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ประวัตแิละปฏปิทา   
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมมฺวโร  

วดัป่าแก้วชมุพล  

ต.บ้านชมุ อ.สวา่งแดนดิน จ.สกลนคร 
 

ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง ธมฺมวโร มนีามเดมิวา่ สงิหท์อง ไชย

เสนา เกดิเมือ่วนัที ่๑๒ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๖๗ ตรงกบัวนัเสาร ์
ขึน้ ๑๒ คํา่ เดอืน ๘ ปีชวด ณ บา้นศรฐีาน ตําบลกระจาย อําเภอลมุพกุ 
จังหวัดอบุลราชธาน ี(ปัจจบุนั อําเภอลมุพกุเปลีย่นเป็นอําเภอคําเขือ่น
แกว้ ขึน้กบัจังหวัดยโสธร และปัจจบุนับา้นศรฐีานเป็นตําบลศรฐีาน 
ขึน้กบัอําเภอป่าติว้ จังหวัดยโสธร)  
 

ทา่นมพีีน่อ้งรว่มมารดา-บดิาเดยีวกนั ๕ คน เป็นชาย ๓ เป็นหญงิ ๒ 
บดิาของทา่นชือ่ นายบญุจันทร ์ไชยเสนา มารดาชือ่นางอบมา ไชย
เสนา ทา่นเป็นบตุรคนที ่๓ พีช่ายของทา่นคนหวัปีไดเ้สยีชวีติไปตัง้แต่
ยังเลก็ สว่นพีช่ายคนรองก็ไดเ้สยีชวีติไปอกีในตอนทีม่คีรอบครัวและมี

ลกู ๓ คนแลว้ ยังเหลอือยูแ่ตน่อ้งสาวของทา่น ๒ คน ชือ่ นางกรอง 
จันใด และนางแกว้ ป้องกนั  
 

๏ ปฐมวยั-การศกึษา-อปุสมบท  
 

โยมแมข่องทา่นเคยเลา่ใหฟั้งวา่ กอ่นทีจ่ะปฏสินธ ิโยมแมข่องทา่นฝัน
วา่มคีนเอาหอ่ของไปให ้แลว้บอกโยมแมข่องทา่นวา่นีเ้ป็นของฝาก
ของเทวดา ใหเ้กบ็รักษาเอาไว ้เมือ่แกอ้อกดเูป็นซอ้งกบัหว ี ตอ่มาโยม

แมข่องทา่นก็ตัง้ทอ้ง เมือ่ยงัเป็นเด็ก ทา่นไดช้ว่ยพอ่แมผู่ม้อีาชพีทํานา
และชว่ยในกจิการทกุอยา่งเทา่ทีจ่ะชว่ยได ้เมือ่ทา่นอายคุรบพอเขา้
โรงเรยีนแลว้ ก็ไดเ้ขา้ศกึษาในโรงเรยีนประชาบาลจนจบชัน้ ป. ๔  
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       พระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ             พระอาจารยส์งิห ์ขนฺตยาคโม  
 

ครัน้เรยีนจบชัน้ ป. ๔ แลว้ ทา่นก็ไดช้ว่ยพอ่แมทํ่านาตอ่ไป จนอายุ
ครบ ๒๐ ปีบรบิรูณจ์งึไดอ้ปุสมบทเป็นพระภกิษุ เมือ่เดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๗ กอ่นเขา้พรรษา ๗ วนั ณ พัทธสมีาวัดป่าสําราญนเิวศน ์
ตําบลบา้นบุง่ อําเภออํานาจเจรญิ จงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยม ีทา่น

พระครทูศันวสิทุธิ ์(พระมหาดสุติ เทวโิร) เป็นพระอปัุชฌาย ์ซึง่

เป็นพระอปัุชฌายเ์ดยีวกนักบั ทา่นพระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ วดัเจ

ตยิาคริวีหิาร (วัดภทูอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรวีไิล จงัหวัด
หนองคาย แตท่า่นพระอาจารยส์งิหท์องบวชหลงั ๑ พรรษา  
 

ครัน้บวชแลว้ไดม้าจําพรรษา ณ วัดป่าศรฐีานใน ซึง่เป็นวดัป่าของ
หมูบ่า้นศรฐีาน โดยม ีทา่นพระอาจารยบ์ญุสงิห ์เป็นพระอาจารยผ์ูใ้ห ้

การอบรมสัง่สอนดา้นสมาธภิาวนา  
 

ทา่นพระอาจารยบ์ญุสงิหอ์งคน์ีบ้วชทีว่ัดป่าสาลวนั ตําบลในเมอืง 
อําเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา เป็นลกูศษิยข์อง ทา่นพระอาจารย์
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สงิห ์ขนฺตยาคโม ทา่นเกดิทีบ่า้นหวัเมย ทกุวนันีเ้ขา้ใจวา่เป็นอําเภอ

กดุชมุ จงัหวัดยโสธร เดมิทา่นเป็นครปูระชาบาล ตอ่มาทา่นไดล้าออก  
 

นสิยัของทา่นพระอาจารยบ์ญุสงิห ์เป็นคนพดูนอ้ยและไมเ่คยดใุครเลย 
ทา่นขยนัทําความเพยีรมาก ปกตพิอฉันจงัหนัเสร็จทา่นมกัจะเขา้ทีเ่ดนิ
จงกรม ทา่นเดนิไดต้ลอดวนั ไปเลกิเอาเวลาประมาณบา่ย ๔ โมง ซึง่
เป็นเวลาทํากจิวัตรปัดกวาดลานวัด และตกัน้ําใช ้น้ําฉัน เป็นตน้  
 

สมยัทีท่า่นยงัไมไ่ดบ้วชพระ ยังเป็นตาปะขาวอยู ่ไดฝึ้กหดัดา้นสมาธิ
ภาวนากบัทา่นพระอาจารยส์งิห ์ขนฺตยาคโม ทีว่ดัป่าสาลวัน ทา่นเคย

อดอาหารตดิตอ่กนัเป็นเวลา ๑๔ วนัเพือ่ทําความเพยีรใหจ้ติสงบ  
 

ในชว่งเวลาทีอ่ดอาหารนัน้ ทา่นไดทํ้าขอ้วัตร คอื ทา่นตกัน้ําใสตุ่ม่ ใส่

โอง่ ใสไ่หใหค้รบูาอาจารยใ์นวดัทกุวนั โดยทา่นตัง้ใจไวว้า่ ตราบใดที่
ยังรูส้กึวา่การหาบน้ํายงัหนักอยูจ่ะไมย่อมหยดุ จะทําอยูอ่ยา่งนัน้ เมือ่
เต็มหมดโอง่ ตามตุม่ ตามไหแลว้ ทา่นก็รดน้ําตน้ไมต้อ่ ทําจนวา่ไมม่ี
ความรูส้กึหนัก หาบน้ําขา้งละ ๑ ปีบ ทา่นวา่เหมอืนเดนิไปตวัเปลา่แลว้
ทา่นจงึไดห้ยดุ ทา่นเป็นคนทีพ่ดูนอ้ยแตทํ่าจรงิ (อยา่งทีว่า่พดูนอ้ยแต่
ตอ่ยมาก)  
 

ทัง้นีห้มายความวา่ การทีผู่ป้ระสงคจ์ะบวชเป็นพระกรรมฐาน สมยักอ่น
นัน้ครบูาอาจารยจ์ะทดสอบดา้นสมาธภิาวนาใหเ้ป็นทีพ่อใจ แลว้จงึ
อนุญาตใหบ้วชเป็นพระได ้บางราย ๓ ปีก็ม ี 
 

๏ อยูด่ว้ยพระอาจารยบ์ญุสงิห ์ 
 

เมือ่ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องไดม้าอยูใ่นความดแูลของทา่นพระ
อาจารยบ์ญุสงิห ์ไดรั้บการอบรมสัง่สอนจากทา่นวา่การทําความเพยีร
ไมใ่หถ้อืเอาเวลา ใหถ้อืเอาความสงบเป็นสําคญั  
 

ใหทํ้าความเพยีรไปจนกระทัง่จติสงบลงรวมจงึหยดุ หมายความวา่ ไม่
วา่จะเดนิจงกรมหรอืน่ังสมาธภิาวนา จะเป็นเวลากีช่ัว่โมงก็ตาม ถา้จติ
ยังไมส่งบแลว้หา้มเลกิ คอื ทา่นทําของทา่นแบบนัน้ ถา้ในกรณีจําเป็น 
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เชน่ จะตอ้งไปบณิฑบาต ฉันจังหนั เมือ่เสร็จกจิแลว้ใหเ้ขา้ทีภ่าวนาตอ่
จนกวา่จติจะลงรวมไดจ้งึจะหยดุพกัผอ่น  
 

ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องเคยเลา่ใหข้า้พเจา้ (ทา่นพระอาจารยอ์ุน่ 
ฐติธมฺโม) ฟังวา่ มคีราวหนึง่ทา่นพาเดนิทางไปธรุะ เดนิไปตลอดวนั 
เวลาพักก็พกัในโบสถด์ว้ยกนั ทา่นเตอืนวา่ อยา่เพิง่นอนเลย ใหทํ้าจติ
ใหส้งบกอ่น ถา้นอนเลยมนัจะนอนมาก ถา้ไดพ้กัจติใหส้งบกอ่นแลว้ 
นอนหลบันดิเดยีวกอ็ ิม่  
 

ทา่นเตอืนอยา่งนัน้ แลว้ตา่งองคต์า่งก็ลงเดนิจงกรม พอเหนือ่ยก็เขา้
มาพัก แตท่า่นพระอาจารยบ์ญุสงิหท์า่นยังไมเ่ขา้มา ทา่นยงัเดนิจงกรม
อยู ่น่ังภาวนาไปพอสมควรแลว้ก็ลม้นอนลง เวลาตืน่ขึน้มามองเหน็
ทา่นพระอาจารยบ์ญุสงิห ์ทา่นน่ังสมาธอิยู ่เลยไมท่ราบวา่ทา่นนอน
เมือ่ไร ทา่นทําใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งอยา่งนัน้เสมอๆ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอาจารยบ์ญุเพ็ง เขมาภริโต 
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ทา่นพระอาจารยบ์ญุเพ็ง เขมาภริโต วดัถ้ํากลองเพล ตําบลโนนทนั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู(ในปัจจบุนั) ไดเ้คยเลา่ใหฟั้งครัง้

สมยัทีท่า่นยงัเป็น สามเณรบญุเพ็ง จนัใด อยูว่า่ ทา่นพระอาจารย์

บญุสงิหไ์ดช้วนไปภาวนาทีป่่าชา้ (ป่าชา้บา้นศรฐีาน) ทา่นพาเดนิ
จงกรม  
 

ทแีรกกค็ดิในใจวา่จะเดนิแขง่กะทา่น วา่คนแกจ่ะเดนิเกง่ขนาดไหน แต่
พอเดนิไปๆ เจา้หนุ่มนอ้ยเหนือ่ย สูไ้มไ่หว กเ็ลยขึน้กะแครน่อน พอตืน่
ขึน้มายงัมองเหน็ทา่นยังเดนิอยู ่จนจะถงึเวลาปัดกวาด คอื ๔-๕ โมง
เย็น ทา่นจงึพากลบั บทเวลาทา่นน่ัง ทา่นกน่ั็งไดท้ัง้วนัอกีแหละ 

เพราะทําไมถ่อย  
 

ทางเดนิจงกรมของทา่นพระอาจารยบ์ญุสงิหม์อียู ่๓ เสน้ แตล่ะเสน้
เดนิจนเป็นรอ่งลกึ ตอ้งไดถ้มกนัอยูบ่อ่ยๆ ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง
กลา่ววา่ ทา่นอยูไ่ดเ้พราะมอีาจารยผ์ูนํ้าด ีทา่นปฏบิตัดิใีหเ้ห็นเป็น
ตวัอยา่ง  
 

ทําใหท้า่นพระอาจารยส์งิหท์องมคีวามมานะ พยายามเดนิจงกรมและ
น่ังสมาธภิาวนา ตามแบบฉบบัของพระอาจารยข์องทา่น เวลากลางคนื
เมือ่ไปจับเสน้ถวายทา่น ถา้วันไหนจติไมส่งบ ทา่นจะพดูธรรมะในดา้น
อสภุกรรมฐานใหฟั้ง ถา้วันไหนภาวนาด ีจติสงบ ทา่นพระอาจารยจ์ะนิง่ 
ไมพ่ดูอะไร 
 

๏ เกดิสบุนินมิติ  
 

การภาวนาของทา่นพระอาจารยส์งิหท์องในพรรษาตน้ๆ นัน้ง่าย จติ
ของทา่นสงบลงรวมไดง้่าย แมก้ระทั่งทําวัตรไหวพ้ระสวดมนตอ์ยูก่บั
หมูค่ณะ กําหนดไปตาม จติของทา่นก็สามารถสงบลงรวมไดเ้ป็น
บางครัง้  
 

แตค่วามตัง้ใจของทา่นนัน้ ตัง้ใจวา่จะลาสกิขา เกรงวา่ถา้ทําความ
เพยีรมากแลว้จะเป็นพระอรหนัต ์จะไมไ่ดส้กึ ครัน้เมือ่ทา่นตดัสนิใจที่
จะไมส่กึแน่นอนแลว้ การภาวนากลบัยาก ไมง่่ายเหมอืนแตก่อ่น  
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รวมพระมหาเถราจารย ์(พระอาจารยส์งิหท์อง ธมฺมวโร น่ังอยูแ่ถว

หนา้ซา้ยสดุ) บนัทกึภาพ ณ โรงพยาบาลสขุมุวทิ กรงุเทพฯ เมือ่วันที ่

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๐  
 

ระหวา่งทีท่า่นจําพรรษาอยูท่ีว่ัดป่าศรฐีานในนัน้ ทา่นไดเ้กดิสบุนินมิติ
ปรากฏวา่มพีาหนะ ๓ ชนดิ คอื ชา้งเผอืก มา้ขาว และวัวอสุภุราช ทา่น
มคีวามรูส้กึในความฝันวา่ ทา่นไดข้ีพ่าหนะทัง้ ๓ ตวันัน้ ทา่นองคเ์ดยีว

แตข่ีพ่าหนะไดท้ัง้ ๓ ตวั ในขณะเดยีวกนั และไดย้นิเสยีงดนตรบีรรเลง
ออกมาจากหมูบ่า้นดงัออกมายังศาลาทีว่ัด คลา้ยกบัวา่ชาวบา้นจะมา
ทอดผา้ป่าหรอืทําการกศุลชนดิใดชนดิหนึง่ แตพ่อมาถงึปรากฏวา่ไมม่ี

คน มแีตด่อกไมน้านาชนดิลอยมาสงูระดบัหนา้อก แลว้เวยีนรอบศาลา 
ก็พอดทีา่นรูส้กึตวัตืน่จากความฝัน นีเ่ป็นเหตใุหท้า่นมคีวามมัน่ใจวา่ 

การบวชของทา่นนัน้จะบรรลผุลอนัพงึพอใจ  
 

ในชว่งทีอ่ยูว่ัดป่าศรฐีานในนัน้ ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องกไ็ดศ้กึษาคอื
เรยีนนักธรรมควบคูก่นัไปกบัการปฏบิตัภิาวนา และทา่นก็สอบได ้
นักธรรมชัน้โท  
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พระอาจารยเ์พยีร วริโิย 
 

๏ ในชว่งพรรษาแรก  
 

ในชว่งระหวา่งทีท่า่นอยูว่ดัป่าศรฐีานในนัน้ มชีาวบา้นศรฐีานไปตดิเชือ้
ฝีดาษมาจากทีอ่ืน่ และมาป่วยตายทีบ่า้นศรฐีาน ชาวบา้นยงัไมรู่จ้กัก็
พากนัไปงานศพตามประเพณขีองทางอสีาน  
 

คนทีไ่ปงานศพนัน้ตดิเชือ้ฝีดาษกนัทกุคน ฟังวา่เชือ้นีไ้ปจาก
เพชรบรูณ ์คนทีต่ายคนแรกเป็นทหารสมยัเพชรบรูณ ์โรคนีจ้งึระบาด

ไปทัว่ทัง้หมูบ่า้น มคีนตายวันละ ๗-๘ คนทกุวนั  จนชาวบา้นสว่นใหญ่

อพยพออกจากหมูบ่า้นไปอยูต่ามทุง่ตามนา และภายในหมูบ่า้นเงยีบ
เหงาวังเวงมาก เมือ่มคีนตาย ชาวบา้นก็มานมินตพ์ระไปสวดมาตกิา
บงัสกุลุ ทําบญุใหก้บัผูต้าย  ระหวา่งนีว้ันหนึง่ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง

ทา่นฝันวา่ ทา่นพระอาจารยเ์พยีร วริโิย สมยัทา่นยงัเป็นเด็ก เอาพุ

ลกูเหล็ก (ไมซ้าง) มายงิทา่น ทา่นหา้มวา่อยา่ยงิๆ ก็ไมฟั่ง กเ็ลยยงิ
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ทา่นจรงิๆ ทา่นวา่เขา้ไมล่กึเทา่ไรและทา่นพระอาจารยเ์พยีรพดูวา่ ยงิ
แคน่ีจ้ะเป่ือยไปทัง้ตวันะ แลว้ทา่นพระอาจารยก์็หกัพลุกูเหล็ก (ไม ้

ซาง) แลว้ตทีา่นพระอาจารยเ์พยีรจนเลอืดอาบทัง้ตวั  
 

ทา่นพระอาจารยเ์พยีรนีท้า่นเป็นญาตกิบัทา่นพระอาจารยส์งิห์
ทอง คอืโยมแมข่องทา่นพระอาจารยเ์พยีรเป็นพีส่าวของโยมพอ่
ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง  
 

พอรูส้กึตวัตืน่ขึน้ เมือ่ไดโ้อกาสทา่นก็เลา่ความฝันนัน้ถวายทา่นพระ
อาจารยบ์ญุสงิห ์และทา่นพระอาจารยบ์ญุสงิหก์็ทํานายความฝันได ้

อยา่งแมน่ยําวา่  ทา่นจะตอ้งเป็นฝีดาษกบัเขานะ แตไ่มต่ายดอก เพราะ

ทา่นไดช้นะเขา พอทา่นทราบดงันัน้ ทา่นจงึไดห้ลบโรครา้ยนีไ้ปพักอยู่
ทีว่ัดป่าหนองไคร ้ตําบลหนองหนิ อําเภอเมอืง จังหวัดยโสธร  
 

วันหนึง่ขณะทีท่า่นเดนิจงกรมอยู ่ปรากฏวา่มคีวามรูส้กึเหมอืนแผน่ดนิ
หมนุติว้ จนทา่นไมส่ามารถยนือยูไ่ด ้จงึลม้ตวัลง แลว้คอ่ยพยงุตวัไป
ยังทีพ่ัก แลว้ปรากฏวา่ปวดหวัอยา่งแรง ทา่นจงึลกุขึน้น่ังภาวนา โดย

ตัง้ใจวา่ถา้ความปวดนีไ้มห่ายเมือ่ใดจะไมย่อมเลกิ ตัง้ใจเสยีสละชวีติ
ตอ่สูท้กุขเวทนา ถงึอยา่งไรจะตอ้งพจิารณาใหรู้จั้กทกุขเวทนานีใ้หไ้ด ้
ทา่นไดต้อ่สูท้กุขเวทนาจนจติของทา่นสงบ และปรากฏวา่ทกุขเวทนา
หายเงยีบไปหมด พอทกุขเวทนาหายไปหมดแลว้ ทา่นจงึออกจาก
สมาธแิลว้ลม้ตวัลงนอน และไดก้ลิน่ตวัของตวัเองคลา้ยๆ กบักลิน่
ฝีดาษ จงึทราบวา่ทา่นไดต้ดิเชือ้ฝีดาษแลว้ ครัน้ตอ่มาก็มอีาการไข ้ 
 

เมือ่โยมพอ่ของทา่นไดท้ราบขา่วการป่วยของทา่น โยมพอ่ของทา่นจงึ
ไปรับทา่นกลบัมาอยูท่ีว่ัดป่าศรฐีานใน ทา่นพยายามเดนิมาจนถงึวัด
เพราะสมยักอ่นยงัไมม่รีถ ระยะทางกป็ระมาณ ๓๐๐ เสน้ (๑๒ 

กโิลเมตร) ตอ่มาตุม่ก็เริม่ออก ตุม่ออกเต็มทัง้ตวัจนกระทั่งฝ่ามอืฝ่าเทา้ 

ตอ่มาพอตุม่สกุแลว้ก็เป่ือย โรคอนันีเ้หม็นคาวมาก ทา่นพระอาจารยถ์งึ
ตอ้งนอนใบตองกลว้ย เพราะออกแสบออกรอ้นสารพัด  
 

ขณะนัน้ทา่นพระอาจารยบ์ญุเพ็ง เขมาภริโต วัดถ้ํากลองเพล ยังเป็น
สามเณรอยู ่เป็นผูอ้ปัุฏฐากทา่นพระอาจารย ์แตท่า่นพระอาจารยบ์ญุ
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สงิหส์ัง่พระเณรทีอ่ปัุฏฐากรักษาวา่อยา่เขา้ไปทศิใตล้ม ใหเ้ขา้ไปทาง
ทศิเหนอืลม ใหส้งัเกตดลูมเสยีกอ่น ทา่นกลวัวา่เชือ้โรคจะตดิพระเณร 
ในทีส่ดุทา่นก็หายและรอดตายมาไดโ้ดยไมม่รีอยแผลเป็นเหมอืนกบั
คนอืน่ทีเ่คยเป็นโรคนีแ้ตส่ว่นมากมกัจะตายกนั ถา้ลงไดเ้ป็นโรคอนันี้
แลว้จะเหลอืเพยีง ๒๐ % เทา่นัน้  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเทพสงัวรญาณ (พระอาจารยพ์วง สขุนิทรโิย) 
 

๏ ไปบอกลาก านนัเหลา  
 

ในชว่งพรรษาที ่๑-๔ ปี พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๐ ทา่นพระอาจารยส์งิห์
ทองจําพรรษาทีว่ัดป่าศรฐีานใน ๓ พรรษา และวัดป่าบา้นหนองแสง 
ตําบลสงิห ์อําเภอเมอืง จังหวัดยโสธร อกี ๑ พรรษา ครัน้พรรษาที ่๔ 
ลว่งไปแลว้ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เดอืน ๓ (เดอืนกมุภาพนัธ)์ ทา่นกไ็ด ้
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ออกธดุงค ์ 
 

