
ประวัติหลวงปูชา(ใตรมโพธิญาณ) 
ยอนกระแสแลอดีต 

หางจากริมฝงแมมูลทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร เปนที่ตั้งของหมูบานชาวนาแหง
หนึ่ง ชื่อวาบานกอ อยูในเขตตําบลธาตุ(ปจจุบันเปนตําบลแสนสุข) อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
     ณ หมูบานแหงนั้น พระโพธิญาณเถร หลวงพอชา สุภทฺโท ไดถือกําเนิดในสกุล ชวง
โชติ เมื่อวันศุกรที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ทานเปนบุตรคนที่ 5 ของ พอมา แมพิมพ ชวง
โชติ มีพ่ีนองรวมบิดามารดา 10 คน 
     ครอบครัวของทานประกอบอาชีพกสิกรรม มีฐานะมั่นคงบิดามารดามีอัธยาศัยโอบ
ออมอารี มักเอื้อเฟอทั้งวัตถุและมิตรไมตรีแกเพื่อนบานเสมอ รวมทั้งมีใจบุญสุนทานเขา
วัดฟงธรรมอยูเปนประจําอันเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของชาวชนบทอีสานโดยทั่วไป 
     หลวงพอเติบโตในบรรยากาศที่อบอุนมั่นคงของครอบครัวใหญ แวดลอมดวยหมู
วงศาคณาญาติที่ตางพึ่งพาอาศัยเคารพรักนับถือกันและกัน ครอบครัวของทานจึงเปน
ครอบครัวหนึ่งในชนบทที่มีความสงบสุขตามอัตภาพ 
     ในวัยเด็ก หลวงพอมีรูปลักษณนาเอ็นดู ดวยรูปรางอวนกลมพุงพลุย และปากกวางที่
เชิดขึ้นเล็กนอย เพื่อนๆ จึงขนานนามทานวา อ่ึง นองชายของทานเลาถึงลักษณะและ
อุปนิสัยของพี่ชายวา 
“เปนคนมีรูปรางลักษณะแมไมหลอ แตก็ไมขี้เหร ดูไดทั้งวันไมนาเบื่อ และเปนคนพูด
เกง อารมณดี ชอบสนุก รวมทั้งมีอารมณขัน ชอบนําเรื่องตลกมาเลา ใหเพ่ือนๆได
หัวเราะครื้นเครงอยูเสมอ”  
     หลวงพอมีลักษณะของผูนํามาตั้งแตเด็ก เมื่อเลนกับเพื่อนๆ ชอบเปนหัวหนา แตก็เปน
ผูนําที่ฝกใฝธรรมาธิปไตย ไมนิยมความรุนแรง รกัสันติ มีความเปนกลาง มักชวยไกล
เกลี่ยปญหาขัดแยงของเพื่อนๆ 
     เอกลักษณโดเดนอีกอยางคือ เปนคนซื่อสัตย ไมชอบการโกหก มีนิสัยตรงไปตรงมา 
รักความเปนธรรมและเสยีสละ เวลาเฉลี่ยแบงปนสิ่งของในหมูเพื่อน มักขอสวนแบงที่
นอยกวาผูอ่ืน และมีนิสัยเชนนี้เสมอปลาย 
     นอกจากมีนิสัยชอบเปนผูนําที่มีคุณธรรมแลว บางครั้งยังชอบเลนเปนพระอีกดวย 
หลวงพอเลาใหฟงวา “ตอนเด็กๆ คิดอยากจะเลนเปนพระ ก็เลยต้ังตนเปนสมภารขึ้นมา 



เอาผาขาวมามาหมเปนจีวร ถึงเวลาฉันเพลก็ตีระฆังแกงๆ ใหเพ่ือนๆ ที่เลนเปนโยม
อุปฏฐาก เอาน้ํามาใหฉัน และรับศีลรบัพร” ทานเลาถึงอดีตและหัวเราะอยางอารมณดี 
     ตอมาหลังจากจบการศึกษาชันประถมศึกษาปที่ 1 จากโรงเรียนบานกอแลว เด็กชาย
ชาไดรบเราใหพอแมพาตนไปฝากเปนศิษยวัด พอมาและแมพิมพก็ไมขัดของ กลับรูสึก
ยินดีที่ลูกใฝใจเรื่องวัดเรื่องวา จึงนําเด็กชายชาไปฝากฝงกับทานอาจารยลีที่วัดกอนอก 
ครั้นไดเปนเด็กวัดดังปรารถนาแลว เด็กชายชาก็มีโอกาสไดเรียนรูความเปนอยูของชาว
วัดพรอมทั้งฝกหัดไหวพระสวดมนต และอุปฏฐากรับใชครูบาอาจารย 
     ทานอาจารยลีเฝาจับตามองอยูหลายเดือน เห็นวา เปนเด็กเรียบรอยและขยันหมั่นเพียร
ดี จึงจัดการบวชใหพรอมกับเพื่อนๆ อีกหลายคน โดยมีพระครูวิจิตรธรรมภาณี(พวง) 
เปนพระอุปชฌาย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2474 ขณะนั้นอายุได 13 ป 
 เมื่อบรรพชาแลว ไดศึกษาหลักสูตรนักธรรม และเรียนหนังสือพ้ืนเมืองที่เรียกกันวา 
หนังสือตัวธรรม รวมทั้งทองบนบทสวดตางๆ ไดอยางเชี่ยวชาญ 
     บวชเณรไดสามป ก็ลาสิกขาบทกลับไปใชชีวิตทางโลกอีกครั้งหนึ่ง เปนเหตุใหได
ศึกษาบทเรียนชีวิตหลายอยาง ซึ่งตอมามันไดกลายเปนบทเรียนอันทรงคุณคา ที่ทาน
นํามาเปนหลักพิจารณาใหเกิดศรัทธาและปญญาอันเปนประโยชน 

บทเรียนชีวิต 
เมื่อลาสิกขากลับมาอยูบาน นายชาผูผานการบวซเรียน มาสามป เกิดความชาบซึ้งใน
พระคุณของบิดามารดามากยิ่งขึ้น สิ่งใดจะนําความสุขกายสบายใจมาใหทานทั้งสองก็
พยายามกระทําอยูอยาง สม่ําเสมอ 
     อยางไรก็ตาม ความรูสึกในสวนลกึของจิตใจ ไดปรากฏขึ้นมาอยูเรื่อย ๆ วา ชีวิตแบบ
ชาวบานนี้ไรแกนสาร ทานเลาความรูสึกนั้นใหศิษยฟงในภายหลังวา 
      “...ตอนนั้นอายุประมาณสิบหาสิบหกป เบื่อ... ไมอยากอยูกับครอบครัว คิดอยากจะ
ไปอยูคนเดียวเรื่อย ๆ ไมรูทําไมถึงคิดอยางนั้น เปนอยูหลายปเหมือนกัน ไมใชมันเบื่อ
อะไร มันอยากไปไหน ๆ คนเดียว เปนอยางนั้นอยูระยะหนึ่งแลวก็มาบวช อันนี้มันเปน
นิสัยหรือบารมี แตเราไมรูจักมัน แตก็มีความรูสกึอยางนี้ตลอดมา...”  
     แตเหมือนโลกตองการฝากบทเรียนชีวิตใหแกผูจะสละโลกเสียกอน นายชาจึงยังไมมี
โอกาสทําตามความรูสึกในสวนลึกของจิตใจได นายชามีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อ นายพุฒ 
ทุมมากรณ ซึ่งเปนเพื่อนที่สนิทสนมเคยเลนกันมาตั้งแตยังเปนเด็ก เมื่อทั้งสอง



แตกเนื้อหนุม การละเลนอยางเด็ก ๆ ก็จืดจางไรรสชาติ จึงพากันแสวงหาของเลนแบบ
ใหมที่เหมาะกับวัยของตน 
     การมีคนรักเปนเรื่องสนุกตื่นเตนและทาทายสําหรับวัยรุนแตมันก็อาจเปนที่มาของ
ความลมเหลว หรือความรุงโรจนของซีวิตในขณะเดียวกันได ในที่สุดนายชาไดเกิด
สัมพันธรักกบันางสาวจายซึ่งเปนลูกติดแมเลี้ยงของนายพุฒเพื่อนรักนั่นเอง 
     ความรักของชายหญิงคูนี้ ญาติผูใหญทางฝายหญิงไมมีใครรังเกียจ เพราะเห็นวา นาย
ชาเปนคนดีมีคุณสมบัติเพียบพรอมทั้งนิสัยใจคอและฐานะทางครอบครัว พอแมของ
หญิงสาวถึงกับกีดกันหนุมอื่นไมใหมีโอกาสยางกรายผานขึ้นมาบนเรือนเลยทีเดียว 
 เวลานนนายชาอายุได ๑๙ ป สวนหญิงสาวอายุ ๑๗ ปทั้งสองไดสัญญาตอกันวา จะรอ
จนกวานายชาผานการเกณฑทหารแลวบวชทดแทนคุณพอแมสักหนึ่งพรรษา เมื่อทุก
อยางพรอมก็จะแตงงาน กัน ทันท ี
     ยางเขาฤดูฝน ชาวนาตางตระเตรียมคราด ไถ และวัวควาย หรือการปกดํา นายชาก็
งวนอยูกับการงานที่กระทอมกลางนา โดยหารูไมวา ความผิดหวัง บทเรียนเรื่องอนิจจัง
กําลังจะเกิดขึ้นกับตน 
      “ใหมันแตงกับไอพุฒ ลูกชายของเรานี่แหละ” พอของนายพุฒปรารภเรื่องการ
แตงงานของนางสาวจายกับภรรยาตนเพราะเห็นวานายชากับสาวจายถึงจะเหมาะสมกัน
ก็จริง แตตองรอกันอีกหลายป ดีไมดนีายชาอาจเปลี่ยนใจ ลกูของตนจะมีแตทางเสีย และ
ยังมีความเห็นในแงเศรษฐศาสตรอีกวา “เรือลมในหนองทองจะไปไหน”  
     ขาวการแตงงานของนายพุฒกับนางสาวจาย แพรกระจายไปทั่วหมูบาน กระทั่งไปถึง
กระทอมกลางนา นายชารูสึกเสียใจมากแตในที่สุดก็ทําใจได ไมโกรธแคนเขาทั้งสอง 
เพราะรูวาเขาจําเปนตองทําตามความปรารถนาของพอแม 
     ความผิดหวังครั้งนี้ จึงกลับกลายเปนบทเรียนเรื่องอนิจจังบทแรกใหแกทาน นายชา
ยังคงรักษาความสัมพันธฉันเพื่อนที่ดีกับนายพุฒเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น แตสําหรับแม
จายนั้นนายชายังตัดหวงหาอาลัยไมขาด 
     หลวงพอเคยเลาวา ตองระวังใจตัวเองมาก แมบวซเปนพระแลว ถาเห็นแมจายเดินมา 
ตองรีบหลบเขาปาทันที เจ็ดปแรกที่บวช ทานยอมรับวา ยังสลัดความอาลัยในสาวจาย
ออกไมได กระทั่งออกธุดงคเจริญกรรมฐานอยางเด็ดเดี่ยวจริงจัง ความรูสึกนั้นจึงคอย
คลายหายไป 



 เมื่อหลวงพออบรมพระเณรเรื่องกาม ทานมักพูดถึงพอพุฒในฐานะเปนผูมีบุญคุณตอ
ทานวา “ถาเขาไมแตงงานกับแมจายเราก็คงไมไดบวช” หลังจากไดรับบทเรียนแหง
อนิจจังบทแรก ความรูสึกที่มีตอโลกในแงเบื่อหนายก็ยิ่งปรากฏขึ้นชัดเจน ทําใหเริ่ม
มองเห็นความไมเที่ยงแทแนนอนในชวิีต เกิดความระมัดระวังในเรื่องความรักหรือเพศ
ตรงขามมากขึ้น... 
     สมัยที่บวชเณร นายชาสนิทสนมกับเพื่อนรุนพี่คนหนึ่งซึ่งบวชเปนพระ แมลาสิกขา
แลว ทั้งสองยังคงไปมาหาสูกัน ดวยความรักและนับถือกันเสมือนพี่นอง ตอมาเพื่อนคน
นั้นปวยหนักและถึงแกกรรม นายชาไดไปชวยงานศพตั้งแตวันแรกจนกระทั่งงานลุลวง
ไปและดวยความคุนเคยกับครอบครัวนี้ จึงเกิดความเปนหวงวาภรรยาและลูก ๆ ของ
ผูตายจะรูสึกวาเหว จึงพักคางคืนอยูเปนเพื่อน เพื่อใหกําลังใจแกกันกอน 
     คืนแรกผานไป ไมมีอะไรเกิดขึ้น แตพอคืนที่สอง ตกดึกภรรยาของผูตายไดเขามา
นอนแอบอิงอยูแนบขาง พรอมทั้งจับมือเพื่อนสามีมาลูบไลเรือนรางตน แตนายชาก็หา
ไดตอบสนองความตองการของนางไม กลับแสรงทําเปนหลับ ไมรับรูอะไร เมื่อนางไม
อาจทําในสิ่งที่ปรารถนาได จึงลุกหนีไปดวยความอับอาย คืนนั้นนายชาไดเอาชนะกาม
ราคะเปนครั้งแรกในชีวิต ชนะดวยความอดทน ดวยจิตสํานึกในความถูกตองดีงามและ
ละอายตอบาป 

ใตรมโพธิญาณ 

 หลังจากใชชีวิตทางโลกอยูหลายป วันหนึ่งในฤดูรอนของป พ.ศ. ๒๔๘๒ ขณะนั้นนาย
ชาอายุ ๒๑ ป ไดตัดสินใจบอกความในใจของตนตอบุพการี 
     พอมาและแมพิมพ ตางปลาบปลื้มยินดีในเจตจํานงของบุตรชายที่ประสงคจะออก
บวช เพราะชาวพุทธมีคติวา การบวชพระใหลูกชายเปนบุญกุศลอันประเสริฐยิ่ง จึงบอก
ขาวแกญาติมิตรบานใกลเรือนเคียงมารวมตระเตรียมงานบวชบุตรชายของตน พรอมทั้ง
นํานายชาไปฝากเปนนาค ฝกหัดและเรียนรูความเปนอยูของพระ ที่วัดกอนอก 
     ตะวันบาย ๑๓.๕๕ นาฬิกาของวันที่ ๒๖ เมษายนพ.ศ.๒๔๘๒ นายชา ไดเขาสูรมกา
สาวพัสตรเปนพระภิกชา มีฉายาวา สุภทฺโท (ผูเจริญดวยดี) โดยมี ทานพระครูอินทรสา
รคุณ เปนพระอุปชฌาย พระครูวิรุฬสตุการ เปนพระกรรมวาจาจารย และพระอธิการ
สวน เปนพระอนุสาวนาจารย อุปสมบท ณ พัทธสมีาวัดกอใน ตําบลธาตุ อําเภอวารินชํา



ราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อบวซแลว ไดจําพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยทีวั่ดกอนอก
สองพรรษา 
หลวงพอเคยพูดถึงความรูสึกของทานตอนบวชใหม ๆ เพื่อใหเปนคติแกบรรดาสานุศิษย
วา 
      “เราบวชมา ก็ไมไดปรารถนาวาจะมาอยูอยางนี้ ไมไดคิดวาจะมาเปนคูรอาจารยใคร 
ไมไดนึกจะหนีจากวัฏสงสารอันนี้ ก็บวชธรรมดาไปอยางนั้นแหละ แตพอบวชเขา
มาแลว ไดเรียน ไดปฏิบตัิ ก็เกิดศรัทธาขึ้น ครั้งแรกก็เกิดวิตกถึงความเปนอยูของสัตว
โลกทั้งหลาย.....นาสลดสงัเวช...คนเราเกิดมาแลวประเดี๋ยวก็ตายไปทั้งนั้น ทิ้งบาน ทิ้ง
ขาวของใหลูกหลานแยงกัน ทะเลาะกัน... 
     เมื่อเราเห็นแลว ก็เขาถึงจิตใจเรา เกิดสลดสังเวชในความเปนอยูทั้งของคนจน คนรวย 
ทั้งคนโง คนฉลาด อยูในโลกก็เปนอยางนี้ 
     ธรรมะหรือความรูสึกนี้เต็มอยูในใจของเรา ไมรูจะพูดใหใครฟง เมื่อจิตมันตื่นขึ้น
มาแลว อะไรก็ตื่นตาม พบสิ่งตาง ๆกต็ื่นอยูเสมอ 
     เราสํานึกอยูเสมอวา เราไดรูจักธรรมะ เรียกวามันสวางขึ้นแลว ทําใหมองเห็นอะไร
หลาย ๆ อยาง เวลานั้นก็มีธรรมะ มีปติอ่ิมใจ... และเมื่อยิ่งศึกษาไป... ปฏิบตัิไป ก็ยิ่งมี
ศรัทธา ยิ่งอิ่มใจ ยิ่งสงบและมีปญญามากขึ้นทุกที.. 
     พอออกพรรษา พระเณรที่บวชพรอม ๆ กันก็พากันสึก เรามองเห็นวา เอ.. ไอพวกนี้
มันยังไงกันหนอ แตก็ไมไดพูดกับเขา เพราะยังไมไวใจความรูสึกของตัวเอง 
     พวกที่จะสึก พากันตื่นเตน บางทีก็เอาเครื่องแตงตัวมาใส เราเห็นวาพวกนี้บาหมดแลว 
แตเขาวามันดี มันสวย สึกแลวจะตองไปทําอยางนั้นอยางนี้... 
ตอนนั้นภายในใจเราคิดวา นี่มันโงมาก บวชมันบวชยาก สึกมนัสึกงาย พวกนี้บุญนอย
เห็นทางโลกมีประโยชนมากกวาทางธรรมะ เราก็เห็นไป แตไมพูด ไดแตมองจิตของ
ตัวเองไมกลาพูดใหเพื่อนเขาฟงวา คิดอยางนั้นมันผิด ไมกลาพูดเพราะวาตัวเราก็ยังเปน
ของไมแนเหมือนกัน ไมรูวาศรัทธาของเราจะยั่งยืนยาวไปถึงขนาดไหน... 
     พอเพื่อนสึกไปแลวก็ทอดอาลัย ไมมีใครอยูดวย ก็เอาหนังสือปาฏิโมกขมาทองสบาย 
ไมมีใครมาลอเลียน ก็ตั้งใจวา จะพยายามปฏิบัติ ใหมีความนึกคิดเห็นโทษเห็นภัยของ
โลกอยูเสมอ ไมใหคลายความเพียร ไมใหเปลี่ยนศรัทธาจะใหมันสม่ําเสมออยางนี้... 
     แตการบวช...ไมใชไมทุกขนะ ยิ่งพรรษาหนึ่งพรรษาสองหรือเปนพระหนุมเณรนอย



นี่ ยิ่งทุกขมาก ผมนี่มันเคยทุกขมามาก ทุกขกับอาหารการกิน นีก่็ยิ่งทุกข อยากกินตําสม
มะละกอ อยากกินนั่น กนินี่ อยากกินทุกอยางนั่นแหละ น้ําลายนี่ไหลยืดเลย คนกําลัง
กินกําลังนอนกําลังสนุก เอามายึด มาขังเอาไว มันก็ทุกขมาก เหมือนกับน้ํากําลังไหลไป
ขวางเอาไว ยิ่งไปกันใหญ เอาไวไดก็ดี เอาไวไมไดก็พัง 
บวชปแรกไมคอยไดอะไร มีแตอยากกินนั่นกินนี่ วุนวายไปหมด แยเหลือเกิน บางครั้ง
นั่งคิดอยู เหมือนกับไดกินกลวยจริง ๆ รูสึกเหมือนไดหักกลวยเขาปากอยูอยางนั้น มัน
เปนของมันเอง 
     แตถาเราพิจารณาดี ๆ เรื่องเหลานี้คือเรื่องของการปฏิบัติทั้งนั้น ยิ่งยาก ยิ่งลําบาก นั่น
แหละดี สิ่งไหนไมยากไปทํามันทําไม ใคร ๆ ก็ทาํไดหรอก..สงิที่ยาก ๆ คือการปฏิบัตินี่ 
ตองทําใหมันได... 
     บางคนมาพูดวา ถาออกบวชตั้งแตอายุนอย ๆ ไมไดสรางครอบครัวเหมือนหลวงพอ
คงปฏิบัติงาย ไมตองคิดอะไรมาก... วาไปนั่น คนพูดอยางนี้ อยามาพูดอยูใกล ๆ นะเดี๋ยว
โดนไมตะพดหรอก... แหม พูดยังกับวาเราไมมีหัวใจ เรื่องการปฏิบัติฝนจิตใจตน ไมใช
เรื่องยอย ๆ นะ มันเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละ.. ”  
     การจําพรรษาอยูที่วัดกอนอก หลวงพอไดศึกษาปริยิตธรรม และสอบนักธรรมตรีได
ในปนั้น การเลาเรียนทําใหเกิดความรูสึกซาบซึ่ง ศรัทธาในพุทธประวัติและพระธรรมคํา
สอนยิ่งขึ้น เปนเหตุใหทานตั้งปณิธานอยางแนวแนวา จะมอบชวีิตไวใหรมโพธิญาณ 
หลวงพอเลาถึงความรูสึกกอนจะตัดสินใจอยางนี้วา “กอนที่ผมจะปฏิบัติ ผมมีความคิดวา 
ศาสนาตั้งอยูในโลก ทําไมบางคนทําตาม บางคนไมทํา บางคนทําแบบนิด ๆ หนอย ๆ 
แลวเลิก หรอืผูไมเลิกก็ไมประพฤติปฏิบัติเต็มที่ นี่เปนเพราะอะไรก็ความไมรูนั่นเอง... 
     ผมจึงตั้งอธิษฐานในใจวา เอาละชาตินี้ เราจะมอบกายใจอันนี้ใหมันตายไปชาติหนึ่ง 
แลวจะทําตามคําสอนของพระพุทธเจาทุกประการเลย จะทําใหมันรูแจงในชาตินี้ แมวา
จะทุกขยากลําบากขนาดไหน ก็ตองทํา...ไมเชนนั้นก็จะสงสัยอยูเรื่อยไป ทําไมมันยุงยาก
นักวัฏสงสารนี้...” 

ภาษิตอีสาน 
“บ ออกจากบาน..บฮูหอนทางเทียว..บ เฮียนวิชา..หอนสิมีความฮู” (ไมออกจากบาน 
ดิฉันจะรูทางไปมา ไมเรียนวิชา ไฉนจะมีความรู)  
     ภาษิตอีสานบทนี้ กระตุนเตือนเจตนาอันแรงกลาของหลวงพออยูเสมอ เมี่อทาน



กําหนดวิถีชีวิตลงในเพศบรรพซิตแลว จึงคิดสรางรากฐานใหแกตนเอง ดวยการศึกษา
พระธรรมวินัยใหรูแจงเสียกอน  
     ครั้นไดพิจารณาเห็นวา ครูบาอาจารยในทองถิน่ที่แตกฉานและชํานาญในการสอน
ปริยัติไมคอยมี ดังนั้นในป พ.ศ. ๒๔๘๔หลวงพอจึงตัดสินใจไปแสวงหาความรูในตาง
ถิ่น สํานักแรกที่เขาพํานักคือ วัดสวนสวรรค อ.พิบลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี แต
เนื่องจากวัดนี้ยังไมมีสํานักเรียน หลวงพอจึงตองใชวิธีเดินไปเรียนที่ วัดโพธิ์ตาก ซึ่งอยู
ไมไกลนัก แลวกลับมาพักที่วัดสวนสวรรค 
     วัดสวนสวรรคในสมัยนั้น มีกุฏิสองหลัง และศาลาโรงธรรมหนึ่งหลัง มีภิกษุสามเณร
และศิษยวัดพักเต็มไปหมด ประกอบกับขณะนั้นกําลังอยูในระหวางสงครามมหาเอเชีย
บูรพา บางครั้งมีพวกทหารเขามาขอพักอาศัยดวย บรรยากาศของวัดจึงไมสงบเทาที่ควร 
และอาหารการขบฉันรวมทั้งน้ําดื่มน้ําใชขาดแคลนมาก แตหลวงพอก็อดทนตั้งใจเลา
เรียนอยูที่นั่นเปนเวลา ๑ พรรษา 
     ป พ.ศ. ๒๔๘๕ หลวงพอไดเดินทางไปสํานักเรียน วัดหนองหลัก ตําบลเหลาบถ อ.
มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีพระครูอรรคธรรมวิจารณ เปนเจาอาวาส แตระยะนั้น 
เปนฤดูแลงอาหารการขบฉันฝดเคือง เพื่อนที่ไปดวยออกความเห็นวา อยากไปอยูสํานัก
อ่ืน หลวงพอไมอยากขัดใจสหธรรมิก จึงตกลงเห็นดวยทั้งที่มีความรูสึกชอบอัธยาศัย 
และสนใจในอุบายการสอนของครูอาจารยที่วัดหนองหลักอยูมาก 
ในปนั้นหลวงพอจึงจําพรรษา และศึกษานักธรรมชั้นโทรวมทัง้บาลีไวยากรณที่วัดบาน
เค็งใหญ อ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานีโดยมีพระมหาแจงเปนครูสอนในปนั้นสามารถ
สอบไดนักธรรมชั้นโท 
     ป พ.ศ. ๒๔๘๖ ไดกลบัไปวัดบานหนองหลักตามที่ตั้งใจไว ในพรรษานี้หลวงพอ
พากเพียรทุมเทจิตใจใหกับการศึกษาอยางเต็มที่ เพราะไดพบครูอาจารยที่มากดวย
ความสามารถ บรรยากาศในวัดก็เหมาะตอการพํานักอาศัย พรรษานั้นไดเรียนทาง
นักธรรมเอกและบาลีไวยากรณ ไดรับสารประโยซนจากสํานักเรียนนี้มาก 
     หลังออกพรรษา และกรานกฐินผานไป หลวงพอไดรับขาวจากทางบานวาโยมพอ
ปวยหนัก จึงเกิดความพะวาพะวงหวงทั้งพอและการศึกษา แตเกิดความคิดวา โยมพอนั้น
เปนผูมีพระคุณอันใหญหลวง ควรที่เราจะตอบแทนพระคุณทานตามฐานะที่จะพึงกระทํา
ได สวนเรื่องการเรียน หากเราไมตายเสียกอนคงมีโอกาสไดร่ําเรียนอีกตามปรารถนา ใน



ที่สุดหลวงพอจึงตัดสินใจ หยุดพักการเรียนและการสอบนักธรรมไว แลวรีบเดินทาง
กลับบาน เพื่อดูแลและชวยพยาบาล โยม พอ 
     เมื่อมาถึงบาน ไดพบเรือนรางรวงโรยวีดเซียวของโยมพอ นอนแนนิ่งหายใจรวยริน
อยูบนที่นอน แมญาติมิตรและหมอจะเยียวยารักษาอยางไร อาการปวยไขของพอมาก็ไม
ดีขึ้น มีแตทีทาวารางกายที่ถูกบีบคั้นดวยความชราและพยาธินั้น จะคืนสูธรรมชาติเปน
ดิน น้ํา ลม ไฟ โดยสวนเดียว 

คําขอรองของบิดา 
นับตั้งแตลูกชายอุปสมบทแลว พอมาภูมิใจในตัวพระลูกชายยิง่นัก ดวยสังเกตเห็นวา มี
ความเอาใจใสตอการบวซเรียนอยาง จริงจัง  
     ทุกครั้งที่หลวงพอมาเยี่ยมเยือนที่บาน พอมามักกลาวย้ําเตือนดวยความปรารถนาดีอยู
เสมอวา “อยาลาสิกขานะ อยูเปนพระอยางนี้ดีแลว โลกภายนอกมันยุงยากลําบาก หา
ความสบายไมได”  
     และในครั้งสุดทายของการพบกันระหวางพอลูก พอมาซึ่งนอนปวยมานานวันจน
รางกายผายผอมสิ้นเรี่ยวแรง กระทั่งไมอาจชวยตัวเองได แตดวยความรักลูกสุดใจ อยาก
ใหลูกเลือกเดินทางสงบ จึงพยายามพูดขอรองอีกเปนครั้งสุดทาย หลวงพอใหคําตอบที่
พอมาปรารถนาจะไดยินวา “ไมสึกหรอก...จะสึกไปทําไมกัน”  
     นอกเหนือจากความกังวลวา พระลูกชายจะลาสิกขาแลวพอมายังหวงเรื่องการเลา
เรียนนักธรรมของบุตรดวย เมื่อทราบวาอีกไมกี่วันจะถึงกําหนดสอบ จึงกลาวเตือนให
พระลูกชายกลับวัดเสีย ไมตองเปนหวงตน 
     หลวงพอพิจารณาอาการปวยของโยมพอแลว กป็ลงใจวา จะขออยูดูใจของผูมีพระคุณ 
เพื่อทําหนาที่ของบุตรจนสุดความสามารถ ตอมาไมกีวัน พอมาก็ถึงแกกรรมละทิ้งสรรพ
สิ่งไวเบื้องหลังคงเหลือแตพระคุณที่ฝงแนนอยูในความทรงจําของลูก ๆ ตลอดกาล 
ระหวางที่เฝาพยาบาลโยมพอที่ปวยหนักกระทั่งถึงแกกรรมหลวงพอไดพิจารณาสภาพ
ธรรมไปดวย เกิดความสลดใจในความแปรเปลี่ยนและเสื่อมสลายของชีวิต อันเปน
สมบัติสากล ที่โลกแบงปนใหแกทุกคนอยางเที่ยงธรรม จะยากดีมีจน ก็ลวนแตกระเสือก
กระสุนไปจนมุมที่ความตาย 
     เมื่องานบําเพ็ญกุศลใหแกโยมบิดาเสร็จสิ้นลง หลวงพอเดินทางกลับวัดบานหนอง
หลัก เพื่อศึกษาปริยัติธรรมตออีกครั้งหนึ่งบางวันหลังเวลาเรียน เมื่ออยูคนเดียวหลวงพอ



มักรําลึกถึงภาพโยมพอที่นอนปวยแลวสิ้นใจไปตอหนา จิตใจจึงเกิดความสลดสังเวซตอ
ความเปนไปของผูคนยิ่งนัก 
     ระหวางพรรษาป พ.ศ. ๒๔๘๗ หลวงพอแปลหนังสือธรรมบทจบไปหลายเลม จึงได
ศึกษาพุทธประวัติและประวัติพุทธสาวกโดยละเอียด หลวงพอไดแงคิดวา ระหวางการ
ประพฤติปฏบิัติของตนกับภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้น ชางหางไกลกันลิบลับ เปรียบเทียบ
กันไมไดเลย จิตใจเริ่มเบื่อหนายตอการศึกษา คิดวานี่คงไมใชทางพนทุกข ทําใหเกิด
ความสนใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้น จึงหยุดการเลาเรียนแลวกลับมาวัดกอนอก 
     ตอมาไดทราบขาววา มีอาจารยสอนกรรมฐานอยูที่วัดปเหลอ อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี จึงเดินทางไปฝากตัวเปนศิษย ไดศึกษาหาแนวทางอยูระยะหนึ่ง ครั้นใกล
เขาพรรษาก็กลับมาที่วัดกอนอกอีกครั้ง พรรษานั้นหลวงพอมีโอกาสไดตอบแทนพระ
คุณครูบาอาจารยดวยการแบงเบาภาระดานการสอนปริยัติธรรม และทานสอบได
นักธรรมเอกในปนั้น 
     พอออกพรรษา ทานตัดสินใจหยุดการเรียนการสอนดานปริยัติธรรม แลวจัดเตรียม
บริขารสําหรับจาริกธุดงค เพื่อออกแสวงหาครูอาจารยดานการปฏิบัติธรรมตอไป 

