
376 377



376 377

องค์หลวงตามักมีเหตุได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสำคัญๆ ที่ต้องใช้เหตุผล  

ไหวพริบปฏิภาณและบารมีในการจัดการปัญหา และทุกเรื่องก็ผ่านพ้นไปด้วยดี   

เป็นที่ลงใจของทุกฝ่าย ทางด้านปัญหาธรรม องค์หลวงตาก็มีโอกาสได้สนทนา  

แก้ปัญหาธรรมขั้นละเอียดให้แก่พระสุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำนวนมาก    

จนถึงกับเคยได้รับคำยกย่องจากพระมหาเถระที่มีพรรษาสูงกว่าว่า   

“องค์หลวงตาเป็นอาจารย์ของท่าน” ด้วยเหตุนี้การแก้ปัญหาทั้งส่วนย่อย  

ส่วนใหญ่ในช่วงชีวิตของท่านจึงกล่าวขานได้อย่างสมบูรณ์แบบว่า   

องค์หลวงตาเป็นเสาหลักแห่งวงกรรมฐานสมัยกึ่งพุทธกาล
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เสาหลักกรรมฐาน

งานฉลองกึ่งพุทธกาล
  

เมื่อครั้งที่องค์หลวงตาจำพรรษาที่จันทบุรี

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ชาวจันทบุรีได้เล่าให้ท่านพ่อลี 

วดัอโศการาม ฟงัถงึการเทศนาขององคห์ลวงตา

ชนิดน้ำไหลไฟสว่างเลยทีเดียว ซึ่งแท้จริงแล้ว

ท่านทั้ งสองเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วตั้ งแต่  

หลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่ องค์หลวงตาเล่าว่า  

“…ท่านพ่อลีมีนิสัยเด็ดเดี่ยว อาจหาญ

ชาญชัยมากในการประพฤติปฏิบัติ และท่านเคย

เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่เริ่มแรกโน้น   

จนกระทั่งได้พลัดพรากจากกันทั้งหลวงปู่มั่น   

และท่านเองก็เคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ  

เท่าที่ได้สังเกตในเวลาทา่นไปกราบนมสัการ

หลวงปูม่ัน่ทีว่ดัปา่บา้นหนองผอื

นัน้ รูส้กึวา่หลวงปูม่ัน่ทา่นแสดง

อากปักริยิาเต็มไปด้วยความ

เมตตาอย่างมากมายเห็นได้

อย่างชัดเจน แม้ท่านจะไม่ได้

พกัอยูว่ดัปา่บา้นหนองผอืเปน็

เวลานานกต็าม แตส่ถานที่ให้

พั กสำหรับท่ านพ่อลี เรานี ้

ทา่นเปน็ผูส้ัง่เองวา่ให้ ไปจัดที่

นั่นๆ คือในป่านอกบริเวณ  

รั้ววัด ให้ท่านลีได้พักสบายๆ เพราะสงัดดีกว่าที่

อื่นๆ 

คำว่าที่นั่นๆ นั่นหมายถึงในป่าลึกๆ โน้น 

แล้วก็สั่งเราเองนี้ ให้เป็นผู้ ไปดูและจัดสถานที่  

ที่จะให้ท่านพัก หลังจากนั้นท่านยังตามไปดู

สถานที่พักนั้นอีกด้วย นี่ก็เป็นเหตุให้ประทับใจ

ไม่ลืม และการให้ โอวาทสั่งสอนใน ๒-๓ คืน  

ที่ท่านพักอยู่นั้น รู้สึกว่าประทับใจอย่างมาก  

ทีเดียว  

เพราะครบูาอาจารยท์ีเ่ปน็ลกูศษิยข์องทา่น

และเป็นที่เมตตาเป็นที่ไว้วางใจของท่าน นานๆ 

จะได้ ไปพบกับท่าน กราบนมัสการท่านครั้งหนึ่ง

และได้สนทนาธรรมกัน ท่านจึงได้สนทนากัน

อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มอรรถเต็มธรรม  

ทุกขั้นตอน ซึ่งยากที่จะหาฟังได้ในเวลาอื่นๆ 

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

องค์หลวงตากับสภาพวัดป่าบ้านตาดในอดีต 
วัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร 
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นี่ก็ เป็นเหตุการณ์ที่ ลืมไม่ ได้ เพราะ  

หลวงปู่มั่นนั้นแสดงอาการอันใดออกมาย่อม

เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความหมายที่จะยึด

เป็นคติได้ตลอดไป ไม่สักแต่ว่ากิริยาที่แสดง  

ออกมาเท่านั้น แต่เต็มไปด้วยความหมาย   

นี่ท่านพ่อลีก็เป็นลูกศิษย์องค์สำคัญองค์หนึ่ง

ของหลวงปู่มั่นเรา...” 

จากคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าท่านพ่อลี

รู้จักคุ้นเคยกับองค์หลวงตาตั้งแต่สมัยอยู่บ้าน

หนองผอืแลว้ 

ต่อมาเมื่อท่านเริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาด  

ได้ ไม่นาน ปีนั้นเป็นปี ๒๕๐๐ ครบกึ่งพุทธกาล 

ท่านพ่อลีจึงได้จัดเตรียมงานฉลองพระพุทธ-

ศาสนาขึน้ทีว่ดัอโศการาม จงัหวดัสมทุรปราการ   

ความตั้งใจของท่านพ่อลีในทีแรกคิดจะจัดงาน

นาน ๒ อาทิตย์ แต่ก็มีเหตุให้ขยายวันเพิ่ม  

ออกไป 

เป็นปกติธรรมดา เมื่อทำกิจการงานใด

ปัญหาในงานนั้นย่อมเกิดมีขึ้นไม่มากก็น้อยและ 

หากต้องอาศัยคนหมู่มากเข้าร่วมงานกัน  

ด้วยแล้ว การตกลงกันในงานเพื่อจะให้มีทิศทาง

เดียวกัน ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นมากยิ่งขึ้นไปอีก   

มิฉะนั้นปัญหายุ่งๆ พอให้รำคาญใจย่อมจะ  

เกิดขึ้นได้โดยง่าย แม้ในคราวจัดงานบุญครั้งนี้

ก็เช่นกัน  

พอเริ่ มงานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ ง   

ก็เริ่มมีปัญหาบางประการเกิดขึ้น คือจำนวน  

แม่ครัวมีไม่เพียงพอ ปัญหาเท่านี้

คงไม่ ใหญ่ โตอะไร แต่

เมื่ อขยายผลมากขึ้ น

ทำ ให้ เ กิ ดปัญหาอื่ นๆ   

อันเป็นกิ่งก้านสาขาตาม

มาจนเป็น เหตุ ให้ เกิ ด  

การโต้ เถียงกันในที่สุด

เนือ่งจากยังหาจุดลงตัวไม่ได้ งาน

ส่วนรวมจึงเกิดชะงักงันขึ้น กลายเป็นปัญหา

ใหญ่โต แม้จะมีพระภิกษุครูบาอาจารย์พยายาม

ไปพูดคุยช่วยแก้ปัญหา แต่ก็ยังไม่เป็นผลดีขึ้น

แต่อย่างใด บางทีอาจซ้ำร้ายลงไปอีก ดังนี้ 
บรรยากาศงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ณ วัดอโศการาม   

จังหวัดสมุทรปราการ 
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ภาพฝาผนังที่วิหารวิสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม   

ตอนสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) เสด็จมาประชุมเพื่อจัดงานฯ   

มีพระเถรานุเถระมาร่วมประชุมกว่า ๘๐๐ รูป 

“...อย่างวัดอโศการามระงับเหตุก็เรา   

มีงานฉลอง ๒๕๐๐ คนแน่นหมดเลย งานนี้  

จะให้มีอยู่สองอาทิตย์ ทำประมาณสัก ๖-๗ วัน

เรื่องราวก็เกิดขึ้น ยังไม่ถึงไหนเกิดเรื่องขึ้นแล้ว

ภายในวัด ยุ่งกันฝ่ายผู้หญิง แม่ครัวไม่พอบ้าง

อะไรบ้างยุ่งกัน อโศการาม นี่ก็ท่านพ่อลีล่ะ 

ท่านก็สั่งท่านอาจารย์เจี๊ยะนี้ละไปหาเราว่า 

‘บอกให้มหาบัวไประงับเหตุในครัวเดี๋ยวนี้ คน

อื่นไปแทนไม่ได้โดยเด็ดขาด ห้ามไม่ให้ใครแทน

เป็นอันขาด ให้มหาบัวเท่านั้นไป’ 

แล้วก็บอกให้ท่านอาจารย์เจี๊ยะไปหาเรา 

ให้เราไประงับเหตุการณ์ในครัว เราบอก ‘ไปหา

องค์อื่นไม่ได้หรือ’ 

‘ท่านห้ามเด็ดขาด ให้ท่านอาจารย์เท่านั้น

ไประงับเหตุการณ์ในครัว’  

‘โอ๊ย ทำไงอย่างนี้’ ‘ก็ท่านสั่งอย่างนี้จะ

ทำไง’ ตกลงเราก็เลยไป …” 

ดว้ยความจำเปน็เชน่นี ้ ทา่นจงึเขา้ซกัถาม

กับแม่ครั ว เพื่ อดู ว่ ามีปัญหาอะไรต้นสาย  

ปลายเหตุอย่างไร เมื่อเข้าใจเหตุผลแล้วท่านก็

ชี้ปัญหาและการแก้ ไขอย่างตรงไปตรงมา ดังนี้ 

“ . . . เราเอาอย่างหนักๆ เลยที เดียว   

เพราะมันไม่ลงกัน แม่ครัวมีแต่ เขาโค้งๆ   

ตัวใหญ่ๆ ตัวทิฐิมานะใหญ่ๆ ทั้งนั้นอยู่ ในครัว 

พออาจารย์เจี๊ยะพูดคำหนึ่งเขารุมมานี้หลงทิศ 

เมาหมัด พอทางนี้พูด ทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นเลย

นะ ฟาดอาจารย์เจี๊ยะ จนกระทั่งอาจารย์เจี๊ยะ

ได้มากระซิบกับเรา  

‘นี่ๆ ท่านอาจารย์เห็นไหมผมพูดอะไรไม่

ได้นะ’  

เราก็นิ่งเฉยฟัง บทเวลาเราจะพูด บอก

ตรงๆ เลย เราบอกชัดเจนเลย เอาอย่างเด็ด  

นี่นะ ไม่เด็ดไม่ได้  

‘เอ้า ให้พูดคนละฝ่าย ฝ่ายไหนจะพูด

เรื่องราวอะไรให้พูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย   

ฝ่ายหนึ่งให้นิ่ง ฝ่ายไหนจะพูดออกมา ทางนี้ ให้

เงยีบหมด พอทางนัน้เสรจ็เรยีบรอ้ย เอา้ ทางนี้  

พูดทางนั้นให้เงียบๆ’  

ท่านพ่อลี องค์หลวงตาและคณะสงฆ์บิณฑบาตในงานฯ 
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ภาพฝาผนังจำลองบรรยากาศในงานฯ 

 

 

ศาลาทรงธรรม วัดอโศการาม ที่ใช้ ในงานฯ 

ครัวก็มีแต่เขาโค้งๆ พูดให้มันชัดๆ เสีย 

โอ้โหย ไม่ใช่เล่นๆ นะ นั่นก็เอาอีกแหละ เข้าไป

ก็ ใส่เปรี้ยงเลยเทียว นี่ก็ขบขันดีเหมือนกัน   

ทางนี้พูดทางนั้นจะแย็บออกมาไม่ ได้ ฟัดเลย 

เลยนิ่งหมด  

‘เอ้า ทางนี้มีอะไร เอ้า พูดออกมาให้หมด 

บอกให้หมด’  

พอหมดแล้ว ‘หมดแล้วเหรอ’ ‘หมดแล้ว’  

เอ้า ทางนี้ขึ้น ทางนี้เงียบ ทางนี้ก็เงียบ 

ทางนั้นขึ้นเต็มที่ๆ เราก็เอาทั้งสองเข้ามา

ประมวลกนั ไมเ่อามากละเอาเดด็เสยีดว้ย เราวา่  

‘เวลานีพ้วกเราทั้งหลายมากันในนามลูก-

ศิษย์ของท่านพ่อนะ เราไม่ได้มาในนามอาจารย์

ของท่านพ่อ เมื่อต่างคนต่างไม่ได้มาในนามของ

อาจารย์ท่านพ่อ เป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อด้วย

กันทั้งสองฝ่าย การมาทะเลาะเบาะแว้งอย่างนี้

มันเป็นการเสริมเกียรติท่านพ่อ หรือเป็นการ

เหยียบท่านพ่อลง เอ้าตอบ’  

นั่นขึ้นอย่างนี้นะ ขึ้นงี้เลย  

‘เวลานี้ท่านพ่อท่านไม่มีอะไรท่านนิ่งๆ   

ฟังเหตุการณ์ของพวกเราอยู่ ซึ่งกำลังกัดกัน.. 

วาสนาบารมีของท่านพ่อเป็นยังไง เราถึงมาทำ

อย่างนี้ .. เพราะเราทุกๆ คน ก็มาในนาม  

ลูกศิษย์ แล้วทำไมถึงจะปฏิบัติต่อกันไม่ได้ล่ะ? 

ทำไมถึงกระทบกระเทือนถึงท่านพ่อ หากว่า

ท่านพ่อมาว่าแบบนี้จะว่ายังไงล่ะ ท่านพ่อจะ  

ไม่พูดกี่คำนะ จะพูด ๒-๓ คำแล้วพวกเราจะแก้

ได้ ไหม? ..  

เอ้า นี่หากว่าท่านพ่อท่านดำเนินตาม

ความรู้ความเห็นของท่านแล้ว ท่านเตรียม

บริขาร ๘ เท่านั้น เดินผ่านพวกเราที่ เป็น  

ลูกศิษย์ทั้งหลายอวดอ้างตนเองว่าเป็นลูกศิษย์

ท่านพ่อๆ ทั้งวัดนี้น่ะ ท่านเดินผ่านมานี้ว่า 

อาตมาไม่มีวาสนาแล้วเวลานี้ มีลูกศิษย์เท่าไร  

ก็ไม่สามารถที่จะระงับ หรือจะส่งเสริมวาสนา

อาตมาได้ “อาตมาจะไปแล้วนะ อาตมาไม่มี

วาสนาบำเพ็ญพาลูกศิษย์ลูกหา พาทำงาน

คราวนี้ก็ไม่ ได้ อาตมาจะไปตามบุญตามกรรม

ของอาตมา”  

สะพายบาตรเดินผ่านออกไปนี้ เอ้า 

ทั้ ง ห มดนี้ ใ ค ร จ ะ ไ ป เ อ าท่ า น กลั บ คื น ม า  

ได้มีไหม เอ้า ว่าซิ ท่านก้าวออกจากวัดไปนี้ 

เอ้า ใครจะติดตามไปเอาท่านมาได้ ไหม? ถ้า

หากว่าพวกเราไม่รีบแก้ ไขตั้งแต่บัดนี้ .. ก็เวลา

นี้เหตุการณ์ยังอยู่ ในฐานะสมควรที่จะแก้ ไข

พิจารณากันได้อยู่ ในระหว่างลูกศิษย์ทั้งหลาย  

ที่จะคุยกันเพื่อส่งเสริมครูบาอาจารย์ แล้ว

ปฏิบัติกันไม่ได้เหรอ? ทำไมจะทำไม่ได้ แล้วจะ

ให้ครูบาอาจารย์ออกหนี ด้วยการว่าท่านมี

วาสนาน้อย ในขณะเดียวกันพวกเราวาสนา

เป็นยังไง ตอนนี้ท่านยังไม่ไป เราจะพิจารณา

ยังไง ไอ้เรื่องแม่ครัวเขาก็มาในนามเป็นลูกศิษย์

ทุกคน ไปโรงไหนๆ ติดต่อโรงไหนก็ได้แม่ครัว

ยากอะไร แตห่าครหูาอาจารยน์ีห้าไดง้า่ยๆ เหรอ’ 

ในครัวเรียบวุธ นิ่งหมดเลย เห็นโทษของ

ตวัเองหมด ยอมรบัตามเหตผุลของเราทกุอยา่ง 

ทีนี้ก็ลงพรึบเลย...” 

พอท่านพูดถึงจุดนี้ ก็ เหมือนเป็นการ

กระตุกเตือนใจให้ระลึกถึงบุญคุณท่านพ่อลี  

ที่อุตส่าห์เมตตาแนะนำสั่งสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดี

พอเป็นผู้ เป็นคนขึ้นมา ต่างมีแก่ ใจแข็งขัน  

ปัดปัญหาเหล่านั้นให้จางไป ไม่เห็นเรื่องขัดอก

ขัดใจเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่ากิจการ

งานของครูบาอาจารย์ ต่างขันอาสารับปาก

รับคำท่านขึ้นในทันที ดังนี้ 

“...คนนี้จะไปติดต่อครัวนั้น คนนั้นไป

ติดต่อครัวนี้พรึบเดียวเลย เพราะเห็นโทษที่ท่าน

จะเตรียมของออกมาเดินฉากหน้าไปนี่ .. ลงกัน

ทันทีเลย พอเรากลับออกมาแล้วประกาศ  

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

พระสงฆ์ที่บวชในงานฯ  

และเนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีอุโบสถ  

จึงอุปสมบทในเรือเรียกกันว่าสิมน้ำ 
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แม่ครัวนี้พรึบเดียว ยังไม่ถึง ๒ ทุ่ม ฟาด 

๒ ร้อยคนแล้ว พอ ๒ ทุ่มกว่า ๒ ร้อยกว่าคน 

พอ ๓ ทุ่ม มีถึง ๓ ร้อยคน พอ ๙ โมงเช้านี้

ออกมา ๓ รอ้ยกวา่ เรือ่งราวเรยีบไปเลยเพราะ  

เห็นโทษที่ท่านจะก้าวหนีจะเป็นยังไง อันนี้มัน

หนกัมากขนาดไหน มนัยอมมนัเหน็โทษเลยพรบึ  

เลย แมค่รวัเตม็เอีย๊ดเลยพอ เรยีบตัง้แตน่ัน้ไมม่ ี 

เรื่องกันเลย จนกระทั่งท่านได้ขยายงานออกไป

อีกเป็น ๓ อาทิตย์ โดยไม่มีปัญหาขัดแย้งใดๆ 

เกดิขึน้ เรือ่งตา่งๆ กส็งบไปหมด เรยีบตลอดเลย .. 

นีเ่ราก็ไมล่มื เรือ่งราวเราละ่เขา้ระงบัเรือ่ง

ครวั จากนัน้แลว้เราเอาสองเรือ่งนีม้าประมวลกนั

ก็ใส่ตูมไปเลย เรียบร้อยไปเลย ก็อย่างนั้นแล้ว 

นัน่ละ่เรือ่งราวมนั จงึไประงบั ทา่นคงจะเหน็ผล .. 

ทา่นเลยขยายงานออกไปอกีเปน็ ๓ อาทติย ์

ทีแรก ๒ อาทิตย์ เห็นว่าเรียบร้อยแล้วทกุอยา่ง

ก็ใหเ้ลือ่นงานออกไปอกีเปน็ ๓ อาทติย ์แต่เราไป

ไหนไม่ได้นะ ท่านเห็นหน้าเราก็ว่า  

‘มหาบัวไปไหนไม่ ได้นะ ยังไม่เสร็จ...   

มหาบัวไปไหนไม่ได้นะ งานยังไม่เสร็จ’ 

ทา่นอาจารยล์กีบัเรามกัจะเปน็อยา่งนัน้ละ 

ก็เดชะอยู่ ไประงับที่ ไหนเรียบทุกแห่ง ไม่เคย

เหยียบหัวเราไปด้วยงานไม่สงบไม่เรียบร้อย

ไม่มี ไปทีไรก็เรียบร้อยทุกอย่าง อย่างวัด  

อโศการามก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย อันนั้นก็เรียบ

ไปเลย เป็นอย่างนั้น…” 

คงเพราะเหตุการณ์จุดนั้นด้วยส่วนหนึ่ง

เป็นผลให้ท่านพ่อลีสงวนท่านไว้ ไม่ยอมให้ท่าน

ไปไหนตลอดระยะงานฉลองครั้งนั้น และ  

เมื่อท่านพ่อลีเจอหน้าท่านครั้งใดมักจะพูดขึ้น

แบบคนสนิทคุ้นเคยเช่นนี้  

จากนั้นท่านพ่อลีก็พาท่านเดินไปดูที่นั่นที่นี่ 

ในตอนเช้าเวลาเลี้ยงอาหารกันบ้างหรือดูเรื่อง

อื่นๆ บ้าง ทำให้ทุกคนในงานครั้งนั้นเห็นถึง

ความเมตตาสนิทสนมที่ท่านพ่อลีมีต่อท่านอย่าง

เป็นกรณีพิเศษ 

 

พระเถรานุเถระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถ่ายภาพร่วมกัน

วันผูกพัทธสีมา ณ พระอุโบสถวัดอโศการาม   

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ 

 

(แถวนั่งจากซ้าย) หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต  

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์อ่อนสี 

(จ.อุดรธานี) หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

เจ้าคุณอ่ำ ภัทราวุโธ ท่านพ่อลี ธัมมธโร  

พระอาจารยแ์ดง ธมัมรกัขโิต พระปลดัศร ี(วดัมณชีลขนัธ)์ 

หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต 

 

(แถวกลางจากซ้าย) พระอาจารย์ไสว หลวงปู่หลวง 

กตปุญโญ พระอาจารย์สวด พระครูพรหมวิหาร   

พระอาจารย์เม้า ธัมมุตตโม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 

พระมหาสมจิตร (วัดควนจง) ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก   

หลวงปู่ถวิล จิณณธัมโม พระอาจารย์บุญมี ปัญญาปทีโป 

พระครูสัน (วัดป่าคลองกุ้ง) 

 

(แถวสุดท้ายจากซ้าย) พระครูธงชัย (วัดพุทธมงคลนิมิตร 

จ.นครสวรรค์) ไม่ทราบนาม พระอาจารย์ปทุม   

(วัดหนองบัว) พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม    

และพระใบฎีกาตุ๋ย 
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เหตุการณ์ระหว่างองค์หลวงตากับท่านพ่อลีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท่านเคยเล่าแบบขบขันเต็มที่ถึงความ

เชยของตัวท่านเอง ดังนี้ 

“…มันขบขันตอนที่ท่านป่วยมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุคคโลทหารเรือ (ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๒ 

เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า) นั่นละ เราไปเยี่ยมท่าน แล้วมันมีออดอยู่อันหนึ่ง 

(ออดสำหรับคนป่วยไว้เรียกแพทย์พยาบาลในยามฉุกเฉิน) เขาเอาวางไว้นี่ เราก็คุย ก็มันวางอยู่ข้าง

เรานี่ เราก็ ไปนั่งคุย คุยกับท่าน เห็นออดมันวางอยู่ เราไม่รู้ว่ามันเป็นออดนี่นะ 

มันขบขันดีนะ ขบขันตรงนี้ละ ตรงพระป่ามันเซ่อ ไม่รู้เรื่องอะไร ไปเห็นออดมันวางอยู่ มันติดอยู่

ข้างนี่ เราก็จับมา เห็นมันอ่อนๆ เราก็เลยบีบดูเสีย เราไม่รู้ว่ามันเป็นออดนี่นะ พอบีบทางนี้ มันก็ ไป

กวนพวกหมอและพยาบาลนี่นะ พวกที่อยู่ข้างล่างก็เลย โฮ้ เลยแตกฮือขึ้นเลย รุมขึ้นมา  

‘เอ๊ะ ท่านพ่อเป็นอะไร? เป็นอะไร?’ 

ท่านพ่อว่า ‘จะเป็นอะไร แล้วเป็นอะไรกันเนี่ย?’ ‘ก็ ได้ยินเสียงออดทางนู้น’ 

ท่านพ่อว่า ‘ออดที่ ไหนหน่ะ?’ 

ท่านก็ ไม่รู้ว่าเรากด มันขบขันตรงนี้ละ ไอ้เราเองยังไม่รู้นะ เขามาทางนู้นเราก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้  

คือออด เสียงออดมันไปกวนของเขา ก็เราบีบเล่นธรรมดา อ๊อดๆ นั่นซี เขาก็รุมขึ้นมา 

‘เอ๊ ท่านพ่อเป็นอะไร? ท่านพ่อเป็นอะไร?’ เขามาแบบตาลีตาลานนะ มาแบบรีบด่วนจริงๆ…  

ก็มันนุ่มๆ เรากดเล่น เราถามเขาว่า ‘หือ? อันนี้เหรอ? ที่ว่าได้ยินเสียงออด นี่อันนี้เหรอ?’ 

‘อันนี้แหละ’ ‘โอ๋ แล้วกันละ เราบีบเล่นอยู่นี้’ 

ท่านพ่อว่า ‘หุ้ย ทำไม่เข้าเรื่อง’ 

ท่านว่าอย่างนั้นนะ ท่านพูดเท่านั้นหละ ‘ทำไม่เข้าเรื่อง’ เขาก็แตกฮือลงไปละนะ พอรู้เรื่องว่า

เพราะอันนี้เอง เราว่า ‘โอ๊ย นี่กระผมแหละบีบเล่น นึกว่าอะไร ไม่รู้เรื่อง’   

ท่านพ่อว่า  ‘ดื้อไม่เข้าเรื่อง’ .. พอเขารู้เรื่องแล้วต่างคนต่างหัวเราะกันลั่น…” 

  

ขบขัน พระป่าเข้าเมือง มหาบัวเอ้า!พิจารณา
 

อีกครั้งหนึ่งที่วัดอโศการามแห่งเดียวกันนี้ 

มีการประชุมสงฆ์เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่ ง  

องค์หลวงตาก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ครั้งนั้น  

มีแต่พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์องค์สำคัญๆ 

ทั้งนั้น ทราบว่าระหว่างการประชุมซึ่งยังหา  

จุดลงเอยไม่ ได้นั้น ท่านพ่อลีได้บอกท่านให้

แสดงความคิดเห็นด้วย ถึงกับพูดในที่ประชุมว่า      

 “มหาบัว เอ้า ! พิจารณา” 

ด้วยความจำเป็นและเคารพท่านพ่อลี 

ท่านก็ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยและนิสัย

จริงจังเป็นพื้นเดิม การวินิจฉัยในเรื่องนั้นของ

ท่านจึงเป็นไปแบบเต็มเหนี่ยวเต็มเหตุเต็มผล 

และผลปรากฏว่า คณะสงฆ์ต่างเห็นดีและ

ยอมรับตามคำวินิจฉัยของท่านด้วยกันหมด 

วาระการประชุมที่มีลักษณะเหมือนว่าจะหาที่

จบลงได้ โดยยากก็

กลับกลายเป็นอัน  

ตกลงยอมรบัตามนัน้  

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ถึงใจ 

การประชุมสิ้นสุดลง

ได้ด้วยดี 

ความเมตตาที่

ท่านพ่อลีมีต่อองค์

หลวงตาอี ก เ รื่ อ ง

หนึ่งนั้น เป็นระยะที่

สุขภาพของท่านพ่อลีเริ่มไม่ค่อย  

ดีนัก ท่านพ่อลียังอุตส่าห์เมตตา

เขียนจดหมายด้วยตนเองมาถึง

ท่าน มีใจความโดยย่อว่า 

“ให้ท่านไปจำพรรษาที่วัด

อโศการามด้วย”  

แต่ในระยะนั้นท่านเองก็เพิ่ง

เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้นใหม่ๆ 

เช่นกัน อีกทั้งพระเณรที่วัดก็มีไม่

น้อย องค์ท่านจึงตอบกลับไปด้วย

ความเคารพว่า  

“ไม่สามารถไปจำพรรษากับ

ท่านพ่อลีได้” 

383

เมื่อคราวอาพาธท่านพ่อลี ธัมมธโร จัดทอดผ้าป่า  

ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๔ 
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นิสัยวาสนาเรื่องประสาน
 

การประชุมปรึกษาหารือกันในงานใด

ก็ตามไม่ว่าฝ่ายฆราวาสหรือสงฆ์มักมีทางเลือก

ที่เหมาะสมหลายทาง การตัดสินใจเลือกทางใด

ทางหนึง่ตอ้งกลา้หาญทีจ่ะยกเหตผุลอนัแนน่หนา 

และเป็นธรรม จะเป็นที่ลงใจแก่ทุกฝ่ายโดยง่าย 

ความกล้าหาญจริงจัง มีเหตุผล และเป็นธรรม

เช่นนี้เป็นคุณสมบัติเด่นขององค์หลวงตาจึง

สามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้

อยา่งนา่อศัจรรย ์ ดงัเชน่คราวหนึง่มกีารประชมุ  

หารือที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี 

เหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อเจ้าคุณ-

ธรรมเจดีย์พระอุปัชฌาย์ของท่ านถึ งแก่

มรณภาพแล้ว ที่ประชุมมีเรื่องปรึกษาปรารภ

เกี่ยวกับเรื่องเมรุและบริขารเครื่องใช้ของ  

เจา้คณุธรรมเจดยี ์ ผูร้ว่มประชมุมทีัง้เจา้คณะภาค 

เจา้คณะจงัหวดั พระเถระหลายรปู ฝา่ยฆราวาส  

ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและตัวแทน

หน่วยงานราชการอื่นเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ 

“...เช่นอย่างวัดโพธิ์ฯ นี่ประชุมกัน ๒ วัน  

ไม่เสร็จ เจ้าคณะต่างๆ มา ไปไม่ได้สองวันเต็ม 

เอากันอยู่สองวัน มีแต่เขาโค้งๆ นะ โอ้ พระ

ทะเลาะกนัไม่ใชเ่ลน่ๆ นะ เจา้คณะๆ ทะเลาะกนั 

พอวันที่ ๓ ท่านเจ้าคุณเลยเอาจดหมายน้อยให้

เณรถือมาแค่นี้ เพราะเป็นกันเองเรากับท่าน-

เจ้าคุณ ตั้งแต่เป็นมหาเปรียญด้วยกันมา   

จนท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาคอะไรๆ 

เรือ่ยมา เราคงเสน้คงวาหนาแนน่เปน็หลวงตาบวั  

ตามเดิม 

คือแต่ก่อนไม่มีรถ รถมันลำบาก ทางรถ

ไมม่ ี มเีปน็ทางลอ้ทางเกวยีนเสยี ถา้เปน็หนา้แลง้  

ก็มีแต่ทราย ต้องรถจี๊ปถึงจะไปได้ ถ้าเป็นหน้า

ฝนมีแต่ตมแต่ โคลน เราก็เดินไปเลย วันนั้น  

เณรเอาจดหมายน้อยมาแค่นี้ เดินมานะไม่มีรถ 

ไม่มีทางรถมา ท่านเจ้าคุณส่งจดหมายมาถึง  

เราว่า  

‘ขอนมินตท์า่นอาจารย์ไปดบัไฟวดัโพธิฯ์   

ให้ด้วย เวลานี้ ไฟกำลังโหมลุกไหม้วัดโพธิ์ฯ   

จะแหลกหมดวดัแลว้ มองเหน็แตท่า่นอาจารย์  

องค์เดียวเท่านั้น ขอนิมนต์ไปโดยด่วน’ 

เราไม่สบาย มีไข้เล็กน้อย เป็นไข้อยู่  

แต่เราก็ ไปเพราะเราเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่  

ที่ว่าประชุมตั้ง ๒ วันไม่เสร็จนี้อย่างไรกัน   

สิ่งที่ควรจะลงกันได้ทำไมไม่ลง เพราะเหตุผล

กลไกอะไร นีล่ะเปน็นำ้หนกัอนัหนึง่ เราจงึตอ้งไป 

สะพายบาตรไปเลยคนเดียวนะ แต่ก่อนไม่มีรถ 

เดินถึงวัดโพธิ์ฯ เลย จากนี้ถึงวัดโพธิ์ฯ เลย  

ฝ่ายอธิกรณ์เรียกว่าฝ่ายข้าศึกก็มีผู้ว่าฯ

เป็นผู้นำมา ทางฝ่ายวัดก็ทั้งวัด เอากันเสีย   

๒ วันไม่ลง เจ้าคณะภาคที่ ไหนมาประชุม  

ก็ไม่ลงกัน พอประชุมกันที่จะทำเมรุแล้วล้มๆ   

มีอยู่ ๒-๓ คนที่ว่าทำเมรุให้ล้มๆ อยู่ เรื่อย   

เป็นอธิบดีศาลอยู่ในนั้นคนหนึ่ง เกี่ยวกับผู้ว่าฯ  

อีกคนหนึ่ง แล้วใครอีก ๓ คนมาทำให้เมรุล้ม  

อยูเ่รือ่ยๆ ถา้วา่ประชมุเทา่นัน้ลม้ๆ ๓ คนทำใหล้ม้ 

ไปวันนั้นก็ซัดกันใหญ่เลย เอาเจ้าคณะไหนๆ   

มาชำระไม่ลง  

ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์เริ่มอาพาธตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ 

จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๐๕  คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราช

ได้ผ่าตัดก้อนนิ่วออก รักษาจนหายเป็นปกติแล้วเดินทาง

กลับวัดโพธิสมภรณ์ ต่อมาปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๕ 

ทา่นเริม่อาพาธอกีครัง้ คณะแพทยซ์ึง่ม ี ศ.นพ.อวย เกตสุงิห์ 

เป็นประธาน ได้นิมนต์ท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ศิริราช ท่านเดินทางเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๐๕ โดยมีองค์หลวงตาร่วมเดินทางไปด้วย ศ.นพ.อวย   

เกตสุงิห ์ ไดถ้วายการผา่ตดัถงุนำ้ด ีมกีอ้นนิว่ ๑๑ เมด็ อาการ  

ดีขึ้นเพียง ๓ วัน ต่อจากนั้นอาการทรุดลง จนกระทั่ง   

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ท่านได้มรณภาพด้วยอาการสงบ   

เมื่อเวลา ๑๕.๒๗ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช  

 (จากภาพ) ขบวนแห่ศพท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ 

(จูม พันธุโล) ผ่านบริเวณห้าแยกเมืองอุดรธานีไปยังวัด-  

โพธิสมภรณ์ โดยมีพิธีรับศพและบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่   

๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ 
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เราไมพ่ดูถงึเรือ่งราวที่ไมล่งเพราะอะไรละ เราเอา

ธรรมวินัยเข้ากางกับเรื่องราวนั่นใส่กันๆ เข้าไป

เลย บรรดาพระสงฆท์ัง้หลายกย็กมอืพรอ้มๆ กนั  

ลงเรียบร้อยเลย 

เราคนเดียวเราพูดกับคู่กรณีกัน ว่าอย่าง

นั้นเถอะ กรณีที่ ให้แตกกระจายๆ ไม่ให้ลงได้  

นะนั่น มัดกันไป ซัดกันไปซัดกันมา มัดกันเข้า 

สดุทา้ยกเ็ลยลงเรยีบรอ้ย ๔๕ นาท ี เราไมล่มืนะ 

ทีนี้พอเสร็จแล้วเราเหนื่อยก็นอนแผ่สองสลึง 

พวกนั้นก็เลิกกันไป พวกพระก็เข้าไปนวดเส้น  

ให้ เจ้าคุณอุดร นิสัยเรียบนะ เป็นนิสัยดุใคร  

ไม่เป็น พอนั่งอยู่ข้างๆ อย่างนี้เงียบๆ ละ นิสัย

ของท่านนั่นแหละ พูดขึ้นอยู่คนเดียวข้างๆ   

หมู่เพื่อนนี่ละ  

‘ถ้าใครอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารย์

ของเราให้มาดูเวลาขึ้นเวที’ 

พอว่าอย่างนั้นเราก็ขู่ว่า ‘ก็เรื่องราวมัน

เสร็จสรรพเรียบร้อยไปแล้วมาอุ่นกินหาอะไร 

มันเน่าเฟะไปแล้ว ท้องเสียท้องบูดไปหมดนี่น่ะ 

มาอุ่นกินหาอะไร เรื่องแล้วไปแล้ว’ 

ทดลองดูท่านจะออกกิริยาไหน กิริยาเก่า 

‘โอ๋ มันก็น่าอุ่นน่ากิน กินทั้งวันก็กินได้สบาย

เพราะมันมีรสมีชาติอยู่’ 

ทา่นกว็า่ของทา่นสบาย ขบขนันะ เราแหย ่ 

เราขู่ท่าน นึกว่าท่านจะมีกิริยาอะไรเหมือนเดิม 

เราก็เลยไป เลยตกลงมาเอาเจ้าคณะ  

วัดป่าบ้านตาดไปเลย ๔๕ นาทีเห็นไหมละ 

เรียบ ยอมรับทั้งสองฝ่ายด้วยความพอใจ พอ

ไปถึงก็เอากันเลย เราไม่ลืม ๔๕ นาที ใส่

เปรี้ยงๆ ดักนั้นดักนี้ซัดนั้นซัดนี้ สุดท้ายยอมรับ

หมดเลย เปน็อนัวา่หาทีค่า้นไม่ไดแ้ลว้ ยอมรบักนั  

ทั้งวัด ทั้งสองฝ่ายยอมรับด้วยเหตุผล นั่นเห็น

ไหมล่ะ  

นี่ละที่ว่าทำเมรุให้ล้มๆ ไปประชุมวันนั้น  

ก็ซัดกันเลยกับเรา ไปทีไรไปขู่พระ สามกษัตริย์

ใหญ่นี่ ในนั้นมีอธิบดีศาลคนหนึ่งด้วย ไม่ ใช่

นอ้ยๆ ละ ไมเ่คยโดนกนัจงัตอ่จงัใสก่นัเขา้ใจไหม 

บทเวลาเราเข้าประชุมขึ้นผางมา ทางนี้ก็ซัดกัน

เปรี้ยงเลย โอ๋ย ในที่ประชุมนี้เงียบกริบเลย

เวลาได้ซัดกัน อย่างนี้ละ 

ทางวดัรูส้กึวา่พรอ้มกนัหมดนะ เจา้อาวาส  

พูดกับพระผู้ ใหญ่ๆ ในนั้น วันนี้ท่านอาจารย์-

มหาบัวจะมาชำระเรื่องนี้นะ เราเองไปนิมนต์

ท่านมา ให้ฟังเสียงท่านนะทุกคน เท่านั้นละ

ท่านสั่งเอาไว้ ไปก็เอาเลย ประชุมปึ๊บขึ้นมาเลย 

เป็นอย่างไร เหตุผลกลไกอย่างไรไล่มาๆ เรื่อยๆ 

เข้าไป เราเอาหลักธรรมวินัยกางตลอด ไม่ได้

นอกเหนือไปจากหลักธรรมวินัย เอากัน ซักกัน

ไปซกักนัมา เอาไปเอามามแีตเ่ราคนเดยีววนันัน้ 

เราเป็นคนซักคนนั้น เหตุที่ ไม่ลงรอยเพราะใคร

เป็นต้นเหตุไล่เข้าไปหาผู้นั้น ซักกันๆ ๔๕ นาที 

ผู้ ว่าราชการจังหวัดไปกับฝ่ายนั้นละ  

ฝ่ายทำลาย ไม่ลง วันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด  

ก็มาๆ ดูว่าเป็นฝ่ายนั้น เป็นลูกศิษย์ของฝ่ายนั้น 

ฝ่ายไม่ลงใคร ไปก็เอาเลยละ ทีนี้ ใครก็คอย  

ฟังเสียงเรา เพราะเรื่องอะไรมันก็ ไม่เสร็จ 

ประชุมกัน ทีนี้ก็ฟังเสียงเรา เราก็ถามต้นเหตุ

เป็นอย่างไรไล่มาๆๆ เอาธรรมวินัยเข้ากางๆ 

ซดักนัเลย มดักนัเขา้เลย เอา พดูงา่ยๆ อยา่งนีล้ะ 

ซัดกันเข้า มัดเข้าๆ สุดท้ายแพ้ พอพูดอะไร  

‘เอา..ถ้าสงฆ์เห็นด้วยตรงไหนให้ยกมือขึ้น 

พรึบๆๆ เอา เจ้าของว่าอย่างไร เอ้าค้านมา’ 

เจ้าของเงียบ เป็นอันว่ายอมรับโดย  

ดุษณีภาพ นิ่งๆ เอาซักกันไปๆ พอซักกันไปถึง

จุดแล้วก็พอ เราลงจุดปึ๊บทางนี้ เอา นี้ผิดหรือ

ถูก ถ้าถูกให้ยกมือขึ้น พรึบๆ เลย เอากัน ๔๕ 

นาทีเรียบร้อย ซักกันอย่างหนักนะ  

นั่นละที่เจ้าคุณอุดรนิสัยท่านเรียบร้อย 

ท่านดุใครไม่เป็น ไอ้เรามันว่าหมาว่าแมวอยู่  

ในนี้หมด ทั้งกัดทั้งข่วน พอขึ้นเวทีก็ซัดกันเลย 

ผูว้า่ฯกน็ัง่อยูน่ัน่ เราเปน็คนซกั ไปๆ มาๆ สดุทา้ย  

ลงเลย เราสรปุเลยนะ เปน็ ๔๕ นาทนีะนัน่ซดักนั 

มแีตเ่รากบัเจา้ของคดทีี่ไมล่ง คอืขวางกนัอยูน่ัน่ 

เพราะเหตใุดเอาไลม่า ซดักนัไปซดักนัมา สดุทา้ย  

ลงทัง้ฝา่ยนีฝ้า่ยนัน้ เอา ถา้ไมล่งตรงไหนใหค้า้นมา   

ถ่ายเมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๐๙ อายุ ๕๓ ปี คณะสงฆ์กราบคารวะองค์หลวงตาและรับฟังธรรมบนศาลาวัดป่าบ้านตาด 
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ดุใครไม่เป็น เราก็อดหัวเราะไม่ได้ โอ้ นิสัยนี้ก็

เปน็อยา่งนี ้ ดคุนไมเ่ปน็ ไอเ้ราเปน็ฝา่ยด ุ เจา้คณุ  

ยังอยู่นี้ละทุกวันนี้ ดุท่านนึกว่าท่านจะขึ้นแบบ

ไหนไม่ขึ้นนะ ขึ้นแบบเดิม .. ท่านเจ้าคุณอุดร 

ชื่อสวัสดิ์ บวชเป็นลูกวัดโพธิ์ฯ มาแต่นู้นจน

กระทั่งป่านนี้ท่านดุใครไม่เป็นนะ นิสัยท่าน

เรียบมากทีเดียว ไม่เคยเห็นท่านดุใครเลย 

เรียบตลอด เราหาอุบายวิธีแหย่ให้ความโมโห

ท่านขึ้นบ้างไม่มี เรียบอยู่ตามเดิม .. 