โดยมุง่หนา้จะไปไหว ้พระธาตพุนม มพีระเณรตดิตามทา่นไปดว้ย ๓ 

องค ์๔ กบัองคท์า่น เป็นสามเณร ๒ องค ์เป็นพระ ๒ องค ์และ ทา่น

พระอาจารยพ์วง สขุนิทรโิย (สมณศกัดิส์ดุทา้ยที ่พระเทพสงัวร

ญาณ) วัดศรธีรรมาราม ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวัดยโสธร และ

เจา้คณะจงัหวัดยโสธร (ปัจจบุนัทา่นมรณภาพแลว้) สมยันัน้ทา่นยงั
เป็น สามเณรพวง ลลุว่ง อยู ่ทา่นก็ไดต้ดิตามทา่นพระอาจารยไ์ป

ดว้ย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลวงพอ่วนั อตฺุตโม-พระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ-พระอาจารยส์งิห์
ทอง ธมฺมวโร  
 

กอ่นจะออกเดนิทางจากบา้นศรฐีาน ทา่นไดไ้ปบอกลา ก านนั

เหลา ซึง่กํานันเหลาคนนีเ้คยพดูกบัทา่นพระอาจารยเ์อาไวส้มยัทา่นจะ

บวชวา่ “ถา้มงึบวชอยูไ่ดพ้อพรรษาแลว้ ใหม้งึมาขีใ้สบ่า้นกนูะ ชอบที่

ไหนใหข้ีใ้สเ่ลย ใหเ้อาหมอนกนัูน้เชด็กน้” ทา่นพระอาจารยจํ์าไดไ้ม่

ลมื เวลาทา่นจะออกจากบา้นไปเทีย่ววเิวก (ธดุงค)์ ทา่นจงึไดไ้ปลา 

พอขึน้ไปบา้น เขาก็ปสูาดปเูสือ่ตอ้นรับ พดูคยุหวัเราะกนัเพราะออกจะ
สนทิกนัอยูม่าก พอแลว้ทา่นพระอาจารยก์ม็องโนน้มองนีแ้ลว้พดูวา่ จะ



1 1  

 

วดัพุทธธมัมธโร  คอนคอร์ด แคลิฟอร์เนีย                                                   

 

ใหข้ีใ้สต่รงไหนละ่  

กํานันเหลารอ้งโอย้ ผมนกึวา่ครบูาลมืแลว้ หวัเราะกนั แลว้กข็อขมา
คารวะทา่น อยา่ใหโ้ยมเป็นบาปเป็นกรรมเนอ้ โยมไมน่กึวา่ครบูาจะอยู่
ได ้ไดเ้วลาพอสมควรแลว้ทา่นพระอาจารยก์็ลากลบัวัด เหตใุดกํานันจงึ

พดูอยา่งนีก้บัทา่น เพราะทา่นพระอาจารยส์มยัทีย่งัไมบ่วชเป็นคนขีด้ือ้ 
(ซน) ชอบเลน่สนุก แตไ่มใ่ชว่า่เป็นนักเลงดอกนะ การลกัการขโมย 
การฆา่การตคีนอืน่นัน้ ไมใ่ช ่เพยีงแตน่สิยัของทา่นชอบเลน่สนุก  
 

โยมแมข่องทา่นเคยเลา่ใหฟั้ง แมก้ระทัง่วนัจะบวช พอโกนผมเสร็จ
แลว้ ยงัไมถ่งึเวลาบวช ทา่นกย็ังชวนหมูท่ีเ่ป็นนาคดว้ยกนัซนกนั วา่

หวัโลน้ชนกนัเถอะแลว้ก็ไลช่นกนักบัหมูต่ามใตถ้นุศาลา แลว้ทํา

เหมอืนควายจะชนกนั พดู แงะ-แงะ แลว้เบดิไลช่นกนั โยมแมข่องทา่น
พดู ชา่งไมอ่ายชาวบา้นอืน่เขา เพราะทีไ่ปบวชนัน้ก็มหีลายหมูบ่า้น 
ทา่นขีด้ือ้ (ทา่นซน) ไปในลกัษณะนีแ้หละ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธาตพุนม (ในปัจจบุนั) ประดษิฐาน ณ วดัพระธาตพุนม
วรมหาวหิาร บา้นธาตพุนม ต.ธาตพุนม อ.ธาตพุนม จ.นครพนม  
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๏ ทา่นออกเดนิทางไปไหวพ้ระธาตพุนม  
 

สมยักอ่นชาวจงัหวัดอบุลฯ และจังหวัดใกลเ้คยีง หรอือาจจะกลา่วได ้
วา่ชาวอสีานสว่นใหญแ่ทบทกุจังหวัด นยิมเดนิทางไปนมสัการ พระ

ธาตพุนม กนัเป็นประจําทกุปี สว่นใหญจ่ะไปกนัตอนเดอืน ๓ เพ็ญ 

เพราะมงีานในชว่งนี ้ทางวัดจัดงานไหวพ้ระธาตเุป็นประจําทกุปี 
สมยักอ่นทีไ่ปมาหาสูก่นัสะดวก ทางฝ่ังลาวก็ขา้มน้ํามารว่มกนัเป็น
จํานวนมากเหมอืนกนั การเดนิทางจะเดนิไปดว้ยเทา้เพราะสมยักอ่นยงั
ไมม่รีถมาก และถนนหนทางรถกไ็มค่อ่ยด ี 
 

ตอนหลงัๆ มาหน่อย ถงึจะมรีถไปรับ (รถรับเหมา) บางคนบางหมูก่็จะ
ไมย่อมขึน้รถไป เขาพดูกนัชวนกนัวา่ เราเดนิไปจงึจะไดบ้ญุมาก ได ้
บญุทกุกา้วเดนิ เห็นพวกโยมแมเ่คยไปกนั ถา้ขึน้รถไปกลวัจะไมไ่ดบ้ญุ
มาก การเดนิทางก็เดนิตามทางเกวยีน เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น คํา่ไหน

นอนน่ัน อาหารและน้ําก็อาศยัขอตามหมูบ่า้นทีผ่า่นไป แตช่าวอสีาน
เดมิก็มดีอียูอ่ยา่ง คอื เวลามแีขกมาพกั สว่นมากจะพกัในวดักนั พอตก

กลางคนืถงึเวลากนิขา้ว ชาวบา้นจะพากนัเอาขา้วเอาอาหารมาสง่ สดุ
แลว้แตเ่ขาจะมอีะไร มน้ํีาพรกิ หรอืปลารา้ ผัก เหลา่นีเ้ป็นตน้ จะไม่
คอ่ยไดซ้ือ้กนัเหมอืนสมยัทกุวนันี ้ 
 

พวกหนุ่มสาวกล็งมาคยุกนัก็ม ีเพราะไปแตล่ะหมู ่แตล่ะคณะก็มทีัง้
หนุ่มทัง้แก ่ถา้ไปอยา่งนีส้มยักอ่นจะตอ้งมคีนแกไ่ปดว้ย ถา้ไมม่คีนแก่
ไปดว้ย หญงิสาวจะไมย่อมไปเด็ดขาด ตอ้งอาศยัคนแก ่ในระหวา่ง

ทางทีเ่ดนิไป บางแหง่ก็รม่รืน่ดว้ยแมกไม ้ทกุคนดจูะมคีวามสขุทีจ่ะได ้
ไปไหวพ้ระธาตพุนม และการเดนิทางก็ปลอดภยั ปราศจากอบุตัเิหตุ
และโจรผูร้า้ย บางพวกก็เป่าแคนรอ้งรํากนัไป เป็นทีส่นุกสนานตลอด
ระยะทาง  
 

สําหรับทา่นพระอาจารยนั์น้กไ็ดเ้ดนิทางไปเหมอืนกนั พอไปถงึหมูบ่า้น
แหง่หนึง่ ชือ่บา้นตากแดด อําเภอคําชะอ ีจังหวัดมกุดาหาร ทา่นทราบ
วา่มถ้ํีาทีภ่เูขาลกูหนึง่ ซึง่เป็นภเูขาทีไ่มใ่หญเ่ทา่ไรนัก ชือ่วา่ ภทูอก มี
ถ้ํา แลว้เมือ่ทา่นพระอาจารยแ์ละหมูไ่ปถงึ กค็ดิอยากจะไปพกัในถ้ํา 

เพราะทา่นยังไมเ่คยเทีย่วในถ้ํามากอ่นเลย ถามชาวบา้น ชาวบา้นเขาก็
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หา้มวา่ครบูาจะอยูไ่ดห้รอื ถ้ํานีเ้ขด็มากนะ (แรงมากนะ)  
 

เมือ่ ๒-๓ วันก็มพีระมาพัก แตอ่ยูไ่มไ่ด ้หนไีปกลางคนืเลย ครบูาจะอยู่
ไดห้รอื ชาวบา้นเขาหา้ม แตท่า่นพระอาจารยก์อ็ยากจะลองพกัด ูเลย
ขอใหช้าวบา้นไปสง่ เมือ่เขาตามไปสง่ถงึถ้ําแลว้เขากก็ลบั ทา่นพระ

อาจารยแ์ละพระเณรทีไ่ปดว้ยกนัก็ทําขอ้วัตร ปัดกวาดเสร็จแลว้ก็สรง
น้ําสรงทา่เสร็จ เป็นเวลาจวนจะมดื ตา่งองคต์า่งเดนิจงกรม สว่นทา่น
พระอาจารยท์า่นเดนิอยูท่ีป่ากถ้ํา  
 

พอมดืเขา้มาหน่อยก็ไดย้นิเสยีงดงัลงมาจากหลงัเขา คลา้ยๆ กบัเสยีง
ลมพัดหนักๆ พอดวีันนัน้เป็นวนั ๑๔ คํา่ ไมท่ราบวา่ขา้งขึน้หรอืขา้งแรม 
จําไมไ่ด ้เสยีงนัน้ก็ดงัใกลเ้ขา้มา ใกลเ้ขา้มาเรือ่ย แตเ่มือ่เสยีงนัน้ใกล ้

เขา้มา ปรากฏวา่ไมใ่ชเ่สยีงลมเสยีแลว้ เป็นเสยีงงูเหมอืนงูเลือ้ยมา 
เสยีงทอ้งของงกูวาดกบัหนิ ปรากฏวา่จะตวัใหญม่ากทเีดยีว ใน
ความรูส้กึของทา่นวา่เหมอืนกนักบัลากเสือ่หวาย ธรรมดาเสือ่หวายจะ
กวา้งกวา่เสือ่ธรรมดาประมาณเมตรหา้สบิหรอืสองเมตร ทา่นวา่ถา้เป็น
งูก็จะตวัใหญข่นาดนัน้แหละ  
 

ในภเูขาลกูนีม้หีลวงพอ่องคห์นึง่ทา่นประจํามานานแลว้ แตท่า่นเป็น
พระมหานกิาย (มหานกิายปฏบิตั)ิ ทา่นไดย้นิเสยีงดว้ย ทา่นก็เลย
ตะโกนบอกวา่ ไมเ่ป็นไรดอก มาเยีย่มเฉยๆ แตด่ว้ยเหตทุีท่า่นพระ

อาจารยไ์มเ่คยประสบมากอ่น และยงัไมเ่คยออกวเิวกตามถ้ําตามเขา
มากอ่นเลย ทา่นก็อดกลวัไมไ่ด ้ทา่นวา่เมือ่เสยีงยังดงัอยูไ่กลหน่อย 
เดนิจงกรมก็สดุทางขา้งนัน้ขา้งนี ้เมือ่เสยีงนัน้ใกลเ้ขา้มาๆ เดนิจงกรม
ไปไดค้รึง่ทางเพราะกลวั พอใกลเ้ขา้มาจรงิๆ ก็กา้วขาไมอ่อกเลย ทา่น

วา่ นกึจะสวดกรณ ีก็ไดแ้ต ่กรณี กรณ ีขยายความไปไมไ่ด ้ทา่นวา่
คนเราเมือ่กลวัถงึทีแ่ลว้จติจะไมป่รงุ จติตัง้อยูเ่หมอืนกบัเทยีนอยูใ่น

โคมไฟ มนัปรงุไมอ่อก  
 

ทา่นวา่ จากนัน้เสยีงกไ็ดเ้งยีบไป ทา่นพระอาจารยแ์ละพระเณรกเ็ขา้ที่
ของใครของมนั สําหรับทา่นพระอาจารยม์แีครน่อน แตอ่งคอ์ืน่นอนกบั
พืน้  
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พอขึน้แครแ่ลว้กทํ็าวัตร ไหวพ้ระ สวดมนต ์เสร็จแลว้ ก็น่ังภาวนา เมือ่
ไดเ้วลาพอสมควรแลว้ก็เลยนกึวา่ วันพรุง่นีจ้ะตอ้งเดนิทางตอ่ จะพัก

สกัหน่อย ถา้ไมพ่ักนอนเลยก็จะเหนือ่ยในการเดนิทาง  
 

แลว้ก็ลม้ตวัลงนอน ภาวนาไปดว้ย พอเคลิม้จะหลบั กไ็ดย้นิเสยีงขู่
ข ึน้มาจากใตแ้คร ่ทา่นก็รูส้กึตวัวา่เสยีงทีขู่ข่ ึน้มานัน้เป็นเสยีงงู ทา่น
พระอาจารยก์เ็ลยปลกุพระเณรวา่ ลกุๆ งูจะกนิหวันะ ทา่นเจา้คณุพวง 
สขุนิทรโิย (สมยันัน้ทา่นยงัเป็น สามเณรพวง ลลุว่ง) ทา่นวา่ยงัไม่

หลบั พอหมูล่กุขึน้น่ังหมดแลว้ ก็ขูข่ ึน้มาอกี ทา่นพระอาจารยก์็เลยพดู

วา่เดีย๋วนะ ผมจะขดีไมข้ดีเพราะแตก่อ่นทา่นไมม่ไีฟฉาย มแีตไ่มข้ดีที่
ใสน้ํ่ามนักา๊ด ทา่นกข็ดีไมข้ดี ยืน่แขนออกมาจากมุง้ ทา่นยังไมไ่ดล้กุ
นะ  
 

แลว้เสยีงกข็ูด่งัขึน้มาอกีเป็น ๓ ครัง้ สอ่งดกู็ไมม่อีะไร จากนัน้เสยีงก็
ดงัลงไปขา้งลา่ง เหมอืนกบัป่าไมป่้าไผแ่ถวนัน้จะราบไปหมด ใน
ความรูส้กึของทา่น ทา่นนอนกไ็มเ่ป็นหลบัเป็นตืน่เพราะกลวั เวลารุง่

เชา้ขึน้มา ป่าไมก้็ปกตธิรรมดา ทา่นพระอาจารยก์เ็ลยพดูกบัหมูว่า่ ถา้
เราจะเดนิทางวนันีเ้ลยก็กลวัวา่เขาจะตําหนวิา่เรากลวั นอนไดค้นืเดยีว

ก็เผน่ ทา่นวา่เราพักอกีสกัคนืเถอะ กเ็ลยไดค้า้งทีถ้ํ่านัน้ ๒ คนื  
 

แตค่นืหลงันีเ้งยีบ ไมม่อีะไร หลวงพอ่องคท์ีอ่ยูนั่น้เลา่ใหท้า่นฟังวา่ ใน
เดอืนหนึง่จะมอียู ่๔ ครัง้ คอื ขึน้ ๗-๘ คํา่, ๑๔-๑๕ คํา่ และแรม ๗-๘ 

คํา่, ๑๔-๑๕ คํา่ วนันอกนัน้ก็ธรรมดา ไมม่อีะไร ในบรเิวณถ้ําแหง่นี ้คน

จะไปทําผดิศลีผดิธรรมไมไ่ด ้จะมอีนัเป็นไปใหเ้ห็น อยา่งวา่ไปฆา่นก 
หรอืกบเขยีด หรอือะไร ในบรเิวณนัน้ กอ้นหนิจะกระโดดป๊ับๆ รอ้งเป็น
เสยีงนก เสยีงกบ เสยีงเขยีด เวลาไปดแูลว้ก็เป็นกอ้นหนิ  
 

ในบรเิวณนัน้แตก่อ่นหลวงพอ่องคนั์น้วา่ อดน้ํา กนัดารน้ําใชน้ํ้าฉัน 
ทา่นเลยจดุธปูเทยีนอธษิฐานขอน้ํา ก็เลยปรากฏวา่มน้ํีาไหลออกมา
จากแอง่หนิ วันหนึง่ทา่นพระอาจารยว์า่หลวงพอ่เลา่ใหฟั้งวา่ มแีมอ่อก
คนหนึง่ (ผูห้ญงิ) ไปเก็บมะมว่งไขต่ามแถวนัน้ หวิน้ํา ก็เลยมากนิน้ํา 
เลยคดิอยากจะอาบน้ําเพราะรอ้น กเ็ลยอาบน้ํา แตเ่ขา้ใจวา่คงเปลอืย
กาย อาบ เสร็จแลว้กก็ลบับา้น จากนัน้น้ํานัน้ปรากฏวา่น้ํามกีลิน่เหม็น
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คลุง้เหมอืนกบัซากววัซากควายตาย  
 

แลว้น้ํานัน้กไ็ดแ้หง้ไป จากนัน้หลวงพอ่กไ็มม่น้ํีาจะใชจ้ะดืม่ จงึ
อธษิฐานขอใหม ่พรอ้มกบัวา่จะบอกไมใ่หเ้ขาทําอยา่งนัน้อกี น้ํานัน้จงึ
ไดไ้หลออกมาอกีตามเคย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธาตพุนม (ในปัจจบุนั) ประดษิฐาน ณ วดัพระธาตพุนม
วรมหาวหิาร พระธาตศุกัดิส์ทิธิอ์นัเป็นทีเ่คารพสงูสดุของชาวอสีานและ

ชาวไทยทัง้ประเทศ  
 

๏ หนเูดนิจงกรม  
 

หลวงพอ่พดูตอ่ไปวา่ วันหนึง่ทา่นพาชาวบา้นไปนวดดนิ ทา่นจะทํา
ธาต ุ(เจดยี)์ นวดดนิปัน้อฐิ พอกลบัมาเหนือ่ย เลยไมไ่ดเ้ดนิจงกรม 
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พอวนัหลงัก็พาชาวบา้นไปทําอกีเพราะยังไมเ่สร็จ แตบ่งัเอญิทา่นลมื

ของใช ้ทา่นจงึกลบัมาเอาของ แตก่อ่นทา่นคงจะพกัอยูใ่นถ้ํา พอมาถงึ
ถ้ําแลว้ มองเห็นผดิสงัเกต คอืมองเห็นหนูเดนิจงกรมทีถ้ํ่านัน้ขา้งบน มี
หนิยืน่ออกมาประมาณ ๑ คบื หรอื ๑ ฟตุ ยาวไปตามถ้ํา  
 

หนูตวันัน้เดนิไปพอถงึสดุทางดา้นนัน้ กก็ลบัคนื แลว้ยนื ๒ ขา เอาขา
หนา้กอดอก ยนือยูค่ลา้ยกบักําหนดจติ พอสมควรแลว้ก็เอาขาหนา้ลง 
แลว้เดนิไป พอถงึหวัทา้ยขา้งนัน้ก็กลบัหลงั แลว้ยนื ๒ ขา เอาขาหนา้
กอดอก ยนือยูค่ลา้ยกําหนดจติอกี แลว้เดนิกลบัไปกลบัมาอยู่
นัน้  หลวงพอ่ทา่นเหน็แลว้ก็ระลกึไดว้า่ นีห่นูมนัเดนิจงกรม คงจะเป็น

เทวดาหรอืเจา้ทีแ่สดงใหเ้ห็น เพราะเมือ่วันกอ่นนัน้ทา่นขาดการเดนิ
จงกรม ตอ่มาหลงัจากนัน้ ทา่นจงึไมเ่คยขาดการเดนิจงกรม น่ังภาวนา 
ถงึจะเหน็ดเหนือ่ยกต็อ้งบงัคบัตวัเองทํา ไมเ่คยขาด  
 

๏ ถงึพระธาตพุนม  
 

ทา่นพระอาจารยเ์มือ่เดนิทางถงึ พระธาตพุนม แลว้ ก็ไดเ้ขา้ไปกราบ

นมสัการพระธาตพุนม เสร็จแลว้ก็ไดอ้อกไปพักวเิวกแถวบา้นน้ํากํา่และ
หมูบ่า้นรมิโขงแถวนัน้ หนา้เดอืนกมุภาพนัธ ์(เดอืน ๓ นี)้ มะขามหวาน
กําลงัสกุ เขตเมอืงมกุ เมอืงธาตพุนมนัน้ มมีะขามหวานมาก เขาเอา

มะขามหวานมาจังหนั เห็นวา่ทา่นชอบฉัน เขาก็เอามาไมข่าด ตา่งคน
ตา่งเอามาและจะใหท้า่นพระอาจารยเ์ป็นคนตดัสนิวา่ของใครจะหวาน
กวา่กนั  
 

เขาเอามาแขง่กนั ทา่นพระอาจารยก์็ไมรู่จ้ะวา่อยา่งไร ถา้จะบอกวา่
ของคนนัน้ด ีของคนนีไ้มด่ ีก็คงจะกลวัวา่เขาจะเสยีใจและไมเ่อาไป
จังหนัอกี ทา่นก็เลยตอบเขาไปวา่ มนัก็หวานดทีกุตน้นะ หวานดทีกุตน้
แหละ  
 

๏ คยุกนัเร ือ่งผปีอบ  
 

เมือ่ทา่นพระอาจารยฉั์นเสร็จแลว้ ชาวบา้นกเ็ริม่กนิขา้วกนั และพดูคยุ
กนัไป คยุกนัไปถงึเรือ่งผปีอบในหมูบ่า้น พอทา่นพระอาจารยไ์ดย้นิ
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เรือ่งเขาคยุกนัเรือ่งผปีอบ ทา่นกพ็ดูกบัเขาวา่อาตมาก็เป็นปอบ
เหมอืนกนันะโยม ชาวบา้นเขากง็งและตกใจวา่พระอะไรจะเป็นปอบ 

