“เวลามีชีวติ อยู่นี้ เราจะทาความดีให้ โลกทั้งหลายได้ เป็ นคติตัวอย่ างอันดีงาม
และทาด้ วยความเมตตาสงสารต่ อโลก เพราะหลังจากนีแ้ ล้ว...เราตายแล้ว...
เราจะไม่ กลับมาเกิดในโลกนีอ้ กี ต่ อไป เป็ นตลอดอนันตกาล”
นี้...เป็ นสัจจะวาจา ของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปั นโน พ่อแม่ครู อาจารย์... องค์หลวงตา... ของ
ปวงศิษย์ทุกคน ที่ประกาศต่อชาวโลกอย่างองอาจกล้าหาญ กิตติศพั ท์กิตติคุณกึกก้องกังวาล ทําโลกธาตุให้สะเทือน
สะท้าน ดุจพระยาไกรสรสี หราชผูเ้ ป็ นจอมไพร บันลือสี หนาทด้วยอานุภาพอันยิง่ ใหญ่ ภิกษุผเู ้ ฒ่าในวัยอันชรา
ภาพมากแล้ว ได้ประกาศแสนยานุภาพแห่งพระพุทธศาสนา ดัวยเมตตาธรรมอันบริ สุทธิ์ ล้ าํ ค่าไม่มีประมาณ
ก่อให้เกิดคุณูปการแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์ เปรี ยบหยาดนํ้าฝนตกจากนภากาศ รดราดผืนพสุ ธาอันแห้งผาก...ให้
ชุ่มฉํ่าเย็น ฉะนั้น

ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสั มปันโน
..................................
ชาติภูมิ
หลวงตา ถือกําเนิ ดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุล “โลหิตดี” ณ ตําบลบ้านตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ คํ่า เดือน ๙ ปี ฉลู บิดาชื่อ “นายทองดี” มารดาชื่อ
“นางแพง” ได้ให้มงคลนามว่า “บัว”
ท่านเป็ นบุตรคนที่ ๒ ในจํานวนพี่นอ้ งทั้งหมด ๑๖ คน มีท่านเพียงคนเดียวที่อยูใ่ นร่ มเงาแห่งผ้ากาสาว
พัสตร์ ต้นตระกูลเดิมของท่านอยูท่ ี่จงั หวัดมหาสารคาม ต่อมาได้อพยพไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จนมาตั้งถิ่น
ฐานอยูท่ ี่หมู่บา้ นตาด
สมัยก่อน บ้านตาดยังเป็ นป่ าดงดิบ มีท้ งั ต้นยาง ตะเคียนทอง ประดู่ และต้นไม้อื่นๆหลากหลายพันธุ์ สัตว์ป่า
จึงมีชุกชุม ไม่วา่ จะเป็ น หมูป่า เสื อ ช้าง กวาง เป็ นต้น ครอบครัวของท่านทํานาเป็ นอาชีพหลัก ยามว่างจากการทํา
นา พ่อของท่านจึงเข้าป่ า เป็ นพรานล่าสัตว์เป็ นประจํา เป็ นธรรมดาที่พรานล่าสัตว์ยอ่ มต้องชํานาญในการแกะรอย
สัตว์ และแกะรอยคน อุปนิสัยที่ช่างสังเกต ช่างพินิจพิจารณา จึงน่าจะถูกถ่ายทอดมายัง “เด็กชายบัว”
๑

หากสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งหล่อหลอมให้บุคคลมีอุปนิสัยหนักไปทางใดทางหนึ่งจริ ง การอยูท่ ่ามกลางป่ าเสื อดงช้าง
และสัตว์ร้ายนานาชนิด ที่เป็ นภัยอันตรายรอบด้าน ย่อมสร้างให้คนอยูด่ ว้ ยความไม่ประมาท มีจิตใจเด็ดเดี่ยวอาจ
หาญและอดทนเป็ นเลิศ “เด็กชายบัว” น่าจะได้รับการหล่อหลอมมาอย่างเต็มภาคภูมิ

วัยเด็ก
ขณะที่แม่ต้ งั ครรภ์น้ นั ได้ปรารภขึ้นในครอบครัวและหมู่ญาติวา่ “ธรรมดาทารกในครรภ์ เมื่อเติบใหญ่
ขึ้นมา ต้องดิ้นบ้างไม่มากก็นอ้ ยพอให้แม่รู้สึก แต่กบั ลูกคนนี้แปลกกว่าคนอื่น ตรงที่นอนนิ่งเงียบเหมือนไม่มีลม
หายใจ จนบ่อยครั้งทําให้แม่คิดตกอกตกใจว่า “ไม่ใช่ตายไปแล้วหรื อ? ทําไมจึงเงียบผิดปกตินกั ”
ครั้นเวลาจะดิ้น ก็ดิ้นผิดทารกทัว่ ๆไป คือดิ้นเสี ยจนแม่เจ็บในท้อง แต่พอเลิกดิ้นแล้วก็กลับเงียบผิดปกติอีก
เหมือนกับว่า “คงจะตายไปแล้วกระมัง” ครั้นพอถึงระยะจะคลอด ก็เจ็บท้องอยูถ่ ึง ๓ วัน ก็ไม่เห็นว่าจะคลอดแต่
อย่างใด ตอนเจ็บท้องอยูน่ ้ นั ก็ชนิดจะเอาให้ลม้ ตายไปเลย เสร็ จแล้วก็หายเงียบไป จนกระทัง่ คิดว่า ไม่ใช่ตายไปอีก
แล้วหรื อ? แล้วก็กลับดิ้นขึ้นมาอีก...”
คุณตาของท่านทายถึงอุปนิสัยของทารกในครรภ์วา่ “ถ้าหากเป็ นชาย ชอบไปทางไหน เรี ยกว่า ขาดเลย
ทีเดียว เป็ นคนจิตใจหนักแน่น ลงได้ทาํ อะไรแล้ว ต้องจริ งทุกอย่าง ไม่มีเหลาะๆแหละๆ” เมื่อทารกคลอดออกมา มี
สายรกพาดเฉวียงบ่าออกมาด้วย คุณตาเห็นดังนั้น จึงพูดขึ้นว่า “สายบาตรๆ” แล้วทํานายไว้เป็ น ๓ อย่าง คือ
๑. สายบาตร ถ้าเป็ นนักปราชญ์จะเหยียบแผ่นดินสะเทือน
๒. สายกํายํา ถ้าเป็ นนายพราน ก็จะมีความชํานาญลือลัน่ สะท้านป่ า
๓. สายโซ่ ถ้าเป็ นโจร ก็เป็ นประเภทคุกตารางแตก

การศึกษา
ท่านเป็ นเด็กที่เรี ยนหนังสื อเก่ง มีความขยัน อดทน และ มีความรับผิดชอบสู ง จะเห็นได้จากผลการเรี ยนอัน
ดีเยีย่ ม โดยสอบได้ที่สองในชั้นประถมปี ที่ ๑ พอขึ้นชั้นประถมปี ที่ ๒, ที่ ๓ ก็สอบได้ที่หนึ่งมาโดยตลอด เมื่อเรี ยน
จบชั้นประถมปี ที่ ๓ ซึ่งเป็ นการศึกษาภาคบังคับสู งสุ ดในสมัยนั้นแล้ว ท่านก็ไม่ได้เรี ยนต่อในชั้นใดอีกเลย

