
ชีวประวัต ิ

 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 

 พระอาจารย์มั่น ภูริตทัตตเถระ อาจารย์สอนธรรมทางวิปัสสนา มีศิษยานุศิษย์มาก มีคนเคารพนับถือ

มาก มีชีวประวัติควรเป็นทิฏฐานุคติแก่กุลบุตรได้ผู้หนึ่ง ดังจะเล่าต่อไปนี้ 

ชาติสกุล 

 ท่านก าเนิดในสกุล แก่นแก้ว นายค าด้วง เป็นบิดา นางจันทร์ เป็นมารดา เพียแก่นท้าว เป็นปู ชาติ

ไทย นับถือพุทธศาสนา 

 เกิดวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ณ บ้านค าบง ต าบล

โขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน ๙ คน ท่านเป็นบุตรคนหัวปี บุตร ๖ 

คน ตายเสียแต่เล็ก ยังเหลือน้องสาว ๒ คน คนสุดท้องชื่อ หวัน จ าปาศิลป์ 

รูปร่างลักษณะและนิสัย 

 ท่านเป็นคนร่างเล็ก ผิวขาวแดง แข็งแรง ว่องไว สติปัญญาดีมาแต่ก าเนิด ฉลาด เป็นผู้ว่าง่าย สอนง่าย 

ในทางที่ถูกไม่ยอมท าตามในทางที่ผิด 
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การศึกษาสามัญ 

 ท่านได้เรียนอักษรสมัยในส านักของอา  คือเรียนอักษรไทยน้อย อักษรไทย อักษรธรรม และอักษร

ขอม อ่านออกเขียนได้ นัยว่าท่านเรียนได้รวดเร็ว เพราะมีความทรงจ าดี และมีความขยันหมั่นเพียร ชอบการ

เล่าเรียนศึกษา 

การบรรพชา 

 เมื่อท่านอายุได้ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรในส านักวัดบ้านค าบง คร้ันบวชแล้วได้ศึกษาความรู้

ทางพระศาสนา มีสวดมนต์และสูตรต่างๆ ในส านักบรรพชาจารย์ จดจ าได้รวดเร็ว อาจารย์เมตตาปรานีมาก 

เพราะเอาใจใส่ในการเล่าเรียนดี ประพฤติปฏิบัติเรียบร้อย เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ เมื่ออายุท่านได้ ๑๗ ปี บิดา

ขอร้องให้ลาสิกขา เพื่อช่วยการงานทางบ้าน ท่านก็ได้ลาสิกขาออกไปช่วยการงานของบิดา มารดาเต็ม

ความสามารถ 

 ท่านเล่าว่า เมื่อลาสิกขาไปแล้ว ยังคิดที่จะบวชอีกอยู่เสมอไม่ลืมเลย คงเป็นเพระมีอุปนิสัยในทาง

บวชมาแต่ก่อนอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเพริดใจในค าสั่งสอนของยายว่า “เจ้าต้องบวชให้ยาย เพราะยายก็ได้

เลี้ยงเจ้ายาก” ค าสั่งของยายนี้คอยสะกิดใจอยู่เสมอ 

การอุปสมบท 

 คร้ันอายุท่านได้ ๒๒ ปี ท่านเล่าว่า มีความอยากบวชเป็นก าลัง จึงอ าลาบิดามารดาบวช ท่านทั้งสอง

ก็อนุญาตตามประสงค์ ท่านได้เข้าศึกษาในส านัก ท่านอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ วัดเลียบ เมืองอุบล จังหวัด

อุบลราชธานี ได้รับอุปสมบทกรรมเป็นภิกษุภาวะในพุทธศาสนา ณ วัดสีทอง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี พระอริยกวี (อ่อน) เป็นพระอุปัชฌายะ พระครูสีทา ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครู

ประจักษ์อุบลคุณ (สุ่ย) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๓๖  พระอุปัชฌายะขนานนาม

มคธให้ว่า “ภูริทตฺโต” เสร็จอุปสมบทกรรมแล้ว ได้กลับมาส านักศึกษาวิปัสสนาธุระกบัพระอาจารย์เสาร์ 

กันตสีลเถระ ณ วัดเลียบ 

 

สุบินนิมิต 

 ท่านเล่าว่า เมื่อก าลังศึกษากรรมฐานภาวนาในส านักพระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ ณ วัดเลียบ 

จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ขั้นแรกยังใช้บริกรรมภาวนาว่า พุทฺโธ  ๆ  อยู่มาวันหนึ่งจะเป็นเวลาเที่ยงคืนหรือ

อย่างไรไม่แน่ บังเกิดสุบินนิมิตว่า ได้เดินออกจากหมู่บ้านๆหนึ่ง มีป่า เลยป่าออกไปก็ถึงทุ่งเวิ้งว้างกว้างขวาง 
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จึงตามทุ่งไป ได้เห็นต้นชาดต้นหนึ่งที่บุคคลตัดให้ล้มลงแล้ว ปราศจากใบ ตอของต้นชาดสูงประมาณ ๑ คืบ 

ใหญ่ประมาณ ๑ อ้อ ท่านขึ้นสู่ขอนชาดนั้น พิจารณาดูอยู่รู้ว่าผุพังไปบ้าง และจักไม่งอกขึ้นได้อีก ในขณะที่

ก าลังพิจารณาอยู่นั้นมีม้าตัวหนึ่ง ไม่ทราบว่ามาจากไหนมาเทียมขอนชาด ท่านจึงขึ้นขี่ม้าตัวนั้น ได้แลเห็นตู้

ใบหนึ่ง เหมือนตู้พระไตรปิฎกตั้งอยู่ข้างหน้า ตู้นั้นวิจิตรด้วยสีขาว เลื่อมเป็นประกาย ผ่องใสยิ่งนัก ม้าพาวิ่ง

ไปสู่ตู้น้ัน คร้ันถึงม้าก็หยุดและหายไป ท่านลงจากหลังม้าตรงตู้พระไตรปิฎกนั้น แต่มิได้เปิดดูตู้ ไม่ทราบว่า

มีอะไรอยู่ในนั้น แลดูไปข้างหน้าเห็นเป็นป่าชัฏ เต็มไปด้วยขวากหนามต่างๆ จะไปต่อไปไม่ได้เลยรู้สึกตัว

ตื่นขึ้น 

 สุบินนิมิตนี้ เป็นบุพนิมิต บอกความมั่นใจในการท าความเพียรของท่าน ท่านจึงตั้งหน้าท าความ

เพียรประโยค พยายามมิได้ท้อถอย มีการเดินจงกรมบ้าง นั่งสมาธิบ้าง ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ก็มิได้ทอดทิ้ง     

คงด าเนินตามข้อปฏิบัติ อันท่านโบราณบัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น ทรงบ าเพ็ญตามทางแห่ง

อริยมรรค 

 คร้ันต่อมาท่านจึงหวนไปพิจารณาสุบินนิมิตนั้น จึ งได้ความว่ า  การที่ท่ านออกบวชใน

พระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามอริยมรรคนั้นชื่อว่าออกจากบ้านๆ นั้น คือความผิดทั้งหลาย และป่านั้นคือ

กิเลส ซึ่งเป็นความผิดเหมือนกัน อันความที่บรรลุถึงทุ่งอันเวิ้งว้างนั้น คือละความผิดทั้งหลาย ประกอบแต่

ความดีความงาม ขอนชาด ได้แก่ ชาติ ความเกิดม้า ได้แก่ ตัวปัญญาวิปัสสนาจักมาแก้ความผิด การขึ้นสู่ม้า

แล้วม้าพาวิ่งไปสู่ประตูตู้พระไตรปิฎกนั้น คือ เมื่อพิจารณาไปแล้ว จักส าเร็จเป็นปฎิสัมภิทานุสาสน์ ฉลาดรู้

อะไรๆ ในเทศนาวิธีทรมานแนะน าสั่งสอนสานุศิษย์ทั้งหลาย ให้ได้รับความเย็นใจ และเข้าใจในข้อปฏิบัติ

ทางจิต แต่จะไม่ได้ในจตุปฏิสัมภิทาญาณ เพราะไม่ได้เปิดดูตู้นั้น ส่วนข้างหน้าอันเต็มไปด้วยขวากหนามนั้น 

ได้ความว่า เมื่อพิจารณาได้ความเกินไปจากมรรค จากสัจจะก็คือความผิดนั้นเอง เมื่อพิจารณาได้ความเท่านี้

