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ภายหลงัการพจิารณาธรรมขัน้ละเอยีดสดุจบสิน้ลงบนหลงัเขาวดัดอยธรรมเจดยี ์  

จังหวัดสกลนคร กิจควรทำในพระพุทธศาสนาขององค์หลวงตาเป็นอันสิ้นสุด   

การบำเพ็ญบารมีเพื่อประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้ว โดยประการทั้งปวง ข้อวัตรปฏิบัติ 

ปฏิปทา และความเด็ดเดี่ยวจริงจังของท่านดึงดูดพระเณรและนักปฏิบัติให้เข้ามา

ศึกษาอบรมด้วย ทำให้มีแม่ทัพธรรมที่ได้รับการอบรมจากท่านเกิดขึ้น  

ในวงกรรมฐานจำนวนมาก 

ภายหลงัการพจิารณาธรรมขัน้ละเอยีดสดุจบสิน้ลงบนหลงัเขาวดัดอยธรรมเจดยี ์  

จังหวัดสกลนคร กิจควรทำในพระพุทธศาสนาขององค์หลวงตาเป็นอันสิ้นสุด   

การบำเพ็ญบารมีเพื่อประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้วโดยประการทั้งปวง   

ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทา และความเด็ดเดี่ยวจริงจังของท่าน  

ดึงดูดพระเณรและนักปฏิบัติให้เข้ามาศึกษาอบรมด้วย   

ทำให้มีแม่ทัพธรรมที่ได้รับการอบรมจากท่าน  

เกิดขึ้นในวงกรรมฐานจำนวนมาก 
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เปิดวิมุตติธรรม
 

หลังจากผ่านเหตุการณ์ ในยามดึกของ
 

คืนฟ้าดินถล่มบนเขาวัดดอยธรรมเจดีย์แล้ว

 

รุ่งเช้าวันแรม
 ๑๕
 ค่ำเดือน
 ๖
 (วันที่
 ๑๖


พฤษภาคม
 ๒๔๙๓)
 องค์หลวงตาก็ลงจาก
 

วดัดอยธรรมเจดยีม์าถงึวดัปา่สทุธาวาส
 เพือ่เขา้
 

กราบบูชาสังเวชนียสถานระลึกบุญคุณพ่อแม่-

ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นผู้มีพระคุณสูงสุดของท่าน


พอดีในวนันัน้มกีลอ้งถา่ยภาพ
ทา่นพระอาจารย-์

มหาทองสุกจึงมีเมตตากุลีกุจอจัดการให้ท่าน

ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ดังนี้


“...ท่านอาจารย์มหาทองสุกท่านเอาพัด

มาใส่ใหเ้ลย
 ทา่นถามวา่
 ‘เปน็ยงัไง เรยีนหนงัสอื  

มาแทบล้มแทบตาย ได้เคยเห็นพัดมหาไหม

ล่ะ?’ 

คือเราไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านี้
 จึงเรียน

ท่านว่า
‘อู๊ย! กระผมไม่เคยสนใจกับมัน’ 

พอว่างั้นท่านก็ปุ๊บปั๊บวิ่งเข้าไปเอาพัดใน

ห้องท่านมาตั้งกึ๊ก
 ‘มหาบัว มาถ่ายรูป มหา

วัดป่าสุทธาวาส 

ทั้งคนไม่มีพัดยศติดบ้างมันมีอย่างหรือ เรียนมา

แทบเป็นแทบตาย ต้องเป็นเครื่องหมายของ

ทางโลกทางธรรมบ้าง’ 

ท่านว่าของท่านเองแล้วกุลีกุจอจัดการ

ของท่านเอง
 ช่างเขามาที่นั่น
 ถ่ายรูปเดี๋ยวนั้น

เลย
 ‘เอ้า! นั่งตรงนี้ นั่งให้เราถ่ายรูป ตั้งพัดยศ

ไว้ข้างหลัง’ 

เราก็เฉยทำตามท่าน
 นี่เป็นพัดยศท่าน

อาจารย์มหาทองสุก
เอามาให้เราถ่ายรูป…”


ที่วัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้ยังมีความสำคัญ

อีกประการหนึ่งสำหรับท่านคือเป็นสถานที่เปิด

เผยความรู้ธรรมเห็นธรรมภายในใจแก่พระผู้

ร่วมบำเพ็ญสมณธรรมมาด้วยกันตั้งแต่ครั้ง
 

อยู่กับหลวงปู่มั่น
ที่วัดป่าบ้านหนองผือ
ดังนี้


“ท่านเพ็งนี้เองคือผู้ที่เราบอกเป็นคนแรก 

เมื่อเราพ้นจากสมมุติทั้งปวงแล้ว” 

ทีท่า่นใหค้วามเมตตาตอ่พระอาจารยบ์ญุเพง็

 

เขมาภิรโต
 เช่นนี้ก็เนื่องจากติดสอยห้อยตาม
 

มานาน
 และในระยะที่หลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่ที่

วดัปา่บา้นหนองผอื
 ทา่นพระอาจารยบ์ญุเพง็ยงั

เป็นสามเณรอยู
่ มีความขยันขันแข็งอดทนและ

ใส่ใจในการงานด
ีทา่นจงึคดิสงสารวา่


“หากมีโอกาสได้ฟังธรรมอัศจรรย์ครั้งนี้ 

จะเป็นกำลังใจให้ขันแข็งในการบำเพ็ญเพียร  

ยิ่งขึ้น และจะเป็นที่แน่ ใจตายใจว่ามรรคผล

นิพพานนั้นมีจริง” 

ด้วยเมตตาเช่นนี้ท่านจึงเรียกมาแล้วค่อย

เปิดเรื่องว่า


“นี่! จะเล่าอันหนึ่งให้ฟังนะ ท่านเคยติด

สอยห้อยตามผมมาเป็นเวลานานแล้ว แล้วคำที่

ผมจะพูดเวลานี้ท่านเคยได้ยินได้ฟังไหม?”  

ทิวทัศน์มองจากวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
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พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต  

 

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 

พระอาจารย์มหาทองสุก สุจิตโต  

 

องค์หลวงตาที่วัดป่าสุทธาวาส   

ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

จากนัน้ทา่นกเ็ลา่เรือ่งบนวดัดอยธรรมเจดยี
์ 

ในคืน
๑๔
ค่ำให้ฟังจนจบแล้วจึงพูดขึ้นว่า


“พอฟังแล้วเป็นยังไงคำนี้ ท่านเคยอยู่กับ

ผมมาเป็นเวลานาน เคยได้ยินไหม? ผมเคยพูด

ให้ฟังไหม?”  

พระอาจารย์บุญเพ็งตอบด้วยความ

ตืน่เตน้ปตีใินใจเปน็ลน้พน้วา่
 “โห กระผมไมเ่คย  

ฟังอย่างนี้มาก่อนเลย” 

จากนัน้ทา่นเมตตาสอนพระอาจารยบ์ญุเพง็  

ต่อไปว่า



“นั่นละ ให้ตั้งใจหนา อย่างนี้ละธรรม

พระพุทธเจ้าเป็น อกาลิโก มีเป็นพื้นฐานประจำ

ตลอดเวลา เป็นปัจจุบัน เอาให้จริงนะ นี่ได้เห็น

เสียแล้ว หายสงสัยทุกอย่าง หายสงสัย

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หายหมดเลย 

เป็นอันเดียวกันหมด  

แลว้เราวา่อยา่งนี ้ เราไมส่งสยัพระพทุธเจา้  

อยู่ตรงไหนๆ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ตรงไหน 

จติกบัธรรมนีเ้ปน็อนัเดยีวกนัแลว้ กบัพระพทุธเจา้  

ทั้งหลายเป็นอันเดียวกันแล้ว ไม่แยก ไม่มีแยก 

เป็นอันเดียวกัน” 

ต่อมาภายหลังพระอาจารย์บุญเพ็งผู้ฟัง

ธรรมครั้งสำคัญเปิดเผยถึงความรู้สึกในอดีต

ขณะที่ฟังนั้นว่า



“ตั้งใจรับฟังด้วยความเคารพบูชาอย่าง

สูงสุด ถึงแม้ว่าในระยะนั้นจะยังไม่เข้าใจใน

อรรถธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดลออได้ตลอดก็ตาม

ที แต่ก็ได้เก็บคำสอนที่ออกมาจากเมตตาธรรม

ของท่านไว้เป็นข้อระลึกและเป็นกำลังใจในการ

บำเพ็ญสมณธรรมอย่างมิรู้ลืมตลอดมา” 

หลงัจากพกัวดัปา่สทุธาวาสกบัพระอาจารย-์  

มหาทองสกุได
้ ๒
 คนื
 ทา่นกบัทา่นพระอาจารย-์

บญุเพง็
 เขมาภริโต
 กอ็อกเดนิทางไปถ้ำอำเภอ

วาริชภูมิ
บ้านนาเชือก
ทุ่งเชือก
ตั้งใจว่าจะเข้า

อยู่จำพรรษาในถ้ำแห่งนี้ต่อไป
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ย้อนกลับวัดป่าบ้านหนองผือ 
  

เมื่อองค์หลวงตาและท่านพระอาจารย์-
 

บุญเพ็งเดินทางมาถึงถ้ำอำเภอวาริชภูมิ
 บ้าน
 

นาเชือก
 ทุ่งเชือก
 เพื่อเตรียมตัวเข้าจำพรรษา

เรียบร้อยแล้ว
 แต่เมื่อได้พบโยมคนหนึ่งถึงกับ

ทำให้ท่านต้องเปลี่ยนใจ
ดังนี้


“...เผอิญผู้เฒ่าทิดผาน
 คนบ้านหนองกุง


แกเคยไปหาเราทีว่ดับา้นหนองผอืบอ่ยๆ
 ทราบวา่  

เรามาแกจึงขึ้นไปหาเราที่ภูเขาอำเภอวาริชภูมิ


ก็ไปเล่าสภาพของวัดป่าหนองผือให้ฟังว่า


‘โอ๋ย! น่าสลดสังเวช ดูสภาพหนองผือ

เหมือนบ้านร้างวัดร้าง แต่ก่อนพระเณรเหลือง  

อร่ามๆ เต็มวัดตลอด มีหลวงปู่มั่นเป็นร่มโพธิ์

ร่มไทร ประชาชนญาติโยมยิ้มแย้มแจ่มใส 

ทำบุญใส่บาตรเหมือนแดนสวรรค์อยู่ ในบ้าน

หนองผือ 

พอท่านหลวงปู่มั่นล่วงไปแล้ว เวลานี้

เหมือนวัดร้าง ซบเซาหมดเลย ยังเหลืออยู่แต่

พระหลวงตา ๒-๓ องค์’ 

ฟังแล้วเราสะดุดใจอย่างแรง
 ไม่ถาม
 

ไม่ตอบเลยพอแกพูดอย่างนั้น
 แกก็เล่าธรรมดา


แกไม่รู้ ว่าเราเอาจริงเอาจัง
 ไปสะดุดเรา

อย่างไรบ้าง
 พอแกไปแล้ว
 ก็พิจารณาเต็มเม็ด

เต็มหน่วยถึงบุญถึงคุณของบ้านหนองผือ
 เวลา

นี้จะกลายเป็นวัดร้าง
ยังไงกันนี่



พอตอนเช้า
 ฉันเสร็จแล้ว
 ตัดสินใจบอก

ท่านเพ็งว่า
‘ไป กลับหนองผือ’ 

‘เอา้ กลบัไปยงัไงอกี’
ทา่นเพง็นสิยัอยา่งนัน้


‘ทา่น..ไม่ไดย้นิหรอื? เมือ่วานนีเ้ฒา่ทดิผาน  

มาเล่าให้ฟังนั่นน่ะ’ 

เราเล่าให้ฟังเหตุผล
 ท่านก็เข้าใจทันที

เพราะนั่งอยู่ด้วยกันในถ้ำ
 นี่ละเหตุที่ตัดสินใจ

กลับไป
 จวนเข้าพรรษา
 พอไปถึงหนองผือตรง

กบัเดอืน
 ๘
 ขึน้
 ๘
 คำ่
 มแีตพ่ระแก่ๆ 
 ๒-๓
 องค
์ 

จริงๆ
จากนั้น
๑๕
ค่ำ
ก็ประชุมเข้าพรรษา



พอเห็นเราเข้าไป
 เรื่องก็กระจายออกไป

ข้างนอก
พระเณรจึงพากันหลั่งไหลเข้าไป
ปีนั้น

จำพรรษาร่วม
 ๓๐
 รูป
 ไล่เลี่ยกับปีพ่อแม่-
 

แผนที่การธุดงค์และจำพรรษาขององค์หลวงตาในช่วงเวลานั้น 

พรรษาที่ ๑๗   
(พ.ศ. ๒๔๙๓) 
 
จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือ  
(ปัจจุบัน วัดป่าภูริทัตตถิราวาส)  
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

>> 

กาลานุกรม 

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 ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะป่ายาง  

บ้านท่าบ่อสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช จ.นครราชสีมา 

 

พรรษาที่ ๑๒ -๑๖ 

อายุ ๓๒ -๓๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๒) 

วัดป่าบ้านหนองผือ 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะป่าบ้านนามน 

(วัดป่านาคนิมิตต์) 

จ.สกลนคร   

พรรษาที่ ๑๗ 

อายุ ๓๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๙๓)  

พรรษาที่ ๑๘ พรรษาที่ ๑๙ 

วัดป่าบ้านหนองผือ



ต.นาใน
อ.พรรณานิคม



จ.สกลนคร
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ทิวทัศน์ที่มองลงมาจากถ้ำตาดภูวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 

บรรยากาศทางเดินบริเวณถ้ำตาดภูวง 

ครูจารย์มั่นอยู
่ ๓๕-๓๖
 รูป
 พระเณรแน่นหนา
 

มั่นคง
 ดูเหมือน
 ๒๘
 หรือ
 ๒๙
 องค์
 นั่นละถึง

กลับมา
เพื่อสนองคุณชาวบ้านหนองผือ…”


ผูเ้ฒา่ทดิผานเปน็ลกูศษิยว์ดัปา่บา้นหนองผอื  

ได้เล่าความเปลี่ยนแปลงไปของวัดถึงกับทำให้

ท่านเกิดความรู้สึกสลดหดหู่ใจอย่างมาก
 จึงคิด

ตัดสินใจกลับคืนในทันทีด้วยเหตุผลต่อไปนี้


“วัดหนองผือเป็นวัดที่ท่านอาจารย์มั่น  

จำพรรษาในวาระสุดท้ายของชีวิต และบ้าน

หนองผื อ เ อ งก็ เ ป็ นบ้ า นที่ มี บุ ญมี คุณต่ อ  

พระกรรมฐานมากมาย พระเณรมาเท่าไรๆ 

สามารถเลี้ยงพระได้ทั่วถึงหมด ทั้งๆ ที่มีบ้าน

เพยีง ๗๐ หลงัคาเรอืนเทา่นัน้ บดันีจ้ะกลายเปน็  

วัดร้าง เหมือนไม่มีใครเหลียวแล คล้ายกับว่า

บ้านนี้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว มันสมควรแล้วเหรอ? 

ดูมันเกินเหตุเกินผลไป” 

องคท์า่นจงึตดัสนิใจยอ้นกลบัมาจำพรรษา

ที่นี่อีกทั้งที่เหลือเพียง
 ๗
 วันจะเข้าพรรษาแล้ว


บรรดาหมู่เพื่อนพระเณรที่หวังพึ่งพาอาศัย
หวัง

ได้รับคำแนะนำอรรถธรรมข้อวัตรปฏิบัติจาก

ท่านก็เลยต่างย้อนกลับมาจำพรรษาที่นี่ด้วยกัน

จำนวนมาก
 เลยกลายเป็นว่าในพรรษานั้นมี

พระเณรอยู่ด้วยกันถึง
 ๒๘
 องค์เป็นที่อบอุ่น

เย็นใจแก่ชาวบ้านหนองผือเช่นเดิม


พ่อตายพ่อยัง 
 

ย้อนมากล่าวถึงคุณยายผู้มีญาณหยั่งรู้
 

ที่มักมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่มั่นบ่อยๆ
ที่บ้าน

หนองผือแห่งนี้
 แกยังคงมีชีวิตอยู่แต่ก็ชราภาพ

มากแล้ว
เวลามาวัดแกจะค้ำด้วยไม้เท้า
มาครั้ง

หนึ่งๆ
 ต้องพักถึง
 ๕
 หน
 ทั้งๆ
 ที่บ้านของ
 

คุณยายก็อยู่ ไม่ไกลจากวัดนักคือราว
 ๑๐
 เส้น

กว่า



คุณยายแกสงสารหลานชาย
 (ชื่อพุด)

 

ซึ่งเคยอุปัฏฐากหลวงปู่มั่นมาก่อน
 เกรงจะ
 

ไม่ทราบถึงคุณธรรมของท่าน
 (หมายถึงองค์

หลวงตา)
และอาจปรนนิบัติรับใช้ท่านไม่ดีเท่าที่

ควร
แกเลยแอบกระซิบหลานชายว่า



“ไอ้พุด! นี่น่ะ กูจะบอกให้มึงรู้ มึงอย่า  

พูดให้ ใครฟังนะ มึงต้องรู้นะ มึงรู้แล้วยังว่า  

วัดหนองผือนี้ พ่อตายแล้วพ่อยัง มึงรู้ ไหมพ่อ

ตายแล้วพ่อยัง”  

จากนั้นแกก็ชี้ ไปที่องค์หลวงตา
 แกเรียก

ท่านว่า
“ท่านมหา”
แกกระซิบหลานต่อว่า



“ท่านมหาบัว มาจำพรรษาที่นี่แล้ว องค์นี้

กับญาท่านมั่นเป็นอันเดียวกันนะ ให้มึงรู้เสีย 

ตั้งแต่นี้ต่อไปให้มึงรู้ ท่านมหาบัวครองวัดแทน 

ครองธรรมแทนแล้ว ครองทุกอย่างสมบูรณ์

เต็มที่แล้วนะ ให้มึงเคารพเหมือนกันกับ  

หลวงปู่มั่นนะ มึงอย่าปล่อยอย่าวางนะ ให้มึง

>> 

กาลานุกรม 

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 ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะป่ายาง  

บ้านท่าบ่อสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช จ.นครราชสีมา 

 

พรรษาที่ ๑๒ -๑๖ 

อายุ ๓๒ -๓๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๒) 

วัดป่าบ้านหนองผือ 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะป่าบ้านนามน 

(วัดป่านาคนิมิตต์) 

จ.สกลนคร   

พรรษาที่ ๑๗ 

อายุ ๓๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๙๓)  

พรรษาที่ ๑๘ พรรษาที่ ๑๙ 

วัดป่าบ้านหนองผือ



ต.นาใน
อ.พรรณานิคม



จ.สกลนคร
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ตาย๙๙%
  

ในพรรษานี้วันหนึ่งมีโยมมาจากในเมืองได้

นำยาถ่ายท้องมาถวายให้พระเณรในวัดฉัน
 จะ

ด้วยเหตุผลใดนั้นท่านลืมเลือนไปเสีย
 พระเณร

องค์อื่นๆ
 เมื่อได้ฉันยานี้แล้ว
 ต่างก็ถ่ายท้องกัน

แบบปกติตามฤทธิ์ยาถ่ายทั่วไปที่ เจ้าหน้าที่

กำหนดไว้
จึงไม่มีอะไรผิดแปลก



แต่สำหรับท่านเอง
 หลังจากฉันไปได้ ไม่

นาน
 ผลปรากฏว่าท่านต้องถ่ายท้องอย่างหนัก

ถึง
๒๕
ครั้ง
อาเจียน
๒
ครั้ง
ความรุนแรงถึง

ขนาดที่ว่าเศษอาหารนี้
 พุ่งออกมาติดข้างฝา

คอยแอบปฏิบัติอุปถัมภ์อุปัฏฐากท่านให้ดี

เหมือนหลวงปู่มั่นนะ คุณธรรมอันเดียวกันเลย 

ไม่มีใครรู้ละ กูกระซิบให้มึง มึงอย่าไปบอกใคร

นะ” 

พระเณรที่วัดป่าบ้านหนองผือระยะนั้นต่าง

เหน็วา่
 คุณยายแกออกมาหาหลวงปู่มั่นอย่างไร


แกก็ออกมาหาท่านแบบเดียวกันเหมือนกับสมัย

ที่หลวงปู่มั่นยังคงมีชีวิตอยู่ไม่ผิดกัน
ท่านเล่าถึง

เหตุการณ์ในตอนนั้นว่า



“…หลวงปู่มั่นเสียไปแล้ว
 เราไปจำพรรษา

ที่นั่น
แกก็ออกมาจากบ้านมาหาเราตอนเช้า
จึง

ถามแกว่า ‘มานี่พักกี่หน?’ 

แกตอบว่า ‘๕ หน’ ‘แล้วมาทำไม?’  

‘ก็มันอยากมานี่’ แกพูดอย่างนั้นแหละ


นิสัยแกพูด
อย่างตรงไปตรงมา ‘มาอะไร?’  

เราว่า ‘ก็มันอยากมานี่ ก็มาแหละ’  

แกมาเรื่อยมาหาเรา...
 แกก็เข้ามาหาเรา

พร้อมกับหลาน
 แต่ ไม่คุยอะไรกับเรามาก

เหมือนกับที่ เคยคุยกับพ่อแม่ครูจารย์มั่น…

 

พอฉันเสร็จแล้วแกก็มา
 ขึ้นมาคุยธรรมะลั่นเลย


สนุกนะแกพูดธรรมะ
 พูดด้วยความรู้
 คนไม่ได้

ศึกษาเล่าเรียน
หนังสือตัวเดียวก็ไม่ได้นี่
แกพูด

นี้ร่าเริงมาก
 พระเณรนี้รุมเลย
 เวลาแกพูดมัน

น่าฟังทั้งนั้นนี่
 พูดด้วยความรู้ออกในแง่ต่างๆ

 

รู้พวกอินทร์
พวกพรหม
พวกเทวบุตรเทวดา…”


ด้วยนิสัยของหลานชายที่ปิดความลับไว้

ไม่อยู่
 คำกระซิบของคุณยายจึงเป็นที่รู้กัน
 

แม้กระทั่งตัวท่านเอง
ดังนี้


“ไอ้หลานก็มากระซิบเราอีก เราถึงขบขัน

จะตาย แกกระซิบหลาน มึงอย่าบอกใครนะ   

ไม่บอกใครแต่ ไปบอกหลวงตาบัวเสียเอง” 

(หัวเราะ)  

กุฏิหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าบ้านหนองผือ 
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เลยทีเดียว
 จนร่างกายอ่อนลงๆ
 อย่างรวดเร็ว


แม้ว่าท่านจะฉันยาแก้กันแล้วก็ตาม
 แต่ก็ ไม่

สามารถแก้ฤทธิ์ยาขนานนี้ ได้
ดังนี้


“...มคีนนำยามาขาย
 ยาขวดแบบนัน้เราก็

ไม่ เคยเห็นมาก่อน
 คนขายเขาว่าเขาอยู่
 

กรมการแพทย์
 โรงพยาบาลนครพนม
 บอกจน

กระทัง่หอ้ง
๗
นีล่ะเวลาเปน็เหตแุลว้มนัไมล่มืนะ


วันที่เขามา
 เราก็ปัดกวาดไปถึงศาลา


พอดีเขาก็มาถึงนั้น
 เราปัดกวาดพอดีเสร็จ

เรียบร้อย
 แล้วก็เอาไม้กวาดไปวางไว้แล้วก็เลย

ขึ้นไปศาลา
 พอขึ้นไปเห็นเขาเปิดหีบออกมา


กระเป๋าของเขานั่นละมียาหลายประเภท
แต่ยา

ขวดนั้นมองไปปั๊บ
มันสะเทือนใจทันทีทันใด


‘โอย๊! ยาขวดนีฉ้นัไม่ไดน้ะ ใครฉนัตายนะ’ 

เราว่างี้นะ
 รู้สึกเสียมารยาท
 เขาหน้าซีด


แห้งไปหมดละ
 ที่เราไปว่าเขาอย่างนั้น
 จากนั้น

แล้วเราค่อยพลิกใหม่
‘ยาขวดนี้เป็นยาแก้อะไร’ 

เราถาม


‘ยาถ่าย ไม่เป็นอะไรละครับ พวกผมมียา

ห้าม’
พวกขายยามันกล่อมคนเก่ง


เราจึงฉัน
 ก็ฉันธรรมดา
 พระองค์ละ

ช้อนๆๆ
 พระท่านถ่ายธรรมดา
 พอถึงสองทุ่ม
 

เขาเอายาหา้มมาหา้ม
พระทา่นกห็าย
ไอเ้รากฉ็นั

เท่ากันกับเขา
 เวลายาห้ามมามันไม่ยอมหายซ
ี

ถ่ายเสียจนตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึง
๘
โมงเช้า...


เรานั่งอยู่เขียงส้วม
 ถ่ายท้อง
 ๒๕
 หน


เกิดอาเจียนอย่างรุนแรง
๒
หน
ความแรงของ

มันทำให้เศษอาหารพุ่งจากนี้ ไปติดฝาโน่น


ร่างกายอ่อนลงทันที
 มันจะตายอย่างเห็นได้ชัด


อ่อนลงๆ
อย่างรวดเร็ว
 แน่ะ
 มันสนุกพิจารณา

กันสบายเลย
ตอนมันจะไปจริงๆ
แล้วความรับ-

ผิดชอบของร่างกายส่วนต่างๆ
 ที่อยู่ในตัวของ

เรานี้มันหดมาพร้อมๆ
 กัน
 ข้างล่างก็หดขึ้นมา

อยู่กลางหัวใจนี่
ข้างบนก็หดลงไป
ข้างซ้ายข้าง

ขวาหดเข้ามาพร้อมกันเลย
ลงไปตรงกลาง


ความรับผิดชอบของจิตที่ซ่านออกไปตาม

ร่างกายส่วนต่างๆ
 นี้หดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็ว

ทีเดียว
 ตายไป
 ๙๙%
 เหลือเพียงเปอร์เซ็นต์

เดียว
แต่มันแปลกอยู่นะที่ไม่ล้ม


จากนั้นมาก็ปล่อยเลยหมด
 ร่างกายก็

หมดความหมาย
 คือร่างกายเป็นเหมือนท่อนไม้

ท่อนฟืนไปแล้ว
 หูนี้เลยหนวก
 ไม่ใช่หนวกไม่ใช่

บอดเสยีแลว้
 เลยนัน้ไปแลว้
 เปน็ทอ่นไม
้ 

ท่อนฟืน
 ..
 ประสาทส่วนต่างๆ
 ดับหมด


เป็นเหมือนท่อนไม้ ไปหมด


เวทนาของกายที่มันเป็นอย่าง

สาหัสนั้น
ก็พลันดับวูบ
ไม่มีอะไรเหลือ


พอกายหมดความหมาย
ทกุขเวทนา
 

ก็หมดความหมาย
 ทุกขเวทนาก็ดับหมด


นี่จึงได้เชื่ออย่างแน่ใจว่าคนเราเวลาจะ

ตาย
 ถ้ามีสติทราบเรื่องของตัวเองอยู่

อย่างชัดเจนแล้ว
ขณะจะตายนั้นเวทนา

ต้องดับหมด
 อันนี้มันดับ
 ขณะที่เวทนา

ดับหมด
 ..
 ยังเหลือแต่ความรู้อันเดียว

เท่านั้น
ความรู้นั้น
เราก็พูดไม่ถูกนะ
คือ

ตอนที่มันผ่องใส
 เราก็รู้ว่ามันผ่องใส


แต่ก่อนรู้กันทุกระยะๆ
 แต่ตอนนั้นคำว่า


“ผ่องใส”
หรือ
“เศร้าหมอง”
มันไม่มี
..


ทั้งๆ
 ที่ทุกขเวทนาอย่างสาหัส
 พอถึงขั้น

จะไปจริงๆ
 แล้ว
 ความรับผิดชอบในความรู้สึก

นี้มันหดตัวเข้ามา
วูบเดียวเท่านั้นพร้อมกันหมด

เลย
 เข้าไปอยู่ตรงกลางนี้
 ตรงกลางนี้ก็สักแต่

ว่ารู้นะ
 จะว่าเป็นจุดเป็นต่อมแห่งผู้รู้อย่างนั้น

อย่างนี้ ไม่มี
 พูดได้แต่ว่า
 “สักแต่ว่ารู้”
 เท่านั้น


แล้วทุกขเวทนาดับ
 อะไรดับ
 ร่างกายดับหมด

จากความรู้สึกของกายเองและความรู้สึกของ

ทางประสาท
 จิตก็เป็นจิต
 ทุกขเวทนาก็ดับ

พร้อมกันเลย
..


พอมันมี
 “สักแต่ว่ารู้”
 เท่านั้น
 สังขารมัน

ยังใช้ ได้อยู่นะ
 ความปรุงของจิตยังใช้ ได้อยู่


ทั้งๆ
 ที่ตา
 หู
 จมูก
 ลิ้น
 กายทุกส่วน
 มันหมด

ความหมายกลายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมด

แล้ว
 แต่ทำไมสังขารนี้อยู่ ในวงขันธ์มันปรุงได้


เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันปรุงได้
 แต่ความปรุง

อันนี้หรือมันเกี่ยวกับจิต
 เพราะปรุงออกมามันก็

ออกมาจากจิต
สัญญาก็ออกมาจากจิต


ตอนมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมด
 

ทุกสิ่งทุกอย่าง
 เหมือนยังเหลือเปอร์เซ็นต์เดียว


เรียกว่า
๙๙%
ก้าวเข้ามาถึง
๙๙%
พอ
๑๐๐%


ก็ดีดพั้บออกเลย
 ประโยคหลังประโยคสุดท้ายก็

จิตเคลื่อนออก
 แต่นี้ยังไม่เคลื่อนแต่มันปรุงได้

ทั้งๆ
ที่มีแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้


แล้วมีอันหนึ่งปรุงถามขึ้นมาว่า
 ‘หือ! จะ

ไปเดี๋ยวนี้เชียวหรือ?’ 

มันปรุงตอบว่า
‘เอ้า! ไปก็ไป’ 

พอกำหนดจิตลงเหมือนกับว่าจะเสริมให้

มันไป
จะช่วยให้มันไปเลย
‘เอ้า! จะไปก็ไป’
มัน

ก็ตั้ งท่าไป
 ตั้ งหน้าไป
 แต่แล้วมันกลับไป

สนับสนุนกัน
 มันก็เลยเป็นพลังอันหนึ่ง
 พอจ่อ

จิตเข้าไปตั้งท่าจะไป
 จ่ออยู่กับผู้รู้เท่านั้น
 ความ

รับผิดชอบของจิตนี้ซ่านออกไปอีก
 แทนที่มัน
 

จะไปกลับไม่ ไป
 ..
 ด้วยอำนาจพลังของจิต
 

ที่กำหนดจะไปนี้
 เลยเป็นพลังทำให้จิตมันซ่าน

ออกไปอีก
 ให้รับรู้ ในสิ่งต่างๆ
 ในส่วนต่างๆ


ของร่างกาย
 ..
 ทางนี้ก็ขึ้นมา
 ทางนั้นก็ลงไป

ข้างล่าง
 ลงไปทั่วสรรพางค์
 ออกทั่วสรรพางค์

ร่างกายอย่างรวดเร็วเลย


‘หือ? ไม่ไปหรือ? ไม่ไปก็อยู่ซิ’
ว่างั้น


มันไม่เห็นเสียดายหึงหวงอะไรเลย
 เอ!


มันก็คิดได้นี่นะ
 มันแปลกอยู่นะ
 สังขารนี้มัน

ปรุงได้


แน่ะ
 เป็นอย่างนั้นไม่ลืมนะ
 ความรู้สึก

ของเจ้าของเป็นอย่างนั้นจริงๆ
 คิดอย่างนั้น

ด้วยเวลาจะไป
 ‘จะไปจริงๆ เหรอ เอ้า ไปก็ไป

ซิ’
 กำหนดปั๊บเพื่อจะช่วยให้มันไปเสีย
 คือไป

อย่างหายห่วงพูดง่ายๆ
 ไม่ ได้สงสัยอะไรนี่


ระยะนั้นเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรแล้ว
..