อุปนิสัย
๒

ท่านมีอุปนิสัยถือความสัตย์ความจริ ง ทําอะไรก็ทาํ จริ ง “...เรานี่ จะว่าความฉลาด แต่ก่อนก็ไม่ปรากฏนะ แต่
เรื่ องความสัตย์ความจริ งนี้ เด่น เป็ นมาแต่ครั้งเป็ นฆราวาส คือเจ้าของรู ้ตวั เองว่ามีความสัตย์ความจริ ง แต่ไม่ได้สนใจ
ด้วย มันหากเป็ นอยูใ่ นจิต ถ้าใครเหลาะแหละ ไม่อยากคบ ถ้าพูดเชื่อถือไม่ได้ ก็ไม่คบ เวลาว่าอยู่ อยู่ เวลาว่าไป ไป
นิสัยเรา ว่าทํา ทํา ไอ้ที่วา่ อย่างนี้แล้วไปเป็ นอย่างนั้น เราไม่คบ”
และที่แปลกอีกอันหนึ่งก็คือ เวลาทําการทํางานจะไม่อยากให้คนรู ้คนเห็น เช่นในตอนเช้าเวลาจะต้อนควาย
ไปทํานา ท่านจะเที่ยวเก็บพวกไม้ไผ่ หรื อไม้กะลา ที่หล่นอยูต่ ามทาง แล้วโยนขว้างออกไปนอกทางหมด เพราะเกรง
ว่า เวลาต้อนฝูงควายเดินผ่านไปทํานาตอนเช้ามืด อาจจะเกิดเสี ยงดัง ทําให้ชาวบ้านได้ยนิ เพราะเหตุน้ ี เอง แม้ในยาม
บวชเป็ นพระแล้ว เวลาทําความเพียร ท่านไม่ยอมให้ใครเห็นได้ง่ายๆ ทําทางจงกรมหลบอยูใ่ นป่ า และในยามคํ่าคืน
ต้องรอจนหมู่คณะขึ้นกุฏิหมดแล้ว ท่านจึงจะลงเดินจงกรม
และนิสัยที่เด่นมากอีกอันหนึ่ งก็คือ มีความทรหดอดทนเป็ นเลิศ สังเกตได้จากการทํางานของท่าน เวลาไถ
นา หากมีควาย ๔ ตัว ท่านก็จะให้มนั ไถนาสลับกันไป เมื่อตัวหนึ่งทําจนเหนื่ อยแล้ว ก็ปลดไถออกให้มนั ไปพัก
อาบนํ้ากินหญ้า เอาตัวที่ ๒ ที่ ๓ มาสลับแทน ทําไปเรื่ อยๆจนเสร็ จงาน ถ้าไม่มืด หรื อไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวัน ก็
ไม่ยอมเลิก จนพวกน้องๆพากันมาบ่นให้พอ่ แม่ฟังว่า “ถ้าพ่อแม่ไม่ไปทํางานด้วย พี่ชายทํางานไม่ยอมเลิกยอมหยุด
ยังกับว่า จะเอาให้นอ้ งๆตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียว”

มูลเหตุแห่ งการบวช
เมื่อท่านโตเป็ นหนุ่มเต็มที่แล้ว ท่านไม่เคยคิดที่จะบวช แต่คิดที่จะแต่งงานมีเมียมีครอบครัวเหมือนชาย
หนุ่มทัว่ ไป แต่กลับมีผเู ้ ฒ่าคนหนึ่งมาทํานายทายทักให้วา่ “จะได้บวชแน่ๆ เพราะสายบวชเต็มแน่วแล้ว จะได้บวช
เร็ วๆนี้” ท่านก็ยนื กรานว่า “จะเอาเมียอยูน่ ะ ผมอยากแต่งเมียอยูน่ ะ” ผูเ้ ฒ่ากลับสําทับหนักเข้าไปอีกว่า “จ้างก็ไม่ได้
แต่ง”
ท่านกล่าวย้อนอดีตถึงสมัยหนุ่มที่คิดจะมีครอบครัวว่า “ถ้าจะเอาเมียทีไรก็ผดิ พลาดไปทุกที ทั้งๆที่พอ่
ผูห้ ญิงชอบหมดทั้งนั้น ถ้าเราขึ้นบ้านไหนเป็ นเสี ยงลัน่ ไปแหละ คือพ่อแม่ทางผูส้ าวน่ะชอบมาก แต่ลูกสาวไม่
เห็นชอบอะไร คือเขาอยากได้เรา เขาเห็นเราขยันก็รู้กนั อยูแ่ ล้วนี่...”

๓

ต่อมาเมื่อท่านมีอายุครบสมควรจะบวชได้แล้ว พ่อได้ปรารภเรื่ องนี้ข้ ึน ในขณะที่กาํ ลังรับประทานอาหารว่า
“...พ่อมีลูกชายหลายคน แต่ไม่มีลูกคนใดคิดบวชให้ พอให้ได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตาย ได้ตายอย่างเป็ นสุ ข หายห่วง
ลูกคนอื่นๆพ่อก็ไม่วา่ ... ไม่สนใจพอจะอาศัยอะไรใครได้ มีแต่ท่าน ที่พอ่ คิดว่าจะอาศัยได้...”
“...พ่อชมท่านว่า หากได้ทาํ การทํางานอะไรแล้วพ่อไว้ใจได้ทุกอย่าง พ่อทํายังสู ้ไม่ได้ ลูกคนนี้พอ่ ไว้ใจ
ที่สุด ถ้าพูดถึงเรื่ องหน้าที่การงานแล้ว เก่งจริ ง พ่อยกให้ ลูกทั้งหมด ก็มีท่านนี่แหละเป็ นคนสําคัญ เรื่ องการงาน
ต่างๆนั้น พ่อไว้ใจได้...”
“แต่ที่สาํ คัญ ตอนพ่อขอให้บวชให้ทีไร ไม่เคยตอบ ไม่เคยพูดเลย เหมือนไม่มีหูไม่มีปาก บทเวลาพ่อตาย
แล้ว จะไม่มีใครลากพ่อขึ้นมาจากหม้อนรกเลยแม้แต่คนเดียว เลี้ยงลูกไว้หลายคนเท่าไร พอจะได้อาศัย ก็ไม่ได้เรื่ อง
ถ้าพ่ออาศัยท่านไม่ได้แล้ว พ่อก็หมดหวัง เพราะลูกชายหลายคน พ่อหวังใจอาศัยแต่ท่านเท่านั้น”
“พอพ่อว่าอย่างนั้น นํ้าตาพ่อร่ วงปุ๊ บปั บ แม่เอง พอมองไปเห็นพ่อนํ้าตาร่ วง แม่ก็เลยนํ้าตาร่ วงเข้าอีกคน เรา
เห็นอย่างนั้น เกิดอาการสะเทือนใจทนดูอยูไ่ ม่ได้ ก็โดดออกจากวงรับประทานอาหาร ปุ๊ บปั บหนีไปเลย นัน่ แหละ
เป็ นต้นเหตุให้เราตัดสิ นใจบวช...”

สู่ ร่มกาสาวพัสตร์
ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ ณ วัดโยธานิมิตร บ้านหนองขอนกว้าง ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗ ตรงกับวันขึ้น ๙ คํ่า เดือน ๗ ปี จอ พระอุปัชฌาย์คือ
ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย ์ (จูม พนฺ ธุโล) วัดโพธิ สมภรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ฉายานามว่า
“ญาณสมฺ ปนฺ โน” แปลว่า “ผูถ้ ึงพร้อมด้วยญาณ”
ด้วยความที่เป็ นคนมีอุปนิสัยจริ งจัง คิดว่า “พอบวชแล้ว เราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบ ไม่ให้ตาํ หนิ ติ
เตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมหลักวินยั ข้อใดเลย เราจะเอาจริ งเอาจังจนกระทัง่ วันสึ ก กะไว้อย่างนาน ๒ ปี จะทํา
หน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุด จะเรี ยนหนังสื ออะไรๆก็แล้วแต่เถอะ จะทําหน้าที่ให้สมบูรณ์”