แล้วก็ถอยจิตคืนมาหาตัวพิจารณากายเป็นกายคติสติภาวนาต่อไป 

สมาธินิมิต 

 ท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อท่านเจริญกรรมฐานภาวนาอยู่วัดเลียบ เมืองอุบลนั้น ในชั้นแรกยังบริกรรม

ภาวนา ว่า พุทฺโธๆ อยู่ 

 วาระแรกมี อุคคหนิมิต คือ เมื่อจิตรวมลงได้ปรากฏรูปอสุภะภายนอกก่อน คือ เห็นคนตายอยู่

ข้างหน้า ห่างจากที่นั่งประมาณ ๑ วา ผินหน้ามาทางท่าน มีสุนัขตัวหนึ่งมาดึงเอาไส้ออกไปกินอยู่ เมื่อเห็น

ดังนั้นท่านก็มิได้ท้อถอย คงก าหนดนิมิตนั้นให้มาก ออกจากที่นั่งแล้วจะนอนอยู่ก็ดี จงกรมก็ดี เดินไปมาอยู่

ก็ดี ก็ให้ปรากฏนิมิตอยู่อย่างนั้น คร้ันนานวันมาก็ขยายให้ใหญ่ ขยายให้เน่าเปื่อยผุพัง เป็นจุณวิจุณไป 
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ก าหนดให้มากให้มีทั้งตายเก่าและตายใหม่ จนกระทั่งเต็มหมด ทั้งวัดวา มีแร้ง กา หมา ยื้อแย่งกันกินอยู่ ท่าน

ก็ท าอยู่อย่างนั้น จนอสุภะนั้นได้กลับกลายเป็นวงแก้ว 

 วาระที่ ๒ เมื่อร่างอสุภะทั้งหมด ได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วแล้วจึงเพ่งอยู่ในวงอันขาวเลื่อมใส

สะอาด คล้ายวงกสิณสีขาว ท่านก็เพ่งพินิจพิจารณาอยู่ในวงนั้นเร่ือยไป 

 วาระที่ ๓ เมื่อก าหนดพิจารณาต่อไป จึงแลไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งคล้ายภูเขาอยู่ข้างหน้า จึงนึกขึ้นใน

ขณะนั้นว่าอยากไปดู บางทีจะเป็นหนทางข้อปฏิบัติกระมัง? จึงได้เดินไปดู ปรากฏว่า ภูเขานั้นเป็นพักอยู่ ๕ 

พัก จึงก้าวไปถึงพักที่ ๕ แล้วหยุด แล้วกลับคืน ขณะที่เดินไปนั้นปรากฏว่า ตัวท่านสะพายดาบอันมีคมกล้า

เล่ม ๑ และที่เท้ามีรองเท้าสวมอยู่ ในคืนต่อมาก็เป็นอย่างนั้นอีกและปรากฏนิมิตคืบหน้าต่อไป เป็นก าแพง

ขวางหน้าอยู่ ที่ก าแพงมีประตูจึงอยากเข้าไปดูว่ามีอะไรอีก จึงเอามือผลักประตูเข้าไป ปรากฏว่ามีทางสาย

หนึ่งตรงไปท่านจึงเดินตามทางนั้นไป ข้างทางขวามือเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระภิกษุ ๒ – ๓ รูป ก าลัง    

นั่งสมาธิอยู่ ที่อยู่ของพระภิกษุนั้นคล้ายประทุนเกวียน ท่ านมิได้เอาใจใส่คงเดินต่อไป ข้างทางทั้งสอง       

ข้างทางมีถ้ า มีเงื้อมผาอยู่มาก ได้ดาบสคนหน่ึง อาศัยอยู่ในถ้ าหนึ่ง ท่านก็มิได้เอาใจใส่อีก คร้ันเดินต่อไปก็ถึง

หน้าผาสูงมาก จะไปอีกก็ไปไม่ได้ จึงหยุดอยู่เพียงนั้น และกลับออกมาทางเก่า คืนต่อมาก็ไปอีกอย่างเก่า 

คร้ันไปถึงหน้าผาแห่งนั้นจึงปรากฏยนต์คล้ายอู่ มีสายหย่อนลงมาแต่หน้าผาท่านจึงขึ้นสู่อู่ พอนั่งเรียบร้อย     

อู่ก็ชักขึ้นไปสู่ภูเขาลูกนั้น คร้ันขึ้นไปแล้วจึงเห็นส าเภาใหญ่ล าหนึ่ง อยู่ภูเขาลูกนั้น  ขึ้นไปดูบนส าเภา เห็น

โต๊ะ ๔ เหลี่ยม บนโต๊ะมีผ้าปูเป็นสีเขียวเนื้อละเอียดมาก มองดูทั้ง ๔ ทิศ มีดวงประทีปติดสว่างรุ่งโรจน์อยู่ 

ประทีปนั้นคล้ายติดด้วยน้ ามัน ปรากฏว่าตัวท่านขึ้นไปนั่งบนโต๊ะนั้น และปรากฏว่าได้ฉันจังหันนั้น ด้วย

เคร่ืองจังหันน้ันมีแตงกับอะไรอีกหลายอย่าง ครั้นฉันจังหันเสร็จแล้วมองไปข้างหน้าปรากฏเห็นฝั่งโน้นไกล

มาก จะไปก็ไปไม่ได้เพราะมีเหวลึกไม่มีสะพานข้าม จึงกลับคืนกลับมาเหมือนอย่างเก่า 

 วาระที่ ๔ ก็เพ่งไปน้อมจิตไปอย่างเก่านั่นแล คร้ันไปถึงส าเภาแห่งนั้นจึงปรากฏเห็นมีสะพานน้อยๆ 

ข้ามไปฝั่งโน้นจึงเดินไป พอไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ปรากฏเห็นก าแพงใหญ่มาก สูงมาก ประกอบด้วยค่ายคู

ประตูและหอรอบอันมั่นคง ที่หน้าก าแพงมีถนนใหญ่ไปทางทิศใต้และทิศเหนือนึกอยากเข้าไปมาก จึงเดิน

ไปผลักประตู ประตูไม่เปิดจึงกลับคืนมา 

 วาระที่ ๕ ท าอย่างเก่าอีก ปรากฏไปอย่างเก่าอีก สะพานจากส าเภาใหญ่ไปยังฝั่งโน้น ปรากฏว่าใหญ่

กว่าเก่ามาก คร้ันเดิมตามสะพานนั้นไปได้คร่ึงสะพาน ปรากฏเห็นท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ (สิริจันทเถระ

จันทร์) เดินสวนมาและกล่าวว่า “อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค” แล้วต่างก็เดินต่อไป พอไปถึงประตู ก็แลเห็นประตูเล็ก

อีกประตูหนึ่ง จึงเดินไปผลักประตูเล็กนั้นออกได้ แล้วไปเปิดประตูใหญ่ได้ เข้าไปข้างก าแพงปรากฏมีเสาธง

ทองตั้งอยู่ท่ามกลางเวียงนั้นสูงตระหง่าน ต่อไปข้างหน้าปรากฏมีถนนเป็นถนนดีสะอาดเตียนเรียบราบมี
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เคร่ืองมุง มีประทีปโคมไปติดเป็นดวงไปตามเพดานหลังคาถนน มองไปข้างหน้าเห็นมีโบสถ์ ภายในโบสถ์มี

ทางจงกรม จึงได้เดินจงกรมไปๆ มาๆ อยู่ และต่อมาปรากฏมีธรรมาสน์อันหนึ่งวิจิตรด้วยเงิน จึงขึ้นไปนั่ง

บนธรรมาสน์นั้น บนธรรมาสน์มีบาตรลูกหนึ่งเปิดดูในบาตรมีมีดโกนเล่มหนึ่ง พอมาถึงตรงนี้ก็อยู่ไม่

ปรากฏอะไรต่อไปอีก วันต่อมาก็เข้าไปถึงตรงนี้อีกทุกๆ วัน ทุกคร้ังที่เข้าไปก็ปรากฏว่าในตัวท่านมีดาบ

สะพายอยู่เล่ม ๑ กับมีรองเท้าสวมอยู่ด้วย ปรากฏเป็นอย่างนี้อยู่ ๓ เดือน  คร้ันต่อมาเมื่อออกจากที่แล้ว (คือ

จิตถอนออกจากสมาธิ) เห็นอารมณ์ภายนอกก็ยังกระทบกระทั่งอยู่ร่ าไป สวยก็เกิดรัก ไม่ดีก็ชัง เป็นอยู่อย่างนี้ 

ท่าจึงพิจารณาว่า การที่เราพิจารณาอย่างนี้มันยังเป็นนอกอยู่ ไม่หยุดอยู่กะที่และคร้ันกระทบอารมณ์ก็ยัง