เขาเลยถามทา่นวา่เป็นปอบไดอ้ยา่งไร ทา่นพระอาจารยต์อบวา่ ปอบ
มะขามหวาน ชาวบา้นก็พากนัหวัเราะ ทา่นวา่ยิง่หวานเทา่ไรยิง่กนิด ี
ปอบคนอืน่เขากนิคน แตป่อบของทา่นพระอาจารยก์นิมะขามหวาน  
 

๏ เร ือ่งของผปีอบ (จะอธบิายเรือ่งของผปีอบ)  
 

เรือ่งของผปีอบนี ้ทางอสีานโดยเฉพาะบา้นนอกเขาจะรูก้นั แตภ่าคอืน่
สว่นใหญจ่ะไมรู่จั้ก และบางคนอาจจะไมเ่คยไดย้นิ คนทีเ่ป็นปอบ 
(เจา้ของปอบ) นีเ้ป็นลกัษณะผเีทยีม เวลาไปกนิคนจะบอกชือ่ของคน
ทีเ่ป็นปอบนัน้ ผปีอบนีเ้กดิจากคนทีเ่รยีกวชิาบางอยา่งมา แลว้รกัษา

ตามคําสัง่ของอาจารยไ์มไ่ด ้หรอืเกดิจากการสกัวา่นกระจายโพงแลว้
รักษาไมไ่ดก้็ม ีหรอืพวกสบูเ่ลอืด เหลา่นีเ้ป็นตน้ มกัจะเป็นปอบ  
 

คนทีจ่ะเป็นผปีอบนี ้เริม่แรกมกัจะฝันวา่ไดก้นิของดบิ เชน่ เนือ้ดบิ ลาบ
ดบิเหลา่นี ้ทแีรกก็จะกนิเป็ด กนิไก ่จากนัน้ก็จะกนิคน สว่นมากมกัจะ
กนิคนป่วย คนธรรมดาทีไ่มป่่วยก็มสีว่นนอ้ย เวลาปอบเขา้กนิ ทแีรกคน

ทีถ่กูปอบเขา้จะมนึชาทัง้ตวั ตอ่ไปกจ็ะไมรู่ส้กึตวัทัง้หวัเราะทัง้รอ้งไห ้
และหลบหนา้เป็นไปในลกัษณะนี ้ผดิสงัเกต ไมเ่หมอืนคนคนเกา่ 
คลา้ยกบัผทีรง เวลาผปีอบเขา้แลว้ เขาจะเอาหมอมาขบัไล ่ 
 

ถา้อยากรูว้า่เจา้ของผปีอบเป็นใคร เขาก็เสกคาถาใสด่า้ย (ดา้ย ๓ ส ี
หรอื ๗ ส)ี แลว้ผกูตามขอ้มอื ขอ้เทา้ และคอ แตเ่วลาผกูไมใ่หค้นที่
ปอบเขา้เห็น รบีผกู แลว้เสกคาถาใสห่วัวา่นไฟ (หวัไพร) จี ้หรอืบางที

ถา้ไมย่อมบอกชือ่ หรอืไมย่อมออกจากคนไข ้เขาก็จะตดีว้ยลําขา่ ลํา
วา่นไฟ (ลําไพร) ชนดิตใีหย้อม หรอืบางหมอก็จะตดีว้ยกา้นกลว้ย ตี
จนยอมบอกชือ่วา่เป็นใคร มาจากไหน เคยกนิใครมาบา้ง ในทํานองนี ้ 
 

เวลาผบีอปบอกวา่ คนนัน้กกูก็นิ คนนีก้กู็กนิ ตบัหวานอรอ่ยดทํีานองนี้
แหละ เมือ่เวลาจะใหอ้อก เขาก็จะแกด้า้ยทีผ่กูออก ขบัใหอ้อก เมือ่ผี
ปอบออกแลว้จะไมรู่จ้กัวา่ตวัเป็นอะไร คลา้ยๆ กบัผทีรง บางทยีงัถาม
วา่คนมาทําไมมากอยา่งนี ้ 
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๏ ผปีอบบา้นศรฐีาน  
 

ทา่นพระอาจารยเ์คยเลา่สูฟั่งเรือ่งปอบเขา้บา้นศรฐีาน ซึง่เป็นบา้นเดมิ
ของทา่น ทา่นเลา่วา่ มคีนคนหนึง่เขาไปนา ไปทํางานทีน่าของเขา 
เกดิปวดทอ้งหนักเลยกลบับา้น คงจะปวดหนักมาก พอ่แมเ่ห็นผดิ
สงัเกต นกึวา่ผปีอบเขา้ลกู กนิลกู ก็เลยไปตามหมอมาขบัไล ่พอหมอ
มาถงึกไ็มไ่ดส้งัเกตสงักาอะไร เสกคาถาใสด่า้ย แลว้กผ็กูขอ้มอื ขอ้
เทา้ และคอ เสร็จแลว้ก็หวดดว้ยลําขา่ หอืมงึเป็นใคร มงึมาจากไหน 
มงึชือ่อะไรหอื มงึจะหนหีรอืไมห่น ีหอืๆ คนทีป่วดทอ้งก็รอ้งไห ้วา่จะ
ใหผ้มหนไีปไหน บา้นผมอยูน่ี ่ 
 

แลว้ยังขูอ่กีวา่ มงึมาจากไหน คนเจ็บก็บอกวา่ มาจากนาหนองพอก 
หอืมงึเป็นใคร กบ็อกชือ่ แลว้หมอและคนดกูต็กใจ พากนัหวัเราะกนัพกั
ใหญ ่ทัง้สงสารคนป่วย ปวดทอ้งก็จะตายอยูแ่ลว้ ยังโดนตอีกี นีป่อบ

บา้นศรฐีาน แตส่ว่นมากหมอเขาจะรู ้สว่นหมอคนนีอ้ะไรก็ไมท่ราบ คง
จะเรยีนมาใหมแ่หละดทูา่ ทา่นเคยเลา่ใหฟั้งสนุกๆ  
 
 

๏ พบพระอาจารยม์ ัน่คร ัง้แรก  
 

ครัน้เมือ่ทา่นพระอาจารยไ์ดพ้กักบัชาวบา้นแถวรมิแมน้ํ่าโขงพอสมควร
แลว้ ทา่นก็ไดเ้ดนิทางตอ่ไปทางจังหวัดสกลนคร โดยมุง่หนา้จะไป
กราบนมสัการและฟังคําอบรมสัง่สอนจาก ทา่นพระอาจารยม์ ัน่ ภู

รทิตฺโต ณ วดัป่าบา้นหนองผอื (วัดป่าภรูทิตัตถริาวาส) ตําบลนาใน 

อําเภอพรรณานคิม จงัหวัดสกลนคร เนือ่งจากวัดป่าบา้นหนองผอืนัน้

เป็นวัดเล็ก แตพ่ระเณรมมีากทีต่อ้งการอบรมศกึษาธรรมกบัทา่นพระ
อาจารยม์ัน่ ทา่นพระอาจารยจ์งึไมอ่าจจําพรรษาทีนั่น้ได ้จําเป็นตอ้ง

ไปจําพรรษาอยูท่ีว่ัดใกล ้ๆ  เพราะกฏุมิจํีากดั  
 

ในระยะนัน้เขา้ใจวา่ ทา่นพระอาจารยม์หาบวั ญาณสมฺปนฺโน คงอยู่

ทีว่ัดป่าบา้นหนองผอืนัน้ เมือ่พระทีอ่ยูเ่กา่ออกวเิวกและมกีฏุวิา่ง ทา่น
จงึมโีอกาสเขา้มาปฏบิตัธิรรมกบัทา่นพระอาจารยม์ัน่  พอสมควรแก่

เวลา แลว้จงึไดก้ราบลาทา่นพระอาจารยม์ัน่ออกไปวเิวก  
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พระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตฺโต 
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พระอาจารยม์หาบวั ญาณสมฺปนฺโน         พระอาจารยอ์อ่น ญาณสริ ิ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอาจารยห์ลยุ จนฺทสาโร 
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๏ พรรษาที ่๕-๖  
 

ในพรรษาที ่๕ ทา่นไดไ้ปจําพรรษาอยูท่ีบ่า้นนาหวัชา้ง บา้นบะทอง 
อําเภอพรรณานคิม โดยม ีทา่นพระอาจารยอ์อ่น ญาณสริ ิเป็นผูนํ้า 

ปัจจบุนัวัดป่าบา้นนาหวัชา้งนัน้คอื วดัป่าอดุมสมพร  
 

ในพรรษาที ่๖ นัน้ ทา่นพระอาจารยไ์ดจํ้าพรรษาอยูก่บั ทา่นพระ

อาจารยห์ลยุ จนฺทสาโร ทีว่ัดป่าบา้นโคกมะนาว อําเภอพรรณานคิม 

ในชว่งนีท้า่นเลา่วา่ การภาวนาเริม่จะยาก คอืวา่ทา่นผา่นทกุขเวทนา
ไมไ่ด ้พอน่ังภาวนาเป็นเวลานานพอสมควร มกัจะเกดิทกุขเวทนาใหญ่

คอืทกุเวทนากลา้มาก ทา่นไดต้อ่สูม้าหลายครัง้หลายหนแตก่็ยงัไม่
สามารถเอาชนะได ้ทา่นจงึไดก้ราบเรยีนถงึประสบการณน์ีถ้วายทา่น
พระอาจารยม์หาบวัทราบ  
 

พอทา่นพระอาจารยม์หาบวัทราบแลว้ ก็แนะนําวธิกีารตอ่สูก้บั
ทกุขเวทนาใหฟั้ง โดยใหใ้ชส้ตปัิญญาพจิารณาแยกธาตขุนัธ ์ทา่นได ้
นําอบุายทีไ่ดร้ับฟังมานัน้มาปฏบิตั ิดว้ยการตัง้สจัจะวา่ จะสูก้บั

ทกุขเวทนานีแ้บบสละชวีติ เพือ่ใหรู้เ้ห็นความจรงิของทกุข ์ถงึแมจ้ะ
ปวดหนักปวดเบาขนาดไหน ก็จะไมย่อมลกุหนจีะปลอ่ยใหม้นัออกเลย  
 

๏ ตอ่สูก้บัเวทนาใหญ ่ 
 

เมือ่ทา่นพระอาจารยไ์ดอ้บุายจากทา่นพระอาจารยม์หาบวัแลว้ ไดเ้วลา
ทา่นก็เตรยีมน่ังชนดิวา่แตง่ตวัเต็มยศ คอื หม่จวีร ใสส่งัฆาฏ ิแลว้น่ัง 
โดยตัง้ใจเอาไวว้า่ ถา้ผา่นทกุขเวทนานีไ้มไ่ดแ้ลว้ จะไมย่อมลกุจากที่
เด็ดขาด  
 

เวลาตอ่สูอ้ยูน่ ัน้ มนัทกุขม์าก เจ็บปวดมาก ผดิกนักบัทกุขเวทนา
ทีเ่คยผา่นมา ฉะน ัน้ ครบูาอาจารยท์า่นจงึไดต้ ัง้ชือ่นีเ้อาวา่ 
ทกุขเวทนาใหญ ่ซึง่ไมม่ใีนต ารา ทา่นวา่มนัทกุขจ์นเหงือ่หรอื
อะไรภาษาอสีานเขานยิมวา่ ยางตาย ออกเปียกหมดท ัง้ตวั  
 

ทา่นวา่เวลายกมอืขึน้ด ูเหงือ่ (ยางตาย) จะหยดป๊ับๆ ตามนิว้มอื ทา่น
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วา่มนัทกุขข์นาดนัน้นะ แตป่รากฏวา่ทา่นก็ผา่นไปได ้จติสงบลงรวม
ผดิปกตเิป็นอศัจรรย ์ทําใหท้า่นมกํีาลงัใจในการปฏบิตัมิาก  และ

จากนัน้ก็ไมป่รากฏวา่ทกุขเวทนาใหญนั่น้ไดเ้กดิขึน้อกีเลย ทา่นวา่จติ
มนัเปลีย่นไปคนละอยา่งกบัสมยัทีย่ังสูม้นัไมไ่ด ้คอื เวลาน่ังไป
ทกุขเวทนาทําทา่จะเกดิขึน้ จติมนัไมก่ลวัเหมอืนแตก่อ่น ทา่นวา่กลบัดี
ใจวา่เราจะไดกํ้าลงัใจอกีแลว้ เพราะการตอ่สูแ้บบนีท้า่นวา่ไดกํ้าลงัใจ
คุม้คา่ จงึเกดิความดใีจ แตเ่มือ่เรารบัรูม้นัแลว้ มนักไ็มเ่กดิ จะเกดิขึน้ก็
ธรรมดา ไมใ่ชเ่วทนาใหญแ่บบนัน้  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลวงปู่ ขาว อนาลโย 
 

๏ เทีย่ววเิวกไปทางสวา่งแดนดนิ สอ่งดาว วรชิภมู ิ 
 

เมือ่ออกพรรษาแลว้ ทา่นพระอาจารยก์อ็อกวเิวก โดยเดนิทางไปทาง
อําเภอสวา่งแดนดนิ อําเภอสอ่งดาว และอําเภอวารชิภมู ิทา่นไดเ้คย
ไปพกัอยูก่บั หลวงปู่ ขาว อนาลโย ซึง่สมยัคราวนัน้ทา่นพักอยูท่ีห่วาย
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สนอย  
 

ทา่นเลา่วา่ ตอนพกัอยูก่บัหลวงปู่ ขาวนัน้ คงจะเป็นเดอืนพฤษภาคม-
มถินุายน ทา่นไดเ้ลา่ถงึความอดอยากเพราะฝนแลง้ ชาวบา้นอดขา้ว
กนั ไปบณิฑบาตไมพ่อฉัน ตอ้งอาศยัแมช่แีละสามเณรหาหวัมนัและ
ผักเห็ดมาเสรมิ พอไดทํ้าความเพยีร แตอ่ยา่งไรกต็ามการพกัอยูก่บั
หลวงปู่ ขาวทีห่วายสนอย (ภเูหล็ก) อําเภอสอ่งดาว นัน้ ทา่นวา่การ
ภาวนาดมีาก นอนนดิเดยีวก็อิม่ จติสงบละเอยีดมาก ทัง้หลวงปู่ ขาว

ทา่นกทํ็าความเพยีร คอืโดยมากทา่นจะไมค่อ่ยเทศน ์แตท่า่นทําให ้
เห็นเป็นตวัอยา่ง ปกตทิา่นเป็นคนทีพ่ดูนอ้ย แตทํ่าความเพยีร เดนิ

จงกรม น่ังภาวนามาก  
 

สมยัทีท่า่นพกัอยูนั่น้กม็เีรือ่งทีข่บขนัอยูเ่รือ่งหนึง่ คอื พระเณรไป
บณิฑบาต ทา่นไดเ้ห็นผักกระโดนอยูร่มิทาง ทา่นจงึจําเอาไวว้า่ขา
กลบัจะใหเ้ณรเก็บเอา พอบณิฑบาตกลบั กส็งัเกตมาตามทาง พอถงึ

พุม่ผักกระโดนก็ชีบ้อกเณรวา่ นีเ่ณรเอาเลยในพุม่นัน้ บงัเอญิวนันัน้มี
หญงิสาวคนหนึง่เขาจะไปไร ่เห็นพระเขาก็หลบเขา้ไปซอ่นตวัอยูใ่นพุม่
นัน้ พอไดย้นิเสยีงพระและพดูวา่ เณรเอาเลย เขาก็ตกใจ ขยับตวั  
 

ทา่นจงึไดเ้ห็น เลยตา่งคนตา่งอาย ผักกระโดนกไ็มเ่อา หวัเราะกนัตาม
ทาง องคท์ีพ่ดูนัน้ไมใ่ชท่า่นพระอาจารยส์งิหท์อง แตเ่ป็น ทา่นพระ

อาจารยส์ม ซึง่ทา่นกไ็ดม้รณภาพไปแลว้  
 

๏ พรรษาที ่๗-๘  
 

พรรษาที ่๗ ไมท่ราบวา่ทา่นจําพรรษาทีไ่หน ทีถ้ํ่าเป็ดทา่นกเ็คยพัก 
พักอยูก่บั ทา่นพระอาจารยอ์อ่น ญาณสริ(ิวัดป่านโิครธาราม) บา้น

หนองบวับาน สมยันัน้ทา่นอยูถ้ํ่าเป็ด ทา่นพระอาจารยเ์ลา่วา่ ทีถ้ํ่าเป็ด
นีภ้าวนาไมค่อ่ยจะด ีจะเป็นเพราะอากาศหรอือยา่งไรไมท่ราบ ทา่นวา่

ทีถ้ํ่าเป็ดนีง้่วงนอนเกง่ นอนไมรู่จ้ักอิม่ อาหารการฉันก็อดอยาก
เหมอืนกนั ทา่นวา่กลว้ยน้ําวา้ใบเดยีวแบง่กนั ๔ องค ์ตอ้งอาศยัปลารา้
ทีเ่ตรยีมไป ใหเ้ณรเอาออกวันละนดิ แบง่กนัฉัน แตเ่วลาฉันแลว้งว่ง
นอนเกง่  
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พระอาจารยอ์อ่น ญาณสริ ิกบั หลวงปู่ ขาว อนาลโย  
 

๏ ไปรบัโยมพอ่มาบวช  
 

เมือ่พรรษาที ่๗ ลว่งแลว้ ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องก็กลบับา้นศรฐีาน 
เพือ่เยีย่มโยมพอ่-โยมแมข่องทา่น และไดนํ้าโยมพอ่ของทา่นไปดว้ย 
ไปบวชเป็นตาปะขาว แลว้ฝากโยมพอ่ของทา่นไวก้บัทา่นพระอาจารย์
ออ่น ครัน้ตอ่มาโยมพอ่ของทา่นก็ไดบ้วชเป็นพระ  
   

๏ วเิวกผา่นดงสชีมพ ู 
 

สําหรับทา่นพระอาจารยก์็ไดเ้ดนิทางโดยมุง่หนา้ไปทางจังหวัดอดุธาน ี
และหนองคาย ในระหวา่งทางทีจ่ะไปมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งผา่น ดงสี

ชมพ ูซึง่สมยันัน้ยังเป็นดงหนามป่าทบึอยูม่าก และเต็มไปดว้ยสตัวร์า้ย
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นานาชนดิ  
 

พวกชาวบา้นรมิดง เขาพากนัหา้มไมอ่ยากใหท้า่นเดนิทางไปเพราะ
ทา่นไปองคเ์ดยีว เขาเกรงวา่จะหลงทาง ไมส่ามารถจะขา้มดงไปไดใ้น
เวลาคํา่มดื ถา้คา้งคนืในดงจะตอ้งตายแน่ เนือ่งจากเสอื ชา้ง หม ีสตัว์
รา้ยเหลา่นีช้มุมาก ทา่นหาไดฟั้งคําทักทว้งของชาวบา้นซึง่หวงัดตีอ่
ทา่นไม ่ดว้ยทา่นมคีวามเด็ดเดีย่วอยูว่า่ตายเป็นตายจะตอ้งขา้มดงสี

ชมพใูหไ้ด ้และใหถ้งึจดุหมายปลายทางกอ่นตะวนัตกดนิดว้ย  
 

ทา่นจงึตดัสนิใจเดนิเขา้สูด่งสชีมพทูัง้ทีไ่มรู่จั้กทาง โดยสงัเกตดวง

อาทติยเ์ป็นเข็มทศิในการเดนิทาง ทา่นไดบ้รกิรรม พทุ โธ, พทุ โธ ไป

ตลอดระยะทางทีท่า่นเดนิไปในดงนัน้ ซึง่เต็มไปดว้ยรอยเทา้ชา้ง 

รอยเทา้เสอื และสตัวต์า่งๆ เต็มไปดว้ยขีช้า้งและรอยสตัวป์ะปนกนั 
คลา้ยกบัสตัวเ์ลีย้งไวใ้นบา้น ทา่นเดนิมุง่หนา้ไปและระมดัระวงัจติของ
ทา่นไมใ่หส้ง่ออกภายนอกเลย  
 

กําหนดความรู ้พทุ โธ ตดิแนบแน่นกบัจติ เดนิทัง้วนัตัง้แตฉั่นจงัหนั
เสร็จ ยามเมือ่หวิกระหายน้ํา ก็ไดอ้าศยัน้ําตามหนองซึง่สตัวป่์าลงกนิ 

ทัง้ขีท้ัง้เยีย่วใส ่ฉันพอทาคอทา่นวา่ เพราะการเดนิทางนัน้ ไมไ่ดเ้อา

น้ําไปดว้ย เอาไปแตก่ระบอกกรองน้ํา ครบูาอาจารยท์า่นทําอยา่งนัน้ 
ถา้จะเอาน้ําไปดว้ยแลว้ ก็จะฉันแตน้ํ่าเมือ่หวิ แลว้การเดนิทางจะไป
ไมไ่ดไ้กล น้ําจะลงพืน้ เทา้จะพองเดนิไมไ่ด ้ 
 

ฉะนัน้ ครบูาอาจารยส์มยักอ่นทา่นจงึไมเ่อาน้ําตดิตวัไปดว้ย และจะได ้
ลดความหนักในการเดนิทาง เพราะแตบ่รขิารทีจํ่าเป็นก็หนักพอแลว้ 
ผลทีส่ดุทา่นกไ็ดเ้ดนิทางผา่นดงสชีมพไูปไดใ้นวันนัน้โดยปลอดภยั
เมือ่เวลาพลบคํา่ สงัเกตไดจ้ากการเห็นหมูบ่า้นซึง่ปลกูอาศยัอยูต่ามรมิ

ดง ก็ทราบวา่ถงึทีจ่ดุหมายปลายทางแลว้  
 

แลว้ทา่นก็พกัวเิวกอยูใ่นเขตอําเภอผอืนัน้ ตามถ้ํามว่ง ถ้ําจันฑคาด ถ้ํา
หบีแถวนัน้พอสมควรแลว้ ก็เดนิทางตอ่ไปทางอําเภอทา่บอ่ และบา้น
ศรเีชยีงใหม ่ปัจจบุนัเป็นอําเภอศรเีชยีงใหม ่ทา่นไดจํ้าพรรษาทีว่ดัพระ