๔

แม้ เรียนปริยตั ิ ก็ไม่ ทิง้ เรื่องภาวนา
ท่านได้ไปถามคําภาวนาจากท่านพระครู “กระผมอยากภาวนา จะให้ภาวนายังไง?” “เออ! ให้ภาวนา พุทโธ
นะ เราก็ภาวนา พุทโธ เหมือนกัน ท่านได้ฝึกหัดภาวนาอย่างไม่ลดละ แรกๆจิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนัก แต่เมื่อทําอยู่
หลายครั้งหลายหน จิตก็เริ่ มสงบตัวลงไปโดยลําดับ จนกระทัง่ เห็นความอัศจรรย์ของจิต
“...ทําไปสะเปะสะปะ นัง่ ภาวนาพุทโธ พุทโธ สํารวมจิตตั้งสติไว้กบั พุทโธ พุทโธ มันไม่เคยเป็ น ไม่เคยรู ้
ไม่เคยเห็น ไม่เคยคาด ไม่เคยฝันว่ามันจะเป็ นอย่างนั้นพอพุทโธ พุทโธไป มันเหมือนกับเราตากแหไว้ แล้วตีนแหก็
หดเข้ามา หดเข้ามา พร้อมๆกัน พอนึกพุทโธกับสติถี่ยบิ เข้าไป เหมือนดึงจอมแห กระแสของจิตที่มนั ซ่านไปในที่
ต่างๆ มันจะหดตัวเข้ามา เหมือนตีนแหหดตัวเข้ามา ลักษณะมันเป็ นอย่างนั้น เราก็ยงิ่ เกิดความสนใจ ก็เลยพุทโธถี่ยบิ
เข้ามา หดเข้ามา หดเข้ามา ถึงที่...กึ๊ก เลย ขาดสะบั้นไปหมดโลกนี้ ขาดออกไปจากทุกสิ่ งทุกอย่าง มีเด่นอยูแ่ ต่จิต...
“เมื่อเรี ยนธรรมะไปตรงไหน มันสะดุดใจเข้าไปเรื่ อยๆ นับตั้งแต่ นวโกวาท ที่เป็ นพื้นฐานแห่งการศึกษา
เบื้องต้น ยิง่ ได้อ่านพุทธประวัติ ทําให้เกิดความสลดสังเวช สงสารพระพุทธองค์ ในเวลาที่ทรงลําบาก เพราะทรมาน
พระองค์เองก่อนตรัสรู ้ธรรม จนถึงกับนํ้าตาร่ วงไปเรื่ อยๆ พออ่านจบ เกิดความสลดใจอย่างยิง่ ในความพากเพียร
ของพระองค์ซ่ ึงเป็ นกษัตริ ยท์ ้ งั องค์ ทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวช เป็ นคนขอทานล้วนๆ ซึ่ งสมัยนั้นไม่มีศาสนา
คําว่าการให้ทานได้บุญอย่างนั้น การรักษาศีลได้บุญอย่างนี้ ไม่เคยมี พระองค์ก็ตอ้ งเป็ นคนอนาถา และขอทานเขา
มาโดยตรง และฝึ กอบรมพระองค์เต็มพระสติกาํ ลังทุกวิถีทาง เป็ นเวลา ๖ ปี ถึงได้ตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา
ในขณะที่อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู ้ธรรม รู ้สึกอัศจรรย์อย่างยิง่ ถึงกับนํ้าตาร่ วงเช่นเดียวกัน
เมื่อได้อ่านประวัติของพระสาวกอรหันต์ท้ งั หลาย ที่ท่านออกมาจากสกุลต่างๆกัน ตั้งแต่พระราชามหากษัตริ ย ์ มหา
เศรษฐี กุฎุมพี พ่อค้า ประชาชน ตลอดคนธรรมดา ท่านกล่าวว่า
“...องค์ไหนออกมาจากสกุลใด หลังจากได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้ว ต่างก็ไปบําเพ็ญในป่ าในเขา
อย่างเอาจริ งเอาจัง เดี๋ยวองค์น้ นั สําเร็ จเป็ นพระอรหันต์อยูท่ ี่นนั่ องค์น้ นั สําเร็ จอยูใ่ นป่ านั้น ในเขาลูกนั้น ในถํ้านั้น ใน
ทําเลนี้มีแต่ที่สงบสงัด ก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสขึ้นมา ทําให้ใจหมุนติ้ว เรื่ องภายนอกก็ค่อยจืดไปจางไป...”
“...ทีแรกก็คิดจะไปสวรรค์ ไปพรหมโลก พออ่านประวัติพระสาวกมากๆเข้า มันไม่อยากไปล่ะสิ อยากไป
นิพพาน สุ ดท้ายก็อยากไปแต่นิพพานอย่างเดียว อยากเป็ นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีเปอร์ เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือ
ปนเลย ทีน้ ีจิตมันก็พงุ่ ลงตรงนั้น ลงช่องเดียว ความตั้งใจเดิมว่าจะบวชเพียง ๒ พรรษา แล้วละสิ กขาลาเพศไปนั้น
๕

ค่อยจืดจางลงไปทุกขณะ กลับเพิ่มพูนความยินดีในเพศนักบวชมากเข้าไปทุกที เรื่ องธรรมะก็รู้สึกดูดดื่มยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ
จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป...”
ด้วยเหตุน้ ีเอง ในระยะต่อมาท่านจึงได้ออกจากบ้านตาด ไปศึกษาเล่าเรี ยนในที่ต่างๆ จนกระทัง่ ได้ต้ งั สัจ
จอธิ ษฐานไว้เลยว่า “เมื่อจบเปรี ยญ ๓ ประโยคแล้ว จะออกปฏิบตั ิโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีขอ้ แม้ ไม่มีเงื่อนไข
เพราะอยากพ้นทุกข์เหลือกําลัง อยากเป็ นพระอรหันต์นนั่ เอง”
แต่ถึงกระนั้น ก็ยงั อดสงสัยไม่ได้วา่ “เวลานี้มรรคผลนิพพาน จะมีอยูเ่ หมือนครั้งพุทธกาลหรื อไม่?” ท่านได้
เก็บความสงสัยนี้ฝังอยูภ่ ายในใจ เพราะไม่สามารถจะระบายให้ผใู ้ ดฟังได้ เป็ นเหตุให้ท่านมุ่งหวังอยากพบ ท่านพระ
อาจารย์มนั่ ภูริทตั โต ซึ่ งท่านเคยได้ยนิ ชื่อเสี ยงมานาน และเชื่อมัน่ อยูภ่ ายในใจลึกๆว่า ท่านพระอาจารย์มนั่ จะ
สามารถแก้ขอ้ สงสัยนี้ได้
ท่านได้ยา้ ยมาเรี ยนปริ ยตั ิอยูท่ ี่วดั สุ ทธจินดา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา แม้มีภาระเรื่ องการเรี ยน แต่
ท่านก็ไม่ละทิง้ เรื่ องการภาวนา ยามว่างก็หาโอกาสไปฟังเทศน์ ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ที่วดั ป่ าสาละวัน
อีกด้วย ยามฟังเทศน์ก็นงั่ อยูต่ รงหน้าพระอาจารย์ และนัง่ นิ่งไม่ไหวติง จนกระทัง่ เทศน์จบ จนท่านพระอาจารย์
สิ งห์ ถึงกับเอ่ยปากชมต่อหน้าพระเณร ว่า “พระหนุ่มองค์น้ ีภาวนาดีนะ”
เมื่อท่านเข้ามาเรี ยนหนังสื อที่กรุ งเทพฯ ได้มาพักที่วดั บรมนิวาส และได้เรี ยนบาลีกบั ท่านเจ้าคุณอาจารย์
พิมพ์ ธัมมธโร (ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็ น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) ท่านได้กล่าวยกย่องเจ้าคุณอาจารย์วา่ “เป็ นเจ้า
คุณนักเสี ยสละ เป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวาง ไม่สั่งสม และไม่ตระหนี่ถี่เหนียวในจตุปัจจัยไทยทานต่างๆเลย”
ต่อมาท่านได้เดินทางไปศึกษาปริ ยตั ิต่อที่ วัดเจดียห์ ลวง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เห็นท่านพระอาจารย์มนั่
เป็ นครั้งแรก ท่านเล่าว่า “...เกิดความรู ้สึกเลื่อมใสในองค์ท่านขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่า เราไม่เสี ยทีที่เกิดมาเป็ น
มนุษย์ท้ งั ชาติ ได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้ แล้ว...” และได้ฟังเทศน์ท่านพระอาจารย์มนั่ เป็ นครั้งแรก ที่นี่ เป็ นการ
เทศน์ในวันวิสาขบูชา ท่านเทศน์อยูน่ านถึง ๓ ชัว่ โมง
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ท่านเรี ยนจบปริ ยตั ิที่วดั เจดียห์ ลวง นับได้ ๗ พรรษาพอดี โดยสอบได้ท้ งั นักธรรมเอก
และเปรี ยญ ๓ ประโยค ในปี เดียวกัน ท่านเล่าว่า “ในช่วงเรี ยนปริ ยตั ิ อยู่ ๗ ปี การปฏิบตั ิไม่ค่อยเต็มที่เท่าใดนัก เป็ น
เพียงสงบเล็กๆน้อยๆธรรมดาๆ มีเพียง ๓ หน ที่จิตลงถึงขนาดอัศจรรย์เต็มที่ คือ ลง กึ๊ก เต็มที่แล้วอารมณ์อะไรขาด
หมดในเวลานั้น เหลือแต่รู้อนั เดียว กายก็หายเงียบเลย..”
๖

