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ชีวประวัติ

พระอจลธมฺโม หลวงปู่ตื้อ

ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม นามเดิมชื่อ ตื้อ นามสกุล ปาลิปัตต์ ท่านเป็น
ตระกลูชาวนา ถือก�าเนิดเม่ือวนัจันทร์ที ่๓ กมุภาพนัธ์ พทุธศกัราช ๒๔๓๑ ตรงกบัวนั
ขึ้น ๓ ค�่า เดือน ๓ ปีชวด สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๕๐ ณ บ้านข่า ต�าบลบ้านข่า  
อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ นายปา มารดาชื่อ นางปัตต์ มีพี่น้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน ชาย ๕ หญิง ๒

การออกบวช

ท่านพระอาจารย์ตื้อเป็นผู้มีนิสัยรักความสงบ เข้าเป็นศิษย์วัดแต่ยังเด็ก และ
ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร เป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษา มีนิสัยตรงไปตรงมา และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าในเครือญาติของท่านใฝ่ใจในการบรรพชาอุปสมบททั้งน้ัน และ 
ถ้าเป็นผู้หญงิก็เข้าบวชชตีลอดชวีติ ส�าหรับการบวชเป็นพระภกิษุในพระพทุธศาสนาน้ัน  
เร่ิมด้วยเมือ่ท่านได้มีอายุ ๒๑ ปี บวชคร้ังแรกเป็นฝ่ายมหานิกาย บวชนานถงึ ๑๙ พรรษา  
คร้ังที่ ๒ ได้ญัตติเป็นฝ่ายธรรมยุติกนิกาย จนถึงวาระสุดท้ายได้ ๔๖ พรรษา  
รวมอายุได้ ๘๖ ปี ๖๖ พรรษา
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ศุภนิมิตก่อนออกบวช

ก่อนทีท่่านพระอาจารย์ตือ้จะออกบวชเป็นพระภิกษน้ัุน ท่านได้เกดินิมิตอันดีงาม 
แก่ตวัท่านเอง คือก่อนคนืทีท่่านจะออกบวชน้ัน กลางคืนท่านได้นิมิตฝันว่า ได้มชีปีะขาว  
๒ คนเข้ามาหาท่าน คนหน่ึงแบกครกหนิ อกีคนหน่ึงถอืสากหนิ มาหยดุอยูต่รงหน้าท่าน  
แล้ววางครกและสากลง คนแรกได้พูดว่า “ไอ้หนู แกยกสากนี้ออกจากครกได้ไหม” 
ท่านตอบว่า “ขนาดต้นเสาใหญ่ผมยังแบกคนเดียวได้ ประสาอะไรกบัของเพยีงแค่น้ี”  
แล้วท่านก็เดินเข้าไปพยายามยกเท่าไรๆ ก็ไม่ส�าเร็จ จนถึงวาระที่ ๓ จึงสามารถยก
สากนั้นขึ้นได้ เมื่อยกได้แล้วก็ได้เอาสากนั้นต�าลงที่ครก และต�าเรื่อยไป มองดูที่ครก
เห็นมีข้าวเปลือกเต็มไปหมด ท่านจึงได้พยายามต�าข้าวเปลือกทั้งหลายเหล่าน้ันจน
กลายเป็นข้าวสารไปหมด แล้วชีปะขาวก็หายไป

เมือ่ชีปะขาวหายไป จากน้ันปรากฏว่าได้มพีระเถระ ๒ รูป มกีริิยาอาการน่าเคารพ 
เลือ่มใสมาก ทัง้มร่ีางกายเป็นรัศม ีท่านนึกว่าเป็นพระอริยเจ้าผู้วเิศษ เดินตรงมาหาท่าน 
แล้วพดูเบาๆ ว่า “หนูน้อยเจ้ามกี�าลงัแขง็แรงมาก” พดูเพยีงแค่น้ันกห็ายไปอกี แล้วท่าน 
ก็ตื่นนอน

รุ่งเช้า ท่านมาพิจารณาถึงเรื่องที่ท่านฝันเมื่อตอนกลางคืน เห็นเป็นเรื่องแปลก
และพสิดารมาก นึกแต่ว่าจะเกดิอะไรขึน้หนอ แต่ท่านคดิแต่เพยีงว่าเป็นเร่ืองทีดี่ทีจ่ะ
ต้องเกดิขึน้กบัท่านเอง แต่เมือ่นึกขึน้ได้กเ็ป็นเวลาทีจ่ะต้องไปนาเพือ่ไล่ควายให้มาอยู่
ใกล้ๆ เพราะเป็นฤดูท�านาแล้ว แต่ในใจยังนึกถึงเหตุการณ์ที่ฝันไปเมื่อคืนนี้อยู่ว่าจะ 
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ต้องมเีหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงเกดิขึน้แน่นอน เป็นเพราะท่านมีนิสยัรักความสงบ 
อยูแ่ล้ว จึงคดิขึน้มาว่า “สมควรทีเ่ราจะต้องบวชเพือ่ประพฤตธิรรมดบู้าง คิดว่าวนัพรุ่งน้ี 
เราจะต้องออกไปอยู่วัดอีกเพื่อจะได้บวชเป็นพระภิกษุ แล้วจะได้มีโอกาสประพฤติ
ธรรมอย่างจริงจังบ้าง”

และกเ็ป็นเช่นทีคิ่ด พอรับประทานอาหารเยน็วนัน้ันเสร็จเรียบร้อยแล้ว บดิาท่าน 
กบ็อกว่า “กนิข้าวอิม่แล้วให้รีบไปหาคณุปูส่มิเสยี เพราะปูท่่านมาหาลกูถงึบ้านแต่เวลา
ยงัวัน” ท่านอาจารย์ตือ้นึกสงสยัว่าจะมเีร่ืองอะไรกไ็ม่ทราบ ท่านจึงรีบไปหาปูส่มิทนัที 
เมือ่ไปถงึบ้านปูส่มิเรียบร้อยแล้ว ปูส่มิก็เปิดประตขู้างในเรือนและเรียกให้ท่านเข้าไปหา  
พอท่านอาจารย์ตื้อเข้าไปในห้อง เห็นมีผ้าไตรจีวร บาตร และเครื่องบริขารส�าหรับ 
บวชพระ แล้วท่านปูก็่ย่ืนขนัดอกไม้ทีเ่ตรียมเอาไว้ให้พร้อมกบัพดูว่า “เหน็มแีต่หลาน 
คนเดียวเท่าน้ันที่สมควรจะบวชให้ปู่ เพราะปู่ได้เตรียมเคร่ืองบวชไว้เรียบร้อยแล้ว 
แต่หาคนบวชไม่ได้ จึงให้หลานได้บวชให้ปู่สัก ๑ พรรษา หรือได้สัก ๗ วันก็ยังดี 
ขอให้บวชให้ปู่ก็เป็นพอ จะนานเท่าไรก็ได้ไม่เป็นไร”

ท่านได้รับปากกับปู่สิมซึ่งเป็นปู่ของท่านทันที แต่ขอไปบอกลาพ่อแม่เสียก่อน 
เม่ือท่านอนุญาตให้กจ็ะได้บวชตามทีปู่ต้่องการ พ่อแม่ของท่านเมือ่ได้ยนิลกูชายเล่าให้ 
ฟังเช่นนั้น จึงได้กล่าวค�าอนุโมทนาสาธุการ แสดงความยินดีกับลูกชายเป็นอย่างยิ่ง

จากน้ัน ท่านกไ็ด้เข้าไปอยูเ่ป็นศิษย์วดั และอยูต่่อมากไ็ด้อปุสมบทเป็นพระภิกษ ุ
ในพระพุทธศาสนา แต่บันทึกตอนน้ีไม่แน่ชัดว่าท่านบวชที่ไหน และบวชกับใคร 
ได้กราบเรียนถามท่านครั้งหน่ึง ท่านได้บอกว่าบวชฝ่ายมหานิกายที่อุปัชฌาย์คาน 
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และก็กลับไปอยู่ที่บ้านเดิม เพื่อศึกษาเล่าเรียนตามอุปนิสัย
ที่ท่านถนัดอยู่แล้ว นิสัยของท่านชอบการศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยอันเป็นค�าสอน
ของพระพทุธเจ้าเป็นอย่างมาก เม่ือจ�าพรรษาแรกน้ี ได้ท่องสวดมนต์ได้หมดตามทีพ่ระ 
เณรเล่าเรียนกนั หลงัจากออกพรรษาแล้วเดอืนเศษๆ ท่านได้เดินทางไปศกึษาวชิาธรรมะ 
ในทางพระพทุธศาสนา ทีเ่รยีกกนัว่า “เรียนสนธิ ์เรียนนาม มูลกจัจายน์” อนัเป็นวชิา 
ทีเ่รียนได้ยากในสมัยน้ัน ถ้าหากใครเรียนได้จบตามหลกัสตูรเรียกกนัว่า “นักปราชญ์”  
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เป็นผู้แตกฉานในพระธรรมวินัย ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม ได้เดินทางไปเรียน 
ทีวั่ดโพธิช์ยั อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม การเดินทางไปด้วยความล�าบากมาก ทางคมนาคม 
ไม่สะดวกเลย ต้องเดนิไปด้วยเท้า (ระยะทางประมาณ ๕๑ ก.ม.) ส�านักเรียนวดัโพธิชั์ย 
มีชื่อเสียงมากในขณะนั้น เพราะมีท่านพระอาจารย์คานเป็นเจ้าส�านักเรียน

ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนวิชาบาลีสนธิ์ นาม และ 
มูลกัจจายน์ ในส�านักวัดโพธิ์ชัยนี้ โดยความสนใจเป็นเวลานานถึง ๔ ปีเต็ม จึงจบ 
ตามการสอนของส�านักเรียน จึงได้ถือโอกาสกราบเรียนลาท่านพระอาจารย์ผู้เป็น 
เจ้าส�านักเรียน กลับส�านักเดิมคือวัดบ้านข่า

เมื่อท่านกลับมาแล้วอยู่วัดได้ ๓ วันเท่านั้น ทั้งนี้คงเป็นเพราะนิสัยที่ท่านใฝ่ใจ 
ในธรรมชอบศึกษาค้นคว้าในค�าสอนของพระพทุธเจ้า ท่านจึงได้เดินทางออกจากบ้าน 
เพือ่จะไปเรียนพระปริยตัธิรรมต่อทีก่รุงเทพมหานคร อนัเป็นแหล่งทีม่กีารศึกษาเจริญ 
ที่สุด ชักชวนได้พระภิกษุรูปหนึ่งในวัด ออกเดินทางจากวัดเดิมธุดงค์มุ่งหน้าไปยัง
จังหวัดอุดรธานีก่อน ค�่าไหนก็พักจ�าวัดสมาธิภาวนาที่น่ัน เป็นเวลาหลายวันจึงถึง
อุดรธานี

แต่พอเดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี พระภิกษุที่เป็นเพื่อนเดินทางเปลี่ยนใจ 
คดิถงึบ้าน อยากจะกลบับ้าน ไม่ยอมไปเรียนต่อทีก่รุงเทพมหานครตามทีต่ัง้ใจเอาไว้  
ถึงแม้จะพูดอย่างไรก็ตามก็ไม่ยอม มีแต่อารมณ์จะกลับบ้านอย่างเดียว ท่านต้อง
เป็นเพื่อนเดินทางส่งพระรูปนั้นกลับบ้านข่า ถึงแค่อ�าเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  
แล้วท่านพระอาจารย์ตือ้จึงเดนิทางกลบัมายงัวดัโพธสิมภรณ์ อดุรธานีอกี แต่สมยัน้ัน 
วัดโพธิสมภรณ์ หรือแม้จังหวัดอุดรธานี ก็ยังเป็นป่า ยังไม่ได้พัฒนาให้เจริญเหมือน
อย่างทุกวันนี้
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ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม เมื่อได้เดินทางกลับมาถึงจังหวัดอุดรธานี 
คราวน้ีท่านได้เปลีย่นใจจากการไปศึกษาพระปริยตัธิรรมทีก่รุงเทพมหานคร เป็นการ
ออกปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานแทน ท่านว่า การออกเดินธุดงค์เป็นการเดินทางเส้นตรง 
ต่อการบรรลุธรรมอย่างแท้จริง

เมื่อได้เปลี่ยนใจเช่นน้ีแล้ว ก็ได้ตั้งจุดที่อุดรธานี เดินมุ่งหน้าไปยังจังหวัด
หนองคาย (ตอนน้ีบนัทกึเขยีนไว้ว่า) ท่านได้แวะพกัโปรดญาตโิยมเป็นระยะๆ ไป และ 
พักท�ากัมมัฏฐานที่พระบาทบัวบก อ.บ้านผือ บ�าเพ็ญภาวนาอยู่นานหลายวัน จึงออก 
เดนิทางไปยงัฝ่ังลาว พกัท�ากมัมัฏฐานอยูท่ีบ่ริเวณนครเวยีงจันทน์เป็นเวลาหลายเดือน  
ท่านเล่าให้ฟังว่าได้ไปท�าความเพียรที่เชิงภูเขาควาย ท�ากัมมัฏฐานอยู่บริเวณน้ันเป็น 
เวลา ๔ เดือนเต็ม

คนืแรกทีท่่านไปถงึน้ัน ได้ไปน่ังภาวนาอยูท่ีถ่�า้เลก็ๆ แห่งหน่ึงในบริเวณน้ัน พอน่ัง 
สมาธอิยู่ไม่นานประมาณชัว่โมงเศษๆ เหน็จะได้ ได้ยนิเสยีงดังมาแต่ไกลคล้ายเสยีงลม
พดัอย่างแรง แต่พอลมืตาขึน้ดไูม่เหน็มอีะไร นอกจากตวัผ้ึงเป็นหมืน่ๆ ตวั บนิวนเวยีน 
อยูเ่หนือศรีษะคล้ายเสยีงเคร่ืองบนิ สกัพกัหน่ึงตวัผ้ึงเหล่าน้ันกบ็นิลงมาเกาะตามผ้าจีวร
เตม็ไปหมด ไต่ไปตามตวัจนได้เปลือ้งจีวรออก ผ้าองัสะกเ็ปลือ้งออก เท่าน้ันยงัไม่พอ 
ยงัได้นุ่งผ้าจีวรแบบโจงกระเบนรัดผ้ากบัตวัให้แน่น ตามตวัมแีต่ตวัผ้ึงเตม็ไปหมด แต่
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ไต่ไปๆ มาๆ เฉยๆ ไม่มแีม้ตวัเดยีวทีจ่ะต่อย แต่ท่านบอกว่าในภาวะเช่นน้ันต้องใช้ความ 
อดทนเป็นอย่างย่ิง ไม่นานประมาณ ๒๐ นาท ีหมู่ผ้ึงเหล่าน้ันทัง้หมดกห็ายไป จากน้ัน 
ท่านกน่ั็งภาวนาต่อไปนานประมาณ ๒ ชัว่โมงเศษๆ ในขณะน้ันเอง ปรากฏว่าเหน็มศีรีษะ 
ของคนใหญ่มากโผล่มาทางทีท่่านน่ังภาวนาอยูแ่ต่ไกลมาก คนๆ น้ันโผล่ศีรษะข้ึนตาม 
ล�าดับ พอเข้ามาใกล้จึงทราบว่าคนน้ันใหญ่โตมาก พอปรากฏทกุส่วนของร่างกายแล้ว 
ยนือยูน่านพอสมควรแล้วหนัหลงักลบัเดินไป แต่การเดนิกลบัไปน้ันดเูหมอืนว่าเดนิลกึ 
ลงไปสูท่ีต่�า่เพราะหายลบัลงไปอย่างรวดเรว็มากจนมองตามไม่ทนั และท่านกน่ั็งสมาธิ
อยูท่ีเ่ดมิ ไม่นานนักก็ได้ปรากฏว่ามีเทพเจ้าสวมมงกฎุสวยงามมากเข้ามาหาท่าน ๒ องค์  
แล้วพดูขึน้ว่า “ท่านอาจารย์ ห่างจากน้ีไม่ไกลนัก มพีระพทุธรูปทองค�า ๑๐ องค์ เงิน ๑๕ องค์  
ขอให้ท่านอาจารย์ไปเอาขึ้นมาเพื่อให้คนทั้งหลายได้กราบไหว้สักการบูชาบ้าง เพราะ
ไม่มีใครรักษาแล้ว” พูดเท่านั้นเทพเจ้าทั้งสองก็หายไป

ท่านเล่าเร่ืองต่อไปว่า คืนที่ไปน่ังภาวนาอยู่ที่เส้นทางช้างศึกของเจ้าอนุวงษ์ 
นครเวยีงจันทน์ หลายคืน คนืหน่ึงมีวญิญาณหลงทางมาหามากมายจริงๆ เหตทุีว่่าเป็น
วิญญาณหลงทางนั้น เพราะจะแผ่เมตตาให้อย่างไรก็ระลึกและคลายมานะทิฏฐิไม่ได้ 
ยังมวัเมาอยู่น่ันเอง วญิญาณพวกน้ีโดยมากเป็นพวกทหารหนุ่มๆ ทัง้น้ัน สงัเกตเหน็ว่า  
พวกนี้จะไม่ยอมกราบไหว้ ปรากฏขึ้นให้เห็นแล้วพวกยืนก็ยืน แต่วิญญาณเหล่านี้ยัง 
สนุกสนานอยู่เป็นส่วนมาก รุ่งเช้ามีโยมมาขอให้ท่านพักอยู่ต่อไปนานๆ จะสร้างกุฏิ
ถวาย แต่ท่านหลวงตาตือ้ไม่รบันิมนต์ ท่านบอกโยมว่าจะต้องเดนิธดุงค์ไปเร่ือยๆ จนถงึ 
จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเหนือของไทยใหญ่

ท่านบอกว่านับตั้งแต่ออกจากพระบาทบัวบก อุดรธานี มาพักจ�าพรรษาอยู่ที่ 
บริเวณเวียงจันทน์น้ี เป็นเวลานานถึง ๔ เดอืนเศษๆ จากน้ันกเ็ดนิทางแบบพระธดุงค์ 
กัมมัฏฐานต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง หนทางเดินล�าบากที่สุด สภาพทั่วไปเป็นภูเขา  
บางวนัเดนิขึน้ภเูขาสงูๆ แล้วเดนิลงจากหลงัเขา ถ้าคดิระยะการเดินทางธรรมดา จะต้อง 
เดินไปไกลกว่าน้ัน น่ีเดินตลอดวนัแต่ได้แค่เพยีงคร่ึง ก.ม. เท่าน้ัน เพราะเดินตลอดวนั 
กก็ลบัลงมาทีเ่ดมิ เดนิตลอดวนั ตกเยน็มดืลงกก็างกลดพกัผ่อนท�าความเพยีรภาวนา 
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ได้อรุณก็ตื่นเดินทางต่อไป บางวันไม่ได้บิณฑบาตเลยเพราะไม่มีบ้านคน ท่านเล่าว่า
เดนิไปด้วยกันคราวน้ีรวมแล้ว ๖ รูป แต่ต่างคนต่างไป ไม่พบกนัตัง้หลายวนัก็มี บางที
ก็พบพระซึ่งเป็นชาวพม่า ซึ่งท่านก็เดินธุดงค์เช่นกัน นานๆ พบกันทีหนึ่ง พบกันแล้ว 
ก็แยกทางกันเดินต่อไป ท่านบอกว่าถนนหนทางยากที่สุด รถยนต์ไม่มีโอกาสจะไป 
ได้เลย แม้แต่คนจะเดินไปก็ยังยาก และสมัยนั้นรถยังไม่เคยมีในถิ่นนั้นเลย

วันหน่ึงในระหว่างการเดินทางจากหลวงพระบางจะถึงเมืองแมด เมืองกาสี  
เดินออกจากเขาลกูหน่ึง บริเวณเชงิเขามต้ีนไม้เตีย้ๆ เป็นป่าละเมาะ ท่านเดนิไปเร่ือยๆ 
ไม่นานก็มองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งข้างหน้า และเมื่อมองไปข้างหน้าอีก ท่านก็มองเห็น 
ชีปะขาวนั่งสมาธิอยู่บนก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งแต่ยังไกลอยู่ ท่านจึงเดินตรงเข้าไปหา
พอประมาณว่าจะมองเห็นได้ชัด แล้วมองดูอีกกลับไม่เห็น มองไปข้างหน้าใหม่ก็เห็น 
น่ังสมาธเิช่นเดมิอยูไ่กลเช่นเดมิ ท่านกเ็ดนิตรงเข้าไปหาใหม่ นึกแปลกใจเหมอืนกนัว่า  
ท�าไมยกก้อนหนิเคลือ่นทีไ่ปได้ จ้องมองพลาง เดินตรงเข้าไปหาพลาง ใกล้เข้าไปทกุที 
แต่พอได้เข้าไปใกล้จริงๆ ไม่ใช่ชีปะขาวอย่างที่เห็นแต่แรก แต่เป็นก้อนหินมีรูปนั่งคู้ 
บลัลงัก์เหมือนคน มองไปอกีทางหน่ึงเหน็แอ่งน�า้ธรรมชาตมินี�า้ใสสะอาดเยน็ และเวลา
ก็ตกเย็นแล้ว จึงกางกลดพกัผ่อนเพือ่บ�าเพญ็กมัมฏัฐาน เพราะเหน่ือยอ่อนมาหลายวนั 

น่ังสมาธกิ�าหนดจิตอยู ่เกดินิมติเหน็ชีปะขาวเหมอืนทีเ่หน็เวลากลางวนัเข้ามาหา 
บอกท่านว่า “ขอนิมนต์ท่านอยูท่ีน่ี่สกันานๆ จะสอนวชิาเดนิป่าทีไ่ม่อดอยากให้ และจะ
พาไปดูสมบตัต่ิางๆ ภายในถ�า้ อยากได้อะไรกจ็ะมอบให้หมด” ท่านจึงถามว่า “เมือ่เวลา 
กลางวนั โยมน่ังสมาธทิีก้่อนหนิน้ีหรือ” ตอบว่า “ถกูแล้ว ทีท่�าหายตวัห่างออกไปอีกน้ัน  
ก็เพราะต้องการอยากจะให้ท่านมาพักผ่อนตรงน้ี พวกข้าพเจ้าน้ีเป็นพวกกายทิพย ์
มีวิมานอยู่ที่นี่”

ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม จึงพูดตอบชีปะขาวไปว่า “อาตมาเป็นลูกศิษย์
ของพระพทุธเจ้า เดีย๋วน้ีก�าลงัปฏบิตัติามพระบรมครูอยู ่เราไม่ต้องการสมบตัทิัง้หลาย
ทีท่่านจะให้หรอก แต่ว่าในขณะน้ีเราต้องการอยากจะทราบแต่ว่าเดนิทางไปไหนถงึจะ 
ถึงบ้านคนง่าย เพราะไม่ได้ฉันข้าวเป็นเวลา ๕ วันแล้ว”
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ชปีะขาวคนน้ันตอบว่า “สิง่ทีท่่านต้องการยงัอยูไ่กลมาก แต่ท่านพยายามเดนิทาง 
ให้เร็วก็จะถึงเร็ว” กราบไหว้ท่านแล้วก็หายวับไป

ท่านพระอาจารย์ตื้อท่านว่าน่ังภาวนาตั้งแต่ไปถึงนึกว่าไม่นาน แต่พอลืมตาขึ้น 
ก็สว่างได้อรุณเสยีแล้ว จึงเตรียมตวัเดินทางต่อไปตามทีชี่ปะขาวบอก ไม่ไกลเท่าไรกพ็บ 
บ้านคนประมาณ ๑๐ หลังเรือน จึงหาที่พอพักได้แล้วเข้าไปบิณฑบาต คนพวกนั้น 
พากันใส่บาตรประมาณ ๕-๖ คน ท่านนึกว่าคงเคยมีพระธุดงค์เดินผ่านมาโปรด 
สัง่สอนแล้ว ขนาดว่าพดูกนัไม่รูเ้ร่ืองเลยกย็งัใส่บาตรพระ (คนเหล่าน้ีเรียกว่าพวกข้า)  
และวนัน้ีเป็นวนัแรกทีท่่านได้ฉันภตัตาหารหลงัจากเดนิทางจากหลวงพระบางมา และ 
พวกเขาได้แสดงอาการทีต้่องการให้ท่านอยูด้่วย แต่ท่านกแ็สดงอาการให้รู้ว่าไม่อยูด้่วย  
เพราะว่าจะต้องเดินธุดงค์ต่อไปเรื่อยๆ

เมื่อท่านได้ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางต่อไปตามภูเขาและ 
ดงไม้เข้าถึงหวัเมืองทัง้ห้าทัง้หกเข้าสูเ่ขตของพม่า เข้าบริเวณเมอืงเชยีงตงุ สมยัพระเจ้า
เชยีงตงุนับถอืพระพทุธศาสนา ในสมยัน้ันพระสงฆ์ของพม่ากม็มีาก และเจริญมากด้วย  
นานๆ ก็พบพระเถระผู้เฒ่าบ้าง สามเณรบ้าง กางกลดอยูต่ามภูเขา บางทกีพ็กัน่ังภาวนา 
ร่วมกนั ท่านเล่าว่าชนชาวพม่ากส็นใจในธรรมกมัมัฏฐานมากพอสมควร พระแลสามเณร 
บางองค์บางท่านได้ออกเดินธดุงคกมัมัฏฐานไม่กลบัวดัเลย คอืหายสาบสญูไปกม็มีาก 
และพระพม่าน้ีเก่งในทางคาถาอาคมมาก บางคร้ังเม่ือพบพระชาวพม่าแล้ว เขามักสอน 
คาถาต่างๆ ให้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางที่ทุรกันดาร

การเดินทางในช่วงน้ีท่านบอกว่าล�าบากที่สุด ไม่สะดวกหลายอย่างเกี่ยวกับ 
พระวนัิย การเดินทางทีส่บายๆ ไม่มีเลย แต่วนัไหนได้เดนิตามเชงิเขาแล้วกร็ูส้กึสบายบ้าง  
แต่การเดินเช่นน้ันจะมีระยะไม่เกนิ ๒-๓ กโิลเมตร การเดินทางในวนัหน่ึงๆ เฉลีย่แล้ว 
ได้วันหน่ึง ๗-๑๐ กโิลเมตรเท่าน้ัน ถ้าหากสขุภาพและจิตใจไม่แข็งแรง แล้วกค็งอาพาธ 
ป่วยไข้ล�าบากมากกว่านั้น แต่การภาวนาตามป่าตามเขานั้นจิตสงบดีมาก แต่สัปปายะ 
บางอย่างกล็�าบากมาก ส�าหรับสตัว์ร้ายผีสางเทวดาน้ันไม่เป็นปัญหาอนัใดเลย กลบัได้ 
อารมณ์กัมมัฏฐานดีเสียอีก และก็ให้ประโยชน์ดีเหมือนกัน แต่ไม่สะดวกเกี่ยวกับ 
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พระวินัยบางข้อ ท่านจึงเดินกัมมัฏฐานมุ่งมาทางเมืองไทย เข้ามาทางจังหวัดน่าน 
เมืองแพร่ และเดินธุดงค์มาทางบริเวณจังหวัดเลยตอนเหนือ ระยะทางเดินหลายสิบ 
กโิลเมตร เดนิธดุงค์ถงึไหนกพ็กัภาวนาอยูท่ีน้ั่น เดนิจงกรมน่ังสมาธไิม่ได้ขาดเลย และ 
นับว่าดีอย่างหนึ่ง ในระยะนั้นสุขภาพก็แข็งแรงดี ไม่เคยเจ็บไข้ใช้ยาสักที

ในขณะน้ันทีจั่งหวดัเชยีงใหม่ ท่านพระอาจารย์มัน่ ภูริทตโฺต เพชรเมด็เอกน�า้หน่ึง 
ของพระพทุธศาสนา และท่านเจ้าคุณพระอบุาลคุีณปูมาจารย์ (สริิจนฺโท) มาพ�านักสอน 
และอบรมกัมมัฏฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้ทราบข่าวเช่นนั้น ก็ได้เดินธุดงค์ 
กมัมฏัฐานจากจังหวดัเลยขึน้สูจั่งหวดัเชยีงใหม่ ไปทางหล่มสกั หลายคืนจึงถงึจังหวดั 
เชยีงใหม่ ถ้าจะขึน้รถยนต์รถไฟ กอ็ตัคตัปัจจัยและปัจจัยกห็ายากมาก แม้รถยนต์กม็ ี
น้อยมากจนนับจ�านวนได้ ในจังหวดัเชยีงใหม่เวลาน้ันมีรถยนต์ทัง้หมด ๒ คนัเท่าน้ัน  
เป็นรถของหลวงอนุสารสุนทร และอีกคันหนึ่งเป็นรถของใครก็จ�าไม่ได้

ท่านพระอาจารย์ตือ้ได้เดินทางถงึจังหวดัเชยีงใหม่แล้ว ได้ไปกราบท่านพระอาจารย์ 
ม่ัน ภริูทตโฺต และได้พกัอยูก่บัท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต ทีว่ดัเจดย์ีหลวง อ�าเภอเมอืง 
เชยีงใหม่ อยู่ไม่นานเท่าไร กไ็ด้ญตัตเิป็นฝ่ายธรรมยตุ โดยม ีท่านเจ้าคณุพระอบุาล-ี 
คณุปูมาจารย์ (สริิจนฺโท) เป็นพระอปัุชฌาย์ ท่านพระครูศรีพศิาลสารคณุ เป็นกรรม- 
วาจาจารย์ และท่านพระครูนทฯี* เป็นอนุสาวนาจารย์ (เมือ่อายไุด้ ๓๗ ปี เมือ่พทุธศกัราช  
๒๔๓๘ (น่าจะเป็น พ.ศ. ๒๔๖๘) ตรงกับวนัขึน้ ๘ ค�า่ เดอืน ๖ ตามทีท่่านได้เคยบอก 
และจดบันทึกเอาไว้)

เม่ือท่านได้บวชเป็นธรรมยตุ และได้เป็นศษิย์ของท่านพระอาจารย์ม่ัน ภริูทตโฺต 
แล้ว ก็ได้พกัอยูท่ีว่ดัเจดย์ีหลวง จังหวดัเชยีงใหม่ เพือ่คอยออกเดินกมัมัฏฐานตดิตาม 
ท่านพระอาจารย์ม่ันต่อไป ในระหว่างน้ีท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม ได้ตัง้หน้าตัง้ตา 
อบรมกมัมฏัฐานอยูท่ีว่ดัเจดย์ีหลวงเป็นเวลาหลายเดอืน และในทีส่ดุท่านพระอาจารย์
มัน่ ภูริทตโฺต และสานุศษิย์กอ็อกเดินกมัมัฏฐานไปตามถ�า้ต่างๆ ในจังหวดัเชยีงใหม่ 

* น่าจะเป็นพระครูนพีสีฯ



12

และท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม ก็ได้ออกติดตามท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 
ไปในกองทัพธรรมครั้งนั้นด้วย

ท่านได้ตดิตามไปกบัท่านพระอาจารย์ใหญ่ (ท่านพระอาจารย์ม่ัน) ไปตามถ�า้ต่างๆ  
หลายแห่ง เป็นลกูศษิย์ทีใ่กล้ชดิและเป็นผู้ทีท่่านพระอาจารย์ม่ัน ภริูทตโฺต ไว้ใจในการ 
ออกเดินธดุงค์ปฏบิตัธิรรมกมัมฏัฐานมาก และท่านพระอาจารย์ม่ัน ภริูทตโฺต ถามและ 
พดูด้วยเสมอ ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม จึงเป็นลกูศษิย์ “เอก” ของท่านพระอาจารย์ 
มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปในเวลานั้น
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ถ�้าพระปัจเจกพุทธเจ้า

ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม ได้เดนิธดุงคกมัมัฏฐานไปกบัท่านพระอาจารย์มัน่  
ภูริทตฺโต ที่ถ�้าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับพระภิกษุสามเณรหลายรูป  
เดินธดุงค์ไปตามทีต่่างๆ ในบริเวณถ�า้ น่ังภาวนาอยูร่่วมกบัท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต  
นานพอสมควร ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้นิมิตเห็น “ถ�้าพระปัจเจกพุทธเจ้า” 
อยู่บนดอยเชียงดาว เป็นถ�้าที่มีบริเวณกว้างขวางมากและสวยงามน่าอยู่มากทีเดียว  
แต่อยูบ่นดอยสวยงามและสงูมาก ยากทีใ่ครจะขึน้ไปได้หากไม่มคีวามพยายามจริงๆ  
นอกจากอยู่บนที่สูงแล้ว ทางขึ้นไปเป็นหน้าผาชันมาก มีก้อนหินขรุขระเป็นหลุม 
เป็นบ่อ ยากแก่การที่จะขึ้นไปเพราะไม่มีทางขึ้นไปโดยตรง

ท่านพระอาจารย์ม่ัน ภูริทตโฺต พจิารณาเหน็ว่าผู้ทีส่มควรจะข้ึนไปดถู�า้น้ัน นอกจาก 
ท่านตื้อแล้ว คงไม่มีใครสามารถจะขึ้นไปดูได้ จึงได้มีเถรวาจาสั่งให้ท่านพระอาจารย์ 
ตื้อ อจลธมฺโม ขึ้นไปดูถ�้าดังกล่าวบนดอยสูงยอดเขาเชียงดาว

เช้าวนัน้ันหลงัจากฉันภตัตาหารเสร็จแล้ว ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม พร้อม 
ด้วยพระ ๓ รูป จึงพากันเตรียมตัวขึ้นไปดูถ�้าตามที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต  
สัง่ไว้ การเดนิทางต้องเดนิตรงขึน้เขาเลย เพราะไม่มทีางอืน่ทีจ่ะเดินลดัหรือเลาะเลีย้วไป
ตามเชงิเขา เดินขึน้เขายิง่สายกย็ิง่เหน่ือย ย่ิงเดินกย็ิง่เหน่ือย บางแห่งทางแคบนิดเดยีว 
ต้องเดินเข้าไปทีละคนเพราะมีช่องพอเข้าไปได้ทีละคนเท่าน้ัน บางแห่งต้องปีนป่าย 
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และห้อยโหน เพราะไม่มีทางอื่นดีกว่า นับว่าการเดินทางต้องเสี่ยงอันตรายมาก  
เดนิตัง้แต่เช้าถงึยอดเขาเวลากต็กเยน็ประมาณ ๕ โมง แต่กไ็ม่มวีีแ่ววว่าจะพบถ�า้ และ 
ยงัไม่ทราบว่าถ�า้อยูท่ีไ่หน และบริเวณตรงน้ันไม่บ่งว่าเป็นลกัษณะของถ�า้เลย ต้องเดนิ 
อยู่บนยอดเขาอีกประมาณ ๔ ชั่วโมงเศษๆ บนยอดเขานี้สิ่งธรรมชาติผิดปกติก็คือ 
ลมพดัแรงมาก ตกกลางคนืยิง่พดัแรง จะปลวิไปตามลมเหมอืนใบไม้เสยีให้ได้ จึงได้ 
หาที่หลบลม หาถ�้าเล็กๆ ก็ไม่มี คืนนั้นต้องนอนตากลมตลอดคืน ลมแรงถึงขนาด 
เวลาน่ังสมาธิต้องเอาเชือกตากผ้าผูกตัวแล้วมัดไว้กับต้นไม้ เพราะลมแรงเหลือเกิน 
ยิ่งดึกก็ยิ่งแรง คืนนั้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลย ต้องนั่งภาวนาตลอดคืน

พอรุ่งเช้าได้อรุณแล้ว มีญาตโิยมทีท่�าไร่อยู่บนดอยจัดภตัตาหารมาถวาย ทราบว่า
ชนพวกน้ันอยู่บนน้ันตลอดไปเลย เป็นพวกชาวเขาแท้ เมือ่ฉันเสร็จแล้วกพ็ากนัเดินทาง
ต่อไป การเดินทางต่อไปน้ีเดนิบนหลงัเขาทางล�าบากมากทีส่ดุ เหมอืนกนักับทางทีข้ึ่นมา 
คร้ังแรก ถงึบริเวณแห่งหน่ึงเป็นเวลาตะวนัเทีย่งพอด ีนึกว่าคงเป็นบริเวณถ�า้พระปัจเจก- 
พทุธเจ้า ทีต่รงหน้าถ�า้เป็นสระน�า้ธรรมชาตขินาดใหญ่ ต้องอาศัยแพข้ามไปจึงจะไปได้
และก็จะถึงถ�้า พระที่ไปด้วยกันไม่มีใครกล้าจะไป มีท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม  
คนเดยีวอาสาจะไปดู แต่ก่อนจะข้ามไปน้ัน ท่านได้น่ังสมาธดิกู่อน พอเข้าสมาธจิิตสงบ 
ลงแล้ว ได้ยินเสียงพูดเบาๆ พอเสียงเงียบหายไป ก็ปรากฏว่ามีอีกเสียงหนึ่งพูดแรง
มากว่า “งูใหญ่” ๒-๓ คร้ัง ท่านเง่ียหฟัูงว่าจะมอีะไรอกีต่อไป พอเสยีงน้ันเงียบหายไป 
กป็รากฏว่ามชีายเป็นคนสงูใหญ่ รูปร่างด�าทมนึ มายนืพดูว่า “ท่านจะเข้าไปในถ�า้ไม่ได้ 
หรอกนะ เพราะมีงูตัวใหญ่มากเฝ้ารักษาอยู่”

ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมฺโม จึงได้พดูขึน้ว่า “ทีพ่วกข้าพเจ้าขึน้มาทีน่ี่ ไม่ได้มา 
เบยีดเบยีนใคร ไม่ได้มุง่มาจะเอาอะไร แต่ความประสงค์ทีข้ึ่นมาน้ี มาดถู�า้เท่าน้ัน เพราะ 
ท่านอาจารย์ใช้ให้มาดู”

พอท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมฺโม พดูจบลง ชายคนน้ันกห็ายไป ท่านพจิารณา
เหน็ว่าไม่มอีะไรอกีแล้วกอ็อกจากสมาธ ิแล้วท่านกจั็ดแจงแพ เอาเทยีนจุดไว้ทีห่วัแพ 
เอาแพทาบติดอก ลอยน�้าข้ามไปทางฝั่งโน้น น�้าลึกมากหยั่งไม่ถึงเลย ลอยไปกับแพ 
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ที่มีเทียนติดบนหัวแพ นานพอสมควรจึงถึงฝั่ง ท่านเล่าว่าถ�้าพระปัจเจกพุทธเจ้าน้ี  
เป็นบริเวณธรรมชาตทิีส่วยงามมาก สะอาดสะอ้านน่าอยู ่ลกัษณะของถ�า้กว้างและยาว 
ลกึเข้าไปข้างในเขา หลงัถ�า้มีแอ่งน�า้ธรรมชาต ิน�า้ใสสะอาดน่าดืม่กนิ ถ�า้สะอาดเหมือนม ี
คนเฝ้ารักษาอยู่ประจ�า แต่ไม่มีคนเฝ้ารักษาอยู่เลย

ท่านเดินเข้าไปในถ�้า ภายในสว่าง คือมีแสงสว่างในตัว ลึกเข้าไปเท่าไรก็ไม่มืด  
มแีสงสว่างไปในตวัและเป็นลกัษณะพเิศษของถ�า้ หลงัถ�า้ออกไปจริงๆ มีป่าไม้ประเภท
มีผล สดชื่น มีใบเขียวชะอุ่มเหมือนมีการรดน�้าอยู่ทุกวัน และบนหลังถ�้าที่สูงอันเป็น
หลงัถ�า้จริงๆ น้ัน มองขึน้ไปแล้วชนัมาก คงไม่มีใครจะขึน้ไปได้ นอกจากว่าขึน้ไปกไ็ม่ 
ต้องลงมาอีก ท่านออกมาจากถ�้า ก็เลยตัดสินใจว่าจะนั่งภาวนาและจะพักอยู่ถ�้านี้ให้
นานๆ

ขณะทีอ่ยูถ่�า้พระปัจเจกพทุธเจ้าน้ี ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมฺโม เล่าว่า ท่านได้ 
น่ังภาวนาอยู่ตลอด มีพวกกายทพิย์เข้ามาหาเสมอ และได้พบว่ามวีญิญาณชีปะขาวน้อย 
องค์หน่ึง ได้รับทราบว่าเป็นผู้เฝ้ารักษาปฏบิตัถิ�า้น้ี ท่านได้สอบถามชปีะขาวน้อยองค์น้ัน 
ว่า “ท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ที่น้ี เด๋ียวน้ีท่านไปอยู่ที่ไหน” ชีปะขาวน้อยตอบว่า  
“ท่านไปอยู่ที่อื่นแล้ว” แล้วชีปะขาวน้อยก็หายไปทางหลังถ�้า

ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม พกัอยูท่ีถ่�า้พระปัจเจกพทุธเจ้าครบ ๕ วนั แล้ว
พร้อมทั้งหมู่คณะที่ขึ้นไปท�าความเพียรน้ันก็เดินทางกลับลงมาทางเดิม พอลงมาถึง  
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ถามว่า “เป็นอย่างไร น่าอยู่ไหม”

ท่านพระอาจารย์ตือ้กราบเรียนว่า “ถ�า้สวยงามน่าอยูจ่ริงๆ แต่ไม่มีบ้านคนเลย พวก
กระผมฉันใบไม้ตลอด ๕ วนั บ้านคนไม่มไีม่รู้ว่าจะไปบณิฑบาตทีไ่หน อกีประการหน่ึง 
ที่ส�าคัญมากก็คือลมพัดแรงมาก พัดหูพัดตา อยู่ล�าบาก ถ้าหากอยู่ในถ�้าก็สบายดี
ขอรับ”

ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต จึงพูดขึน้ว่า “ท�าไมพวกคุณจึงไม่เลยพากนัขึน้ไปดู  
“บ่อน�้ำทิพย์” ที่อยู่ข้างบนหลังถ�้านั้นด้วยละ บ่อน�้าทิพย์ศักดิ์สิทธิ์นั้น ถ้าหากใครได้
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อาบและดื่มเป็นการชุบตัวแล้ว จะมีอายุยืนถึงห้าพันปี สามารถเหาะเหินเดินอากาศ 
ได้ด้วย”

ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม กราบเรียนว่า “กระผมขึ้นไปเหมือนกันขอรับ  
แต่พอขึน้ไปบนหลงัถ�า้น้ัน ปรากฏว่ามทีางขึน้เป็นหน้าผาสงูและชันมาก สงูราวๆ สบิวา 
สบิห้าวา ขึน้ไปไม่ได้ขอรับ เพราะหน้าผาชนัจริงๆ ทางอืน่ทีจ่ะข้ึนไปกไ็ม่ม ีกระผมเดนิ 
ดูรอบๆ ตั้งสองสามรอบ ถ้าหากขึ้นไปได้ก็คงลงมาไม่ได้”

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จึงกล่าวตอบว่า “พวกเราคงไม่มีบุญวาสนาที่จะ
เหาะได้ล่ะมัง้ จึงได้พากนัเดนิลงมาจนเท้าแตกหมด ถ้าหากว่าขึน้ไปได้กค็งลงมาไม่ได้  
แต่ขึ้นไปได้และลงมาได้อย่างนี้ก็สามารถมากแล้วล่ะ”
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เหตุการณ์ที่บ้านพร้าว

ต่อจากน้ัน เมือ่เดนิทางออกจากถ�า้เชยีงดาวแล้ว ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต  
ก็เดินธุดงค์ขึ้นไปทางบ้านพร้าว ผู้ร่วมเดินทางมีท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม  
ท่านพระอาจารย์แหวน สจิุณโฺณ แห่งวดัดอยแม่ป๋ัง เชยีงใหม่ (และมีพระภิกษุสามเณร 
ตดิตามด้วย ตามบนัทกึ) ในระหว่างเดนิทางกถ็งึทีแ่ห่งหน่ึงเป็นช่องแคบทีจ่ะไต่ขึน้เขา  
พอดีมช้ีางเชอืกหน่ึงยนืขวางหน้าก�าลงัเพลดิเพลนิอยู่กบัการกนิใบไผ่ตรงกลางช่องแคบ 
พอด ีคณะกองทพัธรรมไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรดี ไม่มทีางอืน่ทีจ่ะเดนิลดัหลกีได้ ช้างกบัคน 
ห่างกันประมาณ ๑๐ วา เห็นจะได้ หรืออาจจะไกลกว่านั้นเพียงเล็กน้อย

ในขณะนั้นมีเสียงหนึ่งลงความเห็นว่า พวกเราควรจะกลับเสียก่อนแล้วจึงค่อย 
มาใหม่ ทนัใดน้ัน ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต จึงกล่าวขึน้ว่า “ท่านตือ้ ลองพดูกบั 
ช้างดูบ้างซิ”

ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม จึงพูดขึ้นว่า “พี่ชายขอพูดด้วย” เท่านั้นเอง 
ช้างเชอืกน้ันกห็ยดุชะงักหยดุกนิใบไผ่ทนัท ี“พีช่ายขอพดูด้วย” เป็นค�ารบสอง ช้างหนั 
มาทางพระกองทัพธรรมทันที มีท่าทางหูกางออก ยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกเลย

ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมฺโม จึงพดูต่อไปว่า “พวกเราขอทางเดินหน่อย พีช่าย 
มายนืกนิใบไผ่อยูท่ีน้ี่ พวกเราจึงไม่มทีางเดินเพราะพีช่ายยนืปิดทาง พวกเรากลวัพีช่ายมาก  
ขอให้หลีกทางให้พวกเราด้วย”
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พอพูดจบลง ช้างเชือกนั้นก็รีบหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทาง ประหนึ่งแสดงให้รู้ว่า  
ได้หลีกทางให้แล้ว พวกท่านทั้งหลายจงไปเถิด เราไม่ท�าอะไรแล้ว โดยอาการที่ก้ม 
ศีรษะลง

เมือ่ช้างหลกีทางให้แล้ว ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม เดินออกหน้า ท่านพระ 
อาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต เป็นอนัดับ ๒ และท่านพระอาจารย์แหวน สจิุณโฺณ เดนิตามหลงั  
พากนัค่อยๆ เดนิผ่านก้นช้างเชอืกน้ันไป เมือ่ผ่านช้างไปแล้ว กพ็ากนัเดนิต่อไป เดินต่อ 
ไปเร่ือยๆ แต่ท่านพระอาจารย์แหวน สจิุณโฺณ พอผ่านช้างไปประมาณวาเศษๆ เท่าน้ัน  
ขอเหล็กส�าหรับแขวนกลดธุดงค์ของท่านไปเกี่ยวกับกิ่งไผ่เข้าพอดี จะปลดอย่างไร 
ก็ไม่หลุด พยายามอยู่ตั้งนานก็ไม่หลุดได้ ถ้าจะท�าแรงก็กลัวช้างจะตกใจตื่น แต่ช้าง
แสนรู้ตัวนั้นก็ไม่แสดงอาการอย่างไร คงยังยืนนิ่งในท่าเดิมอยู่ จะเป็นเพราะเหตุไร 
ก็ไม่ทราบได้ ท่านพระอาจารย์แหวนกป็ลดขอทีเ่กีย่วกบักิง่ไผ่ไม่หลดุ ท่านพระอาจารย์
มัน่ ภริูทตโฺต หนักลบัไม่เหน็ จึงเรียกให้ท่านพระอาจารย์ตือ้หยดุ และให้กลบัไปหาท่าน
พระอาจารย์แหวน ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม กลบัไปเหน็ท่านพระอาจารย์แหวน  
ยังติดอยู่จึงเข้าไปช่วย เมื่อหลุดออกมาแล้ว ก็พากันเดินไปหาท่านพระอาจารย์ใหญ่ 
แล้วก็หยุดพักผ่อนสนทนากันถึงเร่ืองช้างเชือกน้ันว่าเป็นสัตว์ที่แสนรู้น่ารักน่าเอ็นดู
ทั้งน่าสงสาร

ในขณะน้ันเองจึงมเีถรวาจาว่า “ท่านตือ้กเ็ก่งมาก สามารถพดูให้ช้างตวัใหญ่เกบ็
อาวุธร้ายแล้วรีบหลีกทางให้ แล้วพวกเราไม่ก�าหนดดูใจของมันบ้าง ช้างตัวนั้นเวลา 
ท่านตือ้พดูขอทางจากมนัจบลง ทแีรกมนักต็กใจ รีบหนัหน้ามาทางเราโดยเร็ว มันคง 
คดิว่าเป็นศัตรูของมนั แต่พอมนัเหน็ถนัดเป็น “ผ้ำกำสำวพสัตร์” ครองอยู ่กรู้็ทนัทว่ีา 
เป็น “เพศที่สงบเย็น ไม่เบียดเบียนใคร และเชื่อใจได้” ก็หลีกทางให้แต่โดยดี”

ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม ได้เป็นลกูศษิย์ “เอก” ของท่านพระอาจารย์มัน่ 
ภูริทตฺโต ได้ติดตามท่านพระอาจารย์ไปทุกหนทุกแห่ง ในขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่น 
อยู่บ�าเพ็ญกัมมัฏฐานและเผยแผ่อบรมศีลธรรมค�าสอนในภาคเหนือและภาคอีสาน 
จนกระทั่งท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เดินธุดงคกัมมัฏฐานกลับมาทางภาคอีสาน 
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เพราะท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัด
อุดรธานี เป็นผู้นิมนต์กลับเพื่อเผยแผ่อบรมกัมมัฏฐานแก่ชาวภาคอีสาน แต่ท่าน 
พระอาจารย์ตือ้ยงัไม่กลบั และท่านชอบอากาศทางภาคเหนือ ท่านว่าเยน็สบายด ีเหมาะที ่
จะแสวงหาความสงบทางใจต่อไป

หลังจากท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต กลับมาแล้ว ท่านพระอาจารย์ตื้อก็ได้ 
บ�าเพญ็กมัมัฏฐานสร้างบารมต่ีอไปทีภ่าคเหนือ ท่านได้สร้างวดัป่ากมัมฏัฐานขึน้หลาย
แห่ง เช่น วัดป่าดาราภริมย์ อ.แม่ริม เชยีงใหม่ วดัป่าสามคัคีธรรม อ.แม่แตง เป็นต้น 
วัดป่าสามัคคีธรรมน้ี ท่านพระอาจารย์ตื้อได้อยู่จ�าพรรษามากกว่าทุกแห่งหลังจากที่
ท่านได้หยดุเดินธดุงค์แล้ว เพราะวดัน้ีเป็นสถานทีว่เิวกและสงบด ีและวดัน้ีได้เปลีย่น
ชือ่เป็น “วัดป่าหลวงตาตือ้ อจลธมฺโม” แล้ว ทัง้น้ีเพือ่เป็นอนุสรณ์แก่ท่านทีอ่ยูภ่าคเหนือ 
มานานจนเป็นทีเ่คารพนับถอืของคนทัง้ภาค และทัว่ๆ ไปทีไ่หนกท็ราบกนัดีว่า “ท่านพระ 
อาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม” เป็นผู้ปฏิบัติพระกัมมัฏฐานเคร่งครัดมาก เป็นผู้ไม่กลัวต่อ
เหตกุารณ์เฉพาะหน้า จะเป็นการตอบปัญหาหรืออนัตรายในระหว่างปฏิบตัธิรรมกต็าม 
ท่านก็ท�าได้จนเป็นที่พอใจ และสนใจในธรรมตามสมควร

ต่อไปน้ีเป็นการบนัทกึทีท่่านเล่าให้ฟัง โดยกราบเรียนและมีการบอกเล่าบ้าง ซึง่ไม่ 
สามารถจะล�าดับเรื่องได้ จึงต้องลงไว้เป็นบทๆ
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ธุดงค์ภายในถ�้าเชียงดาว

ครั้งหนึ่ง ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม เข้าไปธุดงค์ในถ�้าเชียงดาว อ�าเภอ
เชียงดาว เชยีงใหม่ เพือ่จะได้ส�ารวจดูข้างในถ�า้เพือ่เป็นทีบ่�าเพญ็กมัมัฏฐาน มลูเหตทุี่
จะเข้าไปภายในถ�า้เชยีงดาว กเ็พราะว่าท่านพระอาจารย์อนิทวงัชวนท่าน ทัง้น้ีเพราะว่า
ถ�า้เชียงดาวน้ีเป็นถ�า้ทีม่คีวามยาวมาก และไม่มีใครจะสามารถเข้าไปตรวจดูภายในถ�า้
โดยตลอดได้ เพราะถ�้ามีความยาวมากที่สุดในบรรดาถ�้าทั้งหลาย มีคนเข้าไปได้ก็แค่  
๒-๓ กิโลเมตรเท่านั้น เมื่อตกลงกันว่าจะเข้าไปแล้ว ก็ได้จัดเสบียงเดินทาง มีข้าวตู 
ข้าวแห้ง และหาใบฉ�าฉาเพือ่โปรยเวลาเข้าถ�า้ป้องกนัการหลงทาง และท่านพระอาจารย์ 
อนิทวงัเป็นหมองู สามารถจับงูและป้องกนังูกดัได้ด้วย และเป่าแก้พษิงไูด้ด้วย แต่ถ้าหาก 
เร่ืองผีสางนางไม้แล้ว ท่านพระอาจารย์ตื้อเป็นผู้รับรองป้องกัน เป็นที่เลื่องลือกัน 
ทั่วไปว่าท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม ผีสางนางไม้กลัวเป็นที่สุด

เมือ่ท่านทัง้สองได้เสบยีงครบแล้ว กเ็ร่ิมออกเดินทางตามจุดประสงค์ต่อไป พอเข้า
ถ�า้กโ็รยใบฉ�าฉาไปเร่ือยๆ คร้ังละใบสองใบ ภายในถ�า้มดืเป็นส่วนมาก ต้องระมดัระวงั 
เร่ืองงูเป็นพเิศษ เพราะในถ�า้เป็นทีอ่ยู่ของงูชนิดต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ทัง้เลก็และใหญ่ 
ท่านหลวงตา (ท่านพระอาจารย์ตื้อ) เล่าว่า เข้าไปก็พบงูทันที แสดงว่างูมากทีเดียว 
ที่มีอยู่ในถ�้า ตัวใหญ่ๆ ขนาดต้นเสาก็มี แต่พอพบงูทีไร ท่านพระอาจารย์อินทวัง 
ก็บอกว่า “ไม่ต้องกลัว เดินข้ามไปเลยและอย่าไปถูกต้องมัน”
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การเดนิทางส�ารวจถ�า้คราวน้ี จุดประสงค์ของท่านพระอาจารย์อนิทวงักอ็ยากจะ 
ไปดู “แท่นหลวงค�าแดง” ซึ่งเป็นที่เลื่องลือของคนในถิ่นนั้นว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  
และเป็นที่อยู่ของชาวลับแล

ในระหว่างเดนิทางวนัหน่ึง ได้พบแม่น�า้ไหลผ่านและลดัเลาะไปตามถ�า้ และทางที่ 
จะเดนิต่อไปน้ันกต้็องลยุน�า้ไป เมือ่ดตูามลายแทงแล้ว บอกว่าเป็นแม่น�า้ไม่ลกึ ลยุน�า้
ข้ามไปได้ จึงได้พากนัลยุน�า้ข้ามไป มสีิง่หน่ึงทีค่วรสนใจในระหว่างน้ันกค็อื มีช่วงเดนิ
ระยะหน่ึง ถ้าหากไม่สงัเกตแล้วกจ็ะหลงทาง เพราะว่าเดนิไปนานๆ แล้วกลบัมาทางเดมิ 
ท่านเล่าว่าในระหว่างการเดนิทางน้ัน มีการข้ามแม่น�า้ถงึ ๗ แห่ง และเดินต่อไปจนถงึ 
ต้นโพธิ ์ในระหว่างน้ีใบฉ�าฉากห็มด เสบยีงทีไ่ปกห็มด แต่ยงัไม่พากนักลบั คงเดนิต่อ 
ไปอีก แต่ก็ยังไม่พบ “แท่นหลวงค�าแดง” ตกลงพากันกลับออกมาทางเดิม

ท่านพระอาจารย์ตือ้เล่าต่อไปว่า ภายในถ�า้เชยีงดาวน้ันมดื ไม่เหมาะทีจ่ะบ�าเพญ็
กัมมัฏฐาน การเดินทางทั้งไปและกลับรวม ๗ วัน ๗ คืนพอดี บางครั้งเดินตลอด
เพราะไม่ทราบว่าเป็นกลางวนัหรือกลางคนื เพราะความมดืสนิทภายในถ�า้ ไม่เหมือนถ�า้ 
พระปัจเจกพุทธเจ้า
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ผู้บ�าเพ็ญบารมี

ที่อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม ได้บ�าเพ็ญ
กัมมัฏฐาน ณ สถานที่วิเวกแห่งหน่ึงเป็นเวลาหลายคืน มีอยู่คืนหน่ึงขณะที่ท่าน 
พระอาจารย์ตือ้เดินจงกรมกัมมัฏฐานตามปฏปิทาของ “พระธดุงค์” มชีปีะขาวองค์หน่ึง 
มาหาท่านในท่าทางของเทพยดา เพราะว่าลอยมาทางอากาศ พอเหน็ท่านเดินจงกรมอยู่ 
กส็�าแดงตนลอยสงูขึน้ไปยนืหยดุอยูบ่นยอดไม้ใหญ่ต้นหน่ึงข้างทางเดนิจงกรมของท่าน  
ยืนอยู่บนนั้นนานพอสมควร จะท�าอะไรก็ไม่ท�า อยู่เฉยๆ ท่านก็เดินจงกรมตามปกติ  
เทพยดาองค์นั้นก็ไม่หนีไปไหน

ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมฺโม จึงพดูถามข้ึนว่า “เทพยดาผู้มีศลีธรรมอนัดงีาม 
ท�าไมท่านจึงยนือยูบ่นทีส่งู คอือยูท่ีส่งูกว่าๆ อาตมาผู้เป็นลกูศษิย์ของพระสมณโคดม
ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เล่า ท�าไมไม่ลงมากราบไหว้ถวายความเคารพเล่า”

เทพยดาองค์น้ันกน่ิ็งเฉย ท่านพระอาจารย์จึงถามต่อไปอกีว่า “เทพเจ้าผู้มศีลีา- 
จารวัตรอันดีงาม ท่านเป็นฤาษีหรือ หรือว่าเป็นอรหันต์”

เทพยดาองค์น้ันกแ็สดงอาการกางแขนออก แล้วกท็�าอาการบุย้ใบ้มาทางท่านแล้ว 
แบมือออก ท่านพระอาจารย์ตื้อจึงถามอีกว่า “เทพยดาผู้เจริญ ท่านเป็นพระปัจเจก-
พุทธเจ้าหรือ” เทพเจ้าองค์นั้นก็แบมือออก ปรากฏว่าที่ฝ่ามือทั้งสองข้างมีรูปดอกบัว
อยู่ทั้งสองข้าง
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ท่านพระอาจารย์ตือ้จึงแน่ใจว่าเทพยดาองค์น้ีเป็นพระปัจเจกพระพทุธเจ้าแน่แล้ว  
แต่เทพยดาองค์นั้นก็แสดงอาการเอียงอาย แล้วก็เหาะหนีจากไป

เร่ืองเทพยดาองค์น้ี ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมฺโม เมือ่มีโอกาสกไ็ด้กราบเรียน
ถามท่านพระอาจารย์ใหญ่ คือท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านพระอาจารย์ใหญ่  
แก้ปัญหาของลูกศิษย์ว่า “เป็นวิญญาณของผู้ก�าลังสร้างสมบุญบารมีเพื่อความเป็น
พระปัจเจกพทุธเจ้าอยู”่ และเร่ืองอืน่ๆ อกีว่า เช่นเร่ืองผีสางเทวดานางไม้ต่างๆ ทีท่่าน 
พระอาจารย์ตือ้ได้พบเหน็ในทีต่่างๆ ทีท่่านได้พบเหน็มา เร่ืองเช่นน้ีท่านพระอาจารย์ใหญ่ 
ก็รับรองว่าเป็นเร่ืองจริงและมีจริง ส�าหรับเทพยดาองค์ที่มีรูปดอกบัวบนฝ่ามือน้ัน 
เป็นผู้ก�าลงัสร้างบารมีเพือ่ความเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้าอยู ่และกอ็กีไม่นานหรอกกจ็ะ 
ได้ส�าเร็จ คงไม่มีมากหรอกเรื่องเช่นนี้ นานๆ จึงจะได้พบทีหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะ 
สนใจให้มากว่าเทพยดาน้ันบางองค์กม็ศีลีธรรมอนัดงีาม เพราะเคยได้ประพฤตธิรรม
มาก่อนหลายชาตแิล้ว ละจากร่างกายอนัเน่าเหมน็ของมนุษย์แล้วกย็งัประพฤตธิรรมอยู่  
เพราะสันดานเป็นศีลเป็นธรรมแล้ว เทพยดาองค์น้ีไม่กี่ชาติหรอกก็จะได้ส�าเร็จเป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้า
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เดินธุดงค์ไปแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวดัทีอ่ยูไ่กลความเจริญมากในสมยัน้ัน หนทางเดนิ 
แม้แต่ของคนกย็งัเดนิล�าบาก คมนาคมไม่สะดวกเลย การเดนิทางไปล�าบากมากทีส่ดุ  
ท่านพระอาจารย์ตื้อท่านได้เล่าว่า หลวงตาเดินธุดงค์จากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา
หลายวันจึงถึง เมื่อไปถึงก็เลือกหาสถานที่พักบ�าเพ็ญเพียรภาวนาได้ที่เหมาะสม
ตามสมควรแล้ว ก็ได้พักภาวนาอยู่ที่น้ันเป็นเวลาหลายคืน อากาศก็ดี สถานที่ก็ดี  
คือเงียบสงบดี การภาวนาเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย

แต่มีคืนหน่ึงขณะที่ท่านบ�าเพ็ญกัมมัฏฐานอยู่น้ัน มีวิญญาณพวกเทพยดา 
มารบกวนลองดีกันก็มีมาก โดยเฉพาะที่ถ�้าผาบ่อง คืนแรกเท่านั้น ก็ต้องขับเคี่ยวกัน
กับพวกวิญญาณพวกโอปปาตกิะ หมายถงึพวกผีทัง้หลาย คนืน้ันท่านว่าน่ังภาวนาจิต
ค่อยสงบแล้ว พวกผีมบีาปกรรมกม็ากระท�าการแสดงฤทธิท์�าเหมอืนสายรุ้งเป็นสต่ีางๆ 
จนแสงจ้าไปหมดครอบมุง้กลดกมัมฏัฐาน ระยะน้ันรู้สกึว่าก�าลงัของมนัแผ่ปกคลมุบบี
เข้าไปถึงจิตใจ มทีัง้หายใจฝืดและหายใจไม่ออก ลมมนัตนัไปหมด ร่างกายธาตขุนัธ์ 
อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ท่านไม่ได้ลดละการภาวนา ตั้งใจภาวนาอย่างไม่ลดละ 
คงตั้งใจภาวนาให้จิตมั่นคงอยู่กับ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ไม่นานเท่าไร แสงประกาย
เหมือนสายรุ้งนั้นก็ค่อยคลายลงและมลายหายไป

ครู่น้ันเอง ปรากฏว่าเม่ือแสงน้ันหายไปแล้ว กม็น้ิีวมอืขนาดใหญ่มากเท่าล�าตาล 
เหน็จะได้ ครอบลงทีก่ลดมุ้งธดุงค์อกี ตอนน้ีท่านว่าถงึกบัมหีวัใจสัน่หววิๆ เกดิอาการ 
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กลวัขึน้มาและอยากจะหยดุท�าความเพยีร แต่แล้วท่านกต็ัง้ใจมัน่เอาเป็นเอาตาย ม่ันอยู่ 
กับพทุโธ พทุโธๆ จะตายกข็อให้ตายด้วยศีลด้วยธรรม จิตกค่็อยสบายข้ึนมา ไม่นาน 
นิ้วมือนั้นก็หายไปอีก

และต่อมาอกีไม่นาน กป็รากฏเหน็รูปคนตวัด�าๆ สงูประมาณ ๑๐ ศอก แต่งตวั
เหมือนพระราชา เดนิเข้ามาใกล้พอสมควรแล้วกห็ยดุอยูท่ีเ่งามดื ท่านพระอาจารย์ตือ้  
จึงถามว่า “ใครอยู่ที่น่ัน” ไม่มีเสียงตอบ ยืนอยู่เฉยๆ และก็ไม่แสดงอาการอะไร  
ครู่เดียวก็หายไปและแล้วก็กลับมาอีก แต่คราวนี้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่กลายเป็น
ห่มขาว คะเนอายปุระมาณ ๒๗ หรือ ๒๘ ปี เพราะดูท่าทางยงัหนุ่มอยูม่าก มาคราวน้ี 
มาด้วยอาการสงบเสง่ียมเรียบร้อย มาใกล้แล้วคกุเข่าลงกราบด้วยความเคารพ และด ู
ท่าทางเลือ่มใสในท่านพระอาจารย์ เมือ่กราบไหว้แล้วกน่ั็งลงเรียบร้อย ท่านพระอาจารย์ 
ตือ้ อจลธมฺโม จึงถามว่า “ท่านเป็นใคร ท่านมาจากไหน” “มาหาท่านพระอาจารย์น้ีเอง”

ท่านพระอาจารย์ตื้อจึงถามต่อไปว่า “ใครเป็นผู้ท�าสายรุ้งครอบมุ้งกลดของเรา  
ใครเป็นผู้ท�านิ้วมือใหญ่ครอบมุ้งกลดของเรา และใครแสดงตนเป็นพระราชา”

เขาตอบท่านว่า “ทั้งหมดนี้นั้นเราเป็นผู้ท�าทั้งหมด”

“ท�าเพื่อประโยชน์อันใด” ท่านพระอาจารย์ตื้อถามอีก 

“ท�าเพื่อทดลองจิตใจของท่านเล่นเฉยๆ” เขาตอบเป็นเสียงชาวเหนือ

ท่านพระอาจารย์ตื้อจึงว่า “การที่จะทดลองลูกศิษย์ของพระมหาสมณโคดมให้
กลวัน้ัน ไม่มผีลเสยีแล้ว เพราะสมณะอย่างเราไม่กลวัอะไรเสยีแล้ว จะตายกไ็ม่เสยีดาย 
อะไร เพราะว่าได้นับถือพระพุทธเจ้า รู้จักการเสียสละ การท�าบุญสร้างปัญญาบารมี  
จะตายก็ไม่หลงตาย จะอยู่จะตายก็เป็นประโยชน์ทั้งน้ัน จะไม่เป็นผู้หลงตายเลย  
เทพยดา มนุษย์ สตัว์นรก รักเคารพต่อพระพทุธเจ้าทัง้น้ัน รักนับถอืต่อบคุคลผู้ปฏบิตั ิ
ธรรมทั้งนั้น นอกจากวิญญาณที่หลงตายเท่านั้นที่มาหลอกกันให้ยืดยาว เสียเวลาใน
การสร้างบุญบารมี”
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ในทีส่ดุ วญิญาณดวงน้ันกข็อรับศลีรับพรจากท่านพระอาจารย์ด้วยอาการเคารพ 
นอบน้อม ท่านก็แผ่เมตตาให้ตามประสงค์ วญิญาณกราบเรียนท่านว่า “แต่ก่อนข้าพเจ้า 
เป็นพระราชาอยู่เมืองตองฮู้ ระยะแรกเมินเฉยต่อพระธรรมค�าสอนเพราะโลภมาก 
ในสมบตั ิแต่ระยะหลงัๆ บัน้ปลายของชวีติได้เลือ่มใสในพระพทุธเจ้า พระองค์เสดจ็ 
มาโปรด ข้าพเจ้ากไ็ด้รับศลีรับพรจากท่าน และขอให้พระพทุธเจ้าได้ประทบัรอยพระบาท 
ไว้เพื่อเป็นที่สักการบูชา พระองค์ก็ทรงประทับรอยพระบาทไว้อยู่ห่างจากน้ีไม่ไกล 
อยู่กลางแม่น�้า ที่ฝาผนังหินกลางแม่น�้าๆ นี้ลึกท่วมหลังช้างเท่านั้น ไม่ลึกมากเท่าไร  
แม่น�า้น้ีอยู่ใกล้เมอืงประดูข่าว” (ปัจจุบนัแม่น�า้น้ีเรียกชือ่ว่าแม่น�า้ปอน และเมืองประดูข่าว 
เปลีย่นเป็นเมอืงร่ัว) วญิญาณน้ันบอกย�า้อกีว่า “รอยพระพทุธบาทน้ันอยูก่ลางแม่น�า้น้ัน  
นิมนต์ไปดูและนมัสการด้วย ถ้าท่านนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆ แล้วก็จะบอกหนทาง 
เดนิให้ แต่อย่าลมืว่าตรงปากทางเข้าไปจะถงึแม่น�า้น้ัน จะมีถ�า้อยูแ่ห่งหน่ึง เมือ่เข้าไปใน
ถ�า้น้ันจะเหน็หนิยาวรีมลีกัษณะคล้ายงู แต่เป็นก้อนหนิธรรมดา มนุษย์ทัว่ไปเข้าใจว่า 
เป็นงูเพราะมีแต่ความกลวัเป็นใหญ่ ให้เดนิข้ามไปหรือเหยยีบไปเลยกไ็ด้ และภายใต้ 
หนิก้อนน้ัน มไีหเงินและทองค�าอยู ่๔ ไห ถ้าหากท่านพระอาจารย์จะเอาไปเพือ่เป็นการ
เมตตาต่อข้าพเจ้าแล้ว ก็ขอน้อมถวายเลย” เมื่อพูดเพียงนี้แล้วก็หายไป

ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม ได้พกัภาวนาอยูเ่ป็นเวลาพอสมควรแล้ว กเ็ดนิทาง 
ไปเพือ่ดรูอยพระพทุธบาท ใช้เวลาเดนิตามทางทีว่ญิญาณบอก ๑ วนักถ็งึ ปากถ�า้ทางเข้า 
ไปเพื่อดูรอยพระพุทธบาท ท่านได้สังเกตเห็นก้อนหินยาวเหมือนรูปงูจริงๆ แต่มัน 
กเ็ป็นก้อนหนิธรรมดาน้ันเอง เดนิต่อไปเร่ือยๆ จนถงึริมแม่น�า้กม็องเหน็ก้อนหนิใหญ่  
เหมือนภูเขาตั้งอยู่กลางน�้าเลย และก็ได้พบรอยพระพุทธบาทตามค�าบอกเล่าจริงๆ 
รอยพระพุทธบาทนี้ยาวประมาณ ๘ ศอก กว้าง ๖ ศอก สูง ๔ ศอก โดยประมาณ
เห็นจะได้ เป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทับไว้บนก้อนหินใหญ่

ทกุคนืทีท่่านหลวงตาพกัภาวนาอยูท่ีบ่ริเวณป่าจังหวดัแม่ฮ่องสอนน้ี เกอืบทกุคนื 
จะต้องมีเหตุแปลกๆ มารบกวนการบ�าเพ็ญภาวนาของท่านอยู่เสมอ ท่านก็ใช้ความ
อดทนอดกลั้นต่อสู้ชนะไปทุกราย เมื่อเป็นผู้ชนะแล้ว สิ่งที่มารบกวนเหล่านั้นก็บอก 
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ให้ท่านไปเอาสมบตัต่ิางๆ ทีพ่วกตนเฝ้ารักษาอยู ่แต่ท่านกไ็ม่เคยสนใจตามค�าบอกเล่า 
เหล่าน้ัน มุง่แต่ท�าความเพยีรภาวนาอย่างเดยีว เพราะตัง้แต่ท่านบวชมาในพระพทุธ-
ศาสนา ท่านกไ็ด้ด�าเนินตามปฏปิทาในทางปฏิบตัธิรรมอย่างเคร่งครัด ไม่เคยท้อถอย  
ท่านบอกว่า จงสละไปเถดิวตัถุธรรมเพือ่ความด ีคอื “พระธรรม” อนัเป็นความดทีีส่ดุ 
ของชีวิต

สังเกตได้ว่า นับตั้งแต่ท่านได้ออกเดินธุดงค์คร้ังแรกก็พบเจ้าที่เจ้าทางทดลอง
เพื่อเอาชนะเสมอทั้งเหตุภายในและภายนอก แต่วิสัยลูกศิษย์ของพระตถาคตแล้ว  
ท่านไม่เคยลดละความพยายามเลย ต้องต่อสู้เพื่อจุดประสงค์ของสิ่งทดลองว่าเพื่อ 
อะไรเสมอ นับว่าการเดินธุดงค์ของท่านเป็นการผจญภัยใกล้ต่ออันตรายชีวิตเสมอ  
บางคร้ังไม่ได้ฉันข้าวฉันน�า้เป็นเวลา ๗ วนั ๑๕ วนั เพราะมแีต่การเดนิทาง ไม่เคยพบบ้าน 
คนเลย เพราะเดนิไปตามป่าตามภูเขา แต่กม็ใิช่ว่าท่านหรือพระอาจารย์ธดุงคกมัมัฏฐาน 
ทัง้หลายไม่มคีวามพอใจในการกระท�าเช่นน้ัน ท่านท�าไปเพือ่ความเหน็แจ้งตามแนวทาง 
ของพระธรรม เลือ่มใสในพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นทีต่ัง้ เวลาท่านเดนิธดุงคกมัมฏัฐาน 
ไม่เจอบ้านคนน้ัน ท่านนึกเอา พทุโธ เป็นอารมณ์ ท�าให้ท่านเป็นผู้มีก�าลงัใจขึน้ หายจาก 
ความหวิกระวนกระวายลงได้ ไม่มีอะไรทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตัธิรรมกมัมฏัฐาน 
ของท่านเลย เพราะความมุ่งหวังอันเด็ดเดี่ยวของท่านนั้นมีจุดประสงค์ที่ดีกว่านั้น

นิสยัของท่านหลวงตาอกีอย่างหน่ึงกค็อื ท่านชอบรู้สิง่ต่างๆ ทีเ่ร้นลบั เช่น พวก 
กายทพิย์ ผีสาง เทวดา เปรต เป็นต้น ท่านเคยเล่าให้ฟังเสมอเกีย่วกบัพวกกายทพิย์น้ี  
เมื่อฟังท่านเล่าแล้วก็อดที่จะสงสัยไม่ได้เพราะเป็นเร่ืองที่มนุษย์สามัญไม่สามารถจะ 
รู้ได้ แต่เปรียบเทียบกับหลักในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านหลวงตาพูดเล่าไปตาม 
ความเป็นจริง เช่น เร่ืองเสอืทีม่ารบกวนการภาวนาในเวลากลางคืนน้ัน ท่านว่าเสอืเป็น 
อาจารย์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้พระธุดงค์เป็นผู้ไม่ประมาท 
ในหน้าที่ของตน ท่านว่าเสือคือเทพเจ้าที่คอยรักษาเราให้ปลอดภัยจากการเดินธุดงค์ 
น้ันเอง เพราะเสอืแสดงตวัเหมอืนกับรู้ภาษาคน เวลาทีเ่สอืมาหาเราในป่า เรากเ็ร่งภาวนา 
จิตยึดใน “พุทโธ” เป็นอารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน จิตสงบเป็นสมาธิ เสือที่คอยจ้องมองเรา 
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ก็ถอยห่างออกไป ไม่แสดงอาการจะกนิเลอืดกนิเน้ือ แต่ถ้าหากเราห่างจากการยดึเอา  
“พทุโธ” เป็นอารมณ์คราวใด เสอืตวัน้ันกจ้็องมองจะตะครุบเราเอาไปกนิให้ได้ หลวงตา 
ท่านจึงไม่กลวัเสอื ท่านถอืว่าเสอืเป็นอาจารย์สอนให้เราภาวนา การภาวนาถ้าหากใคร 
กลวัเสอื ก็ให้ไปอยูป่่าทีมี่เสอืมากๆ เพราะเสอืจะได้สอนให้เราได้รู้จักคณุของ “พทุโธ” 
รู้จักคุณของจิตใจสงบ และถ้าหากใครกลัวผี ก็ให้ไปอยู่ป่าช้าจะได้มีเวลาภาวนามาก 
มเีวลานอนน้อย เพราะอยูใ่นทีเ่ช่นน้ันถ้าหากนอนมาก ผีกจ็ะบบีคอตายจึงต้องน่ังภาวนา 
ตลอดคืน เมื่อความกลัวไม่มี จิตก็จะได้เป็นสมาธิ จิตไม่กระวนกระวาย ตรงนี้เอง
เรียกว่าเรานั่งภาวนาเป็นเพื่อน (เสี่ยว) กับผีสาง เปรต ได้
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จ�าพรรษาที่พระบาทบัวบก

บันทึกเรื่องในตอนนี้ ท่านหลวงตาท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังว่า เมื่ออยู่จ�าพรรษา
ที่พระบาทบัวบก มีพระภิกษุสามเณรร่วมเดินทางด้วยหลายรูป บางรูปขณะน้ีก็ยัง
มีชีวิตอยู่ พระบาทบัวบกสภาพทั่วไปในขณะนั้น เป็นป่าดงดิบหนาทึบเป็นส่วนมาก 
สภาพทัว่ไปเหมาะเป็นทีอ่ยู่ของสตัว์ป่าทีดุ่ร้าย มี ช้าง เสอื เป็นต้น ค�า่ลงจะมแีต่เสยีง 
เสอืร้ายตวัใหญ่ๆ มาร้องให้ฟังเป็นประจ�าเกอืบทกุคนื แต่ร้องอยูข่องมนัต่างหาก และ 
ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ธุดงคกัมมัฏฐานแต่อย่างใด  
เหตุการณ์เช่นน้ันท่านเล่าว่ายิ่งเป็นการดี จิตจะได้ไม่แสดงอาการฟุ้งซ่านร�าคาญ  
การปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี เช้าข้ึนก็ออกเที่ยวบิณฑบาตตาม
สมณวสิยั ฉันอาหารบิณฑบาตแล้ว ก็น่ังสมาธภิาวนาพจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย
ที่เราหลงใหลว่าเป็นของสะอาดงดงาม เมื่อรู้สึกง่วงก็เดินจงกรมภาวนาเพื่อป้องกัน 
นิวรณ์มาครอบง�า ส�าหรับเวลากลางคืนน้ัน บ�าเพญ็ความเพยีรโดยตลอด เวลาพกัผ่อน 
จ�าวดัมน้ีอยมาก ท�ากิจวตัรอย่างน้ีไม่เคยขาด ท�าอยูเ่สมอ และท�าด้วยความพอใจทีส่ดุ 
ไม่ได้ห่วงหน้าห่วงหลัง ยึดพุทโธเป็นสรณะตลอด ไม่เคยประมาท ท�าอยู่อย่างนี้เป็น 
เวลาหลายวนักไ็ม่มีอะไรเกิดขึน้ แต่ชวีติของพระธดุงคกมัมฏัฐานเช่นท่านแล้ว กต้็องม ี
เหตุการณ์เกิดขึ้นแปลกๆ เสมอ เช่นเรื่องที่จะเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ฟังดังนี้

ในคืนวันหน่ึงขณะที่ท่านก�าลังเดินจงกรมอยู่ มีงูใหญ่ตัวหน่ึงลอยเลื้อยมาที่
จงกรมของท่าน พอท่านเดินมาใกล้ ก็ชูคอจ้องดูท่าน ท่านก็เดินจงกรมไปๆ มาๆ  



30

ตามปกต ิดูเหมอืนว่าไม่สนใจอะไรเลย เจ้างูใหญ่ตวัน้ันคงจ้องมองดทู่านอย่างไม่ลดละ  
มันคงจะคิดว่าท่านก�าลังท�าอะไรอยู่ เดินกลับไปกลับมาเฉยๆ ช่างไม่มองดูเราเลย  
เราก็อตุส่าห์มาเยีย่มถงึที ่ท่านน่าจะต้อนรับพดูจาปราศรัยบ้าง เมือ่มันจ้องมองดทู่าน 
แล้วเห็นท่านไม่ท�าอะไร เจ้างูใหญ่ตัวน้ันจึงเลื้อยมาที่จงกรมใกล้กว่าเดิม พอเลื้อย 
มาแล้ว ก็ขดตัวเป็นขนดซ้อนกันขึ้นแล้วชูคอมาจ้องมองท่าน

ท่านพระอาจารย์ตือ้เมือ่เจอเหตกุารณ์เช่นน้ัน ท่านกไ็ม่กลวัอะไร คงเดินจงกรม
ตามปกต ิท�าเหมอืนไม่สนใจ แต่ก็สงัเกตดูในใจว่าเจ้างูตวัน้ีจะท�าอย่างไรต่อไป เมือ่เหน็ 
เราไม่สนใจและไม่กลัวมัน ไม่นานนักงูตัวนั้นก็คลายขนดเลื้อยหายเข้าป่าไปข้างทาง
เดนิจงกรม และประเดีย๋วเดียวเท่าน้ันเองกป็รากฏว่าได้มคีนสงูใหญ่ส่วนสงูประมาณ 
๑๐ วา ยืนกางขาครอบที่เดินจงกรมอยู่ ขาใหญ่มาก แต่ก็ห่างจากที่จงกรม กว้างพอ 
เดินไปมาได้อย่างสบาย ยืนเป็นผู้ยิ่งใหญ่แสดงตนว่าเป็นเจ้าพ่อที่พระบาทบัวบกน้ี  
แต่ท่านกเ็ดนิจงกรมตามปกติ 

ท่านบอกว่ารู้สึกขนพองสยองเกล้านิดๆ หน่อยๆ แต่ที่ทนไม่ได้ก็เพราะมีกลิ่น
เหม็นสาบมาก และเหม็นมากขึน้ทกุท ีทนต่อทกุขเวทนาต่อตวัน้ีไม่ได้เพราะมกีลิน่เหมน็  
ท่านจึงพดูให้ผีตวัน้ันหนีไป แต่จะไล่อย่างไรมันกไ็ม่หนีสกัท ีแต่ท่านกใ็ช้ความอดทน
และอดกลัน้อย่างแรงทนเดนิจงกรมต่อไป แต่ทนสูก้ลิน่เหมน็ของเปรตไม่ได้ ท่านจึง 
พดูและขบัไล่ผีตนน้ันต่อไปด้วยการก�าหนดจิตต่อสูอ้ยูน่านพอสมควร แต่กไ็ม่ได้ผล  
ท่านจึงหยุดเดินจงกรมแล้วพูดขึ้นว่า “ให้มึงรออยู่ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวจะได้ลองดีกัน”  
ท่านจึงขึน้ไปบนกฏุกิระท่อม แล้วเอาเทยีนตดิปลายไม้เท้าแล้วจุดไฟ แล้วกพ็ดูตะโกน
ไปว่า “ให้มึงหนีไปเด้อ ถ้าไม่หนีจะเอาไฟจุดดากมึงเดี๋ยวนี้ละ” ผีตนนั้นก็ยังยืนอยู ่
ทีเ่ดมิ และปรากฏว่ามีเสยีงหวัเราะเยาะท่านดงัขึน้มาจากผีตนน้ัน ท่านจึงเดนิลงจากกฏุิ 
เดนิตรงไปทีจ่งกรม แล้วเอาไฟเทยีนพุง่เข้าใส่ผีตนน้ันโดยเร็ว ผีตนน้ันหลบไปจากทีน้ั่น  
และกไ็ปปรากฏขึน้ทีต้่นไม้ใหญ่อกีต้นหน่ึงแต่กไ็ม่ไกลนักจากทีเ่ดินจงกรม ยิง่มกีลิน่ 
เหม็นขึ้นกว่าเดิม จะเดินจงกรมก็ไม่ได้ จึงไล่ด้วยไฟเทียนต่อไปอีก จึงได้หนีไปไกล
กว่าน้ัน ท่านจึงกลับมาเดินจงกรมตามปกติ ดูท่าทีว่าผีเปรตตนน้ันจะแสดงอะไร 
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อกีต่อไป กไ็ม่มอีะไรเกดิขึน้ ท่านเดนิจงกรมต่ออกีจนได้เวลาอนัสมควร ท่านจึงได้ข้ึน 
พักเดินจงกรมแล้วนั่งภาวนาสมาธิต่อไป

ขณะทีท่่านน่ังสมาธอิยูน้ั่นไม่นานประมาณคร่ึงชัว่โมงเหน็จะได้ ท่านเล่าว่ามใีคร 
มาเป่าทีห่ขูวาและเวลารู้สกึตวัแล้วกก็ลบัมาเป่าหซู้าย ท่านพยายามเฉยๆ มนักร็บกวน 
อยูน้ั่นเอง พอเหน็เราคอยระวงัอยูอ่ย่างน้ัน มันกห็วัเราะชอบใจ ท่านจึงขบัไล่ต่อไปอกี 
และมนักห็นีไป และไม่นานกก็ลบัมาอกี มาท�าล้อเล่นอย่างเดมิ จะท�าอย่างไรกไ็ม่หยดุ 
และก็ไม่หนีไปที่อื่น ถ้าหากว่าหนีไปก็ไม่นานแล้วก็กลับมาอีก จะน่ังภาวนาก็ไม่ได้  
เพราะพอเร่ิมจะภาวนาเท่าน้ัน เจ้าผีตวัน้ันกม็ารบกวนเสมอ ท่านจะแผ่เมตตาให้เท่าไร 
กไ็ม่ได้ผล มแีต่รบกวนอยูเ่ร่ือยไปและกไ็ม่ยอมหนี หนีไปกก็ลบัมาอกี จึงนึกหาอบุาย 
อยูว่่าจะท�าอย่างไรต่อไปดจึีงจะขบัผีตนน้ีให้หนีไปได้ ท่านจึงคิดจะเอาน�า้มาสาดใส่มัน 
เพือ่ให้หนีไป พอคิดแล้วกล็กุไปจากทีเ่พือ่หาขนัน�า้ตกัเอาน�า้มาสาดผีบ้าง แต่พอไปหา 
ที่เก็บเอาไว้ ไม่มีขันน�้าเลย แต่จ�าได้แน่นอนมากว่าอยู่ที่น่ีจริงๆ เพราะในที่น้ัน 
ไม่มีใครอื่นนอกจากท่านเท่าน้ัน คนอื่นไม่มีอีก คิดว่าผีเอาไปซ่อนไว้ที่อื่นเสียแล้ว  
ไม่นานก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ เมื่อหาขันน�้าไม่พบก็เลยคิดจะเอาไม้ขีดเผาหัวผี  
แต่คว้าหาไม้ขีดก็ไม่เจออีก ก็มันเล่นตลกจริงๆ เจ้าผีตัวนี้ จะเอาอะไรก็เอาไปซ่อน 
เราหมด เจ้าน่ีมนัเก่งจริงๆ ได้ยนิเสยีงหวัเราะผีดงัเบาๆ อกี กไ็ม่รู้จะท�าอย่างไรต่อไป 
นึกไม่ออก เพราะจะท�าอะไรๆ เจ้าผีตนนั้นมันรู้หมดเลย

