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ที่สุดของธรรม คือการพ้นทุกข์
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สังเวชนียธรรม

พระอธิการเปลี่ยน ปญฺฺญฺาปทีโป

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคุณของปัญญาไว้ว่า ปญฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต. ความว่า  
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก.

พระอธิการเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระเถระ
ในฝ่ายวิปัสสนาธุระ ผู้กอปรด้วยศีลาจารวัตรงดงาม ถึงพร้อมด้วยเนกขัมมปฏิปทาน่าเลื่อมใส ได้บำาเพ็ญกรณียะ 
ในฐานะพระภิกษุผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทถ้วนหน้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
จนตลอดชีวิตของท่าน ดังปรากฏพยานเป็นหนังสือและแถบบันทึกเสียงจำานวนมากยังคงเป็นมรดกธรรมสู่อนุชน 
ท่านเป็นผู้มีไมตรีจิตหาโอกาสมาเยี่ยมเยือนข้าพเจ้าหลายวาระ ทำาให้ได้ทราบชัดว่าเป็นผู้งามด้วยอัตหิตสมบัติ 
และปรหิตปฏิบัติ มีจริยวัตรฉายชี้คุณธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ “ปัญญา” อันยังแสงสว่างในโลก ดุจประทีป
ขจัดความมืดเขลาให้เบาบางไป สมดังฉายา “ปญฺญาปทีโป” ทุกประการ

ขอกุศลธรรมที่ท่านได้กอปรไว้ด้วยดี กับทั้งกุศลทักษิณานุประทานกิจที่สาธุชนร่วมบำาเพ็ญอุทิศถวาย จงเป็น 
พลวปัจจัยเพิ่มพูนบารมีธรรมแด่ พระอธิการเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ผู้ถึงมรณภาพไปแล้วนั้น ตามควรแก่คติวิสัย 
ทุกประการ เทอญ.

 (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)
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กตัญญูกตเวทิตาธรรม

 หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เลิศทั้งปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธธรรม 
เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระอีกท่านหนึ่งในสมัยกึ่งพุทธกาลแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคสมณโคดม 
ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์

พวกเราทั้งหลาย ทั้งภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่มีวาสนาได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รู้สึกปลาบปลื้มใน
ปฏิปทาอันหมดจด การบ�าเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษฏ์ จิตใจอันเปี่ยมด้วยเมตตา การแสดงธรรมอันงดงาม ทั้งการทุ่มเท
ท�ากจิเพื่อพระศาสนาอย่างเตม็ก�าลงัของหลวงปู ่ท�าให้พวกเราส�านกึในบญุคณุ และน้อมน�าธรรมมาสูต่น ไม่ประมาท
ในชีวิต ไม่ประมาทในจิต ไม่ประมาทในกรรม ไม่ประมาทในธรรม

ในวาระที่หลวงปู่จากโลกนี้ไป พวกเราที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมย่อมมีความอาลัยบ้างเป็นธรรมดา แต่หลวงปู ่
สอนเสมอว่าพระนิพพานเป็นสุขจริง ๆ ให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติตามท่านไป พวกเราจึงจักตั้งใจระงับความอาลัย
และความวุ่นวายทั้งหลาย พากันทุ่มเทพากเพียรปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเพื่อสืบพระศาสนาเช่นหลวงปู่ให้ได้  
อันจักเป็นการสนองคุณหลวงปู่อย่างแท้จริงที่ได้ทุ่มเทเพื่อพระศาสนาและพวกเราอย่างหาผู้เสมอเหมือนได้ยาก

 

 พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
 เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก, เจ้าคณะอ�าเภอแม่แตง (ธ)

 และคณะศิษยานุศิษย์
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พิธีบำ�เพ็ญกุศลถว�ยแด่องค์หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญ�ปทีโป
๑๐๐ วันแรก ระหว่�งวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภ�พันธ์ - วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๖๑
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หลวงปู่มั่น ภูริทตฺฺฺฺตเถร

บูรพาจารย์ของหลวงปู่เปลี่ยน ป ฺาปทีโป

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺฺโม หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
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หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

หลวงปู่ชอบ านสโมหลวงปู่เทสก์ เทสรํสี

61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd   15 1/2/19   8:45 PM



61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd   16 1/2/19   8:45 PM



สวดมนต์ทั้งเช้าทั้งค�่านี่นะ จะแผ่เมตตาหมดเลย  

จะแผ่เมตตาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ ก่อน  

ตามที่หลวงปู่แหวนท่านสั่งไว้ แล้วก็แผ่ให้พระหมดทุกองค์ 

ทั้งประเทศและนอกประเทศด้วย ให้พระทุกองค์ไปนิพพาน  

บรรลุธรรมหมด ความเมตตาของผม อยากให้ทุกองค์นั้น 

มีดวงตาเห็นธรรม น�าตนเองเข้าสู่นิพพานหมด อยากให้ทุกองค์ 

มีคุณธรรมถึงขนาดนี้ แล้วก็มองศรัทธาญาติโยมหมดประเทศไทยนี้เลย 

ให้ทุกคนมีเมตตาอารีต่อกัน ไม่รบราฆ่าฟันรันแทงกัน  

แล้วก็หมดทั่วโลกเลย เมตตาไม่มีวันว่างเลย
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วัยเยาว์

หลวงปู่เปลี ่ยน นามสกุลเดิม วงษาจันทร์ เกิดเมื ่อวันที ่  
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๔ คำ่า  
เดือน ๑๒ ปีระกา ณ บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน 
จ.สกลนคร บิดาชื่อ กิ ่ง มารดาชื่อ อรดี สกุลเดิม จุลราชภักดี  
บิดามารดาทำาการค้าขายมีฐานะดี คุณตาเป็นกำานันอยู่ที่ ต.โคกสี  
ชือ่ ขุนจุลราชภักดี คุณยายชือ่ นางดา คุณยายรักหลานคนนีม้าก  
จึงขอจากบิดามารดาไปอยู่ด้วยเมื่อท่านมีอายุได้ประมาณ ๓ ขวบ

หลวงปู่เปลี่ยนมีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๖ คน เป็นผู้ชาย  
๕ คน ผู้หญิง ๑ คน มีช่ือตามลำาดับดังนี้

๑. นายสมบิน วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)

๒. นายคำาปิ่น วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)

๓. หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป (ละสังขาร ๑๕ ก.พ. ๖๑)

๔. นายเหรียญ (วงษาจันทร์) นันตสูตร (ถึงแก่กรรม)

๕. นางหนูจีน (วงษาจันทร์) ธรรมจิตร (ถึงแก่กรรม)

๖. นายถวิล วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)

การศึกษา

การศึกษาในระยะแรก ได้เรียนกับคุณตาคุณยายที่บ้าน 
เพราะระหว่างนั้นเกดิสงครามมหาเอเชยีบรูพา (สงครามโลกครั้งที่ ๒)  
ต่อมาได้เข้าโรงเรียนบ้านโคกคอน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
เมื่ออายุ ๑๑ ปี สอบได้ที่ ๑ ในชั้น ท่านอยากจะเรียนต่อ แต่มารดา
ต้องการให้ท่านมาช่วยทางการค้าของบิดา ท่านจึงต้องปฏิบัติตาม

ขุนจุลราชภักดี

หลวงปู่เปลี่ยน ปฺฺาปทีโป
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61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd   18 1/2/19   8:45 PM



การอาชีพ

ในการช่วยการค้าของบดิา บางครั้งท่านต้องออกเดนิทางไปซื้อของถงึ 
จ.อุดรธานี โดยนัง่รถโดยสารบ้าง รถบรรทุกหรือรถขายถ่านบ้าง สินค้า 
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไป เมื่อถึงฤดูทำานาเก็บเกี่ยวข้าวได้มาก 
จึงขยายกิจการไปค้าขายข้าวเปลือกกับโรงสีใหญ่ ๆ ด้วย หลังผ่านการ 
เกณฑ์ทหารแล้ว ท่านหันไปสนใจด้านการแพทย์ ได้เรียนรู้เรื ่องยาและ 
การรักษาคนไข้จากหมอประจำาอำาเภอซึ่งเป็นญาติกัน แต่มารดาต้องการให้
ท่านดูแลการค้าต่อไป จึงไม่อนุญาตให้ท่านไปศึกษาต่อทางด้านนี้

โดยที่ท่านเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการงาน กอปรกับมีฐานะการ
เงนิด ีญาตพิี่น้องและผูใ้กล้ชดิจงึไว้ใจ ได้พากนันำาเงนิมาฝากท่านเสมอืนหนึ่ง 
เป็นธนาคาร ท่านก็เก็บรักษาให้พวกเขาโดยไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทน  
ท่านทำาให้กับทุกคนด้วยความรักและนับถือสมกับที่พวกเขาวางใจท่าน

ภาพของหลวงปู่เปลี่ยนก่อนอุปสมบท 
ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะอายุ ๑๘ ปี

ต�ารายาและกระเป๋าฉีดยา 
ของหลวงปู่สมัยเป็นฆราวาสของหลวงปู่สมัยเป็นฆราวาส
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ก่อนบวช

ตั้งแต่อาย ุ๑๑-๑๒ ปี ท่านจะท�าหน้าทีไ่ปรบัพระที่วดัเมื่อทางบ้าน 
มีงานบุญ จึงได้เห็นวิธีเดินจงกรมของพระอาจารย์ลี ติธมฺโม วัดป่า 
บ้านตาล ซึ่งได้แนะน�าท่านให้ไปหาหลวงปูพ่รหม จริปญุโฺญ หลวงปูพ่รหม
ได้เดินจงกรมให้ดู และสอนให้หลวงปู่เปลี่ยนเดินด้วย หลวงปู่พรหมจึง 
ถือเป็นพระอาจารย์องค์แรกของท่าน

หลวงปู่พรหมชวนให้ท่านบวช ท่านก็อยากบวชมากจนนอน 
ไม่หลับ คิดเรื่องการบวชตลอดเวลา หลวงปู่พรหมให้ลาบิดามารดาก่อน  
มารดาท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั ่น ไปจ�าศีลที่วัดหลวงปู่ครั้งละ  
๓ คืน ๔ คืน แต่เมื่อท่านขออนุญาตมารดาบวชตอนอายุ ๑๒ ปี ก็
ยังไม่ได้รับอนุญาต ท่านก็ขอบวชมาเรื่อย ๆ ทุกปี จนพี่ชายท้้ง ๒ คน 
บวชแล้ว ท่านก็ยังไม่ได้รับอนุญาตจากมารดาท่าน ระหว่างรอคอยที่จะ
บวช ท่านก็เข้าวัดสวดมนต์กับครูบาอาจารย์ไปเรื่อย ๆ

ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ บิดาของท่านถึงแก่กรรมด้วยวัณโรค และ 
เมื ่อคุณลุงถึงแก่กรรมอีกคนหนึ ่งใน พ.ศ. ๒๕๐๒ หลวงปู ่เปลี ่ยน 
จึงใช้ความพยายามขอบวชอีกครั ้ง ซึ่งมารดาและคุณตาอนุญาตให้ 
บวชเพียง ๗ วัน

ก่อนที่จะบวช ท่านได้คืนเงินที่รับฝากไว้ตั้งแต่ท่านอายุ ๑๒ ปี 
จนถึง ๒๕ ปีให้กับเจ้าของจนหมด หลังจากท่านส่งเงินคืนหมดแล้ว 
จติใจกส็บายเหมอืนได้เหาะอยูบ่นอากาศ มคีวามสขุ หมดห่วง เตรยีมตวั 
บวช ระหว่างเตรียมตัวบวช ท่านได้หัดขานนาคและฝึกสวดมนต์เจ็ด
ต�านาน จนสามารถสวดได้เกือบหมดเล่มภายในเวลา ๔๐ วัน โดยมี 
พระอาจารย์สุภาพ ธมฺมปญฺโญ เป็นครูผู้ฝึกสอน

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ  หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโ
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หนังสือสุทธิของหลวงปู่เปลี่ยนหนังสือสุทธิของหลวงปู่เปลี่ยน

พระครูพิพิธธรรมสุนทร 
(พระกรรมวาจาจารย์)

พระครูอดุลสังฆกิจ
(พระอุปัชฌาย์)

การบวช 

หลวงปู่เปลี ่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัย 
บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

พระครูอดุลสังฆกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ 
พระครูพิพิธธรรมสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
ได้ฉายาว่า ปญฺญาปทีโป

เมื่อบวชแล้วท่านไปอยู่วัดทุ่งสว่าง ซึ่งอยู่ใกล้กับ 
วดัธาตมุชียั ท่านมคีวามสบายกายสบายใจมาก เพราะได้ 
ปล่อยวางภาระต่าง ๆ  ที่รบัมาตั้งแต่อาย ุ๑๒ ปี หลังบวช 
ได้ ๑๘ วัน โยมมารดาก็ขอให้สึกเพราะเลยก�าหนดเวลา
แล้ว แต่ท่านขอบวชต่อให้ครบ ๑ พรรษา

จิตสงบครั้งแรก

เมื ่อบวชได้ ๒๑ วัน ท่านนึกถึงค�าปฏิญาณ
ต่อพระพุทธปฏิมากรเมื่อวันบวช “การท�าให้แจ้งซึ่ง 
พระนิพพานเป็นหน้าที่ของพระทุกองค์ที่ได้มาบวชใน
ศาสนา” ท่านจงึจดัท�าทางส�าหรบัการเดนิจงกรม วนัแรก 
ท่านเดินจงกรมติดต่อกันนานถึง ๒ ชั่วโมง จึงเปลี่ยน 
อิริยาบถไปนั่ง โดยนั่งเก้าอี้พิงพนัก ตั้งสัจจะว่า “ถ้ายุง 
ตัวใดจะดูดกินเลือด ก็จะถือเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา  
สังฆบูชา เพื่อปฏิบัติธรรมตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า  
แม้จะต้องเป็นไข้มาลาเรียตายก็ยอม รุ ่งขึ ้นเช้าไป
บิณฑบาตมา ฉันแล้วก็เปลี ่ยนเป็นเลือดได้” และ 
ปล่อยวางจิตเข้าสู่สมาธิแล้วหายไปหมดทั้งร่าง ไม่รู้สึก 
อะไร เป็นความสงบครั้งแรกในชีวิตที ่ยาวนานเกือบ  
๓ ชั่วโมงครึ่ง นับแต่นั ้นมา ท่านได้เดินจงกรมและ 
ท�าสมาธิให้ใจสงบทุกวันไม่เคยขาดเลย
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พระประธานในอุโบสถ วัดธาตุมีชัย