หวั่นไหวอยู่ นี่เห็นจะไม่ใช่ทางเสียแล้วกระมัง? เมื่อพิจารณาได้ความอย่างนี้ จึงเร่ิมแก้ด้วยอุบายวิธีใหม่ จึง

ตั้งตนพิจารณากายนี้ทวนขึ้นและตามลงไป อุทฺธํ อโธ ติริยญฺจาปิ มชฺเฌ เบื้องบนตาปลายเท้าขึ้นมา เบื้องต่ า

แต่ปลายผมลงไป และด้านขวาสถานกลางโดยรอบด้วยการจงกรม เวลาจะนอนก็นอนเสีย ไม่นั่งให้มันรวม

เหมือนอย่างเก่า ใช้อุบายนี้ท าประโยคพยายามพากเพียรอยู่โดยมิท้อถอยตลอด ๓ วันล่วงแล้วจึงนั่งพิจารณา

อีก ทีนี้จิตจึงรวมลงและปรากฏว่ากายนี้ได้แตกออกเป็นสองภาคพร้อมกับรู้ขึ้นขณะนั้นว่า “เออ ทีนี้ถูกแล้ว

ล่ะ เพราะจิตไม่น้อมไปและมีสติรู้อยู่กับที่” นี่เป็นอุบายอันถูกต้องคร้ังแรก ตั้งแต่นั้นมาก็พิจารณาอยู่อย่าง

นั้น คร้ันออกพรรษาตกฤดูแล้งก็ออกเที่ยวแสวงหาวิเวก ไปอยู่ที่สงัดปราศจากคนพลุกพล่าน ตามหมู่บ้าน

ห่างจากหมู่บ้านพออาศัยภิกขาจารวัตร ตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้า และพระอริยสาวกเจ้า ที่ด า เนินมาก่อน

แล้วทั้งหลาย ไปทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงบ้าง ทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงบ้าง ในคราวไปวิเวกถิ่นนครพนมได้เจ้า

พระคุณพระธรรมเจดีย์ (พนฺธุโล จูมฺ) กับเจ้าคุณพระสารภาณมุนี (จันทร์) ไปเป็นศิษย์ ศึกษาเล่าเรียน ทั้งทาง

สมถวิปัสสนา ทั้งทางปริยัติธรรม ณ เมืองอุบลก่อน แล้วลงไปศึกษาเล่าเรียนทางกรุงเทพมหานคร จนได้

กลับมาท าประโยชน์ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ในภาคอีสาน ปัจจุบันนี้ 

 ส่วนอาจารย์ เมื่ออายุพรรษาพอควรแล้ว จึงได้ลงไปศึกษาทางกรุงเทพพระมหานคร อันเป็นแหล่ง

นักปราชญ์ ส านักที่วัดปทุมวนาราม หมั่นไปสดับธรรมเทศนาอบรมปัญญากับเจ้าคุณพระอุบาลีฯ (สิริจันท

เถระจันทร์) ที่วัดบรมนิวาส ในวันหนึ่งเมื่อกลับจากวัดบรมนิวาส เดินตามถนนหลวงไปกับสหธรรมิก ๔ – 

๕ รูป ก าหนดพิจารณาไปพลางพอไปถึง โรงเรียนกรมแผนที่ (วังกรมพระสวัสดิ์เก่า) จึงได้อุบายแห่ง

วิปัสสนาเอาโรงเรียน นั้นเป็นนิมิตว่า “ ของอะไรทั้งหมด เกิดจากของที่มีอยู่ (ดินหนุนดิน)” ตั้งแต่นั้นมาก็

ก าหนด พิจารณาอุบายแห่งวิปัสสนามิได้ลดละ จึงออกไปท าความเพียรอยู่ที่เขาพระงาม (ถ้ าไผ่ขวาง)         

ถ้ าสิงโต จึงพอได้รับความเข้าใจในพระธรรมวินัย อันพระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้ว 

 คร้ันพรรษาได้ ๒๓ จึงกลับมาหาหมู่คณะทางภาคอีสาน มีพระเณรศึกษาด้วยมากขึ้นโดยล าดับ   

พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นต้น จนพรรษาได้ ๓๘ จึงได้จากหมู่คณะไปจ าพรรษาวัดปทุมวนาราม 
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กรุงเทพฯ แล้วเลยไปเชียงใหม่กับเจ้าพระคุณพระอุบาลี คุณูปมาจารย์ (สิริจันทเถระจันทร์) พักวัดเจดีย์หลวง 

๑ พรรษา แล้วไปวิเวกตามที่ต่างๆ บ้าง บ้างกลับมาจ าพรรษาที่วัดเจดีย์หลวงบ้าง รวมเวลา ๑๑ ปี จึงได้

กลับมาภาคอีสานเพื่อสงเคราะห์สาธุชนตามค านิมนต์ของเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์จนถึงปัจฉิมสมัย 

 

ปฏิปทา 

 เมื่อแรกอุปสมบท ท่านส านักอยู่วัดเลียบ เมืองอุบลเป็นปกติ ออกไปอาศัยอยู่วัดบูรพาราม เมืองอุบล 

บ้าง เป็นบางคราว ในระหว่างนั้นได้ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้น อันเป็นส่วนแห่งพระวินัย คืออาจาระความ

ประพฤติมารยาท  อาจริยวัตร และอุปัชฌายวัตร ปฏิบัติได้เรียบร้อยดีจนเป็นที่ไว้วางใจของพระอุปัชฌายา

จารย์  และศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจ คือ เดินจงกรม นั่งสมาธิกับสมทาน ธุดงควัตรต่างๆ 

  

ในสมัยต่อมาได้แสวงหาวิเวกบ าเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆ ตามราวป่า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง หุบเขา  

ซอกห้วย ธารเขา เงื้อมเขา ท้องถ้ า เรือนว่าง ทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงบ้าง ทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงบ้าง แล้วลงไป

ศึกษากับนักปราชญ์ ทางกรุงเทพฯ จ าพรรษาอยู่วัดปทุมวนาราม หมั่นไปสดับธรรมเทศนากับเจ้าพระคุณ     

อุบาลีฯ (สิริจันทเถระจันทร์) ๓ พรรษา แล้วออกแสวงหาวิเวกในถิ่นภาคกลาง คือถ้ าสาริกา เขาใหญ่ 

นครนายก ถ้ าไผ่ขวาง เขาพระงามและถ้ าสิงโต ลพบุรี จนได้ความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมวินัย  สิ้นความ

สงสัยในสัตถุศาสนา จึงกลับมาภาคอีสาน ท าการอบรมสั่งสอนสมถวิปัสสนาแก่สหธรรมมิก และอุบาสก 

อุบาสิกา ต่อไป มีผู้เลื่อมใสพอใจปฏิบัติตามมากขึ้นโดยล าดับมีศิษยานุศิษย์ แพร่หลายกระจายทั่วภาคอีสาน 

 ในกาลต่อมา ได้ลงไปพักจ าพรรษามี่วักปทุมวนาราม กรุงเทพฯ อีก ๑ พรรษา แล้วไปเชียงใหม่กับ

เจ้าพระคุณอุบาลีฯ (สิริจันทเถระจันทร์) จ าพรรษาวัดเจดีย์หลวง ๑ พรรษา แล้วออกไปพักตามที่วิเวกต่างๆ 

ในเขตภาคเหนือหลายแห่ง เพื่อสงเคราะห์สาธุชนในที่นั้นๆ นานถึง ๑๑ ปี จึงได้กลับมาจังหวัดอุดรธานี ตาม

ค าอาราธนาของเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ พักจ าพรรษาอยู่ที่วัดโนนนิเวศน์ เพื่ออนุเคราะห์สาธุชนในที่นั้น 

๒ พรรษา แล้วมาอยู่ในเขตยังหวัดสกลนคร จ าพรรษาที่วัดป่าบ้านนามน ต าบลตองโขบ อ าเภอเมือง

สกลนคร ๓ พรรษา จ าพรรษาที่วัดหนองผือ ต าบลนาใน อ าเภอพรรณนานิคม ๕ พรรษา เพื่อสงเคราะห์

สาธุชนในถิ่นนั้น มีผู้สนใจในธรรมปฏิบัติ ได้ติดตามศึกษา อบรมจิตใจมากมาย ศิษยานุศิษย์ ของท่านได้

แพร่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ยังเกียรติคุณของท่านให้ฟุ้งเฟื่องเลื่องลือไป 

 

