
๑ 

 

“เวลามชีีวติอยู่นี ้ เราจะท าความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคตติัวอย่างอนัดงีาม  

และท าด้วยความเมตตาสงสารต่อโลก เพราะหลงัจากนีแ้ล้ว...เราตายแล้ว... 

 เราจะไม่กลบัมาเกดิในโลกนีอ้กีต่อไป เป็นตลอดอนันตกาล” 

 น้ี...เป็นสัจจะวาจา ของท่านอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสัมปันโน   พ่อแม่ครูอาจารย.์.. องคห์ลวงตา... ของ

ปวงศิษยทุ์กคน ท่ีประกาศต่อชาวโลกอยา่งองอาจกลา้หาญ กิตติศพัทกิ์ตติคุณกึกกอ้งกงัวาล  ทาํโลกธาตุใหส้ะเทือน

สะทา้น  ดุจพระยาไกรสรสีหราชผูเ้ป็นจอมไพร  บนัลือสีหนาทดว้ยอานุภาพอนัยิง่ใหญ่  ภิกษุผูเ้ฒ่าในวยัอนัชรา

ภาพมากแลว้ ไดป้ระกาศแสนยานุภาพแห่งพระพุทธศาสนา ดวัยเมตตาธรรมอนับริสุทธ์ิลํ้าค่าไม่มีประมาณ 

ก่อใหเ้กิดคุณูปการแผไ่ปในเหล่าสรรพสัตว ์   เปรียบหยาดนํ้าฝนตกจากนภากาศ รดราดผนืพสุธาอนัแหง้ผาก...ให้

ชุ่มฉํ่าเยน็ ฉะนั้น 

ประวตัิหลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน 

.................................. 

ชาตภูิม ิ

 หลวงตา ถือกาํเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุล “โลหิตดี”  ณ ตาํบลบา้นตาด  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  

เม่ือวนัองัคารท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖  ตรงกบัวนัข้ึน ๑๑ คํ่า เดือน ๙ ปีฉลู  บิดาช่ือ “นายทองดี”  มารดาช่ือ 

“นางแพง”  ไดใ้หม้งคลนามวา่ “บวั”  

 ท่านเป็นบุตรคนท่ี ๒  ในจาํนวนพี่นอ้งทั้งหมด ๑๖ คน มีท่านเพียงคนเดียวท่ีอยูใ่นร่มเงาแห่งผา้กาสาว

พสัตร์  ตน้ตระกลูเดิมของท่านอยูท่ี่จงัหวดัมหาสารคาม ต่อมาไดอ้พยพไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนมาตั้งถ่ิน

ฐานอยูท่ี่หมู่บา้นตาด 

 สมยัก่อน บา้นตาดยงัเป็นป่าดงดิบ มีทั้งตน้ยาง ตะเคียนทอง ประดู่ และตน้ไมอ่ื้นๆหลากหลายพนัธ์ุ สัตวป่์า

จึงมีชุกชุม ไม่วา่จะเป็น หมูป่า เสือ ชา้ง กวาง เป็นตน้  ครอบครัวของท่านทาํนาเป็นอาชีพหลกั  ยามวา่งจากการทาํ

นา พอ่ของท่านจึงเขา้ป่า เป็นพรานล่าสัตวเ์ป็นประจาํ  เป็นธรรมดาท่ีพรานล่าสัตวย์อ่มตอ้งชาํนาญในการแกะรอย

สัตว ์และแกะรอยคน อุปนิสัยท่ีช่างสังเกต ช่างพินิจพิจารณา จึงน่าจะถูกถ่ายทอดมายงั “เด็กชายบวั”    



๒ 

 

หากส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงหล่อหลอมใหบุ้คคลมีอุปนิสัยหนกัไปทางใดทางหน่ึงจริง การอยูท่่ามกลางป่าเสือดงชา้ง 

และสัตวร้์ายนานาชนิด ท่ีเป็นภยัอนัตรายรอบดา้น ยอ่มสร้างใหค้นอยูด่ว้ยความไม่ประมาท มีจิตใจเด็ดเด่ียวอาจ

หาญและอดทนเป็นเลิศ  “เด็กชายบวั”  น่าจะไดรั้บการหล่อหลอมมาอยา่งเตม็ภาคภูมิ 

วยัเดก็ 

 ขณะท่ีแม่ตั้งครรภน์ั้น ไดป้รารภข้ึนในครอบครัวและหมู่ญาติวา่ “ธรรมดาทารกในครรภ ์เม่ือเติบใหญ่

ข้ึนมา ตอ้งด้ินบา้งไม่มากก็นอ้ยพอใหแ้ม่รู้สึก แต่กบัลูกคนน้ีแปลกกวา่คนอ่ืน ตรงท่ีนอนน่ิงเงียบเหมือนไม่มีลม

หายใจ จนบ่อยคร้ังทาํใหแ้ม่คิดตกอกตกใจวา่  “ไม่ใช่ตายไปแลว้หรือ?  ทาํไมจึงเงียบผิดปกตินกั” 

 คร้ันเวลาจะด้ิน ก็ด้ินผดิทารกทัว่ๆไป คือด้ินเสียจนแม่เจบ็ในทอ้ง แต่พอเลิกด้ินแลว้ก็กลบัเงียบผดิปกติอีก 

เหมือนกบัวา่ “คงจะตายไปแลว้กระมงั”   คร้ันพอถึงระยะจะคลอด  ก็เจบ็ทอ้งอยูถึ่ง ๓ วนั ก็ไม่เห็นวา่จะคลอดแต่

อยา่งใด ตอนเจบ็ทอ้งอยูน่ั้น ก็ชนิดจะเอาใหล้ม้ตายไปเลย เสร็จแลว้ก็หายเงียบไป จนกระทัง่คิดวา่ ไม่ใช่ตายไปอีก

แลว้หรือ?  แลว้ก็กลบัด้ินข้ึนมาอีก...” 

 คุณตาของท่านทายถึงอุปนิสัยของทารกในครรภว์า่  “ถา้หากเป็นชาย ชอบไปทางไหน เรียกวา่ ขาดเลย

ทีเดียว เป็นคนจิตใจหนกัแน่น ลงไดท้าํอะไรแลว้ ตอ้งจริงทุกอยา่ง ไม่มีเหลาะๆแหละๆ”  เม่ือทารกคลอดออกมา มี

สายรกพาดเฉวยีงบ่าออกมาดว้ย คุณตาเห็นดงันั้น จึงพดูข้ึนวา่ “สายบาตรๆ” แลว้ทาํนายไวเ้ป็น ๓ อยา่ง คือ 

๑. สายบาตร  ถา้เป็นนกัปราชญจ์ะเหยยีบแผน่ดินสะเทือน 

๒. สายกาํยาํ  ถา้เป็นนายพราน ก็จะมีความชาํนาญลือลัน่สะทา้นป่า 

๓. สายโซ่ ถา้เป็นโจร ก็เป็นประเภทคุกตารางแตก 

การศึกษา 

ท่านเป็นเด็กท่ีเรียนหนงัสือเก่ง มีความขยนั อดทน และ มีความรับผดิชอบสูง จะเห็นไดจ้ากผลการเรียนอนั

ดีเยีย่ม โดยสอบไดท่ี้สองในชั้นประถมปีท่ี ๑  พอข้ึนชั้นประถมปีท่ี ๒, ท่ี ๓ ก็สอบไดท่ี้หน่ึงมาโดยตลอด  เม่ือเรียน

จบชั้นประถมปีท่ี ๓ ซ่ึงเป็นการศึกษาภาคบงัคบัสูงสุดในสมยันั้นแลว้  ท่านก็ไม่ไดเ้รียนต่อในชั้นใดอีกเลย 

อุปนิสัย 



๓ 

 

ท่านมีอุปนิสัยถือความสัตยค์วามจริง ทาํอะไรก็ทาํจริง  “...เราน่ีจะวา่ความฉลาด แต่ก่อนก็ไม่ปรากฏนะ แต่

เร่ืองความสัตยค์วามจริงน้ีเด่น เป็นมาแต่คร้ังเป็นฆราวาส คือเจา้ของรู้ตวัเองวา่มีความสัตยค์วามจริง แต่ไม่ไดส้นใจ

ดว้ย  มนัหากเป็นอยูใ่นจิต ถา้ใครเหลาะแหละ ไม่อยากคบ ถา้พดูเช่ือถือไม่ได ้ก็ไม่คบ เวลาวา่อยู ่อยู ่ เวลาวา่ไป ไป  