องค์หลวงตาชี้บอกบริเวณกุฏิของท่านเมื่อครั้งจำพรรษาที่

วัดป่าบ้านหนองผือ 



298 299

จากนั้นอาการป่วยของท่านก็ค่อยทุเลา

ลงๆ
 กำลังวังชาก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับและ

กลับคืนจนเป็นปกติในที่สุด



หลวงปู่ศรีติดตามธุดงค์
 

หลวงปู่ศรี
 มหาวีโร
 วัดประชาคมวนา-

ราม
 จังหวัดร้อยเอ็ด
 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อ

ปลายปี
พ.ศ.
๒๔๙๓
ในตอนหนึ่งของประวัติว่า


“...ปลายปี
 ๒๔๙๓-๒๔๙๔
 เราได้ติดตาม

ท่านพระอาจารย์มหาบัว
 ญาณสัมปันโน
 ธุดงค์

ท่องเที่ยวกรรมฐาน
 เดินทั้งวันจนค่ำแต่ว่าท่าน

ไม่ได้สะพายของหนัก
 เราสะพายช่วยท่าน
 แม้

ลำบากแต่ก็เต็มใจเพราะคิดว่า



‘เรามาสู้สงคราม สงครามโลกแต่ ไม่ใช่

โลกข้างนอก โลกในตัวเรา ขันธ์โลก คือโลก

ขันธ์ห้า ถ้าผู้ ใดชนะตนท่านเรียกว่า ดีกว่า

ชนะสงครามภายนอกหลายเท่า โลกที่เขาใช้

อาวุธยุทธภัณฑ์ฆ่ากันเป็นอีกพวกหนึ่ง แต่

ปัญหาของเราโลกอันนี้ขันธ์ โลกสู้กับอำนาจ

ฝ่ายต่ำที่มันดึงเราลงไปทางต่ำ ภาษาธรรมะ

ท่านเรียกว่ากิเลส’ 

ในสมัยครั้งกระโน้น
 สมัยเมื่อไปอยู่ป่าอยู่

เขา
 เราจะไปอาศัยอะไรๆ
 มันก็แสนจะยาก


ต้องเอากระบอกไม้ ไผ่แทนถ้วยแก้วและกาน้ำ


ไปมาสะดวกดี
 ไม่ต้องระมัดระวังเพียงแต่รักษา

หายสงสยัทกุสิง่ทกุอยา่งแลว้
พดูตามความ

จรงิ
เวลานัน้มนัจะมาประกาศความจรงิใหเ้ราเหน็

อยูซ่
ิ ตอนจะตายนีก่็ไมเ่หน็มนักลวัอะไร
มนัตามรู้

กันทุกระยะๆ
 จนกระทั่งถึงว่าหมดทุกขเวทนาที่

เปน็อยา่งสาหสัขนาดถงึขัน้จะตาย
 มนักร็ูข้องมนั

อยูต่ลอดเวลา
 ไมพ่ลัง้ไมเ่ผลอ
 จนทกุขเวทนาใน

รา่งกายนีท้ีเ่ปน็สาหสั
ดบัจนหมด
เพราะความรบั-

ผิดชอบของจิตมันหดตัวเข้ามาวูบเดียวเท่านั้น


ทุกขเวทนาก็เป็นอันว่าดับไปพร้อมกันกับความ
 

รับผิดชอบทางด้านร่างกาย
 

‘เอ้าจะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ? เอ้าไปก็ไป’  

ยังเหลือแต่ความรู้เท่านั้น
 กำหนดปั๊บเข้า

จุดความรู้นั้น
 ไม่ถึงนาทีนะมันซ่านออกไปอีก


พอความรู้นี่มันซ่านออกไปทั่วสรรพางค์ร่างกาย

แล้ว
หูก็เริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียง
ตาฝ้าฟางก็เหมือน

กับมองเห็น
 ความรู้สึกทางส่วนร่างกายก็รู้
 พอ

ความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆ


ประสาทส่วนต่างๆ
มันก็รับทราบของมัน
...
ทีนี้

ทุกขเวทนาก็เริ่มขึ้น
 ก็สาหัสเหมือนอย่างที่เคย

เป็น
 สาหัสมันก็สาหัสในส่วนร่างกายต่างหาก


ไม่ได้สาหัสในจิต
 ไม่ ได้เข้าถึงจิต
 จิตเป็นปกติ

อยู่อย่างนั้นธรรมดาๆ
…



นี่ก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีๆ


จะทราบเวลาตาย
คนเวลาจะตายจริงๆ
เวทนา

จะดับหมด
เวทนาไม่มีเหลือ
จิตถึงจะเคลื่อนตัว

ออก…”


เครื่องอัฐบริขารเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องเกี่ยว


หมายความว่าไปอย่างง่ายๆ
 ไม่ต้องกังวลใน

เรื่องอื่นๆ
 มาพิจารณาถึงตัวเรานึกถึงใจเราให้

มากขึ้น
 ถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่ตลอด
 ไม่นานก็จะ

เกิดความสงบได้สติง่าย
 ในระยะนี้จำเป็นเหลือ

เกินที่เราจะพยายามให้มันเกิดขึ้น


รู้จักเรื่องของตัวเอง
 จึงจะมีความเมตตา

สงสารตวัเองเกดิขึน้ในจติใจของเรา
 ถา้จติใจรูร้ส

ของธรรมะสกัอยา่งหนึง่
 พอคดิถงึการกระทำซึง่

เราไดก้ระทำมาตัง้แตเ่รารูเ้ดยีงสามาตลอดจนถงึ

ปจัจบุนันี
้ จะเกดิสงสารตวัเองจนนำ้ตาไหลวา่การ

กระทำมาหรอืความคดิความเหน็มาแตก่อ่น



‘โอย!...น่าสลด น่าสังเวช ห่างกันเหมือน

ฟ้ากับดิน’ 

เมื่อเราดำเนินจิตไปสูงเท่าไร
 ก็ยิ่งเห็น

ความเหลวแหลกของจิตใจที่มันเป็นมาแล้วแต่

หนหลัง
 จิตใจก็หยั่งไปสู่ถึงคุณธรรมได้อย่าง
 

ดูดดื่ม
 มีธรรมะมากเท่าไร
 จิตใจก็ยิ่งบริสุทธิ์

ผุดผ่องมากขึ้นเท่านั้น...


เราได้ติดตามท่านอาจารย์มหาบัวธุดงค์

ไปทางบ้านห้วยทราย
 อำเภอคำชะอี
 จังหวัด

นครพนม
๑

และได้อยู่จำพรรษา
๑
พรรษา…”


 

หลวงปู่ศรี มหาวีโร 

เทือกเขาภูพาน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

๑ 
อำเภอคำชะอียังขึ้นอยู่กับจังหวัดนครพนม
 ระยะนั้นยังไม่มีจังหวัด

มุกดาหาร
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กรรมฐานยุคห้วยทราย
 

ภายหลังหลวงปู่มั่นเข้าสู่นิพพาน
 องค์หลวงตาได้เข้า

จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือได้
 ๑
 พรรษา
 จากนั้นท่าน
 

ก็ ไปจำพรรษาที่บ้านห้วยทราย
 อำเภอคำชะอี
 จังหวัด

มุกดาหาร
อยู่ถึง
๔
ปี
พระเณรก็หลั่งไหลติดตามไปอยู่ด้วย

มากมายตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถบนั้น
 แต่ที่อยู่ ในสำนัก

ของท่านจริงๆ
มีประมาณ
๑๐
กว่าองค์
องค์หลวงตากล่าว

ถึงเหตุการณ์ในช่วงนี้ว่า


“เราไปอยูห่ว้ยทรายถงึ ๔ ป ีหว้ยทรายสงดัด ีอยูต่นีเขา   

บ้านห้วยทรายอยู่ทางด้านตะวันออก ภูเขาอยู่ทางด้าน

ตะวันตก วัดอยู่ทางทิศเหนือของภูเขา จำพรรษาปีแรกเรา

ขึ้นไปจำพรรษาบนเขากับเณรภูบาล (ต่อมาศึกษาจบมหา

เปรียญ) ให้หมู่เพื่อนอยู่ข้างล่าง เราขึ้นไปอยู่บนภูเขา   

แผนที่การจำพรรษาขององค์หลวงตาในช่วงเวลานั้น 

พรรษาที่ ๑๘ - ๒๑   
(พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๗) 
 
จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านห้วยทราย 
(ปัจจุบัน วัดป่าวิเวกวัฒนาราม) 
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

อดีตสามเณรภูบาล 

กาลานุกรม 

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 ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง  

จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง  

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง  

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะป่าบ้านนามน 

(วัดป่านาคนิมิตต์) 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช 

จ.นครราชสีมา 

 

เสนาสนะป่าบ้านห้วยทราย



(ปัจจุบัน
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม)


อ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร


>> 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะป่ายาง  

บ้านท่าบ่อสงคราม  

จ.นครพนม 
พรรษาที่ ๑๒ -๑๗ 

อายุ ๓๒ -๓๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๓) 

วัดป่าบ้านหนองผือ 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๑๘ -๒๑ 

อายุ ๓๘ -๔๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๙๔ -๒๔๙๗)  

พรรษาที่ ๒๓ พรรษาที่ ๒๒ 
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มันใกล้ๆ กัน พอถึงเวลาที่จะประชุมก็ลงจาก

ภูเขาไปประชุมที่วัดตีนเขา เราเป็นผู้เทศน์

แหละ อาจารยม์หาบญุมี  ทา่นอยูว่ดัขา้งลา่ง   

เราอยู่ข้างบน .. ทางผ่านแต่ก่อนไม่มี ลงจาก

ภูเขาก็เข้าวัดตีนเขา...” 

องคห์ลวงตาสงเคราะหพ์ระเณรดว้ยการ

เทศนาอบรมสั่งสอนด้วยความเอาใจใส่จริงจัง


เข้มงวดทั้งธรรมวินัยทั้งข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ


และเทศน์ให้กำลังใจในการบำเพ็ญเพียรจน
 

พระเณรหลายต่อหลายรูปรวมทั้งฆราวาส
 

เกิดผลภาวนาประจักษ์ใจขึ้นเป็นลำดับ



หลวงปู่ศรี มหาวี โร
 วัดประชาคม-

วนาราม
(ป่ากุง)
จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นพระอีก

รูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในช่วงเวลานั้นได้กล่าว

ไว้ในตอนหนึ่งของหนังสือประวัติว่า


“...ท่านอาจารย์มหาบัว
 ท่านอยู่ ในวัย

หนุ่ม
ร่างกายแข็งแรง
ปราดเปรียว
ทำความ

เพียรเป็นแบบอย่างในทุกอิริยาบถ
 เป็นที่พึ่ง

อันมั่นคงของพระเณรเหมือนอย่างที่ท่าน
 

พระอาจารย์มั่นสั่งลาก่อนปีที่ท่านจะนิพพาน

ว่า
‘เมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งมหาบัว’… 

ในสมัยนั้นสมถะสันโดษมาก
 กระโถนใช้

กระบอกไม้ ไผ
่ เสนาสนะกฏุกิัน้ดว้ยใบตองและ

ฟาง
 แม้กุฏิท่านอาจารย์มหาบัวเองก็ยังเป็นฟาก

มุงด้วยหญ้าคา
 ประตูหน้าต่างทำเป็นงวงฝาแถบ

ตองผลักไปมา
หรือเวิกออกแล้วก็ค้ำเอา


ข้อปฏิบัติที่ท่านถือเคร่งในยุคนั้นคือ
 ปฏิบัติ

อย่างหยาบๆ
 ห้ามนอนก่อน
 ๔
 ทุ่ม
 ถ้าใครนอน

ก่อน
๔
ทุ่ม
ต้องตื่นขึ้นมาทำความเพียรก่อนตี
๔


ถ้าผิดจากนี้
 ได้ตักเตือนถึงสามครั้ง
 ถ้าทำไม่ได้

ท่านจะไล่หนีจากวัดทันที


พระกรรมฐานยคุหว้ยทรายโดยทา่นอาจารย-์

มหาบัวเป็นผู้นำ
 ปฏิปทาถอดแบบมาจากท่าน-
 

พระอาจารย์มั่น
 ภูริทัตโต
 ยุคหนองผือทุกอย่าง


ทา่นตแีละเขน่พระเณร
โดยมเิหน็แกห่นา้
พากเพยีร

เป็นอย่างมาก
 วันคืนที่ผ่านไปล้วนแต่ประกอบ
 

จิตตภาวนาในอิริยาบถทั้ง
 ๔
 ยืน
 เดิน
 นั่ง
 นอน


ประกอบความพากเพยีรดว้ยสตปิญัญาตลอด


มองไปทางด้านใดเห็นพระเณรต่างเร่ง

ความเพียร
 เหมือนว่าจะสิ้นกิเลสกันไปหมดทุก

คน
 กิริยาแห่งความขี้เกียจขี้คร้านไม่มี ให้เห็น

 

ทุกรูปทุกนามต่างก็เร่งความเพียรเหมือนจะสิ้น

กิเลสในวันนี้หรือพรุ่งนี้…”


การแสดงธรรมภาคจิตตภาวนาขององค์

หลวงตาในช่วง
 ๔
ปีที่ห้วยทรายนี้
 นอกจากท่าน

จะแสดงธรรมอบรมพระเณรที่อยู่จำพรรษาร่วม

กับท่านแล้ว
 ยังเปิดโอกาสให้พระเณรที่อยู่

บริเวณโดยรอบเข้ามาร่วมฟังธรรมด้วย
 หนึ่งใน

นั้นคือท่านพระอาจารย์มหาบุญมี สิริธโร
 ซึ่ง

องค์หลวงตากล่าวยกย่องคุณธรรมของท่านไว้ว่า


บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งกุฏิ  

ขององค์หลวงตาสมัยนั้น 

บริเวณที่เคยเป็นห้องน้ำ  

ขององค์หลวงตาสมัยนั้น 

“อาจารย์มหาบุญมีนี้ท่านไปอยู่ห้วยทราย

กับเรา
 ท่านแก่พรรษากว่าเรา
 ดูเหมือน
 ๒


พรรษา
 ท่านเรียนเป็นเปรียญหลังเรา
 แล้วก็

ออกปฏิบัติหลังเรา
 เราออกก่อน
 ท่านมาก็มา

อยู่กับเราห้วยทราย
ท่านออกมาทีแรก
ท่านมา

ฝึกหัดทางด้านภาวนา



‘ทีนี้จะออกภาวนาแล้ว’ 

ทา่นวา่อยา่งนัน้
 ทา่นออกมาอยูห่ว้ยทราย

 

พระอาจารย์มหาบุญมี   

สิริธโร วัดป่าวังเลิง   

จังหวัดมหาสารคาม 
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พระสาวก.... ครั้งพุทธกาล 

เราอยู่บนเขากับเณรหนึ่ง
 ให้ท่านอยู่กับพวก

พระอยู่ทางตีนเขาทางนู้น
 ท่านเป็นตุ๊กตาเลย

นะ
 ท่านไม่ถือเนื้อถือตัว
 ท่านมอบให้เราหมด


ท่านบอกว่าท่านเป็นพระอาคันตุกะเพียงมา

อาศัยเท่านั้น
 มาอาศัยก็มาอาศัยท่านอาจารย์


บอกตรงๆ
 เลย
 มาอาศัยท่านอาจารย์เพื่อจะ

อบรมทางดา้นจติตภาวนา
ทา่นเอาจรงิๆ
..



คุ้นกันมากกับเรานะ
 เพราะท่านเคยอยู่

กับเราแล้ว
 จะเรียกตามหลักธรรมชาติอย่าง

พระโปฐิละกับเณรนั้นก็ไม่ผิด
 ท่านถือเราเป็น

อย่างนั้น
 ท่านเคารพมาก
 แต่ท่านเป็นอาวุโส


ทา่นเคารพในทางดา้นธรรมะธมัโม
 ทางพระวนิยั
 

เราเคารพท่าน
 เพราะพระวินัยมีอาวุโสภันเต

 

ธรรมะไม่มี
 ถือคุณธรรมเป็นสำคัญ
 ท่านนับถือ

มากทีเดียว”


เข่นหนักด้วยอรรถธรรม
 

ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร   

วัดป่าแก้วชุมพล
จังหวัดสกลนคร
เป็นองค์หนึ่ง

ที่ ได้อยู่จำพรรษาในระยะนี้
 หนังสือประวัติย่อ

ของท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้กล่าวถึง
 

ความจริงจังขององค์หลวงตาต่อพระเณรยุค

บ้านห้วยทรายว่า


พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร 

พระโปฐิละ ใบลานเปล่า 

 
“…พระโปฐิละ พระพุทธเจ้าท่านเห็นนิสัยองค์นี้สามารถที่จะบรรลุธรรม พระโปฐิละกำลังเพลิน

สอนอรรถสอนธรรมให้โลกสงสารอยู่ พอไปหาท่านก็ใส่ปัญหาเลย ‘โปฐิละๆ’  

โปฐิละ แปลว่าใบลานเปล่า เรียนเปล่าๆ หัวโล้นเปล่าๆ บวชเปล่าๆ กินข้าวชาวบ้านเปล่าๆ   

เข้าใจไหม มีแต่เปล่าๆ โปฐิละ ท่านก็สะดุดใจกึ๊กเลย พระพุทธเจ้าเทศน์โปฐิละใบลานเปล่าๆ เท่านั้น 

ท่านต้องเล็งเห็นนิสัยของเรา ท่านหยั่งไปทางเป็นมงคลนะ ..  

พอกลับมาถึงวัดเตรียมของไปกลางคืนเลย สำนักไหนๆ สำนักวงกรรมฐาน ครูบาอาจารย์องค์

ใดที่เด่นด้วยอรรถด้วยธรรมจริงๆ ภายในใจ แล้วบึ่งเข้าไปหาองค์นั้น ทีนี้ในวัดนั้นมีแต่พระอรหันต์ จน

กระทั่งถึงเณรน้อยก็เป็นอรหันต์ อยู่นี่ ๔-๕ องค์สำเร็จทุกองค์ .. ไปถึงก็เข้าหาพระเถระ มหาเถระ

เรื่อยมาๆ จนกระทั่งสุดเณรสุดท้าย ไปถึงองค์ไหนก็ว่า 

‘โอ้ย ผมพึ่งบวชมาผมไม่รู้ภาษีภาษาอะไร นี่ท่านรู้นิสัยแล้ว’  

ว่างั้น เณรน้อยก็เณรน้อยอรหันต์ โง่เมื่อไร .. เณรน้อยไม่ใช่ขอนซุง บางรายพระไปตบหัวเณร 

ไม่อยากสึกหรืออีลุงว่างั้นนะ เรียกลุงนะ ไม่อยากสึกหรือเณร ไปตบหัวเล่นนะ เณรก็บอกว่าไม่อยาก

สึกก็ว่างั้น ก็เป็นอรหันต์แล้วสึกไปหาอะไร สึกไปหาขอนซุงนี้เหรอ ขอนซุงที่กำลังตบหัวอยู่นี้เหรอ 

เณรเป็นอรหันต์ พระเป็นพระปุถุชน นี้เป็นปุถุชนไปเคาะหัวพระอรหันต์ แต่ก็ดีนะล่ะ พอมาทราบ

ทีหลังแล้ว โอ้ย เห็นโทษจริงๆ นะ กลับไปขอขมาเณรนะ เณรก็เฉย ก็เป็นอรหันต์จะไปอะไรกับใคร 

เณรก็ ไม่ว่าอะไร ไปตบหัวเณร คือมันน่ารัก... นี่ขอนซุงไปเคาะทองคำทั้งแท่ง มันเป็นอย่างนั้น มีใน

ตำรา แล้วก็ ไปขอขมาเณรนะ .. 

ที่ว่าพระโปฐิละนะถวายตัวเป็นลูกศิษย ์ เป็นลูกศิษย์จริงๆ เณรนั้นเป็นเหมือนมหาเถระ   

โปฐิละองค์นั้นก็เป็นเหมือนสามเณรน้อยตามหลังเลยนะ ท่านจริงจังมาก ถ้าลงลงอย่างนั้น เณรหา

อุบายวิธีทรมานทุกอย่างนะ นั่นเห็นไหม เณรอรหันต์นะ หาอุบายวิธีทรมานดูทิฐิมานะจะมีอะไรบ้าง 

บางทีให้ครองผ้าดีๆ แล้วบอกว่า ‘ผมอยากได้อันนั้นในกอไผ่’ 

กอไผ่หนามๆ นั่นน่ะ ให้ครองผ้าเสียก่อนให้ ไปเอา พอจะเข้าไปถึง ไปจริงๆ นะ ไปกอไผ่นี้เข้าไป

ให้บุกเข้าไป พอไปถึงจริงๆ เอาละผมไม่เอาแล้ว เณรทรมาน บางทีครองดีๆ จะให้ ไปเอาอะไรในน้ำ 

อยากได้อะไรในน้ำนั้น ครองผ้าดีๆ ก็ลงไป ครั้นพอผ้าจะเปียกให้ขึ้นมาเสีย ก็หาอุบายวิธีดูทิฐิมานะมี

หรือไม่มี พอเห็นว่าจริงจังไม่มีทิฐิมานะเณรก็เลยเริ่มสอน 

พอเณรสอนจนท่านถึงธรรมขั้นสูง เพื่อเป็นการให้เกียรติพระโปฐิละที่ท่านเป็นเถระ เณรก็เลย

พาพระโปฐิละนี้ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า นั่น ให้เกียรตินะ 

พอไปถงึพระพทุธเจา้ ‘เปน็ยงัไงเณร ลกู

ศษิยข์องเธอเป็นยังไง’  

‘อู้ย หายาก หาอย่างนี้หายาก’ 

เวลาจะเข้าด้ายเข้าเข็มจริงๆ ก็มอบ

ถวายพระพุทธเจ้าให้พระองค์สอน เณรก็

หลบก็เพื่อให้เกียรติพระเถระ ไปสำเร็จกับ

พระพุทธเจ้า เณรสอนเรียบร้อยแล้วนะ 

จวนแล้วก็ ไปหาพระพุทธเจ้า  

พระองค์ก็ทรงสอนสำเร็จเป็นพระ

อรหันต์ขึ้นมา นี่เป็นอย่างนั้นละ ท่านถือ

เนื้อถือตัวเมื่อไร …” 
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“…ท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านเข้มงวด
 

กวดขันกับพระเณรที่ ไปปฏิบัติกับท่านมาก

 

ยามค่ำคืนท่านอาจารย์มหาบัวจะลงเดินตรวจ

พระเณรในวัดโดยไม่ใช้ ไฟฉาย
 ว่าพระเณรองค์

ไหนทำความเพียรอยู่หรือเปล่า
 ถ้ามองเห็นจุด

ไฟอยู่ท่านก็จะไม่เข้าไป
 ถ้าองค์ ไหนดับไฟท่าน

จะเข้าไป
 เข้าไปจนใต้ถุนกุฏิแล้วฟังเสียงว่าจะ

นอนหลับหรือเปล่า
 หรือนั่งภาวนา
 เพราะคนที่
 

นอนหลับส่วนมากเสียงหายใจจะแรงกว่า

ธรรมดาที่ไม่หลับ


ถ้าหากว่าองค์ ไหนนอนหลับก่อน
 ๔
 ทุ่ม

แล้ว
พอตอนเช้าประมาณตี
 ๔
ท่านจะเดินตรง

ไปที่กุฏิองค์นั้นแหละ
 และถ้ายังไม่ตื่น
 ตอนเช้า

ลงศาลาจะเตรียมบิณฑบาต
 ท่านจะเทศน์ว่าให้

พระเณรองค์นั้น
ถ้าท่านได้เตือนถึง
๓
ครั้งแล้ว

ไม่ดีขึ้น
 ท่านจะขับไล่ออกจากวัด
 ให้

ไปอยู่วัดอื่น
โดยพูดว่า



‘ผมสอนท่านไม่ได้แล้ว 

นิมนต์ออกไปจากวัดเสีย’ 

ฉะนั้น
 พระเณรยุค

บ้านห้วยทรายภายใต้

การนำของท่ านจึ งมี

ความพากเพียรในด้าน

การทำสมาธิภาวนาเป็น

อย่างมาก
 ต่างองค์ต่าง

ลักกัน
 (แอบปฏิบัติ)
 คือ


บ า ง อ งค์ เ ว ล า หมู่ เ ดิ น

จงกรมจะขึ้นกุฏิแล้วไม่จุดไฟ


ทำท่ า เหมือนกับว่ านอนแต่

ความจรงินัง่ภาวนา
 เวลาหมูข่ึน้จาก
 

ทางจงกรมหมดแล้ว
จึงค่อยลงเดินก็มี



ท่านอาจารย์สิงห์ทองเคยเล่าให้ฟังว่า


สมัยนั้นเหมือนกับว่าพระเณรในวัดนั้นจะไม่ค้าง

โลกกัน
พอตื่นนอนขึ้นมา
มองไปเห็นแต่แสงไฟ

โคมสว่างไสวตามกุฏิของพระเณรเหมือนกับ
 

ไม่นอนกัน



เรื่องอาหารการกิน
 เขามีกบหรือเขียด
 

ตัวเดียวอย่างนี้
 เขาก็แบ่งใส่บาตรได้
 ๔
 บาตร


๔
 องค์ก็มี
 ในคราวที่อดอยาก
 มะเขือลูกเดียว

อย่างนี้ เขาจะผ่าใส่บาตรได้
 ๔
 องค์
 ทั้งนี้

เนื่องจากทางอีสานนั้นกันดารน้ำ
 โดยเฉพาะ

หน้าแล้งบางแห่งต้องได้กินน้ำในสระ
 พร้อมทั้ง

ป่าสับปะรดนี้แหลกหมดเลย พวกนี้ ไล่แสงสว่าง

กับเณรนั้นละ เป็นเณรเหมือนกัน  

นี่มันหลอกเห็นไหมล่ะ นั่งอยู่นี่แสงสว่าง

ตกลงมาเอามอืเอือ้ม มนักห็า่งไป ขยบัไปๆ สวา่งไป

ก็ไล่ๆ  กนัเลย ปา่สบัปะรดแหลกหมด ใหห้มูเ่พือ่น

มาไลช่ว่ย ‘มนับา้ ภาวนานีแ้บบบา้เขา้ใจไหม’   

ม ี(จรงิ) เหน็กบัตาเราละอยูท่ีห่ว้ยทราย ฟงั

เสยีงกวบกาบๆ กลางคนืไลแ่สงสวา่ง มนั

เปน็อยา่งไร ไลเ่ขา้ในปา่สบัปะรด สบัปะรด

แหลกหมดเลยละ ... อยา่งนัน้กม็นีกัภาวนา 

• แล้วมีพระองค์หนึ่ง พระองค์นี้ก็สม

เหตุผลอยู่ เป็นพระนักเลง แต่ก่อนเป็นเสือใหญ่ 

กลับตัวได้จากธรรมะของหลวงปู่มั่นเรานี่ละ แล้ว

มาบวช อันนี้ก็เหมือนกัน เด็ด เหมือนคำว่าเป็น

นักเลงนั่นละ เด็ดมาก จึงได้เห็น

เรื่องเจ้าของ  

มันมีทางเสือขึ้นมา

ที่นี่ ถ้ำแกอยู่นี้ เสือมัน

ขึ้นมาตอนกลางวัน อัน

นี้ ห น้ า ผ า  ไ ปนั่ ง อ ยู่

หน้าผาถ้าเผลอก็ให้ตก

ตาย คือให้เลือกเอา 

จะเอาทางเสือขึ้นมา 

นั่งอยู่ที่ทางเสือขึ้นมา

กับนั่ งอยู่ที่ หน้าผาจะ

เอาอันไหน ให้เลือกเอา 

บอกว่านั่งอยู่ที่เสือมานี้รู้สึก

จะไม่เผ็ดร้อนยิ่งกว่านั่งหน้าผา 

เลยไปนั่งอยู่หน้าผา ทางเสือขึ้นมา

ไม่นั่ง ทีนี้นั่งอยู่หน้าผาเลย โห จิตนี้ลงได้

เต็มที่นะแปลกอยู่ คือเผลอไม่ ได้ 

เผลอตกเลย ไปนั่งอยู่หน้าผาเผลอ

กต็กเลย แลว้ไมเ่ผลอเลย นัน่ละจติลง  

ได้เต็มเหนี่ยวเลย แน่ะแปลกอยู่ 

วิธีดัดนะนั่น ท่านไม่ ได้สอนกัน 

เปน็วธิกีารของแตล่ะองค์ๆ  จะฝกึเจา้ของ   

ดัดเจ้าของทำอย่างนั้น .. มันกลัวตาย

ยิ่งกว่ากลัวเหวว่าอย่างนั้นนะ เลยไม่

เผลอ จิตลงเต็มเหนี่ยวเลย นั่นอย่าง

นั้นละการฝึกทรมานตัวเองหลายแบบ...” 

ดัดตัวเอง

“...เณรผองทีว่ดัหว้ยทราย เราไมล่มื ฟงั

เสยีงตุบ๊ กลางคนืประมาณ ๓ ทุม่ เรากำลงัจะ

ออกจากสมาธ ิ ฟงัเสยีงตุบ๊เสยีงดงัหนกัดว้ยนะ 

‘เอ ๊มนัเสยีงอะไรนา้’  

เ ราอยู่ กุ ฏิ ไ ด้ ยิ น

เสียง ไม่นานได้ยินเสียง

พุมพิมๆ พูดกันพุมพิมๆ 

มา ‘มีเรื่องอะไรน้า’  

เราเลยลงไปดู ‘เป็น

อย่างไร’ ‘เณรผองตกกุฏิ’ ‘มันเป็นอะไร

มันถึงตก’  

‘ทีแรกนั่งอยู่ข้างในมันง่วงนอน ทีนี้

เอา..ดัดมัน มานี่ก็มานั่งอยู่ข้างนอก นั่งอยู่

หมิ่นๆ เอ้า ถ้ามันง่วงให้มันตก พอดีมันง่วง

จริงๆ’  

ฟังเสียงตูม กลางคืนนะ เณรนั้นตกกุฏิ 

คือมันง่วงมันตก แกมาดัดมันอยู่ที่นั่นมันก็ตกที่

นั่นเณรผอง เอามันขนาดนั้นละ ฟังเสียงตุ๊บ .. 

นั่งมันง่วงๆ ตก นั่งหมิ่นๆ ง่วงก็ตกกุฏิ เอามัน

ขนาดนั้น ก็ยังดีอยู่ 

• อีกรายหนึ่งมันเป็นบ้าอะไร เณร

เหมือนกันละ นั่งภาวนาแสงสว่างมันออก   

แสงสว่างออกจากจิต ทีแรกนั่งอยู่ ไม่เคลื่อนที่ 

แสงสว่ า งออกเหมื อนว่ า เอื้ อมมื อ ใส่ มั น   

พอขยับออกไปแสงสว่างดวงใหญ่ มันตกมา

จากบนอากาศ ผัวะลงนี้เลย สว่างจ้า แล้วแก

ก็ดู เหมือนว่าเอามือไปจับ มันก็เลยถอยไป 

เณรนี่ก็ถอยออกไปด้วย พอถอยไปมันก็ ไปๆ 

เลย ไล่กันตอนกลางคืนหาแสงสว่าง   

ให้หมู่เพื่อนมาไล่ช่วย   
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ไปส่งสองคน
ไปส่งถึงแจ้งตะวัน
(แจ้งตะวันเป็น

ชื่อสถานที่)
 แล้วก็กลับ
 ต่อแต่นั้นก็ตั้งหน้าเดิน

ตรงข้ามบ้านโพนแดง
 ข้ามบ้านดงมอนก้าน

เหลือง
 ข้ามห้วยบางทราย
 ไปพักใกล้บ้านสง-

เปือย
 ที่ทุ่งนาแห่งหนึ่ง
 อยู่กลางดง
 มีเถียงนา
 

ว่างๆ
 อยู่หลังหนึ่ง
 ก็พอดีกับค่ำ
 พักนอนที่นั้น
 

..
 ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 ..
 ก็ตั้งหน้าภาวนา
 

เดนิขา้มบา้นนาคำ
บา้นตากแดดเขา้บา้นหนอง-

เอี่ยนทุ่ง
 แล้วเดินทางตามทางหลวง
 พอถึง

ห้วยทรายก็มืดพอดีจุดไฟ
 องค์หลวงปู่มหาก็อยู่

ในศาลากำลังเทศน์พระและแม่ชีอยู่



ท่านทักว่า
‘ท่านหล้ามาแล้ว’  

ท่านประกาศว่า
 ‘นี้แหละเขียงเช็ดเท้า

พระอาจารย์ใหญ่มั่นองค์หนึ่ง’ 

กราบนมัสการแล้วองค์ท่านก็ถามไถ่ทุก

ประการ
ตกลงไดน้อนอยูท่ีศ่าลาเพราะกฏุเิตม็
..