ครั้นเมื่อเรี ยนจบแล้ว ท่านระลึกถึงคําสัตย์ที่ต้ งั ไว้แต่ตน้ จึงเดินทางเข้ากรุ งเทพฯ เพื่อหาโอกาสกราบลา
พระเถระผูใ้ หญ่ อาจารย์ของท่าน พอดีท่านรับนิมนต์ไปต่างจังหวัด จึงถือโอกาสนั้นเข้านมัสการกราบลาสมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) ซึ่ งเป็ นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสในขณะนั้น ท่านก็ยนิ ดีอนุ ญาตให้ไปได้

ออกปฏิบัตเิ ต็มตัว เป็ นตายฝากไว้กบั ธรรม
ท่านออกเดินทางมุ่งสู่ จงั หวัดนครราชสี มา โดยพกหนังสื อปาฏิโมกข์เพียงเล่มเดียวติดย่ามไปเท่านั้น และ
เข้าจําพรรษาที่วดั ในอําเภอจักราช เป็ นปี พรรษาที่ ๘ ท่านเร่ งทําความเพียรทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่มาถึงทีแรกจนตลอด
พรรษา
“คราวนี้ จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มเหตุเต็มผล เอาเป็ นเอาตายเข้าว่าเลย อย่างอื่นไม่หวังทั้งหมด หวัง
ความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้น จะให้พน้ ทุกข์ในชาติน้ ี แน่นอน ขอแต่เพียงท่านผูห้ นึ่งผูใ้ ด ได้ช้ ีแจงให้เราทราบ เรื่ อง
มรรคผลนิพพาน ว่า มีอยูจ่ ริ งเท่านั้น เราจะมอบกายถวายชีวติ ต่อท่านผูน้ ้ นั และมอบกายถวายชีวติ ต่ออรรถต่อธรรม
ด้วยข้อปฏิบตั ิอย่างไม่ให้อะไรเหลือหลอเลย ตายก็ตายไปกับข้อปฏิบตั ิ ไม่ได้ตายด้วยความถอยหลัง จิตปั กลง
เหมือนหินหัก”
ท่านออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสี มา มุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานี ตั้งใจว่าจะไปจําพรรษากับท่านพระ
อาจารย์มนั่ ที่วดั ป่ าโนนนิเวศน์ แต่ก็ไม่ทนั ท่าน เพราะท่านรับนิมนต์ไปจังหวัดสกลนครเสี ยก่อน ท่านจึงไปพักที่
วัดทุ่งสว่าง จังหวัดหนองคาย พอดีมีพระมาจากวัดบ้านโคกนามน เล่าให้ฟังว่า “ท่านพระอาจารย์มนั่ ดุมาก ไม่
เพียงแต่ดุเท่านั้น พอไล่ได้ ก็ไล่หนีเลย”
ท่านฟังแล้วรู ้สึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ดของท่านพระอาจารย์มนั่ และแอบคิดอยูแ่ ต่ผเู ้ ดียวในใจว่า “...
อาจารย์องค์น้ ีล่ะ จะเป็ นอาจารย์ของเรา ต้องให้เราไปเห็นเอง ท่านจะดุแบบไหน ครู บาอาจารย์ชื่อเสี ยงโด่งดังทัว่
ประเทศไทยมานานขนาดนี้ จะดุด่าขับไล่ไสส่ งโดยหาเหตุผลไม่ได้น้ ี เป็ นไปไม่ได้...”

พบท่ านพระอาจารย์ มั่น
ท่านพักอยูท่ ี่วดั ทุ่งสว่าง ประมาณ ๓ เดือน พอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ เป็ นพรรษาที่ ๙ ของท่าน ก็ออก
เดินทางจากหนองคาย ไปสกลนคร เพื่อมุ่งสู่ ท่านพระอาจารย์มนั่ ซึ่ งพักอยุท่ ี่บา้ นโคก ตําบลตองโขบ อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
๗

ถามทางชาวบ้านเดินลัดเลาะไปตามทางด่าน ถึงวัดพอดีมืดคํ่า ก็ไปเห็นศาลาหลังหนึ่ง เกิดสงสัยขึ้น “ถ้าเป็ น
ศาลา มันก็ดูวา่ เล็กไป ถ้าว่าเป็ นกุฏิ ก็จะใหญ่ไป” พอดีท่านพระอาจารย์มนั่ กําลังเดินจงกรมอยูท่ ี่ขา้ งศาลา ท่านก็
เดินไปพบท่านพระอาจารย์มนั่ บนทางจงกรม ท่านพระอาจารย์มนั่ จึงถามขึ้นว่า “ใครมานี่?” ท่านกราบเรี ยนว่า “ผม
ครับ” ท่านพระอาจารย์มนั่ ก็กล่าวขึ้นอย่างดุๆ พร้อมกับใส่ ปัญหาให้คิดในทันทีวา่ “...อันผมๆนี้ ตั้งแต่คนหัวล้าน
มันก็มีผม ตรงที่มนั ไม่ลา้ น...” พอได้ยนิ ดังนั้น ท่านรู ้สึกว่า พลาดไปอย่างถนัดใจ จึงกราบเรี ยนขึ้นใหม่ทนั ทีวา่ “ผม
ชื่อ พระมหาบัวครับ” “เออ! ก็วา่ อย่างนั้นสิ มันถึงจะรู ้เรื่ องกัน อันนี้ วา่ ผม ผม ใครมันก็มี ผมเต็มหัว ทุกคน”
พอได้โอกาสจึงได้เข้ากราบเรี ยนถวายตัวเป็ นศิษย์ และเรี ยนให้ท่านทราบถึงที่มาที่ไปพอท่านได้รู้จกั พอ
กราบเรี ยนเสร็ จ ก็ครุ่ นคิดวิตกกังวลอยูภ่ ายในใจ “ไม่อยากได้ยนิ เลย คําที่วา่ ที่นี่เต็มแล้ว รับไม่ได้แล้ว กลัวว่าหัวอก
จะแตก...” สักครู่ หนึ่ง ท่านพระอาจารย์มนั่ ก็พดู ว่า “นี่ พอดีนะนี่ เมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากนี้ แล้ววันนี้ท่านมหาก็
มา ไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่ กุฏิไม่วา่ ง” ท่านพระอาจารย์มนั่ พูดธรรมดาๆ ถึงจะเมตตารับท่านไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ทาํ ให้
ท่านรู ้สึกหวาดเสี ยวอดใจหายใจควํ่าไม่ได้ เพราะเกรงว่าจะไม่ได้อยู่