นิสัยเรา วา่ทาํ ทาํ  ไอท่ี้วา่อยา่งน้ีแลว้ไปเป็นอยา่งนั้น เราไม่คบ” 

และท่ีแปลกอีกอนัหน่ึงก็คือ เวลาทาํการทาํงานจะไม่อยากใหค้นรู้คนเห็น เช่นในตอนเชา้เวลาจะตอ้นควาย

ไปทาํนา ท่านจะเท่ียวเก็บพวกไมไ้ผ ่หรือไมก้ะลา ท่ีหล่นอยูต่ามทาง แลว้โยนขวา้งออกไปนอกทางหมด เพราะเกรง

วา่  เวลาตอ้นฝงูควายเดินผา่นไปทาํนาตอนเชา้มืด อาจจะเกิดเสียงดงั ทาํใหช้าวบา้นไดย้นิ เพราะเหตุน้ีเอง แมใ้นยาม

บวชเป็นพระแลว้ เวลาทาํความเพียร ท่านไม่ยอมใหใ้ครเห็นไดง่้ายๆ  ทาํทางจงกรมหลบอยูใ่นป่า  และในยามคํ่าคืน

ตอ้งรอจนหมู่คณะข้ึนกุฏิหมดแลว้ ท่านจึงจะลงเดินจงกรม 

และนิสัยท่ีเด่นมากอีกอนัหน่ึงก็คือ มีความทรหดอดทนเป็นเลิศ  สังเกตไดจ้ากการทาํงานของท่าน เวลาไถ

นา หากมีควาย ๔ ตวั ท่านก็จะใหม้นัไถนาสลบักนัไป  เม่ือตวัหน่ึงทาํจนเหน่ือยแลว้ ก็ปลดไถออกใหม้นัไปพกั

อาบนํ้ากินหญา้ เอาตวัท่ี ๒ ท่ี ๓ มาสลบัแทน ทาํไปเร่ือยๆจนเสร็จงาน  ถา้ไม่มืด หรือไม่ใช่เวลากินขา้วกลางวนั ก็

ไม่ยอมเลิก จนพวกนอ้งๆพากนัมาบ่นใหพ้อ่แม่ฟังวา่ “ถา้พอ่แม่ไม่ไปทาํงานดว้ย พี่ชายทาํงานไม่ยอมเลิกยอมหยดุ 

ยงักบัวา่ จะเอาใหน้อ้งๆตายไปขา้งหน่ึงเลยทีเดียว”  

มูลเหตุแห่งการบวช 

 เม่ือท่านโตเป็นหนุ่มเตม็ท่ีแลว้ ท่านไม่เคยคิดท่ีจะบวช แต่คิดท่ีจะแต่งงานมีเมียมีครอบครัวเหมือนชาย

หนุ่มทัว่ไป  แต่กลบัมีผูเ้ฒ่าคนหน่ึงมาทาํนายทายทกัใหว้า่ “จะไดบ้วชแน่ๆ เพราะสายบวชเตม็แน่วแลว้ จะไดบ้วช

เร็วๆน้ี”  ท่านก็ยนืกรานวา่  “จะเอาเมียอยูน่ะ ผมอยากแต่งเมียอยูน่ะ”  ผูเ้ฒ่ากลบัสาํทบัหนกัเขา้ไปอีกวา่ “จา้งก็ไม่ได้

แต่ง” 

 ท่านกล่าวยอ้นอดีตถึงสมยัหนุ่มท่ีคิดจะมีครอบครัววา่  “ถา้จะเอาเมียทีไรก็ผดิพลาดไปทุกที ทั้งๆท่ีพอ่

ผูห้ญิงชอบหมดทั้งนั้น ถา้เราข้ึนบา้นไหนเป็นเสียงลัน่ไปแหละ คือพอ่แม่ทางผูส้าวน่ะชอบมาก แต่ลูกสาวไม่

เห็นชอบอะไร คือเขาอยากไดเ้รา เขาเห็นเราขยนัก็รู้กนัอยูแ่ลว้น่ี...” 



๔ 

 

 ต่อมาเม่ือท่านมีอายคุรบสมควรจะบวชไดแ้ลว้ พอ่ไดป้รารภเร่ืองน้ีข้ึน ในขณะท่ีกาํลงัรับประทานอาหารวา่ 

“...พอ่มีลูกชายหลายคน แต่ไม่มีลูกคนใดคิดบวชให ้พอใหไ้ดเ้ห็นผา้เหลืองก่อนตาย ไดต้ายอยา่งเป็นสุข หายห่วง  

ลูกคนอ่ืนๆพอ่ก็ไม่วา่... ไม่สนใจพอจะอาศยัอะไรใครได ้ มีแต่ท่าน ท่ีพอ่คิดวา่จะอาศยัได.้..” 

 “...พอ่ชมท่านวา่ หากไดท้าํการทาํงานอะไรแลว้พอ่ไวใ้จไดทุ้กอยา่ง พอ่ทาํยงัสู้ไม่ได ้ ลูกคนน้ีพอ่ไวใ้จ

ท่ีสุด  ถา้พดูถึงเร่ืองหนา้ท่ีการงานแลว้ เก่งจริง พ่อยกให ้ลูกทั้งหมด ก็มีท่านน่ีแหละเป็นคนสาํคญั เร่ืองการงาน

ต่างๆนั้น พอ่ไวใ้จได.้..” 

 “แต่ท่ีสาํคญั ตอนพ่อขอใหบ้วชใหที้ไร ไม่เคยตอบ ไม่เคยพดูเลย เหมือนไม่มีหูไม่มีปาก บทเวลาพอ่ตาย

แลว้ จะไม่มีใครลากพอ่ข้ึนมาจากหมอ้นรกเลยแมแ้ต่คนเดียว เล้ียงลูกไวห้ลายคนเท่าไร พอจะไดอ้าศยั ก็ไม่ไดเ้ร่ือง 

ถา้พอ่อาศยัท่านไม่ไดแ้ลว้ พ่อก็หมดหวงั เพราะลูกชายหลายคน พอ่หวงัใจอาศยัแต่ท่านเท่านั้น” 

 “พอพอ่วา่อยา่งนั้น นํ้าตาพอ่ร่วงปุ๊บปับ แม่เอง พอมองไปเห็นพอ่นํ้าตาร่วง แม่ก็เลยนํ้าตาร่วงเขา้อีกคน เรา

เห็นอยา่งนั้น เกิดอาการสะเทือนใจทนดูอยูไ่ม่ได ้ก็โดดออกจากวงรับประทานอาหาร ปุ๊บปับหนีไปเลย นัน่แหละ 

เป็นตน้เหตุใหเ้ราตดัสินใจบวช...” 

สู่ร่มกาสาวพสัตร์ 

 ท่านไดบ้รรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วดัโยธานิมิตร บา้นหนองขอนกวา้ง ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุดรธานี  เม่ือวนัองัคารท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗  ตรงกบัวนัข้ึน ๙ คํ่า เดือน ๗ ปีจอ  พระอุปัชฌายคื์อ 

ท่านเจา้คุณพระธรรมเจดีย ์(จูม พนฺธุโล) วดัโพธิสมภรณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ไดใ้หฉ้ายานามวา่ 

“ญาณสมฺปนฺโน” แปลวา่  “ผูถึ้งพร้อมดว้ยญาณ” 

 ดว้ยความท่ีเป็นคนมีอุปนิสัยจริงจงั คิดวา่  “พอบวชแลว้ เราจะตั้งหนา้บวชใหส้มบูรณ์แบบ ไม่ใหต้าํหนิติ

เตียนเจา้ของไดใ้นหลกัธรรมหลกัวนิยัขอ้ใดเลย เราจะเอาจริงเอาจงัจนกระทัง่วนัสึก กะไวอ้ยา่งนาน ๒ ปี จะทาํ

หนา้ท่ีบวชใหส้มบูรณ์ท่ีสุด จะเรียนหนงัสืออะไรๆก็แลว้แต่เถอะ จะทาํหนา้ท่ีใหส้มบูรณ์” 

 

 



๕ 

 

แม้เรียนปริยตั ิกไ็ม่ทิง้เร่ืองภาวนา 

ท่านไดไ้ปถามคาํภาวนาจากท่านพระครู “กระผมอยากภาวนา จะใหภ้าวนายงัไง?”  “เออ! ใหภ้าวนา พุทโธ 