พอข้าพเจ้ามาพักวัดป่าสุทธาวาส
คุณเพ็ง


คุณสีหาพอได้รับทราบข่าวว่า
 ข้าพเจ้ามาถึง
 

วัดป่าสุทธาวาสจะไปหาพระอาจารย์มหาบัว


ขณะนั้นคุณเพ็งคงอยู่กับหลวงปู่ฝั้น
 คุณสีหา
 

คงอยู่กับพระอาจารย์วัน
 ก็พากันชวนกันไปหา

พระอาจารย์มหาบัวเพื่อจะได้จำพรรษารวมกัน

หมู่เก่าอีก
 เพราะเคยได้อยู่ร่วมกันมาแล้วใน
 

ยุคหนองผือ
 รู้จักนิสัยใจคอกันแล้ว
 จะปฏิบัติ

สะดวก


สมัยนั้นเป็นเวลาฤดูเดือนพฤษภาคมข้าง-

แรม
หลังวิสาขบูชา
๒๔๙๖
แล้ว
พระอาจารย์-

มหาได้ปรารภลับหลังกับหมู่ว่า


‘ผมไปอยู่กับหลวงปู่มั่น เสนาสนะเต็ม

หมด องค์ท่านได้พาหมู่ทำกุฏิให้ผมอยู่ มาบัดนี้

ผมจะได้ทำกุฏิให้ท่านหล้าอยู่ละ ผมเป็นเวรกับ

องค์หลวงปู่ในตอนนี้อีกแล้ว ใช้เวรไปเสีย’ 

แล้วได้รีบทำกุฏิมุงหญ้าปูฟากอีกหลังก็

เสร็จไปโดยเร็ว
 ได้ ให้อาจารย์สิงห์ทองไปอยู่


แล้วได้สับเปลี่ยนหลังอื่นให้ข้าพเจ้าไปอยู่
 แต่

อยู่ใกล้พระอาจารย์มหาทางทิศเหนือนั้น
 กุฏิที่

ปลูกใหม่อยู่ ใกล้พระอาจารย์มหาทางทิศใต้


สามเณรโสให้อยู่ข้างใกล้โรงไฟ


ปีนั้นมีพระ
๑๑
รูป
สามเณร
๔
องค์
คือ


๑.
พระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้า
 (อาจารย์มหาบัว)


๒.
 พระอาจารย์สม
 ๓.
 พระอาจารย์สิงห์ทอง


๔.
 หลวงพ่อนิล
 ๕.
 ข้าพเจ้า
 ๖.
 คุณเพียร

 

๗.
คณุสพุฒัน
์๘.
คณุเพง็
๙.
คณุสหีา
๑๐.
คณุล
ี
 

๑๑.
คุณสวาส
๑๒.
เณรน้อย
๑๓.
เณรน้อยอีก


๑๔.
เณรบุญยัง
๑๕.
เณรโส


ปฏิปทาของหลวงปู่มหาพาทำเหมือนสมัย

ยุคหนองผือหลวงปู่มั่น
 เพราะสมัยห้วยทราย

แขกโยมยังไม่มาก...ประวัติยุคห้วยทราย
 ก็เป็น

ยุคที่พระอาจารย์มหาตีและเข่นพระเณรโดย

มิได้เลือกหน้าเหมือนกัน
แต่อย่าลืมว่าสมัยบ้าน

ห้วยทรายในยุคนั้น
 ในศาลาโรงฉันยังได้ ใช้

กระโถนกระบอกไม้ ไผ่บ้านอยู่นะ
 แม้อยู่ตามกุฏิ

เป็นส่วนมากก็เหมือนกัน
 น้ำมันก๊าดก็มีเพียง
 

ปีละสองปี๊บ
 ผ้าที่จะทำไตรจีวรก็เหลืออยู่หมด

วัดเพียงปีละไม้สองไม้เท่านั้น
 มูลค่าในวัด

ทั้งหมดรวมกันในวัด
 บางทีก็ร้อยสองร้อย

เท่านั้น



ปรารภไว้เพื่อให้กุลบุตรสุดท้าย

คำนึ ง 
จะ ได้ ไ ม่ ลื มตั ว ในสมั ย

วัตถุนิยมหรูหราเพราะ

เกรงกิเลสจะหรูหราขึ้น


ไปตักเอาไกลด้วย
 เป็น
 ๒-๓
 กิโลเมตรก็มี


เพราะขุดบ่อไม่มีน้ำ
 ถึงจะมีบางแห่งน้ำก็เค็ม


กนิไม่ได
้และสิง่ทีต่ามมาดว้ยกค็อื
ความอดอยาก
 

เรื่องอาหารการกิน


อาศัยแก่นไม้
 รากไม้
 ใบไม้มาต้มฉัน


นานๆ
 จะมีน้ำอ้อยก้อนทีหนึ่ง...
 ก้อนเดียวแบ่ง

กันฉัน
๓-๔
องค์ก็ยังพอ
...
บางปีพระเณรป่วย

เป็นไข้มาลาเรียเกือบหมดทั้งวัด
 ยังเหลือแต่

ท่านพระอาจารย์มหาบัวและพระอีกองค์หนึ่งก็

ม
ีเปน็ผูท้ำกจิวตัรประจำวนั
เชน่
ปดักวาดลาน-

วัด
และตักน้ำใช้น้ำฉัน…”


หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 วัดภูจ้อก้อ


จังหวัดมุกดาหาร
 เป็นอีกรูปหนึ่งที่อยู่ร่วมจำ

พรรษาด้วย
 หลวงปู่หล้าเล่าถึงเหตุการณ์ก่อน

เข้าห้วยทรายและบรรยากาศในยุคบ้านห้วย-

ทรายไว้อย่างน่าประทับใจ
ดังนี้



“…(ข้าพเจ้า)
 พักอยู่วัดโพธิสมภรณ์คืน

หนึ่งแล้วท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ก็ส่งขึ้นรถยนต์

มาลงสกลนคร
 พักอยู่สุทธาวาส
 ๑
 คืนก็เดิน-

ทางด้วยฝีเท้ามาพักวัดป่าบ้านโคกกับพระ-

อาจารย์อุ่นหนึ่งคืน
 แล้วไปพักวัดดอยธรรม-

เจดีย์ประมาณ
๗
วัน
เอาฟืนช่วยหลวงปู่กงมา

อยู่บ้าง
ลาออกจากนั้นก็ไปพักวัดป่าบ้านนาโสก


อยู่ประมาณ
๗
วันมีเณรโส
บ้านนาโสก
อยาก

จะไปห้วยทรายด้วย
จึงพูดกับเณรว่า



‘ถ้าเณรอยากไปจงไปทีหลัง อย่าได้ ไป

พร้อมกัน เพราะจะทับถมข้า คล้ายกับข้ามา

ยักยอกเอาเณรไปด้วย’ 

เณรกล่าว
 ‘อยากจะไปศึกษากับพระ-

อาจารย์มหาบัวที่วัดป่าห้วยทราย ได้ยินแต่

กิตติศัพท์มาหลายปีแล้ว อยากเห็นอยากรู้’
…


ตื่นขึ้นเป็นวันใหม่ฉันเสร็จเรียบร้อยก็

กราบลาหลวงพ่อเตรียมเดินทาง
 ..
 แล้วโยมก็

หลวงปู่เพียร วิริโย หลวงปู่ลี กุสลธโร พระอาจารย์นิล ญาณวีโร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม 



304 305

ท่านน้อย (ที่ ไปอยู่สหรัฐทุกวันนี้) ท่านน้อย  

หลานท่านสิงห์ทอง ท่านน้อยท่านอุ่น ตอนนั้นไปอยู่

ห้วยทรายด้วย มันเป็นเณร อะไรผ่านนิดหน่อยไม่

ได้ แต่ธรรมดานิสัยไม่ชอบพูดนะ เงียบๆ แต่อะไร

ผ่านถ้าเจ็บว้ากขึ้นเลย เณรร้องนี้เร็ว ‘ว้าก’ ขึ้นเลย 

พาเณรนี้เข้าไปเอาไม้กวาดอยู่ในบริเวณวัด 

เอาไม้กวาดไม้อะไรมา ไปนั้นพวกปลวก ปลวกไม่ใช่

ปลวกเล็กๆ น้อยๆ นะ ปลวกใหญ่  

เราก็รู้นิสัยเณรนี้มันร้องเก่ง นี่เป็นนิสัยของ

มัน พอตื่นนิดหน่อยร้อง ‘แอ้’ ขึ้นเลย พอไปถึง

ปลวก ปลวกก็ตัวใหญ่ๆ ไม่ใช่ปลวกตัวเล็กๆ มัน

ไม่มีทางก็เดินตามป่าไป มองลงไปเห็นแต่ปลวกเต็ม 

ด้านเสนาสนะก็กั้นใบตองและฟางเป็น

ส่วนมาก
 พระอาจารย์มหาก็ยังอยู่กุฏิฟากและ

มุงหญ้า
ประตูหน้าต่างก็ทำเป็นงวงฝาแถบตอง

ผลักไปมา
หรือเวิกออกแล้วก็ค้ำเอา


ด้านทำความเพียรมีเวลามากกว่าทุกวันนี้


คราวหนุ่มอยู่หลวงปู่มหายิ่งประเปรียวกว่านี้

มาก
 พวกลูกศิษย์ที่ ได้ ไปหุ้มหลวงปู่บ้านตาด
 

ในยุคปัจจุบันนั้น
 องค์ท่านอนุโลมที่สุด
 อย่าว่า

องค์ท่านดุเลย…”


อัศจรรย์..ความเด็ดเดี่ยว
องค์หลวงปู่มหา

 

ด้วยเหตุที่หลวงปู่หล้าท่านเห็นถึงปฏิปทา

ความจริงจังขององค์หลวงตาตั้งแต่สมัยที่

ปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสกระทั่งถึงระยะที่เป็นครูบา

อาจารย์สอนสั่งพระเณรหลายรุ่นต่อหลายรุ่น

ด้วยกันมานี้



ดังนั้น
 เมื่อหลวงปู่หล้าท่านตั้งวัดภูจ้อก้อ

ขึ้นมา
 มีพระเณรเข้ามาอยู่ศึกษากับท่าน
 เพื่อ

ให้พระเณรลูกหลานที่อยู่ในการปกครองได้เห็น

คติแบบฉบับอันงดงาม
 การแสดงธรรมของ

ท่านจึงมักต้องได้กล่าวถึงองค์หลวงตาอยู่

เสมอๆ



  วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) บ.แวง 

  ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง   

  จ.มุกดาหาร 

 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ 

 

กราบเท้าทูลเรียนถวาย องค์หลวงปู่ ที่เกล้าเคารพจนเกล้าสิ้นภพสิ้นชาติ 

ในระหว่าง ๔-๕ วันหลังที่ล่วงมา เกล้าได้กราบเท้าทูลถวายฝากมุ้งมาทูล

ถวายองค์หลวงปู่กับพวกครูโรงเรียน ที่เขาปรารภว่าจะมากราบเท้าองค์หลวงปู่ 

พร้อมทั้งมีจดหมายอยู่ในที่นั้นด้วย ถ้าหากว่าองค์หลวงปู่ ได้รับพร้อมกันแล้ว จงทรง

พระมหากรุณาให้พระเลขาตอบจดหมายให้เกล้าทราบด้วยเทอญ เพื่อจะได้หาย

กังวล เกล้าเมื่อพิจารณาขณะจิตก็ ได้นึกถึงองค์หลวงปู่อยู่เป็นอาหารของใจอย่าง

เคารพสูงยิ่ง และองค์หลวงปู่ทรงปฏิปทาเด็ดเดี่ยวสมต้นสมปลายเป็นธรรมอัน

หาไดย้ากในสมยัปจัจบุนันี ้ เรือ่งนอกๆ ทีเ่กลา้วจิารณต์ามประสาอารมณบ์า้ของเกลา้  

ที่เป็นบ้านั้น เกล้าได้พิจารณาลึกลงไปกว่านั้นมาแต่ ไรๆ แล้ว และไม่มีที่จะแซงองค์

หลวงปู่อันใดได้เลย ถ้าผู้หนักไปในทางธรรมแล้วก็จะได้อัศจรรย์องค์หลวงปู่ที่เด็ด

เดี่ยวเป็นทิฏฐานุคติของอนุชนรุ่นหลังอย่างยอดเยี่ยม 

การกราบเท้าทูลเรียนถวายจดหมายองค์หลวงปู่ ถ้าเขียนน้อยก็ ไม่สมเจตนา

ของเกล้า ถ้าเขียนมากองค์หลวงปู่ก็จะน่าเบื่อ ไม่รู้ว่าความพอดีอยู่ในระดับใด ต้อง

ยอมบกพร่องยกธงขาวต่อองค์หลวงปู่อยู่เสมอๆ ผูกขาดจองขาดจนเกล้าสิ้นภพสิ้น

ชาติ 

กราบเท้าทูลเรียนถวายมาด้วยความเคารพสูงยิ่งจนเกล้าสิ้นภพสิ้นชาติ 

 

เกล้า 

(พระหล้า เขมปตฺโต) 

 

คราวหนึ่งที่ห้วยทรายท่านหาวิธีดัดนิสัยเณรที่

ชอบร้องเสียงดังเวลามีอะไรมาทิ่มแทงให้เจ็บด้วย

ความขบขันเพื่อให้เณรระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

“...สัญชาตญาณของมนุษย์เรามันรักษากัน 

ป้องกันกัน หรือป้องกันตัวอะไรนี้มันมีของมัน นี่

หมายถึงธรรมดา นอกจากจะแกล้งหรือทำตลกเป็น

อีกแง่หนึ่ง  

แกล้งดัดเณร
บทเวลาจะดัด มีสัญชาตญาณหรือไม่

สัญชาตญาณมันจะดัดกันเป็นยังไง เราไปเห็น

ปลวกมันเต็มที่ เราก็ทำท่าเซ่อ ทำท่ามองนู้นมองนี้ 

มันอะไรอยู่แถวนี้ คืออยากให้เณรเซ่อไม่มอง เราก็

ดันไว้ดันทางที่จะปลอดภัยไว้ เปิดทางที่ปลวกจะ

ฟาดเณรไว้  

มันก็เดินไป คอยฟังเสียง ‘ว้าก’ มันมากนะ

ปลวกใหญ่ ฟังเสียงมันร้อง ‘ว้ากๆ’ ร้อง ‘ว้ากๆ’ 

เสร็จ เราก็บอกว่า ‘ได้การๆ’ คือดัดสันดานเณร

เรียกว่าได้การ ไม่ลืมห้วยทราย มันชอบร้องเณรนี้ 

เอะอะร้อง พอดีปลวกฟัดมันเสียเต็มเหนี่ยว เสียง

ร้องก้ากๆ เราเลยบอกว่า เออ ได้การๆ ขบขันดี ...” 

 

ดงับนัทกึฉบบัหนึง่ทีห่ลวงปูห่ลา้ทา่นเขยีนเป็นจดหมายไว้เป็นอุบายสอนพระ
ดังนี้



จดหมายหลวงปู่หล้าถึงองค์หลวงตาจากหนังสือ “ผู้บรรลุแดนเกษม”   

รวมธรรมเทศนาของหลวงปู่หล้า เขมปัตโต หน้า ๑๒๕ 
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โปรดคุณแม่ชีแก้ว
 

ที่บ้านห้วยทรายแห่งนี้มีนักปฏิบัติธรรม

หญิงท่านหนึ่งนามว่า
คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ 

เวลาภาวนามักจะมีความรู้แปลกพิสดารมาก


เมื่อท่านมาจำพรรษาที่บ้านนี้
 จึงมีโอกาสได้

สนทนาซักถามพร้อมกับให้อุบายทางจิตต-

ภาวนาแบบเด็ดจนสามารถพลิกภาวะจิตของ

คุณแม่ชีแก้วได้อย่างน่าอัศจรรย์
ดังนี้


“...แม่ชีแก้วที่อยู่บ้านห้วยทรายนี้
 เป็น

ลูกศิษย์ดั้งเดิมของท่านอาจารย์มั่นมาตั้งแต่

เป็นสาวโน่นนะ
 แกภาวนาเป็นตั้งแต่เป็นสาว

โน่น
 ถ้าวันไหนภาวนาแปลกๆ
 พอท่าน

อาจารย์มั่นบณิฑบาตมาถงึนัน้
ทา่นจะวา่
‘วนันี้

ออกไปวดันะ’ 

เพราะท่านหยั่งทราบทุกอย่าง...ทีนี้พอ

ท่านจะจากที่นั่นไป
 ท่านก็บอกตรงๆ
 เลย


บอกว่า
 ‘นี่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วเราจะเอาไปบวช

เป็นเณรด้วย’ 

อายตุอนนัน้ราว
๑๖-๑๗
ป
ี ‘นีเ่ปน็ผูห้ญงิ  

มันลำบากลำบน ไม่เอาไปแหละ อยู่นี่แหละ 

จะเป็นบ้าครอบครัวเหมือนโลกเขา ก็แล้วแต่

เถอะ’ 

วา่ดงันีแ้ลว้ทา่นก็ไป
 กอ่นจะไปทา่นสัง่วา่

 

‘แต่อย่าภาวนานะ’ 

นี่สำคัญ
 ท่านสั่งไว้จุดนี้แหละ
 คือนิสัย

แกผาดโผนมาก
 เรื่องภาวนานี้นิสัยผาดโผน

มากจริงๆ
 เหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนใน

หัวใจมันออกรู้ออกเห็นหมด
 เทวบุตรเทวดา

อินทร์พรหมเปรตผีนี้มันไปรู้ ไปหมด
นั่นซิ
ทีนี้

เวลาไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะคอยบอก
กลัว

มันจะเสีย


ทา่นจงึหา้มไม่ใหภ้าวนา
 ‘เราไปนี้ ไมต่อ้ง  

ภาวนาแหละ ตอ่ไปมนักจ็ะมคีรมูอีาจารยส์อน  

เหมือนกันนั่นแหละ’ 

ท่านว่าอย่างนี
้ ท่านว่าผ่านๆ
 ไปอย่างนี้

แหละ...
 ทีนี้นานเข้าๆ
 หนักเข้ามันอดไม่ ได
้
 

มนัอยากภาวนาอยูต่ลอด
แกกเ็ลยภาวนา
กพ็อด
ี 

เปน็จงัหวะทีเ่ราไปทีน่ัน่พอเหมาะดเีลยเทยีว


พอเราไปถงึ
 แกกม็าเลา่ใหฟ้งั
 ตอนทีเ่รา
 

ไปนั้นเราไปจำพรรษาบนภูเขา
 ให้หมู่เพื่อน
 

จำพรรษาขา้งลา่ง
 เรากบัเณรหนึง่ไปจำพรรษา  

“...ปลัดอำเภอคำชะอีเขาสนิทสนมกันกับ  

ผู้ใหญ่จูม เวลาเขาพูดกับผู้ใหญ่จูม เขาจะบี้จมูกไว้

ก่อน ‘ผู้ใหญ่จูมเวลาแต่งตัวนี่ข้าหลวงสู้ ไม่ ได้ แต่

เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เขี่ย’  

พอดีแกส่งจดหมายมาหาเรา เราอ่านไม่ออก 

อา่นออกแตข่ำตวัเดยีว คอืแกชือ่จมู นามสกลุ ผวิขำ 

คำว่า “ผิว” อ่านไม่ออก อ่านได้แต่ “ขำ” ตัวเดียว 

สองสามวันแกก็ตามมา แกคงสงสัยอ่านได้มั้ย 

‘ท่านอาจารย์ได้รับจดหมายผมแล้วยัง’ ‘ได้รับแล้ว’ 

‘แล้วเป็นอย่างไรอ่านออกไหม’ 

‘ทำไมอ่านไม่ออก ผู้เขียนเขียนได้ ผู้อ่านอ่าน

ไม่ ได้มีอย่างเหรอ’  

‘ลองอ่านดูซิ’ เราอ่านไม่ออกจริงๆ นะ เราก็

เลยว่า ‘อืออาๆๆ ... ขำ’ เราว่าอย่างนั้น  

‘อ้าวทำไมอ่านอย่างนั้น’ ‘ก็เขียนอย่างนั้นนี่’ 

เราก็ว่า คืออ่านไม่ออกเลย ผิวขำ ผิวก็อ่านไม่ออก 

ได้แต่ขำตัวเดียว ให้เราอ่านเราก็อ่านอืออาๆๆ ขำ 

เราว่าอย่างนั้น ทำไมอ่านอย่างนั้นล่ะ อ้าวก็เขียน

อย่างนี้นี่ ดัดคนให้มันทันกัน...” 

อยู่บนภูเขา
บ้านห้วยทรายนั่นแหละ


พอวันพระหนึ่งๆ
 พวกเขาจะไป
 ไป

พร้อมกันไปละ
 ไปทั้งวัดเขาเลยแหละ
 พวก

แม่ชีแม่ขาวหลั่งไหลกันไป
ขึ้นบนภูเขาหาเรา

ตอนบา่ย
๔
โมง
๔
โมงเยน็เขาก็ไป
ตอนจวน 

๖
 โมงเย็นเขาก็กลับลงมา
 พอไปถึงแกก็เล่า

ให้ฟัง
 ขึ้นต้นก็น่าฟังเลยนะ
 พอแกขึ้นต้นก็
 

น่าฟังทันที


‘นี่ก็ ไม่ ได้ภาวนา เพิ่งเริ่มภาวนานี่

แหละ ญาท่านมั่นท่านไม่ให้ภาวนา’ 

แกว่าอย่างนั้น
‘ท่านห้ามไม่ให้ภาวนา’ 

เราก็สะดุดใจกึ๊ก
 มันต้องมีอันหนึ่ง

แน่นอน
 ลงหลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ภาวนานี้ต้อง

มีอันหนึ่งแน่นอน
 จากนั้นแกก็เล่าภาวนาให้

ฟงันี
้ โถ
 ไม่ใชเ่ลน่ๆ
 พสิดารเกนิคาดเกนิหมาย

 

เราก็จับได้เลยทันที


‘อ๋อ อันนี้เองที่ท่านห้ามไม่ให้ภาวนา’ 

พอไปอยู่กับเรา
 ..
 ไปหาเราก็ภาวนา

พูดตั้งแต่เรื่องความรู้ความเห็น
 ไปโปรด

เปรตโปรดผีโปรดอะไรต่ออะไร
 นรกสวรรค์

แกไปได้หมด
 รู้หมด
 แกรู้
 ทีนี้เวลาภาวนา
 

มันก็เพลินแต่ชมสิ่งเหล่านี้
 ครั้นไปหาเรา
 

นานเข้าๆ
 เราก็ค่อยห้ามเข้าหักเข้ามาเป็น

ลำดับลำดานี่แหละ
 เอากันตอนนี้
 ทีแรกให้

ออกได้
 ‘ให้ออกก็ได้ ไม่ออกก็ได้ ได้ ไหมเอา

ไปภาวนาดู?’  

ครั้นต่อมา
 ‘ไม่ให้ออก’
 ต่อมาตัดเลย

เด็ดเลย
‘ห้ามไม่ให้ออกเป็นอันขาด’

นั่นเอาขนาดนั้นนะทีนี้
 ให้แกรู้ภายใน

อันนั้นเป็นรู้ภายนอกไม่ ใช่รู้ภายใน
 ไม่ ใช่
 

คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ 

ดัดคนให้ทันกัน

รู้เรื่องแก้กิเลส
 จะให้แกเข้ามารู้ภายในเพื่อจะแก้

กิเลส
แกไม่ยอมเข้า
เถียงกันแกก็ว่าแกรู้
แกก็เถียง

กันกับเรานี่แหละ
 ตอนมันสำคัญนะพอมาเถียงกับ

อาจารย์
อาจารย์ก็ไล่ลงภูเขา
ร้องไห้ลงภูเขาเลย


‘ไป...จะไปที่ ไหน...ไป สถานที่นี่ ไม่มีบัณฑิต

นักปราชญ์ มีแต่คนพาลนะ ใครเป็นบัณฑิต

นักปราชญ์ให้ ไปลงไป...’

ไล่ลงเดี๋ยวนั้น
 ร้องไห้ลงไปเลย
 เราก็เฉย


น้ำตานี้ ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร
 เราเอาตรงนั้น


ไล่...ลงไป
‘อย่าขึ้นมานะ แต่นี้ต่อไปห้าม’
ตัดเด็ดกัน

เลย
ไปได้
๔-๕
วัน
โผล่ขึ้นมาอีก


‘...ขึ้นมาอะไร!!!...’

‘เดี๋ยวๆ ให้พูดเสียก่อน เดี๋ยวๆ ให้พูดเสีย

ก่อน’ แกว่า


‘มันอะไรกัน นักปราชญ์ใหญ่’ เราว่าอย่างนั้น

นะ
 ว่านักปราชญ์ใหญ่
 แกว่า ‘เดี๋ยวๆ ให้พูดเสีย

ก่อนๆ’
 แกจึงเล่าให้ฟัง
 คือไปมันหมดหวัง
 แกก็หวัง

จะพึ่ง
ก็พูดเปิดอกเสียเลย
แกหวังว่า
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‘จะพึ่งอาจารย์องค์นี้ ชีวิตจิตใจมอบไว้

หมดแล้วไม่มีอะไร แล้วก็ถูกท่านไล่ลงจากภูเขา 

เราจะพึ่งที่ไหน? แล้วเหตุที่ท่านไล่ ท่านก็มีเหตุ

มีผลของท่านว่า เราไม่ฟังคำท่าน ท่านไล่นี่ถ้า

หากว่าเราจะถือว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ 

แล้วทำไมจึงไม่ฟังคำของท่าน เพราะเราอวดดี 

แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไร 

ทีนี้ก็เลยเอาคำของท่านมาสอนมาปฏิบัติ มันจะ

เป็นยังไง? เอาว่าซิ มันจะจมก็จมไปซิ’ 

คราวนี้แกเอาคำของเราไปสอน
 บังคับ
 

ไม่ให้ออกอย่างว่า
นั่นแหละ
แต่ก่อนมีแต่ออกๆ


ห้ามขนาดถึงว่าไล่ลงภูเขา
 แกไม่ยอมเข้า
 มีแต่

ออกรู้อย่างเดียว
 พอไปหมดท่าหมดทางหมด
 

ที่พึ่งที่เกาะแล้ว
 ก็มาเห็นโทษตัวเอง
 ‘ถ้าว่าเรา

ถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ ทำไมไม่ฟังคำท่าน 

ฟังคำท่านซิ ทำลงไปแล้วเป็นยังไงให้รู้สิ’ .. 

ทีนี้ก็มีแต่บังคับให้อยู่ละคราวนี้เพราะมัน

ชินพอ
 พอบังคับให้อยู่
 พอแน่วลงอยู่นี้ก็สว่าง

จ้าขึ้น
 แล้วก็ปรากฏเป็นนิมิตเรานี้แหละมา
 ถือ

มีดเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้
 มีดก็มีดคมกริบ
 แสง

ออกแพรวพราวๆ
 ทีนี้ ให้พิจารณาอย่างนี้นะ


การทำลายกายทำลายอย่างนี้
 จุดตะเกียงเจ้า

พายุมาด้วยนะ
หิ้วตะเกียงเจ้าพายุมาด้วยแกว่า


หิ้วตะเกียงเจ้าพายุมาแล้วก็ฟันเลย
 ฟันตัวแก

นั่นแหละในนิมิตภาวนา
 ฟันพออันนี้ขาดตกอัน

โน้นขาดตก
 ฟันนี้ๆ
 ทำอย่างนี้ๆ
 แยกกายแยก

อย่างนี้
 ฟันฟาดมันแหลกไปเลยนะ
 ฟันแล้ว

เขี่ยๆ
เขี่ยออก



‘นี่ๆ ดูเอาๆ แล้วแยกออกไปอันไหนเป็น

สัตว์อันไหนเป็นบุคคล อันไหนเป็นหญิง อันไหน

เป็นชาย เอ้าดูเทียบดู อันไหนสวยอันไหนงาม 

เอ้า ดู’ 

ฟันออกจนแหลก
 
 ทางนี้ก็ดู
 เกิดความ

สลดสังเวชภายในจิตใจ
 มันเป็นนิมิตอันหนึ่ง

ออกแต่เป็นธรรม
 พออันนี้แตกกระจัดกระจาย

ไปจนกระทั่งว่าเกิดความสลดสังเวชตัวเอง
 พอ

คราวนี้พึ่บลงอีก
คราวหลังนี้เงียบเลย
พูดไม่ถูก

คราวนี้
 จะว่าอัศจรรย์ขนาดไหนพูดไม่ถูก
 ทีนี้

พอจิตถอนขึ้นจากนั้นก็หมอบกราบไปทาง

ภูเขาเลยแกว่า
..


พอทำตามนั้นมันก็เปิดโล่งภายในซิ


ทีนี้จา้ขึน้เลยเชยีว
 ..
 นีแ่หละทีก่ลบัขึน้มา


กลบัขึน้มาเพราะเหตุนี้
 ทีนี้ ได้รู้อย่างนั้นๆ
 ละ

ทีนี้
รู้ตามที่เราสอนนะ


‘เออ เอาละ ทีนี้ขยำลงไปนะตรงนี้ ทีนี้

อย่าออก อย่ายุ่ง ยุ่งมานานแล้วไม่เห็นเกิด

ประโยชน์อะไร เหมือนเราดูดินฟ้าอากาศ ดูสิ่ง

เหล่านั้นน่ะ ดูเปรตดูผีดูเทวบุตรเทวดา มันก็

เหมือนตาเนื้อเราดู สิ่ งเหล่านี้ ไม่ เห็นเกิด

ประโยชน์อะไร ถอนกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ นี่ตรง

นี้ตรงถอนกิเลส’ 

เราก็ว่าอย่างนี้
‘เอ้าดูตรงนี้นะ’ 

แกก็ขยำใหญ่เลย
 เอาใหญ่เลย
 ลงใจไม่

นานนะก็ผ่านไป
 แกบอกแกผ่านมานานนะ...
 

พ.ศ.๒๔๙๔
 เราไปจำพรรษาที่ห้วยทรายในราว

สัก
๒๔๙๕
ละมัง
แกก็ผ่าน...”


ความรู้พิสดารของคุณแม่ชีแก้ว
 

องค์หลวงตาเล่าความรู้แปลกพิสดารของ

คุณแม่ชีแก้วไว้
ดังนี้


“...สัตว์บางประเภทๆ
 นี้
 รายไหนตายไป

เนื้อหนังของเขา
 เขาหวังประโยชน์จากเนื้อ

หนังของเขาตลอด
 เวลาได้นี้ ไปทำบุญให้ทาน

เขามีหวังได้รับ
 ถ้าปิดเสียนี้ทางเดินของเขาที่

จะได้บุญได้กุศลไม่มี


คุณแม่แก้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว
 ลูก

ศิษย์หลวงปู่มั่นนั่นแหละ
 แกนั่งภาวนาอยู่ตอน

เช้า
 ที่ห้วยทรายนะ
 มีบุรุษคนหนึ่งมาเข้านิมิต

แม่ชีแก้ว
เข้ามาขอว่า


‘คุณแม่ นี่ผมเป็นหมูถูกนายบินยิงอยู่ที่

ภูเขาลูกนั้น ไปเผลอตัวถูกเขายิงตาย เวลาผม

ตายแล้วนี้เขาเอาเนื้อหนังมาถวายมาทานนี้ ขอ

เมตตาให้ฉันฉลองศรัทธาให้ผมด้วย ผมจะได้มี

ส่วนบุญส่วนกุศลจากเนื้อนี้ ผมตายด้วยความ

พลั้งเผลอ คือหิวน้ำไปกินน้ำ เขาฆ่าตาย เขา

ยิง ผมสุดวิสัยตายไปแล้ว บุญกุศลจะเป็น

เครื่องหนุนผม เวลาเขาเอามาถวายขอให้คุณ

แม่ช่วยฉลองให้หน่อย’  

นี่เห็นไหมล่ะ
 พอตื่นเช้า

มาก็เรียกหมู่เพื่อนมา
 แล้วแก

ก็เล่าให้เขาฟัง
 ‘ทำไมแปลกๆ 

อย่างนี้ มันจะจริงไหม มันเป็น

อย่างนั้นเมื่อคืนนี้’ 

ไม่นานพวกลูกเมียของนายบินที่ฆ่าหมู

ตายแล้วเอาเนื้อมาถวายสำนักแม่ชี
 ‘นี่เนื้อ

อะไร’ 

‘โอ๋ย เนื้อหมูนี่ ไอ้บินมันไปฆ่า ได้หมูมา

จากภูเขานั้นๆ เลยเอามาทำบุญให้ทาน’  

เป็นไงเข้ากันได้ ไหมล่ะ
 ตรงเป๋งเลย
 ชื่อ

ไอ้บินจริงๆ
 ยิงหมูตายแล้ว
 ทางนี้มาบอกไว้

ก่อน
 ..
 พอพระออกบิณฑบาตกลับมานี้
 เขาก็

เอาเนื้อหมูมา
เราซักใหญ่เลยทีนี้เพราะเรื่องมัน

เกิดขึ้นสักครู่
 พูดกันยังไม่จบ
 มาก็เรื่องเข้ากัน

ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
 อย่างนี้เป็นต้น
 เข้าใจไหม


มันลึกลับ


สัตว์ทั้งหลายที่ตายไปนั้นจะห้ามกันได้ยัง

ไง
 เมื่อห้ามอันนี้ความมุ่งหมายของสัตว์ที่ตาย

ไปแล้วจะไม่มีทางก้าวเดิน
 ไม่มีทางออก
 เข้าใจ

ไหม
 ต้องอาศัยบุญกุศลจากเนื้อหนังของเขาที่

ตายไปแล้วนั้นมาหนุนตัวเองไปอีก...”
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ในคราวที่หลวงปู่มั่นมรณภาพเมื่อวันที่


๑๑
 พฤศจิกายน
 ๒๔๙๒
 เวลา
 ๐๒.๒๓
 น.

 

คุณแม่ชีแก้วก็ทราบข่าวได้ ในทันทีทั้งที่อยู่
 

ห้วยทราย
 นอกจากนี้ยังทราบล่วงหน้าว่าองค์-

หลวงตาจะมาที่ห้วยทรายก่อนที่จะเดินทางมา

ถึงจริง
 และเมื่อมาอยู่จำพรรษาที่ห้วยทราย

แล้วคุณแม่ชีแก้วก็ทราบการไปการมาของท่าน

ตลอดทุกระยะ
 องค์หลวงตาเล่าไว้อย่างน่า

อัศจรรย์
ดังนี้


“…ความรู้ของคุณแม่แก้วแปลกพิสดาร

มาก
 ..
 ตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพ


โอ๊ย
 แกแม่นยำของแกขนาดนั้น..
 ‘ญาท่านเสีย

แล้ว...เมื่อคืนนี้’ 

แกเล่าว่า
 ‘ญาท่านมาบอกว่า มานี่มา ไป

ดูเสียซากเรา เห็นแต่ซากแล้ว ญาท่านว่า พ่อ

ไปแล้วนะ’ 

พอพูดคุยกันยังไม่เลิกเลย
 ไอ้หลานมันก็

ไปคำชะอี
 ไปได้ข่าวเขาออกวิทยุตอนเจ็ดโมง

เช้า
ประกาศลั่นว่า
‘หลวงปู่มั่นเสียแล้ว’

มาถงึมนักว็ิง่ถงึวดัเลย
 วิง่กระหดืกระหอบ

มา
‘อะไร?’ 

‘โอ๊ย ญาท่านเสียแล้ว’  

นั่นเห็นไหม...เห็นไหม
 เสียในเวลาเท่านั้น

เท่านี้
เขาประกาศลั่น
นี่ก็แม่นยำมาก
..



(อีกเรื่องหนึ่ง)
 พอเราไปถึง
 (ห้วยทราย)


ทีแรกก็เอาละ
 แกก็เก่งเหมือนกัน
 เราพูดตาม

ความแกเก่ง ‘เอ้อ ปีนี้จะมีครูบาอาจารย์เรามา 

คล้ายคลึงกับญาท่านมั่น จะมาปีนี้ละ พวกเรา

จะชุ่มเย็น ตั้งแต่ญาท่านมั่นออกไปแล้วนี้แห้ง

ผากบรรดาพระเณรทั้งหลาย คราวนี้จะมีละ’ 

นั่นเห็นไหม
 ปรากฏแล้ว
 เวลาถามแก


นานๆ
ถงึถาม
แกบอกวา่
‘ดวงดาวเหาะลอยมา

บนอากาศ ดวงใหญ่ดวงเล็กเหาะลอยล้อมรอบ 

มาลงห้วยทรายเราหมด ลงข้างๆ ลงนี้หมด .. 