สิ้นกังขาใน มรรค ผล นิพพาน
ท่านพระอาจารย์มนั่ พูดเหมือนจะล่วงรู ้วาระจิตของท่าน จึงพูดจี้เอาตรงๆในคืนแรกนี้เลยว่า
“...ท่านมาหามรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานอยูท่ ี่ไหน? ดินเป็ นดิน นํ้าเป็ นนํ้า ลมเป็ นลม ไฟเป็ นไฟ ฟ้ า
อากาศเป็ นฟ้ าอากาศ แร่ ธาตุต่างๆเป็ นของเขาเอง เขาไม่ได้เป็ นมรรคผลนิพพาน เขาไม่ได้เป็ นกิเลส”
“กิเลสจริ งๆ มรรคผลนิพพานจริ งๆอยูท่ ี่หวั ใจ ขอให้ท่านกําหนดจิตจ่อด้วยสติที่หวั ใจ ท่านจะเห็นความ
เคลื่อนไหวของทั้งธรรม ของทั้งกิเลสอยูภ่ ายในใจ แล้วขณะเดียวกัน ท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลําดับลําดา
...”
“...ท่านมหาก็นบั ว่าเรี ยนมาพอสมควร จนปรากฏนามเป็ นมหา ผมจะพูดธรรมให้ฟังเพื่อเป็ นข้อคิด แต่อย่า
เข้าใจว่า ผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะ เวลานี้ธรรมที่ท่านได้เรี ยนมาได้มากได้นอ้ ย ยังไม่อาํ นวยประโยชน์
ให้ท่านสมภูมิที่เป็ นเปรี ยญ นอกจากจะเป็ นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลานี้เท่านั้น เพราะท่านจะอดเป็ น
กังวล และนําธรรมที่เรี ยนมานั้น เข้ามาเทียบเคียงไม่ได้ในขณะที่ทาํ ใจให้สงบ”
“ดังนั้น เพื่อความสะดวกในเวลาจะทําความสงบให้แก่ใจ ขอให้ท่านที่จะทําใจให้สงบ ยกบูชาไว้ก่อนใน
บรรดาธรรมที่ท่านได้เรี ยนมา ต่อเมื่อถึงกาลที่ธรรมที่ท่านได้เรี ยนมาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ท่านได้รับ
๘

ประโยชน์มากขึ้นแล้ว ธรรมที่เรี ยนมาทั้งหมด จะวิง่ เข้ามาประสานกันกับทางด้านปฏิบตั ิ และกลมกลืนกันได้อย่าง
สนิท ทั้งเป็ นธรรมแบบพิมพ์ ซึ่ งเราควรจะพยายามปรับปรุ งจิตใจให้เป็ นไปตามนั้น”
“แต่เวลานี้ ผมยังไม่อยากให้ท่านเป็ นอารมณ์กบั ธรรมที่ท่านเล่าเรี ยนมา อย่างไรจิตจะสงบลงได้ หรื อจะใช้
ปัญญาคิดค้นในขันธ์ ก็ขอให้ท่านทําอยูใ่ นวงกายนี้ก่อน เพราะธรรมในตํารา ท่านชี้เข้ามาในขันธ์ท้ งั นั้น แต่หลักฐาน
ของจิตยังไม่มี จึงไม่สามารถนําธรรมที่เรี ยนมาจากตํารา น้อมเข้ามาเป็ นประโยชน์แก่ตนได้ และยังจะกลายเป็ นคน
ไม่มีหลัก เพราะจิตติดปริ ยตั ิ ในลักษณะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า ขอให้ท่านนําธรรมที่ผมพูดให้ฟังไปคิดดู ถ้าท่าน
ตั้งใจปฏิบตั ิไม่ทอ้ ถอย วันหนึ่งข้างหน้า ธรรมที่กล่าวนี้ จะประทับใจท่านแน่นอน”
ท่านพระอาจารย์มนั่ แสดงเรื่ องมรรคผลนิพพาน ชนิ ดที่ถอดออกมาจากใจท่านแท้ๆ ทําให้ท่านเกิดความ
มัน่ ใจ และเชื่อแน่วา่ มรรคผลนิพพานมีอยูจ่ ริ ง ความสงสัยในเรื่ องนี้ที่เคยค้างคามาแต่เดิมก็หมดสิ้ นไป

ทุกข์ เพราะจิตเสื่อม
เพราะเหตุทาํ กลดทําให้สมาธิ ของท่านเริ่ มเสื่ อมลง “...เป็ นสภาวะที่จิตรู ้สึกเข้าสมาธิ ไม่ค่อยสนิทเหมือนที่
เคยเป็ นมา บางครั้งเข้าสงบได้ แต่บางครั้งเข้าไม่ได้ ภาวะเสื่ อมนี้ มันถึงขนาดจะเป็ นจะตายจริ งๆ เพราะทุกข์มาก
เหตุที่ทุกข์มาก เพราะได้เคยเห็นคุณค่าของสมาธิ ที่แน่นปึ๋ งมาแล้ว และก็กลับเสื่ อมเอาชนิดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว
เลย มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืน ทั้งยืนทั้งเดิน ทั้งนัง่ ทั้งนอน จึงเป็ นทุกข์ เพราะอยากได้สมาธิ น้ นั
กลับมา ก็เป็ นมหันตทุกข์จริ งๆ”
แต่ดว้ ยความเด็ดเดี่ยว ความมุ่งมัน่ จริ งจัง เพื่อที่จะครองชัยชนะในการต่อสู ้กบั กิเลสนี้ให้ได้ ท่านพูดเสมอ
ว่า “ถ้ากิเลสไม่ตาย เราก็ตอ้ งตายเท่านั้น จะให้อยูเ่ ป็ นสอง ระหว่างกิเลสกับเรานั้น ไม่ได้” ท่านได้รับอุบายจากท่าน
พระอาจารย์มนั่ ว่า “ จงปล่อยความคิดถึงมันเสี ย แล้วให้คิดถึงพุทโธติดๆกันอย่าลดละ พอบริ กรรมพุทโธ ถี่ยบิ
ติดๆกันเข้า มันวิง่ กลับมาเอง คราวนี้แม้มนั กลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธ มันไม่มีอาหารกิน เดี๋ยวมันก็วงิ่ กลับมาหาเรา”
พรรษาที่ ๙ เป็ นพรรษาแรกที่ท่านได้จาํ พรรษากับท่านพระอาจารย์มนั่ ณ บ้านโคก จังหวัดสกลนคร ท่านตั้ง
คํามัน่ สัญญาขึ้นว่า “...อย่างไรจะต้องนําคําบริ กรรมพุทโธ มากํากับจิตตลอดเวลา ไม่วา่ เข้าสมาธิ ออกสมาธิ ไม่วา่
จะอยูท่ ี่ไหน แม้ที่สุดปั ดกวาดลานวัด หรื อทํากิจวัตรต่างๆ จะไม่ยอมให้สติพลั้งเผลอจากคําบริ กรรมนั้นเลย...” ด้วย
ความมุ่งมัน่ จริ งจัง จิตก็เป็ นสมาธิ ไม่เสื่ อมอีกต่อไป
๙

