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คํานํา

พระครูจิตตภาวนานุสิฐ (หลวงปู่สมหมาย จิตฺตปาโล) เป็น
พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ เป็นผู้รักษาจิต ตามฉายา
จิตฺตปาโล มาจนเจริญอยู ่ในบวรพระพุทธศาสนาโดยต้ังมั่นและ
เต็มเปี่ยมอยู่ในสังฆคุณทั้ง๙คือ

๑.สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นพระสงฆ์สาวกของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นปฏิบัติดีแล้ว

๒.อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นพระสงฆ์สาวกของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นปฏิบัติตรง

๓. ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นพระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นปฏิบัติถูกแล้ว

๔.สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นพระสงฆ์ที่ควรแก่
การเคารพนับถือ

๕.อาหุเนยฺโยเป็นพระสงฆ์ที่ควรแก่ของค�านับ
๖. ปาหุเนยฺโยเป็นพระสงฆ์ที่ควรแก่การต้อนรับ
๗.ทกฺขิเณยฺโยเป็นพระสงฆ์ที่ควรแก่ทักษิณาทาน
๘.อ ฺชลิกรณีโย เป็นพระสงฆ์ที่ควรแก่การกราบไหว้ เคารพ

ยกย่อง
๙.อนุตฺตร� ปุ ฺ กฺเขตฺต� โลกสฺส เป็นพระสงฆ์ที่เป็นนาบุญ

อันยอดเยี่ยมของโลก



ท่านหลีกเร้นออกปฏิบัติอยู ่ตามป่าเขา วิเวกไปในท่ีต่างๆ
มายาวนาน ถึงขนาดองค์ท่านยังพูดว่า ท่านเป็นพระเหล็กไหล คือ
ไหลไปไหลมา จรไปในถิ่นต่างๆ เร่ือยไป กระทั่งมาช่วงสิบปีเศษใน
ท้ายของชีวิตนี้เอง ท่านถึงเพลาการจาริกลงตามค�าอาราธนาของ
ศิษย์และผู้ที่ท่านเคารพนับถือ

ท่านเป็นที่รู้จัก ยอมรับ และนับถือ จากหมู่มวลพระผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ ทั้งหลายมานาน เพราะนอกจากจะคุ้นเคย
เป็นสหธรรมมิกร่วมพ่อแม่ครูอาจารย์องค์ส�าคัญ ที่เป็นผู้ค�้าจุน
พุทธศาสนาสายปฏิบัติมาด้วยกัน อาทิ หลวงปู ่แหวน สุจิณฺโณ
หลวงปู่ชอบ านสโม หลวงปู่กงแก้ว ขนฺติโก หลวงปู่ค�า สุมงฺคโล
หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโ  หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร ฯลฯ แล้ว ในวิถี
แห่งอนาคาริกนั้น ท่านยังได้ออกแสวงหาวิมุตติธรรมร่วมกับ
สหธรรมมิก ซ่ึงต่อมาท่านเหล่านั้นได้เจริญในธรรม เป็นพ่อแม่ครู
อาจารย์ที่พึ่งของสาธุชนจ�านวนมากอีกด้วย แต่ส�าหรับสาธุชนท่ัวไป
แล้ว เพิ่งมารู้จักหลวงปู่เอาเมื่อ ๑-๒ ทศวรรษนี้เอง หลายคนได้รับ
การชี้แนะจากพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ตนเองนับถือว่า ถ้ามีโอกาส ให้ไป
อุปัฏฐากดูแลหลวงปู่สมหมายจิตฺตปาโลด้วย

วันหนึ่งราวปี พ.ศ.๒๕๔๖ หลวงปู่ได้เล่าประวัติการจ�าพรรษา
และเดินธุดงค์ให้ศิษย์จากโรงพยาบาลศิริราชคนหนึ่งฟังอย่าง
ละเอียดเป็นเวลาหลายชั่วโมง ระหว่างท่ีท่านมาพักอยู่ท่ีวัดเครือวัลย์
กรุงเทพฯ ศิษย์คนนั้นเล็งเห็นประโยชน์ในภายภาคหน้า จึงได้



จดบันทึกไว้ เมื่อน�ามาพิมพ์ใส่กระดาษเรียบร้อยแล้ว ก็ได้น�ากลับไป
ถวายให้ท่านอ่าน พร้อมกราบเรียนถามเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
หรือสงสัยอีกคร้ัง ท่านอ่านแล้วก�าชับว่า ”ห้ามน�าไปพิมพ์เผยแพร่
จนกว่าท่านจะมรณภาพ เพราะไม่อยากให้คนรู้จักท่านมาก เกรงจะ
วุ่นวาย„ ตลอด ๑๗ ปีที่ผ่านมา ศิษย์คนนั้นเก็บต้นฉบับประวัติของ
ท่านไว้อย่างดี ตามค�ามั่นที่ให้ไว้กับหลวงปู่ และเคยสอบถามพ่อแม่
ครูอาจารย์อีกหลายรูปที่เคยธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่ เพื่อเพิ่มเติมใน
เนื้อหาบางส่วนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คร้ันเมื่อหลวงปู่มรณภาพ
เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๖๓คณะศิษยานุศิษย์จึงร่วมใจกัน
น�าประวัติของหลวงปู่ที่บันทึกเก็บไว้แล้ว มาจัดพิมพ์หนังสือประวัติ
หลวงปู่เล่มนี้ขึ้นเพื่อบูชาพระคุณของท่าน

นอกจากนี้ ยังมีศิษย์ผู ้อยู ่ใกล้ชิดหลวงปู่ ในช่วงที่ท่านรับ
อาราธนามาสร้างท่ีพักสงฆ์อนาลโย จนพัฒนาเป็นวัดป่าอนาลโย
อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เขียนเล่าเร่ืองในช่วงดังกล่าว
ให้ด้วย เพื่อให้เร่ืองราวในช่วงหลังขององค์ท่านมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นอกจากเนื้อหาสองส่วนนี้แล้ว คณะศิษย์จากโรงพยาบาล
ศิริราชช่วยกันถอดค�าเทศนาที่หลวงปู่แสดงธรรมไว้ในโอกาสต่างๆ
อีก ๓ กัณฑ์ ประกอบกับมีศิษย์อีกสองท่านที่ได้บันทึกหรือรับฟัง
และเคยซักถามเร่ืองต่างๆจากหลวงปู่เป็นประจ�าได้บันทึกหรือจดจ�า
ข้อธรรมะและเร่ืองราวเกร็ดต่างๆ เอาไว้ด้วย จึงรวบรวมมาไว้เป็น
ปกิณกธรรมอีกส่วนหนึ่ง



ทั้งหมดได้ประกอบกันขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ ซ่ึงเร่งด�าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ เพื่อแจกเป็นท่ีระลึกในงานประชุมเพลิงสรีรสังขาร
หลวงปู่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๖๓นี้ ขอเดชแห่ง
ความกตัญ ูและเจตนาอันบริสุทธิ์นี้ ได้ยังมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า
ในธรรมแด่ท่านทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ

*”ข้าแต่ท่านพระมหาเถระผู้เจริญ โดยความเป็นไปล่วงเกิน
อันใด ได้ถึงทับแล้วซ่ึงข้าพเจ้าท้ังหลาย ผู้เป็นคนพาล เป็นคนหลง
เป็นคนไม่ฉลาด ด้วยประการไร จ�าเดิมแต่เกิดมา อาศัยความ
ประมาท โดยอุบายไม่แยบคาย ได้กระท�าความไม่เคารพในท่าน
พระอาจารย์ ผู ้เป็นพระมหาเถระ ที่ทรงไว้แล้วซ่ึงพระคุณอันน่า
เคารพสักการะยิ่ง ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี
ลับหลังก็ดี และระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอท่านพระอาจารย์
ได้เมตตาให้อโหสิกรรม ซ่ึงโทษอันเป็นไปล่วงเกินไปแล้วนั้น โดย
ความเป็นโทษอันล่วงเกินของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้น ข้าพเจ้าท้ังหลาย
จะส�ารวมระวังต่อไป และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทอญฯ„

คณะศิษยานุศิษย์
๑๗พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๖๓

*หมายเหตุ:ค�าขอขมาเรียบเรียงโดยพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร(วันอุตฺตโม)



สารบัญ

ประวัติ  ๑๗
พระครูจิตตภาวนานุสิฐ(หลวงปู่สมหมายจิตฺตปาโล)

ธรรมเทศนาของหลวงปู่สมหมายจิตฺตปาโล

วันที่๖ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๗ ๕๑
ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี

วันที่๑๓มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๘ ๖๓
ณชมรมพุทธทีโอทีบริษัททีโอทีจ�ากัด(มหาชน)กรุงเทพฯ

วันที่๒๑กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๐ ๗๕
ณคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามค�าแหงกรุงเทพฯ

ปกิณกธรรม ๘๗





ชาติภูมิ

หลวงปู ่สมหมาย จิตฺตปาโล เดิมชื่อ สมหมาย ทานะสิงห์
เกิดเมื่อวันอังคาร แรม ๔ ค�่า เดือน ๗ ปีมะเมีย ตรงกับวันท่ี ๒
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๕ ณ บ้านกุดแห่ ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอ
เลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน คือ ต�าบลกุดแห่ อ�าเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร) เป็นบุตรของนายทา ทานะสิงห์ และ
นางคาย ทานะสิงห์ ท่านเป็นบุตรคนโต มีพี่น้องจ�านวน ๙ คน
ครอบครัวมีอาชีพท�านา
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อุปสมบท

เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕ เวลา ๑๘.๓๕ น.
ณ วัดป่าสุนทราราม ต�าบลกุดแห่ อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
โดยมีพระครูภัทรคุณาธาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดบัวเรียน
เป ็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์สิงห ์ทอง ปภากโร
เป็นพระอนุสาวนาจารย์
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หลวงปู่เนย สมจิตฺโต

ลําดับการจําพรรษา

พรรษาที่๑-๒พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๖จ�าพรรษาที่วัดภูถ�า้พระ
ต�าบลกุดแห่ อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กับหลวงปู ่ เนย
สมจิตฺโต ขณะนั้น หลวงปู่เนยมีพรรษาได้ ๕ พรรษา (หลวงปู่เนย
ท่านเป็นชาวบ้านกุดแห่เช่นเดียวกัน และอุปสมบทเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐)

ในหนังสือประวัติและพระธรรมเทศนา ของพระครูสุนทรศีลขันธ์
(หลวงปู ่สิงห์ทอง ปภากโร) ได้กล่าวถึงภูถ�้าพระว่า ...”ภูถ�้าพระ  
ลักษณะเป็นเขาเต้ียๆ ขนาดเล็ก ด้านตะวันออกเป็นพื้นราบ ด้าน 
ตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน เหมาะแก่การชมทิวทัศน์เบื้องล่าง ต้ังอยู่ 
บนรอยต่อทางทิศตะวันออก จรดบ้านค�าไหล อ�าเภอนิคมค�าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันตกอยู่ติดกับป่าและที่นา ห่างจากบ้าน 
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กุดแห่ประมาณ ๗ กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นเขาเตี้ย ธรรมชาต ิ
ปรุงแต่งอย ่างสวยงาม มีถ�้ าหลายถ�้า  ท่ีส�าคัญคือ ถ�้ าพระที่ม ี
พระพุทธรูปอยู่ในถ�้ามานมนาน มีส�านักสงฆ์ซ่ึงอยู่ในการปกครอง 
ของวัดป่าสุนทราราม บ้านกุดแห่ ถ�้าภายในภูถ�้าพระมี ถ�้าเกลี้ยง  
ถ�้าจันทร์ ถ�้าเค็ง ฯลฯ„...

พรรษาที่๓พ.ศ.๒๕๐๗จ�าพรรษาที่วัดป่าสุนทรารามต�าบล
กุดแห่ อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กับหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร

พรรษาท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๐๘ จ�าพรรษาท่ีวัดป่ากลางสนาม
บ้านหนองสูง อ�าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กับหลวงปู่กงแก้ว
ขนฺติโกซึ่งเป็นศิษย์ผู้ใหญ่องค์ส�าคัญของหลวงปู่เสาร์กนฺตสีโล

พรรษาท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๐๙ จ�าพรรษาที่วัดป่าสุนทราราม
ต�าบลกุดแห่ อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กับหลวงปู่สิงห์ทอง

หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร
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ปภากโร เมื่อออกพรรษาแล้วได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ขาว อนาลโย
อาพาธหนักอยู่ท่ีวัดถ�้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวล�าภู จึงเดินธุดงค์
ไปกราบนมัสการเยี่ยมท่าน เสร็จแล้วเดินทางไปพักอยู ่ที่ วัดป่า
โนนแสนค�า บ้านทุ่งค�า ต�าบลเจริญศิลป์ อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ที่นั่นหลวงปู ่ได้พบกับหลวงปู ่ค�า สุมงฺคโล ผู ้เป็นศิษย์
หลวงปู ่ เสาร ์  กนฺตสีโล ซ่ึงมีบ ้านเดิมอยู ่ ท่ีบ ้านเศรษฐี อ�าเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านจึงธุดงค์ติดตามหลวงปู่ค�าไป
ทางภาคเหนือ โดยนั่งรถไฟจากอุดรธานีลงไปกรุงเทพฯ แล้วต่อ
รถไฟไปลงที่ล�าปาง จากนั้นเปลี่ยนไปขึ้นรถบัสไปพะเยา และได้
เที่ยวธุดงค์ไปเรื่อยๆจนถึงเชียงราย

หลวงปู่กงแก้ว ขนฺติโก
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หลวงปู่ค�า สุมงฺคโล

 พรรษาท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๑๐ จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้าน
หนองเสา ต�าบลเม็งราย อ�าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
กับหลวงปู่ค�า สุมงฺคโล พระอาจารย์ปั่น าณวโร (ภายหลังท่าน
มาเป ็นเจ ้าอาวาสและมรณภาพ ที่ วัดพุฒาราม บ ้านค�าตานา
อ�าเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร)และหลวงพ่อพูน

เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู่เดินทางกลับมาทางภาคอีสานกับ
หลวงปู่ค�า สุมงฺคโล และพระอาจารย์ปั ่น าณวโร โดยมาทาง
อ�าเภอหล่มสัก แล้วเดินธุดงค์ขึ้นเขามาอ�าเภอด่านซ้าย เดินมาได้
คร่ึงทาง พอดีมีรถผ่านมา จึงขอโดยสารรถเขามาลงท่ีบ้านสานตม
อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย แวะพักท่ีวัดบ้านหนึ่งคืน ซ่ึงเป ็นวัด
มหานิกาย(ขณะนั้นหลวงปู่ชอบยังไม่ได้สร้างวัดป่าสานตม)
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รุ่งเช้าก็พากันเดินไปวัดป่าม่วงไข่ เพื่อกราบนมัสการหลวงปู่ชอบ
านสโม (ขณะนั้นท่านยังไม่อาพาธเป็นอัมพาต) พอดีหลวงปู่ซามา
อจุตฺโต ก็พาพระมาพักอยู่ท่ีนั่นด้วย จ�านวนพระจึงมากกว่าปกติ
ท�าให้บิณฑบาตไม่ค่อยพอฉัน คณะของหลวงปู ่จึงพักอยู ่ไม่กี่วัน
ก็กราบลาหลวงปู ่ชอบ เดินทางลงเขามา แวะกราบหลวงปู ่หลุย
จนฺทสาโร ที่วัดถ�้าแก้งยาว บ้านโคกแฝก อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

จากนั้นได้ข่าวว่าหลวงปู่พรหม จิรปุ ฺโ  วัดประสิทธิธรรม
บ้านดงเย็น อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อาพาธ จึงพากัน
เดินทางมากราบเยี่ยมท่าน แล้วพากันมาอยู ่ที่วัดป่าโนนแสนค�า
บ้านทุ่งค�าต�าบลเจริญศิลป์อ�าเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่ชอบ านสโม
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 พรรษาที่ ๗ พ.ศ.๒๕๑๑ จ�าพรรษาที่วัดป่าโนนแสนค�า
บ้านทุ ่งค�า ต�าบลเจริญศิลป์ อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
กับหลวงปู ่ค�า สุมงฺคโล เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู ่ค�าเดินทาง
กลับไปบ้านเศรษฐี อันเป็นบ้านเกิดของท่าน ที่อ�าเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานีแต่หลวงปู่ยังคงอยู่ที่วัดป่าโนนแสนค�า

เมื่อล่วงเข้า พ.ศ.๒๕๑๒หลวงปู่เนย สมจิตฺโต เดินธุดงค์จาก
ยโสธร มาพักที่วัดป่าโนนแสนค�าด้วยกัน ท่านทั้งสองจึงชักชวนกัน
เดินธุดงค์ไปพักวิเวกที่ถ�้าจันทน์ อ�าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(ปัจจุบันเป็นอ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ) โดยระหว่างทาง ได้แวะ
กราบนมัสการ หลวงปู่แตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม ที่วัดป่าวานรนิวาส
(ปัจจุบันคือ วัดธรรมนิเวศวนาราม อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร) ถ�้าจันทน์เป็นที่ที่พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโ  เคยไป
จ�าพรรษาอยู่หลายปี และภายหลังได้สร้างเป็นวัดถ�้าจันทน์ขึ้น ดังที่มี
ปรากฏในหนังสือชีวประวัติ ปฏิปทา และธรรมเทศนา พระอาจารย์
จวนกุลเชฏฺโ ตอนหนึ่งดังนี้

”...ขอให้ญาติโยมพาไปส�ารวจท่ีกลางดงศรีชมภู เขตอ�าเภอ
โพนพิสัย พบสถานท่ีแห่งหนึ่ง มีลักษณะคล้ายๆ กับซากเมืองเก่า  
มีลานหินยาวคล้ายกับถนนคอนกรีตเป็นระยะนับเป็นสิบกิโลเมตร  
บางแห่งก็เป็นทรงกลมคล้ายกับสนามม้าในกรุงเทพฯ บางแห่งก็เป็น
คล้ายๆ กับปราสาทราชวังสูงหลายชั้นหักพังลงมากองทับถมกันอยู่  
เป็นโขดหิน เป็นหินผา และพลาญหินอันกว้างใหญ่ มีโตรกถ�้าเหวลึก
มากมาย ชาวบ้านเรียกกันว่า ถ�้าจันทน์ เพราะบริเวณแห่งนี้ เต็มไปด้วย
ต้นจันทน์นานาพันธุ์ ขนาดต่างๆ แน่นไปหมด เป็นดินแดนสงบ  
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ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ข้าพเจ้าเห็นเป็นสถานท่ีเหมาะควรแก่การบ�าเพ็ญ
ภาวนา จึงขอให้ญาติโยมช่วยยกแคร่ปลูกเป็นร้านเล็กๆ...„

เมื่อกลับจากวิเวกที่ถ�้าจันทน์หลวงปู่และหลวงปู่เนยสมจิตฺโต
จ�าพรรษาร่วมกันที่วัดป่าโนนแสนค�า บ้านทุ่งค�า (และหลวงปู่เนยก็
อยู่จ�าพรรษาที่วัดนี้มาตลอดจนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่๔พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๕)

พรรษาท่ี ๘ พ.ศ.๒๕๑๒ จ�าพรรษาท่ีวัดป่าโนนแสนค�า
บ้านทุ ่งค�า ต�าบลเจริญศิลป์ อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
กับหลวงปู่เนยสมจิตฺโต

เมื่อล่วงเข้าฤดูร ้อน เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๑๓ หลวงปู่
เดินทางไปกราบนมัสการ พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโ  ที่ภูทอก
อ�าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย (ปัจจุบันเป็นอ�าเภอศรีวิไล จังหวัด
บึงกาฬ) ซ่ึงพระอาจารย์จวนเพิ่งเร่ิมเข้าไปสร้างวัดภูทอกเป็นปีแรก
ก�าลังก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ตลอดจนถึงสะพานไม้รอบเขาภูทอก
หลวงปู่จึงได้อยู่ช่วยท่านพระอาจารย์จวน ท�าสะพานไม้รอบเขาภูทอก
และได้จ�าพรรษากับท่านพระอาจารย์จวน

พรรษาที่ ๙ พ.ศ.๒๕๑๓ จ�าพรรษาที่วัดเจติยาคิรีวิหาร
(ภูทอก)อ�าเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬกับพระอาจารย์จวนกุลเชฏฺโ 
เมื่อออกพรรษาแล้ว ได้กราบลาพระอาจารย์จวนไปเที่ยวธุดงค์ โดย
ข้ามแม่น�้าโขง เดินไปถึงเมืองเวียงจันทน์ และได้ข้ามกลับมาพัก
ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู ่เทสก์ เทสร�สี ที่วัดหินหมากเป้ง อ�าเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จากนั้นได้เท่ียวธุดงค์ไปเร่ือยๆ
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จนมาถึงอ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และขึ้นรถบัสตั้งใจจะไป
เชียงใหม่ แต่เปลี่ยนใจไปลงท่ีล�าปาง แล้วเดินธุดงค์ไปพักอยู่ที่ถ�้า
สุขเกษมสวรรค์ อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง จากนั้นได้เดินทางไป
ทางจังหวัดจันทบุรี

พรรษาท่ี ๑๐ พ.ศ.๒๕๑๔ จ�าพรรษาที่วัดป่าคลองกุ ้ง
อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กับพระอาจารย์มหาเข้ม จิตธมฺโม
เมื่อออกพรรษาได ้ ธุดงค์ไปพักอยู ่ ที่ เกาะหมาก จังหวัดตราด
อยู ่ราว ๑-๒ เดือน แล้วกลับมาท่ีวัดป่าคลองกุ ้งอีก จากนั้น
หมู ่เพื่อนพระได้ชวนไปธุดงค์ทางภาคเหนืออีกคร้ัง จึงเดินทาง
โดยรถไปลงที่พะเยา และพบกับพระอาจารย์เสถียร คุณวโร และ

พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโ
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พระอาจารย์ปิ่น ปิยธมฺโม ซ่ึงเป็นศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และ
มีพรรษาเท่ากันกับหลวงปู ่ ทั้งสามองค์จึงได้เท่ียวธุดงค์ร่วมกัน
ไปตามป่าเขาในเขตรอยต่อเชียงรายและเชียงใหม่

พรรษาที่๑๑พ.ศ.๒๕๑๕จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านมูเซอ
(บ้านห้วยน�้าขุ ่น) ต�าบลท่าก๊อ อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
กับพระอาจารย์เสถียร คุณวโร พระอาจารย์ปิ ่น ปิยธมฺโม และ
พระอาจารย์กวง โกสโล รวม ๔ องค์ สถานท่ีนี้เป็นท่ีท่ีหลวงปู่มั่น
ภูริทตฺโต หลวงปู่เทสก์ เทสร�สี หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่แหวน
สุจิณฺโณ เคยไปจ�าพรรษามาก่อน ชาวบ้านจึงได้รับการอบรมสั่งสอน
มาเป็นอย่างดี ขณะนั้นยังมีผู้เฒ่าผู ้แก่ที่เคยได้รับการอบรมจาก
หลวงปู่มั่น อยู่หลายคน เมื่อออกพรรษาแล้ว ชาวบ้านน�าผ้าขาวมา
ถวาย หลวงปู่และหมู่คณะจึงเดินทางลงเขา มาพักที่วัดรัตนวนาราม
อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับพระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล เพ่ือ
ตัดเย็บผ้าจีวร

พระอาจารย์มหาเข้ม จิตธมฺโม
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พระอาจารย์ปิ่น ปิยธมฺโม พระอาจารย์สมหมาย จิตฺตปาโล 
และพระอาจารย์เสถียร คุณวโร ช่วงที่เที่ยวธุดงค์ร่วมกัน

ในเขตอ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๑๔

เมื่อตัดเย็บผ้าจีวรเสร็จแล้ว จึงพากันเดินธุดงค์กลับมาทาง
เชียงใหม่อีกโดยมาพักรับการอบรมจากหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณที่วัด
ดอยแม่ปั๋ง อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงขณะนั้นยังมีพระเณร
อยู่ไม่กี่องค์ จากนั้นได้ชักชวนพระอาจารย์เสถียรและพระอาจารย์ปิ่น
เดินธุดงค์ไปแม่ฮ่องสอน โดยข้ามเขาผ่านไปทางเชียงดาว เวียงแหง
ปาย จนไปถึงแม่ฮ่องสอน และพักอยู่กับหลวงปู่บุญฤทธ์ิ ปณฺฑิโต
ที่วัดป่าบ้านใหม่อ�าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้ว จึงพากันเดินทางโดยรถกลับมา
เชียงใหม่ และเดินทางต่อไปพักกับหลวงปู่หลวง กตปุ ฺโ  ที่วัดป่า
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พระอาจารย์ปิ่น ปิยธมฺโม พระอาจารย์เสถียร คุณวโร

พระอาจารย์กวง โกสโล พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล
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ส�าราญนิวาส อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง หลวงปู่หลวงได้แนะน�า
ถึงวัดถ�้าพระสบาย ว่าเป็นสถานท่ีสงบวิเวก แต่ไม่ค่อยมีพระไปพัก
และเป็นสถานท่ีท่ีท่านพ่อลี ธมฺมธโร และหลวงปู่ชอบ านสโม
เคยไปจ�าพรรษา (ระยะนั้นหลวงปู่แว่น ธนปาโล อยู่ทางสกลนคร
ยังไม่ได้มาอยู่ที่วัดถ�้าพระสบาย) คณะของท่านจึงเดินทางไปพ�านัก
ที่นั่นจนกระทั่งเข้าพรรษา

พรรษาท่ี ๑๒ พ.ศ.๒๕๑๖ จ�าพรรษาที่วัดถ�้าพระสบาย
ต�าบลนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง ร่วมกับพระอาจารย์เสถียร
คุณวโร และพระอาจารย์ปิ่น ปิยธมฺโม เมื่อออกพรรษาแล้วก็พากัน
เที่ยวธุดงค์ต่อไปทางแถบจังหวัดพะเยา และขึ้นไปพักอยู ่ที่บ้าน
มูเซออีก

พรรษาที่  ๑๓ พ.ศ.๒๕๑๗  จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่า
บ้านมูเซอ (บ้านห้วยน�้าขุ่น) ต�าบลท่าก๊อ อ�าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงรายอีกคร้ัง กับพระอาจารย์เสถียร คุณวโร และพระอาจารย์ปิ่น
ปิยธมฺโม แต่ว่าปีนี้จ�าพรรษาแยกกันคนละแห่งไม่ไกลกัน จะมา
รวมกันเฉพาะวันอุโบสถ เมื่อออกพรรษาแล้ว ก็พากันเดินธุดงค์
กลับมาทางล�าปางอีก

พรรษาที่  ๑๔ พ.ศ.๒๕๑๘  จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่า
ดอยต๊อก อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง กับพระอาจารย์เสถียร คุณวโร
เพียง ๒ องค์ ส่วนพระอาจารย์ปิ่นเดินทางกลับไปวัดป่าอุดมสมพร
จังหวัดสกลนคร (ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๔พระอาจารย์ปิ่น ปิยธมฺโม
และพระอาจารย์ทองฮวด านวโร พร้อมคณะพระเณร รวม๗ รูป



33     

ไปธุดงค์ทางภูพาน อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และถูก
พวกคอมมิวนิสต์จับตัวไป ด้วยเข้าใจผิดว่าท่านเป็นสายสืบของ
ทางราชการ สุดท้ายน�าพระอาจารย์ปิ ่นและพระอาจารย์ทองฮวด
ไปสังหารถึงแก่มรณภาพแต่ปล่อยตัวพระเณรที่เหลือออกมา)

หลวงปู ่เล่าว่าสมัยอยู ่ดอยต๊อก ต้องไปบิณฑบาตไกลมาก
เมื่อออกพรรษา ท่านเท่ียวธุดงค์องค์เดียวไปทางผาช้าง ผางัว
เขตจังหวัดน่าน และอาพาธหนักด้วยไข้มาลาเรีย ทหารจึงนิมนต์
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาพักรักษาที่โรงพยาบาลน่าน เมื่อหายดีแล้ว
ท่านธุดงค์กลับมาทางพะเยาและเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงราย

พรรษาที่  ๑๕ พ.ศ.๒๕๑๙  จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่า
บ้านเขียะ (ภายหลังสร้างเป็น วัดดอยเวียงเกี๋ยง) ต�าบลศรีดอนชัย
อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับพระอาจารย์จรัส ธมฺมธโร
และพระอีก๒รูปเณร๕รูปรวมทั้งสิ้น๙รูป

ท่านพระอาจารย์จรัสธมฺมธโร เล่าว่า เวลานั้นป่าแถวบ้านเขียะ
มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก โดยเฉพาะงู และในพรรษานี้มีหนอนมากัดกิน
ต้นข้าวในนาท่ัวทั้งอ�าเภอเชียงของ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกัน
ทั่วทุกบ้าน ท่านพระอาจารย์จรัสจึงคิดอุบาย แนะน�าให้ชาวบ้านน�า
น�้าล้างบาตรท่ีสะอาดของพระเณร ไปประพรมในไร่นา พร้อมบริกรรม
คาถาไปด้วย ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติตาม มีเพียง
บ้านเดียวที่ศรัทธา และลองปฏิบัติตามค�าแนะน�าของท่าน ปรากฏว่า
หนอนที่เคยกัดกินข้าว กลับหายไปจากนาแปลงนั้นอย่างหมดสิ้น
เป็นที่น่าประหลาดใจ
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เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่และพระเณรทั้งหมดเดินทางมา
วัดรัตนวนาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมรับกฐินกับ
พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล จากนั้นท่านได้เดินทางกลับมาทาง
อีสาน และได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่ก�าลังอาพาธอยู่
ที่วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร และเที่ยวธุดงค์เร่ือยไปจนได้
กลับไปทางภาคเหนืออีก

พรรษาที่ ๑๖-๑๗ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑ จ�าพรรษาที่วัด
ดอยแม่ปั๋ง อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กับหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
มีพระที่จ�าพรรษาร่วมกันได้แก่ หลวงปู่หนู สุจิตฺโต พระอาจารย์ทวี
จิตฺตคุตฺโตพระอาจารย์ค�าบ่อ ติป ฺ โ พระอาจารย์เจริญ าณวุฑฺโฒ
พระอาจารย์สมัย ธมฺมโฆสโก พระอาจารย์หนูพิน านุตฺตโม
ระหว่างออกพรรษาก็ได้เที่ยวธุดงค์อยู่ตามป่าเขาในเขตเชียงใหม่

พระอาจารย์จรัส ธมฺมธโร
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และเชียงรายนั้น เช่นป่าเมี่ยงแม่สายป่าเมี่ยงขุนปั๋งบ้านทุ่งบวกข้าว
เป็นต้น จนกระทั่งปี ๒๕๒๒ จึงเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด และ
จ�าพรรษาที่ภูถ�้าพระ

พรรษาที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๒๒ จ�าพรรษาที่วัดภูถ�้าพระ ต�าบล
กุดแห่ อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อออกพรรษาแล้วได้ทราบ
ข่าวว่าหลวงปู่กงแก้ว ขนฺติโก อาพาธมาพักรักษาอยู่ท่ีโรงพยาบาล
จังหวัดนครราชสีมา จึงเดินทางมาพักท่ีวัดป่าสาลวัน และเดินทาง
โดยรถเมล์ไปกลับโรงพยาบาลทุกวัน เพื่อดูแลอาการอาพาธของ
หลวงปู ่กงแก้วจนกระท่ังหลวงปู ่กงแก้วมรณภาพ และมีการ
ประชุมเพลิงศพในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ ที่วัดป่ากลางสนาม
บ้านหนองสูง อ�าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีครูบาอาจารย์

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
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พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร

มาร่วมงานจ�านวนมาก เช่น หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต พระอาจารย์
สิงห์ทอง ธมฺมวโร เป็นต้น หลวงปู่เล่าว่า คร้ังนี้เป็นการได้พบกับ
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร เป็นคร้ังสุดท้าย เพราะไม่กี่วันต่อมา
ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองก็มรณภาพด้วยเคร่ืองบินตกท่ีจังหวัด
ปทุมธานี พร้อมกับหลวงปู่บุญมา ติเปโม พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโ  และพระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม เมื่อ
วันที่๒๗เมษายนพ.ศ.๒๕๒๓

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ หลวงปู ่ เดินทางไปพักกับ
หลวงปู่บุญ ชินว�โส ที่วัดป่าศรีสว่าง อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร เพื่อร่วมงานถวายเพลิงศพพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
และพระอาจารย์สุพัฒน์สุขกาโม
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เสร็จงานแล้วท่านได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู ่ขาว
อนาลโย ที่วัดถ�้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวล�าภู และเที่ยวธุดงค์
ต่อไปทางจังหวัดเลย โดยเดินขึ้นไปทางภูเรือ แล้วเลยไปทางอ�าเภอ
ด่านซ้าย โดยไปพักกับพระอาจารย์ประสิทธ์ิ ปุ ฺ มากโร ที่วัดป่า
ศิริรุ ่งเรือง บ้านโป่งชี อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และตั้งใจว่าจะ
จ�าพรรษากับท่านพระอาจารย์ประสิทธิ์ พอดีใกล้เข้าพรรษา ชาวบ้าน
สานตมพากันมากราบพระอาจารย์ประสิทธ์ิ เพื่อขอพระไปจ�าพรรษา
ที่วัดป่าบ้านสานตม เนื่องจากไม่มีพระอยู่เลย พระอาจารย์ประสิทธ์ิ
จึงส่งหลวงปู่กับพระอีก๒รูปไปจ�าพรรษาที่วัดป่าบ้านสานตม

พรรษาที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๒๓ จ�าพรรษาท่ีวัดป่าบ้านสานตม
ต�าบลสานตม อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย วัดป่าบ้านสานตมนี้เป็นวัดที่
หลวงปู ่ชอบ านสโม สร้างขึ้น เป็นสถานที่ วิเวกและมีอากาศ
หนาวเย็นมาก ขณะเดียวกันพระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร ก็มา
จ�าพรรษาอยู ่ที่วัดป่าบ้านสวนกล้วย ต�าบลกกทอง อ�าเภอเมือง

พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร
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จังหวัดเลย ซ่ึงอยู่เชิงเขาภูเรือ ไม่ไกลจากวัดป่าบ้านสานตมมากนัก
เมื่อออกพรรษาแล้ว พระอาจารย์จันทร์เรียนยังธุดงค์มาพักกับ
หลวงปู่อยู ่หนึ่งอาทิตย์ ก่อนจะเดินธุดงค์ต่อไปทางบ้านห้วยลาด
ท่านท้ังสองจึงรู้จักคุ้นเคยกันมาแต่คร้ังนั้น หลวงปู่ยังเล่าอีกว่า ปีนี้
หลวงปู่ชอบ านสโม เดินทางมาพักที่วัดป่าบ้านสานตมราว๓-๔ วัน
ก่อนจะเดินทางต่อไปเยี่ยมพระอาจารย์จันทร์เรียนท่ีวัดป่าบ้าน
สวนกล้วย

หลวงปู ่เดินทางลงไปโคราช แล้วนั่งรถไฟไปอุบลราชธานี
โดยไปพักที่วัดป่าสว่างพิมพ์ธรรม บ้านโคกสว่าง กับพระอาจารย์
บัวกัน สิริธโร จากนั้นเดินทางต่อไปพักที่วัดเหวสินธุ์ชัย อ�าเภอ
โขงเจียม แล้วกลับเข้าเมืองอุบลฯ ไปพักที่วัดหนองบัว เมื่อฉันเช้า
เสร็จก็ขึ้นรถ เดินทางกลับไปวัดป่าสุนทราราม อ�าเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร พอดีหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร เดินทางไปกรุงเทพฯ
ท่านจึงต้องอยู่เฝ้าวัดป่าสุนทรารามชั่วระยะหนึ่ง

เมื่อหลวงปู่สิงห์ทองกลับมาแล้ว ท่านจึงกราบลาไปวิเวกท่ี
ภูถ�้าพระชั่วระยะหนึ่ง จากนั้นเดินทางไปกราบหลวงปู่เนย สมจิตโต
ที่วัดป่าโนนแสนค�า อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และได้ไป
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ที่วัดถ�้า
อภัยด�ารงธรรม อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และพระอาจารย์
จวน กุลเชฏฺโ  ที่วัดภูทอก อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วย เมื่อ
เสร็จงานพระราชทานเพลิงศพทั้งสองงานแล้ว ท่านจึงเดินทางไป
ขอนแก่นและเดินทางโดยรถกลับไปเชียงใหม่
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พรรษาที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๒๔ จ�าพรรษาที่วัดดอยแม่ปั ๋ง
อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กับหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่หนู
สุจิตฺโตพระอาจารย์ทวีจิตฺตคุตฺโตเมื่อออกพรรษาแล้วท่านเดินทาง
มาพักที่วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ และเดินทางต่อไปพักที่ส�านักสงฆ์
บางไทร จังหวัดอยุธยา ก่อนจะเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทรา เดิน
ธุดงค์เข้าไปในป่าลึกซึ่งเต็มไปด้วยไม้ใหญ่และสัตว์ป่า

พรรษาที่๒๑พ.ศ.๒๕๒๕จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบึงล่อง
บ้านเกาะกระทิงอ�าเภอสนามชัยเขต(ปัจจุบันเป็นอ�าเภอท่าตะเกียบ)
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวภูไท อพยพมาจาก
อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร จึงมีศรัทธาดี ปลูกกระท่อม๒หลัง
ให้ท่านจ�าพรรษากับพระอาจารย์หวัน (คนละองค์กับพระอาจารย์หวัน
จุลปณฺฑิโต วัดป่าจุลปัณฑิตาราม จังหวัดหนองบัวล�าภู) โดยปี
ก่อนหน้านั้น คือ พ.ศ.๒๕๒๔ หลวงปู ่ผาง ปริปุณฺโณ ก็เคยมา
จ�าพรรษาที่นี่ ก่อนจะเดินทางกลับไปอยู่ที่วัดประสิทธิธรรม บ้าน
ดงเย็นอ�าเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

หลวงปู่เล่าว่า พรรษานี้ท่านเป็นไข้มาลาเรียตลอดทั้งพรรษา
เมื่อออกพรรษาแล้วจึงไปพักรักษาอาการที่โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อ
หายดีแล้วท่านจึงเดินทางไปนครราชสีมาและขอนแก่น



40

พรรษาท่ี ๒๒ พ.ศ.๒๕๒๖ จ�าพรรษาที่วัดป่าชัยวารินทร์
อ�าเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกับหลวงปู่แสวงอมโร

พรรษาที่ ๒๓พ.ศ.๒๕๒๗ จ�าพรรษาที่วัดภูถ�้าพระอ�าเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านเดินทางมาพักกับ
หลวงปู่เนย สมจิตฺโต ที่วัดโนนแสนค�า อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ระหว่างนี้มีโยมคนหนึ่งอยู่ที่บ้านผาสุก ต�าบลหนองกุงแก้ว
อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู ได้มานิมนต์ให้ไปเยี่ยม
บ้านเขา โดยบอกว่ามีเขาผาสามยอดเป็นที่วิเวกดีหลวงปู่จึงเดินทาง
มาพักที่เขาผาสามยอด เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๘ โดยไป
พักท่ีวัดแห่งหนึ่งที่เชิงเขา อันเป็นที่ท่ีหลวงปู่ผ่ัน ปาเรสโก ซ่ึงเป็น
ศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มาริเร่ิมสร้างไว้เป็นองค์แรก
ขณะท่ีท่านมาจ�าพรรษาอยู ่ท่ีวัดถ�้าเอราวัณ อ�าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล�าภู (วัดที่เชิงเขาผาสามยอดแห่งนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นวัด
ฝ่ายมหานิกายไปแล้ว) ดังท่ีมีปรากฏในหนังสือประวัติพระอาจารย์ผั่น
ปาเรสโกบางตอนดังนี้

หลวงปู่แสวง อมโร
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”...๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐ สามีภรรยาคู่หนึ่งมาจากบ้าน 
ผาสุก น�าลูกสาวอายุ ๑๗-๑๘ ปี กับหลานสาว มาหาท่ีถ�้าเอราวัณ  
บอกว่าผีมาสิงลูกสาว เป็นผีตายโหง จะมาเอาลูกสาวไปอยู่ด้วยกัน 
เป็นเพื่อน ผี (เทวดา) ชื่อ ปู่หลุบ แห่งภูเขาผาสามยอด สงสาร เลย 
มาคุ้มครองรักษาลูกสาว (คนป่วยพูด) แต่ไม่มีวิชาพอท่ีจะก�าจัด 
วิญญาณและรักษาเด็กสาวให้หายได้ ผีปู่หลุบจึงแนะน�าให้พ่อแม่ 
น�าลูกสาวมารดน�้ามนต์กับหลวงปู่ที่ถ�้าเอราวัณ ห้ามไปที่อื่น ถึงไป 
ก็ไม่หาย คนแถบนั้นไม่มีใครรู้จักถ�้าเอราวัณเลย รักษาลูกอยู่นาน 
ก็ไม่หาย จึงลองเชื่อตามผีบอก ถามเส้นทางมาเร่ือยๆ จนมาถึงถ�้า 
เอราวัณจริงๆ และก็หาย ต่อมาหลวงปู่เคยเดินทางไปท่ีผาสามยอด
หลายครั้ง เคยบอกกับลูกศิษย์ว่า น่าอยู่กว่าถ�้าเอราวัณ น�า้ท่าบริบูรณ์ดี 
ก�าลังจะย้ายหนีจากถ�้าไปอยู่ผาสามยอด เร่ิมสร้างวัดแล้ว แต่มาป่วย
เสียก่อน เลยไม่ได้ไป ต้องกลับมาอยู่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร อีกครั้ง...„ 

หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก
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หลวงปู ่พิจารณาเห็นว่า ที่เขาผาสามยอดมีความสงบสงัด
ห่างไกลจากสิ่งรบกวน เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม จึงตกลงใจ
อยู ่จ�าพรรษา โดยซ้ือท่ีไร่ข้าวโพดบนเขาของชาวบ้าน ซ่ึงอยู ่อีก
ด้านหนึ่งของเขาผาสามยอดและสร้างเป็นวัดป่าผาสุกคามเขตขึ้น

พรรษาที่ ๒๔-๒๘ พ.ศ.๒๕๒๘–๒๕๓๒ จ�าพรรษาท่ี
วัดป่าผาสุกคามเขต (ผาสามยอด) บ้านผาสุก ต�าบลหนองกุงแก้ว
อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู เมื่อถึงปี ๒๕๓๓ ท่านได้
เข้ามากรุงเทพฯ และพบกับพระสุทธิสารมุนี (บุญรักษ์) เจ้าอาวาส
วัดส�าราญนิเวศ อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ ต่อมาท่านเจ้าคุณ
สุทธิสารมุนีน�าผ้าป่าไปทอดถวายวัดภูถ�้าพระ อ�าเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างศาลาใหม่ หลวงปู่จึงเดินทางไปดูแลการ
ก่อสร้างศาลาวัดภูถ�้าพระและได้อยู่จ�าพรรษาติดต่อกันถึง๕ปี

 พรรษาท่ี ๒๙-๓๔ พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๘ จ�าพรรษาท่ีวัด
ภูถ�า้พระต�าบลกุดแห่อ�าเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร

 พรรษาท่ี ๓๕-๔๒ พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๖ จ�าพรรษาท่ี
วัดป่าผาสุกคามเขต (ผาสามยอด) บ้านผาสุก ต�าบลหนองกุงแก้ว
อ�าเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวล�าภู

 พรรษาที่ ๔๓-๔๔ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ จ�าพรรษาที่วัด
ภูถ�า้พระต�าบลกุดแห่อ�าเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร
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 พรรษาที่ ๔๕-๔๗ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑ จ�าพรรษาที่
วัดป่าผาสุกคามเขต (ผาสามยอด) บ้านผาสุก ต�าบลหนองกุงแก้ว
อ�าเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวล�าภู