ธุดงควัตรที่ท่านถือปฏิบัตเิป็นอาจิณ ๔ ประการ 
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๑. ปังสุกูลิกังคธุดงค์ คือ นุ่งห่มห่อผ้าบังสุกุลนับตั้งแต่วันอุปสมบทมาตราบกระทั่งถึงวัยชรา จึงได้

ผ่อนใช้คหบดีจีวรบ้าง เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาน ามาถวาย 

๒. ปิณฑปาติกังคธุดงค์ ถือภิกขาจารวัตรเที่ยวบิณฑบาตมาฉันเป็นนิตย์ แม้อาพาธลุกไม่ได้ใน

ปัจฉิมสมัย จึงงดบิณฑบาต 

๓. เอกปัตติกังคธุดงค์ ถือฉันในบาตรใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิตย์ จนกระทั่งถึงสมัยอาพาธหนักใน

ปัจฉิมสมัย 

๔. เอกาสนิกังคธุดงค์ ถือฉันหนเดียวเป็นนิตย์ตลอดมาแม้ถึงอาพาธหนักในปัจฉิมสมัยก็มิได้      

เลิกละ 

 

ส่วนธุดงควัตรนอกนี้ได้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังคราว ที่นับว่าปฏิบัติได้มากก็คือ อรัญญิกกังคธุดงค์ 

ถืออยูเ่สนาสนะป่าห่างบ้านประมาณ ๒๕ เส้น หลีกเร้นอยู่ในท่ีสงัดตามสมณวิสัย เมื่อถึงวัยชราจึงอยู่ใน 

เสนาสนะป่าห่างบ้านพอสมควร ซึ่งพอเหมาะกับก าลังที่จะภิกขาจารบิณฑบาต เป็นที่ที่ปราศจากเสียงอื้ออึง 

ประชาชนเคารพย าเกรงไม่รบกวน 

นัยว่า ในสมัยที่ท่านยังแข็งแรงได้ออกจาริกโดดเดี่ยว แสวงวิเวกไปในป่าดลพงลึก จนสุดวิสัยที่ 

ศิษยานุศิษย์จะติดตามไปถึงได้ก็มี เช่น ในคราวไปอยู่ทางภาคเหนือเป็นต้น  ท่านไปวิเวกบนเขาสูง อันเป็นที่

อยู่ของพวกมูเซอ ยังชาวมูเซอซึ่งพูดไม่รู้เรื่องกันนักให้บังเกิดศรัทธาในพระศาสนาได้ 

 

กิจวัตรประจําวัน 

 ท่านปฏิบัติกิจประจ าวันเป็นอาจิณวัตร เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สานุศิษย์และพร่ าสอนสานุศิษย์ ให้

ปฏิบัติเป็นอาจิณวัตรต่อไปนี้ 

 เวลาเช้าออกจากกุฏิ ท าสรีรกิจ คือ ล้างหน้า บ้วนปาก น าบริขารลงสู่โรงฉัน ปัดกวาดลานวัดแล้ว

เดินจงกรม  พอได้เวลาภิกขาจาร  ก็ขึ้นสู่โรงฉัน  นุ่งห่มเป็นปริมณฑล สะพายบาตรเข้าสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต 

กลับจากบิณฑบาตแล้วจัดแจงบาตร จีวร แล้วจัดอาหารใส่บาตร นั่งพิจารณาอาหารปัจจเวกขณะท าภัตตานุ

โมทนา คือ ยถาสัพพี เสร็จแล้วฉันจังหัน ฉันเสร็จแล้วล้างบาตรเก็บบริขารขึ้นกุฏิ ท าสรีรกิจ พักผ่อน

เล็กน้อยแล้วลุกขึ้นล้างหน้า ไหว้พระสวดมนต์ และพิจารณาธาตุอาหาร ปฏิกูล – ตังขณิก – อดีตปัจจเวก

ขณะ  แล้วช าระจิตจากนิวรณ์ นั่งสมาธิพอสมควร เวลาบ่าย ๓ – ๔ โมง กวาดลานวัด ตักน้ าใช้ น้ าฉันมาไว้

อาบช าระกายให้สะอาดปราศจากมลทิน แล้วเดินจงกรมจนถึงพลบค่ าจึงขึ้นกุฏิ 
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 เวลากลางคืนตั้งแต่พลบค่ าไป สานุศิษย์ก็ทยอยกันขึ้นไปปรนนิบัติ ท่านได้เทศนาสั่งสอน อบรม

สติปัญญาแก่สานุศิษย์พอสมควรแล้ว สานุศิษย์ถวายการนวดฟั้นพอสมควรแล้ว ท่านก็เข้าห้องไหว้พระ    

สวดมนต์ นั่งสมาธิแล้วพักนอนประมาณ ๔ ชั่วทุ่ม เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ล้างหน้า บ้วนปาก แล้วปฏิบัติ

อย่างในเวลาเช้าต่อไป 

 กิจบางประการ เมื่อลูกศิษย์มาก และแก่ชราแล้ว ก็อาศัยศิษย์เป็นผู้ท าแทน เช่น การตักน้ าใช้ น้ าฉัน 

เพราะเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากชราภาพส่วนกิจอันใดเป็นสมณประเพณี และศีลวัตร กิจนั้นท่านปฏิบัติเสมอ

เป็นอาจิณ มิได้เลิกละ  ท่านถือคติว่า “เมื่อมีวัตรก็เชื่อว่ามีศีล ศีลเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติ” ท่านกล่าวว่า 

“ต้นดี ปลายก็ดี คร้ันผิดมาแต่ต้นปลายก็ไม่ดี” ดังค าว่า “ผิดมาตั้งแต่ต้น ฮวงเม่าบ่มี” อุปมารูปเปรียบเหมือน

อย่างว่า “การท านาเมื่อบ ารุงรักษาล าต้นข้าวดีแล้วย่อมหวังได้แน่ ซึ่งผลดังนี้” ท่านจึงเอาใจใส่ตักเตือน

สานุศิษย์ให้ปฏิบัติศีลวัตร อันเป็นส่วนเบื้องต้น ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ไว้เสมอ 

 

บําบัดอาพาธด้วยธรรมโอสถ 

 เมื่อคราวท่านลงไปจ าพรรษาที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ก่อนไปเชียงใหม่ ผู้

เรียงประวัตินี้พึ่งอุปสมบทใหม่ๆ ก าลังสนใจศึกษาทางสมถวิปัสสนา ได้ทราบกิติศัพท์ของท่านว่าเป็นผู้

ปฏิบัติเชี่ยวชาญทางสมถวิปัสสนา จึงเข้าไปศึกษาสดับฟังธรรมเทศนาของท่านได้ความเชื่อ ความเลื่อมใส 

ถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านแล้ว ท่านเล่าเร่ืองวิธีระงับอาพาธด้วยธรรมโอสถให้ฟังว่า เมื่อคราวที่ท่านไป       

จ าพรรษาที่ถ้ าสาลิกา เขาใหญ่ นครนายกนั้น เกิดอาพาธ ธาตุก าเริบ ไม่ท าการย่อยอาหารที่บริโภคเข้าไป    

ถ่ายออกมาก็เป็นเหมือนเมือ่แรกบริโภค ชั้นแรกได้พยายามรักษาด้วยธรรมชาติจนสุดความสามารถ อาพาธก็

ไม่ระงับ จนวันหน่ึง ขณะที่ไปแสวงหายารากไม้เพื่อน ามาบ าบัดอาพาธนั้น ได้ความเหน็ดเหนื่อยมาก เพราะ

ยังมิได้ฉันจังหัน คร้ันได้ยาพอ และกลับมาถึงถ้ าที่พักแล้ว บังเกิดความคิดขึ้นว่า เราพยายามรักษาด้ วยยา

ธรรมดาต่อไปก็คงไร้ผลเหมือนแต่ก่อน บัดน้ีอาพาธก็ก าเริบขึ้นควรระงับด้วยธรรมโอสถดูบ้าง หากไม่หายก็

ให้มันตายด้วยการประพฤติธรรมดีกว่า คร้ันแล้วก็เข้าที่นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง ด ารงสติสัมปชัญญะ ก าหนด

พิจารณา “กายคตาสติกรรมฐาน” ไม่นานก็ได้ความสงบจิต อาพาธก็ระงับหายวันหายคืนโดยล าดับ            

จนร่างกายแข็งแรงดังเก่า จึงย้ายไปท าความเพียรอยู่ถ้ าไผ่ขวาง เขาพระงาม และถ้ าสิงโต ลพบุรี จนได้      