โหมเร่ งความเพียรเต็มกาลัง นั่งสมาธิตลอดรุ่ง
พรรษาที่ ๑๐ จําพรรษาที่บา้ นนามน จังหวัดสกลนคร เป็ นปี ที่ ๒ ของการไปอยูก่ บั ท่านพระอาจารย์มนั่ ใน
พรรษานี้ท่านเร่ งความเพียรอย่างเต็มเหนี่ยวยิง่ กว่าธรรมดา หักโหมทั้งร่ างกายและจิตใจ กลางวันไม่นอนเลย เว้นแต่
วันที่นงั่ สมาธิ ตลอดรุ่ ง วันนั้นจึงจะยอมให้พกั กลางวัน ถ้าวันไหนทําความเพียรธรรมดาๆ กลางวันท่านจะไม่ยอม
พักเลย ในคืนที่นงั่ สมาธิ ตลอดรุ่ งนั้น ท่านจะไม่ยอมให้พลิกเปลี่ยน หรื อขยับแข้งขาใดๆ ความทุกข์ทรมานที่ปรากฏ
นั้น ท่านเล่าว่า
“...เหมือนกับก้นมันพองไปหมด กระดูกเหมือนจะแตกทุกข้อทุกท่อน กระดูกมันต่อกันตรงไหน หรื อ
แม้แต่ขอ้ มือเหมือนมันจะขาดจากกัน ทุกขเวทนาความเจ็บปวดเวลาขึ้น มันขึ้นหมดทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในร่ างกาย
เลย...”
การโหมความเพียรหลายต่อหลายครั้ง นัง่ สมาธิ ตลอดรุ่ ง ๙ คืน ๑๐ คืน เช่นนี้ ทําให้กน้ ของท่านถึงกับพอง
และแตกเลอะเปื้ อนใส่ สบงเลยทีเดียว แต่ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิต ก็ตอนต่อสู ้กบั เวทนาจากการนัง่ ตลอดรุ่ ง
นี่เอง ดังนั้น ท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริ งของกาย ของเวทนา ของจิตได้ ย่อมเห็นธรรมอย่าง
ประจักษ์ใจ

ติดสมาธิอยู่ ๕ ปี
ในระยะนั้น สมาธิ ของท่านมีความแน่นหนามัน่ คงมาก ถึงขนาดที่วา่ จะให้แน่วอยูใ่ นสมาธิ สักกี่ชวั่ โมงก็ได้
และเป็ นความสุ ขอย่างยิง่ ไม่อยากจะออกยุง่ กับอะไร มีความพอใจกับการที่จิตหยัง่ ลงสู่ ความรู ้อนั เดียวแน่วแน่อยู่
อย่างนั้น สุ ดท้ายก็นึกว่า ความรู ้เด่นๆนี่เองจะเป็ นนิพพาน ท่านติดสุ ขในสมาธิ อยูเ่ ช่นนี้ ถึง ๕ ปี เต็ม จนท่านพระ
อาจารย์มนั่ ต้องใช้อุบายฉุ ดลากออกมา “ท่านจะนอนตายอยูน่ นั่ หรื อ? ท่านรู ้ไหม? สุ ขในสมาธิ เหมือนเนื้อติดฟัน
ท่านรู ้ไหม? สมาธิ ของพระพุทธเจ้า สมาธิ ตอ้ งรู ้สมาธิ ปั ญญาต้องรู ้ปัญญา อันนี้มนั เอาสมาธิเป็ นนิพพานเลย มันบ้า
สมาธิ นี่ สมาธิ นอนตายอยูน่ ี่ หรื อ? เป็ นสัมมาสมาธิ น่ะ”

เพลินทางด้ านปัญญา
พอออกจากสมาธิ ดว้ ยอํานาจธรรมอันเผ็ดร้อนของท่านพระอาจารย์มนั่ เข่นเอาอย่างหนัก ก็พิจารณา
ทางด้านปั ญญาอย่างรวดเร็ ว หมุนติว้ ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับได้นอน ก็มาตําหนิ สมาธิ ว่านอนตายอยูเ่ ปล่าๆ
๑๐

ไม่ได้เรื่ องได้ราวอะไร อันที่จริ ง ถ้าพอดี สมาธิ ก็เป็ นเครื่ องพักจิต เป็ นเหมือนหิ นลับปั ญญาให้แหลมคม ท่านพระ
อาจารย์มนั่ จึงเข่นเอาอีกว่า “ นัน่ ละ มันบ้าสังขาร บ้าหลงสังขาร” เพราะใช้สังขารจนเลยเถิดเกินประมาณ สังขารก็
กลายเป็ นสมุทยั หากใช้ให้พอเหมาะพอดี สังขารจึงเป็ นมรรคฆ่ากิเลส

พิจารณาผ่านกามราคะ
ท่านพิจารณาด้านอสุ ภะ มองดูคนมีแต่หนังห่ อกระดูก มีแต่เนื้ อแต่หนังแดงโร่ ไปหมด เพราะอสุ ภะมันแรง
ราคะนี้ไม่ปรากฏเลย ค่อยหมดไปๆ โดยไม่บอกกาล บอกเวลา บอกสถานที่ ว่าหมดไปขณะนั้น เวลานั้น ท่านจึงต้อง
พลิกเอาสุ ภะ เดินจงกรมเอารู ปสวยๆงามๆเข้ามาบังคับติดแนบกับตัวเอง ท่านเอาวิธีการนี้มาปฏิบตั ิได้ ๔ วันเต็มๆ
พอคืนที่ ๔ สัก ๓-๔ ทุ่มล่วงไปแล้ว มันมีลกั ษณะยุบยับภายในจิต เหมือนจะกําหนัดในรู ปสวยๆงามๆ นัน่ แสดงว่า
ยังไม่สิ้น จากนั้น ก็นงั่ กําหนดอสุ ภะไว้ตรงหน้า ตั้งให้คงที่อยูอ่ ย่างนั้น แล้วจิตเพ่งดูดว้ ยความมีสติจดจ่อ ดูวา่ กอง
อสุ ภะนี้จะเคลื่อนที่หรื อเปลี่ยนตัวไปไหนมาไหน พอกําหนดเข้าไป อสุ ภะที่ต้ งั อยูต่ รงหน้านั้น มันถูกจิตกลืนเข้ามา
อมเข้ามาหาจิต สุ ดท้ายเลยรู ้เห็นว่า เป็ นจิตเสี ยเองเป็ นตัวอสุ ภะนั้นน่ะ จิตตัวไปกําหนดว่าอสุ ภะนั้นน่ะ มันกลืนเข้า
มาๆ เลยมาที่จิตเสี ยเองไปเป็ น สุ ภะ และ อสุ ภะ หลอกตัวเอง จิตก็ปล่อยผลัวะทันที ปล่อยอสุ ภะ ข้างนอกว่า เข้าใจ
แล้วทีน้ ี เพราะมันขาดจากกัน มันต้องอย่างนี้สิ
นี่มนั เป็ นเรื่ องของจิตต่างหาก ไปวาดภาพหลอกตัวเอง ตื่นเงาตัวเอง ตัวจิตนี้ ต่างหาก เป็ นตัว ราคะ โทสะ
โมหะ พอจิตรู ้เรื่ องนี้ชดั เจน จิตก็ถอนตัวจากอันนั้นมาสู่ ภายใน พอจิตแย็บออกไป มันก็รู้วา่ ตัวนี้ออกไปแสดง
ต่างหาก ทีน้ ีภาพอสุ ภะนั้นมันก็เลยปรากฏอยูภ่ ายในจิตโดยเฉพาะ ก็กาํ หนดอยูภ่ ายใน พอกําหนดขึ้นมันก็ดบั ไป
พอกําหนดได้ไม่นานมันก็ดบั ไป ต่อไปมันก็เหมือนฟ้ าแลบนัน่ เอง พอกําหนดพับ๊ ขึ้นมาเป็ นภาพ ก็ดบั ไปพร้อมกัน
เลยจะขยายให้เป็ น สุ ภะ อสุ ภะอะไรไม่ได้ เพราะความรวดเร็ วของความเกิดดับ
ต่อจากนั้นนิมิตภายในจิตก็หมดไป จิตก็กลายเป็ ณจิตว่างไปเลย กําหนดดูอะไรก็วา่ งหมด แม้แต่มองดู
ร่ างกายตัวเอง มันก็เห็นแต่พอเป็ นเงาๆ ส่ วนจิตแท้มนั ทะลุไปหมด ว่างไปหมด ไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลย แต่มนั ก็
ปรุ งภาพเป็ นเครื่ องฝึ กซ้อมจิตใจ ให้มีความว่างชํ่าชองเข้าไป จนกระทัง่ แย็บเดียวว่าง พอปรุ งขึ้นแย็บ มันก็วา่ ง
พร้อมๆไปหมด