เริ่มตนชีวิตพระธุดงค 

 ตนป พ.ศ. ๒๔๘๙ หลวงพอกับพระถวัลย ญาณจารี ไดจาริกธุดงคจากอุบลราชธานีมุงสู
ภาคกลาง เพื่อสืบเสาะหาครูอาจารยดานการปฏิบัติ ทานทั้งสองเดินทางรอนแรมมาเรื่อย 
กระทั่งผานดงพญาเย็นเขาสูเขตจังหวัดสระบุรี ไดหยุดพักอยูที่บานยางคูระยะหนึ่ง...  
     หลังจากนั้น หลวงพอไดยินถึงกิตติศัพทของหลวงพอเภาแหงวัดเขาวงกฏ จังหวัด
ลพบุร ีซึ่งเปนครูอาจารยผูเชี่ยวชาญดานธรรมปฏบิัติในเขตนั้น จึงตกลงกับเพื่อน แลว
เดินทางไปยังวัดเขาวงกฏ แตเปนที่นาเสียดายวา หลวงพอเภาทานมรณภาพไปเสียแลว
คงเหลือแตทานอาจารยวรรณ ซึ่งเปนศิษยดูแลสํานักแทน เมื่อพิจารณาสถานที่วัดเขาวง
กฏ ก็พบวามคีวามสงบวิเวก เหมาะแกการประพฤติปฏิบัติ จึงขอพํานักจําพรรษาอยูที่นั่น 
     ในพรรษานั้น ไดมีโอกาสศึกษาขอวัตรปฏิบัติ ที่หลวงพอเภาวางแนวทางไว หลวงพอ
เคยเลาถึงปฏิปทาบางอยางของหลวงพอเภาใหพระเณรฟงวา... 
     วันหนึ่งขณะหลวงพอเภานั่งสนทนาอยูกับลูกศิษยรูปหนึ่งซึ่งเปนพระมหาเปรียญ มี
โยมผูหญิงมากราบนมัสการ และออกปากนิมนตวา.. “หลวงพอ..วันนี้ดิฉันขอนิมนต



หลวงพอไปเที่ยวดวยจะไปไหมคะ”  
     หลวงพอเภานิ่งเฉย ไมพูดอะไร พระมหารูปนั้นนึกวาหลวงพอเภาคงไมรูเรื่อง หรือ
คงไมไดยิน จึงบอกวา 
“หลวงพอ ๆ โยมถามไดยินไหม? เขาจะนิมนตไปเท่ียวท่ีโนน”หลวงพอเภาก็วา “ไดยิน”  
     โยมผูหญงิก็ถามอีกวา “หลวงพอไปหรือเปลาคะ”  
     ทานก็เฉย ไมพูด ไมตอบ เลยไมรูเรื่องกัน เมื่อโยมผู หญิงกลับไปแลว พระมหาก็ถาม
วา... 
“หลวงพอ โยมเรียนถามทําไมหลวงพอไมพูด ?” 
หลวงพอเภาตอบวา “โอ มหา ทานรูหรือเปลา คนที่มาเมื่อกี้มีแตผูหญิงทั้งนั้น จะชวน
พระรวมเดินทางดวย...นี่คุณจะไปรับปากกับเขาทําไม...ใหเขาชวนขางเดียวไมเปนอะไร
เมื่อเราอยากจะไป...ก็ไป เพราะเราไมไดชวนเขา เขาชวนเราขางเดียว” (พระชวนผูหญิง
รวมเดินทางดวยเปนอาบัติปาจิตตีย)...  
ทานมหาก็เลยนั่งคิด “อือ...เราเสียคนเหลือเกินนะ”  
     หลวงพอเลาตออีกวา ครั้งนั้นมีคนเอาเงินมาถวายหลวงพอเภา พอเขาเอาใสถาดมา 
ทานก็ปูผาเช็ดหนาไปรับ เมื่อเขาเอาถาดวางลงบนผา ทานก็ปลอยมือจากผาเช็ดหนา...
เงินก็ทิ้งไวที่เตียงนั้นทานรูแลวแตไมสนใจ ลุกหนีไป คือในพระวินัยกลาววา ถาเราไม
ยินดีในเงินนั้น ไมบอกเขาก็ได เสร็จธุระแลวก็ใหเปนหนาที่ของโยมแตถาหากวาเรามี
ความยินดีตองบอกเขาวา “โยมสิ่งนี้ไมสมควรแกพระ” ตองหามเขาในสิ่งที่มันผิด (ภิกษุ
รับเอง ใหผูอ่ืนรับ ซึ่งเงินทองหรือยินดีกับเงินทองอันเขาเก็บไวใหเปนอาบัตินิสสัคคีย
ปาจิตตีย)  
     และที่วัดเขาวงกฏ หลวงพอยังไดมีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารยชาวกัมพูชา
รูปหนึ่ง ซึ่งเปนพระธุดงคที่ชอบอยูอยางสันโดษตามปาเขา มีความรูแตกฉาน เชี่ยวชาญ
ทางดานปริยัติและปฏิบัติเปนอยางยิ่ง 
     ในวันหนึ่ง หลังจากสนทนากันแลว ตางก็แยกยายกลับไปบําเพ็ญภาวนาตามปกติ 
ตอนกลางคืนหลวงพอชอบขึ้นไปเดินจงกรม และนั่งสมาธิที่บนเขา ประมาณสี่ทุมกวา
ของคืนวันนั้น ขณะหลวงพอเดินจงกรมอยูในความมืด ไดยินเสียงผิดปกติเกิดขึ้นในปา
ขางทางจงกรม ครั้งแรกหลวงพอคิดวา คงเปนเสียงงูหรือสัตยออกหากิน แตพอเสียงเดิน
คลายสัตวย่ําเทาหนัก ๆ บนใบไมแหงเขามาใกล ก็ปรากฏเปนเงาตะคุมดําของคนเดิน



ออกมาจากปา แลวหยุดยืนอยูเบื้องหนา หลวงพอเพงดูจึงรูวาเปนทานอาจารยชาว
กัมพูชาจึงถามขึ้นวา.... 
“ออ ทานอาจารยนั้นเอง มีธุระอะไรหรือครับ ถึงไดมาทั้งดึก ๆ อยางนี้”  
      “เมื่อตอนกลางวัน ผมอธิบายพระวินัยใหทานฟงผิด ไปขอหนึ่ง” พระอาจารยชาว
กัมพูชาตอบ 
      “ทานอาจารยไมควรลําบากถึงขนาดนี้เลย ไฟสองทางก็ไมมี เอาไวพรุงนี้ จึงอธิบาย
ใหผมฟงใหมก็ได” หลวงพอกราบเรียนดวยความเกรงใจ  
      “ไมได ๆ ถาหากผมตายไปคืนนี้ ทานอาจจะนําไปสอนคนอื่นผิด ๆ อีกจะเปนบาป
เปนกรรมไปเปลา ๆ” พระอาจารยรูปนั้นยืนยันเจตนาเดิม 
     เมื่ออธิบายวินัยใหมแลว ทานก็ลากลับไป หลวงพอรูสึกซาบซึ้งในน้ําใจของพระ
อาจารยรูปนั้นมาก ทานคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนอยางแทจริง แมมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอยก็มิไดประมาท ไมปลอยใหขามวันขามคืน รีบแกไข ปฏิปทาอันนาสรรเสริญ
ของทานอาจารยชาวกัมพูชา ไดตราตรึงอยูในความทรงจําของหลวง พอ ตลอดมา 
     การปฏิบติธรรมของหลวงพอที่วัดเขาวงกฏ ทานพยายาม แสวงหาอุบายหลายอยาง 
เพื่อหาหลักการภาวนาที่ถูกกับจริตของตน 
     วันหนึ่งหลวงพอรําลึกถึงครั้งยังเปนสามเณรอยูที่วัดกอนอกเคยเห็นพระบางรูปมี
ลูกประคําหอยคอ สําหรับใชบริกรรมภาวนาจึงคิดอยากจะไดมาทดลองใชดูบาง แตยัง
ไมรูจะไปหาที่ไหน มองไปเห็นลูกตะแบกกลม ๆ อยูบนตน พอจะใชแทนกันได ครั้นจะ
ปนขึ้นไปปลิดเอาลงมาเองก็เปนการผิดวินัย จึงไดแตเพียงคิด... 
     ตอมาไมกี่วัน ลิงฝูงหนึ่งพากันมาหักกิ่งรูดลูกตะแบกเลนหลนลงมามากมาย ทานจึง
เก็บมาคิดจะรอยเปนพวง แตไมมีดายจะรอยจึงใชวิธีถือในมือ เมื่อบริกรรมภาวนาจบบท
หนึ่ง ก็หยอนลูกตะแบกลงกระปองทีละลูก จนครบรอยแปดครั้ง ทําอยูเชนนั้นสามวัน 
รูสึกไมถูกกบัจริตตนนัก จึงหยุดทํา พรอมนึกขําตัวเองในใจวา “เรานี่เหมือนพอคานับ
ลูกหมากขาย”  
     การบวชเรียนตั้งแตวัยหนุมฉกรรจ ซึ่งเปนวัยที่สภาพรางกายมีความสมบูรณพรอมตอ
พฤติกรรมทางธรรมชาติบางอยางดังนั้น การเผชิญหนากับสัญชาตญาณอันรุนแรง จึง
เปนสิ่งที่ภิกษุทุกรูปจะหลีกเลี่ยงไมได แตก็ขึ้นอยูกับอุบายและปญญาของแตละคนวา จะ
สามารถฝาฟนอุปสรรคนั้นไดอยางไร 



 ในพรรษาที ่๘ ที่วัดเขาวงกฏนี้ หลวงพอไดทดลองคนหาวิธีเอาชนะกามราคะหลาย
วิถีทาง ดังทานเลาวา 
“พรรษานั้นผมไมมองดูหนาผูหญิงเลย พูดก็พูดดวย แตไมดูหนาแตในใจนะ มันอยากจะ
ดูแทบตาย... 
     ไมมองหนาผูหญิงตลอดพรรษา คิดวากิเลสมันคงจะโทรมไปแลว ออกพรรษาไป
บิณฑบาตที่ลพบุร ีก็ทดลองมองดูหนาเขา..โอย..เกือบตายแขงขาออนหมด เห็นเครื่อง
แตงตัว เห็นอะไรวูบวาบไปหมด...แหม...นกึวาเมื่อไรหนอ มันจะหมดกิเลสทอใจเลยนะ 
     ...การปฏบิัติไมใชอยางนั้น ไมใชการหลบ มันตองสูตองพิจารณาหรือภาวนาใหรู
เรื่องตามความเปนจริง แตครั้งแรกก็ตองหางไวกอนและตองสํารวมมาก ๆ 
      นอกจากนั้น หลวงพอยังเลาถึงความรูสึกของทาน ที่ถูกกิเลสมารหลอกลอ จนเกือบ
ถลําเขาบวงของมันวา... 
      “สมัยผมออกปฏิบัติใหม ๆ พรรษายังไมมาก พอปฎิบัติไป มันก็คิดหวงโลก อยากจะ
กลับไปอีกนัน่แหละ จะไปสรางโลกสกัพักหนึ่งคงดีมั้ง มันจะไดรูเรื่องอะไรดี 
พระพุทธเจาทานก็ยังมีราหุลนะ... 
     ก็นั่งภาวนาไปเรื่อย ๆ เลยเกิดความรูขึ้นมาวา คิดอยางนี้ก็ดีเหมือนกัน แตเรานี้คงจะ
ไมเหมือนพระพุทธเจาละมั้งถาออกไปแลวนากลัวจะจมลงไปในโคลนเลย...นี ่ความคิด
มันตอตานกันเรื่อยมา ตั้งแตหกเจ็ดพรรษา ถงึยี่สิยพรรษานี่ โอย!มันรบกันขนาดหนัก” 
การพํานักจําพรรษาอยูที่วัดเขาวงกฏ หลวงพอไดศึกษาคําสอนและขอวัตรปฏิบัติตาง ๆ 
ของหลวงพอเภา รวมทั้งไดศึกษาพระวินัยจากหนังสือวิสุทธิมรรค และ บุพพสิกขา
วรรณนา และไดรับคําแนะนําดวยน้ําใจจากภิกษุชาวกัมพูชา ตลอดจนใชปญญาพิจารณา
สิ่งตาง ๆ เปนหลักในการปฏิบัต ิ
     และในพรรษานั้น หลวงพอยังไดตั้งสัตยปฏิญาณกับตนเองวา สิ่งใดที่ไมบริสุทธิ์และ
ไมถูกตองตามพระวินัย จะไมเกี่ยวของและไมลวงละเมิดเปนอันขาด... 
     ดังคํากลาวของทานที่วา... “บําเพ็ญจิตของตนอยูเรื่อยไปไมไดสงสัยในอาบัติทั้งหลาย
ทั้งปวง ขนาดที่วาจิตของเรามันละอายแลว ไมกลาทําความผิดแลว ทั้งในทีล่ับและที่แจง 
ไมฆาสัตวแมแตตัวเล็ก ๆ...มดตัวหนึ่ง...ปลวกตัวหนึ่ง...ถาจะใหเอามือไปบีบมัน หรือ
หากจะใหฆาโดยเจตนา ถึงจะใหตัวหนึ่งราคาเปนหลาย ๆ หมืน่ก็ฆาไมได...”  
     และเมื่อมาอยูวัดหนองปาพงแลว แมความเปนอยูในสมัยแรกจะอัตคัดขัดสนสัก



เพียงใด หลวงพอมิเคยออกปากขอของตอผูใด (พระขอของจากคนมิใชญาติ มิใช
ปวารณาเปนการผิดวินัย)รวมทั้งการปลูกสรางเสนาสนะตาง ๆ เชน ศาลา โบสถ กฏุ ิและ
อ่ืน ๆ ก็ไดกระทําในรูปแบบการเรี่ยไร หรือต้ังตูรับบริจาค คงปลอยใหเปนไปตามมีตาม
ได ทานจะเนนความบริสุทธิ์ในความเปนอยูมากที่ สุด 
 โดยเฉพาะเรื่องการเกี่ยวของกับปจจัยเงินทอง หลวงพอเครงครัดตอพระวินัยขอนี้มาก 
พระเณรในวัดหนองปาพง จึงไมมีเงินทองเปนของสวนตัว รวมทั้งไมใหผูอ่ืนรับหรือเก็บ
ไวเพื่อตน 
     มีพระรูปหนึ่ง มาขออยูศึกษาขอวัตรปฏิบัติที่วัดหนองปาพง หลวงพอก็ไมปฏิเสธที่จะ
รับ แตไดพูดแจงกอนวา 
“เมื่อมาอยูกับผม จะสะสมเงินทองและสิ่งของไมได ผมถือตาม วินัย ”  
พระรูปนั้นตอรองวา 
“ถาผมจะใชเงินทอง แตไมยึดไมหมายจะไดไหม ?”  
“ได! ถาทานเอาเกลือมาฉันหมดกะทอ (เขงเล็ก) ดูแลวไมเค็ม!” 

หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 

ในระหวางจําพรรษาที่วัดเขาวงกฏ หลวงพอไดฟงเรื่องราวของหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต จาก
โยมคนหนึ่ง ซึ่งเคยไปนมัสการหลวงปูมั่น ที่สํานักปาหนองผือนาใน อําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร เกิดความรูสึกเลื่อมใส และตั้งใจวาจะตองไปศึกษาแนวทางปฏิบัติจาก
ทาน 
     เมื่อออกพรรษาแลว หลวงพอพิจารณาเห็นวา พระถวัลยมคีวามสนใจในการศึกษา
ตํารับตํารา จึงปรารภเรื่องวิถีซีวิตกันระหวางเพื่อน พระถวัลยตกลงใจจะไปเรียนปริยัติ
ธรรมที่กรุงเทพฯหลวงพอกับคณะพระภาคกลางรวมกันสี่รูป จึงออกเดินทางยอนกลับ
มาที่อุบลราชธานี พักอยูที่วัดกอนอกระยะหนึ่ง แลวจาริกธุดงคมุงหนาไปจังหวัด
สกลนคร 
     ระหวางการเดินทางไปสํานักหลวงปูมั่น ไดแวะสนทนาและศึกษาตามสํานักตาง ๆ ที่
จาริกผานไปเรื่อย เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณและเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติของแตละ
สํานัก 
     การเดินทางครั้งนั้น ผูรวมทางบางคนในคณะเกิดทอถอยเพราะความเหน็ดเหนื่อยและ



ยากลําบากมาก ประกอบกับเปนผูไมคุนเคยตอการเดินทางไกลนัก จึงขอแยกทาง
กลับคืนถิ่นเดิม หลวงพอกับพระอีกสองรูปที่ไมเลิกลมความตั้งใจ ไดออกเดินทางตอ ใน
ที่สุดก็ถึงสํานักของหลวงปูมั่น 
     กาวแรกที่ยางเขาสูสํานักปาหนองผือนาใน หลวงพอรูสึกประทับใจในบรรยากาศอัน
สงบรมรื่นของสํานัก มองดูลานวัดสะอาดสะอาน กิริยามารยาทของเพื่อนบรรพชิตเปนที่
นาเลื่อมใสจึงเกิดความพึงพอใจยิ่งกวาสํานักใด ๆ ที่เคยสัมผัสมา 
     ยามเย็นวันแรกที่ไปถงึ ไดเขากราบนมัสการหลวงปูพรอมศิษยของทานเพื่อฟงธรรม
รวมกัน หลวงปูมั่นไดปฏิสันถารสอบถามเกี่ยวกับอายุพรรษา และสํานักที่เคยไดศึกษา
ปฏิบัติ จากนั้นทานก็ใหโอวาทและปรารภถึงเรื่องนิกายทั้งสอง คือธรรมยุตแิละ
มหานิกายซึ่งเปนเรื่องที่หลวงพอสงสัยอยูมาก 
     หลวงปูมั่นกลาววา “การประพฤติปฏิบัตินั้น หากถือเอาพระธรรมวินัยเปนหลักแลว ก็
ไมตองสงสัยในนิกายทั้งสอง”เมื่อคลายความสงสัยในเรื่องนิกายแลว หลวงพอไดกราบ
เรียนถามปญหากับหลวงปูมั่น ซึ่งหลวงพอถายทอดบทสนทนาของ 
      ทานกับหลวงปูมั่น ใหศิษยฟงวา... 
“เกลากระผมเปนผูปฏิบติใหม...ไมรูจะปฏิบัติอยางไร...มีความสงสัยมาก ยังไมมีหลักใน
การปฏิบัติเลยครับ”  
     "มันเปนยังไง” หลวงปูมั่นถาม 
      “ผมหาทางปฏิบัติ...ก็เลยเอาหนังสือวิสุทธิมรรคขึ้นมาอาน มีความรูสึกวา มันจะไป
ไมไหวเสียแลว เนื้อความในสีลานิทเทส สมาธินิทเทส ปญญานิทเทสนั้น ดูเหมือนไมใช
วิสัยของมนุษยจะทําได ผมมองเห็นวามนุษยทั่วโลกนี ้มันจะทําตามไมไดครับ มันยาก 
มันลําบาก มันเหลือวิสัยจริง ๆ... 
      หลวงปูมัน่จึงกลาวใหฟงวา... 
      “ทาน...ของนี้มันมากก็จริงอยู ถาเราจะกําหนดทุก ๆสิกขาบทในสีลานิทเทสนั้นนะ
มันก็ลําบาก แตความจริงแลวสีลานิทเทสก็คือสิ่งที่บรรยายออกมาจากใจของคนเรา
นั่นเองถาหากวาเราอบรมจิตของเราใหมีความละอาย มีความกลัวตอความผิดทั้งหมด เรา
ก็จะเปนคนที่สํารวมสังวรระวัง เพราะมีความละอายและเกรงกลัวตอความผิด... 
     เมื่อเปนอยางนั้น ก็จะเปนเหตุใหเราเปนคนมักนอยและสติก็จะกลาขึ้น จะยืนเดิน นั่ง 
นอนอยูที่ไหน มันจะตั้งอกตั้งใจมีสติเต็มเปยมเสมอ ความระวังมันก็เกิดขึ้น... 



     อะไรทั้งหมดที่ทานศึกษาในหนังสือนะ มันขึ้นตอจิตทั้งนั้น ถาทานยังไมอบรมจิต
ของทานใหมีความรู มีความสะอาดแลว ทานจะมีความสงสัยอยูเรื่อยไป... 
     ดังนั้น ทานจงรวมธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาไวที่จิต สํารวมอยูที่จิต อะไรที่เกิด
ขึ้นมา ถาสงสัย...ถายังไมรูแจงแลวอยาไปทํา...อยาไปพูด...อยาไปละเมิดมัน” 
คืนนั้น..หลวงพอนั่งฟงธรรมรวมกับศิษยของหลวงปูมั่นจนกระทั่งถึงเที่ยงคืน จิตใจเกิด
ความสงบระงับเปนสมาธิ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากการเดินทางไดอันตรธานไปสิ้น
...      คืนที่สอง...หลวงปูมั่นไดแสดงปกิณกธรรมตาง ๆ ใหฟงอยางละเอียดลึกซึ้ง จน
หลวงพอคลายความลังเลสงสัยในวิถีทางการปฏิบัติ มีความปลาบปลื้มปติในธรรมอยาง
ไมเคยเปนมากอน 
     ในวันที่สาม...หลวงพอไดกราบลาหลวงปูมั่น แลวเดินธุดงคลงมาทางอําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 
     จากการไดพบหลวงปูมั่น ภูริทฺตโตในครั้งนั้น เปนประสบการณสําคัญที่นําวิถีซีวิ
ตของหลวงพอเขาสูกระแสธรรมปฏบิัติอยางถูกตองและมั่นคง หลวงพอเลาถึง
บรรยากาศของการไดสัมผัสหลวงปู มั่น และสํานักปาหนองผือนาใน แกพระเณรใน
เวลาตอมาวา... 
      “...ที่ผมไดความรูความฉลาด จนไดมาแบงปนพวกทานทั้งหลายนั้น ก็เพราะผมได
ไปกราบครูบาอาจารยมั่น... ไปพบทาน แลวก็เห็นสภาพวัดวาอารามของทาน ถึงจะไม
สวยงามแตก็สะอาดมาก 
     พระเณรตั้งหาสิบหกสิบ เงียบ! ขนาดจะถากแกนขนุน (แกนขนุนใซตมเคี่ยวสําหรับ
ยอมและซักจีวร) ก็ยังแบกเอาไปฟนอยูโนน..ไกล ๆ โนน เพราะกลัวจะกอกวนความ
สงบของหมูเพ่ือน... พอตักน้ําทํากิจอะไรเสร็จ ก็เขาทางจงกรม ของใครของมัน ไมไดยิน
เสียงอะไร นอกจากเสียงเทาที่เดินเทานั้นแหละ 
     บางวันประมาณหนึ่งทุม เราก็เขาไปกราบทานเพื่อฟงธรรม ไดเวลาพอสมควร
ประมาณสี่ทุมหรือหาทุมก็กลับกฏุิเอาธรรมะที่ไดฟงไปวิจัย...ไปพิจารณา เมื่อไดฟง
เทศนทาน มันอิ่ม เดินจงกรมทําสมาธินี่...มันไมเหน็ดไมเหนื่อย...มันมกีําลังมาก 
     ออกจากที่ประชุมกันแลวก็เงียบ! บางครั้งอยูใกล ๆกัน เพือ่นเขาเดินจงกรมอยูตลอด
คืนตลอดวัน จนไดยองไปดูวาใคร ทานผูนั้นเปนใคร ทําไมถงึเดินไมหยุดไมพัก นั่น..
เพราะจิตใจมันมีกําลัง... ” 



ประสบการณในปาชา 
หลังจากออกจากสํานักหลวงปูมั่นแลว หลวงพอกับคณะเดินธุดงครอนแรมพักภาวนา
ตามปาเขามาเรื่อย ๆ ในขณะนั้นไมวาจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยูที่ใดก็ตาม มี
ความรูสึกราวกับวาหลวงปูมั่นคอยติดตามใหคําแนะนําตักเตือนอยูตลอดเวลา.. 
     วันหนึ่งหลวงพอกับคณะเดินทางถึงวัดโปรงคลอง ซึ่งเปนสํานักของพระอาจารยคําดี 
ขณะนั้นเปนฤดูแลง พ้ืนดินแหงเหมาะแกการพักตามโคนไม พระบางรูปในสํานักจึงไป
อยูปาชาเพื่อฝกฝนตนเองหลวงพอเกิดความสนใจ ใครจะศึกษาดูวา การอยูปาซาจะชวย
ขัดเกลากิเลสไดอยางไร 
     หลวงพอเลาถึงประสบการณที่ปาชาในครั้งนั้นวา 
      “...วันนั้นตอนบาย ๆ ตั้งใจวาคืนนี้จะไปภาวนาในปาชาพอจะไปจริง ๆ ใจชักไม
อยากไปซะแลว ก็บังคับมัน คิดวาถาจะตายก็ยอมตาย เพราะมันลําบากนัก มนัโงนัก พูด
ในใจอยางนี้... 
     พอไปถึงปาชา ปะขาวแกวจะมาพักใกล ๆ ก็ไมยอมใหไปอยูไกล ๆ โนน ความจริง
แลวอยากใหมาอยูใกล ๆ เปนเพื่อนกัน แตไมเอาเดี๋ยวตัวเองจะอาศัยเขา กลัวนัก ก็ใหมนั
ตายเสียในคืนนี้ พอคํ่าลง เขาหามศพมาฝงพอดี ทําไมถึงเหมาะเจาะอยางนี้... คิดอยากจะ
หนี...เขานิมนตใหสวดมาติกาก็ไมเอา เดินหนีไป... มันกลัว...เดินก็แทบไมรูสึกวาเทา
แตะดิน 
     สักพักก็เดินกลับมา เขาเอาศพฝงไวใกล ๆ แลวยังเอาไมไผที่หามศพมาทําเปนรานให
นั่ง...จะทําอยางไรดี... หมูบานกับปาชาก็ไมใชใกล ๆ กัน หางกันตั้งสองสามกิโล 
     พอตะวันตกดิน ใจหนึ่งก็บอกใหเขาไปอยูแตในกลดทาเดียว จะเดินไปหาหลุมศพ ก็
เหมือนมีอะไรมาดึงขาเอาไวความรูสึกกลัวกับกลามันฉุดรั้งกันอยู 
     พอมืดสนิทจริง ๆ มุดเขากลดทันที รูสึกเหมือนมีกําแพงเจ็ดชั้นเห็นบาตรตั้งอยูขาง ๆ 
ก็รูสึกดีใจ ไดอาสัยบาตรเปนเพื่อน นั่งอยูในกลดทั้งคืน ไมไดหลับไมไดนอนเลย นั่ง
เงียบอยูจะงวงก็ไมงวง มันกลัว ทั้งกลวัทั้งกลา นั่งอยูอยางนั้นตลอดคืนเลย 
     พอสวางขึ้น ก็รูสึกวา เรารอดตายแลว ดีใจจริง ๆภายในใจเราอยากใหมีแตกลางวัน
เทานั้น ไมอยากใหมีกลางคืนเลย อยากฆากลางคืนทิ้ง มันจะไดมีแตกลางวัน... 
     ตอนเชา ไปบิณฑบาตคนเดียว หมาวิ่งตามหลังมาจะกัด แตก็ไมไล จะกัดก็กัดไปเลย 
ใหมันกัดใหตายซะ หมาก็งับผิดงับถูกโยมชาวภูไท ไมรูจักไลหมา เขาวาผูอ่ืนมากับพระ



หมาจึงไดเหาไดกัด เขาจึงไมไลมัน 
     ชางมัน! เมื่อคืนนี้ก็กลัวจนเกือบตายทีหนึ่งแลว ตอนเชานี้หมาจะกัด ก็เลยปลอยให
มันกัดซะ ถาหากวาแตกอนเราเคยกัดมัน ก็ปลอยใหมันกัดคืนชะ แตมันก็งับผิดงับถูกอยู
อยางนั้น 
     กลับจากบิณฑบาตก็ฉัน พอฉันเสร็จ แดดออกมาบางรูสึกอบอุนไดเดินจงกรม และ
พักผอนเอาแรงบาง คืนนี้จะไดภาวนาใหเต็มที่ คงไมมีอะไรนากลัว เพราะไดทดลองมา
คืนหนึ่ง แลว 
พอบาย ๆ ชาวบานหามศพมาอีกแลว เปนผูใหญเสียดวย เขาเอามาเผาไวใกล ๆ ดานหนา
กลด แลวก็กลับบานกันหมด เหม็นตลบอบอวล จะเดินจงกรมไปขางหนาก็กาวไมออก
ที่สุดเลยเขาไปในกลด...นัง่หันหลังใหกองไฟ ไมคิดอยากนอนเลยตาตื่นแข็งอยูอยางนั้น 
ตกดึกประมาณสี่ทุม มีเสียงอยูขางหลังในกองไฟ ดังเหมือนโลงตกลงมา หรือหมา
จ้ิงจอกมากินชากศพแตฟงอีกที เหมือนเสียงควายดังครืดคราด ๆ... 
     พอสักพัก มีเสียงเหมือนคนเดินเขามาหาทางดานหลังเดินหนักเหมือนควาย แตไมใช
...แตจะเขามาก็ไมเขา เดินโครม ๆออกไปทางปะขาวแกว นานประมาณครึ่งชั่วโมง เดิน
กลับมาอีกแลว เหมือนคนเดินจริง ๆ ตรงดิ่งเขามาเหมือนจะเหยียบเราอยางนั้นแหละ... 
หลับตาสนิทไมยอมลืมตา ใหมนัตายทั้งหลับ ตา นี่แหละ 
     มันมาถึงใกล ๆ ก็หยดุกึก! ยืนนิ่งอยูเงียบ ๆ ขางหนากลด รูสึกเหมือนกับวา มันเอามือ
ที่ถูกไฟไหมควาไปมาอยูขางหนา... 
     ตายคราวนี้ละ! พุทโธ ธัมโม สังโฆ ลืมหมด มีแตความกลัวอยางเดียว เต็มแนนเอี๊ยด
อยูในใจ ตั้งแตเกิดมาไมเคยมีความกลัวเหมือนครั้งนี้เลย มันกลวัมาก เปรียบเหมือนกับ
น้ําที่เราเทใสในโอง เทใสมากจนเต็มมันก็ลนออกมา ความกลัวก็เหมือนกัน มันกลัวมาก
จนหมดกลัว แลวก็ลนออกมา...ใจหนึง่เลยถามวา.. 
     ที่กลัวมากกลัวมายนัก มันกลัวอะไร ?  
     กลัวตาย อีกใจหนึ่งตอบ 
     แลวความตายมันอยูที่ไหน...ทําไมกลัวเกินบานเมืองเขานัก...หาที่ตายดูซิ มันอยูไหน 
ความตายอยูกับตัวเอง อยูกับตัวเอง แลวจะหนีไปไหนจึงจะพนมันละ...ว่ิงหนีก็ตาย...นัง่
อยูก็ตาย เพราะมันอยูกับเราไปไหนมันก็ไปดวย เพราะความตายมันอยูกับเรา...กลัว
หรือไมกลัว...ก็ตายเหมือนกัน หนีมันไมไดหรอก... 