ความแกล้วกล้า อาจหาญในพระธรรมวินัย ดังเล่ามาแล้ว 

 อีกครั้งหนึ่ง เมื่อท่านอาศัยอยู่ห้วยน้ ากึง อันเป็นอรัญญสุขวิหารราวป่าชัฏก่อนจะไปอยู่ที่นั้น ท่านได้

พิจารณาธาตุขันธ์ได้ความว่าอาพาธจะก าเริบ และจะระงับได้ในสถานที่นั้น จึงได้หลีกจากหมู่คณะไปอยู่   
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องค์เดียวในสถานที่นั้น พอตกกลางคืนอาพาธอันเป็นโรคประจ าตัวมาแต่ยังเด็กก็ก าเริบ คือ ปวดท้อง        

อย่างแรง นั่งนอนไม่เป็นสุขทั้งนั้น จึงเร่งรัดพิจารณาวิปัสสนาประมาณ ๑ ชั่วโมง อาพาธก็สงบ ปรากฏว่า

ร่างกายนี้     ละลายพึ่บลงสู่ดินเลย  จึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่า “นาญฺญตรโพชฺญา ตปสา นาญฺญตร ปฏินิสฺสคฺ

คา” พิจารณาได้ความว่า ธรรมอื่นเว้นโพชฌงค์เสียแล้ว จะเป็นเคร่ืองแผดเผามิได้มีดังนี้ 

 อีกครั้งหนึ่ง เมื่อท่านอาพาธเป็นไข้มาเลเรียขึ้นสมอง เจ้าพระคุณเทโมลี (พิมพ์  ธมมฺธโร) อาราธนา

มารักษาที่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ท่านก็ยินยอมให้รักษาดู ท่านเจ้าคุณจึงเชิญหมอแผนปัจจุบันมารักษา                

ฉีดหยูกยาต่างๆ จนสุดความสามารถของหมอ วันหนึ่งหมอกระซิบบอกท่านเจ้าคุณ ว่าหมดความสามารถ

แล้ว พอหมอไปแล้ว ท่านอาจารย์จึงนิมนต์เจ้าคุณพระเทพโมลีไปถามว่า หมอว่าอย่างไร? ท่านเจ้าคุณก็เรียน

ให้ทราบตามตรง ท่านอาจารย์จึงบอกว่าไม่ตายดอก อย่าตกใจ แล้วจึงบอกความประสงค์ให้ทราบว่า ท่านได้

พิจารณาแล้วรู้ว่าอาพาธคร้ังนี้ระงับได้ด้วยธรรมโอสถ ณ สถานที่แห่งหนึ่ง คือ ป่าเปอะ อันเป็นสถานที่วิเวก

ใกล้นครเชียงใหม่ จะไปพักที่นั้น เจ้าคุณพระเทพโมลีก็อ านวยตามความประสงค์ ท่านไปพักท าการเจริญ

กายคตาสติกรรมฐานเป็นอนุโลม ปฏิโลม เพ่งแผดเผาภายในอยู่ทั้งกลาวันกลางคืนไม่นานอาพาธก็สงบ จึง

ปรากฏบาทคาถาขึ้นว่า “ญายี ตปติ อาทิจฺโจ” พิจารณาได้ความว่า “ฌาน แผดเผาเหมือนดวงอาทิตย์ ฉะนั้น”  

 อีกครั้งหนึ่ง เมื่อจากนครเชียงใหม่มาสู่อุดรธานี ตามค านิมนต์ของ เจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ พักที่

วัดโนนนิเวศ ๒ พรรษา เพื่อสงเคราะห์สาธุชน ณ ถิ่นนั้น แล้วมาสกลนครตามค านิมนต์ของนางนุ่ม                        

ชุวานนท์ พักที่วักป่าสุทธาวาส เพื่อสงเคราะห์สาธุชนพอสมควรแล้ว เลยออกไปพักที่ เสนาสนะ บ้านนา     

สีนวลบ้าง ในคราวไปพักที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวลนั้น อาพาธก าเริบเป็นไข้และปวดท้องได้พิจารณาตาม

โพฌงค์มิท้อถอย เมื่อพิจารณาโพฌงค์พอแล้ว ได้อยู่ด้วยความสงบ ไม่นานอาพาธสงบ จึงปรากฏบาทคาถา

ขึ้นว่า “ฌายี ตปติ อาทิจฺโจ” พิจารณาได้ความเหมือนหนหลัง 

 คราวที่พักอยู่เสนาสนะวัดป่าห้วยแคน อาพาธก าเริบอีก ได้พยายามระงับด้วยธรรมโอสถโดย

พิจารณามรรค ๘ กับธุดงค์ ๑๓ เมื่ออาพาธสงบแล้วจึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่า “อฏฐเตรส” พิจารณาได้ความ

ว่า “มรรค ๘ กับธุดงค์ ๑๓ ประชุมลงเป็นสามัคคี” อาพาธคร้ังนี้ ๗ วัน จึงระงับ 

 

คําเตือนสติศิษย์ผู้ออกแสวงหาวิเวก 

 เมื่อมีศิษย์รูปใดไปอ าลาท่าน เพื่อออกแสวงหาที่วิเวกบ าเพ็ญสมณธรรม ท่านย่อมตักเตือนศิษย์รูป

นั้นให้ยึดเอาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับเสมอ แล้วเล่าเร่ืองที่ท่านเคยเป็นมาแล้วให้

ฟังว่า เมื่อคราวแสวงหาที่วิเวกบ าเพ็ญสมณธรรมอยู่ทางภาคเหนือได้ออกวิเวกไปองค์เดียวถูกโลกธรรม

ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ



กระทบกระทั่งนานาประการพิจารณาอยู่ ๓ วัน จึงได้ความว่า ต้องยกธง ๓ สี อุปมาธงแห่งสยามประเทศแล้ว

มีพระบาลี ซึ่งมิเคยได้สดับมาปรากฏขึ้นต่อไปว่า “สุตาวโต จ โข ภิกฺขเว อสุตาวตา ปุถุชฺชเนนาปิ ตสฺสานุ

โรธา อถวา วิโรธา เวทุปิตา  ตถาคต  คจฺฉนฺติ ภคว  มูลกา โน ภนฺเต ภควา ภคว  เนตฺติกา ภคว  ปฏิสฺสรณา สาธุ 

วต ภนฺเต ภควา เยว ปฏิภาต”ุ แล้วพิจารณาได้ความว่า “ระหว่างพระอริยบุคคลผู้ได้สดับแล้ว กับปุถุชนผู้มิได้

สดับก็ย่อมถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งเช่นเดียวกัน แม้พระตถาคต ก็ได้ถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งมาแล้ว

แสนสาหัส ในคราวทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา และการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้น พระองค์มิได้ตรัสสอนให้

เอาพระสาวกองค์นั้น องค์นี้เป็นตัวอย่าง ตรัสสอนให้เอาพระองค์เองเป็นตัวอย่าง เป็นเนติแบบฉบับ เป็นที่

พึ่งเสมอด้วยชีวิต” ดังนี ้

สําเร็จปฏิสัมภิทานุสาสน์  

 ตามประวัติเบื้องต้นได้เล่าสุบินนิมิตของท่าน และการพิจารณาสุบินนิมิตของท่าน ได้ความว่า ท่าน

จะส าเร็จปฏิสัมภิทานุสาสน์ ฉลาดรู้ในเทศนาวิธี และอุบายทรมานแนะน าสั่งสอนสานุศิษย์ ให้เข้าใจใน  

พระธรรมวินัย และอุบายฝึกฝนจิตใจ แต่จะไม่ได้จตุปฏิสัมภิทาญาณ ดังนี้ 

 คุณสมบัติส่วนน้ี ย่อมประจักษ์ชัดแก่ศิษย์ทั้งหลายสมจริงอย่างที่ท่านพยากรณ์ไว้ คือ ท่านฉลาดใน

เทศนาวิธี ท่าเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ท่านได้พยายามศึกษาส าเนียงวิธีเทศนา อันจะส าเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟัง

ได้ความขึ้นว่าเทศนาวิธีต้องประกอบด้วย 

๑. อุเทศน ์คือ หัวข้อธรรมที่พึงยกขึ้นแสดง วิธีก าหนดอุเทศน์น้ัน คือ ท าความสงบใจหน่อยหนึ่ง 

ธรรมใดอันเหมาะแก่จริตนิสัยของผู้ฟัง ซึ่งมาคอยฟังในขณะนั้น ธรรมนั้นจะผุดขึ้น ต้องเอาธรรมนั้นมา        

อุเทศน์ ถ้าเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นบาลีก่อน 

๒. นิเทศ  คือ เน้ือความเพื่ออธิบายความของอุเทศน์น้ันให้กว้างขวางออกไปตามสมควร เมื่อ 