ท�าวัตรหลวงปู่พรหม จิรปุญฺฺโญ

ก่อนเข้าพรรษา พระอาจารย์สุภาพได้นำาหลวงปู่เปล่ียนและพระในวดัทุ่งสว่าง พระอาจารย์ลี 
ติธมฺโม วัดป่าบ้านตาล พระอาจารย์อ่อนศรี านวโร วัดธรรมิการาม พระในวัดของพระอาจารย์ผาง  
ปรปุิณฺโณ กบัวดัธรรมยุตในละแวกน้ัน ไปทำาวตัรหลวงปู่พรหม จริปุญฺโญ ทีว่ดัประสิทธธิรรม บ้านดงเย็น  
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หลวงปู่พรหมได้เทศน์เรื่องปฏิสังขาโย เฉพาะทุกข์และสมุทัยเท่านัน้

คืนนัน้เวลาประมาณสีทุ่่มครึ่ง ท่านนึกถึงคำาเทศน์ของหลวงปู่พรหมเมื่อตอนเย็น จิตลงสู่ 
ความสงบ ปรากฏว่าตัวท่านไปนัง่อยู่ข้างหน้าหลวงปู่พรหมในกุฏิของหลวงปู่ หลวงปู่พรหมได้เทศน์
เรือ่ง ทุกข์ สมุทัย นโิรธ มรรคให้ฟัง และเร่งให้ปฏิบัตมิาก ๆ  เดินจงกรมให้มาก นัง่ภาวนาให้มาก  
ให้ท�าทุกขณะ เมื่อภาวนาแล้ว ตัวจะเบามากเหมือนลอยขึน้ไปในอากาศ ต้องระวังให้ดี เมื่อผ่าน
ภาวะนี้แล้วขอให้เป็นผู้มีสติปัญญา แยกกายกับจิตออกจากกันให้ได้

“การท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 

เป็นหน้าที่ของพระทุกองค์ 

ที่ได้มาบวชในศาสนา”
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พรรษาที่ ๑ 
วัดทุ่งสว่าง บ้านโคกคอน ต.โคกสี 

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

หลวงปู่เปลี่ยนไปหาพระอาจารย์อ่อนศรี านวโร วัดธรรมิการาม บ้านบึงโน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
ซึ่งไม่สามารถตอบปัญหาของท่านเรื่องจิตได้ จึงเดินทางต่อไป โดยมีพระที่วัดพระอาจารย์อ่อนศรีองค์หนึ่ง และ 
พระที่วัดทุ่งสว่างที่ตามมาสมทบอีกองค์หนึ่ง รวม ๓ องค์ ออกธุดงค์ไปด้วยกัน ทั้ง ๓ องค์เดินทางไปที่สำานักสงฆ์
บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.สกลนคร พักอยู่ ๑๐ วัน มีสามเณรติดตามมาอีก ๑ องค์ มุ่งหน้าไปบ้านโพธิ์ อ.บ้านผือ  
จ.อุดรธานี ที่บ้านโพธิ์ท่านได้ยินกิตติศัพท์ความเคร่งครัดของท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโ และได้ยินว่าท่าน
กำาลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ทั้ง ๔ องค์จึงออกติดตามไปทางดงศรีชมภู เดิน
บุกป่าทึบจนถึงดงหม้อทอง แต่ท่านพระอาจารย์จวนได้ออกธุดงค์ต่อไปแล้ว หลวงปู่เปลี่ยนจึงพักในกุฏิท่าน 
พระอาจารย์จวน ท่านได้ลงไปเดินจงกรมที่พลาญหินข้างล่างจนถึงเที่ยงคืน แล้วเข้าไปภาวนาต่อในกุฏิ  

๒
๕
๐
๒

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๑
ภาคอีสาน

ในพรรษานี้พระอาจารย์สุภาพ ธมฺมปญฺโญ ที่มีพรรษามากที่สุดเป็น 
ประธานสงฆ์ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ มีกิจนิมนต์มาฉันที่วัดบ่อย ๆ แต ่
หลวงปู่เปลี่ยนไม่กล้ากราบเรียนถามอะไร เพียงกราบนมัสการทำาความ
เคารพเท่านั ้น หลวงปู ่เปลี ่ยนได้ทำาความเพียรอย่างมากตลอดพรรษา  
หลวงปู่พรหมจะมาสอนท่านในสมาธิอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง เมื่อออก
พรรษาวันแรก โยมมารดามาถามท่านถึงเรื่องการสึก หลวงปู่เปลี่ยนขอผัด
ให้รับกฐินก่อน พอรับกฐินเสร็จ หลวงปู่เปลี่ยนก็กราบลาพระอาจารย์สุภาพ 
ออกธุดงค์ทันที เพื่อไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะสามารถแนะนำาเรื่องการ
แก้ปัญหาที่จิตสงบนิ่งไปไม่รู้ตัว ซึ่งท่านไม่กล้าถามหลวงปู่พรหมเพราะท่าน
เกรงกลัวหลวงปู่มาก

พระอาจารย์สุภาพ ธมฺมปญฺโญ 
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พลาญหินที่ดงหม้อทอง

วัดถ�้าจันทน์ ดงศรีชมภู

อุดรธานี นครพนม

สกลนคร

หนองคาย

บ้านผือ

โพนพิสัย

โซ่พิสัย

วานรนิวาส

สว่างแดนดิน

บ้านดุง

บ้านม่วง

เลย

แม่น�้าโขง

อุทยานแห่งชาติ
นายูงน�้าโสม

อุทยานแห่งชาติภูลังกา

บำาเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน จึงออกธุดงค์ต่อ ผ่านบ้านสงเปือยจนถึงบ้านดงขีเ้หล็ก อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ปรากฏว่า 
ท่านพระอาจารย์จวนเพิ่งจะเดินทางจากไป 

ที่พักบ้านดงขี้เหล็กเป็นสำานักสงฆ์ร้าง มีกุฏิพระใกล้หมู่บ้านอยู่ ๓ หลัง ส่วนหลวงปู่เปลี่ยนพักอยู่ 
อีกหลังในป่าลึกห่างจากหมู่บ้านมาก เวลาท่านนั่งสมาธิ จะได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ใต้ถุนทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่
ไม่เห็นตัว บางทีเดินจงกรมอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสาวร้องเพลงมาตามลำาห้วยจะเข้ามาหา เป็นภาษาที่ไม่รู้จัก  
เดินตามไปดูใกล้ ๆ ก็ไม่เห็น เดินกลับมาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงตามหลังมา ท่านได้พักอยู่ที่บ้านดงขี้เหล็ก 
ถึง ๑๙ วัน ได้ปฏิบัติภาวนาจนทราบว่าสถานที่นี้เป็นเมืองเก่าโบราณ เป็นที่อยู่ของภพภูมิขอม ท่านชอบที่นี่
มากเพราะการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าดีสมกับความตั้งใจของท่าน
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เธอนี้มันติดสมมุติ  

ต้องเปลี่ยนสมมุติให้รู้  

ข้ามสมมุติให้ได้

พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโ

จากนั้น หลวงปู่เปลี่ยนออกเดินทางต่อไปถำ้าจันทน์ ดงศรีชมภู ได้พบท่านพระอาจารย์
จวนไปปฏิบัติธรรมอยู่บนต้นไม้ในเหว ท่านพระอาจารย์จวนได้พูดธรรมะให้ฟังสั้น ๆ ว่า “เธอนี้ 
มนัตดิสมมตุ ิต้องเปลี่ยนสมมตุใิห้รู ้ข้ามสมมตุใิห้ได้” หลวงปูเ่ปลี่ยนฟังแล้วกพ็อใจ คุ้มกบัความ
เหนื่อยยากที่ได้ตรากตรำาฟันฝ่าเอาชีวิตไปพบ 

หลงัจากถามธรรมะท่านพระอาจารย์จวนพอสมควรแล้ว หลวงปูเ่ปลี่ยนจงึเดนิทางไปพกั
ที่สำานักสงฆ์บ้านหนองแวง อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย เมื่อกลับมาวัดทุ่งสว่าง โยมมารดาก็มาขอให้
สกึอกี หลวงปูเ่ปลี่ยนยนืยนัที่จะอยูใ่นศาสนาต่อไป ครัง้นี้ท่านได้เดนิทางไปที่บ้านและมอบสมบตัิ
ต่าง ๆ ของท่านให้แก่พี่ชายและน้องชายจนหมด
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ชุมพร

ประจวบคีรีขันธ์

สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

ตรัง

นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

ผมเปน็อาจารย์ของท่านนะ  

ท่านเปน็ยังไง ๆ  ก็ให้บอกผม

หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี

ระหว่างอยู ่ที ่วัด คุณลุงของท่านซึ ่งเคยบวช
นานถึง ๕ พรรษา แล้วสึกออกมาประกอบอาชีพจน 
มีฐานะร� ่ารวยแต่ไม่เข้าวัด ได้ถึงแก่กรรมลงไปอีก 
คนหนึ่ง หลวงปู่เปลี่ยนเป็นผู้ท�าพิธีฌาปนกิจให้ เมื่อ 
ท่านพิจารณาแล้วก็เกิดความสลดใจว่า คนเราเกิดมา 
มีเงินทองแค่ไหนก็ตาย ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้  
แล้วก็ถูกเผาเหลือแต่ฝุ่นเท่านั้น 

ท่านจึงออกธุดงค์จากวัดทุ่งสว่างไปเพียงองค์
เดียวถึงวัดศรีสะอาด อ.สว่างแดนดิน ท่านได้พบกับ 
พระอาจารย์จันดี เขมปญฺโญ และหลวงพ่อสุพรรณ 
จนฺทว�โส ทีว่ัดศรีสะอาดนี้ หลวงปู่เปลี่ยนได้ภาวนา 
นานถึง ๓ ชั ่วโมงเศษ จนได้อสุภกรรมฐานเห็นคน 
กลายเป็นกองกระดูกไป 

หลวงปู่เปลี่ยน พระอาจารย์จันดี และหลวงพ่อ 
สุพรรณ ต่างต้องการหาครูบาอาจารย์ ทั้งหมดจึงออก
เดินทางไปภาคใต้ มีจุดหมายอยู่ที ่ จ.ภูเก็ต ระหว่าง
ทางได้แวะพักที่ อ.หัวหิน แล้วเดินทางต่อไป จ.ชุมพร 
จ.สรุาษฎร์ธาน ีจ.นครศรธีรรมราช และ จ.ตรงั ตามล�าดบั  
จากนัน้นัง่เรือไป จ.ภูเก็ต ไปพักที ่วัดเจริญสมณกิจ  
ทีว่ัดนีห้ลวงปู่เปลีย่นได้เห็นหลวงปู่เทสก์ เทสร�สี เดิน
จงกรมอยู ่ ท่านชอบใจลักษณะการเดินจงกรมของ 
หลวงปู ่มาก นั ่งดูอยู ่เป็นชั ่วโมงจนหลวงปู่หยุดเดิน  
หลวงปูไ่ด้เดนิออกมาพบท่านและพดูคยุด้วยจนทราบว่า 
หลวงปู ่เปลี ่ยนมาแสวงหาครูบาอาจารย์เพื ่อภาวนา 
หลวงปู่เทสก์ได้กล่าวว่าจะเป็นอาจารย์สอนให้ มีข้อ
ขัดข้องอะไรให้ไปถามได้เวลาหลวงปู่ว่าง

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๒
ภาคใต้

วัดเจริญสมณกิจ
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พระอาจารย์คำาพอง ติสฺโส ได้มาขอให้หลวงปู่
เปลี่ยนไปจำาพรรษาที่วัดราษฎร์โยธี ในพรรษานี้หลวงปู่ 
เปลี่ยนเร่งปฏิบัติ ลดอาหารลงเหลือเพียง ๕ ช้อนต่อวัน 
แล้วเพิ่มเป็น ๗ ช้อนบ้าง ๙ ช้อนบ้าง ลดบ้างเพิ่มบ้าง  
ท่านนั่งภาวนาจนสามารถตัดเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินนั้นได้
ทันที ไม่คำานึงถึงเสียงรอบตัวท่านเลย ท่านยังได้ค้นคว้า
อ่านพระไตรปิฎกและหนงัสอืธรรมประเภทอื่นด้วย ส่วน 
หลวงปู่พรหมยังคงตามไปสอนหลวงปู่เปลี่ยนในสมาธิ
เสมอ เวลาท่านลอยมาเหมือนเป็นตัวมา นัง่หลับตา
จะเห็นตัวท่านนั่งอยู่ใกล้ ๆ พอลืมตาก็ไม่มีเลย แต่พอ
หลับตาท่านก็นั ่งอยู่ที ่เดิม หลวงปู่เปลี่ยนจะลองเอา
มือไปจับขาท่านก็ไม่ถูก เพราะเป็นจิตที่ส่งมาสอนด้วย
ความเมตตา เมื่อหลวงปู่สอนเสร็จก็ลอยออกไปทาง
หน้าต่าง 

หลวงปู่เทสก์ได้ตักเตือนเรื่องการอดอาหารของ 
หลวงปู่เปลี่ยน เมื่อหลวงปู่เปลี่ยนไปหาหลวงปู่เทสก์ที่ 

พรรษาที่ ๒ 
วัดราษฎร์โยธี บ้านโคกกลอย 

ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

๒
๕
๐
๓

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๓
ภาคใต้

ออกพรรษาแล้ว หลวงปู่เปลี่ยนย้ายไปพักที่วัดเขาควนดิน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ได้พบกับพระอาจารย์เนตร  
จิรปุญฺโญ ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันพักหนึ่ง พระอาจารย์เนตรก็ออกธุดงค์ต่อไป ต่อมาพระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ  
ได้มาอยู่ปฏิบัติด้วยประมาณเดือนครึ่ง หลวงปู่เปลี่ยนได้ขอร้องคะยั้นคะยอให้พระอาจารย์สุวัจน์เทศน์ให้ฟัง  
พระอาจารย์สุวัจน์ได้เทศน์เรื่องอนัตตา เรื่องตัดธาตุตัดขันธ์ภายใน ซึ่งท่านเทศน์ได้ดีมาก หลังจากน้ันพระอาจารย์ 
สุวัจน์ได้ธุดงค์ต่อไปยังวัดบางเหนียว จ.ภูเก็ต

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโ

จ.ภูเก็ต ว่า “อาหารการกินเป็นเรื่องของขันธ์ ๕ เราฉัน
เพียงเล็กน้อย ๕ ช้อน ๑๐ ช้อน เพื่อเลี้ยงขันธ์ ๕ ให้อยู่
ได้ ไม่กิน มันตาย ส่วนสุขเป็นเรื่องของใจ เรื่องของกาย
ต้องกินอาหาร” หลวงปู่เทสก์เล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านไปจำา
พรรษาท่ีภาคเหนือกับพวกชาวเขาเผ่ามูเซอ ท่านเคย
เกิดปีติจนหมดความอยากในอาหารเช่นเดียวกัน แต่ก็
พยายามฉัน
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ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ภูเก็ตภูเก็ต
กระบี่

