
หลวงปูลี ธมมฺธโร 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:14 น. 
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       พระอาจารยลี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 
น. เดือนยี่ แรม 2 ค่ํา ปมะเมีย ตรงกับวันที่ 31 มกราคม 
2449 บานเกิดคือบานหนองสองหอง ตําบลยางโยภาพ 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หมูบานนี้มีบาน
ประมาณ 80 หลังคาเรือน แบงออกเปน 3 คุม คือ
หมูบานนอยหนึ่ง หมูบานในหนึ่ง และหมูบานนอกหนึ่ง 
ที่หมูบานนอกนี้มีวัดตั้งอยู พระอาจารยลี ไดเกิดในหมูบานที่มีวัดตั้งอยู บานทั้ง 3 คุมนี้
มีหนองน้ําอยูตรงกลาง 3 หนองบริเวณรอบๆ หมูบานมีตนยางใหญขึ้นอยูลมอรอบ
นับเปนสิบๆ ตนทางดานทิศเหนือของหมูบานมีเนินบานเกา 
        
       นามเดิมของพระอาจารยลี คือ นายชาลี เปนบุตรของนายปาว นางพวย นารีวงศ ปู
ชื่อจันทารี ยาชื่อนางสีดา ตาชื่อนันทะเสย ยายชื่อนางดี มีพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน
รวม 9 คน เปนชาย 5 คน เปนหญิง 4 คน เมื่อเกิดมาได 9 วัน เกิดมีอาการรบกวนพอ
แมเปนการใหญ เชน รองไหเสมอๆ ถึงกับโยมทัง้สองไดแตกจากกันไปหลายวัน เมื่อ
โยมผูหญิงออกไฟได 3 วัน ตัวเองเกิดโรคปวย ไมกินไมนอนเปนเวลาหลายวัน เลี้ยง
ยากที่สุด พอกับแมไมมีใครสามารถจะเลี้ยงใหถูกใจได 
        
       ตอมาอายุได 11 ป มารดาถึงแกกรรม ยังมีนองเล็กๆ คนหนึ่งเปนผูหญิงไดเลี้ยงดู
กันมาสวนคนอื่นๆ เขาโตแลวตางพากันไปทํามาหากิน ยังเหลืออีก 2-3 คน พอลูกพา
กันทํานาเปนอาชีพพออายุไดราว 12 ป ไดเรียนหนังสือไทยพออานออกเขียนได สอบ
ชั้นประถมกต็กเสียอีก ชางมันแตจะเรียนไปจนหมดเวลา พอดีอายุ 17 ป จึงไดออกจาก
โรงเรียน ตอจากนั้นมาก็คิดหาแตเงินกันเทานั้นในระหวางนี้เกิดมีการขัดอกขัดใจกับ
โยมผูชายบอยๆ คือโยมตองการใหทําการคาขายของที่ไมชอบ เชน ไปหาซื้อหมูมาขาย 
ซื้อวัวมาขาย เปนตน ถึงเวลาอยากจะไปทําบุญก็คอยขัด การงานก็คอยขัดคอเสมอ บางที



ตองการไปทําบุญกับเขา ก็หายอมใหไปไม กลับบอกใหไปทําไรทํานาเสีย บางวัน
นอยใจนั่งรองไหอยูคนเดียวกลางทุงนา นึกแตในใจวาเราจักไมอยูในหมูบานนี้ แตก็ตอง
อดทนอยูไปกอน ตอมาบิดาไดภรรยาใหมคนหนึ่งชื่อ แมทิพย ตอนนี้คอยสบายใจขึ้น
หนอยชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       พอดีอายุครบ 20 ป ตรงกับ พ.ศ.2468 โยมมารดาเลี้ยงถึงแกความตาย 
ขณะนั้นไดไปอยูกับญาติที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พอปลายเดือนกุมภาพันธก็
ไดกลับขึ้นไปบานโยมบิดาก็แนะนําใหบวช วันนั้นเงินติดตัวอยูประมาณ 160 บาท 
เมื่อไปถึงบานใหมๆ พ่ีชาย พ่ีเขย พ่ีสาว ฯลฯ ก็พากันมากลุมรมุเยี่ยมเยือนถามขาวคราว
ตางๆ แลวขอกูเงินยืมเงินไปซื้อควายบาง ซื้อนาบาง คาขายบาง ก็ยินยอมใหเงินเขาไป
ตามที่ตองการ เพราะตัวเองคิดจะบวช ตกลงเงิน 160 บาท ที่มีอยูคงเหลือเพียง 40 
บาท 
        
       ถึงเวลาเทศกาลบวชนาค โยมบดิาก็จัดแจงใหบวชจนสําเร็จ ไดทําการบวช เมื่อวัน
ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 มีเพื่อนบวชดวยกันในวันนั้นรวม 9 รูป พอลวงถึงพรรษาที่ 2 จึง
ตั้งใจอธิษฐานวา "เวลานี้ขาพเจายังมุงดีหวังดีตอพระศาสนาอยูในกาลตอไปนี้ ขอจงให
พบครูบาอาจารยที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบภายใน 3 เดือน" 
        