เน้ือความปรากฏขึ้นในขณะนั้น แจ่มแจ้งแก่ใจอย่างไร ต้องแสดงอย่างนั้น 

๓. ปฏินิเทศ  คือ ใจความ เพื่อย่อค าให้ผู้ฟังจ าได้ จะได้น าไปไตร่ตรองในภายหลัง 

เทศนาวิธีของท่านอาจารย์ ย่อมเป็นไปตามหลักดังกล่าวนี้ บาลีอุเทศน์ที่ท่านยกขึ้นมาแสดง 

บางประการ ท่านไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก่อน ย่อมมาปรากฏขึ้นในเวลาแสดงธรรมนั้นเอง จึงสมกับค าว่า 

ปฏิสัมภิทานุสาสน์แท้ เป็นการแสดงธรรมด้วยปฏิภาณญาณจริงๆ จึงถูกกับจริตอัธยาศัยของผู้ฟัง ยังผู้ฟังให้

เกิดความสว่างแจ่มใส เบิกบานใจ และเกิดฉันทะในอันประพฤติปฏิบัติศีลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป สมกับค าชมของ

เจ้าพระคุณอุบาลีฯ (สิริจันทเถระจันทร์) ว่าท่านมั่นแสดงธรรมด้วยมุตโนทัย เป็น มุตโนทัย ดังนี้ ซึ่งข้าพเจ้า
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เอามาเป็นชื่อธรรมกถาของท่านอาจารย์ที่พิมพ์นี้ ส่วนจตุปฏิสัมภิทาญาณนั้น เมื่อสังเกตดูเทศนาโวหารของ

ท่านแล้ว ก็จะเห็นจริงดังค าพยากรณ์ของท่าน เพราะปฏิสัมภิทาญาณมี ๔ ประการ คือ  

๑. ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ ปรีชาแตกฉานในอรรถ คือ หัวข้อธรรม หรือหลักธรรม หรือเหตุปัจจัย 

๒. อัตถปฏิสัมภิทาญาณ ปรีชาแตกฉานในอรรถ คือ เนื้อความ หรือค าอธิบาย หรือผลประโยชน์ 

๓. นิรึตติปฏิสัมภิทาญาณ ปรีชาแตกฉานในภาษาที่ใช้พูดกันในหมู่ชน อันเป็นตันติภาษา โดยหลัก 

ก็คือ รู้ภาษาบาลีอันเป็นแม่ภาษาและภาษาของตน อันจะใช้อธิบายธรรมในหมู่ชนนั้นๆ รู้ค าสูง ต่ า หนัก เบา 

และรู้ความหมาย ของค านั้นๆ ชัดแจ้งฉลาดในการเลือกค าพูดมาใช้ประกอบกันเข้าเป็นประโยคให้ความ

กะทัดรัด และไพเราะสละสลวย เป็นส านวนชาวเมืองไม่ระเคืองคายโสตของผู้ฟัง 

 

๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปรีชาแตกฉานในการกล่าวธรรมด้วยปฏิภาณ มีไหวพริบทันคนใน 

การโต้ตอบปัญหา มีปรีชาผ่องแผ้วแกล้วกล้าไม่คร้ันคร้ามในท่ามกลางบริษัท อาจปริวัติเทศนาไปตามจริต

อัธยาศัย ด้วยเทศนานัยมีประการต่างๆ ได้ดี 

 ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ ประการนี้ ต้องได้ครบบริบูรณ์ทั้ง ๔ ประการ จึงจะเรียกว่า ส าเร็จ จตุปฏิสัมภิทา

ญาณ ถ้าได้แต่เพียงบางส่วนบางประการไม่เรียกว่าส าเร็จ แต่ถ้าได้ทั้ง ๔ ประการนั้น หากแต่ไม่บริบูรณ์ เป็น

แต่เพียงอนุโลม ก็เรียกว่าจตุปฏิสัมภิทานุโลมญาณ ท่านอาจารย์น่าจะได้ในหัวข้อหลังนี้ จึ งฉลาดในเทศนา

วิธี และอุบายวิธีแนะน าสั่งสอนสานุศิษย์ดังกล่าวมาแล้ว 

 

ไตรวิธญาณ 

 ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่า การก าหนดรู้อะไรต่างๆ เช่น จิตนิสัย วาสนาของคนอ่ืนๆ และเทวดา                    

เป็นต้น ย่อมรู้ได้ด้วยอาการ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

๑. เอกวิธัญญา ก าหนดพิจารณากายนี้อันปรากฏชัด จิตวางอุคคหนิมิต รวมลงถึง ฐีติจิต คือ จิต 

ดวงเดิม พักอยู่พอประมาณ จิตถอยออกมาพักเพียง อุปจาระ ก็ทราบได้ว่า เหตุนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 

๒. ทุวิธีญญา ก าหนดพิจารณาเหมือนข้อ ๑ พอจิตถอยออกมาถึงอุปจาระ จะปรากฏนิมิตภาพ 

เหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น ต้องวางนิมิตน้ันเข้าจิตอีกครั้งหนึ่งคร้ันถอยออกมาอีกก็ทราบเหตุการณ์นั้นๆได้ 

๓. ติวิธัญญา ปฏิบัติเหมือนข้อ ๑ พอจิตถอยออกมาถึงขั้นอุปจาระ จะปรากฏนิมิตภาพเหตุการณ์ๆ  

ขึ้น ต้องวิตกถามเสียก่อน แล้วจึงวางนิมิตนั้น แล้วเข้าจิตอีก ถอยออกมาถึงขั้นอุปจาระก็จะทราบเหตุการณ์

นัน้ได ้
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 ความรู้โดยอาการ ๓ นี้ ท่าอาจารย์ว่า จิตที่ยังเป็นฐีติ ขณะที่เป็นเอกัคคตา มีอารมณ์เดียว มีแต่สติกับ

อุเบกขา จะทราบเหตุการณ์ไม่ได้ ต้องแอบจิตออกมาเพียงขั้นอุปจาระจึงมีก าลังรู้ได้ หากถอยออกมาถึง

ขั้นขณิกะ หรือจิตธรรมดาก็ทราบเหตุการณ์ไม่ได้เหมือนกัน เพราะก าลังอ่อนเกินไป 

 ท่านอาจารย์อาศัยไตรวิธญาณนี้เป็นก าลังในการหยั่งรู้หยั่งเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นส่วนอดีต – 

ปัจจุบัน – อนาคต และก าหนดรู้จิตใจนิสัย วาสนาของศิษยานุศิษย์ ด้วยปรีชาญาณหยั่งรู้โดยวิธี ๓ ประการนี้ 

จึงควรเป็นเนติของผู้จะเป็นครูอาจารย์ของผู้อ่ืนต่อไป 

 

 

 

คติพจน ์

 ค าที่เป็นคติพจน์ อันท่านอาจารย์กล่าวอยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นหลักวินิจฉัยความดีที่ท าด้วย กาย วาจา ใจ 

แก่ศิษยานุศิษย์ดังนี้ 

๑. ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นเชื่อว่าดีเลิศ 

๒. ได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตน เพราะตัวตนเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวง 

เมื่อท่านอธิบาย ตจ – ปัญจกรรมฐานจบลงมักกล่าวเตือนขึ้นเป็นค ากลอนว่า “แก้ให้ตกเน้อ แก้บ่ตก 

คาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้แขวนคอนําต่องแต่ง แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย คาก้นย่างยาย เวียนตายเวียนเกิด เวียนเอา

กําเนิดในภพท้ังสาม ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่”  

 

บําเพ็ญประโยชน ์

 การบ าเพ็ญประโยชน์ของท่านอาจารย์ ประมวลลงในหลัก ๒ ประการดังนี้ 

๑. ประโยชน์ของชาติ ท่านอาจารย์ได้เอาธุระเทศนาอบรมสั่งสอนศีลธรรมอันดีงามแก่ประชาชน 

พลเมือง ประชาชนพลเมืองของชาติในทุกๆ ถิ่นที่ท่านได้จาริกไป คือภาคกลางบางส่วน ภาคเหนือเกือบทั่ว

ทุกจังหวัด ภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด ไม่กล่าวสอนให้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของประเทศ ท าให้

พลเมืองของประเทศชาติผู้ได้รับค าสั่งสอน เป็นคนมีศีลธรรมดีมีสัมมาอาชีพง่ายแก่การปกครอง ของ

ผู้ปกครอง ชื่อว่าได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่ชาติตามควรแก่สมณวิสัย 