พังงาพังงา

ระนอง

ภาคใต้

อุดรธานี

สกลนคร

หนองบัวลำาภู

หนองคาย

เลย

แม่น�้าโขง

อุทยานแห่งชาติ
นายูงน�้าโสม

หลวงปู่เทสก์เดินทางมาสอนหลวงปู่เปลีย่นทีว่ัดเขาควนดิน หลวงปู่เปลี่ยนจึงมี 
โอกาสปรนนิบัตหิลวงปู่อย่างใกล้ชดิ ท่านได้ถามหลวงปูเ่ทสก์เรื่องการนั่งสมาธขิองท่านแล้ว 
จติดิ่งลกึลงไปอยู ่๓ ชั่วโมงครึ่งโดยท่านไม่รูว่้าจติอยูท่ี่ไหน เพราะว่าจติดบัหมดไม่ได้ยนิ
เสยีงอะไรทั้งสิ้น จติเป็นสมาธมิากขึ้น แต่ก่อนนี้ท่านยงัได้ยนิเสยีงแต่กม็ปีีตมิากจนไม่อยาก
จะฉันอาหาร หลวงปูเ่ทสก์ชี้แจงว่า อาการเช่นนั้นเรยีกว่า นพิพานพรหม จติดบัจนกระทั่ง
ไม่ได้ยนิเสยีง ไม่รับรูอ้ะไรจากภายนอก จติลงไปสูส่่วนลกึที่สดุ เป็นอปัปนาฌาน เรยีกว่า 
พรหมลูกฟัก เป็นพรหมชั้นสูง ถ้าไม่แก้ไขผู้นั้นจะคิดว่าตนได้พบพระนิพพาน จะไป
ไหนไม่รอด หลวงปู่เทสก์ได้เล่าว่า หลวงปู่ขาว อนาลโย เมื่อติดตามไปอยู่กับหลวงปู่มั่น
ทางภาคเหนือ และพักอยูส่ำานักสงฆ์อรญัญวเิวก (วดัอรญัญวเิวก บ้านปง) ได้นั่งสมาธติั้งแต่  
๖ โมงเย็น ไปจนถึง ๖ โมงเช้าวันรุ่งขึ้น นำ้าค้างจับร่างจนเปียกชุ่ม ท่านจึงรู้สึกตัวออกจาก
สมาธิ แต่ก็ไม่ทราบว่าจิตไปอยู่ที่ไหน จึงไปถามหลวงปู่มั่น ซึ่งท่านสอนหลวงปู่ขาวเพียง
นิดเดียวคือ ให้หลวงปู่ขาวตั้งต้นใหม่ ติดตามดูจิตตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสมาธิ ใช้สติปัญญา
ตามดจูติให้ดว่ีา วางอารมณ์อะไรจงึดบัเสยีงไปหมด ให้ดวู่าจติไปอยูท่ี่ไหนต้องตามให้รู้

เมือ่ท่านได้รับคำาสอนจากหลวงปู่เทสก์แล้ว ท่านเริ่มปฏิบัติทันทีเมือ่ออกเดินทาง 
กลับไปเยี่ยมมารดาซึ่งล้มป่วย ระหว่างทางได้แวะเยีย่มหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ที ่วัดป่า 
นิโครธาราม และหลวงปู่ขาว อนาลโย กับพระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต ที่วัดถำ้ากลองเพล  
หลวงปู่เปลีย่นได้เล่าปัญหาของท่านที่นัง่ภาวนาจนจิตเป็นสมาธิแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนให้ 
หลวงปู่ขาวทราบ ซึ่งหลวงปู่ขาวได้เล่ายืนยันและยำา้ให้ดจูติของตนเองให้ได้ เมื่อได้รบัคำาแนะนำา 
จากหลวงปู่ขาวแล้ว ท่านจึงกลับไปวัดทุ่งสว่างและไปเยี่ยมมารดา ปรากฏว่าหายป่วยแล้ว

ภู

วัดถ�้ากลองเพล

วัดป่านิโครธาราม

ภาคอีสาน

หลวงปู่ขาว อนาลโยหลวงปู่ขาว อนาลโย

หนองวัวซอ

สว่างแดนดิน
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พรรษาที่ ๓ 
วัดทุ่งสว่าง บ้านโคกคอน ต.โคกสี  

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

๒
๕
๐
๔

ในพรรษานี ้ หลวงปู่เปลีย่นตั ้ง
สัจจะว่า “จะรับบาตรเฉพาะเวลาเดินทาง 
ออกจากวดัเท่านัน้ เทีย่วกลบัจะไม่รบัของ
ใครทั้งสิน้ และไม่รับบาตรในบริเวณวัด
เช่นกัน” การบณิฑบาตนีช้าวบ้านจะใส่
แต่ข้าวเปล่า และนำาอาหารตามมาถวาย 
ภายหลัง เมื่อหลวงปู่เปลี่ยนไม่รับประเคน
ในเทีย่วกลับ ท่านจึงได้ฉันแต่ข้าวเปล่า 
เป็นส่วนมาก

หลวงปูเ่ปลี่ยนทำาทางเดนิจงกรม
ยาวประมาณ ๒๐ เมตรไว้ข้างหน้ากุฏิ
ที่พกั ท่านเดนิจงกรมตามที่พระอาจารย์ลี  
หลวงปูพ่รหม หลวงปูเ่ทสก์ได้ส่ังสอนท่าน
มา เดินทุกวันจนทางจงกรมเป็นร่องลึก  
นำ้าจะขังเวลาฝนตกจนต้องวิดนำ้าออก

ถึงแม้หลวงปู่เปลี ่ยนจะปฏิบัติ
ธรรมอย่างหนักไม่ท้อถอย เพื่อจะติดตาม
ดูจิตตามทีห่ลวงปู่เทสก์และหลวงปู่ขาว
แนะนำาก็ตาม ปรากฏว่าสมาธิของท่าน 
ดิ่งลงเรว็มาก จติจงึดบัไม่รบัรูอ้ะไร จงึได้
แต่สงบเท่านั้น

หลังจากออกพรรษาที่ ๓ แล้ว  
พระอาจารย์สุภาพแนะนำาให้หลวงปู่เปล่ียน 
สอบนักธรรมตรี ซึ่งท่านก็สอบได้
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การออกธุดงค์ครั้งที่ ๔
ภาคอีสาน

แม่น�้าโขง
อุทยานแห่งชาติ

นายูงน�้าโสม

อุทยานแห่งชาติภูพานอุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูผายลอุทยานแห่งชาติภูผายล

อุทยานแห่งชาติภูลังกาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอุทยานแห่งชาติภูลังกา

วัดดงบัง

ท่านได้ธุดงค์ไปหาพระอาจารย์อ่อนศรี วัดธรรมิการาม ได้เข้าไปฟังเทศน์หลวงปู่พรหม 
ที่วัดประสิทธิธรรม และได้พบกับหลวงปู่หงษ์ โอภาโส และพระอาจารย์อ่อน ญาโณทโย ที่วัดดงบัง 
(วัดศิริพันธวงศ์) อ.สว่างแดนดิน

ก่อนออกธดุงค์ หลวงปูเ่ปลี่ยนมใีจจะสงเคราะห์มารดา ท่านจงึขอปัจจยัจากมารดาของท่านมา
ซื้อผ้ามุง้กลดใหม่จำานวน ๕๐ บาท เป็นเพยีงครั้งเดยีวเท่าน้ันในชวีติการบวชของท่านที่ขอปัจจยั ทั้งนี้ก็
เพื่อผลบุญนี้จะได้ติดตามมารดาของท่านไปทุกภพทุกชาติ ซึ่งมารดาของท่านก็รีบถวายทันที

อุดรธานี
นครพนม

หนองคาย

บ้านดุง

เลย

สว่างแดนดิน

สกลนคร

วัดประสิทธิธรรม
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การออกธุดงค์ครั้งที่ ๕
ภาคเหนือ

หลวงปูเ่ปล่ียนได้ยนิกติตศิพัท์หลวงปูต่ื้อ อจลธมโฺม และหลวงปูแ่หวน สจุณิโฺณ  
จึงชวนอาจารย์ประสิทธิ์ ฉนฺทาคโม (น้องพระอาจารย์ทองสุก อุตฺตรปญฺโญ) และ 
สามเณรบัวราไป จ.เชียงใหม่ ที่เชียงใหม่ท่านไปพกัอยูท่ี่วัดสนัติธรรม แล้วเดินทางต่อไป 
ที่วัดป่านำ้าริน (ห้วยนำ้าริน) ได้พบกับพระอาจารย์เจริญ ญาณวุฑฺโฒ ซึ่งชวนท่าน 
ไปภาวนาที่ถำ้าปากเพียง (ปากเปียง) ท่านได้พบกับพระอาจารย์ทองสุกและอาจารย์
ศรีจันทร์ คุณากโร ที่นั่น ถำ้าปากเพียงอยู่ใกล้กับถำ้าผาปล่อง ซึ่งหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร  
พำานักอยู่ หลวงปู่เปลี่ยนจึงไปสรงนำ้าหลวงปู่สิมที่ถำ้าผาปล่องทุกวัน

พรรษาที่ ๔ 
วัดทุ่งสว่าง บ้านโคกคอน ต.โคกสี  

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

๒
๕
๐
๕

หลวงปู่ค�าดี ปภาโส 

พระอาจารย์เจริญ ญาณวุฑฺโฒพระอาจารย์เจริญ าณวุฑฺโฒ

ก่อนเข้าพรรษา หลวงปู่เปลี ่ยนได้พบกับหลวงปู่คำาดี ปภาโส  
(วัดถำ้าผาปู่นิมิต อ.เมือง จ.เลย) ที่วัดประสิทธิธรรม ซึ่งภายหลังมาพักอยู่
กับหลวงปู่เปลี่ยนที่วัดทุ่งสว่างถึง ๑๐ วัน และได้เมตตาชี้แจงข้อบกพร่อง
ให้หลวงปู่เปลี่ยนแก้ไขในการปฏิบัติธรรมเป็นอันมาก

ระหว่างพรรษา หลวงปู่เปลี่ยนเกิดเจ็บท้อง ได้รับทุกขเวทนาแสน 
สาหัส ไม่ทราบจะทำาอย่างไรดี จึงนั่งสมาธิจนจิตดิง่ ดับทัง้ความรู้สึก
ภายในและภายนอก แต่พอออกจากสมาธิ ความเจ็บปวดยังคงมีอยู่ ได้ให้ 
หมอมารักษา แต่พอหมดฤทธิย์าก็เกิดเจ็บปวดขึ้นดังเดิมอีก เมือ่รักษา 
ด้วยยาไม่หาย ท่านจึงตั้งจิตว่า “ถ้าจะหายก็หาย ถ้าไม่หายก็ตายไปเลย”  
แล้วกน็ั่งสมาธกิำาหนดจติพจิารณาทกุขเวทนานั้น ได้กำาหนดรูแ้ละพจิารณา
ก้อนลมที่เป็นตัวการทำาให้เกิดความเจ็บปวด พิจารณาจนก้อนลมละลาย 
เมื่อออกจากสมาธิความเจ็บปวดก็หายไป การนั่งปฏิบัติพิจารณาธรรม
นั้นก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ การใช้สติและปัญญาตามจิตไปนั้นก็ทำาได้นาน 
ขึ้นกว่าเดิม

ออกพรรษาแล้ว มารดาของท่านก็ล้มเจ็บ ท่านพยาบาลมารดาด้วย 
ความกตัญญูกตเวที มารดาของท่านป่วยได้ ๑๕ วันก็ถึงแก่กรรม การที่ได ้
เห็นทั้งบิดามารดาเสียชีวิต ทำาให้ท่านเห็นธรรมตามคำาสั่งสอนขององค์ 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
และเกิดความเบื่อหน่ายยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้ท่านเตรียมตัวไปธุดงค์ต่อ

หลวงปู่ค� ดี ปภาโส 
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ที่ถำ้านี้มีงูเห่าตัวขนาดข้อมืออยู่เหนือหลืบถำ้าข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งหย่อนหัวลงมาดูหลวงปู่
เปลี่ยน ท่านก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้ สักพักงูก็ชูหัวรับแล้วก็หายขึ้นไปข้างบน เป็นเช่นนี้ถึง ๓ ครั้ง
ตลอดเวลาที่ท่านบำาเพ็ญเพียรอยู่

พวกภพภูมิที่ถำ้าปากเพียงไม่ชอบฟังสวดมนต์บทยานีหรือบทรัตนสูตร ถ้าวันใดหลวงปู่
เปลี่ยนสวดก็จะมาหลอกหลอนต่าง ๆ นานา พวกภพภูมิมาบอกท่านในสมาธิว่าการสวดมนต์
บทนี้เท่ากับเป็นการขับไล่เขา ท่านได้ลองสวดต่อไปอีก ๔-๕ ครั้ง ก็ถูกหลอกต่าง ๆ เมื่อแน่ใจ
จึงได้หยุดสวด หลวงปู่เปลี่ยนพักอยู่ที่ถำ้าปากเพียงได้ประมาณ ๔ เดือน จึงย้ายไปหาที่สงบ 
แห่งใหม่คือถำ้าเบี้ยซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของถำ้าปากเพียง ท่านได้สวดทบทวนปาฏิโมกข์ ซึ่งท่าน
สวดได้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ จ.พังงาและได้แสดงปาฏิโมกข์ครั้งแรกเมื่อกลับมาที่วัดทุ่งสว่าง

หลวงปู่เปลี่ยนบันทึกประวัติการสวดพระปาฏิโมกข์  

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐

ปญญฺาปทีโปนุสรณ ์| 33

61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd  33 1/2/19  8:46 PM



สาธารณรัฐแห่ง 

สหภาพพม่า

ดอยหลวง

เมือง

เมือง

แม่ริม

สันทราย
ดอยสะเก็ด

เชียงดาว

เวียงป่าเป้า

แม่แตง

พร้าว

แม่สาย

วัดพระเจ้าระแข่ง ท่าขี้เหล็ก

เชียงแสน

เกาะคา

วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดสันติธรรม

ล�าพูน

ล�าปาง

เชียงใหม่

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

วัดถ�้าผาจม

หลวงปู่เปลี่ยนได้ธุดงค์มาพักที่สำานักสงฆ์ป่าเมี่ยงแม่สาย บ้านป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พัก
อยู่ไม่นานก็ออกเดินทางต่อ ผ่านไปทาง อ.เวียงป่าเป้า มาพักที่วัดเม็งรายมหาราช บนดอยฮ่องลี่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
ท่านพักอยู่ ๑๓ วัน ขณะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิถูกผีรบกวนตลอดเวลา จึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ แต่ผีเหล่านั้น
จิตคงจะหยาบมาก จึงไม่ยอมรับผลบุญที่อุทิศให้เลย จากนั้นท่านเดินทางผ่าน อ.แม่จัน จนถึงวัดถำ้าผาจม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย (ขณะนั้นประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖) 