       ตอมาเดือนพฤศจิกายนขางแรม ไดไปเทศนมหาชาติที่วัดบานโนนรังใหญ ตําบล
ยางโยภาพ อําเภอมวงสามสิบ พอดีไปพบพระกรรมฐานรูปหนึ่งกําลังเทศนอยูบน
ธรรมาสนรูสึกเกิดแปลกประหลาดในจิตขึ้นโดยโวหารของธรรมะนาเลื่อมใส จึงไดไต
ถามญาติโยมวาทานองคนั้นคือใคร มาจากไหน ไดรับตอบวา "เปนศิษยพระอาจารยมั่น 
ชื่ออาจารยบท" ทานไดพักอยูในปายางใหญใกลบานราว 20 เสน พองานมาหาชาติ
เสร็จก็ไดติดตามไปดู ไดเห็นปฏิปทาความประพฤติของทานเปนที่พอใจ จึงถามทานวา
ใครเปนอาจารยของทาน ทานตอบวา "พระอาจารยมั่น พระอาจารยเสาร เวลานี้พระ
อาจารยมั่นไดออกเดินทางจากจังหวัดสกลนครไปพักอยูที่วัดบูรพา จังหวัด
อุบลราชธานี" พอไดความเชนนั้นก็รบีเดินทางกลับบาน นึกแตในใจวา "เราคง



สมหวังแน" อยูมาไมกี่วันจึงไดลาโยมผูชาย ลาพระอุปชฌาย ทานทั้งสองนี้ก็พูดจา
ขัดขวางทุกดานทุกมุม แตไดตัดสินใจเด็ดขาดวา "เราตองไปจากบานนี้โดยเด็ดขาด จะ
ใหสึกก็ตองไป จะใหอยูเปนพระก็ตองไป พระอุปชฌาย และโยมผูชายไมมีสิทธิ์ใดๆ 
ทั้งหมด ถาขืนกาวกายสิทธิ์ในตัวเรานาทีใด ตองลุกหนีไปนาทีนั้น" ไดพูดกับโยมผูชาย
อยางนี้ ในที่สุดโยมผูชายและพระอุปฌายก็ยอม 
        
       เดือนอายขางแรม เวลาเพลแลว ประมาณ 13.00 น. ไดออกเดินทางพรอมดวย
บริขารโดยลาํพังรูปเดียว โยมผูชายไดติดตามออกไปสงถึงกลางทุงนา เมื่อไดร่ําลากัน
แลวตางคนก็ตางไป วันนั้นเดินทางผานอําเภอมวงสามสิบมุงไปสูจังหวัดอุบลราชธานี 
ประมาณ 10 กิโลเมตรเศษ พอดีพระบริคุตฯ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงนายอําเภอมวง
สามสิบถูกปลดออกจากราชการขี่รถยนตผานมาพบเรากําลังเดินทางอยูคนเดียว ทานผูนี้
ไดนิมนตขึ้นรถขนยายครอบครัวของทาน ไปสงถึงสนามบินจังหวัดอุบลฯ ทางไปบาน
กุดลาด บัดนีก้็ยังระลึกถึงบุญคุณของทานผูนี้อยู ทั้งๆ ที่ไมรูจักกันเลยประมาณ 5 โมง
เย็นเดินทางถึงสํานักวัดปาบานกุดลาด แตไดทราบวาพระอาจารยมั่นกลับมาพักอยูวัด
บูรพา 
        
       รุงเชาเมื่อฉันอาหารแลวไดเดินเทากลับมาจังหวัดอุบลฯ ไดไปนมัสการกราบ
เรียนความประสงคของตนตอพระอาจารยมั่น ทานก็ไดชวยแนะนําสงเคราะหเปนที่
พอใจสอนคําภาวนาใหวา "พุทโธฯ" เพียงคําเดียวเทานี้ พอดีทานกําลังอาพาธ ทานได
แนะนําใหไปพักอยูบานทาวังหิน ซึ่งเปนสถานที่เงียบสงัดวิเวกดี ที่นั่นมีพระอาจารย
สิงห พระมหาปน มีพระภิกษุสามเณรราว 40 กวารูปพักอยู ไดเขาไปฟงธรรมเทศนา
ของทานทุกคืนรูสึกวามีผลเกิดขึ้นในใจ 2 อยางคือ เมื่อนึกถึงเรื่องเกาๆ ของตนที่เปนมา
ก็รอนใจ เมื่อนึกถึงเรื่องใหมๆ ที่กําลังประสบอยูก็เย็นใจ ทั้ง 2 อารมณนี้ติดตนอยูเสมอ 
พอดีไดพบเพื่อนที่หวังดี 2 รูป ไดรวมอยู รวมฉัน รวมศึกษาสนทนากันตลอดมา เพื่อน 
2 รูปนั้นคือพระอาจารยกงมาและพระอาจารยสาม ไดพากเพียรพยายามภาวนาอยูเสมอ
ทั้งกลางวันกลางคืน เมื่อไดพักอยูพอสมควรแลว ก็ไดชวนพระอาจารยกงมาออก
เดินทางไปเรื่อยๆ ไปพักตามศาลเจาผีปูตาของหมูบาน ตําบลตางๆ แลวไดเดินทาง
กลับไปถึงบานเดิม เพื่อบอกขาวกุศลใหโยมผูชายทราบวาไดพบพระอาจารยมั่นเปนที่
พอใจในชีวิตแลว อาตมาจักไมกลับมาตายบานนี้ตอไป คือไดนึกเปนคติในใจอยูวา"เรา