นี่ละที่ว่าอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารย์

ของเราให้ท่านมาดูเวลาขึ้นเวที คือเวลาขึ้น  

เอาจรงิๆ นะเรา ไมม่สีงูมตีำ่ เอาธรรมกางเขา้เลย 

เอาธรรมกางเข้าไป ไล่เข้าหาธรรมๆ หาวินัย   

ที่อื่นขัดกับธรรมวินัยซัดกันตรงนั้นๆ นั่นละ 

ยอมรบักนัหมดทัง้วดัเลย คูก่รณกีย็อมรบั ผูว้า่ฯ

มาด้วยกันก็เงียบไม่มีว่าอะไรเลย คือเวลาขึ้น

มันไม่มีสูงมีต่ำนะ เอาธรรมวินัยออกกางแล้ว

ซดัไปตามนัน้เลย ทนีีก้ริยิาอาการทกุอยา่งมนักข็ึน้ 

นั่นละอย่างที่ว่าอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารย์

ของเราให้มาดูเวลาขึ้นเวที คือเวลาขึ้นเวทีมัน

ซัดจริงๆ เข้าใจไหมล่ะ เอาเปรี้ยงๆ เลย .. 

พูดเรื่องอธิกรณ์เรื่องอะไรนี้มักจะมีเสมอ 

มันจะเป็นนิสัยวาสนาอะไรไม่รู้นะ เราเข้าจุด

ไหนก็เป็นอันว่าเรียบลงไปทุกแห่ง ไม่ใช่ครั้งนี้ 

มีทุกแห่งใหญ่ๆ ทางภาคกลางก็เหมือนกัน   

มีใหญ่ๆ  ทัง้นัน้ แตก่เ็ดชะทกุครัง้ไมเ่คยพลาดนะ 

เรียบร้อยลงด้วยดี เป็นอย่างนั้นละ มันคงจะมี

นิสัยวาสนาอันหนึ่งประสานๆ ให้เรียบร้อยเป็น

ที่ลงใจกัน ยอมรับกัน ก็เรียบร้อยไปด้วยดีทุก

แห่งที่เราเข้าประชุมทีไร เป็นอย่างนั้นละ .. 

ไปที่ ไหนมักจะเป็นนะเรา มันจะมีนิสัย

วาสนาอยา่งนัน้ก็ไมท่ราบ คอืสว่นยแุหย่ไมม่เีลย 

แต่ส่วนประสานนี้มีเต็มหัวใจเต็มกิริยาอาการ

ทุกอย่างตลอดมา คงเป็นอานิสงส์อันนี้ละมัง .. 

มันก็เหมือนว่าจะมีวาสนาไปทางเรื่องประสาน

นะ มักมีเสมอ เรามักจะไประงับได้ทุกงาน ไม่มี  

งานไหนทีเ่ราไดเ้ขา้แลว้ ไดผ้า่นไปเฉยๆ ไมส่ำเรจ็  

ไม่เคยปรากฏ เข้าในงานไหนปั๊บเรียบร้อยๆ ไป 

เรามักจะมีนิสัยวาสนาทางนี้ เพราะนิสัยของ

เราชอบประสานนะ ทีย่แุหย่ใหแ้ตกไมม่ีในเรา .. 

ในวัดโพธิ์ฯ นี้มีเรื่องอะไรต้องเอาเราไป

ระงับนะ แต่เดชะนะ เรียบทุกท ี ไม่เคยข้ามหัว  

เราไป ไปตัง้กก๊ใหมต่อ่สูก้บัเราอกีอยา่งนี้ ไมเ่คยม ี  

พอลงแลว้หมอบ ยอมทัง้สองฝา่ย คูก่รณยีอมเรา 

มันคงจะเป็นวาสนาอันหนึ่งอยู่ คืออะไรก็ตาม

ระงบัอะไรเรยีบหมดๆ นะ อธกิรณ์ใหญ่ๆ  เราเขา้  

ปับ๊ เรยีบ .. ด ีรูส้กึวา่สายศาสนานีรู้ส้กึจะราบรืน่  

ดีนะ ไม่เคยมีอะไรเลยนะ ตั้งแต่เริ่มบวชมา  

จนกระทั่งป่านนี้ ไม่เคยมีอะไรมาขัดมาข้อง 

หรือเรื่องราวใดๆ มัวหมองไม่เคยมี มีแต่ระงับ 

ระงับเรื่องราวต่างๆ หรืออธิกรณ์ต่างๆ มักจะ

เด่นอยู่ เด่น อย่างวัดโพธิ์ฯ นี้เกิดเรื่องอะไร  

จะต้องมาเอาไป เอาเราไป เรียบเลยนะ .. 

จิตนี้ ไม่มีอับเฉา จ้าตลอดเวลา เรียกว่า

ภูมิใจ การตายของเราไม่มีวิตกวิจารณ์ ภูมิใจ 

คือมันจ้าอยู่ ในนี้ จึงว่าสมมรรคสมผลมาทาง

ศาสนา ทางโลกขัดๆ ข้องๆ ขัดๆ ข้องๆ เรื่อย 

ไม่สะดวกๆ เราก็เป็นคนจะว่าทิฐิก็ถูก มันไม่ลง

ใครง่ายๆนะ ถ้าหากว่าเหตุผลไม่ลงไม่ลงนะนี่   

นี่ถ้าเป็นทางโลกขัดๆ ข้องๆ เรื่อยมา พอทาง

ธรรมปั๊บติดเลย สะดวกจนกระทั่งป่านนี้  

หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ นำคณะสงฆ์เข้ากราบคารวะองค์หลวงตา 

วัดโพธิสมภรณ์ (ถ่ายจากหนองประจักษ์) 



386 387

จนปา่นนี้ ไมเ่คยมเีรือ่งมรีาวอะไรทางศาสนา 

นอกจากระงับดับเรื่องทั้งหลายเท่านั้น ที่จะ  

ให้เกิดเรื่องเกิดราวเราไม่เคยมี มีแต่ระงับ  

ดับเรื่องของสงฆ์ของพระมีเรื่อยๆ ไปเลย   

มมีากนะ มนักค็งจะสายบญุสายกรรมไปทางนีล้ะ 

ไปทางสายระงับดับเรื่องต่างๆ เพราะมันมาก

ต่อมากนะเรา ใหญ่แทบทั้งนั้นละ ระงับได้

เรียบๆ เลย ในตัวของเรารู้สึกจะทางด้าน

ศาสนาทางด้านธรรมะโล่งกว่ากัน ทางโลกขัดๆ 

ข้องๆ ตลอด ถ้าทางธรรมราบรื่นเรื่อยตั้งแต่

บวชจนป่านนี้ ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรที่จะได้

รับความหนักใจจากเราไม่เคยมี นอกจากเรา

ช่วยๆ ยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดโพธิ์ฯ 

เอ๊ มันก็แปลกอยู่นะ เดชะอันหนึ่งอยู่   

ไปเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์ใดไม่ว่าฝ่าย  

ปฏิบัติไม่ว่าฝ่ายปริยัติ รักทั้งนั้น นั้นรักเรา 

เมตตามาก ทางฝา่ยปรยิตักิเ็มตตามาก ทางฝา่ย  

ปฏิบัติก็เมตตามาก ยกตัวอย่างพ่อแม่ครู-

อาจารย์มั่นรักเมตตาอยู่ลึกๆนะ ไว้ใจ ทุกอย่าง

ไว้ใจ ถามนูน้ถามนี้อะไรๆ ถ้าอะไรที่ยังไม่ลงกัน

แล้วท่านมหาว่าอย่างไร ท่านถามมาแล้วนะ   

เอาเราเปน็ขอ้สรปุ ท่านมหาวา่อยา่งไร ทา่นวา่

อยา่งนัน้  ๆ พอวา่อยา่งนัน้เรยีบ เอาละ่ถกูตอ้งแลว้  

ตามทีท่า่นมหาพดู แนะ่อยา่งนัน้นะ ไมเ่คยคา้น   

ทางศาสนานี่โล่ง ทางโลกขัดๆ ข้องๆ เรื่อยไป 

ทางศาสนาปุ๊บเลย ทะลุๆ เลย .. 

คบค้าสมาคมกับครูบาอาจารย์เรียกว่า

เขา้ขัน้ดมีาก ทางฝา่ยปรยิตักิต็าม ครบูาอาจารย์

รกัทัง้นัน้ ทางฝา่ยปฏบิตัเิชน่พอ่แมค่รอูาจารยม์ัน่  

ไว้ ใจเลยทุกอย่าง ก็ดี เป็นผู้น้อยคอยดูแล

อุปถัมภ์อุปัฏฐากครูบาอาจารย์ผู้ ใหญ่ที่ท่าน

ไว้ใจๆ ...” 

บทสรุปของที่ประชุมคราวนั้นปรากฏว่า

ไม่มีใครคัดค้าน ทุกคนตกลงเห็นดีเห็นงามและ

เซ็นรับรองข้อยุติร่วมกันด้วยความเรียบร้อย 

พร้อมนี้ยังขอให้ท่านร่วมเซ็นชื่อเป็นเกียรติด้วย 

แต่ท่านก็ไม่ได้เซ็นชื่อแต่อย่างใดด้วยเหตุผลว่า 

“เราไม่ไดม้าเพือ่การลงเอาชือ่ แตม่าเกีย่ว  

กบัเรือ่งนีต้า่งหาก เมือ่วาระสงบเรยีบรอ้ย เราก็

พอใจแล้ว” 

ด้วยอุปนิสัยของท่านที่มีเหตุมีผล และ  

มีความจริงจังเด็ดขาด ไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใด  

หรือคนใดยิ่งกว่าธรรมนี้เอง องค์ท่านจึงมักถูก

ขอให้เปน็หลกัในการประชมุสำคญัๆ อยูเ่สมอ อกี

ทัง้การแสดงความคิดเห็นของท่านจะพยายาม  

หาจุดที่ถูกธรรมวินัย ดังนั้นเรื่องที่เป็นปัญหา

อยู่นั้นจึงมักไม่มีสิ่งกระทบกระทั่ง หากมีก็น้อย

ที่สุด แต่ก็ด้วยถือเอาเหตุผลและธรรมเป็นใหญ่ 

การประชุมครั้งสำคัญในที่ต่างๆ จึงยอมรับ  

ตกลงกันได้ง่าย และสงบเรียบร้อย  

นอกจากการประชุมที่ท่านเข้าร่วมวินิจฉัย

ดว้ยดงัไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ทา่นกย็งัมีโอกาส  

เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญๆ อื่นๆ อีกมาก เช่น 

ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร วัดป่าอุดม-

สมพร จงัหวดัสกลนคร วดัถำ้กลองเพล จังหวัด

หนองบัวลำภู เป็นต้น  

ที่ปรึกษาแห่งวงกรรมฐาน
 

ในระยะต่อๆ มา องค์หลวงตามักได้รับ  

คำรอ้งขอจากคณะศษิยท์ัง้บรรพชติและฆราวาส

อยู่เนืองๆ ขอให้รับเป็นประธาน ให้คำปรึกษา

แนะนำและตดัสนิใจในงานสำคญัตา่งๆ ทีม่แีงม่มุ

ปลีกย่อยมากมายอันเป็นเหตุให้มีเรื่องต้อง  

ถกเถยีงกนัอยูเ่นอืงๆ ครัน้เมือ่มปีระธานทีป่รกึษา

ทีเ่ดด็ขาดจรงิจงัและประกอบดว้ยเหตผุลอรรถ-

ธรรมเช่นองค์ท่านเป็นผู้ตัดสินใจร่วมอยู่ด้วย

แล้ว งานนั้นๆ มักผ่านไปได้อย่างราบรื่นทุกครั้ง

ทุกคราไป เป็นที่อบอุ่นเย็นใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  

ทุกฝ่าย  

ด้วยความเมตตาและเห็นถึงความจำเป็น

ดังกล่าว ทำให้องค์ท่านยอมเหน็ดเหนื่อยแบก

ภาระที่มาเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในเรื่อง

สำคัญๆ เสมอ อาทิ 

องค์หลวงตาเยี่ยมอาพาธหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท องค์หลวงตาในงานเผาศพหลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส 

องค์หลวงตารดน้ำศพหลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
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• เรื่องการจัดตั้งวัดกรรมฐานในจังหวัด

ต่างๆ ทุกภาค เพราะมีเจ้าศรัทธาอยากถวาย

ที่ดินท่านเป็นจำนวนมาก 

• เรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย การรักษา  

พยาบาลครูบาอาจารย์องค์สำคัญที่อาพาธหนัก 

• เรื่องงานพระราชทานเพลิงศพของ

ครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆ  

• เรือ่งการจดัตัง้พพิธิภณัฑแ์ละเจดยีสถาน

ของครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์องค์สำคัญๆ 

• ฯลฯ 

 งานศพครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงตามี

ความจำเปน็ตอ้งไดเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งมจีำนวนมาก 

อาทิ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ท่านพระ-

อาจารยส์พุฒัน ์สขุกาโม หลวงปูบ่ญุจนัทร ์กมโล   

ท่านพระอาจารย์สีทน สีลธโน หลวงปู่คำตัน 

ฐิตธัมโม หลวงปู่หล้า เขมปัตโต หลวงปู่สุวัจน์ 

สุวโจ ฯลฯ และงานอื่นๆ อีกหลายวาระดว้ยกนั 

ขอยกตัวอย่างเฉพาะงานศพหลวงปู่ฝั้นและ  

หลวงปูข่าวแตพ่อสงัเขปทีเ่ปน็เหตใุหอ้งคห์ลวงตา

ต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

“.. .พูดถึงเรื่องหลวงปู่ฝั้นท่านเมตตา 

เมตตามากอยูน่ะกบัเรา เอะอะกต็อ้งเกีย่วกบัเรา 

เกี่ยวกับเราอยู่เรื่อยๆ ท่านคงเห็นว่าหมาตัวนี้

มันกัดเก่ง มันเห่าก็เก่งกัดก็เก่ง เลยยุมันเรื่อย

ให้มันกัดเรื่อยซิท่า แล้วเรื่องศพของท่านก็

เรียบร้อยไปทุกอย่างไม่มีอะไร  

อันนี้ก็เอาเราไปเป็นหัวหน้าอีกเหมือนกัน 

เผาศพทา่นเราเปน็คนจดัแจงทกุอยา่ง คนมามาก

ต่อมาก รถนี้ ไปหาจอดตามอำเภอ ตามโรงร่ำ

โรงเรียนตามสถานที่ว่าง เขาเปิดทางให้พวก

อำเภอพรรณาฯทั้งอำเภอ เปิดทางให้หมดๆ   

ให้รถเข้าจอดได้หมดเลยเพราะรถมากต่อมาก 

นี่ เราไปเป็นหัวหน้างานอยู่นั้นไม่ ใช่เล่นนะ 

หลวงปู่ฝั้นเรารู้สึกหนักมาก .. 

ออกจากนั้นมาหลวงปู่ขาวอีก อันนี้ก็มา

โดนกันอีกแหละกับผู้ ใหญ่ กับดอกเตอร์เชาวน์

จะเปน็ใครไป มานีเ้ขากม็าขอใหเ้ราเปน็ประธาน

อีกแหละ เจดีย์หลวงปู่ขาว เราว่า ‘โอ๊ย เงินก็มี

แล้วนี่นะ เงินไม่อดไม่อยากพอแล้วทุกอย่าง   

จะให้เป็นประธานอะไร’ 

ทางดอกเตอร์เชาวน์พูด ‘โอ้ โห เงิน  

ไมส่ำคญันะทา่นอาจารย ์ ไมม่อีะไรสำคญัยิง่กวา่

ประธานนะ’ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ กราบคารวะศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร  

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๑ 

องค์หลวงตาในงานพระราชทานเพลิงศพ 

หลวงปู่ขาว อนาลโย 

<< องค์หลวงตาเคารพศพหลวงปู่ฝั้น  

 ในวาระเผาจริง 
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เราสะดุดกึ๊กวิ่งไปหาทางเจดีย์ของท่าน

อาจารย์ฝั้น เราก็เลยนิ่งยอมรับ…” 

ระยะต่อมาต่อเนื่องยาวไปจนเกือบวาระ

สุดท้ายขององค์หลวงตายิ่งมีความจำเป็น  

ตอ้งเขา้ไปเปน็ประธานในการดแูลอาการอาพาธ

และงานศพของพระสายกรรมฐานมากยิ่งขึ้น

ดังตารางในท้ายบทนี้ 

ไมเ่สรมิมลูนธิมิุง่สงเคราะหช์ว่ยเหลอื
 

องค์หลวงตาเห็นความลำบากของ  

พระกรรมฐานอาพาธเวลามารกัษาตวัในกรงุเทพฯ 

โดยเฉพาะในต่างจังหวัดสมัยก่อนการแพทย์  

ยงัไมเ่จรญิเทา่ทีค่วร ทา่นจงึยอมรบัและสนบัสนนุ 

“มูลนิธิพระอาจารย์มั่น” ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่

ส่งเสริมให้ม ี “มูลนิธิ” อะไรหากไม่มีเหตุผล  

ความจำเป็นจริงๆ องค์ท่านให้เหตุผลว่า 

ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 

“...เมื่อเร็วๆ นี้พระก็มาปรึกษาหารือแลว้  

มาขอเงินด้วย ปรึกษาหารือแล้ว ถ้าหากว่า  

เราเห็นด้วยก็จะขอเงินเรา แต่ตอนนั้นยังไม่ขอ   

รอไว้ก่อน จะทำบุญเลี้ยงพระแก่ ว่าอย่างนั้น 

พระแก่ ไม่มี ใครเหลียวแล ขาดคนเหลียวแล 

ช่วยตัวเองไม่ ได้ อยากทำมูลนิธิไว้สำหรับ  

พระแก่ มาปรึกษาครูบาอาจารย์จะเห็นว่ายังไง 

แล้วเงินก็ไม่มี ขึ้นแล้วเรื่องเงินก็ไม่มี พอพูด

ออกมานั้นปั๊บ ถึงมีก็ไม่ให้ ตอบทันทีเลย มันถึง  

จุดที่จะตอบแล้ว ตรงนั้น  

‘ถึงมีก็ไม่ให้ ผมไม่ส่งเสริม พระพุทธเจ้า  

มีมูลนิธิที่ ไหน พระอรหันต์ท่านเป็นสรณะของ

พวกเรา ทา่นมมีลูนธิทิี่ไหน ทำไมถงึเกง่กวา่ครนูกั 

ไม่มี ใครอุปถัมภ์ดูแล ตายด้วยลำพังตนเอง

อัตโนมัติ หรือ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเอง

เป็นที่พึ่งของตน ตายด้วยตนเองนั้นมันเลิศ  

มันประเสริฐตายไม่ได้เหรอ ทำไมจึงต้องไปหา

ทำมลูนธินิแิธะ ตอ่ไปนีม้ลูนธิจิะเตม็บา้นเตม็เมอืง 

มือจะล้วงเข้าไปในบาตรไม่ ได้นะ มูลนิธิจะตี  

ข้อมือเอา มูลนิธิเป็นใหญ่กว่าแล้วเวลานี้’ 

ว่าอย่างนี้แหละ บอกเราไม่เห็นด้วยและ

ไม่ให้ด้วย บอกตรงๆ เลย ‘เอ้า มันจะตายจริงๆ 

เพราะการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบนี้ ไมม่ีใครเหลยีวแล

ให้เห็นเสียทีเถอะน่า เดี๋ยวนี้ ไม่เห็น เห็นแต่

ความออ่นแอของพระเตม็บา้นเตม็เมอืง เหน็เตม็

ไปหมดอยา่งนีน้ะ่ ความชว่ยตวัเองดว้ยการประพฤติ  

ปฏิบัติ ตายลงไปแล้วเหมือนหนูตัวหนึ่งตาย  

ให้มันเห็นว่ะ’  

เราว่าอย่างนี้ นี่ก็ไม่ต้องการอยากจะตาย

เกลื่อนกล่นวุ่นวายอย่างนี้นะ อยากตายแบบ

หนูตัวเดียว มันจะตายไม่ได้นะแบบนั้น พูดถึง

ขั้นจะพูดออกมาหาเจ้าของเสีย นี่อาจหาญมาก 

บอกตรงๆ บอกว่ามากสุด มากสุดหัวใจ ไม่มี

สะทกสะทา้นเรือ่งความเปน็ความตาย มาเมือ่ไร

มาเราเรียนจบแล้ว บอกตรงๆ อย่างนี้เลย 

ความเปน็กเ็ปน็อยู ่ ธาตขุนัธม์นัทรงตวัอยู ่ ตายก ็ 

ธาตุขันธ์มันสลายตัวลงไปหาธาตุเดิมของมัน

เท่านั้น ธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้ว ทรงไว้

แล้วนี้ บกพร่องอันไหน ให้มันเป็นอย่างนั้นซี 

เป็นเมื่อไรตายเมื่อไรมีปัญหาอะไร เดี๋ยวนี้

เอะอะมลูนธิิๆ  พวกบา้มลูนธิ ิ เราวา่อยา่งนีแ้หละ 

เราไม่เห็นด้วย 

วั ดนี้ เ ขามาขอตั้ งมู ลนิ ธิ น้ อย เมื่ อ ไ ร  

หากไม่คุยนะ เขามาขอตั้งมูลนิธิ จะตั้งขึ้นโน่น

ทางมหามกุฏฯ วัดบวรฯ ตั้งมูลนิธิไว้เอาดอกผล

มาเลี้ยงพระในวัด อย่ามาตั้งนะ พระหากิน  

ไม่ได้ใหม้นัตายเสยี เราวา่อยา่งนีเ้ลย เราหากนิ  

ไม่ได้เราก็ยอมตายเลย อย่ามาตั้งให้มันยุ่งนะ 

ไม่ตั้งจริงๆ ใครมาผ่านเราตัดปั๊วะทีเดียวเลย   

นี่ดูว่าเขาขโมยตั้งก็มีนะ อยู่กรุงเทพฯ วัดบวรฯ 

มหามกุฏฯ เขาบอกผลรายได้มาเราถึงรู้ อ๋อ   

นี่เขาขโมยตั้งแล้วนี่ เขาเอาดอกผลออกมา  

บอกเรา เราบอกว่ามอบคืนต้นมูลนิธินั่น 

เราไม่เคยรับสักสตางค์ละ ส่งมาเท่าไร

เราก็ส่งกลับคืนๆ ให้เขาไปมอบนั้น แล้วพวก  

จะตายด้วยมูลนิธิให้ ได้กินกัน เราไม่หวังกินละ

กับมูลนิธินิแธะนี่ นี่ เราจะหวังกินกับพวกนี้   

นีม่ลูนธิใิหญข่องเรานีน่ัง่เตม็ศาลานี ้ นีม่ลูนธิใิหญ ่

จะไปหวังอะไรกับมูลนิธินิแธะนั่น เราเอามูลนิธิ

เหล่านี้มาเป็นชีวิตของเราเป็นประจำอยู่แล้ว 

เข้าใจหรือเปล่าล่ะพวกมูลนิธินี่น่ะ (หัวเราะ)...” 

ครั้นเมื่อองค์หลวงตายอมรับและเห็น

ประโยชน์ในมูลนิธินั้นแล้ว องค์ท่านก็เป็นธุระ

เอาใจใส่ดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตกลง

กันไว้จริงๆ ดังนี้ 

องค์หลวงตากราบเยี่ยมอาพาธพระธรรมไตรโลกาจารย์ 

(รักษ์ เรวโต) วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 
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ชื่อครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินนะ เฉพาะ

อย่างยิ่งก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่น สายท่าน

อาจารย์มั่น นี้สำคัญมากนะ นี่ละที่ขายกินของ

พระโจรผู้ร้ายในวงปฏิบัติเราเป็นอย่างนี้ 

เราอย่าเข้าใจว่ากรรมฐานนี้จะดีไปทุกรูป

ทุกนาม มันไม่ดีนะ ที่ดีมีน้อย ที่ชั่วเลวทราม  

มีมาก เพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกๆ ท่านได้ทำ  

ความเข้าใจเอาไว้กับตนเองว่า เราจะเป็นคน

ประเภทไหน พระประเภทไหน ประเภทลูกศิษย์

มีครูจริงๆ หรือประเภทแบบแหวกแนวอวดตัวดี 

เก่งกว่าครูกว่าอาจารย์แซงหน้าแซงหลังไป

อย่างนั้น มีแล้วนะเวลานี้ .. เราวิตกวิจารณ์ 

เพราะฉะนั้ น เราจึ ง ได้ เข้ า ไปมู ลนิ ธ
ิ


หลวงปู่มั่น
 ซึ่งเป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาด 

แต่เราไม่ เคยบอกเลยว่ามูลนิธินี้เป็นสมบัต ิ 

ของวัดป่าบ้านตาดโดยสมบูรณ์แล้วในทาง

กฎหมาย เราไมเ่คยบอกไมเ่คยพดูเลย ไปมาเราก็

ฟังไปฟังมา ยิ่งฟังเสียงมันมักจะมีผลลบขึ้นมา

“...การปฏิบัติธรรมมันกำลังจะล้มเหลว  

ไปแล้วนะเดี๋ยวนี้น่ะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่น  

เราก็ล่วงไป ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือ

กค็อ่ยรว่งโรยไปๆ แลว้จดืไปๆ ในสิง่ทีด่ทีัง้หลาย  

จืดไปๆ ในสิ่งที่เลวทั้งหลายแล้วเข้มข้นเข้ามาๆ 

ปรากฏว่ามีรสชาติเข้ามาเรื่อย ดื่มด่ำเข้าไป

เรื่อยไม่รู้วันรู้คืนเข้าแล้วนะเวลานี้ มันจะเป็น

กรรมฐานเป็นบ้านะ อันนี้ ได้วิตกวิจารณ์มาก  

ทีเดียว มันจะเป็นกรรมฐานทันสมัย แล้วก็เอา

“...ท่านอาจารย์ฝั้นนะกับเราจะมีอะไรเป็นพิเศษ รู้สึกว่าท่านจะ

เมตตาเป็นพิเศษเลย เจดีย์ของท่าน ๑๒ ล้านเราหาให้ทุกบาททุก

สตางค์นะ เจดีย์วัดอุดมสมพร ๑๒ ล้านเราหาให้สร้างให้หมดทุก

บาททุกสตางค์ เป็นเงิน ๑๒ ล้าน เหลือเงินอยู่ ๘ แสนเลยมอบให้

วัดอุดมสมพร เพราะวัดนี้เป็นวัดที่รับเป็นรับตาย เศษเหลืออะไรก็

ต้องมอบให้วัดนี้ เราเป็นคนสั่งเอง คณะกรรมการว่าอย่างไร ยอมรับ

หมด ๘ แสนเลยมอบให ้๑๒ ลา้น สรา้งเจดยี ์เศษเหลอืเงนิอยูแ่ปดแสนเลยใหท้า่น 

สร้างเจดีย์ท่าน ๓ ปี ไม่ขึ้น เราปัดแล้วตั้งแต่ต้นเพราะเราทำพิพิธภัณฑ์

หลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั่นเป็นหน้าที่ของเราทำเอง ไม่มีใครมาบังคับ 

เราทำด้วยความสมัครใจ พอเสร็จแล้วทีนี้จะทำเจดีย์หลวงปู่ฝั้น เราก็บอกให้

พระทำ เราไม่ทำแล้ว ฟาดอยู่ ๓ ปี ไม่ขึ้น ประชุมกันที ไรเบาลงๆ คณะกรรมการ

มาประชุมห้าคนหมดหวัง ทีนี้ก็ท่านสุวัจน์เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ฝั้น   

เลยตกลงกนักบัผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูก้ำกบัการตำรวจจงัหวดัสกลนคร พรอ้มทัง้  

พ่อค้าประชาชนประชุมกันเลยนะ แล้วจะทำอย่างไรกันนี่  

คือ เราปัดแล้ว เราไม่เอาแล้ว ไปหาที่ ไหนก็ ไม่ ได้ แล้วก็วกกลับมา เลย

ตดัสนิใจกนั ถา้ไมใ่ชท่า่นอาจารยม์หาบวัไมข่ึน้ ใครก็ไมข่ึน้ๆ กย็กทพัมาหาเรา เตม็กฏุ ิ 

แน่นหมดเลย พ่อค้าประชาชน ผู้มีเกียรติทั้งหลาย มีผู้ว่าราชการจังหวัด   

ผู้กำกับการตำรวจเป็นหัวหน้าไป ไปเล่าเรื่องสุดๆ สิ้นๆ ให้ฟัง  

‘เมื่อวานหรือวันไหนมีคณะกรรมการมาประชุมเพียง ๕ คน ปีที่ ๓ เรียกว่า

หมดหวังแล้ว จึงได้มาประชุมกัน มาหาท่านอาจารย์ ถ้าไม่ ได้ท่านอาจารย์  

ไม่สำเร็จ’ 

บอกอย่างนี้เลยนะ จึงได้พากันมา ‘มาขอความหวังจากท่านอาจารย์ เจดีย์

ของท่านอาจารย์ฝั้นจะขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่านอาจารย์องค์เดียว’ 

ดูซิมันมาหายอ ผลสุดท้ายเราก็พิจารณามันก็ ไม่ขึ้นจริงๆ เพราะ ๓ ปีแล้ว 

ตั้งคณะกรรมการคนไหนขึ้นเป็นประธานล้มเหลวๆ ถูกเตะถูกยันกัน วิ่งมาหาแต่

เราๆ เราปัดๆ เราไม่เอา พอถึง ๓ ปีล่วงไปแล้วเห็นจะไปไม่ ไหวเราก็เลยรับให้ 

พอรับเท่านั้นก็ขึ้นปึ๊บเลย เรียบร้อยมา  

ท่านอาจารย์ฝั้นกับเรารู้สึกท่านเมตตาเรามากอยู่นะ อย่างลึกๆ ลับๆ ไม่มี

ใครทราบได้ ท่านอาจารย์ฝั้นท่านเสียอยู่ที่วัดอุดมสมพร เราอยู่วัดดงสีชมพู   

เราจะกลับมาอุดรฯวันนั้นกลับไม่ ได้เลย นี่ละเรื่องธรรมแสดงปาฏิหาริย์ก็เหมือน

กับกิเลสแสดง ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเรียกว่าปลิ้นปล้อนหลอกลวง

คดโกง อันนี้อุบายวิธีการของท่านอาจารย์ฝั้นก็เหมือนกัน  

ตอนเช้าเราสั่งท่านทุย กลางคืนฝนตกทั้งคืน น้ำท่วมหมด   

รถเข้าออกไม่ ได้เลย ทำอย่างไร ท่านทุยก็วิ่งไปเลยไปหาพวก

ญาติโยมบ้านนาขาม ท่านไปสั่งเองนะ มันพลิกตาลปัตรอย่างนี้ละ

เรื่องธรรม ท่านทุยไปสั่งเขาพลิกปั๊บไปแบบนี้ ฟาดเสียจนตอน

เที่ยงรถยังไม่มา พลิกไปพลิกมา อุบายวิธีการของท่านอาจารย์-

ฝั้นบังคับเอาไว้ มันมีอยู่อันหนึ่งว่าท่านเอียนมาฉันจังหันที่  

ตังล้งอุดร มาทราบข่าวท่านอาจารย์ฝั้นเสียที่สกลนครเมื่อคืนนี้ นั่นละรอข่าว 

เพราะอย่างนั้นเรื่องอะไรจึงยุ่งไปหมด ไปไม่ ได้นะ นี่ละปาฏิหาริย์ เราได้ร้องโก้ก

เลย มันจะมีเรื่องนะวันนี้ ขึ้นสะเทือนใจสามหนแล้ว เราบอก  

‘ทำไมคนที่เราสั่งเสียมอบความไว้วางใจให้คือท่านทุย ท่านทุยเป็นหนึ่งเรื่อง

ความจริงความจัง และรับจากเราด้วยความเคารพทำไมจึงไปเหลวไหล ท่านไป

สั่งอย่างนี้เขาพลิกอย่างนี้ สั่งอย่างนี้เขาพลิกอย่างนี้ ไม่ใช่ท่านทุยพลิกนะ   

เขาพลิกเองอำนาจของท่านอาจารย์ฝั้น’ 

คอืจะยงัไมใ่หเ้ราไป ใหเ้รารออยูน่ัน้ จนกระทัง่ทา่นเอยีนไปบา่ย ๒ โมงกวา่แลว้ 

ทา่นจงึไปจากอดุรฯบา้นตงัลง้ จงึเอาเรือ่งทา่นอาจารยฝ์ัน้เสยีไปบอกเรา พอบอก

เราแล้วรถมาแล้วติดเครื่องไม่ติด มันอัศจรรย์ไหมล่ะกับฤทธิ์ของท่านอาจารย์ฝั้น 

เครื่องมันไม่ติดนะ  

‘มันเป็นอย่างไรรถคันนี้ ก็มันดีๆ อยู่ แต่นี้เป็นอย่างไรไม่ทราบ’  

(พอ) ตดิเครือ่งปุบ๊ๆๆ กด็บัพบุๆ สกัเดีย๋วทา่นเอยีนโผลห่นา้มา มาจากอดุรฯ 

พอมาถึงปั๊บเรากำลังนั่งอยู่บนรถ ติดเครื่องเท่าไรรถก็ ไม่ติด พอท่านเอียนวิ่งมา

หาเรา เราก็จ้องคอยดู พอมาปั๊บบอกว่า ‘ท่านอาจารย์ฝั้นเสียแล้วแต่เมื่อคืนนี้   

๖ โมง ๕๐ นาที’  

เราเลยไม่ลืม ‘เออเอาล่ะได้ความ (ไปวัดหลวงปู่ฝั้นเลย)’ ทีนี้รถไม่ต้อง  

ติดเครื่อง เหยียบคันเร่งไปได้เลย ก็ผึงเลย นั่นเห็นไหมปาฏิหาริย์ของท่าน 

(เวลา) ไม่ยอมให้ ไป เดี๋ยวติดนั้นขัดนี้อยู่อย่างนั้นละ นี่ละอำนาจเมตตาธรรม

ของท่านอาจารย์ฝั้นเกี่ยวกับเรา (เพื่อ) จะให้เราไปนู้น ท่านไม่ยอมให้ ไปอุดรฯ

พอทราบข่าวเท่านั้นละ (ทีนี้) ไม่มีเครื่องติดเลย เหยียบคันเร่งไปได้เลย ผึงไป

วัดอุดมสมพรเลย พระเณรก็รอกันอยู่หมด รอเราคนเดียว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถึงได้กลับมาอุดรฯ นี่ละเป็นอย่างนั้นละท่านอาจารย์ฝั้น อำนาจจิตของท่าน

รุนแรงมากนะ...” 

 

ปาฏิหาริย์หลวงปู่ฝั้น 
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นวดมาเป็นแสน..ไม่มีใครเหมือนหลวงตา 

องค์หลวงตาเล่าเหตุการณ์คราวหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ฝั่งธนบุรี 

กรุงเทพฯ ในช่วงเวลาที่ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ยังมีชีวิตอยู่ คุณหมอนิมนต์องค์หลวงตา

เข้ารับการนวดรักษา ดังนี้  

“...แขนเราเปน็มาถงึ ๒ ครัง้แลว้นะ แขนขา้งขวานีเ่ปน็มา ๒ ครัง้แลว้ .. ครัง้แรกป ี๒๓ เรายงัหนุม่อยู ่

แขนนี้ก็จนจะใช้ ไม่ ได้จะยกไม่ ได้แล้ว ปวดก็ปวด ขัดปวด แล้วจะยกไม่ ได้ ตึงหมด มันจะใช้ ไม่ ได้แล้ว  

จะยกไม่ขึ้น อาจารย์หมออวย คุณหญิงส่งศรี (เกตุสิงห์) ไปติดต่อกับหมอทางโน้น .. แล้วก็มานิมนต์  

ให้มารักษาทางนี้ เขามาหาเรา เราก็เลยไปทดลองดูว่า ว่าดีจริงๆ หมอนี่ เป็นหมอมีชื่อเสียงมาก  

ในกรุงเทพฯ ว่างั้น เราจึงต้องสละเวลาไป  

แกนวดเส้นเรา ไม่ ได้รับเข้าในบัญชีร้องจ้ากๆ แจ้กๆ นี้นะ (ชี้ ไปทางกลุ่มลูกศิษย์ที่มาฟังธรรม

ประจำ) อนันีแ้ตะไม่ไดร้อ้งจา้กๆ เราไม่ไดอ้ยู่ในบญัชนีี ้ เปน็ซงุทัง้ทอ่นเลย เอา้วา่งัน้เลย เชือ่หมอแลว้นะ   

คือเขามาจับดูๆ ทุกอย่าง เขาว่าเป็นเพราะเส้นล้วนๆ ไม่มีโรคแทรก ‘นวดให้ถึงฐานมันแล้วจะหาย  

หรือไม่หาย’ ‘หาย’ เขาว่างั้น   

>> 

เรื่อยๆ และ

เป็นผลลบขึ้น

มาเรื่อยๆ มัน

ยั ง ไ ง กั น นี่ 

เพราะเราเป็น

เจ้าของนี่ เราก็

เข้าไปเท่านั้นซิ พอ

เข้ า ไปก็ ทราบ เรื่ อ ง  

ทราบราวแล้วก็ ใส่กัน

เปรี้ยงเลย 

‘ ส ถ า น ที่ นี่ เ ป็ น

สถานที่สำหรับพระป่วย 

เจ็บไข้ ได้ป่วยแล้วเข้ามา

พักผ่อนหย่อนตัวเป็นเวล่ำ

เวลา ก่อนที่จะเข้าไปติดต่อ  

กั บหมอและคลิ นิ กตลอดถึ ง  

โรงพยาบาล ให้ ได้มาพักนี้สะดวกสบาย  

ต่างหากนะ และครูบาอาจารย์ที่มาด้วยความ

เป็นอรรถเป็นธรรมเพื่อจะแนะนำสั่งสอน

ประชาชน เป็นกาลเป็นคราวต่างหากนะ ไม่ใช่

มาให้พวกกรรมฐานขี้หมูขี้หมาเรานี้มาปักกลด

ในเทศบาล ๑ เทศบาล ๒ ในกรุงเทพฯ นี้นะ 

แลว้กเ็อาใหท้ราบเสยีดว้ยวา่ มลูนธินิีเ้ปน็สมบตัขิอง  

วัดป่าบ้านตาด ใครอย่ามาทำให้เลอะเทอะนะ 

นี่ยังจะหนักกว่านั้นถ้ายังเป็นอีก เรายังจะเอา

หนักกว่านี้ จะได้ เขียนประกาศติดไว้ เลย   

ชื่อ มหาบัว ใส่ลงไปปึ๋งเลยแหละเป็นอะไรไป’ 

เอาขนาดนั้นนะวันนั้น เพราะเรารักษา

ความดีเอาไว้ ไม่งั้นมันจะเสียไปหมดนี่ จะเป็น

กรรมฐานจำหน่ายขายกินไปหมดจะว่ายังไง 

ทั้งๆ ที่คนกรุงเทพฯ เขามีความเคารพนับถือ  

วงกรรมฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี้  

มากที่สุด เราจะไปขายขี้หน้าให้เขาเห็น เราไม่

อยากเห็น อย่าว่าแต่เขาเลย ใครจะอยากเห็น   

นี่ละมันวิตกวิจารณ์ตรงนี้นะ มันเป็น จะไม่เป็น

ยังไง  

สักกาโร
ปุริสัง
หันติ ว่าไง ลาภสักการะ 

สำหรับคนโง่แล้วติดเร็วที่สุดเลยจะว่าไง นี่เรา

แปลทางภาคปฏิบัติ ถ้าแปลทางด้านปริยัติ   

สักกาโร
 ปุริสัง
 หันติ
 แปลว่า ลาภสักการะ  

ย่อมฆ่าบุรุษที่โง่เขลา...” 