หลวงปู่เปลี่ยนตั้งใจจะไปถึงเมืองอินเดียด้วยการธุดงค์ผ่านทางพม่า ท่านได้เดินทางไปวัดพระเจ้าระแข่งฝั่ง
พม่า แต่ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ เนื่องจากรัฐบาลพม่าและพวกไทยใหญ่กำาลังรบกัน ท่านจึงต้องถอยกลับมาอยู่
วัดถำ้าผาจม ในเวลากลางวันท่านจะข้ามไปอยู่ฝั่งพม่า พอตกคำ่าก็จะกลับมาพักที่ถำ้าผาจม 

ถ�้าปากเพียง
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ที่วัดถำ้าผาจม พระอยู่กันหลายองค์ ภาวนา
ไม่สะดวก ท่านจึงเดินทางไปวัดพระธาตุจอมกิตติ 
อ.เชียงแสน ท่านจะขึ้นไปนั่งสมาธิข้างบนที่เจดีย์
ตอน ๕ ทุ่ม พอสองยามก็จะกลับไปจำาวัด ตี ๓ จะ
กลับขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์จนรุ่งเช้า ท่านสังเกต
ว่ามีเทวดามาคอยนั่งฟังข้างหลังท่าน เมื่อเทพมาจะ
ยืนยกมือพนมไหว้ แล้วนั่งลงพนมมือ เวลาจะกลับ
จะยืนลอยขึ้นแล้วก้มลงพนมมือไหว้ พวกเทพจะไม่
กราบ เวลานั่ง เทพผู้ชายจะนั่งข้างหน้า นางฟ้าจะ
นั่งข้างหลัง

หลวงปูเ่ปลี่ยนพกัอยูท่ี่วดัพระธาตจุอมกติต ิ 
ประมาณ ๑ เดือน (พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖) จึง 
เดินทางต่อไปที ่วัดป่าสักหลวง พักอยู ่ไม่นานก ็
เดินทางกลับมาเชียงราย แล้วธุดงค์ต่อลงมาพักที่
ป่าช้าวดัสำาราญนวิาส จ.ลำาปาง ที่นีท่่านเริ่มมอีาการ
เจ็บซี่โครงข้างซ้าย

เมื่อออกจากวัดสำาราญนิวาส ท่านไปพักที่
วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่ อาการเจ็บซี่โครงรุนแรง
ยิ่งขึ้น ท่านจึงคิดจะลองใช้ธรรมโอสถอีกครั้ง หลัง
ฉันอาหารเช้าแล้ว ท่านจึงเข้าไปในโบสถ์ซึ่งยังสร้าง
ไม่เสร็จ นั่งสมาธิกำาหนดจิตนิ่งเข้าไปตรงที่ปวด ก็
พบว่ามีก้อนเลือดคั ่งอยู ่บริเวณนั้นทำาให้อักเสบ  
จึงกำาหนดจิตจี ้เข ้าไปแล้วเข ้าสมาธิดับนิ ่งอยู ่
ประมาณ ๔ ชั่วโมง เมื่อออกจากสมาธิอาการเจ็บ 
ก็หายไปสิ้น

ระหว่างอยู่ทีว่ัดสนัติธรรม ท่านได้ถามพวก 
เทพทีพ่ากันมาไหว้เจดีย์ในเวลากลางคืน จึงทราบว่า 
วัดเก่าที ่วัดสันติธรรมสร้างคร่อมอยู ่นี ้ พระเจ้า 
ติโลกราชกษัตริย์ในสมัยนั้นเป็นผู้สร้างขึ้น รวมถึง 
วัดเจดีย์หลวงและวัดสวนดอกด้วย
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วัดป่าอาจารย์ตื้อ

พรรษาที่ ๕ 
วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๐
๖

ขันธ์ ๕ ของใครก็ของมัน 

ท้องใครก็ท้องมัน ปากใครก็ปากมัน 

ฉันไปแล้ว อิ่มแล้วไปล้างบาตร  

แล้วไปภาวนา เราจะฉันวันไหน 

เวลาไหน ก็เปน็เรื่องของเรา

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
พูดกับพระเมื่อพระรอฉันอาหารพร้อมกับท่าน

หลวงปู่เปลีย่นมาพักปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ตื ้อ อจลธมฺโม  
ที่วัดป่าอาจารย์ตือ้ ท่านได้เห็นการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ตือ้แล้ว
ชอบมาก จงึพยายามปฏบิตัใิห้ได้ใกล้เคยีง หลวงปูต่ื้อมคีวามสามารถ
ในการสอนธรรมะและอธบิายข้อสงสยัต่าง ๆ  อย่างกระจ่างแจ้งสมคำา 
รำ่าลือ และคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากที่ท่านดั้นด้นไปหาเพื่อฝากตัว 
เป็นศิษย์ หลวงปู่เปลี่ยนตามปรนนิบัติหลวงปู่อย่างใกล้ชิด ทำาหน้าที่ 
ทุกอย่างถวายด้วยตนเอง พอคำ่าลงท่านจะมาบีบนวดหลวงปู่ทุกวัน  
ระหว่างนั้นหลวงปู่จะเทศน์บ้าง สอนธรรมบ้าง สอนการปฏิบัติบ้าง  
สอนให้ละขันธ์ ๕ สอนทางพ้นทุกข์ ฯลฯ สิ่งใดที่หลวงปู่เปลี่ยน 
สงสัย หลวงปู่จะไขให้จนกระจ่าง ประมาณเที่ยงคืนจึงจะกลับไป 
นั ่งพิจารณาธรรมะที่หลวงปู ่สอนสั ่ง แล้วเดินจงกรมจนถึงตี ๒  
ท่านพกัผ่อนได้ ๒ ชั่วโมงกต็ื่น ต ี๔ ทำาวตัรสวดมนต์แล้วทำาความเพยีร 
ต่อจนถึงเวลาออกบณิฑบาต เสร็จการฉนัแล้วท่านจะปรนนบิตัหิลวงปู่ 
จนเวลาเที่ยง จึงไปนั่งภาวนาชั่วโมงครึ่ง ปฏิบัติไปนาน ๆ เข้า พอได้
เวลาท่านจะออกจากสมาธิเอง โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเลย

หลวงปู่ตื้อจะเทศน์ให้หลวงปู่เปลี่ยนพิจารณาลมหายใจ
เข้าออก เมื่อหายใจเข้าแล้วไม่มีลมออกก็อยู่ไม่ได้ เมื่อลมหายใจ
ออกแล้วไม่หายใจเข้ากต็าย เมื่อตายแล้วไม่สามารถน�าอะไรตดิตวั
ไป สมบัติต่าง ๆ ที่สะสมไว้ขณะมีชีวิตอยู่ ก็ต้องทิ้งไว้ แขนขาเนื้อ
หนงักระดกูของตวัเรากต้็องทิ้งไว้ในโลกนี้ ไม่มใีครสามารถน�าตดิตวั
ไปได้ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเอาไปกินก็ไม่ได้ สู้ขาหมูยังไม่ได้  
เพราะขาหมูสามารถเอาไปขายได้ เอาไปกินได้ มนุษย์จะสวย
แค่ไหน งามแค่ไหน ขายไม่ได้ สู้ไก่ยังไม่ได้ ร่างกายมนุษย์นี้ไม่มี
ประโยชน์อะไร จะไปหลงรักหลงชังอยู่ท�าไม
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เมื่อหลวงปูเ่ทศน์เรื่องอานาปานสต ิพจิารณาลม แล้วพจิารณาความตาย แล้วต่อด้วยอสภุกรรมฐาน 
หลวงปู่จะเตือนผู้เฒ่าผู้แก่ว่า แก่แล้วทำาไมไม่เอาพุทโธ เป็นพระมาบวช ถ้าไม่เอาพุทโธ ไม่เอาภาวนา  
แล้วมาบวชทำาไม ถ้าไม่เอาภาวนาก็จะเป็นพระหมา พระแมว พระวัว พระควาย

เมื่อร่างกายตายแล้ว เน่าเหม็นเอาไปไม่ได้ เราก็ต้องเอาจิตเอาใจของเรา ต้องทำาแต่ความดี  
จิตใจไม่ได้มีอะไรมาก มีอยู่แค่อันเดียว ไม่ต้องไปรู้ว่ามีจิตกี่ตัว ให้รู ้ว่ามีแค่จิตเดียว เพราะว่ามีจิต 
หลายตัว จึงได้เป็นบ้าไปหมด

หลวงปู่เปลี่ยนได้ขอให้หลวงปู่ตื ้ออธิบายถึงนิมิตแปลก ๆ เช่น เห็นคนเดินมาแล้วเปลี่ยน 
เป็นสนุขั จากสนุขัเป็นแมว เมื่อใกล้เข้ามากลบักลายเป็นคนเช่นเดมิ ท่านอธบิายว่า เป็นเพราะจติมหีลาย
ระดับ แทรกกันเข้ามาตามลำาดับ ท่านยังได้อธิบายนิมิตเพิ่มเติมว่า

 นิมิตเห็นคนธรรมดานุ่งห่มด้วยสีเหลือง แสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นผู้มีสมาธิ มีจิตใจเป็นพระ
 คนนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าขาว แสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นผู้ที่มีศีล ๕ เป็นปรกติ มีใจเป็นเทพ
 คนนุ่งห่มด้วยชุดดำา แสดงว่าเป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์
 ถ้าชุดดำาและเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ขาด แสดงว่าจิตตำ่าลงไปกว่าความเป็นคน จิตที่ตำ่าลงไป 

 จะแสดงนิมิตในรูปของควาย สุนัข ถ้าเป็นงูก็แสดงว่าตำ่าหยาบช้าที่สุด

ส่วนนิมิตของผู้เป็นพระในลักษณะต่าง ๆ ที่ท่านพบมา มีดังนี้

 นุ่งสบง คลุมจีวร พาดสังฆาฏิ แสดงว่าท่านมีศีล สมาธิและปัญญาดี เป็นพระที่สมบูรณ์
 คลุมแต่จีวรมา แสดงว่ามีสมาธิดี 
 นุ่งสบงใส่อังสะ แสดงว่ามีศีลบริสุทธิ์
 คลุมด้วยจีวรขาด แสดงว่าสมาธิที่เคยมี เสื่อมถอย
 ใส่กางเกง แสดงว่ามีศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่างพร้อย

หลวงปูต่ื้อจะทราบล่วงหน้าว่าใครจะมาหาจากนมิติเสมอ เหน็อะไรกถ็กูหมด แล้วจะบอกหลวงปู่
เปลี่ยนให้ทราบ ทำาให้หลวงปูเ่ปลี่ยนพยายามฝึกตามแบบท่านด้วยการเข้าสมาธแิล้วเหน็นมิติให้เรว็ที่สุด  
(อนาคตังสญาณ) ครั้งแรกหลวงปู่เปลี่ยนได้นิมิตว่า โยมจากบ้านสะลวงมาหา มือหนึ่งถือดอกไม้มา 
สามดอก อีกมือหนึ่งถือรองเท้าเข้ามาใกล้กุฏิ เป็นการเห็นระยะใกล้ หลังจากนั้นอีกประมาณสองชั่วโมง 
ก็มีโยมถือดอกไม้และรองเท้ามาจริง ๆ ท่านก็เร่งปฏิบัติจนเห็นไกลออกไปถึงประตูวัด แล้วก็ไกลออกไป
ถึงสองกิโล ไกลออกไปเรื่อย ๆ จนท่านสามารถทำาได้อย่างคล่องแคล่ว 
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ออกพรรษาแล้ว หลวงปู่เปลี่ยนได้ชวนสามเณรองค์หนึง่ เดินธุดงค์ไปพักปฏิบัติธรรมอยู่
วัดป่าสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท่านได้พาสามเณรออกเดินทาง 
ไปนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย การเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำาบาก ถึงพระพุทธบาทสี่รอย 
เมื่อเวลา ๖ โมงเย็นวันเดียวกัน รวมเวลาเดินทางทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมง ปรากฏว่าอากาศที่นั่นเย็นมาก 
และเริ่มมืดลง เนื่องจากความเมื่อยล้าและอากาศที่หนาวเย็น หลวงปู่เปลี่ยนจึงงดสรงนำ้า และได้
ขึ้นไปทำาวัตรสวดมนต์เย็นในวิหารตรงรอยพระพุทธบาท นั่งทำาความเพียรแล้วก็ต่างเข้ากลดใน
บริเวณวิหารนั่นเอง ตกดึกอากาศหนาวเย็นมาก ต้องใช้มุ้งกลดมาคลุมห่อร่างกาย หลวงปู่เปลี่ยน
จำาวัดเพียงชั่วโมงเศษก็ต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติความเพียรต่อ ส่วนสามเณรต้องลุกขึ้นมาก่อไฟ ปีนั้น
ที่พระพุทธบาทสี่รอยเป็นปีที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดที่ท่านได้พบมาในชีวิตการเดินธุดงค์

รุง่ขึ้นเช้าได้ออกบณิฑบาตใกล้ ๆ  กบัพระพทุธบาทสี่รอย ได้กล้วยมา ๒ ใบและข้าวเหนยีว 
เล็กน้อย ท่านแบ่งอาหารให้สามเณรเกือบทั้งหมด ตัวท่านฉันกล้วยครึ่งใบเท่านั้น เมื่อฉันอาหาร 
เสรจ็ ท่านอธษิฐานว่า ท่านมคีวามปรารถนาจะลงไปทำาความสะอาดรอยพระพทุธบาททั้งสี่รอยนี้ 
ให้แลดูสวยงามขึ้น ขออย่าให้การล่วงละเมิดครั้งนี้ต้องเป็นบาปกรรมเลย และขอให้งดโทษและ 
อโหสิกรรมแก่ท่านด้วย อธิษฐานเสร็จแล้วจึงก้มลงกราบ แล้วปีนขึ้นไปที่รอยพระพุทธบาท 
รอยเล็กซึ่งอยู่ล่างสุด เก็บเศษใบไม้ ใบตอง หยากไย่ และเช็ดถูจนสะอาดแล้ว จึงปีนลงมา 
ข้างล่างก้มกราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนบริเวณโดยรอบซึ่งมีต้นหญ้าขึ้นเต็มไปหมด ท่านได้ขอยืมจอบ
จากชาวบ้านมาให้สามเณรดายหญ้าจนเสรจ็ ตั้งแต่สามเณรทำาความสะอาดบรเิวณพระพทุธบาท
แล้ว มสีขุภาพร่างกายแขง็แรง ไม่ว่าจะไปธดุงค์ที่ใดกไ็ม่เคยเจบ็ป่วย อาจจะเป็นอานสิงส์จากการ
ทำาความสะอาดครั้งนี้ก็ได้ 

