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น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์
การเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และการดับไปนัน้ เป็นเรือ่ งธรรมดาๆ แห่งสังขารทัง้ ปวง ไม่วา่ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่
เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่ทว่าการดับลงแห่ง
สังขารของพระสาวกผู้รู้ยิ่งเห็นจริงนั้น หาใช่เป็นความธรรมดาไม่ ด้วยเหตุว่า ดวงประทีปธรรมอันวิสุทธิ์
ที่คอยส่องแสงน�ำทางให้แก่เหล่าดวงใจของพุทธบริษัทได้ดับมอดลงไปอีกดวงแล้ว จะเหลือสักอีกกี่ดวง
ที่ยังคงให้แสงสว่างส่องใจพวกเรา คิดแล้วน่าใจหาย ความมืดมิดเริ่มมีก�ำลัง
หลวงปู่ลี กุสลธโร องค์ท่านคือดวงประทีปธรรมดวงใหญ่ที่คอยส่องทางส่องใจน�ำพาพุทธบริษัท
ให้รู้จักถูกผิดดีชั่ว นี้ปฏิปทา นั่นไม่ใช่ นี้ค�ำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ นั่นไม่ใช่ เป็นการรับไม้ธรรมต่อ
จากมือองค์พอ่ แม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวโดยตรง สืบสัมมาปฏิบตั ใิ นยุคปัจจุบนั ก่อประโยชน์แก่วงศ์
พระกรรมฐานอย่างกว้างใหญ่ บัดนี้ประทีปธรรมวิสุทธิ์ดวงใหญ่นั้นได้ดับลงอย่างสนิทแล้ว เหลือเพียง
ปฏิปทาธรรมที่ทิ้งไว้เป็นร่องรอยให้พวกเราได้ก้าวเดินตาม
คณะศิษยานุศษิ ย์ขอกราบน้อมถวายดวงใจเป็นอามิส เพือ่ บูชาซึง่ วิสทุ ธิธรรมองค์หลวงปูล่ ี กุสลธโร
ตราบนิจนิรันดร์
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ชีวประวัติ
เศรษฐีธรรม ผู้ก้าวตามธรรมเดินตามครู
ท่านมีนามว่า หลวงปู่ลี กุสลธโร

มีอัธยาศัยเยือกเย็น ส�ำรวมในธรรม บอกแต่สาระ
ยินดีในรสวิเวก ไม่ติดถิ่นและตระกูล
รักเคารพเทิดธรรมบูชาครูไว้เหนือเกล้า
เพื่อรักษาไว้ซึ่งปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน
ก่อประโยชน์แก่พระศาสนาและพุทธบริษัทสืบไป
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ชาติ
ก�ำเนิด

เกิดเดือนสิบเพ็ง
ปี พ.ศ. ๒๔๖๕
เป็นปีจอบ้อ
โยมแม่เว่าสู่ฟัง
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ห

ลวงปู่ลี กุสลธโร มีนามเดิม
ว่า ลี ทองค�ำ ภายหลังได้
เปลี่ยนมาใช้นามสกุล ชาลีเชียงพิณ
ตามบิดาบุญธรรม ท่านถือก�ำเนิดเมือ่
รุ่งอรุณของวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๐
ปีจอ เป็นประเพณีวันบุญข้าวสาก
ของชาวอีสาน (บุญฉลากภัต) ตรงกับ
วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕
ณ บ้านเก่า ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย

“เกิดเดือนสิบเพ็ง ปี พ.ศ. ๒๔๖๕
เป็นปีจอบ้อ โยมแม่เว่าสูฟ่ งั ” ท่านว่า
บิดาชือ่ นายอูด ทองค�ำ (๒๔๒๘๒๕๑๘) เป็นคนเชือ้ สายญวน มีอาชีพ
เป็นช่างทอง มารดาชื่อ นางโพธิ์
เป็นคนอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
มีบุตรด้วยกันจ�ำนวน ๓ คน
ได้แก่
๑. นางวันดี เพ็งลี (ถึงแก่กรรม)
๒. หลวงปู่มี ปมุตโต
(๒๔๖๓-๒๕๕๑)
๓. หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ต่อมาบิดามารดาได้หย่าร้างกัน เนื่องจากบิดาเป็นนักเลง
สุรา ต่างก็ได้แต่งงานมีครอบครัวใหม่ดว้ ยกันทัง้ สองฝ่าย นายอูด
ผูเ้ ป็นบิดาได้แต่งงานใหม่กบั นางหม่อน ทองค�ำ พากันท�ำมาหากิน
ตั้งถิ่นฐานที่บ้านวัดทุ่งธงชัย อ�ำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ส่วนนางโพธิ์ผู้เป็นมารดา ได้พาลูกๆ ย้ายถิ่นฐานมาประกอบ
อาชี พ อาศั ย ที่ ห มู ่ บ ้ า นหนองบั ว บาน ต� ำ บลหนองบั ว บาน
อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ และได้
แต่งงานใหม่กบั นายบุน่ ชาลีเชียงพิณ โดยมีบตุ รธิดากับสามีใหม่
จ�ำนวน ๖ คน ดังนี้
๑. นายบัวค�ำ ชาลีเชียงพิณ
๒. นางบัวฮอง ชาลีเชียงพิณ
๓. ไม่ทราบชื่อ (ทารกเพศหญิง เสียชีวิตหลังคลอด)
๔. นายอินทร์กอง ชาลีเชียงพิณ
๕. นางสาวบัวทอง ชาลีเชียงพิณ
๖. นางบุญก่อง ชาลีเชียงพิณ (ภายหลังได้ใช้นามสกุล
ศรีบุญเรือง ของสามี)
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นายอูด ทองค�ำ บิดา

นางโพธิ์ ชาลีเชียงพิณ มารดา

นายบุ่น ชาลีเชียงพิณ บิดาบุญธรรม

หลวงปู่มี (เกล้า) ปมุตโต พี่ชาย
หลวงปู่ลี กุสลธโร 5

หนองบัวบาน
บัวบานด้วยแสง
แห่งธรรม

ชาวหนองบัวบาน
รูปใดที่เป็นลูกศิษย์ของ

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
ท่านผู้นั้นก็เป็นลูกศิษย์

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
เพราะท่านทั้งสอง
เกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุนี้
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ราว

ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ จังหวัดเลยเกิดความแห้งแล้ง
แผ่ไปทัว่ เกือบทัง้ จังหวัด ติดต่อกันเป็นเวลานาน
๗ ปี ประชาชนผู้คนได้รับความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก เป็นเหตุให้มปี ระชาชนกลุม่ หนึง่ น�ำโดย ๔ สกุลใหญ่ คือ สกุล
เวชบรรพต สกุลมีจนิ ดา สกุลยอดคีรี และสกุลศรีบญ
ุ เรือง ได้ชกั ชวนกัน
อพยพมาจากบ้านโคกมน บ้านผาน้อย อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เดินทาง
มุง่ หน้ามาทางจังหวัดอุดรธานี เพือ่ แสวงหาทีท่ ำ� กินแห่งใหม่ ก่อนจะถึงเมือง
อุดรนัน้ ได้พบหนองน�ำ้ ธรรมชาติทมี่ คี วามอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึง่ และ
มีดอกบัวที่สวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติในหนองน�้ำนั้นเป็นจ�ำนวนมาก
เป็นทีพ่ อใจของทุกๆ คน จึงได้ปรึกษากันว่า บริเวณท้องถิน่ แถบนีม้ คี วาม
เหมาะสมส�ำหรับการประกอบอาชีพท�ำมาหากิน ที่ดินก็สมบูรณ์ ทั้งมีน�้ำ
ไว้ให้ได้ใช้สอยไม่แห้งแล้งเหมือนทีเ่ ดิม พวกเราควรจับจองทีด่ นิ และอาศัย
อยูก่ นิ กันตรงบริเวณแถบนี้ เหตุนจี้ งึ อาศัยสภาพภูมปิ ระเทศเป็นชือ่ หมูบ่ า้ น
แห่งใหม่ว่า หมู่บ้านหนองบัวบาน จากนั้นก็ได้มีผู้คนทยอยอพยพตามมา
จับจองทีด่ นิ เพือ่ ประกอบอาชีพท�ำมาหากินมากขึน้ ตามล�ำดับจนกลายเป็น
หมู่บ้านใหญ่ขึ้นมา

แต่เดิมนัน้ บริเวณท้องถิน่ นี้ มีพระกรรมฐานทีม่ คี ณ
ุ ธรรมสูงรูปส�ำคัญ
ได้เทีย่ วบ�ำเพ็ญภาวนาเผยแผ่ศาสนา เป็นทีพ่ งึ่ ทีอ่ บอุน่ ใจแก่พนี่ อ้ งประชาชน
ญาติโยม ชือ่ ของท่าน คือ พระอาจารย์บญ
ุ ปัญญาวุโธ (๒๔๒๙-๒๔๗๓)
ท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระกรรมฐานทีม่ อี ายุพรรษาอ่อนกว่า
หลวงปูใ่ หญ่มนั่ ภูรทิ ตั โต ไม่กพี่ รรษา ชาวบ้านจึงมีความเคารพเลือ่ มใสใน
ศาสนา และรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของพระกรรมฐานเป็นอย่างดี
ส�ำนักกรรมฐานที่เกิดขึ้นในยุคของท่าน เช่น วัดป่าช้าบ้านหนองบัวบาน
(หรือวัดป่าขันธเสมาราม) วัดป่าบุญญานุสิทธิ์ วัดป่าหนองวัวซอ (วัดป่า
บุญญานุสรณ์) เป็นต้น ท่านพระอาจารย์บุญรูปนี้ยังเป็นอาจารย์ของ
หลวงปูบ่ ญ
ุ มา ฐิตเปโม และ หลวงปูห่ ลุย จันทสาโร และเคยให้การอบรม
ภาวนาแก่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม และหลวงปู่ขาว อนาลโย ในสมัยที่ท่าน
ทั้งสองยังมีอายุพรรษาต้นๆ
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และอีกประการหนึง่ คือด้วยความทีห่ มูบ่ า้ นหนองบัวบานแห่งนีต้ งั้ อยูบ่ นเส้นทางเชือ่ มระหว่างจังหวัด
สกลนครและจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดเลย ซึง่ เป็นจังหวัดทีม่ ปี า่ มีเขามาก เหมาะต่อการแสวงหาวิเวก
ภาวนา พระกรรมฐานสมัยก่อนจึงมักจะไปมาผ่านเส้นทางนี้เสมอ หมู่บ้านหนองบัวบานจึงเปรียบเสมือน
ศูนย์กลางของพระธุดงคกรรมฐานในสมัยนั้น
แต่ก่อนนั้นเขตอ�ำเภอหนองวัวซอมีหมู่บ้านไม่มากนัก หลวงปู่ใหญ่มั่นก็เคยมาพักภาวนาอยู่ใน
แถบนีเ้ ช่นกัน เช่น คราวทีก่ ลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ตามค�ำอาราธนานิมนต์ของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์
เพือ่ มาจ�ำพรรษาทีว่ ดั ป่าโนนนิเวศน์ จังหวัดอุดรธานี พอถึงฤดูแล้ง ท่านจะออกมาพักภาวนาทีบ่ า้ นหมากหญ้า
(อ�ำเภอหนองวัวซอ) บ้านหนองน�้ำเค็ม (วัดป่าโพธิ์ชัย อ�ำเภอเมือง) เป็นต้น
หลวงตาพระมหาบัวได้เมตตาเล่าถึงสภาพในสมัยก่อนของท้องถิ่นแถบนั้นว่า

“แถวนั้นไม่มีบ้านผู้บ้านคนนะ หนองวัวซอที่มีเป็นบ้านทุกวันนี้ก็ย้ายมาจาก
อุบลฯ มาอยูน่ ี่ หนองบัวบานก็มาจากทางจังหวัดเลย ย้ายมาเมือ่ เร็วๆ นีน้ ะ ทีเ่ ขา
เรียกหนองวัวซอๆ ไม่ใช่อะไรนะ เป็นวัวป่าไม่ใช่วัวบ้าน มันมารอกันอยู่ จะลง
กินน�้ำในหนองนั่นน่ะ แต่ทางนี้เขาเรียกมันซอๆ ก็คือจ่อรออยู่อย่างนั้นเพื่อจะลง
มันมากต่อมาก เป็นวัวป่าทั้งนั้น ไม่ใช่วัวบ้าน ที่ว่าหนองวัวซอๆ แต่ก่อนเป็น
ป่าวัว วัวแดงเต็มไปหมดนัน้ เพราะไม่มบี า้ นผูบ้ า้ นคนเลย แถวนัน้ จะมีบา้ นทีไ่ หน ไม่มี
หนองแวงฮีกไ็ ม่มี บ้านหมากหญ้าดูวา่ ย้ายไปอยูก่ อ่ นเขาก็มเี ท่านัน้ มีบา้ นหมากหญ้า
แล้วก็บ้านหนองขุ่น นอกนั้นไม่เห็นมีบ้านอะไร หนองแซงอะไรเหล่านี้ไม่มี
บ้านคนไม่มี หนองบัวบานก็ไม่มี หนองวัวซอก็ไม่มี พวกนี้ย้ายมาจากอุบลฯ
บ้านโนนทัน เหล่านีย้ า้ ยมาจากอุบลฯ แต่กอ่ นเป็นดงเป็นป่าทัง้ นัน้ สัตว์ชมุ เดีย๋ วนี้
มีแต่ป่าคน”
ดังทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า ชาวบ้านโคกมน บ้านผาน้อย อ�ำเภอวังสะพุง กับชาวบ้านหนองบัวบาน นัน้
เป็นญาติโดยทางสายเลือดกัน ข้อนี้เอง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งเป็นชาวโคกมน ครั้นออกบวชแล้ว
ก็มักจะแวะพักภาวนาเพื่อโปรดญาติของท่านอยู่เสมอๆ เมื่อมีโอกาสอ�ำนวย และในบางปีก็ได้จ�ำพรรษา
ที่วัดป่าช้าบ้านหนองบัวบาน ศึกษาอยู่กับท่านพระอาจารย์บุญ เพื่อโปรดโยมมารดาที่ได้ออกบวชเป็นชี
8
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ณ วัดแห่งนี้ด้วย ในปีนั้นมีครูบาอาจารย์หลายรูปร่วม
จ�ำพรรษาอยูด่ ว้ ยกัน เช่น หลวงปูช่ อบ ฐานสโม หลวงปูห่ ลุย
จันทสาโร หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นต้น ท�ำให้ผู้คนหันมา
สนใจในเรื่องการภาวนามากขึ้น หากจะพูดว่าชาวบ้าน
หนองบั ว บานนั้ น มี นิ สั ย การภาวนามา ก็ เ นื่ อ งจากว่ า
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นผู้วางรากฐานไว้ก็ไม่น่าจะผิด
หลวงปู่ลีเล่าว่า “หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ขาว มาก่อน
จากหั่นมากะหลวงปู่อุ่น (ธัมมธโร) หลวงปู่ถิร (ฐิตธัมโม)
ค่อยมาเป็นอาจารย์เดือน”

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ส�ำหรับหลวงปูม่ ี ปมุตโต และ หลวงปูล่ ี กุสลธโร นัน้
โยมมารดาของท่านได้พาอพยพมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน
หนองบัวบานในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลังการก่อตัง้ หมูบ่ า้ นราว
๕ ปี ตั้งแต่คราวท่านทั้งสองยังเป็นเด็ก อายุของหลวงปู่มี
ได้ ๕ ขวบ ส่วนหลวงปูล่ ไี ด้ ๒ขวบ จะเรียกว่าทัง้ สองเป็น
คนบ้านหนองบัวบานก็ได้
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม
พันธุโล) ก็ได้มีบัญชาให้หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ มาสร้างวัด
เพื่ อ โปรดชาวบ้ า นหนองบั ว บานขึ้ น อี ก แห่ ง ชื่ อ ว่ า
วัดป่านิโครธาราม นับเป็นบุญของประชาชนกลุ่มนี้ที่ได้
ใกล้ชิดพระกรรมฐานมาตลอด ส่งผลให้เวลาต่อมาได้มี
ลู ก หลานชาวหนองบั ว บานมี ศ รั ท ธาออกบวชปฏิ บั ติ
ภาวนาสืบๆ กันมามิได้ขาด เป็นเหตุให้มีคนกล่าวกันว่า
ชาวหนองบัวบานรูปใดที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อน
ญาณสิริ ท่านผูน้ นั้ ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปูช่ อบ ฐานสโม เพราะ
ท่านทั้งสองเกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุนี้ ลูกหลานชาวบ้าน
หนองบัวบานที่ได้กลายมาเป็นครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณให้
เหล่าพุทธบริษัทได้กราบไหว้เป็นที่ชื่นตาชื่นใจ เช่น
หลวงปู่ลี กุสลธโร 9

		 หลวงพ่อบัวค�ำ มหาวีโร วัดป่าสัมมานุสรณ์ จังหวัดเลย
		 หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง จังหวัดอุดรธานี
		 หลวงพ่อค�ำผอง กุสลธโร วัดป่าผาแด่น จังหวัดเชียงใหม่
		 หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
		 หลวงปู่บัวทอง กันตปทุโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จังหวัดเลย
		 หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�้ำสหาย จังหวัดอุดรธานี
		 หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ วัดป่าเวฬุวนาราม จังหวัดเลย
		 หลวงพ่อบุญรอด อธิปุญโญ วัดถ�้ำไทรทอง จังหวัดกาฬสินธุ์
		 หลวงปู่มี (เกล้า) ปมุตโต วัดถ�้ำเกีย จังหวัดอุดรธานี
		 หลวงปู่กองมี (ริน) ปิยสีโล วัดป่าสัมมานุสรณ์ จังหวัดเลย
		 หลวงพ่อช�ำนาญ ชุติปัญโญ วัดป่าศิริรุ่งเรือง จังหวัดเลย เป็นต้น
นับว่าเหล่าดอกบัว (ครูบาอาจารย์) แห่งหมู่บ้านหนองบัวบาน ได้ผลิดอก
บานสะพรัง่ อย่างงดงามยิง่ ด้วยแสงแห่งพระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยแท้ นับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บนโลกนี้โดยยาก
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หลวงปู่ลี กุสลธโร 11

ชีวิต
ฆราวาส

แต่งงานแล้ว
โอ๊ย มันทุกข์หลาย
ใจมันกะเลย

มีแต่คิดอยากสิหนี
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี
ที่โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวบาน ท่านเป็นคนความจ�ำดี ขยัน
หมั่นเพียร ผลการเรียนสามารถสอบได้ตามเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นที่
หนักอกหนักใจของครูบาอาจารย์ผู้สอน อุปนิสัยส่วนตัวเป็น
คนซือ่ สัตย์ พูดน้อย ไม่ชอบเอิกเกริกเฮฮา เป็นคนมีจติ ใจเมตตา
โอบอ้อมอารี ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใด
เนื่องจากมารดาของท่านร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่วย
อยู่บ่อยๆ เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ท่านจึงสนใจศึกษายา
สมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ รักษามารดาและคนอืน่ ๆ ในเวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ย
โดยศึกษาตัวยาและจดจ�ำต�ำรับยาจากพระ ครูบาอาจารย์ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ในหมูบ่ า้ น เวลาเข้าป่าก็มกั จะเข้าไปหาสมุนไพรน�ำมาเก็บไว้สำ� หรับ
ปรุงเป็นยาเสมอ
อายุได้ ๒๕ ปี หลวงปูล่ ไี ด้แต่งงานกับนางสาวชาตรี ยอดคีรี
ซึ่งมีอายุอ่อนกว่าท่าน ๕ ปี โดยผู้ใหญ่เป็นฝ่ายจัดการให้ทั้งหมด
ไม่ได้เป็นความประสงค์ของท่านแต่ประการใด ตัวท่านเองก็ขัด
ความประสงค์ของผูใ้ หญ่ไม่ได้ จึงต้องยอมตกลงตามนัน้ ท่านอาศัย
อยู่กินฉันสามีภรรยากับฝ่ายหญิง มีบุตร ๑ คน เป็นเพศชาย
แต่เสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นานนัก
หลวงปูเ่ ล่าว่า “ผูเ้ ฒ่าหาให้เด๊ะ เมีย เจ้าของว่าสิบเ่ อา บ่แต่ง
ก�ำลังเฮ็ดนาอยู่ เดือน ๗ แล้ว เจ้าของบ่ได้เกีย่ วอิหยัง แต่งงานแล้ว
โอ๊ย มันทุกข์หลาย มันเกิดโรค มันเป็นโรคไปเอาครอบครัวนัน่ น่ะ
บ่ซ�ำบายจักเทือ มันป่วย บ่แม่นเจ้าของ กะแม่นผู้อื่นเป็น ใจมัน
กะเลยมีแต่คดิ อยากสิหนี ฮ่วย ขัน่ บ่หนีออกบวช ตายแล้วป่านนี”้

หลวงปู่ลี กุสลธโร 13

กัลยาณมิตร

บัวค�ำ
เฮาคืออยากได้แท้

พระนิพพานเนี่ย
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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สมัย

เป็นฆราวาส หลวงปู่ลีมีเพื่อนสนิทมากอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่า
บัวค�ำ ทั้งสองคนมีที่นาอยู่ติดกัน ด้วยอัธยาศัยที่คล้ายกัน
หลายอย่าง เช่น ไม่คอ่ ยชอบคนหมูม่ าก เอาจริงเอาจังกับการงาน เป็นคน
ไม่ส�ำมะเลกเกเร และที่ส�ำคัญ ท่านทั้งสองต่างเป็นผู้มีความสนใจใน
พระพุทธศาสนาเหมือนกัน
บัวค�ำนัน้ มีอายุออ่ นกว่าสองปี เคยบวชเณรมาก่อน ๔ พรรษา จากนัน้
ก็สึกออกมาช่วยครอบครัวท�ำงานประกอบอาชีพ ต่อมาได้แต่งงานอยู่กิน
กับภรรยา มีธิดาอยู่ ๑ คน
วันหนึ่ง ท่านกับบัวค�ำผู้เป็นเพื่อนได้น�ำควายไปเลี้ยงกินหญ้าที่
ห้วยกุดคล้า วันนัน้ ทัง้ สองได้พดู คุยกันเกีย่ วกับเรือ่ งคุณธรรมในพระพุทธศาสนา ฝ่ายบัวค�ำซึ่งเคยผ่านการบวชเณรมาก่อนนั้น เป็นผู้พรรณนาถึง
คุณธรรมในพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆ ตัง้ แต่คณ
ุ ของศีล คุณของสมาธิ
คุณของปัญญา คุณของความวิมตุ ติหลุดพ้น และสุดท้ายคือคุณของพระ
นิพพาน เท่าที่ตนจะมีความสามารถพูดให้หลวงปู่ลีฟังได้ ฝ่ายหลวงปู่ลี
ซึง่ ขณะนัน้ ยังเป็นฆราวาส พอได้ยนิ ค�ำว่า “พระนิพพาน” เท่านัน้ เป็นเหตุ
ให้สะดุดใจอย่างแรง ท่านว่ามีความยินดีกับค�ำว่าพระนิพพานเป็นที่สุด
เมือ่ ได้ยนิ เข้าก็เกิดทัง้ ปีติ เกิดทัง้ ความยินดีอมิ่ เอม และเกิดความอยากจะ
ได้พระนิพพานเป็นก�ำลังจนบอกไม่ถกู ในตอนสุดท้ายของการสนทนากัน
ในวันนัน้ หลวงปูล่ ไี ด้กล่าวกับบัวค�ำเพือ่ นของท่านว่า “บัวค�ำ เฮาคืออยาก
ได้แท้ พระนิพพานเนี่ย”
พอดีในระยะนัน้ มีพระกรรมฐานลูกศิษย์ของหลวงปูใ่ หญ่มนั่ รูปหนึง่
ชือ่ ของท่านคือ พระอาจารย์เดือน ได้เดินทางมาพักภาวนาทีป่ า่ ช้าเผาศพ
บ้านหนองบัวบาน หลวงปูล่ แี ละเพือ่ นๆ มีนายบัวค�ำ นายบัวทอง และเพือ่ น
อีก ๖ คน รวมกันเป็น ๙ ชีวติ ได้ชกั ชวนกันไปฟังธรรมของพระอาจารย์เดือน
พร้อมกันนัน้ ก็ได้ปฏิบตั ภิ าวนาควบคูไ่ ปด้วย จนท�ำให้ทา่ นเกิดศรัทธาอยาก
ออกบวชภาวนาอย่างจริงจัง แต่กย็ งั ติดในปัญหาข้อทีว่ า่ ยังมีครอบครัวอยู่
เกรงว่าญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายจะไม่เห็นดีด้วย
หลวงปู่ลี กุสลธโร 15
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หลวงปู่เล่าว่า
“ใจมันมีแต่อยากสิหนี แต่สิเฮ็ดจังใด๋ หมู่พี่น้องสิบ่ผิดใจกัน เป็นพี่น้อง
(ญาติ) กันเด๊ะกับผูห้ ญิงนัน่ น่ะ แต่กกี้ ะเป็นเพือ่ นกันเป็นหมูก่ นั กับพีช่ ายเขาน่ะ
ชื่อว่า กองมี (หลวงปู่กองมี ปิยสีโล) มีแต่คิดว่า เฮ็ดจังใด๋ผู้เฒ่าสิบ่ผิดใจกัน
ตกลงใจว่า เข้าบวช ดี บ่ผิด
พอดีอาจารย์เดือนมา เพิน่ พักอยูป่ า่ ช้า เป็นวัดป่าช้าเผาผี หลวงปูช่ อบเพิน่
ไปเฮ็ดไว้ตั้งแต่ก่อน กะเลยพากันไปฟังเทศน์เพิ่น ไปกับหมู่ เพิ่นกะให้ภาวนา
พุทโธ เพิน่ กะสอนพุทโธ เอาพุทโธเด้อ ผูใ้ ด๋กะเอาพุทโธ ฮ่วย เดินจงกรมเก่งแท้ๆ
ไผกะดาย เดินจงกรมน�ำกันตั้ง ๘-๙ คนพู่นน่ะ
เจ้าของกะภาวนาแหล่ว มื้อใด๋ว่าง กะไปวัดแหล่ว ไปหาเพิ่น ไปภาวนา
น�ำเพิ่น กะภาวนาเป็นแต่เป็นโยมพู่นแล้ว อยู่นา กะเฮ็ดทางจงกรมไว้
เฮ็ดงานแล้วกะเดินล่ะทีนี้ เดินอยู่ซูมื้อ อุ้ย ภาวนามันเกิดแสงสว่าง อัศจรรย์
แสงสว่างล่ะ นั่งกะลงเร็ว ฮ่วย นั่งจนตลอดแจ้งกะมีบางเทือ นิมิตกะเคยเกิด
เคยเกิดกะมีคนมาตายใส่ (ตรงหน้า) อยู่จังซัน่ คนมาไค่อึ่งลึ่ง (ขึ้นอืด) จังซั่น
กะมี เรื่องอสุภะนี่หลาย เป็นเชื้อมาแต่พู่นแล้ว จ�ำบ่ลืม”
หลวงปู่ลี กุสลธโร 17

หลวงพ่อบัวค�ำ มหาวีโร
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สังเขปประวัติ

หลวงพ่อบัวค�ำ มหาวีโร
ท่านเป็นผู้สนใจในธรรมฝ่ายปฏิบัติตลอดมา
ครั้งอยู่ครองเรือน เมื่อมีครูบาอาจารย์เข้ามาพักที่ป่าช้าบ้านหนองบัวบาน
ท่านมักจะชวนเพื่อนๆ เข้าไปรับใช้และขอฟังธรรมจากครูบาอาจารย์อยู่เสมอๆ

บัวค�ำ จันทรงค์ เกิดเมื่อวันที่
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ปีชวด
เป็นบุตรคนที่ ๒ ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด ๓ คน
ของนายจ้อย นางชม จันทรงค์ สมัยเด็ก บิดาได้นำ�
ไปฝากบรรพชาเป็นสามเณรกับท่านพระอาจารย์พวง
ณ ป่าช้าบ้านหนองบัวบาน (วัดขันธเสมาราม) ท่าน
บวชเป็นเณรอยู่ ๔ ปี จึงได้สกึ ออกมาประกอบอาชีพ
ช่วยบิดามารดาอยู่พอสมควร จึงได้มีครอบครัว
อยู่กินกับภรรยา มีธิดา ๑ คน
ท่านเป็นผู้สนใจในธรรมฝ่ายปฏิบัติตลอดมา
ครั้งอยู่ครองเรือน เมื่อมีครูบาอาจารย์เข้ามาพัก
ที่ป่าช้าบ้านหนองบัวบาน ท่านมักจะชวนเพื่อนๆ
เข้าไปรับใช้และขอฟังธรรมจากครูบาอาจารย์อยู่
เสมอๆ จิตใจทีม่ เี ชือ้ แห่งคุณงามความดีเป็นทุนเดิม
อยูแ่ ล้ว เมือ่ ได้รบั การอบรมอยูบ่ อ่ ยๆ วาสนาทีเ่ คย
สร้างสมมาจึงงอกงามขึ้น

ท่ า นเป็ น คนตั้ ง ใจจริ ง เมื่ อ ท่ า นได้ รั บ ฟั ง
พระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์แล้ว เมือ่ มีเวลา
ว่างจากการงานตามท้องไร่ท้องนา ท่านจะภาวนา
มีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิที่กระท่อมปลายนา
เสมอๆ จนเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ ศรัทธาจึงเพิ่ม
มากขึ้นเป็นล�ำดับ อยู่มาวันหนึ่งท่านต้องการที่จะ
ออกบวชเป็นก�ำลัง ท่านเพียรขออนุญาตจากภรรยา
เป็นเวลา ๒ ปี ผู้เป็นภรรยาจึงอนุญาตยินยอม
ประจวบกั บ ระยะนั้ น จะมี ง านถวายเพลิ ง ศพ
หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส
จังหวัดสกลนคร ครูบาอาจารย์ได้แนะน�ำให้ท่าน
เดินทางไปร่วมงานนี้เพื่อจะได้บวชบูชาพระคุณ
ท่านเห็นดีด้วย จึงได้ออกเดินทางไปกับคณะของ
ครูบาอาจารย์ ครัง้ นัน้ มีทา่ นพระอาจารย์ลี กุสลธโร
ได้รว่ มเดินทางไปบวชในงานเดียวกันนีด้ ว้ ย ขณะนัน้
อายุของท่านอาจารย์บัวค�ำได้ ๒๗ ปี

หลวงปู่ลี กุสลธโร 19

อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ
อุโบสถวัดศรีโพนเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร มีทา่ นเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)
เป็นพระอุปชั ฌาย์ หลวงปูอ่ อ่ น ญาณสิริ เป็นพระ
กรรมวาจาจารย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นพระ
อนุสาวนาจารย์
ปฏิปทานับแต่วนั บรรพชาอุปสมบทเป็นต้นมา
ท่านเป็นผูต้ งั้ อกตัง้ ใจรับการอบรมธรรมฝ่ายปฏิบตั ิ
อย่างมิได้ยอ่ ท้อ เป็นผูข้ ยัน อดทน พูดน้อย ท�ำมาก
และมีเมตตาต่อเพื่อนสพรหมจารีย์ ตั้งตนอยู่ใน
โอวาทค�ำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ด้วยดีเสมอมา
จนเป็นทีเ่ บาใจไว้ใจของครูบาอาจารย์และหมูค่ ณะ
ครูบาอาจารย์ที่เคยให้การอบรมแก่ท่าน ดังเช่น
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปูบ่ วั
สิริปุณโณ เป็นต้น
โดยเฉพาะ หลวงปูช่ อบ ฐานสโม ถือว่าเป็น
ครูบาอาจารย์ที่ท่านพระอาจารย์บัวค�ำติดตามไป
เกือบทุกหนทุกแห่ง สุดท้ายหลวงปูช่ อบเห็นควรให้
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน
จังหวัดเลย
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จิตใจที่มีเชื้อแห่งคุณงามความดี
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
เมื่อได้รับการอบรมอยู่บ่อยๆ
วาสนาที่เคยสร้างสมมาจึงงอกงามขึ้น

มรณภาพ

ตอนที่ท่านจะหมดลมหายใจนั้น
ท่านได้บอกว่า
“เอาเราไปยังกุฏิของเรา”
พระตอบว่า
“ตอนนี้หลวงพ่อก็อยู่บนกุฏิ
ของหลวงพ่อแล้วครับ”
ท่านได้ยินดังนั้นแล้ว
สักพักก็หยุดสงบดับไปเลย

ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่านพระอาจารย์บัวค�ำได้
กลับมาจ�ำพรรษาที่บ้านโคกมน เพื่อพักฟื้นจาก
อาการอาพาธด้วยโรคไข้ป่ามาลาเรียที่ติดตัวท่าน
มาจากเขาตะกุ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะศิษย์ได้
น�ำท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
อาการไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุด หมอบอกว่าไม่มีทางหาย
หลวงปู่ชอบได้ตามลงไปดูถึงกรุงเทพฯ และได้รับ
ตัวท่านกลับมายังจังหวัดเลย ตอนที่ท่านจะหมด
ลมหายใจนั้น ท่านได้บอกว่า “เอาเราไปยังกุฏิ
ของเรา” พระตอบว่า “ตอนนีห้ ลวงพ่อก็อยูบ่ นกุฏิ
ของหลวงพ่อแล้วครับ” ท่านได้ยินดังนั้นแล้ว
สักพักก็หยุดสงบดับไปเลย
ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๒๕ สิริอายุได้ ๕๘ ปี ๓๒ พรรษา
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อุปนิสัย

บารมีของเฮา
กะเฮ็ดมาแหล่ว
จังค่อยได้บวช

หากบ่มีบารมี
บ่มีวาสนา
มันบ่ได้บวชดอก
หลวงปู่ลี กุสลธโร

22

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

โดย

ปกติแล้ว บุคคลผู้มีความเลื่อมใสในพระศาสนา และมีใจน้อมไปในบรรพชาอุปสมบท
ประพฤติตนอยู่ในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรารถนาเพื่อความพ้นจากทุกข์ใน
วัฏสงสารนี้ มิใช่ว่าจะมีได้กันอย่างง่ายๆ หรือจะมีขึ้นได้อย่างลอยๆ แต่จะมีขึ้นได้ด้วยเพราะท่านผู้นั้น
จะต้องอบรมสร้างสมเหตุคือคุณงามความดีประเภทต่างๆ จนมากพอ วาสนาบารมีจึงจะสามารถเกิดขึ้น
ในใจของท่านผู้นั้นได้
ในเรื่องนี้ หลวงตาพระมหาบัวได้อธิบายไว้ว่า
“ค�ำว่า อุปนิสัย นี้ คือเชื้อแห่งคุณงามความดีอันส�ำคัญที่อยู่ภายในใจ อุปนิสัยฝังแล้ว ที่จะส�ำเร็จ
มรรคผลนิพพานมีอยูเ่ ต็มทีแ่ ล้ว เป็นแต่เพียงยังไม่เบิกกว้างให้ธรรมชาตินแี้ สดงตัวออก พอเราสร้างเหตุ
คือคุณงามความดีมกี ารภาวนาเป็นต้นขึน้ มารองรับ สิง่ ทีเ่ คยสัง่ สมมาทีเ่ รียกว่าอุปนิสยั นีก้ จ็ ะแสดงตัวออกมา
ทันที
อุปนิสยั นีจ้ ะเกิดขึน้ มาได้ดว้ ยจากการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา และคุณงามความดี
ประเภทต่างๆ ทั้งหลายนั่นแหละเป็นเครื่องหนุน หนุนเข้าไปๆ มากเข้าๆ หนุนขึ้นสูงขึ้น พอเต็มที่แล้ว
มองดูอะไรๆ ทีไ่ หนๆ ก็จะเป็นเครือ่ งสร้างความกังวลไปหมด เป็นเหตุสร้างความวุน่ วายไปหมด นัน่ ก็เพราะ
อ�ำนาจแห่งบุญแห่งกุศลความดีพอแล้ว จึงท�ำให้เห็นเป็นอย่างนัน้ มองดูอะไรๆ ดูวนุ่ วาย ดูยงุ่ ไปหมดทุกอย่าง
ดูคบั แคบตีบตันไปหมด ไม่ยงุ่ แต่ทางทีจ่ ะออกปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวนัน่ ล่ะ ออกเลย
นั่นอย่างนั้นล่ะนะ นี่อุปนิสัยมันแก่แล้ว มันจะแก่อย่างนั้นได้ก็มาจากการสร้างคุณงามความดีเรื่อยๆ มา
นีแ่ หละ สร้างไม่หยุดไม่ถอย สร้างไปๆ เพิม่ เข้าไปๆ พอมันพอแล้วก็อย่างนัน้ แหละ จะตัดมาบ่มหรือไม่ตดั
มาบ่ม มันก็จะสุกหลุดจากขั้วได้อย่างผลไม้ นี่ถึงเวลาแล้วมันก็จะหลุดหักออกจากขั้วไป ออกบวชไป
ภาวนาไป บรรลุธรรมปึ๋ง”
หลวงปูล่ กี เ็ ช่นเดียวกัน ท่านได้สร้างสมคุณงามความดีมา ปรารถนาเพือ่ เป็นพระสาวกรูปใดรูปหนึง่
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้เล่าไว้ว่า
“บารมีของเฮากะเฮ็ดมาแหล่ว จังค่อยได้บวช หากบ่มบี ารมี บ่มวี าสนา มันบ่ได้บวชดอก พระพุทธเจ้า
เพิน่ วางศาสนาไว้ ก็วางไว้ให้ผมู้ อี ปุ นิสยั เด๊ะ เพิน่ เห็นหมดแล้ว ยุคนัน้ ได้ทอนี้ ยุคนีไ้ ด้ทอนัน้ เพิน่ มีญาณ
เพิ่นเล็งเห็นหมดแล้ว”
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พระพุทธเจ้า
เป็นแบบอย่าง

ทรงท�ำประโยชน์
ให้แก่โลกในความเป็น
พระเจ้าแผ่นดินนั้น
ผลมีจ�ำกัด
ไม่สามารถท�ำประโยชน์
แก่โลกได้มากมาย
ทั่วไตรโลกธาตุเหมือน

ความเป็นศาสดาเลย
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เจ้าชาย

สิทธัตถราชกุมารเสด็จออกผนวช ทรงเสียสละทุกสิง่ ทุกอย่างโดยทรงตัดความ
ห่วงใยอาลัยเสียดายทุกประการ กระทั่งประชาชนทั้งหลายที่เห็นแก่ตัวต�ำหนิ
ติเตียนท่านว่า พระพุทธเจ้าเป็นคนคับแคบ เอาตัวรอดเพียงพระองค์เดียว ดังนี้มีอยู่มากเรื่อยมา
แม้สมัยปัจจุบนั ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงคับแคบตีบตันดังค�ำกล่าวหานัน้ เลย
ตรงกันข้าม ท่านกลับเป็นผู้มีพระเมตตาต่อสัตว์โลกอย่างหาประมาณมิได้เสียอีก

โดยล�ำพังพระก�ำลังความสามารถที่ทรงท�ำประโยชน์ให้แก่โลกในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้น
ผลมีจ�ำกัด ไม่สามารถท�ำประโยชน์แก่โลกได้มากมายทั่วไตรโลกธาตุเหมือนความเป็นศาสดาเลย
อย่างมากก็ได้เพียงขอบเขตขัณฑสีมาทีพ่ ระสิทธัตถราชกุมารทรงปกครองเท่านัน้ ไม่เหมือนความเป็น
ศาสดาสอนโลกทัง้ สาม เช่น กามภพ รูปภพ อรูปภพ ทีเ่ รียกว่าไตรโลกธาตุ พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
เป็นครูสั่งสอน
เมือ่ เสด็จออกทรงผนวช ก็ทรงบ�ำเพ็ญพระองค์อย่างเต็มพระสติปญ
ั ญา สละตัดความห่วงใยอาลัย
เสียดายทั้งสิ้นที่โลกนิยมกัน ก็ต�ำแหน่งพระราชามหากษัตริย์ใครจะไม่ต้องการ ยศถาบรรดาศักดิ์
ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ไพร่ฟ้าประชาชี บริษัทบริวาร พระชนกชนนี พระชายา พระราชโอรส
สมบัติเงินทองข้าวของทั้งแผ่นดิน เป็นของพระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้น สิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีคุณค่า
น่าเทิดทูนด้วยความรักชอบเหมือนๆ กันหมด เช่นเดียวกับสมบัติเงินทองข้าวของในบ้านเรือนเรามี
คุณค่าส�ำหรับเรา เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารก็ยอ่ มมีบริษทั บริวารและมีสมบัตเิ งินทองข้าวของทัง้ แผ่นดิน
ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากเช่นเดียวกัน แต่จำ� ยอมเสียสละ เพราะสิง่ เหล่านีถ้ า้ จะเทียบถึงประโยชน์ตอ่
สัตว์โลกทัว่ ทัง้ ไตรภพนีแ้ ล้ว เป็นประโยชน์นอ้ ยนิดเดียว จึงต้องทรงเสียสละตัดความห่วงใยเสียดาย
ทั้งหลาย
เช่นเดียวกับการออกบวชของหลวงปูล่ ี ถ้าจะมองกันอย่างทีโ่ ลกเขามองนัน้ อาจจะมีคนเข้าใจผิด
ได้วา่ หลวงปูเ่ ป็นคนทีเ่ ห็นแก่ตวั มาก ไม่สนใจว่าคนอืน่ จะคิดอย่างไร เขาจะเป็นทุกข์ยากอย่างไรหลังจาก
ท่านออกบวชแล้ว โดยเฉพาะภรรยาของท่าน แต่ถ้าพวกเรามองดูตัวอย่างการเสด็จออกผนวชของ
เจ้าชายสิทธัตถะแล้ว จะเห็นได้ว่าการออกบวชของหลวงปู่ลีนั้น เป็นการเดินตามแบบฉบับของ
พระบรมครูที่ทรงกระท�ำไว้เป็นแบบอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะสาวกบารมีญาณที่หลวงปู่ได้กระท�ำ
บ�ำเพ็ญมานัน้ เป็นอุปนิสยั ทีค่ อยกระตุน้ เตือนให้ทา่ นออกบวชภาวนาเพือ่ ความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียว
ในชาตินี้เท่านั้น
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หลวงปู่เล่าว่า
“มันเป็นโรค จังว่า บ่ซำ� บายจักเทือ แต่งงาน
แล้วจิตมันคิดแต่สหิ นีออกอยูจ่ งั ซัน่ แต่กะบอกพ่อ
บอกแม่อยูด่ อก ลาเพิน่ ว่าสิไปบวช เพิน่ กะบ่วา่ อิหยัง
กะตามใจแล้ว เพิ่นว่า ฝ่ายเมียนี่กะหนีเลยแหล่ว
บ่เว่า ลาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแล้วกะเปิดเลย”
หลั ง จากที่ ห ลวงปู ่ ไ ด้ บ อกความประสงค์
ของท่านพร้อมทั้งลาโยมพ่อโยมแม่และพ่อตา
แม่ยายแล้ว พระอาจารย์เดือนได้น�ำคณะออก
เดิ น ทางจากป่ า ช้ า บ้ า นหนองบั ว บาน จั ง หวั ด
อุดรธานี ไปยังวัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร

เพื่ อ ช่ ว ยเตรี ย มงานถวายเพลิ ง ศพ
หลวงปูใ่ หญ่มนั่ ภูรทิ ตั โต ล่วงหน้าก่อน
ประมาณ ๑ เดือน ในขณะเดียวกัน
พระอาจารย์เดือนก็ได้สอนหัดขานนาค
ให้กบั หลวงพ่อบัวค�ำ และหลวงปูล่ ดี ว้ ย
หลวงปู่เล่าว่า
“ครองนาค หัดทีแรกกะอาจารย์
เดือนแหล่ว สอนให้ ออกไปจูดศพ
หลวงปูม่ นั่ กะหลวงปูว่ นั (อุตตโม) เป็น
ผู้สอน ไปซ้อมอยู่พู่น ก่อนถึงมื้องาน
เป็นเดือนพู่นแหล่ว”

หลวงปู่ลี กุสลธโร 27

ร่วมอัญเชิญสรีระ
หลวงปู่ใหญ่มั่น

จังใด๋กะตาม

ให้เฮาได้หามศพ
หลวงปู่ใหญ่มั่นให้ได้
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ก่อน

ถึงวันถวายเพลิงศพของหลวงปู่ใหญ่มั่นนั้น คณะ
กรรมการจัดงานได้อันเชิญสรีระของหลวงปู่ใหญ่มั่น
จากศาลาไปสู่เมรุพิเศษที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงาม ผ้าขาวลีกับ
ผ้าขาวบัวค�ำได้ปรึกษากันว่า จะอย่างไรก็ตาม พวกเราจะต้องได้หามศพ
หลวงปูใ่ หญ่มนั่ ให้ได้ ในงานนี้ หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ และหลวงปู่
เพียร วิรโิ ย ซึง่ ตอนนัน้ ท่านทัง้ สองต่างเป็นพระอายุพรรษายังไม่มาก
ได้อยู่ร่วมในงานครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วย

หลวงปูบ่ ญ
ุ มี ได้เล่าเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างพิธเี ชิญสรีระ
ของหลวงปู่ใหญ่มั่นว่า

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ หลวงปู่ลี กุสลธโร

“ช่วงนั้นอาตมาไปช่วยงาน เป็นพระหนุ่ม อายุพรรษา ๓ เป็น
แรงงาน คือท�ำส้วม ท�ำปะร�ำทีพ่ กั ส�ำหรับพระเณรในป่า สมัยนัน้ บ่คอ่ ย
มีกุฏิ
ระยะนั้นบ่ฮู้จักกับหลวงปู่ลี แต่มื้อเอาศพหลวงปู่ใหญ่มั่นลง
ไปเมรุ พอฉันแล้วกะเคลื่อนศพ มีผ้าขาว ๒คน ไปแทรกเขาหาม
ศพหลวงปู่ใหญ่มั่น เขาดึงออกกะบ่ยอมออก ดึงอย่างไรกะบ่ออก
เขาด่ากะบ่ออก ไปๆ มาๆ ผ้าขาวผูน้ นั้ คือ อาจารย์ลี กับ ท่านบัวค�ำ
เป็นหลวงปู่ลีทุกมื้อนี้ แต่ก่อนบ่รู้จัก กัน (หลวงปู่หัวเราะ) เพิ่นอยู่
หนองบัวบาน อาจารย์เดือนเป็นอาจารย์เพิน่ พากันไปแต่หนองบัวบาน
ระยะนั้นเพิ่นอยากบวช พากันไปนอนอยู่นายามเกี่ยวข้าวเดือน ๑๒
เพราะตอนเพิ่นบวชเป็นเดือน ๓ แล้ว เดือน ๑๒ ท�ำทางจงกรม
อยู่นาพู่นล่ะ เว่ากัน ออกพรรษาแล้วท�ำท่าเข้ามาบ้านมาไหว้แม่เฒ่า
แต่งขันดอกไม้มาไหว้ขอขมาแม่เฒ่า เพิ่นจะลาบวช

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

อาจารย์ลเี พิน่ เว่ากับอาจารย์บวั ค�ำ จังใด๋กะตาม ให้เฮาได้หามศพ
หลวงปูใ่ หญ่มนั่ ให้ได้ ได้ปรึกษากันไว้อย่างนัน้ เฮ็ดจริงๆ เพิน่ กะเฮ็ด
อิหลี ต่อมาเมื่อบวชแล้ว อาจารย์เดือนมอบอาจารย์ลีให้กับพ่อแม่ครูจารย์”
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มื้อเอาศพหลวงปู่ใหญ่มั่นลงไปเมรุ พอฉันแล้ว
กะเคลื่อนศพ มีผ้าขาว ๒ คน ไปแทรกเขาหามศพ
หลวงปูใ่ หญ่มนั่ เขาดึงออกกะบ่ยอมออก ดึงอย่างไร
กะบ่ออก เขาด่ากะบ่ออก ไปๆ มาๆ ผ้าขาวผู้นั้น คือ
อาจารย์ลีกับท่านบัวค�ำ
บรรดาพระเถระผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานถวายเพลิงศพ
หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๙๓
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ออกบวช

วันถวายเพลิง
หลวงปู่มั่นนั้น
เป็นวันบวชธรรมลี
วันนั้นบวชหลายองค์

ธรรมลีนี้องค์หนึ่ง
ถวายเพลิงวันนั้น
อุปัชฌาย์ของเรา
ท่านก็บวชให้เลย
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ท่าน

เข้ า รั บ การอุ ป สมบทที่
วั ด ศรี โ พนเมื อ ง ต� ำ บล
ในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓
เวลา ๑๖.๑๒ น. ขณะอายุได้ ๒๙ ปี
พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)
เป็นพระอุปัชฌาย์
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
เป็นพระกรรมวาจาจารย์
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ได้รับฉายาเป็นภาษามคธว่า
“กุสลธโร”
แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด
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พ่อแม่ครูจารย์

ท่านมั่นใจว่า

ครูอาจารย์องค์นี้แหละ
จะสามารถอบรมชี้แนะเรา

ให้พ้นจากกองทุกข์
ทั้งมวลได้
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ห

ลวงปู่ลีเคยเล่าถึงความผูกพันที่มีระหว่างท่านกับ
หลวงตาให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ลู ก หาได้ ฟ ั ง ในบางโอกาสว่ า
ท่านเคยเกิดเป็นพ่อลูกกันมาหลายภพหลายชาติ เคยเกิด
เป็นศิษย์อาจารย์ทเี่ คารพผูกพันกันมา เคยเกิดเป็นช้างทรง
ออกศึกสงครามของหลวงตาสมัยที่ท่านเกิดเป็นกษัตริย์
กู้ชาติ เคยเกิดเป็นสุนัขตัวโปรด และอีกหลายๆ ภพ
หลายๆ ชาติที่ท่านทั้งสองได้เกิดร่วมชาติกันมา เรียกได้ว่า
เกือบจะทุกชาติที่หลวงตาได้เกิดมา จะมีหลวงปู่ลีเกิด
ติดตามมาคู่กับหลวงตาเสมอ ทั้งนี้ด้วยเพราะความเคารพ
รักแบบหมดจิตหมดใจที่หลวงปู่ลีได้มีต่อหลวงตาผู้เป็น
อาจารย์
มาในชาติปัจจุบันนี้ ครั้งแรกที่หลวงปู่ลีได้พบกับ
หลวงตาในงานถวายเพลิงศพหลวงปู่ใหญ่มั่นที่วัดป่า
สุทธาวาส เพียงแค่มองเห็นครัง้ แรกเท่านัน้ หัวใจของท่าน
ก็เกิดความเคารพรัก หวังจะยอมเป็นยอมตายกับครู
อาจารย์องค์นี้ขึ้นมาทันที ท่านมั่นใจว่าครูอาจารย์องค์
นี้แหละ จะสามารถอบรมชี้แนะเราให้พ้นจากกองทุกข์
ทัง้ มวลได้ เพราะความเคารพรักทีม่ มี าแต่ชาติไหนๆ แล้ว
หลวงปูล่ ตี งั้ ใจเอาไว้วา่ จะขอมอบกายถวายชีวติ เป็นศิษย์
และติดตามศึกษาอบรมอยู่กับหลวงตาเท่านั้น

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงปู่พูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ได้พบกับ
หลวงตาว่า “เห็นแล้วมักเลย มันติดมาแต่ใด๋ๆ แล้ว”
แต่ด้วยสภาวธรรมของหลวงตาในระยะนั้นหมุนตัว
เป็นอัตโนมัติทั้งวันทั้งคืน จึงท�ำให้ท่านไม่สามารถที่จะ
ให้ผใู้ ดเกีย่ วข้องด้วยได้ ในช่วงนัน้ ท่านจึงหลบหลีกปลีกตัว
ออกจากหมูค่ ณะไปแต่เพียงผูเ้ ดียว แม้แต่ในช่วงเตรียมงาน
ถวายเพลิงศพหลวงปู่ใหญ่มั่น ท่านก็พักในงานได้แค่เพียง
๔ วันเท่านั้น พอเผาศพแล้วก็ปลีกตัวหนีออกไปทันที
36
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หลวงปู่ลี กุสลธโร

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน หน้าเมรุหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร

หลวงตาเล่าว่า
“ระยะที่พ่อแม่ครูจารย์มั่นป่วย
มรณภาพ จนกระทั่งถวายเพลิงศพ
ท่านนัน้ เราจะไม่มเี วลาเลย จิตมันหมุน
เป็นธรรมจักร อยูก่ บั ใครไม่ได้ ศพท่าน
เอาไว้ที่วัดสุทธาวาส เรามากราบปั๊บๆ
แล้วไปเลย เข้าไปอยูใ่ นป่าเขาคนเดียว
ทางภู พ าน จิ ต เวลามั น ก้ า วของมั น
ก้าวไม่มวี นั มีคนื ซัดเข้าไปจนสติปญ
ั ญา
เป็นอัตโนมัติแล้ว หมุนติ้วๆ จากนั้น
ก็เข้ามหาสติมหาปัญญา ยิ่งหมุนยิ่ง
ละเอียดยิ่งซึมซาบ อยู่กับใครไม่ได้

เวลานั้น ต้องอยู่คนเดียวกับอารมณ์
แห่งธรรมกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจ
เท่านั้น ใครยุ่งไม่ได้ ฟังสิ ในงานศพ
พ่ อแม่ ครู จ ารย์ มั่ นอยู ่ เพี ยง ๔ วัน
ขนาดนั้นล่ะ มันอยู่ไม่ได้ มันพุ่งๆ
ภายในจิ ต มี แ ต่ จ ะไปท่ า เดี ย วออก
ท่ า เดี ย ว นี่ ถึ ง กาลเวลามั น จะออก
มั น ไม่ ฟ ั ง เสี ย งอะไร มี แ ต่ ฆ ่ ากิ เ ลส
ตลอดเวลา พองานเสร็จก็โดดเลย
พอเผาศพท่านได้ ๔ วัน ขึ้นเขาวัด
ดอยธรรมเจดีย์ ลงจากนั้นก็เปิดลง
อ�ำเภอบ้านผือ เข้าศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย”
หลวงปู่ลี กุสลธโร 37

ด้วยความจ�ำเป็นเช่นนี้ หลวงปู่ลีเมื่ออุปสมบทแล้ว ด้วยความเป็นผู้บวชใหม่
ยังไม่คุ้นเคยกับหมู่คณะ และไม่รู้จักทางไปทางมาส�ำหรับเที่ยววิเวก ท�ำให้ท่านตัดสินใจ
กลับมาพักอยู่ ณ วัดป่าช้าบ้านหนองบัวบาน อยู่ระยะหนึ่งก่อน ต่อมาท่านได้เดินทาง
ไปยังวัดป่าทรงคุ ณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาอบรมอยู่กับหลวงปู่สิงห์
ขันตยาคโม เพราะได้รบั การชักชวนจากพระอาจารย์บวั ไล (ภายหลังได้ลาสิกขา) และท่าน
ก็ได้ตัดสินใจจ�ำพรรษาแรก ณ วัดแห่งนี้
หลวงปู่ลีเมตตาเล่าเรื่องหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ให้ฟังว่า
“๒๔๙๓ จ�ำพรรษากับหลวงปูส่ งิ ห์ พระอาจารย์บวั ไลพาไป ไปบิณฑบาตอยูโ่ คราช
ซะก่อนแหล่ว ออกจากหัน่ กะไปปราจีนบุรี ค�ำ่ กะเลยไปกราบหลวงปูส่ งิ ห์ เพิน่ เลยฝากไว้
น�ำหลวงปู่สิงห์หั่น มีเณรไปน�ำนะ เจ้าของกะเลยเข้าพรรษาอยู่กับหลวงปู่สิงห์ หลวงปู่
สีโห
โหย เพิน่ สอนดีแหล่ว ข้อวัตรเพิน่ กะดีอยูเ่ ด๊ เพิน่ กะเอาปฏิปทาครูบาอาจารย์นลี่ ะ่ ฉัน
เพิน่ กะฉันในบาตรคือกัน บ่ได้ฉนั พา (ภาชนะ) หยัง ความจริงเพิน่ ปรารถนาพุทธภูมิ ปรารถนา
เป็นพระพุทธเจ้าพุน่ นะ สร้างโครงกระดูก โอ๊ย ตะอยูก่ บั หลวงปูม่ นั่ นี่ ความฮูเ้ พิน่ ของค่อยติ๊
คึดเบิง่ เด๊ อัน่ อยูบ่ า้ นวาอากาศเนีย่ อัน่ หลวงปูม่ นั่ เนีย่ สิงห์ เอ๊ย พิจารณาน�ำ้ เด๊ ก่นส่าง (บ่อน�ำ้ )
บ่อนใด๋กะบ่ออกนะ มือ้ เซ้ามา กะเออ ใต้ตน้ สะแบงหัน่ นะ ก่นลงไป ๑๑ เมตร เถิง่ น�ำ้ ล่ะ วาซัน่
หม่องนัน่ ล่ะมีนำ�้ ก่นลงไปเปีย๊ ะถึง ๑๑ เมตร วาซัน่ น�ำ้ พุง่ ขึน้ เลย ครึง่ ส่างข่อนส่างขึน้ พุน่ นะ
ได้ใช้เท่าสู่มื้อนี่แหล่ว วัดบ้านวาอากาศ อ�ำเภออากาศ หลวงปู่ต่อไปแม่นหลวงปู่สีโห
ต่อไปกะหยังหลวงปู่หยังล่ะ ลืมชื่อเพิ่น หลวงตาแก่ อาจารย์สีโห เพิ่นเป็นพี่หมู่”
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หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม
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ประดุจเงา
เทียมหลวงตา

เห็นแล้วก็มักเลย
มันติดมาแต่ใด๋ๆ แล้ว
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ห

ลั ง จ า ก อ อ ก พ ร ร ษ า
พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งเป็น
พรรษาแรกในชีวิตของนักบวช
หลวงปู่ลีได้เดินทางกลับมายัง
ภาคอีสานเพื่อติดตามขอศึกษา
อบรมอยู ่ กั บ หลวงตาตามที่
ตั้งใจไว้แต่แรกนั้น ท่านเล่าถึง
เหตุการณ์ครัง้ แรกทีอ่ อกติดตาม
หลวงตาว่า