เกิดมาเปนคน ตองพยายามไตขึ้นอยูบนหัวคน เราบวชเปนพระ ตองพยายามใหอยูบน
หัวพระที่เราเคยพบผานมา ตอนนี้รูสึกวาเกิดสมหวังในความคิด ฉะนั้น จึงกลับบอกเลา
ใหโยมฟงวา "ฉันลาไมกลับ เงินทองขาวของใชสวนตัวมอบเสร็จ ทรัพยสินเงินทองของ
โยม จักไมเกี่ยวของตลอดชีวิต" โยมปาไดทราบเรื่องก็มาพูดตอวา วา "ทานจะเกินไปละ
กระมัง" จึงไดตอบไปวา "ถาฉันสึกมา ถาฉันมาขอขาวปากินขอใหปาเรียกฉันวาสุนัขก็
แลวกัน" เมื่อไดตัดสินใจเด็ดขาดแลวเชนนี้ก็ไดสั่งกับโยมผูชายวา "โยมอยาเปนหวง
อาตมาจะบวชอยูไดก็ตาม จะสึกออกมาก็ชาง อาตมาพอใจแลวที่ไดสมบัติจากโยม ได
ทรัพยวิเศษจากโยม คือ ตา 2 ขาง หู 2 ขาง จมูก ปาก ครบอาการ 32 จัดเปนกอน
ทรัพยอยางสําคัญแมโยมจะใหทรัพยอยางอื่น อาตมาก็ไมอ่ิมใจ" เมื่อไดสั่งโยมผูชาย
เสร็จแลว ก็ลาโยมผูชายเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปถึงหมูบานวังถ้ํา ก็
ไดพบพระอาจารยมั่นพักอยูในปาจึงไดเขาไปพักอาศัยอบรมอยูกับทานเปนเวลาหลาย
วัน 
        
       ตอจากนั้นก็ไดดําริวา "เราตองสาดญัตติใหม ลางบาปเกาเสียที" เมื่อไดหารือพระ
อาจารยมั่นแลวทานเห็นดีเห็นชอบดวย จึงไดทําการหัดขานนาค เมื่อเปนที่เรียบรอยแลว
ก็ไดติดตามทานไปเที่ยวในตําบลตางๆ ไดรูสึกมคีวามเลื่อมใสทานเปนอยางยิ่ง เพราะ
ไดรับความอัศจรรยจากทานหลายอยาง อาทิเชน บางเรื่องคิดอยูในใจของเราไมเคย
แสดงใหทานทราบเลย ทานกลับทักทายถูกตอง ก็ยิ่งเพิ่มความเคารพเลื่อมใสยิ่งขึ้นทุกที 
การทําสมาธิก็หนักแนนหมดความหวงในอะไรตออะไรหลายๆ อยางไดอบรมอยูกับ
ทานเปนเวลา 4 เดือน ทานก็ไดนัดหมายใหไปสวดญัตติใหมที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลฯ 
มีพระปญญาพิศาลเถระ (หนู) วัดสระปทุม จังหวัดพระนคร เปนพระอุปชฌาย พระ
อาจารยเพ็ง วัดใต จังหวัดอุบลฯ เปนกรรมวาจาจารย พระอาจารยมั่นเปนผูบรรพชาให
เปนสามเณร ไดอุปสมบทใหม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 อุปสมบทเสร็จ
แลว 1 วัน ก็ไดถือธุดงคอยางเครงครัดคือฉันมื้อเดียวไดพักอยูวัดบูรพาคืนเดียวก็ได
ออกไปอยูปาบานทาวังหินตามเคย 
        
       เที่ยวจาริกสัญจร ไปในระหวางเวลาออกพรรษาทุกป การทําเชนนี้ ก็เพราะได
คิดเห็นวาการที่จะอยูประจําวัดเฉยๆ ก็เปรียบเหมือนรถไฟที่จอดนิ่งอยูที่สถานีหัวลําโพง
ประโยชนของรถไฟที่จอดอยูกับที่มีอะไรบาง ทุกคนคงตอบได ฉะนั้น ตัวเราเองจะมา



นั่งอยูที่เดียวนั้น เปนไปไมไดจําเปนจะตองออกสัญจรอยูอยางนี้ตลอดชาติในภาวะที่ยัง
บวชอยู 
        