     พอคิดไดอยางนี้ เทานั้น สัญญาพลิกกลับ...ความคิดก็เปลี่ยนขึ้นมาทันที ความกลัว
ทั้งหลายเลยหายไป ปานพลิกหนามือเปนหลังมือ อัศจรรยเหลือเกินความกลัวมาก ๆมัน
หายไปได ความไมกลัวมันกลับมาแทนในที่เดียวกันนี้ โอ...ใจมนัสูงขึ้น... สูงขึ้นเหมือน
อยูบนฟานะ...เปรียบไมถกู 
 พอเอาชนะความกลัวไดแลว ฝนเริ่มตกทันทีเลย ลมพัดแรงมาก แตก็ไมกลัวตายแลว ไม
กลัวตนไมกิ่งไมมันจะหักลงมาทับ ไมสนใจมันเลย.. 
     ฝนตกลงมาหนักเหมือนฝนเดือนสี่ พอฝนหยุด..เปยกหมดทั้งตัวนั่งนิ่งไมกระดิกเลย...
รองไห...นั่งรองไหน้ําตาไหลอาบแกมลงมาเพราะเกิดนึกไปวา ตัวเรานี่ทําไมเหมือนคน
ไมมีพอมีแมแท มานั่งตากฝนยังกับคนไมมีอะไร ยังกับคนสิ้นทุกสิ่งทุกอยาง คนที่เขามี
บานอยูดี ๆ เขาคงจะไมคิดหรอกวา จะมีพระมานั่งตากฝนอยูทั้งคืนอยางนี้ เขาคงจะนอน
หมผาสบาย คิดไปวิตกไป เลยสังเวชชีวิตของตน รองไหน้ําตาไหลพราก ๆ... เอาน้ําไมดี
นี่ใหมันไหลออกมาใหหมด..อยาใหมนัมีอยู 
     เมื่อคิดไดอยางนี้... เมื่อชนะความรูสึกแลว ก็นัง่ดูจิตดูใจอยูอยางนั้น ความรูเห็น
สารพัดเรื่องเกิดขึ้นมา...พรรณนาไมได คิดถึงพระพุทธเจาทานตรัสไววา ปจจัตตัง 
เวทิตัพโพวิญูหิ วิญูชน พึงรูไดเฉพาะตน .ความทุกขที่นั่งตากฝน...ความกลัวที่มัน
หายไปความรูสึกตอมาเปนอยางไร ก็มีแตเฉพาะเราเองใครอื่นจะมารูดวย...นั่งพิจารณา
อยูอยางนี้จนสวาง จิตมีกําลังศรัทธา ขึ้น 
     สวางขึ้นมา ลืมตาครั้งแรกมองไปทางไหนเหลืองไปหมด ลุกไปปสสาวะ เพราะมัน
ปวดตั้งแตเมื่อคืน ปวดจนหายปวดไปเฉย ๆ...ปสสาวะออกมามีแตเลือด...ขาดก็ขาด...
ตายก็ตายไปซิ...ตายเพราะการปฏิบัติอยางนี้ก็พอใจตาย แตตายเพราะไปทําความชั่วซิไม
คอยดี ตายเพราะปฏิบัติแบบนี้ตายก็ตาย... 
     ในใจมันแยงกันอยูอยางนี้ ใจหนึ่งมันเบียดเขามาวาเปนอันตราย อีกใจหนึ่งมันสูมัน
คานและตัดขึ้นมาทันที 
     คืนนั้นฝนตกทั้งคืนวันรุงขึ้นจับไขสั่นไปทั้งตัว แตก็อดทนออกไปบิณฑบาตใน
หมูบาน บิณฑบาตก็ไดแตขาวเปลา ๆ... 
     หลังคืนสยองผานไป โดยมิรูวาอาคันตุกะลึกลับผูนั้นคือใคร เหตุใดจึงมาเยี่ยมเยือน
ดวยอาการดุรายนากลัวเชนนั้น...หลวงพอไมกลาวถึงมัน ทานกลับเนนใหศิษยมองเห็น



คุณคาของการตอสูใหถึงที่สุด...สูชนดิเอาชีวิตเขาแลก...แลวปูญาความรูแจงเห็นจริงจะ
เกิดขื้นตรงนั้น ดังคําที่หลวงพอมักใชปลุกใจลูกศษิยวา 
ไมดีก็ใหมันตาย.ไมตายก็ใหมันด ี
     เมื่อหลวงพอพักบําเพ็ญภาวนาอยูที่ปาชาไดเจ็ดวัน ก็มีอาการปวยหนัก จึงออกมาพัก
รักษาตัวที่สํานักทานอาจารยคําดีพักอยูประมาณ ๑๐ วัน อาการก็ทุเลาลง แมรางกายออน
ลาเพราะพิษไข แตจิตใจกลับกลาแกรงองอาจยิ่งนัก เพราะไดฆาฟนอุปสรรคคือ ความ
กลัวตายในคืนนั้นไดดวยความอดทนและภูมิปญญา 
     หลังจากอาการไขสรางซาลง มีและกําลังกลับคืนมา ก็กราบลาทานอาจารยคําดี 
เดินทางมาพักอยูในปาใกลบานตอง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
     พักอยูที่นั่นหลายวัน อาการไขหายเปนปกติ แตอาการไขใจจากไฟราคะ ที่ถูกควบคุม
ความรอนแรงไวดวยการหลีกเรนและภาวนากลับถูกจุดใหลุกโซนขึ้นอีกครั้ง โดยมาย
สาวผูรวยรูปลักษณและทรัพยสิน นางมาถวายอาหารและพูดคุยดวยทุกวัน จนจิตใจ
หลวงพอหว่ันไหวไปตามแรงจริตที่นางแสดงออก ซึ่งสอถึงคาามรูสึกอันพิเศษ เกิน
ขอบเขตที่อุบาสิกาจะพึงมีตอพระ... 
     หลวงพอชั่งใจวาจะเอาอยางไรดีอยูหลายวัน กระทั่งคืนหนึ่งขณะนั่งภาวนาพิจารณา
ไป สังเกตเห็นตัวเองเอนเอียงไปทางนางมากทุกที จึงตัดสินใจลุกขึ้นเก็บบริขารใน
กลางดึกของคืนนั้น แลวเดินไปปลุกปะขาวแกว ซึ่งกําลังหลับสบายอยูในกลด... ปะขาว
แกวสะดุงตื่น ลุกขยี้ตา ถามอยางงัวเงียวา “ไปพรุงนี้ไมไดหรือครับ”  
      “ไม! จะไปเดี๋ยวนี้แหละ” หลวงพอตอบอยางเด็ดขาดเพราะตรึกตรองดีแลววา ถาไม
หนีคืนนี้ คงจะเสียทีแกนางแนหลายปตอมา หลังจากหลวงพอมาอยูวัดหนองปาพงแลว
ครั้งหนึ่งทานไดไปเยี่ยมลูกศิษยที่สํานักสาขาแถวบานตอง ระหวางพูดคุยอยางเปน
กันเองกับญาติโยม ทานปรารภถึงความหลัง แลัวพูดถึงการปฏบิัติของตัวเองในสมัยกอน
อยางขํา ๆ วา... 
      “การปฏบิัติของอาตมามันยากหลายแนว แตแนวที่มันยากนําอีหลีก็เรื่องแมออกนี่
ละ”  
      (การปฏบิัติของอาตมามันยากหลายอยาง แตที่ยากกับมันจริง ๆ ก็เรื่องผูหญิงนี่
แหละ) 

หลวงปูกินรี 



หลบหลีกออกจากบานตองในคืนนั้น หลวงพอเดินทางไปยังวัดปาหนองฮี ต.หนองฮี อ.
ปลาปาก จ.นครพนม ซึ่งมี หลวงปู กนิรี จนฺทิโย เปนประหนึ่งรมโพธิธรรมอยูที่นั่น 
ศึกษาประพฤติปฏิบัติอยูกับทานหลายวันไดกําลังใจคืนมา ขณะนั้นเปนฤดูแลง เปน
ชวงเวลาที่เหมาะตอการหลีกเรนภาวนาในปาตามธรรมชาต ิหลวงพอจึงกราบลาหลวงปู
กินรีออกจาริกธุดงคตอไป 
     ครั้นยางเขาฤดูฝน ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งเปนพรรษาที่เกาของหลวงพอ ทานได
ยอนกลับมาจําพรรษากับหลวงปูกินรีที่วัดปา หนอง ฮี 
     หลวงปูกินรีเปนครูบาอาจารยที่มีปฏิปทาเรียบงายนาเคารพบูชา ชอบใชชีวิตโดดเดี่ยว 
มั่นคงในขอปฏิบัติ มักนอยสันโดษ บริขารเครื่องใชของทาน ลวนแตเปนของปอน ๆ 
เรียบงาย และสวนใหญทานทําใชเอง แมไมสวยงาม แตมันจะถูกใชจนสึกกรอนไปตาม
กาลเวลา 
อุปนิสัยพิเศษอยางหนึ่งของหลวงปูคือ ความขยันในการงานทุกอยางที่พระจะพึงทําได 
ทานไมเคยอยูนิ่งเฉย นอกจากขณะทําสมาธิภาวนาเทานั้น แมในวัยชรา หลวงปูก็ยังรักษา
ปฏิปทานี้ไวอยางมั่นคง หลวงพอเลาถึงปฏิปทาของหลวงปูกินรีวา... 
     ในพรรษาที่อยูกับหลวงปูนั้น หลวงพอเองทําความเพียรอยางหนัก เดินจงกรมทั้งวัน 
ฝนตกแดดออกอยางไรก็เดินจนทางจงกรมเปนรองลึก แตหลวงปูกลับไมคอยเดิน 
บางครั้งเดินเพียงสองสามเที่ยวก็หยุดแลวไปเอาผามาปะมาเย็บ หรือไมก็นั่งทํานั่นทํานี่... 
     เราประมาท คิดวาครูบาอาจารยจะไปถึงไหนกัน เดินจงกรมก็ไมเดิน นั่งสมาธินาน ๆ 
ก็ไมเคยนั่ง คอยแตจะทํานั่นทํานี่ตลอดวัน แตเรานี่ปฏิบัติไมหยุดเลย ถึงขนาดนั้นก็ยังไม
รูไมเห็นอะไรสวนหลวงปูปฏิบัติอยูแคนั้น จะไปรูเห็นอะไร 
     เรามันคิดผิดไป หลวงปูทานรูอะไร ๆ มากกวาเราเสียอีกคําเตือนของทานสั้น ๆ และ
ไมคอยมีใหฟงบอยนัก เปนสิ่งที่ลุมลกึแฝงไวดวยปญญาอันแยบคาย ความคิดของครูบา
อาจารยกวางไกลเกินปญญาของเราเปนไหน ๆ...ตวัแทของการปฏิบัติ คือความพากเพียร
กําจัดอาสวะกิเลสภายในใจ ไมใชถือเอากิริยาอาการภายนอกของครูอาจารยมาเปนเกณฑ
... 
     ในปนั้นจีวรของหลวงพอเกาคร่ําครา จนผุขาดเกือบทั้งผืนแตทานไมยอมออกปากขอ
ใคร หลวงปูกินรีก็มองดูอยูเงียบ ๆ ไมวากระไรวันหนึ่งหลวงพอนั่งปะชุนจีวรอยู ขณะ
เย็บผาคิดอยากใหเสร็จเร็ว ๆ จะไดหมดเรื่องหมดราว แลวไปนั่งภาวนา เดินจงกรมให



เต็มที่สักที หลวงปูกินรีเดินมาหยุดยืนดูอยูใกล ๆ หลวงพอก็ยังไมรูเพราะจิตกังวลอยาก
เย็บผาใหเสร็จเร็ว ๆ เทานั้น 
หลวงปูถามวา เทานี้จะรีบรอนไปทําไมเลา” 
“ผมอยากใหเสร็จเร็ว ๆ 
“เสร็จแลวทานจะไปทําอะไร” หลวงปูถามอีก 
“จะไปทําอันนั้นอีก”  
“ถาอันนั้นเสร็จ ทานจะทําอะไรอีก”  
“ผมจะทําอยางอื่นอีก”  
“เมื่ออยางอื่นของทานเสร็จ ทานจะไปทําอะไรอีกเลา ?”  
     หลวงปูกินรีใหขอคิดวา 
      “ทานรูไหม นั่งเย็บผานี่ก็ภาวนาได ทานดูจิตตัวเองสิวาเปนอยางไร แลวก็แกไขมัน 
ทานจะรีบรอนไปทําไมเลา ทําอยางนี้เสียหายหมด ความอยากมันเกิดขึ้นทวมหัว ทานยัง
ไมรูเรื่องของตัวเองอีก”  
     คําพูดสั้น ๆ แตมีความหมายและเจือความปรารถนาดีของหลวงปู ทําใหหลวงพอหูตา
สวางขึ้น ทานปรารภใหฟงวา “เรานึกวาทําถูกแลว อุตสาหรีบทํา อยากใหมันเสร็จเร็ว ๆ 
จะไดภาวนา แตที่ไหนได เราคิดผิดไปไกลทีเดียว”  
     อยูตอมา หลวงปูกินรีปรารภกับญาติของทานวา มีพระรูปหนึ่งมาอยูดวย จีวรขาด
หมดแลว ชวยตัดจีวรใหมถวายทานดวย พอดีมีคนเอาผาฝายดายดิบเนื้อหนามาถวาย 
หลวงปูจึงใหแมชีชวยกนัตัดเย็บถวายหลวงพอ 
 หลวงพอเลาถึงความรูสึกตอนนั้นวา... “ดีใจที่สุด ใชอยูตั้งหลายปก็ยังไมขาด ใสครั้ง
แรกก็ดูกระปุกกระปุย เพราะผาหนาและแข็งกระดาง ยิ่งใสสังฆาฏิซอนเปนสองชั้น ยังดู
ตัวเองอวนใหญ เวลาเดินดังสวบสาบ ๆ เพราะถามันแข็ง ใสไปตั้งปสองปผาจึงออน แต
เราก็ไมเคยบน ไดอาศัยผาผืนนั้นมาเรื่อยยังนึกถึงบุญคุณของทานอยูเสมอ... ”  
     เมื่อปญหาเรื่องเครื่องนุงหม ซึ่งทําใหใจเรารอนกระสับกระสายถูกดับลงดวยการ
ภาวนา และหยาดน้ําใจจากครูอาจารยผานไปไมนาน ศัตรูคูปรับเกา ที่หลวงพอเคยออก
ปากในทํานองวายากยิ่งสิ่งเดียวไดหวนกลับมาย่ํายีจิตใจอีกครั้ง... 
     คืนหนึ่ง ขณะหลวงพอพากเพียรภาวนาอยูตามลําพังอารมณแหงกามราคะไดเกิดขึ้น 
     คืนนั้นไมวาจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ หรือพลิกยทุธวิธี ตาง ๆก็ไมสามารถกําราบกิเลส



มารลงได รปูลักษณของอวัยวะเพศหญิงปรากฏเปนมโนภาพเดนชัดตลอตเวลา เกิด
ความรูสึกทางธรรมชาติของบุรุษอยางรุนแรง จนแทบภาวนาตอไมได ตองอดทนตอสู
กับความรูสึกและมโนภาพนั้นอยางยากเย็น 
     หลวงพอเปรียบเทียบวา จิตใจถูกกิเลสย่ํายีอยางหนักพอ ๆ กับครั้งที่เกิดความกลัวใน
คราวอยูปาถาครั้งแรกนั่นเอง 
     การตอสูกับราคะดําเนินไปอยางดุเดือด ขับเคี่ยวรุกไลกันอยูถึง ๑๐ วัน ความรูสึกและ
มโนภาพนั้นจึงไดเลือนหายไป 
     หลังการตอสูกับกามราคะในวันนั้น หลวงพอยิ่งบากบั่นเรงภาวนาหนักขึ้น เพื่อสราง
เกราะและภูมิคุมกันภัยใหมั่นคง ศรัทธาและกําลังใจกลาแกรงขึ้นตามลําดับ 
     คืนหนึ่งในพรรษานั้นหลังทําความเพียรเปนเวลาพอสมควรหลวงพอไดขึ้นไป
พักผอนบนกุฏิ กําหนดสติเอนกายลงนอน พอเคลิ้มไปเกิดนิมิตเห็นหลวงปูมั่น เดินเขามา
หยุดยืนอยูใกล ๆ แลวสงลูกแกวใหลกูหนึ่ง พรอมกับกลาววา... “ชา...เราขอมอบลูกแกว
นี้แกทาน มันมีรัศมีสวางไสวมากนะ” ในนิมิตนั้น ปรากฏวาตนไดลุกขึ้นนั่ง พรอมกับ
ยื่นมือไปรับลูกแกวจากหลวงปูมั่นมากําไว พอรูสึกตัวตื่นขึ้น แปลกใจมาก ที่พบตัวเอง
นั่งกํามืออยูดังในความฝนจิตใจเกิดความสงบระงับผองใส พิจารณาสิ่งใดไมติดขัด มี
ความปลื้มปติตลอดพรรษา 
     หลวงพอไดอยูรวมศึกษาปฏิบัติและอุปฏฐากรับใชหลวงปุกินรีเรื่อยมา กระทั่งถึงฤดู
แลงของป พ.ศ. ๒๔๙๑ หลวงพอจึงไดกราบลาครูบาอาจารยจาริกตอไป 
     กอนจาก หลวงปูกลาวตักเตือนศิษยสั้น ๆ ตามอัธยาศัยของทานวา “ทานชา อะไร ๆ 
ในการปฏิบตัิทานก็พอสมควรแลวแตอยากใหระวังเรื่องการเทศนนะ” 

ภัยในปาใหญ 

 การจาริกธุดงคของหลวงพอในชวงนั้น มีพระเลื่อมเปนเพื่อนรวมทาง วันหนึ่งทานทั้ง
สองหยุดพักอยูในปาขางหมูบาน ไดมีเด็กชายพิการสองคนมาชวยอุปฏฐากรับใช ตอมา
เด็กทั้งสองเกิดกินใจการผจญภัยในชีวิตพระธุดงค จึงขอรวมเดินทางติดตามไปดวย ซึ่ง
หลวงพอก็ไมขัดของ 
     เมื่อเด็กไดรับความยินยอมจากพอแมแลว ก็เก็บขาวของสวนตัวออกเดินทางไปกับ
หลวงพอ เด็กชายทั้งสองเปนผูมีศรัทธาอุตสาหะมาก แมตองตรากตรํากรําแดดลมฝน อด



บางอิ่มบางก็ไมเคยปริปากบน คงรวมเดินทางตอไปอยางไมยอทอ ทั้งที่มีความไม
สมประกอบทั้งสองคน 
     คนหนึ่งหูหนวก สวนอีกคนหูดี ตาดี แตขาเป เวลาบุกปาฝาหนามขาเกี่ยวกันลมลุก
คลุกคลาน แตความพิการหาไดเปนอุปสรรคของการสรางความดีไม เมื่อหลวงพอสอน
ใหนั่งสมาธิและเดินจงกรม เด็กก็ปฏิบัติตามดวยความตั้งใจ 
     การมีเด็กพิการมารวมทาง ทําใหหลวงพอไดพิจารณา เห็นหลักแหงกรรมชัดเจนขึ้น 
อีกทั้งยังไดคติสอนใจตัวเองดวยวา คนพิการทางกายอยางเต็มทั้งสองนี้ ไมเปนพิษเปน
ภัยกับใคร แตคนที่ใจพิการเพราะขาดคุณธรรม ยอมนําความเดือดรอนมาสูตนและคน
อ่ืน อยาง มากมาย 
     วันหนึ่งหลวงพอกับคณะพากันเดินทางมาถึงปาใหญ ใกลหมูบานแหงหนึ่งในเขต
จังหวัดนครพนม ขณะนั้นพลบค่ําพอดีจึงตกลงกันหยุดพักในปาแหงนั้น 
     เมื่อเดินสํารวจหาที่กางกลด สังเกตเห็นทางเกาที่คนเลิกใชแลวเปนทางทอดยาวจาก
ดงใหญที่พัก ไปสูภูเขาที่สูงทะมึนอยูเบื้องหนา นึกถึงคําพูดของคนโบราณวา เขาปาอยา
นอนขวางทางเกา หลวงพอคิดสงสัยอยากพิสูจนใหเห็นจริง จึงใหพระเลื่อมเขาไปพักใน
ปา สวนตัวทานกางกลดขวางทางเกาเอาไว ใหเด็กสองคนพักนอนอยูตรงกลาง 
     แสงตะวันลับหายจากขอบฟา เสียงนกกลางคืนและสัตวกูกองสะทานปา แสงเรือง ๆ 
ระยิบระยับจากหิ่งหอย สวางวูบวาบเปนจุดเล็ก ๆ บนผืนความมืดอันกวางใหญ แตงเติม
สีสันบรรยากาศของปายามราตรี ใหวิเวกวังเวงยิ่งนัก ค่ําคืนในปาเปลี่ยว คงมีเพียงมุนีผู
แสวงหาอิสรธรรมเทานั้น ที่ยินดีนําชีวิตตนมาแขวนไวกับภยันตราย เชน นี ้
 ดึกสงัด...หลังนั่งสมาธิภาวนาแลว หลวงพอตลบผามุงขึ้นไวบนหลังกลด เพื่อใหเด็กทั้ง
สองมองเห็นตัวทาน จะไดอุนใจคลายกังวลบาง จากนั้นก็เอนตัวลงนอนตะแคงขวา 
กําหนดสติดูลมหายใจแลวหลับตาลง 
     ชั่วขณะหนึ่ง ไดยินเสียงฝเทาแผวเบากาวเปนจังหวะบนใบไมแหง เสียงเดินเขามา
ใกลจนไดยินลมหายใจ และกลิ่นสาบสางลอยมากับสายลม หลวงพอคงนอนนิ่งอยู ทั้งที่
รูดีวานั่นคือเสียงและกลิ่นของเสือ 
     จิตหนึ่งคิดหวงชีวิต แตกลัวอยูไมนาน อีกจิตหนึ่งออกมาแยงและใหเหตุผลวา “อยา
หวงมันเลยชีวิตนี้ แมไมถูกเสือกัดตาย...เราก็ตองตายอยูแลว การตายขณะเดินตามรอย
บาทพระศาสดานี้ ชีวิตยอมมีความหมาย เราขอยอมเปนอาหารของเสือ หากวาเราเคยกิน



เลือดกินเนื้อกันมา จะไดชดใชหนี้ใหหมดสิ้นไป แตหากไมเคยเปนคูเวรคูกรรม มันคง
ไมทําอะไรเราแลวก็นอมดวงจิตระลึกถึงพระรัตนตรัยและความบริสุทธิ์ของตัวเองเปนที่
พ่ึงในยามนั้น 
     เมื่อคิดไดเชนนี้ จิตใจเบาสบายขึ้นมาทันทีไมมีกังวลใด ๆสักครูหนึ่งเสือก็จากไป 
     การใชชีวิตในปาของพระธุดงคกรรมฐาน มีภยันตรายเปนดานคอยตรวจสอบความ
เขมแข็งอดทนอยูทุกขณะ ทั้งภัยจากธรรมชาติ คือ ดิน ฟา อากาศ และภัยจากสัตวราย ซึ่ง
รายลอมพรอมที่จะเปนอันตรายแกผูอยูปาไดทุกเมื่อ แตหากพระปามีธรรมาวุธคือ สันติ
และปญญารวมทั้งความบริสุทธิ์ ใจยอมฟนฝาอุปสรรคในปาออกมาไดโดยปลอดภัย
พรอมกับกําลังใจที่กลาแกรงยิ่งขึ้น 
     หลวงพอกลาววา “เมื่อเราทอดอาลัยในชีวิต ไมเสียดายไมกลัวตาย ความเบาสบายใจ
จะเกิดขึ้น สติปญญาก็จะเฉียบคมกลา จิตเกิดความองอาจไมสะทกสะทานตอสิ่งใด 
แมแตความตาย”  
     ภัยภายนอกจากธรรมชาติผานพนไป ภัยภายในจากกิเลสเริ่มกอตัวข้ึนมาอยางเงียบ
เชียบ แตกลบัเรารอนกวาไฟใด ๆ 
     ในป พ.ศ. ๒๔๙๑ นั้น หลวงพอกับคณะคือพระเลื่อมและเด็กผูติดตาม คงรวมทุกขสุข
แสวงหาสันติธรรมไปบนเสนทางทุรกันดารตอไป การอยูรวมกันนาน ๆ ธาตุแทของแต
ละคนยอมปรากฏขึ้นมา หลวงพอคิดพิจารณาในตอนนั้นวา 
      “การเดินธุดงครวมกับผูมีปฏิปทาไมเสมอกัน นํามาซึ่งความเนิ่นชาในการปฏิบัติ” 
และยังรูสึกอึดอัดรําคาญหมูคณะจิตใจจึงวุนวายคิดอยากปลีกตัวไปตามลําพัง 
 หลวงพอไดตกลงแยกทางกับพระเลื่อม โดยพระเลือ่มอาสานําเด็กนั้นกลับไปสงที่บาน
เดิม สวนทานเองไดเดินทางไปตามลําพัง เมื่อถึงวัดรางในปาใกลบานขานอย นครพนม 
ไดพิจารณาเห็นวาเปนสถานที่เหมาะสมแกการปฏิบัติภาวนา จึงพักอยูที่นั่นหลายวัน 
     การแยกจากหมูคณะในระยะแรก ๆ รูสึกเปนอิสระมากไมหวงกังวลตอสิ่งใด ไดเรง
ความเพียรเต็มที่ สํารวมระวังอินทรียคีอ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ ตลอดเวลา แมไป
บิณฑบาตก็ไมมองหนาใคร เพียงแตรูวาเปนหญิงหรือชายเทานั้น 
     เสร็จจากการขบฉัน เก็บบริขารแลว หลวงพอเดินจงกรมทันที ปฏิบัติสม่ําเสมอเชนนี้
อยูหลายวัน จนเทาบวมเปงขึ้นเพราะเดินจงกรมมาก จึงหยุดเดินแลวนั่งสมาธิอยางเดียว 
ใชความอดทนระงับความเจ็บปวดอยูถึงสามวัน เทาจึงเปนปกติ 



     ในระหวางนั้น ไมยอมพบปะกับใครทั้งสิ้น เพราะเห็นการคลุกคลีคือ ความเนิ่นชา
ของการประพฤติธรรม อยูมาวันหนึ่ง กิเลสที่หลบไปเพราะเกรงอํานาจสมาธิธรรม ได
กลับออกมารบกวนจิตใจใหวิตกวา.. 
      “เราอยูคนเดียวเชนนี้ ถาไดเณรตัวเล็ก ๆ หรือผาขาวสักคนมาอยูดวยคงดีนะ เพื่อจะ
ไดใชอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ”  
     ...แตภาวะความคิดก็แยงกันเองวา... 
      “เอ! ตัวแกนี่สําคัญนะ เบื่อเพ่ือนมาแลว..ยังอยากไดเพื่อนมาทําไมอีกเลา?”  
      “เบื่อก็จริงแตเบื่อเฉพาะคนไมดี สวนเวลานี้ตองการเพื่อนที่ดี ๆ”  
      “คนดีอยูที่ไหนละ? เห็นไหม หาคนดีไดไหม เพื่อนรวมทางกันมาก็คิดวาเขาไมดี
ทั้งนั้น คงคิดวาตัวเองดีคนเดียวละมั้งจึงหนีเขามานี่”  
     จากนั้นก็ถามและตอบตัวเองอีกวา...“คนดีอยูที่ไหน... คนดีอยูที่ตัวเรา ถาเราดี ไป
ไหนมันก็ดี เขาจะนินทา สรรเสริญ จะวาอะไร ทําอะไร เราก็ยังดีอยู แตถาเรายังไมดี เขา
นินทา เราก็จะโกรธ ถาเขาสรรเสริญ เราก็ยินดี..กห็ว่ันไหวอยูอยางนั้น 
     เมื่อกี้นี้วาคนดีอยูที่ไหนแลว เราจะมีหลักในการปลอยวางความคิด เราจะไปอยูที่
ไหน. คนเขาจะรังเกียจ หรือเขาจะวาอะไรก็ถือวาไมใชเขาดีหรือเขาชั่ว เพราะดีหรือชั่ว
อยูที่ตัวเรา...เรายอมรูจักตัวเราเองยิ่งกวาใคร... ” 

ที่สุดแหงสมาธิ 

เมื่อตอบปญหา คนดีอยูไหน แกตนเองแลว หลวงพอเกิดความปลื้มปติ เยือกเย็นใจมาก 
และไดถือเอาความรูนั้น เปนคติสอนใจ ตลอดมา 
     หลวงพอไดออกจาริกตอตามวิถีทางของพระกรรมฐาน ผูไมยึดติดและไมยอมใหสิ่ง
ใดผูกมัดตน แมจะตองผานพบกับสิ่งตาง ๆ ทั้งดีและเลว ทั้งสุขและทุกข ก็เขาไป
เกี่ยวของดวยการเห็นโทษและมีปญญาในการสลัดออก 
     วันหนึ่งหลวงพอ เดินผานดงใหญถึงวัดรางใกลหมูบาน โคกยาว จังหวัดนครพนม 
พบวาสถานที่วิเวกดี จึงหยุดพักอยูที่นั่นไดรับความสงบระงับดีมาก ทานเลาถึง
ประสบการณเกี่ยวกับการภาวนาที่วัดรางนั้นใหฟงวา... 
      “คืนนั้นประมาณหาทุมกวา ๆ ขณะเดินจงกรมอยู รูสึกแปลก ๆ มันแปลกมาตั้งแต
กลางวันแลว รูสึกวาไมคิดอะไรมากมีอาการสบาย ๆ 