“ออกพรรษา (พ.ศ. ๒๔๙๓)
พ่อขาวคนบ้านเต่างอย (อ�ำเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร) แกไป
อยู ่ น� ำ อาจารย์ สี โ ห (เขมโก)
สิ ก ลั บ มาเยี่ ย มบ้ า นทางสกล
เลยได้ขอลาเพิ่นหลวงปู่สิงห์
กลับมาน�ำพ่อขาว ให้พ่อขาวไป
ส่งทางลัดไปบ้านหนองผือ
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“นัดกันทีแรกก่อนมาเด๊ เดือน ๑๒ เพ็ง วาซัน่
นัดกันก่อนแล้วเด๊ะ

๖-๗ วัน เพิน่ พาไปต่อ ย่างไป พูน่ แล้ว อ�ำเภอ
เขาวง (จังหวัดกาฬสินธุ์) ไปบ้านนาตาหลิ่ว

เข้าไปหนองผือ เพิ่นไปวิเวก วาซั่น เดี๋ยวนี้
เพิ่นพักอยู่บ้านกุดไห (อ�ำเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร)

สิไปบ้านห้วยทรายเด๊ (อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัด
มุกดาหาร) มีแต่ย่างแหล่ว สิได้รถไสน้อ เพิ่นพา
ย่างเอา บาตรเพิ่นพายเอง”

เณรพิณว่าสิขอไปน�ำ เดีย๋ วเก็บหมากเก็บพลู
เอาไปต้อนไปถวายเพิ่นน�ำ ให้รอก่อน
พอไปฮอดกุดไห โอ้ เพิ่นออกไปแต่เช้าแล้ว
วาซั่น เลยพากันพักอยู่กุดไหก่อน
เช้ามื้อใหม่มา กะออกติดตามเพิ่นไปทาง
กุดแฮด ข้ามโคกภู ยางโล้น หนองส่าน ไปทันเพิน่
อยู่บ้านอีเติ่ง (บ้านนางเติ่ง อ�ำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร) ไปทันเพิน่ อยูน่ ลี่ ะ่ เพิน่ ปูเฟืองพักอยูใ่ น
ป่าผู้เดียว
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หลวงปู่ลีเล่าเพิ่มเติมว่า
“บาตรเพิ่นบ่ให้สะพายดอก
พ่อแม่ครูจารย์ทา่ นก�ำหนดทิศทางในการออก
ธุดงค์ ทิศนีบ้ อ่ นใด๋เขาฮูจ้ กั แล่ว เพิน่ บ่พาไปอีกเด๊
เพิ่นบ่ไปซ�้ำหม่องเก่า
พ่อแม่ครูจารย์เพิ่นย่างไวแท้ๆ ถึงทางโค้ง
ต้องแอบแล่นตาม ทางโค้งๆ ย่านเพิน่ เหลียวมาเบิง่
แลนน�ำบ่ซั่น

แหม
เก่งนะธรรมลี
ติดไปเรื่อย

เมื่ อ เดิ น ธุ ด งค์ ไ ปถึ ง ที่ ต ้ อ งการจะพั ก แล้ ว
จัดท�ำที่พักแล้ว ค่อยท�ำทางจงกรม บ่ต้องให้ไผ
มาเฮ็ด เฮ็ดเอง ท�ำให้พอ่ แม่ครูจารย์กอ่ น มีฮากไม้
เครื อ ไม้ แ ถวนั้ น ก็ น� ำ มาเป็ น ไม้ ก วาดชั่ ว คราว
เรามองดูบริเวณทีพ่ อจะเดินได้ เรากวาดใบไม้ออก
มันจะเป็นที่สูง ที่ต�่ำ ขรุขระ กะช่างมัน ที่ไม่เรียบ
กะช่าง ย่างเลย เดินได้โลด เดินจงกรมทั้งวันไม่มี
แดดส่อง ต้นไม้หนา มีแต่ต้นไม้สูง ใบดกหนาทั่ว
บริเวณ ข้างใต้มันแปลนเอิ๊ดเติ๊ดเด้”
ขณะที่หลวงตาพักภาวนาอยู่ที่บ้านยางโล้น
หนองส่าน นางเติ่ง ในเขตอ�ำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร นั้น วันหนึ่งเสือได้เข้ามากัดควายของ
ชาวบ้านเอาไปกินเป็นอาหาร ต่อมาเสือตัวนั้นได้
ถูกกับดักของนายพรานฆ่าตาย ชาวบ้านได้มาเล่า
เรื่องนี้ให้หลวงตาฟัง ท่านเล่าว่า

“ไปทีไ่ หนนีพ้ ระเณรแอบตามๆ จมูกเก่ง ว่างี้
ก็เฉยนะพระ ก็เราไปที่ไหนมันก็ตามไปจนทันๆ
มันยังไงพระนี่ จมูกหมาสูไ้ ม่ได้ จมูกพระดีกว่าหมา
เฉย ขอให้ได้อยู่ด้วยพอใจ นั่นเห็นไหม ไอ้เรา
เป็นผู้เสียเปรียบ ว่าก็เฉย ขอให้ได้อยู่ด้วย เป็น
อย่างนั้นละธรรมลี ปลิงสู้ไม่ได้ เราขโมยไปไหน
ท่านขโมยไปดักอยูข่ า้ งหน้าแล้ว แหม เก่งนะธรรมลี
ติดไปเรื่อย”
“บ้านยางโล้น ผมก็เคยไปที่บ้านยางโล้นน่ะ
ยางโล้น อีเติ่ง (นางเติ่ง) หนองส่าน แล้วก็ขึ้นไป
ทางค�ำเพิม่ ไปเทีย่ วแต่กอ่ นไปทางนัน้ มันมีแต่เขา
แต่ดงนี่ ดงเสือนั่น ทีนี้เสือก็ไปกัดควายของเขา
พอเจ้าของไปเจอซากควาย เขาก็ขดั หลาวขัดแหลม
(กับดัก) เขาเอาไม้ไผ่มาท�ำ ทางโน้นเขาเก่งมากนะ
เรือ่ งนี้ เรือ่ งวางกับดักนี้ ทีนเี้ สือมันกลับมากินซาก
ควาย พอมันเดินผ่านสายไยกับดักที่เขาวางไว้นี้
หลาวมันก็พุ่งออกมาเสียบเสือตายเลย ตายอยู่
ตรงนั่นแหละ เป็นเสือโคร่งใหญ่ ตั้ง ๗ ศอก ทีนี้
เขาก็หามเสือมาไว้กลางหมูบ่ า้ น คนก็แห่ไปรุมดูกนั
ทั้งหมู่บ้าน หมาทั้งหมู่บ้านนี่อยู่ไม่ได้เลย ออกไป
เห่าอยู่กลางทุ่งนาอึกทึกคึกโครมไปหมด มันกลัว
ซากเสือ เลยอยูไ่ ม่ได้ วันนัน้ หมาเห่าอยูก่ ลางทุง่ นา
ทัง้ วัน เข้าบ้านไม่ได้ มันได้กลิน่ เสือ เนีย่ หมามันกลัว
เขามาเล่าให้ผมฟังตอนผมไปพักอยู่ที่นั่น”
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ความทุกข์ของ
พระกรรมฐาน

พี่น้องทั้งหลายจ�ำเอานะ

ถ้าจิตหนักแน่นในธรรม
แล้วจะไม่สนใจกับอะไร
เรื่องความทุกข์ความยาก
ล�ำบากอะไรมันไม่สนใจเลย
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ข

ณะที่พัก ณ บ้านนาตาหลิ่ว อ�ำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น คณะของหลวงตา
ได้ประสบกับภัยธรรมชาติ คือเกิดฝนตกหนัก
นอกฤดู ท�ำให้พระเณรต่างได้รับความทุกข์ความ
ล�ำบากอันเกิดจากฝนตกนอกฤดูในครั้งนั้น
หลวงปู่ลีเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า
“เจ้าของนี่ เพิ่นให้ไปองค์เดียว บิณฑบาต
บ้านโพน พ่อแม่ครูจารย์บิณฑบาตบ้านนาตาหลิ่ว
เพิ่ น ครู บ าสี ท ากั บ เณรพิ ณ ไปบ้ า นหนองผื อ
จารย์กายนีก่ บั เณรกันต์ ไปบ้านโนนตูม แยกกันไป
๔ บ้านแหล่ว ไปบิณฑบาตพอดี มือ้ หนึง่ กะฝนตก
โอ๊ย แข่งฝนแหล่ว แข่งฝนไป

พ่อแม่ครูจารย์เลยบอกโยมให้ไปลัดเจ้าของ
ไปฉันอยู่ตูบเขา บ้านเขาเฮ็ดตูบไว้ ฉันอยู่นอก
เพิ่นฉันอยู่นั่นเด๊ มันเปียกหมดเนี่ย เขากะนิมนต์
ฉันอยูน่ กี่ ะได้ตวั้ วาซัน่ เขาเฮ็ดฮ่านไว้ ไทบ้านกะลัง
มาจังหัน
ฉันแล้ว ผ้าเช็ดอีหยังกะบ่มี บาตรกะฉันแล้ว
กะบ่มีผ้าเช็ด กะพายบาตรไปล้างอยู่วัดพุ่นแหล่ว
ฉันแล้วๆ กะพายบาตรเปล่ากับทอนั่นตั้ว อาหาร
กะจกออกเหมิดแล้วบ่มีผ้าเช็ดอีหยัง เฮากะเอา
บาตรเปล่าไป”
“กรรมฐานสุมื้อนี้ซ�ำบายโพด”
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หลวงตาท่านได้เล่าถึงความหลังครั้งนั้นว่า
“ฝนตกหน้านี้หนาวมาก ไม่ได้เหมือนหน้าฝน
ธรรมดา หน้าฝนธรรมดา ฝนตกนี้ก็หนาวธรรมดา
แต่ตกหน้านี้ อู๊ย หนาวจริงๆ จนตัวสั่นไปได้เลย
หน้าเดือนอ้ายเดือนยี่ที่มันต่อปีใหม่ปีเก่า รู้สึกว่ามัน
หนาวจริงๆ เรานี้อยากจะพูดว่าโดนทุกปี คือหน้านี้
ออกเที่ยวแล้ว ออกเที่ยวอยู่ตามป่า แต่ยังไม่ได้ขึ้นถ�้ำ
ขึน้ ถ�ำ้ จะเป็นเดือนมีนา เมษา ทีเ่ ป็นหน้าร้อน เข้าไปอยู่
ในถ�้ำเย็นดี มีนา เมษา เป็นหน้าร้อน เราไปอยู่ตาม
ถ�้ำเย็นสบายๆ หน้านี้ยังไม่ได้ขึ้นทางภูเขาเข้าถ�้ำอะไร
ถึงขึน้ ภูเขาก็อยูห่ ลังเขาเสีย ไม่ได้อยูใ่ นถ�ำ้ นีล่ ะฝนฟาด
ลงมานี้ โถ พิลึกพิลั่นจริงๆ ตัวสั่นเลย ยังหนุ่มอยู่นะ
ซัดลงมานี้บางทีกลางคืนดึกสงัด มันเอาแบบปิดประตู
ตีหมาเทียวนะ ขีท้ ะลัก ไม่มที างออก ฝนฟาดลงมาตอน
กลางคืนตีหนึง่ ตีสอง โอ๊ย มุง้ กับกลดนีไ้ หลเลย คนอยู่
ในมุ้ง เอาของใส่เข้าในบาตร ปิดฝาบาตรเท่านั้นแหละ
ปล่อยให้มันตก กลดไหลออกมา มุ้งไหลออกมา
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เพราะไม่ใช่หน้าฝน
แต่เวลามันฟาดลงมานั่นซี
พิลึก หนาวจริงๆ
จนจ�ำได้ชัดว่า
หนาวจนตัวสั่นเลย
ฝนตกหน้านี้นะ
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มุ้งเรียกว่าเป็นฝากั้น เอามุ้งเป็นฝากั้นตกลงมา
ก็ไหลเรื่อยๆ หน้านี้ละ เราจึงได้จ�ำได้ มันหนาว
จริงๆ ฝนหน้านี้ มันไม่ใช่หนาวหน้าหนาว หนาวฝน
หน้านี้ โถ จนขนาดตัวสั่นได้นะ มันโดนแทบทุกปี
หน้านี้ เพราะระยะนี้เป็นระยะที่เข้าป่าเข้าเขาแล้ว
ถ้าตกกลางวันก็คอ่ ยยังชัว่ ตกกลางวัน เรามองหา
อะไรๆ มันก็เห็น หาทางไปทางมาได้ ถ้าตกกลางคืน
นี่ โห ต้องอยูใ่ นมุง้ ออกไม่ได้เลย แล้วแต่จะตกเมือ่ ไร
นี่ฝน
ถ้าเป็นเดือนมีนา เมษา ไปแล้ว ส่วนมากมัก
จะขึ้นถ�้ำ หรือไม่งั้นก็มีอะไรมุง เอาหญ้ามากี่ตับ
มามุงหรือเอาอะไรมามุงก็แล้วแต่พออยูไ่ ด้ ถ้าหน้านี้
ไม่สนใจเครื่องมุงเครื่องบังอะไรละ เพราะไม่ใช่
หน้าฝน แต่เวลามันฟาดลงมานัน่ ซี พิลกึ หนาวจริงๆ
จนจ�ำได้ชัดว่าหนาวจนตัวสั่นเลย ฝนตกหน้านี้นะ
ฝนตกอยู่นอกมุ้ง เราอยู่ข้างในหนาวจนตัวสั่น
เราไม่ได้ออกไปถูกฝนนะ ยิ่งไปถูกฝนด้วยแล้ว
ก็ยิ่งหนาวใหญ่ กลดไม่มีความหมายเลยแหละ
เวลาฝนตกมากๆ ลมซัดลงมานี้ ดีไม่ดกี ลดหลุดมือ
ตอนเช้ า หลงกั น ดู เ หมื อ นธรรมลี อ งค์ ห นึ่ ง นะ
ที่ออกไปจากที่ไหน
ธรรมลี วิ่ ง ตามไปไหนนี่ เ หมื อ นปลิ ง นะ
เกาะติดเลย ไปไหนธรรมลีนี่ พอดีเราไปจาก
หนองผือหรือไง ฝนตกตอนเช้า พอสว่างได้เวลา
ฝนตก ต่างคนต่างบิณฑบาตคนละหมู่บ้าน มีอยู่
สองสามบ้ า นแถวนั้ น ตอนอยู ่ อ� ำ เภอเขาวง
หลงกันเลย ฝนตกขนาดนั้น ตกหนักจริงๆ ไม่ใช่
ธรรมดา น�้ำนี้เจิ่งไปหมดเลยตอนเช้า พอดีเวลา
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ออกบิณฑบาต เราก็ไม่ทราบจะท�ำยังไง ฝนก็ตก
ก� ำ ลั ง จะออกบิ ณ ฑบาต ก็ เ ลยเอาของบริ ข าร
เล็ กน้ อ ยเอาฟางมาวางกลบ เสร็ จ แล้ วก็ ออก
บิณฑบาตตากฝน องค์หนึง่ ไปบ้านหนึง่ องค์หนึง่ ไป
บ้านหนึง่ หลงทิศกัน วันนัน้ ออกไป ธรรมลีวงิ่ ตาม
เกาะติด คราวนั้นดูเหมือนจะมีถึงสามสี่องค์มั้ง
ถ้าธรรมดาไปกับเราไม่ได้นะ เราจะไปแต่องค์เดียวๆ
ตอนนั้นออกจากหนองผือ พระเกาะติดล่ะซี รู้นี่
หลงทิศ วันนั้นเราไม่รู้จะท�ำยังไง เขาก็เลย
นิมนต์ให้ฉนั ในบ้านเขาเลย พระบิณฑบาตกลับมา
จนกระทั่งเกือบ ๑๐ โมงแล้ว คนก็วิ่งมาบอก
พระก�ำลังรอท่านอาจารย์อยูท่ ถี่ ำ�้ โน่น ไม่ทราบท่าน
อาจารย์บิณฑบาตไปทางไหน หลงทิศหลงทาง
ต่างคนต่างหลง ฝนตกมากต่อมากนะ โห มากจริงๆ
เปียกหมด น�้ำนี้เป็นเหมือนกับหน้าฝนเวลามัน
ตกมากๆ ขนาดนั้นละ เพราะฉะนั้นเขาถึงไม่กล้า
ให้เรามาทีพ่ กั เพราะไปทีพ่ กั ก็จะไปนัง่ แช่นำ�้ อยูน่ นั้
มันเรื่องอะไร อยู่บนบ้านนี้ดีกว่า เขาก็เลยนิมนต์
ให้ขนึ้ แล้วหมูเ่ พือ่ นจะท�ำยังไง เขาว่าจะไปบอกพระ
ทางโน้นว่าท่านฉันอยู่นี้ ให้พากันฉันทางโน้นเสีย
ไปไม่นาน เห็นคนวิง่ ตามมาอีกมาหาเรา เราฉันแล้ว
บนบ้าน เรากลับไป พวกนั้นก�ำลังจะเริ่มฉันกัน
ดูเหมือนสองสามองค์ เราก็สงสารนะ ต่างคนต่าง
หลงทิศ แล้วฉันก็ฉันแช่น�้ำจริงๆ ด้วยอย่างเขาว่า
ออกไปท�ำไม ออกไปก็ไปนั่งฉันแช่น�้ำ มาเห็นพระ
ท่านเอาอะไรรองไว้นดิ หน่อย เปียกหมดนัน่ แหละ
เรือ่ งเปียกไม่ตอ้ งบอก เพราะเปียกมาแต่ในบ้านแล้ว
อยูท่ ไี่ หนก็เปียก เปียกกับเปียกมันก็อยูด่ ว้ ยกันได้
เราก็ไม่ลืมอันนี้

อู๊ย หนาวจริง เป็นอยู่เรื่อยอย่างนี้ เราไม่พูดถึงเรื่องอย่างนี้เพราะ
มันมากต่อมากเรื่องอย่างนี้น่ะ ความทุกข์ของพระกรรมฐาน แต่ส�ำคัญที่ว่า
จิตที่มุ่งต่อธรรมเท่านั้น ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนะ ไม่เคยเข็ดเคยหลาบ
ไม่เคยกลัว ไม่สนใจ นีล่ ะธรรมเป็นของส�ำคัญอย่างนัน้ พีน่ อ้ งทัง้ หลายจ�ำเอานะ
ถ้าจิตหนักแน่นในธรรมแล้วจะไม่สนใจกับอะไร เรื่องความทุกข์ความยาก
ล�ำบากอะไรมันไม่สนใจเลย”
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โอ๋ย
เหมือนได้ขึ้น
สวรรค์ทั้งเป็น

ถ้าหากรู้ว่า

ธรรมลีนี้กลัวผี
เราจะไล่ธรรมลี
เราก็อยู่ริมทุ่ง กลางคืน
เปิดหนีเลยเข้าใจไหม

จะดัดอย่างนั้น
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ใน

ระหว่ า งที่ ห ลวงปู ่ ลี ไ ด้
ติ ด ตามหลวงตาเพื่ อ
จะไปจ�ำพรรษาที่บ้านห้วยทราย
หลวงตาได้พาหลวงปู่ลีแวะพัก
ภาวนาอยู่ ณ ป่าช้าบ้านชะโนดดง
จังหวัดมุกดาหาร ระยะหนึง่ ก่อน
มีเหตุการณ์ที่น่าขบขันแฝงด้วย
คติ ธ รรมเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ซึ่ ง
หลวงตาเมื่อพูดถึงหลวงปู่ลีแล้ว
ท่ า นมั ก จะยกเรื่ อ งนี้ ขึ้ น มาเล่ า
อย่างข�ำๆ อยูเ่ สมอ หลวงตาเล่าว่า
“ติดสอยห้อยตามเรา สลัดเท่าไรไม่ยอมออกนะ ธรรมลีตดิ เหนียวยิง่ กว่าปลิง ธรรมลีนเี้ ก่งมากติด
สลัดยังไงไม่ออกๆ เลย เราหาอยู่องค์เดียวเรา ธรรมลีนี้สอดตามจนได้ ทีนี้ที่ว่าเราจะดัดสันดาน เราไป
อยูใ่ นป่าช้า แต่เราไม่รวู้ า่ ธรรมลีนี้กลัวผี เราเลยเสียท่า เราเข้าไปอยูใ่ นกลางป่าช้า ให้ธรรมลีอยูร่ มิ ทุง่ นา
แต่เป็นที่สงัดด้วยกันทั้งนั้นละ ทางบ้านชะโนดดง จังหวัดมุกดาหาร ติดตามเราไป คนนี้น่ะติด นอกนั้น
พังไปหมดแล้ว คนนี้ติดจนได้
เราก็โมโหเพราะเราหาอยูค่ นเดียวเราโดยล�ำพัง พอไปอยูท่ นี่ นั่ เราก็ไปอยูใ่ นป่าช้าเขา บ้านชะโนดดง
แล้วป่าช้าที่ไหนสงัด เข้าไปอยู่กลางป่าช้าเลย เราสบาย คนไม่กล้าเข้าไปละป่าช้า เราเห็นว่าเป็นที่สงัด
ไล่ธรรมลี ไม่ให้ธรรมลีไปกวน ความหมายว่างัน้ ไล่ธรรมลีออกไปริมทุง่ นานูน้ ทางนัน้ โอ๋ย เหมือนได้ขนึ้
สวรรค์ทงั้ เป็น ตอนนัน้ ไม่ได้พดู นะ ออกมาแล้วถึงมาพูดทีหลัง อูย๊ เราเสียดาย อยากพาธรรมลีกลับคืนไปอีก
ไล่ธรรมลีให้อยูโ่ น้น ธรรมลีกส็ บาย โอ๊ย ปานขึน้ สวรรค์ทงั้ เป็นว่านัน้ นะ ท่านอาจารย์ทา่ นไปอยูใ่ นป่าคนเดียว
คือไม่ให้ใครไปกวนอยู่นั้น ก็เราไปคนเดียว อีตาบ้านี้ติดตามเราซิ จึงว่าไล่ไม่ให้ยุ่งเรา ถ้าหากรู้ว่าธรรมลี
นี้กลัวผี เราจะไล่ธรรมลี เราก็อยู่ริมทุ่ง กลางคืนเปิดหนีเลยเข้าใจไหม จะดัดอย่างนั้น
แต่นกี้ อ็ ย่างว่าละ บาปมันก็แพ้บญ
ุ ตลอดไป ออกมาแล้วจึงพูด อูย๊ ดีใจมาก ท่านเข้าไปอยูใ่ นกลางป่าช้า
ท่านไล่เราออกมาอยู่ริมทุ่งนา อู๊ย เหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น เราก็เสียดาย เราอยากคืนไปอยู่ป่าช้านั้น
อีกคราวหลัง มันผ่านมาแล้ว”
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บ้านห้วยทราย

ธุดงค์ก็ดี
อัสดงก็ดี
หัสดงก็ดี
แปลว่า

ผู้ท�ำความดับอยู่เสมอ
ดับทุกข์อยู่เสมอ
หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กันตสีโล
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บ้าน

ห้ ว ยทราย ต� ำ บลค� ำ ชะอี
อ� ำ เภอค� ำ ชะอี จั ง หวั ด
มุกดาหาร เป็นหมูบ่ า้ นของชาวภูไท คนบ้าน
ห้วยทรายแต่ก่อนนับถือผี ถือผีฟ้าผีแถน
ผีเมืองแมนเบือ้ งบน ถือผีปยู่ า่ ผีบรรพบุรษุ
มีการฟ้อนร�ำเซ่นไหว้บวงสรวง ตั้งหอผีไว้
ในดงใกล้ลำ� ห้วยทราย ไปทางทิศเหนือของ
หมู่บ้าน
ทีบ่ า้ นห้วยทราย สมัยก่อนยังไม่รจู้ กั
พระป่า มีแต่พระวัดบ้าน กินข้าวแลง เสาะหา
ล่าเนื้อ ท�ำบั้งไฟ ไปตามเรื่องตามราว

หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กันตสีโล

พระธุ ด งคกรรมฐานหมู ่ แ รกที่ เ ข้ า
มาก่อนคือ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กันตสีโล
พร้อมพระเณร ๖-๗ รูป ได้มาพักจ�ำพรรษา
ณ ดอนหนองน่อง บ้านห้วยทราย เมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๕๘
พ.ศ. ๒๔๖๐ ออกพรรษาแล้ ว
หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ได้ออกเดินทาง
ติดตามหลวงปู่ใหญ่เสาร์มาจากจังหวัด
อุบลราชธานี ผ่านจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
และจังหวัดยโสธร มาถึงบ้านห้วยทราย
ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จพอดี มาพักอยู่
วั ด หนองแวง ทางทิ ศ เหนื อ ของบ้ า น
ห้วยทราย เพราะต้องการใช้นำ�้ ในห้วยทราย
และอีกอย่างหนึ่ง วัดหนองแวงก็ใกล้ดง
หอผีปู่ตา เหมาะส�ำหรับการภาวนา

หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต
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หลังจากนัน้ ก็มพี ระธุดงค์ทยอยตามหลวงปูใ่ หญ่มนั่ มาเป็นจ�ำนวนมาก
๓๐-๔๐ รูป เห็นจะได้ พระเณรเข้าออกๆ เป็นคณะๆ เป็นประจ�ำ ชาวบ้านสมัยนัน้
พากันเรียกพระธุดงค์วา่ พระอัสดงบ้าง พระหัสดงบ้าง หลวงปูใ่ หญ่เสาร์กว็ า่
“ดีแล้ว ธุดงค์กด็ ี อัสดงก็ดี หัสดงก็ดี แปลว่า ผูท้ ำ� ความดับอยูเ่ สมอ ดับทุกข์
อยู่เสมอ”
หลวงปูใ่ หญ่เสาร์ หลวงปูใ่ หญ่มนั่ พากันมาจ�ำพรรษาอยูบ่ า้ นห้วยทราย
ด้วยเหตุทวี่ า่ คนชาวภูไทสมัยนัน้ เป็นผูม้ จี ติ ใจอ่อนน้อมดี ใส่ใจดูแลพระเณร
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สอนง่ายเข้าใจง่าย เป็นคนมีจติ ใจอ่อนโยน มุง่ บ�ำเพ็ญในการกุศลดี ถ้าหากว่า
ท่านทัง้ สองไม่มาโปรดสอนเอา ก็คงจะยังไหว้ผไี หว้สางกันอยูถ่ งึ ปัจจุบนั ก็อาจ
เป็นไปได้
จากนั้นมา บ้านห้วยทรายก็มีพระธุดงคกรรมฐานไปมาอยู่ไม่ขาด
และในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๗ หลวงตาพระมหาบัวได้พาคณะพระเณร
อยู่จ�ำพรรษาโปรดชาวบ้านห้วยทรายเป็นเวลา ๔ ปีติดต่อกัน
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ผู้เฒ่าแม่แก้ว

อยู่ที่ห้วยทราย
อยู่นั่นก็เพราะ

ผู้เฒ่าแม่แก้ว นั่นเอง
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ที่

บ้ า นห้ ว ยทราย มี นั ก
ปฏิบัติธรรมหญิงท่านหนึ่ง
นามว่า คุณแม่ชีแก้ว เสียงล�้ำ
เวลาภาวนามั ก จะมี ค วามรู ้
แปลกพิ ส ดารมาก หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้
เดินทางมาจ�ำพรรษา ณ บ้าน
ห้วยทราย เป็นเวลา ๔ ปี คือ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๗
ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะโปรดคุ ณ แม่ ชี แ ก้ ว
คนนี้ หลวงตาได้เล่าไว้ดังนี้

คุณแม่ชีแก้ว เสียงล�้ำ

“แม่ชีแก้วที่อยู่บ้านห้วยทรายนี้ เป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ดั้ ง เดิ ม
ของหลวงปูม่ นั่ มาตัง้ แต่เป็นสาว
นู ่ น น่ ะ แกภาวนาเป็ น ตั้ ง แต่
เป็นสาวนู่น ถ้าวันไหนภาวนา
แปลกๆ พอหลวงปูม่ นั่ บิณฑบาต
มาถึงนัน้ ท่านจะสัง่ ว่า วันนีอ้ อก
ไปวัดนะ เพราะท่านหยั่งทราบ
ทุกอย่างแล้วนี่ ทีนพี้ อหลวงปูม่ นั่
จะจากที่ นั่ น ไป ท่ า นก็ บ อก
ตรงๆ เลย บอกว่า นี่ถ้าเป็น
ผูช้ ายแล้ว เราจะเอาไปบวชเป็น
เณรด้วย ตอนนัน้ อายุของแกได้
ราว ๑๖ ๑๗ ปี นี่เป็นผู้หญิง
มันล�ำบากล�ำบน ไม่เอาไปแหละ
อยูน่ แี่ หละ จะเป็นบ้าครอบครัว
เหมือนโลกเขาก็แล้วแต่เถอะ
ว่าดังนี้แล้วท่านก็ไป ก่อนจะไป
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ท่านสั่งเอาไว้ว่า อย่าภาวนานะ นี่ส�ำคัญ ท่านสั่งไว้จุดนี้แหละ คือนิสัยแกผาดโผนมาก เรื่องภาวนานี้
นิสยั ผาดโผนมากจริงๆ เหาะเหินเดินฟ้าด�ำดินบินบนในหัวใจมันออกรูอ้ อกเห็นหมด เทวบุตรเทวดาอินทร์
พรหมเปรตผีนแี้ กรูไ้ ปหมดล่ะ ทีนเ้ี วลาไม่มคี รูไม่มอี าจารย์คอยแนะคอยบอก กลัวว่าแกจะเสีย ท่านจึงห้าม
ไม่ให้ภาวนา ท่านว่า เราไปนีไ้ ม่ตอ้ งภาวนาแหละ ต่อไปมันก็จะมีครูมอี าจารย์มาสอนเหมือนกันนัน่ แหละ
ท่านว่าอย่างนั้น ท่านว่าผ่านๆ ไปอย่างนี้แหละ ทีนี้นานๆ เข้า หนักเข้า แกอดไม่ได้ มันอยากจะภาวนา
อยู่ตลอด แกก็เลยภาวนา ก็พอดีเป็นจังหวะที่เราไปที่นั่น
พอเราไปถึง แกก็มาเล่าให้ฟงั ตอนทีเ่ ราไปนัน้ เราไปจ�ำพรรษาอยูบ่ นเขา ให้หมูเ่ พือ่ นจ�ำพรรษาข้างล่าง
เรากับเณรหนึ่งองค์ไปจ�ำพรรษาอยู่บนเขา บ้านห้วยทรายนั่นแหละ ถึงวันพระหนึ่งๆ พวกเขาจะไป
ไปพร้อมกันล่ะ ไปทั้งวัดเขาเลยล่ะ พวกแม่ชีแม่ขาวหลั่งไหลกันไป ขึ้นภูเขาไปหาเราตอนบ่ายสี่โมง
ตอนจวนหกโมงเย็น เขาก็กลับลงมาเป็นประจ�ำ ทีนพี้ อไปถึง แกก็เล่าให้ฟงั ขึน้ ต้นก็นา่ ฟังเลยนะ นี่ ก็ไม่ได้
ภาวนา เพิ่งเริ่มภาวนานี่แหละ ญาท่านมั่น ท่านไม่ให้ภาวนา
เราก็สะดุดใจกึ๊ก มันต้องมีอันหนึ่งแน่นอน ลงหลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ภาวนานี้ ต้องมีอันหนึ่งแน่นอน
จากนัน้ แกก็เล่าภาวนาให้ฟงั นี้ โถ ไม่ใช่เล่นๆ พิสดารเกินคาดเกินหมาย เราก็จบั ได้เลยทันที อ๋อ อันนีเ้ อง
ทีท่ า่ นห้ามไม่ให้ภาวนา แกก็พดู แต่เรือ่ งความรูค้ วามเห็นไปโปรดเปรตโปรดผีโปรดอะไรต่ออะไร นรกสวรรค์
แกไปได้หมด รูห้ มด ทีนเี้ วลาภาวนา มันก็เพลินแต่ชมสิง่ เหล่านี้ ครัน้ ไปหาเรานานๆ เข้า เราก็คอ่ ยห้ามเข้า
หักเข้ามาเป็นล�ำดับล�ำดานี่แหละ เอากันตอนนี้ ทีแรกให้ออกได้ ให้ออกก็ได้ ไม่ออกก็ได้ ได้มั้ย เอาไป
ภาวนาดู ครั้นต่อมาไม่ให้ออก ต่อมาเลยเด็ดเลย ห้ามไม่ให้ออกเป็นเด็ดขาด
นัน่ เอาขนาดนัน้ เชียวนะทีนี้ ให้แกรูภ้ ายใน อันนัน้ เป็นรูภ้ ายนอกไม่ใช่รภู้ ายใน ไม่ใช่รเู้ รือ่ งแก้กเิ ลส
จะให้แกเข้ามารู้ภายในเพื่อจะแก้กิเลส แกไม่ยอมเข้า เถียงกัน แกก็ว่าแกรู้ แกก็เถียงกันกับเรานี่แหละ
ตอนมันส�ำคัญนะ พอมาเถียงกับอาจารย์ อาจารย์ก็ไล่ลงภูเขา ร้องไห้ลงภูเขาเลย ไป จะไปที่ไหนก็ไป
สถานที่นี้ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์ มีแต่คนพาลนะ ใครเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ให้ลงไป ไป ไล่ลงเดี๋ยวนั้น
แกร้องไห้ลงไปเลย เราก็เฉย น�้ำตานี่ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร เราเอาตรงนั้น ไล่ลงไป อย่าขึ้นมานะ
แต่นี้ต่อไปห้ามเด็ดขาด เลยไปได้สี่ห้าวัน แกก็โผล่ขึ้นมาอีก ขึ้นมาอะไร เดี๋ยวๆ ให้พูดเสียก่อน แกว่า
มันอะไรกัน นักปราชญ์ใหญ่ เราว่าอย่างนั้นนะ ว่านักปราชญ์ใหญ่ แกว่า เดี๋ยวๆ ให้พูดเสียก่อน แกจึง
เล่าให้ฟัง คือแกหมดหวัง แกก็หวังจะพึ่งเรา ก็พูดเปิดอกเสียเลย แกว่า จะพึ่งอาจารย์องค์นี้ ชีวิตจิตใจ
มอบไว้หมดแล้วไม่มอี ะไร แล้วก็ถกู ท่านไล่ลงจากภูเขา เราจะพึง่ ใครล่ะ แล้วเหตุทที่ า่ นไล่ ท่านก็มเี หตุมผี ล
ของท่าน เราไม่ฟังค�ำท่าน ท่านไล่นี้ ถ้าหากว่าเราถือว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แล้ว ท�ำไมจึงไม่ฟังค�ำท่าน
เพราะเราอวดดี แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ ไม่เห็นได้เรือ่ งได้ราวอะไร ทีนกี้ เ็ ลยเอาค�ำของท่านมาสอนตนมาปฏิบตั ิ
มันจะเป็นยังไง เอาว่าซิ มันจะจมก็จมไปสิ
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เราก็สะดุดใจกึ๊ก มันต้องมีอันหนึ่งแน่นอน
ลงหลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ภาวนานี้
ต้องมีอันหนึ่งแน่นอน
จากนั้นแกก็เล่าภาวนาให้ฟังนี้ โถ ไม่ใช่เล่นๆ
พิสดารเกินคาดเกินหมาย เราก็จับได้เลยทันที
อ๋อ อันนี้เองที่ท่านห้ามไม่ให้ภาวนา
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เมตตาเยี่ยมศพคุณแม่ชีแก้ว เสียงล�้ำ
ที่ส�ำนักชีบ้านห้วยทราย ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔

คราวนี้แกเอาค�ำของเราไปสอน บังคับไม่ให้ออกอย่างว่านั่นแหละ แต่ก่อนมีแต่ออกๆ ห้ามขนาด
ถึงว่าไล่ลงภูเขา แกไม่ยอมเข้า มีแต่ออกรู้อย่างเดียว พอไปหมดท่าหมดทาง หมดที่พึ่งที่เกาะแล้ว
ก็มาเห็นโทษตัวเอง ถ้าว่าเราถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ ท�ำไมไม่ฟังค�ำท่าน ฟังค�ำท่านสิ ท�ำลงไปแล้ว
เป็นยังไง ให้รู้สิ ทีนี้ก็มีแต่บังคับให้อยู่ล่ะคราวนี้ พอบังคับให้อยู่ พอแน่วลงอยู่นี้ก็สว่างจ้าขึ้น แล้วก็
ปรากฏเป็นนิมิตเรานี่แหละมา ถือมีด มีดก็มีดคมกริบ แสงออกแพรวพราว ทีนี้ให้พิจารณาอย่างนี้นะ
การท�ำลายกายท�ำลายอย่างนี้ จุดตะเกียงเจ้าพายุมาด้วยนะ หิ้วตะเกียงเจ้าพายุมา แกว่า แล้วก็ฟันเลย
ฟันตัวแกนั่นแหละ ในนิมิตภาวนา ฟันพออันนี้ขาดตก อันนู้นขาดตก ฟันนี้ๆ ท�ำอย่างนี้ๆ แยกกายแยก
อย่างนี้ แหลกไปเลยนะ แล้วเขี่ยๆ เขี่ยออก นี่ดูเอาๆ แล้วแยกออกไปอันไหน เป็นสัตว์อันไหน
เป็นบุคคลอันไหน เป็นหญิงอันไหนเป็นชาย เอาดู เทียบดู อันไหนสวยอันไหนงาม เอาดู ทางนีก้ ด็ ู เกิดความ
สลดสังเวชภายในจิตใจ มันเป็นนิมิตอันหนึ่งออกแต่เป็นธรรม จนกระทั่งว่าแกเกิดสลดสังเวชตัวเอง
พอคราวนีจ้ ติ พรึบลงอีก คราวหลังนีเ้ งียบเลย พูดไม่ถกู คราวนี้ จะว่าอัศจรรย์ขนาดไหนพูดไม่ถกู ทีนพี้ อจิต
ถอนขึน้ จากนัน้ ก็หมอบกราบไปทางภูเขาเลยแกว่า นีแ่ หละ ทีก่ ลับขึน้ มาเพราะเหตุนี้ ทีนไี้ ด้รอู้ ย่างนัน้ ๆ ล่ะ
รู้ตามที่เราสอนนะ เออ เอาล่ะ ทีนี้ขย�ำลงไปนะตรงนี้ ทีนี้อย่าออกอย่ายุ่ง ยุ่งมานานแล้วไม่เห็นเกิด
ประโยชน์อะไร เหมือนเราดูดินฟ้าอากาศ ดูสิ่งเหล่านั้นน่ะ ดูเปรตดูผีดูเทวบุตรเทวดา มันก็เหมือน
กายเนือ้ เราดูนแี่ หละ สิง่ เหล่านีไ้ ม่เห็นมีประโยชน์อะไร ถอนกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ นี่ ตรงนีต้ รงถอนกิเลส
เราก็ว่าอย่างนี้ เอ้า ดูตรงนี้นะ แกก็ขย�ำใหญ่เลย เอาใหญ่เลย ลงใจ ไม่นานนะ แกก็ผ่านไป แกบอก
แกผ่านมานานนะ พ.ศ. ๒๔๙๔ เราไปจ�ำพรรษาที่ห้วยทราย พอราว พ.ศ. ๒๔๙๕ ละมั้ง แกก็ผ่านได้”
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ลาโพธิญาณ

เรื่องนี้เราก็ไม่เคยพูดนะ
เพราะมันเป็นเรื่อง
ผ่านมาแล้ว
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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คุ

ณแม่ชแี ก้ว เสียงล�ำ้ ท่านมี
ความรู ้ แ ปลกพิ ส ดารมาก
ในเวลาภาวนา ท่านจะตามรู้
ไปหมด ทั้งเรื่องที่เป็นอดีตที่
ผ่านมา และเรื่องที่ยังมาไม่ถึง
ได้อย่างแม่นย�ำอย่างน่าเหลือเชือ่
ท่ า นพู ด ด้ ว ยญาณหยั่ ง ทราบ
จึงเป็นความเห็นที่แน่นอน

หลวงตาเคยพูดถึงความรู้
พิเศษของแม่ชีแก้วว่า
“แม่ ชี แ ก้ ว นี้ แ กส� ำ คั ญ
อยูน่ ะ แกพูดอย่างนี้ พูดด้วยญาณ
หยั่งทราบแน่นอนๆ อยู่ ใครๆ
เคยเป็นลูกมายังไงๆ แกรู้หมด
สมัยไหนๆ แกย้อนพิจารณาหมด
เช่น ท่านสิงห์ทองนี้ รู้สึกว่าแก
รักมากเลยนะ ผูเ้ ฒ่าแม่แก้วนีว่ า่
เคยผูกพันกันมานาน
เรื่องนี้เราก็ไม่เคยพูดนะ
อย่างนี้นะ เพราะมันเป็นเรื่อง
ผ่านมาแล้ว ไม่ทราบพูดหาอะไร
ทีนี้เวลามันสัมผัส เราก็พูดบ้าง
มันนานแล้ว แล้วแก (แม่ชแี ก้ว)
ก็ถามว่า
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“เท่าทีพ่ จิ ารณาดูนะ ทีม่ นั รูม้ า ญาท่านนี่เคย
ปรารถนาพุทธภูมิมานะ แล้วท�ำไมถึงเลิกเสียล่ะ
ใช่มั้ย”
แกว่าอย่างนั้นนะ เราก็ไม่ตอบเสียเลยล่ะ
กระทัง่ บัดนีย้ งั ไม่ตอบเลยนะ แกถามแบบสงสัยนะ
เราก็เฉยเลย แกก็จับค�ำอะไรเราไม่ได้นะ เราก็
ไม่เคยพูดทีไ่ หนว่าเราเคยปรารถนาพุทธภูมมิ า เราก็
ไม่เคยพูดที่ไหน แต่แกท�ำไมน�ำมาพูด ทั้งๆ ทีเ่ รา
ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะว่าเราเคยปรารถนาพุทธภูมิ
หรือไม่เคยปรารถนาก็ไม่เคยพูด แกจะเชื่อหรือ
ไม่เชื่อก็ตาม แกก็ไม่กล้าถามอีก เราก็เฉยมา
จนกระทั่งทุกวันนี้ แกตายไปแล้ว เราก็เฉย”
ภายหลังเรือ่ งนี้ หลวงปูล่ ี กุสลธโร เล่าให้พระ
ฟังเป็นการภายในว่า
“พ่อแม่ครูจารย์บ้านตาดเพิ่นว่า ปรารถนา
พุทธภูมิมา ขั่นแม่นศาลากะแม่นมุงเสร็จไปแล้ว
ยังแต่ปูด้านล่าง ปานนั้นเด๊ เว่าให้หมู่ลูกศิษย์ฟัง
บ่แม่นของหน่อย กว่าสิเป็นพระพุทธเจ้าเบิ่งดิ๊
พระพุทธเจ้าของเฮานี่กะเบิ่งดิ๊ ๔ อสงไขยแสนมหากัป แต่ได้รับท�ำนายแล้วเด๊ะ ชาติก่อนนั้นไป
เพิน่ เว่าโน้น ๒๐ อสงไขย แต่บไ่ ด้ทำ� นาย ปานนัน้ เด๊”
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อุบายสอนศิษย์

เฮานี่
เป็นหยังถึงชั่วแท้ โง่แท้
ขั่นโง่หลายกะให้มันตายซะ

อย่าอยู่ให้เพิ่นหนักใจ
เพิ่นบ่บอกมื้อเดียว
แตนตอดเลย

ให้มันตายซะ โง่ปานนั้น
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ย่ วกับ
หลวงปู่ใหญ่อุบายวิมนั่ ธเคยปรารภเกี
ีสั่งสอนพระเณรที่

เข้าไปศึกษาอบรมธรรมกับองค์ทา่ นว่า ลูกศิษย์
ร้อยองค์ก็ใช้อุบายสั่งสอนร้อยอย่าง เพราะ
แต่ละคนมีนสิ ยั มาไม่เท่ากัน จะใช้ธรรมบทเดียว
บาทเดียวหน้าเดียวสอนทุกๆ องค์นนั้ เรียกว่า
ครูบาอาจารย์รูปนั้นเป็นผู้ไม่ฉลาด
หลวงตาพระมหาบั ว ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น
ท่านมักจะสั่งสอนศิษย์แต่ละรูปด้วยอุบาย
ที่ไม่ซ�้ำกันด้วยปัญญาญาณที่แหลมคมเพื่อ
ประโยชน์ดา้ นจิตใจของศิษย์แต่ละท่านนัน่ เอง
ในกรณีของหลวงปูล่ นี นั้ หลวงตามีอบุ ายธรรม
สั่งสอนเพื่อให้ใจของหลวงปู่ลีได้สัมผัสกับ
ธรรมภาคปฏิบัติ ดังท่านเล่าไว้ว่า
“เจ้าของต้องไปกวาดใต้ถุนกุฏิพ่อแม่
ครูจารย์ มีกิจวัตรข้อวัตรเรื่องนี่ละ ฮังเแตน
มันกะมีอยู่หั่นล่ะ พ่อแม่ครูจารย์เพิ่นฮ้องใส่
คูม่ อื้ “เอ้อ ท่านลี แตนนะ ระวังนะ ฮังมันเห็น
อยู่บ้อ” กะได้ระวัง มื้อใหม่กะไปกวาดตาด
อีกแหล่ว เพิ่นบ่ได้ฮ้องใส่ เจ้าของกะกวาด
ไปถูกฮังแตนแหล่ว บ่ทันระวัง โอ้ย แม่แตน
กะบินมารุมต่อยแหล่ว เพิน่ เลยว่า “อุย้ พระนี่
มันเป็นหยัง วันไหนๆ กะได้ฮอ้ งบอกฮ้องเตือน
วันนีบ้ ไ่ ด้บอก แตนเลยตอด มันโง่ปานนัน้ บ้อ
พระภาวนา ต้องให้บอกให้เตือนทุกสิง่ ทุกอย่างตี้
สติมันบ่มีปานนั้นเนาะ สติมันบ่มีติ้”

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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พ่อแม่ครูจารย์เพิ่นฮ้องใส่เสียงดังเลย เจ้าของได้ยิน แล่นหนีออกจากหั่น
เลยมาได้คดิ “เฮานีเ่ ป็นหยังถึงชัว่ แท้ โง่แท้ ขัน่ โง่หลายกะให้มนั ตายซะ อย่าอยู่
ให้เพิ่นหนักใจ เพิ่นบ่บอกมื้อเดียว แตนตอดเลย ให้มันตายซะ โง่ปานนั้น”
ว่าเจ้าของแหล่ว เหลือใจหลาย เอ้า ขั่นมันชั่วหลายกะให้มันตายเลย ตายกะ
ให้มันนั่งตายเลย นั่งภาวนาให้มันตาย มันอยากโง่แท้ ใจมันปักไปจังซั่น”
ว่าแล้วท่านก็ตงั้ สัจจะอธิษฐานว่า จะนัง่ สมาธิภาวนาตัง้ แต่ขณะนีจ้ นกระทัง่
ให้มันตายไปเลยหรือจนเช้าของวันใหม่ จึงค่อยว่ากันใหม่
“เวทนา เอ้า มึงมาเลย ในใจมีแต่วา่ ตายๆๆ ทอนัน่ บังคับอยูห่ นั่ บ่ให้ออกไป
ทางอืน่ จักหน่อยกะรวบพรึบลง รวมพรึบลง กายบ่ปรากฏดอก มีแต่ผรู้ อู้ นั เดียว
อยู่จังซั่น”
ผลจากการสละเป็นสละตายในครัง้ นัน้ ท�ำให้ใจของท่านรวมลงสูค่ วามสงบ
จนสามารถนั่งตลอดจนถึงรุ่งเช้า เมื่อจิตถอนออกมาสู่สภาพจิตเดิม ท่านจึงได้
ระลึกถึงบุญถึงคุณของพ่อแม่ครูจารย์ทไี่ ด้ใช้อบุ ายเข่นท่านอย่างหนัก ท�ำให้ใจของ
ท่านได้สัมผัสกับความสงบ ท่านนั่งระลึกถึงบุญคุณอยู่อย่างนั้น ว่าแล้วก็ลุกขึ้น
นั่งหันหน้ากราบไปยังทิศที่หลวงตาพักอยู่ด้วยใจที่เคารพนบน้อม
จากนั้นมาท่านว่า “พ่อแม่ครูจารย์ว่าความใด๋ จับมับๆ เอามาใคร่ครวญ
พิจารณาเลย”
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ความเพียร
เป็นเลิศ

ธรรมลีนี้เก่งอยู่นะ
ความเพียร
เก่งมาแต่ไหนแต่ไร

ใจเด็ด
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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โดย

นิ สั ย ที่ เ ล่ น กั บ ใครไม่ เ ป็ น ซื่ อ ตรง
เอาจริงเอาจังของหลวงปู่ ผนวกกับ
การมีครูบาอาจารย์ชั้นเยี่ยมคอยใส่ใจก�ำกับดูแล
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ส่ ง ผลให้ ก ารภาวนาของ
หลวงปูล่ กี า้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ว หลวงปูไ่ ด้เล่าถึง
การเอาจริงเอาจังในการประกอบความพากเพียร
สมัยอายุพรรษายังไม่มากของท่านไว้ ซึ่งพอจะ
ประมวลได้ดังนี้
“ผมนี่ บ่หวังว่าสิมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของ
หมูเ่ ด๊ะ มีแต่กม้ หน้าปฏิบตั โิ ลด หวังว่าแต่สเิ อาตัว
พ้นทุกข์เป็นพอ เข้ามาบวชกะหวังอันนีเ้ ด๊ะ สิเอาตน
พ้นทุกข์แท้ๆ หวังมรรคผลนิพพานทอนั้น ศาสนา
เพิน่ กะวางไว้แล้วยังแต่เฮาบ่ทนั เกิดพูน่ เป็นยุคๆ มา
ตลอดถึงปานนี้
ผมกะเคยเป็นผูน้ อ้ ยมาดิ๊ ฮ่วย ฉันจังหันแล้ว
กะไปใผ๋ไปมัน โอ๋ย สิมาคุยกันอยู่ศาลาจั่งซี่
บ่ได้ อยู่น�ำพ่อแม่ครูจารย์ แต่คนบ่มากปานนี้เด๊ะ
อยู่ห้วยทรายก็มีบ่พอ ๑๐ องค์ ๘ องค์ ๙ องค์
เทิงพระเทิงเณร มันบ่หลายคือสมัยนี้ ฉันแล้วไปใผ๋
ไปมัน หาประกอบความเพียรเจ้าของอยูห่ นั่ มือ้ หนึง่
คืนหนึง่ นอน ๔ ชัว่ โมงกะพอแล้ว ๔ ทุม่ ไปก็นอนซะ
ตี ๒ก็ลกุ แหล่ว อยูน่ ำ� พ่อแม่ครูจารย์ เพิน่ พาหัดมา
จังซัน่ แล้ว อยูห่ ว้ ยทราย เพิน่ แนะน�ำจังซัน่ ลุกแล้ว
ขั่นมันง่วงกะเดินจงกรมเลย เดินจงกรมจนเมื่อย
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ขั่นบ่เมื่อยนี่จิตมันบ่อยู่ มันแล่นน�ำอารมณ์ ความ
อยากตัวนั่นล่ะส�ำคัญ มันบีบอยู่จังซั่น
การอดอาหารหมูน่ ี่ ฮ่วย เฮากะได้เฮ็ดมาแล้ว
ฤดูร้อนนี่ บ่ได้ บ่ได้ความหยังเจ้าของ นอนหลาย
ทือ่ ไปเบิด๊ ปัญญาบ่มี มันเผามันฮ้อน อากาศมันฮ้อน
สังเกตเจ้าของเด๊ะ มีแต่สงั เกตทัง้ หมดล่ะการภาวนา
การผ่อนอาหาร ว่า ๖ ค�ำ กะได้ให้กนิ ๖ ค�ำ ทอนัน้
แล้ว เซาโลด ดัดมันปานนั้นเด๊ะ ดัดเรื่องกิเลส
ขั่นวาซั่นบ่ทันมัน มันเอาไปกินเบิ้ดโลดแหล่ว มัน
อยากนอนหลาย ฮ่วย บ่นอนแหล่ว เดินจงกรมฮอด
มือ้ เช้าจังซีก่ ม็ ี บ่ขนึ้ กุฏิ อธิษฐานใส่มนั เลย อยากนอน
หลายแท้ วาซัน่ ดัดจังซัน่ เด๊ะ ดัดเจ้าของ ฝึกจังซัน่ เด๊ะ
บ่ได้เฮ็ดเล่นแหล่ว เบิง่ แหม้ ครูบาอาจารย์เพิน่ เฮ็ด
เพิน่ บ่ได้เฮ็ดเล่นเด๊ะ ทิม่ ตายเลย จัง่ เพิน่ หลวงปูม่ นั่
เพิน่ สลบ ๓เทือพูน่ เพิน่ บ่ยอ่ ท้อเด๊ะ เอาความเพียร
เผาอยู่หั่น
หมูเ่ ฮานี่ จัก๊ อิหยัง ปัจจุบนั นีบ้ ก่ ำ� กับใจเจ้าของ
จั๊กเทือ แล้วแต่มันสิแล่นไปทางใด๋ ขั่นแม่นควาย
ก็แล่นเข้าฮั้วเข้าสวนเขาอยู่พู่นล่ะ ดมดากเขาอยู่
พูน่ ล่ะ อยูก่ ลางทุง่ ไฮ่ทงุ่ นาพูน่ แล้วค่อยโงกลับมา
แล้วมันสิไปทันกินกิเลสอิหยัง บ่ทันกิน ต้องเฮ็ด
จริงๆ จังๆ ฝึกเจ้าของ เฮ็ดบ่จริงบ่จังแล้ว ฮ่วย
เป็นควายตู้ให้เขาเฮ็ดนาเด๊ะ เขาทานข้าวปั้นหนึ่ง
เขาปรารถนาบุญเด๊ะ เฮาบ่ท�ำ บ่มีบุญให้เขาเด๊ะ

เข้ามาบวช
ก็หวังอันนี้เด๊ะ
สิเอาตนพ้นทุกข์แท้ๆ
หวังมรรคผลนิพพาน
ทอนั้น

บวชมาบ่ได้เฮ็ดเล่นแหล่ว ฮ่วย
เดินจงกรมเบิด้ มือ้ กะได้ นัง่ ภาวนา
นี่ ฮ่วย นัง่ เอาล่ะ เป็นมือ้ ล่ะ เป็นคืนล่ะ
บ่ได้เฮ็ดเล่น ความบ่เล่นน�ำหมูเ่ ป็น
ออเซาะแอแซะน�ำผูใ้ ด๋บเ่ ป็น เฮ็ดเอา
ปานนัน้ ล่ะ พวกสนุกเฮฮาบ่เคยเฮ็ด
ฝึกมา จั่งซั่นเด๊ะ มีแต่ไปผู้เดียวๆ
จัง่ พ่อแม่ครูจารย์คอื กันแหล่ว ไปน�ำ
เพิ่น ๒องค์เพิ่นฉันจังหันแล้วนี่

เข้านัง่ ทีเ่ ลย ปุบ๊ ปับ๊ เอามุง้ ลง ของมัน
บ่มฝี าเด๊ะกุฏิ ปุบ๊ ปับ๊ เพิน่ เอาลง แล้ว
นัง่ อยูห่ นั่ พูน่ กวาดตาด กวาดตาด
กะพู่ น บ่ายสามบ่ายสี่ กวาดตาด
ค่อยออกมา ขัน่ แม่นเดินจงกรมกะ
ฉันจังหันแล้วกะเดิน พูน่ แล้วกวาดตาด
พู่นจังค่อยออกมา เฮ็ดปานนั้นล่ะ
เพิ่นพาฝึกมาจังซี่ล่ะ”
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ค�ำว่ารู้ทุกขสัจ
รู้อย่างนี้

เราสอนทุกกิทุกกี
เป่ากระหม่อม
ให้หมดเลย
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ผล

ของการทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งหมดลงไปเพื่อการประกอบความ
พากเพียรปฏิบัติภาวนาอย่างเด็ดเดี่ยว อริยสัจธรรมซึ่งเป็น
จุดมุง่ หมายของนักปฏิบตั ภิ าวนาทุกคน ก็ได้เริม่ เปิดเผยให้หวั ใจของบุรษุ
ผู้มีความพากเพียรกล้าได้เข้าใจอย่างชัดเจน
หลวงปูล่ ซี งึ่ เคยผ่านการนัง่ ภาวนาตลอดรุง่ มาแล้วก่อนหน้านัน้ มามาก
ต่อมากครั้ง แต่ครั้งนี้ท่านได้ต่อสู้กับทุกขเวทนาอันเกิดจากการนั่งภาวนา
โดยใช้ความอดทนและสติปัญญาทั้งหมดเพื่อจะให้ทราบความจริงของ
เวทนา ท่านว่าขณะที่เวทนาเกิดขึ้นนั้น ร่างกายนี้เปรียบเหมือนท่อนฟืน
ทุกขเวทนาทีม่ นั โหมหมดทัง้ เนือ้ ทัง้ ตัวนีเ้ หมือนไฟเผารนไปทัว่ กาย จิตของ
ท่านก็หมุนอยู่ภายในไม่ให้ออกจากวงอริยสัจ
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค นี้เป็นสถานที่ฆ่ากิเลส ซัดกันอยู่ในจิต
ไม่ให้ออกไปไหน ในที่สุดท่านก็สามารถทราบตามความเป็นจริงว่า
ร่างกายหนึง่ ทุกขเวทนาหนึง่ และใจคือผูร้ นู้ หี้ นึง่ เป็นคนละส่วนกัน ต่างอัน
ต่างจริงไปตามสภาพหน้าที่ของตน ไม่ได้กระทบกระเทือนกันแต่อย่างใด
แต่ที่กระทบกระเทือนกันเป็นเพราะความหลงของใจที่ออกไปหมายเอา
ร่างกายว่าเป็นเรา ทุกขเวทนาว่าเป็นเรา ใจคือผู้รู้นี้ว่าเป็นเรา
เมื่อความจริงได้ปรากฏแก่ใจของท่านอย่างนี้แล้ว ปรากฏว่าจิตใน
ขณะนัน้ ได้ปล่อยจากรูปกาย จากเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หยัง่ ลง
สูค่ วามสงบแบบหมดจด ใจขาดจากความสัมพันธ์กบั ขันธ์ทงั้ ๕ ขันธ์ทงั้ ๕
ไม่ได้ทำ� งานประสานกับใจ ต่างอันต่างอยู่ ขณะนัน้ เองเป็นขณะทีใ่ จของท่าน
เกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขนึ้ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นความ
อัศจรรย์ประเภทที่ไม่หวั่นไหว
จิตได้ทรงตัวอยูใ่ นความสงบนัน้ จนหมดก�ำลัง แล้วค่อยถอนออกมา
จากนั้นขันธ์ทั้ง ๕ จึงท�ำงานประสานกับจิตตามเดิม แม้จิตจะถอนออกมา
สู่สภาพเดิมแล้วก็ตาม แต่ความเชื่อมั่นที่มีต่อค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านนั้น เป็นความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวอีกต่อไป
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หลวงปู่เล่าว่า
“หัดทีแรกน�ำพ่อแม่ครูจารย์นี่ ฮ่วย เพิ่นไป
ถามว่า ธรรมลี นัง่ ตลอดแจ้งได้บ่ เจ้าของเป็นจังใด๋
บ่ได้เล่าให้เพิ่นฟัง มีแต่ว่า โอ๊ย บ่ฮู้สึกตัวแหล่ว
อันนั่งอยู่นี่ จักมันนอนหลับแต่ยามใด๋ เพิ่นหัว
(หัวเราะ) เพิน่ ว่า โอ๊ย ให้ทา่ นไปนัง่ อยูห่ นิ ก้อนนัน้
ขั่นว่าท่านบ่มีสติปานนั่น ขั่นมันสิตกลงกะให้มัน
ตกก้อนหินลงโลด ท่านบ่มีสติปานนั่น วาซั่น
ฮ่วย เจ้าของเลยมาพิจารณาว่า เพิน่ ยังเว่าได้
เฮาสิเฮ็ดบ่ได้ตี๊ ใจมันปักจังซัน่ เด๊ะ แต่พระพุทธเจ้า
เพิน่ กะมีกเิ ลสคือกัน ครูบาอาจารย์ผพู้ น้ ไปได้ เพิน่
กะมีกเิ ลสคือกัน เฮาสิบส่ ามารถเฮ็ดได้บอ้ ใจมันปัก
เข้าไปจังซั่น โอ๊ย ใจมันสิเผลอได้ติ มันย่านตาย
เอาอยูห่ นั่ แล้ว ดัดมันจังซัน่ เด๊ะ จ้อมันอยูห่ นั่ มันคิด
ไปทางใด๋กะดึงมันคืนมา ฝึกมันอยู่นั่นแหล่ว
จัง่ เวทนาคือกัน เอา มึงมาเลย ก�ำหนดอยูห่ นั่
บ่ให้ออกจากหั่นเลย บังคับอยู่หั่น บ่ให้มันออก
ไปทางอื่น ขั่นเฮาบ่สู้ซะก่อนกะบ่เห็นความชนะ
ต้องสู้เด๊ะ เอ้า มันเจ็บทอใด๋กะอดมันอยู่จังซั่น
เบิ่ง (พิจารณา) ทุกขเวทนาแหล่ว ให้รู้ความจริง
มันขึ้นถึง ๓ ครั้งแล้ว เออ ครั้งที่ ๓ นี่ ฮ่วย หัวนี้
ปานว่าเส้นผมมันหล่นลงเบิ้ดแหล่ว มือยองกัน
อยูน่ ี่ มันเป็นไฟไปพูน่ ฮ้อนปานไฟเผา มือเฮาวาง
ทับกันเนีย่ ในใจมีแต่วา่ ตายๆๆ ไปทอนัน่ ผ่านตาย
กะเอาแล้ว มิดไป เข้าไปหน่อย แหล่วกะจิตรวมพรึบ
เลย
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ขั่ นบ่ สู ้ ซ ะก่ อ น บ่ เห็ นความอั ศจรรย์ เด๊ะ
ต้องทิ่มตายเลย นั่นล่ะ ฝ่ายภาวนา ขั่นบ่ทิ่มตาย
ก็บ่เห็นล่ะ
จิตรวมพรึบ กายมันบ่ปรากฏดอก ผูร้ มู้ นั เด่น
อยูจ่ งั ซัน่ เรือ่ งกายมันบ่มดี อก มีแต่ใจ บ่ปรากฏเลย
เรือ่ งกาย มีแต่ภาษาใจ บางทีมนั อยูพ่ นู่ ก้นบาดาลพูน่
บางทีมันขึ้นอยู่พู่น อยู่อากาศ มันกะเป็นอัปปนาสมาธิแหล่ว มันบ่มกี ายเด๊ะ อุปจารสมาธินี้ สัญญา
บ่ขาดออก แต่จิตบ่ยึดเอา ได้ยินเสียงแต่จิตบ่ยึด
ความเจ็ บ ความปวดกะมี แต่ หั่ น จิ ต บ่ ยึ ด เอา
ขั่นอัปปนาสมาธิแล้ว ฮ่วย มันบ่มีแล้วเรื่องกาย
กายมันบ่ปรากฏ มีแต่ใจล้วนๆ มันเป็นหนึ่ง มันบ่
มีสองเด๊ะ
เฮ็ดให้มันเห็นเถอะเรื่องอันนี้ วางจิตลงเป็น
ผ้าเช็ดเท้าเบิง่ เป็นดินพูน่ มันจังค่อยเห็นอรรถเห็น
ธรรมของพระองค์เจ้า เร่งเด๊ะ ความเพียร ให้มัน
เกิดในใจเจ้าของ มันจังค่อยสิรู้จัก ความเพียร
นี่แหละตัวเอก”
หลวงตาพระมหาบัวได้อธิบายในการพิจารณา
ทุกขเวทนาอันเกิดจากการนั่งตลอดรุ่งเพื่อให้เห็น
อริยสัจธรรมไว้ดังนี้
“ทุกข์ขนาดไหน ดูเรือ่ งของทุกข์ดงั ทีเ่ คยสอน
แล้วนัน่ น่ะ จะทุกข์ขนาดไหนก็ตาม จิตไม่เคยตาย
เอ้า ตามให้เห็นเรื่องความทุกข์ ทุกข์มาจากไหน
คนตายแล้วมีทกุ ข์ไหม ไล่กนั เข้าซิ จึงเรียกว่าปัญญา
ไล่ตลบทบทวนอยูน่ นั้ ไม่รกู้ คี่ รัง้ กีห่ น เราอย่าไปนับ

เวล�ำ่ เวลา อย่าไปนับการตลบทบทวน ครัง้ นัน้ ครัง้ นี้
หลายครัง้ หลายหน ไม่ตอ้ งนับ สติปญ
ั ญาให้จอ่ ลงไป
ตามความทุกข์ มีมากน้อยให้เห็นความเคลือ่ นไหว
ของมัน จะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไร
อะไรเป็นผู้ทุกข์ ส่วนมากจะต้องว่าอวัยวะ
ส่วนนัน้ ส่วนนีเ้ ป็นทุกข์ เช่น แข้งเป็นทุกข์ ขาเป็น
ทุกข์ หัวเข่าเป็นทุกข์ เป็นต้นนะ ก็จะไปหมายเอา
ว่าอันนี้เป็นทุกข์ ความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นทุกข์
ถ้าพิจารณาให้เป็นสัจธรรมแล้ว ค้นลงไปจริงๆ ว่า
หนังก็สักแต่ว่าหนัง มีมาตั้งแต่วันเกิด ทุกข์อันนี้
เพิง่ มี นีเ่ ป็นอันเดียวกันได้ยงั ไง เนือ้ หนังเอ็นกระดูก
มีมาตัง้ แต่วนั เกิด อันนีเ้ พิง่ มีเดีย๋ วนี้ เกิดมาเดีย๋ วนี้
จะเป็นอันเดียวกันได้ยงั ไง ถ้าเป็นอันเดียวกันแล้ว
ทุกข์นดี้ บั สิง่ เหล่านัน้ ต้องดับไปด้วยกัน แตกทลาย
ไปด้วยกัน ฉิบหายไปด้วยกันกับทุกข์ที่ดับลงไป
แต่นี้เวลาทุกข์หายไปดับไป มันก็มีอยู่อย่างนี้
แล้วเป็นอันเดียวกันได้ยังไง นั่นจึงเรียกว่าค้นหา
ความจริง
เราอย่าคาดนะ จ่อลงในความทุกข์ เอ้า
จะทุกข์มากทุกข์นอ้ ยขนาดไหนไม่ตอ้ งกลัวว่าตาย
จิตไม่ได้ตายว่างั้นเลย จิตหาความจริงเพื่อจะรอบ
ตัวเองด้วยรูส้ จั ธรรมให้รอบใจ จนกระทัง่ พิจารณา
รอบดังทีเ่ คยพูดแล้ว ทุกข์เมือ่ พิจารณารอบแล้วจะ
ไม่เป็นภัยต่อผูใ้ ดเลย นัน่ จึงเรียกว่าเรียนอริยสัจรอบ
รู้อริยสัจรู้อย่างนั้น
ทุกข์แต่ก่อนเป็นภัย เหมือนจะเป็นจะตาย
จริงๆ นี่ อะไรจะไปทุกข์มากยิง่ กว่าทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ใน

ขณะนัน้ แต่เวลาพิจารณารอบกันแล้ว ทุกข์ สักแต่วา่
เท่านั้นนะ และดูทุกข์นั้นก็ไม่มีความหมายใน
ตัวเองด้วย และทุกข์นี้ไม่ให้ความหมายแก่ผู้ใด
ไม่กระทบกระเทือนผูใ้ ด มันก็ไม่รคู้ วามหมายของ
มันด้วย อวัยวะต่างๆ ที่ว่าเป็นทุกข์ๆ แต่ก่อนนั้น
ดูแล้วหนังก็เป็นหนัง เนื้อเป็นเนื้อ เอ็นเป็นเอ็น
กระดูกเป็นกระดูก อวัยวะทุกส่วนเป็นของตัวเอง
อยู่โดยล�ำพัง ไม่เห็นมีอะไรเป็นอะไร เมื่อเป็น
เช่นนัน้ แล้ว ทุกข์นไี่ ปให้รา้ ยแก่ผใู้ ด ทุกข์กไ็ ม่ได้ไป
ให้ร้ายแก่ผู้ใด นี่ละเป็นความสัตย์ความจริง
ความหมายว่าอันนัน้ เป็นทุกข์ อันนีเ้ ป็นทุกข์
มาจากไหน นีม่ นั ก็วงิ่ เข้าถึงใจ กายหนึง่ เวทนาคือ
ทุกขเวทนาหนึง่ ใจหนึง่ สัญญาความหมายย้อนเข้า
หาใจ ย้อนเข้าดูใจอีกทีหนึง่ ทีนเี้ มือ่ ย้อนเข้าไปจน
ประจักษ์แล้ว ใจก็คอื ใจ สัญญาก็ดบั ไป แล้วก�ำหนด
ดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เรื่องสัญญาจะย่นเข้ามาๆ
ความหมายอันนั้นย่นเข้ามาๆ จนกระทั่งถึงใจ
ความทุ ก ข์ ที่ ว ่ า อั น นั้ น เป็ น ทุ ก ข์ นั่ น ก็ เ หมื อ นกั น
ความทุกข์ทั้งหลายนั้นย่นเข้ามาๆ จนกระทั่งมา
ถึงใจ มาดับทีใ่ จ ใจไม่หมายทีน่ ี่ เมือ่ ใจไม่หมายแล้ว
ทุกฺขํ อริยสจฺจํ เต็มหัวใจ อ๋อ เป็นอย่างนี้ ค�ำว่า
รู้ทุกข์รู้อย่างนี้ ค�ำว่าทุกข์เป็นสัจธรรมเป็นอย่างนี้
นั่นซิถึงได้ชัด ให้เห็นชัดอย่างนั้นซิ นี่ละท่านว่า
ทุกขฺ ํ อริยสจฺจํ เป็นอย่างนี้ สมุทยั ก็คอื ตัวความหมาย
เมื่อรอบแล้วมันก็หดตัวเข้ามาไม่ไปหมาย สัญญา
นั่นแหละหมายว่านั้นเป็นทุกข์น้ีเป็นทุกข์ เมื่อ
พิจารณารอบแล้วก็ไม่หมาย นีเ้ ป็นพืน้ ฐานแห่งการ
พิจารณาวงอริยสัจ”
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กายนี้แหละ
ทางเดินของ
ปัญญา

พระพุทธเจ้า
เพิ่นสั่งสอน
ให้อุปัชฌาย์อาจารย์
เว่าสอนกุลบุตรสุดท้าย
ภายหลังกะให้สอน
กรรมฐาน ๕ นี่แหล่ว

ของมันข้องอยู่นี่เด๊ะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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เมื่อ

หลวงปู่ได้สัมผัสกับธรรมอันอัศจรรย์ในวันที่นั่งต่อสู้กับทุกขเวทนา
ครัง้ นัน้ แล้ว จากนัน้ ก็ได้กราบเรียนความเป็นไปในจิตให้หลวงตาทราบ
หลวงตาได้แนะน�ำให้ทา่ นออกพิจารณาทางปัญญา เมือ่ จิตพักสงบพอสมควรแล้ว
ให้พจิ ารณาร่างกาย เอาร่างกายเป็นสนามเดินของปัญญาเพือ่ ให้เห็นความจริง
ในธรรมชั้นละเอียดขึ้นไปอีก
หลวงปู่ได้เล่าถึงการพิจารณาร่างกาย พอประมวลได้ดังนี้
“การภาวนาให้มีสัจจะ ต้องผูกมัดเจ้าของเด๊ะ ให้สังเกตสังกาเจ้าของ
การภาวนาสังเกตจิตเจ้าของ อ่านจิตเจ้าของ อย่าส่งพู่นส่งพี้ เรื่องหั่นเรื่องนี่
บังคับจิตให้มนั อยู่ ใส่ศลี ใส่ธรรม ใส่สมาธิใส่ปญ
ั ญา ให้มนั แล่นอยูห่ นั่ อย่าให้
มันออกนอก คือออกนอกกายออกนอกใจเจ้าของ นั่นล่ะ เพิ่นว่าบ่ให้ส่งจิต
ออกนอก หัดมัน ให้เกิดความสงบทีแรก ให้ทำ� ไปเรือ่ ยๆ อย่าไปตัง้ ความอยาก
หากสิพิจารณากะให้มันพิจารณาอยู่ในกายนี่ กายนี้แหละทางเดินของ
ปัญญา ไล่แต่เกสาลงมาหาพืน้ เท้า แต่พนื้ เท้าขึน้ ไปหาเกสา ทวนไปทวนมาอยู่
จังซัน่ ให้คล่องให้มนั ช�ำนาญอยูน่ นั่ สมเหตุสมผลแล้วจิตมันกะรวมลงสูค่ วาม
สงบได้คือกัน นั่น ปัญญาอบรมสมาธิ พ่อแม่ครูจารย์เพิ่นแต่งไว้เบิ๊ดแหล่ว
มันสงบเป็นชัว่ โมงหรือสองชัว่ โมงก็ซา่ งมัน ปล่อย จิตถอนออกจากความสงบแล้ว
จังค่อยมาใคร่ครวญ พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ออกเป็นส่วนๆ กะได้ เวลามันสงบ
อย่าไปกวนเลย มันสิสงบเบิ๊ดมื้อกะตาม

ออกจากหั่นมากะให้เบิ่งอาการ ๓๒ แต่เกสาลงไปหาพื้นเท้า แต่พื้นเท้า
ขึน้ มาถึงเกสา ให้พจิ ารณาอยูน่ แี่ หล่ว อัตภาพร่างกายของเฮา อัตภาพร่างกาย
ของเฮามีชอื่ เบิด้ โลกเขาใส่ชอื่ สมมุตเิ บิด้ ขีก้ ะเต็มตนเต็มตัวอยู่ ขีห้ วั ขีก้ ลาก
ขี้ไคล คนกะมาหลงสมมุติความปรุงความแต่งของเจ้าของทอนั้น
พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้เบิ้ดล่ะ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของมันบ่เที่ยง
เบิง่ แต่เฮาเป็นเด็กน้อยมา เปลีย่ นมาๆ อยูจ่ งั ซัน่ เฒ่าแก่ชราแล้วอิหยังมันอยู่
คือเก่าจั๊กแนว สังขารอันนี้มีแต่ช�ำรุดทรุดโทรมไป พิจารณาเบิ่งแม๊ะ
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พระพุทธเจ้าเพิน่ สัง่ สอนให้อปุ ชั ฌาย์อาจารย์เว่าสอนกุลบุตรสุดท้ายภายหลัง กะให้สอนกรรมฐาน ๕
นี่แหล่ว ของมันข้องอยู่นี่เด๊ะ จิตมันข้องอยู่กับอันนี่แหล่ว อยู่น�ำโลกน�ำสงสารก็เพราะมันติดอันนี้ ยินดี
ยินร้ายอยู่นี่ ภพใด๋ชาติใด๋ก็เพราะอันเดียวนี้เบิ้ด สิต่างกันใด๋น้อ
ให้แก้เจ้าของ มันไปทางราคะ เฮาก็ต้องพิจารณาตี้ แยกเบิ่งดิ๊ ถามมันดู ตาหมู่นี่ บ่อนใด๋งาม
ดึงตาออกมาก�ำหนดอยู่หั่น ว่าหนังงามกะเอามีดถากหนังออกมาเบิ่งดิ๊ มันงามอยู่บ่ หมดในกายมีแต่
หนังหุ้มทอนั้นล่ะ พอเบิ่งได้ นอกหั่นมีแต่อสุภะเบิ้ด บ่มีหนังแล้วผู้ใด๋สิมาใกล้ได้ ม้างเบิ่งดู บ่มีหยัง
โลกอันนี้ สกปรกเท่ามนุษย์มันสิมีติ
ให้ประกอบ คิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มากๆ จิตมันจั่งสิอ่อน มันจังค่อยสิเกิดสลดสังเวช
พิจารณาให้มนั รูจ้ กั พิจารณาอันใด๋ให้มนั เกิดสลดสังเวชในใจเจ้าของ ธรรมจังค่อยสิเกิดได้ ชัดเข้าๆ จิตใจ
ของเฮามันกะผ่องใสขึ้นละเอียดขึ้น รู้จริงเป็นจริงแหล่ว”
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ความเป็นจริง
ของกาย

จิตได้เห็นโทษ
แห่งภาพภายนอกที่ตน
วาดขึ้นอย่างเต็มใจ
พร้อมทั้งการปล่อยวาง
จากสุภะและอสุภะภายนอก
ที่เกี่ยวโยงกับส่วนร่างกาย
ที่ตนเคยพิจารณา
ถอนอุปาทานความถือกาย
ออกได้โดยสิ้นเชิง
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นัก

ปฏิ บัติผู ้ พิ จ ารณาขั น ธ์ ๕
โดยความรอบคอบด้ ว ย
ปัญญา แล้วผ่านไปด้วยความหมด
เยือ่ ใย คือสามารถพิจารณาส่วนแห่ง
ร่างกายทุกส่วนให้เห็นด้วยความเป็น
ปฏิกลู ด้วย โดยความเป็นไตรลักษณ์
ด้วย ประจักษ์กับใจจนทราบชัดว่า
ทุกส่วนในร่างกายนี้มีความปฏิกูล
เต็มไปหมด

หลวงปู่ลี กุสลธโร ขณะนั่งอยู่บนศาลาหลังแรก วัดภูผาแดง

ความปฏิ กู ล ของร่ า งกายที่
ปรากฏอยู่ภายนอกกลับย้อนเข้ามา
สู่วงของจิตภายในโดยเฉพาะ และ
ทราบชัดว่าความเป็นสุภะ ทั้งนี้เป็น
เรื่องของจิตออกไปวาดภาพขึ้นมา
แล้ ว เกิ ด ความก� ำ หนั ด ยิ น ดี ก็ ดี
ความเป็ น อสุ ภ ะที่ จิ ต ออกไปวาด
ภาพขึน้ แล้วเกิดความเบือ่ หน่ายและ
อิดหนาระอาใจต่อความเป็นอยู่ของ
ร่างกายทุกส่วนก็ดี ในภาคทั้งสองนี้
จะรวมเข้าสู่จิตดวงเดียว คือมิได้
ปรากฏออกภายนอกดังที่เคยเป็นมา
จิตได้เห็นโทษแห่งภาพภายนอกที่
ตนวาดขึ้ น อย่ างเต็ ม ใจ พร้ อ มทั้ ง
การปล่ อ ยวางจากสุ ภ ะและอสุ ภ ะ
ภายนอกทีเ่ กีย่ วโยงกับส่วนร่างกายที่
ตนเคยพิจารณา ถอนอุปาทานความ
ถือกายออกได้โดยสิ้นเชิง เรื่องของ
กามราคะซึ่งเกี่ยวกับกายก็ยุติลงได้
ในขณะทีถ่ อนจิตถอนอุปาทานจากกาย
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โดยผ่านออกระหว่างสุภะและอสุภะต่อกัน หมด
ความเยื่ อใยในสุภ ะและอสุภ ะทั้งสองประเภท
ปฏิฆะความหงุดหงิดของใจก็ดับลงไปพร้อม
วันหนึง่ ขณะทีห่ ลวงปูเ่ ข้าทีภ่ าวนา ท่านได้นมิ ติ
เห็นภรรยาเก่ามาปรากฏในวงภาวนา ในนิมิตนั้น
แสดงถึงการสลายไปแห่งรูปกายให้ท่านได้เห็น
อย่างชัดเจน ท่านเล่าว่า
“อยูห่ ว้ ยทราย กะนัง่ ภาวนาอยูเ่ นีย่ จักหน่อย
เกิดแสงสว่างภาพปรากฏเห็นภรรยาเก่าย่างเข้า
มาหา ทางนี้กะนั่งภาวนาอยู่ ทางนั้นกะย่างเข้ามา
มายืนอยูต่ รงหน้า ห่างอยูห่ ว่างวากว่านีล่ ะ่ จักหน่อย
กะล้มลง อัตภาพร่างกายนี่ตายแตกออกจากกัน
พากๆ เลย เป็นส่วนๆ พังลงไปๆ กระจัดกระจายไป
ตามแผ่นดิน ทัง้ เปือ่ ยทัง้ เน่าอยูพ่ อปานนัน้ อันนัน้
กะขาดออก อันนี้กะขาดออก ตกลงไปเป็นดิน
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เป็นน�้ำ เป็นของเก่ามันหั่นแหล่ว กลายเป็นธาตุ
เบิด้ เลย แต่ความจริงมันบ่มบี อ่ นตายเลย ธาตุดนิ
กะกระจายไปเป็นดินของเก่านั่นแหล่ว ธาตุน�้ำ
กะไหลไปของเก่ า มั น หั่ น ละ ธาตุ ล ม ธาตุ ไ ฟ
กะเป็นไปตามสภาพเดิมมัน ผูร้ คู้ อื ใจกะรูอ้ ยูจ่ งั ซัน่
บ่ เ กี่ ย วกั น จั ก หน่ อ ยพื้ น ดิ น กะมากลบทั บ ถม
กองธาตุนนั้ หายไปเลย ทีแ่ ท้กายมันเป็นอย่างนีเ้ ด๊ะ
หาตัวสัตว์บุคคลในกองธาตุนี้อยู่ใด๋ได้ บ่มีเลย
เกิดสลดสังเวชล่ะทีน้ี สลดหลาย แต่นนั่ ล่ะ สัญญา
ทางราคะนี้ขาดออกเลย บ่มีติด ใจบ่ได้เกี่ยวอีก
เลย”
นับแต่ขณะนัน้ เป็นต้นมา ใจของท่านได้ละจาก
รูปธรรมลงอย่างเด็ดขาด สติปัญญาได้ก้าวขึ้นไป
พิจารณาในชัน้ ของนามธรรม สติปญ
ั ญาได้กลายเป็น
สติปัญญาอัตโนมัติทันที
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สติปัญญา
อัตโนมัติ

อยู่ที่นั่น ๔ ปีนะ
ห้วยทราย
ธรรมลีก็เร่งแต่นู้นล่ะ

จิตแกหมุนติ้วๆ
แต่นู้นแล้ว
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ส

ติปญ
ั ญาอัตโนมัติ เป็นมหาสติมหาปัญญาแล้ว เป็นการฟังธรรมอยู่
ตลอดเวลา ท่านไม่ได้มลี ดหย่อนผ่อนผันในการฟังธรรม ด้วยอัตโนมัติ
ของจิตของธรรมของกิเลสมันฟัดกันอยู่ภายใน

ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมเมือ่ ก้าวถึงขัน้ “ปัญญา” แล้ว อยูท่ ไี่ หนก็ฟงั ธรรมอยู่
ตลอดเวลา มีอะไรมาสัมผัสก็พจิ ารณาเป็น “ธรรม” ทัง้ สิน้ เพราะสิง่ ทีม่ า
สัมผัสเป็นเครือ่ งเตือนสติให้ระลึกรู้ ปัญญาก็วงิ่ ตามทันทีๆ โดยอัตโนมัติ
พิจารณาอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องถูกบังคับเหมือนขั้นเริ่มแรก ซึ่งเป็นขั้น
“หมูขนึ้ บนเขียงแล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถกู สับให้แหลกเสียก่อน” จิตขัน้ นี้
อะไรมากระทบย่อมรู้เท่าทัน พิจารณาเป็นอรรถเป็นธรรมทั้งสิ้น ดังที่
หลวงปู่ใหญ่มั่นกราบเรียนพระมหาเถระ ซึ่งหลวงตาได้เขียนไว้ในประวัติ
ของหลวงปู่ใหญ่มั่นว่า
“พระมหาเถระถาม “ท่านอยู่คนเดียว เวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมา
ท่านปรึกษาปรารภกับใคร” หลวงปูใ่ หญ่มนั่ ตอบว่า “ฟังเทศน์อยูท่ งั้ กลางวัน
กลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลย” พระมหาเถระก็ไม่กล้าค้านท่านว่ายังไง
เพราะอาจไม่เข้าใจก็ได้ ประการหนึ่ง ประการที่สอง ท่านพูดออกมาจาก
ความจริง ก็ไม่กล้าจะค้านท่าน
     ทีว่ า 
่ “ฟังเทศน์อยูท่ งั้ กลางวันกลางคืน” ก็คอื การทีพ่ จิ ารณาสิง่ ที่
มาสัมผัสปลุกสติปญ
ั ญาอยูต่ ลอดเวลานัน่ เอง จนเป็นทีเ่ ข้าใจไปโดยล�ำดับ
นัน้ แลคือการฟังธรรมทัง้ กลางวันกลางคืนทางด้านปฏิบตั ิ เพราะสติปญ
ั ญา
ขั้นนี้เป็นขั้น “อัตโนมัติ” ท�ำงานเพื่อ “ธรรมล้วนๆ” ไม่มีโลกเข้า
แอบแฝงเลย”
ช่วงทีอ่ ยู่ ณ บ้านห้วยทรายนีเ่ อง หลวงปูล่ ที า่ นได้ตงั้ ใจเร่งความเพียร
ปฏิบัติตามค�ำสอนของหลวงตาอย่างเอาจริงเอาจัง จนเกิดผลเป็นที่
น่าพอใจ พร้อมกันนี้ ท่านได้กราบเรียนให้พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระ
มหาบัวได้ทราบอยูเ่ สมอ หลวงตาจึงได้ให้อบุ ายเพือ่ เปิดทางให้กา้ วเดินต่อ
ในเรื่องนี้หลวงตาได้เมตตาพูดถึงการภาวนาของหลวงปู่ลีไว้ดังนี้

หลวงปู่ลี กุสลธโร 85

“ตั้งแต่เราไปอยู่ห้วยทราย ท่านก็ก�ำลังหมุน
ติว้ ๆ ตอนเราอยูห่ ว้ ยทราย ท่านจะได้กป่ี นี ะ ออกจาก
พ่อแม่ครูจารย์มั่นมรณภาพแล้ว ไปอยู่ห้วยทราย
มันก็สงัดนี่ ไม่มีใครเลย คือวัดนั้นเป็นวัดป่าช้า
ธรรมลี นัน่ ใครไม่รงู้ า่ ยๆ ตอนนัน้ ความเพียร
เร่งหมุนจี๋ รู้กันทันทีละ พูดทางด�ำเนินของจิต
ถึงไหนๆ รูท้ นั ทีๆ ขอให้ผฟู้ งั รูส้ งู กว่าเถอะ ผ่านไป
ตรงไหนรูท้ นั ทีๆ รูก้ นั อยูห่ ว้ ยทราย ท่านลีกำ� ลังเร่ง
หมุนเลย
ถ้าหากว่าถึงขัน้ ทีจ่ ะออกแล้วไม่อยูน่ ะ กิเลส
ถึงขัน้ ทีอ่ ยูไ่ ม่ออก ไล่ไปวัดไปวานี่ โอ๋ย เหมือนไล่
เข้าฟืนเข้าไฟ มันร้อน ไล่ลงเหวลงบ่อเร็วปุ๊บเลย
ไล่เข้าวัดเข้าวาไม่ไป จิตผู้นี้เป็นอย่างนี้ เมื่อได้รับ
การอบรมจิตเข้าขัน้ ทีห่ มุนตัวแล้วเอาแล้ว ทีน่ หี่ มุน
สู่ธรรมไม่ถอย หมุนทั้งวันทั้งคืนจนไม่ได้นอน
มันเป็นขัน้ ๆ ของจิตของธรรม ขัน้ ของกิเลส กิเลส
หยาบขนาดไหน ขีเ้ กียจ แม้ทสี่ ดุ ไปวัดไปวาท�ำบุญ
ให้ทานก็ไม่อยากท�ำ ขีเ้ กียจหมด ขัน้ มันหนา ให้เข้า
พุงเจ้าของเท่านั้นดี แบ่งให้ทานใครไม่ได้ นี่ขั้นมัน
เห็นแก่ตัวมาก กิเลสหนา ขั้นมากๆ เข้าไปทั้งกิน
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ทั้งทานทั้งอะไรเข้าไปๆ สุดท้ายเลยไม่สนใจกับ
เรื่องกินเรื่องอะไร มีเท่าไรโปะเลย เป็นอย่างนั้น
จิตเวลาก้าวเข้าสู่ทางด้านภาวนาเหมือนกัน
เวลาล้มลุกคลุกคลานมันก็เอากันอยู่นั้นละ แต่
เวลาก้าวออกแล้วก็คือออกๆ พอออกเต็มที่แล้ว
จนกระทัง่ นอนไม่หลับ กลางคืนนอนไม่หลับ กลางวัน
ยั ง จะไม่ ห ลั บ อี ก มั น หมุ น ของมั น เพื่ อ ออกๆ
เวลามั น หมุ น ได้ ที่ ข องมั น ที่ จ ะออกแล้ ว ไม่ อ ยู ่
อย่างไรก็ไม่อยู่ เป็นอย่างนัน้ นะ จิตนีพ่ งุ่ ๆๆ คือมัน
เห็นช่องทางเหมือนว่าพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมๆๆ
นั่นละ จับผิดจับถูก จะเป็นจะตายไม่รู้ละ ถ้าถึง
ขั้ น นั้ น แล้ ว เหมื อ นว่ า พระนิ พ พานอยู ่ ชั่ ว เอื้ อ ม
นั่นแหละ หมุนติ้วเลย  
การพูดอย่างนี้พูดตามเรื่องของจิตที่ด�ำเนิน
มาแล้วนะ พอถึงขั้นมันได้หลักได้เกณฑ์แล้ว
หมุนตลอด ไม่อยู่ จะเป็นจะตายไม่อยู่ เหมือนว่า
นิพพานอยูช่ วั่ เอือ้ มๆ จับผิดจับถูก อย่างนัน้ ความ
เพียรไม่มีเวลา กลางวันกลางคืนนอนไม่หลับ
มันหมุนของมัน นีล่ ะธรรมเมือ่ มีกำ� ลัง เมือ่ มีกำ� ลัง
แล้วเป็นอย่างนั้น”

		 หลวงปูล่ ไี ด้ปรารภถึงล�ำดับการปฏิบตั ธิ รรม
ในขั้นนี้ที่เป็นไปภายในจิตของท่านไว้หลายวาระ
พอจะประมวลความได้ดังนี้
“ครูบาอาจารย์เพิ่นฝึกทีแรก มีแต่ให้ฝึก
ความสงบซะก่อน หากจิตมันรวมลงได้ มันเป็นไป
เองดอกแนวหมู่นั่น ปัญญามันเกิดเอง นั่นเพิ่นว่า
เป็นวิปสั สนา ให้กำ� หนดสตินะ ฝึกสติตวั นีแ้ หละให้
มันเป็นมหาสติมหาปัญญา ให้มนั ทันกันจังซัน่ หาก
ปัญญาแก่กล้าเข้าแล้วกะจะเป็นญาณไปเลยล่ะ
อิหยังเกิดขึน้ มา กะพิจารณาทันๆ ทุกขณะจิตไปเลย
เป็นญาณเลย กิเลสในจิตใจมันก็ตกไปๆ หากถึง
ขั้นนี้แล้ว
อย่างหลวงปูใ่ หญ่มนั่ เพิน่ ว่า ฟังธรรมอยูห่ มด
มื้อหมดคืน วาซั่น บ่ได้สุงสิงกับไผ หลบหลีกอยู่
อย่างนัน่ เพราะว่าธรรมมันเกิดขึน้ ตลอดเวลา บ่ได้
ว่างเด๊ะ
ตอนนั้น ผมนี่ ฮ่วย มันบ่อยากสุงสิงกับ
ผูใ้ ด๋ดอก ของท�ำงานทางใจเด๊ะ หาแต่ทางหลบหลีก

ปลีกออกจากหมู่อยู่จังซั่น อยู่ผู้เดียวมันม่วน มัน
สนุกท�ำความเพียร ภายในมันเกิดดับอยูจ่ งั ซัน่ คือ
จังมีครูบาอาจารย์มาเทศน์ให้ฟังอยู่ตลอดจังซั่น
เร่งเข้าเบิง่ แม้ มันสิเห็นดอกธรรมของพระองค์เจ้า
เกิดเองดอกแนวหมู่นี่ แต่ต้องอบรมจิตใจเจ้าของ
ให้มนั ดีๆ เถอะ มันโผล่ขนึ้ มาเองดอก มันบอกขึน้
มาเองเบิ้ด ปรากฏอุบาย
ธรรมชาติของวิปสั สนาจริงๆ แล้ว ฮ่วย มันบ่มี
สัญญาไปทางโลกเลย มันบ่ได้คำ� นึงไปทางโลกเลย
แหล่ว ภายในมันเกิดดับอยู่หั่น อิริยาบถสี่นี่เป็น
ความเพียรของพระพุทธเจ้าหมด นอนกะได้ นัง่ กะได้
ยืนก็ได้ เดินก็ได้ เป็นความเพียรหมด ฮ่วย นอนมัน
กะบ่หลับดอก ภายในใจนัน่ มันไหลอยูจ่ งั ซัน่ คล้าย
กันกับดูภาพยนต์จงั ซัน่ เรือ่ งม้วนนีจ่ บ ม้วนนัน่ ก็ขนึ้
ต่อเลย มันอัตโนมัติไปจังซั่น มันก็เลยเพลิน
ม่วนท�ำความเพียร ความละความวางมันก็ละวาง
เอาเองดอก เมือ่ เหตุผลมันลงตัวแล้ว โอ๊ย จักความ
เพียรมันมาแต่ใด๋ มันเป็นเอง พอเห็นฝัง่ แล้ว มีแต่
ค�ำนึงว่า สิพน้ ทุกข์บน่ อ้ ๆ อยูเ่ ท่านัน้ ดีกะบ่อยูโ่ ลกนี้
ชั่วกะบ่อยู่โลกนี้”

หลวงปู่ลี กุสลธโร 87

เมื่อฤดูพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ผ่านพ้นไปแล้ว หลวงตาได้ปรารภกับหมู่พระเณรว่า
“เอ้อ เรานีจ่ ะไปไหนไม่พน้ ละนะ โยมแม่มาเกีย่ วข้องแล้ว ถ้าไม่เอาโยมแม่ออกบวชเห็นจะ
ไม่ได้”
เนือ่ งจากองค์ทา่ นพิจารณาและทราบตามนิมติ บอกเหตุทปี่ รากฏขึน้ ก่อนหน้านัน้ โดยท่าน
ตัง้ ใจว่าจะเดินทางมายังบ้านตาดเพือ่ เอาโยมมารดาออกบวชเป็นชี จะได้สนองคุณโยมมารดา
ด้วยธรรมะภาคปฏิบัติ พร้อมกับได้ชักชวนคุณแม่ชีแก้วให้มาเป็นเพื่อนกับโยมมารดาด้วย
ท่านให้เหตุผลว่า เป็นหญิงด้วยกันคงบอกสอนกันได้สะดวกกว่า ส่วนพระเณรนัน้ ก็แล้วแต่
ใครจะอยูจ่ ะไป หากพากันไปกันหมดก็คงไม่งามแก่วงพระกรรมฐาน ท่านจึงมอบภาระให้ทา่ น
พระอาจารย์สม โกกนุทโท เป็นหัวหน้าหมู่สืบมา
หลังจากหลวงตาได้พาโยมมารดาออกบวชเป็นชีแล้ว จึงได้พาคณะลงไปเทีย่ วพักภาวนา
ทางจันทบุรี ครั้งนั้นหลวงปู่ลีได้ติดตามหลวงตาไปพักภาวนาที่จังหวัดจันทบุรีอยู่ระยะหนึ่ง
เผอิญโรคริดสีดวงทวารของท่านก�ำเริบขึน้ หลวงตาจึงแนะน�ำให้ทา่ นกลับมาจ�ำพรรษารอทาง
ภาคอีสาน พร้อมได้กำ� ชับหลวงปูล่ วี า่ ให้แสวงหาทีว่ เิ วก อย่าคลุกคลีดว้ ยหมูม่ าก ห้ามเทศนา
ว่าการสัง่ สอนใคร และอย่าไปยุง่ กับการก่อสร้างใดๆ เป็นเด็ดขาดในช่วงนี้ เพราะจะเป็นเหตุ
ให้การพิจารณาธรรมในขั้นนี้ล้าช้าออกไปอีก
เหตุทหี่ ลวงตาได้กำ� ชับหลวงปูล่ เี ช่นนี้ เป็นเพราะขณะนัน้ ธรรมภายในของหลวงปูน่ นั้
ได้เข้าช่องเข้าด้ายเข้าเข็มแล้ว ธรรมชัน้ นีป้ ระเภทนีต้ อ้ งอยูอ่ งค์เดียว จึงจะเหมาะกับความ
เป็นไปภายในจิต เมื่อหลวงปู่ได้รับค�ำแนะน�ำอย่างนั้นแล้ว ท่านจึงได้กราบลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาพ�ำนักจ�ำพรรษาภาวนาทางอีสาน โดยมีทา่ นพระอาจารย์สงิ ห์ทองได้เป็นผูม้ าส่งท่าน
ที่ท่ารถ
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ผมสอนท่าน
ปานฟักลาบแล้ว

พ่อแม่ครูจารย์
สอนอาตมา

ปานฟักลาบล่ะ (หัวเราะ)
ไปอยู่น�ำเพิ่นจังซั่น
อาตมาบ่ปะพ่อแม่ครูจารย์
จักเทือนะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร

90

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

เมื่อ

หลวงปูล่ ไี ด้รบั ค�ำชีแ้ นะจาก
พ่อแม่ครูจารย์เช่นนั้นแล้ว
จึงได้เดินกลับมายังภาคอีสานเพื่อ
เทีย่ วแสวงหาทีห่ ลีกเร้นภาวนา ต่อมา
ปลายปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หลวงตาได้พา
คณะพระที่ติดตามและโยมมารดา
กลับมาสูบ่ า้ นตาด และได้เริม่ ก่อสร้าง
ส�ำนักวัดป่าบ้านตาดขึ้น

หลวงปู่ลีเมื่อทราบข่าว ก็ได้
เดินทางเข้ากราบเท้าพ่อแม่ครูจารย์
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การงานด้ ว ยความ
เคารพ ระยะ ๒-๓ ปีนี้ หลวงปู่ได้
เทียวเข้าเทียวออกวัดป่าบ้านตาด
เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อคอยรับฟังโอวาท
อุบายธรรมจากหลวงตานั่นเอง และ
ในแต่ละปีเมื่อช่วยการงานเสร็จเป็น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว หลวงตาจะสัง่ ให้ทา่ น
ออกเที่ยววิเวกหาที่ภาวนาเพื่อเร่ง
ความเพียรเฉพาะตนต่อไป
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หลวงปูเ่ ล่าว่า “พ่อแม่ครูจารย์สอนอาตมาปานฟักลาบล่ะ (หัวเราะ) ไปอยูน่ ำ� เพิน่ จังซัน่ อาตมาบ่ปะ
พ่อแม่ครูจารย์จกั เทือนะ ไปบ้านตาดน�ำเพิน่ ปี ๒๕๐๑ เพิน่ บอกให้ไปภาวนา “ผมสอนท่านปานฟักลาบแล้ว”
(ทุ่มเทสั่งสอนแบบละเอียดบรรจงหมดแล้ว) บอกเบิ้ดแล้ว ไป
เพิ่นสอนอาตมาว่า
๑. อย่าเป็นนักก่อสร้าง
๒. อย่าเป็นนักเทศน์
๓. อย่าไปบอกเบอร์
ขั่นบอกเบอร์แล้วอย่าเข้ามาในวัดนี้ สามอย่าง เพิ่นสั่งแล้วกะหนี ให้ไป
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หลวงปู่ลี กุสลธโร
หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร
และหลวงปู่มี ปมุตโต
ในงานฌาปนกิจศพ
นางโพธิ์ ชาลีเชียงพิณ ผู้เป็นมารดา
ณ วัดดอยเทพนิมิต (วัดถ�้ำเกีย)
(ไม่ทราบปีที่เผาศพ)

๒๕๐๑ เฒ่าแม่ปว่ ยหลาย ไทบ้าน
ไปน�ำเอา แล้วกะไปลาเพิน่ เพิน่ กะให้
ไปเที่ยว ไปแล้วกะบ่เข้ามาแหล่ว
๒๕๐๑ กะบ่เข้า ๒๕๐๒ กะบ่เข้า ๒๕๐๓
กะบ่เข้า ๒๕๐๔ จังค่อยเข้าไปจ�ำพรรษา
น�ำเพิ่น”
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ส�ำคัญว่าสิ้นไป

ธรรมลี
นี่ก็ส�ำคัญอยู่นะ
ธรรมลีนี่ส�ำคัญผิด

หนหนึ่งเหมือนกัน
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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อุ

บายอ�ำนาจอันละเอียดแหลมคมของอวิชชาเจ้าจอมกษัตริย์แห่ง
ไตรภพนีม้ พี ลานุภาพมาก แม้ปญ
ั ญาของพระโยคาวจรเจ้าผูด้ ำ� เนินอยู่
ในชั้นของอรหัตตมรรค ก็อาจจะเสียเวลาได้ หากว่ามีท่านผู้รู้ที่เหนือกว่า
คอยให้ค�ำแนะน�ำแล้ว ก็จะท�ำให้สามารถพิจารณาผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว
หลวงตาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า

“ฐานของอวิชชาจริงๆ คืออะไร นี่แหละตัวส�ำคัญ เราก็ไม่อยากจะ
พูดตรงนี้ เพราะเหตุไร เพราะเป็นธรรมที่ละเอียดมาก กิเลสประเภทนี้
ละเอียดมาก มักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติหลงกลลืมตัว แต่ก็ทนไม่ได้ที่
ต้องพูด เมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้ว นั่นแหละขั้นที่ส�ำคัญว่าตัววิเศษว่าตัว
ประเสริฐเลิศโลกทัง้ ๆ ทีก่ ำ� ลังเป็นอวิชชาเต็มตัว ไปยกตัวอวิชชานัน้ แหละ
ว่าประเสริฐ ว่าเลิศ มหาสติ มหาปัญญา ทีเ่ คยฝึกมาอย่างเกรียงไกร ก็กลาย
เป็นองครักษ์ไปรักษาอวิชชาดวงทีว่ า่ เลิศประเสริฐ ดวงมีความสง่าผ่าเผย
มีความสว่างกระจ่างแจ้ง องอาจกล้าหาญแพรวพราว ไม่มอี ะไรเสมอเหมือน
ไปเสียโดยไม่รสู้ กึ ตัว จึงมีทงั้ รักทัง้ ชอบใจ ทัง้ อ้อยอิง่ ทัง้ สงวนอยูใ่ นนัน้ หมด
นัน่ เห็นไหม กิเลสละเอียดขนาดไหน ตัง้ แต่ขนั้ กายก็ละเอียดพอตัวของมัน
ซึ่งแทบล้มแทบตายที่ผู้ปฏิบัติจะผ่านไปได้ กิเลสที่แทรกอยู่กับเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เต็มตัวแห่งความละเอียดของมัน ยิ่งเข้าไปถึง
องค์กษัตริยว์ ฏั จักรทีพ่ าจิตให้หมุนเวียนเปลีย่ นแปลงในการเกิดการตาย คือ
ตัวอวิชชานี้แท้ๆ จะไม่ละเอียดครอบโลกธาตุได้อย่างไร แม้ขั้นมหาสติ
มหาปัญญายังลืมตัวหลงกลไปเป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้จนได้
ค�ำว่ารักษาจิตดวงนีค้ อื อะไร คือมีความรัก ความสงวน ความอ้อยอิง่
ความติดความพันอยูภ่ ายในนัน้ ไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องได้ เพราะรักมาก
สงวนมาก แต่คำ� ว่าสมมุติ อวิชชาก็คอื สมมุติ มหาสติ มหาปัญญา ซึง่ เป็นสิง่
ทีค่ วรแก่กนั และหมุนตัวอยูต่ ลอดเวลา ท�ำไมจะไม่ทราบความเคลือ่ นไหว
ความเปลีย่ นแปลง ความผิดปกติของจิตประเภททีว่ า่ อัศจรรย์และเป็นจอม
กษัตริยน์ นั้ ได้ในขณะใดขณะหนึง่ เล่า เพราะจดจ่อ เพราะพิจารณา ทัง้ ๆ ที่
ก�ำลังรักสงวนและก�ำลังรักษาอยูน่ นั้ แหละ หากมีการพินจิ พิจารณา มีการ
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กิเลสประเภทนี้ละเอียดมาก
มักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติหลงกลลืมตัว
แต่ก็ทนไม่ได้ที่ต้องพูด เมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้ว นั่นแหละขั้นที่ส�ำคัญว่าตัววิเศษ
ว่าตัวประเสริฐเลิศโลก ทั้งๆ ที่ก�ำลังเป็นอวิชชาเต็มตัว
ไปยกตัวอวิชชานั้นแหละว่าประเสริฐ ว่าเลิศ

สังเกตสอดรู้กันอยู่ทุกระยะๆ ตามนิสัยของสติ
ปัญญาขั้นไม่นอนใจ ไม่นานก็ทราบกลมายาของ
อวิชชาจนได้ นี่แหละตรงนี้ ตรงที่จะท�ำลาย”
มีตัวอย่างประสบการณ์ของครูบาอาจารย์
ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปด้วยกันที่ต้องเสียเวลาเพราะ
หลงกลติดอยู่ในอ�ำนาจของอวิชชานี้ จนบางท่าน
เข้าใจส�ำคัญไปว่าธรรมชัน้ นีเ้ ป็นวิมตุ ติธรรมก็มี นีก้ ็
เพราะความละเอียดของอวิชชานั่นเอง หลวงปู่ลี
ก็เช่นเดียวกัน แต่ด้วยมีพ่อแม่ครูจารย์คอยก�ำกับ
อยู่เสมอ จึงท�ำให้หลวงปู่ไม่เสียเวลานานในธรรม
ชั้นนี้
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หลวงตาได้เล่าถึงเรือ่ งนีใ้ นช่วงท้ายเทศน์ของ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ว่า
“ธรรมลีนี่ก็ส�ำคัญอยู่นะ ธรรมลีนี่ส�ำคัญผิด
หนหนึ่งเหมือนกัน นู้นน่ะเป็นตั้งแต่อยู่กับผมที่
ห้วยทราย เรื่องการค้นการพิจารณาไม่มีเวลาว่าง
เป็นตัง้ แต่นนู้ ล่ะ ท่านก็เป็นได้เร็ว ก็บวชในงานศพ
พ่อแม่ครูจารย์เรานี่ล่ะ ปี ๙๓ เราก็มาจ�ำพรรษา
ที่หนองผือ ปี ๙๔ ก็ไปจ�ำที่ห้วยทราย ท่านก็ไป
อยู่ด้วยที่นั่น เป็นได้เร็วนะ ไปส�ำคัญตัวตอนหนึ่ง
เข้าใจว่าสิ้นไป พลิกไปได้ไงไม่รู้ เอ้า แก้ได้”
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เมืองเลย
ดินแดน
พระกรรมฐาน

ท่านพยายามศึกษา
กายนครและจิตนคร
ที่เป็นแหล่งใหญ่แห่งไตรภพ
โดยอาศัยอยู่ในป่าในเขา
ในถ�้ำเงื้อมผา เป็นสถานที่
เรียนรู้ตามค�ำตรัสสอน

ของพระพุทธเจ้า
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สถานที่

ส�ำคัญทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นมหาวิทยาลัยชัน้
เยี่ยมส�ำหรับนักภาวนา คือ ป่า ๑ โคนไม้ ๑ ป่าช้า ๑
ป่ารกชัฏ ๑ ที่แจ้งลอมฟาง ๑ ที่พิเศษขยายออกไป คือ ถ�้ำ เงื้อมผา
บนไหล่เขา หุบเขา ชายป่าชายเขา เหล่านีล้ ว้ นถือเป็นสถานทีส่ ำ� คัญ และทรง
ชมเชยเป็นคูเ่ คียงกันมาในค�ำสอน พระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปูใ่ หญ่มนั่
ท่านพยายามศึกษากายนครและจิตนครที่เป็นแหล่งใหญ่แห่งไตรภพ
โดยอาศัยอยูใ่ นป่าในเขาในถ�ำ้ เงือ้ มผา เป็นสถานทีเ่ รียนรูต้ ามค�ำตรัสสอน
ของพระพุทธเจ้า แม้ในสมัยปัจจุบนั บรรดาพระกรรมฐานจากรุน่ สูร่ นุ่ ต่างก็
ยังคงต้องเที่ยวประกอบความเพียรตามท�ำเลดังกล่าวเช่นเดียวกับสมัย
หลวงปูใ่ หญ่มน่ั พาด�ำเนินมา พระทีจ่ ำ� พรรษาอยูใ่ นป่าเขาเหล่านัน้ โดยมาก
จะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่มั่นเป็นผู้น�ำส�ำหรับการ
ประพฤติปฏิบัติเป็นแห่งๆ ไป
จังหวัดเลยก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เต็มไปด้วยป่าเขาเหมาะต่อการ
หลบหลีกปลีกตัวเพือ่ ประกอบความพากเพียรทางใจ และสมัยก่อนหลวงปู่
ใหญ่มั่นท่านก็เคยมาพ�ำนักจ�ำพรรษา ณ ถ�้ำผาบิ้ง อ�ำเภอวังสะพุง ต่อมา
จึงมีพระลูกศิษย์สายหลวงปูใ่ หญ่มน่ั เทีย่ วเสาะแสวงหาสถานทีบ่ ำ� เพ็ญใน
เขตจังหวัดเลยสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้
ครูบาอาจารย์รนุ่ ใหญ่ทเี่ ป็นเลือดเนือ้ ไขของชาวเมืองเลย เช่น หลวงปู่
ชอบ ฐานสโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เป็นต้น

หลวงปู่ลี กุสลธโร เดิมพื้นเพท่านเป็นชาวอ�ำเภอด่านซ้าย ท่านว่า
ท่านชอบป่าชอบเขาแถวนั้น จึงได้หลบหลีกปลีกตัวหาที่หลีกเร้นเพื่อ
ประกอบความพากเพียรทางใจในเขตจังหวัดเลยตามครูบาอาจารย์สมัยเก่า
ท่านเล่าถึงบรรยากาศในสมัยเที่ยววิเวกทางจังหวัดเลยไว้ว่า
“แก้ไขเจ้าของอยูจ่ งั ซัน่ สิง่ ทีป่ ลดกะปลดอยูจ่ งั ซัน่ แล้ว ไปหาวิเวกก็ไป
จังซั่นแล้ว อยู่น�ำภูน�ำเขาพู่น อยู่องค์เดียวนั่นซ�ำบาย มันม่วนแท้ๆ ไปอยู่
องค์เดียวจังซัน่ ไปหาวิเวกอยูจ่ งั ซัน่ เดินจงกรมภาวนาอยูจ่ งั ซัน่ มิดๆ แม่นแท้
ไปเที่ยวทางจังหวัดเลย โอ๊ย เขาบ่สนใจดอก เขาเฮ็ดแต่งานทอนั้น มีแต่
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เขาใส่บาตรให้กินทอนั้นล่ะ เฮากะบอกเขาซะว่า ใส่หมกใส่ห่อพร้อมโลด บ่ให้ตามมาเลยกะมี แม่นแท้
ไปอยู่เทิงภูเทิงเขาหมู่นั่น มันไกลเด๊ะ ไปอยู่ภูหอนั่น ทางไปบิณฑบาตหมู่นี่ กว่าสิได้กลับมา พู่นแล้ว
พอล้างบาตรเสร็จ เขาตีกลองเพลพอดีแหล่ว ไปอยู่หั่นนาน
มันม่วนน�ำสัตว์ แต่กี้ยามกลางคืนแม่นกวาง ยามไปบิณฑบาตนี่เห็นฮอดฟาน ฟานแม่ลูกอ่อนมัน
ออกหากินแหล่ว มันม่วนน�ำเขา ทีแรกเห็นเฮานีม่ นั แล่นหนีแหล่ว จนได้ฮอ้ งบอกใส่มนั ว่า เฮ้ย อย่าแล่น
เพศนีบ้ แ่ ม่นเพศสิเบียดเบียนดอก วาซัน่ เป็นเพศเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เฮาอย่าไปกลัวกัน อย่าไป
แล่นมันสิตกเหวเด๊ะ แต่มนั แล่นอยูห่ นั่ ๓ มือ้ มือ้ ที่ ๔ นี่ ฮ่วย บ่แล่นดอก แต่ยนื ๓ขา กินมะกอกอยูห่ นั่
ตานีก่ ะเบิง่ เฮา แล้วกะเลยเว่าน�ำมัน เฮ้ย อย่าไปแล่นเด้อ หมูเ่ ดียวกันกะเฮา เฮาเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
บ่ผิดหยังกัน ฮ่วย ต่อไปมีแต่กินเฉย มันบ่แล่นหนีอีก เบิ่งมันก็ฮู้จักเด๊สัตว์ เปรียบเทียบมันกับวาระจิต
อันเดียวกันนีแ้ ล้ว มันต่างแต่รปู กายเท่านัน้ ล่ะ เขาก็เสวยวิบากของเขา เขาเคยท�ำดีทำ� ชัว่ มา กรรมดีกรรมชัว่
ของเขา อันวาระจิตอันเดียวกันแหล่ว”

โพธิสัตว์

ค�ำว่า โพธิสัตว์

คือผู้ที่จะตรัสรู้ข้างหน้า
แปลออกแล้วเป็นอย่างนั้น
เป็นผู้ที่มีความ
เมตตาสงสารมาก
มาโดยล�ำดับล�ำดา
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ข

ณะที่พักภาวนาที่เทือกเขาภูหลวง อ�ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
หลวงปูล่ ไี ด้พบกับช้างโขลงหนึง่ ซึง่ ช้างตัวหัวหน้าของโขลงนัน้
เป็นช้างโพธิสัตว์ที่เสวยวิบากกรรมเกิดมาเป็นเดรัจฉานด้วยอกุศลกรรมที่เคยได้กระท�ำไว้แล้วในชาติก่อน ท่านเล่าว่า