นะ เราก็ภาวนา พุทโธ เหมือนกนั  ท่านไดฝึ้กหดัภาวนาอยา่งไม่ลดละ แรกๆจิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนกั แต่เม่ือทาํอยู่

หลายคร้ังหลายหน จิตก็เร่ิมสงบตวัลงไปโดยลาํดบั จนกระทัง่เห็นความอศัจรรยข์องจิต   

“...ทาํไปสะเปะสะปะ นัง่ภาวนาพุทโธ พุทโธ สาํรวมจิตตั้งสติไวก้บัพุทโธ พุทโธ มนัไม่เคยเป็น ไม่เคยรู้ 

ไม่เคยเห็น ไม่เคยคาด ไม่เคยฝันวา่มนัจะเป็นอยา่งนั้นพอพุทโธ พุทโธไป มนัเหมือนกบัเราตากแหไว ้แลว้ตีนแหก็

หดเขา้มา หดเขา้มา พร้อมๆกนั พอนึกพุทโธกบัสติถ่ียบิเขา้ไป เหมือนดึงจอมแห กระแสของจิตท่ีมนัซ่านไปในท่ี

ต่างๆ มนัจะหดตวัเขา้มา เหมือนตีนแหหดตวัเขา้มา ลกัษณะมนัเป็นอยา่งนั้น เราก็ยิง่เกิดความสนใจ ก็เลยพุทโธถ่ียบิ

เขา้มา หดเขา้มา หดเขา้มา ถึงท่ี...ก๊ึก เลย ขาดสะบั้นไปหมดโลกน้ี ขาดออกไปจากทุกส่ิงทุกอยา่ง มีเด่นอยูแ่ต่จิต... 

“เม่ือเรียนธรรมะไปตรงไหน มนัสะดุดใจเขา้ไปเร่ือยๆ นบัตั้งแต่ นวโกวาท ท่ีเป็นพื้นฐานแห่งการศึกษา

เบ้ืองตน้ ยิง่ไดอ่้านพุทธประวติั ทาํใหเ้กิดความสลดสังเวช สงสารพระพุทธองค ์ในเวลาท่ีทรงลาํบาก เพราะทรมาน

พระองคเ์องก่อนตรัสรู้ธรรม  จนถึงกบันํ้าตาร่วงไปเร่ือยๆ พออ่านจบ เกิดความสลดใจอยา่งยิง่ ในความพากเพียร

ของพระองคซ่ึ์งเป็นกษตัริยท์ ั้งองค ์ทรงสละราชสมบติัออกทรงผนวช เป็นคนขอทานลว้นๆ ซ่ึงสมยันั้นไม่มีศาสนา  

คาํวา่การใหท้านไดบุ้ญอยา่งนั้น การรักษาศีลไดบุ้ญอยา่งน้ี ไม่เคยมี  พระองคก์็ตอ้งเป็นคนอนาถา และขอทานเขา

มาโดยตรง และฝึกอบรมพระองคเ์ตม็พระสติกาํลงัทุกวถีิทาง เป็นเวลา ๖ ปี ถึงไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ข้ึนมา 

 ในขณะท่ีอ่านประวติัของพระพุทธเจา้ท่ีไดต้รัสรู้ธรรม รู้สึกอศัจรรยอ์ยา่งยิง่ ถึงกบันํ้าตาร่วงเช่นเดียวกนั 

เม่ือไดอ่้านประวติัของพระสาวกอรหนัตท์ั้งหลาย ท่ีท่านออกมาจากสกุลต่างๆกนั ตั้งแต่พระราชามหากษตัริย ์มหา

เศรษฐี กุฎุมพี พอ่คา้ ประชาชน ตลอดคนธรรมดา ท่านกล่าววา่ 

 “...องคไ์หนออกมาจากสกุลใด หลงัจากไดรั้บพระโอวาทจากพระพุทธเจา้แลว้ ต่างก็ไปบาํเพญ็ในป่าในเขา

อยา่งเอาจริงเอาจงั เด๋ียวองคน์ั้นสาํเร็จเป็นพระอรหนัตอ์ยูท่ี่นัน่ องคน์ั้นสาํเร็จอยูใ่นป่านั้น ในเขาลูกนั้น ในถํ้านั้น ใน

ทาํเลน้ีมีแต่ท่ีสงบสงดั ก็เกิดความเช่ือเล่ือมใสข้ึนมา ทาํใหใ้จหมุนต้ิว เร่ืองภายนอกก็ค่อยจืดไปจางไป...” 

 “...ทีแรกก็คิดจะไปสวรรค ์ไปพรหมโลก พออ่านประวติัพระสาวกมากๆเขา้  มนัไม่อยากไปล่ะสิ อยากไป

นิพพาน สุดทา้ยก็อยากไปแต่นิพพานอยา่งเดียว อยากเป็นพระอรหนัตอ์ยา่งเดียวเท่านั้น ไม่มีเปอร์เซ็นตอ่ื์นเขา้มาเจือ

ปนเลย ทีน้ีจิตมนัก็พุง่ลงตรงนั้น ลงช่องเดียว ความตั้งใจเดิมวา่จะบวชเพียง ๒ พรรษา แลว้ละสิกขาลาเพศไปนั้น 



๖ 

 

ค่อยจืดจางลงไปทุกขณะ กลบัเพิ่มพนูความยนิดีในเพศนกับวชมากเขา้ไปทุกที เร่ืองธรรมะก็รู้สึกดูดด่ืมยิง่ข้ึนเร่ือยๆ 

จิตใจก็เปล่ียนแปลงไป...” 

 ดว้ยเหตุน้ีเอง ในระยะต่อมาท่านจึงไดอ้อกจากบา้นตาด ไปศึกษาเล่าเรียนในท่ีต่างๆ  จนกระทัง่ไดต้ั้งสัจ

จอธิษฐานไวเ้ลยวา่ “เม่ือจบเปรียญ ๓ ประโยคแลว้ จะออกปฏิบติัโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีขอ้แม ้ไม่มีเง่ือนไข 

เพราะอยากพน้ทุกขเ์หลือกาํลงั อยากเป็นพระอรหนัตน์ัน่เอง” 

 แต่ถึงกระนั้น ก็ยงัอดสงสัยไม่ไดว้า่ “เวลาน้ีมรรคผลนิพพาน จะมีอยูเ่หมือนคร้ังพุทธกาลหรือไม่?” ท่านได้

เก็บความสงสัยน้ีฝังอยูภ่ายในใจ เพราะไม่สามารถจะระบายใหผู้ใ้ดฟังได ้เป็นเหตุให้ท่านมุ่งหวงัอยากพบ ท่านพระ

อาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต ซ่ึงท่านเคยไดย้นิช่ือเสียงมานาน และเช่ือมัน่อยูภ่ายในใจลึกๆวา่ ท่านพระอาจารยม์ัน่ จะ

สามารถแกข้อ้สงสัยน้ีได ้

 ท่านไดย้า้ยมาเรียนปริยติัอยูท่ี่วดัสุทธจินดา อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา แมมี้ภาระเร่ืองการเรียน แต่

ท่านก็ไม่ละทิ้งเร่ืองการภาวนา ยามวา่งก็หาโอกาสไปฟังเทศน์ ท่านพระอาจารยสิ์งห์ ขนัตยาคโม ท่ีวดัป่าสาละวนั

อีกดว้ย ยามฟังเทศน์ก็นัง่อยูต่รงหนา้พระอาจารย ์ และนัง่น่ิงไม่ไหวติง  จนกระทัง่เทศน์จบ  จนท่านพระอาจารย์

สิงห์ ถึงกบัเอ่ยปากชมต่อหนา้พระเณร วา่ “พระหนุ่มองคน้ี์ภาวนาดีนะ” 

 เม่ือท่านเขา้มาเรียนหนงัสือท่ีกรุงเทพฯ ไดม้าพกัท่ีวดับรมนิวาส และไดเ้รียนบาลีกบัท่านเจา้คุณอาจารย์

พิมพ ์ธมัมธโร (ต่อมาไดรั้บการแต่งตั้งเป็น สมเด็จพระมหาวรีวงศ)์ ท่านไดก้ล่าวยกยอ่งเจา้คุณอาจารยว์า่ “เป็นเจา้