     เมื่อเดินจงกรมเมื่อยแลว จึงขึ้นไปนั่งในกระทอมเล็ก ๆ ขณะจะนั่งคูขาเขาแทบไมทัน 
จิตมันอยากสงบ มันเปนของมันเอง...พอนั่งลงแลว จิตมันก็สงบจริง ๆ รูสกึตัวหนักแนน
.. 
     คืนนั้นในหมูบานมีงาน เขารองรําทําเพลงกัน ไดยินอยูแตจะทําใหไมไดยินก็ได เมื่อ
ไมเอาใจใสก็เงียบไมไดยิน จะใหไดยินก็ไดยิน ไมรูสึกรําคาญ.. 
     ดูจิตกับอารมณก็เห็นตั้งอยูคนละสวน เหมือนวัตถุสองอยางตั้งอยูโดยไมติดกันก็เลย
เขาใจวา เมื่อจิตเปนสมาธิแลวถานอมไปก็ไดยินเสียง ถาวางก็เงียบ ถามีเสียงขึ้น ก็เห็นจิต
กับเสียงเปนคนละสวน... 
     จิตในขณะนั้นไมเอาใจใสในสิ่งอื่นเลย ไมมีความเกียจคราน ไมมีความเหนื่อย ไมมี
ความรําคาญ ของเหลานี้ไมมีในจิต มีแตความพอดีหมดทุกอยางในนั้น... 
 ตอมาจึงหยุดพัก หยุดแตการนั่งเทานั้น ใจเหมือนเกายังไมหยุด ดึงเอาหมอนมาวางไว 
ตั้งใจจะพักผอน เมื่อเอนกายลงจิตยังสงบอยูอยางเดิม พอศีรษะถึงหมอน มีอาการนอม
เขาไปในใจ คลายกับมีสายไฟอันหนึ่งไปถูกสวิตซไฟฟาเขา มีความรูสึกวากายระเบิด
เสียงดังมาก ความรูที่มีอยูนั้นละเอียดที่สุด พอมันผานตรงจุดนั้น ก็หลุดเขาไปในโนน 
แมอะไร ๆ ทั้งปวงก็สงเขาไปไมได ไมมีอะไรเขาไปถึง หยุดอยูขางในสักพักหนึ่ง ก็ถอย
ออกมา จนถึงปกติธรรมดา ที่วาถอยออกมานี้ ไมใชวาเราจะใหถอย มันเปนเอง เราเปน
เพียงผูดู ผูรูเทานั้น... 
     เมื่อจิตเปนปกติดังเดิมแลว คําถามก็มีขึ้นวา นี่มันอะไร ?คําตอบเกิดขึ้นวา สิ่งเหลานี้
ของมันเปนเอง ไมตองสงสัยมันคิดเทานี้จิตก็ยอม 
     เมื่อหยุดอยูสักพักหนึ่ง ก็นอมเขาไปอีก เราไมไดนอมมันนอมเอง พอนอมเขาไป ๆ ก็
ไปถูกสวิตซดังเกา ครั้งที่สองนี้รางกายแตกละเอียดหมด แลวหยุดเขาไปขางในอีก...
เงียบ!...ยิ่งกวาเกา ไมมีอะไรสงเขาไปถึง...พอสมควรแลวก็ถอยออกมาตามสภาวะของ
มัน.. ในเวลานั้นมันเปนอัตโนมัติมิไดแตงวาจงเปนอยางนั้น จงเปนอยางนี้ จงออกอยาง
นั้น จงออกอยางนี้...ไมมี เราเปนเพียงผูทําความรู ดูอยูเฉย ๆ 
เมื่อนั่งพิจารณาก็นอมเขาไปอีก ครั้งที่สามนี้ โลกแตกละเอียดหมด ทั้งพื้นปฐพีแผนดิน
แผนหญาภูเขาเลากาเปนอากาศธาตุหมด ไมมีคน หมดไปเลย ตอนสุดทายนี้ไมมีอะไร 
     ดูยาก พูดยาก ของสิ่งนี้ ไมมีอะไรมาเปรียบปานไดเลยสามขณะนี้ใครจะเรียกวาอะไร 
ใครรู เราจะเรียกวาอะไรเลา”  



      หลวงพอกลาวตอไปอีกวา... 
      “ที่เลามานี้เปนเรื่องจิตตามธรรมชาติทั้งนั้น เราไมตองการอะไร มีศรัทธาก็ทําเขาไป
จริง ๆ เอาชีวิตเปนเดิมพัน 
     เมื่อถึงวาระที่เปนอยางนี้ออกมาแลว โลกนี ้แผนดินนี้มันพลิกหมด ความรูความเห็น 
มันแปลกไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง 
     ในระยะนั้น ถาคนอื่นเห็น อาจจะวาเราเปนบาจริง ๆถาผูควบคุมสติไมดีอาจเปนบาได 
เพราะมันไมเหมือนเกาสักอยางเลย เห็นคนในโลกไมเหมือนเกา แตมันก็เปนเฉพาะเราผู
เดียวเทานั้น แปลกไปหมดทุกอยาง ความนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงก็เชนกัน เขาคิดไปทาง
โนน แตเราคิดไปทางนี้เขาพูดมาทางนี้ 
     เราพูดไปทางโนน มันตางกับมนุษยหมด นี่เปนเรื่องกําลังของสมาธิ ถาเปนสมาธิถึง
ขั้นนี้ ถึงที่สุดของมันแลวเราเอาความสงบขึ้นนี้มาพิจารณา เปนเสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ ที่มากระทบใจ...อารมณทั้งหลายเกิดขึ้นมา เราเอาความสงบมาพิจารณารูเทา
ทันหมด รูวาสิ่งไหนดีสิ่งไหนไมดี อาการที่พิจารณาออกมาจากความสงบเหลานี้แหละ
เรียกวา ปญญา เปน วิปสสนา” 

ทุกขเพราะคิดผิด 
 วันคืนที่วัดรางบานโคกยาวผานไปสิบเกาวัน การบําเพ็ญเพียรทางจิตไดรับผลดียิ่ง คุมคา
กับการตอผูที่เอาชีวิตเปนเดิมพันโดยมีความบากบั่นอดทนและปญญาเปนธรรมาวุธ 
รวมทั้งเปนดังเพื่อนรวมทางในชีวิตธุดงค... 
     หลวงพอเดินทางออกจากวัดรางนั้น พรอมกับความสงบแหงจิตยากยิ่งที่จะบรรยาย
ความรูสึกนี้แกใคร ระหวางทางไดพบปะชาวบาน บางแหงมีผูมาไตถามปญหาตาง ๆ ก็
สามารถตอบไดโดยแจมแจงและฉับพลัน ไมมีความติดขัดทั้งในปญหาของตนเองและ
คน อ่ืน 
     เดินธุดงคพักตามปาเขา เงื้อมผา คูหาถ้ํา ริมลําธาร ไปเรื่อย ๆ จนถึงอําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม พักภาวนาอยูริมแมน้ําโขง แลวขามไปนมัสการพระพุทธบาทพลสันต
ที่ฝงลาว ตอจากนั้นไดยอนกลับมาที่อําเภอศรีสงครามอีกครั้ง 
     ขณะพักอยูที่บานหนองกา อําเภอศรีสงคราม แมจิตจะเคยผานภาวะที่สุดของสมาธิ 
จนจิตใจแปลกแตกตางจากปกติจิตก็ตาม แตหาใชวารากเหงาของกิเลสจะถูกกําจัดสิ้นไป
ไมเพราะสมาธิมีอํานาจเหนือกิเลสบางอยางเทานั้น ไมอาจระงับกิเลสที่สะสมนอนเนื่อง



ในจิตใจไดทั้งหมด 
     ในขณะนั้น บริขารของหลวงพอคร่ําคราแทบจะใชไมไดจึงเกิดความอยากได
ของใหมจนใจกระวนกระวาย ทานเลาถึงประสบการณในครั้งนั้นวา... 
      “ตอนไปอยูศรีสงคราม บริขารเราเกามาก จะขอใครก็ไมได เพราะไมมีญาติไมมีใคร
ปวารณา จิตมันดิ้นรนกระวนกระวาย... 
ในเวลานั้น บาตรที่ใชมีขนาดเล็กมากและยังรั่วอีกหลายรูป พระที่วัดหนองกาทาน
สังเกตเห็น จึงนําบาตรขนาดใหญแตมีรูรั่วดวยมาถวาย ฝาบาตรก็ไมมี... 
     นึกขึ้นได สมัยเปนเด็กไปเลี้ยงควายเห็นเพื่อนเอาเถาวัลยมาถักเปนหมวก เลยใหเขา
หวายมาให แลวเหลาใหแบนอันหนึ่ง กลมอันหนึง่ แลวถักเปนวง ๆ ไดฝาบาตรใช
เหมือนกัน แตดูแลวเหมือนกระติบใสขาวเหนียว เวลาไปบิณฑบาตมองดูฝาบาตรตัวเอง
ก็รูสึกขวางหูขวางตา ใครเห็นเขาเรียกวา พระบาตรใหญ 
     จึงมาทําใหม...ทําทั้งกลางวันกลางคืน ตอนนั้นคิดผิดเพราะอยากไดมาก กลางคืนจุด
ไตทําอยูในปาคนเดียว สานไปสานมา มือไปชนไตที่จุดไว ขี้ไตตกใสมือ ไฟไหมหนัง
หลุดหมดมีแผลเปนอยูกระทั่งเดี๋ยวนี้.. 
     จึงรูสึกตัว เอ...นี่เรากาํลังทําอะไร...คิดผิดแลวนี่ บวชมาเพื่อเอาบริขาร บาตร จีวร แค
นี้หรือ ถึงขนาดทําจนไมไดหลับได นอน 
     เลยมานั่งพิจารณาอยู แลวก็เดินจงกรม เดินไปยังคิดถึงฝาบาตรอีกนั่นแหละ เดินจน
จวนสวาง รูสึกเหนื่อย จึงพักมานั่งสมาธิ นั่งก็คิดอีก พอเคลิ้มไปนิดหนึ่ง เห็นเปนภาพ
พระพุทธเจาองคใหญ ทานบอกวา...มานี่จะเทศนใหฟง...เขาไปกราบทาน ทานก็เทศน
เรื่องบริขารใหฟงวา เครื่องบริขารทั้งปวงเปนเพียงเครื่องประดับขันธหาเทานั้น... 
สะดุงตื่นตัวสั่นเทาเลย เสียงนั้นยังติดอยูในใจจนทุกวันนี้...เข็ดหลายเลย.. ความอยากได
จนไมรูจักตัวเองนี่ ทีนี้เลยเลิกทําแบบนั้น มาทําเปนเวลา..ทําแลวพัก..เดินจงกรม...นั่ง
สมาธิดวย”  
     เมื่อกลาวถึงอดีต หลวงพอมักพูดดวยอารมณขัน และไมปดบังปญหาสวนตัวตาง ๆ ที่
ทานผานพบ เพื่อใหเปนคติแกศิษยวา.....แมครูบาอาจารยเอง เมื่อเริ่มปฏิบัติใหม ๆ ก็ผจญ
กับปญหาแทบเอาตัวไมรอดเหมือนกัน และทายสุดของเรื่องคิดผิดเพราะบริขารนี้หลวง
พอเลาตอไปวา 



“...งานอะไรก็ตาม ถาเราทําไมเสร็จ ทิ้งเอาไว แลวมาทําสมาธิ ใจมันก็ไปติดอยูที่งานนั่น
แหละ สลัดทิ้งก็ไมได งัดยังไงก็ไมหลุด... 
     คิดวาจะลองฝกใหไดวา เมื่อทํางานก็ใหทําไป เมื่อเลิกทําก็ใหวาง ใหมันเปนคนละ
อยางไมตอกัน ไมใหเปนทุกข แตวามันขัดยากเหลือเกิน ตัวอุปาทานมั่นหมายนี้ละยาก...
วางยาก 
     หรือการคิดวา ทําอะไรก็ทําใหเสร็จไปเลย มันจะไดรูแลวรูรอดไมตองมาคอยเปน
หวง คิดอยางนั้นก็ถูกอยูเหมือนกันแตถาคิดใหถึงธรรมะจริง ๆ มันไมถูก เพราะไมมี
อะไรจะจบไดเลย ถาใจเรายังไมยอมเลิก...ไมยอมหยุด.. 
     ตอมาจึงทดลองฝกหัด ทําอะไรก็ไมรีบเรงใหเสร็จเร็ว ๆทําไปพอสมควร วางไว ไป
เดินจงกรม พอจิตกลับไปพะวงกับงานก็ทักทวงตัวเอง ฝกตัวเองไมใหคิดอยางนั้น... 
     ปฏิบัติอยางนี้เรื่อยมา คือฝกใหไดวา ถึงเวลาวาง ก็ใหมันวาง ใหมันเปนคนละอยาง...
ทําก็ได วางก็ได ใหมันขาดกันไปเลย ฝกไปก็คอยเบาไป งายขึ้น จึงไดรูจักเหตุใหเกิด
ทุกข คือความ อยาก นั่นเอง 
     จากนั้นมา ไมวาจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็มีแตความสดชื่นเบิกบานจนกระทั่งถักฝาบาตร
เสร็จ แตพอไปบิณฑบาต เขาก็ยังมองอยูวาพระองคนี้ทําไมใชบาตรแปลก ๆ และใหญ
อยางนั้น” 

หลวงตา 

ใกลฤดูเขาพรรษา หลวงพอเดินธุดงคมาถึงวัดปาแหงหนึ่งตั้งอยูในปาซา เขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม มีพระหลวงตา พํานักอยูกับพระลูกวัดหลายรูป 
     วันนั้นเมื่อกลาวธรรมปฏิสันถารกนัพอสมควร หลวงตาสมภารวัดปรารภถึงภูมิจิต
ตัวเองวา “ผมหมดความโกรธแลว”หลวงพอรูสึกแปลกใจมาก เพราะคําพูดเชนนี้ไมคอย
ไดยินใครกลาวบอยนักในหมูผูปฏิบัติ จึงอยากพิสูจนใหรูซัด และชวงนั้นจวนเขาพรรษา
แลว หลวงพอจึงตัดสินใจขอจําพรรษาดวย 
     แตไมงายเสียทีเดียว หลวงตาไมไวใจใครงาย ๆ เหมือนกัน เพราะหลวงพอเปนพระ
แปลกหนา และยังจรมาผูเดียว ไมรูตนสายปลายเหตุวาจะมาดีหรือรายอยางไร หลวงตา
กับพระลูกวดัจึงปฏิเสธไมยอมใหพํานักดวย แตผอนผันใหไปจําพรรษาที่ปาชานอกเขต
วัด 



     ครั้นถึงวันเขาพรรษา หลวงตาใหพระไปนิมนตหลวงพอมาจําพรรษาดวย เพราะได
รับคําทักทวงจากพระรูปหนึ่งวา “พระมีพรรษามากขนาดนี้ ใหจําพรรษานอกเขตวัดเห็น
จะไมเหมาะบางทีทานอาจเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได ไมควรประมาท”  
     แมจะไดรวมจําพรรษาในสํานัก แตหลวงตากับลูกศิษยก็ตัง้กติกากีดกันหลวงพอไว
หลายอยาง คือ 
     1.ไมใหรับประเคนของจากโยม ตองคอยรับจากพระรูปอื่น สง ให 
     2.ไมใหรวมอุโบสถสงัฆกรรม ใหบอกปริสุทธเิทานั้น 
     3. เวลานั่งฉันอาหาร ใหนั่งตอทายพระพรรษานอยที่สุดของสํานัก 
กติกาทั้งสามขอนี้ หลวงพอยินดีปฏิบัติตามทุกอยาง แมทานจะมีพรรษาสิบแลวก็ตาม 
ทานกลับพิจารณานอมเอาประโยชนจากขอกีดกันนั้นโดยใหสติแกตนเองวา “หลวงตา
กับคณะกําลังทดสอบเรา และการนั่งหัวแถวหรือทายแถว ก็ไมแปลกอะไรเหมือนกับ
เพชรนิลจินดาจะวางไวที่ไหนก็มีคุณคาเทาเดิม และการปฏบิัติตามกติกานี้ จะชวย
ลดทิฏฐิมานะของเราใหเบาบางลงดวย ”  
     การจําพรรษารวมกับหลวงตา ผานไปดวยความสงบ เพราะหลวงพอวางความรูสึกนึก
คิดไดถูกและเปนปกติ จึงพากเพียรภาวนาอยางสม่ําเสมอ พยายามพูดนอย เมื่อไดยินใคร
พูดสิ่งใดก็นอมมาพิจารณาเปนปญญาแกไขตัวเอง และเฝาสังเกตเลือกเอาแตสิ่งดีงามจาก
ขอวัตรปฏิบัติที่มีอยูในสํานัก เพื่อถือเอาเปนบทเรียน 
     ขณะเดียวกัน หลวงตาและคณะก็จับตามองหลวงพออยางไมใหคลาดสายตาเชนกัน 
แตทานวางเฉย ไมแสดงกิริยาอาการใด ๆ โตตอบ กลับคิดขอบคุณเขาวา 
      “เขาชวยไมใหเราเผลอไปประพฤติบกพรอง เปรียบเหมือนมีคนมาชวยปองกันความ
สกปรกไมใหแปดเปอนแกเรา”  
     ในพรรษานั้น หลวงพอทําความเพียรภาวนาสม่ําเสมอเคารพกฏกติกาอยางไม
บกพรอง พระเณรรวมสํานักเริ่มยําเกรงทานมากขึ้น 
     เชาวันหนึ่ง ชาวบานนําขาวหมากมาถวาย หลวงตากับพระลูกวัดทุกรูปฉันกันอยาง
เอร็ดอรอย สวนหลวงพอเพียงแตรับประเคนแลววางไวขาง ๆ หลวงตาสังเกตดูอยูจึงถาม
วา 
      “ทานชา ไมฉันขาวหมากหรือ...ทาํไมละ ?”  



      “ไมฉันครับ...ผมวากลิ่นและรสมนัไมเหมาะแกพระเทาไหร”  
     หลวงตาไดฟงก็หนาเสีย...ฉันอาหารแทบไมรูรส 
 อยูตอมาวันหนึ่งในกลางพรรษา หลวงตาพาพระเณรลงเรือไปเก็บฟนมาไวใช เมื่อถึงไร
รางริมน้ํา พระลูกวัดพากันขึ้นไปขนฟนมากองไวที่ฝงหวย หลวงพอทําหนาที่ขนลงเรือ 
     ขณะจัดเรียงฟน หลวงพอสังเกตเห็นไมพะยูงทอนหนึ่ง มีรอยถากเปนทรงกลมยาว
ประมาณ ๒ เมตร ทานคิดวาไมทอนนี้ตองมีเจาของแน หากขนลงเรือจะมีความผิดเปน
การลักทรัพย ทําใหขาดจากการเปนพระได จึงไมยอมแตะตอง 
     พอไดเวลาจวนกลับ หลวงตาเดินมาถึง เห็นไมทอนนั้นถูกทิ้งอยูริมตลิ่ง จึงรองถามวา 
      “ทานชา...ทําไมไมขนไมทอนนี้ลงเรือ ?”  
      “ผมเห็นวาไมเหมาะครับ มันคงมีเจาของ เพราะมีรอยถากไว”  
     เมื่อหลวงพอตอบเชนนี้ หลวงตาซะงักงันอยูซั่วครู แลวจึงแกลงรองบอกแกเกอให
พระเณรรีบลงเรือ โดยทิ้งไมทอนนั้นไวริมฝงนั่นเอง 
     ความผิดพลาดของหลวงตา ผูมีทีทาวาเปนนักปฏิบัติที่เครงครัดสงเสริมใหคุณคาของ
หลวงพอสูงขึ้นตามลําดับ เพราะหลวงพอไมซ้ําเติม หรือดูหมิ่นเหยียดหยามใคร กลับ
เก็บตัวภาวนาอยูเงียบ ๆ เชนเดิม 
     หลังจากนั้นหลายวัน ชาวบานมาเผาขาวหลามขางโรงครัวซึ่งอยูไมไกลจากกุฏิหลวง
พอ หลวงพอกลับจากบิณฑบาตก็ขึ้นกุฏินั่งพักผอน สักครูหนึ่งเห็นหลวงตาเดินผานไป
ทางโรงครัว ขณะนั้นไฟลุกไหมกระบอกขาวหลามจนเกรียม เพราะไมมีใครคอยพลิก
กลับ 
     หลวงตามองซายมองขวา นึกวาไมมีใครเห็น จึงพลิกกระบอกขาวหลามเสียเอง หลวง
พอนั่งอยูที่หนาตาง จึงเห็นการกระทํา นั้น 
ครั้นถึงเวลาฉัน ชาวบานนําขาวหลายมาถวาย พระเณรฉันกันหมด แตหลวงพอรับแลว
วางไวเฉย ๆ หลวงตาฉันไปไดสักพกัก็เหลือบตาสํารวจกิริยาการขบฉันของลูกศิษยตาม
ความเคยจน แตสายตาตองสะดุดหยุดลงทันที เพราะเห็นหลวงพอไมยอมฉันขาวหลาม
จึงถามเบา ๆ วา “ทานชา ฉันขาวหลามหรือเปลา ?” 
“เปลาครับ” หลวงพอตอบ 
     คราวนี้หลวงตาถึงกับสะอึก แลวพูดอยางอาย ๆ วา 
      “ผมตองอาบัติแลว”  



      (พระจับอาหารที่ยังไมไดรับประเคน ถาของที่จับยังไม เคลื่อนที่ ตอมา มีคนมา
ประเด็นในภายหลัง หากพระผูจับฉันอาหารนั้นเปนอาบัติ สวนพระรูปอื่นฉันได แตถา
ทําใหของเคลื่อนที่ไป แมมีผูมาประเคนใหม หากพระรับมาฉันก็เปนอาบัติดวยกันทุก
รูป)  
     หลวงตานึกรูทันทีวา หลวงพอตองเห็นตนพลิกกระบอกขาวหลามแน จึงสารภาพผิด
ออกมา ครั้นฉันอาหารเสร็จ หลวงตาเขามาขอแสดงอาบัติดวย แตหลวงพอพูดวา “ไม
ตองก็ไดครับ ใหพยายามสํารวมระวังตอไป”  
     หลวงตากับพระเณรรูสึกทึ่ง และนึกนิยมในอัธยาศัยของหลวงพอมากขึ้น ทั้งที่พวก
ตนพยายามกีดกันรังเกียจดวยความไมไวใจแตพระอาคันตุกะรูปนี้ กลับหนักแนนและใจ
สูงยิ่งนัก จึงตกลงกันวาใหลมเลิกกตกิากีดกันนั้น 
     แตหลวงพอตอบดวยวิสัยที่เคารพตอกฎระเบียบวา “ทํา อยางนั้นคงไมเหมาะครับ 
ขอใหถือตามกติกาเดิมที่ตั้งไวดีกวาเพื่อความสงบเรียบรอยตอไป”  
     ตอจากนั้น พระทุกรปูไดใหความสําคัญและเคารพยําเกรงตอหลวงพอมาก ความรูสึก
อคติที่มีตอกันถูกทําลายลงดวยคุณธรรม 
     แลววันหนึ่ง กาลเวลาไดพิสูจนคําพูดของหลวงตาที่วา“ผมหมดความโกรธแลว” ให
ประจักษขอเท็จจริงขื้นมา ดังพระพุทธองคตรัสไววา “ศีล (ความประพฤติ) จะพึงรูได 
เมื่ออยูรวมกันนาน ๆ”  
     ทายพรรษา พายุฝนพัดกระหน่ําติดตอกันหลายวัน ทองทุงนาแปรสภาพเปนทะเลสาบ
ขนาดยอม ชาวบานตางเดือดรอนกันทั่วหนา และวุนวายไปถึงวัวควาย เพราะไมมีที่อยู
และไมมีหญาจะกิน 
     วัดของหลวงตาตั้งอยูบนที่ตอน จึงรอดพนจากภัยน้ําทวมวัวควายของชาวบานจึงมุง
หนามากินหญาริมรั้ววัดประทังชีวิต บางตัวกินเพลินหลงเดินลึกเขาเขตสํานัก หลวงตา
ไมชอบใจ จึงใหพระเณรไลออกไปบอย ๆ 
     เจาวัวนาสงสารตัวหนึ่งถูกไลตอนออกไปแลว แตดวย ความหิวจึงยื่นคอลอดรั้วกลบั
เขามากินหญาอีก หลวงตาซึ่งถือไมรอทาอยูแลวก็ตรงรี่เขาไปตีวัวหลายที วัวตัวนั้นรอง
ดวยความเจ็บปวดรีบมุดหัวกลับไป แตกวาจะหลุดไปได ก็ลิ้มรสไมตะพดหลวงตาเสีย
หลายตุบ 
     หลวงพอยืนดูอยูเงียบ ๆ นึกสงสารวัวอยางจับใจ เพราะสิ่งที่พวกมันควรไดจากวัด คือ



ความสุขจากเมตตาจิตของสมณะ แตนี่กลับเปนความไรน้ําใจจากนักบวชผูซึ่งเคยกลาว
ไววา “เราหมดความโกรธแลว!” 

สัจธรรมในปาชา 
กลางปาชาขางวัดหลวงตา มีศาลาเล็ก ๆ หลังหนึ่ง ตั้งอยูทามกลางหลุมฝงศพที่เรียงราย
เกลื่อนกลาด หลวงพอมักหลีกเรนมานั่งสมาธิพิจารณาสภาวธรรมอยูที่ศาลาหลังนั้น
เสมอ ความวังเวงและหลุมฝงศพรวมทั้งกองกระดูกชวยใหจิตสงบระงับ เกิดธรรมสังเวช
ในความเปนไปของสัตวโลก ที่ตางถูกกระแสกรรมนํามาเกิดถูกความแกชราตอนไป ถูก
ความเจ็บไขรุมเราเบียดเบียน แลวบีบคั้นใหตายในที่สุด 
     วันหนึ่ง ขณะหลวงพอนั่งอยูบนศาลาในปาชา มีกาตัวหนึ่งบินมาจับที่กิ่งไมใกล ๆ 
แลวสงเสียงรอง กา กา หลวงพอไมไดใสใจ เพราะคิดวามันคงรองไปตามประสาสัตว 
     การูวาหลวงพอไมสนใจ จึงรอนลงมายืนบนพื้นศาลาตรงหนาทาน มันคาบหญาแหง
มาวางแลวรอง กา ๆ แสดงอาการเหมือนจะสงหญาให หลวงพอเห็นกิริยามันแปลก ๆ จึง
หันมามองและคิดในใจวา เจาจะบอกอะไรเราหรือ? เมื่อกาเห็นทานสนใจ ก็ทิ้งหญาแหง
ไว แลวบินหายไป หลังจากนั้นสามวัน ชาวบานไดหามศพเด็กชายคนหนึ่งปวยเปนไข
ตาย มาเผาขาง ๆ ศาลานั้น 
     สามสี่วันตอมา อีกาบินมาหาหลวงพอที่ศาลานั้นอีก ครั้งแรกเกาะอยูบนกิ่งไม เมื่อ
เห็นหลวงพอไมสนใจ กาก็บินลงมาที่พ้ืนแลวแสดงกิริยาเหมือนครั้งแรก พอหลวงพอ
หันมาดู มันก็บินหนีไป อยาง เคย 
จากนั้นไมกี่วัน ชาวบานหามศพมาอีก คราวนี้เปนพี่ชายของเด็กที่ตายไปเมื่อไมนาน
นั่นเอง ซึ่งเกิดปวยกระทันหัน ตายตกตามกันอยางนาประหลาดใจ 
     กาตัวนั้นเปนทูตมรณะจริง ๆ เพราะอีกสามวันเทานั้น มันไดบินมาสงขาวหลวงพอ
อีกครั้ง แลวไมกี่วัน พ่ีสาวของเด็กชายทั้งสองที่ตายไปกอนหนานั้นมีอันตองปวยตายไป
อีกคน 
     ทุกขใด ๆ ในโลก ดูเหมือนจะโถมทับลงมาที่พอแมของเด็กเหลานั้นทั้งหมด เพราะ
ชวงเวลาเพียงสองอาทิตย ตองสูญเสียลูก ๆ ทีร่ักดงัแกวตาดวงใจไปถึงสามคน จึงตางร่ํา
ไหดวยความโศกเศราอาลัย 
     หลวงพอเห็นสภาพของคนเหลานั้น ยิ่งเกิดความสลดสังเวชในความเปนจริงของชีวิต 
ไดนอมนําเหตุการณนั้นมาเตือนตนมิใหประมาท พิจารณาเห็นวา ความทุกขโศกยอมเกิด



จากของที่เรารักและหวงแหน 
     สัจธรรมในปาซา เรงเราใหหลวงพอไมยอมเนิ่นชาในการปฏบิัติ ทานเพิ่มเวลาในการ
ภาวนามากขึ้น ลดเวลาพักผอนลง มุงหนาทําความเพียร แมฝนตกพรํา ๆ ก็เหยียบย่ําน้ํา
เดินจงกรมอยูอยางนั้น  
     วันหนึ่งเกิดนิมิตวา ไดเดินไปยังที่แหงหนึ่งพบคนแกนอนปวยรองครวญครางปานจะ
ขาดใจ หลวงพอหยุดพิจารณาดูแลวเดินตอไป ระหวางทางพบคนปวยหนักจวนตาย 
รางกายซูบผอม เหลือเพียงหนังหุมกระดูก นอนหายใจรวยรินอยูริมทาง ไดหยุดดู แลว
เดินผานไปไมไกล ก็พบคนตายนอนหงายขึ้นอืดตาถลน ลิ้นจกุปาก และมหีนอนชอนไช
อยูเต็มราง เกิดความสลดสังเวชเปนอยางยิ่ง 
พอตื่นขื้นมา ภาพนั้นยังติดตาติตใจไมเลือนลาง รูสึกเบื่อหนายตอซีวิต อยากหลุดพน
ออกจากกองทุกขนี้โดยเร็ว จึงคิดจะปลีกตัวข้ึนไปทําความเพียรบนยอดเขาสักเจ็ดวัน
หรือสิบหาวัน จึงจะลงมาบิณฑบาต แตมีปญหาวา บนยอดเขาไมมีน้ําดื่ม พอดีนึกถึง กบ
จําศีลอยูในรู มันกินน้ําเยี่ยวของตัวเอง ยังมีซีวิตอยูได จึงทดลองดูบาง แตไมไดผล เพราะ
น้ําปสสาวะนั้นเมื่อดื่มซ้ําเขาไปหลาย ๆ ครั้งพอตกถึงกระเพาะก็ไหลออกมาทันที 
     เมื่อคิดวาไมอาจไปอยูบนเขาได จึงทดลองอดอาหาร ฉันวันเวนวันสลับกันไป ทําอยู
ประมาณสิบหาวัน ขณะอดอาหารรูสึกวารางกายรอนดังถูกไฟแผดเผา มีอาการทุรนทุ
รายแทบทนไมไดจิตใจกระสับกระสาย ไมสงบ จึงลมเลิกวิธีนี ้เพราะไมถูกกับจริต 
     ตอมา ไดนึกถึงอปณณกปฏิปทา (ขอปฏิบัติไมผิด) คือโภชเนมัต-ตัญุตา การรูจัก
ประมาณในการฉันอาหารใหพอสมควรไมมากหรือนอยเกินไป อินทรียสังวร สํารวม
ระวัง ตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจ ไมใหถูกกเิลสครอบงํา ชาคริยานุโยค ทําความเพียร
สม่ําเสมอไมเกียจคราน หรือเห็นแกหลับนอนจนเกินไป 
     เมื่อนอมใจไปถึงทางดําเนินนี้ จึงหยุดวิธีทรมานตน กลับมาฉันอาหารวันละครั้ง
ดังเดิม แลวทําความเพียรอยางตอเนื่อง การบําเพ็ญภาวนากาวหนาขึ้นมาก จิตใจสงบ
ระงับปราศจากนิวรณ การพิจารณาธรรมก็แตกฉานแจมแจง ไมติดขัด 
     ครั้นออกพรรษาแลว หลวงตาซึ่งเฝาจับตามองหลวงพอมานานเห็นหนวยกานและภูมิ
ธรรมภูมิปญญานาเลื่อมใส จึงชักชวนใหขามโขงไปตั้งสํานักทางฝงลาวดวยกัน แตได
รับคําปฏิเสธจากหลวงพอ พอจวนจะสิ้นป หลวงตาก็พาคณะออกธุดงคขามโขงไปฝง
ลาวละทิ้งหลวงพอและสํานักของตนไวเบื้องหลัง... 



