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องค์หลวงตาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดโยธานิมิตร  

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่ออายุ ๒๐ ปี   

เมื่อวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๕ นาที   

ตรงกับวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗   

โดยมีพระเทพกวี (จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง   

จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดอ่อนตา เขมังกโร   

วัดโยธานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
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พรรษาที่ ๑-๒ 
(พ.ศ.๒๔๗๗ - ๒๔๗๘) 
จำพรรษาที่วัดโยธานิมิตร  
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

ท่านพระครูชมเชย


คนนี้ล่ะจะทรงพระศาสนา


    

จนกระทัง่เมือ่ถงึวนับวช พวกนาคทัง้หลาย

เขานุ่งแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อย นาคบัวเอง  

ก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะบวชในวันนั้นเช่นกัน 

ท่านพระครูฯ ท่านเดินเข้ามาหามองเห็นนาคบัว

แต่งชุดนาคซอมซ่อจึงดุเอาทั้งพ่อทั้งแม่ ท่านว่า

เอาแบบเจ็บๆ แสบๆ ท่านตวาดเอาว่า  

“อีแพง! บักทองดี! สูไม่มีเหรอ อะไรๆ   

สูก็ไม่มีเหรอ ดูซิ! นาคบัวเดินอยู่ในวงของนาค

ทั้งหลาย ซอมซ่ออยู่นั่น สูเห็นไหม ไม่มีสง่าราศี

อะไรเลย นาคทั้งหลายเขาแต่งตัวเต็มยศทุกสิ่ง

ทุกอย่างเรียบร้อย สวยงามน่าดูทุกอย่าง แต่ดู

นาคบัวสิ! แต่งตัวซอมซ่อ ถ้าสูไม่มี กูจะหา  

มาให้” 

นสิยัทีเ่ปน็คนทำอะไรทำจรงิ ทา่นจงึระลกึ

เตือนตนเองว่า “พ่อแม่ไม่ได้ติดตามมาแนะนำ 

มาคอยตักเตือนเราอีกแล้ว เราต้องเป็นเรา  

เต็มตัว” ด้วยเหตุนี้ เองนับแต่วันเข้านาค  

เป็นต้นมา ท่านจึงฝึกฝนเรื่องการตื่นนอนใหม่ 

ให้สะดุ้งตื่นทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นมา  

ชว่งเปน็นาคอยูน่ัน้ ทา่นนอนอยูห่นา้โบสถ์

กับเพื่อนนาคด้วยกัน ๓ คน ส่วนท่านพระครู  

วัดโยธานิมิตรท่านจำวัดอยู่หลังพระประธาน 

ทุกเช้าตอนตีสี่จะเห็นท่านพระครูลงมาเดิน

จงกรมเป็นประจำ ดูท่านจริงจังมาก พอสว่าง  

ก็กลับเข้ามาทำวัตร ทำวัตรเสร็จแล้วก็ ไป

บิณฑบาต  

๖๐ ๖๑

  พรรษาที่ ๑-๒ 

  อายุ ๒๑-๒๒ ป  

  (พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

 

   

วัดโยธานิมิตร ต.หมากแขง อ.เมือง  

จ.อุดรธานี 

>> 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๔  พรรษาที่ ๖ พรรษาที่ ๓ พรรษาที่ ๕ 
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	 	 พระธรรมเจดีย์	(จูม	พันธุโล)	

  

พระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า จูม จันทรวงศ์ เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน 

๙ คน เกิดที่บ้านท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เมื่อ  

วนัพฤหสับดทีี ่๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๑ ตรงกบัวนัขึน้ ๖ คำ่เดอืน ๖ ปชีวด 

 การบรรพชาและอุปสมบท เบื้องแรกเมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ได้บรรพชา

เป็นสามเณร ที่วัดโพนแก้ว ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในวันที่ ๑๐ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๒ เมื่ออายุครบบวชแล้ว ได้อุปสมบทที่วัดมหาชัย 

ต.หนองบัว อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๐   

โดยมีท่านพระครูแสง ธัมมธโร วัดมหาชัย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสีมา สีลสัมปันโน วัดจันทราราม 

(เมืองเก่า) อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์จันทร์ เขมิโย (พระเทพ

สิทธาจารย์ วัดศรีเทพ จ.นครพนม) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "พันธุโล"  

 การจาริกเพื่อการศึกษาธรรมปฏิบัติ เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ได้ติดตามพระอาจารย์จันทร์ เขมิโย   

ไปจำพรรษาที่วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี อันเป็นสำนักของพระอาจารย์เสาร์และพระอาจารย์มั่น   

ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติในด้านสมถวิปัสสนากรรมฐานกับท่านอาจารย์

ทั้งสองเป็นเวลาถึง ๓ ปี จึงเป็นมูลเหตุให้ท่านมีอุปนิสัยนอบน้อมไปในฝ่ายวิปัสสนาธุระ และได้

ประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องไปจนถึงวันอวสานแห่งชีวิต 

 การศึกษาทางปริยัติธรรม ได้เข้ามาเล่าเรียนศึกษาทางพระปริยัติธรรมต่อที่วัดเทพศิรินทร์ จนได้

เปรียญธรรม ๓ ประโยค 

สมณศักดิ์   

 พ.ศ.๒๔๖๓ เป็นพระครูสังฆวุฒิกร ฐานานุกรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) 

ครั้งเมื่อเป็นพระศาสนโสภณ และได้ย้ายจากวัดเทพศิรินทร์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ 

จ.อุดรธานี เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ กับได้ตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย 

 พ.ศ.๒๔๖๘    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรพัดยศที่ พระครู  

     ชินโนวาทธำรง 

 ๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระญาณดิลก 

 ๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๓ ได้เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเวที 

 ๑๙ กันยายน ๒๔๗๘ ได้เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพกวี 

 ๑๙ กันยายน ๒๔๘๘ ได้เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเจดีย์ 

มรณภาพ ทา่นเจา้คณุจมูไดม้รณภาพเมือ่วนัที ่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เวลา ๑๕.๒๗ น. ณ โรงพยาบาล  

ศิริราช สิริรวมอายุได้ ๗๔ ปี ๒ เดือน ๑๕ วัน พรรษา ๕๕ 

 

พอท่านพระครูว่าอย่างนั้น ทั้งพ่อทั้งแม่

จึงรีบไปยกตะกร้าใหญ่ๆ ใส่เครื่องแต่งตัวทุก

อย่ า งของนาคบั วที่ เ ตรี ยมมา ให้ ลู กแต่ ง   

แต่ปรากฏว่าลูกไม่ยอมแต่ง ... ซึ่งตามนิสัย  

ของลูกคนนี้เป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อ แม้แต่เป็นหนุ่ม  

ก็ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผ้าอะไรๆ ถ้าแม่ทอให้แล้วลูกคนนี้

จะนุ่งหมด ซื้อที่อื่นไม่ซื้อ พวกเครื่องนุ่งห่มนี้

อะไรที่แม่ทอให้แล้วใช้หมด ถ้าเป็นของแม่แล้ว

ใช้หมดเลย ... พ่อแม่จึงได้แต่เอาตะกร้าใหญ่

ออกมาให้ท่านพระครูฯ ดู พร้อมกับกราบเรียน

ท่านว่า  

“นี่!เครื่องแต่งตัวนาคบัว เตรียมมาให้ลูก

บวช มีทุกอย่างจัดมาให้พร้อมบริบูรณ์ แต่มัน

ไม่สนใจ” 

ท่านพระครูสั่งว่า “บอกให้มันมาเอาไปนุ่ง

เดี๋ยวนี้” 

พ่อแม่นาคบัวตอบท่านว่า “ได้บอกแล้ว

มันกลับพูดว่า ‘นุ่งอย่างนี้ ถืออย่างนี้แล้วจะ

เป็นอะไรไป ใครจะมาจับ’ พอมันว่าอย่างนั้น

แล้วมันก็เดินหนี มันไม่สนใจเลย มันจึงเป็น

อย่างนั้น แต่งตัวซอมซ่อกว่าใครๆ” 

ท่านพระครูฯ พอฟังทราบเหตุผลแล้ว  

ก็กล่าวว่า “เออๆ ! ไอ้นี้ ! คนอย่างนี้หละ   

มันจะทรงพระศาสนา เอาละเข้าใจ กูเห็นด้วย   

เป็นอัธยาศัยของตัวเอง ไม่ฟุ้งเฟ้อ” 

ท่านพระครูว่าอย่างนั้นแล้วก็หันหลัง  

เดินกลับ แสดงความดีใจยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยา

ท่านพระครูในคราวนั้นทำให้ท่านไม่เคยลืม

เลือนแม้จะผ่านเหตุการณ์นั้นมานานมากแล้ว

ก็ตามดังนี้ 

“กิริยาท่านเราก็ไม่เคยลืม แทนที่จะดุไม่ดุ 

กลับชมเชย เรารักสงวนเนื้อหนังของตัวเอง  

มาตั้งแต่เป็นฆราวาส ถ้าเป็นเสื้อเป็นผ้าหรือ

เป็นอะไรๆ ที่แม่ทอออกมานี้นุ่งหมดเลย ไม่ไป

ซื้อให้เสียเงินเสียทอง นี่ ! เราพูดเรื่องการ  

แต่งเนื้อแต่งตัว เรื่องรักสงวนเนื้อหนังของ  

ตัวเอง ของคนอื่น ไม่เอามาใช้ ไม่จำเป็นนะ 

เราผลิตขึ้นได้เราใช้ของเราเอง ดีไม่ดี ดีกว่า  

ที่ซื้อเขา ของที่ ไปซื้อไปหามานี้ ไม่ค่อยสนใจ 

พวกเพื่อนฝูงเขาซื้อชุดโก้เก๋หล่ะ เราไม่ โก้ 

เฉยๆ เป็นอย่างนั้นหล่ะ” 

เคารพพระธรรมวินัย


ตั้งแต่วันบวช


 

ท่านกล่าวย้อนรำลึกอดีตถึงความตั้งใจ

ปฏบิตัตินและความตัง้ใจรกัษาตนอยา่งเขม้งวด

กวดขันในสิกขาบทพระวินัยของพระตั้งแต่  

วันเริ่มอุปสมบทว่าจะไม่ให้มีข้อติเตียนตนเอง

ได้เลยดังนี้ 

“...พอบวชแล้วก็เตือนตนเองทันทีว่า... 

‘เอาละนะทีนี้..ไม่มีใครจะตามแนะนำตักเตือน 

ตลอดถึงการหลับการตื่นไม่มี ใครปลุกละนะ 

เราต้องเป็นเราเต็มตัว ตั้งแต่บัดนี้ ไปไม่หวังพึ่ง

พ่อแม่ดังแต่ก่อนอีกแล้ว ทำความเข้าใจกับตัว

เองราวกับว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ’… 
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ครั้นบวชแล้วก็ตั้งใจเอาบุญเอากุศลจริงๆ 

‘พยายามรักษาสิกขาบทวินัยให้เป็นไปตามหลัก

ของพระอย่างแท้จริง ขณะที่เป็นพระอยู่นั้น  

จะไม่ ให้ต้องติตนได้แต่อย่างหนึ่ งอย่างใด   

จนกระทั่งถึงวันลาสิกขาบท’ นี้เป็นความคิด

เบื้องต้น… 

‘ขอให้คุณบัว ท่านพักผ่อนบ้าง ดูท่านไม่มี

เวลาพักผ่อนเลย เท่าที่สังเกต ไม่ว่ากลางวี่

กลางวันไม่สนใจกับใคร ออกจากห้องมาแล้ว

ถือหนังสือจ้อมาอยู่นั้น นอกนั้นเข้าห้องๆ   

ไม่เคยสนใจกับใครมาเป็นประจำ กลางคืน  

ท่านไม่ทราบท่านนอนเวลาไหน มองเข้าไปช่อง

หน้าต่าง เห็นแต่ไฟอยู่อย่างนั้น สักเดี๋ยวโผล่

ออกมาแล้วเข้าไป ท่านนอนเวลาไหน นี่กลัว

ท่านจะเป็นบ้า’ 

ท่านพระครูท่านก็แก้ดีนะ ‘โยม! คุณบัว

นอนหนุนหมอนหรือหนุนมะพร้าว เรานี่นอน

หนุนมะพร้าว สมัยไปเรียนสนธิ์ เรียนมูล   

(การเรียนของพระในสมัยโบราณ) ที่จังหวัด

อุบลฯ เราหนุนมะพร้าวพอมะพร้าวกลิ้งตก   

เราลุกทันที อันนี้คุณบัวนอนหนุนหมอน หรือ

หนุนมะพร้าวหละ’ 

ครั้นเวลาก้าวเข้าไปสู่วัดแล้ว ก็ปฏิบัติ

ตัวอย่างนั้นจริงๆ ไม่เคยเถลไถลออกนอกวัด  

ไปเที่ ยวเตร็ดเตร่ เร่ ร่อนยังสถานที่ ต่ างๆ   

ดังเพื่อนฝูงที่มาฝึกหัดนาคเพื่อจะบวชเป็นกัน 

แม้ ในการเรียนทางปริยัติธรรม ก็ตั้งใจศึกษา

จริงๆ อยู่อ่านหนังสือจนดึกดื่นเที่ยงคืน ตีสอง

บ้างตีสามบ้างเป็นประจำ ตีห้าบ้างเป็นบางคืน 

แต่ก็สามารถตื่นทำวัตรเช้าและออกบิณฑบาต

ได้ทันทุกครั้งไป ไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียว…”  

ในพรรษานี้ท่านได้ตั้งสัจอธิษฐานไว้ว่า  

“ตลอดพรรษานี้ จะไม่ ให้ขาดทำวัตร  

สวดมนต์เช้าเย็นรวมกันกับหมู่เพื่อนพระเณร

แม้แต่วันเดียว แม้บางครั้งมีกิจนิมนต์ข้างนอก 

กก็ราบเรยีนขอใหท้า่นพระครอูาจารยเ์จา้อาวาส

รอทำวัตรรวมพร้อมกัน เพื่อไม่ให้ขาดตามที่  

ตั้งสัจอธิษฐานนั้นไว้” 

แม้จะทำวัตรสวดมนต์ร่วมกับหมู่เพื่อน

พระเณรแล้ว ท่านยังทำวัตรสวดมนต์ส่วนตัว

อีกครั้งหนึ่งที่กุฏิของท่านเองเพื่อให้เป็นไป  

ตามสัจจะที่ตั้งไว้ 

 

 

 

เมื่ออุปสมบทเข้ามาแล้วนิสัยทำอะไร  

ทำจริงที่ติดตัวมาแต่เมื่อครั้งเป็นฆราวาส  

กป็รากฏตัง้แตเ่ริม่แรก ทา่นตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน

อ่านหนังสืออย่างหนักจนเหมือนกับจะไม่มีเวลา

พักผ่อนหลับนอนเอาเสีย เลยถึงกับทำให้

ญาตโิยมเริม่สงัเกตพบเห็นและเกิดความห่วงใย

จนต้องรีบเข้าไปหาท่านพระครูฯ ดังนี้ 

“...เริ่มต้นตั้งแต่บวช..  

เราตั้งใจเรียนหนังสือจนเขา

ไปฟอ้งทา่นพระครเูจา้อาวาส

วัดโยธานิมิตร คือ ชา่งเขา

ไปทำหน้าต่างกุฏิชั้นสอง 

เราพักอยู่บนนั้น เขาไม่เคย

เห็นเวลาเรานอน เราก็ ไม่

ทราบว่าเขาสังเกตเราเพราะ

เราไม่ ได้สั ง เกตอะไรใคร

นอกจากเรียนหนังสือเท่านั้น 

สุ ด ท้ า ย เ ค้ า ไ ปฟ้ อ ง ท่ า น

พระครูว่า  

ท่านพระครูปลัดอ่อนตา เขมังกโร เป็นคน

บ้านเหล่า ต่อมาบวชพระฝ่ายมหานิกาย   

แล้วมาญัตติกรรม เมื่ออายุ ๔๑ ปี โดย  

ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ 

เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูเป็นลูกศิษย์ของ

ท่านพระอาจารย์สุวรรณ สุจิณโณ (เป็นคน

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเพื่อนกับ

ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม) 

ท่านพระครูชอบพระธุดงค์และตั้งใจปฏิบัติ

ในพระธรรมวินัยและกรรมฐานโดยอาศัยท่าน

เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ ต่อมาท่านมาเป็นสมภาร

อยู่วัดโยธานิมิตร  

อุปนิสัยของท่านนั้น ชอบการก่อสร้าง ชอบ

การพัฒนา แต่การปฏิบัติ ก็ ไม่ท้อถอย เป็น

คนจริง 

มรณภาพเมื่อปี ๒๕๑๓ อายุ ๘๗ ปี   

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 

ตอบแทนคุณพระกรรมวาจาจารย์โดยจัดการศพ

ถวายท่านพระครู 

	 	 พระครูศาสนูปกรณ์		

	 	 (อ่อนตา	เขมังกโร) 

เรียนหนังสือจริงจัง
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วัดโยธานิมิตร ถนนทหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๘ บ้านดงวัด ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง 

จ.อุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๕ ไร่ แต่เนื่องจากวัดแบ่งทำถนนรอบวัด  

เพือ่ความสะดวกสบายของชาวบา้นใกลเ้คยีง โดยไมต่อ้งใชเ้สน้ทางผา่นวดั ปจัจบุนัมเีนือ้ที ่ ๙๒ ไร ่ ๒ งาน   

๖๗ ตารางวา ซึง่ทศิเหนอืตดิเขตทหาร (ร.พ.คา่ยประจกัษศ์ลิปาคม) ทศิใต,้ ทศิตะวนัออก, ทศิตะวนัตก  

ติดหมู่บ้านดงวัด 

วัดโยธานิมิตร สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๒ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ได้

พระราชทานวสิงุคามสมีา เมือ่ พ.ศ.๒๔๖๙ ซึง่มคีวามกวา้ง ๒ เสน้ (๘๐ เมตร) ยาว ๓ เสน้ (๑๒๐ เมตร)   

เดิมนั้นกองทหารตั้งอยู่บ้านห้วย บ้านเหล่า แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่ม จึงต้องย้ายมาตั้งกอง

ทหารที่ริมหนองขอนขวางหรือหนองขอนกว้าง (ในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๑ ตั้งเป็นจังหวัดทหารบก

อุดรธานี ได้รับพระราชทานชื่อ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ตามลำดับจนกระทั่ง

ปัจจุบัน 

เมื่อกองร้อยทหาร ย้ายมาตั้งอยู่ริมหนองขอนกว้าง ทางด้านเหนือแล้ว กาลต่อมากองทหารรู้สึก

เสียขวัญและกำลังใจ เนื่องจากฝั่งหนองขอนกว้างทางด้านทิศใต้ มีโบราณวัตถุ คือ วัดร้างที่เก่าแก่มาก 

มีพระพุทธรูปเป็นศิลาแลงคอหัก ตกลงมาอยู่พื้นดิน ผินหน้าไปทางทิศเหนือ เข้าใจว่าเป็นพระที่สร้าง  

ในสมัยอยุธยา ส่วนด้านหลังเป็นเจดีย์หรือสถูป เมื่อก่อนมีทางเข้าออกได้อยู่ ครั้นต่อมา กองทหารได้

เข้ามาอยู่ใหม่ๆ ได้ ไปตัดไม้หาของป่าในบริเวณนี้ เพื่อเอาไปทำประโยชน์มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆ 

แผลงๆ อยู่ทำให้กำลังพลกลัวและหวาดผวา ข้าราชการผู้ใหญ่อันมีเสด็จในกรมคิดหาพระมาอยู่  

เพื่อปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหาร พยายามหาพระมาอยู่แต่หา  

ไม่ค่อยได้ง่าย เพราะพระสุปฏิปันโนนั้นหายาก ต่อมาเสด็จในกรมได้นิมิตต์เห็นพระรูปหนึ่ง มีรูปร่าง

ลักษณะอย่างนี้ๆ อยู่ทางทิศนี้ จึงจัดให้คนไปตามหาอยู่นาน จนกระทั่งไปพบภิกษุรูปหนึ่งมีรูปร่าง

ลักษณะที่ตรงกับนิมิตต์ ท่านผู้นั้นคือ พระภิกษุอ่อนตา เขมังกโร (เบ้าหล่อเพชร) จึงไปกราบอาราธนา

มาอยู่ที่แห่งนี้ ครั้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๒ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม จึงได้มาอยู่ปฏิบัติธรรม 

พระภิกษุอ่อนตาได้ ไปชักชวนญาติโยมชาวบ้านโนนทันอันมีพ่อใหญ่สิงห์ สิงหะสุริยะ และชาวบ้านพร้อม

ขา้ราชการทหารมจีา่บญุ เปน็ตน้ ไดม้าทำการแผว้ถาง จดัทำหา้งใหเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั เมือ่พระภกิษอุอ่นตา

มาอยู่ ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมจนกระทั่งอยู่จำพรรษาและในปีนั้นข้าราชการทหารอันมีเสด็จในกรม  

ได้ชักชวนข้าราชการทหารและชาวบ้านทำถนนจากฝั่งกองทหารมายังโบราณวัตถุ (วัดเก่า) เพื่อความ

สะดวกสบายในการสัญจรไปมา วัดแห่งนี้ ไม่มีชื่อปรากฏเพราะไม่มีหลักฐานอื่นใดบ่งบอกได้ว่าสร้างมา

‘ท่าน...นอนหนุนหมอน’ โยมตอบ 

ท่านพระครูจึงว่า ‘เออ! ถ้าอย่างนั้น  

ไม่ต้องห่วงท่าน ถ้าไปบอกท่าน ท่านจะเสีย

กำลังใจ’…” 

ท่านทราบเรื่องได้เพราะมีคนอื่นเล่าให้ฟัง

ในเวลาต่อมา ส่วนท่านพระครูท่านไม่พูดเรื่องนี้

ให้พระบวชใหม่ฟังแต่อย่างใด ท่านเงียบเฉย  

ไปเลย 

 

 

 

  สมัยนั้นการกินหมากสูบบุหรี่ถือเป็น

ประเพณีของคนไทยทั่วไป ชาวบ้านมักมวนบหุรี่

จบีหมากถวายพระอยูเ่ปน็ประจำ คราวหนึง่ท่าน

ถูกเพื่อนพระพรรษามากกว่าหยอกล้อเอาชนิด

ที่ทำให้ท่านต้องจดจำชนิดไม่มีวันลืมเลยก็ว่าได้

ดังนี้ 

“...พอสูบบุหรี่เราก็ระลึกถึง พระกอง   

ที่วัดโยธานิมิตร ท่านเกิดปีเดียวกันกับเรา   

เป็นเพื่อนกันตั้ งแต่ เป็นฆราวาส ท่านอยู่  

บ้านโนนทัน หนองตูม นิสัยท่านชอบตลก   

เรายังไม่ลืมนะ ท่านบวชก่อนเราพรรษาหนึ่ง 

อายุเท่ากัน คือท่านบวชเป็นเณร พออายุถึง

พระท่านก็บวชเลย เราบวชตอนอายุ ๒๐ ปี   

๙ เดือน 

ทีนี้ เ วลาบวชแล้วไปคุยกันที่ กุฏิท่ าน   

ท่านเป็นคนนิสัยชอบพูดตลกเหมือนจะหัวเราะ

หากไม่หัวเราะ มันทำให้คนอื่นหัวเราะจะตาย 

เราไปก็ ไม่เคยคิดเคยอ่านเพราะเคยสูบบุหรี่  

อยู่บ้างแล้ว เห็นหมู่สูบก็เลยสูบกับเขา พอจับ

บุหรี่มาจุดสูบปั๊บ 

พระกองเห็นอย่างนั้นท่านก็ทักว่า ‘ไอ้พระ

บวชใหม่ บวชมามันไม่มีธรรมมีวินัย บุหรี่นี้ ได้

พินทุอธิษฐานแล้วหรือยังก็ไม่รู้ สูบสุ่มสี่สุ่มห้า 

เดี๋ยวอาบัติกินหัว’ 

ว่าแล้วเฉยนะ ใครก็ไม่เคยคิดว่าบุหรี่จะ

ต้องพินทุอธิษฐานเหมือนผ้า เราก็สูบไปเห็นหมู่

เพือ่นสบูก็ไมเ่หน็องค์ไหนพนิทอุธษิฐาน แลว้มาวา่

ให้เราซึ่งเป็นเพื่อนกัน ท่านพูด เราก็เชื่อล่ะซี 

คนหนึ่งพูดหน้าตาขึงขังเหมือนเราผิดจริงๆ   

นี่นะ ไม่ใช่ธรรมดา หน้าเคร่งขรึมนะ นี่ละเวลา

จะตลกนะ >> 

วัดโยธานิมิตร	

หยอกล้อประสาพระ
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มันน่าโมโห คนหนึ่งจะตายร้อนเป็นไฟ 

เราโมโหเลยไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้ (หัวเราะ)…” 

ท่านสรุปสุดท้ายให้ฟังด้วยความขบขันว่า 

แท้ที่จริงแล้วคำอธิษฐานเหล่านี้ ไม่มีในพระวินัย

อะไร เพื่อนพระท่านตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกอำ  

พระใหม่ให้ตกใจเล่น เป็นการหยอกล้อกันเล่น

ตามประสาพระกับพระด้วยกันเท่านั้นเอง 

 

ไม่มีใครขโมยผึ้งแล้วนะ

 

    คราวหนึ่งขณะกำลังบิณฑบาตท่านได้

พบกับจ่าทหารคนหนึ่งที่รู้ฝีมือการจับผึ้งของ

ท่านเป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนบวชจึงพูดหยอกเย้า

ท่านดังนี้ 

“... นี่ (เรา) เป็นคู่กันกับผึ้งจับแต่ผึ้ง  

อยู่ต้นไม้ทั้งสูงทั้งต่ำ (จ่าเบ้า) แกอยู่กรมทหาร

อุดร แกเป็นจ่าเบ้าทางทหาร เราอยู่บ้านตาด

ได้ยินว่าผึ้งอยู่ที่ ไหนๆ เขาตามเองนะว่าให้

หลวงตาบัวนี่ล่ะไปหาเอาหมดผึ้ง ผึ้งอยู่ในป่า 

เขาผู้เสียภาษีเขาอยู่อุดรอยู่เก้าอี้ เราผู้ ไม่เสีย

ภาษีอยู่ในป่า ผึ้งที่ ไหนรู้หมด ไปเอาหมด ทีนี้

เวลาบวชแล้วออกไปบิณฑบาต (แกว่า)  

‘โอ้ พอบวชแล้วทีนี้ ไม่มี ใครไปขโมยผึ้ง

แล้วนะทีนี้นะ’  

เราก็ยิ้มๆ แกพูดหยอก พอบวชแล้วไม่มี

ใครไปขโมยผึ้งละทีนี้ ไม่มีจริงๆ ตั้งแต่เราบวช

แล้วเราก็ ไม่ ไป แกพูดหยอกเราชื่อจ่าเบ้า  

จา่ทหาร แกเปน็คนถอืภาษ ี เสยีภาษผีึง้ แกเปน็

เจ้าของทั้งหมด เป็นคนเสียภาษีผึ้ง เราไม่ ได้

เสียภาษีแต่ผึ้งอยู่ที่ ไหนรู้หมด ขโมยเอามันก็ได้

ยินถึงแกซิ ขึ้นต้นไม้ก็เก่ง ผึ้งนี่มัน

มีอยู่กี่รังอยู่ที่ ไหนเห็นหมดละ 

อยู่เก้าอี้ ไม่เห็น ไม่เห็นเขา

ก็รู้ว่าบัวมันตัวขโมยผึ้ง ..  