       การประพฤติเชนนี้ บางครั้งหมูคณะก็ตําหนิโทษ บางคราวก็ไดรับคําชมเชย แต
ตนเองเห็นวาไดผลทั้งนั้น เพราะไดรูจักภูมิประเทศเหตุการณ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของพระศาสนาในที่ตางๆ บางอยางชนิดเราอาจโงกวาเขา บางอยาง บางหมูคณะ บาง
สถานที่เขาอาจดีกวาเรา ฉะนั้น การสัญจรไปจึงไมขาดทุน นั่งอยูนิ่งๆ ในปาก็ได
ประโยชน ถาถิ่นไหนเขาโงกวาเรา เราก็เปนอาจารยใหเขา หมูไหนฉลาดกวาเรา เราก็
ยอมตนเปนศิษยเขา ฉะนั้น การสัญจรไปมาจึงไมเสียประโยชน อีกประการหนึ่งที่เรา
ชอบไปอยูตามปาดงนั้น ไดเกิดความคิดหลายอยาง คือ 
        
       (1) ใหถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร แสดงตนเปนผูขอ แตพระองคไมใหแสดง
ตนเปนคนยากจน เชน เขาใหเทาไร ก็ยินดีเทานั้น 
       (2) พระองคทรงสอนใหไปอยูในที่สงัด ที่เรียกวา "รุกขมูลเสนาเสนะ" มีบาน
ราง สัญญาคาร หิมมิยัง เงื้อมผา คูหาถ้ํา สถานที่ตางๆ เหลานี้ มีปญหาวาพระองคทรง
เห็นประโยชนอะไรหรือ จึงไดสอนเชนนั้น แตตัวเองก็นึกเชื่อยูในใจวา ถาเรื่องเหลานี้
ไมมีประโยชน พระองคคงไมสอน ถึงกระนั้นก็ยังมีความรูสึกลังเลใจอยู จนเปนเหตุให
สนใจในเรื่องนี้ 
       (3) พระองคสอนใหถือผาบังสุกุลเปนเครื่องใชสอย ตลอดจนใหถือเอาผาพันผี
ตายมาใชนุงหม ก็เปนเหตุใหตัวเองนึกถึงเรื่องตายวาการนุงหมผาพันผีตายมีประโยชน
อะไรบาง ขอนี้พอไดความงายๆ คิดดูโดยหลักธรรมดาก็จะเห็นไดวา ของตายนั้นไมมี
ใครตองการอยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่งก็คือของตายเปนของไมมีพิษไมมีโทษในขอนี้พอจะ
นอมนึกตรึกตรองไดอยูบาง วาพระองคไดสอนไมใหเปนผูทะนงตัวในปจจัยลาภ 
       (4) พระองคสอนใหบริโภคยารักษาโรคที่หาไดอยางงายๆ เชน ใหฉันยาดอง
ดวยน้ํามูตรเนา คําสอนตางๆ ของพระองคดังกลาวมาขางตนนี้ เมื่อเราไดรับฟงเขาแลว
เปนเหตุใหเกิดความสนใจแตเมื่อสรุปแลวจะไดรับผลหรือไมไดรับผลก็ตาม แตเรามี
ความเชื่อมั่นอยูอยางหนึ่งวาพระองคไมใชบุคคลทีง่มงาย เรื่องใดที่ไมมีเหตุผลพระองค
คงไมทรงสั่งสอนเปนอันขาด 
        



       ฉะนั้น จึงไดมาระลึกนึกคิดวา ถาเราไมเชื่อในคําสอนของพระองค เราก็ควร
ยอมรับถือตามโอวาท หรือถาเราไมเชื่อความสามารถของผูสอนเรา เราก็ควรทําตามไป
กอนโดยฐานะที่ทดลองดูเพื่อเปนการรักษาสังฆประเพณี ระเบียบแบบแผนของผูที่เรา
เคารพนับถือกราบไหวเอาไวกอนอีกประการหนึ่ง ไดระลึกถงึคําพูดของพระมหากัสส
ปะ ซึ่งเปนผูถือเครงครัดในธุดงค เชน ถือการอยูปา ฉันอาหารแตมื้อเดียว ถาผาบังสุกุล
เปนวัตร ทานไดขอปฏิบัติตัวของทานอยางนี้ตลอดชีพในเรื่องนี้พระองคไดทรงซักถาม
พระมหากัสสปะวา "ทานเปนผูสิ้นอาสวะแลว ทานขวนขวายเพื่อเหตุอะไร" พระ
มหากัสสปะตอบวา "ขาพระองคมุงประโยชนของกุลบุตรผูจะเกิดตามสุดทายภายหลัง
ไมไดมุงประโยชนสวนตวั เมื่อขาพระองคไมทํา จะเอาใครเปนตัวอยาง เพราะการสอน
คนนั้นถามีตัวอยางสอนไดงาย เปรียบเสมือนการสอนภาษาหนังสือเขาทําแบบหรือ
รูปภาพ ประกอบการสอน เปนเหตุใหผูเรียน เรียนไดสะดวกขึ้นอีกมาก ขาพระองค
ประพฤติเชนนี้ฉันใดก็ฉันนั้น" 
        