ท่านจึงเอามุ้งกลดลงนั่งภาวนาต่อไป และไม่นอนเลยตลอดคืน เพราะถ้านอน 
เจ้าผีตนนั้นอาจจะท�าให้เรารู้ไม่ทันก็ได้ จึงนั่งภาวนาต่อไปจนได้อรุณ แล้วผีตนนั้น
จึงได้หนีขึ้นไปทางยอดเขาแล้วร้องบอกว่า “เรายอมแพ้ท่านแล้ว”

(บันทึกตอนนี้มี ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นประธานในที่นั้นด้วย)

ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม พอได้เวลาออกบณิฑบาต ท่านกเ็ข้าไปหาหมูค่ณะ  
มท่ีานพระอาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต เป็นประธานในทีน้ั่นด้วย พอท่านพระอาจารย์ตือ้มาถึง  
ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต จึงถามว่า “ท่านตือ้ คนืน้ีคณุท�าอะไรอยู”่
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ท่านพระอาจารย์ตือ้จึงกราบเรียนว่า “กระผมรบกับผีขอรับฯ” และกราบเรียน
ต่อไปว่า “กระผมท�าอย่างไรเจ้าผีตนน้ันกไ็ม่หนี จนได้อรุณรุ่งสว่าง เจ้าผีตนน้ันจึงหนี 
ขึ้นเขาไป” ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จึงพูดว่า “ดีแล้วท่านตื้อ ผีมันปลุกเราให้
ภาวนา”

จากน้ันก็แยกย้ายออกเทีย่วบณิฑบาตตามสมณกจิ ฉันบณิฑบาตแล้วกน่ั็งภาวนา 
ตามกิจวัตรของนักบวชผู้มุ่งปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง

ท่านพระอาจารย์ตือ้เล่าต่อไปว่า “ผีตนน้ีเป็นผีเจ้าทีท่ีย่ิง่ใหญ่จริงๆ เราชนะมนัได้ 
จึงได้รอด แต่ถ้าหากเราชนะมันไม่ได้กค็งล�าบาก และจากน้ันเจ้าผีตนน้ันกไ็ม่มาอกีเลย  
ถ้าหากเรายอมแพ้มันแล้ว มันก็จะมารบกวนทุกคืน แต่ในเหตุการณ์เช่นนั้นจึงต้อง
อาศัยความอดทนอดกลัน้เป็นทีส่ดุ จะท้อถอยไม่ได้เลย อารมณ์เข้าออกกต้็องม ีพทุโธ  
เป็นประจ�าขาดไม่ได้ ค�าว่า พุทโธ นี้เอง ผีกลัวมากที่สุด”

จากนั้นท่านได้เล่าเหตุการณ์ที่ท่านไปภาวนาที่บ้านภูดินให้ฟังอีก
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เหตุเกิดที่บ้านภูดิน

ท่านเล่าว่าในระหว่างทีพ่กัภาวนาอยูท่ีบ้่านภดูนิน้ัน คนืแรกเลยทเีดยีวเสอืใหญ่
ลายพาดกลอนมาร้องให้ฟัง และทราบว่าเสอืตวัน้ันกนิคนมาไม่นาน เป็นเสอืทีด่รุ้ายมาก  
คนืน้ันได้ยนิเสยีงววัควายแตกตืน่กันตลอดทัง้คนื และคนกไ็ด้ยนิเสยีงร้องแล้วกพ็ากนั 
แตกตืน่ตลอดคนืเช่นกนั ชาวบ้านมาบอกให้ระมดัระวงับ้าง เพราะกลวัเสอืมนัจะรบกวน 
และรังแก ท่านตอบโยมไปว่า “อาจารย์เสือมาช่วยสอนกัมมัฏฐานหรือ” ท่านก็ไม่ได้ 
ประมาทเลย ระมดัระวงัเช่นกนั แต่จะไปกลวัมากกว่าชาวบ้านไม่ได้ ในเหตกุารณ์เช่นน้ัน 
ท่านต้องเป็นที่พึ่งทางใจของเขาได้

พอดึกสงัด เสยีงเสอืร้องกเ็งียบหายไป น่ังสมาธไิปจนถึงเวลาไก่ขนัต้น ในขณะน้ัน 
ได้มวีญิญาณของพระอาจารย์ครูค�าป้อมาหาท่านบอกว่า ท่านหลวงทหารและหลวงชา 
เอาของมาฝากไว้ใต้ต้นค้อเม่ือคร้ังสมัยเมอืงเวยีงจันทน์แตก ท่านพระอาจารย์จะเอาไป 
กไ็ด้ แต่ก่อนจะเอาไป ให้สวดมงคลสตูรเสยีก่อน และไม่ต้องมเีคร่ืองบชูาอะไรหรอก
แล้วบอกสถานที่ให้ เมื่อท่านเดินไปจากที่นี้ถึงต้นค้อแล้ว ให้ยกเอาหินที่วางซ้อนกัน 
๓ ก้อนออก แล้วขดุลกึลงไปประมาณ ๓ ศอกเท่าน้ัน ในน้ันมีพระเงินและพระทองค�า 
หลายองค์ เพราะในขณะน้ันท่านหลวงทหารและหลวงชาเม่ือน�ามาฝากแล้วไม่รู้ว่า 
ไปไหน และเจ้าปูเ่องกจ็ะไปทีอ่ืน่เสยีแล้ว ต่อไปจะไม่มคีนเฝ้ารักษาแล้ว ท่านกน่ั็งอยู่
เฉยๆ ไม่โต้ตอบว่าอย่างไร สักครู่หนึ่งก็หายไป

และต่อมาอีกไม่นาน ก็มีคนสูงใหญ่รูปตัวด�ามาก ท่านว่าด�าเหมือนถ่านไฟ 
เสยีอกี มาปรากฏอยูข้่างหน้าท่าน แล้วกพ็ดูว่าอย่างไรกฟั็งไม่ชัด ท่านจึงถามว่า “เป็น
ชาตอิะไร” ตอบว่า “เป็นเผ่ากุยก่อมองกะเร” ท่านไม่เข้าใจ ถามอกีว่า “เป็นเทวดาหรือ”  
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ก็ตอบย�า้ความเดิม ไม่รู้ว่าเป็นชาตอิะไร จึงบอกให้น่ังลงและกราบไหว้พระซะ ผีตนน้ัน 
มแีต่ยิม้ ไม่ยอมไหว้ ท่านพระอาจารย์จึงพดูว่า “ถ้าอย่างน้ันกจ็งหนีไปเถดิ” เขาท�าท่า
จะนั่งลงแต่ไม่ใช่ หากเป็นการย่อตัวลงแล้วก็หนีไป

ท่านท�าความเพียรอยู่ที่ภูดินต่อไปเรื่อยๆ ในคืนหนึ่งมีเทพเจ้าองค์หนึ่งนามว่า  
ทฆีาวโุส และประกาศตนว่าชาตก่ิอนเป็นเจ้านครเวยีงจันทน์ เข้ามาหาท่านแล้วถามว่า  
“เจ้าหัวลูกมาจากไหน แต่ทราบว่าท่านได้เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมมาก สมัย 
เวยีงจันทน์คร้ังก่อนน้ัน ชาวเมืองได้ตัง้ใจบ�าเพญ็กศุลกนัดมีาก แม้เจ้าเมอืงกใ็ส่บาตร
ทกุวนัและถวายอาหารบณิฑบาตทกุวนัด้วย เจ้าปูเ่หน็ท่านไปบณิฑบาตแล้วไม่ค่อยจะ
มคีนใส่บาตรเลย จึงน่ายกย่องสรรเสริญท่านมากทีไ่ม่ท้อถอยในการบ�าเพญ็กมัมฏัฐาน  
ไม่เหน็แก่ได้ บางวนัเจ้าหวัลกูไม่ได้ฉันบณิฑบาตเลย” เสร็จแล้วเจ้าปูจึ่งกล่าวว่า “วนัน้ี 
เป็นวันที่เจ้าปู่จะต้องไปจากที่นี่แล้ว” ว่าเท่านั้น เจ้าปู่เทพเจ้าองค์นั้นก็หายวับไปอย่าง
รวดเร็วมาก 

คืนต่อมา ท่านหลวงปู่ตื้อกลับไปนั่งภาวนาที่พระบาทบัวบกอีก ขณะที่ท่านนั่ง 
ภาวนาอยู่ มีก้อนหินตกลงมาจากที่สูงหลายสิบก้อน แต่ตกห่างจากที่ท่านเดินจงกรม  
ท่านกเ็ดนิจงกรมต่อไป ไม่นานกป็าก้อนหนิมาอกี คราวน้ีตกใกล้กว่าทีเ่ดิม ท่านนึกว่า 
ใครจะมารบกวนอกี แล้วกมี็ก้อนหนิปามาอกี ท่านจึงพดูแรงๆ ว่า “ใครเก่งกใ็ห้ออกมา 
ต่อสูกั้นเลย” คราวน้ีได้ยินเสยีงก้อนหนิตกรอบตวัหลายสบิก้อนเช่นคร้ังแรก จึงหยดุ 
เดนิจงกรมเข้ามุ้งกลดน่ังสมาธต่ิอไป และขณะทีน่ั่งภาวนาอยูน้ั่น กไ็ด้ยนิเสยีงก้อนหนิ 
ตกเร่ือยๆ ไม่รู้ว่าใครขว้างมา ในคนืวนัน้ันมญีาตโิยมจากบ้านมารักษาอโุบสถศลีด้วยกนั  
๕ คน ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม จึงให้พระเถระอีกรูปหนึ่งที่ร่วมเดินธุดงค์ไป 
ด้วยกนัให้มาอยู่ใกล้ๆ เม่ือท่านหลวงตาได้เพือ่นอยูใ่กล้แล้ว ไม่นานเลยกมี็ก้อนหนิตก 
เหมือนกับฝนตก ตกรอบๆ บริเวณนั้น ตกแล้วตกอีก ได้ยินเสียงก้อนหินตกเป็น 
ระยะๆ ไป จึงมองไปรอบบริเวณก็เป็นหินจริงๆ ถ้าตกถูกหัวก็แตกจริงๆ นั้นแหละ  
นอกจากหัวเหล็กหัวขาง ไม่นานก็มีเสียงดังคล้ายมีคนผลักก้อนหินกลิ้งลงมาจาก 
ยอดเขา แต่เสยีงน้ันอยู่ไกลพอสมควร ท่านได้สมาธดูิ ปรากฏว่าได้มชีายร่างใหญ่ผลกั 
ก้อนหนิลงมาจากยอดเขาจริงๆ จุดประสงค์อะไรกไ็ม่ทราบได้ คอืก�าหนดรู้ไม่ได้ และ 
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ในขณะน้ันเองก็มีแสงไฟเทียนสว่างขึ้นในมุ้งของพระอาจารย์องค์ทีม่าเป็นเพือ่นเพือ่ 
สงัเกตการณ์ด้วยกนัและไม่ดบัตลอดคืน ท่านพระอาจารย์องค์น้ันก็ไม่ได้เอนหลังเลย 
คงน่ังภาวนาตลอดคืนเช่นเดยีวกนั คนืน้ันไม่ได้นอนเพือ่พกัผ่อนร่างกายเลย ผีปลกุให้ 
ภาวนาตลอดคนื ท่านเล่าว่า พอนึกถงึค�าพดูทีท่่านพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์มัน่) ว่า 
“ผีปลุกเราให้ภาวนาแล้ว มีก�าลังแข็งแรงทั้งกายและจิตทุกคร้ังไป” พอสว่างแล้วก็
เตรียมตัวเพื่อออกเที่ยวบิณฑบาต วันนั้นได้ไปเที่ยวบิณฑบาตที่บ้านติ้ว อ.บ้านผือ  
พอฉันเสร็จแล้ว ท่านพระอาจารย์องค์ทีไ่ปเป็นเพือ่นด้วยในคนืน้ันเตรียมตวัจะหนีไป 
อยูท่ีอ่ืน่ ท่านพระอาจารย์ตือ้จึงถามว่า “ท่านจะไปทีไ่หน” ท่านองค์น้ันตอบว่า “ผมอยู ่
ไม่ได้หรอก เพราะตลอดคนืมแีต่ก้อนหนิตกลงมา จะภาวนากไ็ม่สะดวก”

ท่านพระอาจารย์ตือ้จึงแก้ว่า “เมือ่สมัยพระพทุธเจ้าแสดงธรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดก  
เมือ่ท่านกล่าวคาถาขึน้เท่าน้ัน กม็ฝีนเงินฝนทองตกลงมาเป็นพทุธบชูา และเมือ่มกีาร
แสดงธรรมเวสสนัดรทกุวนัน้ี พระท่านกล่าวคาถาพนัเท่าน้ัน พทุธศาสนิกชนทัง้หลาย 
ก็โปรยข้าวตอกดอกไม้เป็นเคร่ืองบูชาเช่นกัน ก็เมื่อคืนน้ีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า
ภาวนา “พุทโธ” เทวดาเขาก็อนุโมทนาโปรยดอกไม้ทิพย์เป็นเครื่องสักการบูชา”

ท่านพระอาจารย์องค์น้ันกล่าวว่า “ดอกไม้ทิพย์อะไร เห็นแต่ก้อนหินเท่าน้ัน  
กเ็ร่ืองข้าวตอกดอกไม้น้ันเป็นเร่ืองทีเ่หน็ด้วยตาและรู้สาเหตทุีม่าด้วย แต่น้ีไม่เหน็อะไร  
พากันข�าหัวเราะแล้วก็ไปสู่ที่พักของตน” และท่านพระอาจารย์รูปน้ันก็หนีจากท่าน 
พระอาจารย์ตือ้ไปหาทีพั่กทีอ่ืน่ ท่านยังอยูท่ีเ่ดมิ บอกว่าจะอยูท่ีน่ี่ไปก่อนเพราะเพิง่มาถงึ 
คนืแรกเท่าน้ัน จะท้อถอยกลวัมนัแล้ว เจ้าผีจะหวัเราะเอาว่าเรากลวัมนั และเม่ือคนืน้ี 
เราก็ไม่ได้เจ็บกายอะไรเพราะการกระท�าของมันเลย เพียงแต่มันรบกวนให้เราได้รับ
ความร�าคาญเท่าน้ันเอง และถ้าหากว่าเราไปสูท่ีอ่ืน่แล้ว เจอเจ้าทีท่ีอ่ืน่อกีกต้็องลองดีกนั 
เร่ือยไป เราต้องท�าความเข้าใจเป็นที่ๆ  ไป แล้วท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม ท่านกพ็กั 
บ�าเพ็ญกัมมัฏฐานอยู่ ณ ที่นั้นต่อไป

และในคืนวันนั้น ก็ในราว ๓-๔ ทุ่มเท่านั้นเอง ท่านนั่งภาวนาอยู่ก็ได้ยินเสียง
คล้ายเสยีงม้าเดินไปเดินมาอยูร่อบกลดมุง้ทีพ่กัของท่าน เสยีงเดินน้ันดงัอยูท่ีก้่อนหนิ 
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เป็นจังหวะเหมอืนเสยีงม้าเดนิ หนักเข้ากเ็ข้ามาใกล้ท่าน ใกล้จนชดิมุง้ ท่านพระอาจารย์ 
จึงเปิดมุง้ออกด ูก็เหน็เป็นม้าสขีาวใหญ่เดินหนีไปทางอืน่ และท่านจึงเอามุง้ลงน่ังภาวนา
ต่อไป มันกม็าท�ารบกวนแบบเก่าอกี ท่านจึงออกจากมุง้กลดเดนิจงกรมในบริเวณน้ัน  
ก็ได้ยินเสียงนั้นเดินห่างออกไป และก็เดินรอบๆ อยู่ห่างๆ ไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านเลย  
ท่านกเ็ดนิจงกรมต่อไปตามปกต ิเสยีงน้ันกห็ายไป และในขณะน้ันเอง ตามทางทีจ่งกรม 
ของท่านเต็มไปด้วยงูหลายสิบตัวจนท่านเดินจงกรมไม่ได้ งูเหล่าน้ันสีด�าสนิทเลย  
ถ้าหากเดินจงกรมกต้็องเหยยีบงูตาย ท่านจึงหยดุเดนิจงกรมและยนือยูเ่ฉยๆ ในทีเ่ดนิ 
จงกรมนั้น หลับตาเพ่งดูงูเหล่านั้นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ท่านยืนอยู่นานมาก
ก็เห็นงูเหล่าน้ันยิ่งมากขึ้นกว่าเดิม แต่งูเหล่าน้ันทั้งหมดไม่ได้เลื้อยมาใกล้ท่านเลย  
อยูห่่างจากท่านประมาณ ๑ วาเศษๆ ท่านจึงตัง้ใจว่าจะต้องยนือยูน่ั่นจนกว่างูเหล่าน้ัน 
จะหนีไปหมด เสร็จแล้วกไ็ม่ได้สนใจเร่ืองงูเหล่าน้ันว่าจะมมีากน้อยเท่าไร ยนืก�าหนด
จิตภาวนาอยู่น้ัน จึงได้มีบุรุษคนหน่ึงมาบอกท่านว่า “ท่านจงเดินจงกรมต่อไปเถิด 
กระผมจะจับงูทัง้หมดเหล่าน้ีไปหมด จะเอาไปให้พระยาครุฑเป็นอาหาร” ว่าแล้วบรุุษ 
คนน้ันก็เก็บเอางูทั้งหมดน้ันใส่ลงในถุงที่ถือมาได้เต็มถุงใหญ่ แล้วก็เดินหายไป  
ท่านมองดทูีจ่งกรมก็ไม่มีงูแม้แต่ตวัเดยีว ท่านจึงเดนิจงกรมต่อไป และได้ตัง้ใจว่าใน
คืนนั้นจะไม่นั่งและไม่นอน จะเดินจงกรมและยืนอยู่ที่จงกรมนี้จนสว่าง

แล้วท่านพระอาจารย์ก็เดินจงกรมต่อไปนาน ดกึสงัดมาก ยิง่ดกึกย็ิง่สงบมากขึน้  
ดึกมากจนได้ยินเสียงไก่ขันก็ยังเดินจงกรมอยู่ที่เดิม และต่อมาไม่นานท่านก็ได้ยิน 
เสยีงคนพดูกนั เสยีงคุยกนัประมาณว่ามคีน ๔-๕ คน แต่ไม่ได้สนใจฟังว่าเขาพดูอะไรกนั 
และครู่น้ันเองกเ็หน็คนถอืไฟเดนิลงมาจากก้อนหนิใหญ่ข้างหน้า แล้วกเ็ลีย้วขึน้ไปทาง 
หลงัเขา ปรากฏว่ามคีนเดินตามหลงัด้วยกม็ ีท่านนึกว่าคงเป็นเสยีงทีค่ยุกนัเมือ่ตะกีน้ี้เอง  
และกห็ายไปพร้อมๆ กนั ท่านกจ็งกรมภาวนาอยูท่ีเ่ดมิต่อไปเร่ือยๆ จนได้อรุณ แล้วก็ 
เตรียมตวัเข้าไปเทีย่วบณิฑบาต กลบัจากหมูบ้่านทีเ่ทีย่วบณิฑบาตถงึทีโ่รงฉัน ชาวบ้าน 
เล่าให้ท่านพระอาจารย์องค์หน่ึงทีเ่ป็นประธานในทีน้ั่นฟังว่า “คืนน้ีวญิญาณเจ้าปูเ่ข้าสงิ 
ชาวบ้าน พดูชดัถ้อยค�าว่า เจ้าหวัธรรมมารบกวนทีอ่ยู ่ลกูหลานทัง้หลายเดอืดร้อนมาก 
ไม่ได้หลบันอนตลอดคนื และให้เจ้าหวัธรรมหนีไปเสยีจากทีน้ี่ ถ้าไม่หนี จะท�าให้ฝนตก 
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และมฟ้ีาผ่าลงมาให้ได้รับความเดือดร้อนกว่าเดิม เจ้าหวัธรรมชดุน้ีเราจะขบัไล่อย่างไร 
ก็ไม่หนี ถ้าเขาไม่หนี ก็จะต้องท�าฝนให้ตกเพื่อให้อยู่ไม่ได้”

ท่านพระอาจารย์ผู้เป็นหวัหน้า (ขณะน้ียงัมชีีวติอยู)่ พดูว่า “ถ้าฝนตกและมฟ้ีาผ่า 
อาตมาจะกินขวานเจ้าปู่เลย” ท่านพระอาจารย์พูดต่อไปว่า “ผีมันโกหกเฉยๆ พูดไม่ 
จริงหรอก ไม่มีอะไรจะจริงเหมือนพระพุทธเจ้าเลยในโลกน้ี” เมื่อท่านพูดเช่นน้ี 
ชาวบ้านก็นิมนต์ให้อยู่ที่นั้นต่อไปอีกเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริง และท่านเหล่านั้นก็พัก
อาศัยป่าอันวิเวกวังเวงอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานต่อไปอีกหลายราตรี และก็ไม่มี
อะไรเกิดขึ้นตามค�าบอกของวิญญาณเลย ชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้นับถือพระรัตนตรัย
เป็นทีพ่ึง่ต่อไป เลกิถอืผี พากนัสร้างวดัเพือ่ให้เป็นทีพ่กัของพระสงฆ์ผู้มาจากทศิทัง้ ๔  
ตามความเป็นจริงแล้ว วิญญาณเหล่าน้ันหากมารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะไม่หลง 
วนเวียนอย่างนั้น กิเลส ทิฏฐิ มานะ นี้ร้ายกาจมาก มันสามารถดึงเอาคนตกเป็นทาส
ของมนัวนเวยีนอยูใ่นวฏัสงสารได้อย่างง่ายดายมาก ในโลกน้ีคนทีต่กเป็นทาสของมนั
มมีากเพราะขาดจากการนับถือพระรัตนตรัย การนับถอืผีสางอนัเป็นจ�าพวกวญิญาณ
ที่หลงทางเดินเมื่อตายแล้วนั้น เป็นการเชื่อแบบขอความอ้อนวอน จึงเป็นการเชื่อถือ 
ที่ไม่แน่นอน พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแนะน�าไม่ให้พุทธศาสนิกของท่านเชื่อในเร่ือง 
เช่นน้ีเสีย ให้เชื่อกรรมคือการกระท�าของตนเองดีกว่า ท่านพระอาจารย์ท่านก็สอน 
ลูกศิษย์ของท่านด้วยท�านองนี้มาโดยตลอด

ตอนหน่ึงท่านหลวงตาท่านเล่าให้ฟังว่า เร่ืองของวญิญาณต่างๆ ในโลกน้ีมหีลาย
จ�าพวกเหลอืเกนิ บางพวกเป็นวญิญาณทีม่คีวามเป็นอยูดี่มากมศีลีมธีรรม แต่พวกเรา
ชอบเรียกรวมไปหมดว่าผี ความจริงผีหรือวิญญาณต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็น 
อุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเลย เพราะในโลกนี้มีทั้งน่ารัก น่าชัง ทั้งหัวเราะร้องไห้ 
ครบอยูแ่ล้ว เหตกุารณ์ทัง้ ๔ อย่างน้ีมีครบอยูใ่นโลกและมีพร้อมๆ กนัเลย มนักน่็าแปลก  
คนเราเวลาตายเกิดอารมณ์ร้องไห้ท�าให้เศร้าใจ แต่เวลาเกิดกลับหัวเราะชอบใจท�าให้
ดีใจ คนที่หัวเราะก็หลง คนที่ร้องไห้ก็หลง หลงในฐานะที่ไม่รู้อะไรเป็นเหตุเป็นผล 
ความจริง “ตายเกดิ” กอ็นัเดยีวกนัน้ันเอง เป็นแต่ว่าเขาเปลีย่นกนัท�าหน้าทีเ่ท่าน้ันเอง
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บันทึกการเดินธุดงค์ที่หลวงพระบาง

ท่านพระอาจารย์ตือ้ได้เล่าเร่ืองทีท่่านได้ไปจ�าพรรษาพกัภาวนาอยูท่ีป่ระเทศลาว 
ณ วัดวิชนุธาตุแตงโม เรื่องนี้ท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเมื่อคราวไปกราบคารวะท่านที่
วัดป่าสามัคคีธรรม จังหวัดเชียงใหม่ว่า ที่วัดวิชนุธาตุแตงโม เมืองหลวงพระบางนั้น  
นอกก�าแพงวัดออกไป มีต้นตาลอยู่ไม่ห่างไกลจากวัดเท่าไร ประมาณว่า ๑๐ วา
เห็นจะได้ ตรงน้ันมีเร่ืองแปลกๆ เสมอ พวกชาวบ้านชอบเรียนถามท่านเสมอว่า  
“ท่านสาธมุาภาวนาอยูว่ดัน้ีเป็นอย่างไร” ท่านกไ็ม่ค่อยจะสนใจบอกเท่าไร ท่านเมือ่ถกู 
ถามบ่อยๆ จึงย้อนถามโยมว่า “ที่ตรงนั้นมีอะไรหรือ” ชาวบ้านบอกว่า “มีผีเจ้าที่อยู่
ตรงน้ัน แต่เด๋ียวน้ีจะยังอยูห่รืออย่างไรก็ไม่ทราบได้” ในเวลาน้ันท่านพระครูสาธสุงิห์ 
(ชาวอุบลราชธานี) ซึ่งอยู่เป็นสมภารวัดนั้นนาน จึงเรียนถาม ท่านว่า “ข้าน้อยมาเป็น 
สมภารอยูว่ดัน้ีนับได้ ๓๐ ปีแล้ว ทราบว่าผีพวกน้ีเป็นวญิญาณเฝ้ารักษาเมอืง โดยมาก 
เป็นทหารเฝ้ารักษาประตูวังธาตุแตงโม วิญญาณพวกนี้ไม่ยอมไหว้ไม่ยอมกราบเลย 
เรื่องนี้มีปรากฏทั่วๆ ไปคือทราบกันดีแล้วของชาวเมืองหลวงพระบาง”

ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าตรงทีป่่าโน้นไม่มบ้ีานคนเลย มธีารน�า้ไหลจากภเูขาไม่ขาดสาย 
ทัง้ฤดแูล้งและฤดฝูน พอค�า่ลงกจ็ะได้ยนิเสยีงคนพดูกนัมทีัง้ชายและหญงิเป็นหลายๆ 
สิบเสียง ได้ยินเสียงตักน�้า ได้ยินเสียงน�้ากระทบกระบอกไม้ไผ่ส�าหรับใส่น�้า ภาษา 
ชาวบ้านเขาเรียกว่า “บัง้ทงิ” ชาวบ้านพยายามพากนัแอบดูหลายๆ คร้ัง กไ็ม่ปรากฏว่า 
มองเห็นอะไร แต่ได้ยินเสียง ตอนกลางวันเงียบสงัดไม่มีเสียงอะไรเลย ห่างจากนั้น 
จะมีเขาลูกหน่ึง ชาวบ้านเล่าว่ามีคนรูปร่างสูงใหญ่อยู่ในถ�้าแห่งภูเขาน้ัน ๗ วันจะ 
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ปรากฏตัวให้เห็นทีหน่ึง มีสมภารวัดหลายองค์พยายามเข้าไปในถ�้าน้ันแต่ไปไม่ได้ 
โดยตลอด เพราะมืดและอากาศเยน็มาก เมือ่เดินลกึเข้าไปจะรู้สกึแสบหมูาก พยายาม 
เข้าไปอย่างไรก็ไม่ส�าเร็จ

หลงัจากน้ันมาได้ ๗-๘ ปี เหน็จะได้ ได้มพีระภิกษุหนุ่มรูปหน่ึงเดนิทางมาจาก 
เมืองไทย เคร่งครัดต่อระเบียบวินัยของพระกัมมัฏฐานมาก และดีที่สุดก็คือเป็นที ่
เคารพนับถือและเลือ่มใสของชาวเมืองหลวงพระบางมาก ได้พยายามเข้าไปและเข้าไป 
ได้โดยตลอด เดนิเข้าไปนานถงึ ๗ วนั จึงออกมา มบีนัทกึไว้ว่าท่านเดินเข้าไปเร่ือยๆ  
ก็ไม่ปรากฏว่าเห็นมีอะไร เดินเข้าไปจนถึงที่สุด พอมองข้ึนไปข้างบนเห็นเป็นทาง 
ขึ้นไป มีรอยขึ้นลงใหม่ๆ บนก้อนหิน ท่านขึ้นไปตามก็ไม่มีอะไร เสียงฆ้องใหญ่ที่ 
ชาวเมืองได้ยินทุก ๗ วันนั้น ก็ไม่เห็นมี จึงเดินกลับออกมาตามทางเดิม และท่านก็ 
รู้สกึแปลกใจมากทีพ่อกลบัออกมากพ็บว่าทางทีเ่ดินเข้าไปเมือ่ก่อนน้ี แต่บดัน้ีมีบ้านคน 
เต็มไปหมด และมีชายคนหน่ึงนิมนต์ท่านให้น่ังลงบนอาสนะที่เขาปูเอาไว้ นึกว่า 
หลงทางก็ไม่ใช่ เมื่อก�าหนดดูอย่างละเอียดแล้ว ท่านจึงถามโยมว่า “ท่านอยู่ที่นี้นาน 
แล้วหรือ” เขาคนนั้นตอบท่านด้วยพยักหน้า จึงถามต่อไปว่า “เมื่ออาตมาเข้าไปเดิน
ผ่านมาทางนี้ ท�าไมจึงไม่เห็น” แต่เขาตอบตรงกันข้ามว่า “ท่านมาที่นี่ต้องการอะไร”  
ตอบว่า “ไม่ต้องการอะไร แต่อยากจะเหน็ฆ้องทีโ่ยมตอียูท่กุ ๗ วนั เพราะฆ้องใบน้ัน 
มเีสยีงดังไกลเหลอืเกนิ” โยมคนน้ันจึงไปหยบิมาให้ด ูใบไม่ใหญ่เท่าไร และได้มอบถวาย 
ให้ท่านพระอาจารย์องค์น้ันเพ่ือเป็นอนุสรณ์ จากน้ันโยมคนน้ันก็พาเที่ยวไปตามถ�้า  
มอีะไรแปลกตาหลายอย่างมาก โยมคนน้ันอธบิายว่า “สมบตัเิหล่าน้ีเป็นของกลาง และ 
จะมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปชั่วกาลนาน”

พระอาจารย์องค์น้ันกอ็�าลาโยมคนน้ันกลบั และได้น�าฆ้องใบน้ันกลบัออกมาด้วย  
และได้เกบ็ไว้เป็นอนุสรณ์ทีค่นในถ�า้มอบให้ และเป็นพยานหลกัฐานทีว่่ามผู้ีเข้าไปในถ�า้ 
ได้ฆ้องใบน้ัน เด๋ียวน้ียงัเกบ็ไว้ทีว่ดัวชินุธาตแุตงโม ในเมอืงหลวงพระบาง จนทกุวนัน้ี  
ฆ้องใบน้ันกไ็ม่ใหญ่เท่าไร แต่มีเสยีงดงักว่าฆ้องธรรมดาทีเ่ท่ากนัและใบใหญ่กว่า และ
น�้าหนักก็หนักกว่าฆ้องธรรมดาที่เท่ากัน
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ท่านหลวงตาเล่าว่า วญิญาณพวกน้ีเป็นพวกเทพทีม่ทีีอ่ยูเ่ป็นทพิย์ต่างๆ ไม่รบกวน 
พวกมนุษย์เลย มีศีลธรรมดีมาก บางครั้งก็พบกันกับพวกเรา แต่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร
เท่าน้ันเอง ตกเยน็ ท่านหลวงตากไ็ด้น่ังสมาธกิ�าหนดดเูร่ืองน้ี ปรากฏว่าเจ้าหวัหน้าเทพ 
เหล่าน้ันมากราบอาราธนาท่านให้อยู่เพื่อจ�าพรรษาด้วย และได้กราบเรียนท่านว่า  
“ที่พวกผมอยู่นั้น มีวัดพระพุทธศาสนาด้วย” (ในเรื่องนี้ชาวเมืองเขาเล่าว่า พระภิกษุ 
หนุ่มรูปน้ัน หมายถงึพระภิกษทุีไ่ปเอาฆ้องมา เม่ือเอาฆ้องมาแล้วกห็ายไป ไม่มใีครรู้ว่า 
ท่านหายไปไหน มีหลายมติลงความเห็นว่าหายเข้าไปอยู่จ�าพรรษาในเมืองลับแล 
แห่งน้ัน) ท่านหลวงตาท่านไม่รับค�านิมนต์ โดยบอกให้เขาทราบว่ามธีรุะทีจ่ะต้องประกาศ 
พระพทุธศาสนาต่อไปยงัเมอืงเชยีงใหม่ รับนิมนต์ไม่ได้หรอก เพราะขณะน้ียงัไม่มทีีอ่ยู่ 
เป็นทีเ่ป็นทาง และต้องการทีจ่ะต้องแสวงหา “พระธรรม” ต่อไปอยู ่ท่านหลวงตากแ็สดง 
ธรรมให้ฟัง

เคยถามท่านว่า “ท่านหลวงตาแสดงธรรมอะไรโปรดพวกเทพเหล่านั้น” ท่านจึง 
ตอบว่า “เทพพวกน้ีโดยมากนึกว่าตนเป็นผู้มีกายทิพย์ ไม่ค่อยมองเห็นความทุกข์ 
ทางกาย ไม่เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลวงตาก็พูดให้เขาฟังในแง่น้ี ให้มี 
ความคดิว่าสภาพทีเ่ป็นอยูเ่ดีย๋วน้ีไม่แน่นอน ถงึจะมอีายยุนืเท่าไรกต็กอยูใ่นสภาพน้ี”

การเดินธุดงคกัมมัฏฐานของท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม จะน�ามาเล่าโดย 
ละเอียดทุกแง่ทุกมุมนั้น เป็นการที่เป็นไปได้ยากที่สุด เพราะท่านเดินธุดงค์นับตั้งแต่ 
บวชได้เพียงหน่ึงพรรษาเท่าน้ัน และก็ท่านได้หยุดการเดินธุดงค์เม่ือก่อนท่านจะ 
มรณภาพมาเพยีง ๓-๔ ปี เท่าน้ันเอง จึงเป็นการยากทีจ่ะรู้ได้ว่าท่านได้เดนิไปทีไ่หนบ้าง  
ที่น�ามาเล่านี้จึงเรียงอันดับกันไม่ได้เลย ต่อไปนี้จะเป็นการเล่าถึงเรื่องท่านได้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์อย่างอื่น เช่น การสร้างวัด และแสดงธรรม
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งานการสร้างวัดและเผยแผ่

เมื่อท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม ได้ออกเดินธุดงคกัมมัฏฐานไปในที่ต่างๆ 
ร่วมกันกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นกลับจาก 
ภาคเหนือแล้ว ท่านพระอาจารย์ตือ้กเ็ดินธดุงค์ไปตามสถานทีต่่างๆ หลายแห่ง เป็นเวลา 
นานประมาณ ๕๐ ปีเศษ การทีจ่ะบนัทกึให้หมดทกุแง่ทกุมุมน้ันกเ็ป็นการยากอย่างยิง่ 
ดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะไม่มีโอกาสจะกราบเรียนถามท่าน แม้ว่าเวลาที่ท่านยังมี 
ชีวิตอยู่ก็ตาม ก็มุ่งความเคารพเป็นที่ตั้ง เมื่อท่านได้หยุดการเดินธุดงค์แล้ว ท่านได้ 
สร้างวัดขึน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม่หลายแห่งด้วยกนั ส�าหรับวดัทีท่่านอยูจ่�าพรรษามากทีส่ดุ 
คือ วัดป่าสามัคคีธรรม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งท่านปรารภว่าเพื่อจะได้อยูเ่ป็นที่ 
เป็นทางเพราะชราภาพมากแล้ว และท่านได้ประกาศศาสนาด้วยการแสดงธรรมสั่งสอน 
ผู้ทีส่นใจในธรรม ส่วนผู้ทีส่นใจในเร่ืองการธดุงคกมัมัฏฐานน้ัน ท่านกอ็บรมให้ค�าแนะน�า  
และก็ปรากฏว่านอกจากการเดินธุดงคกัมมัฏฐานแล้ว ท่านพระอาจารย์ตื้อยังแนะน�า
สั่งสอนดี

ส่วนการแสดงธรรมน้ัน ท่านชอบพดูตรงไปตรงมา พดูความจริงทีมี่อยู ่ยกอทุาหรณ์ 
ในปัจจุบนัให้เหน็ได้ง่ายๆ ผู้ทีฟั่งธรรมจากท่านโดยตรงแล้ว เมือ่ฟังและพจิารณาแล้ว  
จะเหน็ได้ว่า สจัจะคอืความจริงทัง้น้ัน ท่านผู้อ่านบางท่านคงจะได้รับฟังธรรมจากท่าน 
มาแล้ว วิธกีารแสดงธรรมของท่านน้ัน มุง่จุดประสงค์คอื “รู้จริง” ให้ความรู้จริงเข้าไป 
กระทบจิตของท่านผู้ฟัง การรู้จริงจะน้อยนิดเดียวกต็าม ท่านบอกว่ามปีระโยชน์ทัง้น้ัน  
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การรู้ไม่จริงน้ัน รู้มากๆ กไ็ม่ส�าเร็จประโยชน์อะไรได้ ท่านชอบพดูว่า “ธมัมะธมัโมน้ัน 
มีอยู่ดาษด่ืน คนส่วนมากมองข้ามไปหมด” ท่านหลวงตาท่านแปลบาลีก็ไม่เหมือน
พระเถระองค์อื่นๆ หากผู้ใดได้รับรสพระธรรมเทศนาจากท่านแล้ว และการฟังน้ัน 
กใ็ห้ฟังอย่างละเอยีดและให้ปฏิบตัติามให้เข้าถงึธรรมอย่างจริงจังแล้ว จะได้ชือ่ว่าเป็น 
นักธรรม นักกัมมัฏฐาน ที่แท้จริง ไม่เหลวไหล ไม่เลอะเทอะ

ท่านชอบถามพระเณรทีไ่ปหาท่านเสมอว่า “ทีพ่วกคุณภาวนาน้ี พวกคณุได้ “พทุโธ” 
หรือยัง” ถ้าหากผู้นั้นไม่แน่ใจ หรือโดยมากก็ชอบกราบเรียนท่านว่า “ยังขอรับ” และ 
บางคนก็ชอบกราบเรียนว่า “ได้แล้ว” ท่านชอบย้อนถามว่า “ได้แน่จริงหรือ ถ้าหากว่า 
ได้แล้ว กใ็ห้ฟังและพจิารณาอย่างน้ีก่อน ถ้าหากว่าเขาด่าเราว่า ไอ้หวัหงอก เราลองน่ัง 
ชัง่ดูใจของเราว่า เรำโกรธเขำไหม ถ้าเรายงัโกรธอยู ่กห็มายความว่าเรายงัรับรู้การด่าของ
เขาอยู ่น้ันหมายถงึเราเอาจิตออกมารับการด่า เรากอ็ดทนไม่ได้ เรากโ็กรธ หมายถงึว่า 
เรายังไม่ถึง คือยังไม่ได้ พุทโธ อย่างแท้จริงนั้นเอง

ลกัษณะการสอบกัมมัฏฐานของท่าน มบีางคนทีไ่ปฝึกกมัมฏัฐานกบัท่าน ท่านจะ 
ให้ท่อง พทุโธ เท่าน้ันจนขึน้ใจ เพราะบางทคี�าว่า พทุโธ ยงัไม่ซึง้ในใจของผู้น้ัน ท่านว่า 
เราจะต้องให้ พทุโธ มัน่ในใจของเราและมคีวามเชือ่มัน่จริงๆ เม่ือเราพจิารณาตามธรรมะ 
ที่ท่านสอนแล้ว จะเห็นได้ว่าธรรมะที่ท่านสอนทุกคร้ังเป็นเร่ืองจริงและสมควรที่จะ 
น�ามาปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขจิตของเราให้มองสภาพธรรมที่มีพร้อมๆ กับการตั้งโลก 
โดยแท้ แต่ทว่าบางคนไปฟังธรรมค�าสอนของท่านแล้ว มักซุบซิบกันว่าท่านเอาอะไร 
มาสอน ไม่เหน็เป็นธรรมเป็นหนทางเลยสกัหน่อย น้ีกแ็สดงให้รู้ว่าจิตของผู้พดูเช่นน้ัน 
ยังไม่เข้าถึงธรรมคือความจริงนั้นเอง ท่านเทศน์ไม่เคยยกย่องยอใคร เทศน์แต่เรื่อง 
ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันที่เป็นของจริง

นอกจากจังหวดัเชยีงใหม่แล้ว หลงัจากออกพรรษาแล้ว ท่านได้รับนิมนต์ให้ไป
แสดงธรรมเสมอ จังหวดัทีท่่านได้รับนิมนต์บ่อยทีส่ดุคอื สมทุรปราการ ทีว่ดัอโศการาม  
สมัยน้ันท่านพระอาจารย์ลี เป็นเจ้าอาวาส ได้นิมนต์ท่านหลวงตาตื้อไปแสดงธรรม
อยู่เสมอ ท่านชอบพักอยู่วัดนี้นานๆ ด้วย เพราะมีญาติโยมนิมนต์ไว้เพื่อโปรดนานๆ 
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เพราะท่านพระอาจารย์ตือ้ท่านเป็นลกูศิษย์ของท่านพระอาจารย์ม่ัน ภริูทตโฺต รุ่นอาวโุส  
เป็นผู้ถ่ายทอดการปฏบิตัธิรรมจากท่านพระอาจารย์มัน่โดยตรง และเป็นผู้ใกล้ชิดมาก

ส�าหรับการแสดงธรรมเผยแผ่พระพทุธศาสนาของท่านพระอาจารย์ตือ้น้ัน ส�าหรับ 
ความเห็นแล้วเห็นว่าท่านแสดงธรรมโดยตรงตรงที่เราสงสัย แสดงความจริงไม่มีการ 
อ้อมค้อม ตรงไปตรงมา แต่ลกัษณะท่าทางน้ันอาจจะไม่ไพเราะ ทัง้น้ีกเ็พราะว่าพวกเรา 
ยงัไม่ชนิกบัเหตกุารณ์เช่นน้ัน เพราะว่าท่านเดินธดุงคกมัมฏัฐานผ่านไปในทีห่ลายแห่ง  
มปีระสบการณ์และอารมณ์แปลกๆ บางคร้ังเจอและสนทนากบัผีสางนางไม้บ้าง บางคร้ัง 
ก็ได้พบกับพวกเทพ มีเทวดาอารักษ์บ้าง บางครั้งก็พบกับวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางบ้าง 
ท่านต้องประสบกบัเหตกุารณ์เหล่าน้ี ในระหว่างน้ันอารมณ์ ท่าทาง ค�าพดู จะออกมา 
ในรูปไหนน้ัน กย็ากทีจ่ะก�าหนดได้ แต่ส�าหรับผู้ทีเ่คารพนับถอืในท่านแล้ว ยิง่มคีวาม
เคารพและเลื่อมใสในธรรมของท่านมากขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านพระอาจารย์ตื้อได้รับนิมนต์ให้ลงไปกรุงเทพมหานคร  
และท่านได้เลยลงไปพกัทีว่ดัอโศการาม สมุทรปราการ มคุีณโยมทางกรุงเทพมหานคร 
ถวายพระพุทธรูปท่านหลายองค์ และท่านก็ปรารภว่าจะน�าพระพุทธรูปที่มีผู้ถวาย
ทัง้หมดไปประดษิฐานไว้ตามวดัต่างๆ เพือ่เป็นทีส่กัการบชูาของชาวนครพนมอนัเป็น 
บ้านเกดิเมืองนอนของท่าน จึงได้มีผู้บริจาคถวายท่านรวมทัง้หมด ๖๘ องค์ นับว่าเป็น 
บญุบารมีของชาวจังหวดันครพนมอย่างมาก และก็นับเป็นการสร้างบารมขีองท่านอย่าง 
ใหญ่หลวง และกเ็ป็นประโยชน์แก่พทุธศาสนิกชนเป็นอย่างยิง่ในด้าน “พฒันาจิตใจ”  
เพราะจะเป็นหลกัทางใจได้เป็นอย่างด ีเมือ่ท่านได้รวบรวมพระพทุธรูปจ�านวน ๖๘ องค์ 
แล้ว ท่านก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดจากกรุงเทพมหานครไปยังนครพนม แล้ว
กไ็ด้น�าไปถวายประจ�าไว้ตามวดัต่างๆ ในจังหวดันครพนม ส่วนท่านกไ็ด้พกัอยู ่ณ วดั
อรัญญวิเวก บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม อนัเป็นแดนมาตภูุมขิองท่าน ลกูหลาน 
ญาติโยมทั้งหลายทั้งบ้านใกล้และบ้านไกลได้กราบอาราธนานิมนต์ให้ท่านได้อยู่ 
จ�าพรรษาเพื่อสงเคราะห์ลูกหลานทางนี้ด้วย เพราะนับเป็นเวลานานร่วม ๕๐ ปีเศษๆ  
แล้วที่ท่านไปอยู่จ�าพรรษาที่อื่น และเพิ่งกลับมาที่บ้านเกิด ท่านจึงได้อยู่จ�าพรรษาที่ 
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บ้านเกดิในปีน้ี และในพรรษาน้ี ท่านหลวงตากไ็ด้วางโครงการเพือ่จะสร้างวตัถมุงคล 
อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านถิ่นนี้ ท่านจึงได้สร้างเจดีย์เพื่อเป็นสถานที่บรรจุ  
“พระบรมสารีริกธาต”ุ โดยท่านได้น�าเอาช่างมาจากเชยีงใหม่มาเป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้าง  
ในพรรษาน้ีมีพทุธศาสนิกชนทัง้กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ และจังหวดัใกล้เคียง มากราบคารวะ 
ท่านมไิด้ขาด ท่านกไ็ด้แสดงธรรมตามทศันะของท่าน มคีนชอบฟังมาก ตลอดพรรษา
ไม่เคยเว้น จนลกูศษิย์ได้ก�าหนดเวลาพกัผ่อนจ�าวดัไว้เพือ่ไม่ให้ญาตโิยมรบกวนเกนิไป  
เพราะท่านก็ชราภาพมากแล้ว ท่านบอกว่าหลวงตาจะแสดงธรรมเพื่อให้ลูกหลาน  
ลูกศิษย์ทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมอันแท้จริง และท่านได้อบรมกัมมัฏฐานพระภิกษุ
สามเณรให้เป็นนักธรรม นักกัมมัฏฐาน อย่างแท้จริงด้วย

แต่หลงัจากออกพรรษาแล้ว ศรัทธาญาตโิยมทางจังหวดัเชียงใหม่กไ็ด้มานิมนต์
ท่านให้กลับไปอยู่ที่เชียงใหม่อีก โดยปรารภท่านว่า “ท่านหลวงตาชราภาพมากแล้ว 
สขุภาพก็ไม่ค่อยแขง็แรง ต้องการจะให้ได้พกัผ่อน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกจ็ะได้พยาบาล
รักษาและต้องการให้ท่านหลวงตาได้อยู่ใกล้โรงพยาบาล ทั้งน้ีเพื่อจะได้ตอบแทน 
บุญคุณในการอุปัฏฐากปฏิบัติรักษาด้วย”

ตอนน้ีท่านตอบว่า “อยูใ่กล้หมอยา ถ้าหากเราไม่กนิยาโรคกไ็ม่หาย เราต้องอาศยั 
ตัวของเราเอง” พูดแล้วก็หัวเราะตามนิสัยของท่าน แต่ญาติโยมได้กราบเรียนท่านว่า 
“ทีวั่ดสร้างเจดย์ี สร้างพระพทุธรูป ศาลาฟังธรรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว กเ็ลยตัง้ใจจะจัด 
ให้มกีารฉลองและมกีารท�าบญุด้วย และขอให้ท่านหลวงปูต่ือ้ได้น�าพระบรมสารีริกธาตุ
ไปบรรจุด้วย” ท่านหลวงตาได้รับนิมนต์ไปจังหวดัเชียงใหม่ และอยูจ่�าพรรษาทีน้ั่นอกี  
๑ พรรษา

ตามปกตแิล้ว ท่านชอบอากาศของภาคเหนือมากเพราะมอีากาศเยน็สบาย และ
มักจะไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวางในการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ญาติโยมก็สนใจ 
ในธรรมดีมาก เป็นคนใจบุญสุนทาน ท่านบอกว่าท่านได้เดินธุดงค์ไปทุกหนทุกแห่ง 
ในภาคเหนือนี้ จนชินกับความหนาวเย็นของภาคเหนือ เป็นอันว่า ปี ๒๕๑๔ ท่านได้ 
จ�าพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่
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หลังจากออกพรรษาแล้ว ลูกหลานและทายกทายิกาชาวนครพนมก็ได้ไปกราบ
นิมนต์ท่านให้กลับไปจ�าพรรษาที่จังหวัดนครพนมอีก และกราบขออาราธนานิมนต์ 
ให้ท่านได้อยูจ่�าพรรษาทีน่ครพนมตลอดไป เพราะท่านได้เดนิธดุงค์จากบ้านจนแก่เฒ่า
กไ็ม่กลบับ้าน ท่านหลวงตากรั็บนิมนต์ และกลบัมาจ�าพรรษาทีว่ดัอรญัญวเิวก บ้านข่า  
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และมาคร้ังน้ีท่านได้น�านายช่างผู้ท�าการก่อสร้างเจดย์ีมาด้วย  
และท่านก็ได้จ�าพรรษา ณ แดนมาตุภูมิโดยตลอด (จนถึงวาระสุดท้าย)

ถงึปี ๒๕๑๖ เจดย์ีกส็ร้างส�าเรจ็ และกม็กีารบรรจุพระบรมสารีริกธาตใุนองค์เจดย์ี
น้ันด้วย ปี ๒๕๑๖ น้ีเอง ชาวบ้านกไ็ด้จัดงานฉลองสมโภชองค์เจดย์ีทีส่ร้างใหม่ มกีาร 
บวชชีพราหมณ์จ�านวน ๒๓๐ คน การจัดงานครั้งนี้ จัดแบบเทศน์อบรมกัมมัฏฐาน 
ตลอดคืน และศิษยานุศิษย์ได้รับการอบรมกัมมัฏฐานจากท่านพระอาจารย์เป็น 
จ�านวนมาก ในปีน้ีท่านไม่เคยว่างเว้นเลย แสดงธรรมโปรดญาตโิยมโดยตลอด อบรม 
กัมมัฏฐานญาติโยมผู้สนใจ ฝึกพระเณรให้รู้จักการปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างแท้จริง  
ถึงชราภาพขนาดนั้น ท่านยังลงท�าวัตรสวดมนต์ เทศน์ที่ศาลาการเปรียญเป็นประจ�า 
ไม่เคยขาดกิจวัตรอันส�าคัญเลย และดูเหมือนว่าท่านพระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงดี  
เพราะท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและล�าบากอะไรเลย

เม่ือท่านมาพกัจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัอรัญญวเิวก บ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม น้ี 
ข้าพเจ้าได้ไปกราบคารวะท่าน (และข้าพเจ้าเรียกท่านว่า “หลวงตา”) เป็นประจ�า และ
ได้กราบเรียนถามถึงการที่ท่านได้ออกเดินธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ และท่านก็ชอบเล่าให้
ฟังเสมอ เพราะท่านหลวงตาท่านเดินธุดงค์ตั้งแต่บวชมาจนถึงวัยชราภาพด้วยความ 
มุง่ม่ันในพระธรรมอย่างเดด็เดีย่ว มชีือ่เสยีงเป็นทีรู้่ๆ กันอยูแ่ล้ว ท่านชอบเดนิเข้าไป 
ในดงเสือร้าย ชอบนั่งภาวนาในป่าช้า ชอบธุดงค์ไปพบผีเจ้าที่ ผีเจ้าปู่ เป็นผู้มีวิชาที่
ผบีอกให้ ท่านเคยบอกคาถาป้องกันไฟใหแ้ละเคยใช้ได้ผลมาแล้ว เมือ่ข้าพเจ้าเข้าไป
กราบท่านหลวงตา ท่านชอบเล่าเหตกุารณ์ต่างๆ ให้ฟังเสมอ และท่านหลวงตาชอบเทศน์ 
ให้ฟังยาวๆ ถงึ ๒-๓ ชัว่โมงเสมอ ซึง่กเ็ป็นความประสงค์ของผู้ฟังทีอ่ยากฟังเช่นน้ัน 
ครั้งหนึ่งท่านได้เล่าเหตุการณ์ที่ท่านเดินธุดงค์ไปตามภูเขาให้ฟังแบบเทศนาให้ฟังว่า
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“หลวงตาได้ออกเดินกัมมัฏฐานมาหลายปีแล้ว จะเล่าให้ฟัง เม่ือคร้ังไปจ�าพรรษา
ทีภู่ลงักา อ�าเภอบ้านแพง นครพนม ได้เร่งท�าความเพยีรทีภ่ลูงักาน้ันจนไม่ได้ฉันข้าว
ฉันน�า้ ตัง้ใจแน่วแน่ว่าจะให้เหน็แจ้งต่อโลก พอจิตสงบบรรลถุงึโคตรภญูาณแล้ว รู้ไป 
ถงึวิญญาณหลายพวกว่าเป็นอยูอ่ย่างไร น่ีแหละหลาน เราบรรพชาอปุสมบทมา ต้องเร่ง 
ท�าให้รู้และเร่งท�าให้ได้ เมื่อได้แล้วจะหมดสงสัยในการบรรพชา และจะลืมโลกอันมี 
ระบบการเดินทางอันยืดยาวนี้เลยเด็ดขาด โลกนี้เขามีเครื่องผูกอันเหนียวแน่นยากที่ 
จะตัดได้ด้วยอย่างอื่น นอกจากพระธรรมของพระพุทธเจ้า มนุษย์เราเกิดมาก็ต้อง 
ท�าบาป เม่ือท�าแล้วกต้็องได้รับผลกรรมทีเ่ราท�าไว้ พ่อแม่เราน้ันท�ากรรมมา เราเกดิมา 
ก็ท�ากรรมไป อะไรคือที่สุดของกรรม ไม่มีใครรู้ได้ ท�าบาปแล้วมีตัวอย่างให้เห็น
มากมาย”

๑. จิตตานุปัสสนา จิตไม่ฆ่าสัตว์ จิตก็เป็นโสดามรรค จิตก็เป็นโสดาผล
๒. จิตตานุปัสสนา จิตไม่ลักทรัพย์ จิตก็เป็นพระสกิทาคามิมรรค จิตก็เป็น

พระสกิทาคามิผล
๓. จิตตานุปัสสนา จิตไม่คิดมีผัวเมีย ออกบวช จิตก็เป็นพระอนาคามิมรรค 

จิตก็เป็นพระอนาคามิผล
๔. จิตตานุปัสสนา จิตไม่กล่าวมุสาวาท จิตก็เป็นพระอรหัตตมรรค จิตก็เป็น

พระอรหัตตผล

๑. จิตไม่ฆ่าสัตว์ จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่หัวใจ 
ของเราทุกคน

๒. จิตไม่ลักทรัพย์ จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่หัวใจ
ของเราทุกคน

๓. จิตออกบวช จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่หัวใจของ
เราทุกคน

๔. จิตไม่ขี้ปด จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่หัวใจของเรา
ทุกคน
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ท่านหลวงตาท่านเล่าว่า “สตัว์บางพวกในโลก หวัเป็นไก่ ท่อนตวัเป็นคน หวัเป็นควาย 
ตวัเป็นคน เป็นต้น ตามแต่บญุแต่กรรมทีต่นท�าเอาไว้ วญิญาณเหล่าน้ี ถ้าหากพ้นจาก 
สภาพน้ีแล้ว คงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคน คงด�าลงไปต�่ากว่าภูมิที่ตนอยู่ นักธรรม  
นักกัมมัฏฐาน พระมหาเปรียญ ถ้าหากยงัไม่บรรลโุคตรภูญาณแล้ว กค็งไม่มีโอกาสได้
รู้ได้เห็น ท่านพระครู ท่านเจ้าคุณ สังฆราช ก็เช่นกัน เพราะจิตนั้นไม่มี พุทโธ ธัมโม  
สังโฆ และยังเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ พระพุทธเจ้าประสูติกับพวกเรา
เกิดต่างกันที่ตรงไหน ก็ต่างกันตรงที่พระพุทธเจ้าไม่หลงโลกไม่ติดอยู่ในโลกเหมือน 
พวกเราทัง้หลายในทกุวนัน้ี พระพทุธเจ้าท่านรู้แจ้งรู้จริง คอืรู้ทีเ่กดิทีต่ายของพวกสตัว์
ด้วยปัญญา ทั้งนี้ก็เพราะท่านรู้และตรัสรู้ของจริงตามความเป็นจริงนั้นเอง แต่เมื่อถึง 
เวลาแล้ว พระองค์กจ็ากโลกน้ีไปเข้าสูพ่ระนิพพานไม่มีการมาเกดิอกี เหลอืไว้แต่ความดี 
ให้พวกเราได้ค�านึงระลึกถึงเพื่อไม่ให้เป็นผู้หลงตาย อย่างน้ีเราจึงเคารพเลื่อมใส 
กราบไหว้อย่างไม่จืดจาง ยอมมอบกายถวายชีวิต พวกเราทั้งหมดก็เกิดมาด้วย
บุญวาสนาจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นเวไนยชนอันหาได้ยาก เป็นที่รู้ๆ กันอยู่แล้ว 
พระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ประมาท ไม่ให้ลืมตัว ไม่ให้ลืมบุญวาสนาของตน คือไม่ให้ 
ลมืตวัในการสร้างคณุงามความดี เพราะถ้าเราไม่สร้างคณุงามความด ีใจเรากไ็ม่ม ีพทุโธ  
ธัมโม สังโฆ อันจะเป็นเหตุให้ต่อภพต่อชาติเป็นมนุษย์ต่อไป เมื่อบารมีไม่แก่กล้า 
หากเราไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เราก็จะพากันไปสู่ภพที่ต�่าทรามก็ได้”

หลายสบิคร้ังทีไ่ด้รับฟังเทศน์ของท่านหลวงตา ปรากฏว่าไม่มใีครทีจ่ะแสดงธรรม 
ได้อย่างท่าน และท่านกแ็สดงธรรมได้ไม่เหมอืนใคร ท่านหลวงตากล้าพดูๆ ในสิง่ทีเ่ป็น 
ความจริงมาก ตรงไปตรงมา เมือ่ท่านได้แสดงธรรมจบลงแล้ว ท่านชอบอธบิายซ�า้อกี  
เพื่อความแจ่มแจ้งในการปฏิบัติธรรมให้ชัดข้ึน ท่านหลวงตาเทศน์ได้ดีตามทัศนะ 
ของนักฟังความจริง และท่านได้เล่าเรื่องแปลกๆ ให้ฟังเสมอ โดยเฉพาะท่านชอบ
สั่งสอนว่า

“ธรรมะคอืค�าสอนของพระพทุธเจ้า พวกเรามองข้ามไปเสยีหมด อยูท่ีต่วัของเรา 
น้ีเองมใิช่อืน่ พทุธะคือผู้รู้ กต็วัของเราน้ีเองมใิช่ใครอืน่ เช่นเดยีวกนักบัไข่ ไข่อยูข้่างใน 
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ของเปลอืกไข่ ท�าให้เปลอืกไข่แตก เรากไ็ด้ไข่ พจิารณาร่างกายของเราให้แตก แล้วเรา 
จะได้ธรรมะ”

“ธรรมะจะเกดิขึน้ได้กต้็องการท�าอะไรทีจ่ริงจัง คอืการตดัสนิใจอย่างแน่นอนลงไป  
แล้วเลือกเฟ้นธรรมะปฏิบัติอย่างแท้จริง ไม่นานหรอก เราก็จะได้พบสิ่งที่เราต้องการ  
ความกลัวทุกอย่างจะหายไปหมด ถ้าเราตัดสินใจอย่างใดแล้ว คือเราต้องเป็นคนมี
จุดมุ่งหมาย อย่างหลวงตานับตั้งแต่บวชมา ได้ตัดสินใจปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจัง 
จนทุกวันนี้ไม่เคยลดละและท้อถอยเลย”

“นักธรรม นักกมัมัฏฐาน ต้องมนิีสยัอย่างเสอืโคร่ง คอื ๑. น�า้จิตน�า้ใจต้องแข็งแกร่ง 
กล้าหาญ ไม่กลวัต่ออนัตรายใดๆ ๒. ต้องเทีย่วไปในเวลากลางคืนได้ ๓. ชอบอยูใ่นทีส่งัด 
จากคน ๔. ท�าอะไรลงไปแล้วต้องมุ่งความส�าเร็จเป็นจุดหมาย”

“สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าคนตรงที่มันไม่มีมายา ไม่หลอกลวงใคร มีครูอาจารย์
ก็คือคน เป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสาร คนเราซิโง่ เป็นพุทธะได้ แต่หลอกลวงตนเองว่า
เป็นไม่ได้ ร่างกายก็มีให้พิจารณาว่าเป็นของเน่าเป็นของเหม็น แต่เราพิจารณาว่าเป็น
ของหอมน่ารัก โง่ไหมคนเรา”

ท่านบอกว่า “ผู้ทีส่งสยัในกรรมหรือไม่เชือ่ว่าจะต้องส่งผล คอืคนทีล่มืตนลมืตาย 
กลายเป็นคนมืดคนบอด คนประเภทที่ว่ามานี้ย่อมช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย แม้เขาจะมี 
ก�าเนิดสงูส่งสกัปานใด ได้รับการทะนุถนอมเลีย้งดูมาอย่างวเิศษเพยีงไรกต็าม หากเขา 
ไม่มองเห็นคุณข้าว คุณน�้า คุณบิดามารดาแล้ว นั้นเขาเรียกว่าคนรกโลก และก็ไม่รู้
ด้วยว่าตนเองเป็นคนรกโลก และกไ็ม่สนใจจะรู้ด้วย คดิเหน็แต่ว่าเพยีงเขาเกดิมาและ 
เจริญเติบโตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยการดื่มการกินอาหารบ�ารุงเลี้ยงร่างกายจน 
เตบิใหญ่ เป็นเพราะมันจะต้องเป็นไปในท�านองน้ัน มไิด้คดิไปว่าตนเองน้ันได้เกดิข้ึน 
เป็นตวัตนเพราะคณุของบดิามารดาทัง้สองป้องกนัรักษาให้ชวีติและร่างกายแก่ตนมา  
การท�าความดีแม้แก่รูปร่างกายเรานี้ โดยกระท�ากรรมให้ถูกให้ควรว่าอะไรเป็นอะไร  
อะไรเป็นกุศล อกุศล สิ่งที่บันดาลให้ร่างกายเราเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ถ้าไม่เรียกว่า 



49

เป็นผล เราสมควรจะเรียกว่าเป็นอะไรจึงจะถกูต้องตามความเป็นจริง ตามจริงความดี 
ความชัว่ สขุ ทกุข์ ทีส่ตัว์โลกได้รับกนัมาโดยตลอดสาย ถ้าปราศจากแรงหนุนเป็นต้น  
ก็คงอยู่เฉยๆ ฉะน้ัน นักธรรม นักกัมมัฏฐาน ขอจงได้พิจารณาตามธรรมะของ
พระพุทธเจ้าคือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตนั้นให้มั่นคงถาวร”

และเมือ่เทศน์จบลง ท่านชอบถามผู้ฟังว่า “ฟังเทศน์หลวงตาดไีหม” ค�าถามเช่นน้ี 
เคยกราบเรียนท่านว่า “หมายถงึอะไร” ท่านบอกว่า “หมายถงึการฟังธรรมคร้ังน้ีได้รับ 
ความสงบเย็นของจิตไหม และเกิดสังเวชในความชั่วไหม”

ท่านพระอาจารย์ชอบตกัเตอืนเสมอว่า “การปฏิบตัธิรรมน้ัน อย่างทีท่่านบรูพาจารย์ 
ทั้งหลายด�าเนินมาน้ัน ท่านพยายามไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรม 
พยายามให้เกิดความสนใจในธรรมปฏิบัติอยู่เสมอ การที่เราเกิดความเบื่อหน่ายใน
ธรรมปฏิบัตินี้ เป็นการที่เราจะด�าเนินไปไม่ได้นาน และจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติ
ธรรมเป็นอย่างมาก แต่เกิดความสังเวชในธรรมบางอย่างนั้นเป็นการดี เพราะจะเป็น
ประโยชน์แก่เราผู้ปฏิบตัธิรรมอย่างแท้จริง แต่ถ้าเบือ่หน่ายในความชัว่ไม่เป็นไร เพราะ
ถ้าเบื่อหน่ายในความชั่วแล้ว ก็เร่งพยายามท�าความดีต่อไป”



50

ผลงานครั้งสุดท้าย

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๔ และ ๒๕๑๗ ท่านพระอาจารย์ตื้อได้อยู่จ�าพรรษา
ที่แดนมาตุภูมิ คือที่วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
ในระหว่างทีท่่านอยู่จ�าพรรษาทีบ้่านท่านเป็นเวลานานตดิต่อกนัเป็นเวลา ๔ ปีน้ี ท่านได้ 
แสดงธรรมโปรดลกูหลาน ศษิยานุศิษย์ ญาตโิยมทัง้ไกลและใกล้ไม่ขาดเลย ถงึจะมี 
อายมุากอยูใ่นข้ันชราภาพแล้วก็ตาม ถ้าหากมีญาตโิยมทัง้ใกล้และไกลมาหาท่านแล้ว  
ท่านจะท�าการสนทนาธรรมและแสดงธรรมโปรดเสมอ

ในระหว่างน้ี ท่านได้สร้างเจดย์ีขึน้ทีว่ดัอรัญญวเิวก บ้านข่า ๑ องค์ ทัง้น้ีเพือ่เป็นที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาต ุเป็นทีส่กัการบชูาของชนในถิน่น้ัน สิน้เงินค่าก่อสร้างประมาณ 
๔ หมืน่บาทเศษ เป็นเจดย์ีทีส่ร้างด้วยอปุกรณ์ทนัสมัยแน่นหนาถาวรดมีาก และมปัีจจัย 
ที่มีผู้น�ามาถวายก็เป็นจ�านวนมาก ท่านจึงได้ให้ชาวบ้านได้สร้างอุโบสถประจ�าวัดข้ึน 
และท่านก็ได้มอบให้ท่านพระครูสถิตยธรรมวิสุทธิ์ วัดทิพยรัฐนิมิตร อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอดุรธานี พร้อมทัง้กรรมการชาวบ้าน ด�าเนินการสร้างอโุบสถ ซึง่ขณะน้ีกก็�าลงั 
ด�าเนินการก่อสร้างอยูด่งัทีป่รากฏแก่สายตาของท่านผู้มาเหน็ในขณะน้ี (พ.ศ. ๒๕๑๗)

และครั้งหนึ่ง ท่านหลวงตาตื้อได้ปรารภว่า วัดศรีวิชัย บ้านศรีเวินชัย ของท่าน 
พระครูอดุลธรรมภาณ ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ประจ�าอ�าเภอศรีสงครามนี้ สมควรที่จะ 
สร้างอุโบสถไว้ประจ�าวัดเพื่อบวชลูกหลานสืบต่อเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา  
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ท่านพระครอูดลุธรรมภาณ และลกูศษิย์ จึงได้ขออนุญาตท่านสร้างวตัถมุงคลชดุของ 
ท่านขึน้ ท่านก็อนุญาต ท่านพระครูอดลุธรรมภาณ จึงได้สร้างวตัถมุงคลเป็นรุ่นไตรมาส 
ของท่านขึ้น วัตถุมงคลชุดนี้มีดังนี้

๑. พระกร่ิงรูปเหมอืนของท่าน มเีน้ือเงิน ๑๒ องค์ เน้ือนวโลหะ จ�านวน ๕๐๐ องค์

๒. พระผงรูปเหมือนของท่าน เน้ือว่านสีเ่หลีย่ม ๒,๐๐๐ องค์ ชนิดกลม จ�านวน  
๑,๒๐๐ องค์

๓. เหรียญเนื้อทองแดงและชุบนิคเกิ้น ๑๕,๐๐๐ เหรียญ เนื้อเงิน ๙๐ เหรียญ 
เนื้อนวโลหะ ๒๐๐ เหรียญ

สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ แล้วน�าไปให้ท่านปลุกเสกเดี่ยวจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต นับเป็นวัตถุมงคลชุดสุดท้ายจริงๆ เมื่อท่านได้มรณภาพแล้ว
ก็ได้จัดงานพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันท�าบุญครบ ๑๐๐ วัน ที่วัดอรัญญวิเวก  
บ้านข่า อ�าเภอศรีสงคราม จังหวดันครพนม มพีระอาจารย์สายกมัมัฏฐานของภาคอสีาน 
หลายท่านร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วย จุดประสงค์ในการสร้างเหรียญน้ีก็เพื่อน�าปัจจัย 
ไปสร้างอุโบสถของวัดท่าน และวัดศรีวิชัยที่ก�าลังก่อสร้างอยู่ วัตถุมงคลชุดน้ีมี
เครื่องหมายเป็นตัว “ร-ร” (ตัวอะ) ทุกเหรียญ
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วาระสุดท้ายของชีวิต

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ นับเป็นปีที ่๔ ทีท่่านหลวงตาได้อยูจ่�าพรรษาทีว่ดัอรัญญวเิวก  
บ้านข่า แดนมาตภุมิูของท่าน ในพรรษาน้ีใครเลยจะนึกว่าท่านจะจากพวกเราไปอย่าง
ไม่มีวันกลับ

ก่อนเข้าพรรษาท่านเคยพดูเสมอว่า “ใครต้องการอะไรกใ็ห้เร่งรีบสร้างเอา คณุงาม 
ความดทีัง้หมดอยูท่ีต่วัของเราแล้ว ขนัธ์ ๕ น้ี เมือ่มนัยงัไม่แตกดบักอ็าศยัมนัประกอบ 
ความดีได้ แต่ถ้ามนัแตกดบัแล้วกอ็าศยัอะไรมนัไม่ได้ ขันธ์ ๕ ของหลวงตากจ็ะดับแล้ว 
เหมือนกัน” และท่านได้พูดอย่างมั่นใจว่า “ธาตุลมของหลวงตาได้วิบัติแล้ว บางครั้ง 
มันเข้าไปแล้วก็ไม่ออกมา นานที่สุดจึงออกมา และเมื่อมันออกมาแล้วก็ไม่อยากจะ 
เข้าไป”

เร่ืองเช่นน้ีไม่มีใครเลยจะนึกว่าท่านพูดเพื่อให้เราได้ทราบวันมรณภาพไว้ 
ล่วงหน้า เพราะสขุภาพของท่านกแ็ขง็แรง ไม่มีโรคภยัไข้เจ็บอะไร และท่านไม่ได้อาพาธ 
อะไรเลย เมือ่ทา่นพูดแล้วกห็ัวเราะ ยิม้อย่างคนมอีารมณ์ด ีและลุกไปไหนมาไหนได้ 
ตามธรรมดา แต่ก็มีลูกศิษย์เป็นห่วงสุขภาพของคนชรา ประคับประคอง จะไปไหน 
มาไหนก็ต้องติดตามท่านเสมอ ท�าเพ่ือความเคารพนับถือท่านและเป็นห่วงเป็นใย 
ต่อท่านในฐานะศิษย์และอาจารย์ ดุจเดยีวกบัลกูรักเคารพและเป็นห่วงต่อพ่อและแม่

พ่อแม่ครูอาจารย์มพีระคณุมากล้นเหลอือนันต์ มวีธิใีดทีจ่ะตอบแทนบญุคณุได้ 
กต้็องรีบท�าเพือ่เป็นการตอบแทน ไม่เคยมคีวามรังเกยีจแม้แต่น้อย รักท่านเป็นห่วงท่าน 
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ดจุชวิีตของตนเอง จะเป็นอย่างไรกต็ามจะไม่ยอมให้ท่านตกระก�าล�าบาก ยอมตายเพือ่ 
ท่านได้

ก่อนวันเข้าพรรษา มคีณะสงฆ์จากวดัต่างๆ หลายวดั ได้ไปถวายดอกไม้ธปูเทยีน 
เพื่อ “ท�าวัตร” ตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเป็นประจ�าทุกพรรษามิได้ขาด  
ท่านเม่ือรับการถวายเคร่ืองสกัการบชูาแล้ว ท่านต้องแสดงธรรมสัง่สอนโปรดญาตโิยม
เสมอไม่เคยขาด ในพรรษาน้ีเกอืบทกุคร้ังเมือ่ท่านเทศน์จบแล้ว ท่านชอบพดูเสมอว่า 
“ลมไม่ค่อยด ีลมไม่ค่อยเดนิสะดวก ลมของหลวงตาวบิตัแิล้วลกูหลานเอ้ย” พดูแล้ว
ก็ยิ้มและหัวเราะ แต่ท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย หรือว่าลุกนั่งไปไหนมาไหนล�าบากเลย  
คงแสดงธรรมตามส�านวนโวหารตามทัศนะของท่านโปรดญาติโยม และแก่คณะสงฆ์
อยู่เสมอ ในเวลากลางคนือนัเป็นเวลาประชมุพระภกิษุสามเณรและญาตโิยมชาวบ้าน  
ท่านจะต้องลงมาจากกฏุแิสดงธรรม ไม่เคยว่างเว้นแม้วนัเดียว จะไม่มคี�าว่าท่านหลวงตา 
อาพาธแสดงธรรมไม่ได้ และมลีกูหลานศิษยานุศิษย์พดูเสมอว่า “ท่านหลวงตาถงึจะม ี
อายุมากก็ยังแข็งแรงดี”

เม่ือวันที ่๑๓ มิถนุายน ๒๕๑๗ ก่อนเข้าพรรษา ข้าพเจ้าและคณะศษิยานุศษิย์
ได้ไปกราบถวายความเคารพและถวายเคร่ืองสักการะเพื่อขอคารวะต่อหลวงตา  
ท่านกย็งัแขง็แรงด ีลกุข้ึนน่ังและก็แสดงธรรมให้ฟังตามสมควร นับว่าเป็นการฟังเทศน์ 
ของท่านเป็นกัณฑ์สุดท้าย กัณฑ์น้ีดูเหมือนท่านจะจงใจแสดงให้ฟังโดยเฉพาะ  
เมือ่เทศน์จบท่านบอกว่า “กณัฑ์เทศน์กณัฑ์น้ีเป็นกณัฑ์สดุท้าย และเป็นหวัใจกมัมฏัฐาน 
ของนักบวช” ซึง่กไ็ด้บนัทกึเอาไว้ด้วย แต่ไม่ได้น�ามาพมิพ์ลงในทีน่ี่ พอสรุปได้ว่า ท่านได้ 
เจาะจงต่อข้าพเจ้าจริงๆ เพราะมีตอนหน่ึงท่านได้พูดแรงมากว่า “มันไม่มาหาสักที  
นานๆ มันจึงมาหาทีหนึ่ง หลบไปหลบมา วันนี้จงฟังเทศน์ให้ดีๆ เอาไว้ เพราะต่อไป 
จะหาฟังได้ยาก ในโลกนี้ไม่มีใครจะแสดงธรรมได้เหมือนหลวงตาหรอก”

จึงท�าให้คดิมากเอาทเีดยีว เพราะนับตัง้แต่หลวงตาได้มาอยูจ่�าพรรษาทีบ้่านข่าน้ี 
ได้มากราบท่านและฟังเทศน์จากท่านหลายคร้ังหลายคราว ข้าพเจ้ารักท่านหลวงตามาก 
ท่านได้แสดงธรรมโปรดเสมอ และท่านแสดงแต่ละคร้ังแสดงนานมาก ท่านได้สงเคราะห์ 
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ทัง้วตัถธุรรมและนามธรรม ท่านได้ให้อะไรสารพดัอย่างแก่ข้าพเจ้าอยูเ่สมอ ท่านชอบ 
เรียกข้าพเจ้าว่า “หลานน้อย” ท่านได้พูดเช่นนั้น เมื่อมาคิดโดยเหตุผลแล้วจะท�าให้
ดีใจมาก

ในการฟังธรรมวันน้ัน บางคร้ังท่านได้หยุดในระหว่างเมื่อเทศน์จบลงแล้ว
ท่านบอกว่า “ขันธ์ ๕ จะดับแล้ว ธาตุลมวิบัติแล้ว” จึงได้กราบเรียนถามท่านว่า  
“ท่านหลวงตาไม่เหน่ือยหรือ” ท่านบอกว่า “ขนัธ์ ๕ จะให้หยดุการแสดงธรรมเหมอืนกนั  
แต่จิตไม่หยดุ มันก็หยุดไม่ได้ การแสดงธรรมเป็นหน้าทีข่องเรา เกดิมากเ็พือ่ท�าประโยชน์ 
ทัง้น้ัน ได้ความดแีล้วกต้็องท�าความดเีพือ่ความดอีกี คนเกดิมารู้จักพทุโธ ธมัโม สงัโฆ  
จึงจะเป็นคน ไม่ใช่สตัว์ เราต้องรู้จักพระธรรมให้ดทีีส่ดุ จึงจะเรียกได้ว่า พระมหาเปรียญ  
พระนักธรรม พระกัมมัฏฐาน”
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บันทึกเหตุการณ์ ๓ วันก่อนมรณภาพ

หลงัจากเข้าพรรษาไปได้ ๑๑ วนั เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เวลาประมาณ 
เที่ยงวัน มีคณะสงฆ์จากวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร น�าโดย 
ท่านอาจารย์แว่น ธนปาโล ได้ไปถวายดอกไม้ธูปเทียนคารวะตามประเพณีอันดีงาม 
และท่านได้เทศน์ ๑ กัณฑ์ หลังจากเทศน์จบลงแล้ว สังเกตท่านหลวงตาเหนื่อยมาก  
อาการเช่นน้ีมีมาแต่วนัที ่๑๕ แล้ว แต่ท่านไม่เคยออกปากพดูเลยว่า “หลวงตาเหน่ือย”  
แต่ท่านพูดว่า “เทศน์วันน้ีมีหัวใจธรรม” ต่อจากน้ันท่านเอนหลังลงเพื่อพักผ่อน  
ดูอากัปกิริยาของท่านหลวงตาแล้วเหน่ือยจริงๆ มีอาการตัวร้อน ลูกศิษย์ถวายยา 
แก้โรค ท่านกฉั็น แต่บอกว่า “ยาน้ีรักษาใจไม่ได้ แต่รักษาขันธ์ ๕ ได้ แต่ขันธ์ ๕ ของ 
หลวงตาจะดับแล้วล่ะ”

วันที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ท่านอาจารย์อุน่ จากวดัอดุมรัตนาราม อ.อากาศ- 
อ�านวย จ.สกลนคร มาเฝ้าเยี่ยมหลวงตาเพื่อถวายดอกไม้ธูปเทียนเป็นการแสดงถึง 
ความเคารพต่อท่าน ท่านหลวงตาได้แสดงธรรมเทศนาโปรด ๑ กัณฑ์ เรื่องอายตนะ
ภายใน อายตนะภายนอก สอนให้รู้อายตนะภายใน อายตนะภายนอก พร้อมทัง้สอน 
ให้รู้อาการเป็นไปต่างๆ ของอายตนะทัง้ ๒ สดุท้ายท่านแสดงว่า “อายตนะของหลวงตา 
จะแตกดับแล้วล่ะ” ท่านอาจารย์อุ่นเดินทางกลับเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.