ดอย บา้นศรเีชยีงใหม ่(ชือ่ทกุวันนีไ้มท่ราบ) ในพรรษานัน้ทา่นป่วย
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เป็นไข ้เป็นไขห้นัก และพระเณรก็เป็นไขก้นัหลายองค ์แตท่า่นพระ
อาจารยเ์ลา่วา่ มกัจะไดกํ้าลงัใจเมือ่เวลาป่วยไข ้ 
 

เพราะสมยัแตก่อ่นไมค่อ่ยมหีมอ มหีมอก็หมอชาวบา้น อาศํยยาตม้และ
ยาฝน ซึง่บางทกี็ไมค่อ่ยจะหายง่าย และมเีณรองคห์นึง่ซ ึง่จําพรรษา
ดว้ยกนั เณรองคนั์น้กป่็วยและหายกอ่น  
 

เวลาพอเดนิไดเ้ณรนัน้ก็เดนิไปถามทา่นพระอาจารยว์า่ ครบูาเป็น
อยา่งไร ยงัไขอ้ยูห่รอื ทา่นตอบเณรวา่ ยังไขอ้ยู ่แลว้ทา่นพระอาจารย์
ถามเณรวา่ เณรละ่ หายหรอืยงั เณรนัน้ตอบวา่ หายพอเดนิได ้เณรเลย
พดูตอ่ไปวา่ โอย่ ถา้เป็นอยา่งนีไ้มใ่หผ้มเป็นอกีซกัทกี็ไดค้รบูา ทา่น
พระอาจารยก์็หวัเราะ เณรนัน้ออกจะไมค่อ่ยเต็มบาทเทา่ไร  
 

ตอนทีไ่ปเทีย่ววเิวกดว้ยกนัก็มเีรือ่งขบขนัหลายอยา่ง ทีพ่กัจําพรรษา
อยูด่ว้ยกนัในปีนัน้ก็ม ีทา่นพระอาจารยส์วุจัน ์สวุโจ, ทา่นพระ

อาจารยว์นั อตฺุตโม, ทา่นพระอาจารยส์ม และทา่นพระอาจารย์

สงิหท์อง ธมฺมวโร มหีลายองคด์ว้ยกนั (ปัจจบุนัทกุองคไ์ดม้รณภาพ

ไปหมดแลว้)  
 

เมือ่ออกพรรษาแลว้ ทา่นไดท้ราบขา่ววา่หลวงพอ่ของทา่นถงึแกก่รรม
ทีห่มูบ่า้นกดุสมิ อําเภอบวัขาว (อําเภอกฉุนิารายณ์) จังหวัดกาฬสนิธุ ์
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ อนัเป็นพรรษาที ่๘ ลว่งแลว้  
 

ทา่นจงึเดนิทางกลบับา้นศรฐีานเพือ่ทําบญุใหก้บัหลวงพอ่ของทา่น 
แลว้พักอยูบ่า้นนานพอสมควร จงึไดเ้ดนิทางออกวเิวกตอ่ไปทาง
จังหวัดนครพนม เขตอําเภอมกุดาหาร อําเภอคําชะอ ี 
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กองทพัธรรมพระป่ากรรมฐาน สานุศษิยส์ายทา่นพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตฺ

โต (จากซา้ยไปขวา) หลวงปู่ สวุัจน ์สวุโจ, หลวงปู่ สงิหท์อง ธมฺมวโร

, พระอาจารยก์วา่ สมุโน, หลวงตามหาบวั ญาณสมฺปนฺโน  

หลวงปู่ เทสก ์เทสรังส,ี หลวงปู่ ออ่น ญาณสริ,ิ พระอาจารยช์ม (ไม่

ทราบฉายา) หลวงปู่ กงมา จริปุํ ฺโญ, หลวงปู่ ออ่นศร ีสเุมโธ, หลวงปู่

เหรยีญ วรลาโภ  
 

๏ พรรษาที ่๙-๑๑  

จ าพรรษาทีว่ดัป่าบา้นหว้ยทราย (วดัป่าวเิวกวฒันาราม)  
 

ในระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๗ เป็นพรรษาที ่๙ ถงึพรรษาที ่๑๑ 
ทา่นไดจํ้าพรรษาอยูท่ีบ่า้นหว้ยทราย ตําบลคําชะอ ีอําเภอคําชะอ ี
ปัจจบุนัขึน้กบัจงัหวัดมกุดาหาร โดยม ีทา่นพระอาจารยม์หาบวั 

ญาณสมฺปนฺโน เป็นผูนํ้า  
 

ในยคุสมยันัน้ ทา่นพระอาจารยม์หาบวัทา่นเขม้งวดกวดขนักบัพระเณร
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ทีไ่ปปฏบิตักิบัทา่นมาก ยามคํา่คนืทา่นพระอาจารยม์หาบวัจะลงเดนิ
ตรวจพระเณรในวัดโดยไมใ่ชไ้ฟฉาย วา่พระเณรองคไ์หนทําความเพยีร

อยูห่รอืเปลา่ ถา้มองเห็นจดุไฟอยูท่า่นจะไมเ่ขา้ไป ถา้องคไ์หนดบัไฟ

ทา่นจะเขา้ไป เขา้ไปจนใตถ้นุกฏุแิลว้ฟังเสยีงวา่นอนหลบัหรอืเปลา่ 
หรอืน่ังภาวนา เพราะคนทีน่อนหลบัสว่นมาก เสยีงหายใจจะแรงกวา่
ธรรมดาทีไ่มห่ลบั  
 

ถา้หากวา่องคไ์หนนอนหลบักอ่น ๔ ทุม่แลว้ พอตอนเชา้ประมาณต ี๔ 
ทา่นจะเดนิตรงไปทีก่ฏุอิงคนั์น้แหละ และถา้ยังไมต่ืน่ ตอนเชา้ลงศาลา
จะเตรยีมบณิฑบาต ทา่นจะเทศนว์า่ใหพ้ระเณรองคนั์น้ ถา้ทา่นได้

เตอืนถงึ ๓ คร ัง้แลว้ไมด่ขี ึน้ ทา่นจะขบัไลอ่อกจากวดัใหไ้ปอยูว่ดั
อืน่ โดยพดูวา่ “ผมสอนทา่นไมไ่ดแ้ลว้นมินตอ์อกไปจากวดัเสยี”  
 

ฉะนัน้ พระเณรยคุบา้นหว้ยทรายภายใตก้ารนําของทา่นพระอาจารย์
มหาบวั จงึมคีวามพากเพยีรในดา้นการทําสมาธภิาวนาเป็นอยา่งมาก 
ตา่งองคต์า่งหลกักนั (ภาษากลางไมท่ราบ) คอื บางองคเ์วลาหมูเ่ดนิ
จงกรมจะขึน้กฏุแิลว้ไมจ่ดุไฟ ทําทา่เหมอืนวา่นอน แตค่วามจรงิน่ัง
ภาวนา เวลาหมูข่ ึน้จากทางเดนิจงกรมหมดแลว้จงึคอ่ยลงเดนิก็ม ีทา่น

พระอาจารยส์งิหท์องเคยเลา่ใหฟั้งวา่ สมยันัน้เหมอืนกบัวา่ พระเณรใน
วัดนัน้จะไมค่า้งโลกกนั พอตืน่นอนขึน้มา มองไปเห็นแตแ่สงไฟ (แสง
โคมไฟ) สวา่งไสวตามกฏุขิองพระเณร เหมอืนกบัไมน่อนกนั  
 

สําหรับทา่นพระอาจารย ์ทา่นก็เรง่ความเพยีรเต็มทีจ่นทางเดนิจงกรม
ลกึเป็นรอ่ง พระเณรไดถ้มทางเดนิจงกรมใหบ้อ่ย ทา่นพระอาจารยส์งิห์
ทองเลา่ใหฟั้งวา่ วันหนึง่ทา่นเดนิจงกรมอยู ่ระยะนัน้เป็นหนา้หนาว 
อากาศหนาวมาก ทา่นก็หม่ผา้ ๓-๔ ผนืเดนิจงกรม พอเดนิไปๆ ดกึเขา้
มาทา่นก็งว่งนอนมาก เพราะคราวนัน้ทา่นอดนอนได ้๓ คนืแลว้ เดนิไป
ผา้หม่ผนืทีอ่ยูน่อกหลดุออกตกลง ทา่นก็ไมท่ราบ พอเดนิไปถงึหวั
ทางเดนิจงกรม หนักลบัมาเห็นผา้หม่ตวัเองก็ตกใจ ทา่นนกึวา่เสอืหรอื
อะไรหนอ  
 

เพราะสมยันัน้ยงัม ีเดอืนก็ไมส่วา่งเทา่ไร ทา่นจงึกระทบืเทา้ด ูมนัก็นิง่ 
เอะ๊มนัอะไรนา เลยคอ่ยๆ ขยับเทา้เขา้ไปกม้ดใูกล ้ๆ  แลว้เอาเทา้เขีย่ด ู
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ทีไ่หนได ้เป็นผา้หม่ ทา่นก็หวัเราะคนเดยีวพักใหญ ่เลยหายง่วง การ

เป็นอยูข่องพระเณรสมยันัน้อยูก่นัอยา่งประหยัด บณิฑบาตแบบธดุงค
วัตร คอื ชาวบา้นเขาจะหมกหอ่อาหารใสบ่าตรพรอ้มกบัขา้วเหนยีว 
ไมไ่ดนํ้าอาหารตามมาสง่ทีว่ัด  
 

แตว่า่ศรทัธาของชาวบา้นแถวนัน้เขาดมีากทัง้ๆ ทีย่ากจน อดอยาก 
โดยเฉพาะแลว้เรือ่งอาหาร เขามกีบหรอืเขยีดตวัเดยีว อยา่งนีเ้ขาก็
แบง่ใสบ่าตรได ้๔ บาตร ๔ องคก์็ม ีในคราวทีอ่ดอยาก มะเขอืลกูเดยีว
อยา่งนี ้เขาจะผา่ใสบ่าตรได ้๔ องค ์ทัง้นี ้เนือ่งจากทางภาคอสีาน
กนัดารน้ําโดยเฉพาะหนา้แลง้ บางแหง่ตอ้งไปกนิน้ําในสระ พรอ้มทัง้
ตกัไปเอาไกลดว้ยเป็นระยะทาง ๒-๓ กโิลเมตรก็ม ีเพราะขดุบอ่ไมม่น้ํีา 
ถงึจะมบีางแหง่น้ําก็เคม็กนิไมไ่ด ้และทําใหส้ ิง่ทีต่ามมาดว้ยก็คอืความ
อดอยากเรือ่งอาหารการกนิ  
 

ภาคอืน่บางคนมกัจะวา่คนอสีานนีก้นิไมเ่ลอืก ก็เพราะเหตวุา่ความทีม่นั
หาไมไ่ดนั้น้เอง มอีะไรเขาก็จับกนิไป พวกน้ํารอ้น น้ําชา โกโก ้กาแฟ 
และน้ําตาล อยา่งนี ้ไมต่อ้งถามหา แมแ้ตภ่าพยงัไมเ่คยเหน็เลย อาศยั

เอาแกน่ไม ้รากไม ้ใบไมม้าตม้ฉัน นานๆ จะมน้ํีาออ้ยกอ้นทหีนึง่ แต่
กอ้นน้ําออ้ยสมยันัน้อรอ่ยมาก กอ้นเดยีวแบง่กนัฉัน ๓-๔ องคก์ย็ังพอ
และอรอ่ยดว้ย ไมเ่หมอืนน้ําออ้ยสมยัทกุวันนี้  
 

บางปีพระเณรป่วยเป็นไขม้าลาเรยีเกอืบหมดทัง้วดั ยังเหลอืแตท่า่น
พระอาจารยม์หาบวัและพระอกีองคห์นึง่ก็ม ีเป็นผูทํ้ากจิวัตรประจําวัน 
เชน่ ปัดกวาดลานวัด และตกัน้ําใชน้ํ้าฉัน บางครัง้ทา่นพระอาจารยส์งิห์

ทองกป่็วยหนัก จนชาวบา้นไดพ้ากนัออกมานอนเฝ้ารักษา แตท่า่นพระ
อาจารยเ์คยเลา่วา่ ไดกํ้าลงัใจดใีนเวลาป่วย เพราะไมม่ทีีพ่ ึง่ จะพึง่กาย
ก็ไมส่บายป่วยไข ้ไดม้โีอกาสพจิารณามาก  
 

เมือ่พจิารณากนัอยูไ่มห่ยดุไมถ่อย มนัก็รูก้็เขา้ใจในเรือ่งของกายและ
จติ ครบูาอาจารยส์มยักอ่นทา่นไดกํ้าลงัใจเพราะการป่วยไขน้ีม้มีากๆ 
เลย และกําลงัใจทา่นก็เขม้แข็ง ไมเ่หมอืนพระนักปฏบิตัทิกุวนันี้ เอะอะ

ก็หมอ เอะอะก็หมอ นโิรธของนักปฏบิตักิ็เลยอยูก่บัหมอ ไมไ่ดอ้ยูก่บั
ธรรมะของพระพทุธเจา้ กําลงัใจก็ออ่นแอเอามากๆ เลย เหน็แลว้บางที



3 0  

 

วดัพุทธธมัมธโร  คอนคอร์ด แคลิฟอร์เนีย                                                   

 

ก็หนหวย (รําคาญ) ในชว่งปี พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๗ นี ้พอตกหนา้แลง้

บางปีทา่นจะออกไปเทีย่ววเิวกตามทีต่า่งๆ เชน่ ภผูากดู ภเูกา้ ภจูอ้กอ้ 
แถวนัน้ ทา่นพระอาจารยเ์คยเลา่ใหฟั้งเรือ่งหนึง่วา่ ทา่นไดไ้ปพักอยูท่ี่
วัดป่าบา้นหนองสงู  
 

ปัจจบุนับา้นหนองสงูเป็นกิง่อําเภอ และชือ่จรงิของวัดกไ็มท่ราบ พกั
อยูก่บั ทา่นพระอาจารยก์งแกว้ ขนฺตโิก มชีาวบา้นหนองแต ้ถา้จํา

ไมผ่ดิ เขาไปนมินตใ์หท้า่นไปดทูีใ่หเ้ขา (ไปเหยยีบทีใ่หเ้ขา) เพราะที่
หวันาของเขานัน้แรงมาก (เข็ดมาก) จะไปตดัไมต้ดัฟืนในบรเิวณนัน้
ไมไ่ด ้จะตอ้งมอีนัเป็นไปใหเ้หน็ จนเป็นทีรู่จ้กักนัวา่ทีนั่น้มนัแรง เขามา
นมินตท์า่น ทา่นก็ไป แตน่ีไ่มท่ราบวา่ทา่นไปดว้ยกนั ๒ องค ์หรอืองค์
เดยีว จําไมไ่ด ้ 
 

พอไปถงึแลว้ เขาก็พาทา่นเขา้ไปในทีแ่หง่นัน้ ทีนั่น้จะทําเป็นหอเล็กๆ 
ไว ้เมือ่ทา่นพระอาจารยไ์ปถงึแลว้ ทา่นก็วา่ ไหนผ ีมนัอยูต่รงไหน 
แลว้ทา่นก็ขีใ้สนั่น้ ไมท่ราบวา่ทา่นปวดขีม้าแตเ่มือ่ไร เสร็จแลว้ออกมา 
ทา่นวา่ ทําไปเลย มนัไมม่ผีดีอกน่า ไมเ่หน็อะไรนี ่แลว้ทา่นกก็ลบัวัด 
พอกลบัมาถงึวดั ถงึเวลาปัดกวาด ทําขอ้วัตรก็ทํา สรงน้ําสรงทา่ เดนิ
จงกรม พอคํา่ดกึพอสมควรกข็ึน้กฏุ ิไหวพ้ระสวดมนตแ์ละน่ังภาวนา 
แลว้ก็พกัผอ่นหลบันอน  
 

๏ ฝนัเห็นผ ี 
 

เมือ่ทา่นนอนหลบัเคลิม้ไป แลว้ฝันวา่ เห็นมคีน ๒ คน เดนิคยุกนัมา 
เดนิผา่นสนามบนินายเตยีง สริขินัธ ์มา รปูรา่งใหญส่งูมาก ดํา ทา่นวา่
มองเหน็แตไ่กล เพราะสงูกวา่ป่าไมแ้ถวนัน้ สงูประมาณ ๑๐ เมตร แลว้
เดนิเขา้ไปในวัด พดูกนัวา่ไหน มนัอยูไ่หน แลว้ก็ตรงไปยงักฏุขิองทา่น
พระอาจารย ์กฏุขิองทา่นเพยีงเขา่ของคน ๒ คนเทา่นัน้ ระยะนัน้ทา่น
พระอาจารยก์ว็า่ ทา่นปรากฏวา่ตวัเองนอนอยู ่และรา่งของทา่นก็
ปรากฏวา่ใหญย่าวออกเหมอืนกนั  ในความรูส้กึของทา่นนัน้วา่จะไมห่น ี

จะสู ้แลว้คนหนึง่กก็ม้ลงสอ่งดทูา่นพระอาจารย ์แลว้พดูวา่ “อา้วหลาน

ของเรา อยา่ทําทา่น” แลว้ก็พากนักลบั  
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๏ พรรษาที ่๑๒  
 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ อนัเป็นพรรษาที ่๑๒ ของทา่น ทา่นไดต้ดิตามทา่น
พระอาจารยม์หาบวัไปจังหวัดอดุรธาน ีเพือ่เยีย่มโยมมารดาของทา่น
พระอาจารยม์หาบวั และทา่นพระอาจารยม์หาบวัไดพ้าโยมมารดาของ
ทา่นไปพักจําพรรษาทีใ่กลส้ถานทีดลองเกษตรกรรมน้ําตกพลิว้ อําเภอ
แหลมสงิห ์จงัหวัดจนัทบรุ ีซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ขาถวายใหม ่ทา่นเลา่ให ้

ฟังวา่ ญาตโิยมแถวนัน้ภาวนาเกง่กนัหลายคน ทา่นอยูภ่าคตะวนัออก
ไดปี้เดยีว เนือ่งดว้ยโยมมารดาของทา่นพระอาจารยม์หาบวัไมค่อ่ย
สบาย อยากกลบับา้น  
 

ทา่นพระอาจารยม์หาบวัจงึไดพ้าโยมมารดาของทา่นกลบัจงัหวัด
อดุรธาน ีจงึไดส้ง่ปัจจัยคา่เดนิทางไปใหท้า่น และหมูท่ีย่ังเหลอือยูจ่งึ
ไดเ้ดนิทางกลบัอดุรธาน ีโดยน่ังเรอืโดยสารมาลงทีก่รงุเทพฯ และ
เดนิทางตอ่ไปยังวัดป่าบา้นตาด ซึง่สมยันัน้เพิง่จะเริม่ตัง้วัดในปี พ.ศ. 
๒๔๙๙  
 

๏ สตปิญัญากลา้  
 

ทา่นพระอาจารยเ์คยเลา่ใหฟั้งวา่ คราวทีส่ตปัิญญามนักลา้ มนักลา้
จรงิๆ พจิารณาอะไร เรือ่งทีใ่จตดิขอ้งหรอืสงสยั มนัเหมอืนกนักบัวา่ทิง้
เศษกระดาษใสไ่ฟกองใหญ่ๆ  มนัแวบ้เดยีว แวบ้เดยีวเทา่นัน้ มนัหาย
สงสยั มนัขาดไป ตกไป ใจจงึเพลนิในการพจิารณาและคน้หาเรือ่งทีใ่จ
ยังคดิยังสงสยั เมือ่เจอแลว้พจิารณาเขา้ไป มนัขาดไปๆ ตกไปๆ จงึทํา
ใหเ้พลนิในการพจิารณา ตอ่ไปจติของทา่นก็ไหลเป็นน้ําซบัน้ําซมึคอื
ไมม่เีผลอเลย เวน้เสยีแตห่ลบั  
 

กอ่นจะหลบัพจิารณาอะไร เมือ่ตืน่ขึน้กจ็ับพจิารณาตอ่ไปไดเ้ลย ครัน้
ตอ่มา จติของทา่นก็ตกวา่ง จติวา่งนี ้ทา่นวา่ยังไมใ่ชน่พิพานดอกนา 
บางคนอาจจะเขา้ใจวา่ จติวา่งนีค้อืนพิพาน ทา่นวา่ยังไมใ่ช ่เวลาผา่น
ไปแลว้คอ่ยรู ้ทา่นวา่ตอ้งยอ้นจติเขา้มารูต้วัผูท้ีรู่ว้า่วา่งนัน้อกี  
 

แตจ่ติของทา่นพระอาจารยน์ีไ้มม่ขีณะ เหมอืนครบูาอาจารยอ์งคอ์ืน่ๆ 
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เป็นชนดิทีเ่หีย่วแหง้ไปเลย (จติชนดินีใ้นตําราก็คงมบีอก) จากนัน้ไป
ทา่นวา่มนัไมเ่หมอืนแตก่อ่น คอืมนัไมต่ดิกบัอะไร เหมอืนกบัทิง้เมล็ด
งาใสป่ลายเข็มทา่นวา่ มนัไมต่ดิ ซึง่แตก่อ่นทีย่ังมกีเิลสอยูม่นัก็รู ้เมือ่
มนัหมดทกุสิง่ทกุอยา่งแลว้ ทีจ่ะละ จะบําเพ็ญ จะไมใ่หรู้ไ้ดอ้ยา่งไร 
ทา่นวา่มนัรูแ้ตส่มมตุทิัว่ไปของโลก ทีใ่ชก้นั ก็ใชไ้ปธรรมดา บางคน

อาจจะเขา้ใจวา่ ครบูาอาจารยว์า่ทา่นหมดกเิลสแลว้ ทําไมจงึด ุและดุ
เกง่ดว้ย ทา่นวา่อนันัน้มนัเป็นพลงัของธรรม มนัไมใ่ชก่เิลส เราเคย
เป็นมาเรารู ้ทา่นวา่ พวกเรานีจ้ติยงัไมเ่ป็นธรรม มนัมแีตพ่ลงัของกเิลส  
 

เมือ่เห็นทา่นแสดงอาการอยา่งน ัน้ ก็เขา้ใจวา่จะเหมอืนกนักบัเรา 
ทา่นวา่ถา้อยากรูใ้หป้ฏบิตั ิเมือ่จติถงึทีส่ดุ หมดความสงสยัในตวั
แลว้จะรูเ้อง  