หลังจากพักปฏิบัติธรรมที่พระพุทธบาทสี่รอย ท่านได้ออกธุดงค์ต่อไปยังบ้านผาแด่น 
สามเณรที่ติดตามมาด้วยฉันอาหารของชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีกลิ่นคาวมากไม่ได้ จึงย้ายไปอยู่กับ 
หลวงปู่สาม อกิญฺจโน ที่บ้านแม่หลอด เมื่อหลวงปู่เปลี่ยนอยู่องค์เดียว จึงเร่งปฏิบัติความเพียร 
ทั้งกลางวนัและกลางคนืทกุอริยิาบถ คอื ยนื เดนิ นั่ง นอน สลบักนัไป ไม่มคีวามง่วงเหงาหาวนอน 
เมื่อทำาความเพียรจนพอใจแล้ว ท่านจึงบอกลาชาวบ้านทีผ่าแด่นเพือ่เดินทางไปบ้านแม่หลอด  
ที่บ้านแม่หลอดได้พบสามเณรอยูป่ฏบิตัธิรรมกบัหลวงปูส่าม พระอาจารย์จนัด ีเขมปญโฺญ ซึ่งเคย 
ธุดงค์ไปทางใต้ด้วยกันก็อยู่ที่นี้ด้วย

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๖
เชียงใหม่
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กุฏิที่หลวงปู่เปลี่ยนเคยพักที่ส�านักสงฆ์บ้านผาแด่น 

สำานักสงฆ์บ้านผาแด่นขณะนัน้ มีพระอาจารย์บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต พักปฏิบัติธรรมอยู่  
แต่ท่านจะมาที่หมู่บ้านเฉพาะเวลาเช้าเพื่อบิณฑบาต ฉันเสร็จแล้วจะปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่า 

หลวงปู่เปลี่ยนอยู่บ้านแม่หลอดได้ประมาณ ๑ เดือน จึงชวนสามเณรกลับวัดป่าสะลวง 
เดนิทางผ่านทางบ้านแม่จวิซึ่งห่างจากบ้านแม่หลอดประมาณ ๔ กโิลเมตร ที่บ้านแม่จวินี้ มบ่ีอนำา้
ที่หลวงปู่สามให้ขุด ยังไม่สำาเร็จหลวงปู่สามก็เดินทางจากไปก่อน หลวงปู่เปลี่ยนได้ยืนดูนำ้าในบ่อ
ที่ผุดขึ้นมาแรง ๆ  คล้ายกับปลาช่อนเอาหางตีนำ้าให้แตกกระจาย นำ้าเริ่มวนเป็นวงกลมและขุ่นขึ้น
เรื่อย ๆ ท่านยืนดูจนนำ้าหยุดนิ่ง เมื่อตรวจดูพบว่า ที่บ่อนำ้ามีพญานาคอาศัยอยู่ เป็นพญานาคที่มี
ใจหยาบ โกรธง่าย ไม่อยากรับศีล ชอบลองฤทธิ์ 
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ล�าพูน

เชียงใหม่

เชียงราย
สาธารณรัฐแห่ง 

สหภาพพม่า

แม่ฮ่องสอน

ดอยหลวงดอยหลวง

เมือง

สันกำาแพง

แม่ริม
สันทราย

ดอยสะเก็ด

เชียงดาว

เวียงป่าเป้า
แม่แตง

พร้าว

กุฏิที่หลวงปู่เปลี่ยนสร้าง
ที่วัดป่าสะลวง

กุฏิที่หลวงปู่เปลี่ยนเคยพัก 
ที่ส�านักสงฆ์บ้านผาแด่น 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดดอยแม่ปั๋ง

แม่ริม ดอยสะเก็ด

แม่แตง

สันกำสันกำาแพง

วัดเชียงแสนน้อย

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดโรงธรรมสามัคคี

หลังจากกลับมาที่วัดป่าสะลวง ท่านได้ปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๘ วัน จึงเดินทางกลับ 
วัดหลวงปู่ตื้อ ท่านพักอยู่ระยะหนึ่ง จึงย้อนกลับไปทีว่ัดป่าสะลวงอีกครั้ง หลวงปู่เปลีย่นพัก 
ปฏิบัติธรรมทีว่ัดป่าสะลวงระยะหนึง่ จึงเดินทางกลับไปหาหลวงปู่ตือ้อีก จากนัน้จึงออกธุดงค ์
ไปหาพระอาจารย์จาม มหาปุญฺโญ วัดจิตตาราม บ้านช่อแล อ.แม่แตง ได้สนทนาแลกเปลี่ยน 
การปฏิบัติธรรม พระอาจารย์จามได้เทศน์ให้ฟังและหลวงปู่ได้ฝึกหัดการภาวนากับท่านด้วย 

ระหว่างอยู่ที่วัดป่าสะลวง หลวงปู่เปลี่ยนได้สร้างกุฏิเพื่ออยู่อาศัยหลังหนึ่ง โดยชาวบ้าน 
มศีรทัธาบรจิาคกระเบือ้ง ไม้ และวสัดกุ่อสร้างให้ ท่านต้องขึน้ ๆ  ลง ๆ  หยบิเครือ่งมอืของใช้ต่าง ๆ   
เพียงองค์เดียว เพราะไม่มีใครช่วยเหลือการก่อสร้างในครั้งนี้

40 | ปญญฺาปทีโปนุสรณ์

61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd  40 1/2/19  8:47 PM



หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
ณ ส�านักสงฆ์สะลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
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ใกล้เข้าพรรษาที ่๖ หลวงปูเ่ปลีย่นได้พบกบัพระกลุม่ใหม่ คอื พระอาจารย์อดุม ญาณรโต  
พระอาจารย์คำาบ่อ ติปญฺโญ อาจารย์ประสิทธิ์ อาจารย์วิสูตร ทุกองค์คิดจะไปหาหลวงปู่แหวน 
สุจิณฺโณ ซึง่ขณะนัน้ได้ไปอยู่ดอยแม่ปั๋งแล้ว การไปดอยแม่ปั๋งจะต้องเดินข้ามดอยอีกหลายลูก  
มดีอยแม่ตองสงูใหญ่ที่สดุ หลวงปูเ่ปลี่ยนรบัภาระช่วยสะพายบาตรและกระตกินำา้ของพระอาจารย์
อุดมด้วย 

เมื่อไปถึงดอยแม่ปั๋ง ได้พบพระอาจารย์หนู สุจิตฺโต คณะทั้งหมดก็ไปกราบหลวงปู่แหวน 
ณ กุฏิหลังเก่าซึ่งเป็นเรือนไม้หลังเล็ก ๆ อยู่ข้างทางจงกรม ขณะนั้นหลวงปู่แหวนยังไม่มีใครรู้จัก
มาก ในวัดจึงมีกุฏิอยู่ไม่กี่หลัง มีพระอาจารย์หนูเป็นผู้ปฏิบัติหลวงปู่แหวนเท่านั้น หลวงปู่แหวน 
ได้กล่าวกับคณะทัง้หมดว่า “มรรค ผล นิพพาน ยังมีอยู่ครบบริบูรณ์ พวกท่านจงพยายามทำา
กันนะ” เมื่อรับโอวาทแล้ว จึงกลับลงมาทำากิจส่วนตัว แล้วทำาวัตรสวดมนต์เย็น หลังจากนั้น 
หลวงปู่เปลี่ยนได้นั่งภาวนาและเดินจงกรมต่อ ขณะนั้นเป็นเวลาตีสอง พระอาจารย์หนูได้ก่อไฟ
ให้หลวงปูแ่หวนผงิ หลวงปูแ่หวนเหน็ท่านยงัไม่นอน จงึพดูกบัพระอาจารย์หนวู่า “ตุน๊ี่มนัเอาจรงิ  

มรรค ผล นิพพาน  

ยังมีอยู่ครบบริบูรณ์  

พวกท่านจงพยายามท�ากันนะ

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
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มันเดินมาทั้งวันแล้ว มันยังไม่พัก” เมื่อหลวงปู่เปลี่ยนได้ยินคำาชมของหลวงปู่แหวนก็มีกำาลังใจ 
มากขึ้น จึงเดินจงกรมต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย คืนแรกที่หลวงปู่เปลี่ยนไปถึงได้นอนพัก 
ประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น

คืนที่สอง ได้ไปปฏิบัติธรรมในวัดกับหลวงปู่แหวน ในเวลาดึกสงัด ขณะที่หลวงปู่เปลี่ยน
ก�าลงันั่งภาวนากเ็หน็นมิติว่า หลวงปูแ่หวนน�าทองค�ามายื่นให้ท่านหนึ่งก้อน ขนาดเท่าผลมะตมู  
แล้วพูดว่า “นี่ก้อนทองค�า เอาทองค�าให้มันได้ทองค�า” หลวงปู่เปลี่ยนตอบปฏิเสธไม่รับ
ก้อนทองค�า เพราะเป็นของธรรมดา เป็นธาตุ ไม่ทราบจะเอาไปใช้ประดับอะไร หลวงปู่แหวน 
จึงบอกว่า “กลืนทองค�านี้ลงไปไว้ในใจ ก้อนทองค�าที่เราจะให้นี้คือ ท�าใจของเราให้เหมือน 
ก้อนทองค�า ให้มันเป็นทองค�า ให้มันเย็นฉ�่าอยู่ข้างใน ไม่ให้โกรธใคร ไม่ให้เกลียดใคร ให้ 
เหมือนกับว่ามันวางอยู่เฉย ๆ  ใครจะด่า ใครจะว่าก็ให้เฉย ๆ  เหมือนกับก้อนทองค�านี้ ทองค�า
เป็นของมค่ีา ฉะนั้นต้องท�าใจให้เหมอืนกบัทองค�า” หลวงปูเ่ปลีย่นเข้าใจคำาพดูของหลวงปูแ่หวน 
ในนิมิต จึงเกิดความปลื้มปีติออกจากสมาธิลืมตามาดู เห็นหลวงปู่กำาลังนั่งผิงไฟอยู่องค์เดียว 
หลวงปู่เปลี่ยนจึงลุกออกมาเดินจงกรมอีกจนพอใจแล้วจึงมาช่วยสุมไฟ หลวงปู่ได้บอกว่า  
“เอาดี ๆ เน้อ” เมื่อท่านปฏิบัติหลวงปู่แหวนแล้ว หลวงปู่เปลี่ยนได้กลับไปยังกุฏิและทำา 
ความเพียรต่อ

คณะของท่านพักที่ดอยแม่ปั๋งได้ ๑๖ วัน ก็กราบลาหลวงปู่แหวน โดยหลวงปู่เปลี่ยน
และอาจารย์วิสูตร แยกกลุ่มธุดงค์ไป อ.สันกำาแพง พักปฏิบัติธรรมที่วัดโรงธรรมสามัคคีกับ 
พระอาจารย์ทองบวั ตนตฺกิโร ได้ ๒๐ วนั จงึเดนิทางไปกราบครบูาหล้า จนโฺท ที่วดัป่าตงึ ครบูาหล้า 
แนะนำาให้คณะของท่านไปพักที่วัดเชียงแสนน้อย ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่ในป่า 

เมื่อไปถึงวัดเชียงแสนน้อย เกิดมีลมพายุพัดปั่นป่วนข้ึนในบริเวณวัดประมาณ ๑ ชั่วโมง 
แต่ไม่มีฝน เมื่อพายุสงบ จึงไปสรงนำ้าแล้วกลับมาทำาวัตรเย็น อาจารย์วิสูตรท่านเหนื่อยจึงนอน 
สบูบหุรี่ หลวงปูเ่ปลี่ยนได้นั่งภาวนาต่อ ได้เกดิพายขุึ้นมาอกีครั้ง ท่านจงึหาของหนกั ๆ  ทบัมุง้กลด 
ไว้ไม่ให้ปลิวไปตามลม แล้วนั่งสมาธิต่อ ปรากฏว่ามีเจ้าที่มาสองคน นุ่งแต่กางเกงไม่ใส่เสื้อ  
สักลายไปหมดทั้งตัว ถือคันธนูและมีแล่งธนูสะพายอยู่ข้างหลัง คนหนึ่งได้จับขาอาจารย์วิสูตร 
อีกคนเอามือไปกดรัดคอ หลวงปู่เปลี่ยนได้ยินเสียงอาจารย์วิสูตรร้องครางในลำาคอ และดิ้นถีบ
บาตร มุ้งและกลดกระเด็นไปหมด จึงถามอาจารย์วิสูตรว่าเป็นอะไร อาจารย์วิสูตรตอบว่า ผี 
ตวัใหญ่มาก ๒ ตวั มาบบีคอเจบ็จนพดูออกมาไม่ได้ หลวงปูเ่ปลี่ยนจงึบอกว่า เรามาปฏบิตัภิาวนา 
ต้องเดินจงกรม ไม่ควรมานอนเฉย อาจารย์วิสูตรจึงเริ่มปฏิบัติแต่ก็ไม่จริงจังนัก
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เจดีย์วัดเชียงแสนน้อย

อนุสาวรีย์หมื่นดาบเรือน

เจดีย์ 

นอกจากนั ้นมีเจดีย์องค์หนึ ่งที ่สร้างพร้อมกับวัด เมื ่อ 
หลวงปู่เปลี่ยนนั่งสมาธิตรวจดู ก็เห็นเณร ๗ องค์วิ่งอยู่รอบ ๆ 
เจดีย์ เล่ากันว่าเคยมีผู้มาขุดในเวลากลางวันสองหน แต่ไม่สำาเร็จ
เพราะเกิดฟ้าผ่าขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล ก่อนวันวิสาขบูชา ชาวบ้าน 
มาทำาความสะอาดเจดีย์กันแต่ทำาเฉพาะส่วนล่าง ไม่มีใครขึ้นไปทำา
ส่วนบน หลวงปู่เปลี่ยนจึงให้ทำาบันไดพาดข้ึนไปเพื่อจะถอนหญ้า 
ที่ขึ้นอยู่ส่วนบนออก ท่านนำาชาวบ้านขึ้นไปเอง เพราะไม่มีใครกล้า 
ขึ้นข้างบน ท่านได้พบเหรียญเงินสมัยโบราณเป็นจำานวนมาก  
แต่สั่งห้ามคนนำาลงไปเป็นสมบัติส่วนตัว บางวันท่านนั่งภาวนา  
เห็นวัดร้างในละแวกนั้น เมื่อออกจากสมาธิแล้ว ท่านจะเดินทาง 
ไปพิสูจน์และก็ได้เห็นวัดร้างเหลือแต่ซากเหมือนในนิมิต