       เมื่อไดระลึกถึงคําพูดของพระมหากัสสปะ ซึ่งไดทูลตอบพระบรมศาสดาเชนนี้ ก็
สงสารพระมหากัสสปะ ทานอุตสาหตรากตรําทรมาน ถาเปรียบในทางโลกทานก็เปนถึง
มหาเศรษฐีควรไดนอนที่นอนที่ดีๆ กนิอาหารที่ประณีต ตรงกันขาม ทานกลับสูอุตสาห
มาทนลําบากนอนกลางดินกินกลางหญา ฉันอาหารก็ไมประณีต เปรียบเทียบตัวเราเสมอ
เพียงแคนี้ จะมาหาแตความสุขใสตัวแคอามิส ก็บังเกิดความละอายใจ สําหรับพระ
มหากัสสปะ เวลานั้นทานจะบริโภคอาหาร นั่ง นอน ในที่สวยงามเทาไรก็ตาม ยอมไมมี
ปญหาใดๆ ที่จะเปนไปเพื่ออาสวะกิเลสเสียแลว แตวาเปนของไมแปลก ทานกลับเห็น
ประโยชนทีจ่ะเกิดแกบรรดาสานุศิษย 
        
       ฉะนั้น เรื่องราวตางๆ เหลานี้ ลวนแตเปนขอสะกิดใจเรามานับตั้งแตเริ่มบวชใน
ครั้งแรก 
        
       เมื่อพูดถึงเรื่องการอยูปา ก็เปนของแปลกประหลาดเตือนใจเราอยูมาก เชน บาง
คราวไดมองเห็นความตายอยางใกลชิด และไดรับคําเตือนใจหลายอยาง บางคราวก็เกิด
จากคนในปา บางคราวก็เห็นพฤติการณของสัตวในปา สมัยหนึ่ง มีตาแกยายแกสองคน
ผัวเมียพากันไปตักน้ํามันยางในกลางดงใหญ เผอิญไปพบหมีใหญตัวหนึ่ง ไดเกิดการ



ตอสูกันขึ้น เมียหนีขึ้นตนไมทัน แลวรองตะโกนบอกผัววา "ถาสูมันไมไหว ใหลงนอน
หงายนิ่งๆ ทําเหมือนคนตายอยากระดุกกระดิกฝายผัวพอไดยินเมียรองบอกดังนั้นก็ได
สติ แกจึงแกลงลมนอนแผลงกลางพื้นดิน และนอนนิ่งๆ ไมไหวตัว เมื่อหมีเห็นดังนั้นก็
ขึ้นครอมตัวตาแกไว ปลอยมือปลอยตีน ไมตะปบตาแกอีกเปนแตมองดูตาแกที่กําลัง
นอนหงายอยูนั้น ตาแกก็ไดแตนอนบริกรรมภาวนาไดคําเดียววา "พุทโธ พุทโธ" พรอม
ทั้งนึกในใจวา"เราไมตาย"หมีก็ดึงขา ดึงศีรษะแก แลวใชปากดนัตัวแกทางซายทางขวา 
แกก็ทําเปนนอนตัวออนไปออนมาไมยอมฟน หมีเห็นดังนั้นก็คิดวาตาแกคงตายแลว มัน
จึงหนีไป ตอจากนั้นสักครูหนึ่งแกก็ลุกขึ้น เดินกลับบานกับเมีย บาดแผลที่แกไดรับคือ
หัวถลอกปอกเปกแตไมตาย แกก็สรุปใหฟงวา "สัตวปาตองเปนอยางนี้ ถาเราเห็นวาจะ
สูไมไหว ตองทําตัวเหมือนคนตาย" 
        
       เมื่อเราไดฟงแกเลาแลว ก็ไดความรูขึ้นอีกอยางหนึ่งวา คนตายไมมีใครตองการ
เราอยูในปาเราก็ควรทําตนเหมือนคนตาย ฉะนั้นใครจะวาดีหรือชั่วประการใด เราตอง
นิ่งสงบกาย วาจา ใจ จึงจะรอดตาย เปนอุทาหรณเตือนใจไดอีกอยางหนึ่งในทางธรรมะ
วา "คนที่จะพนตาย ตองทําตนเหมือนคนตาย" ก็เปนมรณัสสติเตือนใจไดเปนอยางดี 
        