๒. ประโยชน์ศาสนา ท่าอาจารย์ได้บรรพชาและอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ด้วยความ 
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เชื่อ และความเลื่อมใสจริงๆ คร้ันบวชแล้วก็ได้เอาธุระศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยด้วยความอุตสาหะ

พากเพียรจริงๆ ไม่ทอดธุระในการบ าเพ็ญสมณธรรม ท่านปฏิบัติธุดงควัตรเคร่งครัดถึง ๔ ประการ ดังกล่าว

แล้วในเบื้องต้น ได้ด ารงรักษาสมณกิจไว้มิให้เสื่อมสูญ ได้น าหมู่คณะฟื้นฟูปฏิบัติธรรมวินัยถูกต้องตามพระ

พุทธบัญญัติและพระพุทโธวาท หมั่นอนุศาสน์สั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ฉลาดอาจหาญ ในการฝึกอบรมจิตใจ

ตามหลักสมถวิปัสสนา อันสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้ เป็นผู้มีน้ าใจเด็ดเดี่ยวอดทนไม่หวั่นไหว

ต่อโลกธรรม แม้จะถูกกระทบกระทั่งด้วยโลกธรรมอย่างไร ก็มิได้แปรเปลี่ยนไปตาม คงมั่นอยู่ในธรรมวินัย 

ตามที่พระบรมศาสดาประกาศแล้วตลอดมา ท าตนให้เป็นทิฏฐานุคติแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างดี ท่านได้จาริก

ไปเพื่อแสวงวิเวกตามที่ต่างๆ คือ ภาคกลางบางส่วน ภาคเหนือเกือบทั่วทุกจังหวัด ภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด 

และแถบบางส่วนของต่างประเทศอีกด้วย นอกจากเพื่อวิเวกในส่วนตนแล้ว ท่านมุ่งไปเพื่อสงเคราะห์ผู้มี

อุปนิสัยในถิ่นนั้นๆ ด้วยผู้ได้รับสงเคราะห์ด้วยธรรมจากท่านแล้ว ย่อมกล่าวได้ด้วยความภูมิใจว่าไม่เสียทีที่

ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา 

 ส่วนหน้าที่ในวงการคณะสงฆ์ ท่านอาจารย์ได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง

ชินวรสิริวัฒฃฌน์ ในฐานะเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต ให้เป็น พระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุต ตั้งแต่อยู่วัด

เจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรม ของเจ้าพระคุณอุบาลีฯ     

คุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจฺทเถร)  ท่านก็ได้ท าหน้าที่นั้นโดยเรียบร้อย ตลอดเวลาที่อยู่เชียงใหม่ คร้ังจาก

เชียงใหม่มาแล้ว ท่านก็งดหน้าที่นั้น แม้ข้าพเจ้าขอร้องให้ท า ในเมื่อมาอยู่สกลนคร ท่านก็ไม่ยอมท าโดยอ้าง

ว่าแก่ชราแล้ว ขออยู่ตามสบาย ข้าพเจ้าก็ผ่อนตามด้วยความเคารพ และหวังความผาสุกสบายแก่ท่านอาจารย์ 

 งานศาสนาในด้านวิปัสสนาธุระ นับว่าท่านได้ท าเต็มสติก าลังยังศิษย์ยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ ให้อาจหาญร่ืนเริง ในสัมมาปฏิบัติตลอดมานับแต่พรรษาที่ ๒๓ จนถึงพรรษาที่ ๕๙ อันเป็นปี

สุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน อาจกล่าวได้ด้วยความภูมิใจวา่ท่านอาจารย์เป็นพระเถระที่มีเกียรติคุณเด่นที่สุด ใน

ด้านวิปัสสนาธุระรูปหนึ่ง ในยุคปัจจุบัน 

 

ปัจฉิมสมัย 

 ในวัยชรา นับแต่ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นต้นมา ท่านมาอยู่จังหวัดสกลนครเปลี่ยนอิริยาบถไปตามสถานที่

วิเวกผาสุก วิหารหลายแห่งคือ ณ เสนาสนะป่า บ้านามน ต าบลตองโขบ อ าเภอเมืองบ้านที่ใกล้ ๆ แถวนั้น

บ้าง คร้ัง พ.ศ.๒๔๘๗ จึงย้ายไปอยู่เสนาสนะป่า บ้านหนองผือ ต าบลนาใน อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัด

สกลนครจนถึงสุดท้ายแห่งชีวิต 
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 ตลอดเวลา ๘ ปีในวัยชรานี้ ท่านได้เอาธุระอบรมสั่งสอนศิษย์ยานุศิษย์เป็นประจ าวัน   ศิษย์ผู้ใกล้ชิด

ได้บันทึกธรรมเทศนาของท่านไว้ และได้รวบรวมพิมพ์ขึ้นเผยแผ่ แล้วให้ชื่อว่า “มุตโตทัย” คร้ันมาถึงปี พ.ศ. 

๒๔๙๒ ซึ่งเป็นปีที่ท่านมีอายุย่างขึ้น ๘0 ปีท่านเร่ิมอาพาธเป็นไข้ ศิษย์ผู้ใกล้ชิดก็ได้เอาธุระรักษาพยาบาลไป

ตามก าลังความสามารถ อาพาธก็สงบลงไปบ้างเป็นคร้ังคราวแต่แล้วก็ก าเริบขึ้นอีกเป็นเช่นนี้เร่ือยมาจนจวบ

ออกพรรษาอาพาธก็ก าเริบมากขึ้น ข่าวนี้ได้กระจายไปโดยรวดเร็ว พอออกพรรษาศิษยานุศิษย์ผู้อยู่ไกล ต่างก็

ทอยกันเข้ามาปรนนิบัติพยาบาล  ได้เชิญหมอแผนปัจจุบันมาตรวจและรักษาแล้วน ามาพักที่เสนาสนะวัดป่า

กลางโนนกู่ อ าเภอพรรณนานิคม เพื่อสะดวกแก่ผู้รักษาและศิษยานุศิษย์ที่จะมาเยี่ยมพยาบาล อาการอาพาธมี

แต่ทรงกับทรุดลงโดยล าดับ คร้ันเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้น าท่านมาพักที่วัดป่าสุทธาวาส 

ใกล้เมืองสกลนคร โดยพาหนะรถยนต์ ภาถึงวัดเวลา ๑๒.๐๐ น. เศษ คร้ันถึงเวลา ๐๒.๒๓ น. ของวันที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ศกเดียวกันท่านก็ได้แก่มรณภาพด้วยอาการสงบ ในท่ามกลางศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีเจ้าพระคุณ

พระธรรมเจดีย์ เป็นต้น สิริชนมายุของท่านอาจารย์ได้ ๘๐ ปี เท่าจ านวนที่ท่านได้ก าหนดไว้แต่เดิม การที่                     

ศิษยานุศิษย์และผู้เคารพนับถือน าท่านอาจารย์มาที่วัดป่าสุทธาวาสนี้ ก็ให้เป็นไปตามเจตนาเดิมของท่าน

อาจารย์ คือ เมื่อเร่ิมป่วยหนักท่านแน่ใจว่าร่างกายนี้จะต้องเป็นไปตามธรรมดาของเขาแล้ว จึงปรารภกับศิษย์

ผู้ใหญ่รูปหนึ่งว่า ถ้าตายลง ณ บ้านหนองผือนี้ สัตว์จะต้องตายตามมิชาน้อย ถ้าตายที่วัดป่าสุทธาวาส ก็ค่อย

ยังชั่วเพราะมีตลาด ดังนี้ นอกจากมีความเมตตาสัตว์ที่จะต้องถูกฆ่าแล้ว คงมุ่งหมายฝากศพแก่ชาวเมือง

สกลนครด้วย ข้าพเจ้าอดที่จะภูมิใจแทนชาวเมืองสกลนครในการที่ได้เกียรติอันสูงนี้ไม่ได้ อุปมาดังชาว                  

มัลลกษัตริย์ กรุงกุสินารา ราชธานี ได้รับเกียรติจัดการพระบรมศพและถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ฉะนั้น 

เพราะท่านอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือของคนมาก ได้เที่ยวไปหลายจังหวัดของประเทศไทย คร้ันถึงวัยชรา 

ท่านก็เลือกเอาจังหวัดสกลนครเป็นที่อยู่อันสบายและทอดทิ้งสรีระกายไว้ประหนึ่งจะได้เห็นว่า เมือง

สกลนครเป็นบ้านเกิดเมืองตายของท่านฉะนั้น  

 ธรรมอันน่าอัศจรรย์ในท่าน อันประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์ที่ไม่ควรลืมก็คือในสมัยอาพาธหนักเมื่อ    