คุณนกัเสียสละ เป็นผูมี้จิตใจกวา้งขวาง ไม่สั่งสม และไมต่ระหน่ีถ่ีเหนียวในจตุปัจจยัไทยทานต่างๆเลย” 

 ต่อมาท่านไดเ้ดินทางไปศึกษาปริยติัต่อท่ี วดัเจดียห์ลวง จงัหวดัเชียงใหม่ และไดเ้ห็นท่านพระอาจารยม์ัน่

เป็นคร้ังแรก ท่านเล่าวา่ “...เกิดความรู้สึกเล่ือมใสในองคท์่านข้ึนอยา่งเตม็ท่ีในขณะนั้นวา่ เราไม่เสียทีท่ีเกิดมาเป็น

มนุษยท์ั้งชาติ ไดเ้ห็นพระอรหนัตใ์นคราวน้ีแลว้...” และไดฟั้งเทศน์ท่านพระอาจารยม์ัน่เป็นคร้ังแรก ท่ีน่ี เป็นการ

เทศน์ในวนัวสิาขบูชา ท่านเทศน์อยูน่านถึง ๓ ชัว่โมง 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ท่านเรียนจบปริยติัท่ีวดัเจดียห์ลวง นบัได ้๗ พรรษาพอดี โดยสอบไดท้ั้งนกัธรรมเอก 

และเปรียญ ๓ ประโยค ในปีเดียวกนั  ท่านเล่าวา่  “ในช่วงเรียนปริยติั อยู ่๗ ปี การปฏิบติัไม่ค่อยเตม็ท่ีเท่าใดนกั เป็น

เพียงสงบเล็กๆนอ้ยๆธรรมดาๆ มีเพียง ๓ หน  ท่ีจิตลงถึงขนาดอศัจรรยเ์ตม็ท่ี  คือ ลง ก๊ึก เตม็ท่ีแลว้อารมณ์อะไรขาด

หมดในเวลานั้น เหลือแต่รู้อนัเดียว กายก็หายเงียบเลย..”   



๗ 

 

คร้ันเม่ือเรียนจบแลว้  ท่านระลึกถึงคาํสัตยท่ี์ตั้งไวแ้ต่ตน้ จึงเดินทางเขา้กรุงเทพฯ เพื่อหาโอกาสกราบลา

พระเถระผูใ้หญ่ อาจารยข์องท่าน พอดีท่านรับนิมนตไ์ปต่างจงัหวดั  จึงถือโอกาสนั้นเขา้นมสัการกราบลาสมเด็จ

พระมหาวรีวงศ ์(ติสโส อว้น) ซ่ึงเป็นเจา้อาวาสวดับรมนิวาสในขณะนั้น ท่านก็ยนิดีอนุญาตใหไ้ปได ้

ออกปฏิบัตเิตม็ตวั เป็นตายฝากไว้กบัธรรม 

ท่านออกเดินทางมุ่งสู่จงัหวดันครราชสีมา โดยพกหนงัสือปาฏิโมกขเ์พียงเล่มเดียวติดยา่มไปเท่านั้น และ

เขา้จาํพรรษาท่ีวดัในอาํเภอจกัราช เป็นปีพรรษาท่ี ๘ ท่านเร่งทาํความเพียรทั้งวนัทั้งคืน ตั้งแต่มาถึงทีแรกจนตลอด

พรรษา  

 “คราวน้ีจะเอาให้เตม็เมด็เตม็หน่วย เตม็เหตุเตม็ผล เอาเป็นเอาตายเขา้วา่เลย อยา่งอ่ืนไม่หวงัทั้งหมด หวงั

ความพน้ทุกขอ์ยา่งเดียวเท่านั้น จะใหพ้น้ทุกขใ์นชาติน้ีแน่นอน ขอแต่เพียงท่านผูห้น่ึงผูใ้ด ไดช้ี้แจงใหเ้ราทราบ เร่ือง

มรรคผลนิพพาน วา่ มีอยูจ่ริงเท่านั้น เราจะมอบกายถวายชีวติต่อท่านผูน้ั้น และมอบกายถวายชีวติต่ออรรถต่อธรรม 

ดว้ยขอ้ปฏิบติัอยา่งไม่ใหอ้ะไรเหลือหลอเลย  ตายก็ตายไปกบัขอ้ปฏิบติั ไม่ไดต้ายดว้ยความถอยหลงั จิตปักลง

เหมือนหินหกั” 

ท่านออกเดินทางจากจงัหวดันครราชสีมา มุ่งหนา้ไปจงัหวดัอุดรธานี ตั้งใจวา่จะไปจาํพรรษากบัท่านพระ

อาจารยม์ัน่ ท่ีวดัป่าโนนนิเวศน์  แต่ก็ไม่ทนัท่าน เพราะท่านรับนิมนตไ์ปจงัหวดัสกลนครเสียก่อน ท่านจึงไปพกัท่ี

วดัทุ่งสวา่ง จงัหวดัหนองคาย  พอดีมีพระมาจากวดับา้นโคกนามน  เล่าใหฟั้งวา่  “ท่านพระอาจารยม์ัน่ดุมาก ไม่

เพียงแต่ดุเท่านั้น พอไล่ได ้ก็ไล่หนีเลย” 

ท่านฟังแลว้รู้สึกถึงจิตถึงใจกบัความเด็ดของท่านพระอาจารยม์ัน่ และแอบคิดอยูแ่ต่ผูเ้ดียวในใจวา่ “...

อาจารยอ์งคน้ี์ล่ะ จะเป็นอาจารยข์องเรา ตอ้งใหเ้ราไปเห็นเอง ท่านจะดุแบบไหน ครูบาอาจารยช่ื์อเสียงโด่งดงัทัว่

ประเทศไทยมานานขนาดน้ี จะดุด่าขบัไล่ไสส่งโดยหาเหตุผลไม่ไดน้ี้ เป็นไปไม่ได.้..”  

พบท่านพระอาจารย์มั่น 

ท่านพกัอยูท่ี่วดัทุ่งสวา่ง ประมาณ ๓ เดือน  พอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ เป็นพรรษาท่ี ๙ ของท่าน ก็ออก

เดินทางจากหนองคาย ไปสกลนคร เพื่อมุ่งสู่ท่านพระอาจารยม์ัน่ ซ่ึงพกัอยุท่ี่บา้นโคก ตาํบลตองโขบ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสกลนคร 



๘ 

 

ถามทางชาวบา้นเดินลดัเลาะไปตามทางด่าน ถึงวดัพอดีมืดคํ่า ก็ไปเห็นศาลาหลงัหน่ึง เกิดสงสัยข้ึน “ถา้เป็น

ศาลา มนัก็ดูวา่เล็กไป ถา้วา่เป็นกุฏิ ก็จะใหญ่ไป”  พอดีท่านพระอาจารยม์ัน่ กาํลงัเดินจงกรมอยูท่ี่ขา้งศาลา ท่านก็

เดินไปพบท่านพระอาจารยม์ัน่บนทางจงกรม ท่านพระอาจารยม์ัน่จึงถามข้ึนวา่ “ใครมาน่ี?” ท่านกราบเรียนวา่ “ผม

ครับ”  ท่านพระอาจารยม์ัน่ก็กล่าวข้ึนอยา่งดุๆ พร้อมกบัใส่ปัญหาใหคิ้ดในทนัทีวา่ “...อนัผมๆน้ี  ตั้งแต่คนหวัลา้น

มนัก็มีผม ตรงท่ีมนัไม่ลา้น...”  พอไดย้นิดงันั้น ท่านรู้สึกวา่ พลาดไปอยา่งถนดัใจ จึงกราบเรียนข้ึนใหม่ทนัทีวา่ “ผม 

ช่ือ พระมหาบวัครับ” “เออ! ก็วา่อยา่งนั้นสิ มนัถึงจะรู้เร่ืองกนั อนัน้ีวา่  ผม ผม ใครมนัก็มี ผมเตม็หวั ทุกคน” 

พอไดโ้อกาสจึงไดเ้ขา้กราบเรียนถวายตวัเป็นศิษย ์และเรียนใหท้่านทราบถึงท่ีมาท่ีไปพอท่านไดรู้้จกั พอ

กราบเรียนเสร็จ ก็ครุ่นคิดวติกกงัวลอยูภ่ายในใจ “ไม่อยากไดย้นิเลย คาํท่ีวา่ ท่ีน่ีเตม็แลว้ รับไม่ไดแ้ลว้ กลวัวา่หวัอก