ดาวปนีีจ้ะมคีรอูาจารย ์ ตัง้แตญ่าทา่นมัน่ไปแลว้

จากนูน้มาหายเงยีบ จะมคีราวนีล้ะไลเ่ลีย่กนั’  

แน่ะ
 แปลกอยู่นะแก
 แกพูดอย่างออก

หน้าออกตา
 เพราะแกพูดด้วยความรู้ของแก
มี

ปนีีล้ะ
 จากนัน้มาบรรดาประชาชนลกูศษิยล์กูหา

 

มีพระมาพักห้วยทรายทีไรหลั่งไหลออกไปดู


แล้วพอเขาถามแก
‘ใช่ไหม’
แกบอก
‘ไม่ใช่ๆ’  

นี่เปิดอกให้ฟังเสีย
พอ
 (มีพระ)
 ไป
 (ห้วย

ทรายเขาก็ถามแก)
 ‘ใช่ไหม’
 แกบอก
 ‘ไม่ใช่ๆ’ 

นั่นละเวลาแกออกจากที่ของแกแล้วแกจะบอก


‘ทีพ่าเหาะลอยมาตามบนฟา้สวา่งจา้มานัน่   

ตามบนฟ้าเต็มฟ้ามาเลย ดวงใหญ่ดวงเล็กลง

ห้วยทรายนี้หมด ลงกระจายออกไปตามนี้หมด 

ปีนี้จะมีครูอาจารย์มาโปรด เหาะลอยมาจาก

บนฟ้าดวงสง่างาม ดวงใหญ่ดวงเล็กมารอบๆ’ 

พอมีครูบาอาจารย์องค์ ไหนมาก็พากัน
 

ไปดู
 ‘เป็นยังไงใช่ไหม’
 แกบอก
 ‘ไม่ใช่ๆ’
 เรื่อย


นี่ละความรู้ภายในจะไปถามใครที่ ไหน
 มันชัด

อยู่ในหัวใจ
ชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเรา
แม่นยำๆ
องค์

ไหนมา
ไม่ใช่ๆ



ทีนี้ก็พอดี
หลวงตาบัว หนองแซง
ชื่อบัว

เหมือนกัน
 ‘พอว่ามีพระองค์หนึ่งชื่อบัวมาเที่ยว

นี้’
 โอ๊ย
 ต่างคนต่างเตรียมพร้อมออกไป
 เป็น

หลวงตาบัวมาก่อนหน้านั้นสองวัน
ชื่อบัว
แต่แก

ก็ยังบอกว่า
 ‘ไม่ใช่’
อีกแน่ะเห็นไหม
ยังไม่ใช่ยัง

ว่าอีกนะ
บัวชื่อเหมือนกันก็ตาม
แต่ยังไม่ใช่


อีกสองวันเราก็โผล่ไปละคือหลวงตาบัวไป

ก่อนหน้าเรา
 พวกนี้พวกดักละ
 เราไปไหน
 

ไม่ได้พวกดักตาม
 ตามธรรมดาเราไปคนเดียวๆ


อันนี้ก็ดักตาม
 พอทราบว่าเราจะมาทางนี้แล้ว

ดัก
 หลวงตาบัวมา
 ชื่อน่ะใช่
 แต่องค์นั้นไม่ใช่


ขบขันดีอยู่นะ
 นี้เปิดตามหลักความจริง
 พวกนี้

พวกดักเราเพราะท่านอาจารย์มั่นเคยพูดทิ้งท้าย

ไว้ว่า
 ‘ต่อไปจะมีผู้มาสอนอยู่นะ’ พวกนี้จึงดัก


พอทราบว่าเราจะไปทางห้วยทรายจึงดักหน้าไป

ก่อนว่า
 ‘ชื่อบัว’
 แกก็ยังว่า
 ‘ใช่ชื่อนั้นใช่ แต่ตัว

ยังไม่ใช่’
ว่าอีกละ


ก็พอดีเราไปหลังหลวงตาบัวสัก
 ๒-๓
 วัน


ทีนี้พอไปถึงจริงๆ
 แล้ว
 จึงออกมาดู
 พอมาดูทีนี้

พูดไม่ได้เลย
 ตอนคุ้นกันแล้วถึงเปิดให้ฟัง
 นี่เรา

เปิดเพราะแกก็ตายไปแล้ว
 เราก็อยู่อย่างนี้ ไม่มี

ได้มีเสียอะไรต่อกัน
 ก็จะเปิดให้ฟัง
 พอมาเห็น

เรา
แกทั้งจะปวดหนักทั้งจะปวดเบาแกว่า



พอเราไปคราวนี้
‘เป็นยังไงองค์นี้ ใช่ไหม’ 

แกว่าพอเจอเข้ามันโดนปึ๋งเลย
 ‘ใช่องค์นี้

แหละๆ ทั้งปวดหนักทั้งปวดเบา มันลงมัน

กลัว ทั้งกลัวทั้งเคารพ แต่คอยดูไปท่านจะ

สอนพวกเราไหมดูไป’

หลวงปู่บัว สิริปุณโณ 
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แกแม่นยำมากเรื่องความรู้แปลกๆ
 ชี้นิ้ว

เลย
สำคัญที่สุดที่เรียกว่าไม่พลาดเลยก็คือเวลา

เราไปไหนมาไหนนี่
 แกรู้ทันที
 ไม่มีพลาดเลย


แม่นยำ
ไม่มีเคลื่อนเลย
พอเราออกจากวัด
คือ

วัดเราก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับบ้าน

ห้วยทราย
 วัดแกก็อยู่ตะวันออกเฉียงใต้ของ

หมู่บ้าน
เวลาเราออกไปแล้วรู้ ไม่ผิดเพี้ยนเลย


‘อ้าวญาท่านไปแล้วนะวันนี้นะ’
 ว่าอย่าง

นั้นนะ
‘ไปแล้ว’ 

ที่เราไปไหนมาไหนนิสัยเราก็อย่างนี้
 มัน

ไม่เคยพูดไม่เคยบอกใคร
 มันเป็นนิสัยอย่างนั้น

แต่ไหนแต่ไร
ทางนี้ก็รู้แล้วเริ่มแล้วนะนี่
‘อบอุ่น

เข้าแล้ว ค่อยอบอุ่นเข้ามาๆ’ 

พอถึงที่ก็ว่า
 ‘ถึงแล้ว’
 ตอนเช้าก็ ได้
 

หุงข้าว
 แล้วเตรียมหมากทุกวันไม่มีพลาด

 

เราถึงได้ถามนะสิ
 ‘นี่เตรียมมาทุกวันหรือ? 

หมากนี่ข้าวเนี่ย’ 

หุงข้าววันละหม้อเล็กมาให้ทุกวัน
 ตอน

เราอยู่นั่นน่ะ
 บอกเท่าไหร่ก็ ไม่ฟัง
 หุงข้าว

เตรียมหมาก
 แกคอยจัด
 ตัวแกเองไม่มาหรอก


แต่ให้แม่ชีมาจังหัน
แม่ชีก็เอามา
ส่วนแกนานๆ


จะเอามาทีหนึ่ง
 ถามแม่ชีเรื่องหุงข้าว
 แม่ชี
 

ตอบว่า
‘เพิ่งหุงตอนญาท่านมานี่แหละ’ 

เขาเรียกญาท่าน
 เป็นความเคารพ
 

ของเขานะ
 ‘หมากนี่เพิ่งทำ ตอนญาท่านไม่อยู่   

ข้าวนี่ก็งดหมด’  

‘แล้วทำไมถึงรู้ว่าจะทำ?’
 แม่ชีตอบว่า
 ‘ก็

คุณแม่บอกให้ทำไปเถอะ ญาท่านมาแล้ว’ 

นี่แหละ
 อันนี้ ไม่พลาดนะ
 สำคัญไม่มี

พลาด…”


ศิษย์คนสำคัญอีกท่านหนึ่งในระยะที่พัก

อยู่บ้านห้วยทรายแห่งนี้คือ
ตาปะขาวคำตัน  

ซึ่งระยะต่อมาไม่นาน
 ตาปะขาวก็ได้บวช

เป็นพระภิกษุ
 (หลวงปู่คำตัน
 ฐิตธัมโม
 วัดป่า

ดานศรีสำราญ
 อำเภอพรเจริญ
 จังหวัด

หนองคาย)
 การบวชของตาปะขาวท่านนี้องค์-

หลวงตาเมตตาเป็นผู้จัดหาบริขารเครื่องบวชให้

ด้วยตนเอง
ดังนี้


“…หลวงพ่อตันนะ องค์หนึ่งนะ อันนี้ก็ 

เราบวชให้เลยนะ เป็นตาปะขาว แกภาวนาดี 

แกเล่าภาวนาให้ฟัง เข้าท่านี่ว่ะ 

เราเลยจัดบริขารให้ ไปบวชมุกดาหาร แต่

ก่อนเป็นอำเภอ เดินด้วยเท้าไปบวช เราไม่ไป

แหละ แต่ให้โยมพาไป ให้พระพาไป บริขารเรา

เตรียมพร้อมเสร็จแล้ว ให้ ไปบวชแล้วมาอยู่

ห้วยทรายด้วยกันกับเรา หลังจากนั้นก็พลัด-

พรากจากกันไป พบกันเป็นบางครั้งบางคราว 

จนกระทั่ง ท่านมาอยู่นี่ (วัดป่าดานศรีสำราญ) 

จนท่านเสียไป  

การภาวนาของท่านดีมาตั้งแต่เป็นตา-

ปะขาว เราถึงได้จัดบริขารบวชให้ จากนั้นการ

ภาวนาก็ก้าวหน้าเรื่อยๆ ไปจนควรแก่การก่อ

เจดีย์ให้ .. หลวงพ่อตันเป็นพระสำคัญองค์หนึ่ง 

ได้ติดสอยห้อยตามกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรก

เป็นลูกศิษย์มา…” 

 
หลวงปู่คำดีนิมิตรู้..
องค์หลวงตาจะมาพบ

 

ในปี
 พ.ศ.๒๔๙๕
 องค์หลวงตาหาอุบาย

หลบหลีกหมู่เพื่อนไปเยี่ยมหลวงปู่คำดีที่วัด-
 

ศรีฐาน
 จังหวัดขอนแก่น
 องค์ท่านจึงปิดเงียบ  

ไม่บอกกล่าวให้ผู้ ใดทราบเลย
 แต่ถึงอย่างนั้น

หลวงปู่คำดีก็สามารถรับรู้ ได้ล่วงหน้า
ดังนี้


“...นิมิตท่านสำคัญมาก
 ปรากฏในภาวนา

ไม่ผิดพลาดนะ
 ที่อยู่วัดศรีฐานแต่ก่อนเป็น
 

วัดป่าจริงๆ
 เขาเรียกสามเหลี่ยมไปขอนแก่น
 

นั่นน่ะ
 ที่แยกไปทางชุมแพ
 แยกไปทางโคราช


แยกไปทางไหน
สามเหลี่ยมใหญ่นั่นน่ะ
แต่ก่อน

เป็นดงทั้งหมด
วัดป่าศรีฐานอยู่ตรงนั้นแหละ


เราไปเรายังจำได้
ปี
พ.ศ.๒๔๙๕
ขโมยหนี

จากหมู่ เพื่อนไป
 หาอุบายมาเยี่ยมโยมแม่


เพราะรำคาญพระเณรรุม
 หาอุบายมาเยี่ยม
 

โยมแม่
 ก็มาพักอยู่กับโยมแม่เพียงสองคืน

เท่านั้นเอง
 เราเปิดไปขอนแก่นคนเดียว
 ทีนี้

ท่านได้นิมิต
 ..
 ตอนนั้นมันบันดลบันดาลยังไงก็

ไมรู่
้ แทบจะทกุครัง้เรือ่งมนัรบักนัไดพ้อดีๆ 
 อนันี
้ 

ท่านนิมิตในภาวนาของท่าน
 ท่านบอกท่านฝัน


ถ้าพูดนอกๆ
 ท่านก็บอกว่าฝัน
 จริงๆ
 ก็คือฝัน

คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ 

“...เราก็ ไม่เคยพูดนะอย่างนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องผ่านมาแล้ว ไม่ทราบพูด

หาอะไร ทีนี้เวลามันสัมผัสเราก็พูดบ้าง มันนานแล้ว แล้วแก (แม่ชีแก้ว) ก็ถาม          

‘เทา่ทีพ่จิารณาดนูะ ทีม่นัรูม้า ญาทา่นนีเ่คยปรารถนาพทุธภมูมิานะ แลว้ทำไม

ถึงเลิกเสียล่ะ ใช่ ไหม’ 

แกว่างั้นนะ เราก็ ไม่ตอบเสียเลยกระทั่งบัดนี้ยังไม่ตอบเลยนะ แกถามแบบ

สงสัยนะ เราก็เฉยเลย แกก็จับคำอะไรเราไม่ ได้นะ เราก็ ไม่เคยพูดที่ ไหนว่าเรา

เคยปรารถนาพุทธภูมิมา เราก็ ไม่เคยพูดที่ ไหน แต่แกทำไมนำมาพูดทั้งๆ ที่เรา

ไม่เคยพูดที่ ไหนเลยนะว่าเราเคยปรารถนาพุทธภูมิหรือไม่ เคยปรารถนาเราก็ ไม่

เคยพูด แกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแกก็ ไม่กล้าถามอีกนะ เราก็เฉยมาจนกระทั่ง

ทุกวันนี้ แกตายไปแล้วเราก็เฉย...” 

เลิกปรารถนาพุทธภูมิ

หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม 
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ภาวนานั่นเองเป็นไรไป
 ..
 ท่านฝันในของท่าน


นกัภาวนารูก้นั
 วนันัน้ภาวนาอยูม่นัเกดิเรือ่งราว

ขึ้นมา
พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็รีบสั่งพระเลย



‘เอ้อ เมื่อคืนนี้ผมได้นิมิตแปลกประหลาด

มาก จะมีพระองค์สำคัญ แต่ว่าองค์ ไหนท่านก็

ไม่ ได้บอก จะมีพระองค์สำคัญมาวัดเราใน  

เร็วๆ นี้ ถ้ามีพระกรรมฐานมาจากที่ไหนก็ตาม 

อย่างไรขอให้ ได้พบกับเราเสียก่อน’ 

ทา่นจดัพระมาเลยนะ
 จดัพระมาเฝา้ศาลา

 

ศาลาวัดป่าศรีฐานเป็นป่าจริงๆ
 ไม่ให้ ไปไหน


คอืทา่นสัง่ไวว้า่
 ถา้พระกรรมฐานมาไมว่า่องค์ใด
 

ก็ตาม
แก่หรือหนุ่มก็ตาม
ถ้าเป็นพระกรรมฐาน


นอกนั้นท่านไม่พูด
 แล้วมานี้อย่างไรก็ขอให้พบ

ผมเสียก่อนก่อนที่ท่านจะผ่านไป
 ให้ ได้พบผม

เสียก่อน
 ผมจะได้พบพระองค์สำคัญเร็วๆ
 นี้นะ

ท่านว่างั้น
ท่านจึงจัดพระให้มาอยู่มาเฝ้าศาลา


ครั้นเวลาพระมาเฝ้าศาลา
 พอดีเราไป
 

ทีน่ัน่องคเ์ดยีว
 ขโมยหนนีี
่ ตตีัว๋ก็ไม่ให้ใครทราบ

 

มาเยี่ยมมารดา
 ๒
 คืน
 นี่ละต้นเหตุที่จากหมู่

เพื่อนได้
 ถ้าว่าไปเที่ยววิเวก
 โอ๋ย
 ไม่ ได้นะ


แหลกเลย
รุมเข้าใจไหม
นี่จะไปเยี่ยมมารดาจะ

ไปได้ยังไง
 จะไปหาที่สงัดยังไง
 ฟังแต่ว่าไป

เยี่ยมแม่เป็นไรล่ะ
มันก็หาทางออกได้



เราก็มาพักอยู่กับแม่
 ๒
 คืน
 ต่อจากนั้นก็

ออก
 ออกไปไม่ ให้ ใครทราบ
 ให้น้องไปตีตั๋ว

สถานีรถไฟคำกลิ้งนี่ละ
 ไปลงขอนแก่นแล้วจะ

ไปเข้าในภูเขา
 ความคิดว่าอย่างนั้น
 อำเภอ

ภูเวียง
พอตีตั๋วแล้วก็ขึ้นรถไฟ
ไปคนเดียว
มันก็

บันดลบันดาลไปเจอเอาโยมคนหนึ่ง
 โยมคนนั้น

ก็คุ้นกับเรา
 คุ้นมหาคุ้นว่างั้นเถอะ
 แล้วคุ้นกับ

ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์
อุปัชฌาย์เราด้วย


พอไปเจอเราบนรถไฟ
 ‘เอ้ย ท่านอาจารย์

มายังไง ขึ้นเลย’ 

‘เป็นบ้าหรือไง’
 เราว่างั้น
 หมดละทีนี้

ความขลังของกู
 หมดละที่นี่
 เป็นบ้าเรอะเราว่า

งั้น
 มันโมโห
 มันหมดแล้วความขลังของเรา


เขาลบลายหมดแล้ว
 ไปนี้มันก็จะไปบอกท่าน

เจ้าคุณว่าเราไปทางไหนๆ
 นี่ท่านจะลงไหน

 

ตีปากเอานะ
 บอกเท่านั้นพอไม่พูดมากนะ

 

ทีแรกถามเราก็ว่าเป็นบ้าเหรอ


‘แล้วท่านอาจารย์จะตีตั๋วลงไหน’ ‘นี่   

ฟาดปากเอานะ’
เลยนิ่งเลย


ทีนี้มันไม่อยู่เฉยๆ
 ซีมันคอยแอบดูเรา

เวลาเราจะลงสถานีรถไฟ
 มันจะไปโคราช

 

เราไปลงขอนแก่น
 ปั๊บลง
 มันเห็นแล้วนะนั่น


วัดป่าชัยวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

รถจักรดีเซลไฟฟ้าดาเวนปอร์ตที่ใช้ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๙๘ 

หลวงปู่คำดี ปภาโส 
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อยา่งนีล้ะถา้มเีหตมุนัไม่ไดล้มืนะเรา
มนัจบัปับ๊เลย


ทีนี้พอนั่งอยู่นั้นเราดูไปที่ ไหนๆ
 ท่านก็ว่า

มาเฝ้าศาลาเฝ้าอะไร
 มีสาระอะไรบ้างบนศาลา


มีที่ ไหนมันก็ ไม่มี
 มีแต่กระบอกไม้ ไผ่ตัดเป็น

กระโถน
 แทนกระโถน
 แล้วก็ถ้วยดินแทน

กระโถน
 แต่ก่อนกระโถนไม่มี
 ถ้วยดินครอบไว้

มุมเสาๆ
 แล้วกระโถนนั่นก็คือไม้ ไผ่ตัดครึ่งเอา

เป็นกระโถนแทน
เราดูก็ไม่เห็นมีอะไร
ที่ท่านสั่ง

ไว้นั้นน่าจะเป็นความจริงเราก็คิด
 ต่อไปท่านก็

ถามชื่อ



‘ท่านอาจารย์ชื่อว่ายังไง’ ‘ถามไปทำไม’ 

‘คือเวลามีพระกรรมฐานมาอย่างนี้แล้ว 

เวลาไปกราบเรียนท่าน ท่านถามชื่อถามนามก็

จะได้กราบเรียนให้ท่านทราบ’ 

นั่นซี เราก็ เลยบอกว่า
 ‘บัว’ ‘เหอๆ 

อาจารย์มหาบัวเหรอ’ 

‘อาจารย์อะไรก็จะเป็นไร’
 เราว่างี้
 ดุเลย


ต่อจากนั้นก็รู้ล่ะซี



‘โอ๊ย ท่านอาจารย์พูดถึงท่านอาจารย์อยู่

ตลอดเวลา เทศน์สอนพระนี้เอาท่านอาจารย์

มาขนาบพระอยู่เรื่อย’ 

ทีนี้พอเราไปนั้นพระยังไม่รู้จักเรานี่
 พอ

ตกกลางคืนมาก็คุยธรรมะกัน
 ตอนเช้าตอนมา

ฉันจังหันพระยังไม่รู้เรานี่
 รู้เฉพาะท่าน
 เพราะ

เราไปอยู่กุฏิข้างๆ
ท่าน
ไปคุยกับท่านตอนกลาง

คืนแล้วกลับมานอนกุฏิ



ตอนเช้าออกบิณฑบาต
 พอมาแล้ว
 อันนี้

พอกลับไปก็ไปหาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ล่ะซี


แว้ดๆ
โอ๋ย
อยากฟาดปากมันอีก
มันโมโห
หมด

ขลัง
 ไปอยู่ ไม่ได้นานท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ให้

คนไปตามบอก
‘จะพาไปกรุงเทพฯ’
อย่างนั้นละ

เรื่องราวนะ


พอลงรถไฟก็ไปวัดท่านอาจารย์คำดี
 ไป

องค์เดียว
 สะพายบาตรไปองค์เดียว
 พระก็ไม่รู้

ว่าเราเป็นใคร
 พระองค์นั้นท่านเล่าละเอียด

ลออตามที่ท่านอาจารย์คำดีสั่งนะ



‘ผมมาอยู่ที่นี่เพราะท่านอาจารย์คำดีสั่ง

ให้ผมมา มาเฝ้าวัดอยู่ที่นี่ คือท่านบอกว่าท่าน

ได้เหตุว่าจะมีพระองค์สำคัญมาวัดเราเร็วๆ นี้ 

แล้วท่านก็สั่งเอาไว้ว่า ถ้าเป็นพระกรรมฐาน ไม่

ว่าหนุ่มว่าแก่อย่าด่วนให้ท่านไปไหน ให้พบกับ

ท่านเสียก่อน เพราะฉะนั้นท่านถึงได้สั่งให้ผมมา

พักอยู่ที่ศาลา คอยต้อนรับพระสังเกตพระ  

ที่ควรจะได้พบหรือไม่ได้พบ ผมจึงได้มาอยู่นี้’ 

ก็เลยมาเฝ้าตามที่ท่านสั่ง
 แกก็เล่าสะเปะ

สะปะไป
 แล้วก็ ไม่รู้ ใครเป็นใคร
 เราเป็นใคร


เราก็มีแต่คอยหลบคอยซ่อนตลอด
จะเปิดง่ายๆ


ได้เหรอ
ท่านก็พูดสะเปะสะปะไปตามภาษาของ

แก
 เป็นพระบวชใหม่ ได้สองพรรษา
 ..
 เราก็

ถาม
 ตอนนั้นพระไม่รู้เรานะ
 พระองค์นั้นไม่รู้


เราก็เลยถามว่า



‘ท่านให้มาอยู่ได้กี่คืนแล้ว’  

‘ได้ ๒ คืนนี้แหละ’
ว่างั้นนะ



จำได้จนกระทั่งชื่อ
 ชื่อท่านชื่อพระฮวด


ตอนสำคัญนะ
 คือท่านนั่งองค์หัวหน้า
 พอดี
 

เราก็เป็นองค์ที่สอง
 นั่งอยู่ข้างๆ
 ท่าน
 แล้ว
 

พระเณรก็นั่งเป็นแถว
 ทีนี้เวลาพระเณรแจก

อาหารไปใกล้ๆ
 ท่าน
 พอจัดอาหารถวายท่าน


ท่านกระซิบ



‘นั่นรู้ ไหมเสือ’
ท่านว่าอย่างนั้นนะ


ท่านพูดเบาๆ
 ให้รู้เฉพาะพระองค์นั้น
 แต่

เราหูดีก็ได้ยินอยู่ตลอด
 องค์ ไหนก็ตามพอเข้า
 

ไปหาท่านใกล้ชิดท่าน
 ‘ให้รู้นะเสือ ระวังนะ’ .. 

พระเณรกิริยาท่าทาง
 ก็ เป็นธรรมดาของ
 

พระเณรที่ท่านไม่ดุว่างั้นเถอะ
 มันก็อาจเป็นไป

“...ท่านอาจารย์คำดีท่านสอนพระ คือท่านฝึก

นิสัยใหม่หมดท่านเล่าให้เราฟัง นิสัยท่านสุภาพ

เรียบร้อยมากทีเดียว เรานึกว่าเป็นนิสัยเดิมท่าน 

เราก็ ได้ชมนิสัยท่านเรียบราบมากทีเดียว เวลาสนิท

กันนานๆ เข้ามาแล้วท่านเลยเล่าให้ฟัง ท่านบอก

ว่า ‘กิริยาอาการที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ผมฝึกหัดใหม่

นะท่านมหา ไม่ใช่นิสัยเก่าผม’ 

นี่เราได้ชมว่าท่านฝึกได้เรียบจริงๆ เป็น

ใหม่ขึ้นมาหมด ฝึกหัดนิสัยได้ใหม่หมดเลย   

ดุเณรร้องไห้
‘แต่ก่อนผมนิสัยวู่วาม ให้ทันใจ ใจร้อน อะไรพอ

ขว้างขว้าง อะไรพอปา ปา ต้นเหตุที่จะมาให้ผมดัด

นิสัยผมอย่างเด็ดขาดเกิดขึ้นจากเณรที่วัดศรัทธา-

รวม โคราช’ 

ท่านพักอยู่วัดศรัทธารวม เขาถวายผ้ามาแล้ว

เณรเย็บเป็นผ้าสบง ทีนี้เณรเย็บผิด เอามาดูก็ผิด

จริงๆ พอเห็นเย็บผ้าผิดท่านก็เลยฉีกต่อหน้าเณร 

ผ้าใหม่ๆ นะ ท่านฉีกผ้าต่อหน้าเณรเลย ท่านไม่

สนใจตามนิสัยดั้งเดิมของท่านเป็นอย่างนั้น ผ้า

ใหม่ๆ เย็บผิดเท่านั้นฉีกเลย  

เณรไปนั่งแอบอยู่ต้นเสา ไปร้องไห้อยู่ต้นเสา

นู้น ท่านไปเห็นไปเจอเข้า เณรที่เย็บผ้าผิดถูกเราทำ

ประชดฉีกผ้านี้ ไปนั่งอยู่ข้างต้นเสาร้องไห้อยู่นั้น 

เลยไปสะดุดใจอย่างแรง ว่าเณรนี่ ได้ร้องไห้เสียใจ

หรืออะไรก็ ไม่รู้แหละ เกิดจากเหตุที่เราฉีกผ้าที่เณร

เย็บผิดนั่นต่อหน้าต่อตาเณร เณรเลยไปนั่งแอบต้น

เสาร้องไห้ 

นั่นละท่านนำมาดัดท่าน ท่านว่าอย่างนั้น 

ท่านเล่าให้เราฟังเอง  

‘เรื่องเหล่านี้มันก็มีผิดมีพลาดได้ เย็บสบงจีวร 

ไม่ว่าอะไรผิดพลาดได้ทั้งนั้น แต่ก็ ไม่มีอะไรเสียหาย 

ผิดพลาดก็ธรรมดาๆ ความเสียหายมาอยู่ที่เรา

ทำเวลานี้ เอาผ้าที่เย็บผิดนั่นน่ะมาฉีกต่อหน้าต่อตา

เณร ผ้าไม่เสีย มันเสียเรา นี่ถ้าเราไม่ฝึกหัดนิสัย

เสนาสนะภายในวัดป่าคลองกุ้ง   

สร้างสมัยท่านพ่อลีจำพรรษาอยู่ 
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อย่างนั้นละ
 ทีนี้พอท่านกระซิบต่อไปแล้ว

 

องค์ใดผ่านท่านจะกระซิบทั้งนั้นละ
 เราได้ยิน

ตลอดๆ
เลย
แต่เราก็เฉยเหมือนไม่ได้ยิน
..


พอวนัหลงัมาพระเณรเรยีบหมด
 แปลกอยู
่

หลังจากนั้นแล้วเรียบหมด
 คงรู้กันหมดทั้งวัด   

นี่ละองค์ที่ท่านเอามาขนาบพวกเราอยู่ทุกวันคือ

องค์นี้เอง
...”


ธุดงค์จันทบุรี
 

อีกคราวหนึ่งในปี
 พ.ศ.
 ๒๔๙๕
 องค์ท่าน

หลบหลีกหมู่เพื่อนแวะไปเที่ยววิเวกทางจังหวัด

จนัทบรุซีึง่ทา่นไดเ้ลา่เหตกุารณ์ในครัง้นัน้ไว
้ดงันี้ 

“...เราขโมยหนีจากหมู่เพื่อนจากห้วย-

ทรายมุกดาหารมาจันทบุรี
พ.ศ.
๒๔๙๕
มาหลบ

ภาวนาอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้ง
..


ที่ขโมยหนีหมู่เพื่อนไปนะ
 เพราะลำบาก

รำคาญ
หาอุบายมาเยี่ยมโยมแม่
จะไปยังไง
ไป

เยี่ยมโยมแม่มันหาความสงัดที่ไหน
 มานั่นพระรู้

หมดแล้วแหละ
 ยังไงก็จะเผ่นที่ไหนแหละ
 มานี้

ปับ๊มาเยีย่มโยมแมส่องคนื
ปับ๊ลงจนัทฯ์
หนไีปนูน้

แหละ
ไม่ให้ใครทราบนะไป
ไปจนัทฯ์
ก็ไม่ให้ใคร

ใหม่นิสัยนี้จะไปใหญ่ จะทำให้เสียพระทั้งองค์

คือเรานี้เอง  

ตั้งแต่นี้ต่อไปนิสัยอย่างนี้เราจะไม่เอามา

ใช้เป็นอันขาด เราจะฝึกหัดนิสัยใหม่หมดเลย 

นิสัยเก่าตัดขาดสะบั้นไปเลย เอานิสัยเรียบร้อย

ดีงามมาใช้ เพราะฉะนั้นผมถึงมีนิสัยอย่างนี้

ท่านมหา นิสัยเดิมผมไม่ ได้เป็นอย่างนี้’ 

ทา่นกเ็ลา่ใหฟ้งั เพราะนสิยัทา่นเรยีบรอ้ย  

มาก...” 

ทราบเหมือนกัน
 ไปพักอาศัยอยู่กับอาจารย์-

เฟื่อง
๑
..
 เมื่อเรามาถึงแล้วก็บอกท่านอาจารย์-

เฟื่อง
(โชติโก)
ว่า


‘ผมไม่ ไปฉันในที่ ไหนๆ ขออย่าให้ผม

เกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆ ส่วนเรื่องการนิมนต์

ออกไปฉันที่นั่นที่นี่ตามงานต่างๆ ขออย่าให้ผม

เกี่ยวข้องเลย ผมมาพักผ่อนภาวนาสบายๆ 

ของผมต่างหาก’ 

ในตอนนั้นพระวัดป่าคลองกุ้งก็ ไม่มาก

 

วัดยังเป็นป่าเป็นดง
 ส่วนในเรื่องการบิณฑบาต


ก็บิณฑบาตกับชาวสวนที่อยู่ในถิ่นแถวนั้น
 ไม่ได้

เข้าไปบิณฑบาตในเมือง
อาจารย์เฟื่องท่านก็พา

เราไปบณิฑบาตตามบา้นชาวสวน
 สว่นพวกพระ
 

เข้าไปบิณฑบาตในเมือง
..


อาจารย์เฟื่องเป็นคู่กับอาจารย์เจี๊ยะ
 อยู่

นั้นสบาย
 คือการถูกนิมนต์ ไปฉันที่นั่นที่นี่ ไม่ให้

ไปยุ่งเลย
 ..
 เราสั่งขาดเลย
 พอไปอยู่ที่นั่นเรา
 

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก, องค์หลวงตา, ไม่ทราบนาม 
วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี 

๑

เกดิในสกลุ
เชือ้สาย
เมือ่วนัองัคาร
เดอืน
๖
แรม
๖
คำ่
ปเีถาะ
ตรงกบั

วันที่
๔
พฤษภาคม
พ.ศ.๒๔๕๘
ที่บ้านน้ำฉู่
ตำบลเกวียนหัก
อำเภอขลุง


จังหวัดจันทบุรี
 
 พ.ศ.๒๔๗๘
 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ,
 พ.ศ.๒๔๘๐


พบพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
 (ท่านพ่อลี
 ธัมมธโร)
 และได้

ญัตติเข้าคณะธรรมยุต,
 พ.ศ.๒๕๑๔
 เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต,
 วันที่


๑๔
 พฤษภาคม
 พ.ศ.๒๕๒๙
 มรณภาพที่ประเทศฮ่องกง,
 วันที่
 ๑๔


พฤษภาคม
 พ.ศ.๒๕๓๐
 บรรจุพระศพ
 ณ
 สถูปญาณวิศิษฏ์
 รวมสิริ

ชนมายุได้
๗๑
ปี
พรรษา
๔๙
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ก็เลยเป็นผู้มีพรรษาแก่กว่าท่าน
 เราก็มอบให้

ท่านหมด
 เราไม่ไปเลยจริงๆ
 ท่านดูเหมือนไป

แทบทกุวนั
เดีย๋วรา้นนัน้นมินต
์รา้นนีน้มินต์ไปฉนั

 

เราอยู่ที่นั่นสบาย
 เป็นป่าล้วนๆ
 เรียกว่าวัดป่า-

คลองกุ้งถูกต้อง
 มีเท่านั้น
 นอกนั้นเป็นป่าไป

หมดเลย
 นั่นแหละเป็นครั้งแรกเราไป
 ไปคน

เดียวนั่นแหละ
ไปอยู่สบายๆ
..
เรากับอาจารย์-

เฟื่องเคยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าหนองผือ
 สกลนคร


ส่วนอาจารย์เจี๊ยะ
 (จุนโท)
 กับเราก็เคยอยู่ด้วย

กันที่วัดบ้านโคกนามน
สกลนคร
จำพรรษาด้วย

กนัทีน่ัน่
 กเ็ลยคุน้กนัมาตัง้แตอ่ยูร่ว่มสมยัหลวง-

ปู่มั่นโน้น


เพราะฉะนั้นเราถึงมาหลบซ่อนตัวอยู่ทาง

จันทบุรีนี้
 เพราะเราทราบแล้วว่าอาจารย์เจี๊ยะ

กับอาจารย์เฟื่องอยู่ที่นี่
คุ้นกับท่านมานานมาก


เราจากหมู่ เพื่ อนมาหลบอยู่ จั นทบุรี


เนื่องจากหมู่เพื่อนรุมตั้งแต่พ่อแม่ครูจารย์มั่น

มรณภาพลง
 รุมมากจนกระทั่งไปไม่ ได้ว่างั้น

เถอะ
 เราจึงได้เกี่ยวกับหมู่เพื่อนตั้งแต่บัดนั้น

เปน็ตน้มา
คอืตัง้แตป่หีลวงปูม่ัน่มรณภาพ
๒๔๙๒

 

ถวายเพลิงท่านปี
 ๒๔๙๓
 พอเดือนกุมภาพันธ์
 

หมู่เพื่อนวิ่งตามเราไปไหนตามเกาะอยู่ตลอด


พออยู่จันทบุรีพอสมควรแล้วจึงย้อนกลับ
 

ห้วยทราย
มุกดาหารตามเดิม…”




นิมิตอัศจรรย์“สรงน้ำพระพุทธรูป
ทองคำ”หยั่งรู้อนาคต

ในคืนหนึ่งที่ห้วยทราย
 มีนิมิตอัศจรรย์

ปรากฏขึ้นมาให้ท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์
 

เกี่ยวกับประชาชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนี้


“...เหตุที่จะบวชโยมแม่มันก็มีต้นเหตุ
 นู่น

อยู่ห้วยทราย
 มันไปเจอทางนู้นแล้วเป็นขึ้นทาง

นู้นแล้ว
มาก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟัง



‘เอ้อ ไอ้เรานี้นึกว่าจะไปสะดวกสบาย นี่

มันจะไม่สะดวกสบายนะ’ 

มาพิจารณา
 คืนนี้ปรากฏเรื่องเกี่ยวกับ

โยมแม่มาเกี่ยวกับเรา
 ตลอดถึงเรื่องของโลกนี้

ก็มาเกี่ยวกับเรา
 คือคำว่าโลกมาเกี่ยวกับเรา

ได้แก่
 วันนั้นเวลามันแสดงขึ้นภายในจิตใจนี้


เหมือนว่าเรานี่จะขึ้นไปสรงน้ำพระพุทธเจ้ามาก

ต่อมาก
 ...
 เป็นแท่นที่สูงประมาณสัก
 ๑
 เมตร


๓๐
ความสูงนะ
เป็นแท่นใหญ่
เราขึ้นไปสรงน้ำ

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
นิมิตแสดงออก


 

ท่านเล่าถึงพลังจิตของท่านพระอาจารย์ลี 

ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 

ดังนี้ 

“…พูดถึงเรื่องจิต… อย่างสมัยปัจจุบันนี้นะ... 