เราไปตผีึง้ กลางคนืก็

มีผึ้ง กลางวันก็ม ี ได้ทั้ ง

กลางคืนกลางวันเรา กลาง

คืนก็ ได้กลางวันก็ ได้ เขาอยู่ โต๊ะ

เก้าอี้เขา เราอยู่ในป่าเอาเมื่อไรก็ได้ เรารู้หมด

ล่ะ เรื่องขโมยผึ้งเก่ง เรารู้หมด แกพูดหัวเราะ 

พูดหยอกเล่น .. แล้วก็ไม่ได้สึกไปจริงๆ เลยไม่

ได้ขโมยผึ้งอีก ถ้าสึกไปไม่แน่นะ .. ขโมยผึ้งเก่ง 

ขึ้นต้นไม้ มีมากมีน้อยรู้หมดเราก็เก่ง เก่ง

เหมือนกัน .. ไม่สึกไปก็เลยปลอดภัย ผึ้งทั้งหมด

ไม่ถูกขโมยละ…” 

 

ปฐมฤกษ์แห่งการภาวนา

      

ในชว่งเริม่ตน้ของการเขา้สูร่ม่กาสาวพสัตร ์

ท่านเล่าเหตุการณ์ในช่วงนี้ ไว้ว่า 

“…ท่านพระครูท่านชอบภาวนานะ ท่าน

ให้เราไปอยู่ในโบสถ์ด้วยกัน ท่านอยู่เตียงนอน

ทางหลังพระพุทธรูป พวกเราก็นอนในโบสถ์  

นั่นแหละ แต่เป็นหน้าพระพุทธรูป ออกไปโน่น

ประตูออกโน่น พวกนาค ๒-๓ คนนอนอยู่โน่น 

ท่านสวดมนต์เก่งนะ แล้วก็ภาวนา  

ตื่นเช้าออกมาตั้งแต่ตี ๔ ท่านออกไปเดิน

จงกรมที่หน้าโบสถ์ มันโล่งหมดนะ แต่ก่อนเรา

เป็นนาค เราเห็นอยู่ ท่านออกไปเมื่อไหร่เราก็

เห็นอยู่ เวลาท่านเดินจงกรมเราคอยสังเกต   

ดูอยู่ 

เมื่อบวชแล้วเราจึงเดินจงกรม แล้วไป

ถามคำภาวนากับท่าน เราไม่ลืมนะเพราะเรา

ชอบภาวนา  

“กระผมอยากภาวนา อยากจะเดิน

จงกรมอยากจะนั่งภาวนาจะต้องทำยังไง” เรา

ถามท่าน 

ท่านพระครูตอบ “เออ ให้ภาวนาว่า  

พุทโธ นะ เราก็ภาวนาพุทโธ เหมือนกันแหละ” 

“แล้วท่านพระครูนั่งภาวนาสวดมนต์  

หละ” 

“อ๋อ! เราสวดมนต์หลายบทหลายสูตร” 

ท่านพระครูว่าอย่างนั้น… 

เมื่อทราบดังนี้ภิกษุบวชใหม่ก็จับใจความ

ได้ทันทีแล้วน้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติของตน

บ้าง ท่านยังเล่าถึงความตั้งใจในช่วงอุปสมบท

ใหมน่ีเ้พิม่เตมิดว้ยวา่ 

“...ทา่นพระครกูส็อนเทา่นัน้ เราก็ไปภาวนา  

พุทโธด้วยความเลื่อมใส พอใจในการภาวนา 

อยู่กุฏิใหญ่ทางด้านทิศเหนือ กลางคืนดึกๆ จะ

ลงมาเดินจงกรมทุกคืนนะ... แม้บวชมาใหม่ๆ 

แต่นิสัยชอบภาวนา นิสัยอันนี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม 

ไม่มีใครสอนมันหากเป็นอยู่ในจิต มันแปลกมาก

เรื่องนี้... 

‘อ้าว! บุหรี่ยังต้องพินทุอธิษฐานด้วย

หรือ?’ 

‘อู๊ย! นี่ยังไม่รู้หรือบวชมาขนาดนี้แล้ว ยัง

ไม่รู้พระวินัยอีกหรือบวชมาขนาดนี้แล้ว’ เราฟัง

แล้วก็ยิ่งร้อนใหญ่เลยนึกว่าเราผิดวินัย 

‘แล้วบุหรี่นี่มันพินทุอธิษฐานว่ายังไงล่ะ’ 

เราถามเพราะไม่รู้นี่นาเพิ่งจะมาทราบเดี๋ยวนี้ 

‘โอ๊ย! บวชมาขนาดนี้ยังไม่รู้พินทุอธิษฐาน 

ตายๆ นี่เป็นอาบัติมาเท่าไรแล้วพระใหม่นี้น่ะ’ 

ยังขู่เราอีกด้วยนะ ไม่มียิ้มนะ ยังขู่อีก 

‘นี่บวชมานานเท่าไร มันเป็นอาบัติมา

เท่าไรแล้ว’ 

‘แล้วมันพินทุอธิษฐานว่ายังไง?’ 

บทเวลาบอกคำอธษิฐานนีท่ีม่นัขบขนันะ 

พอขู่เราเต็มเหนี่ยวแล้ว ‘คำพินทุอธิษฐาน

เท่านี้ก็ ไม่ ได้ มันจะไปยากอะไร มันไม่ยืด

ยาวอะไรเลยยังไม่ได้อีกเหรอ คำสั้นๆ เท่านี้

ก็ว่าไม่ได้’ ว่างั้นนะ 

‘ไม่ยากแล้วมันว่ายังไง?’ 

‘อิมัง ควันถมดัง อธิษฐามิ ควันถมดัง

คือควันถมจมูกเข้าใจไหม’ ท่านว่าแล้วก็แสดง

หน้าตาเฉยด้วยนะ นิ่ง  

องค์หลวงตาในพรรษาต้นๆ ของชีวิตการบวช 
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แต่สมัยใด เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมเศียรพระองค์นี้ถึงได้หักตกลงมา หรืออาจเป็นเพราะกาลเวลาทำให้

เป็นไป เมื่อพระภิกษุอ่อนตามาอยู่ครั้งแรกได้เอาเศียรที่หักขึ้นมาต่อให้เหมือนดังเดิมโดยการใช้ปูน  

มาตกแต่งทำเสียใหม่เพื่อให้ดูดี ต่อมาจึงเรียกชื่อพระพุทธรูปนี้ว่าหลวงพ่อพระงามมากระทั่งทุกวันนี้ 

หลงัจากมพีระมาอยูจ่ำพรรษาและบรูณปฏสิงัขรณแ์ลว้ไดม้ปีระชาชนหลายหมูบ่า้น หลายตำบล โดยเฉพาะ  

อำเภอเมืองได้มากราบนมัสการอยู่มิได้ขาด 

วัดโยธานิมิตร เริ่มก่อตั้งที่โบราณวัตถุหลวงพ่อพระงามเป็นครั้งแรก ครั้นต่อมาพระภิกษุอ่อนตา 

เขมังกโร มองเห็นบริเวณรอบๆ นี้เป็นที่ลุ่มไม่เหมาะที่จะสร้างพระอุโบสถ ศาลา กุฏิวิหารให้พระอยู่จึงได้

ย้ายขึ้นไปสร้างวัดที่อื่นในบริเวณที่อยู่ปัจจุบันนี้ 

วัดโยธานิมิตร ผู้คนมักจะเรียกว่า วัดโยธา เพราะทหารได้มีส่วนช่วยสร้าง นิมิตต์นั้นได้มาจาก

ความฝันจึงเรียกว่า วัดโยธานิมิตร เมื่อก่อนเขียนเป็นวัดโยธานิมิตต์ ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ท่านเจ้าคุณ  

พระธรรมปิฎก วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ ท่านได้ดำริให้เปลี่ยนจาก นิมิตต์ เป็น นิมิตร   

จนกระทั่งปัจจุบัน 

วัดโยธานิมิตรมีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๒ รูป คือ 

 ๑. พระครูศาสนูปกรณ์ เขมังกโร (อ่อนตา เบ้าหล่อเพชร) 

 ๒. พระครูถาวรธรรมโกศล (ทองด้วง ถาวรธัมโม สารีโท) 

<< 

นี่ละพอมันเข้ามาถึงนี้กึ๊กเท่านั้น โถ   

เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลืมนะ นี่ละเป็นปฐมฤกษ์แห่ง



การภาวนาของเรา พอเข้าถึงนั้นกึ๊กจะว่าเป็น

สมาธิ ไม่สมาธิพูดไม่ถูกนะ พอเข้านั้นกึ๊ก  

ขาดหมดเลยโลกอันนี ้ ปรากฏไม่มีอะไรเหลือ   

เหลือแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์สุดส่วน คือใจ  

ดวงนัน้ ขาดออกหมดนะอารมณท์ัง้หลาย ขาดหมด 

เกิดความอัศจรรย์ ตื่นเต้น ความตื่นเต้น

ในความอัศจรรย์เลยไปกระตุกธรรมชาตินั้นเสีย 

รวมไม่ได้นานนะ คือขาดไปหมดจริงๆ เหมือน

อยู่ ในท่ามกลางมหาสมุทร เรามีที่นั่งอยู่ ใน

ท่ามกลางมหาสมุทร หรือว่ามีเกาะ ว่าเกาะก็

กว้างไป เหมือนว่าที่นั่งกลางมหาสมุทร  

‘มันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมาย โถ ทำไม

ถึงเป็นอย่างนี้’ 

เวลาจะหลับจะนอนจะเหลือเวลาไว้ คือ

หยุดจากอ่านหนังสือจะเหลือเวลาไว้ ๑ ชั่วโมง

เพื่อนั่งภาวนาทุกๆ คืน... สมมุติว่าจะพักนอนตี 

๒ ตอนตี ๑ จะหยุดอ่านหนังสือก่อนแล้วต้อง

ทำสมาธิภาวนา ตั้งใจพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ 

ชั่ ว โมงนั้ นแหละ เป็ นชั่ ว โมงภาวนา   

เป็นประจำนะ... ถึงเวลาก็ลงมาเดินเงียบๆ   

จากนั้นก็นั่งภาวนาแล้วก็หลับ…” 

หลังจากสอบถามท่านพระครูแล้ว ท่านก็

ทดลองภาวนาตามลำพัง ดังนี้ 

“...เราก็เอาพุทโธมาภาวนาตามประสี

ประสา ไม่คาดไม่ฝันไม่คิดไม่อ่านว่ามันจะแสดง

ความแปลกประหลาดขึ้นมา ก็พุทโธๆ วันนี้  

วันนั้นไปตามประสาอย่างนั้นแหละ โอ๋ย   

บทเวลามันจะเป็น พุทโธๆ สติติดอยู่นั้น   

สั ก เ ดี๋ ย วกระแสของจิ ตที่ มั น คิ ดฟุ้ ง ซ่ า น   

เหมือนเราตากแหนี่  

ทีนี้พอจิตจะเริ่มสงบก็ เหมือนเราดึง  

จอมแห พุทโธๆ นี่เหมือนจับจอมแหดึงเข้ามา 

ตีนแหก็หดเข้ามาๆ จนกระทั่งเป็นกองแห ทีนี้

กระแสของจิตมันรวมตัวเข้ามาๆ จนกระทั่ง

เป็นกองความรู้ที่อยู่เป็นจุดเดียว เท่ากับกอง

แหที่นี่  

>> 

วัดโยธานิมิตร	
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นี่เราเป็นทีแรกนะ คือค่อยหดเข้ามาๆ 

พอกิริยาของจิตหดเข้ามา สติยิ่ งจ่อเข้าๆ   

เข้ามาถึงจุดกลางกึ๊กเท่านั้น ทีนี้มันจ้าอยู่ภายใน

เจา้ของ  

อัศจรรย์อันนี้ เหมือนว่าขาดหมด   

เรื่องอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏขาดไปหมด  

ในเวลานั้น เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมา ตื่นเต้น  

 ความตื่นเต้นละไปกระตุกไม่ ใช่อะไรนะ 

คือมันไม่ เคยเห็นไม่ เคยรู้ ความตื่น เต้น   

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า จันทร์ ศุภษร เป็นบุตรคนหัวปี ในจำนวน ๑๑ คน   

เกิดเมื่อวันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง พ.ศ.๒๓๙๙ ที่บ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี 

อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔๐๐ เส้น (๑๖ กิโลเมตร) 

การบรรพชาและอุปสมบท เมื่ออายุ ๑๓ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ต่อมาได้อุปสมบทที่  

วัดทุ่งศรีทอง โดยพระอาจารย์ม้าว เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายา "สิริจันโท"  

ท่านศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดพิชัยญาติ วัดเทพศิรินทราวาส และอีกหลายๆ สำนัก   

ปี พ.ศ.๒๔๓๗ ท่านก็สอบได้เปรียญ ๔ ประโยค ซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาส 

ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นทั้งนักปราชญ์ นักเทศน์ นักปฏิบัติ และนักพัฒนา มีอุปนิสัยพูดจริง  

ทำจรงิ ตรงไปตรงมาไมเ่กรงกลวัใคร มคีวามเชีย่วชาญแตกฉานดา้นวปิสัสนาธรุะ เปน็พระนกัเทศน์  

ที่มี โวหารชาญฉลาด ทั้งยังได้แต่งตำราทางด้านวิปัสสนาธุระ และมีศิษย์เอกที่มีชื่อเสียง  

ทางปรยิตั ิไดแ้ก ่สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์(ตสิโส อว้น) วดับรมนวิาส นอกจากนีท้า่นยงัใหค้ำแนะนำ  

ด้านปริยัติธรรมแก่ครูบาศรีวิชัย วัดสวนดอก และพระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตโต) อีกด้วย  

สมณศักดิ์ เมื่อพ.ศ.๒๔๕๙ ได้เป็นที่พระธรรมธีรราชมหามุณี ได้ครองตำแหน่งเจ้าอาวาส  

วัดบรมนิวาส สมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะที่   

"พระอุบาลีคุณูปมาจารย์"  

มรณภาพ	เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ สิริอายุได้ ๗๗ ปี 

 

ความอัศจรรย์ไปกระตุก จิตเลยถอนขึ้นมาเสีย   

โหย เสียดายเสียจนวันหลังขยับใหญ่เลย ไม่ได้

เรื่องๆ…” 

กล่าวถึงเรื่องการภาวนาและกรรมฐาน 

ท่านมีความเคารพเลื่อมใสมาแต่ เดิมแล้ว   

ตั้งแต่บวชทีแรกที่วัดโยธานิมิตรแห่งนี้ หากเห็น

พระกรรมฐานมาพักด้วย ท่านจะต้องรีบไปถึง

ก่อนเพื่อจะได้พูดคุยเรื่ องธรรมะเรื่ องจิต  

กับท่านทันที 

จำยอมเทศน์พรรษาแรก

 

การเรียนของท่านในเวลานั้นยังไม่ ได้

เรียนนักธรรมตรี เพียงแต่เรียนสวดมนต์และ

สวดพระปาฏิโมกข์ และด้วยความตั้งใจร่ำเรียน

หนังสือท่องบทสวดมนต์ทำวัตรอย่างจริงจัง  

เช่นนี้ทำให้ เพียงพรรษาแรกของการบวช   

ท่านก็สามารถเรียนสวดมนต์ ๗ ตำนาน   

๑๒ ตำนาน และปาฏิโมกข์จบหมด และยังได้

ขึ้นสวดปาฏิ โมกข์ ในกลางพรรษาอีกด้วย   

นับเป็นสิ่งยากยิ่งสำหรับพระภิกษุบวชใหม่  

ทั้งหลายจะพึงกระทำได้ 

ครั้นเมื่อออกพรรษาตามฤดูกาลชาวบ้าน

เขาจะทำบุญลานข้าว เขาจะเอาข้าวขึ้นยุ้ง  

ขึน้ฉาง ภาษาอสีานเขาเรยีก “ฟาดขา้ว” ฟาดขา้ว  

เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นิมนต์พระไปทำบุญที่ 

“กองประทายข้าวเปลือก” แล้วจึงจะขนขึ้น

บา้นขึน้เรอืน ครัง้นัน้ชาวบา้นเขาพากนัมานมินต์

ท่านพระครูฯ วัดโยธานิมิตร ทีนี้คนนั้นก็ทำบุญ

ลานข้าวคนนี้ก็ทำบุญลานข้าว เมื่อมากต่อมาก

เข้าพากันมานิมนต์พระจนหมดวัดไม่มีพระ  

ใหเ้ขา แลว้ ทา่นพระครฯู กเ็ลยใหท้า่นเปน็หวัหนา้

ทั้งที่เพิ่งบวชได้พรรษาเดียวเท่านั้นและก็ยัง  

ไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนเลยด้วย 

ท่านพระครูว่า “มันไม่มีพระจะทำอย่างไร

ไปฉลองศรัทธาให้เขาหน่อยสิ”  

งานบุญประทายข้าวเปลือก 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์		

(จันทร์	สิริจันโท)	
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จงึตกลงใหพ้ระภกิษบุวัเปน็หวัหนา้ ครัง้นัน้

ท่านก็ได้พกเอาหนังสือเทศน์เล่มหนึ่งประมาณ   

๑ กัณฑ์จบพอดี พกติดย่ามไปด้วย เผื่อว่าเวลา

จำเป็นก็จะเอาหนังสือนี้ออกเทศน์ ท่านเล่า

เหตุการณ์ตอนนี้ว่า 

“...พอออกพรรษาแล้วถูกเขานิมนต์ ไปใน

งานขา้วเปลอืก ตามลานขา้ว เขาถอืเปน็ประเพณ ี

นิมนต์พระไปทำบุญที่ลานข้าวเขา เสร็จแล้ว

เขาถึงจะขนข้าวขึ้นยุ้งขึ้นฉางเขาเป็นปกติ   

ส่วนมากเขาทำอย่างงั้น แต่ ไม่ ได้หมายถึงว่า

เขาทำทุกรายนะ แต่ส่วนมากมักเป็นอย่างงั้น 

เราก็ไดพ้รรษาเดยีว เดอืนพฤศจกิากำลงัหนาวนะ 

ไปค้างที่ลานนั่นแหละ เขาจัดทำเลไว้ ให้ค้างให้

พักที่นั่น .. 

เราก็ ไป .. ไปก็ ไปนอนค้างคืนที่บ้าน  

หนองแวงตะวันออกบ้านดงเค็ง พอไปตอน

กลางคืนสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็ค้างที่นั่นเลย


ตอนเช้าฉันจังหันเสร็จ เขานิมนต์ให้ขึ้นเทศน์ 

เทศน์ตอนแรกก็ได้น่ะสิ มันมีหนังสือเล่มหนึ่ง

บางๆ กัณฑ์เดียวความว่า “จิตเต
 สังกิลิฏเฐ


ทุคคติ
 ปาฏิกังขา” เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติ

เป็นอันหวังได้ 

เทศน์จบกัณฑ์นี้แล้ว ต่อมาพวกหลัง  

แห่กันมาอีก มาขอฟังเทศน์ทีนี้ตัวผู้เฒ่าศรัทธา

เจา้ภาพกว็า่ ‘ทา่นเทศน์ใหฟ้งัก็ไดจ้ะยากอะไร?’  

เขา ไม่ ยากนะสิ 

แต่ เรามันจะตายเอา 

(หัวเราะ) มันเหงื่อแตก 

นี่ขนาดหนาวๆ นะ โถ! 