จะแตก...”  สักครู่หน่ึง ท่านพระอาจารยม์ัน่ก็พดูวา่  “น่ี พอดีนะน่ี เม่ือวานน้ีท่านเนตรไปจากน้ี แลว้วนัน้ีท่านมหาก็

มา ไม่เช่นนั้นก็ไม่ไดอ้ยู ่กุฏิไม่วา่ง”  ท่านพระอาจารยม์ัน่พดูธรรมดาๆ ถึงจะเมตตารับท่านไวแ้ลว้ก็ตาม แต่ก็ทาํให้

ท่านรู้สึกหวาดเสียวอดใจหายใจคว ํ่าไม่ได ้เพราะเกรงวา่จะไม่ไดอ้ยู ่

ส้ินกงัขาใน มรรค ผล นิพพาน 

 ท่านพระอาจารยม์ัน่ พดูเหมือนจะล่วงรู้วาระจิตของท่าน จึงพดูจ้ีเอาตรงๆในคืนแรกน้ีเลยวา่  

“...ท่านมาหามรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานอยูท่ี่ไหน? ดินเป็นดิน นํ้าเป็นนํ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ฟ้า

อากาศเป็นฟ้าอากาศ แร่ธาตุต่างๆเป็นของเขาเอง เขาไม่ไดเ้ป็นมรรคผลนิพพาน เขาไม่ไดเ้ป็นกิเลส” 

 “กิเลสจริงๆ มรรคผลนิพพานจริงๆอยูท่ี่หวัใจ ขอใหท้่านกาํหนดจิตจ่อดว้ยสติท่ีหวัใจ ท่านจะเห็นความ

เคล่ือนไหวของทั้งธรรม ของทั้งกิเลสอยูภ่ายในใจ แลว้ขณะเดียวกนั ท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลาํดบัลาํดา

...” 

 “...ท่านมหาก็นบัวา่เรียนมาพอสมควร จนปรากฏนามเป็นมหา ผมจะพดูธรรมใหฟั้งเพื่อเป็นขอ้คิด แต่อยา่

เขา้ใจวา่ ผมประมาทธรรมของพระพุทธเจา้นะ เวลาน้ีธรรมท่ีท่านไดเ้รียนมาไดม้ากไดน้อ้ย ยงัไม่อาํนวยประโยชน์

ใหท้่านสมภูมิท่ีเป็นเปรียญ นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลาน้ีเท่านั้น เพราะท่านจะอดเป็น

กงัวล และนาํธรรมท่ีเรียนมานั้น เขา้มาเทียบเคียงไม่ไดใ้นขณะท่ีทาํใจใหส้งบ” 

 “ดงันั้น เพื่อความสะดวกในเวลาจะทาํความสงบใหแ้ก่ใจ ขอใหท้่านท่ีจะทาํใจใหส้งบ ยกบูชาไวก่้อนใน

บรรดาธรรมท่ีท่านไดเ้รียนมา  ต่อเม่ือถึงกาลท่ีธรรมท่ีท่านไดเ้รียนมาจะเขา้มาช่วยสนบัสนุนใหท้่านไดรั้บ



๙ 

 

ประโยชน์มากข้ึนแลว้ ธรรมท่ีเรียนมาทั้งหมด จะวิง่เขา้มาประสานกนักบัทางดา้นปฏิบติั และกลมกลืนกนัไดอ้ยา่ง

สนิท ทั้งเป็นธรรมแบบพิมพ ์ซ่ึงเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจใหเ้ป็นไปตามนั้น” 

 “แต่เวลาน้ีผมยงัไม่อยากใหท้่านเป็นอารมณ์กบัธรรมท่ีท่านเล่าเรียนมา อยา่งไรจิตจะสงบลงได ้หรือจะใช้

ปัญญาคิดคน้ในขนัธ์ ก็ขอให้ท่านทาํอยูใ่นวงกายน้ีก่อน เพราะธรรมในตาํรา ท่านช้ีเขา้มาในขนัธ์ทั้งนั้น แต่หลกัฐาน

ของจิตยงัไม่มี จึงไม่สามารถนาํธรรมท่ีเรียนมาจากตาํรา นอ้มเขา้มาเป็นประโยชน์แก่ตนได ้และยงัจะกลายเป็นคน

ไม่มีหลกั เพราะจิตติดปริยติั ในลกัษณะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจา้ ขอใหท้่านนาํธรรมท่ีผมพดูใหฟั้งไปคิดดู ถา้ท่าน

ตั้งใจปฏิบติัไม่ทอ้ถอย วนัหน่ึงขา้งหนา้ ธรรมท่ีกล่าวน้ี จะประทบัใจท่านแน่นอน” 

 ท่านพระอาจารยม์ัน่ แสดงเร่ืองมรรคผลนิพพาน ชนิดท่ีถอดออกมาจากใจท่านแท้ๆ  ทาํใหท้่านเกิดความ

มัน่ใจ และเช่ือแน่วา่ มรรคผลนิพพานมีอยูจ่ริง ความสงสัยในเร่ืองน้ีท่ีเคยคา้งคามาแต่เดิมก็หมดส้ินไป 

ทุกข์เพราะจติเส่ือม 

 เพราะเหตุทาํกลดทาํใหส้มาธิของท่านเร่ิมเส่ือมลง  “...เป็นสภาวะท่ีจิตรู้สึกเขา้สมาธิไม่ค่อยสนิทเหมือนท่ี

เคยเป็นมา บางคร้ังเขา้สงบได ้แต่บางคร้ังเขา้ไม่ได ้ภาวะเส่ือมน้ี มนัถึงขนาดจะเป็นจะตายจริงๆ เพราะทุกขม์าก 

เหตุท่ีทุกขม์าก เพราะไดเ้คยเห็นคุณค่าของสมาธิท่ีแน่นป๋ึงมาแลว้ และก็กลบัเส่ือมเอาชนิดไม่มีอะไรติดเน้ือติดตวั

เลย มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหวัใจตลอดเวลา ทั้งวนัทั้งคืน ทั้งยนืทั้งเดิน ทั้งนัง่ทั้งนอน จึงเป็นทุกข ์เพราะอยากไดส้มาธินั้น

กลบัมา ก็เป็นมหนัตทุกขจ์ริงๆ” 

 แต่ดว้ยความเด็ดเด่ียว ความมุ่งมัน่จริงจงั เพื่อท่ีจะครองชยัชนะในการต่อสู้กบักิเลสน้ีใหไ้ด ้ ท่านพดูเสมอ

วา่  “ถา้กิเลสไม่ตาย เราก็ตอ้งตายเท่านั้น จะใหอ้ยูเ่ป็นสอง ระหวา่งกิเลสกบัเรานั้น ไม่ได”้ ท่านไดรั้บอุบายจากท่าน

พระอาจารยม์ัน่วา่ “ จงปล่อยความคิดถึงมนัเสีย แลว้ใหคิ้ดถึงพุทโธติดๆกนัอยา่ลดละ พอบริกรรมพุทโธ ถ่ียบิ

ติดๆกนัเขา้ มนัวิง่กลบัมาเอง  คราวน้ีแมม้นักลบัมาก็อยา่ปล่อยพุทโธ มนัไม่มีอาหารกิน เด๋ียวมนัก็วิง่กลบัมาหาเรา” 

 พรรษาท่ี ๙ เป็นพรรษาแรกท่ีท่านไดจ้าํพรรษากบัท่านพระอาจารยม์ัน่ ณ บา้นโคก จงัหวดัสกลนคร ท่านตั้ง

คาํมัน่สัญญาข้ึนวา่  “...อยา่งไรจะตอ้งนาํคาํบริกรรมพุทโธ มากาํกบัจิตตลอดเวลา ไม่วา่เขา้สมาธิ ออกสมาธิ ไม่วา่

จะอยูท่ี่ไหน แมท่ี้สุดปัดกวาดลานวดั หรือทาํกิจวตัรต่างๆ จะไม่ยอมใหส้ติพลั้งเผลอจากคาํบริกรรมนั้นเลย...”  ดว้ย

ความมุ่งมัน่จริงจงั จิตก็เป็นสมาธิ ไม่เส่ือมอีกต่อไป 



๑๐ 

 

โหมเร่งความเพยีรเตม็ก าลงั น่ังสมาธิตลอดรุ่ง 

 พรรษาท่ี ๑๐ จาํพรรษาท่ีบา้นนามน จงัหวดัสกลนคร เป็นปีท่ี ๒ ของการไปอยูก่บัท่านพระอาจารยม์ัน่ ใน