 พรรษาที่ ๔๘-๕๘ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๒ จ�าพรรษาท่ีวัดป่า
อนาลโย อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากท่านเจ้าคุณ
พระเทพมงคลญาณ (สนธ์ิ อนาลโย) วัดพุทธบูชา ซ่ึงคุ้นเคยกันดี
และเป็นท่ีเคารพของหลวงปู่ ได้รับถวายที่ดินที่อ�าเภอก�าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม เพื่อด�าเนินการสร้างวัดใหม่ ซ่ึงท่านให้นามว่า วัด
ป่าอนาลโย ท่านจึงนิมนต์หลวงปู่มาจ�าพรรษา เพื่อดูแลเรื่องการสร้าง
วัดใหม่หลวงปู่จึงมาจ�าพรรษาที่วัดนี้โดยตลอดจนกระทั่งมรณภาพ

ในปีพ.ศ.๒๕๖๑คณะสงฆ์และญาติโยมกราบอาราธนานิมนต์
ให้หลวงปู่มาช่วยดูแลปกครอง วัดป่าปฐมชัย อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าปฐมชัยอีกวัดหนึ่งด้วย

มรณภาพ

หลวงปู่มรณภาพด้วยอาการปอดติดเชื้อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ
เวลา๐๒.๒๒นาฬิกาสิริอายุ๗๘ปี
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พรรษาที่๔๗พ.ศ.๒๕๕๒ถึงวันละสังขาร๑๐พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๓ (พรรษาท่ี ๕๘) จ�าพรรษาที่วัดป่าอนาลโย ต�าบล
สระพัฒนาอ�าเภอก�าแพงแสนจังหวัดนครปฐม

เมื่อประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๒ สักระยะหนึ่ง หลวงปู่เร่ิม
รับกิจนิมนต์มาโปรดญาติโยมทางกรุงเทพฯ มากขึ้น โดยหลวงปู่
มักจะมาพักที่วัดพุทธบูชา ต่อมาเมื่อประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๕๒
หลวงพ่อสนธิ์อนาลโย (สมณศักดิ์ปัจจุบันคือพระเทพมงคลญาณวิ.)
เจ ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ได้รับการถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดที่บ ้าน
ดอนกระต่าย ต�าบลสระพัฒนา อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จากคุณก�าธร อุ่นหิรัญสกุล และเครือญาติ หลวงพ่อสนธ์ิ อนาลโย
จึงขอนิมนต์ให้หลวงปู่มาร่วมสร้างวัด และจ�าพรรษา ณ วัดที่จะ
สร้างใหม่

เมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๒หลวงปู่ปรารภ
กับคณะศิษย์ทางกรุงเทพฯว่า ”เจ้าคุณสนธ์ิท่านจะสร้างวัด ท่าน
นิมนต์ขอให้หลวงปู ่มาจ�าพรรษาอยู ่ ท่ีวัดท่ีจะสร้างใหม่ มาช่วย
หลวงปู่สร้างวัดหน่อย„ โดยหลวงพ่อสนธิ์และหลวงปู่ได้พาคณะศิษย์
ทางกรุงเทพฯ ไปดูท่ีดิน ซ่ึงมีสภาพเป็นป่ารก หลังจากไปดูท่ีดินแล้ว

ลาวัฏฏะที่ภาคกลาง
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ก็ได้เร่ิมลงมือแผ้วถางท่ีดิน เมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๒ และเร่ิมท�าการสร้างกุฏิ โดยได้รับความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ จากชาวบ้านละแวกนั้นเป็นอย่างดี เนื่องจากระยะเวลา
กระชั้นชิด จ�าเป็นจะต้องสร้างกุฏิส�าหรับพระที่จะมาพักจ�าพรรษา
กับหลวงปู ่อีกสามรูป รวมเป็นกุฏิ ๔ หลัง ห้องน�้า ศาลาส�าหรับ
ฉันจังหันและปฏิบัติกิจของสงฆ์ ให้เสร็จก่อนวันท่ี ๘ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงเป็นวันเข้าพรรษา ซ่ึงมีระยะเวลาเพียงประมาณ
สองอาทิตย์เท่านั้น คณะศิษย์ที่ร่วมบุกเบิกสร้างวัดกับหลวงปู่จึงได้
กราบเรียนขออนุญาตหลวงปู่สร้างเป็นกุฏิเสาไม้สัก ฝาเสื่อล�าแพน
หลังคามุงแฝก ส่วนศาลาเล็กช่วงแรกใช้เสาไม้สักหลังคามุงแฝก
ต่อมาเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสี ห้องน�้าก่ออิฐหลังคามุงแฝก ใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณสองอาทิตย์ เสร็จก่อนวันเข้าพรรษาปีพ.ศ.๒๕๕๒
หนึ่งวัน หลวงปู่และพระสงฆ์อีกสี่รูปได้เข้าจ�าพรรษาที่ ที่พักสงฆ์
อนาลโยตั้งแต่เย็นวันที่๗กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕๒เป็นต้นมา

หลวงปู่จ�าพรรษาท่ีกุฏิหลังคามุงแฝก เป็นระยะเวลาประมาณ
สามปี เมื่อกุฏิเร่ิมมีสภาพทรุดโทรม คณะศิษย์จึงได้กราบขออนุญาต
สร้างกุฏิถาวรขึ้น โดยสร้างเป็นกุฏิเรือนไทย มีทางเดินจงกรมด้านบน
เชื่อมกับตัวกุฏิ  ก ่อสร ้างเสร็จแล้วท�าพิ ธีถวายเมื่อประมาณปี
พ.ศ.๒๕๕๕ และได้มีการสร้างเสนาสนะต่างๆ ได้แก่ศาลาใหญ่
หอฉันโรงครัวกุฏิพระเป็นต้น

ในช ่วงระยะเวลาประมาณสิบป ีตั้ งแต ่วันเข ้ าพรรษาปี
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา หลวงปู่จ�าพรรษาอยู่ที่ที่พักสงฆ์อนาลโย
ส�านักสงฆ์อนาลโย วัดป่าอนาลโยมาโดยตลอด แต่ในช่วงระหว่าง
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ออกพรรษา หลวงปู่ได้เดินทางไปพักอยู่ที่วัดภูถ�้าพระบ้าง วัดป่า
ผาสุกคามเขตบ้าง แล้วแต่โอกาส แต่ก็เป็นเวลาไม่นานนัก โดยมาก
แล้วหลวงปู่จะอยู่ที่วัดป่าอนาลโยเป็นหลัก ในระหว่างท่ีอยู่ที่วัดป่า
อนาลโย ได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่ีคุ้นเคยกับหลวงปู่ได้แวะเวียน
มาเยี่ยมหลวงปู ่ท่ีวัดป่าอนาลโย เช่น หลวงปู ่สมภาร ป ฺ าวโร
วัดป่าวิเวกพัฒนาราม จังหวัดบึงกาฬ หลวงปู ่สิงห์ทอง ปภากโร
วัดป่าสุนทราราม จังหวัดยโสธร หลวงปู ่สงวน ยุตตธมฺโม วัด
ธุดงคนิมิตรจังหวัดกาญจนบุรี หลวงปู่แสวงอมโรวัดป่าชัยวารินทร์
จังหวัดขอนแก่น หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ�้าพระภูวัว จังหวัด
บึงกาฬ หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ จังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อ
ไม อินทสิริ วัดป่าภูเขาหลวง จังหวัดนครราชสีมา หลวงตาสมหมาย
อตฺตมโนวัดป่าสันติกาวาสจังหวัดอุดรธานีเป็นต้น

มีอยู ่ช ่วงหนึ่ง  ที่หลวงปู ่ ได ้อุป ัฏฐากหลวงปู ่มหาบุญมา
ปุ ฺ วันโต วัดป่าภูหันบรรพต อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หลวงปู ่เล่าว่าท่านเป็นศิษย์อาวุโสในองค์หลวงปู่ฝั ้น อาจาโร ซ่ึง
อาพาธเป็นอัมพาต โดยหลวงปู่ได้นิมนต์หลวงปู่มหาบุญมา มาพัก
รักษาอาการอาพาธที่วัดป่าอนาลโย และหลวงปู ่ได้น�าคณะศิษย์
สวดมนต์เย็นถวายอยู่เป็นประจ�า เมื่อหลวงปู่มหาบุญมาละสังขาร
หลวงปู่ก็รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเพลิงสรีระสังขารถวาย

วัดป่าอนาลโยได้มีการประกาศตั้งเป ็นวัด เมื่อวันท่ี ๑๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ และเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี
(ธรรมยุต) ได้แต่งตั้งให้หลวงปู่ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อวันที่๑๒
มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๗
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เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ เจ ้าคณะจังหวัดนครปฐม-
สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) ในขณะนั้น ได้ขอเมตตาหลวงปู่ให้รับเป็น
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าปฐมชัยอีกแห่งหนึ่งด้วย แต่หลวงปู่ก็ไม่เคย
จ�าพรรษาท่ีวัดป่าปฐมชัย จนเมื่อประมาณต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ หลวงปู่
ได้เมตตาไปพักที่วัดป่าปฐมชัย จนกระทั่งคณะศิษย์ได้นิมนต์หลวงปู่
ให้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธปอดติดเชื้อท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๒เมษายนพ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ หลวงปู่สมหมายได้รับถวายที่ดิน
ที่ตั้งอยู ่ท่ีบ้านดอนกระเพรา ต�าบลบ่อสุพรรณ อ�าเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นพื้นที่ชายขอบของสามจังหวัด ได้แก่
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
จะสร้างเป็นวัด ที่ดินที่หลวงปู่รับถวายนี้อยู่ห่างจากวัดป่าอนาลโย
เพียงสิบกว่ากิโลเมตร หลวงปู่ได้ปรารภให้คณะศิษย์ฟังอยู่เสมอว่า
”หลวงปู่จะไปอยู่ท่ีวัดที่จะสร้างใหม่แห่งนี้ วัดนี้เป็นวัดของหลวงปู่
เค้าถวายท่ีให้หลวงปู่แล้ว„ โดยหลวงปู่ได้บอกกับคณะศิษย์ที่ร่วม
บุกเบิกวัดป่าอนาลโยและถวายกุฏิเรือนไทยที่วัดป่าอนาลโย และ
ลูกศิษย์ที่เคารพบูชาหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งคนหนึ่ง เมื่อประมาณกลางปี
พ.ศ.๒๕๖๒ ว่าขอให้มาช่วยสร้างกุฏิท่ีท่ีพักสงฆ์ดอนกระเพราให้
หลวงปู่หน่อย คณะศิษย์จึงได้ออกแบบผังบริเวณ ขุดสระเพื่อปลูก
บัว และออกแบบกุฏิเรือนไทยแฝด มีทางจงกรมเชื่อมตัวกุฏิยาว
ออกไปทางริมสระบัว ด้านริมสระบัวมีหอนกไว้ให้หลวงปู่นั่งพัก โดย
ก่อนสร้างกุฏิหลวงปู ่ได้เมตตาให้หาบัวหลวงสีขาวไปปลูกในสระ
ไว้ก่อน โดยคณะศิษย์ได้ถวายแบบกุฏิและผังบริเวณให้หลวงปู ่



48

พิจารณาทุกขั้นตอน และอยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างกุฎิ โดย
เร่ิมสร้างตั้งแต่ประมาณปลายมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง
ก่อสร้างได้มีการกราบเรียนรายงานความคืบหน้าให้หลวงปู่ทราบ
และพิจารณาอยู่ตลอด ขณะที่หลวงปู่ละสังขาร ดอกบัวที่หลวงปู่
สั่งให้ปลูกก็ได้บานพ้นน�้าแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายนพ.ศ.๒๕๖๓ คณะศิษย์ได้เข้าไปกราบ
หลวงปู่ที่วัดป่าปฐมชัย และกราบเรียนรายงานความคืบหน้าการ
ก่อสร้างกุฏิ พร้อมกับน�าภาพถ่ายกุฏิที่ก�าลังสร้างให้หลวงปู่พิจารณา
ท่านเมตตาบอกว่า ”ค่อยๆ ท�าไป„ หลังจากกราบเรียนเร่ืองกุฏิเสร็จ
คณะศิษย์ได้กราบนิมนต์ขอให้หลวงปู ่รักษาธาตุขันธ์ โดยขอให้
พิจารณาเข้ารับการรักษาอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และได้กราบเรียนว่าถ้าหลวงปู่หายดีแล้ว จะได้ไปอยู่กุฏิหลังใหม่ที่
ที่พักสงฆ์ดอนกระเพรา ท่านเมตตาบอกว่า ”จะอยู่หรือไม่อยู่ก็มา
อยู่ได้„ ซ่ึงในขณะนั้นยังไม่เข้าใจความหมายที่หลวงปู่พูด แต่ ณ
ขณะนี้คิดว่าเข้าใจความหมายที่หลวงปู่บอกแล้ว ถึงแม้หลวงปู่จะ
ละขันธ์แล้ว คณะศิษย์ก็จะด�าเนินการสร้างกุฏิให้ส�าเร็จดังที่ได้เคย
กราบเรียนหลวงปู่ไว้

ในระหว่างที่ยังด�ารงธาตุขันธ์หลวงปู ่มักจะเล่าเร่ืองในอดีต
สมัยธุดงค์ตามป่าเขา และการอยู ่ปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ให้ฟังอยู่เสมอๆ พร้อมทั้งเมตตาอบรมสั่งสอนคณะศิษย์ให้ปฏิบัติ
ภาวนาอยู่เสมอ เวลาใครมาถามหลวงปู่เร่ืองการปฏิบัติภาวนา หลวงปู่
มักจะสอนว่า ”ท�าเอา หลับตาหุบปาก อย่าเที่ยวไปถามใคร ท�าเอง
รู ้เอง เห็นเอง„ คณะศิษย์เคยขออนุญาตจัดท�าประวัติของท่าน
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เผยแพร่ แต่ท่านไม่เคยอนุญาต เวลาที่หลวงปู่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์
ท่านไม่เคยน�าเอาประสบการณ์การปฏิบัติภาวนาขององค์ท่านมาสอน
ท่านมักจะน�าค�าสอนของพระพุทธเจ้า หรือของครูบาอาจารย์ของท่าน
มาสั่งสอนลูกศิษย์เสมอ หลวงปู่ไม่เคยน�าเอาสิ่งอัศจรรย์ใดๆ หรือ
สิ่งที่รู ้เห็นเหนือธรรมชาติมาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ท่านจะเน้นให้
ลูกศิษย์ปฏิบัติภาวนาไปเร่ือยๆ จะรู้ได้เองเห็นได้เอง อย่าเที่ยวไป
ถามใคร สิ่งที่หลวงปู ่สอนล้วนแล้วแต่เป็นแก่นของธรรมะของ
พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

เกี่ยวกับวัดป่าผาสุกคามเขต (เขาผาสามยอด) ที่หลวงปู่ได้สั่ง
พระอุปัฏฐากเอาไว้ในตอนกลางคืนก่อนวันท่ีท่านจะถูกใส่ท่อให้
อ๊อกซิเจนผ่านล�าคอเข้าไปที่ขั้วปอด (ซ่ึงจะท�าให้ท่านไม่สามารถพูดได้)
และท่านไม่สามารถพูดได้ตราบจนวันละสังขาร โดยท่านได้สั่ง
เกี่ยวกับเร่ืองสังขารของท่านว่า หลังจากที่ท่านละสังขารแล้วให้น�า
สรีรสังขารของท่านไปที่วัดป่าผาสุกคามเขต ท่านเล่าให้คณะศิษย์ฟัง
อยู่เสมอว่า ก่อนท่ีจะต้ังเป็นวัดป่าผาสุกคามเขต หลวงปู่ท่านได้ธุดงค์
มายังละแวกเขาผาสามยอด ตั้งแต่เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๗
ช่วงนั้นยังมีสภาพเป็นป่า ด้านบนมีถ�้า ยังมีเสืออยู่ ท่านพิจารณาว่า
เป็นสถานท่ีสัปปายะ เหมาะแก่การภาวนา ท่านจึงภาวนาอยู่ท่ีเขาผา
สามยอดอยู่เป็นเวลานาน จนกระท่ังชาวบ้านขอให้หลวงปู่สร้างวัด
ขึ้นที่เขาผาสามยอดและกลายเป็นวัดป่าผาสุกคามเขตในปัจจุบัน

ณสถานที่แห่งนี้หลวงปู่ได้เล่าให้ศิษย์ใกล้ชิดฟังว่าหลวงปู่ชอบ
านสโม เคยมาเยี่ยมท่านสองครั้งหลวงปู่จันทร์เรียนคุณวโรก็เคย
มาเยี่ยมท่านที่เขาผาสามยอด ท่านเมตตาเล่าว่า หลวงปู่ถามหลวงปู่
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จันทร์เรียนว่า ไปยังไงมายังไง หลวงปู่จันทร์เรียนตอบว่า คิดถึงเลย
มาเยี่ยม ปัจจุบันวัดป่าผาสุกคามเขต (เขาผาสามยอด) แห่งนี้ ยังมี
สภาพเป็นป่าเขาอยู ่ หลวงปู ่ท่านเป็นพระป่ากรรมฐาน ท่านชอบ
ป่าเขา ชอบต้นไม้ ชอบธรรมชาติ เมื่อหลวงปู่ท่านสั่งให้น�าสรีรสังขาร
ของท่านมาไว้ที่นี้ คณะศิษย์จึงได้ปฏิบัติตามค�าสั่งสุดท้ายของหลวงปู่
ด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุด

การละสังขาร

ในช่วงเร่ิมสร้างวัดป่าอนาลโย เมื่อประมาณสิบปีก่อน ขณะนั้น
หลวงปู่อายุประมาณ ๖๘ ปี ลูกศิษย์ท่ีได้ร่วมบุกเบิกวัดป่าอนาลโย
กับองค์หลวงปู่ ได้เคยกราบเรียนหลวงปู่เล่นๆ ว่า ”ขอให้หลวงปู่อยู่
เกิน ๑๐๐ ปี นะครับ„ ท่านตอบว่า ”โอ้ย ไม่ถึงหรอก„ ผู้ถามจึงลด
เวลาลงมา ”ง้ันขอให้อยู่ถึง ๙๐ นะครับ„ ท่านตอบว่า ”๙๐ ก็ไม่ถึง„
ผู้ถามยังถามต่ออีกว่า ”ง้ันขอเป็น ๘๐ นะครับหลวงปู่„ ท่านก็ยังคง
ตอบว่า ”๘๐ ก็ไม่ถึง„ แล้วท่านก็ หันหน้าไปทางลูกศิษย์อีกคนนึง
หัวเราะแล้วพูดว่า ”จะอยู่ไปท�าไมนานๆ„ ขณะท่ีรับฟังค�าตอบของ
หลวงปู่ในขณะนั้นแล้ว คนถามรู ้สึกใจหาย แต่ในใจก็ยังคิดว่า
”ไม่ถึง ๘๐ จะเป็นอย่างที่หลวงปู่พูดจริงหรือป่าว ถ้าจริงก็เป็นเวลา
อีกนับสิบปีท่านก็ยังคงอยู่กับพวกราไปอีกนานอยู่„

เวลามีลูกศิษย์คนไหนพูดเร่ือง ขอให้ท่านด�ารงธาตุขันธ์
สงเคราะห์สัตว์โลกไปนานๆ หลวงปู่มักจะบอกเสมอว่า ”ธาตุขันธ์
อยู่ได้เพราะลม ลมหมดเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้น„ เวลาผ่านไปจนคนที่
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ถามลืมเร่ืองนี้ไปสนิท จนกระทั่งองค์หลวงปู่อาพาธหนัก คนถาม
จึงมานั่งนึกถึงเร่ืองที่เคยถามหลวงปู ่ไว้ในอดีต เมื่อ ๑๐ ปีก่อน
แล้วได้สอบถามกับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ว่า จ�า
ได้มั้ยว่าที่เราเคยถามเร่ืองขอให้หลวงปู่อยู่ไปนานๆท่านตอบค�าถาม
สุดท้ายว่ายังไง ความจริงก็คือความจริง ท่านเมตตาบอกเราไว้ตั้งแต่
เมื่อ ๑๐ ปีก่อนแล้ว เพียงแต่ในขณะที่ท่านอาพาธหนักท่านยังอายุ
๗๗ ปี ๑๑ เดือนเศษเท่านั้น คนถามเป็นคนนิมนต์ท่านเข้ารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างที่ท่านรักษาองค์ในห้องไอซียู
คนถามก็ยังคิดอยู่ในใจว่า ท่านน่าจะหายอาพาธในคร้ังนี้ได้ เพราะ
ท่านยังไม่ถึง๘๐เป็นการตีความที่เข้าข้างตัวเองเป็นอย่างมากเพราะ
ค�าว่าไม่ถึง ๘๐ ไม่ได้หมายความว่าท่านจะอยู่ถึง ๘๐ แต่จะเป็น
เท่าไหร่นั้น ไม่มีใครจะสามารหยั่งรู ้ได้ แต่ขณะนี้เวลานี้ลูกศิษย์
ทุกคนของหลวงปู่ทราบค�าตอบนี้พร้อมกันแล้ว

หลังจากที่หลวงปู่ละสังขารแล้ว ผู้ถามได้โทรศัพท์แจ้งแม่ของ
ผู้ถามว่า หลวงปู่ละสังขารแล้ว แม่ของผู้ถามซ่ึงพักอาศัยอยู่ที่จังหวัด
เชียงใหม่ (หลวงปู่เคยรับนิมนต์มาจ�าวัดที่บ้าน ๓ คร้ัง คร้ังสุดท้าย
เมื่อประมาณ ๕ ปีก่อน) บอกว่า ”หลวงปู่ท่านเคยบอกแม่ไว้แล้ว ว่า
ท่านจะอยู่อีกไม่นานหรอกอีกไม่กี่ปีหรอก„