จากเหตกุารณ์วนัน้ี สงัเกตเหน็ว่าท่านหลวงตาเหน่ือย พดูเบา บางคร้ังกพ็กัหายใจ 
ยาวๆ แล้วพูดต่อ ลูกศิษย์ลูกหลานกราบเรียนให้ท่านพักผ่อน ท่านเอนหลังลงแล้ว
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ก็เทศน์สั่งสอนลูกศิษย์ไปเรื่อยๆ ไม่หยุด ในระยะนี้ได้ถวายยาแก่ท่าน ท่านบอกว่า 
“ยามีประโยชน์แก่ร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายต้องการเท่านั้น”

เช้าวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ท่านฉันเช้าตามปกติแต่ก็ไม่มากนัก สังเกตดู
อาการท่านเหน็ดเหน่ือยอ่อนเพลยีมากทเีดียว นับแต่เวลาเช้าไปท่านพกัผ่อนเลก็น้อย 
แสดงธรรมตลอดแต่พูดเบามาก ขณะทีท่่านก�าลงัเทศน์อยูน้ั่น มีพระภกิษุสามเณรจาก
ต่างวัดมาถวายสกัการะและรับฟังโอวาท ท่านให้ลกูศษิย์ช่วยพยงุลกุขึน้น่ัง เมือ่ลกุข้ึน 
นั่งแล้ว ท่านหลวงตาพูดว่า “สังขารไม่เที่ยง หลวงตาเกิดมาก่อนก็ต้องไปก่อนตาม
ธรรมดา” เทศน์ประมาณ ๑๕ นาท ีคณะสงฆ์น้ันกลบัไป ขณะน้ันเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.  
ท่านเหนื่อยมากที่สุด พูดเบามาก ท่านบอกว่า “ลมวิปริตแล้ว ไม่มีแล้ว”

จากน้ันท่านหลวงตาได้ให้พรลกูศิษย์ว่า พทุโฺธ สโุข ธมโฺม สโุข สงฺโฆ สโุข จตตฺาโร  
ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุข� พล� แล้วท่านหลวงตาก็หัวเราะและยิ้มให้ลูกศิษย์  
อันเป็นลักษณะเดิมของท่านหลวงตา แสดงว่าท่านมีอารมณ์ดี ไม่สะทกสะท้านต่อ 
อาการที่เกิดขึ้น ในขณะนี้มีท่านอาจารย์อุ่น ท่านอาจารย์วาน และพระภิกษุสามเณร
หลายสิบรูป เฝ้าดูอาการของท่านด้วยความตกใจเป็นที่สุด แม้ท่านจะเหน่ือยมาก 
สักปานใดก็ตาม แต่ท่านก็ยังพูดอยู่เรื่อยๆ ถึงเสียงจะเบา ก็ยังพอรู้ได้ว่าท่านแสดง
ธรรมโปรดลูกศิษย์ และในทันทีนั้นท่านก็พูดพอได้ยินว่า “ธาตุลมในหลวงตาวิปริต
แล้ว”

จากนั้นท่านไม่พูดอะไรอีก กิริยาอาการทุกอย่างสงบเงียบ ทุกคนแน่ใจว่าท่าน
หลวงตาได้ถงึมรณภาพแล้วเวลา ๑๙.๐๕ น. ท่ามกลางสานุศษิย์ทัง้บรรพชิตและคฤหสัถ์ 
ด้วยความอาลยัย่ิง แต่เชือ่มัน่เหลอืเกินว่าท่านหลวงตาได้ไปถงึสนัตสิขุทีส่ดุแล้ว สริิรวม 
อายุได้ ๘๖ ปี
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พระธรรมเทศนา

พระอจลธมฺโม หลวงปู่ตื้อ



ภาคธรรมเทศนา

ท่านพระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม ท่านแสดงธรรมไม่เหมอืนใครและไม่มีใครเหมอืน  
ผู้ฟังธรรมท่านต้องเพ่งถึงความจริงในเน้ือหาสาระของพระธรรมเทศนา ท่านชอบแสดง
ธรรมยกเอา “เร่ืองจริง” มาแสดง เป็นธรรมะทีเ่ป็นของจริงทีพ่วกเรามองข้ามไป และ
ผู้ทีฟั่งเทศน์ของท่านจะได้ฟังเร่ืองแปลกๆ เสมอ และค�าพดูใหม่ๆ เสมอ มหีลายท่าน
ผู้ฟังด้วยกันที่ชอบพูดว่า ท่านพระอาจารย์ตื้อแสดงธรรมไม่รู้เอาอะไรมาพูด ไม่เห็น
มีอะไรเป็นหลักเป็นหนทางบ้างเลย จะจับเอาสาระที่ตรงไหนก็ไม่ได้ เม่ือเป็นเช่นน้ี 
คนเหล่าน้ันหรือท่านผู้น้ันก็ยังไม่รู ้จักความจริงในเน้ือหาสาระของธรรมที่ท่าน 
แสดงน้ัน เพราะฉะน้ัน เม่ือฟังธรรมของท่าน เราต้องเพ่งถึงหลกัความจริงเป็นประธาน
เพ่งเอาจริงเป็นหลัก พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่าท่านแสดงตาม 
หลักเดิมอันเป็นความจริง ที่เรียกว่า “สัจธรรม” จริงๆ

และอีกประการหน่ึง ท่านชอบแสดงตามหลักความเป็นจริงในเหตุการณ์น้ันๆ 
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า แสดงตามเหตุการณ์ที่มีผู้ถามอย่างที่ท่านชอบเปรียบเทียบว่า  
บางครั้งบางขณะสัตว์ยังดีกว่าคนเสียอีก จึงมีผู้ถามว่า สัตว์ดีกว่าคนได้อย่างไร ดังนี้
เป็นต้น ท่านก็แสดงเรื่องสัตว์ดีกว่าคน เช่น หมาดีกว่าคน ว่าหมามันดีหลายอย่าง 
เป็นสัตว์ที่คนเลี้ยงและก็มีคุณต่อคนที่เป็นนายของมัน ท่านก็แสดงความดีของหมา 
ให้ฟัง ดังที่ผู้เคยได้ฟังธรรมของท่านจะต้องได้ยินเสมอว่า “มงคลของหมา ของเป็ด  
ของแมว” เป็นต้น ความเป็นจริง หมากไ็ม่เหน็จะดีทีต่รงไหนตามทีเ่ราคิดตามธรรมดา 
แต่ท่านก็แสดงให้เห็นความดีของมันได้ตั้งหลายอย่าง

ต่อไปน้ีจะเป็นการน�าพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มาลงไว้บ้างสัก 
เลก็น้อย เพือ่ให้หนังสอืเล่มน้ีมคีรบทกุอย่าง แต่จะน�ามาลงให้หมดทกุกัณฑ์น้ันกเ็ป็นไป 
ไม่ได้ เพราะท่านแสดงธรรมไว้เป็นจ�านวนมาก และมผู้ีสนใจพมิพ์แจกเป็นธรรมทาน
อยู่แล้วก็มาก จึงขอเชิญท่านผู้อ่านได้รับฟังเทศน์ของท่านเลย ดังนี้
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หัวใจของพระพุทธศาสนา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ หน)

จิตดวงเดยีวแสดงเป็นสีด่วง พระโสดามรรคกจิ็ตดวงเดยีวน้ีแหละ พระสกทาคามิ- 
มรรคก็จิตดวงเดียว พระอนาคามมิรรคกจิ็ตดวงเดียว พระอรหนัตมรรคกจิ็ตดวงเดยีว  
ที่ว่าเป็นสี่นี้ว่าตามธาตุ ตามวิญญาณ ธาตุก็สี่ วิญญาณก็สี่ ได้ชื่อว่า จิตตานุปัสสนา 
กับจิตแยกออกจากกันไม่ได้ หูกับจิตออกจากกันไม่ได้ ส่วนตาไม่ใช่จิต เรียกว่า 
วิญญาณตา หูก็ไม่ใช่จิต เรียกว่าวิญญาณหู จมูกก็ไม่ใช่จิต เรียกว่าวิญญาณจมูก  
ปากกไ็ม่ใช่จิต เรียกว่าวญิญาณปาก จิตเราจะไปไหน ไปท�าบญุหรือท�าบาป กต้็องอาศยั 
วญิญาณตา จะดูรูปก็ต้องอาศัยตา จะฟังเสยีงร้องร�าท�าเพลงเพือ่ให้เพลดิเพลนิกต้็อง 
อาศยัวญิญาณหเูป็นผู้ฟังว่าจะเพราะพร้ิงเพยีงไร จิตเป็นผู้รู้ จะดมกลิน่เหมน็กลิน่หอม  
จิตเป็นผู้รู้ จึงใส่ชื่อว่า “จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานัง” ตากับจิตออกจากกันไม่ได้  
ตายเมื่อใด พ้นเมื่อนั้น

น้ีแหละท่านทัง้หลาย ๑. จิตไม่ฆ่าสตัว์ จิตน้ันกเ็ป็นพระโสดาจิต สกทาคาจิตกเ็ป็น  
อนาคาจิตก็เป็น อรหนัตจิตกเ็ป็นพระพทุโธ จิตดวงเดียว ๒. จิตไม่ลกัทรัพย์ จิตน้ันกเ็ป็น 
พระโสดา เป็นพระสกทาคา เป็นพระอนาคา เป็นพระอรหนัตา ๓. จิตออกบวช ขาดจาก 
ผัวจากเมยี จิตน้ันก็เป็นพระโสดา เป็นพระสกทาคา เป็นพระอนาคา เป็นพระอรหนัตา  
๔. จิตไม่ขีป้ด ไม่กล่าวมสุาวาท จิตน้ันกเ็ป็นพระโสดา เป็นพระสกทาคา เป็นพระอนาคา  
เป็นพระอรหนัตา ๕. จิตไม่กนิเหล้า จิตกเ็ป็นพระโสดา เป็นพระสกทาคา เป็นพระอนาคา  
เป็นพระอรหันตา อันนี้อธิบายเป็นพระสูตร ขอให้นักธรรม นักกัมมัฏฐานทั้งหลาย 
จงดทูกุพระองค์เถดิ จะอธบิายเป็นพระปรมตัถ์อยูท่ีห่วัใจของเราทกุคน ๑. จิตไม่ฆ่าสตัว์  
จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์  
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๒. จิตไม่ลกัทรัพย์ จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตกเ็ป็นนิพพาน อยูท่ีใ่จของเราทกุคน
และทกุพระองค์ ๓. จิตออกบวช ขาดจากผัวจากเมยี จิตกเ็ป็นศลี จิตกเ็ป็นฌาน จิตกเ็ป็น
นิพพาน อยูท่ีใ่จทกุคนทกุพระองค์ ๔. จิตไม่ข้ีปด (มสุาวาท) จิตกเ็ป็นศลี จิตกเ็ป็นฌาน  
จิตกเ็ป็นนิพพาน อยู่ทีใ่จทกุคนทกุพระองค์ ๕. จิตไม่กนิเหล้า จิตก็เป็นศลี จิตกเ็ป็นฌาน  
จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่ใจทุกคนทุกพระองค์

พุทฺโธเป็นศีล พุทฺโธเป็นฌาน พุทฺโธก็เป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคน 
ทุกพระองค์ ธมฺโมเป็นศีล ธมฺโมเป็นฌาน ธมฺโมเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคน 
ทุกพระองค์ สงฺโฆเป็นศีล สงฺโฆเป็นฌาน สงฺโฆเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคน 
ทุกพระองค์ กรุณาเป็นศีล กรุณาเป็นฌาน กรุณาเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคน 
ทุกพระองค์ มุทิตาเป็นศีล มุทิตาเป็นฌาน มุทิตาเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเรา 
ทกุคนทกุพระองค์ เมตตาเป็นศลี เมตตาเป็นฌาน เมตตาเป็นนิพพาน อยูท่ีใ่จของเรา 
ทุกคนทุกพระองค์ อุเบกขาเป็นศีล อุเบกขาเป็นฌาน อุเบกขาเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจ 
ของเราทุกคนทุกพระองค์ จิตมีรูปไม่รักรูป จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็น
นิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์ จิตมีเวทนา จิตไม่รักเวทนา จิตก็เป็นศีล  
จิตกเ็ป็นฌาน จิตกเ็ป็นนิพพาน อยูท่ีใ่จของเราทกุคนทกุพระองค์ จิตมีสญัญา จิตไม่รัก 
สญัญา จิตก็เป็นศลี จิตกเ็ป็นฌาน จิตกเ็ป็นนิพพาน อยูท่ีใ่จของเราทกุคนทกุพระองค์ 
จิตมสีงัขาร จิตไม่รักสงัขาร จิตกเ็ป็นศลี จิตกเ็ป็นฌาน จิตกเ็ป็นนิพพาน อยูท่ีใ่จของเรา 
ทุกคนทุกพระองค์

พระองค์เจ้าพระคณุคือใคร เจ้าพ่อของเรา เจ้าแม่ของเรา พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ของเราทุกคนเกิดจากเจ้าคุณพ่อ หมายถึง พระสุทโธทนะ เจ้าคุณแม่ หมายถึง
พระนางเจ้าสิริมหามายาเป็นที่เกิด ธรรมะอันประเสริฐสูงสุดวิเศษอยู่ที่ใจของเรา
อันเกิดมาจากพระบิดา พระมารดา ถ้าใครเช่ือ เอาหมูเป็นเมีย ปีกุนแปลว่าหมู  
หมดูกีว่ามนุษย์ มนุษย์สูห้มูไม่ได้ หมดูกีว่ามนุษย์ ขาหมมูนุษย์กนิ แต่ขามนุษย์ไม่มี
ใครกนิ ห�าหมูมนุษย์กนิ แต่ห�ามนุษย์ไม่มใีครกิน หหีมูมนุษย์กนิ หมีนุษย์ไม่มีใครกนิ  
หหีม ูคนปากไม่ชดั (คอืคนลิน้ไก่สัน้ พดูอ้อแอ้) กนิแล้วจะดข้ึีน น�า้มนัหมูเป็นสนิค้า
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ทัว่ราชอาณาจักรไทย เป็นอาหารทัว่ไปไม่เลอืกชาตไิหนกนิกนัทัง้น้ัน แต่น�า้มันมนุษย์
ไม่มีใครกิน ขี้หมูเอามาท�าปุ๋ยใส่ในนา ใส่ผัก ใส่สวน ได้ทั้งนั้น แต่ขี้มนุษย์ไม่มีใคร
ต้องการ หัวหมู ตับหมู มนุษย์กิน หัวคนตายไม่มีใครกิน หัวหมู จมูกหมู ลิ้นหมู  
มันสมองหมู ต้มกินได้ทุกชาติ ปากคน ลิ้นคน มันสมองคน หัวคน ไม่มีใครกิน แต่ 
ไส้หมูท�าเป็นไส้กรอกกนิได้ ตบัหม ูพงุหมูกนิได้ แต่ตบัคน ไส้คน พงุคน ไม่มใีครกนิ  
ขนหมเูป็นสนิค้า ท�าแปรงทาสไีด้ทัว่ไป แต่ขนผมของมนุษย์ตดัทิง้เสยีเปล่าๆ ไม่มใีคร 
ต้องการ ผมของอบุาสกต้องตดัเดอืนละคร้ังสองคร้ัง เสยีเงินคร้ังละ ๔-๕ บาท ย่ิงเป็น 
ผมของเจ้านายก็แพงขึน้ไปย่ิงกว่าน้ี แล้วกค่็าน�า้มนัเดอืนละขวด เม่ือจะหมดบญุกต้็อง 
เสยีเงินหลายพนับาท เม่ือตายไปไฟกินหมด น้ีแหละ นักธรรม นักกมัมฏัฐานทัง้หลาย 
ข้าพเจ้าพระอาจารย์ตื้อ หรือหลวงปู่ตื้อ ขอถวายปัญญาวิปัสสนาญาณไว้แสดงให ้
ทั่วถึงกัน มีเจ้านาย ข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา เป็นต้น ถ้าไม่จริงอย่างหลวงปู่ว่า 
ขอให้อมขี้มาเป่าหน้าเถิด

หนึ่ง ผู้เจริญฌาน ให้รู้จักฌาน ถ้าไม่รู้จักฌาน จะนั่งเอาฌานจนเอวหักก็ไม่ได้ 
นิพพานตามความปรารถนา สอง ผู้เจริญฌานให้รู้จักฌาน จึงจะได้นิพพาน เพราะฌาน
กับนิพพานเป็นคู่กัน จะแยกออกจากกันไม่ได้ เหมือนเดือนกับดาว เดือนอยู่ที่ไหน 
ดาวอยูท่ีน่ั่น ทีว่่าการไม่รู้จักฌาน ไม่รู้จักนิพพาน เป็นอาการของจิต เรยีกว่า “โลกยีจิต”  
สอง “โลกตุตรจิต” จิตจะรู้จักฌาน พระโสดาผล เป็นฌานทีห่น่ึง พระสกทาคามมิรรค  
พระสกทาคามผิล เป็นฌานทีส่อง พระอนาคามมิรรค พระอนาคามผิล เป็นฌานทีส่าม  
พระอรหัตตมรรค พระอรหัตตผล เป็นฌานที่สี่ ฌานเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์
นิพพานก็คอืใจของพระอรหนัตเจ้า น้ันแลฌานเหมือนเค้าต้นของผม (เกศา) นิพพาน 
เหมือนเส้นผมนั้นแล จึงจะสมสะวะนะ

ที่หนึ่ง บริกรรม พุทโธเป็นศีล พุทโธเป็นฌาน พุทโธเป็นนิพพาน
ทีส่อง อปุจารเป็นทีอ่ยูข่องจิต ธมัโมเป็นศลี ธมัโมเป็นฌาน ธมัโมกเ็ป็นนิพพาน
ที่สาม สังโฆเป็นศีล สังโฆเป็นฌาน สังโฆเป็นนิพพาน
ที่สี่ อนุโลมญาณ จงดูลมหายใจเข้าออก โทสะ ใจอย่าได้ขี่ ใจโมหะ ใจขี่ทิฏฐิ 
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ก็หมดไป ใจขี่โทสะ ใจก็เป็นอรหันต์ ใจขี่โมหะ ใจก็เป็นอรหันต์ ใจขี่ทิฏฐิ ใจนี้เป็น 
อรหันต์

ทีห้่า โคตะ อยูใ่นรูปไม่ผิดรูป อยูใ่นเวทนาไม่ผิดเวทนา อยูใ่นสญัญาไม่ผิดสญัญา  
อยู่ในสังขารไม่ผิดสังขาร อยู่ในวิญญาณไม่ผิดกับวิญญาณ ใจเราก็เป็นพระนิพพาน

ที่หก โสดามรรคก็ใจ โสดาผลก็ใจ สกทาคามิมรรคก็ใจ สกทาคามิผลก็ใจ  
อนาคามมิรรคกใ็จ อนาคามผิลกใ็จ อรหตัตมรรคกใ็จ อรหตัตผลกใ็จ ละอปุาทเิสส- 
นิพพาน กิเลสขาดจากสนัดานหมดไป โมหะกเิลสหมดไป ทฏิฐกิเิลสหมดไป ยงัเหลอื 
แต่ใจสะอาดปราศจากกเิลสเหมอืนพระจันทร์ เดนิอยูบ่นท้องฟ้านภากาศ ไม่มีอะไรจะ
ท�าลายได้ วาโยธาตุ แปลว่า ลมจากทิศทั้ง ๔ จะท�าลายพระจันทร์ไม่ได้ ลมก็เป็นลม 
พระจันทร์ไม่แตกไม่ดับ พระจันทร์ก็อยู่อย่างนั้นแหละ อาโปธาตุ แปลว่า น�้า ฝนตก 
ลงมาเม็ดเล็กเม็ดน้อยเม็ดใหญ่จะท�าลายพระจันทร์ไม่ได้ เปรียบเหมือนที่เราเห็นกัน 
อยู่ทุกวันนี้ ดังเช่นเปรียบกันได้กับใบบอน ตามธรรมดาใบบอนนั้น น�้าช�าแรกแทรก 
เข้าไปในใบบอนย่อมไม่ได้ ถงึฝนจะตกลงมาถกูต้องใบบอนสกัเพยีงไร น�า้ฝนกม็อิาจ 
แทรกซมึเข้าไปในใบบอนได้ฉันน้ัน เพราะใบบอนไม่ดดูเอาน�า้เข้าไปเลย เหมอืนดังกบั 
พระจันทร์ พระจันทร์เดินไปเมืองม่าน (พม่า) พวกม่านทัง้หลายทัง้น้อยและใหญ่พากนั 
กราบไหว้พระจันทร์ พระจันทร์ก็เฉยๆ ไม่รับรองลิ้นของพวกม่านมาเป็นสรณะ 
แต่อย่างไร ไปเมืองมอญ พระจันทร์ก็เฉยเสีย พวกมอญจะติฉินนินทาด่าว่าสิ้นทั้ง 
บ้านเมืองมอญ พระจันทร์ก็เฉยเสีย นี้แหละ นักธรรม นักกัมมัฏฐานเจ้าทั้งหลาย 
จึงเรียกได้ว่า “จบพรหมจรรย์” คือ 

๑. ไม่ฆ่าสัตว์ พุทธพรหมจรรย์
๒. ไม่ลักทรัพย์ พุทธพรหมจรรย์
๓. ไม่เสพกาม เรียกว่า พุทธพรหมจรรย์
๔. ไม่ขี้ปด (คือกล่าวมุสาวาท) เรียกว่า พุทธพรหมจรรย์
๕. ไม่กินเหล้า (สุรา) เรียกว่า พุทธพรหมจรรย์

เปรียบเหมือนดวงพระจันทร์น่ันแหละ พระจันทร์ไม่ฆ่าสตัว์ พระจันทร์ไม่ลกัทรัพย์  
พระจันทร์ไม่เสพกาม พระจันทร์ไม่กล่าวมสุาวาท พระจันทร์ไม่ด่ืมสรุา กเ็รียกว่า “จบ
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พรหมจรรย์” (เสยีง จันทร์ กบั จรรย์ ออกเสยีงเหมอืนกนั ท่านจึงน�ามาเปรยีบเทยีบ 
เช่นน้ี) พระอรหันตเจ้าทั้งหลาย น่ังก็น่ังอยู่ในนิพพาน นอนก็นอนอยู่ในนิพพาน 
เดินก็เดินอยู่ในนิพพาน กินก็กินอยู่ในนิพพาน แต่ขันธ์ ๕ ที่เป็นอุปาทานยังไม่ดับ  
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายน้ี จึงพาขันธ์ห้าของคุณตาคุณยาย 
สะพายบาตรประกาศพระศาสนาอยู ่๔๕ ปี เรียกว่า อปุาทเิสสะ เข้าพระนิพพานพ้นจาก
ชาติกันดาร ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไป เตส� วูปสโม สุโข เวทนาแตกเวทนาตาย สัญญา
แตกสญัญาตาย สงัขารแตกสงัขารตาย วญิญาณแตกวญิญาณตาย พระพทุธเจ้าโคตมะ 
ไม่ได้ฆ่ารูป รูปก็แก่เฒ่า เวทนาก็แก่เฒ่า สัญญาก็แก่เฒ่า วิญญาณก็แก่เฒ่า ใจเรา
เท่าน้ันทีไ่ม่แก่เฒ่า รูปัง อนิจจัง รูปเกดิขึน้เป็นของไม่เทีย่ง ยกัย้ายผันแปรแตกต่างกนั 
ไปมาเป็นธรรมดา จิตจะร้องขออย่างไรก็ไม่ได้รับฟัง อกาลิโก อาการของธาตุเขาเป็น 
อยู่อย่างนั้น จักขุนทะริยัง ดูตาของเราซิ ตามันแตกตามันตาย จะห้ามตาไว้ไม่ได้ 
โสตินทะริยัง ดูหูของเรา หูมันจะเฒ่า หูมันจะตาย ห้ามหูไว้ไม่ได้ ฆานินทะริยัง  
ดจูมูกของเรา (ฮดูงั) จมูกมันจะเป็นหวดัคดัจมกู หรือเป็นริดสดีวงจมกู เราจะห้ามไว้ 
ก็ไม่ได้ ชิวหินทะริยัง ดูลิ้นของเรา ปากและลิ้นก็เป็นหวัดเป็นไอ เดินก็ไอ กินข้าว 
ก็ไอ กินน�้าก็ไอ ไอไปไอมา อานาปาฯ เป็นภาษาบาลี ภาษาไทยเรียกว่าลม รูปก็ลม 
เวทนาก็ลม สัญญาก็ลม สังขารก็ลม วิญญาณก็ลม หมดลมแล้วเรียกว่าตาย มีเงิน
มีค�ามีแก้วก็ตาย ละเสียจากเงินทองเหล่าน้ัน มีลูกสาวก็ตายจากลูกสาว มีลูกชาย 
ก็ตายจากลูกชาย มีผัวก็ตายจากผัว มีเมียก็ตายจากเมีย มีพ่อก็ตายจากพ่อ มีแม่
ก็ตายจากแม่

ถ้าเราจะมเีงินถงึแปดหม่ืนเก้าหมืน่ ก็เป็นแต่ของกลางเท่าน้ันทีม่อียูใ่นโลก เราตาย 
เสียแล้วก็ทิ้งหมด ถ้าเมื่อเรายังไม่ตาย จงมาพากันสร้างบุญสร้างกุศลให้พอ เมื่อเรา 
ตายไปแล้ว บุญน้ันก็จะเป็นที่พึ่งของเรา เป็นที่อาศัยของเรา บุญเกิดทางกายน้ัน 
ประการใด จะขยายให้เป็นพระสูตร อะนะวัชชานิ กัมมานิ บุคคลเกิดมาในโลกนี้  
ท�าการงานปราศจากโทษ มแีต่ประโยชน์ทัง้ชาตน้ีิและชาตหิน้า เป็นปัจจัยแก่เราผู้สร้าง 
บารมี หนึ่ง สร้างพระพุทธรูป สร้างพระเจดีย์ สร้างวัดวาอาราม โบสถ์ วิหารไว้ใน 
พระศาสนา ผู้ใดหากได้ท�าแล้ว ผู้น้ันเป็นผู้เลศิผู้ประเสริฐ ไม่เสยีททีีเ่กดิมาเป็นมนุษย์
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พบพระพุทธศาสนา ฉายาวะ เปรียบเหมือนเงาที่ตามตัวเราตลอดเวลา ตามธรรมดา 
เรานั่ง เงาก็นั่ง เรานอน เงาก็นอน เราเดิน เงาก็เดิน บุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้ก็ห่อ 
ตัวใจของเราไว้ เรารับศีล ๕ ได้ เรานั่งเราก็นั่งในศีล ๕ เรานอนเราก็นอนในศีล ๕  
เราเดนิเรากเ็ดนิในศลี ๕ เรารับศีล ๘ เราจะยนื เดนิ น่ัง นอน ไปไหนๆ กไ็ปด้วยศลี ๘  
ทั้งสิ้น ศีล ๑๐ ก็เหมือนกันนั่นแหละ ถ้าเรารับศีล ๒๒๗ นอนก็นอนในศีล ๒๒๗  
เราจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็อยู่ในศีล เมื่อได้ “พุทโธ” แล้ว นั่งก็นั่งพุทโธ นอนก็นอน 
พุทโธ เดินก็เดินพุทโธ “ธัมโม” เมื่อได้แล้ว น่ังก็น่ังธัมโม นอนก็นอนในธัมโม  
เดินก็เดินในธัมโม “สังโฆ” ทั้งนั้น เตสัง ตายแล้วทิ้งหมด เกศา ผมก็ไฟไหม้ เอามัน 
ไปก็ไม่ได้ โลมา ขนก็ไฟไหม้ นขา เล็บตีนเล็บมือไฟก็ไหม้หมด ทันตา เขี้ยว  
ครกต�าหมาก สากต�าน�้าพริก ไฟกินหมด ตะโจ หนังไฟก็กินหมด มังสา ชิ้น (เนื้อ) 
ก็เน่า ไฟก็กินหมด นะหารู เอ็น เอ็นขา เอ็นแขน เอ็นคอ เอ็นทั้งหมด ไฟก็กินหมด 
อฏัฐ ิกระดูกสามร้อยท่อน กระดกูแข้ง กระดูกขา กระดกูแขน กระดกูข้าง กระดกูคอ  
กระดูกคาง กระดูกเขี้ยว กระดูกหัว ไฟก็กินหมด หะทะยัง หัวใจ ที่อยู่ของใจ  
ไฟก็กินหมด อะไรๆ ไฟก็กินหมด จะเป็นของเรานั้นไม่ใช่สักอย่าง

น้ีแหละนักธรรม นักกัมมฏัฐานเจ้าทัง้หลาย ผู้ชายกนั็กธรรม ผู้หญงิกนั็กธรรม 
ให้หม่ันพจิารณาว่า ถ้าท�าบญุกไ็ด้บญุ ท�าบาปกไ็ด้บาป ท�านาได้กนิข้าว เอาผัวเอาเมีย 
ก็ได้ลูกชายลูกสาวค�้าชูพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า น้ีแหละนักธรรม 
นักกมัมฏัฐานทัง้หลาย โอปนยโิก ให้น้อมมาดู ดอูะไร ดใูจของเราทกุคน เมือ่ได้พทุโธจริง  
ที่อยู่ของพุทโธคือสวรรค์ ๖ มีชั้นจาตุมหาราชิกา ชั้นตาวะติงสา ชั้นยามา ชั้นดุสิตา  
ชัน้นิมมานรต ีชัน้ปะระนิมมติะวะสะวะต ีสวรรค์ ๖ ชายพทุโธ หญงิพทุโธ อยูช่ัน้ไหน 
ได้ตามความปรารถนา พรหมปาริสชัชา ถงึอกนิฏฐา พรหม ๑๖ อยูไ่ด้ตามความปรารถนา  
ชายสังโฆ หญิงสังโฆ ที่อยู่ของพระสังโฆ ชั้นสุทธาวาส อนาคามิมรรค อนาคามิผล 
สิ้นชีพวายชนม์เข้าสู่พระนิพพาน เอตัง พุทธสาสนันติฯ

พระอาจารย์ตื้อ หรือ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณ 
พระอุบาลีฯ วัดสุปัฏน์ พระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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ได้อาราธนามาอยู่ทีว่ดัเทพศริินทราวาสเจริญแล้ว พระองค์ทีส่อง สมเด็จกรมพระสวสัดิ์  
ผู้ครองแผ่นดนิ ลกูพระเจ้าพี ่แล้วจึงมอบเมอืงให้พระเจ้าหลานรัชกาลที ่๖ รับแทน เป็น
พระเจ้าแผ่นดนิดแีล้ว จึงได้อาราธนาเจ้าคณุอบุาลฯี และท่านย่า หลวงปูม่ั่น ภริูทตัตเถระ  
ไปอยู่ที่วัดบรมนิวาสและวัดสระปทุม ให้หลวงพ่ออาจารย์หนูไปอยู่ ได้ตั้งชื่อเจ้าคุณ
กิตติเถระ (เจ้าคุณปัญญาพิศาลเถระ) เป็นเจ้าอาวาสวัดสระปทุม และท่านก็นิพพาน 
ทีน่ั่น ส่วนท่านเจ้าคณุอบุาลฯี ไปนิพพานทีว่ดับรมนิวาส ส่วนท่านอาจารย์ม่ันฯ นายเตยีง  
สิริขันธ์ ไปนิมนต์มาอยู่วัดสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เลยนิพพานที่นั่น

พุทธคุณคาถาที่อาตมาได้น�ามากล่าวเป็น พุทธปูชา ธัมมปูชา สังฆปูชา แก่ 
พระคุณเจ้าทั้งหลาย ทั้งอุบาสก อุบาสิกา เช่นว่ามานี้ หากข้าพเจ้ากล่าวผิดเผลอบ้าง 
ประการใด ขอให้พระคณุเจ้าทัง้หลาย พร้อมทัง้อบุาสกอบุาสกิา พระคณุเจ้าทกุพระองค์  
จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเถิด ถ้าหากพระธรรมเทศนาที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมาน้ี  
เป็นที่ถูกต้องตามพระบัญญัติ ไม่ขัดกับหลักแห่งพระสงฆ์ไทย กข็อให้พระคณุเจ้า 
ทัง้หลาย จงอนุโมทนาสาธกุารด้วยเถดิ และจงน้อมน�าเอาพระธรรมค�าสอนที่ข้าพเจ้า 
ได้อธบิายมาน้ีแล้วน้ัน ปฏิบตัลิงทีก่าย วาจา ทีใ่จของท่านทัง้หลาย ทัง้อบุาสก อุบาสกิา  
“นิพพานัง ปะระมัง สุขัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ” ข้าพเจ้าจะขออธบิายถงึผู้ทีเ่ข้าสู่ 
พระนิพพาน พ้นจากชาตกินัดาร ไม่ต้องกลบัมาเกดิอกี ซึง่เรียกว่า “วมิตุตสิขุ” อนัพ้น 
จากโลกน้ี พระพทุธเจ้าบญัญตัไิว้ให้แก่เรา นักธรรม นักกมัมฏัฐาน ผู้ตัง้ใจเอาพระนิพพาน 
ให้รู้แจ้งขาดจากความสงสยั “อปุะสะมานุสต”ิ ให้ระลกึถงึคณุพระนิพพาน พระนิพพาน 
กอ็ยูท่ีใ่จของเรา ใจไม่ฆ่าสตัว์ ใจดี เป็นศีล เป็นฌาน ใจก็เป็นนิพพาน ใจไม่ลกัทรัพย์  
ใจเป็นศลี ใจเป็นฌาน ใจกเ็ป็นนิพพาน ใจออกบวช ขาดจากผัว จากเมีย ใจกเ็ป็นศลี  
เป็นฌาน ใจกเ็ป็นนิพพาน ใจไม่ขีป้ด ใจเป็นศลี เป็นฌาน ใจกเ็ป็นนิพพาน ใจไม่กนิเหล้า  
(สุรา) ใจก็เป็นศีลเป็นฌาน ใจก็เป็นนพิพาน ใจไม่กนิข้าวเยน็ ใจกเ็ป็นศลี เป็นฌาน  
ใจก็เป็นนิพพาน ใจไม่ตฆ้ีอง ตกีลอง ดีดสตีเีป่า ใจกเ็ป็นศลีเป็นฌาน ใจกเ็ป็นนิพพาน  
ใจไม่ลูบไล้ชโลมทาของหอมอย่างชาวบ้าน ใจก็เป็นศีล เป็นฌาน ใจก็เป็นนิพพาน  
ใจไม่เอนนอนยงัทีน่อนภายในยดัด้วยนุ่นและส�าลอีนัสงูอนัใหญ่เหมือนของพระราชา 
มหากษัตริย์ ใจก็เป็นศีลเป็นฌาน ใจก็เป็นนิพพาน “ชาตะรูปะรัชชะตะ” รูเปียหรือ 
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กระดาษเศษทีนั่กปราชญ์เขาท�ากนัออกมาใช้ทกุวนัน้ี เป็นทรัพย์ของพระราชา อเมริกา
เป็นผู้ท�าช่วยประเทศไทยให้เจริญ มกีใ็ช้ ไม่มกีไ็ม่ใช้ ใจเรากเ็ป็นศีลเป็นฌาน ใจกเ็ป็น 
นิพพาน

น้ีแหละนักธรรม นักกมัมัฏฐาน วปัิสสนาฌานทัง้หลาย จงรู้ด้วยใจเถดิ พาลฆ่าสตัว์ 
ไม่มแีก่ใจ พาลลกัทรัพย์ไม่มแีก่ใจ พาลขีป้ดไม่มแีก่ใจ พาลเสพกามไม่มแีก่ใจ พาล
กินเหล้าไม่มีแก่ใจ พาลกินข้าวเย็นไม่มีแก่ใจ พาลตีฆ้องตีกลองดีดสีตีเป่าไม่มีแก่ใจ 
ใจไม่พาลทาของหอมไม่มีแก่ใจ ใจไม่พาลนอนที่นอนอันยัดด้วยนุ่นและส�าลีอันสูง
อันใหญ่ไม่มีแก่ใจ พาลชาตะรูปะรัชชะตะ รูเปีย (เงินตรา) ไม่มีแก่ใจ ใจจึงจะเป็น
นิพพาน “เตสงั วปูะสะโม สโุข” รูปแตกรูปตายตัง้แต่หวัถงึตนี ตัง้แต่ตนีถงึหวั ธาตดุนิ  
คือกระดูกกับเนื้อ (ชิ้น) ไม่ใช่พระนิพพาน “เตสัง” ธาตุน�้า ๑๒ ไม่ใช่พระนิพพาน 
“เตสงั” สญัญา ลมหายใจเข้าออก รูลม รูจมูก ลมเข้าลมออก จะห้ามลมไว้ไม่ได้ รูปาก  
รูคอ เป็นที่อยู่ของลม รูทวารหนัก ทวารเบาถ่ายปัสสาวะ ทวารหนักถ่ายอุจจาระออก  
จะห้ามลมไว้ไม่ได้ “เตสัง” สังขารเบื้องต�่า ได้แก่ขา จะห้ามขาไว้ไม่ให้แก่ไม่ได้ 
สังขารท่ามกลาง ได้แก่แขนบน ได้แก่ศีรษะหรือหัว จะห้ามไว้ไม่ให้แก่ไม่ได้ นี่แหละ 
นักธรรม นักกัมมัฏฐาน จิตเป็นของไม่ตาย ตัวตายนั้นคือรูปเป็นตัวตาย ตัวตาย  
ตวัเวทนา ตวัตายตวัสญัญา ตวัตายคอืตวัสงัขาร ตวัตายตวัวญิญาณ ตวัไม่ตายได้แก่ 
จิตทีเ่ป็นนิพพาน อสงัขตธรรม ได้แก่รูปธรรม เวทนาธรรมไม่มแีก่จิต อสงัขตธาตุ  
เวทนาธาตุไม่มีแก่จิต อสังขตปัจจัย ใจพ้นจากรูป ใจพ้นจากเวทนา ใจไม่มีเวทนา  
ใจพ้นจากสญัญา ใจไม่มีสญัญา ใจพ้นจากสงัขาร ใจไม่มีสงัขาร ใจพ้นจากวญิญาณ 
ใจไม่มวีญิญาณ ใจก็เป็นนิพพานน้ันแหละ เมือ่ใจเป็นนิพพานแล้ว ชาต ิความเกดิไม่มี 
แก่ใจ ชรา ความแก่ไม่มีแก่ใจ พยาธิ ความเจ็บไข้ตัวร้อนตัวหนาวไม่มีแก่ใจ มรณะ  
ความตายความเกดิไม่มแีก่ใจ ใจกเ็ป็นพระนิพพาน พ้นจากความเกดิ ความแก่ ความตาย  
ไม่ต้องกลบัมาเกดิให้มนัทกุข์มนัยากล�าบากในโลกน้ี

ในคัมภีร์นิพพานสูตร พระอนุรุทธาจารย์ องค์การเผยแผ่ที่เผากระดูกของ
พระพุทธเจ้า และแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุสิบหกพระนครที่มาในเมืองไทยเรา  
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คือ กรุงกัมพูชา หรือ นครจ�าปาศักดิ์ ทางเหนือมีเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงขวาง  
เชียงค�า อูเหนอืถึงเมืองเชียงรุ้ง อูใต้ถึงเมืองนครจ�าปาศักดิ์ แว่น (ตอน ท่อน) หลวง 
เมืองอาภัสสรา เวลาน้ีอาภัสสราหาย กลายมาเป็นจังหวัดสกลนคร หายหนที่สอง 
ใส่ชื่อจังหวัดนครพนม ธาตุหัวอกของพระพุทธเจ้า ธาตุหัวนมก�้าขวาสิบสององค์  
ธาตุหัวนมก�้าซ้ายสิบสององค์ พระอรหันต์กัสสปะเป็นผู้น�ามาบรรจุใส่ไว้ จึงตั้งชื่อว่า 
ธาตุพนม ในสมัยพระเจ้าคะมังผู้เป็นใหญ่ในแว่น (แคว้นนี)้ แปลเป็นภาษาไทย  
นิพพานัง ปะระมัง สญุญงั รปูสญู เวทนากส็ญู สัญญาก็สูญ สังขารก็สูญ วิญญาณ 
กส็ญู จิตยงัมอียู ่นักขตัตะโต วา มนุสสะโต วา เหมอืนดงัดาวนักขัตฤกษ์ เดอืนดาว 
มีอยู่ในอากาศ มนุษย์ผู้มจัีกษุประสาทคือตา แหงนหน้าข้ึนไปในอากาศเหน็เดือนดาว 
เตม็อยูใ่นท้องฟ้า ตัง้ฟ้าตัง้แผ่นดนิมา พระพทุธเจ้ากกสุนัโธสร้างบารมอีายยุนืหกหมืน่ปี  
เพราะท่านสร้างบารมถึีงสบิหกอสงไขยแสนมหากปั กไ็ด้เข้านิพพานไปแล้ว ได้ไว้ศาสนา 
หกหมื่นปีเท่าอายุ รวมเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นปี เดือนก็ไม่ตาย ดาวก็ไม่ตาย ยังมีอยู่ 
อย่างน้ี (พระพุทธเจ้าองค์ทีส่อง มพีระนามโกนาคะมะโน) พระพทุธเจ้ากสัสปะสร้าง 
บารมเีจด็อสงไขยแสนมหากปั บารมีแก่กล้าแล้วมาเกิดในโลกนี้อายุยืนหมื่นปี ได้ไว้ 
ศาสนาหน่ึงหม่ืนปี รวมศาสนาสองหม่ืนปีกนิ็พพานแล้ว เดือนไม่ตาย ดาวไม่ตาย ยงัมี 
อยูอ่ย่างน้ี

พระพทุธเจ้าโคตโมสร้างบารมีสี่อสงไขยแสนมหากัป มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลก 
สอนมนุษย์และเทวดาอบุาสก อบุาสกิา เอาลกูชายมาถวายเป็นลกูศษิย์ชัน้ทีห่น่ึง พระยา 
อ�ามาตย์หกหมืน่สีพ่นัได้เป็นพระอรหนัต์ชัน้ทีส่อง สามหมืน่สามพนัชัน้ทีส่าม สองหม่ืน 
สีพ่นั มกีาฬทุายีอ�ามาตย์ โลฬทุายอี�ามาตย์ ในวงศ์กบลิพสัดุ ์ เป็นพระอรหนัต์ทัง้สิน้  
นางภกิษุณมีผัีวแล้ว มลีกูตัง้สองตัง้สาม กยั็งได้เป็นพระอรหนัต์ และนางสาวพรหมจารี 
บวชเป็นสามเณรี เมือ่อายคุรบ ๒๐ กม็อบให้นางโคตมผู้ีเป็นแม่น้า นางยโสธราพมิพา 
อุปัชฌาย์บวชเป็นนางภิกษุณีทั่วไป ในสิบหกพระนครได้เป็นพระอรหันต์ก็มาก 
เมื่อพระองค์เข้าพระนิพพานไปแล้วได้สามพรรษา พระมหากัสสปะได้นิมนต ์
พระสารีริกธาตุมาบรรจไุว้ให้ชาวไทยของเรา ที่อ�าเภอเมืองธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
เวลานี้ พระเจ้าพระยาจันทรเ์ป็นเจ้าเมืองสกล ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เวลานั้นมีโยม 
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ผู้หญิงคนหนึ่งอายุได้ ๑๘ ปี ได้ไปบวชเป็นนางชีหรือแม่ขาว สมัยก่อนนั้นคุณพ่อ 
ของแกได้ไปบวชเป็นลูกศิษย์พระกัสสปะ ได้เป็นถึงพระอนาคา คุณพ่อของแกได้ไป 
เกิดเป็นพรหม ส่วนลูกสาวอยู่สวรรค์ชั้น ๖ เมื่อเสื่อม (ถึงเวลาจุติ) ได้ลงมาเกิดใน 
เมืองเก่า (เกดิมาชาตน้ีิได้เป็นพีส่าวใหญ่) มีน้องสาวห้าคน น้องชายห้าคน ส่วนพีส่าวใหญ่ 
ได้รักษาศีล ๘ เป็นประจ�าตลอดชีวิต ธรรมของเก่ายังไม่ลืม คัมภีร์รัตนสูตร อิทัมปิ 
พุทเธ รตนัง มงคลสูตร เรียกว่า มาตาปิตุฯ ธรรมจักร สวรรค์ ๖ พรหม ๑๖ เวลานี้ 
คุณยายก็ตายไปแล้ว เมื่อคุณยายยังไม่ตาย คุณยายเคยเข้าฌาน แล้วคุณพ่อที่เป็น
พระอนาคาอยูช่ัน้สทุธาวาสส่งวญิญาณทพิย์ จิตทพิย์ ลงมาสอนลกูสาวได้ ส่วนลกูสาว 
กมี็ตาทพิย์ หทูพิย์ ใจกท็พิย์กรั็บกนัได้ น่ีแหละนักธรรม นักกมัมฏัฐาน ผู้ทีป่ฏบิตัจิริง 
ท�าจริงแล้วย่อมเหน็อยูท่ีใ่จของตนเอง (ตรงกบัทีพ่ระพทุธองค์ตรัสไว้ในข้อทีว่่า มะโน- 
ปพุพังคะมา ธมัมา มะโนเสฏฐา มะโนมะยาฯ ทกุสิง่ส�าเร็จด้วยใจ ใจเป็นใหญ่เป็นประธาน  
วิญญาณ (ใจ) เป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง)

ทีส่อง แม่ของท่านเจ้าคุณอบุาลฯี พอถึงวนัแปดค�า่ กนุ่็งขาวห่มขาว แต่วนัธรรมดา 
ก็นุ่งด�าเหมอืนชาวบ้าน เม่ือจะถงึแก่กรรมได้ภาวนาอยูใ่นห้องจ�าศีลภาวนาอยูต่ลอดวนั  
ได้ยนิเสยีงทางหวู่า “อนีาย ขึน้มาเถดิ” คณุยายกต็อบว่า “รอก่อน รอก่อน” อยูอ่ย่างน้ี  
พูดอยู่คนเดียว ฝ่ายลูกสาวสงสัย จึงให้หลานสาวไปกราบเรียนท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ  
ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ก็บอกความให้หลานสาวไปหาน้องชายหล่า (น้องสดุท้อง) คอื  
ท่านเจ้าคุณศีลวรคุณ เม่ือท่านเจ้าคณุศีลวรคุณได้ทราบแล้ว ก็จุดธูปจุดเทียนไหว ้
พระพทุธรูป ไหว้พระธาต ุตัง้สจัจะอธษิฐาน ขอบญุกุศลไปช่วยคุ้มครองรักษาวญิญาณ 
ของคุณแม่ เสร็จแล้วจึงออกจากวัดไป เมื่อไปถึงแล้วก็ถามตามภาษาภาคอีสานว่า  
“แม่ออกเว้าอีหยังเว้ากับไผกางคืนมาเว้าอยู่อุ่มๆ คนเดียว บ่แม่นแม่ออกเผลอบ่”  
(คุณแม่พดูกับใครรึในตอนกลางคนื พดูอยู่พมึพ�าๆ คนเดยีวใช่ไหม คุณแม่ไม่รู้สกึตวั 
ใช่ไหม) ส่วนแม่กต็อบว่า “เจ้าคุณลกูเอ๊ย แม่ออกบ่เผลอดอก แม่ออกเว้ากบัแม่เฒ่าใหญ่  
คือนางสชุาดากบันางวสิาขา เขามาเอิน้แม่ออกไป แม่ออกกเ็ลยบอกเขาว่ายงัไม่ไปเทือ่  
เขากย็งัเอิน้อยูเ่สมอๆ เขายงับอกว่าลกูของอนีายได้บวชค�า้ชูศาสนาดทีกุคนแล้ว ลกูชาย
ดมีากกว่าอนีาย แม่ออกเว้ากบัแม่เฒ่าใหญ่ ก่อนเจ้าหวัลกูจะมาหาแม่ออก เจ้าหวัลกูได้
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จุดธปูเทยีนบชูพระพทุธรูป บชูาพระเจดีย์ บชูาพระบาท ได้อธษิฐานขอบญุผู้ข้าทีไ่ด้บวช
แล้วน้ี จงไปช่วยแม่ออกผู้ข้าอย่าให้ตาย เจ้าคณุลกูว่าอนัใด แม่ออกฮูอ้ยูท่ีน่ี่ และเจ้าคณุ 
ลกูเอ๊ย เดอืนสบิเอด็ ออกห้าค�า่ แม่เฒ่าใหญ่ นางสชุาดา และนางสธุรรมา จะเอาอูค่�า
มารับเอาแม่ออกแล้ว” พอถึงเดอืนสบิเอด็ ออกห้าค�า่ คณุยายกอ็าบน�า้ช�าระกายนุ่งขาว 
ห่มขาว รับอาหารข้าวต้มประมาณสีช้่อนห้าช้อนเรียบร้อย แล้วกเ็ข้าภาวนา ใจกไ็ปสวรรค์ 
ขนัธ์ทิง้ไว้ พอถงึวนัขึน้แปดค�า่ กเ็อาศพของคณุยายไปเผาจ่ีเรียบร้อยแล้ว ส่วนโยมพ่อ 
ของท่านเจ้าคุณก็นุ่งขาวห่มขาวไปเผาศพของคุณยายด้วย พอกลับมาสามทุ่มเศษ  
พ่อของท่านเจ้าคณุสัง่ว่า “ลกูหลานเอ๊ย แม่เฒ่าสไูปแล้ว กจูะไปตามแม่เฒ่าสเูน้อ”  
พวกลกูหลานกถ็ามพ่อเฒ่าว่าจะไปไหน ตอบว่า “กจูะไปอยูป่่าช้าคอืตายละส ูไปคืนน้ีแหละ”  
พวกลกูหลานกว่็า “บ่แม่นพ่อเฒ่าเว้าเล่นบ่ หรือเว้าหยอกหลานสาวบ่” พ่อเฒ่าย�า้อกีว่า  
“กบู่เคยบอกสวู่าอย่างน้ัน” พอแจ้งสว่าง (เช้าตรู่อรุณรุ่งสางแสงสว่าง) ข้ึน ลกูหลานไปด ู
ก็เห็นพ่อเฒ่านั่งในท่าภาวนาหมอบติดอยู่กับหมอน เดือนสิบเอ็ด ออกห้าค�่า ถ้าจะว่า 
ตามโลก เรียกว่า ตาย เอาใจไปสวรรค์ แต่ขนัธ์ตวัตาย วันแปดค�า่ พ่อของท่านเจ้าคุณตาย  
แต่ใจไปสวรรค์ ความอันนี้ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ท่านเป็นผู้เล่าใหอ้าตมาฟังเอง

มารดาของครูอาจารย์มัน่ ปฏบิตัศีิล ๘ อยู่กับท่านอาจารย์ม่ัน ภูริทตัตเถระ นั่งก็ 
ภาวนา นอนกภ็าวนา ได้สามวนัสามคนื ท่านอาจารย์มัน่ ภริูทตัตเถระ กเ็ข้าฌานช่วย  
ฤทธิข์องมารดากก็ลบัคนืมาได้ ท่านอาจารย์มัน่จึงถามมารดา มารดาตอบว่า “นางภกิษณุี  
นางโคตม ีนางอบุลวรรณาเถรีภกิษณุ ีนางยโสธราพมิพาภิกษณุไีด้มาเยีย่ม นับตัง้แต่น้ี 
ไปอกียีส่บิวนั แม่ออก (หมายถงึโยมมารดาของอาจารย์มัน่ ภริูทตัตเถระ) จะได้ละขันธ์”  
ถงึเวลาน้ันพอครบวนัทีย่ีส่บิ แม่ออกของท่านอาจารย์ก็ทิง้ขันธ์ตามทีแ่ม่ออกกล่าวไว้น้ัน 
จริงๆ อนัน้ีจึงเป็นเคร่ืองแสดงว่า แม่ออกของท่านอาจารย์ยกจิตไปสูส่นัตสิขุ พ้นจากทกุข์ 
ในสงสาร เรือ่งนีท่้านอาจารย์มัน่ ภรูทิตัตเถระ ท่านก็เล่าให้อาตมาฟังด้วยเหมือนกัน

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี้เคยมีเรื่องเล่าไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น จึงขอให้พวก 
นักปราชญ์ และนักธรรม นักกัมมัฏฐาน จงยกใจของตนเองทกุๆ คน ให้เป็นพระพทุโธ  
ให้เป็นพระธมัโม พระสงัโฆ เมือ่ใจของพระคณุเจ้าทัง้หลายได้พระพทุโธ สวรรค์ ๖ เกดิ
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จากพระพทุโธ พรหม ๑๖ เกดิจากพระธมัโม ชัน้สทุธาวาส เกดิจากพระสงัโฆ ทีส่ดุวญิญาณ
คับแค้นใจ (หมายถึงจิตรวมแน่วแน่ดีแล้ว) ก็เข้าพระนิพพาน ข้าพเจ้าอาตมาภาพ 
พระอาจารย์ตื้อฯ พุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ ขอถวายไว้เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา  
สังฆบูชา แด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เมื่อพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้บัญญัติศีล ๕ บัญญัติศีล ๘ บัญญัติ 
ศีล ๑๐ บัญญัติศีล ๒๒๗ บัญญัติสวรรค์ ๖ พรหม ๑๖ พระไตรสรณคมน์ไว้ให้ 
แก่อบุาสก อบุาสกิา ศรัทธาทัง้ชายทัง้หญงิ ทัง้น้อยทัง้ใหญ่ ทัง้บ่าว ทัง้สาว บคุคลผู้ใด 
รับศีล ๕ ได้ ก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้า ถ้าหากรับไม่ได้ ก็เป็นธรรมดา (ยังอยู่ใน 
โคตรปถุุชน) ถ้าผู้ใดรับศีล ๘ กเ็ป็นโยมของพระพทุธเจ้า ถ้าหากผู้ใดรับไม่ได้ กเ็ป็น 
ธรรมดาไป ถ้าผู้ใดรับศีล ๑๐ ได้ต้องมคีรูมีอาจารย์ จะบวชเป็นสามเณรต้องบวชโดยมี 
ครูอาจารย์ บวชเป็นพระภิกษ ุจะต้องมีพระอปัุชฌาย์ กรรมวาจาจารย์ ถ้าเราบวชเอา 
คนเดียวนั้นไม่ได้ จะสึกเอาคนเดียวอีกก็ไม่ได้ ต้องสึกขาลาเพศ ลาครูบาอาจารย์ 
เสียก่อนจึงสึกได้และถูกต้องตามพระบัญญัติ ถ้าสึกคนเดียวบวชคนเดียวท่านว่า 
จะไปเป็นเสี่ยว (เพื่อน) กับเทวทัต จะไปอยู่อเวจีมหานรก ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ 
เป็นมนุษย์น้ีดทีีส่ดุ เราต้องการอะไรได้ทัง้น้ัน อยากกนิข้าวกม็กีนิ อยากกนิน�า้กมี็กนิ  
เราอยากท�าบญุหรือท�าบาปกไ็ด้ทัง้น้ัน ถ้าเราไปอยูอ่เวจีมหานรกแล้ว ไม่มข้ีาวมนี�า้กนิ 
กินแต่ไฟ (หมายถึงไฟราคะ โทสะ โมหะ) เป็นอาหาร เมื่อใจกินไฟแล้ว ตา หู  
ปาก ลิ้น ตลอดทั้งร่างกาย มีแต่ไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลา ไม่มีวันที่จะดับลงได้  
ภาษาบาลว่ีา กุปปะธมัโม อกปุปะธมัโม เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกดิอยูอ่ย่างน้ี ในโลก  
(โลกิยะ) อันนี้นับล้านนับแสนปีก็ยังหลุดพ้นไม่ได้

ในคัมภร์ีมหาปัจจรีกล่าวไว้ว่า นางเทพยดุามาชมดอกปาริชาต เผลอพลาดตกลง
มาเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองมนุษย์ คือเมืองลังกาทวีป เป็นลูกสาวมหาเศรษฐีธนันไชย
เศรษฐีใหญ่ เมื่อเติบโตแล้วได้มีสามีอย่างมนุษย์เรา ได้ลูกสาวห้าคน ลูกชายห้าคน  
เมื่อใหญ่ (เจริญวัย) แล้ว ได้พร้อมกันกับลูกสาวหลานชายสร้างวัดขึ้นใหม่ใส่ชื่อว่า  
เชตวนาราม บวชลกูบวชหลาน อายขุองคณุยายน้ันได้ถงึ ๑๐๐ ปี เอาวญิญาณไปสวรรค์ 
ถึงต้นไม้ปาริชาต ทางเทพยุดาเจ้าก็ถามนางว่า “คุณพี่ไปไหนมา” คุณยายก็ตอบว่า  
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“ไปลงักาทวปี อายไุด้ ๑๐๐ ปีแล้วจึงขึน้มา เป็นหน่ึงช่ัวโมงของสวรรค์” ร้อยปีของมนุษย์ 
เป็นหนึ่งชั่วโมงในสวรรค์ พันปีของมนุษย์เป็นสิบชั่วโมงของสวรรค์ หนึ่งชั่วโมงใน 
สวรรค์เป็นหนึ่งนาทีในนรก สองชั่วโมงในสวรรค์เป็นสองนาทีในนรก

น้ีแหละ นักธรรมเจ้าทัง้หลาย พระศาสดาของเราว่าอย่างน้ี ได้บญัญตัพิระศาสนาไว้
ห้าพนัปี แต่เทศนาสัง่สอนมนุษย์อยูส่ีส่บิห้าปี รวมโลกยิมนุษย์ เม่ือเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
โลกุตตรมนุษย์ได้เป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานไปแล้ว พระนิพพานก็ยังมีอยู ่
ไม่เสื่อมสูญ พระพุทธเจ้าเข้านิพพานก็มีอยู่ในพระนิพพานน้ันแล พระโมคคัลลาน์  
พระสารีบุตร และพระอนุรุทธ พระอานนท์ เข้านิพพานก็มีอยู่ในพระนิพพานนั้นแล  
นางภิกษุณทีัง้หลายได้บวชกาย วาจา ใจ ใจกเ็ป็นพระนิพพานแล้วเข้าพระนิพพานได้ด้วย 
เหมือนกบัพระจันทร์ พระจันทร์ไม่มเีกิดไม่มแีก่ พระจันทร์ไม่มีเจ็บ พระจันทร์ไม่มร้ีอน 
ไม่มีหนาว ดาวไม่มเีกดิ ไม่มตีาย คนเราน้ีเป็นบอเป็นบ้า คอยาว ตาขาว ลิน้ยาว ใช้ไม่ได้  
ส่วนพระธรรมค�าสัง่สอนเกดิจากหวัใจของพระพทุธเจ้า เกดิจากหวัใจของพระอรหนัตาเจ้า 
ทัง้หลาย ท�าไมพวกเราและท่านทัง้หลายจึงไม่รู้ ท�าไมเราทัง้หลายจึงไม่เหน็ ถ้าเราเป็น
พระอรหันต์ เป็นพระโสดาบัน เป็นพระอนาคา เมื่อใด ก็เมื่อนั้นแหละจึงจะเห็นจะรู ้
ที่อยู่ของพระพุทธเจ้า ที่อยู่ของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลาย

เมือ่เป็นมนุษย์ ตากเ็ป็นมนุษย์ หก็ูเป็นมนุษย์ รูจมกูกเ็ป็นมนุษย์ ปากก็เป็นมนุษย์  
กายกเ็ป็นมนุษย์ ตาเป็นมนุษย์ เหน็เงินกอ็ยากได้เงิน เหน็ค�ากอ็ยากได้ค�า เหน็แก้วก็
อยากได้แก้ว เหน็แหวนกอ็ยากได้แหวน เหน็ลกูสาวกรั็กลกูสาว เหน็หลานกรั็กหลาน  
ตลอดถึงเหลนไม่มีที่สิ้นสุด เป็นมนุษย์ฟังเสียงขับ เสียงล�า เสียงแคน เสียงแสดง
ธรรมเทศนา ถ้าขัดคอก็ผิดผีปู่ผีย่า หูขวาหูซ้ายเป็นของผีตาผียาย โกรธง่ายหายเร็ว 
พทุโธกอ็ยูท่ีม่นุษย์ ธมัโม สงัโฆ กอ็ยูท่ีม่นุษย์ทัง้น้ัน เราจะท�าอย่างไรจึงจะไม่มองข้าม 
ตัวมนุษย์นี้ไป ถ้าเรามองข้ามไป เราก็ไม่พบมนุษย์พุทโธ ไม่พบมนุษย์ธัมโม ไม่พบ
มนุษย์สังโฆได้
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เทศนาเรื่องหัวใจมนุษย์

ผู้หญงิเป็นพระอรหนัต์ได้ ผู้ชายเป็นพระอรหนัต์ได้ ฉายานามว่า มนุษย์ สะวาโต  
แปลว่าลม ลมเป็นทีเ่กดิ อติถ ีแม่ของเรากมี็ลม พ่อของเรากม็ลีม พระพทุธเจ้าอาศยัลม
เป็นทีเ่กิด เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์เวสสนัตะระได้เกดิจากลม พระเจ้าสญชยั พระนางเจ้า 
ผุสดี เป็นพระเจ้าแม่ขันธ์ ๕ ของพระองค์ พระองค์เกิดจากขันธ์พระเจ้าสญชัย และ 
พระนางผุสดี นางผุสดีได้รับแล้วพรแก้วสิบประการ มือสิบนิ้วนี้แหละเรียกว่า พร  
บตุรทพิย์ ได้แก่พระยาเวสสนัตะระ รูปทพิย์ หมายถงึขนัธ์ ๕ เสวยสขุอย่างมนุษย์นิยม  
ได้นางมัทรีได้ดอกบัวสองดอก ดอกหนึ่ง “ชาลี” ดอกสอง “นางกัณหา” เกิดจาก
คุณยาย ตายแล้วทิ้งกระดูกเน่า ใจมีทาน มีศีล มีธรรม ที่อยู่ของพระโพธิสัตว์มหา
พรหมา เทวตานัง สัททมนุสสาเวสุง มหาพรหมมานัง สัททัง สุตวา พรหม ๔ พรหม
ที่ ๑ ได้แก่ตัวพระองค์ พรหมที่ ๒ ได้แก่พระนางมัทรี พรหมที่ ๓ ได้แก่เจ้าชาลี 
พรหมที่ ๔ ได้แก่นางกัณหา ผู้เป็นลูกสาวหล่า ในขณะที่พ่อให้ทาน ขอพ่อพระยารอ
แม่มัทรีมาก่อน พ่อก็พูดว่า ไป อีนาย ไปอีนาย ชาตินี้เจ้าเป็นลูกพระยาเวสสันตะระ 
ชาติหน้าขอผู้ข้าอย่าได้มาเกิดเป็นลูกพระยาเวสสันตะระเจ้า แต่ไปเกิดกับพ่อใหม ่
แม่ใหม่ ใส่ชื่อว่า นางอุบลวรรณา แปลเป็นภาษาไทยใหญ่ชาวเชียงใหม่ นางดอกบัว 
น้ีแหละ ไปที่ไหนอาศัยลมเป็นที่เกิด เม่ือลงมาชาติน้ี พระโพธิสัตว์อาศัยลม 
พระเจ้าสทุโธทนะ อาศัยลมพระนางสริิมหามายา เป็นทีเ่กดิได้ ๗ วนั ลมของคณุยาย 
สริิมหามายาแตก เรียกว่าตายทิง้กระดกูไว้ ใจของคณุยายกไ็ปเกดิเป็นนางเทวดาชัน้ 
ปะระนิมมติะวะสะต ิ(ชัน้ดสุติ) เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ปะระนิมมติะวะสะวตัตนัีง  
เทวานัง สัททัง สุตวา 



73

น้ีแหละ นักธรรม นักกมัมฏัฐานทัง้หลาย เม่ือเป็นพระศรีธาตเุรียกพระเจ้าจักรพรรดิ  
อานิสงส์ทานชาลีลูกชายคนเดียวแก่พราหมณ์เฒ่า เม่ือเป็นจักรพรรดิได้อ�ามาตย์ 
๘๔,๐๐๐ พระองค์ไม่ขาดทุน ทานลูกสาวหล่า นางกัณหาแก่พราหมณ์ เมื่อออกบวช
ได้นางภิกษุณี ๘๔,๐๐๐ นางไม่ขาดทุน ทานนางมัทรีเมียที่ดีของพระโพธิสัตว์ได้
นางมเหสีที่ ๑ เสวยสุขอย่างมนุษย์นิยม ได้บุตรชายคนหน่ึง เจ้าพระราหุลกุมาร  
ส่วนนางอุบลวรรณามีวจีกรรม พ่อไม่ให้อนุญาต แต่ไปตามวิญญาณของผู้หญิง  
มาเกดิชาตน้ีิจึงถกูนายโจรข่มเหง เสยีพระทยัร้องไห้จึงไปไหว้พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้า 
จึงตัดสินลูกสาวของเราไม่มีบาป ไม่มีอาบัติ ไม่ให้อุปาทานอันใดมาผูกใจของ 
ลูกผู้หญิง เมื่อหายสงสัยแล้วได้พระอรหันตา เข้าพระนิพพานได้

พระนางยโสธราพมิพา กเ็ป็นพระอรหนัต์ นางโคตมแีม่เลีย้งผู้เลีย้งพระองค์น้ัน 
ก็ได้เป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าไปเทศนาโปรดพระราชบิดา ขอให้พระเจ้าพ่อทรง
รับเอา พระพุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธเป็นมรรค พุทโธเป็นผล เพราะอานิสงส์เจริญ
พุทโธ จึงได้เป็นพระโสดา ธัมโมเป็นมรรค ธัมโมเป็นผล อานิสงส์ธัมโมได้เป็น  
พระสกิทาคามิมรรค สังโฆเป็นมรรค สังโฆเป็นผล อานิสงส์ที่เจริญสังโฆ จึงได้ถึง 
อนาคามิมรรค อนาคามิผล ขันธ์แตกแล้วได้ถึงพระนิพพาน ถ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย 
เป็นไปแล้วแต่ก่อนก็เรียกว่า อนาคา เพราะสมบัติพระมารดายังไม่หมดอายุ ต้อง
บณิฑบาตเลีย้งขนัธ์ของคุณตาคณุยายอยู ่เม่ือขนัธ์คณุตาคุณยายแตกไม่รับอาหารแล้ว  
พระอรหันต์ขันธ์ตายายแตกแล้วจึงเข้านิพพานได้ นี้แหละหัวใจของพระพุทธศาสนา

.... ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานัง ท�าบุญก็ได้รับบุญไปจนได้สวรรค์ ท�าบาปก็ได้
บาปไปจนถงึนรกอเวจี ตวัอย่างพระเจ้าอชาตศตัรู จับพระเจ้าพมิพสิารเข้าคุก ทรมาน
ไม่ให้พ่อกนิข้าว ใช้ด้วยวาจา ตกโรรุวะนรก ๘ หมืน่ ๔ พนัปี มไีฟเป็นอาหาร น้ีแหละ 
นักธรรม นักกมัมฏัฐานเจ้าทัง้หลาย การสอนกรรมฐานนอกรีตนอกรอย ผิดไป ให้โทษ 
แก่เราผู้สอน ให้โทษแก่คนผู้นับถอื และจะหลงกนัไปนอกรีตนอกรอย เหมอืนเต่าตก 
น�า้บ่อ ผู้เป็นครูกเ็ป็นเต่าตกน�า้บ่อ ผู้เป็นศษิย์กเ็ป็นศิษย์ตกน�า้บ่อ (คงหมายถงึวนเวยีน 
อยู่ในวัฏสงสาร ใจยังไม่ได้พบพระธรรม) เลยไม่ได้อริยเมตตรัยมาเป็นพระอรหันต์  
ไม่ทนัพระพทุธเจ้า แต่เหน็ศาสนา อย่างเราท่านทกุคนวนัน้ีแหละ ๒๕๑๔ จึงได้มาเกดิ 
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พบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ท�านาก็ได้กินข้าว เอาสามีภรรยาก็ได้บุตรชาย 
ลกูหญงิ (ท�าอย่างไรกไ็ด้อย่างน้ัน) ตามความปรารถนา น้ีแหละพระธรรม พระธรรม 
คือใจของเราทุกคน

๑. จิตตานุปัสสนา จิตไม่ฆ่าสัตว์ จิตก็เป็พระโสดามรรค พระโสดาผล
๒. จิตตานุปัสสนา จิตไม่ลักทรัพย์ จิตก็เป็นสกทาคามิมรรค สกทาคามิผล
๓. จิตตานุปัสสนา จิตออกบวช ไม่มีผัวมีเมีย จิตน้ันก็เป็นอนาคามิมรรค  

อนาคามิผล
๔. จิตตานุปัสสนา จิตไม่กล่าวมสุาวาท จิตเป็นพระอรหนัตามรรค อรหนัตาผล

หน่ึง จิตไม่ฆ่าสตัว์ จิตกเ็ป็นศีล จิตเป็นฌาน จิตเป็นนิพพาน อยูท่ีห่วัใจของเรา 
ทุกคน

สอง จิตไม่ลักทรัพย์ จิตก็เป็นศีล จิตเป็นฌาน จิตเป็นนิพพาน อยู่ที่หัวใจของ 
เราทุกคน

สาม จิตออกบวช จิตก็เป็นศีล จิตเป็นฌาน จิตเป็นนิพพาน อยู่ที่หัวใจของเรา 
ทุกคน

สี ่จิตไม่ขีป้ด จิตกเ็ป็นศลี จิตเป็นฌาน จิตเป็นนิพพาน อยูท่ีห่วัใจของเราทกุคน
ห้า จิตไม่กนิเหล้า จิตกเ็ป็นศลี จิตเป็นฌาน จิตเป็นนิพพาน อยูท่ีห่วัใจของเรา 

ทุกคน

ขอให้นักธรรม นักกมัมฏัฐาน จงเจริญธรรมให้มากๆ ตัง้พทุโธ ใจของท่านทัง้หลาย  
จะรู้จักพระพทุธเจ้า ตัง้ธมัโม ใจของท่านทัง้หลายจะได้บรรลโุลกตุตรธรรม ตัง้สงัโฆ 
จะได้ตัดสังขาร ตัดอุปาทานแล้ว ใจของท่านทั้งหลายจะได้พระอรหันต์ ขอนิมนต์
พระคุณเจ้าตัง้พทุโธ น่ังก็น่ังพระพทุโธ กินกก็นิพระพทุโธ พทุโธคือใจของพระคณุเจ้า 
น้ันแหละ น่ังกน่ั็งพระธรรม นอนกน็อนพระธรรม พระธรรมคอืใจของพระคณุเจ้าทกุคน  
น่ังก็น่ังสังโฆ สังโฆคือใจของพระคุณเจ้าทุกพระองค์ เดินก็เดินอยู่ในพระสังโฆ  
น้ีแหละ คือหวัใจพระศาสนา พระอาจารย์ตือ้ อจลธมโฺม ให้ไว้เป็นประโยชน์ในพระศาสนา  
สวัสดี ดีพุทโธ ให้ดีจริงๆ ดีสังโฆ ให้ดีจริงๆ 



พระจิตฺตคุตฺโต หลวงปูผาง
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ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา

พระจิตฺตคุตฺโต หลวงปู่ผาง
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ชาติภูมิ

นามเดิมชื่อ ผาง นามสกุล ครองยุติ
นามบิดาชื่อ ทัน นามมารดาชื่อ บัพพา

ชาตกิาล เกดิวนัองัคารที ่๕ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๔๕ ตรงกบัวนัขึน้ ๒ ค�า่  
เดือน ๙ ปีขาล ณ บ้านกุดกะเสียน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีพี่น้อง
ร่วมมารดาบิดา ๓ คน

ครอบครัวของท่านยดึอาชพีเกษตรกรรมคือท�านา เลีย้งสตัว์ ปลกูผักตามสภาพ
ของท้องถิ่นในสมัยนั้นเป็นหลัก อาชีพอื่น เช่น ค้าขาย เป็นต้น เป็นอาชีพรอง

ชีวประวัติ

พระจิตฺตคุตฺโต หลวงปู่ผาง
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ปฐมวัยและการศึกษา

หลวงปู่เป็นลูกชายคนสุดท้อง เมื่อท่านอายุได้ ๕ เดือน พ่อของท่านได ้
ถึงแก่กรรม มารดาของท่าน ตา ยาย และญาติๆ ได้ช่วยกันประคับประคองเลี้ยงดู 
ท่านมา

เม่ืออายถุงึเกณฑ์เข้าโรงเรียน ได้เข้าศกึษาทีโ่รงเรียนประจ�าหมูบ้่าน จบชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมัยนั้น หลวงปู่เคยเล่าว่า ตอนเป็นเด็กนักเรียน 
ท่านเป็นคนทีเ่รียนเก่งกว่าเพือ่นๆ ในชัน้ สอบได้ที ่๑ ทกุปี หลงัจากจบประถมศกึษา 
ปีที ่๔ แล้ว ท่านได้ช่วยครอบครัวท�ามาหากนิ หลงัจากโยมบดิาถงึแก่กรรม โยมมารดา 
ของท่านก็ไม่แต่งงานใหม่ แม้ว่าจะมีหนุ่มๆ มาสนใจอยู่หลายคนก็ตาม

ตอนเป็นเดก็ท่านเป็นคนเลีย้งง่าย ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นคนด้ือมาก แต่ไม่เคย 
ทะเลาะดุด่าพี่สาวและพี่ชายเลย

ท่านเป็นคนทีม่คีวามอดทนเป็นเลศิ ดงัจะเหน็ได้มีอยูค่ร้ังหน่ึง โยมแม่ของท่าน
เอาข้าวไปขายที่อ�าเภอพิบูลมังสาหาร โยมยายเป็นคนดูแลหลานๆ แทน การจะรู้จัก 
นิสยัอปุนิสยัของหลานๆ บางคร้ังกต้็องทดลองด้วยวธิต่ีางๆ ยายของท่านเป็นคนฉลาด 
อยากจะดูว่าหลานทั้งสามคนน้ีใครจะเป็นคนมีน�้าอดน�้าทน จึงออกอุบายปิ้งข้าวจ่ี  
(ป้ันข้าวเหนียวขนาดเท่าก�าป้ันทาไข่ ป้ิงหรือย่างบนถ่านไฟให้สกุออกสเีหลอืง รสชาติ
อร่อยทัง้กรอบทัง้มนั ภาษาอสีานเรียกข้าวกี ่หรือข้าวจ่ี) ให้หลานคนละป้ัน และพดูว่า  
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“ถ้าผู้ใด๋ฮักกู อย่าฮ่องไห้เด๊ จังสิได้กินข้าวกี่” (ถ้าใครรักยาย อย่าร้องไห้นะ จึงจะได้ 
กินข้าวเหนียวป้ิง) พร้อมกบัเอามอืบดิแขนหลานไปด้วย พีช่ายของท่านทนเจ็บไม่ไหว
ร้องไห้ขึ้นว่า “เจ็บปานนี้บ่กินแม่มันดอก” (เจ็บอย่างนี้ไม่กินหรอก) แต่ท่านกลับทน
เจ็บได้เลยได้กินข้าวกี่

ส่วนโยมพีช่าย หลงัจากจบการศกึษาแล้ว ได้เข้ารับราชการเป็นต�ารวจในเบือ้งต้น  
ต่อมาได้โอนมารับราชการเป็นครู จนเกษียณอายุราชการ (สมัยน้ันครูบรรจุใหม ่
เงินเดอืน ๔ บาท) ส่วนโยมพีส่าวได้ช่วยรับภาระดแูลครอบครัว และในบัน้ปลายชวีติ 
ได้บวชเป็นแม่ชี ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขต จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๒๘

ท่านเป็นคนรูปร่างสนัทดั ผิวเน้ือด�าแดง สมัยท่านเป็นหนุ่ม ถ้าพดูถงึเร่ืองความ
องอาจกล้าหาญ จิตใจนักเลง พูดจริงท�าจริง กล้าได้กล้าเสีย ถึงลูกถึงคน ปากว่า 
มือถึงแล้ว ท่านเป็นคนทีไ่ด้รับค�าร�า่ลอืคนหน่ึงในหมู่บ้านแถบน้ัน ท่านเป็นคนพดูจริง 
ท�าจริง ไม่เกรงกลัวผู้ใด ถ้าว่าตีก็ตีเลย ถ้าว่าต่อยก็ต่อยเลย แต่ก็ไม่เคยเกเรเกะกะ
ระรานใครก่อน ในงานบุญประเพณีร่ืนเริงหรืองานวัดที่ไหน ถ้าได้ยินว่ามีเร่ือง 
ชกต่อยกันหัวร้างข้างแตกละก็เป็นต้องมีชื่อท่านปรากฏกับเขาด้วย แต่ก็ไม่เคยท�าเขา 
ให้ถึงตาย ผู้คนเกรงกลัวท่านมาก ในขณะเดียวกันได้ยินว่าท่านเป็นคนเจ้าชู้ หาตัว
จับยากคนหนึ่งทีเดียว
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บวชทดแทนพระคุณ

เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๕) ท่านได้อุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณบิดา
มารดา สังกัดคณะมหานิกาย ณ วัดเขื่องกลาง บ้านเขื่องใน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน  
จ.อบุลราชธานี มีพระครูดวน เป็นพระอปัุชฌาย์ พระอาจารย์ดี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

“การบวช” ในพระพุทธศาสนา เป็นการเข้ามาฝึกฝนอบรมตนเองจากคนดิบ 
เมื่อผ่านกระบวนการบวชมาแล้ว เรียกว่าเป็นคนสุก

คนดิบ หมายถึง คนทียั่งมีการกระท�า การพดู และความคดิ ทีข่าดศลีธรรมและ 
จริยธรรมที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา การกระท�าก็ดี การพูดหรือความคิดใดๆ  
ก็ดี จึงยังตกอยู่ในอ�านาจแห่งกิเลสอย่างหยาบ ๓ อย่าง คือ โลภะ โทสะ และโมหะ 
เป็นอย่างมาก ผลแห่งการกระท�า การพูด และความคิด ของคนดิบ จึงท�าให้คน 
รอบข้าง หรือคนที่คบค้าสมาคมด้วยเป็นทุกข์ เศร้าใจ ไร้ความสุข เป็นระยะเสมอมา  
เหมือนกับผลไม้ที่ยังดิบก็อาจขมขื่น เปร้ียว และไร้รสชาติแห่งความหอมหวาน 
เป็นต้น

ส่วนคนสกุ กค็อืคนทีม่ลีกัษณะตรงกนัข้ามกบัคนดิบ คอื มกีารกระท�า การพดู  
และความคิด ที่บริบูรณ์ด้วยศีลธรรมและจริยธรรมที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา 
การกระท�าก็ดี การพูดหรือความคิดใดๆ ก็ดี มักประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ และ
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ปัญญา อันเป็นรากเหง้าของกุศลหรือคุณงามความดี ๓ อย่าง คือ ไม่โลภ ไม่โกรธ 
ไม่หลง

เพราะฉะนั้น ผลแห่งการกระท�า การพูด และความคิดของคนสุก จึงท�าให้
คนรอบข้างหรือคนที่ประสบพบเห็นมีความสุข ได้รับความสบายใจ ไร้ความทุกข์ 
มีแต่ความสุขและเบิกบานใจเสมอมา เหมือนกับผลไม้ที่สุกแล้วย่อมหอม หวาน 
กลมกล่อม เมื่อรับประทานแล้วย่อมได้รับผลคือความอิ่ม เป็นสุข และสบายใจ 
ในที่สุด

เมื่อบวชได้ ๑ พรรษา จึงได้สึกออกมา
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เข้ากรุงมุ่งหางานท�า

ต่อมาได้มโีอกาสเดนิทางไปท�างานทีก่รุงเทพฯ สมัยน้ัน (ปลายสมยัรัชกาลที ่๖)  
ในกรุงเทพฯ มทีัง้รถไฟและรถราง ส่วนรถเมล์ รถยนต์ กพ็อจะมวีิง่ให้เหน็ตามถนน
ไม่มาก ผู้คนและบ้านเมืองหนาแน่นบ้างก็ในเขตพระนคร นอกนั้นมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้น 
ท่านท�างานเป็นลูกจ้างท�านาแถวๆ หนองจอก เห็นว่าคงจะไม่เจริญก้าวหน้า จึงได้
เดินทางกลับอีสาน ส่วนตามหัวเมืองภาคอีสานรถยนต์ยังไม่ค่อยมี จะมีก็แต่รถไฟ 
กรุงเทพฯ-อบุลราชธานี ยงัเป็นรถจักรไอน�า้อยู ่วิง่ไปถงึไหนน�า้หมด ฟืนหมด กต้็อง 
จอดเตมิน�า้ เตมิฟืน การเดนิทางไปกรงุเทพฯ ถ้าไม่ข้ึนรถไฟกต้็องเดนิด้วยเท้าทัง้น้ัน  
การเดินทางไกลต้องมีหมู่มีเพื่อน เพราะข้างทางมีแต่ป่าแต่เขา มีสัตว์ป่าดุร้าย เช่น 
เสือ หมี ช้างป่า ชุกชุมมาก

หลวงปู่ได้เคยเล่าประสบการณ์ในการเดินทางให้ฟังว่า แถวอ�าเภอปากช่อง
ปัจจุบันนี้ สมัยนั้นเพิ่งจะมีหมู่บ้านคน ๓-๔ หลังคาเรือนเอง ครั้งหนึ่งเดินทางไปถึง
ดงพญาเย็น สมยัก่อนเรียกดงพญาไฟ ถงึแถบเทอืกเขาใหญ่ พลบค�า่พอด ีได้หยดุพกั 
ค้างคนืกลางทางในป่า ก่อนนอนกส็มุไฟกองใหญ่ไว้เพือ่ให้เกดิความอบอุน่แก่คนและ
สตัว์ด้วย เพือ่ป้องกันอนัตรายจากสตัว์ร้ายด้วย ต่างคนต่างกน็อนข้างกองไฟน่ันแหละ

ตกกลางดึก ทุกคนที่ก�าลังหลับปานตายเพราะเหน็ดเหน่ือยทั้งวันจากการ 
เดนิทางไกล กต้็องตกใจตืน่เมือ่ได้ยนิเสยีงร้องสดุเสยีง เป็นเสยีงร้องของหมาชาวบ้าน 
ที่ตามมากับคณะเดินทางน่ันเอง พร้อมกับได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งหนีหายเข้าไปในป่า  
“เสอืมนัมาคาบเอาหมาไปกนิ พากนัถอืคบไฟไล่กวดกไ็ม่ทนั มันไม่ยอมปล่อย ตืน่เช้ามา 
ตามหาดู เห็นแต่ซากหัวของมัน” ท่านเล่า
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สู้ชีวิตฆราวาส

พออายุได้ ๒๓ ปี ได้แต่งงานกับนางสาวจันดี สายเสมา คนบ้านแดงหม้อ 
ต�าบลแดงหม้อ อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้นมีครอบครัวแล้ว นิสัยของ
ท่านได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก คือจากที่ไม่ค่อยได้ช่วยงานการทางบ้าน ก็กลับเป็น 
คนขยนัหมัน่เพยีรท�าการงาน มมุานะอดทน สร้างเน้ือสร้างตวั ลงท�านาตัง้แต่ตะวนัยงั 
ไม่ขึน้ จนกระทัง่ถงึเยน็ ก่อนจะกลบับ้านกห็าปลา หากบ เพือ่มาท�าเป็นอาหารเลีย้งดู 
ครอบครัว ความสามารถพเิศษของท่าน คอืเป็นหมอรักษาโรคได้หลายอย่าง เช่น โรค
ปวดท้อง เป็นต้น โดยใช้ยาสมุนไพร ต�ารายากลางบ้านแผนโบราณ โรคกระดูกแตก  
แขนหักขาหัก โดยท่านเสกเป่าด้วยคาถา หรือท�าน�้ามนต์รดให้ โรคนั้นก็หาย แม้แต่
วัวควายขาหัก ท่านก็ต่อให้ได้

อยู่กินกันมา ๒๑ ปี ไม่มีบุตรสืบสกุล ท่านก็เลยไปขอบุตรของญาติมาเป็น 
บุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมคนแรกชื่อ บุญปราง อยู่ได้ไม่นานก็ตายจากไป ต่อมา
จึงได้ไปขอลกูของญาตอิกีคนมาเป็นบตุรบญุธรรม เป็นหญงิ ชือ่ว่า หนูพาน ปัจจุบนั
อายุ ๖๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๕) แต่งงานและมคีรอบครัวอยูบ้่านกดุกะเสยีน ต�าบลเขือ่งใน 
อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

บ้านกุดกะเสียน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าชี อยู่ทางทิศเหนือแม่น�้ามูลประมาณ ๒๐ 
กิโลเมตร ชาวบ้านแถบน้ันนอกจากท�านาแล้ว บางคร้ังก็ได้ประกอบอาชีพค้าขาย
ทางเรือ เรือแต่ก่อนยังเป็นแบบโบราณเรียกกันว่า “เรือโซ่แกว” มีฝีพายทั้งข้างหน้า
ข้างหลัง ประมาณ ๘-๙ คน สินค้าที่น�าไปขายในสมัยนั้นก็คือ ข้าวสาร เกลือ ไต้  
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สย้ีอมผ้า เป็นต้น บรรทกุใส่เตม็ล�าเรือล่องไปขายตามล�าน�า้ชไีปถงึล�าน�า้มลู ล่องไปขาย 
ถงึตวัเมืองอบุลราชธานี และเร่ือยไปถงึอ�าเภอพบิลูมังสาหารก็ม ีเมือ่ขายของหมดแล้ว 
ก็เลือกซื้อหาสินค้า เคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นหรือขาดแคลนน�ากลับมาขายอีก  
สมัยน้ันชาวบ้านมักตั้งถิ่นฐานภูมิล�าเนาอยู่ใกล้กับแม่น�้า ล่องเรือไปถึงหมู่บ้านไหน 
ต�าบลใด ก็หยุดขายสินค้าที่นั่นไปเรื่อยๆ
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เกือบไม่รอด

ประสบการณ์ในการค้าขายทางเรือที่หลวงปู่เล่าให้ฟัง ก็น่าจะเป็นคติเตือนใจ
เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือผู้อ่านอยู่ไม่น้อย

เม่ือพดูถึง “แขนศอกผี” พ่อค้าทางเรือ หรือผู้คนทีต้่องล่องเรือผ่านไปมาระหว่าง 
แม่น�้าชีกับแม่น�้ามูลต่างก็รู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นบริเวณคุ้งน�้าที่แม่น�้าทั้งสองสาย 
ไหลมาบรรจบกนั ลกัษณะหกัเหมอืนข้อศอก มเีกาะแก่งอยู่ ชาวบ้านเรียก “แขนศอกผี”  
กเ็พราะว่าบริเวณคุง้น�า้น้ีเคยมซีากศพคนลอยมาตดิอยู่ หรือมคีนจมน�า้ตายทีบ่ริเวณน้ี

มีอยู่คร้ังหน่ึง เป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจหลวงปู่มากไม่รู้ลืม ท่านกับคณะเกือบ  
๒๐ คน พร้อมกับเรือโซ่แกว ๒ ล�า บรรทุกสินค้าล่องไปขายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา 
หลวงปู่นั่งเรือล�าแรก แต่นั่งเป็นฝีพายอยู่คนท้ายสุด ต่างคนต่างก็ช่วยกันพายเรือไป
เรื่อยๆ พอมาถึง “แขนศอกผี” เผอิญหมวกบนหัวพลัดตกหล่นลงไปในน�้า เอามือ
ฉวยไว้ก็ไม่ทัน ด้วยความเสียดายหมวกใบเดียวแท้ๆ ท่านว่าไม่ได้คิดหน้าคิดหลัง  
กระโดดลงเอาหมวกในน�า้ เพือ่นๆ ทีพ่ายเรืออยูก่ไ็ม่รู้ ต่างกพ็ายเรือไปเร่ือย ชัว่พริบตา 
เดยีวเท่าน้ัน ยงัไม่ทนัร้องเรียกให้เพือ่นๆ ช่วย เรือกล็บัตาไปแล้ว เพราะเป็นบรเิวณที่
แม่น�า้หกัเหมอืนข้อศอก กระแสน�า้กไ็หลเชีย่ว ท่านแม้จะยงัหนุ่มแน่นกต็าม การลอยน�า้ 
ทั้งมีเสื้อผ้าสวมอยู่ ลอยคอผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ได้ไม่นานท่านก็หมดแรง

“สดุสิน้กนัทชีวีติน้ี อนิจจา เราจะต้องมาจมน�า้ตายหมดราค�า่ราคาแค่น้ีเชียวหรือ  
เพราะความเสียดายหมวกใบเดียวแท้ๆ”
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เม่ือหมดอาลยัตายอยาก หมดทีพ่ึง่แล้วเช่นน้ัน ท่านกเ็ลยตัง้จิตอธษิฐานถงึบญุญา- 
บารมทีีเ่คยได้สัง่สมอบรมมา คณุพระศรีรัตนตรัย คณุบดิามารดา คณุครูบาอาจารย์ 
ขอได้ช่วยลูกหลานให้พ้นจากความตายครั้งนี้ด้วยเถิด

ขณะเกือบจะจมน�้าตายอยู่แล้ว น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก พอท่านอธิษฐานจบลง 
ความรู้สึกก็เหมือนกับว่ามีกอหนามหนามาดุนร่างท่านให้ลอยข้ึนมาได้สูดอากาศ
หายใจเต็มท้อง ก็พอดีเรือล�าหลังผ่านมาถึงช่วยชีวิตของท่านไว้ได้ทันเวลา

น่ีแหละ ท่านถงึว่าผู้ทีม่บีารมเีตม็เป่ียมแล้ว ถงึจะตกน�า้กไ็ม่ไหล ตกไฟกไ็ม่ไหม้ 
เหมือนในครั้งพุทธกาล ก็มีพระสาวกหลายๆ องค์เป็นตัวอย่าง เช่น พระพากุลเถระ 
เป็นลูกเศรษฐี คร้ังท่านเป็นทารกอยู่ พี่เลี้ยงนางนมน�าไปอาบน�้าในแม่น�้าคงคา  
ถูกปลาใหญ่ฮุบกลืนกินเข้าไปอยู่ในท้องปลาก็ยังไม่ตาย

หลงัจากทีท่่านได้ประสบเหตกุารณ์ทีแ่ทบจะเอาชีวติไม่รอดในคร้ังน้ันแล้ว ท�าให้ 
ท่านเกดิสลดสงัเวชใจยิง่นัก คดิย้อนหน้าย้อนหลงัถงึความไม่เทีย่งแท้แน่นอนของชวีติ  
คนเราเกิดมาไม่อยากแก่ เจ็บ ตาย อยากมีชีวิตยั่งยืนถาวรชั่วนิจนิรันดร ในขณะ
เดียวกันเราก็ต้องตายไป ทิ้งลูกทิ้งเมียที่รักไว้ไปแต่ตัวผู้เดียว ตายแล้วไม่เห็นใคร
หาบเอาเงินเอาทองไปได้ซักสตางค์ จะติดตัวเราไปได้ก็แต่ความชั่วความดีบุญกุศล
เท่าน้ัน สิง่เหล่าน้ีกมี็ให้เหน็อยูท่กุเมือ่เชือ่วนั ไม่เป็นเขากต้็องเป็นเรา คงต้องถงึคราว
เข้าสักวันหนึ่งจนได้

ไม่เฉพาะแต่อาชีพค้าขายทางเรือเท่านั้น ท่านยังหาซื้อวัวควายแล้วต้อนไปขาย 
ทีเ่ขมรต�า่ (ประเทศกมัพชูา ภาษาอสีานเรียกว่า เขมรต�า่) อกีด้วย ท่านพยายามลงทนุ 
ลงแรงสร้างฐานะให้แก่ครอบครัวด้วยความมุมานะพากเพียรพยายาม หนักเอา 
เบาสู้เสมอมา อาชีพไหนที่เขาว่ารายได้ดี มีรายได้เป็นกอบเป็นก�า แม้จะเสี่ยงบ้าง 
กไ็ม่หวัน่ ท่านเป็นผู้ทีรั่กษาความเป็นธรรมให้แก่หมู่คณะทีท่�ามาค้าขายร่วมกนัเสมอมา  
ในละแวกบ้านน้ัน ครอบครัวท่านกถ็อืได้ว่าเป็นครอบครัวทีพ่อมอียู่มีกนิครอบครัวหน่ึง 
ทีเดียว
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ออกบวชครั้งที่ ๒

สาเหตทุีท่�าให้ออกบวชอกีเป็นคร้ังทีส่องน้ัน ท่านกเ็คยเล่าว่า มคีรอบครัวอยูก่นิ 
กันมาก็นานปีแล้ว แต่ไม่มีลูกด้วยกันสักคนเลย จะมีก็แต่ลูกบุญธรรมเท่าน้ัน 
พยายามประกอบอาชพีทกุอย่างทีพ่อจะท�าได้ ท�ามาค้าขาย ท�านาท�าสวน มอียูว่นัหน่ึง 
ได้เอาควายลากเกวียน ขับเกวียนไปนา (ทางภาคอีสานบางแห่งก็นิยมใช้ควาย 
ลากเกวียน) คนที่มีธรรมะภายในใจ เห็นอะไรคิดอะไรมักจะคิดเป็นอรรถเป็นธรรม 
เป็นคติเตือนใจเสมอ ขณะที่ขับเกวียนไปตามทางอยู่น้ัน มองเห็นสภาพของควาย 
ทีต้่องมาทนทกุข์ทรมาน ต้องลากล้อ ลากเกวยีน ลากแอก ลากไถ ต้องยอมให้มนุษย์ 
ใช้การใช้งานต่างๆ นานา ท�าให้เกดิความรู้สกึสงสารควายมาก คดิไปคดิมาก็ยิง่สงสาร 
แต่ก็คิดว่าคงเป็นเพราะทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างก็ต้องเกิดมาใช้กรรมกระมัง