๑๑

มหาสติมหาปัญญา
ตอนที่จิตว่างเต็มที่ ความรู ้อนั นี้จะเด่นเต็มที่ คือ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันรู ้รอบหมดแล้ว มัน
ปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือ เหลือแต่ความรู ้น้ ี อย่างเดียว มันมีความปฏิพทั ธ์ออ้ ยอิ่งอยูอ่ ย่างละเอียดสุ ขมุ มันมี
ความดูดดื่มอยูก่ บั ความรู ้อนั นี้อย่างเดียว พออาการใดๆเกิดขึ้นพับ๊ มันก็ดบั พร้อม ถ้าครั้งพุทธกาล เรี ยกว่า มหาสติ
มหาปั ญญา แต่สมัยทุกวันนี้ เรี ยกว่า สติปัญญาอัตโนมัติก็เหมาะสมกันแล้ว จิตดวงนี้ถึงได้เด่น และสว่างไปหมด
ท่านนําเรื่ องนี้ไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านก็พดู อย่างขึงขังตึงตังว่า “เอ้อ! ถูกต้องแล้ว ได้หลักได้เกณฑ์แล้ว
อย่างนี้ละ... ผมเป็ นที่ถ้ าํ สาริ กา เป็ นอย่างท่านมหานี่ละ เอาเลยได้การ”
วันหนึ่ง ช่วงเดือน ๓ ข้างแรม หลังเสร็ จพิธีถวายเพลิงท่านพระอาจารย์มนั่ แล้ว ท่านไปภาวนาที่วดั ดอย
ธรรมเจดีย ์ ท่านยังคงอัศจรรย์กบั ความสว่างไสวของจิต พอได้อรุ ณแล้ว ก็ออกไปเดินจงกรมเพื่อรอเวลาบิณฑบาต
เกิดรําพึงขึ้นในใจว่า “เอ! จิตนี้ทาํ ไมอัศจรรย์นกั หนา มันสว่างไสวเอามาก” ทันใดนั้น อุบายธรรมก็ผดุ ขึ้นมาในขณะ
จิตหนึ่ง อย่างไม่คาดไม่ฝันว่า “ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผูร้ ู ้อยูท่ ี่ไหน นั้นแลคือตัวภพ” ท่านกลับงงไปเสี ย ไม่เข้าใจอุบาย
ธรรมที่ผดุ ขึ้น จึงได้แบกปั ญหานี้ไปคนเดียวในป่ าในเขา หลงอวิชชานี้ เป็ นเวลาถึง ๘ เดือน และรู้สึกเสี ยดาย หาก
ท่านพระอาจารย์มนั่ ยังมีชีวติ อยู่ ท่านจะสามารถแก้ปัญหานี้ให้ได้ทนั ที เพราะเหตุน้ นั ท่านจึงพูดยํ้าอยูเ่ สมอว่า “ครู
บาอาจารย์ผรู ้ ู ้จริ งนั้นมีความจําเป็ นอยูท่ ุกระยะ

ดับอวิชชาทาลายกรงขังแห่ งวัฏฏะ
พรรษาที่ ๑๖ เป็ นปี ที่ ๙ แห่งการออกปฏิบตั ิ ณ วัดดอยธรรมเจดีย ์ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ คืน
เดือนดับ แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๖ เวลา ๕ ทุ่มตรง เป็ นคืนแห่ งความสําเร็ จระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจตัดสิ นกันลง
ได้
“ก็พิจารณาจิตอันเดียว ไม่ได้กว้างขวางอะไร มันสนใจอยูเ่ ฉพาะความรู ้ที่เด่นดวง กับเวทนาส่ วนละเอียด
ภายในจิตเท่านั้น สติปัญญาสัมผัสสัมพันธ์อยูก่ บั อันนี้ พิจารณาไปพิจารณามา จุดแห่งความเด่นดวงนี้ก็แสดงอาการ
ลุ่มๆดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เห็นจนได้ บางทีก็มีลกั ษณะเศร้าหมองบ้าง ผ่องใสบ้าง ทุกข์บา้ ง สุ ข
บ้าง จนเกิดความรําพึงขึ้นมาว่า “จิตดวงเดียวนี้ ทําไมจึงเป็ นไปได้หลายอย่างนักนะ เดี๋ยวเป็ นความเศร้าหมอง เดี๋ยว
เป็ นความผ่องใส เดี๋ยวเป็ นสุ ข เดี๋ยวเป็ นทุกข์ ไม่คงที่ดีงามอยูไ่ ด้ตลอดไป ทําไมจิตละเอียดขนาดนี้แล้ว จึงยังแสดง
อาการต่างๆอยูไ่ ด้”
๑๒

พอสติปัญญาเริ่ มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้ ความรู ้ชนิ ดหนึ่งที่ไม่คาดไม่ฝันก็ผดุ ขึ้นมาภายใน
ใจว่า “ความเศร้าหมองก็ดี ความผ่องใสก็ดี ความสุ ขก็ดี ความทุกข์ก็ดี เหล่านี้เป็ นสมมุติท้ งั สิ้ น และเป็ นอนัตตาทั้ง
มวลนะ” เท่านั้นแล สติปัญญาก็หยัง่ ทราบว่า จิตที่ถูกอวิชชาครอบงําอยูน่ ้ นั ว่า เป็ นสมมุติที่ควรปล่อยวางโดย
ถ่ายเดียว ไม่ควรยึดถือเอาไว้
หลังจากความรู ้ที่ผดุ ขึ้นบอกเตือนสติปัญญาผูท้ าํ หน้าที่ตรวจตราอยูข่ ณะนั้นผ่านไปครู่ เดียว จิตและ
สติปัญญา เป็ นราวกับว่า ต่างวางตัวเป็ นอุเบกขามัธยัสถ์ ไม่กระเพื่อมตัวทําหน้าที่ใดๆ ในขณะนั้นจิตเป็ นกลางๆ ไม่
จดจ่อกับอะไร ไม่เผลอส่ งใจไปไหน ปั ญญาก็ไม่ทาํ งาน สติก็รู้อยูต่ ามธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่ งใด ขณะจิต สติ
ปั ญญา ทั้งสามเป็ นอุเบกขามัธยัสถ์น้ นั แล เป็ นขณะที่โลกธาตุภายในจิต อันมีอวิชชาเป็ นผูเ้ รื องอํานาจ ได้กระเทือน
และขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบัลลังก์คือใจ กลายเป็ นวิสุทธิ จิตขึ้นมาแทนที่
ในขณะเดียวกันกับอวิชชาขาดสะบั้นหัน่ แหลกแตกกระจายหายซากลงไปด้วยอํานาจสติปัญญาที่เกรี ยงไกร
ขณะที่ฟ้าดินถล่ม โลกธาตุหวัน่ ไหว แสดงมหัศจรรย์ข้ นั สุ ดท้ายปลายแดนระหว่างสมมุติกบั วิมุติ ตัดสิ นความบน
ศาลสถิตยุติธรรม โดยวิมุติญาณทัสสนะเป็ นผูต้ ดั สิ นคู่ความ โดยฝ่ ายมัชฌิมาปฏิปทา มรรคอริ ยสัจเป็ นฝ่ ายชนะโดย
สิ้ นเชิง ฝ่ ายสมุทยั อริ ยสัจเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้แบบหามลงเปลไม่มีทางฟื้ นตัวตลอดอนันตกาล
เจ้าตัวเกิดความอัศจรรย์ลน้ โลก อุทานออกมาว่า “โอ้โห..อัศจรรย์หนอ แต่ก่อนธรรมนี้ อยูท่ ี่ไหน มาบัดนี้
ธรรมแท้ ธรรมอัศจรรย์เกินคาดเกินโลก มาเป็ นอยูท่ ี่จิต และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้อย่างไร...
และแต่ก่อนพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์สาวกอยูท่ ี่ไหน? มาบัดนี้องค์สรณะที่แสนอัศจรรย์มาเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตดวงนี้ได้อย่างไร...โอ้โห ธรรมแท้ พุทธะแท้ สังฆะแท้ เป็ นอย่างนี้แลหรื อ? เป็ นอย่างนี้แล
หรื อ?...”