การละสังขารของหลวงปู ่ ก็เป็นเสมือนค�าสอนสุดท้ายของ
ท่าน ที่ท่านมักจะพูดกับลูกศิษย์อยู่เสมอๆ ว่า ”เกิด ชรา มรณัง
ไม่ฟังใครอย่าพากันประมาท„
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ถึงไหน เพราะว่าวันคืนล่วงไปๆ สังขารของเราก็ร่วงโรยไปเร่ือยๆ
เพราะฉะนั้น วันนี้ก็เป็นวันส�าคัญ วันพระ วันสิบห้าค�่า พวกเราก็ได้
ตั้งอกต้ังใจ พากันเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้ได้รู ้ได้เห็น เห็นอะไร
เห็นท่ีตัวของเรานี่ล่ะ ถ้าเราไม่ปฏิบัติ ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ทาน
เป็นอะไรศีลเป็นอะไรสมาธิเป็นอย่างไรอันนี้พวกเราก็ต้องเข้าใจ

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านก็แนะน�าให้พวกเราประพฤติปฏิบัติ
อย่าประมาท ว่าสังขารร่างกายของพวกเรามันจะยืนยงไปถึงไหน
เพราะว่ามันบอกไม่ได้ เอาไว้ไม่ฟัง ไม่มีใครจะบอกได้เลย เมื่อเวลา
จะเจ็บมันก็เจ็บคนเดียว เวลาจะแก่มันก็แก่คนเดียว นั่นล่ะ เพิ่นว่า
บอกไม่ได้ เอาไว้ไม่ฟัง เพราะสังขารอันนี้เป็นอยู ่อย่างนี้แต่ไหน
แต่ไรมา ตั้งแต่เราไม่ได้เกิดก็เป็นอยู่อย่างนี้ ท่านถึงว่า ยกจิตขึ้น
พิจารณากายพิจารณาธรรม กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นเคร่ืองโคจร
ของจิต โส สะโตวา ยกจิตขึ้นพิจารณา ให้เห็นว่ากายอันน้ีเป็นของ
ไม่สวยไม่งาม เป็นของไม่จีรังยั่งยืน เป็นของสกปรกโสโครก เพราะ
ถ้าเราไม่อาบน�้าวันหนึ่ง มันจะเป็นยังไง มันก็ต้องมีกลิ่นมีอะไรขึ้นมา
หรือเมื่อเข้าห้องน�้าอยู่นี่ มันก็มีกลิ่นขึ้นมา แต่ทีแรกเราบริโภคเข้าไป
ก็ว่าดีอยู่ แต่ว่าเวลามันเข้าไปอยู่ในตัวของเรา มันจะเป็นของบูด
ของเน่า แล้วเวลาออกจากตัวของเราแล้ว ไม่มีใครอยากจะได้เลย
สะอิดสะเอียน แต่อยู่ในตัวของเราก็ยังพอว่าอยู่ เพราะว่ามีอะไร
ปิดบังอยู่ มีหนังปิดบังอยู่ ถ้าไม่มีหนังปิดบังแล้ว จะไม่ได้เร่ืองเลย
เพียงแค่เราไปถูกมีด เลือดไหลออกมา มันก็ยังมีกลิ่นคาวกลิ่นเหม็น
ท่านจึงว่าให้พิจารณา ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของไม่
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จีรังยั่งยืน เกิดมาแล้วแก่ แล้วก็เจ็บ สุดท้ายมาก็ตาย มีด้วยกัน
ทุกคนไม่มีใครจะล่วงพ้นไปได้

ท่านถึงว่าให้สวดให้เสก สวดเราก็สวดไป เสกก็คือนั่งหลับตา
หุบปาก เสกอะไร เสกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตาย
หายใจออกไม่เข้า มันก็ตาย มันเกิดมันดับอยู่ท่ีลมหายใจเข้าออก
ถ้าเราพิจารณาแล้ว ความตายนี่มันจะมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
แต่ว่าเราไม่ได้ยกขึ้นพิจารณามันก็เลยเพลินไปตามกระแสของโลก
ว่าตัวเองนี่จะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เห็นคนตายเราก็ไม่ได้น้อม
พิจารณาไม่ได้น้อมมาโอปนยิโกจิตมันก็เลยประมาทนั่นล่ะท่านว่า
ให้พิจารณาอยู่เนืองๆยืน เดินนั่งนอนท่านให้พิจารณา ให้พวกเรา
ใครครวญดูว่า แม้แต่ผ้าผ่อนของเรา เจ็ดวันหรือสิบห้าวันเราจะต้อง
ได้ซัก จิตใจของเรามันซักไม่ได้ มันต้องเอาศีล เอาสมาธิ เป็นเครื่อง
ขัดเกลา ทานก็เป็นเคร่ืองขัดเกลาอันหนึ่ง ค่อยขัดค่อยเกลา ค่อยท�า
ไปเรื่อยๆภาวิตาพหุลีกตาท่านว่าท�าให้มาก เจริญให้มากถ้าเรา
ท�าอยู่เร่ือย ท�าอยู่เป็นนิตย์ ท�าให้ติดต่อกัน เราจะรู้ได้ข้ึนมาเลย
ปัตจัตตัง จะรู ้ได ้เฉพาะตน ไม่ต้องไปถามคนอื่นยาก เพราะ
เหมือนกันหมดแต่ต่างชื่อเท่านั้น

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง หนัง ฟัน เล็บ ผม ขน มีกันทุกคน
แต่เราได้พิจารณาไหม ใคร่ครวญดูไหม ว่าเกิดมาจากอะไร ผม ขน
เล็บ ฟัน หนัง มันก็เกิดจากน�้ามูตร น�้าเน่า น�้าหนองอะไร อาหาร
ของเขา เราลองพิจารณาดู นี่ล่ะ ท่านว่าให้พากันพิจารณาอยู่
เป็นนิตย์ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรา ไม่มีใครจะท�าให้กันได้
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นอกจากตัวพวกเราแล้ว ความดี เราเป็นคนท�า ความชั่ว เราก็เป็น
คนท�า แต่เราท�าซะความดี ตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่ ไอ้ความชั่วน่ะ เรา
ท�าไปแล้วมันเดือดร้อน ความช่ัวไม่ท�าเสียเลยดีกว่า ความดีนั่น
ท�าแล้วดีกว่า เพราะท�าแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังอันนี้พระพุทธเจ้า
ท่านสอนพวกเราคณะศรัทธา ครูบาอาจารย์ท่านก็พาสวดพาเสกอยู่
ทุกวัน ไม่ได้ปล่อยให้เวล�่าเวลาผ่านไป เพราะวันคืนผ่านไปล่วงไปนี่
เหมือนกระแสน�้า ไม่ไหลคืน ร่างกายสังขารนี่ก็นับวันแก่ไปเร่ือยๆ
เดี๋ยวผมก็ขาว หนังก็เหี่ยว เพราะอะไร ก็เพราะว่ามันไม่คงทนถาวร
มันไม่จีรังยั่งยืน เราท�าสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนให้คงทนถาวรซะ เราอย่า
ปล่อยให้ล่วงโรยไป โดยไม่ค�านึงไม่พิจารณา ไม่ได้ท�าอะไรเลย
อันนี้เราก็ต้องท�า เพราะว่า เหมือนอย่างเรากินข้าวนี่ เราต้องกิน
ต้องกิน ต้องดื่ม ต้องอะไร คุณงามความดีเหมือนกัน ที่เราต้องท�า
เพราะว่าเป็นตัวของเรา ไม่มีใครจะมาท�าเผ่ือกันมาท�าให้กันได้
ตัวใครตัวเราเราท�าเราก็ท�าได้เราท�าได้มากก็เป็นของเรา

เพราะฉะนั้น วันนี้ก็เป็นวันส�าคัญ วันพระ ถ้าพวกเรามีสัจจะ
หลวงปู่แหวนท่านว่า จริงกาย จริงวาจา และจริงใจ ความจริงอันนี้
แหละ ค�าสัตย์แลเป็นวาจาท่ีไม่ตาย ถ้าเราได้ท�าลงไปแล้ว ก็จะเห็น
ขึ้นมาในตัวของเรา นั่นล่ะ ท่านว่า ตัวของเราเนี่ย ที่ว่าท�า ไม่ใช่จะ
ปล่อยให้เวล�่าเวลาผ่านไป วันนั้นวันนี้ วันคืนผ่านไป ไม่เอาไหน นี่
ท่านว่า เป็นผู้ประมาท ไม่เอาสิ่งไหนเลยปล่อยให้เวลาผ่านไป เฒ่าแก่
แล้วก็มาท�าไม่ได้ เดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขา ถ้าเป็นหนุ่มก็ท�าไม่ได้อีก
เพราะว่ายังหนุ่มอยู่ นี่ แต่ว่าพญามัจจุราชไม่เลือกหนุ่ม ไม่เลือก
คนแก่ ไม่เลือกคนเฒ่าคนชราที่ไหน ไม่เลือกเลย พญามัจจุราชเป็น
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ผู้ที่พยายามเอาเราเสมอ ติดตนตามตัวเหมือนเงาตามตัว เพราะฉะนั้น
จึงว่าให้พวกเราพยายามหา พยายามท�าให้ตัวของเรานี่ล่ะ ไม่ต้องให้
คนอื่นท�าให้เราท�าเราก็ได้

บางคนว่า โอ้ คนเต็มบ้านเต็มเมืองเลย เราจะมาท�าอะไร
คนเดียว มันก็เบ่ียงไปนั่น เพราะว่ากิเลสตัวนี้ มันจะหลอกเราเด้
ก็ไม่เห็นเขาท�าก็ยังเห็นเขาร�่ารวยอยู่ ว่าไปอีกแหละ แน่ะ แต่ว่ารวย
ก็รวยภายนอก สมบัติภายนอกท่านว่าไม่จีรังยั่งยืน ไม่คงทนถาวร
เดี๋ยวมันก็อันตรธานไป อย่างที่เราหากันนี่ล่ะ เงินทองท่ีเราหากันนี่
ก็ไม่เห็นใครเอาไปได้สักคน ก็เห็นแต่ไปถึงแค่ป่าช้า พรรคพวกที่
เรารักเราชอบกันก็หนีหมด ก็เหลือเราคนเดียวอยู่ป่าช้า ไม่มีใครจะ
อยู่รวมเลย ต่อมาเขาเอาไฟใส่ ก็ไม่มีอะไรเลย เหลือแต่กระดูกนี่
ร่างกายสังขารอันนี้หมดลมหายใจเมื่อไร เมื่อนั่นล่ะเขาจะเอาไปเผา
นี่แหละท่านถึงมีภาษิตว่า ลาภและยศหาบไปไม่ได้แน่ ได้เพียงแต่
ต้นทุนบุญกุศล แม้แต่ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟ อันนี้ท่านว่า
ร่างของเราเขาก็ยังเอาไปเผาไฟถ้าหมดลมเมื่อไรเขาไม่เอาไป เพราะว่า
เอาไว้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ เพราะว่ามันน่าเกลียด มันเหม็น มันเน่า
ขนาดเราอาบน�้าอาบท่าทุกวันอยู่ มันยังมีกลิ่นออกมา เพราะฉะนั้น
ถึงว่าร่างกายอันนี้เป็นของสกปรก โสโครก มันเน่า ออกทางหัวก็ขี้หัว
ออกทางเท้า ทางฟัน ขี้ไคล ให้พิจารณาดู ท่านถึงว่าให้พิจารณา
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่ล่ะ ของสกปรกทั้งนั้น เราถึงอาบน�้า
อาบท่า ช�าระให้สะอาด ถ้าเราไม่อาบน�้าไม่ช�าระน่ะ มีกลิ่นออกมาเลย
นั่น เพราะฉะนั้น ให้พวกเราพิจารณาดูว่า ร่างกายอันนี้ สังขารอันนี้
ไม่จีรังยั่งยืน ไม่คงทนถาวร เดี๋ยวมันก็แก่ เดี๋ยวมันก็เจ็บ เดี๋ยวมัน
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ก็ตาย เอาโรค เอาภัยเข้ามา จักขุโลโก โสตโลโก กายะโลโก กาย
ก็เป็นโลก หูก็เป็นโลก ใจก็เป็นโลก นี่ โลกคือหมู ่สัตว์พร่องอยู่
เป็นนิตย์ไม่รู้จักอิ่มเป็นทาสแห่งตัณหาหาอยู่นั่นหาเท่าไรก็ไม่พอ

นี่ล่ะ เราหาทรัพย์ภายใน คือ ทาน ศีล หิริ โอตตัปปะ
พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา อันนี้เป็นทรัพย์ที่คงทนถาวร จีรังยั่งยืน
ไม่มีใครมาลักมาฉกไปได้ เงินทองที่เราหากัน อีกไม่นานมันก็
อันตรธานไป เพราะฉะนั้นให้หาทรัพย์ภายใน เป็นทรัพย์ที่คงทน
ถาวร ศีลท�าจิตใจของเราให้เรียบร้อย สมาธิคือตั้งใจมั่น เราก็มีแล้ว
อย่างวันนี้แหละ ถึงจะไม่ได้มาก ก็ยังดีกว่าไม่ท�า ท�าเอาซะ อย่าไป
ปล่อยเวล�่าเวลาผ่านไปไม่ได้ค�านวณกระแสน�้าไม่ไหลคืน มีแต่ไหล
ลงไปทางต�่าเสมอ จิตของคนเราเหมือนกัน มันก็ไหลลงไปเหมือน
อย่างน�้านี่แหละ ถ้าเราไม่มีตุ่มมีอะไรรอง ก็ไม่ได้น�้าที่สะอาด ถ้าเรา
ไม่เอาศีลเอาทานเอาสมาธิมา มีแต่จิตที่ขุ ่นมัว จิตที่ลุ ่มหลง จิตที่
วุ ่นวายเดือดร้อน อยู่คนเดียวก็เดือดร้อน อยู่กับหมู่ก็เดือดร้อน
เพราะว่าเราขาดศีล ศีลแปลว่างาม ถ้าเราอยากได้งามเราก็ท�าเอา
งามเบ้ืองต้นได้แก่ศีล งามท่ามกลางได้แก่สมาธิ งามเบ้ืองปลาย
ได้แก่ปัญญา

ศีล สมาธิ ปัญญา มีหยั่งได้ ทิฎฐิสูงอ่านวิจารณ์ญาณก�าหนด
จิตมนุษย์นี้เลิศสุดลึกล�้านิพพานนี่ ภาษิตของหลวงปู่จวนท่านเขียน
ไว้ที่หน้าผาถ้าคนไปภูทอกก็คงได้อ่านคติธรรม ”นานาจิตตังต่างคน
ต่างคิด„ ”ใจร้ายเป็นผี ใจดีเป็นพระ พึงช�าระใจตน„ “จะล่วงพ้นทุกข์
ได้เพราะความเพียร” อันนี้ท่านเขียนไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังอยู่ หลวงปู่
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ไปอยู่กับท่าน ท่านพาท�าสะพานทีแรก หลวงปู่จันทาบอกว่า พวก
กรรมฐานพวกนี้จะมาตายกองกันหมดนี้แล้วไม่เหลือหรอก เพราะว่า
ตั้งแต่ผมมองขึ้นไป ผมก็เสียวพอแล้ว จะไปท�าสะพานได้อย่างไร
หลวงปู่จันทา วัดป่าเขาน้อย ท่านว่า เพราะหลวงปู่จวนปรึกษาว่า
”จันทา ผมจะท�าสะพาน หมู ่เห็นดีไหม„ ”ผมไม่เห็นดีด้วยหรอก
ครูจารย์ ผมจะกลับถ�้ากลองเพลพรุ่งนี้แหละ„ ”นี่ล่ะ ผมจะท�าให้
เสร็จในพรรษานี่ล่ะ„ ”เอาเถอะ ผมไม่เอาด้วยหรอก ผมมองไปผม
ยังเสียวแล้ว„ ท่านจันทาท่านว่า พอหลังมาเดือนเจ็ดเดือนแปด
จะเข้าพรรษา หลวงปู่จวนท่านก็เลยสั่งเร่ิมท�า ชั้นห้าเร่ิมไปเร่ือยๆ
พอออกพรรษาก็เสร็จ นี่ความพยายาม ท่านเป็นผู้ที่เป็นช่าง หาได้
ยาก เพราะว่าพวกฝร่ังเขาจะท�านั่งร้านตั้งแต่พื้นดินขึ้นไป หมดไม้
เป็นดงก็ไม่พอ หลวงปู่จวนท่านเอาไม้สองล�าแล้วก็ถิ่วไปเร่ือยๆ ก้าว
ไปเร่ือยๆ ท่านท�าได้ อันนี้อ�านาจสมาธิท่านฝึกได้ ท่านอยู่แต่ป่า
มาตลอด ตั้งแต่ไหนแต่ไร ภูวัว ภูทอก ภูสิงห์ ถ�้าจันทน์ อยู่ป่ามา
ตั้งแต่บวชมาเลยก็ว่าได้ท่านอยู่มา

นั่นล่ะ ท่านมีความเพียร ท�าอะไรท่านก็ส�าเร็จ นอกจาก
ท่าน ฝร่ังบอกว่า ไม่มีใครท�าได้หรอก ต้องท�านั่งร้านต้ังแต่พื้นดิน
จะหาไม้ท่ีไหนไปท�า ไม่มี ไม้เป็นดง หมดดงก็ไม่พอ นี่ ท่านออกแบบ
ให้ไม่ยากเลย หลวงตานี่แหละที่เอาลงทีแรกเอาไปถิ่ว อยู่ไปก็ไป
กราบเรียน อุ้ยตาย มันอย่างอาจารย์จันทาว่าล่ะน้อ เพราะว่ามันเสียว
ไม่เคย ได้แต่มองไปมันเสียวพอแล้ว บางคนไม่กล้ามองออกเลย
หรอก ภูทอกเนี่ย นั่นล่ะ เป็นท่ีอัศจรรย์ ท่านท�าได้ นอกจาก
หลวงปู่จวนเท่านั้นไม่มีใครท�าได้ ท่านมีความเพียร หลวงปู่ก็ได้ไป
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อยู่ ไปช่วยท่านท�า ปีนั้น ๒๕๑๓ ไปอยู่จ�าพรรษาด้วยกับท่าน ท่าน
ก็เลยปรารภว่าจะท�าสะพาน ก็เลยได้ช่วยท�ากับท่าน แต่ว่าไม่ได้
อยู่นานพอออกพรรษาก็เที่ยวไปเรื่อยเที่ยวขึ้นไปอีก้อมูเซอชาวเขา
ชาวดอย ไปเร่ือยๆก็เลยไม่ได้กลับไปอีก มีแต่อาจารย์แยงท่านอยู่
ประจ�า ท่านก็เลยเป็นเจ้าอาวาส แต่หลวงตาไปเร่ือยไม่ค่อยจะอยู่
เป็นที่

เผลอๆ มาก็ตกมาอยู ่ที่ป ่าอีก ป่าอ้อยอยู ่ที่ก�าแพงแสนนี่
หลวงพ่อสนธ์ท่านว่า มาปักกลดกรรมฐานสักหน่อย โอ้ย จะมาอยู่
ยังไง ต้นไม้ก็ไม่มีสักต้น มีแต่ป่าอ้อย ท่านก็เลยว่า อยู่ไปมันก็เป็น
เองแหละท่านเอ้ยมันอยู่กับคนดอก เผลอๆทุกวันนี้ก็เป็นป่า ไม้พะยูง
ไม้สัก ไม้สักทอง ไม้ยางนา ปลูกเป็นป่าขึ้นมา พอได้มีร่ม เพราะว่า
ทุกวันนี้ ผลาญป่าจนเป็นป่าหญ้า เหมือนเตรียมป่าช้าไว้คอยลูก
หลาน ไม่มีแล้ว มีแต่ป่าอ้อย ไปหาหมอหมอก็ทักว่า เป็นเบาหวาน
ก็จะไม่เป็นเบาหวานได้ไง เพราะตั้งแต่นครปฐมไปถึงเมืองกาญจน์
ไปถึงเมืองสุพรรณ มีแต่ป่าอ้อย ไม่ต้องไปหาเคร่ืองวัดยากหรอก
เบาหวานหมดนั่นแหละ เพราะสามมื้อนี่ เอ้านี่ก็หวาน ส่วนมากขม
ก็ไม่ได้ดื่ม มันก็เลยซึมเข้าไปในเลือด ไปวัดไปดูแล้วก็มี เพราะว่า
มันหวาน ไม่เหมือนสมัยแต่ก่อน แต่ก่อนไม่ค่อยมีหวานเด้ อ้อยนี่
ก็หายาก ตั้งแต่หลวงตายังเป็นเด็กอยู ่ ไม่ค่อยมี มะขามก็ขาม
เปร้ียวๆ ทั้งเปรี้ยวทั้งหวาน ไม่ค่อยมีมะขามหวาน หายาก ทุกวันนี้
หวานต้ังแต่มะขาม ส้มเขียวหวานก็หวาน เผลอๆ น�้าพริกก็หวานอีก
มีแต่หวานมันก็เลยมีแต่เบาหวาน
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นี่ล่ะ ท่านว่าร่างกายของเรานี่มีแต่โรค เดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขา
ปวดหูปวดตา โอ๊ย มีแต่โรค หมอก็เลยไม่รู้กว่าจะหายาประเภทไหน
มาช่วย เอาไปเอามา เบาหวานมันก็เป็นแผลไม่ค่อยหาย เปื่อยเน่า
ไป แน่ะ เพราะว่าพิษของมัน คนแต่ก่อนก็อายุยืน คนทุกวันนี้อายุ
ไม่ค่อยยืน เพราะว่ากินแต่หวานข้าวสามมื้อจะไปเอาอะไร เพราะว่า
ร่างกายอันนี้มันต้านทานไม่อยู่ ถึงเลขห้าเลขหกนี่ก็ โอ๊ยกระเสาะ
กระแสะแล้ว ดีก็ยังอยู ่แต่เลขสามเลขสี่นี่ล่ะ พอท่ีจะแข็งแรงอยู่
ถ้าขึ้นเลขห้าเลขหกไปแล้วมีแต่โรค โรคขาเจ็บขา โรคแขนก็เจ็บแขน
โรคหูเจ็บหู เจ็บตา มีแต่โรค แล้วจะท�ายังไง แต่เราปล่อยให้โรคภัย
ไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่นั้นก็เป็นทุกข์อีก ไม่ได้หาอะไรเข้ามา ศีลทาน
ก็ไม่มีไม่ได้ฝึกไม่ได้นั่งปล่อยให้เวล�า่เวลาผ่านไปไม่มีอะไรเลย