ยานวิเศษ

หลวงปูเ่ปลี่ยนพกัที่วดัเชยีงแสนน้อย 
ได้ ๑๕ วัน วันหนึ่งได้รับนิมิตว่า มีผู้นั่งยาน 
ลงมาจากสวรรค์ มาด้วยกัน ๒ ลำา ลำาใหญ่  
๑ ลำา ลำาเล็ก ๑ ลำา พวกที่ไม่ได้นั่งยาน ก็ลอย 
ลงมาจากสวรรค์ เมื ่อลงมาถึงที ่ใกล้เจดีย์  
ท่านได้กำาหนดจติถามผูท้ี่นั่งมาในยานลำาใหญ่ 
ถึงสาเหตุที่มา ได้คำาตอบว่ามาเยี่ยมวัดเก่า 
ตัวเขาชื่อราชมนตรีเทพบุตร เมื่อเป็นมนุษย์
ชื ่อว่า หมื่นดาบเรือน ปัจจุบันอยู ่สวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์ เป็นผู้สร้างวัดนี้เพราะปรารถนา
เป็นพระพุทธเจ้าจึงสร้างบารมีเป็นพุทธภูมิ 
หลวงปูเ่ปลี่ยนเคยสร้างวดัมาด้วยกนั ตอนนั้น 
หลวงปู่เปลี่ยนเป็นทหารเอกคุมกองทัพของ
เขา ส่วนที่นั่งมาในยานลำาเลก็นั้นเป็นลกูชาย
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พรรษาที่ ๖ 
วัดป่าสะลวง บ้านสะลวงนอก 

ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

๒
๕
๐
๗

หลวงปู่เปลี่ยน หน้ากุฏิที่ท่านสร้างเองที่วัดป่าสะลวง

หลวงปู่เปลี่ยนพักอยู่วัดเชียงแสนน้อย ประมาณ ๒๖ วัน 
จึงเดินทางกลับไปพักอยู่วัดโรงธรรมสามัคคี ปล่อยให้อาจารย์
วิสูตรอยู่ที ่วัดนี ้ต่อ ตัวท่านออกธุดงค์ไปองค์เดียว มุ ่งตรงไป 
วัดป่าอาจารย์ตื้อ พักอยู่ ๔ วัน จึงกลับไปวัดป่าสะลวง จำาพรรษา
กับหลวงพ่อสุพรรณ และอาจารย์ศรีจันทร์ โดยพักที่กุฏิส่วนตัวที่
ท่านสร้างเอง

ในพรรษานี ้ ท่านตั ้งใจแน่วแน่ที ่จะเอาชนะจิตให้ได้  
จึงหันมาสนใจเรื่องจิตมากขึ้น พิจารณาให้นานขึ้น ใช้อิริยาบถ 
ทั้ง ๔ ทำาความเพียร หากเกิดความเมื่อยล้า ก็หันไปอ่านหนังสือ 
วิสุทธิมรรคสลับกันไป หลวงปู่เปลี่ยนได้อธิบายการดูจิตดังนี้

การดูเข้าไปในจิตเรื่อย ๆ  มันจะเริ่มวางเสียงลงได้ เสียง
จะเบาลง ๆ จนกระทั่งดับนิ่ง จึงรู้ว่าจิตเราวางเสียงดังนี้นี่เอง 
เมื่ออยู่นิ่ง ๆ นานเข้า ใช้สติปัญญาเข้าไปครองจิตให้นิ่ง มันก็
จะสงบลงไปหมด ว่างไปเหมือนไม่มีตัว ไม่มีกาย ว่างอยู่เฉย ๆ  
มนันิ่งสบาย จงึรูว่้าจติมาอยูน่ี่เอง ร่างกายกเ็หมอืนไม่ม ีอยูว่่าง ๆ   
สบาย คอยดจูติอยู ่มนัเหมอืนไม่มใีครอยูด้่วยเหมอืนจ�าพรรษา
อยู่คนเดียว

การดูจิตของเราไปตลอดเวลา ทำาให้หนังสือที่เคยท่องมา  
เช่น วิสุทธิมรรคที่อ่านอยู่ เกิดตัวรู้ขึ้นมาทันทีตั้งแต่ต้นจนจบ 
ตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้าย รู้คำาแปลของวิสุทธิมรรค จะ
ออกมาให้รู้ทีละบรรทัด เหมือนกับอ่านบาลี และรู้ทั้งหมดทันที
นั้นเอง

เมื่อสามารถควบคุมจิตได้แล้ว การที่จะนอนหรือไม่นอน 
เสยีงจะดงัรบกวนมากหรอืน้อยไม่ใช่อปุสรรคอกีต่อไป ในพรรษานี ้
ส่วนมากนอน ๒๕ นาทีต่อวันเท่านั้น การเห็นนิมิตยังชัดเจนและ
แม่นยำายิ่งขึ้น
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การออกธุดงค์ครั้งที่ ๗
ภาคอีสาน

เมื่อออกพรรษาที่ ๖ แล้ว หลวงปูเ่ปลีย่นได้กลบัไป
หาหลวงปู่ตื้ออีกครั้ง หลวงปู่ตื้อเห็นท่านก็ยิ้มแล้วบอกว่า  
“ได้ของดีมาแล้ว มันเป็นที่เก่าของมัน” (ท่านมาทราบ 
ภายหลังว่าวัดป่าสะลวงเคยเป็นสวนของท่านในอดีตชาติ)  
หลวงปู่เปลี่ยนพักอยู่กับหลวงปู่ตื้อ ๔ วัน จึงเดินทางไปหา 
ครบูาอาจารย์ที ่จ.อดุรธาน ีหนองคาย สกลนคร ขอนแก่น

ระหว่างธุดงค์อยู่อีสาน ท่านคิดจะไปปฏิบัติธรรม
ที่บ้านดงขี้เหล็ก อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ซึ่งพบเมื่อคราวไป 
ตามหาท่านอาจารย์จวน กุลเชฏฺโ แต่มาคิดว่าขณะนี ้  
ท่านสามารถปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าแล้ว อยู่ที่ไหนก็สบาย  
จะอยู่ในป่าหรือบ้านก็เหมือนกัน ไม่แตกต่างกัน ท่านได้ไป
ประชุมพระทีว่ัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ในวันทีส่ามของ
การประชมุ เม่ือมองพระท่ีมาประชมุจำานวน ๒๐๐-๓๐๐ องค์ 
ปรากฏว่ามองเห็นเป็นโครงกระดูกเต็มไปหมด แม้แต่ผู้ทีม่า 
ใส่บาตร กำาลังใส่บาตร ก็เห็นเป็นอสุภะไปด้วย

ก่อนเข้าพรรษา ท่านได้เดนิทางกลบัไปวดัป่าสะลวง  
คราวนี ้มีท่านเพียงองค์เดียวเท่านั ้นที ่จะอยู ่จำาพรรษา  
ท่านตั้งใจว่าจะฝึกตัวเองให้มีความชำานาญมากขึ้นในการ

อุดรธานี

นครพนม

สกลนครหนองบัวลำาภู

หนองคาย

เลย

แม่น�้าโขง
อุทยานแห่งชาติ

ภูลังกา

อุทยานแห่งชาติ 
ภูพาน

อุทยานแห่งชาติ
ภูผายล

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ขอนแก่น

นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด

ยโสธร

มุกดาหาร

วัดป่าสาลวัน

ใชส้ติควบคุมสมาธิ เพราะท่านคิดจะสอนญาติโยมผู้สนใจให้
ปฏบัิติธรรมได้ ถ้าท่านยังไม่รู้เร่ืองอารมณ์ของจติอย่างแท้จรงิ 
และละเอียดลออแล้วจะยังไม่สอน ท่านจะสอนสิง่ทีย่ากให้
เป็นง่าย โดยใช้ปัญญาเป็นหลัก 

จิตที่เข้าสูค่วามสงบรวดเร็วมากจนกระทั่งไม่รู้อะไร 
กเ็ปรียบเสมอืนการน่ังเคร่ืองบนิจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่  
ผู ้ที ่นัง่อยู ่บนเครือ่งไม่สามารถเห็นรายละเอียดมากนัก  
เพียงแต่เห็นภาพที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าไปเชียงใหม่
โดยรถยนต์ซ่ึงใช้เวลามาก ผูใ้ช้รถจะสามารถแจกแจงสภาพ 
ต่าง ๆ  ของเส้นทางที่ผ่านได้ละเอียดกว่า ท่านจึงฝึกตามจิต
โดยการเข้าสมาธิอย่างช้า ๆ บางครั้งจิตท่านก�าลังดิ่งลงสู่ 
ความสงบอย่างรวดเรว็ ท่านต้องฝืนจติไม่ให้เรว็เกินไป 
เพือ่พจิารณาอารมณ์ของจิตว่า ก่อนทีจ่ิตจะเป็นสมาธินัน้  
มีขัน้ตอนการเข้าสู่ความสงบอย่างไร วางอารมณ์อะไร  
อย่างไร เมื่อไร และที่ไหน ท่านได้เพียรฝึกใช้สติตามสมาธิ 
จนตามได้ทัน ความรู้ด้านธรรมะได้ผุดขึ้นมาและรู้เอง 
โดยละเอียด ทำาให้ท่านมีความพอใจที่จะอยู่องค์เดียว  
ไม่อยากคลุกคลีกับหมู่คณะ

อุทยานแห่งชาติ 
นายูงน�้าโสม
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พรรษาที่ ๗ 
วัดป่าสะลวง บ้านสะลวงนอก 

ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

๒
๕
๐
๘

ในพรรษานี้ ท่านบ�าเพ็ญกิจวัตรประจ�าวันดังนี้

๓.๓๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเช้ำแล้วนั่งภำวนำและแผ่เมตตำ

๖.๐๐ น. จัดที่นั่งและบำตรที่ศำลำ ต่อจำกนั้นไปล้ำงหน้ำและท�ำกิจส่วนตัว  
เรียบร้อยแล้วห่มจีวร คลุมสังฆำฏิแล้วเดินจงกรมต่อ 

๗.๐๐ น. ออกบิณฑบำต เวลำที่ใช้ในกำรบิณฑบำตแล้วแต่เส้นทำง  
ถ้ำไปบ้ำนสะลวงในใช้เวลำ ๑ ชั่วโมงเศษ ถ้ำไปบ้ำนสะลวงนอกใช้เวลำ ๕๐ นำที 
ถ้ำไปบ้ำนกำดฮำว จะใช้เวลำ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที 

๘.๓๐ น. น�ำสังฆำฏิและจีวรซึ่งเปียกเหงื่อและน�้ำค้ำงออกตำก แล้วเดินจงกรมต่อ  
ระหว่ำงนั้นชำวบ้ำนจะน�ำอำหำรตำมมำถวำยให้ที่วัด ท่ำนจะแบ่งอำหำรไว้ 
เท่ำที่จะฉัน ที่เหลือให้ชำวบ้ำนน�ำไปรับประทำนที่บ้ำน แต่ถ้ำเป็นวันพระ  
ชำวบ้ำนผู้มีศรัทธำที่อยู่รักษำอุโบสถศีลก็จะรับประทำนที่วัด เมื่อแบ่งอำหำรเสร็จ 
ท่ำนจะสวดมนต์ให้พรแล้วจึงฉันอำหำร ฉันเสร็จก็จะกลับกุฏิเพือ่นั่งภำวนำ 
อีกประมำณ ๑-๒ ชั่วโมง แล้วจึงพักผ่อนช่วงสั้น ๆ ก่อนจะนั่งภำวนำต่อ 

๑๓.๓๐ น. อ่ำนหนังสือหรือเดินจงกรม 

๑๖.๐๐ น. กวำดลำนวัด เสร็จแล้วสรงน�้ำ และตักน�้ำเพือ่ใช้ในกำรล้ำงบำตรในตอนเช้ำ  
หรือเพือ่ใช้ในกุฏิเท่ำที่จ�ำเป็น จัดที่ต่ำง ๆ ที่ศำลำเตรียมไว้ในเวลำเช้ำ

๑๘.๐๐ น.  เดินจงกรม

๑๙.๐๐ น.  สวดมนต์ท�ำวัตรเย็นประมำณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง แล้วนั่งภำวนำต่อ

๒๓.๓๐ น.  เดินจงกรมอีก ๑ ชั่วโมง แล้วนั่งพิจำรณำจนถึงเวลำนอน  
นอนแบบสีหไสยำสน์ จนได้เวลำลุกขึ้นในตอนเช้ำเพื่อสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ำ

ในวันอุโบสถศีล ท่านจะน�าชาวบ้านที่มาวัดรับศีล ถือธุดงควัตรเนสัชชิก ปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถสาม 
คือ ยืน เดินจงกรม นั่งพิจารณา สลับกันไป แต่หลวงปู่เปลี่ยนจะนั่งภาวนาในอิริยาบถเดียวเท่านั้น จนกระทั่ง
เวลา ๕.๐๐ น. จึงน�าชาวบ้านสวดมนต์ท�าวัตรเช้าเป็นอันเสร็จพิธี
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กฎของไตรลักษณ์

ในพรรษานี้ หลวงปู่เปลี่ยนได้พิจารณาเรื่องการ 
เกิดดับของสังขารร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหลายว่า 
เป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาเรื่อง
ของไตรลกัษณ์ว่าเป็นอย่างไร มคีวามจรงิอย่างไรหรอืไม่ 
ท่านได้พิจารณาจนเป็นที่แน่ใจไม่มีข้อสงสัยว่าสิ่งของ 
ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นของที่ไม่เที่ยง ได้กำาหนดดรูปูกายของ
ตนเอง ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นทุกข์จริง ทำาให้จิตใจ 
เกิดการเบื่อหน่าย เป็นเหตุให้ท่านคิดว่าตัวท่านเองได้
สำาเรจ็มรรคผลแล้ว เมือ่มคีวามเหน็เช่นนี้ กลบัเกดิความ
คิดว่าอาจจะเป็นความเห็นผิด จึงหวนกลับมาพิจารณา 
ว่า สังขารทั้งปวงทั้งภายในภายนอกไม่ว่าจะอยู่แห่งหน
ตำาบลใดในโลก เกดิแล้วต้องดบัแตกสลายเหมอืนกนัหมด 
พอมองดูคนหนุ่ม คนเฒ่าคนแก่ ก็เห็นร่างกายสังขาร 
พังไปหมด ท่านได้นั่งพิจารณาจนเกิดสติปัญญาขึ้นมา 
เพื่อเตือนตนเองอยู่เสมอเรื่องสำาเร็จมรรคผล

เกิดการโต้เถียงขึ้นภายในใจของท่าน ใจหนึ่งมี
ความเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกที่ต้องมาห่วงใย ใจจึงไม่รับ
อะไรเลย ทำาให้ท่านไม่อยากฉันข้าวฉันนำ้า ไปบิณฑบาต