หลงทาง 
 ตนป พ.ศ. ๒๔๙๒ หลังจากหลวงตาและคณะละทิ้ง สํานักไปไดเจ็ดวัน หลวงพอได
ออกเดินทางมุงหนาสูภูลังกา อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ในระหวางนั้น การ
ปฏิบัติสมาธิภาวนาของทานมีอันตองสะดุดหยุดอยูกับที่ คลายกับเดินไปถึงจุด ๆ หนึ่ง
แลวเดินตอไปไมได 
     หลวงพอฟนความหลังใหลูกศิษยฟงวา 
      “...ขณะนั้นคิดวา ใครหนอจะชวยเราได ก็นึกถึงอาจารยวัง ทานอยูที่ภูลังกา ก็ไมเคย
พบทานหรอก แตไดคิดวาพระองคนี้ทานคงจะมีดีอยางใดอยางหนึ่งแน จึงขึ้นไปอยูบน
ยอดเขาอยางนั้น”  
     หลวงพอเดินธุดงคขึ้นสูภูลังกา ไดพบทานอาจารยวังดัง ปรารถนา ทานพํานักอยูกับ
เณรนอยสองรูป ปลกูกุฏิเล็ก ๆ ตามพลาญหินและเงื้อมผา มีที่หลีกเรนเหมาะแกการ
ภาวนามาก คืนหนึ่งหลังเสร็จจากกิจวัตรสวนตัว หลวงพอไดขอโอกาสสนทนาและถาม
ปญหาธรรมที่ตนขัดของตอทานอาจารยวัง หลวงพอไดถายทอดใหศิษย ฟง วา 
      “ที่ผมขึ้นมากราบทานอาจารยครั้งนี้ เพราะผมจน ปญญาแลว คลาย ๆ กบัวาเราเดิน
ไปบนสะพานที่ทอดยาวไปในแมน้ํา เราเดินไปแลวก็หยุดอยู ไมมีที่จะไปอีก พอหันเดิน
กลับมา บางทีก็เดินเขาไปอีก นี่เปนในสมาธินะครับ ไปถึงตรงนั้นแลวมันก็จบอยู ไมมีที่
ไป เลยตองหันกลับมาอีก กําหนด ไปตอ ก็ไปไมได บางทีกําหนดไป เหมือนมีอะไรมา
ขวางอยู แลวก็ชนกึ๊กอยูตรงนั้น เปนอาการอยางนี้มานานแลวมันคืออะไรครับ 
ทานอาจารยวังตอบวา 
      “...มันเปนที่สุดแหงปญญาแลว เมื่อเปนอยางนี้ก็ไมตองไปไหน ใหยืนอยูตรงนั้น
แหละ ใหกําหนดอยูตรงนั้น มันจะแก สัญญามันจะเปลี่ยนเอง ไมตองไปบังคับมันเลย 
ใหเรากําหนดไววา อันนี้มันเปนอยางนี้ เมื่อมีความรูสึกอยางนี้แลวจิตมีอาการอยางไร ก็
ใหรูวาเปนอยางนั้น ใหรูเขามา ถารูจักแลว เดี๋ยวมันก็เปลี่ยน เปลี่ยนสัญญา คลาย ๆ กบั
วาสัญญาของเด็กเปลี่ยนเปนสัญญาผูใหญ อยางเด็กมันชอบของเลนอยางนี้ พอโตขึ้นมา
เห็นของชิ้นเกานี้ไมนาเลนเสียแลว ก็เลยไปเลนอยางอื่น นี่มันเปลี่ยนอยางนี้”  
      ทานอาจารยวังเสริมตออีกวา... 
      “...มันเปนไดทุกอยางก็แลวกันเรื่องสมาธินี่ แตจะ เปนอะไรก็ชางมันเถอะ อยาไป
สงสัย เมื่อเรามีความรูสึกอยางนี้ เดี๋ยวมันก็คอยเปลี่ยนไปเอง ใหกําหนดรูและเพงตรงนี้ 



แตอยาเขาใจวา มันหมดนะ เดี๋ยวจะมีอีก แตใหวางมัน รูไวในใจแลวปลอยวางเสมอ 
อยางนี้ไมเปนอันตราย กําหนดอยูอยางนี้ใหมีรากฐาน อยาไปวิ่งตามมัน พอเราแกอันนี้
ได มันก็ไปได”  
      หลวงพอเรียนถามอีกวา 
      “ทําไมบางคนไมมีอะไรขัดของในการภาวนาละครับ ?”ผูอ่ืนนี้เปนบุพกรรมของเรา 
ตองตอสูกันในเวลานี้ตอนจิตมันรวมนี่แหละ สิ่งที่เกิดขึ้นมาไมใชของรายอยางเดียวนะ 
ของดี ของนารักก็มี แตเปนอันตรายทั้งนั้น อยาไปหมายมันเลย” ทานอาจารยวังตอบ 
     เหมือนบอกทางแกคนหลงทาง หลังจากสนทนาธรรมกับทานอาจารยวัง หลวงพอเกิด
ความเขาใจในความละเอียดลึกซึ้งของธรรมปฏิบัตมิากขึ้น ครั้นพูดคุยเรื่องตาง ๆ กันตอ
พอสมควรหลวงพอก็กราบลาทานอาจารยวังกลับที่พัก 
     ในขณะพักอยูบนภูลังกา หลวงพอไดเรงความเพียรอยางหนัก พักผอนเพียงเล็กนอย 
ไมคํานึงถึงเวลาวาเปนกลางวันหรือกลางคืน คงยืนหยัดปฏิบัติไปอยางตอเนื่อง จิต
พิจารณาเรื่องธาตุและสมมุติบัญญัติอยูตลอดเวลา หลวงพอพักอยูที่ภูลังกาไดสามวันก็
กราบลาทานอาจารยวัง เดินลงมาถึงวัดแหงหนึ่งตั้งอยูเชิงเขา พอดีฝนตก จึงหลบเขาไป
นั่งสมาธิที่ใตถุนศาลา 
     ทันใดนั้น จิตเกิดความตั้งมั่นขึ้น แลวมีความรูเห็นตามมา เหมือนอยูในอีกโลกหนึ่ง ดู
อะไรเปลี่ยนไปหมด กาน้ําวางอยูขาง ๆ ก็ดูเหมือนไมใชกาน้ํา บาตรก็ดูเหมือนไมใช
บาตรทุก ๆ อยางเปลี่ยนสภาพไปหมด ตางกันราวกับหนามือเปนหลังมือ เห็นทุกสิ่งทุก
อยางเปนธาตุ เปนของสมมุติขึ้นทั้งนั้นแลวนอมเขามาดูตัวเอง ดูทุกสิ่งในรางกายก็เห็นวา
ไมใชของเรา ลวนแตเปนของสมมุติทั้งหมด 
การไดพบกับทานอาจารยวังครั้งนั้น หลวงพอไดความกระจางในทางธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้น 
ทานจึงใหอุทธาหรณแกบรรดาศิษยวา  
      “...คนเราจะไปภาวนาคนเดียว มันก็ไดอยูหรอก แตบางคนอาจจะวกวนไปมาจนชา 
ถามีใครชี้บอกทางให มันไปเร็วและมีลูทางที่จะพิจารณามากกวา...”  
     จากภูลังกา หลวงพอมุงหนาสูวัดปาหนองฮี เพื่อกราบเยี่ยมหลวงปูกินรี การพบกันใน
ครั้งนี้ หลวงปูใหคําแนะนําสั้น ๆตามอัธยาศัยของทานวา 
      “ทานชา การเที่ยวธุดงคของทานก็พอสมควรแลว ควรไปหาที่อยูเปนหลักเปนแหลง
ในที่ราบ ๆ บางนะ”  



     หลวงพอกราบเรียนหลวงปูวา 
      “กระผมตั้งใจจะธุดงคกลับไปทางบานที่อุบลครับ”  
      “จะกลับบาน เพราะคิดถึงใครหรือเปลา? ถาคิดถึงผูใด ที่นั่นจะใหโทษแกเรา” หลวง
ปูทิ้งทายดวยคําอมตะ 
     เมื่อหลวงพอมาอยูวัดหนองปาพงแลว ไดนิมนตใหหลวงปูกินรีมาพํานักดวย เพื่อจะ
ไดปฏิบัติ อาจริยวัตร อุปฏฐากรับใชทานแตหลวงปูก็เพียงมาเยี่ยมเยือนเปนครั้งคราว
เทานั้น ตอมาหลวงพอไดสงพระเณรไปอุปฏฐากรับใชหลวงปูกินร ีจนกระทั่งวาระ
สุดทายของชีวิต 

เพื่อนเกา 
ออกจากวัดปาหนองฮี หลวงพอเดินธุดงคลงมาทางอีสานใต รอนแรมมาในปาหลายวัน 
จนถึงบานปาตาว ต.คําเตยอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ชาวบานถิ่นนั้น พอทราบขาววามีพระ
กรรมฐานมาพักอยูใกลหมูบาน ตางพากันมาคารวะขอฟงธรรม หลวงพอไดแนะ
แนวทางปฏิบัติตาง ๆ แกพวกเขาจนเขาใจและเกิดศรัทธา นําไปปฏิบัติตามพอสมควร 
     พักอยูที่บานปาตาวสองเดือน ไดอําลาชาวบานออกแสวงหาความสงบวิเวกตอไป 
โดยมุงหนาลงมาทางอุบลฯ ชาวบานคนหนึ่งมีศรัทธามาก ไดฝากฝงลูกชายนามวา ทองดี 
ใหเปนศิษยติดตามไปดวย เมื่อหลวงพอเดินทางมาถึงบานกอ ทานไดแวะพักที่ปาถาวัด
กอนอกเพื่อเยี่ยมเยือนโยมมารดาและญาติพ่ีนอง และไดฝกสอนเด็กชายทองดีกับเด็กชาย
เที่ยง (หลวงพอเที่ยง โชตธมฺโมปจจุบันเปนเจาอาวาสวัดปาอรัญวาสี สาขาที่หนึ่งของวัด
หนองปาพง)  
     พอฝกหัดเด็กทั้งสองใหรูจักวิธีการบวชพอสมควรแลวหลวงพอจึงพาไปบรรพชาเปน
สามเณรที่วัดวารินทราราม ลวนนํากลับมาพักที่วัดกอนอก 
     ขณะที่พักอยูในปาซา ญาติมิตรที่คุนเคยกับหลวงพอในวัยเด็ก ไดมานมัสการสนทนา
ดวยความยินดี เพราะนับตั้งแตทานออกธุดงคแลว ไมไดพบกันบอยนัก แตการพบกันใน
ครั้งนี้ เพื่อนสนิทคนหนึ่งสังเกตเห็นวาหลวงพอกลับมาคราวนี้เปลี่ยนแปลงไปมากจาก
คนที่พูดเกงชอบหัวเราะราเริง กลายเปนคนเงียบขรึม พูดนอยไมรื่นเริงเหมือนเกา เมื่อเฝา
สังเกตเห็นเชนนั้นหลายวัน เกิดอยากรูความในใจวาเปนเชนใด วันหนึ่งไดเขาไปพบ
หลวงพอที่ปาชา สนทนากันพักหนึ่งจึงถามวา “ทานนี้จะไมสึกหรือครับ?” 



“ยังไมอยากตอบ เพราะมันเปนเรื่องของวันขางหนาถาอาตมาจะตอบวาไมสึก แตหาก
ตอไปมันอยากสึกขึ้นมาละก็เปนการโกหกกัน”  
     หลังจากสนทนากันตามวิสัยผูคุนเคยแลว เพื่อนรักก็กราบลากลับไปพรอมกับ
คาดการณวา หลวงพอคงจะรุงเรืองและมั่นคงในพระบวรศาสนาเพราะ นับตั้งแตทาน
บวชแลวออกธุดงคกลับมาอุปนิสัยและกิริยาทาทางของทานเปลี่ยนไปเปนคนละคน แม
จะยังเปนภิกษุหนุม แตก็ดูนาเคารพเลื่อมใสมาก การที่ทานตอบคําถามเลี่ยง ๆ ไปนั้น คง
เปนเพราะความรอบคอบ ซึ่งเปนลักษณะของคนมีปญญา มาก กวา 
     หลวงพอพักอยูที่ปาชาวัดกอนอกประมาณสิบหาวัน ไดใหขอคิดและคําแนะนําแก
มารดาและญาติมิตรพอสมควร จากนั้นหลวงพอกับสามเณรทองดี ไดเดินทางไปยัง อ.
กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 
     ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งเปนพรรษาที่สิบเอ็ดของหลวงพอวันหนึ่งทานจาริกไปถึงบาน
สวนกลวย อําเภอกันทรลักษ ไดพํานักอยูในปาหางจากหมูบานพอสมควร ปาแหงนั้นมี
บรรยากาศสงบรมรื่นเหมาะแกการบําเพ็ญภาวนามาก จึงตัดสินใจจําพรรษาอยูที่นั่น 
     พรรษานั้นหลวงพอเลาวา การบําเพ็ญสมณธรรมของทานดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ 
ไมยอหยอนและไมทอถอย จิตใจสงบระงับมาก 

อยุธยา 
ตนป พ.ศ. ๒๔๙๓ หลวงพอไดรับจดหมายจากพระมหาบุญมี ซึ่งเปนเพื่อนที่เคยปฏิบัติ
ธรรมรวมกนั สงขาวเรื่องหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ใหทราบ จึงออก
เดินทางจากบานสวนกลวยสูกรุงเทพฯ ไดศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่วัดปากน้ําประมาณ 
๗ วัน จากนั้น ก็เดินทางตอไปยังวัดใหญชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     ในระหวางป พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๔ ซึ่งเปนพรรษาที่สิบสองและสิบสาม หลวงพอได
จําพรรษาอยูที่วัดใหญชัยมงคล ไดพบกัลยาณมิตรสองทาน คือ พระอาจารยฉลวย 
(ปจจุบันพํานกัอยูที่วัดเขาตนเกตุ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ) และหลวงตา
แปลก 
     ครั้งหนึ่งขณะอยูที่วัดนั้น หลวงพออาพาธหนัก ทองทางดานซายบวมข้ึนมีความ
เจ็บปวดมาก ทั้งโรคหืดที่เคยเปนก็กําเริบซ้ําเติมอีก ไดรับความทุกขทรมานมาก จึง
ปรารภกับตัวเองวา 
      “เรานี้อยูหางไกลญาติพ่ีนอง เงินทองก็ไมมี และยังมาปวยหนักอีก จะไปโรงพยาบาล 



ก็คงตองเปนภาระยุงยากแกผูอ่ืน ไมไปดีกวา จะใชธรรมโอสถรักษา ถาหายก็หายถาไม
หายก็ใหตายไป”  
     หลวงพอเลาวา... เมื่อปลงตกเชนนี้ จึงทอดอาลัยในชีวิตแลวเริ่มอดอาหาร ดื่มเพียง
น้ําเปลาบางไมยอมพักผอนหลับนอนเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิตลอดวัน รางกายเกิด
ความออนเพลียมาก แตจิตใจกลับเขมแข็งไมหว่ันไหวตอสิ่งใด 
     รุงเชา พระเณรไปบิณฑบาต หลวงพอก็เดินจงกรมและนั่งสมาธิ เมื่อเพื่อนพระเณร
กลับมานั่งฉันอาหาร หลวงพอไดพิจารณาดูจิตเกิดคิดผิดวา การฉันอาหารเปนเรื่อง
ยุงยาก ทานใหความเห็นเรื่องการอดอาหารแกศิษยวา 
      “การอดอาหารนั้น ระวังใหดี บางทีจะทําใหเราหลงไดเพราะจิตอาจคิดผิด เห็นเพื่อน 
ๆ เขาฉันอาหารแลวคิดวาเปนเรื่องยุงยาก เปนภาระที่ทําความลําบากแกตัวเอง เมื่อคิด
อยางนี้ อาจจะไมยอมฉันอาหาร จึงเปนทางใหตายไดงาย ๆ เหมือนกัน”  
     หลวงพออดอาหาร เรงความเพียรอยางหนักถึง ๘วันโรครายนั้นไดหายไป และไม
กลับมากําเริบอีก ทานอาจารยฉลวยเฝาสังเกตอาการดวยความเปนหวง ครั้นเห็นวา เพื่อน
อดอาหารนานพอสมควรแลว จึงมาขอรองใหฉันอาหารดังเดิม 
     จากประสบการณในครั้งนั้น หลวงพอยังไดแนะนําลูกศิษยอีกวา “เมื่อเราอดอาหาร
นานหลาย ๆ วัน เวลากลับมาฉันตองระวังอยาเพิ่งฉันมากในวันแรก ๆ เพราะธาตุขันธยัง
ไมเปนปกติ ถาฉันมากอาจตายได เพราะอาหารไมยอย ควรฉันวันละนอย และเพิ่มขึ้นไป
ทุกวันจนเปนปกติ” 
 การอาพาธของหลวงพอทุกครั้ง มักผานพนไปไดดวยความอดทนและกําลังใจที่เกิดจาก
ความคิดที่ถูกตอง รวมทั้งการทอดอาลัยในสังขาร รางกาย “หายก็เอา ตายก็เอา ถาคิด
อยากหายอยางเดียว ทุกขแน” ทานจะใหกําลังใจแกศิษยดวยคําพูดเชนนี้เสมอ หรือ
บางครั้งก็หยิบยกเอาเหตุการณที่ไดเผชิญและฝาฟนมาเลาเปนคติ ดังครั้งหนึ่ง... 
     ระหวางรอนแรมโดดเดี่ยวอยูในปา เขตสกลนคร กับนครพนม หลวงพอเกิดอาพาธ
หนัก นอนซมเพราะพิษไขอยูผูเดียวบนภูเขา ไขสูงมากจนลุกไมขึ้น รูสึกออนเพลียมาก
จนมอยหลับไปพอรูสึกตัวตื่นขึ้น ก็เปนเวลาพลบค่ํา ขณะนอนลืมตาคิดถึงสภาพความ
ลําบากยากไรของตนอยู ไดยินเสียงเกงรองดังกองภูเขา จึงตั้งปญหาถามตัวเองวา “อีเกง
และสัตวปาตาง ๆ มันปวยเปนไหม?มันปวยเปนเหมือนกัน เพราะมันมีสังขารรางกาย
เหมือนเรานี่แหละ 



     มันมียากิน...มีหมอมาฉีดยาใหหรือเปลา ?  
     เปลา...ไมมีเลย...มันคงหายอดไมใบหญาตามมีตามได 
     สัตวปามันไมมียากิน ไมมีหมอรักษา แตก็ยังมีลูกหลานสืบเผาพันธุตอมาเปนจํานวน
มากมิใชหรอื ?  
     ใช...ถูกแลว”  
     พอหลวงพอพิจารณาไดขอคิดเชนนี้ ก็มีกําลังใจดีขึ้นมากพยายามลุกตะเกียกตะกาย
ไปเอาน้ําในกามาดื่ม แลวลุกขึ้นนั่งทําสมาธิจนอาการไขทุเลาลงเรื่อย ๆ รุงเชาก็มีกําลัง
ออกไปบิณฑบาตได 
     หลังการอาพาธหนักที่วัดใหญชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพอคงทํา
ความเพียรภาวนาอยางสม่ําเสมอ ไมไดแสวงธรรมแกผูใด มีแตอบรมและพิจารณาตัวเอง
อยูตลอดเวลา 
     เมื่อออกพรรษา ไดเปลี่ยนสถานทีภ่าวนาไปยังเกาะสีชังพักอยูบนเกาะประมาณหนึ่ง
เดือน แลวยอนกลับมาพักอยูที่วัดใหญชัยมงคลอีกระยะหนึ่ง จากนั้นก็อําลาสหธรรมกิ 
คือทานอาจารยฉลวยและหลวงตาแปลกกลับคืนสูอีสาน  
 

คืนสูอีสาน 

จากอยุธยา หลวงพอเดินทางกลับมาที่อุบล ไดแวะพักที่ปาชาบานกอ พอญาติพ่ีนองรูขาว 
ตางพากันมานมัสการดวยความยินดี เพราะจากกันไปนานถึงสองป โดยไมทราบขาว
คราวกันเลยและญาติมิตรยังสังเกตเห็นวา หลวงพอกลับมาคราวนี้มีทาทีนาเลื่อมใสมาก 
จึงพากันใหความเคารพยําเกรง ทานจะแนะนําสิ่งใดทุกคนก็สนใจฟง ไมแสดงอาการ
โตแยงใด ๆ ทําใหโยมแมและญาติพ่ีนองหลายคน เกิดความรูความเขาใจในเรื่องบาป
บุญคุณโทษยิ่งขึ้น 
     ค่ําคืนหนึ่ง พระภิกษุเที่ยง โชติธมโฺม ซึ่งเมื่อครั้งเปนสามเณรเคยไดรับการอบรมสั่ง
สอนจากหลวงพอ ไดเขามากราบคารวะขอฟงธรรม และตัดสินใจออกปากฝากตัวเปน
ศิษย ขอติดตามออกบําเพ็ญกรรมฐาน แตหลวงพอกลับนิ่งเฉย ไมตอบรับและไมปฏิเสธ 
ทําใหพระภิกษุเทียงเกิดความลังเลและรูสึกผิดหวังบาง 
     เมื่อนั่งนิ่งกันอยูชั่วครูหลวงพอไดเอยข้ึนวา 



      “ทําไมถึงอยากจะไป”  
      “กระผมเห็นวาอยูที่นี่ไมมีอะไรดีขึ้น จึงอยากไปปฏิบัติเชนครูบาอาจารยบางครับ”  
      พระเที่ยงตอบ พรอมกับใจชื้นขื้นมาเล็กนอย 
      “เอา...ถาจะไปจริง ๆ ใหทานทองดี (สามเณรทองดีบวชเปนภิกษุแลว) เขียนแผนที่
บอกทางไปบานปาตาวใหนะแลวไปรอผมอยูนั่น”  
     เมื่อแนะแนวทางปฏิบัติแกญาติพ่ีนองบางแลว หลวงพอก็ออกจาริกไปตามสถานที่
วิเวกตาง ๆ ตอไป จนกระทั่งถึงบานปาตาวอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (เมื่อกอนเปน
จังหวัดอุบลราชธานี)และไดพํานักจําพรรษาที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๔๙๕) อยูที่วัดถ้ําหินแตก 
     ในปนั้น หลวงพอจําพรรษารวมกับพระเณรหลายรูป มีพระเที่ยงกับพระทองดีรวมอยู
ดวย ทานไดนําหมูคณะประพฤติปฏิบตัิอยางอุกฤษฏ บางวันเดินจงกรมนั่งสมาธิกัน
ตลอดวันตลอดคืน โดยใหขอคิดแกศิษยวา 
“อยาพากันติดในสมมุติบัญญัติจนเกินไป ที่วาเปนกลางวันกลางคืนนั้น มันเปนการ
สมมุติของชาวโลกเทานั้นเอง เมื่อกลาวโดยปรมัตถธรรมแลว ไมมีกลางวันกลางคืน ไม
มีขางขึ้น ขางแรม 
     ฉะนั้น เรามาสมมุติกันใหม ใหกลางวันเปนกลางคืน ใหกลางคืนเปนกลางวันก็ได ถา
เราคิดไดวา กลางวันหรือกลางคืน ก็ไมแตกตางอะไรกัน เราก็จะทําความเพียรโดยไมอาง
เวลา”  
     วันหนึ่ง หลวงพอสังเกตเห็นพระเที่ยงฉันยาบางอยางอยูเปนประจํา จึงถามวา 
      “ทานเที่ยง ฉันยาพวกนี้มานานแลวหรือ ?”  
      “กระผมฉันมาหลายปแลวครับ”  
      “แลวมันดีขึ้นไหม ?”  
      “พอทุเลาลงบางครับ”  
     หลวงพอนั่งอยูชั่วครูแลวพูดขึ้นวา 
      “เออ...ฉันยาพวกนี้ก็นานแลว ยังไมเห็นวามันจะหายสักที... เอามันโยนทิ้งไปชะ 
แลวมาฉันยาขนานใหญกัน คือฉันอาหารใหนอย นอนใหนอย และพูดใหนอย แลวทํา
ความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิใหมาก ลองทําดูนะ ถามันไมหาย เราก็ยอมตายไปซะ...”  
     ชาวบานปาตาวในสมัยนั้น สวนใหญเปนชาวนาที่คอนขางยากจน แมจะมีจิตศรัทธา
ตอการทําบุญกุศล แตก็ขัดสนเรื่องความเปนอยูบาง จึงอุปฏฐากพระสงฆตามมีตามได 



อาหารบิณฑบาตโดยมากเปนขาวเหนียวเปลา ๆ วันใดมีกลวยสุกหรือพริกเกลือ ถือวา
เปนวันพิเศษสําหรับพระที่ถ้ําหินแตกเลยทีเดียว 
     แมจะอดอยากขาดแคลนสักปานใด หลวงพอกับศิษยก็คงบากบันหมั่นเพียรเจริญ
ภาวนาอยางไมยอทอ กลบันอมเอาความยากไรมาเปนครูผูสอนใหมีความอดทน ไมเห็น
แกปากแกทอง แตวันหนึ่งก็มีสิ่งมาทดสอบความมุงมั่นของทาน 
     บริเวณสํานักที่หลวงพอพํานักอยูนั้น ดานทิศเหนือเปนแองน้ําใหญมีปลาซุกซุมมาก 
เวลาฝนตกหนักน้ําลนฝง ปลาตางตะเกียกตะกายตามน้ํามา เพื่อเขาไปในแองน้ําใหญ 
บางตัวเรี่ยวแรงดีก็ขามคันหินธรรมชาติทั้งนี้เปนขอบแองน้ําขึ้นไปไดแตบางตัวหมด
กําลังเสียกอนก็นอนดิ้นกระเสือกกระสนหายใจพะงาบ ๆ อยูบนคันหินนั้น หลวงพอ
สังเกตเห็นไดชวยจับมันปลอยลงไปในแองน้ําอยูบอย ๆ 
  เชาวันหนึ่งกอนจะออกบิณฑบาต หลวงพอเดินไปดูปลาเพื่อจะชวยชีวิตมันดังทุกวัน 
พบปลาติดเบ็ดดิ้นทุรนทรุายอยูหลายตัวคิดจะชวยมัน แตก็จนใจ เพราะเบ็ดมีเจาของ ซึ่ง
เขาอาจไมพอใจก็ไดหากไปทําเชนนั้น จึงไดแตเพียงยืนมองดูดวยความสลดใจ แลวคิด
ไปวา เพราะความหิวแท ๆ ทีทําใหเจาตองกินเหยื่อที่เขาลอไว จึงไดสติเตือนตนเองวา 
“เรานี่ก็เหมือนกัน ถาฉันอาหารโดยไมพิจารณา ก็จะเปนเหมือนปลากินเหยื่อแลวติด
เบ็ด”  
     เมื่อพิจารณาธรรมจากปลาติดเบ็ดแลวก็ออกบิณฑบาตครั้นกลับมาถึงวัด ชาวบานนํา
ตมยําปลามาถวาย หลวงพอรูวาตองเปนปลาติดเบ็ดที่เห็นเมื่อเชานี้แน ๆ และอาจเปนตัว
ที่เราเคยชวยชีวิตมันก็ได 
     พอชาวบานยกหมอตมยําปลามาประเคน หลวงพอก็รับแลววางไวไมยอมฉัน เพราะ
นึกสงสารปลา และยังคิดยาวไกลไปอีกวา.“หากเรายินดีฉันของเขาในวันนี้ ตอไปปลาใน
แองน้ําจะถูกฆาหมด ”  
     เมื่อพิจารณาไดเชนนั้น ก็ยกหมอแกงสงใหพระทองดีซึ่งนั่งอยูขาง ๆ พระทองดี
สังเกตเห็นหลวงพอไมฉัน ก็ไมยอมฉันเหมือนกัน ชาวบานเห็นดังนั้น จึงถามวา 
      “ทานอาจารยไมฉันตมปลาหรือครับ ?”  
      “ไมฉันหรอก...สงสารมัน” หลวงพอตอบ 
     โยมคนนัน้ถึงกับอึ้งไปชั่วครู แลวจึงพูดวา 
      “ถาเปนผมหิวๆ อยางนี้คงอดไมไดแน”  



     นับตั้งแตนั้น ชาวบานก็ไมมารบกวนปลาในแองน้ํานั้นเลยและพวกเขายังถือกันวา 
มันเปนปลาของวัดที่ควรชวยกันรักษาดวย 
 ป พ.ศ. ๒๔๙ษ (พรรษาที่ จ๕) หลวงพอกับลูก4ษยยังคงพํานักอยูที่บานปาตาวตอเปนป
ที่สอง แตในพรรษา หลวงพอไดปลีกตัวไปอยูตามลําพังบนภูกอย ซึ่งอยูหางจากถ้ําหิน
แตกประมาณสามกิโลเมตร ตอนเชาหลวงพอจะลงมาบิณฑบาต แลวแวะฉันอาหารรวม
กับพระเณรที่วัดถ้ําหินแตกทุกวัน ครั้นฉันเสร็จก็กลับขึ้นสูภูกอยตามเดิม 
     แมหลวงพอไมไดรวมจําพรรษากับลูกศิษย แตก็ไดตั้งกติกาขอวัตรเครงครัดไว
ควบคุมพระเณรแทนตัวทาน เมื่อถึงวันอุโบสถหลวงพอจะลงมารวมสังฆกรรม พรอม
ทั้งใหโอวาทแกศิษยและญาติโยม ในระหวางพรรษานั้น หลวงพอตองประสบกับการ
เจ็บปวยอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งเปนบททดสอบสําคัญที่ทานฝาฟนมาดวยความอดทน และ 
ปญญา 
     วันหนึ่ง ขณะทําความเพียรอยูบนภูกอย ทานรูสึกปวดฟนมาก รวมทั้งเหงือกก็อักเสบ
บวมขึ้นทั้งขางลางและขางบน จึงหยิบเอาวานยาสมุนไพรมาฝนกับน้ําแลวฉันตามมีตาม
ได แตความเจ็บปวดก็เพียงแตทุเลาลงเล็กนอยเทานั้น 
     หลวงพอจึงตั้งจิตพิจารณาวา “เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมมีใครหลีกหนีความ
เจ็บปวยนี้ไปได” แลวพยายามแยกกายกับใจออกเปนคนละสวน... แมกายจะมีอาการ
เจ็บปวยแตก็ไมปลอยใหใจปวยดวย เพราะหากปลอยใหใจกังวลในรางกาย ก็จะเปนทุกข
ถึงสองขั้น หลวงพอเฝาดูและตอสูกับความรูสึกเจ็บปวดนี้นานถึงเจ็ดวัน อาการเหงือก
บวมจึงทุเลาและหายไป 
     พอออกพรรษา หลวงพอลงมาพักที่วัดถ้ําหินแตก แลวใหพระเณรแยกยายกันไป
ภาวนาในปาตามลําพัง โดยกําหนดใหเจ็ดวันมารวมกันที่วัดครั้งหนึ่ง หลวงพอพาลูก
ศิษยประพฤติปฏิบัติเชนนั้นจนกระทั่งถึงปลายเดือนสามของป พ.ศ. ๒๔๙๗ แมพิมพ 
(มารดาของหลวงพอ) พรอมกับผูใหญลา (พ่ีชาย) และญาติมิตรชาวบานกออีกหาคน ได
เดินทางมานิมนตหลวงพอ ใหกลับไปโปรดญาติโยมทางบานกอบาง 
     หลวงพอพิจารณาเห็นวา ถึงเวลาสมควรแลว ทีจ่ะไดใหธรรมานุเคราะหแกผูมี
พระคุณ จึงรับนิมนต และใหแมพิมพกับญาติมิตรขึ้นรถกลับไปกอน จากนั้น หลวงพอ
ไดเรียกลูกศษิยมาประชุมกัน แลวมอบใหพระเที่ยง พระทองดีกับพระเณรบางสวนอยู
ดูแลสํานัก (ตอมาพระเที่ยงไดติดตามไปอยูกับหลวงพอที่ปาพงสวนพระทองดีไปศึกษา



ปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ)  
     เมื่อตกลงกันเรียบรอยแลว หลวงพอกับพระเณรอีกสวนหนึ่งก็อําลาชาวบานปาตาว 
ออกเดินทางกลับสูมาตุภูมิ 

หนองปาพง 

 
ยามบายของวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ หลวงพอกับคณะเดินทางมาถึงดงปาพง ซึ่งอยู
หางจากบานกอไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กโิลเมตร คืนแรกคณะพระธุดงคไดพักที่
ริมหนองน้ําชายปา 
     ดงปาพงในสมัยนั้น มีสภาพเปนปาทึบรกราง ซุกซุมดวยไขปา ในอดีตปาพงเปนดง
ใหญ มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณเปนที่อยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด ชาวบานเรียกดงดิบนี้
วา หนองปาพงเพราะใจกลางปามีหนองน้ําใหญที่มีกอพงขึ้นอยูหนาแนน 
     ตอมาบริเวณผืนปาสวนใหญถูกทําลายหมดไป ยังคงเหลือเพียงสวนที่เปนบริเวณของ
วัดในปจจุบันเทานั้น สาเหตุที่ปาสวนนี้ไมถูกบุกรกุถากถาง เพราะชาวบานเชื่อถือกันวา 
มีอํานาจลึกลบัแฝงเรนอยูในดงนั้น เพราะปรากฏอยูเสมอวา คนที่เขาไปทําไรตัดไมหรือ
ลาสัตว เมื่อกลับออกมามักมีอันตองลมตายไปทุกรายโดยที่หาสาเหตุไมได ชาวบานจึง
พากันเกรงกลัวภัยมืดนั้น ไมมีใครกลาเขาไปทําลาย หรืออาศัยทํากินในปานี้เลย ดงปาพง
จึงดํารงความเปนปาอยูอยางสมบูรณ 
     วันถัดมา ผูไหญลาพี่ชายหลวงพอ มานิมนตใหเขาไปสํารวจหาที่พักในปาใหญ ญาติ
โยมพาหลวงพอเดินบุกปาฝาหนามเขาไปอยางยากลําบาก กระทั่งถึงดงมะมวงใหญ ที่อยู
ดานทิศใตของโบสถในปจจุบัน) หลวงพอเดินสํารวจดูรอบ ๆ บริเวณนั้น แลวบอกให
ชาวบานชวยปรับที่บนจอมปลวกเกา ๆ ใหเปนที่พัก สวนพระเณรและผูติดตามก็กาง
กลดอยูรายรอบ 
     คืนตอมา ผูใหญลาไดพากํานันและชาวบานกลุมหนึ่งมาพบหลวงพอ เพื่อ
ปรึกษาหารือเรื่องสถานที่ หลังจากสนทนากันสักครูหนึ่ง หลวงพอไดถามกํานันและ
ญาติโยมวา 
      “ที่นี่สมควรเปนที่พักสงฆไหม ?” 



“สมควรมากเลยครับ” ทุกคนตอบอยางยินดี 
     หลายวันตอมา ชาวบานกอและบานกลาง ก็มารวมแรง รวมใจกันสรางกุฏิเล็ก ๆ ใหสี่
หลัง ใชหญาคามุงเปนหลังคา กั้นฝาดวยใบชาด ปูพ้ืนดวยฟากไมไผและขุดบอน้ําให
หนึ่งบอ 
     หลังจากมีกุฏิพอกันแดดกันฝนไดบางแลว หลวงพอก็พาหมูคณะมุงบําเพ็ญภาวนา
อยางพากเพียร แมขณะนั้น จะลําบากยากไรปจจัย เครื่องอาศัยแทบทุกอยาง แตก็ไมทํา
ใหพระเณรยอทอหรือหว่ันไหวเลย หลวงพอเลาถึงความเปนอยูในครั้งนั้นใหฟงวา“ครั้ง
แรกก็อยูดวยกันสี่รูป ไดรับความทุกขยากลําบากสารพัดอยาง แตการประพฤติปฏิบัติ
เขมขนมาก การอดทนนี่ ยกใหเปนที่หนึ่ง ฉันขาวเปลา ๆ ก็ไมมีใครบน เงียบ ไมมีใคร
พูด”  
     หลวงพอใหขอคิดเรื่องการฉันขาวเปลา ๆ แกศษิยวา ชาวบานบางถิ่นใหขาวเหนียว
กอนเล็ก ๆ แกสุนัขกินในวันหนึ่ง ๆ เทานั้นแตมันก็อยูได ตื่นเร็ววองไวไมเกียจคราน ผิด
กับสุนัขที่กินดีจะนอนขี้เกียจ ทั้ง วัน 
     พระกรรมภาวนาก็เชนเดียวกัน ถาอยูในถิ่นกันดารอาหารขาดแคลนบาง จะเปนผูขยัน
ภาวนา ไมเห็นแกหลับนอน แตทางตรงกันขาม หากมีความเปนอยูที่สุขสบายเกินไป คิด
อยากไดอะไรก็ไดดังปรารถนา มักจะติดสุข เห็นแกกินแกนอน ถูกนิวรณครอบงํา ละทิ้ง
การภาวนา หลวงพอจึงผูกคติธรรมขึ้น ซึ่งถือเปนหลักสําคัญของการดําเนินชีวิตในปาพง
วา 
      “กินนอย พูดนอย นอนนอย คือ นักปฏิบัติ 
     กินมาก พูดมาก นอนมาก คือ คนโง” 

สุนัขก็อยูดวยไมได 

หลังจากหลวงพอและคณะพํานักอยูที่ดงปาพงไดเดือนกวาแมพิมพมารดาของหลวงพอ 
ซึ่งมาอุปฏฐากชวยเหลืองานวัด พรอมกับฝกหัดภาวนาอยูเปนประจําไดเกิดศรัทธาใน
ปฏิปทาของพระลูกชายและเลื่อมใสในคําสอนของพุทธศาสนามาก จึงชักชวนญาติมิตร
อีกสามคนมาบวชชีที่ปาพง และไดรวมทุกขยากลําบากกับพระในรุนบุกเบิก นั้น ดวย 
     วัดหนองปาพงในสมัยนั้น ผูคนเขาวัดนอยมาก เพราะอยูในถิ่นกันดารไมมีใครรูจัก 
รวมทั้งชาวบานสวนใหญยังไมเขาใจ และไมสนใจความเปนอยูของพระปา หลวงพอกับ



คณะ จึงตองเผชิญกับปญหารอบขางอยางหลีกเลี่ยงไมไดนับตั้งแตเรื่องอาหารขบฉันซึ่ง
หลวงพอฟนความหลังใหฟงวา 
      “สมัยนั้น แมสุนัขก็อยูดวยไมได ไมใชมันถกูเตะถูกตีหรอก มันไมมีอะไรจะกิน 
เพราะอาหารของพระ ก็แทบไมพอจะฉันอยูแลว เมื่อพระฉันเสร็จ ก็เดินกลับกุฏิกันหมด 
สุนัขวิ่งตามไปพระทานก็ขึ้นกุฏิปดประตูเงียบ สุนัขมันก็กลัว ไมรูจะอยูกับใคร มันจึงอยู
ไมได แตคนอยูได คิดแลวก็สลดสังเวชเหมือนกัน”  
     บางวันไปบิณฑบาตไดกลวยมาสามลูก หลวงพอจะหั่นกลวยเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวแบง
กันฉันอยางทั่วถึงโดยไมทิ้งแมแตเปลือกหากมีนาพริกมาดวย วันนั้นถือวาโชคดี แมจะ
เก็บผักกําโต ๆ มาถวาย แลวแบงน้ําพริกกันคนละนิดฉันกับผักนั้น ดวยความรูสึกที่ดีกวา
ทุกวัน 
ผาไตรจีวร ขัดสนมาก ตองเก็บเอาเศษผาที่ทิ้งแลวมาใชสิ่งของเครื่องอาศัยตาง ๆ เชน 
สบู ผงซักฟอก รองเทา เทียนไข ไมขีดไฟ ไมมีเลย ยามค่ําคืน อาศัยแสงเดือนแสงดาวที่
สองลอดใบไมลงมาแทนแสงโคมไฟสองทางเดินจงกรม บางครั้งพระเณรเหยียบงูบอย ๆ 
แตไมปรากฏวาใครเคยถูกงูกัด 
     หลวงพอเลาวา “คืนขางแรมมืดตึ๊ดตื๋อ เวลาจะลงจากกุฏิ ก็พนมมอืยกขึ้นเหนือหัว 
สาธุ ดวยอํานาจแหงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนต ุขอ
สัตวทั้งหลายทั้งปวง จงเปนสุข ๆ ทุกตัวตนเถิด อยาเขามาใกลนะ เวลากลางคืนมันมืด
อยางนี้ มองไมเห็นอะไร ไมมีไฟสอง เดี๋ยวเหยียบเอาจริง ๆ นะ”  
     มีพระรูปหนึ่ง มีธุระลงจากกุฏิไปศาลาในตอนกลางคืนพอเดินไปไดไมไกล ชนเอา
ตนงิ้วหนามหนาซ้ําหมด แตไมมีใครปริปากบนถงึความทุกขยากนั้น 
     ในสมัยนัน้ ปาพงมีไขมาลาเรียซุกซุมมาก พระเณรรวมทั้งแมชีปวยเปนไขมาลาเรีย
กันแทบทุกรปู ยารักษาที่มีและดีที่สุดในยามนั้นคือน้ําบอระเพ็ดตม แมไขขึ้นสูงจนตัว
สั่น ไมมีใครยอมไปหาหมอ ตางใหความอดทนตอสูกับภัยนั้นเรื่อยมา 
     หลวงพอมักพูดใหกําลังใจแกพระเณรวา “อดทนเอานะพระกรรมฐานไมตองกลัว ถา
ตาย ผมจะเผาให ถาผมตายก็ใหเพ่ือนเผาผมดวยนะ อยาเอาไวเลย มันทุกข”  
     ครั้งหนึ่ง พระปวยเปนไขมาลาเรียอยางหนัก พอตกกลางคืนนอนหนาวจับสั่น อาการ
หนักขึ้นเรื่อย จึงรําพึงกับตัวเองวา “เราคงตองตายวันนี้แน!” เมื่อคิดวกไปวนมาหลาย
รอบ คิดไดวา ถาเราอยูที่กุฏินี ่คงจะตายอยูคนเดียว ไมมีใครรู ออกไปหาเพื่อนดีกวาคิด



ไดดังนี้แลว ก็ว่ิงออกไป ทั้งที่ไฟสองทางไมมี 
     พระรูปนัน้วิ่งไปบนใบไมแหง ชนกิ่งไมหักไปตลอดทาง เกิดเสียงดังผิดปกติ หลวง
พอจึงออกมาดู แลวถามวา 
      “ใคร...เปนอะไร?”  
      “ผมเองครับ...ผมปวยหนัก เลยจะออกมาหาเพื่อน” 
“เออ...ถูกแลว...คนปวยตองมาหาหมอ จะใหหมอไปหาคนปวยจะถูกหรือ?”  
     จากนั้นมาก็ชวยกันพยาบาลพระรูปนั้นตามมีตามได ถึงกระนั้นก็ไมปรากฏวา พระ
เณรวัดหนองปาพงปวยเปนไขมาลาเรียตาย สัก ท ี
     อยูตอมา หลวงพอปวยเปนมาลาเรียหนักมาก ทานออกมานอนบนแครใตรมไมหนา
กุฏ ิอาการไขสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเนื้อตัวเขียวคล้ํา พระเณรไมรูจะทําอยางไร เพราะหลวง
พอไมใหเอยถึงโรงพยาบาลและหมอ จึงพากันฝนยาสมุนไพรใหทานฉันแลวนั่งเฝาอยู
อยาง นั้น 
     สักพักหนึ่ง อาการไขขึ้นถึงที่สุด หลวงพอลุกขึ้นนั่งโยกไปโยงมาแลวควาขันน้ํายา
สมุนไพรที่ตั้งไวขางตัว ยกขึ้นเทราดศีรษะ ทานเอง หลวงพอเที่ยงนั่งอยูขาง ๆ จับไวไม
ทัน เนื้อตัวหลวงพอเปยกปอนไปหมด จากนั้นทานก็นั่งสมาธินิ่งเงียบไป 
     หลายวันตอมา อาการของหลวงพอดีขึ้น แตโรครายกลับหันไปเลนงานลูกศิษยแทน 
ไมเวนวาเปนพระเณรหรือแมซี ปวยหนักกันแทบทุกคน 
     ครั้งหนึ่ง หลวงพอจันทร อินฺทวีโร (พระครูบรรพตวรกิตเจาอาวาสวัดปาบึงเขาหลวง 
สาขาที่ ๒ ของวัดหนองปาพง) ซึ่งเปนศิษยรุนแรก ๆ และไดอยูรวมเคียงขางหลวงพอมา
ตลอด วันหนึ่งหลวงพอจันทรปวยเปนไขมาลาเรียนอนซมอยูหลายวัน หลวงพอเห็นปวย
นานผิดสังเกต จึงไปเยี่ยมดูอาการที่กุฏิ เพื่อพูดคุยใหกําลังใจ แลวไดถามวา... “ทาน
จันทรตองการอะไรไหม? ถาเปนของที่พอหาได ผมจะหามาให”  
     หลวงพอจันทรตอบทันทีวา 
      “กระผมอยากฉันตมไกใสหัวขาครับ”  
      “มันก็บมีแลว...ว...ว” หลวงพอลากเสียง 
     ตอมา หลวงพอจันทรออกไปอยูวัดสาขาแลว เมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมหลวงพอที่ปาพง 
ถาวันไหนไดนั่งฉันอาหารรวมกัน แลวมีชาวบานนําตมไกมาถวาย หลวงพอมักจะพูด
สัพยอกหลวงพอจันทรอยู เสมอ วา 



      “เออ...วันนี้ผมขอตมไกถวายทานอาจารยจันทรดวยนะ...ผมเปนหนี้ทานตั้งแตสมัย
ทานปวยเปนไขมาลาเรียคราวนั้นยังไมไดใชหนี้ทานเลย...” พูดแลวหลวงพอก็หัวเราะ
ไปดวย ทําเอาหลวงพอจันทรและพระเณรในโรงฉันอมยิ้มไปตาม ๆ กัน 

ครู 

กิตติศัพทของพระธุดงคกรรมฐานในดงปาพงเริ่มถูกกลาวขวัญในหมูชนทั่วไป ทําใหมีผู
มาฝากตัวเปนศิษยของหลวงพอมากขึ้นตามลําดับ หลวงพอไดถือหลักการ 
“สอนคน ดวยการทําใหดู...ทําเหมือนพูด...พูดเหมอืนทํา”  
ทานจะเปนผูนําในกาประพฤติขอวัตรตาง ๆ เพื่อใหศิษยไดเห็นเปนแบบอยาง 
     ขอวัตรปฏิบัติของวัดหนองปาพงยุคนั้น เริ่มตนวันใหมเวลาสามนาฬิกา ระฆังจะถูกตี
ดังกองกังวาน ปลุกพระและสามเณรใหรีบลุก แลวนําบริขารมาไวที่ศาลา พรอมกับไป
รับเอาบาตรและกาน้ําของครูบาอาจารยมาจัดเตรียมไวใหเรียบรอย 
     เมืองทุกคนเขาสูศาลา มักพบหลวงพอนั่งสมาธิอยูกอนเสมอ ชวงเชามืดพระเณรสวน
ใหญจะถูกความงวงครอบงํา แตหลวงพอจะนั่งตัวตรงสงบนิ่ง ไมเคยโยกเยกใหศิษยได
เห็น เมื่อรูวาใครนั่งสัปหงกทานจะเตือนดวยเสียงดัง ๆ แลวบอกอุบายแกไขให 
     กิจวัตรตาง ๆ เชน ตีสามทําวัตรเชา บายสามโมงทําความสะอาดสถานที่ หกโมงเย็น
ทําวัตรเย็น ฟงหลวงพออานหนังสือบุพพสิกขาฯ อบรมเรื่องพระวินัยและการประพฤติ
ปฏิบัติวันพระงดนอน นั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดทัง้คืน กิจวัตรเหลานี้หากใครขาดถึง
สามครั้ง จะถูกลงโทษดวยวิธีตาง ๆ เชน ใหกราบสงฆในที่ประชุมทุกรูป เพื่อสารภาพ
ผิด... 
     หลวงพอเขมงวดตอตนเองและศิษยมาก ทานนําพระเณรปฏิบัติอยางจริงจังให
หลีกเลี่ยงการคลุกคลี มีธรุะจําเปนจริง ๆจึงพูดกัน ขณะพูดตองมีสติใซเสียงเบาที่สุด เมื่อ
เขาใจกันแลว หยุดเงียบ การทํากิจวัตรรวมกัน จึงมีแตเสียงที่เกิดจากการทํางานเทานั้น 
     การทํากิจวัตรทุกอยาง พอระฆังดังขึ้น หลวงพอไปถึงที่ทํากิจกอนเสมอ ทานทํางาน
ทุกอยางเคียงบาเคียงไหลกับลูกศิษยเริม่จากตักน้ําในบอข้ึนมาใช กวาดลานวัด ทําความ
สะอาดศาลาโรงฉัน เสร็จจากกิจสวนรวม ก็กลับไปเดินจงกรมที่กุฏ ิทานเดินทั้งกลางวัน
กลางคืนจนทางจงกรมลึกลงไปคลายรองน้ํา 
     เมื่อถึงวันพระ หลวงพอจะพานั่งสมาธิตลอดคืน หากมีใครแอบหลบไปนอน รุงขึ้น



ตองถูกอบรมไมยอมใหกลับกุฏ ิถึงเวลาทํากิจอยางอื่นใหทําตอโดยไมตองพักผอน หาก
วันไหนมีเสียงตักน้ําหรือสับแกนขนุน ตมน้ําซักผาผิดเวลา ตกเย็นมาหลวงพอจะเทศน
อบรมจนดึกดื่น บางทีถึงตีสาม ฟงเทศนจบทําวัตรเชาตอเลย 
พระเณรจึงตองคอยสะกิดเตือนกันตลอดเวลา เพราะตางขยาดเทศนกัณฑใหญ ใครจะทํา
อะไร มีกิจจําเปนขนาดไหน กอนลงมือทํา ตองกราบเรียนหลวงพอกอนจะทําไปโดย
พละการไมได หากรูวาใครทําอะไรผิด ทานไมยอมปลอยใหขามวันขามคืน ตองเรียกตัว
มาตักเตือน หรือไมก็อบรมเปนสวนรวม ดังนั้น ทุกคนจึงสํารวมระวังเพราะกลัววา 
จะตองทําใหผูอ่ืนเดือดรอนดวย 
     แมแตการเดินเขามาในที่ประชุม การวางยามวางบริขารตองทําใหเบาที่สุด ใครเผลอ
สติทําเสียงดัง เปนถูกดุ เพราะเสียงจะไปรบกวนคนอื่น เสียมารยาทนักปฏิบัติ 
     หลวงพอจะย้ําเตือนพระเณรอยูเสมอวา “อยาใหผูอ่ืนตองคอยมาบังคับในการทําความ
ดี”  
     การประพฤติปฏิบัติในสมัยนั้น ดาํเนินไปอยางราบรื่น และอยูรวมกันดวยความเห็น
อกเห็นใจ เมื่อมีสิ่งใด จะมากหรือนอยก็แบงปนกันอยางทั่วถึง หลวงพอใหคติเกี่ยวกับ
เรื่องนี้วา 
      “ภิกษุสามเณรเรา ถาใครมีความเห็นแกตัว คิดจะเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนละกอ ผมวา...
เรานี่มันโงมันเลวกวาชาวบานเขานัก พวกโยมเขาหาเงินทองมาดวยความยากลําบากดวย
หยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอง แตเขายังเสียสละทรัพยซื้ออาหารและเครื่องใชไมสอยมา
ถวายพระได พระเรานี่ ไดมาโดยไมตองออกแรงอะไรเมื่อไดมาแลวไมอยากจะแบง
เพื่อน เก็บไวใชไวกินคนเดียว ผมวามันนาอายโยมเขานะ”  
     ดังนั้น สิ่งของเครื่องใชทุกอยาง เมื่อไดมา จะถูกรวมไวในเรือนคลังสงฆ โดยหลวง
พอเปนผูแจกเอง และของทุกชิ้นที่รับไปจะตองถูกใชจนหมดสภาพจริง ๆ จึงมาขอ
ของใหมได 
     สวนเรื่องอาหาร เมื่อบิณฑบาตกลับมา ใหนําอาหารทุกอยางมารวมกัน แลวปนขาว
เหนียวเปนกอนขนาดพออิ่มเก็บไวในบาตร ที่เหลือนอกนั้น สงไปโรงครัว เพื่อใหแมชี
พิจารณากอนวาควรแกพระหรือไม แลวจึงจัดใสสํารับสงคืนมาถวายพระ 
     การแจกอาหาร เริ่มแจกจากพระเถระลงไปตามลําดับ จนถึงสามเณรและปะขาว เหลือ
นอกนั่นจึงเปนของแมชี ดังนั้นอาหารบางอยางจึงแบงไดไมทั่วถึง มีพระพรรษานอยรูป



หนึ่ง เวลาฉันจะนั่งอยูทายแถว ไมคอยไดอาหารมากนัก วันหนึ่งกลับจากบิณฑบาตจึงใช
ขาวเหนียวหุมไขตมจนมิดแลวซอนไวในบาตร 
วันนั้น กอนแจกอาหารพระเณรทุกรูปแปลกใจ ที่เห็นหลวงพอลงจากอาสนะ แลวเดิน
ตรวจบาตรทุกใบไปเรื่อย ๆ พอมาถึงบาตรของพระรูปนั้น ทานหยุดเพราะเห็นกอนขาว
ปริออก มีไขขาว ๆ ซอนอยูขางใน หลวงพอจึงถามขึ้น... “กอนขาวใครฟกไข!?”  
     พระเณรในโรงฉันฉันไปมองยังจุดเดียวกัน พระรูปนั้นนั่งตัวสั่นหนาซีดดวยความ
กลัวและละอาย นับแตนั้นมาก็เข็ดขยาดหลาบจําไมทําอีก 
     หลวงพอมีอุบายแยบคายสอนศิษย บางคนพูดเรียบ ๆ ใหฟง ธรรมะเขาไมถึงใจ ตอง
ทําใหกลัวหรือละอายเสียกอนจึงไดผล บางทีทานก็เรงเราใหกลา...คือกลาแกรงในการ
ทําดี เพียรประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสออกจากใจ บางครั้งสอนใหกลัว...คือกลัว
การกระทํา ความชั่วที่ผิดศีลผิดธรรม และ เนนมาก ซึ่งกลาววาอยูเสมอคือ “การปลอย
วาง”  
     พระรูปหนึ่ง ซาบซึ้งคําสอนเรื่องปลอยวางมาก จึงพยายามวางเฉยตอทุกสิ่งทุกอยาง 
แมลมพัดหลงัคากุฏิตกไปขางหนึ่ง ทานก็เฉย ฝนรั่ว แดดสองทานก็ขยับหนีไปทางนั้นที
ทางนี้ที ทานคิดในใจวา หลังคารั่วเปนเรื่องภายนอก จะรั่วก็รั่วไป...ปลอยวาง ไมใสใจ 
เรื่องของเราคือการทําจิตใหสงบและวางเทานั้น 
     ตามปกติ หลวงพอจะเดินตรวจกุฏิทุกหลังเปนประจํา เพื่อสอดสองการกระทําของ
ศิษย พระเณรมักทิ้งรองรอยความประพฤติไวที่กุฏิเสมอ เชน ดูไดจากทางจงกรม ความ
สะอาดของกุฏิ ทางเขาออก การตากผา การรักษาบริขาร การปดเปดประตูหนาตาง และ
จํานวนสิ่งของเครื่องใช ฯลฯ 
บายวันหนึ่ง หลวงพอเดินไปพบหลังคากุฏิตกลงมา จึงถามวา “เอ...นี่กุฏิใคร?”  
      “กุฏิผมเองครับ” พระรูปที่กําลังฝกปลอยวาง กราบเรียน 
      “หลังคาตกลงมากองอยูนี่ ทําไมไมซอมแซมมันละ?  
      “ก็หลวงพอสอนใหปลอยวางไมใชหรือครับ ผมก็เลยไมสนใจมัน”  
     พระรูปนัน้ตอบแลวนึกสงสัย จึงเรียนถามทานอีกวา 
      “ผมไมยึดมั่นถือมั่น ปลอยวางถึงขนาดนี้ ยังไมถูกหรือครบั?”  
      “การปลอยวางไมใชเปนอยางนี้ ที่ทานทํานี่ เรียกวาปลอยทิ้ง เปนลักษณะของคน
ไมใชเรื่อง ฝนตกหลังคารั่ว ตอง ขยับไปทางโนน แดดออกขยับมาทางนี้ ทําไมตองขยับ



หนีละทําไมไมปลอย ไมวางอยูตรงนั้น...”  
     ในการสอนศิษยนั้น หลวงพอทุมเทอยางจริงใจ ดวยหวังใหศิษยเขาถึงความเปน
สมถะที่แทจริง ทานจึงพยายามฝกฝนพระเณรในหลายรูปแบบ ทั้งดุดา ปลอบประโลม 
และบางครั้งก็เคี่ยวเข็ญแบบเอาเปนเอาตาย ดังคําพูดของทานที่วา 
      “ไมดีก็ใหมันตาย ไมตายก็ใหมันดี”  
     แตทานไมเพียงแตสอนดวยวาจาเทานั้น ทุกสิ่งทุกอยางที่แนะนําพร่ําสอนออกไป 
หลวงพอจะปฏิบัติใหปรากฏเปนแบบอยางทุกคราวไป 
     สําหรับการรับกุลบุตรเขาอยูรวมสํานัก หลวงพอไดวางระเบียบไวอยางเครงครัด เพื่อ
ทดสอบศรัทธากอน เบื้องแรกตองบวชปะขาวถือศีลแปด เรียนรูและฝกหัดขอวัตรปฏิบัติ
กอนหนึ่งปจากนั้นก็บวชเปนสามเณรอีกหนึ่งปแลวจึงไดบวชพระ ทั้งนี้เพื่อกลั่นกรอง
เอาเฉพาะผูจงใจมาปฏิบัติจริง ๆ สานุศิษยที่ผานการฝกสอนจากหลวงพอ จึงลวนแตมี
ความมั่นคงในขอวัตรปฏิบัติ และไดกลายเปนขุมกําลังที่สืบสานเจตนารมณของหลวง
พอในปจจุบัน  
 

พอหนู 
 
การที่หลวงพอมาพํานักในดงปาพงนั้น สรางความยินดีใหแกญาติพ่ีนองและชาวบานที่
เลื่อมใสศรัทธามาก แตขณะเดียวกันก็มีกระแสตอตานจากชาวบานบางสวนเหมือนกัน 
จึงมีปญหาตาง ๆเกิด ขึ้น เสมอ 
     วันหนึ่ง ชาวบานบางคนไปพูดใสรายหลวงพอวา “เปนพระหวงน้ํา” ไมยอมให
ชาวบานเอาถังลงตักน้ําในบอ พอดีเรื่องนี้รูไปถึงพอหนู ผูนิยมประคารมกับพระ และเคย
มาฟงธรรมจากหลวงพอหลายครั้ง แตก็ยังคิดและพูดโตแยงอยูเสมอ 
     วันนั้น เมื่อมีคนมาพูดเรื่องหลวงพอหวงน้ําใหฟง พอหนูโกรธมาก จึงกลาวกับเพื่อน 
“พระอะไร? แคน้ําในบอก็หวง ถึงขนาดไมยอมใหตัก ทีขาวชาวบานละ ทําไมมา
บิณฑบาตเอาของเขาไปทุกวัน...ยังงี้ไมได ๆ ทําไมดีอยางนี้ จะตองไปถามดูถาเปนความ
จริง จะนิมนตใหหนีไปอยูที่อ่ืน” วาปลวก็ผลุนผลนัเดินตรงไปวัดหนองปาพง พอมาถึง
วัดก็เขาไปหาหลวงพอ แลวก็คาดคั้นเอาความจริง หลวงพอจึงอธิบายใหฟง 
      “ที่ไมใหตักน้ําในบอ ก็เพราะวา ชาวบานชอบเอาถังที่ขังกบขังปลามาตักน้ํา ทําใหน้ํา



สกปรก ถาใชถังสะอาด ๆ ก็จะไมวาอะไรจึงตองเขียนปายติดไววา บอน้ํานี้สําหรับพระ
หามโยมใช แตอาตมาก็ไดตักน้ําใสโองไวใหชาวบานไดดื่มไดใชแยกไวตางหากดวย 
ไมใชจะหามกันอยางเดียว”  
     พอหนูรูความจริงเชนนั้น ก็คลายความไมพอใจลงบาง แตก็ยังไมเคารพศรัทธาในตัว
หลวงพอนัก หลังจากสนทนากันไปหลายเรื่อง หลวงพอไดบอกพอหนูวา “มีอะไรก็ให
พูดอยางเปดอก ไมตองเกรงใจ จะไดเรื่องกันสักที”  
      “ถาผมพูดอยางเปดอก เกรงวาหลวงพอจะโกรธผมเพราะคําพูดของผมมันไมเหมือน
คนอื่นเขา” พอหนูออกตัว 
      “พูดมาตามสบายเถอะ อาตมาไมโกรธหรอก”  
     เมื่อหลวงพอเปดทางให พอหนูซึ่งรอโอกาสนี้มานานแลวจึงนึกในใจวา...เมื่อทาน
รับรองเชนนี้ หากเราพูดแรง ๆ ไป ถาทานโกรธ เราจะตอวาใหสาสมเลยวา พระ
กรรมฐานอะไร ชางไมมีความอดทนเสียเลย แลวพอหนูก็เริ่มระบายความเห็นออกมา... 
      “หลวงพอเคยพูดวาผมเปนคนหลงผิด แตผมวา หลวงพอนั่นแหละหลงผิดมากกวา 
เพราะศาสนาทุกศาสนาไมมีจริงเปนเรื่องที่คนแตงขึ้น สมมุติขึ้น เพื่อใหคนอื่นหลงเชื่อ
ตาม และของทุกสิ่งทุกอยางในโลกนีก้็มีแตของสมมุติทั้งนั้น เชนควายนี่เราก็สมมุติชื่อ
ใหมัน ถาเราจะเรียกมันวาหมูก็ได ควายก็ไมวาอะไร...คน สัตว สิ่งของทุกอยางก็สมมุติ
เอาทั้งนั้น แมแตศาสนาก็เปนเรื่องสมมุติเหมือนกัน ทําไมหลวงพอจะตองกลัวบาปกรรม 
จนตองหนีเขาปาเขาดง ไปทรมานรางกายใหลําบากเปลา ๆ 
     ผมไมเชื่อเลยวา บาปบุญ มีจริง ๆ เปนเรื่องหลอกเด็กมากกวา กลับไปอยูวัดตามบาน
ตามเมืองเหมือนพระอื่น ๆเสียเถอะ หรือทางที่ดีก็ควรสึกออกมาซะ จะไดรับความสุข
และรูรสกาม ดีกวาอยูอยางทรมานตัวเองอยางนี้ ไมเห็นมีประโยชนอะไร”  
     พอหนูสรุปแนวความคิดของตน แลวถามหลวงพอ 
   “ผมคิดของผมอยางนี้...หลวงพอละมีความเห็นอยางไร? ”  
     หลังจากปลอยใหพอหนูพูดจนสมใจแลว หลวงพอซึ่งนั่งนิ่งรับฟงอยูนาน จึงกลาวขึ้น 
      “คนที่คิดอยางโยมนี้ พระพุทธเจาทานทิ้ง โปรดไมไดหรอก เหมือนบัวใตตม...ถา
โยมหนูเชื่อวา บาปมีจริง ทําไมไมทดลองไปลักไปปลนหรือไปฆาเขาดูเลาจะไดรูวาเปน
อยางไร”  
      “อาว...จะใหผมไปฆาเขาไดอยางไร เดี๋ยวญาติพ่ีนองเขาก็ตามฆาผม หรือไมก็ติดคุก



นะซิ!”  
      “นั่นแหละผลของบาปรูมั้ย”  
     พอหนูชักลังเล เมื่อเจอเหตุผลอยางนี้ แตยังกลาวแบบไวเชิงวา...  
      “บางทีบาปอาจจะมีจริงก็ได แตบุญละ...หลวงพอมาอยูปาทรมานตัวเองอยางนี้ ไม
เห็นวาจะเปนบุญตรงไหนเลย?”  
      “โยมหนูจะคิดอยางนั้นก็ได แตอาตมาจะเปรียบเทียบใหฟง ที่อาตมาประพฤติตาม
พระธรรมวินัยอยูเชนนี้ ถาบาปไมมีบุญไมมี ก็เสมอทุน แตถาบาปมีบุญมี อาตมาจะได
กําไร... คนหนึ่งเสมอตัวหรืออาจไดกําไร กับคนที่มีแตทางขาดทุน ใครจะดีกวา กัน ”  
     พอหนูเริ่มคลอยตามบาง จึงเผยความนึกคิดแทจริงของตนเองออกมา... 
      “ไอเรื่องบาปเรื่องบุญนี้ ผมคิดจนปวดศีรษะมานานแลวจะเชื่อก็ยังไมแนใจ ไปถาม
พระรูปไหนก็พูดใหผมเขาใจไมไดแตที่หลวงพออางเหตุผลมานี่ ผมก็พอจะรับไดบาง 
แตถาบาปบุญไมมีจริง หลวงพอจะใหผมทําอยางไร?”  
      “ทํายังไงก็ได” หลวงพอตอบ 
      “ถาบาปไมมีจริง ผมตายไป ผมจะมาไลเตะทานนะ?” 
“ได! แตขอสําคัญ โยมหนูตองละบาป แลวมาบําเพ็ญบุญจริง ๆ จึงจะรูไดวาบาปบุญมี
จริงหรือไม”  
      “ถาอยางนั้น หลวงพอเทศนโปรดผมดวย...ผมจะไดรูจักวิธีทําบุญ”  
      “คนเห็นผิดอยางโยมนี้ โปรดไมไดหรอก เสียเวลาเปลา ๆ”  
     เมื่อถูกหลวงพอเหน็บเอาเชนนี้ พอหนูผูมากดวยปฏิภาณและโวหาร จึงยอนกลับไป
วาใครมีปญญาและวิชาความรูเลิศกวา 
      “คนในโลกนี ้ใครมีปญญาและวิชาความรูเลิศกวาเขาทั้งหมด... 
     พระพุทธเจาใชไหม... ถาพระพุทธเจาเปนผูเลิศจริง...หลวงพอก็เปนศิษยพระพุทธเจา
...สวนผมเปนศิษยพระยามารเมื่อเทศนโปรดผมไมได ก็โงกวาพระยามารซี่”  
      “ถาโยมอยากตองการเชนนี้จริง ๆ ก็ขอใหตั้งใจฟง จะใหธรรมะไปคิดพิจารณา แลว
ทดลองปฏิบัติตามดู จะเชื่อหรือไมก็ตาม แตใหทําดูกอน”  
      “เรื่องศาสนาที่พระสงฆเคยสอนมา โยมไมเชือ่ใชไหม?”  
      “ใช..ผมไมอยากเชื่อใครเลย นอกจากตัวเอง”  
      “ถาไมเชื่อคนอื่นแลว ก็ไมตองเชื่อตนเองดวย” หลวงพอยกขอเปรียบเทียบ 



      “โยมเปนชางไมใชไหม..เคยตัดไมผิดหรือเปลา?”  
      “เคยครับ”  
      “เรื่องอื่น ๆ ก็เหมือนกัน โยมเคยคิดถูก ทําถูก หรือวาคิดผิด มาใชไหม?”  
      “ใช...ทําถูกก็มี ทําผิดก็เคย” พอหนูยอมรับ 
“ถาอยางนั้น ตัวเราเองก็ยังเชื่อไมได เพราะมันพาทําผิด พูดผิด คิดผิดไดเหมือนกัน...”  
     พอหนูรูสึกพอใจตอเหตุผลของหลวงพอบาง จึงขอคําแนะนําวา “ผมควรจะประพฤติ
ตนอยางไรดี?”  
      “อยาเปนคนคิดสงสัยมาก และอยาพูดมากดวย”หลวงพอตอบสั้น ๆ 
     หลังจากวันนั้น พอหนูจะไปอยูที่ไหน คําพูดของหลวงพอติดหูติดใจตามไปทุกหน
ทุกแหง ทั้งที่พยายามไมใหใจคิด แตก็ตองคิด เมื่อคิด ๆ ไป ก็ยิง่เห็นจริงตามคําสอนของ
หลวงพอ และของพระพุทธเจามากขึ้นทุกที พระพุทธองคทรงตรัสไวอยางไร ก็เปนอยาง
นั้น ไมมีทางคัดคานไดเลย 
     ตอมา พอหนูจึงคลายพยศ ลดมานะ ลดทิฐิ ทิ้งนิสัยหัวรั้นหัวแข็ง เขามาฝากตัวเปนลูก
ศิษยของหลวงพอ แลวรักษาศีลหาอยางเครงครัด พรอมทั้งฝกหัดปฏิบัติภาวนา จน
กลายเปนพอหนูคนใหม ที่มีอัธยาศัยดี ชวยกิจการงานวัดอยางแข็งขันดวยความจริงใจ
ตลอดมา 
     นอกจากปญหาของพอหนูแลว กม็ีเหตุการณไมดีหลายอยาง ที่หลวงพอตองใชความ
อดทนและปญญา รวมทั้งใชสันติวิธีเขาแกปูหา 
     ชาวบานบางกลุมโลภจัด พยายามจะบุกรุกเขาครอบครองปาพงเปนที่ทํากิน แตเมื่อมี
พระพํานักอยู ก็ทําอะไรไดไมสะดวกจึงวางแผนขับไล โดยจะใชผูหญิงเปนเครื่องมือ 
ชาวบานบางคนรูขาวจึงมากราบเรียนหลวงพอ 
“หลวงพออยาใหพระไปบิณฑบาตบานนั้นองคเดียวนะมีคนเขาจะใหสาว ๆ มาดักกอด 
แลวใหรองวา ถูกพระขมขืน”  
     หลวงพอบอกกับโยมคนนั้นอยางอารมณดีวา... 
      “เออ...ใหผูหญิงกอดสักทีก็ดีเหมือนกัน” ทานไดไปบิณฑบาตที่บานนั้นแทนพระรูป
ที่ไปประจํา แตไมมีอะไรเกิดขึ้น เรื่องราวคอย ๆ เงียบหายไป 
     บางวันมีคนขี้เกียจมักงาย เมื่อเห็นผักผลไมในวัดเกิดอยากไดมีแตไมอยากปลูกเอง 
ตอนแรก ๆ ทําทีเขามาขอ แตหลายครั้งซักอาย จึงใชวิธีแอบมาขโมย หลวงพอใชอุบาย



จับตัวขโมยมาไดแลวอบรมสั่งสอน... “คราวหลังอยาทําเชนนี้อีกนะ มะละกอนี้ เอาไป
กินก็ไดแควันสองวันแคนั้นแหละ ถาเราขยันปลูกเอาเอง จะไดกินตลอดไป ตองพยายาม
ทํามาหากินดวยความสุจริต จะไดไมเดือดรอน และจะไดเปนตัวอยางที่ดีแกลูกหลาน
ดวย”  
     ตอมา ชาวบานแอบเอาสุนัขและแมวมาปลอยในวัด พอรูตัวเจาของ หลวงพอเชิญเขา
มาที่วัด แลวชี้แจงเหตุผลใหฟง... 
      “ที่วัดของเรามีกระรอกกระแต มีไกปา และสัตวหลายอยาง อาตมาอยากสงวนเอาไว 
เพื่อลูกหลานเขาจะไดดูไดเห็นบาง ถาไมทําอยางนั้น มันก็จะสูญพันธุไป แลวจะเหลือ
อะไรไวใหเขา พวกหมาพวกแมวที่โยมเอามาทิ้งที่นี่ หากปลอยไว มันก็จะกัดกินสัตวปา
ตายหมด ขอใหพวกเราเอามันกลับคืนไปซะ แลวมาชวยกันรักษาสัตวปาเอาไว”  
     สวนทางดานฝายพระสงฆสํานักอื่น ในสมัยนั้นยังมีความเขาใจผิดตอพระที่ปาพง
เหมือนกัน ถงึขนาดบอกใหชาวบาน เอาขี้วัวแหงกับเถาวัลยใสบาตรใหหลวงพอ แตทาน
ไมโตตอบโดยถือหลักวา“เขาเกลียด ใหทําดีตอบแทนเขา” พอถึงฤดูเขาพรรษา หลวงพอ
ก็พาพระเณรไปกราบคารวะ หรือหากมีสิ่งของเครื่องใช ก็นําไปถวายแกพระเหลานั้น
ดวย ตอมาเหตุรายตาง ๆ นั้นไดคลี่คลายไปในทางที่ดี.. 

รมเงาวัดหนองปาพง 
นับวันรมเงาวัดหนองปาพงยิ่งแผกวางออกไป สาธุชนทั้งใกลไกลตางหลั่งไหลมาตาม
กิตติศัพทแหงศีลสัตยของพระปา เมื่อมาพบเห็นการประพฤติปฏิบัติยิ่งเกิดศรัทธา 
ชาวบานบางกลุมจึงขอนิมนตหลวงพอไปพิจารณาตั้งวัดปาในถิ่นของตนบาง 
     ตอมา วัดสาขาจึงกําเนิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่น ๆ หลายแหง 
หลวงพอไดจัดสงหลวงพอเที่ยง โซติธมฺโมหลวงพอจันทร อินฺทวีโร และศิษยอาวุโส
ออกไปเปนประธานสงฆในสาขาตาง ๆ ตามลําดับ 
     สําหรับที่วัดหนองปาพง พระเณรมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆในป พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงพอ
จึงกําหนดกติกาสงฆขึ้น เพื่อใชเปนรากฐานของขอวัตรปฏิบัติในวัดหนองปาพงและ
สาขา ซึ่งถือวากติกานี้ คือตัวแทนสวนหนึ่งของหลวงพอในปจจุบัน... 
     กติกาสงฆจะชวยควบคุมความประพฤติของพระเณร ใหอยูในขอบเขตของพระธรรม
วินัย เพื่องายตอการเขาสูความบริสุทธิ์ในสมณเพศ เชน การหามรับเงินทองและหาม
ผูอ่ืนเก็บไวเพ่ือตนหามซื้อขายแลกเปลี่ยน ไมขอของจากคนมิใชญาติมิใชปวารณาหาก



ไดรับวัตถุทานใหเก็บไวเปนกองกลาง และหามบอกและเรียนดิรัจฉานวิชา บอกเลข ทํา
น้ํามนต หมอยา หมอดู ทําวัตถุมงคล...ฯลฯ เปนตน 
     ในยุคนั้น หลวงพอยังคงนําศิษยประพฤติปฏิบตัิอยางแข็งขันสม่ําเสมอ... พอหาโมง
เย็น ประตูวัดจะถูกปดทันที ไมใหใครเขาออก ปาทั้งปาเงียบสงัด แมจะมีพระเณรรวม
รอยรูป แตไมมีเสียงพูดคุย หกโมงเย็น ทุกคนตองนั่งสมาธิพรอมกันที่ศาลา จะลุกขึ้นไป
ไหนไมได จนกวาจะถึงเวลาเลิก 
     บางครั้งหลวงพอจะพาสวนทางกิเลส เชนฤดรูอน ใหปดประตูหนาตางศาลาแลวนั่ง
สมาธิ อากาศจะรอนอบอาวจนเหงื่อไหลโทรมกายก็ไมอนุญาตใหลุกจากที่ แตหากเปน
ฤดูหนาวใหเปดหนาตางใหโลง นั่งสมาธิอยูในความหนาวเย็นอยางนั้น 
     ทานพาทําเชนนี้ เพราะตองการใหศิษยมีความอดทนไมอางหนาวรอนหรืออางเวลา 
แลวหลีกเลี่ยงการภาวนา รวมทั้งเปนการขัดขืนกิเลส ไมใหทําตามความอยากของตนเอง 
ถึงฤดูแลงใบไมและพื้นดินแหงเหมาะแกการอยูโคนไม บางปหลวงพอจะพาพระเณร
ออกเดินธุดงคไปตามสถานที่ตาง ๆ แตบางครั้งก็ธุดงคกันในวัด ใหกางกลด นั่งสมาธิ 
เดินจงกรมอยูตามรมไม ไมตองขึ้นกุฏิ... 
 หลวงพอเขมงวดกวดขันตอตนเองและศิษยตลอดมา จนกระทั่งในชวงหลัง ๆ ทานมีอายุ
มากขึ้น และตองตอนรับญาติโยมเกือบตลอดทั้งวัน พระเณรจึงรวมประชุมตกลงกัน ยก
ขอวัตรใหหลวงพอ คือขอรองใหทานไมตองมาทํากิจวัตรบางอยางเชน ตักน้ํากวาดลาน
วัดกับลูกศิษยลูกหา แตหลวงพอก็ไมวางธุระเสียทั้งหมดทานยังคงดูแลศิษยอยางใกลชิด
เสมอมา 
     ตอมา หลวงพอไดฝกหัดใหศิษยรูจักการปกครองกันเองในระบบสงฆ โดยแบงหนาที่
รับผิดชอบของทานแกศิษยอาวุโส เปนผูนําหมูคณะประพฤติขอวัตรตาง ๆ โดยทานคอย
ควบคุมดูแลอีกชั้น หนึ่ง 
     การประพฤติปฏิบัติของพระกรรมฐานในปาพงในยุคนั้น ดําเนินไปอยางสงบและ
มั่นคง แมหลวงพอจะไมไดรวมปฏิบตัิในกิจวัตรทุกอยางเชนเดิม แตสานุศิษยอาวุโสซึ่ง
ถอดแบบมาจากหลวงพอ ก็สามารถนําหมูคณะปฏิบัติไดอยางเรียบรอย 

ศิษยชาวตางประเทศ 
  ป พ.ศ. ๒๕๑๐ ทานอาจารยสุเมโธ (ศิษยชาวตางประเทศรูปแรก) ไดยินกิตติศัพทความ
เครงครัดในขอวัตรปฏิบัติของหลวงพอ จึงกราบลาพระอุปชฌายของทานที่จังหวัด



หนองคายเดินทางมาฝากตัวเปนศิษยกับหลวงพอ ทานไดเมตตารับไว แตตั้งเงื่อนไขวา.. 
      “ทานนี้จะมาอยูกับผมก็ได แตมีขอแมวาผมจะไมหาอะไรมาบํารุงทานใหไดตาม
อยาก ทานตองทําตามระเบียบขอวัตร เหมือนที่พระเณรไทยเขาทํา”  
     ตลอดระยะเวลา ๔ ปที่ปาพง ทานอาจารยสุเมโธไดรับการฝกฝนเคี่ยวเข็ญดวยอุบาย
ตาง ๆ จากหลวงพอ ทานเลาใหฟงวา“บางครั้งหลวงพอจะดุหรือตักเตือนผมในที่
สาธารณะ ทําใหผมอายมาก ครั้งหนึ่งทานเลาใหโยมทั้งศาลาฟงเรื่องที่ผมทําไมสวยไม
งาม เชนการฉันขาวดวยมือเปลาแตเปบไมเปน ขยุมอาหาขึ้นมาเต็มกํามือ แลวโปะใส
ปากใสจมูกเลอะเทอะไปทั้งหนาพระเณรและโยมหัวเราะกันลั่นศาลา ผมนั้นทั้งโกรธทัง้
อาย แตก็ทนได และพิจารณาวา นี่เปนความกรุณาของหลวงพอ ที่ชวยเปดเผยความ
เยอหยิ่งของผม ซึ่งมันเปนจุดบอดที่เรามักจะมองไมเห็น และยังเปนอุบายที่ทานจะ
ทดสอบอารมณเราวา มีพ้ืนฐานที่จะรองรับธรรมะไดมากนอยแคไหน...” 
“ทุกเชาเวลาหลวงพอกลับจากบิณฑบาต จะมีพระ เณรหลายองคไปรอลางเทาทาน 
ระยะแรก ๆ ที่ผมไปอยูวัดปาพง เห็นกิจวัตรนี้ทีไรก็นึกคอนขอดพระเณรเหลานั้นอยูใน
ใจ แตพออยูนานเขาผมก็เปนไปดวย เชาวันหนึ่งกอนที่ผมจะรูตัววาเปนอะไรผมก็ปราด
เขาไปอยูหนาพระเณรองคอ่ืนเสียแลว ขณะกมลงลางเทาถวายทาน ผมไดยินเสียงนุม ๆ 
กลั้วเสียงหัวเราะของหลวงพอวา สุเมโธยอมแลวเหรอ...”  
      “เชาวันหนึ่งผมกําลังกวาดใบไมที่ลานวัด อารมณไมดีรูสกึหงุดหงิดขัดเคือง และ
รูสึกวาตั้งแตมาอยูที่วัดปาพงเจอแตทุกข พอดีหลวงพอเดินมายังผม ทานยิ้มใหพรอมกับ
พูดวา วัดปาพงทุกขมาก! แลวทานก็เดินกลับไป ผมสงสัยวาทําไมหลวงพอพูดอยางนี้ 
กลับไปกุฏิพิจารณาไดสติวาทุกขไมไดเกิดจากวัดปาพงแตเกิดจากจิตใจของเราเอง...”  
     ตอมาป พ.ศ. ๒๕๑๓ ไดมีชาวอเมริกันอีกสองคนเขามาบวชที่วัดหนองปาพง แตอยู
ไดราวหนึ่งปทั้งคูก็ลาสิกขาไป คนหนึ่งเปนนักเขียน ไดจดบันทึกคําสอนของหลวงพอ
แลวนําไปพิมพเผยแพรทําใหชื่อเสียงของหลวงพอเปนที่รูจักในหมูชาวตางประเทศ
ยิ่งขึ้น สวนอีกคนเปนนักจิตวิทยา ชอบวิพากษวิจารณครูบาอาจารยตาง ๆ เวนไวแต
หลวงพอองคเดียวที่เขาเคารพเทิดทูนมาก หลังลาสิกขาบทเมื่อไดพบชาวตางประเทศที่
กําลังแสวงหาครูอาจารย เขามักแนะนําใหมาพบหลวงพอ ทําใหพระฝรั่งในวัดหนองปา
พงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
     ผูคนที่เขามาวัดหนองปาพง ตางทึ่งที่เห็นพระฝรั่งปฏิบัติกรรมฐานเครงครัดอยูเคียง



ขางกับพระไทย จึงเกิดความสงสัยวาหลวงพอสอนชาวตางประเทศไดอยางไร ในเมื่อ
ทานไมคุนเคยกับภาษาอังกฤษ และลกูศิษยฝรั่งเองก็ไมคุนเคยภาษาไทย หลวงพอชี้แจง
วา“ที่บานโยมมีสัตวเลี้ยงหรือเปลา อยางหมา แมว หรือวัวควายอยางนี้ เวลาฝกหัดมัน 
โยมตองรูภาษาของมันดวยไหม?...” 
“ถึงแมมีลูกศษิยเมืองนอกมาอยูดวยมาก ๆ อยางนี้ ก็ไมไดเทศนใหเขาฟงมากนัก พาเขา
ทําเอาเลย ทําดีไดดี ถาทําไมดีก็ไดของไมดี พาเขาทําดู เมื่อทําจริง ๆ ก็เลยไดดี เขาก็เลย
เชื่อ...”  
     ครั้งหนึ่งเมื่อถูกถามปญหาเชนนี้ ทานตอบแบบขํา ๆ วา “ไมยากหรอกดึงไปดึงมา
เหมือนควาย เดี๋ยวมันก็เปนเทานั้นแหละ”  
     ศิษยชาวออสเตรเลี่ยนรูปหนึ่งเลาถึงบทเรียนอันดุเดือดวา 
      “วันหนึ่งผมมีเรื่องขัดใจกับพระรูปหนึ่ง รูสึกโกรธหงุดหงิดอยูทั้งวัน รุงเชาไป
บิณฑบาต ก็เดินคิดไปตลอดทางขากลับเดินเขาวัด พอดีสวนทางกับหลวงพอ ทานยิ้ม
และทักผมวา กูดมอรนิ่ง ซึ่งทําใหอารมณของผมเปลี่ยนทันท ีจากความหงุดหงิด
กลายเปนปลืม้ทันที 
     ...ถึงเวลาสวดมนตทําวัตรเย็น หลวงพอใหผมเขาไปอุปฏฐากถวายการนวดที่กุฏิของ
ทาน ผมรูสึกตื่นเตนดีใจมากกับโอกาสที่หาไดยากเชนนั้น เพราะเราเปนพระใหม แต
ขณะที่กําลังถวายการนวดอยูอยางตั้งใจหลวงพอก็ถีบเปรี้ยงเขาที่ยอดอกที่กําลังพองโต
ของผมจนลมกนกระแทกพื้น ทานดุใหญเลยวา จิตใจไมมั่นคง พอไมไดดังใจก็หงุดหงิด
ขัดเคือง เมื่อไดตามปรารถนาก็ฟูฟอง ผมฟงทานดุไปหลาย ๆ อยางแลว ก็ไมโกรธและ
ไมเสียใจ รูสึกชาบซึ้งในพระคุณของทาน ที่ชวยชีก้ิเลสของเรา ไมเชนนั้นเราคงเปนคน
หลงอารมณไปอีกนาน...”  
     นอกจากจริยาวัตรอันงดงามของหลวงพอแลว บรรยากาศของวัดหนองปาพงและ
กิริยามารยาทของพระเณร ยังเปนแรงดลใจใหผูมาพบเห็นเกิดความศรัทธาอยางยิ่ง ดัง
ทานอาจารยชาวตางชาติผูหนึ่งเลาวา 
      “พอผานเขาประตูวัดหนองปาพงเปนครั้งแรก ความประหลาดใจและความ
ประทับใจก็เกิดขึ้น เมื่อเห็นบริเวณสถานที่แมจะเปนปามีตนไมหนาแนนแตทางเดินก็ดู
สะอาดไมมีอะไรเกะกะ สายตา 
     ..จากนั้นก็ไปเห็นกุฏิศาลาสะอาดเรียบรอยที่สดุ รูสึกวาวัดหนองปาพงนี่ ระเบียบวนิัย



ดีมากจริง ๆ พอตกตอนเย็นเห็นพระเณรออกมาทํากิจ ทานเรียบรอยดี มีกิรยิาสํารวมไม
ตื่นเตนอะไรเลย ผมเคยไปวัดอื่น พอพระเณรเห็นพวกฝรั่งก็ปรี่เขาหา เขามาพูด
ภาษาอังกฤษ ถามรูเรื่องบางไมรูเรื่องบางทําเหมือนกับวา พวกฝรั่งมีอะไรดีอยางนั้น 
...แตที่วัดหนองปาพง บรรดาพระสงฆ ญาติโยม ผาขาวแมชี ไมเห็นมีใครสนใจกับฝรั่ง
อยางผม นั่งทานก็สํารวม เดินก็สํารวม มีกิจอะไรตองทําก็ทําไป ถามก็เงยหนามาพูดดวย 
ไมมีอาการตื่นเตนอะไรเลยมีความรูสึกวา ทานเหลานี้ตองมีของดีแนเกิดศรัทธาขึ้นมาก
...”  
     ป พ.ศ. ๒๕๑๘ จํานวนศิษยชาวตางประเทศในวัดหนองปาพงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลวง
พอจึงตั้งวัดปานานาชาติขึ้นที่ปาชาบานบุงหวาย ซึ่งอยูหางจากวัดหนองปาพงราว ๗-๘ 
กิโลเมตร เพื่อปูพ้ืนฐานใหพระชาวตางชาติไดรูจักปกครองกันเอง โดยมอบใหทาน
อาจารย สุเมโธ ดูแล 
     ประธานสงฆวัดปานานาชาติในสมัยแรก ประสบปญหา ในการปกครองหมูคณะมาก 
เพราะคนฝรั่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และกลาแสดงออก จึงสรางปญหาใหประธาน
สงฆตองเปนทุกขอยูเสมอ เมื่อเรื่องถึงหลวงพอ ทานจะแนะนําใหทั้งสองฝายละวางทิฏฐิ
มานะ ใหปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น สําหรับประธานสงฆ หลวงพอจะแนะนําวิธีปกครอง
ใหวา “ถาลูกศิษยของเรามีเรื่องขัดแยงกัน ก็ใหพิจารณาใหดี อยาตัดสินวาผูมาใหมไมดี 
อยาไปวาคนนั้นดี คนนี้ไมดี ตองใชเวลาดูไปนาน ๆ กอน ดูอุปนิสัยของเขาไปนาน ๆ 
อยาไปคิดวา ดีหรือไมดีเลยทันท ีเพราะวาทุกสิ่งทุกอยางมันไมแนนอน ตองใชเวลาดูไป
กอน...”  
     ศิษยชาวตางประเทศ ตางเคารพปญญาบารมีของหลวงพอเปนอยางยิ่ง ทานเต็มไป
ดวยเมตตาธรรมและอารมณขัน เบิกบานแจมใสอยูเปนนิจ มีความสามารถพิเศษในการ
สื่อสาร และแกปูหาแกศิษยไดอยางดีเยี่ยม ชาวตางประเทศจึงเกิดศรัทธาเขามาศึกษา
และปฏิบัติธรรมที่วัดหนองปาพงและวัดปานานาชาติ เปนจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ 

จาริกสูตะวันตกครั้งที่ ๑ 
ป พ.ศ. ๒๕๑๙ ทานอาจารยสุเมโธ เดินทางไปเยี่ยมบานเกิดที่อเมริกา ขากลับไดแวะพัก
ที่พุทธวิหารธรรมประทปี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ขณะพักอยูที่พุทธวิหารแหงนั้น 
สมาชิกมูลนธิิกิจการสงฆแหงอังกฤษ ซึ่งเปนกลุมผูจัดตั้งพุทธวิหาร ไดเกิดศรัทธา
เลื่อมใสในปฏิปทาของทานอาจารยสุเมโธ จึงนิมนตใหทานพํานักอยูเพื่อเปนผูนําในการ



ประพฤติปฏบิัติ ทานอาจารยสุเมโธไมไดตอบรับคํา แตไดชี้แจงวา จะนําเรื่องนี้ไปกราบ
เรียนหลวงพอชาซึ่งเปนครูบาอาจารยเสียกอน 
     หลังจากนั้นไมนาน ประธานมูลนิธิฯ คือนายยอรซ ชารปก็ไดเดินทางมาเมืองไทย 
เพื่อนิมนตหลวงพอไปเผยแผพุทธธรรม และพิจารณาความเปนไปไดของการจัดตั้ง
สํานักสาขาในประเทศอังกฤษหลวงพอไมไดรับนิมนตทันที แตอนุญาตใหประธาน
มูลนิธิฯ พํานักอยูที่วัดหนองปาพงระยะหนึ่ง โดยใหปฏิบัติตนเหมือนคนวัด คือ พักที่
ศาลา กินขาวในกะละมังวันละมื้อ และทํากิจวัตรเชนเดียวกับคนอื่น ๆ เพื่อใหทําความ
เขาใจในความเปนอยูของพระปา รวมทั้งเพื่อทดสอบดูความอดทนและความจริงใจกัน
กอน เมื่อพิจารณาเห็นวามีเจตนามุงมั่นจริง หลวงพอจึงรับนิมนตจากประธานมูลนิธิฯ 
นั้น 
     ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ หลวงพอก็ไดเดินทางไปเผยแผพุทธธรรมที่ประเทศ
อังกฤษ โดยมีทานอาจารยสุเมโธเปนผูติดตาม หลวงพอไดเขียนบันทึกประจําวัน 
กลาวถึงความรูสึกสวนตัวและเลาถึงภาระกิจ รวมทั้งเหตุการณตาง ๆ ในระยะสองเดือน
กวาที่ตางประเทศ ไวในสมุดบันทึกดวยลายมือของทาน ดังไดคัดมาบาง ตอน วา 
     จินตนาการที่เกิดขึ้นใหม ในการเดินทางจากเมืองไทยสูกรุงลอนดอน ความรูสึกนึก
คิดของมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกับแสงของพระจันทรพระอาทิตย เมี่อถูกเมฆหมอกเขา
ครอบงํา ก็เปนอยางหนึ่งเมี่อปราศจากเมฆหมอกก็เปนอยางหนึ่ง 
     เปนเหตุใหคิดวา การเรียธรรม การรูธรรม การเห็นธรรม การปฎิบัติธรรม การเปน
ธรรมเหลานี้นั้น เปนคนละสวนไมใชสิ่งเดียวกัน และทําใหจินตนาการตอไปอีกถึงคํา
สอนของพระพุทธเจาวา เมื่อเรายังไมรูประเพณี คําพูด การกระทําของเขา ทุกอยางเราไม
ควรถือตัวในที่นั้น 
     และคิดตอไปอีกขณะเมื่ออยูบนกลับเมฆนั้นวา ชาติ ตระกูล ความรู คุณธรรมเปน
อยางไรก็เปนที่แปลกมาก เพราะเรื่องนี้ดูเหมือนเราไดประสบมากอนแลว ตอนที่เราได
ถวายชีวิตในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ... วาเราไดมาเมืองนอกนี่...นี้คือเมืองนอกใน
(วัฎฎะ) ไมใชเมืองนอกนอก การเห็นเมืองนอกใน พระพุทธเจาไมสรรเสริญ 
พระพุทธเจาสรรเสริญคนผูเห็นเมืองนอกนอก 
ความคิดของเรา มันคิดบวกคิดลบกันอยางนี้เรื่อยไป จนถึงกรุงลอนดอน และก็ไดปรับ
กาย วาจา ใจ ใหเขากับเขาไดเปนอยางดีไมมีอะไร 



     สิ่งที่แปลกนั้นก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สวนใจนั้นปกติอยูตามเดิม เพราะไดเตรียมมา
นานแลว ตางแตไมแปลกแปลกแตไมตาง คิดตอไปวา ประชาชนในยุโรบนี้ เขาไดถึงจุด
อ่ิมของวัตถุทั้งหลายแลว แตยังไมรูจักพอ เพราะขาดจากธรรม เปรียบไดเหมือนผลไม
พันธุดี เกิดอยูในสวนที่มีดินดี แตขาดคนดูแลรักษา จึงทําใหผลไมทั้งหลายเหลานั้นไร
คุณคาเทาที่ควรจะได เหมือนมนุษยไรคุณคาจากการเกิดมาเปนมนุษยฉะนั้น 
     ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ บินตอถึงเมืองการาจี ปากีสถานบินผานอิตาลี ถึงลอนดอน นาย
ยอรซ ชารปและนางฟรีดา วินท ไดเอารถมารับที่สนามบินฮีทโลว 
เหตุการณที่เกิดขึ้นในการเดินทางในวันที่ ๖ ในขณะบินอยูเครื่องบินไดเกิดอุบัติเหตุยาง
ระเบิด ๑ เสนบนอากาศ พนักงานการบินจึงไดประกาศใหผูโดยสารเตรียมตัวรัดเข็มขัด 
มีฟนปลอมก็ตองถอดออกแมกระทั่งแวนตาหรือรองเทา เครื่องบริขารทุกอยางตอง
เตรียมพรอมหมด ผูโดยสารทุกคนเมื่อเก็บบริขารทุกอยางเสร็จแลว ตางคนตางก็เงียบคิด
วาเปนครั้งสุดทายของพวกเราทุกคนเสียแลว 
     ขณะนั้นเราก็ใหคิดวา เปครั้งแรกที่เราไดเดินทางมาเมืองนอก เพื่อสรางประโยชนแก
พระพุทธศาสนา จะเปนบุญอยางนี้เทียวหรือ เมื่อระลึกไดเชนนี้แลว ก็ตั้งสัตยุอธิษฐาน
มอบชีวิตใหพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวก็กําหนดจิตรวมลงไวในสถานที่ควร
อันหนึ่ง แลวไดรับความสงบเยือกเย็นดูคลายกับไมมีอะไรเกิดขึ้น พักที่ตรงนั้น 
จนกระทั่งเครื่องบินไดลดระดับลงมาถึงแผนดินดวยความปลอดภัย ฝายคนโดยสารตางก็
ปรบมือดวยความดีใจ คงคิดวาเราปลอดภัยแลว 
     สิ่งที่แปลกก็คือ ขณะเมื่อเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ ตางคนก็รองเรียกวา “หลวงพอชวย
ปกปองพวกเราทุกคนดวย” แตเมื่อพนอันตรายแลวเดินลงจากเครื่องบิน เห็นประณมมือ
ไหวพระเพียงคนเดียวเทานั้น นอกนั้นไหวแอรโฮสเตสทั้งหมดในที่นั้น ...นี่เปนสิ่งที่
แปลก 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒0 วันนี้ประมาณ ๗ โมงเชา เราไดนั่งอยูในที่สงบเงียบจึงไดเกิด
ความรูในการภาวนาหลายอยาง เราจึงไดหยิบเอาสมุดปากกาขึ้นมาบันทึกไวภายในวิหาร
ธรรมประทปีดวยความเงียบสงบ ธรรมะที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกวา “มโนธรรม” เพราะเกิดขึ้น
ดวยการปรากฏในสวนลกึของใจวา การที่มาบวชเจริญรอยตามพระพุทธองคนั้นไมได
ทําอะไร ๆ ไดเต็มที่ เพราะยังบกพรองอยูหลายประการอันเกี่ยวแกพุทธศาสนาคือ หนึ่ง
สถานที่ สองบุคคล สามกาลเวลา 



     เราจึงไดคิดไปอีกวาเมื่อสรางประโยชนตนไดเปนที่พอใจแลวใหสรางประโยชน
บุคคลอื่น จึงจะไดชื่อวาการะทําตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางแทจริง ดังนั้นจึงมี
ความเห็นวา กรุงลอนดอนนี้แหงหนึ่งจัดเรียกวาเปนปฎิรูปเทศ คือ ประเทศอันสมควรใน
การที่จะประกาศพระศาสนา จึงไดจัดใหศิษยฝรั่งอยูประจําเพื่อดําเนินงานพระศาสนา
ตอไป 
     วิธีสอนธรรมนั้นใหเปนไปในทํานองที่วา ทํานอยไดมาก ทํามากไดนอย ใหเห็นวา
ความเย็นอยูในความรอน ความรอนอยูในความเย็น ความผิดอยูในความถูก ความถูกอยู
ในความผิด ความสุขอยูที่ความทุกข ความทุกขอยูที่ความสุข ความนอยอยูความใหญ
ความใหญอยูที่ความนอย สกปรกอยูที่สะอาด สะอาดอยูที่สกปรกอยางนี้เสมอไป นี้
เรียกวาสัจธรรม หรือสัจศาสตร 
     ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒0 วันนี้เปนวันแรกที่ไดออกบิณฑบาตในกรุงลอนดอนพรอม
ดวยพระสุเมโธ อเมริกัน พระเขมธมฺโม อังกฤษ และสามเณรชินทตฺโต ซึ่งเปนสัญชาติ
ฝรั่งเศส พระโพธิญาณเถรเปนหัวหนา 
     การออกบิณฑบาตวันแรกไดขาวพออ่ิม ผลแอปเปล ๒ ใบกลวยหอม ๑ ใบ สม ๑ ใบ 
แตงกวา ๑ ลูก แครร็อต ๒ หัว ขนม ๒กอน ดีใจซึ่งไดอาหารวันนั้นเพราะเขาใจวาเปน
อาหารของพระพอ คือเปนมูล (มรดก) ของพระพุทธเจานั่นเอง และ เปนอาหารที่
บิณฑบาตได เมืองนี้ยังไมเคยมีพระบิณฑบาตเลย เพราะเขามีความอายกันเปนสวนมาก 
แตตรงกันขามกับเรา คําวาอายนี้เราเห็นวาอายตอบาปอายตอความผิดเทานั้น ซึ่งเปน
ความหมายของพระพุทธองค นี้เปนความเห็นของเรา จะถูกหหรือผิดขออภัยจาก
นักปราชญทงหลายดวย 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ตอนเย็นวันนั้นเองไดถูกถามปญหาและตอบคําถามพวกเขาเปน
ปจจุบันหลายอยาง แตเราก็ไมจนในการตอบปญหานั้นตามเคย มีผูหญิงฝรั่งคนหนึ่งได
ถามปญหาวาคนตายแลวไปอยูที่ไหน และความรู (วิญญาณ) นั้นไปอยูอยางไร 
     เราไดตอบวา ปญหานี้พระพุทธเจาไมทรงใหตอบ เพราะเรื่อง นี้ไมใชเหตุ กระนั้นจะ
ขออนุญาตตอบปญหานี้ฉลองศรัทธาสักหนอย 
     ในขฌะนั้นเรานั่งอยูบนธรรมมาสนมีเทียนจุดไว ๒ เลม เราจึงถามวาโยมมองเห็น
เทียนนี้ใหม เขาก็วาเห็น เราจึงวานี่แหละโยมเมื่อมีไสอยูก็มีไฟอยูฉันนั้น จากนั้นก็ได
หยิบเทียนเลมหนึ่งขึ้นมาแลวก็เปาใหดับดวยปาก แลวถามเขาวา เปลวของไฟนี้หายไหน



ไปในทิศไหน เขาตอบวาไมรู แตวาเปลวไฟดับไปเทานั้น 
     แลวเขาก็ถามเขาวา แกปญหาอยางนี้พอใจไหม เขาก็บอกวายังไมพอใจในคําตอบนี้ 
เขาก็ตอบเขาไปอีกวาถาอยางนั้น เราก็ไมพอใจในคําถามของโยมเหมือนกันเขาทําตาถลึง
ขึ้นสบัดหนาแลวก็หมดเวลาพอดี 
     หลวงพอเขียนสรุปตอนทายในสมุดบันทึกวา... 
     เราเปนพระอยูแตในปามานานนึกวาไปเมืองนอกจะมีความตื่นเตนก็เปลา เพราะ
พระพุทธเจาตามควบคุมเราอยูทุกอิริยาบถ มิหนําซ้ํายังใหเกิดปญญษขึ้นอีกดวย เหมือน
บัวในน้ําไมยอมใหน้ําทวมฉันนั้น พิจารณาตรงกันขามเรื่อยไป 
     และไดเที่ยวไปดูในมหาวิทยาลัยตางๆ แลว จึงคิดวามนุษยศาสตรทั้งหลาย มันคงเห็น
ชัดเจนวา มีแตศาสตรที่ไมคมทั้งนั้นไมสามารถจะตัดทุกขได มีแตกอใหเกิดทุกข ศาสตร
ทั้งหลายเหลานั้น เราเห็นวา ถาไมมาขึ้นตาพุทธศาสตรแลวมันจะไปไมรอดทั้งนั้น 
     ความรูสึกในเหตุการณ ที่ไดไปเมืองนอกในคราวนี้ก็นาขบขันเหมือนกัน เพราะเรา
เห็นวาอยูเมืองไทยมาก็นานแลว คลายๆกับเปนพญาลิงใหคนหยอกเลนมาหลายปแลว 
ลองไปเปนอาจารยกบในเมืองนอกดูสักเวลาหนึ่งจะเปนอยางไร เพราะภาษาของเขาเรา
ไมรูก็ตองเปนอาจารยกบอยางแนนอน แลวก็เปนไปตามความคิดอยางนั้น 
     กบมันไมรูภาษาของมนุษย แตพอมันรองขึ้นมาแลว คนชอบไปหามันจังเลย... เลย
กลายเปนคนใบสอนคนบาอีกเสียแลว ก็ดีเหมือนกันปริญญาของพระพุทธเจานั้นไมตอง
ไปสอบกับเขาหรอก... 
     ฉะนั้นพระใบ เลยเปนเหตุใหไดตั้งสาขาสองแหงคือ กรุงลอนดอน และฝรั่งเศส 
เพื่อใหคนบาศึกษา ก็ขบขันดีเหมือนกัน 
     ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒0 เดินทางกลับจากกรุงลอนดอน 

จาริกสูตะวันตกครั้งที่ ๒ 

 ในครั้งแรกของการไปเผยแพรพุทธธรรมยังตางประเทศชาวอังกฤษบางคนเรียนถาม
หลวงพอวา “ชีวิตของพระเปนอยางไร?... ทําไมชาวบานถึงไดเลี้ยง โดยที่พระไมไดทํา
อะไร?”  
     หลวงพอตอบแบบอุปมาวา... “...ถงึบอกใหก็ไมรูหรอกมันเหมือนกับนกที่อยากรู
เรื่องของปลาในน้ํา ถึงปลาบอกความจริงวา อยูในน้ําเปนอยางไร นกก็ไมมทีางจะรูได 



ตราบใดที่นกยังไมเปนปลา” พวกเขาเหลานั้นพอใจในคําตอบของหลวงพอมาก 
     หลังจากกลับสูเมืองไทยแลว ในป พ.ศ. ๒๕๒0 หลวงพอจึงไดรับหนังสือจาก บี.บี.ซี. 
แหงประเทศอังกฤษ ติดตอขอเขาถายทําภาพยนตเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่วัดหนองปาพง 
ตอนทายของหนังสือฉบับนั้น มีขอความอยูประโยคหนึ่ง ซึ่งเขาเนนวา“หวังวาทาน
อาจารย คงจะเปนปลาที่เห็นประโยชน (เกื้อกูล) แกนก”  
     ในตนเดือนตุลาคมป พ.ศ. ๒๕๒0 ชาวตางประเทศไดเขามาถายทําภาพยนตสารคดี
เกี่ยวกับชีวิต ขอวัตรปฏิบัติ ละกิจวัตรประจําวันของพระกรรมฐานที่วัดหนองปาพง 
หลังจากนั้นไมนาน หนังสารคดีเรื่องนี้ก็ไดแพรหลายสูสายตาของคนคอนโลก 
     ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางมูลนิธิกิจการสงฆแหงอังกฤษไดติดตอนิมนตหลวงพอ 
ใหจาริกไปเผยแผธรรมะที่ประเทศอังกฤษอีกครั้ง หลวงพอกับพระอาจารยปภากโร จึง
ไดเดินทางสูประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
     การไปอังกฤษครั้งนี้ ไดรับความสนใจจากชาวตางประเทศมากขึ้นกวาครั้งแรกหลาย
เทา และหลวงพอยังไดไปดูสถานที่ซึ่งมีคนถวาย เพื่อจัดตั้งเปนสํานักสาขาถาวร สถานที่
แหงใหมเปนปาธรรมชาติของเมืองหนาว อยูใกลทะเลสาบ มีคฤหาสนโบราณอยูหลัง
หนึ่ง ตอมาพระชาวตะวันตกศิษยของหลวงพอไดยายจากแฮมปสเตท กลางกรุง
ลอนดอนซึ่งเปนที่พักแหงแรก ไปอยูสํานักใหมที่หมูบานชิตเฮิรต เมืองปเตอรสฟลด 
มณฑลซัสเซกซตะวันตกปจจุบันนี้มีชื่อวา วัดปาจิตตวิเวก 
     หลวงพอพักอยูที่ซัสเซกซ(ระยะหนึ่ง แลวเดินทางสูสหรัฐอเมริกากับพระอาจารยป
ภากโร ไดไปพักที่สํานักกรรมฐานของนายแจค คอรนฟลด (อดีตพระสฺุโญ) ซึ่งเปน
ศิษยเคยบวชอยูที่วัดหนองปาพง ระยะเวลาเกาวันที่หลวงพอพักอยูสํานักนั้น ไดอบรม
กรรมฐานแกชาวอเมริกัน ซึ่งไดรับความสนใจจากพวกเขาเหลานั้นมาก 
     หลวงพอเลาถึงประสบการณครั้งหนึ่ง ในอเมริกาใหญาติโยมฟงวา... 
“อาตมาเคยไปสหรัฐ เขาใหไปพูดในบานชาวคริสต ก็พูดตามภาษาเรานั่นแหละ เมื่อพูด
จบลง คริสตแก ๆ คนหนึ่งถามวา... 
     ทาน...ศาสนาพุทธอยูเมืองไทย แตทําไมขโมยเยอะ?  
     ใช... จริง..ยอมรับรอยเปอรเซนตเลย... แตวา ขโมยเหลานั้นไมใชศาสนา...มันเปนคน
...คนเปนขโมย...ไมใชศาสนาเปนขโมย...คนที่สอนศาสนาก็ไมใหทําอยางนั้น... ศาสนา
ก็ไมใหทําอยางนั้น... แตคนทํา...ไมใชศาสนาทํา...เขาตบมือใหเหมือนกัน. 



     อาตมาจึงถามบางวา สหรัฐมีขโมยหรือเปลา? เขาไมอยากตอบเหมือนกัน เพราะขโมย
ก็เยอะเหมือนกัน”  
     หลวงพอไดแนะนําหลักการปฏิบตัิและสนทนาตอบปญหาธรรมแกผูสนใจใน
สถานที่หลายแหงในอเมริกา ทั้งเปนที่ยอมรับและซาบซึ่งแกชาวตางประเทศเปนอยางยิ่ง 
หลังจากพํานักอยูที่อเมริการะยะหนึ่ง หลวงพอไดเดินทางยอนกลับมาอังกฤษ ไดอยูดูแล
การเคลื่อนยายสํานัก จากที่เกาคือวิหารแฮมปสเตท ไปยังสํานักใหมที่มณฑลซัสเซกซ
ตะวันตก 
     หลวงพอใชเวลาในการไปเผยแผธรรมะครั้งนี้สองเดือน แลวไดกลับสูประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒การเดินทางไปประกาศสัจธรรม ในตางประเทศ
ของหลวงพอทั้งสองครั้งนั้น ทําใหหลักธรรมปฏบิัติของพุทธศาสนา ไดเผยแผออกไป
อยางกวางไกล ยังผลใหมีสํานักปฏิบัติธรรม ที่มีลกัษณะคลายวัดปาในเมืองไทยเกิดขึ้น
หลายแหงในซีกโลกตะวันตก เปนสถาฝกหัดปฏิบัติและใหหลักการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
แกผูคนในถิ่นนั้น 
     ปจจุบันมีสํานักสาขาของวัดหนองปาพง ในตางประเทศกวาสิบแหง ตั้งอยูในประเทศ
ตาง ๆ เชน อังกฤษ สวิสเซอรแลนดอิตาลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรฐัอเมริกา 
เพื่อสืบเจตนารมณของหลวงพอ ดังที่ทานเขียนไวไนสมุดบันทึก ตอนจาริกสู
ตางประเทศวา “ตองยอมเสียสละทุกอยางใหแกพระศาสนา เพื่อประชาชนเปนจํานวน
มาก ในเวลานี้ ดอกบัวกําลังจะบานในทิศตะวันตกอยูแลว.. ” 

อาพาธ 
ป พ.ศ. ๒๕๒๐ หลวงพอมีอาการผิดปกติทางรางกาย เกิดขึ้น เริ่มจากรูสึกวา รางกายโงน
เงน การทรงตัวไมคอยดี ตองใชไมเทา ชวยคํ้ายันเวลาเดิน และมีอาการปวดเมื่อยบริเวณ
ตนคอ 
     นับตั้งแตนั้นมา ความผิดปกติทางรางกายมีมาตลอดและทรุดลงเรื่อย ๆ แตหลวงพอ
ยังคงทําหนาที่ของครูอาจารยอยางไมบกพรอง พยายามอบรมสั่งสอนศิษยอยูทุกโอกาส 
เมื่อมีเวลาวางก็ออกไปเยี่ยมเยียนพระเณรตามสาขาทั้งใกลไกล ตลอดจนตอนรับญาติ
โยมที่มานมัสการ โดยไมเห็นแกความสุขสบายสวนตัว 
     ครั้งหนึ่ง ขณะอบรมพระเณรอยูในโบสถ หลวงพอกลาวถึงความรูสึกของทานวา 
“ทุกวันนี้ ผมอยูไดเพราะความเบิกบานถืงจะเจ็บปวยไข จิตใจก็มีแตความเบิกบาน



ตลอดเวลา”  
     บางครั้ง หลวงพอมีอาการทรุดหนัก แตเมื่อลูกศิษยลูกหามาเยี่ยม ทานจะนั่งพูดคุย
ดวยหนาตายิ้มแยมแจมใส เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ลูกศิษยตางวิตกเรื่องการอาพาธของ
หลวงพอ แตทานกลับเปนหวงการประพฤติปฏิบัติของศิษยมากกวา 
     หลวงพอปรารภถึงสังขารรางกายของทานวา ตอนที่ทานกําลังปฏิบัติอยูตามปาเขานั้น 
ไดทรมานรางกายตนเองมาก ทุมเทชีวิตจิตใจปฏิบัติอยางหักโหม แตรางกายก็ทนทาน
มาก ไมแตกดับเสียตั้งแตตอนนั้น เมื่อมันทนสูอยูไดถึงทุกวันนี้ นับวาดีมากแลว 
     กลางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ อาการอาพาธของหลวงพอทรุดลงมาก ศิษยจึงกราบ
นิมนตไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสําโรง สมุทรปราการ ขณะนั้นหลวงพอยังพอเดินเองได
แตตองพยุงบาง ผลการตรวจของแพทยพบวา ชองภายในสมองมีขนาดโตผิดกวาปกติ 
เปนโรคน้ําไขสันหลังสมองคั่ง คณะแพทยไดผาตัดรักษาหลังผาตัดอาการทรงตัวดีขึ้น
บาง แตความจําไมคอยดี 
     เมื่อกลับมาถึงวัดหนองปาพง อาการทรงตัวกลับแยลงอีกแขนขางซายยกไมคอยถนัด 
บางครั้งมีอาการออนเพลีย พูดไมมีเสียงเดินไมไหว ตองนั่งรถเข็น อาการตาง ๆ เปนมาก
ขึ้น ฉันอาหารไดนอย ลง 
ตนเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ศิษยจึงตองนิมนตทานเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โปรดเกลาฯ รับหลวงพอไวในพระบรมรา
ชานุเคราะห ผลการตรวจแพทยไดวินิจฉัยอาการปวยของหลวงพอวา มีสาเหตุจากเนื้อ
สมองเสื่อมจากเสนเลือดอุดตัน และเนื้อสมองตายเปนหยอม ๆรวมทั้งเปนเบาหวาน 
     ผลการรักษาระยะแรกอาการดีขึ้นบาง นั่งไดนาน ๆ และลุกเดินไดบาง แต
พอประมาณเดือนธันวาคมของปนั้น เกิดอาการซักกระตุก แขนขางซายไมมีแรง จากนั้น
อาการทั่วไปไมดีขึ้นเลยทานพระอาจารยเลี่ยม ฐิตธมฺโม (รักษาการเจาอาวาสวัดหนองปา
พง)จึงตัดสินใจนิมนตหลวงพอกลับวัดหนองปาพง หลังจากไดพักรักษาตัวอยูที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณนานประมาณ ๕ เดือน 
     เมื่อกลับถึงวัดหนองปาพง ไดเขาพักในกุฏิพยาบาล ซึ่งสรางขึ้นดวยพระราซทรัพย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดซ และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต
พระบรมราชนิีนาถ และคณะศิษยไดรวมสมทบโดยเสด็จพระราชกุศล 
     พระอาจารยเลี่ยม จัดพระเณรผลัดเปลี่ยนเวรกันอุปฎฐากหลวงพอ และทาง



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี ไดจัดแพทยและบุรุษพยาบาลมารวม
รักษาพยาบาลโดยตลอด 
     แมหลวงพอจะอาพาธหนัก แตบรรยากาศของวัดหนองปาพงคงสงบและมั่นคง วัตร
ปฏิบัติของพระเณรดําเนินไปอยางตอเนื่องโดยมีคณะพระเถระรวมกันปกครองหมูคณะ
แทนหลวงพอ และทุก ๆป จะมีการประชุมใหญในวันที่ ๑๗ มิถุนายน (วันคลายวันเกิด
ของหลวงพอ) พระสงฆจากทุกสํานักสาขา ทั้งสิ้นและตางประเทศ จะเดินทางมารวม
ปฏิบัติบูชาราํลึกถึงคุณของหลวงพอ รวมทั้งรวมประชุมกันในวันนั้น 
หลวงพอไดอยูเปนมิ่งขวัญแกศิษยเรื่อยมา แมสังขารรางกายจะไมอํานวยตอการทํา
หนาที่ของครูอาจารย แตคุณธรรมของทานยังแผความรมเย็นอยูในใจศิษย ยังผลให
พระสงฆเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจปฏิบัติบูชา และรวมกันรักษาขอวัตรปฏิบัติ
ของหลวงพอไวอยางมั่นคง จํานวนสาขาและพระสงฆทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ 
     พระมหาเถระผูทรงคุณธรรมรูปหนึ่งทางปกษใต ไดกลาวกับคณะศิษยวัดหนองปาพง
ที่ไปเยี่ยมคารวะทานวา “ทานอาจารยชา นอนปวยใหลูกศิษยไดบุญ”  
     อาการของหลวงพอทรุด และเสื่อมลงเรื่อย ๆ ตามลักษณะธรรมดาของสังขารรางกาย 
ที่ตั้งอยูบนความไมเที่ยง เปนทุกขและความไมใชตัวตน ครูบาอาจารยบางทานกลาววา 
แมหลวงพออาพาธหนักจนพูดไมได แตทานยังแสดงธรรมอบรมศิษยอยูเสมอหลวงพอ
ใชรางกายที่เสื่อมโทรมดวยความชราและโรคภัยนี้ สาธิตใหศิษยไดเห็นภัยในวัฏสงสาร 
และเห็นความเสื่อมสิ้นไปของสังขารรางกายวา เรามีความแก ความเจ็บไขเปนธรรมดา 
ไมมีใครจะลวงพนสิ่งเหลานี้ไปได 
     หลังปใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปไมกี่วัน หลวงพอเกิดอาการหอบและออนเพลียมาก จึง
ตองเขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี อีกครั้ง แพทยวินิจฉัยวา มีน้ําทวม
ปอด หัวใจวายจากเสนเลือดอุดตัน รวมกับภาวะไตวายเฉียบพลัน แพทยถวายการรักษา
เต็มที่ แตอาการไมดีขึ้น 
     คืนวันที่ ๑๕ มกราคม หลังจากทราบวาอาการของหลวงพอครั้งนี้ สุดวิสัยจะเยียวยา
รักษาได คณะสงฆรวมกับทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะแพทยพยาบาล 
จึงนิมนตหลวงพอกลับวัดหนองปาพง... 
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สี่ทุมกวาของคืนวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๕ หลวงพอกลับถึงกุฏิพยาบาลในวัดหนองปา
พง... แสงไฟในหองหลวงพอสวางขึ้น หลังจากถูกปดสนิทไวหลายวัน เพราะหลวงพอ
เขาโรงพยาบาลเมื่อมองผานหนาตางกระจกใสเขาในหอง พบรางหลวงพอนอนสงบนิ่ง
อยูบนเตียง 
     หมูบรรพซิตที่พ่ึงพิงรมเงาวัดหนองปาพง ยืนเรียงรายรอบ ๆ กุฏิดวงตาทุกคูจองมอง
ยังรางบูรพาจารย ดวยความรูสึกอาลัยอาวรณ เพราะตางตระหนักดีวา ราตรีนี้จะมีการ
สูญเสียครั้งยิ่งใหญเกิดขึ้นอยางแนนอน... 
     ลมหนาวตนปใหม พัดโชยแผวผานบานประตูสูหองพยาบาล อากาศยามตึกทวีความ
เยือกเย็นยิ่งขึ้น พระอุปฏฐากคลี่ผาหมคลุมรางใหหลวงพอและยังคงทําหนาที่ของตนอยู
อยางสงบ เสียงเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟาแสดงคาความถี่การเตนของหัวใจหลวงพอที่
ชาลงทุกขณะ 
     ภิกษุหลายรูปนั่งสมาธิที่ระเบียงกุฏิ ตางนอมเอาเหตุการณสําคัญเฉพาะหนามาเปน
มรณสติ สรรพสิ่งทั้งมวลลวนตกอยูภายใตกฎแหงความเปลี่ยนแปลง ไมวามนุษยผูอยาก
ดีมีจน หรือเดรัจฉานอาภัพอับเฉากระทั่งภูผาปาไม ตางสิ้นสุดลงตรงจุดเสื่อมสลาย
ทั้งสิ้น 
     ดึกสงัดของคืนนั้น หลวงพอยังคงนอนหายใจระรวยใบหนาและแววตาปราศจาก
รองรอยของความทุกขทรมาน หรือหวงใยในชีวิตสังขาร ลมหนาวยามดึกพัดกรรโซก
หนักขึ้น ตนไมโยกไหวตามแรงลมอยางมีชีวิตชีวา แตทวา ลมอุนจากภายในกายหลวง
พอกําลังออนแรงลงทุกขณะ ดังคําปรารภเกี่ยวกับกายสังขารของทานที่กลาวไวที่วัดถ้ํา
แสงเพชรวา “...ตอไปนี้ก็จะไมไดเห็น ลมมันก็จะหมด เสียงมันก็จะหมด มันเปนไปตาม
เหตุตามปจจัยของสังขาร... เรยีกวาขัยยะ วัยยัง คือความสิ้นไปเสื่อมไปของสังขาร...
เสื่อมไปดังกอนน้ําแข็งที่ละลายเปนน้ํา..เราเกิดมา ก็เก็บเอาความเจ็บ ความแก ความตาย 
มาพรอมกัน... ” 
เชามืดของวันครู..... ลมหนาวสงบนิ่ง แมกไมไมไหวติงสรรพสิ่งในปาพงพลันเงียบงัน... 
หลวงพอไดละสังขารไปดวยอาการสงบ จบการเดินทางอันยาวนานในวัฏสงสารลงอยาง
งดงาม หลวงพอมรณภาพเวลา ๐๕.๒๐ น. ของวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคมพ.ศ. 
๒๕๓๕ สิริอายุรวม ๗๔ ป 
     หลวงพอจากไปแตเพียงรางกายเทานั้น ๆสวนคําสอนและขอวัตรปฏิบัติของทาน 



มิไดสูญหายไปไหน ยังคงเปนรมเงาแหงโพธิญาณ ที่แผปกคลุมใหความรมเย็นแก
สานุศิษยตอไปอีกกาลนาน 
 
แหลงที่มา : http://thai.mindcyber.com/modules.php?name=Sections 
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