 

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

 

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก่อตั้งขึ้นเนื่องด้วยคำปรารภของพระซึ่งเดินทางมาร่วมวันฉลอง

ครบรอบวันเกิดของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๑ กล่าวคือ การเดินทางของพระธุดงคกรรมฐานจากภาคต่างๆ เข้ากรุงเทพฯ เพื่อกิจธุระ  

หรืออาพาธ มักมีอุปสรรคเกี่ยวกับการหาที่พักยาก โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่อ่อนอาวุโสและ  

ยังมิได้เป็นที่รู้จักของประชาชนจะหาที่พักไม่ค่อยได้ เมื่อคุณวรรณดี ตั้งตรงจิต ซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรม  

สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ ไปร่วมงานครั้งนี้ จึงมีความคิดสร้างเรือนพักพระภิกษุสามเณร  

ในบริเวณที่ดินของตนเอง นอกจากนี้ยังอุทิศที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นกุศลทั้งสิ้น การก่อตั้งเป็น  

มูลนิธิบริหารและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ เพื่อให้กิจการอันเป็นกุศลนี้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

สำหรบัชือ่ของมลูนธินิัน้ไดน้ำนมสัการกราบเรยีนปรกึษากบัองคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน 

และขออนุญาตใช้ชื่อ “มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์พระธุดงค-

กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นที่จาริกมาเป็นครั้งคราวหรือมีความจำเป็นจะต้องมาพักรักษาตัว  

ยามเจ็บป่วย ซึ่งองค์หลวงตาเห็นชอบและอนุญาต 
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หลวงปู่ขาว
 อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล 

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นลูกศิษย์ผู้ ใหญ่อีก  

รูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นที่องค์หลวงตาได้เข้าไป

อุปัฏฐากดูแลอาพาธในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ง

บรรยากาศในวัดช่วงเวลานั้นเหมือนมีงานวัด

เพราะแออัดไปด้วยผู้คน หญิง ชาย พระเณร

และฆราวาสที่มาจากที่ต่างๆ จนวัดไม่อาจ

รับรองได้ทั่วถึง ทั้งที่พักหลับนอน อาหาร  

การบรโิภคตา่งใหร้บัผดิชอบตวัเอง องคห์ลวงตา

ได้เล่าถึงการเข้ามาดูแลหลวงปู่ในครั้งนั้นว่า 

“เราก็มาอยู่กับท่านเป็นประจำ หลายวัน

จะกลับไปค้างวัดสักคืนสองคืนก็ต้องรีบกลับมา 

ทั้งนี้เพราะเป็นห่วงท่านมาก และเพื่อความสงบ

เรียบร้อยในด้านอื่นๆ แต่ก็เดชะบารมีของ

หลวงปู่ท่านคุ้มครองรักษา สถานการณ์ทุกด้าน

สงบเรียบร้อยดี สำหรับอาการของท่านเมื่อ

ขบฉันอะไรไม่ได้ ธาตุขันธ์ก็ยิ่งทรุดลงอย่างเห็น

ได้ชัดในสายตาทั่วๆ ไป” 

องคห์ลวงตาบนัทกึคำพดูตอนหนึง่เกีย่วกบั

ธาตุขันธ์ยามอาพาธหนักของหลวงปู่ขาวลงใน

ประวตัหิลวงปูข่าวซึง่องคห์ลวงตาเปน็ผูเ้รยีบเรยีง

เองว่า 

“จะให้ผมแบกกองฟืนกองไฟไปหาอะไร

โดยเข้าใจว่าขันธ์นี้จะเอาของอัศจรรย์มาหยิบ

ยื่นให้ ผมไม่สงสัยในขันธ์ทั้งที่กำลังครองตัวอยู่

และสลายจากกันไป ผมเป็นผม ขันธ์เป็นขันธ์ 

จะให้คว้ายึดมาบวกกันหาอะไร การปล่อยขันธ์

โดยสิ้นเชิงเท่านั้น อนาลโย จึงสมบูรณ์แบบ” 

ครัน้เวลาจวนตวัจรงิๆ ทา่นไดเ้ลา่เหตกุารณ ์ 

ในตอนนี้ ไว้อย่างถึงใจว่า 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่บุดดา ถาวโร ท่านพระอาจารย์ชา สุภัทโท 

องค์หลวงตากับหลวงปู่ขาว อนาลโย องค์หลวงตากับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

พระเพชรน้ำหนึ่ง..ธาตุขันธ์
ยามอาพาธหนัก

  

องค์หลวงตามักได้เกี่ยวข้องกับการดูแล

อาการอาพาธและการตัดสินใจครั้งสำคัญๆ 

เกี่ยวกับธาตุขันธ์ยามอาพาธหนักของครูบา-

อาจารยผ์ูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ อยา่งเชน่หลวงปูฝ่ัน้   

อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร เป็น

ศษิยผ์ู้ ใหญร่ปูหนึง่ของหลวงปูม่ัน่ซึง่องคห์ลวงตา  

ได้เกี่ยวข้องโดยการแนะนำให้ศาสตราจารย์ 

นพ.อวย และศาสตราจารย์ พญ.ม.ร.ว.ส่งศรี   

เกตุสิงห์ รู้จักหลวงปู่ฝั้น ทำให้คุณหมอทั้งสอง  

มีโอกาสไดป้รนนบิตัริบัใชห้ลวงปูฝ่ัน้อยา่งใกลช้ดิ  

และไม่ย่อท้อโดยเฉพาะในยามอาพาธแม้จะ

ต้องเดินทางไปยากลำบากเพียงใดก็ตาม 
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“เรายังไม่ลืมหลวงปู่ขาวท่าน เวลาท่าน

กำลังเพียบ คือท่านไม่ให้ ใส่ออกซิเจน ท่านไม่

ให้เอาใส่ แล้วพวกนั้นก็เอาไว้ข้างนอก คือท่าน

ห้ามไม่ให้เอาใส่ เราเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์   

ไปยุ่งกับท่านทำไม ทีนี้พอเอาเข้าไปจ่อไปถูก

ท่าน ... ทั้งๆ ที่ท่านก็เพียบอยู่แล้วนะ ท่านยัง

ปัดมือปั๊บออกเลย ขนาดหลวงปู่ขาวแล้ว  

ท่านจะมีปัญหาอะไร ว่างั้นเลย จะตายท่าไหน  

กต็ายซ ิ ท้าทายก็ได้ เอหิปัสสิโก ท้าทายธรรม

ของจริงได้... ดีดผึงเดียวไปเลย ว่าจะไม่อยู่แล้ว

ไม่อยู่ มันก็หมดแล้วนะนี่ พระประเภทเพชร-  

น้ำหนึ่งๆ หมดไปๆ ” 

สำหรับครูบาอาจารย์พระกรรมฐานองค์

สำคญัอืน่ๆ แมต้า่งนกิายกนักต็าม องคห์ลวงตา  

ก็ยังได้เข้าไปเป็นธุระเกี่ยวข้องด้วยความเคารพ

รักและลงใจในธรรมระหว่างกัน ดังนี้ 

“...พระลูกศิษย์หลวงปู่บุดดาได้ ไปหาเรา

ที่สวนแสงธรรม เราก็ ได้ถามถึงอาการของ

หลวงปู่ท่านว่า... 

‘แต่ก่อนธาตุขันธ์ของท่านเป็นคุณเป็น  

ประโยชน ์ ทำประโยชน์ให้ โลกมามากต่อมาก 

นานแสนนาน จนกระทั่งอายุถึงปูนนี้ และได้

เข้ามาอยู่ศิริราชแล้วเวลานี้เพื่อจะลาขันธ์ ไป

เพราะขันธ์นี้ ใช้ ไม่ได้แล้ว นอกจากใช้ ไม่ได้แล้ว

ยังเป็นโทษรอบตัวอีก ไม่มีช่องว่างของขันธ์ที่

จะไม่เป็นโทษต่อท่าน แล้วยังจะเอาท่านไว้

อย่างนั้นอยู่เหรอ? .. สมควรแล้วหรือ? ให้ลูก

หลานไปพิจารณานะ’ 

นีอ่าจารยช์ากเ็ปน็อยา่งนีล้ะ เราบอกตรงๆ 

เลย อาจารย์ชาก็เกี่ยวกับเราอีกเหมือนกัน   

คุ้นกันมาสักเท่าไหร่แล้ว แล้วนี่หลวงปู่บุดดาก็

เหมือนกัน คุ้นกันมานาน สนิทสนมกันมาก  

ทั้งสององค์นี่กับเรานะ 

หลวงปู่บุดดาท่านเป็นเหมือนปู่ เรานี่   

จะว่าไง พอเราไปกราบที่ตักท่าน ท่านก็ อู๊ย   

จับโน้นลูบนี้ จับนั้นจับนี้เรานะ ท่านทำด้วย

ความเมตตาจริงๆ แหละ .. ท่านยังยกยอต่อ  

ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเองด้วย เขาเอาเทปเรา

ไปเปิดให้ท่านฟัง กัณฑ์เด็ดๆ เสียด้วยนะ ...   

ลูกศิษย์มาเล่าให้ฟัง ท่านพูดเวลาเทศน์จบแล้ว 

ท่านว่า 

‘เอ้า! ถ้างั้นมอบให้เลย แขนจะขาดก็ให้ขาดไปเลย เราเชื่อหมอ เมื่อนวดเสร็จแล้วหมอจะเอาแขน

เรามาต่อกันเอง เอาเลย ใส่เต็มเหนี่ยวเลย’ 

นี่ละที่ว่า อาจารย์หมออวยก็นั่งดูอยู่นั้น ให้อาจารย์หมออวยได้ดูเสียบ้าง เรื่องโลกกับธรรมต่างกัน

อย่างไรบ้าง อาจารย์หมออวยก็เป็นหมอขนาดศาสตราจารย์ แล้วมาดูเรื่องพุทธศาสน์ต่างกันยังไง   

ซัดเลยเต็มเหนี่ยว เอาให้เต็มเหนี่ยวนะเราบอก ปล่อยเลยเทียว ซัดเอาเสียเต็มเหนี่ยวเลย เราเป็นซุง  

ทั้งท่อนเลย 

ขึน้หมดทัง้ตวัเลย แตเ่ขาไม่ไดข้ึน้ใชเ้ทา้เหมอืนทา่นสมบรูณ ์ เขานวดดว้ยมอื แตม่อืเขานีเ้ปน็เหลก็เลย 

แข็งขนาดนั้น เราก็ปล่อยเลยเทียว พอนวดเสร็จลงมา ๒ ชั่วโมงกว่านวดครั้งแรก นวด ๓ หนนะ   

ครั้งแรก ๒ ชั่วโมงกว่า ครั้งที่สอง ๒ ชั่วโมงหรือขาดเล็กน้อย ครั้งที่สาม ชั่วโมงครึ่ง  

นวดครัง้แรก ๒ ชัว่โมงกวา่เลก็นอ้ย นัน่เปน็ครัง้ทีเ่จบ็มากทีส่ดุ เขากเ็อาเตม็เหนีย่วเลย พอนวดเสรจ็

ลงมาถึง ‘ขอกราบท่านอาจารย์อีกหนนึง’ ‘กราบเพราะอะไรว่าซิ’  

เขาก็พูดอย่างเด็ดเดี่ยวเลย ‘ผมนวดเส้นมานี้เป็นหมื่นๆ แสนๆ คน ผมไม่เคยเห็นรายใดเลย  

ทีจ่ะเปน็อยา่งทา่นอาจารย ์ เหน็แตร่อ้งจา้กๆ อนันีเ้ฉย ผมไมเ่คยเหน็เลย เพราะผมนวดเตม็เหนีย่วผม   

ผมเพิ่งมาเจอวันนี้ รายเดียวเท่านี้ มีท่านอาจารย์องค์เดียวเท่านี้ ผมผ่านมานี้เพิ่งเห็นองค์เดียวนี้   

รายเดียวนี้เลย ที่เฉยเลยไม่มีอะไร นอกนั้นเหมือนเสือถูกปืน ร้องจี้กจ้ากๆ ทั้งๆ ที่ ไม่ ได้นวดแรง

อะไรเลย ผมจึงขอกราบอีกทีนึง’  

อูย๊ มอืหมอเหมอืนกบัเหลก็นะ แขง็ไหมเหลก็ ความหมายนะ่ คอืขอกราบอกีครัง้วา่งัน้นะ เขาไมเ่คยเหน็ 

แล้วเว้นอีก ๓ วันมานวดอีก เว้นไปอีก ๒ วันนวดอีก นวด ๓ หนหายเลย วันแรกเป็นวันรุนแรงมาก 

.. นวด ถ้าธรรมดามันอดมันทนไม่ ได้แหละ แต่นี้ฟังซิ เหมือนขอนซุง เอ้าแขนจะขาดให้ขาดไปเราเชื่อ

หมอแล้ว แขนขาดไปเวลาหมอนวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมอจะเอาแขนมาต่อกันเอง นู่นเห็นไหม   

เรียกว่าปล่อยเต็มที่ ซัดเต็มเหนี่ยวเลย ขึ้นทั้งตัวเลยนะ แกขึ้นทั้งตัวเลย ซัดเต็มเหนี่ยว โห้ย นิ้วของ

หมอนวดนี่ ไม่ใช่เล่น ไม่ ได้เหมือนนิ้วมือใครนะ แข็งแกร่ง ฟาดลงไปนี้ โถ อาจารย์หมออวยก็นั่งดูอยู่นั้น 

หายเลยนะ .. นี่วาระแรกนะไปนวดเส้น 

ทีนี้ก็มาพักที่ ๒ อีก ที่ ไปเกิดอุบัติเหตุ (ทางรถยนต์เมื่อต้นปี ๒๕๔๑) นี้อีกละ อันนี้ ไม่ค่อยรุนแรง   

ที่ท่านสมบูรณ์นวดนี่นะ ไม่รุนแรงเหมือนนู้น อันนู้นเอาจริงๆ เพราะแขนจะยกไม่ขึ้น เขาบอกว่า  

เปน็เพราะเสน้ลว้นๆ  เรากป็ลอ่ยใหเ้ลยเทยีว อนันีม้นัไปเกดิอบุตัเิหตมุา ใหห้มอนวดกท็า่นสมบรูณน์วดให้ 

ถ้าไม่ใช่ท่านสมบูรณ์แล้วเราจะเป็นอัมพาตเลยนะ เพราะมันรุนแรงมาก จะเป็นอัมพาตเลย แต่นี่ก็ปล่อย

ใหอ้ยา่งนัน้ แตเ่ราไม่ไดบ้อกวา่ปลอ่ยอยา่งทีห่มอณรงคศ์กัดิ ์ทีม่ลูนธิหิลวงปูม่ัน่ฝัง่ธนฯ นะ นัน้เราปลอ่ยเลย 

อันนี้เราไม่ ได้บอกว่าปล่อย ธรรมดา แต่ก็ ไม่เคยร้องอุ๊ๆ อิ๊ๆ เหมือนบ้าทั้งหลายว่างั้นเถอะ เราพูด

จริงๆ เราอยากเห็นบ้าก็ลองไปให้เขานวดเส้นให้ซิ ร้องจ้ากเลย นั่นบ้าขึ้นแล้ว อันนี้เฉยเลย เพราะฉะนั้น

ท่านสมบูรณ์จึงได้เอาไปสอนท่านเพ็งวัดถ้ำกลองเพลล่ะซิ ทางนั้นพอกดลงไปร้องจ้ากๆ เลย นานเข้าๆ 

ก็ ‘โห้ย ทำอะไรก็ ไว้ลายหลวงปู่บ้านตาดบ้างซิ เอะอะก็ร้องจ้ากๆ ท่านไม่เห็นร้องอะไรท่านเฉยอยู่ตลอด’ 

‘เหอ’ (ลูกศิษย์พากันหัวเราะ) อาจารย์เพ็งถาม ‘ท่านไม่ ได้ร้องเหรอ’ ‘โหย ท่านไม่ ได้ร้อง ท่านเฉย

เลย’  

‘เหอ ท่านถอดวิญญาณไปไว้ที่ ไหนหนอ ท่านถอดเอาดวงวิญญาณไปไว้ที่ ไหนนา’ (องค์หลวงตา

หัวเราะ)  

‘ก็ ไม่ทราบไว้ที่ ไหน แต่ว่าท่านไม่เคยร้อง ท่านเฉย’  

สำหรับท่านสมบูรณ์นี้ ถ้าธรรมดาเขาเรียกว่าขั้นรุนแรงนู่นน่ะ แต่ถ้าเทียบกับครั้งนั้น ไม่รุนแรง   

แต่ถึงยังไงก็ตาม ท่านก็บอกว่า  

‘ไม่มี ท่านนวดมานี้ ที่จะเฉยอย่างนี้ ไม่เคยมี ก็มีแต่หลวงปู่เท่านั้น’ …” 

>> 

นวดมาเป็นแสน..ไม่มีใครเหมือนหลวงตา 
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ก็ทำตามหน้าที่ของเขา เราก็เหมือนกับท่อนไม้

ท่อนซุงนั่นแหละ ไม่รู้ว่าเขาจะพลิกไปพลิกมา

อย่างไรทำไปอย่างไรบ้างตามเรื่องของเขา 

หมอเขาไม่มีธรรมอะไรหละ มันอยู่ ได้ก็อยู่   

อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยเท่านั้นหละ”  

สักพักหนึ่งองค์หลวงตากล่าวกับหลวงปู่

ว่า “เอาละนะ จะกลับล่ะ ไม่มีอะไรจะเตือนกัน

หรอกนะ กรรมฐานใหญ่เหมือนกัน” 

จากนั้น ท่านหันไปพูดกับญาติโยมที่เข้า

มากราบไหว้ท่านในขณะนั้นว่า 

“ตั้งใจมาเยี่ยมอาจารย์บุญจันทร์ แต่ก่อน

ในคราวออกปฏิบัติ ท่านก็ออกปฏิบัติ เราก็ออก

ปฏบิตั ิ ไดเ้จอกนั ทกุขย์ากลำบากดว้ยกนั เอาละ  

กลับล่ะ เยี่ยมคนป่วยไม่รบกวนนานหรอก” 

วาระสุดท้ายขณะที่หลวงปู่ท่านจวนเจียน

มรณภาพเต็มทีแล้ว เป็นเวลาเดียวกันกับที่  

องค์หลวงตาท่านเดินทางไปถึงพอดี ท่านไป

อยา่งรบีเรง่แลว้เขา้ไปในหอ้งอาพาธของหลวงปู ่

ท่านขยับไปยืนอยู่ ใกล้ๆ ทางศีรษะแล้วท่าน  

เอามอืเปดิผา้ทีป่ดิหนา้ผากหลวงปูอ่อกด ูพรอ้มกบั  

พูดว่า 

“วันนี้บวมมากกว่าวานนี้” 

ในขณะนัน้หลวงปู่ไดห้ายใจเบาลงเหมอืนกบั

จะขยิบตาเล็กน้อย แล้วหลวงปู่ก็หยุดหายใจ 

ละธาตุขันธ์ไปในที่สุดเมื่อเวลา ๑๐.๕๒ นาฬิกา 

ของวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ จากนั้น

ท่านจึงถอยไปนั่ ง เก้ าอี้ แล้วมองดูหลวงปู่   

พร้อมกับพูดว่า “เอ้า หยุดหายใจแล้ว” 

ภายหลงัตอ่มา ทา่นพดูถงึเรือ่งนีก้บัพระวา่  

“ท่านบุญจันทร์คอยเรา พอเรามาถึง

เข้าไปเยี่ยม ท่านก็ ไปเลย” 

‘ ได้ยินชื่อท่านมานานแล้วแหละท่าน  

มหาบัวนี่ คุ้นกันมาสักเท่าไรแล้วยังไม่รู้อยู่เหรอ

ว่าคุ้นกัน... จะมาเล่าอะไรให้ฟังอีกล่ะ’ 

ทีนี้เมื่อพระมาหาเรา .. เราก็ฝากข้อคิดไป

ว่า ‘เวลานี้ขันธ์ ไม่ เป็นประโยชน์อะไรกับ  

ท่านแล้ว ลูกศิษย์จะหวังชื่นชมยินดีเพราะ  

ไฟคือธาตุขันธ์เผาไหม้ท่านอยู่อย่างนี้ สมควร

แล้วเหรอ?... เวลานี้ ไฟขันธ์เผาตลอดไม่ม ี 

วา่งเลย... ให้ ไปพิจารณานะ’ 

อาจารย์ชา เป็นลักษณะนี้มาหลายปี   

ถามทีไรก็เป็นอย่างนี้ ก็พอดีพระหนองป่าพง  

ไปหาเราทีส่วนแสงธรรม เอากนัใหญเ่ชยีวคราวนัน้ 

เปรี้ยงทีเดียวอัดเทปเอาไว้เสร็จ พอเสร็จแล้ว

เขาก็เอาเทปไปเปิดเมืองอุบลฯ เลย เอาไป  

ตั้งกึ๊กลงที่วัดหนองป่าพงเลย บรรดาลูกศิษย์  

ลูกหาท่านมารวมนั้นหมด ผู้ว่าฯ เป็นผู้นำเทป  

ไปเปิด 

‘เอ้า ใครทีนี้ฟังนะ เทศน์นี่เทศน์อาจารย์-

มหาบัว ท่านอาจารย์มหาบัวกับท่านอาจารย์ชา

สนิทกันมานานสักเท่าไรแล้ว ฟังท่านจะพูด  

วันนี้นะ’ 

พอว่าอย่างนั้นก็เปิดทันที... ได้เห็นผิวๆ 

เผินๆ ได้เห็นท่านอยู่นั้นก็พอใจ ท่านจะมาห่วง

อะไรในธาตุในขันธ์อันนี้ เมื่อเห็นว่าเป็นไฟ

พอแล้วยังจะมาห่วงอะไรอีก ห่วงไฟเผาเจ้าของ

นั้นมีอย่างหรือ...ท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะดีด   

ตัง้แตร่ะยะชว่ยตวัเองไม่ได ้แลว้นัน่... ครบูาอาจารย ์ 

จะตายแล้วไม่ยอมให้ ไป ไม่ให้ตาย เอาไฟจี้ ไว้

อย่างงั้น ระโยงระยางเต็มหมด ออกซิเจนช่วย

ลมหายใจ ช่วยลมหายใจอะไร ช่วยไฟเผาว่างั้น

จึงถูกนะ 

ถ้าเอาอันนี้ออกแล้วไฟก็หยุดเผา ท่านก็

ดีดออกแล้ว นั่นคุณก็เห็นอยู่อย่างชัดๆ โทษก็

เห็นอยู่ชัดๆ อย่างงั้น ถ้าอันนี้จ่อไว้อยู่ตลอด   

ก็เผาอยู่ตลอดอยู่นั้นจะว่าไง พอเปิดออกนี้  

ก็ดีดออกแล้ว เห็นชัดๆ อยู่ 

ถ้าพูดถึงเรื่องของหมอ เขาก็ทำตามหลกั  

วิชาของหมอ เหตุผลเรามียังไง อรรถธรรม  

มียังไง ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ก็ควรชี้แจงให้

เขาทราบ ควรปล่อยก็ปล่อยซี เอาไว้ ให้ ใคร 

มันไม่เกิดประโยชน์ยังไม่แล้ว ยังเป็นโทษเอา

อย่างหนักหนาทีเดียว ใครจะเอาไฟมาเผามาจี้

ไวอ้ยา่งนีท้ัง้วนัไดเ้หรอ นี่ไมท่ราบวา่ทัง้วนัทัง้คนื

ทั้งปีอะไร จี้เผาหมดรอบตัวๆ 

เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็รู้กันอยู่แล้ว ตั้งแต่ยัง

ไม่ตายก็รู้แล้ว ก็เครื่องมือใช้เฉยๆ มีจิตเป็นผู้

บงการ พอจิตหดตัวเข้ามาเสียแล้วสิ่งเหล่านี้ก็

เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเท่านั้น เกิดประโยชน์

อะไร ก็เหมือนกับเครื่องมือเราทิ้งเกลื่อนอยู่

รอบตัวนี้ ก็ ไม่เกิดประโยชน์เมื่อเจ้าของใช้  

การใช้งานอะไรไม่ได้แล้ว .. นั่นแหละเรียนจิต

ให้เห็นอย่างนั้นซิ เห็นชัดเจนแล้วจะถามใคร .. 

ประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของแล้วพอทุกอย่าง .. 

‘นีเ่อาศพทา่นกลบัคนืไปโนน้นะ วดักลาง-  

ชูศรี ท่านเป็นพระเพชรน้ำหนึ่งนะนี่’  

หลวงปู่บุดดานี่เพชรน้ำหนึ่ง อาจารย์ชา  

ก็เหมือนกัน ท่านเหล่านี้เพชรน้ำหนึ่ง แล้วจะมา

หวงมาห่วงอะไร ธาตุขันธ์เป็นไฟนั่น...” 

ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่องค์หลวงตา

ได้เข้าเยี่ยมอาพาธคือ หลวงปู่บญุจนัทร
์ โดย

เฉพาะในยามอาพาธก่อนมรณภาพไม่นานนัก 

ท่านกล่าวกับหลวงปู่บุญจันทร์ว่า “ได้ทราบว่า

ไม่สบาย เลยตั้งใจมาเยี่ยม ไม่ ใช่มาทรมาน  

คนป่วยนะ เป็นอย่างไรบ้าง”  

หลวงปูย่กมอืขึน้ประนมแลว้กราบเรยีนว่า 

“ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หมอบอกว่า

เป็นโรคไตรั่ว โรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่

หมอนมินต์ใหเ้กลา้กระผมไปรกัษาที่โรงพยาบาล   

แต่เกล้ากระผมไม่ไป”  

องคห์ลวงตาจงึพดูขึน้วา่ “ถา้มนัครึง่ตอ่ครึง่  

ก็ไม่ไปละ โรงพยาบาลกท็ีค่นตายนัน่แหละ เตยีงไหน  

คนไมต่ายใส่ไมม่แีหละ ถา้เราไปหาหมอ หมอเขา

องค์หลวงตากับหลวงปู่สาม อกิญจโน หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล 
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พระกรรมฐานประสบอุบัติเหตุ
  

เหตุการณ์ครั้งสำคัญคราวหนึ่งยังความ

โศกสลดอาลัยอาวรณ์แก่พุทธศาสนิกชน  

ชาวไทยโดยเฉพาะแวดวงกรรมฐานอย่างมาก 

คอื เหตกุารณเ์มือ่วนัที ่๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓   

ที่เครื่องบินเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลคลองสี่ 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี เปน็เหตใุห้

พระกรรมฐานและประชาชนจำนวนไม่น้อยต้อง

ถึงแก่กรรม 

คุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์ ผู้ซึ่งเป็นศิษย์

องค์หลวงตาคนหนึ่ง เป็นพระอาจารย์วิชา

คณิตศาสตร์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า-

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเป็น  

ภรยิา ดร.เชาวน ์ณ ศลีวนัต ์องคมนตร ีตลอดจน  

เปน็ลกูศษิยค์รบูาอาจารยก์รรมฐานสายหลวงปูม่ัน่   

ภูริทัตโตหลายองค์ อาทิ หลวงปูข่าว อนาลโย 

หลวงปูฝ่ัน้ อาจาโร เปน็ตน้  

ในหนังสืออนุสรณ์คุณหญิงไขศรี ณ ศีล-

วันต์ กล่าวถึงการเดินทางไปกราบนมัสการและ

สนทนาธรรมกับพระเถระสายหลวงปู่มั่นเป็น

ครั้งแรกในชีวิตของคุณหญิงคือปี พ.ศ. ๒๕๑๒ 

และได้เข้ากราบองค์หลวงตาและพักอยู่ที่  

วัดป่าบ้านตาดเป็นสถานที่แรก องค์หลวงตา  

ยงัเมตตาพาไปพบหลวงปูข่าว ทีว่ดัถำ้กลองเพล

อีกด้วย หลังจากนั้นองค์หลวงตายังเป็น  

พระกรรมฐานองค์แรกที่เมตตามาฉันที่บ้าน  

คุณหญิง องค์หลวงตาเมตตาอบรมธรรมะแก่

คุณหญิงเสมอมาจวบจนวาระสุดท้ายก่อนจะ

ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินเสียชีวิตคราว

 มีตัวอย่างหนึ่งคัดจากหนังสือประวัติและพระธรรมเทศนา  

พระครูศาสนูปกรณ์ (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล) แสดงถึงน้ำใจของ  

องค์หลวงตาที่เป็นธุระคอยให้คำปรึกษาและเอื้อเฟื้อต่อหมู่เพื่อนที่เคย

ปฏิบัติธรรมร่วมกันมา นั่นคือ หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล แห่งวัดป่า-  

สันติกาวาส อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

“...หลวงปู่บุญจันทร์เป็นศิษย์ท่านอาจารย์มั่นอีกองค์หนึ่ง มีพรรษา  

นอ้ยกวา่หลวงตามหาบวัเพยีง ๒ พรรษาเท่านั้น แต่ท่านให้ความเคารพ

นับถือในธรรมแก่กันและกันเป็นอย่างสูง ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากยิ่ง  

 ในปัจจุบันนี้ 

ย่างเข้าเดือนที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อท่านอาจารย์สิงห์ทองได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่บุญจันทร์ป่วยหนัก   

จนฉันข้าวแค่วันละช้อน ๒ ช้อนเท่านั้น ท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงเดินทางจากวัดมาเยี่ยมหลวงปู่ 

พอขึ้นไปถึงหลวงปู่ที่กุฏิ ท่านก็พูดเป็นเชิงเย้าเล่นตามนิสัยขี้เล่นของท่านว่า “เอ้า! ป่วยมานอนตาย

อยู่ที่นี้ทำไม?” หลวงปู่ตอบ “ไม่นอนตายยังไง คนเดินไม่ ได้” “ทำไมไม่ ไปหาหมอ?”  

คราวนี้หลวงปู่เงียบ .. ไม่ตอบว่าอะไร ท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงกราบขอนิมนต์หลวงปู่ ไปหาหมอที่  

โรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจรักษา หลวงปู่ว่า “ถ้าจะให้ ไปหาหมอ ให้ ไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์

บ้านตาดเสียก่อนว่าท่านจะเห็นสมควรอย่างไร? จึงค่อยปฏิบัติตาม” 

ได้ โอกาสอย่างนั้น จึงให้ โยมพาไปวัดป่าบ้านตาดในวันนั้นเลยทีเดียวเพื่อกราบเรียนท่าน  

พระอาจารย์มหาบัวเกี่ยวกับเรื่องป่วยของหลวงปู่ ให้ท่านฟัง ท่านพระอาจารย์มหาบัวจึงสั่งว่า   

‘ให้ ไปบอกท่านบุญจันทร์ว่า เดี๋ยวนี้หมอเขามี ไปให้หมอเขาตรวจดูก่อน ถ้าเขารักษาไม่ ได้ค่อยกลับมา  

คอยวันตายที่วัด’  

แล้วท่านพระอาจารย์มหาบัวก็พาท่านอาจารย์สิงห์ทองเข้ามาในเมืองอุดรฯ เพื่อจัดแจงตั๋วโดยสาร  

ไปกรงุเทพฯ ให้หลวงปู่ ได้เดินทางไปหาหมอที่ รพ.ศิริราช พร้อมกับสั่งให้ท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็น  

ผู้ติดตามไปด้วย... เมื่อรับคำสั่งจากท่านพระอาจารย์มหาบัวแล้ว ก็กลับมากราบเรียนให้หลวงปู่-  

บุญจันทร์ทราบในเย็นวันนั้น... เมื่อหลวงปู่ ได้ทราบคำสั่งของครูบาอาจารย์ก็ยอมปฏิบัติตาม .. 

เมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ก็มีคุณหมอเจริญ วัฒนสุชาติ มาคอยรับอยู่ก่อนแล้ว เพราะท่าน  

พระอาจารย์มหาบัวเมตตาเป็นธุระทุกอย่างทั้งเรื่องรถรับและเรื่องหมอที่ รพ.ศิริราช .. พอรถถึง  

โรงพยาบาล .. ก็มี ศ.นพ.อุดม โปษะกฤษณะ และ ศ.นพ.โรจน์ สุวรรณสุทธิ มาคอยรับหลวงปู่เช่นกัน 

ในตอนนั้นท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงได้ยื่นจดหมายให้อาจารย์หมอทั้งสอง ซึ่งเป็นจดหมายของท่าน

พระอาจารย์มหาบัวฝากพระอาจารย์บุญจันทร์ที่อาพาธให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์หมอทั้งสอง  

ด้วย .. หลังจากหมอตรวจดูแล้วจึงทราบว่าหลวงปู่ป่วยเป็นโรควัณโรคในกระดูก (ทำให้กระดูกข้อ

สะโพกผุ) หมอบอกว่า 

“โรคนี้เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ ถ้ามาหาหมอช้ากว่านี้อีก ๒ เดือน กระดูกจะขาดต้องตัดขาขวาทิ้ง” 

หลังการผ่าตัด หมอให้พักฟื้นอยู่จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อเห็นว่าหลวงปู่แข็งแรงขึ้น  

และแผลผ่าตัดก็หายแล้ว หมอจึงอนุญาตให้หลวงปู่กลับได้... ท่านพระอาจารย์มหาบัวทราบว่า หมอ

อนุญาตให้ออกโรงพยาบาลได้ จึงไปเยี่ยมหลวงปู่ในห้องผู้ป่วยและปรารภว่า 

“เราเป็นผู้ส่งท่านบุญจันทร์มารักษา และได้มอบให้หมอเป็นผู้ดูแลรักษา เราคอยฟังข่าวจากหมอ

เป็นระยะๆ อยู่ เราจึงไม่มารบกวน เมื่อทราบว่าอาการป่วยดีขึ้น และหมออนุญาตให้กลับได้แล้ว เราจึง

มาเยี่ยมดู เราเป็นผู้ส่งท่านมา เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด ทั้งค่าห้อง

ค่ายา ให้ทางโรงพยาบาลคิดรวบรวมดูซิ เป็นราคาเท่าไร อาจารย์จะเป็นผู้จ่ายให้” 

>> 

อาพาธหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล 

ดร.เชาวน์ และคุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์  

กราบหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกลองเพล 
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เดียวกับพระอาจารย์บุญมา พระอาจารย์วัน 

อตุตโม พระอาจารยจ์วน กลุลเชฏโฐ พระอาจารย-์

สิงห์ทอง ธัมมวโร และพระอาจารย์สุพัฒน์   

สุขกาโม  

เหตกุารณ์ในวาระสดุทา้ยแหง่ชวีติ คณุหญงิ  

ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด  

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งปกติ

ระยะนั้นองค์หลวงตาท่านจะไม่ลงอบรมธรรมะ

แก่ฆราวาสเพราะธาตุขันธ์ ไม่สู้จะสมบูรณ์นัก 

แต่ตลอดช่วง ๗ วันที่คุณหญิงมาพักอยู่ที่  

วัดป่าบ้านตาด ท่านได้เรียกคุณหญิงมาสนทนา

ธรรมะปฏิบัติที่กุฏิหลายครั้งและแต่ละครั้ง  

เป็นเวลานาน และเป็นการสนทนาโดยเฉพาะ

ไม่มีผู้อื่นนอกจากมีเด็กชาวบ้านตาดมานั่ง  

เป็นเพื่อนตามพระวินัย ยังความสงสัยและ

แปลกใจเปน็อนัมากแกบ่รรดาผูม้าพกัปฏบิตัธิรรม  

ในช่วงนั้น เพราะมิใช่วิสัยปกติขององค์หลวงตา

ที่จะปฏิบัติเช่นนี้กับผู้ ใด 

ท่านพระอาจารย์บุญ ชินะวังโส ท่านพระอาจารย์วัน อุตตโม ท่านพระอาจารย์จวน กุลลเชฏโฐ ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง 

ธัมมวโร ท่านพระอาจารย์หนู สุจิตโต ท่านพระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม ท่านพระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต   

ท่านพระอาจารย์วันดี เขมปัญโญ และท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล รับนิมนต์มาที่บ้านคุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์ 

ประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๕ 

และโดยเฉพาะในวันกลับคือเช้าวันที่ ๒๗ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ องคห์ลวงตากย็งัมเีมตตา

พูดคุยสนทนาธรรมกันจนกระทั่งจวนจะถึงเวลา

เครื่องบินออกการสนทนาจึงยุติ ซึ่งก็ ไม่เคย

ปรากฏเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อนเช่นกัน 

คือในระยะที่ผ่านมาองค์หลวงตามักให้ออกจาก

วดัมารอทีส่นามบนิกอ่นเปน็เวลานาน แตค่ราวนี้

จวนเจียนเวลามาก ในเช้าวันนั้นคุณหญิงได้

กราบเรียนถามองค์หลวงตาว่า “ถ้าคุณหญิง

ตายไปแลว้จะมีโอกาสไดพ้บอาจารยด์ีๆ  อกีไหม?’ 

ท่านได้ตอบเป็นทำนองว่า “ในชาติ

ปจัจบุนันีเ้ราไดภ้าวนามุง่ทำแตค่วามด ี ฉะนัน้  

ความดีนี่แหละจะเป็นครูบาอาจารย์ของเรา

ในวันหน้า” 

และคำกล่าวนี้เป็นธรรมครั้งสุดท้ายของ

องค์หลวงตาที่มอบให้แก่คุณหญิง เนื่องจาก

การเดินทางในวันนั้นมีทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย

เกิดพายุฝนจนเป็นเหตุให้เครื่องบินตกที่บริเวณ

ทุง่นารงัสติ จงัหวดัปทมุธาน ีอบุตัเิหตรุา้ยแรงนี้

ทราบถงึสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณ-

วลัยลักษณ์ฯ ทรงมีพระกรุณาธิคุณและพระ-

กตัญญูกตเวทิตาคุณ เสด็จมาทอดพระเนตรศพ

พระอาจารย์์ให้แน่พระทัยด้วยพระองค์เอง ใน

ครั้งนั้นทูลกระหม่อมทรงยกมือของคุณหญิง  

ขึ้นมาทอดพระเนตรอย่างใกล้ชิด แล้วรับสั่งว่า 

“ใช่อาจารย์แน่” จากนั้นทรงจัดการศพด้วย

พระองค์เอง ซึ่งเป็นพระอิริยาบถที่อ่อนโยนมิได้

ทรงแสดงความรังเกียจเลย ทรงปฏิบัติเยี่ยง

ศษิยพ์งึกระทำตอ่ครบูาอาจารยเ์ปน็ทีน่า่ซาบซึง้  

และประทับใจแก่บรรดาผู้อยู่ ในที่นั้นเป็น  

ยิ่งนัก ทุกคนอดไม่ ได้ที่จะน้ำตาซึมด้วย

ความตื้นตันใจ 

อุบัติเหตุครั้งนั้นนับเป็นการสูญ-

เสียศิษย์คนสำคัญขององค์หลวงตาที่เป็น

กำลังสำคัญของพระศาสนาทั้งฝ่ายพระและ

ฆราวาสไปพร้อมๆ กันเลยทีเดียว องค์หลวงตา

กลา่วถงึพระอาจารยส์งิหท์อง และพระอาจารย-์

สพุฒันซ์ึง่เปน็ศษิย์ใกลช้ดิของทา่นไว ้ดงันี้ 

องค์ขวาคือท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ท่านเป็นผู้ที่ ได้รับ

ความไว้วางใจจากองค์หลวงตามาก มักได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่

บางอย่างแทน เช่น ให้เป็นประธานด้านบรรพชิตในการดำเนินงานศพ

ของหลวงปู่บัว สิริปุณโณ ณ วัดป่าหนองแซง จังหวัดอุดรธานี   

ซึ่งท่านก็สามารถทำหน้าที่ได้เรียบร้อยทุกประการ องค์หลวงตา 

เคยกล่าวกับท่านอาจารย์สิงห์ทองว่า “นี่เวลาผมตายนะให้ท่านเผาศพ

ผมใครอย่ามายุ่ง ผมจะมอบศพให้ท่านทำ เวลาท่านตาย ผมจะเผาศพ

ท่าน” ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อท่านอาจารย์สิงห์ทองได้ถึงแก่มรณภาพไป

ก่อน องค์หลวงตาจึงต้องมาเป็นประธานจัดงานศพให้ 
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อาพาธหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล 

คุณหมอกราบเรียนว่า “สำหรับค่าหมอที่รักษา .. อาจารย์หมอนทีขอยกถวายทั้งหมดไม่คิดค่ารักษา 

สำหรับค่าห้องค่าอาหาร ... ที่เข้ารับการรักษาเป็นเวลา ๖ เดือน ทางโรงพยาบาลไม่คิด ขอยกถวาย

ทั้งหมด” 

การที่หลวงปู่อาพาธในครั้งนี้ นับว่าเป็นการอาพาธครั้งใหญ่หลวง เกือบจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้ 

แต่ด้วยบารมีแห่งเมตตาธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คือท่านพระอาจารย์มหาบัว ท่านได้ช่วยเหลือ  

ทั้งภายนอกและภายใน ภายนอก ท่านได้ช่วยเรื่องการติดต่อฝากฝังกับหมอให้ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

ทั้งการเดินทางไปและกลับและค่ารักษาพยาบาล .. ภายใน คือเรื่องธรรมที่หลวงปู่มีความเคารพ  

ในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ยอมไปรักษาตามคำสั่งของท่าน 

หลวงปู่ ได้เล่าให้ฟังหลังจากกลับมาถึงวัดแล้วว่า “การป่วยครั้งนี้ เราได้เตรียมปล่อยวางทั้งหมด

แล้ว ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ครูจารย์บ้านตาดสั่งแล้ว เราไม่ ไปเลย” 

หลวงปู่ ได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ศิษย์ได้พึ่งพาอาศัยต่อมาอีกเป็นเวลาถึง ๒๓ ปีจึงได้ละขันธ์ไป...” 