ยังพูดได้ ท่านได้แสดงธรรมให้ฟังอยู่ตลอดมา ไม่มีการสะทกสะท้านต่อมรณภัยแต่ประการใด ยังกล่าว      

ท้าทายศิษย์ทั้งหลายด้วยว่า “ใครจะสามารถรดน้ําให้ไม้แก่นล่อนกลับมีใบขึ้นมาอีกได้ก็ลองดู” ในเมื่อศิษย์ขอ

รักษาพยาบาลไปตามเร่ือง คร้ันเวลาอาพาธหนักที่สุด สังขารร่างกายไม่ยอมให้โอกาสท่านพูดจาได้เลย 

เพราะเสมหะเฟื่องปิดล าคอยากแก่การพูด จึงมิได้รับปัจฉิมโอวาทอันน่าจับใจแต่ประการใด คงเห็นแต่

อาการอันแกล้วกล้าในมรณาสันนกาลเท่านั้น เป็นขวัญตา ศิษยานุศิษย์ต่างก็เต็มตื้นไปด้วยปีติปราโมทย์ใน

อาการนั้น ซึ่งหาไม่ได้ง่าย และต่างก็ปลงธรรมสังเวชในสังขาร อันเป็นไปตามธรรมดาของมัน ใครๆ         

ไม่เลือกหน้า เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมดไม่มีใครล้วงพ้นไปได้ซักคนเดียว มีแต่อมฤต
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ธรรม คือพระนิพพานเท่านั้นที่พ้นแล้วจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยสิ้นเชิง ผู้บรรลุถึงอมฤตธรรมนั้นแล้ว 

แม้ต้องทอดทิ้งสรีระไว้อย่างสามัญชนทั้งหลายก็คงปรากฏนามว่าผู้ไม่ตายอยู่นั้นเอง  

 

คติธรรมคําสอน 

ดีไดที่ไม่มีโทษ  ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ 

ได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน 

เพราะตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง 

จงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึง่ 

 ผู้ใดมาถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งแล้ว ผู้นั้นย่อมชนะได้ด้วยความร้อน 

สรณะทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มิได้เสื่อมสูญอันตธานไปไหน ยังปรากฏอยู่แก่ผู้ปฏิบัติเสมอ 

ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้ว ผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่า หรือเรือนว่างก็ตามสรณะทั้ง ๓ จริงๆ แล้วจะ               

แคล้วคลาดจากภัยทั้งหลายอันก่อให้เกิดความร้อนใจได้แน่นอนทีเดียว 

         พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 

 

* ผู้สนใจปฏิบัติธรรมคือผู้สนใจทําความรู้ ความฉลาด  

เพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่และไป โดยไม่มีเคร่ืองป้องกัน

ตัว ย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกและภายใน เคร่ืองป้องกันตัว คือหลักธรรมที่มีสติปัญญาเป็น

อาวุธส าคัญ จะเป็นเคร่ืองมั่นคงไม่สะทกสะท้าน มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิด – พูด – ท า

อะไรๆ ไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอก มีความเข้มแข็งอดทน มีความ

เพียรที่จะประกอบคุณงามความดี ความอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่นวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เคร่ืองผูกพันด้วยความนอน

ใจและเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย 

 

* การตําหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วย 

 ความเดือดร้อน วุ่นวายใจที่คิดแต่ต าหนิผู้อ่ืนจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและ

บาปกรรมไม่ดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทรมานอย่างไม่คาดฝัน 
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 การกล่าวโทษผู้อ่ืนโดยขาดการไตร่ตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ จึง

ควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็นบาปภัยต่อตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียด น่ากลัว 

แต่สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ท าไมพอใจสร้างขึ้นเอง 

 เมื่อเกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจอาภัพอีก ผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจอาภัพ คิดแต่ผลิต

โทษ ท าบาป อกุศลเผาผลาญตน ให้ได้ทุกข์เป็นบาปกรรมอีกเลย 

 คนชั่ว ท าชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี 

 คนดี ท าดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักธรรมตลอดไป  

 เราต้องการคนดี คนดีก็จ าต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นการฝึกไปไม่ได้ งานอะไรก็ต้องฝึกฝนทั้งนั้น ฝึกทุก

งาน ฝึกทุกคน ฝึกสัตว์ ฝึกตน ฝึกใจ นอกจากตายแล้วจึงหมดฝึก ค าว่า ดี จะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้ว

แน่นอน 

 ผู้เห็นคณุค่าของตัว จึงควรเห็นคุณค่าของคนอ่ืนว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ไม่เบียดเบียนท าลายกัน 

ผู้มีศีลสัตย์เทื่อท าลายขันธ์ไปในสุคติในโลกสวรรค์ ไม่ตกต่ าเพราะอ านาจศีลคุ้มครองรักษาและสนับสนุน 

จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ ธรรมก็สั่งสอนแล้ว ควรจดจ าให้ดี ปฏิบัติให้มั่นคง จะเป็นผู้

ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน 

 ศีล นั้นอยู่ที่ไหน มีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่า ผู้นั้นเป็นตัวศีล  ศีล ก็อยู่ที่ตนนี้ 

เจตนาเป็นตัวศีล เจตนา คือ จิตใจคนเรา ถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าตน มีแต่กายจะท าอะไรได้ ร่างกายกับจิต

ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติแนบเนียน

ไม่หวั่นไหว ไม่มีเร่ืองหลงหาหลงขอ คนที่หา คนที่ขอ ต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มี ยิ่งอดอยากยากเข็ญ

ยิ่งไม่มี 

 กายกับจิต เราได้มาแล้ว มีอยู่แล้ว ได้จากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์แล้ว จะท าให้เป็นศีลก็รีบท า ศีลมี

อยู่ที่เรานี่เอง รักษาได้ ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล 

 ผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ – สมบูรณ์ – ไม่อด –     

ไม่อยาก – ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์  จิตดวงเดียว เป็นศีล – เป็นสมาธิ – เป็นปัญญา 

 ผู้มีศีลแท ้เป็นผู้หมดเวร – หมดภัย 

 

* เป็นการทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตรัสสอนเร่ืองกาย – วาจา – จิต มิได้สอนอย่างอ่ืน  

ทรงสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจ ให้เอาจิตพิจารณากายเรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หัดสติให้มากในการ
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ค้นคว้าที่เรียกว่า ธรรมวิจยะ พิจารณาให้พอทีเดียว เมื่อพิจารณาจนพอเป็นสติสัมโพชฌงค์ จิตจึงจะเป็น

สมาธิรวมลงเอง 

 การประกอบความพากเพียร ท าจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมา   

สัมพุทธเจ้า 

 

 * คุณธรรม ยังผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปร่ืองเลื่องระบือ มีความฉลาด กว้างขวางในอุบายวิธี ไม่

มีความคับแค้นจนมุม 

 * ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน 

 ความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืน 

 ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือ ชีวิตที่อยู่ด้วยทาน – ศีล เมตตา และกตัญญู 

 ชีวิตท่ีมีความดี อาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ 

 ชีวิตท่ียิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น 

 * วาสนา นั้น เป็นไปตามอัธยาศัย 

 คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพาล วาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้ 

 บางคนวาสนายังอ่อน เมื่อคบบัณฑิตวาสนาก็เลื่อนขั้นขึ้นเป็นบัณฑิต 

 ฉะนั้น บุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น 

  

 * ผู้มีปัญญา ไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมา ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง 

 ผู้มีปัญญาได้เห็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจุบัน ควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆ ควรรีบท าเสีย 

 ผู้มีปัญญา ซึ่งมีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไป จะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียร

ทั้งกลางวันและกลางคืน 

 

ปล่อยวาง 

สิ่งท่ีล่วงไปแล้ว... ไม่ควรท าความผูกพัน 

เพราะเป็นสิง่ท่ีล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง 

แม้กระท าความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้น 

กลับมาเป็น “ปัจจุบัน” ก็เป็นไปไม่ได ้
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ผู้ท าความส าคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว 

โดยความไม่สมหวังตลอดไป 

“อนาคต” ท่ียังมาไม่ถึงนั้น 

เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน 

อดีต... ปล่อยไว้ตามอดีต 

อนาคต... ปล่อยไว้ตามกาลของมัน 

“ปัจจุบัน” ... เท่านั้น จะส าเร็จประโยชน์ได้ 

เพราะอยู่ในฐานะท่ีควรท าได้สุดวิสัย 

 

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 
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