นี่แหละท่านถึงว่าให้มีศีล ให้มีสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะ
ร่างกายของเรา จะเอาอะไรของมัน เมื่อเวลามันจะไข้มันก็ไข้ เวลา
มันจะเจ็บมันก็เจ็บ เราบอกไม่ได้ เอาไว้ไม่ฟัง ถ้าเป็นของเรา เราก็
บอกได้สิ อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้ ก็ไปหาหมอ หมอก็ช่วยหรอก
หมอก็ช่วยเต็มที่ พวกลมหายใจอะไรก็มีเคร่ืองวัดเคร่ืองตวงมีหมด
แต่เวลาถึงคราวแล้วก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน หมอก็บอกว่า เออกลับไป
บ้านซะ ไปหากินยาบ้าน มันไม่มีอะไรจะใส่แล้ว มันหมดนั่นล่ะเวลา
ถึงคราว เราก็ยังระลึกได้ ระลึกขึ้นมาบอกว่า ระลึกพุทโธเด้อ ถ้าเรา
ไม่ได้เคย จะไประลึกได้อย่างไร เหมือนเราไม่เคยเข้ามากรุงเทพนี่ล่ะ
จะไปรู้ได้ยังไง ทางกรุงเทพมันหลายเส้นหลายหลงความหลงตัวนี้
มันละเอียด เพราะฉะนั้นจึงว่าให้ฝึกไปเร่ือยๆ ท�าไปเร่ือยๆ พ่อแม่
ครูบาอาจารย์ท่านก็สอน ท่านพาท�า เราก็ท�า เราก็ฝึก เราก็ปฏิบัติ
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ไปเร่ือยๆ พระพุทธเจ้าท่านก็สอน ให้มีศีล ให้มีสมาธิ ท่านบอกว่า
นี่ล่ะพวกเราจะงาม เราก็ท�าของเราเอง เราไม่ได้ขอคนอื่นมาท�าให้
ไม่มีใครท�าเผื่อกันได้ดอกนอกจากตัวของเรานี่แหละจะท�าเอง

อัตตาหิ อัตโนนาโถ โก หินาโถ ปโร สิยาตนแลเป็นที่พึ่งของ
ตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ไม่มีใครจะพึ่งได้ พึ่งลูกพึ่งหลาน
ก็ไม่ได้ พึ่งเงินพึ่งทองก็พึ่งไม่ได้ แม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็ยังพึ่ง
ไม่ได้เลย เผลอๆ มันก็ดับไปเลย นั่นแหละมันเอาไว้ไม่ได้ เอาไว้
ไม่ฟัง เพราะฉะนั้นถึงว่าให้เราท�าสิ่งที่ไม่มีสาระให้มันเป็นสาระซะ
ให้เกิดให้มีข้ึนในตัวของเรา เพราะว่าสิ่งที่มีสาระแก่นสาร คือ ศีล
สมาธิ ปัญญา เป็นเคร่ืองติดตนตามตัวของเรา เหมือนเงาตามตัว
บุญกุศลท่ีเราได้ท�าไว้แล้ว จะเป็นที่พึ่งอันเกษมเม่ือเราล่วงลับไป
ท่านบอกว่าก็ยังเป็นทุนอยู่ ถ้าเราไม่มีทุนแล้วจะไปชาติหน้า ก็ไม่มี
อะไรจะเป็นทุน เพราะเหมือนเราไม่มีเงินนี้แหละ เงินไม่มี เราจะไป
จับจ่ายได้อย่างไร เพราะเราไม่มี ไม่หา ไม่มี นี่ล่ะทรัพย์ภายใน ท่าน
ก็ว่าให้หา อย่างเรามาหาวันนี้ล่ะหาอยู่กับตัวของเรานี่ล่ะ นั่งหลับตา
หุบปาก ท�าจิตภาวนา ยกจิตข้ึนพิจารณากาย พิจารณาเวทนา
พิจารณาจิต พิจารณาธรรม กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นท่ีครองตน
ของจิต เพราะว่าของท่ีท�าได้ยาก ฝึกได้ยาก ไปหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวมัน
ก็ลืมซะ เพราะว่าจิตนี่มันไว ถ้ามันไวแล้วเราเอามันยาก อย่างที่พวก
ขับรถเร็วๆนี่ เอาไม่อยู่ จิตยิ่งไวกว่านั้นอีก เร็วกว่านั้น ลัดมือเดียว
ปั๊บ ไปเลยถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมไว้ ยิ่งไปกันใหญ่ ยิ่งเวทนา
เข้ามาครอบง�าละก็ยิ่งเอาไม่อยู่เลยไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้
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เพราะฉะนั้น ให้เราฝึกไว้ซะต้ังแต่เรายังแข็งแรงอยู่ เราแก่เรา
เฒ่ามาก็ยังมีทุน เวลาลูกหลานว่า ระลึกถึงลมหายใจ ระลึกถึงพุทโธ
นะแม่พ่อ เราก็ยังจะได้ระลึกขึ้นมา อย่างหลวงปู่แหวนสิ เวลาท่าน
เวทนาเข้ามามาครอบง�า หลงลืมไป พอตื่นหายจากป่วยแล้ว ว่า
ตะวันออกมันอยู ่ทางใดนะ หลง นั่นล่ะ ทั้งท่านฝึกได้ขนาดนั้น
ท่านก็ยังหลง อย่างพวกเรานี่ก็ฝึกแค่นี้ อย่าไปคิดว่าจะไม่หลงเลย
หลวงปู่ไปอยู่กับหลวงปู่แหวนสมัยท่านป่วยหนักๆ กลางคืนก็เป็น
กลางวัน เอาข้าวมากินเลย หิวข้าวแล้ว หลง บ้านแม่ปั๋งมันอยู่ทางใด
ตะวันออกอยู่ทางใด หลงไปหมด แต่ว่าท่านฝึกช�่าชองเข้าใจ หลวงปู่
อย่าไปคิดนั่น มันจะนิ่งของมันเองหรอก ให้ภาวนา หลวงปู ่ ให้
ภาวนา ท่านก็ระลึกได้ เพราะว่าท่านท�ามาช�่าชองแล้ว เข้าใจแล้ว
ลืมหลงไปชั่วคราว แต่ว่าพวกเรานี่สิ ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมมาเลย
มันก็ยากอยู่เด้ เพราะว่าจิตตัวนี้มันฝึกยาก จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง
จิตที่ฝึกดีแล้วน�าสุขมาให้

วันนี้เป็นวันส�าคัญพวกเราได้มาเจริญจิตตภาวนากัน ก็มีกัน
หลายท่านหลายคน ทั้งครูบาอาจารย์ท่านพาพวกเราได้ฟังสิ่งที่ไม่เคย
ได้ยินได้ฟัง เพราะว่าครูบาจารย์ท่านได้ยินจากครูบาอาจารย์ก็
ถ่ายทอดกันมา สอนกันมาอบรมกันมา หลวงตาก็ไม่มีอะไร ที่จะมา
แบ่งบุญแบ่งกุศลให้ญาติโยมทุกคนท่ีมาวันนี้ ก็ขอบุญกุศลที่หลวงตา
ท�าก็แบ่งส่วนให้ญาติโยมทุกคนจงมีส่วนด้วย เพราะว่าสิ่งท้ังหลาย
ทั้งปวง ท่านว่าบุญเท่านั้นล่ะที่เป็นเคร่ืองที่จะท�าให้เราสบาย นั่งก็
สบาย นอนก็สบาย วันนี้ก็เป็นวันพระ ให้พวกเราอดทนเอาจนสว่าง
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ก็ได้ เอาแค่ไหนก็ยังดี ดีกว่าเราไม่ท�าเสียเลย เราท�าให้เป็นนิตย์
ท่านว่า ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน ปัจจัตตัง
รู้ได้เฉพาะตน นี่ เพราะฉะนั้นถึงว่าวันคืนล่วงไปๆ ร่างกายสังขาร
ของเราก็หมดไป แห้งไป หัวก็ขาว ฟันก็หลุด หนังก็เหี่ยวหมด
ไปเรื่อยๆ

เราพิจารณาอยู่เรื่อยท่านว่าเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าวันนี้ประมาท
วันหน้าเราไม่ประมาท พยายามอยู่อย่างนั้นล่ะ หลวงปู่หล้าท่าน
สอนว่า อย่าประมาท ความประมาทนี่ส�าคัญ เป็นทางแห่งความตาย
ท่านว่า ไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านก็แนะน�า อย่าประมาท ถ้า
ประมาทวันนี้ วันหน้าอย่าประมาท ท่านว่า นี่นะพวกเราไม่ได้ประมาท
เป็นผู้ท่ีแสวงหา เข้ารักษากันประจ�า ทั้งวันพระ วันธรรมดา วันอะไร
ก็หากันอยู่เป็นนิตย์ เพราะฉะนั้น วันนี้หลวงตาก็ได้หยิบยกมาพอ
เป็นเคร่ืองสติเตือนใจ ขอให้ญาติโยมทุกคนจงได้รับแต่ความสุข
ความเจริญ ขอให้มีความรุ่งเรือง ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก
ทิพาราตรีกาล โดยรับประทานวิสัชนามาก็สมควรแก่เวลา ด้วย
ประการฉะนี้



พากันนั่งตามสบาย จะนั่งขัดสมาธิก็ได้ จะนั่งพับเพียบ นั่ง
ตามอัธยาศัย นั่งให้สบาย เพราะว่าวันนี้เป็นวันส�าคัญ ที่พวกเรามา
รวมกันวันนี้ เป็นวันที่พวกเราจะได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์นั่นละ เพิ่นว่า ชาวพุทธที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ถือศาสนา ก็คือว่าให้ระลึกอยู่เสมอ ถ้าเราระลึกอยู่เร่ือยให้ช�านาญ
ความช�านาญนี้จะเป็นหนทางแห่งรู้ รู้อะไร ก็รู้ที่ตัวของเรานี้แหละ
ตัวของเรานี้มันเป็นสิ่งที่แปรปรวน แปรปรวนอะไร คือว่ามันไม่จริง
ไม่จัง ไม่จีรังยั่งยืน ไม่คงไม่ทนไม่ถาวร นับวันที่จะกร่อนไปเร่ือย
ถูกแสงแดดถูกอะไรถูกลมถูกแล้งก็ค่อยหมดไปๆ

วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะได้มาระลึกพิจารณา จะลืมตาก็ได้
จะหลับตาก็ได้ ท่านว่าภาวนา แต่ถ้าลืมตานี่มันจะเห็นหลายอย่าง
ถ้าหลับตานี่จะเห็นแต่ลมหายใจเข้าออก ลมเข้าไม่ออกมันก็ตาย
ลมออกไม่เข้ามันก็ตาย มันตายอยู่ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอ
ท่านว่าเป็นผู ้ที่ไม่ประมาท เพราะว่าลมหายใจเข้าออกบางทีมันก็

พระธรรมเทศนาของ 
หลวงปู่สมหมาย จิตฺตปาโล

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ชมรมพุทธทีโอที 

บริษัททีโอที จาํกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
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คล่อง บางทีมันก็ไม่คล่อง แต่ว่ามันก็เดินของมันอยู่อย่างนั้นล่ะ
เหมือนอย่างนาฬิกานี่มันก็เดินอยู ่ หมุนไปหมุนมา ถ้าเราระลึก
พิจารณาตั้งสติอยู่ท่ีลมหายใจเข้าออก ท่านว่าจิตตภาวนา คือว่าท�า
จิตใจของเราให้รู้ขึ้นมาที่ลมหายใจ ท่านว่าพิจารณาลมก็คือพิจารณา
กายเหมือนกัน เพราะว่ากายมันอาศัยลม มันอาศัยซ่ึงกันและกัน
ถ้าพิจารณาลมท่านก็ว่าพิจารณาความตาย เพราะว่าของสองอย่างนี้
อาศัยซึ่งกันและกันนามธรรมกับรูปธรรมนี้

แต่ว่าพวกเราไม่ได้ระลึกอยู่เสมอมันก็เลยลืมๆ หลงๆ ความ
หลงความลืมนี้แหละ มันเป็นเหตุให้พวกเราล่าช้า จะท�าอะไรก็วันนี้
ก่อนวันนั้นก่อนอยู่นั่นแหละ หาแต่เร่ืองที่จะหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละ
มันก็เลยช้า เดินไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้
ระลึกอยู่เสมอ ยกจิตขึ้นพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณา
ธรรม กายเวทนาจิตธรรมนี้เพิ่นว่าเป็นเคร่ืองโคจรของจิต ถ้าจิตได้
มีอารมณ์อยู่ จิตจะรักษาจิตเอง เป็นจิตที่อ่อนโยน เป็นจิตที่ควรแก่
การงาน เราจะท�าให้มันเป็นจิตที่อ่อนโยนได้ ก็ต้องดัดต้องแปลงต้อง
แก้ไขกันอยู่ ไม่ใช่ธรรมดา เราจะมาท�าเอาง่ายๆ ท�าเอาบ๊ึดเดียวไม่ได้
เพราะว่ามันของละเอียด ท่านว่ามันประณีตนักสุขุมนัก สุขุมนัก
ประณีตนัก นี่ ท่านว่าคนมันไม่ได้อยากจะท�า แต่ถ้าท�าได้แล้วล่ะ
เพ่ินว่ามีประโยชน์มาก อย่างพระพุทธเจ้าท่านท�ามาก่อนแล้ว พ่อแม่
ครูอาจารย์ท่านก็ท�าตัวอย่างมาแล้ว แต่ว่าพวกเราน่ะไม่อยากท�า
เพราะอะไรเพราะมันขัดมันท�ายาก

คล้ายๆว่ากินของที่ไม่แสลงนั่นแหละของฝาดๆกินก็ไม่ค่อย
จะอร่อย แต่ว่ากินลงไปแล้วมันเป็นยา ของขมน่ะสิ ไม่อยากจะกิน
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เอาแต่ของหวานๆนั่นแหละพอกินมันถึงกลืนง่ายนั่นแหละกิเลส
นี่มันคล้ายๆ ว่าของหวานนั่นแหละ มันไปง่ายมันก็เลยชอบท�าไปสิ
อย่างนั้น แต่ก็รู้อยู่ว่ามันของไม่ดี แต่ว่าท�าไมถึงไปส้องเสพ อย่าง
พวกยาเสพติดหรือพวกอะไรนี่แหละ เขาก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายอยู่
ท�าไมถึงไปท�า เพราะว่าความหลงตัวนี้ คนเราก็เลยท�าไป จนเอาไป
เอามาเลยเกิดเร่ือง ทีแรกก็ไม่เป็นไร ต่อไปมันก็เลยเร่ืองใหญ่ขึ้นมา
นี่แหละท่านถึงว่าให้ละเว้นเสีย อย่างท่ีเราสมาทานไปแล้วนี่แหละ
ศีลห้านี่ ศีลห้าท่ีจริงก็มีอยู ่แก่เราแล้ว หัวหนึ่ง แขนสอง ขาสอง
รวมกันเป็นห้า เราก็ได้มาจากพ่อจากแม่เราแล้ว แต่ว่าเราไม่ได้รักษา
เราปล่อยให้มันไปตามกระแสของมัน มันก็ไป เหมือนอย่างน�้าที่มัน
ไหลลงมาจากทางเหนือ มันก็มาท่วมที่มันต�่าน่ะ ที่ไหนมันต�่ามันก็
ท่วม อันนี้เหมือนกัน กิเลสมันก็ไปตามนั่นของมัน จิตมันก็ล่องไป
ตามกระแสของมัน ถ้าเราไม่ยกมันไว้มันก็ไป เพราะมันช�านาญ ถ้า
มันช�านาญทางไหนมันก็ไปทางนั้น

แต่ว่าที่เราท�าจิตตภาวนานี่มันยังไม่ช�านาญ การสวดการเสกนี่
เรายังไม่ช�านาญ นานๆ มาท�าที คือเราไม่ได้ท�าติดต่อกัน มันก็เลย
ไม่เข้าใจ แล้วก็ว่า โอย เมื่อไรมันจะได้สักที ก็เพราะเราท�าไม่ติดต่อ
กัน ความช�านาญไม่พอ อยากได้อยู่ไตรลักษณ์น่ะ โอย เมื่อไรจะ
ได้ไตรลักษณ์สักที เอ้า เราไม่ท�าแล้วมันจะได้หรือ เหมือนอย่างเรา
ไม่ได้ท�านานี่แหละ เราปรารถนาอยากได้ข้าวได้อะไร มันจะไปมีได้
ยังไงปล่อยให้มันเป็นนาร้างนาป่าอยู่มีที่ดินก็ไม่ท�าอะไรขึ้นมา ไม่ท�า
เกษตรไม่ปลูกข้าวปลูกอะไรขึ้นมา มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เรา
ก็มีร่างกายอยู่ หัวหนึ่ง แขนสอง ขาสอง กว้างศอก ยาววา หนาคืบ
นี่แหละ ถ้าเราไม่ได้ท�าอะไรให้มันเลย ปล่อยให้มันเป็นที่ว่างเปล่าอยู่
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มันก็ไม่เกิดประโยชน์ ศีลไม่มี ทานไม่มี สมาธิไม่มี มันจะรู้ขึ้นมาได้
อย่างไร เพราะว่ามันไม่เคยระลึกทุกขังอนิจจัง เราไม่เคยระลึกเลย
ระลึกแต่ว่าไปทางโน้น ก็สนุกสนานเพลิดเพลินไป ตามรูปตามเสียง
ตามกลิ่นตามรสมันก็ไปทางนั้นแหละมันช�านาญ

นั่นแหละ เรามาประพฤติปฏิบัตินี่ ผู ้ที่จะต้ังใจมันไม่ค่อยมี
ส่วนมากจะคิดว่ามันของท�าง่ายๆ ท�าเมื่อไรก็ได้หรอก ไว้แก่เฒ่า
ค่อยท�าเอาก็ได้ ไปทางนั้น เพราะว่ามันขัดกิเลส มันไม่อยากท�า พู่น
มันไปท�าอย่างอื่นพู่น ท�าท่ีมันต้องการ ไปหาเที่ยวหาเตร่หาอะไรตาม
แต่ของมัน มันอยากจะไปทางนู้น ไปของมึนเมาอะไร มันไปทางนั้น
เพราะว่ามันช�านาญไปทางนู ้น เพราะว่าการท่ีเราจะมานั่งหลับตา
ภาวนานี่ อูย นั่งชั่วโมงหนึ่งมันนาน เจ็บก็เจ็บ ปวดก็ปวด โอ๊ย ขา
ก็ปวด ถ้าเรานั่งคุยกันล่ะ บึ๊ดเดียวชั่วโมงแล้ว แน่ะ มันลืม อย่างเรา
นั่งดูทีวีนี่ ดูเขาท�าโน่นท�านี่ มันลืม มันก็นั่งบึ๊ดเดียว เดี๋ยวก็ชั่วโมง
แล้ว นี่ เรามานั่งภาวนานี่ โอ้โฮ ตั้งชั่วโมงหนึ่ง ไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะถึง
เวลา นาฬิกาจะตีเมื่อไร ไม่เห็นมันตี มันนาน เพราะว่าจิตมันไม่ชอบ

ฉะนั้นจึงว่า วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรามารวมกัน หลวงตาก็อาศัย
ว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์บ้าง แล้วเราก็ท�ามาเองบ้าง ผสมผเส
กัน ก็ญาติโยมทางทีโอทีก็มาสองสามเที่ยวแล้ว อยากจะฟังหลวงตา
เทศน์ ก็ไม่ใช่นักเทศน์นี่ เป็นนักเที่ยว เที่ยวจนว่าหมดเท่ียวแล้วก็ถู
จนสามถู ถูดง ถูดัน ถูดอย ถูไปแล้วกัน ตั้งแต่โน่น ถูขึ้นเขาลงห้วย
ก็ไป ไปอะไร ก็ไปหา หาอยู่ที่ตัวของเรานี่แหละ หาที่สงบหาที่วิเวก
ที่ไหนท่ีวุ ่นท่านว่ามันภาวนายาก ท่านถึงหาที่วิเวกกาย วิเวกจิต
อุปธิวิเวก หาที่ป่า พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ในป่า เพราะฉะนั้นอยู่



69     

ในป่าน่ะเป็นที่วิเวก ท�าให้จิตใจวิเวก เพราะว่าไม่มีสิ่งกระทบ ท่านถึง
หาสถานท่ีสัปปายะ สถานท่ีสัปปายะท่านว่ามันเป็นอุปการะต่อ
สมาธิ ท่านว่าอย่างนั้น อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็อยู่ในถ�้าในเหว
ในป่าในดง อยู่ในที่น่ากลัว เสือสางช้างอะไร เกิดความกลัวขึ้นมา
ไม่มีที่พึ่งมันก็มาระลึก

เพราะฉะนั้นจึงว่า ถ้าพวกเรามีความพยายาม ความพยายาม
อยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น อยู่ในป่าก็ได้ อยู่ในที่ไหนก็ได้ เพราะว่า
อะไรมันก็อยู ่กับพวกเราท้ังหมด ผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็อยู ่กับเรา
หมด คนอื่นก็เหมือนกัน ท่านถึงว่าเป็นไตรลักษณ์ ทุกขัง อนิจจัง
อนัตตา นี่มีกันทุกคน ไม่ใช่ว่าไม่มี สัตว์โลกท้ังหลายเกิดมาตาย ถ้า
เกิดมาแล้วต้องตายตายกันทุกสัตว์สัตว์ประเภทไหนก็ตายประเภท
สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ สัตว์อะไรก็ตายหมด สังขาร กายสังขารวาจา
สังขารนี่มันไม่จีรังยั่งยืน ไม่คงทนถาวรนั่นแหละ วันนี้หลวงตาก็จะ
แสดงให้พอเป็นเครื่องเตือนใจเอ้าตั้งใจฟัง

นโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ยัสสะสัทธาตถาคเตอจลาสุปติฏฐิตาติ
อิมัสสะ ธัมมปริยายัสสะ อัตโถ สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง

ธัมโมโสตัพโพติ

พากันต้ังใจ เพราะว่าการท�าจิตตภาวนานี้ เราต้องพยายาม
ยกจิตขึ้นพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมกายเวทนา
จิต ธรรม เป็นชื่อโคจรของจิต ถ้าจิตเราอยู่ในอารมณ์ เรารู้อยู่ว่า
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อารมณ์ท่ีมันเกิดขึ้นมาที่เรานี่ เราจะรู้ ยโต ยโต จะ ปาปกัง ตโต
ตโตนโมนิวารเยบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใด จงห้ามใจจากอารมณ์
นั้น เพราะว่าเราระลึกน้อมพิจารณา เราเห็นอยู่ว่า อันนี้มันเกิดขึ้นมา
เราไม่เอา สิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอามันมาคิดมากอง มันก็ไม่เกิดประโยชน์
ท่านถึงว่าให้ระลึกแต่สิ่งท่ีมันเป็นประโยชน์ ประโยชน์ตน ประโยชน์
ท่าน ประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ว่าเป็นของที่ท�าได้ยาก ถ้าท�าได้แล้วมี
ประโยชน์มาก ท�าให้ตัวเองนั่นแหละ แต่ท�าไมถึงไม่อยากท�า เพราะว่า
ความขี้เกียจขี้คร้าน นี่แหละตัวส�าคัญ เดี๋ยวก็วันนั้นเถอะวันนี้เถอะ
เดี๋ยวก็นอนก่อน เดี๋ยวก็อะไรก่อน มันอ้างกาลอ้างเวลาอยู่นั่น มัน
ไม่อยากจะท�า เข็นมันลากมัน บอกมันเตือนมัน โอ เกิดมานี่ อายุนี่
น้อยเหลือเกิน ย่างเข้ามาสามสิบสี่สิบนี่มันจะมีโรคเข้ามาแล้ว มา
แทรกแล้ว แต่ก็ยังพอไปได้มาได้ แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้นะ โรคมัน
เข้ามามันไม่บอกนี่ เดี๋ยวก็โรคหูโรคตาโรคอะไร โรคฟัน โรคผิวนอก
ผิวหนังอะไรแล้วแต่มันจะเป็นขึ้นมาเราก็ไม่อยากได้แต่มันเป็น

เรารักมันขนาดไหน ขนาดเราอาบน�้าอาบท่าท้ังเช้าทั้งเย็น เอา
ข้าวเอาน�้าให้กิน ห่มผ้าห่มผ่อน เขาก็ไม่ฟังค�าเรา เขาก็หาแต่เร่ือง
ถ้านั่งนานมันก็เจ็บ ถ้านอนหลายมันก็เจ็บ นั่นละ ความเจ็บและ
ความแก่ แล้วก็ถึงความตาย นี่ เพราะว่าสังขารอันนี้มันไม่คงทนถาวร
ไม่จีรังยั่งยืน ท่านถึงว่า ให้เอาสิ่งที่ไม่คงทนถาวรนี้แหละ มาท�าให้
มันเกิดประโยชน์เสีย เราอย่าปล่อยให้มันไปตามกระแสของมัน
เอามันมาท�าให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่ไม่จีรังยิ่งยืน สิ่งไม่คงทนถาวร
เอามาท�าให้คงทนถาวร ท่านว่าให้หาอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์ท่ีคงทน
ถาวร ส่วนมากหาแต่ทรัพย์ภายนอกกัน ทรัพย์ภายนอกมันไม่จีรัง
ยั่งยืน ไม่คงทนถาวร เดี๋ยวมันก็อันตรธานไป แต่ว่าทรัพย์ภายใน
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นี่คือทรัพย์ที่คงทนถาวร ทรัพย์ท่ีไม่อันตรธานไปได้ เพราะว่าอยู่ที่
ตัวของเราทานศีลหิริ โอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะปัญญาอันนี้
เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่คงทนถาวรเป็นทรัพย์จีรังยั่งยืนให้มัน
มีเสียในตัวของเรานี่ ตั้งแต่เมื่อเวลาเรายังแข็งแรง ยังมีลมหายใจเข้า
ออกอยู่

ถ้าใกล้จะหมดลมหายใจเข้าออก ถึงจะมาระลึกนี่มันไม่ทัน
เพราะว่าเราไม่ได้ฝึก ไม่ได้เตรียมไว้ ก็ปล่อยให้มันไป กว่าจะมา
ระลึกได้มันไปไกลแล้ว มันคล้ายๆ ว่ามันไม่มีตนมีตัว คล้ายๆ ว่า
นกที่มันบินอยู่ในท้องฟ้าจิตอันนี้มันเอายากมันไม่มีตนมีตัวแล้วก็
เหมือนปลาล่องอยู ่ในน�้าน่ะ มันก็ไม่เห็นตัว ไม่เห็นร่องเห็นรอย
นั่นแหละ คนเราถึงไม่อยากจะท�า คนถึงอยากจะไม่ระลึกไม่พิจารณา
ปล่อยเวลาล่วงผ่านไปให้มันผ่านไปๆแล้วก็หมดไปๆ

ร่างกายนี้สังขารนี้มันไม่อยู ่คงที่ มันไม่อยู ่ที่เก่า มันก็ขยับ
ไปเร่ือย เนื้อหนังมังสังที่เราว่ายังเต่งยังตึงอยู่มันก็หย่อนไป ตานี้
ก็ค่อยมัวค่อยฟางไป หูก็ไม่ค่อยจะได้ยิน พูดกันก็ไม่ค่อยจะชัดเจน
เพราะว่ามันแปรไปปรวนไป ฟันก็เหมือนกัน ฟันก็หลุดไป นี่ของจริง
มันปรากฏให้เราเห็นแล้ว หัวมันก็ขาว มันเป็นไปอย่างนั้น มันเป็น
เพราะอะไร ก็เพราะว่ามันไม่คงทนถาวร ไม่จีรังยั่งยืน ค่อยกร่อนไป
เร่ือยๆ แต่ว่าเรามองเห็นแล้วว่า ร่างกายของเรานี้นับวันมันจะทรุด
ไปเร่ือย ๆ เราพยายามท�าคุณงามความดีไว้เสีย เป็นทุนเป็นรอนไว้
จนกว่าเราจะหมดลมหายใจเข้าออก ก็ยังดีกว่าเราปล่อยเวล�่าเวลาไป
“เกิดมาทั้งที จะเอาดีให้ได้ จะตายทั้งที เอาดีฝากไว้” หลวงปู่แหวน
ท่านว่า
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แล้วเวลาเขาอ่านประวัติ เขาก็ยังพอท่ีจะว่า โอ้ พ่อแม่หรือปู่ย่า
ตาทวด หรือคนนั้นคนนี้ เขาเคยรักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ ได้เคย
เข้าวัดเข้าวา ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม เขาก็ยังพอว่าอยู่ ถ้าไม่มีอะไรเลย
เขาก็จะเอาอะไรมาอ่านประวัติ ไม่มี นั่นละ เพิ่นว่า ประวัติที่ดีๆ
นั่นเขาถึงจะเอามาอ่าน ประวัติชั่ว ๆ นั่นเขาไม่เอามาอ่านหรอก มา
อ่านท�าไม นี่แหละถึงว่าท�าความดีไว้ ก็ไม่เป็นของคนอื่น ก็เป็น
ของเรา เหมือนอย่างเรากินข้าวนี่ เราท�าเมื่อไรเราก็ได้ เรากินเมื่อไร
เราก็อิ่ม เพราะว่ามันท�าเผื่อกันไม่ได้ ท่านบอกว่า ท�าเอาเอง รู้เอง
เห็นเอง ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน ก็รู้ที่ตัวสังขารของเรานี้แหละ มัน
ปรุงมันแต่งไป เราก็รู้ ให้มันทันกับความปรุงแต่งนั่นแหละ แต่ว่าถ้า
เราไม่ได้ฝึกมันไม่ทันมันแหละมันเร็ว

มันมีแต่ความทุกข์ เราพิจารณาดู ทุกข์นี่มันเกิดตั้งแต่ออกมา
นั่นแหละ ออกมาจากท้องแม่ก็ทุกข์มาเร่ือยๆ ทุกข์มาความสุขมัน
อยู่ไหนล่ะ เหมือนพยับแดดท่านว่า จะมองไปนี่เห็นเหมือนเป็นตน
เป็นตัว หมดเวลาแล้วก็หายวับไป ความสุขแค่นั้นแหละ มีแต่ความ
ทุกข์ห�้าหั่นอยู่นั่นแหละ แต่ว่าคนไม่ได้พิจารณา ไม่ได้โอปนยิโก มัน
ก็เลยเพลินไปลืมไป กว่าจะระลึกได้มันหมดแล้ว แข้งขาก็เดินไม่ค่อย
ได้แล้ว หูตาก็มัวไปแล้ว จะไปฝึกอะไรมันก็ฝึกยากแล้ว เพราะว่า
มันหมดสภาพแล้วฝึกไม่ไหวแล้วนั่นแหละท่านถึงว่าให้ฝึกไว้ตั้งแต่
เรายังแข็งแรงนี่แหละ อะไร ๆ เราก็พอจะท�าได้ นั่งเราก็นั่งนานๆ ได้
เดินเราก็เดินไกลได้ ก็พอจะท�าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วเวลา
แก่เฒ่ามาหลังก็ โอ๊ยปวดนอนก็ปวดนั่งก็ปวดมันเจ็บท�าอะไก็มี
แต่เวทนาจะเข้าครอบง�า จิตมันก็เลยเศร้าหมองไปด้วย ตามปวด
ตามนั่นแหละลืมหลงเพราะว่ามันละเอียดจิตตัวนี้มันละเอียด
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ความโกรธความโลภความหลงนี่มันละเอียด ถ้าคนไม่ระลึก
ไม่พิจารณาน่ีไม่รู้จัก คิดว่าไม่มี เพราะมันยังไม่กระทบ ถ้ามัน
กระทบเข้าไปล่ะ โอ มันขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ ความโกรธความโลภ
ความหลงนี่ คล้าย ๆว่าไม้ขีดไฟมันอยู่ในกล่อง ลูกมันน่ะ มันมีหัว
เชื้อไฟอยู่นั่น เวลากระทบมา มันก็เกิดไฟขึ้นมา นี่เหมือนกัน ความ
โลภความโกรธความหลงก็เหมือนกัน ท่านเปรียบเหมือนกับไฟอยู่
ในหิน เรารู้จักไหมว่ามันมีไฟ พอเอาค้อนไปกระทบมันจะออกเสียง
ไปเลย อยู่ในเหล็กเหมือนกันนะ ไม่รู้จักว่ามีไฟ นั่นแหละมันซ่อนอยู่
ข้างในกิเลสของเราก็เหมือนกัน มันซ่อนอยู่นั่น เวลามันโผล่ขึ้นมา
นี่เราเอาไม่ทัน เพราะเราไม่ได้ฝึก เราก็ไปเป็นทาสของมันละบัดนี้
มันก็จูงไปดึงไป ท�าให้จิตใจของเราเศร้าหมอง ขุ่นมัว วุ่นวาย เกิดมา
แล้วถ้าไม่มีทางออก บางคนก็เอาอะไร กระโดดน�้าตาย ฆ่าตัวตาย
อะไรตาย ก็เพราะอันนี้แหละ เพราะจิตตัวเดียวนี่ กายมันจะรู้อะไร
มันไม่รู้จักอะไรหรอกถ้าจิตตัวนี้มันไม่พาไป

นั่นละท่านว่าให้ฝึกจิตนี้ให้มันงามงามเบื้องต้น งามท่ามกลาง
งามเบ้ืองปลาย งามเบ้ืองต้นได้แก่ศีล งามท่ามกลางได้แก่สมาธิ
งามเ บ้ืองปลายได ้แก ่ป ัญญา  อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง
ปริโยสานกัลยาณัง งามเบื้องต้น งานเบื้องปลาย งามท่ามกลาง
ท่านว่างามสามอย่างนี่ ถ้าเราอยากได้งามนี่มันท�ายาก กว่าจะท�าได้
ไม่ใช่ของท�าง่ายๆ แต่ของท�ายากนี่ละ ท่านว่าให้ท�า มันเกิดประโยชน์
ไอ้ของที่มันท�าง่ายมันไม่มีประโยชน์มันท�าให้เราเดือดร้อนความชั่ว
ไม่ท�าเสียเลยดีกว่า เพราะท�าแล้วเดือดร้อนตามภายหลัง ความดี
ท�านั้นแลดีกว่าเพราะท�าแล้วไม่เดือดร้อนตามภายหลัง
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ท่านบอกว่า กยิรา เจ กยิราเถน� จะท�าสิ่งใด ขอให้ท�าจริงเถิด
ท�าบากบ่ัน ท�าจิตก็ให้จริง จริงกาย จริงวาจา จริงใจ ถ้าเราท�าจริง
ท่านว่าต้องเห็น ไม่วันไหนก็วันหนึ่ง แต่ว่ามันท�ายาก เพราะท�ายาก
นี่แหละ คนมันถึงไม่อยากท�า ถ้าท�าง่ายนี่มันก็ท�ากันหมด ไปกัน
หมดแล้ว ถ้าให้นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม ไหว้พระสวดมนต์
ไม่อยากเอา เพราะว่ากิเลสมันไม่ชอบ สวดมนต์หลายเกินไปก็ไม่ได้
ท่องก็บ่นว่าล�าบาก อยากจะได้ของง่ายๆ ของง่ายแหละมันไม่ดี
เพิ่นว่าท�าอะไรก็ท�าให้มันมาก ท�าให้มาก เจริญให้มาก นั่งสมาธิ
ก็แค่ห้านาที เอาแหละท�ามากไม่ได้หรอกปวดขามันก็ปวดนั่นแหละ
ขาอันนี้ ไม่มีใครท่ีไม่ปวด นั่งไปมันก็ปวดนั่นแหละ นั่นละของจริง
ท่านว่า น่ังดูของจริง เออ นี่แหละ ของจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้ว
มันปวดขึ้นมาก็ช่างมัน เอ้า ปวดทับมันอยู่นั่น ท่านว่า มันจะเห็น
แหละ มันจะรู้ขึ้นมา โอ สังขารอันนี้มันบอกไม่ได้ไม่ฟัง บอกอย่าให้
มันเจ็บมันก็เจ็บบอกอย่าให้มันปวดมันก็ปวดแน่ะเป็นอย่างนั้น

ถ้าเราเข้าใจแล้ว โออันนี้มันไตรลักษณ์ท่านว่าทุกขัง อนิจจัง
อนัตตานี่แหละทุกขังมันก็เป็นทุกข์ อนิจจังมันไม่ยั่งยืน ไม่คงทน
ถาวร อนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน อันนี้ถ้าเราท�าอยู่เร่ือย พิจารณาอยู่
เร่ือย มันจะเข้าใจ เพราะว่ามันก็อยู่ท่ีเราหมดแต่ว่าเรามันขาดการ
พิจารณา ขาดการระลึก ขาดความเพียรนี่ ศรัทธา วิริยะสติ สมาธิ
ปัญญาของเรามันยังไม่พร้อม ถ้าพร้อมเมื่อไรมันจะไปของมันเอง
นั่นละ ท่านถึงว่า ท�าไปเลย ท�าไปเร่ือยๆ อย่าไปปรารถนาว่าอย่างโน้น
อย่างนี้ อย่าปรารถนาแต่ปาก ไม่ได้มีความเพียรเลย มันก็ไม่ได้
ปรารถนาก็คือการท�านี่แหละ ปรารถนาอยากได้นิพพานแต่ว่าเรา
ไม่ได้ไปทางนิพพานเสียแล้ว ไปทางใหม่พู่น ปรารถนาเฉยๆ มันก็
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ไม่ได้ อย่างท่ีเรามากรุงเทพนี่ เราไม่มาถนนเส้นที่มันมากรุงเทพ
มันก็ไม่ถูกมันเป็นอย่างนั้น

นี่ละ ให้เราเข้าใจว่าตัวสังขารอันนี้มันปรุงมันแต่งกายสังขาร
วาจาสังขาร ใจสังขารนี่ มันปรุงแต่งอยู่นี่ เราไม่ให้มันปรุงไม่ได้ แต่ว่า
ปรุงในทางท่ีถูก ปรุงในทางท่ีมีประโยชน์ เหมือนอย่างเราปรุงอาหาร
นี่ละ ถ้าเราใส่ของเค็มเกินไปมันก็ไม่อร่อย ไม่ใส่พริกใส่เกลือมันก็
ไม่อร่อย นี่ก็เหมือนกัน เราปล่อยให้สังขารตัวนี้ไปตามกระแสของมัน
มันก็ไป ถ้าเราไม่ยกไว้ ให้มันอยู่ในอารมณ์ มันเอามายาก ดึงมันมา
มันปรุงไปแล้วก็ดึงมันมา ดึงมันอยู่นั่นละ จนเช้า ยืนเดินนั่งนอน
ท่านว่าให้ระลึกอยู่ ให้มันช�านาญนั่นละ มีความช�านาญแล้วมันจะรู้
ขึ้นมาเองถ้าเราไม่ได้ท�ามันจะไปช�านาญได้ยังไงไม่มีหรอก

รุ่นครูบาอาจารย์ฝึกกันจนรอดล้มรอดตาย มันก็ยังนี่อยู่ ไป
เห็นหลวงปู่แหวนท่านก็ยังมีหลงอยู่ พวกเราฝึกขนาดนี้ มันจะไม่หลง
ได้ยังไง ไปเห็นแล้วว่า โอ หลวงปู่นี่ เวลาป่วยไข้เข้ามา เวทนามัน
ครอบง�านี่มันจะหลงไปหมดเลย นั่นแหละ แต่ว่าท่านยังระลึกได้
พอลูกศิษย์ลูกหาเตือนบอกว่า หลวงปู่อย่าไปเล่นผ้า มันเหมือนไม่ได้
เร่ืองนะ ต้องภาวนานะ ท่านก็หยุด เวลาเวทนาครอบง�าหนักๆ เข้า
ก็ลืมอีก แน่ะ ต้องขนาดนั้นล่ะ ท่านยังมีลืมอยู่ อย่างพวกเราฝึกแค่นี้
อย่าว่ามันจะไม่ลืมเลย โอย ไม่ทันมันดอก จึงว่าฝึกไปเร่ือยๆ ถึงจะ
ไม่ได้มากได้น้อยก็เป็นของเราไม่มีใครท�าให้กันได้

ท�าเอง รู้เองเห็นเองท่านถึงว่าปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน เพราะว่า
ร่างกายทุกอย่างมีกันทุกคน ผมขนเล็บฟันหนัง หนังฟันเล็บผมขน
อันนี้ละ ท่านให้พิจารณาอยู่นี่ เม่ือเวลาไปบวชทีแรก อุปัชฌาย์ท่าน
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ก็สอนตัวนี้น่ีแหละ ไปอยู่ป่าอยู่เขาก็ให้พิจารณา เกสา โลมา นขา
ทันตา ตโจ นี่ละ ให้ดูให้มันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของ
สกปรกโสโครก ถ้าเราไม่อาบน�้าวันหนึ่ง โอย มันก็จะมีกลิ่นมีอะไร
ขึ้นมาเลย นี่ ท่านให้พิจารณาอย่างนี้ อุปัชฌาย์ท่านสอน เกสา โลมา
นขา ทันตา ตโจ นี่ ผมขนเล็บฟันหนังนี่ พิจารณาอยู่นี่ นี่ละท่านว่า
จิตตภาวนาตจปัญจกกรรมฐานกรรมฐานที่อยู่กับตัวทุกคน ไม่มีใคร
จะไม่มีฐานอันนี้ แต่ว่าพวกเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ยกจิตขึ้นพิจารณา
ให้ยกจิตขึ้นพิจารณานี่แหละ ดูลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าไม่ออก
มันก็ตาย หายใจออกไม่เข้ามันก็ตาย มันตายอยู่ทุกลมหายใจเข้า
ออกนี่

เราลองเข้าไปห้องน�้า มันก็จะตายแล้วนี่ ไปดูซิ มันอยู่ในตัว
ของเรามันก็พออยู ่ได้ แต่ว่ามันออกไปแล้ว โอย เขาให้ก็ไม่เอา
ห่อให้ก็ไม่เอา นั่นละ อาจมเป็นของสกปรกของเน่า ถ้ามันอยู่ใน
ท้องเรานี่ ถ้าไม่มีหนังปิดไว้นี่ก็ไม่ว่าเลยแหละ มันจะเน่าขนาดไหน
นี่ ท่านให้พิจารณาอยู่นี่ถ้าพิจารณาให้เข้าใจแล้ว ท่านว่าเป็นผู้ที่
ใกล้ต่อพระนิพพาน เพราะฉะนั้นให้พวกเราเข้าใจ อันนี้เป็นอุบาย
หลวงตาก็ให้อุบายเพื่อเป็นคติเตือนใจ ให้พวกเราไประลึก ให้ไป
พิจารณาดู มันจะจริงอย่างที่ท ่านบอกไหม ถ้าจริงก็ถึงเอาไป
ประพฤติปฏิบัติ สิ่งไหนมันดีเราก็เอาไปประพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนั้น
จึงว่าพวกเราทุกท่านทุกคนท่ีมาวันนี้ หลวงตาขออนุโมทนา ด้วยบุญ
ด้วยกุศลที่เราท�าไว้แล้ว ขอจงเป็นพลวปัจจัย ให้ทุกท่านทุกคนมี
ความสุขความเจริญในพระพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนเทอญเอวัง



พากันนั่งตามอัธยาศัย นั่งขัดสมาธิก็ได้ นั่งหลับตาดูลมหายใจ
เข้าออกนั่นแหละ เพราะว่าส่วนมากถ้าเราไม่หลับตาก็จะไม่เห็นลม
แหละ ถ้าเรานั่งหลับตาเราก็จะมองเห็นลม ลมเข้าลมออก ลมเข้า
ลมออกที่จมูกน่ะ เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเรา แต่ เราไม่ค่อยได้น้อม
ไม่ได้นึกไม่ได้พิจารณา มันก็เลยถือว่าเป็นของไม่ส�าคัญ ที่จริงส�าคัญ
เพราะว่าพวกเราอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจ ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่
ก็เมื่อนั้นล่ะเขาจะเอาไปเผา นี่ให้เรานึกน้อมอยู่เสมอ ฉะนั้นท่านจึง
ให้นั่งสมาธิ สมาธินี่แปลว่าตั้งใจมั่น ส่วนมากใจของเราไม่ได้ต้ังมั่น
อะไรไป มันก็ปล่อยไปตามกระแสของกิเลส มันก็เลยไม่เข้าใจ
ลมหายใจเข้าออก ลมจะเข้าสั้นออกยาว มันจะเข้ายาวออกสั้น
ไม่ค่อยได้น้อมมาพิจารณา

อันนี้ท ่านว่าให้โอปนยิโก ให้น้อมเข้ามาใส่ตน ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญ ูหิ จะรู ้ได้เฉพาะตน ก็เพราะว่าใครก็มีกันทุกคน
ไม่ใช่ว่าใครไม่มี แต่ว่าเราไม่ได้น้อมไม่ได้พิจารณา ก็เลยถือว่าไม่ใช่

พระธรรมเทศนาของ 
หลวงปู่สมหมาย จิตฺตปาโล

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ
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งานของเรา ที่จริงเป็นงานของเราแหละ เหมือนอย่างเรากินข้าว
นี่แหละ ถ้าเรากินข้าวเราก็อิ่ม ถ้าเราไม่กินเราก็ไม่อิ่ม จะเผื่อกัน
ไม่ได้ ส่วนมากมีแต่ปรารถนา ปรารถนาแต่ไม่ท�า มันจะได้หรือ
เหมือนอย่างเรามีไร่มีนา มีสวนมีอะไรไม่ท�าอะไร ไม่ท�าเกษตรขึ้น
มันก็ไม่มีอะไรขึ้น เป็นนาร้างนาเปล่า มีแต่หญ้ามีแต่อะไรรก อันนี้
ก็เหมือนกัน ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ดินน�้าไฟลมนี่ก็ไม่มีอะไร ก็มีแค่นั้นล่ะ
เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตายก็มีแค่นั้น

แต่ว่าให้มีศีล ศีลแปลว่างาม ท่านถึงบอกว่า อาทิกัลยาณัง
มัชเฌกัลยาณัง ปริโยสานกัลยาณัง ที่เราสวดตอนเช้า ท�าวัตรเช้า
วัตรเย็นนั่นล่ะ ถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยเราก็ว่า งามเบื้องต้น
ได้แก่ศีล งามเบ้ืองกลางได้แก่สมาธิ งามเบ้ืองปลายได้แก่ปัญญา
ถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่มีแล้ว ก็ไม่งาม มันจะไปงามอะไร ตัวของเรา
ไม่มีอะไรงามเลย มีแต่ของสกปรกโสโครก เต็มไปต้ังแต่หัวจรดเท้า
เราก็สวดอยู่ว่า ของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ก็สวดกันอยู่ แต่ว่าเรา
ไม่ได้พิจารณาก็ว่ามันงามแต่ว่างามในพระพุทธศาสนางามเบื้องต้น
ได้แก่ศีล งามเบื้องกลางได้แก่สมาธิ งามเบื้องปลายได้แก่ปัญญา
อันนี้ถ้าตามภาษาศาสนา ถ้าถามพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าไม่งาม
เป็นของที่ไม่งาม ร่างกายสังขารของเราไม่มีอะไรงาม ผมก็เหมือนกัน
ขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีงามสักอย่าง ท่านก็ว่าเป็นของสกปรกโสโครก
เป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของไม่จีรังยั่งยืน เป็นของไม่เที่ยงทน
ถาวรแต่พวกเราไปแปลว่ามันงาม
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มันจะงามอะไร เวลามันออกจากตัวของเรานี้ ไปตกอยู่ในข้าว
ก็ไม่มีใครจะกิน ใครกินผมกินขนกินเล็บ ไม่มีใครกิน โอ้ยเกลียดเลย
สกปรก ถ้ามันอยู่กับเราก็พอว่าอยู่หรอก ถ้ามันออกจากเราไปแล้วก็
ไม่มีใครอยากจะจับเลย แม้แต่น�้ามูกน�้าลายน�้าอะไรก็เหมือนกัน
ถ้าอยู่กับเราก็พอจะอยู่ได้ พอดูได้ แต่ว่าออกจากเราไปแล้ว ไม่มีใคร
จะจับเลย ปัสสาวะอุจจาระอะไรทุกอย่าง ไม่มีใครอยากจะจับ ถ้ามัน
อยู่กับเรามันก็พออยู่ได้ แต่ว่าอยู่กับเรามันก็ยังมีกลิ่นอยู่เด้ ลอง
ไม่อาบน�้าอาบท่าดู กลิ่นมันจะออกมาเลย มาจากไหน มันก็อยู่
ข้างในนี่ เพียงแต่หนังหุ้มอยู่เฉยๆ แต่ว่าข้างในนี่มีแต่เต็มไปด้วย
เลือด เวลาไปถูกกระทบอะไรหน่อยเดียวเลือดก็ไหลออกมาแล้ว
เหม็นคาว แต่เราอาศัยว่าท�าความสะอาด เอาสบู่อะไรมาฟอก เอา
แป้งอะไรมาทา ก็พอจะดูได้ ถ้าเราลองไปทาคนหมดลมดูเด้ นั่นล่ะ
ถ้าหมดลม ทามันก็ไม่ขึ้น แต่ถ้ายังไม่หมดลม ถ้าทามันก็ยังดูได้
หรอกแน่ะมันเป็นซะอย่างนั้น

ถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาอยู่ ท่านว่านั่นแหละจะรู้ได้เฉพาะ
ตน พระพุทธเจ้าท่านว่า ท�าเองจะเห็นเอง ส่วนมากเราไม่อยากจะ
ท�าสิ อยากจะให้คนอื่นท�าให้ ไปขอพรมันขอไม่ได้หรอกขอศีลขอพร
โอ้ย ศีลมันก็บอกให้เท่านั้นแหละ มันขอไม่ได้หรอก ถ้ามันขอได้มัน
ก็หมดแล้ว พระให้จนหมดแล้ว มันขอไม่ได้หรอก เพียงแต่ว่าท่าน
บอกให้เฉยๆ เวรมณีคือการเว้น ศีล ๕ มีกันทุกคนแล้ว หัว ๑
แขน๒ ขา ๒ อันนี้เป็นศีล ๕ พ่อแม่เราแบ่งให้หมดแล้ว แต่ว่าเรา
ไม่ได้รักษาเท่านั้นแหละ
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ศีลแปลว่าให้รักษาให้เว้น เวรมณีคือเว้นซะ ปาณา อทินนา
กาเมมุสา สุรา ให้เว้นนี่ศีล๕ ไม่ดีท่านก็บอกถ้าเราไม่ท�า ก็แล้วแต่
เพราะว่าไม่มีใครจะท�าให้กันได้ ท่านบอกแล้วว่าให้เว้น มันไม่ดีให้
เว้นซะ เราท�าเราก็จะได้ในตัวของเรานี่แหละ วันนี้เราก็ได้ท้ังทานท้ัง
ศีล ศีลเราก็รับไปแล้วสมาทานไปแล้ว ถึงจะไม่สมาทานก็เป็นศีล
อยู่แล้ว ลองค�านวณดูซิ หัว ๑ แขน๒ ขา๒ นี่เป็น ๕ รวมกันแล้ว
แต่ว่าท่านว่าให้รักษากาย รักษาวาจา รักษาใจ อันนี้ให้รักษา ถ้าเรา
สมาทานแล้วแต่ไม่ได้รักษาก็ไม่ได้เร่ือง มันก็ผิดอยู่นั่นแหละ ถ้า
เรารักษา ก็แปลว่าคนนั้นเป็นผู้ถือศาสนาศาสนาอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่ที่
กายอยู่ที่วาจาและอยู่ท่ีใจ ถ้ากายวาจาใจเรียบร้อย มีศีล อันนั้น
เพิ่นว่าเป็นผู้ถือศาสนา เป็นผู้นับถือแล้วปฏิบัติตาม แนะน�าให้มี
ทานมีศีลมีภาวนาให้ท�าเอา วันนี้เราก็มี เรามารวมกันก็ให้ทาน ถึง
จะน้อยแต่ก็เป็นของเรา

เราท�าลงไปก็เป็นยังไงล่ะทาน บริจาคไปเราก็สบาย ให้คนอื่น
ทานให้ผู้มีศีล แน่ะเราก็สบายใจของเรา เราก็ไม่ได้เสียดายการให้
เพราะท่านผู้ที่บวชมาแล้ว ไม่มีอะไร ออกมาจากฆราวาสแล้วไม่มี
อะไร ไร่นาสาโทการค้าขายอะไรก็ไม่มี ท่านเสียสละออกมาหมดแล้ว
ไม่เอาอะไรสักอย่าง เรือนชานบ้านช่องทุกอย่างไม่มี เพราะฉะนั้นให้
ผู้มีศีลเพิ่นว่ามีอานิสงส์ แต่ว่าความตระหนี่นี่มันจะไม่อยากให้ใครเด้
มันมัดไปเสมอ มัจฉริยะแปลว่าตระหนี่ ความตระหนี่มันมัดใจ
สัตว์โลก ถึงบริจาคไม่ได้ แม้บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่อยากบริจาค
เพราะมันตระหนี่ ถ้าเราเอาความตระหนี่ออกจากใจเราได้แล้ว ชิตังเม
ชนะแล้ว ชนะใจตัวเองนั่นแหละ ถ้าใจของเรามีศรัทธา ความเชื่อ
ในตัวของเรานั่นแหละนั่นน่ะผู้ที่ถือศาสนา
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ผู้ที่นับถือแล้วปฏิบัติตาม พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นผู ้ท่ีไม่
ประมาทในตัวของเรา เพราะว่าตัวของเราไม่มีวันจะหยุดนี่ สังขาร
ร่างกายมันแปรปรวนอยู่ตลอด เดี๋ยวอันนั้นมันจะมา ก็ความแก่
ความเจ็บและความตายนั่นแหละ มันจะมาหาเรา วันใดก็วันหนึ่ง เรา
จะคิดว่าเราจะไม่เป็นไม่โดนเด้ หมายเลขหนึ่งทุกคนเลย ไม่ต้องไป
ห่วง เราจะน้อมนึกไปดูว่า ไอ้ที่เกิดมาน่ะ พ่อแม่พี่น้องก็ตายไป
ลูกหลานตายไปคนนั้นตายไป เค้าเป็นยังไงนั่นล่ะความไม่เที่ยงของ
สังขารอันนี้ ไม่มีใครจะอยู่ได้สักคน ถึงคราวแล้วไปกันหมด เกิดมา
แล้วต้องตาย ตายแล้วเขาก็เอาไปเผาไฟ เพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ได้เอา
อะไรไป นอกจากบุญกุศลเท่านั้น ที่จะติดตามตัวพวกเราเหมือนเงา
ตามตัว ถ้าเราจะมัวเมาแต่อันนี้ก็ไม่ได้อะไร มีแต่กิเลสครอบง�าจิต
อยู่เสมอ ไม่มีวันที่จะมีเวลามีโอกาส ถ้าเราหมดลมแล้วก็หมดโอกาส
เราท�าได้ก็เมื่อยังมีลมหายใจเข้าออก จะมานั่งฟังเทศน์นั่งฟังพระ
สวดมนต์เราท�าได้นั่นแหละเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตสังขารตัวเอง

ถ้าจะว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตาย แต่เขาไม่ได้บอกเราเด้ ว่า
จะเจ็บจะแก่จะตาย มาก็จะเอา มัจจุราชไม่เว้นสักคนเลย เชือดคอ
เลยนี่ ไม่มีใครจะเว้นได้สักคนแต่พวกเราให้ระลึกอยู่เสมอนี้แปลว่า
เป็นผู้ไม่ประมาทในสังขารตัวเอง เพราะว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บ
และต้องตาย ความตายเหมือนเงาตามตัว ไม่มีใครจะพ้นได้สักคน
แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตาย หากินอยู่ที่ดินก็ตายลงที่ดินนั่นแหละ
จะบินอยู่บนท้องฟ้าก็มาตายตรงท่ีดินนั่นแหละ ไม่มีใครจะไปตายอยู่
บนท้องฟ้าซักคน ตายลงดินหมด อย่างพวกนักบินก็ลงมาตายท่ีดิน
ทั้งหมดแหละ ไม่มีใครจะเหนือดินไปได้ เพราะฉะนั้นให้พวกเรา
พิจารณาดูว่ามันเป็นธรรมชาติทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นธรรมชาติ
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เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่เรายังไม่เกิดโน่น ก็เป็นมาแต่อย่างนี้
พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไตรลักษณ์ แปลว่า ๓ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
ไม่มีใครจะเว้นได้สักคน

กุสลามรณังไม่ฟังใคร แม้แต่ตัวของเราก็ต้องตายกลายเป็น
เถ้าจะต้องถูกเผาปฏิกูลให้สูญหายคงไปถมจมดินสิ้นละลายนับวัน
หายแลลับไม่กลับมา

อันผู้ตายไปไหนก็ไม่รู้ แต่ผู้อยู่ครวญคร�่าเฝ้าร�่าหา นี่แหละ
ธรรมะสังเวชเหตุมีมากุสลามรณังไม่ฟังใคร

อันสมบัติพัสถานและบ้านช่อง อีกเงินทองไร่นามหาศาล เป็น
สมบัติจากกันไม่ทันนานก็จะพาลจากกันเมื่อวันตาย

อันความดีมีสัตย์สมบัติแท้ ถึงจะแก่กายดับไม่ลับหาย จะ
สถิตย์ติดแน่นแทนร่างกายคนทั้งหลายสรรเสริญเจริญพร

เมื่อเจ้ามาก็มามีอะไรมาด้วยเจ้า เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา

ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่ มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล แม้แต่
ร่างของตนก็ยังเอาไปเผาไฟไม่มีใครจะเอาไปได้สักคน

ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรา น้อมมาพิจารณาระลึกอยู่
ทุกลมหายใจเข้าออก มันเกิดมันดับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั่นแหละ
ไม่มีอย่างอื่นไม่มีหรอกที่เราหาภายนอกอะไรกัน ก็เป็นของภายนอก
เป็นของโลก เงินทองหาได้ก็เป็นของคนอื่นไป เวลาเราตายก็ไม่เห็น
มีใครเอาไปได้สักคน ไร่นาสาโทเป็นของลูกของหลานของเหลนไป
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ไม่มีใครเอาไปได้สักคน ถ้าพวกเขาเอาไปได้ พวกเราคงไม่ได้หาอยู่
หากินหรอก เขาเอาไปหมดแล้ว หวงกันอยู่นี่แหละ เรือกสวนไร่นา
แย่งกันตาด�าตาแดง ไม่เห็นใครเอาไปได้สักคน นอกจากบุญกุศล
เท่านั้นแหละท่ีจะติดตนตามตัวของพวกเรา นั่นแหละท่านให้หา
เอาซะ ตราบที่เรายังมีลมหายใจเข้าออก ถ้าหมดลมไปแล้ว หมด
โอกาสแล้ว ไม่ได้หรอก นอกจากเขาจะเอาไปเผาไฟ เราต้องเตรียม
อยู่เสมอ ไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งเราต้องตายแน่นอน เพราะฉะนั้น
ให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกท่านก็ว่าเป็นผู้ไม่ประมาท
ไม่ประมาทในวัยในสังขารของตัวเอง

ส่วนมากกอยากจะให้คนอื่นท�าให้ ไม่มีหรอก ไม่มีใครจะท�าให้
กันได้ นั่งสมาธินั่งเพียงแค่ ๕ นาที ๖ นาที มันจะไปสงบได้ยังไง
โอ๊ย ล่อเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงยังไม่สงบเลย แล้วจะให้เจ้าของสงบ
ง่ายๆ ถ้าง้ันก็ไปกันหมด... จะไปกองกันท�าไมคนเต็มบ้านเต็มเมือง
ถ้ามันท�าง่าย เข้ามาบวชก็เอาไม่อยู่ เพียงแต่มีผ้าเหลืองห่มอยู่แต่
ไม่ได้เจริญภาวนา ก็เอาอยู่ไม่ได้ เพราะจิตอันนี้มันปรุงแต่งอยู่ตลอด
เราไม่ทันเขา เขาเร็ว เหมือนอย่างนกบินในท้องฟ้า เหมือนอย่าง
ปลาอยู่ในน�้า ไม่มีร่องไม่มีรอย เขาก็ไปของเขาอยู่ แต่ว่าผู้ที่มีปัญญา
ท่านพิจารณาเห็นว่า ร่างกายสังขารนี้ถึงคราวมันต้องไปแน่นอน
ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านก็เดินยืนนั่งนอน พิจารณาลมหายใจเข้าออก
นั่นแหละท่ีจะรู้เท่าทันสังขารอันนี้ ถ้าเราไม่ได้พิจารณาไม่ทันเขาหรอก
เขาเร็วไปเร็วจิตตัวนี้มันเร็ว
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ดังนั้นจึงให้พวกเราพิจารณาเอา ไม่มีใครจะท�าให้ได้หรอก
นั่งว่างๆ ถึงเวลาเราก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่ออกมัน
ก็ตาย หายใจออกมันไม่เข้ามันก็ตาย มันตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน มัน
ตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก แต่ว่าพวกเรายังไม่ได้โอปนยิโก ไม่ได้
น้อมเข้าไป ก็เลยไม่รู ้จักว่าตัวเราก�าลังจะตาย เห็นแต่คนอื่นเขา
ตาย แล้วก็มองเห็นแต่คนอื่นเขาแก่ แต่ตัวเองไม่เคยมองกระจกเลย
ว่าแต่ตัวเองหนุ ่มอยู ่อย่างนั้น เพราะว่าจิตตัวนี้มันหนุ ่มอยู ่เร่ือย
มันไม่มีเฒ่า แต่ว่าสังขารอันนี้เป็นของเขาไปเอง มันแก่มาต้ังแต่
โน่นแหละ มันเจ็บมาตั้งแต่แม่โน่นล่ะ แม่เรากว่าจะออกเรามาได้
เลือดไหลโอ้ยไม่ธรรมดา เป็นกระแป๋งโน่นล่ะ เจ็บมาต้ังแต่โน่นล่ะ
มันก็เจ็บต่อเรามา แก่ก็แก่มา ลากมา ภาคอีสานว่าแก่ ภาษากลางว่า
ลาก ลากจนมานั่งอยู ่ทุกวันนี่แหละ ลากมาจนไปถึงป่าช้า นั่นล่ะ
เขาลากไปแล้ว ตายหมดล่ะ หมดลมแล้วเดินก็ไม่ได้เขาก็เอาไปเผา
เผาแล้วไม่มีอะไร กระดูกก็เอาไปท�าปุ๋ยไม่ได้ สู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้
เขายังมีเนื้อมีหนังให้คนกิน ไอ้พวกเราถ้าหมดลมหายใจแล้ว โอ๊ย
ใครก็ไม่อยากจะจับตัวก็แข็งตาก็เหลือกไม่น่าดูเลย

นี่ท่านให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายสังขารของเราไม่จีรังยั่งยืน
และไม่คงทนถาวร แต่เราก็เอาสิ่งที่ไม่คงทนถาวรนี่แหละมาบูชา
บูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท�าให้เกิดให้มีขึ้น
ในตัวของเรา อันนี้เพิ่นว่า สิ่งที่ไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีแก่นสาร เราท�าให้
มีสาระให้มีแก่นสาร ก็คือเรามารักษาศีล มาให้ทาน มาไหว้พระ
สวดมนต์ เราไม่ปล่อยให้ไปเวล�่าเวลาผ่านไปโดยไม่ค�านึง ถึงเวลาเรา
ก็สวดไป สวดมนต์ไหว้พระท่านว่าเป็นอาหารใจอันหนึ่ง เพราะใจ
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ของเรามันสงบยาก กว่าจะสงบ เราจะไปนั่งเอาเลยไม่ได้ ต้องว่าให้
มันเหนื่อยก่อน สวดกันไปเป็นชั่วโมง แล้วก็มานั่ง เพราะว่าจิต
ของเรามันเอาไม่อยู่ เอาง่ายๆ เราต้องอาศัยบริกรรมสวดมนต์สวด
ให้มากๆ แล้วจิตค่อยๆ อ่อน ก็จะค่อยเข้าใจไปเร่ือยๆ เหมือนอย่าง
เราศึกษาภายนอกนั่นแหละ แต่ก่อนเราก็ไม่รู ้จักกอไก่ขอไข่อะไร
ตั้งแต่เกิดมา ก็เรียนมาจนได้เป็นปริญญาด็อกเตอร์ก็อย่างนี้แหละ
เรียนทางธรรมก็เหมือนกัน เรียนทางจิตยิ่งละเอียด ไม่เหมือน
เรียนหนังสืออย่างนี้ เพราะมันไม่มีตัวตนมีตัว ต้องเรียนอยู่เร่ือย
จนท�าให้เต็ม เช้าเย็นยืนเดินนั่งนอน ท่านต้องท�าอยู่ตลอด ถึงจะ
เข้าใจ โอ้มันเป็นอย่างนี้นะ ท่านจึงบอกว่าเป็นโอปนยิโก น้อมเข้ามา
ใส่ตัว น้อมเข้ามาในใจ พวกเรามันก็ไม่ได้ท�า มันก็จะไปรู้ได้ยังไง
เพราะว่าจิตตัวนี้มันเร็วไม่ทันเขา

ท่านจึงให้นั่งดูลมหายใจเข้าออก นั่งนานๆเข้าไป ปัญญาค่อย
เกิดขึ้นมา เพราะว่าทุกคนมันต้องเจ็บ นั่งอยู่นานมันต้องเจ็บ แล้ว
ความแก่มันค่อยมา ตามมาเร่ือยๆ นั่นแหละค่อยหมดไปหมดไป
แก่ไปเรื่อยๆผู้ที่ถึงเวลาหนักๆ เข้าเดินไม่ได้แต่ว่าจิตมันไม่แก่มีแต่
กายนี้มันแก่ สักไม้เท้านั่นแหละ หัวก็ขาวก็หงอกอะไรทุกอย่างก็ค่อย
ร่วงค่อยหล่นไป ถ้ามันอายุเจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วมีแต่มีแต่จะหลุด
หล่นไปเร่ือย มันก็ดีแต่เวลายี่สิบสามสิบนี่แหละ ถ้าขึ้นเลขหกเลขเจ็ด
ไปแล้วมีแต่โรค จักขุโรโค โสตโรโค กายโรโค โรคท้ังนั้น ๓๒
ประเภทมันจะมากินจนหมดเลยไม่เหลือ
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เห็นหลวงปู่บุญมา ภูหัน หลวงปู่ไปเยี่ยมมา อุ้ย ยังเหลือแต่
กระดูก กินจนหมด หนังกับกระดูกเนี่ยหุ้มเฉยๆ หมดเลยเนื้อไม่มี
แข็งหมด หลวงปู่บุญมาเก้าสิบกว่าปี อัมพาตอัมพฤกษ์เข้าไปแล้ว
หมดเลยไม่มี แต่ท่านยังฉันยังอะไรได้ ยังพอประทังไป แต่ว่าเนื้อ
มันไม่มีแล้ว มันกินจนหมด เส้นเอ็น หนังหุ้มไว้ หนังก็ค่อยลอก
ค่อยร่วงลงไป ไปเร่ือยๆ โอ้ มันเป็นอย่างนั้น แต่ว่าพวกเราก็ยังดี
ยังมีโชค ยังพอที่จะไปได้มาได้ ท�าบุญท�าทาน ร่างกายยังแข็งยังแรง
แปลว่าเรามีโชค เออ นี่แหละอยู่ด้วยบุญ ถ้าหมดบุญแล้วไม่มีอะไร
จะดีหมดเลยร่างกายสังขารอันนี้เขาก็เอาไปเผาหมดแหละ

ฉะนั้นวันนี้หลวงตาให้อุบายพอเป็นคติเตือนใจ เพราะฉะนั้น
จึงขอให้พวกท่านคณะศรัทธาทุกคนวันนี้ที่มหาวิทยาลัย ลูกหลาน
ที่มาศึกษาเล่าเรียน ก็ขอให้ตั้งอกต้ังใจ ให้ได้สมความตั้งใจสมความ
มุ่งมาดปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการด้วยประการฉะนี้นี้ เอวัง.