       อีกครั้งหนึ่ง ไดไปพักอยูในดงใหญแหงหนึ่ง วันหนึ่งเวลาเชาสายๆ ไดพาลูกศิษย
ออกบิณฑบาต พอเดินผานดงไป ไดยินเสียงแมไกรอง "กะตากๆ "ฟงเสียงดูเปนเสียงไก
แมลูกออน เพราะเมื่อสงเสียงรองแลว ไมยอมบิน จึงใหลูกศิษยว่ิงไปดูแมไกตกใจก็บิน
ขามตนไมสูงหนีไป เห็นลูกไกว่ิงอยูหลายตัว มันพากันวิ่งหนีเขาไปซุกซอนตัวอยูใน
กองใบไมรวง แลวทุกตัวก็นิ่งเงียบ ไมยอมไหวตัวไมยอมกระดุกกระดิก แมจะเอาไมคุย
เขี่ยดู ก็ไมยอมกระดุกกระดิก เด็กลกูศิษยไปหาอยูพักหนึ่ง ไมไดพบลูกไกเลยแมแตตัว
เดียว แตเรานึกในใจวามันไมไดหนีไปไหนแตมันทําตัวเหมือนใบไมรวง ในที่สุดลูกไก
ตัวนิดๆ จับไมไดสักตัวเดียว เรื่องนี้ก็เปนเหตุใหนึกถึงสัญชาติญาณการปองกันภัยของ
สัตว วามันก็มีวิธีการที่ฉลาด มันทําตัวของมันใหสงบ ไมมีเสียงในกองใบไมรวง จึงได
เกิดการนึกเปรียบเทียบขึ้นในใจตนเองวา "ถาเราอยูในปา ทําจิตใหสงบไมไหวตัว
เชนเดียวกับลูกไก เราก็ตองไดรับความปลอดภัย พนความตายแนนอน" ก็เปนคตติ
เตือนใจไดอีกเรื่องหนึ่ง 
        



       นอกจากนี้ เมื่อนึกถึงธรรมชาตอ่ืินๆ เชน ตนไม เถาวัลย สัตวปา แตละอยาง
เหลานี้ลวนเปนเครื่องปลุกใจไดเปนอยางดี เชน เถาวัลยบางชนิดพันตนไมไมมีเลี้ยวไป
ทางทิศทางอื่น ตองพันเลี้ยวไปทางทักษิณาวัตรเสมอ สังเกตเห็นเชนนี้ก็มาระลึกถึงตัว 
หากเราจะทําจิตใหกาวไปสูความดีอันยิ่งยวด เราตองเอาอยางเถาวัลยคือเดินทางทักษิณา
วัตร เพราะพระพุทธองคไดทรงแสดงวา "กายกมฺม" วจีกมฺมํ มโนกมฺมํ ปทกฺขิณ" ฉะนั้น 
เราตองทักษิณาวัตร คือเวียนไปทางทักษิณเสมอ นั่นคือเราตองทําตนใหเหนือกิเลสที่จะ
ลุกลามใจมิฉะนั้น เราก็สูเถาวัลยไมได ตนไมบางชนิดแสดงความสงบใหเราเห็นดวยตา 
ที่เราเรียกกันวา"ตนไมนอน"ถึงเวลากลางคืนมันหุบใบ หุบกาน เมื่อเราไปนอนอยูใตรม
ไมตนนั้น จะมองเห็นดาวเดือนอยางถนัดในเวลากลางคืน แตพอถึงเวลากลางวันแผกาน
แผใบมืดทึบอยางนี้ก็มี เรื่องเหลานี้ก็ลวนเปนคติเตือนใจวา ขณะเรานั่งสมาธิหลับตา
ภาวนานั่น ก็ใหหลับตา สวนใจเราตองใหสวางไสว เหมือนตนไมนอนในเวลากลางคืน 
ซึ่งใบไมปดตาเรา เมื่อระลึกนึกคิดไดอยางนี้ ก็ไดแลเห็นประโยชนของการอยูปา จิตใจก็
เกิดความหาวหาญธรรมะธรรมโมที่ไดเรียนมาหรือที่ยังไมไดเรียนรู ก็ไดผุดมีขึ้น เพราะ
ธรรมชาติเปนผูสอน จึงไดมานึกถึงหลักวิทยาศาสตรของโลกที่ทุกประเทศพากันทํา
ฤทธิ์ทําเดชตางๆ นานา และทําไดอยางสูงๆ นามหัศจรรย ลวนแตไมปรากฏวามีตําราใน
โรงเรียนหรอืมหาวิทยาลัยมาแตกอน นักวิทยาศาสตรพากันคิดไดจากหลักธรรมชาติ ซึง่
ปรากฏมีอยูในโลกนี้ทั้งสิน้ เรามาหวนคิดถึงธรรมะก็มีอยูตามธรรมชาติเหมือน
วิทยาศาสตรนั่นเอง เมื่อคิดไดอยางนี้ก็หมดหวงในเรื่องการเรียนแลวมาระลึกถึง
พระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย ลวนแตไดเรียนสําเร็จจากหลักธรรมชาติทั้งนั้นไม
ปรากฏวาเคยมีตํารับตํารามาแตกอน 
        