พรรษาน้ีท่านเร่งความเพียรอยา่งเตม็เหน่ียวยิง่กวา่ธรรมดา หกัโหมทั้งร่างกายและจิตใจ กลางวนัไม่นอนเลย เวน้แต่

วนัท่ีนัง่สมาธิตลอดรุ่ง วนันั้นจึงจะยอมใหพ้กักลางวนั ถา้วนัไหนทาํความเพียรธรรมดาๆ กลางวนัท่านจะไม่ยอม

พกัเลย ในคืนท่ีนัง่สมาธิตลอดรุ่งนั้น ท่านจะไม่ยอมใหพ้ลิกเปล่ียน หรือขยบัแขง้ขาใดๆ ความทุกขท์รมานท่ีปรากฏ

นั้น ท่านเล่าวา่ 

 “...เหมือนกบักน้มนัพองไปหมด กระดูกเหมือนจะแตกทุกขอ้ทุกท่อน กระดูกมนัต่อกนัตรงไหน หรือ

แมแ้ต่ขอ้มือเหมือนมนัจะขาดจากกนั ทุกขเวทนาความเจ็บปวดเวลาข้ึน มนัข้ึนหมดทุกอยา่งทุกแง่ทุกมุมในร่างกาย

เลย...” 

 การโหมความเพียรหลายต่อหลายคร้ัง นัง่สมาธิตลอดรุ่ง ๙ คืน ๑๐ คืน เช่นน้ี ทาํใหก้น้ของท่านถึงกบัพอง 

และแตกเลอะเป้ือนใส่สบงเลยทีเดียว แต่ท่านไดเ้ห็นความอศัจรรยข์องจิต ก็ตอนต่อสู้กบัเวทนาจากการนัง่ตลอดรุ่ง

น่ีเอง ดงันั้น ท่านท่ีสามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกาย ของเวทนา ของจิตได ้ยอ่มเห็นธรรมอยา่ง

ประจกัษใ์จ 

ตดิสมาธิอยู่ ๕ ปี 

 ในระยะนั้น สมาธิของท่านมีความแน่นหนามัน่คงมาก ถึงขนาดท่ีวา่ จะใหแ้น่วอยูใ่นสมาธิสักก่ีชัว่โมงก็ได ้

และเป็นความสุขอยา่งยิง่ ไม่อยากจะออกยุง่กบัอะไร มีความพอใจกบัการท่ีจิตหย ัง่ลงสู่ความรู้อนัเดียวแน่วแน่อยู่

อยา่งนั้น สุดทา้ยก็นึกวา่ ความรู้เด่นๆน่ีเองจะเป็นนิพพาน ท่านติดสุขในสมาธิอยูเ่ช่นน้ี ถึง ๕ ปีเตม็ จนท่านพระ

อาจารยม์ัน่ ตอ้งใชอุ้บายฉุดลากออกมา “ท่านจะนอนตายอยูน่ัน่หรือ? ท่านรู้ไหม? สุขในสมาธิเหมือนเน้ือติดฟัน 

ท่านรู้ไหม? สมาธิของพระพุทธเจา้ สมาธิตอ้งรู้สมาธิ ปัญญาตอ้งรู้ปัญญา อนัน้ีมนัเอาสมาธิเป็นนิพพานเลย มนับา้

สมาธิน่ี สมาธินอนตายอยูน่ี่หรือ? เป็นสัมมาสมาธิน่ะ” 

เพลนิทางด้านปัญญา 

 พอออกจากสมาธิดว้ยอาํนาจธรรมอนัเผด็ร้อนของท่านพระอาจารยม์ัน่เข่นเอาอยา่งหนกั  ก็พิจารณา

ทางดา้นปัญญาอยา่งรวดเร็ว หมุนต้ิวทั้งกลางวนักลางคืนไม่ไดห้ลบัไดน้อน ก็มาตาํหนิสมาธิ วา่นอนตายอยูเ่ปล่าๆ



๑๑ 

 

ไม่ไดเ้ร่ืองไดร้าวอะไร อนัท่ีจริง ถา้พอดี สมาธิก็เป็นเคร่ืองพกัจิต เป็นเหมือนหินลบัปัญญาให้แหลมคม ท่านพระ

อาจารยม์ัน่จึงเข่นเอาอีกวา่ “ นัน่ละ มนับา้สังขาร บา้หลงสังขาร” เพราะใชส้ังขารจนเลยเถิดเกินประมาณ สังขารก็

กลายเป็นสมุทยั หากใชใ้หพ้อเหมาะพอดี สังขารจึงเป็นมรรคฆ่ากิเลส 

พจิารณาผ่านกามราคะ 

 ท่านพิจารณาดา้นอสุภะ มองดูคนมีแต่หนงัห่อกระดูก มีแต่เน้ือแต่หนงัแดงโร่ไปหมด เพราะอสุภะมนัแรง 

ราคะน้ีไม่ปรากฏเลย ค่อยหมดไปๆ โดยไม่บอกกาล บอกเวลา บอกสถานท่ี วา่หมดไปขณะนั้น เวลานั้น ท่านจึงตอ้ง

พลิกเอาสุภะ เดินจงกรมเอารูปสวยๆงามๆเขา้มาบงัคบัติดแนบกบัตวัเอง  ท่านเอาวธีิการน้ีมาปฏิบติัได ้๔ วนัเตม็ๆ 

พอคืนท่ี ๔ สัก ๓-๔ ทุ่มล่วงไปแลว้ มนัมีลกัษณะยบุยบัภายในจิต เหมือนจะกาํหนดัในรูปสวยๆงามๆ  นัน่ แสดงวา่

ยงัไม่ส้ิน จากนั้น ก็นัง่กาํหนดอสุภะไวต้รงหนา้ ตั้งใหค้งท่ีอยูอ่ยา่งนั้น แลว้จิตเพง่ดูดว้ยความมีสติจดจ่อ ดูวา่ กอง

อสุภะน้ีจะเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนตวัไปไหนมาไหน พอกาํหนดเขา้ไป อสุภะท่ีตั้งอยูต่รงหนา้นั้น  มนัถูกจิตกลืนเขา้มา 

อมเขา้มาหาจิต สุดทา้ยเลยรู้เห็นวา่ เป็นจิตเสียเองเป็นตวัอสุภะนั้นน่ะ  จิตตวัไปกาํหนดวา่อสุภะนั้นน่ะ มนักลืนเขา้

มาๆ เลยมาท่ีจิตเสียเองไปเป็น สุภะ และ อสุภะ หลอกตวัเอง จิตก็ปล่อยผลวัะทนัที ปล่อยอสุภะ ขา้งนอกวา่ เขา้ใจ

แลว้ทีน้ี เพราะมนัขาดจากกนั มนัตอ้งอยา่งน้ีสิ 

 น่ีมนัเป็นเร่ืองของจิตต่างหาก ไปวาดภาพหลอกตวัเอง ต่ืนเงาตวัเอง ตวัจิตน้ีต่างหาก เป็นตวั ราคะ โทสะ 

โมหะ พอจิตรู้เร่ืองน้ีชดัเจน จิตก็ถอนตวัจากอนันั้นมาสู่ภายใน พอจิตแยบ็ออกไป มนัก็รู้วา่ตวัน้ีออกไปแสดง

ต่างหาก  ทีน้ีภาพอสุภะนั้นมนัก็เลยปรากฏอยูภ่ายในจิตโดยเฉพาะ ก็กาํหนดอยูภ่ายใน พอกาํหนดข้ึนมนัก็ดบัไป 

พอกาํหนดไดไ้ม่นานมนัก็ดบัไป ต่อไปมนัก็เหมือนฟ้าแลบนัน่เอง  พอกาํหนดพับ๊ข้ึนมาเป็นภาพ ก็ดบัไปพร้อมกนั 

เลยจะขยายใหเ้ป็น สุภะ อสุภะอะไรไม่ได ้เพราะความรวดเร็วของความเกิดดบั 

ต่อจากนั้นนิมิตภายในจิตก็หมดไป จิตก็กลายเป็ณจิตวา่งไปเลย กาํหนดดูอะไรก็วา่งหมด แมแ้ต่มองดู