คือทำไมถึงทราบกันได้ ก็ทราบในวงปฏิบัติด้วยกัน

นะสิ! พระกรรมฐานประสานกันอยู่ตลอดเวลา   

พวกเราฆราวาสไม่ค่อยทราบกัน... ภาคปฏิบัติทาง

ด้านจิตตภาวนา องค์ ไหนเป็นอย่างไรๆ ท่านจะ

ทราบกันอยู่อย่างลึกลับอยู่ภายในของท่านนะ ใน

ระหว่างพระกรรมฐานด้วยกัน แต่คนภายนอกนั้น  

ไม่ทราบ เพราะท่านไม่พูด... 

เวลาไปไหน พระกรรมฐานเป็นผู้มุ่งอรรถ  

มุง่ธรรมจรงิๆ เราจะไมท่ราบเลย เหมอืนกบัวา่ผา้ขีร้ิว้  

พลังจิต..ท่านพ่อลี

ห่อทอง ท่านไม่ ได้มุ่งพูดอะไรต่ออะไร... นั่นละ ถ้า

ความเป็นธรรมจริงๆ แล้ว จะไม่มีโลกามิสเข้าไป

เคลือบไปแฝงเลย... แต่ในวงปฏิบัติด้วยกัน แล้ว 

อย่างไรก็ปิดไม่อยู่ อะไรก็ต้องเปิดสู่กันฟัง เพื่อจะได้

แก้ ไขกัน มีอะไรๆ ขัดข้องตรงไหน พอองค์นั้นเล่า

ให้ฟังแล้ว ขัดข้องตรงไหนองค์นี้จะแก้ให้ทันที แก้

ให้แล้วเปิดทางโล่ง... นั่น เรื่องของจิตเป็นอย่างนั้น 

หลวงปู่มั่น นานๆ ท่านจะยกองค์นั้นมา ซึ่ง

เป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นละ ทีนี้ยกมาคราวใดจะ

ต้องมีจุดสำคัญๆ ที่ท่านจะนำออกมา อย่างท่าน

อาจารย์ลีนี้ท่านก็ว่า 

‘ท่านลีนี้นะ กำลังใจดีมาก’  

ฟังสิกำลังใจพลังของใจ นี่จะยกตัวอย่างให้

ประกอบกับคำว่าพลังของธรรม ท่านเฟื่อง เป็นคน

เล่าให้ฟัง เราไม่ ได้อยู่ที่นั่นด้วยละ ท่านอาจารย์ลี

นั่งอยู่ ท่านเฟื่ององค์หนึ่งและเด็กชื่อมนูญคนหนึ่ง 

อยู่นี่ แล้วท่านก็นั่ง ตอนนั้นก็คุยธรรมะกันเล็กๆ 

น้อยๆนะ 

‘เอ้อ เราจะพานั่งสมาธิ’ 

ท่านอาจารย์ลีว่าอย่างนั้น ‘เอ้า เข้าที่’ (นั่ง

ขัดสมาธิ) ท่านว่าอย่างนี้นะ ท่านอาจารย์เฟื่องเล่า

ให้ฟัง พอว่าอย่างนั้นองค์ท่านอาจารย์ลี ท่านไม่ ได้

นั่งหลับตานี่ ท่านไม่ ได้นั่งเข้าที่ ท่านนั่งธรรมดา 

‘เอ้านูญ! เข้าที่’  

ครั้นเวลาก้าวขึ้นไปแล้ว
 เป็นพระพุทธเจ้า

รูปทองคำทั้งแท่งๆ
 เท่าองค์ของพระพุทธเจ้า

ทุกๆ
พระองค์ไปเลย
อยู่บนแท่น
น้ำที่เราไปก็มี

น้ำหอม
 น้ำอะไรที่เป็นน้ำเคารพนับถือนั่นแหละ


ขึ้นไปก็ประพรมท่านด้วยความเคารพ
เรื่องของ

ในนิมิตมันก็ไม่นาน
 พระพุทธเจ้าที่อยู่บนแท่น

พระเป็นทองคำทั้งแท่ง
 ไปประพรมท่านด้วย

ความเคารพๆๆ
 ทั่วถึงไปหมด
 ฟังซิว่าทั่วถึงไป

หมดในเวลาไม่เนิ่นนาน
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พอนั่งปุ๊บปั๊บ เด็กเข้าที่นั่งสมาธิ ท่านคงเคย

สอนมา ท่านอาจารย์เฟื่องนั่งอยู่ทางนี้ ‘เอ้า เราจะ

ให้ตัวลอยนะ’ 

ท่านอาจารย์ลีกล่าว นี่ละ ที่ว่าพลังของจิต 

‘เราจะใหต้วัลอยนะ’ พอวา่อยา่งนัน้ ‘เอา้ ขึน้...ขึน้...’   

แล้วดูมือท่านนะ อาจารย์เฟื่องดู ท่านว่า ท่านทำ

มือด้วย ‘เอ้าๆ ขึ้น...ขึ้น...ขึ้น...’ 

ท่านอาจารย์ทำมืออย่างนี้ ขึ้นจริงๆ เด็กคน

นั้นนะ ตัวลอยขึ้นๆ ... แต่สูงขนาดนี้ ... นี่ละพลัง

ของจิตที่ท่านอาจารย์มั่นว่า ‘พลังของจิตท่านลีนี่ดี

มาก’ ... ฟังสิ! พลังของจิตดีมาก นี่ละ พลังเป็น

อย่างนี้ แล้วพอเด็กนี้ลงแล้ว ทางท่านอาจารย์เฟื่อง

ก็คิดมั่นใจว่า ‘ยังไงท่านก็จะให้เราขึ้นคราวนี้ เราจะ

ไม่ยอมขึ้น วันนี้ฝืนกัน’ 

แล้วก็จริงๆ สักเดี๋ยวท่านอาจารย์ลีก็ว่า ‘เอ้า 

เฟื่อง’ ท่านเฟื่องปรารภในใจ ‘ว่าแล้ว’ ทางท่าน

อาจารย์ลีนั้นว่า ‘เอ้าๆ ขึ้นๆ’ ท่านอาจารย์เฟื่องว่า  

‘มันจะขึ้นจริงๆ หว่า! สู้ท่านไม่ ได้ เราไม่ให้

ขึ้นนะสิ แต่มัน...อันนี้มันโยกแล้ว มันแปลกๆ แล้ว’ 

ท่านว่า ‘เราก็สู้ๆ แต่สู้อย่างไรก็...’ 

อย่าให้พูดเถอะ (ขบขัน) ไอ้เรื่องแพ้อย่ามา

พูดเลย คือเรื่องแพ้ท่านอาจารย์ลี ท่านเฟื่องว่า  

‘อีกนิดหนึ่งนะ... ลงเลยนั่น หัวคะมำ ถ้า

สมมุติว่าก้นเราไม่ขึ้น หัวเราต้องคะมำ’  

ท่านว่าอย่างนั้น นั่นนะ เห็นไหม นั่นไม่ใช่

เล่นนะ พอเสร็จแล้ว แล้วท่านก็ยืนอยู่นะ พอเห็น

ทางนั้นขยุกขยิกๆ มันจะขึ้นแต่ ไม่ขึ้นนี่นะ พอเสร็จ

แล้วท่านก็หยุด พอหยุดแล้วก็นั่งละ 

‘โอ้ย ดื้อ’ (องค์หลวงตาพูดอย่างขบขัน) 

ท่านอาจารย์ลีพูดอย่างนี้ ท่านไม่พูดมาก ‘เฮ้ย ดื้อ’ 

(ขบขัน) ผมยังไม่ลืมอยู่นะ ท่านเฟื่องว่าท่าน

อาจารย์ลีมียิ้มอยู่บ้างนิดหนึ่ง 

นี่ละเรื่องพลังจิต อันนี้ก็จะเป็นได้บางราย...  

เพราะเป็นเรื่องภายนอก ใช้ภายนอกต่างหาก   

ตามแต่จริตนิสัยของใครที่จะใช้ในทางไหน ไม่ใช่

หลักของศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพานจริงๆ 

อันนั้นเป็นหลักเพื่อจะละจะถอนกิเลส...  

กำลังจิตอันนี้มันเป็นเครื่องใช้แล้วแต่ใครจะมี

นิสัยวาสนาหนักไปทางไหน เช่น เหาะเหินเดินฟ้า

ดำดินบินบน ที่ท่านแสดงไว้ในอภิญญา ๖ หรือ

วิชชา ๓ …” 

พอก้าวออกจากนั้นมาดูประชาชนนี้แน่น

หมดเลย
อ้าว
นี่มันนิมิตยังไงอีก
แต่มันก็รู้ของ

มันเอง
 ลงมานี้เขารอรับน้ำพุทธมนต์อยู่
 รับน้ำ

สรงน้ำพุทธมนต์จากเราเต็มไปหมดเลย


พอลงจากแท่นพระพุทธรูปแล้ว
 ก็ลงมา

ประพรมน้ำมนต์ให้ประชาชน
 ไม่ใช่เป็นน้ำอบ

น้ำหอมที่เราขึ้นประพรมสรงพระพุทธเจ้านะ

 

อันนั้นขึ้นด้วยนิมิตมันขึ้นพอเหมาะพอดีด้วย

ความเคารพ
 ภาชนะอะไรที่จะไปสรงน้ำท่านก็

เหมาะสมทุกอย่าง
 ในนิมิตมันพูดไม่ได้มันหาก

พรอ้มกนั
พอสรงนำ้ไมเ่นิน่นานนกักท็ัว่ถงึหมดเลย


เรามาพจิารณาตรองตามเรือ่งนี
้‘เอ ๊โยมแม ่ 

กับเรานี้ ถ้าไม่เอาโยมแม่บวชเห็นจะไม่ได้ มัน

เกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้’
 พิจารณา
 ผมก็เข้าใจๆ

 

ไปตามลำดับของนิมิตที่เป็นเครื่องเทียบเคียง


โยมแม่เราก็เอามาบวชตั้งแต่โน้น


ส่วนที่รดน้ำประชาชนนี้เกี่ยวกับการสั่ง

สอนประชาชนนั้นเราก็เข้าใจ
 ส่วนเรื่องสรงน้ำ

พระพุทธรูปทั้งหลายเราไม่พูดเท่านั้น
เรื่องนิมิต

มันก็แปลก


มองไปทางนี้ประชาชนแน่นหมด
 รอบ

หมดเลย
 นี่มันอะไรกันอีก
 แล้วมันก็เข้าใจ
 ลง

ไปทีนี้ประพรมเหมือนกับว่าน้ำพุทธมนต์ ให้

ประชาชน
พอออกจากนี้ ไปแลว้กม็แีตป่ระชาชน 

เรื่องพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าหาย
 ผ่านไปแล้ว

หายเงียบเลย


ทีนี้มีแต่ประชาชนเต็มหมดเลย
 มองไป

ไหนสุดสายหูสายตา
 ฟากจากนั้นไปอีกพักหนึ่ง

ลงตำ่ไป
 มนัตำ่กวา่กนัประมาณสกัวากวา่ๆ
 เรา

ก็ลงจากฟากนั้นลงไป
 ทีนี้เวลาประพรมน้ำมนต์

ให้ประชาชน
 รดน้ำมนต์ประชาชนนี
้ มันออก

จากนิ้วมือออกจากฝ่ามือ
 พอมือเราสาดน้ำนี้

แตกกระจายไปเลย
 แตกกระจายนี้ทั่วถึงอย่าง

รวดเรว็
 มนักช็ดัเหมอืนกนัพอสา่ยนิว้มอืนีซ้า่ๆๆ


ไปหมด
 น้ำนี้ออกจากนิ้วมือๆ
 มันก็ไม่นาน
 มัน

ทัว่ถงึหมดนะมากๆ
นัน่นะ่
เพราะมนัเปน็ในนมิติ

ใหรู้เ้รือ่งราว
 พอสา่ยมอืไปนีน้ำ้อนันีจ้ะออกจาก

ปลายมอืๆ
นีซ้า่ๆๆ
สาดนูน้สาดนีจ้นรอบหมดใน

เวลาไม่นานเลย
 พอจากนั้นปั๊บลงไปแล้ว
 อ้าว


จะลงจากทีป่ระพรมนำ้มนต์ใหป้ระชาชน  
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กันหมด
 บรรดาพระพุทธเจ้าไม่ต้องถามกัน


เป็นอันเดียวกันหมดเลย
 ครอบไปหมดเลย

 

ถึงหมด
 นี่เราแยกออกมานะ
 พออันนี้มันผาง

เข้าไปจุดนั้นแล้วมันจะทั่วถึงกันหมด
 บรรดา

พระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยทั่วถึงกันหมด


เป็นอันเดียวกันเลย
 ดังที่เคยพูดแล้วเหมือน
 

น้ำมหาสมุทร


ทีนี้ออกจากนี้ ไปมันเกี่ยวข้องอะไรอีก

 

นี่ก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการแนะนำสั่งสอน

ประชาชนอย่างทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ
มันก็พอเป็น

พยานได้แล้วมิใช่เหรอ
 สอนประชาชนมาเต็ม

เม็ดเต็มหน่วย...
สอนไม่หยุดไม่ถอย
กว้างขวาง

ออกไปจนออกทั่วโลก
นี่ที่ว่าเอามือส่ายไปอย่าง

นี้มันก็เข้ากันได้
 เอาโยมแม่มาบวช
 แนะนำสั่ง

สอนโยมแม่
 เรื่องราวจึงจบลงไป
 มันก็เดินตาม

นั้นไม่เห็นผิด



นี่ ได้ออกปากพูดจริงๆ
 ให้กับหมู่เพื่อนฟัง

เรื่องเฉพาะโยมแม่นี่
 เรามาพิจารณาตรองตาม

เรื่องนี้
 ‘ผมไปไหนไม่รอดนะ โยมแม่มีมา

เกี่ยวข้องแล้วจะต้องได้เกี่ยวข้องกับโยมแม่ ถ้า

ไม่เอาโยมแม่บวชเห็นจะไม่ได้  มันเกี่ยวพันกัน

อยู่อย่างนี้’ 

จากนั้นมาเกี่ยวกับโยมแม่
 เห็นโยมแม่มา

ข้างล่าง
 ตอนนั้นเรายังเหาะอยู่
 ประชาชนนั่ง

อยู่นี้
 เหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชน
 น้ำส่าย

มือไปนี้น้ำออกปั๊บๆ
 กำลังก้าวลงไป
 โยมแม่
 

อีกแล้ว
 อ้าว
 โยมแม่มาคอยอยู่นั้น
 ‘อ้าว นี่จะ  

ไปไหนอีกล่ะ’ ‘ไม่ไปไหนแหละ’ 

‘จะไปแล้วเหรอจะไม่กลับเหรอ’
 ลักษณะ

ว่างั้น
 ‘อ๋อ ไปทำประโยชน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็

จะกลับมา’
 คือเวลาจะลงมาเห็นอย่างนั้น
 พอ

ว่างั้นก็เลยลงไป
 ตอนนี้ยังมัวๆ
 นิดหน่อย
 ดูว่า

เวลาจะขึน้นะ
โยมแมม่ารออยูน่ี
่จะขึน้ไปสรงนำ้

พระพุทธเจ้าและประชาชนทั้งหลาย
โยมแม่ว่า



‘เหอ จะไปแลว้เหรอ จะไมก่ลับมาแล้วเหรอ’ 

ว่างั้นนะ


เราบอกว่า
 ‘จะกลับ คือเราจะไปทำธุระ

เรยีบรอ้ยแลว้จะกลบัมาหาโยมแม ่ รออยูน่ีแ่หละ’   

เราว่างั้น
รออยู่นี่หมายถึงรออยู่บ้านโยมแม่


พอว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ผ่านขึ้น
 สรงน้ำ

เสร็จแล้วโยมแม่ปูเสื่อเอาไว้
 ก็มีบ้านหลังหนึ่ง

เล็กๆ
 หลังในนิมิต
 ปูเสื่อไว้ก็มีน้องชายคนหนึ่ง

นั่งอยู่นั้น
 คอยอยู่
 เราก็เหาะลงไปหน้าบ้านขึ้น

ไปนั่ง
 พอลงไปแล้วเราก็ไปนั่งเสื่อ
 โยมแม่ก็นั่ง

อยู่นี้
 น้องชายนั่งอยู่คนหนึ่ง
 เหมือนกับจะสอน

โยมแม่อะไรๆ
 นี่แหละ
 พอดีรู้สึกตัวเสีย
 พอไป

ถึงอันนี้ยังไม่ ได้สอนว่าไงนะ
 มันก็รู้ ในจิตทันที

เลย
 ทีนี้จิตมันก็ถอยออกมา
 เรื่องราวก็เลย

หมดไป
มันก็เข้าใจทันที


‘เอ้อ เรานี้จะไปไหนไม่พ้นละนะ โยมแม่

มาเกี่ยวพันแล้ว ไอ้เด็กน้องชายนี่มันมีอะไรอีก

นะ มันมีอะไรมาเกี่ยวพันกับเราอีกนะ’  

จากนั้นไปแล้วเราจึงได้พิจารณา
 จึงได้

กลับมาบวชโยมแม่
 ไปไหนไม่ ได้นะ
 เกี่ยวกับ

โยมแม่แล้ว
 ออกมาก็มาบวชโยมแม่ ได้อย่าง

คล่องตัว
 ไม่มีอุปสรรคขัดข้องประการใดเลย


แล้วไอ้น้องชายนั้นก็มีธุระ
 เราไปเปลื้องเหตุผล

กลไกอะไรทุกอย่างให้
ผ่านไปได้เรียบร้อย
แน่ะ


มนักม็าเกีย่วขอ้งกบัเรา
 เรือ่งราวสงบเรยีบรอ้ย
 

ไปจากเราเป็นผู้ ไประงับเหตุการณ์ต่างๆ


ทีนี้ก็มาพิจารณานี้
 เราพูดจริงๆ
 อ้าวทีนี้

จะเปิดนะ
 เรื่องที่ขึ้นไปสรงน้ำพระพุทธเจ้านี้


พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์เต็มไปหมดเลยอยู่บน

แท่น
 ขึ้นไปแล้วเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้ง

แท่งๆ
 นี้มันก็วิ่งถึงกัน
 นี่แหละที่ว่าจิตขอให้ ได้

ถึงวิมุตติเถอะน่ะ
 พอมันจ้าขึ้นเท่านี้มันจะถึง
 

ทิวทัศน์ที่มองจากลานหินบริเวณหน้ากุฏิองค์หลวงตาสมัยจำพรรษาที่ห้วยทราย ปัจจุบันเป็นวัดถ้ำนกแอ่น จ.มุกดาหาร 
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องคท์า่นกลา่วถงึความรูจ้ากนมิติในครัง้นัน้

กับการออกมาอุ้มชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ในเวลาต่อมาตั้งแต่ปี
 พ.ศ.๒๕๔๑
 เป็นต้นไป
 

ซึ่งเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตว่าเป็นสภาวธรรม
 

ที่ประจักษ์รู้เห็นได้เฉพาะตน
ดังนี้


“...นี่ความรู้
 ถ้ามันลงได้เป็นขึ้นในจิตมัน

จะไปถามใครง่ายๆ
 ไม่ถามนะ
 ความแน่อยู่ใน

นั้นหมด
 เช่นอย่างขึ้นไปสรงพระพุทธเจ้านี้ทาง

นี้รับกันแล้ว
 สรงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็คือ

ความรู้นี้ เข้าซ่านถึงกันหมดแล้ว
 ที่ รดน้ำ

ประชาชนมันก็เข้าใจ
 บอกในตัว
 รู้ ในนี้ๆ
 เสร็จ


ไม่ต้องไปวินิจฉัย
 อันนี้เกี่ยวกับการสอนโลก

สอนประชาชนเป็นอย่างนี้ๆ
 มันก็เป็นอย่างนั้น


นี่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตใจทางด้านจิตตภาวนา


อย่างนี้เราก็ไม่เคยพูดอย่างจะแจ้งเหมือนวันนี้


วันนี้มันเกี่ยวกับโยมแม่มาแล้วก็เลยพูดให้ฟัง


อย่างอื่นก็เหมือนกันนี้
 ที่มันเป็นอยู่ ใน

จิตใจ
 แต่ไม่จำเป็นต้องพูดก็เหมือนไม่รู้ๆ
 อันใด

ที่ควรจะพูดเพราะมันเป็นสักขีพยาน
 ดังที่เทศน์

สอนโลกก็ออกมาแจงกันดู
 สรงพระพุทธรูป
 

ก็คือเข้ากราบซ่านถึงพระพุทธเจ้าเป็นอัน

เดียวกันหมด
 มันก็เข้าใจ
 สอนประชาชนเข้าใจ


จนกระทั่งมาสอนโยมแม่มันก็ ได้เหตุได้ผลไป

ตามร่องรอยที่รู้แล้วๆ
 บอกว่าเรานี้ ไปไหนไม่ได้

นะ
 เวลานี้ โยมแม่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
 จะต้อง

ได้เกี่ยวข้องโยมแม่ก่อน
มันก็เป็นไปตามนั้น


นี่พูดถึงเรื่องความรู้ภายในจิตใจ
 ไม่ ใช่

ธรรมดานะการปฏิบัติธรรม
 ขอให้ท่านทั้งหลาย

ได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ
 ที่พูดเหล่านี้นั้นเอามาพูด

เฉพาะที่พอพูดได้ๆ
 ที่ ไม่พูดได้มันหนาแน่น

ครอบโลกธาตุ
 ความรู้นี่มันซ่านไปหมดเลย


อะไรที่ควรพูดไม่ควรพูดมันก็รู้เองในจิตที่รู้ๆ
อัน

มี เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในช่วง  

จำพรรษาที่ห้วยทราย ทำให้ท่านต้องได้เอ่ยเรียก

แมวให้มาขู่หนู ดังนี้ 

“...เราจะพูดเรื่องหนู เราก็ตัวเท่าหนูตัว

หนึ่งมันก็ทำให้แปลกใจเหมือนกัน มันเป็นอะไร 

หรือว่าแมวนี้มันมีหูทิพย์ตาทิพย์ ในห้องนั้นเอา

หมอนแขวนไว้ ที่แขวนก็เพราะกลัวหนูจะกัด

นั่นเอง ถึงเอาเชือกมาผูกหมอนนี้แขวนเอาไว้ ก็

หนูนี่แหละขึ้นไปกัดเชือกขาดตกลงมา แล้วหนู

อีกนั่นแหละเป็นผู้ขยำหมอนแหลกหมด  

เราไปเห็นเข้าจึงพูดว่า ‘แมวมันไปไหน 

ดงนี้ ไม่มีแมวเหรอ ทำไมหนูถึงได้พิลึกนักหนา 

หนูมันมาทำลายศาสนาแหลกหมดแล้วนี่

เห็นไหม ในห้องนี้น่ะ’ เราว่างั้น 

พอดีตอน ๕ โมงเย็นมันแปลกอยู่นะ 

เณรไปบอกว่า ‘ที่ครูอาจารย์ถามหาแมว 

เรียกหาแมวเมื่อเช้านี้ มันมาจริงๆ แล้วนะ’ 

‘มันมาอยู่ ไหนล่ะ’ ‘มันมาอยู่ใต้ห้อง

เก็บหมอนนั้นแล้ว’ เณรตอบ 

หลวงตากับหนู
เราถาม ‘เอ๊ะ! ทำไม มันมาได้ยังไง’ 

‘ก็ไมท่ราบ แมวตวัใหญม่าก’ เณรวา่งัน้ 

‘มันอยู่ ไหนล่ะ’ ‘มันหมอบอยู่ใต้ห้องนั้นละ 

อยู่ที่พื้น’ 

เณรว่ามันอยู่พื้นแต่ความจริงมันอยู่ ใต้

ห้องที่หนูกัดหมอนนั่นแหละ ‘อยู่ตรงไหนนะ เรา

จะไปดูหน่อย’ เราจึงเดินไปดู ไปดู มันอยู่นั่น

จริงๆ ด่างๆ สีกระต่ายบ้าง สีขาวบ้าง 

ส่วนพระท่านมายืนดูอยู่เต็มไปหมดแล้ว 

แมวเหล่านั้นมันไม่เคยมีมา ไม่เคยเห็นมาก่อน

เลย แล้วก็มีมาบันดลบันดาลเอาวันนั้น อันนี้เรา

ก็ ไม่ ได้พูดว่าเราศักดิ์สิทธิ์นะ เราพูดถึงเรื่องแมว

มันมีหูทิพย์ตาทิพย์ ต่างหากนะ 

เราจึงบอกแมวพูดกับแมวว่า ‘มึงอย่าไป

หากัดหนูนะ กูเรียกพวกมึงมาเฉยๆ’ 

แล้วแมวทั้ งหลายเหล่านั้ นก็มาแทบ  

ทุกวัน พอ ๕ โมงเย็นมาแล้วเดินฉากโน้น ฉากนี้ 

ตรวจตราปราบขู่หนู ทีนี้พอตกกลางคืนนี้เขาจะ

ทำท่าฉลาดมากนะ เขาจะร้องเสียงดัง อ๊าวๆๆ 

อยู่รอบวัด ตั้งแต่นั้นมาหนู .. เงียบเลย นี้มันก็

แปลก…” 

พิจารณาผมก็เข้าใจๆ
 ไปตามลำดับของ

นิมิตที่เป็นเครื่องเทียบเคียง
 โยมแม่เราก็เอามา

บวชตั้งแต่โน้น
 เรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เกี่ยว

พันมาดังที่แนะนำสั่งสอน
 มันไม่ได้เป็นไปด้วย

ความเสความแสร้งอะไรนะ
 มันเป็นไปโดย
 

หลักธรรมชาติ
ส่วนที่รดน้ำประชาชนนี้เกี่ยวกับ

การสั่งสอนประชาชนนั้นเราก็เข้าใจ
 ส่วนเรื่อง

สรงน้ำพระพุทธรูปทั้งหลายเราไม่พูดเท่านั้น


เรื่องนิมิตมันก็แปลก
 ส่วนที่ขึ้นไปสรงน้ำ

พระพุทธเจ้านี้เราก็ไม่เคยคาดเคยคิด
 ไม่อาจ
 

ไม่เอื้อมว่าจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมา
 แล้วจะได้พูด

อย่างนี้ขึ้นมา



ในหลักธรรมชาติเวลาจิตมันเข้าถึงขั้น

ของมันเต็มภูมิแล้วถึงพระพุทธเจ้า
 มันถึงหมด

เลย
 ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าองค์ใด
 ไม่

มองดูองค์ ใดแหละ
 เป็นอันเดียวกันแล้วพอ

 

นี่ละธรรมที่เวลามันเข้าถึงเรียกว่าธรรมธาตุ

วิมุตติหลุดพ้นแล้ว
 จ้าขึ้นเป็นอันเดียวกันหมด

เลย
นี่มันก็เข้ากันได้
 เราก็ไม่สงสัย
นิมิตอันนั้น

ขึ้นมากับจิตที่มันเป็นมันก็เข้ากันได้
จากนั้นมาที่

ว่าจะสั่งสอนประชาชนมืดแปดทิศแปดด้าน


เวลาสอนประชาชนก็น้ำที่ประพรมประชาชน

มันออกจากนิ้วนะ
 ออกทุกนิ้ว
 สาดจ้าไปหมด

เลย
 จนกระทั่งหมดแล้วถึงได้ลงไปหาโยมแม่


มันก็เป็นไปตามนั้นจะให้ว่าไง


นี่ เราก็พูดอันนี้มันเกี่ยวกับประชาชน

 

เราพูดกว้างๆ
 ไว้ธรรมดา
 อันนี้มันเกี่ยวกับ

ประชาชน
 พูดให้พระฟัง
 สำหรับเกี่ยวกับ

พระพุทธเจ้านั้นเราก็พูดถึงเรื่องหลักธรรมชาติ

แล้วเป็นอันเดียวกัน
 ถึงกันหมดเลยไม่ต้อง
 

ถามกัน
ทั่วถึงหมด
ส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชน

ก็บอกอันนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนใน

การแนะนำสั่งสอน
ก็พูดเท่านั้น


เราไม่ได้พูดกว้างขวางอะไร

นะ
มันก็เป็นไปตามนั้น
จะ

พูดไปอะไรนักหนา
 แล้ว

สอนประชาชนเป็นยังไง

ทุกวัน
 ก็อย่างที่เห็นนั่น

แหละ
 กว้างขวางหรือไม่

กว้างขวางก็พิจารณา
...”
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ทุกประเภทก็เป็นสันทิฏฐิโก
 การรู้เห็นสิ่งต่างๆ


นี้ก็เป็นสันทิฏฐิโก
 ไม่ต้องไปถามใคร
 นี่ละ

อำนาจแหง่การปฏบิตัธิรรม
ไม่ใชเ่รือ่งเลก็นอ้ย


อยา่งทีเ่รามาสอนโลกนีก่เ็หมอืนกนั
พาพี-่

น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองนี้ก็เหมือนกัน


เราพิจารณาโดยอรรถโดยธรรมทุกสิ่งทุกอย่าง

ไป
 ตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
 ดำเนินไปโดย

อรรถโดยธรรม
 เราจะไม่เอาเรื่องโลกเรื่อง

สงสารเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าธรรมที่เรา

ได้ปฏิบัติได้รู้ ได้เห็น
 แล้วเอาธรรมนี้เป็นเข็ม

ทิศทางเดิน
พิจารณาตามธรรม
สมควรยังไงไม่

สมควรยังไง
 จะออกมากน้อยๆ
 ออกช่องไหนๆ


มันจะเป็นไปตามธรรมๆ
 แล้วก็พาก้าวเดินไป

ตามที่เป็นมานี้
..


เดี๋ยวนี้เราเหมือนกับว่าอยู่ ในท่ามกลาง

ชาติไทยของเราทั้งชาติ
 ทั้งศาสนา
 เพราะเราก็

เป็นคนไทย
 ทั้งชาติทั้งศาสนาก็อยู่กับเราหมด


ความรับผิดชอบกระเทือนถึ งกันหมดทั่ ว

ประเทศไทย
 แล้วเราก็มาทำประโยชน์เพื่อ
 

อุ้มชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์…”


พาโยมมารดาบวช
 

ในชว่งพกัจำพรรษาทีห่ว้ยทรายตลอด
๔
ป
ี
 

องค์ท่านมักออกเที่ยววิ เวกตามอัธยาศัยที่
 

ไปมาอย่างสะดวกสบายเงียบๆ
 ตามลำพัง


สถานที่ที่ท่านวิเวกในช่วงนั้นหากไม่นับย่านที่

ไกลออกไปเช่นในจันทบุรีแล้ว
 บริเวณเทือกเขา

ภูพานในแถบนี้ท่านออกเที่ยวชมหมด
ดังนี้


“ตอนไปอยู่ห้วยทรายก็ขึ้นเทือกเขาภูพาน

ทางโน้น เรียกว่าภูเขาตั้งแต่หนองสูง คำชะอี 

(จังหวัดมกุดาหาร) มาถงึอำเภอสวา่ง (สวา่งแดนดนิ 

“. . .บ้านหนองกะปาด
 (อ.คำชะอี


จ.มุกดาหาร)
 เขาเลี้ยงวัวฝูงไว้
 วัวฝูงนั้น


เมื่อพ่อค้าเขาไปติดต่อเขาก็ไปซื้อที่เจ้าของ

เลี้ยงวัวฝูงไว้นั้น
ทีนี้พ่อค้าเขาจะให้ตัวละ
 ‘๓ 

บาท’
 แต่เจ้าของนั่นจะเอา
 ตัวละ
 ‘๔ บาท’ 

ทางนั้นให้เขา
 ‘๓ บาท’
 ทางนี้ก็
 ‘๔ บาท’ 

เรื่อยๆ
..