       ดวยเหตุผลตางๆ ดังไดกลาวมาขางตนนี้ ตัวเราจึงยอมโงทางแบบ และตํารา
ตนไมบางชนิดมันนอนกลางคืนแตตื่นกลางวัน บางชนิดก็นอนกลางวันแตตื่นกลางคืน 
สัตวปาก็เชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังไดความรูจากพฤกษชาติ ซึ่งมันคลายรสในตัวของ
มันออก บางชนิดก็เปนประโยชนแกรางกาย บางชนิดก็เปนโทษแกรางกาย อาทิเชน 
บางคราวเราเปนไขเมื่อเขาไปอยูใตตนไมบางชนิดอาการไขก็หายไป บางคราวเรา
สบายดี แตพอเขาไปอยูใตตนไมบางชนิด ธาตุก็เกิดแปรปรวน บางคราวเราหิวขาวหิวน้ํา 
แตพอเขาไปอยูใตตนไมบางชนิด อาการหิวเหลานั้นก็หายไป การไดความรูตางๆ จาก



พฤกษชาติเชนนี้ เปนเหตุใหนึกถึงแพทยแผนโบราณ ซึ่งนิยมสรางรูปฤาษีไวเปนที่
เคารพบูชา ฤาษีนั้นไมเคยไดเรียนตํารายามาแตกอน แตมีความสามารถสอนแพทยแผน
โบราณใหรูจักยารักษาโรคได โดยวิธีการเรียนธรรมชาติโดยทางจิตเหมือนอยางตัวเรานี้
เอง น้ํา พ้ืนแผนดินหรืออากาศธาตุก็เชนเดียวกัน 
        
       ฉะนั้น เมื่อทราบเรื่องราวตางๆ เหลานี้ เราก็ไมคอยจะสนใจในเรื่องยารักษาโรค 
คือเห็นวามันมีอยูทั่วไป สวนที่วาเรารูหรือไมรู อันนี้เปนเรื่องของตัวเราเอง นอกจากนั้น
ยังมีคุณความดีอยางอื่นที่จะตองบริหารตัวเอง นั่นคืออํานาจแหงดวงจิตที่สามารถทําให
สงบระงับลงไดเทาไร ก็ยืง่มีคุณภาพสูงขึ้นไปยิ่งกวานี้อีกหลายสิบเทา ซึ่งเรียกวา"ธรรม
โอสถ" 
        
       สรุปแลว คุณประโยชนที่ไดรบัในเรื่องการอยูปาที่สงัดเพื่อปฏิบัติทางจิตนี้ เห็น
จริงตัดขอสงสัยในคําสอนของพระตถาคตไดเปนขอๆ ดวยเหตุนี้ เราจึงยอมปฏิบัติตน
เพื่อ"วิปสสนาธุระ"ตลอดไปจนกวาชีวิตจะหาไม 
        
       ผลประโยชนที่เกิดขึ้นเนื่องในการไดปฏิบัติทางจิตนี้ ถาจะนํามาพรรณนาก็มีอยู
มากมายแตจะขอกลาวแตเพียงสั้นๆ เสมอเพียงเทานี้ 
        
       ธรรมโอวาท 
        
       - คนที่จะพนตาย ตองทําตนเหมือนคนตาย 
       - คนกลัวตายจะตองตายอีก 
       - ผูที่จะพนจากภพก็ตองเขาไปอยูในภพ ผูที่จะพนจากชาติตองรูเรื่องของตัว จึง
จะเปนไปได 
       - ถาทุกคนมีความคิดเห็นถูกตอง การปฏบิัตินั้นเปนเหตุไมเหลือวิสัย 
       - ขณะเรานั่งสมาธิหลับตาภาวนานั้น ก็ใหหลับแตตา สวนใจเราตองใหสวางไสว 
        
       ผูจะตองถึงมรรคผลนิพพานไดนั้น จะตองทําทางใจ ถาไมทําทางนี้แลว จะทําการ
กุศลสักเทาไร กถ็ึงมรรคผลนิพพานไมได นิพพานนี้จะตองถึงดวยขอปฏิบัติทางใจ



เทานั้น ที่เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา ศีลเปนเหตุแหงสมาธิ สมาธิเปนเหตุแหงปญญา 
ปญญาเปนเหตุแหงวิมุตติ สมาธิเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนที่ตั้งแหงปญญาและญาณ อัน
เปนองคสําคัญของมรรค แตจะขาดสมาธิไมไดถาขาดแลวก็ไดแตจะคิดๆ นึกๆ เอา 
ฟุงซานไปตางๆ ปราศจากหลักฐานสําคัญ 
        
       สมาธิเปรียบเหมือนตะปู ปญญาเปรียบเหมือนคอนที่ตอกตะปู ถาตะปูเอียงไป
คอนก็ตีผิดๆ ถูกๆ ตะปูนั้นก็ไมทะลุกระดานนี้ฉันใด ใจเราจะบรรจุธรรมชัน้สูงทะลุโลก
ไดจะตองมีสมาธิเปนหลักกอน แลวจึงเกิดญาณ ญาณนี้จะไดแตคนทําสมาธิเทานั้น สวน
ปญญายอมมีอยูทั่วไปแกคนทั้งหลาย แตไมพนจากโลกไดเพราะขาดญาณ ฉะนั้นทาน
ทั้งหลายควรสนใจ อันเปนทางพนทุกขถึงสุขอันไพบูลย 
        