ร่างกายตวัเอง มนัก็เห็นแต่พอเป็นเงาๆ ส่วนจิตแทม้นัทะลุไปหมด วา่งไปหมด ไม่มีอะไรเขา้ผา่นในจิตเลย แต่มนัก็

ปรุงภาพเป็นเคร่ืองฝึกซอ้มจิตใจ ใหมี้ความวา่งชํ่าชองเขา้ไป จนกระทัง่ แยบ็เดียววา่ง พอปรุงข้ึนแยบ็ มนัก็วา่ง

พร้อมๆไปหมด 

 



๑๒ 

 

มหาสตมิหาปัญญา 

 ตอนท่ีจิตวา่งเตม็ท่ี ความรู้อนัน้ีจะเด่นเตม็ท่ี คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัรู้รอบหมดแลว้ มนั

ปล่อยของมนัหมดไม่มีอะไรเหลือ  เหลือแต่ความรู้น้ีอยา่งเดียว มนัมีความปฏิพทัธ์ออ้ยอ่ิงอยูอ่ยา่งละเอียดสุขมุ มนัมี

ความดูดด่ืมอยูก่บัความรู้อนัน้ีอยา่งเดียว พออาการใดๆเกิดข้ึนพับ๊ มนัก็ดบัพร้อม ถา้คร้ังพุทธกาล เรียกวา่ มหาสติ

มหาปัญญา แต่สมยัทุกวนัน้ี เรียกวา่ สติปัญญาอตัโนมติัก็เหมาะสมกนัแลว้ จิตดวงน้ีถึงไดเ้ด่น และสวา่งไปหมด 

ท่านนาํเร่ืองน้ีไปเล่าถวายท่านพระอาจารยม์ัน่ ท่านก็พดูอยา่งขึงขงัตึงตงัวา่ “เออ้! ถูกตอ้งแลว้  ไดห้ลกัไดเ้กณฑแ์ลว้ 

อยา่งน้ีละ... ผมเป็นท่ีถํ้าสาริกา เป็นอยา่งท่านมหาน่ีละ เอาเลยไดก้าร” 

 วนัหน่ึง ช่วงเดือน ๓ ขา้งแรม หลงัเสร็จพิธีถวายเพลิงท่านพระอาจารยม์ัน่แลว้ ท่านไปภาวนาท่ีวดัดอย

ธรรมเจดีย ์ท่านยงัคงอศัจรรยก์บัความสวา่งไสวของจิต พอไดอ้รุณแลว้ ก็ออกไปเดินจงกรมเพื่อรอเวลาบิณฑบาต 

เกิดรําพึงข้ึนในใจวา่ “เอ! จิตน้ีทาํไมอศัจรรยน์กัหนา มนัสวา่งไสวเอามาก” ทนัใดนั้น อุบายธรรมก็ผดุข้ึนมาในขณะ

จิตหน่ึง อยา่งไม่คาดไมฝั่นวา่ “ถา้มีจุดมีต่อมแห่งผูรู้้อยูท่ี่ไหน นั้นแลคือตวัภพ” ท่านกลบังงไปเสีย ไม่เขา้ใจอุบาย

ธรรมท่ีผดุข้ึน จึงไดแ้บกปัญหาน้ีไปคนเดียวในป่าในเขา หลงอวชิชาน้ี เป็นเวลาถึง ๘ เดือน และรู้สึกเสียดาย หาก

ท่านพระอาจารยม์ัน่ยงัมีชีวติอยู ่ท่านจะสามารถแกปั้ญหาน้ีใหไ้ดท้นัที เพราะเหตุนั้น  ท่านจึงพดูย ํ้าอยูเ่สมอวา่ “ครู

บาอาจารยผ์ูรู้้จริงนั้นมีความจาํเป็นอยูทุ่กระยะ 

ดบัอวชิชาท าลายกรงขงัแห่งวฏัฏะ 

พรรษาท่ี ๑๖ เป็นปีท่ี ๙ แห่งการออกปฏิบติั ณ วดัดอยธรรมเจดีย ์วนัจนัทร์ท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ คืน

เดือนดบั แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๖ เวลา ๕ ทุ่มตรง เป็นคืนแห่งความสาํเร็จระหวา่งกิเลสกบัธรรมภายในใจตดัสินกนัลง

ได ้

“ก็พิจารณาจิตอนัเดียว ไม่ไดก้วา้งขวางอะไร มนัสนใจอยูเ่ฉพาะความรู้ท่ีเด่นดวง กบัเวทนาส่วนละเอียด

ภายในจิตเท่านั้น สติปัญญาสัมผสัสัมพนัธ์อยูก่บัอนัน้ี พิจารณาไปพิจารณามา จุดแห่งความเด่นดวงน้ีก็แสดงอาการ

ลุ่มๆดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตใหเ้ห็นจนได ้บางทีก็มีลกัษณะเศร้าหมองบา้ง ผอ่งใสบา้ง ทุกขบ์า้ง สุข

บา้ง จนเกิดความรําพึงข้ึนมาวา่ “จิตดวงเดียวน้ี ทาํไมจึงเป็นไปไดห้ลายอยา่งนกันะ เด๋ียวเป็นความเศร้าหมอง เด๋ียว

เป็นความผอ่งใส เด๋ียวเป็นสุข เด๋ียวเป็นทุกข ์ไม่คงท่ีดีงามอยูไ่ดต้ลอดไป ทาํไมจิตละเอียดขนาดน้ีแลว้  จึงยงัแสดง

อาการต่างๆอยูไ่ด”้ 



๑๓ 

 

พอสติปัญญาเร่ิมหนัความสนใจเขา้มาพิจารณาจิตดวงน้ี ความรู้ชนิดหน่ึงท่ีไม่คาดไม่ฝันก็ผดุข้ึนมาภายใน

ใจวา่ “ความเศร้าหมองก็ดี ความผอ่งใสก็ดี ความสุขก็ดี ความทุกขก์็ดี เหล่าน้ีเป็นสมมุติทั้งส้ิน และเป็นอนตัตาทั้ง

มวลนะ” เท่านั้นแล สติปัญญาก็หย ัง่ทราบวา่ จิตท่ีถูกอวชิชาครอบงาํอยูน่ั้นวา่ เป็นสมมุติท่ีควรปล่อยวางโดย

ถ่ายเดียว ไม่ควรยดึถือเอาไว ้

หลงัจากความรู้ท่ีผดุข้ึนบอกเตือนสติปัญญาผูท้าํหนา้ท่ีตรวจตราอยูข่ณะนั้นผา่นไปครู่เดียว จิตและ

สติปัญญา เป็นราวกบัวา่ ต่างวางตวัเป็นอุเบกขามธัยสัถ ์ไม่กระเพื่อมตวัทาํหนา้ท่ีใดๆ ในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆ ไม่

จดจ่อกบัอะไร ไม่เผลอส่งใจไปไหน ปัญญาก็ไม่ทาํงาน สติก็รู้อยูต่ามธรรมดาของตนไม่จดจ่อกบัส่ิงใด ขณะจิต สติ 

ปัญญา ทั้งสามเป็นอุเบกขามธัยสัถน์ั้นแล เป็นขณะท่ีโลกธาตุภายในจิต อนัมีอวชิชาเป็นผูเ้รืองอาํนาจ ไดก้ระเทือน

และขาดสะบั้นบรรลยัลงจากบลัลงักคื์อใจ กลายเป็นวสุิทธิจิตข้ึนมาแทนท่ี 

ในขณะเดียวกนักบัอวชิชาขาดสะบั้นหัน่แหลกแตกกระจายหายซากลงไปดว้ยอาํนาจสติปัญญาท่ีเกรียงไกร 

ขณะท่ีฟ้าดินถล่ม  โลกธาตุหวัน่ไหว แสดงมหศัจรรยข์ั้นสุดทา้ยปลายแดนระหวา่งสมมุติกบัวมุิติ ตดัสินความบน

ศาลสถิตยติุธรรม โดยวมุิติญาณทสัสนะเป็นผูต้ดัสินคู่ความ โดยฝ่ายมชัฌิมาปฏิปทา มรรคอริยสัจเป็นฝ่ายชนะโดย

ส้ินเชิง ฝ่ายสมุทยัอริยสัจเป็นฝ่ายพา่ยแพแ้บบหามลงเปลไม่มีทางฟ้ืนตวัตลอดอนนัตกาล 

เจา้ตวัเกิดความอศัจรรยล์น้โลก อุทานออกมาวา่ “โอโ้ห..อศัจรรยห์นอ แต่ก่อนธรรมน้ีอยูท่ี่ไหน มาบดัน้ี 

ธรรมแท ้ธรรมอศัจรรยเ์กินคาดเกินโลก มาเป็นอยูท่ี่จิต และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัจิตไดอ้ยา่งไร... 