“แต่อยูภ่ หู ลวงนี่ จะมีซา้ งใหญ่ตวั หนึง่ บักงาลาก งามันยาวหลาย
ซ้างใหญ่ตวั นีเ้ วลากินหญ้านีย่ นื กินอยูก่ ลางหมู่ ลูกน้องกินอยูอ่ อ้ มๆ อยู่
จังซั่น บ่สุงสิงกับหมู่ อยู่ตัวเดียวอยู่จังซั่น นั่นหัวหน้าหมู่ พรานนี่สิ
เข้าไปหามันบ่ได้ดอก ต�ำตัวนัน่ ต�ำตัวนีก่ อ่ น มันกินอยูต่ รงกลางหมูเ่ ด๊ะ
หมู่กะกินอยู่อ้อมอยู่จังซั่น รักษามันอยู่จังซั่น เป็นช้างโพธิสัตว์เด๊ะ
ตัวนั้น”
ผูป้ รารถนาทีจ่ ะตรัสรูพ้ ระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยตนเอง จะต้อง
บ�ำเพ็ญบารมีประเภทต่างๆ มากถึง ๓๐ ทัศ ท่านผูน้ นั้ ได้ชอื่ ว่า พระโพธิสตั ว์ มีอยู่ ๒ประเภทด้วยกัน คือ ประเภททีแ่ น่นอนแล้ว หมายถึง
พระโพธิสัตว์ที่ได้รับลัทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วว่าจะได้ตรัสรู้ในอนาคตกาลข้างหน้า
พระโพธิสตั ว์ประเภทนีเ้ รียกว่า นิยตโพธิสตั ว์ คือจักได้ตรัสรูส้ ำ� เร็จเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแน่นอน นี้ข้อหนึ่ง
ประเภททีย่ งั ไม่แน่นอน เรียกว่า อนิยตโพธิสตั ว์ หมายถึง บุคคล
ผูบ้ ำ� เพ็ญบารมีปรารถนาจะตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ยงั ไม่ได้
รับลัทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีผ่ า่ นมาแม้พระองค์หนึง่
จึงยังไม่แน่วา่ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้าหรือไม่ นีข้ อ้ หนึง่
ประเภททีส่ องนีส้ ามารถจะกลับความปรารถนาของตนได้ ยกตัวอย่าง
ในสมัยปัจจุบัน เช่น หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น
หลวงตาพระมหาบัวได้อธิบายถึงความยากล�ำบากในการบ�ำเพ็ญ
บารมีปรารถนาเพือ่ ความตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระโพธิสตั ว์
เอาไว้ดังนี้
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“ค�ำว่า โพธิสตั ว์ คือ ผูท้ จี่ ะตรัสรูข้ า้ งหน้า แปลออกแล้วเป็นอย่างนัน้ เป็นผูท้ มี่ คี วาม
เมตตาสงสารมากมาโดยล�ำดับล�ำดา ไปอยูใ่ นฝูงสัตว์กใ็ ห้อภัยแก่สตั ว์ เจ้าของยอมตายแทน
สัตว์ได้ เป็นหัวหน้าสัตว์ เจ้าของยอมตายทีเดียวๆ อยูก่ บั สัตว์ เอ้า สัตว์อด ให้พระองค์อด
เสียก่อนให้สัตว์อิ่ม พวกบริษัทบริวารอิ่มท้อง พระโพธิสัตว์ถึงจะอิ่มทีหลัง
พวกเราทัง้ หลายให้เห็นใจพระพุทธเจ้าทีท่ รงขวนขวายแทบเป็นแทบตาย สร้างพระบารมีมา
เฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี่ ๔ อสงไขยแสนมหากัป ค�ำว่า ๔ อสงไขย แปลว่า นับไม่ได้ ๔ หน
ถ้าหากเราเทียบก็อย่างเรานับ ๑, ๒, ๓, ไปถึง ๑ ล้าน พอล้านแล้วก็หยุดทีต่ รงนัน้ แล้วมา
นับใหม่ จนถึงล้านเป็นสองล้าน สามล้าน เป็นสีล่ า้ น นีอ่ สงไขย คือนับไม่ได้ ตัง้ แต่ครัง้ นัน้
เขาจะถือเลขไหนเป็นส�ำคัญไม่รู้ แต่สำ� หรับเมืองไทยเรานีถ้ อื เลขล้าน พอถึงล้านแล้วก็หยุด
มานับใหม่ ไปถึงล้านแล้วหยุด เพราะฉะนัน้ จึงว่า หนึง่ ล้าน สองล้าน หรือสิบล้าน ยีส่ บิ ล้าน
พันล้าน หมืน่ ล้าน อยูใ่ นจุดล้าน เป็นจุดขีดขัน้ ตายตัวเอาไว้ยอ้ นมานับใหม่ อันนีอ้ สงไขยนัน่
ก็คงหมายเลขล้านนัน่ แหละ เป็นแต่วา่ เขาไม่เรียกล้าน นับไปถึงไหนไม่ทราบแล้วก็นบั ไม่ได้
หนหนึง่ อสงไขย แปลว่า นับไม่ได้หนึง่ หนสองหน ถ้าหากว่าเราเทียบในสมัยปัจจุบนั เราก็
เรียกว่า ๔ ล้าน ก�ำไรแสนมหากัป หมายความว่าพิเศษออกไปเรียกว่าก�ำไรๆ นี่ เหมือนอย่าง
เราไปซือ้ ของมานี่ เราซือ้ สิบ เราขายมากกว่านัน้ นัน้ เรียกว่าเป็นก�ำไร อันนีต้ น้ ๔ อสงไขย
เศษออกไปอีกแสนมหากัป นี่พระพุทธเจ้าสร้างพระบารมี
การสร้างพระบารมีของพระพุทธเจ้ามีมากน้อยต่างกัน บางองค์ ๑๖ อสงไขย ๘ อสงไขย
๔ อสงไขย อย่างน้อย ๔ อสงไขย นับไม่ได้ ๔ หน นับไม่ได้ ๑๖ หน นับไม่ได้ ๘ หน
เรียกว่าอสงไขยๆ แล้วก็แสนมหากัปๆ เศษด้วยกันทั้งนั้น นี่กว่าจะเต็มสมบูรณ์ความเป็น
พระพุทธเจ้า ถ้าน�้ำกว่าจะเต็มตุ่มเต็มถังนี้ก็ ๑๖ อสงไขย กว่าจะเต็มตุ่ม ตุ่มใหญ่ ตุ่มแห่ง
ความเป็นพระพุทธเจ้า บรรจุอรรถธรรมไว้อยูน่ นั้ หมด พุทธวิสยั ความสามารถของพระพุทธเจ้า
อยู่นั้นหมด ไม่มีใครมีความสามารถเหมือนพระพุทธเจ้า เพราะเวลาสร้างก็สร้างเอาหนัก
เอาหนา ๔ อสงไขย นับไม่ได้ถงึ ๔ หน ถ้าเราเทียบอย่างทุกวันนีก้ เ็ รียกว่า ๔ ล้านแล้วอีก
แสนมหากัป ค�ำว่า กัปหนึง่ นี้ นานแสนนานนะ จึงเรียกว่าหนึง่ กัปอีกด้วยนะ แสนมหากัป
อีกด้วย นั่นมากไหม ๔ อสงไขย แล้วยังแสนมหากัปอีก มากขนาดไหน กัปหนึ่งนี้นาน
แสนนานกว่าจะนับเป็นกัปหนึ่งได้ กัปหนึ่งกัลป์หนึ่ง”
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บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

แม่นแท้ มันสิประมวล

ภพชาติเคยเกิดเคยตาย
เป็นสัตว์เดรัจฉาน
ให้เขาตีอยู่ดังตุ๊บๆ ให้เขา
ทรมานอยู่อย่างนั้นกะมี
โอ๊ย สลดสังเวชเจ้าของ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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สังสารวัฏ

หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ
ภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอ�ำนาจกิเลส
กรรม วิบาก หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลสไม่ได้
ในขณะทีห่ ลวงปูล่ พี กั ภาวนาอยูท่ จี่ งั หวัดเลย วันหนึง่ ท่านระลึกรู้
ถึงบุพเพชาติหนหลังทีผ่ า่ นมาของท่านทีไ่ ด้ถอื ก�ำเนิดในภพต่างๆ ด้วย
อ�ำนาจของกิเลส กรรม วิบาก จึงท�ำให้ทา่ นท่องเทีย่ วไปในภพภูมขิ อง
สัตว์เดรัจฉานบ้าง ของภูมมิ นุษย์บา้ ง ของภูมเิ ทวดาอินทร์พรหมบ้าง
ท่านว่า “เคยเกิดเป็นซูแนวแหล่ว แต่ฮนี้ กะเคยเกิด เดรัจฉานหมูเ่ นีย่
กะเคย เจ้าจักรพรรดิกะเคยเกิด พวกเทวดาอินทร์พรหมหมู่นี้กะ
เป็นมาเบิด้ แล้ว สิง่ อัศจรรย์หยัง ของเป็นไปวาระจิตเด๊ะ วาระกรรม
พาเป็น”

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ญาณหยัง่ รูถ้ งึ ภพก�ำเนิดต่างๆ ทีต่ น
ได้เคยเกิดในอดีตชาติทผี่ า่ นมา หลวงปูไ่ ด้พดู ถึงความน่ากลัวของการ
เที่ยวไปในวัฏสงสารจนท�ำให้ท่านสะเทือนใจ เห็นโทษของอวิชชา
กิเลสจอมวัฏจักร เป็นเหตุให้ทา่ นรีบเร่งความเพียรก�ำจัดอาสวะกิเลส
นี้ให้หมดออกไปจากใจของท่านในเวลาต่อมา ท่านว่า
“จั่งหลวงปู่มั่นเพิ่นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพู่น บ�ำเพ็ญมา
ทอใด๋แล้ว มาภาวนาจิตรวมลง เกิดระลึกชาติได้ว่าเพิ่นเคยเกิดเป็น
หมามาตัง้ หมืน่ ชาติ วาซัน่ ใจเกิดสลดสังเวช เลยปรารถนาจะเอาตัว
ให้รอดในชาตินเี้ ลย บ่อยากกลับมาเกิดมาทุกข์อกี ขอบรรลุธรรมใน
ชาตินี้เลย เรื่องความเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาสิเป็นพระพุทธเจ้า
เพิ่นละเลยถอนเลย พอประมวลมาแล้ว เพิ่นจังแตกฉาน
บาดสุดท้าย เพิ่นไปท�ำความเพียรอยู่พู่น บ่อนเพิ่นได้บรรลุอยู่
เทิงเขาเมืองเชียงใหม่ เพิ่นไปได้อยู่หม่องหั่น มีกกไม้กกเดียวอยู่
ตรงกลาง นอกจากนั้นมีแต่หินดานเบิ้ด เพิ่นพักรุกขมูลหม่องหั่น
เป็นพลาญหิน โอ๊ย กว้างขวาง เพิ่นก็นั่งพิจารณาอยู่หั่น เพิ่นผ่านได้
ตรงหั่นเด๊ะ
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ขอให้จิตรวมลงได้เถอะนา มันสิแยกเองดอก ธรรมกับ
กิเลส โอ๊ย มันจะบอกมาเองดอกเรือ่ งภพเรือ่ งชาติ เทียวเกิด
เทียวตาย บ่อนนัน่ บ่อนนี่ มันสิประมวลมาให้เห็นดอก ผูม้ นี สิ ยั
จะแสดงขึน้ มาเลยล่ะ บ่เห็นน้อยกะเห็นมากล่ะ เฮาเป็นสาวก
บ่ละเอียดเหมือนพระองค์เจ้าเพิ่น
อย่างครูบาอาจารย์เพิน่ ว่า ท�ำให้สดุ ขุดให้ถงึ มันจะประมวล
มาเองดอกธรรมของพระองค์เจ้า พระพุทธเจ้าเพิน่ รูเ้ ห็นอย่างใด
ผู้ปฏิบัติต้องเห็นตามไปเรื่อย
แม่นแท้ มันสิประมวลภพชาติ เคยเกิดเคยตาย เป็นสัตว์เดรัจฉานให้เขาตีอยู่ดังตุ๊บๆ ให้เขาทรมานอยู่อย่างนั้นกะมี
โอ๊ย สลดสังเวชเจ้าของ นัง่ ภาวนาอยูเ่ นีย่ น�ำ้ ตากะเฮีย่ ไหลเปียก
เต็มผ้าอังสะเบิ้ด น�้ำตาเต็มมือเจ้าของเบิ้ด มันเห็นไปเบิ้ดล่ะ
เรือ่ งเหล่านี้ พระพุทธเจ้าเพิน่ พาเห็นมาก่อนเด๊ะ เกิดแล้วตาย
ตายแล้วเกิด มีเท่านัน้ เปลีย่ นภพเปลีย่ นชาติ เปลีย่ นพ่อเปลีย่ น
แม่กันอยู่จังซั่น บ่จบเป็น”
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สุคตัสสะ สาวโก
พระสาวก
ของพระสุคตเจ้า
ธรรมของพระองค์เจ้า
บ่แม่นของอยากเด๊ะ
เฮ็ดเหตุให้พอ
ผลมันเกิดเอง
ชาวนาเขาบ่ได้ปรารถนา
ฮวงข้าวดอก

เขาปฏิบัติรักษาล�ำต้น
ของมันทอนั่น
พวกดอกผลอิหยัง
มันเป็นเอง
มันเกิดเองดอก
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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หลังจาก

ได้รับการเคี่ยวเข็ญจากหลวงตาด้วยอุบาย
ธรรมประเภทต่างๆ และด้วยความตัง้ ใจอย่าง
จริงจังต่อการประพฤติปฏิบตั ภิ าวนามาเป็นล�ำดับ ในทีส่ ดุ จุดมุง่ หมาย
ของการปฏิบตั ธิ รรมของหลวงปูล่ กี ป็ รากฏผลส�ำเร็จตามความปรารถนา
คือสามารถก�ำจัดอาสวะกิเลสมีตวั อวิชชาอันเป็นจอมวัฏจักร ให้หลุด
ออกไปจากหัวใจของท่านได้อย่างสิ้นเชิง
เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม หลวงปู่ลีจะเมตตาเล่าถึงช่วงเวลา
ส�ำคัญที่สุดแห่งชีวิตนักบวชสักครั้งหนึ่งให้แก่พระเณรผู้เป็นศิษย์
ใกล้ชิดที่ติดตามศึกษาอบรมอยู่กับท่านมาเป็นเวลานานฟังสักครั้ง
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นก�ำลังใจในการประพฤติปฏิบัติของบรรดาพระเณร
นั่นเอง ซึ่งพอที่จะน�ำมาประมวลสรุปใจความได้ดังนี้ คืนนั้นเป็นคืน
วันออกพรรษา ขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๑ ปีชวด ตรงกับวันพุธที่ ๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นพรรษาที่ ๑๑ ของชีวิตนักบวช ท่านเล่าว่า
“กกกอก” ขะเจ้าไปรักษาศีลยามวันพระเต็ม เทิงผูห้ ญิงผูช้ าย
ท�ำวัตร พากันท�ำวัตร เทศน์กะเอาหนังสืออ่านเอา เขาอยากฟังเทศน์
กะเทศน์ให้เขาฟัง เอาหนังสืออ่านให้ฟังโลดตั้ว ยากหยัง หนังสือ
พ่อแม่ครูจารย์แต่งไว้ติดกระเป๋าไป เขาอยากฟังเทศน์ กะเทศน์ให้
ฟังแหล่ว เอาหนังสืออ่านให้ฟัง เป็นกัณฑ์ๆ พ่อแม่ครูจารย์เฮ็ดไว้
แล้ว”
“หนาวแหล่ว ปี ๕๐๓ นัน่ นะหนาวหลาย หนาวกว่าทุกเทือ ไปเทีย่ ว
ทางพุน่ ปีนนั่ มือ้ นัน่ มันหนาวแท้ๆ ล่ะ จนได้ลดมุง้ ลงห่มแหล่ว ห่มผ้า
สังฆากับจีวรกะปานบ่ห่มแหล่ว กะเอามุ้งลงมากอีก แล้วกะนอน
ได้แหล่ว”
“ฮ่วย ภาวนาดีเด๊ อยูห่ นั่ นะ ๒๕๐๓ กะไปอยูก่ กกอก ความเพียร
เก่งแหล่ว เดินจงกรมคือบ่เหยียบดินเนี่ย ปลิวไปเลย ลืมเบิ้ดแนว
อย่างอื่น”
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“มื้อคืนนี่บ่นอนแล้ว มื้อเว็นนอนอยู่ อยู่หั่นอยู่มอบ้าน (ใกล้หมู่บ้าน) พักแต่มื้อเว็น มื้อคืนบ่พัก
นั่งเมื่อยแล้วกะลงเดินจงกรม”
“ทางสิสงั หารกิเลสออกจากใจ มีแต่เดินจงกรมกับนัง่ ภาวนาทอนัน่ แหล่ว พระพุทธเจ้าเพิน่ เฮ็ดมาแล้ว
เบิง่ แม้ มือ้ เพิน่ สิได้ตรัสรูห้ นั่ เพิน่ อธิษฐาน อัตภาพร่างกายสิแตกดับเป็นดินเป็นหญ้าไป กะบ่ลกุ จากที่ หรือ
เนื้อหนังมังสาเลือดสิเหือดแห้งไปกะตาม สิบ่ยอมลุกขึ้นหากบ่ได้ตรัสรู้ เพิ่นอธิษฐานปานนั้น
แต่ครัง้ พุทธกาลเพิน่ กะเร่งความพากความเพียร เข้าพรรษาไตรมาส สามเดือน เพิน่ อธิษฐานบ่นอนไป
จังซั่น อธิษฐานธุดงควัตรอยู่หั่น อธิษฐานบังคับใจเจ้าของให้อยู่ในอรรถในธรรมว่าสิให้มันได้ตรัสรู้ก่อน
ออกพรรษาจังซี่
ตั้งใจแหล่ว ตั้งสัจจะผูกมัดจิตใจเจ้าของแหล่วว่าสิให้มันได้ตรัสรู้ก่อนออกพรรษา มันจวนแล้วเด๊ะ
กะพิจารณาแต่จติ ดวงเดียวแหล่ว บ่ได้กว้างขวางอิหยัง ของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นส่วนหยาบ มันกะฮูเ้ บิด้ แล้ว
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุ มันกะฮู้เข้าใจเบิ้ดแล้ว ปล่อยวางเบิ้ดแล้ว มันบ่
สนใจพิจารณาเด๊ะ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กะบ่สนใจพิจารณา มันฮู้เบิ้ดแล้วแมะ มันเหลือแต่
จิตดวงเดียว พอมหาสติมหาปัญญาหันมาพิจารณาดวงจิตทอนัน่ ล่ะ อุปมาเปรียบทางปัญญา กะจังว่ามีบรุ ษุ
ผูห้ นึง่ ก�ำลังปลุกปล�ำ้ ต่อสูอ้ ยูก่ บั หมีตวั หนึง่ กะต้องทุม่ เทพละก�ำลังสติปญ
ั ญาอิหยังต่างๆ ลงไปเบิด้ สิเอา
ชนะกันเด๊ ต่างฝ่ายต่างกะฉุดกะชากลากดึงกันอยูห่ นั่ แหล่ว หัวทิม่ หัวต�ำกันอยูห่ นั่ ขัน่ สิเว่า ยอดแห่งมรรค
คือปัญญาญาณแหล่ว ต่อสูก้ บั ยอดของสมุทยั คือตัวอวิชชาอยู่ พอดีกะปรากฏว่ามีบรุ ษุ อีกผูห้ นึง่ ย่างผ่านมา
บุรษุ คนทีต่ อ่ สูก้ บั หมีอยูห่ นั่ เห็น กะเลยฮ้องออกมาให้ซอยเหลือว่า เอ้ย มาซอยกันแนๆ บุรษุ คนทีส่ องจังได้
เข้ามาซอยจับหมีไว้ ทีนี้บุรุษคนแรกกะเลยปล่อยมือจากอาการแห่งการจับนั่น ปล่อยมือจากภาระอันนั้น
บุรุษนั้นกะหนีไปเลย
ฮ่วย กะมหาสติมหาปัญญาแหล่ว เป็นปัญญาญาณเลย พิจารณาเห็นว่าการต่อสูร้ ะหว่างธรรมะกับกิเลส
อวิชชานัน่ ยังเป็นสมมุตชิ นั้ ละเอียดเข้าไปอีกชัน้ หนึง่ อยู่ ยังเป็นชัน้ อวิชชาครอบไว้อกี ชัน้ หนึง่ ทีนี้ พระธรรม
ท่านกะเตือนว่าควรปล่อยวางเสีย วาซั่น
ทีนี้ จิตกับสติปญ
ั ญาต่างฝ่ายต่างอยูเ่ ป็นอุเบกขา เป็นมัธยัสถ์ มันเป็นกลาง บ่ได้เฮ็ดหน้าทีอ่ หิ ยัง จิตกะ
เป็นจิตกลางๆ บ่ได้จดจ่ออิหยัง ปัญญากะเป็นปัญญากลางๆ บ่ได้ท�ำงานอันใด๋ สติกะฮู้อยู่ตามธรรมดา
บ่ได้จดจ่อกับอิหยัง
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จิต สติ ปัญญา ทั้งสามเป็นอุเบกขา มัธยัสถ์
ตอนนั้นล่ะ โลกธาตุภายในจิต คือ อวิชชา ได้ขาดออกจากใจ
จิตรวมพรึบ แสงสว่างเกิดขึ้นโลด จิตม้วนลงโลด
ธรรมอัศจรรย์โผล่ขึ้นละหั่นนี่ มันสิออกอุทานเลยแหละ
ไปทางใด๋มันสิกราบพระพุทธเจ้า โอ๊ย กราบอยู่ปานนั้น
กราบครูบาอาจารย์ กราบแล้วกราบอีก

จิต สติ ปัญญา ทัง้ สามเป็นอุเบกขา มัธยัสถ์
ตอนนัน้ ล่ะ โลกธาตุภายในจิต คือ อวิชชา ได้ขาด
ออกจากใจ จิตรวมพรึบ แสงสว่างเกิดขึ้นโลด จิต
ม้วนลงโลด ธรรมอัศจรรย์โผล่ขนึ้ ละหัน่ นี่ มันสิออก
อุทานเลยแหละ ไปทางใด๋มันสิกราบพระพุทธเจ้า
โอ๊ย กราบอยูป่ านนัน้ กราบครูบาอาจารย์ กราบแล้ว
กราบอีก ซ�ำบายแล้วทีนี้ เชื้อแห่งการเกิดได้ถูก
ท�ำลายลงแล้วเด๊ จิตเป็นวิสุทธิจิต
ทีนี้ เปรียบเทียบกะพระพุทธเจ้า เพิน่ หนี บ่สู้
โลก เพิน่ บอกไว้แล้วเด๊ะ จาโค ปฏินสิ สัคโค มุตติ
อนาลโย กะเพิน่ สละคืนโลกเบิด้ บ่เอาอิหยัง สมมุติ
ทัง้ เบิด้ ในโลกนี้ จาโค สละคืนล่ะ ส่งคืนล่ะ ปล่อยแล้ว
บ่อาลัยเลยในโลกทั้งสามอันนี่
ธรรมของพระองค์เจ้าบ่แม่นของอยากเด๊ะ
เฮ็ดเหตุให้พอ ผลมันเกิดเอง ชาวนาเขาบ่ได้ปรารถนา
ฮวงข้าวดอก เขาปฏิบัติรักษาล�ำต้นของมันทอนั่น
พวกดอกผลอิหยังมันเป็นเอง มันเกิดเองดอก

อันจิตใจนี้ก็เหมือนกันแหล่ว ขอให้บ�ำเพ็ญเถอะ
เต็มภูมิมันแล้ว รู้เองโลด ธรรมของพระองค์เจ้า
เป็นเองเลย แก้เข้าๆ พอแก้ได้มันก็หลุดเท่านั้น
แหละ”
ขณะทีอ่ วิชชาได้ขาดลงไปจากบัลลังก์ของใจ
ท่านนัน้ ปรากฏว่าโลกธาตุเกิดการสะเทือนสะท้าน
ปรากฏเสียงสนัน่ หวัน่ ไหวไปทัว่ หมูเ่ ทวดาต่างไชโย
โห่ ร ้ อ งกั น อย่ างกึ ก ก้ อ ง เพราะความดี ใ จและ
อัศจรรย์ใจในธรรมะประเภทเหนือโลกนี้ พร้อมกับ
ตีฆ้องอันเป็นทิพย์ ม้งๆๆ ๓ ครั้ง และโปรย
ดอกไม้ ทิ พ ย์ เ พื่ อ เป็ น การถวายบู ช าต่ อ หลวงปู ่
ต่างฝ่ายต่างปีติยินดีที่สงฆ์สาวกของพระสุคตเจ้า
ได้อบุ ตั เิ กิดขึน้ บนโลกแล้วอีกรูปหนึง่ เหล่าทวยเทพ
มีเทวดาอินทร์พรหมต่างมาประชุมกันเพื่อชื่นชม
กับความอัศจรรย์ในครั้งนี้ ต่างร�ำพึงร�ำพันกันว่า
“ธรรมะประเภทนีใ้ ช่วา่ จะปรากฏขึน้ กันได้งา่ ยๆ นะ
พวกเรามีบุญจริงๆ หนอ ถึงได้พบเห็นเข้า ช่างน่า
อัศจรรย์จริงแท้เทียว พระคุณเจ้ารูปนีท้ า่ นสามารถ
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โอ๊ย
กราบพระพุทธเจ้า
กราบพ่อแม่ครูจารย์
เก่งโพดแหล่ว
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คว้าเอาธรรมอันวิเศษเลอเลิศนั้นมาครองไว้ในใจได้ส�ำเร็จ พระสาวกของพระสุคตเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้น
เพือ่ ให้ความร่มเย็นแก่สตั วโลกผูม้ ดื บอดผูเ้ ช่นเราอีกรูปหนึง่ แล้วหนอ ช่างน่าอนุโมทนากับท่านเสียจริงๆ”
หลวงปู่เล่าว่า ขณะที่อวิชชาได้ขาดออกไปจากดวงใจนั้น ปรากฏราวกับว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมด
เพราะเหตุอศั จรรย์นนั้ ในใจของท่านปรากฏภาพภูเขาทีแ่ วดล้อมหมูบ่ า้ นบริเวณนัน้ ได้พงั ทลายลงมาแล้ว
ไหลผ่านใต้ฝา่ เท้าของท่าน เป็นความหมายว่าการท่องเทีย่ วเวียนว่ายตายเกิดถือเอาก�ำเนิดในภพต่างๆ ใน
วัฏสงสารของท่านนี้ได้เดินทางมาถึงที่สุดแล้ว
ตลอดทั้งคืนวันนั้นท่านว่า ท่านปลงธรรมสังเวชในความโง่เง่าเต่าตุ่นของตนซึ่งเปรียบเหมือนหุ่น
ที่ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่อันไม่มีประมาณจนน�้ำตาไหลตลอดคืน พร้อมกับกราบพระคุณของ
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ อย่างถึงใจ
หลวงปู่พูดถึงความประทับใจครั้งส�ำคัญว่า
“โอ๊ย กราบพระพุทธเจ้า กราบพ่อแม่ครูจารย์ เก่งโพดแหล่ว”
พอสว่าง ออกจากทีภ่ าวนาแล้ว จวนถึงเวลาออกบิณฑบาต ท่านจึงลุกจากทีภ่ าวนา เตรียมไปบิณฑบาต
มาเลี้ยงขันธ์ ท่านว่า ในใจท่านนั้นเมตตาและสงสารชาวบ้านป่าบ้านดงที่มีบุญคุณคอยถวายอาหารปัจจัย
เพื่อเลี้ยงดูท่านด้วยดีตลอดมาเป็นพิเศษยิ่ง
ในหมูก่ กกอกแห่งนี้ มีนกั ภาวนาหญิงคนหนึง่ ซึง่ มีความสามารถพิเศษด้านการภาวนา เช้าวันนัน้ เธอได้
ยืนรอใส่บาตรในหมู่บ้าน ขณะใส่บาตร เธอได้ถามถึงเสียงการอนุโมทนาของเหล่าเทวดาที่มาจากสวรรค์
ชั้นต่างๆ ที่ได้ยินเมื่อคืนนี้ว่าเสียงแปลกๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเสียงอะไร หลวงปู่เล่าว่า
“เช้ามากะไปบิณฑบาตแหล่ว มีอีนายอันหนึ่ง เมียผู้ใหญ่บ้านว่า
“โอ๊ย เมือ่ คืนนีไ้ ด้ยนิ เสียงเขาตีกลองตีฆอ้ งพากันไชโยจนว่าฮอดแจ้ง วาซัน่ จักว่าเสียงอิหยังน้อขะน้อย
เขาดีใจอิหยังน้อขะน้อย”
ฮ่วย เฒ่านี่กะฮู้จักน�ำ ฮู้น�ำอยู่เด๊ ทางนี้กะบ่ปากแหล่ว”
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ธรรมลี
เศรษฐีธรรม

อย่างธรรมลีนี้
ก็พูดเพียงเบาะๆ
นิดหน่อย ไม่พูดมาก
บอกว่า ธรรมลีนี้

คือเศรษฐีธรรม
เท่านั้นพอ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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อ

อกพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงปูล่ ไี ด้เดินทางจากบ้านกกกอก
ต�ำบลหนองงิ้ว อ�ำภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเดินทางเข้า
กราบนมัสการพ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด
จังหวัดอุดรธานี

ขณะทีห่ ลวงตานัง่ รับการกราบจากองค์หลวงปูล่ ี หลวงตาได้ยมิ้
พร้อมกับทักทายหลวงปู่ลีเป็นเชิงหยอกเย้าว่า
“มาหยังลี หมู่เต็มเบิ้ดแล้ว”
“มากราบพ่อแม่ครูจารย์แหล่ว”
จากนั้น หลวงปู่ลีก็ได้ขออนุญาตกราบเรียนธรรมะประเภท
อัศจรรย์ที่เป็นผลของการภาวนาของท่านในพรรษาที่ผ่านมาให้
หลวงตาทราบ หลวงปู่เล่าว่า
“ผมเรียนให้พ่อแม่ครูจารย์ฟังเบิ้ดแหล่ว เป็นอยู่บ่อนหั่น”
และหลังจากนัน้ เป็นต้นมา เมือ่ หลวงตาจะกล่าวถึงหลวงปูล่ ใี น
วาระต่างๆ ท่านจะกล่าวด้วยความชื่นชมอย่างเปิดเผยแก่บรรดา
ลูกศิษย์ลูกหาได้รบั ทราบ เพื่อเป็นประจักษ์พยานในธรรมค�ำสัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้า และเป็นก�ำลังใจแก่ผตู้ งั้ หน้าตัง้ ตาปฏิบตั บิ ำ� เพ็ญภาวนา
โดยยกเอาหลวงปู่ลีมาเป็นตัวอย่างอยู่เสมอว่า
“ธรรมลี เราเรียกแต่ธรรมลี นี่เศรษฐีธรรมองค์นี้องค์หนึ่ง
เราไม่คอ่ ยพูดละ ธรรมลีนเ่ี ศรษฐีธรรมองค์หนึง่ ใครไม่ทราบให้ทราบเสีย
เศรษฐีธรรมครองสมบัตอิ ยูเ่ งียบๆ ไม่มกี ระโตกกระตาก แต่ธรรมกังวาน
เด่นสง่างามอยู่ภายใน เศรษฐีธรรมองค์นี้ผ่านนานแล้ว อยู่กับเราที่
ห้วยทราย จิตแกหมุนติว้ ๆ ตัง้ แต่นนู้ แล้ว จากนัน้ มาก็เป็นเศรษฐีธรรม
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ท่านงุบๆ งิบๆ ไม่ค่อยพูดอะไรแหละ เหมือนเซ่อๆ ซ่าๆ แต่ภายใน
เป็นเศรษฐีธรรม เราบอกเลย นั่น นิสัยท่านเป็นอย่างนั้น งุบๆ งับๆ ไป
แต่ภายในสว่างจ้า เรียกว่าเศรษฐีธรรม ธรรมนีม้ มี ากมีนอ้ ยจะเลิศอยูใ่ นใจ
ของผู้มีนั้น อบอุ่นอยู่ในนั้น
ธรรมสมบัติมีภายในใจ เราจะเรียกว่าเศรษฐีธรรมก็ได้ ศีลสมบัติ
มีสมบูรณ์ สมาธิสมบัติ ปัญญาสมบัติ จากนัน้ ก็วมิ ตุ ติสมบัติ หลุดพ้นไปได้
เรียกว่าสมบัตขิ องท่านมีเท่านีพ้ อแล้ว สมบัตขิ องพระท่านไม่เอามากอะไรนัก
ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปัญญาสมบัติ วิมตุ ติสมบัติ หรือวิมตุ ติญาณทัสสนะสมบัติ พอ พอแล้ว นีส่ มบัตขิ องพระ พอสมบัตนิ แี้ ล้วพอ ปล่อยหมดโลก
ไม่มีอะไรเหลือ เพราะสมบัติอันนี้ล้นค่าแล้ว
พุทธศาสนานีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะได้สมบัตทิ ลี่ น้ ค่านีม้ า ศีลสมบัติ สมาธิความ
สงบร่มเย็นเป็นสุข แน่นหนามั่นคง ไม่หวั่นไหวโยกคลอน ปัญญาความ
เฉลียวฉลาดรอบตัว ไม่วา่ จะภายในภายนอก ปัญญาใช้รอบตัว สติเป็นส�ำคัญ
เคยพูดเสมอ สติ จากนั้นพอปัญญาซักฟอกเรียบร้อยๆ เข้าไปโดยล�ำดับ
จนกระทัง่ วิมตุ ติหลุดพ้น นีป่ ญ
ั ญา ปัญญานีท้ ำ� ให้หลุดพ้น หลุดพ้นแล้วยัง
ไม่แล้ว วิมตุ ติญาณทัสสนะ ยังความรูร้ อบในความหลุดพ้นของตน นีแ่ หละ
เห็นไหม สันทิฏฐิโก พ้นแล้วยังรู้ว่าพ้นอีก”
ด้วยเหตุนเี้ อง ค�ำว่า “ธรรมลี เศรษฐีธรรม” จึงเป็นทีค่ นุ้ หูของบรรดา
ลูกศิษย์ลูกหาในองค์หลวงตามาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
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เป็นตามนิสัย
วาสนา
ต้นล�ำใหญ่ขึ้นแล้วคือ
อรหันต์ กิ่งก้านสาขาดอกใบ
จะแปลกต่างกันไป
ที่ว่าสุกขวิปัสสโกก็ดี
เตวิชโชก็ดี ฉฬภิญโญก็ดี
จตุปฏิสัมภิทัปปัตโตก็ดี
นั่นเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบ
ต่างกัน

นิสัยวาสนาที่มาใช้ใน
แดนสมมุตินี้จึงต่างกัน
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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มกั จะเข้าใจว่า เมือ่ ครูบาอาจารย์สนิ้ กิเลสแล้ว ท่านจะ
ผู้คนส่ต้องมีวคนใหญ่
วามสามารถรูว้ าระจิตคนอืน่ บ้าง เห็นเทวบุตรเทวดาอินทร์

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

พรหมบ้าง รูอ้ ดีตรูอ้ นาคตบ้าง รูภ้ าษาสัตว์บา้ ง อย่างนีเ้ ป็นต้น ความ
เข้าใจประเภทนี้ยังเป็นความเข้าใจที่ผิดอยู่มาก เพราะแท้ที่จริงแล้ว
ความสามารถของพระอรหันต์แต่ละประเภทนั้น ท่านมีไม่เสมอกัน
แต่สงิ่ ทีเ่ สมอกันคือความบริสทุ ธิข์ องใจ ส่วนฤทธาศักดานุภาพ รวมถึง
บริษัทบริวาร ความรู้ความสามารถ คุณธรรมส่วนนี้มีต่างกันไป ทั้งนี้
ก็เพราะนิสยั พระสาวกนัน้ ไม่เหมือนกัน ตัง้ ความปรารถนามาต่างกัน
และบ�ำเพ็ญคุณงามความดีมามากน้อยต่างกัน จึงท�ำให้วาสนาบารมีใน
ภพสุดท้ายนี้ไม่เหมือนกัน

หลวงตาพระมหาบัวได้อธิบายถึงความแตกต่างของพระอรหันต์
แต่ละประเภทเมือ่ ท่านได้บรรลุถงึ ทีส่ ดุ แห่งธรรมแล้ว จะมีวาสนาทีใ่ ช้
ในแดนสมมุตินี้ต่างกัน ดังนี้
“หลักภายในใจ นี่หมายถึงภาคจิตตภาวนา และข้อวัตรปฏิบัติ
ภายนอกนี้ก็ออกมาจากหลักใจ ผู้ที่พร้อมด้วยหลักภายในใจและ
หลักข้อปฏิบัตินี้สามารถออกสังคมได้ หากว่าจะเกี่ยวข้องกับสังคม
พระเณรหรือเกี่ยวข้องกับประชาชน ก็สามารถให้ธรรมะได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย�ำ เพราะมีหลักปฏิบัติและหลักความรู้ภายใน
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร

อย่างเรามองดู ท่านทีจ่ ะพอเป็นหลักได้ในกาลต่อไปก็อย่างทีว่ า่
ท่านสุวจั น์กด็ ี ท่านสิงห์ทอง ท่านแบน เหล่านีท้ จี่ ะสามารถเกีย่ วข้อง
กับสังคมพระสังคมโยมได้อย่างสะดวกสบาย
ส่วนท่านผู้ที่มีความรู้ภาคปฏิบัติดี แต่เป็นไปจ�ำเพาะตน นิสัย
ไม่เกี่ยวข้องกับผูก้ บั คนอย่างนี้กม็ ี เช่นอย่างธรรมลีอย่างนี้ ของเล่น
เมื่อไหร่”
“พระอรหันต์พอท่านบรรลุธรรมถึงนิพพานบริสุทธิ์แล้วก็ถึง
พระพุทธเจ้าทัง้ หลายพร้อมกันเลย ท่านอยูใ่ นท่ามกลางพระพุทธเจ้า
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คือท่านผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วเหมือนกันหมดเลย ท่านไม่ต้องไปถามกัน ท่านบอกไว้ว่า
นตฺถิ เสยฺโยว ปาปิโย บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมด ไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกัน เรียกว่าอยู่ใน
ท่ามกลางแห่งวิมุตติด้วยกัน ท่านจะไปถามหากันอะไร นั่นละธรรมแน่นอนขนาดนั้น ธรรมพระพุทธเจ้า
มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มาตลอด
สุกขวิปัสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต พระอรหันต์มี ๔ ประเภท ความบริสุทธิ์
เหมือนกัน แต่อำ� นาจวาสนาบุญญาภิสมภารต่างกัน นีล่ ะทีว่ า่ อ�ำนาจวาสนาของท่าน วาสนาบุญญาภิสมภาร
ของท่าน วาสนาของท่านแปลกๆ กันอย่างนี้ แยกไปเป็น สุกขวิปัสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ มาถึง
จตุปฏิสมั ภิทปั ปัตโต นีเ้ ยีย่ ม อรหันต์ประเภทสุดท้าย แตกฉาน ทุกสิง่ ทุกอย่างแตกฉาน มีอยู่ ๓ ประเภท
ที่เป็นเครื่องประดับบารมีของท่าน กิ่งก้านดอกใบของความเป็นอรหันต์หรือว่าต้นล�ำใหญ่ขึ้นแล้วคือ
อรหันต์ กิ่งก้านสาขาดอกใบจะแปลกต่างกันไป ที่ว่าสุกขวิปัสสโกก็ดี เตวิชโชก็ดี ฉฬภิญโญก็ดี
จตุปฏิสัมภิทัปปัตโตก็ดี นั่นเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบต่างกัน นิสัยวาสนาที่มาใช้ในแดนสมมุตินี้จึงต่างกัน
ส�ำหรับผู้ที่มีนิสัยเกี่ยวข้องกับพวกเทพภพภูมิเทวาชั้นต่างนั้น อันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของ
พระอรหันต์บางองค์ ไม่ใช่ทุกๆ องค์ไป เช่นว่าอย่างพวกเทวดามากราบเรียนถามปัญหาต่างๆ ท่านผู้ที่
จะแก้ปัญหาได้นั้นก็ต้องมีความรู้ที่จะใช้ออกรับกับพวกเทวดาได้ด้วย การแก้ปัญหาก็เรื่องที่ส�ำคัญอีก
เรื่องหนึ่ง ยกพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในการแก้ปัญหาของเทวดา
พวกทวยเทพทัง้ หลายมานี้ เขาจะมีหวั หน้าถามปัญหา กระซิบปัญหากับหัวหน้า ให้หวั หน้าน�ำมาทูลถาม
พระพุทธเจ้า พระองค์จะทรงตอบให้เข้าใจทั่วถึงกันๆ การถามปัญหาของเทวดา เขาไม่ได้ถามสุ่มสี่สุ่มห้า
พวกเทวดาจะมีมากขนาดไหนนีจ้ ะเงียบหมด จะมีตงั้ แต่หวั หน้า เทวดานีเ้ คารพหัวหน้ามากทีเดียว เคารพ
จริงๆ คอยฟังหัวหน้าตลอด รายใดๆ มีข้อข้องใจก็พูดหรือฝากปัญหา พูดภาษาของเราว่าฝาก คือทางนี้
แย็บปั๊บ ทางนั้นรับกันแล้ว ออกแล้ว อันนี้มันพูดไม่ได้
ภาษาของคนกับภาษาของเทวบุตรเทวดาซึ่งเป็นกายทิพย์นี้จึงต่างกันมาก ด้วยเหตุนี้เอง เวลาท่าน
แสดงแก่พวกเทพเทวบุตรเทวดาชั้นใดก็ตาม ท่านจึงไม่มาเกี่ยวกับมนุษย์ ท่านจะเป็นภาษาใจภาษาธรรม
จะออกรับกันพับๆ เข้าใจๆ ไม่มคี ำ� ทีจ่ ะมาโต้แย้งๆ โต้เถียงกัน คอยฟังเป็นล�ำดับล�ำดาไป นีเ่ รียกว่าระหว่าง
เทวดากับพระพุทธเจ้า
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ท่านผู้ที่มีความรู้ภาคปฏิบัติดี
แต่เป็นไปจ�ำเพาะตน
นิสัยไม่เกี่ยวข้องกับผู้กับคนอย่างนี้ก็มี
เช่นอย่างธรรมลีอย่างนี้
ของเล่นเมื่อไหร่
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เทวดากั บ พระพุ ท ธเจ้ า หรื อ ครู อ าจารย์
ผู้เชี่ยวชาญโต้ตอบปัญหาซึ่งกันและกัน จากนั้น
ท่านก็อบรมแนะน�ำสั่งสอน การเทศน์สอนพวก
กายทิพย์ ท่านสอนอย่างนั้น ยกตัวอย่างขึ้นมาก็
อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหากํ ทรงตอบปัญหาและ
แนะน� ำ สั่ ง สอนเทศนาว่ า การแก่ พ วกทวยเทพ
ทั้งหลาย ทั้งเทศนาว่าการทั้งแก้ปัญหาโดยเฉพาะ
ท่านก็ท�ำหน้าที่โดยเฉพาะ ทีนี้เวลาจะเทศน์สอน
ประชาชนที่เป็นกายหยาบ ท่านก็สอนเป็นอย่างที่
เราสอนกันเวลานี้เป็นขั้นๆ ตอนๆ
ด้วยเหตุนี้ เวลาท่านสอนประชาชน ท่านจึง
ไม่ ไ ด้ น� ำ เรื่ อ งราวของเทวบุ ต รเทวดามาพู ด มา
เกีย่ วข้องกัน เวลาท่านเกีย่ วข้องกับพวกเทพเหล่านี้
ท่านก็ไม่เอามนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง หน้าที่คนละ
หน้าที่ อรรถธรรมคนละสัดละส่วนเป็นอย่างนั้น”
ส�ำหรับหลวงปูล่ นี นั้ ทราบมาว่าท่านก็เป็นอีก
รูปหนึ่งที่มีวาสนาเกี่ยวข้องกับภพภูมิต่างๆ มีทั้ง
เทวดาจากสวรรค์ชั้นต่างๆ พญานาค และพวก
กายทิพย์ประเภทต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวาง ท่านเคยปรารภเกีย่ วกับเรือ่ งเทวดาทีไ่ ด้
มากราบเยี่ยมและขอฟังธรรมจากท่านไว้ดังนี้
“พวกกายทิพย์นี่ กะสิเว่าหยัง มันกะคือคน
ธรรมดาเฮานี่แหละ จิตวิญญาณเว้ย ขอให้ท�ำใจ
ให้แจ้งเถอะนะ มันปรากฏล่ะ นั่งแม้ จิตสงบเข้า
ปับ๊ ละ มันสิเป็นแหล่ว คือจัง่ ไฟฉาย ฉายนี่ บางทีคอื
หิง่ ห้อยแมบๆ แหล่ว เอ้า เกิดๆ ทุกคนล่ะ เอาแม้
จิตสงบได้มันสิเห็นแจ้งอยู่จังซั่น มันกะสิเห็น
ดอก”
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“หลวงปูแ่ สดงธรรมโปรดภพภูมบิ อ่ ยบ่กระผม”
พระกราบเรียนถาม
“กะอยู่เรื่อยๆ” ท่านตอบ
“เทศน์สอนพวกเทวดายากบ่ผม”
พระเรียนถาม
“ง่ายกว่าสอนมนุษย์ ภูมลิ ะเอียดเด๊ เป็นภาษา
จิตเลย” ท่านตอบ
“หลวงปู่เทศน์อิหยังให้เขาฟังผม”
พระเรียนถาม
“ฮ่วย เขาฟังสูตรตั้วะ เขาอยากฟังสูตรใด๋
เขากะบอกขึ้นมาแหล่ว” หลวงปู่ตอบ
พระกราบเรียนถาม “หลวงปู่สอนพระสูตร
จังใด๋ผม”
หลวงปู่ว่า “จักมันมาแต่ใด๋ ว่าไปโลดแหล่ว
มันเกิดขึ้นที่ใจเจ้าของนี่”
“พระสูตรในต�ำรากับสูตรที่หลวงปู่แสดงให้
เทวดาฟัง มันเหมือนกันบ่ผม” พระกราบเรียน
ถาม
“ต่างกันตั้วะ มันผิดกันอยู่ อันนั่นว่าตาม
วาสนาดอก มันเป็นในจิต บ่คือกันจั๊กองค์ดอก”
หลวงปู่ตอบ
“บริวารท้าวค�ำสิงห์มาฟังเทศน์หลวงปู่หลาย
บ่ผม” พระกราบเรียนถาม

“กะหลายแหล่ว ลางเทือกะหลาย ลางเทือกะบ่หลาย” หลวงปู่ตอบ
“เป็นร้อยเป็นพันมั้ยผม” พระกราบเรียนถาม
“ฮ่วย หลายกว่านั่น เต็มไปเบิ้ดล่ะ เอาแน่บ่ได้ดอกอันนี้” หลวงปู่ตอบ
“เขามาฟังเทศน์ตอนใด๋ผม” พระกราบเรียนถาม
“มากะ ๖ ทุ่มกะมี ๕ ทุ่มกะมี บ่าย ๑ (ตี ๑) กะมี” หลวงปู่ตอบ
“พวกนาคมาฟังเทศน์บ่ผม” พระกราบเรียนถาม
“มีอยู่” หลวงปู่ตอบ
“จังหวัดที่หลวงปู่เที่ยวธุดงค์ไปสมัยก่อน มีเทพเทวดามาขอฟังธรรมบ่ผม” พระกราบเรียนถาม
“มีอยู่ ซูหม่อง เซาๆๆ (หยุดๆๆ) พ่อแม่ครูจารย์บ่พาเว่าเรื่องอันนี่” หลวงปู่ตัดบท
และประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่านได้ปรารภกับพระว่า “เมื่อคืนคู่บารมีวนเข้าหา เขาอยู่ในภพ
ละเอียด”
ในประวัตขิ องครูบาอาจารย์สมัยก่อน พวกเราเคยได้ฟงั กันมาว่ามีครูบาอาจารย์ผมู้ คี วามรูพ้ เิ ศษ เช่น
หูทิพย์ ตาทิพย์ สามารถสงเคราะห์เหล่ากายทิพย์ได้ ช่วยแบ่งเบาภาระขององค์หลวงปู่ใหญ่มั่นได้ เช่น
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น
มาในยุคลูกศิษย์ของหลวงตาพระมหาบัว ก็มี หลวงปูล่ ี กุสลธโร นีอ้ งค์หนึง่ ทีส่ ามารถช่วยแบ่งเบา
ธุระของพ่อแม่ครูจารย์ในส่วนนี้ได้ ในการสงเคราะห์เหล่ากายทิพย์ เรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะอ�ำนาจวาสนา
ที่ท่านได้บ�ำเพ็ญมาในชาติปางก่อนก็เป็นไปได้
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วิหารธรรมของ
ท่านผู้สิ้นกิเลส
ท่านอยู่กับโลก
ด้วยความเมตตา
ความเมตตาธรรม
ต่อโลกนี้เป็นวิหารธรรม

ของพระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ท่านทั้งนั้น

ปราศจากไม่ได้
ความบริสุทธิ์นี้
จิตใจอ่อนนิ่ม
ไปทั่วโลกดินแดน
ครอบโลกธาตุ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ท่าน

ว่าความเมตตาอันไม่มปี ระมาณต่อมวลสัตว์ทงั้ สามแดนอย่าง
ทั่วถึง ย่อมเกิดในดวงใจที่บริสุทธิ์ของบรรดาพระสาวกผู้สิ้น
จากกิเลสทั้งหลาย แม้ในบุคคลผู้ไม่รู้จักคุณที่ได้ล่วงเกิน แต่ท่านก็ยังแผ่
อ�ำนาจแห่งความเมตตาออกไปสูท่ กุ ดวงใจสัตว์ให้ได้รบั ความร่มเย็นเสมอ
ถ้วนหน้ากันหมด นีเ้ ป็นวิหารธรรมของท่านผูส้ นิ้ กิเลสข้อหนึง่ ไม่มกี ารแบ่ง
พรรคแบ่งพวก แบ่งเขาแบ่งเรา ไม่มกี ารอาฆาตมาดร้ายต่อท่านผูใ้ ดหรือสัตว์
ตัวใด
ดังนี้

หลวงตาพระมหาบัว ได้อธิบายถึงวิหารธรรมของท่านผู้สิ้นกิเลสไว้

“วิหารธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครือ่ งอยูข่ องท่านผูส้ นิ้ กิเลส การภาวนา
ของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมีสองประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง เพื่อบรรเทา
ธาตุขนั ธ์อริ ยิ าบถต่างๆ ยืนนานก็เป็นทุกข์ เดินนานก็เป็นทุกข์ นัง่ นานก็เป็น
ทุกข์ นอนนานก็เป็นทุกข์ เพื่อบรรเทาขันธ์ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดี
ในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่นี้ ประเภทที่สอง เพื่อพิจารณาจิตกับ
ธรรมทัง้ หลาย อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สอ่ งโลกธาตุพจิ ารณาดูสตั วโลกด้วย
จิตที่บริสุทธิ์นั้น พิจารณาอย่างนั้นๆ ส่วนพระอรหันต์ท่านก็ท�ำเต็มภูมิ
ของท่าน พิจารณาเต็มภูมิเต็มก�ำลังของท่านเกี่ยวกับสัตวโลกทั้งหลาย
มีความลึกตืน้ หนาบางหยาบละเอียด ตลอดถึงสัตวโลกเป็นยังไงๆ ท่านจะรู้
ในเวลาท่านพิจารณานีแ้ จ่มแจ้งขึน้ นีข้ อ้ หนึง่ อีกข้อหนึง่ อยูธ่ รรมดาๆ ท่านก็รู้
ตามธรรมดา ถ้าท่านพิจารณานัน้ ก็ยงิ่ ละเอียดลออขึน้ ไปอีก รูม้ ากเข้าไปโดย
ล�ำดับล�ำดา ทัง้ นีเ้ พือ่ ความอยูเ่ ป็นสุขในทิฐธรรม คือเวลายังครองขันธ์อยู่
ท่านก็เดินจงกรมบ้าง นั่งสมาธิภาวนาบ้าง เหมือนอย่างเรานั้นแล แม้แต่
พระขีณาสพท่าน ท่านก็ตอ้ งอาศัยสมาธิเป็นวิหารธรรมเครือ่ งอยูส่ บายใน
ทิฐธรรม จนกระทัง่ วันท่านนิพพาน อันนีเ้ ป็นวิหารธรรมของท่าน คือ สมาธิ
ปัญญา พิจารณาเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องธรรมในแง่ต่างๆ หรือเรื่อง
พิจารณาร่างกายเป็นวิหารธรรมเหมือนกัน มันก็เป็นเครื่องรื่นเริงระหว่าง
กายกับจิตที่ครองตัวกันอยู่ แต่ไม่ได้พิจารณาเพื่อถอดถอนกิเลส เพราะ
กิเลสสิ้นซากไปแล้ว
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ท่านว่า วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว คือการประพฤติพรหมจรรย์ด้วย
การฆ่ากิเลสได้สิ้นสุดลงแล้ว เพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้ว กิจที่ควรท�ำก็คือการฆ่ากิเลสได้ท�ำ
เรียบร้อยแล้ว กิจอื่นที่จะท�ำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มี หมด ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ปรากฏว่าท่านได้ละกิเลสตัวใดอีก
พระอรหันต์ พอกิเลสขาดสะบัน้ ลงไปเท่านัน้ ไม่มจี นกระทัง่ วันนิพพาน ท่านไม่มกี เิ ลสตัวใดจะมาแฝงอีกเลย
จึงเรียกว่ากิเลสหมด
ทีนี้เวลา อวิชฺชาปจฺจยา ดับไปแล้ว ตัวไหนจะมาดันให้คิดให้ปรุงไม่มี หมด คิดก็เป็นขันธ์ล้วนๆ
คิดธรรมดาๆ คิดแล้วเกิดแล้วดับๆ ไม่มีเงื่อนต่อ กิเลสเป็นเงื่อนต่อ กิเลสเป็นธรรมชาติที่ผลักดันให้คิด
ไปเรือ่ ยๆ เมือ่ กิเลสสิน้ ลงไปแล้วไม่มอี ะไรผลักดัน ขันธ์ของพระอรหันต์ เช่นสังขารขันธ์ ก็เป็นขันธ์ลว้ นๆ
ใช้ไปในเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง ทุกอย่างท่านใช้พอประมาณๆ ระงับเมื่อไรก็ได้ เช่นอย่างเข้าที่ภาวนา
นั่งสมาธิภาวนา นั่นละ ท่านระงับขันธ์ จิตนี้บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้ว ไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ความรับผิดชอบ
ระหว่างขันธ์กับจิตยังมีอยู่ เพราะฉะนั้น เมื่อเวลาขันธ์ท�ำงานอะไรพอประมาณแล้วท่านก็ระงับ เช่นเข้า
สมาธิภาวนา นัน่ ละระงับขันธ์ ไม่ให้มนั คิดมันปรุงเรือ่ งอะไร นัน่ เรียกว่าระงับขันธ์ เป็นวิหารธรรม ความอยู่
ผาสุกสบายในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ของพระอรหันต์ท่าน ท่านเป็นอย่างนั้น
ท่านอยู่กับโลกด้วยความเมตตา ความเมตตาธรรมต่อโลกนี้เป็นวิห ารธรรมของพระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ท่านทั้งนั้น ปราศจากไม่ได้ ความบริสุทธิ์นี้ จิตใจอ่อนนิ่มไปทั่วโลกดินแดนครอบโลกธาตุ
ด้วยอ�ำนาจแห่งความเมตตาธรรมนี้ จึงสงสารไปหมดทุกหย่อมหญ้า อย่าว่าแต่สงสารมนุษย์ เฉพาะ
อย่างยิ่งเมืองไทยนี้เลย สามแดนโลกธาตุนี่ท่านสงสารไปหมด ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนี้แล
อยู่กับโลก ท่านไม่ได้ห่วงใยอะไรกับโลก นอกจากสงสารสัตว์ทั้งหลาย แล้วก็สงเคราะห์สงหาไปตาม
ก�ำลังความสามารถที่จะเป็นไปได้ตามอ�ำนาจวาสนาของผู้ใดที่จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้น
นี่เรียกว่าวิหารธรรมของพระอรหันต์ ท่านอยู่ด้วยการสงเคราะห์โลก”

128

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด
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เขียงรองธรรม
ของหลวงตา

ใครอย่าอวดดีอวดเก่ง
ด้วยความรู้วิชาฐานะ
สูงต�่ำของตัวเอง
ยิ่งกว่าธรรม
ธรรมนี้
เลิศครอบไปหมดแล้ว
มีมากมีน้อยจะเลิศอยู่
ในใจของผู้มีธรรม
อยู่ในนั้น อบอุ่นอยู่ในนั้น
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ตั้งแต่

หลวงตาได้สร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้นในปลายปี พ.ศ.
๒๔๙๘ เป็นต้นมา บรรดาพระเณรต่างก็หลัง่ ไหลเข้ามา
อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมากขึ้น ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในระยะแรก ท่านยังจ�ำกัดจ�ำนวนพระเณรไว้ในส�ำนักเพียง ๑๗-๑๘ รูป
และยังคงจ�ำนวนนีไ้ ว้เรือ่ ยมาจนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงได้รบั พระ
เณรมากขึ้นเป็นจ�ำนวน ๒๕ รูป

ต่อมาบรรดาครูบาอาจารย์องค์ส�ำคัญๆ ต่างก็ได้ละขันธ์จากไป
เป็นจ�ำนวนมาก พระเณรผูส้ นใจด้านภาวนาจึงขาดทีพ่ งึ่ ลง หลวงตาจึง
ได้รับพระเณรไว้ในส�ำนักมากขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้งนี้ก็ด้วยเพราะความ
เห็นใจต่อบรรดาพระเณรทั้งหลายที่มุ่งมาเพราะธรรม หลวงตาได้
เมตตาพูดถึงเรือ่ งนีไ้ ว้วา่ “บรรดาลูกศิษย์ทงั้ หลายทีไ่ ปอบรมอยูว่ ดั ป่า
บ้านตาด ทัว่ ประเทศไทยไม่ใช่นอ้ ยๆ ถ้าพูดตามความสัตย์ความจริง
แล้ว หลวงตาบัวนี้มีลูกศิษย์ฝ่ายพระมากที่สุด”

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
กับพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ

หลวงปู่ลี กุสลธโร ขณะออกบิณฑบาต
หน้าศาลาวัดป่าบ้านตาด ปี พ.ศ. ๒๕๒๙

พระเณรที่เข้าไปรับการศึกษาอบรมจากองค์ท่านต่างก็เป็น
ผู้ตั้งใจดีทั้งด้านข้อวัตรปฏิบัติภายนอก และข้อวัตรภายในคือการ
ภาวนาซึง่ เป็นเรือ่ งเฉพาะตน สมัยทีธ่ าตุขนั ธ์ของหลวงตายังแข็งแรงนัน้
ท่านพยายามเคี่ยวเข็ญผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจัง
ทั้งนี้ก็หวังเพื่อจะให้ผู้เข้ามาศึกษาได้หลักได้เกณฑ์น�ำไปประพฤติ
ปฏิบัติสืบไปในอนาคต พระเณรผู้อินทรีย์ยังอ่อนจึงมักถูกหลวงตา
เข่นด้วยธรรมประเภทเผ็ดร้อนเสมอ หลายท่านจึงเกิดความกลัว
บางครัง้ ตัง้ สติไม่ทนั ก็มจี นลืมเนือ้ อรรถเนือ้ ธรรมและประโยชน์ทที่ า่ น
พยายามชีแ้ นะในข้อบกพร่องของเรือ่ งนัน้ ๆ บางรูปกลัวมากถึงขนาด
ได้ขโมยหนีไปในเวลากลางคืนก็มี
ในฤดูนอกพรรษาของทุกๆ ปี หลวงปู่ลีจะกลับเข้าไปวัดป่า
บ้านตาด เพือ่ กราบเยีย่ มหลวงตาเสมอๆ และเพือ่ ช่วยเหลือการงาน
พ่อแม่ครูจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง ในบางปีท่านก็ได้จ�ำพรรษาด้วย
ในระยะที่หลวงปู่ลีพักอยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี้ เมื่อพระเณรก่อความ
ผิดพลาดขึน้ ด้วยความประมาทเลินเล่อ หากความผิดพลาดบกพร่อง
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จะเป็นบทเรียนทีด่ ตี อ่ บรรดาพระเณรรูปอืน่ แล้ว เมือ่ ถึงเวลาประชุม หลวงตาจะยกข้อบกพร่องนัน้ ขึน้ มา
กล่าวสัง่ สอน แต่ทา่ นจะไม่ตำ� หนิวา่ กล่าวพระรูปนัน้ โดยตรง ท่านจะยกเอาหลวงปูล่ ขี นึ้ มาเป็นทีร่ องรับธรรม
ประเภทฟ้าผ่าของท่านแทน เรียกว่าเป็นเขียงรองธรรมประเภทฟ้าผ่าให้ท่านสับเขกพระเณรด้วยธรรม
ก็ไม่ผดิ ซึง่ หลวงปูล่ กี ท็ ราบในเจตนาข้อนีข้ องหลวงตาเป็นอย่างดี หลวงปูเ่ มตตาเล่าเรือ่ งนีใ้ ห้พระผูใ้ กล้ชดิ
ฟังว่า
“ฮ่วย พระเณรย่านเพิ่นหลายแหล่ว ย่านพ่อแม่ครูจารย์น่ะ เพิ่นกะบ่ฮ่ายบ่ว่าขั่นผู้นั้นย่านหลาย
เขารับบ่ไหว เขาสิประมาทเพิ่น สิเกิดโทษ เพิ่นกะเลยหันมาใส่ผมแหล่ว ธรรมะเพิ่นออกก�ำราบพระหมู่
ขี้ดื้อซือๆ อันนี้เจ้าของกะฮู้อยู่ บ่เป็นหยัง”
“ถูกเทศน์เบิด้ ล่ะ อยูน่ ำ� พ่อแม่ครูจารย์ โดนเบิด้ คูองค์ละ่ เว้นท่านปัญญาผูเ้ ดียว เพิน่ ฉลาดเด๊ ท่านปัญญา
ทีแรกมากราบพ่อแม่ครูจารย์นะ ว่ามาขออยู่ เพิ่นให้รอก่อนถึง ๓ ปีนะ ปีที่ ๔ ถึงได้เข้ามา ปีแรกๆ
พ่อแม่ครูจารย์บอกหมูพ่ ระว่า บ่ให้สงุ สิงน�ำเลย เพิน่ ว่า ให้ระวังพระต่างชาตินะ พากันสังเกตสังกา เบิง่ เขาสิมา
แบบใด๋ ขั่นท่านปัญญาสิถวายของอิหยัง ให้ประเคนต่อหน้าเลยนะ
เพิ่นเห็นความตั้งใจเด๊ ตั้งใจหลายแท้ๆ เลยย้าย (ญัตติ) เข้าธรรมยุตนะ เพิ่นตั้งใจแท้ๆ เด๊”
“ค�ำพูดของพ่อแม่ครูจารย์ เพิน่ พูดเป็นหลักเป็นธรรมเบิด๊ มีแต่ฟงั เพิน่ ทอนัน่ บ่ได้คดั ค้านหยัง เฮากะ
พิจารณาล่ะ เพิน่ เว่ามีเหตุมผี ลเบิด๊ ขัน่ เฮาตรองตามกระแสความเว่าของเพิน่ ใคร่ครวญตาม เพิน่ เว่าหยังเป็น
ปัญหาในตัว ให้ไปขบคิด ให้ตรองเบิง่ มันถูกบ่ถกู โอ้ เพิน่ เว่าเป็นธรรมเบิด้ เด๊ะ เฮ็ดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ บ่ได้เฮ็ด
สุ่มสี่สุ่มห้าเด๊ รอบคอบเบิ้ด พิจารณาตามเบิ่ง”
ซึ่งบางครั้งพระเณรบางรูปก็ไม่เข้าใจในความหมายของหลวงตา
“ท�ำไมพ่อแม่ครูจารย์ถึงได้ว่าให้กับท่านอาจารย์คักแท้” พระเรียนถามหลวงปู่ลี
“โอ๊ย ผมบ่แม่นพระอริยเจ้า เพิ่นกะฮ้ายกิเลสแน่แหล่ว” หลวงปู่ลีตอบ
และพูดขึ้นอีกว่า “ค�ำเว่าของพ่อแม่ครูจารย์น่ะ ให้พิจารณาดีๆ”

132

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

หลวงปู่ลี กุสลธโร 133

งานพิเศษ

ความอิจฉาริษยา
ความโกรธ ความโลภ
ความหลง เต็มหัวใจ
อยู่หั่น พัวพันอยู่หั่น
ความก�ำหนัดรักใคร่
เต็มอยู่หั่นแหล่ว

ธรรมะกะเข้าบ่ได้
ขันติความอดทนจังซี่
กะยังบ่เข้าถึงใจได้
สิเว่าอิหยัง
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ห

นังสือชีวประวัติของหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน นั้น เริ่มแรกส่งให้ส�ำนักพิมพ์
ศรีสัปดาห์พิมพ์ออกเผยแพร่เป็นตอนๆ ไปจนจบเรื่อง และพิมพ์
รวมเล่มออกมาครัง้ แรกเมือ่ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึง่ ก่อนหน้านัน้
หลวงตาพระมหาบัวต้องเดินทางไปกราบเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์
ส�ำคัญๆ ทีเ่ ป็นศิษย์ผใู้ หญ่ทเี่ คยได้ศกึ ษาอบรมอยูก่ บั หลวงปูใ่ หญ่มนั่
มาก่อน เพื่อสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆ โดยจะบันทึก
เทปเสียงไว้ก่อน แล้วค่อยจะมาประมวลเรียบเรียงใหม่ในภายหลัง
สุดท้ายจึงได้กลายเป็นหนังสือชีวประวัตทิ า่ นหลวงปูใ่ หญ่มนั่ ภูรทิ ตั โต
ให้พวกเราได้อ่านทุกวันนนี้
วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ หลวงตาได้เดินทางไป
กราบเยี่ยมหลวงปู่ชอบ ฐานสโม และหลวงปู่ค�ำดี ปภาโส โดยมี
หลวงปูล่ ี กุสลธโร เป็นพระติดตาม และในครัง้ นัน้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่
การเดินทางไปเก็บข้อมูลประวัติของหลวงปู่ใหญ่มั่นเท่านั้น แต่เป็น
โอกาสอันพิเศษทีย่ ากจะเกิดขึน้ สักครัง้ นัน่ เป็นเพราะหลวงตาได้ถวาย
อุบายธรรมชั้นละเอียดต่อหลวงปู่ค�ำดี ปภาโส เป็นการเฉพาะด้วย
ซึง่ คงไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญแน่นอน แต่นา่ จะเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ด้วยญาณ
ของท่านทั้งสองเป็นแน่ หลวงตาได้เล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นไว้ว่า
“หลวงปูค่ ำ� ดี นิสยั ของท่านผาดโผน ท่านเล่าให้ฟงั ตอนทีม่ นั เป็น
ผมไม่ลืมนะ เหมือนกับว่าท่านยังมีสายบุญสายกรรมเป็นเงื่อนต่อ
ไม่งนั้ ท่านฆ่าตัวตายไปเลย โน่น ขนาดนัน้ นะ มันถึงได้คดิ ย้อนไปถึง
พระโคธิกะทีท่ า่ นฆ่าตัวตาย มันมีสาเหตุเป็นไปได้อย่างนัน้ นะ อย่างเรา
ก็เหมือนกัน ที่สมาธิเสื่อม เสื่อมคราวนี้ต้องตายเท่านั้น แน่ะ มันมี
สาเหตุที่จะท�ำให้เป็นไปได้อย่างนั้น หลวงปู่ค�ำดีท่านก็เหมือนกัน
ท่านก็ผ่านของท่านมาได้”
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(แถวบนจากซ้าย) หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ค�ำดี ปภาโส
(แถวล่างจากซ้าย) หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ประวัติหลวงปู่ชอบ เพิ่นภาวนาเกิดปัญญาจักษุแหล่ว
รู้ฮอดวาระจิตของผู้อื่น เพิ่นไปภาวนาอยู่บ้าน...
โอ๊ย เกิดอัศจรรย์ รู้ได้ผู้ใด๋มา คือจั่งพ่อแม่ครูจารย์ (หลวงตา)
กะไปขอให้เพิ่นเปิดปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ผมเป็นผู้อัดเทป
เพิ่นสิมาประมวลใส่ประวัติปฏิปทาสายหลวงปู่มั่น
แต่ทุ่มหนึ่งถึงตีสอง เพิ่นคุยกัน เพิ่นเว่าเรื่องพม่า เพิ่นพูดพม่าได้เด๊ะหลวงปู่ชอบน่ะ

“ฝากความถึ ง บุ ญ ถึ ง คุ ณ ถึ ง ท่ า นมหาบั ว
ด้วยนะ ท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมา”
ดร.เชาวน์ ไ ปส่ ง ท่ า นตอนไปผ่ า ต่ อ มลู ก หมาก
เครือ่ งบินไปลงจังหวัดเลยเสียก่อน ทางนัน้ ก็นำ� ค�ำ
ท่านมาพูดให้เราฟัง อูย๊ ท�ำไมถึงพูดอย่างนี้ ท่านก็
ฝากมาอย่างนัน้ จะให้ผมพูดยังไง โห เราถือท่านเป็น
ครูเป็นอาจารย์ กราบไหว้ทา่ นอยูเ่ สมอ ท�ำไมจะมา
ว่าเราเป็นอาจารย์ทา่ น อย่างนัน้ ไม่เหมาะ ก็ทา่ นพูด
อย่างนัน้ ท่านฝากมาอย่างนัน้ ดร.เชาวน์วา่ แต่ถา้
พูดตามความจริง เราก็ยกให้อุบายธรรมต่างๆ ที่
ถวายท่าน อันนีเ้ ราก็ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อยากให้ทา่ น
พูดออกมากับผู้อื่นอย่างเปิดเผยอย่างนั้น อันนี้
อยากให้ท่านเก็บไว้ในใจ ไม่อยากให้ท่านพูด
เราไม่ต้องการ เพราะเราเคารพท่าน นั่นล่ะ จิต
เวลามันเข้าช่องแล้ว เวลามันจะติดก็ติดอย่างนั้น
ท่านติดอย่างนั้น ที่ท่านเล่าให้ฟัง มันก็มาบันดล

บันดาลยังไงไม่ทราบ แปลกอยู่ ตี ๔ ท่านเดินจงกรม
อยู่ข้างๆ กุฏิ กุฏิหลังแรกที่เลยจากศาลาเข้าไป
ไม่ใช่หลังถัดไปนะ กุฏนิ มี่ นั ขวางอยู่ เป็นกุฏสิ องชัน้
ท่านเล่าให้ฟงั ท่านเดินจงกรมอยูท่ างด้านทิศเหนือ
ของกุฏิ เดินจงกรมอยู่ มันติดปัญหา ท่านว่า โห
ติดอย่างไปไม่ได้เลย เหมือนหอกเหมือนหลาวทิม่
ในหัวใจ อย่างนัน้ แหละ ติดปัญหา ถ้าสติปญ
ั ญาแก้
ไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละกิเลส ฟัดกันยังไง
มันก็ไม่ได้เรือ่ ง ท่านว่า คิดไปหาใครมันก็ไม่สมั ผัสใจ
ท่านว่าอย่างนีน้ ะ มันมองเห็นแต่ทา่ นมหาองค์เดียว
เท่านั้น ท่านว่า ปุ๊บปั๊บ ออกมาจากทางจงกรม
ก็มาจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ไหว้พระ แล้วกราบลงไป
ตั้งสัจจะอธิษฐานภายในจิตขึ้น ขออาราธนาท่าน
มหาบัวมาโปรดโดยด่วน เวลานีต้ ดิ ปัญหาหนักทีส่ ดุ
ท่านว่าอย่างนีน้ ะ ท่านอาจารย์ทำ� ไมถึงพูดอย่างนีล้ ะ่
ก็ผมท�ำอย่างนัน้ จริงๆ นะ ท่านมหา ท่านว่าอย่างนี้
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มันก็บันดลบันดาล พอตื่นเช้าขึ้นมา เราก็ไปวันนั้นเลยนะ ทั้งๆ ที่เราไม่เคยไปด้วยซ�้ำ วัดถ�้ำผาปู่
เราก็ยังไม่เคยไป ดูเหมือนจะไปกับธรรมลีนะ ใช่มั้ย ลี ไปกับท่านใช่มั้ย (โดยข้าน้อย หลวงปู่ลีตอบ)
ดูเหมือนเดือนมิถุนา (ยน) วันที่ ๒๗ ที่ผมไปหาท่าน ออกจากนี้วันที่ ๒๖ ไปค้างวัดครูจารย์ชอบ
ก่อนคืนหนึ่ง
พอเที่ยงวันนี้ ตัดสินใจปุ๊บปั๊บ ไปเดี๋ยวนี้ เอารถลูกสาวกิมจิมนี่แหละไป เป็นรถสองแถว แต่ก่อน
รถมันไม่มีมากเหมือนทุกวันนี้ เที่ยงก็ออกจากนี่ ไปก็ไปแวะค้างอยู่กับหลวงปู่ชอบเสียก่อนคืนหนึ่ง
คุยธรรมะกับท่านพอสมควรแล้ว เช้ามาฉันจังหันเสร็จก็ไปเลย ไปวัดถ�ำ้ ผาปู่ ไปก็ไปเจอท่านเผย ท่านเผย
ปุ๊บปั๊บก็จะไปเปิดประตูเรียกท่านลงมา พอเรามองเห็น อย่านะเผย วันนี้ผมจะค้าง อย่าเพิ่งรบกวนท่าน
ผมมีโอกาสทีจ่ ะได้คยุ กับท่านอยู่ แล้วเราก็เดินออกมา ท่านเผยอ้อมไปด้านหลัง ไปบอกหลวงปูค่ ำ� ดี ทีนี้
ท่านลงมาเปิดประตูเองเลย
“โห ท่านมหาๆ มาๆๆ” หลวงปู่ค�ำดี
“ข้าน้อยจะพักอยู่คืนนี้อยู่ เดี๋ยวค่อยคุยกันกะได้ ให้ครูจารย์พักซะก่อน” หลวงตา
“พักกะมาซะก่อนมา โห้ มาเร็วอยู่เนาะ” เป็นลักษณะดีใจ
“เร็วจังใด๋ล่ะ” หลวงตา
“ฮ่วย เดี๋ยวสิเว่าให้ฟังแหม่ะ” หลวงปู่ค�ำดี
“ข้าน้อยมาตามประสาบ้าของข้าน้อยเด๊ะ ยังบ่คุยหยังดอก ให้ครูจารย์พักเสียก่อน” หลวงตา
“เดี๋ยวห้าโมงแลงสิให้พระไปนิมนต์เด้อ” หลวงปู่ค�ำดีว่า
พอก่อน ๕ โมงเย็น เราก็มาก่อน ไม่ต้องให้พระไปนิมนต์ มาแล้วก็เอากันเลยล่ะคราวนี้ คุยกัน
สองต่อสอง ท่านปิดประตูกกึ๊ เลย ไม่ให้ใครเข้าไปรบกวน มีแต่ทา่ นกับเรา คุยกันจนกระทัง่ ๒ ทุม่ โน่นน่ะ
คุยธรรมะก่อน ท่านพูดตอนที่ท่านติดปัญหา พอท่านเล่าจบลงแล้ว เราก็ถวายอุบายเลยแหละ
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ท่านว่า พิจารณาอะไรๆ มันก็หมดไปแล้ว จิตมันบ่อยากพิจารณา แต่ก่อนพิจารณาเรื่องร่างกายนี้
ก็เอาจนแหลกละเอียด เดีย๋ วนี้มันไม่อยากพิจารณาอะไรเลย มันรวมตัวเข้ามา ไม่ทราบจะพิจารณาอะไร
ทีนี้ พิจารณาขันธ์ ๕ ไม่มีความหมายอะไร มันก็ไม่อยากจะพิจารณา ก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรต่อไป
โอ้ ผู้เฒ่าก็รู้เร็วอยู่นะ “เอ้อ เอาล่ะๆ ทีนี้ เข้าใจแล้วๆ รู้วิธีปฏิบัติแล้วทีนี้” ปรากฏว่าท่านคึกคัก
ขึ้นมาเลย มันโดนปึ๋งในหัวใจท่าน มันเป็นธรรมะเฉพาะ ถ้าผู้ไม่รู้แก้ไม่ได้ ไม่ใช่ธรรมะด้นเดา ท่านเล่า
จบลงปั๊บ เราก็เข้าใจทันที พอจบแล้ว เราก็ถวายเลย ไม่ได้มากนะ มันถึงใจผู้เฒ่า นี่ล่ะอันหนึ่งที่ผู้เฒ่า
พูดว่า “อาจารย์มหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมานะ” นี่ล่ะ
พ.ศ. ๒๕๒๐ ละมัง้ ได้ไปเยีย่ มท่านอีก ไปก็ไปเขียนจดหมายน้อยถามปัญหาท่าน เพราะท่านหูตงึ แล้ว
ท่านอ่านปัญหาแล้ว ท่านก็ยกขึ้นใส่หัวเลย แล้วท่านก็เขียนตอบมา เราก็หมดปัญหากับท่าน เพราะท่าน
ตอบถูกนี่ ปัญหานี้ผู้ไม่รู้ตอบไม่ถูก เพราะเป็นปัญหาเฉพาะผู้ปฏิบัตินี่ ท่านก็ผ่านได้”
หลวงปูล่ ไี ด้เล่าถึงเหตุการณ์ทไี่ ด้ตดิ ตามหลวงตาไปกราบเยีย่ มหลวงปูช่ อบ ฐานสโม และหลวงปูค่ ำ� ดี
ปภาโส ไว้ดังนี้
“ประวัติหลวงปู่ชอบ เพิ่นภาวนาเกิดปัญญาจักษุแหล่ว รู้ฮอดวาระจิตของผู้อื่น เพิ่นไปภาวนาอยู่
บ้าน... โอ๊ย เกิดอัศจรรย์ รูไ้ ด้ผใู้ ด๋มา คือจังพ่อแม่ครูจารย์ (หลวงตา) กะไปขอให้เพิน่ เปิดปี พ.ศ. ๒๕๑๔
ผมเป็นผูอ้ ดั เทป เพิน่ สิมาประมวลใส่ประวัตปิ ฏิปทาสายหลวงปูม่ นั่ แต่ทมุ่ หนึง่ ถึงตีสอง เพิน่ คุยกัน เพิน่ เว่า
เรื่องพม่า เพิ่นพูดพม่าได้เด๊ะหลวงปู่ชอบน่ะ พ่อแม่ครูจารย์ (หลวงตา) เพิ่นว่า เอ้า พูดภาษาเฮานี่โลด
ทอนัน้ แหล่ว หมูเ่ ฮามันบ่เห็นหยังแหล่ว เพราะกิเลสมันเต็มหัวใจอยูเ่ ด๊ะ คือกันกับเทปนีแ่ หละ เทปมันมี
เขาเปิดทุกสถานีแหละ แต่เทปเฮาบ่ดี เปิดรับเขาก็บไ่ ด้ อันนีจ้ ติ ใจคือกันแหล่ว มันแน่นหนาอยูห่ นั่ ความรัก
กะเต็ม ความชังกะเต็ม ความอิจฉาริษยา ความโกรธ ความโลภ ความหลง เต็มหัวใจอยูห่ นั่ พัวพันอยูห่ น่ั
ความก�ำหนัดรักใคร่เต็มอยู่หั่นแหล่ว ธรรมะกะเข้าบ่ได้ ขันติความอดทนจังซี่กะยังบ่เข้าถึงใจได้ สิเว่า
อิหยัง”
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วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

วัดนี่ ตั้งแต่ปีแรก
พ่อแม่ครูจารย์บอกให้ไปเฮ็ด
เพิ่นว่า

ผมสิไปดึงเอาท่านเจี๊ยะ
มาอยู่ดอก วาซั่น
หลวงปู่ลี กุสลธโร

140

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

ห

ลวงตาเป็นผูม้ คี วามระลึกถึงบุญถึงคุณของท่านผูอ้ นื่ อยูเ่ สมอ
นี่เป็นคุณธรรมที่เด่นอีกข้อหนึ่งของท่าน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕
น.อ. สกล รสานนท์ พ.ญ. อุไรวัณณ์ สุนทรลักษณ์ ได้นอ้ มถวายทีด่ นิ
ทีถ่ นนพุทุ ธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพฯ เพือ่ จัดสร้างเป็นสถานทีป่ ฏิบตั ิ
ธรรมแด่หลวงตา และหลวงตาได้นมิ นต์หลวงปูเ่ จีย๊ ะ จุนโท ให้เข้ามา
พ�ำนักเพือ่ จัดสร้างเป็นวัด แต่ดว้ ยเหตุบางประการ ท�ำให้หลวงปูเ่ จียี๊ ะ
ไม่สะดวกที่จะพ�ำนักอยู่
ระยะนั้นพระอาจารย์นพดล นันทโน ได้ชักชวนให้พี่ชายถวาย
ที่ดินแด่หลวงตาเพื่อสร้างวัดถวายหลวงปู่เจี๊ยะ หลวงตาได้เล่าไว้ว่า
“เริม่ แรกทีเดียว พีช่ ายของท่านนพดลได้ถวายทีใ่ ห้เราสร้างวัด
มองหาใครที่จะมารับภาระให้เป็นที่แน่ใจตายใจ ก็มองเห็นแต่ท่าน
อาจารย์เจีย๊ ะเท่านัน้ จึงไปนิมนต์ทา่ น พูดเหตุผลให้ฟงั ว่า เพราะวัดนี้
ต่อไปจะเป็นวัดที่แน่นหนามั่นคง จึงควรมีครูบาอาจารย์ที่เป็นหลัก
เป็นเกณฑ์มาอยู่ ก็มองเห็นแต่ทา่ นอาจารย์เท่านัน้ ล่ะ จะพอสงเคราะห์
กันได้ไหม ญาติโยมแถวนีย้ า่ นนีเ้ ป็นย่านทีพ่ อเหมาะพอดี เมือ่ เรานิมนต์
ท่านก็รบั ด้วยดีนะ ท่านอาจารย์เจีย๊ ะ ทางด้านจิตใจท่านดี ดีมาตัง้ แต่บวช
ทีแรก พูดถึงธรรมภายในท่าน ท่านดีไม่ใช่ธรรมดา แต่กริ ยิ าภายนอก
ท่านก็อย่างนัน้ แหละ เราจึงบอกเฉพาะในวงลูกศิษย์ทใี่ กล้ชดิ ทีไ่ ว้ใจได้
เพราะภายนอกกับภายในไม่เหมือนกัน จริตนิสยั ของคนเราไม่เหมือน
กัน”

ทันตธาตุ หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต

จากนั้นหลวงตาได้มอบหมายให้หลวงปู่ลีพาคนงานมาจัดสร้าง
เสนาสนะบางส่วนขึ้นก่อน และได้มอบหมายให้พระอาจารย์นพดล
มาด�ำเนินการเอกสารด้านกฎหมายให้ถูกต้อง ระยะที่เริ่มจัดสร้าง
เสนาสนะนั้น มีญาติโยมที่เดินทางเข้ามาช่วยก่อสร้างได้ฝันแปลกๆ
อย่างทีไ่ ม่เคยฝันมาก่อน แล้วไปเล่าถวายครูบาอาจารย์ฟงั ว่า“เมือ่ คืน
ผมฝันแปลกมาก ฝันว่ามีพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันสองดวงและรัศมี
สว่างจ้างดงามมากครับ แปลกจริงๆ”
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ครูบาอาจารย์ก็เลยตอบไปว่า “นี่โยม ฝันเป็นมงคลมาก ได้บุญมากนะที่มาช่วยก่อสร้างเสนาสนะ
ถวายครูบาอาจารย์องค์สำ� คัญ เพราะพระอาทิตย์ดวงที่ ๑ ทีโ่ ยมฝันเห็นนัน้ ก็คอื หลวงปูเ่ จีย๊ ะนัน่ เอง และ
ดวงที่ ๒ ก็คือหลวงปู่ลีนี่เอง จ�ำเอาไว้นะ”
หลวงปู่ลีได้เล่าถึงความเป็นมาของวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ว่า
“วัดนี่ (วัดป่าภูรทิ ตั ตปฏิปทาราม) ตัง้ แต่ปแี รก พ่อแม่ครูจารย์บอกให้ไปเฮ็ด เพิน่ ว่า ผมสิไปดึงเอา
ท่านเจีย๊ ะมาอยูด่ อก วาซัน่ ปีนนั่ เพิน่ มอบเงินให้แสนกับหกหมืน่ บาทให้ไปเฮ็ดวัด คุมพ่อออกเฮ็ดงานอยู่
พุน้ แล้ว ตอนออกพรรษา พ่อแม่ครูจารย์เพิน่ กะไปเบิง่ เด๊ เอาพ่อออกไปน�ำยีส่ บิ คน เพิน่ ว่า เอ้า ขัน่ กุฏบิ แ่ ล้ว
สองหลัง บ่ให้กลับเมือบ้านเด๊ะ เบิ่งเขาเฮ็ดฮอดกลางคืนบาดนี่ ย่านบ่ได้เมือเด๊
หลวงปูเ่ จีย๊ ะเพิน่ อยากได้กล้าไม้ยางงามๆ วาซัน่ หมูพ่ ากันไปหาเบิง่ อยูห่ นองบัวบานให้แหน้ เทือได้
มาเพิ่มกัน ได้หาให้เพิ่นแล้ว เพิ่นว่า มันบ่ตายไม้ยาง คิดไปคิดมา เรากะได้ไปเฮ็ดไปท�ำน�ำเพิ่นวัดนี้
เพิน่ ครูจารย์เจีย๊ ะนัน่ แต่คราวอยูก่ บั หลวงปูใ่ หญ่มนั่ นัน่ แข่ว (ฟัน) หลวงปูใ่ หญ่มนั่ เพิน่ หล่อน (ฟันหลุด)
แล้วเพิน่ ถิม่ ลงโถน แล้วเพิน่ ครูจารย์เจีย๊ ะไปล้างโถนให้เพิน่ แล้ว ไปเห็นกะจับใส่ถง (ถุง) เลย ห้าสิบกว่าปี
จังค่อยเขย (เปิดเผย) ให้หมู่เบิ่ง กลายเป็นแก้วเบิ้ด อู๊ย ขาวงามหลายฮ้าย บ่แม่นกระดูกแล้ว เดี๋ยวนี้
(พ.ศ. ๒๕๓๙) สิเฮ็ดธาตุเจดีย์ สิเอาพระธาตุนั้นแหละไปใส่เจดีย์แล้ว อยู่วัดเพิ่นแหล่ว ไปเบิ่งติ๊
กะเลยเว่าพะโล (พูดหยอก) ใส่เพิน่ ฮ่วย ครูจารย์ อันอิหยังสิเก็บไว้ดกี ะด้อกะเดีย้ แท้ ได้มากะเอามา
ให้หมู่เบิ่งน�ำแหน้
โอ้ย ย่านหมูส่ มิ าแย่งเอา ยาดเอา นัน่ ตัว้ ของดีเด๊ ผมเซีย่ ง (ซ่อน) ไว้พนุ้ แล้ว ผูใ้ ดกะบ่ได้เห็นจักเทือ
เพิ่นว่า
พู้นแล้ว สิเฮ็ดเจดีย์จังค่อยประกาศ เอาออกมาให้หมู่เบิ่ง โอ้ย คืองามแท้ เป็นแก้วเบิ้ดแล้ว ใส
แก้วเป็นสีน�้ำผึ้งเด๊ของหลวงปู่ใหญ่มั่น อัฐิเพิ่นกลายเป็นพระธาตุ เป็นน่าอัศจรรย์”
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หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท และ หลวงปู่ลี กุสลธโร
ขณะนั่งบนแคร่ใต้ต้นสนที่ใช้เป็นหอฉันชั่วคราว เมื่อเริ่มสร้างวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม พ.ศ. ๒๕๒๖
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หัวใจของผม
พระสารีบุตรเถระไม่ได้
ถือว่าพระอัสสชิเถรเจ้า
เป็นเพียง “พระรุ่นพี่”
ที่บวชในพระธรรมวินัย
ก่อนตน โดยมีพระศาสดา
เป็นพระบรมครูเหมือนกัน
เท่านั้นไม่
แต่ท่านให้ความเคารพต่อ
พระอัสสชิเถระในฐานะ
บูรพาจารย์ผู้ชี้ทาง
ออกจากกองทุกข์
ท่านจึงได้เคารพสุดหัวใจ
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ค

วามเคารพของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกท่านผู้หนึ่งนั้น โดยปกติ
แล้ว จะมีให้ตามความส�ำคัญที่มีในตัวบุคคลที่ควรเคารพ เช่น
ความเคารพในบิดามารดาของตนย่อมมีมากกว่าความเคารพที่มีต่อ
เพื่อนฝูงญาติมิตร เป็นต้น ข้อนี้เป็นธรรมะในใจของชาวพุทธที่มีอยู่
ตามปกติ แต่ทพี่ เิ ศษยิง่ ขึน้ ไปกว่านัน้ คือความเคารพของผูส้ นิ้ กิเลส
ทีม่ ตี อ่ ท่านผูบ้ ริสทุ ธิ์ เพราะเป็นความเคารพด้วยใจทีบ่ ริสทุ ธิถ์ อดออก
ไปบูชาพระคุณท่านผูช้ แี้ นะทางออกจากกองทุกข์ทงั้ ปวงให้ เป็นเรือ่ ง
ของใจทีม่ อบถวายบูชาต่อใจอีกดวงหนึง่ โดยไม่เหลือ ซึง่ เป็นเรือ่ งยาก
ที่พวกเราปุถุชนคนหนาจะสามารถเข้าใจได้

ในสมัยครั้งพุทธกาล มีตัวอย่างอันงามที่พระสารีบุตรเถระ
ยอดแห่งพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้แสดงเป็นคติให้
พวกเราได้เห็น คือเมื่อท่านทราบว่าพระอัสสชิเถระพักอยู่ทางทิศใด
แดนใดก็ตาม เมื่อถึงเวลาพัก พระสารีบุตรเถระก็จะกราบไหว้ไปใน
ทิศนั้นแดนนั้น เพื่อถวายความเคารพบูชาแบบไม่จืดจางต่ออาจารย์
ผู้ช้ีทางออกจากกองทุกข์ให้ทุกครั้งไป ตราบวันเข้าสู่แดนนิพพาน
พระสารีบตุ รเถระไม่ได้ถอื ว่าพระอัสสชิเถระเจ้าเป็นเพียง “พระรุน่ พี”่
ที่บวชในพระธรรมวินัยก่อนตน โดยมีพระศาสดาเป็นพระบรมครู
เหมือนกันเท่านั้นไม่ แต่ท่านให้ความเคารพต่อพระอัสสชิเถระ
ในฐานะบูรพาจารย์ผู้ชี้ทางออกจากกองทุกข์ ท่านจึงได้เคารพอย่าง
สุดหัวใจ
อีกตัวอย่างหนึง่ ก็คอื พระโปฐิลเถระ ผูท้ รงพระไตรปิฎกไว้ในตน
วันหนึ่งท่านเกิดความละอายใจว่าตนยังเป็นผู้เปล่าในพระศาสนา
เกิดสังเวชในตนขึน้ มา จึงได้แอบหนีไปจากหมูพ่ ระเณรในเวลากลางคืน
แล้วไปขอศึกษาอยู่ในส�ำนักพระอรหันต์ โดยถือเอาสามเณรองค์
อรหันต์รูปสุดท้ายเป็นอาจารย์ อาศัยสติปัญญาที่เฉียบแหลมและ
ความเคารพในสามเณรผูเ้ ป็นอาจารย์ ในทีส่ ดุ พระโปฐิลเถระก็บรรลุ
พระอรหันต์อย่างใจหวัง จากนั้นมาเมื่อมีผู้ถามว่าใครเป็นผู้ให้อุบาย
ธรรมแก่ท่าน องค์พระโปฐิลเถระก็มักจะประกาศในท่ามกลางที่
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ประชุม โดยมีพระพุทธเจ้าประทับนัง่ เป็นประธานว่า
เรามีสามเณรเป็นอาจารย์ อาจารย์ของเราคือ
สามเณร อย่างไม่เคอะเขินตลอดมา
มาถึงสมัยปัจจุบัน หลวงปู่ค�ำดี ปภาโส
วัดถ�้ำผาปู่ จังหวัดเลย ท่านมีอายุพรรษามากกว่า
หลวงตาพระมหาบัว แต่ด้วยอุบายธรรมชั้นเยี่ยม
ที่หลวงตากราบเรียนถวาย ในที่สุดหลวงปู่ค�ำดีก็
สามารถพ้นจากบ่วงแห่งกิเลสด้วยอุบายธรรมนั้น
หลวงปู่ค�ำดีมักแสดงออกถึงความเคารพในธรรม
ของหลวงตาอย่างเปิดเผยเสมอ ท่านมักจะกล่าวว่า
“อาจารย์มหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมา” อย่างนี้
เป็นต้น เรียกว่า “ใจบูชาใจ”
ส�ำหรับหลวงปู่ลีนั้นก็เช่นเดียวกัน ท่านมี
ความเคารพแบบไม่จืดจางนับแต่วันที่ได้พบกับ
หลวงตาครัง้ แรกเป็นต้นมา ทุกวันนีส้ ามารถพูดได้
ว่า หลวงตาคือหัวใจของท่าน ท่านเล่าว่า
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“พอเห็นเพิ่นทอนั้นล่ะ หัวใจเจ้าของนี้เกิด
ความรัก ความเคารพ ความบูชา เกิดขึ้นมาในใจ
เลยล่ะ หวังสิยอมเป็นยอมตายกับเพิน่ เด๊ะ มันยอม
มาแต่ใด๋ๆ แล้ว บ่ได้หวังกับองค์ใดล่ะ หวังแต่กบั เพิน่
หวังให้เพิน่ รับไว้สงั่ สอน กะเจ้าของหวังพ้นทุกข์เด๊ะ
ชีวิตจิตใจมอบให้เพิ่นเบิ้ด ใจของผมมันเป็นปาน
นั้นล่ะ”
“พ่ อ แม่ ค รู จ ารย์ น่ี เ ป็ น หั ว ใจของผมเด๊ ะ
ผมเป็นถึงขนาดนัน้ ล่ะ ชีวติ จิตใจอยูก่ บั เพิน่ เบิด้ เลย
เรื่องบุญเรื่องคุณนั่นบ่มีวันสิถอนขึ้นนะ เห็นบุญ
เห็นคุณเพิ่น ความเคารพเลื่อมใสสุดหัวใจ ความ
เห็นบุญเห็นคุณของครูบาอาจารย์ มันซึง้ จริงๆ บ่มี
อิหยังทอ ตัวผมนี่ สิแม่นไผ ขัน่ บ่แม่นพ่อแม่ครูจารย์
แล้ว ฮ่วย บ่ฮู้ว่ามันสิจมไปไสฮอดไสแล้ว กะบ่ฮู้
เป็นจังซั่นเด๊ะ สิบ่ซึ้งได้จังใด๋ เพิ่นสอนว่าอย่างใด๋
นี่ จับปั๊บๆ คว้ามั๊บๆ เอามาใคร่ครวญพิจารณาอยู่
หั่นเลย เพราะมันเอาจริงเอาจังเด๊ะ นิสัยของผม
เป็นมาอย่างนั้น กับผมนี่ เพิ่นใส่เอาหนักๆ เลย
บ่มเี ล่น ผมบ่มนี สิ ยั เล่น เอาจริงเอาจังทุกอย่างกับเพิน่
มันเป็นนิสัยอันหนึ่ง เป็นมากับเพิ่นจังซั่น”

หลวงปู่ลี กุสลธโร 147

ก้าวตามธรรม
เดินตามครู

เป็นความเคารพของ
ท่านผู้บริสุทธิ์ ที่มีต่อ
พ่อแม่ครูจารย์ที่บริสุทธิ์
สุดส่วน เป็นความงาม
ของพระสาวกอรหันต์

ลูกศิษย์ของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ค

วามเจริญด้านวัตถุนยิ มนับวันจะเจริญมากขึน้ ตามล�ำดับ และเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญส�ำหรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจของนักภาวนาทั้งพระและ
ฆราวาส

หลวงตาพระมหาบัวได้เน้นย�้ำให้นักภาวนาระมัดระวังตัวและเห็นภัย
อันตรายในเรื่องนี้ และอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญคือเรื่องปฏิปทา
เครือ่ งด�ำเนินทีค่ รูบาอาจารย์ได้ปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา ซึง่ นับวันจะมีผรู้ กั ษาไว้ได้ยาก
มากยิ่งขึ้น ท่านกล่าวว่า
“แบบฉบับทีค่ รูบาอาจารย์พาด�ำเนินมานี้ มีพอ่ แม่ครูจารย์มนั่ เป็นส�ำคัญ เรียก
ว่าตายใจได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ ปฏิปทาทีท่ า่ นพาด�ำเนินมาไม่มอี ะไรล่ะทีจ่ ะหลบหลีก
ปลีกแวะออกจากแนวทาง แม้แต่นิดหนึ่งไม่มี ตรงแน่วตามอรรถตามธรรมที่
พระองค์ท่านตรัสสอนไว้เลย
นี่เราได้มาวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับหมู่เพื่อน ในเรื่องปฏิปทาเป็นเครื่องด�ำเนิน
และความตั้งใจนี่สิ ที่มันได้วิตกวิจารณ์ทุกวันนี้ ใครจะสืบทอดมรดกของครูบาอาจารย์ไว้ได้ทงั้ ภายนอกและภายใน การปฏิบตั ภิ ายนอกมีธดุ งควัตร ข้อวัตรปฏิบตั ิ
ต่างๆ หนึ่ง การประกอบความพากเพียรแก้กิเลสคือภายใน มีอยู่ ๒ อย่างนี้
ถ้าจะศึกษาด้วยความตัง้ ใจจริงๆ มันก็พอเป็นพอไป เพราะข้อวัตรปฏิบตั ติ า่ งๆ
ก็มคี รูบาอาจารย์พาด�ำเนินอยูแ่ ล้ว เพราะเป็นของหยาบๆ มองเห็นได้ชดั ๆ อยูน่ ี่
พูดถึงเรื่องภายใน ท่านก็ได้ชี้แจงไว้หมดแล้ว อย่างทุกวันนี้มีทั้งเทป มีทั้ง
หนังสือ พอทีจ่ ะเป็นแบบเป็นฉบับได้ หากสงสัยการปฏิบตั ขิ องตนเองนีไ้ ม่อยูใ่ น
แห่งหนึ่งก็อยู่ในแห่งหนึ่งจนได้ ที่ท่านสอนด้วยความถูกต้องแล้ว แน่ใจแล้ว
ผู้มาศึกษาให้พากันตั้งใจจริงๆ สมกับมาศึกษา ข้อวัตรปฏิบัติที่ครูอาจารย์
ได้พาด�ำเนินมาอย่างใด ให้ยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติต่อไป
เมือ่ พลัดพรากจากครูจากอาจารย์ไปแล้ว ให้มหี ลักเกณฑ์เป็นเครือ่ งยึดเครือ่ งอาศัย
อย่าให้ล้มเหลวไปเสียหมด และทั้งๆ ที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ได้ศึกษาอยู่ก็
ล้มเหลวไป ยิ่งครูบาอาจารย์พลัดพรากจากไปแล้วก็ยิ่งหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลย
ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผลที่จะพึงหวังก็ไม่มีแหละ เพราะปฏิปทาเครื่องด�ำเนินนี้
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คือทางเดินเข้าสูอ่ รรถสูธ่ รรมทัง้ นัน้ ตัง้ แต่พนื้ ๆ แห่ง
ธรรมจนกระทั่งถึงยอดแห่งธรรม ดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มนั่ พาด�ำเนินมา นัน่ ละ ผูท้ ยี่ ดึ ได้เป็นหลัก
เป็นหลักเกณฑ์กม็ เี พียงเล็กน้อย นอกจากนัน้ อยาก
จะพูดว่าล้มเหลวไปๆ ประหนึง่ ว่าไม่เคยได้มาศึกษา
อบรมอยูก่ บั ท่านเลย นีล่ ะมันเป็นไปต่อหน้าต่อตา
อย่างนี้
หมดไปๆ ครูบาอาจารย์ เหลือแต่พวกแซง
หน้าแซงหลัง แซงกันไปเรือ่ ย พ่อแม่ครูจารย์ทา่ นว่า
ผมไม่ลืม ได้เขียนไว้ในประวัติของท่าน เวลาจิต
รวมพรึบลงไป ท่านว่า ดูพระดูเณรนีแ่ หม แซงหน้า
แซงหลังลุกลีล้ กุ ลน ท่านว่า แล้วก�ำหนดดูผทู้ เี่ ดิน
ตามหลัง มี แต่มนี อ้ ย ท่านว่า เดินตามหลังด้วยความ
สงบเสงีย่ มงามตามีนอ้ ยมาก ท่านว่า พวกทีว่ งิ่ แซง
หน้าแซงหลังลุกลีล้ กุ ลนนัน่ มันมากต่อมาก ก�ำหนด
พิจารณาลง เป็นเพราะอะไรท�ำไมจึงเป็นอย่างนี้
มันก็ได้ความขึน้ มาทันทีเลย พวกทีแ่ ซงหน้าแซงหลัง
คือพวกที่อวดดีอวดเด่น พวกขายก่อนซื้อ พวกที่
เดินตามหลัง ก็คือลูกศิษย์ที่มีครู ด�ำเนินตามครู
ตามหลักธรรมหลักวินัย มันก็งามตา นี้มีน้อย”
ส� ำ หรั บ หลวงปู ่ ลี นั้ น ท่ า นมี ค วามเคารพ
เทิดทูนปฏิปทาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พาด�ำเนิน
มาไว้เหนือเกล้าเสมอมา ท่านพยายามรักษาไว้
เป็นมรดกชิ้นส�ำคัญแก่บรรดาพุทธบริษัทภายหลัง
ทั้งส่วนภายนอกและส่วนภายใน หวังให้เป็นคติ
ตัวอย่างที่ดีงามแก่ชาวพุทธสืบไป
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ในการวางตัวกับหลวงตานั้น หลวงปู่ลีจะ
วางตนเป็นผูใ้ หม่อยูเ่ สมอ ไม่เคยเย่อหยิง่ จองหอง
ไม่เคยแซงหน้าแซงหลังธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์
ท่านเป็นผู้ก้าวตามธรรมเดินตามครู ไม่เคยเอา
ความคิดของตนเข้าไปเทียบกับค�ำสัง่ สอนของท่าน
ไม่ เ คยเอาโลกเข้ า มาสอดแทรกเหยี ย บย�่ ำ ใน
ค�ำสั่งสอนของท่าน พ่อแม่ครูจารย์ท่านได้สั่งสอน
ไว้อย่างไร หลวงปู่ก็น้อมรับไว้ด้วยความเคารพ
เหนือเกล้าตลอดมา นับว่าเป็นปฏิปทาที่ไม่จืดจาง
ลงไปตามกาลเวลาเลย ท่านพูดว่า
“บอกบ่ถูกล่ะ กับพ่อแม่ครูจารย์น่ะ ใจนี่ทั้ง
นิม่ นวล ทัง้ อบอุน่ ซาบซึง้ อยูห่ นั่ ล่ะ ขัน่ เว่าถึงความ
เคารพ ความรัก ความเทิดทูนบูชาของผมน่ะ มันสุด
อยู่กับเพิ่นเบิ้ด บ่มีเหลือ ใจของผม บ่เหลือเลย”
เป็นความเคารพของท่านผูบ้ ริสทุ ธิท์ มี่ ตี อ่ พ่อ
แม่ครูจารย์ที่บริสุทธิ์สุดส่วน เป็นความงามของ
พระสาวกอรหันต์ลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีแ่ สดงให้โลกได้เห็นเป็นบุญตาบุญใจ
แก่พวกเราชาวพุทธ และควรรักษาสืบไว้ให้เป็นมรดก
อันล�้ำค่าของพระกรรมฐานสายหลวงปู่ใหญ่มั่น
สืบไป
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ใต้ร่มธรรม
ครูบาอาจารย์

อาตมาบ่ปะ

พ่อแม่ครูจารย์
จักเทือนะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ใน

ชีวติ ของพระป่ากรรมฐานของหลวงปูล่ ี กุสลธโร
นอกเหนือจากการอยูศ่ กึ ษากับพ่อแม่ครูอาจารย์
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แล้ว ศิษย์องค์สำ� คัญ
ของหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต รูปอื่นๆ ที่หลวงปู่ลีได้มี
โอกาสสมาคมด้วยก็ยงั มีอกี มาก ดังทีพ่ อจะเอ่ยนามได้
ดังนี้
หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

“เพิ่นสร้างกระดูกให้จุ่ฟ้า วาซั่น”
หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

“มาอยู่ หลวงปูอ่ อ่ น บ้านนี่ จ�ำพรรษาน�ำเพิน่
๓ พรรษา เกีย่ วกับแม่ออกอยูห่ นองบัวบาน
เนี่ย แม่ออกป่วยหลาย เลยมานอนปัว
จ�ำพรรษาน�ำเพน่ิ ๓ พรรษา ๒๕๐๑ แล้ว ๒๕๐๕,
๒๕๐๙ ทอนั่น”
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

“หลวงปู่ชอบเพิ่นเว่านี่
จิตเพิ่น เดินเบิ้ดมื้อกะอยู่น�ำพุทโธเบิ้ดมื้อ”

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
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หลวงปู่หลุย จันทสาโร

“ถ�ำ้ กลองเพล นีไ่ ปตัว้ ปี ๐๖ ปีนนั่ มัน ๑๕ บ่
ไปกะเจ้าของบ่มกี ฏุ อิ ยูแ่ ล้ว กะพ่อแม่ครูจารย์หลุย
ซื้อหญ้าให้ พากันเฮ็ด”

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

หลวงปู่ขาว อนาลโย

“จั่งหลวงปู่ขาวเพิ่นเว่า เดินจงกรมนี่ ฮ่วย
เพิ่นเดินทางเพิ่น ๓ เส้นพู้นแแหล่วมื้อหนึ่ง
เส้ น พุ ท โธบู ช าพระพุ ท ธเจ้ า เส้ น หนึ่ ง บู ช า
พระธรรม เส้นหนึง่ บูชาพระสงฆ์ เอาอยูจ่ งั ซัน่
เพิ่นบ่ได้ย่อท้อเด๊ เอาความเพียรเผากิเลส
อยู่หั่น”
หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

“หลวงปู่ฝั้น บ่ได้ร่วมพรรษา แต่ได้อยู่เป็น
เดือนๆ สองเดือนพุน่ แล้ว อยูถ่ ำ�้ เป็ดนี่ ไปอยู่
ถ�้ำเป็ด เพิ่นเป็นคู่สวดตั้ว”

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
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ท่านพ่อลี ธัมมธโร

“เพิ่นกะมีสติดีเด๊ เอ่ เฮาคือมานอนพี้ แล้วปิ่นหัว
(หันหัว) บ่ถืกคือเก่า พู้นดิ๊ สติเพิ่น อันนี่มันเป็น
จังใด๋วาซั่น ลุกขึ้นเหลียวเบิ่ง เพิ่นเลยเข้าที่ภาวนา
ภาวนาว่าช้างโตหัวหน้ามาตรวจทาง ตรวจอันตราย
แล้วกะลูกน้องมาน�ำหลัง แล้วมันโจมออกมา แล้วกะ
มาตันทางบ่ให้หมูเ่ บียดเบียนเพิน่ สัตว์ทกุ ชนิดต้อง
มีหัวหน้าทุกโตทุกคน ต้องเคารพผู้นั่น”
ท่านพ่อลี ธัมมธโร

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

“อาตมาบ่ปะพ่อแม่ครูจารย์จักเทือนะ”

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงปู่บัว สิริปุณโณ

“หลวงปูบ่ วั เพิน่ แฮงคัก เพิน่ นัง่ อยู่ ๓ มือ้ ๓ คืน
พู้นเด๊ เพิ่นว่า เพิ่นนั่งเต็งทุกข์หนัก เอ้า มึงมาเลย
เพิน่ ว่าเพราะเห็นกาย ก�ำหนดอยูห่ นั่ บ่ให้ออกจากหัน่
บังคับอยู่หั่น บ่ให้มันออกไปทางอื่น จังซั่นเด๊
ครูบาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดมาจั่งสิเห็นธรรม”
หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
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วัดภูผาแดง

สิได้มาอยู่นี่กะ
ป่าไม้เกรียงแหล่ว
มาเป็นป่าไม้อ�ำเภออยู่นี่
ไปขอพ่อแม่ครูจารย์
เพิ่นเลยบอกผมว่า

“เอ้อ ลี แถวนี้
สิบ่พอมีบ่อนหลบ
บ่อนซ้นอยู่บ้อ
ไปเบิ่งผาแดงให้
แหน่เด้อ”
หลวงปู่ลี กุสลธโร

156

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

พระประธานบนศาลาวัดภูผาแดง สร้างถวายโดยคุณทนันชัย ตรังคานุกูลกิจ และคณะศิษย์
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วัด

ป่ า เกษรศี ล คุ ณ ธรรมเจดี ย ์
หรือ วัดภูผาแดง มีชื่อใน
ทะเบียนส�ำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
ว่า วัดหนองสวรรค์ ตั้งอยู่บนเขาด้าน
ทิศตะวันออกของหมู่บ้านหนองอ้อ
ต�ำบลหนองอ้อ อ�ำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี กรมป่าไม้ได้อนุญาต
ให้กรมการศาสนาใช้พื้นที่สร้างวัดขึ้น
จ�ำนวน ๑๕ ไร่ และอนุมัติพื้นที่เพิ่ม
ให้วัดเข้าไปใช้ประโยชน์และรักษาป่า
ในโครงการวัดช่วยงานด้านป่าไม้เป็น
จ�ำนวน ๗,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมทั้งยอด
ภูผาแดงและภูเม็ง
เทือกเขาลูกนี้ ในช่วงฤดูพรรษา
จะมี พ ระกรรมฐานเที ย วไปมาพั ก
ภาวนาเกือบทุกปี เช่น หลวงปู่ลีใหญ่
และหลวงปูบ่ ญ
ุ มา กัลยาณคุตโต วัดป่า
ธรรมคุณวรจิตร บ้านหนองอ้อ เป็นต้น
แต่ความทีว่ ดั ตัง้ อยูห่ า่ งไกลจากหมูบ่ า้ น
เส้นทางสัญจรล�ำบากยากต่อการเที่ยว
บิณฑบาตเลี้ยงชีพ เพราะหมู่บ้านเดิม
ที่เคยอาศัยบิณฑบาต (บ้านผางาม)
ทางการได้สงั่ ให้อพยพออกจากพืน้ ทีไ่ ป
เนื่องจากกลัวว่าชาวบ้านจะบุกรุกป่า
จึงไม่มีพระอยู่ประจ�ำ

158

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

ศาลาหลังแรก วัดภูผาแดง

โรงครัวหลังแรก วัดภูผาแดง

กุฏิพระสมัยเริ่มสร้างวัดภูผาแดง

งานทอดกฐิน ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่วัดภูผาแดง

หลวงปู่ลี กุสลธโร และพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต
ขณะรับบิณฑบาตที่วัดภูผาแดง
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กุฏิรับรองหลวงตาพระมหาบัวหลังแรก ณ วัดภูผาแดง

หลวงปู่ลีได้ตั้งใจไว้ว่า หากพรรษายังไม่พ้น
๔๐ พรรษาแล้ว ท่านจะไม่อยูป่ ระจ�ำทีใ่ ดทีห่ นึง่ นาน
เว้นวัดป่าบ้านตาดเสีย จะขอเทีย่ วไปตามอัธยาศัย
ไม่ขอมีภาระปกครองหมูพ่ ระเณร เพราะโดยนิสยั
ของท่านแล้วไม่ชอบความคลุกคลีวุ่นวาย ไม่ติด
ในถิ่นและตระกูล ยินดีในรสวิเวก ข้อนี้ก็เพื่อ
ทอดสะพานให้ เ ป็ น แบบอย่ า งแก่ ลู ก หลาน
วงศ์พระกรรมฐานรุ่นต่อไป แต่ด้วยคุณธรรมที่
สูงส่งภายในของท่าน ท�ำให้มีพระเณรขอติดตาม
ศึกษาอยูด่ ว้ ย และอายุพรรษาทีม่ ากขึน้ การเทีย่ วไป
แบบเดิมจึงสร้างความล�ำบากมากกว่าแต่ก่อน
พอดีกบั ช่วงนัน้ ทางป่าไม้อำ� เภอหนองวัวซอ อยาก
ได้พระเข้ามาช่วยเหลืองานรักษาป่า จึงได้เดินทาง
เข้ากราบเรียนปรึกษาเรื่องนี้กับหลวงตา หลวงตา
ได้ให้หลวงปู่เข้ามาลองพิจารณาดูว่าเหมาะสมพอ
ที่พระจะอยู่ได้หรือไม่
หลวงปูไ่ ด้เล่าเหตุผลความเป็นมาก่อนจะมา
สร้างวัดภูผาแดงขึ้นว่า
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โรงน�้ำร้อน วัดภูผาแดง

“นี่กะเฮ็ดไว้ต้อนรับพ่อแม่ครูจารย์มาพักนะ
เพิ่นมาเรื่อยแล้ว เพิ่นเบิ้ดบุญแล้วผมจังค่อยได้
มาอยู่ แต่ก่อนอยู่กุฏิพู้น ล�ำบากหมู่เอารถไปรับ
กะเลยย้ า ยมาอยู ่ นี่ แต่ กี้ แ ถวนี้ เ ป็ น ป่ า เบิ้ ด
พวกชาวบ้านมาเฮ็ดไฮ่ พวกป่าไม้มาไล่ลง กลัวเขา
ไปท�ำลายป่าเลยให้ออกเบิด้ ชาวบ้านเลยมาขอเงิน
กับผมทีนี้ ฮ่วย อาตมาบ่มเี งินปานนัน้ เด๊ เลยน�ำไป
ขอกับพ่อแม่ครูจารย์ว่า ชาวบ้านถูกป่าไม้ไล่ลงภู
บ่มีเงิน
หลายปานใด๋ ฮ่วย หลายแหล่วขะน้อย
เอ้า นั่นไปบอกเขาเด้อ ว่าเฮาสิซอย ให้ไร่
ละพันๆ
โอ้ย ชาวบ้านกะหลาย ฮ่วย เงินบ่แม่นฮอด
สองล้านพูน้ บ้อ พ่อแม่ครูจารย์ซอยเหลือชาวบ้าน
คราวนั้น

ตามปกติผมว่าสิบ่อยู่ ปกติผมแหล่ว
ไปหม่องหัน่ หม่องนี่ หลบ บ่ซำ�้ หม่องเก่า เว้นไว้
แต่บ้านตาด จ�ำพรรษาอยู่น�ำครูบาอาจารย์
กะอยู่ บ้านตาดเนี่ย ๔ ฝน ๕ ฝน ผมกะ
อยู่ได้ เคยอยู่น�ำเพิ่นมาเด๊ แต่บวชมาพุ่น
อยู่บ่อนอื่นเนี่ย ฮ่วย อยู่พรรษาเดียวทอนั่น
พระเณรหลายมาศึกษาจังซี่ จวนสิเข้า
พรรษาแล้ว บ่มีที่อยู่ให้หมู่จังซี่ ออกให้หมู่
ทานหมู่ ได้อานิสงส์เด๊ ไปละ ไปถ�ำ้ กลองเพล
จังซี่ หนองแซงจังซี่

ผมพาหมู่มาอยู่นี่กะเพื่อให้หมู่ได้ปฏิบัติเด๊
ผมบ่ได้เพื่อหยังเด๊ะ ผมมาอยู่เนี่ย

ว่าสิได้มาอยู่นี่กะป่าไม้เกรียงแหล่ว มาเป็นป่าไม้
อ�ำเภออยู่นี่ ไปขอพ่อแม่ครูจารย์ เพิ่นเลยบอกผมว่า
“เอ้อ ลี แถวนีส้ บิ พ่ อมีบอ่ นหลบบ่อนซ้นอยูบ่ อ้ ไปเบิง่
ผาแดงให้แหน่เด้อ”
กะเลยมาอยู่นี่ ทีแรกว่าสิบ่อยู่ เพิ่นกะเลยเขียน
จดหมายไปเอาท่านวันชัยมา มาอยู่นี่น�ำกัน ๒ ฝน
(พ.ศ. ๒๕๓๓, ๒๕๓๔) บาดหลังนี่ป่าไม้กะมาขอแบ่ง
พระไปอีก อยูพ่ นู้ สิพาไปอยูเ่ สิงเคิงภูสงั โฆพูน้ พ่อแม่ครูจารย์เพิ่นกะแต่งบอกให้แบ่งกันไป ให้พระไปอยู่ให้
เขาแหน่ ทีแรกผมว่าสิไป บ่ ท่านวันชัยบ่ยอม ว่าผม
สิไปเองดอก ให้ครูจารย์อยู่นี่ ท่านวันชัยกะเลยไปอยู่
ภูสังโฆฮอดคูมื้อนี่”

ผมพาหมู ่ ม าอยู ่ นี่ ก ะเพื่ อ ให้ ห มู ่ ไ ด้
ปฏิบัติเด๊ ผมบ่ได้เพื่อหยังเด๊ะ ผมมาอยู่เนี่ย
ขัน่ บ่มหี มู่ กะอยูน่ ำ� พ่อแม่ครูจารย์ทอนัน่
นอกนัน้ กะไปผูเ้ ดียว ไปวิเวก อย่างมาก ๓ องค์
ทอนั่น”
“ก่อนมานี้ มีภมู นิ มิ นต์หลวงปูม่ าบ่ผม”
พระกราบเรียนถาม
“มีอยู่ กะนิมนต์มาอยูเ่ ด๊ ภูมเิ ขานิมนต์มา
ให้อยู่ ชือ่ ว่าท้าวค�ำสิงห์ แต่ผมอยูห่ นองแซง
พู่นแม่นเบิ้ด น�ำหมู่เนี่ย จังซั่นจังซี่มากวด
(ตรวจ) เบิ่ง” หลวงปู่ตอบ
“เทวดาที่นิมนต์มา ตอนนี้เขาอยู่ไหน
ขอรับ” พระเรียนถาม
“เขาอยูม่ าโดนแหล่ว ปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไปแหล่ว ไปภพภูมิที่สูงกว่า” ท่านตอบ
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ก่ อ นที่ ห ลวงปู ่ จ ะเข้ า มาพั ก ที่ วั ด ภู ผ าแดง ใน
ครัง้ แรกนัน้ ท่านได้พกั อยูก่ บั หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร
ทีว่ ดั ถ�ำ้ สหายก่อน จากนัน้ ท่านให้พระข้ามเขามาส�ำรวจ
พืน้ ทีบ่ ริเวณภูผาแดง ภูเม็งก่อน ต่อมาอีก ๔ วัน หลวงปู่
จึงได้ตามมา วันแรกหลวงปูพ่ าพระเณรฉันจังหันบนกุฏิ
ข้างเทิบหินข้างล�ำห้วย ถัดจากถ�้ำพระลงไปอีก จากนั้น
ท่านได้พาพระย้ายขึ้นมาอยู่บนสันเขาบริเวณที่ตั้งวัด
ในปัจจุบัน เพราะที่เดิมอากาศทึบชื้น
ในพรรษาแรก (พ.ศ. ๒๕๓๓) มีพระเณรร่วมจ�ำพรรษา
๑๑ รูป ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