ก�าลังคิดอยู่เช่นน้ัน ก็เห็นชายทุคตเข็ญใจเดินผ่านมาคนหน่ึง ท่าทางอิดโรย 
ผ่ายผอม นุ่งผ้าเก่าๆ ซอมซ่อ ก็ยิ่งทวีความสงสารชายผู้นั้นเป็นก�าลัง พลางคิดถึง 
เรื่องพระเวสสันดรที่ท่านสามารถสละให้ทานทรัพย์สินเงินทอง ช้างม้า ตลอดถึงบุตร 
ภรรยาได้ ก็เพราะความเมตตาสงสารผู้อืน่มากๆ อยากให้เขาพ้นจากความทกุข์อย่างน้ี 
นี่เอง

คดิได้ดงัน้ัน จึงตดัสนิใจยกควายและเกวยีนให้ชายคนน้ันไป ตวัเองเดนิตวัเปล่า 
กลับบ้านด้วยความปีติยินดี มีความสุขเบิกบานใจตลอดทาง อาจจะเป็นช่วงชีวิต 
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ของท่านในระยะน้ีที่หลวงปู่เคยเล่าว่าเร่ืองจิตสงบเป็นสมาธิน้ัน ท่านสามารถท�าได้
ตั้งแต่ครั้งเป็นฆราวาสแล้ว เคยเข้าวัดภาวนาอยู่เป็นนิจมิได้ขาด คงเป็นเพราะเหตุนี้ 
กระมังจึงท�าให้ท่านครุ่นคิดถึงเร่ืองการออกบวชอีกคร้ังแล้วคร้ังเล่า เมื่อเดินกลับ 
ถึงบ้าน ครั้นนางจันดีถามทราบเรื่องราวแล้ว แทนที่จะคัดค้านหรือต่อว่า กลับกลาย
เป็นยินดีปรีดาอนุโมทนาด้วย ก็จึงได้ปรึกษาถึงเรื่องที่จะออกบวชด้วยกันทั้งสองคน
กับภรรยา

หลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปท�างานที่กรุงเทพฯ ส่วนนางจันดีภรรยาของท่าน
ได้ออกบวชเป็นชีไปก่อนแล้ว และได้เดินทางไปอยู่กับญาติพี่น้องที่เมืองเวียงจันทน์ 
ประเทศลาว พอท่านกลับมาจากท�างานที่กรุงเทพฯ ทราบว่าภรรยาบวชแล้ว จึงได้
มอบสมบตัทิรัพย์สนิเงินทองทัง้หมดให้แก่นางหนูพาน ผู้เป็นลกูบญุธรรม ซึง่แต่งงาน 
มีครอบครัวแล้ว

ส่วนท่านเองขณะนั้นอายุได้ ๔๓ ปี ได้เข้าอุปสมบทอีกครั้งในคณะมหานิกาย
เช่นเดิม ที่วัดคูขาด บ้านศรีสุข ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีพระครูศรี- 
สตุตาภรณ์ (ตือ๋) เป็นพระอปัุชฌาย์ ส่วนพระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ 
ไม่ปรากฏ หลงัจากบวชแล้วได้จ�าพรรษาทีว่ดัคขูาด บ้านศรีสขุ อ.เข่ืองใน จ.อบุลราชธานี

ได้มีโอกาสเดินทางไปศกึษานักธรรมและภาษาบาล ีเรียนมลู เรียนสนธิ ์(คมัภร์ี
บาลีไวยากรณ์ อันได้แก่ คัมภีร์มูลกัจจายนะ ปทรูปสิทธิ และสนธิปกรณ์ เป็นต้น) 
อกัษรขอม อักษรไทย อกัษรไทยน้อยหรืออกัษรธรรม (ตวัหนังสอืคล้ายกนักับอกัษร
ขอม) ในตัวเมืองอุบลราชธานี เพราะสมัยนั้นการศึกษาด้านศาสนาจะมีก็เฉพาะใน
เมืองใหญ่ๆ เพราะหาพระที่เป็นครูสอนนักธรรมและบาลีได้ยากมากๆ

ต่อมาท่านได้พกัจ�าพรรษาทีว่ดัป่าท่าช ีบ้านกดุกะเสยีน ซึง่เป็นบ้านเกดิของท่าน  
เปน็วดัร้างทีต่ัง้อยูต่ิดฝ่ังแม่น�า้ช ีและได้เปน็ประธานสงฆ ์เพราะท่านเปน็ผู้ที่มพีรรษา
แก่กว่าเพื่อน ตอนนั้นบวชได้ ๕ พรรษาแล้ว มีพระจ�าพรรษาด้วยกัน ๓ รูป แม่ชี 
หรือแม่ขาว ๒ คน
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วัดน้ีเป็นวัดร้างตั้งแต่โบราณ จะสร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่ทราบได้ สภาพเป็น 
ดงหนาป่าทบึ มีซากโบสถ์เก่าก่อด้วยอฐิมอญก้อนใหญ่ๆ กองอยู ่ทีบ่ริเวณน้ีใครเข้าไป 
ยิงสัตว์ ตัดต้นไม้ไม่ได้เด็ดขาด เป็นที่ทราบกันดีว่าผีมันเฮี้ยนมาก ต้องมีอันเป็นไป 
ถงึขนาดล้มตายไปเลยกมี็ เมือ่ท่านพาพระเข้าไปอยู ่ผีมนัไม่อยากให้อยู ่มันกไ็ปรังแก
ชาวบ้านท�าให้เดือดร้อนต่างๆ นานา เข้าสิงชาวบ้านท�าให้ล้มตายกันวันละ ๒-๓ คน
ก็มี ที่หนักก็คือเข้าสิงชาวบ้านแล้วบอกว่า “หลวงพ่อผางเป็นปอบ”

เมือ่เปน็ดงันัน้ จะเปน็เพราะอบุายของคนผูไ้ม่ประสงค์ด ีอาจจะเปน็ผมีนัเฮีย้น
หรือว่าเป็นโรคปัจจุบนัทนัด่วนทีย่งัไม่สามารถพสิจูน์ได้ทีท่�าให้ผู้คนถงึกบัล้มตายเป็น
จ�านวนมาก ชาวบ้านสมยัน้ันส่วนมากกนั็บถอืผีอยูแ่ล้วกย็ิง่ไปกนัใหญ่ เม่ือเกดิความ 
เดอืดร้อน และเข้าใจผิดเช่นน้ัน จึงกล่าวหาว่าท่านเป็นพระเรียนวชิาไสยศาสตร์ มคีาถา 
อาคมเก่งกล้า เลีย้งผีเลีย้งปอบไว้ให้ไปรบกวนรังแกท�าร้ายชาวบ้าน เหตกุารณ์วุน่วาย
น่าเศร้าสลดหดหู่ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น ชาวบ้านได้รวมตัวกันขับไล่ท่านให้ออกจาก 
วัดน้ัน มหิน�าซ�า้ยงัขว้างปาทบุทิง้สิง่ของทีเ่ป็นของสงฆ์ พร้อมกบัจุดไฟเผากฏุอิกีด้วย  
เหตุการณ์คร้ังน้ีต้องเดือดร้อนถึงต�ารวจถึงนายอ�าเภอต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาท

ท่านเห็นว่าเป็นความเข้าใจผิดของชาวบ้าน ถ้าหากอธิบายไปก็จักยืดยาว  
ซ�้าชาวบ้านก็ก�าลังโกรธแค้นอย่างมาก คงไม่เข้าใจได้ง่ายๆ และจะเป็นการใส่เชื้อไฟ
เข้าไปอีก โอ้ น่าอนาถนักชีวิตมนุษย์ เกิดมาต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเพลิงกิเลส  
ทีเ่ผาไหม้อยู่ในหวัใจของตนเองแล้วยงัไม่แล้ว ยงัเทีย่วเอาเพลงิกิเลสน้ันไปเผาคนอืน่
ให้ได้รับความเดือดร้อนเข้าไปอกี เพลงิกเิลสเพลงิทกุข์มนักย็ิง่ลามไปกนัใหญ่ เม่ือแก้ 
ความหลงผิดของเขาไม่ได้แล้ว เรามาแก้ใจเจ้าของเราน้ีคงจะดีกว่า อยูไ่ด้กอ็ยู ่อยูไ่ม่ได้ 
กต้็องหนี มนักเ็ท่าน้ันเอง โบราณท่านว่า แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร มใิช่หรือ จึงตดัสนิใจ 
เก็บบริขารเดินมุ่งหน้าออกธุดงค์ไปเร่ือยๆ บางทีอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถบอกหรือแสดงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากเพลิงกิเลส
และกองทุกข์นี้ได้
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ประจวบกบัจังหวดัอบุลราชธานีหรือว่าจังหวดัอืน่ๆ ในแถบภาคอสีานในสมยัน้ัน  
เม่ือเอ่ยถึงพระสายปฏิบัติหรือพระธุดงคกรรมฐานแล้ว กิตติศัพท์ของหลวงปู่เสาร์ 
กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม พระอาจารย์มหาปิ่น 
ปญฺญาพโล เป็นต้นแล้ว ได้รับการกล่าวขวัญกันมากว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
เป็นทีเ่คารพศรัทธาเลือ่มใสของประชาชนทีส่นใจในการปฏิบตัใินด้านสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน สามารถสัง่สอนลกูศษิย์ลกูหาได้ถกูต้องแม่นย�าตรงตามหลกั
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้

หลวงปู่ผางท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติน่ังสมาธิภาวนาเป็นทุนเดิม 
อยูแ่ล้ว จึงได้มโีอกาสเข้าไปศกึษาอบรมกรรมฐานกบัหลวงปูเ่สาร์ ท่านพระอาจารย์สงิห์  
ท่านพระอาจารย์มหาป่ิน เป็นต้น ณ วดัป่าวารินช�าราบ หรือวดัแสนสขุ (วดัน้ีแต่ก่อน 
อยูห่่างจากตวัอ�าเภอประมาณ ๒ กโิลเมตร) ในตวัอ�าเภอวารินช�าราบ จ.อบุลราชธานี 
เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะออกปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังให้สมกับที่สละชีวิต
ฆราวาสออกบวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์ให้จงได้
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โอวาทธรรมของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

หลวงปูผ่างเล่าว่า เคยได้ไปฟังเทศน์หลวงปูเ่สาร์ทีว่ดัเกาะแก้ว อยูบ่นเกาะกลาง
แม่น�้ามูล อยู่เขตอ�าเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี วัดดอนธาตุวัดนี้สร้างอยู่บน 
เกาะกลางแม่น�้ามูล มีเน้ือที่ประมาณ ๑๐๐ กว่าไร่ เป็นวัดสุดท้ายที่หลวงปู่เสาร์ 
จ�าพรรษา พ.ศ. ๒๔๘๔ หลังจากออกพรรษาแล้ว หลวงปูเ่สาร์ได้เดนิธุดงค์ไปฝ่ังลาว 
ต่อไปยังหลี่ผี ติดเขตประเทศกัมพูชา และมามรณภาพที่วัดอ�ามาตย์ นครจ�าปาศักดิ์ 
ประเทศลาว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นตอนที่หลวงปู่ผาง
เป็นฆราวาสอยู่ แต่ยังจ�าฝังใจ

หลวงปู่เสาร์ถาม “มาท�าไมล่ะ”
โยมผาง “มาฟังเทศน์ครับ นิมนต์หลวงปู่เทศน์โปรดพวกกระผมด้วย”

หลวงปู่เสาร์ก็เลยเทศน์ให้ฟังสั้นๆ ว่า “เป็นนักปฏิบัติต้อง”
๑. อย่ากลัวความตาย
๒. อย่าเสียดายความมั่งมี
๓. กลัวผีให้เข้าหาผี (เข้าป่าช้า)
๔. กลัวไข้ป่าให้เข้าป่า (หาไข้มาลาเรีย)
๕. กลัวช้าง เสือ งู ให้เข้าป่าไปหา
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กิตติศัพท์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

เพราะได้ยนิกติตศิพัท์ชือ่เสยีงของหลวงปูม่ัน่มานานแล้วว่าท่านเป็นพระอรหนัต์ 
องค์ส�าคัญยิ่ง ท่านสามารถชี้บอกแนวทางเพื่อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ถูกต้อง
แม่นย�า จึงตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องไปให้ถงึ และมโีอกาสน่ังฟังโอวาทธรรมต่อหน้า 
ท่านให้จงได้

เมื่อตั้งใจอย่างแน่วแน่เช่นนั้นแล้ว จึงได้จัดเตรียมบริขารที่จ�าเป็นเริ่มออกเดิน 
ธุดงค์คนเดียว เดินจากจังหวัดอุบลราชธานี เลาะเลียบฝั่งแม่น�้าโขงข้ึนไปจังหวัด 
มกุดาหาร (สมัยน้ันยังเป็นอ�าเภอมุกดาหาร จังหวดันครพนม) เลยีบชายแดน ซึง่บางแห่ง 
ได้มีทหารห้ามท่านไว้ และบอกว่าทางฝ่ังประเทศลาวมทีหารตรวจตราอยู ่และค่อนข้าง 
เข้มงวดกวดขนัมาก หากข้ามไปเกรงว่าอาจจะไม่ปลอดภัยในชวีติได้ ไม่อยากให้ท่าน
ข้ามไปประเทศลาว

เม่ือท่านทราบดังน้ันก็เลยไม่ได้ข้ามไป แวะกราบนมัสการพระธาตุพนม  
เข้านครพนม ไปสกลนคร มีแต่เดินทั้งนั้น ค�่าไหนนอนนั่น ชีวิตนี้สละแล้วทุกอย่าง  
ลกูเมยี สมบตัพิสัถาน เรือกสวนไร่นา ทรัพย์สนิเงินทอง เมือ่สละทรัพย์สมบตัทิางโลก 
เช่นนี้แล้ว บวชเป็นพระก็ต้องแสวงหาสมบัติของพระ มีอะไรบ้างล่ะสมบัติของพระ 
สมบัติของพระที่แท้จริงก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ หลุดพ้น นี่แหละคือสมบัติ
ที่แท้จริงของศากยบุตรพุทธชิโนรส ลูกของพระพุทธเจ้า
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พบตรงไหนที่วิเวกสงบสงัดดีเหมาะแก่การภาวนา คือมีน�้าท่าอุดมสมบูรณ์ 
หมู่บ้านคนส�าหรับโคจรบิณฑบาตอยู่ไม่ห่างไกลนัก ก็พักปฏิบัติภาวนาที่นั่นสักระยะ
แล้วค่อยเดินทางต่อไป

การเดินทางสมัยน้ัน ไปไหนมาไหนส่วนมากเดินเท้าเปล่า ถ้าเดินทางไกล 
มสีมัภาระมากก็ต้องใช้ล้อใช้เกวยีน ถ้าผู้มีอนัจะกนิบ้างกมี็ม้าขีไ่ปไหนมาไหน สะดวก
และรวดเร็วกว่าอย่างอื่น ส่วนถนนหนทางที่สัญจรไปมาหาสู่กันสมัยนั้น มีแต่ทางล้อ
ทางเกวียนพอได้อาศัยเดินเท่านั้น

คนสมัยก่อนเวลาเดินทางไกล บางทีต้องข้ามดงหนาป่าลึกหรือเขาสูง สิ่งที่ขาด 
ไม่ได้นอกจากน�า้ดืม่ เสบยีงเดินทาง ไม้ขดีไฟ ต้องถอืมดีพร้าพกตดิตวัไปด้วย เพราะ 
บางทีมีสิ่งกีดขวางทางต้องได้ถางได้ฟัน หรือท�าเป็นเคร่ืองหมายไว้ข้างต้นไม้บ้าง  
นักเดนิป่าต้องเป็นคนช่างสงัเกต ทางไหนทางคนเดนิ ทางไหนทางสตัว์เดิน ทางคนเดนิ 
แม้จะเลือนไปบ้างแต่ก็มักจะมีเครื่องหมาย คือรอยบากรอยฟันที่ต้นไม้ที่คนมาก่อน
ได้ท�าเอาไว้ให้เป็นที่สังเกต อันน้ีส�าคัญมาก ต้องอาศัยเดินไปตามแถวตามทางที่ม ี
เคร่ืองหมายไว้ ถ้าไม่เช่นน้ันแล้วอาจจะเดนิวกไปวนมาเพราะหลงป่า หาทางออกไม่ได้ 
ก็เคยมีบ่อยๆ
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ทอดอาลัย ... ภาวนา ตายๆๆ สู้

หลวงปู่ผางก็เหมือนกัน ท่านว่าถึงภูพาน ภูซาง ภูตูม ดงแม่เผด

ตอนที่ท่านเดินทางถึงภูผาซาง ท่านเดินหลงทางอยู่กลางป่าหลายวัน ค�่าไหน
นอนนั่น ข้าวก็ไม่ได้ฉัน ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เหนื่อยก็เหนื่อยแต่กาย แต่ใจ 
ไม่เคยเหนื่อยหน่ายย่อท้อ ตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะไปแล้วต้องไปให้ถึง ท�าอะไรต้องท�าให้
ส�าเร็จ แม้จะยากล�าบากขนาดไหนก็ตาม ก็อาศัยแต่ฉันน�้าในกา ไม่ใช่ฉันจนอิ่ม คือ 
จิบเอาทลีะน้อยๆ อดอาหารหลายๆ วนักเ็คยอดมาแล้ว กลวัท�าไม ยิง่อดกย็ิง่ภาวนาดี  
จิตใจองอาจกล้าหาญ มีความเบิกบานอยู่ตลอดเวลา มันเพลิดมันเพลิน กระหยิ่ม 
ย้ิมย่อง เพราะมีความปีติสุขในธรรมเป็นเคร่ืองหล่อเลี้ยง พอหลายวันเข้าน�้าในกา 
ก็หมด

เอ้า น�้าหมดแล้วจะท�ายังไงดี เดินแวะขึ้นป่าลงหุบเขาตรงไหนที่คิดว่าพอจะมี
น�้าบ้าง น�้าสักหยดก็ไม่มี ล้าก็ล้า เหนื่อยก็เหนื่อย หิวน�้าก็หิว ฉันน�้าปัสสาวะตัวเอง
นี่แหละ ท่านจึงฉันน�้าปัสสาวะ ฉันไปฉันมาน�้าปัสสาวะก็ไม่มีให้ฉัน ร่างกายขาดน�้า 
ท่านต้องอดต้องทนทุกขเวทนาอย่างมาก ทั้งเหนื่อยทั้งเพลีย ไหนจะต้องแบกบาตร 
สะพายกลด ถอืกาเปล่าๆ ร่างกายยามน้ีถอืหรือแบกอะไรมนัช่างหนักไปหมด ตายแน่ๆ  
ตายอยูก่ลางป่าน้ีแน่ๆ เราทอดอาลยัตายอยาก ตายกต็าย จะตายทัง้ทกีอ็ย่าให้ร่างกาย
เน่าทิ้งเสียเปล่า ปักกลดนั่งภาวนากลางทางเสือทางช้างป่าผ่านนี่แหละ พลบค�่าเลือก
ได้ที่เหมาะๆ แห่งหนึ่ง จึงได้ปักกลดพักภาวนา
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ตกกลางดึกคืนเดือนหงายน้ันเอง ขณะท่านน่ังภาวนาอยู่ในกลด ไหว้พระ 
สวดมนต์แผ่เมตตาแล้ว จึงได้หวนคิดค�านึงร�าพึงพูดอยู่ในใจว่า “คราวนี้เป็นคราว
ที่เราจนตรอกจนมุมแล้ว หลงทางอยู่กลางป่ากลางดงคนเดียว ไม่มีใครมาช่วย  
คงต้องเอาชีวิตมาทิ้งกลางป่านี้แน่ๆ ได้ยินว่าในป่าเขามีเทวบุตรเทวดาอยู่มาก ท�าไม
ไม่เห็นมาช่วยบ้าง ไม่สงสารพระธุดงค์ผู้หลงทางหลงป่าบ้างหรือ บุญกุศลเราคงหมด
แค่นี้ เอาละตายก็ตาย คิดก็ตาย ไม่คิดก็ตาย คิดไปให้มากเรื่องท�าไม นั่งภาวนา 
สละตายที่ตรงนี้แหละ”

พอคิดได้ดังนั้นจึงได้ภาวนา ตายๆๆๆๆๆ ตั้งมรณานุสสติ ระลึกถึงความตาย
เป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้น จิตสงบแน่วลงตั้งมั่นเป็นสมาธิ ร่างกายหายหมด เหลือแต่ 
ผู้รู้สว่างไสวอยูอ่นัเดียว จิตสงบนานเท่าไหร่ไม่ได้ก�าหนด มารู้ตวัอกีทกีเ็ม่ือได้ยนิเสยีง
สัตว์ชนิดหนึ่งวิ่งกระโจนชนกลดดังโครมครามๆ ถึงสามครั้งสามหน ปานกลดจะพัง
ให้ได้ “แม่นอีหยังน้อ คือมาแฮงแท้ บ่แม่นกลดพังหมดละติ๊” (อะไรหนอ มาแรงแท้ 
ไม่ใช่กลดเราพงัหมดแล้วหรือ) ท่านไม่ได้สะดุง้ตกใจกลวัแต่อย่างใด จิตใจกลบัองอาจ 
กล้าหาญ

พอเปิดมุง้กลดออกมาด ูมองเหน็เสอืโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนยนืจังก้าจ้องหน้า 
มายังท่านเหมือนจะกินเลือดกินเน้ือห่างออกไป ๓-๔ วา ได้ถนัดชัดเจน เพราะ 
เป็นคืนเดือนเพ็ญ จึงคิดว่า “ดีล่ะ ไหนๆ ก็จะถึงที่ตายอยู่แล้ว จะตายทั้งทีร่างกายนี้
จะได้ไม่ต้องเน่าเปื่อยผุพังไปเสียเปล่า มีผู้มาเก็บซากศพให้ก็ดีแล้ว เราจะเดินเข้าไป
ให้เสือกินพร้อมทั้งบริขารนี่แหละ” คิดดังนั้นแล้วจึงเก็บบริขารทั้งหมด ได้เดินดุ่มๆ 
เข้าไปให้เสือกินโดยไม่สะทกสะท้านกับความตายแต่ประการใด

“ฮีบมากินมา เฮามาให้กินแล้ว กินให้หมดเด้อ อย่าให้เหลือซาก มันสิเหน่า
เหม็นถิ่มซื่อๆ” (รีบมากินสิ เรามาให้กินแล้ว กินให้หมดนะอย่าให้เหลือซาก มันจะ
เน่าเหม็นทิ้งเปล่าๆ) ทั้งพูดทั้งเดินเข้าไปหาเสือ แปลกแต่จริง พอมันเห็นท่านเดิน
เข้าไปหา กลบัถอยหลงักรูดๆ หนัหลงัให้แล้ววิง่ไปข้างหน้าหน่อยหน่ึง หนักลบัมาจ้อง
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มองท่านอีก ท่านก็เดินตามไปจะให้มันกินอีก เป็นอยู่อย่างนี้แล้วๆ เล่าๆ จนสว่าง  
เสอืตวัน้ันจึงตะกยุตะกายดนิและกระโจนเข้าป่าหนีไป “เอ้า สมิาส่งกนักะบ่บอก ถ้าบ่กนิ 
กะฟ่าวเข้าดงเข้าป่าไป เดี๋ยวนายพรานสิมาเห็น เขาจะยิงเอา ให้อยู่เป็นสุขๆ เด้อ” 
(อ้อ จะมาส่งกันก็ไม่บอก ถ้าไม่กินเราก็รีบหนีเข้าป่าไปเสีย เดี๋ยวนายพรานมาเห็น
เขาจะยิงเอา ให้อยู่เป็นสุขๆ เถิด) 

ท่านว่าที่ตรงนั้นเป็นไร่ของชาวบ้าน ข้างหน้าโน้นเป็นหมู่บ้านคน มีอยู่ ๒-๓ 
หลังคาเรือน พอได้เวลาท่านจึงได้เข้าไปบิณฑบาต
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ผจญฝูงควาย

ผ่านดงแม่เผด ก่อนจะถงึหมูบ้่านแห่งหน่ึง ตอนบ่ายๆ มคีวายฝูงใหญ่ประมาณ 
สีส่บิกว่าตวัก�าลงัเล่นปลกั นอนกลิง้เกลอืกไปมาอยูใ่นโคลนตมกลางทุง่ มนัเป็นควาย
ของชาวบ้าน เมื่อหมดฤดูท�านา เขาก็ปล่อยมันเข้าป่าเข้าดงไปหากินเอง สมัยก่อน 
ไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายล�าบากเหมือนสมัยนี้ ปล่อยไว้ตามป่าอย่างนั้นแหละ เพราะ
ไม่มีขโมย โจร เหมอืนทกุวนัน้ี พอถงึหน้าฤดทู�านา เจ้าของกไ็ปไล่ต้อนกลบัเอามาท�านา 
ลากแอกลากไถใส่คราด สาเหตุที่มันชอบเล่นปรักเล่นโคลนก็เพื่อป้องกันตัวเองจาก
ทาก เห็บ เหา ยุง ริ้น เหลือบ ที่ชอบมากัดกินเลือดมันนั่นเอง เพราะในดงในป่ามี 
สัตว์ที่เกาะกินเลือดวัวควาย หรือสัตว์อื่นชุกชุม โดยเฉพาะเหลือบนี่ ตัวมันคล้ายๆ  
แมลงวันป่า เกาะปุบ๊ดดูเลอืดป๊ับ โดนเกาะดูดเลอืดแต่ละตวัน่ีต้องสะดุง้โหยงเลยทเีดียว  
เจ็บมากเลย

ตวัทากน่ีก็อนัตราย ลกัษณะมันเหมือนปลงิเขม็ เลก็เท่าก้านไม้ขดี หรือใหญ่กว่า 
นิดหน่อย เวลามันกัดเรา ทั้งๆ ที่เราก็ระวังอย่างดีแล้ว ยังไม่รู้ว่ามันมาเกาะดูดเลือด 
เรากินตั้งแต่เมื่อไร มันชอบไต่เข้าไปกัดตามร่มผ้า ถ้าโดนกัดต้องรู้วิธีเอาออก ถ้าดึง 
มันออก เลือดเราจะไหลไม่หยุด อันนี้ให้ระวัง ต้องรู้วิธีแก้ คืออย่าเพิ่งดึงมันออก 
เอายาฉุนชุบน�้านิดหน่ึง แล้วบีบใส่ตัวมันให้โดนตรงที่มันกัด เม่ือมันเหม็นกลิ่น 
ยาฉุนก็จะหลุดออกไปเอง หรือถ้ามันกินเลือดจนท้องป่องอิ่มแล้วหลุดออกเอง อันนี้
ไม่เป็นไร รู้สึกคันนิดๆ เลือดก็หยุดไหล
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เหบ็น่ีกเ็หมอืนกนั นักเดนิป่าทัง้หลายต่างรู้กติตศิพัท์ของมนัด ีอนัตรายพอๆ กนั  
ผู้ที่โดนกัดต้องรู้วิธีเอาออก อย่าเพิ่งดึงออกทันที ถ้าลงว่ามันได้ฝังเขี้ยวดูดกินเลือด
เราแล้ว ถ้าไม่อิ่มจนท้องป่องแล้วเป็นไม่หลุด ถูกดึงออกก็ออกแต่ตัว ส่วนเขี้ยวของ 
มนัยังฝังตวัเราอยู ่ผู้ทีแ่พ้พษิของมนัจะออกตุม่เป่ือย ลามไปเรือ่ยๆ รักษาไม่หายง่ายๆ  
หรือถึงกับเป็นไข้ นี่เคยเห็นมาแล้ว ต้องเอายาหม่องนี่แหละทาตรงที่มันกัด แล้วมัน
จะหลุดออกเอง

ท่านก�าลงัเดนิลดัเลาะไปตามคนันา ห่างจากฝูงควายประมาณ ๓๐ เมตร ทนัใดน้ัน 
ท่านกต้็องหยดุชะงัก เมือ่มองเหน็ควายฝูงน้ันแสดงอาการฟืดฟาดๆ ขูพ่ระอาคันตกุะ
ผู้มาเยือน พร้อมกันลุกพรวดพราด ท่าทางไม่ประสงค์ดี สายตาของมันจ้องมองมา 
ยังท่าน แสดงอาการราวกับว่าเป็นศัตรูกันมานาน พร้อมกับวิ่งตะบึงตะบันเข้ามาหา  
เจอดเีข้าให้แล้วไหมล่ะ เราจะท�ายงัไงดี เอาล่ะ ตายเป็นตาย หนีไม่พ้นแล้วจะท�ายงัไง  
เราพึง่ใครไม่ได้แล้ว มแีต่คณุพระพทุธ คณุพระธรรม คณุพระอริยสงฆ์ เท่าน้ันแหละ 

เสี้ยววินาทีก่อนฝูงควายจะมาถึงตัวนั้น เมื่อตั้งสติได้ จึงก�าหนดแผ่เมตตาจิต
อย่างไม่มีประมาณ เจาะจงพุ่งเป้าไปที่ควายฝูงน้ันทันที อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน 
และกนัเลย จงอยูเ่ป็นสขุๆ ทกุเมือ่เถดิ อศัจรรย์ใจนัก โอ้ คณุพระรัตนตรัย คณุบดิา 
มารดา คณุครูบาอาจารย์ ควายทัง้ฝูงหยดุชะงักทนัท ีกริิยาอาการทีเ่ป็นศตัรูหรือดรุ้าย 
ก่อนหน้าน้ี กลบักลายท่าทางเป็นมติรเหมือนกบัว่าท่านเป็นเจ้าของมัน ท�าท่าทางสะบดัห ู
สะบัดหางเหมือนรู้จักกัน และได้เดินน�าหน้าหลวงปู่เข้าสู่หมู่บ้าน ท่านก็เดินตามหลัง
พวกมันไป เมื่อท่านเดินเข้าไปถึงในหมู่บ้าน ชาวบ้านต่างอัศจรรย์ใจมาก และได้เล่า
ให้ท่านฟังจึงได้รู้ว่าควายฝูงน้ีดุร้ายมาก เคยไล่ขวิดไล่ชนพระเณรมรณภาพมาแล้ว
หลายรูป แม้ท่านเดนิทางผ่านเลยไปสูห่มู่บ้านข้างหน้า ควายฝูงน้ีมนักย็งัเดนิน�าไปส่ง 
ถึงหมู่บ้านนั้นอีก มันก็น่าแปลกอยู่

และก็มีอยูค่ร้ังหน่ึงอกีเหมอืนกนั แต่คร้ังน้ีท่านเทีย่วธดุงค์อยูอ่บุลฯ ไปด้วยกนั 
กบัพระอกีสองรูป ไปถงึกลางทุง่ ไปเจอเอาววัฝูงใหญ่ พอมนัเหน็ผ้าเหลอืงๆ เท่าน้ันแหละ 
ได้เร่ืองเลย วิง่ไล่ขวดิพระทีไ่ปด้วย ผ้าเหลอืงปลวิว่อน บาตรกระเดน็ไปคนละทศิละทาง  
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สัญชาตญาณความกลัวตายก็ย่อมวิ่งเอาตัวรอดไว้ก่อนเป็นธรรมดา เห็นต้นไม้ปั๊บ 
ไม่รู้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้ตั้งแต่เมื่อไร แต่หลวงปู่เองกลับยืนนิ่งแผ่เมตตาให้พวกมัน  
จึงไม่เป็นอะไรเลย

ธรรมดาว่าวัวหรือควายมักจะไม่ค่อยถูกกันกับพระหรือสีผ้าเหลืองเท่าไรนัก
ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว แม้ในครั้งพุทธกาลก็เคยมี อย่างเช่นพระพาหิยทารุจีริยเถระ 
เป็นต้น ถูกวัวแม่ลูกอ่อนขวิดเอาจนถึงมรณภาพ ขณะที่ท่านก�าลังแสวงหาเศษผ้า 
ตามกองขยะเพื่อเอามาท�าเป็นสบงจีวรนุ่งห่ม ในประวัติของพระเถระเล่าว่า วัวตัวนี้
เคยเป็นคู่เวรคู่กรรมเข่นฆ่ากันมาแต่ชาติปางก่อนหลายภพหลายชาติ

คงเป็นเพราะว่าหลวงปูไ่ม่เคยมเีวรมกีรรมกบัพวกมนักระมงั จึงท�าให้มนัละพยศ 
จากร้ายกลายมาเป็นดีด้วย อกีอย่างหน่ึงพลงัจิตทีป่ระกอบด้วยเมตตาหาประมาณมิได้  
อนัน้ีส�าคญัมาก ท�าให้แคล้วคลาดปลอดภยัจากอปัุทวนัตรายทัง้หลายทัง้ปวงได้อย่าง 
น่าอศัจรรย์ แม้พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงตรัสแสดงประโยชน์หรืออานิสงส์ของการแผ่เมตตา 
ในเมตตานิสังสสูตรไว้ ๑๑ ประการ คือ

๑. หลับเป็นสุข
๒. ตื่นเป็นสุข
๓. ไม่ฝันร้าย
๔. เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย
๕. เป็นที่รักของเหล่าอมนุษย์ มีเทวดา เป็นต้น
๖. เทวดาย่อมรักษาคุ้มครอง
๗. ไฟ ยาพิษ ศาสตราอาวุธ ท�าอันตรายไม่ได้
๘. จิตย่อมเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็ว
๙. หน้าตาย่อมผ่องใส เบิกบาน
๑๐. ขณะจะตายย่อมมีสติ
๑๑. ถ้ายังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไป เมื่อตายย่อมเกิดในพรหมโลก
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ต่อมาท่านได้เดินธุดงค์ขึ้นภูตูม ท่านเล่าว่าภูเขาลูกนี้สูงมาก ขนาดฉันเช้าเสร็จ
เดินขึ้นยอดเขาเที่ยงวันจึงถึงยอด เม่ือถึงยอดเขามองลงมาข้างล่างเห็นเมฆปกคลุม 
ฝนตกฟ้าร้องเปร้ียงปร้างๆ อยูเ่ชงิเขาโน้น จึงมาคดิว่าฝนตกฟ้าร้องน้ีมนัเกดิอยูร่ะดับ
ก้อนเมฆข้างล่างนี่นา มันไม่ได้เกิดอยู่บนฟ้าดังที่คนทั้งหลายเข้าใจกัน
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พบหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

หลังจากกราบนมัสการองค์พระธาตุพนมแล้ว ก็ย่างเข้าเขตสกลนคร เดินทาง
เข้ากราบรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต ซึง่ขณะน้ันหลวงปูม่ัน่พ�านัก 
อยูท่ีเ่สนาสนะป่าบ้านนามน (ซึง่ช่วงน้ัน หลวงตาพระมหาบวั �าณสมปฺนฺโน กจ็�าพรรษา 
อยูท่ี่นัน่) เมือ่ได้โอกาสจงึได้เข้ากราบนมสัการรบัฟงัโอวาทธรรมจากหลวงปูม่ัน่ และ 
เกิดศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใส มีศรัทธามุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพาน 
แดนพ้นทุกข์

หลวงปู่มั่นได้กล่าวถามหลวงปู่ผางว่า “ญาพ่อมาอีหยัง เห็นว่าผู้เฒ่าผู้นี้โซบ้อ 
จังมา สมิาหาบงัสกุลุแม่นบ่ มนับ่ทนัได้บงั (สกุลุ) ดอก พระกรรมฐานน่ี ไปอยูพุ่น้ละไป”  
(หลวงพ่อมาท�าไมล่ะ เห็นว่าผู้เฒ่าผู้น้ีป่วยหรือจึงมา จะมาบังสุกุลหรือ ยังไม่ได ้
บังสุกุลหรอก พระกรรมฐานนี่ ไปอยู่ที่โน้นนะ ไป)

หลวงปูม่ั่นท่านได้ให้โอวาทธรรมหลายอย่างหลายประการ ท่านเทศน์ให้ฟังแต่ละค�า 
ล้วนจับใจทั้งนั้น เป็นอุบายธรรมให้ได้น�าไปคิดพินิจพิจารณาอยู่ตลอด เทศน์มีแต่ 
เน้ืออรรถเน้ือธรรม เร่ืองศลี สมาธ ิปัญญา วมิตุตหิลดุพ้น พระนิพพาน ผู้ฟังกฟั็งอย่าง 
ถึงใจสมกับที่ดั้นด้นเข้าไปหา

หลวงปู่ผางท่านก็มาคิดพินิจพิจารณาว่า “หลวงปู่มั่นแนะน�าให้ไปเที่ยวภาวนา
องค์เดยีว ไม่ต้องให้มีหมูพ่วกไปด้วย ไปกต้็องไปคนเดยีว อยูค่นเดยีว ตายคนเดยีว”  
ท่านพักอยู่กับหลวงปู่มั่นพอสมควรแล้ว ก็ได้กราบลาและเดินธุดงค์กลับลงมาถึง 
เมืองอุบลฯ 
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ญัตติใหม่เป็นธรรมยุติกนิกาย

เพื่อให้มีโอกาสได้อยู่ศึกษาอบรมข้อวัตรปฏิบัติ กิจวัตรต่างๆ และรับฟัง 
โอวาทธรรม ในส�านักครูบาอาจารย์อย่างเต็มที่ ต่อมาจึงได้ญัตติกรรมใหม่ ในคณะ 
ธรรมยุต เมื่ออายุได้ ๔๗ ปี ณ วัดบ้านโนนหรือวัดทุ่ง โดยมีพระครูพินิจศีลคุณ 
(พระมหาอ่อน เจ้าคณะอ�าเภอเขื่องใน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาทราย เป็น 
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาจันทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๔๙๑ แรม ๒ ค�่า เดือน ๗ ปีชวด ซึ่งเป็นการอุปสมบทเป็นครั้งที่ ๓ 
ของท่าน

ต่อมาภายหลัง อุปัชฌาย์ และอาจารย์ของท่านทั้ง ๓ รูปนั้น ได้ลาสิกขาจาก 
สมณเพศออกไปรับราชการ ท่านมหาอ่อนเข้ารับราชการเป็นสสัดเีรือนจ�า ท่านมหาจันทร์ 
เข้ารับราชการครู ก่อนเกษียณอายุราชการได้ย้ายมาสอนทีบ้่านกดุกะเสยีน ท่านมหาทราย 
เข้ารับราชการเป็นนายสถานีรถไฟที่กรุงเทพฯ
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พ.ศ. ๒๔๙๑ จ�าพรรษาที่วัดป่าศิลาเลข

หลังจากได้รับญัตติกรรมแล้ว ได้พักอยู่ที่วัดป่าศิลาเลข ในตัวอ�าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูสุนทรศีลพรต เป็นเจ้าอาวาส ได้จ�าพรรษาที่วัดป่า
ศลิาเลขน้ี ๑ พรรษา คืนหน่ึงท่านได้สมาธนิิมิตว่าได้ขีม้่าขาววิง่ไปทางจังหวดัขอนแก่น 
ในระหว่างทางมองเห็นสถานที่น่าร่ืนรมย์ยินดี ม้าขาวตัวน้ันพาท่านวิ่งเข้าเขตอ�าเภอ
มัญจาคีรี มาหยุดอยู่เชิงเขาลูกหน่ึงสูงตระหง่านขวางหน้าอยู่ มีหมู่ไม้เขียวขจีและ
สัตว์ป่านานาชนิดเยอะแยะเต็มไปหมด ในนิมิตน้ันท่านจ�าได้ว่าบริเวณน้ันมีรูน�้าซับ 
น�้าซึมไหลรินอยู่เป็นประจ�า เป็นต้นน�้าล�าธารด้วย 

หลังจากออกพรรษาแล้ว ได้ลาครูบาอาจารย์เพื่อออกธุดงค์ปฏิบัติภาวนาอย่าง
เอาจริงเอาจัง ท่านเดินธุดงค์ไปพักภาวนาตามป่าเขาหลายแห่ง
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พ.ศ. ๒๔๙๒ จ�าพรรษาที่วัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์

ปีต่อมาได้มาพักจ�าพรรษาที่วัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์ บ้านแท่น ต�าบลบ้านแท่น 
อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขณะจ�าพรรษาที่วัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์นั้น ท่านได้
สมาธินิมิตอีกคร้ังหน่ึงเหมือนกับคร้ังที่จ�าพรรษาที่วัดป่าศิลาเลข ท่านเลยมาคิดว่า 
คงจะเป็นสถานที่ที่จะได้ไปอยู่กระมัง
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พ.ศ. ๒๔๙๓ จ�าพรรษาที่วัดดูน ภูผาแดง

พอออกพรรษาแล้ว ท่านจึงได้เดินธุดงค์ไปทางอ�าเภอมัญจาคีรี พักอยู่บ้าน 
กุดกว้างระยะหน่ึง แล้วต่อไปบ้านแจ้งทับม้า พักที่ห้วยเกิ้งแล้ง ท่านอยู่แผ่เมตตา
โปรดชาวบ้านอยู่ที่นี่ ๒ คืน เผอิญว่าที่ท่านพักอยู่นั้นแห้งแล้งมาก หาน�้าท่าอาบดื่ม
ใช้สอยก็ไม่สะดวกไม่เหมาะส�าหรับพักภาวนา แล้วต่อมามีโยมบ้านโสกใหญ่ บ้าน
ดอนแก่นเฒ่า บ้านโสกน�้าขุ่น ได้พร้อมใจกันมานิมนต์ท่าน บอกว่า “หลวงพ่อครับ
นิมนต์ไปพกัภาวนาทีเ่ชงิเขาภผูาแดงดีกว่า เพราะทีน่ั่นม ี“น�ำ้ดนู” น�า้ท่าอดุมสมบรูณ์ 
อาบด่ืมใช้สอยได้อย่างสบาย ไม่ต้องหาน�า้ใช้สอยล�าบากเหมอืนทีน่ี่” ท่านทราบดงัน้ัน 
จึงรับนิมนต์ พอเดนิทางเข้าไปถงึเชงิเขาภผูาแดง จึงได้รู้ว่าทีต่รงน้ีแหละตรงกบัทีเ่หน็ 
ในนิมิตพอดี

“น�้าดูน” เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ตาน�้าผุด” ที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นบ่อ 
น�้าซับน�้าซึมที่ผุดขึ้นไหลรินอยู่ตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งก�าเนิดของต้นน�้าล�าธาร 
ทีต่รงน้ีเป็นทีร่�า่ลอืในหมู่ชาวบ้านแถบน้ันว่า มผีีภมูเิจ้าทีแ่รง เฮีย้นมาก ถ้าใครมาท�าอะไร 
ไม่ดีที่นี่ เป็นต้องมีอันเป็นไปทุกราย อีกอย่างได้ยินมาว่า มีปลาไหลเผือกตัวใหญ่ 
อาศัยอยู่ในรูน�้าน้ันด้วย ชาวบ้านต่างพากันเข็ดขยาดเมื่อก้าวเข้ามาใกล้ที่บริเวณน้ี 
ใกล้ๆ น�า้ดนูน้ันมีศาลเจ้าปูต่ัง้อยู่ ชาวบ้านได้ท�าพธิเีซ่นบวงสรวงกนัอยูเ่ป็นประจ�าทกุปี

ที่เทือกเขาบริเวณน้ียังเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มาก ยังเป็นดงช้างดงเสืออยู่  
สัตว์ป่าต่างๆ เยอะแยะไปหมด พวกเก้ง กวาง หมูป่า ลิงค่างบ่างชะนี ยังมีให้เห็น
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อยู่ทั่วไป ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ช่วงที่หลวงปู่มาอยู่แล้ว บางคร้ังมีช้างป่าเป็นโขลง  
มาเทีย่วหากนิทีบ่ริเวณน�า้ดูนน้ี ขณะก�าลงัยนืกนิน�า้อยูข้่างๆ ร่องน�า้ กเ็กดิจมลงๆ ไป
ในหล่มโคลน ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลงๆ เพราะช้างตัวใหญ่น�้าหนักมาก ต่างตัวก็ต่างชุลมุน
วุ่นวายช่วยกันดึงช้างตัวนั้นขึ้นจากหล่ม เมื่อดึงขึ้นไม่ไหว ตัวหัวหน้าโขลงฉลาดมาก 
พาหมู่ช้างหามขอนไม้หลายๆ อันมาพาดลงไปช่วยเพื่อนขึ้นจากหล่มจนได้

ท่านพักปฏิบัติภาวนาอยู่ใกล้ๆ น�้าดูน สรงน�้าเสร็จก็เดินจงกรมจนเหน่ือย  
จึงได้เข้ากลด กราบพระ ท�าวตัรสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่สรรพสตัว์ทัง้หลายทัว่โลกธาตุ  
สีห้่าทุม่แล้วจึงได้พกัหลบันอน ตืน่ตสีามลกุข้ึนกราบพระ ท�าวตัรสวดมนต์ แผ่เมตตา
แล้วจึงภาวนาต่อไป บางทก็ีลกุออกมาเดนิจงกรมจนสว่าง จึงได้เตรียมตวัเข้าหมูบ้่าน
บิณฑบาตมาฉัน ท�าอยู่อย่างนี้เป็นประจ�า จิตได้รับความสงบเป็นสมาธิดีมาก เพราะ
เป็นทีส่งบสงัดปราศจากผู้คนเข้ามารบกวน อยูต่วัคนเดยีว จิตมีความสงบตัง้มัน่เป็น
สมาธิ ในโลกนี้ใครจะมีความสุขเท่าเรา พระพุทธเจ้าท่านจึงว่า “นตฺถิ สนฺติปร� สุข�” 
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
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ผจญงูใหญ่

หลงัจากพกัอยูข้่างน�า้ดนูได้ ๗ วนัแล้ว ท่านจึงได้ย้ายไปพกัทีแ่ห่งใหม่ ได้ทีเ่หมาะ 
ใต้พุม่ไม้หนา มพีลาญหนิใหญ่อยูใ่ต้ต้นไม้น้ัน (ปัจจุบนัอยูบ่ริเวณหน้าอโุบสถวดัดนู)  
ปักกลดปฏิบัติภาวนาที่นี่ คืนแรกก็ปกติ เงียบไม่มีอะไร ตกคืนที่สอง ตอนเย็นขณะ
เดินจงกรมอยู่ สังเกตเห็นว่ามันช่างเงียบผิดปกติเสียจริงๆ

ท่านตัง้ท่าระวงั ขณะต่อมาท่านกต้็องขนลกุไปทัง้ตวั เมือ่ได้ยนิเสยีงดงัฮอกๆๆ 
ท่านว่าเหน็งูใหญ่ตวัเท่าต้นขาก�าลงัเลือ้ยเข้าไปในรูหนิซึง่อยูใ่กล้ๆ กบัทีท่่านพกัน่ันเอง 
เจอเจ้าถิ่นเข้าให้แล้วไหมล่ะ หรือว่าเราปักกลดขวางทางเข้าออกหากินของเขา ก็ไป
ขวางทางน่ีนะ ถกูทีดี่แล้ว ตดัสนิใจดัน้ด้นมาถงึน่ีแล้ว ต้องลองกนัสกัตัง้ให้รู้ด�ารู้แดง 
ไปเลย ท่านก็ยิ่งเร่งตั้งใจภาวนา

พอตกคืนที่สาม ก�าลังเดินจงกรมอยู่ก็ได้ยินเสียงผิดปกติอีก ต้องเป็นเสียงงู 
ตัวเมื่อวานนี้แน่ๆ เสียงใบไม้กับพลาญหินเสียดสีกันดังวี๊ดๆ วื๊ดๆๆ ฮอกๆๆๆ ใกล้
เข้ามาๆ เหมอืนกบัรู้ตวัว่าอะไรจะเกดิขึน้ จึงได้น่ังลงข้างกลด น่ังน่ิงระงับความตืน่เต้น 
ไว้ได้ ก�าหนดถามใจตัวเองดูว่า “กลัวงูใหญ่ตัวนี้หรือไม่” ใจตอบตัวเองว่า “ไม่กลัว” 
จึงได้ก�าหนดแผ่เมตตาจิตให้มัน “จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด”

ขณะงูใหญ่เลือ้ยมาอยู่ตรงหน้าท่าน อ้าปากกว้าง แลบลิน้แผลบ็ๆๆ ท�าท่าเหมอืน
จะกนิท่านเป็นอาหารอยูน้ั่น ท่านจึงพดูกบัมนัว่า “ถ้าจะกนิเรา ต้องกนิให้หมดทัง้บริขาร  
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กลด บาตร จีวร ต้องกินเข้าไปให้หมด อย่าให้เหลือ เรายอมตายแล้ว สละหมดแล้ว 
ทกุอย่างแม้ชวิีต” ขณะน้ันจิตของท่านตัง้มัน่แน่นเหมอืนหนิ มสีตอิยูก่บัตวัตลอดเวลา 
แนบมือเข้ากับล�าตัว ชิดเท้าเข้ากัน นอนเหยียดยาวเพื่อให้งูกิน

งูตัวน้ันมันคงหิวจัดกระมัง อดอาหารมานานหลายวัน คงหาสัตว์อื่นกินเป็น
อาหารไม่ได้แล้ว มันจึงมาหากินคน ท่านว่ามันเร่ิมขยอกกลืนกินท่านเข้าไปในปาก 
ของมันเรือ่ยๆๆ มนักลนืกนิตวัเราเข้าไปถงึไหน เย้นเยน็ เยน็ยะเยอืกไปถงึน่ัน ขณะที ่
หลวงปูอ่ยู่ในปากของงูใหญ่น้ัน ท่านกก็�าหนดภาวนาวางความตาย ตายๆๆๆๆ จนหมด 
ความกลัวตาย เมื่อจิตใจทอดอาลัยเสียดายในชีวิตได้แล้ว จิตก็รวมวูบเข้าเป็นสมาธิ  
ผู้รู้กเ็ป็นอนัหน่ึงต่างหาก กายเวทนาก็เป็นอนัหน่ึงต่างหาก สตติามดูรู้หมด เป็นอย่างน้ัน 
อยูน่าน เม่ือจิตถอนออกมาแล้ว ไม่มีความโกรธหรือผูกอาฆาตพยาบาทมนัเลย มแีต่
ความองอาจกล้าหาญ ไม่สะทกสะท้าน ก�าหนดจติแผ่เมตตาให้ และภาวนาก�าหนดดู
มนัอยูอ่ย่างน้ัน มนัขยอกตวัท่านเข้าไปในท้อง เข้าไปช้าๆๆ จนกระทัง่ถงึล�าคอหลวงปู่  
แล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้น ไม่กินต่อ

ท่านก็เลยพดูกบัมันว่า “หยงัจังบ่กนิให้หมดทัง้โตล่ะ ถ้ากนิบ่หมด เฮาสเิอาศอก
ถองพงุเอาเด๊ะ” (ท�าไมไม่กนิให้หมดทัง้ตวัล่ะ ถ้ากนิไม่หมด เราจะเอาศอกกระทุง้เอานะ)  
ว่าแล้วท่านก็เอาศอกกระทุ้งมันเบาๆ จากน้ันมันก็เร่ิมคาย ขยอกล�าตัวท่านออกมา 
จากปากของมัน แล้วมนัก็เลื้อยถอยออกห่างไปนดิหนึง่ แล้วก็ชคูอยกหัวขึ้นลงๆ อยู่
สามคร้ัง เหมือนว่ากราบขอขมาลาโทษ ขออโหสกิรรมทีไ่ด้ล่วงเกนิท่าน แล้วมนักเ็ลือ้ย 
เข้ารูไป นับจากน้ันมา ท่านว่าไม่เคยเห็นงูตัวน้ันปรากฏตัวให้เห็นอีกเลย ท่านว่า 
มันเริ่มกินท่านตั้งแต่ ๓ ทุ่ม จนกระทั่งถึงตี ๕ จึงได้คายท่านออกจากปาก สบง จีวร 
ที่ท่านนุ่งห่มอยู่น้ันเปียกปอนหมดเลย (ปัจจุบันที่ตรงน้ี ลูกศิษย์ได้ปั้นรูปงูใหญ่ไว้
เป็นอนุสรณ์) เช้ามาท่านเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน

ชาวบ้านถาม “ท�าไมหลวงพ่อจึงห่มจีวรเปียกมาบณิฑบาตล่ะ” ท่านว่า “เม่ือคืนน้ี 
สูก้บัเขาทัง้คนื” ท่านเลยเล่าเหตกุารณ์ทีไ่ด้ประสบเมือ่คนืน้ีให้ชาวบ้านฟัง เมือ่ชาวบ้าน 
ได้ฟังดังนั้นต่างก็อัศจรรย์ยิ่งนัก ยิ่งเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่มากขึ้น ต่อมา
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ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันมาสร้างกระต๊อบให้หลังเล็กๆ พอได้หลบแดดหลบฝน มุงด้วย
หญ้าคา ปูฟาก กั้นข้างฝาด้วยแถบใบตองกุง ใบตองชาด

คร้ังหน่ึงท่านได้นิมิตในสมาธว่ิา ได้เดินไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ของทีพ่กั มาทาง 
กู่แก้วหลังปัจจุบันน้ี ซึ่งแต่เดิมที่ตรงน้ีมีรูใหญ่ มีซากปรักหักพัง มีเศษอิฐเศษหิน
ลกัษณะเหมอืนเป็นเจดย์ีโบราณอยู ่ท่านจึงข้ึนขอนไม้ท่อนหน่ึงซึง่วางอยูข้่างๆ รูใหญ่น้ัน  
พอขึ้นขอนไม้นั้นแล้ว ตัวท่านก็ตกลงไปในรูใหญ่นั้น ต่อจากนั้นจิตก็ถอนออกจาก
สมาธิ จึงมาคิดว่าท�าไมตัวท่านจึงตกลงไปในรูนั้น

พอตืน่เช้ามาหลงัจากฉันเสร็จแล้ว ท่านจึงได้เดนิไปดบูริเวณตามทีเ่หน็ในนิมติน้ัน 
กับโยม ก็มีขอนไม้อยู่ข้างๆ รูจริงตามที่ท่านได้เห็นในนิมิต และบริเวณรอบๆ นั้น  
มองเหน็เป็นซากกูเ่ก่า (เจดย์ี ภาษาอสีานเรียกว่า กู ่หรือพระธาต)ุ มลีกูนิมติ ใบเสมาเก่า  
ซากอฐิดินเผา เศษไห เศษหม้อโบราณทิง้อยูท่ัว่ไป ท่านจึงได้ย้ายจากทีเ่ดิมมาปักกลด
พักภาวนาที่กู่เก่านี้ ปัจจุบันที่ตรงนี้ได้สร้างเจดีย์ครอบไว้ เรียกกันว่า “เจดีย์กู่แก้ว”  
เพราะสร้างครอบลูกแก้วดวงใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖-๗ นิ้ว ลักษณะ 
คล้ายหิน เม่ือถึงวันส�าคัญ วันเพ็ญ ๑๕ ค�่า มักจะปรากฏดวงไฟใหญ่เปล่งแสง
สว่างไสวไปทั่ววัด คนในหมู่บ้านมองมายังภูเขาก็เห็นแสงนั้นทั่วกัน
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ช้างป่ามาเยือน

คืนหนึ่งหลังจากไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์แล้ว ท่านจึงได้พัก 
หลับนอนในท่าสีหไสยาสน์ (นอนตะแคงเบื้องขวา วางเท้าซ้อนทับกันเหลื่อมกัน 
เล็กน้อย) ตั้งใจไว้ว่าเมื่อถึงเวลาตีสามจะลุกมาภาวนาต่อ 

ขณะที่เคลิ้มๆ หลับอยู่นั้น ท่านก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงยวบยาบๆ เป็น 
จังหวะๆ เสียงดังโป๊ะป๊ะๆ เป็นระยะๆ ทันใดนั่นเองก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีตัวอะไรมา 
ยนืคร่อมท่าน ทัง้มุ้งกลดกโ็ย้เย้ไปมาอยู ่ท่านจึงรู้ว่าเป็นช้างป่าตวัใหญ่มาก แต่ไม่ตกใจ 
กลัวเลย กลับมีจิตใจเป็นปกติแผ่เมตตาให้มัน พูดกับมันว่า “บักตู้ใหญ่เอ๋ย มึงมา
แล้วบ้อ เฮาบ่ย่านดอก เฮามาอยู่นี่โดนแล้ว โตเพิ่งแต่มาติ๊ ก้าวข้ามไปซะ ซิไปหากิน
ทางไหนกะไป ต่อไปน้ีอย่ามาอกีเด้อ” (ท่านเรียกช้างว่า บกัตูใ้หญ่เอ๋ย มงึมาแล้วหรือ  
เราไม่กลวัหรอก เรามาอยูน่ี่นานแล้ว เจ้าเพิง่มาหรือ ก้าวข้ามเราไปซะ จะไปเทีย่วหากนิ 
ทางใดก็ไป ต่อแต่นี้ไปอย่ามาอีกนะ) 

ท่านว่าตัวที่ยืนคร่อมกลดท่านนั้น เป็นช้างสีดอตัวใหญ่มาก มากับโขลงช้างป่า 
ที่มาเที่ยวหากิน เพราะบริเวณน้ีเป็นท�าเลที่พวกสัตว์ป่าเที่ยวไปมาหากินอยู่เสมอ  
ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเห็นช้างป่าแวะเวียนมาที่ท่านพักอีกเลย
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ภาวนาอย่างอุกฤษฏ์

ทา่นพักอยู่กู่เกา่ได้ ๗ วัน แล้วจงึยา้ยไปพักที่กุฏบิุง่ ซึ่งชาวบ้านสร้างถวายท่าน  
ณ กุฏิหลังนี้ ท่านตั้งสัจจอธิษฐานว่าจะอดอาหาร ๕๐ วัน ๖ วันแรก ท่านไม่ฉัน 
อะไรเลย แม้แต่น�้าก็ไม่ฉัน หลังจากนั้นจึงฉันแต่น�้าเปล่าเท่านั้น ตั้งใจปฏิบัติภาวนา
อย่างอุกฤษฏ์ เอาเป็นเอาตายเข้าว่า นั่งสมาธิทั้งวัน เดินจงกรมตลอดทั้งคืน บางทีก็
น่ังสมาธติลอดคนืสลบักบัเดนิจงกรมทัง้วนั ท�าอยูอ่ย่างน้ันจนร่างกายอ่อนเพลยีมาก 
เดนิไม่ไหว เดนิไม่ไหวกไ็ม่ต้องเดนิ ท่านกไ็ด้แต่น่ังภาวนาเอา ร่างกายท่านซบูผอมมาก  
เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก

พอชาวบ้านเห็นดังนั้นต่างก็ตกอกตกใจ บางคนสงสารท่านมากถึงกับร้องร�่าไห้ 
อ้อนวอนให้ท่านฉันอาหารเสีย ท่านก็ไม่ยอม พองดอาหารมาได้ ๔๕ วัน เมื่อขาด 
สารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายมากๆ เข้า ท่านก็ไม่สามารถลุกนั่งได้ แต่จิตใจท่าน 
ไม่เคยย่อท้อ กลับมีก�าลังเข้มแข็ง จิตใจเหมือนจะเหาะจะบิน เพราะมีความปีติสุข 
เป็นเคร่ืองหล่อเลี้ยง มีความอิ่มอกอ่ิมใจดื่มด�่าอยู่ในรสแห่งพระธรรม ดังค�าที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า สพฺพรส� ธมฺมรโส ชินาติ รสแห่งธรรมย่อมชนะซึ่งรสทั้งปวงดังนี้ 
ท่านมีความร่ืนเริงบนัเทงิเบกิบาน มุ่งม่ันอยูก่บัอรรถกับธรรมทีก่�าลงัพนิิจพจิารณาอยู่ 
ย่ิงอดก็ย่ิงได้ก�าลงัใจ ภาวนาสะดวกยิง่ขึน้ จิตสงบเป็นสมาธไิด้ง่าย เมือ่พจิารณาทาง
ด้านปัญญายิ่งคล่องแคล่ว
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เม่ือน่ังไม่ได้ ท่านกน็อนภาวนาอย่างเดยีว ไม่ลกุไปไหน นอนอยูอ่ย่างน้ันแหละ  
แม้จะมีชาวบ้านมาอ้อนวอนทุกวันให้ท่านฉันอาหารบ้าง กลัวท่านจะตายเสียก่อน 
ท่านก็ไม่ยอมตาม จนในที่สุดก็ครบ ๕๐ วันตามที่ท่านตั้งสัจจะไว้ ท่านจึงได้กลับ
ฉันอาหารตามเดิม ฉันวันแรกฉันได้ค�าเดียวเท่าน้ัน วันต่อมาก็ฉันเพิ่มข้ึนตามวัน  
แรกๆ ฉันข้าว ฉันอะไรเข้าไปอย่างไรกถ่็ายออกมาอย่างน้ัน เพราะมนัไม่ย่อย นานวนั 
ต่อมาร่างกายจึงปรับตัวเป็นปกติตามเดิม

ท่านว่าตอนทีท่่านอดอาหารภาวนาอย่างอกุฤษฏ์น้ัน ท่านได้ก�าหนดรู้ทกุขเวทนา
กล้าได้อย่างชัดเจน ท่านได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวท่านเองหลายๆ อย่าง  
ระลึกชาติย้อนหลังได้ถึง ๗ ชาติ คือ ชาติข่า (เป็นชนเผ่าโบราณของไทยเผ่าหนึ่ง 
อยูท่างอสีานเหนือ) ชาตขิอม ชาตสินัุขป่า ชาตไิก่ป่า ชาตโิค (ววั) อกีชาตหิน่ึงเป็นมนุษย์ 
ชื่อชาลี ชาติสุดท้ายคือตัวท่านเองเป็นชาติที่ ๗ และได้นิมิตเห็นโครงกระดูกของ 
ท่านเองที่ได้ฝังไว้ที่นี่
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สร้างวัดดูน “วัดอุดมคงคาคีรีเขต”

ต่อมาหลวงปู่ได้พาชาวบ้านสร้างเป็นวัดเพื่อเป็นสถานที่พักปฏิบัติธรรม สร้าง
เสนาสนะถาวรขึน้ ประกอบกบัทีบ้่านโสกใหญ่มเีสนาสนะกฏุศิาลาสงฆ์ทิง้ร้างว่างเปล่า 
อยู่ (ปัจจุบนัทีว่ดัร้างน้ีเป็นทีต่ัง้โรงเรียนอุดมคงคาครีีเขต) ชาวบ้านจึงได้ปรึกษาหารือ 
หลวงปู ่ขอร้ือเอามาสร้างกุฏถิาวร ๑ หลงั และศาลาฉัน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  
๑ หลัง ที่ใกล้ๆ กับน�้าดูน ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกวัดใหม่นี้ว่า “วัดดูน” ตั้งแต่นั้นมา 
หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “วัดอุดมคงคาคีรีเขต” แปลว่า วัดที่อุดมไปด้วยน�้าและ
มีภูเขาเป็นเขต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ ท่านจึงได้จ�าพรรษาอยู่ที่วัดดูนนี้เรื่อยมา
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พบเพื่อนสหธรรมมิกเก่า

เม่ือออกพรรษาแล้ว ท่านก็ได้ออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานไปในสถานที่ต่างๆ 
มาขอนแก่น เขาสวนกวาง ข้ามไปจังหวัดกาฬสินธุ์ เทือกเขาภูพานใหญ่ ข้ามไป
ถึงนครพนมเพื่อกราบนมัสการองค์พระธาตุพนม ที่พระธาตุพนมนี้เอง ท่านได้เจอ 
หลวงพ่อรอด ซึง่เป็นเพือ่นสหธรรมกิทีเ่คารพรักและนับถอืกนัมาแต่คร้ังบวชมหานิกาย  
ท่านว่าทีแรกมองเห็นแต่ข้างหลัง ยังลังเลสงสัยว่าใช่หรือไม่ พอหันหน้ามาจึงรู้ว่าเป็น 
หลวงพ่อรอดจริงๆ ต่างก็ดีอกดีใจที่ได้เจอกัน จึงได้สนทนาปราศรัยถามไถ่สารทุกข์
สุกดิบ สนทนาธรรมะกันอย่างร่ืนเริงบันเทิง หลวงพ่อรอดตอนน้ันได้ ๖ พรรษา 
ส่วนท่านเองได้ ๓ พรรษา
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ธุดงค์ภูกระดึง

จากน้ันท่านกไ็ด้เดนิธดุงค์ต่อไป สกลนคร อดุรธานี มาเทีย่วภาวนาอยูเ่ทอืกเขา 
ภูพานน้อย เลยไปหนองบัวล�าภู ข้ามไปจังหวัดเลย ถึงภูหอ ภูโฮง ภูกระดึง 

ที่ภูกระดึง ท่านถามชาวบ้านว่าเคยมีพระขึ้นไปภาวนาหรือไม่ ชาวบ้านเรียน
ท่านว่า ยังไม่เคยเห็นพระขึ้นไปภาวนาเลย เพราะกลัวเสือกลัวช้าง เสือช้างมีมาก 
กลวัอนัตราย ท่านว่าแต่ก่อนยงัไม่มใีครขึน้ไป แม้แต่ชาวบ้านกไ็ม่กล้าขึน้ไป จะมกีแ็ต่ 
นายพราน ซึง่นานๆ ทจีะมขีึน้ไปล่าสตัว์ ท่านกเ็ลยตดัสนิใจขึน้ไปคนเดียว กไ็ด้อาศยั 
เดินขึ้นไปตามรอยเท้าของสัตว์ป่าน่ันเอง บ่ายๆ จึงขึ้นไปถึงยอด ท่านเลือกได้ที่ 
เง้ือมหินสูงแห่งหน่ึง ช้างเสือขึ้นไปหาไม่ได้ วางบาตรกลดและบริขารไว้ใกล้ๆ กับ
หน้าผาสูง มีน�้าตกอยู่แห่งหน่ึง ได้ยินเสียงน�้าตกดังสน่ันไปหมด จึงได้เดินไปดู  
กะว่าจะไปอาบน�้า ไปถึงแล้วเข้าไม่ถึงน�้าตกเพราะเป็นหน้าผาสูง พอดียืนอยู่โขดหิน 
ใต้ลม ห่างจากน�้าตก ๒ เส้น ท่านก็เลยได้อาศัยอาบไอน�้าตกที่ลมพัดมาน่ันเอง  
ตกเย็นมาหนาวเย็นมาก ก่อไฟหมดไม้ขีดเป็นกลักก็ไม่ติด ท่านว่ามีสัตว์ป่าเที่ยวลง
ไปกินน�้าเต็มไปหมด ทั้งโขลงช้าง เสือ หมี กระทิง วัวป่า ควายป่า เก้ง กวาง ฯลฯ 
ใต้ต้นไม้หรือที่ต่างๆ มีรอยหมูป่าขุดคุ้ยหากินอยู่ทั่วไป 

ใกล้ๆ กับที่ท่านพักมีต้นกระบกใหญ่ ท่านยืนอยู่สังเกตเห็นว่าใกล้ๆ กับทาง
ขึ้นลงไปกินน�้าของพวกสัตว์ป่า ท่านคิดว่าถ้าฝูงสัตว์มันมามันก็คงเดินเฉียดไปน้ี  



116

มันเห็นเรามันคงตื่นตกใจวิ่งหนี จึงได้ย้ายห่างออกไปอีก ๓ วา ท่านอยู่บนโขดหิน 
สกัครู่เดียวก็ได้ยนิเสอืโคร่งใหญ่ร้องดังมาวๆๆ อาวๆๆ เดนิดุ่มๆ ลงไปกินน�า้ ต่อมา
กเ็ป็นโขลงช้างป่าเดินมาด�ามืดไปหมด เสยีงร้องดงัลัน่สน่ันขนุเขา ท่านว่าเราไม่กลวัมัน  
มันไม่มาท�าอะไรเราหรอก ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไป

ท่านว่าทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอน เพราะเสียงสัตว์ป่ารบกวน เด๋ียวเสียงหมูป่า 
เดี๋ยวเสียงสัตว์อื่นๆ กัดกันร้องดังลั่นไปหมด คืนต่อมาเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอน
กับหมปู่าตวัใหญ่เขีย้วตนั กดักนัร้องกีก๊ก๊ากๆ ตืน่เช้ามานายพรานเขาตามรอยมนัไป 
เขาว่าหมูตาย แต่เสือปางตาย เพราะโดนหมูป่าขวิดเอา ส่วนหมูป่าเขี้ยวหักข้างหนึ่ง 
พวกนายพรานเลยหามเอาหมูไปกิน เขาหามมาสองหาม
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เหตุที่เรียกว่า “แม่น�้าชี”

พักอยู่ที่ภูกระดึงระยะหน่ึง ท่านจึงกลับลงมาแล้วธุดงค์ต่อไปทางจังหวัด
เพชรบรูณ์ ผ่านภผูาม่าน เลยเข้าเขตชยัภมิู มาอ�าเภอคอนสาร ภสูงู อ�าเภอหนองบวัแดง 
ท่านว่าเที่ยวธุดงค์ไปคนเดียว ไปดูฮูซี หรือรูชี รูชีผลุบชีโผล่ บึงอีจ้อย ที่บริเวณนี้
จะว่าเป็นตอนต้นแม่น�้าชีก็ว่าได้ ได้ยินว่า หลวงปู่ท่านคิดว่า “แม่น�้าชีที่ไหลลงไปถึง 
บ้านเราทีจั่งหวดัอบุลราชธานีน้ัน ต้นแม่น�า้ช ีหรือรูช ีชผีลบุชโีผล่ มนัเป็นอย่างไรแน่”  
ได้ยินแต่เขาพูดกัน ยังไม่เคยเห็น ท่านจึงได้บุกป่าฝ่าดงเข้าไปดู

ชี ภาษาอีสานออกเสียงว่า ซี เป็นค�ากริยา แปลว่า เจาะลงไป หรือแทงลงไป  
บริเวณน้ีแม่น�า้ชทีัง้สายไหลเจาะลงไปในรู ซหีรือเจาะลงไปในแผ่นดินหรือภูเขา แล้วไป 
ทะลุออกอีกที่รูหน่ึง สาเหตุที่เรียกแม่น�้าชี ก็คงมาจากลักษณะของที่ตรงน้ีน่ีเอง  
ตรงที่แม่น�้าชีมุดลงรูก็เรียกว่า ชีผลุบ ตรงที่แม่น�้าชีผุดทะลุขึ้นจากรูก็เรียกว่า ชีโผล่ 
ส่วนบึงอีจ้อยนั้น อยู่เหนือบริเวณชีผลุบชีโผล่ขึ้นไปอีก

ตอนไปดูรูชี ท่านพักอยู่ใต้โคนต้นเรียงใหญ่ต้นหน่ึง (ต้นไม้น้ีลักษณะคล้าย
ต้นสะตอมาก) ข้างบนต้นเรียงใหญ่ต้นนั้นมีผึ้งท�ารังอยู่เต็มไปหมด นับได้ ๕๐ รัง 
แต่ละรังยาวเป็นศอกกมี็ เป็นวากม็ ีป่าดงแถบน้ันฝูงแร้ง ฝูงกา พวกเหยีย่ว พวกนก 
ทั้งหลายเยอะมาก ทั้งช้าง ทั้งเสือ ทั้งลิงเป็นฝูงๆ และสัตว์ป่าอื่นๆ มีพวกนายพราน
เข้าไปหาล่าสตัว์เป็นประจ�า เขาผ่านมาทางทีท่่านพกั ท่านกน่ั็งดอูยู ่ท่านอยูก่บัพวกช้าง 
พวกเสือ พวกสัตว์ต่างๆ ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เห็นมันจะท�าร้ายอะไร ท่านว่าธรรมะเกิด
เพราะช้าง เพราะเสอื เพราะงูใหญ่ บ่อยๆ จนไม่กลวั อยูก่บัเขาจึงเหน็ธรรม ธรรมให้คณุ  
ธรรมมันกล้ามันแข็ง
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ภาวนาที่ภูน�้าเมา โคราช

จากนั้นท่านได้ธุดงค์ไปทางโคราช โดยเดินไปตามเทือกเขาเพชรบูรณ์ ผ่านดง 
พญาเย็น เขาใหญ่ ไปสระบุรี เดินทางต่อไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาท  
เจอหลวงพ่อรอดอกี ตอนน้ันเป็นช่วงก่อนวนัเพญ็เดอืน ๓ เลยชวนกนัไปเทีย่วธดุงค์ที่ 
ภูน�้าเมา อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่เรียกภูน�้าพิษน�้าเมานั้น เพราะว่าบนภูเขา
ลกูน้ีมีแอ่งน�า้ขนาดย่อมกลางภเูขาแห่งหน่ึง ในแอ่งน�า้น้ันมทีัง้กระดกูเสอื กระดกูช้าง 
กระดูกของสัตว์ชนิดต่างๆ มากมาย แม้แต่หัวกะโหลกมนุษย์ก็ยังมี น�้าในแอ่งนั้น
เป็นน�้าเมาเหมือนเมรัย ถ้าสัตว์กินมากจนอิ่มก็ท�าให้เป็นพิษถึงตายได้ เพราะฉะนั้น
จึงมีซากสตัว์ตายอยู่ในแอ่งน้ันเยอะแยะไปหมด หลวงปูท่่านเล่าว่า บริเวณแอ่งน�า้น้ัน 
มต้ีนไม้ใบหญ้าหรือผลไม้ทีม่พีษิขึน้รกปกคลมุอยู ่เมือ่ใบหรือผลไม้น้ันหล่นลงในน�า้  
จึงท�าให้แอ่งน�้าน้ันเป็นเมรัยหรือน�้าเมา เมื่อสัตว์กินไปมากก็มีฤทธิ์ท�าให้เป็นพิษ 
ถึงตายได้ นานๆ เจอกันทีจึงได้ถามไถ่สนทนากัน

หลวงปู่ผาง “มาท�าไมหลวงพ่อ”
หลวงพ่อรอด “มาตาย”
หลวงปูผ่าง “มาส ิผมจะพาไปตายด้วยกนั ไม่ต้องอยูท่ีน่ี่หรอก เราไปตายข้างหน้า 

กันดีกว่า”

ว่าแล้วก็ชวนกันขึ้นภูน�้าเมา ถึงที่แห่งหนึ่งลักษณะเป็นเพิงหิน เป็นเงื้อมหินสูง
พอท่วมหวั พอหลบแดดหลบฝนได้ เหมาะส�าหรับพกัภาวนา จึงต่างคนต่างกจั็ดทีพ่กั
ของตน ทั้งสองรูปปักกลดห่างกันประมาณ ๑ เส้น
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ตกค�่ามา คืนนั้นขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๓ ต่างองค์ต่างเข้าที่ภาวนาของใครของมัน  
หลวงปู่ก�าลังเดินจงกรมอยู่ เดินจงกรมไปๆ มาๆ อยู่นาน ขณะเดินจงกรมเพลินอยู่ 
น่ันเอง ก็ต้องรู้สึกเอะใจถึงความผิดปกติ เสียงที่ได้ยินน้ันเป็นเหมือนเสียงพายุที ่
บ้าคลั่งก�าลังพัดกระหน�่าภูเขาทั้งลูกสน่ันหวั่นไหวไปหมด แต่มองดูต้นไม้ใบหญ้า 
ก็ไม่เห็นมีลมพัดอะไร หากได้ยินแต่เสียง ฉุกคิดขึ้นได้ถึงค�าครูบาอาจารย์เคยเตือน 
ไว้ว่า เวลาไปภาวนาอยูใ่นป่าในเขา เม่ือได้ยนิเสยีงลมพดัดงัสน่ันหวัน่ไหวผิดปกตข้ึินมา 
ทันทีทันใด ๑ หรืออยู่ดีๆ สังเกตเห็นป่าทั้งป่า ภูเขาทั้งลูกเงียบ เงียบผิดปกติ ๑  
ต้องระมัดระวังตัวให้ดี เป็นต้องได้เจออะไรดีแน่นอน

พอรู้ดังนั้นท่านก็ระวังตัว กลับมาเข้ากลดภาวนาต่อ ท่านสังเกตเห็นว่าเลยจาก 
ทีท่่านพกัไปไม่ไกลนัก มรูีใหญ่เป็นร่องลกึเข้าไปในภเูขา มองเหน็แสงสว่างจ้าเหมือน
กับตะเกียงเจ้าพายุออกมาจากรูน้ัน ท่านคิดในใจว่าคงเป็นแสงดวงจันทร์ ไม่ใช่น่ี  
โน่นดวงจันทร์โผล่อยู่บนฟ้าโน่น พร้อมทั้งเสียงกระหึ่มเหมือนลมพายุพัดอยู่น้ัน  
ดวงไฟนั้นก็ลอยไปเรื่อย แล้วลอยเข้าไปตรงที่หลวงพ่อรอดพักอยู่ เจอดีเข้าให้แล้ว
ไหมล่ะ

ชั่วอึดใจนั้น ก็ได้ยินหลวงพ่อรอดร้องเอะอะโวยวายเสียงดังลั่นป่า เมื่อได้ยิน
หลวงพ่อรอดร้องเสยีงหลงเช่นน้ัน จึงคดิว่าเรามาด้วยกนัแล้ว ถ้าหมูเ่พือ่นเป็นอะไรไป 
พอช่วยได้กช่็วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ ไม่ดูไม่แลกันเลยไม่ดี จึงได้เดินไปด ูทัง้แสงสว่าง
และเสียงเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้มันหายไปไหนแล้ว “เป็นอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อ ตายหรือ 
ยังล่ะ” ได้ยินเสียงร้องตอบมาว่า “ยัง ยังไม่ตาย” ท่านก็เลยเดินกลับมาสู่ที่พัก
ภาวนา ท�าวตัรสวดมนต์ แผ่เมตตาภาวนา เกอืบเทีย่งคืนแล้วจึงได้พกัผ่อนหลบันอน  
เหตุการณ์ก็ปกติ ตื่นเช้ามาต่างองค์ก็ต่างเงียบไม่ได้เล่าอะไรให้กันฟัง

วันต่อมา ขึน้ ๑๕ ค�า่ เพญ็เดอืน ๓ เป็นวนัมาฆบชูา หลงัจากอธษิฐานปาริสทุธิ
อุโบสถแล้ว ต่างองค์ก็ต่างแยกย้ายกันเข้าที่พักภาวนาเหมือนทุกวัน คืนนี้พระจันทร์
เพ็ญเต็มดวงลอยเด่นข้ึนพ้นเหลี่ยมเขาแล้ว หลวงปู่ก�าลังเดินจงกรมอยู่ ทันใดน้ัน 
ก็ได้ยินเสียงลมพัดดังสน่ันเหมือนเมื่อคืนน้ีอีก “เอาอีกแล้วคืนน้ี” ท่านนึกในใจ  
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“ถ้ามนัไม่ไปหาหลวงพ่อรอด กต้็องมาหาเราแน่ๆ เอาล่ะ ตายเป็นตาย เราตัง้ใจมาตาย 
แล้วนี่” คิดดังนั้นจึงเข้าที่ภาวนาในกลด

ในขณะเดียวกันน้ันเอง แสงสว่างโร่ปานจุดตะเกียงเจ้าพายุ พร้อมทั้งเสียง
เหมือนลมพายุพัดดังสนั่นหวั่นไหว ก็เคลื่อนใกล้กลดของท่านเข้ามาทุกทีๆ ท่านว่า
ขณะน้ันจิตของท่านมีสตติัง้ม่ันแน่นเป็นหนิ ท่านสัง่ก�าชบัตวัเองว่า “ห้ามลกุ ห้ามวิง่หนี 
เด็ดขาด ตายเป็นตาย” กอดขาตัวเองไว้จนแน่นจนจิตสงบตั้งมั่น ท่านว่าเสียงดัง 
ฮอกๆๆๆ พอมันมาถึงจึงเห็นเป็นงูใหญ่ โอ้โห ตัวใหญ่มาก แผ่พังพานใหญ่เท่า
ประทุนเกวียน ตัวเท่าต้นตาล ล�าตัวยาวเฟื้อย มันโผล่หัวอยู่ต่อหน้าท่าน นัยน์ตา
ของมันเบิกกว้างโตเท่าก�าปั้น อ้าปากกว้าง แลบลิ้นแผล็บๆๆ ท�าเสียงดังฮอกๆๆๆ 
ในโลกนี้มีงูตัวใหญ่มากขนาดนี้อยู่หรือนี่ ใหญ่กว่าตัวที่เคยกินท่านอีก

ตอนน้ันจิตของท่านไม่หวัน่ไหว วางความตายได้แล้ว ก�าหนดจิตแผ่เมตตาให้มัน  
“ขอจงอยู่เป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย” สักครู่หนึ่ง งูตัวนั้นก็ค่อยๆ  
ผงกหัวขึ้นลงๆ อยู่ ๓ ครั้ง แล้วจึงเลื้อยจากไป (งูที่มาลักษณะนี้ ในคัมภีร์ทาง 
พระพุทธศาสนาเรียกว่า “พญานาค” เป็นเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา มีท้าววิรูปักข ์ 
เป็นจอมเทพ)

ตื่นเช้ามาท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรๆ ที่ได้เห็นให้หลวงพ่อรอดฟังเลย ต่างคน
ต่างแยกย้ายกันไป ส่วนหลวงพ่อรอดได้ยินว่าหลังจากกลับจากธุดงค์คร้ังน้ันแล้ว 
ก็ได้ลาสิกขาบทไปเป็นฆราวาส

ลงจากภูน�้าเมาแล้วก็ธุดงค์มาเรื่อยๆ มาถึงโคราชเข้าพักที่วัดป่าสาลวัน รับฟัง
โอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม และได้สนทนาธรรมะกับท่าน  
ท่านพระอาจารย์สงิห์จึงว่า “หลวงพ่อรอดเอำธรรมไม่เป็น ต้องเอำเหมอืนหลวงพ่อผำง 
จึงจะได้ธรรม”
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พ.ศ. ๒๔๙๔ จ�าพรรษาที่วัดดูน

เมือ่ใกล้จะเข้าพรรษา ท่านจึงได้กลบัมาพกัทีว่ดัดูนและได้จ�าพรรษาทีน่ี่ ปีน้ีเร่ิม 
มีพระภิกษุสามเณรเข้ามาพักปฏิบัติภาวนากับหลวงปู่แล้ว ที่จ�าได้ก็มี อาจารย์ลุน  
(สกึออกไปมคีรอบครัวแล้ว) พระอาจารย์อ�าไพ ภริูป�ฺโ� (ปัจจุบนัอยูว่ดัป่าบ้านขามเตีย้  
อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) แม่ชีอีก ๒ คน

มีอยู่คร้ังหน่ึง ท่านพกัอยูบ่นแท่นหนิ น่ังภาวนาตากแดดตากลมอยูบ่นแท่นหนิ 
ก้อนหนึ่ง อยู่ห่างจากศาลาใหญ่ประมาณ ๑ กิโลเมตร หินก้อนนี้อยู่บนพลาญหิน 
บนไหล่เขาภูผาแดง ลักษณะเป็นแท่นสูงประมาณ ๑ ศอก พื้นราบเรียบเสมอกัน 
กว้าง ๑ เมตรเศษ ยาว ๒ เมตรเศษ และได้ตั้งสัจจอธิษฐานว่า “ถ้าภาวนาไม่ได้เห็น 
นิมติทีดี่ จะไม่ลกุหนีจากหนิก้อนน้ีเป็นอนัขาด” ท่านน่ังท�าความเพยีรอยูบ่นหนิก้อนน้ัน 
ถึง ๓ วัน จึงได้นิมิตว่ามีเทพบุตรเทพธิดาถือร่มมากั้นแดดให้ ต่อมาได้มีโยมศรัทธา 
มาสร้างเจดีย์ครอบลงบนหนิทีท่่านน่ังท�าความเพยีรน้ัน และเรียกเจดีย์น้ีว่า “เจดย์ีถ�า้ 
กงเกวียน” และสร้างศาลาพักร้อนข้างๆ เจดีย์ถวายอีก ๑ หลังด้วย

คร้ังหน่ึงท่านไปพกัภาวนาอยูท่ี ่อ่างกกแดง (แอ่งน�า้บนก้อนหนิใหญ่ ใช้อาบดืม่ได้  
ข้างแอ่งน�า้น้ีมีต้นแดงใหญ่อยู่ต้นหน่ึง) ซึง่อยูเ่ชิงเขาห่างจากถ�า้กงเกวยีนไปทางทศิเหนือ 
ประมาณ ๑ กโิลเมตร ได้อาศยับณิฑบาตบ้านโคกสงูบ้าง บ้านนางามบ้าง ระยะทางห่าง 
จากที่ท่านพักประมาณ ๕-๖ กิโลเมตร
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บางคร้ังท่านขึ้นไปพักภาวนาบนยอดเขาภูผาแดง บนยอดเขาเป็นหน้าผาสูง  
ทางฝั่งอ�าเภอแก้งคร้อ และมีทางลงเขาไปหมู่บ้านแก้งได้เหมือนกัน ท่านพักภาวนา
อยู่ที่แห่งหนึ่งข้างๆ หน้าผาสูงนั้น มีแผ่นหินยื่นออกไปยาวประมาณ ๕-๖ วา กว้าง
ประมาณ ๑ วา ท่านได้อาศัยหินก้อนนี้เป็นทางเดินจงกรมไปๆ มาๆ และบอกกับ
ตัวเองว่า “ถ้าไม่มีสติก็ให้ตกหน้าผาตายไปเลย” ตอนเช้าบางวันก็ลงไปบิณฑบาตที่ 
บ้านแก้งมาฉันพอได้ก�าลังประกอบความเพียร ส่วนมากท่านจะอดอาหารคร้ังละ
หลายๆ วัน จึงลงไปบิณฑบาตมาฉันทีหนึ่ง

อยู่มาวันหนึ่ง (พ.ศ. ๒๕๒๑) ท่านพูดกับพระลูกศิษย์ว่า “เมื่อคืนนี้ใครได้ยิน
เสียงหน้าผาบนภูผาแดงหักบ้าง เราได้ยินเสียงมันหักประมาณ ๕ ทุ่มเม่ือคืนน้ี”  
เมื่อได้ยินหลวงปู่พูดดังนั้น พระทั้งหลายต่างก็มองหน้าถามไถ่กัน ถามใครก็บอกว่า
ไม่มใีครได้ยิน เพราะหน้าผาบนภูผาแดงทีว่่าน้ี อยูห่่างจากวดัไปประมาณ ๓ กโิลเมตร 
วันต่อมาพระได้ขึ้นไปดู ปรากฏว่าหินก้อนที่หลวงปู่เคยน่ังภาวนาน้ันหักจากหน้าผา
ตกลงไปทับกอไผ่และต้นไม้ข้างล่าง ล้มเป็นทางไปเลย ส่วนหินยื่นออกไปหน้าผา 
ที่หลวงปู่เคยเดินจงกรมน้ันยังไม่หัก หลวงปู่พูดว่า “ถ้าใครอยากได้อรรถได้ธรรม 
ให้ปฏิบัติภาวนาเอาบนภูเขาลูกนี้นะ”