ฝึ กตนเองดีแล้ว จึงฝึ กผู้อนื่ ชื่อว่า ทาตามพระพุทธเจ้ า
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน ถือเป็ นปูชนียบุคคลที่สาํ คัญยิง่ ในพระพุทธศาสนา เป็ นผูม้ ีคุณูปการต่อ
ชาวไทยอย่างใหญ่หลวง ข้อวัตรปฏิปทาอันหมดจดงดงามย่อมเป็ นเนติแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่ นหลังได้เจริ ญรอย
ตาม การทําอัตตัตถจริ ยา คือ การบําเพ็ญประโยชน์ตน ก็ถึงที่สุดแล้ว โดยอยูจ่ บพรหมจรรย์เสร็ จกิจใน
พระพุทธศาสนาบรรลุคุณธรรมขั้นสู งสุ ด การทําญาตัตถจริ ยา คือ การสงเคราะห์ญาติมิตร ก็ถึงที่สุดแล้ว โดยเทศนา
อบรมพระเณร และโปรดโยมมารดา จนตั้งอยูใ่ นอริ ยภูมิ การทําโลกัตถจริ ยา คือ การบําเพ็ญประโยชน์ต่อโลก ก็ถึง
๑๓

ที่สุดแล้ว ด้วยเมตตาธรรมอันล้นเปี่ ยม แผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์ ดังเช่น การช่วยเหลือ โรงพยาบาล หน่วยงาน
ราชการ โรงเรี ยนต่างๆ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ระสบทุกข์ภยั การทํานุบาํ รุ งพุทธศาสนา การจัดตั้งเครื อข่ายสถานีวทิ ยุเสี ยง
ธรรมเพื่อประชาชน และที่สาํ คัญยิง่ คือ เทศนาธรรมที่ตรงแน่วต่อมรรคผลนิพพาน ถือเป็ นธรรมสมบัติอนั ลํ้าค่า ที่
องค์หลวงตาได้มอบไว้แก่ปวงศิษย์ทุกคน
แม้ในวาระสุ ดท้าย ที่ดบั ขันธ์เข้าสู่ พระนิพพาน กระแสแห่ งเมตตาธรรมขององค์หลวงตา ยังคงแผ่ซ่านปก
คลุมไปทัว่ ผืนแผ่นดินไทย หลวงตาเคยพูดไว้ “ศพของเราจะเผาด้วยฟื น ส่ วนเงินให้เอาไปซื้ อทองคําเข้าสู่ คลัง
หลวง” พวกเราเคยได้ยนิ คําพูดเช่นนี่ที่ไหนบ้าง? ไม่เคยได้ยนิ ใครพูดเช่นนี้มาก่อนเลย แต่หลวงตาซึ่ งอยูใ่ นวัยอัน
ชราภาพมากแล้ว กลับพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญ และไม่สะทกสะท้าน
ท่านเป็ นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากมาย ใช่
แต่เท่านั้น หลวงตา ยังเป็ นท่านพ่อ “ของทูลกระหม่อมน้อย” เจ้าฟ้ าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หากจะ
กระทําการใดๆ เพื่อความยิง่ ใหญ่แบบโลกๆแล้ว จะให้ยงิ่ ใหญ่ขนาดไหนก็สามารถทําได้
แต่มาบัดนี้ สิ่ งที่ปรากฏท้าทายต่อสายตาของพวกเราทุกคน กลับเป็ นเชิงตะกอนแบบสมถะเรี ยบง่าย แต่สง่า
งามและภูมิฐานอยูใ่ นที จิตกาธานอันเป็ นที่ต้ งั สรี ระสังขารขององค์หลวงตา จะกลายเป็ นภาพความงามที่ประทับอยู่
ในความทรงจําของปวงศิษย์ทุกคน และตรึ งทุกสายตาให้หยุดนิ่ง เมื่อยามได้ประสบพบเห็น
บัดนี้ หลวงตาได้ละสังขาร เข้าสู่ แดนอมตะมหานฤพาน ลาลับจากพวกเราไป ไปแล้วไปลับไม่หวนคืนกลับ
พวกเรามาส่ งท่าน ณ จุดสุ ดท้ายปลายแดน อันเป็ นรอยต่อระหว่างสมมุติ กับ วิมุติ เมื่อหวนรําลึกถึงคํากล่าวขององค์
หลวงตาที่วา่

“เวลามีชีวติ อยู่นี้ เราจะทาความดีให้ โลกทั้งหลายได้ เป็ นคติตัวอย่ างอันดีงาม
และทาด้ วยความเมตตาสงสารต่ อโลก เพราะหลังจากนีแ้ ล้ว...เราตายแล้ว...
เราจะไม่ กลับมาเกิดในโลกนีอ้ กี ต่ อไป เป็ นตลอดอนันตกาล”
นี้...ช่างเป็ นคํากล่าวที่องอาจกล้าหาญ ดุจพระยาไกรสรสี หราชผูเ้ ป็ นจอมไพร บันลือสี หนาทด้วยอานุภาพ
อันยิง่ ใหญ่ ภิกษุผเู ้ ฒ่าในวัยอันชราภาพมากแล้ว ได้ประกาศแสนยานุภาพแห่งพระพุทธศาสนา ดัวยเมตตาธรรมอัน
บริ สุทธิ์ ล้ าํ ค่าไม่มีประมาณ ก่อให้เกิดคุณูปการแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์ เปรี ยบหยาดนํ้าฝนตกจากนภากาศ รดราด
ผืนพสุ ธาอันแห้งผาก...ให้ชุ่มฉํ่าเย็น ฉะนั้น
๑๔

พ่อแม่ครู อาจารย์... องค์หลวงตา...ของปวงศิษย์ทุกคน ผูเ้ ปรี ยบประดุจ ร่ มโพธ์แก้ว ร่ มไทรทอง ที่ให้ความ
ร่ มเย็นแก่ปวงศิษย์มาช้านาน พลันมาละสังขาร ลาลับจากพวกเราไป ช่างยากเย็นยิง่ นัก ที่จะข่มจิตหักใจ หักห้าม
นํ้าตามิให้หลัง่ ไหล ศิษย์ท้ งั หลายจะขอปฏิบตั ิบูชา ตามรอยบาทขององค์หลวงตา เข้าสู่ พระนิพพานเมืองแก้วให้จง
ได้ พ่อแม่ครู อาจารย์...หลวงตา... ได้ดบั ขันธ์ปริ นิพพานจากไปแล้ว เหลือไว้แต่พระคุณนามอันเพริ ศแพร้วบรรเจิด
จ้า กิตติศพั ท์อนั งามเฟื่ องฟุ้ งทัว่ ไตรโลกา เปล่งรัศมีธรรมงามสง่า ให้โลกนี้ได้ร่ าํ ลือว่า นี่คือ หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน ผูเ้ ป็ นมหาบุรุษรัฐอัศจรรย์ยงิ่ ใหญ่ ผูท้ รงคุณธรรมอันลํ้าเลิศ ผูม้ ีคุณูปการแผ่ไปในไตรโลกธาตุไม่
มีผใู้ ดเสมอเหมือน ผูเ้ หยียบแผ่นดินสะท้านสะเทือน...
เอวัง
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