ได้อาหารก็ตั้งไว้ตรงนั้น ไม่คิดอยากฉัน อยากภาวนาอยู่
ตลอดเวลา แต่คราวนี้อกีใจหนึ่งท่านมองเหน็ด้วยปัญญา 
ถึงไม่อยากฉันข้าว แต่เมื ่อลองฉันก็ฉันได้ตามปรกติ  
ผิดกับครั้งพรรษาที่ ๒ ขณะอยู่ที่ จ.พังงา ที่บังเกิดปีต ิ
จนไม่อยากฉันข้าวเลย 

ท่านได้พิจารณาเรื่องการบิณฑบาต ก็เพื่อรับ
อาหารจากชาวบ้านมากินประทังชีวิต มิได้กินเพือ่ความ
อยากในรสของอาหาร หรือเพื่อความต้องการของปาก
และท้อง มิได้คำานึงว่าได้มากหรือน้อย ใครจะใส่หรือ
ไม่ใส่ก็ตาม แล้วแต่ศรัทธาของผู้ที่ใส่บาตร ท่านจะแผ่
เมตตาขณะเดินบิณฑบาตในทุกแห่งทีผ่่าน จะแผ่รอบ
ตัวเรื่อย ๆ ไป

นอกจากนั้นท่านได้พิจารณาถึงความทุกข์ของ
ร่างกาย ที่ต้องเดินเพื่อแสวงหาอาหาร ทุกข์ที่เกิดจาก
สภาวะอากาศ ฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ ทุกข์อันอาจจะ
เกดิอนัตรายที่มองไม่เหน็จากธรรมชาต ิหรอืจากสตัว์ป่า 
สัตว์เลื ้อยคลานนานาชนิด แต่ก็จำาเป็นต้องแสวงหา 
เพราะร่างกายต้องการอาหารมาดับความทุกข์
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การขับไล่

ขณะอยู่ที ่วัดป่าสะลวง ก่อนออกพรรษา 
เล็กน้อย มีชาวบ้านพยายามจะไล่หลวงปู่เปลี่ยน 
ให้ออกจากวัด แต่ท่านไม่สนใจ หลังจากวันนั้น
เป็นต้นมา พอท่านเดินออกไปบิณฑบาต ชาวบ้าน 
ผูน้ั้นจะออกมายนืหนัหลงัเพื่อขวางทางเดนิซึ่งกว้าง
พอจะเดินเรียงหนึ่งเท่านั้น เมื่อท่านจะเดินผ่านที่
ตรงนั้น จึงต้องลงจากทางเดิน อ้อมไปในพงหญ้า 
ซึ่งเปียกชุ่มไปด้วยน�้าค้าง ได้รับความล�าบากมาก 
เมื่อเดินผ่านไปแล้วชาวบ้านผู้นี้จะเดินเข้าบ้านไป 
เว้นไป ๓-๔ วัน ก็ออกมายืนขวางทางอีก จนกระทั่ง
ออกพรรษาได้เดือนครึ่ง จึงเลิกไป

หลังจากนั้นก็มีการขับไล่ท่านอีก โดยเจ้า
คณะจงัหวดัได้ให้พระที่อยูใ่นปกครองของตนไปถาม
ปัญหาหลวงปูเ่ปลี่ยน หากตอบไม่ได้ท่านจะต้องออก
ไปจากวัดป่าสะลวงทันที พระที่ไปถามปัญหาต้อง
ขอร้องชาวบ้านให้ไปเป็นเพื่อนด้วย แต่ไปถึงแล้ว
ก็ไม่มีองค์ใดกล้าถามปัญหาที่เตรียมมา บางครั้ง 
ส่งพระที่เป็นมหามาพบ แต่ก็ถามปัญหาไม่ได้ ลืม
ค�าถามหมด พระองค์ที่ถูกใช้มา เมื่อถามปัญหา 
ไม่ได้ก็ไม่กล้ากลับวัด ต้องไปนอนบ้านโยมแทน 
นานเข้าก็ต้องสึกออกไป การคิดขับไล่นี้ท�ากันถึง  
๔ ครั้ง จนพระบางองค์ที่อยูว่ดัในหมูบ้่านสะลวงนอก 
มคีวามเกรงกลวัเจ้าคณะจงัหวดัเพราะท�าตามค�าสัง่
ไม่ได้ ลาสึกออกไปจนหมด เหลือแต่สามเณรเพียง  
๒ องค์ ชาวบ้านจึงขอร้องให้หลวงปู่เปลี่ยนไปอยู่ที่
วัดในหมู่บ้านสะลวงนอก แต่ท่านปฏิเสธเนื่องจาก
ท่านเป็นพระธุดงค์จะอยู่แต่วัดในป่า
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ครั้นออกพรรษาแล้ว ชาวบ้านผู้หนึง่ซึ่งอยู่ใกล้วัดในหมู่บ้านสะลวงนอก เกิดไม่พอใจ 
หลวงปูเ่ปลีย่น โดยถอืเหตทุี่ท่านไม่ยอมไปจากวดัป่าสะลวง ทำาให้พระต้องสกึไปเหลอืแต่สามเณร 
ดงันั้น เวลาเหน็ท่านเดนิผ่านไปบณิฑบาต ชายคนนั้นกเ็อามอืจบัเสาบ้านของตนพร้อมกบัพดูซำา้ ๆ   
“ใครจะใส่บาตรให้ธรรมยุตก็ใส่เถอะ ใส่บาตรธรรมยุตแล้วเหาะไม่ได้หรอก” หลวงปู่เปลี่ยน 
ได้ยินแล้วจึงแผ่เมตตาอยู่ในใจให้ชายผู้นั้นมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ชาวบ้านคนนีย้นืว่าท่านเพยีงวนัเดยีว วนัทีส่องท่านเดนิผ่านไม่เหน็เขาอกี วนัทีส่ามมพีระ
มาตามท่านไปดูแลอาการป่วยของหลวงปู่ตื้อ ท่านจึงเก็บอัฐบริขาร และไปพยาบาลหลวงปู่ตื้อ  
๑ คืน วันรุ่งขึ้นประมาณบ่าย ๔ โมง มีคนมาบอกข่าวว่า ผู้ชายคนที่ด่าว่าท่านได้เสียชีวิตแล้ว 
และชาวบ้านในแถบนั้นสงสัยว่าเขาตายเพราะท่านปล่อยคุณไสยไปใส่

เมื่อหลวงปูเ่ปลี่ยนมโีอกาสไปหาหลวงปูแ่หวนและหลวงปูส่มิ ได้ถามถงึเหตกุารณ์น้ี หลวงปู ่
ได้ให้เหตุผลทำานองเดียวกันว่า เขาเป็นลูกศิษย์เทวทัตมาเกิด จึงต้องรับกรรม

หลวงปู่สิมกับหลวงปู่เปลี่ยน
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หลังออกพรรษาที่ ๗ ท่านกลับไปหาหลวงปู่ตื้อ  
ได้พกัปฏบิตัหิลวงปูต่ื้อและรบัการอบรมสั่งสอนจากท่าน
อีกประมาณ ๑ เดือน จึงย้อนกลับมาวัดป่าสะลวง

วันหนึ่งท่านไปบิณฑบาต สังเกตเห็นสุนัขตัวเมีย 
ตัวหนึ ่งอยู ่กับเจ้าของบ้านที ่เป็นผู ้หญิง เมื ่อท่านไป
บณิฑบาตผ่านหน้าบ้านนี้ สนุขัจะวิ่งไปเตอืนเจ้าของบ้าน
ให้รู ้เพื่อจะรบีนำาอาหารออกมาใส่บาตร สนุขัทำาเช่นนี้อยู่
เป็นประจำา หลวงปูเ่ปลี่ยนจงึตั้งจติดสูนุขั จงึรูว่้าเมือ่ก่อน 
สุนัขเคยเกิดเป็นลูกสาวเจ้าของบ้าน แต่ผิดศีลข้อสาม
เพราะคบชู้ เมื่อสามีรู้ก็ไม่ยอมรับ พร้อมกับสาบานว่า 
ถ้ามีชู้จริงขอให้ไปเกิดเป็นสุนัข ด้วยผลของกรรมนี้ เมื่อ
ตายไปจึงมาเกิดเป็นสุนัขอาศัยอยู่กับหญิงเจ้าของบ้าน
นัน้เอง ท่านจงึบอกเจ้าของบ้านให้รู้และให้ดแูลสนุขัให้ดี

ส่วนนิมิตรูปสัตว์ต่าง ๆ  เช่น วัว ควาย สุนัข แมว 
เวลามคีนเดนิมา ได้ผ่านเข้ามาให้ท่านเหน็เป็นประจำา เช่น  

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๘
เชียงใหม่

หลังออกพรรษาที่ ๗ ท่านกลับไปหาหลวงปู่ตื้อ  
ได้พกัปฏบิตัหิลวงปูต่ื้อและรบัการอบรมสั่งสอนจากท่าน
อีกประมาณ ๑ เดือน จึงย้อนกลับมาวัดป่าสะลวง

วันหนึ่งท่านไปบิณฑบาต สังเกตเห็นสุนัขตัวเมีย
ตัวหนึ ่งอยู ่กับเจ้าของบ้านที ่เป็นผู ้หญิง เมื ่อท่านไป
บณิฑบาตผ่านหน้าบ้านนี้ สนุขัจะวิ่งไปเตอืนเจ้าของบ้าน

อาหารออกมาใส่บาตร สนุขัทำาอาหารออกมาใส่บาตร สนุขัทำาอาหารออกมาใส่บาตร สนุขัท เช่นนี้อยู่
 หลวงปูเ่ปลี่ยนจงึตั้งจติดสูนุขั จงึรูว่้าเมือ่ก่อน 

สุนัขเคยเกิดเป็นลูกสาวเจ้าของบ้าน แต่ผิดศีลข้อสาม

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๘

วัดป่าอาจารย์ตื้อ

วัดป่าสะลวง

วัดอรัญญวิเวก

เชียงใหม่

ดอยหลวง

เมือง

แม่ริม

สันทราย ดอยสะเก็ด

เชียงดาว
พร้าว

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

สันทราย

แม่แตง

คราวทีอ่ยู่วัดป่าสะลวง มีพระจากผาแด่นมาพักทีว่ัด  
ท่านได้รับนิมิตว่ามีพระมา ๒ องค์ มีลักษณะเป็นควาย 
มานอนอยู่ที่ศาลา รุ่งขึ้นเช้าขณะเตรียมออกบิณฑบาต 
ได้พบพระ ๒ องค์นั้นจริง ยังนอนหลับอยู่บนศาลา  
ได้ทราบภายหลังว่า พระทั้ง ๒ องค์บวชได้ ๑๐ พรรษา 
แล้ว แต่การภาวนายงัไม่ก้าวหน้า การได้นมิติมานี้ บางครั้ง 
ก็มาตักเตือนให้หลวงปู่เปลี่ยนระวังอันตรายจากการ 
โดนทำาร้ายร่างกายบ้าง จากการรบกวนของเพศตรงข้าม 
บ้าง การตรวจสอบนิมิตทำาให้ท่านมีความรู้และเข้าใจ 
ในคำาเทศน์ของหลวงปู่ตือ้เรือ่งทีว่่า พระหมา พระแมว 
ฯลฯ โดยไม่มีข้อสงสัยอีกเลย

หลวงปู่เปลี่ยนได้ท่องเที่ยวธุดงค์เข้าและออก 
วัดป่าสะลวงอยู่จนวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
จึงออกจากบ้านสะลวงนอกไปสู ่บ้านปง ต.อินทขิล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
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บ้านปง (วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙)

ขณะอยู่ที่วัดป่าสะลวง หลวงปู่เปลี่ยนได้นิมิตว่า ตัวท่านเองลอยอยู่บนท้องฟ้า แล้วมองลงมาเห็นหลวงปู่ชอบ  
านสโม กำาลังเดินเอาผ้าอาบนำ้าคลุมศีรษะไว้ ท่านจึงลงมากราบนมัสการหลวงปู่ชอบ ได้ถามหลวงปู่ว่าจะไปไหน  
หลวงปู่ตอบว่าจะไปสรงนำ้าแล้วก็เดินเลยไป ท่านจึงลอยขึ้นไปเบื้องบนอีกครั้งหนึ่ง ผ่านบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งซึ่ง
ออกมานั่งไหว้ นิมนต์ให้ท่านลงมาพักที่สำานักแห่งหนึ่ง ได้ปวารณาตัวเองว่า จะขอเป็นผู้อุปัฏฐากหลวงปู่เปลี่ยน และ
จะถวายรองเท้าแก่ท่าน ๔ คู่ ต่อจากนั้นท่านจึงลอยกลับไปวัดป่าสะลวง

บันทึกลายมือของหลวงปู่เรื่องนิมิตเห็นวัดอรัญญวิเวก
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หลังนิมิตได้ประมาณ ๑๐ วัน หลวงปู่เปลี่ยนก็
ออกธุดงค์ไปวัดป่าอาจารย์ตื้อ ได้พบหลวงปู่ตื้อและเล่า
นิมิตให้หลวงปู่ฟัง หลวงปู่บอกว่า จะมีโยมมาอุปัฏฐาก
ในภายภาคหน้า หลวงปู่เปลี ่ยนอยู่กับหลวงปู่ตื้อจน
กระทั่งขึ้น ๓ คำ่า เดือน ๓ ปีมะเมีย จึงเดินธุดงค์ต่อไป 
และได้ผ่านไปพบวัดร้าง คือ วัดอรัญญวิเวก (สำานักสงฆ์
อรัญญวิเวก) บ้านปง ชาวบ้านเรียกว่า วัดดอยบ้านปง  
ดูสภาพวัดเหมือนในนิมิตที ่ท่านได้เห็นเมื ่อตอนอยู่ที ่
วัดป่าสะลวง

ท่านได้เดินสำารวจจนทั่วบริเวณ เห็นว่าเงียบสงัด
ดีมาก จึงตกลงใจพักปฏิบัติธรรม ณ สำานักนี้ ท่านเลือก
กุฏิที่ดีที่สุดในขณะนั้นเป็นที่พัก มีสองห้องแต่ปลวกกิน
เสียหนึ่งห้อง อีกห้องหนึ่งมีสภาพพออยู่อาศัยได้ (ทราบ
ภายหลงัว่าเป็นกฏุทิี่หลวงปูแ่หวนเคยพกัและจำาพรรษา) 
ผ่านไป ๔ วัน ชาวบ้านในละแวกนั้น มีแม่บัวคำาและ
สามีชื่อนายเมา หนานศรีธน และคนอื่น ๆ ได้ขอมาเป็น 
ผู้อุปัฏฐากท่าน และอาราธนาท่านให้อยู่จำาพรรษาเพื่อ 
โปรดเขาเป็นการชั่วคราว