ดวงตาเห็นธรรมที่ภูทอก

ศิษย์ :ขอโอกาสครับหลวงปู่ได้ดวงตาเห็นธรรมที่ไหนครับ
หลวงปู่ : ได้จากท่านอาจารย์จวน (กุลเชฏฺโฐ) ที่ภูทอก นับแต่

ท่านเทศน์ให้ฟังคราวนั้นหลวงปู่ไม่มีความคิดที่จะสึกอีกเลย

จิตใจเดินหน้าดีจึงอยู่นาน

ศิษย์ : ตอนหลวงปู่ไปหาหลวงปู่แหวนท่านว่าอย่างไรบ้างครับ
หลวงปู ่  :  หลวงปู ่แหวนถามว ่าคณะนี้มาจากไหน พอ

กราบเรียนท่านว่า มาจากบนดอยพวกมูเซอ ท่านก็ถามว่า อยู่ท่ีนั่น
นานไหม? บอกท่านไปแล้ว ท่านก็หัวเราะว่า อยู่นานกว่าเราอีก เรา
อยู่ไม่นาน เราอยู่บนดอยกับพวกมูเซอ ล�าบากมาก บิณฑบาตก็ได้
เกลือบ้างเมี่ยงบ้างฉันกับข้าวแต่จิตใจเดินหน้าดีจึงอยู่นาน
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อาการของกายคืออาการของกาย

หลวงปู่เล่าว่า ท่านเคยอุปัฏฐากดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้
ชื่อว่าเป็นพระอริยะ และหลวงปู่เองก็เชื่อว่า พ่อแม่ครูอาจารย์ของ
ท่านรูปนั้นบรรลุธรรมแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จิตจะพ้นไปแล้ว แต่
เมื่อกายยังไม่พ้น บางคร้ังบางคราวเมื่อกายมีความแปรปรวน กาย
ก็จะแสดงอาการของกายบางประการออกมา ลักษณะอาการเช่นนั้น
ปุถุชนใดที่ไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมก็อาจจะคิดไปในทางอกุศลได้

หลวงปู ่เตือนลูกศิษย์ว ่า ”อย่าประมาทพ่อแม่ครูอาจารย์
เป็นอันขาด อาการของกายก็คืออาการของกาย มันจะเป็นไปตาม
ธาตุขันธ์ของมัน แต่จิตท่านพ้นจากอาสวะแล้ว ฉะนั้น ปุถุชนทั้งหลาย
นั้นพึงฝึกจิตของตนเองให้ดี„

โดนผีหลอก

ศิษย์ : หลวงปู่เคยโดนผีหลอกไหมครับ
หลวงปู่ : เคยคร้ังหนึ่งที่ถ�้าพระสบาย หลวงปู่หลวง (หลวงปู่

หลวง กตปุ ฺโ  วัดป่าส�าราญนิวาส อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง)
ท่านอยู่ข้างล่าง เรากับพวกพระหนุ่มอยู่บนเขา หลวงปู่หลวงบอก
แล้วว่า ถ�้าพระสบายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ จะท�าอะไรก็ให้ท�าด้วย
ความเคารพ คืนวันนั้น หมาหอนตลอด ทั้งที่วัดถ�้าพระสบายไม่มี
หมา เราฟังนานเข้าก็เลยขว้างเกิบ(รองเท้า)ข้างหนึ่งออกไป บอก
เห่าอยู่ได้พระจะหลับจะนอนพอนอนได้สักพักมีเงาใหญ่มาบีบคอ



91     

ศิษย์ : แล้วหลวงปู่ท�ายังไงครับ
หลวงปู่ : ว่าคาถาส่วนขาว่างๆก็ยันออกไปสิ(หัวเราะ)

ศิษย์ : คาถาอะไรครับ
หลวงปู่ : คาถาได้มาจากหลวงปู่ฝั้น (อาจาโร) เอาไหม แต่

ห้ามจดนะ บอกหนเดียว จ�าได้ก็จ�า แต่ห้ามจด จ�าไม่ได้ก็แสดงว่า
ไม่มีบุญกับคาถานี้

ธุดงค์หลงทาง

ศิษย์ : หลวงปู่สนิทกับหลวงปู่กวง (หลวงปู่กวง โกสโล วัด
ป่านาบุญ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) หรือครับ (ถามเพราะ
ท่านเพิ่งกลับจากงานบุญวัดหลวงปู่กวงมาหมาดๆ)

หลวงปู่ : สนิทกัน ธุดงค์ร่วมกันมานาน มีหนหนึ่ง อยู่กัน
สามรูป ท่านกวงและท่านประสิทธิ์ (พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุ ฺ มากโร
วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) บนเขามูเซอ วันหนึ่งท่าน
ประสิทธ์ิชวนไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่หน้าผา เดินกันไปตั้งแต่
บ่ายสามโมง จนเย็นจนค�่าก็ไม่เห็นหน้าผา เคยผ่านมาว่า มันอยู่
ตรงนั้นๆ แต่ก็ไม่เจอ เดินหลงไปกระทั่งเช้าอีกวันค่อยกลับมาถึง
ที่พัก พระอาทิตย์ตกที่หน้าผาก็ไม่เห็น เช้าวันนั้นก็ไม่ได้ฉันข้าว
เพราะมัวแต่หลงทางกันว่าแล้วท่านก็หัวเราะอย่างข�าๆ
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ชีวิตพระธุดงค์

ศิษย์ : หลวงปู่ธุดงค์ไปกับหลวงปู่กวงบ่อยหรือครับ
หลวงปู่ : บ่อย ตกทุกข์ได้ยากด้วยกันก็เคย ครั้งไปภาวนาบน

ดอยพวกมูเซอ ต่างแยกย้ายกันไปปักกลด หลวงปู่กับท่านประสิทธ์ิ
ไปปักกลดบนที่เนิน ท่านกวงไปปักกลดอยู่ที่ราบเชิงเขา เรียกให้มา
อยู่บนเนินก็ไม่มา สักพักน�้าป่าไหลมา พัดท่านกวงตกลงไปซอกเขา
มันเป็นหลุมลึกลงไป เรากับท่านประสิทธ์ิต้องเอาจีวรสองผืนมาผูก
หย่อนลงไปให้ท่านกวงจับ แล้วช่วยกันดึงขึ้นมา ท่านกวงเลอะโคลน
เหมือนอาบช็อกโกแลตเลย ชีวิตพระธุดงค์ก็อย่างนี้ ผูกพันกันเพราะ
ผ่านทุกข์ผ่านยากมาด้วยกัน ท่านเล่าอย่างข�าๆ และลุกขึ้นแสดงให้ดู
ด้วยว่าตอนนั้นผูกจีวรกันแบบไหนท�ากันเป็นปมอย่างไร

ความทรงจําถึงเพื่อนสหธรรมิก

หลวงปู ่มีความทรงจ�าเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์และเหล่า
สหธรรมิกค่อนข้างแม่น ท่านเคยเล่าว่า เคยไปอยู่ภาวนากับหลวงปู่
บุญฤทธ์ิ ปณฺฑิโต ที่ยอดภูกระดึงซ่ึงอากาศหนาวมากจนตัองเอามุ้ง
มาห่มตัว ท่านว่า ”อยู่ภูกระดึงอยู่กับสองฤทธ์ิ„ หมายถึง หลวงปู่
บุญฤทธ์ิ และสามเณรเชาวลิต ซ่ึงต่อมาเณรรูปนี้ได้ไปอยู่กับหลวงปู่
หล้า เขมปตฺโต ที่วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ�าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ใครที่เคยฟังหลวงปู่หล้าสนทนาธรรมกับหลวงปู่บุญฤทธ์ิ
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็เพราะหลวงปู่บุญฤทธ์ิกลับจากต่างประเทศ
แล้วได้เมตตาไปเยี่ยมเณรเชาวลิตที่วัดภูจ้อก้อนั่นเอง
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กับหลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ�้าพระภูวัว หลวงปู่เล่าว่า ท่าน
กับหลวงปู่เสถียรและพระอาจารย์ปิ่น ปิยธมฺโม ธุดงค์ด้วยกันอยู่
นาน มีความผูกพันกัน หลวงปู่เสถียรบวชหลังท่านสองเดือน และ
หลวงปู่ก็ไปวัดถ�้าพระภูวัวต้ังแต่สมัยพื้นท่ีแถวนั้นยังเป็นสีชมพู
มีคอมมิวนิสต์อยู่ ท่านว่าแถวนั้น ไข้มาลาเรียชุมมาก หลวงปู่เล่าว่า
ตัวท่านเองอาพาธเพราะมาลาเรียสองคร้ัง คือ ที่ฉะเชิงเทราและ
จันทบุรี หายจากอาการอาพาธเพราะยาควินินและยาส้มซ่ึงได้สูตร
มาจากพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร

ส�าหรับ พระอาจารย์ปิ ่น ปิยธมฺโม ต่อมาถูกคอมมิวนิสต์
สังหารเพราะเข้าใจผิด คิดว่าท่านเป็นสายลับของทางการ หลวงปู่
เคยปรารภว่า อยากเอาอัฐิของพระอาจารย์ปิ ่นมาบรรจุเจดีย์ แต่
ความปรารถนานี้ก็ยังไม่บรรลุผล

กับหลวงปู่เปร่ือง านงฺกโร วัดสันติวัฒนา อ�าเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่ค�าดี ปภาโส นั้นท่านว่า
รู ้จักกระทั่งบิดาของหลวงปู ่ เปร่ือง ”บ้านนี้ผู ้ชายออกบวชหมด
พ่อท่านหลวงปู่เปรื่องน้องชายออกบวชหมดทุกคน„

เมื่อถามถึงครูบาอาจารย์อาวุโสรูปนั้นรูปนี้ หลวงปู่มักจะเล่าถึง
ความสัมพันธ์และความมักคุ้นเป็นอย่างดี ไม่ว่า หลวงปู่ลือ ปุ ฺโ 
วัดป่านาทามวนาวาส หลวงปู ่เนย สมจิตฺโต วัดป่าโนนแสนค�า
หลวงปู่สรวง สิริปุ ฺโ  วัดป่าศรีฐานใน หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย วัด
ถ�้าพญาช้างเผือกหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโตวัดถ�้ากลองเพลหลวงปู่
ค�าบ่อ ติป ฺโ  วัดใหม่บ้านตาล หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร วัด
ถ�้าสหาย หลวงปู่สมบูรณ์ กนฺตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม หลวงปู่วิชัย
เขมิโยวัดถ�้าผาจมฯลฯ
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หลวงปู่เนย สมจิตฺโต เป็นครูบาอาจารย์รูปส�าคัญรูปหนึ่ง ที่
คอยช่วยดูแลประคับประคองจิตใจหลวงปู่คร้ังยังเป็นพระหนุ ่ม
พรรษาน้อย ยังลังเลว่าจะสึกดีหรือไม่สึกดี จนผ่านพ้นช่วงเวลานั้น
มาได้

เป็นพระไม่มีงานทํา

หลวงปู่มักจะท�าไม้กวาดบ้าง แกะสลักบ้าง บ่อยคร้ังก็ถักเชือก
ข้อมือ บางทีก็ถักเชือกเป็นสร้อย ท่านว่า ได้วิชาถักเชือกนี้มาจาก
หลวงปู่ค�าบ่อ ติปั ฺโ  วัดใหม่บ้านตาล จังหวัดสกลนคร ลูกศิษย์
เคยถามท่านว่า ไม่เห็นหลวงปู่นั่งภาวนา ท่านตอบว่า ไม่มีงานอะไร
แบบนั้นที่ต้องท�าอีกแล้ว ”เราเป็นพระที่ไม่มีงานท�า„ หลวงปู่พูดพลาง
หัวเราะข�าๆ

วาสนา

ศิษย์บางคนที่รับใช้อุปัฏฐากหลวงปู่นั้น บางคนก็มาแบบ
แปลกๆ เช่น บางคนมาเพราะเขาไปท�าบุญกับหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม
วัดเขาน้อยสามผาน จังหวัดจันทบุรี แล้วหลวงปู่ฟักซ่ึงนั่งติดกับ
หลวงปู่บอกลูกศิษย์ว่า ให้พากันไปดูแลหลวงปู่สมหมายนะ ตั้งแต่
นั้นมาก็เลยได้ดูแลท่านมาจนท่านละขันธ์ก็มี

ที่นับว่าแปลกมากคือศิษย์ชาวอินโดนีเซียผู้หนึ่งเล่าว่า เขาเห็น
หลวงปู่คร้ังแรกตอนที่หลวงปู่ไปบุโรพุทโธ ที่เมืองมาเกอลัง เกาะชวา
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ประเทศอินโดนีเซีย ชายหนุ่มคนนี้เป็นเจ้าของกิจการร้านนวดแห่งหนึ่ง
พอเห็นหน้าหลวงปู ่แล้วรู ้สึกผูกพัน เคารพรักอย่างบอกไม่ถูก
เหมือนกันว่า ท�าไมถึงรู้สึกอย่างนั้น บอกได้แต่ว่า เหมือนรู้จักกัน
มานานนม พอหลวงปู่กลับมาเมืองไทยแล้ว เขาก็ยังคิดถึงหลวงปู่
อยู่เสมอ วันหนึ่งเลยตัดสินใจมาเมืองไทย โดยไม่รู้จักอะไรท้ังนั้น
ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน ชื่อวัดอะไร เพราะอ่านภาษาไทยไม่ออก แต่ก็
ตัดสินใจมา โดยมีแต่กระดาษแผ่นหนึ่งซ่ึงมีชื่อหลวงปู่กับชื่อวัดและ
จังหวัดเป็นภาษาไทยอยู่ในมือ เมื่อลงเคร่ืองบินท่ีสนามบินดอนเมือง
แล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้คนขับแท็กซ่ี แต่คนขับแท็กซ่ีก็พาเขามา
ส่งถึงวัดท่ีจังหวัดนครปฐมจนได้ เขาอาศัยนอนในศาลา บีบนวด
ให้หลวงปู่อยู่สองอาทิตย์ค่อยกลับประเทศไป ตลอดเวลานั้น เขา
เรียกหลวงปู่เป็นค�าภาษาอังกฤษว่า Father ซ่ึงแปลว่า พ่อ ตลอด
สองอาทิตย์นั้น หลวงปู่สอนให้เขารู้จักการนั่งสมาธิ เดินจงกรม
จนภาวนาได้ผลในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

ความกตัญญูของหลวงปู่

หลวงปู่เป็นผู้มีความกตัญ ูอย่างมาก ท่านเล่าว่า มารดาของ
ท่านเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเด็ก ท่านเลยคิดมาตลอดว่า จะท�าอะไร
เพื่อทดแทนพระคุณแม่ได้ ท่านบวชก็เพราะอยากทดแทนพระคุณให้
แม่ เพราะคนอีสานถือคติว่า การบวชคือ การแทนคุณมารดาบิดาที่ดี
ที่สุด ไม่เพียงแต่บวชให้แม่ แต่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ของท่าน ไม่ว่า
รูปใดที่ท่านรู้ข่าวว่าอาพาธ หรือไม่มีคนดูแล ท่านจะไปดูแลอุปัฏฐาก
อย่างดี บางรูปถึงกับละขันธ์ในอ้อมอกของท่านก็มี ท่านท�าอย่างนี้
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มาต้ังแต่เป็นพระหนุ่ม ไม่เว้นกระท่ังสูงวัยเป็นหลวงปู่หลวงตาของ
ใครๆแล้ว

เมื่อท่านมาจ�าพรรษาท่ีวัดป่าอนาลโย อ�าเภอก�าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม และได้ทราบข่าวว่า หลวงปู่มหาบุญมา ปุ ฺ วนฺโต
วัดป่าภูหันบรรพต อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเป็นพ่อแม่
ครูอาจารย์อีกองค์หนึ่งของท่านอาพาธหนัก ท่านจึงไปรับหลวงปู่
มหาบุญมาพามาพักรักษาท่ีวัดป่าอนาลโย โดยดูแลอุปัฏฐากอย่าง
ใกล้ชิด และเมื่อหลวงปู่มหาบุญมาอาพาธหนัก ท่านก็พาหลวงปู่
มหาบุญมาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ โดยหลวงปู่
จะมาเฝ้าอุปัฏฐากดูแลด้วยตัวของท่านเองทุกวัน เป็นเวลาถึงสองปี
กระท่ังหลวงปู่มหาบุญมามีอาการดีขึ้นแล้วจึงเดินทางกลับไปวัดป่า
ภูหันบรรพตและมรณภาพที่นั่น

คติธรรม

มีลูกศิษย์ของหลวงปู ่บางคนซ่ึงเป็นนักภาวนา ได้บันทึก
คติธรรมสั้นๆ ของหลวงปู่เอาไว้ คติธรรมเหล่านี้เกิดจากการตอบ
ค�าถาม ที่เขาภาวนาแล้วมีปัญหา แล้วไปกราบเรียนถามท่าน โดย
มีสาระและวันเวลาที่ท่านพูดไว้ดังนี้

”หนุ่มเอ๋ย...ท�าให้มากปฏิบัติให้มากแล้วจะรู้เองเห็นเอง„.
๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒
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ถาม:จิตของพระอรหันต์ยังมีเผลอบ้างมั้ยครับ?
หลวงปู่ตอบทันทีว่า:ไม่มี!
”ทุกข์หรือสุขอยู่ที่เรา„  ๕ มิ.ย. ๒๕๕๗

”หลับล้มไหลเลอะตื่นตั้งตรงเต็ม„ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐

”จะติดหรือจะตัดมันอยู่ที่เรา„  ๖ ก.ค. ๒๕๖๐

”เมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาลูกเมาเมียลืมพ่อลืมแม่„
๒๔ ม.ค. ๒๕๕๖

”วาสนาบารมีนั้น เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ ท�าให้เกิดแก่ตัว
ได้ วิธีสร้างวาสนาบารมีก็คือ ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ๓ ประการ
ครบถ้วนคุณธรรม๓ประการนี้คือ

๑.ปุพเพกตปุญญตา (ได้สั่งสมบุญกุศล ‘ทาน ศีล ภาวนา’
ไว้ดีพร้อมแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน)

๒.ปฏิรูปเทสวาสะ(ได้อาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสม)
๓.อัตตสัมมาปณิธิ (ได้ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบคิดดีพูดดีท�าดี)„

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑

”ความไวของจิตนั้นเปรียบได้กับการเคลื่อนไหวของปลาและ
นกซึ่งไม่ทิ้งร่องรอยในน�้าและบนอากาศ„๙ ม.ค. ๒๕๖๑

”พิจารณาการเกิดดับของลมหายใจ เพื่อให้เห็นความเสื่อมที่
ปกปิด ต่างกับความเสื่อมที่เปิดเผย เช่นความแก่ ความเจ็บ ความตาย„

๙ ม.ค. ๒๕๖๑
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หลวงปู่กับ
หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร (บน)
หลวงปู่คูณ สุเมโธ (กลาง)
หลวงปู่สอ พนฺธุโล (ล่าง)
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หลวงปู่กับ
พระอาจารย์ประสิทธิ์ 

ปุญฺญมากโร (บน) 
พระอาจารย์ไมย์ 
อินทสิริ (กลาง) 
หลวงปู่สมภาร 

ปญญฺาวโร (ล่าง)
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หลวงปู่รับมุทิตาจิตจาก หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร 
หลวงปู่ทองสุข ิตปุญฺโญ และหลวงพ่อเข็ม สุชีโว 
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หลวงปู่เมตตาบุกเบิกสร้างวัดป่าอนาลโย อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม






