หลวงปูทองรัตน กนฺตสีโล
โดย ผูจด
ั การออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:12 น.
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย
หลวงปูทองรัตน กนฺตสีโล เปนแมทัพใหญแหง
กองทัพธรรม สายหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น ฝายมหานิกาย ที่มี
อาจาระงดงาม ไมติดที่ไมติดวัด สมณะสันโดษเปนที่สุด
หลวงปูมั่นไดกลาวกับ พระอาจารยทองรัตน ครั้งหนึ่งวา "จิต
ทานเทากับจิตเราแลว จงไปเทศนาอบรมสั่งสอนได ดวยเห็น
วาหลวงปูเปนพระแลว ปฏิบัติดีแลวเปนพระแทจริง หลวงปู
มั่นจึงไมญัตติใหเปนธรรมยุต ดังลูกศิษยรูปอื่นๆ หลวงปูทองรัตน จึงเปนพระภิกษุผู
ประสานติดตอภิกษุสงฆมหานิกายใหเปนพระปา ยึดธรรมปฏิบัติตามบูรพาจารยหลวงปู
เสาร หลวงปูมั่น
พระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล ชาติภูมิเดิม นามทองรัตน บรรพบุรุษของตระกูล
เปนชาวบานชี้ทวนอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แลวอพยพยายถิ่นไปสูบานสาม
ผง อําเภอศรีวันชัย หรืออําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เกิดที่บานสามผง หรือบานชี้
ทวน ยังไมทราบแนชัดเมื่อ พ.ศ. 2431 เปนบานเดียวกับทานอาจารยกิ่ง และพระ
อาจารยวัง แหงภูลังกา ทานมีพี่ชายคนหนึ่ง เปนกํานันของตําบลนี้ คือกํานันศรีทัศน
บิดาเปนคหบดีคนมั่งคั่งในหมูบาน และมีหนาที่เก็บสวย ในวัยเด็ก ทานเปนคนคอนขาง
จะหัวดื้อนิสัยออกจะนักแสดง งานบุญประจําปหรือเทศกาลของหมูบานชวงวัยเริ่มเขาสู
วัยหนุม ชอบไปทางนักเลงสุรา สะพายบั้งทิงเหลาหรือกระบอกสุราเหมือนนักเลงเหลา
พระอาจารยหลวงปูกิ ธมฺมุตฺตโม แหงวัดปาสนามชัย บานสนามชัย อําเภอพิบูลมังสา
หาร จ.อุบลราชธานี ศิษยผูใกลชิดคนหนึ่งของพระอาจารยทองรัตนเลาถึงภูมิหลังของ
ทาน การศึกษามูลฐาน ทานไดรับการศึกษาเบื้องตนที่โรงเรียนบานเกิด
ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา

จากชีวิตคฤหัสถที่สนุกสนานคึกคะนอง คอนไปทางนักเลงสุรากลางบาน พูดจา
โผงผาง พูดขําขันตลกขบขันและชวยบิดามารดาทํามาหากินอยางขยันขันแข็ง จน
ลวงเลยวัยเบญจเพศชีวิตของทานจึงเขาสูรมกาสาวพัสตร
เหตุที่จูงใจที่ทําใหพระอาจารยทองรัตน ตัดสินใจออกบวชก็คือ มีสาวชาวบานคน
หนึ่งมารักถึงขั้นจะหนีตาม ทานเคยเลาใหศิษยฟงวา "บวชหนีผูสาว" (บวชหนีหญิงสาว)
แตเมื่อพระอาจารยไดบวชแลวซาบซึ้งในรสพระธรรมจึงไมยอมลาสิกขาบท พระ
อาจารยทองรัตนไดบรรพชาเปนเณรแลวลาสิกขาเปนเซียงทองรัตน มีชีวิตเสพสุข
สนุกสนานและชวยงานการบิดามารดา จนประมาณวาพระอาจารยอุปสมบทอีกครั้งราว
อายุ 26 ป โดยบวชที่บานสามผง มีเจาอาวาสวัดบานสามผงเปนพระอุปชฌาย พระ
อาจารยเกิ่ง และพระอาจารยอุน เปนพระกรรมวาจารย ไดฉายาวา กนฺตสีโล พระอาจารย
สนใจและตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย ปริยัติธรรม ดวยความเอาใจใสโดยอยูในสายพระ
วัดบานนานถึง 5 พรรษา จึงเปนพระปาฏิโมกข ที่แตกฉานในการสวดปาติโมกข
ในพรรษาที่ 6 พระอาจารยเริ่มเบื่อหนายตอการศึกษาปริยัติ นึกเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติกับพระธรรมวินัย ของตนแลวดูจะหางไกลกันมาก ยิ่งมีความสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติวาจะไมใชแนวทางที่ถูกตอง อีกทั้งไดยินขาวครูบาอาจารยในทาง
วิปสสนากรรมฐานที่สกลนคร คือ พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต และพระอาจารยเสาร กนฺต
สีโล ซึ่งพํานักอยูที่วัดปาสุทธาวาสและวัดปาในละแวกเขต อําเภอโคกศรีสุพรรณ อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร วาเปนผูมีคุณธรรมสูง ชํานาญดานวิปสสนาธุระมีประชาชน
เคารพเลื่อมใสศรัทธามาก ดังนั้นในพรรษาที่ 6 พระอาจารยทองรัตนไดเดินทางไป
จังหวัดสกลนคร เขานมัสการและขอโอกาสถามปญหาในขอวัตรปฏิบัติ ปกิณกะธรรม
และวิสุทธิมรรคจึงขอฝากตัวเปนศิษย พระอาจารยอวน ปคุโณ (อายุ 66 ป 46 พรรษา)
แหงวัดจันทิยาวาส นครพนม ศิษยผูใกลชิดรูปหนึ่งไดเลาถึงการไปศึกษาธรรมของพระ
อาจารยทองรัตนกับพระอาจารยมั่น ภูริทัตมหาเถระไววา ขั้นแรกของการศึกษา หลวงปู
ทองรัตนไมรูสึกอะไร ภาวนาตามธรรมดา หลวงปูมั่นไดแนะนําวา รูไมรูไมสําคัญ
ขอใหทําจิตใจใหรูจักจิตวาสงบหรือไมสงบ พระอาจารยทองรัตนไดออกวิเวกเที่ยว
ธุดงคไปแลวกลับมาถามพระอาจารยมั่นอีก โดยถามวาจิตสงบเปนอยางไร พระอาจารย
มั่น ถาม "เทาที่ทองรัตน ปฏิบัติทุกวันนี้รูสึกวาเปนแบบใด" พระอาจารยทองรัตนตอบ

วา "มีเหตุหนักกายหนักใจ ใจฝดเคืองนัก" พระอาจารยมั่นแนะนําวา "เรื่องที่หนักกาย
หนักใจนั่น ไมใชเพราะการบําเพ็ญภาวนา แสดงวามีความเชื่อมั่นศรัทธาอยูในการ
ปฏิบัติอยากทํา แตไมรูจักวิธี การปฏิบัติใหรักษาจิต รักษาระเบียบวินัย กิจวัตร ขอวัตร
วินัยตองเขมงวด ปฏิบัตถิ ึงแลวก็จะเกิดเมตตา มีเมตตาแลวแสดงวามีศีลบริสุทธิ์ มีศลี
บริสุทธิ์แลวจิตก็สงบ จิตสงบแลวจะเกิดสมาธิ" พระอาจารยทองรัตนไดอุบายธรรม
ปฏิบัติแลวไดนมัสการลาออกหาวิเวกธุดงค จนกระทั่งรูจักสมาธิแลว จึงมาหาทานพระ
อาจารยมั่น และไดเลาใหทานฟงวา ผมรูจักแลวสมาธิ ทานพระอาจารยมั่นจึงถามวาที่วา
รูจักนั้น รูจักแบบไหน พระอาจารยทองรัตนตอบวา รูจักเมื่อเปนสมาธิแลวก็เบากาย เบา
จิต หลวงปูมั่น ไดแนะนําตอวา จิตสงบแลวก็ใหพิจารณาขันธ 5 ใหรูจักอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา พระอาจารยทองรัตน จึงไดออกวิเวกธุดงคไปตามหุบหวยภูผาปาชาตางๆ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระผูเปนบูรพาจารย เชน หามเทศนเด็ดขาด ใหระวังสํารวม
ใหอยูตามตนไม อยูปา สหธรรมิกทีม่ ีอุปนิสัยตองกันในระหวางจําพรรษาอยูกับพระ
อาจารยมั่น คือ พระอาจารยบุญมี บานสูงเนิน กุดจิก นครราชสีมา
หลวงปูกิเลาถึงพระอาจารยทองรัตนไววา นอกจากพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต แลว
พระอาจารยทองรัตน ทานเคารพนับถือ พระอาจารยเสาร เปนอาจารยอีกรูปหนึ่ง ซึ่ง
ทานกลาวถึงมากที่สุด เมื่ออกธุดงคใหมๆ ในพรรษาที่ 7 กับพระอาจารยมีไดมีญาติโยม
มาสนทนาธรรมและขอฟงเทศนจากทาน หลวงปูก็มักจะบายเบี่ยงวาเราบวชนอย อายุ
พรรษาไมมาก ครูบาอาจารยยังไมใหเทศน
พระอาจารยทองรัตน ทานเปนผูเครงครัดในขอวัตรปฏิบัติเปนอยางยิ่ง ทานเปนผู
มักนอยสันโดษ และปฏิบัติมาก ถือการอยูปาตามโคนตนไม บางทีทานเอาศรีษะหนุน
โคนตนไม บางทีนอนหนุนกิ่งไมมัดรวมกับใบไมหรือบางทีก็เอาฟางขาวญาติโยมมัด
เปนหมอนหนุน บางครั้งนั่งสมาธิกลางปาไมมีมุง บางทีไดกระบอกน้ําก็สะพายปลีกตัว
ขึ้นไปอยูรูปเดียวหลังภูเขาพยายามพากเพียรภาวนาอยูอยางสม่ําเสมอ
ความมักนอย และเครงครัดตอพระธรรมวินัย ไมใชสิ่งของที่เขาไมถวายและไม
ออกปากขอ เพราะถือวาเขาไมใชญาติโยม ไมมีดายและผาเอามาปะชุนผาจีวร ทานได
หาหนามและไมปามาเย็บสอดยึดสวนที่ขาดเอาไว ครั้งหนึ่งผาจีวรขาดจนไมสามารถหา

อะไรมายึดไวได หลังจากกลับจากธุดงคทานเขาไปนมัสการพระอาจารยมั่น ขอลากลับ
บานสามผง จะไปขอผามาทําจีวร พระอาจารยมั่นทรมานจิตของทานโดยกลาววา
"อยากจะไดธรรมไมใชเหรอจึงมาบวช จะแสวงหาธรรมะมันไมใชของงาย" และทานยัง
พูดตออีกวา "ไมใชคิดถึงบานหรือ ถามัวมาคิดถึงบานจะไปถึงไหน ทําความเพียรใหมาก
จะไดเห็นธรรมเร็วขึ้น"
พระอาจารยมั่นแนะนําใหไปปฏิบัติธรรมทีถ่ ้ําพระบทวาจะสําเร็จเร็วขึ้น
พระอาจารยทองรัตน เรียนวา ถ้ําพระบทนั้นไดยินวา พระรูปใดไปแลวมีแตตาย
กับตายไมเคยกลับมา ที่กลับมามีแตเปนลอย ลอย (เปนหอย) ทั้งนั้น
พระอาจารยทองรัตน ไดเดินทางไปถ้ําพระบท ซึ่งขึ้นชื่อวา เจาที่แรง และไป
บําเพ็ญภาวนาจําพรรษาอยูรูปเดียว ในเดือน 10 ขึ้น 15 ค่ํา พระอาจารยไดนั่งสมาธิ
สงบนิ่งอยูในถ้ําในกลางดึกไดยินเสียงอึกทึกครึกโครม เหมือนเสียงฝูงสัตวและคน
จํานวนมากวิ่งอยูบนภูเขาทั้งลูกเหนือน้ํา ภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนไปทั่ว มีเสียงหวีดรอง
คลายสัตวและคน พระอาจารยเลาใหศิษยฟงวา พระอาจารยขนลุก ผมบนศรีษะตั้งอยู
หลายวันตั้งใจอยากจะออกไปดู แตก็นั่งเปนสมาธิสงบระงับอยูอยางนั้นและความคิด
หนึ่งก็โตแยงวา ไมใชธุระอะไรของเรา เรื่องของเขาจะเปนอะไรก็อยูตางหาก เรื่องของ
เราเราก็อยูตางหาก เมื่อตั้งสติไดมั่นแลว ทําใหเกิดความสงบเยือกเย็น เบิกบาน ไมมี
ความกลัวใดๆ และความกลัวตอนแรกๆ หายไปหมดสิ้น มีความรูสึกใหมเกิดขึ้นคือ
อยากเทศนอยากจะโปรดสัตวทั้งหลาย มันเหมือนวาแมจะมีดายมาเย็บปากไวดายก็จะ
ขาดมันอยากเทศนอยากจะเทศนโปรดคนทั้งโลก อยากไปเทศนประเทศใกลเคียงทั้ง
พมา มาลายู จึงนั่งเทศนอยูคนเดียว เปนเวลา 7 วัน 7 คืน ไมไดอยูไมไดนอน ญาติโยม
ที่อยูหมูบานใกลภูเขาเห็นทานไมไปบิณฑบาตหลายวัน คิดวาคงมีอะไรเกิดขึ้นกับทาน
และไดขึ้นมาดู ทานจึงรูสึกตัว
วันตอมาหลังจากรูสึกตัวทานไดลงไปบิณฑบาต เนื่องจากไมไดนอน 7 วัน 7
คืน ตาจึงแดงก่ําไปหมดทั้ง 2 ตา โยมทักวา อาจารยปวยหรือตาจึงแดง ทานตอบโยมไป
วาสบายดี โยมถามตอไปวา ทานฉันอาหารไดดีอยูหรือ ทานตอบวาฉันไดดีอยู แตพอถึง

เวลาฉันเนื่องจากไมไดฉันมาหลายวัน รางกายไมรับอาหาร ฉันได 2-3 คํา จึงได
รูสึกตัววาไดโกหกญาติโยมไปแลว จึงไดตั้งสติใหม และตั้งจิตใหมั่นคงจิตจึงไดกลับ
เปนปกติและเกิดความสงบเยือกเย็นเบิกบาน
เมื่ออกพรรษาแลว พระอาจารยไดเดินทางกลับไปนมัสการพระอาจารยมั่น และ
ไดเลาเหตุการณใหพระอาจารยฟง ทานพระอาจารยมั่นบอกวา จิตทานกับจิตเราเทากัน
แลว ตอไปทานอยากจะเทศนก็เทศน
พระอาจารยทองรัตน ทานเปนพระที่ไมยึดติดในเสนาะสนะชอบสันโดษ จํา
พรรษาแตละแหงไมนานมักจะยายวัด หรือออกธุดงคตามปาเขาเปนสวนใหญ ในพรรษา
ตอๆ มา ทานไดธุดงคไปพึงประเทศพมากับพระอาจารยมี นอกจากนี้ก็ยังธุดงคไปทั่ว
ภาคอีสานและภาคเหนือภาคกลาง
ดานอุปนิสัยของพระอาจารยทองรัตน เปนผูมีอารมณขัน พูดจาโผงผาง เสียงดัง
กังวานลูกศิษยลูกหายําเกรง ทานมีนิสัยทําอะไรแผลงๆ แปลก หลวงพอชา สุภทฺโท ซึ่ง
นับถือพระอาจารยทองรัตนเปนพระอาจารยของทานรูปหนึ่ง เคยเลาใหศิษยฟงถึงพระ
อาจารยทองรัตนเสมอในความเคารพที่ทานมีตอพระอาจารย ความชื่นชอบปฏิปทาที่
หาวหาญอีกทั้งปญญาบารมี และอารมณขันของทาน เปนตนวา เมื่อไปบิณฑบาตใน
หมูบาน ทานไปหยุดยืนที่หนาบานหลังหนึ่ง เมื่อเจาของบานเหลือบมาเห็นพระ ก็รองวา
"ขาวยังไมสุก"
แทนที่พระอาจารยทองรัตน จะเดินทางจากไปทานกลับรองบอกวา "บเปนหยัง
ดอกลูกพอสิทา ฟาวๆ เรงไฟเขาเดอ" (ไมเปนไรลูก พอจะคอย เรงไฟเขาเถอะ)
ระหวางพํานักอยูกับหลวงปูมั่น และไมคอยไดฟงเทศน พระอาจารยทองรัตนก็มี
อุบายหลายอยาง ที่ทําใหหลวงปูมั่นตองแสดงธรรมใหฟงจนได อยางเชนครั้งหนึ่ง ไป
บิณฑบาต ทานก็เดินแซงหนาหลวงปูมั่น แลวก็ควักเอาแตงกวาจากบาตรออกมากัดดัง
กรวมๆ และอีกครั้งหนึ่งทานไปสงเสียงเหมือนกําลังชกมวย เตะถึงตนเสาอยูอยางอุตลุด
ใตถุนกุฎิหลวงปูมั่นนั่นเอง ในขณะที่เพื่อสหธรรมิกตางก็กลัวกันหัวหด ผลก็คือ ตก

กลางคืน ลูกศิษยลูกหาตางก็ไดฟงเสียงหลวงปูมั่นอบรมดวยเทศนกัณฑใหญ ทั้ง 2 ครั้ง
หลวงพอชา เลาวา พระอาจารยทองรัตน เปนผูอยูอยางผอนแผจนกระทั่ง วาระ
สุดทาย เมื่อทานมรณภาพนั้น ทานมีสมบัติในยามคือ มีดโกนเพียงเลมเดียวเทานั้น
หลวงปูกินรี จนฺทโิ ย ศิษยตนรูปแบบ ผูใกลชิดที่สุดไดเลาถึงหลวงปูทองรัตน
กนฺตสีโล วา เปนพระอาจารยผูเฒา ที่มีปฏิปทาสูงยิ่ง ทานมีความรู ความสามารถเกงกาจ
เฉพาะตัว เปนนายทัพธรรมที่หลวงปูมั่นทานไววางใจที่สุด นิสัยของพระอาจารยทอง
รัตนนี้ทานมีความหาวหาญและนาเกรงกลัวยิ่งนัก ซึ่งในบางครั้งกิริยาทาทางออกจะดุดัน
วาจากาวราว แตภายในจิตใจจริงๆ ของทานนั้นไมมีอะไร หลวงปูกินรี กลาวตอไปวา มี
อยูคราวหนึ่งในทามกลางพระภิกษุสงฆสานุศิษยของหลวงปูมั่น ซึ่งก็มีพระอาจารยทอง
รัตนรวมอยูในที่นั้นดวย หลวงปูมั่นมองดูพระอาจารยทองรัตนแลวเรียกขึ้นวา "ทอง
รัตน" "โดย" พระอาจารยทองรัตนประนมมือแลวขานรับอยางนอบนอม (คําวา "โดย"
เปนภาษาอีสาน ซึ่งแปลวา "ขอรับกระผม" เปนคําสุภาพออนนอมที่สุดสําหรับคฤหัสถ
และพระผูนอยนิยมใชพดู กับพระภิกษุหรือพระเถระผูใหญ ซึ่งมักจะใชกิริยาประนมมือ
ไหวระหวางอกควบคูไปดวย)
หลวงปูมั่นทานจึงพูดตอไปวา เดี๋ยวนี้พระเราไมเหมือนกับเมื่อกอนนะ เครื่องใช
ไมสอยสบู ผงซักฟอกอะไรๆ มันหอมฟุงไปหมดแลวนะ "โดย" พระอาจารยทองรัตน
กลาวตอบอีก ตอมาขณะที่พระอาจารยทองรัตนนั่งอยูที่แหงหนึ่ง มีกลุมพระภิกษุ 2-3
รูป เดินผานทานไป พระอาจารยทองรัตนจึงรองขึ้นวา"โอย...หอมผูบาว" (ผูบาว แปลวา
ชายหนุม บาวเปนคําไทยแท ภาษาอีสาน นิยมเรียกวา "ผูบาว") ในที่นี้เปนวิธีการอยาง
หนึ่งของพระทองรัตนที่ใชสําหรับสัง่ สอนสานุศิษยของทาน
อยูมาวันหนึ่ง พระอาจารยทองรัตนไดเปนปจฉาสมณะ (สมณะผูตามหลังคือ
พระผูนอยที่ไปกับพระผูมีอาวุโสกวา) ทานไดติดตามไปกับพระมหาเถระรูปหนึ่งในการ
เที่ยวภิกขาจารบิณฑบาตจะเปนหลวงปูมั่นหรือทานเจาคุณอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร
สิริจนฺโท) องคใดนั้นไมทราบชัดพรอมดวยพระภิกษุ-สามเณรอีกหลายรูป ในเสนทางที่
เดินไปนั้น ทานพระมหาเถระเดินหนาพระภิกษุทั้งหลายเดินหลัง เผอิญมาถึงที่แหงหนึ่ง

ก็มีวัวตัวผูตัวหนึ่งปราดเขามาตอหนาทานพระมหาเถระทาทางของมันบอกใหรูวาไม
เปนมิตรกับใคร ทานพระมหาเถระจึงสํารวมจิตหยุดอยูกับที่ โดยที่ไมมีใครคาดฝนมา
กอนทานอาจารยทองรัตนก็เดินรี่เขาหาวัวตัวนั้น พรอมกับพูดดวยเสียงอันดังวา "สูรึ" วัว
ตัวนั้นตกใจไดวิ่งหลบหนีไปในทันที อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับปฏิปทาในการสอนศิษยของ
พระอาจารยทองรัตน เรื่องมีอยูวา เวลากลางคืนคืนหนึ่ง พระผูชรารูปหนึ่งกําลังนั่งทํา
สมาธิภาวนาอยูนั้น "อุคหนิมิต" ไดเกิดขึ้นแกพระชรารูปนั้น นิมิตคือ เครื่องหมาย
สําหรับใหจิตกําหนดในการเจริญกรรมฐาน ภาพที่เห็นในใจของผูเจริญกรรมฐานหรือ
ภาพที่เปนอารมณกรรมฐานมี 3 อยาง คือ
1. บริกรรมนิมิต คือ นิมิตในการกําหนด (บริกรรม) คือ การที่ภิกษุเพงดู วัตถุ
หรือกสิณอยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณในการภาวนา สิ่งที่เพงนั้น เรียกวา บริกรรมนิมติ
2. อุคหนิมิต แปลวา นิมิตเจนใจ คือ ภิกษุเพงดูวัตถุใด หรือกสิณใดเปนอารมณ
ดังกลาวมาแลว จะสามารถทําไดจนเจนใจ แมจะหลับตาลงก็ยังสามารถมองเห็นวัตถุ
หรือกสิณนั้นไดติดตา ภาพที่ติดตาติดใจนั้นเรียกวา อุคหนิมิต
3. ปฏิภาคนิมิต แปลวา นิมิตเทียบเคียง คือ เมื่อภิกษุเพงในนิมิตที่สองคือ อุคห
นิมิตดังกลาวแลว สามารถปรุงแตงดัดแปลงใหนิมิตนั้นใหญเล็กก็ไดตามปรารถนานิมิต
อยางนี้เรียกวาปฏิภาคนิมิต เมื่อเกิดอุคหนิมิตขึ้น พระภิกษุชรารูหนั้นก็ไดเห็นรางของ
ทานในนิมิตกลายเปนบางตัวขนาดเขื่องเลยทีเดียว (บางคือ สัตวสี่เทาชนิดหนึ่งตัวคลาย
กระรอก โตเกือบเทาคางอยูตามโพรงไม สีขางทั้งสองมีหนังเปนพืดคลายๆ ปก ไผไปมา
ไดไกลๆ) บางนั้นไดโผบินไปมาระหวางตนมะพราวในสวนแหงหนึ่งอยูตลอดคืน พระ
ชรารูหนั้นทําสมาธิเกิดอุคหนิมิตอยูจนอรุณรุงอาการเหลานั้นมันยังติดตามติดใจไมหาย
แมจะลุกออกจากที่ไปเที่ยวบิณฑบาตแลวก็ตาม ทําใหเกิดปติพรอมๆ กับความสงสัยใน
อาการแหงนิมิตเหลานั้น เดินบิณฑบาตไปใจก็ยังครุนคิดถึงเรื่องนั้นอยูตลอดเวลาและก็
ยังไมไดเลาใหใครฟงทั้งนั้น ตั้งใจวาวันนี้ฉันขาวเสร็จแลวจึงจะเขาไปใหทานครูบา
อาจารยแนะนํา พอพระบิณฑบาตมาถึงวัดก็เดินไปที่โรงฉันอันเปนที่ซึ่งพระเณรจะมา
ฉันภัตตาหารรวมกันที่นที่ ุกเขา พอเดินมาที่โรงฉันเทานั้นก็พลันไดยินทานครูบาจารย
ทองรัตนรองทันทีดวยเสียงอันดังฟงชัดวา "บางใหญมาแลว"

ยังมีเรื่องที่คอนขางจะขบขันอีกหลายเรื่อง ที่เกี่ยวกับปฏิปทาของพระอาจารยทอง
รัตนผูเปนอาจารยของหลวงปูกินรี ซึ่งมีเรื่องเลากันวา ครั้งหนึ่งทานอาจารยทองรัตน
พํานักอยูที่ปาชาใกลหมูบานแหงหนึ่ง ชาวบานสวนมากเปนมิจฉาทิฐิ (มีความเห็นผิด)
แตคนที่ดีก็มีอยู พวกที่เห็นผิดสวนมากมักจะเขาใจวาทานเปนบาและจงเกลียจจงชังดวย
เพราะเหตุวาวิธีการสอนธรรมะของทานคอนขางจะดุเดือดเผ็ดรอน ประกอบกับทาน
มักจะเนนหนักคําสอนไปในเรื่องการใหทาน ซึ่งชาวบานพวกที่ชอบการกินเลนสนุก
เฮฮาและประพฤติผิดศีลธรรมทั้งหลายขัดอกขัดใจเปนทุนเดิมอยูแลว ดังนั้นในตอนเชา
วันหนึ่งขณะที่ทานอาจารยทองรัตนเที่ยวบิณฑบาตหลายคนใสบาตรซึ่งของที่ใสนั้นก็มี
ขาวเหนียวนึ่งเปนหลัก ก็มีหอหมกที่หอดวยใบตองใชตางๆ เมื่อมาถึงวัดเขาสูโรงฉัน
สามเณรนําบาตรมาใหทาน พอหยิบหอหมกหอหนึ่งออกมาดู ปรากฏวามีกบเปนๆ ตัว
ใหญตัวหนึ่งกระโดดจากขางในบาตรของทานทันที ทานอาจารยทองรัตนถึงกับรําพึงวา
"เกือบไหมละเจาหนู เขาเกือบฆาเอ็งมาใสบาตรเสียแลว" เสียงและสีหนาของทาน
ปราศจากแววบึ้งตึง ทานกลับหัวเราะชอบใจอีกเสียดวยซ้ํา เรื่องของพระอาจารยทอง
รัตนผูเปนอาจารยของหลวงปูกินรีนี้มีอยูมากมาย เชน ในคราวหนึ่ง ซึ่งเปนขณะที่พระ
อาจารยชา สุภทฺโท แหงวัดหนองปาพงในปจจุบัน ทานเดินธุดงครอนแรมไปตามปาเขา
ในเขตจังหวัดตางๆ อยูนั้น พอพระอาจารยชาไดยินกิตติศัพทของทานอาจารยทองรัตน
จึงตั้งใจจะไปกราบคารวะและรับโอวาทธรรมจากทาน ขณะอยูที่วัดปาบานชีทวน เขื่อง
ใน เมื่อพระอาจารยชาไดเดินทางมาถึงวัดของทานอาจารยทองรัตนจึงไดปลดบาตร ยาม
และลดจีวรลง เดินเขาไปในอารมตามธรรมเนียมในอาคันตุกวัตรทุกประการ พระ
อาจารยชาไดพบกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่พระอาจารยทองรัตนบอกใหมาตอนรับ จึงถามวา
ทานอาจารยทองรัตนอยูไหน? พระรูปนั้นไดชี้นวิ้ ไปอีกทางหนึ่งเปนเครื่องหมายวาทาน
อาจารยทองรัตนอยูที่โนน ทานพระอาจารยชาจึงวางบริบารแลวเดินตรงไปหา ซึ่ง
ขณะนั้นทานอาจารยทองรัตนกําลังยืนเอามือถือไมกวาดอยู พอไปถึง กําลังจะคุกเขากม
ลงกราบทานอาจารยทองรัตนก็เหลียวมามองหนาพรอมกับชิงถามขึ้นกอนวา "ชา
มาแลวหรือ" ทําเอาพระอาจารยชารูสึกแปลกใจทีท่ านกลาวเรียกชื่อไดถูกตองทั้งที่ไม
เคยเจอกันมากอน
หลวงปูทองรัตนเที่ยวธุดงคสูประเทศลาวบอยๆ ครั้งหนึ่งทานพระอาจารยอวน

ปคุโณ ไดธุดงคติดตามไปกับหลวงปูกินรี เพื่อกราบคารวะที่บริเวณดอนพระเจา บานบุง
แมง ใกลบานแพงริมฝงโขง ซึ่งหลวงปูทองรัตนไดมาพํานักปฏิบัติธรรมที่นี่มากกวา 7
วันแลว จึงทราบเรื่องอัศจรรยของหลวงปูวามีนายฮอยชางไดนําชางโขลงหนึ่ง 16 ตัว
เดือนทางผานจะไปเวียงจันทน เมื่อมาถึงปาบริเวณดอนพระเจาใหชวยทําพิธีขอขมา
กราบคารวะพวกภูมิภูตผีตางๆ ในโขงเขตนี้ โขลงชางก็ยังใชงวงกอดรัดตนไมอยู
เหมือนเดิม ชาวบานจึงแนะนําใหนายฮอยชาวไปกราบคารวะหลวงปูทองรัตน หลวงปู
ทองรัตนกลาววาไมใชเรื่องของพอ แตวาชางมันหิว นายฮอยชางตอบวาพวกกระผมเพิ่ง
ใหพักและเลี้ยงอาหารมาอิ่มใหมๆ ขอไดกราบนมัสการหลวงปูแลวยกขันธ 5 นมัสการ
เมื่อเดินทางไปยังโขลงชาง เห็นชางกินใบไมอยูตามปกติ ลูกศิษยจึงนมัสการถามหลวงปู
กินรี ทานบอกวาเปนอภินิหารของหลวงปูทองรัตนเพราะเคยเห็นเคยรูจักมาหลายครั้งที่
รวมเดินธุดงครวมกันมากวา 5 ป
หลวงปูกินรี กลาวตอบวา หลวงปูทองรัตนอยูคนเดียว ก็มีการแสดงธรรมโดย
สวนมากจะเปนเวลากลางดึกที่สานุศิษยไดพักผอนจําวัดแลว แตทานยังมีการเทศนมี
เสียงการถามการตอบปญหาคลายกับมีคนไปถามปญหาตอบปญหา หลวงปูกินรีคิดวา
ทานมีอะไรสําคัญอยูกับตัวทานคลายกับมีเทวดามาถามปญหา จึงแสดงธรรมแกปญหา
ขอธรรมคําถามตางๆ
พระอาจารยอวน ปคุโณ ไดเลาถึงหลวงปูทองรัตนไววาไมมีวัดอยู อยูรมไม กระทอมไม
ตลอด เปนกุฏิกระตอบเพียงเพื่ออาศัยอยูสัปดาหเดียว เพราะทานรักการเดินธุดงคบริขาร
บาตรใบเดียวตั้งแตบวชจนมรณะภาพ สันโดษมักนอยที่สุด นิสัยอยางหนึ่งคือไมยอมให
ลูกศิษยติดตามหรืออยูใกล พบศึกษาขอธรรมแลวใหแยกหนี กุฏิที่ชาวบานศรัทธาสราง
ใหสวยๆ จะไมฉลองศรัทธา ซึ่งยังตําหนิวาคนไมมีปญญาชอบกุฏิที่สรางวัดเดียวเสร็จ
ไมรักสวยรักงามใหทํางายๆ เพราะไมนานก็ธุดงคไป หลวงปูเคยจําพรรษาระหวางฝง
โขง-บานสามผง บานพงพะเนา บานศิริวันชัย อ.ศรีสงคราม นครพนม บานดงชน บาน
ดงมะเกลือ และบานไผลอม บานโนนหอม อ.เมือง สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา
อุบลราชธานี แขวงจําปาศักดิ์ และเขมรตอนบน
พระอาจารยอวน ไดเลาตอวา ที่วัดปาผาศรีคุณ อําเภอนาแก มีคนเอากบมีชีวิต ไก
มีชีวิตแมกระทั่งขี้ความใสบาตรทาน ดวยสําคัญผิดคิดวาทานเปนพระมักได ชาวอําเภอ

นาแกบางคนไมชอบทําบุญ หลวงปูทองรัตนมีเมตตาสูงสงอยากใหไดบุญจึงตะแคง
บาตรรับบิณฑบาตของญาติโยม แหลงชุมชนที่ไมชอบใหทานไมอยากทาน ยิ่งชอบไป
โปรดอยางๆ แมผากฐินที่ทานนํามาเย็บเปนจีวร ยังถูกทําลายฉีกทิ้งขณะที่ไปบิณฑบาตร
ญาติโยมบางคนเกลียดชังทาน ทานพูดคลายดุแตใจไมดุ
พระอาจารยคําดี พระผูนองของหลวงปูบุญมี แหงอําเภอหนองไผ-วีเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณที่เปนชาวยโสธรผูอยูรวมและปรนนิบัติพระอาจารยทองรัตนตั้งแตครั้ง
อยูสกลนครเรื่อยมาจนถึงอุบลราชธานี ทานไดเลาใหฟงวาอุปนิสัยของทานครูบา
อาจารยนาเกรงกลัวมากกิริยาทาทางดุ วาจาโผงผาง เสียงดัง ลูกศิษยอยูดวยไดไมนาน ยิ่ง
ผูปฏิบัติหยอนยาน ไมซื่อตรงตอตนเอง หลอกลวงตัวเอง มีภูมิจิตภูมิธรรมตัวไม
กาวหนาปฏิบัติธรรมฝกจิตบางขณะเวลา ตองโดนเลนภูมิจิต โดนทอสอบอารมณ
ตรวจสอบอารมณอยูตลอดเวลาวา ยินดียินรายในรูปรสกลิ่นเสียงหรือไม ลูกศิษยเกือบ
ทุกคนจึงกลัวทานครูบาอาจารยมาก ทานอาจารยคําดีเลาตอวาทานครูบาอาจารยทอง
รัตนมักใชคาํ วา "พอ" กับลูกศิษย การที่จะอยูกับครูบาอาจารยไดนานนั้น จิตตองภาวนา
อยูตลอดเวลาจดจอตอธรรมะจิตสายออกทางโลกธรรมไมได เพราะทานเฝาตรวจสอบ
การปฏิบัติจิตของลูกศิษยอยูเสมอพอทานเรียกจิตเราจะตองรูความประสงคของทานแลว
ปฏิบัติถวายทาน พระอาจารยคําดีทานคือทานที่อยูปาชานาปาคอง อ.นาแก ที่พระ
อาจารยชาไดไปสนทนาธรรม ขออุบายธรรม การปฏิบัติธรรมอยูปาชา ซึ่งเปนนิสัยปกติ
ของพระอาจารยคําดี (ซึ่งในประวัติของหลวงปูชา ผูเขียนบางทานคิดวาเปนพระอาจารย
คําดี ปภาโส แตความจริงแลวไมใช) ครั้งไปกราบหลวงปูมั่น ทานพระอาจารยมั่นยังพูด
วา "ออ ไดยินเขาวาหาวหาญไมกลัวผีกลัวภัย กลัวตาย ไมใชร"ึ ทานเปนชาวบานทราย
มูล ยโสธร ซึ่งเปนพระปฏิบัติธรรมมหานิกายรูปหนึ่ง ณ ปาชาแหงหนึ่ง หลวงปูชาจึงได
พบสหธรรมมิกที่ตอมาไดรวมทางธุดงคดวยกันคือ พระอาจารยปุน ฉนฺทาโร วัดปา
ฉันทาราม บานคําแดง ยโสธร ซึ่งเปนมหานิกายเชนเดียวกัน ทานพระอาจารยทองดีและ
พระอาจารยอวนเลาตรงกันวา ลูกศิษยที่ภาวนาไมถึงปฏิบัติไมจริง จะถูกทานอาจารย
ทองรัตนเรียกหาบอย ถาไมปฏิบัติไมรูจักนิสัยจะอยูไมได ใครเห็นผิดมีทิฐิมานะ ปฏิบัติ
ผิดทุกเชาชวงฉันอาหารทานจะอบรมสั่งสอนทันที ทําไมดีอยูไมไดทานชอบทดสอบลูก
ศิษยเปนประจํา ชัดชวนใหลูกศิษยทําผิดถาใครทําตามทานจะวาคนไมมีปญญา พระ

อาจารยปุนมักจะเลาหรือยกตัวอยางทานครูบาจารยทองรัตนอยูเสมอ โดยเฉพาะความ
สันโดษ ไมสะสมสิ่งใดๆ ชีวิตเรียบงาย ประหยัด กุฏิก็อยูหลังเกาๆ เล็กๆ มุงหญาคาหญา
แฝก ยกพื้นขึ้นนิดพอดีนั่งถึง ไมตองขึ้นบันได ใครมาสรางกุฏิหลังใหมใหกไ็ มอยูชอบ
อยูกุฏิเดิมเชนเดียวกับบูรพาจารยทานหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น
บางคนไมเขาใจอุบายที่ทานกระทําเพื่อใหญาติโยมไดทําบุญตักบาตร ทานใช
อารมณขันแมเวลาไปบิณฑบาตร บางคนอาจมองวาพระอะไรไมสํารวม ขาวไมสุกก็ยืน
คอยจนขาวสุก หลวงพอจะบิณฑบาตรไมเคยขาดแมในวัยชรา ทานจะไปทุกหลังคา
เรือน ถามวาขาวสุกหรือยัง มาตักบาตรพอดวย แมฝนตกทานก็บอกวาเดี๋ยวจะเปยกไม
ตองออกมาและทานจะเดินเขาไปถึงบันไดบาน
เนื่องจากชาวบานคุมเปนบานปาไมคุนเคยกับพระ และการทําบุญตักบาตรทานจึง
ฝกหัดและออกอุบายใหชาวบานตักบาตรทุกวันจนตอมาทุกครัวเรือนก็ทําบุญตักบาตร
และเขาวัดฟงธรรม
เมื่อครั้งครูบาจารยทองรัตนพํานักที่บานดอนหอม สกลนคร ทานพระอาจารย
อวนเลาวาวันหนึ่งครูบาจารยไปบิณฑบาตไดแตขาวปลาวๆ ทานจึงพูดวา บานโนนหอม
ใสบาตรมีแตใหหมากินไมมีขาวใหคนกิน ไมเหมือนบานสามผง ชาวบานโนนหอม
โกรธมาก หลายปตอมาชาวบานถือขาวไปทําไร ลืมเอากับขาว นั่งกินเปลาๆ เหมือนกับ
ที่เคยโยนกองขาวเหนียวใหหมากิน จึงนึกถึงคําพุดของหลวงปู
ดวยการที่ไมติดในเสนาะสนะและสันโดษของพระอาจารยทองรัตน ทานจึงจํา
พรรษาอยูที่ใดไมนานก็ยายที่ไปเรื่อยๆ หลวงปูกิ ศิษยคนหนึ่งของทานเลาวา ทานเคารพ
นับถือพระอาจารยเสารมากและมีสัญญากับหลวงปูเสารในการมาสรางวัดที่บานชีทวน
ตําบลชีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ ป พ.ศ. 2480-2481 พระ
อาจารยเสารไดลาหลวงปูมั่น เดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสรางและขยายวัด
ทางจังหวัดอุบลราชธานีที่ทานเคยพํานักและเปนบานเกิดมากอนใหเจริญรุงเรือง หลวง
ปูเสารไดใหหลวงปูทองรัตนไปสรางวัดปาบานชีทวนขึ้น และหลวงปูเสารเองไดไป
สรางวัดที่บานปาโคม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยูในพื้นที่ติดตอระหวาง

อําเภอเขื่องในกับอําเภอเมือง อุบลราชธานี หลวงปูทองรัตนไดจําพรรษาและพํานักอยูที่
วัดปาบานชีทวนนานถึง 9 ป เมื่อหลวงปูเสารไดมรณภาพลงที่นครจําปาศักดิ์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลวงปูทองรัตนก็ไดธุดงคตอไป แมชาวบาน
ทัดทานอยางไรทานก็ยังจากไป
ในปหนึ่งทานไดธุดงคไปถึงบานคุม ตําบลหนองไฮ อําเภอวารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี (ปจจุบัน บานคุมขึ้นอยูกับตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง) ซึ่งเปนหมูบาน
ชนบท หางจากบานนาสวง อําเภอเดชอุดมประมาณ 17 กิโลเมตร ในสมัยนั้นไมมีทาง
รถยนตเขาหมูบานมีแตทางเกวียนชาวบานยังไมมีวัด บางคนก็นับถือผี อุปนิสัยคนใน
หมูบานซึ่งเปนชาวสวยเปนลาวเปนผูไมคุนเคยกับพระและวัด หมูบานนี้ยังไมเจริญทั้ง
หางไกลที่ตั้งอําเภอประมาณ 30 กวากิโลเมตร เปนหมูบานกันดาร
พอใหญเขียน ศรีสธุ รรม ชาวบานคุมซึ่งเปนโยมอุปฏฐากคนสําคัญที่ยังมีชีวิตอยู
ไดเลาวาครั้งแรกที่ทานหลวงปูมาถึงบานคุมไมทราบวาทานมาทางไหน อยางไร มาถาม
ชาวบานวาปาชาหมูบานอยูตรงไหนชาวบานก็ชี้มือไปทางใตหมูบาน คืนแรกที่มาถึง
หลวงปูไดไปบําเพ็ญภาวนาและปกกดที่กลางปาใตหมูบาน ซึ่งกลางปาแหงนี้มีเนินดิน
บริเวณกวางประมาณ 6 ไร เนินแหงนี้เดิมรบทึบมากมีเถาวัลยขึ้นเต็ม และชาวบานไม
กลาเขาไปในเนินนี้เพราะเชื่อวาเจาที่แรง ใครไปเก็บลูกสบาจากเนินนี้มาก็จะมีอัน
เปนไปเปนไขตายบางหรืออื่นๆ ชาวบานจึงกลัวมาก
หลวงปูทองรัตนไดไปอาศัยโคนไมในดงนี้เปนที่บําเพ็ญภาวนา มีชาวบานศรัทธา
ในปฏิปทาของทาน เขาไปกราบนมัสการ และชวยเหลือทานและคอยรับใชหลายคน
และหลวงปูไดตัดสินใจสรางเปนวัดแตระยะแรกก็เพียงถากปาใหโลง ปลูกศาลา และกุฏิ
มุงหญาพอไดอาศัยนานวันเขาก็มีผูเลื่อมใสมาเปนศิษยมากขึ้น แมจะสรางเปนวัดหลายป
มีพระเณรลูกศิษยมาฝากตัวจําพรรษา พํานักอยูดวยปละ 20 กวารูป หลวงปูทองรัตนก็
ไมไดสรางวัดใหญโต คงใหญาติโยมสรางพอไดอาศัยใหพอแกพระเณร ทานไดปรารภ
กับลูกศิษยวา ทานจะไมไปไหนจะตายที่นี้ พอใหญสอน นามฮุม ศิษยอีกคนที่เคยบวช
กับหลวงปูแมเพียง 1 พรรษา ก็ยังซาบซึ้งในตัวหลวงปู และเลาวาหลวงปูไปๆ มาๆ ออก
พรรษาแลวจะธุดงคไปครั้งละนานๆ เมื่อเขาพรรษาจึงกลับมาวัด ทานพํานักอยูที่วัดบาน

คุมนานประมาณ 10 ปกวา จึงนับเปนวัดอีกวัดหนึ่งที่หลวงปูทองรัตนจําพรรษาอยูนาน
หลังจากออกจากสํานักหลวงปูมั่นแลว
ธรรมโอวาท
พอใหญสอน นามฮุง ไดเลาถึงการสั่งสอนศิษยและญาติโยมวา หลวงปูเอาใจใส
เครงครัดในขอวัตรปฏิบัติ ถือธุดงควัตร สม่ําเสมอ ทานพูดนอยทํามาก และเอาใจใสลูก
ศิษยทุกคน และสั่งสอนใหเอาตัวอยางทานในการปฏิบัติ ลูกศิษยเคารพยําเกรงทานมาก
ไมมีใครกลาทําผิด การฉันจะ ฉันครั้งเดียว ฉันในบาตร ไมออกปากขอหากมิใชญาติ
เครงครัดในพระธรรมวินัย ถึงแมทานจะอารมณขัน บางคนหาวาทานไมสํารวม แต
จริงๆ แลทานสํารวมระวังและสั่งสอนพระเณรใหสํารวมระวังอยางยิ่ง ขาวที่ทานฉัน
ทานจะแยกเอาไวจากที่เขาเจตนาตักบาตร สวนที่ทานออกอุบายใหเขาตักบาตร ทาจะ
แยกไวตางหากและใหทานแกญาติโยม
พระอาจารยปุน ฉนฺทาโร เลาใหฟงวา การแสดงธรรมอบรมสั่งสอนลูกศิษยของ
ทานครูบาจารยใหญทองรัตนนั้น สูงมากกิริยาวาจาดุดันรุนแรงแตจิตใจจริงๆ ไมมีอะไร
ครั้งหนึ่งมีศิษยไปถามเรื่องวิธีการปฏิบัติธรรม ทานครูบาจารยพูดเสียงดังมากพรอมกับชี้
ไปที่ตอไมใหญใกลๆ กุฏิของทานวาเห็นตอไมไหมนั้นทําอยางตอไมนั่นละครั้งหนึ่ง
พระอาจารยปุน และสานุศิษยไดติดตามธุดงคระหวางทาง ณ หมูบานแหงหนึ่งมีหญิง
ชาวบารมารองหมรองไหคร่ําครวญกับทานครูบาจารยทองรัตนที่ลูกชายไดตายจากไป
ใหชวยชีวิตคืน ทานครูบาอาจารยจึงพูดขึ้นวา "ใหมันตาย ใหมันตายหมดโคตร หมดเชื้อ
หมดแนวมัน หลดพอ หมดแมมัน" หญิงคนนั้นหยุดรองไหฟูมฟายทันทีแลวทานจึง
เทศนาโปรดอบรมใหคลายทุกขคลายโศรกร่ําพรรณนา ใหเขาใจรูเทาทันวัฎสังขาร อีก
ครั้งหนึ่ง ขณะพักธุดงคระหวางทางการแสวงหาที่วิเวก ชาวบานหามไกมาหลายตัวทั้ง
ตัวผูตัวเมีย ทานครูบาจารยทองรัตนจึงถามคณะลูกศิษยที่ติดตามวา "เขาหามอะไรนี่"
บางรูปก็วาไกตัวผู บางรูปก็วาไกตัวเมีย บางรูปก็วาไกตัวผูตัวเมีย ถกเถียงกัน ทานพระ
อาจารยจึงตะโกนดังๆ วา "มันสิไกตัวผู ตัวเมียไดอยางไร มันไมใชตัวผูตัวเมียไมใชไก
เปนสิ่งสมมติทั้งนั้นละ" อยาติดสมมติ พระอาจารยอวน ปคุโน ลูกศิษยที่ไดศึกษาธรรม
ในชวงตอนหลายชีวิตของทานไดเลาวา ธรรมโอวาทที่ครูบาอาจารยย้ําเตือนอยูเสมอคือ

พระวินัยและศีล ใชแนะนําปฏิบัติเบื้องตนจะแนะนําวินัย มีวินัยเปนวัตรวินัยจะทําให
เกิดศีลบริสทุ ธิ์ทําศีลใหบริสุทธิ์ ศีลจะนําไปสูการเปนสมาธิ เกิดสมาธิจะนําไปสูการเกิด
ปญญา ปญญาจะเกิดขึ้นเอง รักษาวินัยใหแนวแนตั้งจิตใหเปนหนึ่ง พิจารณาขันธ 5
ทานจะไมเทศนพรรณนาอยางกวางขวางหรือแยบยลแตใหปฏิบัติ
โอวาทที่ทานเนนในการสอนญาติโยมก็คือ เนนการใหทาน การรักษาศีล และ
สมาธิ
สําหรับการอสนพระเณร หลวงพอเนนขอวัตรปฏิบัติธรรมวินัย ใหเครงครัดใน
พระธรรมวินัย ใหสํารวมระวังรวมทั้งธุดงควัตร การปฏิบัติภาวนา การมีสติ เปนคนมัก
นอยสันโดษ
พอใหญสอน นามฮุง เลาวาหลวงปุเปนผูมีฌานที่นาประหลาดและหลายครั้งที่
ทานไดประสบ ทานสามารถหยั่งรูจิตคน บางคนไมเคยไปหาทานเลย เมื่อพบหนาทานก็
เรียกชื่อถูก ครั้งหนึ่งมีโยมเอากลวยมาถวาย และซอนกลวยไวกอนเขาวัด เมื่อไปถึงถวาย
กลวย ทานก็ทักขึ้นวา "โยมเสี่ยงกลวยไวดีบละ ญานลิงมันเอาไปกินกอนเด" (โยมซอน
กลวยไวดีไหมละกลัวลิงมันจะเอาไปกินกอนนะ) จนผูถวายกลวยอาย และยอมรับกับ
หลวงปู
แมแตวาระสุดทายที่ทานจะมรณภาพศิษยทั้งหลายก็เชื่อวาทานรูลวงหนาเปนที่นา
อัศจรรยพอใหญเขียนและพอใหญสอนชวยกันเลาวาในปที่ทานจะมรณภาพ ทานบอก
ให็ญาติโยมรวมทั้งพอใหญทั้งสองชวยกันหาฟนมาไวเต็มโรงครัวถึง 4 หอง ทานบอก
วาปนี้จะมีการใชฟนมาก ในตนเดือนกันยายน ทานใหทําประตูโขงเขาวัดจะมีรถยนตมา
มากชาวบานแปลกใจมาก เพราะตั้งแตเกิดไมเคยมีรถยนตเขามาถึงหมูบานเลย
เหมือนกับวาทานจะรูวันมรณภาพและปลงสังขารไวกอน
เหตุการณทุกอยางเปนจริงประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 หลวงปู
ทองรัตน ไดปวดทองกระทันหัน ทั้งที่ทานสุขภาพดีอยูญาติโยมจะไปตามหมอทานก็
บอกวา "ไมเปนอะไรมาก" ชาวบานไดพากันไปตามเจาหนี้ที่อนามัยที่บานโคกสวางมาดู

อาการทาน ในวันที่สองของการอาพาธ แตหมอยังมาไมถึง ทานก็ไดมรณภาพไปกอน
ดวยอาการสงบกอนมรณภาพทานไดสั่งไววาใหนําศพทานไปเผาริมหวย ขี้เถาและ
กระดูกใหโปรยลงน้ําใหหมด ทานบอกวา "ตอไปมันซิเอากระดูกพอไปขาย"(ตอไปคน
จะเอากระดูกพอไปขาย)
กอนหนาที่หลวงปูจะมรณภาพ ศิษยคนสําคัญคือพระอาจารยบุญมาก แหงภูมิโร
แขวง นครจําปาศักดิ์ ประเทศลาว ไดเดินทางจากประเทศลาวมานมัสการหลวงปูกลาง
พรรษาและไดเปนประธานในการจัดการศพหลวงปูทองรัตน เหตุที่ไดเดินทางมาทัน
งานศพเนื่องจากเกิดนิมิตภูมะโรงสั่นสะเทือน 3 ครั้ง จึงคิดถึงอาจารยมากและคิดวา
นาจะมีเหตุรายจึงเดินทางมารีบดวน โดยไมมีใครแจงขาว หลวงปูทองรัตนเคยพํานักอยู
วัดภูมิโรกับทานบูรพาจารยหลวงปูเสาร
หลังหลวงปูทองรัตนมรณภาพ ประชาชนและศิษยยานุศิษยยานพาหนะตางๆ ตาง
ก็เขามายังบานคุมเปนจํานวนมาก ทั้งที่ชาวบานไมเคยเห็นรถยนตเลยก็ไดเห็น
หลวงปูทองรัตน กนฺตสีโล ไดละสังขารจากโลกนี้ไปเมือ่ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.
2499 ณ วัดบานคุม ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี รวมอายุ 68
ป อายุพรรษาได 42 พรรษา ประชาชน ลูกศิษยที่เคารพรักทานไดรวมกันฌาปนกิจศพ
ทานหลังมรณภาพไมนาน แตไมไดฌาปนกิจศพตามที่ทานสั่ง ศิษยบางคนก็ไดอัฐิทาน
ไปไวสักการะ และอัฐิของทานสวนหนึ่งขาวบานคุมไดบรรจุไวในเจดียที่สรางไวกลาง
เนินวัดปาบานคุมเพื่อไวเคารพสักการะมาจนบัดนี้
ปจฉิมบท
พระสุปฏิปนโน ที่เปนสานุศิษยของครูบาจารยทองรัตน สายมหานิกาย ที่ไมได
ญัตติเปนธรรมยุตตามกําหนดของทานบูรพาจารยใหญ พระอาจารยมั่น ภูริทัตะมหาเถระ
ไดแก หลวงปูกินรี จนฺทโิ ย พระอาจารยบุญมาก จิตฺตปฺโญ แหงวัดภูมะโร จําปาศักดิ์
หลวงปูพรหมบานโคกกอง ยโสธร หลวงปูบน หลวงปูบุญมี เพชรบูรณ อาจารยคําดี ผุด
ผอง พระอาจารยอวน ปคุโณ พระอาจารยชา สุภทฺโท พระอาจารยปุน ฉนฺทาโร ที่ญัตติที่

เปนธรรมยุติ เชน หลวงปูถ ิ ธมฺมุตฺตโม เปนตน
ขอเมตตาบารมีแหงภูมิจิตภูมิธรรม ของทานพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล จง
บันดาลแผซานสูจิตใจของสรรพสัตวผูทนทุกขทรมานในหวงแหงสังสารวัฏ ไดแกน
ธรรมเห็นธรรม เกิดธรรมจักษุ ที่เปนแกนพุทธธรรมแทน เปลือกแทนกระพี้ พิธี
พราหมณและพุทธพาณิชยดวยเทอญ