หลวงปูไ่ด้พาชาวบ้านสร้างฝายขึน้ ๒ แห่ง เพือ่เกบ็กกัน�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง ฝายทัง้  
๒ แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไปในตัว ต่อมามีชาวบ้านได้น�าลูกจระเข้
จากภูโค้ง (อยู่เขตอ�าเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ) ๔ ตัว มาถวายหลวงปู่ ท่านก็ได้เลี้ยง
มันไว้ในฝายน่ันเอง ปัจจุบันน้ีเหลืออยู่ตัวเดียว ชื่อไอ้บอด เพราะตาของมันบอด 
ข้างหนึ่ง

หลงัจากออกพรรษาแล้ว หลวงปูท่่านมกัออกเดินเทีย่วธดุงค์เพือ่เปลีย่นสถานที ่
ปฏิบัติภาวนา เป็นอุบายให้จิตตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ให้ชินชากับสถานที่ อันเป็นเหตุให้
เกิดความขี้เกียจ นอนใจ ติดสุขได้ ต่อไปก็ติดญาติโยม ติดอดิเรกลาภ ความมีคน 
เคารพนับถอืมาก มภีาระมากเข้าก็ท�าให้ห่างเหนิการภาวนา ไปๆ มาๆ ถ้าจิตยังไม่มีหลกั 
ก็ท�าให้จิตเสื่อมหรือสมาธิเสื่อมได้ ต่อไปก็กลายเป็นพระกรรมฐานดีแตก
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หลวงปู่ท่านมักไปเที่ยวตามป่าตามเขา ตามถ�้าเง้ือมผา สถานที่อันน่ากลัวมี
อันตรายรอบด้าน ที่เช่นนี้ช่วยให้มีสติมีปัญญาระมัดระวังตัวตลอดเวลา เมื่อจิตใจมี
สตปัิญญาควบคมุอยูต่ลอดเวลา กท็�าให้จิตสงบเป็นสมาธไิด้ง่าย อาศัยสถานทีเ่ช่นน้ัน 
เป็นสนามฝึกหัดดัดสันดานกิเลสตัวก่อกวนเรื่อยมา
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ธุดงค์ขึ้นผาเสด็จ

ต่อมาท่านได้ยินค�าเล่าลือว่า ถ้าพูดถึงเร่ืองการปฏิบัติภาวนา เร่ืองอยู่ยง
คงกระพันชาตรี ปืนผาหน้าไม้ยิงไม่ออกฟันไม่เข้า วิชาอาคมเก่งกล้าต้องยกน้ิวให้ 
“พระจอมพระ” แห่งผาเสด็จใต้ อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อได้ยินค�าร�่าลือ 
เช่นน้ัน เท็จจริงประการใดต้องไปพิสูจน์ให้ได้ ถ้าเร่ืองว่าที่ไหนมีครูบาอาจารย์ดี  
เป็นต้องได้ดัน้ด้นแสวงหาฝากเน้ือฝากตวัเป็นลกูศษิย์ลกูหาอยูศ่กึษาปฏิบตัด้ิวยให้ได้

หลวงปู่จึงได้เดินธุดงค์ขึ้นผาเสด็จ เหตุที่ได้ชื่อว่าผาเสด็จ ก็เพราะว่า พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาที่หน้าผาภูเขาลูกนี้ ดังมี
เรื่องพิลึกพิลั่นเล่ามาว่า สมัยนั้นทางการได้เร่งรัดพัฒนาประเทศเป็นการใหญ่ เริ่มมี
การจัดการศกึษา มไีฟฟ้า น�า้ประปา โทรเลข เลกิทาส เป็นต้น ประเทศไทยมรีถไฟใช้ 
เริ่มแรกก็ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี่เอง แต่ยังเป็นรถจักรไอน�้าอยู่ วิ่งไปถึงไหนน�้าหมด 
ฟืนหมด ก็ต้องจอดเติมน�้า เติมฟืน เพราะต้องอาศัยพลังไอน�้าผลักดันเครื่องจักร
ท�าให้รถวิ่งได้

ตอนที่ก�าลังสร้างทางรถไฟเข้ามาทางภาคอีสาน จากสระบุรีต้องตัดผ่านเทือก 
เขาใหญ่หรือดงพญาไฟ มแีต่ภเูขาสงูหน้าผาชนัทัง้น้ัน เพราะส่วนมากเป็นภเูขาหนิปนู  
จะมองเหน็ยอดเขาเป็นแท่งหนิขาว บางแห่งกเ็ป็นหน้าผาสงู ปัจจุบนัถ้ามาทางรถยนต์
ผ่านสระบรีุ แก่งคอย ก่อนจะถงึปากช่อง จะสงัเกตเหน็โรงงานปนูซเิมนต์เตม็ไปหมด
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ช่วงทีส่ร้างทางรถไฟผ่านเขาใหญ่ ดงพญาไฟ น่ีแหละ เป็นช่วงทีค่นงานต้องท�างาน
ล�าบากมากๆ เพราะต้องเข้าไปท�างานในดงเสอืป่าช้าง สตัว์ป่าดรุ้ายชุกชมุ ทีร้่ายกว่าน้ัน 
ก็ที่เขาว่ายุงร้ายกว่าเสือ เพราะต้องผจญกับไข้ป่ามาลาเรีย อันมียุงก้นปล่องเป็นตัว 
น�าเชื้อ นอกจากจะต้องผจญกับสัตว์ร้ายและไข้ป่าแล้ว งานสร้างทางบางที่บางแห่ง
ต้องได้ตัดต้นไม้ใหญ่ หรือระเบิดภูเขาให้ราบเป็นช่องเพื่อวางรางรถไฟ

พอสร้างทางวางรางมาถึงผาเสด็จ งานทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อปรากฏมี
เหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้น ทั้งคนงานก็ล้มตายไปหลายคน เพราะผีหรือไข้ป่า
ก็สุดจะเดา กล่าวคือหินที่ถูกระเบิดราบเรียบเป็นหน้ากลองตั้งแต่เมื่อวาน พอตื่น
เช้ามาวันน้ี คนงานต่างก็ต้องตกอกตกใจ เมื่อเห็นหินโผล่งอกสูงขึ้นมาขวางทางไว้  
เมื่อคนงานระเบิดหินที่งอกขึ้นมาน้ันออกอีก พรุ่งน้ีเช้าก็เห็นงอกข้ึนมาขวางทางอีก 
เหมือนเดิม เมื่อท�างานต่อไปไม่ได้ เดือดร้อนถึงทางการต้องได้กราบบังคมทูล 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็มาทอดพระเนตร และทรงรับสัง่งาน
ด้วยพระองค์เอง เรื่องแปลกๆ เหล่านั้นจึงได้ยุติ ที่ตรงนั้นจึงถูกเรียก “ผาเสด็จ” 
ตั้งแต่นั้นมา

ปัจจุบันน้ีถ้าเราน่ังรถไฟผ่านหุบเขาดงพญาเย็น หน้าฝนตอนกลางวันจะเห็น
วิวทิวทัศน์สวยงามมาก มองเห็นรถไฟขบวนยาวๆ วิ่งไต่รางไปตามไหล่เขา ถ้าเรา
น่ังอยู่ตูก้ลางขบวนกจ็ะมองเหน็รถไฟทัง้หวัขบวนท้ายขบวนวิง่คดไปเคีย้วมาสลบักบั 
ภูเขาสูง ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีไปหมด มองดูแล้วเป็นภาพที่สวยงามเย็นตาเย็นใจ 
มีใครบ้างเล่าที่จะรู้ว่าเบื้องหลังในอดีตอันไกลโพ้น ทางรถไฟสายนี้ส�าเร็จมาได้อย่าง
ล�าบากยากเย็นเพียงใด

ผาเสด็จเป็นลกัษณะภูเขาสงูพอควร มีหน้าผาชนั บนภูเขามถี�า้ส�าหรับพกัภาวนา 
พระจอมพระ พักอยู่ในถ�้านั้น ข้างล่างเชิงเขามีกุฏิส�าหรับพักภาวนาอยู่ เวลาจะขึ้น 
ไปถ�้าก็อาศัยขึ้นบันไดไป เมื่อหลวงปู่ไปถึงผาเสด็จ ก็ได้เข้าไปกราบท่านจอมพระ 
ปกติท่านจอมพระจะถือ มูควัตร คือปกติไม่พูดไม่จากับใครเลย นั่งภาวนานิ่งเงียบ  
พอหลวงปู่กราบเสร็จ ท่านจอมพระก็ยื่นหินก้อนเท่าหินลับมีดให้หลวงปู่ก้อนหน่ึง  
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ไม่พดูไม่จาไม่ถามไม่ไถ่เลย หลวงปูจึ่งได้คดิว่า ท่านจอมพระคงให้เรามจิีตใจหนักแน่น  
หรือให้เราหมั่นฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งเหมือนกับหินก้อนนี้กระมัง ท่านคงรู้จิตใจเราดี

หลวงปู่พักภาวนาอยู่เชิงเขาข้างล่าง ห่างไปไม่ไกลมีกุฏิแม่ชีอยู่หลังหนึ่ง ตอน 
บิณฑบาต ท่านจอมพระมักหยิบเอาข้าวที่โยมใส่บาตรให้ โปรยหรือโยนให้สัตว ์
ทัง้หลายกนิไปตามทาง ท�าอยูอ่ย่างน้ีเป็นประจ�าจนชาวบ้านเขาเออืมระอา หมดศรัทธา 
ไปก็มี ต่อมาหลวงปู่ได้หยิบยกเอาข้อน้ีมาสอนลูกศิษย์เป็นประจ�า เพราะไม่ถูก 
พระธรรมวินัย เป็นอาบัติทุกกฎ แต่ถ้าข้าวปลาอาหารที่เหลือจากพระฉันแล้ว เอาให้
ผู้อื่นหรือให้สัตว์ได้ไม่เป็นไร

หลวงปู่สังเกตเห็นว่า ตอนเย็นสองทุ่มกับช่วงประมาณตีห้า แม่ชีเดินขึ้นบันได 
ดงัก๊อกๆๆ ขึน้ไปหาจอมพระทกุวนัไม่ได้ขาด เม่ือได้ยนิชาวบ้านเขาตฉิินนินทาจอมพระ 
ท่านกเ็ลยคดิว่า “เสอืกบัววัอยูใ่นถ�า้เดยีวกนัอย่างน้ี มนัต้องมอีะไรในกอไผ่แน่ๆ” คดิได้ 
ดังนั้น ท่านจึงได้ปลีกตัวไปพักอยู่ที่ผาเสด็จเหนือซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก

พอถึงเวลาภาวนา หลวงปูก็่มาฝึกกับจอมพระ ท่านจอมพระน่ังภาวนาได้เก่งมาก 
มีน�้าอดน�้าทน ตอนที่นั่งภาวนาอยู่เชิงเขา ท่านนั่งภาวนากลางแดดจ้าได้อย่างสบาย
ครั้งละหลายๆ ชั่วโมง หลวงปู่เห็นดังนั้นก็นั่งบ้าง นั่งภาวนากลางแดด ทนได้เหมือน
จอมพระ ต่อมามีฝนตก ท่านจอมพระหลบฝนเข้ากุฏิ ส่วนหลวงปู่นั่งภาวนาตากฝน 
อยู่นั่นแหละไม่ยอมลุกไปไหน ทนสู้ทั้งแดดทั้งฝนได้อย่างสบาย
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พิสูจน์ถ�้าเก้าชั้น

เมื่อเห็นจอมพระน่ังปฏิบัติภาวนาสู้ท่านไม่ได้แล้ว จึงได้ลาจอมพระไปอยู่ที ่
ถ�้าเก้าชั้น ท่านจอมพระได้ห้ามไว้ไม่ให้ไป เพราะเคยมีพระไปตายที่น่ันหลายองค์  
ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ หลวงปู่ก็เลยคิดว่า “เรามาท�าอะไร เรามาตายไม่ใช่หรือ สละเป็น
สละตายแล้วจึงได้มา จะกลวัอะไรอกี” เม่ือคดิได้ดงัน้ัน จิตใจกย็ิง่อาจหาญ ไม่สะทก
สะท้านต่อความตาย อยากไปพิสูจน์ให้ได้ ท่านจึงธุดงค์ต่อไปที่ถ�้าเก้าชั้น

พอไปถงึ ชาวบ้านก�าลงัหามศพพระองค์หน่ึงลงมาจากถ�า้พอดี ท่านจึงได้ให้โยม 
น�าทางขึ้นไป ถ�้านี้อยู่ในเขาหินปูนลูกหนึ่งอยู่แถวๆ กลางดงพญาเย็น

ภเูขาหนิปนูส่วนมากมกัจะมถี�า้สลบัซบัซ้อน มหีนิงอกหนิย้อยสวยงาม ถ�า้เก้าช้ัน 
นี้ก็เหมือนกัน มีทั้งหินงอกหินย้อย ทั้งสลับซับซ้อน พอขึ้นไปถึงปากถ�้า ท่านเห็นว่า 
ถ�้าน้ีมีอากาศเย็นและชื้นมาก มืดก็มืด ก็เลยให้โยมเอามัดฟางแห้งทิ้งลงไปก่อน 
เพื่อใช้ส�าหรับปูรองที่พักภาวนา ทางลงไปในถ�้าแต่ละชั้นจะมีบันไดพาดไว้อยู่ อาศัย
ลงไปตามบันได ส�ารวจดูชั้นที่หน่ึงแล้วก็ลงไปดูช้ันที่สองที่สามที่สี่ไปเร่ือยๆ จนถึง
ชั้นที่ห้า ส่วนชั้นที่หกลงไปไม่ได้เพราะบันไดผุพังมาก ขืนลงไปอาจเป็นอันตราย  
ท่านจึงไม่ลง

คืนนั้นท่านจึงพักอยู่ในถ�้าชั้นที่ห้า เกิดอาการป่วยปวดหัวตัวร้อนทั้งคืน ต่อมา 
คืนที่สองมีเสียงประหลาด เป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังออกมาจากข้างๆ ที่ท่านน่ังอยู่  
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ท่านจึงได้ย้ายจากถ�้าชั้นที่ห้าออกมาพักอยู่ปากถ�้า ตื่นเช้ามาเวลา ๖ นาฬิกา มีสัตว์
ชนิดหน่ึงเป็นตวัอะไรกไ็ม่รู้ เสยีงร้องของมนัท�าให้แผ่นดนิไหวสะเทอืนสะท้านไปหมด 
อันน้ีพิจารณาได้อีกแง่หน่ึงก็คือว่า สัตว์ชนิดน้ีรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวจึงร้องบอกเตือน 
พอส่งเสยีงร้องจบ กพ็อดีแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวมาถงึ ท่านพกัอยูท่ีถ่�า้เก้าชัน้ 
ได้สามคืน อาการที่ป่วยก็หาย

หลังจากนั้นท่านได้ธุดงค์ต่อไปยังสระบุรี แวะไปกราบรอยพระพุทธบาท ไปถึง 
เวลา ๕ โมงเยน็ ขึน้ ๑๓ ค�า่ เดอืน ๓ พกัอยู ่๓ คืน ณ งานนมสัการรอยพระพทุธบาท  
อ�าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีน้ี ท่านได้เห็น แม่ชีจันดี ภรรยาเก่าของท่าน  
แต่ท่านหลบหน้าเสียไม่ให้เขาเห็น ต่อมาจึงได้เดินทางกลับวัดดูน

หลังจากนั้นไม่นาน แม่ชีจันดีได้สึกไปมีครอบครัวใหม่ และได้เสียชีวิตในเวลา
ต่อมาที่บ้านละทาย อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
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อย่างนี้ก็เคยมี

คร้ังหน่ึงท่านเดินธดุงค์ไปทางเขาใหญ่ จังหวดันครราชสมีา ธดุงค์ตามป่าตามเขา 
ไปเรื่อย วันนั้นเดินทั้งวันยันค�่าก็ยังไม่เห็นมีหมู่บ้านคนเลย หรือว่าเดินหลงทางเข้า 
ป่าลึก ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว จึงคิดว่าวันนี้เดินทางมาเหนื่อยทั้งวัน ปักกลดกลางป่า 
นี่แหละ ภาวนาที่นี่สักคืน พรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อ จึงได้ปักกลดพักภาวนากลางป่า 
นั่นเอง

ตืน่เช้ามาจึงเดนิไปเร่ือยๆ แต่ไม่รู้ว่าจะไปทางทศิไหนดจึีงจะเจอหมู่บ้านคน ก�าลงั 
เดนิๆ อยูน้ั่น ทนัใดน้ันเอง ท่านกต้็องหยดุชะงักขนลกุซู ่เพราะมเีสอืโคร่งลายพาดกลอน 
ตัวหน่ึงกระโจนออกจากป่ามาขวางทางไว้ห่างออกไปข้างหน้าประมาณ ๑๕ เมตร 
พร้อมกับสายตาจ้องมองมายังท่าน

โบราณว่า “เจอเสือให้จ้องตาเสือ อย่าได้หลบสายตามัน มันมาดีมาร้ายก็รู้ได้ 
แม้แต่คนเรากเ็หมือนกนั มองตากนัแวบเดยีวกส็ามารถอ่านอธัยาศยักันออก สายตา
คนเจ้าโลภะขี้ลักขี้ขโมยก็อีกอย่างหน่ึง สายตาคนก�าลังเยิ้มด้วยไฟราคะตัณหาก็อีก 
แบบหน่ึง สายตาคนก�าลงัมโีทสะกอ็กีอย่างหน่ึง สายตาคนหลงหรือเหม่อลอยเป็นบ้าใบ้ 
เสยีสตกิอ็กีอย่างหน่ึง สายตาต่างสายตากแ็สดงออกเป็นสือ่ความหมายต่างอารมณ์ได้  
สังเกตดูให้ดีแล้วจะรู้

ท่านไม่ได้ตื่นตกใจกลัวมันแต่อย่างใด เมื่อจ้องมองตาของมันก็รู้ว่าไม่ใช่เสือ
หิวโซจ้องตะครุบเหยื่อ มันมองด้วยจุดประสงค์อะไร มันจ้องมองท่านอยู่ครู่หน่ึง
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แล้วก็เดินน�าหน้าไป เดินไปแล้วก็หันหลังมามองดูท่านอีก หรือว่ามันให้เราเดินตาม  
ท่านคิดดังน้ันจึงเดินตามเสือน้ันไป เดินไปเร่ือยๆ เสือตัวน้ีมีอะไรแปลกๆ อยู่  
เป็นเสอืจริงหรือเสอืเทวดากส็ดุแต่ใครจะเดา เดนิน�าหน้าไปๆ แล้วกห็ยดุยนืมองดทู่าน 
เป็นอยูอ่ย่างน้ัน เดนิเป็นชัว่โมง ท่านกเ็ดนิตามมันไปเร่ือยๆๆ ต่อมากเ็หน็มันกระโจน
เข้าป่าหนีไป ท่านจึงถงึบางอ้อ เพราะห่างออกไปข้างหน้าโน้นเป็นหมูบ้่านคน จึงได้เข้า 
ไปบิณฑบาต ฉันเสร็จแล้วจึงได้เดินธุดงค์ต่อไป
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โปรดคุณยายผู้เฒ่า

ครั้งหนึ่งท่านเดินธุดงค์ไปแถวๆ อ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้พบสถานที่
แห่งหนึ่ง เห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การบ�าเพ็ญเพียรภาวนายิ่งนัก น�้าท่า
อาบด่ืมใช้สอยก็สะดวก หมู่บ้านส�าหรับโคจรบณิฑบาตกพ็อเหมาะพอดี ไม่ใกล้ไม่ไกล  
จึงได้พักปักกลดภาวนาอยู่ที่นั่นระยะหนึ่ง ทุกๆ เช้า หลวงปู่จะออกรับบิณฑบาตใน
หมู่บ้านเป็นประจ�า

มีบ้านหลังหน่ึงไม่เคยออกมาท�าบุญใส่บาตรท่านเลย เป็นบ้านของยายผู้เฒ่า
คนหน่ึง และที่บ้านหลังน้ีมีสุนัขตัวหน่ึงดุร้ายมาก แม้แต่คนบ้านใกล้เรือนเคียง  
ก็ไม่ค่อยกล้าเดินแวะเวียนไปมาหาสู่บ้านหลังนี้เลย

กระทั่งวันหนึ่ง หลวงปู่คิดเมตตาอยากจะโปรดยายผู้เฒ่านั้นเพื่อบั้นปลายของ
ชีวิตจะได้ท�าบุญเป็นพลวปัจจัยในอนาคตบ้าง ท่านจึงได้เดินบิณฑบาตไปหยุดอยู่ที่
บ้านคณุยายผู้เฒ่าก่อนบ้านหลงัอืน่เลย พอแกมองเหน็หลวงปูม่าหยดุยนือยูห่น้าบ้าน  
เกิดความศรัทธาเลือ่มใสปีตยิินด ีกระตอืรือร้นอยากท�าบญุใส่บาตร ด้วยความรีบร้อน 
วิ่งจับโน่นฉวยนี่ จนเผลอเหยียบชายผ้าถุงตัวเองหลุดลุ่ย

เมื่อยายเดินมาจะใส่บาตร ขณะเดียวกันนั้นเอง สุนัขตัวนั้นพอเห็นหลวงปู่ซึ่ง 
เป็นคนแปลกหน้า ก็วิ่งกระโจนเข้าหาท่านหมายจะกัด
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หลวงปู่พอเห็นดังน้ัน จึงก�าหนดจิตแผ่เมตตาให้มันพร้อมทั้งพูดว่า “บักแก้ว  
เฮามาบณิฑบาต โตมาต้อนรับเฮาติ”๊ (ไอ้แก้ว เรามาบณิฑบาต เอง็มาต้อนรับข้าหรือ)

ค�าว่า “บักแก้ว” เป็นค�าที่หลวงปู่เรียกชื่อสุนัขทุกตัวที่พบเห็น สุนัขดุร้ายนั้น
พอได้ยินหลวงปูพ่ดูดงัน้ัน ความดุร้ายทีเ่คยมไีม่รู้หายไปไหนหมด กลบัแสดงอาการ
คุน้เคยเคารพเหมอืนกบัท่านเป็นเจ้าของมนั พร้อมทัง้สะบดัหางไปมาด้วยความยนิดี  
เหมือนรู้จักกันมานาน ตั้งแต่วันน้ันเป็นต้นมา มันก็ไม่เคยดุร้ายกัดใครอีกเลย  
ส่วนคุณยายผู้เฒ่าก็เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ ได้ท�าบุญใส่บาตรทุกวัน
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งูใหญ่ล้อมกลด

หลวงปู่ท่านมักจะเดินธุดงค์ไปพักตามสถานที่ที่ปรากฏเห็นในนิมิตภาวนา  
เมือ่หลวงปูเ่ดนิธดุงค์ลงมาจากภซูาง พกับริเวณอ�าเภอคอนสาร ท่านได้ถามชาวบ้านว่า  
“แถวนี้มีคนชื่อเสือโกกหรือไม่” โยมตอบว่า “มี” ท่านบอกว่า “ถ้าเช่นนั้น ให้ไปบอก
เขาว่ามีพระมาหา และพาเราไปหาที่พักด้วย” (โยมคนน้ีแกช่ือโกก แต่เพราะปล้น 
ฆ่าคนมามากจึงได้ฉายาว่า “เสือโกก” ต่อมาภายหลังหมู่บ้านนี้จึงได้ชื่อว่า บ้านเหล่า
เสือโกก)

เมือ่โยม “เสอืโกก” ทราบแล้ว กไ็ด้นิมนต์ให้ท่านพกัอยูใ่ต้ร่มไม้ชายทุง่ ซึง่ห่างจาก
หมู่บ้านพอประมาณ โยมได้เอาฟางแห้งปูพื้นจัดที่พักให้ท่าน เพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยว 
ข้าวเสร็จพอดี ไม่ไกลจากที่ท่านพักนั้น มีหลุมดินโป่งที่สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ชอบมากิน
เป็นประจ�า คงเป็นเพราะดินทีต่รงน้ันมีเกลอืหรือแร่ธาตสุารอาหารผสมอยูม่าก สตัว์ป่า 
จึงชอบกิน

พอตกเย็น ท่านก็เข้ากลดน่ังสมาธิภาวนาตามปกติ กลางดึกขณะยังน่ังสมาธิ
ท�าความเพียรภาวนาอยู่นั้น ท่านได้ยินเสียงกระซิบเตือนว่า

“ผีโป่งจะเข้ามาหา ให้เตรียมตัวไว้ให้ดี”

ต่อมาท่านได้ยินเสียงดังกรอบแกรบๆ ซ่าๆ เคลื่อนไหวบนฟางที่ปูไว้ ค่อยๆ 
ใกล้เข้ามาๆๆ เสียงเหมือนปลวกก�าลังกินฟางข้าวแต่ดังกว่า เคลื่อนมารอบๆ กลด 
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จึงออกจากสมาธ ิแล้วจุดเทยีนค่อยๆ เปิดมุง้กลดออกดู ท่านกต้็องตะลงึ เพราะสิง่ที่ 
ปรากฏแก่สายตาน้ัน เป็นงูตัวใหญ่มากขดตัวอยู่รอบกลดท่านไว้ เมื่อหลวงปู่เห็น 
ดังนั้นแล้ว จึงได้แผ่เมตตาให้ “ขอจงอยู่เป็นสุขๆ เถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและ 
กันเลย” แล้วได้เข้ากลดน่ังสมาธิภาวนา สละเป็นสละตาย และแผ่เมตตาต่อไป 
จนกระทั่งสว่างโดยไม่ได้หลับได้นอนเลย พอสว่าง ท่านได้ลุกออกมาดูรอบๆ กลด 
ก็ไม่เห็นมีอะไร และไม่ทราบว่างูใหญ่ตัวนั้นหายไปตั้งแต่เมื่อไร

ท่านบอกว่า “เราปักกลดอยู่ก่อนแล้ว ถ้ามีสัตว์ร้ายมาไล่หรือมาเบียดเบียน  
ให้ภาวนาสู้ตายอย่าถอยหนี ถ้าเห็นมีสัตว์ร้ายอยู่ตรงนั้นก่อน เรามาปักกลดทับที่อยู่
ของเขาทหีลงั อนัน้ีค่อยหลกีหนี ถ้าไปภาวนาเจอเหตกุารณ์อนัน่าสะพงึกลวัจนขนลกุ 
ขนพองสยองเกล้า ให้เรามสีตวิางความตาย อย่าเสยีดายความมีชวีติอยูข่องตน แล้วจะ 
ชนะมารที่เข้ามาผจญทุกอย่าง”

ท่านพักอยู่ที่นั่น ๓ คืน แล้วก็เดินธุดงค์ต่อไป
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ช้างป่าขวางทาง

ต่อมาท่านได้ขึ้นไปปฏิบัติภาวนาอยู่ที่ถ�้าขามสามต้น อยู่ในเทือกภูสูง อ�าเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ท่านได้เล่าว่า มาภาวนาอยู่ถ�้าขามสามต้น เช้าวันหน่ึง 
ลงจากเขาเพื่อไปบิณฑบาตบ้านน�้าอุ่น เกิดความคิดอันหนึ่งผุดขึ้นในจิตว่า “เราเดิน 
ลงเขาไปน้ีจะต้องเจอช้างป่าแน่ๆ” ขณะทีเ่ดนิลงมาถงึเชงิเขาน้ัน ใช่จริงๆ ได้เจอช้างป่า 
๔ เชอืก แต่ละตวัใหญ่มาก มงีายาว ยนืขวางทางอยู ่ท่านกย็นืดู รอให้มันเดนิเข้าป่าไป 
ก็ไม่ไปสักที รอตั้งนานเกรงว่าจะเสียเวลาเข้าไปบิณฑบาต ท่านจึงพูดกับมันว่า

“สิพากันมาขวางทางเฮาเฮ็ดอีหยังล่ะ บักตู้ใหญ่ เฮาสิไปบิณฑบาต ถ้าสิมา 
เป็นเสี่ยวกัน กะอย่ามาขวางทางกันแม้ะ ถ้าบอกบ่ฟัง เฮาสิเอาไม้ตีก้นเอาเด๊ะ”  
(จะพากันมาขวางทางเราท�าไม เราจะไปบิณฑบาต ถ้าจะมาเป็นเพื่อนกัน ก็อย่ามา
ขวางทางกันซิ ถ้าบอกไม่ฟัง เราจะเอาไม้ตีก้นเอานะ)

พอพดูจบ ช้างฝูงน้ันต่างตวัต่างกเ็อาหวัซกุเข้าป่า หนัก้นออกมา หลกีทางให้ท่าน
ได้เดินไปบิณฑบาต ไปถึงหมู่บ้านน�้าอุ่น ชาวบ้านถาม “หลวงพ่อท�าไมมาบิณฑบาต
สายจังวันนี้” ท่านตอบว่า “ช้างป่ามาขวางทางเราไว้” ชาวบ้านพูดว่า “พวกผมอยู่นี่
ยังไม่เคยเห็นช้างป่าสักที” พอท่านกลับจากบิณฑบาต ก็เห็นขวากหนามที่ช้างมันเอา
มาขวางทางไว้
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คติธรรมจากงู

คร้ังหน่ึงอยูแ่ถบอ�าเภอคอนสาร จังหวดัชยัภูมิ อกีเหมอืนกนั เช้าวนัหน่ึงหลงัจากที่ 
ท่านกลบัจากบณิฑบาตในหมูบ้่าน ปกตกิจ็ะมีญาตโิยมน�าภตัตาหารหวานคาวมาถวาย
ที่ท่านพักปักกลดอยู่ หลังจากให้ศีลให้พรญาติโยมเสร็จแล้ว ขณะนั้นมีงูตัวหนึ่งอยู่
บนกิ่งไม้ ท�าท่าทางส่ายหัวไปมาอยู่ไม่ไกลจากที่หลวงปู่ก�าลังนั่งอยู่เท่าใดนัก ท่านจึง 
ถามญาติโยม

หลวงปู่ “โยมเห็นงูตัวนั้นไหม มันก�าลังพูดธรรมะให้ฟังนะ”

โยม “เห็นครับหลวงปู่ แต่ไม่รู้ว่ามันก�าลังพูดอะไร”

หลวงปู ่“งูตวัน้ันก�าลงัพดูผญา (ค�ากลอนสภุาษิตอสีานเรียกว่า ผญา) กณัฑ์ใหญ่ 
ให้ฟัง ตั้งใจฟังให้ดีนะ จะแปลเรื่องที่งูพูดให้ฟัง”

ญาตโิยมต่างพนมมือขึน้เพ่ือรับฟังธรรมะจากหลวงปูด้่วยความสนใจใคร่รู้และ
ต่างก็อยากจะรู้ว่าหลวงปู่จะพูดว่าอะไร มีเนื้อความเป็นอย่างไร

หลวงปู่เห็นว่าญาติโยมเตรียมพร้อมที่จะฟังเทศนาธรรมด้วยความตั้งใจ และ
เคารพนอบน้อมแล้ว จึงได้แปลธรรมะจากงูเป็นผญาดังนี้
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“มาเด้อ (มาสิ) ไผ (ใคร) อยากหนีโลกกว้างทุกข์ใหญ่ในกองไฟ อย่าสิไปตาม
ตัณหาหมู่กามคุณห้า มาท�าวิปัสสนาให้เห็นฮู้ (รู้) หาทางให้พ้นโศก ฮีบ (รีบ) เร็วๆ 
ญาติพี่น้องมันสิซ่า (จะช้า) ค�่าทาง

ให้เจ้าวางขนัธ์ห้า อปุมาให้เจ้าหน่าย ข้าวของหลายมากล้นบ่เหน็เอาไปได้ ตายไป 
ก็เสียเปล่า ฝูงหมู่เจ้าคิดเบิ่ง (ดู) ให้มันคัก (แน่ชัด) ให้ประจักษ์ในใจ ให้ฮ�่าฮอน  
(พจิารณา) ดูบ้าง ฮบี (รีบ) หาทางไปหน้า หาทางให้พ้นโศก สมบตัใินโลกน้ีให้วางถิม่ 
ป่อยสา (วางทิ้งปล่อยซะ)

มันเป็นไฟแสงจ้า เผาอุราให้วายวอดตลอดหมดทุกชั้นขุนข้าไพร่พล มันบ่ 
เหลอืหยงั (อะไร) ค้าง กษตัริย์ราชจอมไตร แม่นไผๆ (ถงึใครๆ) กะ (ก)็ บ่เหลอืหลอ 
ดั่งเดียวกันนั่น ลูกคนใด๋ (ใด) ใจต�่าท�าป่นปี้ ทรพีเลวทรามหยามหมิ่นท่าน เนรคุณ
เลวร้ายกลายเป็นมาร สร้างสุสานขุมนรกหมกโต (ตัว) เอง”

สุภาษิตนี้กินใจมาก ท่านเปรียบโลกคือชีวิตนี้ ปัญหาส�าคัญมากคือต่างคนต่าง 
กมี็กองไฟใหญ่สมุอยูใ่นหวัอก คือ ราคคัคิ กองไฟคือความโลภราคะตณัหา โทสคัคิ  
กองไฟคือโทสะความโกรธโมโหโทโส โมหัคคิ กองไฟคือโมหะความหลง อยู่ใน 
กองไฟแต่ไม่รู้จักไฟ อยู่ในกองทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ มองเห็นเหยื่อล่อแต่ไม่เห็นเบ็ด 
ต้องดิ้นต้องรนทนเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่ทั้งโลก ไม่มีทางจบสิ้นได้ คนส่วนมาก 
ไม่มีตา (ปัญญา) จึงมองไม่เห็นว่าเป็นไฟ ผู้มีตา (ปัญญา) แล้วส่วนมากก็หนีออก
จากกองไฟไม่ได้ เพราะบารมีคืออินทรีย์ยังไม่แก้กล้า

ส่วนผู้ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว ย่อมมีอินทรีย์ ๕ ประการแก่กล้า อันได้แก่  
มีศรัทธาแก่กล้า ๑ มีวิริยะความเพียรแก่กล้า ๑ มีสติแก่กล้า ๑ มีสมาธิแก่กล้า ๑ 
มปัีญญาแก่กล้า ๑ ผู้เช่นน้ีย่อมมีตาปัญญา เหน็โทษเหน็ภัยของกองไฟใหญ่คือกเิลส 
และเห็นโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันไม่มีที่จบสิ้น ย่อมหันมา
อบรมจิตภาวนา เจริญสมถะและวิปัสสนาให้เห็นแจ้งชัดในอริยสัจทั้ง ๔ ประจักษ์ใจ 
แล้วย่อมถึงซึ่งฝั่งแห่งความพ้นทุกข์ทั้งปวงคือพระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัย
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เหตุที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์

หลวงปู่ท่านจะพูดเก่ียวกับการที่ท่านไม่ฉันเน้ือสัตว์ว่าดังน้ี “ปูปลาน้อยคืนลา 
เมือเมืองเกลี้ยงออหลอ ยังแต่กบเขียดน้อยอีกสองมื่อจังซิต่าวเมือ” พวกปูปลา หรือ
พวกสตัว์ใหญ่มาลาท่านจนไม่เหลอื จะเหลอืแต่กบเขียดหรือพวกสตัว์เลก็ๆ อกีไม่นาน 
ก็จะลากลับเหมือนกัน เหตุที่ลากลับก็เพราะมนุษย์กินหมด

คร้ังหน่ึงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงปูไ่ด้เทีย่วธดุงค์ไปตามสถานทีต่่างๆ ตามป่า 
ตามเขาล�าเนาไพร ได้ปักกลดพกัปฏบิตัภิาวนาอยูใ่ต้ต้นไม้ต้นหน่ึง ขณะน่ังภาวนาอยูน้ั่น  
ได้ปรากฏในนิมติว่ามพีวกวญิญาณของสตัว์ชนิดต่างๆ มาปรากฏต่อหน้าท่านเยอะแยะ 
เตม็ไปหมด ต่างตวักต่็างฟ้องร้องเรียนและลาต่อท่านว่า “พวกเราได้รับความเดือดร้อน 
แสนสาหัสทุกข์ทรมานมาก เพราะต้องถูกพวกมนุษย์หูกิ้นๆ (หูสั้นๆ) ตามล่าฆ่ากิน 
เป็นอาหาร ขอให้หลวงปูไ่ด้โปรดแผ่เมตตาและอทุศิส่วนบญุส่วนกศุลให้พวกเราได้พ้น 
จากทุกข์ด้วย ที่ส�าคัญขอให้หลวงปู่ได้ช่วยสั่งสอนพวกมนุษย์ทั้งหลายให้มีเมตตา 
อย่าได้พากันเบียดเบียนพวกสัตว์ทั้งหลายด้วยเถิด”

เมื่อท่านได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสังเวชสลดใจสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง สะเทือน
เข้าไปจนถงึก้นบึง้ของหวัใจ ฝังลกึมาก รู้สกึเมตตาสงสารพวกวญิญาณของสตัว์เหล่าน้ัน 
อย่างจับใจ โอ้ มนุษย์หนอมนุษย์ คนหนอคน ช่างโหดร้ายใจด�า เบียดเบียนท�าลาย 
ชวีติของผู้อืน่ได้โดยไม่ได้คดิถงึว่าเขากมี็ชวีติ เรากม็ชีีวติ ต่างก็รักตวักลวัเจ็บกลวัตาย 
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กันทั้งนั้น ไปฆ่าไปแกงเขา รังแกเบียดเบียนท�าลายเขาได้ไม่เป็นไร กลับมีความสุข 
มองไม่เหน็ความทกุข์ของผู้อืน่ พอใจดใีจว่าตวัเองได้อยูด่กีนิด ีมนัเป็นเช่นน้ีน่ีเองโลก
ใบน้ี เป็นมาตัง้แต่ดกึด�าบรรพ์ แต่ไหนแต่ไรมาแล้ว มนุษย์ย่อมเอาเปรียบสตัว์ รังแก
สตัว์ทีไ่ม่มีทางสู ้เมือ่สัง่สมบาปจิตใจหยาบช้ามากข้ึนไปกว่าน้ันอกี กรั็งแกเบยีดเบยีน
มนุษย์ด้วยกันเอง ถ้าโหดไปกว่านั้นอีก จิตใจไม่รู้จักบุญจักบาปแล้ว ก็สามารถฆ่า 
แกงคนแล้วแร่เน้ือเถือหนังช�าแหละอวยัวะออกเป็นชิน้ๆ ได้โดยจิตใจไม่สะดุง้สะเทอืน
เกรงกลัวต่อบาปกรรมที่ตัวเองจะได้รับ

เมือ่ทา่นพิจารณาเห็นดงันัน้จงึได้ตั้งใจว่า “ตั้งแตบ่ดันีต้อ่ไป จะฉนัแตอ่าหารเจ  
งดเว้นเน้ือสตัว์ทกุชนิด” และได้ตัง้ใจปฏิบตัภิาวนาอทุศิส่วนกุศลแผ่เมตตาให้สรรพสตัว์ 
ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทั่วแดนโลกธาตุ

วันต่อมาท่านได้เดนิธดุงค์ต่อไป ขณะเดินอยูก่ลางป่าน้ันก็ได้เหน็เหตกุารณ์แปลก 
ประหลาดอันน่าสลดหดหู่ จะเป็นน�้ามือของมนุษย์คนใดก็สุดที่จะเดาได้ ท่านได้เห็น 
ภาพทีน่่าสงัเวชสลดใจย่ิงนัก ท่านว่าเหน็พวกกบเขียดทัง้หลายเอาคางตวัเองปักเสยีบ
เข้ากับหนามแท่ง ห้อยโตงเตงตายแห้งคาหนามอยู่เต็มไปหมด ก็ท�าให้ท่านยิ่งสังเวช
สลดใจ เมตตาสงสารสรรพสตัว์ทัง้หลายหนักเข้าไปอกี เป็นการตอกย�า้ถงึความตัง้ใจที่
ได้ตัง้ไว้เมือ่คนืน้ี แต่น้ีต่อไปจะฉันเฉพาะอาหารเจ งดเว้นเน้ือสตัว์ และได้ปฏิบตัติาม 
ความตั้งใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันท่านมรณภาพ

เร่ืองอาหารการกินน้ี องค์หลวงปู่ถึงแม้ท่านจะฉันอาหารที่ปราศจากเน้ือสัตว์  
แต่ท่านก็ไม่ได้ชักชวนใครหรือแนะน�าใครบังคับใครให้เอาอย่างท่านแต่ประการใด 
ท่านปฏบิตัขิองท่านไปคนเดยีวอย่างน้ัน เพราะท่านรู้ดีว่าเร่ืองการอยูก่ารกนิน้ี ในคัมภร์ี 
พระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้ชัดเจนแล้ว เรื่องเนื้อ ๓ ประการ คือ  
ไม่เหน็เขาฆ่า ๑ ไม่ได้ยนิว่าเขาฆ่า ๑ ไม่ได้รังเกยีจสงสยัว่าเขาฆ่าเจาะจงมาถวายตน ๑  
ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรฉันได้ไม่เป็นอาบัติ ถ้าตรงกันข้ามจากนี้ คือได้เห็น
ได้ยิน หรือรังเกียจสงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงมาถวายตน ท่านห้ามไม่ให้ฉัน ถ้าฉันต้อง
อาบัติทุกกฏ
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อีกประการหนึ่ง เนื้อ ๑๐ ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม คือ เนื้อช้าง เนื้อม้า  
เน้ือราชสีห์ เน้ือเสือโคร่ง เน้ือเสือเหลือง เน้ือเสือดาว เน้ือหมี เน้ืองู เน้ือสุนัข  
เน้ือมนุษย์ เน้ือ ๑๐ ประการน้ีท่านห้ามไม่ให้พระฉัน ถ้ารูปไหนฉัน ต้องอาบตัทิกุกฏ
ส่วนฉันเนื้อมนุษย์และเนื้อดิบเป็นอาบัติถุลลัจจัย

แม้หลวงปูม่ั่น ท่านกเ็คยสอนลกูศษิย์ (พระอาจารย์อุน่ กลยฺาณธมโฺม และคณะ)  
สมัยพักอยู่ป่าเปอะ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า

“คนเรามันไม่ได้วิเศษวิโสเพราะการกินผักกินเนื้อนะ แต่มันวิเศษด้วยการกิน 
เพราะการพินิจพิจารณาโดยแยบคาย อันผักหญ้าเน้ือน้ันมันไม่ได้รู้เร่ืองดีเรื่องช่ัว
เหมือนคนเราจิตเราดอก พระธรรมค�าสอนแง่หนักเบาต่างหากทีเ่ราน�ามาพนิิจพจิารณา
แล้วน�ามาสอนตนจะท�าให้เราดีขึ้นได้

เรื่องกินอยู่หลับนอนอะไรๆ พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้หมดแล้ว ไม่เห็นจะ
มีปัญหาอะไรกับกินเจไม่กินเจ กินเนื้อไม่กินผัก กินแต่ผักไม่กินเนื้อ อันไหนกินได้ 
ฉันได้ท่านก็บัญญัติไว้หมดแล้ว ถ้าท่านคิดว่าการกินแต่ผักท�าให้ท่านเลิศเลอเป็น 
ผู้วิเศษขึ้นมาได้ อันน้ีผมก็สุดปัญญาที่จะสอนท่าน ถ้าการกินแต่ผักอย่างท่านว่า  
เป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นกิเลสจบพรหมจรรย์ได้ มนุษย์ไม่ได้สิ้นกิเลสหรอก วัวควายเป็นต้น
น่ันแหละ มันจะสิน้กเิลสก่อน เพราะมนัไม่ได้กนิเน้ือ มนักนิแต่หญ้า เตม็ปากเตม็พงุ  
มันกินแต่ผักแต่หญ้า ท�าไมลูกมันถึงเต็มท้องไร่ท้องนา

ถ้าการกินแบบท่านว่าเป็นของเลิศ วัวควายมันเลิศก่อนแล้ว เพราะมันเกิดมา 
มันก็กินแล้วโดยไม่ต้องมีใครคอยสอน ถึงท่านกินยังไง มันก็ไม่เท่าวัวเท่าควาย 
กินหรอก เพราะวัวควายมันปฏิเสธเนื้อโดยประการทั้งปวง กินแต่ผักแต่หญ้า

ถ้าจะกนิเจ ฉันเจ กนิผักไม่กนิเน้ือ ผมกไ็ม่ได้ว่าอะไร แต่การไปหาต�าหนิคนโน้น 
คนน้ีว่ากินเน้ือเป็นเปรตเป็นผี มันไม่สมควร แล้วก็มาหลงตน ยกยอตนว่าเป็น 
ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่นเขา ท่านดูใจของท่านเองก็ได้น่ีว่ามันประเสริฐตรงไหนหรือยัง  
ถ้ายังไม่ประเสริฐ ให้รีบแก้ ราคะ โทสะ โมหะ ที่เผาหัวอยู่นั่นล่ะ มันเป็นสิ่งที่ท่าน
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ต้องแก้เสียโดยเร็วพลัน ไม่ใช่วันๆ เที่ยวแต่ชวนหาคนมากินผัก ไอ้ผักนั้นผมก็กิน  
คนเรามันประเสริฐเลศิได้ด้วยความประพฤต ิมใิช่เพราะการกิน ส่วนเร่ืองการกนิเป็น
เรื่องรองๆ อย่าเอามาเป็นเรื่องเอก” ดังนี้

อีกประการหนึ่ง การฉันเจนี้ หลวงปู่ผางท่านอนุโลมตามธาตุขันธ์ขององค์ท่าน  
ดงัทีท่่านเคยบอกลกูศษิย์ลกูหา “ธาตขุนัธ์ของผมมนัไม่ให้แล้วนะหมูเ่พือ่น ช่วงหลงัมาน้ี 
ฉันเน้ืออะไรแล้วมนัไม่ย่อย จะฉันอะไรกพ็ากนัฉัน ฉันตามได้ตามมตีามเกดิน่ันแหละ”  
ส่วนใครจะฉันเหมือนองค์ท่านหรือไม่น้ัน ท่านกไ็ม่ได้ว่าอะไร แล้วแต่อธัยาศยัของใคร 
ของมัน
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บิณฑบาตอึ่งอ่าง

หลังจากกลับจากธุดงค์ เมื่อคร้ังที่ท�าให้ท่านสลดสังเวชจนท�าให้ท่านเลิกและ 
งดเว้นการฉันเน้ือสตัว์แล้ว ก็กลบัมาพกัทีว่ดัดูนอกีคร้ัง ตอนน้ันหลวงปูไ่ด้ให้ปัญญา 
ธรรมกับชาวบ้านเพื่อไม่ให้สร้างกรรมที่จะน�าไปสู่การใช้หน้ีกรรมด้วยชีวิตซึ่งกัน 
และกัน 

พอเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านโสกใหญ่ ก็ได้ยินเสียงอึ่งอ่างร้องออกมาเกือบทุก 
หลังคาเรือน คือตอนกลางคืนชาวบ้านออกไปไต้ (ส่องจับ) อึ่งอ่าง และขังไว้เพื่อท�า 
เป็นอาหาร ท่านจึงเกิดเมตตาในสัตว์ พอบิณฑบาตไปได้ระยะหน่ึง ผู้ใหญ่บ้านก็ 
ออกมาใส่บาตรพอดี องค์หลวงปู่ก็เลยขอบิณฑบาตอึ่งอ่างทั้งหมดที่จับมาขังไว้ใน
หมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้าน ให้บอกลูกบ้านทั้งหมดน�าอึ่งอ่างไปปล่อยที่วัดเสีย จนท�าให้
ขดัลาภปากของชาวบ้านบางคน แต่ชาวบ้านทกุคนก็ปล่อยตามทีอ่งค์หลวงปูข่อ เพราะ
เคารพศรัทธาและเชื่อฟังท่าน
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ช้างป่ามานิมนต์

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ทีว่ดัอดุมคงคาครีีเขต วนัหน่ึงขณะทีห่ลวงปูน่ั่งสมาธภิาวนา 
อยูต่ามปกตน้ัิน ท่านได้นิมติว่ามช้ีางพงัเชอืกหน่ึงเดนิเข้ามา ลกัษณะของช้างเชอืกน้ัน
เม่ือเข้ามาใกล้กห็มอบคลานเข้ามาหาด้วยความเคารพศรัทธาท่านอย่างมาก ในนิมิตน้ัน  
ช้างได้นิมนต์ให้ท่านไปโปรดพวกเขาบ้างที ่“ถ�า้น�า้หนาว” ในเขตจังหวดัเพชรบรูณ์ และ 
ช้างพงัเชอืกน้ันหลงัจากนิมนต์ท่านแล้ว กไ็ด้เดนิน�าหน้าท่านไปเร่ือยๆ ตลอดทางทีมั่น 
เดินน�าหน้าไป ปรากฏว่าต้นไม้น้อยใหญ่ล้มเป็นทางระเนระนาดไปเลย กระทัง่ถงึหน้าถ�า้  
ช้างนั้นจึงถอยหลังและหมอบลงกลับร่างกลายเป็นหินอยู่ตรงหน้าถ�้านั้นเอง เมื่อท่าน
ได้นิมิตเช่นนั้นจึงได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟัง

ต่อมาเมื่อท่านมีโอกาสจึงได้เดินธุดงค์ไปทางจังหวัดชัยภูมิ ถึงอ�าเภอคอนสาร 
ช่วงน้ันท่านมาพกัภาวนาอยูท่ีภ่สูงู ถ�า้ขามสามต้น ระยะหน่ึง ต่อมาท่านได้ลงมาพกัที่
กระท่อมกลางนาของชาวบ้านน�า้อุน่ได้ ๖ วนั พอคนืวนัที ่๗ ขณะน่ังภาวนาอยู่ ได้นิมติว่า 
มีหินแม่ช้าง (ก้อนหินลักษณะเหมือนช้างที่ปรากฏในนิมิต หลวงปู่เรียกหินแม่ช้าง) 
มานิมนต์ให้ไปจ�าพรรษาที่ถ�้าน�้าหนาวอีก ท่านว่าถ�้าแห่งนี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

เช้ามาพอบิณฑบาตฉันเสร็จแล้ว ท่านจึงได้เดินทางมุ่งหน้าบุกป่าฝ่าดงไปตาม 
ทางเกวยีนทีช่าวบ้านเขาเข้าไปท�าไร่ท�านาบ้าง ตามทางนายพรานเดินเข้าป่าหาล่าสตัว์บ้าง  
ค�า่ไหนปักกลดนอนน่ัน จนเดินเข้าเขตบ้านตาดฟ้า (เดิมขึน้กบั อ.ชมุแพ ปัจจุบนัขึน้กบั  
อ.ภูผาม่าน) ท่านเลือกถ�้าแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๒ ก.ม. พักภาวนาอยู่ที่ 
ถ�้านี้ได้ ๗ วัน ก็ได้รู้จักกับชาวบ้านคนหนึ่งชื่อพุ่ง โยมพุ่งคนนี้ในอดีตแกเรียนวิชา 
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คาถาอาคมวิชาไสยศาสตร์มามาก แต่ไม่สามารถรักษาเคล็ดลับหรือกฎข้อห้ามของ
คาถาอาคมน้ันได้ แกจึงกลายเป็นปอบ คอืจะมผีีปอบสงิอยูใ่นตวัแกอกีทหีน่ึง ไปเทีย่ว 
รักษากับหมอผีที่ไหนก็ไม่หายสักที ต่อมาได้พบหลวงปู่ ท่านได้เมตตารักษาให้จน
หายขาดจากการเป็นปอบ แกจึงมีความเคารพศรัทธาหลวงปู่มาก ได้ทราบว่าหลวงปู่
จะไปตามหาถ�้าน�้าหนาว ตัวแกเองจึงขอติดตามไปด้วย

ท่านพาโยมพุง่เดนิมุง่หน้าลดัเลาะตดัป่าไปตามทีเ่หน็ในนิมติ มีแต่ดงหนาป่าทบึ 
ผ่านบ้านดงสะคร่าน (ขึน้อ�าเภอภูผาม่าน) ในบริเวณน้ีเป็นดงเสอืดงช้างทัง้น้ัน ได้อาศัย 
โยมพุ่งซึ่งเป็นคนท้องถิ่นน้ันน�าทางเลยท�าให้การเดินทางสะดวกยิ่งข้ึน จนเข้าเขต
บ้านนาพอสอง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอ�าเภอน�้าหนาว) เดินมุ่งหน้ามาทางทิศตะวันตก 
ถึงบ้านผาลาน้อย ผ่านภูฟ้าจนเข้าเขตภูน�้าริน (เทือกเขาที่ถ�้าน�้าหนาวตั้งอยู่) และพัก 
บ้านโนนชาติ

เม่ือถึงบ้านโนนชาติ จึงได้หาที่ปักกลดตามป่าซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้าน ชาวบ้าน 
แถบน้ันไม่ค่อยคุน้เคยกบัพระเท่าใดนัก เพราะนานๆ ปีจะมพีระธดุงค์ผ่านมา จึงพากนั 
หลบหน้าไม่ให้เหน็ พอท่านพกัอยูไ่ด้สามคนืกพ็อคุ้นเคยพดูกนัรู้เร่ืองบ้าง ท่านจึงถาม 
ถึงถ�้าน�้าหนาวว่า “มีใครรู้จักถ�้าน�้าหนาวหรือเปล่า”

ท่านถามทแีรกกไ็ม่มีใครตอบเลย พอท่านถามบ่อยเข้า ชาวบ้านเขากโ็กหกท่านว่า  
“ไม่รู้จัก ไม่มใีครรู้จักเลย” เขาเลยถามท่านว่า “ถ�า้ทีห่ลวงพ่อพดูถงึน้ีลกัษณะเป็นอย่างไร”  
ท่านเลยบอกเขาว่า “มธีารน�า้ไหลออกมาจากถ�า้อยูต่ลอดเวลา ข้างบนเป็นถ�า้พอพกัหลบ 
แดดหลบฝนได้ และมีหินก้อนหนึ่งอยู่หน้าถ�้าลักษณะเหมือนช้าง” 

พอท่านพูดจบ ชาวบ้านก็ได้เล่าเรื่องราวให้ท่านฟัง “ถ�้าที่หลวงพ่อเล่ามานี้มีอยู่ 
แต่พวกกระผมไม่กล้าเอ่ยชือ่เพราะเกรงกลวักนัมาก เคยมีคนพดูถึงช่ือถ�า้น้ีกลายเป็น 
คนปากบิดปากเบี้ยวทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยไปเลยก็มี ชาวบ้านจึงเกรงกลัวกันมาก”

“ถ้าจังซัน่ พาญาพ่อไปเบิง่ดู้” (ถ้าอย่างน้ันพาหลวงพ่อไปดหูน่อย) ท่านได้ขอร้อง
ให้ชาวบ้านพาไปดูถ�้า แต่ก็ไม่มีใครกล้าพาท่านไปเพราะเกรงกลัวกันมาก
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ชาวบ้านเล่าให้ท่านฟังต่อไปว่า พอถงึครบรอบปี ผู้เฒ่าสมุน (หวัหน้าผู้พาชาวบ้าน 
ประกอบพธิเีซ่นไหว้บวงสรวง) รวมทัง้ชาวบ้านได้น�าอาหารหวานคาว ทัง้สิง่ของต่างๆ  
ไปเซ่นไหว้บวงสรวงผีหน้าถ�้าน้ีเป็นประจ�าทุกปี ที่ชาวบ้านไม่อยากให้หลวงพ่อไป  
เพราะกลวัท่านจะไปเอาสมบตัแิละสิง่ของภายในถ�า้ออกมา แล้วผีทีเ่ฝ้าถ�า้อยูจ่ะออกมา 
อาละวาดชาวบ้าน เพราะเคยมเีหตเุกดิขึน้มาแล้วหลายคร้ัง ชาวบ้านกลวักนัจึงไม่อยาก 
ให้ท่านเข้าไป

ท่านจึงพดูรับรองกบัชาวบ้านว่า “ถ้าผีอยูท่ีถ่�า้น�า้หนาวมากนิ หรือมาท�าให้ชาวบ้าน 
เดอืดร้อนถงึตาย ถ้าตายหน่ึงคน ญาพ่อจะใช้แทนถงึสองคนเลย” (ญาพ่อคอืสรรพนาม
แทนตวัหลวงปู ่ท่านมกัพดูค�าน้ีกบัญาตโิยม) ชาวบ้านได้ยนิท่านพดูรับรองอย่างจริงจัง
เช่นน้ัน จึงปรึกษาหารอืกัน ต่อมาจึงได้พาท่านไปดูถ�า้ ได้ยนิว่าคนทีเ่ป็นหวัหน้าพาท่าน 
เข้าไปดถู�า้น�า้หนาวน้ัน ชือ่ว่า ใส เป็นก�านันต�าบลหลกัด่าน ท่านบอกให้ชาวบ้านเตรียม 
มีดพร้าจอบเสียมไปด้วย

จากหมูบ้่านโนนชาต ิเดนิลดัเลาะไปหาถ�า้น�า้หนาวประมาณสามกโิลเมตร (ทางที ่
ท่านเดินผ่านตรงน้ี ปัจจุบนัเป็นบ้านห้วยลาด) พอไปถงึท่านกส็งัเกตดูบริเวณหน้าถ�า้น้ัน  
ได้มองเหน็น�า้ไหลออกมาจากถ�า้อย่างไม่ขาดสาย เป็นน�า้ใสสะอาด น่าอาบด่ืมใช้สอย 
อากาศก็เย็นสบาย ท่านเดินขึ้นไปส�ารวจตรวจตราดูข้างบน พอแหงนหน้าขึ้นมองดู 
ก็เห็นหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งรูปร่างลักษณะเหมือนช้างใหญ่ ท่านจึงรู้ว่าเคยนิมิตเห็น
หนิแม่ช้างก้อนน้ีไปนิมนต์ให้ท่านมาโปรดเมตตาทีน่ี่ ตอนกลบัได้กลิง้มาแล้วมาหมอบ
อยู่หน้าถ�้านี้ ตรงตามที่เห็นในนิมิตทุกอย่าง

ท่านก็เดินชมดูบริเวณปากถ�้า แล้วขึ้นไปบนหินแม่ช้างนั้น ท่านบอกให้ชาวบ้าน
ท�าความสะอาด เพราะมีแต่เศษขยะ ใบตองแห้ง สิ่งของต่างๆ ทับถมกันอยู่บริเวณ
ปากถ�้าน้ันที่ชาวบ้านได้พากันน�ามาบวงสรวงเซ่นไหว้ผี ท่านสั่งให้ร้ือทิ้งทั้งหมดแล้ว 
ท�าความสะอาดใหเ้รยีบร้อย พอท�าความสะอาดเสรจ็แลว้ ท่านกบ็อกว่า “ท�าดอีย่างนี้
แล้วคนกอ็ยูไ่ด้ ผีกอ็ยูไ่ด้” ชาวบ้านได้ยนิเช่นน้ันกพ็ากนัตกอกตกใจ ยิง่กลวักนัใหญ่
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เมื่อท�าความสะอาดเสร็จ ท่านก็บอกให้พวกเขากลับบ้าน และพูดว่า “ถ้าบ่เห็น
ญาพ่อไปบิณฑบาตมื่ออื่นเช้า ก็แสดงว่าผีกินญาพ่อตายแล้วเด้อ” (ถ้าไม่เห็นเราไป
บิณฑบาตพรุ่งนี้เช้า ก็แสดงว่าผีกินเราตายแล้วนะ)

ชาวบ้านได้พดูกันว่า “หลวงพ่อองค์น้ีแปลกมาก ท�าไมถงึกล้าพดูเช่นน้ัน” ต่างคน 
ต่างกลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับท่าน แล้วพากันกลับบ้านไป ส่วนท่านก็เข้าที่พัก
ภาวนา เดินจงกรมบ้าง นั่งสมาธิบ้าง ปฏิบัติภาวนาตลอดทั้งคืน สถานที่แห่งนี้เหมาะ
แก่การปฏิบตัภิาวนามาก อากาศกเ็ยน็สบายเงียบสงบเหมาะแก่ผู้ทีมุ่่งมัน่บ�าเพญ็ธรรม 
เพื่อให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นยิ่งนัก

เช้ามาท่านกอ็อกบณิฑบาต พอไปถงึหมู่บ้านกเ็หน็ชาวบ้านน่ังคอยกนัเป็นแถวๆ 
พอเดินไปถึงคนแก่คนหน่ึง (ผู้เฒ่าสมนุ) กเ็อ่ยข้ึนว่า “หลวงพ่อ เมือ่คืนน้ีผมฝันไปว่า 
ผีที่ถ�้าน�้าหนาวมาบอกให้ผมและชาวบ้านไปท�าความสะอาด บูรณะถ�้า ปฏิบัติรับใช ้
หลวงพ่อให้ดี” ท่านไม่พูดอะไร ก็คิดในใจว่าผีคงยอมเราแล้ว เมื่อท่านบิณฑบาต 
กลับไป ชาวบ้านต่างคนต่างถือจอบเสียมและมีดพร้าตามท่านไปที่ถ�้า ได้บูรณะท�า 
ความสะอาดถ�้าดีกว่าเดิม ชาวบ้านได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสหลวงปู่เป็นอย่างมาก

ชาวบ้านแถวน้ีไม่ได้ท�านาเพราะสภาพพืน้ทีเ่ป็นทีภ่เูขาสงู ได้ถางป่าท�าไร่ปลกูข้าว  
ปลกูผักไว้กนิกนั ต่อมาชาวบ้านอยากให้หลวงปูไ่ด้ฉันอาหารทีด่ีๆ  จึงได้หาปลา กบ เขยีด  
ทีเ่คยหาอยูห่ากนิกนัมาตามประสาชาวบ้านทีอ่ยูป่่าอยูเ่ขา หลวงปูจึ่งได้เทศน์สัง่สอนว่า 
“พวกปลา กบ เขียด อย่าไปฆ่ามัน มันเจ็บ มันปวด มันทรมาน สงสารมัน ดูอย่าง 
พวกเราซ ิเวลามคีนมาตมีาต่อยเรากเ็จ็บ เพราะฉะน้ัน หลวงพ่อฉันง่ายๆ มผัีก มแีจ่ว 
อะไรกใ็ส่บาตรไป ไม่ต้องตามไปส่งถงึทีห่รอก มกีารงานอะไรกท็�าไป ส่วนสตัว์อย่าไป 
ฆ่ามันนะ”

วันต่อมาท่านได้อธิบายให้ชาวบ้านฟังถึงการท�าบุญใส่บาตร ให้รักษาศีลธรรม 
ตลอดถึงการภาวนา ท่านได้พักภาวนาอยู่ถ�้าน�้าหนาวนี้เรื่อยมา
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ส�ารวจถ�้าน�้าหนาว

มีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านได้เข้าไปส�ารวจดูในถ�้าโดยจุดเทียนส่องทาง เพราะในถ�้าลึก
มดืมาก ท่านเล่าว่ามองดใูนถ�า้ตามซอกหนิมแีต่เพชรนิลจินดา เคร่ืองป้ันดนิเผา วตัถุ
โบราณต่างๆ พร้อมกันน้ันยงัมีพระพทุธรูปทองค�าอกีด้วย แต่ท่านบอกว่าคนธรรมดา
ไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงจะมองไม่เห็น จะมองเห็นเป็นก้อนหินธรรมดา ถ�้านี้ในอดีต
เคยมีพระอรหันต์มานิพพานที่นี่หลายองค์ และมีผีภูมิเจ้าที่คอยเฝ้าถ�้าไม่ให้พระหรือ 
คนเข้าไปพักที่นั่น เพราะกลัวเขาจะขโมยเอาสมบัติมีค่าของเขาไป

หลวงปูท่่านเล่าว่า ท่านเดนิตามล�าห้วยเข้าไปๆ จนถงึเวิง้ถ�า้แห่งหน่ึง จะมอ่ีางน�า้ 
ขนาดใหญ่ขวางหน้า ผนังถ�้าเริ่มต�่าลงๆ จนจรดกันกับน�้า ท่านได้ด�าน�้าเข้าไปโผล่อีก
ถ�้าหนึ่ง และเดินทวนกระแสน�้าขึ้นไปเรื่อยๆ 

หลวงปู่ท่านเข้าไปลึกเท่าไรไม่ทราบได้ ขณะที่ท่านเดินเข้าไปนั้น ก็มีเหตุการณ์
อะไรแปลกๆ อยู่ ท่านว่าเหมือนมีมือมาผลกัท่านให้ออกมา แต่มองไม่เหน็ เป็นเหมือน 
ลมพัดผลักท่านให้ออกมา ไฟเทียนที่ส่องทางไปก็ดับ

พอท่านถอยกลับออกมาสักระยะหนึ่ง ไฟเทียนก็สว่างขึ้นเหมือนเดิม ท่านเลย
คิดว่าพวกภูมิพวกผีเจ้าที่ในถ�้านี้เขาหึงหวงสมบัติของเขามาก เขายังไม่ไว้วางใจท่าน
เท่าใดนัก จึงผลักท่านให้ออกมาจากที่นั่น ท่านเลยพูดออกไปว่า “ไม่เอาอะไรหรอก 
มาดเูฉยๆ” หลวงปูท่่านเคยเล่าให้ลกูศษิย์ฟังว่า ท่านเดินล่วงล�า้เข้าไปในเมอืงของเขา  
เขาเลยไม่ให้เข้า ท่านบอกว่าเป็นเมืองของพญานาค เขาไม่ให้คนเข้าไป แต่ภายหลัง
พวกเขาได้สัมผัสกับหลวงปู่แล้วเกิดศรัทธาท่าน จึงกราบนิมนต์ให้หลวงปู่อยู่โปรด
พวกเขาในถ�้าแห่งนี้ไม่ต้องออกมา แต่ท่านก็ไม่รับกิจนิมนต์นั้น
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เหล็กไหล

เหลก็ไหลเป็นธาตกุายสทิธิช์นิดหน่ึง มีอานุภาพมาก มพีลงัเร้นลบัซ่อนอยูใ่นตวั 
ยากที่จะพิสูจน์ได้ ถ้าใครมีไว้ครอบครอง พกติดตัว ย่อมท�าให้ผู้น้ันปลอดภัย 
แคล้วคลาดจากอนัตรายต่างๆ เร่ืองปืนผาหน้าไม้ ยงิไม่ออก แทงไม่เข้า แต่กอ็กีน่ันแหละ  
ถ้าคนไหนบารมไีม่พอ แม้จะได้มากรั็กษาไว้ไม่ได้ เหลก็ไหลย่อมอนัตรธานหายไปเอง  
แต่คนส่วนมากยงัไม่เคยพบเหน็เหลก็ไหลจริงๆ บางคนหมกมุ่นอยูใ่นเร่ืองเหลก็ไหล 
จนถูกต้มถูกตุ๋นมานักต่อนักก็มี หลายคนที่มากราบนมัสการหลวงปู่ก็มักจะถาม 
ถงึเร่ืองเหลก็ไหลอยูเ่สมอ แต่ท่านมกัจะไม่ค่อยอธบิายให้ฟังเท่าใดนัก หลวงปูท่่านได้ 
เล่าให้ฟังถึงเรื่องเหล็กไหลที่ถ�้าน�้าหนาวไว้ว่า

วนัหน่ึงท่านได้สรงน�า้ทีบ่่อแอ่งหนิตรงปากถ�า้ ลกัษณะเป็นแอ่งหนิมนี�า้ไหลผ่าน
ออกมา พอท่านลงไปในน�า้รู้สกึว่าหนาวเยน็ยะเยอืกไปหมดทัง้ตวั สมชือ่สมนามทีเ่รียก 
กันว่า “ถ�้าน�้าหนาว” เพราะน�้าเย็นมากจนรู้สึกหนาวไปหมด ย่อตัวลงนั่งได้ระดับน�้า 
เพียงคอพอดี เรื่องนี้มันก็แปลกประหลาดอยู่ ท่านมองลงไปในน�้า มองยังไงก็มอง 
ไม่เหน็ตวัเอง อวยัวะแขนขาทีอ่ยูใ่ต้น�า้ มองยงัไงกม็องไม่เหน็ หรือว่ามอีะไรมาบงัตาไว้  
แต่ความรู้สกึตวัตามอวยัวะขาแขนกย็งัมอียู ่ท่านจึงข้ึนจากน�า้มาน่ังยองๆ บนหนิข้างๆ 
แอ่งน�้านั้น พอตัวเริ่มแห้งจึงมองเห็นร่างกายตัวเองเหมือนเดิม

ขณะทีท่่านน่ังอยูส่กัครู่น่ันเอง ได้มองเหน็วตัถสุิง่หน่ึง ความรู้ภายในจิตบอกว่า  
“เหล็กไหล” มันมีลักษณะเป็นแท่งกลมๆ ขนาดเท่าน้ิวมือ มีสีด�าแกมเหลืองนิดๆ  
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เป็นประกายมนัเลือ่มเจิดจ้าสวยงามมาก ยืน่ยดืยาวออกมาจากซอกหนิในน�า้ มนัเลือ่น 
เคลือ่นตรงมาหาท่านช้าๆ ไม่ห่างจากท่านนัก ท่านยืน่มือไปจะจับข้ึนมาดู แต่เหลก็ไหล 
ไม่ยอมให้จับ แล้วกเ็ลือ่นหดหายเข้าก้อนหนิไป หลวงปูท่่านเลยพดูข้ึนว่า “จับเบิง่ซือ่ๆ  
บ่เอาดอก” (จับดเูฉยๆ ไม่เอาหรอก) ท่านช้ีทีต่วัท่านพดูต่ออกีว่า “ในโตเฮาน่ีดกีว่าน่ัน 
หลายเท่า” (ในตวัเราน้ีดกีว่าน้ันหลายเท่า) ท่านเปรียบเทยีบเหลก็ไหลกบัจิตของท่าน
ว่าสู้จิตของท่านไม่ได้

พอถึงวนัโกน ท่านกไ็ด้มาปลงผมทีต่รงน้ีอกี โกนผมยงัไงกไ็ม่เข้า หรือว่ามดีโกน 
นี้ไม่คม ลองเดินไปปลงผมที่อื่นห่างจากแอ่งน�้านั้น ก็ปลงผมได้อย่างสบาย พอเดิน
กลับไปปลงที่เก่า โกนยังไงก็ไม่เข้าอีก ท่านคิดว่าคงเป็นเพราะอยู่ใกล้เหล็กไหลแน่ๆ 
ท่านเคยเล่าให้ลกูศิษย์ลกูหาฟังว่า “ไม่อยากได้หรอกเหลก็ไหล มนัไม่ได้พาไปสวรรค์
นิพพาน รักษาศลีรักษาธรรม มีใจให้ทาน ประกอบความเพยีรภาวนาดกีว่า ถงึเราไม่ 
อยากได้ แต่ก็น่าอัศจรรย์อยู่เพราะเราไม่เคยเห็น”

เมือ่ท่านพกัภาวนาอยูท่ีถ่�า้น�า้หนาวพอสมควรแล้ว ท่านจึงธดุงค์ไปทีอ่ืน่ พอใกล้
จะเข้าพรรษา จึงได้กลับไปจ�าพรรษาที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตเหมือนเดิม

วนัหน่ึงหลวงปูน่ั่งรับแขกทีห่น้าเจดย์ีกูแ่ก้ว มพีระสงฆ์และญาตโิยมเตม็ไปหมด 
ด้วยเหตุที่ทราบว่าหลวงปู่เคยมีเหล็กไหลผูกไว้ที่ประคตเอวเป็นประจ�า ประคตเอวนี้  
ท่านไม่ยอมให้ใครน�าไปซกัเลยแม้แต่คร้ังเดยีว ต่อมาท่านได้น�าไปบรรจุไว้ ณ ทีแ่ห่งหน่ึง 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีผู้สนใจถามถึงเรื่องเหล็กไหลว่า

ผู้ถาม “หลวงปู่ครับ เหล็กไหลมีจริงไหมครับ”
หลวงปู่ผาง “มี”
ผู้ถาม “เหล็กไหลมีสีด�าสนิทใช่ไหมครับ”
หลวงปูผ่าง “บ่ด�าคกัปานได๋นะ สดี�าแกมเหลอืง มนัๆ จักหน่อยดอกน่า” (ไม่ด�า 

เท่าไหร่นะ สีด�าผสมเหลือง มันๆ สักหน่อย)
ผู้ถาม “เขาว่าเหลก็ไหลอยูถ่�า้น�า้หนาว จังหวดัเพชรบรูณ์ ทีห่ลวงปูเ่คยบ�าเพญ็เพยีร 

มีมากใช่หรือเปล่าครับ”
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หลวงปูผ่าง “มหีลายอหีลน่ัีนแหล่ว มตีาจังเหน็ บ่มีตากะบ่เหน็ เหน็แต่หนิโส้โง่ 
เส้เง่นั่นแหล่ว หลายโพด” (มีมากจริงๆ มีตาจึงจะเห็น ไม่มีตาก็ไม่เห็น เห็นแต่หิน
ระเกะระกะนั้นแหละมากจริงๆ)

ผู้ถาม “หลวงปูค่รับ พวกผมอยากเหน็เหลก็ไหล หลวงปูพ่อจะเมตตาอนุเคราะห์
ให้ชมเป็นขวัญตาได้ไหมครับ”

หลวงปู่ผาง “เย้า สิมาร�่ารีร�่าไรอีหยังกะด้อแท้ เหล็กไหลพาไปนิพพานบ่ได้ตั๊ว” 
(เอ๊...จะมาเรื่องมากท�าไม เหล็กไหลพาไปนิพพานไม่ได้หรอก)

ผู้ถาม “ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเหล็กไหลไม่มีจริง เพราะหลวงปู่ไม่มีให้ดู”
หลวงปู่ผาง “ฮ่วย อยากเบิ่งหลายแท้บ้อเหล็กไหล กะเบิ่งเจ้าของนั่นเป็นหยัง 

มนัสไิหลไปต�าผู้น่ัน มันสไิหลไปต�าผู้น่ี ให้เกิดทกุข์เกดิโทษน่ันเป็นหยงั” (อ้าว อยากด ู
มากนักหรือไงเหลก็ไหล กด็ตูวัเองซ ิไหลไปชนคนน้ัน ไหลไปชนคนน้ี ท�าให้เกดิทกุข์ 
เกิดโทษนั้นเป็นไรล่ะ)

เสียงหัวเราะตึงใหญ่ แล้วเสียงคนถามก็เงียบหายไป
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ไก่ป่าบอกทางบิณฑบาต

หลงัจากทีห่ลวงปูไ่ปภาวนาทีถ่�า้น�า้หนาวคร้ังแรกแล้ว เม่ือมโีอกาสท่านกจ็ะแวะ 
ไปภาวนามิได้ขาด บางครั้งเว้นปีหรือสองปีไปครั้ง 

มอียูค่ร้ังหน่ึง ท่านพระอาจารย์ทองหงวน อทุโย (หมวย) เล่าว่า หลวงปูไ่ด้เดนิทาง 
ไปคนเดยีวจากอ�าเภอคอนสารมุง่หน้าเดนิลดัตดัป่าเข้าป่าลกึ ลกึเข้าๆ ทางเกวยีนกไ็ม่มี  
พอมบ้ีางก็เป็นทางนายพรานเดินเข้าป่าหาล่าสตัว์ เพราะมรีอยบากรอยฟันข้างๆ ต้นไม้ 
เป็นที่สังเกตอยู่ เดินไปเดินมาก็หลงป่า หาทางไปทางมาไม่เจอ ไม่ใช่ว่าไม่มีทางเดิน  
ทางเยอะแยะไปหมด เป็นทางด่านช้างเทีย่วหากนิ ไม่รู้จะเลอืกเดนิเส้นไหน ถงึท่านจะ
เคยใช้เส้นทางน้ีเดินไปถ�า้น�า้หนาวแล้วกจ็ริง แต่สภาพป่าแต่ละปีมนักเ็ปลีย่นแปลงไป  
ทางด่านช้างหรือสัตว์ป่าหากินที่เคยเดิน มันก็เปลี่ยนเส้นทางหากินไปเรื่อยๆ ไม่ได้
อยู่กับที่

ดงัน้ันจึงท�าให้หลวงปูห่ลงทางอยู่กลางป่าหลายวนั ค�า่ไหนนอนน่ัน ข้าวกไ็ม่ได้ฉัน  
ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ก็อาศัยฉันแต่น�้าในกาเท่านั้น เดินอยู่หลายวันก็ยังไม่พบ
หมูบ้่านคนเลย จนน�า้ในกาหมดลง เกอืบตะวนัจะตกดนิแล้วได้ยนิเสยีงไก่ขันอยูไ่ม่ไกล  
จึงคดิว่าคงจะมีหมู่บ้านคนอยู่ใกล้ๆ น้ี คิดดังน้ันจึงได้ปักกลดพกัภาวนาอยูบ่ริเวณน้ัน  
กะว่าพรุ่งน้ีเช้าจะเข้าไปบณิฑบาตในหมูบ้่าน พอตืน่เช้ามาเตรียมบณิฑบาตกไ็ม่รู้ว่าจะ 
ไปทางไหนด ีจึงคดิว่าต้องเดนิไปทางทีไ่ด้ยนิเสยีงไก่ขันเมือ่วานน้ี เมือ่เดินไปๆ กไ็ม่เหน็ 
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มหีมูบ้่านคนเลย ท่านเดินอยูพ่กัใหญ่ กเ็หน็ไก่ป่าตวัหน่ึงบนิน�าหน้าท่านไป ท่านจึงเดนิ 
ตามทางที่ไก่บินไปน้ัน มันบินน�าหน้าท่านไปเร่ือยๆ ท่านก็เดินตามมันไปเร่ือยๆ 
เหมือนกัน มันก็บินขึ้นบินลงๆ อยู่อย่างนั้น จนใกล้ถึงหมู่บ้านมันจึงได้บินเข้าป่าไป

ท่านจึงได้เข้าไปบณิฑบาต เดนิเข้าไปบ้านหลงัหน่ึง เหน็แม่ลกูก�าลงัน่ังเผาข้าวหลาม 
กันอยู่ พอเขาเหลือบเห็นพระธุดงค์มายืนหน้าบ้านเท่านั้นแหละ ต่างคนต่างวิ่งหนีกัน 
จ้าละหวั่น วิ่งไปคนละทิศละทาง ทิ้งข้าวหลามไว้ในกองไฟ ท่านก็ยืนอยู่นั่นแหละ 
ไม่ไปไหน เขากแ็อบดทู่านอยู่ ท่านขอบณิฑบาตน�า้ใส่กาได้แล้ว กช็ีไ้ปทีข้่าวหลาม บอกให้ 
เขาเอาข้าวหลามใส่บาตรให้ท่อนหน่ึง ท่านว่าตัง้แต่เกดิมายงัไม่เคยเหน็ข้าวหลามทีไ่หน
มรีสชาตอิร่อยเหมอืนข้าวหลามท่อนน้ันเลย หรือจะเป็นเพราะอดอาหารมานานหลายวนั 
ก็อาจเป็นได้

ท่านว่าที่ชาวบ้านเขาวิ่งหนีนั้นเพราะเขาอายพระ เพราะแต่ไหนแต่ไรมาก็อยู่แต่ 
ในป่าในดง ไม่เคยเข้าวดัเข้าวาท�าบญุใส่บาตร ไม่เคยรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี เหน็ 
พระเจ้าพระสงฆ์มา กไ็ม่รู้ว่าจะพดูอย่างไรกบัท่าน ค�าว่า นิมนต์เจ้าค่ะ เจ้าขา ครับผม  
ก็ยังไม่เคยพูด จะไม่ให้เขาอายได้อย่างไรเพราะไม่คุ้นไม่เคย

บ้านทีท่่านเข้าไปบณิฑบาตน้ันกค็อืบ้านผาลาน้อยน่ันเอง พอท่านฉันเสร็จกเ็ดินทาง 
ต่อไป บ่ายวันนั้นก็เดินทางถึงถ�้าน�้าหนาวพอดี
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พ.ศ. ๒๕๐๕ สร้างวัดป่าพัฒนาคีรี

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ หลวงปู่ได้ไปสร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่บ้านแจ้งทับม้า ต�าบล
นางาม อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างจากวัดอุดมคงคาคีรีเขตไปทาง 
ทศิตะวนัออกประมาณ ๔ กโิลเมตร ได้สร้างศาลาไว้ ๑ หลงั กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕  
เมตร และสร้างฝายกั้นน�้าคอนกรีต กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๓ เมตร  
เพือ่เกบ็กกัน�า้ไว้ใช้อาบด่ืม สร้างกฏุขิึน้อกี ๖ หลงั ท�าด้วยไม้ มงุด้วยสงักะส ีปัจจุบนั
ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าพัฒนาคีรี หรือวัดบ้านแจ้ง มีเนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่



154

กิจวัตร วัดอุดมคงคาคีรีเขต

การปกครองบริหารวดัของท่านเป็นไปอย่างพ่อปกครองลกู ทกุรูปอยูก่นัอย่างม ี
ความสุขตามอัตภาพ สมัครสมานสามัคคีกัน การกระท�าใดๆ หากเป็นสิ่งบกพร่อง
เสยีหายกระทบกระเทอืนถงึหลวงปู ่คณะศษิย์กจ็ะละเว้น หากสิง่ใดๆ เป็นประโยชน์ 
และเป็นการเทดิเกยีรตคิณุของหลวงปูแ่ล้ว กไ็ด้พากเพยีรด�าเนินอย่างสดุความสามารถ

หลวงปู่ท่านได้วางกฎระเบียบวัดให้เป็นเครื่องปฏิบัติเสมอกัน ๑๖ ข้อ ดังนี้

๑. ตื่นแต่เช้า (ประมาณ ๐๓.๐๐ น.) ช�าระร่างกายแล้วท�าวัตรเช้า เสร็จแล้วให้ 
เข้าที่ภาวนา

๒. เวลา ๐๕.๐๐ น. ให้เตรียมบริขารลงศาลา และเข้าน่ังประจ�าทีข่องตน ห้ามไม่ให้ 
พูดคุยกัน และออกบิณฑบาตโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อถึงเวลาอันควร

๓.  เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้ว ให้เข้านั่งประจ�าที่ของตนเพื่อรอรับแจกอาหาร 
ผู้ที่เป็นภัตตุเทศก์ให้แจกอาหารให้เท่ากัน ให้ทั่วถึงทุกรูป เสร็จแล้วจึงลงมือฉันโดย
พิจารณา

๔. เมือ่ฉันเสร็จแล้วให้รีบท�าความสะอาดบริขารและสถานที ่แล้วคอยน่ังฟังผู้อาวโุส 
ชีแ้นะ หรือแจ้งข่าวต่างๆ ก่อน จึงจะลกุไปได้ และการเดนิไปมาควรส�ารวมตลอดเวลา  
รวมทั้งการนั่งในทุกสถานที่
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๕. เมือ่กลบัถึงกุฏขิองตนแล้ว ทกุรูปจงอยูป่ริวาสกรรม ห้ามไปคุยกนันอกจาก
มีเหตุจ�าเป็นหรือขัดข้อง

๖. เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ทุกรูปจะต้องลงจากกุฏิเพื่อปัดกวาดอาวาสวิหาร
ให้สะอาดอยู่เสมอ

๗. ระหว่างปัดกวาดอยู่ห้ามคุยกัน จงตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่
ในบริเวณทุกชั้นโดยทั่วกัน

๘. จงช่วยกันดูแลรักษาอ่างน�้ามนต์ อ่างล้างเท้า ห้องสุขา ให้มีน�้า และช่วยกัน 
รักษาให้สะอาดอยู่เสมอ

๙. จงพร้อมเพรียงกันท�าบุพกิจ (ท�าความสะอาดและจัดสถานที่ลงอุโบสถ 
พระพุทธรูป ศาลาโรงธรรม ก่อนเวลาลงอุโบสถ) และช่วยกันดูแลของสงฆ์ให้อยู่ใน
ที่ปลอดภัย และอยู่ในสภาพดีเสมอ

๑๐. จงศึกษาสกิขาบท และปฏบิตัอิาจารย์ เชือ่ฟังค�าเทศนาสัง่สอนของท่านอย่าง 
สม�่าเสมอโดยเคารพ

๑๑. จงช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะงานส่วนรวม และ
ให้มีความรักสามัคคีกันด้วยดี

๑๒. จงปฏิบัติกิจวัตร ๑๐ ข้อดังกล่าว ด้วยความเต็มใจด้วยดีอย่างสม�่าเสมอ

๑๓. จงแนะน�าตกัเตอืนพระภกิษสุามเณรทีป่ระพฤตปิฏบิตัไิม่เหมาะสมกบัเพศ
สมณะของตน

๑๔. การตกัเตอืนให้เตอืนด้วยความหวงัด ีซึง่หากปล่อยไว้อาจน�าความเสือ่มเสยี 
มาสูส่่วนรวมได้ในกาลต่อไป ผู้ทีถ่กูตกัเตอืน แนะน�า ควรเชือ่ฟังและปฏบิตัติามด้วย 
ความเต็มใจเสมอ
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๑๕. พระภิกษุ สามเณร รูปใด ขาดเขินบริขาร เครื่องนุ่งห่ม หรือสิ่งของอันใด 
ก็ให้เบิกได้ตามประสงค์ แต่จะต้องให้คณะสงฆ์อนุญาตเสียก่อนจึงจะเอาไปได้

๑๖. ให้ยดึถอืระเบยีบน้ีอย่างเคร่งครัด เพือ่ผลของการบ�าเพญ็สมณธรรมของตน 
จะได้สมเจตนารมณ์ที่ตนได้ตั้งใจไว้ทุกประการ

 ขอความสุข ความเจริญ และความส�าเร็จในการปฏิบัติธรรม เพื่อมรรค ผล 
นิพพานทั้งปวง จงเกิดมีแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ถ้วนทั่วทุกรูป เทอญ

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ดูน)
พระหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๖
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รวมศรัทธาสร้างถนน

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ถงึ พ.ศ. ๒๕๐๗ ระยะทางทีส่ามแยกปากทางจากถนนระหว่าง
อ�าเภอมญัจาคีรี-อ�าเภอแก้งคร้อ ไปวดัอดุมคงคาครีีเขต ประมาณ ๑๒ กโิลเมตร เป็น 
เส้นทางเลก็ๆ แคบๆ คดเคีย้ว การคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงฤดูฝน 
ล�าบากมาก

หลวงปูจึ่งได้ประชมุชาวบ้านทกุหมูบ้่านทีถ่นนผ่านเพือ่ช่วยกนัพฒันาตดัถนนใหม่ 
ให้มีเส้นทางได้มาตรฐาน ขนาดกว้างพอควร และทีป่ระชมุยอมรับมตทิีห่ลวงปูป่รารภ 
และแนะน�า หลังจากมีมติท�าถนนใหม่แล้ว ชาวบ้านทุกหมู่บ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกัน 
พฒันาจนกระทัง่แล้วเสร็จ โดยหลวงปูไ่ด้อยูเ่ป็นประธานตลอด โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของรัฐแต่ประการใด ปัจจุบนัเป็นเส้นทางทีส่�าคญัของชาวบ้านในการคมนาคมเพือ่การ 
เกษตร ขนส่ง และอื่นๆ