>> 

“...ท่านจวนก็เหมือนกัน มีอยู่สององค์ 

ทา่นจวนตกเครือ่งบนิ ทา่นสงิหท์องตกเครือ่งบนิ 

อัฐิกลายเป็นพระธาตุสององค์ ตกเครื่องบิน  

ไปงานอะไรไม่รู้ อุปคุต (พระอาจารย์สุพัฒน์) 

ท่านฝันแม่นยำมากนะ ที่ท่านจะไปตายคราวนี้ 

คือท่านฝันกลางคืนนี้จนตื่นเต้นตกใจเสียใจ  

‘แลว้กนั ทำไมถงึฝนัรา้ยขนาดนี ้ ไปเกาะไหน  

ก็พัง ไม่เคยฝันอย่างนี้เลย ฝันร้ายกาจไม่มี  

ชิ้นดีเลย ไม่ใช่จะเอาเราไปตกเครื่องบินตาย  

เหรอ’ 

ท่านพูดอย่างนั้นเลย แล้วเขามานิมนต์  

ให้ ไปในงานนี้กับความฝันมันเข้ากันได้แล้ว 

ท่านเลยหาที่เกาะ ไปนิมนต์อาจารย์สิงห์ทอง 

ถ้าท่านสิงห์ทองไปเราถึงจะไป เกาะตรงนั้นนะ 

ถ้าท่านไม่ ไปเราก็ ไม่ ไป เขาไปนิมนต์ท่าน-  

สงิหท์อง ท่านสิงห์ทองรับเขาแล้วก็พังไปเลย  

‘ถ้าหากว่าท่านสิงห์ทองไม่ ไปท่านจะไม่

ไป ชีวิตท่านก็จะยังอยู่’ 

เลยตายในระยะนัน้ ทา่นฝนัแปลกประหลาด  

มาก พอตื่นขึ้นมานี้ดูอาการโศกเศร้าเหงาหงอย 

มนัฝนัรา้ยเหลอืเกนิ ทา่นวา่อยา่งนัน้นะ แตท่า่น  

ไมพ่ดูเรือ่งฝนัรา้ยวา่เปน็อยา่งไรๆ แตม่นัฝนัรา้ย

ไม่มีชิ้นดีเลย ท่านบอกอย่างนั้น มีแต่ล้มพัง  

ทั้งนั้น  

พอดีเขาก็มานิมนต์ท่านก็ ไปเกาะท่าน-  

สิงห์ทอง ท่านสิงห์ทองไปเราก็จะไป พอดี  

ไปนิมนต์ท่านสิงห์ทองท่านก็รับเขา เรียกว่า

เกาะแล้วพังเลย ตายด้วยกันทั้งสอง  

ทา่นอปุคตุนีส่ำคญั ทา่นฝนัไมด่เีลยทา่นวา่ 

เขามานมินต์โดยลำพงัทา่น ทา่นจะไมร่บัท่านบอก 

ทีนี้เพราะความเคารพกันเกี่ยวกับทา่นสงิหท์อง

ทา่นรบั แลว้ทา่นเลยตอ้งรบัไปดว้ย แล้วก็ไปตาย

ด้วยกัน…” 

เกี่ยวกับลักษณะการนิพพานของพระ-

อรหันต์นั้น องค์หลวงตากล่าวไว้ ดังนี้ 

“...จิตที่ทำลายสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงแล้ว 

อะไรเวทนาไหนจะไปแทรก นีเ่ราถงึไดก้ลา้พดูวา่ 

พระอรหันต์ตาย ตายเมื่อไร ตายที่ ไหน ตาย

เรื่องอะไร ด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตาม ก็จิต

พระอรหันต์ล้วนๆ ว่างั้นเลย ท่านไม่มีปัญหา

อะไรกับสมมุติคือการตาย กิริยาแห่งการตาย

ต่างๆ นั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมด ความบริสุทธิ์

เตม็ภมู ิจงึไมว่ติกวจิารณเ์รือ่งการเปน็การตาย .. 

แล้วคำว่าบริสุทธิ์แล้วนั้น จะมีกาลสถาน

ที่เวล่ำเวลาที่ ไหนเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ เป็นที่

ให้เกิดสัญญาอารมณ์กับท่าน นิพพานท่าไหน  

จะดี หรือนิพพานท่าไหนจะเสียที หรือตาย  

ท่าไหนดีท่าไหนไม่ดีท่านไม่มี ตายท่าไหนก็คือ

พระอรหันต์ตาย เอ้า เราพูดเรื่องตาย จะตาย

ด้วยอุบัติเหตุอะไรก็ตาม ตายด้วยการเจ็บไข้ ได้

ป่วยอะไรก็ตาม จะเข้าสมาธิสมาบัติหรือไม่เข้า

ก็ตาม ไม่มีสิ่งใดสำคัญทั้งนั้น ไม่มีอันใดที่จะ

ลบล้างความบริสุทธิ์นั้นได้ เลย ท่านเป็น  

พระอรหนัตอ์ยูเ่ตม็ตวัทกุกาลสถานทีอ่ริยิาบถ .. 

เพราะการตายนี้เป็นไปตามวิบากขันธ์ 

บางองค์ก็จะตายด้วยความสงบของธาตุขันธ์ 

บางองคก์จ็ะไมส่งบจะดดีจะดิน้เปน็ประเภทตา่งๆ 

ตามวิบากกรรมที่เป็นมาต่างๆ กัน แต่จิตนั้น  

บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง ขันธ์จะตาย

แบบไหนก็ตาม จะตายดิ้นเหมือนหมาบ้าก็ตาม 

เรื่องขันธ์มันดิ้นของมันต่างหาก จิตที่บริสุทธิ์

แลว้ไปดิน้หาอะไร นัน่มนัเปน็คนละฝัง่ละฝาอยูน่ัน่ 

เห็นกันชัดๆ อย่างนั้น  

อำนาจแห่งวิบากกรรมมีมาอย่างไรที่เคย 

สร้างเคยเป็นมาแล้ว บางท่านบางองค์ก็สงบไป

ธรรมดาๆ บางท่านบางองค์ก็มีดีดมีดิ้นเป็นไป

ธรรมดา เพราะวิบากกรรมอันนี้แก้ ไม่ตกใน

เรื่องกรรม เกี่ยวกับเรื่องวิบากขันธ์สมมุติอันนี้ 

แล้วสิ่ ง เหล่านี้มันก็ตามได้แค่ขันธ์ เท่านั้น   

ไม่ตามไปในหัวใจที่บริสุทธิ์ ได้นี่นะ เพราะฉะนั้น

ท่านจึงไม่มีได้มีเสียกับสิ่งเหล่านี้...” 

คุณหญิงไขศรีถวายเครื่องไทยทาน และเมื่อกาลผ่านไป  

ท่านอาจารย์วัน ท่านอาจารย์จวน ท่านอาจารย์สิงห์ทอง   

ท่านอาจารย์สุพัฒน์ และคุณหญิงไขศรี ได้ประสบอุบัติเหตุ

เครื่องบินตกที่ทุ่งนารังสิต เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๓ 
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อัฐิกลายเป็นพระธาตุ
 

เกี่ยวกับอัฐิของพระอรหันต์ที่ต่อมาได้

กลายเป็นพระธาตุนั้น องค์หลวงตาได้แสดง

ธรรมไว้อย่างละเอียดลออ ดังนี้ 

“...เวลาท่านผู้สิ้นกิเลสท่านมรณภาพ  

เอาศพไปเผา อัฐิก็คือกระดูกเหมือนกันกับเราๆ 

ท่านๆ แต่กลายเป็นพระธาตุได้ยังไง อันนี้  

จะเป็นองค์ท่านเองรู้ชัดในธาตุขันธ์ของท่านเอง 

คนอื่นไม่รู้ เวลามีชีวิตอยู่จิตของท่านสง่างาม

จ้าครอบธาตุขันธ์อันนี้ ครอบธาตุขันธ์นี้แล้ว 

เราก็บอกชัดเจนแล้วว่าจิตตั้งแต่บรรลุธรรม  

ปึ๋งขึ้นมาแล้ว  

นี่ละที่ว่าฟอกธาตุขันธ์ที่ เป็นเรือนร่าง  

ของจิตที่บริสุทธิ์นั้น ฟอกมาโดยลำดับ กระแส

ของจิตที่บริสุทธิ์นี้กระจายออกทั่วสรรพางค์

ร่างกาย เรียกว่า ฟอกธาตุขันธ์ที่ เป็นส่วน

หยาบเหมือนคนทั่วๆ ไปนี้ ให้กลายเป็นส่วนละ

เอียดเข้าไปๆ ท่านรู้ของท่าน จิตของท่านผู้ที่

หลุดพ้นแล้วท่านรู้ 

คอืรา่งกายนีเ้ปน็เรอืนรา่งของจติทีบ่รสิทุธิ์ 

ทีนี้เวลาจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นการฟอกจิตนี้ฟอก

โดยหลักธรรมชาติตั้งแต่วันบรรลุมา ฟอกนี่

เรียกว่าหลักธรรมชาติอย่างละเอียดลออเรื่อยๆ 

.. ซกัฟอกอยูธ่รรมดา ยนื เดนิ นัง่ นอนซกัฟอก  

อยู่นั้นเป็นหลักธรรมชาติ ... ที่เด่นที่สุดก็คือ

เวลาทา่นเขา้สมาธสิมาบตัภิาวนาของทา่น นัน่ละ  

กระแสของจิตเข้ามานี้หมด  

ทีนี้พอเข้ามานี้หมดกระจายฟอกธาตุขันธ์

ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทีนี้ท่านมองดูธาตุ-

ขันธ์ของท่านถ้าพูดเทียบกับโลกนี้เรียกว่าเป็น 

“ทองทั้งแท่ง” อยู่ ในนี้ แต่สายตาของเราก็

เป็นคนเหมือนท่านๆ เราๆ แต่สายตาของธรรม

ท่านเห็นของท่านเอง เป็นเหมือนทองคำทั้ง

แท่งๆ พากันเข้าใจเสียนะ 

นี่ละเรื่องธรรมที่บริสุทธิ์ดูเรือนร่างของ

ตัวเอง เป็นส่วนหยาบก็รู้ชัดๆ เป็นโดยลำดับ

อย่างนี้ละ เวลาท่านมรณภาพไปแล้วจะไม่

กลายเป็นพระธาตุได้ยังไง ก็กระจ่างอยู่ภายใน

ตัง้แตท่า่นยงัไมต่ายอยูแ่ลว้ ธาตขุนัธถ์กูซกัฟอก

เปน็ธาตขุนัธท์ีล่ะเอยีดลออจนกลายเปน็ธาตขุนัธ ์ 

           

องค์หลวงตากล่าวถึงอัฐิธาตุและการสร้างเจดีย์  

แก่หลวงปู่เพียรว่า  

 “ท่านเพียรเป็นพระที่สมควรแก่อนุสรณ์ทุกอย่าง   

จะก่อเจดีย์ก็ได้ .. พูดชัดเจนเลยว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสโดย  

สิ้นเชิง .. ท่านเพียรทุกอย่างรอบตัวบอกหมดเลย .. 

เครื่องบริขารอยู่ในนั้นเลยกลายเป็นพระธาตุไปหมด 

เจ้าของเป็นคนเดียวของนอกตัวเองออกไปกลายเป็น

พระธาตุ .. ในสมัยปัจจุบันเรียกว่าเป็นพระอรหันต์” 

ที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ แต่สายตาของโลก  

ก็เป็นธาตุขันธ์ธรรมดาเหมือนเรา แต่สายตา

ของธรรมที่เป็นผู้รับผิดชอบคือจิตที่บริสุทธิ์ของ

ท่านครองร่างอยู่นี้ ท่านดูกระจ่างของท่านอยู่

ตลอดเวลา เห็นชัดเจนหมด…” 

สำหรับอัฐิพระอรหันต์แต่ละองค์จะเป็น

พระธาตุเร็วหรือช้าอย่างไรนั้น องค์หลวงตา

อธิบายไว้ ดังนี้ 

“...คำว่าเป็นพระธาตุนี้ก็ต่างกันอีกนะ คือ

ถ้าจิตผู้ ใดได้บำเพ็ญธรรม บรรลุธรรมได้อย่าง

รวดเร็ว แล้วตายไปเสีย ผู้นี้ก็เป็นพระธาตุได้

แต่เป็นช้า เพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้ยังไม่ได้ซักฟอก

ธาตุขันธ์ โดยทางความพากเพียรตามอัธยาศัย

ของท่านไปนาน แล้วมาตายเสีย ธาตุขันธ์นี้  

ยังไม่บริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วน บริสุทธิ์ตามส่วน  

ของธาตขุนัธท์ีเ่ปน็สว่นหยาบนะ สว่นจติบรสิทุธิ ์ 

แล้ว  

พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

พระธาตุหลวงปู่เพียร วิริโย 
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แต่อัฐิของสามัญชนแม้จะเป็นธาตุดิน  

เช่นเดียวกัน ส่วนจิตผู้เป็นเจ้าของเต็มไปด้วย

กิเลส ไม่มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของ

บริสุทธิ์ ไปตามส่วนของตนได้ อัฐิจะกลายเป็น

ธาตุที่บริสุทธิ์ ได้อย่างไร ก็ต้องเป็นสามัญธาตุ

ไปตามจิตของคนมีกิเลสอยู่ดีๆ หรือจะเรียกไป

ตามภูมิของจิต ภูมิของธาตุว่าอริยจิต อริยธาตุ 

และสามัญจิต สามัญธาตุก็คงจะได้ เพราะ

คุณสมบัติของจิตของธาตุระหว่างพระอรหันต์

กับสามัญชนต่างกัน อัฐิจำต้องต่างกันอยู่  

โดยดี…” 

พระอรหันต์ทุกองค์ต้องเป็นพระธาตุ

เหมือนกันทุกองค์หรือไม่ องค์หลวงตาได้แสดง

ธรรมอีกเช่นกันว่า 

“...พระธาตุนี้ตีตราแล้วนะ ถึงจะบอก  

ไม่บอกก็ตาม ถ้าลงอัฐิเป็นพระธาตุแล้วตีตรา  

ปึง๋เลย ในตำรากบ็อกไวอ้ยา่งชดัเจนมพีระอรหนัต์

เทา่นัน้ ฟงัแตว่า่เทา่นัน้ทีอ่ฐัจิะกลายเปน็พระธาต ุ 

ได ้ บอกไวแ้ลว้ ถา้ลงเปน็พระธาตแุลว้เหน็ไมเ่หน็  

กต็ามเถอะ นีค่อืพระอรหนัตว์า่งัน้เลย นอกจาก

นั้นต้องได้ศึกษาปรารภ ถ้ามีญาณก็หยั่งดูกันซิ 

นอกจากนั้นก็สนทนา แย็บออกมาจับได้ทันที 

เรื่องอรรถเรื่องธรรมแล้วปิดไม่อยู่ เวลาไป

ที่ ไหนๆ เห็นมาแล้วนี่ ใครพูดที่ ไหนมันก็รู้หมด

ล่ะซี เห็นด้วยตาเนื้อเรานี่ ไปที่ไหนเห็นด้วยตา

เนื้อ ได้ยินด้วยหูของเรา มันก็ชัดเจนตามหูตาม

ตาของเราในขั้นนี้เรายังไม่สงสัย ทำไมหวัใจยิง่

จา้กวา่นัน้อกีจะเอาอะไรมาสงสยัอกี สู้ตาฝ้าตา

ฟางนี่ไม่ได้เหรอ 

แต่องค์ ไหนถ้าบำเพ็ญไปนาน ตั้งแต่

สมาธิปัญญาค่อยเริ่มไปเรื่อย ซักฟอกไปเรื่อย

ถึงขั้นอรหันต์แล้ว ท่านนิพพานหรือตายไปเสีย 

อัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้เร็ว คือ 

ความช้าความเร็วอยู่กับการบรรลุ แล้วทรง

ธาตุทรงขันธ์อยู่ ถ้าทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ไปนาน 

จิตธรรมชาติของท่านไม่ใช่ท่านตั้งใจซักฟอกนะ 

จิตที่บริสุทธิ์นี้หากซักฟอกร่างกายนี้ ธาตุขันธ์นี้ 

ซึ่งเป็นส่วนหยาบให้เป็นของละเอียดๆๆ ไปตาม

ส่วนหยาบของธาตุขันธ์ เวลาท่านมรณภาพไป

แล้วอัฐิของท่านจึงกลายเป็นพระธาตุ เพราะจิต

ซักฟอกไว้เรียบร้อยแล้ว มันเป็นขั้นๆ ตอนๆ  

ไม่ใช่พอตายไปจะเป็นพระธาตุทันที มัน  

ตา่งกนั การครองขนัธอ์ยูน่านหรอืไมน่าน ตัง้แต ่ 

วันสำเร็จแล้ว ถ้าครองขันธ์ ไม่นาน กลายเป็น

พระธาตุก็ช้า ถ้าครองขันธ์อยู่นานนี้ กลายเป็น

พระธาตุได้เร็ว มันต่างกัน เพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้

อยู่กับขันธ์ มันเป็นการซักฟอกขันธ์อยู่ในหลัก

ธรรมชาติ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตาม หากเป็น

หลักธรรมชาติที่คอยซักฟอกอย่างละเอียดลออ 

ของจิตที่บริสุทธิ์ครองขันธ์อยู่นั้นแล 

ถ้ายิ่งท่านเข้าสมาธิภาวนาด้วยแล้วนี้   

จิตเข้ามานี้ล้วนๆ แล้วเป็นการซักฟอกหนัก

เขา้ไป ทา่นไม่ไดเ้จตนาวา่จะซกัฟอกธาตขุนัธน์ะ 

ท่านมีเจตนาเกี่ยวกับอรรถกับธรรมที่ท่านจะ

พิจารณาของท่านต่างหาก แต่มันเกี่ยวโยง  

กับธาตุขันธ์ เลยเป็นการซักฟอก อันนี้หนัก

แน่นเข้าไปอีก มากเข้าไปอีก นั่นเป็นชั้นๆ   

ขึน้ไปอยา่งนัน้ เวลาทา่นมรณภาพแลว้กลายเปน็  

พระธาตุๆ อย่างพ่อแม่ครูจารย์มั่นดูเหมือนจะ

ได้ ๔๐ กว่าปีแล้วมั้ง ท่านผ่านไปเรียบร้อยแล้ว 

อัฐิของท่านจึงกลายเป็นพระธาตุ .. 

ผู้หนึ่งค่อยดำเนินไปๆ จิตค่อยสม่ำเสมอ

หลุดพ้นปั๊บ จะนิพพานไปในไม่ช้าอัฐิก็กลายเป็น

พระธาตุได้เร็ว บางองค์พอพิจารณาปุบปับ..  

บรรลุธรรมปึ๋งแล้วก็นิพพานไปเสีย นี้อัฐิจะ

กลายเป็นพระธาตุช้า... ถ้าความบริสุทธิ์อย่าง

แบบขิปปาภิญญา คือ รู้อย่างรวดเร็วนี้ก็ไมแ่น่

นะว่าจะเป็นพระธาตุได้ง่ายดาย เพราะรู้ ได้เร็ว

แลว้ก ็ (หาก) ตายเรว็ จตินี้ ไมค่รองขนัธอ์ยู่นาน  

ก็ยังไม่ได้ฟอกเต็มที่ นี้อาจจะช้า 

แตก่ย็งัมขีอ้แมข้อ้หนึง่อยู ่ อนันีก้ข็ึน้อยูก่บั

คำอธิษฐานของท่านด้วย มีด้วยนะ ถ้าสมมุติว่า

ท่านอธิษฐานให้อัฐิของท่านเป็นยังไงๆ หรือ  

จะไม่ให้เป็นพระธาตุนี้ก็อาจเป็นไปได้อย่างนั้น 

อาจไม่เป็นพระธาตุ แต่จะเป็นอย่างอื่นอย่างใด

ให้เห็นแปลกๆ อยู่นั้นแหละ เรื่องจิตที่บริสุทธิ์

จึงไม่ใช่ธรรมดา...” 

 

ผู้ควรแก่เจดีย์
 

องค์หลวงตากล่าวถึงบุคคลและสถานที่  

ทีค่วรกอ่เจดยี ์ ตลอดถงึความเกีย่วขอ้งของทา่น

กับบรรดาพระกรรมฐานในเรื่องการก่อเจดีย์

ดังนี้ 

“...ในครัง้พทุธกาล ทา่นผูท้ีจ่ะควรกอ่เจดยี์

เป็นปูชนียบุคคลขึ้นมา หรือปูชนียสถาน ..   

ผู้ที่จะควรก่อเจดีย์กราบไหว้บูชาของสัตวโลก

ว่างั้นเลยนะ แสดงไว้ ๔ ประเภท ก็คือ 

พระพุทธเจ้า
 ๑
 คำว่าพระพุทธเจ้า หมายถึง  

ทุกพระองค์ เลย พระปัจเจกพุทธเจ้า
 ๑




พระอรหันต์
 ๑
 พระเจ้าจักรพรรดิ
 ๑ ทั้ง ๔ 

พระองค์นี้สมควรแก่การสร้างเจดีย์สำหรับ

จิตใจประชาชนให้กราบไหว้บูชา 

พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ 

พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พระธาตุพนม 

จ.นครพนม 

เจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

จ.นครศรีธรรมราช 
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สถานที่ก่อท่านก็แนะไว้ เป็นสถานที่

ชุมนุมชน เช่น ถนนสามแพร่ง สี่แพร่ง หรือ  

ที่ชุมนุมชน เขามาจะได้กราบไหว้บูชา พอเห็น

เจดีย์ปั๊บจิตเขาจะพุ่งถึงองค์วิ เศษคือองค์

ศาสดา จากนั้นรองลงมาก็พระปัจเจกพุทธเจ้า 

ที่สามก็คือพระอรหันต์ท่าน จิตใจของประชาชน

จะมุ่งจุดสูงมากทีเดียว จากนั้นก็พระเจ้า-

จักรพรรดิ คำว่าพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นผู้ทรง

บุญญานุภาพ บุญญาบารมีกว้างขวาง เพราะ

ฉะนั้นจึงควรได้รับการชมเชยจากพระพุทธเจ้า 

ไม่ปรากฏว่าพระองค์ใดจะคัดค้านนะ เป็นผู้

สมควรก่อเจดีย์ ให้ เช่นเดียวกันกับทั้งสาม

พระองค์นั้น .. 

การทำอะไรเราก็จึงควรมีหลักมีเกณฑ์  

ที่จะก่อในที่ชุมนุมชน เราจึงควรคำนึง อย่าได้

ก่อสุ่มสี่สุ่มห้า ซึ่งผิดกับเจตนารมณ์ของผู้ที่  

ได้พบได้เห็นและกราบไหว้บูชา มุ่งจิตใจไปใน

ทางอนัเลศิเลอ .. เวลาเหน็แลว้ก็ใหเ้ปน็ขวญัตา

ขวัญใจ ตรงกับความมุ่งหมายของผู้กราบไหว้

บูชาด้วยความระลึกนึกน้อมถึงองค์วิเศษท่าน 

สำหรับในวงกรรมฐานนี้พูดตรงไปตรงมา

เลยก็ ส่วนมากจะมาปรึกษาหารือเรานี้แหละ 

เราก็ใหข้อ้แนะนำอยา่งทีว่า่ กอ่เจดยีค์รบูาอาจารย์

ทั้งหลายสมควรๆ เราเป็นผู้แนะให้ทั้งนั้นแหละ 

คอืใหเ้หมาะสมกบัจติใจของผูมุ้ง่ธรรมอนัเลศิเลอ 

เวลากราบไหว้บูชาให้เป็นขวัญตาขวัญใจ เป็น

มหามงคลแก่จิตใจอย่างมากทีเดียว…” 

 

รักสงวนพระกรรมฐาน
ฝ่ายมหานิกาย

  

การพบปะสนทนาพระผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ

ในที่ต่างๆ ขององค์หลวงตานั้นมิได้จำกัดอยู่แต่

ฝ่ายธรรมยุตด้วยกันเท่านั้น แม้พระกรรมฐาน

ฝ่ายมหานิกายเมื่อได้มีโอกาสอันเหมาะสมท่าน

ก็เข้าหาเช่นกัน ดังนี้ 

“.. .เราเคยไปกราบนมัสการหลวงปู่มี 

โคราช โอย๋ ทา่นดีใจ เมตตามากมาย ‘ทา่นมหา  

ด้นดั้นมายังไง’ คึกคักเลยเหมือนอายุยังหนุ่ม

เลยนะ  

เราก็ว่า ‘ครูบาอาจารย์อยู่ที่ ไหนก็มาที่นั่น

แหละ พ่อแม่ญาติพี่น้องเราอยู่ที่ ไหนเราก็ต้อง

ไปหาพอ่แมญ่าตพิีน่อ้งของเรา อนันีค้รบูาอาจารย์

อยู่นี้ก็ต้องมา’ ‘เหอ ๆ’  

อู๊ย คึกคักๆ อยู่ในถ้ำนะ เราจำไม่ได้ว่า

เป็นมวกเหล็กหรือเป็นอะไร หากเป็นแถวนั้น 

ท่านเคยไปพักอยู่เป็นประจำ หลวงปู่มีเราเรียก 

‘ครูจารย์ๆ’ เลยแหละ  

เราไปพักกับท่านอยู่ที่สูงเนินก็ไป (วัดป่า  

สูงเนิน) นั่นแล้ว พักวัดป่าสูงเนินเราก็ ไป   

ท่านอยู่แถวมวกเหล็กหรืออะไรเราจำไม่ ได้   

แต่ว่าแถวนั้น ท่านมาอยู่เป็นประจำ เราไปเราก็

บุกเข้าไปหาเลย อู๊ย ท่านดีใจเมตตามากจริง .. 

รู้สึกท่านเมตตามากจริงๆ นะ เป็นพิเศษเลย 

คึกคัก วัยท่านแก่ๆ โอ๋ย กิริยาท่าทางไม่แก่เลย 

คึกคักๆ ก็นานๆ จะเจอกันทีหนึ่ง พอมาเห็น

บอกพระเณร  

‘นี่ท่านมหาบัวนะ ลูกศิษย์ผู้ โปรดท่าน

อาจารย์มั่น’ 

‘อู๊ย อย่าพูดอย่างนั้นเถอะ’ 

‘ขอพูดบ้างเถอะนานๆ ได้พบกันมันไม่ได้

พูดสักที’ ท่านว่าอย่างนั้นนะ  

แลว้ทา่นกพ็ดูเอาอยา่งเตม็ปากของทา่นเลย 

เราก็หมดท่า ท่านก็พูดกับพระกับเณรนั่นละ 

คุยกัน โฮ้ สนุกสนาน 

ที่ท่านพักอยู่สูงเนินก็ดี วัดป่า ท่านอยู่วัด

ป่าของท่าน เรารักเราเคารพท่านมากจริงๆ นะ 

เรียกท่านเรียกว่าครูจารย์ เลยแหละ คือ  

มันติดปากมาแต่ดั้งเดิม เรียกแต่ครูจารย์ๆ 

สนิทติดปาก ไปหาท่าน ท่านอยู่ ในเขานะ   

ท่านแก่ๆ อย่างนั้น อู๊ย คึกคักๆ คุยกันตั้งนาน

กว่าจะได้กลับเพราะไม่ได้ค้าง เราไปเราทราบ

ว่าท่านอยู่ที่นั่นเราก็เข้าแวะเลย เข้าไปหาท่าน 

เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงออกมาแล้วก็ ไป

กรงุเทพฯ เปน็อยา่งนัน้ละทา่นอยูท่ี่ไหนเราไปหา   

อยู่ที่สูงเนินเราก็ตั้งไปพักกับท่านเลย มาจาก

กรุงเทพฯ ก็เข้าไปพักกับท่าน ไม่ ได้มากน้อย  

ก็เอา นานๆ ได้พบท่านทีหนึ่งได้กราบท่าน

พอแล้ว เพราะฉะนั้นวัดสูงเนินถึงได้ ไปพักที่นั่น 

เรากับท่านเจอกันมาตั้งแต่สมัยเรียน

หนังสืออยู่นู้นน่ะ ท่านก็เรียนหนังสือ คุ้นกัน

สนิทสนมกันกับท่านมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ 

พอเรียนแล้วก็ออกปฏิบัติ พอหลังจากนั้นก็มา

พบกับท่านเรื่อยๆ เพราะการที่ เคยพบกัน   

อยู่เสมอๆ เรานานๆ  

  

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มี ญาณมุนี 

หลวงปู่มี ญาณมุนี มรณภาพด้วยอิริยาบถนั่งสมาธิ  

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๔ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น.  

ณ วัดป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

(ซ้าย) ท่านพระอาจารย์ชา สุภัทโท (ขวา) หลวงปู่กินรี จันทิโย 
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ทีหนึ่ งคราวนี้ที่ ไปหาท่าน บุกเข้าไป  

ในป่า ท่านถึงยิ่งเมตตาดีใจมาก อู๊ย เราไม่ได ้ 

พบกนัเลย คยุกนันานนะ นีล่ะลกูศษิยห์ลวงปูม่ัน่   

หลวงปู่เสาร์ องค์นี้องค์หนึ่ง ที่ท่านเล่าให้ฟัง

เราจำได้หมดนั่นแหละ องค์ ไหนชื่อว่ายังไง  

สมัยนั้นนะ เวลานี้ท่านก็ล่วงลับไปหมด  

แม้แต่พ่อแม่ครูจารย์มั่นเรายังล่วงลับไป 

ท่านบอกลูกศิษย์ของท่านฝ่ายมหานิกาย  

ที่ท่านบอกเองไม่ให้ญัตติ อาจารย์มีนี้ท่านห้าม

ไม่ให้ญัตติ ท่านพูดเองนี่ เมื่อท่านพูดเองแล้ว

แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ ท่านพูดด้วยความ

เมตตาสงสารมากนะ 

อาจารยท์องรตัน ์ อาจารยก์นิร ี อาจารยม์ี 

เท่าที่เราจำชื่อได้นะ แล้วอาจารย์ไหนบ้าง ท่าน

เล่าไปหมดนั่นแหละแต่เราจำไม่ได้ ท่านแนะนำ

สั่งสอนตลอดมา ท่านก็เลยกระจายออกมาว่า 

‘เมื่อไม่ให้ท่านเหล่านี้ญัตติแล้ว เพื่อนฝูง

ก็ได้มาก ทำประโยชน์ได้มากมายกา่ยกอง จงึไม่

อยากใหท้า่นเหลา่นีญ้ตัต ิ เพราะธรรมดาโลกเรา 

ต้องถือสมมุติ คณะนั้นคณะนี้ เมื่อท่านเหล่านี้

มาญัตติเสียแล้ว บรรดาเพื่อนฝูงที่เป็นสาย

เดียวกันก็จะเข้าหาลำบาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้

ญตัต ิ เพือ่จะเปดิทางใหบ้รรดาเพือ่นฝงูทัง้หลาย  

เข้ามาแล้วได้เป็นประโยชน์อันกว้างขวาง’  

ท่านว่าอย่างนั้น ก็เป็นจริงๆ เห็นไหม 

สายอาจารย์ชากว้างขนาดไหน อาจารย์ชา  

ก็เคยไปอยู่วัดหนองผือด้วยกันนี่นะ ตอนที่  

ท่านไปศึกษาอบรมเราก็อยู่ที่นั่น ถึงคุ้นกันมา  

ตั้งแต่โน้นละกับอาจารย์ชานะ ที่นี่ท่านก็มา..  

อาจารย์ชา ที่หนองป่าพงเราก็ไป ไปเวลาไหน

เราไปพักหนองป่าพง เราไม่พักที่อื่นนะ ไปทีไร

เราไปพักหนองป่าพง วัดอาจารย์ชานั่นแหละ 

เป็นอย่างนั้นตลอดมา 

ทางอุบลฯ ไปหมดแหละสายกรรมฐาน  

อยู่ที่ ไหนๆ เราไปหมด จนกระทั่งถึงเขื่อน  

สิรินธรที่ ไหนๆ วัดป่าเป็นสายของหนองป่าพง 

เราไปพกัหนองปา่พงแลว้ก็ใหพ้ระทีว่ดัหนองปา่-

พงพาไป สำนักไหนๆ ไปๆ พอแนะยังไงเราก็

แนะๆ เพราะเราสงวนกรรมฐานมาก คอืกรรม-

ฐานนีล้ะเราแน่ใจ จะเปน็ผูท้รงมรรคทรงผลแทน

องคศ์าสดาและสาวกทัง้หลายเรือ่ยมา ดว้ยภาค

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เพราะฉะนัน้เราจงึสงวนมาก 

พระกรรมฐานอยู่ที่ ไหนนี้คือกองแห่งธรรม  

จะอยู่ที่นี่ ธรรมจะงอกเงยขึ้นที่นี่ เพราะฉะนั้น

เราถึงไป ถ้าเป็นกรรมฐานอยู่ที่ ไหน อย่างไป

ทางกรุงเทพฯ ก็เหมือนกัน อยู่ทางด้านตะวัน-

ออกทางเมืองชลฯ ก็เหมือนกัน เราไปเรื่อยนะ 

พอไปถึงกรุงเทพฯ แล้วเราก็ไปเขาฉลาก แล้วก็

แถวนั้น เขาเขียวเขาอะไร 

พอเราบอกข่าวไป โทรศัพท์ไปบอกว่าเรา

จะไป ทางโน้นก็นัดแนะกันมารวมๆ อยู่ที่วัด  

เขาฉลาก เราก็ ไปให้ โอวาทสั่งสอนที่ตรงนั้น 

เพราะขาดครูขาดอาจารย์ เหมือนลูกเต้า  

มีหลายคนพ่อแม่ ไม่มี โหย อะไรจะเป็นกอง

ทุกข์ยิ่ งกว่าลูกแตกกับพ่อกับแม่ ใช่ ไหมล่ะ   

แตกกระสานซ่านเซ็นไปก็มี อันนี้ เราก็ ไป   

เวลาว่างๆ ไปเราก็จี้เลย เทศน์ธรรมะล้วนๆ   

ให้ฟังเลย ถ้าเป็นสำนักกรรมฐานอยู่ที่ ไหนเรา

จะเขา้ถงึทนัทเีลย ไมส่นใจวา่ธรรมยตุมหานกิาย 

เราไม่สนใจจริงๆ นะ มันเรื่องชื่อเฉยๆ ธรรม

ต่างหากว่างั้น  

อยู่คณะเดียวกันก็ลองดูซิอย่างวัดป่า-  

บ้านตาด ใครมาปฏิบัติขัดข้องหรือขัดขวาง  

ต่อหลักธรรมหลักวินัยเราไล่หนีทันที ถ้า เฮ่อๆ 

หนหนึ่งสองหนไม่ฟังนะ มากกว่านั้นไล่เลย 

อย่างหนึ่งไล่ทันทีก็มี หลายแบบนะ ควรจะไล่

ทันทีก็ ไล่ทันที ควรจะ เฮ่อๆ ขู่เสียก่อนก็มี   

มันหลายแบบ ตั้งแต่วัดเดียวกัน ชื่อเดียวกัน

ธรรมยุตเดียวกันก็ตาม เราไม่ ได้เอาอันนั้น   

เราเอาหลักธรรมวินัยเป็นตัวตั้งใช่ ไหม ทีนี้  

เมื่อธรรมวินัยตั้งอยู่ที่ ไหนๆ เข้ากันได้หมด   

นั่นเราเอาตรงนั้น  

พูดถึงอาจารย์มี เรารักเราเคารพท่าน

มากนะ ตั้งแต่เรียนหนังสือ โอ๋ย ท่านเป็นพระที่

สุขุมละเอียดมาก สมชื่อสมนามว่าเป็นลูกศิษย์

หลวงปู่มั่นจริงๆ แต่ก่อนเรายังไม่เคยไปเห็น

หลวงปู่มั่น ท่านไปเห็นมาก่อนแล้ว อยู่มาก่อน

แล้ว ทีนี้พอไปอยู่กับหลวงปู่มั่นกลับมาแล้วจึง

ได้เข้ามาหาท่าน คราวนี้ยิ่งสนิทกันใหญ่โตเลย

เทียวนะ เรียกว่าลูกพ่อแม่เดียวกันไปเลยที

เดียว กลมกลืนทันทีเลยนะ ..  

ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เราไม่ ได้ ไปงานศพท่าน 

ตอนนั้นเรามีอะไรนั่นแหละที่ ไปไม่ ได้ ที่ ไหนก็

เหมือนกัน เช่นอย่างศพอาจารย์ใช่ อยู่ที่เขา

ฉลากก็เหมือนกัน อันนั้นจะมานิมนต์มาวัน

เดียวกันอีกแหละ ทางนี้ก็รับนิมนต์เขาแล้วจะ

ไปเทศน์ที่วัดถ้ำผาปู่ อาจารย์สีทน อันนั้นก็วัน

เดียวกัน ตกลงก็อย่างนี้แหละ รับนิมนต์ทางนี้

ก่อน เลยตกลงก็ต้องไปทางนี้ ถ้ารับทางโน้น

ก่อน ทางโน้นต้องมีความหมายทันที อันนี้  

ปัดทันทีเลย คือก่อนหลังนั่นละ 

นี่พูดถึงเรื่อง อาจารย์มี โอ๋ย เราดีใจนะ

พดูถงึเรือ่งอาจารยม์ ี สงูเนนิ เราเคยไปพกัแลว้นี่ 

ไปพักกับท่านนั่นแหละ ถ้าไม่มีท่านอาจจะไม่ได้

พักก็ ได้ เพราะท่านเป็นแม่เหล็กใหญ่อยู่นั้น   

พอทราบว่าท่านอยู่ที่นั่นก็บึ่งเข้าหาเลย พักกับ

ทา่น นัน่อยา่งนัน้แลว้ โอย๊ ทา่นเมตตามากจรงิๆ   

กับหลวงตานะ รู้สึกเมตตามากจริงๆ เหมือน

หนึ่งว่าเป็นกรณีพิเศษนะ...” 

 

หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล 

วัดป่ามณีรัตน์ อ.สำโรง 

จ.อุบลราชธานี 

หลวงปู่กินรี จันทิโย  

วัดกันตศิลาวาส  

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

หลวงปู่มี ญาณมุนี  

วัดป่าสูงเนิน อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา 

หลวงพ่อใช่ สุชีโว  

วัดปาลิไลยวัน  

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
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สนิทใจได้ด้วย“ธรรม”
 

ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อโอกาสอำนวย ท่านจะ

ไปเยี่ยมเยียนถึงสำนักผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้น 

เช่น สำนักชีบ้านห้วยทรายของคุณแม่ชีแก้ว 

เสียงล้ำ สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวงของ

อุบาสิกากี นานายน ในตอนนี้จะขอกล่าวถึง

คราวที่ท่านแวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมเขา

สวนหลวง ดังนี้ 

องค์ท่านเคยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของ  

คุณยาย ก. เขาสวนหลวงมานานแล้วว่าเป็น  

ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบควรแกก่ารเคารพกราบไหว ้  

แต่มีข้อน่าประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งคือ เขาว่า

กันว่าคุณยายเป็นคนไม่เอาพระ คือไม่ต้อนรับ

พระ สิ่งนี้เองทำให้องค์หลวงตาอยากรู้ว่าจะ

เป็นจริงหรือ? หรือว่ามีเหตุผลด้วยประการใด

กันแน่ เพราะหากเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

จริงๆ แล้ว ลักษณะเช่นนี้ ไม่น่าจะมีทางเป็นได้ 

องค์ท่านจึงไม่ค่อยอยากจะเชื่อข่าวลือนี้นัก 

เหตนุีเ้อง เมือ่จงัหวะมาถงึในคราวองคท์า่น

ไปกรุงเทพฯ เพื่อดูแลอาการอาพาธของท่าน  

เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของ

ท่านเองที่ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อได้ โอกาส  

อันควร องค์ท่านจึงเข้าไปเยี่ยมเยียนคุณยาย

ถึงสำนักฯ เขาสวนหลวงด้วยตนเองเลยทีเดียว 

พอเข้าในสำนักเท่านั้น ไม่นานก็มีเสียง

ระฆังเคาะดังกังวานขึ้น เรียกให้บรรดาสตรี  

นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพากันหลั่งไหลมา  

กราบองค์ท่าน และให้การปฏิสันถารต้อนรับ  

เป็นอย่างดี โดยมีคุณยาย ก. เป็นหัวหน้าอยู่   

ณ ที่นั้นด้วย 

คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ 

สายสัมพันธ์ในธรรมของท่านมิได้จำกัดไว้

ในหมู่บรรพชิตเท่านั้น มีฆราวาสจำนวนมาก  

ที่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมและสำหรับผู้ที่มี

ความมุ่งมั่นจริงจังไม่ว่าเพศภูมิใด ย่อมประจักษ์

ผลแหง่ธรรมภายในใจขึน้เปน็ลำดบัๆ ไป นกัภาวนา  

หญิงหรือชายนั้นจะให้ผลแตกต่างกันหรือไม่

อย่างไร องค์หลวงตาเคยให้เหตุผลว่า 

“การปฏบิตัไิมม่เีพศ เรือ่งมรรคผลนพิพาน  

แล้วไม่มีเพศ เหมือนกับกิเลสไม่มีเพศ มีได้ด้วย  

กันทั้งนั้น ความโลภก็มีได้ทั้งหญิงทัง้ชาย ความ

โกรธ ความหลง ราคะตณัหา มไีดด้้วยกัน 

มัชฌิมาปฏิปทา จึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชาย

เปน็เครือ่งแกก้เิลสทัง้หลาย แก้ ไดด้ว้ยกนัทัง้นัน้ 

ด้วยอำนาจความสามารถของตนแล้ว มีทาง

หลุดพ้นได้เช่นเดียวกัน” 

หลังจากสนทนาพูดคุยกันได้ ไม่นาน   

คุณยายกราบอาราธนาขอนิมนต์ให้ท่านแสดง

ธรรมแก่ เหล่าอุบาสิกานักปฏิบัติทั้ งหลาย   

องค์หลวงตาจึงเมตตาแสดงธรรมโดยเน้นเรื่อง

จิตตภาวนาเป็นสำคัญ 

ทราบว่า หลังการแสดงธรรมจบสิ้นลง 

คุณยายถึงกับประกาศขึ้นด้วยความอาจหาญใน  

ธรรมปฏิบัติของคุณยายเองแก่บรรดาลูกศิษย ์ 

ในสำนักว่า 

“ธรรมที่ท่านอาจารย์ ได้แสดงให้พวกเรา

ฟังนั้น สามารถยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้เปอร์เซ็นต์

เดียว” 

ท่าน ก. เขาสวนหลวง  

(อุบาสิกากี นานายน) 

เหตุการณ์ในครั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์แก่

องค์ท่านเอง ดังคำกล่าวที่ท่านเล่าให้ผู้มากราบ

เยี่ยมคณะหนึ่งฟังว่า 

“ที่ว่าคุณยายไม่ต้อนรับพระนั้น หมายถึง

พระประเภทโกโรโกโสไม่ได้เรื่องได้ราวต่างหาก 

ถา้เปน็พระเคารพธรรมเคารพวนิยั คณุยาย  

ท่านก็ไม่เป็น... จะว่าอะไร แม้แต่เราเองก็ไม่

ต้อนรับพระประเภทนั้นเหมือนกัน” 
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งานศพพระกรรมฐานที่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน รับเป็นประธาน 

ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้นมา* 

• พระครูวินัยธร (หลวงปู่แนน สุภัทโท) วัดซำขามถ้ำยาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 

• พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  

• พระเทพโมลี (หลวงพ่อสำรอง คุณวุฑโฒ) วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

• หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสวรรค์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

• หลวงพ่อคำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

• พระโพธิธรรมาจารย์ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

• พระอริยเวที (หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล) วัดรังสีปาลิวัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 

• พระครูวีรธรรมานุยุต (หลวงปู่พวง สุวีโร) วัดป่าปูลูสันติวัฒนา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

• พระราชสุทธาจารย์ (หลวงปู่พรหมมา โชติโก) วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม 

• พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 

• พระครูโชติธรรมวัฒน์ วดัปา่มชัฌมิวงศร์ตนาราม ต.แชแล อ.กมุภวาป ีจ.อดุรธานี 

• พระอาจารย์ปีเตอร์ เจ มอร์แกน ปัญญาวัฑโฒ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

• พระอาจารย์สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

• พระครูอุดมปัญญากร (หลวงปู่บุญนาค อุตตโม) วัดภูกระแต ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่านาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่ทา จารุธัมโม วัดถ้ำซับมืด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

• พระอาจารย์ชิต ฐิตจิตโต วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

• หลวงปู่มี ปมุตโต (หลวงปู่เกล้า) วัดดอยเทพนิมิต (ถ้ำเกีย) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  

                        ฯลฯ 

 

เจดีย์พระกรรมฐานที่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตาเป็นประธาน* 

• เขมปัตตเจดีย์ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร  

• เจดีย์หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม  วัดป่าดานสำราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย  

• เจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 

• วางศิลาฤกษ์บูรพาจารย์เจดีย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย  วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

• งานสมโภชเจดยีพ์พิธิภณัฑบ์รรจพุระอฐัธิาตหุลวงปูเ่สาร ์กนัตสีโล วดัดอนธาต ุต.ทรายมลู อ.พบิลูมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี 

• งานฉลองเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุอัฐบริขารหลวงปู่ชอบ ฐานสโม วดัปา่สมัมานสุรณ ์ต.ผานอ้ย อ.วงัสะพงุ จ.เลย 

• งานยกฉัตรเจดีย์หลวงปู่อ่อนศรี ขันติกโร วัดป่าโนนแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 

• งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและฉลองเจดีย์ญาณวโร  วัดป่าอรัญญาวิเวก ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 

• เจดีย์ศรี ไตรรัตนานุสรณ์ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ สำนักชีบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 

• เจดีย์ชัยมงคล หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต  วัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

• เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

• เจดีย์มหามงคลบัว  บ้านบัว ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

• พิธีสมโภชฉลองพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

• ฉลองเจดีย์สุภัททเถรานุสรณ์ วัดซำขามถ้ำยาว ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 

• พระบรมธาตุธรรมเจดีย์  วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

• เจดีย์หลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

                            ฯลฯ 

 

ตัวอย่างเจดีย์ของครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐาน 
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 *
  การเรียงลำดับเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ 
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เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัย

จนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ .. 

การสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายใน 

แม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีพรรษา

อ่อนกว่ากันอยู่มาก แต่การเล่าและการไต่ถาม

นั้นแฝงอยู่ด้วยความอาจหาญมั่นใจในความรู้

และปัญหาของตน ไม่พรั่นพรึงหวั่นไหวหรือ

ประหม่ากลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใด 

พูดไปและถามไปตามความรู้สึกของตน และ

ยอมรบักนัโดยทางเหตผุลของแตล่ะฝา่ย 

ถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได ้ ก็ซักซ้อม

กันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจ แล้วค่อยผ่านไป

โดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็น

การสนทนาธรรมภาคปฏิบัติขององค์

หลวงตานั้น ท่านมี โอกาสพบปะพูดคุยกับ  

ครูบาอาจารย์องค์สำคัญๆ หลายองค์ในวาระ

ต่างๆ กัน ครูบาอาจารย์บางท่านมีพรรษามาก

กว่า บางท่านก็น้อยกว่า บางท่านเป็นลูกศิษย์ 

หรือบางท่านเป็นถึงครูบาอาจารย์ขององค์

หลวงตา สำหรับหลักเกณฑ์ ในการสนทนา  

ธรรมนั้นองค์หลวงตาท่านถือปฏิบัติ ดังนี้  

 
สนทนาธรรม เป็นธรรม  
เพื่อธรรม 

 

แนวทางในการสนทนาธรรมภาคปฏิบัติ

ของพระผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมควรมีข้อปฏิบัติ

อย่างไรนั้น องค์หลวงตาเมตตากล่าวไว้ ดังนี้ 

“. . .การสนทนาธรรมะกันในทางภาค

ปฏิบัติ ผู้นั้นปฏิบัติอย่างนั้นๆ มีความรู้ความ

เห็นอย่างนั้นๆ .. ความรู้ความเห็นอันเป็นผล

เกิดแปลกๆ ต่างๆ กันมา มันเป็นคติเครื่องพยุง

จิตใจซึ่งกันและกันอยู่มาก .. ก็เพราะท่านมุ่ง

เพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆ ไม่มี

ทิฐิมานะเข้าแฝงเลย แม้ต่างคนต่างยังมีกิเลส

ด้วยกัน .. ท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่

ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมา... 

และสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไป ท่านที่

ธรรมสากัจฉาตามกาล 

ลกัษณะโลกแฝงธรรมใหน้อกเหนอืจากความหวงั

เขา้ใจตอ่กนั .. ตา่งมคีวามสนใจเอือ้เฟือ้ตอ่ธรรม

ของกนัโดยสมำ่เสมอแตต่น้จนอวสานแหง่ปญัหา

ธรรม ไม่แสดงความอิดหนาระอาใจ ไม่แสดง

ความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของ

กันและกัน ต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

หวงัความรูแ้ละความอนเุคราะหจ์ากกนัจรงิๆ.. 

ในวงกรรมฐานรู้กัน องค์ ไหนภูมิจิต 

ภูมิธรรมอยู่ชั้นใดภูมิใดนี้รู้กันในวงกรรมฐาน 

ท่านพูดกันเรียกว่าธรรมะในครอบครัว ท่านพูด

กันในวงปฏิบัติเงียบๆ รู้กันเงียบๆ อยู่อย่างนั้น

ละ ท่านไม่ฟู่ฟ่า ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่โอ้ ไม่อวด...” 
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“…ในหนังสือที่มีอยู่ในธรรมบทที่กล่าวว่า 

กลัยาณชนไมส่ามารถตอบปญัหาของพระโสดา-

บันได้ พระโสดาบันไม่สามารถตอบปัญหาของ

พระสกิทาคามีได้ พระสกิทาคามีไม่สามารถ

ตอบปัญหาของพระอนาคามีได้ พระอนาคามี

ไม่สามารถตอบปัญหาของพระอรหันต์ได้  

แม้พระอรหันต์ก็ ไม่สามารถตอบปัญหา

ของพระโมคคลัลาน ์พระสารบีตุรได ้ถงึพระสาร-ี

บุตรโมคคัลลาน์ก็ ไม่สามารถตอบปัญหาของ

พระพุทธเจ้าได้ คือความสามารถต่างกัน พอถึง

ขั้นอรหัตก็พอแล้ว  

ส่วนที่ว่าพระสารีบุตร โมคคัลลาน์ ไม่

สามารถตอบปัญหาพระพุทธเจ้าได้นั้น หมาย-

เคล็ดลับ..ภูมิจิตภูมิธรรม 
 

ธรรมของพระพุทธเจ้าที่สถิตอยู่ในปุถุชน

หรือพระอริยบุคคลแต่ละขั้นแต่ละภูมิเป็นได้ทั้ง

ธรรมจริงและธรรมปลอม ดังนี้ 

“...พระสงฆ์มีหลายประเภทตามขั้นตาม

ภูมิ ตั้งแต่กัลยาณปุถุชนขึ้นไปหาเสขบุคคล 

อเสขบคุคล คำวา่เสขบคุคลคอืผูเ้ปน็พระอรยิ-

เจ้าแล้ว แต่ยังต้องศึกษาเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไป

ตัง้แตข่ัน้พระโสดาถงึขัน้อรหตัมรรค สว่นอเสข-

บุคคลนั้น หมายถึงผู้สิ้นสงสัย ผู้ ได้บรรลุถึง

พระอรหัตผลล้วนๆ แล้ว รวมแล้วก็เรียกว่า

พระอริยเจ้า .. 

ถึงขั้นโสดาบันแล้วก็เป็นอกุปปธรรมคือ

ไม่กำเริบกลายมาเป็นตัวเป็นตนอีก สกิทา   

อนาคา เปน็อกปุปธรรมเปน็ขัน้ๆ ตามขัน้ของตน   

คือไม่เสื่อมลงมาขั้นต่ำ ยิ่งอรหัตผลแล้วก็ผ่าน

ไปเลย หมดปญัหา กปุปธมัโม อกปุปธมัโม นัน้ .. 

ธรรมของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้ว

เป็นของบริสุทธิ์ แต่เมื่อมาสถิตอยู่ ในปุถุชนก็

กลายเป็น “ธรรมปลอม” เมื่อสิงสถิตอยู่ในพระ

อริยบุคคลจึงเป็น “ธรรมจริงธรรมแท้”  

คำว่า “อริยบุคคล” มีหลายขั้น คือ 

“พระโสดาบัน” เป็นอริยบุคคลชั้นต้น ชั้นสูง

ขึ้นไปก็มี “พระสกิทาคามี พระอนาคามี  

พระอรหันต์” เป็นสี่  

ธรรมในขั้นพระโสดาบันก็เป็นธรรมจริง

ธรรมบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาบัน แต่ธรรมขั้น 

“สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์” เหล่านี้ พระ

โสดาบันยังต้องปลอมอยู่ภายในใจ แม้จะจดจำ

ได้ รู้แนวทางที่ปฏิบัติอยู่อย่างเต็มใจก็ตามก็ยัง

ปลอมทั้งๆ ที่รู้ๆ อยู่นั่นเอง 

“พระสกิทาคามี” ก็ยังปลอมอยู่ ในขั้น 

“พระอนาคามี” และ “พระอรหันต์” 

“พระอนาคามี” ก็ยังปลอมอยู่ ในขั้น 

“อรหัตธรรม”  

จนกว่าจะบรรลุถึงขั้น “อรหัตภูมิ” แล้ว

นั่นแล ธรรมทุกขั้นจึงจะบริบูรณ์สมบูรณ์เต็ม

เปี่ยมในจิตใจ ไม่มีปลอมเลย…” 

เทศนาตอนหนึ่งขององค์หลวงตากล่าว  

ถึงการตอบปัญหาธรรมด้านจิตตภาวนาของ

พระอริยบุคคลแต่ละขั้นละภูมิ ดังนี้ 

ถึง ความกว้างแคบลึกตื้นแห่งความรู้นั้นต่างกัน 

นอกจากความบริสุทธิ์ ไปแล้วยังมีความลึกตื้น

ต่างกัน กว้างแคบต่างกัน ภูมิของพระพุทธเจ้า

เป็น พุทธวิสัย ภูมิของพระสารีบุตรโมคคัลลาน์

เป็น สาวกวิสัย จึงต่างกัน 

สามัญวิสัย กับ อริยวิสัย ก็ผิดกัน แต่ละ

ขั้นละภูมิมีเคล็ดลับประจำขั้นภูมินั้นๆ ถาม

เคล็ดปั๊บก็ติด ดังพระเรียนจบพระไตรปิฎกครั้ง

พุทธกาล แต่ลืมเนื้อลืมตัวดูถูกเหยียดหยาม

พระปฏิบัติ หาว่านั่ งหลับหูหลับตาไม่ทำ

ประโยชน์อะไรให้แก่โลก เลยจะเอาปัญหามา

ถามพระปฏิบัติท่าน  

ในการแสดงธรรมขององค์หลวงตามักกล่าวถึงพระระดับเพชรน้ำหนึ่งพร้อมกับยกตัวอย่างครูบาอาจารย์องค์สำคัญเสมอๆ 

อย่างเช่นคราวหนึ่งท่านเห็นภาพครูบาอาจารย์ที่ติดบนบอร์ดแล้วจึงได้กล่าวว่า “ทางนู้น ชื่อท่านเสถียร นู่นอาจารย์ชา ท่าน

บุญมี ท่านอุทัย ท่านวันชัย หลวงพ่อตัน ท่านปัญญา นี่เพชรน้ำหนึ่งมีหลายองค์นะนี่ ท่านสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นสมัย

ครั้งพุทธกาลเป็นพระอรหันต์ .. คือพระที่ท่านจะรู้กันต้องเป็นนักภาวนาด้วยกัน ได้สนทนากันในวงภายในๆ รู้กันแต่ว่าภายใน 

นอกนั้นไปท่านเหมือนไม่รู้ ไม่ชี้ เพราะฉะนั้นวงกรรมฐานกันมองเห็นกันรู้กันทันทีๆ เพราะทราบจากใจ” 

(แถวหนา้จากซา้ย) หลวงปูจ่นัทร ์เขมโิย พระธรรมเจดยี ์(จมู พนัธโุล) พระอรยิคณุาธาร (เสง็ ปสุโส) 

(นัง่แถวทีส่อง) หลวงปูข่าว อนาลโย หลวงปูฝ่ัน้ อาจาโร หลวงปูก่วา่ สมุโน พระอาจารยม์หาทองสกุ สจุติโต หลวงปูก่งมา จริปญุโญ 

(แถวหลัง) พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร หลวงปู่บัว สิริปุณโณ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 
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ภาคปฏิบัติสอนสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ จิตสอนจิตตรงแน่ว 
 

“...ธรรมล ี (หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง) ก็ตั้งแต่วันบวชแล้ว บวชวันถวายเพลิงหลวงปู่มั่น 

บวชวันนั้นที่วัดป่าสุทธาวาส ตั้งแต่บวชแล้วติดสอยห้อยตามเราตลอดเหมือนเด็กนะ ธรรมลีนี้เหมือน

เด็ก ไม่มีธรรมวินัยอะไรเลย เอาพ่อแม่กับลูกเข้าเลย เป็นใหญ่กว่า เราจะไปไหนติดตาม คือไม่ต้องขอ

อนญุาตนะ เหน็ไหมไปกรงุเทพฯ ดว้ย ดอ้มตาม ถา้ไปขออนญุาตทา่นจะไม่ให้ไป ตอ้งขโมยไปแบบนีแ้หละ 

เห็นไหมล่ะ เป็นอย่างนั้น ไปที ไร อยากไป ไปเลยนะ ปั๊บ ขโมยไปเลย เป็นอย่างนั้น นี่เป็นนิสัยอันหนึ่ง 

เราก็ทราบ นี่ก็ตั้งแต่ต้นมา เราสอนตั้งแต่ ก.ไก่ ก.กา เรื่อยมา .. 

ที่มูลนิธิหลวงปู่มั่นที่ฝั่งธนฯ พอดีเราไปนวดเส้นก็ ไปเจอท่านวันชัยที่นั่น ถามเหตุถามผลจะไปไหน

มาไหนหลักเกณฑ์ไม่ค่อยมี ถามอาการเคลื่อนไหวของท่าน ลักษณะเป็นเร่ๆ ร่อนๆ ไม่มีหลัก เหมือนว่า

หลักลอย ว่างั้นเถอะน่ะ จะไปไหนมาไหน พูดยากๆ ตอบยากๆ ลำบากการตอบ นี่แสดงให้เห็นว่าหลัก

ลอย เราก็บอกว่า  

‘ถ้าอย่างนั้นให้ ไปอยู่วัดป่าบ้านตาดกับผมที่วัด’  

เราก็ ไม่เคยบอกใครให้เป็นอย่างนั้นนะ นี่ ได้บอกเลย พอได้ความ พอเรากลับมาท่านก็ตามมา เรา

สอนตั้งหลักใหม่ ก็ ได้หลักจริงๆ มาอยู่ที่นี่แล้วเข้าๆ ออกๆ จากนี้ก็ ไปตั้งที่วัดนั้น 

เราก็ให้ ไปอยู่ที่วัดภูสังโฆเรื่อยมา สักเท่าไรปีแล้ว มาอยู่กับเราตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ มัน

ก็ ๒๓ ปีแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้องกันมา ..  

คือความตั้งใจมีแต่หาที่เกาะที่ยึดไม่ถูก มันก็ ไม่มีประโยชน์นะ เพราะเรา

เห็นโทษของเรา เราจึงบอกเลย .. ท่านก็เลยมาที่นี่ มาได้หลักที่นี่นะ เดี๋ยวนี้ท่าน

ได้หลักแล้ว ได้หลักมั่นคง คือท่านพูดเอง เราไม่ ได้แนะไปก่อน ท่านพูดเอง แล้ว

ตรงกับความจริงๆ ตามขั้นของธรรม เราบอกเออใช้ ได้ๆ เรื่อยๆ ไป นี่ก็เป็นพระ

สำคัญละเดี๋ยวนี้ ท่านวันชัยดี ได้หลักเกณฑ์ดี .. 

ท่านวันชัยก็มาพูดต่อปากต่อคำ เรื่องการภาวนาเป็นยังไงๆ ขัดข้องตรงไหน

เราเป็นผู้แก้ ไขให้ทั้งนั้นๆ จนกระทั่งทะลุ นี่อันหนึ่ง .. ภาคปฏิบัติเป็นของเล่น

เมื่อไร สอนกันสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ ได้นะ จิตสอนจิตนี้ตรงแน่วๆ ขั้นธรรมนี่ .. เช่น  

เสกตัวเป็นครูเป็นอาจารย์เขา เขาน้อยกว่าแต่ความรู้เขาสูงกว่าเราสอนไม่ ได้นะ 

อาจารย์น่ะสอนลูกศิษย์ไม่ ได้ .. ธรรมดาเราจะไม่บอกใครง่ายๆ ให้มาอยู่วัดป่า-

บ้านตาด .. นี่เราก็สอนมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันกับท่านลี 

ธรรมลีนี้เป็นเศรษฐีธรรมมานานแล้วนะ เรียกว่าเศรษฐีธรรม ถ้าธรรมเต็ม

เม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าเศรษฐี ได้แล้ว เศรษฐีธรรม ธรรมภายในหัวอก ใจกับธรรม

เป็นอันเดียวกันแล้วไม่จม .. การภาวนานี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนะ ถ้าผู้แนะมีหลักใจมีขั้นสูงกว่าๆ ทางนั้นพูด

ขึ้นมาปั๊บทางนี้เข้าใจแล้ว ที่บกพร่องตรงไหนที่ควรแก้อย่างไร เข้าใจแล้วแก้ปุ๊บๆ มันก็เร็ว ทำสุ่มสี่สุ่มห้า

ด้วยความตั้งใจจริงอยู่แต่มันไม่ค่อยได้ผลมากเท่าที่ควร ถ้ามีผู้แนะ ให้มีภูมิธรรมสูงแนะนี่ปั๊บๆ ถูกต้องๆ 

เกาะติดๆ เลย เร็ว...” 

(แถวยืนจากซ้าย) หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ 

พระศรีรัตนวิมล ท่านเจ้าคุณรักษ ์ เรวโต   

พระครูบริหารคณานุกิจ องค์หลวงตา 

(ขณะอาย ุ๔๗ ป)ี หลวงปูจ่นัทร ์เขมปตัโต 

(แถวนั่งจากซ้าย) หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

หลวงปู่ขาว อนาลโย พระธรรมเจดีย์ 

หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม หลวงปู่อ่อน 

ญาณสิริ 

(ถ่าย ณ วัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๓) 

องค์หลวงตากล่าวรับรองความรู้จริง  

ของหลวงปูห่ลา้ เขมปตัโต ในการแสดงธรรมเกีย่วกบัพระนพิพานวา่ 

“นิพพานไม่ใช่ผู้รู้คืออันนั้นเอง ท่านหล้าพูดปั๊บเข้ากันทันทีเลย .. 

เราพูดจริงๆ เราหาที่ค้านท่านไม่ได้ ท่านหล้าพูด เอ้อ  

อย่างนี้ซี เข้าปึ๋งทันทีเลย คำนี้เราก็ไม่เคยพูด รู้ก็รู้อยู่ธรรมดา” 

 

พระพทุธเจา้ทรงทราบจงึเสดจ็มาทา่มกลาง

สงฆ์ที่กำลังสันนิบาตนั้นว่า พวกนี้กำลังจะมา

ทำลายลูกศิษย์เราตถาคต แล้วมันจะไปตกนรก

กันทั้งหมด ท่านไม่ ได้กลัวพระปฏิบัติจะเสีย 

ท่านว่าพวกนี้จะตกนรกกันทั้งหมด  

พอเสด็จถึง พระองค์ทรงตั้งปัญหาขึ้นปั๊บ

ถามพวกใบลานเปล่าตอบไม่ ได้ รับสั่งถาม  

พระปฏิบัติปั๊บ ตอบได้ผึง ยกปัญหาขึ้นปั๊บ ถาม

พวกนั้น นิ่งเหมือนคนตายแล้ว ตอบไม่ได้ วก

กลับมาถามพระปฏิบัติ ตอบได้ปุ๊บๆ ตลอด 

จากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมขนาบเสีย

อย่างเต็มที่ว่า  

‘พวกเธอนั้นน่ะ เหมือนกับลูกจ้างเลี้ยงโค

ให้เขา ได้ค่าจ้างเพียงรายวันๆ เท่านั้น ไม่

เหมือนลูกของเรา หมายถึงพระปฏิบัติซึ่งเป็น

เจ้าของโค โคก็เป็นสมบัติของตัว น้ำนมโคก็ได้

ดื่มเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการ  

พูดเรื่องธรรมก็เป็นเจ้าของธรรม เป็น

ธรรมสมบัติเป็นมหาสมบัติ พวกเธอนี้เพียงแต่

เรียนและจดจำมาเฉยๆ ธรรมสมบัติอันแท้จริง

ยังไม่เคยได้ดื่มบ้างเลย ส่วนลูกเราตถาคตทั้งได้

ปฏิบัติทั้งได้ดื่มธรรมรสโดยสมบูรณ์ จึงไม่ควร

ประมาท’ 

ปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งถามเป็น

ปัญหาทางด้านจิต พอมาถามพวกปฏิบัติตอบ

ได้ผึงๆ เลย...” 

ท่านอาจารย์วันชัย วิจิตโต 

หลวงปู่ลี กุสลธโร 
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ขอน้อมนำเป็นกรณีศึกษาเพียงบางส่วน

เทา่นัน้ ดงันี้ 

“หลวงตาเป็นลูกกตัญญู” จริงๆ จนกระทั่งท่าน

เจ้าคุณต้องค้านเอาบ้างว่า “อ้าว! เธอเอามาให้

แต่เราแล้วเธอจะไปเอาอะไร” 

ที่ทำเช่นนี้องค์หลวงตาท่านเคยให้เหตุผล

และกลา่วถงึความรูส้กึในใจทีม่ตีอ่ทา่นเจา้คณุวา่ 

“เราถวายให้ท่านตลอด เราไม่เคยแตะ 

เทศน์ที่ ไหนๆ ไม่ว่าปัจจัยเงินทองข้าวของ  

อะไรมอบถวายหมด เราไมเ่อาแมบ้าทหนึง่ คอืเรา 

ตอบแทนคุณท่าน ถึงอย่างนั้นก็ไม่เท่าคุณของ

ท่านที่เป็นพ่อของเรา เราเป็นพระทั้งองค์ ได้

เพราะท่านเป็นอุปัชฌาย์ นั่น หลักใหญ่อยู่  

ตรงนั้นนะ” 

องค์ท่านเล่าถึงความผูกพันและความ

สนิทสนมระหว่างท่านกับท่านเจ้าคุณจนมีเหตุ

ให้ต้องไปมาหาสู่กันบ่อยครั้ง ดังนี้ 

“...แต่ก่อนท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์ท่านยังมี

ชีวิตอยู่ที่วัดโพธิ์ฯ เราต้องไปพักค้างที่วัดโพธิ์ฯ 

บ่อยๆ เราไม่ไปท่านก็ให้พระมาตามเอาเราไปที่

วัดโพธิ์ฯ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ตอนนั้นที่ท่าน

เสียอายุท่านก็ ๗๕ ท่านเป็นชั้นธรรม ตั้งแต่

ท่านมีชีวิตอยู่นี้พระกรรมฐานมาพักวัดโพธิ์ฯ 

เรื่อยๆ เพราะท่านเมตตาติดต่อเกี่ยวข้องกับ

กรรมฐานเรื่อยมา ท่านเองก็เป็นลูกศิษย์หลวง-

ปู่มั่น สำคัญตรงนี้นะ  

วัดไหนๆ มาค้างที่นั่นแหละ อย่างท่าน

อาจารย์ฝั้นอย่างนี้ อยู่สกลนครก็เข้ามาค้าง 

ท่านอาจารย์ขาว ท่านอาจารย์อ่อน เราไปอยู่

เรื่อย แล้วยิ่งมีงานในวัดโพธิ์ฯ ด้วยแล้วกรรม-

ฐานยิ่งมาหมดเลย ท่านเอามาจนหมด ท่านมี

ความเคารพเลื่อมใสและสนใจปฏิบัติด้าน

ธรรมะกรรมฐานตลอดมา นั่งปั๊บลงนี้ ไม่มีเรื่อง

โลกเลย ตั้งแต่ขณะนั่งจนกระทั่งลุกจากท่าน   

มีแต่เรื่องธรรมล้วนๆ ธรรมก็เป็นธรรมปฏิบัติ

ด้วย เพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น พูดตั้ง

แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรม  

ท่านเป็นเจ้าคณะภาค แต่เวลาไปนั้นท่าน

ไม่สนใจ พูดแต่เรื่องธรรมปฏิบัติล้วนๆ ท่านก็

บอกตรงๆ เลยว่า ‘ที่เป็นเจ้าคณะภาคอยู่นี้เป็น

เพื่อให้ความร่มเย็นแก่วงกรรมฐาน เป็นผู้ ใหญ่

ครอบไปหมด ไม่ให้มีใครมารังแก’  

ท่านว่าอย่างนี้ แต่ธรรมดาก็ ไม่มี ใคร

รังแกแหละ แต่ท่านก็พูดของท่านอย่างนั้น นั่ง

การสนทนาธรรมระหว่าง
องค์หลวงตากับพระ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

 

พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)   
วดัโพธสิมภรณ ์อ.เมอืง จ.อดุรธานี 

ปั๊บนี่พูดตั้งแต่เรื่องภาคปฏิบัติ เรื่องป่านั้นเขานี้ 

ท่านเคยไปเที่ยวมาพอแล้วนี่นะ ภาวนาดีไม่ดี

พระกรรมฐานสู้ท่านไม่ได้ ไปบิณฑบาตปั๊บกลับ

มานี้ วางบาตรแล้วขึ้นไปไหว้พระแล้วนั่ ง

ภาวนาก่อน จนกระทั่งได้เวลาแล้วลงมาฉัน   

นี่ปรกติท่าน ฉันแล้วถ้าไม่มีแขกคนท่านก็ลงไป

ทำวัตรเช้า พอกลับมาท่านก็ภาวนาแล้วก็พัก

ตอนกลางวัน  

พอตอนบ่ายท่านก็เดินจงกรมอยู่ชั้นบน 

รับแขกตอนประมาณบ่ายโมงท่านถึงจะลงมา 

นี้เป็นกิจวัตรของท่านประจำ พอตกกลางคืนก็

เหมอืนกนั ถา้ไมม่ธีรุะรบัแขกรบัคน ๒ ทุม่ ทา่น

ขึ้นแล้ว ขึ้นไปไหว้พระ นั่งภาวนา เดินจงกรม 

เราไปได้ยินเสียงกึ๊กๆ อยู่ข้างบน ท่านเดิน

จงกรม นี้เป็นประจำ 

ท่านบอกว่า ‘เรานอนน้อยมาก เวลานอก

นั้นเป็นเวลาเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาทั้งนั้น’ 

ฟังซิน่ะ พระกรรมฐานยังสู้ท่านไม่ ได้ 

ท่านสนใจจริงๆ ภาคปฏิบัติแต่ ไหนแต่ ไรมา   

เราก็ได้ ไปดู เขาเอาศพของท่าน เปิดโกศออก 

ดูทุกสัดทุกส่วนขาวทีเดียว เขาบอกว่านี้เป็น

องค์ที่สี่ที่ ไม่มีกลิ่น คือเอาธูปเอาอะไรมา เวลา

เปิดออกแล้วไม่มีกลิ่นเลย ธรรมดาๆ พวกมา

จากสำนักพระราชวังเขามาจัดงานศพท่าน เขา

บอกว่านี้เป็นองค์ที่สี่ที่ตายแล้วไม่เน่าไม่เหม็น 

เป็นปรกติอยู่อย่างนี้ นี้เป็นองค์ที่สี่ 

ท่ านสนใจธรรมปฏิบัติตลอดเลยนะ 

เพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่อายุ 

๑๒ ปี หลวงปู่มั่นแหละเล่าให้ฟังว่า ‘เณรจูมนี่

ต่อไปมันจะได้เป็นผู้ ใหญ่นะ ดูหูมันกางๆ ต่อไป

จะได้เป็นผู้ ใหญ่ เอาไปเรียนหนังสือเสียก่อน 

เลยไปฝากที่วัดเทพศิรินทร์ สอบแล้วสอบเล่า 

ตกแล้วตกเล่า เรียกกันว่า มหาจูมหนังสือเน่า 

สอบเปรียญไม่ได้สักที’  

จากนั้นก็มาเป็นพระคร ู แล้วมาเป็นเจ้า

คณะภาคอยู่นี้ตลอดมา ท่านสนใจกับครูบา-

อาจารย ์หลวงปูม่ัน่อยูท่ี่ไหน แตก่อ่นไมม่รีถมรีา

ทา่นเดนิเอานะ บา้นผอืทา่นก็ไป หลวงปูม่ัน่อยู่

ที่ ไหนท่านจะไป หนองผือท่านไปปีละ ๒ ครั้ง 

ออกพรรษาแล้วหนึ่ง และเดือนพฤษภาหนึ่ง 

ทา่นเดนิเขา้ไป ทา่นสนใจมาก 

ไปนั่งปั๊บนี่ไม่มีเรื่องโลกเรื่องการปกครอง

ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เป็นพระ

อปุชัฌายบ์วชใหอ้งคห์ลวงตาตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๗๗ 

ท่านเจ้าคุณมักมาดึงตัวองค์หลวงตาไปเทศน์ใน

วัดโพธิสมภรณ์หรือในสถานที่ต่างๆ อยู่เนืองๆ 

ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างมาก การแสดง

ธรรมไม่ว่างานใดท่านจะมอบจตุปัจจัยไทยทาน

ทั้งหลายถวายท่านเจ้าคุณทั้งหมดและทุกครั้ง

ไป จนท่านกล่าวว่าท่านเจ้าคุณคงจะเห็นเป็นที่

ระลึกระหว่างท่านเจ้าคุณกับตัวท่านเองว่า 
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เรื่องปริยัติไม่มีเลย มีแต่ปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ล้วนๆ พูดเรื่องจิตตภาวนา ท่านหนักแน่นมากที

เดียวทางด้านธรรมปฏิบัติ หนักแน่นจนวาระ

สุดท้าย ว่าเป็นพระปริยัติก็มีแต่ชื่อเฉยๆ ท่าน

บอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะภาคไว้นี้เพื่อให้ความ

ร่มเย็นแก่วงกรรมฐาน ไม่ให้มารังแก ก็ไม่มีใคร

รังแกแหละ ท่านเป็นผู้ ใหญ่ท่านดูแล มีเรื่อง

อะไรปั๊บท่านเข้าถึงเลย เป็นอย่างนั้น 

วัดโพธิ์ฯ นี้กรรมฐานเข้าไปค้างบ่อยๆ 

แหละ ตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ จากนั้นแล้วก็ไม่ได้

ไป เราเองก็ไม่ได้ ไป ไปก็ไปชั่วคราวไม่ได้ค้าง 

แต่ก่อนพระกรรมฐานผู้ ใหญ่ๆ เช่น หลวงปู่ขาว 

หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่อ่อน ใครต่อใครผู้ ใหญ่ๆ 

แหละมา ยิ่งมีงานแล้วเอามาหมดกรรมฐาน มา

ท่านก็บอก นี่ใครจะกราบจะไหว้ก็มากราบมา

ไหว้ เสีย พระเหล่านี้ เป็นพระสำคัญทั้งนั้น 

นานๆ จะได้พบท่านทีหนึ่ง มีงานทีหนึ่งพระ  

กรรมฐานท่านเอามาหมด แล้วประชาชนเขา

ก็ได้ทำบุญให้ทานกับท่าน ท่านบอกตรงๆ เลย  

‘ เอ้า ให้พากันทำบุญให้ทานเสียนะ 

พบพระอย่างนี้มันพบยากนะ’  

ท่านพูดอย่างนี้แหละเพราะท่านเป็นพระ

ผู้ ใหญ่ แล้วพระกรรมฐานมาค้างบ่อย ท่านไป

เอามาจนได้ ไม่มีงานก็ไปเอามา อย่างเรานี้ ไป

เรื่อย บางทีท่านมาเอาเอง ท่านมาเองเลย  

คิดดูซิ ถ่ายรูปที่ต้นโพธิ์ทางทิศเหนือ

ของวัด นั่นละนั่งเป็นวงกลมถ่ายรูปเจ็ดแปด

องค์หรือไง เราผอมๆ นั่นก็เราป่วยนะ เรา

กำลังป่วยอยู่นี้ท่านมาเอาเอง เราบอก ‘กำลัง

ป่วยเป็นไข้’  

‘เออไม่เป็นไรแหละ ไปนู้นมันหายเอง’ 

แล้วเอาไปเลย เราจึงผอมๆ 

พระกรรมฐานมาอยู่ ที่ นั่ น

เรื่อยๆ แล้วชุ่มเย็นไปหมดนะ

ทางภาคอีสานวงกรรมฐาน 

ท่านไปเที่ยวซอกแซกทุก

แห่ง วัดไหนสำคัญๆ ท่าน

ไปหมด ท่านชอบวง

กรรมฐานมากที่สุด 

ท่ า น ป ฏิ บั ติ  

ก ร ร ม ฐ า น ม า

เป็นประจำเลย 

ไปนั่งปั๊บนี่มีแต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องภาค

ปฏิบัติ ไม่มีเรื่องการปกคงปกครองปริยัติอะไร

ไม่มีเลย เรื่องโลกเรื่องสงสารไม่มี มีแต่ภาค

ปฏิบัติล้วนๆ 

นั่งนี่สองสามชั่วโมงกว่าจะได้ลุก โธ้ เรา

เจ็บเอวเกือบตายนั่นละไปทีไร ฟังท่านนั่งคุย

ธรรมะ ท่านก็เพลินของท่านเราดูอาการก็รู้ 

ท่านเพลินในธรรมทั้งหลาย ท่านพูดด้วยความ

เพลินในธรรม เมื่อเห็นครูบาอาจารย์มาหาท่าน 

ฝ่ายกรรมฐานมามากๆ ท่านยิ่งรื่นเริงมากนะ ดู

อาการของท่านยิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่าง ท่าน

พอใจกับวงกรรมฐานมากทีเดียว ท่านเอาแต่

องค์สำคัญๆ แหละมา แต่ท่านเป็นนิสัยอันหนึ่ง

ท่านพูดสนุกสบายธรรมดา ท่านเรียกอีตานั่นอี

ตานี่ ท่านไม่เรียกธรรมดา ท่านพูดสบายใน

ฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ 

ส่วนมากท่านเป็นอุปัชฌาย์ทั้งนั้นแหละ 

ว่าอีตานั่นอีตานี่ ท่านว่างั้น ท่านว่าสบายไป

เลย เราผู้ฟังขบขันจะตาย แต่ท่านพูดแบบ

สบายไปเลย พูดในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ที่

สนิทสนมกัน ท่านพูดแบบสบายไปเลย อีตานั้น

อีตานี้ ไม่ ได้ยินท่านว่า ‘อีตา’ ตั้งแต่เราหนึ่ง 

กับท่านอาจารย์ฝั้น ท่านอาจารย์ขาว สามองค์

เราคอยฟัง อีตานั่นอีตานี่ ไม่เคยออก ท่านฝั้น 

ท่านขาว มหาบัว นอกนั้นอีตาทั้งนั้นแหละ ท่าน

เรียกอีตาติดปากท่านเป็นนิสัย    

     พอมาพูดตอนนี้แล้ว ท่านขึ้นเทศน์ ตาม   

ธรรมดาดูเหมือนเราเทศน์แล้ว ท่านขึ้นไปเทศน์

ที่สอง งานวัดโพธิ์ฯ พอท่านเทศน์เราก็นั่งฟัง 

ท่านเทศน์ถึงนิพพานว่า นิพพานเป็นอนัตตา 

สะดุดกึ๊กเลยใจเรา...” 