เจ้าของผู้ขายวัวมันนั่งชันเข่า
 มัน

ปล่อยหำไว้นี่น่ะ
 เรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นว่า

ไง
 อันนี้เขาก็มาซื้อวัว
 เขาจะให้ตัวละ
 ‘๓ 

บาท’
 ทางนี้ก็
 ‘๔ บาทๆ’
 พอดีเมียมันขึ้นมา


มันนั่งอยู่ชานกับลูกค้าที่เขามาซื้อวัว
 พอขึ้น

มา
 มาเห็นผัวนั่งชันเข่า
 ปล่อยหำเข้าใจไหม


ปล่อยหำ



เมียมันเห็นมันอายซิเมีย
 เมียขยิบตา

ใส่ปั๊บ
 เข้าใจไหมล่ะ
 มันเห็นหำผัวละมันอาย

เขา
ขยิบตาใส่ผัว


บ้านหนองกะปาด
ผัวนึกว่าเมียให้ขึ้นราคา
 พอเมียขยิบตา

ปั๊บทางนี้ก็
 ‘๕ บาทๆ’
 เลย
 เมียก็เข้าไปใน
 

ห้อง



‘อู๊ย ตั้งแต่ ๓ กับ ๔ บาทก็ยังไม่ลงกัน

ได้ ทำไมอยู่ๆ ก็ไป ๕ บาท ๖ บาทยังไงนี่ ไม่

เอาแล้วเรา’ 

เขาก็ลงไป
 พอเขาลงไปแล้วเมียก็ออก

มาบอกว่า
 ‘ที่เขาจะซื้อตัวละ ๓ บาทมันก็น่า

จะขายให้เขาได้แล้วนี่นะ’ 

‘เอ้า ก็เธอขยิบตาใส่ฉันว่าให้ขึ้นราคา

ฉันก็ขึ้นราคาละซิ’ 

‘ไม่ขยิบยังไงปล่อยหำให้เขาเห็น มัน

อายเขาจะตายแล้ว อู๊ย เสียดาย เขาไปได้ห้า

ทวีปแล้ว’ 

นี่ละหำนี้หำขาดทุน
 เข้าใจไหม
 มัน

ปล่อยหำ
หำขาดทุน
ไม่ได้กำไร
๔
บาทก็เลย

ไม่ได้
 ยังจะบืนเอา
 ๕
 บาทอยู่
 เขาก็เปิดละ

ซี...”


 

ใดที่ควรจะนำออกมาพูดได้
 เป็นประโยชน์มากน้อยก็นำมา
 อะไรที่ไม่

เป็นประโยชน์
แต่มันเกลื่อนในสิ่งที่รู้ที่เห็นมันก็เกลื่อน
ก็ปล่อยไว้ตาม

สภาพเป็นจริงเสีย


เรือ่งสภาวธรรมทัง้หลายจะปดิธรรมชาตทิีรู่น้ีป้ดิไม่ไดน้ะ
ถงึการ

รู้การเห็นไปถามพระพุทธเจ้าที่ ไหน
 ไม่ถามว่างั้นเลย
 เวลารู้มัน

ประจกัษ์ๆ 
หายสงสยัๆๆ
ไปในตวัเลย
ทา่นจงึวา่สนัทฏิฐโิก
การแกก้เิลส
 

ทวิทศันอ์กีมมุทีม่องจากลานหนิบรเิวณหนา้กฏุอิงคห์ลวงตา 

ทีบ่า้นหว้ยทราย 
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อย่างไรก็ตาม
 หลังมีนิมิตอัศจรรย์ปรากฏ

แก่ท่านเช่นนี้แล้ว
 การท่องเที่ยววิเวกไปตาม

อัธยาศัยก็มีอันต้องสะดุดลง
ดังนี้


“นิมิตแปลกดีนะ
 นิมิตอันนี้มีแปลกแต่

ต้องได้ชม
ถ้าลงนิมิตได้แสดงให้เห็นชัดๆ
อย่าง

นั้น
มันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดเท่าไร



‘ผมมาพิจารณาดูเรื่องเกี่ยวกับโยมแม่ 

ภาวนาอยู่นิมิตปรากฏเกี่ยวกับโยมแม่ ถ้าเราไม่

ได้ เอาโยมแม่บวชจะไม่ ได้นะมันเกี่ยวกัน 

อย่างไรจะต้องให้โยมแม่บวช แล้วจะต้องเป็น

อย่างนั้นๆ ตามนิมิตตามความเป็นในสิ่งนี้ ต้อง

เป็นอย่างนั้นๆ ไม่สงสัย’ 

แลว้เปน็จรงิๆ
 ตามนัน้
 เราจงึไมม่อีะไรคดิ

 

เพราะเป็นไป
 ตามที่คิดไว้แล้ว
 มันก็ได้ตั้งสำนัก


(จริงๆ)
 นี่ว่ายังไง
 แต่ก่อนผมไม่มีสำนักนี่
 ตาม

นิสัยเราอยู่ที่ ไหนเราก็อยู่ของเรา
 ไปของเรา

สบาย
 ออกพรรษาแล้วหายเงียบๆ
 ไปอย่าง

สบายหายหว่งเหมอืนนกมแีตป่กีกบัหางเทา่นัน้…


อันนี้มาเอาโยมแม่บวชจะต้องเป็นอย่าง

นั้นๆ
 แล้วก็เป็นอย่างว่าจริงๆ
 พะรุงพะรัง
 เรา

ไม่มีทางแก้ ไข
 เพราะพิจารณาทราบไว้แล้วตั้งแต่

โน้น
 เอามือเขียนจะเอาตีนลบได้ยังไง
 ถ้าไม่เอา

โยมแม่บวชนี้เห็นจะไม่แล้วกันได้
 แต่ โยมแม่ก็

บวชได้อย่างง่ายดาย
โยมแม่ก็ยิ้มเอาเลย



‘แน่ะ! มันก็เป็นไปตามนั้น’
…”


จากนั้นท่านจึงจากบ้านห้วยทรายมาที่
 

บ้านตาดเพื่อชักนำให้ โยมมารดาออกบวช

 

หลวงปู่หล้าบันทึกเหตุการณ์ในระยะนี้ ไว้ว่า


“...พอถึงปี
 พ.ศ.
 ๒๔๙๗
 ออกพรรษาแล้ว

จีวรกาลเสร็จ
 องค์ท่าน
 (หมายถึงองค์หลวงตา

มหาบัว)
 จะได้ ไปเอามารดาบวชขาว
 องค์ท่านก็

คิดละหวนทวนไปมาว่า
 ถ้าบวชแล้วจะเอาโยม

มารดามาอยู่ห้วยทราย
 คุณชีแก่ๆ
 อายุมาก

ตลอดทั้งหนุ่มก็มีอยู่มากแล้ว
 เกรงจะมาทับถมให้

ภาระหนักขึ้นแก่ผู้ที่ท่านบวชก่อน
 เพราะเป็นโยม

มารดาของผู้เป็นเจ้าอาวาส
 ก็ต้องจะได้ให้เกียรติ

ให้คุณเป็นพิเศษ
 เกรงจะหนักใจแก่ท่านผู้มีอายุ

มากและพร้อมทั้งบวชก่อน
 จึงตกลงใจว่าบวช

โยมมารดาแล้ว
 จำจะหาที่อยู่ ใหม่
 องค์ท่านจึง

ปรึกษากับคณะสงฆ์ว่า



‘ผมจะได้ ไปบวชโยมมารดา ส่วนจะกลับนั้น

บอกไม่ถูกเสียแล้ว ส่วนที่จะไปกับผมนั้น จะไป

หมดก็ไม่ถูก เวลาอยู่เราก็แย่งกันอยู่ เวลาไปเรา

ก็แย่งกัน มันเป็นเรื่องไม่งามแก่ฝ่ายปฏิบัติ 

จะเสียวงศ์ตระกูลฝ่ายปฏิบัติ  

ฉะนัน้ขอใหค้ณุสม...จงพาหมูอ่ยูน่ีบ้า้งใน

พรรษาต่อไปนี ้ ทีนีส้่วนผูท้ี่จะไปกบัผม คนนัน้  

คนนีผ้มก็ไมว่า่ สว่นจะอยูน่ีก่เ็หมอืนกนั ถา้ไปกบั  

ผมมากกล็ำบากอกี เพราะไมท่ราบวา่จะไดอ้ยูท่ี่

ใดแน ่จงึเปน็ของนา่ควรคดิมากแท้ๆ  ในเรือ่งนี’้ …” 

เมื่อถึงบ้านตาดท่านจึงจัดการบวชชี
 

ให้ โยมมารดา
 และให้การอบรมปฏิบัติจิตต-

ภาวนา
ปีนั้นโยมมารดามีอายุครบ
๖๐
ปีพอดี


ท่านเล่าเหตุการณ์ในระยะนั้นว่า



“…พอได้เวลาแล้วก็จดหมายมาบอก

โยมแม่ว่า
 ‘จะมาจากห้วยทรายประมาณวันที่

เท่านั้น ให้เตรียมพร้อมไว้’ 

ตั้งใจว่าเมื่อมาแล้วจะเอาโยมแม่บวช

ทันที
 พอมาถึงโยมแม่ก็พอดีเตรียมพร้อมไว้

แลว้กจ็บับวชเลย
มผีูเ้ฒา่แมแ่กว้
 (คณุแมช่แีกว้

 

เสียงล้ำ)
 ที่ติดตามมา
 ๓
 คนนี้มาเพื่อโยมแม่

นี่เอง
ถ้าไม่อย่างนั้นโยมแม่จะไม่มีเพื่อนฝูงอยู่


เพราะพวกนั้นก็เห็นคุณเรานี่...



ทีนี้เราจะมาบวชโยมแม่นี้
 เขาก็ติดตาม

มาเพื่อมาเป็นเพื่อนฝูงของโยมแม่นั่นละ...พอ

มาก็จับบวชเลยทันที
คล่องตัวเลย
…”


ทิวทัศน์ของเทือกเขาภูพาน 

โยมแม่ขององค์หลวงตา 

จงัหวดัสกลนคร) เราเทีย่ว

แหลกหมดเลย เที่ยวป่า

เที่ยวเขา .. ออกพรรษา

แล้วหายเงียบๆ ไปอย่าง

สบาย” 
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หลวงปู่เจี๊ยะสร้างวัดให้
 

จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความพิเศษมีความ

เคารพเลื่อมใสและมีความเกี่ยวข้องผูกพัน

ยาวนานกบัพระกรรมฐานสายหลวงปูม่ัน่
ภรูทิตัโต

 

ตลอดมา
 มีฆราวาสนักภาวนาและพระภิกษุ

สามเณรออกบวชปฏบิตัธิดุงคกรรมฐานจนปรากฏ

ชือ่เสยีงเรยีงนามจำนวนมาก
 องคห์ลวงตากลา่ว

ถงึตน้สายปลายเหตขุองเรือ่งนี้ ไวต้อนหนึง่วา่


“พระกรรมฐานเรามีมากอยู่ที่จันท์ฯแห่ง

หนึง่ ทีจ่นัทฯ์นีต้น้เหตกุ็ไปจากทา่นอาจารยล์เีรา

ไปที่นั่นเขาค่อยรู้เรื่องรู้ราวแล้วครูบาอาจารย์

ทั้งหลายก็ไปไล่เลี่ยกัน ไปแถวนั้น เลยกลาย

เปน็ตัง้หลกักรรมฐานขึน้ทีจ่นัทฯ์ ตัง้แตบ่ดันัน้มา

จนกระทั่งป่านนี้ วัดกรรมฐานจึงมีมากอยู่เสมอ 

เพราะสถานที่ทำเลเหมาะๆๆ มันเป็นป่าเป็นเขา 

แล้วก็ ไปที่จันท์ฯนั่นมีแต่ครูบาอาจารย์องค์

สำคัญๆ นะ ท่านอาจารย์ลี ท่านอาจารย์กงมา 

ทา่นอาจารยจ์นัทร ์และกท็า่นอาจารยม์หาทอง-

สุกที่มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดสุทธาวาส จึงว่า

จันท์ฯ นี่มีแต่พระดีๆ พระองค์สำคัญๆ ทั้งนั้นไป

ตั้งฤกษ์ตั้งแถวเป็นปฐมฤกษ์ได้ดีมากทีเดียว” 

ด้วยเหตุนี้เองจันทบุรีจึงมีสำนักกรรมฐาน

กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ
 จำนวนมาก
 เฉพาะ

ท่านพ่อลีองค์เดียวจำพรรษาที่จันทบุรี
 ๑๔


พรรษา
 ได้สร้างสำนักปฏิบัติที่จันทบุรีมากถึง


๑๑
สำนัก
ขอย้อนกล่าวถึงองค์หลวงตาสมัยอยู่

ห้วยทราย
 จังหวัดมุกดาหาร
 ท่านหาอุบายหนี

หมู่เพื่อนพระเณรมาหลบพักอยู่วัดป่าคลองกุ้ง


จังหวัดจันทบุรีในปี
 พ.ศ.๒๔๙๕
 และกลับไปจำ

พรรษาที่ห้วยทรายเช่นเดิม


พอถึงปลายปี
 พ.ศ.๒๔๙๗
 ท่านตัดสินใจ

เดินทางออกจากห้วยทรายมาบวชโยมแม่ที่
 

บา้นตาด
 จากนัน้จงึเดนิทางตอ่ไปยงัวดัยางระหง

 

จังหวัดจันทบุรี
 สมัยนั้นยังเป็นป่าดง
 รถยนต์

เข้าได้เป็นบางเวลา
 หน้าแล้งรถจิ๊ปเข้าไปได้

บ้าง
ท่านเล่าเหตุการณ์ในช่วงนี้ว่า


“...ที่จะได้ลงมาจันทบุรีก็เพราะเป็นห่วง

โยมแม่
 ถ้าโยมแม่บวชแล้วอยู่บ้านตาดจะเป็น

สัญญาอารมณ์กับลูกกับหลาน
 อยู่ในบ้านใกล้

บ้านไม่เหมาะ
 พอบวชโยมแม่แล้วก็พาโยมแม่

หนี
 กลัวจะเป็นกังวลกับลูกหลานบ้านเรือน

อะไร
ก็พาหลบหนีมาจันทบุรีนี้แหละ



เข้าไปอยู่วัดยางระหงลึกๆ
 ที่ท่านถวิลอยู่


พักอยู่วัดยางระหงประมาณ
๓
 เดือน
 ออกจาก

ยางระหงเพราะอาจารยเ์จีย๊ะ
 (จนุโท)
 มานิมนต์

เราว่า


แผนที่การจำพรรษาขององค์หลวงตาในช่วงพรรษานั้น 

พรรษาที่ ๒๒   
(พ.ศ. ๒๔๙๘) 
 
จำพรรษาที่วัดใกล้สถานีทดลอง๑

การเกษตร (ปัจจุบันวัดชากใหญ่) 
หมู่ ๑๑ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี 


๑


องค์หลวงตาเรียกที่ราชการแห่งนี้ว่า
“สถานีทดลอง”
มีชื่ออย่าง

เป็นทางการในปีที่จำพรรษาว่า
“สถานีกสิกรรมพลิ้ว
จันทบุรี”
ต่อมา

เปลี่ยนเป็น
 “สถานีทดลองพืชสวนพลิ้ว”
 ปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็น

ทางการคือ
“ศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรี”


กาลานุกรม 

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 ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะป่ายาง  

บ้านท่าบ่อสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๑๘ -๒๑ 

อายุ ๓๘ -๔๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๙๔ -๒๔๙๗) 

เสนาสนะป่าบ้านห้วยทราย 

จ.มุกดาหาร 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะป่าบ้านนามน 

(วัดป่านาคนิมิตต์) 

จ.สกลนคร   

พรรษาที่ ๑๒ -๑๗ 

อายุ ๓๒ -๓๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๓) 

วัดป่าบ้านหนองผือ 

จ.สกลนคร 
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ออกมา
กับโยมแม่ละมา


ทา่นเจีย๊ะมาสรา้งใหอ้ยูส่บาย
เรยีกวา่ทา่น

มีคุณต่อเรา
 ท่านมาสร้างให้อยู่สบาย
 กุฏ
ิ ๑๒


หลงั
ศาลาใหเ้อาเลก็ๆ
โยมแมก่เ็ลก็ๆ
เหมอืนกนั


ทา่นจดัใหห้มด
 เรยีกวา่ทา่นมคีณุตอ่เรามากมาย

อาจารย์เจี๊ยะ
 เราไม่ลืมนะ
 เรื่องคุณนี้รู้สึกจะมี

เด่นในหัวใจ
 มันเป็นในนิสัยเองเรื่องคุณ
 ใครได้

ทำคณุใหแ้กเ่ราเปน็อยูล่กึๆ
ไมล่มืนะ


นี่ท่านอาจารย์เจี๊ยะทำนี้ ไม่ลืม
 ไปก็ขึ้นอยู่

เลย
 ท่านอยู่ เขาแก้วตอนนั้น
 ท่านเป็นเจ้า

อาวาสอยู่เขาแก้ว
 ท่านกับเราพัวพันกันมาตั้ง

แต่ไปอยู่สกลนครด้วยกันกับพ่อแม่ครูจารย์มั่น


รู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ โน้นกับอาจารย์เฟื่อง


อาจารยเ์จีย๊ะ
สององค
์พระชาวจนัทฯ์นะ
คุน้กนั

มาตั้งแต่สกลนครกับหลวงปู่มั่น
 เพราะฉะนั้น

เวลาเราไปทา่นทัง้สอง
เฉพาะอยา่งยิง่อาจารย-์

เจี๊ยะจึงมารับรองทุกอย่างเลยเทียว


ธรรมดาเราไม่อยู่แหละ
 รู้สึกมันขวางใจ

เอาเหลือเกินระหว่างพี่กับน้อง
 เสียงพี่สาว

‘พี่สาว เจ๊ลุ้ย คุณรัตน์ ซื้อที่ไว้ ๒๖ ไร่ ๓ 

งาน ๕๓ ตารางวา เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ 

บาท เป็นทำเลเหมาะสมกับบำเพ็ญกรรมฐาน 

อยากถวายเป็นวัดกรรมฐาน ก็มองเห็นท่าน

อาจารย์พอดี เวลานี้ท่านอาจารย์กำลังเที่ยว

ธุดงค์มา ยังไม่ได้ตั้งรกตั้งรากฐานที่ไหน มาขอ

นิมนต์ให้ ไปที่วัด ใกล้สถานีทดลองฯ’ 

มานิมนต์เรา
 เราก็ว่าจะไปดูเสียก่อน
 เรา

ก็มาจากยางระหงมาดู
 ทำเลดีอยู่ก็เลยรับ
 นั่น

ละเรือ่งราวมนั
 ทีส่ามแยกพลิว้นัน่ละ
 อาจารย-์

เจี๊ยะพอทราบว่าเรารับเท่านั้นละ
 แถวคลอง

แถวอะไรท่านเป็นคนหนองบัว
 ทรายงาม
 แถว

นั้นเป็นญาติเป็นมิตรท่านทั้งหมดแถวคลองแถว

นั้น
พอเรารับเท่านั้นท่านสั่งคำเดียวเลย
คนนั้น

เอาหลังนั้นๆ
 ต่างคนต่างมาสร้างกุฏิกระต๊อบๆ


ให้คนละหลังๆ
 เหมือนไม่ได้สร้างวัดนะ
 เพราะ

ต่างคนต่างมาทำเฉพาะกุฏิของตัวๆ
 นี่ท่าน

อาจารย์เจี๊ยะนะเป็นคนสั่งทีเดียว
 เราไม่ ได้

สร้างอะไรเลยสักนิดเดียว


ที่ครัวโยมแม่ก็อาจารย์เจี๊ยะเป็นคนจัดเอง


ไปสั่งให้ ไปอยู่รวม
 ๔
 คนทั้งโยมแม่ด้วย
 นั่นละ

สรา้งวดัทีน่ัน่
อาจารยเ์จีย๊ะจงึมคีณุมากตอ่เรา
คอื

สรา้งวดัทัง้หมดนัน้บรรดาพระกรรมฐานดเูหมอืน


๑๒
องคห์รอืไง
ให้ ไดท้กุองค์ๆ 
กระตอ๊บอยา่งของ

เรานัน่
 อยา่งเดยีวกนันีล่ะแตม่งุจาก
 ไม่ใชห่ญา้


มุงจาก
 สร้างปั๊บๆ
 สูงขนาดนี
้ แล้วมีพักหนึ่ง
 

นัง่ภาวนา
แลว้กท็างจงกรมๆ


ก็ท่านเป็นกรรมฐานลูกศิษย์พ่อแม่ครู-

จารย์มั่นท่านจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ ได้ยังไง
ท่านก็รู้


สร้างกุฏิตรงไหน
 ทางจงกรมตรงไหนเหมาะสม

ท่านรู้เอง
ท่านจัดสั่งหมดเลย
เราไม่ได้ ไปสร้าง


กระทั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปนิมนต์เรา

พระอาจารย์ถวิล จิณณธัมโม 

เสียงไมโครโฟน
 น้องชายก็เสียงโทรโข่ง
 ซัดกัน

เถียงกันอยู่กระต๊อบเล็กๆ
 บ้านพี่สาวเขาทำ
 

โรงน้ำอ้อย
 เราไปพักอยู่ โรงน้ำอ้อยนี่แหละ

 

ฟังเสียงคุยกันสองคน
 พี่สาวว่าจะเอาองค์นั้น


ทางนอ้งชายวา่มงึอยา่เอาอลีุย้
 มงึเชือ่กเูถอะนะ่

 

เถียงกันเราได้ยินชัดเจน


‘ให้มึงเอาอาจารย์มหาบัว มึงต้องการ

องค์ ไหนๆ มึงคอยดูกูนะกูพูดผิดไหม อาจารย์

องค์นี้มึงเคยเห็นท่านแล้วยัง องค์ที่ว่ากูไม่เคย

เห็นอย่าว่าแต่มึงเลย ว่าองค์นั้นเทศน์ดีอย่าง

นั้นอย่างนี้ ให้ท่านมาอยู่ เสียก่อนดีไม่ดีก็รู้

กันเอง’ 

ว่างั้น
 เถียงกันเราได้ยิน
 โอ๊ย
 ขบขัน


เถียงกันทะเลาะกันยุ่ง


เราจึงได้พาโยมแม่ ไปจำพรรษาที่นั่น


อาจารยเ์จีย๊ะเปน็ผูม้บีญุคณุตอ่เรามาก
 เราไมเ่คย
 

ลมืนะ
 ฝงัลกึมาก
 เรานี้ ไมเ่หมอืนใคร
 ถา้ฝงัอะไร
 

ต้องฝังลึกมาก
 พูดถึงเรื่องอาจารย์เจี๊ยะที่มีคุณ

ตอ่เรา
วดันัน้ทัง้หมดสถานทีดลองเปน็อาจารย-์

เจี๊ยะทั้งหมดเลยสร้างให้
 เอาจริงเอาจังมาก


>> 

วัดใกล้สถานีทดลองการเกษตร
(ปัจจุบันวัดชากใหญ่)


ต.พลิ้ว
อ.แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี


พรรษาที่ ๒๒ 

อายุ ๔๒ ปี 

(พ.ศ.๒๔๙๘) 

พรรษาที่ ๒๔ พรรษาที่ ๒๓ 
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ปรกติท่านก็เคารพเราแต่ ไหนแต่ไรมา
 ตั้งแต่

อยู่กับพ่อแม่ครูจารย์มั่นด้วยกันท่านก็รู้อยู่
 เป็น

พระหนุม่พระนอ้ยดว้ยกนั
 ตอ่จากนัน้กเ็กีย่วขอ้ง
 

กันมาเรื่อยๆ
ท่านเคารพมาเรื่อยๆ



พอนิมนต์เราไปที่วัดใกล้สถานีทดลองฯ


เราไม่ได้ทำงานอะไร
 เราไม่ได้เกี่ยวข้อง
 เป็น

สัญญาอารมณ์กับการก่อสร้าง
 ท่านทำเอง

ทั้งหมด
 โยมนั่นเอากุฏิหลังนั้น
 โยมนี้เอากุฏิ

หลังนี้
 ท่านชี้ทีเดียวเลย
 คนที่ ไปอยู่ที่สถานี

ทดลองฯ
ยา้ยมาจากทางหนองบวั
ซึง่เปน็ญาติๆ  

ของท่านทั้งนั้น
จะเป็นญาติหรือไม่ก็ตาม
ท่านก็

คุ้นกับเขาอยู่แล้ว
 สั่งยังไงก็ ได้หมด
 จึงว่า

อาจารย์เจี๊ยะมีคุณต่อเรามากมาย
 สร้างวัด

สร้างวาให้หมด
เราไม่ได้ ไปแตะ
ไม้ชิ้นหนึ่งก็ไม่

ได้ ไปแตะ
ทำเสร็จแล้วเข้าไปอยู่เลยสบาย
ทาง

จงกรมท่านก็ทำให้เหมาะๆ
 หมดเลย
 สะดวก

สบาย
อาจารย์เจี๊ยะท่านมีคุณต่อเรามาก
..


เรื่องสิ่งปลูกสร้างอะไรๆ
 ไม่มีปัญหาเลย

ได้คนละ
 ๑
 หลังเลย
 เราก็เลยอยู่จำพรรษาที่

นั่น
นั่นละท่านมีคุณต่อเรามากนะ…”


หนังสือประวัติหลวงปู่ฟัก
สันติธัมโม
วัด-

เขาน้อยสามผาน
 จังหวัดจันทบุรี
 ได้กล่าวถึง

พระที่จำพรรษาในครั้งนั้นกับท่าน
ดังนี้


“...ในปีนั้นมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตาม

ท่าน
 (องค์หลวงตาพระมหาบัว)
 มาด้วยหลาย

รูป
 อาทิ
 พระอาจารย์สิงห์ทอง
 ธัมมวโร
พระ-

อาจารยเ์พยีร
วริโิย
พระอาจารยบ์ญุเพง็
เขมา-

ภิรโต
 พระอาจารย์ลี
 กุสลธโร
 เป็นต้น
 โดยใน

ครั้งนั้นพระอาจารย์ฟักขณะยังเป็นฆราวาสก็ได้

พามารดาไปกราบท่านที่วัดนี้ด้วย...”


หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

“…ที่จันท์ฯ
 มีสถานที่วิเวกสงัดมากทีเดียว


เพราะเป็นป่าเป็นเขา
 พระผู้ปฏิบัติเพื่อตักตวง

เอามรรค
ผล
นิพพาน
ต้องเป็นผู้เช่นนั้น
..


ได้เทศน์ออกสังคมก็ไปเทศน์ที่เมืองจันท์ฯ

เทศน์เหล่านั้นก็เทศน์แต่ไม่ได้อะไรนัก
 แต่เมือง

จันท์ฯนี่
 โห
 เหนียวแน่นมากนะ
 ศรัทธาสำคัญ

มากนะ
 วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี้
 คนเต็มอยู่

นู่น
สถานีทดลองฯ
ไปฟังเทศน์เต็มอยู่



เขายังมาพูดอวดท่านพ่อลี
 เขาไม่รู้ว่า


เรากับท่านพ่อลีคุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อไร
 เขาไป

แล้วก็เอามาคุยโม้กับท่านพ่อลี
ระยะนั้นท่านพ่อ

ล
ีทา่นอยูว่ดัปา่คลองกุง้
เขาไปเลา่ใหท้า่นฟงัวา่



จันทบุรี..แดนธรรมกรรมฐาน
 

หลังจากท่านพระอาจารย์เจี๊ยะ
 จุนโท


นิมนต์องค์ท่านมาพักและสร้างวัดขึ้นในที่ดิน
 

ของโยมพีส่าว
 บรเิวณสถานทีดลองกสกิรรมพลิว้ 

อำเภอแหลมสิงห์
 ท่านพระอาจารย์เจี๊ยะเป็นผู้

ดูแลในการจัดสร้างเสนาสนะให้ ได้รับความ

สะดวกครบถ้วน
 ใช้ เป็นที่พักจำพรรษาได้
 

เป็นอย่างดี
 มีขอบเขตบริเวณเป็นส่วนเป็นสัด

ชัดเจนทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายอุบาสิกา


การเกี่ยวข้องสังคมกับประชาชนของท่าน

นั้น
 ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนที่จังหวัดจันทบุรีนี้

เอง
 ท่านเล่าถึงสภาพธรรมชาติที่เหมาะสม

ประกอบกับพี่น้องชาวจันทบุรีที่มั่นคงเหนียว

แน่นทางพุทธศาสนาไว้
ดังนี้


คอืตอนระยะนัน้ทา่นไปๆ
มาๆ
กบัวดับรม-

นิวาส
 เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จมหาวีรวงศ์ท่านไม่

ค่อยสบาย
 ต้องนิมนต์ให้ท่านอาจารย์ลีไปด้วย


ไปวัดบรมนิวาสแล้วกลับมา
ไปแล้วกลับมา
ทีนี้

เป็นจังหวะที่ท่านพักวัดบรมนิวาส
 เวลาท่าน

กลบัมาจนัทฯ์เขาออกมาเขากม็าคยุโม้ใหท้า่นฟงั 

..
 เพราะเขาไม่รู้ว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไรแล้ว


ทา่นกอ็ดหวัเราะไม่ได
้ทา่นกว็า่เพยีงเทา่นัน้ละวา่


‘มันต้องอย่างงั้นซิ’..

ท่านก็ ไปนะวัดสถานีทดลองเรา
 ท่าน

ตั้งใจเข้าไปเยี่ยม
 เสร็จแล้วก็พาเราไปอำเภอ

ขลุงด้วยกันวันนั้น
ท่านไปกับญาติโยม
พาไปวัด

องค์หลวงตา พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมัมวโร  

และพระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต 

‘ท่านพ่อ เดี๋ยวนี้ ได้พระองค์สำคัญองค์

หนึ่งแล้ว มาอยู่ที่วัดสถานีทดลอง’  

‘สำคัญอะไร?’
 ท่านก็ว่าซิ
 ความจริงคุ้น

กันมาตั้งแต่เมื่อไรเขาไม่รู้
เขาว่า



‘อู๊ย เทศน์นี้เก่งมากทีเดียว เทศน์น้ำไหล

ไฟสว่างไปเลย ชื่อท่านอาจารย์มหาบัว’
 ว่า

อย่างงั้น
แล้วก็คุยให้ท่านฟังนะ



‘มันต้องอย่างงั้นซิ’
 เวลาท่านตอบ
 ‘มัน

ต้องอย่างงั้นซิ’
 พอคำเดียว
 ความจริงเรากับ

ท่านเคยสนิทสนมกันมานานแล้ว
 ตั้งแต่ตอน

ท่านไปพักหนองผือกราบเยี่ยมหลวงปู่มั่น
 เขา

ไม่ทราบว่าเรากับท่านอาจารย์ลีมีอะไรกัน
 เป็น

อะไรกันมาเมื่อไรเขาไม่ทราบนะ
 เอาหัวเข่าไป

อวดท่านมีอย่างเหรอ
เขาจะไปรู้อะไร
..


พระอาจารย์เพยีร วริโิย พระอาจารย์ลี กสุลธโร   
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เอาอีกแหละ
พอวันหลังก็ตามไปหาท่านที่

วัดคลองกุ้งนั่นแหละ
ท่านสนิทกับเรามากมาตั้ง

เมื่อไร
พวกนั้นเขาไม่รู้…”


นิมิต“ทางไม่สะดวก”
โยมหริ่งรู้ว่าจะมา

 

คืนหนึ่งระหว่างพักอยู่ที่สถานีทดลองฯ
 มี

นิมิตปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
 บอกเตือนถึง

ความไม่สะดวกที่จะต้องประสบอย่างไม่อาจ

เลียงได้
ดังนี้


“...เราอยู่สถานีทดลองฯ
 จะไปจังหวัด

ตราด
ตดัสนิใจปุบ๊ปับ๊ในเดีย๋วนัน้วา่จะไป
กลาง-

คืนนิมิตไม่ดีแต่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตราด


ก็เลยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเรียกพระมาบอก
..
เขา

เรียกอะไรเป็นเนินหนึ่ง
 อาจารย์เฟื่องไปพักอยู่

ที่เนินนั้น
 เป็นสวนยาง
ที่สงบสงัดดี
 เราก็ไม่ได้

ถามว่าเขาจะถวายวัดหรือว่าเขาถวายแล้ว


หรอืวา่ทา่นไปพกัธรรมดา
แตเ่ปน็ทำเลทีเ่หมาะ-

สมมาก
เดนิผา่นทุง่นาไป
ไมม่ถีนนผา่น
สถานที่

เหมาะสมมากในการภาวนา


ตอนนั้นเราไปแบบปุบปับ
 ท่านเพ็งนี่เรา

ไมล่มืนะ
คอืตดัสนิใจตอน
๕
โมงเชา้
 (๑๑.๐๐
น.)

 

จะไปตราด
ก็เรียกท่านเพ็งมา



‘เพ็งนี่ ไปเรียกรถมาเดี๋ยวนี้เรามีธุระด่วน 

วันนี้ผมจำเป็นที่จะต้องไปจังหวัดตราดด้วย

ความจำเปน็ แลว้ใหค้อยฟงัเสยีงของผมดว้ยนะ 

นิมิตผมไม่ดีนะเมื่อคืน แต่ไม่มีการเจ็บไข้

ได้ป่วย ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่เกี่ยวกับ

เรื่องเวล่ำเวลามีความคลาดเคลื่อนได้ คราวนี้

ผมจะไม่สะดวกนะหากไม่ เป็นภัย หากไม่

สะดวก’ 

เมื่อคืนนิมิตแสดงอย่างนั้น
 แล้วก็ออก

เดินทาง
 จวนเข้าพรรษาแล้วด้วย
 คอยฟังก็

แล้วกัน
 บอกชัดๆ
 เลย
 ..
 พอเราเตรียมของ

ปุบปับๆ
 แต่ก่อนรถไม่ค่อยมี
 มีสองบริษัท


บริษัท
ร.ส.พ.
กับบริษัทเทียนชัย
 ในระยะเที่ยง

มีรถ
 ร.ส.พ.ไป
 พอออกไปถึงหน้าสถานีรถ

ประจำทางปั๊บ
 รถเขาก็มาพอดี
 เราก็ขึ้นไป


ถามเขาว่า
‘รถเทียนชัยออกไปหรือยัง?’ 