เราอยากฆ่าเฒ่านั่น 

เรายั ง ไม่ลืม เฒ่านั่ น 

เฒ่าที่ว่า ‘ย้ากอีหยัง 

เทศน์’  

โธ่! ยากบ่ยาก แต่

เรามนัแคน่เสยีแลว้ หวัอก  

มันคับแล้ว จะเอาอะไร

มาเทศน์ละทีนี้ มันไม่มี

อะไรแล้ว กูตายนี่…พอเขา

นิมนต์ ให้ เทศน์แล้วทีนี้ มันก็อยู่ กับหัวหน้า   

จะให้เขาเทศน์มันก็ไม่ได้นี่นา...ตกลงก็ต้องเป็น  

เราเทศน ์ โถ หนาวๆ นีแ่ตเ่หงือ่กแ็ตกหมดเลยนะ  

แต่มันก็ไปได้นะก็แปลกอยู่ เวลาจนตรอกมันไป

ได้นะ เทศน์ไปได้นี่นะ แต่ว่าอกนี้จะแตก มันก็

พอบืนรอดตัวไปได้ ว่างั้นเถอะนะ  

พอเทศน์เสร็จก็ออกมา เพื่อนพระมาด้วย

กันมาพูดหยอกล้อว่า ‘โถ! เวลาเทศน์ก็เทศน์ดี

นะ’ 

เราวา่ ‘อยากตายติ.๊. อยากตายอยา่มายุง่  

เด้อว่ะ อย่ามาล้อเด้อว่ะ’  

‘ฮ่วย! เจ้าเทศน์ดีอีหลีตั๊ว’ (ก็เทศน์ดีจริงๆ 

นะนี่) 

‘ฮ่วย! อยากตายอีหลีติ๊เดี๋ยวนิ๊’ (อยาก

ตายจริงๆ หรือนี่)  

เรามันโมโหนี่ว่ะ เหงื่อยังแตกอยู่บ่เซา 

(เหงื่อไหลไม่หยุด) เข้าใจไหมล่ะ ภาคอีสาน  

ทางนี้เขาเรียก “ข้าวโป่ง” ฉันเพลข้าวโป่งแผ่น

เดียวก็ฉันไม่หมดมันสิตาย มันแค่น (จุกในอก

กินไม่ลง) โน่นน่ะ  

‘โอ้ ทุกข์มากจริงๆ ชีวิตของพระก็มี  

ครั้ งนั้นละ เราจำไม่ลืมนะทุกข์มากที่สุด   

ยังไม่ ได้อะไร ก็ยังไม่ ได้คิดเรื่องเทศน์ ภาษิต

หนังสืออะไรๆ เราก็ยังไม่เคยสนใจเรียน ก็คิด

ตั้งแต่เรื่องสวดมนต์สวดพร เรียนจบไปตาม

นั้นๆ หลังจากนั้นไปแล้วเราถึงจะเริ่มเรียน  

นักธรรม เรากะไว้อย่างนั้นนะ ปีนี้จะต้องเรียน

สวดมนต์ และปาฏิโมกข์ให้ ได้เสียก่อน พอปีที่

สองตั้งหน้าใส่ฝ่ายนักธรรมเลย พอออกพรรษา

เท่านั้นยังไม่ ได้เรียนนักธรรมเขาก็จับไปเทศน์ 

แล้วมันจะไปได้ภาษิตที่ ไหนจากไหนมา ยกเป็น

คาถาเทศน์ขึ้นมา มันไม่ได้มีอะไรจะเทศน์ละทีนี้ 

โอ๊ยคับหัวอก ทุกข์ที่สุดเลย โธ่ ฉันขนมนางเล็ด

ครึ่งแผ่นกลืนไม่ลง เข้าใจไหม จะเอาอะไร

เทศน์ให้เขาฟัง มันคับมันแค้นในหัวใจ นี่ละชีวิต

ของพระเรามีครั้งนั้นละทุกข์มากจริงๆ ก็เทศน์

ใหเ้ขาฟงัไดน้ะ คนเรามนัจะตายจรงิๆ มนับนืไดน้ะ 

มันบืนไปจนได้นั่นละ’ 

จากนั้นพอกลับมาถึงวัด ก็หาค้นคัมภีร์

เอามาท่องกัณฑ์เทศน์เลย ค้นหนังสือเทศน์ท่าน

เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) 

ค้นเอากัณฑ์เทศน์ของท่านที่เราชอบใจ ท่อง

ขึ้นใจคล่องปากยิ่งกว่าท่องพระปาฏิโมกข์เสีย

อีก คิดในใจว่า ‘คราวนี้ ไม่ตายแล้ว ถ้ามีเหตุ

จำเป็นต้องได้เทศน์ที่ ไหนก็จะเอากัณฑ์นี้ออก

เทศน์’ ก็เลยไม่ถูกนิมนต์เทศน์อีกเลย…” 

นับแต่นั้นมาท่านกลับไม่ เคยได้ เทศน์  

ในลักษณะนี้อีกเลย และเทศน์หนนั้นก็ยังทำให้

ท่านไม่มีวันลืมเลือนได้เลยด้วยเหตุผลว่า 

“เพราะเป็นการเทศน์แบบจนตรอกจริงๆ 

ไม่มีทางไปเลย แต่ก็ต้องบืนเอา เอาตายสู้เลย 

… เราไม่เคยมีจนตรอกจนมุม มีครั้งนี้ครั้งเดียว 

จากนั้นไม่เคยมีปรากฏ ในชีวิตของพระเรามี

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราฝังลึกมาก อันนี้ก็ไม่ลืม 

... จากนั้นมาก็พอเทศน์ ได้ธรรมดา ไม่อั้นตู้

เหมือนตอนนั้น เพราะเรียนหนังสือไปด้วย จะมี

เทศน์บ้างก็ยามจำเป็นจริงๆ หากไม่จำเป็นไม่

เทศน์” 

ลายมือชื่อบนหนังสือปริยัติขององค์หลวงตา 
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“...เบื้องต้นเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารเสด็จออกผนวช ทรงเสียสละทุกสิ่ง  

ทุกอย่างโดยทรงตัดความห่วงใยอาลัยเสียดายทุกประการ กระทั่งประชาชน  

ทั้งหลายที่เห็นแก่ตัวตำหนิติเตียนท่าน ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนคับแคบ เอาตัว

รอดเพียงพระองค์เดียว.. โดยลำพังพระกำลังความสามารถที่ทรงทำประโยชน์

ให้แก่โลก  

ในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นผลมีจำกัด ไม่สามารถทำประโยชน์  

แก่ โลกได้มากมายทั่วไตรโลกธาตุเหมือนความเป็นศาสดาเลย อย่างมาก  

ก็ ได้เพียงขอบเขตขัณฑสีมาที่พระสิทธัตถราชกุมารทรงปกครองเท่านั้น   

ไม่เหมือนความเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสาม เช่น กามภพ รูปภพ อรูปภพ   

ที่เรียกว่าไตรโลกธาตุ 

พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นครูสั่งสอนเมื่อเสด็จออกผนวชก็ทรง  

บำเพ็ญพระองค์อย่างเต็มพระสติปัญญา สละตัดความห่วงใยอาลัย  

เสียดายทั้ งสิ้ นที่ โลกนิยมกัน ก็ตำแหน่งพระราชามหากษัตริย์ ใครจะ  

ไม่ต้องการ ยศถาบรรดาศักดิ์ ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ไพร่ฟ้าประชาชี   

บริษัทบริวาร พระชนกชนนี พระชายา พระราชโอรส สมบัติเงินทองข้าวของ  

ทั้งแผ่นดินเป็นของพระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้น..  

จากนั้นก็ทรงบำเพ็ญอยู่

ในป่า การอยู่ การเสวย   

การใช้สอยต่างๆ เมื่อลดตำแหน่ง  

จากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินลงมาเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งพาอาศัยไม่ ได้แล้ว   

จะได้รับความทุกข์ความลำบากยากเย็นเข็ญใจมากน้อยเพียงใด .. ที่อยู่ที่  

หลับนอน การเสวย ตลอดยาแก้ ไข้ ยารักษาโรคต่างๆ ไม่มีในสิทธัตถราช-  

กุมารซึ่งกำลังเป็นอนาถานั้นเลย แม้เช่นนั้นก็ ไม่ทรงท้อพระทัย ทรงบำเพ็ญ

จนถึงขั้นสลบไสลไปในบางครั้งซึ่งบอกไว้ในตำรา .. ปรากฏว่าทรงสลบไป  

ถึงสามครั้ง หากไม่ฟื้นก็ต้องตาย นี่คือความทุกข์ความลำบากของต้น  

ศาสนาเป็นมาอย่างนี้ เมื่อกาลเวลาที่ ได้รับความทุกข์ความทรมานยิ่งกว่า

นักโทษในเรือนจำ ซึ่งเป็นอยู่ถึงหกปีผ่านไปแล้ว .. 

ปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติย้อนหลังได้  

กี่ภพกี่ชาติของพระองค์เอง ได้เกิดได้ตายท่องเที่ยวในวัฏสงสาร ทั้งภพน้อย  

ภพใหญ่ทั้งสูงทั้งต่ำ คือขึ้นถึงขั้นพรหมโลกก็ถึง ลงจนถึงนรกอเวจีก็ลง   

เป็นอย่างนี้ เหมือนสัตว์ทั้ งหลายทั่ วๆ ไปนั้นแล เมื่อพระองค์บำเพ็ญ  

สมณธรรมคือ อานาปานสติถูกทางแล้วได้บรรลุธรรมนี้ขึ้นมา.. เมื่อได้ผล  

อยากเป็น
“พระอรหันต์”
เท่านั้น

 

ท่านจำพรรษาที่วัดโยธานิมิตร ๒ พรรษา 

นอกจากตั้งใจอ่านหนังสือธรรมะแล้วยังได้  

ช่วยเหลืองานก่อสร้างศาลาท่านพระครูอยู่บ้าง

ดังนี้ 

“...การก่อสร้างก่ออะไรก็มีที่มาจำพรรษา

ทีว่ดัโยธานมิติร หนองขอนกวา้ง ๒ พรรษาแรก  

อยู่นี้ พอพูดอย่างนี้ก็ทำให้ระลึกถึงท่านพระครู

เหมอืนกนันะ ทา่นพระครเูปน็เจา้อาวาสวดั ทำให้

คิดเหมือนกันนะ  

เราได้ช่วยก่อสร้าง คือว่าเลื่อยไม้ ท่าน

พาไปเลื่อยไม้ ในป่าแถวๆ ใกล้นี้ ไม่อดนี่ ไม้  

แต่ก่อน อดอยากที่ ไหน ท่านพาไปเลื่อยไม้  

มาสร้างศาลา เราก็ ได้ช่วยท่านอยู่ปีหนึ่ ง   

จำได้ก่อสร้าง เรียกว่าเราได้ช่วยก่อสร้าง .. 

ออกจากนั้นแล้วก็ เตลิดเปิดเปิงจนกระทั่ง  

ป่านนี้” 

เมื่อได้เรียนหนังสือตำรับตำราทางธรรม 

ธรรมะซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วกับนิสัยที่จริงจัง

ของท่านก็รู้สึกว่าเข้ากันได้อย่างสนิทใจ ทำให้

เกิดความซาบซึ้งอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้  

“…เมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหนมันสะดุดใจ

เข้าไปเรื่อยๆ โดยลำดับ นับตั้งแต่หนังสือ

ธรรมะชือ่นวโกวาททีเ่ปน็พืน้ฐานแหง่การศกึษา

เบื้องต้น จากนั้นก็อ่านพุทธประวัติทำให้เกิด

ความสลดสังเวช สงสารพระองค์ท่านในเวลา  

ที่ทรงลำบาก ทรมานพระองค์ก่อนตรัสรู้ธรรม 

	 	 พุทธประวัติย่อ	

จนถึงกับน้ำตาร่วงไปเรื่อยๆ  

จนกระทั่ งอ่านจบ เกิดความสลดใจ  

อย่างยิ่ง ในความพากเพียรของพระองค์ซึ่งเป็น

กษัตริย์ทั้งองค์ ทรงสละราชสมบัติทรงออก

ผนวชเปน็คนขอทานลว้นๆ ซึง่สมยันัน้ไมม่ศีาสนา   

คำว่าการให้ทานได้บุญอย่างนั้น การรกัษาศลี  

ได้บุญอย่างนี้ ไม่เคยม ี พระองค์ก็ต้องเป็นคน

อนาถาและขอทานเขามา

โดยตรง และฝึกอบรม

พระองค์เต็มพระสติ

กำลังทุกวิถีทาง  

เป็นเวลา ๖ ปี   

ถึงได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้าขึ้นมา 

แผนที่การจำพรรษาขององค์หลวงตาในช่วงนั้น 
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จากการบำเพ็ญอานาปานสติในปฐมยามนั้นแล้ว ก็ทรงทราบย้อนหลังถึง  

ความเป็นมาของพระองค์ ว่าเคยเกิดเคยตายในภพในชาติเป็นสัตว์เป็น  

เปรตเป็นผี หรือเป็นสัตว์นรก ตลอดถึงเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม  

ประเภทใด พระองค์เคยเป็นมาหมด แล้วนับย้อนหลังได้หมด ตามร่องรอย  

แห่งความเป็นมาของพระพุทธเจ้า นี่พระองค์ก็ทรงทราบได้อย่างชัดเจน   

เป็นผลประจักษ์ในคืนวันนั้น 

พอมัชฌิมยามนั้นก็บรรลุจุตูปปาตญาณ ทรงพิจารณาเรื่องความเกิดความ

ตายของสัตว์โลกทั่วๆ ไปไม่มีประมาณ ก็ทรงทราบตลอดทั่วถึง เช่นเดียวกับ

พิจารณาความเป็นมาของพระองค์ จนถึงกับท้อพระทัย ในการที่เกิดตาย  

แบกหามทุกข์ตลอดมา ไม่มีสถานที่ ใดที่จะปลงวางแห่งความทุกข์ เมื่อมี  

ความเกิดผิดๆ พลาดๆ อยู่อย่างนี้แล้ว พระองค์จึงทรงย้อนพระทัยเข้ามาสู่  

ต้นเหตุอันใหญ่หลวง คือ อวิชชาปัจจยา สังขารา เป็นต้น อวิชชาคือ  

ความมืดบอดปิดในหัวใจของสัตว์ สังขารก็ผลักดันให้คิดให้ปรุงในเรื่อง  

ในราวต่างๆ ซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสอวิชชานั้นไปเรื่อยๆ จึงพาสัตว์ให้เกิด  

ให้ตายเรื่อยๆ 

พระองค์ทรงพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลัง ถึงต้นเหตุแห่งการพาสัตว์  

ให้เกิดตายคืออะไร ก็มาได้ความที่ อวิชชาปัจจยา ทรงพิจารณาลงที่จุดนั้น   

เข้าสู่ต้นตอแห่งภพแห่งชาติ แห่งความทุกข์ความทรมานทั้งหลาย ได้ทราบ  

อย่างประจักษ์พระทัย แล้วถอนขึ้นมาบรรดาอวิชชาที่ครอบงำในพระทัย  

ของพระพุทธเจ้า ได้ถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิง .. นั่นละที่ปัจฉิมยามก็  

บรรลุอาสวักขยญาณ คือสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวง สิ้นอาสวะกิเลส   

หมดในปัจฉิมยามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เรียกว่าตรัสรู้ขึ้นมาในขณะนั้น   

ตัดภพตัดชาติความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นมาแล้วก็จะนับจำนวนไม่ ได้ ที่จะเป็น  

ต่อไปนั้นก็เป็นอันว่าสุดสิ้นลงแล้ว ในขณะที่อวิชชาตัวพาให้เกิดให้ตาย   

ได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ในวันเพ็ญเดือนหกตอนปัจฉิมยาม.. 

นี่คือพระพุทธเจ้าทรงฝึกฝนอบรมพระองค์ คอยสังเกตสังกาการประพฤติ

ปฏิบัติของพระองค์ เพราะไม่มีครูใดอาจารย์ใดจะมาสอนได้ เป็นลำพังของ

พระพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะพระวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์นั้น   

เวลาตรัสรู้ จะตรัสรู้ โดยลำพังพระองค์เองทุกๆ พระองค์ ไม่มี ใครแนะนำ  

สั่งสอนเลย จึงเป็นการยากการลำบาก นี่ละการฝึกฝนอบรมพระองค์จนได้เป็น

ศาสดาขึ้นมาแล้ว ก็ประกาศธรรม .. ทรงนำมาแสดงสั่งสอนสัตว์ทั้งหลาย  

เรื่อยมา นี่เริ่มเป็นครูของโลกแล้ว เป็นครูของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหม  

ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้...” 

ในขณะที่อ่านประวัติของพระพุทธเจ้า  

ที่ ได้ตรัสรู้ธรรม รู้สึกอัศจรรย์อย่างยิ่งถึงกับ

น้ำตาร่วงเช่นเดียวกัน…”  

แม้เมื่อได้อ่านประวัติพระสาวกอรหันต์  

ทั้งหลายที่ท่านออกมาจากสกุลต่างๆ กันตั้งแต่

พระราชามหากษัตริย์ มหาเศรษฐกีฎุมุพ ี พอ่คา้ 

ประชาชน ตลอดคนธรรมดา ก็ยิ่งทำให้เกิด

ความซาบซึ้งใจ ดังนี้  

“…องค์ ไหนออกมาจากสกุลใด หลังจาก  

ได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้ว ต่างก็  

ไปบำเพ็ญในป่าในเขาอย่างเอาจริงเอาจัง   

เดี๋ยวองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ที่นั้น 

องคน์ัน้สำเรจ็อยู่ในปา่นัน้ ในเขาลกูนัน้ ในถำ้นัน้   

ในทำเลนีม้แีตท่ีส่งบสงดั กเ็กดิความเชือ่เลือ่มใส  

ขึ้นมาทำให้ ใจหมุนติ้ว เรื่องภายนอกก็ค่อย  

จืดไปจางไป…”  

ท่านเล่าถึงความรู้สึกที่ค่อยแปรเปลี่ยน

ไปๆ เช่นนี้ว่า 

“…ทีแรกก็คิดจะไปสวรรค์ คิดจะไป  

พรหมโลก พออ่านประวัติสาวกมากๆ เข้า   

มันไม่อยากไปละซิ อยากไปนิพพาน สุดท้าย  

ก็อยากไปแต่นิพพานอย่างเดียว อยากเป็น  

พระอรหนัต ์อยา่งเดยีวเทา่นัน้ ไมม่เีปอรเ์ซน็ตอ์ืน่

เข้ามาเจือปนเลย ทีนี้จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้น  

ลงช่องเดียว…” 

ความตั้งใจเดิมว่าจะบวชเพียง ๒ พรรษา

แลว้สกึหาลาเพศนัน้คอ่ยจดืจางลงไปๆ ทกุขณะ 

กลับเพิ่มพูนความยินดี ในเพศนักบวชมาก  

เข้าไปทุกที เรื่องธรรมะก็รู้สึกดูดดื่มยิ่งขึ้น

เรื่อยๆ จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป 

ด้วยเหตุนี้ เองในระยะต่อมาท่านจึงได้  

ออกจากบ้านตาดไปศึกษาเล่าเรียนในที่ต่างๆ 

จนกระทั่งได้ตั้งสัจอธิษฐานไว้เลยว่า  

“เมือ่จบเปรยีญ ๓ ประโยคแลว้ จะออก

ปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีข้อแม้ ไม่มี

เงื่อนไข เพราะอยากพ้นทุกข์เหลือกำลัง   

อยากเป็นพระอรหันต์นั่นเอง” 

อุโบสถวัดโยธานิมิตรยามค่ำคืน ซึ่งองค์หลวงตามักหลบมาเดินจงกรม 
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ท่านได้เล่าถึงอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่  

ครั้งเป็นฆราวาสไว้ว่า 

“เราเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟัง พูดเพื่อ

เป็นคติเพราะเรามันมีนิสัยอันนี้ พูดถึงนิสัย

ถ้าว่า “ดื้อ” มันดื้อจริงๆ แต่มันดีอยู่อย่างหนึ่ง

ที่ว่า ความดื้อที่ว่านี้ เราไม่เคยทำใครให้เดือด

ร้อน หมายถึงว่า จิตนี้มันจริงจัง ถ้าสมมุติไปใน

ทางที่ชั่วขาดสะบั้นจริงๆ เลย แต่ส่วนมากมัน

ไม่ไปนะ ทางที่ชั่ว ไม่เอนไปเลย เช่นฉก เช่นลัก 

ไม่เคยเลย แม้แต่เพื่อนฝูงคนใดที่นิสัยไม่ดี   

เราไม่คบนะ ถึงคบก็ไม่นาน นั่นมันเป็นอย่าง

นั้นนะ มันเป็นอยู่ ในใจนี้ มันชอบคบกับพระ  

กับอะไรไปตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส 

พรรษาที่ ๓   
(พ.ศ.๒๔๗๙) 

จำพรรษาที่วัดท่าช้าง๑  
(ปัจจุบัน วัดป่าคิรีวัลลิ์) 
ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา 

พรรษาที่ ๔-๕   
(พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๑) 

จำพรรษาทีว่ดัสทุธจนิดา  
ตำบลโพธิก์ลาง อำเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖   
(พ.ศ.๒๔๘๒) 

จำพรรษาที่วัดศาลาทอง   
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

อ้อ! อีกอย่างหนึ่งคือ เราเป็นคนชอบ

หัวเราะ หัวเราะเก่งนะ ถ้าในพระธรรมวินัย

ห้ามพระหัวเราะ เราก็คงจะบวชไม่ ได้ นี่ ไม่มี

ห้ามไว้นี่!” 

และด้วยอุปนิสัยทำอะไรทำจริงชนิด  

ขาดสะบั้นไปเลยเช่นนี้ เมื่อมาทางสายบาตร

ตามที่คุณตาได้ทำนายไว้ ธรรมะที่เป็นของจริง

อยู่แล้วจึงเข้ากับอุปนิสัยจริงของท่านได้อย่าง

สนทิใจกลายเปน็ความมุง่มัน่ทีจ่ะศกึษาเลา่เรยีน

และออกปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียว

เท่านั้น และด้วยความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป  

ดังกล่าวนี้ถึงกับทำให้ท่านเคยพูดเชิงทีเล่น  

ทีจริงกับโยมแม่ของท่านเองว่า 

แผนที่การจำพรรษา ฟังธรรม และบริเวณการธุดงค์ขององค์หลวงตาในช่วงนั้น 

ตั้งสัจอธิษฐานขอพบครูบาอาจารย์


๑
 ตามข้อมูลที่สืบค้นมาทั้งจากกัณฑ์เทศน์ การสอบถามครูบาอาจารย์ 

และบุคคลต่างๆ ในสถานที่จริง ในระหว่างพรรษาที่ ๓-๖ ยังไม่พบว่า  

องค์หลวงตาได้เมตตากล่าวชี้ชัดว่าปีใดจำพรรษาอยู่ที่ใด จึงสันนิษฐานว่า

องค์ท่านน่าจะพักจำพรรษาที่วัดท่าช้าง ๑ พรรษา วัดสุทธจินดา ๒ พรรษา

และวัดศาลาทอง ๑ พรรษา ตามลำดับ 

ที่ลำดับเช่นนี้ เพราะสันนิษฐานว่า เมื่อบวชทีแรกอ่านประวัติพระพุทธเจ้า

พระสาวกซาบซึ้งอยากออกปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ แต่ใจยังรักการเรียน   

จึงเริ่มต้นที่วัดท่าช้างก่อนเพราะเป็นวัดกรรมฐานที่ ไม่ไกลจากสถานที่เรียน

ปริยัติจนเกินไป อีกเหตุผลหนึ่งท่านเคยกล่าวว่าพักท่าช้างทีแรกฉันข้าวไม่อิ่ม 

(ชาวบ้านใส่บาตรข้าวเจ้า) ด้วย ๒ เหตุผลนี้จึงให้น้ำหนักการจำพรรษาที่นี่

ก่อนวัดศาลาทองและวัดสุทธจินดา จากนั้นองค์ท่านจึงได้ย้ายเข้ามา  

พักจำพรรษาที่วัดสุทธจินดา และวัดศาลาทองในที่สุด ซึ่งทั้งสองวัดนี้อยู่  

ห่างกันในระยะไม่ถึง ๒ กิโลเมตรเท่านั้น เมื่อยังต้องเรียนปริยัติที่สำนักเรียน

วัดสุทธจินดาอยู่ก็ไม่น่าจะพักในที่ที่ไกลออกไปนัก 

 พรรษาที่ ๑ -๒ พรรษาที่ ๓ พรรษาที่ ๔ -๕  พรรษาที่ ๖    

 อายุ ๒๑ -๒๒ ปี อายุ ๒๓ ปี อายุ ๒๔ -๒๕ ปี  อายุ ๒๖ ป ี

 (พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) (พ.ศ.๒๔๗๙) (พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)  (พ.ศ.๒๔๘๒) 

 วัดโยธานิมิตร    

 จ.อุดรธานี    

วัดท่าช้าง (วัดป่าคิรีวัลลิ์)  

ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ  

จ.นครราชสีมา 

วัดศาลาทอง  

ต.หัวทะเล อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 

วัดสุทธจินดา  

ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 

>> 

 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๗ พรรษาที่ ๘ 
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“แม ่ เสือ้ผา้ทีล่กูเกบ็ไวน้ัน้ เอาใหห้มูเ่พือ่น 

เอาให้พี่ ให้น้องนะถ้าเกิดตอนหลังคิดจะสึกมา 

จะหาถากเปลือกไม้เอามาใส่แทนหรอก”  

อย่างไรก็ดีแม้ ในตอนนั้นท่านจะเริ่มรู้สึก

จดืจางในทางโลกและยนิดีในเพศนกับวชมากขึน้ 

อีกทั้งยังมีอุปนิสัยจริงติดตัวมาแต่หากไม่มีบุญ  

ช่วยหนุนนำและเกิดมีอุปสรรคขัดขวางในช่วง

เวลานั้นขึ้นมา ท่านว่าความตั้งใจนี้ก็อาจต้อง

สะดุดลงได้เช่นกันดังนี้ 

“มันแปลกอันหนึ่งนะ ถ้าคิดจะเอาเมีย  

ทีไรมันปรากฏมีสิ่งขึ้นมากีดขวางๆ จนได้ หรือ

แมก้ระทัง่เราบวชแลว้กต็ามเถอะ ผูห้ญงิทีเ่รารกั  

กับพี่ชายเขาตามหาเรา แต่ไม่พบกัน เพราะเรา

ออกเดินทางไปก่อนแล้ว นี่ถ้าได้พบกัน มีหวัง

เราจะบวชมาจนทุกวันนี้ ไม่ ได้แน่ๆ มันคงจะ  

มัดคอติดกันไปเลย” 

ส่วนความรู้สึกเกี่ยวกับสตรีเพศทั่วไปนั้น 

ท่านก็ได้เคยเล่าไว้เช่นกันว่า 

จะบรรลุถึงจุดที่ท่านบรรลุหรือไม่ หรือว่า  

ทางเหล่ านี้ จะกลายเป็นขวากเป็นหนาม   

เป็นโมฆะและกลายเป็นความลำบากแก่ตน  

ผู้ปฏิบัติไปเปล่าๆ อีกประการหนึ่งก็สงสัยว่า 

“เวลานี ้มรรคผลนพิพาน จะมอียูเ่หมอืน

ครัง้พุทธกาลหรือไม่?”  