คราวหนึ่งท่านเจ้าคุณได้แสดงธรรมที่

ศาลาวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อหา

ตอนหนึ่งกล่าวว่า “นิพพานเป็นอนัตตา” ทำให้

ท่านรู้สึกสะดุดใจในทันทีและคิดว่าจะต้องแอบ

หาโอกาสเข้ากราบเรียนถวายท่านเจ้าคุณใน

ทันทีเพราะเป็นประเด็นหัวข้อธรรมที่สำคัญมาก 

เมื่อท่านเจ้าคุณลงจากธรรมาสน์ ท่านจึงรีบ

เดินตามในทันทีก็พอดีท่านเจ้าคุณก็ชวนขึ้นด้วย

เช่นกันว่า “ไป บัวไปด้วยกัน” ท่านเล่า

เหตุการณ์ในตอนนั้นว่า 

(แถวบน) หลวงปูฝ่ัน้ อาจาโร หลวงปูข่าว อนาลโย พระธรรมเจดยี ์(จมู พนัธโุล) หลวงปูอ่อ่น ญาณสริ ิองคห์ลวงตา 

(แถวกลาง) หลวงปูจ่นัทร ์เขมปตัโต หลวงปูก่งมา จริปญุโญ (แถวลา่ง) หลวงปูบ่วั สริปิณุโณ หลวงปูอ่อ่นสา สขุกาโร  

ณ ลานโพธิ ์วดัโพธสิมภรณ ์อ.เมอืง จ.อดุรธานี 
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วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์ ถ่ายจากหนองประจักษ์ 

วัดโพธิสมภรณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนเพาะนิยม เลขที่ ๒๒ ตำบลหมากแข้ง 

อำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีอยูท่างทศิตะวนัตกของหนองประจกัษ ์มเีนือ้ที ่๔๐ ไร่ 

ความเป็นมา วัดโพธิสมภรณ์เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ตอนปลายสมัย

รชักาลที ่๕ แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ โดยมหาอำมาตยต์ร ีพระยาศรสีรุยิราชวรานวุตัร 

(โพธ ิเนตโิพธ)ิ สมหุเทศาภบิาลมณฑลอดุรไดช้กัชวนราษฎรในหมูบ่า้นหมากแขง้ 

ถากถางป่าจนพอควรแก่การปลูกกุฏิ ศาลาโรงธรรม สำหรับใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญ 

และเป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประจำปีของหน่วยราชการ ใช้เวลาสร้างอยู่

ประมาณ ๑ ปี ในระยะแรกชาวบ้านเรียกว่า วัดใหม่ เพราะแต่เดิมมีเพียงวัด

มัชฌิมาวาส ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า วัดเก่า จากนั้นจึงได้กราบอาราธนา พระครู

ธรรมวินยานุยุต (หนู) เจ้าคณะเมืองอุดรธานี จากวัดมัชฌิมาวาส มาเป็นเจ้า-

อาวาส และได้นำความขึ้นกราบทูลขอชื่อต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชิน-  

วรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ได้

ประทานนามวา่ วดัโพธสิมภรณ ์ เพือ่เปน็อนสุรณแ์ดพ่ระยาศรสีรุยิราชวรานวุัตร 

(โพธิ เนติโพธิ) ผู้สร้างวัดนี้ 

ประมาณ ๓ ปีต่อมา พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรกับท่านเจ้าอาวาสก็ ได้

เริ่มสร้างโบสถ์ก่อด้วยอิฐถือปูน โดยใช้ผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นแรงงาน พระยา-

ศรีสุริยราชวรานุวัตร เป็นช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างเอง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ ได้

ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ มหาเสวกโท พระยาราชนุกูลวิบูลยภักดี (อวบ 

เปาโรหิตย์) ขึ้นดำรงตำแหน่งอุปราชมณฑลภาคอีสาน และเป็นสมุห-

เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานีด้วย ได้มาเสริมสร้างวัดโพธิสมภรณ์ต่อ โดยขยาย

อาณาเขตให้กว้างออกไป และก่อสร้างเสนาสนะเพิ่มเติมอีกหลายหลัง พร้อม

กับสร้างพระอุโบสถต่อจนแล้วเสร็จ และเห็นว่าภายในเขตเทศบาลจังหวัด

อุดรธานี ยังไม่มีวัดธรรมยุตเลย สมควรจะตั้งวัดนี้ให้เป็นวัดของคณะธรรมยุต

โดยแท้ จึงได้ปรึกษาหารือกับพระเทพเมธี (ติสโส อ้วน) เจ้าคณะมณฑล

อุบลราชธานี โดยมีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรจัดพระเปรียญมาเป็นเจ้า-

อาวาสวัดโพธิสมภรณ์ เพื่อจะได้บริหารกิจการพระศาสนา ฝ่ายปริยัติธรรมและ

ฝ่ายวิปัสสนาธุระให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงนำความคิดเห็นกราบเรียนต่อ      

พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ จากนั้นจึงนำความ

ขึ้นกราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

วัดราชบพิธฯ ขอพระเปรียญ ๑ รูป จากวัดเทพศิรินทราวาส ไปเป็นเจ้าอาวาส

วัดโพธิสมภรณ์ สืบไป สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ จึงทรงมีรับสั่งให้เจ้าอาวาสวัด

เทพศิรินทราวาส เลือกเฟ้นพระเปรียญ ก็ ได้พระครูสังฆวุฒิกร (จูม พันธุโล) 

ป.ธ.๓ น.ธ.โท ฐานานุกรมของท่าน ซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสำนักวัดเทพ-  

ศิรินทราวาส เป็นเวลานานถึง ๑๕ ปี ว่าเป็นผู้เหมาะสม ทั้งยังเป็นที่ชอบใจของ

เจ้าพระยามุขมนตรีฯ อีกด้วย เพราะท่านได้เคยเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงอยู่ก่อนแล้ว 

พระครูสังฆวุฒิกร (จูม พันธุโล) ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้น

เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเจดีย์ จึงได้ย้ายจากวัดเทพศิรินทราวาส 

กรุงเทพฯ ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ วัดโพธิสมภรณ์

จึงเป็นวัดของคณะธรรมยุตตั้งแต่บัดนั้นมา ปัจจุบันวัดโพธิสมภรณ์เป็นพระ-

อารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  

วัดโพธิสมภรณ์ ในระยะนั้นยังมีสภาพเป็นป่าละเมาะอยู่ มีเสนาสนะ

ชั่วคราวพอคุ้มฝน บริเวณโดยรอบก็ยังเป็นป่า ไม่ค่อยมีบ้านเรือน เงียบสงบ 

อาหารบิณฑบาตตามมีตามได้ น้ำใช้ก็ ได้จากบ่อบาดาลในวัดซึ่งพระเณรช่วยกัน

ตักหาบมาใส่ตุ่มใส่โอ่ง พระเณรระยะแรกยังมีน้อย ทั้งอัตคัดกันดารในปัจจัยสี่ 

แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหารกิจการพระศาสนาให้เจริญก้าวหน้า พระครู

สังฆวุฒิกร (จูม พันธุโล) ได้ทุ่มเทพัฒนาวัดในทุกๆด้าน ส่วนที่เป็นศาสนวัตถุ

นั้น ท่านได้บูรณะซ่อมแซมและสร้างเสริมเพิ่มเติมให้มั่นคงถาวร  

ลำดับเจ้าอาวาสที่ครองวัดนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งวัดจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ 

 รูปที่ ๑. พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู) พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๖๕ 

 รูปที่ ๒. พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๐๕ 

 รูปที่ ๓. พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) พ.ศ. ๒๕๐๕ - ปัจจุบัน 

วัดโพธิสมภรณ์นี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมีปูชนียวัตถุสำคัญ ดังนี้ 

๑. พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ มีอายุประมาณ ๖๐๐ ปี ปางมารวิชัย มีนาม

ว่า “พระพุทธรัศมี” เป็นพระประธานในพระอุโบสถ 

๒. พระพุทธรูปศิลาแลง ปางประทานพร สมัยลพบุรี มีอายุ ๑,๓๐๐ ปี 

ประดิษฐานไว้ที่ซุ้มฝาผนังพระอุโบสถด้านหลังเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๓. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้หน่อมาจากรัฐบาลประเทศศรีลังกา ให้แก่

รัฐบาลไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ นำมาปลูกไว้ด้านทิศเหนือพระอุโบสถ 

๔. รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างด้วยศิลาแลง มีอายุ ๒๐๐ ปีเศษ 

ประดิษฐานไว้ในมณฑป ด้านทิศเหนือพระอุโบสถ 

๕. พระบาทธาตุธรรมเจดีย์ เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ๓ ชั้น บรรจุพระบรม-  

สารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และรูปเหมือนพระบูรพาจารย์ ๑๑ องค์ 

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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“...(ครั้งนั้น) ท่านขึ้นเทศน์ตามธรรมดาดู

เหมือนเราเทศน์แล้ว ท่านขึ้นไปเทศน์ที่สอง 

งานวัดโพธิสมภรณ์ พอท่านเทศน์เราก็นั่งฟัง 

ท่านเทศน์ถึงนิพพานว่า ‘นิพพานเป็นอนัตตา’ 

ตอนนั้นเราสะดุดใจกึ๊กเลย พอไปถึงก็ซัดกันเลย

ระหว่างพ่อกับลูก ‘ต้องขอประทานโอกาส  

พระเดชพระคุณ ทำไมพระเดชพระคุณจึงเทศน์

ว่านิพพานเป็นอนัตตา เพราะนิพพานบังคับไม่

ได้ นิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหา จะเป็นอนัตตาอยา่งไร 

อนัตตาเป็นทางเดินของพระนิพพานต่างหาก   

จะมาเรยีกพระนพิพานวา่เปน็อนตัตาไดอ้ยา่งไร? 

อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา เปน็ทางกา้วเดนิเพือ่

พระนพิพาน นพิพานจะมาเปน็อนตัตาอยา่งไร ถา้

นพิพานเปน็อนตัตา นพิพานกเ็ปน็ไตรลกัษณล์ะซ ิ

ถ้าอันนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถึงพระนิพพาน อันนี้

สมบรูณแ์บบแลว้สลดัปัว๊ะถงึนพิพานเลย’  

ท่านนิ่งเลยนะ นี่ละอุปัชฌาย์กับลูกศิษย์

สนทนากัน เราก็เด็ดด้วยเพราะผิดมาก ท่านนิ่ง

เงียบ คือผิดต่อความจริงอย่างมากมาย เพราะ

ฉะนั้นถึงเบิกออกทันที …” 

เกี่ยวกับความเห็นในหัวข้อธรรมเดียวกัน

นี ้ ในเวลาตอ่มาราวป ีพ.ศ. ๒๕๔๑–๒๕๔๒ ขอ้-

ธรรมในประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้าง

ขวางในวงชาวพุทธฝ่ายปริยัติและองค์หลวงตา

ได้กลายมาเป็นผู้ ไขปัญหาให้สังคมได้เข้าใจ

อย่างชัดเจนด้วยความชัดเจนทั้งภาคปริยัติและ

ภาคปฏิบัติว่า “นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา 

นิพพานคือนิพพาน” ดังนี้ 

“...พระนิพพานนั้นคือพระนิพพาน ... 

ท่านแสดงไว้ ในธรรมว่า มรรค ๔ ผล ๔ 

นิพพาน ๑ มรรค ๔ นั้นได้แก่.. โสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล   

อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัมรรค อรหตั-

ผล นี่เรียกว่า มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ คือ

พ้นจาก ๘ ภูมินี้ ไปแล้วเป็นนิพพาน ๑ นิพพาน

มีหนึ่งเท่านั้นไม่เคยมีสอง ไม่มีสองกับอัตตา 

ไม่มีสามกับอนัตตา นิพพานคือนิพพาน  

อัตตา อนัตตา นั้นเป็นทางเดินเพื่อพระ-

นิพพานล้วนๆ เป็นพระนิพพานไปไม่ได้ ผู้ที่จะ

พิจารณาให้ถึงพระนิพพาน ต้องเดินเหยียบย่าง

ไปในไตรลักษณ ์ คือพิจารณาไปกับเรื่องทุกขัง 

เรื่องอนิจจัง อนัตตา และอัตตา ซึ่งเป็นกอง  

แห่งกิเลสสุมเต็มอยู่ในนั้น ให้ถอนอัตตานุทิฏฐ ิ

คือความเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเหล่านี้ออกเสียได ้

จติจงึจะหลดุพน้เปน็พระนพิพาน ... 

เชน่เดยีวกบัเราเดนิกา้วขึน้สูบ่นัไดขัน้หนึง่   

สองขั้นขึ้นไป จนกระทั่งถึงที่สุดของบันได   

ก้าวเข้าสู่บ้านของเรา เมื่อเข้าสู่บ้านแล้วบันได

ก็เป็นบันได บ้านก็เป็นบ้าน จะให้บ้านกับบันได

มาเป็นอันเดียวกันไม่ได้ นี่คำว่าไตรลักษณ์ก็ดี 

อัตตาก็ดี นี่คือบันไดก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพาน 

เมื่อพ้นจากนี้ ปล่อยนี้หมดแล้ว จิตก็ก้าวเข้าสู่

พระนิพพาน เหมือนกับว่าเราก้าวเข้าสู่บ้าน

ของเรา หมดปัญหากับบันได บันไดจึงจะกลาย

เป็นบ้านไปไม่ได้ บ้านจะมากลายเป็นบันไดไป

ไม่ได้ บ้านต้องเป็นบ้าน บันไดต้องเป็นบันได… 

นิพพานไม่มีลักษณะ ถ้ามีรูปร่างขึ้นมาก็

ต้องมีลักษณะ พระนิพพานไม่มีรูปมีร่าง เป็น

นามธรรม แต่นามธรรม พ้นจากความสมมุติ

โดยประการทั้งปวง ท่านตั้งชื่อขึ้นมาว่านิพพาน 

นี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเหมือนกัน ธรรมธาตุหลัก

ธรรมชาตินั้นเป็นอันหนึ่ง อันนี้ตั้งชื่อขึ้นมา เมื่อ

ตั้งชื่อขึ้นมานี้ก็แยกแยะไปขัดแย้งกันไปทั่ว... 

เราพูดย้ำตอนท้ายที่ว่านิพพานเป็นอัตตา 

หรืออนัตตานี้ เราต้องดูหัวใจของผู้ปฏิบัติ ผู้นี้

ละเป็นผู้ตัดสินเอง จิตที่จะเป็นวิมุตติบริสุทธิ์

เต็มที่นั้น จิตต้องปล่อย อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา นี้ทั้งหมดเสียก่อน อันนี้เป็นสมมุติ 

ความหลุดพ้นนั้นเป็นวิมุตติ จิตต้องปล่อยนี้

หมด สลัดนี้ออกแล้วจิตก็เป็นนิพพาน เพราะ

ฉะนั้นคำว่านิพพานกับอัตตากับอนัตตา จึงเข้า

กันไม่ ได้ ในภาคปฏิบัติ เรายันได้เลยในหัวใจ

หลวงตาบัว สามแดนโลกธาตุนี้หลวงตาบัวไม่

เคยหวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้น เพราะเป็นสมมุติ 

จิตดวงนี้เป็นวิมุตติเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเข้า

มาเอื้อมถึง เราจึงเอาจิตที่ไม่มีอะไรมาเอื้อมถึง

นี้มาพิจารณา แยกออกไปให้สมมุติทั้งหลายได้

พิจารณาได้ฟังกันบ้าง นี่คือผลแห่งการปฏิบัติ

ตามพุทธศาสนา เห็นประจักษ์อยู่ที่ใจนี้…” 

ความเคารพที่องค์หลวงตามีต่อพระ-

อุปัชฌาย์ของท่านนั้นนอกจากจะแสดงออก

ด้วยการไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ตามแต่พระ-

อุปัชฌาย์จะบอกกล่าวมาแล้ว ท่านยังตอบแทน

พระคุณด้วยการจัดแพทย์ชั้นหนึ่งจากโรง-

พยาบาลศิริราชมาถวายการรักษาอีกด้วย ซึ่งก็

คือ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห ์ และ ศ.พญ. ม.ร.ว   

ส่งศร ี เกตุสิงห ์ นั่นเอง เนื่องจากองค์หลวงตา

เปน็พระอาจารยก์รรมฐานองคแ์รกของ นพ.อวย 

เกตุสิงห ์ ท่านจึงได้ขอร้องให้คุณหมอทั้งสองรับ

ภาระดูแลพระอุปัชฌาย์ซึ่งอาพาธมาช้านานที่

จงัหวดัอดุรธาน ีจากนัน้คณุหมอจงึไดน้ำทา่นเจา้-

คณุมารบัการรกัษาตวัที่โรงพยาบาลศริริาชตอ่ไป

โดยปรนนิบัติรับใช้ท่านเจ้าคุณทุกวันมิได้ขาดจน

กระทัง่หายและกลบัจงัหวดัอดุรธานไีด้ 

และด้วยเหตุนี้ ภายหลังท่านเจ้าคุณจึงได้

แนะนำให้ ม.ร.ว.ส่งศรี เดินทางไปวัดป่าบ้าน-

ตาดโดยเมตตาอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้

เพราะสมัยนั้นการเดินทางยังยากลำบากอยู่

มาก หลังจากนั้นคุณหมอทั้งสองจึงรวบรวม

คณะได้ ๗ คน และนัดหมายกับท่านเจ้าคุณ

เดนิทางไปวดัปา่บา้นตาดตามความประสงคต์อ่ไป 

การทัวร์วัดป่าบ้านตาดในครั้งนี้ถือเป็นการทัวร์

ธรรมะวัดกรรมฐานคณะแรกเลยทีเดียวก็ว่าได้  

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ กับองค์หลวงตา 
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หลวงปู่แหวน สุจิณโณ   
วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

 

คราวหนึง่องคห์ลวงตามีโอกาสเดนิทางไป

จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เข้ากราบหลวงปู่แหวน 

ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นใหญ่อีกองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น

เช่นกัน จากการสนทนาในครั้งนั้นทำให้ท่าน

กล่าวถึงหลวงปู่แหวนด้วยความเคารพบูชาว่า  

“...ท่านอาจารย์แหวนองค์หนึ่ง สามารถ

แก้ ได้ตลอดทั่วถึงทางด้านจิตใจ เดี๋ยวนี้ท่านก็

ไม่เอาเรื่องกับใครแล้ว ประการหนึ่งก็ไม่มีใคร

ไปเล่าให้ท่านฟัง ท่านขี้เกียจยุ่งกับเรื่องขี้หมูรา

ขี้หมาแห้ง ท่านก็อยู่สบายๆ  

ลองมีผู้มีภูมิจิตภูมิธรรม มีความรู้ความ

เห็นต่างๆ ทางด้านปฏิบัติไปเล่าให้ท่านฟังดูซิ 

ไม่ต้องสงสัยว่าเสียงท่านจะไม่ขึ้นปึ๋ งปั๋ งๆ 

เพราะท่านอยู่กับธรรมเท่านั้น ถึงไม่ติดธรรม 

ท่านก็อยู่กับธรรม เป็นเครื่องรื่นเริงระหว่าง

ขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่ .. 

“...พูดถึงเรื่องเงินก็ระลึกถึงหลวงปู่แหวน อย่างนั้นละบทเวลาท่านจะทำ   

ท่านก็รู้ก็ปฏิบัติตามสมมุติอยู่ตลอดมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไร ท่านเคารพนับถือ 

ฝ่ายสมมุติท่านก็เคารพว่าเงินว่าทองไม่ให้จับท่านก็ ไม่จับเหมือนพระทั้งหลาย   

บทเวลาทา่นจะพลกิลอ็กนะ  

อยู่ๆ  กฟ็าดไปเอาธนบตัรใบละหา้รอ้ยมามวนบหุรี ่ มวนใหญ่ๆ  เขา้ใจไหมละ่ 

ทา่นสบูบหุรีม่วนใหญห่ลวงปูแ่หวน นัน่ละบทเวลาทา่นจะพลกิลอ็ก มาเอาธนบตัรใบ

ละหา้รอ้ยมวนบหุรีส่บูปุบ๊ๆๆ พวกพระเณรกต็กตะลงึกนั  

‘อุย๊ หลวงปู ่ นีม่นัธนบตัรใบละหา้รอ้ย เอามามวน

บหุรีส่บูอะไร’  

‘หอื’ ทา่นวา่งัน้นะ  

ท่านทำท่าอย่างนั้นละ คือจิตของท่านผ่านไปหมด

เรือ่งสงัฆาปาราชกินี้ ไมม่ีในหวัใจพดูตรงๆ แตก่ริยิากม็เีปน็

ธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านถึงเคารพกิริยา ต้องอาบัตินั้น

อาบตันิีท้า่นเคารพ เวลาทา่นพลกิปับ๊อยา่งทีห่ลวงปูแ่หวน 

เอาธนบตัรใบละ ๕๐๐ มามวนบหุรี ่ ทา่นมวนบหุรีต่วัใหญ่ๆ  

นะ มวนบหุรีใ่สปุ่บ๊ๆๆ  

‘โอ๊ย หลวงปู่ทำไมเอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ มามวน

บหุรีส่บูอยา่งนีล้ะ่’ 

ท่านก็ว่า ‘หือ’ ทำท่าเหมือนไม่รู้นะ บทเวลาตอบ 

‘ประสากระดาษ’เทา่นัน้ละ  

‘ประสากระดาษ’ 

ทา่นกส็บูเฉยจากนัน้กท็ิง้ จากนัน้ไมเ่คยทำอกีนะ ทำทเีดยีวพอให้โลกไดรู้บ้า้ง 

คอืจติทา่นบรสิทุธิแ์ลว้หมดนะ นีเ่ราใชต้ามกริยิาของสมมตุ ิ พระเหลา่นีเ้ปน็สมมตุ ิ

โลกมีสมมุต ิ พระเราก็เป็นสมมุต ิ รักษาสิกขาบทวินัยตามสภาพของสมมุต ิ  

เพราะฉะนัน้ ทา่นจงึรกัษาธรรมวนิยัเชน่เดยีวกนัหมด แตจ่ติใจทา่นผา่นไปหมดแลว้  

คำวา่สงัฆาปาราชกิอะไรนี้ไมม่ใีนจติ แตม่ใีนกริยิาทีจ่ะตอ้งปฏบิตัใิหเ้หมาะสมตอ่

สงัคมทีอ่ยูร่ว่มกนั นัน่ทา่นกแ็ยกอยา่งนัน้ แตพ่อ่แมค่รจูารยม์ัน่ไมเ่คยเหน็นะ เวลาทา่น

พดูทา่นพดูเฉยๆ ทา่นไมท่ำ ทา่นพดูไปเหมอืนกนั พดูแถวนีแ้หละ แตท่า่นจะไมท่ำ หาก

พดู พดูใกลเ้คยีงกนักบัทีว่า่เอาธนบตัรใบละ ๕๐๐ มามวนสบู มวนบหุรีส่บูเหมอืนอยา่ง

หลวงปูแ่หวน เปน็แตเ่พยีงวา่ทา่นไมท่ำอยา่งนัน้ กริยิาทา่นพดูนะ่ม ีมอียา่งนัน้  

‘คือจิตที่พ้นไปหมดแล้ว มันหมดแล้วเรื่องสมมุต ิ ไม่มีอะไรเข้าถึงจิตดวงนั้น 

เพราะทัง้หลายไมว่า่อาบตัอิาจอีะไรนีม้นัเปน็สมมตุทิัง้หมด สว่นจตินัน้ผา่นหมดแลว้ 

เขา้ไมถ่งึ แตท่นีีเ้มือ่มสีมมตุอิยู ่ โลกทัง้หลายเขามสีมมตุ ิ ปฏบิตัติอ่กนัใหเ้ปน็ความ

เหมาะสม ทา่นจงึปฏบิตัติามสมมตุอิยา่งนัน้’ 

อยา่งพอ่แมค่รจูารยม์ัน่ทา่นไมเ่คยขา้มเกนิพระธรรมวนิยัขอ้ใด ทัง้ๆ ทีเ่วลาพดู

ทา่นกพ็ดู ทา่นพดูเกีย่วกบัใจเสยี ทา่นแยกออกมา สมมตุทิา่นกบ็อกเราตอ้งปฏบิตัิ

อยา่งโลกเขาปฏบิตักินัเพราะสมมตุติอ่สมมตุขิดักนัไมเ่หมาะ แนะ่ วา่งัน้นะ สมมตุกิบั

สมมตุกิเ็คารพกนั นัน่ทา่นวา่งัน้ อยา่งหลวงปูแ่หวนทีท่า่นวา่ ทา่นพลกิลอ็กนะนัน่ พลกิ-

ลอ็กเปน็จติลว้นๆ แลว้ไมม่อีะไรเขา้ถงึ ทา่นแสดงออกมาทางกริยิาแยบ็เดยีว จากนัน้

ทา่นกไ็มเ่คยทำอกี ทา่นทำใหเ้ปน็ขอ้คดิเฉยๆ ไมใ่ชท่า่นดือ้ดา้น ทา่นทำเปน็ขอ้คดิ…” 

  
หลวงปู่แหวนกับธนบัตร ๕๐๐ บาท 

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 

พอเข้าไปมีพระอุปัฏฐากท่านอยู่องค์เดียว 

เราเข้าถึงปุ๊บในห้องท่านเลยละ พวกนั้นให้เขา

รออยู่ข้างนอกเต็ม ไปก็เอาเลย ไม่รอ เพราะจะ

เข้าหาท่านทีไรจะพูดธรรมะโดยเฉพาะไม่มีเวลา 

คนรุมๆ คราวนี้เลยได้อุบายใหม่มาก็ตกลงกับ

เขาเรียบร้อย ให้อาตมาเข้าไปหาท่านเสียก่อน

นะ เข้าไปคุยกับท่านพอสมควรแล้วจะออกมา

แล้วให้สัญญาณ ได้เข้าเฝ้าท่านแหละวันนี้ 
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พอใจ พอว่าเขาก็แตกฮือกลับเลย เราก็เข้า 

เข้าก็ฟัดกันเลย เราลืมเมื่อไร ก็มันเตรียม

พร้อมใส่กันอยู่แล้ว 

ขึ้นเบื้องต้นปัญหาปุ๊บเข้าไปเลยทีเดียว 

ปัญหานี้ถ้าไม่รู้ถามไม่ ได้ ถ้าไม่รู้ตอบไม่ ได้ 

เพราะเป็นปัญหาภาคปฏิบัติภายในจิตใจโดย

เฉพาะ ค้นหาคัมภีร์ ไหนก็ค้นเถอะน่ะ คัมภีร์

ใหญ่คือหัวใจเท่านั้นที่จะได้ธรรมเหล่านี้ออกมา 

พอเข้าไปหาท่านใส่ปั๊บทีเดียวละ  

เอาแต่ปัญหาจุดสำคัญๆ นะ คือนี้จะบอก

ในตัว ท่านตอบนี้แล้วก็แสดงว่าท่านรู้ ไว้แล้ว 

ท่านก็จะรู้ทันทีว่ารู้แล้ว ไม่รู้จะถามปัญหาอย่าง

นี้ ไม่ ได้ มันบอกในตัวเสร็จเลย เบื้องต้นปั๊บ

เข้าไป ๑๐ นาที ท่านก็ผางออกมา ๑๐ นาที 

เข้าใจหมด 

พอท่านหยุดหายใจใส่เข้าอีกปั๊บ เพราะ

เราหายสงสัยแล้วนี่ คราวนี้เอาใหญ่เลย ถึง

รากใหญ่ของวัฏจักร คราวนี้ ๔๕ นาที เหมือน

ว่าท่านไม่ ได้หายใจเลยนะ ธรรมถึงใจท่าน 

เรียกว่าถ้าเป็นน้ำก็น้ำถังใหญ่ๆ ที่สะอาดสุด-

ภาคปฏิบัติ เราจะไปหาในคัมภีร์ ไม่เจอ ต้องหา

ในคัมภีร์ใหญ่ พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของคัมภีร์

ใหญ่ พระสาวกอรหันต์เป็นเจ้าของคัมภีร์ใหญ่ 

ปั๊บลงตรงนั้นละได้ความออกมา เอากันวันนั้นก็

เอากันอย่างนั้นละ นั่นแหละที่ว่าเพชรน้ำหนึ่ง      

 เมื่อเข้าถึงกันลงถึงขีดเรียกว่าร้อย  

เปอร์เซ็นต์แล้ว ท่านอาจารย์องค์นี้ ได้ลงถึง  

ขีดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ใครจะไปหาเรื่องหาราว

ว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกเฉย ไม่สนใจ หลัก

ใหญ่เข้าถึงกันแล้ว…” 

ยอด ไม่ควรจะนำไปใช้สอยชะล้างสิ่งใดเลย น้ำ

ถังใหญ่ท่าน พอเข้าไป เรามัน

พระขี้ดื้อ ไปก็ไขก๊อกเลย

เปิดก๊อกไว้เลย น้ำก็พัง

ออกมา ซัดกันใหญ่ 

ประโยคที่สองนี่ ๔๕ 

นาที ประโยคแรก 

๑๐ นาท ีโอ ้ตวัแดง

หมดนะ ไมเ่คยมีใคร

จะเปิดหรือไขก๊อก

นี้เลย หมายถึงว่า

น้ำอรรถน้ำธรรม  

ที่ สะอาดสุดยอด

ของท่าน เก็บไว้

อย่างนั้นตลอด ใคร  

ไ ป ก็ เ ห รี ยญหลว งปู่ 

เหรียญเราสู้หลวงปู่ ขอ

ท่านก็เอาๆ ถังใหญ่ ไม่มี

ใครไปแตะ เราไปใส่ปั๊วะ

เลยเชียว ปั๊วะท่านก็ผาง

ออกมาเลย ครั้งแรก ๑๐ 

นาที เราเข้าใจแล้ว พอท่าน

หยุดหายใจเราก็ปั๊บเข้าอีกเลย คราวนี้ โอ๋ยไป

ใหญ่เลย ตัวแดง 

ท่านไม่เคยมีใครไปถามอย่างนั้นเปรี้ยงๆๆ 

ออกเต็มเหนี่ยวเลย พอใจ ท่านพอใจเต็มที่   

เราก็พอใจเต็มที่ พอเสร็จแล้ว ท่านใส่อย่าง

ท้าทายเลย ‘เอ้า! ที่พูดมาทั้งหมดนี่น่ะ ถ้าเห็น

ว่าไม่ถูกต้องตรงไหน เอา ท่านมหาค้านมา’ 

‘กระผมไม่ค้าน กระผมหาธรรมะประเภท

นี้แหละ’ 

ฟังเสียงหัวเราะฮ่าๆๆ ‘เออ ท่านองค์นั้น

ล่ะ ได้คุยกันแล้วยัง อาจารย์องค์นั้นล่ะๆ ระบุ

ชื่อๆ เลยนะ ธรรมะประเภทนี้น่ะ ได้คุยกับ

อาจารย์องค์นั้นๆ แล้วยัง’ 

ความหมายว่าอย่างนั้น คือธรรมประเภท

นี้น่ะ ความหมายว่าอย่างนั้น เราก็กราบเรียน

ท่านพอประมาณๆ ให้พอเหมาะพอดี ท่านตัว

แดงหมดเลยละ คือไม่มี ใครไปถามธรรมะ

ประเภทนี้ ท่านก็เก็บไว้ ในถังใหญ่อย่างนั้นละ 

ใครไปก็ขอเหรียญเราสู้ เหรียญอะไรต่ออะไร  

ที่ถามที่ตอบกันนี้มีแต่แก่นธรรมออกจาก

หลวงปูข่าว อนาลโย   
วดัถำ้กลองเพล อ.เมือง 
จ.หนองบัวลำภู 

หลวงปูแ่หวน สจุณิโณ 

หลวงปู่ขาวเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของ

หลวงปู่มั่นองค์หนึ่ง ในสมัยหนุ่มท่านมีนิสัย

อาจหาญทรหดอดทนและจริงจังในการบำเพ็ญ-

เพียรมาก ท่านเที่ยวธุดงค์ ไปทั้งทางภาคอีสาน

และเหนือ กระทั่งได้กำลังครั้งสำคัญที่จังหวัด

เชียงใหม่ องค์หลวงตาเป็นผู้เรียบเรียงประวัติ

ของหลวงปู่ขาวขึ้น เพราะมีโอกาสได้ซักถาม

พูดคุยข้ออรรถธรรมที่ลึกซึ้งกับท่าน คราวหนึ่ง

ของการเทศน์อบรมพระภายในวัด ท่านพูดถึง

การสนทนากันในครั้งนั้นว่า 

“…ครูบาอาจารย์แต่ก่อนอย่างหลวงปู่-

ขาว พระเณรก็ไปเต็มอยู่นั่น หลวงปู่ฝั้น เต็ม  

อยู่นั่น หลวงปู่อ่อน เหล่านี้เต็มทั้งนั้นละ พอ

องค์นั้นล่วงไปองค์นี้ล่วงไปไหลเข้ามาๆ พอ  

พูดอย่างนี้ เราก็ระลึกถึงหลวงปู่ขาว ท่าน-  

เจ้าคุณอุปัชฌาย์ท่านฉลาด ไปในงานอำเภอ

หนองบัวลำภู ท่านสั่งเลยว่าให้เราไปงานนี้ 

แล้วหลวงปู่ขาวก็ไปในงานนี้ คือท่านจะให้เรา

สององค์พบกัน พอไปท่านก็มาบอกเลยว่าวันนี้

ไม่ต้องลงไปงาน ให้อยู่สบายๆ ท่านสั่งไว้หมด 

กระต๊อบหลวงปู่ขาวอยู่นั้น เป็นร้านอยู่นั้น 

ร้านเราอยู่ที่นี่ติดกัน 

พอถึงเวลาแล้วเขาก็ลงไปงาน เราไม่ไป 

ท่านอนุญาตให้เป็นพิเศษเลย มหาบัวกับท่าน-

ขาวไม่ต้องไปจะได้พูดได้คุยธรรมะกัน เพราะ

ท่านทราบอยู่แล้วว่าสององค์นี้เตรียมพร้อมที่

จะคุยธรรมะกัน ไปก็เอาจริงๆ เพราะเป็น
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 (จากซ้าย) องค์ที่ ๒ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  

องค์ที่ ๓ หลวงปู่ขาว อนาลโย  

(ขวาสุด) หลวงพ่อปรีดา ฉันทกโร  

หลวงปูข่าว อนาลโย วดัถำ้กลองเพล จ.หนองบวัลำภู 

โอกาสอันดีที่สุดว่างั้นเถอะ .. นี่เคยพูดกันตั้ง

แต่นู้น นี่ก็ไม่เคยพูดกันอีกนะ ตั้งแต่ไปอำเภอ

หนองบัวลำภู คุยกันสนุกสองต่อสอง .. พอสอง

ทุ่มไปในงานเราก็เข้าไปหาท่านอาจารย์ขาวคุย

ธรรมะกับท่าน ไล่แต่ ก.ไก่ ก.กา ตลอดเลยการ

ภาวนาของเรา จนกระทั่งสุดขีด .. ๒ ทุ่มเริ่ม

จนกระทั่ง ๖ ทุ่ม… ท่านให้เราพูด เราก็พูดให้

ฟัง ท่านเป็นผู้ฟังนี่นะ เริ่มแต่ ก.ไก่ ก.กา เรื่อย 

ทุกกิทุกกีเป็นยังไงๆ ว่าไปโดยลำดับๆ จน

กระทั่ งหมดความสามารถของเราแล้ว . .   

เราเล่าคนเดียวตั้ง ๓ ชั่วโมง ลำดับลำดาของ

จิตเล่าถวายท่านหมด .. เราก็มอบถวายท่าน

เลย บอกว่า 

‘ท่านอาจารย์อย่าผูกเป็นความเกรงใจ

กระผม ถ้าติดหรือขัดข้องตรงไหน มันไม่ถูก

ตรงไหน ขอให้ท่านอาจารย์บอกกันอย่างตรงๆ 

เอา ฟาดให้เต็มที่เลย  

ผมหมดความสามารถเท่านี้แหละ ถ้าติดก็

ติดอย่างตายใจเลย

แบบไม่สนใจจะแก้

เลย ขนาดนั้นแหละ 

หลงก็หลงขนาดนั้น

แหละ’ 

แตท่า่นก็ไมพ่ดู

มากนะ เราก็ไม่ลืม   

นีส่รปุเอาเลยนะนีน่ะ 

คุยกันมาตั้งแต ่ ๒ 

ทุ่มจนกระทั่งถึง ๖ 

ทุม่ เราเดนิมาถงึ ๕ 

ทุ่ม เรื่องของเรา 

เรือ่งของทา่นมเีพยีง

ชั่วโมงเดียว ไม่ถึง

ชัว่โมง  

พอพูดของเราเสร็จลงแล้ว มอบลงแล้ว 

ไม่ให้ท่านผูกเป็นความเกรงอกเกรงใจไว้ว่าผม

เป็นมหาเปรียญ หรือได้เคยปฏิบัติกับครูบา-

อาจารย์มาเป็นยังไง ไม่เป็นปัญหาที่จะมากีดกัน

ท่านอาจารย์ไม่ให้พูดด้วยความสะดวกไม่ได้ ไม่

ต้องเอาเป็นอุปสรรค ท่านอาจารย์ก็พูดขึ้นเลย

ว่า  

‘ยอมรับทุกอย่างล่ะ สิ่งที่มันสุดวิสัยผม 

แล้วไปแล้ว’  

‘ผมก็พูดกราบเรียนได้เพียงเท่านี้ แค่นี้ล่ะ 

ถ้าหากว่าติดก็ติดแบบเจ้าของ ไม่มีความสนใจ

จะแก้ ไม่รู้ขนาดนั้นล่ะ ไม่รู้จนกระทั่งมันไปถึง

ไหนนั่นแหละ ติด ติดอยู่ตรงไหนนั่นแหละ ไม่รู้

เลย ถ้าว่านอนตาย ก็นอนซะเลยเหตุเลยผล

โน่นแหละ’ 

จากนั้นท่านก็พูดมา ท่านพูดเอาเฉพาะ

เคล็ดนะ  

‘เออ การปฏิบัติทางจิตนี้ มันก็มี ๒ เคล็ด

ที่สำคัญ กามราคะ ๑ อวิชชา ๑ ท่านมหาก็ผ่าน

ไปหมดแล้วโดยชอบธรรม ท่านมหาก็พูดมาหมด

แล้ว ไม่มีที่ข้องใจสงสัย เป็นอันว่าถูกต้องเข้า

กันได้ทุกอย่าง’  

ท่านก็เลยรวบเอาเลย ‘ผมก็เป็นอย่างนั้น

แหละ ท่านมหา ไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งกัน 

อุบายวิธีพิจารณากว้างแคบนั้น มันเป็นแต่

อุบายของแต่ละคนๆ แต่ว่าสำคัญที่จิตที่รวมมัน

เหมือนกัน’ ท่านสรุปเอาอย่างงั้นเลย  

พอดีแม่ชีมันไปนั่งอยู่ข้างนอกซิ แม่ชียุวดี 

จันทบุรี เราไม่รู้นึกว่ามีสองคนกับท่าน มีฝากั้น

อยู่ แล้วก็มีตั่งที่นั่งอยู่ข้างล่างข้างนอก มันก็นั่ง

อยู่ที่ตั่งนั่นละ เราอยู่ ในฝามันอยู่นอกฝา คุย

อะไรมันก็รู้หมด พอเล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเบน

คำพูดไปทางอื่น ‘มันใครนี่น่ะ’ ‘ดิฉัน’  

‘ชื่อว่ายังไง’ ‘ยุวดี’  

‘มาตั้งแต่เมื่อไร’ ‘มาแต่สองทุ่ม’  

โอย หมดตับเลย แล้วก็ไปโม้ข้างนอก  

‘อู๊ย ตั้ งแต่ เกิดมาไม่ เคยได้ยินครูบา-

อาจารย์เปิดเผยธรรมะต่อกัน ท่านอาจารย์มหา-

บัวขึ้นก่อนสองสามชั่วโมง จากนั้นท่านอาจารย์-

ขาวก็ขึ้นจนกระทั่งจบ เบนคำพูดไปทางอื่นทาง

ไหนแล้ว เห็นวา่เตม็อิม่แลว้กเ็ลยกระแอม ทา่น-

อาจารยม์หาบวัคงจะโมโหใหญ่’ 

‘ใครๆ’ ‘ยุวดี’ ‘มาจากไหน’ ‘มาในงานนี้

แหละ’ ‘มาแต่เมื่อไรมาที่นี่ ’ ‘มาแต่สองทุ่ม’ 

‘หมดตับ’ เราก็ว่างี้  

มันฟังหมดเลย คือไขต่อกันเต็มที่เลย ลง

ใจสุดขีดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ไปในงานนี้ละ 

ขบขันดี เขาแอบนั่งฟังอยู่ข้างนอก เราก็ว่าเรา

ถนัดใจซัดกันสองต่อสอง ที่ ไหนได้เขาไปกินอิ่ม

อยู่ข้างนอก 
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พูดถึงเรื่องหลวงปู่ขาว ท่านเป็นอยู่ที่โรง

ขอด ท่านเล่าให้ฟัง ที่อำเภอแม่แตงหรืออะไร

เชียงใหม่ ท่านบอกว่า ‘ไปเป็นอยู่ที่ โรงขอด’ 

เราก็บอกตรงๆ เลย เราเป็นอยู่ที่วัดดอยธรรม-

เจดีย์ ไม่มีอะไรค้านกัน รื่นเริงบันเทิงกัน 

เพราะธรรมะทางภาคปฏิบัติผิดที่ ไหนจะรู้กัน

ทันทีๆ เลย เราก็เล่าถวายท่านสุดขีดของเรา

เลย เราเป็นฝ่ายเล่าถวายท่านก่อน เสร็จอะไร

ก็มอบถวายท่านเลย จะขัดข้องอะไรก็ ให้  

องค์หลวงตาชักผ้าบังสุกุลในการบำเพ็ญกุศล  

หลวงปู่ขาว อนาลโย 

ครูบาอาจารย์ ไม่ต้องเกรงใจ ให้บอกมาเลย 

เวลานี้สุดแล้ว ถ้าว่ากำลังก็สุดจนกระทั่งไม่

แสวงหาอะไรอีกแล้ว ถ้าหากว่าหลงก็หลงเต็มที่

เราก็ว่างั้น 

ท่านก็ตอบรับด้วยความเป็นมงคล เออ 

ตายใจแหละท่านว่า ท่านก็เล่าของท่านย่อๆ 

นิดหน่อย เพราะอะไรๆ ท่านมหาก็เล่าไปหมด

แล้ว ท่านเลยเล่าย่อๆ ให้ฟังนิดหน่อย ท่านไป

เป็นที่ โรงขอดท่านว่า โรงขอดนี้อยู่ที่อำเภอ

แม่แตง เวลามันจะเป็นท่านออกไปอาบน้ำไป

เห็นข้าวเขาเป็นรวงแก่แล้ว ท่านก็เอาข้าวมา

พิจารณา ปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาหมุนตัวเองนะ 

คือเจออะไรมันจะเป็นสติปัญญาขึ้นมาเพื่อแก้

ตัวเองๆ ท่านเอาข้าวมาพิจารณา เกิดเป็นข้าว

แล้วก็หมุนไปหมุนมา เป็นข้าวแล้วเอาไปหว่าน

เป็นกล้าๆ ก็เป็นต้นข้าวแล้วเป็นข้าวแก่ ท่านก็

หมุนไป วัฏวนของจิตก็เป็นอย่างนี้ๆ ท่าน

พิจารณา เลยบรรลุธรรมในเวลานั้น ในคืนวัน

นั้น ท่านเล่าให้ฟังว่า ‘โรงขอด’ เราก็เล่าถวาย

ท่านว่า ‘ที่วัดดอยธรรมเจดีย์’ 

เวลาท่านจะจากที่นั่นไป ‘มันแปลกนะ

ท่านมหา ผมจึงระลึกได้ทันทีเลย อย่างต้นโพธิ์

เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เพราะฉะนั้นท่าน

ถึงยกต้นโพธิ์เป็นคู่เคียงกันกับพุทธศาสนา ท่าน

เห็นบุญเห็นคุณของต้นไม้นั้น’ เราก็เหมือนกัน

เหน็บญุเหน็คณุของกฏุกิระตอ๊บหลงัเลก็ๆ ‘เวลา

จำเป็นที่จะจากไป ไปแล้วยังหันหน้ากลับมาด ู 

อกี เปน็ความอาลยัอาวรณ’์ ทา่นวา่ เพราะกฏุนิี้

เป็นสถานให้บุญให้คุณแก่เรา มันก็เข้ากันได้

เลยกับต้นโพธิ์ เป็นคู่ เคียงของพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ธรรม อย่างที่ท่านอาจารย์ขาวบอกว่า 

กระตอ๊บที่โรงขอดเปน็ทีต่รสัรูธ้รรมเหมอืนกนั…” 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 

หลวงปู่ขาว อนาลโย  

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 

หลวงปู่หลุย จันทสาโร 

(บริเวณด้านหน้าศาลาหลังเก่า วัดถ้ำกลองเพล) 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร   
วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร  

 

หลวงปู่ฝั้นเป็นศิษย์องค์สำคัญของหลวง-

ปู่มั่นที่องค์หลวงตาได้มีโอกาสเข้ากราบเยี่ยม

และสนทนาธรรม ดังนี้ 

“...หลวงปู่ฝั้นท่านเตรียมพร้อมมาแล้วตั้ง

แต่หลังจากถวายเพลิงหลวงปู่มั่น เพราะท่าน

เป็นหัวหน้าใหญ่อยู่นั่น คอยดูการงานทุกอย่าง 

ทุกข์ลำบากขนาดไหนก็ทนเอา ทนเพื่อครูบา-

อาจารย์จริงๆ พองานเสร็จแล้ว เราก็สลบไสล 

เราก็รีบมา  

ท่านก็ เล่าให้ฟังต่อหน้าต่อตาเลยนะ 

พยายามจะเข้าหาท่าน โดยเฉพาะจะพูด

อรรถพูดธรรม ให้ถึงเหตุถึงผลต่อกันโดย

เฉพาะ ไม่มีเวลา เพราะท่านมีลูกศิษย์  

ลูกหาไม่มากก็พระเณรอยู่นั่น เราจะพูด

เฉพาะกับท่านในธุระอันสำคัญๆ ไม่มี

เวลาจะพูด แล้วพอดีท่านพูด

ให้ฟังเอง ที่มันชัดเจนนะ

ท่านเล่าให้ฟัง  

ทา่นจะสสบไสลมา

จากวดัสทุธาวาสพยายาม

อุตส่าห์ตะเกียกตะกาย

งานของหลวงปู่มั่นให้

เสร็จ เจ้าของเป็นยังไงก็

ทนเอา พองานเสร็จปั๊บท่าน

ก็ออกเลย พอมานี้จิตมัน

เพียบเต็มที่แล้ว ทั้งอยากพัก-

ผ่อน ร่างกายก็เพียบเต็มที่ มาก็
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หลวงปู่ฝั้น อาจาโร  