‘อ๋อ! รถเทียนชัยยังไม่ ไป’ เขาว่างั้น  

ท่านพ่อลีที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 

ท่านพ่อลีที่วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ ๒๔๙๖ 

 

นั้นวัดนี้
 รถตู้คันหนึ่งแล้วเอาเราไปด้วย
 เวลาขากลับมาท่านจะเอาเรา

ไปที่วัดคลองกุ้งด้วย
‘โอ๊ย วันนี้ ไปยังไม่ได้ วันพรุ่งนี้จะตามไปทีหลัง’  

ท่านก็ว่า
 ‘งั้นวันพรุ่งนี้ ไปหาที่วัดนะ มีเวลาน้อย เดี๋ยวจะได้กลับ

กรุงเทพฯ อีก’  
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พอเขาว่า
 “รถเทียนชัย”
 มันสะดุดจิตปุ๊บ

เหมือนในนิมิต
 ควรไปรถเทียนชัยหรือไม่มัน

ขวางทันทีเลยนะ


สักเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงรถบึ่งๆ
มา
ไปดูซิรถ

คันไหนมา
เขาก็วิ่งปับออกไปดู
รถกำลังวิ่งมานี่


‘รถ ร.ส.พ.ๆ มา’ 
เขาว่างั้น


‘เอ้า! ขึ้นคันนี้ๆ ถ้าไม่ได้ขึ้นคันนี้ ไม่ได้ ไป’ 

เราว่าอย่างนี้นะ


พอไปแล้วก็คงฝนตกทั้งคืนไปถึงจังหวัด

ตราด
พอเลยอำเภอขลุงไปเท่านั้นแหละ
โอ้โห!


ฝนตกหนักจนกระเป๋ารถมันต้องได้เดินนำหน้า

รถ
 น้ำฝนมันท่วมสูง
 กระเป๋ารถคอยทำมือโบก

นำทางไปเป็นย่านๆ
 ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปตั้ง

 

๓
 ย่าน
 ๔
 ย่าน
 พยายามบุกขึ้นเนินไปจนได้


เราจึงลงที่นั่น
ไปค้างอยู่คืนเดียว
พอกลับมาวัน

หลังน้ำฝนมันมากยิ่งกว่าอะไร...
 รถก็มาได้แค่


๑๒
กิโลเมตร


เราก็ลงมาเปลี่ยนผ้าอาบน้ำแล้วเอาผ้า

จีวรพันคอ
 ลุยน้ำลึก
 ๓-๔
 แห่ง
 บางแห่งก็ได้
 

นั่งเรือ
 บางแห่งไม่มีเรือ
 ก็ลุยไปพอขึ้นมาถึงที่

เนินนั้น
 เห็นแต่ใบไม้ลาดอยู่ตามนั้น
 แล้วก็เห็น

รถบัสเทียนชัยเครื่องพังอยู่นั้นไปไม่ได้
 เห็นคน

เอากิ่งไม้มากั้นดารดาษ
 ฝนพรำทั้งคืน
 เปียก

ทำให้ระลึกถึง
 ที่ เคยพูดเสมอว่าโยมหริ่ ง

 

ของเล่นเมื่อไร
 โยมหริ่งคนจังหวัดตราด
 เป็น
 

คู่กันกับโยมทองแดง
 เป็นคนจังหวัดจันท์ฯ


ภาวนาเก่งทั้งคู่
..


โยมหริ่ง
 ..
 แกอยู่จังหวัดตราดนะคนนี้


อันนี้ก็อีกเหมือนกัน
 เขาหาว่าแกเป็นบ้า
 พวก

ชาววัดด้วยกัน
 ที่อยู่วัดด้วยกันปฏิบัติธรรม
 

อยู่ที่
 เขาเรียกอะไรนะจากจังหวัดเข้าไป
 มัน
 

เป็นเนิน
 เป็นเนินแล้วเป็นป่ายาง
อาจารย์เฟื่อง  

ก็อยู่ที่นั่น
 ไปตั้งสำนักภาวนาอยู่นั่น
 มีโยมคนนี้

ละกับพวกโยมเขาเป็นสำนักของเขาอีกทาง

หนึ่ง
 ท่านอาจารย์ เฟื่องก็อยู่อีกทางหนึ่ง

 

ท่านพ่อลีกับสมเด็จฯ

“...สมเด็จมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) วัดบรมนิวาส 

กรุงเทพฯ ท่านพูดเรื่องอาจารย์ลี ที่วัดอโศการามนั้นแหละ 

ท่านนิมนต์ท่านอาจารย์ลี ไปที่นั้นเสมอ ท่านมหาสมบูรณ์ด้วย

นะ ที่เป็นคู่ติดกันนั้นละ  

ก็มีท่านอาจารย์ลีนี่แหละที่เข้ากับท่าน

ไดส้นทิ มขีูม่อีะไรได ้ขูส่มเดจ็ฯ ไดเ้ชยีวนะทา่น

อาจารยล์นีะ่ เพราะทา่นนสิยัอาจหาญดว้ยนีน่ะ 

พอมาถงึทา่นใสเ่อาเลย พดูอะไรก็ไมรู่น้ะ พดูถงึ

หลกัภาวนา  

‘ท่าน (สมเด็จฯ) ก็ ไม่ค่อยเชื่อ เรื่อง

สมาธินี่นะ ท่านไม่ค่อยเชื่อ’  

ท่าน (อาจารย์ลี ) ว่า ‘แต่ท่าน 

(สมเด็จ) ก็สนใจนะ ท่านหาเหตุผล ท่าน

ศึกษา แต่ท่านไม่เชื่อ ท่านสอบถามเราว่า

อย่างนั้นอย่างนี้ เรื่องภาวนา เราก็สอดแทรก

เข้าไปให้ท่านได้เป็นคติ แต่ท่านก็ยังไม่ยอม 

ในใจของท่านก็ยังไม่ลง’ 

‘มันเป็นยังไงนะ จะดัดผู้ เฒ่าองค์นี้  

ซักหน่อยนะวันนี้ คอยฟังนะ ไม่นานหรอก’ 

(อาจารย์ลี) กระซิบบอกพระ 

สักพักเดียว (สมเด็จฯ) ก็บอกพระว่า 

‘เอาท่านลีขึ้นไปเดี๋ยวนี้ เป็นไรๆ เป็นไข้ตัวสั่น

เชียว ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆ ก็ตัวสั่น’ 

‘อ๋อ.. มันไม่เป็นอะไรหรอก ถ้าเราภาวนา

เดี๋ยวก็หายสั่น นี่ ไม่ภาวนามันก็สั่นนะซิ’ ท่าน 

(อาจารย์ลี) พูดไป  

สมเด็จฯ ก็มองหน้าแต่ ไม่พูด  

ท่านอาจารย์ลีพูดอีก ‘เดี๋ยวมันก็หาย

แบบนี้มันสั่นแบบไม่มีภาวนา ถ้ามีภาวนาเดี๋ยว

สั่นมันก็หายเอง’ 

ท่านว่าท่านเพ่งจิตใส่อย่างนั้น ดัดท่าน

สมเด็จฯ หลายครั้งหลายหน บางทีเอาร้อนๆ 

ร้อนไปทั้งตัว เป็นฟืนเป็นไฟเลยนะ สมเด็จฯ 

ท่านว่า ‘ไม่รู้เป็นอะไร อยู่ดีๆ ก็ร้อนขึ้นมาเฉยๆ’ 

แล้วอาจารย์ลีก็ค่อยๆ สอน คอยแทรก

หลายครั้งหลายหน สมเด็จฯ ท่านลงกับท่าน

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

แฉะไปหมด
 มีรถคันเดียวทิ้งไว้นั้นรถอื่นไม่มีสัก

คันเดียว



ไปดูเห็นคนตากฝนกันคิดว่า
 ‘ถ้าเรามารถ

คันนี้มันเป็นอย่างนี้เอง’
 นี่ละมันถึงได้ขวางใน

จิต
 มันไม่ยอมจะขึ้นรถคันนี้
 กี่คนมาก็อยู่นั้น

หมด
 ไม่ทราบว่ากลับคืนไปนู้นหรือไปไหนก็ไม่รู้


กลับคืนไปเขาสมิงหรือไปไหนก็ไม่รู้
 เราก็ไม่ได้

ถามเขามองดูตามข้างทางใบไม้ปูเกลื่อนไปหมด

เลย
 มีแต่ขี้ตมขี้ โคลนเต็มไปหมดเพราะฝนพรำ

ทั้งคืนนี่
แล้วทำไมคนจะไม่แย่ล่ะ 

เรื่องนิมิตนี้
 นอกจากมันสำคัญจริงๆ
 เรา

ถึงจะยึดเอามาพิจารณา
ถ้าธรรมดาๆ
ที่มันเป็น

ในจิตนิดๆ
 ก็ไม่เป็นไร
 พอตื่นเช้ามาก็ออกจาก

นั้นแล้วก็มาค้างที่วัดขลุง...”


เป็นที่น่าประหลาดใจว่าเหตุการณ์การ
 

เดินทางในครั้งนี้ขององค์หลวงตาได้ล่วงรู้
 

มาก่อนแล้วโดยความรู้พิ เศษของโยมชาว
 

จังหวัดตราดคนหนึ่ง
ดังนี้


“...จังหวัดตราดแต่ก่อนลูกศิษย์มีเยอะ


แต่ก็คงจะล่วงลับไปแล้ว
 เพราะแต่ก่อนเป็น

คนกลางคนไป
 เราไม่ ได้ ไปจังหวัดตราดนาน


ลูกศิษย์คงจะหมดไปแล้ว
 จังหวัดตราดนี้
 

เยอะนะลูกศิษย์
 พอพูดถึงเรื่องจังหวัดตราดก็
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นี่ที่สำคัญมากนะ


แกพักอยู่มุมโน้น
 มีบริเวณที่อุบาสิกาเขา

พักอยู่
 ดูจะเป็นทางด้านทิศตะวันออก
 แกวิ่ง

กุลีกุจอมา
 แกเป็นคนไม่ชอบพูด
 ทั้งวันแกจะ

พูดหรือไม่พูดก็ไม่รู้
 นิสัยแกนิ่ง
 เฉย
 แต่ภาวนา

สำคัญนะ
แกปุบปับๆ
ออกมาศาลาเล็กๆ
พระก็

มีอาจารย์เฟื่องกับใครอยู่นั้น
 แกปุบปับๆ
 ออก

มา
ลักษณะตาลีตาลานมา
‘โยมหริ่งมาอะไร’  

‘จะมาอะไรก็ท่านพ่อบัวกำลังมา นี่ท่าน

กำลังมา ท่านกำลังออกเดินทางมา’
ว่างั้นนะ


‘โยมหริ่งไม่ใช่เป็นบ้าแล้วหรือ’
 ใครก็รุม

โจมตีแก



‘เป็นบ้ายังไง ท่านกำลังออกเดินทางมา

เดี๋ยวนี้ ท่านจะมาที่นี่’ 

ทีนี้เราก็ไม่เคยไป
 แต่เราจะไปหาอาจารย์

เฟื่องนั่นแหละ
จุดนั้นละ
แกก็พูดอุบอิบกุลีกุจอ

ตาลีตาลานว่า
‘ท่านจะมาที่นี่’
ใครก็รุมโจมตีแก


‘เอ้า ถ้าหากว่าท่านไม่มาคราวนี้ต้อง  

เผาศพโยมหริ่งวันนี้’ 

‘เอ้า เผาก็เผา ก็ท่านมาแล้วนี่น่ะ มาแล้ว

เดี๋ยวนี้’
ว่างั้นนะ



พอบ่ายประมาณสัก
 ๔
 โมงกว่าๆ
 เราก็

เข้าถึง
 พอไปเราก็เดินผ่านทุ่งนาเข้าไปนั้นเลย


ไปพวกนั้นก็ยังรอกันอยู่
 ทั้งคอยฟังว่าเราจะมา

ถึงจริงๆ
 หรือไม่จริง
 ถ้าไม่จริงจะฆ่าโยมหริ่ง

 

มีสองทาง
 โยมหริ่งอยู่บนเขียงแล้วละ
 ว่างั้น

เถอะ


พอเราไปเขาก็ฮือเข้ามาเลย
 ‘โอ๊ย มา

จริงๆ’ 

‘มาจริงๆ อะไร’
เขาก็เลยพูด



โยมหริ่งตาลีตาลานมาบอกว่า
 ‘ท่านพ่อ

มหาบัวกำลังมา มาบอกเดี๋ยวนี้ ว่าจะฆ่าโยม

หริ่งอยู่ คอยฟังถ้าอาจารย์ ไม่มาโยมหริ่งต้อง

ตาย’ 

แกพูดอย่างอาจหาญเสียด้วย
นั่นเห็นไหม

ล่ะ
พูดอะไรแกไม่ยอมฟัง
บอกว่ามาแล้วเดี๋ยวนี้


ว่างั้นเลย
พอ
๔
โมงเย็นเราก็ไปจริงๆ
พวกนั้น

ก็รออยู่นั้นละ
 พวกญาติโยมมีหลายคน
พระก็มี

หลายองค์รออยู่ที่ศาลา
รอตามที่โยมหริ่งพูดว่า


‘ท่านจะมาจริงๆ เหรอ ท่านไม่เคยมาที่นี่

ท่านจะมาเหรอ’  

พอโผล่เข้าไป
โอ๊ย
มาจริงๆ
เสียงฮือฮาๆ


รู้ ได้ยังไง
 ก็โยมหริ่งมาฮือฮาๆ
 เป็นบ้าอยู่นี้
 ว่า

กำลังจะฆ่าโยมหริ่ง
 พอดีท่านอาจารย์มา
 โยม

หริ่งเลยรอดชีวิตไป
‘ไหนโยมหริ่งอยู่ไหน’  

‘อยู่โน้น’
บอกให้มาหาเราไม่ยอมมา
กลัว


คือกลัวมาก
 สำหรับเราแกกลัวมาก
 บอกให้มา

เดี๋ยวนี้
 มาแกก็มานั่งเฉยๆ
 ไม่พูด
 แต่เวลาพูด

ตรงไหนจริงตรงนั้นนะ…”



ฝันหลวงปู่มั่นพาบิณฑบาต
 

อีกคราวในปีที่สร้างวัดสถานีทดลองฯ
คืน

หนึ่งองค์ท่านฝันว่าหลวงปู่มั่นพาออกบิณฑบาต

มีลักษณะขู่เตือน
ดังนี้


“...วนันัน้ฝนตกหนกั
 พระออกไปบณิฑบาต
 

มีหลายสาย
 ไอ้เราเป็นผู้ ใหญ่มักจะเอาเปรียบ
 

ผู้น้อยล่ะ
 มันเป็นธรรมดา
 แล้วผู้น้อยก็ชอบจะ

ให้เราเอาเปรียบเสียด้วยนะ


พระก็ เรียนว่า
 ‘ท่านอาจารย์ท่านไป

บิณฑบาตสายใกล้ๆ นี้สะดวกดี’ 

ผู้น้อยก็อยากให้ผู้ ใหญ่เอาเปรียบ
 ผู้ ใหญ่

อย่างเราก็ว่า
 ‘เออ! เรามันผู้ ใหญ่เราไม่สะดวก

ไม่เหมือนผู้น้อย มันไม่คล่องตัว เราไปสาย

ใกล้ๆ นี้ดีกว่า’ 

ทีนี้พอไปบิณฑบาต
เราไปสายใกล้สถานีฯ


พระไปหลายสาย
เฉพาะอย่างยิ่งแถวคลอง
วัน

นั้นฝนตกหนัก
 ได้กั้นร่มไป
 ทางผ่านมันมีคลอง


ใช้ ไม้พาดข้ามไปแล้วก็ไต่ข้าม



ฝนตกมากๆ
ลืน่
พอลืน่พระที่ไปบณิฑบาต
 

ก็ตกลงคลองเลย
ลงมันไม่ใช่ลงธรรมดา
ลงแต่

ไม่ล้มนะ
 ตกลงในน้ำยังกั้นร่มอยู่
 ข้าวกับน้ำ


โอ้ย!
มันเต็มไปหมดเลยนะ
คือน้ำเต็มบาตรข้าว

ไม่ทราบไปไหน
แช่กันเลย
(หัวเราะ)


ทีนี้ตอนขากลับมาจากบิณฑบาตแล้ว

 

พระทา่นมาเลา่เรือ่งนี้ใหเ้ราฟงั
องคน์ัน้วา่อยา่งนัน้

 

องคน์ีว้า่อยา่งนี
้ เรือ่งเกีย่วกบันำ้
เรือ่งตกคลอง


คือบิณฑบาตตกลงไปน้ำก็เข้าบาตรหมดเลย

 

วนันี้ ไม่ไดอ้ะไรเลย
ไดแ้ตบ่าตรเปลา่ๆ
มา
ถา้จะ

เอาน้ำกับข้าวมาก็ไม่ทราบจะเอามาอะไร
 ท่าน

พดูกม็เีหตผุลทัง้ๆ
ทีเ่สยีดายอยู่


‘สงสารญาติโยมเขาก็สงสาร แต่มันกิน  

ไม่ได้จะทำยังไง’
ท่านว่า



...พอพระเณรท่านว่าอย่างนั้นแล้ว
 เราก็

คิด
 เอ!
 เรานี้หัวหน้าเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อน

มากไป
 หมู่เพื่อนเล่าธรรมดาเราก็รู้เจตนา
 เรา

ก็รู้
เล่าทั้งหัวเราะ


ทีนี้ก็เลยคิดตกลงใจนะ
 ‘ต่อไปนี้เราจะไป

สายอื่น ไปสายนั้นบ้างสายนี้บ้าง ไม่เอาเปรียบ

หมู่เพื่อนมากเกินไป สายใกล้สายไกลสายไหน

ไปทุกสายล่ะทีนี้’ คิดตกลงในใจนะ
แต่ไม่ได้พูด

ให้ใครฟัง


พอตกเวลากลางคืนจึงฝันว่า


พอ่แมค่รจูารยม์ัน่
 เดนิบณิฑบาต

มา
 เราก็ยืนอยู่ธรรมดา
 ท่าน

มาชวนว่า
 ‘ไป... ท่านมหาจะ

พาไปบิณฑบาต’
 ลักษณะ

ขู่ๆ


‘เอ! อย่างไร  

วันนี้เราจะมีความผิด

อย่างไรแน่ๆ’ 

อย่างนี้ลูกศิษย์กับ

อาจารย์มันเป็นอย่างนี้

แหละนะ
 ถ้าเห็นอาการของ

อาจารย์อย่างนั้น
 ต้องมอง

เจ้าของมันจะผิดตรงไหนแน่ๆ


เลยอันนี้
 เหมือนอย่างพระเณร

อาจารย์ลีนะ 

สมเด็จฯ ท่านเล่ามาว่า ‘ท่านอาจารย์ลี

มีอะไรสำคัญนะ หลายครั้งหลายหนมีลักษณะ

เป็นการมาดัดเรา อยู่ดีๆ มาทำให้เป็นไข้ตัวสั่น 

พอท่านลีขึ้นมาก็หายเลย แล้วอยู่ดีๆ ตัวร้อน

ขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟ พอเรียกท่านลีขึ้นมาก็

หายเลย สงสัยท่านลีคงจะทำเราแหละ’ 

สมเด็จฯท่านพูดเองนะ ครั้นพอท่าน

อาจารย์ลีมาพูด ก็พูดแบบเดียวกัน ‘นี่ทำ

สมเดจ็ฯ ซะหนอ่ย ผูเ้ฒา่ทฐิสิงู’ คอืทา่นเปน็คน

ทำเอง นี่แหละ ท่านพูดไม่ยิ้ม ไม่ขบขัน แต่

เราหัวเราะจะตาย  

ท่ านอาจารย์ลี ท่ านรุ นแรงด้ านจิ ต 

พลังจิต อย่างที่ว่าแหละ...” 
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มันกลัวเรา
 มันกลัวแบบเดียวกันนี่แหละ


(หัวเราะ)
 ไม่ ได้กลัวแบบอื่นนะ
 ใจทั้งรัก
 ทั้ง

สนิท
ทั้งกลัว
มันเป็นอย่างนั้นแหละ


จากนั้นก็รีบครองผ้า
 แต่ครองผ้าใน
 

ความฝันมันไม่ ได้ยากนะ
 มันปุบปับๆ
 เสร็จ


เรียบร้อยเลย
 พอเราเดินไปตามหลัง
 ท่านพูด

ขึ้นว่า



‘ไอ้ผู้ที่เขาหาน่ะ เขาหาแทบล้มแทบตาย

นะ ผู้ที่เขาจะหามาให้ทานได้แต่ละทัพพีแต่ละ

ห่อนี้ แต่ละหมกละห่อนี้เขาแทบล้มแทบตายนะ 

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดสู้ฝน ไอ้เราถึงเวลาก็ด้อมๆ 

ไปเอามากินเฉยๆ ก็ว่าลำบาก มันจะทรง

ศาสนา ไปได้อย่างไรมีแต่พระขี้เกียจ พระถ้าจะ

เห็นตั้งแต่ความลำบาก ไม่มองเห็นอรรถเห็น

ธรรม ไม่คิดเห็นอรรถเห็นธรรมเลยนี้ ทรง

ศาสนาไปไม่ ได้ แล้วยิ่งจะมีแต่พระขี้ เกียจ

อ่อนแอด้วยแล้วศาสนาจมไปเลย’ 

พอได้ ไม้จากพ่อแม่ครูจารย์มั่นมาตีหัวเรา

แล้ว
 เราก็เอาไม้นั่นแหละไปตีหัวหมู่เพื่อน
 พอ

ตื่นเช้าขึ้นมา
เราก็สอนพระว่า


‘นี่เขาหามาแทบล้มแทบตาย กว่าจะมา

ให้ท่านแต่ละครั้ งละหน นี่ เดินด้อมๆ ไป

บิณฑบาตตกคลองเท่านั้น ตกคลองมันก็ความ

เซ่อของคนต่างหาก ไม่ได้เป็นเพราะอะไรนี่นะ 

นั่นล่ะความไม่สำรวมมันเป็นอย่างนั้น ความ

เซ่อๆ ซ่าๆ มันเป็นอย่างนั้น’
ตีไปเรื่อยๆ
เลย


ที่ท่านว่า
 (บิณฑบาต)
 โปรดสัตว์ๆ
 เขาได้

เห็นครู่ เดียวขณะเดียว
 เขาก็มีผลมากมี

อานิสงส์มาก
 ได้ยินได้ฟังนิดหนึ่งๆ
 เขาก็มีผล

มากมีอานิสงส์มาก
 และเขาได้ ให้ทานนิดหนึ่ง

ก็ตาม
 มีผลมีอานิสงส์มากที่สุดเลย
 อะไรให้

ทานก็ดี
 ความเคารพทุกสิ่งทุกอย่างก็ดี
 อะไรที่

จะเกินให้ทาน
 และเคารพพระพุทธเจ้า
 พระ

สาวกทั้งหลาย…”


เพียงดูรู้ลักษณะคน
 

อีกเรื่องหนึ่งในปีจำพรรษาที่จันทบุรี
 ท่าน

พระอาจารย์สิงห์ทอง
๑

 รู้สึกอัศจรรย์ความ

สามารถของท่านในการดูลักษณะคนเป็นอย่าง

ยิ่ง
 เพราะสังเกตดูเพียงเล็กน้อยก็สามารถ

ทราบถึงอุปนิสัยใจคอได้อย่างถนัดชัดเจน



ในวันนั้นขณะที่พระเณรกำลังทำงานกัน

อยู่
ท่านก็บอกให้ดูคนๆ
หนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่า


“พวกท่านดูคนๆ นี้เป็นยังไง มาใกล้ชิด

ติดพันอยู่กับวัดนี่หน่ะ” 

พระเณรทั้งหลายต่างพากันแปลกใจ
 ใน

คำถามของท่าน
 เพราะก็ไม่เห็นว่าชายผู้นี้
 จะมี

อะไรผิดปกติไปกว่าคนอื่นๆ
 แต่อย่างใด
 ท่าน

พระอาจารย์สิงห์ทองจึงได้ตอบไปว่า



“จะว่ายังไง? ก็เป็นคนดีๆ นี่” 

ท่านว่า
“ใช่เหรอ? ดูให้ดีนะ” 

ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองพูดอย่างมั่นใจ

ว่า
“จะดูให้ดีอะไร ก็ดูมาดีแล้ว” 

“ให้พิจารณาเสียก่อนนะ”
ท่านย้ำ


วัดชากใหญ่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี องค์หลวงตาที่จันทบุรี เมื่อพฤศจิกายน ๒๔๙๗ 


 ๑

 
 ท่านอาจารย์สิงห์ทองเคยจำพรรษากับหลวงปู่มั่นที่บ้านหนองผือ


ต่อมาติดสอยห้อยตามองค์หลวงตาไปจำพรรษาที่บ้านห้วยทราย


จังหวัดมุกดาหาร,
จังหวัดจันทบุรี
และที่บ้านตาด
จังหวัดอุดรธานี
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องคุลีมาล 

พระพทุธเจา้และพระสาวกอรหนัตผ์ูช้ำนาญ

มิได้มองลักษณะคนเพียงภายนอกที่ปรากฏให้

เหน็เทา่นัน้ ทรงมองสตัวโลกดว้ยพระญาณหยัง่

ทราบรู้รอบการเกิด การตายและอุปนิสัยแห่ง

สัตว์และยังสามารถจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว ์

สามารถพลกิชวีติผูท้ีก่ำลงัดิง่อเวจมีหานรก มาสู่

การบรรลธุรรมเปน็พระอรหนัตเ์ชน่ “องคลุมีาล” 

ดงัองคห์ลวงตาไดเ้ทศนาไว ้ดงันี ้  

“…พระองคลุมีาล นัน่มอีปุนสิยัถงึขัน้จะเปน็

พระอรหนัต ์ แตก่เ็พราะความหลงกลของความ

ชัว่ชา้ลามก พระองคลุมีาลเปน็เดก็อยู่ในสำนกั

อาจารยเ์ดยีวกนั เปน็เดก็ด ีเดก็ทัง้หลายไมด่มีนั

กอ็จิฉากนัซ ี รวมหวักนัยกโทษองคลุมีาลวา่ไมด่ี

อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี ้ ทั้งๆ ที่เด็กคนนี้ด ี คือ

อาจารย์รักนั่นเอง อิจฉา เห็นว่าเด็กคนนี้ดี

อาจารย์รัก เลยไปฟ้องอาจารย์ให้พลิกสติ

ปัญญาเสียใหม ่ แล้วเชื่อกลอุบายของพวก

ลามกนีล่ะ ‘เออ้ เราจะจดัการทหีลงั’ จากนัน้จงึ

หากลอบุาย เพราะองคลุมีาลบอกนอนสอนงา่ยนีน่ะ 

คนดมีนักต็รงไปตรงมานัน่ซ ี อาจารยก์บ็อกวา่ ‘ให้ไป

ฆ่าคนให้ ได้ถึงพันคน ฆ่าใครตายแล้วให้เอาเล็บมา

หนึง่เลบ็ พอฆา่คนถงึพนัคนไดเ้ลบ็หนึง่พนัเลบ็แลว้มา 

เราจะประสทิธิป์ระสาทวชิาให’้ 

ทางนีก้เ็ชือ่แบบเถรตรงอยา่งวา่นะ ก็ไปตามฆา่คน

ฆา่ไปๆ ทนีีแ้มค่วามกงัวลกส็ดุหวัใจวา่งัน้เถอะ สดุทา้ย

ก็ตดัสนิใจจะไปหาลกู ลกูมนัไม่ไดว้า่แมน่ะ มนัจะเอา

เลบ็เทา่นัน้ มนัไม่ไดค้ดิวา่แมว่า่พอ่อะไร ไม่ไดค้ำนงึถงึ

บาปถงึบญุ มตีัง้แตค่ำนงึถงึวชิาทีจ่ะเอาให้ไดค้รบ 

พระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณเห็นไหมล่ะ ‘โอ ๋ ตาย 

องคลุมีาลนีถ้า้เทยีบแลว้ ตดักิง่ตดักา้นตดัดอกตดัใบ 

หดเข้ามาๆ แล้ว คราวนี้เป็นคราวสุดท้ายก็จะถอน

ลำตน้นีข้ึน้ ไมต้น้นีก้จ็ะตาย ตดักิง่กา้นสาขาดอกใบไม่

ถึงตาย ยังไม่เสีย ถ้าถอนต้นโค่นต้นมันลงแล้วตาย 

ฆา่ใครกต็ามกีค่นกต็าม เหมอืนกบัตดักิง่ตดักา้นเขา้ใจ

ไหม ยงัไมส่ามารถทีจ่ะทำลายอปุนสิยัของพระอรหนัต์

ได ้ถา้มาฆา่มารดาเสยีอยา่งเดยีวเทา่นัน้หมดเลย’ 

 พระองคท์รงทราบแลว้ พอตืน่เชา้มากเ็สดจ็ไป

เลย หาองคลุมีาล ไปก็ไลจ่ะฟนัจะฆา่พระพทุธเจา้เอา

เล็บ พระพุทธเจ้าก็หลบ

หลกี นี่ก็วิ่งไล่ 

บอกวา่ ‘หยดุๆ’ ทา่น

ก็เอาธรรมะตอบมา ‘เรา

หยุดแล้ว มีแต่เธอวิ่ง

ตลอดๆ วิ่งทำความชั่ว’ 

นั่นเห็นไหมล่ะ ‘เราหยุด

ทำความชั่วมานานแล้ว หยุดน่ะหยุดทำความชั่ว’   

เวลาทา่นแกน้ะ ทางนี้ไลต่ามทา่น ทา่นวิง่ บอกใหท้า่น

หยดุ ทา่นบอกทา่นหยดุแลว้ ยงัไมห่ยดุแตเ่ธอ กำลงั

จะสรา้งบาปสรา้งกรรมตลอดเวลา ฟงัสะดดุกึก๊เลย นี่

ละอปุนสิยัม ี ทรงเลง็ญาณทราบแลว้กร็บีมาสกดั ไม่

งั้นหลังจากนั้นแม่มาแล้วก็จะฆ่าแม ่ ทีนี้อุปนิสัยนี้

เหมอืนกบัถอนตน้ไมข้ึน้ทัง้รากเลย หมด .. พระองคจ์งึ

มาสอน แลว้ไดบ้รรลเุปน็พระอรหนัตข์ึน้มา นีล่ะเรยีก

วา่เลง็ญาณดู 

ภพัพา ภพัเพ วโิลกานงั ทรงเลง็ญาณดสูตัวโลก 

ใครมาขอ้งแหง่ตาขา่ยคอืพระญาณหยัง่ทราบกเ็สดจ็

ไปโปรดคนนัน้…” 

จากนัน้องคท์า่นก็ไดอ้ธบิายในฉากหลงัของ

ชายผู้นั้นว่า
“นี่เป็นนักเลงโตนะ สามารถฆ่าคน 

๕ คนได้ โดยไม่รู้ตัว เพราะมีลักษณะทุกอย่าง

พร้อมหมดเลย”  

ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง
 รู้สึกแปลกใจ

และยังไม่เชื่อคำพูดของท่าน
 จึงได้แอบตามไป

สืบประวัติเบื้องหลังของชายผู้นั้นอย่างจริงจัง

ชนิดจะเอาให้รู้ความจริงให้ ได้
 เมื่อซักไซ้ ไล่

เรียงกันอย่างหมดไส้หมดพุงในจุดที่สงสัยแล้ว


ผลปรากฏว่าเป็นจริงตามนั้นทุกประการ
 จึง

กลับมาพูดกับท่านว่า


“โอ๊ย อัศจรรย์ ท่านอาจารย์ดูคนดูยังไง 

ทำไมอาจารย์อยู่ๆ ก็พูดขึ้น ทั้งๆ ที่เขาก็ไม่มี

อะไรกับท่านอาจารย์ให้จับพิรุธได้เลย ทั้งๆ ที่

เขาก็ดิบก็ดีมาตลอด ผมดูเขามาตลอด ยอม

ท่านอาจารย์เลย” 

องค์ท่านเคยกล่าวถึงอุปนิสัยใจเด็ดของ

ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองให้พระเณรฟังว่า



“ท่านสิงห์ทองนี้เด็ด! เป็นคนไม่ยอมใคร

ง่ายๆ และหากไม่ยอมแล้วจะสู้เลย หากยอม

แล้วจะยอมจริงๆ” 

แม่ชีแก้วหยั่งรู้..หมาเกิดเป็นลูก
เศรษฐี

 

กล่าวถึงคุณแม่ชีแก้วซึ่งมีความรู้ผาดโผน

จนหลวงปู่มั่นต้องสั่งห้ามไว้มิให้ภาวนา
 ต่อมา

เมื่อองค์หลวงตามาพักจำพรรษาที่ห้วยทราย

ท่านได้หาอุบายแก้ภาวะจิตของคุณแม่ชีแก้วจน

ผ่านเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมที่ห้วยทรายนั่นเอง


คุณแม่ชีแก้วได้ติดตามดูแลโยมแม่ขององค์-

หลวงตาตั้งแต่วันบวชที่บ้านตาดและตามมาพัก

จำพรรษาที่สถานีทดลองฯ
 แห่งนี้ด้วย
 องค์-

หลวงตาได้เล่าความรู้พิเศษของคุณแม่ชีแก้วที่

จันทบุรีไว้เช่นกันว่า


“...เรานึกถึงหมาตัวหนึ่ง

ที่อยู่สถานีทดลองฯ
 มันมีหมา


๓
 ตัว
 ไอ้ช้าง ไอ้สิงห์ 

ไอ้แพะ
 มันมักจะมาวัด

อยู่เสมอ
 คือเจ้าของที่

เขาถวายที่
 เขาเข้าวัด

เขา้วาเสมอ
มนักม็า
 

กับเจ้าของ
 (ชื่อยายลุ้ยเป็นพี่สาวหลวงปู่เจี๊ยะ)


ครั้นต่อไปเจ้าของไม่มาเขาก็มาเอง
 ..
 ทาง

จงกรมเรานี้เขาไม่ผ่าน
 เวลาเขามาทางจงกรม

เขาจะเดินเลาะไปนู้น
 ไปสุดหัวจงกรมเขาถึงจะ

วกกลับมา
 เขาไม่เคยผ่านทางจงกรม
 ไอ้ช้างนี่

สำคัญกว่าเพื่อน
มันน่ารักทั้งสามตัวแหละ
..