๏ พรรษาที ่๑๓-๑๖  
 

พรรษาที ่๑๓-๑๖ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐ ทา่นจําพรรษาทีว่ัดป่า
บา้นตาด ครัน้เมือ่อกพรรษาแลว้ ญาตทิางบา้นศรฐีานไดเ้ขยีน
จดหมายมาบอกวา่ สามเณรนอ้ย สามเณรอุน่ จะตอ้งคดัเลอืกทหารใน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑  
 

เมือ่เสร็จธรุะคอืรับกฐนิ ทําธรุะเกีย่วกบัการตดัเย็บจวีรเสร็จแลว้ ทา่นก็
ไดพ้าสามเณรนอ้ย สามเณรอุน่ ไปบา้นเพราะเณรสององคน์ีเ้ป็น
ลกูนอ้งสาวของโยมแมข่องทา่น ทา่นจงึตอ้งไดเ้ป็นภาระพาไป  
 

พอดเีมือ่ไปถงึแลว้ ปรากฏวา่ยังไมใ่ชปี่นัน้ จะเป็นปี พ.ศ. ๒๕๐๒ แลว้
ทา่นจงึไดพ้าสามเณรสององคนั์น้ไปเทีย่ววเิวกตอ่ไปทางอําเภอ
มกุดาหาร (จงัหวดัมกุดาหาร) แถวภวูัด บา้นดงมนั และภเูกา้ทีอ่ยู่
ใกลเ้คยีงกบัภจูอ้กอ้  
 

ขณะนัน้ ทา่นพระอาจารยห์ลา้ เขมปตฺโต ก็อยูภ่จูอ้กอ้ ทา่นไปเยีย่ม

ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องทีภ่เูกา้ จากนัน้คณะทา่นพระอาจารยส์งิห์
ทองกไ็ดเ้ดนิทางตอ่ไปยงับา้นหว้ยทราย ซึง่ระยะนัน้ ทา่นพระ

อาจารยศ์ร ีมหาวโีรทา่นไดพ้าพระเณร ศษิยข์องทา่นพกัอยูก่อ่น
แลว้  
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พระอาจารยห์ลา้ เขมปตฺโต                        พระอาจารยศ์ร ีมหาวโีร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุแมช่แีกว้ เสยีงล า้ (องคข์า้งหลงั) ถา่ยภาพกบัเพือ่นแมช่ ี 

ณ สํานักชบีา้นหว้ยทราย ต.คําชะอ ีอ.คําชะอ ีจ.มกุดาหาร  
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๏ พกัอยูท่ ีบ่า้นหว้ยทราย  
 

กอ่นหนา้ทีท่า่นจะไปถงึ มชีาวบา้นหว้ยทรายคนหนึง่ชือ่วา่ พอ่ปัน เขา
จะซือ้ที ่เขาจงึมากราบเรยีนทา่นพระอาจารยศ์รวีา่จะสมควรซือ้ไหม 
เพราะทีแ่หง่นัน้มนัแรงมาก (เขด็มาก) มน้ํีาไหลซมึอยูต่ลอด ทัง้
หนา้แลง้หนา้ฝน  
 

ทา่นพระอาจารยศ์รเีลยบอกวา่ ถา้เขาจะขายก็ซือ้เอาไวเ้สยี แลว้
อาตมาจะไปพักใหด้อก เพราะทีม่นัแรง ยิง่กวา่นีก้็เคยไดไ้ปพักใหเ้ขา
อยูแ่ลว้ พอ่ปันก็เลยซือ้เอาทีแ่หง่นัน้แลว้ก็ทําตะแครร่า้นไว ้๗ แหง่ 
เพราะพระเณรทีไ่ปกบัทา่นพระอาจารยศ์รมีหีลายองค ์เมือ่เขาทําเสร็จ
แลว้ก็มานมินตท์า่นใหไ้ปพกัให ้กพ็อดทีา่นพระอาจารยส์งิหท์องไปถงึ 
ทา่นพระอาจารยศ์รกี็เลยพดูวา่ เอา ครบูา ไปพักใหเ้ขาหน่อย เพราะ
ทา่นพระอาจารยศ์รอีอ่นกวา่ จงึเรยีกครบูา ทา่นพระอาจารยว์า่ ก็ใคร
บอกใหเ้ขาทําก็ไปซ ีแลว้เถยีงกนัไปเกีย่งกนัมา ทา่นพระอาจารยศ์รวีา่ 
หมูผ่มฝากใหค้รบูานัน้แหละไป ผลทีส่ดุทา่นพระอาจารยส์งิหท์องเป็น
ผูแ้พ ้เลยไดไ้ปพักในทีแ่หง่นัน้  
 

ณ ทีแ่หง่นัน้อยูใ่กลก้บัสํานักของ คณุแมช่แีกว้ เสยีงล า้ เวลาออกไป

จากบา้นหว้ยทรายจะมองเห็น ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องไดไ้ปกบั
สามเณรนอ้ย สว่นขา้พเจา้ (ทา่นพระอาจารยอ์ุน่ ฐติธมฺโม) ทา่น

ไมใ่หไ้ปดว้ย ใหด้แูลรักษาบรขิารทีไ่มไ่ดเ้อาไปดว้ย เมือ่ทา่นไปถงึวนั
แรก พอจะคํา่ทา่นกส็รงน้ํา แลว้ก็ลงเดนิจงกรม พอเหนือ่ยและดกึ
หน่อยทา่นก็ขึน้แครข่ ึน้รา้น ไหวพ้ระสวดมนต ์เสร็จแลว้ก็จะน่ังภาวนา 
กอ่นจะน่ังภาวนาทา่นไดน้กึในใจวา่ ถา้หากมเีจา้ทีเ่จา้ฐานอยูน่ี ้กข็อให ้
ขยับขยายไปทีอ่ืน่เสยี  
 

เพราะทีน่ีช้าวบา้นเขาจะทํา อยากทํากนิ ทําทาน หรอืวา่ถา้ไมไ่ปแลว้ 
ก็อยา่เบยีดเบยีนเขา ทา่นนกึอยา่งนัน้แลว้กน่ั็งภาวนา มแีปลกผดิ
สงัเกตอยูว่า่ น้ําทีเ่คยไหลซมึอยูนั่น้ปรากฏวา่ยน่เขา้มาทกุวัน คอื แหง้
เขา้มาๆ จนวนัที ่๗ ยงัเหลอือยูแ่ตป่ากบอ่เทา่นัน้ พอทา่นพักอยูไ่ด ้
ครบ ๗ วัน แลว้ทา่นกก็ลบัวัด  
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๏ พญานาคอพยพหนไีปถ า้มว่ง  
 

ตอ่มา คณุแมช่เีจยีง ซึง่อยูสํ่านักชใีกลท้ีแ่หง่นัน้ แมช่อีงคน์ีเ้ป็น

นอ้งสาวของโยมพอ่ ทา่นพระอาจารยอ์นิทรถ์วาย สนฺตสฺุสโก วัดป่า

บา้นนาคํานอ้ย ตําบลบา้นกอ้ง อําเภอนายงู จังหวดัอดุรธาน ี(ใน
ปัจจบุนั) เขาไปจังหนัทีว่ัด แลว้ถามทา่นพระอาจารยส์งิหท์องวา่ ได ้
ปรากฏอะไรบา้ง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอาจารยอ์นิทรถ์วาย สนฺตสฺุสโก 
 

ทา่นพระอาจารยต์อบวา่ มนัจะมอีะไร คณุแมช่เีจยีงเลยพดูวา่ เขาไป
ลาขา้นอ้ย ถามเขาวา่จะไปไหน เขาบอกวา่จะไปอยูถ้ํ่ามว่ง ทําไมจงึจะ
ไป ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องบอก ทา่นบอกวา่อยา่งไร เขากพ็ดูให ้
ฟัง คําพดูนัน้เป็นคําพดูคําเดยีวกบัทีท่า่นพระอาจารยน์กึ และคณุแมช่ี

เจยีงยังบอกใหแ้สดงรอยไวใ้หด้ดูว้ย เวลาเชา้แมอ่อกไปจังหนั ไดพ้า
แมอ่อกไปดเูป็นรอยคลา้ยๆ กบัรอยรถยนต ์คณุแมช่เีจยีงพดู  
 

ตอ่มาคณุแมช่เีจยีงกพ็ดูอกีวา่ มเีจา้ทีอ่ยูภ่หูนิขนัธ ์บา้นดงมนั อําเภอ
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มกุดาหาร (จงัหวดัมกุดาหาร ในปัจจบุนั) มาลาวา่ ผมจะไปเกดิ ผมไป
ลาทา่นพระอาจารยส์งิหท์องมา คณุแมช่เีจยีงถามวา่ รูจั้กทา่นดว้ยหรอื 

เขาบอกวา่รู ้เขาไดเ้คยไปปฏบิตัทิา่นอยูท่ีภ่วูัด บา้นดงมนั เพราะเขา

สองลกูนีอ้ยูใ่กลก้นัอยูค่นละฝ่ังทาง ผมอยู่ภป่ิูนขนัธน์ีม้าได ้๒ หมืน่ปี
แลว้ ผมจะไปเกดิ แตไ่มท่ราบวา่จะไปเกดิทีไ่หนและเกดิเป็นอะไร  
 

ความรูข้องทา่นพระอาจารยท์ีเ่กีย่วกบัดา้นนี ้ตามทีเ่คยอยูก่บัทา่นมา 
เขา้ใจเอาเองวา่ความรูข้องทา่นในดา้นนีไ้มม่ ีบางคนอาจเขา้ใจวา่ ครู
บาอาจารยท์ีท่า่นภาวนาเป็นแลว้จะรูท้กุสิง่ทกุอยา่งไปนัน้ไมใ่ช ่จะ
เป็นไดเ้ฉพาะบางรายเทา่นัน้ ไมท่ั่วไป แตว่า่ อาสวกัขยญาณ คอืรูว้า่

กเิลสหมดไปนีเ้หมอืนกนัหมด สว่นความรูป้ลกียอ่ยนีไ้มเ่หมอืนกนั ผูท้ี่
ไดศ้กึษาตําราทางศาสนามากจะเขา้ใจ แตผู่ท้ีศ่กึษานอ้ยอาจจะยัง
สงสยั จงึไดเ้ขยีนไวใ้นทีน่ีด้ว้ย  
 

พญานาคทีว่า่นัน้ เดีย๋วนีก้ลบัมาทีเ่ดมิแลว้ และมน้ํีาไหลซมึออกมาอกี
เหมอืนเดมิ จากนัน้ทา่นกไ็ดเ้ทีย่ววเิวกตอ่ไปทางอําเภอธาตพุนม 

จังหวัดนครพนม กลบัมาอําเภอนาแก พกัอยูท่ีถ้ํ่าตาฮด ปัจจบุนัชือ่ถ้ํา
โพธิท์อง บา้นแจง้มะหบั พกัอยูนั่น้ไดป้ระมาณ ๑ เดอืน มเีรือ่งทีข่บขัน

อยูเ่รือ่งหนึง่ คอืเมือ่ทา่นพกัอยูนั่น้ ชาวบา้นยังไมรู่จ้กัทา่นเพราะไมเ่คย

อยูม่ากอ่น เขาพากนัถามถงึชือ่ของทา่น ทา่นก็บอกชือ่ทา่นวา่ ญาพอ่

ผกักะโดน คอืปกตทิา่นพระอาจารยท์า่นจะชอบฉันผกัเป็นพเิศษ และ

หนา้นัน้ผกักะโดนกําลงัออกดอก ทา่นก็เลยบอกชือ่ของทา่นแบบนัน้ 
ชาวบา้นพากนัหวัเราะ พอพักทีนั่น้พอสมควรแลว้ กเ็ดนิทางกลบับา้น
หว้ยทราย และจําพรรษาทีบ่า้นหว้ยทรายในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เมือ่ออก

พรรษาแลว้ ทา่นก็กลบับา้นศรฐีานอกีประมาณเดอืนธนัวาคม พา
สามเณรนอ้ย สามเณรอุน่ ไปรับใบหมายเรยีกจะเขา้เกณฑท์หาร แต่
เนือ่งจากสามเณร ๒ องคน์ีส้อบนักธรรมได ้คอืทางการเขาอนุญาตให ้
ยกเวน้ได ้ทา่นจงึขอใหเ้ขายกเวน้ให ้เมือ่เสร็จธรุะแลว้ทา่นกอ็อกจาก
บา้นศรฐีานไปทางอําเภอมกุดาหาร (จังหวดัมกุดาหาร ในปัจจบุนั) ไป
พักอยูท่ีภ่วูดัเพราะวา่ภวูัดนีอ้ากาศด ีทา่นพระอาจารยช์อบสถานทีแ่หง่
นี ้ 
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หลวงปู่ บวั สริปิณฺุโณ   พระอาจารยอ์ุน่ (อุน่หลา้) ฐติธมฺโม  
 

มเีวลาผา่นไปทางนัน้ ท่านจงึมกัจะไปพักอยูบ่อ่ย เมือ่พกัอยูพ่อสมควร
แลว้ก็เดนิทางตอ่ไปยงัภเูกา้ บา้นโคกกลาง สมยักอ่นขึน้กบัอําเภอคํา
ชะอ ีแตท่กุวนันีค้งขึน้กบัอําเภอนคิมคําสรอ้ย ครัน้พกัอยูท่ีภ่เูกา้

พอสมควรแลว้ กไ็ดเ้ดนิทางตอ่ไปยงับา้นหว้ยทราย และไดทํ้าการ
บวชพระใหแ้กส่ามเณรนอ้ย สามเณรอุน่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ทา่นกไ็ด ้
จําพรรษาทีบ่า้นหว้ยทรายอกี ๒ พรรษา  
  
 

๏ พรรษาที ่๑๗-๑๙  
 

เมือ่ออกพรรษาแลว้กไ็ดเ้ดนิทางกลบัมาทางจังหวัดอดุรธาน ีเขา้ไปยงั
สํานักวัดป่าบา้นตาด และในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ นัน้กไ็ดพ้กัจําพรรษาอยูท่ี่
วัดป่าบา้นตาด ครัน้ออกพรรษาแลว้ ทา่นกไ็ดเ้ดนิทางไปยงัวดัราษฎร
สงเคราะห ์(วดัป่าหนองแซง) ตําบลหนองบวับาน อําเภอหนองววัซอ 
ของ หลวงปู่ บวั สริปิณฺุโณ  
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ครัน้เมือ่พกัพอสมควรแลว้ ทา่นพระอาจารยก์็เดนิทางตอ่ไปยงัวัดถ้ํา
กลองเพล ของหลวงปู่ ขาว อนาลโย ขณะนัน้ทา่นพระอาจารยจ์วนทา่น
ก็พักอยูท่ีน่ั่น แลว้ทา่นก็เลยชวนกนัไปเทีย่วจังหวดัเชยีงใหม ่ทีไ่ป
ดว้ยกนัก็ม ีทา่นพระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ, ทา่นพระอาจารยส์งิห์

ทอง ธมฺมวโร, ทา่นพระอาจารยเ์พยีร วริโิย, หลวงพอ่ไท และ

สามเณรอกี ๑ องคช์ือ่ สามเณรค าส ีทแีรกทา่นก็ไดน่ั้งรถ ตอ่เมือ่

หมดคา่รถแลว้ก็เดนิ ทา่นพดูวา่การเดนิทางคราวนีลํ้าบากมากเพราะ
ขึน้ๆ ลงๆ ตามเขาระหวา่งเมอืงเลยตอ่นครไท เหน็ดเหนือ่ยมากไม่
เหมอืนเดนิตามทีร่าบ และเดนิทางจนถงึจังหวัดเชยีงใหมโ่ดยน่ังรถ

บา้ง เดนิบา้ง  
 

เมือ่ไปถงึเชยีงใหมแ่ลว้ก็ไดไ้ปดหูลายแหง่และพักอยูน่านพอสมควร 
ทา่นวา่ทางเชยีงใหมน่ีไ้มเ่ป็นทีส่บายของทา่น ทา่นก็ไดเ้ดนิทางกลบั
อสีานอกีโดยน่ังรถไฟ ตอนทีน่ั่งรถไฟกลบัทา่นก็เลา่เรือ่งขบขนัใหฟั้ง
วา่ มพีระองคห์นึง่มาคยุดว้ย คยุไปหลายเรือ่งหลายราว พระองคนั์น้พดู

วา่ทา่นไดภ้าษาทกุภาษา ทา่นพระอาจารยค์งจะรําคาญหรอืทา่นคดิจะ
หยอกเลน่ก็ไมท่ราบ ก็พดูภาษาอนัหนึง่ขึน้มา สําเนยีงเหมอืนสําเนยีง

ภาษาญวน  
 

แตคํ่าพดูนัน้องคท์า่นพระอาจารยเ์องก็ไมรู่จ้ัก เป็นภาษาป่า พอตก
ประโยค ทา่นพระอาจารยจ์วนกข็ึน้รับเลย สําเนยีงคลา้ยๆ กนั โดยที่
ไมไ่ดนั้ดกนัเอาไว ้เมือ่พดูแลว้ก็หนา้ตาเฉย พระองคนั์น้มองหนา้เพราะ
ทา่นตดิภาษาป่า ทา่นวา่จา้งมนักไ็มรู่ด้อก แมแ้ตเ่ราคนพดูเองยงัไมรู่ ้
ทา่นวา่  
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๕ นี ้ทา่นจําพรรษาทีบ่า้นหว้ยทรายอกี เมือ่
ออกพรรษาไดเ้วลาพอสมควรแลว้ ทา่นกไ็ดเ้ดนิทางมาอดุรธานอีกี 
เขา้ไปทีว่ัดราษฎรสงเคราะห ์(วดัป่าหนองแซง) ของหลวงปู่ บวั สริปิณฺุ
โณ ครัน้พักอยูท่ีว่ัดราษฎรสงเคราะห ์(วัดป่าหนองแซง) ไดน้าน
พอสมควรแลว้ กไ็ดก้ราบลาหลวงปู่ บวั พาขา้พเจา้ (ทา่นพระอาจารย์
อุน่ ฐติธมฺโม) ไปเทีย่ววเิวกทางถ้ําจันทร ์อําเภอบงึกาฬ จงัหวัด

หนองคาย ในระยะนัน้พวกทหารป่า ผกค. กําลงัเริม่ระบาด พวกทหาร
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คอยสอดสอ่งดแูลอยูท่กุแหง่ ทีถ้ํ่าจันทรนั์น้แตก่อ่นยงัเป็นดงหนาป่า
ทบึ  
 

เมือ่ทา่นพระอาจารยจ์วนไปพกัอยูท่ีนั่น้ ก็ไดม้ชีาวบา้นพากนัอพยพเขา้
ไปปลกูบา้น บกุเบกิป่า ในระยะนัน้ก็มอียูป่ระมาณ ๓๐-๔๐ ครอบครัว  
 

วันหนึง่ พอทําขอ้วัตรปัดกวาดเสร็จ ก็สรงน้ําอาบน้ํากนั เสร็จแลว้ก็
รวมกนัฉันน้ํารอ้น และพดูคยุกนัไปหน่อย ขา้พเจา้ (ทา่นพระอาจารย์
อุน่ ฐติธมฺโม) จงึออกไปเก็บผา้อาบน้ําทีต่ากปไูวก้บัลานหนิ มองเห็น
เครือ่งบนิปีกตดับนิขา้มมาจากฝ่ังลาว มองเห็นเครือ่งบนิลํานัน้เอยีงปีก 
และบนิผา่นเขา้มายงัถ้ําจันทร ์ขา้พเจา้ก็เลยกวกัมอืใส ่เครือ่งบนิลํานัน้
คงจะเป็นเครือ่งบนิลาดตระเวน พอเครือ่งบนิลํานัน้เห็นก็เลยบนิวนบนิ
เวยีนอยูนั่น้  
 

เขาคงผดิสงัเกต คงจะเขา้ใจวา่เป็นทพัของพวก ผกค. จงึไดบ้นิอยา่ง
นัน้ บนิเวยีนอยูจ่นมดื ไดป้ระมาณทุม่เศษๆ แลว้คอ่ยหน ีทา่นพระ
อาจารยจ์วนก็ไดไ้ฟฉาย ๒ กระบอกสอ่งขึน้ใสเ่ครือ่งบนิแลว้เตน้ลอ้  
 

เครือ่งบนิยิง่วนเวยีนกนัใหญ ่ไปทางทศิเหนอื ทศิใต ้ทศิตะวนัออก 
ทศิตะวนัตก คดิดธูรรมดาแลว้มนักบ็า้ทัง้ ๒ ทางนะ ทัง้ทางอากาศและ
ทางดนิ พวกเรากไ็มก่ลวั เพราะพวกเราไมม่อีะไรนี ่ดเีขาไมย่งิปืนลง
มาใส ่ถา้เขายงิปืนลงมาก็จะกลวัอยูแ่หละ เพราะลกูปืนมนัใชญ่าตพิี่
นอ้งของใคร  
 

เมือ่พกัอยูท่ีถ้ํ่าจันทรน์านพอสมควรแลว้ ทา่นกไ็ดพ้ากนัมาทางอําเภอ
สวา่งแดนดนิ พรอ้มทัง้ทา่นพระอาจารยจ์วนและพระตดิตามทา่นพระ
อาจารยจ์วน พอดเีป็นงานสรงน้ําทําบญุครบรอบ ทา่นพระอาจารย์

พรหม จริปญฺุโญ วัดบา้นดงเย็น (วัดประสทิธธิรรม) ตําบลดงเย็น 

อําเภอบา้นดงุ จงัหวัดอดุรธาน ี 
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พระอาจารยพ์รหม จริปุํ ฺโญ   พระอาจารยก์งมา จริปุํ ฺโญ  
 

เมือ่เสร็จงานทา่นแลว้ ก็ไดเ้ดนิทางตอ่ไปวดัดอยธรรมเจดยี ์ตําบลตอง
โขบ อําเภอโคกศรสีพุรรณ จงัหวัดสกลนคร ไปในงานเผาศพ
ของ ทา่นพระอาจารยก์งมา จริปญฺุโญ เสร็จงานแลว้ทา่นพระ

อาจารยจ์วนและพระตดิตามก็ไดเ้ดนิทางไปวเิวกแถวอําเภอนาแก ถ้ํา
ตาฮด (ถ้ําโพธิท์อง)  
 

ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องทา่นก็กลบับา้นศรฐีานอกี เพือ่เยีย่มโยมแม่
ของทา่น และไดเ้อาโยมแมข่องทา่นบวชพรอ้มกบันอ้งสาวของโยมแม่
ของทา่น ซึง่เป็นโยมแมข่องขา้พเจา้ (ทา่นพระอาจารยอ์ุน่ ฐติธมฺ

โม) ตอนทีเ่อาพวกโยมแมบ่วชนี ้ไปดงึเอามาเลยนะ กระทั่งพอ่ของ

พวกโยมแม ่พวกโยมแมก่็ไมไ่ดล้า เพราะผูเ้ฒา่ไปทุง่นายงัไมก่ลบั 
ครัน้ตอ่มา ๒-๓ วนั ผูเ้ฒา่มาตกับาตร ไมเ่หน็ลกูสาวมาตกับาตรดว้ย ก็
เลยถามหมูท่ีต่กับาตรอยูด่ว้ยกนัวา่ เขาอีอ่บ อีบ่บุผา ไปไหน ไมเ่ห็น
มาตกับาตร ๒-๓ วันแลว้  
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พวกหมูท่ีรู่จั้กก็หวัเราะแลว้บอกวา่ ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องเอาไป
บวชแลว้ และไปแลว้ ไปทางสกลนคร อดุรธาน ีโนน้แหละ ผูเ้ฒา่ก็เลย
ออกอทุานวา่ โอย๋ มนัจะบวช มนักไ็มบ่อกกซูกัคํานอ้ คดิแลว้กน่็า
สงสารผูเ้ฒา่ มวัแตไ่ปทุง่นา หลานขโมยเอาลกูสาวหนจีอ้ย  
 

ในระยะนัน้ อายขุองโยมแมข่องทา่นพระอาจารยไ์ดป้ระมาณ ๖๖-๖๗ 
ปี แลว้ทา่นพระอาจารยก์็ไดพ้าโยมแมข่องทา่นเดนิทางไปอดุรฯ เขา้
ไปสูว่ดัป่าบา้นตาด อยูว่ัดป่าบา้นตาดกบัทา่นพระอาจารยม์หาบวัได ้
ประมาณ ๒ เดอืน  
 

คอืทีว่ัดป่าบา้นตาดนี ้ทา่นพระอาจารยไ์มถ่กูกบัอากาศทีท่า่นไดเ้คย
อยูม่า ๓ ปี ปีแรกก็ไมค่อ่ยเทา่ไร พอปีที ่๒ ที ่๓ นีแ้พม้าก คอื คนัตาม
ตวั ตามผวิหนังออ่นๆ แลว้เป็นตุม่ขึน้พองคลา้ยๆ กบัไฟไหม ้เสร็จแลว้
ก็เป่ือย 

 
 

  

คณุหมออวย เกตสุงิห ์
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ขอโทษ เวลาทา่นไปบณิฑบาต ตอ้งไดเ้อาผา้มดัเอาไว ้เพราะกลวั
น้ําเหลอืงตดิผา้ มนัเป็นทีล่กูอณัฑะดว้ย จนจะเดนิไมไ่ดบ้างท ีในชว่ง
นัน้ คณุหมออวย เกตสุงิห ์ก็ไดเ้ขา้ไปวัดป่าบา้นตาดแลว้  
 

คณุหมออวยทา่นสงสยัน้ํา เอาน้ําไปตรวจ ไปวจัิยก็ไมพ่บอะไร ทา่น
พระอาจารยเ์คยพดูวา่ อตุสุปัปายะ อากาศไมเ่ป็นทีส่บายมนัเป็นอยา่ง
นี ้ทา่นเคยเลา่วา่ ถา้หากวา่อากาศไมผ่ดิกบัทา่นอยา่งนี ้ทา่นจะอยูก่บั
ทา่นพระอาจารยม์หาบวัไปตลอด เพราะการอยูก่บัครบูาอาจารย ์
ภาระธรุะมนันอ้ยไมเ่หมอืนอยูเ่ฉพาะเรา เพราะภาระสว่นมากกเ็ป็นของ
ครบูาอาจารย ์เรามเีพยีงแตค่อยรับใชท้า่น มนัสะดวกสบายด ีทา่นเคย
พดู  
 

เมือ่ทา่นไปอกี (พาโยมแมไ่ป) ก็แสดงอาการขึน้อกีโรคทีว่า่ แตเ่มือ่
ออกไปจากวัดป่าบา้นตาดแลว้ก็หาย โดยทีไ่มต่อ้งฉันหยกูฉันยาอะไร 
แตอ่ยูว่ัดป่าบา้นตาดนัน้ ทัง้ฉันยา ทัง้ทายา มนักไ็มห่าย  เมือ่เริม่มี

อาการเกดิขึน้อยา่งนัน้แลว้ ทา่นกก็ราบเรยีนทา่นพระอาจารยม์หาบวั 
วา่จะตอ้งไดพ้าโยมแมข่องทา่นออกไปอยูท่ีอ่ ืน่ แลว้ทา่นก็ปรกึษากนั
วา่จะพาไปอยูท่ีไ่หน ก็เลยตกลงจะไปอยูก่บัหลวงปู่ บวั สริปิณฺุโณ วดั
ราษฎรสงเคราะห ์(วดัป่าหนองแซง) บา้นหนองแซง 

 
 

๏ ผเีปรตบา้นกดุเรอืค า  
 

ขอยอ้นกลบัมาพดูเรือ่งผเีปรตอกีครัง้ ในปีหนึง่ทา่นพระอาจารยไ์ด ้
ออกเทีย่ววเิวกในหนา้แลง้ เมือ่ทา่นวเิวกไปถงึวดักดุเรอืค า บา้นกดุ

เรอืค า ตําบลกดุเรอืคํา อําเภอวานรนวิาส จงัหวัดสกลนคร ก็เป็นเวลา

จวนจะมดื ทา่นไดเ้ขา้ไปในวดักดุเรอืคํา พระเณรก็ตอ้นรบัจัดสถานที่
ใหพ้ัก ทา่นเลา่วา่กฏุวิา่งก็มอียูห่ลายหลงั แตจ่ัดใหท้า่นและทา่นพระ
อาจารยเ์พยีรพกัทีศ่าลาปฏบิตัธิรรม สงัเกตดพูระเณรรวมกนัอยูก่ฏุลิะ
หลายองคท์ัง้ๆ ทีก่ฏุวิา่งยงัม ี 
 

เมือ่ทา่นสรงน้ําเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นก็ครองผา้ไปกราบนมสัการทา่น
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เจา้อาวาส ซึง่มนีามวา่ พระอปุชัฌายเ์ถือ่น หรอื พระครอูดลุสงัฆ

กจิ (หลวงปู่ มหาเถือ่น อชุุกโร) โดยให ้ทา่นพระอาจารยเ์พยีร วริ ิ

โย อยูเ่ฝ้าบรขิาร ครัน้กราบทา่นเจา้อาวาสแลว้ก็พดูคยุกนัตอ่จนเป็น

เวลาประมาณ ๓ ทุม่ ทา่นจงึกลบัมาทีพ่ักแลว้กทํ็าวตัร ไหวพ้ระ สวด
มนต ์ยังทําวัตรไมท่ันถงึไหน ทา่นไดย้นิเสยีงดงัขา้งนอกก็อกแกก๊ๆ 
นกึวา่หมามนัจะมาคาบรองเทา้หนเีพราะเป็นรองเทา้หนัง ทา่นจงึหยดุ
ออกไปเกบ็รองเทา้เขา้มาไวข้า้งใน แลว้ไหวพ้ระตอ่  
 

เสยีงนัน้กย็ังดงัอยู ่ดงัเขา้มาในหอ้งทนีี ้เมือ่ไหวพ้ระเสร็จทา่นก็สอ่งไฟ
ฉายไปด ูเหน็ทา่นพระอาจารยเ์พยีรน่ังภาวนาอยู ่จงึถามทา่นพระ
อาจารยเ์พยีรวา่ เสยีงอะไร ทา่นพระอาจารยเ์พยีรตอบวา่ มนัดงัอยู่
นานแลว้  
 

บางทกี็เขา้ใจวา่ตูพ้ระไตรปิฎกลม้ ทา่นพระอาจารยเ์พยีรพดู...ถา้ดบั
ไฟเสยีงจะดงัขึน้ ตา่งองคต์า่งก็สอ่งไฟฉายไปด ูกไ็มเ่ห็นพบอะไร เมือ่
ดอูยูช่ัน้ลา่งเสยีงจะไปดงัอยูช่ัน้บน เพราะศาลาเป็น ๒ ชัน้ เมือ่ตามขึน้
ไปดชูัน้บน ก็จะมาดงัอยูช่ัน้ลา่ง จนทา่นทัง้สององคแ์น่ใจวา่ นีค่งจะ
เป็นเปรตแน่ แลว้ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องก็เลยพดูวา่ ถา้เป็นเปรต

จรงิ ก็อยา่มารบกวนเพราะเดนิทางมาเหนือ่ย จะเป็นบาปเป็น
กรรมหนกัยิง่กวา่เกา่นะ ใหไ้วพ้กับา้ง จากน ัน้เสยีงก็ไดเ้งยีบไป
ตลอดคนื ไมม่เีสยีงรบกวนอกี 
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พระอาจารยเ์พยีร วริโิย 
 

๏ คนทีเ่ป็นเปรต  
 

คนทีเ่ป็นเปรตนัน้เดมิเป็นทายกวดั เกบ็ปัจจยั (เงนิ) ของวัด แลว้นําไป
ซือ้หวย (ซือ้เบอร)์ ยังไมท่นัไดใ้ชแ้ทน และไมไ่ดส้ัง่บอกลกูเมยีเอาไว ้
เมือ่ตายไปแลว้จงึเป็นเปรต ชาวบา้นกไ็มรู่แ้น่วา่ เป็นใครกนัแน่ แต่

สงสยัเพราะคนนีต้ายไปจงึมเีปรต ลกูเมยีก็ทําบญุอทุศิใหแ้ตก่ย็ังไม่
หาย ครัน้ตอ่มามคีนเห็นคอืเหน็ทายกคนนัน้น่ังหอ้ยเทา้ไกวขาอยูท่ี่
แหง่ใดแหง่หนึง่ในวัด  
 

จงึไดแ้น่ใจวา่เป็นคนคนนีแ้น่ๆ แลว้ลกูเมยีกต็กใจ เทีย่วคน้หาหลกัฐาน
ทีเ่กีย่วกบัเงนิของสงฆท์ีแ่กเกบ็รักษาเอาไว ้เสร็จแลว้กไ็ดนํ้าเงนิมา
แทน มามอบคนืสงฆ ์เปรตนัน้จงึไดห้าย  
 

๏ พรรษาที ่๒๐-๒๑  
 

ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องไดพ้าโยมแมข่องทา่นไปพักอยูก่บั หลวงปู่
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บวั สริปิณฺุโณ ณ วดัราษฎรสงเคราะห ์(วดัป่าหนองแซง) บา้น

หนองแซง ตําบลหนองบวับาน อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอดุรธาน ีใน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๗ และไดอ้ยูด่ว้ยความสะดวกสบายทกุอยา่ง 
ดว้ยอาศยับารมขีองหลวงปู่ บวั ซึง่ระยะนัน้กม็ ีคณุแมช่เีทยีบ เป็น

หวัหนา้แมช่ทีีว่ัดราษฎรสงเคราะห ์(วัดป่าหนองแซง) ไดพ้ักอยูท่ีว่ัด
ราษฎรสงเคราะห ์(วดัป่าหนองแซง) นัน้เป็นเวลา ๒ ปี อนัเป็นพรรษา
ที ่๒๐-๒๑ ของทา่นพระอาจารย ์ 
 

๏ พรรษาที ่๒๒-๓๖  

สาเหตทุีจ่ะไดม้าอยูว่ดัป่าแกว้ชุมพล  
 

ชาวบา้นในหมูบ่า้นชมุพล บา้นขาม บา้นคําเจรญิ ซึง่ชาวบา้น ๒-๓ 
หมูบ่า้นนีส้ว่นมากจะอพยพมาจากเขตจังหวดัอบุลราชธาน ีและ
ชาวบา้น ๒-๓ หมูบ่า้นนีส้ว่นมากจะเป็นลกูๆ หลานๆ ของหลวงปู่ ขาว 
อนาลโย แหง่วัดถ้ํากลองเพล จังหวดัหนองบวัลําภ ูซึง่ชาวบา้นเหลา่นี้
ไดต้ดิตามปฏบิตัรัิบใชห้ลวงปู่ ขาวมาโดยตลอด เชน่ ปีทีท่า่นพกัจํา
พรรษาทีภ่คูอ้ อําเภอวงัสามหมอ จงัหวัดอดุรธาน ีชาวบา้นเหลา่นีจ้ะ
ตามสง่เสยีเรือ่งเสบยีงอาหารมาโดยตลอด เพราะทีภ่คูอ้นัน้ไมม่ี
หมูบ่า้นทีจ่ะบณิฑบาต จะตอ้งอาศยัชาวบา้นเอาเสบยีงไปสง่ โดยให ้
แมช่ทํีาถวายทา่น และสมยัทีท่า่นพักจําพรรษาอยูท่ีภ่วูงั อําเภอบงึ
กาฬ จงัหวัดหนองคาย เป็นตน้  
 

เฉพาะหมูบ่า้นชมุพล “วดัป่าแกว้ชุมพล” แหง่นีเ้ป็นวัดที ่หลวงปู่ ขาว 

อนาลโย และ หลวงปู่ พรหม จริปญฺุโญวดับา้นดงเย็น (วัดประสทิธิ

ธรรม) จังหวัดอดุรธาน ีน าพารเิร ิม่สรา้งขึน้ และทา่นไดอ้ยูจ่ า

พรรษากบัชาวบา้นเป็นเวลา ๒ ปี คอื ปีทีต่ ัง้วดัทแีรกเป็นปี พ.ศ. 
๒๔๙๔ และ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐  
 

ครัน้หลวงปู่ ขาวทา่นกลบัมาจากภวูวั ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ นี ้ชาวบา้นได ้
ไปขอพระจากหลวงปู่ ขาว เนือ่งจากทางวัดป่าแกว้ชมุพลนีข้าดพระที่
จะอยูป่ระจําวัด หลวงปู่ ขาวทา่นจงึไดแ้นะนําใหไ้ปนมินต ์ทา่นพระ

อาจารยส์งิหท์อง ธมฺมวโร ทีว่ัดราษฎรสงเคราะห ์(วัดป่าหนองแซง) 

บา้นหนองแซง  
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ชาวบา้นไดพ้ยายามตดิตามนมินตท์า่นพระอาจารยอ์ยูห่ลายครัง้หลาย
หน ตัง้ ๖-๗ ครัง้ ผลทีส่ดุกป็ระสบความสําเร็จ เหตทุีท่า่นพระอาจารย์
ไมรั่บนมินตง์่ายนัน้ ก็เพราะทา่นคดิวา่ไมใ่ชท่า่นองคเ์ดยีว แตม่โียมแม่
ของทา่นดว้ย เกดิเมือ่ไปแลว้โยมแมไ่มส่ะดวกจะลําบาก เพราะอยูก่บั
หลวงปู่ บวันัน้สะดวกแลว้ เมือ่ทา่นเห็นวา่ชาวบา้นชมุพลเขาเอาจรงิเอา
จังและรับสภาพทกุอยา่ง จะไมใ่หค้รบูาอาจารยแ์ละโยมแมข่ดัขอ้ง จงึ
ไดร้ับนมินต ์ 
 

ทา่นพระอาจารยจ์งึไดก้ราบนมสัการลาหลวงปู่ บวั สริปิณฺุโณ แลว้พา
โยมแมแ่ละนอ้งสาวของโยมแมข่องทา่น ซึง่บวชเป็นแมช่ดีว้ยกนัไปวดั
ป่าแกว้ชมุพล พรอ้มกบัขา้พเจา้ (ทา่นพระอาจารยอ์ุน่ ฐติธมฺโม) จําได ้
วา่เป็นปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เดอืนเมษายน อนัเป็นพรรษาที ่๒๒ ของทา่น
พระอาจารย ์ 
 
 

๏ การมรณภาพ  
 

ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง ธมฺมวโร อยูจ่ าพรรษาทีว่ดัป่าแกว้ชุม
พลมาจนกระท ัง่ถงึปี พ.ศ. ๒๕๒๓ อนัเป็นพรรษาที ่๓๖ สริอิายุ
ได ้๕๖ ปี ซึง่เป็นปีทีท่า่นประสบอบุตัเิหตเุครือ่งบนิตกไดถ้งึแก่
มรณภาพ ณ ทอ้งนาทุง่รงัสติ เขตหมูท่ ี ่๔ ต าบลคลองสี ่อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีเมือ่วนัอาทติยท์ ี ่๒๗ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๒๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬกิา พรอ้มกบัครบูา
อาจารยอ์กี ๔ รปู คอื 
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หลวงปู่ บญุมา ฐติเปโม     หลวงพอ่วนั อตฺุตโม  
 

๑. หลวงปู่ บญุมา ฐติเปโม  

วัดสริสิาลวัน บา้นโนนทัน ตําบลโนนทนั อําเภอเมอืง จังหวัด
หนองบวัลําภ ู 
 

๒. หลวงพอ่วนั อตฺุตโม  

วัดถ้ําอภัยดํารงธรรม (วัดถ้ําพวง) ตําบลปทมุวาปี อําเภอสอ่งดาว 
จังหวัดสกลนคร  
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พระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ   พระอาจารยส์พุฒัน ์สขุกาโม  
 

๓. ทา่นพระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ  

วัดเจตยิาคริวีหิาร (วัดภทูอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรวีไิล จงัหวัด
หนองคาย  
 

๔. ทา่นพระอาจารยส์พุฒัน ์สขุกาโม  

วัดป่าประสทิธิส์ามคัค ีบา้นตา้ย ตําบลบา้นตา้ย อําเภอสวา่งแดนดนิ 
จังหวัดสกลนคร  
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พระคณาจารย ์๕ รปูทีม่รณภาพพรอ้มกนัดว้ยเหตเุครือ่งบนิตก  
 

เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เดอืนเมษายน ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง ธมฺมว

โร ไดร้บัอาราธนาจากทางส านกัพระราชวงั กรงุเทพฯ พรอ้มดว้ย

พระคณาจารยอ์ืน่ๆ อกีจํานวน ๔ รปู คอื หลวงปู่ บญุมา ฐติเปโม, 

หลวงพอ่วนั อตฺุตโม, ทา่นพระอาจารยจ์วน กลุเชฏฺโฐ และทา่น

พระอาจารยส์พุฒัน ์สขุกาโม พระคณาจารยท์ัง้หมดจงึไดไ้ปรวมกนั

ทีจั่งหวดัอดุรธานเีพือ่ขึน้เครือ่งบนิ เพราะลกูศษิยล์กูหาตอ้งการถวาย
ความสะดวกและเพือ่ความรวดเร็วในการเดนิทาง โดยไดข้ึน้เครือ่งบนิ
ทีจ่ังหวดัอดุรธาน ีเมือ่วันที ่๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓  
 

ครัน้เมือ่เครือ่งบนิมาถงึทอ้งนาทุง่รังสติ เขตหมูท่ี ่๔ ตําบลคลองสี ่
อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทมุธาน ีเหลอืระยะทางประมาณ ๒๐ 
กโิลเมตรเศษ เครือ่งบนิไดต้ัง้ลําและลดเพดานบนิเพือ่เตรยีมลงสู่

สนาม แตเ่นือ่งจากเครือ่งบนิไดป้ระสบพายหุมนุและประกอบกบัฝนตก
หนัก จงึเสยีหลกัตกลงทีท่อ้งนาทุง่รังสติ ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง
และคณะจงึไดถ้งึแกม่รณภาพ พรอ้มดว้ยผูโ้ดยสารอกีเป็นจํานวนมาก 
เมือ่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬกิา  
 

ผูโ้ดยสารทีร่อดชวีติเป็นผูท้ีน่ั่งทางสว่นหางของเครือ่งบนิ เพราะสว่น
หางของเครือ่งบนิยังอยูใ่นสภาพด ีเมือ่ท่านพระอาจารยส์งิหท์องและ
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คณะไดถ้งึแกม่รณภาพแลว้ มกีารนําศพไปตกแตง่บาดแผลที่
โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช แลว้นําศพไปตัง้บําเพ็ญกศุลทีว่ัดพระศรี
มหาธาต ุวรมหาวหิาร เขตบางเขน กรงุเทพฯ โดยอยูใ่นพระบรมรา
ชานุเคราะหท์ัง้ ๗ วัน วันแรกพระราชทานหบีทองทบึ วนัตอ่มาสมเด็จ
พระนางเจา้สริกิติ ิฯ์ พระบรมราชนินีาถ รับสัง่ใหเ้ปลีย่นใหมเ่พราะทรง
เห็นวา่ไมส่วยงาม จงึไดเ้ปลีย่นเป็นหบีลายทอง  
   
 
 
 
 
 
 
  

หลวงพอ่วนั-พระอาจารยจ์วน-พระอาจารยส์พุัฒน ์ 
 

  
 

  

ซากเครือ่งบนิทีป่ระสบอบุตัเิหต ุ
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หลงัจาก ๗ วันแลว้ ในวนัที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ สมเด็จพระ

อรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรนิายก 

(วาสน ์วาสโน) วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม เขตพระนคร กรงุเทพฯ 

ทรงเป็นเจา้ภาพ และในวนัที ่๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะรัฐบาล
ซึง่มพีลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์เป็นประธาน พรอ้มดว้ยคณะศษิยานุ
ศษิยข์องพระคณาจารยท์ีม่รณภาพดงักลา่วซึง่อยูใ่นกรงุเทพฯ เป็น
เจา้ภาพ นับวา่เป็นเกยีรตปิระวัตแิกท่า่นพระอาจารยส์งิหท์องและคณะ
ทีจ่ากไปอยา่งยิง่ยวด ยังความปลืม้ปิตยินิดแีกญ่าตพิีน่อ้ง เพือ่น
สหธรรมกิ คณะศษิยานุศษิย ์และผูท้ีเ่คารพนับถอืของทา่นพระอาจารย์
สงิหท์องและคณะอยา่งหาทีส่ดุมไิด ้ 
 