ท่านได้เก็บความสงสัยนี้ฝังอยู่ภายในใจ

เพราะไม่สามารถจะระบายให้ผู้ ใดฟังได้ 

และเข้าใจว่าคงไม่มี ใครสามารถแก้ ไข

ความสงสัยนี้ ให้สิ้นซากไปได้ แต่อย่างไร

ก็ตาม ท่านมีความรู้สึกเชื่อมั่นอย่างเต็มใจ  

ตามวสิยัของปถุชุนถงึการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้

และการตรสัรูเ้ปน็พระอรหนัตข์องพระสาวกทา่น 

จากนั้นจึงได้นึกตั้งสัจอธิษฐานว่า  

“ขอให้เราได้พบครูบาอาจารย์องค์ ใด  

องค์หนึ่ งมาชี้แจงในเหตุในผล เรื่องของ

มรรคผลนิพพานว่า ยังมีอยู่ด้วยเหตุนั้นๆ   

ให้เราได้ถึงใจเท่านั้นแหละ เราจะมอบกาย

ถวายตัวต่อครูบาอาจารย์องค์นั้นด้วย และเรา

จะมอบหัวใจเราลงสู่อรหัตผลนั่นด้วย ตายก็

ตาย ยังไม่ได้ก็ตามให้ตายอยู่ในสนามรบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความสงสัยดงักลา่วเปน็เหตุให้ท่าน  

มีความสนใจและมุ่งหวังที่จะพบหลวงปู่มั่น   

ภูริทัตโต อยู่เสมอ ทั้งๆ ที่ก็ยังไม่เคยพบเห็น

ท่านมาก่อนก็ตาม แต่เพราะได้ยินชื่อเสียงของ

ท่านมานานแลว้ตัง้แตต่อนเดก็สมยัทีห่ลวงปูม่ัน่

มาจำพรรษาอยู่ทางอำเภอบ้านผือ จังหวัด

อุดรธานี ในปี พ.ศ.๒๔๖๒ และ พ.ศ.๒๔๖๗ จึง

ทำให้รู้สึกเชื่อมั่นอยู่ลึกๆ ภายในใจว่าหลวงปู่

มั่นจะสามารถไขปัญหานี้ ให้กระจ่างได้ 

  

อดอาหารดัดความหิว

  

ระยะแรกที่มาถึงจังหวัดนครราชสีมา 

ท่านมาพักที่วัดท่าช้างก่อน ชาวบ้านที่นี่  

ใส่บาตรข้าวเจ้าทำให้ท่านฉันไม่อิ่มท้องดังนี้ 

“...เหตุที่จะได้ดัดเจ้าของให้รู้ เหตุรู้ผล  

รู้หนักรู้เบากัน ก็เพราะตอนที่ธาตุขันธ์มันกำลัง

รุนแรง ฉันข้าวเจ้าเสียด้วย ข้าวเจ้ามันไม่ค่อย

อยู่ท้องนานแหละเพราะเราไม่เคย ถ้าเคยก็  

ไม่เป็นไร อยู่โคราช วัดท่าช้างเป็นวัดกรรมฐาน 

เราลงไปทีแรกก็ไปอยู่วัดท่าช้าง ฉันเท่าไรมันก็

ไม่อิ่ม จนกระทั่งรำคาญนะเราก็ดี เพราะเรา  

มุ่งธรรมนี่แต่ธาตุขันธ์มันไม่ ได้สนใจกับอรรถ  

กบัธรรมอะไรกบัเรา ลิน้ปากไมส่นใจอรรถธรรม

อะไรกับเรา มันมีแต่จะเอาท่าเดียว ฉันลงไป

เท่าไรก็ไม่พอไม่อิ่ม เอามันอีก ‘เอ้า ฟาดมันลง

ไปให้มันอิ่มจนกระทั่งไม่มีท้องใส่’ 

“ออกบวชทีแรกอะไรงามหมด ขึ้นชื่อว่า  

ผู้หญิง ขึ้นชื่อว่าสาวๆ ชอบทั้งนั้นแต่ ไม่หนัก

เหมือนความที่จะไปนิพพาน สะเทือนปึ๋งเข้าไป  

ก็ซัดกันเรื่อยนะ อันนั้นลบอันนี้ขึ้น ซัดกัน  

เรื่อยนะ” 

เมื่ อ ไม่ ปรากฏสิ่ ง ใดขึ้ นมากี ดขวาง   

กลับเพิ่มพูนความเชื่อความเลื่อมใสในธรรม  

คดิอยากบำเพญ็ตนใหเ้ปน็พระอรหนัตต์ามเสดจ็  

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มากกว่า แต่สิ่งที่

เป็นอุปสรรคแก่ท่ านในระยะเริ่ มต้นก็คือ  

เกิดความลังเลสงสัยว่า ปฏิปทาแนวทาง  

การปฏิบัติที่ เ ราดำเนินตามท่านเหล่านั้ น  

	 	 สมณะ	๔	ประเภท	

 

“...สมณานญัจ	 ทสัสนงั	 เอตมัมงัคลมตุตมงั   

การเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจ เป็นมงคล  

อันสูงสุด ..   

คำว่า “สมณะ” ตามหลักธรรมที่ท่านแสดง

ไว ้ม ี๔ ประเภท สมณะที ่๑ ไดแ้ก ่พระโสดาบนั  

สมณะที่ ๒ ได้แก่ พระสกิทาคามี สมณะที่   

๓ ได้แก่ พระอนาคามี สมณะที่ ๔ ได้แก่   

พระอรหันต์...”  
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ก็หยุดกึ๊กเลยไม่ เอา จนกระทั่งถึงกำหนด  

ถึงมาฉัน มันไม่เห็นตายนี่นะ แน่ะ จากนั้นมา  

ก็พอฟัดพอเหวี่ยง ถึงจะหิวจะอะไรธาตุขันธ์  

มันจะดื่มอย่างเดิมก็ตาม ทีนี้จิตใจก็ปล่อยกังวล

ได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้ว นี่มันเป็น

เรื่องของธาตุของขันธ์กำลังดูดดื่มมันเป็น  

อย่างนั้นๆ เราอดแล้วเท่านั้นวันเท่านี้วัน  

ไม่เห็นตาย 

พูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นมันหิวเอานัก

เอาหนา วันหนึ่งสองวันมันหิวมาก พอจากนั้น

ไปแล้วก็ค่อยเบาลงไป จนกระทั่งถึงกำหนด  

วันฉันก็ ไม่ เห็นหนักหนาอะไรพอจะให้ล้ม  

ให้ตาย อันนี้เราฉันให้มันอยู่ทุกวันๆ แล้วฉัน

ขนาดอิ่มแล้วมันยังจะตายก็ ให้มันตายไปซี 

เหมอืนกบัคนหมดกงัวล ... ยงัไงกข็อใหมุ้ง่อรรถ

มุ่งธรรมเป็นสำคัญ ให้ฝังอยู่ภายในจิตใจอย่าให้

เอนเอียง สิ่งภายนอกที่ เกี่ยวกับเรื่องธาตุ  

เรื่องขันธ์ ให้เป็นอันหนึ่ง อย่าถือสิ่งเหล่านั้น  

เป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรม จิตใจจะค่อยเป็นไป และ

ให้เข้มงวดกวดขัน  

สิ่งใดที่จิตชอบ ๙๙% เป็นกิเลสถ้าเป็นจิต

เราธรรมดา มักจะชอบในสิ่งที่เป็นภัย แต่ถ้า  

จิตมีธรรมขึ้นเป็นลำดับๆ นั้นอาจจะมีชอบ

หลายดา้น อาจหมนุเขา้มาชอบในธรรมภายนอก  

ที่ยังชำระกันไม่ ได้ ใจก็มีลักษณะชอบ แต่ก็  

รูส้กึตวัและพยายามแก้ ไขไปโดยลำดบั จนกระทัง่

ความชอบเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารจางไปๆ 

จนกระทั่งความรู้สึกชอบทั้งหลายหมุนไปทาง

ธรรมะล้วนๆ จากนั้นใจก็สบาย แรงของโลก  

ไม่ดึงดูดจิตใจได้ มีแต่จิตใจดึงดูดกับธรรม   

หมุนกันไปเลย…” 

 

ปรากฏว่ามันเต็มอัดเลย ขนาดนั้นอัดลง

ไปแล้วมันยังไม่หยุดความหิวความอยาก   

ยงัอยาก เอาขา้วเปลา่ๆ มาฉนัมนักห็วานไปเลย   

‘เอ๊ มันทำไมจึงเป็นอย่างนี้น่ารำคาญนะ’ 

ออกจากนั้นก็ไปล้างบาตร ล้างบาตรกลับ

มาเช็ดบาตรยังไม่เข้าถลก หิวข้าวอีกแล้ว ‘หือ

มันทำไมจึงเป็นอย่างนี้’ นี่นะต้นเหตุจะดัดกัน  

ก็ให้กินมาสักครู่นี้แท้ๆ ยังไม่ถึง ๓๐ นาทีเลย 

อิ่มออกมานี้มาล้างบาตรเช็ดบาตร ยังไม่ได้เข้า

ถลกเลยทำไมถึงอยากอีกแล้ว ตั้งแต่นี้ ไปถึงวัน

พรุ่งนี้เช้าก็ ๒๔ ชั่วโมง มันทำไมมันเก่งนักเหรอ 

‘เอ้า ลองดูมันจะตายจริงๆ เหรอ ไม่ได้

กินมันจะตาย จะลองดูสัก ๖ - ๗ วัน’ 

เอาเลยที่นี่ดัดมัน ตัดสินใจปุ๊บลงไป ตาย  

ก็ตาย ช่วง ๗ วันนี้มันจะตายเพราะไม่กินข้าว

เอาใหเ้หน็เสยีทวีะ่ จะทดลองดใูหรู้ค้วามหนกัเบา

ของธาตุของขันธ์ มันจะเป็นไปขนาดไหน   

โบสถ์และซุ้มประตู วัดป่าคีรีวัลลิ์ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา (ปัจจุบัน) 
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เอื้อเฟื้อ
มีน้ำใจ

 

ระยะต่อมาท่านมาศึกษาปริยัติอยู่กับ  

พระราชกวีซึ่ งภายหลังดำรงตำแหน่งเป็น

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร) เป็น

อาจารย์ผู้สอนทางด้านปริยัติ ท่านกล่าว  

ยกย่องเสมอๆ ว่า 

“...สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์ (พมิพ ์ ธมัมธโร) 

ท่านเป็นพระนักเสียสละ ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว 

เราอยู่กุฏิเดียวกับท่าน เป็นผู้ดูแลของทุกสิ่ง  

ทุกอย่างของท่าน เป็นผู้สั่งจับสั่งจ่ายสั่งเก็บ

อะไรๆ ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงรู้จักท่านได้ดี 

ท่านมีเท่าไหร่ให้หมด ท่านเด่นมากในทางเป็น  

นกัเสียสละ… 

เราอยู่กับท่านเวลาเรียนหนังสือ ท่านเป็น

ผู้สอนฝ่ายบาลี ให้เรา ขณะเรียนหนังสืออยู่   

ถ้าเราทราบว่ามีพระกรรมฐานท่านมาอยู่ในวัด 

หรอืมาอยูท่ี่ไหนๆ เราจะตอ้งเขา้ไปหาทา่นจนได ้

เวลาฟงัธรรมะกรรมฐานรูส้กึวา่ธรรมะมนักลอ่มใจ

เคลิ้มไปเลย เราจะเป็นนิสัยอย่างนั้น...” 

ที่นี่มีการจัดแบ่งพระเณรออกเป็นคณะ 

คณะของท่านมีเจ้าคุณอาจารย์เป็นหัวหน้าคณะ

แต่เจ้าคุณมอบให้ท่านเป็นผู้ช่วยดูแลคณะ 

ภาระหลายประการจึงตกมาถึงท่านนอกเหนือ

จากภาระการเรียน เป็นที่ทราบกันดี ในหมู่  

พระเณรถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อไม่ตระหนี่  

ถีเ่หนยีวของทา่น เมือ่มจีตปุจัจยัไทยทานเขา้มา

มากน้อย ท่านจะแบ่งปันสิ่งของต่างๆ ออก  

แจกจ่ายพระเณรอย่างทั่วถึงหมด เหตุนี้เอง

ทำให้คณะของท่านมีพระเณรมาอยู่ด้วยจำนวน

มาก ซึ่งท่านเคยกล่าวไว้ ดังนี้ 

“…ตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มน้อย เราไปอยู่

วดัไหน หากสมภารตระหนี ่เราอยู่ไม่ไดน้ะ มนัคบั

หัวอก เราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ใช่พูดเล่นนะ 

เรียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน คณะ

ของเรานี้มีเรามีเขาที่ ไหน ของตกมาหาเรานี่ 

พระเณรนี้รุมพรึบเดียวหมดเลย 

นั่นแหละเป็นอันเดียวกันมาตลอด เรียน

หนังสือก็เป็นอย่างนั้น ไม่เคยว่านี่เป็นของเรา

นั้นเป็นของท่าน... เหมือนครัวเรือนเดียวกัน... 

เราไปไหนมา ได้ของมากน้อย พระเณรนี้พรึบ

เดียวหมดเลย  

พระเณรแย่งกัน  

ก็เหมือนกับเราอยู่ ใน

ครัวเรือน คือแย่งกัน

ในฐานะพระเณรในวัด

แยง่กนัแบบพระ วา่งัน้ 

แ ย่ ง แ บ บ ฆ ร า ว า ส   

แย่งแบบพ่อแม่กับลูก

ในครอบครวัเปน็อยา่งหนึง่ 

การแยง่กนัมหีลายประเภท 

นี่แย่งแบบพระมันก็น่าดู 

ดูด้วยความตายใจ พออะไร

มานี้ตายใจแล้ว พรึบ

เลย… 

ไม่เคยเก็บไม่เคย

สั่งสมแต่ไหนแต่ไร คณะ

ของเราช่วงเรียนหนังสือ  

จึงมีพระเต็มไปหมด เราไป

อยู่ที่ ไหนคณะของเราจะมาก

ที่สุด มากกว่าเพื่อน ลูกศิษย์  

  ลูกหาเพื่อนฝูงเต็มไปหมด...   

   เพราะความเสียสละ…” 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิมว่า พิมพ์ แสนทวีสุข เกิดเมื่อวันที่   

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา   

ที่บ้านสว่าง  ตำบลสว่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

การบรรพชาและอุปสมบท  เบื้องแรกได้บรรพชาเป็นสามเณร   

ที่วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๕๗  ได้อุปสมบท ณ อุทกุกเขปสีมา ในลำน้ำมูล ที่ท่าบ้านโพธิ์ตาก ตำบลพิบูล อำเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์   

(ติสโส อ้วน) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ พระราชมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศาสนดิลก (ชิต เสโนเสน)   

เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีฉายาว่า ธัมมธโร 

สมณศักดิ์    

พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นพระราชาคณะสามัญที่ พระญาณดิลก ในรัชกาลที่ ๗ 

พ.ศ.๒๔๘๙  เป็นพระราชาคณะเสมอชั้นราชในนามเดิม ในรัชกาลที่ ๘ 

พ.ศ.๒๔๙๐  เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชกวี ในรัชกาลที่ ๙ 

พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพโมลี  

พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปิฎก  

พ.ศ.๒๕๐๔  เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏที่ พระพรหมมุนี  

พ.ศ.๒๕๐๘  เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  

มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๗ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	(พิมพ์	ธัมมธโร)	
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เจ้าคุณนักเสียสละ

 

ท่านให้ความเคารพนับถือเจ้าคุณอาจารย์

อย่างสูง ไม่เพียงเพราะเจ้าคุณฯ เป็นอาจารย์

สอนปริยัติธรรมให้เท่านั้น แต่ด้วยคุณธรรม

ของท่านเจ้าคุณฯ เฉพาะอย่างยิ่งความเป็น 

“นักเสียสละ” เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องกล่าวถึงอยู่

เสมอๆ อย่างไม่มีวันลืมเลือนได้เลย ดังนี้ 

“…เรายังได้คิดถึงสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 

(พมิพ ์ธมัมธโร) เปรยีญ ๖ ประโยคนัน่ ทา่นเปน็  

นักเสียสละนะ เราเคยอยู่ด้วยแล้ว ถึงไหน

ถึงกัน... ท่านไปไหนมานี้ พระเณรรุมพรึบเลย  

หมดเลยๆ ท่านเป็นนักเสียสละ ไม่สนใจ

ได้มาเท่าไหร่ บทเวลาท่านจะพูด ท่านก็พูด  

ของท่าน พูดเฉยๆ เอาของมาเต็มอยู่นี่ มันมีผ้า

ไหมดีๆ อยู่ มาจากเมืองอุบล ผ้าไหมผ้าอะไร

เขาทอมาถวายท่าน พอมาถึงท่าน  

‘เออ… ผ้าไหม ให้ระวัง ให้รีบเก็บนะ 

เดี๋ยวอีตา...จะมาเอาหมดนะ’  

อีตา...นี้

เปน็มหาและเปน็หลาน

ของท่านเอง  ท่านบอก    

‘ให้รีบเอาไปซะ ของไหนดีๆ เดี๋ยวมันเอาไป

หมด’ ว่าเท่านั้นแหละ แล้วไม่เคยพูดถึงอีกเลย 

มเีทา่นัน้ นีเ่รยีกวา่คำพดูตดิปากเฉยๆ ทา่นไม่ได้

พูดด้วยความหึงหวง  

ความหมายกค็อืวา่ เอาไวเ้ผือ่วา่มนัจำเปน็ 

องค์ ไหนที่ควร ท่านจะสั่งจัดให้เลย นี่เรียกว่า 

นักเสียสละ เราเทิดที่สุดเลย… เพราะนิสัยท่าน

กับนิสัยเราเข้ากันได้ปุ๊บ ปุ๊บ เลย เราฝังลึกแล้ว

ว่าท่านคือนักเสียสละ นี่องค์หนึ่งที่เป็นพระ  

นกัเสยีสละ ทา่นไมม่ ีไดม้าเทา่ไหรห่มด ไมม่เีหลอื 

หมด หมดเลย…” 

ท่านกล่าวยกย่องน้ำใจของท่านเจ้าคุณ

อาจารย์ว่า เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ไม่สั่งสม 

และไมต่ระหนีถ่ีเ่หนยีวในจตปุจัจยัไทยทานตา่งๆ 

เลย มีแต่นำออกจ่ายแจกแก่บรรดาลูกศิษย์  

ลูกหาพระเณรเสมอมา ท่านเจ้าคุณฯ เคยสั่งให้

นำของจำนวนมากออกทำสลาก และให้พระเณร

ทุกรูปได้จบัสลากแบง่ปนักนั  

ทา่นเจา้คณุก็ไมเ่คยใหค้วามสนใจในสิง่ของ

เหล่านั้นเพื่อตัวเองเลย ฉะนั้นในคราวหนึ่ง  

ท่านอยากให้ท่านเจ้าคุณฯ ได้ ใช้ของดีๆ บ้าง 

จึงได้แอบเอาจีวรชุดหนึ่งแยกเก็บไว้ต่างหาก 

เพื่อมิให้นำมาติดสลากร่วมด้วย คิดไว้ในใจว่า

จะเปลี่ยนถวายใหม่ให้ท่านเจ้าคุณบ้าง 

ต่อมาภายหลังท่านเจ้าคุณฯ ได้สังเกต

เห็นจีวรชุดนี้ยังคงเก็บอยู่ ในตู้เช่นเดิม   

จึงถามท่านทันทีว่า 

“ทำไมไม่ได้นำจีวรชุดนี้ ไปจับสลาก

แจกให้พระเณร?”   

ท่านให้ เหตุผลเป็นอุบายแก่ท่าน  

เจ้าคุณเพื่อจีวรชุดดีนี้จะได้เก็บรักษาไว้เป็นของ

ท่านเจ้าคุณต่อไปไม่ถูกสั่งให้นำออกแจกจ่ายไป

ทางอื่นเสียว่า 

“เพราะในบางคราว จวีรของเจา้คณุอาจารย์

อาจชำรุดเสียหายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่น   

ไฟไหม้ หรือหนูกัด ก็จะมีเปลี่ยนได้ทันทีครับ

กระผม”   

คำตอบนี้ทำให้ท่านเจ้าคุณต้องจำยอม

ด้วยเหตุผล  

 

เรียนปริยัติ
แอบปฏิบัติ

 

บรรยากาศการเรียนหนังสือของท่าน  

ที่นครราชสีมาในครั้ งนั้น มักมี เหตุ ได้ เข้า

กรุงเทพฯ อยู่บ่อยๆ และเมื่อต้องโดยสารรถไฟ

ก็ต้องยอมอดอาหารในวันนั้นเลยทีเดียว  

“...ตอนเรียนหนังสือ เราไปเรียนที่โคราช 

แลว้เกีย่วขอ้งกบักรงุเทพฯอยูเ่สมอ ไปกรงุเทพฯ 

จากกรุงเทพฯ มาโคราช ไปมาบ่อยด้วยรถไฟ 

คือตอนก่อนไม่มีรถยนต์ ทางถนนรถยนต์ ไม่มี 

มีแต่รถไฟ รถไฟเขาก็ไปตามเวลาเช่นตอนเช้า 

ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ซึ่งมีรถเต็มถนน ไม่ว่ารถไฟ 

รถยนต์เต็มถนน มันไม่มีนะ ถ้าไปไม่ทันเวลาไม่

ได้ นี่เราก็ไป คือออกจากโคราชแต่เช้า รถไฟ

ออก คือว่าต้องเสียสละแหละ (ไม่ฉัน) ตอนเช้า  

ก็ตอนเช้า 

บางส่วนของหนังสือปริยัติที่

องค์ท่านเก็บรักษาไว้ >> 
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<< บัญชีรายชื่อหนังสือปริยัติ ที่องค์หลวงตา  

จัดทำรายการด้วยตนเอง  
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นี่อันหนึ่งมันก็แปลกๆ อยู่นะ ไปนั่ง คือ  

วันนี้มาเรียกว่าตั้งใจเสียสละไม่ฉัน  

อยู่ในรถไฟมนัมเีทวดาอยูน่ัน้จนได ้ เทวบตุร

เทวดามี เราก็นั่งอยู่ ในนั้นไม่สนใจ เขาก็รู้นี่  

พระท่านฉันตอนเช้าตอนอะไร ก็เขารู้เรื่อง  

ของพระนี่ เราก็นั่งของเราเฉย  

แล้วอยู่ๆ เขาเอาจานเอาอะไรในรถไฟ   

ตู้ เสบียง เทวบุตรเทวดาอยู่ ในนั้น เขาไป  

สัง่อาหารในตูเ้สบยีงเอามาถวายเตม็ไปหมดเลย 

วัดสุทธจินดา ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๗๗๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

อยู่ใจกลางเมือง มีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๙ ตารางวา  

ประวัติความเป็นมา	

พ.ศ.๒๔๖๗ คณะขา้ราชการทหารพลเรอืนและพอ่คา้คหบด ีซึง่มพีระยาเพช็รปาณ ี(ดัง่ รกัตประจติร) 

สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาเป็นประธาน ได้ปรึกษากันว่า เมืองนครราชสีมาเป็นหัวเมืองเอก  

ในภาคอีสาน การพระศาสนายังไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนบางมณฑลที่เจริญแล้ว เนื่องจากเจ้าคณะ

มณฑลมิได้สถิตอยู่ที่มณฑล ควรจะอาราธนาเจ้าคณะมณฑลให้มาสถิตอยู่ประจำเมือง จึงมีความเห็น

ชอบพร้อมกันว่าควรจะรวมวัดสมบูรณ์จิ๋วสีมารามกับวัดบรมจินดา ให้เป็นวัดเดียวกัน และสร้างสรรค์

ขึ้นใหม่ให้สวยงาม ควรเป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง สมเป็นวัดที่สถิตของพระมหาเถระ ครั้นปรึกษาตกลง

กันแล้ว จึงมีใบบอกลงไปกราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงอนุโมทนา ประธานอนุญาตให้จัดการไปตามประสงค์ และทรงประทานนาม

วัดที่จะสถาปนาขึ้นใหม่นี้ว่า "วัดสุทธจินดา" 

พ.ศ.๒๔๗๑ นี้ ท่านเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา ได้เป็นผู้สั่ งการคณะมณฑลอุดรอีก  

ตำแหน่งหนึ่ง วัดสุทธจินดาจึงเป็นแหล่งบริหารคณะสงฆ์ทั่วภาคอีสาน งานคณะและงานวัดมีมากขึ้น 

ท่านจึงขอพระธรรมปิฎก (พิมพ์ ธัมมธโร) เมื่อครั้งเป็นพระเปรียญอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร มาเป็นผู้ช่วย

เจ้าคณะมณฑลฯ อีกผู้หนึ่ง การศึกษานักธรรมและบาลีซึ่งเริ่มมาแต่รวมวัด ก็เจริญขึ้นโดยลำดับ  

พ.ศ.๒๔๘๕ เนื่องแต่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมื่อเป็นเจ้าคณะมณฑลฯ พิจารณาเห็นมานานแล้ว

ว่าทางภาคอีสาน ก็มีของเก่าโบราณไม่น้อย ควรมีหอพิพิธภัณฑ์สำหรับภาค รวมของเก่าไว้เป็นที่ศึกษา

ของกุลบุตรภายหลัง และได้รวบรวมของเก่าเพื่อการนี้อยู่มากแล้ว  

เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา	

๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) 

๒. พระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร) 

๓. พระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล) 

๔. พระเทพสุธาจารย์ (โชติ คุณสัมปันโน) 

๕. พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณปาโล) 

๖. พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินธโร) 

 

วัดสุทธจินดา	

คือเราก็เหมือนว่าตัดสินใจไม่ ได้ฉันละวันนี้ 

ตั้งใจไม่ฉันละ ที่ไหนได้เต็มเลย แน่ะ มันแปลก

อยู่นะ...” 