       ปจฉิมบท  
        
       ฉะนั้น ชีวิตความเปนมาของตน ก็ไดคิดมุงอยูอยางนี้เรื่อยมา นับตั้งแตไดออก
ปฏิบัติในทางวิปสสนากรรมฐานมาแต พ.ศ.2469 จนถึง พ.ศ.2502 นี้ไดอบรมสั่ง
สอนหมูคณะสานุศิษยในจังหวัดตางๆ ไดสรางสํานักใหความสะดวกแกพุทธบริษัท เชน 
จังหวัดจันทรบุรี 11 สํานัก การสรางสํานักนี้มีอยู 2 ทาง คือ 
        
       1. เมื่อลูกศิษยไดกอรางสรางตัวข้ึน ยังไมสมบูรณก็ชวยเปนกําลังสนับสนุน 
       2. เมื่อเพ่ือนฝูงไดดําริสรางขึ้นยังไมสําเร็จ บางแหงก็ขาดพระ ก็ไดสงพระที่เปน
ศิษยไปอยูประจําตอไป มีบางสํานักครูบาอาจารยไดไปผานและสรางขึ้นไวแตกาลกอน 
ก็ไดเดินทางไปเยี่ยมและอบรมหมูคณะเรื่อยมา จนบัดนี้ จังหวัดจันทบุรีมี 11 แหง 
นครราชสีมามีสํานักปฏิบัติ 2-3 แหง ศรีสะเกษ 1 แหง สุรินทรก็มีเพื่อนกรรมฐาน
ทั้งนั้น อุบลราชธานีมีหลายแหง นครพนม สกลนคร อุดรธานี ขอนแกน เลย ชัยภูม ิ
เพชรบูรณ ปราจีนบุรี ระยอง ตราด ลพบุรี ชัยนาท ตาก นครสวรรค พิษณุโลก เปนวัดที่
ผานไปอบรมชั่วคราว ไมมีสํานัก สระบุรีมี 1 แหง อุตรดิตถก็เปนจุดผานไปอบรม 
ลําปาง เชียงราย เชียงใหม นครนายก นครปฐม ไดผานไปอบรมชั่วคราวยังไมมีสํานัก 
ราชบุรีไดผานไปอบรมยังไมมีสํานัก เพชรบุร ีมีพระเณรเพื่อนฝูงตั้งสํานักไวบาง ที่
ประจวบคีรีขันธไดเริ่มสรางสํานักที่อําเภอหัวหิน ชุมพรมีสํานักอยู 2-3 แหง สุราษฎร



ธานี ผานไปอบรมชั่วคราวไมมีสํานัก นครศรีธรรมราช ก็ผานไปอบรมมีสํานักขึ้นก็รก
รางไป พัทลุง มีศิษยผานไปอบรมยังไมมีสํานัก สงขลามีสํานักที่วิเวกหลายแหง ยะลา มี
ศิษยไปเริ่มอบรมไวเปนพื้น และไดเคยไปอบรม 2 ครั้ง 
        
       ระหวางออกพรรษาไดสัญจรไปเยี่ยมศิษยเกาๆ ของครูบาอาจารยที่เคยไปพักผอน
มาแลวก็ไดไปอยูเสมอมิไดขาด บางคราวก็ไดหลบหลีกไปบําเพ็ญประโยชนสวนตัวบาง 
นับตั้งแตไดอุปสมบทมาตั้งแต พ.ศ. 2468 แตมาสวดญัตติใหม เมื่อป พ.ศ. 2470 
จําเดิมแตนั้นมาปแรกที่ไดสวดญัตติแลวไดอยูจําพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี 6 พรรษา 
มาจําพรรษาวัดสระปทุมพระนคร 3 พรรษา ไปจําพรรษาอยูที่เชียงใหม 2 พรรษา จํา
พรรษาที่จังหวัดนครราชสีมา 2 พรรษา จังหวัดปราจีนบุรี 1 พรรษา มาสรางสํานักที่
จันทรบุรี จําพรรษาอยู 14 พรรษา ตอจากประเทศอินเดียผานประเทศพมา ไปจําพรรษา
ที่วัดควนมีด จังหวัดสงขลา 1 พรรษา จากนั้นไดจําพรรษาที่วัดบรมนิวาส 3 พรรษา 
สมเด็จพระมหาวีรวงส (อวน) มรณภาพแลวไดออกไปจําพรรษาอยูวัดอโศการาม 4 
พรรษา พรรษาที่ 4 นี้ตรงกับป พ.ศ. 2502 หลวงพีอเริ่มอาพาธหนัก ตั้งแตวันที่ 30 
ธันวาคม 2502 กระทั่ง พ.ศ. 2504 ทานจึงถึงแกมรณภาพในวันที่ 26 เมษายน 
2504 รวมอายุ 54 ป 3 เดือน 