เมือ่ครบกําหนดการบําเพ็ญกศุลอทุศิถวายทีว่ัดพระศรมีหาธาต ุ
วรมหาวหิาร เขตบางเขน แลว้ก็ไดอ้ญัเชญิศพทา่นพระอาจารยส์งิห์
ทองและพระคณาจารยอ์ืน่ๆ อกีจํานวน ๔ รปู กลบัไปสูย่ังวัดเดมิของ
แตล่ะทา่น โดยทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหห้วัหนา้แผนกพระราชพธิี
เป็นผูด้แูลโดยตลอด สําหรับรถยนตท์ีเ่ชญิศพพระคณาจารยต์า่งๆ คณุ

หมอปัญญา สง่สมัพนัธ ์แหง่โรงพยาบาลแพทยปั์ญญา เป็นผูจั้ดหา 
และไดร้ับความรว่มมอืจากโรงพยาบาลตา่งๆ เป็นอยา่งดยีิง่ 

  

ศพพระคณาจารยท์ีต่ัง้บําเพ็ญกศุลทีว่ดัพระศรมีหาธาตฯุ  
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สมเด็จพระสงัฆราช (วาสน ์วาสโน) วัดราชบพธิฯ  

ทรงเป็นเจา้ภาพบําเพ็ญกศุลทีว่ัดพระศรมีหาธาตฯุ  
 

  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

เสด็จรว่มบําเพ็ญกศุลทีว่ัดพระศรมีหาธาตฯุ  
 

  

สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณฯ์  

เสด็จรว่มบําเพ็ญกศุลทีว่ัดพระศรมีหาธาตฯุ  



5 3  

 

วดัพุทธธมัมธโร  คอนคอร์ด แคลิฟอร์เนีย                                                   

 

 

  

รถพยาบาลหลายคนัจากโรงพยาบาลในกรงุเทพฯ เชญิศพพระ
คณาจารยต์า่งๆ เดนิทางจากวัดพระศรมีหาธาตฯุ เขตบางเขน ไปถงึวัด

โพธสิมภรณ ์จ.อดุรธาน ีบรรดาพระภกิษุ สามเณร และประชาชนไป

คอยเคารพศพอยูอ่ยา่งคบัคัง่  
 

ตอ่มาเมือ่วันพธุที ่๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๓ เวลา ๐๔.๐๐ นาฬกิา 
ขบวนรถเชญิศพไดเ้คลือ่นออกจากวดัพระศรมีหาธาต ุวรมหาวหิาร 
เขตบางเขน โดยมรีถตํารวจทางหลวงนําขบวน ถดัมาเป็นรถหลวง, รถ

ทา่นพระอาจารยส์มชาย ฐติวิริโิย และรถเชญิศพทา่นพระอาจารยส์งิห์
ทองและคณะ ตามลําดบั เมือ่เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬกิาเศษ 
ขบวนรถเชญิศพไดม้าถงึยังจังหวัดนครราชสมีา มคีณะพระภกิษุ-
สามเณรโดยการนําของ พระราชสงัวรญาณ (หลวงพอ่พธุ ฐานิ

โย) เมือ่ครัง้ดํารงสมณศกัดิท์ี ่พระชนิวงศาจารย ์และ พระเทพ

สทุธาจารย ์(หลวงปู่ โชต ิคณุสมฺปนฺโน) เมือ่ครัง้ดํารงสมณศกัดิ์

ที ่พระครคูณุสารสมัปนั พรอ้มดว้ยคณะอบุาสก-อบุาสกิา ไดนํ้าขา้ว

หอ่มาตอ้นรับคณะเชญิศพและมาเคารพศพกนัเป็นจํานวนมาก  
 

หลงัจากพระฉันอาหารและเจา้หนา้ทีร่ับประทานอาหารเสร็จแลว้ 
ขบวนรถเชญิศพไดอ้อกเดนิทางตอ่ไปถงึวดัโพธสิมภรณ ์ตําบลหมาก
แขง้ อําเภอเมอืง จงัหวัดอดุรธาน ีเมือ่เวลา ๑๒.๓๐ นาฬกิา ทางวดั
โพธสิมภรณ์และชาวอดุรธานไีดจ้ัดตอ้นรบัเป็นอยา่งด ีผูว้า่ราชการ
จังหวัดอดุรธานไีดนํ้าประชาชนหลายจังหวดัมารอเคารพศพ ซึง่แลว้
เสร็จเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬกิาเศษ รถเชญิศพจงึไดแ้ยกยา้ยกนั
ไปยงัวดัตา่งๆ สําหรับศพทา่นพระอาจารยส์งิหท์องก็ไดไ้ปถงึวัดป่า
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แกว้ชมุพล นับวา่การเชญิศพถงึวัดไดรั้บความสะดวกสบายปลอดภยั
ทกุประการ  
 

ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง ธมฺมวโร ไดม้รณภาพเมือ่สริริวมอายไุด ้

๕๖ ปี พรรษา ๓๖ โดยทา่นไดม้รณภาพลงพรอ้มกนักบัพระคณาจารย์
อืน่ๆ อกีจํานวน ๔ รปู ทา่มกลางความเศรา้สลดอาลยัของคณะ

สงฆ ์เพือ่นสหธรรมกิ คณะศษิยานศุษิย ์และพทุธศาสนกิชน
ท ัว่ไปเป็นยิง่นกั ทีต่อ้งสญูเสยีครบูาอาจารยพ์ระป่ากรรมฐาน
สายทา่นพระอาจารยม์ ัน่ ภรูทิตฺโต ไปพรอ้มกนัทเีดยีวถงึ ๕ รปู
ดว้ยกนั ถอืไดว้า่เป็นการสญูเสยีของวงการสงฆค์ร ัง้ใหญม่ากอกี

คร ัง้หนึง่ของเมอืงไทย  
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เจดยีบ์รรจอุฐัธิาตพุระอาจารยส์งิหท์อง ธมฺมวโร  
ณ วดัป่าแกว้ชมุพล ต.บา้นชมุ อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร  
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๏ ไดร้บัความไวว้างใจ  
 
ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง ธมฺมวโร ไดร้ับความไวว้างใจจากทา่น
พระอาจารยม์หาบวัมาก ทา่นพระอาจารยม์หาบวัมกัจะมอบหมายให ้
ทา่นทําหนา้ทีบ่างอยา่งแทนทา่น อยา่งเชน่เป็นประธานดา้นบรรพชติ
ในการดําเนนิงานศพของหลวงปู่ บวั สริปิณฺุโณ ณ วดัราษฎรสงเคราะห ์
(วัดป่าหนองแซง) จังหวัดอดุรธาน ี 
 
ซึง่ทา่นไดทํ้าหนา้ทีเ่รยีบรอ้ยทกุประการ ทา่นพระอาจารยม์หาบวัได ้
ปรารภวา่ หากทา่นละขนัธเ์มือ่ใด ขอมอบใหท้า่นพระอาจารยส์งิหท์อง
เป็นประธานในการดําเนนิงานศพของทา่น  
 
นอกจากนัน้ ทา่นพระอาจารยม์หาบวัยังหวงัจะใหท้า่นพระอาจารยส์งิห์
ทองเป็นหวัหนา้หมูค่ณะพระป่ากรรมฐานแทนองคท์า่นดว้ย แตบ่งัเอญิ
ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องไดถ้งึแกม่รณภาพไปกอ่น และทา่นพระ
อาจารยม์หาบวัตอ้งกลบัมาเป็นประธานในการจัดงานศพให ้ 
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เจดยีบ์รรจอุฐัธิาตพุระอาจารยส์งิหท์อง ธมฺมวโร  
ณ วดัป่าแกว้ชมุพล จ.สกลนคร (อกีมมุหนึง่)  
 
๏ ปฏปิทาดา้นขอ้วตัรปฏบิตั ิ 
 
ปฏปิทาดา้นขอ้วัตรปฏบิตัขิองทา่นพระอาจารยส์งิหท์องนัน้ เป็น
เชน่เดยีวกนักบัปฏปิทาของครบูาอาจารยก์รรมฐาน คอืตวัทา่นพระ
อาจารยจ์ะปฏบิตัตินใหล้กูศษิยด์เูป็นตวัอยา่งเสมอ  
 
อาทเิชน่ การรักษาศลีโดยเครง่ครัด และทา่นพระอาจารยจ์ะเทศน์
อบรมและควบคมุปฏปิทาดา้นการรักษาศลีของลกูศษิยข์องทา่นอยา่ง
เครง่ครัด พรอ้มทัง้ดดุา่วา่กลา่วเมือ่ลกูศษิยผ์ดิพลาดดา้นศลี  
 
เพราะการทีล่กูศษิยจ์ะกา้วหนา้ทางดา้นสมาธภิาวนานัน้ ตอ้งมพีืน้ฐาน
ทางดา้นศลีเป็นทีร่องรับ สว่นการทําความพากเพยีรเดนิจงกรม น่ัง
สมาธภิาวนานัน้ ทา่นจะปฏบิตัใิหล้กูศษิยไ์ดเ้ห็นอยา่งสมํา่เสมอทกุวนั  
 
คอืตอนเชา้ ทา่นจะเดนิจงกรมกอ่นออกบณิฑบาต ฉันจังหนัเสร็จทา่น
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จะพักประมาณเทีย่ง แลว้จะลงเดนิจงกรมหรอืน่ังสมาธภิาวนาตอ่ ครัน้
ถงึเวลาปัดกวาดลานวดั ทา่นจะไมย่อมขาดถา้ไมม่ธีรุะจําเป็นจรงิๆ  
 
ตอนพลบคํา่เวลา ๕-๖ โมงเย็น ทา่นจะเดนิจงกรมเป็นประจําทกุวนั 
โดยจะขึน้จากทางเดนิจงกรมประมาณ ๒ ทุม่ของทกุวนั บางครัง้ทา่น
ไปธรุะทางไกลมา พระเณรไปจับเสน้ถวาย พอจับเสน้เสร็จแลว้แทนที่
ทา่นจะพักผอ่น ทา่นกลบัลงเดนิจงกรมอกี นอกจากนัน้ ทา่นจะเดนิ
ส ารวจดกูารปฏบิตั ิการท าความพากเพยีรของพระเณร โดย
บางคร ัง้ทา่นเดนิไปมดืๆ ไมใ่ชไ้ฟฉาย และออกตรวจไมเ่ป็นเวลา
แนน่อน ทา่นพยายามขนาบพระเณรใหเ้รง่ท าความเพยีร พรอ้ม
กบัเทศนอ์บรมส ัง่สอนอยูเ่สมอๆ  
 
ทา่นหา้มพระเณรไปคยุกบัตามกฏุ ิฉันน้ํารอ้นคยุกนัเสยีงดงัหน่อยหรอื
ใชเ้วลานานเกนิควร ใชข้องไมป่ระหยดั เชน่ สบู ่ใชส้บูแ่ลว้ทิง้ไวต้าก
แดดตากฝนไมเ่ก็บไวใ้นกลอ่ง ทา่นคอยตรวจตราดแูลขอ้บกพรอ่ง
ตา่งๆ ของพระเณรและตกัเตอืนวา่กลา่วอยูเ่สมอ ถา้ใครทําความเพยีร
ด ีทา่นมกัจะชมเชยใหกํ้าลงัใจในดา้นปฏบิตัแิกผู่นั้น้  
 

  
ศาลาวัดป่าแกว้ชมุพล จ.สกลนคร  
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รปูหลอ่หลวงปู่ บญุจันทร ์กมโล-หลวงปู่ เพยีร วริโิย  
ประดษิฐาน ณ วหิารวดัป่าแกว้ชมุพล จ.สกลนคร  
 
๏ การใชส้อยปจัจยัสี ่ 
 
การใชส้อยปัจจัยสีนั่น้ ทา่นพระอาจารยใ์ชอ้ยา่งประหยัดและมธัยสัถ์
เสมอ เชน่ ผา้ตา่งๆ ของทา่นจะปะชนุแลว้ปะขนุอกี ผา้อาบน้ําบางผนื
เกา่จนขาดรุง่ริง่ทา่นกไ็มย่อมทิง้ ยังใชนุ่้งอยูท่ัง้ทีผ่า้อาบน้ํามไีมอ่ดใน
วัด เวลากลางคนืทา่นจะจดุตะเกยีงโป๊ะเล็กๆ หรีล่งเสยีจนจะไมม่แีสง 
ทา่นไมย่อมใชข้องฟุ่ มเฟือยเพือ่ใหเ้ป็นตวัอยา่งแกล่กูศษิย ์อกีประการ
หนึง่ทา่นไมช่อบงานกอ่สรา้งทกุชนดิ เชน่ สรา้งกฏุ ิวหิาร หรอือะไรตอ่
อะไรในวัด  
 
งานตา่งๆ ทา่นไมย่อมใหม้ ีทา่นชอบใหพ้ระเณรสรา้งดา้นจติใจ คอื
เดนิจงกรม น่ังภาวนาเพือ่มรรคผลนพิพานมากกวา่สรา้งสิง่ของวัตถุ
ภายนอก ทา่นวา่การกอ่สรา้งนัน้เป็นเหตใุหเ้สยีการภาวนา ทา่นจงึไม่
อยากใหม้ ี 
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๏ ธรรมปฏสินัถาร  
 
ในดา้นธรรมปฏสินัถาร ทา่นพระอาจารยม์คีวามเมตตาสงูตอ่คณะ
ศรัทธาญาตโิยมทีม่าใหท้าน รักษาศลี และปฏบิตัธิรรมทีว่ัดป่าแกว้ชมุ
พล คณะแลว้คณะเลา่ทา่นจะเมตตาอบรมธรรมะ พรอ้มทัง้เลา่
ประสบการณ์ดา้นการภาวนาของทา่นใหฟั้ง บางครัง้กเ็ลา่เรือ่งผ ีซึง่มี
ทัง้ผจีรงิและผสีงัขารหลอกลวง ทา่นจะดแูลเอาใจใสอ่ยา่งรอบคอบที่
เกีย่วกบัคณะศรัทธาญาตโิยมทีม่ารักษาศลี และปฏบิตัธิรรม ทัง้ทีพ่ัก
และเรือ่งอาหารการกนิ ทกุคณะทีม่าบําเพ็ญภาวนาตา่งกนัสรรเสรญิ
คณุธรรมขอ้นีข้องทา่นพระอาจารยเ์ป็นอยา่งยิง่ วา่ไดร้ับความอบอุน่ 
สบายจติสบายใจมากเมือ่มาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัป่าแกว้ชมุพล เมือ่ถงึ
กําหนดผูม้าปฏบิตัธิรรมจะลาทา่นกลบั ทา่นจะเทศนอ์บรมธรรมะสง่
ทา้ยเกอืบทกุครัง้  
 
คณะศรัทธาญาตโิยมผูท้ีม่าแลว้ มกัจะกลบัมาอกี พรอ้มกบัแนะนํา
ผูส้นใจปฏบิตัธิรรมมาเป็นลกูศษิยท์า่นอยูเ่รือ่ยๆ ตราบจนวาระสดุทา้ย
ของทา่นพระอาจารย ์เรือ่งเลา่ประวัตขิองทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง 
ธมฺมวโร นี ้ขา้พเจา้ (ทา่นพระอาจารยอ์ุน่ ฐติธมฺโม) ไมไ่ดนํ้ามาเลา่ให ้
ฟังทัง้หมด เลา่เฉพาะบางสว่นเทา่นัน้ จงึไดใ้หช้ือ่วา่ประวัตยิอ่  
 
อุน่ (ทา่นพระอาจารยอ์ุน่ ฐติธมฺโม)  

  
พระอาจารยอ์ุน่ (อุน่หลา้) ฐติธมฺโม ผูเ้ขยีนประวัตพิระอาจารยส์งิห์
ทอง ธมฺมวโร  
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๏ พระธรรมเทศนา  

 

• ปัจจบุนัทกุวันนีก้็เหมอืนกนั รูปทีเ่ป็นอยู ่เป็นของสกปรกทัง้นัน้ 

ไมว่า่รปูหญงิ รปูชาย รปูพระ รปูฆราวาส เป็นเหมอืนกนัหมด เหตุ

ใดมนัจงึเป็นอยา่งนัน้ ของทีเ่ราขบฉันรับประทานลงไปเป็นของ

เน่า ของเหม็น ของเสยีทัง้นัน้ ไมใ่ชข่องดบิของดอีะไร เป็นตม้

เป็นแกง เป็นผัดเป็นทอดตา่งๆ ถา้เราทิง้เอาไว ้ของเหลา่นัน้จะ

เน่า จะเหม็น จะเสยี อยูไ่ปคนืสองคนืมกีลิน่แลว้ นีร่า่งกายของเรา

ทีเ่อาของเน่าของเหม็นมาบํารงุบําเรอ มนัก็เป็นกอ้นของเน่า ของ

เหม็นปฏกิลู ไมใ่ชข่องสวยงามอะไร เพราะเหตนัุน้ ในรา่งกายของ

เราทัว่ไป ไหลออกทางทวารใดก็มแีตข่องสกปรกเน่าเหมน็ ไม่

เป็นของดบิของด ีของหอมหวาน มแีตข่องเน่า เพยีงแตล่ม

ออกมาเทา่นัน้ มนักย็งัมกีลิน่ แสดงวา่มนัเน่าทัง้ตวั มนัเหม็นทัง้ตวั 

ไมม่อีะไรทีจ่ะดวีเิศษ  

 

• เวลาเราโกรธดา่วา่ทบุตเีขา เราก็เป็นทกุข ์ทัง้ๆ ทีจ่ติมุง่อยากจะ

ใหค้นนัน้คนนีเ้ขาด ีจงึดดุา่วา่กลา่ว โกรธเขาถา้เขาไมทํ่าตาม แต่

เราสอนเขาดว้ยความโกรธในจติในใจนัน้ไมเ่ป็นผลประโยชน ์

เหมอืนกบัเอาน้ํารอ้นๆ ไปรดผัก แทนทีม่นัจะงอกงามขึน้ ไมเ่ป็น

อยา่งนัน้ มนัไหมม้นัตายไปหมด เพราะน้ําทีเ่ราไปรดมนัรอ้นฉันใด 

จติใจของคนทีโ่กรธไปแนะสอนคนอืน่ บอกคนอืน่ดว้ยความโกรธ 

จงึเป็นโทษเป็นทกุข ์เขาไมย่นิดรีับคําสอน  
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ทา่นพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตฺโต  
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• ในระหวา่งการกลา่วธรรมปฏสินัถาร ในวนัที ่๒๒ เมษายน 

๒๕๒๐ ทา่นพระอาจารยส์งิหท์องไดเ้ลา่ใหฟั้งวา่ทา่นพระ

อาจารยม์ ัน่เคยสอนทา่นวา่ “หนงัสอืตวัเล็กๆ มนัเรยีนงา่ย 

เรยีนแลว้ก็หลง เรยีนตวัใหญ ่คอื เรยีนกาย เรยีนใจของ

ตวัเอง ถา้ไดต้วันีล้ะ ไมม่หีลง” ทา่นอาจารยส์งิหท์องเลา่และ

กลา่วเนน้อกีดว้ยวา่ “จรงิของทา่น ไมรู่อ้นัอืน่ แตข่อใหรู้ใ้จ

ของตน”  

 

“ไมม่อีนัอืน่...ก็ขอใหม้อีรรถ มธีรรมประจําตวั”  

 

“มนัประเสรฐิ วเิศษอยูแ่ลว้”  

 

ไมต่อ้งหาอะไรมาเพิม่เตมิ...ไมเ่ห็นไมรู่อ้ะไรก็ไมเ่ป็นไร ขอใหเ้ห็น

ใหเ้ป็นในเรือ่งของอรรถเรือ่งของธรรมเทา่นัน้เป็นด ีเทา่นัน้เป็นพอ 

ฯลฯ  

 

๏ หมากกระดานชวีติ  

 

เราทกุคนทีไ่ดม้าน่ังรว่มวงกนัอยูเ่ดีย๋วนี ้เมือ่เสร็จจากงานกนัแลว้ก็

จะตอ้งแยกยา้ยกนัไป กลบับา้นของตน และถา้มองใหล้กึลงไปอกี

ก็จะรูว้า่ ตา่งคนตา่งกจ็ะตอ้งจากกนัไปจรงิๆ ไมว่นัใดกว็ันหนึง่ ไป

ตามทางกรรมของแตล่ะคน แลว้แตก่รรมทีเ่ราทํากนัมา  
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มจัจรุาช คอื ความตาย ไมเ่คยเห็นแกห่นา้ใคร เขาไมม่กีารไวห้นา้

ไมว่า่ชาย ไมว่า่หญงิ เขาไมไ่วห้นา้ทัง้นัน้ จะตดิขดัอะไรอยู ่เขาก็

ไมรั่บรู ้ลกูจะเล็กอยูก่ต็าม พอ่แมจ่ะป่วยอยู ่ไมม่คีนคอยชว่ยเลีย้ง

ด ูเขากไ็มร่ับรูเ้รือ่งอยา่งนีเ้ราเคยคดิคํานงึถงึกนัไวบ้า้งไหม ?  