อย่างไรก็ดีเมื่อว่างจากการเรียนท่านจะ

พยายามหลบหลีกจากหมู่เพื่อนที่เรียนหนังสือ

ด้วยกัน โดยแอบนั่งสมาธิ ในกุฏิคนเดียว   

หรือ เดินจงกรม ในช่วงเวลาดึกๆ อยู่เสมอ 

ด้วยเกรงผู้อื่นจะพบเห็นอันทำให้ท่านเกิดความ

เก้อเขินในการปฏิบัติ ท่านเล่าแบบขบขัน  

ถึงเหตุผลที่ต้องแอบหลบเพื่อนมาภาวนา ดังนี้ 

75

หนังสือปริยัติที่องค์หลวงตาลงลายมือชื่อและวันที่ไว้ 

รถจักรไอน้ำปี พ.ศ.๒๔๗๔ - ๒๔๘๙ 

เป็นรถไฟสายนครราชสีมาที่ใช้ ในสมัย

ที่องค์หลวงตาต้องไปทำธุระ  

ที่กรุงเทพฯ 
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“…เราภาวนาอยู่ทุกวันนี่ เรียนหนังสือ  

เราไมเ่คยละนะ หากไมบ่อกใครใหรู้ ้ เพราะอยูก่บั

พวกลิงด้วยกัน ถ้าไปภาวนาเดี๋ยวมันมาพูด  

แหย่กัน บางทีไปแอบเดินจงกรมตอนดึกๆ 

เงียบๆ แล้วเพื่อนฝูงก็เดินผ่านมาเจอเข้าเขา

ถามว่า ‘ทำอะไร?’ 

 เราเผลอบอกไปว่า ‘เดินจงกรม’ 

‘โฮ้ ! จะไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้เชียว

หรือเพื่อน? คอยกันหน่อยน่ะ คอยกันเสียก่อน 

เรียนจบแล้วค่อยไปด้วยกัน’ เขาพูดหยอกล้อ

กันเล่น นั่นน่ะ พวกเดียวกันมันพูดกันได้นี่นะ 

จะว่าไง ไม่ถือสีถือสากัน ‘นี่ จะไปสวรรค์

นิพพานนะนี่ พวกเราอย่าไปกวนท่านนะ ท่าน

กำลังเตรียมจะไปสวรรค์ นิพพาน’ ต้องมี  

แหย่กันอยู่อย่างนั้น  

ตั้งแต่นั้นมาเข็ด เวลามาเจอกันกลางคืน 

ขณะเรากำลังเดินจงกรม มีพระเพื่อนเดินมา 

ถามว่า ‘ทำอะไร เดินทำไม?’ 

‘โอ้ย! ผมเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งดูหนังสือ

เหนื่อย จึงออกมาเดินเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง’ 

เราต้องตอบอย่างนี้จึงผ่านไปได้ เพราะฉะนั้น

จึงไม่ ให้รู้ นั่งภาวนาเฉยไม่ให้รู้นะ ปิดประตู   

เราไม่ให้เห็น ถ้าออกมาก็เป็นลิงเหมือนเขาเสีย 

ถ้าเข้าในห้องเป็นแบบนั้น กลางคืนดึกๆ   

ออกมาเดินจงกรม มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไง

หากบอกใครไม่ ได้ อย่างนี้ ไม่บอกใครเลย 

เพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันก็ไม่บอก เป็นลิงไปกับเขา

เสียอย่างนั้น 

ทางภาคปฏิบัติละเอียด ภาคปริยัติ  

หยาบกวา่กนั หากอยู่ในขอบเขตของหลกัธรรม-

วินัยด้วยกัน เวลาเราเรียนหนังสืออยู่นี้ทำตัว

เหมือนไม่เคยภาวนา เก็บเงียบเลย แต่อันหนึ่ง

มันฝังอยู่ลึกๆ ไม่จืดจาง มันรักมันสนิทมันติดใจ  

ในเรือ่งกรรมฐาน เรือ่งมรรคเรือ่งผลเรือ่งนพิพาน

จากทำกรรมฐานจากการภาวนา หากไมแ่สดงตอ่

ใครให้ทราบ…” 

ในช่วงที่ท่านกำลังเรียนหนังสืออยู่นี้   

ทางบ้านเริ่มเกิดความสงสัยเกี่ยวกับความคิด  

ที่จะลาสิกขาของท่านว่าคิดอย่างไรบ้าง ดังนั้น

ในคราวที่ท่านบวชได้ ๔ พรรษา มีโอกาสเดิน

ทางกลับไปเยี่ยมบ้าน โยมพ่อจึงได้ถามขึ้นมาว่า 

“ไม่อยากสึกบ้างเหรอ” 

ครั้งนั้นพระลูกชายได้แต่นั่งนิ่งไม่ตอบว่า

อะไร แต่ในใจของท่านขณะนั้นคิดว่า 

“ไอ้เรื่องสึกนี้ ไม่คำนึง มีแต่หมุนตัวเข้า  

สู่ธรรมของพระพุทธเจ้า”  

 
 

 

      

ท่านกล่าวว่าท่านใช้ชีวิตการเรียนหนังสือ

อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา คือ วัดท่าช้าง ตำบล

ทา่ชา้ง ๑ ป ีวดัสทุธจนิดา ๒ ป ีและวดัศาลาทอง 

ตำบลหัวทะเล ๑ ปี รวม ๔ ปี มี โอกาส  

ออกปฏิบัติกรรมฐานระหว่างพักเรียนหนังสือ

ดังนี้ 

“...เราอยู่ โคราชมาหลายปี .. ท่าช้าง  

ปีหนึ่ง แล้วก็วัดสุทธจินดาในโคราชเอง ๒ ปี 

วัดศาลาทอง ๑ ปี .. เที่ยวแหลกหมดเลย   

แต่ก่อนอำเภอมีน้อย เดี๋ยวนี้เขาตั้งอำเภอใหม่ 

เลยไม่ทราบว่าอยู่ที่ ไหนๆ .. เรียนหนังสือก็มา

อยู่ที่นั่น แต่ก่อนดูเหมือนจะไปทุกอำเภอละมัง 

ทีนี้ เวลาเขาตั้งอำเภอใหม่นี้ เลยไม่ทราบว่า

อำเภอไหนบ้างนะ .. อำเภอจักราชนี่ตั้งทีหลัง 

ตั้งทีหลังหลายอำเภอ ที่มีดั้ งเดิมก็อำเภอ

ปักธงชัย สีคิ้ว สูงเนิน ปากช่อง มีมาดั้งเดิม .. 

วัดป่าแถวนั้นไปหมดนั่นแหละ ขึ้นชื่อว่าวัดป่า

อยู่ที่ ไหนหลวงตานี้ต้องถึงหมดเลย มันเป็น

อย่างนั้นนิสัยกรรมฐานมีอยู่เป็นประจำตลอด

เลยนะ รักกรรมฐานมาก 

ซุ่มฟังธรรมพระปฏิบัติ


ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดาในปัจจุบัน 
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บรรพชาและอุปสมบท เมื่ออายุ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ในสำนัก  

พระอุปัชฌาย์ ป้อง ณ บ้านหนองขอน ตำบลหัวตะพาน อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี   

เมือ่อายคุรบบวช ไดอ้ปุสมบทเปน็พระภกิษ ุณ พทัธสมีาวดัสทุศันฯ์ อำเภอเมอืง  จงัหวดัอบุลราชธาน ีเมือ่  

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๒ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) สมัยเมื่อดำรงสมณศักดิ์เป็น

พระศาสนดิลก เจ้าคณะมลฑลอีสาน เป็นพระอุปัชฌาย์ นับว่าเป็นสัทธิวิหาริกอันดับ ๒ ของสมเด็จ  

พระมหาวีรวงศ์ พระมหาเสน ชิตเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดทัศน์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ เหตุที่ ได้จูงใจให้ท่านออกเที่ยวธุดงค์เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน

นั้น สาเหตุด้วยได้คำนึงถึงพระพุทธศาสนาว่า หมดเขตสมัยมรรคผลธรรมวิเศษแล้วหรือว่ายังมีหนทาง

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบในพทุธศาสนาอยู ่ ในระหวา่งพรรษา ป ี พ.ศ.๒๔๕๘ ไดพ้บกบัพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตัตเถระ   

ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี ทราบว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อได้ศึกษากับท่าน  

จนได้ความแน่ชัดว่าหนทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีอยู่ จึงได้ตกลงใจออกเที่ยวธุดงค์หาที่วิเวกเพื่อเจริญ

สมถวิปัสนากรรมฐานตั้งแต่นั้นมา พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๓ ได้จำพรรษาวัดป่าสาลวัน 

สมณศักดิ์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า 

พระญาณวิสิษฏ์ สมิทธิวีรจารย์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐ 

มรณภาพ อาพาธด้วยมะเร็งเรื้อรังในกระเพาะ ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔   

เวลา ๑๐.๒๐ น. ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา สิริอายุรวม ๗๓ ปี 

หลวงปู่สิงห์	ขันตยาคโม 

(จากซ้าย) หลวงปู่ฝั้น อาจาโร  หลวงปู่มหาปิ่น ปัญญาพโล  หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม 

หลวงปู่คำดี ปภาโส  
จะเรียกว่าพระโคราชเราจะผิดไปไหน   

อยู่โคราชเวลาหยุดเรียนหนังสือก็เข้าป่า เข้าไป

หลายแห่ง แต่ก่อนกลางดงไม่มีบ้านมีเรือน

อะไรละ มีแต่พวกกอไผ่ เขาพริก เราไปเที่ยว

ทางนู้น ไม่มีบ้านมีเรือนแต่ก่อน มีเท่านั้นแหละ 

พอว่างๆ ก็ไปเที่ยวกรรมฐาน ชอบกรรมฐาน

อยู่นะ เรียนหนังสืออยู่กรรมฐานไม่ เคย  

ปล่อยวางนะ ไปอยู่ที่ ไหนก็เหมือนกันพอว่าง

ออกแล้ว พอว่างปิดโรงเรียนปั๊บนี่ออกเลย  

ไปเที่ยวกรรมฐาน ... เข้าป่าเข้าเขาไปเรื่อยๆ ... 

เราเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ก็ เรียน ออกปฏิบัติ  

กรรมฐานไปทางเขาใหญ่ ป่าเขาทางอำเภอ

ปักธงชัย ที่ ไหนไปทั้งนั้น ไปเที่ยวภาวนาเวลา

ว่าง คือเวลาหยุดโรงเรียน...” 

รูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  

(ติสโส อ้วน) ปฐมเจ้าอาวาส 

หลวงปูส่งิห ์มนีามเดมิวา่ สงิห ์บญุโท เกดิเมือ่วนัที ่๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๒ 

เวลา ๐๕.๑๐ น. ตรงกบัวนัจนัทร ์ขึน้ ๗ คำ่ เดอืน ๓ ปฉีล ูณ บา้นหนองขอน 

ตำบลหัวตะพาน อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้องร่วมกัน   

๗ คน ท่านเป็นคนที่ ๔ และพระมหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นคนที่ ๕  
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หมู่ เพื่อนใครไม่ ไปเราไม่สนใจกับใคร   

ถ้าวันไหนท่านประชุมฟังธรรมตรงกับวันที่  

เราว่างจากการเรียนเราก็ ไป ไปบ่อย .. ถ้า  

วันไหนว่างจากนั้นอีกก็จะไปเข้าป่าไปทางวัด

ป่าดงขวางอยู่ทางตะวันออกของวัดป่าสาลวัน 

สงัดดีไปพักอยู่ที่นั่น ไปภาวนา .. แต่บอกว่า  

ไปภาวนาไม่ได้นะ ต้องบอกว่าไปดูหนังสือบ้าง

ความจรงิคอืไปภาวนา .. ทา่นอาจารยส์งิหย์งัชม

ให้พระเณรฟัง อาจารย์คำดีก็ได้ฟังอยู่ด้วยว่า  

‘พระหนุ่มองค์นี้สำคัญนะ ภาวนาดีนะ’ 

และท่านยังไปเล่าให้พระฟังอีกด้วยว่า 

‘มานั่งฟังเทศน์เหมือนหัวตอ นั่งตรงแน่วไม่เอน

ไม่เอียง มาแล้วมานั่งข้างหน้า เทศน์จบแล้ว

หายเลย (ไม่คุยกับใคร)’ เพราะเราไปฟังเทศน์

วัดป่าสาลวัน สถานที่ตั้งแห่งกองทัพธรรม 

วัดป่าสาลวัน ในอดีตและปัจจุบัน 

สำคัญมาก จะมีมากมีน้อยไม่สำคัญ สำคัญ  

ใหส้มำ่เสมอ มมีากมนีอ้ยแจกใหเ้สมอกนั เราเปน็

พระหนุ่มพระน้อยได้ ไปรับความเสมอภาค  

กับท่านในสองสำนักนี้ฝังใจไม่ลืมนะ .. น่าชม   

มีมากมีน้อยก็เถอะถ้าลงความเสมอภาคได้  

เข้าไหนเป็นธรรมอบอุ่นด้วยกัน ตายใจกันได้ 

เห็นแก่ ได้เห็นแก่กินดูไม่ ได้นะ เข้ากันไม่สนิท 

ถ้าลงมีเท่าไรถึงไหนถึงกันให้สม่ำเสมอ .. 

พอวันไหนว่างจากเรียนหนังสือ .. เป็น  

วนัหยดุวนัพระวนัอะไรอยา่งนี ้ เราจะไปฟงัเทศน์

ทา่นอาจารยส์งิหท์ีว่ดัปา่สาลวนั .. ทีว่ดัปา่สาลวนั

จะมีประชุม ๔ วันครั้ งหนึ่ ง ประชุมตอน  

บา่ยโมง เราไดฟ้งัเทศนท์า่น .. ทา่นจงึพบเราบอ่ย  

ไปตามประสาของเราที่มันชอบภาวนา .. 

หนังสือ ปรัชญาเถรภูมิ ที่องค์หลวงตา 

ใช้ในช่วงที่อยู่ที่วัดศาลาทอง 

ระหว่างการเรียนหนังสือนอกจากท่านจะ

แอบปฏิบัติอยู่ภายในวัดแล้ว ท่านยังพยายาม

หาโอกาสไปฟั ง เทศน์ของพระปฏิบัติ เช่น  

ท่านอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ที่วัดป่าสาลวัน

อีกด้วย ดังนี้ 

“เราเรียนหนังสืออยู่วัดสุทธจินดา ก็มี  

วัดป่ากรรมฐาน เช่น วัดป่าสาลวัน วัดป่า-

ศรัทธารวม เป็นต้น วัดเหล่านี้เป็นวัดใหญ่มาก 

วดัศรทัธารวมทา่นอาจารยม์หาปิน่เปน็เจา้อาวาส 

วัดสาลวันหลวงปู่สิงห์เป็นเจ้าอาวาส พระเณร

เยอะ น่าดูเวลาพระท่านออกบิณฑบาต ท่านจัด

ท่านแจกอาหาร  

เราเป็นพระหนุ่มน้อยแต่ตามีหูมีมันต้อง

คิดซิ ดูไปงามตา ความสม่ำเสมอท่านถือเป็น
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วัดศาลาทอง ในปัจุบัน  

79

ของท่านตลอด ตอนนั้นเราภาวนายังไม่เป็น   

ยังไม่ทราบว่าท่านเทศน์มีบทหนักบทเบาขนาด

ไหน แต่เรื่องวิถีจิตที่ท่านแสดงนั้น เรายังไม่

เคยได้ยินมาก่อน .. 

ไปวัดนั้นวัดนี้เขาก็ทราบว่าเป็นวัดกรรม-

ฐาน แต่เราบอกว่าไปดูหนังสือ ความจริงไปดู

หนังสือใหญ่คือภาวนา ไม่ให้ใครทราบ มันหาก

เป็นอยู่ลึกๆ ถ้าหากพูดออกมาหมู่เพื่อนขัดทันที 

จึงไม่พูด เฉยดีกว่า เขาเป็นลิง เราก็เป็นลิง 

เขาเป็นอะไรก็เป็นกับเขาไป 

คำว่า “ลิงค่างด้านปริยัติ” นั้นคือ กิริยา

หยอกเล่นกันธรรมดา แต่ ไม่ ให้ผิดจากหลัก

ธรรมหลักวินัย เราเรียนหนังสืออยู่ ใครมาดูถูก

พระกรรมฐานไม่ได้นะ แต่ก็มีน้อยมากที่ปริยัติ

จะดูถูกพระกรรมฐาน ถ้าเขาพูดออกมาในเชิงดู

ถูกอะไรๆ เอาแล้ว เรารักกรรมฐานรักอย่างนั้น 

แต่ส่วนมากท่านชมเชย ท่านปฏิบัติได้ เรา

ปฏิบัติไม่ได้ แสดงว่ายอมตนชมเชย…” 

ที่วัดป่าสาลวันแห่งนี้ เองทำให้ท่านมี

โอกาสไดพ้บและสนทิสนมกบัหลวงปูค่ำด ีปภาโส 

ท่านได้บอกกับหลวงปู่คำดีในครั้งนั้นว่า  

“พอจบจากการเรียนตามคำอธิษฐานแล้ว 

จะออกปฏิบัติเพียงเท่านั้น” 

กาลเวลาผ่านมาหลายต่อหลายปี ท่านทั้ง

สองถึงได้มาพบกันอีก ครั้งนั้นหลวงปู่คำดีพูด

ด้วยความตื่นเต้นมากทีเดียวว่า  

“โห! ท่านมหา (บัว) ผมไม่ลืมนะคำพูด

ท่านน่ะ ทำไมพูดมีความสัตย์ความจริงอย่างนี้ 

ตอนท่านไปเรียนหนังสืออยู่โคราช ได้บอกกับ

ผมไว้ว่า เมื่อเรียนจบตามความมุ่งหมายแล้ว 

จะออกปฏิบัติ ก็ออกปฏิบัติจริงๆ” 

เมื่อองค์ท่านจบการเรียนที่นครราชสีมา ท่านได้ ไปศึกษาต่อที่เชียงใหม่ โดยใช้ขบวนรถไฟหัวรถ-

จักรไอน้ำสวิสส์ ที่ใช้ ในเส้นทางสายเหนือช่วงปี พ.ศ.๒๔๕๗ เป็นต้นไป จากภาพเป็นรถไฟที่ผ่าน

ถ้ำขุนตาน 



80 81

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗   
(พ.ศ.๒๔๘๓) 
 
จำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวง  
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง   
จังหวัดเชียงใหม่ 

พบเห็นสมณะผู้ประเสริฐ

  

ในระยะที่ท่านยังเรียนหนังสืออยู่นั้น 

กิตติศัพท์กิตติคุณของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต   

มิเคยได้จืดจางลงไปแม้แต่น้อยกลับยิ่งฟุ้ง  

ขจรขจายอยา่งกวา้งขวางมาจากจงัหวดัเชยีงใหม่

ว่าท่านเป็นพระสำคัญรูปหนึ่ง และส่วนมาก  

ผู้ที่มาเล่าเรื่องของหลวงปู่มั่นให้ฟังนั้น จะไม่

เล่าธรรมขั้นอริยภูมิธรรมดา แต่จะเล่าถึง  

ขั้นพระอรหัตภูมิทั้งนั้น ดังนี้ 

“ครูบาอาจารย์องค์ ไหนที่เคยไปอยู่กับ

ท่านมาแล้ว มาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมด  

ไมเ่ปน็อืน่วา่ ‘ทา่นอาจารยม์ัน่คอืพระอรยิบคุคล’ 

เราก็ยิ่งอยากจะทราบ ‘อริยบุคคลชั้นไหน มันก็

หลายชั้นนี่นะอริยบุคคล’  

‘กอ็รหนัตน์ัน่แหละ’ วา่งีเ้ลย ‘อรหตับคุคล’ 

ว่างี้ มันก็ยิ่งซึ้งน่ะซี” 

ท่านจึงมีความมั่นใจว่า “เมื่อเรียนจบ  

ตามคำสัตย์ที่ตั้งไว้แล้ว จะต้องพยายามออก

ปฏบิตัไิปอยูส่ำนกัและศกึษาอบรมกบัหลวงปูม่ัน่

เพื่อตัดข้อสงสัยที่ฝังใจอยู่นี้ออกไปให้จงได้” 

โอกาสอำนวยให้ท่านเดินทางไป

ศึกษาปริยัติต่อที่ วัดเจดีย์หลวง


จังหวัดเชียงใหม่
 เมื่อ  

เดินทางไปถึงเผอิญ

เป็นระยะเดียวกัน

กับที่ท่านเจ้าคุณ

พระธรรมเจดีย์ 

แผนที่วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

>> 

 

กาลานุกรม 

วัดเจดีย์หลวง  

ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

>> 

พรรษาที่ ๙ พรรษาที่ ๘ พรรษาที่ ๑-๒ 

อายุ ๒๑-๒๒ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔–๕   

อายุ ๒๔-๒๕ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๑)  

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗   

อายุ ๒๗ ป ี

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 
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(พระอุปัชฌาย์ขององค์หลวงตา) ได้อาราธนา

นมินตห์ลวงปูม่ัน่ด้วยตนเอง เพื่อขอให้ ไปพักจำ

พรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี หลวงปู่มั่นเมตตา

รับนิมนต์นี้ จึงได้ออกเดินทางจากสถานที่วิเวก

บนเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะเข้าพัก

ชั่วคราวอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนั้นเช่นกัน  

เหตุการณ์ก็บังเอิญเป็นระยะเวลาไล่เลี่ย  

กันกับที่ท่านเดินทางไปถึง จึงมีโอกาสดีที่ได้เห็น

หลวงปู่มั่น ดังนี้ 

“ท่านมาถึงก่อน ๒ วันหรือ ๓ วัน เราก็

ไปถึง ท่านป่วยอยู่ที่บ้านป่าเปอะ
๑
 ท่านออกมา

ครั้งนั้น เพราะรับนิมนต์ท่านเจ้าคุณอุปัชฌายะ

ของเรานี่เอง ท่านออกมาเพราะนัดกันแล้วว่า

เดอืนนัน้ๆ ระยะนัน้ๆ ใหม้า ท่านก็ออกมา มีท่าน

อาจารย์อุ่นกับคุณนายทิพย์ภรรยาของผูบ้งัคบั- 

การตำรวจ ทกุวนันีเ้รยีกผูก้ำกบั มานมินต์ ท่าน

อาจารย์อุ่นไปรับท่านมา… 

พอเราไดท้ราบวา่ทา่นมาพกัอยูว่ดัเจดยีห์ลวง

เท่านั้นก็เกิดความยินดีเป็นล้นพ้น สอบถามจาก

พระว่า ‘ท่านไปบิณฑบาตสายไหนๆ’ สอบถาม

ได้ความว่า ‘ เช้านี้ท่าน  

พระอาจารย์มั่นออก

บิ ณฑบ า ต ส า ยนี้

แ ล ะ จ ะกลั บม า

ทางเดิม’  

ดังนี้ ก็ยิ่ง

เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ มี

ความสนใจใคร่

อยากจะพบเห็น

ท่านมากขึ้น แม้จะ

ไม่ ได้พบท่านซึ่ งๆ

หน้าก็ตาม  

เพียงขอให้ ได้

แอบมองท่านก็เป็น

ที่พอใจ 

พอรุ่งสางเช้าวันใหม่ ก่อนที่ท่านจะออก

บณิฑบาต เราก็รีบไปบิณฑบาตแต่เช้า แล้วกลับ

มาถึงกุฏิก็คอยสังเกตตามเส้นทางที่ท่านจะผ่าน

มา คอยจ้องดูอยู่ไม่นานนัก  

สักเดี๋ยวพระมาบอกว่า ‘มาแล้ว นู่นๆ 

กำลังเข้ากำแพงวัด’ 

เราก็รีบเข้าไปในห้องเลย มันมีช่องอยู่ 

ยังไม่ลืมนะ ก็ได้เห็นท่านเดินผ่านมา แล้วจึง  

สง่สายตาสอดสอ่งดทูา่นอยา่งลบัๆ ดว้ยความหวิ  

กระหายใคร่พบท่านมาเป็นเวลานานแสนนาน 

เมื่อได้เห็นองค์ท่านจริงๆ ก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธา

เลื่อมใสในองค์ท่านขึ้นอย่างเต็มที่ …  

ส่องดู ลักษณะของท่านเหมือนไก่ป่านะ 

คล่องแคล่ว ตาแหลมคม ท่านเดินมา เราก็ดู… 

ฟังด้วยความสนใจ ดูด้วยความเลื่อมใส ‘นี่มัน

ซึ้งจริงๆ’ เราไม่ลืมนะ ... แต่ท่านจะเห็นเรายัง

ไงก็ไม่รู้นะ …” 

ขณะที่ส่องดูอยู่นั้นเกิดความรู้สึกเลื่อมใส

ในองค์ท่านขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้น คิดในใจ

ว่า “เราไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้เห็นพระ

อรหันต์ในคราวนี้เองแล้ว”  

ทั้งๆ ที่ไม่มีใครบอกว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระ

อรหันต์ ในขณะที่ได้เห็นอยู่นั้นท่านว่า 

“ใจมันหยั่งลึกเชื่อแน่วแน่ลงไปอย่างนั้น 

พร้อมทั้งเกิดความปีติยินดีจนขนพองสยอง

เกล้าอย่างบอกไม่ถูก ทั้งๆ ที่องค์ท่านก็ไม่ ได้

มองเห็นเรา” 

    

 

 

 ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ แห่งนี้

เป็นสถานที่ที่ทำให้ท่านมี โอกาสได้ฟังเทศน์  

ของหลวงปู่มั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งตรงกับ  

วันวิสาขบูชาอีกด้วย ในวันนั้นหลวงปู่มั่น  

แสดงธรรมนานถึง ๓ ชั่วโมงพอดีถึงจบกัณฑ์ 

ท่านตั้งใจฟังธรรมด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ดังนี้ 

สภาพภายในวัดเจดีย์หลวง 

ฟังเทศน์หลวงปู่มั่นครั้งแรกในชีวิต


๑
 บ้านป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
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“เราก็อยู่นั้นเวลาท่านเทศน์ แต่ก่อนไม่มี

รถนี่ เทศน์อยู่วิหารใหญ่ ทางรถผ่านหน้าวัด 

จนเขาแตกตื่นเข้ามาดู เขาว่าพระทะเลาะกัน 

มาดกูเ็หน็ทา่นอาจารยม์ัน่เทศนอ์ยูบ่นธรรมาสน์ 

นัน่ละขนาดนัน้ละ ทา่นเทศนเ์ปรีย้งๆ เอาอยา่ง  

ถงึเหตถุงึผล แตเ่รากเ็พลนิไปดว้ยความเลือ่มใส  

ท่านนะ จะให้รู้เรื่องรู้ราวในเรื่องท่านเทศน์ 

เรื่องวิถีจิตวิถีอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่มันเพลิน

ด้วยความเชื่อท่าน ความเลื่อมใสว่า เราเกิดมา

ไม่ เสียชาติ ได้พบท่านอาจารย์มั่นที่ร่ำลือ  

มานาน  

‘ท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์เป็นที่จับใจ

อย่างฝังลึก ไม่มีวันลืมเลือนตลอดมาถึงปัจจุบัน 

กัณฑ์นี้ เราได้ฟังด้วยตัวเองอย่างถึงใจดังที่

ใฝ่ฝันในองค์ท่านมานาน’...” 