และแต่ก่อนพระพุทธเจา้ พระธรรม และพระสงฆส์าวกอยูท่ี่ไหน? มาบดัน้ีองคส์รณะท่ีแสนอศัจรรยม์าเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัจิตดวงน้ีไดอ้ยา่งไร...โอโ้ห ธรรมแท ้พุทธะแท ้สังฆะแท ้เป็นอยา่งน้ีแลหรือ? เป็นอยา่งน้ีแล

หรือ?...” 

ฝึกตนเองดแีล้ว จงึฝึกผู้อืน่ ช่ือว่า ท าตามพระพุทธเจ้า 

 หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน ถือเป็นปูชนียบุคคลท่ีสาํคญัยิง่ในพระพุทธศาสนา เป็นผูมี้คุณูปการต่อ

ชาวไทยอยา่งใหญ่หลวง ขอ้วตัรปฏิปทาอนัหมดจดงดงามยอ่มเป็นเนติแบบอยา่งท่ีดีแก่อนุชนรุ่นหลงัไดเ้จริญรอย

ตาม การทาํอตัตตัถจริยา คือ การบาํเพญ็ประโยชน์ตน ก็ถึงท่ีสุดแลว้ โดยอยูจ่บพรหมจรรยเ์สร็จกิจใน

พระพุทธศาสนาบรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุด  การทาํญาตตัถจริยา คือ การสงเคราะห์ญาติมิตร ก็ถึงท่ีสุดแลว้ โดยเทศนา

อบรมพระเณร และโปรดโยมมารดา จนตั้งอยูใ่นอริยภูมิ  การทาํโลกตัถจริยา คือ การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อโลก ก็ถึง



๑๔ 

 

ท่ีสุดแลว้ ดว้ยเมตตาธรรมอนัลน้เป่ียม แผไ่ปในเหล่าสรรพสัตว ์ดงัเช่น การช่วยเหลือ โรงพยาบาล หน่วยงาน

ราชการ โรงเรียนต่างๆ ผูด้อ้ยโอกาส ผูป้ระสบทุกขภ์ยั การทาํนุบาํรุงพุทธศาสนา การจดัตั้งเครือข่ายสถานีวทิยเุสียง

ธรรมเพื่อประชาชน และท่ีสาํคญัยิง่คือ เทศนาธรรมท่ีตรงแน่วต่อมรรคผลนิพพาน ถือเป็นธรรมสมบติัอนัลํ้าค่า ท่ี

องคห์ลวงตาไดม้อบไวแ้ก่ปวงศิษยทุ์กคน 

 แมใ้นวาระสุดทา้ย ท่ีดบัขนัธ์เขา้สู่พระนิพพาน กระแสแห่งเมตตาธรรมขององคห์ลวงตา ยงัคงแผซ่่านปก

คลุมไปทัว่ผนืแผน่ดินไทย หลวงตาเคยพดูไว ้ “ศพของเราจะเผาดว้ยฟืน ส่วนเงินใหเ้อาไปซ้ือทองคาํเขา้สู่คลงั

หลวง”  พวกเราเคยไดย้นิคาํพดูเช่นน่ีท่ีไหนบา้ง?  ไม่เคยไดย้นิใครพดูเช่นน้ีมาก่อนเลย แต่หลวงตาซ่ึงอยูใ่นวยัอนั

ชราภาพมากแลว้ กลบัพดูไดอ้ยา่งองอาจกลา้หาญ และไม่สะทกสะทา้น  

ท่านเป็นพระมหาเถระท่ีมีคุณูปการต่อประเทศชาติอยา่งใหญ่หลวง มีลูกศิษยลู์กหาเคารพนบัถือมากมาย ใช่

แต่เท่านั้น หลวงตา ยงัเป็นท่านพอ่ “ของทูลกระหม่อมนอ้ย” เจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี หากจะ

กระทาํการใดๆ เพื่อความยิง่ใหญ่แบบโลกๆแลว้ จะใหย้ิง่ใหญ่ขนาดไหนก็สามารถทาํได ้

แต่มาบดัน้ี ส่ิงท่ีปรากฏทา้ทายต่อสายตาของพวกเราทุกคน กลบัเป็นเชิงตะกอนแบบสมถะเรียบง่าย แต่สง่า

งามและภูมิฐานอยูใ่นที จิตกาธานอนัเป็นท่ีตั้งสรีระสังขารขององคห์ลวงตา จะกลายเป็นภาพความงามท่ีประทบัอยู่

ในความทรงจาํของปวงศิษยทุ์กคน และตรึงทุกสายตาให้หยดุน่ิง เม่ือยามไดป้ระสบพบเห็น 

บดัน้ี หลวงตาไดล้ะสังขาร เขา้สู่แดนอมตะมหานฤพาน ลาลบัจากพวกเราไป ไปแลว้ไปลบัไม่หวนคืนกลบั 

พวกเรามาส่งท่าน ณ จุดสุดทา้ยปลายแดน อนัเป็นรอยต่อระหวา่งสมมุติ กบั วมุิติ  เม่ือหวนรําลึกถึงคาํกล่าวขององค์

หลวงตาท่ีวา่ 

“เวลามชีีวติอยู่นี ้ เราจะท าความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคตติัวอย่างอนัดงีาม  

และท าด้วยความเมตตาสงสารต่อโลก เพราะหลังจากนีแ้ล้ว...เราตายแล้ว... 

 เราจะไม่กลบัมาเกดิในโลกนีอ้กีต่อไป เป็นตลอดอนันตกาล” 

 น้ี...ช่างเป็นคาํกล่าวท่ีองอาจกลา้หาญ  ดุจพระยาไกรสรสีหราชผูเ้ป็นจอมไพร  บนัลือสีหนาทดว้ยอานุภาพ

อนัยิง่ใหญ่  ภิกษุผูเ้ฒ่าในวยัอนัชราภาพมากแลว้ ไดป้ระกาศแสนยานุภาพแห่งพระพุทธศาสนา ดวัยเมตตาธรรมอนั

บริสุทธ์ิลํ้าค่าไม่มีประมาณ ก่อใหเ้กิดคุณูปการแผไ่ปในเหล่าสรรพสัตว ์ เปรียบหยาดนํ้ าฝนตกจากนภากาศ รดราด

ผนืพสุธาอนัแหง้ผาก...ใหชุ่้มฉํ่าเยน็ ฉะนั้น 



๑๕ 

 

พอ่แม่ครูอาจารย.์.. องคห์ลวงตา...ของปวงศิษยทุ์กคน  ผูเ้ปรียบประดุจ ร่มโพธ์แกว้ ร่มไทรทอง ท่ีใหค้วาม

ร่มเยน็แก่ปวงศิษยม์าชา้นาน พลนัมาละสังขาร ลาลบัจากพวกเราไป  ช่างยากเยน็ยิง่นกั ท่ีจะข่มจิตหกัใจ หกัหา้ม

นํ้าตามิใหห้ลัง่ไหล  ศิษยท์ั้งหลายจะขอปฏิบติับูชา ตามรอยบาทขององคห์ลวงตา เขา้สู่พระนิพพานเมืองแกว้ใหจ้ง

ได ้   พอ่แม่ครูอาจารย.์..หลวงตา... ไดด้บัขนัธ์ปรินิพพานจากไปแลว้ เหลือไวแ้ต่พระคุณนามอนัเพริศแพร้วบรรเจิด

จา้ กิตติศพัทอ์นังามเฟ่ืองฟุ้งทัว่ไตรโลกา  เปล่งรัศมีธรรมงามสง่า ใหโ้ลกน้ีไดร่ํ้าลือวา่ น่ีคือ หลวงตาพระมหาบวั 

ญาณสัมปันโน   ผูเ้ป็นมหาบุรุษรัฐอศัจรรยย์ิง่ใหญ่  ผูท้รงคุณธรรมอนัลํ้าเลิศ  ผูมี้คุณูปการแผไ่ปในไตรโลกธาตุไม่

มีผูใ้ดเสมอเหมือน  ผูเ้หยยีบแผน่ดินสะทา้นสะเทือน... 

เอวงั 
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