 

ควรพจิารณาเรือ่งความตายใหเ้ขา้ใจวา่ ตอ่ใหม้พีรรคพวกมากมาย

เพยีงใด มเีวทมนตรค์าถาดสีกัเพยีงไหน จะมยีาดสีกัเทา่ใด จะ

บําบดัรักษาความเจ็บป่วยได ้ก็ชัว่กาลชัว่สมยั ระงับดบัไดก้็ชัว่

เวลาเป็นครัง้คราว และแลว้ผลทีส่ดุก็ตอ้งตายเหมอืนๆ กนั เรือ่งห

ยกูเรือ่งยาทีร่ักษาได ้ก็เมือ่มนัยังไมถ่งึคราวถงึสมยัถงึกาลทีค่วร

ตายเทา่นัน้ ความตายจงึเป็นภัยอนัตรายซึง่ไมเ่ป็นทีพ่งึปรารถนา

ของใครๆ แตก่ไ็มม่ใีครทีจ่ะมาแกไ้ข ยกเลกิหรอืหลกีเลีย่งความ

ตายเอาไวไ้ด ้ทกุคนจงึตอ้งตาย  

 

บาปบญุทีต่นสะสมรวบรวมเอาไวน่ั้นแหละ คอื เครือ่งใชส้อยของ

ตนทีจ่ะตดิตามไป แมบ้าปบญุจะป้องกนัความตายไวไ้มไ่ด ้แต่

ทวา่บาปบญุนัน้จะเป็นกําลงัเป็นเสบยีงทีจ่ะคอยตดิสอยหอ้ยตาม

ไปอํานวยทกุขส์ขุใหเ้ราในภพตา่งๆ เมือ่ตายไปแลว้ก็จะตอ้ง

แสวงหาภพใหมช่าตใิหม ่หาทีอ่ยูท่ีอ่าศยัทีต่นตอ้งการ แตค่วาม

ตอ้งการจะไดส้มหมายนัน้ ก็เพราะเหตบุญุกศุลทีต่นสรา้งสม

เอาไว ้คนทีไ่มม่บีญุกศุล อยากจะไปเกดิในสถานทีด่กี็ไปไมไ่ด ้ 

 

ถา้เปรยีบชวีติเหมอืนหมากกระดาน เมือ่ตายแลว้กล็ม้กระดานชวีติ

ไปชวีติหนึง่ สิง่ของทรัพยส์มบตัทิางโลกทีม่อียูก่็ตอ้งกวาดลง
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กระดานไป แลว้เริม่ตัง้ใหมก่นัอกีครัง้ในชาตใิหม ่แบบแผนในการ

ตัง้กระดานใหมจ่ะกําหนดดว้ยเวรกรรม บาปบญุของแตล่ะคน ไม่

นอ้ยไปกวา่นัน้และจะไมเ่หนอืไปกวา่นัน้ดว้ย ดงันัน้กอ่นจะมกีาร

ลม้กระดานชวีตินี ้เราควรทําอะไรสําหรับการเตรยีมตัง้หมากใน

กระดานชวีติใหมข่องเราดว้ย จงอยา่ประมาทในชวีตินี ้จงรบีทํา

ความด ีละบาป ชาํระใจของตนเองอยูเ่สมอๆ เถดิ  

 

หมากกระดานเลน่แลว้ก็ตัง้ใหม ่ถา้ผูเ้ลน่มคีวามประสงคอ์ยากเลน่

ตอ่ เชน่เดยีวกบัชวีติเมือ่โลดแลน่ไปจนตายแลว้ก็เกดิใหม ่ตราบ

เทา่ทีจ่ติยงัตดิยดึกบัโลกยีสมบตัทิัง้หลายอยู ่จตินีก้จ็ะพาไปกอ่

ชวีติใหมไ่มรู่จั้กจบสิน้ ในเกมหมากกระดานนัน้เมือ่ผูเ้ลน่ไม่

ตอ้งการเลน่ตอ่ไปอกีแลว้ คอื หมดความอยากแลว้ หมากกระดาน

ก็จะถกูวางทิง้เฉยอยูอ่ย่างนัน้เชน่เดยีวกนักบัชวีติจติทีห่มดความ

ตดิยดึในสิง่ทัง้ปวง ชวีติรา่งกายทัง้หลายกจ็ะสงบระงับ ไมต่อ้งมา

วนเวยีนโลกโลกยีน์ีอ้กีเชน่กนั  

 

๏ หดัปฏบิตั ิ 

 

ปฏบิตันัิน้ก็หดักนัทีจ่ติ ถา้จติเรามธีรรมในตวั ก็สามารถทีจ่ะนําเอา

สิง่ทีต่วัประสบพบเห็น เขา้มาสอนจติใจของตวัเองได ้สามารถที่

จะคดิพจิารณาในเรือ่งในแง่ทีต่รงกนัขา้มกบัโลกทีเ่ขาคดิกนัได ้

จะไปดหูนัง ฟังลเิกกอ็าจเกดิสลดสมเพช แทนทีจ่ะเพลดิเพลนิไป

กบัเขา แตก่ลบัมาคดิดเูห็นความจรงิอกีแงว่า่ คนทีเ่ลน่อยูน่ีท้ีเ่ขา

เพลดิเพลนิอยูก่็ด ีคนทีย่นืชม น่ังชมกนัอยูน่ีเ้ป็นรอ้ย เป็นพันก็ด ี
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คนเหลา่นีอ้กีไมถ่งึรอ้ยปี ก็จะตายหมด ไมม่ใีครเหลอืหลอ เราผูท้ี่

ดอูยูน่ีก่ทํ็านองเดยีวกนั ดงันัน้ ทีด่นู่าเพลดิเพลนิอยูน่ีม้นัไมใ่ชส่ ิง่

ทีน่่ากําหนัดเพลดิเพลนิแตอ่ยา่งไรเลย  

 

ความตายนัน้มดีว้ยกนัทกุคน ถา้ไมค่ดิถงึความตาย มแีตอ่ยากได ้

อยา่งเดยีว มนัก็ลุม่ มนัก็หลง ลมืเนือ้ ลมืตวักนัไป ใจทํากําเรบิ

เสบิสาน ถา้หากระลกึถงึความตายอยูเ่สมอๆ ใจนัน้จะคอ่ยๆ คลาย

ความลุม่หลงตา่งๆ คลายความกําหนัดยนิดใีนโลกลงได ้ 

 

๏ เหนือ่ยจนตาย  

 

ทีไ่หนๆ ในโลก ไมว่า่ประเทศไทย หรอืในตา่งประเทศ จะพบวา่มี

บา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัทีห่รหูราใหญโ่ตสวยงามใหเ้ห็นกนัอยู่

มากมาย และถา้จะถามวา่ จติใจของบคุคลทีอ่ยูท่ีอ่าศยัใน

บา้นเรอืนทีส่วยงามเหลา่นัน้ จะมคีวามเยอืกเย็นเป็นสขุกวา่ใจของ

คนอืน่ๆ ทีม่ฐีานะตํา่กวา่เขาหรอืไม ่ก็คงจะตอบไดว้า่ ไมแ่น่เสมอ

ไป ทัง้นีก้็คงเพราะวา่เรือ่งของวัตถนัุน้ ไมใ่ชเ่ป็นสิง่ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ

ความสงบทีแ่ทจ้รงิใหก้บัคนเราได ้วัตถไุมใ่ชส่ ิง่ทีจ่ะมาชาํระลา้ง

จติใจของมนุษยไ์ด ้บา้นเรอืนทีห่รหูราจงึไมใ่ชเ่ครือ่งหมายทีจ่ะ

บอกไดว้า่ ผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นหลงันัน้มจีติใจสงบมากนอ้ย

เพยีงไร  

 

สขุ ทกุข ์อยูท่ีใ่จ อยูท่ีไ่หน ถา้ใจมนัสงบระงับได ้มนัก็เป็นสขุได ้

ฉะนัน้ การฝึกอบรมใจจงึเป็นสิง่ทีสํ่าคญัยิง่กวา่สิง่ใด ถา้จติใจมแีต่
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ความยดึถอืหลงใหลในสิง่ตา่งๆ อยูอ่ยา่งถอนตวัไมข่ึน้ จติใจก็จะ

มแีตค่วามเดอืดรอ้นวุน่วายอยูต่ลอดไป ทียุ่ง่เหยงิวุน่วายกนัอยูท่กุ

วันนีก้็เพราะเรือ่งของกาย เรือ่งของใจทํางานอะไรก็เพือ่กาย เพือ่

ใจ ทัง้นัน้ วิง่วุน่กนัอยูต่ัง้แตว่นัเกดิจนวนัตาย ก็เพราะเรือ่งของ

กายกบัใจ คนเรามวัแตวุ่น่วายในงานตา่งๆ ทัง้กลางวนักลางคนื 

โดยสว่นใหญก่็เป็นงานภายนอก งานสะสมสรา้งฐานะของแตล่ะ

บคุคลทัง้นัน้ วุน่วายจนน่ังไมต่ดิ เดนิไมต่รง หรอืนอนไมห่ลบักนั

ไปกม็ ีเหลา่นีก้็เพราะความยดึถอืน่ันแหละเป็นตวัการสําคญั เชน่ 

เกดิยดึถอืวา่ เราจะมฐีานะสูเ้ขาไมไ่ด ้ถา้จะถามวา่สูใ้คร มนัก็มคีน

ทีม่ฐีานะดกีวา่เราใหเ้ปรยีบเทยีบเสมอน่ันแหละ  

 

เมือ่ไรจะรูส้กึวา่ฐานะตวัดพีอทีจ่ะหาความสขุกบัมนัไดจ้รงิๆ บา้ง 

ใครมคีวามพอได ้คนนัน้ก็จะมคีวามสขุได ้พอจรงิก็สขุจรงิ พอ

ไดม้ากก็สขุไดม้าก หดัวางเสยีบา้ง หดัวางเสยีหน่อย กอ่นที่

สงัขารจะบงัคบัใหว้างกอ่นทีค่วามเฒา่ชรา และความตาย หรอื

โรครา้ยจะเป็นผูบ้งัคบัใหว้าง ถา้ยังไมห่ดัวางจะเป็นผูท้ีเ่หนือ่ยจน

ตาย แลว้ก็ขนอะไรไปดว้ยไมไ่ดเ้ลยในทีส่ดุ  

 

๏ บนทางจงกรม  

 

ทา่นพระอาจารยอ์ุน่ (อุน่หลา้) ฐติธมฺโม ไดเ้มตตาเลา่ไวใ้น

หนังสอืประวัตยิอ่ของพระอาจารยส์งิหท์องวา่ ระหวา่งปี พ.ศ. 

๒๔๙๕ ถงึ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึง่เป็นพรรษาที ่๙ ถงึพรรษาที ่๑๑ ของ

ทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง ทา่นไดจํ้าพรรษาอยูท่ีว่ดัป่าบา้นหว้ย
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ทราย ตําบลคําชะอ ีอําเภอคําชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร โดยมทีา่น

พระอาจารยห์ลวงปู่ มหาบวั ญาณสมฺปนฺโน เป็นผูนํ้า ทา่นพระ

อาจารยส์งิหท์องเคยเลา่ใหท้า่นพระอาจารยอ์ุน่ (อุน่หลา้) ฟังวา่ 

สมยันัน้เหมอืนกบัวา่พระเณรในวัดนัน้จะไมค่า้งโลกกนั พอตืน่

นอนขึน้มา มองไปเหน็แตแ่สงไฟ (แสงโคมตะเกยีงทีจ่ดุไว)้ สวา่ง

ตามกฏุขิองพระเณรอยูเ่หมอืนกบัไมน่อนกนั  

 

สําหรับทา่นพระอาจารยส์งิหท์อง ทา่นก็เรง่ความเพยีรเตม็ที ่จน

ทางจงกรมลกึเป็นรอ่ง ทําใหพ้ระเณรตอ้งถมทางจงกรมใหบ้อ่ยๆ 

ทา่นเลา่วา่วันหนึง่ทา่นเดนิจงกรมอยู ่ระยะนัน้เป็นหนา้หนาว 

อากาศหนาวมาก ทา่นตอ้งหม่ผา้ ๓-๔ ผนื เดนิจงกรม พอเดนิ

ไปๆ ดกึเขา้ ทา่นก็งว่งนอนมากเพราะคราวนัน้ทา่นอดนอนมาได ้

สามคนืแลว้ เดนิไปๆ ผา้หม่ผนืนอกสดุก็หลดุตกลงมาโดยไมรู่ต้วั 

พอเดนิไปถงึหวัทางจงกรมแลว้วกหนักลบัมา เหน็ผา้หม่ของ

ตวัเองก็ตกใจ นกึวา่เสอืหรอือะไรหนอ ?... เพราะสมยันัน้ เสอืยงัมี

...เดอืนกไ็มส่วา่งเท่าไร... ทา่นจงึกระทบืเทา้ด ูมนักน็ิง่... เอะ๊ ! 

มนัอะไรนา ?...เลยคอ่ยๆ ขยับเทา้เขา้ไปๆ... กม้ดใูกล ้ๆ  แลว้เอา

เทา้เขีย่ด.ู.. ทีไ่หนไดเ้ป็นผา้หม่ ทา่นก็เลยหวัเราะขําอยูค่นเดยีว

พักใหญ ่เลยหายง่วง... ฯลฯ  

“ประโยชนอ์ะไรกบัทรัพยส์มบตั ิซึง่เอาแตเ่ก็บไว ้ 

ประโยชนอ์ะไรกบัรีพ้ล ซึง่ไมใ่ชต้อ่สูศ้ตัร ู 

ประโยชนอ์ะไรกบัพระคมัภรี ์ซ ึง่ละเลยไมใ่ชท้อ่งบน่  

ประโยชนอ์ะไรกบัรา่งกาย ซึง่เจา้ของไมรู่จั้กขม่ใจจากความคดิ

ชัว่”  
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๏ สต ิ 

 

ธรรมทีค่วรเจรญิใหม้มีากนัน้ คอื สต ิสตนิีถ้งึมมีากเทา่ไรกไ็มเ่ป็น

ภัย สตมิมีากเทา่ไรยิง่ด ีมสีตมิากใจมนัจะไว ใจมนัจะทนั

เหตกุารณ์ เพยีงอะไรนดิอะไรหน่อยทีจ่ติคดิปรงุภายใน ใจมนัก็รู ้

สตจิะทําใหไ้ว รูค้ดัเลอืกเอาแตส่ ิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์เหมอืนกบัคน

ตาด ีสิง่ไหนไมด่เีขาเห็น เขาก็ไมจั่บไมต่อ้ง ไมเ่อามา สว่นคนตา

บอด เมือ่มองไมเ่ห็น เมือ่เขาไมรู่ ้เขากจั็บไดท้กุสิง่ทกุอยา่งแมแ้ต่

ไฟกย็ังเหยยีบ ยังจับได ้เพราะตาไมเ่ห็น คนตาดเีขาก็ตอ้งเวน้ ไม่

ไปเหยยีบ ไมไ่ปจับ ไมใ่ชแ่ตไ่ฟ ถงึหนามหรอืสิง่สกปรกอืน่ๆ เขา

ก็เลีย่ง ไมไ่ปเหยยีบ ไมไ่ปจบั  

 

สตกิ็เชน่กนั ถา้เรามอียูใ่นจติในใจ จะทํา จะพดู จะคดิ สิง่ใด ถา้

เรามสีต ิสตจิะพาเราเลีย่งสิง่ทีเ่ป็นภยั เป็นอนัตรายทัง้หลาย เรือ่ง

สตจิะหาทีไ่หน จะไปหาทีไ่หนก็ไมเ่จอ ถา้หากไมด่ทูีต่วัของตวั 

ตอ้งฝึกตอ้งหดัใหรู้จ้ักกําหนดพจิารณาดอูยูภ่ายนอก อยา่ไปดทูี่

อืน่ สําคญัทีต่อ้งกําหนดรู ้ใหด้รูู ้เขา้ใจตามความเป็นจรงิ รูจั้ก

พจิารณาไตรต่รองทีเ่รยีกวา่ มสีมัปชญัญะ มปัีญญา รูจ้กัทําความ

เขา้ใจตามความเป็นจรงิ ความรูน้ีจ้ะเป็นสขุก็ตาม จะเป็นทกุขก์็

ตาม เฉยๆ กต็าม มนัรู ้ตืน่อยู ่หลบัอยูม่นัก็รู ้นีค่อืเรือ่งของจติ 

สําคญัทีจ่ติอยา่ไปตดิขอ้ง  

 

สตไิมม่ทีางเจรญิขึน้มาได ้ถา้หากเราไมม่ปัีญญาสอนใจใหรู้จ้ัก

พจิารณาแกไ้ขใจของตวั ไมใ่ชว่า่มนัจะโงเ่งา่เขลาอยูต่ลอด ไมใ่ช่
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วา่มนัจะตดิขอ้งอยูร่ํ่าไป เมือ่ฝึกอบรมแลว้ เราก็จะรูเ้อง มนัไม่

คลกุเคลา้เมาความชัว่เหมอืนเดมิ มนัจะฉลาดวอ่งไวขึน้ เรือ่ง

อยา่งนีต้อ้งฝึก แลว้จะเขา้ใจไมต่อ้งมใีครมารับรอง ไมต่อ้งหา

ประกาศนยีบตัร เรารูเ้อง ตดัสนิตวัเองไดว้า่เรากา้วหนา้มี

สตสิมัปชญัญะเจรญิขึน้มาเพยีงใด แตก่อ่นเป็นอยา่งไร ปฏบิตั ิ

มาแลว้เป็นอยา่งไร ตลอดปัจจบุนัมนัเป็นอยา่งไร ตรวจชาํระเอง

ไดเ้รือ่ยตลอดไป เมือ่ทําแลว้สตยิอ่มดขีึน้ ความประมาทเผลอเรอ

ก็จะลดลง  

 

๏ อกาลโิก  

 

ธรรมยังคงเป็นอกาลโิกจรงิ ธรรมยงัคงเสน้คงวาไมข่ึน้อยูก่บั

กาลเวลา ธรรมไมใ่ชส่ ิง่ทีจ่ะหมดไปตามกาลสมยั ไมใ่ชก่าลเวลา

ลว่งไปแลว้ ใครจะพยายามปฏบิตัธิรรมกนัเทา่ไร ก็จะไมเ่ห็น

ความสขุ จะไมพ่บความสบายปรากฏกบัตน ผูใ้ดประพฤตปิฏบิตั ิ

จรงิจังยอ่มจะไดเ้ห็นอานสิงสข์องการปฏบิตันัิน้ ซึง่เมือ่ถงึเวลานัน้ 

เสยีงมาร เสยีงกเิลสทีเ่คยคอยมากระซบิใหย้ดึมัน่สําคญัผดิวา่

ธรรมหมดไปแลว้ ขณะนีม้รรคผลตา่งๆ หมดไปแลว้ กจ็ะไมห่ลดุ

ไมต่กไปจากใจของผูป้ฏบิตั ิและใจก็จะไดร้ับอสิระ หลดุพน้จาก

เครือ่งรอ้ยรดัทัง้ปวง  

 

ทกุคนมโีอกาส มเีวลาฝึกจะปฏบิตักินัได ้อยา่ไดไ้ปคดิวา่ธรรม

หมดยคุ หมดเวลาแลว้ทีจ่ะมคีนไปเขา้ใจได ้ธรรมมมีาตัง้แตไ่หน

แตไ่ร โลกนีก้เ็ปิดเผยชดัอยูแ่ตไ่หนแตไ่รมา ไมเ่คยมเีวลาทีจ่ะ
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ปิดบงัใคร แตท่ีเ่หมอืนปิดบงันัน้ เพราะขาดผูป้ฏบิตัทิีจ่รงิจงั

ตา่งหาก ใจของเราไมม่สีต ิไมม่ปัีญญาจงึลุม่หลง ทัง้ๆ ทีธ่รรม

ตา่งๆ สิง่ตา่งๆ ยงัคงมอียูธ่รรมดาเป็นปกต ิทกุคนตา่งกอ็ยากมี

ความสงบ ตา่งก็อยากมคีวามเย็นใจ จงตัง้หนา้ตัง้ตาภาวนารักษา

ใจของตวั เมือ่ใจเป็นอรรถเป็นธรรมจรงิจงัแลว้ เหน็อะไรก็จะเป็น

อรรถเป็นธรรมไปหมด อยูส่ถานทีใ่ด ก็เป็นอรรถเป็นธรรมใน

สถานทีนั่น้ เป็นสคุโตในเมือ่เวลาอยู ่เป็นสคุโตในเมือ่เวลาไป อยู่

สถานทีใ่ดก็ไมเ่ป็นเวรเป็นภัยแกต่วัของตวั และไมเ่ป็นเวรเป็นภยั

แกค่นอืน่และสตัวอ์ืน่อยูส่ถานทีใ่ด ก็จะเกดิเป็นสริ ิเป็นมงคลใน

สถานทีนั่น้  

 

ธรรมเป็นสิง่ทีไ่มข่ ึน้กบักาลเวลา ธรรมคอืของเกา่ ผูป้ฏบิตั ิ

จรงิก็ยอ่มไดผ้ลเหมอืนเกา่ คอื ยอ่มไดค้วามหลดุพน้เป็นข ัน้

เป็นตอนไปตามล าดบัของการปฏบิตั ิส ิง่ท ีจ่ะเห็น ทีจ่ะเป็น ที่

จะรูน้ ัน้ ผูป้ฏบิตัยิอ่มไดพ้บตามค าสอนของพระพทุธเจา้

อยา่งสมบรูณ์ เพราะค าสอนท ัง้หลายของพระองคย์งัคงมอียู ่

ซึง่ก็เทา่กบัไดช้ือ่วา่ พระศาสดาน ัน้ยงัคงอยู ่รบีๆ ปฏบิตักินั 

ตอ้งพยายามฝึกกาย ฝึกใจกนัไป ไมต่อ้งไปมวัคอยอา้งกาล 

อา้งเวลา เมือ่เราไดช้ าระความช ัว่ออก ต ัง้หนา้ต ัง้ตาปฏบิตั ิ

เราก็ยงัมทีางทีจ่ะบรสิทุธิไ์ด ้นีค่อืทางแหง่ปญัญา เป็นทาง

ช าระใจ ทางแหง่ความบรสิทุธิน์รินัดรกาล  
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♥ รวบรวมและเรยีบเรยีงโดย „สาวกิานอ้ย‟เว็บ

dhammajak.net 

♥ ดดัแปลงรปูแบบอบีุค้โดย watconcord.org 

 

ทีม่าขอ้มลูของผูเ้รยีบเรยีงจาก ::  

(๑) ประวตัยิอ่และพระธรรมเทศนาของทา่นพระอาจารย์

สงิหท์อง ธมฺมวโร วดัป่าแกว้ชมุพล ตําบลบา้นชมุ อําเภอ

สวา่งแดนดนิ จังหวัดสกลนคร โดย ทา่นพระอาจารยอ์ุน่ 

(อุน่หลา้) ฐติธมฺโม  

http://www.dharma-gateway.com/  

 

(๒) หนังสอือนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ  

พระอดุมสงัวรวสิทุธเิถร (พระอาจารยว์นั อตฺุตโม)  

วนัที ่๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔  

 

♥ ขอกราบขอบพระคณุทีม่าของรปูภาพทกุแหลง่  

โดยเฉพาะจากเว็บไซต ์http://www.watpa.com/  

และ หอ้งพระ http://www.chiangmai1900.com/  

ขอเชญิ download ไฟลร์ปูครบูาอาจารยต์า่งๆ 

จาก http://ie-kittiwat.blogspot.com/2009/12/blog-

post.html 
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