ใจความสำคัญของธรรมที่หลวงปู่มั่นได้

แสดงในวันนั้น ท่านลิขิตไว้ ในหนังสือประวัติ

ท่านพระอาจารย์มั่น ดังนี้ 

“...วันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูติ 

ตรสัรู ้ และปรนิพิพาน เราเรยีกวา่ “วนัวสิาขบชูา” 

พระพุทธเจ้าเกิดกับสัตวโลกเกิดต่างกันมาก 

ตรงที่ท่านเกิดแล้ว ไม่หลงโลกที่เกิดที่อยู่และ  

ที่ตาย มิหนำยังกลับรู้แจ้งที่เกิดที่อยู่และตาย

ของพระองค์ด้วยพระปัญญาญาณโดยตลอด  

ทั่วถึง ที่เรียกว่าตรัสรู้นั่นเอง 

เมื่อถึงกาลอันควรจากไป ทรงลาขันธ์  

ที่ เคยอาศัยเป็นเครื่ องมือบำเพ็ญความดี   

มาจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ แล้วจากไปแบบ   

“สุคโต” สมเป็นศาสดาของโลกทั้งสาม ไม่มี  

ที่น่าตำหนิแม้นิดเดียว ก่อนเสด็จจากไปโดย

พระกายที่หมดหนทางเยียวยา ก็ ได้ประทาน

พระธรรมไว้เป็นองค์แทนศาสดา ซึ่งเป็นที่น่า

กราบไหว้บูชาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายถวายชีวิตจริงๆ 

เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนา มีบุญ

พอเปน็มนษุย์ไดอ้ยา่งเตม็ภมูดิงัทีท่ราบอยูแ่ก่ใจ 

แต่อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัว โดยลืมสร้าง

คุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเรา ที่เคย

เปน็มนษุยจ์ะเปลีย่นแปลงและกลบักลายหายไป 

ชาตติำ่ทรามที่ไมป่รารถนาจะกลายมาเปน็ตวัเรา

เข้าแล้วแก้ ไม่ตก 

ความสูงศักดิ์ ความต่ำทราม ความสุข  

ทุกขั้นจนถึงบรมสุข และความทุกข์ทุกขั้นจน

เข้าขั้นมหันตทุกข์เหล่านี้ มีได้กับทุกคนตลอด

สัตว์ถ้าตนเองทำให้มี อย่าเข้าใจว่าจะมีได้

เฉพาะผู้กำลังเสวยอยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นมีไม่ ได้ 

เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลาง แต่กลับกลาย

มาเป็นสมบัติจำเพาะของผู้ผลิตผู้ทำได้ 

ฉะนัน้ ทา่นจงึสอนไม่ใหด้ถูกูเหยยีดหยามกนั 

เมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนน่าทุเรศ 

เราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้น หรือยิ่งกว่านั้นก็ได้ 

เมือ่ถงึวาระเขา้จรงิๆ ไมม่ีใครมอีำนาจหลกีเลีย่งได้ 

เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่น

เดียวกับผู้อื่น จึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่น 

และผูอ้ืน่กม็ทีางเปน็ไดเ้ชน่ทีเ่ราเปน็และเคยเปน็ 

ศาสนาจึงเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเอง

และผู้อื่นได้อย่างแม่นยำ และเป็นวิชาเครื่อง

เลือกเฟ้นได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีวิชาใดในโลก

เสมอเหมือน นับแต่บวชและปฏิบัติมาอย่างเต็ม

กำลงัจนถงึวนันี ้มไิดล้ดละการตรวจตราเลอืกเฟน้

สิ่งดีชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะ มี ใจ  

เป็นตัวการพาสร้างกรรมประเภทต่างๆ จนเห็น

ได้ชัดว่า กรรมมีอยู่กับผู้ทำ มีใจเป็นต้นเหตุของ

กรรมทั้งมวล ไม่มีทางสงสัย ผู้สงสัยกรรมหรือ

ไม่เชื่อกรรมว่ามีผล คือคนลืมตนจนกลายเป็น  

ผู้มืดบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้ 

คนประเภทนั้น แม้เขาจะเกิดและได้รับ

การเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดี เหมือนโลก

ทั้งหลายก็ตาม เขามองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่า

ผู้ ใหก้ำเนดิและเลีย้งดตูนมาอยา่งไรบา้ง แตเ่ขา

จะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนซึ่งกำลัง

รกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้น ไม่สนใจคิดว่า

เขาเกิดและเติบโตมาจากท่านทั้งสอง ซึ่งเป็น

แรงหนุนร่างกายให้เป็นอยู่ตามกาลของมัน 

การทำเพื่อร่างกาย ถ้าไม่จัดว่าเป็นกรรมคือ

การทำจะควรจัดว่าอะไร สิ่งที่ร่างกายได้รับมา

เป็นประจำ ถ้าไม่เรียกว่าผล จะเรียกว่าอะไร 

จึงจะถูกตามความจริง 

ดี ชั่ว สุข ทุกข์ ที่สัตว์ทั่วโลกได้รับกันมา

ตลอดสาย ถ้าไม่มีแรงหนุนเป็นต้นเหตุอยู่แล้ว 

จะเป็นมาได้ด้วยอะไร ใจอยู่เฉยๆ ไม่คะนองคิด

ในลักษณะต่างๆ อันเป็นทางมาแห่งดีและชั่ว 

คนเราจะกินยาตายหรือฆ่าตัวตายได้ด้วยอะไร 

สาเหตุแสดงอยู่เต็มใจที่เรียกว่าตัวกรรมแล   

ทำคนจนถึงตายยังไม่ทราบว่าตนทำกรรมแล้ว 

ถ้าจะไม่เรียกว่ามืดบอด จะควรเรียกว่าอะไร 

กรรมอยู่กับตัวและตัวทำกรรมอยู่ทุกขณะ 

ผลก็เกิดอยู่ทุกเวลา ยังสงสัยหรือ ไม่เชื่อกรรม

ว่ามี และให้ผลแล้วก็สุดหนทาง ถ้ากรรมวิ่ง

ตามคนเหมือนสุนัขวิ่งตามเจ้าของ เขาก็เรียก

ว่าสุนัขเท่านั้นเอง ไม่เรียกว่ากรรม นี่กรรม

ไม่ใช่สุนัข แต่คือการกระทำดีชั่ว ทางกายวาจา

ใจต่างหาก ผลจริงคือความสุขทุกข์ที่ ได้รับกัน

อยู่ทั่วโลก กระทั่งสัตว์ผู้ ไม่รู้จักกรรม รู้แต่

กระทำคือหาอยู่หากิน ที่ทางศาสนาเรียกว่า

กรรมของสัตว์ของบุคคล และผลกรรมของ

สัตว์ของบุคคล” 

หลังจากนั้นไม่นานหลวงปู่มั่นก็ออกเดิน

ทางมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีกับคณะลูกศิษย์

ของท่าน สำหรับท่านยังคงอยู่เรียนหนังสือ  

อยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนี้ต่อไป โดยศึกษาบาลีกับ  

นักธรรมควบคู่กันไป 
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วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร   

วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ ๗ แห่งราชวงศ์มังราย   

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พญากือนา พระราชบิดา แต่สร้างไม่เสร็จ ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมา

พระนางเจ้าติโลกจุฑาราชเทวี พระมเหสีของพญาเมืองมา ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จในรัชสมัย  

พญาสามฝั่งแกน เรียกกันว่า “กู่หลวง” พญาติโลกราช โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคตเป็นนายช่างใหญ่

ดำเนินการปฏิสังขรณ์พระเจดีย์หลวง ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๐๒๑ ในรัชสมัยพระเจ้ายอดเชียงราย  

ได้ปิดทองภายในซุ้มจรนัมของพระเจดีย์หลวงทั้ง ๔ ด้าน 

ในรัชสมัยพระเจ้าเมืองแก้ว เมื่อ พ.ศ.๒๐๔๖ ได้ โปรดให้สร้างหอพระแก้ว และอัญเชิญ  

พระแก้วมรกตลงมาประดิษฐาน สร้างมหาวิหาร ส่วนการบูรณะพระเจดีย์หลวงได้ดำเนินการ  

เพียงเล็กน้อย 

ในที่สุดเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.๒๐๘๘ ในรัชสมัยพระนางเจ้ามหาเทวีจิรประภา   

ยอดพระเจดีย์หลวงก็พังทลายลงมา เหลือให้เห็นดังสภาพปัจจุบัน (ก่อนการบูรณะของกรมศิลปากร) 

ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ.๑๙๒๘-๑๙๔๕ วัดเจดีย์หลวง  

เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาด

ความกว้างด้านละ ๖๐ เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ 

วัดเจดีย์หลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง  

ของอาณาจกัรลา้นนา ตัง้อยูเ่ลขที ่๑๐๓ ถนนพระปกเกลา้ ตำบลพระสงิห ์อำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

มีเนื้อที่ภายในวัดประมาณ ๓๒ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา 

วัดเจดีย์หลวงแบ่งเป็น ๔ ยุคสมัยดังนี้ 

 • ยุคที่ ๑ ช่วงปี ๑๙๓๔-๒๑๐๑ ยุคเฟื่องฟูแห่งอาณาจักรล้านนา 

 • ยุคที่ ๒ ช่วงปี ๒๑๐๑-๒๓๑๗ ยุคแห่งความมืดมนของอาณาจักรล้านนา 

 • ยุคที่ ๓ ช่วงปี ๒๓๑๗-๒๔๗๑ ช่วงต้นเป็นการฟื้นฟูบ้านเมืองศิลปวัฒนธรรม 

  และวัดวาศาสนา 

 • ยุคที่ ๔ เป็นยุคใหม่ ยุบรวมสังฆาวาสรอบพระธาตุเจดีย์หลวงเป็นวัดเจดีย์หลวง  

หนึ่งเดียวเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๑ โดยพระเดชพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ด้วยการ

สนับสนุนของเจ้าแก้วนวรัฐ และได้รับสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชนิดวรวิหาร มีเจ้าอาวาสในยุคใหม่

นี้ ๗ รูปดังนี้ 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร	

 

 

 

นิมิตหลวงปู่มั่นและ


คำทำนายพระหนุ่มองค์หนึ่ง


>> 
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มเีรือ่งแปลกประหลาดเรือ่งหนึง่ทีห่ลวงปู-่

มั่นเกิดขึ้นทางนิมิตภาวนาขณะที่ท่านพักอยู่ที่

ดอยคำ บ้านน้ำเมา อำเภอแม่ปั๋ง ก่อนที่จะ

ออกเดินทางมาถึงวัดเจดีย์หลวงนี้ นิมิต  

ดงักลา่วนีห้ลวงปูเ่จีย๊ะ จนุโท ซึง่ตดิตามหลวงปูม่ัน่  

อยู่ในขณะนั้นด้วยได้ยินได้ฟังด้วยตนเองและได้

เล่าแบบย่อๆ ว่า 

วิหารหลวงปู่มั่น และวิหารบูรพาจารย์   

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ 

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 
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หลวงปู่ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร 

จังหวัดสกลนคร ศิษย์หลวงปู่มั่นองค์สำคัญ  

องค์หนึ่ ง ได้ เข้าพบหลวงปู่มั่น เมื่อครั้ งที่  

หลวงปูม่ัน่ยงัพกัอยูแ่ถบจงัหวดัเชยีงใหม ่ ครัง้นัน้  

ได้พบเหตุอัศจรรย์หลายอย่างของหลวงปู่มั่น 

ซึ่งองค์หลวงตาได้เมตตาเล่าเหตุการณ์ในช่วง

เวลานั้นไว้ ดังนี้   

“…ท่านอาจารย์ฝั้นออกจากโคราชนี้ ไปหา

หลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่ (ราวปี ๒๔๗๙) ท่าน

อาจารยม์ัน่อตุสา่หอ์อกมาตอ้นรบัเลยนะ เหน็ไหม  

เก่งไหม ที่วัดเจดีย์หลวง ท่านรู้ภายในข้างในนี้ 

ท่านอุตส่าห์ออกมาเมื่อท่านอาจารย์ฝั้นไปถึงนั่น 

วันหนึ่งหรือ...ตอนเช้าวันที่สองตอนสายๆ 

ท่านอาจารย์ฝั้นเห็นท่านอาจารย์มั่นมาหาหน้า

กุฏินั้นเลย พอมองเห็นก็คิดอยู่ในใจ 

‘โอ๊ย ท่านอาจารย์มั่นนี่’ จึงรีบโดดลงจาก

กุฏิเลย ท่านเดินกึ๊กกั๊ก กึ๊กกั๊กมา  

‘โอ้ครูอาจารย์มายังไง? ยังไง?’ 

‘ก็มารับท่านนั่นหละ’  

นั่นเห็นไหม บอกว่า ‘มารับท่าน’ แล้วก็

พาไปเลยเชียว นั่นท่านทราบไว้แล้ว เก่งไหม 

บอกว่า ‘ก็มารับท่านนั้นแหละ’ 

พอไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นแล้ว ท่านก็

พูดถึงเรื่องสถานที่นั่น ดีอย่างนั้น ที่นี่ดีอย่างนี้ 

ทางท่านอาจารย์ฝั้นก็เลยคิดอยากไปอยู่ที่นั่นที่นี ่

แต่ในตอนนั้นท่านอาจารย์มั่นไม่เห็นอะไรสมควร  

ยิ่งกว่าอยู่กับท่านในขณะนั้น สมกับเหตุผล  

ที่ท่านมารับเอง 

ตอนกลางคืนท่านอาจารย์ฝั้นก็คิดถึงเรื่อง

ที่จะไปที่นั่นที่นี่ พอโผล่ออกมา ท่านอาจารย์มั่น

ว่า ‘ไหนจะไปไหน?’  

ว่าอย่างนั้นเลยนะ นั่นเห็นไหมล่ะ ‘จะไป

ที่ ไหนอีก?’ เปิดประตูออกมาตอนเช้า ท่าน

อาจารย์ฝั้นจะคอยรับบริขารท่าน พอเปิดประตู

ออกมา ‘หา ? จะไปที่ไหน?’ วา่อยา่งนัน้เลยนะ  

‘ที่นี่ดีกว่า’ ทางอาจารย์ฝั้นนั้นก็ปิดปาก

เลย เงียบไป แต่ก็ ไม่นานละ ก็คิดอีก ท่าน

อาจารยฝ์ัน้เลา่เองแหละ คดิอกีวา่จะไปทีน่ัน่ ทา่น

กเ็อาอกี... 

พอวนัหนึง่ จติทา่นลงอยา่งนัน้หละ จติทา่น

อาจารย์ฝั้นนะ นั่งภาวนานี่ จิตลงอย่างอัศจรรย์

เลยสว่างจ้าครอบโลกธาตุ ท่านว่าอย่างนั้นนะ  

‘พอมองไปหาทา่นอาจารยม์ัน่ทีไร เหน็ทา่น  

นั่งจ้องดูเราอยู่อย่างนี้’  

“หลวงปู่ มั่ นนิ มิ ต

เห็นพระหนุ่ม ๒ รูป   

นั่ งช้าง ๒ เชือก 

ติดตามท่านซึ่งนั่ง

สง่างามบนช้างตัว

ขาวปลอดจ่าโขลง

เปน็ชา้งใหญ่ พระหนุ่ม

สองรูปนี้จะสำเร็จก่อนและหลัง  

ท่านนิพพานไม่นานนัก” 

นิมิตเดียวกันนี้ ได้บันทึกโดยละเอียด  

ไว้ในประวัติหลวงปู่มั่น ดังนี้ 

“ . . .คืนหนึ่ งมี เหตุการณ์ โดยทางนิมิต  

ภาวนาเกิดขึ้น เวลานั้นท่านพักอยู่ ในภูเขาลึก

แห่ งหนึ่ ง  ห่ า งจากหมู่ บ้ านมากที่ จั งหวั ด

เชียงใหม่ เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่าหวาดเสียว  

และน่ ายิ นดี พอๆ  กั น  คื นนั้ นดึ กมากราว   

๓ นาฬิกา อันเป็นเวลาธาตุขันธ์ละเอียด  

ท่านตื่นจากจำวัด นั่งพิจารณาไปเล็กน้อย 

ปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบมาก

กว่าจะพิจารณาธรรมทั้งหลายต่อไป ท่านเลย

ปล่อยให้จิตพักสงบ พอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่ม  

หยั่งลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิ 

และพักอยู่นานประมาณ ๒ ชั่วโมง หลังจากนั้น

ก็ค่อยๆ ถอยออกมา แต่แทนที่จิตจะถอนออก

มาสู่ปกติจิต เพราะมีกำลังจากการพักผ่อนทาง

สมาธิพอสมควรแล้ว แต่กลับถอยออกมาเพียง

ขั้นอุปจารสมาธิ แล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่อง

ไปในเวลานั้นเลยทีเดียว 

คือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่

มากเดินเข้ามาหาท่าน แล้วทรุดตัวหมอบลง

แสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลัง ท่านก็  

ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นทันที พอท่านขึ้นนั่ง

บนคอช้างเรียบร้อยแล้ว  

ขณะนัน้ปรากฏวา่มพีระวยัหนุม่อกีสององค ์

ขี่ช้างองค์ละเชือกเดินตามมาข้างหลังท่าน ช้าง

ทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอๆ กัน แต่เล็กกว่าช้าง

ตวัทีท่า่นกำลงัขีอ่ยูเ่ลก็นอ้ย ชา้งทัง้สามเชอืกนัน้  

มีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงามมาก  

พอๆ กัน คล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์   

มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบาย

ต่างๆ ที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์  

พอช้างสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึง 

ท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่  

มองเห็นขวางหน้าอยู่ ไม่ห่ างจากที่นั้นนัก 

ประมาณ ๑ กิโลเมตร ช้างท่านเป็นผู้พาเดิน

หน้าไปอย่างสง่าผ่าเผย 

ในความรู้สึกส่วนลึก ท่านว่าราวกับจะพา

พระหนุ่มสององค์นั้นออกจากโลกสมมุติทั้งสาม

ภพ ไม่มีวันกลับมาสู่ โลกใดๆ อีกต่อไปเลย   

พอไปถึงภูเขาแล้ว ช้างพาท่านและพระหนุ่ม

สององค์เดินเข้าไปที่หนา้ถ้ำแห่งหนึง่ซึ่งไม่สูงนกั 

เพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้น   

เมื่อช้างใหญ่ทั้งสามเชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้ว 

ช้างเชือกที่ท่านอาจารย์ขี่อยู่หันก้นเข้าไปใน

หน้าถ้ำ หันหน้าออกมา แล้วถอยก้นเข้าไปจรด

ผนังถ้ำ ส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสอง

องค์ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างท่านข้างละ

เชอืกอยา่งใกลช้ดิ หนัหนา้เขา้ไปในถำ้ สว่นชา้ง

ท่านอาจารย์ยืนหันหน้าออกมาหน้าถ้ำ ขณะนั้น

ปรากฏว่า ท่านอาจารย์เองได้พูดสั่งเสียพระว่า 

‘นี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันธ์และภพชาติ

ของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมุติทั้งหลาย

และจะยุติลงเพียงแค่นี้ จะไม่ ได้กลับมาสู่ โลก

เกิดตายนี้อีกแล้ว นิมนต์ท่านทั้งสองจงกลับไป

บำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อน   

อีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมา 

และไปในลักษณะเดียวกับที่ผมจะ

เตรียมไปอยู่ขณะนี้ การที่สัตว์โลกจะ

หนีจากโลกที่แสนอาลัยอ้อยอิ่งแต่เต็ม

ไปด้วยความระบมงมทุกข์นี้ ไปได้

แต่ละรายนั้น มิใช่เป็นของไปได้

หลวงปู่มั่นรู้วาระจิตหลวงปู่ฝั้น	

 

>> 
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 ๑. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท ป.ธ.๔) เป็นเจ้าอาวาสปี ๒๔๗๑-๒๔๗๔ โดย  

ในช่วงปี ๒๔๔๕-๒๔๗๕ ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ท่านได้ขึ้นมาฟื้นฟูพัฒนา วางรากฐานการ

ปกครอง การเผยแผ่การศึกษาและวัตรปฏิบัติของคณะธรรมยุตภาคเหนือและเป็นเจ้าอาวาส  

วัดเจดีย์หลวงด้วย 

 ๒. พระครูวินัยธรมั่น (มั่น ภูริทัตโต) เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ในปี ๒๔๗๕ แล้วท่านก็  

ลาออกไปธดุงคต์ามปา่เขาชนบทภาคเหนอื เพือ่เผยแพรป่ฏปิทาวตัรปฏบิตัสิมถะและวปิสัสนากรรมฐาน  

ของคณะธรรมยุตและของประเทศไทย ท่านขึ้นมาพำนักอยู่วัดเจดีย์หลวงตั้งแต่ปี ๒๔๗๒-๒๔๘๓ เพื่อ

ช่วยงานพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) 

 ๓. พระครูนพีสีพิศาลคุณ (ทอง โฆสิโต ป.ธ.๓) เป็นเจ้าอาวาสปี ๒๔๗๖ 

 ๔. พระพุทธิโศภน (แหวว ธัมมทินโน) เป็นเจ้าอาวาสปี ๒๔๗๗-๒๕๐๒  

 ๕. พระญาณดิลก (พิมพ์ ธัมมธโร) มากำกับดูแลคณะสงฆ์ช่วงปี ๒๔๘๐-๒๔๘๓ ดูแล  

คณะสงฆ์ธรรมยุตล้านนาและวัดเจดีย์หลวง 

 ๖. พระธรรมดิลก (ขันติ์ ขันติโก) เป็นเจ้าอาวาสระหว่างปี ๒๕๐๓-๒๕๓๔  

 ๗. พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล ป.ธ.๕) เป็นเจ้าอาวาสระหว่างปี ๒๕๓๔-๒๕๕๑ 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร	

อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกัน แต่

ต้องเป็นสิ่งฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลัง

ทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู้ความดีทั้งหลาย ราวกับจะ

ไม่มีชีวิตยังเหลืออยู่ ในร่างต่อไปนั่นแล จึงจะ

เป็นทางพ้นภัยไร้กังวล ไม่ต้องกลับมาเกดิตาย

เสยีดายปา่ชา้อกีตอ่ไป  

การจากไปของผมคราวนี้มิได้เป็นการจาก

ไปเพื่อความล่มจมงมทุกข์ ใดๆ แต่เป็นการ  

จากไปเพื่อหายทุกข์กังวลในขันธ์ จากไปด้วย

ความหมดเยื่อใยในสิ่งที่ เคยอาลัยอาวรณ์  

ทั้งหลาย และจากไปอย่างหมดห่วง เหมือน

นักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้น ไม่มีความหึง

หวงและน้อยเนื้อต่ำใจ เพราะความพรากไป

แห่งขันธ์ที่ โลกถือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่

หลวง และไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาตายกันเลย 

ฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอาลัยถึงผมอันเป็นเรื่อง

สั่งสมกิเลสและกองทุกข์ ไม่มีชิ้นดีเลย นัก

ปราชญ์ไม่สรรเสริญ’ 

พอท่านแสดงธรรมแก่พระหนุ่มสององค์

จบลง ก็บอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไป ซึ่ง

ยืนแนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวกับ

ไม่มีลมหายใจ และอาลัยคำสั่งเสียท่านที่ ให้

โอวาทแก่พระหนุ่มสององค์ ขณะนั้นช้าง  

ทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิต

จริงๆ ราวกับมิใช่นิมิตภาวนา  

พอสั่งเสียเสร็จแล้ว ช้างสองเชือกของ

พระหนุ่มก็ค่อยๆ ถอยออกมาหน้าถ้ำหันหลัง

กลับออกไป แล้วหันหน้ากลับคืนมายังท่าน

อาจารย์ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่ง 

ส่วนช้างท่านก็เริ่มทำหน้าที่หมุนก้นเข้าไป  

ในผนงัถำ้โดยลำดบั เฉพาะองคท์า่นนัง่อยูบ่นคอ

ช้างนั่นเอง ทั้งขณะให้ โอวาททั้งขณะช้าง  

หมุนตัวเข้าในผนังถ้ำ พอช้างหมุนก้นเข้าไปได้

ค่อนตัว จิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมา 

เรื่องเลยยุติลงเพียงนั้น 

เรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณา

ความหมายต่อไป เพราะเป็นนิมิตที่แปลก

ประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิต ได้ความขึ้น

เป็นสองนัย 

‘นัยหนึ่งตอนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่ม

สององค์รู้ธรรมตามท่าน แต่ท่านมิได้ระบุว่า

เป็นใครบ้าง 

อีกนัยหนึ่งสมถะกับวิปัสสนา เป็นธรรม  

มีอุปการะแก่พระขีณาสพแต่ต้นจนวาระสุดท้าย

แห่งขันธ์ ต้องอาศัยสมถวิปัสสนาเป็นวิหาร

ธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันธ์กับจิต  

ที่อาศัยกันอยู่ จนกว่าระหว่างสมมุติคือขันธ์กับ

วิมุตติคือวิสุทธิจิตจะเลิกราจากกัน ที่ โลก  

เรียกว่าตายนั่นแล สมถะกับวิปัสสนาจึงจะยุติ

ในการทำหน้าที่ลงได้ และหายไปพร้อมๆ กับ

สมมุติทั้งหลาย ไม่มีอะไรจะมาสมมุติกันว่า  

เป็นอะไรต่อไปอีก’ 

ท่านว่าน่าหวาดเสียวนั้น ท่านคิดตาม

ความรู้สึกทั่วๆ ไป คือตอนช้างท่านกำลังหมุน

ก้นเข้าไปในผนังถ้ำ ทั้งที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้าง 

แต่ท่านว่า ท่านมิได้มีความสะทกสะท้านหวั่น

ไหวเพราะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่นั้นเลย 

ปล่อยให้ช้างทำหน้าที่ ไปจนกว่าจะถึงที่สุด  

ของเหตุการณ์  

>> 

<< บ่อน้ำที่หลวงปู่มั่นใช้  

 ขณะพักจำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวง 

 พระพุทธพจนวราภรณ ์ (จันทร ์ กุสโล) ท่านมีความผูกพันกับองค์

หลวงตามาตัง้แตค่รัง้เปน็พระภกิษหุนุม่เพราะเปน็ศษิยอ์าจารยเ์ดยีวกนั คอื 

พระญาณดลิก (สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์ พมิพ)์ องคห์ลวงตาตดิตามอาจารย์

ขึน้มาเรยีนนกัธรรมและบาลไีวยากรณ ์ณ สำนกัเรยีนวดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร 

จ.เชียงใหม ่ ท่านทั้งสองจึงเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันที่นี่ ในช่วงป ี  

๒๔๘๓-๒๔๘๔ ในครั้งนั้นท่านเจ้าคุณจันทร์เคยนิมนต์องค์หลวงตาไปฉัน  

ภัตตาหารที่บ้านมารดาของท่าน ณ จ.ลำพูนด้วย สำหรับความผูกพันใน

ฐานะสหธรรมิก องค์หลวงตาเล่าว่า “เราเป็นเพื่อนกัน แต่ต่อมาท่านก็

พยายามยกใหเ้ราเปน็อาจารย์ให้ ได”้ 
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ท่านว่าอย่างงั้นนะ มองไปที ไร มองจิต  

ส่งจิตไปที ไร ท่านนั่งจ้องเราอยู่แล้ว หมอบกลบั

มา พอตื่นเช้าขึ้นมาก็เปิดประตูเท่านั้นแหละ 

ประตูกระต๊อบนะ ไม่ ใช่กุฏิอะไรใหญ่ โตนะ 

กระตอ๊บๆ ทัง้นัน้ พอ่แมค่รอูาจารยม์ัน่อยู ่ มแีต่

กระต๊อบๆ ทั้งนั้นนะ หรูหราที่ ไหน นั่นแหละ

สถานที่อยู่ของธรรม หรูหราไหม สถานที่อยู่ของ

ธรรมดวงเลิศ ผู้เลิศมักจะอยู่อย่างนั้น และอยู่

อย่างนั้น  

ทีนี้พอเปิดประตูออกมา ท่านอาจารย์ฝั้น  

ก็ ไปรอ เปิดประตูออกมานี่ ยืนกึ๊กเลยเชียวนะ 

‘เป็นยังไง เห็นหรือยังศาสนา ทีนี้?’ 

เอาล่ะนะ แทนที่ท่านอาจารย์มั่นจะให้เข้า  

ไปจับ ไปขนบริขาร (เพื่อเตรียมออกบิณฑบาต)   

ไม่ให้ ไปนะ ทา่นไปยนืกนัอยูท่ีป่ระตเูลย ทางนัน้  

ก็คุกเข่าหมอบนั่นอยู่  

‘เป็นยังไง? เห็นหรือยังศาสนาทีนี้? หือ? 

หือ?’ ขึ้นเลย  

‘ศาสนา อัศจรรย์ที่ ไหน? ศาสนาอยู่

ที่ ไหน? มรรคผลนิพพานอยู่ที่ ไหน? เห็นหรือ

ยัง?’ ว่าอย่างนั้นนะ ยืนจ้อซัดอยู่ที่นั่นเลย 

เสียงเปรี้ยง เปรี้ยง  

‘เจริญที่ ไหน เห็นหรือยังทีนี้?’  

คือกลางคืนนั้นจิตสว่างจ้านี่นา ก็ท่าน

อาจารย์มั่นดูอยู่แล้วนี่ พอออกมาท่านถึง  

ใส่เปรี้ยงเลย  

‘เห็นหรือยัง ศาสนาเจริญที่ ไหน? หือ? 

มรรคผลนพิพานเจรญิที่ ไหน? ผมดทูา่นทัง้คนืนะ 

เมื่อคืนนี้ ผมก็ ไม่ ได้นอน’ 

มนักย็อมรบัเลย พอทา่นอาจารยฝ์ัน้จอ่จติ

ไป ส่งจิตไปที ไร ท่านจ้องดูอยู่แล้ว มันก็หมอบ 

ถอย ถอย ดูที ไรจ่ออยู่  

‘ผมก็ ไม่ ได้นอนทั้งคืน เมื่อคืนนี ้ ดูท่านนี่

แหละ’  

ว่าอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นถึงว่า ไหน... 

ศาสนาเจริญที่ ไหน จ้อเข้าเลยสิ นั่นเห็นไหม 

ท่านมาเล่าให้ฟัง ท่านบอก ‘โอ้ย ขนลุกเลย ไม่

ทราบมันเป็นยังไง ทั้งปีติยินดีในจิตอัศจรรย์ ปีติ

ยินดีล้นพ้น และอัศจรรย์ท่านอาจารย์มั่นก็

อัศจรรย์ล้นพ้น’ ท่านว่าอย่างนั้นนะ ชมความ

อัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืนเลย นั่นแหละ ธรรมหา

อย่างนั้นแหละ ธรรมอยู่ที่นี่แหละ ชี้เข้ามาที่ใจ

เท่านั้นรับธรรม ใจเท่านั้นรับมรรคผลนิพพาน 

สิ่งอื่นใดในโลก ไม่มีอะไรรับได้…” 

ที่น่ายินดีเช่นกันคือตอนที่นิมิตแสดงภาพ

พระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้น   

บอกความหมายว่า จะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตาม

ท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพ ไม่ก่อนหรอื  

หลังท่านนานนัก ท่านว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึ่ง  

ก็คือ ตอนท่านสั่ งเสียและอบรมสั่ งสอน  

พระหนุ่มไม่ให้ตกใจ และมีความอาลัยถึงท่าน 

ให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็ม

ภูมิก่อน และพูดถึงการจากไปของท่านเอง

ราวกับจะไปในขณะนั้นจริงๆ นี้ท่านว่า นิมิต

แสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่า  

เมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆ พระหนุ่มสององค์  

จะรู้ธรรมในระยะนั้น…” 

 

ต้องเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้เราจึงเก็บไว้แล้วคอย

สงัเกตตลอดมา เพราะผู้ที่จะมาสืบต่อท่านต้อง

เป็นผู้มีบุญใหญ่” 

เหตกุารณน์ี ้ (ราวเดอืนพฤษภาคม ๒๔๘๓) 

อยู่ ในระยะเวลาเดียวกับที่องค์หลวงตาเพิ่ง  

เดินทางไปถึงวัดเจดีย์หลวง แต่ในครั้งนั้นองค์

หลวงตายังไม่เข้าไปหาหลวงปู่มั่น จึงยังไม่มี

โอกาสได้สนทนากับหลวงปู่เจี๊ยะแต่อย่างใด 

 

สอบได้คะแนนเต็มร้อย

 

ในการศึกษาวิชาภาษาบาลีของท่านนั้น 

ถึงแม้การสอบครั้งแรกจะยังไม่ผ่าน ท่านก็ไม่

ได้รู้สึกเสียใจแต่อย่างใด ท่านยอมรับตามนั้น 

เพราะทราบดีว่าภูมิความรู้ของตนในตอนนั้น  

ยังไม่เต็มที่จริงๆ 

สำหรับการสอบในครั้งต่อๆ ไปนั้น ท่านมี

ความมั่นใจอย่างเต็มภูมิว่า แม้จะสอบหรือ  

ไม่สอบก็ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้ 

ทั้งนี้ก็ด้วยความสามารถที่ ได้แสดงให้ครูสอน

บาลีของท่านคือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ 

ธัมมธโร) เห็นในระหว่างที่เรียนเพื่อจะสอบ  

มหาเปรียญให้ ได้ ในการสอบเป็นครั้งที่ ๓   

ครูของท่านถึงกับออกปากว่า  

“ท่านบัวนี้ ได้แต่ก่อนสอบนะ ให้เป็น  

มหาเลยนะ ถ้าลงท่านบัวตก นักเรียนทั้งชั้น  

ตกหมด” 

ซึ่งก็ เป็นจริงตามนั้น คือท่านสอบได้  

เป็นมหาเปรียญ โดยได้คะแนนบาลีเต็มร้อย




ในเวลาต่อมาท่านเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่า  

“การสอบได้ ในครั้งนั้น ไม่มีอะไรดีใจเลย 

เพราะรู้สึกว่าความรู้ ได้เต็มภูมิตั้งแต่การสอบ

ครั้งที่ ๒ แล้ว แต่ในครั้งนั้นปรากฏว่าสอบตก 

เหมือนกับจะให้คอยการศึกษาทางนักธรรม

เขยิบขึ้นมาตามจนถึงปีที่สอบมหาได้ ก็สำเร็จ

นักธรรมเอกพร้อมกันเลย ซึ่งน่าคิดว่าเหมือนมี

สายเกี่ยวโยงกัน ทำให้การศึกษาทางโลกจบ

ประถม ๓ ทางบาลีก็จบเปรียญ ๓ และทาง  

นักธรรมก็จบนักธรรมเอกเป็น ๓ ตรงกันหมด   

๓ วาระ…” 

หลวงปู่มั่นรู้วาระจิตหลวงปู่ฝั้น	

 

>> 

และใน

คราวหนึง่ชว่ง  

อยู่เชียงใหม่ก่อน

กลบัภาคอสีานหลวงปูม่ัน่  

ได้ทำนายพระหนุม่องคห์นึง่

ใหห้ลวงปูเ่จีย๊ะฟังว่า 

“มีพระหนุ่มอยู่องค์หนึ่ง

เวลานี้กำลังเรียนหนังสืออยู่จะ

มาหาเรา พระองคน์ีจ้ะทำประโยชน์

ใหญ่ให้โลกให้วงศาสนาได้กว้าง

ขวาง ลกัษณะคลา้ยๆ ทา่นเจีย๊ะ  

แต่ ไม่ ใช่ท่านเจี๊ยะ ตอนนี้อยู่

เชยีงใหม ่เขาอยากมาหาเรา แต่

ยงัไมเ่ขา้มาหาเรา องค์นี้ต่อไป

จะสำคญัอยูน่ะ เขายงัไมม่าหา

เรา แต่อีกไม่นานก็จะเข้ามา”  

หลว งปู่ เ จี๊ ย ะ เ ล่ า ถึ ง

ความรู้สึกภายหลังจากได้ฟัง

คำทำนายของหลวงปู่มั่นใน

ครั้งนี้ด้วยว่า 

“เมื่อท่านพูดอย่างนั้น

เราก็จับจ้องรอดูอยู่ ไม่ว่า

ใครจะไปจะมาก็คอยสังเกต

อยู่ตลอดเพราะคำพูดของ

ท่านสำคัญนัก พูดยังไง

บรเิวณกฏุอิงคห์ลวงตาสมยัเรยีนทีว่ดัเจดยีห์ลวง  

อยูห่า่งจากตน้ยางตน้นี้ ไปทางซา้ย  

ประมาณ ๕-๑๐ เมตร 
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ค้นคว้าพระไตรปิฎก


ขอเงินโยมแม่ซื้อหนังสือเรียน


ด้วยผลการเรียนดีและเป็นที่ ไว้วางใจ  

ของผู้ ใหญ่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ ทำให้ผู้ ใหญ่

หวังจะให้ท่านเป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียน 

แต่ท่านก็ได้ปฏิเสธอย่างละมุนละม่อมดังนี้ 

“…เรียนออกมา นักธรรมตรี นักธรรมโท 

นกัธรรมเอก เปรยีญ ไมส่อนใครทัง้นัน้ เปน็ครสูอน

นักเรียนในโรงเรียนก็ไม่เอา ผู้ ใหญ่ท่านจะให้

เป็นครูสอน... ‘ไม่เอา ครูไม่อดไม่อยาก เอา

องค์ไหนก็ได’้ เราวา่อยา่งนัน้เสยี เราเลยหลกีได้ 

ถ้าหากว่า ครูไม่มีจริงๆ เราจะหลีกอย่างนั้น 

มันก็ไม่งาม แต่นี้ครูก็มีอยู่ ผู้มีภูมินั้นมีอยู่ที่จะ

เป็นครู 

เราก็ทิ้งให้องค์นั้นๆ ไปเสีย เราก็ออกได้ 

เราจงึไมเ่ปน็ครใูครเลย นกัธรรมตร ี นกัธรรมโท 

นักธรรมเอก มหาเปรียญ ไม่เคยเป็นครูสอน

ใครทั้งนั้น...” 

ช่วงเวลาที่เชียงใหม่แม้ท่านจะมีเวลาไม่

นานนัก แต่ท่านก็ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดคือพอมี

ว่างจากการเรียนท่านจะใช้โอกาสนี้มุ่งเสาะหา

สำนักกรรมฐานอยู่ตลอดเวลา ดังนี้ 

“ทางเชียงใหม่เราก็ไปมากแต่จำไม่ได้ว่า

ไปที่ ไหนต่อที่ ไหนบ้าง ตอนเรียนหนังสือ  

อยู่เชียงใหม่เราก็ซอกแซก เพราะนิสัยเรา  

กับกรรมฐานนี้มันเป็นแต่ไหนแต่ไรมา เรียนก็

เรียนเพื่อจะออกปฏิบัติอย่างเดียว เราไม่ ได้

เรียนเพื่ออื่น เรียนเพื่อปฏิบัติ เพราะฉะนั้น  

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะออก

ปฏิบัติเมื่อจบมหาเปรียญและจะยอมมอบกาย

ถวายชีวิตต่อครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเช่นนี้เอง 

ทำให้การเรียนของท่านจึงมิใช่จะหาความรู้

เพียงแค่วิชาในชั้นเรียนเท่านั้น แต่หากความรู้

ใดจะเป็นประโยชน์ต่อการออกปฏิบัติกรรมฐาน 

ท่านจะพยายามศึกษาค้นคว้าตำรับตำราเพิ่ม

เติมเข้าไปอย่างเต็มที่ เฉพาะอย่างยิ่งจากพระ

ไตรปิฎก สังเกตได้จากความตั้งใจของท่านที่ว่า 

พระธาตุเจดีย์หลวง 

พอว่างเมื่อไรปั๊บจึงเข้าหาสำนักกรรมฐาน   

วดัไหนอยูแ่ถวนัน้เราไปหมดนัน่แหละ ไปภาวนา   

พอถงึเวลาโรงเรยีนจะเปดิเรากม็าเขา้โรงเรยีนเสยี 

พอว่างเมื่อไรก็ปั๊บเลยไปแต่วัดกรรมฐาน  

เพราะฉะนั้นเชียงใหม่จึ งไปหลายแห่งนะ   

ไปสำนักนั้นสำนักนี้ ส่วนมากก็มีแต่สำนัก  

ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น” 

ชีวิตการศึกษาด้านปริยัติของท่านเป็นอัน

สิ้นสุดลงที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่   

ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ นับเป็นปีที่ท่านบวชได้   

๗ พรรษาพอดี โดยสอบได้ทั้งนักธรรมเอก  

และเปรียญ ๓ ประโยคในปีเดียวกัน    

คราวหนึ่งสมัยที่หลวงปู่มั่นยังพักอยู่ทาง

จงัหวดัเชยีงใหม ่ เปน็ชว่งทีท่า่นพระอาจารยเ์ฟือ่ง  

ได้เข้าไปศึกษาอยู่ด้วย มีเหตุการณ์สำคัญ  

แสดงถึงความลึกซึ้ งรอบรู้ ในพระวินัยของ  

หลวงปู่มั่น ซึ่งองค์หลวงตาได้เล่าไว้ ดังนี้ 

“ . . . ที นี้อาจารย์ เฟื่ อ ง ไปอยู่ กั บท่ าน   

(พระอาจารย์มั่น) ใหม่ๆ พอบิณฑบาต ท่านได้

น้ำตาลมาก้อนหนึ่ง ห่อมาอย่างดี ท่านก็ยกขึ้น

มาแล้วว่า ‘นี่น้ำตาลนี่ดี ไม่เปื้อนอะไร ใครจะ

เก็บไว้ฉันในเวลาวิกาลก็ ได้’ 

ท่านว่าอย่างนี้ ท่านไม่ ได้บอก ๗ วัน 

เพราะพระรู้ เรื่องแล้วเรื่องสัตตาหกาลิกนี่ 

สำหรับอันนี้เป็นสัตตาหกาลิก แต่เอาออกมา

จากบาตรน่ะซี ที่ทำให้อาจารย์เฟื่องสงสัย   

‘นี่ก็บิณฑบาตมากับข้าวแล้ว ทำไมท่านอาจารย์

องค์นี้ ว่ า เป็นผู้ปรากฏชื่ อลือนามทางด้าน  

ธรรมวินัยเคร่งครัดที่สุดแล้ว ทำไมจึงต้องเอา

น้ำตาลที่เขาใส่บาตรมานี่ เก็บไว้ฉันในเวลา

วิกาล มันสมควรที่ ไหน’ 

คิด คิดแล้วไม่ลงท่านนะ พอเช้าวันหลังนี่ 

ท่านว่า ‘พระองค์ไหนมาอยู่กับเรานี ่ แบกคัมภีร์

มาตีหัวเราเมื่อคืนนี้ นั่นเห็นไหม แบกคัมภีร์มาตี

หัวเรา เรานี่เป็นภิกษุเฒ่าไม่รู้คัมภีร์วินัยอะไร

เลย พระองค์นั้นอยู่แถวนี้แหละ จะยกคัมภีร์

มาตีหัวเรา คืนนี้จะพิจารณาให้ชัดเจน’ 

ความจริงท่านชัดเจนแล้ว ท่านตีแต่ฉาก

ไปฉากมาเสียก่อน เข้าใจหรือเปล่า วันนี้ยังไม่

ชัดเจนเท่าไร เอาไว้วันพรุ่งนี้จะพิจารณาให้

ชดัเจน อาจารยเ์ฟือ่งหมอบ ตอ้งไปขอขมาท่าน 

ท่านก็เลยอธิบายพระวินัยให้ฟัง  

‘พระวินัยข้อนี้น่ะเห็นไหม กาลิกระคนกัน 

เช่น สัตตาหกาลิก น้ำอ้อย น้ำตาล มาผสม

กับข้าว นี่ฉันได้เพียงถึงอายุเที่ยงวันเท่านั้น 

หมดอายุ ฉันต่ออีกไม่ ได้ แต่ถ้าน้ำตาลนี่   

ไม่เปื้อนเปรอะอะไรเลย ห่อมาเรียบร้อย ก็ฉันได้

ตามกาลของมัน แม้จะมาในบาตรก็ตาม   

นี่เราทำอย่างนั้นนั่น’ 

เวลาท่านสอนท่านสอนอย่างนั้น หาที่

ค้านไม่ ได้ พระวินัยมีอย่างนี้ แต่คนไม่เห็นกาลิก  

ที่แยกน่ะซี เห็นแต่กาลิกระคนกันแล้วใช่ ไหม 

พระวินัยมีทั้งกาลิกระคนกัน และกาลิกแยกกัน 

แม้จะมาในขณะเดียวกัน เช่น เขาถวายอะไรมา

พร้อมกับอาหาร ถ้าเป็นคนละประเภท เรายก

ตัวอย่างหมาก มันก็เป็นหมากไปเสีย ผสม

กับข้าวไม่ ได้ ก็จัดเป็นคนละประเภทๆ ไป...” 