ถ่ายเมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๙๘ 

(อายุ ๕๘ ปี ๓๑ พรรษา) 

เข้าที่เลย ท่านเล่าให้ฟัง เวลานั้นมีพระอยู่สอง

องค์ เวลาเราจะพูดกันแบบถึงพริกถึงขิง 

เหมือนกับว่าการตบการต่อยการหาความจริง

เข้าใจมั้ย เราก็ไม่อยากให้พระทั้งหลายได้ฟัง 

เพราะระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ พูดกัน

เฉพาะสองต่อสอง ถ้าควรตำหนิก็เอากันตรง

นั้น ควรชมกันตรงไหนก็เอากันตรงนั้น  

ทีนี้ก็มีพระอยู่นั่นสององค์สามองค์จะคุย

อะไรกับท่านโดยเฉพาะ ถามท่านโดยเฉพาะก็

ไม่มีเวลา ท่านก็มาเล่าให้ฟังเสียเอง เหตุที่จำ

เงื่อนได้ ท่านมาเล่าขั้นที่มาถึงวัดแล้ว 

‘มันจะสลบไสล จิตเข้าของมันเลย มันจะ

ไป มันจะไม่อยู่ พอจิตรวมเข้ามาผึง เหลือแต่

ความสว่างไสวจ้าอยู่ภายใน’ 

ทา่นกพ็ดูตามเรือ่งของทา่น แตเ่รากน็ัง่ฟงั

อยูน่ี ่ เพราะตัง้ตาอยูแ่ลว้ทีจ่ะตอ่ยกนั แตน่ี่ไมม่ี

โอกาส ระหวา่งลกูศษิยก์บัอาจารย ์ทา่นอาจารย์

ฝัน้เปน็อาจารย ์ เรากเ็ปน็ลกูศษิย ์ ลกูศษิยก์บัครู

ต่อยกันฝึกซ้อมกัน เป็นอะไรไป ตั้งแต่นักมวย

เขายังฝึกซ้อมกันใช่มั้ย นี่ลูกศิษย์กับครูเวลาจะ

เอากนัถงึพรกิถงึขงิกต็อ้งเอากนัอยา่งนัน้  

พอท่านเล่าถึงนี่ให้ฟัง ถึงขั้นที่จิตมันจะไป 

จิตมันหดเข้ามาหมด ยังเหลือความสว่างไสว

ภายในใจจ้าอยู่นี ้ สว่างจ้ามันจับได้แล้ว ทันท ี 

ทีเดียวไม่ต้องพูดมาก จะไปถึงจุดที่เราต้องการ

อยูแ่ลว้ทีจ่ะกราบเรยีนถามใหท้า่นเลา่เรือ่งธรรม

เหลา่นัน้ใหฟ้งั  

พอดีท่านก็บอกว่า ‘จิตมันรวมเข้าไปแล้ว 

มันมาอยู่นี้ผ่องใสแจ๋วอยู่ในนี ้ แสงใสแจ๋วนี่ก็จ้า

ออกจากความผอ่งใสจติสวา่งไสว’ 

ทางนีม้นักข็ึน้ทนัท ีเหน็มัย้ละ่นีล่ะ่ธรรม ไม่

ได้พูดว่าเคารพหรือไม่เคารพ ธรรมเหนือกว่า

ความเคารพเปน็ไหนๆ พอทา่นพดูทางนัน้ทางนีก้็

ขึน้รบัทันที 

พอท่านพูดว่าถึงจุดนี้เป็นความสง่าผ่องใส

จ้าอยู่นี้เลย ทางนี้แทนที่จะชม ไม่ ได้ชม ‘ยัง

ตายอยู่นี่เหรอ นึกว่าผ่านไปถึงไหนแล้ว’ มัน

ตอบกันภายในใจ  

เราเสียดาย เราอยากจะพูดกับท่านสักคำ 

พอพูดอีกสักคำ ถวายธรรมะท่านจะขึ้นทันที  

ไม่นาน แต่มันก็เสียดายที่พระไปยุ่ง ไม่ ได้พูด  

ถึงพริกถึงขิง แต่ยังไงก็ตาม เราก็ถือเอาความ

แน่นอนว่า จิตนี่เข้าถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ไม่อยู่จะ

พุ่งเลย เป็นแต่เพียงช้ากับเร็ว แต่ที่เรื่องที่จะ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 
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“...อย่างพระจิตคุปนั้นน่ะ ไปเล่าถวายถาม

ธรรมะท่าน เทวดาทั้งหลายมีความรักท่านมากที่สุด 

ท่านจะไปที่ ไหนไม่ยอมให้ ไปง่ายๆ พวกเทวดาอยู่ใน

ถ้ำนั้นน่ะ เขารักษาท่านอย่างเข้มงวดกวดขัน เวลา

ท่านอยู่นานๆ ใครนิมนต์ไปไหนๆ ท่านก็ ไม่ยอมไป 

แม้ที่สุดพระมหากษัตริย์นิมนต์ท่านให้ ไปพระราชวัง ท่านก็ ไม่ยอมไป ถึงขนาดพระมหากษัตริย์

ทรงออกอบุายทเีดยีว ตอ้งขออภยัตอ้งเอาผา้ไปพนันมแมล่กูออ่น ไม่ใหก้นินมแลว้ พระราชารบัสัง่

ให้นำผ้าไปพันนม แล้วให้รีบไปนิมนต์พระจิตคุปมาพระราชวัง ไปนิมนต์ก็กราบเรียนท่านตาม

ความจริง เวลานี้พระราชาท่านเอาผ้าพันนมแม่ลูกอ่อน ไม่ให้ลูกอ่อนกินนม จนกว่าท่านอาจารย์

นี่จะลงไปเยี่ยมพระราชาเมื่อไหร่ ท่านจึงจะประกาศเปิดผ้ากินนมแม่ลูกอ่อนไว้ ลูกถึงจะได้กินนม 

พอทำอย่างงั้น  

พระจิตคุปว่า ‘ตาย! ถ้าอย่างนี้เด็กก็ตายหมดล่ะซิ’ คึกคักลงเดี๋ยวนั้นเลย 

ทีนี้เขาร่ำลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ลูกศิษย์ท่านเป็นพระอรหันต์ ไปก็ ไปเรียนถามท่าน 

ไหนเวลานี้ประชาชนทั่วเขตแดนว่า ‘ท่านเป็นพระอรหันต์ แล้วเวลานี้ท่านอาจารย์เป็นรึยัง’ 

‘โอ้ย! ยังนะ’ ‘ยังเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิ’ อาจารย์นี่ถึงจะสูงกว่าลูกศิษย์ก็สูงในฐานะเป็น

อาจารย์  ลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์  

พอว่างั้น ‘ท่านอาจารย์ติดข้องตรงไหน ว่ามา’ 

พอถวายธรรมะปึ๋งเข้าไปเท่านั้น ‘เอาล่ะทีนี้รู้ช่องทางแล้ว เออ! เข้าใจแล้ว เอาล่ะทีนี้  

รู้ช่องทางแล้ว’  

ทา่นกำลงัปว่ยนะเวลานัน้ ลกูศษิย์ไปเยีย่ม ทนีีเ้วลาถามถงึภมูธิรรมทา่นตามทีค่นเขารำ่ลอื  

ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว เวลาลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ไปถาม ท่านบอกว่าท่านยัง ถ้ายัง 

ทา่นขดัขอ้ง วา่มา ทา่นกอ็ธบิายออกมาใหฟ้งั ลกูศษิยก์ถ็วายธรรมปึง๋เขา้ไป ใหพ้จิารณาอยา่งงัน้ๆ 

‘เออ! เข้าใจแล้ว ทางเดินเข้าใจแล้ว ออกไปได้’ คือให้ลูกศิษย์ออกไปจากที่ท่านนอนเป็น

ไข้ พอลูกศิษย์ออกไปยังไม่ถึงไหน ยังไม่พ้น พอออกไป ‘เออ! เข้าใจแล้ว’…” 

  
พระจิตคุป
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องค์หลวงตาไปงานรดน้ำศพหลวงปู่คำดี ปภาโส 

ถอยไม่มี มีแต่เพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว 

ถ้ามีผู้แนะปั๊บจะเร็วนะผึงเลยทันที ถ้าไม่มีผู้

แนะก็ไป ไปตามลำพังเอง นี่ก็ไปแต่จะช้า  

นี่ถึงจุดนี้ที่ท่านว่าใสแจ๋ว สว่างจ้า แทนที่

จะชมไม่ได้ชม ยังนอนตายอยู่นี่เหรอ ฟังสิ มัน

ขึ้นรับกัน เสียดายไม่ได้ถวายเดี๋ยวนั้น พระก็อยู่

ที่นั่น ทำยังไงน่ะ เวลาพูดกับสมาคมก็ต้องมีสูง

มีต่ำธรรมดาอย่างพระจิตคุปนั้นน่ะ .. นี่ล่ะผู้ที่

บอกตามหลักความจริงจะไม่ช้า ท่านเป็นพระ-

อรหันต์ในขณะนั้น หลังจากที่พระจิตคุปได้ฟัง

อุบายจากลูกศิษย์ซึ่ งเป็นพระอรหันต์แนะ

เท่านั้น ท่านก็เข้าใจแล้ว ทางจะก้าวเดิน เห็น

มั้ยนี่ล่ะธรรมะ ถ้าผู้ ไม่รู้เปิดไม่ได้นะ  

เราไม่ได้ยกตนข่มท่าน ครูบาอาจารย์เช่น 

หลวงปู่ฝั้นนี่เราเคารพเทิดทูนท่านมากที่สุด ทั้ง

รักทั้งเคารพท่าน แต่เรายังเสียดายยังมาพูด

อย่างนี้ ให้เราฟัง ‘จิตมันรวมเข้ามานี่มันสว่าง

จ้าอยู่จุดผ่องใสแจ๋ว’ เท่านั้นจับได้แล้ว เพราะ

ฉะนั้นมันต้องพุ่งออกมาทางนี้ มันไม่ ได้ว่า

ธรรมดานะ การที่จะจมอยู่ในกองทุกข์ ที่จะดึง

ขึ้นมีคุณค่าขนาดไหน ทำไมจึงมาตายอยู่กับสิ่ง

เหล่านี้ นี่เราแน่นอน หลังจากนั้นมาอีก ตั้งแต่ 

๒๔๙๒–๒๕๒๐  

ป ี๒๔๙๓ เผาศพหลวงปูม่ัน่ หลวงปูฝ่ัน้มา

เลา่ใหฟ้งัตอน ๒๕๐๖ วนัทีท่า่นเลา่กบัเรา เปน็

วันที่เราไปเผาศพท่านอาจารย์กงมา เราจึงถือ

โอกาสจะไปเรียนถามธรรมะท่านโดยเฉพาะ .. 

จาก ๒๕๐๖ มาถงึป ี๒๕๒๐ ปทีีห่ลวงปูฝ่ัน้มรณ-

ภาพ เปน็ ๑๔ ป ีผา่นได ้เพราะอนันีจ้ะออก นีจ้ะ

องค์หลวงตาไปงานรดน้ำศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

พุ่งเลย ให้ ไปทางอื่นไม่ม ี มีแต่จะพุ่งเลยถ่าย

เดยีว เปน็แตว่า่ชกัชา้ขาดผูน้ำ คอืผูแ้นะ 

ถ้าผู้แนะมีความรู้เหนือกว่าแล้ว แนะแล้ว

พุ่งเลย ยังไงก็พ้นแน่เราจึงเชื่อเลยว่าจากนั้นมา 

๑๔ ปีท่านต้องผ่านได้แล้ว ทีนี้เขามาเล่า อัฐิ

ท่านกลายเป็นพระธาตุแล้ว เราเชื่อทันทีเลย  

ก็เป็นเวลา ๑๔ ปี เราพูดด้วยความเทิดทูน...” 

มักยืมองค์หลวงตามาพูดขู่ขนาบพระเณรในวัด

ของท่านเองเสมอๆ ท่านเคยบอกกับองค์หลวง-

ตาว่า “ผมไม่ดุใครนะ ถ้าว่าผมจะดุผมก็ยืมท่าน

มหามาดุ” 

และเวลาที่ท่านพูดก็จะพูดขู่พระเณรใน

วัดว่า “พระวัดนี้นะ ถ้ากับท่านมหาบัว พวกนี้

แตกกระเจิงหมดเลยนะ อยู่กับท่านไม่ ได้นะ” 

หรือ “อยู่อย่างนี้อยากให้ ไปอยู่กับท่านมหาบัว 

อย่างมากไม่เลย ๓ วัน ถูกขนาบออกจากวัด

หมดเลย ไอ้เพ่นๆ พ่านๆ อยู่นี้น่ะ” เป็นต้น 

นอกจากนี้ท่านพูดถึงเสมอเวลาเทศน์สอนพระ 

วันไหนประชุมถ้าไม่ขึ้นต้นท่านก็เอาตอนปลาย

มักจะยกเอาองค์หลวงตามาพูดเรื่อย 

ด้วยเหตุนี้ เองลูกหลานพระเณรศิษย์

หลวงปู่คำดีจึงมีความรู้สึกเคารพสนิทสนมและ

ผูกพันกับองค์หลวงตาเสมือนหนึ่งครอบครัว

เดยีวกนัโดยปรยิาย และแมส้ำหรบัองคห์ลวงตา  

เอง ท่านก็ให้ความเมตตาต่อลูกหลานพระเณร

ที่วัดถ้ำผาปู่นี้ด้วยเช่นกัน เมื่อโอกาสอำนวย

คราวใด ท่านไม่เคยลืมที่จะแวะไปเยี่ยมเยียน 

พร้อมขนเครื่องจตุปัจจัยไทยทานข้าวสาร

อาหารต่างๆ ไปให้ และเทศนาสั่งสอนพระเณร

เพื่อเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่

เสมอๆ เป็นระยะๆ ไป 

ที่น่าแปลกใจคือ หลวงปู่คำดีท่านจะกล่าว

ถึงองค์หลวงตาไม่เพียงเฉพาะกับพระเณร

เท่านั้น ศิษย์ฆราวาสผู้หลักผู้ ใหญ่กระทั่งอย่าง 

หลวงปู่คำดี ปภาโส 

หลวงปู่คำดี ปภาโส   
วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย 

  
หลวงปู่คำดีเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีกองค์

หนึ่งที่น่าเคารพบูชากราบไหว้อย่างสูงสุด ใน

สมัยบำเพ็ญเพียรท่านก็เป็นพระที่มีความกล้า-

หาญในการต่อสู้กับกิเลส สมัยต่อมาเมื่อท่าน

เป็นครูบาอาจารย์แล้ว ท่านก็เป็นพระที่มี

เมตตาสูง ไม่ถือเนื้อถือตัว ด้วยท่านเคารพบูชา

ในอรรถธรรมสูงส่งยิ่งกว่าสิ่งใด  

ท่านมีอายุพรรษามากกว่าองค์หลวงตา

หลายปี พระเณรลูกศิษย์ลูกหาของท่านมักจะ

ได้ยินท่านพูดปรารภถึงองค์หลวงตาอยู่เสมอๆ 

ถึงแม้ว่าหลวงปู่คำดีจะไม่ดุศิษย์คนใด แต่ท่าน
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ฯพณฯ ดร.เชาวน ์ณ ศลีวนัต ์องคมนตร ีหลวงปู ่

ก็ยังเคยปรารภฝากความระลึกถึงกับท่าน

ดร.เชาวน์ไปถึงองค์หลวงตาด้วยว่า 

“ฝากความระลึกไปถึงท่านมหาบัวด้วยนะ 

ทา่นอาจารยม์หาบวัเปน็อาจารยข์องอาตมานะ” 

มีเทศนาอบรมพระขององค์หลวงตาบาง

ตอนที่ท่านกล่าวพูดยกย่องถึงคุณธรรมและ

ความกล้าหาญของหลวงปู่คำดีในสมัยปฏิบัติ 

คราวหนึ่งของการแสดงธรรมพูดถึงเหตุการณ์

ในระยะก่อนๆ นั้น ได้เคยพบกับหลวงปู่คำดีอยู่

เรื่อยๆ ในที่ต่างๆ ที่นั่นบ้างที่นี่บ้าง จากนั้น

หลวงปู่คำดีได้กล่าวชมเชยท่านในการแสดง

ธรรมเรื่องการแจงขันธ์ ๕ ดังนี้  

“การพบกบัทา่น (หลวงปูค่ำด)ี เคยพบกนั

อยูเ่รือ่ยๆ ทา่นมาอยูว่ดัหนองแซง นีก่เ็คยพบกนั

อยู่เรื่อย ท่านเลยพูดถึงเรื่องว่าการแจงขันธ ์  

๕ นี ้ ไมม่ีใครแจงไดล้ะเอยีดลออมากยิง่กวา่ทา่น

มหา ทา่นอา่นหนงัสอื แวน่ดวงใจ
๑
 จบหมดเลย” 

เหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ

องค์หลวงตาเดินทางไปวัดถ้ำผาปู่ซึ่งบังเอิญ

พอดีกับที่หลวงปู่คำดีได้จุดธูปนิมนต์ขอให้องค์-

หลวงตาเดินทางมา ท่านเล่าเหตุการณ์ในครั้ง

นั้นไว้ ดังนี้ 

“…มันแปลกอยู่นะ คือท่าน (หลวงปู่คำดี)  

เดินจงกรมอยู ่ ท่านอยู่กุฏิท่าน ๒ ชั้น พอต ี  

๔ ทา่นลงมาเดนิจงกรมอยูข่า้งใต.้. ทนีีเ้วลาเดนิ

จงกรมอยู ่ตดิปญัหาละซ ิ โอย๋ มนัเหมอืนกบัหอก

กับหลาวทิ่มลงไปเลย ปัญหามันขวางใจท่าน   

‘เอ! ทำยงัไงกแ็ก้ ไมต่กๆ มองหาใครไมเ่หน็’ ..  

นี่ละท่านพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท่าน

พูดอย่างภาคภูมิใจท่านเสียด้วยนะเวลาได้พบ

กันแล้ว ไม่มองเห็นใครเลยท่านว่าอย่างนี้ 

เพราะเคยคุยธรรมะกันแล้ว ก่อนหน้านี้ก็เคย

คุยธรรมะกับท่านมาโดยลำดับลำดาแล้ว   

แต่พอมาถึงจุดนี้ละซิ ท่านไปติดปัญหาขึ้นทาง

ใจของท่าน กำหนดหาครูบาอาจารย์องค์ ใด 

พระองค์ใดไม่สัมผัสใจเลย จิตมันดิ่งหาแต่ท่าน

มหาองคเ์ดยีว จติมนัดิง่มาหาเรานีอ้งคเ์ดยีว นอก

นั้นไม่ไปไหน ดิ่งมาองค์เดียว แล้วท่านก็ปุ๊บปั๊บ

ออกจากทางจงกรมเลย .. มาจดุธปู มแีทน่พระ

อยูช่ัน้ลา่ง ขา้งบนเราไม่ไดข้ึน้ไป ทา่นมาจดุธปู

เทยีนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ พอจดุธปูจดุเทยีนไหว้

พระเสรจ็แลว้ .. กก็ลา่ววา่  

‘ขออาราธนาทา่นมหาบวัมาโปรดโดยดว่น’ 

เราว่า ‘โอย๊ ทำไมครจูารยพ์ดูอยา่งนี’้ ทา่น

วา่ขอใหผ้มพดูเตม็หวัใจผมเถอะ วา่อยา่งนัน้…” 

เรื่องนี้ภายหลังทราบจากคนรถที่คอย

อุปัฏฐากรับใช้องค์หลวงตาว่า เหตุการณ์ครั้ง

นั้น แกได้รับคำสั่งด่วนจากองค์หลวงตาให้รีบ

เข้าไปที่วัดป่าบ้านตาดในเวลา ๑๑ โมงวันนี้ 

องค์หลวงตาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า 

“...พอดีตอนสายมามันบันดลบันดาล

อะไรก็ไม่รู้นะ พอเช้าวันนั้นขึ้นมาตอน ๑๑ โมง 

มันบันดลบันดาลอะไรก็ไม่รู้นะ เราก็สั่งให้ ไปใน

ตลาดเลย ร้านชวลิต ให้นายบุญขับรถมาหา

เราเดี๋ยวนี้ ‘เราจะไปถ้ำผาปู่ ไปเดี๋ยวนี้นะ’  

เขาก็บึ่งรถมาเลย มาก็ ไปแบบรีบด่วน 

แต่ไปแบบรีบบ้าเราต่างหาก ตามประสาเรานะ 

พอไปก็ยังมีเวลาอีกนิดหนึ่ง ยังเป็นห่วงเพราะ

ท่านอาจารย์ชอบคุ้นเคยกัน เลยไปแวะวัดท่าน

อาจารย์ชอบเสียคืนหนึ่ง ออกจากนี้ก็ไปค้างที่

อาจารย์ชอบคืนหนึ่ง เช้าวันหลังจึงไปหาท่าน 

… พอถึงวัดถ้ำผาปู่ พอทราบว่าท่าน (หลวงปู่-  

คำดี) พักแล้ว เราบอกพระว่า  

‘อยา่ไปกวนทา่นนะ วนันีผ้มจะพกั ไมก่ลบั 

ผมจะคา้งกบัทา่น อยา่ไปกวนทา่นนะ ผมจะไปหา

ที่พักก่อน พอได้เวลาแล้วจะมาหาท่าน เวลานี้

ทา่นยงัพกัอยู’่ 

เขาปดิประตเูงยีบ พอเรามานี ่ พระองคน์ัน้

แอบไปทางดา้นหลงั ไปบอกหลวงปูค่ำด ีพอทราบ

ทา่นจงึรบีออกมาโดยเปดิประตเูหลก็เลือ่น เรยีก  

‘ท่านมหา ท่านมหาอยู่นี่เหรอ?’ 

โบกมือเรียก เราเลยดุพระว่า ‘ไปรบกวน

ครูบาอาจารย์ทำไม? ท่านองค์นี้นี่น่ะก็จะคุยอยู่

แล้วนี่นะ’ พอไปถึงแล้ว ท่านพูดว่า ‘โฮ้ มาเร็ว

ดีนะ’ 

‘เร็วอะไร? แล้วท่านอาจารย์จะมีเรื่องคุย

อะไรกนั?’  

‘เดีย๋วมนัจะไดพ้ดูกนัแหละ’ 

บทเวลาได้คุยกันแล้ว ท่านถึงพูดถึงเรื่อง 

ขออาราธนาทา่นมหาบวัมาโปรดโดยดว่น คอืวา่

มาโดยดว่น พอผมนมินตเ์มือ่วาน วนันีท้า่นกม็า 

วดันีท้า่นไมเ่คยมาเลยทา่นมาจะใหแ้นน่อนขนาด

ไหน ทา่นวา่อยา่งนัน้  

เราก็ไมเ่คยไปจรงิๆ นะ ไมเ่คย ก็ไปวนันัน้

เปน็ครัง้แรกเลยแหละ แตค่า้งทีว่ดัอาจารยช์อบ

คนืหนึง่ วนัหลงัทา่นกย็งับอกวา่เรว็อยู ่นัน้ละทีน่ี ่

ท่านปิดประตูหมดเลยนะ ๖ โมงเย็น เรา

เข้าหาท่าน ๒ ต่อ ๒ เลย คุยธรรมะกัน ท่าน

ปิดประตูหมดไม่ ให้ ใครเข้าไป คุยกันตั้งแต่   

๖ โมงเย็นถึง ๒ ทุ่ม ท่านเล่าวิถีจิตของท่าน

ละเอียด เพราะเรากราบเรียนท่านว่า  

‘ยังไงท่านอาจารย์ ให้พูดเต็มเม็ดเต็ม

หน่วยไปเลยนะ กระผมจะฟังตามทุกระยะ เรา

บอก ขัดข้องตรงไหนๆ จะได้คุยกันสะดวกๆ’ 

เพราะฉะนั้นท่านถึงเปิดของท่านออก

เรือ่ยๆ เรากฟ็งัไป พอไปถงึจดุนัน้ละทนีี ้ จดุทีว่า่

มันเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มแทงท่าน ท่าน

๑
 “แว่นดวงใจ” เป็นหนังสือพระธรรมเทศนาโดยหลวงตาพระมหาบัว 

ญาณสัมปันโน 

วัดถ้ำผาปู่ 
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องค์หลวงตาได้ ไปกราบเยี่ยมหลวงปู่ชอบ 

ฐานสโม วัดโคกมน จังหวัดเลย ในโอกาส

เดียวกันกับที่ ได้เข้าสนทนาแก้ปัญหาธรรมกับ

หลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย ดังนี้ 

“...พอเที่ยงเราก็ออกจาก (วัดป่าบ้าน-

ตาด) นี้ .. ออกจากนี้ ไปแล้วก็ ไปพักที่วัด (โคก-

มน จังหวัดเลย) ของท่านอาจารย์ชอบ เพราะมี

โอกาสอยู่พอสมควรก็เลยพัก ตื่นเช้าวันหลัง  

ฉันเสร็จแล้วก็จะไปหาท่านอาจารย์คำดี .. ทีนี้

ไปบิณฑบาต .. เดินไปด้วยกันสององค์ พระไป

ก่อนแล้ว เรากับท่านเดินตามๆ ไปคุยกันไป 

เพราะมีโอกาส .. 

เราไปคา้งทีว่ดัโคกมนคนืหนึง่ แตก่อ่นเปน็

ศาลาหลังเก่า ไปคราวนี้ ไม่ ได้ดู ยังอยู่หรือ  

เปล่าไม่รู้ศาลากรรมฐานแต่ก่อน ตอนไป

บิณฑบาตท่านถือไม้เท้าไป ไม้เท้าก็พวกไม้เปาะ 

(ไม้ ไผ่ชนิดหนึ่ง) นี่แหละ แป๊กๆ ไป เดินไปคุย

กันไปแล้วหันหน้าปั๊บ                    

‘ฮ่วย ท่านมหาขอเงินสัก ๓ พันหน่อยน่ะ’ 

หนัหนา้ปั๊บเข้ามาท่านว่างั้น  

‘แล้วจะเอาไปทำอะไร’  

‘จะไปทำอันนั้นๆ’ ‘เอ้อ ให้ ’ ว่างั้นเลย 

พอกลับมาเราก็จัดไปให้ท่านเลย นั่นเวลาจะพูด

เป็นอย่างนั้น 

หลวงปู่ชอบกับเราสนิทกันมากนะ สนิท

องค์หลวงตากราบเยี่ยมหลวงปู่ชอบ 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 

โดดขึ้นมาจุดธูปอาราธนาเรา พอมาถึงจุดนี้มัน

เปน็อยา่งนี้ๆ ๆ นีล้ะจดุสำคญัมาก อกผมจะแตก

ท่านว่าอย่างนั้น ท่านเล่าไป เล่าละเอียด พอ

ท่านเล่าจบลงแล้วเราก็ถวายธรรมท่าน พอ

ถวายปับ๊นี ้ ขึน้ดงั โอก้ เลยทนัทนีะ.. เมือ่ถงึจดุ

สำคญั .. เหมอืนกบัหอกกบัหลาวทิม่นะ เหมอืน

กบัวา่...ถอดหลาวออก ทนีีก้พ็ุง่เลย รูช้อ่ง  

‘เออๆๆ มันต้องอย่างนี้ซิ ...’  

มันสะดุดใจท่านมาก ‘เออ เอาละทีนี้ รู้

ช่องแล้ว’ ทีนี้เปิดโล่งแล้วยังแต่จะเข้าเท่านั้น 

ท่านว่านะ มันต้องอย่างนี้ๆ ขึ้นเลย ๒ ต่อ ๒ 

นะ เสียงลั่น เพราะอุทาน ท่านดีใจมาก พอ

ท่านเล่าให้ฟังเราก็รู้นี่นะ พอเล่าไปถึงจุดนั้นปั๊บ

เราก็ถวายธรรมท่านข้อนั้นปั๊บ ท่านก็เปิดโล่ง 

ท่านก็บอก เออ ทีนี้เปิดแล้วๆยังแต่จะก้าว

เท่านั้นแหละ ทีนี้เปิดโล่งแล้วจะก้าวเท่านั้น

แหละ มันต้องอย่างนี้ๆ อุ๊ยเสียงลั่นเลยนะ ๒ 

ต่อ ๒ เท่านั้นนะ บทเวลาท่านขึ้นนี้เสียงลั่นเลย 

นั่นละ ขั้นนั้นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะ

ท่านก็พูดเข้ากันได้แล้วกับปัญหาที่เราถวาย

ท่าน เปิดแล้วว่างั้นเถอะ ท่านก็เข้าใจแล้ว

หมายถึงว่า เปิดโล่งแล้วยังเหลือแต่จะก้าวเข้า

เทา่นัน้แหละ ทา่นบอก ‘เปดิโลง่แลว้’ หมายความ  

วา่ทา่นเขา้ใจแลว้ ถา้กา้วปุบ๊นีเ่ขา้เลยความหมาย

ก็ว่างั้น 

จากนั้นท่านจึงเล่าให้ฟังว่า ท่านจุดธูปมา

นิมนต์เรา เราเลยตอบท่านว่า  

‘ผมกม็าสะเปะสะปะมาประสาบา้ของผมละ่’ 

‘เอาละ ประสาอะไรช่างเถอะนะ สดๆ 

ร้อนๆ นี้เอาละ’ ... 

ทีนี้พอคราวหลังนี้ ไปเยี่ยมท่านอีก ก็มีคน

มีญาติโยมติดตามไปด้วยอีก เราเลยต้องเขียน

จดหมายย่อๆ เอา เขียนจดหมายย่อ คือพูด

ง่ายๆ ว่า ปัญหาที่ถามนี้ถ้าไม่รู้ถามไม่ได้ แล้ว

ปัญหาที่จะตอบนี้ถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ ได้ ต้องเป็น

ภาคปฏิบัติเท่านั้น ปริยัติเอามาพูดไม่ได้เลย  

เราก็ถามท่านย่อๆ ข้อที่ ๑ ว่าอย่างนั้นๆ 

ข้อที่ ๒ ว่าอย่างนั้นๆ เราก็ยื่นถวายท่าน พอ

ท่านจับได้ท่านอ่านด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 

อ่านยิ้มเรื่อยๆ ยกขึ้นแล้วยื่นมาให้เรา ท่าน

เขียนเสียก่อนนะ เขียนตอบเรียบร้อย แล้วยื่น

มาหาเรา เราก็อ่าน พออ่านแล้วเราก็เขียนแล้ว

ยื่นไปอีก ข้อที่ ๒ ท่านก็รับแบบเดิมนั่นละ แล้ว

ท่านก็ยิ้มเลยเทียวนะ พอตอบข้อที่ ๒ เป็น

อันว่าลงจุดแล้วหมดปัญหาเรียบร้อยแล้ว  

ตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ ได้คุยกันอีก เพราะ

ตอนนัน้ทา่นหหูนวกแลว้ พดูกระซบิ ทา่นกระซบิ

กบัเรา เราไดย้นิตอนนัน้หเูราไมห่นวก แตเ่ราจะ

ไปกระซิบกับท่าน ท่านได้ยินยังไง ตกลงต้อง

เขียนยื่นให้ท่านตอบมา ตั้งแต่นั้นท่านบอกเป็น

อนัวา่หายสงสยัแลว้ มนักเ็ขา้กนัไดแ้ลว้กบัปญัหา

ทีเ่ราถามไป ถามวา่ยงัไงๆ ทา่นตอบตรงนัน้แลว้ 

ถงึทา่นไมบ่อกวา่หายสงสยัมนักเ็ขา้ใจแลว้เขา้ใจ

ไหมละ  

ไมน่านนะ ทา่นกม็รณภาพ กเ็รยีกวา่เปน็อยู่

กฏุทิา่นนัน่แหละ ไมเ่ปน็ที่ไหนเพราะตอนนัน้ทา่น

ไปไหนไมค่อ่ยไดแ้ลว้แหละ ทา่นอยูก่ฏุทิา่นเทา่นัน้

เอง ส่วนที่นัน่ที่นีเ่ราไม่อยากพูด เราแน่ใจที่กฏุิ

ทา่น เพราะธรรมะนีเ่ปน็ธรรมะทีจ่อ่เขา้แลว้เปดิ

โลง่แลว้ ยงัเหลอืแตจ่ะกา้วเขา้เทา่นัน้เอง” 

หลวงปู่ขาว อนาลโย กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
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องค์หลวงตากราบเยี่ยมหลวงปู่ชอบ 

วันนั้นต้องสละ กลางคืนเลยไม่กล้าเดิน-

จงกรม นั่งสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นอนเลย ตื่นขึ้นจุด

ไฟขึ้นมามันยังนอนอยู่นั้น นอนเงียบนะ ท่านก็ ไม่

กล้าเดิน ท่านว่าอย่างนั้น จนกระทั่งเช้าขึ้นมา ทีนี้

นอนไม่กระดุกกระดิกเลย เหมือนหมานอน ถึงเวลา

จะลงไปบิณฑบาตมันยังอยู่จะทำไง ทางบิณฑบาตก็

ไปหัวจงกรมนี้ ตรงไปนี้ เสือก็นอนอยู่นี้ ทีนี้เลยไปที่

นั่นละ ท่านเรียบร้อยแล้ว ครองผ้าแล้วไป  

พอท่านเดินไปนั้นก็ว่า ‘นี่เราจะไปบิณฑบาต 

พระหิวข้าวนะ’ พูดหยอกเล่นกันกับมัน มันเฉยแต่

มองดเูราอยู ่ ‘นีพ่ระหวิขา้ว’ พดูกบัมนั ‘จะบณิฑบาต

มาฉัน อยากไปที่ ไหนก็ ไป อยากอยู่ที่นี่ก็แล้วแต่ 

หรืออยากไปที่ ไหนก็ ไป’ เท่านั้น ท่านก็เดิน เขาก็

นอนเฉยๆ ท่านก็ลงไป แต่ท่านไม่กล้าพูดให้ใครฟัง

กลัวเขาจะมาทำลายมัน ไม่พูดเลยท่านว่า กลัวเขา

จะมาทำลายมัน 

บิณฑบาตฉันในบ้านนะ มีแคร่ออกมาข้าง-

นอกมาฉัน เพราะมันไกล ท่านว่า พวกญาติโยมเขา

เคยปฏิบัติอยู่แล้วอย่างนั้น พอบิณฑบาตออกมาก็มี

ที่พักฉันที่นั่น ฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรเสร็จ

ท่านก็สะพายบาตรขึ้นเขา มาสายเลยหายเงียบเลย 

เขาลงไปเมื่อไรไม่รู้ ตั้งแต่บัดนั้นก็ ไม่เห็นขึ้นมาอีก 

แต่เสียงมันร้องอยู่ตามข้างๆ โอ๋ย มันร้องของมัน

ประจำ ท่านว่า แต่ ไม่เคยขึ้นมาอีก อย่างนั้นละ 

บ่อยนะ ท่านว่า กับเสือ เสือมาหานี่บ่อย ไม่เห็นมี

ทำอะไรนะ บางทีท่านไล่มันไปมันยังนั่งดูเราอยู่เฉย 

ท่านเลยเอาผ้าโบก ไปนะ โดดโก้ก มันตื่น ลงไปนั้น

ก็ ไปเฉย พอมันลงไปแล้วไปบิณฑบาต หรือมันจะ

เลน่ไมซ่ือ่กบัเรานา้ ทา่นนกึในใจ ไปนีก้ต็อ้งชำเลอืงดู 

หรอืมนัจะไปหมอบอยูข่า้งทางมนัลงไปแลว้ เสอืโครง่ 

ท่านก็ลงไปบิณฑบาต ตามข้างทางไม่มีเลย ไปไหน

ไม่รู้ บ่อยละกับเสือ ครูจารย์ชอบ เรื่องเสือนี้เด่น

กว่าเพื่อน ได้คุยกันสนุกสนาน เรื่องอรรถเรื่องธรรม

ก็สับปนกันไปนั้น  

ท่านไปอยู่ประเทศพม่าตั้ง ๕ ปี ท่านพูด

ภาษาพม่าได้คล่อง คงจะไปอยู่กับพวกพม่าเลยหรือ

ยังไงก็ ไม่รู้ หรือพวกไทยใหญ่ เพราะประเทศพม่าก็

มีหลายแห่ง เราก็ ไม่ ได้ถามท่าน มีแต่ว่าพม่า

เท่านั้น เลยเข้าใจว่าประเทศพม่าเลย แต่ท่านพูด

ภาษาพม่าได้คล่องนะ แสดงว่าไปอยู่กับพวกพม่า

จริงๆ มันเป็นเรื่องแปลกเรื่องอัศจรรย์อย่างนั้นละ 

เวลาแสดงขึ้นมาใครจะไปคาดได้ยังไง คาดไม่ ได้  

ตอนนั้นสงครามอังกฤษ มาป้วนเปี้ยนอยู่แถว

นั้นพวกอังกฤษ ท่านไปอยู่ที่นั่นเขาเลยมาเห็นท่าน

ว่าเป็นพระไทย ยิ่งถือเป็นข้าศึกใหญ่โต บอกเขา 

ชี้แจงให้ทราบ ‘ท่านมานี้ท่านมานานแล้ว ก่อน

สงครามท่านมาอยู่ที่นี่’  

เขาฟงัแตเ่ขานิง่ๆ นะ ทา่นไมม่อีะไรกบัใคร กบั

โลกกบับา้นเมอืงอะไร ไมม่ ีทา่นมาภาวนาของทา่นอยู่

อยา่งนี ้ พดูแลว้เขาก็ไป แลว้วนัหลงัมาอกี มากม็าไล่

เบีย้อกีแหละ กช็ีแ้จงใหฟ้งั จนกระทัง่เขายนืยนัรบัรอง 

‘ถา้จะทำลายทา่น ใหท้ำลายคนทัง้บา้นนีเ้สยี’ 

เส้นทางสัญจรในเขตประเทศพม่า  

สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

องค์หลวงตากับหลวงปู่ชอบ 

กนัมาเปน็เวลานานแตส่มยัหลวงปูม่ัน่อยูห่นองผอืทา่น

ก็ไป หลวงปูข่าวก็ไปพกัทีน่ัน่ดว้ยกนั หลวงปูช่อบก็ ไป 

แต่นั้นมาสนิทกันมาเรื่อย โคกมนเราก็เคยไปเสมอ  

แตก่อ่น ตอนสงัขารรา่งกายทา่นปรกต ิเราเคยไปพกั

กบัทา่นกเ็คยไป โคกมน .. 

นิสัยท่านกับสัตว์ป่ามีเสือ เป็นต้น รู้สึกว่า

ท่านสนิทกับเสือมาก เสือมาหาท่านบ่อยๆ เราพูด

อย่างนี้ใครเชื่อได้ เขาไม่เชื่อใช่ ไหม ก็เขาไม่เป็น 

ท่านเป็น ครูอาจารย์แต่ละองค์ๆ จะเด่นไปคนละทิศ

ละทาง หลวงปู่ขาวนี่เกี่ยวกับช้าง ช้างป่า ช้างบ้าน 

คุ้นทั้งนั้น หลวงปู่ชอบนี่พวกเทวดาด้วย เสือนี่

สำคัญมาหาบ่อย แปลกอยู่นะ พูดขึ้นว่าเสือเรายัง

ไม่เจอก็ยังน่าหวาดเสียว ท่านไปพักประเทศพม่า 

ท่านอยู่บนเขาบนถ้ำ ไปพักอยู่ในถ้ำ มีแคร่เล็กๆ 

อยู่ๆ ๕ โมงเย็นกว่าๆ แล้ว เสือก็ขึ้นไปนั้น ทาง-

จงกรมท่านอยู่นี้สุดนี้ แคร่ท่านอยู่นั้น 

อยู่ๆ เสือโคร่งก็โผล่ขึ้นมา ท่านมองไปเห็น 

‘มาอะไร’ แน่ะฟังซิ มันมองมาดูคน มองดูที่มันจะ

โดดขึ้น หัวจงกรม มันโดดขึ้นไปนอนอยู่นี้ มันเป็น

หินเป็นลานๆ อยู่หน่อยหนึ่ง มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็

มองดูคน แล้วมองดูนี้สักเดี๋ยวปุ๊บขึ้นเลย นอนเลีย

แข้งเลียขาอยู่นั้นเฉย แน่ะเห็นไหมล่ะ ท่านก็อยู่ มัน

น่าเชื่อไหมล่ะพวกตาบอดหูหนวกพวกเรามันไม่เชื่อ

ง่ายๆ แหละ ความจริงขนาดไหนมันก็ ไม่ยอมเชื่อ 

‘มึงขึ้นมาอะไร’ ท่านว่าอย่างนั้นนะ แต่ท่านไม่ ได้

พูดอะไรกับมันแหละ ขึ้นมาก็มานอนเหมือนหมา

นอน เลียแข้งเลียขาเลียเล็บมัน ดูคนนิดเดียวๆ 

ท่านยังนึกว่ามันมาชั่วคราวแล้วจะลงหนี ไปเที่ยว 

จนกระทั่งค่ำเข้าๆ ก็ยังอยู่ที่นั่น ทีนี้ท่านจะเดิน-

จงกรมไปนั้นมันก็นอนอยู่ข้างบน ท่านเดินจงกรมนี้

มันรู้สึกเสียวๆ ท่านว่า ‘มีขยาดๆ นิดๆ จะกลัวก็ ไม่

เห็นกลัว’ ท่านจะเดินจงกรมเข้าไปนั้นรู้สึกเสียวๆ 

นิดๆ เพราะมันนอนอยู่นี้ 

>> 
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สมเด็จพระมหามุนีวงศ์   
(สนั่น จันทปัชโชโต ป.ธ.๙) 
วัดนรนารถสุนทริการาม กทม. 