มีแปลกอยู่
 แม่ชีแก้วแกสำคัญอยู่นะ
 แก
 

ก็พูดอยู่อย่างนี้แหละจะว่าไง
 พูดด้วยญาณ
 

หยั่งทราบ
 แน่นอนอยู่ๆ
 แกก็พูดว่า
 ‘โอ๊ย น่า

เสียดายนะ ไอ้ช้างนี่ไม่นานจะตาย แต่ตายแล้ว

ก็ไม่ ไปต่ำละ จะไปเกิดกับเศรษฐีในกรุงเทพฯ

ตายแลว้มนัจะไปเกดิเปน็ลกูเศรษฐีในกรงุเทพฯ’ 

นั่นบอกแล้วนะ
 ไอ้ช้างนี่มันก็มากับเพื่อน

ฝูงอยู่ธรรมดานั่นละ
 มันก็มาหากินอยู่นี้ละ
 น่า

สงสาร
 แกพูดอยู่อย่างนี้
 นั่นละญาณเห็นไหม

ล่ะ
 หยั่งทราบแน่นอนเลย
 บอกว่าน่าสงสาร


มันมาหากินอยู่กับหมู่กับเพื่อน
 ๓
 ตัว
 นี่ไอ้ช้าง


แกชี้มืออย่างนี้นะ
 น่าสงสาร
 ไม่นานมันจะตาย


แล้วจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงเทพฯ
 ไม่ต่ำ

แหละว่างั้น
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‘อู๊ย นิพพานหนองสำเร็จมันนิพพานขี้หมู

ขี้หมา มันขึ้นนี้แล้วมันสง่าจ้าขึ้นมาเลย โถ 

นิพพานนั้นสู้ ไม่ได้เลย’ 

แน่ะเห็นไหมล่ะ
อย่างนั้นละ
 ไม่ได้ปฏิเสธ

นะ
ก็บอกว่าให้ทำอย่างนี้ๆ
แข่งนิพพานนั้นแล้ว

จะรู้เอง



พอแกพิจารณา
 แกเอาจริงจังนะ
 เราว่า

อะไร
 เพราะแกจะลงเต็มที่เลยกับเรา
 พอเห็น

อันนี้แล้ว


‘โอ๋ย นิพพานเรามันนิพพานอะไรก็ไม่รู้’  

นี่ละผู้หญิงคนนี้
 ทีนี้มีพระองค์หนึ่งชอบ

คุยชอบจะเก่งๆ
อยู่งั้นละ
ลักษณะบ๊งเบ๊งหน่อย


ไปที่ ไหนก็อยากให้เขายกตัวว่าดี
 นิสัยมักเป็น

อย่างนั้น
 เรารู้นิสัยแล้ว
 แกอาจไม่รู้ยิ่งกว่าเรา


เพราะเคยสมาคมกันมามากต่อมากแล้วกับ

พระองค์นี้
 ไม่ระบุชื่อแหละ
 พระองค์นั้นก็ ไป

บ้านโยมทองแดง
 บ้านแกอยู่กลางทุ่ งนา
 

หลังเดียวห่างๆ
 กึ๊กกั๊กไปถึงแก
 พอขึ้นไปก็
 

นั่งภาวนา
 ไปคุยโม้โอ้อวด
 ก่อนจะนั่งภาวนาก็

บอกแกว่า
 ‘เอ้า! โยมทองแดง มานั่งภาวนากัน 

นั่งภาวนาแข่งอาจารย์ นั่งภาวนาแข่งอาจารย์

มหาบัวดูหน่อยเป็นยังไงว่ะ’ 

ปากบ๊งเบ๊งละท่านองค์นี้
 แกกับเราเป็น

ยังไงกันแกก็รู้นี่นะ
 นี่ละแกโกรธตรงนี้ถ้าว่า

โกรธนะ
‘อาตมาก็จะนั่งนี้’ 

พระนั่งพักบน
 โยมคนนี้นั่งอยู่ข้างล่างก็

นึกว่า
 เอ้า
 นั่งภาวนาแข่งอาจารย์มหาบัว
 คือ

พระนี้หยิ่งอย่างนั้นตลอดพระน่ะ
 พอพระว่า

อย่างนั้น
โยมคนนี้ก็นึกในใจ
‘โถ เราเคารพท่าน

สุดหัวใจเรา แล้วทำไมถึงให้ภาวนาแข่งอาจารย์

มหาบัวล่ะ’ 

คือนิสัยพระองค์นี้ปีนอยู่เรื่อยๆ
 นิสัยของ

แกเป็นอย่างนั้น
 พระองค์นั้นพูดเสร็จก็นั่ง

ภาวนาทันที
 โยมทองแดงแกก็นั่งจีบหมากที่จะ

เอามาถวายเราในตอนเช้า
 แกคิดว่า
 ‘พระ

อาจารย์องค์นี้ดูถูกอาจารย์เรา พูดคำไหนมีแต่

ขวางอาจารย์ของเรา อวดเก่งกับอาจารย์ของ

เราตลอด เป็นยังไงพระองค์นี้จะเก่งขนาดไหน 

ท่านเก่งจริงๆ หรือ เราจะทดลองดูหน่อย จะ

ดัดนิสัยอาจารย์องค์นี้ ให้เห็นประจักษ์สักหน่อย

น่ะ เอะอะจะให้เป็นคู่แข่งกับอาจารย์ของเรา

อาจารย์มหาบัว ท่านเก่งขนาดไหนเราจะลองดู’ 

บทเวลาจะตายก็เป็นอย่างว่าจริงๆ
 สัก


๓-๔
วันมั้งหลังจากแกพูด
มาหากินอยู่กับเพื่อน

สามตัวเขา
 เขาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรละ
 แกพูด

อย่างนี้จะให้ว่าไง
 แกพูดพระฟังทั่วหน้ากัน
 ..


ไม่นานปุบปับตายจริงๆ



‘โอ๊ย ไปแล้วตายแล้ว ไอ้ช้างตายแล้ว 

เป็นยังไงไปเกิดที่ไหน ไปที่นั่น.....’  

ว่างั้น
อย่างนั้นแล้วแกแม่นยำมาก
ญาณ

ของแกเรื่องหยั่งทราบ…”


กระแสจิต..โยมหริ่งโยมทองแดง
 

อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านพักทาง

จันทบุรีเกี่ยวกับกำลังกระแสจิตของคน
ดังนี้


“...เท่าที่เด่นมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องคนจะ

มาทำบุญทำทานนี้รู้สึกเด่น
 มันมาผ่านจิตใจ

ของคน
 กระแสของจิตมันเป็นเหมือนคลื่น

อากาศ
 อย่างไรไม่รู้นะ
 เหมือนคลื่นวิทยุออก

อากาศ
นี้เป็นไปตามนิสัยของคน
..


กระแสจิตนี้แรงไม่ใช่เล่น
 ถ้าเพ่งแรงไป

แรง
 ถ้าเพ่งเบาไปเบา
 แผ่ซ่านชุ่มเย็นไปหมด


พอพูดอย่างนี้ก็ ให้นึกถึง
 “โยมทองแดง อยู่

จันทบุรี”
 ลูกศิษย์ของเรานี่แหละ
 เขามาดูถูก

อาจารย์
 ลูกศิษย์เราเป็นผู้หญิง
 แกภาวนาเก่ง

ไม่ใช่เล่นนะ
 ที่ว่าแกนั่งอยู่ศาลาที่สถานีทดลอง

จันท์ฯ
กระแสจิตของแกแรงมาก
แกเคารพเรา

สุดหัวใจ


เราบิณฑบาตมา
 แกเป็นนิสัยปากเปราะ

หน่อยไม่ค่อยเก็บความรู้สึก
 เป็นอย่างไรรู้

อย่างไรว่าอย่างนั้นเลย
 โยมทองแดงแกก็เป็น

ความจริงของแกทางหนึ่งเหมือนกัน
 แต่ปาก

เปราะ
 ‘จะตีปากเอานะ’
 เราว่า
 ผู้นี้เรียกเรา

ท่านอาจารย์
ผู้นั้นเรียกท่านพ่อ
พอดีเราเดินมา

ศาลาหลังเล็ก
 ศาลาก็ทำพอได้พักเท่านั้น
 พอ

เราเดินเข้ามา
ว้ากวี้กขึ้นเลยนะ


 ‘ โอ๊ย ท่านอาจารย์ ดูซิ ทำไมท่าน

อาจารย์รัศมีสง่างามหมด ครอบมาเลย แผ่มา

หมดเลยเห็นไหม’ 

‘รัศมีรัดสะหมาอะไรเป็นบ้าหรือ เดี๋ยวตี

ปากเอานะ’
 เราว่าอย่างนี้
 นิ่งเงียบเลย
 นั่นละ

บทเวลาแกจะพูด
แกปากเปราะ


‘ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ’  

‘เป็นก็จะเป็นอะไร’  

ว่างั้นแหละเรา
 เราก็ ไม่ลืม
 แกเลยนิ่ง


เป็นอย่างนั้นคนนี้
 แกภาวนาดีทั้งคู่แหละ
 โยม

ทองแดงบ้านแกอยู่ทางหนองสำเร็จ
 ห่างจาก

วัดไปประมาณกิโลกว่า
 เราเคยไปบ้านแก
 แก

นิมนต์ไป
ไปแกก็พูดปากเปราะอย่างว่า



‘นี่ท่านอาจารย์ เห็นนิพพานแล้วนะ’ 

‘นิพพานเป็นยังไง’ ‘อู๊ย นิพพานสง่างาม

มาก อยู่ทางหนองสำเร็จ’ 

แกชี้ขึ้นฟ้าไปนู้นละ
 คือแสงสว่างของแก


แกตื่นเงาตัวเอง
 แต่เราไม่ได้บอก
 เฉย
 ..
 คือ

นิสัยแกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แปลกๆ

จากนั้นมาเล่า
เรา

ก็ ให้พิจารณาอย่างนี้ๆ
 เพื่อจะได้เห็นนิพพาน

ชัดเจนมากขึ้น
 เราว่าอย่างนี้
 เราไม่ได้ปฏิเสธ

นะแกว่าอะไร
 เราเลยบอกว่าให้พิจารณาอย่าง

นี้ๆ
 จะได้เห็นนิพพานสง่างามยิ่งขึ้นกว่านั้น

 

นั่นก็ว่างาม
แต่ให้พิจารณาอันนี้เข้าไปเพื่อเสริม

กันแล้วจะได้เห็นงามยิ่งขึ้น
 แกก็จำเอาไว้เลย

แล้วก็ทำ
อีกสองวันแกก็ไปหาเรา
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แกนั่งอยู่ข้างล่าง
 พระองค์นี้ก็นั่งภาวนา


พอแกคิดอย่างนั้นแล้วก็เพ่งกระแสจิตในขณะที่

มือกำลังจีบหมาก
 กินหมากอยู่
 พอแกกำหนด

จิตดีแล้วก็กำหนดเป็นไฟ
 เพ่งเอาธาตุไฟเผา

พระองค์นั้น
 ใส่จี้เข้าไปก้นเลย
 ดีดผึงเลยเทียว

นะ
จนกระโดดตกตูมลงมาจากที่นั่งภาวนา
ร้อง

เสียงดังบ๊งเบ๊งขึ้นเลยว่า


‘ทำไมทำรุนแรงอย่างนี้ โยมทองแดง

ทำไมกำหนดไฟเผาอาตมา’ 

แกว่า
 ‘เผาอะไร ฉันก็นั่งอยู่ธรรมดานี้ 

กำลังนั่งจีบหมากอยู่’ 

ดีดผึงเลยจริงๆ
 นะ
 โดดตกตูมเลย
 เผา

อย่างแรง
 แกว่าอย่างนั้น
 นั่นเห็นไหมกระแส

ของจิต
นี่ละอำนาจของจิต
กระแสของจิต
เผา

เสียจนพระโดดตกลงมา
 ทำไมทำรุนแรงเอาไฟ

มาเผากัน
เผายังไงไม่รู้ละ
ดุใหญ่เลย


แกว่า
 ‘เห็นไหมอยากเก่งกว่าอาจารย์เรา

นัก แล้วไม่เห็นเก่ง เพียงถูกไฟเท่านี้ก็โดดแล้ว 

อาจารย์เราไม่เห็นโดด ถ้าเก่งกว่าอาจารย์  

มหาบัวของเราจริงๆ ก็ ให้รู้ซิดับไฟดับยังไง 

เรื่องภาวนาดับกันได้นี่ ไม่เห็นดับได้มีแต่บ๊งเบ๊ง

โดดผึงออกมา นี่แสดงว่าใช้ ไม่ได้ อยากมาคุย

โม้กับอาจารย์เรา’ 

แกมาเล่าให้เราฟังทีหลัง
 แกปากเปราะ

คนนี้
 คือแกคงทดลองเราพอแล้วแหละ
 แต่เรา

มันเฉยไม่เคยสนใจ
 โยมทองแดงแกถือเราเป็น

อาจารย์
 เคารพเรามากที่สุด
 ขบขันดีเหลือเกิน


พระองค์นั้นมาคุยเหยียบเรา
ลูกศิษย์เราซัดเสีย

ก่อน
(หัวเราะ)
นี่ละอำนาจของจิต
พลังของจิต


โยมทองแดงนี้กำหนดให้รถหยุดก็ได้
 พูดอย่าง

ตรงไปตรงมาแน่นอนเลย
 รถจะวิ่งขนาดไหนก็

วิ่งเถอะ
 กำหนดปั๊บนี่หยุดเลยไปไม่ได้
 กำหนด

ให้หยุดๆ
 เลย
 เครื่องยนต์กลไกพอกำหนดปั๊บ

หยุดเลย
อย่างนี้ละกำลังของจิต
..



โยมทองแดงแกบอกว่ารถ

นี้จะให้หยุดเมื่อไรหยุดได้เลย


กำหนดปั๊บใส่นี้หยุดกึ๊กเลยไป

ไม่ ได้
 จนเจ้าของเขางงเขา

มองหน้าเรา
คือแกเคยมาแล้ว

ละเรื่องเคยแต่ไม่พูดเฉยๆ
รถมัน

กระแทก
 แต่ก่อนทางไม่ ได้ลาดยาง


เป็นหินลูกรัง
 รถมันกระแทก
 แตงอยู่ใน

ตะกร้าของแกตกออกเรื่อย
 แกเก็บเข้าเรื่อย


แล้วกระแทกตกออกไปเรื่อย
 มันเป็นยังไงรถ

คันนี้
 แกนึกในใจ
 แกกำหนดใส่รถให้รถไปช้าๆ


คือแกจะขนแตงของแกขึ้น


‘เอ๊ รถนี้มันเคยไปเร็ว ทำไมมันถึงไป

อย่างนี้เหมือนเต่า’ 

เขาว่างั้น
 เขาว่าของเขาเอง
 รถมันค่อย

ไปเอื่อยๆ
เร่งเท่าไรๆ
มันก็ไม่ไป
มันเอื่อยๆ
แก

ก็ขนแตงแกใส่ตะกร้า


พอแกขนแตงแกเสร็จแล้วแกก็หยุด
 ทีนี้

รถเขาก็วิ่งปึ๋งๆ
 เอา
 รถกระแทกอีกตกอีก

ตูมตามๆ
อีก
แกกำหนดอีกให้รถช้าอีก


‘เอ๊ รถคันนี้ทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้’ เขาว่า

งั้น
 ทีแรกเขายังไม่สงสัยแก ‘รถคันนี้ทำไมเป็น

อย่างนี้ เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้า ธรรมดาวิ่งเร็ว เร่ง

ขนาดไหนก็ได้ แต่วันนี้ทำไมเร่งแล้วก็ยังเอื่อยๆ 

มันเป็นยังไงรถคันนี้’ 

พอแกเก็บแตงเสร็จแล้วแกก็ปล่อย
 รถก็

บึ่งไปเรื่อยๆ
 พอรถวิ่งไปกระแทกอีกแตงตกอีก


เก็บอีกๆ
 แกกำหนดจิตใส่อีก
 สุดท้ายเขาเลย

มองหน้าแก
‘เหอ เป็นยังไงหรือยายให้รถหยุด’ 

‘อ้าว ก็ฉันนั่งอยู่บนรถจะให้รถหยุดยังไง 

มันก็ขึ้นอยู่กับแกแหละ’ ‘ใช่เหรอ..??’ 

สุดท้ายเขาเลยจ้องดูแก
 เขาแน่ใจว่าเป็น

ยายคนนี้แหละเพราะมันหลายหนกว่าจะไป

ถึงที่ลง
 รถวิ่งเอื่อยๆ
 แล้วหยุด
 บางทีหยุด

จนกว่าแกจะเก็บแตงเสร็จ


พอวิ่งทีไรรถกระแทกแตงตกออกไป

อีก
 เก็บอีกอยู่งั้น
 แล้วกำหนดจิตให้รถ

หยุดอยู่เรื่อย
จนกระทั่งเขาจับได้
‘โฮ้ คง

เป็นยายคนนี้แหละทำให้รถหยุด’ 

‘อย่ามาหาเรื่องนะ’
 แกว่า
 แกขับ

ไม่ดีเอง
 แกว่างั้น
 ความจริงแตงเราตก

เราเก็บแตง
 ก็เลยกำหนดไม่ให้รถมันวิ่ง

เร็ว
 บางทีกำหนดให้มันหยุดมันก็หยุด


หลายครั้งหลายหนเขาก็เลยงง
 สุดท้ายก็

มองมาหาเรา
 มองมาหาแกนะ
 พอแก

เก็บแตงเสร็จก็บอก
ไปซิรถ
มันก็ไปเรื่อย

ของมัน
สักเดี๋ยวแตงตกอีก
 เอาอีกอยู่งั้น


นี่พูดถึงเรื่องแกกำหนดให้หยุด
 หยุดได้

จริงๆ
 แกแน่นอนมากแกบอก
 เรื่อง

เครื่องยนต์กลไกกำหนดให้หยุด
 หยุดได้

เลย
แกเล่า


ท่านอาจารย์ลี
ท่านอาจารย์ฝั้น
พลังของ

จิตใช้ ในทางนี้เก่งเหมือนกัน
 กำหนดให้หยุด


หยุดได้เลยๆ
เครื่องยนต์กลไก
นี่พลังของจิตมัน

ต่างกัน
..


อีกคนชื่อโยมหริ่ง (ชาวตราด)
 แกไปกนั

สองคน
 ภาวนาเก่งด้วยกันทั้งคู
่ คนนี
้ 

แกไม่ค่อยพูด
 ทุกสิ่งทุกอย่างแกรู้มากนะ
 คนนี้

ยิ่งมากกว่านั้นอีก
 ทีนี้แกไปเรากำลังเย็บผ้าอยู่

ที่กุฏิที่สถานีทดลอง
 แกขึ้นไปสองคนกับโยม

ทองแดง
 เราเย็บผ้ากับพระอยู่เฉลียงกุฏิเรา


‘มาทำไมกำลังเย็บผ้า ไม่รู้จักเวล่ำเวลา ยุ่งหา

อะไร’ 

เราว่าเท่านั้นแล้วเราก็หยุด
 แล้วก็เย็บผ้า

ของเราไปเรื่อยๆ
 แกนั่งนิ่งทั้งสองคน
 สักเดี๋ยว

ไม่นานนัก
 เราไม่พูดด้วยนี่เราเย็บผ้า
 เขาดูเรา


เราจ้อเขาอยู่ตลอดเวลา
 ส่งจิตไปทีไรจ้อเราอยู่

อย่างนี้ตลอดเวลา
 เย็บผ้าท่านก็เย็บแต่จิตจ้อ

เราอยู่ตลอดเวลา
 ทีนี้เลยร้อน
 ร้อนทั้งคู่เลย
 รู้

ด้วยกันทั้งสอง
 นั่นเป็นอย่างนั้น
 สักเดี๋ยวแกก็

ลงไป
แกลงไปแกพูดขบขัน
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ก็ได้ประโยชน์
สำหรับผู้หญิงก็เด่นอยู่สองคน
 ..


โยมหริ่งจะพ้นได้นะ
 เพราะเข้าช่องแล้ว
 เข้า

ช่องจะไปแล้ว
 โยมทองแดงก็เหมือนกัน
 ตอน

นั้นยัง
 หากจะไป
 ถ้าลงเข้าจุดนี้แล้วพุ่งเลย
 ไม่

ถอย
 ..
 ส่วนนอกนั้นก็มีธรรมดา
 พระที่ ได้คติ

เครื่องเตือนใจมีอยู่เยอะ
 เราไปจำพรรษาที่

สถานีทดลองฯ...”


อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่สถานีทดลองฯ
 เช่น

กันแต่คนนี้เป็นโยมผู้ชาย
องค์ท่านเล่าไว้
ดังนี้


“...ที่จันท์ฯนี่ลูกศิษย์ก็มีหลายคนนะที่มีจิต

ประเภทนี้
ที่จันท์ฯนี้มีหลายคนอยู่
ผู้หญิงมีสอง

คนกับผู้ชาย
 ที่เราทราบชัดแล้วก็คือผู้นี้แหละ

คนหนึ่ง
 เรียกว่าสามคนก่อนก็ได้
 ที่ชัดเจนแล้ว
 

ผู้หญิงก็สองคน
 คนหนึ่งรู้ทั้งจิต
 จิตใครเป็น
 

ยงัไงๆ
 แกรูห้มด
 คนหนึง่ไมพ่ดูถงึ
 แตเ่รือ่งภมูจิติ
 

เหมือนกัน
 มีผู้หญิงสองคนกับผู้ชายคนหนึ่งที่

จันท์ฯ
ที่สถานีทดลองนั่นละ
..


โยมผู้ชายคนนี้แกมาพูดให้ฟัง
 ตัวแดงขึ้น

นะ
 แกโมโหให้ตัวเองนั่นแหละ
 คือแต่ก่อนแก
 

ไม่พอใจในการไปวัดไปวา
 เขามาชวนก็เคียด

โกรธแค้นให้เขา
 ‘ถ้าหากว่าชวนไปแล้วฆ่าเลย 

แกจะตามฆ่าเลย’
แกว่าอย่างนี้นะ


เวลานี้จิตแกลงแล้วเห็นจิตใจคนอื่น
 โยม

คนนี้นะอยู่ที่สถานีทดลองฯ
 ..
 แกมาเล่าให้ฟัง


เห็นจิตเห็นใจคน
ใครๆ
แกก็เห็น
เวลามันกำลัง

เมาหมัดกิเลสอยู่
 เขามาชวนไปวัดโกรธให้เขา

ทั้งวัน
 ว่าอย่างนั้นนะแกพูด
 พูดแล้วดูตัวแกตัว

แดงขึ้น
 แกโมโหให้แกเอง
 ไม่ได้โมโหให้ ใครละ


โมโหให้ตัวเอง
 แหม
 เวลามันหนามันหนาขนาด

นั้น
คือเวลานี้วางแล้วมองเห็นจิตคนอื่น...



(ทีนี้)
 ท่านสิงห์ทองเป็นพระขี้ดื้อ
 พอพูด

ถึงเรื่องรู้จิตใครต่อใคร
 ท่านคงคันฟันนะท่า


อยากให้เขาถาม
เขาไม่ถามก็เลย
(ถามเอง)..


‘ส่วนจิตของอาตมาพ้นหรือยัง’ 

‘จิตท่านยังไม่พ้นแต่ละเอียดมากสุด ไม่

เหมือนท่านอาจารย์นี่พ้นแล้ว’  

บอกชัดๆ
 เลย
 แกพูดหน้าตาเฉย
 ท่าน

สิงห์ทองหน้าซีด
 ไอ้เราจะหน้าบานหรือหน้าบึ้ง

ก็ไม่รู้ละ
แกว่าอย่างนั้นละแกเล่าให้ฟัง
...
เวลา

จิตใจแกผ่องใส
 แกเห็นจริงๆ
 เห็นจิตใจคนอื่น

เห็นจริงๆ...”


 

องค์หลวงตา (ถ่ายเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๐๐) 

‘โอ๊ย วันนี้นึกว่าจะไปดูท่านพ่อบัว ที่ไหน

ได้พอส่งจิตปั๊บท่านจ้อเราอยู่แล้ว ท่านไม่ได้เย็บ

ผ้า จิตท่านจ้อเราอยู่ตลอดเวลา ส่งทีไรจ้ออยู่

แล้ว อยู่ไม่ได้เรา กลัวท่านมาก เผ่นเลย’ 

มาดูทีไรท่านจ้ออยู่นี้
 เลยถอยจิตออกมา


พอจ่อเข้ามาทีไรท่านจ้อเราอยู่แล้ว
 ถึงสามหน


โอ๋ย
 ไม่ได้เดี๋ยวท่านจะเขกเอา
 เลยกราบมับๆ


เปิดหนีลงไปเลย
 พอตอนบ่ายๆ
 โยมหริ่งอยู่ๆ


แกหัวเราะคิกๆ
ขึ้นมาคนเดียว
ว่าจะมาดูใจเรา

ที่ ไหนได้เราดูแกอยู่แล้ว
 แกไม่ค่อยชอบพูด

อะไร
 นิสัยแกไม่ค่อยชอบพูด
 ไม่ปากเปราะ

เหมือนคนนี้
อยู่ๆ
แกก็หัวคิกๆ
ขึ้นมา


โยมทองแดงถาม
‘ป้าเป็นอะไร’ 

‘อู๊ย มันขบขัน เราว่าจะไปดูจิตท่าน โอ๋ย 

ท่านเย็บผ้าอยู่เหมือนไม่ดูไม่อะไร พอส่องจิต

เข้าไปทีไรท่านจ้อดูเราอยู่แล้วท่านจะตีหน้าผาก

เรา ท่านเย็บผ้าท่านดุเรา เลยกลัวใหญ่เลย 

เลยอยู่ ไม่ได้ต้องลงมา จ้องไปทีไรท่านจ้องเรา

อยู่แล้ว ก็เปิดเลยเท่านั้น โหย ท่านไม่ได้เย็บผ้า

นะจิตน่ะ มือท่านเย็บผ้า จิตท่านจ้องอยู่นี้ กลัว

ท่านก็เลยลงมา มันอดขบขันไม่ได้ เหมือนว่าจะ

ไปต่อยท่าน ที่ไหนได้หมัดท่านจ้ออยู่นี้แล้ว’ 

เลยลงมาหัวเราะกิ๊กๆ
นะ
อย่างนั้นละแก

รู้นะ
 แกไม่ค่อยพูดแหละ
พูดอะไรจริงอันนั้นนะ


แกพูดตรงไหนแน่ทุกอย่าง
แกกลัวมากกลัวเรา


ก็มีสองคนฝ่ายผู้หญิง
 คงเสียไปแล้ว

แหละ
 เพราะแก่กว่าเราทั้งนั้น
 โยมทองแดง

ตอนนั้นดูอายุ
 ๕๐
 แล้ว
 โยมหริ่งถึง
 ๖๐
 กว่า

แล้วแหละ
คงเสียไปหมดแล้ว



มีสองคนนี่ละภาวนาดีอยู่
 โยมหริ่งก็เก่ง

ทางภาวนา
 ดูใจคนนี่รู้หมดเลย
 เพราะฉะนั้น

แกมานั่งปั๊บจะมาดูใจเรา


แกภาวนาดีทั้งสอง
 คิดว่าจะผ่านได้ทั้ง

สอง
 เราดูเข้าวิถีแล้ว
 เข้าวิถีที่จะพ้น
 ไม่ถอย

แหละ
แตต่อนนัน้ยงั
ทางจงัหวดัจนัทฯ์มคีนหนึง่ 

ทางจังหวัดตราดก็มีคนหนึ่ง
 เป็นผู้หญิงด้วยกัน

ทั้งนั้น
 จากนั้นก็ไม่ค่อยปรากฏนัก
 ธรรมดาๆ


แต่สองคนนี่สำคัญอยู่มาก
 ไปอยู่จันท์ฯคราวนี้
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บันไดทางขึ้นเขา วัดพิชัยพัฒนาราม  

(วัดเขาน้อยสามผาน) 

วัดเขาน้อยสามผาน 

พักบ้านสามผาน
 

เมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้พาโยมมารดา

มาพักที่บ้านสามผาน
 อำเภอท่าใหม่
 จังหวัด

จันทบุรี
 (ขณะนั้นยังไม่เป็นวัด)
 แม้กระนั้น

ญาติโยมทางสถานีทดลองฯ
 ก็ยังได้ตามมาฟัง

ธรรมและนิมนต์ขอให้ท่านกลับไปอยู่เนืองๆ
 จน

บางครั้งเป็นเหตุให้ญาติโยมทางบ้านสามผาน

เริ่มรู้สึกอึดอัดอยู่ไม่น้อย
เพราะก็เคารพรักท่าน

เหมือนกัน
 ไม่อยากให้กลับไป
 อยากจะให้ท่าน
 

อยู่ที่นั่นนานๆ
 หรือหากเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่

ตลอดไปเลย



ในหนังสือประวัติหลวงปู่ฟัก
 สันติธัมโม


กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ว่า


พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม 

ก็บังเอิญถูกกับยาสมุนไพรของหมอที่นั่น
 จึง

เป็นอันต้องจากชาวจันทบุรีมาด้วยความอาลัย

ทั้งสองฝ่าย


เพราะเหตุที่ท่านไปจังหวัดจันทบุรี ใน

คราวนั้นเอง
 จากนั้นมาชาวจันทบุรีก็ได้ตามมา

ศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านที่วัดป่าบ้านตาดไม่

เคยขาด
 และท่านเองหากมีโอกาสก็จะไปเยี่ยม

พี่น้องชาวจันทบุรีอยู่เสมอเช่นเดียวกัน


สำหรับการเที่ยววัดกรรมฐานในจังหวัด

อื่นๆ
 ของภาคตะวันออก
 องค์หลวงตาได้เคย

กล่าวไว้เช่นกัน
 แม้มิได้ระบุช่วงเวลาที่แน่ชัด
 

ไว้ก็ตาม
 ท่านได้ยกเอาท่านพระอาจารย์เกิ่ง

 

อธิมุตตโก
 เป็นต้นเหตุแห่งกรรมฐานใน
 

จังหวัดชลบุรี
ดังนี้
 

“ท่านอาจารย์เกิ่งได้ลูกศิษย์ลูกหามาก 

เฉพาะอย่างยิ่ งฝ่ายพระอยู่ทางเมืองชลฯ 

ฆราวาสไมค่อ่ยม ี แตพ่ระมเียอะ ทา่นไปอยูต่น้ๆ   

บางพระ แถวนั้นแหละ จากนั้นขยายออกวัดวา 

เราไปเที่ยวหมดแถวนั้นตามหลังท่านไป สำนัก

ท่านอาจารย์เกิ่งๆ เราไปเที่ยวตามหลังท่าน .. 

เราไปเที่ยวทางโน้น ท่านไปก่อนหน้าแล้ว 

เบกิทางกวา้งขวางไวห้มด วงกรรมฐานเขา้ใจกนั  

พอสมควรแลว้ เราไปตามหลงั ทา่นอาจารยเ์กิง่  

เบิกทางก่อน สมชื่อสมนามที่ท่านเคยเป็น

อปุชัฌาย ์ญตัตปิุบ๊เปน็ธรรมยตุ ลกูศษิยห์ลวงปูม่ัน่   

เรียน ก.ไก่ ก.กา ใหม่ ตั้งใหม่เลย เป็นผู้ ใหม่  

เป็นลูกเขยใหม่ มันก็เข้มแข็งซิลูกเขยใหม่  

ใช่ไหมละ่ นสิยัทา่นดลูกัษณะทา่ทางนา่เกรงขาม” 

“...พอถึงช่วงเวลาที่หลวงตามหาบัวมา
 

จำพรรษาทีจ่นัทบรุ
ีณ
วดัชากใหญ
่อำเภอแหลม-

สงิห
์ก่อนหลวงตาจะกลับไปอุดรธานี
ผู้ ใหญ่ปิ๋น
 

ได้ ไปนิมนต์ท่านขึ้นมาพักบนเขาน้อยสามผาน

โดยมีพระอาจารย์ฟักซึ่งยังเป็นฆราวาสตาม

ผู้ ใหญ่ไปนิมนต์ด้วย


เมื่อท่านรับนิมนต์จึงได้พาคณะ
 รวมทั้ง

โยมมารดาของท่าน
 ขึ้นมาพำนักที่กุฏิชั่วคราว

บนเขา
สมความปรารถนาของผูน้มินต
์ ในครัง้นัน้
 

พระอาจารย์ฟักเป็นผู้ถือบริขารของหลวงตา
 

เอง
 พร้อมทั้งมาอุปัฏฐากรับใช้
 ครั้นรุ่งเช้าก็

คอยถือย่ามตามเพื่อนำทางว่าควรไปโปรด

ญาติโยมทางไหนบ้าง
 เพราะท่านเป็นคนใน

พื้นที่ย่อมรู้หนทางเป็นอย่างดี...”


พอดีในตอนนั้นโยมมารดาก็ป่วยมากด้วย

โรคอัมพาต
 จำเป็นจะต้องได้พากลับมาที่บ้าน-

ตาด
จังหวัดอุดรธานี
อีกทั้งโรคของโยมมารดา