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ทางวดัอดุมคงคาครีีเขต ได้รับความร่วมมอืจาก กรป.กลาง  
กรุงเทพฯ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดอุดรธานี ได้น�าหน่วยงานดังกล่าว
พัฒนาเส้นทางไปวัดอุดมคงคาคีรีเขต เป็นถนนขนาดกว้างประมาณ ๑๐ เมตร ยาว 
๑๒ กิโลเมตร ลงหินลูกรังตลอดเส้นทาง สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
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การสร้างถนนผ่านหมูบ้่านต่างๆ ในคร้ังน้ัน ส�านักงานเร่งรัดพฒันาชนบท หรือ  
รพช. บางคร้ังต้องขอความร่วมมือจากกองทพับก ซึง่มเีคร่ืองมือทีพ่ร้อมกว่าหน่วยงานอืน่  
กองทพับกได้ส่งทหารจากกรมการขนส่งทางบก ซึง่มร้ีอยเอกเกษม ฐติาภรณ์ (ยศใน 
ขณะนั้น) เป็นหัวหน้าชุด พร้อมเครื่องมือมาร่วมปฏิบัติงานสร้างถนนจากสามแยก 
ปากทางหมู่บ้านแก้งคร้อน้อย ถึงวัดอุดมคงคาคีรีเขตดังกล่าว

(ต่อมาวันที ่๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ หลวงปูไ่ด้มีหนังสอืถงึส�านักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือของบประมาณท�าถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนลาดยาง ซึ่งทางราชการก็ได้อนุมัติ 
และได้ท�าเป็นถนนลาดยางในเวลาต่อมา ซึ่งก็ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ดังเช่นที่ปรากฏ
ในปัจจุบัน)

ร้อยเอกเกษมได้พบเห็นการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ที่มีความเป็นอยู่อย่าง 
เรียบง่าย มักน้อยสันโดษ ชอบอยู่ในที่วิเวกสงบสงัด ปรารภความเพียรสม�่าเสมอ 
เป็นพระปฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบอย่างแท้จริง จึงเกดิศรัทธาเลือ่มใส แต่กว่าร้อยเอกเกษม
จะลงใจ ก็เคยทดลององค์หลวงปู่อยู่หลายคร้ัง ดังเช่นคร้ังหน่ึงขณะเป็นหัวหน้าชุด 
ปฏิบัติงานสร้างถนนเข้ามาวัดดูนอยู่น้ัน ตอนกลางคืนก็มาพักอยู่ที่วัด ตอนดึกๆ 
ปวดท้องเหมือนไส้จะขาดออกจากกัน ลูกน้องหายาแก้เจ็บท้องหลายชนิดที่มีอยู่มา 
ให้กินก็ไม่ทุเลา นอนก็นอนไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องพึ่งน�้ามนต์จากองค์หลวงปู่ที่ท�าไว้ใน 
อ่างน�า้มนต์ กนิจึงทเุลาและถงึได้หลบั หรอืถงึขนาดนอนเฝ้าดูองค์หลวงปูเ่ดนิจงกรม
ตลอดทัง้คนืกเ็คยท�ามาแล้ว และได้รายงานไปถงึท่านพนัเอกเฉลมิ ค�ารพวงศ์ (ยศใน 
ขณะน้ัน) รองเจ้ากรมขนส่งทางบกให้ทราบว่า ได้พบพระกรรมฐานรูปหน่ึงทีป่ฏิบตัดีิ 
ปฏิบัติชอบที่ตัวเองได้เฝ้าสังเกตดูเป็นระยะเวลานาน

ท่านพันเอกเฉลิมเป็นผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้ว เมือ่ 
ทราบดังน้ัน จึงได้เดนิทางมากราบนมัสการหลวงปูท่ีว่ดั ได้มโีอกาสสนทนาธรรม ได้รับ 
โอวาท ได้พบเหน็การปฏบิตัธิรรมของหลวงปูแ่บบมัน่คงและเด็ดเดีย่ว เป็นผู้มีวาจาสตัย์  
พูดค�าใดเป็นค�านั้น เป็นพระผู้ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง
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เม่ือท่านพนัเอกเฉลมิได้พบเหน็ด้วยตาตนเองแล้วเกดิความศรัทธาเลือ่มใส จึงได้ 
ชกัชวนคณุสทุธ ินาคสมภพ ซึง่เป็นคู่เขยกนั เดินทางมากราบนมสัการท่านทีว่ดัอดุม- 
คงคาคีรีเขต

คุณสุทธิได้เดินดูสภาพวัดร่มรื่น สะอาด สงบ และได้ไปดูกุฏิบุ่ง (บุ่ง หมายถึง 
สถานทีลุ่ม่มแีหล่งน�า้ มต้ีนไม้และเถาวลัย์ปกคลมุ) ซึง่เป็นกฏุขิององค์หลวงปู ่เป็นกฏุ ิ
หลังเล็กๆ มีบันได ๓ ขั้น หลังคามุงด้วยหญ้าแฝก ฝาเอาไม้ไผส่าขัดกระดาษถุงปูน 
ซีเมนต์ เสาทั้ง ๔ ต้น มีน�้าหล่อไว้ ดูแล้วเหมือนตู้กับข้าว ทางเดินจงกรมอยู่ติดกับ 
กุฏิมุงด้วยหญ้าเหมือนกัน พอเปิดประตูเข้าไป เห็นผ้าเช็ดเท้าอยู่หนึ่งผืน เห็นบาตร  
กลด กาน�้า ผ้าไตรจีวร มีแค่บริขาร ๘ เท่าน้ัน น้ีหรือความเป็นอยู่ของพระป่า  
ในชีวิตก็เพิ่งมาสัมผัสวัดป่าเป็นคร้ังแรก เมื่อน�าไปเปรียบเทียบกับสมัยที่บวชอยู่ใน 
กรุงเทพฯ แล้วแตกต่างจากกันราวฟ้ากับดิน ทั้งได้พบเห็นปฏิปทาท่าน ก็เกิดศรัทธา
เลือ่มใสในองค์ท่าน ต่อมาภายหลงัจึงได้ชกัชวนศรัทธาญาตโิยมทางกรุงเทพฯ มากราบ 
นมัสการองค์หลวงปู่มิได้ขาด
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พ.ศ. ๒๕๑๑ จ�าพรรษาที่วัดป่าธรรมวิเวก

เมือ่ท่านพระครูโอภาสสมณกจิ เจ้าคณะอ�าเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น (ธรรมยตุ)  
วดัป่าธรรมวเิวก ได้ก่อสร้างอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่านพระครูฯ และคณะสงฆ์ พร้อมด้วย 
ทายกทายกิาชาวชนบท ได้กราบอาราธนานิมนต์หลวงปูผ่างมาจ�าพรรษาทีว่ดัป่าธรรม-
วิเวกแห่งนี้ เพื่อเป็นประธานในการด�าเนินการก่อสร้าง ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ได้เมตตารับ
เป็นประธานด้วยด ีและช่วยสนับสนุนอปุถมัภ์มาตลอด เริม่ตัง้แต่อนุญาตให้จัดสร้าง
เหรียญรุ่นแรกของท่าน เพือ่น�ารายได้สมทบทนุสร้างอโุบสถ กระทัง่อโุบสถวดัป่าธรรม- 
วิเวกเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการ
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ในหลวงเสด็จพระราชด�าเนิน

เมื่ออุโบสถได้ท�าการก่อสร้างเสร็จสิ้นทุกประการแล้ว คณะสงฆ์อ�าเภอชนบท-
มัญจาคีรี (ธรรมยุต) พร้อมด้วยทายกทายิกา พ่อค้า ประชาชน และทางราชการ  
ได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชนีินาถฯ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สมเดจ็
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมกนัทัง้ ๕ พระองค์  
เพือ่ปิดทองฝังลกูนิมิต และเททองสร้างรูปเหมอืนหลวงปูผ่าง เมือ่วนัเสาร์ที ่๓๐ เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ นับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติครั้งส�าคัญยิ่งของชาวอ�าเภอชนบท 
คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ผาง และชาวจังหวัดขอนแก่นโดยแท้
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พ.ศ. ๒๕๑๒ จ�าพรรษาที่วัดป่าพัฒนาคีรี

ปีน้ีหลวงปูไ่ด้มาจ�าพรรษาทีวั่ดป่าพฒันาครีี บ้านแจ้งทบัม้า ต.นางาม อ.มัญจาครีี 
จังหวดัขอนแก่น ซึง่เป็นวดัทีห่ลวงปูไ่ด้มาสร้างไว้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านจ�าพรรษา
อยู่ด้วยกัน ๒ รูป กับพระอาจารย์หอม ขนฺตยาคโม (ปัจจุบันอยู่ที่วัดป่าวิเวกภูเขาวง  
บ้านดงน้อย อ�าเภอผาขาว จังหวัดเลย)

ในพรรษานี้เอง ท่านพระอาจารย์หอม ปกติท่านจะเป็นผู้อุปัฏฐากดูแลหลวงปู่  
บริขารของหลวงปู่ทุกอย่าง ท่านจะเป็นผู้ดูแล ทุกเช้าท่านจะต้องมาท�าความสะอาด 
ศาลาฉัน จัดทีฉั่นให้เรียบร้อยก่อนออกบณิฑบาต น�าบาตรหลวงปูล่งมาศาลาฉัน สะพาย 
บาตรหลวงปู่น�าไปถวายท่านก่อนเข้าบิณฑบาตในบ้านทุกวัน

ทางไปบิณฑบาตต้องเดินผ่านฝายกั้นน�้าเท่านั้น ท่านอาจารย์หอมสะพายบาตร
ยืนรอหลวงปูอ่ยูท่ีฝ่ายกัน้น�า้ตามปกต ิรออยูต่ัง้นานพลางนึกในใจว่า “เอ๊ะ วนัน้ีท�าไม 
ไม่เหน็หลวงปูอ่อกมา เรายนืรอท่านตัง้นาน น่ีกส็ายแล้ว หรือว่าท่านยงัอยูท่ีก่ฏุ”ิ จึงเดนิ 
กลับไปหาหลวงปู่ที่กุฏิก็ไม่เจอ หาที่ศาลาก็ไม่เจอ หรือว่าท่านไปไหน ในห้องน�้าก็ 
ไม่มี

สกัครู่กไ็ด้ยินเสยีงโยมอ�าคาวิง่มาจากหมู่บ้าน ร้องตะโกนบอกว่า “ท่านอาจารย์
ครับ หลวงปู่ยืนรอท่านอาจารย์อยู่นานแล้ว ท่านยืนคุยกับโยมที่ศาลากลางบ้านโน่น 
แน่ะ รอบาตรจากท่านอาจารย์อยู่ รีบไปเถอะ”



163

พอได้ยนิดงัน้ันกแ็ทบไม่เชือ่หตูวัเอง “อย่าพดูเล่นนะ อาตมาสะพายบาตรยนืรอ 
ท่านอยู่ตั้งนาน ไม่เห็นท่านเดินจากศาลาผ่านมาเลย” 

โยมอ�าคากย็งัยนืยนัค�าเดมิว่า “หลวงปูย่นืรอท่านอาจารย์อยูก่ลางบ้านจริงๆ ไม่ได้ 
โกหก” ท่านอาจารย์หอมจึงสะพายบาตรรีบเดินเข้าไปในบ้านเพื่อให้ทันบิณฑบาตกับ 
หลวงปู่

พอกลบัจากบณิฑบาต ท่านอาจารย์หอมจึงได้กราบเรียนถามหลวงปูว่่า “เมือ่เช้าน้ี 
ผมสะพายบาตรยนืรอหลวงปูท่ีส่ะพานตัง้นาน หลวงปูเ่ข้าไปในบ้านตัง้แต่ตอนไหนครับ  
ท�าไมผมจึงไม่เห็น” หลวงปู่จึงตอบว่า “โอ๊ย คนเอ๊ยคน ย่างผ่านไปซ�่านี่กะบ่เห็นกัน  
มีแต่ตาแต่บ่มีตาน้อ” (โอ๊ย คนเอ๋ยคน เดินผ่านไปแค่นี้ก็มองไม่เห็นกัน ช่างมีแต่ตา 
แต่ไม่มีตาหนอ)
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หัวปลากระเด็นออกจากบาตร

พระอาจารย์หอมเล่าต่อไปว่า โดยปกติหลวงปู่ฉันเจ ดังนั้นอาหารที่โยมน�าไป
ถวายก็มีแต่อาหารเจ ท่านอาจารย์แม้ยังฉันเนื้ออยู่ แต่ก็ต้องฉันเจเหมือนหลวงปู่ไป 
โดยปริยาย ชาวบ้านคนหน่ึงเหน็ท่านฉันเจกบัหลวงปูโ่ดยไม่ค่อยสะดวกใจนัก จึงได้ 
เอาใบตองห่อปลาแห้งใส่บาตรถวายท่านเพื่อฉันตอนเช้า

หลวงปูก่�าลงัฉันได้สองสามค�า ท่านอาจารย์หอมกนึ็กกระหยิม่อยูใ่นใจว่า “นานๆ ท ี
จะได้ฉันเน้ือฉันปลาสักคร้ังคงจะอร่อยดีนะ” ว่าจะแอบฉันโดยไม่ให้หลวงปู่เห็น  
มอืก็ค่อยๆ ล้วงลงในบาตร หกัปลาแห้งให้เป็นท่อนๆ เพือ่จะได้ฉันได้สะดวก หกัไป 
หักมาอีท่าไหนก็ไม่รู้ หัวปลาแห้งตัวดีดันกระเด็นออกจากบาตรไปตกลงตรงหน้า 
หลวงปู่ที่ก�าลังฉันอยู่พอดี หลวงปู่จึงหันมาถามท่านอาจารย์หอมว่า “อือ คือสิแซ่บ
หลายเนาะ” (อืม คงจะอร่อยมากนะ)

ท่านอาจารย์เล่าว่า รู้สึกอายหลวงปู่มาก ลุกปุ๊บปั๊บไม่ฉันอาหารเลย เก็บบาตร 
ไปล้าง อดอาหารดัดสนัดานมนัซะกิเลสตวัน้ี หลงัจากอปัุฏฐากหลวงปูเ่สร็จแล้ว กเ็ข้าที ่
จงกรม เดินจงกรมภาวนาเกือบตลอดทั้งวันเพื่อลงโทษตัวเองที่อยู่กับหลวงปู่ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างแท้ๆ เรายังไม่ดูไม่ปฏิบัติตาม ยังตก
อยู่ในอ�านาจแห่งความอยาก และติดอยู่ในรสอาหารได้
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สร้างเหรียญรุ่นแรก

ต่อมาคณะพนัเอกเฉลมิ-คุณสทุธ ิได้ขออนุญาตท่านสร้างเหรียญรุ่นแรกข้ึนมา  
เพือ่น�าไปสกัการบชูาให้เป็นสริิมงคล ซึง่ในช่วงแรกท่านยงัไม่อนุญาตทนัท ีเหน็ว่าการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาต่างหากจึงจะท�าให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเอง
อย่างแท้จริง แต่คณะศษิย์ได้ขออนุญาตด้วยเหตผุลนานาประการถงึ ๔ คร้ัง ท่านเหน็ว่า 
เป็นคนมศีรัทธาเลือ่มใสและมเีจตนาอย่างแน่วแน่ม่ันคง สิง่เหล่าน้ีอาจเป็นเหตใุห้เป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นรูปธรรมได้ และเมื่อมีความเชื่อในวัตถุมงคลแล้ว จักสั่งสอน
ให้มุ่งมั่นและสนใจปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมได้ ท่านจึงอนุญาต

อกีทัง้คณะศษิย์ได้ยกเหตผุลอนัเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของทหาร ต�ารวจ อส.  
และ ตชด. ซึง่เป็นผู้ปฏบิตัหิน้าทีรั่กษาอธปิไตยของชาตใิห้ม่ันคงและปลอดภยั เพือ่เป็น 
ขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบตัหิน้าที ่ประกอบกบัในช่วงน้ัน ท่านพระครูโอภาสสมณกจิ  
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมวเิวก เจ้าคณะอ�าเภอชนบท (ธรรมยตุ) ได้ท�าการก่อสร้างพระอโุบสถ 
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังขาดปัจจัยอยู่อีกมาก

หลวงปู่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าจักเป็นประโยชน์ จึงได้อนุญาตให้สร้างเหรียญ
ท่านได้ โดยได้อนุญาตให้ถ่ายภาพท่านเพือ่ด�าเนินการสร้างเหรียญในปี พ.ศ. ๒๕๑๒

เมื่อท่านพันเอกเฉลิมได้รับอนุญาตให้สร้างเหรียญท่านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงได้ปรึกษากบัคุณสทุธ ิซึง่เป็นคูเ่ขยกนัว่า การสร้างเหรียญรุ่นแรกของหลวงปูจ่ะสร้าง 
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จ�านวนเท่าใด เมื่อปรึกษากันเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติว่า ทางโรงงานปั๊มเหรียญหลวงปู่ 
ได้เท่าไรกจ็ะสร้างเท่าน้ัน คณุสทุธจึิงได้ไปว่าจ้างโรงงานชโลกลุ แขวงราชบพธิ กรุงเทพฯ  
เป็นผู้ด�าเนินการสร้างเม่ือต้นปี ๒๕๑๒ ในราคาเหรียญละหน่ึงบาทห้าสิบสตางค์  
โดยคุณสทุธ-ินางสงบ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างเบือ้งต้น ๕,๐๐๐ บาท พนัเอก 
เฉลมิ รวมกันเป็นเงินอกี ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทนุในการสร้างเหรียญท่านรุ่นแรก  
จ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อทุกคนตกลงกันว่าโรงงานจะปั๊มได้เท่าไร หากค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าหนึ่งหมื่น ส่วนที่เหลือจะน�าถวายวัด หากมากกว่าหนึ่งหมื่นบาท จะร่วมกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

เมือ่โรงงานได้รับงานแล้ว กไ็ด้แกะบลอ็กเหรียญ เป็นรูปหลวงปูน่ั่งสมาธอิยู่ด้าน 
หน้าเหรียญ ส่วนด้านหลงัเหรียญ เป็นตวัยนัต์ข้างล่างและข้างบน ส่วนตรงกลางลงเป็น 
วนัที ่เน่ืองด้วยผู้จัดสร้างก�าหนดจะแจกเหรียญในงานทอดกฐนิวดัป่าธรรมวเิวก  อ�าเภอ 
ชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อน�ารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ จึงลงวันตรงกับงาน
ทอดกฐินวัดป่าธรรมวิเวก คือวันที่ ๒๓ พ.ย. ๑๒

เหรียญรุ่นแรก บล็อกแรก คือเหรียญที่คนทั่วไปเรียกว่า “บล็อก คงเค” และ 
“บลอ็ก คงเคคอติง่” เพราะเมือ่ป๊ัมเหรียญมากๆ ตรงคนด้านซ้ายเกดิแตกเป็นเน้ือเกนิ 
ขึน้เป็นต�าหนิ และเหรียญจ�านวนน้ีมน้ีอยมาก ส�าหรับการสร้างรุน่แรกน้ี คณุสทุธ-ิสงบ  
ได้สร้างเหรียญทองค�าขึน้ด้วยเพือ่แจกคณะกรรมการ จ�านวน ๑๑ เหรียญเท่าน้ัน ซึง่ใน 
ปัจจุบันจ�านวนเหรียญทองค�านี้ยากแม้จะหาดู

จ�านวนเหรียญรุ่นแรกทีส่ร้าง ไม่ได้ก�าหนดว่ามากเท่าใด ทราบจากท่านพระครู-
ไพศาลปัญญาคุณ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่รูปหนึ่งได้กล่าวว่า

“เหรียญรุ่นแรก บล็อกแรก ไม่มีใครได้นับจ�านวนไว้ว่ามีเท่าไร และเท่าที่ทราบ 
ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ น้ัน วนัก่อนเข้าพรรษา เหน็รถทหารวิง่เข้ามาในวดัพร้อมด้วยลงักระดาษ 
หลายลงั แต่ละลงัจะหนักมาก ทหารได้ช่วยกนัยกมาเกบ็ไว้ในศาลาวดั บ้านแจ้งทบัม้า  
(วัดป่าพัฒนาคีรี) ซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นเหรียญของหลวงปู่ผาง ทหารได้น�ามาถวาย
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หลวงปู่เพื่อแผ่เมตตาจิตอธิษฐานตลอดพรรษา ปี ๒๕๑๒ เท่าที่ดูน่าจะมีประมาณ  
๑๐,๐๐๐ เหรียญ”

เม่ือเหรียญรุ่นแรก บล็อกแรกหมดไป ไม่พอแจกจ่ายให้ประชาชนบูชา คณะ 
กรรมการผู้สร้างได้ให้โรงงานแกะบลอ็กขึน้มาใหม่ โดยใช้บลอ็กด้านหลงัเป็นบลอ็กเดมิ  
จึงเกิดบล็อกอื่นๆ ขึ้นหลายบล็อก หลายพิมพ์ เช่น

บล็อก สระอาหน้าใหญ่
บล็อก สระอาหน้าเล็ก
บล็อก สระอาหน้าเอียง
บล็อก แท็งก์น�้าเนื้อเงิน-ทองแดง
บล็อก แท็งก์น�้า ได้จัดสร้างเป็นสองเนื้อด้วยกัน คือเนื้อเงินและเนื้อทองแดง

มลูเหตแุห่งการจัดสร้างมอียูว่่า ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านเจ้าคณุพระเทพบณัฑิต 
(อนิทร์ ถริเสว)ี เจ้าอาวาสวดัศรีจันทร์ และเจ้าคณะจังหวดัขอนแก่น (ธรรมยตุ) อ�าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ด�าริจะหาแท็งก์น�้าเพื่อมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารใน 
จังหวดัขอนแก่น เพราะโรงเรียนบางแห่งได้รับความล�าบากเร่ืองน�า้ด่ืมมาก เพือ่กักเกบ็น�า้ 
ให้นักเรียนได้ดื่มกินในหน้าแล้ง ท่านแจ้งให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดสร้างและ
ได้ขออนุญาตหลวงปู่ผาง โดยได้จัดสร้างเป็นสองเนื้อขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุมงคลทีเ่ป็นเหรียญ รูปเหมือน หรืออะไรกต็าม ทีเ่ป็นรูปของหลวงปู ่ท่านจะ 
เมตตาอธษิฐานจิตให้ทัง้หมด ขอแต่เพยีงผู้มเีหรียญท่านไว้ครอบครองน้อมจิตร�าลกึ 
ถึงท่าน และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของท่าน ท่านสั่งก�าชับไว้เสมอๆ ว่า

“แขนรูปญาพ่อแล้ว อย่าสิไปกินเหล้าเด้อ” (แขวนรูปหลวงพ่อแล้ว อย่าไปกิน 
เหล้านะ)
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สร้างอุโบสถ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงปู่พร้อมด้วยกรรมการวัดอุดมคงคาคีรีเขต และชาวบ้าน 
ทัง้ ๓ หมูบ้่าน คอืบ้านดอนแก่นเฒ่า บ้านโสกใหญ่ บ้านโสกน�า้ขุ่น ได้ร่วมแรงร่วมใจกนั 
สร้างอุโบสถ ๑ หลัง เป็นพื้นซีเมนต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ฝาโปร่ง โครงไม้ หลังคามุง
สังกะสี กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๔๒ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๓๐,๐๐๐ 
บาทเศษ ภายในอุโบสถได้ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง  
๗ ศอก สูง ๙ ศอก องค์พระประธานสร้างด้วยปูนซีเมนต์ ให้เป็นที่ลงอุโบสถของ
พระภิกษุในวันธรรมสวนะและอุปสมบท

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รื้ออุโบสถหลังนี้ แล้วสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น 
๒ ชั้น ส่วนชั้นบนเป็นที่ประกอบสังฆกรรมในกิจของสงฆ์ โครงสร้างใช้คอนกรีต  
เสริมเหลก็หลงัคามงุกระเบือ้ง พืน้ปดู้วยซเีมนต์ขดัหนิขดั ทาสขีาวภายในและรอบนอก  
สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
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เจดีย์ถ�้ากงเกวียน

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้สร้างเจดย์ีถ�า้กงเกวยีน โดยสร้างไว้บนไหล่เขา  
ครอบแท่นหินบนลานหินขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว ๔.๕๐ เมตร สูง  
๕ เมตร สร้างโดยก่ออิฐถือปูน ลักษณะเหมือนระฆังคว�่า ซึ่งเป็นสถานที่พักบ�าเพ็ญ
เพียรของท่าน ทันทีที่สร้างเจดีย์ถ�้ากงเกวียนเสร็จ ท่านได้สร้างศาลาพักอีก ๑ หลัง  
ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พืน้ซเีมนต์ มงุด้วยสงักะส ีสิน้ค่าก่อสร้างประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมืน่บาทถ้วน)
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พ.ศ. ๒๕๑๓ จ�าพรรษาที่ถ�้าน�้าหนาว

สมัยนั้นทางคณะสงฆ์ โดยพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต (อินทร์ ถิรเสวี)  
รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) วดัศรีจันทร์ จังหวดัขอนแก่น ได้นิมนต์ให้หลวงปูผ่างช่วยงาน 
พระธรรมทตูในเขตอ�าเภอมญัจาครีีและอ�าเภอใกล้เคยีง ช่วยพฒันาหมู่บ้าน ถนนหนทาง  
โรงเรียน แหล่งน�า้ การอนุรักษ์ธรรมชาต ิรักษาสาธารณสมบตั ิและอบรมศลีธรรมแก่ 
ประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๓

เมือ่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ปฏบิตังิานส�าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดแีล้ว จึงได้ขออนุญาต
ลาท่านเจ้าคุณพระเทพบัณฑิต เพื่อไปจ�าพรรษาที่ถ�้าน�้าหนาว ท่านได้เดินธุดงค์จาก 
วดัอดุมคงคาครีีเขต ผ่านไปทางอ�าเภอแก้งคร้อ อ�าเภอคอนสาร จังหวดัชยัภมู ิ พกัภาวนา 
อยู่แถวๆ อ�าเภอคอนสารระยะหนึ่ง ท่านก็เดินทางมุ่งสู่น�้าหนาว ผ่านบ้านนาพอสอง  
พักอยู่หน่ึงคืน จากน้ันก็เดินมุ่งหน้าสู่บ้านโนนชาติ ท่านใช้เวลาเดินทางจากอ�าเภอ
คอนสารถึงบ้านโนนชาติ ๘ วันเต็มๆ 

ในคร้ังน้ีท่านเดินทางมาคนเดียว เม่ือไปถงึหมู่บ้าน ชาวบ้านเมือ่ได้ทราบว่าหลวงปูม่า  
ต่างออกมาต้อนรับถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ เมื่อทราบว่าท่านจะมาพักจ�าพรรษาที่ถ�้า 
น�้าหนาว ต่างก็ดีอกดีใจเป็นการใหญ่

วันแรกท่านพักอยู่ในป่าข้างๆ หมู่บ้านนั่นเอง วันต่อมาหลวงปู่จึงได้พาชาวบ้าน 
เข้าไปท�าความสะอาดถ�้า ได้ให้ชาวบ้านเลื่อยไม้กระดานมาปูท�าเป็นพื้นพอได้น่ังฉัน  
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และท�ากระต๊อบหลงัเลก็ๆ อยูบ่นหลงัหนิแม่ช้าง และท่านกไ็ด้พกัจ�าพรรษาทีก่ระต๊อบ
หลงัน้ีน่ีเอง แม้ปัจจุบนัน้ีกระดานทีป่ไูว้ และกระต๊อบหลงัน้ีกยั็งอยู ่ส่วนทางเดนิจงกรม  
ท่านก็ให้ชาวบ้านเข้าไปปรับปรุงทางเดินเก่าที่ท่านเคยเดินอยู่ประจ�าในเวลาที่ท่านมา 
ภาวนาทีถ่�า้น�า้หนาว คอืถ�า้ด้านล่างทีน่�า้ไหลออกมา โดยปกตแิล้วพอฉันเช้าเสร็จ ท่านจะ 
มุดถ�า้ด้านล่างเข้าไปเดนิจงกรม จนเยน็ท่านถงึจะออกมาท�ากจิวตัรอ่ืนๆ ภายหลงัจาก 
หลวงปู่กลับไปอยู่วัดดูนแล้ว ก็มีลูกศิษย์ลูกหามาพักภาวนาทุกๆ ปีมิได้ขาด

หลวงปูไ่ด้ปรารภความเพยีรเอาเป็นเอาตายเข้าว่า สนุกบ�าเพญ็เพยีรปฏิบตัภิาวนา 
เพราะไม่มีใครรบกวน อยูค่นเดยีวในถ�า้ ส่วนอาหารกไ็ด้อาศยับณิฑบาตจากชาวบ้าน 
เลี้ยงชีพไปวันหนึ่งๆ อยากฉันก็ฉัน ไม่อยากฉันก็อด บิณฑบาตส่วนมากก็ได้แต่ข้าว
เปล่าๆ กับข้าวคาวหวานไม่ค่อยมีเพราะหลวงปู่ท่านฉันเจ ไม่ฉันเนื้อฉันปลา

ได้ยินว่าใกล้ทางเข้าปากถ�้ามีต้นไม้ใหญ่ล้มอยู่ขอนหน่ึง ตั้งแต่หลวงปู่มาพัก 
จ�าพรรษาที่ถ�้าน�้าหนาวน้ี ไม้ขอนน้ีมีเห็ดเกิดตลอดทั้งปี ชาวบ้านได้เก็บเห็ดน้ันมา
ห่อหมกใส่ใบตองท�าอาหารถวายหลวงปู่เป็นประจ�าทุกวันไม่ได้ขาด
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หลวงพ่อน้อยสัตย์ซื่อ

ท่านภาวนาได้เกดินิมิตหลายอย่าง นิมิตว่าพระพทุธเจ้าแปลงกายเป็นพระอนิทร์
ลงมาหาท่าน มแีสงสต่ีางๆ สวยงามอศัจรรย์ยิง่นัก พระอนิทร์ได้แสดงธรรมให้ท่านฟัง  
แล้วก็บอกให้ท่านรู้ว่า เม่ืออดตีชาตปิางก่อนหลวงปูเ่คยอยู่ทีถ่�า้น้ี เป็นหลวงพ่อมช่ืีอว่า  
“หลวงพ่อน้อยสตัย์ซือ่” เพราะท�าอะไรกซ็ือ่สตัย์สจุริตทกุอย่าง เขาจึงเรียกว่าหลวงพ่อ 
น้อยสตัย์ซือ่ ได้อาศยัอยูก่บัอาจารย์ชือ่ “สทีน” ทีถ่�า้แห่งน้ี และถ�า้แห่งน้ีเม่ือก่อนเรียก
ว่า “ถ�้าสีโห” ครั้นต่อมาภายหลัง หลวงปู่จึงเรียกถ�้าน�้าหนาวว่า “ถ�้าสีโห” ตลอดมา

ในคืนที่พระอินทร์ลงมาเทศนาให้ท่านฟังนั้น ชาวบ้านก็ได้มองเห็นแสงสว่างลง
มาจากฟ้าตรงไปยังถ�้าน�้าหนาว มีแสงสีต่างๆ เช่น สีขาว สีแดง เป็นต้น สวยงามและ 
น่าอัศจรรย์มาก

พอวันหลงัต่อมาชาวบ้านได้กราบเรียนถามหลวงปูว่่า “เกดิอะไรข้ึนทีถ่�า้น�า้หนาว
หรือครับ ถึงมีแสงสต่ีางๆ นานา” ท่านจึงเล่าเร่ืองราวให้ชาวบ้านฟังตลอด สดุท้ายท่าน 
ได้เล่าว่า “พระพทุธเจ้าทีจ่�าแลงแปลงกายเป็นพระอนิทร์ลงมาน้ัน ได้สัง่ก�าชบัเราไว้ว่า
อย่าบอกใคร แต่เรามันมีปากพูดก็ได้ กินก็เป็น เลยเล่าให้ฟังกัน”
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ถ�้าน�้าหนาว แดนลึกลับ

ภายหลังท่านเล่าให้ฟังว่า ภายในถ�้านั้นเป็นที่อยู่ของชาวลับแลที่เป็นภพภูมิอีก
มติหิน่ึง (ในคัมภร์ีอภิธรรมปิฎก เรียกภพภมูเิหล่าน้ีว่า ภมุเทวดา คอืเทวดาทีม่วีมิาน
อยู่บนพื้นดิน) มีการเป็นอยู่และด�าเนินชีวิตคล้ายมนุษย์ทั่วไป แต่มีลักษณะที่ส�าคัญ
ประการหน่ึง คือเป็นผู้ทียึ่ดม่ันในศีลธรรมเป็นอย่างดยีิง่ รักษาศีล ๕ และประพฤตอิยู ่
ในธรรม ๕ ประการ ไม่ได้ขาด แม้ชาวพุทธบางคนก็อาจยังไม่รู้จักศีล ๕ หรือ ธรรม 
๕ ประการ ด้วยซ�้าไป

ศลี ๕ ได้แก่ เว้นจากการฆ่าสตัว์ ๑ เว้นจากลกัทรัพย์ผู้อืน่ ๑ เว้นจากผิดลกูเมยี 
ของผู้อื่น ๑ เว้นจากพูดปด ๑ เว้นจากดื่มน�้าเมา ๑ เพื่อให้รักษาศีล ๕ ได้ครบ 
ต้องยึดถือปฏิบัติใน “ธรรม ๕ ประการ”

ธรรม ๕ ประการ ก็คือ เมตตา กรุณา ความรักใคร่ สงสาร คิดจะช่วยให้
พ้นจากทุกข์ ปรารถนาจะให้เป็นสุขตลอดไป ๑ สัมมาอาชีพ เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ  
ไม่ลักขโมยของผู้อื่น ๑ สทารสันตุฏฐี หรือ กามสังวร ยินดีในสามีภรรยาของตน 
ไม่ล่วงเกินในชายหญิงอื่นที่ไม่ใช่สามีภรรยาตน ๑ สัจจวาจา พูดแต่ค�าสัตย์ค�าจริง  
ไม่โกหกหลอกลวง ๑ อัปปมาท มีสติ ไม่ประมาท ๑

การแต่งกายก็นุ่งขาวห่มขาวเสียเป็นส่วนใหญ่ อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือน
มนุษย์ธรรมดาทั่วๆ ไป มีอัธยาศัยน้อมไปในธรรมอยู่เนืองนิตย์ พอถึงวันพระขึ้น
หรือแรม ๘ ค�่า หรือ ๑๕ ค�่า จะตีกลองบอกกล่าวชักชวนกันมาท�าวัตรสวดมนต์ 
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และฟังธรรมอยู่เสมอมา บางครั้งชาวบ้านแถบนั้นก็ได้ยินเสียงฆ้องเสียงกลอง และ
เสยีงสวดมนต์แว่วดังกงัวานออกมาจากถ�า้น�า้หนาวกเ็คยมีเหมอืนกนั ทีถ่�า้น้ีเคยเป็นวดั 
มาก่อน มีต้นมะม่วง ต้นขนุน ต้นโพธิ์

ภายในพรรษาน้ีเอง ท่านเล่าว่า เร่ืองชาตภิพ และการเวยีนว่ายตายเกดิของท่านได้
ยตุลิงแล้ว ชาตน้ีิถือว่าเป็นชาตสิดุท้ายของท่าน ท่านจะไม่กลบัมาเกิดอกี การเวยีนว่าย 
ตายเกดิจบสิน้กนัเสยีท ีเร่ืองการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เร่ืองกเิลสตณัหาอาสวะทกุประเภท 
ได้หมดสิน้ไปจากใจของท่านแล้ว เหลอืแต่จิตทีบ่ริสทุธิ ์จึงนับได้ว่าท่านคอืพระอรหนัต์ 
องค์หนึ่งก็ว่าได้ ท่านเคยพูดว่า “คนเฮานี้มีเกิดกะมีดับ ถ้าบ่มีการเกิด กะบ่มีดับ  
อนัน้ีมนัเป็นของคูก่นั ไผเฮด็ไผท�ากะได้แก่ผู้น้ัน ให้พากนัเฮด็เอาท�าเอาเด้อ” (คนเราน้ี 
มเีกดิกมี็ดบั ถ้าไม่มกีารเกดิกไ็ม่มดัีบ อนัน้ีมนัเป็นของคู่กนั ใครสร้างใครปฏบิตักิไ็ด้
แก่คนนั้น ให้พากันประพฤติปฏิบัติเอานะ)

จิตของท่านน้ันสว่างไสวอยูท่กุเม่ือ สวยงาม สว่างจ้าครอบโลกธาตอุยูท่ัง้กลางวนั 
และกลางคนื คือจิตเป็นธรรมธาต ุบริสทุธิห์ลดุพ้นจากอาสวะ ไม่มีความเสือ่มสญูโดย
ประการทั้งปวง มีแต่บรมสุขอยู่ตลอดกาล เพราะได้ผ่านการฝึกด้วยอรรถด้วยธรรม 
ตามรอยของพระพทุธเจ้าผู้เลศิโลกมาแล้ว จึงหาวตัถสุิง่ของทีอ่ยูภ่ายนอกกายมาเทยีบ 
ไม่ได้ ดังค�าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตฺต� ทนฺต� สุขาวห� คือ จิตที่ฝึกดีแล้ว น�าความสุข 
มาให้ หลวงปู่ผางก็เหมือนกัน ท่านจะอยู่ที่ไหน อิริยาบถใดก็ตาม ยืน เดิน นั่ง หรือ 
นอน ท่านก็รักษาจิตของท่านไม่ให้ส่ายแส่ไปตามอวิชชาทั้งหลายที่เป็นเชื้อก่อให้เกิด 
ภพชาตอิกีต่อไป ท่านจึงได้ดวงธรรมอันเลศิมาครองทีใ่จ ท่านเคยพดูว่า “เรียนมันหลง  
ให้เอาแต่จิตกับใจเป็นพอ” ท่านจึงได้ถึงธรรมธาตุแห่งจิตนี้ จึงสมนามฉายาของท่าน 
จิตฺตคุตฺโต คือ ผู้มีจิตคุ้มครองแล้ว ดังค�าพระพุทธเจ้าตรัสว่า

จิตฺต� คุตฺต� สุขาวห� คือ จิตที่คุ้มครองแล้ว น�าความสุขมาให้

ถ�้านี้นอกจากหลวงปู่แล้ว ยากจะมีใครจะสามารถอยู่ได้นานๆ เพราะผีเจ้าที่ไม่
อยากให้อยู่ ถ�้าน�้าหนาวนี้ หลวงปู่ได้มาพักภาวนาหลายครั้งหลายคราว จึงมีเรื่องที่ 
ลกูศิษย์ลกูหาได้เล่าถงึปฏปิทาและความอศัจรรย์ใจในเหตกุารณ์ต่างๆ หลายๆ เร่ือง
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ล่วงหน้า...ที่ล่วงรู้

เร่ืองน้ี คุณตาปุน่ ขวญันาง ปัจจุบนั (๒๕๔๕) อาย ุ๘๓ ปี เป็นชาวบ้านห้วยลาด  
ต�าบลหลักด่าน อ�าเภอน�้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเคยเป็นทายกอุปัฏฐากหลวงปู่ 
ทีถ่�า้น�า้หนาวในช่วงทีท่่านมาพกัอยู ่ได้เล่าถงึความอศัจรรย์ใจในปฏิปทาของหลวงปูว่่า

วนัหน่ึงหลวงปูไ่ด้สัง่ให้คุณตาปุน่ซึง่เป็นทายกและชาวบ้านได้เตรียมตวัต้อนรับ
คณะศรัทธาทีจ่ะเดนิทางมาหาท่านทีถ่�า้น�า้หนาว คุณตาและชาวบ้านรู้สกึแปลกใจทีท่่าน 
สัง่เช่นน้ัน แปลกใจมากกค็อืไม่รู้ว่าคณะศรัทธากลุม่ไหนจะมา มาจากไหน จะมาเม่ือไหร่  
และแจ้งให้หลวงปูท่ราบตอนไหน และมาเวลาใด เพราะกแ็ทบจะน่ังเฝ้าหน้าถ�า้ทีท่่าน 
บ�าเพ็ญเพียรอยู่ ถ้ามาก็ต้องเห็นกัน

แต่คุณตาและชาวบ้านก็เชื่อท่าน และได้เตรียมอาหารการกิน ส่วนมากก็เป็น 
ของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักกูด ผักหนาม ซึ่งมีอยู่ทั่วไปไว้คอยต้อนรับคณะศรัทธา 
พอเวลาผ่านไป ๓ วัน ก็มีคณะศรัทธามาจากอ�าเภอบ้านไผ่ ในครั้งนั้นได้เดินทางมา
ที่ถ�้าน�้าหนาวโดยใช้เวลา ๙ วัน จากบ้านโนนหัน อ�าเภอชุมแพ และนั่งเกวียนเป็น
พาหนะ

คณะศรัทธาดงักล่าวประกอบด้วย พระภกิษุ ๑ รูป คอื พระครูชม (พระอาจารย์ชม  
ปภสฺสโร วัดระหอกโพธิ์ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น) สามเณรอีก ๑ รูป และ
ญาตโิยมตดิตามอกีกว่าสบิคน ท่านได้ให้พระครูชม และสามเณรพกัทีถ่�า้ ส่วนญาตโิยม 
ที่ติดตามมา ท่านให้พักในหมู่บ้านก่อนถึงถ�้าน�้าหนาวนั้นเอง
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หลงัจากพกัเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระครูชมได้กราบเรียนว่า “ได้ยนิข่าวลอืกนัว่า 
หลวงปูผ่างได้มามรณภาพทีถ่�า้น�า้หนาว จึงได้มาพสิจูน์ว่าเป็นความจริงหรือเปล่า เมือ่ได้ 
มาเห็นและทราบว่าไม่เป็นความจริงก็สบายใจ” และได้ขออนุญาตหลวงปู่เพื่อเดินดู
ภายในถ�้ากับสามเณรผู้ติดตาม

ท่านพระครูชม และสามเณร ได้เดินดูภายในถ�้าจากห้องโน้นไปห้องนี้ ได้เห็น
ความสวยงาม และวิจิตรพิสดารของถ�้า มีหินงอกหินย้อยลงมาจากเพดาน เปล่งแสง 
ระยิบระยับประดุจเคร่ืองประดับที่ล�้าค่า บางช่วงก็เป็นห้องใหญ่โต จุคนได้เป็น 
หลายร้อย บางแห่งก็คล้ายห้องต่อๆ กนัไปโดยมปีระตเูช่ือมกนัคล้ายเป็นบ้านเรือนคน  
บางที่ก็เป็นซอกเล็กซอกน้อย ก้อนหินที่ระเกะระกะตามถ�้าก็สดใสสวยงาม บางก้อน
ใสเหมือนกระจก บางแห่งเป็นหาดทรายขาวสะอาดดุจเกล็ดเพชร อากาศโปร่งเย็น
สบาย มีลมพัดเข้ามาเป็นระยะ และภายในถ�้ายังมีน�้าตกที่สวยงามอีกหลายแห่ง 
ความลึกและยาวของถ�้าไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเท่าใด ผู้ที่เคยเข้าไปบอกว่าอาจมากกว่า 
๑๐ กิโลเมตร เพราะเดนิเข้าไปเร่ือยๆ ก็ไม่พบทีส่ดุถ�า้สกัท ีนักส�ารวจบางคณะเข้าไป 
๕-๖ คืน จนเสบยีงอาหารและแสงสว่างทีเ่ตรียมไปจะหมดลง จึงได้ถอยกลบัออกมา

เม่ือท่านพระครูชมและสามเณรเดินดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้กลับออกมา 
เมือ่ท่านพระครูชมและสามเณรมาถงึ หลวงปูไ่ด้ถามพระครูชมว่า “เข้าไปในถ�า้ไปเอา 
อะไรของเขามาล่ะ”

ท่านพระครูชมรู้สกึงง คิดว่าไม่ได้เอาอะไรออกมา จึงกราบเรียนท่านว่า “กระผม
ไม่ได้เอาของมีค่าอะไรออกมาเลยนี่ครับ”

หลวงปู่ได้กล่าวย�้าว่า “ไม่ได้เอาอะไรออกมาหรือ แล้วท�าไมพวกวิญญาณในถ�้า  
เขาถงึมาน่ังฟ้องเราเป็นแถว ดซู ิเขาน่ังเป็นแถวฟ้องเราอยูน้ี่ว่าไปเอาของมีค่าอะไรของ 
เขาออกมาด้วย”

ท่านพระครูและสามเณรต่างกข็นลกุไปตามๆ กัน มองดรูอบๆ ตวั แต่กไ็ม่เหน็ใคร  
ทั้งงงและแปลกใจ
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หลวงปูจึ่งพดูขึน้ว่า “วญิญาณในถ�า้เขามาฟ้องเราว่า ท่านพระครูฯ และสามเณร
ไปเอาเคร่ืองประดับถ�า้เขามา ให้รีบเอาไปคนืเขาเสยี ถ้าไม่เช่นน้ันจะกลบับ้านไม่ได้นะ”

พระครูชมได้นิ่งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วได้กราบเรียนท่านว่า

“ผมเพิง่นึกได้ ขณะทีผ่มเดินดูภายในถ�า้ เหน็ก้อนหนิสองก้อนเป็นคล้ายแก้วใส 
ดูสวยงาม จึงอยากจะเอาไปเป็นของที่ระลึก ไม่นึกว่าวิญญาณในถ�้าจะหวงแหน  
ถ้าอย่างนั้นผมก็จะเอาไปคืนที่เดิมล่ะครับ”

หลังจากนั้น ท่านทั้งสองก็ได้เอาก้อนหินที่เอามาจากถ�้าไปคืนไว้ที่เดิม
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อัศจรรย์ใจ..ในวันหนึ่ง

คุณตาปุ่น ขวัญนาง เป็นโยมอุปัฏฐากหลวงปู่ ได้เล่าถึงความอัศจรรย์ใจไว้ว่า  
โดยปกติแล้ว ทุกวันโยมปุ่นจะเป็นคนจัดอาหารถวายหลวงปู่เป็นประจ�า วันหน่ึง 
ไม่ได้ไปวัดจัดอาหารการฉันถวายหลวงปู่เพราะติดภาระท�าไร่ท�าสวน วันน้ันรู้สึก 
เป็นกังวลมาก เป็นห่วงหลวงปู่ท่านจะได้ฉันอะไรบ้าง จะมีคนถวายพริกเกลือ และ
หมกเห็ดหรือเปล่า

พอวันรุ่งขึ้น แกจึงรีบไปจัดอาหารเช้าถวายหลวงปู่ตามปกติ พอไปถึง ขณะนั่ง
ลงกราบ ท่านก็พูดขึ้นว่า

“พริก เกลอื และหมกเหด็ ก็พอมีฉันอยู ่ถ้าตดิภาระไร่สวนก็รีบๆ ท�าให้มนัเสร็จ  
ใจจะได้ไม่เป็นกังวล”

รู้สกึอศัจรรย์ใจมาก เกดิมาไม่เคยพบไม่เคยเหน็ ยิง่ท�าให้คณุตาศรัทธาเลือ่มใส
หลวงปู่มากขึ้น เรื่องไหนๆ ที่หลวงปู่ท่านพูดไว้ ต่อมาเรื่องนั้นๆ ก็เกิดขึ้นจริงตามที่
ท่านกล่าวทุกประการ จึงเชื่อและศรัทธาในหลวงปู่เสมอมา

ในเร่ือง ปรจิตตวชิชา คอืการก�าหนดรู้ใจผู้อืน่ได้กเ็หมอืนกัน คณะศิษยานุศษิย์
ผู้ใกล้ชดิทราบเป็นอย่างด ีใครคดิเร่ืองอะไร หรือกงัวลเร่ืองใดๆ หลวงปูม่กัจะทกัท้วง
หรือเทศนาอบรมในเรื่องนั้นๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเสมอ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ 
ลูกศิษย์คนใดที่อยู่อุปัฏฐากใกล้ชิดท่าน ก็จะต้องส�ารวมจิตมิให้พลั้งเผลอ ให้อยู่ใน
กรอบแห่งพระธรรมวนัิย ถ้าออกนอกกรอบเม่ือไรก็จะถกูท่านเตอืนสตสิะกดิใจ ท�าให้
สะดุ้งไปเจ็ดวันสิบวันทีเดียว
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อาพาธหนัก...ที่ถ�้าน�้าหนาว

ในช่วงทีท่่านพกับ�าเพญ็สมณธรรมทีถ่�า้น�า้หนาว ระหว่างพรรษาหลวงปูอ่าพาธหนัก  
อาจจะเนือ่งมาจากทา่นเร่งความเพยีรอย่างหนกัมาก อดอาหารเปน็ระยะๆ ติดตอ่กนั
หลายวัน เจ็ดแปดวนัถงึบณิฑบาตมาฉันคร้ังหน่ึง เดินจงกรมหรือน่ังสมาธทิัง้วนัทัง้คนื  
จึงท�าให้สุขภาพของท่านทรุดลง ปัสสาวะออกมาเป็นเลือด ร่างกายผ่ายผอมมาก  
ชาวบ้านเหน็เช่นน้ันจึงได้ไปหาเอายาสมนุไพรดีๆ  ทีรู้่จักอยูต่ามป่าเขามาต้มให้ท่านฉัน  
แต่อาการป่วยของท่านไม่ทเุลาลงเลย ชาวบ้านไม่รู้จะท�าอย่างไรดีถงึจะท�าให้ท่านทรง
ธาตุขันธ์หายจากอาการป่วยได้ โยมปุ่นจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยหลวงปู่ตามที่เคยรู้จาก 
ครูบาอาจารย์มา จึงได้ชกัชวนชาวบ้านพร้อมใจกนัจัดเตรียมดอกไม้ธปูเทยีน ได้พร้อม
กันขอนิมนต์ขอให้หลวงปู่ทรงธาตุทรงขันธ์ไว้เพื่อได้แนะน�าสั่งสอนชาวบ้านต่อไป

ทแีรกท่านไม่ยอมรับค�าอาราธนานิมนต์จากชาวบ้าน แต่ชาวบ้านกข็อกราบวงิวอน 
อาราธนาท่านด้วยเหตุผลต่างๆ ท่านจึงเมตตารับนิมนต์ให้ พอถึงตอนเช้าอาการป่วย 
ของท่านกห็ายเป็นปกต ิสามารถออกบณิฑบาตได้ พอชาวบ้านมองเหน็กแ็ปลกใจ เพราะ 
ได้ชกัชวนกนัจัดเตรียมอาหารไปถวายและเยีย่มอาการป่วยของท่านด้วย พอบณิฑบาต 
กลับถึงที่พัก ชาวบ้านก็ได้จัดอาหารถวาย สังเกตเห็นท่านสุขภาพแข็งแรง ผิวพรรณ 
ผ่องใส ใบหน้าอิ่มเอิบกระปรี้กระเปร่า เหมือนกับว่าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนเลย

หลวงปูยั่งได้พดูตลกหยอกเย้าญาตโิยมว่า “มือ่น่ีพ่อออกแม่ออกมีข้าวน�า้พอเลีย้ง 
พระหนุ่มบ่ล่ะ พระหนุ่มเพิ่นฉันหลายเด๊ะ บ่คือพระผู้เฒ่ามื่อวานนี่เด๊ะ” (วันนี้โยมมี 
ข้าวน�า้พอเลีย้งพระหนุ่มไหมล่ะ พระหนุ่มท่านฉันมากนะ ไม่เหมอืนพระผู้เฒ่าเมือ่วาน 
นี้นะ)
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ต�านาน...ถ�้าน�้าหนาว

ถ�้าน�้าหนาวมีต�านานเล่าขานมาว่า คร้ังหน่ึงได้มีพญานาคอาศัยอยู่ภายในถ�้า  
ในวนัส�าคัญทางศาสนา เช่น วนัขึน้หรือแรม ๘ ค�า่ ๑๕ ค�า่ กจ็ะแปลงกายเป็นมนุษย์
ไปร่วมท�าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรที่วัดอยู่เสมอๆ

คราวหน่ึงก็ได้แปลงกายเป็นมนุษย์เช่นปกติ และได้เตรียมส�ารับอาหารเพื่อ 
ถวายพระ โดยใช้ขนัทองค�าเป็นภาชนะใส่อาหารไปท�าบญุ และในเช้าวนัน้ันเอง สามเณร 
รูปหน่ึงเห็นภาชนะใส่อาหารเป็นขันทองค�า มีลวดลายสวยงามอย่างวิจิตรพิสดาร 
โดดเด่นอลังการ คิดอยากจะได้มาเป็นของตน ขณะคนก�าลังชุลมุนวุ่นวายขวนขวาย
ท�าบุญอยู่ พอลับตาคนมองไม่เห็น จึงน�าขันทองค�าของพญานาคไปแอบซ่อนไว้

หลงัจากเสร็จจากท�าบญุแล้ว พญานาคจะกลบัทีอ่ยูข่องตน กห็าขันทองค�าของตน  
หาเท่าไรก็ไม่เจอ สอบถามใครที่ไปร่วมท�าบุญด้วย ต่างก็ปฏิเสธไม่ได้เอาไป เมื่อเป็น 
ดงัน้ันท�าให้พญานาคโกรธเคืองมาก จึงแสดงอทิธฤิทธิป์าฏิหาริย์ถล่มบริเวณวดัจมลง 
เป็นหนองน�า้ พระภกิษสุามเณรกแ็ตกตืน่วิง่หนีออกจากวดัไปอาศยัอยูใ่นถ�า้น�า้หนาว

ฝ่ายสามเณรผู้แอบขโมยขันทองค�าก็หนีขึ้นไปอยู่บริเวณหน้าถ�้า พญานาค
เห็นด้วยฤทธิ์ว่า สามเณรรูปน้ีแหละ เป็นผู้ขโมยขันทองค�าของตนไป เป็นสมณะ 
ไม่รักษาศีล ไม่ละความโลภ เมื่อลักขโมยของผู้อื่นแล้ว ถือว่าขาดจากความเป็นพระ 
เป็นสามเณร กลับกลายเป็นคฤหัสถ์ไปแล้วโดยปริยาย พญานาคจึงได้แสดงฤทธิ์ให้ 
ธรณีสูบเอาสามเณรรูปนั้นให้ตกเข้าไปในปฐพีสิ้นใจตายบริเวณหน้าถ�้านั้นเอง
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เพราะฉะน้ัน บริเวณหน้าถ�า้น�า้หนาวทีเ่ป็นหลมุลกึเรียกกนัสบืต่อมาว่า “หลบุเณร”  
ส่วนบริเวณวดัทีพ่ญานาคไปท�าบญุ และใช้อทิธฤิทธิป์าฏหิาริย์ถล่มน้ัน พืน้ดินบริเวณน้ัน  
ได้ยบุตวัต�า่ลงจนกลายเป็นหนองน�า้ พระภิกษุสามเณรทีเ่คยอยูอ่าศัยในวดั ด้วยความ
กลวัฤทธิเ์ดชพญานาคกแ็ตกแยกหนีกนัไป หนองน�า้น้ันจึงเรียกขานกนัว่า “หนองพระ
แตก” สืบมากระทั่งปัจจุบัน

บริเวณถ�า้น�า้หนาวเป็นธรรมชาต ิมีน�า้ท่าอดุมสมบรูณ์ เป็นสถานทีส่งบวเิวก พืน้ที ่
กว้างขวางครอบคลมุไปถงึด้านหลงัห้วยบ้านธาต ุเหตทุีเ่รียกว่า “ห้วยบ้านธาต”ุ เพราะ
ตดิกับล�าห้วยบ้านธาต ุซึง่ไหลผ่าน พระธาตบุรรจุพระนขา (เลบ็) ของพระพทุธเจ้า และ 
ธาตุพระยาวอก ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดถ�้าใหญ่น�้าหนาว
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ถ�้าน�้าหนาว...คือวัดเก่า

ตามค�าบอกกล่าวทีเ่ล่าขานกนัมาของผู้สงูอายใุนเขตอ�าเภอหล่มเก่า เล่าสบืต่อกนั 
มาว่า วัดถ�้าน�้าหนาว เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ ตั้งมานานพร้อมกับการตั้งเมืองหล่มเก่า  
เพราะอ�าเภอน�้าหนาวเดิมขึ้นกับอ�าเภอหล่มเก่า และตั้งอยู่ในเส้นทางผ่านไปยังเมือง 
เวยีงจันทน์ มณฑลอดุร และเมอืงในภาคอสีาน ซึง่ก่อน พ.ศ. ๒๓๖๙ อ�าเภอหล่มเก่า 
ขึน้กบัเมอืงเวยีงจันทน์ โดยเมอืงเวยีงจันทน์กเ็ป็นประเทศราชของกรุงสยาม (ประเทศ 
ไทย)

นอกจากน้ีถ�า้น�า้หนาวยงัเป็นทีป่ระดษิฐาน รอยพระพทุธบาท โดย พระประเสริฐ- 
สริุยศกัดิ ์กรมการเมืองหล่มสกัได้แวะเข้ามาเทีย่วชมถ�า้น�า้หนาว ได้พบรอยพระพทุธบาท  
จึงได้น�าไปไว้ทีเ่มอืงหล่มสกั และเชือ่กนัมาว่าภายในถ�า้เป็นทีส่ถติของเทวดา พญานาค
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ กับทั้งถ�้าก็มีลักษณะที่วิจิตร พิสดาร มีหินงอกหินย้อยลงมา
จากเพดานถ�้าจนจรดพื้นถ�้า กลายเป็นเสาหิน หินปูนที่เกาะกันก่อตัวเป็นแท่งเหล่านี้ 
ต้องใช้เวลานานนับหลายร้อยหลายพนัปีจึงเป็นเสาหนิได้ และเป็นแหล่งต้นน�า้ของห้วย 
ขอนแก่น ซึง่มีน�า้ไหลออกมาจากถ�า้อยูต่ลอดปี และไหลผ่านอทุยานแห่งชาตนิ�า้หนาว 
ลงสูเ่ขือ่นปากห้วยขอนแก่นทีอ่�าเภอหล่มสกั จังหวดัเพชรบรูณ์ เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน 
และเกษตรกรในเขตอ�าเภอหล่มสัก และอ�าเภอหล่มเก่าในปัจจุบัน

สถานที่ส�าคัญบริเวณหน้าถ�้าน�้าหนาวมีอยู่ ๓ แห่งด้วยกัน คือ
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๑. หลุบเณร อยู่ตรงหน้าถ�้าน�้าหนาว

๒. หนองพระแตก อยูบ่ริเวณด้านทศิตะวนัตกของหน้าถ�า้น�า้หนาว ห่างจากหน้าถ�า้ 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร

๓. ถ�้าน�้าหนาว ซึ่งเป็นสถานที่วิเวกปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์หลายรูป เช่น 
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่หลุย  
จนฺทสาโร หลวงปู่ชอบ €านสโม หลวงปู่ค�าดี ปภาโส และหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต 
เป็นต้น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งของที่เป็นเครื่องยืนยันว่าถ�้าน�้าหนาวเป็นวัดเก่าแก่ ก็คือ

๑. เจดีย์พระนขา ซึ่งเป็นเจดีย์บรรจุพระนขา (เล็บ) ของพระพุทธเจ้า

๒. เจดีย์พระยาวอก ซึง่เป็นเจดีย์บรรจุอฐัขิองพระยาวอก ซึง่สบืเช้ือสายกษตัริย์
มาจากราชวงศ์ล้านช้าง ซึ่งอพยพไพร่พลหลบภัยสงครามมาจากเมืองหนองบัวล�าภู

๓. พระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย ท�าด้วยหินทราย ๑ องค์

๔. ฉาบ ท�าด้วยส�าริด หนา ๐.๕ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ ซม. (ภาษาท้องถิน่ 
เรียกว่า “แฉ่ง”)

เม่ือออกพรรษาแล้ว พระครูศรี เจ้าอาวาสวดัดงเคง็ อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 
และคณะศิษย์ทีเ่คารพศรัทธาเลือ่มใส ได้น�าเฮลคิอปเตอร์โดยได้รับความร่วมมอืจาก 
ทหารค่ายทหารพ่อขนุผาเมอืง จังหวดัเพชรบรูณ์ มารับหลวงปูก่ลบัวดัอดุมคงคาครีีเขต  
เพราะถนนหนทางสมัยนั้นเข้าไปถึงถ�้าน�้าหนาวยากมาก
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เจดีย์กู่แก้ว

ต่อมาในปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ท่านได้สร้างเจดย์ีกูแ่ก้ว ๑ หลงั ซึง่ห่างจากศาลา 
การเปรียญ ไปทางด้านทศิตะวนัตก ๗๐ เมตร มขีนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  
เป็นที่พักบ�าเพ็ญสมณธรรมของหลวงปู่ เนื่องจากท่านชราภาพมากขึ้น จึงควรพักใน 
ที่ใกล้ศาลาเพื่อสะดวกในการท�าภัตกิจและอื่นๆ รวมทั้งเพื่อสะดวกในการต้อนรับ
ปฏิสันถารผู้มากราบนมัสการ เป็นลักษณะคล้ายระฆังคว�่า ต่อด้วยทางยาวเป็นที่
เดินจงกรม มีก�าแพงล้อมรอบ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงด้วย 
กระเบือ้งเคลอืบ ผนังก่อด้วยอฐิฉาบปนู พืน้ซเีมนต์ปกูระเบือ้ง สิน้ค่าก่อสร้างประมาณ  
๔๐๐,๐๐๐ บาท (สีแ่สนบาทถ้วน) และในปีเดยีวกนัน้ีเอง ได้สร้างกฏุเิพิม่อกี ๕ หลงั  
สร้างด้วยไม้ หลังคามุงสังกะสี



185

ประสบการณ์ที่ลูกศิษย์ได้รับจากหลวงปู่

โยมสุพร ศิษย์ผู้เคารพนับถือหลวงปู่คนหนึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่ไว้ว่า 

ดฉัินโชคด ีเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้มโีอกาสมากราบนมสัการหลวงปู ่โดยการน�าพา 
ของคุณน้าสงบ จ�าได้ตดิตา ไปกราบหลวงปูท่ีว่ดัพระศรีมหาธาต ุบางเขน องค์หลวงปู่ 
ท่านพดูภาษาอสีาน ดฉัินฟังไม่เข้าใจ แต่มีค�าหน่ึงท่านพดูว่า “หมัน่ท�าความเพยีรเน้อ” 
พร้อมกบัท�ามอืให้ดดู้วย ท่านบอกให้ภาวนาตาย ต่อมาไม่นาน ดฉัินได้มโีอกาสไปกราบ 
นมสัการท่านทีว่ดัอดุมคงคาครีีเขต จังหวัดขอนแก่น เหน็ชาวบ้านน่ังฟังธรรมะหลวงปู่ 
เต็มลานวัด

พอเข้าไปกราบท่านพดูว่า “ชาวสาวตัถมีาแล้ว” น่ังพกัหน่ึง ท่านช้ีให้ดูและถามว่า  
“บางกอกมีไหม” ท่านชีใ้ห้ดูกุฏิเลก็ๆ หลงัคามงุด้วยหญ้าแฝก ฝาเอาไม้ระแนงขัดกบั 
กระดาษถงุปนูซเีมนต์ เสาทัง้ ๔ เสา มีน�า้หล่อไว้ ดแูล้วเหมือนตูกั้บข้าว น่ีคอืกฏุหิลวงปู ่
และศาลาไม้หลังหนึ่ง

วนัรุ่งขึน้เป็นวนัวางศลิาฤกษ์สร้างกูแ่ก้ว โดยหลวงปูเ่มตตาเล่าเร่ืองกูแ่ก้วให้ฟังว่า  
เดิมทีมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏ จมอยู่ใต้ดิน ท่านปรารภให้สร้างทับของเดิม  
มีคุณสุทธิเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง หลวงปู่ยังบอกอีกว่า กู่แก้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  
มเีทพรักษา เมือ่กูแ่ก้วสร้างเสร็จ ได้อญัเชญิรูปเหมอืนขององค์หลวงปูม่าประดษิฐาน
ไว้ในกู่แก้วจนถึงทุกวันนี้
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มีอยู่วันหนึ่ง พวกเรานัดกันไปกราบหลวงปู่ ลูกสาวคนเล็กของดิฉันเกิดเป็นไข้ 
ตวัร้อน ดิฉันได้น�าเหรียญหลวงปูใ่ส่แก้วน�า้ และขอบารมีหลวงปูใ่ห้ลกูสาวดืม่น�า้แก้วน้ี 
แล้วหายจากเป็นไข้ตัวร้อน ด้วยเป็นที่อัศจรรย์ ลูกสาวหายจากเป็นไข้ตัวร้อนจริงๆ 
ท�าให้ดิฉันมโีอกาสเดนิทางไปกราบหลวงปู ่พอดฉัินเข้าไปกราบหลวงปู ่ท่านมองหน้า 
แล้วพูดว่า “เอาเหรียญท�าน�้ามนต์ได้เน้อ”

พ.ศ. อะไรจ�าไม่ได้ คณุบญุน้อมได้จัดกฐนิไปทอด มคีณุไพจิตร คณุหงส์ และ
อีกหลายคน มีอยู่คนหนึ่ง ดิฉันเรียกเขาว่า “อาม่า” เขาเป็นคนจีนฮ่องกง แต่พูด 
ภาษาไทยได้ เขาไม่เคยกราบหลวงปู ่ได้ขอตามไปด้วย ปกตหิลวงปูไ่ม่เคยเรียกช่ือใคร  
ท่านจะเรียกพ่อออกแม่ออก ไม่เคยถามว่าใครมาหรือไม่มา แต่ท่านถามอาม่าว่า 
“ประเสริฐไม่มาหรือ” อาม่าตอบว่า “ไม่ได้มา” ดฉัินถามว่า “ใคร” อาม่าตอบว่า “อาปอ”  
ซึง่ดฉัินรู้จักอาปอสามเีขา แต่ไม่รูว่้าชือ่ประเสริฐ อาม่าเขาก็แปลกใจว่าหลวงปูรู้่จักชือ่
สามีเขาได้อย่างไร เพราะสามีเขาไม่เคยมากราบหลวงปู่เลย

มอียูค่ร้ังหน่ึง เป็นวนัวางศลิาฤกษ์เจดย์ี หลวงปูถ่ามหาเทยีนทีจ่ะเอามาจุด ไม่มี
ใครเตรียมไว้ให้ สักครู่องค์หลวงปู่ท่านตบเสื่อที่ท่านนั่งอยู่เบาๆ แล้วในมือท่านก็ได้
เทยีนมาเล่มหน่ึง ยาวเท่าศอก สขีาวนวล เป็นทีแ่ปลกใจแก่พวกเรามากว่าเทยีนเล่มน้ี 
มาได้อย่างไร

บั้นปลายชีวิตของหลวงปู่ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ดิฉันได้มี
โอกาสถวายจังหันองค์หลวงปู่ทุกวัน ดิฉันน่ังรถเมล์ไปลงที่ปากทางเข้าโรงพยาบาล  
ซึง่ต้องเดนิเข้าไปไกลพอสมควร องค์หลวงปูท่่านเมตตาพดูยิม้ๆ ว่า “บ่มรีถเน้อ” มอียู ่
วันหนึ่งข้าวสารที่บ้านหมด องค์ท่านก็พูดยิ้มๆ อีกว่า “บ่มีข้าวสารเน้อ” 

ก่อนที่องค์หลวงปู่จะกลับไปอยู่วัด ท่านเมตตามองหน้าดิฉันแล้วพูดว่า “อยาก 
ได้อะไรกข็อซะ” ดฉัินกราบเรียนท่านว่า “ให้หลวงปูห่ายเจ็บหายไข้ อยูเ่ป็นร่มโพธิร่์มไทร 
ลกูหลานนานๆ เจ้าค่ะ” ในทีส่ดุองค์หลวงปูก่ไ็ด้จากลกูหลานไป เหลอืไว้แต่คุณความดี 
ให้ลูกๆ หลานๆ ได้กราบไหว้บูชาระลึกถึง

สมพร ศรีอุดมกิจ (สุพร)
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จากความรู้สึกของศิษย์ผู้หนึ่งที่มีต่อหลวงปู่ ได้เขียนถึงท่านหลวงปู่ไว้ว่า

วนัหน่ึงพีป่รางค์ได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า คณุบญุน้อม ศรีเรืองกจิ ได้ไปกราบพระ 
รูปหน่ึงอยู่ทางจังหวัดขอนแก่น วัดของท่านเข้าไปในป่าลึกมาก กุฏิของท่านมีสี่เสา
เหมือนตู้กับข้าว เวลากลางคืนท่านมักจะนั่งภาวนาและเดินจงกรมเกือบตลอดทั้งคืน 
ฟังแล้วท�าให้ข้าพเจ้าสนใจมากเพราะไม่เคยได้ยนิมาก่อน จนต่อมาคุณบญุน้อมได้จัด
กฐินไปทอดถวายท่าน ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสได้เดินทางไปกราบท่านด้วย เมื่อได้พบได้
เห็นท่านรู้สึกศรัทธาท่านมาก ปกตินิสัยข้าพเจ้าเป็นคนมีทิฐิมาก ไม่เบียดเบียนใคร 
แต่ถ้าไม่ผิด ก็ไม่ยอมใครทั้งนั้น ท่านได้เมตตาเทศน์ว่า “ไม้แก่นั้นน่ะมันอยู่โคนๆ  
ไม้อ่อนเท่าน้ันต้องลมมนัต้องไหวๆ จึงจะขึน้ถงึยอด” ทีม่ัน่ใจว่าท่านเทศน์ข้าพเจ้าน้ัน  
เพราะว่าขณะน้ันก�าลงัถอืขนัรับเงินทอดกฐนิอยู ่พอได้ยินท่านเทศน์ นึกเอะใจหนัไป 
มองท่าน ปรากฏว่าท่านมองมาทีเ่ราโดยตรง และโปรดเทศน์ซ�า้และมองมาทีเ่ราโดยตรง 
พร้อมท�ามือประกอบด้วย ข้าพเจ้าถงึกบัน�า้ตาไหล เพราะขณะน้ันจิตก�าลงัมปัีญหา คดิว่า 
ท�าไมท่านจึงรู้จิตใจของเราได้จริงๆ จึงเคารพศรัทธาบชูา ท่านคอืพ่อแม่ครูบาอาจารย์
องค์แรกที่โปรดให้นิสัยและท�าให้ชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนไป

วนัหน่ึงหลวงปูท่่านไปพกัผ่อนทีบ่างพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวดัชลบรีุ ข้าพเจ้าและ 
คณะลกูศษิย์ได้มโีอกาสตดิตามท่านหลวงปูไ่ปด้วย ท่านโปรดเล่าให้ฟังว่า ท่านบวชเมือ่ 
อายมุากแล้ว กเ็ลยตัง้จิตอธษิฐานว่า เมือ่บวชออกเรือนแล้วจะไม่หวนกลบัมาเรือนอกี  
ต่อมาโยมแม่ของท่านหลวงปู่ได้เจบ็ป่วย ท่านทราบข่าวจงึเดินทางกลับไปเยี่ยม ครั้น 
ตกค�า่ลง บ้านท่านอยูต่ดิแม่น�า้ช ีท่านจึงน่ังเรือไปปักกลดฝ่ังตรงข้ามกบับ้านของท่าน  
ไม่จ�าวัดทีบ้่านโยมแม่ เมือ่ถงึเวลาเช้า ท่านจึงมาเยีย่มโยมแม่ทีบ้่าน พอท่านเรียกโยมแม่  
โยมแม่กไ็ม่ตอบ คงจะโกรธทีท่่านไม่พกับ้าน พอโยมแม่ท่านเสยีชวีติ ท่านจึงน่ังสมาธิ 
ส่งจิตดูว่าโยมแม่ท่านอยู่ที่ไหน ปรากฏว่าพบวิญญาณโยมแม่ท่านอยู่ในอบายภูมิ  
มีไฟเผาไหม้อยู่ ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่า ด้วยอานิสงส์ท่านได้บวช ได้ประพฤติดี
ประพฤตชิอบ ขออานิสงส์ทัง้หลายทัง้ปวงได้โปรดช่วยโยมแม่ของท่านด้วย เมือ่อธษิฐาน 
แล้ว ปรากฏว่ามีเสาต้นหน่ึงปักลงไปถงึก้นหลมุ วญิญาณของโยมแม่ท่านได้อาศัยเสา 
ต้นนั้นปีนขึ้นมาจากอบายภูมิ
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ท่านเมตตาบอกว่า เกดิจากโยมแม่ท่านเข้าใจผิด ยงัยดึถอืว่าท่านเป็นลกู จึงโกรธที่
กลบัมาถงึเรือนแล้วไม่พักทีเ่รือน โดยไม่คดิว่าท่านได้บวชเป็นลกูของพระพทุธเจ้าแล้ว  
ยิ่งท่านบ�าเพ็ญเพียรมาก โยมแม่ยิ่งผิดมาก

ท่านหลวงปูจึ่งเมตตาสอนว่า “มลีกูมทีรัพย์ ก็ใช่ว่าทรัพย์จะช่วยได้ทกุอย่าง แต่
มีลูกมีศีล สามารถช่วยในสิ่งที่ทรัพย์ช่วยไม่ได้”

เร่ืองทีเ่ขยีนน้ีคงเป็นคตธิรรมเร่ืองหน่ึงของท่านหลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต ผู้เปรียบดงั 
พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์แรกในชีวิตข้าพเจ้า

ไพจิตร ตัณชวนิชย์

โยมเพยีร วชัระพรีะพล (ร้านเพยีรโภชนา) อ.พล จ.ขอนแก่น ได้กราบเรียนถาม 
หลวงปู่ว่า “ธรรมะคืออะไร ถ้าจะปฏิบัติภาวนาต้องท�าอย่างไร”

หลวงปูเ่มือ่ได้ฟังโยมเพยีรถาม กไ็ด้ชีไ้ปทีก้่อนหนิและตอบโยมเพยีรว่า “น่ันแหละ 
คอืธรรมะ และให้ยดึถอืเอาความตายเป็นภาวนา อย่ามวัแต่ท่องบ่นและสวดมนต์ มนัจะ 
เหมือนอึ่งอ่าง ตายไปก็เหมือนอึ่งอ่างที่มัวเอาแต่ร้อง”

โยมเพยีรจึงคดิว่าทีห่ลวงปูช่ีท้ีก้่อนหนิน้ัน เปรียบเหมือนท่านจะบอกว่า ถ้าจะท�า 
อะไรแล้ว ก็ขอให้มีจิตใจที่ม่ันคงหนักแน่นดังก้อนหิน อย่ามัวแต่ภาวนาสวดมนต์
อ้อนวอนขอให้สิง่ใดช่วยตวัเราเลย ตวัเราต้องช่วยตวัเราเองเสยีก่อน ท่านหลวงปูมั่กจะ 
สอนปริศนาธรรมเช่นนี้แก่ลูกศิษย์เสมอ หลวงปู่เป็นผู้เข้มงวดในพระธรรมวินัยมาก
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เข้ากรุงเทพฯ (๒๕๑๔)

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านเดนิทางเข้ากรุงเทพฯ ตามค�านิมนต์ของคณุสงบ คณุสทุธิ  
นาคสมภพ พร้อมคณะศรัทธาญาตโิยมอกีจ�านวนมาก ถวายความสะดวกในด้านต่างๆ  
ทัง้การเดินทางและทีพ่กั รวมทัง้ภัตตาหารการขบฉันแด่หลวงปูแ่ละคณะ หลวงปูท่่าน
ได้พักที่บ้านคุณสุทธิ ที่ซอยแม้นเขียน รามค�าแหง กรุงเทพฯ ในช่วงที่ท่านพักอยู่ที่
กรุงเทพฯ ท่านก็ได้ท�ากจิของพระสงฆ์ตามปกต ิด้วยการออกบณิฑบาตทกุวนั และม ี
ฆราวาสญาติโยมมากราบนมัสการเนืองๆ

คร้ังหน่ึง คุณสทุธไิด้กราบนมสัการถามหลวงปูท่ีม่าพกัทีก่รุงเทพฯ ว่า “หลวงปู่ 
เห็นคนกรุงเทพฯ มากมายแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง”

หลวงปูต่อบว่า “น่ีแหละ คือคอกขงัสตัว์โลก เขาเอาพวกเจ้ามาขังไว้ในกองกเิลส 
เด้อ”
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อดีตกรรม...ที่ผูกพัน

เพือ่ให้หลวงปูพั่กผ่อนอย่างสปัปายะ และงดกจินิมนต์ชัว่คราว คณุสทุธ ินาคสมภพ  
และคณะ จึงกราบนิมนต์หลวงปูไ่ปพกัทีบ่างพระ และเกาะสชีงั ตามล�าดับ ทัง้น้ีเพือ่เป็น 
การพักกิจนิมนต์ และพักผ่อนสุขภาพไปในตัวด้วย

ขณะเดินทางไปทีเ่กาะสชีงั หลวงปูม่องเหน็ปลาโลมาฝูงหน่ึงลอยตดิตามเรืออยู่ 
ไม่ห่าง ท่านบอกว่าปลาโลมาฝูงนี้ เขาเคยเกิดเป็นมนุษย์ เป็นนักศึกษาชายหญิงที่มา
ทศันศึกษาแล้วเกิดเรือล่มเสยีชวีติในทะเล ตามทีจิ่ตวญิญาณเหล่าน้ันผูกพนักบัทะเล
ด้วยแรงของวิบากกรรมที่เคยสร้างไว้ จึงส่งผลให้เขาเกิดมาเป็นปลาโลมาในทะเล 
นั้นเอง หลวงปู่จึงได้แผ่เมตตาให้จิตวิญญาณพวกเขา

เม่ือท่านพักผ่อนที่เกาะสีชังได้ระยะหน่ึง คณะคุณสุทธิได้นิมนต์ท่านไปที่วัด 
เขาสกิุม จังหวัดจันทบรีุ ซึง่มท่ีานพระอาจารย์สมชาย €ติวริิโย เป็นประธานสงฆ์ และ 
วันนั้นท่านมีกิจนิมนต์นอกวัด คณะสงฆ์ภายในวัดได้จัดเสนาสนะถวายหลวงปู่ที่กุฏิ
บนเขา ซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวน ลมเย็นสบาย

หลงัจากท่านพระอาจารย์สมชายกลบัมาจากกจินิมนต์แล้ว และทราบว่าหลวงปู่
มาพกัทีว่ดั ท่านได้สัง่ให้คณะสงฆ์ภายในวดั และญาตโิยม รวมทัง้ศิษยานุศษิย์ของท่าน  
ได้พร้อมใจกันมาคารวะท�าวัตรหลวงปู่บนกุฏิบนเขา

เมื่อท่านพักอยู่ที่วัดเขาสุกิมพอสมควรแล้ว จึงได้เดินทางกลับวัดอุดมคงคา- 
คีรีเขต
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ศาลาการเปรียญหลังใหม่

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ร้ือศาลาหลงัเดมิออกเพราะช�ารุดทรุดโทรมมาก สร้างศาลา 
การเปรียญใหม่เป็นแบบ ๒ ชั้น เทคานคอดิน เสา และโครงหลังคาเป็นคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ผนังปูน พื้นชั้นล่างเทซีเมนต์ขัดหินขัด พื้นชั้นบนปูด้วยไม้ปาเก้ หลังคา
มุงกระเบื้อง ขนาดความกว้าง ๒๐ เมตร ความยาว ๒๕ เมตร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 
๒๕๑๗ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
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สร้างเจดีย์ชัยมงคล

ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หลวงปู่ได้สร้างเจดีย์ใหญ่ ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขต ซึ่งเป็นเจดีย์
ขนาดใหญ่ หลวงปูต่ัง้ชือ่เจดย์ีองค์น้ีว่า “เจดย์ีชยัมงคล” ฐานวดัโดยรอบ ๑๐๐ เมตร  
สูง ๒๘ เมตร คานพื้นล่างและโครงสร้างขององค์เจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บางส่วนก่อด้วยอฐิ ฉาบปนู ส่วนล่างและส่วนบนเป็นลกัษณะบวัคว�า่บวัหงาย ประดับ
ลวดลายไทย ลงรักปิดทอง ตดิกระจก พืน้ในปดู้วยหนิแกรนิตสดี�าจากประเทศอติาลี 
ส่วนช่วงยอดใช้โมเสคสีทองจากประเทศอิตาลีเป็นวัสดุก่อสร้าง ส่วนยอดบนสุด 
เป็นยอดฉัตรท�าด้วยโลหะปิดทอง พื้นด้านนอกรอบองค์เจดีย์ปูด้วยกระเบื้องสีแดง  
มีก�าแพงล้อมรอบ และมีประตูเข้าออกทั้ง ๔ ทิศ ปิดทอง ติดกระจกตามลวดลาย
ต่างๆ อย่างสวยงาม ส่วนด้านมุมทั้ง ๔ ทิศ มีรูปปั้นช้าง เสือ สิงโต และวัว สิ้นค่า
ก่อสร้างประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ภายในเจดย์ีแบ่งเป็น ๒ ชัน้ ชัน้บนสดุเป็นทีบ่รรจุ พระบรมสารีริกธาต ุชัน้ล่าง 
เป็นทีป่ระดษิฐาน พระพทุธชนิราช รูปเหมอืนหลวงปูเ่สาร์ กนฺตสโีล หลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต  
และ หลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต ซึง่พระอาจารย์ทัง้สองเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู ่และ 
เป็นที่เก็บบริขารของหลวงปู่ภายหลังท่านมรณภาพแล้ว

วนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๒๒ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช 
(วาสน์ วาสโน) วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม ได้เสดจ็มาประกอบพธิบีรรจุพระบรม- 
สารีริกธาตุ ณ ชั้นบนของเจดีย์ และพระองค์ได้มีพระลิขิตว่า
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“ได้มาร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่องค์เจดีย์ ซึ่งหลวงปู่ผางอ�านวยการ
สร้างด้วยความสวยงาม แสดงให้เห็นน�้าใจศรัทธาของศิษยานุศิษย์ในหลวงปู่ที่ร่วม
ก�าลงัทนุทรัพย์ สนับสนุนความปรารถนาดขีองท่านจนส�าเร็จเรียบร้อย นับเป็นศรีสง่า 
เจริญศรัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชนตลอดกาลนาน

ขออ�านาจกศุลผลบญุทีท่กุท่านผู้มส่ีวนในการสร้างองค์เจดย์ี จงสนองให้ทกุท่าน 
มคีวามเจริญ สขุกาย สบายใจ เจริญด้วยจตรุพธิพรชยัทัง้ ๔ ประการ คอื อาย ุวรรณะ  
สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ”
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วัดอ่างซับประดู่

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พระอาจารย์ประพันธ์ ท่านเป็นคนบ้านโนนสูง อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย พระอาจารย์ปาน บ้านดอนแก่นเฒ่า  
พระอาจารย์ฉลอม บ้านอยู่ จ.ยโสธร และหลวงปู่ศรี เป็นพระชาวเขมร ซึ่งเป็น 
คณะศิษย์ของหลวงปู่ผาง ท่านเหล่านี้ได้เดินทางมาพบเห็นป่าแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่
สปัปายะเหมาะทีจ่ะเป็นทีป่ฏิบตัธิรรม ชาวบ้านบรเิวณอ่างซบัประดู ่ต�าบลลาดบวัขาว 
อ�าเภอสคีิว้ นครราชสมีา จึงนิมนต์ให้ท่านอยู ่และมาท�าบญุกับท่านทีป่่าซบัประดูแ่ห่งน้ี

ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่านพระอาจารย์ประพนัธ์ได้ไปนิมนต์ท่านหลวงปูผ่าง 
มาจากวัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มายังป่าซับประดู่แห่งน้ี  
เมือ่หลวงปูไ่ด้เดนิทางไปตามค�านิมนต์แล้ว ชาวบ้านแถวน้ันได้เหน็การปฏิบตัดิปีฏิบตัิ
ชอบในธรรมะขององค์ท่าน ก็ได้พากันไปท�าบุญกับท่าน เมื่อเวลาไปท�าบุญ ชาวบ้าน
มักจะชักชวนกันว่า “ไปท�าบุญที่วัดหลวงปู่ผางกันเถอะ” เพราะเมื่อก่อนชาวบ้านไม่รู้
จะเรียกอย่างไร ปัจจุบันป่าซับประดู่แห่งนี้ก็คือวัดอ่างซับประดู่
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สร้างก�าแพงวัด

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้สร้างก�าแพงด้านนอกรอบๆ วัดด้านทิศตะวันออกและทิศ
ตะวนัตก ฐานเสาเอนทบัหลงั ก�าแพงเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ฉาบปนู ความยาวทัง้สิน้  
๑๑ เส้น จ�านวน ๓๙๕ ช่อง สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน
บาทถ้วน)
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พระประธานองค์ใหญ่หน้าเจดีย์

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้สร้างแท่นพระประธานองค์ใหญ่ ด้านทศิตะวนัออกของเจดย์ี 
ชัยมงคล หันหน้าไปด้านทิศตะวันออก ฐาน คานคอดิน เสา และหลังคาคอนกรีต 
เสริมเหลก็มงุกระเบือ้งเคลอืบ เป็นลกัษณะทรงไทยพลบัพลาจตรุมขุ ทรงฐานบวัคว�า่
บัวหงาย ประดับลวดลายไทย ส่วนที่เป็นลายไทยลงรักปิดทอง ติดกระจก สิ้นค่า
ก่อสร้างประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

ในปีเดียวกันนี้เอง บริษัท มหกิจเดชาชัย จ�ากัด กรุงเทพฯ ได้สร้างพระพุทธ- 
ทปัีงกร พระประธานองค์ใหญ่มาก ปางพชิติมาร หรือปางมารวชิยั ศิลปะสมยัสโุขทยั 
หนัก ๒ ตนั สวยงามมาก ถวายวดัอดุมคงคาครีีเขต มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสน 
บาทถ้วน) และทางวดัได้อญัเชญิประดษิฐานเหนือแท่นดงักล่าวไว้แล้ว เพือ่เป็นทีเ่คารพ 
สักการะของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป
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พ.ศ. ๒๕๒๓ พระธาตุขามแก่นศิโรดม

ต่อมาหลวงปูไ่ด้เมตตารับเป็นประธานอ�านวยการสร้าง “พระธาตขุามแก่นศโิรดม”  
หน้าศาลากลางจังหวดัขอนแก่น ร่วมกบัพ่อค้าประชาชน ภาคราชการ เอกชนทกุหมู่เหล่า  
เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ หลวงปู่ได้ท�าพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในผอบ

๙ สงิหาคม ๒๕๒๔ หลวงปูไ่ด้ประกอบพธิเีทฐานฤกษ์พระสถปู ครอบพระธาต ุ
ขามแก่นศิโรดม

๓๑ มนีาคม ๒๕๒๕ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกล-
มหาสงัฆปริณายก เสดจ็ท�าพธิเีปิดพระธาตขุามแก่นศโิรดม ให้ประชาชนได้สกัการบชูา

ปัจจุบนั พระธาตขุามแก่นศโิรดม ถอืได้ว่าเป็นปชูนียสถานทีส่�าคญัคูบ้่านคู่เมือง 
เลยทเีดยีว ได้สร้างเสร็จทนัเฉลมิฉลองกรุงรัตนโกสนิทร์ เมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๒๕  
พอด ีทางจังหวดัได้ก�าหนดให้มงีานนมัสการ พระธาตขุามแก่นศโิรดม เป็นงานประจ�าปี 
ของจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี



198

ทอดผ้าป่าผ้าไหมสามัคคี

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ หลวงปู่พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ทายกทายิกา 
และคณะศษิยานุศษิย์ได้พร้อมใจกนัจัดผ้าป่าสามคัค ี“ผ้าไหมไตรจีวร” ไปทอดถวาย 
๓ วัดด้วยกัน คือ

ทอดถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ 

ทอดถวาย สมเดจ็พระญาณสงัวร (เจริญ สวุฑฒฺโน ป.ธ.๙) วดับวรนิเวศวหิาร  
กรุงเทพฯ ซึง่ต่อมาท่านได้รับสถาปนาขึน้เป็น สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก

ทอดถวาย พระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๙) วัดนรนาถสุนทริการาม 
กรุงเทพฯ ซึ่งต่อมาท่านได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

การไปทอดผ้าป่าสามัคคี “ผ้าไหมไตรจีวร” ของหลวงปู่ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ท่าน 
ปรารภว่าจะท�ามานานแล้ว ซึ่งท่านบอกว่าเป็นการจัดผ้าป่าไปทอดถวายคร้ังแรกใน 
ชวีติของท่าน และกถ็อืว่าเป็นคร้ังสดุท้ายด้วยเช่นกนั ยิง่ช่วงหลงัสขุภาพของท่านไม่สู้
อ�านวยนัก เกรงว่าจักไม่ได้ท�าในสิง่ทีต่ัง้ใจไว้ ถงึแม้นสขุภาพจะไม่ดีเท่าไร แต่ท่านกไ็ด้ 
สูฝื้นท�าจนส�าเร็จ ท่านได้บอกบญุผู้มจิีตศรัทธา ได้ผ้าไหมประมาณร้อยกว่าเมตร และ
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ในการเดินทางคร้ังน้ี มคีณะศิษย์ตดิตามไปท�าบญุด้วยประมาณสองพนัคน และมรีถ
ติดตามเดินทางไปครั้งนี้สี่สิบสามคัน

หลังจากทอดผ้าป่า “ผ้าไหมสามัคคี” เสร็จแล้ว คณะศิษยานุศิษย์ที่ได้เดินทาง 
ร่วมคณะผ้าป่าได้กลับก่อน ส่วนองค์หลวงปู่ได้มีคณะศรัทธากราบนิมนต์อยู่เพื่อ 
ตรวจสุขภาพร่างกายเสียก่อน เนื่องจากว่าสุขภาพของท่านซึ่งเดิมไม่ค่อยสู้ดีนัก และ 
อ่อนเพลยีจากการเดินทางไกล จึงท�าให้สขุภาพทรุดลงไปอกีตามล�าดบั คณะศรัทธาจาก
กรุงเทพฯ เหน็ว่าไม่ค่อยจะดนัีก จึงได้กราบนิมนต์หลวงปูอ่ยูพ่กัรักษาตวัทีก่รุงเทพฯ  
ก่อน

ส่วนคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ ผู้ติดตามมาทอดผ้าป่าฯ ให้เดินทางกลับ
ขอนแก่นก่อน คงเหลือไว้ดูแลหลวงปู่เฉพาะพระผู้ใกล้ชิดเท่านั้น
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อาการป่วยก�าเริบ

ต่อมาวันที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ คณะศษิย์ได้นิมนต์หลวงปูเ่ข้าตรวจสขุภาพ 
ทีโ่รงพยาบาลนายแพทย์ปัญญา ซึง่มนีายแพทย์ปัญญา ส่งสมัพนัธ์ เป็นผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาล ได้ท�าการเอ็กซเรย์ และตรวจสุขภาพทั่วไปของหลวงปู่

ผลปรากฏว่าความดันโลหติ ๑๔๐/๘๐ ชพีจรเต้น ๗๖/นาท ีตาเร่ิมเป็นต้อกระจก 
อ่อนๆ ทั้งสองข้าง

ผลเอ็กซเรย์ปอด คลื่นหัวใจ ปกติ ผลตรวจเลือด พบว่าหน้าที่ของไต ตับ 
ระดับไขมันเลือดปกติ และระดับน�้าตาลในเลือดมีค่าต�่ากว่าปกติเล็กน้อย ซึ่งเป็น
เรื่องธรรมดาส�าหรับพระปฏิบัติ การตรวจปัสสาวะและตรวจเม็ดโลหิต ผลเป็นปกติ

หลังจากนั้น ท่านได้พักที่กรุงเทพฯ เพื่อพักผ่อนร่างกาย
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ศรัทธาพานิมนต์

ในช่วงทีท่่านพกัรักษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาลแพทย์ปัญญา ได้มคีณะศรัทธากลุม่หน่ึง 
ได้มานิมนต์ท่านเพือ่ฉันภัตตาหารทีบ้่านของตน แต่ทัง้ๆ ทีรู้่ว่าหลวงปูไ่ม่สบาย ยงัให้ 
น�้าเกลือและพักรักษาตัวอยู่ ก็ยังไม่ละความพยายาม ได้พยายามนิมนต์ท่านเพื่อฉัน 
ภตัตาหารทีบ้่านให้ได้ โดยอ้างเหตผุลต่างๆ นานา จนเกอืบจะกลายเป็นชนวนทะเลาะกนั 
ระหว่างผู้มานิมนต์กบัคณะศษิย์ทีต้่องการให้ท่านพกัผ่อน เน่ืองจากสขุภาพไม่อ�านวย

แต่สดุท้ายหลวงปูท่่านได้รับนิมนต์ สัง่ให้ถอดสายน�า้เกลอืทีห้่อยระโยงระยางออก  
และได้เดินทางไปฉลองศรัทธาฉันภัตตาหารที่บ้านผู้มานิมนต์ ท�าให้คณะศิษย์ที่เฝ้า
ดูแลต่างเกิดความรู้สึกไปในหลายลักษณะ

ลกัษณะแรก กค็ดิต�าหนิผู้ทีม่านิมนต์ทีไ่ม่พนิิจพจิารณาไตร่ตรองว่าท่านไม่สบาย 
ก�าลังรับการรักษาเยียวยาจากแพทย์และพยาบาลอยู่ ควรได้พักผ่อนมากๆ

ลักษณะที่สอง ก็อัศจรรย์ใจในความเมตตาของหลวงปู่ ขนาดท่านนอนป่วย 
เข้าน�้าเกลืออยู่บนเตียงแท้ๆ ท่านยังสั่งถอดสายน�้าเกลือออก และเดินทางไปฉลอง
ศรัทธาและฉันภัตตาหารที่บ้านของผู้มานิมนต์ให้สมกับศรัทธาปสาทะของเขาใน 
องค์ท่าน ท�าให้เห็นความเมตตานุเคราะห์ของหลวงปู่เหลือที่จะกล่าวได้
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เข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ คณะศิษย์ได้นิมนต์หลวงปู่มาตรวจรักษาที่ 
โรงพยาบาลนายแพทย์ปัญญาอกีคร้ัง เน่ืองจากว่าท่านมอีาการแน่นท้อง โรงพยาบาล
ได้ท�าการเอ็กซเรย์ระบบทางเดินอาหาร พบว่าหลวงปู่เริ่มเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหาร  
คณะแพทย์ได้ถวายค�าแนะน�าให้รักษาโดยการผ่าตดั แต่หลวงปูไ่ม่ยนิยอม นายแพทย์ 
จึงได้จัดยาฉันถวายพอทุเลา ท่านจึงเดินทางกลับวัด

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ หลวงปู่มีอาการไม่สู้ดีนัก คณะศิษย์ได้นิมนต์ท่าน
เข้ารับการรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ที่โรงพยาบาลนายแพทย์ปัญญาเหมือนเดิม คร้ังน้ี  
นายแพทย์ตรวจพบว่าหลวงปูม่โีรคแทรกซ้อนข้ึนมาอกี ๒ โรค คอื โรคหวัใจโต และ 
โรคโลหติจาง นายแพทย์ได้ให้น�า้เกลอืตดิต่อกนัได้ประมาณ ๕,๕๐๐ ซ.ีซ.ี และให้เลอืด 
อกีประมาณ ๔ ขวด ท่านได้มารักษาตวัคราวน้ีประมาณ ๔ วนั เหน็ว่ามกีจินิมนต์ทีไ่ด้ 
เมตตารับไว้ จึงเดินทางกลับวัดอุดมคงคาคีรีเขต จังหวัดขอนแก่น

วนัที ่๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๕ สขุภาพของหลวงปูเ่ร่ิมทรุดลงอกีคร้ัง คณะศษิย์ 
ได้นิมนต์ท่านเข้ารบัการรักษาตวัอกีคร้ังทีโ่รงพยาบาลนายแพทย์ปัญญา เป็นคร้ังที ่๔  
ท่านมีอาการอ่อนเพลียมาก เนื่องจากมีอาการเลือดออกในทางเดินอาหาร และยังมี 
อาการกล้ามเน้ือหวัใจตาย นายแพทย์ได้ให้น�า้เกลอือกี รวมแล้วประมาณ ๗,๐๐๐ กว่า 
ซีซี พร้อมเลือดอีก ๔ ขวด



203

หลวงปู่ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนายแพทย์ปัญญา คุณนายเข็มทอง 
โอสถาพนัธ์ ได้ตดิตามอาการและปรึกษากบัคณะแพทย์ถงึการรักษาโดยตลอด จึงทราบ 
จากแพทย์ว่า เนื่องจากหลวงปู่ไม่ฉันเนื้อสัตว์และฉันอาหารได้น้อย ร่างกายของท่าน
จึงขาดสารอาหารบางชนิด คณะแพทย์จึงได้ขอร้องให้คุณนายจัดอาหารมาแอบเสริม
ให้ท่านฉัน

คุณนายจึงได้สั่งคุณอ้อยทิพย์ แสนแก้ว น�าตับมาบด กรองเอาแต่น�้ามาต้มกับ 
ข้าวต้ม แล้วใส่ขิง แล้วเอาผักชีโรย คุณอ้อยทิพย์น�าอาหารนั้นมาใส่กระติกปิดฝา  
พร้อมทั้งลูกศิษย์อื่นๆ ก็ได้น�าอาหารมาถวายเช่นกัน แต่เช้าวันนั้นหลวงปู่ไม่ยอมฉัน  
ลูกศิษย์ได้อ้อนวอนหลายครั้งให้ท่านฉัน หลวงปู่เมตตาตอบแต่เพียงว่า “วันนี้ไม่ฉัน 
มันสิบาป” ว่าแล้วก็นั่งหันหลังให้

ตอนเพล คุณนายเขม็ทอง พร้อมทัง้ลกูศษิย์ ได้น�าอาหารมาถวายท่านอกี เพราะ 
เห็นว่าตอนเช้าหลวงปู่ไม่ได้ฉัน คุณนายอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่า หลวงปู่ก็ตอบ
อย่างเดมิว่า “วนัน้ีไม่ฉัน” คุณนายอ้อนวอนหลายคร้ังเข้าจนน�า้ตาไหลคลอ แล้วกราบ 
เรียนหลวงปูด้่วยความส�านึกผิดว่า “วนัหลงัลกูจะไม่ท�าอกีแล้วเจ้าค่ะ” หลวงปูจึ่งเมตตา 
ตอบว่า “เออ ได้บุญอยู่ดอก”
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ค�าถาม...สุดท้าย

ก่อนมรณภาพไม่ก่ีวัน สังขารร่างกายของหลวงปู่ทรุดโทรมมาก บรรดา
ศิษยานุศิษย์ต่างวิตกไปตามๆ กัน และปลงใจว่าหลวงปู่ไม่รอดแน่ ยิ่งได้เห็นความ 
เหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้า ความอดทนอดกลัน้ต่อทกุขเวทนา ทีห่ลวงปูไ่ด้รับอย่างแสนสาหสั  
ศิษย์ทุกคนต่างอดกลั้นน�้าตาไว้ไม่ได้ หลวงปู่ทราบดีในเร่ืองน้ี จึงได้ตั้งปัญหาถาม
คณะศิษย์ที่คอยเฝ้าดูอาการอาพาธอยู่โดยรอบในขณะนั้นเพื่อเป็นการเตือนสติว่า

“อยากเป็นบ่แนวนี้” (อยากเป็นไหมอย่างนี้)

ช่างเป็นค�าถามที่ประทับใจเสียจริงๆ
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โอวาทครั้งสุดท้าย

หลวงปู่ได้มาพักรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้เป็นเวลา ๒๐ กว่าวัน แต่อาการ
ยังไม่ดีขึ้น จึงได้แจ้งให้คณะศิษย์ได้ทราบว่า

“ทีผ่่านมา หลวงปูเ่ปิดโอกาสให้ทกุคนได้ท�าบญุกบัหลวงปูเ่ตม็ทีแ่ล้ว ทัง้ๆ ทีรู้่ว่า 
โรคน้ีไม่มทีางรักษาหาย มนัจะหายกต่็อเมือ่เอาไฟมาเผาเท่าน้ัน เพือ่ไม่ให้เป็นการสร้าง 
ความล�าบากแก่ตนเองหรือผู้อื่นอีกต่อไป ขอให้น�าหลวงปู่กลับวัดได้แล้ว”

วันที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๒๕ คณะศษิย์ได้นิมนต์ท่านกลบัวดัอดุมคงคาครีีเขต จังหวดั
ขอนแก่น โดยทางโรงพยาบาลนายแพทย์ปัญญาได้จัดรถไปส่ง และจัดบรุุษพยาบาล 
ไปดูแลที่วัดอีกด้วย

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๕ เวลาประมาณ ๐๙-๑๐.๐๐ น. คณะศิษย์ผู้เฝ้าดูแล 
หลวงปู ่ต่างกแ็ปลกใจและดีใจไปตามๆ กนัทีเ่หน็ท่านลกุขึน้มาน่ังและเดนิได้เหมือน
คนปกติ ประหนึ่งว่าอาการอาพาธที่ท่านเป็นอยู่คงหายแล้ว

ท่านพระอาจารย์สมชาย €ติธมโฺม ซึง่เป็นพระทีเ่ฝ้าดแูลท่านในขณะทีท่่านอาพาธ
ได้กล่าวว่า วันน้ันลูกศิษย์ทั้งพระทั้งฆราวาสต่างก็ดีใจที่เห็นหลวงปู่ลุกข้ึนมาเดินได้  
และท่านได้สั่งคณะสงฆ์และชาวบ้านที่ดูแลอุปัฏฐากที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตไว้ว่า

“หมู่เฮาให้เบิ่งให้แงงกัน ซุ่มพ่อออกแม่ออกกะให้มากินมาทานคือเก่าเด้อ”

“พระสงฆ์ สามเณร ช ีให้ดแูลกนัเหมอืนเดมิ ให้สามคัคกีนัไว้ ผู้ใหญ่ให้ดผูู้น้อย  
ผู้น้อยให้ดผูู้ใหญ่ ญาตโิยมให้พากันมาท�าบญุเหมอืนเดมิ หลวงปูอ่ยูเ่คยพาท�าแบบไหน 
ให้พากันท�าแบบน้ัน หลวงปูจ่ากไปกอ็ย่าพากนัทิง้วดัทิง้วา” น่ีคอืโอวาทคร้ังสดุท้ายที ่
ท่านพูดไว้
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มรณภาพด้วยอาการอันสงบ

วนัที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๒๕ หลวงปูฉั่นอาหารและน�า้แทบไม่ได้เลย ปัสสาวะน้อย 
และท่านได้ละสงัขารในตอนบ่ายน้ัน เวลา ๑๖.๔๕ น. ด้วยอาการสงบ สริิรวมอายไุด้  
๘๐ ปี (๓๔ พรรษา) นับเป็นการจากไปของพระสปุฏิปันโน ผู้มคีณุธรรมอนัเลศิรูปหน่ึง 
ทีไ่ม่ปรารถนาลาภ ยศ สรรเสริญ หรือตดิในโลกธรรมแต่ประการใด ดังค�าทีท่่านพดู 
ไว้ว่า

“มีชื่อ ไม่อยากให้ปรากฏ มียศ ไม่อยากให้ลือซา มีวิชา ไม่ให้เรียนยาก”

แต่คณุธรรมและปฏปิทาของท่าน ยงัเป็นทีเ่คารพศรัทธาของพทุธศาสนิกชนมรู้ิลมื  
ท่านยงัเป็นพระในดวงใจของคณะศิษยานุศษิย์ไม่เสือ่มคลายตราบนานเท่านาน
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ประวัติการอาพาธ

หลวงปู ่ได้มาตรวจสุขภาพทั่วไปที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาคร้ังแรกเม่ือ  
๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ โดยมีคุณนายเข็มทอง โอสถาพันธ์ เป็นผู้พามา ผลการตรวจ
ปรากฏว่า หลวงปู่มีอายุ ๘๐ ปี สุขภาพทั่วไปดี ความดันโลหิต ๑๔๐/๘๐ ชีพจรเต้น 
๗๖ ครั้ง/นาที ตาเริ่มเป็นต้อกระจกอ่อนๆ ทั้งสองข้าง จากการตรวจร่างกายทั่วไป 
ไม่พบสิ่งผิดปกติ ผลเอ็กซเรย์ปอด คลื่นหัวใจปกติ ผลการตรวจเลือดพบว่าหน้าที่
ของไต ตับ ระดับไขมันในเลือดปกติ ระดับน�้าตาลในเลือดมีค่าต�่ากว่าปกติเล็กน้อย 
ซึง่เป็นของธรรมดาส�าหรับพระปฏิบตั ิการตรวจปัสสาวะ และตรวจเมด็โลหติ ผลปกติ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ หลวงปู่ได้มาตรวจรักษาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมี 
อาการแน่นท้อง ได้ท�าการเอ็กซเรย์ระบบทางเดินอาหารพบว่าหลวงปู่เริ่มเป็นมะเร็งที่ 
กระเพาะอาหาร คณะแพทย์ได้ถวายค�าแนะน�าให้รักษาโดยการผ่าตดั และหลวงปูไ่ม่ 
ยินยอม

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ หลวงปู่ได้มาตรวจที่โรงพยาบาลนี้ด้วยอาการไข้หวัด 
คร้ังน้ีสามารถคล�าพบก้อนเน้ือได้ทางหน้าท้อง ได้นิมนต์ให้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
แต่หลวงปู่ติดนิมนต์

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ หลวงปู่ได้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้ด้วยอาการ
อ่อนเพลยี เน่ืองจากมอีาการเลอืดออกในทางเดนิอาหาร และยงัพบว่ามีอาการของกล้าม
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เน้ือหัวใจตาย หลวงปู่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลน้ีสลับกับไปพักที่บ้านคุณนาย 
เข็มทอง ได้ให้การรักษาตามอาการ รวมทั้งมีการใช้ยาสมุนไพรไทยโดยคณะศิษย์ 
ร่วมด้วย

๑๖ มนีาคม ๒๕๒๕ คณะศษิย์ได้นิมนต์กลบัวดั ทางโรงพยาบาลได้จัดรถไปส่ง 
และจัดพยาบาลชายไปดแูลทีว่ดั หลงัจากหลวงปูก่ลบัถงึวดัได้ไม่กีว่นั กม็อีาการอาเจียน  
ฉันอาหารและน�้าไม่ได้ ปัสสาวะน้อย และได้ละทิ้งขันธ์ไปเมื่อ วันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๒๕

ข้าพเจ้าขอขอบคณุท่านผู้อ�านวยการ และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลขอนแก่นทกุท่าน 
ทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืในการตรวจโลหติ ตรวจปัสสาวะ ได้ให้เลอืดและยาทีจ่�าเป็น กบัให้ 
ยืมเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อมาใช้ในการรักษาหลวงปู่ที่วัด

ปัญญา ส่งสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

กรุงเทพมหานคร
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พระราชทานเพลิงศพ

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะศิษยานุศิษย์ 
พทุธศาสนิกชนทัว่ไปจากทัว่ทกุสารทศิ ได้หลัง่ไหลกนัมาจากทกุภาคของประเทศไทย  
เพื่อร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

วัดอุดมคงคาคีรีเขต มีบริเวณวัดที่กว้างขวางใหญ่โตกลับเล็กและคับแคบไป
ถนัดตา ต้นไม้ในบริเวณงานภายในวดัอดุมคงคาครีีเขตแทบจะไม่มีทีว่่าง เพราะมีผู้มา 
ร่วมงานเข้าจับจองใช้เป็นที่พักผ่อนก่อนถึงเวลาประกอบพิธีอันส�าคัญ

ส่วนสถานที่บริเวณรอบวัดและสถานที่ใกล้เคียงได้ถูกปรับให้เป็นที่จอดรถ 
หลายสบิไร่ ถงึกระน้ันกย็งันับว่าน้อยไป เมือ่คราวงานวนัส�าคญัมาถงึ กระทัง่รถยนต์
ที่ผู้คนมาร่วมงานต้องจอดตามไหล่ถนนเรียงรายกันยาวหลายกิโลเมตร

ทีไ่ด้เหน็ปรากฏการณ์อย่างน้ีกเ็พราะบารมีธรรมของหลวงปูท่ีไ่ด้บ�าเพญ็มาตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน และผลแห่งธรรมที่ท่านได้สัมผัสปรากฏแก่ศิษยานุศิษย์ รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปที่ได้เห็นเป็นอัศจรรย์
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ปรากฏบนเปลวไฟ

ในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ ได้มีอุบาสิกาท่านหนึ่งเล่าว่า

“ในขณะทีม่กีารพระราชทานเพลงิศพหลวงปูผ่างอยู ่โยมได้มองไปทีป่ระชมุเพลงิ  
ได้มองเห็นหลวงปู่ก�าลังนั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางเปลวไฟบนเมรุเผาศพ แรกๆ เข้าใจว่า 
ตวัเองตาฝาดตาลายหรือคิดไปเอง กข็ยีต้าตวัเองและมองไปทีอ่ืน่ แล้วหนักลบัมามอง 
ที่บนเมรุ กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ยังเห็นหลวงปู่นั่งสมาธิอยู่อย่างนั้น

ความศรัทธา ความปีตอิย่างแรง ท�าให้น�า้ตาหลัง่ไหลออกมาโดยมรู้ิสกึตวั ร�าลกึ
ถึงท่าน สงสารท่าน อยากให้ท่านมีชีวิตโปรดลูกหลานอยู่นานๆ และภาพหลวงปู่นั่ง 
บนเมรุในคร้ังน้ัน ยงัปรากฏชดัอยูใ่นความทรงจ�าของโยมเสมอมา คราใดมปัีญหาหรือ 
อปุสรรคแห่งชวีติ กไ็ด้นึกถงึภาพท่านเพือ่เป็นก�าลงัจิตก�าลงัใจ สามารถฝ่าฟันปัญหา
อุปสรรคไปได้”
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เก็บอัฐิธาตุ

วนัที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๒๘ ซึง่เป็นวนัประกอบพธิสีามหาบเก็บอฐั ิเช้าวนัน้ัน ได้มี 
พวกนกมากมายหลายชนิดมาจากทัว่สารทศิหลายร้อยหลายพนัตวั บนิรอบบริเวณเมรุ 
เผาศพหลวงปู ่วนเวยีนไปมาประหน่ึงแสดงความเคารพ ด้วยการท�าประทกัษิณ ๓ รอบ  
และแสดงความอาลัยในหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง บางฝูงบินไป ฝูงใหม่ก็บินมาสมทบกัน
อยู่เรื่อย กระทั่งสายฝูงนกจึงบินลาลับไปในขอบฟ้า

กระทั่งจระเข้ที่อาศัยอยู่ในสระน�้าภายในวัดอุดมคงคาคีรีเขต ได้โผล่หัวขึ้นมา 
ส่งเสยีงร้องลัน่เป็นระยะเวลานาน ซึง่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย ประหน่ึงว่าแสดงถงึความ
เศร้าโศกเสยีใจอย่างสดุซึง้ทีผู้่มพีระคณุซึง่เป็นเหมอืนร่มโพธิร่์มไทรได้ล่วงลบัไปแล้ว
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พระจิตฺตคุตฺโต หลวงปู่ผาง

พระธรรมเทศนา



214

“คนเฮานี้มีเกิดกะมีดับ 
ถ้าบ่มีการเกิดกะบ่มีดับ 
อันนี้มันเป็นของคู่กัน 

ไผเฮ็ดไผท�ากะได้แก่ผู้นั้น 
ให้พากันเฮ็ดเอาท�าเอาเด้อ”

(คนเรานี้มีเกิดก็มีดับ ถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีดับ 
อันนี้มันเป็นของคู่กัน ใครสร้างใครปฏิบัติก็ได้แก่คนนั้น 

ให้พากันประพฤติปฏิบัติเอานะ)

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
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หลวงปูผ่าง จิตตฺคุตโฺต เป็นนักปฏบิตัธิรรมทีเ่คร่งครัดในพระธรรมวนัิย เสมอต้น 
เสมอปลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ได้ยินว่าเมื่อท่านเข้าสู่หมู่บ้านครั้งใด จะเห็นท่าน 
ห่มผ้าจีวรซ้อนสงัฆาฏเิสมอ ไม่เคยปล่อยปละละเลยแม้จะอายมุากแล้ว เป็นคนละเอยีด 
ลออมากในเรื่องบริขารใช้สอย ประหยัดมัธยัสถ์ ไม่สุรุ่ยสุร่าย

หลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต ท่านใช้ปัจจัย ๔ ด้วยความเรียบง่าย ไม่มคีวามยนิดียนิร้าย 
ในโลกธรรมแปด ซึ่งประกอบไปด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ 
นินทา ทกุข์ แต่ประการใด ท่านไม่เคยสะสมบริขาร หรือปัจจัยทรัพย์สนิเงินทองใดๆ 
ทัง้สิน้ มเีพยีงอฐับริขารทีส่�าคญัของพระทีพ่ระพทุธองค์ได้ทรงอนุญาตเท่าน้ัน กบัทัง้ได้ 
พยายามใช้ด้วยความระมัดระวังและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ

ลาภสกัการะใดๆ ทีเ่กิดขึน้ภายในวดั ท่านไม่ได้ใส่ใจ ได้ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่อง 
คณะสงฆ์ และกรรมการวัด เป็นผู้บริหารดูแลจัดการ ท่านพูดอยู่เสมอว่า

“ชีวิตของเรา มีเพียงบาตรใบเดียวก็อยู่ได้ และเพียงพอแล้ว”

ท่านเป็นผู้มีศรัทธามุ่งมั่นและแน่วแน่ต่ออริยมรรค อริยผล อย่างแท้จริง  
ได้อุตสาหะวิริยะพากเพียรเพื่อตัดภพตัดชาติในการกลับมาเวียนว่ายตายเกิด มุ่งมั่น 
เพื่อหลักชัยคือพระนิพพาน เป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติอย่างเด็ดเด่ียว
อาจหาญ และมั่นคงในสัจวาจา พูดจริงท�าจริง

พวกเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ หรือพุทธศาสนิกชนผู้มุ่งมั่นเพื่อความเป็นคนดี
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามท่าน จึงควรตั้งความปรารถนาไว้ว่า

“เกิดชาติใดภพใด ขอให้ได้มีโอกาสพบนักปราชญ์ บัณฑิต เป็นกัลยาณมิตร  
ทีป่ระกอบไปด้วยศีลธรรมและคุณธรรมทีส่งูส่ง เป็นผู้ชีท้างธรรมน�าจิตให้หลดุพ้นจาก 
ความทุกข์ เพื่อความสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานตลอดไป”

ท่านไม่เป็นนักพดูนักเทศน์ทีดี่ แต่สอนคนอืน่แล้วตนเองไม่ปฏิบตั ิอบุายธรรมะ
ทีท่่านสอน ท่านไม่เคยอนุญาตให้ใครบนัทกึไว้เลย เคยมพีระแอบบนัทกึเทป พอท่านรู้ 
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เลยโดนดุใหญ่ ท่านเคยพูดเสมอว่า “มีชื่อไม่ให้ปรากฏ มียศไม่ให้ลือชา มีวิชาไม่ให้ 
เรียนยาก”

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถน�าบทเทศนาสั่งสอนมาลงพิมพ์ให้เป็นเรื่องเป็นราวได้
เหมอืนอย่างทีเ่หน็โดยทัว่ไป แต่ก็พอสรุปโอวาททีห่ลวงปูเ่คยพร�า่สอนบรรดาสานุศษิย์
อยู่โดยมาก ได้ดังนี้

	ให้พากันวางความตาย อย่าเสียดายความมั่งมี ตู้คัมภีร์ใหญ่อยู่ในกายเฮาน้ี  
พระวนัิยปิฎก พระสตุตนัตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก อยูใ่นหวัอกไผมนั (ของใคร 
ของมัน) ให้เปิดเบิ่งเอา (ให้เปิดดูเอาเอง)

 (หมายความว่า นักปฏิบัติอย่ากลัวตาย ตัวเองมั่งมีร�่ารวยแล้ว อย่าเสียดาย 
ตระหน่ีถีเ่หนียว ให้สละท�าบญุให้ทานบ้าง ร่างกายของเราน้ีมหีนังบางๆ ห่อหุม้  
มีเน้ือและเลือดฉาบทาไว้ ให้เล่าเรียนพิจารณาดูในกายน้ีที่เปรียบเหมือนห้อง
สมุดใหญ่ บรรจุไว้ซึ่งสารพัดศาสตร์ ที่ไม่มีใครศึกษาค้นคว้าเล่าเรียนได้จบ
นอกจากพระอรหันต์)

 ให้พากนัพายเฮอืข่วมทะเลหลวงให้ม่มฝ่ัง อย่าสกิลบัต่าวป้ินน�าพัว่หมากแหน่งดง
 (ให้พากันพายเรือข้ามทะเลหลวง “วัฏสงสาร” ให้พ้นถึงฝั่งคือ “พระนิพพาน” 

อย่ากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกแห่งกองทุกข์นี้อีก)

 ให้ภาวนาว่า ตายๆ ผีกะย่าน บ่กล้ามาใกล้ดอก
 (ให้ภาวนาว่าตายๆๆ ผีก็กลัว ไม่กล้าเข้ามาใกล้หรอก)

 หมอบๆ เข้า หัวเท่าง่ายาง ย่างโย่งๆ หัวแทบขี้ดิน
 (หมอบๆ เข้า หวัสงูเท่ากิง่ต้นยาง เดินโย่งๆ หวัเท่าแทบดนิ ความหมายว่า ลกูศษิย์ 

ที่เข้าหาครูบาอาจารย์ บางคนหมอบคลานเข้ามาหา ท�าท่าเหมือนนอบน้อมหรือ 
อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ว่ามทีฐิมิานะสงูจรดฟ้า ไม่ยอมลงใจเชือ่ฟังในครูบาอาจารย์  
ส่วนบางคนแม้จะเดินโย่งๆ เข้ามาหา แต่จิตใจนอบน้อมมคีวามเคารพย�าเกรง)
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 มีดพร้าโต้ดวงแบกท่วมหู คมมันบางท่อคูคันต้อน ซุยซ�าฮะลากขี้ดินจ�าก้น
 (มีดพร้าโต้ใหญ่ทีเ่ขาแบกมา คมมันบางเท่าคนัคูคลองทีท่�าไว้ดกัปลา ความหมาย

คือ สติปัญญามี แต่ไม่รู้จักใช้ คือมีมีดแต่ไม่มีคม)

	 คนสามบ้านกินน�้าส่างเดียว เทียวทางเดียวบ่เหยียบฮอยกัน
 (คนสามบ้านกินน�้าบ่อเดียวกัน เดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกัน)
 คนสามบ้านเปรียบดงั ศลี สมาธ ิปัญญา น�า้บ่อเดียวเปรียบดัง พระพทุธศาสนา  

เดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกัน ท่านเปรียบให้เห็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป
ตามจริตของตน ในแนวทางที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างกว้างขวาง

 อย่าได้มัวเมาหม่นน�าดวงดอกไข่เน่า เมาน�าพั่วหมากหว้า มันสิซ้าค�่าทาง
 (อย่าได้มัวหมกมุ่นกับดอกไข่เน่า อย่าได้มัวเมากับพวงลูกหว้า ทางไปข้างหน้า

ยังอีกยาวไกล เดี๋ยวจะมืดค�่าก่อน ไปไม่ถึงจุดหมาย ความหมาย อย่าหมกมุ่น
มวัเมาเพลดิเพลนิอยูก่บักามกเิลส เด๋ียวจะหลงทาง อย่าประมาท ให้รีบเร่งปฏบิตัิ 
ภาวนาเพื่อให้หลุดพ้นไปจากวัฏสงสารถึงพระนิพพานแดนพ้นทุกข์)

 อย่าพากันเทียวทางเวิ้ง เหิงหลายมันสิค�่า เมาน�าพั่วหมากหว้า มันสิซ้าค�่าทาง
 (อย่ามัวพากนัท่องเทีย่วชมโน่นชมน่ี นานนักมนัจะมืดค�า่ มวัเมากบัพวงลกูหว้า 

มันจะช้าค�่าทาง เดินทางไม่ถึงจุดหมาย ความหมายเหมือนผญาบทก่อน)

 ลิงกับลิงซิงกันขึ้นต้นไม้ บัดสิได้แม่นบักโกกนาโถ
 (ลงิกบัลงิชงิกนัขึน้ต้นไม้ ผู้ขึน้ต้นไม้ได้คอืตวัอืน่ หรือเหมอืนตาอนิกบัตานา มวัแต่ 

แก่งแย่งผลประโยชน์ชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ยอมลงกัน ส่วนตาอยู่ผู้ไม่ได้ลงแรง 
อะไรเลย กลับได้ผลประโยชน์นั้นไป)

 นักปราชญ์ฮู้หลง หงส์ทองถืกบ้วง ควายบักตู้ตื่นไถ
 (นักปราชญ์รู้หลง หงส์ทองตดิบ่วง ควายถกึตืน่ไถ หมายความว่า อย่าหลงก�าพดื 

ของตนเอง)
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 พุทโธ พุทโธ หัวใจโตกะรักษาบ่ได้
 (พทุโธๆ หวัใจตวัเองกรั็กษาไม่ได้ ความหมายคอื ปฏบิตัไิม่เอาจริงเอาจัง เหยาะๆ  

แหยะๆ ย่อมไม่เกิดผล)

 ศลีมมีากมายหลายข้อ บ่ต้องรักษาเหมดิ (หมด) ทกุข้อดอก รักษาแค่ใจเจ้าของ
อย่างเดียวให้ดีท่อ (เท่า) นั้น กาย วาจา ใจ ก็ได้น�า (ด้วย) กันนั่นแหละ

 ถ้าอยากสิบ่ได้ ถ้าอยากได้ให้เซาอยาก
 (ถ้าอยากจะไม่ได้ ถ้าอยากได้ให้หยุดอยาก)

 ภาวนาให้มันแจ้ง นั่งให้มันแจ้ง อย่านอนจนแจ้ง (สว่าง)

 ไผสิชม ไผสิติ อย่าหลงน�าค�าเว้าของเขา
 (ใครจะชม ใครจะติ อย่าไปหลงกับค�าพูดของเขา)

 เป็นนักภาวนา อย่าไปหลงนิมิต อย่าติดความฝัน

	 ดอกไม้หอมทวนลมบ่ได้ ศีล สมาธิ มีอานุภาพหอมทวนลมเด้อ

 เว้าหลาย นอนหลาย ฮักษาจิตยาก
 (พูดมาก นอนมาก รักษาจิตยาก)

 ฆ่าบ่หนี ตีบ่ไป กะแม่นลูกศิษย์เฮา
 (ลูกศิษย์ของเราจริง แม้ด่าก็ไม่โกรธ แม้ไล่ก็ไม่หนี)

 หลวงปู่ถาม    ผู้ตอบ
 เชื่อคุณพระพุทธเจ้า จริงบ่  จริง
 เชื่อคุณพระธรรม จริงบ่  จริง
 เชื่อคุณพระสงฆ์ จริงบ่   จริง
 อย่าสิเอาพระรัตนตรัยไปกินเหล้า เด้อ
 ให้ส�าบายๆ เด้อ ให้อยู่ดีมีแฮง เด้อ
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 คนเราเกิดมาแล้วหนีความตายไปไม่ได้ มีเกิด มีดับ เกิดมาแล้วให้ท�าความดี 
ให้เพยีงพอ การให้ทาน รักษาศีล น้ีไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึง คือถ้าใครท�า คนน้ัน 
กไ็ด้รับผลด้วยกนั อย่าเลอืกเวลา การท�าความดที�าได้ทกุเวลา สถานที ่เพศ วยั ไม่ว่าจะ 
เป็นคนแก่ คนหนุ่ม คนสาว ท�าได้หมด ให้รีบท�าความดเีสยี เดีย๋วจะตายก่อน ไม่ได้ 
ท�านะ

 รู้แล้วหลง หงส์ทองติดบ่วงบาศ ควายบักเฒ่าตื่นไถ ความหมายก็คือว่า  
อย่าพากนัหลงก�าพดืของตวัเอง อย่าพากนันอนมาก ให้พากนัน่ัง ยนื เดนิ และ นอน  
ให้พอเหมาะพอควรในสีอ่ริิยาบถ โดยมสีตริะลกึรู้อยูท่กุอริิยาบถ แล้วให้พจิารณาตวัเอง 
ว่า เราสวยงามหรือไม่สวยงาม น่ังดวู่าร่างกายของเราเป็นของไม่สวยไม่งาม ก�าหนดรู้  
สุข ทุกข์ ที่เกิดขึ้น

 วนัอาทติย์ที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๑๓ ขึน้ ๑๕ ค�า่ ณ ศาลาหลงัไม้เก่า มพีระภกิษุ 
จ�านวน ๓ รูป นาคบัวหอม ๑ นาค และญาติโยมประมาณ ๑๐๐ คน มานั่งรวมกัน  
ซึ่งหลวงปู่ได้เทศนาธรรมโดยใจความว่า

 ให้ทกุคนช่วยกนัเตรียมตดัจีวร สงัฆาฏ ิสบง และผ้าอาบน�า้ฝน ให้น�าเอาก้อนหนิ 
สแีดงจากภผูาแดงมาท�าเป็นสย้ีอมผ้า โดยฝนใส่น�า้แล้วน�ามาย้อมผ้าไตรจีวร พร้อมทัง้ 
ผ้าอาบน�า้ฝน เมือ่เสร็จแล้วให้น�าผ้าดังกล่าวมาพนิท ุ(ท�าให้เป็นจุดกลมเท่าแววตานกยงู 
ตามพระพทุธานุญาต) และให้อธษิฐานตามชือ่ของผ้าน้ันๆ แล้วจึงน�าไปครองและนุ่งห่ม 
จึงจะถกูต้องตามพระวนัิย ไม่เป็นบาป ไม่เป็นกรรม ไม่มโีทษ และเมือ่ใช้แล้วให้รู้จัก 
รักษาให้ดี

 ส�าหรับน�า้ดืม่น�า้ฉันกเ็หมอืนกนั พระภิกษฉัุนจะต้องกรองเสยีก่อนจึงจะฉันได้  
และเวลาฉันให้นั่งลงฉัน การท�ากิจวัตรอื่นๆ ก็อย่าให้ขาด ให้ท�าอย่างต่อเนื่องจึงจะ 
เกดิผล เช่น ท�าวตัรเช้า ท�าวัตรเย็น ส�าหรับวนัพระ ส่วนวนัธรรมดาให้ไปท�าทีก่ฏุใิคร 
กุฏิเรา รวมทั้งให้ปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิ เดินจงกรม ภาวนา อย่าให้ขาด
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 การภาวนาให้ท�ากันจริงๆ ท�าให้เห็นตัวเจ้าของสุขหรือมันทุกข์ เอากันให้เห็น 
ที่ตัวเจ้าของ สมกับที่เรามาปฏิบัติจริงๆ เหมือนเราที่ปฏิบัติจริงๆ จึงเห็นผลจริง 
โดยให้เอาขาขวาทบัขาซ้าย มอืขวาทบัมือซ้าย ตัง้กายให้ตรง ระลกึค�าว่า พทุโธ อยู่ในใจ  
เข้า “พุท” ออก “โธ” หรือจะหายใจเข้ายาว หายใจออกยาว อย่าปล่อยสติให้ไปไหน 
ควบคมุจิตให้อยูก่บัตนเอง เอาสตเิป็นเชอืกดึงจิตใจไว้ อย่าให้ออกจากร่างกาย รักษา
จิตใจ ให้จิตอยู่กับใจ อย่าให้มันไปเที่ยวที่อื่น

 แล้วให้ตรวจดูศลีของเราว่าข้อไหนขาด ทบทวนดวู่าข้อไหนละเมิดบ้าง ทบทวน 
ขึน้ลงอย่างเอาจริงเอาจังโดยไม่เข้าข้างตวัเอง เอาให้เหน็ตวัทกุข์ตวัสขุ เหน็เกดิ เหน็แก่  
เห็นเจ็บ เห็นตาย เป็นของธรรมดา ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ตัวเขา เป็นของสมมติทั้งสิ้น  
ผัวกูสมมต ิเมียกสูมมต ิลกูกสูมมตทิัง้สิน้ ข้าวของเงินทองกกูส็มมต ิไม่มีใครเอาไปได้  
ตายไปแล้วกน็�าไปไม่ได้สกัคนเดยีว อย่าคดิว่าเรายงัไม่แก่ ยงัไม่เจ็บ ยงัไม่ตาย หรือว่า 
ยงัเป็นหนุ่มอยู ่ยงัแขง็แรงอยู ่ความตายไม่เลอืกว่ายงัหนุ่ม ยงัแก่ ยงัเด็ก ยงัไม่มโีรค 
ไม่มีภัยมาเบียดเบียน ความตายไม่บอกกาลเวลา วันน้ันวันน้ีไม่บอกเราล่วงหน้า  
ถงึเวลาตายมนักต็าย ถงึเวลาเจ็บมนักเ็จ็บ ถงึเวลาป่วยมันกป่็วย น้ีแหละ สงัขารไม่เทีย่ง 
ไม่มั่นคง จะเอาอะไรแน่นอนกับสังขาร

 การรักษาจิต อย่าเผอเรอไม่มสีต ิให้มีสตดิจิูตเราอยูเ่สมอ ถ้ามนัออกไป ให้ดวู่า 
ออกไปท�าไม ออกไปท�าอะไร ให้มีสติเป็นเชือกดึงไว้ จะคิด จะพูด จะท�า จะเดิน  
จะนั่ง จะนอน จะลุก ต้องให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ และการไปเที่ยววิเวกตามป่าภูเขา
อย่าไปองค์เดียว ให้ไปเป็นหมู่คณะ ๒-๓ รูปขึ้นไป

 คนเราทกุคนคือเรือนหลงัหน่ึง คือเรือนของจิต มหีมูมี่พวกหลายคน ให้พจิารณา 
ในขันธ์ คือขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ คือสภาพที่ต่อกันกับจิต และเจตสิก ท�าให้เกิดมี  
๒ ลักษณะ คือ

 ขนัธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ๑ อายตนะภายใน ได้แก่  
ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ และอายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 
ธรรมารมณ์ ๑
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 ขนัธ์ ๕ น้ี เป็นสภาพทีท่รงไว้ซึง่ความว่างเปล่าและความสขุตามอรรถวเิคราะห์ว่า  
ย� สขุ� ธาเรตตี ิ(ต�) ขนฺธ� ธรรมชาตใิดทรงไว้ซึง่ความว่างเปล่า ธรรมชาตน้ัินชือ่ว่าขนัธ์ 
พระธรรมทั้ง ๓ ข้อนี้ เพียงเขียนเป็นภาพตา ภาพใจ เท่านั้น และเขียนตัวหนังสือ
ให้เป็นตัวบัญญัติ ถ้าต้องการรู้ธรรม ให้ศึกษาธรรมในตัวเรา ให้เห็นในตัวเราเวลานี้
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ไหใหญ่ล้น ไหน้อยบ่เต็ม

สมยัแรกๆ ทีส่ร้างศาลาการเปรียญ วดัอดุมคงคงคีรีเขต เสร็จใหม่ๆ น้ัน ปกต ิ
หลวงปู่จะลงฉันรวมกันที่ศาลาร่วมกับพระเณรเป็นประจ�าเสมอมา ก็อย่างที่รู้ๆ กัน 
ทัว่ไปแล้วว่า องค์หลวงปูท่่านจะไม่ค่อยเทศน์สัง่สอน ท่านจะท�าให้ดเูป็นตวัอย่างเสยี 
เป็นส่วนมาก เช่น อาหารคาวหวานทุกอย่างที่จะฉัน ท่านจะรวมลงในบาตรทั้งหมด 
ใช้ภาชนะเดยีวคอืบาตรเท่าน้ัน ท่านไม่เคยใส่ฝาบาตร หรือใช้ถ้วยชามใส่อาหารวางไว้ 
ต่อหน้าเลย ท่านจะท�าให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งหมด

อาหารหวานคาวทีโ่ยมน�ามาถวาย กม็ทีัง้อาหารเจทัง้ไม่เจ แจกเลือ่นไปตามล�าดบั
ตัง้แต่หลวงปู ่พระเถระ ลงมาจนถงึสามเณร แม่ช ีเน่ืองจากอาหารมมีาก ใครไม่รู้จัก 
ประมาณก็ตักจนล้นบาตร เม่ือล้นบาตรก็ล้นฝาบาตร เพราะพระเณรเถรชีมีมาก  
อาหารถงึจะมมีากมายเหลอืเฟือ ถ้าหวัแถวไม่รู้จักประมาณ กย่็อมแจกไม่ถงึองค์ท้ายๆ  
หลวงปู่เห็นดังน้ีจึงได้พูดเสมอๆ ว่า “น่ีล่ะ ไหใหญ่ล้น ไหน้อยบ่เต็ม” (น่ีแหละ  
ไหใหญ่ล้น ไหน้อยไม่เต็ม)

เพราะเหตุน้ีเอง จึงเห็นหลวงปู่เดินตรวจตราดูบาตรของพระเณรเป็นบางคร้ัง 
บางคราว ดงัมเีร่ืองข�าๆ เกดิขึน้ในวนัหน่ึง มีพระองค์หน่ึงท่านไม่ค่อยรู้จักประมาณเท่าไร  
ด้วยความโลภในอาหาร ตกัใส่บาตรตวัเองแล้วยงัไม่แล้ว ยงัใส่ฝาบาตรแอบซ่อนไว้อกี  
เพราะกลัวหลวงปู่จะเห็น เมื่อฉันอาหารในบาตรแล้ว กะจะฉันอาหารในฝาบาตรต่อ 
หันมาหาฝาบาตร หันซ้ายหันขวา หันหน้าหันหลัง ก็หาไม่เห็น
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ขณะพระเณรแม่ชเีตม็ศาลาก�าลงัฉันกนัอยูเ่งียบๆ น่ันเอง กม็เีสยีงถามข้ึนดงัๆ ว่า  
“ฝาบาตรผมไปไหนๆ ใครเอาฝาบาตรผมไปหือ เอามาคืนผมนะ”

หลวงปูจึ่งพดูว่า “หอื ฝาบาตรเจ้าของกะรักษาบ่กุม้” (หอื ฝาบาตรตวัเองกรั็กษา
ไม่ได้) เพื่อนที่ซ่อนฝาบาตรของพระองค์นั้น ก็แค่หยอกเย้ากันเล่นเฉยๆ เท่านั้นเอง
ไม่มีอะไรมากกว่านั้น แต่ก็ไม่ควรท�า
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จับผิดหลวงปู่

ท่านอาจารย์สรุศกัดิ ์พนฺธมตุโฺต (จ่ือ) ได้เล่าให้ฟังว่า ตอนน้ันท่านอาจารย์พกัอยู ่
กฏิุค�าน้อย วนัหน่ึงได้เดินไปทีก่ฏุหิลวงปู ่ขณะน้ันหลวงปูย่งัอยูภ่ายในห้อง ท่านอาจารย์ 
ได้เดนิส�ารวจดทูางจงกรมของหลวงปู ่เดนิดไูปๆ มาๆ พลางกค็ดิว่า “ได้ยนิว่าหลวงปู ่
เป็นพระอรหันต์ ท่านจะไม่เดินเหยียบมดตายบ้างหรือ”

ขณะก�าลงัคดิอยูน้ั่น หลวงปูก่เ็ดนิออกจากห้องมาแล้วทกัขึน้ว่า “เราแก่แล้วตาไม่ดี  
มันก็อาจจะเหยียบมดตายบ้างเป็นธรรมดา จะมาจับผิดจับถูกพระผู้เฒ่ายังไงกันน่ี 
ต่อไปอย่ามาจับผิดเราอีกนะ”

ท่านอาจารย์ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจมาก ตอบรับปากหลวงปู่ว่า “ครับผมๆ” ลงใจ
ในหลวงปู่ทันที ตั้งแต่นั้นมาท่านไม่เคยจ้องจับผิดหลวงปู่อีกเลย
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ถูกนายพรานยิง

หลวงปู่ไปปักกลด ณ ป่าช้าแห่งหนึ่ง ตกกลางคืนได้จุดไฟโคมห้อยไว้ที่กิ่งไม้
ใกล้กบักลด นายพรานมาหาล่าสตัว์ เทีย่วส่องสตัว์ตอนกลางคืน มองเหน็กลดแต่ไกล  
เลือนรางคล้ายสัตว์ป่า เพราะโคมไฟส่องจากหลังกลดสีออกแดงๆ เหมือนตาสัตว์  
จึงใช้ปืนยงิไป ๓-๔ นัด ปรากฏว่ายงิยังไงกย็งิไม่ออก นึกแปลกใจมาก ค่อยๆ แอบ 
ย่องเข้าไปดูใกล้ๆ แต่ก็ต้องตกใจมาก เพราะภาพที่เห็นกลายเป็นกลดพระธุดงค์ 
ปักนิ่งอยู่ เกือบท�ากรรมหนักซะแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะมีพระอยู่หรือไม่

หลวงปู่ซึ่งนั่งสังเกตอยู่ในกลดอยู่แล้ว จึงเลิกมุ้งโผล่ศีรษะออกมาดู ถามไปว่า

หลวงปู่ผาง “หัวหยัง นั่น” (หัวอะไร นั่น)
นายพราน “หัวคนครับ”
หลวงปู่ผาง “คนเป็นหยังจังบ่มีตา” (คนท�าไมจึงไม่มีตา)
นายพราน “.................”

นายพรานทราบว่าเป็นพระ จึงได้รีบก้มกราบขอขมาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ 
ที่ได้ล่วงเกินท่าน แล้วรีบลุกเดินหนีเข้าป่าไปพร้อมกับความมืด
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หลวงปู่กับจระเข้

ในวัดอดุมคงคาคีรีเขต มสีระน�า้สระหน่ึงเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของจระเข้ ทราบว่ามอียู่ 
หลายตวั บางคราวน�า้ป่าหลากมามากท�าให้จระเข้หนีไปอยูท่ีอ่ืน่ หลวงปูต้่องตามไปบอก 
ให้กลับมาเฝ้าวัดที่สระแห่งเดิม และจระเข้ก็กลับจริงๆ ด้วย 

เล่ากนัว่าวันหลวงปูม่รณภาพ จระเข้ลอยไปทางด้านเหนือบงึ ร้องเสยีงดงัอยูเ่ป็น 
เวลานาน คลา้ยเปน็ลางสังหรณ์ใหรู้ว่้าหลวงปูจ่ะจากพวกเราไปแลว้ และเปน็การร้อง
แสดงถึงความอาลัยอาวรณ์ของสัตว์

คราวหนึ่งมีการสร้างกุฏิในสระดังกล่าว (สระจระเข้) พวกช่างไม่กล้าลงปักเสา
ในน�า้เพราะกลวัจระเข้งับ กลวัมนัจะฮบุเอาไปเป็นเหยือ่ หลวงปูต้่องลงไปยืนแช่ในน�า้ 
คอยป้องกันไม่ให้จระเข้มารบกวนพวกช่าง และได้มีผู้กราบเรียนถามท่านว่า

ผู้ถาม “หลวงปู่ลงไปแช่ในน�้าอย่างนั้น ไม่กลัวจระเข้ดอกหรือ”

หลวงปู่ผาง “ย้านมันเฮ็ดหยัง เลี้ยงมันมาตั้งแต่น้อยพุ้นตั๊ว” (กลัวมันท�าไม 
เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กโน่นนะ)
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ถูกลองดี

มหาน้อย เป็นชาวอ�าเภอบ้านไผ่ เคยบวชจนได้เปรียญ ภายหลงัลาสกิขาออกมา 
เป็นฆราวาสประกอบสมัมาอาชพี มีนิสยัถามปริศนาปัญหาธรรมและความรู้เลก็ๆ น้อยๆ  
กับพระสงฆ์อยูเ่ป็นประจ�า วนัหน่ึงได้เข้ามากราบนมัสการหลวงปูผ่างทีว่ดัอดุมคงคา- 
คีรีเขต โดยใจความว่า

มหาน้อย “เขาว่าพระกรรมฐานถอืธดุงควตัรอย่างหลวงปู ่ไม่รับเงินรับทอง 
และใช้จ่ายรูปิยะ วัตถุอนามาสด้วยมือตนเองใช่ไหมครับ”

หลวงปู่ผาง “ถามเฮ็ดหยัง” (ถามท�าไม)
มหาน้อย “ก็อยากรู้สิหลวงปู่ถึงถาม”
หลวงปู่ผาง “แม่นอีหลีนั่นแหล่ว” (ใช่จริงๆ นั้นแหละ)
มหาน้อย “น่ันก็แสดงว่าหลวงปู่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดความ

อยากแล้วใช่ไหม”

หลวงปู่ผาง “เย้า สิไปเว้าหยังปานนั้นเฒ่านี่ เป็นอรหันต์ท่อนั่นตี้จังบ่จับเงิน 
บ่จับทอง พระคนธรรมดาบ่จับบ่ได้ตี”้ (เอ้า จะพดูอะไรถงึปานน้ัน โยมน่ี เป็นพระอรหนัต์ 
เท่านั้นหรือถึงไม่จับเงินจับทอง พระธรรมดาไม่จับไม่ได้หรือ)

มหาน้อย “ผมถามหลวงปู่เพื่อต้องการทราบว่าที่หลวงปู่ไม่รับเงินรับทอง 
ของอนามาสนั่นน่ะ เพราะว่าหมดความอยากแล้วใช่ไหม ผมถามอย่างนี้”

หลวงปู่ผาง “เพราะบ่รับซือ่ๆ น่ีล่ะ มันสเิพราะหยงั” (เพราะไม่รับเฉยๆ น่ีแหละ  
มันจะเพราะอะไร)

มหาน้อย “.......”
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วันฟู วันจม

เร่ืองการถอืฤกษ์นับว่าเป็นเร่ืองส�าคญัในปัจจุบนัน้ี จะเดนิทางไปประกอบธรุกจิ
ขึ้นบ้านใหม่ และประกอบการงานมงคลอะไรหลายๆ อย่าง ต้องมีฤกษ์ หากวันไหน
ตรงกับวันอุบาทว์ โลกาวินาศ วันลอย วันจม แล้วต้องงด ควรเป็นวันธงชัย อธิบดี 
และวันฟู จึงจะเป็นมงคล

คุณนายท่านหน่ึงมากราบนมัสการหลวงปู่ ปรารภถึงวันเปิดร้านเพื่อประกอบ
ธุรกิจการค้า ได้เรียนถามถึงฤกษ์งามยามดีว่า

คุณนาย “หลวงปู่เจ้าค่ะ ดิฉันจะเปิดร้านเพื่อท�าธุรกิจการค้า วันไหนจะด ี
จะเป็นมงคลเจ้าค่ะ”

หลวงปู่ผาง “ดีสู่มื่อละ มื่ออื่นแฮงดีหลาย” (ดีทุกวันแหละ วันพรุ่งน้ียิ่ง 
ดีมาก)

คุณนาย “แต่เห็นเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันโลกาวินาศ ไม่ดีแน่เจ้าค่ะ”

หลวงปู่ผาง “โอ๊ย เกดิมากะหวัสไิด้ยนิน่ีล่ะ เคยได้ยนิแต่วนัอาทติย์ วนัจันทร์ 
น่ีแม่นวันอหียงับุน่ี๊” (โอ้ เกดิมากเ็พิง่จะได้ยนิน่ีแหละ เคยได้ยนิแต่วนัอาทติย์ วนัจันทร์  
นี่วันอะไรก็ไม่รู้)
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คุณนาย “เขามีมานานแล้วค่ะหลวงปู่ วันธงชัย วันอธิบดี วันฟู นี่ถึงเป็น 
มงคลเจ้าค่ะ”

หลวงปู่ผาง “แล้วมื่อนี่เป็นวันอีหยังล่ะ” (แล้ววันนี้เป็นวันอะไรล่ะ)

คุณนาย “วันนี้เป็นวันฟูเจ้าค่ะ แต่ดิฉันเปิดไม่ทัน ร้านยังไม่เรียบร้อย”

หลวงปู่ผาง “นั่น เอาก้อนหินถิ่มลงใส่หม่องล้างตีนเบิ่งดู” (นั่น เอาก้อนหิน 
ทิ้งลงในที่ล้างเท้าดูซิ)

คุณนาย “ท�าไมล่ะหลวงปู่”

หลวงปูผ่าง “ฮ่วย บอกให้ถิม่กะถิม่เป็นหยงัล่ะ” (อ้าว บอกให้ทิง้กท็ิง้เป็นไรล่ะ)

คุณนาย “ทิ้งก้อนหินลงไปในที่ล้างเท้าตามค�าสั่งของหลวงปู่ ปรากฏว่า 
หินจมน�้าลงถึงพื้นโดยไว”

หลวงปู่ผาง “มันฟูบ่ล่ะก้อนหิน” (มันฟูไหมล่ะก้อนหิน)

คุณนาย “จมไปเลยเจ้าค่ะ”

หลวงปู่ผาง “คือว่าวันฟู มันเป็นหยังบ่ฟู น่ีล่ะมันฟูบ่จริง” (ท�าไมว่ามันฟู  
ท�าไมไม่ฟูล่ะ นี่แหละมันฟูไม่จริง)

คุณนาย  “.......”
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เผาศาลเจ้า (ตูบตาปู่)

สมัยก่อนช่วงที่หลวงปู่มาอยู่ภูผาแดงใหม่ๆ ชาวบ้านแถบน้ีนับถือภูตผีมาก  
ได้สร้างศาลเจ้า (ตูบตาปู่) ไว้ใกล้ๆ กับน�้าดูนเพื่อกราบไหว้ เซ่นสรวงบูชา บนบาน
บอกกล่าว ขอความคุ้มครอง

หลวงปูเ่มือ่เข้ามาอยูแ่ละสร้างวดัดนูแล้ว ต้องการให้ชาวบ้านเลกินับถอืผี หนัมา 
เลื่อมใสและนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแทน จึงบอกว่า

หลวงปู่ผาง “เผาถิ่มซะตูบตาปู่นั่น บ่มีประโยชน์หยังดอก” (เผาทิ้งซะเป็นไร 
ศาลเจ้านั่น ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก)

ชาวบ้าน “โอ๊ย พวกข้าน้อยย้าน บ่กล้าเผาหอเผาโฮงเพิน่ดอก” (โอ๊ย พวกกระผม 
กลัว ไม่กล้าเผาบ้านเผาเรือนท่านหรอก)

หลวงปู่ผาง “หอโฮงผู้ได๋” (บ้านเรือนของใคร)

ชาวบ้าน “เจ้าปู่ ผู้เพิ่นฮักษานั่นแหล่ว” (เจ้าปู่ ผู้รักษานั่นแหละ)

หลวงปู่ผาง “เผาโลด ถ้าเจ้าปู่ เจ้าผี เจ้าของมีจริง กะให้เขามอดเขาดับเอาเอง 
เผาโลด” (เผาเลย ถ้าวญิญาณเจ้าปู ่เจ้าผี เจ้าของมจีริง กใ็ห้เขาดบัไฟเอาเอง เผาเลย)

ชาวบ้านไม่มีใครกล้าคัดค้าน จึงท�าการเผาศาลเจ้าปู่ (ตูบตาปู่) จนเกลี้ยง 
ไม่เหลือหลอ แต่ไม่ปรากฏว่ามีภูตผีตนใดแสดงความกล้าหาญรับอาสาเป็นพนักงาน
ดับเพลิงดับไฟซึ่งก�าลังลุกไหม้อยู่นั่นเลย
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อดอาหารแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล

ตามภูผาป่าเขาที่รกชัฏ มักมีไฟป่าเกิดลุกไหม้ท�าให้เสียหายอยู่เสมอ บางครั้งก็ 
เกดิเองโดยธรรมชาต ิแต่บางคร้ังเกดิเพราะความประมาทมักง่ายเหน็แก่ตวัของคนเรา 
นี้เอง

วดัอดุมคงคาคีรีเขตกป็ระสบปัญหาดังกล่าวน้ีเกอืบทกุปี มอียูค่ราวหน่ึงไฟลกุไหม้ 
เข้าใกล้เขตวัด ลมช่วยกระพอืพดัไหม้ลกุลามไปอย่างรวดเร็ว บรรดาสตัว์ป่านานาชนิด  
เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตวัด ส่วนพวกที่หนีไฟไม่ทันเพราะหมดก�าลังและยังอ่อนก็ถูก 
ไฟไหม้ตายเป็นกองอย่างน่าเวทนายิ่งนัก

หลวงปูเ่หน็เหตกุารณ์โดยตลอด ด้วยพลงัแห่งเมตตาธรรมทีม่อียูใ่นใจเป็นเหตุ
ให้หลวงปู่ต้องอดอาหาร ไม่ยอมฉันอะไรเลยเป็นเวลาหลายวัน เข้านั่งสมาธินิ่งแน่ว 
ไม่ไหวติง จนลูกศิษย์หลายคนเกิดความสงสัย จึงกราบเรียนถามว่า

ลูกศิษย์ “หลวงปูค่รับ หลวงปูไ่ม่ฉันอาหารมาแล้วหลายวนั ไม่หวิ ไม่เป็นทกุข์บ้าง 
หรือครับ”

หลวงปู่ผาง “บ่หิว บ่ทุกข์” (ไม่หิว ไม่ทุกข์)

ลูกศิษย์ “หลวงปู่ท�าอย่างนี้เพื่ออะไรครับ”

หลวงปู่ผาง “เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และแผ่เมตตาให้แก่นกหนูปูปีก และ
สัตว์ทั้งหลายที่ถูกไฟไหม้เขาตาย”
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ผีมีจริงไหม?

คนส่วนใหญ่ชอบถามถึงว่าผีมีจริงไหม มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ตายแล้ว
เกิดหรือไม่ อะไรไปเกิด และมีหลายๆ ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือไม่เคย 
มีใครเห็นผี แต่กลัวผีกันเกือบทุกคน ได้มีผู้สงสัยมากราบเรียนถามหลวงปู่ว่า

ผู้สงสัย  “หลวงปู่เชื่อว่าผีมีจริงไหม”

หลวงปู่ผาง “เชื่อแต่โดนแล้ว” (เชื่อมาตั้งนานแล้ว)

ผู้สงสัย  “หลวงปู่เคยเห็นผีบ้างไหม”

หลวงปู่ผาง “เคยเห็นอยู่สู่มื่อ” (เคยเห็นอยู่ทุกวัน)

ผู้สงสัย  “หลวงปู่คิดกลัวผีบ้างหรือเปล่า”

หลวงปู่ผาง “ย้านอยู่ มันเว้ายาก ปากยาก สอนยาก ลื่นผีพวกนี้ไปบ่มี” 
(กลัวอยู่ มันพูดยาก บอกยาก สอนยาก เกินผีพวกนี้ไปไม่มี)

ผู้สงสัย  “ผีมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ผีพูดเป็นด้วยหรือหลวงปู่”

หลวงปู่ผาง “มันซางโง่กะด้อแท้ ผีนั่งโค่โม่เค่เม่นี่เด้ โตมันผู้ถามกะหาก
แม่นผีคือกันนั้นตั๊ว” (ท�าไมช่างโง่แท้ ก็ผีนั่งระเกะระกะอยู่นี่ไง คนถามนั้นก็เป็นผี
เหมือนกันแหละ)

ผู้สงสัยมองหน้ากันท�าตาปริบๆ ก้มกราบหลวงปู่แล้วรีบลุกเดินหนีไป
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เตือนสติลูกศิษย์เรื่องการค้าขาย

ในขณะที่หลวงปู่พักอยู่ในกรุงเทพฯ มีโยมสตรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ชื่อคุณไพจิตร 
ตัณชวนิชย์ เมื่อถวายสักการะหลวงปู่แล้ว ได้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่า

คุณไพจิตร “จะค้าขายอะไรดี เพราะเคยมีญาติและเพื่อนๆ บางคนแนะน�าว่า
น่าจะเป็นตัวแทนจ�าหน่าย เหล้า เบียร์ ดูบ้าง แต่ดิฉันยังลังเลใจ จึงอยากกราบเรียน
ถามหลวงปู่ว่า ถ้าจะท�าตามที่เขาแนะน�า หลวงปู่คิดว่าจะดีไหม”

เมื่อหลวงปู่ได้ยินค�าถามดังนั้น จึงมองหน้าคุณไพจิตรและตอบไปว่า

หลวงปู่ “อาชีพที่ไม่ท�าให้คนอื่นฉิบหายไม่มีอีกแล้วหรือ”

ค�าพดูของหลวงปูท่�าให้โยมไพจิตรได้สตคิิดทบทวนและน�าไปปรึกษาคุณพรเทพ 
ซึ่งเป็นสามี และได้เลิกล้มความคิดที่จะขายเหล้าเบียร์ หันไปด�าเนินธุรกิจค้าขาย 
อย่างอื่นแทน โดยเปิดโรงงานผลิตน�้าแข็งตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน
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มงคลคาถาหลวงปู่

คณุบญุน้อม ศรีเรืองกจิ ได้น�าคณะจากกรุงเทพฯ มาทอดกฐนิถวายทีว่ดัอดุม- 
คงคาคีรีเขต เม่ือทอดถวายเสร็จแล้ว คุณบุญน้อมได้กราบนมัสการลาหลวงปู่และ 
ได้กราบเรียนถามท่านว่า

โยมบญุน้อม “หลวงปูเ่จ้าคะ ก่อนทีพ่วกดฉัินจะกราบลาหลวงปู ่พวกดิฉันอยากได้ 
คาถาท�ามาค้าขาย ขอให้หลวงปู่ช่วยเมตตาแนะน�าด้วยเจ้าค่ะ”

หลวงปู ่“อยูไ่กลปานได๋กะได้มาเหน็กนั ได้มากนิมาทานน�ากนั มาเฮด็บญุเฮด็ทาน 
แล้วกะขอให้ ทรัพย์ยังมา หลายๆ เด้อ จั่งซิได้มากินมาทานน�ากันอีก”

หลายคนในคณะของคุณบญุน้อมได้น�าค�าว่า “ทรัพย์ยงัมา” ไปตัง้ช่ือบริษัทจนม ี
ความเจริญรุ่งเรือง และได้กลับมาท�าบุญกับหลวงปู่อีกตราบเท่าปัจจุบัน
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พระธรรมวินัยเป็นสิ่งส�าคัญ

หลวงปูท่่านจัดเวลาต่างๆ ได้พอเหมาะพอควรเสมอ คือท่านจะแบ่งเวลาออกเป็น
ช่วงๆ ตามความเหมาะสม เช่น เวลาต้อนรับปฏิสันถารฆราวาสญาติโยม ท่านก็จัด 
ไว้เวลาหน่ึง เวลาแสดงธรรมตอบปัญหาพระภิกษุสามเณร ท่านก็จัดไว้เวลาหน่ึง เวลา
ส่วนตัวของท่านก็จะอยู่กับการเดินจงกรม นั่งสมาธิ พิจารณาธรรม เป็นส่วนใหญ่ 
ดังที่ท่านพูดไว้ว่า

“ให้พูดน้อย แต่ปฏิบัติให้มาก”

หลวงปู่ท่านให้ความเคารพพระธรรมวินัยมาก ไม่ว่าจะเป็นสิกขาบทน้อยใหญ่ 
ท่านจะไม่ยอมก้าวล่วงหรือล่วงละเมิด ท่านพูดเตือนสติลูกศิษย์ที่เป็นพระสงฆ์
สามเณรเสมอว่า

“เป็นพระภิกษุสามเณร หากไม่เคารพพระธรรมวินัยก็เท่ากับหมดความเป็น 
พระภิกษุสามเณรไปโดยปริยาย พระธรรมวินัยเท่าน้ันคือเคร่ืองรองรับความเป็น 
พระภิกษุสามเณรอย่างแท้จริง”

บางคราวมีพระภิกษุสามเณรมากราบและขอพักอยู่กับท่านโดยไม่ได้น�าบาตร
มาด้วย ท่านบอกว่า 
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“เหมอืนลมืครูบาอาจารย์หมด เราเป็นพระต้องรู้ว่าเราควรปฏิบตัอิย่างไร ท่านบอก 
ว่า ถ้าท�าอย่างน้ีไม่ใช่ลกูศิษย์เรา เพราะเราถอืข้อปฏบิตับิณิฑบาตเป็นวตัร ฉันข้าวเฉพาะ 
ที่ได้รับบิณฑบาตเป็นวัตร”

การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่หลวงปู ่ท่านเน้นมาตลอด  
ท่านบอกว่าสมัยบวชครั้งก่อนๆ ท่านได้ศึกษาในคัมภีร์มูลกัจจายน์และพระไตรปิฎก 
ได้เข้าใจในหลกัธรรมมามาก และในการบวชคร้ังญตัตเิป็นธรรมยตุน้ี ท่านจึงมุง่เน้น
ที่การปฏิบัติอย่างเดียว ท่านบอกว่า

“เรียนมันหลง” ท่านจึงเอาแต่จิตกับใจอย่างเดียว ส่วนการท่องจ�าบทสวดมนต์
ต่างๆ เช่น ปาฏิโมกข์ ท่านท่องจ�าได้ตั้งแต่เป็นฆราวาส

ความเมตตาของหลวงปู่ ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณร จะเป็นธรรมยุตหรือ 
มหานิกาย หรือฆราวาส ก็เป็นไปเสมอต้นเสมอปลายดัง่เดยีวกนั ท่านไม่ใคร่ให้ลกูศษิย์ 
รูปใดรูปหน่ึงหรือคนใดคนหน่ึงสนิทสนมกบัท่านเป็นการเฉพาะ และหากใครมปัีญหา
ในเร่ืองธรรมะ หลกัธรรมทางศาสนา หรือการปฏบิตัธิรรม ประสบการณ์ในธรรม ท่านจะ 
เปิดโอกาสให้ได้พบเป็นการส่วนตวัได้ตลอด ถงึแม้นว่าท่านจะมีภาระใดๆ กต็าม ซึง่เป็น 
เครื่องชี้ได้ว่าท่านค�านึงถึงธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นหลักส�าคัญ
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“...คนเราเกิดมาแล้วหนีความตายไปไม่ได้ มีเกิด มีดับ  
เกิดมาแล้วให้ท�าความดใีห้เพยีงพอ การให้ทาน รักษาศลี น้ีไม่ใช่ 
ของใครคนใดคนหน่ึง คือถ้าใครท�า คนน้ันก็ได้รับผลด้วยกัน 
อย่าเลอืกเวลา การท�าความดที�าได้ทกุเวลา สถานที ่เพศ วยั ไม่ว่า 
จะเป็นคนแก่ คนหนุ่ม คนสาว ท�าได้หมด ให้รีบท�าความดีเสีย 
เดี๋ยวจะตายก่อน ไม่ได้ท�านะ...”

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
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ครูบาอาจารย์หลายๆ องค์

ได้กล่าวถึงหลวงปู่ผางไว้ดังนี้
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หลวงปู่ค�าดี ปภาโส

หลวงปู่ค�าดี ปภาโส วัดถ�้าผาปู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพระสงฆ ์
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่ง ได้กล่าวยกย่องปฏิปทาหลวงปู่ผางไว้ว่า

“หลวงพ่อผางท่านเป็นพระที่ปฏิบัติจริงจังมาก ปฏิบัติแบบสละชีวิตได้เลย  
ในคราวที่ท่านไปบ�าเพ็ญเพียรที่ถ�้าน�า้หนาวจนได้พบวิโมกขธรรม ภายในพรรษาท่าน
เดนิจงกรม น่ังสมาธ ิอย่างเดด็เดีย่วและองอาจ ปฏิบตัธิรรมชนิดเอาเป็นเอาตาย ไม่ท่าน 
กก็เิลสต้องให้ตายไปข้างหน่ึง ท่านตัง้สจัจะคือความจริงใจอย่างม่ันคงในการต่อสูก้บั
พญามาร ๓ คือ พญามารคือความโลภ พญามารคือความโกรธ และพญามารคือ
ความหลง ท่านเอาชนะอย่างราบคาบทัง้มารน้อยและมารใหญ่ เพราะท่านมสีจัจะ คอื
ความตัง้ใจอย่างแน่วแน่เป็นอาวธุ ท่านท�าจริงของท่าน ใจของท่านจึงสว่างทัง้กลางวนั 
และกลางคืน พระภิกษุสามเณรรูปใดอยากมีใจสว่างมีใจใสไม่มืดบอดมืดมัว ให้ดู
หลวงพ่อผางเป็นแบบอย่างนะ”
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หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน

หลวงตามหาบวั ญาณสมฺปนฺโน แห่งวดัป่าบ้านตาด อ�าเภอเมอืง จังหวดัอดุรธานี 
ได้เล่าถึงหลวงปู่ผางไว้ว่า

“เวลาผู้เฒ่าไปกราบเยี่ยมหลวงปู่มั่น ไปฟังโอวาทอยู่ที่บ้านนามน ต.ตองโขบ 
อ.โคกศรีสพุรรณ จ.สกลนคร เรากอ็ยูท่ีน่ั่นแหละ น่ันแหละ ผู้เฒ่าได้สตสิตงัมาจากโน้น  
พอท่านเทศน์ให้ฟังถงึใจแล้วกม็าท�า แต่ดเูหมือนอ่อนพรรษากว่าเรานะ อ่อนพรรษากว่า 
เราประมาณ ๓-๔ ปี เพราะผู้เฒ่ามคีรอบครัวแล้วถงึมาบวชทหีลงั น่ีกเ็ก่งทางด้านพวก 
พญานาค พวกผี

หลวงพ่อผางน่ีเดินจงกรมอยู ่ไม่ใช่กลางคืน เป็นกลางวนันะ อยู่ๆ  หลวงตาองค์หน่ึง 
กร้็องว้ากๆ ขึน้ หลวงพ่อผางได้ยินเสยีงก็เลยมา มาแล้วก ็“อะไร ร้องอะไร” “โอ๊ย งูใหญ่”  
ว่างั้นนะ ไม่ได้ว่าพญานาคนะ ว่างูใหญ่ “ไหนล่ะ” “นั่นๆ อยู่ทางจงกรมนั่น” ว่างั้น 
“อยู่ไหนงูใหญ่” คือตัวมันเท่าต้นเสานี้ มันยกคอและอ้าปาก (ท�าท่าทางจะกินพระ) 
อยู่หัวทางจงกรม

อย่างน้ันแหละ เวลาจะแสดงเหน็ไหมล่ะ มองไปมนักเ็หน็จริงๆ ตวัเท่าต้นเสาน้ี 
“ไหนล่ะ” พอว่าง้ัน หลวงพ่อผางก็เดนิเข้าไปเลย “เอ้า จะกนิกก็นิซ”ิ เดินเข้าไปหาเลยนะ  
เดินเข้าไปพอจวนจะถึงตัวแล้ว มันดับวูบหายเงียบเลย นั่นเห็นไหมล่ะ ไม่ทราบว่า 
หายไปไหน หายเงียบไม่เห็นตัวเลย
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หลวงพ่อผางท่านก็เด่นของท่านไปทางนั้น พระกรรมฐานท่านก็มีของท่านลึกๆ 
ลบัๆ น่ันแหละ แต่ท่านไม่ได้เหมอืนโลก มกีเ็หมอืนไม่ม ีรู้กเ็หมอืนไม่รู้ แต่เวลามาพบกนั 
จะคยุเร่ืองอะไร ก็เร่ืองแปลกๆ ต่างๆ ก็พระกรรมฐานน่ันแหละพดู คนอืน่เอามาพดูไม่ได้  
ไม่เหน็ไม่รู้ พระกรรมฐานแล้วแต่นิสยัวาสนาของท่านจะเด่นทางไหนๆ ท่านจะรู้ไปตาม 
นิสัยวาสนาของท่าน

หลวงพ่อผางกับพวกพญานาคน่ี เหมือนว่าหลวงพ่อผางน่ีเป็นอาจารย์น่ันแหละ 
อาจารย์พญานาค พญานาคกลัว เคารพมาก เพราะงัน้ไม่ว่าท่านไปที่ไหนๆ แม้แต่วัด
ของท่านที่อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น งูนี่ โอ๊ย ยั้วเยี้ยๆ งูกับคนอยู่ด้วยกัน 
ไม่มรีะวังระแวงกนั ไม่มีท�าอะไรกนัเลย เวลาคนไปกก็ลวังูละซ ิมแีต่งูใหญ่ๆ พวกงูเห่า  
พวกจงอาง มันเลือ้ยอยูต่ามน้ันแหละ เขากก็ลวั กลวัมนัท�าไม อยูม่าน้ีนานแล้วไม่เหน็ 
มนัท�าอะไร ไปกลวัมนัท�าไม โอ๊ย มนัน่ากลวั ยงัง้ันแหละ ท่านไม่กลวั พวกน้ีเป็นบริวาร 
ของพญานาค พวกงูพวกอะไร ผู้เฒ่าอยู่ไหน งูมักจะมีมาก พญานาคเป็นนายของพวก 
งูทั้งหลายเหล่านี้

จระเข้กเ็หมอืนกนั ทีว่ดัผู้เฒ่ามจีระเข้ตวัหน่ึง จระเข้ตวัน้ันมนังับคนเร่ือยนะ แต่ 
มนัไม่ท�าแรง ตอนน้ันมนัตวัเลก็อยู ่ดูเหมือนตวัเท่ากระโถนน่ีมัง้ มนัข้ึนมางับคนเร่ือย  
มนังับหยอกนะ มันไม่เอาจริงแหละ มันอยูใ่นน�า้ ได้ยนิเสยีง (หลวงพ่อผาง) ไม่ได้นะ 
กลวัมาก กลวัหลวงพ่อผาง ได้ยนิเสยีงจ�าได้เลย เวลาเขาปลกูกฏุกิลางสระน�า้ มันกต้็อง 
อยูใ่นน�า้ใช่ไหม มนัคอยมางับเขาเร่ือยๆ หลวงพ่อผางต้องคอยมาปราบเร่ือยๆ “อย่า
มายุง่เขานะ” ท่านบอก ท่านต้องไปเสยีงลัน่ข้ึนเร่ือย ไม่ง้ันจระเข้มนัมางับเขา พอเหน็
หลวงพ่อผางน่ี เผ่นเลยหนีเลย พอเงียบๆ แล้วด้อมมา มางับเขา มางับพวกปลกูกฏิุน่ัน  
จระเข้ตวัน้ันมนัอยูใ่นน�า้ในวดัน้ัน เราก็เคยไปเทศน์ทีว่ดัหลวงพ่อผางเหมอืนกนัน่ีนะ 
เทศน์ในงานช่วยชาติที่อ�าเภอมัญจาคีรี วัดนี้อยู่ในภูเขา

ท่านไปพกัอยูท่ีน่�า้หนาวกเ็หมอืนกนั พกัทีถ่�า้ใหญ่น�า้หนาว พวกชาวบ้านเขาบอกว่า  
“พระมาพักที่นี่อยู่ไม่ค่อยได้ หากมีเหตุเป็นไป” ท่านเลยไปพักที่นั่น นี่เราพูดย่อๆ  
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เอาเลยนะ เหตกุารณ์เกีย่วกบัเร่ืองพวกเทพ พระไปท�าสุม่สีสุ่ม่ห้าส ิเขาร�าคาญ แล้วเขา 
ก็แกล้งเอาบ้าง เกิดความเดือดร้อนต่างๆ นานาจนได้นั่นแหละ

พอหลวงพ่อผางไปภาวนาทีน่ั่น โอ๊ย พวกเทพมา มาเคารพบชูา ท่านแผ่ส่วนบญุ 
ส่วนกศุลให้ ตัง้ใจประพฤตปิฏิบตั ิทน้ีีมาขอวงิวอนไม่ให้ไปไหน แต่ก่อนพระไปอยูท่ีน่ั่น 
ไม่ค่อยได้ เวลาหลวงพ่อผางไปอยูท่ีน่ั่น เขามีความเคารพนับถอืกราบไหว้บชูา แผ่เมตตา 
จิตให้เขาได้รับความสขุทัว่หน้ากนั เขาเลยนิมนต์ท่านให้ไปอยูท่ีน่ั่น ท่านจึงถามถงึว่า  
“พระทีม่าอยู่ทีน่ี่ ได้ทราบว่าองค์ไหนๆ มาอยู ่กอ็ยูไ่ด้ไม่ยนืนาน ต้องได้หนีไปเพราะอะไร”  
เขากบ็อกตรงๆ ว่า “พระโกโรโกโสมาท�าให้ร�าคาญ เขากแ็กล้งเอาบ้าง มาแสดงเหตตุ่างๆ  
ให้พระดูแล้วมันมาท�าอย่างนั้นอย่างนี้ จากนั้นมันก็ไปรังแกชาวบ้าน” ท่านก็นิ่งฟัง

ส�าหรับท่านเองไม่เป็นอย่างน้ัน คร้ันพอตกกลางคนืเอาจริงๆ โอ้โห ตกกลางคืน 
พวกเทพ รุกขเทพ หวัหน้าเขาพามา มาฟังธรรมฟังเทศน์จริงๆ เคารพเลือ่มใสมากทเีดยีว  
เคารพท่าน เพราะท่านปฏิบัติเป็นศีลเป็นธรรม มาเลยมาอารักขา อารักขาจนกระทั่ง
ชาวบ้านให้อยูเ่ยน็เป็นสขุด้วยกนัหมดเลย น่ันเมตตาธรรมจากการปฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบ 
ของท่าน เขานิมนต์ท่านอยูน่านๆ ท่านจะหนี เขาไม่อยากให้หนี มาร้องมาขอ ท่านมาอยู่ 
ชุ่มเย็นเป็นสุข ชุ่มเย็นไปหมดบริเวณนั้น ว่างั้นนะ ท่านไปอยู่ที่นั่นนานอยู่ ท่านว่า 
กับเทพนี่เข้ากันดี

อย่างหลวงพ่อผางน่ีก็เด่นไปทางพวกพญานาค แล้วกเ็ด่นไปทางพวกเปรต พวกผี  
พวกเทวดา ไปอยู่ที่นั่น พวกเทวดาเขาไม่ยอมให้หนี เขานิมนต์ท่านไว้ เขาว่าเขามี 
ความสงบร่มเย็นทุกอย่างเลยว่างั้น เรื่องราวที่เกิดเหตุการณ์อะไรบ่อยๆ ในหมู่บ้าน 
แถวนั้นก็ไม่มี แน่ะ อย่างนั้นแหละ พวกเทวดา

อย่างทีพ่ระไปบ�าเพญ็สมณะธรรมอยูใ่นป่า ๓๐ องค์ ทน้ีีพวกเทวดา พวกรุกขเทวดา 
อยูต่ามต้นไม้ ท่านไปท�าอย่างน้ันแต่ไม่มเีมตตาจิตละส ิอนัน้ีเทวดากท็�าแปลกๆ ต่างๆ  
ให้จามให้ไอ ให้เป็นไข้เป็นหนาว ไม่สะดวกสบาย เลยเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า
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พระองค์รับสั่ง “มาท�าไมล่ะ ที่นั่นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับการภาวนา”

“โอ๊ย อยูไ่ม่ได้ ไปทแีรกกรู้็สกึสบาย คร้ันอยูต่่อมากพ็ระเณรเจ็บไข้ได้ป่วย ทัง้จาม 
ทัง้ไอ เดนิไปบางทเีหน็กะโหลกหวัผีอยูต่ามทาง บางทเีหน็อยูต่ามข้างทางจงกรม ว่าง้ันนะ  
บางทกีเ็หน็ตามทางเดินไปธรรมดาในบริเวณน้ัน ผีมาจากไหนกไ็ม่เคยเหน็ ท�าไมมาเหน็ 
กะโหลกหัวผี” ว่างั้น

พระพุทธเจ้าท่านรับสั่งเลย “น่ีแหละพวกเธอใจด�า น่ันเห็นไหมล่ะ พวกเธอ
ขวนขวายเอาแต่ประโยชน์ของตัวเอง ประโยชน์ผู้อื่นไม่คิด ประโยชน์ของตนคือท�า 
ความเพียรเพื่อละกิเลส ต้องให้มีทั้งสองทางซิ ไม่ได้แผ่เมตตาจิตเพื่อผู้อื่นผู้ใดเลย 
นี่พวกเทวดาทั้งหลายเกิดความเดือดร้อน ขัดขวางต่างๆ เวลาพวกเธอทั้งหลายใจด�า 
น�้าขุ่น ไปไม่แผ่เมตตาจิตเลย เทวดาก็กลั่นแกล้งเอาบ้างอะไรบ้าง ไป กลับไปอีก ไป  
ภาวนา ให้แผ่เมตตาให้ทั่วถึงกันหมด ที่นั่นเป็นที่เพาะอรรถเพาะธรรมจริงๆ”

และแล้วกลับมาคราวน้ีเย็นไปหมดเลย ต่างองค์ต่างแผ่เมตตาจิต พวกเทพ 
ทัง้หลายต่างกมี็ความสขุความสบายร่มเยน็เป็นสขุ เป็นอย่างน้ันนะ เมตตาจิตจึงเป็นของ
ส�าคญัมากทเีดยีว แผ่เมตตาจิต พวกเทพทัง้หลายกไ็ด้รับความร่มเยน็เป็นสขุ ทน้ีีเลย 
อยูเ่ป็นสขุไปเลย สถานทีน่ั่นเลยกลายเป็นสถานทีเ่พาะอรรถเพาะธรรมไปเลยทเีดยีว 
นั่นก็เป็นอย่างนั้นแหละเรื่องราว”
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หลวงปู่พระมหาโส กสฺสโป

หลวงปูพ่ระมหาโส กสสฺโป วดัป่าครีีวนั (วดัป่าค�าแคนเหนือ) บ้านค�าแคนเหนือ 
ต�าบลค�าแคน อ�าเภอมญัจาครีี จังหวดัขอนแก่น ซึง่เป็นพระเถระผู้ทรงคณุธรรม และ
ได้เคยปฏิบัติธรรมร่วมกับหลวงปู่ผาง ได้กล่าวถึงหลวงปู่ผางไว้ว่า

“หลวงปู่ผาง ท่านมีคุณธรรมที่โดดเด่นโผงผางเหมือนกับชื่อท่าน ท่านชื่อผาง  
คุณธรรมของท่านก็ผางเข้าจับจิตจับใจของพุทธศาสนิกชนที่ได้มีโอกาสเข้ากราบ
นมัสการท่าน

ท่านเป็นพระพดูน้อยแต่ปฏบิตัมิาก สิง่ใดๆ กต็าม ถ้าท่านได้ตัง้สจัจะว่าจะท�าอะไร 
แล้ว ท่านจะต้องท�าได้จริงๆ ถงึแม้นสิง่น้ันๆ จะยากล�าบากสกัเพยีงใดกต็าม กไ็ด้พยายาม 
ท�าส�าเร็จจนได้

สัจจะบารมี คือคุณธรรมอันเลิศที่ท่านหลวงปู่ผางถือปฏิบัติ และเป็นปฏิปทาที่ 
ควรเอาเป็นแบบอย่าง”
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หลวงพ่อหมื่น มหาปฺโ

ในเร่ืองการเข้าพรรษา หลวงปูผ่าง นอกเหนือจากการทีท่่านปฏบิตัติามพระวนัิย
ด้วยดแีล้ว ท่านยงัมแีบบอย่างในการเข้าพรรษาของท่านอกีลกัษณะหน่ึง ซึง่ควรน�ามา 
เป็นแนวในการปฏิบัติ

ในเรื่องนี้ ท่านอาจารย์ พระครูไพศาลปัญญาคุณ (หมื่น มหาปญฺโญ) วัดป่า
ศรีมัญจา บ้านหนองไม้ตาย ต�าบลนาข่า อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งก็เป็น
ลูกศิษย์ของหลวงปู่รูปหนึ่ง ได้เมตตาเล่าถ่ายทอดไว้ว่า

“การเข้าพรรษา ก็คือการก�าหนดตั้งใจพักอยูท่ี่ใดที่หนึง่ตามพุทธบัญญัติ ว่าใน  
๓ เดือนจะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ถ้าไปโดยพระวินัยไม่ก�าหนดไว้ก็ขาดพรรษา หรือการ 
ออกนอกเขตที่จ�าพรรษา ก็ต้องรอให้สว่างก่อน ค�าว่า สว่าง นั้นก็คือในตอนเช้าตี ๕  
กว่าๆ สามารถมองเหน็ลายมอืตวัเองโดยไม่ต้องใช้ไฟ หรือมองเหน็ใบตองว่าแก่หรือ
อ่อนโดยธรรมชาต ิน้ันแหละจึงสามารถออกนอกวดั เช่น ไปบณิฑบาต หรือท�ากจิธรุะ 
อื่นใดได้

ส่วนการเข้าพรรษาแบบหลวงปู ่นอกเหนือจากปฏบิตัติามพระวนัิยตามปกตแิล้ว  
ท่านยังก�าหนดของท่านคอื ตกกลางคนืถ้าไม่สว่าง ท่านจะไม่ส่งจิตออกนอกวดัโดย 
เดด็ขาด แม้สว่างแล้ว หากมเีหตไุด้คดิหรือพจิารณาในเร่ืองนอกวดั กมี็สตกิ�าหนดรู้คณุ 
รู้โทษ ประโยชน์ มใิช่ประโยชน์ หรือพจิารณาในสิง่น้ันๆ ตามเหตผุล แล้วกก็�าหนดจิต 
ภายในวดัในตนโดยเร็ว น่ันแหละจึงจะได้อานิสงส์พรรษาทัง้ภายนอกและภายในอย่าง 
แท้จริง”
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“...ให้พากันพายเฮือข่วมทะเลหลวงให้ม่มฝั่ง 
อย่าสิกลับต่าวปิ้นน�าพั่วหมากแหน่งดง...”