 

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นพระมหาเถระ

อีกรูปหนึ่งที่องค์หลวงตานำมาเล่าเป็นตัวอย่าง

สอนแก่พระเณรว่า ครั้งหนึ่งท่านกับท่านเจ้า-

คุณธรรมเจดีย์ มีธุระไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณ

สมเด็จฯ ที่วัดนรนารถฯ  

เมือ่ไปถงึกฏุขิองเจา้คณุสมเดจ็ฯ ทา่นเจา้-

คุณธรรมเจดีย์ก็ผลักประตูห้องเข้าไปตามแบบ

คนที่สนิทสนมกันมานาน พบว่าท่านเจ้าคุณ

สมเด็จฯ กำลังนั่งสมาธิอยู่ เจ้าคุณสมเด็จฯ 

แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าเจ้าคุณ

ธรรมเจดีย์อุตส่าห์เมตตามาเยี่ยมเยียน จากนั้น

จึงได้สนทนากันอยู่พักใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์-

หลวงตารู้สึกประทับใจในคำกล่าวที่เป็นคติของ

เจ้าคุณสมเด็จฯ ดังนี้ 

“...ท่านเรียกเรา ‘อาจารย์ๆ’ เรียกให้เป็น

เกียรติ หรือเรียกนำบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้ง

หลายก็ได้ ท่านแก่กว่าเราดูเหมือน ๖ พรรษา

หรือไง แต่ท่านเรียกติดปากว่า ‘ท่านอาจารย์’  

เขากว็า่อยา่งนัน้ เขาเชือ่เขารับรองเลยว่าไม่มีอะไร ดูลักษณะเขายังไม่ ไว้ใจอยู่นะ เห็นท่าไม่ ได้การ 

นั่นละเหตุที่จะได้กลับเมืองไทย เขาก็เลยมาพูดกับท่าน อย่างนี้ ไม่ ไว้ใจละดูท่า มันมาอยู่เรื่อย เขาก็เลย

พาท่านไปส่งทาง ทางมันทางป่า พวกคนป่าเขาเที่ยวหากัน ส่วนมากก็พวกยาฝิ่นยาอะไร แล้วเขาก็บอก

ทาง ให้จับทางนี้ ไว้ให้ดี ไปข้างหน้าจะมีทางพวกโขลงช้างพวกอะไรผ่านไปผ่านมา ให้จับทางนี้ ไว้ให้ดี 

อย่าปล่อยทางนี้ ทางนี้จะถึงเมืองไทยเลยเขาบอก ไม่มีบ้านผู้บ้านคน มาในป่าไม่ ได้ฉันจังหัน มากลาง

คืนด้วย พักที่ ไหนก็พัก โอ๊ย สัตว์เสือเต็มป่าเต็มดง แต่ก็ ไม่มีอะไรละ ท่านก็มาของท่าน 

ทีนี้เป็นวันที่สองหรือที่สามไม่ทราบนะ เพราะท่านเดินทางอยู่เรื่อยๆ ท่านเพลีย เพลียเอามาก จะ

เดินต่อไปไม่ ได้แล้ว ‘เอ๊ ทำไงนี่ ยิ่งอ่อนยิ่งเพลียลงทุกวัน หิวข้าวก็หิว’ เพลียกับความหิวก็อันเดียวกันนั่น

แหละ ท่านเลยนึกวิตกขึ้น อย่างนั้นนะ  

‘ตั้งแต่เรายังดีๆ อยู่ อยู่ที่ ไหนเทวดาก็มาหาเราอยู่เสมอ เวลาเราจนตรอกจนมุมนี้เทวดาไปไหน

หมดไม่เห็นมีสักตนสองตน หรือจะปล่อยให้พระตาย มาหวังเอาผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นหรือ ไม่

ได้คิดถึงอรรถถึงธรรมที่กว้างขวางครอบโลกเหรอ’  

ท่านนึกเฉยๆ นะ ท่านนั่งรำพึงเพราะเหนื่อยมาก จากนั้นท่านก็เดินทางต่อไป ไม่นานนะ ห่างจาก

นี้ ไปก็ประมาณสัก ๓๐ นาที ท่านว่า พอไปมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วมานั่งจบอาหาร กำลังนั่งจบอยู่ 

อ้าว ดงนี้ก็เป็นดงป่าแท้ๆ ไม่มีผู้มีคน ผู้ชายคนนี้มาจากไหนน้า ผิดสังเกตเอาเหลือเกิน ท่านก็เดินไป

ตามด่านนั้นแหละ เขานั่งจบอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่า ‘นิมนต์พระคุณเจ้าพักฉันจังหันที่นี่เสียก่อน

แล้วค่อยเดินทางต่อไป เขาก็บอกเลยว่าจะถึงเมืองไทยในวันนี้แหละ’  

เขาพูดบอกเลยนะ นี่โยมมาจากไหน มาจากโน้น ชี้ขึ้นฟ้านู่น ไม่บอกว่ามาจากบ้านใดเมืองใด มา

จากนู้น ท่านก็สังเกตดูลักษณะท่าที ก็เหมือนคนเรานี่แหละไม่ ได้ผิดกันเลย อะไรก็เหมือนกันหมด การ

แต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันหมด ทีนี้เวลาเขาเอาของมาใส่บาตร ท่านก็ปลดบาตร ปลดอะไร ของอยู่ใน

บาตรท่านก็ปลดออก แล้วก็รับบาตรเขา พอรับบาตรเสร็จแล้วท่านก็ให้พรเขา 

คนเดียวเท่านั้นละ ผู้ชาย พอให้พรเสร็จแล้ว ถ้าคนอื่นพูดก็เป็นอย่างหนึ่ง นี่ท่านพูดเอง เป็นเรื่อง

แปลกประหลาดเรื่องอัศจรรย์ ท่านว่า พอให้พรเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็บอกว่า ‘จะลาละครับ’ 

เขาก็เดินไป มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ข้างนั้น เขาก็เดินไปข้างๆ พอไปบังต้นไม้นั้นแล้วหายเงียบไป

เลย ท่านคอยมองดูจะเดินไปที่ ไหนอีกก็ ไม่เห็น ก็ต้นไม้ใหญ่ๆ มันโล่งข้างล่าง มองไปมันก็เห็นหมด ท่าน

ว่า ไปลับต้นไม้ต้นเดียวแล้วหายเงียบเลย เอ๊ ไปยังไงน้า มองที่ ไหนก็ ไม่เห็น ท่านเลยเดินตามไปดู ไปก็

เห็นแต่ต้นไม้เปล่าๆ คนนั้นก็หายเงียบเลย ท่านเลยกลับมาฉันจังหัน 

แต่อาหารนี่มันแปลก ท่านว่า กลิ่นมันไม่ ได้กลิ่นเหมือนอาหารธรรมดาเรา พูดไม่ถูก ท่านว่างั้น 

ฉันก็พอดีเลย พอดีเราอิ่ม อันนั้นก็พอดีหมด ทำไมมันจึงช่างเหมาะกันเหลือเกิน ท่านฉันแล้วก็มีกำลัง 

พักสักหน่อยท่านก็เดินทางต่อไป ได้รำพึงถึงเทวดาตนนั้นยิ่งกว่าที่เขามาหาเราตอนกลางค่ำกลางคืน 

เพราะท่านเคยติดต่อเทศนาว่าการสอนเขาเป็นประจำ เพราะฉะนั้นถึงว่าซิ เวลาพระจะเป็นจะตาย

เทวดาไม่เห็นมามอง มามากต่อมาก นี่มาก็มาคนเดียว แล้วท่านก็มาถึงเมืองไทยในวันนั้นแหละ แปลก

อย่างนั้นละฟังซิ บ้านคนไม่มี แต่อาหารมันแปลก กลิ่นไม่เหมือนอาหารเรา 

ทีนี้อาหารก็เป็นอาหารคนเราธรรมดานะ ไม่ใช่เช่นอย่าง

อาหารเจแจอะไร ไม่มี ก็อาหารพวกเนื้อพวกปลาธรรมดา มันก็

แปลกอยู่ ท่านว่า จึงได้คิด เอ๊อ ความคิดความคาดนี่มันคิดไม่

ได้นะคาดไม่ ได้นะ อย่างนี้จะเป็นอะไร จะให้เป็นคนธรรมดาเป็น

ไปไม่ ได้ ท่านว่างั้น เพราะไม่ใช่บ้านผู้บ้านคน อาหารก็เหมือน

กัน กลิ่นอาหาร โอชารสรู้สึกว่าซึ้งทุกอย่าง ฉันลงไปก็พอดีหมด

พอดีอิ่ม นี่อันหนึ่ง ท่านเล่าให้ฟัง  

ไปอยู่โน้น ๕ ปี ท่านภาวนามาตั้งแต่ต้นๆ นั่นแหละ มา

หลังๆ นี้คนยุ่งท่าน ตลอดพระเณรก็โกโรโกโส ทำให้เสียไปหมด

นั่นแหละ พระแบบเปรตแบบผีแทรกอรรถแทรกธรรมนั่นซีมันมี

อยู่ อยู่ด้วยกันคุยสนุกแหละกับท่านอาจารย์ชอบ เพราะคุ้นกัน

มาก...” 
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ข้อคิดอีกข้อหนึ่งก็คือท่านพูดถึงว่า ‘ผมนี้

แม้จะอยู่ ในกรุงเทพฯ ก็ตามนะท่านอาจารย์ 

ส่วนมากไม่ ได้ฉันอาหารแบบในกรุงเทพฯ นะ 

อยู่ที่นี่ผมไม่ได้ฉันอาหารดิบๆ ดีๆ อะไรนะ ฉัน

อาหารแหง้ๆ ฉนัไปวนัหนึง่ๆ เพราะถา้ฉนัอาหารดีๆ  

แล้วภาวนาไม่เป็นท่า ผมจะฉันอาหารแหง้ๆ ถา้

ฉนัอาหารแหง้ๆ แลว้ภาวนาด’ี 

ท่านให้เหตุผลมันเข้ากันได้กับที่เราฝึกเรา

มาแล้วนะ ถ้าท่านไม่ทำแล้วท่านจะพูดไม่ถูก…” 

คำกล่าวของเจ้าคุณสมเด็จฯ ตรงนี้ทำให้

องค์หลวงตารู้สึกถึงใจกับความเป็นนักภาวนา

และนกัตอ่สูส้งัเกตใจของทา่น เพราะองคห์ลวงตา  

ท่านทราบดีว่าผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาจำต้องมี

การระมัดระวังและคอยควบคุมสิ่งที่จะทำให้  

ขัดขวางต่อการภาวนาได้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้

องค์หลวงตาให้ความเคารพต่อท่านเจ้าคุณ

สมเด็จฯ เสมอมา 

สำหรับท่านเจ้าคุณสมเด็จฯ เองก็เช่นกัน 

สังเกตว่าท่านก็ได้ ให้ความเมตตาและให้เกียรติ

ต่อองค์หลวงตาอยู่ ไม่น้อย ทุกๆ ปีหากมีการ

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณ

สมเด็จฯ ท่านเจ้าคุณสมเด็จฯ จะต้องได้นิมนต์

องค์หลวงตาไปแสดงธรรมอยู่เสมอ ทุกครั้งที่

องค์หลวงตามีโอกาสไปกราบเยี่ยมเยียนเจ้า-

คุณสมเด็จฯ ท่านจะคึกคักขึ้นทันทีแม้ขณะป่วย

อยู่โรงพยาบาลก็ตาม ดังนี้ 

“...สมเด็จมหามุนีวงศ์ วัดนรนารถฯ ท่าน

พูดคำไหนออกมามีเป็นคำสะดุดใจทุกประโยค

นะ เราอดคิดไม่ได้ ท่านเป็นเปรียญ ๙ ประโยค 

ชื่อท่านชื่อสนั่น .. ท่านพูดคำไหนรู้สึกสะดุดใจ

กึ๊กเลยนะ พอเราเข้าไปหาท่าน ท่านรู้สึกว่าตื่น-

เต้นมาก ตื่นเต้นด้วยความดีใจ ท่านกำลังคุย

กับโยมอะไร พอเราโผล่เข้าไป ท่านจะคึกคักขึ้น

ทันทีเลยนะวา่  

‘โอ!๊ พระเศรษฐธีรรมมาแลว้ พระเศรษฐ-ี

ธรรมนบัวนัจะหายากเขา้ทกุวนัๆ ไมเ่หมอืนพระ

เศรษฐเีงนิซึง่นบัวนัเกลือ่นกลาดไปหมด เศรษฐ-ี

ธรรมนีน้บัวนัจะหายากเขา้ทกุวนั แตพ่ระเศรษฐ-ี

เงนินีน้บัวนัจะเกลือ่นเขา้ไปทกุวนั’ 

นั่นน่าคิดไหมล่ะ เราสะดุดกึ๊กทันทีเลย 

พระเศรษฐีธรรม เศรษฐีเงิน  

ท่านพูดคำไหนออกมาทำให้คิด อย่างท่าน

อยู่ โรงพยาบาลศิริราชก็เหมือนกัน หมอทาง

ศิริราชแหละเขาไปบอกว่า ‘สมเด็จฯ ท่านมา

รักษาตัวอยู่ที่ศิริราช’  

ทีนี้พอได้โอกาสเราก็ไปกราบเยี่ยมท่านที่

ศิริราช ไปก็พอดีเป็นเวลาที่ .. ปกติก็ต้องนอน

นั่นแหละ นั่งมันลำบาก นี่ ไปท่านนอนหันหน้า

ไปทางฝาโน้น เราเข้าไปทางนี้ พระขึ้นไป

เหมือนหนึ่งว่าจะไปปลุกท่าน เรารีบบอกพระ 

‘ผมไม่ ได้มากวนท่าน ให้ท่านอยู่สะดวก

สบาย จะพบท่านเมื่อไรก็ ได้เวลานี้เป็นเวลา

ท่านพักผ่อน ไม่ให้กวน’ 

คอืคยุกนัเมือ่ไรก็ได ้ เรากน็ัง่รอ ไมน่านนะ

ท่านหันหน้ามา อันนี้ที่น่าคิดมากอีกนะ ตาม

ธรรมดาต้องพยุงท่านขึ้นนะ เวลาท่านจะนั่งจะ

อะไรต้องพยุงขึ้น อันนี้พอท่านหันหน้ามามอง

เหน็เรานีด้ดีผงึเลยเทยีว แลว้กม็อีทุานออกแบบ

นา่คดิ เรากล็มืๆ เสยี เพราะพบทา่นทไีรทา่นจะ

มคีตธิรรมใหเ้ปน็ทีร่ะลกึกบัเราอยูเ่สมอ 

คราวนี้ก็อีกเหมือนกัน ท่านดีดผึงเลยนะ 

ลกุขึน้เอง ‘พระหายากมาแลว้ พระหายากนบัวนั

จะหาได้ยากเข้าทุกวันๆ ไม่เหมือนพระหาง่าย 

เกลือ่นตลาดเกลือ่นบา้นเกลือ่นเมอืง’  

เอาอีกแหละ แน่ะฟังซิ โอ๋ย ท่านคุยท่าน

รื่นเริงจริงๆ นะ อีกสองวันหมอที่เขาบอกไปหา

เราว่า ‘สมเด็จฯ ท่านกลับวัดแล้ว ท่านหาย

แล้ว’ ‘เหรอ’ เราก็ถาม 

‘โอ๊ย เหมือนปาฏิหาริย์ พอหลวงพ่อไป

เยี่ยมท่านคึกคักขึงขังตึงตังยิ้มแย้มแจ่มใส พอ

วันหลังท่านออกจากโรงพยาบาลเลย’ 

ท่านว่า ‘ทีนี้ ไปได้แล้ว’ ท่านไปแล้วจะ

ออกแลว้ ทา่นวา่ ‘มนัเปน็ยงัไงนะ อาจารยม์หา-

บวัมาเยีย่ม มนัเหมอืนปาฏหิารยิ ์ เอายาอะไรมา

ชโลมเรา’  

ท่านว่าอย่างนี้นะ ท่านพูดเอง เหมือนเอา

ยาทิพย์มาชโลมเรา ดีดผึงเลย มีกำลังวังชาขึ้น

ทันทีทันใด ท่านพูดคำไหนน่าคิดนะ สมเด็จฯ นี้

ท่านมีความสนใจต่ออรรถต่อธรรม ท่านไม่ได้

ลืมตัวนะ เพราะเคยสนิทกันมานานแล้วตั้งแต่

ท่านเป็นมหาอยู่ พอเป็นสมภารเจ้าวัดท่านก็

หนักแน่นในธรรมตลอดมา...” 

หลังจากวันนั้นไม่นาน ท่านก็หายอาพาธ

อย่างรวดเร็วจนเป็นที่ประหลาดใจแก่แพทย์ผู้

ให้การรักษา ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าความปีติ

รื่นเริงในธรรมจัดว่าเป็นธรรมโอสถรักษาโรค

ชั้นเลิศทีเดียว องค์หลวงตากล่าวยกย่องคุณ-

ธรรมเจ้าคุณสมเด็จฯ ว่า 

“เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็น

พระแท้ กราบไหว้ ได้ด้วยความสนิทใจ . . 

นอกจากท่านจะเป็นนักปริยัติแล้ว ท่านยังเป็น

นกัปฏบิตั ินกัภาวนา เวลาพบปะสนทนากบัเจา้-

พระคุณสมเด็จฯ ท่านจะสนทนาแต่เรื่องการ

ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสมาธิภาวนาด้วยทุกครั้ง 

ท่านจะไม่พูดถึงเรื่องโลกๆ ภายนอกอันเป็นสิ่ง

สกปรกโสมมเลย พระเณรเราควรที่จะประพฤติ 

ปฏิบัติ รักษา ตามแบบอย่างที่ท่านเคยปฏิบัติ

เอาไว้ โดยเฉพาะเจ้าอาวาสนี้สำคัญมากนะ 

เพราะเป็นผู้นำคนปกครองคน” 

องค์หลวงตากับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 
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หลวงพ่อบัว สิริปุณโณ   
วัดหนองแซง อ.หนองวัวซอ  
จ.อุดรธานี 

 

หลวงพ่อบัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์

หนึง่ มอีายพุรรษานอ้ยกวา่องคห์ลวงตา สถานที ่

ของการสนทนาธรรมในครั้งนี้ คือวัดป่าแก้ว-  

ชุมพล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ในปีนั้นหลวงปู่ขาว อนาลโย ได้พักจำพรรษา

อยู่ที่วัดนี้ด้วย การสนทนาในครั้งนี้ทำให้ปัญหา

ธรรมของหลวงพ่อบัวผ่านพ้นไปได้ด้วยอุบาย

คำแนะนำขององค์หลวงตา 

พระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร 

เหตุที่ท่านทั้งสองจะได้พบกันนั้นมีเหตุมา

จากฆราวาสท่านหนึ่งชื่อโยมกล่อม ซึ่งเป็นโยม

พ่อของท่านพระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร 

(หลวงพอ่ทยุ)
๑
 ครั้งนั้นโยมกล่อมตั้งใจมานิมนต์

องค์หลวงตาไปทำบุญอายุหลวงปู่ขาว อนาลโย 

องค์หลวงตาถามโยมกล่อมทันทีว่า  

“ไปนิมนต์หลวงพ่อบัวหรือเปล่าล่ะ?”  

แกตอบว่า “นิมนต์ครับกระผม”  

องค์หลวงตาท่านว่า “ถ้าหลวงพ่อบัวไป 

เราจะไป เรายังมีอะไรๆ ยิบๆ ยิบๆ อยู่กับ

หลวงพ่อบัว พูดอะไรมันมีอะไรอยู่ ข้องๆ ใจ 

เอานิมนต์ให้ ได้นะ บอกด้วยว่าเราก็จะไปนะ” 

จากนั้นโยมกล่อมก็ไปนิมนต์หลวงพ่อบัว

ถึงที่วัดของท่านเหมือนกัน ปรากฏว่าหลวงพ่อ-

บัวก็ถามโยมกล่อมด้วยคำถามเดียวกันว่า   

“ได้นิมนต์อาจารย์มหาบัวหรือเปล่า? ถ้าไม่

นิมนต์อาจารย์มหาบัวไปอาตมาก็ ไม่ ไป ถ้า

อาจารย์มหาบัวไม่ไปอาตมาก็ไม่ไป อาตมาจะ

ไปเพราะอาจารย์องค์เดียวนี้เท่านั้น”  

แกตอบว่า “ผมนิมนต์ท่านมานี้แล้ว ท่าน

ก็ถามถึงเหมือนกันว่า หลวงพ่อบัวจะไปหรือ

เปล่า?” 

หลวงพ่อบัวกล่าวขึ้นทันทีว่า “โอ๋ย   

ถ้าท่านอาจารย์มหาไป เราไป ไป ไป ไป”  

วา่ดงันัน้แลว้ทา่นก็ไปในงานนีท้นัท ี ในครัง้

นั้นหลวงพ่อบัวท่านเป็นคนสั่งจัดกุฏิเองเลยที

เดยีว โดยทา่นพกัอยูห่ลงัหนึง่ และใหอ้งคห์ลวงตา  

พักอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับรั้วและอยู่ใกล้ๆ กัน 

เพราะศาลาอยูล่กึๆ ตรงกลางวดั กฏุใินวดัทีต่ดิ

เขตรัว้กม็เีพยีงกฏุ ิ๒ หลงันีเ้ทา่นัน้  

เมื่อครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านเสร็จธุระ

ส่วนตัวแล้ว องค์หลวงตาจึงเริ่มซักไซ้ ไล่เลียง

หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องภายในของ

หลวงพ่อบัว ดังนี้  

องค์หลวงตาเริ่มพูดก่อนว่า “ผมมามุ่ง

หลวงพ่อนะนี่ ผมไม่ได้มางานใดๆ นะ”  

หลวงพ่อบัวตอบว่า “ผมก็มามุ่งครูจารย์

เหมือนกันแล้ว” องค์หลวงตาว่า “เอ้า เล่าเป็น

ยังไง? เอ้า เล่ามาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติทีแรก 

ภาวนาตั้งแต่เป็นตาปะขาวมาบวชทีแรกเล่า 

จนกระทั่งปัจจุบันเป็นยังไง อย่าปิดบัง เล่ามา

โดยลำดับ เอ้า ผมจะฟังให้ตลอดวันนี้ ผมไม่ได้

สนิทใจนักกับหลวงพ่อนะ ผมพูดตรงๆ นะ” 

จากนั้นหลวงพ่อบัวท่านก็ เล่ามาโดย

ลำดบัๆๆ จนถงึจดุปจัจบุนั พอถงึจดุนีอ้งคห์ลวงตา  

บอกทันทีว่า 

“เอา้ เลา่ไปซ”ี ตอบว่า “พอ” องคห์ลวงตา  

บอกอีก “เล่าไปซี” ตอบว่า “หมดเท่านี้”   

องค์หลวงตาเลยถามว่า “แล้วความเข้าใจว่า  

ยังไง?” ตอบ “หมดเท่านี้”  

ท่านถามอีกว่า “แล้วความเข้าใจว่ายังไง

ละ? เอ้า ว่าซิ”  

“เข้าใจว่าสิ้นแล้ว” ท่านถามต่อว่า  

“แล้วเป็นอย่างนี้มานานเท่าไรแล้ว?”  

“เป็นมาได้ ๑๐ กว่าปีแล้ว”  

เมื่อทราบความตามนั้นแล้วองค์หลวงตา

ท่านก็ยังไม่ได้ตอบไปในเวลานั้นว่าหลวงพ่อบัว

สิ้นหรือยังไม่สิ้น แต่ท่านแนะทางเดินโดยเริ่ม

อธิบายในจุดที่ละเอียดให้ฟัง 

“เอ้า ทีนี้ ให้พิจารณาอย่างนั้นๆ นั้นนะ 

เอาเลย ต่อจากนั้นให้เลย จับให้ดีนะ... อธิบาย

ให้ฟัง เต็มที่ แล้ววันนี้ ไม่ต้องไปสวดมนต์   

ไม่ต้องไปในงานนู้น ให้ภาวนา เอาให้มันได้วันนี้   

รู้วันนี้ละ มันเข้าวงแคบแล้วนี่น่า” 

พอพูดกันจบเรียบร้อยแล้วท่านกล่าว

ต่อว่า “ไป ลงไป เริ่มภาวนาตั้งแต่บัดนี้ ไปนะ 

ทำยังงั้นล่ะ” 

การอธิบายกันในคราวนั้นท่านว่า

ใช้เวลานานพอสมควร เมื่อจบการ

อธิบายแล้วจากนั้นหลวงพ่อบัวท่าน

ก็กลับไปภาวนาที่กุฏิ ส่วนองค์-

หลวงตาไปสวดมนต์ที่ศาลา ครั้น

ถึงตอนเช้าขณะที่องค์หลวงตา

กำลังนั่งภาวนาอยู่ ยังไม่ทันออก

จากที่ภาวนาเลย ก็มี

เสียงกุ๊บกั๊บๆ ดังขึ้นใน

เวลาใกล้สว่างของวัน

ใหม่ องค์หลวงตาจึง

ถามขึ้นว่า “ใครนี่?”  
๑
 วัดป่าดานวิเวก (ดงสีชมพู) อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

(แถวยืนจากซ้าย) หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต หลวงพ่อ

ปรีดา ฉันทกโร (แถวนั่ง) พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

หลวงปู่ขาว อนาลโย 

หลวงพ่อบัว สิริปุณโณ 
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หลวงพอ่บวัตอบ “ผมครบั” “หลวงพอ่บวั

เหรอ?”  

ตอบ “ใช่ครับ” องค์หลวงตาบอก “เออ

ขึ้นมาๆ” 

จากนั้นหลวงพ่อบัวท่านก็ เล่าถึงการ

ภาวนาในคืนนั้นให้องค์หลวงตาฟัง ดังนี้  

“...จับอุบายท่านอาจารย ์ เข้าปุ๊บเลย... 

เพราะแตก่อ่นมนัไมรู่เ้นีย่ ไดแ้ตเ่ฝา้กนัอยูน่ัน้เสยี 

แสดงว่าสำเร็จเสร็จสิ้นก็อยู่งั้นเสีย พอมาถึงที่

นัน่แลว้กเ็อาอบุายทา่นอาจารยเ์ขา้ใส ่ ปุบ๊ๆ โห 

ไมน่านเลย ปรากฏ เหมอืนกบั...คานกฏุขิาดยบุ

ลงทนัท ี เหมอืนกบัวา่กน้กระแทกดนิ แต่ไมเ่จบ็ 

เหมอืนกบัคานกฏุขิาดลง ตมูลงพืน้เลย  

ฮึบ ทีเดียวเลย แต่จิตมันก็ ไม่กังวลนะ 

เพราะมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนี่ ในขณะนั้น   

พอพบึลงไปนัน่ ทเีดยีวเทา่นัน้ นิง่... พอมนัหาย 

จากขณะนั้นแล้ว จิตก็รู้ตัว ออกมา ข้างนอก 

มาก็มารู้ว่า  

‘ฮื๊อ ว่าคานกุฏ ิ ถ้าขาดแล้วมันก็ลงกันทั้ง

พืน้นี ้ลงไปถงึดนินัน่ ทำไมมนัถงึดีๆ  อยูน่ี’่ มนักร็ู้

กนัทนัทนีะวา่ ‘โห นีม่นัคานอวชิชาขาด’  

โอ้ โห เวลานั้นมัน มันพูดไม่ถูกเลย...พอ

ขณะนั้น ทำงานกันไปเสร็จสิ้นไปแล้ว ทีนี้มัน

เหมอืนกบัวา่ เปน็คนละโลกเลยเชยีว ผมเลยไม่

นอนทัง้คนื เมือ่คนืนี…้” 

หลวงพ่อบัวกล่าวกับองค์หลวงตาอย่าง

ซาบซึ้งจับจิตจับใจว่า  

“...ผมกราบท่านอาจารย์ทั้งคืนเลย มนัไม่

ทราบเปน็ยงัไง มนักราบพระพทุธเจา้ กราบพระ-

ธรรม กราบพระสงฆ ์ กราบทา่นอาจารยต์ลอดคนื

เลย ผมไมน่อนจนกระทัง่เดีย๋วนีน้ะ โฮ ้ มนัอะไร 

เหมอืนกบั ถา้พดูภาษาพระพทุธเจา้วา่ เสวยวมิตุต-ิ

สขุ มนัอะไรพดูไมถ่กู  

อัศจรรย์ครูบาอาจารย์ พระธรรม เห็น

คุณของท่านอาจารย์ ฮู้ย เห็นจริงๆ เด่นจริงๆ 

ถ้าไม่ ใช่ท่านเราจมไปแล้ว ไม่ ไปถึงไหนแล้ว 

เดชะจริงๆ กราบ...กราบอยู่อย่างนั้น...” 

องค์หลวงตาท่านปรารภถึงเรื่องนี้ว่า   

นับแต่นั้นมาก็ไม่ ได้พูดคุยอะไรกับหลวงพ่อบัว   

วัดหนองแซงอีกเลย จนกระทั่งหลวงพ่อบัวท่าน

มรณภาพไป องค์หลวงตาบอกว่าถึงจุดนี้แล้วไม่

จำเป็นต้องมีอะไรเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์อีก

แล้ว เพราะมันพออยู่ ในตัวแล้ว หมดปัญหา

แล้ว ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาพูดอีกแล้ว 

  
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร  
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน 
จ.สกลนคร 

 

พระอาจารย์สิงห์ทองเป็นพระกรรมฐาน

อีกรูปหนึ่ งที่ อยู่ ทันสมัยหลวงปู่มั่ นและได้

ติดตามองคห์ลวงตาไปตลอดตัง้แตอ่ยูบ่า้นหว้ย-

ทราย จันทบุรี กระทั่งก่อตั้งวัดป่าบ้านตาด จึง

มีความคุ้นเคยสนิทสนมกับองค์หลวงตามาก 

ครั้งหนึ่งท่านได้สนทนาธรรมในขั้นละเอียดสุด

ดังนี้ 

“...ท่านสิงห์ทองมาถามเราเลยในฐานะ

ลูกศิษย์กับอาจารย์ เพราะเป็นลูกศิษย์เรามา

ดั้งเดิม พูดตรงไปตรงมา ท่านบอกว่า 

‘เรื่องจิตของท่านเวลานี้ ในจิตมันไม่มี

อะไรสงสัยแล้ว หายหมดไม่มีอะไร แต่ไม่บอก

ขณะ ไม่บอกขณะที่สิ้นสุด ไม่มีอะไรเหลือในจิต 

ไม่มีเลย จิตไม่มีปรากฏกิเลสเลย หมดๆๆ ไป

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร 
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เลย หายเงียบไป ในจิตนี้หายสงสัย แต่เรื่อง

ขณะใดที่จะให้ทราบว่าสิ้นสุดขณะนั้นขณะนี้

ไม่มี พิจารณาไปๆ หมดไปๆ หมดเอาเลย เลย

ไม่ทราบขณะว่าอย่างนั้น  

นี่มันขัดข้องตรงนี้ แต่ ไม่ ได้ขัดข้องว่า

เจ้าของมีกิเลสนะ มันขัดข้องครูบาอาจารย์

และสาวกทั้งหลาย ท่านบรรลุธรรมอยู่ ใน

 พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโรกับคุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ 

อริยิาบถยนื เดนิ นัง่ นอน อนันีท้า่นเหลา่นัน้รูห้มด 

แต่ผมไม่รู้ แต่มันหายสงสัยแล้ว เรื่องกิเลสนี้

ไม่มี หายเงียบไปเลย’  

จากนั้นเราแย็บให้ฟังว่า 

‘เออ.. ที่ท่านเล่าให้ฟังนั้นน่ะผมไม่มีที่ค้าน 

จะมีก็มีแต่เงาเฉยๆ เงาเช่นว่าเป็นขณะนั้นขณะ

นี้ องค์ ไหนท่านเป็นท่านก็เล่าออกมา องค์ ไหน

“…พระอานนท์จะเป็นพระอรหันต์ในวันทำสังคายนาตามพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้ จึง

เว้นช่องไว้สำหรับพระอานนท์ช่องเดียว ๔๙๙ ที่ ๕๐๐ เอาไว้สำหรับพระอานนท์ พระอานนท์ไม่

นอนทั้งคืน ภาวนามีแต่เร่งที่จะให้ตรัสรู้ ทีนี้ ไม่อยู่ในปัจจุบันธรรมที่ควรจะตรัสรู้ละซี ก็เอาแต่

เรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้แล้ว อีก ๓ เดือนเธอจะได้บรรลุธรรม ก็เลย ๓ เดือนๆ อยู่ข้างนอก

ไม่ ได้เข้ามา .. 

จนกระทั่งจวนจะสว่างแล้วเห็นท่าไม่ ได้การ มุ่งจะบรรลุเท่าไร ก็มีแต่มุ่งตามวันตามคืน

ตามกาลเวลาที่พระองค์ทรงทำนายไว้เท่านั้น ไม่ ได้มุ่งเข้ามาจุดในปัจจุบันที่จะตรัสรู้ธรรมก็ ไม่

ตรัสรู้ ก็เลยทอดอาลัยเสีย เราจะไม่ ไหวแล้วนะนี่ วันพรุ่งนี้จะทำสังคายนา เราจะพักสักหน่อย 

พอว่าพักสักหน่อย ความยึดของจิตในอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าอีก ๓ เดือนเธอจะตรัสรู้ และตรัสรู้

ในวันทำสังคายนานี้ก็สงบไป จิตหดเข้ามาเป็นปัจจุบัน นั่น  

พอเอนกายลงไปอย่างนี้พระอานนท์จึงสำเร็จในอิริยาบถ ๔ จะว่านั่งก็ ไม่ใช่จะว่านอนก็

ไม่ใช่ จะว่ายืนว่าเดินก็ ไม่ใช่ ท่านเอนลงกำลังจะนอน เอนลงเท่านี้ หัวยังไม่ถึงหมอนนะ ตรัสรู้

ปึ๋งขึ้นมาเวลานั้นเลย นี่จิตเป็นปัจจุบัน หดเข้ามาเป็นปัจจุบัน ไม่แส่ส่ายไปตามอดีตอนาคต ก็

เลยตรัสรู้ผึงขึ้นมาก็ทราบเอง…” 

พระอานนท์บรรลุธรรม

คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ 

ไม่เป็นจำเป็นอะไรจะต้องเล่า กิเลสหมดก็หมด

เท่านั้นเอง นี่อรหันต์มี ๔ ประเภท ให้ท่าน  

เทียบก็แล้วกันนะ สุกขวิปัสสโก ผู้รู้อย่างเรียบ

ไปเลยก็มี อย่างท่านไม่รู้เลย แต่ว่ากิเลสมีในใจ

ไม่มี .. หมด แต่ไม่ได้บอกขณะใด เรียกว่าเรียบ

ไปเลย ท่านอาจจะอยู่ในสุกขวิปัสสโก  

เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต 

พระอรหันต์มีหลายประเภท องค์หนึ่งแสดง

ฤทธิ์อย่างนั้น องค์หนึ่งแสดงอย่างนี้ องค์หนึ่ง

เงียบไปเลยอย่างท่านสิงห์ทองท่านว่าเงียบไป

เลย ความสงสัยว่าเจ้าของมีกิเลสก็ไม่สงสัย

หายสงสัย แต่อันนี้ ไม่บอกขณะ ส่วนเตวิชโช 

ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต มีขณะบอกๆๆ 

ที่พูดมาแล้วไม่สงสัยในความรู้ของท่านที่

เป็นแล้ว ผลของความรู้นั้นออกมาไม่มีที่ค้าน 

อย่างไรมันก็รู้อยู่กับจิตซึ่งเป็นนักรู้นั่นละ มันสิ้น

หรือไม่สิ้นก็รู้’...” 

องค์ท่านกล่าวสรุปให้ฟังว่าเรื่องขณะมัน

เปน็เงาตา่งหาก ความจรงิมนัอยูก่บัจติทีเ่ปน็นกัรู้

ด้วยกัน มันต้องรู้ของจริงด้วยกันและแจ้งออก  

มาจากนั้นเลย ภายหลังเมื่อท่านพระอาจารย ์ 

สิงห์ทองมรณภาพลงไปแล้ว อัฐิของท่านก ็ 

แปรสภาพเป็นพระธาตุในเวลาต่อมา 
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“...พระอรหันต์ ๔ ประเภทตามที่ท่านแสดงไว้ในตำรา .. สุกขวิปัสสโก ผู้รู้แจ้งเห็นจริงอย่าง

เรียบราบ สงบไปเลยเงียบๆ สงบร่มเย็นไปเลย ไม่ผาดไม่โผนไม่โจนทะยานในกิริยาที่กิเลสขาดจากใจ 

ท่านเรียบหมดไปเลย เตวิชโช ได้วิชชา ๓ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติย้อนหลังได้ 

จุตูปปาตญาณ เล็งดูสัตว์โลกที่เกิดที่ตายเกลื่อนอยู่ในโลกธาตุนี้ ได้ อาสวักขยญาณก็จ้าอยู่ในหัวใจแล้ว 

ฉฬภิญโญ นี่ประเภทที่สาม ได้อภิญญา ๖ เหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบน หูทิพย์ ตาทิพย์ เนรมิตได้

หลายอย่างหลายประการ คนเดียวตั้งเป็นพันเป็นหมื่นคนก็ ได้ ประเภทที่สี่ จตุปฏิสัมภิทา๔ แตกฉาน

ในปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ คือ อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  

อัตถปฏิสัมภิทานี้ พูดมาเพียงย่อแต่ตีความหมายออกได้กระจ่างแจ้งไปหมด อัตถะ คือครอบเอา

ไว้ บวกไว้ ถ้าเป็นมัดก็มัดไว้ เขาเรียกกระทู้ แก้กระทู้คือว่าแก้มัด เช่นมัดเป็นกองอย่างนี้ พอแก้นี้ออก 

กระจายออกไป ธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมะแต่ละแขนงๆ แตกออกอีกๆ ที่แตกกระจายออกไปจากอรรถนี้

เป็นธรรม ธรรมแตกกระจายออกไป นิรุตติปฏิสัมภิทา แตกฉานในคำพูด วาจาการโต้การตอบ เทศนา

ว่าการ ไม่มีอัดมีอั้น ล้ำยุคล้ำสมัยไปตลอดเลย กระจายไปหมด แตกฉาน ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ยัง

แตกฉานครอบ ๓ อัตถะ ธัมมะ นิรุตติ ครอบไปอีก  

พระอรหันต์ประเภทที่สี่นี้ครอบหมดในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นประเภทที่เด่นมาก เยี่ยม

ในวาสนาของท่าน กิ่งก้านสาขาดอกใบนี้เป็นเครื่องประดับท่านสวยงามไปหมด ชุ่มเย็นไปหมด กระจาย

ออกให้โลกได้รับความชุ่มเย็นไปกว้างขวางมากมาย… 

ส่วนความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมด ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใคร ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา จนกระทั่ง

ถึงสาวกองค์สุดท้าย เสมอภาคกันหมดเป็นอันเดียวกัน .. นี้คือพื้นฐานแห่งธรรมธาตุ .. ที่ต่างกันตาม

อำนาจวาสนาของผู้บำเพ็ญบารมีมา กว้างแคบ ลึกตื้น หนาบาง ต่างกันในวาสนาอันนี้ ตามนิสัย

วาสนาที่สร้างมาทำความปรารถนาต่างกัน ปรารถนาเป็นอรหันต์แล้ว เมื่อถึงขั้นเป็นอรหันต์แล้วขอให้มี

อำนาจวาสนาหนักในทางนั้นๆ เด่นในทางนั้นๆ เวลาสำเร็จมาแล้วก็เป็นอย่างนั้น...” 

 
พระอรหันต์ ๔ ประเภท 

เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุแม่ชีแก้ว สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงห์ทอง 

สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ พระอาจารย์

อุ่นหล้า ฐิตธัมโม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

ของวัดป่าแก้วชุมพล ดำริให้สร้างไว้คู่กัน

ตามความเกี่ยวข้องแต่อดีต 

พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

องคห์ลวงตาไดพ้ดูถงึเจดยีท์ัง้สองวา่ “(แมช่แีกว้) 

แกรู้สึกว่ารักมากเลยนะ ใครๆ เคยเป็นลูกมายังไงๆ   

แกรู้หมด สมัยไหนๆ แกย้อนพิจารณาหมด นี่เพราะงั้น

เวลาแกตาย ทา่นอุน่ถงึเอาอฐัขิองผูเ้ฒา่แมแ่กว้นีม่ากอ่ 

เจดีย์เป็นคู่กันเพราะท่านอุ่นก็พอทราบเกี่ยวกับเรื่อง

ท่านสิงห์ทองผู้เฒ่าแม่แก้วเนี่ย ว่าเคยผูกพันกันมานาน

ตั้งแต่ท่านสิงห์ทองไปอยู่กับเรา ที่ห้วยทรายนั่นแหละ 

ไปมาหาสู่กันตลอด ทีนี้เวลาแกตายแล้วก็เลยเอาอัฐิ

ของแก เอาพระธาตขุองแกมาบรรจไุวท้ีเ่จดยีเ์ปน็คูก่บั

ท่านสิงห์ทอง ท่านอุ่นนั่นแหละทำ เราไม่เคยสนใจ

เลย…” 