 

หลวงปู่มั่นลึกซึ้งในพระวินัย	
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“… เ ราจะ

เรี ยนทุ กสิ่ งทุ ก

อย่าง ที่พอจำได้

เราจะจำ เราจะจดโนต้  

คัดเอาไว้ๆ มีสมุดเล็กๆ 

คัดเอาไว้ ในนั้นๆ อันนี้มา

จากเล่มนั้นๆ ชาดกเล่มนั้นๆ หน้าที่เท่านั้น   

จดไว้ๆ เวลาเราต้องการความพิสดารเราก็ไป

เปิดดูง่ายๆ ที่เราจด  

แต่ส่วนมากพอมองเห็นที่คัดไว้เท่านี้มันก็  

เขา้ใจไปหมดแลว้ เพราะอา่นมาแลว้นี ่ กไ็มจ่ำเปน็

ต้องไปค้นดูพระไตรปิฎกละ เพราะฉะนั้น เวลา

หนังสือผ่านมาที่ไหนๆ ถึงรู้ทันทีๆ เพราะได้อ่าน

มาหมด มนัอยู่ในขา่ยของพระไตรปฎิกทัง้นัน้ละ 

ทีนี้พระไตรปิฎกเราก็ค้นเสียจนพอก่อน  

ที่จะออกมาปฏิบัติ เวลาว่างจากเรียนหนังสือ   

ปดิโรงเรยีนนัน้ละ เปน็เวลาคน้หนงัสอื เวลาเรยีน

หนังสือก็เรียนไปตามหลักวิชานั้นเสีย  

ครัน้เวลาหยดุเรยีนหนงัสอื กค็น้

พระไตรปฎิก โน้ตๆ เอาไว้ เพื่อให้เป็น

ประโยชน์ในเวลาจะออกปฏบิตั ิ เพราะ  

ตั้งใจจะออกปฏิบัติ เท่านั้นไม่เป็น

อย่างอื่น…” 

สมัยที่เรียนปริยัติอยู่นั้น แม้จะ

มีอุปสรรคบางประการที่ทำให้มี  

ข้อเสียเปรียบเพื่อนที่เรียนหนังสือ

ดว้ยกนัอยูบ่า้ง แตด่ว้ยความอตุสาหะ

วริยิะของท่าน ปัญหาดังกล่าวก็ไม่มี

ผลแต่อย่างใด ดังนี้ 

“…หัวสมองเรานี่เกี่ยวกับความจำ มันอยู่

ในยา่นกลางนะ ดกี็ไม่ใช ่ ตำ่กวา่นัน้ก็ไม่ใช ่ อยู่ใน  

ย่านกลางนี่แหละ เราจะเห็นได้จากพวกหมู่

เพื่อนที่เขาเรียนหนังสือด้วยกัน ท่องสองหน

สามหนเท่านั้น เขาจำได้แล้วนะ  

เรานีเ่อาจนแทบเปน็แทบตายมนัก็ไม่ไดผ้ดิ  

กันมากนะ ท่องสูตรเดียวกันนี้ เขาไปท่องมา

ชั่วโมงสองชั่วโมงเขาจำได้ แล้วสูตรหนึ่ง   

เราฟาดมันจนไม่ทราบกี่ชั่วโมง มันก็ไม่ ได้นะ   

ผู้ที่หนากว่าเราก็ยังมีอีก นี่มันเทียบได้ เราจึง

อยู่ ในย่านนี้ ไม่ใช่ย่านนั้น คือย่านสูงกว่านั้น  

เราก็ไม่ได้…” 

เพราะเหตุนี้ทำให้ท่านต้องขยันหมั่นเพียร

อย่ างหนักแต่ก็ ไม่ ได้ รู้ สึ กท้ อถอยน้อยใจ   

กลับตั้งอกตั้งใจเรียนยิ่งขึ้นไปอีก ในช่วงที่เรียน

หนังสืออยู่นั้นท่านได้เขียนจดหมายมาขอเงิน

โยมแม่เพื่อซื้อหนังสือเรียนโดยโยมแม่จะมอบ

ให้ครูชาลีเป็นคนส่งเงินถวายท่านตลอดมา 

การใช้จ่ายของท่านเป็นไปด้วยความประหยัด

เพราะรู้สึกเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ ท่านเล่าว่า 

“เงินที่ขอพ่อแม่มานี้ เราเห็นเป็นคุณค่า

อย่างยิ่ง นำไปซื้อหนังสือทุกบาททุกสตางค์  

ใช้เฉพาะเรื่องของส่วนตัว ไม่ขอท่านทีละมากๆ 

เราก็ประหยัดของเราเหมือนกันคือเห็นอกพ่อ

อกแม่ เพราะขอมาทีไรส่งปุ๊บไปเลยไม่มีอิด  

มีเอื้อน ขอเท่าไรให้ ไปทันทีๆ เรื่องเงินนี้เราจึง

ไม่จ่ายทางอื่นเลย 

นี่พูดถึงเรื่องเรียนหนังสือขอเงินจาก  

ทางบ้านไปเรียน เพราะเราเรียนหลายสำนัก 

ออกจากสำนักนี้ ไปสำนักนั้น ออกจากสำนักนั้น

ไปสำนักนั้น มันถึงได้รู้ ได้เห็นทางด้านปริยัติ  

ทั่วถึง วัดใหญ่วดันอ้ยวดัราษฎร์วัดหลวงไปหมด

เลย ทีนี้เวลามันผ่านมาหมดแล้วก็พูดได้ตามที่รู้

ที่เห็น 

พอหยุดจากการศึกษาเล่าเรียนก็เลิกขอ

เงินเลย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยขอเงินแม่

แม้สตางค์แดงเดียว” 

	 	 ภาษิตจำสอนใจสมัยเรียน 

ประกาศนียบัตรเปรียญ ๓ ประโยคขององค์หลวงตา 

สมัยเรียนมีภาษิตคำกลอนสอนใจที่แสดงไว้ในที่ต่างๆ องค์หลวงตาเห็นว่าภาษิตคำกลอนอันไหนดี   

ก็พยายามท่องจำจนขึ้นใจไม่เคยลืม ดังเช่นภาษิตคำกลอน ๓ บทนี้ 

๑.  ใบลานมักบังพระธรรม ทองคำมักบังพระพุทธ 

 สงฆ์สมมุติมักบังอริยสงฆ์ฯ 

๒.  อันโคควายเลี้ยงไว้ใช้งานไถ เมื่อตายไปเนื้อและหนังยังให้ผล 

 วิสัยพาล พาลเพียร เบียดเบียนคน ประพฤติตนเลวร้ายยิ่งกว่าควายฯ 

๓.  วัดจะดี ไม่ใช่ดีเพราะโบสถ์สวย หรือร่ำรวยด้วยทรัพย์อสงไขย 

 แต่วัดดีเพราะพระเณรเก่งเคร่งวินัย ยึดหลักชัยอรหันต์เป็นสันดานฯ 
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 ตลอดระยะเวลาแห่งการเรียนปริยัติ  

ของท่าน แม้จะต้องใช้ เวลาในการเรียน  

อย่างหนักเพียงใดท่านก็พยายามแอบปฏิบัติ

ภาวนาอยู่เป็นประจำไม่ลดละ ซึ่งในช่วงแรกๆ 

จิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนัก แต่เมื่อทำอยู่หลายครั้ง

หลายหน จิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลำดับๆ   

จนเกิดความอัศจรรย์ ดังนี้ 

“…ตั้งใจพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ ตอนแรก   

มันไม่ได้เรื่องเพราะคนไม่เคย วันไหนไม่ได้เรื่อง

ก็ช่างมัน เราได้ภาวนาได้บุญก็เอา หลายครั้ง

หลายหนสุ่มไปสุ่มมา เหมือนสุ่มหาปลานะ   

สุ่มหลายครั้งหลายหนก็ไปเจอเอาจนได้... 

นี่แหละที่ ได้เห็นความอัศจรรย์ของจิต   

ทำไปสะเปะสะปะ ไปนั่งภาวนา พุทโธ พุทโธ... 

สำรวมจติตัง้สตไิวก้บัพทุโธ พทุโธ... มนัไมเ่คยเปน็ 

ไม่เคยรู้เคยเห็น ไม่เคยคาดเคยฝันว่ามันจะเป็น

อย่างนั้น พอพุทโธไปๆ ปรากฏว่ามันเหมือน  

เราตากแหไวน้ะ แลว้ตนีแหกห็ดเขา้มา หดเขา้มา 

พร้อมๆ กัน  

พอนึกพุทโธกับสติถี่ยิบเข้าไปเหมือนดึง

จอมแห กระแสของจิตที่มันซ่านไปในที่ต่างๆ 

มันจะหดตัวเข้ามา เหมือนตีนแหหดตัวเข้ามา 

ลกัษณะมนัเปน็อยา่งนัน้ เรากย็ิง่เกดิความสนใจ 

ก็เลยพุทโธถี่ยิบเข้ามา หดเข้ามา หดเข้ามา 

ถึงที่ . . .กึ๊ก เลย...ขาดสะบั้นไปหมดโลกนี้ . . .  

ขาดออกไปจากทกุสิง่ทกุอยา่ง มเีดน่อยูแ่ตจ่ติ... 

จิตนี้ เป็นเหมือนเกาะอยู่ ในท่ามกลาง

มหาสมุทร จิตที่รู้ๆ เด่นๆ อัศจรรย์นี้ นอกนั้น  

ก็ เป็ น โลกสงสาร เป็ นมหาสมุ ทร ไปหมด   

แต่เกาะนี้เป็นเกาะที่เด่นดวงอัศจรรย์สง่างาม 

อัศจรรย์ตื่นเต้น เราไม่เคยเห็น เลยตื่นเต้น 

เจา้ของเลยกระตกุตวัเอง ทนีีจ้ติมนักถ็อนออกมา 

โอ๊ย เสียดายจะเป็นจะตาย  

วนัหลงัขยบัใหญเ่ลย ก็ไม่ไดเ้รือ่ง แมข้ยบั

เท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่อง นั่นแหละ เลยเฮ้อ เอาละ 

ทำไปตามประสีประสาก็แล้วกัน ทีนี้มันก็ปล่อย

อารมณ์ความยึดอดีตน่ะสิ พอทำไปๆ ก็เลยเป็น

อยา่งนัน้อกีเลยขยบับา้เขา้อกีๆ เลยไม่ไดเ้รือ่ง... 

จิตที่ว่าอัศจรรย์อย่างนี้นะ วันนั้นทั้งวัน

จติไมพ่รากไมห่า่งจากอศัจรรยท์ีป่รากฏในจตินัน้ 

มันกระหยิ่มอยู่อย่างนั้น เรียนหนังสือมันก็อยู่

ด้วยกัน จิตไม่ส่งไปไหนเลย นี่แหละ เป็นหลัก

ใหญ่ที่เป็นเครื่องยึดของใจเอามากอันหนึ่ง…” 

ดว้ยความตัง้ใจเรยีนทีห่นกัมากตามอปุนสิยั

จรงิจงัของทา่นประกอบกบัการปฏบิตัจิติตภาวนา

ต้องแอบเพื่อนพระนักศึกษาด้วยกัน ทำให้  

การปฏิบัติไม่ค่อยเต็มที่เท่าใดนัก ท่านเล่าถึง  

ผลการภาวนาในช่วงที่เรียนหนังสืออยู่ตลอด 

๗ ปีเต็มว่า  

เรียน
๗
ปี
จิตสงบอัศจรรย์
๓
ครั้ง


ประกาศนียบัตรเปรียญ ๓ ประโยคขององค์หลวงตา 

“เป็นเพียงสงบเล็กๆ น้อยๆ ธรรมดาๆ 

จิตสงบของมันอยู่ธรรมดา … เรียนหนังสืออยู่ 

๗ ปี จะมีก็เพียง ๓ หนเท่านั้นเป็นอย่างมาก  

ที่จิตลงถึงขนาดที่อัศจรรย์เต็มที่ คือลงกึ๊กเต็มที่

แลว้อารมณอ์ะไรขาดหมดในเวลานัน้ เหลอืแตรู่้

อันเดียว กายก็หายเงียบเลย”  

ท่านว่าผลการภาวนาเช่นนี้มันน่าอัศจรรย์

มาก สิ่งนี้เองเป็นเครื่องฝังจิตฝังใจของท่าน  

ให้มีความสืบต่อที่จะออกปฏิบัติให้จงได้และกล้า  

ที่จะพูดเปิดเผยให้หมู่เพื่อนได้ฟังถึงความตั้งใจ  

ที่จะเรียนจบแค่เปรียญ ๓ ประโยคเท่านั้น 

   

นิมิต
“เหาะรอบพระนครทองคำ”

  

เพื่อมุ่งหน้าออกปฏิบัติกรรมฐานตาม  

คำสัตย์ที่ตั้งไว้ ท่านจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ   

มาวดับรมนวิาสเพือ่หาโอกาสเขา้กราบลาพระเถระ  

ผู้ใหญเ่จา้คณุพระราชกว ี (พมิพ ์ธมัมธโร) อาจารย ์ 

ของท่าน แม้พระเถระผู้ ใหญ่จะมีเมตตาหวัง  

อนุเคราะห์ให้ท่านศึกษาปริยัติต่ออีกเพราะเห็น

วา่ในสมยันัน้พระภกิษทุีม่คีวามรูร้ะดบัมหาเปรยีญ

มนีอ้ยมาก แตท่า่นเคยพจิารณาในเรือ่งนีแ้ลว้วา่  

“ความรู้ระดับมหา ๓ ประโยคนี้ ก็เพียง

พอแล้วกับการจะออกปฏิบัติกรรมฐาน วิชา

ความรู้ขนาดเป็นมหาแล้วย่อมไม่จนตรอก  

จนมุมง่ายๆ” 
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และอีกประการหนึ่งท่านยังคงระลึกถึง

ความสัตย์ที่เคยตั้งต่อตนเองไว้ว่า   

“ฝา่ยบาลขีอใหจ้บเพยีงเปรยีญ ๓ ประโยค

เท่านั้น ส่วนนักธรรมแม้จะไม่จบชั้นก็ ไม่ถือ  

เป็นปัญหา … แล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียว 

จะไม่ยอมศึกษาและสอบประโยคต่อไปเป็น  

อันขาด”  

ระหวา่งทีร่อหาโอกาสเขา้กราบลาพระเถระ

ผู้ ใหญ่ในวันต่อไป ค่ำคืนดึกสงัดที่วัดบรมนิวาส

ในคนืนัน้ทา่นไดต้ัง้ใจไหวพ้ระสวดมนตแ์ละตัง้สจั-

อธิษฐานต่อหน้าพระรัตนตรัยอย่างแม่นมั่นว่า 

“๑) ถ้าหากว่าข้าพเจ้าออกไปปฏิบัติ

ธุดงคกรรมฐานแล้ว จะได้สำเร็จตามความ  

มุ่งหมายโดยสมบูรณ์ ขอให้จิตนี้แสดงนิมิต

“...สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) วัดบรมนิวาส.. ท่านเล่าให้ฟังขบขันจะตาย เราอดหัวเราะ  

ไม่ ได้ หัวเราะต่อหน้าท่านก็ ไม่ ได้จะทำไง ท่านไปต่างจังหวัด ท่านพูดมียิ้มๆ เท่านั้น แต่พวกเรา  

มันจะตาย อดหัวเราะไม่ ได้คนอื่นจะตายกันทั้งประเทศ .. 

 สมเด็จท่านก็เล่าให้ฟัง เราอยู่ใกล้ๆ ก็อดหัวเราะไม่ ได้ ท่านออกไปบิณฑบาต ออกไปชนบท ทีนี้

หมาพอเห็นพระออกไปบิณฑบาต มันก็วิ่งมารุมเลย มันจะกัดองค์ที่อยู่ข้างหลัง มันวิ่งดักหน้าดักหลัง

อยู่อย่างนั้น พระก็หลบไปอาศัยอยู่หลังท่าน แล้วท่านก็พูดแบบขึงขังว่า  

‘พวกนี้ ไม่มีวิชาป้องกันตัว ประสาหมาก็ยังกลัว ข้าไม่กลัว ข้ามีวิชาป้องกันตัว’ 

ท่านว่าอย่างนั้น ว่าแล้วท่านก็ชี้มาที่นี่ ท่านสัก “ดอกผักแว่น” ลายดำๆ ดอกผักแว่น ท่านสักไว้  

ที่แข้ง ท่านมีวิชาป้องกันตัว ท่านว่า นี่.. วิชาของข้า ท่านก็ชี้ ไปที่ดอกผักแว่น ดำๆ ตรงนั้น นี่มันก็

แปลกจริงๆ นะ พวกหมานี่เป็นหมาเทวดา 

วันรุ่งขึ้นก็ ไปบิณฑบาตใหม่ ไปตรงที่บ้านเก่านั้นแหละ หมามันก็วิ่งมาซิทีนี้ คราวนี้มันไม่ ไล่กัด  

องค์ไหน มนัมากดัองคท์ีม่วีชิาปอ้งกนัตวันีล่ะ กอ็งคส์มเดจ็นีแ่หละ ทีม่วีชิาปอ้งกนัตวัเตม็ตวัวา่งัน้เถอะ 

หมามันปรี่เข้ามาซัดเอาตรงดอกผักแว่นนั้นเลยนะ กัดตรงวิชาป้องกันตัว เลือดสาดเลยนะ  

ท่านเล่ายังหัวเราะ ไอ้เรามันจะตาย กลั้นหัวเราะอยู่อย่างนั้น  

สมเดจ็ทา่นวา่ ‘ทีพ่ดูมานีเ่ปน็การเตอืนนะ พวกทีช่อบอวด พดูไม่ไดน้ะวา่ขา้มขีองด ี ขา้ไม่ไดอ้วดนะ   

ข้าเป็นคนเฉยๆ ข้าไม่ ได้ตั้งใจอวด ถึงขนาดนั้นหมามันยังฟาดเสียวิชาข้าแหลกหมดเลย’ 

ท่านว่าอย่างนั้นแล้วมันก็กัดตรงนั้นเลยนะ ตรงวิชาดอกผักแว่นนะ มันก็แปลกอยู่ ท่านพูดท่านเฉย

เลยนะ เราเองยังไม่ลืมเลย อดหัวเราะจะตาย ตอนอยู่ต่อหน้าท่าน หัวเราะไม่ ได้ว่างั้น ส่วนพวกอยู่

ข้างหลังมันหัวเราะกันจะตาย ท่านสมเด็จท่านพูดขบขันดีจริงๆ ท่านพูดไม่ค่อยหัวเราะหรอก มีแต่ยิ้มๆ 

เท่านั้น แต่คนฟังมันจะตาย เราเองยังอดหัวเราะไม่ ได้ นี่คือพูดถึงสมเด็จมหาวีรวงศ์…” 

 

วิชาป้องกันตัว	

 

อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็น ให้สมกับ

ภูมิธรรมที่ข้าพเจ้ามุ่งหมายเถิด 

๒) ถ้าหากข้าพเจ้าออกไปปฏิบัติธุดงค-

กรรมฐานแล้วไม่สำเร็จตามความมุ่งหมาย   

ก็ขอให้จิตนี้แสดงนิมิต เป็นข้อเทียบเคียงว่า

ออกไปแล้วก็เถลไถลไม่ ได้เรื่องได้ราวอะไร  

ให้ทราบเถิด 

๓) ถ้าหากข้าพเจ้าจะไม่ ได้ประสบผล

ทัง้ ๒ อยา่ง คอืไม่ไดอ้อกปฏบิตัธิดุงคกรรมฐาน

ด้วย หรือออกไปปฏิบัติธุดงคกรรมฐานแล้วไม่

ได้เรื่องได้ราวอะไรด้วย ขอให้จิตนี้แสดงนิมิตให้

ทราบด้วยเถิด 

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้

นิมิตแสดงใน ๓ วาระนี้ จะพึงแสดงให้รู้ โดย

ทางนิมิตภาวนาหรือจะพึงแสดงให้รู้ โดยทาง

สุบินนิมิตก็ได้” 

ภายหลังไหว้พระสวดมนต์และตั้งสัจ-

อธิษฐานต่อหน้าพระรัตนตรัยแล้ว ท่านจึงเข้าที่

เจริญสมาธิภาวนาและเข้าพักอิริยาบถจำวัด 

เวลาประมาณ ๖ ทุ่มได้เกิดสุบินนิมิตอย่าง

อัศจรรย์ว่า.. 

“...เราเหาะปลิวขึ้นไปในอากาศอย่าง

สะดวกสบาย เหาะเหินวนเวียนรอบพระนคร

หลวงอันเป็นพระนครอัศจรรย์ดั่งเมืองสวรรค์

ชั้นฟ้า มองไกลโพ้นสุดสายตา กว้างขวางสุด

ประมาณราวกะว่า เมืองไทยเราทั้งเมืองเป็น

เมืองหลวงโดยสิ้นเชิง ตึกรามบ้านช่องเป็น  

ประดุจหอปราสาทราชมณเฑียร 

มิใช่เป็นบ้านเป็นเรือนของผู้คนธรรมดา 

มีความสง่าผ่าเผย ประดับด้วยแสงสีทองอร่าม

แวววาวพร่างพราวระยิบระยับ เป็นประหนึ่งว่า

ลูกนัยน์ตาของชนผู้ที่มองเห็นจะถึงซึ่งอาการ

ถลนแตกออกเป็นเสี่ยงๆ เพราะแสงสว่าง

แพรวพราวเจิดจรัสของสีแสงแห่งเมืองนั้น 

วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิมว่า อ้วน แสนทวีสุข  มีบิดา

เป็นกรมการเมือง ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๐๐   

ณ บ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอเมืองอุบลราชธานี   

จังหวัดอุบลราชธานี  

บรรพชาและอุปสมบท เมื่ออายุ ๑๙ ปี ได้บรรพชาเป็น

สามเณร ณ วัดสว่าง อำเภอวารนิชำราบ ตอ่มาไดอ้ปุสมบทเปน็  

พระภิกษุที่วัดศรีทอง มีท่านเทวธัมม ี เป็นอุปัชฌาย ์ ท่านโชติปาโล 

เป็นพระกรรมวาจาจารย์  

การศึกษาพระปริยัติธรรม	 ตำแหน่ง	 และสมณศักดิ์	 หลังจากพระอุปัชฌาย์ท่านได้มรณภาพ

แล้ว สมเด็จฯ ได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมกับเจ้าคุณอาจารย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์   

ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ยังเป็นพระครูวิจิตรธรรมภาณี   

ณ วัดพิชยญาติการาม สำนักพระศาสนโศภณ เป็นเจ้าอาวาส  

พ.ศ.๒๔๓๙ ย้ายมาเรียนต่อที่วัดเทพศิรินทราวาสกับท่านอาจารย์อื่นอีก และสอบได้เปรียญตรี  

พ.ศ.๒๔๔๒ ท่านสอบปริยัติธรรม สอบได้เปรียญโท  

พ.ศ.๒๔๔๒ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑลอีสาน  

พ.ศ.๒๔๔๗ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลอีสาน ต่อมาต้นรัชกาลที่ ๖ ได้แยกมณฑลอีสาน  

เป็น ๒ มณฑล คือ มณฑลอุบลและมณฑลร้อยเอ็ด ท่านก็ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะว่าการทั้งสอง

มณฑล  

พ.ศ.๒๔๖๖ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลอุดรอีกตำแหน่งหนึ่ง ต้นรัชกาลที่ ๗ ทางราชการได้

รวมมณฑลอุบล ร้อยเอ็ดและนครราชสีมา เป็นมณฑลนครราชสีมาท่านก็ ได้ดำรงตำแหน่ง   

เจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา 

พ.ศ.๒๔๘๕ ดำรงตำแหน่งสังฆนายกองค์แรก แห่งประเทศไทย ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๔๘๕  

สมเด็จฯ	ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตามลำดับดังนี้	

พ.ศ.๒๔๔๗ พระราชาคณะที่ พระศาสนดิลก 

พ.ศ.๒๔๕๔ ทรงได้รับสมณศักดิ์เสมอชั้นราชในนามเดิม  

พ.ศ.๒๔๕๕ พระราชมุนี 

พ.ศ.๒๔๖๔ พระเทพเมธี  

พ.ศ.๒๔๖๘ ชั้นเทพพิเศษที่พระโพธิวงศาจารย์  

พ.ศ.๒๔๗๒ พระธรรมปาโมกข์  

พ.ศ.๒๔๗๕ ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระพรหมมุนี  

พ.ศ.๒๔๘๒ สมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  

การมรณภาพของสมเด็จฯ ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๙๙ ณ วัดบรมนิวาส 

ด้วยโรคชรา สิริอายุได้ ๘๙ ปี 
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ยิ่งเพ่งมองเข้าไปเท่าใด ยิ่งเหมือนกับว่า 

เป็นเมืองแห่งทองคำทั้งแท่ง ตึกรามบ้านช่อง

เป็นประดุจทองคำธรรมชาติ ส่องท่อลำแสง

กระจายกราดกล้า 

เราได้เหาะวนถึง ๓ รอบแล้วก็ลง” 

นิมิตนั้นยังติดตาตรึงใจท่านเสมอมาไม่มี

วันลืมเลือน และทำให้แน่ใจแล้วว่าในคราวนี้

อย่างไรต้องได้ออกปฏิบัติกรรมฐานอย่าง

แน่นอน และแน่ใจว่าจะต้องประสบผลสำเร็จ 

พอตื่นเช้ามาเข้าไปกราบลาเจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) เผอิญใน

ระยะนั้นเจ้าคุณพระราชกวี (พิมพ์ ธัมมธโร) 

พระเถระอาจารย์ของท่านรับนิมนต์ ไปต่าง

จังหวัด ท่านจึงถือโอกาสนั้นเข้ากราบนมัสการ

ลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) ซึ่งเป็น

เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสในขณะนั้น ท่านเจ้า

ประคุณสมเด็จก็ยินดีอนุญาตให้ ไปได้ ท่านเล่า

ถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่า 

“บุญกรรมก็ช่วยด้วยนะ ผู้ ใหญ่ท่าน  

ไม่อยากให้ออก ท่านห้ามไว้เลยเทียว ... ยังไม่

ให้ออก ... ให้เรียนจบได้เปรียญ ๖ ประโยค  

เสียก่อน จึงค่อยออกแต่เรายังไงก็ไม่อยู่ แต่จะ

หาออกดว้ยมารยาทอนัดงีามเทา่นัน้เอง สบโอกาส  

เมือ่ไรแลว้เราจะออก พอดทีา่นไปตา่งจงัหวดัละซ ิ

นัน่ละโอกาสมนักเ็หมาะ พอทา่นไปตา่งจงัหวดัพับ้ 

เราก็ปั๊บออกเลย” 