(ให้พากันพายเรือข้ามทะเลหลวง “วัฏสงสาร” 
ให้พ้นถึงฝั่งคือ “พระนิพพาน” 

อย่ากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกแห่งกองทุกข์นี้อีก)

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
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พรรษาที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
จ�าพรรษาที่ วัดป่าศิลาเลข อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พรรษาที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๒ 
จ�าพรรษาที่ วัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์ 

ต�าบลบ้านแท่น อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

พรรษาที่ ๓ - ๒๐ พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๑๐ 
จ�าพรรษาที่ วัดดูน หรือ วัดอุดมคงคาคีรีเขต 
ต�าบลนางาม อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

พรรษาที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
จ�าพรรษาที่ วัดป่าธรรมวิเวก อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ปีการจ�าพรรษาของ

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
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พรรษาที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
จ�าพรรษาที่ วัดป่าพัฒนาคีรี ต�าบลนางาม อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

พรรษาที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
จ�าพรรษาที่ ถ�้าน�้าหนาว บ้านห้วยลาด ต�าบลหลักด่าน 

อ�าเภอน�้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

พรรษาที่ ๒๔ - ๓๔ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๔ 
จ�าพรรษาที่ วัดดูน หรือ วัดอุดมคงคาคีรีเขต 
ต�าบลนางาม อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ในชีวิตสมณเพศที่หลวงปู่บวชมา ๓๔ พรรษานี้ ไม่นับรวมกับที่บวช ๒ ครั้งก่อน
ท่านจ�าพรรษาที่ วัดดูน หรือ วัดอุดมคงคาคีรีเขต ๒๙ พรรษา
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ในงานพระราชทานเพลงิศพ พระหลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต ณ เมรุวดัอดุมคงคา- 
ครีีเขต อ�าเภอมญัจาครีี จังหวดัขอนแก่น ซึง่คณะกรรมการจัดงานได้ก�าหนดไว้ในวนัที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๒๘ และจะมีการพิมพ์หนังสือไว้เป็นอนุสรณ์ในงานด้วย ในฐานะ 
ที่ข้าพเจ้าเคยด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) มาเป็นเวลานานพอสมควร 
และได้ทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ พระหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต มาบา้ง จึงขอปรารภ
เรื่องโดยสังเขป

พระหลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต เป็นชาวจังหวดัอบุลราชธานี เกดิทีบ้่านกดุกะเสยีน  
ต�าบลเขือ่งใน อ�าเภอเขือ่งใน จังหวดัอบุลราชธานี เมือ่วนัที ่๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ 
ปีขาล วันอังคาร เดือน ๙

เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตาม
ประเพณลีกูผู้ชายชาวไทย ศกึษาพระธรรมวินัยมคีวามรู้พอสมควร ต่อมาจึงได้ลาสกิขา 
จากสมณเพศ และได้มีครอบครัวตามประเพณีอยูห่ลายปีแต่ไม่มีลกู ต่อมาเมือ่อายไุด้  
๔๓ ปี จึงได้ชวนกันกับภรรยาออกบวช ภรรยาได้บวชเป็นแม่ชี ส่วนตัวเองบวชเป็น
พระภกิษุอกีเป็นคร้ังที ่๒ ในคณะมหานิกาย แต่ได้เข้าศกึษาอบรมพระกรรมฐานอยูใ่น 

บทเสริมประวัติพระหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โดย พระเทพบัณฑิต

รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
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ส�านักวัดป่าวารินช�าราบ อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี กับพระอาจารย์สิงห์  
ขนฺตยาคโม (เจ้าคณุพระญาณวศิษิฏ์) และ ท่านพระมหาอ่อน เจ้าคณะอ�าเภอเขือ่งใน  
(ธ) เป็นพระอปัุชฌาย์ อบรมกรรมฐานอยูใ่นส�านักท่านพระอาจารย์สงิห์ ขนฺตยาคโม  
พอสมควรแล้ว ต่อมาจึงได้ออกธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐาน ไปวิเวกโดยล�าพัง และได้เข้า 
อบรมอยูก่บั ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต ทีว่ดัป่าบ้านนามน อยูพ่อสมควรแล้ว แต่น้ัน 
ก็ท่องเที่ยววิเวกไปแต่ผู้เดียวในป่าเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา
หลายปี

ต่อมาได้มาอยู่วัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์ ต�าบลบ้านแท่น อ�าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ซึง่เป็นบ้านของข้าพเจ้าผู้เขยีนเร่ืองน้ีเอง ข้าพเจ้าเกดิปีเดียวกนักบัท่าน คอื  
พ.ศ. ๒๔๔๕ ในฐานะเป็นสหชาตเิกิดปีเดยีวกนั จึงถอืว่าเป็นสหายกนั ร่วมกนัท�างาน
เพื่อพระพุทธศาสนาด้วยกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่

พระหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต จ�าพรรษาอยู่วัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์ บ้านแท่น  
๑ พรรษา ปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๒ ชาวบ้านแท่นซึง่เป็นญาตลิกูหลานของข้าพเจ้า จึงได้ 
พาท่าน พระหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ไปอยู่ที่ภูผาแดง อ�าเภอมัญจาคีรี ชาวบ้านเรียก
สถานทีน้ั่นว่า “ดูน” มนี�า้ไหลออกมาจากภเูขาตลอดปี และชาวบ้านแถบน้ันถอืว่าเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีพระรูปใดเข้าไปอยู่ได้

พระหลวงปูผ่าง อยูจ่�าพรรษา ณ สถานทีน้ั่นหลายปี เพือ่ปฏิบตัเิจริญพระกรรมฐาน  
แบบสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ต่อมาสถานที่นั้นจึงได้เป็นวัดขึ้น ชื่อวัดว่า “วัดอุดม-
คงคาคีรีเขต” ในเวลาไปอยู่แรกๆ ไม่ค่อยจะมีใครรู้จัก พระหลวงปู่ผาง จิตตฺคุตฺโต 
มากนัก มีแต่ชาวบ้านต�าบลบ้านโคก และต�าบลนางามเท่านั้นที่รู้จักท่าน

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พนัเอกป่ิน มุทกุนัต์ อธบิดกีรมการศาสนา ได้ขอร้องให้ข้าพเจ้า 
ส่งพระกรรมฐานออกปฏิบตังิานในถิน่ทรุกนัดาร ข้าพเจ้าในฐานะเป็นหวัหน้าพระธรรมทตู 
ประจ�าจังหวัดขอนแก่น จึงได้ส่งพระธรรมทตูไปจังหวดัหนองคาย จังหวดันครราชสมีา  
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวดัสริุนทร์ จังหวดัละหน่ึงชดุ เพือ่อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน 
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คนไทยในถิ่นทุรกันดารให้ยึดมั่นอยู่ในสถาบันทั้ง ๓ คือ ชาติ ศาสนา และ พระ- 
มหากษัตริย์

คร้ันปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้ปฏิบตัอิยูภ่ายในจังหวดัของตน ข้าพเจ้าจึงจัดส่งพระธรรมทตู 
คณะหนึ่ง มีพระครูศรีธรรมาลังการ เจ้าคณะอ�าเภอเมืองขอนแก่น (ธ) เป็นหัวหน้า
ออกไปอบรมประชาชนที่อ�าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นถิ่น
ทุรกันดาร ได้ผลดีตามสมควร

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ กรมการศาสนาได้รายงานพระธรรมทูตถวายแด ่
มหาเถรสมาคม ทางมหาเถรสมาคมจึงได้ตัง้แม่กองงานพระธรรมทตูข้ึน คอืได้แต่งตัง้ 
สมเดจ็พระวันรัต วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม เป็นแม่กอง สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ วดั
พระศรีมหาธาต ุบางเขน เป็นรองแม่กองรปูทีห่น่ึง สมเดจ็พระธรีญาณมนีุ วดัจักรวรรด-ิ 
ราชาวาส เป็นรองแม่กองรูปทีส่อง ได้เร่ิมประชมุปฐมนิเทศ ทีว่ดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
แบ่งงานพระธรรมทูตออกเป็น ๙ สาย แต่ละสายก็มีหัวหน้าสายรับผิดชอบ

สายทีข้่าพเจ้าร่วมปฏบิตั ิคือ สายที ่๕ มอียู ่๘ จังหวดั คอื ภาค ๘ มีอยู ่๔ จังหวดั  
ภาค ๙ มอียู ่๔ จังหวดั ข้าพเจ้าเป็นหวัหน้าพระธรรมทตูจังหวดัขอนแก่น ซึง่สงักดัอยู ่
ในภาค ๙ เมือ่กลบัจากการประชมุปฐมนิเทศทีว่ดัพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว ได้ร่วมกนั 
กบัเจ้าคณะจังหวดัขอนแก่นฝ่ายมหานิกาย คดัเลอืกพระธรรมทตูแต่ละนิกายประชุมกนั  
ให้ออกปฏิบัติงานภายในจังหวัดขอนแก่น ส่วนข้าพเจ้าได้ตั้งงานพระธรรมทูตหน่วย
พเิศษขึน้หน่ึงหน่วย ข้าพเจ้าให้พระครูโอภาสสมณกจิ เป็นหวัหน้าหน่วย ตัง้ส�านักงานขึน้ 
ที่วัดป่าธรรมวิเวก อ�าเภอชนบท ให้ปฏิบัติงานอยู่ ๒ อ�าเภอคือ อ�าเภอชนบท อ�าเภอ
มัญจาคีรี ข้าพเจ้าได้วางหลักการให้ปฏิบัติ ๗ ข้อคือ

๑. ช่วยพัฒนาหมู่บ้าน
๒. ช่วยพัฒนาถนนหนทาง
๓. ช่วยพัฒนาโรงเรียนประชาบาล
๔.  ช่วยพัฒนาแหล่งน�้า
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๕. ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ
๖. ช่วยรักษาสาธารณสมบัติ
๗. อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน

เป็นโครงการ ๕ ปี เร่ิมปฏิบตังิานในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๓ คณะธรรมทตู 
หน่วยพเิศษน้ีได้เร่ิมปฏบิตังิานร่วมกนักบัคณะกรรมการอ�าเภอทัง้สองอ�าเภอ ทางอ�าเภอ 
ชนบทได้เริ่มท�าถนนจากอ�าเภอชนบทไปบ้านแวงใหญ่ (ปัจจุบันเป็นอ�าเภอแวงใหญ่) 
และบ้านดอนฉิม 

ทางอ�าเภอมัญจาครีี ด้วยการน�าของพระหลวงปูผ่าง จิตตฺคุตโฺต จากช่องสามหมอ  
อ�าเภอแก้งคร้อ จังหวดัชยัภมู ิมาอ�าเภอมญัจาคีรี แยกเข้าบ้านนาแพงบ้าง บ้านแก้งคร้อน้อย 
บ้าง เข้าไปวัดพระหลวงปูผ่าง ในขณะท�าถนน บางแห่งต้องท�าท่อ หวัหน้าหน่วยจึงขอร้อง 
ไปทาง กรป.กลาง กรุงเทพฯ ให้ช่างมาช่วยท�าท่อถนนให้

พนัเอกเฉลมิ ค�ารพวงศ์ รองเจ้ากรมขนส่งทหารบก ได้ส่งนายทหารมาช่วยท�าท่อ 
ถนน ร้อยเอกเกษม ฐติาภรณ์ หวัหน้าชดุปฏบิตักิาร ได้เหน็ พระหลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต  
เกดิความเลือ่มใส จึงได้เรียนไปให้พนัเอกเฉลมิทราบ และพนัเอกเฉลมิจึงได้มาดดู้วย
ตาตนเอง ได้มาเหน็หลวงปูผ่างกเ็กดิความเลือ่มใส ขออนุญาตท�าเหรียญรูปหลวงปูผ่าง  
จิตฺตคุตฺโต เพื่อแจกแก่ทหารที่ไปสงครามประเทศเวียดนาม

ต่อแต่น้ันมา พระหลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต ประชาชนทัง้หลายกเ็ร่ิมรู้จัก และเลือ่มใส 
ศรัทธาตลอดมา จนถึงแก่มรณภาพ

การช่วยพฒันาถนนตามโครงการ ๕ ปี ได้ถนนยาว ๘๓ กโิลเมตร โดยไม่ต้อง 
เสียเงินค่าที่ดินเลย ถ้ารัฐบาลท�า จะต้องเสียเงินค่าทดแทนที่ดินของราษฎรหลายสิบ
ล้านบาท 

พระหลวงปูผ่าง เป็นพระทีป่ฏิบตัดิรูีปหน่ึงในคณะพระกรรมฐานสายหลวงปูม่ัน่  
ผู้ใดได้กราบไหว้นับว่าเป็นโชคดขีองผู้น้ัน
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พระหลวงปูผ่าง เม่ือได้ร่วมปฏิบตังิานพระธรรมทตูหน่วยพเิศษตามโครงการ ๕ ปี 
แล้ว จึงขออนุญาตลาไปจ�าพรรษาที่ถ�้าน�้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าพเจ้าก็อนุญาต
ให้ไปตามความประสงค์ จ�าพรรษาทีถ่�า้น�า้หนาวหน่ึงพรรษา ออกพรรษาแล้วจึงได้กลบั 
มาอยู่ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตามเดิม

ต่อมาได้อาพาธเกีย่วกบัโรคกระเพาะพกิาร นายแพทย์ได้ท�าการรักษาเป็นอย่างดี  
เมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๒๕ ข้าพเจ้ากบัพรรคพวกได้พากนัไปเยีย่ม มีอาการหนักมาก  
คาดว่าคงจะอยูไ่ปไม่เกนิ ๑๐ วนั ข้าพเจ้าจึงสัง่พระเณรในวดัไว้ ห้ามไม่ให้เคลือ่นย้าย 
ท่านไปที่ไหนอีกเป็นอันขาด 

ในวันน้ันพระหลวงปูผ่างได้พดูกบัข้าพเจ้าว่า “ให้ช่วยไล่ผีป่าให้หน่อย” ข้าพเจ้า
เรียกผีป่าพวกนี้ว่าญาติพระเจ้าพิมพิสาร ข้าพเจ้ารับปากว่าจะช่วยไล่ให้ สนทนากัน
พอสมควรแล้ว ข้าพเจ้าก็ลากลับวัดศรีจันทร์

ครั้นวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๕ ก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริรวมอายุ 
ท่านได้ ๘๐ ปี (๓๔ พรรษา) เร่ืองราวของ พระหลวงปูผ่าง จิตตฺคุตโฺต เล่ามาโดยสงัเขป  
ขอยุติเพียงเท่านี้
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บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

หลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต นอกเหนือจากท่านจะขวนขวายปฏบิตัธิรรมมุ่งมรรคผล  
นิพพานแล้ว ท่านยงัได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ และสร้างสิง่สาธารณประโยชน์เพือ่ประโยชน์ 
แก่การพระศาสนา การศึกษา การพยาบาล และอื่นๆ อีกหลายประการด้วยกัน เช่น

๑. เป็นประธานอ�านวยการสร้างโรงเรียนอดุมคงคาครีีเขต ตัง้อยูท่ีบ้่านโสกใหญ่  
กิ่งอ�าเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. จัดหาทีส่�าหรับสร้าง “โรงเรียนมธัยมจิตตฺคตุโฺต” เพือ่จัดตัง้เป็นโรงเรียนระดบั
มัธยมศึกษาประจ�าต�าบล จ�านวน ๓๕ ไร่ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
ปัจจุบนัสถานทีด่งักล่าวน้ีเป็นทีต่ัง้ของโรงเรียนจิตตฺคุตโฺตนุสรณ์ โรงเรียนระดบัประถม 
ศกึษา ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ตัง้อยูท่ีบ้่านดอนแก่นเฒ่า ต�าบลนางาม อ�าเภอมญัจาครีี 
จังหวัดขอนแก่น

๓. เป็นประธานอ�านวยการสร้างอโุบสถวดัดงเค็ง อ�าเภอประทาย จังหวดันครราชสมีา  
มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔. สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดศรีแก้งคร้อ อ�าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มูลค่า 
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕. สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดบ้านเขวา ต�าบลกุดเค้า อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น มูลค่าหลายหมื่นบาท
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๖. เป็นประธานอ�านวยการสร้างอุโบสถวัดกุดกะเสียน ต�าบลเขื่องใน อ�าเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๗. สมทบทนุสร้างศาลาการเปรียญวดับ้านนาจาน อ�าเภอบ้านแท่น จังหวดัชยัภมิู  
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๘. เป็นประธานอ�านวยการสร้างอโุบสถ เมรุคูว่ดัศรีษะละเลงิ อ�าเภอเมอืง จังหวดั 
นครราชสีมา ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๙. เป็นประธานอ�านวยการสร้างอุโบสถวัดป่าธรรมวิเวก อ�าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น มูลค่าหลายแสนบาท

๑๐. มอบเงินให้โรงพยาบาลมัญจาคีรี ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ จ�านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๑. ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านได้สร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ที่ป่าด้านทิศตะวันตก- 
เฉียงใต้  บ้านแจ้งทับม้า เพื่อเป็นที่พักรองรับพระภิกษุสามเณรที่พักจ�าพรรษาที่วัด 
อดุมคงคาคีรีเขต แต่ทีพ่กัไม่พอเพยีง ซึง่อยูห่่างจากวดัอดุมคงคาครีีเขต ประมาณ ๔  
กิโลเมตร

ท่านได้สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร และสร้าง 
ฝายกั้นน�้าคอนกรีตกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๓ เมตร เพื่อกักเก็บน�้า
ไว้ใช้อาบ ดื่ม และสร้างกุฏิเพิ่มอีก ๖ หลัง รวมทั้งเสนาสนะอื่นๆ อีกด้วย

๑๒. สร้างอโุบสถวดัป่าสวุรรณไพโรจน์ อ.จัตรัุส จ.ชัยภมู ิ๑ หลงั สิน้ค่าก่อสร้าง 
ประมาณ ๓ ล้านบาท

๑๓. พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ เน่ืองจากถนนจากวดัอดุมคงคาครีีเขต ไปถงึทางหลวง
สายอ�าเภอมัญจาคีรี-แก้งคร้อ เป็นถนนเส้นเล็กๆ และแคบ ระยะทางประมาณ ๑๒  
กโิลเมตร การคมนาคมไปมาไม่สะดวก หลวงปูจึ่งได้เป็นผู้น�าศรัทธาญาตโิยมทกุหมูบ้่าน 
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ทีถ่นนตดัผ่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันาและขยายถนนหนทางออกให้กว้างกว่าเดมิ  
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด 

๑๔. เป็นประธานอ�านวยการสร้างอุโบสถวัดป่าศิลาเลข อ�าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๙ มูลค่าหลายแสนบาท

๑๕. ร่วมสร้างเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุหนองบัว อ�าเภอเมือง จังหวัด 
อุบลราชธานี

๑๖. เป็นประธานอ�านวยการสร้าง “พระธาตุขามแก่นศิโรดม” หน้าศาลากลาง
จังหวดัขอนแก่น รวมกบัศรัทธาพ่อค้าประชาชน ข้าราชการ เอกชนทกุหมู่เหล่า เพือ่ให้ 
เสร็จทันร่วมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (ลงมือสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๓ เสร็จต้นปี  
๒๕๒๕)

นอกจากน้ีท่านยังได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ปัจจัยให้วัดที่ขาดทุนทรัพย์หลายวัด
อกีเป็นจ�านวนมาก เพือ่ก่อสร้างเสนาสนะทางศาสนา และบรูณปฏสิงัขรณ์สิง่ก่อสร้างเดมิ 
ให้คงอยู่ รวมทัง้ทอดกฐนิ-ผ้าป่า และสมทบทนุปีละหลายหมืน่บาท ตามความเหน็ของ 
คณะสงฆ์และกรรมการวดั อกีทัง้จัดหาอปุกรณ์การศกึษาและกฬีามอบให้โรงเรียนต่างๆ  
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ โดยมอบทุนทรัพย์ให้ส�าหรับการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  
เป็นต้น นับว่าท่านเป็นพระผู้บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่น่าศรัทธารูปหนึ่งโดยแท้

 



๒๔ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพของ
องค์หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันร่วมแสดง
ความกตัญ�ูกตเวที ร�าลึกถึงองค์หลวงปู่ โดยร่วมกันจัดงานท�าบุญขึ้น
ทุกปี

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีผ่่านมา คณะศษิยานุศษิย์ทัง้บรรพชิต และคฤหสัถ์  
ได้ถือเอาวันคล้ายวันมรณภาพขององค์หลวงปู ่เป็นมงคลฤกษ์ร่วม 
ช่วยชาต ิในโครงการช่วยชาตขิององค์หลวงตามหาบวั �าณสมปฺนฺโน ณ  
วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ดูน) โดยเลื่อนมาเป็นวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๓  
และได้ทลูเชญิ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-
วลัยลักษณ์ฯ ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี โดยมีองค์หลวงตา 
มหาบวั �าณสมฺปนฺโน เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา และรับผ้าป่าช่วยชาต ิ
จากศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต และพทุธศาสนิกชนทัว่ไป  
นับว่าเป็นเหตุการณ์ส�าคัญอีกคร้ังหน่ึงที่บรรดาศิษยานุศิษย์ขององค ์
หลวงปูผ่าง จิตตฺคตุโฺต ปลืม้ปีตยินิดีเป็นอย่างยิง่ และยากทีจ่ะลมืเลอืนฯ
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พระ�าณสมฺปนฺโน หลวงตามหาบัว

องค์ธรรมธาตุอุ้มชาติไทย
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ต้องขออภัยนะ วันนี้หลวงตาบัวก�าลังจะพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ฟังเป็นภาษา 
ธรรมะ เป็นภาษาป่า ไม่ใช่ภาษาตลาดทีย้่อมแฝงกนัไพเราะเพราะพร้ิงหยดย้อย หลวงตา 
นี้เกิดมาจากในป่า ไม่ค่อยมีภาษาส�านวนอย่างนั้นนะ มีแต่ภาษาแบบตรงไปตรงมา  
เป็นภาษาธรรมพอดกีนัเลย แล้ววนัน้ีเป็นวนัอนัยิง่ใหญ่ของพีน้่องทัง้หลายเรา นับแต่ 
จังหวัดขอนแก่นเข้ามาเลยล่ะ จนกระทั่งถึงวัดหลวงปู่ผางซึ่งท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
เป็นที่ปรากฏชื่อลือนามมานาน ท่านองค์น้ีเป็นผู้ส�าคัญองค์หน่ึงในทางภาคปฏิบัติ
เพราะฉะนั้น ท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย

วันน้ีเราท�ามหากุศลช่วยชาติบ้านเมืองของเราโดยถือท่านเป็นประธาน ถึงท่าน
มรณะไปแล้วก็ตาม ธรรมะไม่มีวัย ไม่มีเกิด ไม่มีตาย เป็นธรรมล้วนๆ ตลอดมา  
หลวงพ่อผางก็เข้าถึงธรรมประเภทน้ัน เหมือนกัน “เป็นธรรมธาตุ” ไม่มีค�าว่าเกิด  
ว่าตาย ไม่มคี�าว่าอดตี อนาคต เหมอืนโลกสมมตุทิัง้หลายถอืกนั น่ีอย่างพระพทุธเจ้า
ของเราก็ดี พระสาวกทัง้หลายกด็น้ัีน ปรินิพพานไปแล้ว บางคนก็จะคดิว่าท่านไปแล้ว 
หายเงียบ หายเงียบไปเลย น้ีเป็นเพยีงสงัขารร่างกายซึง่เป็นเหมอืนกบัโลกสมมตุทิัว่ๆ ไป  
มกีารแปรสภาพแล้วสลายไปเป็นธรรมดา แต่ธรรมธาตขุองพระพทุธเจ้าของพระอรหนัต์ 
ทั้งหลายนั้นไม่มีป่าช้า นั้นแหละท่านว่าธรรมมีอยู่ๆ คือธรรมธาตุนั้นครอบโลกธาตุ

 หลวงปู่ผางก็เป็นประธานของพี่น้องทั้งหลายแล้วเวลาน้ี เราท�าบุญท�ากุศล 
จึงอย่าให้เสียเกียรติท่านนะ เอาให้เต็มเหนี่ยวเรา เรามีเท่าไรวันนี้เอาให้เต็มเหนี่ยว  
ม ี๕ บาท เอามา ๑๐ บาทเลย ตดิหน้ีเขา ๕ บาท ไม่เป็นไร กลบัถงึบ้านจึงใช้เขา มเีท่าไร 
เอามา ทองค�าอยูใ่นตามคอตามแขนตามอะไรปลดออกมา เอามาเร่ือยๆ อย่าให้หลวงตาบวั 
ไปฉวยนะ ถ้าหลวงตาบวัไปฉวยแล้วมนัจะเสยีหน้าพีน้่องทัง้หลาย เพราะเราแต่บวชมา 
ไม่เคยขโมยไม่เคยฉวยเอาของใคร น้ีมาเหน็ลกูศษิย์ลกูหาทองอร่ามเหลอืงงามตาอยูน้ั่น  
ไม่เหน็กระดกุกระดิกอะไรเลย ฉวยหมบัๆ เอามาเลย จะว่าหลวงตาน้ีดือ้ไม่ได้นะ เข้าใจไหม  
ตวัตระหน่ีถ่ีเหนียวมนัดือ้ยิง่กว่าหลวงตา เพราะฉะน้ันจึงกระตกุตวัตระหน่ีถีเ่หนียวบ้าง 
เข้าใจไหม (หัวเราะ)
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 น่ีพดูอย่างน้ีกเ็พือ่พีน้่องทัง้หลาย ทีห่ลวงตามาเยีย่มพีน้่องชาวไทยเราวนัน้ี ได้เอา 
ค�าพดูน้ีเป็นการประสานเสยีงกนั ประสานความรู้สกึทกุด้านทกุทางทีพ่ดูในเวลาน้ีนะ  
วันนี้จึงเอาให้เต็มเหนี่ยวนะ อย่าให้เสียชื่อเสียเสียงของชาติไทยเรา คราวนี้ชาติไทย 
ของเราจะยกขึ้นได้ด้วยอ�านาจของศาสนานะ ทางบ้านเมืองก็เป็นอีกประเภทหน่ึง  
เรียกว่าเป็นแขนหน่ึง ศาสนาเป็นอกีแขนหน่ึง ถ้าเราม ี๒ แขนด้วยกนัแล้วยกกนัขึน้ได้ 
โดยไม่ยากอะไรนัก ถ้ามีเพยีงแขนเดียว เช่น นักมวยขึน้ไปต่อยแขนเดยีวน้ี สูนั้กมวย  
๒ แขนไม่ได้นะ ถ้ามีสองแขนด้วยกันนั้นพอฟัดพอเหวี่ยงกันไป เป็นธรรมดาละนี่  
ไม่ผิดแตกต่างอะไร อนัน้ีทางบ้านเมอืง ทางศาสนา กเ็ป็นของคู่กนั จึงขอให้ด�าเนินการ 
งานเพื่อประสานเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติไทยของเราด้วยกัน วันนี้พูดเพียง
เท่านี้แหละ 

 พีน้่องทัง้หลายได้ทราบว่าหลวงตาบวัมาเยีย่มพีน้่องทัง้หลาย ไปทีไ่หนก็ไม่ทัว่ถงึ  
เดินไปไหนๆ กไ็ม่ทัว่ถงึ บางคนกเ็อาผ้ามาปใูห้หลวงตาบวัเหยยีบๆ หลวงตาบวักท็�าท่า 
ตลก เอ้า เอามาปไูว้มากๆ นะ ปไูว้มากๆ เขากป็เูป็นแผ่นเป็นแถวไปเลย คว้ามารวมกนัๆ  
เสร็จแล้วปาเข้าป่าเลย (หวัเราะ) น่ัน เหน็ไหมมาเล่นกบัหลวงตาได้เหรอ เราว่าง้ัน หลวงตาบวั 
ไม่ว่าแต่เล่นกับคนธรรมดา คนเฒ่าคนแก่ เล่นกบัเด็กกไ็ด้ ท�าไมจะเล่นกับคนทัว่ๆ ไป 
ไม่ได้ ใครอยากให้ผ้าทั้งหลาย ได้เข้าป่าทั้งหมด พากันโกยมาให้หลวงตาบัวเหยียบ 
หลวงตาบัวจะฟาดเข้าป่าให้หมดเลยละ เพียงเท่าน้ีล่ะนะ พอจบเร่ืองเสียทีหน่ึง  
เอาล่ะพอ

 (ผู้ว่าราชการจังหวดัขอนแก่น มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวดัปฏิบตัริาชการ 
แทนผู้ว่าราชการจังหวดัขอนแก่น กล่าวทลูละอองพระบาท และอ่านประวตัย่ิอของพระ 
หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต พร้อมทั้งประวัติวัดอุดมคงคาคีรีเขต (ดูน)

 ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 
ได้กล่าวค�าถวายผ้าป่าแด่ หลวงตามหาบัว �าณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล) 
เพื่อน�าไปช่วยชาติ โดยมีทองค�า เงินดอลลาร์ หรือเงินสกุลต่างประเทศ และเงินบาท 
หลวงตาฯ ท่านให้รับศีล ๕ พร้อมๆ กัน หลังจากนั้นท่านก็เริ่มแสดงธรรม)
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 วันน้ีเป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเราเป็นอย่างมาก 
ทเีดยีว ที ่ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร- 
ราชกุมารี เสด็จมาโปรดเป็นประธานในงานการช่วยชาติ ซึ่งตรงกับวันมรณภาพของ
หลวงปูผ่างพอด ีพีน้่องทัง้หลายได้เข้ากราบไหว้ ได้เฝ้าและกราบไหว้ท่าน พร้อมทัง้ได้ 
บริจาคทานเพือ่ชาตขิองเรา หลงัจากน้ันก็จะได้รับฟังโอวาทค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 
ซึ่งเป็นองค์ศาสดาของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเรา วันน้ีจึงจัดว่าเป็นอุดมมหามงคล 
อย่างมากแก่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นหรือแถวใกล้เคียง ซึ่งได้มารวมกันในวันน้ี
เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติบ้านเมืองของเรา 

 ชาติ เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในชีวิตของสัตว์ ไม่ว่าสัตว์ประเภทใด เขารักชาติของเขา 
มนุษย์เรายิ่งเป็นสัตว์พิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยแล้ว ยิ่งมีความรักชาติเป็นส�าคัญ  
มนุษย์มีทัว่โลกมชีาตขิอบเขตเป็นของตนทกุคน พีน้่องชาวไทยเรากค็อืเป็นคนชาตไิทย 
ทั่วหน้ากัน ได้อุตส่าห์พยายามสละเวล�่าเวลาหน้าที่การงานด้วยความรักชาติของเรา
มาบริจาคเพื่อการบ�าเพ็ญมหากุศลแก่ชาติของตนอย่างน้ี จึงนับว่าพี่น้องทั้งหลายได ้
บ�าเพ็ญมหากุศลแก่ชาติไทยของเรา เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง การถวายทานเป็นวัตถุที่
เข้าสู่คลังหลวงของเรานั้น เรียกว่า “มหาทาน” ผลบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบ�าเพ็ญ
ทานนั้นเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่พี่น้องทั้งหลายผู้บริจาค

 เราจึงได้ประโยชน์อันใหญ่หลวงทั้งสองประเภทด้วยกัน คือได้ให้ทานเป็น 
มหาทานแก่ชาตไิทยของเรา ๑ ได้มหากศุลอนัยิง่ใหญ่เข้าสูจิ่ตใจของเราจากการถวาย
มหาทานน้ี ๑ นอกจากน้ันยงัจะได้ยนิได้ฟังโอวาทค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าเพือ่เป็น 
เคร่ืองช้ีแนวทางในการด�าเนินชีวิตของเราและอื่นๆ ต่อไปเพื่อความถูกต้องดีงาม  
การปฏิบัติตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องน้ี ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ 
ผู้บ�าเพญ็ อย่างน้อยตวัของเรากม็คีวามอบอุน่ชืน่ใจว่าเรามพีทุธศาสนาประจ�าใจ มทีาน 
เป็นพื้นฐานส�าคัญที่เป็นเคร่ืองเฉลี่ยเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน เพราะโลกน้ีเป็นโลกสัตว์
หมู่สัตว์ พวกอยู่ตัวเดียวคนเดียวไม่ได้ ต้องมีความเกี่ยวโยงกันมากมายก่ายกอง  
เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีธรรมเครื่องเสียสละต่อกันคือทานเป็นส�าคัญ 
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 พระพุทธเจ้าทรงชมเชยการให้ทานน้ีมาตั้งแต่เร่ิมแรกที่พระองค์ทรงบ�าเพ็ญ 
พระบารมีเพือ่ความเป็นพระพทุธเจ้า ยกทานเป็นรากฐานส�าคัญขึน้มา เป็นพืน้ฐานแห่ง
การบ�าเพญ็บารมธีรรมเป็นล�าดับล�าดามา จนคร้ังสดุท้ายทานของท่านแก่กล้าสามารถ 
สละได้ทัง้พระโอรสทัง้สองคือ กัณหา-ชาล ีนอกจากน้ันยงัพระนางมทัรีอกี น่ีเป็นวาระ
สดุท้าย หลงัจากน้ันมากไ็ด้อบุตัขิึน้มาเป็นสทิธตัถราชกมุาร ทรงบ�าเพญ็พระโพธญิาณ
เตม็เป่ียมในพระทยัแล้วกเ็สด็จออกทรงผนวช ได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าขึน้มา จึงทรง
ประกาศหลกัของศาสนาน้ีเป็นส�าคญั คอืทานเป็นอนัดบัหน่ึง คนเราไม่มทีานไม่มกีาร 
เสยีสละ อยูด้่วยกนัไม่เป็นความสขุ มคีวามคบัแคบปิดตนั มีความระแวงแคลงใจซึง่กนั 
และกันได้ ต่อเมื่อมีทานเป็นเครื่องสมานซึ่งกันและกันแล้ว ย่อมมีความสนิทติดใจ 
ต่อกันโดยไม่เลือกว่าชาติชั้นวรรณะใด ทานคือการเสียสละนี้ เป็นสิ่งที่เชื่อมน�้าใจให้ 
ถึงกันเพื่อความสนิท พึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ ท่านจึงสอนการให้ทานเป็นส�าคัญ

 อย่างพีน้่องทัง้หลายมาบริจาคทานให้เป็นการมหากศุลคร้ังน้ี กเ็รียกว่า “ทาน” คอื 
เป็นมหาทานเพื่อชาติไทยของเรา หากชาติไทยของเราได้บกพร่องการเสียสละจาก 
บรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของแห่งชาติไทยแล้ว ชาติไทยเราก็จะตั้งอยู่ยืนนาน
ถาวรไม่ได้ ต้องมีการเอนเอียงล่มจมไปได้ เนื่องจากความเฉยเมยของพีน้่องชาวไทย 
ไม่เอาใจใส่ในหลักใหญ่คือชาติของตน นี่พี่น้องทั้งหลายต่างท่านไม่ว่าภาคใดๆ ต่าง
เสียสละสมบัติเงินทองข้าวของเพื่อชาติไทยของเรานี้ จึงแสดงถึงความรักชาติออกมา 
เป็นการเสยีสละ ผลแห่งการเสยีสละก็ท�าให้ชาตบ้ิานเมอืงของเรามคีวามแน่นหนามัน่คง 
ขึ้นโดยล�าดับ

 น่ีธรรมของพระพุทธเจ้าทรงชมเชยเร่ืองการให้ทานการเสียสละเป็นอย่างมาก  
ไม่ว่าพระพทุธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึน้มา เป็นยอดแห่งทานมาแล้วทัง้น้ัน ทานจึงเป็น
ยอดแห่งความเป็นพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ดงัมปีระชาชนเกดิความสงสยัทีพ่ระพทุธเจ้า 
เสดจ็ไปในสถานทีใ่ด ปรากฏว่ามมีนุษย์ เทวดา อนิทร์ พรหม มาถวายเคร่ืองจตปัุจจัย 
ไทยทานเกลือ่นไปหมดในสองฟากทางทีเ่สดจ็ไป จนคนทัง้หลายมีความสงสยัว่า เหตใุด 
พระพทุธเจ้าเสด็จไป ณ สถานทีใ่ด จึงมตีัง้แต่คนถวายทาน ไม่เพยีงแต่มนุษย์ เทวดา  
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อนิทร์ พรหม กน็�ามาถวายทานให้ เหน็องค์เทวบตุรเทวดา อนิทร์ พรหม อย่างแจ่มแจ้ง 
ชดัเจนไม่สงสยั เพราะเหตใุดจึงเป็นอย่างน้ี กต็อบรับกนัไปตามภาษาของสามญัชนเราว่า  
ก็เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้านั่นเอง จึงมีผู้กราบไหว้บูชาแล้วถวายไทยทานมากมาย
ขนาดนี้ พระองค์ทรงทราบและรับสั่งคัดค้านทันทีเลยว่า ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่า
ทานทัง้หลายทีม่าเหล่าน้ี มาด้วยอ�านาจแห่งความเป็นพระพทุธเจ้า ความจริงแล้วทาน 
ทัง้หลายเหล่าน้ี มาด้วยอ�านาจแห่งผลทานของเราทีเ่คยเสยีสละมามากต่อมากแล้ว ผล
จงึสะทอ้นย้อนกลับมาสนองเราให้เห็นอย่างชดัเจนอย่างนี ้ไม่ใช่พระพทุธเจ้ายิง่ใหญ่
กว่าทาน ทานย่ิงใหญ่กว่าพระพทุธเจ้า แม้เราตถาคตจะได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาสอนโลก
กอ็อกมาจากทาน ทานจึงเป็นแม่พมิพ์ ทานจึงเป็นพ่อเป็นแม่แห่งพระพทุธเจ้าทัง้หลาย 
น่ีล่ะ พระพทุธเจ้าทรงรับสัง่อย่างน้ี และทรงเทดิทนูเชดิชเูร่ืองการให้ทานน้ีเป็นอย่างมาก  
แต่ไหนแต่ไรมา 

 น่ีพีน้่องทัง้หลายกไ็ด้บริจาคทานตามรอยพระบาทและรอยธรรมทีพ่ระองค์ทรง 
ด�าเนินมาแล้วและสัง่สอนพวกเราด้วยความถกูต้องแม่นย�า หลวงตาจึงขอขอบคุณและ 
อนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมาก โลกเราอยู่ด้วยกันด้วยความมีแก่ใจด้วย 
ความเสยีสละ ความมแีก่ใจความเสยีสละน้ี เป็นน�า้ใจของบคุคลทีม่จิีตใจอนักว้างขวาง  
ต้องมีเมตตาเป็นพืน้ฐานคนเราจึงจะให้ทานได้ ถ้าไม่มเีมตตาแล้วกเ็สยีสละไม่ได้ เช่น  
คนตระหนี่ถี่เหนียว ไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม เพราะคนๆ นั้นขาดความ 
เมตตา มีตั้งแต่ความอยากได้ อยากเอา อยากกอบ อยากโกย อยากรีด อยากไถ  
โดยถ่ายเดียว ไปที่ไหนจึงเป็นข้าศึกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แม้ที่สุดนิสัยที่ตนท�ามา 
อย่างน้ันกม็ากลายเป็นข้าศึกตนเองเสยีอกี ว่าไปทีไ่หนกไ็ม่มใีครเคารพนับถอื นอกจากน้ัน 
ยังเป็นบาปเป็นกรรมด้วยอ�านาจแห่งความตระหน่ีถีเ่หนียว และความรีดไถ ความคด  
ความโกง ความเอารัดเอาเปรียบจากเพือ่นมนุษย์อกี เหล่าน้ีล้วนแล้วตัง้แต่เป็นการสร้าง 
บาปสร้างกรรมแก่ตนเอง

 พระพทุธเจ้าท่านจึงทรงต�าหนิเร่ืองความตระหน่ีถีเ่หนียวน้ี ให้ช�าระออกโดยล�าดบั 
ล�าดา อย่าให้เหน็ว่าสิง่เหล่าน้ีเป็นของมีประโยชน์และสารคณุแต่อย่างใด ความตระหน่ี 
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น้ีมีอยู่กบับคุคลใด ย่อมจะท�าให้เจ้าของคบัแคบปิดตนั แม้ทีส่ดุจะสละทานการกศุลตาม 
หลกัธรรมพระพทุธเจ้าทีท่รงสอนไว้ทกุๆ พระองค์ กไ็ม่กล้าเสยีสละ ถอืความตระหน่ี 
ถ่ีเหนียวเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือน เป็นเจ้าอ�านาจวาสนาครองสมบัติที่มีอยู่น้ันแต่ผู้เดียว  
ไม่ยอมเสยีสละเลย คร้ันตายไปแล้วกไ็ปเป็นเปรตเป็นผีจนได้ อย่างน้อยไปเป็นเปรต 
เป็นผีเพราะความตระหน่ีถีเ่หนียวและความหวงแหนห่วงใย ไม่คิดไปทีไ่หน มแีต่ความ 
ห่วงใยสมบตัเิงินทองมากน้อย คร้ันตายไปแล้วกไ็ปเป็นเปรตเป็นผีจนได้ หากว่ากรรม 
มหีนักมากกว่าน้ันกต็กนรกได้โดยไม่ต้องสงสยั น่ีแหละโทษแห่งความตระหน่ี ตวัเอง 
ก็คับแคบปิดตนั ทางไปของคนคับแคบปิดตนัด้วยความตระหน่ีน้ี ย่อมไปในทางทคุติ  
คือเป็นนรกเป็นที่ไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

 แต่ทางไปของผู้เสยีสละคอืการท�าบญุให้ทานน้ี เป็นคนกว้างขวาง ไปทีไ่หนไม่มี 
ปิดตนัอัน้ตู ้ภพปัจจุบนักว้างขวาง ไปทีไ่หนเพือ่นฝูงมจี�านวนมาก มคีวามยนิดีตลอดเวลา  
คบค้าสมาคมทีไ่หนได้หมด ส�าหรับคนมคีวามกว้างขวางด้วยความเสยีสละเป็นประจ�า 
นิสยั เวลาตายไปแล้ว ความดคีอืความกว้างขวางแล้ว ท�าบญุให้ทานน้ีแลพาไปสวรรค์ได้ 
โดยไม่ต้องสงสยั ไม่ต้องมีผู้ใดมาชกัมาจูงให้ไปสวรรค์ หากเป็นบญุกรรมของตวัเอง 
ทีบ่�าเพญ็มาน้ันแลพาไปเอง อย่างน้อยกม็าเกดิเป็นมนุษย์ ผู้ทรงบญุญาภิสมภารมวีาสนา  
จากน้ันแล้วก็ไปสวรรค์ สวรรค์มถีงึ ๖ ชัน้ ตามคณุธรรมหรือคุณสมบตัขิองผู้บ�าเพญ็ 
ได้มากน้อย เร่ิมตัง้แต่สวรรค์ชัน้ที ่๑ คอื จาตมุข้ึนไป จนกระทัง่ถงึช้ันที ่๖ คอื ปรนิม- 
มิตวสวัตตี น่ีล้วนแล้วตั้งแต่สถานที่อยู่ของบุคคลผู้มีจิตใจกว้างขวางท�าบุญให้ทาน 
รักษาศีลภาวนาทั้งนั้น จากนั้นก็พรหมโลกนี้ ก็เป็นสถานที่ดีของบุคคลที่มีคุณธรรม 
มบีญุวาสนาสงูส่งขึน้ไปกว่าน้ีอกี กไ็ปพรหมโลก ๑๖ ชัน้ จากน้ันเป็นผู้มีอ�านาจวาสนา 
บญุญาภสิมภารเตม็หวัใจแล้ว หลดุพ้นโดยสิน้เชงิจากบรรดาสมมุตทิัง้หลายไม่ว่าชัน้ใด  
ถงึพระนิพพานดงัพระพทุธเจ้า พระอรหนัต์ท่าน น่ีเกดิขึน้จากการท�าบญุให้ทานทัง้น้ัน 

 จึงขอให้พีน้่องทัง้หลายได้มคีวามรักศลีรกัธรรม รักคุณงามความด ีบ�าเพญ็โดย 
สม�า่เสมอ อย่าท้อแท้อ่อนแอ อย่าเหน็เร่ืองของกเิลสเป็นคณุ จะเป็นโทษแก่ตนเองเป็น 
ล�าดบัไป ให้เหน็เร่ืองกเิลส เช่น ความตระหน่ีถีเ่หนียว เป็นต้น น่ีเป็นข้าศกึต่อตนเอง 
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อยูแ่ล้ว ยังเป็นข้าศึกต่อผู้อืน่อกี ท่านเรียกว่า กเิลส คอืความเหนียวแน่นภายในจิตใจ 
ไม่ยอมเสียสละ สมบัติที่มีมากน้อยก็ได้แต่เพียงครองอยู่ด้วยอารมณ์ของใจหึงหวง 
ห่วงใย เมื่อชีวิตหาไม่แล้ว สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เสกสรรปั้นยอว่าเป็นของตัว รักและ 
หวงแหนมากน้ี กไ็ม่มีความหมายอะไรเลย เป็นท่อนไม้ท่อนฟืน เป็นสมบตัต่ิางๆ ทิง้ 
เกลื่อนอยู่เพียงเท่านั้น ส่วนตัวเองแม้ที่สุดร่างกายก็ไม่ได้ติดตัวไปด้วย ก็ทิ้งเกลื่อน 
เหมือนกบัสมบตัภิายนอกเหล่าน้ัน เพราะสิง่เหล่าน้ีเป็นสมบตัขิองกาย ได้อาศัยเพยีง
ชั่วกาลชั่วเวลาเท่านั้น ถ้าผู้ไม่ฉลาดตายแล้ว ก็ไปเป็นเปรตเป็นผีแล้วตกนรกได้ด้วย

 ถ้าผู้มคีวามเฉลยีวฉลาด สมบตัเิงินทองมมีากน้อย เรากแ็ยกสมบตัน้ัินๆ ไว้ให้อยู ่
ในความพอเหมาะพอด ีการอยูก่ารกนิการใช้การสอย การท�าบญุให้ทาน แล้วแยกแยะ
สมบตัปิระเภทน้ีเพือ่เลีย้งอาชพีในครอบครัว สมบตัปิระเภทน้ีเพือ่การให้ทาน สมบตัิ
ประเภทน้ีเพือ่โรคภยัไข้เจ็บ เจ็บหวัตวัร้อนกไ็ด้ใช้อันน้ี สมบตัปิระเภทน้ันเพือ่ความจ�า
เป็นในงานอืน่ๆ แยกไว้อย่างน้ีๆ เรากมี็ความสม�า่เสมอ สมบตัเิงินทองข้าวของเรากไ็ด้ใช้  
ได้อยู่อาศัย และได้ท�าบุญให้ทาน เป็นสมบัติอันล้นค่าของใจ เรียกว่า “กุศลธรรม”  
บญุกศุลเข้าสูจิ่ตใจ น่ีเรียกว่าทีพ่ึ่งของใจ หรือเคร่ืองหล่อเลีย้งจิตใจ หรือว่าเป็นอาหาร
ของใจกไ็ด้ น่ีเรียกว่าผู้ไม่เสยีท่าเสยีททีีเ่กิดมาเป็นมนุษย์ ทานการกศุล ภาวนา เรากไ็ด้ 
ท�าเพือ่เป็นอาหารหรือเป็นธรรมครองใจ เป็นทีพ่ึง่เป็นพึง่ตายของใจ เรายดึน้ีไว้บ�าเพญ็ 
ตลอดเวลา ตายไปแล้วสมบตัมิมีากมน้ีอย ทิง้ให้เป็นดนิเป็นน�า้เป็นลมเป็นไฟไปตาม 
สมบัติของชาติเขา ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้สร้างไว้ น่ีเป็นสมบัติของใจโดยตรง  
เราอาศัยอันนี้ต่างหากที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 

 สมบัติเงินทองข้าวของมีมากมีน้อย ไม่สามารถที่จะน�าส่งเราไปสวรรค์นิพพาน 
ได้เลยถ้าไม่น�ามาแปรสภาพเป็นฝ่ายกุศล เช่น แยกมาท�าบุญให้ทาน สร้างนั้นสร้างนี้ 
เป็นการกุศลเหล่าน้ี กจ็ะกลายมาเป็นบญุเป็นกศุลหนุนจิตใจของเราให้ไปเกดิในสถานทีด่ี  
คติที่พึงหวังเป็นล�าดับล�าดา เมื่อสร้างได้มากก็ถึงพระนิพพานได้ นี่ล่ะผู้ใช้สมบัติให้ 
ถกูต้องเหมาะสมกบัความเป็นอยูใ่นครอบครัวของเรา อย่าตระหน่ีถีเ่หนียวจนเกนิเหต ุ
เกนิผล ให้แยกแยะความตระหน่ีเป็นภัยไปตลอด อย่าให้เข้ามาใกล้ชดิตดิพนักบัสมบตัิ 
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ของเราและตัวของเราเลย สมบัติจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับตัวเรา ตัวเราเองก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรกับสมบัตินั้นๆ จะเสียประโยชน์ไปเปล่าๆ 

 ดงันิทาน ท่านยกไว้เพียงเอกเทศ ซึง่จะยกมาให้พีน้่องทัง้หลายทราบว่า มีเศรษฐี 
คนหน่ึง เขามคีวามตระหน่ีถีเ่หนียวมาก ลกูเต้าหลานเหลนชวนให้ไปท�าบญุ ขอไปท�าบญุ 
ให้ทาน เขาไม่ยอมให้ไป เพื่อนฝูงมาชวนเชื้อเชิญมาเรี่ยไรเพื่อบริจาคท�าบุญให้ทาน 
เขาไม่ยอมให้ เขามคีวามตระหน่ีถีเ่หนียวทรัพย์สมบตัเิงินทอง มีมากเท่าไรเขาน�าไปฝังไว้ 
ใต้ดนิเป็นไหๆ เขาเรียกไหกระเทยีม หรืออะไรในสมยัน้ันเรียกว่าเงินเหรียญไปฝังไว้ 
ในที่ต่างๆ โดยไม่บอกลูกบอกหลานบอกใครทั้งนั้นให้ทราบเลย ทีนี้พอตายไปแล้ว
เขาก็ไปเป็นหมาด�าตัวหนึ่ง แต่เผอิญเขายังมีบุญอยู่ เพราะเขาไม่ได้ท�าบาปท�ากรรม  
เป็นแต่เพยีงความตระหน่ีถีเ่หนียวเท่าน้ันเป็นภยัแก่ตนให้ไปเกดิเป็นหมาด�า เกดิเป็น
หมาด�าก็เป็นหมาของลกูในบ้านน้ันแหละ ไม่ได้ไปเกดิทีไ่หน เขากเ็ลีย้งดูไว้ธรรมดาของ 
หมาด�า เมื่อยังไม่ทราบเหตุผลต้นปลายของหมาตัวนี้ว่าเป็นมาอย่างไร

 พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาไปบิณฑบาตก็ไปเจอเอาหมาด�าตัวนั้น ก็รับสั่งกับพระ
อานนท์ “น่ี เหน็ไหมอานนท์ นันทเศรษฐทีีเ่ป็นตวัตระหน่ีถีเ่หนียวน้ันนะ ตายแล้วแทนที่ 
สมบัติเงินทองข้าวของมีมากๆ นั้นจะพาแกไปสวรรค์นิพพาน กลับไม่มีความหมาย
อะไรเลย แกตายแล้วกลบัมาเป็นหมาด�าอยูก่บัสกลุของลกูของหลาน น้ีเหน็ไหม” นีช่ี้ 
บอกเลยว่านี้หมาด�าตัวนี้คือนันทเศรษฐีตัวตระหนี่ถี่เหนียวนั่นแล พระอานนท์จึงทูล 
ถาม “จะปฏิบตัอิย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐคีนน้ันจากหมาด�าตวัน้ี” พระองค์ 
กท็รงรับสัง่ว่า “ให้เลีย้งหมาด�าตวัน้ีไว้ให้ดใีนฐานะเป็นพ่อของลกูทัง้หลายน้ีแล” เรียกลกู  
คือปฏิบัติต่อหมาด�าน้ีให้ปฏิบัติแบบพ่อกับลูก เรียกหมาด�าตัวน้ีให้เรียกคุณพ่อๆ  
ตลอดเวลา ให้อปุถมัภ์ดแูลหมาด�าตวัน้ีเท่ากบัพ่อ คอืนันทเศรษฐคีนน้ัน แล้ววงิวอน 
ขอสมบตัจิากหมาด�าตวัน้ีว่า คณุพ่อไปฝังไว้ในทีใ่ดๆ บ้างทรัพย์สมบตัเิงินทอง ลกูเต้า 
ทัง้หลายเวลาน้ีก�าลงัยากจนข้นแค้น ขอคณุพ่อจงเมตตา หมาตวัน้ันรู้ภาษาของคนได้ดี 
เพราะเพิง่ตายจากนันทเศรษฐกีไ็ปเป็นหมา ยงัจ�าภาษามนุษย์ได้ด ีหมาตวัน้ันกพ็าไป 
ตะกยุตรงน้ันตะกยุตรงน้ี พอตะกยุทีไ่หนขดุลงทีไ่หน น้ันคอืขมุเงินๆ ทัง้น้ัน แล้วขอ 
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ไปเร่ือย ขดุไปเร่ือย ได้มาหมด บรรดาสมบตัขิองเศรษฐทีีไ่ปฝังไว้โดยไม่บอกให้ผู้ใด 
ทราบเลย กม็าได้ความตอนหมาด�าตวัน้ีได้รับอปุถมัภ์อปัุฏฐากในฐานะของพ่อ บรรดา 
ลูกทั้งหลายนั้น สมบัติเงินทองเหล่านั้นจึงได้มาแล้ว ทีนี้จึงแปรสภาพออกมาแบ่งสัน 
ปันส่วนท�าบุญให้ทานอุทิศส่วนกุศลให้หมาด�าตัวน้ี เวลาแกตายแล้ว แกจะได้รับ 
ส่วนบุญส่วนกุศล น่ีแหละ อ�านาจแห่งความตระหน่ี อย่างน้อยท�าให้เกิดเป็นสัตว์ 
เป็นเปรตเป็นผี เป็นจิ้งจกจิ้งเหลนอะไรก็แล้ว มาเฝ้าอยู่ตามบ้านตามเรือนนั้นแหละ  
มากกว่าน้ันเราได้เพียงความตระหน่ียงัไม่แล้ว ยงัสร้างบาปสร้างกรรมอืน่อกี แล้วตกนรก 
โดยไม่มีความหมายอะไรเลย นี่ความตระหนี่จึงเป็นภัยแก่ตนอย่างนี้

 จึงขอพี่น้องทั้งหลายทราบไว้นี้เป็นตัวอย่างอันดี เพราะเราย่อมมีความตระหนี่ 
ด้วยกนั ตระหน่ีธรรมดายังไม่แล้ว ตระหน่ีหนักเข้าไปน้ัน อยากได้โลภมากๆ เข้า ไปสร้าง 
ความชัว่ช้าลามก ไปฉกไปลกั ไปปล้นสะดม ไปรีดไปไถคดโกงในแง่ต่างๆ ยิง่ล้วนแล้ว 
ตัง้แต่เป็นการสร้างบาปสร้างกรรม ผลสดุท้ายลงนรกได้โดยไม่ต้องสงสยั จึงขอให้พีน้่อง 
ทัง้หลายได้จ�าเอาไว้ เราเป็นลกูชาวพทุธอย่าฝ่าฝืนค�าสอนของพระพทุธเจ้า ซึง่เป็นศาสดา 
องค์แรกร้ือขนสตัว์โลกให้พ้นจากกองทกุข์น้ีพรรณนาไม่ได้เลย มีมากต่อมาก แต่เร่ือง 
ของกเิลสทีม่นัฝังจมอยูใ่นหวัใจของเรา คือ ความโลภ ความโกรธ ราคะ ตณัหา น้ีไม่ปรากฏ 
ว่ากเิลสตวัใดสร้างคุณงามความดใีห้เราได้ไปสวรรค์ นิพพาน พรหมโลก แม้ทีส่ดุอยู่ 
ในบ้านเดียวกัน ถ้ากิเลสตัวน้ีมันแผงฤทธิ์ ผัวกับเมียก็ต้องทะเลาะกันจนได้เพราะ 
มันได้ไม่พอ ราคะตัณหาส่งเสริมหรือหนุนหลังให้มีความโลภมาก โลภมากได้ตาม 
ธรรมดาไม่พอ ต้องได้แบบฉกแบบลกัแบบปล้นสะดม หรือรีดไถคดโกงประเภทต่างๆ  
แล้วอาศัยอ�านาจเข้าในหน้าที่การงานว่าไปคดโกงรีดไถโดยประเภทต่างๆ ตายแล้ว
จมลงในนรกได้ไม่สงสัย

 น่ีอ�านาจแห่งบาปแห่งกรรม อ�านาจแห่งกเิลสตวัส�าคญั มันหนุนได้นะ ให้พากนั  
ระมดัระวงั อย่าคุน้กบัมนัจนเกนิไป อย่าตายใจกบัความโลภ ความโกรธ ราคะ ตณัหา 
จนเกนิไป จะเสยีคนทัง้เป็นน้ีด้วย ตายไปแล้วกต็กนรกด้วย ท่านจึงสอนให้บงัคบับญัชา 
ให้อยู่ในระดบัทีพ่อดีพองาม มนุษย์เรากิเลสเหล่าน้ีต้องมด้ีวยกนั ไม่ว่าแต่สตัว์ มนุษย์ 
น้ีตวัส�าคัญมาก กเิลสเหล่าน้ีและมนุษย์น้ีฉลาดมากกว่าสตัว์ด้วย มเีคร่ืองมอืร้อยแปด 
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พนัประการทีจ่ะสงัหารท�าลายกนัได้ เพราะอ�านาจของกเิลสน้ีมนัรุนแรง เม่ือมันแสดง 
ฤทธิข์ึน้มาแล้วท�าลายกนัได้ คอื ราคะ ตณัหา ความก�าหนัดในหญงิในชายไม่มขีอบเขต  
ไม่มีฝั่งมีฝา นี้ก็สร้างฟืนสร้างไฟเผากันได้โดยไม่ต้องสงสัย มันไม่เคยท�าประโยชน์
ให้แก่ใครนะ กิเลสเหล่านี้

 จึงขอให้พีน้่องทัง้หลายได้พยายามรักษาไว้ อย่างน้อยผู้มีความพอดบิพอดอียูใ่น 
คูค่รองของตน ผัวเดยีวเมยีเดียวเท่าน้ันมคีวามสงบสขุเยน็ใจ สมบตัเิงินทองข้าวของ 
มีมากมีน้อย ไม่รั่วไหลแตกซึมไปหาหญิงกาฝากชายกาฝาก แล้วไม่ก่อฟืนก่อไฟเผา 
หัวอกคู่ครองกัน เช่น เมีย เป็นต้น เมื่อราคะตัณหาตัวนี้มันแก่กล้าสามารถ มันย่อม 
กนิไม่พอ ไม่มคี�าว่าอิม่ราคะตณัหา พีน้่องทัง้หลายโปรดทราบไว้ว่า มหาสมทุรทะเลหลวง 
กว้างขนาดไหน เขาวัดได้นะ ขอบเขตของมหาสมุทรกว้างเท่านั้น ลึกเท่านั้น โลกเขา 
วัดกันได้ แต่อ�านาจแห่งราคะตัณหานีไ้ม่มีใครสามารถวัดได้เลยเพราะความกว้างสุด
ขอบเขตจักรวาลขอบเขตของไตรภพ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ กามตัณหานี้ครอบ
หมดเลย ความลึกของมันก็ลึกสุดซึ่งไม่มีอะไรพอ ค�าว่าราคะตัณหาคือตัวหิวโหย  
ตัวทะเยอทะยานได้ไม่พอทั้งนั้นแหละ

 สมมตุว่ิาเรามเีมยีคนหน่ึง เมียคนน้ีอยู่มาหลายปีหลายเดอืนแล้วรู้สกึจืดชดื ไปหา
เมียคนใหม่มาจะมรีสมีชาตดิ ีลองไปแอบหาอหีนูมาสกัคนดซูนิะเป็นยงัไง มันจะมรีส 
ดีไหม เอาเข้ามาแข่งเมียของเราจะมีรสดีไหม เอ้า พิจารณากันสดๆ ร้อนๆ นี่แหละ  
เราเป็นลกูชาวพทุธ ถ้าว่าอหีนูคนน้ันมรีสมชีาตดิกีว่าแม่บ้านของเราแล้ว เอามาทดลองดู  
จะเป็นไฟแตกกระจัดกระจายไปในครอบครัวน้ันโดยไม่สงสยั ฝ่ายผู้หญงิกเ็หมอืนกนั 
ถ้าว่าชายคนน้ันมรีสมีชาตยิิง่กว่าสามีของตนแล้ว น�าชายคนน้ันเข้ามา เอ้า เอารสชาตมิา
แข่งกนัดซูใินครอบครัว มาแข่งสามคีนน้ี โลกแตกทนัท ีน้ันเรียกว่ารสทีเ่ป็นพษิสดุยอด  
คอืรสของกาฝากแห่งหญงิชายทีเ่ข้ามาแอบภายในคู่ครองของตน ถ้าม ี๒ คน เท่าน้ัน 
พอดิบพอดีตามธรรมที่ทรงสอนไว้เมื่อผ่านไปตะกี้นี้ว่า กาเมสุมิจฉาจาร ให้มีความ 
ปรารถนาน้อยทีส่ดุ คอืมผัีวเดยีวเมยีเดยีวน้ีเหมาะสมอย่างยิง่ ถกูต้องตามคลองธรรม 
ไม่ผิด ครองกนัด้วยความเป็นอยู่ผาสกุเยน็ใจตลอดไปน่ี ผัวเดยีวเมยีเดียว อปัปิจฉตา  
ให้มกัน้อย อย่าไปมกัมากในหญงิอืน่ชายใด ให้ยนิดใีนผัวในเมยีของตนเท่าน้ัน ทกุสิง่ 
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ทกุอย่างครบบริบรูณ์สมบรูณ์ไม่มีอะไรบกพร่อง ทัง้ฝ่ายผัวฝ่ายเมยีครบครันด้วยกัน  
อยูค่รองกันเป็นสขุไปตลอด ถ้าเอาหญงิอืน่ชายอืน่มาแข่งขนักนัแล้ว น่ันล่ะคอืเอาไฟ 
มาเผาบ้านเผาเรือนของเรา นอกจากน้ันบาปกรรมตัวน้ีเป็นบาปหนักเสียด้วยนะ 
กาเมสมุจิฉาจาร น้ีเป็นบาปหนักมากทีส่ดุ ท่านจึงสอนห้ามไม่ให้ไปยุง่ไปเกีย่วกบัใครเลย  
จะเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมทั้งปัจจุบัน เอาไฟเผาหัวอกกัน เวลาตายไปแล้ว 
บาปกรรมอันน้ีก็จะเผาลงแดนนรกโดยไม่ต้องสงสัย กี่กัปกี่กัลป์กว่าจะได้ฟื้นข้ึนมา 
เพราะอ�านาจแห่งความคกึความคะนอง เหน็ว่ารสชาตขิองหญงิอืน่ชายใดกต็ามดกีว่า
รสชาตขิองผัวของเมยีตวัเองแล้วเอามาทดลอง รสชาตน้ีิเลยกลายเป็นรสชาตนิรก เผา
ตลอดตั้งกัปตั้งกัลป์ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้เลย

 ขอให้พีน้่องทัง้หลายจดจ�าเอาไว้ น้ีคอืค�าสอนของพระพทุธเจ้า สมนามกบัว่าเรา 
เป็นชาวพทุธด้วยกัน ให้เชือ่ครู อย่าฝ่าฝืนครู อย่าเช่ือกเิลส ราคะ ตณัหา ตวัน้ีมนัจะ 
เผาคนทัง้เป็น เผาผัวเผาเมยีน้ันแหละทัง้เป็นก่อนอืน่นะ ให้ระมดัระวงัให้ด ีกาเมสมุจิฉาจาร  
มีความมักน้อย อย่ายุ่งเรื่องอันอื่นอันใด มี ๒ นั้นพอกันแล้ว และพึ่งเป็นพึ่งตาย 
สมบตัเิงินทองข้าวของมีมากน้อยไม่ร่ัวไหลแตกซมึไปไหนเลย ไหลเข้าสู ่ถ้าหากว่าเงิน  
กเ็ข้าสูถุ่งเดียวกนักระเป๋าเดียวกัน พึง่เป็นพึง่ตายกนัได้ มีมากมน้ีอยอบอุน่ทัง้น้ัน ไม่ร่ัว 
ไหลแตกซึม นี่คนมีศีลมีธรรม เรียกว่าแดนแห่งสวรรค์ของมนุษย์คือผู้มีศีลมีธรรม  
ครอบครัวผัวเมียอยู่ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งจิตปันใจให้ผู้อื่นผู้ใด 
นอกจากสามภีรรยาของตนเท่าน้ัน น่ีคอืสร้างวมิานขึน้ในแดนมนุษย์ของเรา ผัวเมยีจะม ี
ความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน หลังจากนั้นก็ลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาเห็นพ่อแม่
ประพฤตปิฏบิตัติวัเป็นคนดี มคีวามยิม้แย้มแจ่มใส รักกนั ลกูเต้าหลานเหลนกถ็อืพ่อ 
ถอืแม่เป็นคตติวัอย่างอนัดงีาม แล้วกจ็ะกลายเป็นคนดสีบืทอดกนัไปไม่มสีิน้สดุ เพราะ 
อ�านาจแห่งศีลธรรมครอบครองหัวใจตลอดไป

 ขอให้พีน้่องทัง้หลายตัง้ใจปฏบิตั ิเร่ืองของกเิลสมนัเป็นอย่างน้ี อย่าพากนันอนใจ
กับมันจนเกินไป ความโกรธ ราคะ ตัณหา ความโลภ ก็เหมือนกัน ความโลภนั้นคือ 
มหาภัย เราอย่าเข้าใจว่าความโลภน่ีจะท�าคนให้เป็นเศรษฐีกุฎุมพี ไปชั้นฟ้าสวรรค์
ทีไ่หนเลย ความโลภน้ีเมือ่มนัโลภแล้ว ความโลภอยากได้มากต้องดดีต้องดิน้ หาทางใด 
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ไม่ได้ หาทางผิดทางอะไรไม่สนใจ เอาให้ได้ๆ สุดท้ายก็จม เช่น อยากสร้างตึกราม 
บ้านช่อง อยากเป็นเศรษฐีกุฎุมพี แข่งดีแข่งเด่นกัน แข่งมั่งแข่งมีกัน คนนั้นก็สร้าง  
คนน้ีกส็ร้าง เขากส็ร้าง เรากส็ร้าง เขาจะเป็นเศรษฐ ีเรากจ็ะเป็นมหาเศรษฐ ีคร้ันสร้าง 
ลงไปแล้วแทนที่จะซื้อได้ขายได้ กลับเปล่าไปเลย เอ้า สร้างหอโรงแรมยืดยาวไปจน 
กระทั่งกิโลๆ สร้างแล้วปิดตายไว้ นี่คือความโลภมันท�าลายเจ้าของ มันไม่ได้พาเป็น 
เศรษฐดีงัความคิดไว้นะ สร้างแล้วไม่มใีครมาซือ้ ไม่มีใครมาเช่า เงินทองข้าวของทีซ่ือ้น้ัน 
หมดไปจ�านวนเท่าไร นอกจากนั้นยังไปกู้ยืมธนาคารเขาอีก แล้วก็ดอกเบี้ย เบี้ยก็กิน 
มาเร่ือย สดุท้ายกลายเป็นดอกบี ้บีเ้อาเร่ือย เจ้าของจม ตกึรามบ้านช่องกไ็ม่มใีครมาซือ้  
ไม่มีใครมาเช่า ความจมเพราะความโลภมากคอืเจ้าของเอง ให้พากนัจ�าเอาไว้ อย่าโลภ 
มากจนเกินไป แล้วเวลานี้บ้านเมืองของเราก�าลังคับขัน เราก็อยู่ในแดนพุทธศาสนา
ซึ่งควรจะน�าค�าสอนพระพุทธเจ้ามาปรับเนื้อปรับตัวด้วยดี นี่เป็นของส�าคัญ จึงขอให้ 
การปรับเน้ือปรับตวั การอยู่ เราอยู่ทีไ่หนอยูไ่ด้ทัง้น้ันแหละ เป็นอะไร นกเขามรีวงมรัีง  
บ้านของเราก็สร้างเป็นที่อยู่ที่อาศัยพอเหมาะพอดี อย่าสร้างแบบท�าเจ้าของให้ล่มจม
ดังที่ว่านี้ก็แล้วกัน

 นี่แหละ ความเป็นอยู่ก็ให้เป็นอยู่พอเหมาะพอดี การกินก็กินให้พอเหมาะพอดี 
อย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม กินไม่หยุดไม่ถอย เอ้า กินด้วยอ�านาจของกิเลสตัณหา 
กนิด้วยอ�านาจแห่งชงิดีชงิเด่น อยากได้ชือ่ได้เสยีงต่างๆ กนิไม่หยดุไม่ถอย โต๊ะหน่ึงๆ  
เลีย้งกันโต๊ะละร้อยกค่็อยยงัชัว่ โต๊ะละพนัยังไม่ถงึใจ ฟาดโต๊ะละหมืน่โต๊ะละแสน ฟาด
โต๊ะละเป็นล้านๆ ไป นี่คือการสังหารชาติไทยของเรา คนนั้นเห็นคนนี้ท�า คนนั้นก็ท�า 
คนน้ีกท็�า ต่างคนก็ต่างสรุุ่ยสรุ่าย ฟุ้งเฟ้อเห่อเหมิ ชงิดีชงิเด่นอวดดบิอวดดกีนั สดุท้าย 
กมี็แต่พวกเราน้ีแหละจะเป็นคนจนในชาตไิทยของเรา ไม่ได้เป็นเพราะอ�านาจแห่งความ 
ชงิดชีงิเด่นมนัจะเป็นมงคลนะ ความชงิดชีงิเด่นน้ัน ชงิกนัลงหาความล่มจม ให้พากนั 
ระมัดระวัง นี้ล่ะอันส�าคัญ

 ความประหยดัมธัยสัถ์ การอยูก่ารกนิให้พอเหมาะพอด ีการใช้สอยกเ็หมือนกนั  
อย่าสุรุ่ยสุร่ายจนเกินเหตุเกินผล ให้พอเหมาะพอดี บังคับตนเองให้อยู่ในความพอดี  
อย่าเลยเถิด อันน้ีก็แข่งดีแข่งเด่น เห็นเขามีก็อยากมี เห็นเขาได้ก็อยากได้ เอ้า  
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รถยนต์เขามีกี่คัน เขามี ๕ คัน เราอยากได้ ๑๐ คัน ดีกว่าเขา ๕ คัน แล้วสุดท้าย 
ก็จมๆ เหมือนกัน ขายไม่ออก แล้วเวลาไปซื้อ ซื้อเงินสดไม่ได้ ไม่มีเงินสดให้  
ฟาดเงินผ่อนเข้าไป ถงึเวลาไม่มเีงินผ่อนไปผ่อนให้เขา เขากม็ายดึรถ ยดึแล้วเขากเ็อา
ไปขายเกลือ่น ตลอดสองฟากถนนมแีต่ขายรถๆ เพราะมนัขายไม่ออก เจ้าของหาเงิน
ไปหนุนเขาไม่พอ เขากม็ายดึรถกลบัไปแล้วไปขายเกลือ่นน้ัน เป็นยงัไง น้ีล่ะการชงิดี 
ชิงเด่น มันเป็นยังไงพิจารณาซิ นี่คือความไม่รู้จักประมาณ ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็น
อย่างน้ีนะ ให้ดูการใช้สอยมนัจ�าเป็นขนาดไหน ให้จ�าเป็นขนาดน้ันอย่าให้เลยเถดิ เช่น 
ไฟในบ้านของเรากเ็หมอืนกนั ไฟใช้กีด่วงในวนัหน่ึงๆ ใช้กีด่วงเป็นความจ�าเป็นขนาดไหน  
ก็ให้ใช้จ�าเพาะน้ัน อนัไหนไม่จ�าเป็นกปิ็ดไว้ อย่าเปิดจ้าไปหมด น่ีกเ็ป็นความเสยีหาย 
เพราะความฟุ้งเฟ้อของเรา 

 นอกจากน้ันยังมีความส�าคัญทีล่กึลบัอยู่ภายในนิสยัของคนไทยเรา คือการเตร่ๆ  
เร่ร่อน ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ เทีย่วเมอืงน้ันเทีย่วเมอืงน้ีโดยไม่รู้เน้ือรู้ตวันะ ชอบเพลดิชอบเพลนิ  
ไม่มีหลักมีเกณฑ์ เป็นฝั่งเป็นฝา เป็นเนื้อเป็นหนังของตนเองเลย แล้วเวลาไปเที่ยวนี้  
กอบโกยเอาเงินของเราซึ่งเป็นเงินของชาติไทยน้ีไปประมาณเท่าไรๆ เอาไปถลุงอยู ่
เมอืงนอกเมืองนา เมอืงไหนมันกเ็มอืงคนเหมือนกนั บ้านคนเหมือนกนั ถนนหนทาง 
ของคนเหมือนกนั มันแตกต่างกนัอะไร จึงต้องดดีต้องดิน้เอานักหนา ไปแต่ละคร้ังๆ  
แต่ละบุคคลๆ น้ีเอาเงินไปถลุงไปจมลงในทะเลหลวงเมืองนอกน้ันมากขนาดไหน 
พิจารณาให้ดีนะตอนนี้ พี่น้องทั้งหลายนะ ชาติไทยของเราจะได้ฟื้นเนื้อฟื้นตัวขึ้นมา 
ถ้าคนไทยรู้จักประหยัดมธัยสัถ์ การท่องเทีย่วเทีย่วทีไ่หนมนักพ็อไป เมืองไทยของเรา 
มนัแคบทีไ่หน กว้างขวางขนาดไหน เมืองไทยไปทีไ่หนกพ็อไปได้ ไม่สิน้เปลอืงทรัพย์สนิ 
เงินทอง หากว่าจะซื้อจะขายที่ไหนก็มีแต่คนไทยด้วยกัน เงินหลุดจากกระเป๋าเราไป 
กไ็ปสูก่ระเป๋าของคนไทยด้วยกัน หนุนกนัไปเป็นล�าดบัล�าดา ดีกว่าทีเ่ราจะน�าเงินของ 
เมืองไทยน่ีซึ่งเป็นหัวตับหัวปอดเราออกไปเทลงที่เมืองนอก เหลือมาแต่ตัวเปล่าๆ  
กระเป๋าแฟบๆ ยงัฟุง้เฟ้อเห่อเหมิมาอวดเพือ่นอวดฝูง ไปเทีย่วเมอืงน้ันเมอืงน้ี เมอืงไหน 
กเ็มอืงผู้เมอืงคน ตกึรามบ้านช่องเกดิขึน้มาจากอฐิจากปนูจากหนิจากทรายทัง้น้ันแหละ  
ไม่ได้แปลกกันนะ ถ้าเราไม่เป็นบ้าเสียอย่างเดียวเท่านั้น
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 ขอให้ประหยดัเร่ืองน้ีนะ ลมืตวัจริงๆ ชาตไิทยของเราตรงน้ีแหละ ใครม่ังมเีท่าไรๆ  
มันไม่ได้คิดถึงความจนนะ ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ความดีดความดิ้น ความคึกความ 
คะนอง มนัจะพาคนให้จมจนได้น้ันแหละ ให้พากนัคิดให้ด ีอย่าฟุง้เฟ้อเห่อเหมิเกนิไป  
เที่ยวเมืองไหนเมืองไทยไม่อดอยาก เอ้า ไปเที่ยวกันซิ เงินนี้ส�าหรับชาติไทยของเรา  
จะเป็นเคร่ืองหนุนให้เป็นเน้ือหนังอนัส�าคัญขึน้มาในชาตไิทยของเรา ดีกว่าทีจ่ะไปถลงุ 
เมืองนอกเมืองนา สมบัติต่างๆ ของเมืองนอกก็เหมือนกัน ถ้าไม่จ�าเป็นเราอย่าซื้อ  
หากไม่มีความจ�าเป็น ทั้งเขาทั้งเราซื้อขายกันได้ แต่ไม่จ�าเป็นท�าด้วยความฟุ้งเฟ้อ  
ด้วยนิสยัสรุุ่ยสรุ่าย อย่างน้ีใช้ไม่ได้เลย อนัน้ีล่ะ หลวงตาขอบณิฑบาตกบัพีน้่องชาวไทย 
เราซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกัน ขอให้ประหยัดมัธยัสถ์ ให้รู้เน้ือรู้ตัวในสิ่งน้ี มันอดไป 
ที่ไหนไม่ได้เหรอ

 เอ้า ไป เราจะเปิดโอกาสให้เทีย่วฉากไปเมอืงอดุร ผ่านหน้าวดัหลวงตาบวัไป แล้ว 
ออกไปทางไหนกอ็อกไปได้ เทีย่วมนัแหลกแถวน้ันนะ เทีย่วน้ีไม่เสยีเงินด้วยนะ ไปเมืองนอก 
เมอืงนาน้ีเสยีมากต่อมาก สร้างนิสยัไม่ดีด้วยนะ ลกูหลานเกดิขึน้มากเ็หน็พ่อแม่พาไป 
เทีย่วเมืองนอก ลกูหลานก็อยากไป พ่อแม่เอาเงินไปเทลงทะเลหลวงเมืองนอก ลกูเต้า 
หลานเหลนมเีท่าไรกอ็ยากไปเทๆ สดุท้ายไม่มีเงิน กก็ูย้มืไปเท กยิ็ง่จมๆ ลงไปเป็นล�าดบั 
ล�าดา น้ีคอืขาดหลกัของพทุธศาสนา ท่านเรียกว่า มตตฺญญฺตุา สทธฺา สาธ ุความรู้จัก 
ประมาณพอเหมาะพอด ีความประหยดัมัธยัสถ์ ไม่ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ น้ันแหละคือธรรม  
เคร่ืองครองชพีของคนผู้มีศาสนาประจ�าตน น่ีกเ็รามพีทุธศาสนาประจ�าชาตไิทยของเรา  
ก็ควรจะน�ามาเป็นเคร่ืองวัดเคร่ืองตวงเคร่ืองบีบบังคับกิเลสตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมให้มัน
อ่อนลงบ้าง อย่าส่งเสริมมันจนเกินไป เมืองไทยเรามันจะล่มจมได้นะไม่ต้องสงสัย  
ถ้าต่างคนต่างดีดต่างดิ้นแหวกแนวหากฎเกณฑ์ไม่ได้ด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมน้ี  
เมืองไทยจะจมได้นะ มีกี่เมืองจมได้ มีกี่ประเทศจมได้ ถ้าปฏิบัติแบบที่เราว่าอยู่นี้นะ

 ถ้าต่างคนต่างรู้เน้ือรู้ตวัแล้วประหยดัมัธยสัถ์ ทกุสิง่ทกุอย่างจะดีขึน้เป็นล�าดับล�าดา  
การประหยดัแต่ละวนัๆ คณุค่าของการประหยดัในคนจ�านวน ๖๒ ล้านคนน้ี ทุม่รายจ่าย 
ไปเท่าไร การสุรุ่ยสุร่ายแต่ละคน คน ๖๒ ล้านคนนี้ รายจ่ายหมดไปเท่าไร นี้ล่ะการ
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ท�าลาย ชาติไทยของเราไม่จ�าเป็นจะต้องไปเอาปืนผาหน้าไม้ไปท�าลาย ไอ้เรื่องความ 
สรุุ่ยสรุ่ายมนัตวัลกึลบั สงครามกินกระเป๋าเรา กนิกระทัง่ถงึชาตบ้ิานเมืองให้ล่มจมไปได้  
เพราะความไม่รู้จักประมาณ ต่างคนต่างสร้างความไม่รู้จักประมาณ กต่็างคนต่างสร้าง
ฟืนไฟเผาบ้านเมืองของเรานั้นแหละ

 ขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณา ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ฝืนเถอะนะ การฝืนเรื่อง
ความไม่ดีเพื่อความดี เพราะกิเลสมันต้องได้ต่อสู้กับมัน มันอยากฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม  
เราไม่ให้ไป นี่คือธรรม มันจะอยากไปเราไม่ให้ไป ครั้งหนึ่งสองครั้งมันก็ยอมจ�านน
เราได้ เพราะธรรมเรามีก�าลังต่อสู้กับมันได้ ถ้าคล้อยตามมัน มันยิ่งมีก�าลังมากขึ้น 
นี่แหละ แล้วเสียคนได้นะ 

 วันน้ีได้พดูถงึเร่ืองความประหยดัมธัยสัถ์เพือ่รักษาชาตไิทยของเรา สมช่ือสมนาม
กบัว่าเราทัง้หลายเป็นลกูชาวพทุธ เป็นลกูคนรู้จักประมาณ ลกูศษิย์ตถาคต แล้ววนัน้ีเรา
กไ็ด้มาบ�าเพญ็มหากุศลต่อชาตไิทยของเรา เรียกว่าหนุนชาต ิน่ีหนุนชาตไิทยของเราให้
มคีวามแน่นหนาม่ันคงมากยิง่ขึน้ แล้วกลบัไปบ้านไปเรือนกใ็ห้มคีวามประหยดัมัธยสัถ์
อย่าฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ เร่ืองผู้หญงิผู้ชายน้ีกด็งัอธบิายให้ฟังแล้ว ราคะตณัหาให้ระงับดบัมนั  
ไม่มอีะไรเป็นคุณแหละ มแีต่เป็นโทษเป็นกรรม เฉพาะอย่างยิง่ครอบครัวผัวเมยี อย่ายุง่ 
กับชายอื่นหญิงใดเป็นอันขาด นี้เหมาะแล้วกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ 

 วันน้ีได้เทศนาว่าการให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังในเร่ืองการประหยัดมัธยัสถ์ 
เราก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาและธาตุขันธ์ จึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้อง
ทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
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