หลวงปู่ลี กุสลธโร
พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต
พระอาจารย์ค�ำบ่อ กันตวีโร
พระอาจารย์นิคม (ลาสิกขา)
พระอาจารย์อุดร วัฑฒโน
พระอาจารย์วีระศักดิ์ ติกขวีโร
หลวงตาจ่อย
พระอาจารย์จันทร์ดี อาจารสัมปันโน
พระอาจารย์ชาตรี นิสสโภ
พระตั้ว (ลาสิกขา)
สามเณรป้อม บ้านผาน้อย

หลวงปู่ลี กุสลธโร

โดยหลวงปู่ลีได้มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์
วันชัย วิจิตโต เป็นเจ้าอาวาส ส่วนองค์ท่านขอเป็น
ประธานสงฆ์ดูแลหมู่คณะพระเณรก็พอ

หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร
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พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต

การก่อสร้างศาลา วัดภูผาแดง
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ธรรมลี เราไป
สงเคราะห์โลกกัน

เพิ่นมาเว่าน�ำครั้งนั้น
ปานพ่อกับลูกนะ
สองต่อสองน่ะ
เพิ่นสิพาหาเงินซอยชาติว่า
“ให้กินข้าวกับน�้ำปลาเด้อ
ผมบ่พาเฮ็ดนานดอก
สิซอยเขาสองปี”
เว่าทีแรกน่ะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ปกติ

ทุกๆ คืน หลวงตาจะแผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทงั้ มวล
อยู่เป็นประจ�ำ อ�ำนาจจิตของท่านแผ่ไปไม่มีประมาณ
ในสามแดนโลกธาตุ คืนหนึ่ง จิตของท่านย่นเข้ามาสะดุดกึ๊กอยู่ที่
เมืองไทยของเรา เกิดความห่วงโลกห่วงสงสาร ประเทศชาติบา้ นเมือง
ที่ประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและความสับสนทางสังคม
เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจ ถึงขั้นบ้านเมืองจะล่มจะจม ในนิมิต
ภาวนาที่ปรากฏนั้น ปรากฏว่าชาติไทยมีแต่ความมืดด�ำปกคลุม
มืดครึ้มไปหมด ในจิตอ่อนนิ่มแผ่เมตตาไปทางใดประหนึ่งว่าจะ
หมดหวัง ทัง้ ๆ ทีก่ อ่ นนีไ้ ม่เคยมีอะไรขวางกัน้ ทางเดินแห่งจิตทีเ่ มตตา
ครอบโลกธาตุนี้ได้เลย แม้พิจารณาแผ่เมตตาออกไปครั้งที่หนึ่ง
ครัง้ ทีส่ อง ครัง้ ทีส่ าม ผลก็ยงั เป็นเช่นนัน้ เหมือนเดิม ท่านจึงก�ำหนดจิต
พิจารณาหาผู้ใดจะมาช่วยแบ่งเบาภาระและจุดประกายให้แสงสว่าง
แก่ประเทศชาติที่ด�ำมืดครึ้มนั้นก็ไม่เห็นมี ประหนึ่งว่าหมดหวัง
แล้วหนอ ชาติบ้านเมืองในคราวนี้ ถึงคราวที่จะสูญสลายสิ้นชาติ
และพระศาสนาที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมาเป็นเวลานาน มองไป
ช่องทางใดก็มแี ต่คบั แคบตีบตัน กว้างก็กว้างเพือ่ จะตีบตัน เมือ่ ไม่เห็น
มีผู้ใดที่พอจะช่วยได้แล้ว ท่านจึงก�ำหนดจิตย้อนเข้ามาภายในตน
ปรากฏว่าเห็นเป็นแสงสว่างเพียงหิ่งห้อย จึงก�ำหนดจิตเข้าไปตาม
ล�ำแสงอันน้อยนิดนั้น แม้จะเป็นช่องแคบๆ ก็จริง แต่เมื่อก�ำหนดดู
ปรากฏว่าทะลุไปได้ เมื่อท่านพิจารณาดูว่าแสงหิ่งห้อยนั้นคืออะไร
ปรากฏว่าก็คอื ตัวของหลวงตาเอง ท่านจึงได้ออกตัวมาเป็นผูน้ ำ� พีน่ อ้ ง
ประชาชนคนไทยเพื่อที่จะพาชาติบ้านเมืองให้พ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป
ให้ได้
นอกจากนีห้ ลวงตายังกล่าวด้วยว่า การออกมาช่วยชาติในคราวนี้
ของท่านจะมีผลอยู่สองทางคือ หนึ่ง จะเป็นทางบุญน�ำประชาชน
ผู้เลื่อมใสศรัทธาไปสวรรค์พรหมโลกนิพพาน สอง จะเป็นทางบาป
ไปนรกส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่เห็นด้วย ไม่อนุโมทนา แต่คดิ จ้องท�ำลาย ลบหลู่
เหยียบย�่ำ สกัดกั้นการช่วยชาติคราวนี้
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นิมิตภาวนาในครั้งนี้ ถึงกับท�ำให้ท่านร้อง
โก้ก และประกาศเลยว่า “ถ้าหลวงตาบัวยังไม่ตาย
เมืองไทยเรายังจมไม่ได้”
“อ� ำ นาจแห่ ง ความเมตตานั้ น ออกมาจาก
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ท่านผู้มีจิตถึงขั้นบริสุทธิ์แล้ว
ย่ อ มมี เ มตตามาก อั น นี้ ยั ง ขึ้ น อยู ่ กั บ นิ สั ย อี ก
ท่านผู้ใดจะมีนิสัยอัธยาศัยกว้างขวาง มีบุญญา
ศักดานุภาพมากเท่าไร ก็จะกระจายออกไป ซึ่งมี
ความเมตตานี้เป็นพื้นฐานที่จะให้กระจายออกไป
ท่านผู้ไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็มี แต่มีวงกว้างแคบ
ต่างกัน ส�ำหรับความบริสุทธิ์นั้นเสมอกัน”
ก่อนที่หลวงตาจะเปิดโครงการช่วยชาติขึ้น
อย่างเป็นทางการนั้น วันหนึ่ง ท่านได้เดินทางไป
เยี่ยมวัดภูผาแดงเพื่ออบรมธรรมให้ก�ำลังใจแก่
พระเณรในการประพฤติปฏิบัติ และก่อนจะกลับ
วั น นั้ น ท่ า นได้ ป รารภถึ ง ความเมตตาที่ มี ต ่ อ
ประเทศชาติบ้านเมืองว่าขาดผู้น�ำที่พอจะไว้ใจได้
มองดูใครๆ ก็ไม่ลงใจ ไม่สามารถตายใจได้ สุดท้าย
ประเทศชาติ ก็ จ ะพากั น ล้ ม เหลวลงไปด้ ว ยกั น
ทั้งหมด ท่านจึงยอมเอาตัวออกมาเป็นผู้น�ำในการ
ช่วยสงเคราะห์โลกในครั้งนี้ และท่านก็หันมามอง
ทางหลวงปู่ลีซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลนัก พร้อมกับพูดว่า
“ไป ธรรมลี เราไปสงเคราะห์โลกด้วยกัน”
หลวงปู่ได้เล่าถึงความตอนนั้นว่า
“เพิ่ น มาเว่ า น� ำ ครั้ ง นั้ น ปานพ่ อ กั บ ลู ก นะ
สองต่อสองน่ะ เพิน่ สิพาหาเงินซอยชาติวา่ “ให้กนิ
ข้าวกับน�ำ้ ปลาเด้อ ผมบ่พาเฮ็ดนานดอก สิซอยเขา
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สองปี” เว่าทีแรกน่ะ อั่นเพิ่นพาเฮ็ดนี่กะสิบกว่า
ปีแหล่ว ฮึๆๆ ก่อนเพิ่นสิล่วงไป (ละขันธ์) กะมา
กระซิบนะ หาให้มันเต็ม ๑๓ ตันเด้อ ทองค�ำน่ะ
ผมล่วงไปแล้วกะหาให้มนั เต็ม แล้วมันกะเต็มแล้ว
เด๊ะล่ะ ๑๓ ตันน่ะ เกินมา ๘ กิโลพู่น เพิ่นสั่งไว้
เบิ้ดแหล่ว เพิ่นเว่าเฉพาะอาตมาแมะ ขั่นมีหมู่
มีพวกแหล่ว เพิน่ อยากขูแ่ ต่อาตมาโลด เพิน่ ขูใ่ ส่หมู่
ฮ้ายอาตมาใส่หมู่โลด บ่ให้ลึ่งเพิ่นเลย ขั่นสอง
ต่อสอง โอ๊ย ปานพ่อกับลูกโลด เฮ็ดน�ำพ่อแม่
ครูจารย์นี่ สุดหัวใจล่ะ”
เช้าวันต่อมา หลวงปูล่ ไี ด้เรียกให้โยมผูใ้ กล้ชดิ
เข้าไปหา แล้วสอบถามถึงบัญชีปจั จัยภายในวัดว่า
ยังมีอยู่เท่าไร โยมได้กราบเรียนให้ท่านทราบแล้ว
จากนั้นท่านจึงสั่งว่าให้เอาปัจจัยของวัดทั้งหมดไป
ซือ้ ทองค�ำถวายพ่อแม่ครูจารย์ ไม่ตอ้ งเก็บไว้ ส่วน
พระเณรเราให้บิณฑบาตฉันตามมีตามได้เอา
จากนั้นมา โครงการผ้าป่าช่วยชาติจึงได้ถูก
ประกาศขึ้นอย่างเป็นทางการ และเมื่อหลวงตา
ออกเดินทางไปเทศนาสั่งสอนประชาชนเพื่อรับ
บริจาคทองค�ำและเงินตราสกุลต่างๆ ณ สถานที่
แห่งใดก็ตาม จะมีครูบาอาจารย์ผใู้ หญ่ เช่น หลวงปู่
เพียร วิรโิ ย และหลวงปูล่ ี กุสลธโร ติดตามหลวงตา
ไปทุกหนทุกแห่ง จนเป็นภาพที่คุ้นเคยของเหล่า
ศิษยานุศิษย์ บรรดาครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน
สายหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต ก็ได้ออกมาแบ่งเบาภาระ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือตามก�ำลังวาสนาของ
ตนๆ คอยสนับสนุนโครงการผ้าป่าช่วยชาติ ส่งผล
ให้ประสบความส�ำเร็จดังที่หลวงตาตั้งปณิธานไว้

ทุกประการ ในส่วนตัวของหลวงปู่ลีเอง ท่าน
พยายามรวบรวมทองค�ำและเงินตราสกุลต่างๆ ที่
ได้จากศรัทธาญาติโยมน�ำมาถวายเพื่อน�ำไปมอบ
ถวายต่อพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่เสมอๆ นับว่าเป็น
จ�ำนวนมากที่สุดในบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ที่พึง
จะกระท�ำได้

กรรมฐานจากที่ต่างๆ มารวมกัน ปีนั้นเราจ�ำได้ว่า
๔๐ กว่ากิโล ทองค�ำนะ คราวนั้นเป็นเริ่มแรกของ
พระกรรมฐานที่ช่วยรวมหัวกันมารวมในอาจารย์
ซึง่ เป็นหัวหน้านีอ้ อกช่วยโลก ทองค�ำได้ถงึ ๔๐ กว่า
กิโล ของเล่นเมือ่ ไร จากนัน้ มาก็เรือ่ ยมาอย่างนีแ้ หละ
มาเรื่อยๆ วงนี้ละช่วยมาก วงกรรมฐาน

พวกเรามักจะได้ยินหลวงตาท่านปรารภถึง
หลวงปู่ลีอยู่บ่อยๆ ว่า

คือธรรมดากรรมฐานท่านไม่คอ่ ยมัง่ มีอะไรละ
ท่านไม่ค่อยสนใจกับเงินกับทอง มีแต่มุ่งอรรถ
มุง่ ธรรม เวลาเขามาถวายท่าน ไวยาวัจกรหรือทายก
เขาเก็บไว้ๆ เวลาท่านต้องการ ท่านก็มาถามเรือ่ งราว
แล้วสั่งให้เขาไปซื้อเท่านั้นเอง ท่านไม่ไปยุ่งกับ
เงินนะ พระกรรมฐานท่านไม่ไปยุ่งแหละ แม้เรา
อย่างนีก้ ไ็ ม่เคยยุง่ นะกับเงินว่าไง คอยดูบญ
ั ชีนสี้ งั่ ๆ
เงินมันอยูท่ ธี่ นาคารๆ ไม่ได้อยูก่ บั เรา เราเป็นแต่สงั่
ด้วยกระดาษเท่านั้นแหละ

“หลวงปูล่ กี ราบถวายทองค�ำ ๑ กิโล ไม่ใช่เล่น
ธรรมลีออกจากวัดผาแดงไปนาน กลับมาได้ทองค�ำ
ตัง้ ๑ กิโลกรัม กับ ๒๖ บาท เงินไทยได้ ๑๓,๕๐๐ บาท
เงินสหรัฐ ๒ ดอลลาร์ อนุโมทนานะนี่ (สาธุ) ผาแดง
นีม้ าเรือ่ ย ภูสงั โฆ ผาแดง ทางหนองกอง ทางไหน
โอ๊ย มาทุกแห่ง แต่ที่จ�ำนวนมากบ่อยที่สุดก็คือ
ผาแดง ภูสังโฆ หนองกอง มาเรื่อยละตามก�ำลัง
ไม่ใช่ทา่ นเหล่านีต้ ระหนีถ่ เี่ หนียวนะ พระกรรมฐาน
ไม่มีตระหนี่ถี่เหนียว มีเท่าไรเห็นหมดเลย แสดง
น�ำ้ ใจอย่างบริสทุ ธิท์ า่ นมุง่ ต่อธรรมอย่างยิง่ สิง่ เหล่านี้
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นจึงไม่มี
ค�ำว่าตระหนี่ พระกรรมฐานไม่ตระหนี่ กรรมฐาน
มุง่ อรรถมุง่ ธรรมจริงๆ ท่านไม่ตระหนี่ อย่างนัน้ ละ
ตรงไปตรงมา ได้อะไรมาก็ท�ำประโยชน์
เช่นเราในฐานะว่าเป็นอาจารย์พาช่วยชาตินี้
บรรดาวงกรรมฐานอยู่ที่ไหนมาหมด รวมเล็ก
รวมน้อยกันมา คิดดู เวลาตั้งรากฐานทีแรกช่วย
ตั้ง ๔๐ กว่ากิโลโน่นแน่ะ ของเล่นหรือนี่ รวม
พระกรรมฐานมานั่งเต็มหมด ทั้งญาติทั้งโยมทั้ง

ธรรมลีนเี้ อาของมา ปัจจัยเอามาเรือ่ ยๆ ไม่วา่
องค์ไหนล่ะ อยูแ่ ถวนัน้ เอามาเรือ่ ยๆ นะ แถวนาคูณ
หนองกอง ผาแดง มาทั้งนั้นล่ะ เมื่อเร็วๆ นี้
ท่านเพียรก็มา ท่านป่วย มานี่ถวายเช็คเท่าไหร่
เป็นล้านบาทนู่นน่ะ เมื่อสองสามวันนี้ ท่านเพียร
มาจากหนองกอง ท่านเหล่านีป้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ
ทั้งนั้น เป็นลูกศิษย์เรามาตั้งแต่ต้นเลย ท่านเพียร
ไปอยู่หนองกอง ท่านบุญมีไปอยู่นาคูณ ธรรมลี
ไปอยู่ผาแดง อันนี้ไล่ไม่ค่อยไปนะ ไล่ทางนี้
หลบทางนั้นนะ ธรรมลี อยู่กับเรามาดั้งเดิม”
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ฐานะของผม

ผมเป็นลูกศิษย์เพิ่น
พ่อแม่ครูจารย์ว่าจังใด๋
ผมกะเฮ็ดตามเลยแหล่ว
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ใน

ช่วงทีโ่ ครงการผ้าป่าช่วยชาติเปิดตัวขึน้ มาใหม่ๆ นัน้ หลวงตา
ได้เมตตารับนิมนต์เดินทางไปรับผ้าป่าช่วยชาติตามสถานที่
ต่างๆ ในแต่ละแห่ง ท่านจะเมตตาเทศนาสั่งสอนอบรมธรรมะเข้าสู่
จิตใจประชาชนญาติโยมในสถานทีน่ นั้ ๆ ด้วยความทีห่ ลวงตามีความ
เมตตาสงสารอย่างยิง่ ในการแสดงพระธรรมเทศนาแต่ละครัง้ จึงได้
เปิดเผยคุณธรรมชั้นสูงสุดให้แก่บรรดาพุทธบริษัทในที่ชุมนุมนั้น
ได้ทราบเพื่อเป็นที่ลงใจตายใจว่า ผู้น�ำของโครงการนี้เป็นผู้บริสุทธิ์
สุดส่วน ปัจจัยทัง้ หลายทีพ่ นี่ อ้ งประชาชนบริจาคมา จะไม่มที างรัว่ ไหล
ไปทางอื่นแน่นอน
ซึ่งแน่นอนว่า กลุ่มที่มีใจเป็นธรรมก็ย่อมเพิ่มทวีความศรัทธา
มากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อโครงการช่วยชาติก็ออกมาโจมตี
หลวงตา หาว่าท่านต้องอาบัติปาราชิก ข้ออวดอุตริมนุสสธรรมบ้าง
มีการยักยอกเงินบริจาคบ้าง ซึง่ กระแสของการวิพากษ์วจิ ารณ์ในช่วงนัน้
ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควร
คณะลูกศิษย์ทงั้ ฝ่ายพระและฆราวาสบางส่วน ผูเ้ ข้าไม่ถงึ เจตนา
ทีเ่ ป็นธรรมของหลวงตา ต่างก็เป็นห่วง จึงได้ปรึกษาหารือกัน มีความ
เห็นออกมาว่า ควรกราบเรียนให้หลวงตาท่านทราบว่าไม่ควรเปิดเผย
คุณธรรมที่มี จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ควรเทศนาว่ากล่าวไปใน
ส่วนของเนือ้ หาธรรมะก็พอ เรือ่ งนีพ้ ระเถระครูบาอาจารย์บางรูปก็เห็น
ดีดว้ ย จึงได้เดินทางมาขอร้องหลวงปูล่ ใี ห้ทา่ นช่วยกราบเรียนหลวงตา
ให้ทราบ
หลวงปูล่ ไี ด้ตอบกลับไปว่า “ผูใ้ ด๋เก่งกะไปกราบเรียนเพิน่ เองแหล่ว
ผมบ่ได้เก่งเด๊ะ ผมเป็นลูกศิษย์เพิน่ พ่อแม่ครูจารย์วา่ จังใด๋ ผมกะเฮ็ด
ตามเลยแหล่ว ของเพิน่ มีญาณพอแฮงแล้ว เพิน่ พิจารณาเบิง่ ทุกอย่าง
แล้ว เพิน่ จังพาพวกเฮาเฮ็ด ขัน่ พวกท่านเก่งกว่าพ่อแม่ครูจารย์ กะให้
พากันไปกราบเรียนเพิ่นเองโลด ฐานะของผมเป็นลูกศิษย์ของเพิ่น
ผมบ่แม่นอาจารย์ของเพิ่น”
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เมื่อหมู่พระเถระครูบาอาจารย์กลุ่มนั้นได้ฟังหลวงปู่ตอบออกมาเช่นนั้นแล้ว ต่างก็ไม่มีใครกล้าไป
กราบเรียนหลวงตาสักรูปเดียว เรื่องก็เป็นอันว่าจบไป
ความจริงแล้ว ท่านผู้เป็นอรรถเป็นธรรมด้วยกัน ย่อมไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ผู้เป็นอรรถเป็นธรรม
แสดงออกมา เพราะท่านแสดงออกมาจากความบริสุทธิ์ในหัวใจที่ไม่มีกิเลสเจือปน เฉพาะอย่างยิ่งแล้ว
หลวงปูล่ ี ท่านได้บรรลุธรรมก็ดว้ ยเทศนาการสัง่ สอนจากหลวงตา ท่านจึงไม่สงสัยในการแสดงออกต่อโลก
ของหลวงตา เพราะพระอรหันต์ต่อพระอรหันต์ย่อมรู้เรื่องของกันและกันดีกว่าปุถุชนคนหนาอย่างเราๆ
ท่านๆ ทั้งหลาย ดังค�ำที่หลวงตาได้อธิบายไว้ว่า
“ธรรมะทีส่ อนโลกคราวนี้ รูส้ กึ มันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ เป็นดวงชะตาวาสนาของโลก
ก็อาจเป็นได้ หรือเป็นอะไรกับเราก็อาจเป็นได้ เรือ่ งความเมตตาส�ำคัญมาก ทีเ่ ราจะได้ไหวตัวออกมาเป็น
ผูน้ ำ� พีน่ อ้ งทัง้ หลาย แต่กอ่ นเราไม่เคยคิดว่าธรรมประเภทเหล่านีท้ เี่ ราจะน�ำมาแสดงให้พนี่ อ้ งชาวไทยทัง้ หลาย
เราได้ทราบนะ มันก็ออกมาด้วยความดลบันดาลดังที่เห็นนี่แหละ
สอนทีแรก เราก็สอนไปเป็นขัน้ เป็นตอนธรรมดา เกีย่ วข้องกับหมูก่ บั เพือ่ นก็สอนธรรมดา แต่เราไม่ได้
บอกออกประกาศเหมือนอย่างทีน่ ำ� ชาติคราวนี้ ว่าเราได้รไู้ ด้เห็นอย่างนี้ คราวนีไ้ ด้ออกแล้วนะ ออกมาให้โลก
ทีม่ หี มู ตี าได้คดิ ได้อา่ นได้พจิ ารณาเป็นคติเครือ่ งเตือนใจตน ไอ้พวกกองทัพกิเลสหูหนาตาทึบนัน้ มันก็มแี ต่
คัดค้านต้านทาน อย่าสนใจกับมัน คนทีด่ ยี งั มีอยู่ เราสอนเพือ่ คนทีจ่ ะเป็นสารประโยชน์ คนทีห่ มดคุณค่า
ไร้คุณค่าแล้ว เราไม่สนใจ ปทปรมะ ปล่อยทีเดียวเลย
ทีเ่ ราน�ำออกมาสอนนีท้ วี่ า่ เปิดนี่ บางทีพวกครูบาอาจารย์ทงั้ หลายก็มคี วามวิตกวิจารณ์วา่ ไม่อยากให้
พูดถึงขนาดนั้น ไม่พูดยังไง ว่าอย่างนั้นเลยนะเรา ขึ้นทันทีเลย คือว่าพูดเช่นว่า ส�ำเร็จอรหงอรหันต์ดังที่
เขียนไว้นนั้ ถึงจะพูดว่าเราคือพระอรหันต์องค์หนึง่ นีจ้ ะผิดไปไหน แล้วเหมือนกับเป็นความเสนียดจัญไร
เสนียดจัญไรของกิเลสนัน่ ซี ธรรมท่านจะเป็นอะไร ก็ทา่ นเป็นอย่างนัน้ นี่ กิเลสเป็นข้าศึกของธรรมต่างหาก
ไม่ให้พดู อย่างนัน้ นัน่ เห็นไหม กิเลสมันว่าอย่างนัน้ ทีนคี้ รูบาอาจารย์ทงั้ หลาย ผมก็เคยได้ยนิ ว่าไม่อยากให้
ผมพูดอย่างนั้น
โอ๋ย อย่ามาห้ามนะ กิเลสมีสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลย เวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยธรรมครอบ
โลกธาตุแล้ว จะไม่ให้เราพูดได้ยงั ไง พระพุทธเจ้ารูไ้ ด้เห็นได้พดู ได้ ท�ำไมเรารูอ้ ย่างเดียวกัน เห็นอย่างเดียวกัน
เราพูดไม่ได้ ว่าอย่างนีเ้ ลย เอ้า กิเลสตัวไหนทีม่ าคัดค้านต้านทานให้มา โบกมือหามันเลย เวลานีธ้ รรมเต็ม
หัวใจครอบโลกธาตุแล้ว กิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลย จะฟาดให้มันหงายหมดทั้งโคตรลงทะเลโน่น นี่
เห็นไหม กล้าหาญไหม”
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ท่านเหล่านี้
เป็นผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ

(แถวบนจากซ้าย) พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
(แถวล่างจากซ้าย) หลวงปู่เพียร วิริโย หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ภาระอันส�ำคัญ

ธรรมลีอยู่ไหน

เราจะกลับไปอยู่
กับธรรมลี
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ใน

บรรดาศิษย์ผทู้ รงคุณธรรมของหลวงตานัน้ ท่านพระอาจารย์สงิ ห์ทอง
ธัมมวโร ถือว่าเป็นศิษย์ทที่ า่ นมอบความไว้วางใจมากทีส่ ดุ ซึง่ โดย
ปกติแล้ว หลวงตาจะไม่มอบความไว้วางใจนีใ้ ห้กบั ท่านผูใ้ ดง่ายๆ แต่ดว้ ย
คุณธรรมภายในชั้นเลิศและปฏิปทาเครื่องด�ำเนินมา บวกกับจริตนิสัยที่
ลงกันได้อย่างสนิทกับท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง หลวงตาจึงได้ไว้วางใจ
เป็นอย่างมาก หวังให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเป็นผู้น�ำของหมู่คณะ
สืบทอดพระศาสนาท�ำประโยชน์ให้โลกสืบต่อไป หลวงตาได้ปรารภว่า
“เราก็คิดว่าจะได้อาศัยท่านสิงห์ทององค์หนึ่งนะ เพราะเราดูท่าน
เรียบร้อยแล้ว แน่ใจว่าไม่ผิดนะ ถ้าลงได้ดูจริงๆ แล้ว ร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ผดิ เลย ก็หวังท่านสิงห์ทององค์หนึง่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ของหมูค่ ณะ การแนะน�ำ
สัง่ สอนจะถูกต้องแม่นย�ำในการประพฤติปฏิบตั ิ และข้อวัตรปฏิบตั ขิ องท่าน
ก็เก่งด้วยนะ ดูอาการทุกอย่าง ท่านสิงห์ทองจะน�ำศาสนาไปได้ เราได้เคย
พูดแล้วกับท่านสิงห์ทอง พูดออกปากพูดจริงๆ นะ แต่ไม่ได้บอกอะไร บอก
อย่างนีเ้ ฉยๆ หากเป็นความหมายในนัน้ เสร็จ บอกว่า สิงห์ทอง ครัน้ เวลา
ผมตายนี้ ให้ทา่ นมาเผาศพผมนะ เวลาท่านตาย ผมจะเผาศพท่าน คือหวังว่า
ท่านจะสืบทอดศาสนาท�ำประโยชน์ให้โลกได้พอสมควร ไม่มากก็พอสมควร
องค์หนึ่ง เราคิดไว้แล้ว ท่านก็มาตายก่อนเราเสีย เครื่องบินตกตาย
เราเสียดายท่านสิงห์ทอง”
ในเรื่องนี้ หลวงตาได้น�ำมาพิจารณาต่อพร้อมกับได้เล่าเปิดเผยให้
บรรดาลูกศิษย์ลกู หาได้ฟงั ถึงความมีวาสนาอาภัพ พอจะกล่าวชืน่ ชมหรือ
ยกย่องลูกศิษย์ของท่านเองตามความเป็นจริงแล้ว มักจะมีผลลบตามมา
เสมอว่า
“เราเคยพูด มันเป็นยังไงนิสยั ของเรา มันอาภัพเหมือนกันนะ เราเคย
พูดออกมาตรงไหน ต้องมีอะไรมา ประหนึง่ ว่ามาขวางจนได้ เราเคยพูดมา
หลายองค์ดเู ป็นทีแ่ น่ใจจะท�ำประโยชน์ให้ได้มากน้อยเพียงไร ลงในความที่
ว่าเป็นทีแ่ น่ใจแล้ว แล้วก็พดู ออกมาตามความแน่ใจ ผลตามหลังมามักจะ
เป็นผลลบมากระทบความแน่ใจของเรา เช่นอย่างท่านสิงห์ทอง ถึงขนาด
ที่ว่ามอบศพให้ท่านสิงห์ทอง เวลาผมตาย ให้ท่านสิงห์ทองเผาศพผมนะ
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ถ้าผมตายก่อน แล้วก็ให้ทา่ นสิงห์ทองเผาศพผม คือ
ไม่ตอ้ งการยุง่ อะไรทัง้ นัน้ ตายแบบธรรมล้วนๆ เลย
ถ้าท่านตายก่อน ผมจะเผาศพท่าน แล้วพอดีท่าน
ก็ตายก่อน ไปตกเครื่องบิน เราก็ไปเผาศพจริงๆ
ท่านอุปคุต ท่านสุพฒ
ั น์ทวี่ ดั บ้านต้าย นัน่ เราก็เป็น
หัวหน้าเผาศพให้
อั น นั้ น ก็ เ กี่ ย วกั บ ส� ำ นั ก พระราชวั ง ทั้ ง นั้ น
เพราะไปตกเครือ่ งบิน เกีย่ วกับส�ำนักพระราชวังมา
ทัง้ สองศพ เราได้ไปเผาศพให้ทงั้ สองเลย เราแน่ใจ
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พอสมควรว่าท่านสิงห์ทองจะท�ำประโยชน์ให้โลก
ได้พอประมาณ เราคิดแล้ว เพราะอยูด่ ว้ ยกันกับเรา
มานาน ท่านสิงห์ทอง ตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นอยู่
หนองผือ ท่านก็อยูข่ า้ งๆ ทางห่างกันสองกิโลสามกิโล
ก็มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมตลอด เพราะภายในหนองผือ
พระมากอยูไ่ ม่ได้ ก็ตอ้ งอยูต่ ามนัน้ แล้วก็มาตัง้ แต่
นูน้ ตลอด จนกระทัง่ ท่านล่วงไป ก็ตดิ สอยห้อยตาม
เรามา มาอยูท่ นี่ ่ี นีอ่ งค์นพี้ อจะอาศัยได้กม็ าตายเสีย
มันเป็นอย่างนี้นะ

(ภาพซ้าย)
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ได้มอบหมายให้พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดงานถวายเพลิงศพหลวงปู่บัว สิริปุณโณ ที่วัดป่าหนองแซง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

(ภาพขวา)
หลวงปู่ลี กุสลธโร
ถวายเพลิงศพหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่วัดป่าบ้านตาด วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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เราพูดไปตรงไหน มันมีผลลบเข้ามารับกัน เอ๊ วาสนาเรานี้มันอาภัพนะ ยกยอลูกศิษย์ไม่ค่อยได้
พอยกยอชมเชยตามความจริง มันก็มสี งิ่ ทีม่ าขวาง อย่างอาจารย์เจีย๊ ะก็เหมือนกัน นิสยั ท่านตรงไปตรงมา
ภายในไม่มอี ะไร ภายนอกเป็นกิรยิ าอย่างนัน้ ทีนเี้ ราก็มาพูดถึงเรือ่ งนิสยั ของท่านความดีของท่านให้บรรดา
ลูกศิษย์ลูกหาฟัง ครั้นเวลาเราพูดว่า อาจารย์เจี๊ยะนี้เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง ภายในของท่านดีนะ ก็คุยกันมา
พอแล้ว แต่กริ ยิ าของท่านภายนอกนัน้ เอาแน่ไม่ได้นะ เราบอก จึงเรียกว่าผ้าขีร้ วิ้ ห่อทอง ครัน้ ไม่นานก็ได้ยนิ
เรือ่ งอะไรกับท่านอาจารย์เจีย๊ ะ แน่ะ มันก็มผี ลลบขึน้ มาอีก มากระทบกับเราอีก เรือ่ งก็ไม่มากอะไรแหละ
มันหากไม่ควรจะมีอย่างนั้นมันก็มี เรียกว่ามาเป็นผลลบจนได้นั่นแหละ ท่านสิงห์ทองก็เป็นอย่างนั้น
แล้วท่านอาจารย์เจี๊ยะก็มีผลลบเข้ามา
แล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งถึงท่านวันชัย นี่กะว่าท่านวันชัยนี้จะท�ำประโยชน์ให้โลกได้พอประมาณ
เราคิดแล้ว นี่ก็ไปแบกภูเขาสองสามลูกแถวนั้นจนหลังหัก เวลานี้ก�ำลังไปเยียวยาธาตุขันธ์ นี่แหละมันก็
เป็นอย่างนีเ้ สีย ถ้ามีลกั ษณะไปชมเชยใครแล้ว มันมักจะมีนะ เราจับได้ตลอด เอ๊ เรานีน้ สิ ยั อาภัพวาสนา
ถ้าชมเชยองค์ไหน เราก็ชมเชยด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรา แต่มันมักมีอย่างนั้นเข้ามาแทรก
ส�ำหรับท่านลีไม่พดู อะไรมาก พูดเพียงเล็กน้อยว่า ธรรมลีเศรษฐีธรรม บอกเท่านัน้ บอกว่าเศรษฐีธรรม
อยู่ที่นั่นนะ ไม่ค่อยได้จับจ่ายไปไหน เราพูดเพียงเท่านี้แหละ พูดว่าเศรษฐีธรรม แต่ไม่ค่อยได้จับจ่าย
ไปไหนแหละ เพราะนิสยั ท่านไม่ชอบเกีย่ วข้องกับแขกกับคนเทศนาว่าการ จึงเรียกว่าเศรษฐีธรรมอยูท่ นี่ นั่
แต่ไม่ได้แจกจ่ายไปไหน คือท่านไม่เทศน์ที่ไหน
นีท่ เี่ ราพูดนะ เหล่านัน้ ท่านก็ดี แต่ผใู้ ดเด่นทางไหนทีพ่ อจะท�ำประโยชน์ได้มากน้อยต่างกัน เราก็แย็บ
ออกมาๆ เราไม่ได้ตำ� หนิวา่ เหล่านัน้ ไม่ดนี ะ ดี อย่างพระพุทธเจ้าทรงตัง้ สมณศักดิใ์ ห้สาวก องค์นนั้ เด่นทางนัน้
ทางนี้ ไม่ใช่ทา่ นไม่รู้ รู้ แต่ผนู้ สี้ งู กว่าเพือ่ นหน่อยนึงก็ยกกันขึน้ เสีย ทัง้ ทีท่ า่ นเหล่านัน้ ก็ดเี หมือนกัน อันนี้
เราก็พดู แบบเดียวกัน แต่มนั เป็นยังไงไม่ทราบ นิสยั วาสนาของเรารูส้ กึ มันจะอาภัพอยูน่ ะ พอแย็บไปปุบ๊ ที่
ตรงไหนมักมีเรือ่ งเสมอ ไม่มากก็มใี ห้เป็นข้อรับกันเป็นผลลบจนได้นนั่ แหละ ท�ำประโยชน์ให้โลกได้ตอ้ งเป็น
ผู้ท�ำประโยชน์ให้เจ้าของได้ หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ ถ้าไม่มีในนี้แล้ว ไปที่ไหนไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละ
ถ้าเจ้าของไม่สร้างความหมายให้เต็มตัว เมือ่ สร้างความหมายเจ้าของให้เต็มตัวแล้ว ใครจะนับถือไม่นบั ถือ
ความหมายก็เต็มตัวของตัวเองอยูแ่ ล้ว ยิง่ ออกแจกจ่ายทางโลกก็ยงิ่ ชุม่ เย็นกระจายไปหมด มันต่างกันนะ
นี่นิสัยวาสนา มันหากเป็นขึ้นอยู่กับผู้นั้นเอง”
ในภายหลัง หลวงตาได้มอบภาระความไว้วางใจทีส่ ำ� คัญนีแ้ ก่หลวงปูล่ ี กล่าวคือ เมือ่ วันที่ ๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ หลวงตาได้เดินทางไปเยีย่ มวัดภูผาแดงเพือ่ ให้การอบรมธรรมะเป็นก�ำลังใจแก่บรรดาพระเณร
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ในการประพฤติปฏิบตั ภิ าวนา ในครัง้ นัน้ ท่านได้พดู ออกปากกับหลวงปูล่ ี ซึง่ มีความหมายในนัน้ พร้อมเสร็จ
เป็นเชิงสัง่ เสียให้หลวงปูล่ เี ป็นผูจ้ ดั การเรือ่ งงานศพของท่าน พร้อมธุระภาระต่างๆ ทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จ และ
เรื่องราวต่างๆ ที่จะมีตามมาหลังจากที่หลวงตาได้ละขันธ์แล้ว และที่ส�ำคัญคือเป็นผู้น�ำของหมู่คณะท�ำ
ประโยชน์ให้โลกสืบต่อไปจากท่าน ดังนี้ว่า
“เมือ่ วานนีเ้ ราก็ไปดูถำ�้ ผาแดง ทีเ่ ราไปดูแล้วทีนเี้ ราชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ไปดูถำ�้ โอ้เหมาะเหลือเกิน
เวลาเราตายนี่ ไม่มอี ะไรอืน่ ใด เราจะมาตายถ�ำ้ นี้ เราว่างัน้ นะ เราได้บอกกับธรรมลีวา่ ผมจะมาตายทีน่ นี่ ะ
ลีนะ เวลาผมจะตาย ผมจะมาตายที่นี่ล่ะ เหมาะสมที่สุด เป็นเอกเทศ”
และหลวงตาได้ปรารภเรื่องนี้ขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ วันนั้นเป็นวันที่ท่าน
เดินทางกลับมายังวัดป่าบ้านตาด หลังจากเมตตารับสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
ทีท่ รงนิมนต์หลวงตาเข้ารับการรักษาจากคณะแพทย์โรงพยาบาลศิรริ าช กรุงเทพฯ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ วันนั้นท่านได้ปรารภว่า “ธรรมลี
อยู่ไหน เราจะกลับไปอยู่กับธรรมลี”
นับแต่กลับจากโรงพยาบาลศิริราช ธาตุขันธ์ของหลวงตาพระมหาบัวได้ทรุดลงเป็นล�ำดับ ธาตุขันธ์
แสดงอาการอาพาธหนักมากขึน้ เรือ่ ยๆ ให้ปรากฏแก่สายตาศิษยานุศษิ ย์ จนกระทัง่ ได้ละขันธ์ลาโลกเข้าสู่
นิพพานในเวลา ๐๓.๕๓ น. ของวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ กุฏวิ ดั ป่าบ้านตาด สิรริ วมอายุ
๙๗ ปี ๕ เดือน ๑๘ วัน ๗๗พรรษา
พิธพี ระราชทานถวายเพลิงสรีระสังขาร จัดขึน้ ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธาน
ในพระราชพิธคี รัง้ นี้ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตคิ ณ
ุ เฝ้ารอรับเสด็จฯ พร้อมพีน่ อ้ งประชาชนนับแสนคนทีม่ าร่วมงาน
ในครั้งนั้น
เวลาประมาณ ๑๘.๑๐ น. หลังจากพระเถรานุเถระทีเ่ ป็นศิษย์ชนั้ ผูใ้ หญ่ของหลวงตาขึน้ วางไม้จกิ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ในล�ำดับต่อมา หลวงปูล่ ี กุสลธโร ผูเ้ ป็นองค์แทนศิษยานุศษิ ย์ฝา่ ยบรรพชิต ได้จดุ เพลิงบูชา
ถวายสรีระสังขารของหลวงตาบนแท่นจิตกาธาน หลังจากนัน้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จขึ้นไปถวายเพลิงจริงตามล�ำดับ
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ค�ำสั่งของท่าน
ผู้สิ้นกิเลส

พระเราถ้าบ่ฟังค�ำ
ครูบาอาจารย์แล้ว
สิฟังค�ำไผ ที่ท�ำไปทั้งหมด
ผมบ่ได้ท�ำตามมติของผมนะ
พ่อแม่ครูจารย์
เพิ่นได้สั่งก�ำชับไว้
ให้เฮ็ดอิหยังตรงใด๋แหน่
ให้ระวังไผ เพิ่นกะบอกไว้
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ครั้ง

ทีห่ ลวงตาพักรักษาอาการอาพาธทีว่ ดั ป่าบ้านตาด หลวงปูล่ ไี ด้กลับ
เข้าไปพักทีว่ ดั ป่าบ้านตาดอีกครัง้ เพือ่ คอยเข้ากราบเยีย่ มอาการ
อาพาธของพ่อแม่ครูจารย์อยูเ่ สมอด้วยความใส่ใจเป็นห่วงเป็นใย บางวันก็
อยูเ่ ฝ้าถึงดึกดืน่ หลวงตาได้พดู หยอกล้อแฝงด้วยคติธรรมกับหลวงปูล่ วี า่
“ธรรมลีบอ้ มานวดเส้นให้แหน่ ไค่กอ่ นัง่ อยูซ่ อื ๆ พระเณรทีม่ าเกีย่ วข้องกับ
เรามีแต่แข็งกระด้าง เราสอนให้ฉลาด แต่กลับโง่” ซึง่ บ่งบอกได้อย่างชัดเจน
ว่า หลวงตามีความไว้ใจต่อหลวงปู่ลีเป็นอย่างมาก
วันหนึง่ ขณะทีห่ ลวงปูล่ ไี ด้นงั่ เฝ้าอาการอาพาธอยูน่ นั้ หลวงตาได้ปรารภ
เสมือนเป็นการสั่งเสียเกี่ยวกับเรื่องวัดป่าบ้านตาดไว้กับหลวงปู่ลี โดยมี
ความว่า สมัยปัจจุบันนี้วัดป่ากรรมฐานที่รักษาสภาพความเป็นวัดป่าแท้ๆ
ไว้นนั้ อนาคตจะไม่มใี ห้เห็น นับวันจะค่อยๆ หมดไปแล้ว ถึงจะมี ก็เป็นวัด
ทีห่ นักทางวัตถุนยิ มเป็นส่วนใหญ่ ยุคนีว้ ดั ป่าบ้านตาดถือว่าเป็นวัดต้นแบบ
ของวัดป่ากรรมฐานทัง้ หมด เรียกว่าเป็นส�ำนักงานใหญ่ของวัดป่ากรรมฐาน
ก็ได้ ดังนัน้ ควรสงวนรักษาสภาพความเป็นวัดป่าและปฏิปทาทีไ่ ด้พาด�ำเนิน
มานี้ไว้ จึงสมชื่อว่าเป็นวัดต้นแบบวัดป่ากรรมฐานแห่งยุค จึงจะเป็น
ประโยชน์แก่กลุ บุตรสุดท้ายภายหลังผูส้ นใจมากทีส่ ดุ และไม่อยากให้มเี จดีย์
เพราะจะท�ำให้เกิดความวุ่นวายต่างๆ ตามมาในภายหลัง และขัดกับนิสัย
ของหลวงตาทีไ่ ม่ชอบความหรูหราทางด้านวัตถุแต่อย่างใด แต่กลับเน้นย�ำ้
พร�่ำสอนบรรดาศิษยานุศษิ ย์เสมอมาว่า ให้พากันสร้างความหรูหราทางใจ
คือให้พากันรักษาปฏิปทาที่ท่านพาด�ำเนินมา มีการรักษาธุดงควัตร หมั่น
ประกอบความพากเพียรภาวนา เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างใจให้หรูหรา
ด้วยธรรม แล้วจักเกิดความสุขขึ้นภายในใจของทุกๆ คน
หลวงตาท่านได้ก�ำชับว่า “จะสร้างเจดีย์เรา เราบอกอย่ามายุ่งนะ
สิ่งเหล่านี้มันก็จะท�ำจนได้ แล้วท�ำก็ไม่พ้นกวนบ้านกวนเมือง มันผิดหรือ
คิดไว้แล้วถึงห้าม พูดว่าจะสร้างเจดีย์ กระทบกระเทือนคนอื่นขนาดไหน
ที่ไปสร้างวัตถุวัตแถะอะไร สร้างหัวใจให้มันสง่างามแล้วพอ

หลวงปู่ลี กุสลธโร 179

นีก่ ม็ ผี มู้ าขอจะสร้างเจดียเ์ รา เจดียข์ หี้ มา
อะไร เราว่าอย่างนีเ้ ลย อย่ามายุง่ นะ เจดงเจดีย์
อิฐปูนหินทรายเกิดประโยชน์อะไร ทีเ่ ราท�ำให้
โลกได้ดูได้เห็นเป็นคติเครื่องเตือนใจมีค่า
ขนาดไหน ดูอันนั้นซิ เราว่าอย่างนั้น อย่ามา
ยุง่ นะเรือ่ งเรา ระลึกถึงหลวงตาบัวตาเบียอะไร
ระลึกถึงธรรมที่ท่านสอนท่านพาด�ำเนินนั้น
เอาไปปฏิบัตจิ ะเป็นมงคลมหามงคล เราบอก
อย่างนั้นละ อย่ามายุ่งนะ
ทีเ่ ราท�ำนี้ เราท�ำเพือ่ เป็นประโยชน์แก่โลก
ทั้งนั้น เราไม่ได้ท�ำเพื่อเรา ท�ำเพื่อประโยชน์
แก่โลก เพราะฉะนัน้ เวลาเขาปรึกษากัน เราตาย
แล้วจะมาก่อเจดีย์เจเดออะไรให้เรา อย่ามา
ยุ่งนะ การที่ท�ำเหล่านี้เป็นเจดีย์อันลึกซึ้งมาก
มีคุณค่ามากที่สุด คือเป็นคติตัวอย่างแก่โลก
อย่างที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหามาขอสร้าง
เจดียเ์ รา เราบอกว่ายังไม่เห็นด้วย ให้เอาคติธรรม
ความเคลื่อนไหวของเราที่เป็นศีลเป็นธรรม
แสดงออกต่อโลกนี้ เขียนเป็นประวัติศาสตร์
ไปเลยจะดีกว่าท�ำเจดียห์ ลวงตาบัว ไม่เห็นได้
เรื่องอะไร ถ้าเป็นคติเครื่องเตือนใจออกเป็น
ลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ ก็จะเป็นที่ระลึก
ได้นานทีเดียว ถ้าจะท�ำให้ท�ำอย่างนั้นเราว่า
ถ้าเขียนก็ให้เป็นประโยชน์แก่โลกไปเสีย คือ
เป็นคติเครื่องเตือนใจสอนโลกไปเสีย”

อาคารพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

180

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

หากจะท�ำจริงๆ แล้ว ท่านว่าสร้างพิพธิ ภัณฑ์ฯ จะมีประโยชน์กว่าการสร้างเจดีย์ เพราะพิพธิ ภัณฑ์ฯ นี้
สามารถแสดงเรือ่ งราวคติธรรมความเป็นมาต่างๆ ทีท่ า่ นด�ำเนินมา จะเป็นประโยชน์แก่บคุ คลผูม้ าศึกษามาก
เพราะทุกอย่างทีท่ า่ นท�ำต่อโลกนัน้ ถือว่าเป็นเจดียห์ ลังงามทีท่ า่ นได้สร้างไว้บนโลกเองแล้ว แต่หากบรรดา
ลูกศิษย์ลกู หาจะสร้างเจดียข์ นึ้ เพือ่ บูชา ณ สถานทีแ่ ห่งอืน่ นัน้ ก็แล้วแต่ผมู้ จี ติ ศรัทธา ท่านไม่ได้วา่ แต่อย่างใด
เมือ่ หลวงปูล่ ไี ด้ฟงั ค�ำปรารภของหลวงตาเช่นนัน้ แล้ว ท่านก็ได้นอ้ มรับค�ำปรารภนัน้ ไว้เหนือเกล้าด้วย
ความเคารพยิง่ ถึงประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลวงปูล่ ไี ด้นำ� ความทีห่ ลวงตาทีไ่ ด้ปรารภไว้นี้ เข้ากราบเรียน
หลวงปูบ่ ญ
ุ มี ปริปณ
ุ โณ พีช่ ายใหญ่ในบรรดาพระลูกศิษย์ในหลวงตาทีย่ งั ครองขันธ์อยูใ่ ห้รบั ทราบ สมัยนัน้
ท่านยังพ�ำนักอยู่ที่วัดป่านาคูณ หลวงปู่บุญมีก็ได้อนุโมทนาเห็นดีเห็นงามด้วยทุกประการ
หลวงปู่ลีพูดว่า
“โครงการเจดียใ์ นวัดป่าบ้านตาดนีบ่ ม่ ี เพิน่ บอกบ่ให้เฮ็ดในเขตวัดของเพิน่ ว่าสิมาขอเงินผมไป
สร้างเจดีย์ ๕๐ ล้าน วาซัน่ สตางค์เดียวกะบ่ออก ผมบ่ให้เด๊ บ่แม่นมติพอ่ แม่ครูจารย์ ผมเฮ็ดน�ำพ่อแม่ครูจารย์เด๊ ขัน่ ซัน่ ผมบ่มาเฮ็ดเจดียอ์ ยูว่ ดั ผาแดงดอก ขัน่ เพิน่ ให้สร้างอยูว่ ดั บ้านตาดน่ะ เพิน่ บอกให้ เอ้า
ไปเฮ็ดอยูบ่ อ่ นอืน่ กะได้ตวั๊ ตัวการท�ำลายค�ำเว่าพ่อแม่ครูจารย์มอี ยูน่ ะ่ พระเราถ้าบ่ฟงั ค�ำครูบาอาจารย์แล้ว
สิฟงั ค�ำไผทีท่ ำ� ไปทัง้ หมด ผมบ่ได้ทำ� ตามมติของผมนะ พ่อแม่ครูจารย์เพิน่ ได้สงั่ ก�ำชับไว้ ให้เฮ็ดอิหยัง
ตรงใด๋แหน่ ให้ระวังไผ เพิน่ กะบอกไว้ เพิน่ ให้เฮ็ดเหมือนวัดสุทธาวาส ทีเ่ พิน่ เฮ็ดไว้อยูส่ กลฯ บ่ให้เฮ็ดใหญ่
บ่ให้เสียกรรมฐาน บ่ให้หรูหรา วัดกรรมฐาน พ่อแม่ครูจารย์บอก”
คณะศิษยานุศษิ ย์ได้สานต่อค�ำปรารภดังกล่าวของหลวงปูล่ ี จึงเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์
อัฐบริขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ขึน้ ณ วัดป่าบ้านตาด ซึง่ ตรงกับวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีพธิ เี ทเสาเอกในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จากนัน้ ได้ดำ� เนินการก่อสร้างตาม
ขั้นตอนของงานเป็นล�ำดับมาด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและ
ฝ่ายฆราวาส เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ปฏิปทารอยมือรอยเท้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มใิ ห้เสือ่ มสูญไปตามกาลเวลา
ด้วยค�ำนึงถึงว่า หลวงปูใ่ หญ่เสาร์ กันตสีโล หลวงปูใ่ หญ่มนั่ ภูรทิ ตั โต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ท่านเหล่านีไ้ ด้ทำ� ประโยชน์ให้แก่โลกและพระพุทธศาสนาซึง่ มิอาจประมาณค่าได้ ครัน้ ท่านเหล่านัน้ ล่วงจาก
ไปแล้ว พวกเราผูเ้ ป็นศิษย์จงึ ควรรักษาแนวปฏิปทาของท่านไว้เพือ่ ให้ลกู หลานกุลบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไป
ได้ระลึกถึงและยึดไว้เป็นสรณะที่พึ่งไปตราบนานเท่านาน
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พุทธมหาเจดีย์
หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน

เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชา
เป็นขวัญตาขวัญใจ
ต่อพี่น้องชาวพุทธ
ลูกหลานทั้งหลายสืบไป
ไม่มีวันสิ้นสุด

สร้างขึ้นโดยท่านผู้วิเศษ
เพื่อบรรจุพระธาตุ
ของท่านผู้วิเศษเลิศเลอ
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พุทธ

มหาเจดียห์ ลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นพระมหาเจดีย์
ทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ เป็นทีก่ ราบไหว้บชู าเป็นขวัญตาขวัญใจต่อ
พีน่ อ้ งชาวพุทธลูกหลานทัง้ หลายสืบต่อไปไม่มวี นั สิน้ สุด เพราะมีคณ
ุ ค่ามาก
สร้างขึน้ โดยท่านผูว้ เิ ศษเพือ่ บรรจุพระธาตุของท่านผูว้ เิ ศษเลิศเลอ มีพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
นอกจากเราจะได้กราบไหว้บชู าจากสิง่ ทีท่ า่ นพาสร้างขึน้ ไว้แล้วนี้ ผูอ้ นื่ ยังจะ
ได้รับบุญกุศลนี้ต่อไปจากการกราบไหว้บูชา

พระเจดียต์ งั้ อยูบ่ นยอดเขาภูเม็ง มีความสูง ๙๘ เมตร ภายในพระเจดีย์
มีการจัดแสดงอัฐบริขาร ชีวประวัติ และผลงานธรรมของหลวงตา
หลวงปูล่ ไี ด้บอกถึงจุดประสงค์หลักในการก่อสร้างพระเจดียไ์ ว้ ดังนี้
๑. สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักใจให้แก่กุลบุตรกุลธิดาสุดท้ายภายหลังได้
กราบไหว้บชู าเพือ่ ให้เป็นสาระอันส�ำคัญ เป็นคุณประโยชน์แก่โลกไปนาน
แสนนาน เป็นพระเจดีย์ที่คงทนถาวรสามารถอยู่ได้นานถึง ๑,๐๐๐ ปี
๒. สร้างพระเจดียใ์ ห้สงู ตระหง่านโดดเด่น สามารถมองเห็นได้ทกุ มุม
เฉกเช่นความเมตตาอันบริสุทธิ์ที่แผ่ออกไปอย่างไม่มีประมาณขององค์
หลวงตาพระมหาบัว และประชาชนชาวบ้านตาดก็สามารถมองเห็นได้
๓. การก่อสร้างพระเจดีย์นั้น เปิดโอกาสให้สานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา
ทัง้ หลายสามารถร่วมแรงร่วมใจท�ำได้เพือ่ บูชาอรรถธรรมและเพือ่ เป็นการ
เบิกทางแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย โดยไม่ผ่านการรับเหมาจากบริษัท
จัดจ้างใดๆ ทั้งสิ้นโดยไม่จ�ำเป็น
หลวงปู่เล่าว่า
“ประวัตพิ อ่ แม่ครูจารย์เฮ็ดไว้ให้กลุ บุตรสุดท้ายภายหลัง เฮ็ดใส่เจดีย์
พูน้ เจดียเ์ ขาสิเห็นดอก ซุมประวัตเิ อาเข้าไปไว้เจดียเ์ บิด้ ล่ะ หนังสือธรรมะ
หมูน่ นั่ ตูใ้ ส่กะเฮ็ดแล้วเด๊ ตูเ้ ก็บหนังสือสิเข้าเจดียพ์ นู้ นะ แก่นไม้พนั ชาติ
เฮ็ดมาไว้แล้ว อยู่ถ�้ำ ไม้พันชาติมาแต่พู้น บุรีรัมย์ อ�ำเภอสะตึก เฮ็ดไว้
เบิ้ดล่ะ”
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เฮ็ดไว้
พ่อแม่ครูจารย์ท�ำประโยชน์
แก่โลกแก่ชาติบ้านเมือง
อยากให้รู้จักประวัติเพิ่น
พวกสุดท้ายภายหลังเบิ่ง”

พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ขณะด�ำเนินการก่อสร้างถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี
จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ เป็นประธานในพิธี ในงานนัน้ มีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ บรรดาศิษยานุศษิ ย์
ของหลวงตาทุกหมู่เหล่า เดินทางมาร่วมงานบุญเป็นจ�ำนวนมาก
มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ขึ้นในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยคณะศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงตา มีหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าศิลาพร เป็นประธาน
จากนัน้ ได้ดำ� เนินการก่อสร้างด้วยแรงศรัทธาของบรรดาศิษยานุศษิ ย์ทงั้ ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส
ตามล�ำดับของงานสืบมาจนถึงปัจจุบัน
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พิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมหาเจดีย์
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
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๒

พระธรรมเทศนา
ให้พากันเร่งความพากความเพียร พากันเร่งเบิ่งดิ๊ธรรมพระองค์เจ้า
มีแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นเทศน์ ตัวบ่เฮ็ดบ่ท�ำ บ่เกิดเด๊ะ
คือกันกับเฮากินข้าวล่ะ นั่งอยู่วงภาชนะเดียวกัน
บ่กินกะบ่ฮู้จักฮอดรสฮอดความอิ่ม
พระพุทธเจ้ามีแต่บอกทางทอนั้น เรื่องการกระท�ำเป็นของเฮา เฮ็ดเอา
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ออกจากโลกนี้ มันแน่นหนาคือ
หยังนี่ เพิ่นบ�ำเพ็ญมา

พระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าวาซั่น พู้น ได้รับพุทธท�ำนายว่าสิได้เป็นพระพุทธเจ้า องค์นั่นชื่อนั่น พระพุทธเจ้าทีปังกร
มาท�ำนายแต่คราวนั่น เพิ่นเป็นดาบส มีบริวารลูกน้องตั้ง ๕๐๐ พู้น
ได้ยนิ ข่าวว่าพระพุทธเจ้าทีปงั กรบังเกิดแล้ว กะเลยพาลูกน้องไปกราบ
ลูกน้อง ๕๐๐ ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระอรหันต์เบิด้ ยังแต่พระพุทธเจ้าของเฮา
เป็นดาบสนะ พระพุทธเจ้าทีปังกรกะเลยพิจารณาดู ลูกน้องได้เป็น
อรหันต์เบิด้ ดาบสนีเ่ ป็นจังใด๋ เพิน่ ใคร่ครวญพิจารณา โอ๋ เพิน่ ปรารถนา
เป็นพระพุทธเจ้าคือเฮา วาซัน่ แต่นไี้ ปทอนีก้ ปั ทอนีก่ ลั ป์ จังได้ชอื่ ว่า
พระโคตมะ จากนีไ้ ป ๔ อสงไขย แสนมหากัป สิได้เป็นพระพุทธเจ้า
ชื่อว่าโคตมะ เพิ่นท�ำนายไว้แล้ว เบิ่งติ๊ มาสร้างบารมี ๔ อสงไขย
แสนมหากัป จังค่อยได้เป็นพระพุทธเจ้า ก่อนสิได้รบั ท�ำนาย ปรารถนา
มาตัง้ ๒๐ อสงไขยพูน้ สร้างบารมีมามันยากปานใด๋ การสิเอาใจเจ้าของ
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พระพุทธเจ้าเพิ่นออกทรง
ผนวชนะ ๖ ปีพู้น จังค่อยได้
ตรัสรู้ การทรมานทางกายเพิ่น
กะทรมาน อดอาหาร ๔๙ วัน
เพิน่ กะอด ผ่อนลมหายใจเข้าออก
เพิ่นเฮ็ดเบิ้ด บ่แม่นทางตรัสรู้
เพิ่นพลิกใหม่ มันบ่แม่นทาง
แล้วกะเปลี่ยนใหม่ ปัญจวัคคีย์
ทั้ง ๕ กะออกหนีจากเพิ่น ว่า
เพิน่ ถอยความเพียร เวียนมาหา
ความมักมาก เพิ่นกะเลยอยู่
องค์เดียว
นางสุชาดาเอาข้าวมาถวาย
ข้าวมธุปายาส ปั้นได้ ๔๙ ก้อน
วาซัน่ เพิน่ ฉันแล้วก็อธิษฐานเด๊ะ
เสี่ ย งถาดพร้ อ มลอยถาดเลย
กายเพิน่ กะวิเวก ใจเพิน่ กะวิเวก
อยู ่ อ งค์ เ ดี ย วเด๊ ฉั น อาหาร
สมบู ร ณ์ แ ล้ ว เพิ่ น กะเข้ า ที่
เข้ า ใต้ ต ้ น โพธิ์ แ ล้ ว ตั้ ง สั จ จะ
อธิษฐาน อัตภาพร่างกายนีส้ แิ ปร

เป็นดินเป็นหญ้าไปกะซาง ขั่นบ่ได้ตรัสรู้ สิบ่ยอมลุก เพิ่นตั้งสัจจะเอาถึงขนาดนั้น แล้วก�ำหนดจิตเจริญ
อานาปานสติ ขัน่ แปลเป็นภาษาไทยเฮา กะเบิง่ ลมหายใจเข้าออก ทอนัน้ เพิน่ บ่ให้จติ ออกจากหัน่ เลย บ่ให้
ออกเลย พอจิตมันตะล่อมเข้าๆ มันกะเลยเอาเลย ยามที่ ๑ เพิน่ กะรูบ้ พุ เพฯ ยามที่ ๒ กะรูท้ ำ� กรรมอันนัน่
ไปเกิดเป็นอันนั่น พู้น ไล่ไปเบิ้ดแหล่ว นรกอเวจีอิหยังรู้เบิ้ด ผุดขึ้นมาเบิ้ด ยามที่ ๓ เพิ่นกะตรัสรู้
พระพุทธเจ้ามาตรัสรูก้ ะมาตรัสรูเ้ รือ่ งของเก่าหัน่ แล้ว เรือ่ งหลงของเก่านีแ่ หละ องค์ใด๋มาเปลีย่ นกัน
อยู่จังซั่น วัฏฏะอันนี้ตะเกียกตะกายอยู่หั่น แล่นอยู่จังซั่น กะเรื่องราคะแล้ว มันพาไป ไปเกิดบ่อนนั่น
ไปเกิดบ่อนนี่ ตามจิตให้มันทันเถอะน่า ขั่นอยากเห็นภพเห็นชาติแล้ว หัดสติให้เป็นมหาสติ หัดปัญญา
ให้เป็นมหาปัญญา ยาก แต่บเ่ หลือวิสยั ขัน่ ฝึก แต่ชา้ งอยูด่ งอยูป่ า่ เขากะเอามาฝึกได้ ใจเจ้าของฝึกบ่ได้
มันบ่มีดอก ฝึกมันแท้ๆ เบิ่งตี้
วัฏวน นัน่ กะคือความรักความชังนีล่ ะ่ วนกันอยูจ่ งั ซัน่ บ่มตี น้ มีปลายล่ะ วนอยูห่ นั่ เกิดภพใด๋ชาติใด๋
กะคือเก่านี่แหละ หลงของเก่าอยู่นั่นล่ะ บ่มีของใหม่จั๊กแนวล่ะ ดินฟ้าอากาศกะคือเก่านี่ล่ะ พอสิสงสัย
อิหยัง ความแก่ ความเจ็บ ความตาย กะเป็นอยู่ เอาอยู่จังซั่น วัฏฏะอันนี่สิน่าหลงอิหยัง
แต่ธรรมจักรเพิน่ กะยังว่าไว้อยูเ่ ด๊ บ่ให้เสพทางสองฝัง่ วาซัน่ ฝัง่ ใด๋ กะฝัง่ รักฝัง่ ชังนีแ่ ล้ว มาพิจารณา
เบิ่งตี้ มันบ่เป็นกลางดิ๊ เพิ่นสิได้ตรัสรู้ เพิ่นเป็นกลางเด๊ะ ใจของเพิ่นเป็นกลางเลย อัพยากตาธัมมา
หมูน่ นั่ ใจบ่มรี กั บ่มชี งั เด๊ะ ใจเป็นกลาง มันจังสิเกิดธรรมอัศจรรย์ได้ ขอให้ทำ� จิตเป็นปัจจุบนั เถอะ อดีต
ล่วงมาแล้วอย่าไปค�ำนึง อนาคตบ่ทันมาถึงอย่าไปค�ำนึง ท�ำให้เป็นปัจจุบันอยู่หั่น พากันเร่งความพาก
ความเพียร หนังสือกะมีเทปกะมี เปิดอ่านเอา บังคับจิตใจเจ้าของใส่หลักธรรม อย่าคิดไปทางบ่แม่น นัน่
มันทางโลกทางสงสาร ให้คดิ ทางบวชเจ้าของ เฮาบวชมาหวังบุญหวังกุศล สิง่ ใด๋เป็นบุญเป็นกุศลเฮ็ดโลด
ท�ำโลด อย่าพากันเล่นมาก เอ้า เลิกกัน
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พ่อพระกรรมฐาน
เจ้าคุณอุบาลีฯ เพิ่นมรณภาพแต่ปี ๒๔๗๕ พู้นน่ะ นั่นล่ะ
พ่อพระกรรมฐาน คนอุบลฯ เด๊ะ แต่กี๊เพิ่นไปวิเวก ไปพู้น ฮอดนคร
จ�ำปาศักดิ์ พู้นน่ะ เพิ่นเทศน์นี่ โอ๊ย เก่งแหล่ว เป็นที่เลื่องลือแหล่ว
ไปกะพอดีล่ะ ไปจ�ำปาศักดิ์ พู้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ นั่นฮัก
เพิน่ หลาย ไปใด๋กต็ ามนิมนต์ให้เพิน่ สิก (ลาสิกขา) ไปเป็นมหาดเล็ก
เพิน่ วา โอ๊ย ให้พจิ ารณาสามวันซะก่อน เพิน่ พิจารณาแล้วถึงสามวัน
ใช้มหาดเล็กไปถามแล้ว บ่สิก ได้ถวายชีวิตต่อพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ตลอดชีวติ วาซัน่ ได้ถวายตัวแล้ว วาซัน่ เลยให้รบั ราชการ
ตั้งยศให้เป็นเจ้าคุณให้รักษา เพิ่นกะเลยรับให้ แต่ต้องให้ออกวิเวก
ไปป่าไปเขานะ พระเจ้าอยู่หัวฯ อนุญาต ถึงเดือนหก ก็ให้มหาดเล็ก
ไปตามกลับล่ะ ตามเอามาล่ะ

190

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

ไปเทือหนึง่ พูน้ เด๊ เพิน่ ไป
นอกประเทศ ไปเที่ยวทางภาค
เหนือ ฟาดขึ้นไปฮอดเชียงตุง
กลับบ่ได้ ฝนตกหนัก นั่นกะ
จ�ำพรรษาอยูพ่ นู้ แหล่ว มหาดเล็ก
ตามไปกะบ่ฮู้จักเลย เพิ่นออก
นอกประเทศแล้วเด๊ะ เพิน่ กะเลย
จ�ำพรรษาอยูพ่ นู้ ออกพรรษาแล้ว
ค่อยกลับมา เพิน่ เข้าป่าอยูจ่ งั ซัน่
หลวงปู่มั่นกะไปศึกษาน�ำ
เพิน่ แหล่ว นีล่ ะ่ นักปราชญ์เมือง
อุบลฯ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์
เป็นลูกศิษย์เพิ่นเบิ้ด เพิ่นบวช
เป็นเณรนัน่ รัชกาลที่ ๔ สวรรคต
แล้วกะประกาศทัว่ ราชอาณาจักร
ให้คนโกนผมนุ่งขาวแล้ว โอ๊ย
พากันฮ้องไห้วาซั่นเด๊ อันภาค
อีสานเฮา

หลวงปู่มั่นกะไปศึกษาน�ำเพิ่นแหล่ว
นี่ล่ะนักปราชญ์เมืองอุบลฯ
หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ เป็นลูกศิษย์เพิ่นเบิ้ด

เพิ่นโกนผมแล้ว แม่เลยถามลูกว่า โกนผมแล้วบวชได้บ่
อายุเพิ่น ๑๒ ปี บวชได้ อดข้าวแลงได้บ่ ได้ ว่าได้กะไปแหล่ว
ไปมอบเจ้าคุณอุบาลีฯ ไปบวช ไปบวชแล้วเพิ่นกะไปเรียน
บวชเป็นพระแล้วกะเดินธุดงค์เข้าป่าเข้าเมืองแหล่ว ดูหนังสือ
หัดเดินธุดงค์ไปแล้วในป่าในเขา แตกฉานมาจังซัน่ ของปัญญา
เพิ่นเก่งเด๊ะ แตกฉาน เปรียบเทียบได้เบิ้ด พ่อกรรมฐานล่ะ
ฝ่ายเรียน เพิ่นกะได้ประโยค ๔ แต่หั่งเพิ่นเก่ง หลวงปู่เสาร์
หลวงปู่มั่น เคารพเพิ่นหลาย
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ลูกศิษย์หลวงปูม่ นั่ เก่ง องค์
ใด๋ๆ คือกันเบิ้ด

อุบายกลั่นกรองลูกศิษย์
ของหลวงปู่ใหญ่มั่น
จั่งหลวงปู่มั่นเพิ่นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพู้น บ�ำเพ็ญมา
ทอใด๋แล้ว มาภาวนาจิตรวมลง เกิดระลึกชาติได้ว่าเพิ่นเคยเกิดเป็น
หมามาตัง้ หมืน่ ชาติ วาซัน่ เพิน่ เกิดสลดสังเวชใจ เลยปรารถนาจะเอาตัว
ให้รอดในชาตินเี้ ลย บ่อยากกลับมาเกิดมาทุกข์อกี ขอบรรลุธรรมใน
ชาตินี้ เรือ่ งความเป็นพระโพธิสตั ว์ปรารถนาสิเป็นพระพุทธเจ้า เพิน่ กะ
เลยถอนเลย พอประมวลมาแล้ว เพิ่นจังแตกฉาน ผ่านไปเร็ว
เพิ่นไปท�ำความเพียรอยู่พู้น บ่อนเพิ่นได้บรรลุอยู่เทิงเขาเมือง
เชียงใหม่ เพิ่นไปได้อยู่ที่นั่น มีต้นไม้ต้นเดียวอยู่ตรงกลาง นอกนั้น
มีแต่หนิ ดานเบิด้ เพิน่ พักรุกขมูลทีน่ นั่ เป็นพลาญหิน โอ๊ย กว้างขวาง
เพิ่นกะนั่งพิจารณาอยู่ตรงนั้น เพิ่นผ่านได้ตรงนั้นเด๊ะ
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ครูบาอาจารย์เพิ่นเอาแท้ๆ
เด๊ะ มาศึกษาน�ำหลวงปูม่ น่ั จังเพิน่
อาจารย์มหาทองสุก เพิ่นเรียน
พูน้ ๔ ประโยค ๕ ประโยค พูน้ น่ะ
เข้าศึกษาน�ำเพิน่ หลวงปูม่ นั่ อยูป่ า่
อยู ่ ด ง หลวงปู ่ มั่ น เพิ่ น สอนว่ า
ท่านมหาฯ เรียนมานีใ่ ห้เก็บเข้าตู้
เข้าหีบซะก่อน เรียนพุทโธ พู้น
เป็นปีสองปีพนู้ น่ะ จิตจึงค่อยอยู่
น�ำพุทโธ เพิน่ ว่าเพิน่ บ่ได้เฮ็ดเล่น
เด๊ะ ปานนั้นพู้นเด๊ะ นอนอยู่กะ
รูส้ กึ ตัว ใจอยูน่ ำ� พุทโธ กินข้าวกะ
อยูน่ ำ� พุทโธ มันเข้าถึงใจแล้วเป็น
จังซั่นล่ะ คือจังเฮาเรียนหนังสือ
ที แ รก ครู ก ะจั บ มื อ ช่ ว ยเขี ย น
เขียนตัวนั่นยาวตัวนี้สั้น แบบหัว
ยาวขายาวไปล่ะ ช�ำนาญเข้าๆ
เขียนมากเข้า มันกะคล่องเข้าๆ
แหล่ว อ่านกะอ่านคล่องเข้าแหล่ว
สระอะ สระอิ สระอี ผสมกันเข้า

ตัวนั่นมาบวกตัวนี่มาบวกเข้า ขั่นเฮาแตกฉานแล้ว ฮ่วย หลับตาเขียนกะได้ บ่ยาก เพราะมันเข้าถึงใจ
แล้วเด๊ะ มันเข้าในใจแล้ว
การภาวนากะคือกันแหล่ว มันบ่ได้ยาก ให้สงั เกตสังกาเจ้าของ ต้องเป็นนักสังเกตเด๊ะ เอ้า การภาวนา
เวลานั่ง จิตมันเป็นจังใด๋ เวลานี่จิตมันเป็นจังใด๋ มันแล่นน�ำอันใด๋ สอบถามมันอยู่จังซั่น เบิ่งดี๊ คือจั่งกับ
เฮาเดินทางนีล่ ะ่ ขัน่ บ่ถามบ้านนัน่ บ้านนีเ่ ลย กะบ่รเู้ รือ่ ง ทางไปหัน่ ทางไปนีก่ ะบ่รู้ อันนีก่ ะฝึกเจ้าของถามดี๊
เรื่องปัญญาจักษุคือกัน ต้องอบรมต้องฝึกต้องหัดเบิ้ดดิ๊ หัดถามหัดพูด เกิดอันใด๋ ถามลงไปในจิต
ธรรมมันโผล่ขึ้นมาเองดอก เอ้า รักษาคลื่นจิตให้ได้ มันบ่ยากดอก ขั่นคลื่นจิตตรงกันกับอันนั่นอันนี่
มันสิมาแสดงให้ฟงั ดอก จัง่ หลวงปูม่ นั่ เพิน่ ว่า พระอรหันต์เพิน่ มาแสดงธรรมให้ฟงั จังซัน่ จังซี่ ขอให้จติ รวม
ได้เถอะ สิปรากฏเองดอก มันเป็นปัจจัตตัง
อยูน่ ำ� หลวงปูม่ นั่ นี่ ฮ่วย ออกไปเทีย่ ววิเวกนี่ กลับมา ถามภาวนาบ่ได้เรือ่ งเนีย่ บ่ให้จำ� พรรษาน�ำจ้อย
ไล่หนีพนุ่ ออกไปต้องมีอบุ ายมาเว่าสูเ่ พิน่ ฟัง ขัน่ บ่มี อย่าคืนมาเลย คืนมากะบ่ได้อยู่ เอาปานนัน้ ละ ผูท้ ไี่ ด้
อยูน่ ำ� ขัน่ ไปถามแล้วบ่ได้อหิ ยังแหล่ว ฮ่วย บ่ให้อยูน่ ำ� แล้ว ปานนัน้ เด๊ะหลวงปูม่ นั่ เพิน่ กลัน่ กรองปานนัน้ เด๊
ปฏิปทาเพิ่น
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สละชีพแลกธรรม
หลวงปูช่ อบเพิน่ เว่านี่ จิตเพิน่ เดินเบิด้ มือ้ กะอยูน่ ำ� พุทโธเบิด้ มือ้
แต่วาระจิตของพวกเฮามันบ่เป็นจังซัน่ เด๊ พายบาตรพายหยังนีบ่ ม่ เี มือ่ ย
เพิ่นว่าบ่มีความรู้สึกเมื่อยเลย เบาตนเบาตัว ย่างไปกะคล้ายกับบ่
เหยียบดินกะมี เพิน่ ว่าบ่มเี มือ่ ย ยามเพิน่ ไปผูเ้ ดียวไปเบิด้ คืนกะเบิด้ คืน
บ่ได้นอนกะมี มันเพลิน แต่วาระจิตนัน่ บ่ปะพุทโธ เพิน่ ว่า ขัน่ เวลานัง่
จังซี่ คล้ายกันกับนัง่ บ่ถกื อาสนะเลย เป็นจังซัน่ วาระจิตเด๊ เรือ่ งของกาย
มันบ่สัมผัสเด๊
ฮ่วย เดินไปเบิด้ มือ้ กะเบิด้ มือ้ ล่ะ อยูใ่ นสมาธิเลยเพิน่ ว่า จิตสงบ
อยู่จังซั่น เอาพุทโธอยู่จังซั่น เดินดงคล้ายกันกับบ่เหยียบดินไปเลย
คล้ายอยูบ่ นอากาศพูน้ เพิน่ ชอบเดินยามกลางคืนเด๊ะ ไปเลยกลางคืน
บ่กลัว
194

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

เทื อ หนึ่ ง เพิ่ นเดิ นยาม
กลางคืน ไปพ้อเสือสองตัว
ทางหลังกะฮ้องมา ทางหน้า
กะฮ้องมา จ้อเข้าๆ กะสิถงึ เพิน่
เบิ่งทางหน้ากะสิตะครุบ เบิ่ง
ทางหลังกะสิตะครุบ เพิ่นกะ
ย้อนจิตเข้ามาหาเจ้าของเลย
บ่ส่งไปหามัน เพิ่นว่าชีวิตกะ
คงสิถึงคราวนี่ล่ะ ตั้งจิตเลย
ขั่นเคยได้กระท�ำกันมาแต่ภพ
ชาติหนหลังแต่เก่า กะสละเสีย
อัตภาพร่างกายนี้ ขัน่ บ่ได้กระท�ำ
กันมาแต่ก่อน กะอโหสิกรรม
กันไป พอแต่คิดทอนั้นล่ะ จิต
เพิน่ รวมพรึบเลย เพิน่ ว่า พอจิต
รวมพรึ บ เกิ ด ความรู ้ ขึ้ น มา
เสือกินบ่ได้เด็ดขาด เพิน่ กะยืน
อยู ่ หั่ น แล้ ว จั๊ ก ชั่ ว โมงล่ ะ ยื น
อยู่หั่น ไฟเทียนกะใต้โคมเด๊ะ
ไฟเที ย นกะดั บ มื อ กะแบก
กลดอยู่ พายบาตรกะพายอยู่
จังซั่น กลดกะแบกอยู่จังซั่น
มือกะจับอยูจ่ งั ซัน่ จิตถอนขึน้ มา

เดินไปเบิ้ดมื้อกะเบิ้ดมื้อล่ะ
อยู่ในสมาธิเลยเพิ่นว่า จิตสงบอยู่จังซั่น
เอาพุทโธอยู่จังซั่น เดินดงคล้ายกันกับบ่เหยียบดินไปเลย
คล้ายอยู่บนอากาศพู้น เพิ่นชอบเดินยามกลางคืนเด๊ะ

กะหาเสือบ่เห็น วางของลง กะเอาเทียนใต้โคมแล้วกะย่าง
เบิง่ หามัน ความย่านหายไปเบิด้ มันมีแต่ความกล้าหาญว่าสิ
สูเ้ สือได้ เบิง่ ตี๊ ใจมันกล้า แต่นนั่ มาค�ำนึงถึงเสือคูน่ นั้ อยูต่ ลอด
ให้ได้อรรถได้ธรรม เพิน่ ว่าเกิดความฉลาด อัศจรรย์ เราไปใด๋
ไปได้เลย ไม่มีความวิตกวิจารณ์ บ่กลัว มีแต่ไป ไปแต่ใด๋
มีแต่พ้อเสือเด๊ะเพิ่น ไปอยู่พม่า เสือกะมานั่งเฝ้าอยู่หั่นจน
ซอดเซ้า ไปบิณฑบาตกะผ่านมันไป เบิง่ ตี๊ เพิน่ เฮ็ดมาจังซัน่ เด๊ะ
ครูบาอาจารย์
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ธัมโม รักขติ ธัมมจารี
ท่านพ่อลีเพิน่ เว่าให้ฟงั แต่คราวเพิน่ เป็นพระหนุม่ สามมือ้ สามคืน
นีเ่ พิน่ บ่ได้กนิ ข้าว บ่เห็นบ้านคนเพราะหลงป่า เมือ่ ยหลาย มือ้ ไปฮอด
มันกะค�ำ่ แล้ว มันเป็นทางช้าง มันเป็นทางไปจังซีเ่ ด๊ะ คือทางคนเดิน
แปน (โล่ง) แต่ใบไม้มันกะบ่มีล่ะทางมัน เพิ่นกะมัดเชือกใส่ต้นไม้
ฝัง่ นัน่ ฝัง่ นี่ นอนขวางทางช้างไว้ นอนหลับแหล่ว ช้างมันกะมา ช้างใหญ่
ช้างหัวหน้าหมูน่ นั่ มาก่อน มาก่อนหมูก่ อ่ นโขลงช้าง มากะช้างตัวนัน้
กะโจม (ยก) เพิ่นออกไป เอากลดไปกางไว้นอกทาง แล้วกะกางให้
เพิน่ นอน โจมเพิน่ ไป โจมค่อยๆ เพิน่ บ่ฮเู้ มือ่ เลยแหล่ว (ไม่รสู้ กึ ตัวเลย)
อิหยังๆ กะเฮ็ดคือเก่าเบิด้ กางให้เพิน่ นอนอยูห่ นั่ มันกะตันทางไว้ ตันบ่
ให้หมูช่ า้ งเหลียวเห็นเพิน่ ช้างพวกหลังกะหลัง่ กาย (เลยผ่าน) ไปเบิด้
มันจังค่อยตามไปทีหลังล่ะ
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พู้นน่ะ เพิ่นกะมีสติเด๊ะ
ท่านพ่อลี เอ๊ เฮาคือมานอน
อยู่นี่ แล้วปิ่น (หัน) หัวกะบ่ถืก
คือเก่า พู้นดิ๊ สติเพิ่น อันนี่
มันเป็นจังใด๋ วาซัน่ เพิน่ ลุกขึน้ นัง่
เหลียวเบิง่ เพิน่ เลยเข้าทีภ่ าวนา
ภาวนากะเห็นว่าช้างตัวหัวหน้า
มาตรวจทาง ตรวจอันตรายก่อน
แล้ ว กะมาเห็ น เพิ่ น นอนอยู ่
มันเลยโจมเพิน่ ออกมา แล้วกะ
กางกลดให้ ใ หม่ วางของให้
คือเก่า แล้วลูกน้องก็ตามมา
มันกะตันทางไว้ บ่ให้หมูล่ กู น้อง
เบียดเบียนเพิ่น สัตว์ทุกชนิด
ต้องมีหวั หน้า ทุกๆ ตัวต้องเคารพ
ผู้เป็นหัวหน้านั่น เพิ่นเล่าให้ฟัง
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เอาจิตออกจากกาย
กายวิเวกเป็นจัง่ ซัน่ ให้มาใส่ใจเจ้าของ สอนเจ้าของเด๊ น้อมเข้ามา
โอปนยิโก น้อมเข้ามาหาเจ้าของ จัง่ สิเกิดธรรมะได้ ฟังแล้วกะปล่อย
ไปจัง่ ซัน่ คือจัง่ ฝนถูกหลังหมากระเด็นออกเบิด้ พระพุทธเจ้ามีแต่บอก
ทางทอนั่น มีแต่เฮาเฮ็ดเอาเบิ้ด การพร�่ำการสอนมีแต่เรื่องของ
เฮาเบิ้ด ขั่นวาซั่นสิว่าหยัง สันทิฏฐิโก อกาลิโก ปัจจัตตัง คือกัน
เห็นแต่ผู้ท�ำ ผู้ใด๋เฮ็ดให้กันบ่ได้ดอก คือจั่งคนเจ็บคนปวด มีแต่ถาม
อาการทอนั่นล่ะ มาเบิ่ง บัดสิสู้แม่นเฮานี้เบิ้ด ขั่นบ่มีสติปัญญาแล้ว
ฮ้องคับบ้านคับเมืองว่าให้มนั หาย มันแฮงเพิม่ ขัน่ มันหายหย้อนครวญคราง
บ่ตอ้ งกินยาดิ ฮ้องเอาครางเอาแฮงมันสิหายเร็ว เป็นจัง่ ซัน่
ผูม้ สี ติปญ
ั ญาเพิน่ บ่หวั ซาดอก เพิน่ เอาจิตออกจากกาย บ่ให้มกี าย
บ่ให้ปรากฏกาย ผูเ้ พิน่ รูเ้ พิน่ ฉลาดเพิน่ มีปญ
ั ญา อบรมเข้าแหม้ อบรม
ปัญญา มันสิเห็นดอก มันเกิดอยูใ่ นความฝักใฝ่ วันหนึง่ ๆ แล้วตามจิต
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เจ้าของทันบ่ มือ้ หนึง่ คิดไปเรือ่ ง
โลกเรื่องสงสาร หรือคิดไปทาง
อรรถทางธรรม สังเกตเจ้าของ
จั่ ง ซั่ น เด๊ จั่ ง สิ เ กิ ด ปั ญ ญาได้
ขั่นแม่นคิดไปทางบ่ดี เฮากะ
กลับมาซะ มันไปติดสรรเสริญ
นินทาเขาอยู่พู้น เห็นเขาเว่า
อยู่พู้นกะไปค�ำนึงอยู่พู้น บ่เบิ่ง
ใจเจ้าของ มันกะเป็นจัง่ ซัน่ แล้ว
เบิง่ ดิ๊ มาวัดกะมาทะเลาะกันใน
วัดในวา ของบ่ดีสิเอามาหยัง
มาประพฤติ ธ รรม ศี ล ธรรม
แทนทีส่ แิ สดงความดีงามให้เฮา
นี่มีแต่เรื่องกิเลสตัณหามาเต็ม
วัดเต็มวา ดัดมันอยู่จั่งซั่นแล้ว
บ่มีความเคารพในศาสนาจั่งซี่
สิให้มาหนักศาสนาหยัง วัดนี้
เป็นวัดปฏิบัติธรรมเด๊ คือกัน
กิ น เหล้ า แล้ ว กะมาร้ อ งเพลง
อ้อมอยูห่ นั่ มันสิเอาเป็นตัวอย่าง
ขั่ น บ่ ดั ด หน่ อ ยหนึ่ ง กะผู ้ นั ด
มาเฮ็ดผูน้ ม้ี าเฮ็ด...เหมือนบ่แม่น
ประพฤติธรรม มีแต่เรื่องกิเลส
เรื่องอรรถเรื่องธรรมบ่เกิดแล้ว
กิเลสเต็มหัวใจอยู่ ขั่นได้ช�ำระ

อันนี้ล่ะ พระเพิ่นมาเว่าแปลกๆ ภาวนามันเกิดเอง มันเป็นเอง เพิ่นว่า
ภาวนามยปัญญา มันไหลอยู่จั่งซั่น ม้วนนั่นจบม้วนนี้จบ ไล่อยู่ ถ้ามัน
บ่มกี าย มันบ่ได้ยดึ กายเด๊ คือกันกับเฮานอนหลับล่ะ มือ้ นีน้ อนปานตาย
บ่รเู้ รื่อง มื้อนีฝ้ นั เรื่องนัน้ เรื่องนี้ นีแ่ หละผูท้ ไี่ ปเกิด ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย
ธรรมพระพุทธเจ้าคือกันเบิ่งดิ เพิ่นเว่าให้ฟัง ผู้ใด๋ตัดความกังวลบ่ได้
เทียวเกิดเทียวตาย ผูห้ ญิงคือกัน ขัน่ ดัดจิตใจเจ้าของบ่ได้บอ่ อกจากสตรี
บ่ออกจากบุรษุ แล้วเทียวเกิดเทียวตายอยูน่ นั่ เดีย๋ วนีภ้ าวนาถึงเรือ่ งนัน่ แล้ว
มันจัง่ บ่เป็นหยังบ่เกิดหยัง ตัวราคะนีแ้ ฮงทีส่ ดุ ไปหัน่ ล่ะ เรือ่ งอดีตเคยมา
จังใด๋ นั่งภาวนากะไปหั่นล่ะ ขั่นบ่มีสติปัญญาแล้ว ฮ่วย บ่ทันมันแล้ว
มันไปแล้ว
เร่งภาวนาเข้าไป แยกกิเลสกับแยกธรรมเบิง่ ดิ๊ ให้มแี ต่ธรรม มันกะ
สิเห็นล่ะ อันนี้มันปนกันอยู่หั่น เอ้า เลิกกัน
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ตลอดมื้อเช้า เบิ่งดิ๊ สู้เบิ่งดิ๊ ขัน่
บ่สซู้ ะก่อน บ่เห็นดอกของจริง
สิได้กราบพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ กราบครูบาอาจารย์
อันนีแ้ ม่นหยังมีแต่เล่น ผมเบิง่ อยู่
ผูใ้ ด๋บต่ งั้ ใจ ไป อย่าให้มนั เปือ้ น
ศาสนาหลาย ไปพูน้ ไปเบิง่ โลก
ขัน่ ว่าโลกดี มันสิเห็นหยังของเล่น
เดินจงกรมเดินจักเทือบ่บ๊ ุ นัง่ สมาธิ
นั่งจักเทือบ่บุ๊ นอนปานควาย

ความอัศจรรย์การปฏิบัติ
พิจารณาสภาพร่างกายเจ้าของ จิตบ่ลงได้กะเพราะนีล้ ะ่ มันคา
ขันธ์ภาวนา ขัน่ สนใจแท้ๆ ใคร่ครวญอยูน่ ำ� หมูน่ ี้ มันกะพบโลดแล้ว
ต้องเห็นความอัศจรรย์ขนึ้ นีม่ นั ปล่อยไปน�ำโลก ก้อกๆ แก้กๆ อยู่
น�ำโลก คิดน�ำดากน�ำก้นเขาพู้น เป็นพระยังหาทางเข้าดากเข้าอยู่
ขัน่ บ่คดิ จัง่ ซัน่ มาคิดในอรรถในธรรม พบโลด อดีตทีล่ ว่ งมาแล้วเอามา
เผาหัวใจเจ้าของแล้วก็เกิดทุกข์ มันล�ำบากอยูเ่ ด๊ หัวใจเป็นไฟ ต้องแก้
ตัวนีซ้ ะก่อนเด๊จงั่ ค่อยเห็นของจริงได้ เฮ็ดเหลาะๆ แหละๆ คนสมัยนี้
มีแต่เรื่องกินล่ะเป็นใหญ่ อยากไปเบิ่งอันนั่นอยากไปเบิ่งอันนี้ บ่มี
เหตุอหิ ยัง หาเหตุผลมัดเจ้าของ ให้มนั จับหลักอยู่ หัวใจเจ้าของจึงบ่ทนั
บ่เบิง่ เลย ขัน่ สิแก้ แก้ตวั นีแ้ ล้ว ตายแล้วมันบ่ได้แก้แล้ว พระพุทธเจ้า
เพิน่ เอาจริงเอาจัง เอาแบบฉบับหรือเอาแบบพระพุทธเจ้ากะมี ๒ แนว
ผูใ้ ด๋ตงั้ ใจสร้าง สิเดินจงกรมซอดมือ้ เช้าก็ได้ เดือนหงาย หรือสินงั่ สมาธิ
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ขั่นจิตบ่อยู่น�ำสมาธิ กะดู
หนั ง สื อ ละ พวกมนต์ ห มู ่ นั่ น
สวดได้เบิด้ อยูใ่ นธรรม ให้มนั อยู่
ในธรรม เบิง่ ดิ๊ มือ้ หนึง่ กับคืนหนึง่
อันนี้มันแล่นน�ำโลกเขาพู้นนั่น
โลกนีม้ นั เป็นอยูจ่ งั่ ซีแ่ ล้ว ภพใด๋
ชาติใด๋คอื เก่า สมัยนีว้ า่ โลกเจริญ
โอ้ย โลกฟืนโลกไฟเผากันอยู่
ในครอบครัวหนึ่งนี้เผากันอยู่
หั่นแล้ว แย่งกันเป็นผู้ปกครอง
เด๊ นิสัยบ่ดีแฮงเข้าบ่เป็นตาอยู่
สงสัยอิหยังน้อ เบิ่งพ่อเบิ่งแม่
ผิดกันหน่อยหนึง่ กะอยูน่ นั่ แหละ
บ่ ถู ก ใจกะทอนั่ น อยู ่ น� ำ กั น
บางครอบครัวกะตีโลด แย่งกัน
อยู่จั่งซั่น จังใด๋พิจารณาเบิ่งดู
อันนีห้ ยัง เฮานัง่ ภาวนาอยูใ่ นมุง้

เดินจงกรมกะเฮ็ดไป ยากคือหยังแล้ว แต่สหิ าความสุขเด๊ โลกมนุษย์นี้ แก้ในใจเจ้าของออกเบิง่ ดิ บ่อนใด๋ขอ้ ง
ปลดออกๆ เกิดอิหยังกะโจโล บ่เกิดอิหยัง พระพุทธเจ้าเพิน่ สอนให้เกิดสติกบั ปัญญา สติมนั เกิดเป็นมหาสติ
มหาปัญญาแล้ว เออ มันสิเห็นดอก อันนีบ้ เ่ ฮ็ดบ่ทำ� เอา เลยบ่เกิดหยัง คึดน�ำผูอ้ นื่ กะมี หัวใจเจ้าของบ่อนทีแรก
เบิ่งเรื่องกิเลสมันเป็นจั่งซั่นเด๊
ภาวนาเพิ่นบ่ได้สนใจจั่งซั่น ผู้เพิ่นหลุดพ้นไป เพิ่นเบิ่งเรื่องเจ้าของ ขั่นแก้โลกธรรม ๘ ออกจากใจ
มันบ่หวัน่ ไหวอีหยังดอก มันกะส�ำบาย ใจมันกะท�ำงานเจ้าของหลุดไปโลด อันนีม้ นั แล่นน�ำ เกิดหยังเกิด
นินทาขึน้ ขัน่ ตัดอันนีอ้ อกแล้ว ฮ่วย มันกะส�ำบาย อันนีม้ นั บ่ตดั ติ แล่นน�ำเขาจัง่ ซัน่ มาบวชในศาสนาหัวใจ
ยังอยูน่ ำ� โลกอยู่ ผ้าเหลืองอึดอยากหยัง อยูร่ า้ นตลาด ขัน่ ตายกะให้ญาติเอาผ้าเหลืองมาปก บ่เป็นจัง่ ซัน่ เด๊
พระปฏิบัติ ปฏิบัติให้มันเป็นศีล ให้มันเป็นสมาธิ ให้มันเป็นปัญญา เออ ขั่นได้อันนี้แล้ว ฮ่วย โลกอันนี้
มันกะบ่อยูแ่ ล้ว มันสิออกเป็นธรรมเองดอก ให้เร่งเข้าความเพียร เอ้าแหม้ พุทโธๆ ๒๔ ชัว่ โมง อย่าให้
เผลอ เบิง่ ดิ มันสิรแู้ ปลกๆ ขึน้ มา สิเกิดความอัศจรรย์ขนึ้ มาในศาสนา อันนีบ้ ร่ จู้ กั หยัง คือกันกับทัพพี
บ่รู้จักรสของแกง อันนี้คือกัน บวชในศาสนาแต่บ่รู้จักรสวิมุตติ มันกะซ�ำนั่นละ เรียนในต�ำรา
เรียนพระนิพพานกะเรียน สงสัยฮอดพระนิพพาน เรียนนรกสงสัยนรก เพราะหัวใจมันบ่เห็นเด๊ เห็นใน
หนังสือซือๆ ขั่นพิจารณาเข้าไปดิ เร่งเด๊ความเพียร ซัวสิได้ข้าวมาใส่เล้าทอใด๋ เฮ็ดไร่เฮ็ดนาตากแดด
ตากฝน มันกะได้จากของมีอยู่ เฮ็ดลง ศีล สมาธิ ปัญญา มันกะอยู่น�ำจิตน�ำใจของเฮา พระพุทธเจ้าเพิ่น
พาเฮ็ด พระพุทธเจ้าศาสดา ผมว่ามันบ่นานน้า การพิจารณาร่างกายคือกัน เอาแหมะ เฮ็ดเข้าๆ จิตต่อเข้าๆ
บ่ให้มันออกจากเลย
จั่งหลวงปู่บัว หนองแซง เพิ่นนั่งอยู่ ๓ มื้อ ๓ คืน ขั่นบ่เห็นความอัศจรรย์ บ่ออก มาเซาะ (ค้น
เข้าไป) เข้าๆ สภาพร่างกายมันเป็นเองดอก กลายเป็นชุม่ น�ำ้ ไปเบิด้ กระดูกก็ลงไปทีจ่ ติ นีล่ ะ่ พอว่าจัง่ ซัน่
จิตพรึบลงเลย เกิดแสงสว่างเกิดอัศจรรย์ เออ ขัน่ เป็นจัง่ ซัน่ ฮ่วย ได้หลักโลด บ่มเี สือ่ ม มีแต่สกิ า้ วหน้า
อันนี้มันบ่เห็น นั่งกะนั่งอยู่ซือๆ นอน พากันบ่มีเวียกมีการ บ่มีสมาธิเด๊ เฮ็ดซอกๆ แซกๆ ไป แก้ความ
ร�ำคาญ ถ้าตัง้ ใจจริงๆ เอาจัง่ ซัน่ ขัน่ บ่ตงั้ ใจ พากันไป สิกกะได้ บ่อดึ โลกอันนีม้ นั บ่แคบ อยากได้ลกู และเมีย
ก็ออกไปเอาโลด จะเอามื้อละ ๓ มื้อละคนสองคนเฮ็ดได้ เกิดและตายอยู่จั่งซั่น ความหวังบ่มีอยู่จั่งซั่น
เบิ่งอยู่นี้มันสิไปทางโลกหลาย มันแล่นน�ำโลกดิ พู้นน่ะ เอาแบบสังคมเป็นอาจารย์ มันบ่เอาหลักธรรม
ของพระองค์เจ้าเด๊ ต�ำหนิศาสนา ผมเบิง่ อยูน่ ี้ จิตใจบ่เป็นไปแล้ว บ่อดึ บ่อนอยู่ เข้าไปอยูน่ ำ� โลกเขาดีกว่า
อย่าให้มันเสื่อมศาสนาเปื้อนหมู่เปื้อนพวก เอ้า เลิกกัน
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ตัวเดินไปทางหนึ่ง คิดไปแล้ว
มีแต่ปรุงแต่แต่ง ปรุงเข้าๆ กะ
ฮ้อนแล้วเผาเจ้าของ หน่อยหนึง่
กะโกรธให้ เ จ้ า ของเคี ย ดให้
เจ้าของ ธรรมของพระองค์เจ้า
เพิ่นบ่ให้เบียดเบียนตน บ่ให้
เบียดเบียนผู้อื่น มันบ่ตรงทาง
ของพระพุทธเจ้า บ่ตรงแล้วกะบ่
เห็นแล้ว

นักภาวนาที่แท้จริง
เป็นจังใด๋ ภาวนา มีแต่นอนบ่ได้เด๊ แก่เข้าๆ ความตายมันสิ
มาถึงมื้อใด๋ บีบคั้นอยู่ซูมื้อ อดทนเอา เฮ็ดจังใด๋เจ้าของ โรคเฒ่า
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ประจักษ์หลักฐานพอแฮงแล้วเด๊
เฮ็ดจังใด๋ได้ พระพุทธเจ้าเพิน่ ว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีทอนัน่ เอาไป
พิจารณาใคร่ครวญนะ ความจริงซะแท้แล้ว วิปสั สนา รูจ้ ริงเห็นจริง
มันเห็นเจ้าของเองดอก บ่ได้ฟงั มาน�ำต�ำราหยัง กะบ่ได้ฟงั มา มันรู้
ขึ้นเอง เพิ่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เพิ่นปฏิบัติบ่มีครูบ่มีอาจารย์
พิจารณา จิตมันบ่สงบ กะเอาพุทโธเข้าก�ำกับจิตใจเจ้าของ อย่าเอาทาง
โลกทางสงสารมาคิดมาค�ำนึง ให้มันอยู่น�ำพุทโธ พุทธคุณ ธรรมคุณ
เอามาท่อง เรื่องคิดเล่นๆ หัวๆ ละโอ้ย มันบ่เห็นหยังแล้ว มันบ่ต่าง
กับโลกเขาเด๊ นั่งเข้าไปล่ะ เอาลูกเอาเมียเอานั่นเอานี่ไป มันกะไกล
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าคือหยัง แล้วมันสิเห็นอิหยัง เพิน่ เดินจัง่ หนึง่
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เฮ็ ด จั ง ใด๋ มั น สิ ส งบเฮ็ ด
ลงไปแล้ว ความสงบมันเป็น
ความสุข ขั่นบ่เห็นความสงบ
ซะก่อนล่ะ มันบ่เห็นธรรมดอก
เข้าสงบ บริกรรมพุทโธๆ ให้มนั
ถีเ่ ข้า เรือ่ งอารมณ์ทางอืน่ บ่มดี อก
คื อ มั น สงบแล้ ว มั น บ่ คิ ด ไป
ทางอื่ น มี แ ต่ เ กิ ด ทางธรรม
มั น สิ เ กิ ด แ ส ง ส ว ่ า ง ขึ้ น เ ด ๊
จั บ หลั ก ได้ พ่ อ แม่ ค รู จ ารย์
เพิ่นเว่าให้ฟัง ออกบวชแล้วไป
ดู พุ ท ธประวั ติ ว ่ า ได้ ต รั ส รู ้ เ บิ้ ด
ว่าได้ตรัสรู้ เกิดอยากภาวนาว่า
ภาวนาอันใด๋ เพิ่นบอกว่าพุทโธ
เพิ่ น ว่ า บริ ก รรมพุ ท โธๆ เข้ า

จิตสงบเกิดแสงสว่างขึน้ คล้ายกันกับว่าคือแหมันตาก ดึงจอมแหหดเข้าๆ มันจับ
หลักได้ มันเกิด อันนีเ้ ฮามันบ่ได้หลักอิหยังเด๊ รวนเรอยูค่ อื จัง่ ไม้ปกั ฮัว้ นี่ ลมมา
ทางใด๋กเ็ อียงไปทัว่ ทีป พัดมาทางขวา กะไปทางขวา พัดมาทางซ้าย กะไปทางซ้าย
บ่เที่ยง เฮ็ดบ่จริงแล้วตู่ศาสนาบ่จริงเด๊ เฮ็ดหยังเฮ็ดจริง สัจจะมัดเจ้าของเข้า
เจ้าของเด๊ฝึกเจ้าของ ผู้อื่นฝึกแล้วเครียด ผู้อื่นว่าให้เครียด เจ้าของหลอก
เจ้าของเอง เป็นจังใด๋มันสิได้ ฝึกให้มันดีมันจั่งค่อยสิเกิดผล คือจั่งเขาเรียนมา
มาฝึกงานซะก่อน เรียนมาแล้วมาฝึกงานนัน้ งานนี้ ทางโลกคือกัน บ่วา่ ทางธรรมเด๊
หมูเ่ ฮานีม้ นั โลเล ขัน่ เข้าหากันนี้ โอ้ย พอปานนกอีเอีย้ ง เอาแต่ทางโลกเด๊มา
คุยกัน เรือ่ งทางอรรถทางธรรมบ่มดี อก แบบนีม้ นั สิเห็นหยัง หน่อยหนึง่ กะเอา
ฟืนมาให้เบิง่ เบิง่ แล้วมันเป็นจัง่ ซัน่ เด๊ โลก เรือ่ งกิเลสมันเป็นจัง่ ซัน่ ขัน่ เรือ่ งธรรม
มันบ่เป็น ท�ำงานในใจ ขัน่ ภาวนาเป็นแล้ว ฮ่วย มันบ่อยากหัวซากับผูใ้ ด๋แล้ว ของมัน
ท�ำงานทางใจเด๊ มันค้นคิดพิจารณาอยู่หั่น แล่นเข้าป่าหลบหลีก หลวงปู่มั่นเรา
กะท�ำงานอยู่ เก็บของไปผูเ้ ดียว หมูไ่ ปตาม เทศน์ให้ฟงั กะให้ไปอยูบ่ อ่ นหัน่ บ่อนนี้
เพิน่ บ่ให้อยูน่ ำ� เพิน่ ถึงปานนัน้ แล้ว เพราะเพิน่ ท�ำงานอยู่ เบิง่ คนภาวนาดี เอาแต่
เจ้าของ บ่ตดิ กับผูอ้ นื่ ปานใด๋ดอก คนภาวนาบ่เป็นเอาแล้ว มีแต่สนุกสนานไปแล้ว
หยอกหน่อยนึงกะทะเลาะกัน คนหยอกกันทะเลาะกันคือหมา บ่ต่างกันแล้ว
กับสัตว์ บ่เรียกว่าพระว่าเจ้าอิหยังเด๊ เอ้า เลิกกัน
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ครูบาอาจารย์พาด�ำเนิน
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สงบแล้ว เพิ่นให้อยู่หั่น บ่ได้เที่ยวคือสมัยซูมื้อ มีแต่ย่างเด๊แต่เก่า
บ่ได้มีรถมีราคือสมัยนี้ ใจไปตามเรื่องกิเลสตัณหา ขั่นบ่อยู่น�ำเรื่อง
พิจารณา บ่มหี ลักใจแล้ว ฮ่วย กะแล่นไปน�ำโลก มีทอนัน่ ล่ะ ของมัน
ช�ำนาญเด๊ ภาวนาบ่ทันช�ำนาญมันก็เป็นจั่งซั่นแล้ว ชั่วมันสิละเอียด
มันกะหลายเติบเด๊ การพิจารณาคือกัน สิบริกรรมพุทโธ เอาแหม้
๒๔ ชัว่ โมง บ่ให้เผลอเบิง่ ดิ๊ ขัน่ บ่เกิดความอัศจรรย์ขนึ้ แม่นแท้มนั ไป
ทางโลกพู้นหมด คิดก๊อกๆ แก๊กๆ แล้วว่าตัวเราภาวนามันสิได้เรื่อง
อิหยัง แต่ทางโลกเขาบ่ภาวนา เขากะคิดได้ จัง่ ซัน่ บ่อศั จรรย์หยังดอก
หน่อยหนึง่ กะตูศ่ าสนาบ่จริง ไปแล้วทิง้ บาตรแล้วกะไปแล้ว หน่อยกะ
ไปเห็นตัวทุกข์กลับมาอีกอยูห่ นั่ สมัยนีเ้ ป็นไปทัว่ ทีปเด๊ เฮาบ่เคยเว่า
บวชใช้ผา้ เหลืองไปหาขอทาน หัวบ่โกน เอาหมวกสุมหัวแล้วกะไปล่ะ
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เข้าบ้านเข้าเมืองหาได้ ได้เงิน
พอซื้ออาหารแล้วกะแก้ผ้าออก
ท�ำร้ายศาสนา บวชเข้ามามีแต่
ท�ำลายศาสนา นี่แหละสร้าง
เปรต สร้ า งผี ราคะตั ณ หา
มันหลาย จับเหตุเบิง่ ดิ คนสมัยนี้
มีแต่เรื่องกิเลสตัณหา โลกสิ
ฉิบหายเป็นจั่งซั่น แม่หญิงกับ
ผู ้ ช ายแต่ ง ตั ว เสมอกั น โลก
ฉิ บ หาย ลองพิ จ ารณาเบิ่ ง ดิ
กับสูมื้อกับปัจจุบันนี้ เฮ็ดจังใด๋
มันสิบ่ฉิบหาย
เดี๋ ย วนี้ เ ฮ็ ด การเฮ็ ด งาน
ข้าวก็ขึ้นราคาเพราะบ่มีคนเฮ็ด
นาหลายเด๊ บ่คอื แต่พอ่ แต่แม่เด๊
โอ๊ย ปีผมสิออกบวชนัน้ ข้าวเปลือก
๓ บาท ซูมื้อเบิ่งแหน่เป็นหยัง
ควาย วัว เบิ่งดิ ตัว ๕๐ บาท
๔๐ บาท กะมี เดี๋ยวนี้มันขึ้น
ปานใด๋ คนมากทอใด๋ กะศาสนา
มันกะจ่องไป ธรรมมันกะบ่มี
มี แ ต่ กิ เ ลสตั ณ หานั ก บวชคื อ
กันล่ะ เห็นกันยิงแข่วใส่กนั กะมี
เป็นจัง่ ซัน่ เด๊ อย่าให้มตี ามส�ำนัก

ครูบาอาจารย์เพิน่ พาด�ำเนินบ่เคยมี ให้รจู้ กั นิสยั ใจคอกัน หัดอยูผ่ เู้ ดียวมันกะส�ำบาย พวกนักภาวนา ถ�ำ้ สาริกา
บิณฑบาตบ้านหัน่ เขาเอิน๊ บ้านนาเหล่า โนนสะอาด ถ�ำ้ มีภมู ิ ขัน่ บ่อนใด๋มภี มู ฮิ จู้ กั ดอก เข้าไปมันต้องมีติ
มีเกรงๆ กลัวๆ ทอนั่น บ่อนไปภาวนา จิตมันบ่ฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่ดอก มันเกรงๆ เป็นกลัวๆ ค�่ำมา
ทอใด๋ แฮงกลัวหลาย ขัน่ มีตเิ พราะว่าจิตนัน้ มันถึงกัน บ่อนได้ขคี้ ร้านมักง่ายล่ะ อุย้ อย่าไปอยู่ อยูก่ ะ
บ่ได้หลัก จัง่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่มนั่ บ่อนใด๋ชา้ งหลายเสือหลาย มีแต่ให้หมูใ่ ห้ไป แม่นหลวงปูต่ อื้
เพิน่ ว่า เพิน่ ส่งให้ไปป่าเสือ โอ้ย เสือมาหา อาจารย์เสือมาหา บ่ได้นอนหมดคืน นัง่ ภาวนาเท่เล่ซอดสุเช้า
เพิน่ ว่า ครูบาอาจารย์เพิน่ ได้กำ� ลังจิตมาได้เป็นครูเป็นอาจารย์เฮาบ่แม่นกินแล้วนอน กินแล้วนอนคือสมัยนี้
อย่างหลวงปูพ่ รหม ๓ เดือนไตรมาส บ่มนี อนเลยตลอด บ่เอนหลังเลย เฮ็ดปานนัน้ ดิจงั่ สิเห็นธรรม จัง่ สิ
เห็นความอัศจรรย์ สิมากินแล้วนอนกอนละนิน เอ้ย ซ�ำนัน่ แล้ว หลวงปูม่ นั่ จนสลบไสลจน ๓ เทือ ผูเ้ ป็นครู
เป็นอาจารย์ของเฮา สูมื้อนี้ดอกเอาแต่นอน เฮ็ดจังใด๋มันสิเห็น คิดไปคิดมา บ่ได้เฮ็ดเล่น มาฝึกหัด
เบิง่ ซูแนวล่ะ อันใด๋ฝกึ เจ้าของเอง ขัน่ บ่ฝกึ แล้ว มันบ่พอใจ มันเคียด มันโกรธ เฮ็ดจังใด๋มนั สิ ฮ่วย ใจมัน
สิหวั ทุกข์ไปโลดแล้ว เอามึงเอา ฮ้ายเจ้าของฮ้ายจัง่ ซัน่ ฝึกเจ้าของจัง่ ซัน่ ข่อยอยูผ่ เู้ ดียวเอามันอยูจ่ งั่ ซัน่ แล้ว
อันนี้หยัง มีแต่กินกับนอน เฮ็ดจังใด๋มันสิได้ หน่อยกิเลสขึ้นจองหัวใจกะไปทางนั้นแล้ว บ่เฮ็ดหยังแล้ว
มือ้ ใด๋กะคือเก่า ขัน่ เข้าหากันกะเป็นนกอีเอีย้ งแล้ว อ๊อกแอ๊กๆ หยอกกัน มันเป็นโลกไปหมด บ่เป็นธรรม
ฉันจังหันแล้วปุบ๊ ปับ๊ ผูใ้ ด๋ตงั้ ใจไปอยูไ่ ผอยูม่ นั พ่อแม่ครูจารย์เพิน่ พาเฮ็ดจัง่ ซัน่ เด๊ โอ้ย บ่ได้อยูใ่ กล้เด๊ บ่ได้
ไปคุยกัน อยู่ไผอยู่มันไป ไปไผไปมันอยู่จั่งซั่น
ตะกีเ้ พิน่ ปีอยูห่ ว้ ยทราย เพิน่ บ่ได้รบั หลายเด๊ บางปีกะ ๘ องค์ ๕ องค์ บางปีกะ ๑๐ องค์ บ่เลย ๑๐ จักเทือ
ซูมื้อมันหลายเด๊ ที่สิไปวิเวกกะบ่มีแล้ว ไปตามส�ำนักบ่คืออย่างแต่เก่า แต่ก่อนนอนขี้ดินขี้หญ้า ลังเทือ
กะเปียกๆ ศรัทธามันบ่คอื สมัยนีด้ ิ ไปบิณฑบาตได้แต่ขา้ วเปล่ามา เขาบ่มาดอก เขาบ่สนใจเรือ่ งกรรมฐาน
พระกรรมฐานดอก มันผิดกัน นั่งภาวนาปานหัวตอ กินอาหารหลายๆ ก็จะง่วงแล้ว เวทนากะทับ
มันผิดกัน ขัน่ เฮาสังเกต ขัน่ บริกรรมพุทโธ กะเอาพุทโธให้มนั อยู่ พิจารณากะตัง้ แต่เกสา โลมา จนถึงพืน้ เท้า
ค้นคิดพิจารณาอยูห่ นั่ บ่ออกจากหัน่ นีล่ ะ่ ธรรมเกิด เกิดทีใ่ จ เฮ็ดจังใด๋มนั สิเป็นไปได้ เฮ็ดจริง สอนเจ้าของ
ฝึกเจ้าของเด๊ ขัน่ สิเห็นอรรถเห็นธรรมจริงๆ แล้ว ฝึกเจ้าของเด๊ พระพุทธเจ้ามีแต่บอกทางทอนัน้ รูก้ จ็ ะรูข้ นึ้
เจ้าของเอง เฮาต้องค้นคิดพิจารณาไป มันมีแต่เฮาเฮ็ดเอาเองเบิด้ เด๊ เรือ่ งการภาวนา บ่คอื จัง่ ภาคปริยตั เิ ด๊ นัน่
มันท่องเอา ท่องไปอย่างนกขุนทองกะได้ ท่องคือจัง่ ปาฏิโมกข์กะเว่าได้ แต่จติ ใจของเฮามันผิดกันเด๊ เอ้า
เลิกกันเถอะ
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ท�ำให้มากเจริญให้มาก
การภาวนาให้มหี ลักมีฐานหนา บ่ให้ปะค�ำบริกรรม สิเอาพุทโธ หรือ
สิเอาอัฐๆิ กะได้ เอาให้มนั อยูน่ ำ� อันเดียวกันเลย ให้สงั เกตจริตนิสยั
เจ้าของ นิสยั ชอบจังใด๋เฮ็ดจังใด๋จติ มันจะสงบ จิตสงบนัน่ คือบ่มอี ารมณ์
แทรก ขัน่ บ่อยูจ่ งั ซัน่ แล้ว ฮ่วย นิวรณ์ ๕ เอาไปกินเบิด้ แหล่ว สงสัยลังเล
กังขาอยูห่ นั่ จังหลวงปูม่ น่ั เพิน่ บ่ให้ปะแหล่ว บ่มหี ลักฐาน ให้เอาพุทโธ
เข้ากันกับจิตใจเจ้าของ จิตสงบแล้วมันกะเกิดเองดอก คือกันกับ
ชาวนาเขาบ่ได้ปรารถนารวงข้าวดอก เขารักษาแต่ล�ำต้นทอนั้น
หมากฮวงมันเกิดเอง
ธรรมของพระองค์เจ้าคือกัน ขัน่ พิจารณา พิจารณากะให้เอาเกสา
กรรมฐาน ๕ อุปชั ฌาย์สอนแล้วให้พจิ ารณาเข้า จิตมันสงบแล้วเด๊ะ
พิจารณาสภาพร่างกาย เกสา โลมา จนฮอดพืน้ เท้า แต่พนื้ เท้าขึน้ มา
ฮอดเกสา เรือ่ งอารมณ์แนวอืน่ อย่าไปค�ำนึงเลย เรือ่ งโลกเรือ่ งสงสาร
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ตัดออกเบิ้ด นักบวชเด๊ะ เป็น
จังซัน่ ให้พจิ ารณาอยูห่ นั่ เจริญ
ให้มาก ท�ำให้มาก มันจังค่อย
สิเกิด จิตสงบแล้วมันเกิดเองดอก
ธรรมของพระองค์เจ้า เอาแหม้
๒๔ ชั่วโมง นี่อย่าเผลอ มันสิรู้
แปลกๆ ขึน้ ล่ะ มันสิเกิดขึน้ เอง
บางทีมนั เกิดนิมติ ขึน้ เอง มันเกิด
ขึน้ ๆ อยูจ่ งั ซัน่ บางทีเห็นเจ้าของ
ตายนอนไคอางลาง (ขึน้ อืด) อยู่
กะมี มันสิเป็นไปดอก อันนั่น
อาการของคน
ให้ พ ากั น ท� ำ ความพาก
ความเพียรหัน่ อย่าอยูซ่ อื ๆ เด๊ะ
ได้ยินแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว่า
ใจตัวบ่ทนั เห็นล่ะ เรียนกะเรียน
มาเถอะ สิแก้กิเลสตัณหาขาด
จากใจได้บ่มีดอก มีแต่เพิ่มล่ะ
ท�ำให้มากเจริญให้มาก หลวงปูม่ นั่
เพิ่นสอนจังซั่น เพิ่นบ่ได้เฮ็ด
เล่นเด๊ะ พระพุทธเจ้ากว่าเพิน่ สิ
ได้ตรัสรู้ หัน่ สลบไสลไปพูน้ ว่า
สลบไสลไป ๓ ครั้ ง พู ้ น น่ ะ
เฮ็ดเล่นบ่ได้ธรรมพระองค์เจ้า

พระพุทธเจ้าเพิ่นเฮ็ดมาเพิ่นจังได้ตรัสรู้ เพิ่นประกาศนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์หั่น
อย่าไปเบิง่ ทางอืน่ ยามเพิน่ สิได้ตรัสรูน้ ะ่ ยามที่ ๑ เพิน่ กะรูป้ พุ เพฯ ขึน้ เกิดเป็น
สัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นมนุษย์ เป็นพระราชาอิหยัง เพิ่นประมวลมาเบิ้ด
รูเ้ บิด้ ยามที่ ๒ นีก่ ะเรือ่ งท�ำกรรม ท�ำกรรมชัว่ ไปเกิดจังซัน่ ฮอดอเวจี ท�ำความดี
ไปฮอดพรหมโลกไปสวรรค์ ฉายภาพมาเองเบิด้ ยามที่ ๓ นีเ่ พิน่ กะได้ตรัสรู้
เพิน่ กะประกาศนีแ่ หละ เพิน่ นัง่ อยูต่ น้ โพธิ์ เพิน่ มาประกาศศาสนาเพิน่ กะรูว้ า่
ความเป็น รู้มาล่ะ นรกในต�ำราบ่อึด
ให้พากันเร่งความพากความเพียร เอาล่ะ ซ�ำนีล้ ะ่ พากันเร่งเบิง่ ดิธ๊ รรม
พระองค์เจ้า มีแต่ครูบาอาจารย์เพิน่ เทศน์ ตัวบ่เฮ็ดบ่ทำ� บ่เกิดเด๊ะ คือกันกับ
เฮากินข้าวล่ะ นัง่ อยูว่ งภาชนะเดียวกัน บ่กนิ กะบ่ฮจู้ กั ฮอดรส ฮอดความอิม่
พระพุทธเจ้ามีแต่บอกทางทอนั้น เรื่องการกระท�ำเป็นของเฮา เฮ็ดเอา
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย นีส่ มิ าหายใจช่วยกันบ่ได้ดอก มีแต่มาถาม
อาการทอนั้นล่ะ อยู่ในโลกนี้มันทุกข์คือหยังเนี่ย สังขารนี่กะกองทุกข์ โอ๊ย
บีบคัน้ อยูจ่ งั ซัน่ ล่ะ สังเกตพิจารณาเข้าไป โอ๊ย มันหน่ายคือหยัง เป็นตาหน่าย
แหล่ว มีแต่กองมูตรกองคูถอยู่ในตัวเฮา บ่อนใด๋มันมีบ่อนสวยบ่อนงาม
บ่มดี อก หนังห่อกระดูก สาระแก่นสารมีทอนัน้ นอกนัน้ มีแต่อสุภะเบิด้ ของปฏิกลู
โสโครกทัง้ นัน้ ตัวกิเลสนัน่ มันปิดบังมรรคผลนิพพาน แยกกิเลสออกจากธรรม
เบิง่ ดิ๊ มีแต่ธรรมล้วนๆ หัน่ สิอศั จรรย์ดอก ทีแรกเพิน่ กะเริม่ ฝึกนีล่ ะ่ ฝึกความสงบ
มันต้องเห็นโลด
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ขอดเข้าๆ หน่อยหนึง่ กรรมฐานสิ
บ่มเี ลย วงปฏิบตั สิ บิ ม่ แี ล้ว ปริยตั ิ
กลืนไปหมด โอ๊ย แต่คราวหลวงปู่
มัน่ เจ้าคุณอุบาลีฯ กรรมฐานหลาย
แท้ๆ เจ้าคุณอุบาลีฯ เพิน่ ส่งเสริม
ทางนีเ้ ด๊ะ เจ้าคุณธรรมเจดียน์ นั่
หมู ่ นี้ ส ่ ง เสริ ม ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ม าก
เดี๋ยวนี้บ่มีแล้ว หดเข้าๆ แล้ว

ห่วงใยพระลูกพระหลาน
ให้พากันตัง้ อกตัง้ ใจท�ำความพากเพียร สมัยทุกวันนีม้ นั หมดไปๆ
ฝ่ายกรรมฐานหดเข้าๆ แล้ว โอ๊ย มีแต่เงิน มีแต่หาเงิน น่าสลดสังเวช
ปฏิปทาครูบาอาจารย์สอนไว้ บ่มเี หลือ มุน่ (แหลก) ไปๆ ฝ่ายกรรมฐาน
บ่คือเก่า มันบ่คือสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาร์พาด�ำเนินมา มันอ่อน
ไปหมด ซอมเบิ่ง (สังเกตดู)
แต่เก่าก่อนอยู่บ้านตาด บ่มีแล้วเรื่องไปท�ำวัตรที่นั่นท�ำวัตรที่นี่
โดยนิสยั ก็บม่ ี แล้วพ่อแม่ครูจารย์เพิน่ บ่ได้สง่ เสริมทางนี้ ส่งเสริมแต่
ให้เดินจงกรม นัง่ ภาวนา ทุกวันนีม้ นั เป็นพิธไี ปหมดแล้ว ศาสนากลาย
เป็นพิธเี บิด้ ต่อไปนีส้ บิ ม่ เี ด๊ะ มันสิเป็นโลกไปหมด ครูบาอาจารย์กะ
หมดไปๆ ทุกวันนี้ทางจงกรมกะบ่มีฮอย ยังอวดตนว่าเป็นพระ
กรรมฐาน ไปอวดโลกเขาจังซั่น ลูกศิษย์ผู้นั่น ลูกศิษย์ผู้นี่
ออกจากเพิน่ ไปโฆษณาหาอยูห่ ากิน เรือ่ งกิเลสตัณหามันเป็นไปจังซัน่
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พระพุทธเจ้ามีแต่บอกทาง
เท่านั้นแล้ว สิเดินหรือบ่เดิน
เป็นเรื่องของเฮา เพิ่นเพียง
ชี้ช่องทางให้ ผู้ใดสิท�ำแทน
ให้กันได้ ความเจ็บ ความป่วย
ความไข้หมูน่ นั่ มีแต่เฮาเสวยเอง
หมดแหละ อาหารการอยู ่
การกินหมู่นั่น หากเฮาบ่กิน
มันก็บ่อิ่ม บ่รู้จักรสชาติอิหยัง
ผูใ้ ด๋สกิ นิ แทนให้กนั ได้ มีแต่เฮา
เสวยเอา ท�ำเอา เฮ็ดเอา เบิด้ ล่ะ
เฮ็ดชั่วก็ท�ำเอา สิเป็นลูกศิษย์
พระเทวทั ต ก็ ท� ำ เอา สิ เ ป็ น
ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทำ� เอาเด๊ะ
ความจริงมีเท่านั้นล่ะ

แก้เข้าดิ บ่เห็นติ๊หลวงปู่ใหญ่มั่นเพิ่นว่า
แก้บ่ตกใส่พกเจ้าไว้
แก้บ่ได้แขวนคอยามยาง
ภาษิตหลวงปู่ใหญ่มั่นเพิ่น
มันภาวนาบ่เป็นกะเพราะอารมณ์เจ้าของนี่ล่ะ
มันออกไปนอกไปน�ำโลกน�ำสงสาร
มันบ่คิดในธรรมดิ๊
โอ้ย ขั่นคิดในธรรม มันบ่พอคืนดอก เห็นโลด
ขั่นเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเข้าใส่ในใจ
มันชุ่ม มีแต่ชุ่มชื่นไปเบิ้ด
สอนเจ้าของเข้าดิ๊
ผู้อื่นสอนมันเคียดมันบ่พอใจ
โอ้ย บุญหลายที่เฮาได้เกิดมาพบธรรมพระพุทธเจ้า
ในชาตินี้ เฮ็ดให้มันหลุดมันพ้นโลด
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๓
ปลงสังขาร
สังขารกะร่างกายของอาตมาแหล่ว อาตมาปลงแล้ว
เอาแต่มันสิเป็นไปตามสภาพของมัน ทอดธุระแล้ว
นั่นล่ะ เรียกว่า “ปลงสังขาร” เว่าให้มันบ่ฟังแล้ว
ปลงจังซั่น ร่างกายอาตมานี่ ให้มันเป็นไปตามสภาพร่างกายสังขาร

บ่กีดบ่ขวาง ได้ทอใด๋อย่ามัน บ่ได้บังคับอีหยัง
ให้มันเป็นไปตามสภาพของมัน นี่ล่ะว่า “ปลงสังขาร”
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ปลงสังขาร

งาน

ภายใน คือการก�ำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่
ทัง้ หลายให้หมดไปจากใจ หลวงปูล่ ีได้ทำ� ส�ำเร็จ
ตัง้ แต่พรรษาที่ ๑๑ งานภายนอกอันเป็นกิจธุระของพ่อแม่ครูจารย์
และวงศ์หมู่คณะ ท่านก็ได้ช่วยเหลือเต็มก�ำลังแล้ว
เมือ่ ภาระการงานทีพ่ อ่ แม่ครูจารย์หลวงตาได้กระซิบสัง่ กับ
ท่านไว้เป็นการเฉพาะเสร็จสิ้นลงทุกอย่างแล้ว สังขารร่างกายที่
เคยประคับประคองไว้แต่ก่อนนั้น บัดนี้เริ่มแสดงความอ่อนล้า
ให้บรรดาศิษย์ได้เห็นชัดแล้ว ภารา หเว ปัญจักขันธา ภาระ
คือการประคับประคองดูแลเอาใจใส่ในขันธ์ ๕ นี้ ส�ำหรับ
พระอริยเจ้าแล้ว ช่างเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเสียเหลือเกิน
บัดนี้ด้วยวัย ๙๑ ปี หลวงปู่ลีจึงได้ปรารภให้บรรดาศิษย์
ได้รับทราบในวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความว่า

ลูกศิษย์
พ่อแม่ครูจารย์มีอยู่
ขั่นอาตมาตาย
กะสิมีหมู่มาเฮ็ดอยู่
เจดีย์น่ะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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โยม: หลวงปูค่ รับ เมือ่ สักครูห่ ลวงปูพ่ ดู ว่า “ปลงสังขาร”
หมายถึงอย่างไรขอรับ ที่บอกว่าหลวงปู่ปลงสังขารแล้วนี้
หมายถึงอย่างไรขอรับ
หลวงปู:่ สังขารกะร่างกายของอาตมาแหล่ว อาตมาปลงแล้ว
เอาแต่มนั สิเป็นไปตามสภาพของมัน ทอดธุระแล้ว นัน่ ล่ะเรียกว่า
“ปลงสังขาร” เว่าให้มันบ่ฟังแล้ว ปลงจังซั่น ร่างกายอาตมานี่
ให้มันเป็นไปตามสภาพร่างกายสังขาร บ่กีดบ่ขวาง ได้ทอใด๋
อย่ามัน บ่ได้บังคับอิหยัง ให้มันเป็นไปตามสภาพของมัน
นี่ล่ะว่า “ปลงสังขาร”

หว่างหั่นอาตมาบังคับสังขารย่านบ่ได้ปฏิบัติ กินข้าว
มือ้ เดียวกะบังคับ บังคับสังขารไว้ ตามความเทศน์ของพ่อแม่ครูจารย์ เฮ็ดตามสังขาร พอเท่านัน้ พอเท่านี้ เซาๆ ไป นีล่ ะ่
ความเว่าปลงสังขาร หว่างหั่นบังคับไว้ เฮ็ดตามสังขารเลย
บ่ได้ฝืน กินข้าวกินน�้ำบ่ได้ฝืน หว่างหั่นฝืน
โยม: ที่หลวงตาบอกว่ารั้งไว้ๆ ท่านให้รั้งไว้
หลวงปู่: กะรั้งสังขารจั่งซี่แล้ว กินข้าวกินน�้ำกะเผื่อไว้
กินให้เกินก�ำหนดความอิ่มของร่างกาย นี่ล่ะรั้งไว้ บ่ให้เกิน
สังขาร ขั่นสิเพิ่มสังขาร การกินข้าวหมู่นี้กะกินให้มาก ให้มี
ก�ำลังต้านทานเวทนาได้ นีล่ ะ่ เพิม่ สังขาร บ่เฮ็ดตาม กินเผือ่ ๆ ไว้
เข้าใจแล้วตั้ว อันนี้กะซอยแล้ว เบิ้ดแล้วค�ำพูดของพ่อแม่ครูจารย์น่ะ อาตมาเฮ็ดไว้ให้เพิ่นหมดแล้ว ความเพิ่นสั่งไว้
อิหยังๆ เฮ็ดไว้เบิด้ แล้ว ทองค�ำกะครบแล้ว วิทยุกะครบแล้ว
เบิ้ดซูแนว
อาตมาสิปล่อยตามสังขาร สังขารพาหยุดกะได้หยุด
การกินการนอนคือกัน นีล่ ะ่ “ปลงสังขาร” เป็นจังซัน่ เฮ็ดตาม
สังขาร เบิ้ดภาระแล้วเด๊ ตะกี้ฝืนสังขาร ฝืนให้มันมีก�ำลัง
ท�ำงาน อันนี้เฮ็ด เพิ่นสั่งไว้บ่อนใด๋ เฮ็ดให้เรียบเบิ้ดแล้ว
เบิ้ดสูแนวแล้ว เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยตามสังขาร การกินการอยู่
ปล่อย ให้หยุด สังขารพอแล้ว หยุด บ่ให้เพิม่ “ปลงสังขาร”
แปลว่าจังซั่น
โยม: ถ้าหลวงปู่ไม่อยู่แล้ว ใครจะมาสร้างพระเจดีย์
ต่อเจ้าค่ะ
หลวงปู่: ลูกศิษย์พ่อแม่ครูจารย์มีอยู่ ขั่นอาตมาตาย
กะสิมีหมู่มาเฮ็ดอยู่เจดีย์น่ะ
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หลังงานทอดกฐิน วัดภูผาแดง พ.ศ. ๒๕๕๙ หลวงปู่ได้
ปรารภกับหมู่พระเณรว่า “ปีหน้าผมบ่รับกฐินนะ สังขารร่างกาย
มันบ่ไหวแล้ว” เนื่องจากท่านเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บ้างแล้ว
บางเรื่องหมู่พระเณรต้องคอยผลัดเปลี่ยนรับใช้อุปัฏฐากอย่าง
ใกล้ชิด
ในบางครัง้ หลวงปูไ่ ด้พดู หยอกกับพระเณรว่า “โถ่ๆ นานตาย
แท้ๆ โรคอันนีโ้ รคทรมาน อยู่ให้มันล�ำบากหมู่เพื่อน บ่ตายกะ
บ่เป็นหยัง อยู่ให้หมู่ชังนี่ล่ะ”
ถึงแม้ธาตุขันธ์ร่างกายจะไม่เอื้ออ�ำนวยดังเดิม แต่คราใด
ที่หลวงปู่พอจะมีก�ำลังออกตรวจดูความเรียบร้อยของวัดและ
การก่อสร้างองค์พระเจดียฯ์ แล้ว หลวงปูจ่ ะนัง่ รถออกไปตรวจงาน
เพือ่ ให้กำ� ลังใจแก่พระเณรและคณะศิษย์ทมี่ าช่วยงานทันทีอย่าง
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างไร
“ผมบ่เกิน บ่เกินพ่อแม่ครูจารย์เด๊ เบิง่ นิ พ่อแม่ครูจารย์ได้
๙๗ ๙๘ ผมบ่เกินเพิน่ ดอก” หลวงปูเ่ ผยความในให้พระเณรฟัง
ความตั้งใจเดิมของหลวงปู่ คือเมื่อใกล้เวลาจวนตัวแล้ว
ให้พระเณรน�ำท่านเข้าไปยังวัดป่าบ้านตาด เมื่อละขันธ์แล้ว
ให้ถวายเพลิงที่นั่น ท่านว่า “เมรุ ท่านปัญญากะเฮ็ดไว้แล้วเด๊
พ่อแม่ครูจารย์ว่า ขั่นผมตายแล้ว ให้เผานี่ล่ะ ท่านปัญญาผัดมา
ตายใส่กอ่ น เลยได้สมุ ท่านปัญญาใส่หนั่ เป็นม่องสุมลูกน้องเพิน่
พ่อแม่ครูจารย์ ขั่นผมตาย กะอย่าให้เลย ๗ วัน แก่ไปบ้านตาด
แล้วสุมโลด”
ต่อมาด้วยเหตุผลบางประการ หลวงปู่จึงได้เปลี่ยนความ
ด�ำริใหม่ ท่านว่า “ผมบ่ไปแล้วเด๊ วัดป่าบ้านตาดน่ะ เอาม่องใด๋
กะเอาโลด”
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ความเป็นจริงของสังขาร
วันที่

๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปู่ลีเริ่มอาพาธและพักอยู่แต่
ภายในห้องบนกุฏิ เมือ่ หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�ำ้ สหายฯ
ทราบข่าว จึงได้เดินทางเข้ากราบเยีย่ ม พร้อมได้เป็นตัวแทนของคณะศิษย์ฯ
กราบนิมนต์หลวงปูใ่ ห้เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล หลวงปูต่ อบว่า “อย่ามา
กังวล อย่ามายุ่ง”
หลวงพ่อจันทร์เรียนเมือ่ ทราบความประสงค์ของหลวงปูเ่ ช่นนัน้ แล้ว
จึงได้บอกกับพระเณรและคณะศิษย์ว่า “ถ้าเพิ่นบ่ไป กะอย่าเอาเพิ่นไป”
หลวงปู่ลีระหว่างพักรักษาอาการอาพาธ
ภายในกุฏิ วัดภูผาแดง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ วัดป่าเวฬุวนั ฯ
จังหวัดเลย ได้เดินทางเข้ากราบเยี่ยม
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเช้า หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร
วัดถ�ำ้ สหายฯ เข้ากราบเยีย่ ม และช่วงเวลาสายๆ พระอาจารย์วนั ชัย วิจติ โต
วัดภูสังโฆฯ เดินทางเข้ากราบเยี่ยม
ในวันนั้นคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้จัดเวรแพทย์
พร้อมด้วยบุรุษพยาบาลมาประจ�ำที่วัดภูผาแดงเพื่อถวายการดูแลรักษา
หลวงปู่อย่างใกล้ชิด

ถ้าเพิ่นบ่ไป
กะอย่าเอา

เพิ่นไป
หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร

ส� ำ หรั บ แนวทางถวายการรั ก ษาอาการอาพาธของหลวงปู ่ ลี นั้ น
ทางคณะสงฆ์วัดภูผาแดงได้ปฏิบัติตามอัธยาศัยของท่าน โดยมีหลวงพ่อ
จันทร์เรียน คุณวโร และพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต คอยให้ค�ำปรึกษา
ตลอดมา
นับจากวันนัน้ มา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝา่ ยปฏิบตั จิ ากส�ำนักต่างๆ และ
คณะศิษย์ฯ ทีม่ คี วามเคารพในหลวงปู่ เมือ่ ได้ทราบข่าวการอาพาธ ต่างหลัง่ ไหล
เดินทางมายังวัดภูผาแดงเพื่อกราบเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู่ด้วย
ความเป็นห่วง
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วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปู่มี
อาการดีขนึ้ และออกจากกุฏเิ พือ่ ตรวจงานภายในวัด
และองค์พระเจดีย์ฯ
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ หลวงปูอ่ อก
จากกุฏเิ พือ่ ตรวจงานภายในวัดและองค์พระเจดียฯ์
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปูป่ ฏิเสธ
ที่จะฉันยาใดๆ ทั้งสิ้น
หลวงปู่ลีขณะกลับเข้ากุฏิ
หลังจากตรวจงานภายในวัดและองค์พระเจดีย์เป็นครั้งสุดท้าย

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร
อัมพโร) วัดราชบพิธ มีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต
(จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นตัวแทน
น�ำความเมตตาเข้ากราบเยี่ยมหลวงปู่

สมเด็จพระวันรัต
(จุนท์ พรหมคุตโต)
เป็นองค์แทนสมเด็จ
พระสังฆราชฯ เข้ากราบ
เยี่ยมหลวงปู่

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปู่บุญมี
ปริปุณโณ วัดป่าศิลาพร (ปัจจุ บันมรณภาพแล้ว)
พระเถระผู้มีพรรษาสูงสุดในลูก ศิษย์องค์หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน เดินทางมาเยีย่ มอาการ
อาพาธของหลวงปู่

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เข้าเยี่ยมหลวงปู่
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มีไข้ขึ้นสูง และนับจากนั้นเป็นต้นมา หลวงปู่พัก
รักษาอาการอาพาธอยู่แต่ภายในกุฏิโดยตลอด
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เอาปาเข้าป่าพู้น

บ

รรดาคณะศิษย์ทงั้ พระและฆราวาส ได้ปรึกษาหารือ
วิธีการถวายการรักษาธาตุขันธ์ของหลวงปู่เพื่อให้
อยู่เป็นร่มโพธิ์ธรรมตราบนานเท่านานเท่าที่สามารถจะ
เป็นไปได้ การถวายการรักษานั้น คณะศิษย์ได้ถวายการ
รักษาตามอัธยาศัยของหลวงปู่มาโดยตลอด

เราดูของเรา
เราเป็นแพทย์ผู้หนึ่งอยู่นี้
ดูอันนี้ ขันธ์อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเรา
มันพอทนได้ทนไป
อยู่ได้อยู่ไป

ยาอะไรที่พอรักษาได้
เอ้า รักษาไป
รักษาไม่ได้ปัดออกๆ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะได้เวลาถวาย
ยาแก่หลวงปู่ พระได้กราบเรียนว่า “ขอโอกาสข้าน้อย
ได้เวลาฉันยาแล้วข้าน้อย”
หลวงปู่นิ่งสักพักและตอบว่า “เอาปาเข้าป่าพู้น
อย่ามากังวลนะ” จากนั้นหลวงปู่ได้บอกพระให้ช่วย
ประคองท่านนอนตะแคง โดยไม่สนใจฉันยาเลย
การที่หลวงปู่ตอบไปเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่า ต่อให้
มี ย าวิ เ ศษมาจากไหนก็ ต าม เมื่ อ สภาพสั ง ขารปฏิ เ สธ
ไม่ยอมรับยาแล้ว ยาก็ไม่สามารถช่วยรั้งสังขารที่ช�ำรุด
ทรุดโทรมนีไ้ ว้ได้ เหลือแต่ธรรมโอสถเท่านัน้ ทีจ่ ะพอบรรเทา
ทุ ก ขเวทนาอั น เกิ ด จากภั ย คื อ โรคาพยาธิ นี้ ท่ า นจึ ง สั่ ง
ระงับยาต่างๆ ปล่อยให้สังขารเป็นไปตามสภาพความ
เป็นจริงของเขา โดยใจทีบ่ ริสทุ ธิก์ เ็ ป็นอีกส่วนหนึง่ ต่างหาก
เหมือนทีห่ ลวงปูไ่ ด้เคยพูดไว้กอ่ นหน้านัน้ ว่า “ปล่อย บ่ได้กดี
ได้ขวาง ให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของสังขาร ภาระ
เบิ้ดแล้วเด๊”
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การรับผิดชอบในธาตุขันธ์เมื่อยามเจ็บป่วยนั้น ใครจะมีความสามารถทราบได้ดีเท่าพระอรหันต์
เพราะท่านเรียนจบหมดทุกอย่างแล้ว ยิง่ เป็นเรือ่ งธาตุขนั ธ์ของตัวท่านเองแล้ว ท่านก็ยงิ่ จะทราบและเข้าใจ
มากกว่าคนอื่นๆ ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร แก่ธาตุขันธ์ในยามนี้ ดังที่หลวงตาพระมหาบัวได้อธิบายไว้
ความว่า
“การปฏิบัติตัวเองอยากให้เห็น
ชัดเจนก็เอาให้ถึงจิตบริสุทธิ์ ไม่ต้อง
ไปทู ล ถามพระพุ ท ธเจ้ า พระองค์ ใ ด
จะประกาศป้างขึน้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยใน
หัวใจของผู้บริสุทธิ์นั้นแล พระพุทธเจ้า
แต่กอ่ นเป็นยังไงๆ มันวิง่ ถึงกันหมดเลย
ปัจจุบนั นีเ้ ป็นยังไง อนาคตจะเป็นยังไง
วิ่งถึงกันหมดในจิตดวงเดียวนี้ซ่านถึง
กันหมด ท่านจึงไม่มอี ะไรสงสัย เรียกว่า
เรียนธรรมจบ เรียนโลกก็จบ ไม่ไปพัวพัน
อะไรทัง้ นัน้ ตายก็ตายง่ายมาก แล้วปรากฏ
ว่ า ไม่ เ ห็ น มี ที่ ไ หนได้ อ อกประวั ติ ว ่ า
พระอรหันต์องค์นั้นนิพพานที่นั่นๆ ที่นี่
เอิ ก เกริ ก เฮฮายุ ่ ง เหยิ ง วุ ่ น วายอย่ า ง
ทุกวันนี้ ทุกวันนี้ โอ้ย ว่าจะตายไม่ได้นะ
แห่กันเป็นบ้าไปเลย
เราไม่ อ ยากยุ ่ ง กั บ อะไร คิ ด ดู
เวลาเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป ่ ว ยจะเอาเราเข้ า ไป
โรงพยาบาล เราไม่ไป ไปหาอะไร นัน่ เราดู
ของเรา เราเป็นแพทย์ผหู้ นึง่ อยูน่ ี้ ดูอนั นี้
ขั น ธ์ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเรา
มันพอทนได้ทนไปอยู่ได้อยู่ไป ยาอะไร
ที่พอรักษาได้ เอ้า รักษาไป รักษาไม่ได้ปัดออกๆ ดีดผึงเลย นั่นละจิตที่เรียนจบแล้วมันเป็นอย่างนั้น
ไม่กังวลกับอะไร อาศัยเพียงเล็กๆ น้อยๆ”
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โอสถอันวิเศษ
คุ
อ�ำนาจจิตใจที่ฝึกฝนมา
อ�ำนาจความบริสุทธิ์
ผุดผ่องเป็นโอสถ
๒,๕๐๐ กว่าปี
มาถึงเดี๋ยวนี้ยังเป็นจริงอยู่
สมัยก่อนเป็นอย่างไร
พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร
สมัยนี้ครูบาอาจารย์
เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
ไม่เปลี่ยนแปลงเลย

ณธรรมความวิเศษพระพุทธศาสนา ท่านกล่าวไว้
ว่ามีอยู่หลายระดับ ทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง
อย่างละเอียด ทั้งนี้ท่านไม่ได้จ�ำกัดไว้เฉพาะแก่หมู่
พระภิ ก ษุ เ ท่ า นั้ น ที่ จ ะสามารถเข้ า ถึ ง คุ ณ ธรรมความ
วิเศษนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสท่านใด
หากสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ตรงกับค�ำสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่าง ๑๐๐% แล้ว
คุณธรรมความวิเศษประเภทต่างๆ ก็จะปรากฏแก่ท่าน
ผู้นั้นเป็น สันทิฏฐิโก ประจักษ์แจ้งขึ้นมาภายในใจทันที

ในระหว่างที่หลวงปู่ลีพักรักษาอาการอาพาธอยู่
ภายในกุฏิ คณะศิษย์ได้ถวายยารักษาทั้งแผนปัจจุบัน
และแผนทางเลือกควบคู่กันมาตลอด ผลที่ออกมา
อย่างดีกแ็ ค่ชว่ ยทรงตัว แล้วสักพักกลับทรุดลง ไม่สามารถ
ช่วยประคับประคองธาตุขันธ์ของท่านได้ตามความ
คาดหวังของแพทย์ได้ และบางครัง้ คณะแพทย์ประเมิน
ว่าหลวงปู่จะละขันธ์ในวันนั้นวันนี้
เมือ่ เป็นเช่นนัน้ คณะสงฆ์จงึ มีมติเห็นควรให้ระงับ
ยาประเภทต่างๆ ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ยาไปกดทับธาตุขันธ์
ของหลวงปูม่ ากไปนัก แต่ผลปรากฏว่าอาการของหลวงปู่
กลับดีขึ้นและทรงตัวอยู่ได้นานกว่าครั้งที่มีการถวายยา
สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่คณะศิษย์เป็นอย่างมาก
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ท่านพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต เมตตา
อธิบายให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องนี้ว่า
“ช้างศึกติดหล่ม ช้างศึกเก่าแต่ติดหล่ม
ดึงยังไงก็ดงึ ไม่ขนึ้ ช่วยไม่ได้ พวกทีค่ นุ้ เคยกัน
เขามา นีเ่ ป็นช้างศึก เอากลองศึกไปตีเหมือน
จะออกศึก รัวๆ กลอง คึกขึน้ มา ช้างคึกเลย
คึกขึน้ มาจะไปท�ำศึกนี่ ปีนขึน้ เลยนะ พ้นจาก
หล่ม ฮึกหาญด้วยตัวเอง ความคุ้นเคยได้
ยิ น เสี ย งกลอง นี่ ไ ม่ เ อายาใส่ เ ข้ า ไปเลย
สักอย่างหนึ่ง สู้เอง นั่น ดูคล้ายๆ อย่าง
นั้นแหละ ไม่มียาอื่นไปช่วย สู้เอง นักสู้
ยาไม่มีช่วยใช่ไหม ไม่มี สู้เอง อุปนิสัยเก่า
ขึน้ ได้ไหม ขึน้ พ้นไหม นึกถึงเรือ่ งช้างติดหล่ม
ขึ้นเองไม่ไหว คนอื่นช่วยก็ไม่ได้ ได้ยิน
เสียงกลองเข้าเอาเลย เคยท�ำเคยช่วยเคย
ต่อสู้ ท่านดีขนึ้ ยังไง แบบนีล้ ะ่ นักสู้ ใครช่วย
ไม่ได้แล้วใช่ไหม ช่วยตัวเอง ดูสิเป็นยังไง
โรคภัยไข้เจ็บ มันเหนือกว่าเราก็เอาไป ถ้าเรา
เหนือกว่ามันก็ชนะอยู่”
“ถอดเข็มออกหมดดีขนึ้ เหลือแต่ออกซิเจน มีออกซิเจนอย่างเดียว ไม่มยี า ท่านกลับดีขนึ้ เหมือน
น�้ำท่วมปอด เหมือนมีอะไรอยู่ในปอด ดีขึ้นๆ ท่านท�ำยังไง ท่านรักษาตัวเองยังไง ติดเชื้ออะไรในปอด
ระยะนั้น ไม่มียากลับดีส�ำหรับท่าน มียาเข้าไปช่วยกลับทรงตัว เอาออกกลับดี
เห็นอยู่อันหนึ่ง สักกัตîวา พุทธรตนัง โอสถัง อุตตมัง วรัง สักกัตîวา ธัมมรตนัง โอสถัง
อุตตมัง วรัง สักกัตîวา สังฆรตนัง โอสถัง อุตตมัง วรัง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หรือจะ
เป็นโอสถ เหมือนจะเป็นโอสถอันวิเศษอยู่อ�ำนาจจิตใจท่าน ได้ชั่วครั้งชัว่ คราว ยังไม่ถึงที่ไป อ�ำนาจจิตใจ
ที่ฝึกฝนมา อ�ำนาจความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นโอสถ ๒,๕๐๐ กว่าปี มาถึงเดี๋ยวนี้ยังเป็นจริงอยู่ สมัยก่อน
เป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร สมัยนี้ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่เปลี่ยนแปลงเลย”
220

ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

บูชาวิสุทธิคุณ
ใน

วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ คณะศิษย์ในองค์หลวงปู่ลี กุสลธโร โดยมี
พระอาจารย์ค�ำบ่อ กันตวีโร เป็นประธานในการด�ำเนินงาน
ได้รว่ มกันจัดสร้างพระพุทธรูปทองค�ำบริสทุ ธิ์ ปางมารวิชยั ศิลปะ
อูท่ อง หน้าตัก ๗ นิว้ เพือ่ น้อมถวายบูชาวิสทุ ธิคณ
ุ องค์หลวงปูล่ ี
กุสลธโร

ด้วยเดชแห่ง
พุทธานุภาพ
ธรรมานุภาพ
สังฆานุภาพ
ขอให้องค์ท่านมีธาตุขันธ์
แข็งแรงสมบูรณ์
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
อันเกษมแก่พุทธบริษัท
สืบไปตราบนานเท่านาน
ด้วยเทอญ

การจัดงานในวันนัน้ แล้วเสร็จภายในวันเดียว ซึง่ เป็นไปด้วย
ความเรียบง่าย มิได้เอิกเกริกวุน่ วาย ด�ำเนินพิธกี ารต่างๆ กระชับ
เวลาให้รวดเร็ว ไม่ยืดเยื้อ เพื่อเป็นการไม่รบกวนธาตุขันธ์ของ
หลวงปู่ซึ่งก�ำลังพักรักษาองค์ท่านภายในกุฏิ
อนึง่ ในงานนีค้ ณะศิษย์ได้รบั ความเมตตาอันวิสทุ ธิจ์ ากองค์
หลวงปูบ่ ญ
ุ มี ปริปณ
ุ โณ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี รวมทัง้
มีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคารพในองค์หลวงปู่ลีได้เดินทางมา
ร่วมงาน เช่น หลวงปู่เสถียร คุณวโร เป็นต้น
ด้วยผลานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูปทองค�ำประจ�ำ
พุทธมหาเจดีย์ วัดภูผาแดงแห่งนี้ ด้วยเดชแห่งมวลพุทธานุภาพ
มวลธรรมานุภาพ มวลสังฆานุภาพ ด้วยเดชแห่งสามัคคีธรรม
ของปวงศิษยานุศิษย์ ด้วยเดชแห่งกตัญญูกตเวทิตธรรมของ
ปวงศิษยานุศษิ ย์ และด้วยเดชแห่งทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี
ของปวงคณะศิษยานุศิษย์ ขอจงรวมเป็นพลานุภาพปัจจัยเป็น
ธรรมโอสถถวายแด่องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร ขอให้องค์ท่าน
มีธาตุขันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอันเกษมแก่
พุทธบริษัทสืบไปตราบนานเท่านานด้วยเทอญ
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กตัญญูกตเวทิตธรรม
สื

บเนื่องจากกุฏิปลอดเชื้อหลังเดิมที่องค์หลวงปู่ลีได้พัก
รักษาอาการอาพาธอยูน่ นั้ เป็นหลังเล็ก คับแคบ และอากาศ
ไหลเวียนไม่สะดวก ประกอบกับเวลาน�ำอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่จ�ำเป็นต่อการรักษาเข้าไปติดตั้งแล้ว ยิ่งไม่สะดวกมากขึ้น

คณะสงฆ์วัดภูผาแดงเห็นความจ�ำเป็นและความส�ำคัญ
ในเรื่องนี้ จึงมีแนวความคิดจะสร้างกุฏิปลอดเชื้อหลังใหม่ขึ้น
เพื่อเป็นการถวายความสะดวกในเวลารักษาองค์หลวงปู่
จากนั้นคณะสงฆ์ฯ จึงได้น�ำเรื่องนี้เข้ากราบเรียนขอ
ค�ำปรึกษาจากหลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�้ำสหายฯ
เมื่อท่านทราบแล้ว ได้อนุญาตทันที พร้อมก�ำชับว่าให้รีบท�ำ
ให้เสร็จเพื่อหลวงปู่

ความสามัคคี
ของแรง
กตัญญูกตเวทิธรรม
ของปวงศิษย์
ที่ปรารถนาบูชาคุณ
ของหลวงปู่โดยแท้
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คณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ที่ มี ค วามเคารพในองค์ ห ลวงปู ่ ทุ ก
หมูเ่ หล่า เมือ่ ได้รบั ทราบข่าว ต่างมีความยินดีในบุญครัง้ ส�ำคัญนี้
ต่างฝ่ายต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันท�ำงานออกมาให้ดีและ
รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท�ำได้ นับเป็นความสามัคคีของ
แรงกตัญญูกตเวทิตธรรมของปวงศิษย์ที่ปรารถนาบูชาคุณของ
หลวงปู่โดยแท้
กุฏหิ ลังนีเ้ ริม่ ก่อสร้างเมือ่ วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จากนั้นได้ด�ำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
คณะศิษยานุศษิ ย์ได้กราบนิมนต์หลวงปูย่ า้ ยเข้าพักในวันที่ ๒๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการก่อสร้างทัง้ สิน้ ๒๘ วัน

พระราชศรัทธา
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ท.
สกลเขต จันทรา เป็นผูแ้ ทนพระองค์ และนายวัฒนา พุฒชิ าติ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัด
ทุกหมู่เหล่า เดินทางไปถวายสังฆทานแด่องค์หลวงปู่ลี
กุสลธโร ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง)
โดยการนี้ หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนมฯ เป็น
ผู้รับถวายแทน
นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ุดมิได้ทที่ รงมี
แด่องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร คณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่า
ต่างส�ำนึกในพระเมตตาเป็นที่สุด

พระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้
ที่ทรงมีแด่
องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ผู้ที่ตายอย่าง
แสนสบาย
ไม่ว่าพระพุทธเจ้า
หรือพระอรหันต์องค์ใดตาย
สบายทั้งนั้น
ท่านตายง่ายมาก
เพราะท่านหมดห่วงใยทุกอย่าง
ประคองธาตุขันธ์อยู่พอถึง
วันเวลาของมัน
พอมันหมดสภาพแล้ว

ทิ้งปั๊วะเลย ไปเลย
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ความตายนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า กลั ว ส� ำ หรั บ
สัตว์ทุกประเภทไม่เว้นกายหยาบกายละเอียด เพราะ
เป็นการสูญเสียทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ แต่เรือ่ งของความตายนี้
กลับเป็นเรือ่ งธรรมดาๆ ทีไ่ ม่สามารถสร้างความกระทบ
กระเทือนแม้แต่น้อยนิดให้เกิดขึ้นภายในใจของท่าน
ผู้สิ้นจากกิเลสได้
หลวงตาได้อธิบายเอาไว้ว่า
“พากันจ�ำข้อนีเ้ อาไว้ ผูท้ ตี่ ายสบายคือผูม้ บี ญ
ุ กุศล
เต็มหัวใจแล้ว เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ตายอย่าง
แสนสบาย ไม่วา่ พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์องค์ใดตาย
สบายทั้งนั้น ท่านตายง่ายมาก เพราะท่านหมดห่วงใย
ทุกอย่าง ประคองธาตุขันธ์อยู่พอถึงวันเวลาของมัน
พอมันหมดสภาพแล้วทิง้ ปัว๊ ะเลย ไปเลย นัน่ ของท่าน
พอเรียบร้อยแล้ว อันนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยชั่วกาลเวลา
กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ติดอยู่กับธาตุขันธ์ เวลามัน
แสดงตัวเต็มทีก่ ค็ อื ตายอย่างนัน้ แหละ ตายแล้วสลัดปัว๊ ะ
ออกเลย ธรรมชาติทพี่ อตัวแล้ว ไม่ดดี สบายแสนสบาย
พอขันธ์แตกสลายปึบ๊ ดีดผึงออกเลย อนุปาทิเสสนิพพาน
มาทันที เวลายังมีชวี ติ อยูก่ ส็ อุปาทิเสสนิพพาน ใจบริสทุ ธิ์
ครองขันธ์ที่สกปรกเป็นสมมุติ พอขันธ์นี้พรากออกปั๊ป
อันนีห้ มดค�ำพูดไปเลย นิพพานดับสนิท สมมุตดิ บั สนิท
ความหมายว่าอย่างนั้น”

หลวงปูล่ ี กุสลธโร เริม่ อาพาธเมือ่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังขาร
ร่างกายเสื่อมสภาพลงเป็นล�ำดับ และแล้วในที่สุด วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ยาหรือวิธกี ารรักษาใดๆ ไม่สามารถทีจ่ ะประคับประคองธาตุขนั ธ์นี้
ไว้ได้อีกต่อไป นับเวลาที่องค์ท่านอาพาธเป็นเวลา ๙ เดือนเต็ม
หลวงปูล่ ปี รารภให้พระฟังก่อนหน้านัน้ ว่า “โรคอันเนีย่ (หมายถึงโรคไขมัน
ทีอ่ งค์ทา่ นเป็น) มันสิหายตอนผมใกล้สเิ บิด้ (มรณภาพ) ช่วยเหลือตัวเจ้าของเอง
บ่ได้ แล้วค่อยตาย หลวงปูช่ อบเพิน่ ว่าให้ผมฟัง ตายคือกันเบิด้ นัน่ ล่ะใผ๋กะดาย
บ่เว้นจักคนดอก บ่มื้อใด๋กะมื้อหนึ่งล่ะ”
หลวงปูไ่ ด้ละขันธ์ ณ กุฏปิ ลอดเชือ้ หลังใหม่ เมือ่ เวลา ๑๕.๑๕ น. วันเสาร์ที่
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สิรอิ ายุรวม ๙๖ ปี ๑ เดือน ๑๑ วัน ๖๙ พรรษา
จากนัน้ คณะสงฆ์โดยมีหลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�ำ้ สหายฯ เป็นประธาน
ได้เคลื่อนสรีระขันธ์ขององค์หลวงปู่ลีมายังศาลาใหญ่
หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร ได้เมตตาน�ำคณะสงฆ์สวดมาติกาและ
ชักผ้าบังสุกลุ เพือ่ น้อมบูชาองค์หลวงปูล่ ี พร้อมกับเปิดโอกาสให้คณะพระภิกษุ
สามเณรและศิษยานุศิษย์ได้สรงน�้ำถวาย และท่านได้กล่าวกับคณะสงฆ์และ
คณะศิษย์ฯ ให้สร้างเมรุชั่วคราวถวายเพลิงสรีระองค์หลวงปู่ลี ณ บริเวณหน้า
ศาลาใหญ่ วัดภูผาแดง
จากนั้ น คณะสงฆ์ ไ ด้ ร ่ ว มประชุ ม กั น ที่ กุ ฏิ ห ้ อ งปลอดเชื้ อ ของหลวงปู ่
และได้ลงมติจัดงานถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับความด�ำริเดิมขององค์หลวงปู่ลีที่ไม่อยาก
ให้เก็บศพท่านไว้นาน จากนั้นได้มีการเปิดเผยพินัยกรรมที่องค์หลวงปู่ลีได้
เขียนไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ที่ประชุมทราบ ความว่า
“เมื่ออาตมามรณภาพแล้ว มีปัจจัยที่ได้จากการร่วมบริจาคในงานศพของ
อาตมาทัง้ หมด ให้นำ� ไปเข้าบัญชีรว่ มสร้างเจดียห์ ลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ณ วัดป่าภูผาแดง โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร เพื่อใช้จ่ายในการก่อสร้างเจดีย์ฯ
ณ วัดป่าภูผาแดง เท่านั้น”
หลวงปู่ลี กุสลธโร 225
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ก�ำหนดการ

งานท�ำบุญบ�ำเพ็ญกุศล-ถวายเพลิงสรีระสังขาร
องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร ประธานสงฆ์วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง)
ณ เมรุชั่วคราว บริเวณหน้าศาลาใหญ่ วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๘.๑๕ น. ร่วมกันท�ำวัตร-สวดมนต์-แผ่เมตตาอธิษฐานจิต โดยพร้อมเพรียงกัน
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท�ำพิธีขอขมาสรีระสังขารองค์หลวงปู่
		
และเคลื่อนสรีระสังขารสู่เมรุชั่วคราวหน้าศาลาใหญ่
เวลา ๑๘.๑๕ น. ร่วมกันท�ำวัตร-สวดมนต์-แผ่เมตตาอธิษฐานจิต โดยพร้อมเพรียงกัน
วันอาทิตย์ที่ ๑๑
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
		
		
		
เวลา ๑๕.๑๕ น.

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
แสดงพระธรรมเทศนา
- พระภิกษุสงฆ์สวดมาติกา บังสุกุล (ประมาณ ๑๔.๐๐ น.)
- ทอดผ้าบังสุกุล (ประมาณ ๑๔.๓๐ น.)
- ร่วมวางดอกไม้จันทน์
ถวายเพลิง

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๐๐ น. พิธีเก็บอัฐิ (พิธีสามหาบ) ณ เมรุชั่วคราว
		
- อัญเชิญอัฐิองค์หลวงปู่มายังศาลาเป็นที่ประดิษฐานต่อไป
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ
		
เป็นเสร็จพิธี
หลวงปู่ลี กุสลธโร 227

คณะสงฆ์เมื่อได้ทราบข่าวการละสังขารขององค์หลวงปู่ลี กุสลธโร
ต่างได้เดินทางมากราบเคารพศพโดยไม่ขาดสาย
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คณะศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทาง
มากราบเคารพศพด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาอย่างเนืองแน่น

หลวงปู่ลี กุสลธโร 229

หีบศพและอัฐบริขารของหลวงปู่ลี กุสลธโร ภายในศาลาใหญ่ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง)
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เมื่อหลวงปู่ลี กุสลธโร ได้ละสังขารแล้ว ท่านพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต ได้ยื่นหนังสือขอลาออก
จากการเป็นเจ้าอาวาสวัดภูผาแดงต่อคณะสงฆ์
ช่วงก่อนที่หลวงปู่ลีจะอาพาธหนัก พระอาจารย์วันชัยมีความประสงค์ที่อยากจะลาออกมาแล้ว
หลายครั้ง เนื่องจากเกรงว่าจะท�ำงานถวายหลวงปู่ลีได้ไม่เต็มที่เหมือนแต่ก่อน เพราะสุขภาพของท่าน
ไม่ดีมานานหลายปีแล้ว แต่ละวันเพียงการประคองธาตุขันธ์ให้ด�ำรงอยู่ได้นี้ก็นับว่าเป็นการยากล�ำบาก
อยูม่ าก แต่องค์หลวงปูล่ ไี ด้ขอให้ทา่ นอย่าเพิง่ ลาออก และอีกประการหนึง่ ปัจจุบนั องค์ทา่ นพ�ำนักประจ�ำอยู่
ทีว่ ดั ป่าภูสงั โฆ เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทคี่ ณะสงฆ์วดั ภูผาแดงต้องการขอค�ำปรึกษาในเรือ่ งต่างๆ อย่างเร่งด่วน
ก็อาจจะเกิดความล่าช้าได้ ดังนั้นการที่ท่านตัดสินใจลาออกในครั้งนี้ก็จักช่วยให้คณะสงฆ์วัดภูผาแดง
สามารถปฏิบัติการงานบางประการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
และที่ส�ำคัญในงานถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่ลี กุสลธโร พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อ
จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�้ำสหายฯ ท่านเมตตารับเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ จึงไม่มีอะไรเป็นที่น่ากังวล
วาระที่หลวงปู่ลีได้จากไปแล้ว ภาระหน้าที่ในเรื่องนี้ก็คงมอบให้คณะสงฆ์วัดภูผาแดงช่วยกันรักษา
ปฏิปทาของหลวงปู่สืบต่อไป

หลวงปู่ลี กุสลธโร กับพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต

หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร

หลวงปู่ลี กุสลธโร 231

ธรรมเนียมเผาศพ
พระกรรมฐาน

โอ้ ไม่ทราบว่า
จะเก็บเอาไว้ท�ำไม
ศาสดาองค์เอก
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ก็มีมาแล้ว

พระพุทธเจ้า
ก็เพียง ๗ วันเท่านั้น
ก็ถวายเพลิงเลย
พิจารณาซิ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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พระพุ ท ธเจ้ า ทรงเป็ น ศาสดาเอกของโลกทั้ ง สาม
พระอาการต่างๆ ที่ทรงแสดงออกมาจึงเป็นคติได้หมด
ทุกอย่าง แม้แต่เรื่องการเก็บพระศพของพระองค์ไว้นั้น
พระสาวกก็มีมติเก็บไว้หลังพุทธปรินิพพานเพียง ๗ วัน
เท่านัน้ เมือ่ ถึงวันที่ ๘ (วันอัฐมีบชู า) ก็ถวายพระเพลิงเลย
ทั้งนี้ก็เพื่อตัดความเกลื่อนกล่นวุ่นวายต่างๆ ที่จะตามมา
ภายหลั ง ทรงทอดสะพานสอนพวกเราชาวพุ ท ธด้ ว ย
พระเมตตา
แท้ที่จริงแล้ว เรื่องการเก็บพระศพไว้นี้ไม่ใช่มติของ
พระสาวก แต่เป็นมติของเทวดาที่ต้องการให้รอพระมหากัสสปะเถระเดินทางมาถึงเสียก่อน การถวายพระเพลิง
จึงล่าช้าออกไป
ตัวอย่างการถวายเพลิงศพพระสาวกสมัยครัง้ พุทธกาล
เช่น พระสารีบตุ รเถระ ได้กราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปดับขันธ์
ในห้องเป็นทีก่ ำ� เนิดของตน ณ บ้านของมารดา เมือ่ ถึงเวลา
จวนรุง่ ท่านก็ได้ดบั ขันธ์นพิ พาน พระจุนทะเถระ ผูเ้ ป็นพระ
น้องชาย ได้นำ� พาคณะสงฆ์ถวายเพลิงในวันนัน้ เลย เป็นต้น

มาถึงสมัยพระกรรมฐานสายหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ท่านยังคงรักษาธรรมเนียม
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการเผาศพโดยเร็วอย่างสมัยครัง้ พุทธกาลไว้ เพือ่ เป็นตัวอย่างให้โลกได้เห็น
เป็นคติ ท่านให้เหตุผลว่า เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระหนักแก่พทุ ธบริษทั ผูเ้ กีย่ วข้องในสังคมนัน้ ๆ
หมู่พระภิกษุก็จะได้แสวงหาที่วิเวกต่อไป เว้นไว้แต่มีเหตุจ�ำเป็น เช่น พระราชาทรงมี
พระราชศรัทธาบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวาย จึงได้เก็บศพไว้นาน เป็นต้น
		 หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้พดู เกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ว้วา่
“ไปกราบศพครูบาอาจารย์วนั นัน้ มันอดคิดไม่ได้นะ มันสะดุดกึก๊ เลย ศพครูบาอาจารย์
ไปหมักไปดองเอาไว้ มันสะท้อนเข้ามาหาศพเรานีแ่ หละ ผมทุเรศมากนะ โอ้ ไม่ทราบว่า
จะเก็บเอาไว้ท�ำไม ศาสดาองค์เอก พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ก็มีมาแล้ว พระพุทธเจ้า
ก็เพียง ๗ วันเท่านั้น ก็ถวายเพลิงเลย พิจารณาซิ นี่ก็ไม่ทราบว่าจะเก็บไว้เพื่ออะไร
แข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาไปหาอะไร นี่โลกเข้าเหยียบย�่ำท�ำลายธรรม มันก็เป็น
อย่างงั้นล่ะ เอาตามความเห็นของโลกของสงสาร มันก็เป็นโลกไปตลอดซิ มันจะเป็น
ธรรมไปได้อย่างไร ถ้าเอาตามธรรมแล้ว ก็เผาไปเลยซิ ฟืนก็มี ไฟก็มี แสนสบาย ไม่เห็น
จะต้องยุ่งยากอะไร”
หลวงปูล่ ี กุสลธโร เป็นพระกรรมฐานทีก่ า้ วตามธรรมเดินตามครูนบั แต่วนั ออกบวช
ฝึกฝนประพฤติปฏิบตั ติ นตามค�ำสัง่ สอนของพ่อแม่ครูจารย์ดว้ ยความพากเพียรเป็นเลิศ
จนได้กลายเป็นเศรษฐีธรรมองค์หนึ่งในพระศาสนาสมกับความตั้งใจของท่าน
จากนั้นท่านก็ได้ท�ำประโยชน์น้อยใหญ่แก่วงศ์สกุลพระป่าและสังคมโลกตาม
แนวแถวธรรมไม่เกินไม่ยงิ่ ยึดธรรมหนุนครูเป็นแบบฉบับตลอดมา ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ประโยชน์
แก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลัง
ในเรื่องพิธีจัดงานศพของท่านก็เช่นเดียวกัน ท่านได้สั่งก�ำชับพระเณรไว้ให้รักษา
ธรรมเนียมของพระกรรมฐานเอาไว้ อย่าให้โลกเข้ามาเหยียบย�่ำท�ำลายธรรมได้ บรรดา
พระเณรสานุศิษย์ต่างก็ยินดีพร้อมใจกันยึดปฏิบัติตามค�ำปรารภของหลวงปู่เป็นหลักใน
การจัดงานถวายเพลิงศพให้สมเกียรติแก่วงศ์สกุลพระกรรมฐาน เพือ่ ถวายบูชาวิสทุ ธิคณ
ุ
ของหลวงปู่อย่างสุดความสามารถ
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หลวงปู่ได้ให้คติในเรื่องจัดงานศพของท่านเอาไว้อย่างนี้ว่า
“ผมบ่ยงั น�ำหมูด่ อก เบิด้ แล้ว ขัน่ ผมตายกะอย่าให้เลย ๗ วัน
แล้วสุมโลด พระพุทธเจ้าบ่หลุด ๗ วันทอนัน้ ให้สุม อย่ามาใส่ไว้
เรือ่ งมาติกาบังสุกลุ อิหยัง ผมเฮ็ดเอาไว้ใส่ใจผมเบิด้ แล้ว ผมบ่ให้
กังวลเรื่องอันนั้น บ่ให้ยากน�ำกุสลา ผมเฮ็ดเอาหมดแล้ว”
วันถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปูล่ ี กุสลธโร ตรงกับวันอาทิตย์
ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เมรุชวั่ คราว บริเวณหน้าศาลาใหญ่
วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) ต�ำบลหนองอ้อ อ�ำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เมรุชั่วคราวถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ลี กุสลธโร
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ประวัติ
การจ�ำพรรษา
หลวงปู่ลี
กุสลธโร
ตามปกติผมว่าสิบ่อยู่
ปกติผมแหล่วไปหม่องหั่น
หม่องนี่ หลบ บ่ซ�้ำหม่องเก่า
เว้นไว้แต่บ้านตาด
จ�ำพรรษาอยู่น�ำ
ครูบาอาจารย์กะอยู่
บ้านตาดเนี่ย ๔ ฝน ๕ ฝน
ผมกะอยู่ได้
เคยอยู่น�ำเพิ่นมาเด๊
แต่บวชมาพุ่น
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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จ�ำพรรษาที่ วัดป่าทรงคุณ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
พรรษาที่ ๒-๕ พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๗
จ�ำพรรษาที่ เสนาสนะป่าบ้านห้วยทราย อ.ค�ำชะอี จ.มุกดาหาร
พรรษาที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๙๘
จ�ำพรรษาที่ วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๙๙
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าท่าสวย อ.วังสะพุง จ.เลย
พรรษาที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๐๐
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าบ้านนาขี้นาก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
พรรษาที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๑
จ�ำพรรษาที่ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๐๒
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าท่าสวย อ.วังสะพุง จ.เลย
พรรษาที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๐๓
จ�ำพรรษาที่ วัดปริตตบรรพต บ้านกกกอก อ.วังสะพุง จ.เลย
พรรษาที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๐๔
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๐๕
จ�ำพรรษาที่ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๐๖
จ�ำพรรษาที่ วัดถ�้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
พรรษาที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๐๗
จ�ำพรรษาที่ วัดถ�้ำพระนาผักหอก บ้านกลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๐๘
จ�ำพรรษาที่ วัดถ�้ำพระตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๙
จ�ำพรรษาที่ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๐
จ�ำพรรษาที่ วัดถ�้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
พรรษาที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๑
จ�ำพรรษาที่ วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๒๐-๒๓ พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๕
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๑๖
จ�ำพรรษาที่ ถ�้ำพระนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พรรษาที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๑๗
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าสานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
พรรษาที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๑๘
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าดานวิเวก (ดงสีชมพู) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
พรรษาที่ ๒๗-๒๘ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๒๑
จ�ำพรรษาที่ ไร่สวนของโยมพ่อใหญ่ถัน บ้านผาขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
พรรษาที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๒๒
จ�ำพรรษาที่ วัดถ�้ำหีบ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๒๓
จ�ำพรรษาที่ วัดปริตตบรรพต บ้านกกกอก อ.วังสะพุง จ.เลย
พรรษาที่ ๓๒พ.ศ. ๒๕๒๔
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าสวนกล้วย อ.ภูเรือ จ.เลย
พรรษาที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๒๕
จ�ำพรรษาที่ วัดดอยเทพนิมิต (ถ�้ำเกีย) บ้านสามขาสันติสุข อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๓๔ พ.ศ. ๒๕๒๖
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าหนองไฮ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๒๗
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
พรรษาที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๒๘
จ�ำพรรษาที่ บ้านผาขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
พรรษาที่ ๓๗ พ.ศ. ๒๕๒๙
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๓๘ พ.ศ. ๒๕๓๐
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
พรรษาที่ ๓๙ พ.ศ. ๒๕๓๑
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย
พรรษาที่ ๔๐ พ.ศ. ๒๕๓๒
จ�ำพรรษาที่ วัดป่าภูทอง บ้านภูดิน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๔๑-๕๐ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๒
จ�ำพรรษาที่ วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พรรษาที่ ๕๑ พ.ศ. ๒๕๔๓
จ�ำพรรษาที่ วัดป่านาแองญาณสัมปันโน บ้านนาแอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
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จ�ำพรรษาที่ วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
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ยาก แต่ว่าบ่เหลือวิสัยเด๊ธรรมหมู่นี้
มันสิเห็นไปดอก
พระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงจั่งใด๋
ผู้ปฏิบัติตามกะสิเห็นตามไปเลย
พอพ้นทุกข์กะให้มันพ้นทุกข์ไปซะชาตินี้
มาพบธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว
หลวงปู่ลี กุลสธโร
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