แม่บัวคำาได้ซือ้รองเท้ามาถวายถึง ๓ คู่ จาก
ตลาดบ้านปง ซึ่งมีแต่คู ่เล็ก ๆ ท่านรับไว้แต่ใส่ไม่ได้  
ในที่สดุแม่บวัคำาได้วดัเท้าและสั่งตดัจากในเมอืงเชยีงใหม่
ถวายอีก ๑ คู่ แม่บัวคำาจึงได้ถวายรองเท้าแก่หลวงปู่
เปลี่ยน ๔ คู่ จริงตามในนิมิต

การสร้างกุฏิ

เมื ่อหลวงปู ่เปลี ่ยนมาพักอยู ่ทีว่ัดอรัญญวิเวก 
การปฏิบัติธรรมของท่านเจริญก ้าวหน้า จิตได ้รับ 
ความสงบมาก เวลากลางวันก็เดินจงกรมอยู่บนพื้นดิน 

จนทางเดินจงกรมยุบลึกลงไป เวลาฝนตกนำ้าจะขังเต็ม 
กลางคนืประมาณ ๔-๕ ทุม่ เดนิจงกรมรูส้กึเบา มีความสขุ  
เหมือนค่อย ๆ ลอยสูงขึ ้น ๆ จนอยู่เลยยอดไม้ไปสัก  
๕ เมตร ๖ เมตร เดินอยู่ข้างบนได้ถึงสามชั่วโมงครึ่ง จึง
ค่อย ๆ  ร่อนลงมา ยนือยูใ่กล้ ๆ  บนัได ตสีองถงึเข้าห้องนอน  
การอยู่เพียงคนเดียวทำาให้ท่านสนุกกับการปฏิบัติทั้งวัน
ทั้งคืน การทำาความเพียรด้านอื่น ๆ ก็ไม่ติดขัด เพราะ 
สถานที่สงบเงียบและวิเวกดี การปฏิบัติธรรมของท่าน
เป็นไปอย่างสมำ่าเสมอ ทำาให้ชาวบ้านมีศรัทธา จึง
พร้อมใจกันสร้างกุฏิให้ท่านใหม่ โดยรือ้กุฏิหลังเก่าพร้อม
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กับโค่นต้นไม้ในวัดอีก ๕ ต้นมาสร้างกุฏิ (ภายหลัง 
ใช้เป็นศาลาโรงฉัน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รื้อออกแล้ว
สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแทน)

ครั้นโค่นต้นไม้ไปปลูกเป็นกฏิุแล้ว ได้มีชาวบ้านปง 
มาเรียนท่านว่า ได้ยนิเสียงร้องไห้ดังมาจากวัดหลายวัน  
ต่อมาท่านได้นิมิตเห็นรุกขเทวดา ๒ ครอบครัว ครอบครัว
แรก ๓ องค์ อีกครอบครัวหนึ่ง ๔ องค์ มาหาท่าน แจ้งว่า
พวกเขาเดอืดร้อนเรื่องที่อยู ่เน่ืองจากต้นไม้ที่เคยอยูอ่าศยั
ถูกชาวบ้านโค่นมาสร้างกุฏิ จึงขอให้ท่านหาที่อยู่ให้ใหม่ 
หลวงปู่เปลี่ยนจึงให้ไปอยู่ที่ต้นชาดทางเหนือของวัด ซึ่งมี
รุกขเทวดาอยู่หลายครอบครัวแล้ว

วัดอรัญญวิเวก ในอดีตชาติ

หลังจากอยู่วัดอรัญญวิเวกได้ประมาณ ๒-๓ 
เดือน ก่อนเข้าพรรษา หลวงปู ่เปลี ่ยนได้นั ่งสมาธิ
ตรวจดูวัดในอดีต จึงเห็นว่าใต้โบสถ์นั้นมีพระพุทธรูป 

คณะศรัทธาสมัยแรก (ยืน) พ่อเสา พระถาวร พ่อหนานศรีธน พ่อทา
 (นั่ง) แม่บัวใส แม่บัวจันทร์ แม่ค�าปัน

ทอง ๒ องค์ (ภายหลังมองไม่เห็นในนิมิตแล้ว) แม่บัวใส 
ซึ่งเป็นพี่สาวของแม่บัวคำาเป็นหัวแรงในการก่อสร้าง 
โบสถ์และสิ่งต่าง ๆ  ภายในวดั มพีระที่ร่วมในการก่อสร้าง  
๕ องค์ คือ หลวงพ่อคำาอ้าย มีพรรษา ๕ พรรษา  
หลวงปู่เปลี่ยน มีพรรษา ๔ พรรษา พระอีก ๓ องค์  
มีพรรษาลดหลั่นกันลงมา โบสถ์ในอดีตแรกก่อสร้าง  
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อปูนขึ้นมาและตีไม้ขึ้นพอเป็น 
รูปร่างโบสถ์เท่านั้น ภายในมีพระพุทธรูปดินปั้น ๓ องค์ 
ทองสัมฤทธิ์ ๒ องค์วางเรียงกัน เมื่อสร้างเสร็จแล้ว  
แม่บัวใสได้เป็นประธานจัดงานฉลองโบสถ์ มีชาวบ้าน 
มาร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน

หลวงปูเ่ปลี่ยนได้ตรวจดบูพุกรรมของแม่บวัใส ก็
ทราบว่าในชาติหนึง่ท่านเคยเกิดเป็นบุตรชายคนโตของ
แม่บัวใส มีน้องชายอีกคนหนึ่ง ในชาตินั้นเมื่อหลวงปู่
เปลี่ยนตั้งใจจะบวช แม่บัวใสมีศรัทธาเตรียมอัฐบริขาร
อย่างดีให้ท่านใช้ในการบวช ส่วนน้องชายก็มาเกิดเป็น
บุตรชายของแม่บัวใสในชาตินี้อีก เป็นครูอยู่ที่บ้านปง 
ในชาติปัจจุบันหลวงปู่เปลีย่นจึงเป็นผู้ชักจูงแม่บัวใสให้
ยินดีและศรัทธาในการถือศีลและการก่อสร้างต่าง ๆ 
ของวัด ไม่ว่าจะเป็นกุฏิ ศาลา โบสถ์ เจดีย์ ฯลฯ แม่บัวใส 
จะทำาด้วยความเต็มใจยิ่ง ทั้งนี้เพราะแม่บัวใสได้เป็น 
ผู้ริเริ่มสร้างวัดอรัญญวิเวกมาตั้งแต่ในอดีตชาตินั่นเอง

หลวงปู่เปลี่ยนได้ถามพวกภพภูมิต่าง ๆ  ที่อยู่ใน 
วัดอรัญญวิเวกถึงเรื ่องอายุของวัด ได้รับคำาตอบว่า 
วดัสร้างมานาน ๗๘๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๑) หลวงปู่เปล่ียนบวช
เป็นพระมาถงึปัจจบุันได้ ๗ ชาตแิล้วท่านได้รว่มกอ่สรา้ง 
วัดอรัญญวิเวกในชาติที ่๒ และชาติปัจจุบันเป็นชาติที ่๗
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ในพรรษานี ้เป็นพรรษาแรกที ่หลวงปู ่เปลี ่ยน 
จำาพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก มีพระอาจารย์สมัย ทีฆายุโก  
กับศิษย์ของท่าน ๓ องค์ และสามเณรสม จาก จ.เลย มา
ร่วมจำาพรรษาด้วย พระอาจารย์สมยับวชมา ๑๖ พรรษา 
มีอาวุโสสูงที่สุด 

ขันธ์ ๕

หลวงปูเ่ปล่ียนได้ใช้สมาธเิป็นบาทในการพจิารณา 
ธรรม ทำาให้ปัญญาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีความละเอียด
ยิ่งขึ้น ท่านได้คิดถึงครูบาอาจารย์หลายองค์ที่สอนให้
พิจารณาเรื่องขันธ์ ๕ และให้ละทิ้งขันธ์ ๕ ดังนั้น หาก
ท่านปล่อยวางขันธ์ ๕ หรือละทิ้งขันธ์ ๕ ได้ด้วยตัวของ
ท่านเองแล้ว ท่านคงไม่ต้องไปแสวงหาครูบาอาจารย์อีก

เมื่อคิดดังนีแ้ล้วก็เกิดปัญญามองพิจารณาอะไร 
ก็เห็นเป็นกองกระดูกหมด เวลาออกบิณฑบาต มีคนใส่
บาตร ท่านพิจารณามือผู้ที่กำาลังใส่บาตร ก็เห็นกระดูก 
แตกร่วงลงไปในบาตร มองไม่เห็นข้าว ตัวผู้ใส่บาตรก็ 
แตกลงไปกองกับพื้นด้วย

พรรษาที่ ๘ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๐
๙

การสอนธรรมะ

ท่านถือการสอนธรรมะเป็นกิจประจำา ท่านจะ
สอนเมื่อชาวบ้านมารักษาอุโบสถศีลที่วัด ท่านจะตอบ
ปัญหาข้อข้องใจจากปัญญาของท่าน เช่น ประเพณีทาง
เหนือทำาไมจะต้องมีธงขาวสามทางนำาหน้าศพ ธงขาว 
สามทางหมายถึง วัฏวนทั้งสาม การถือธงนำาหน้าศพ
และชกัให้สงูนัน้เป็นเครือ่งประกาศว่า หากไม่ชำาระกเิลส
ให้ลดน้อยจนเหมือนผ้าขาวแล้วก็ยังต้องวนเวียนอยู่ใน
วฏัฏะทั้งสาม คอื กามภพ รปูภพ อรปูภพ หรอืกามตณัหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหานั่นเอง การเดินเวียนเทียน
เชิงตะกอนสามรอบ ก็มีความหมายว่า ตราบใดที่เรา
ยังทำาจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ได้ เราก็จะต้องเวียนเผาอยู่ที่ 
เชิงตะกอนนี้ตลอดไป การเอาหีบศพไปชนเชิงตะกอน
สามครั้ง กค็อืการสั่งสอนให้เขด็หลาบ ถ้ายงัไม่เขด็หลาบ 
ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏวนทั้งสามนี้ การเอานำ้า
มะพร้าวล้างหน้าศพ กเ็พราะนำา้มะพร้าวเป็นนำา้ทีบ่รสิทุธิ์
ตามธรรมชาติ ขอให้ผู้ตายมีความสุข เกิดในสุคติภูมิ  
ให้มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับนำ้ามะพร้าว

ส่วนพิธีกรรมบางอย่างในงานศพ เช่น การบวช
จูงศพ ท่านไม่เชื่อว่าคนตายแล้วเราจะไปจูงใจเขาได้  
การชักจูงที่ควรทำาคือการจูงคนให้เข้าถึงธรรมะ เทศน์
สอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าขณะยังไม่ตายยังไม่
ยอมรับฟังพระเทศน์หรือสั ่งสอนแล้ว เมื ่อตายไปจึง 
ป่วยการจะไปเรียกให้มาฟังเทศน์ถือศีล

เมื่อครั ้งงานศพคุณแม่ของท่าน ท่านไม่จูงศพ
คุณแม่ไปป่าช้า ไม่เวียนรอบเชิงตะกอน แต่ยอมให้เอา
นำ้ามะพร้าวล้างหน้าศพได้ เพราะท่านเห็นว่าขณะที ่
คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ได้ทำาบุญมากแล้ว มีการรักษาศีล  
ทำาทาน และภาวนา ทั้งไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่น  
จึงไม่จำาเป็นต้องให้ใครมาจูงท่านอีก ท่านเห็นว่าการ
บวชพระคือการเข้ามารับการอบรมสั่งสอนเรื่องธรรมะ 

พระอาจารย์สมัย ทีฆายุโกพระอาจารย์สมัย ทีฆายุโก
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การออกธุดงค์ครั้งที่ ๙
เชียงใหม่

ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ให้รู้ว่าอะไรเป็นบาป อะไรเป็นบุญ 
อะไรเป็นประโยชน์ เราบวชเป็นพระ เราต้องศึกษาให้เข้าใจ 
เมื่อเข้าใจธรรมะชัดเจนแล้ว ก็เอาธรรมะนี้ไปสอนพ่อแม่ให้
เข้าใจ ให้ท่านปฏบิตั ิทำาบญุทำาทาน รักษาศีล ภาวนา เม่ือพ่อแม่ 
ทำาได้แล้ว แสดงว่าท่านมีที่พึ่งของท่านแล้ว เพราะท่านทำาบุญ
เป็น รักษาศีล ภาวนาได้ จึงเรียกว่าการบวชเพื่อจูงพ่อแม่ 
เมื่อท่านตายไป ท่านก็ไปดีมีสุข ไม่จำาเป็นต้องไปจูงตอนตาย

ท่านได้เล่าอานิสงส์ของการถวายทานต่าง ๆ ตามที่
ท่านได้พบในนิมิต เช่น ผู้สร้างโรงฉันถวายมีปราสาทเกิดอยู่
ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นปราสาท ๖ ชั้น ผู้ร่วมสร้างบางราย
เสียชีวิตแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่ในปราสาทด้วยแม้เป็นเพียงผู้ร่วม
สร้าง โรงฉันสร้างด้วยไม้ บางชิ้นเป็นรูทะลุได้ แต่เมื่อเป็น 
ทิพยปราสาทก็ดูสวยงาม เพราะผู้ถวายทานได้ถวายด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ใช้ไม้เท่าที่หาได้และมีอยู่ไปก่อสร้าง

ส่วนผู้ที่เข้ามาช่วยงานวัดที่มีความไม่บริสุทธิ์ใจเป็น
ที่ตั้ง หลวงปู่เปลี่ยนได้เห็นคนผู้นั้นมาหาท่านในนิมิตตั้งแต่
ก่อนตาย เป็นเปรตมีท้องใหญ่โตมาก มีปากเท่ารูเข็ม มีลูก
อัณฑะใหญ่ยาวจนลากพื้นและลุกเดินไม่ไหว คนผู้นั้นมาทำา
หน้าที่หิ้วป่ินโตให้พระเณรออกบณิฑบาต เมื่อชาวบ้านถวาย
กับข้าวใส่ปิ่นโตให้ เขาจะแอบเอากับข้าวดี ๆ ในปิ่นโตเก็บ
กลบับ้านก่อนจะมาถงึวดั เมื่อท่านถามเขา คนผูน้ั้นกย็อมรบั
ว่าขโมยของวัดจริง

เมื่อออกพรรษาที่ ๘ แล้ว หลวงปูเ่ปลี่ยนได้เที่ยวธดุงค์อยูใ่นละแวกนั้นเอง ท่านได้ไปหาหลวงปู่ตื้อบ้าง หลวงปู่ 
แหวนบ้าง ขึ้นไปถำ้าปากเพียง และไปกราบนมัสการหลวงปู่สิมบ้าง ท่านจะเที่ยวธุดงค์เพื่อปฏิบัติธรรม และขอให ้
พระอาจารย์ทั้งหลายได้แก้ปัญหาธรรมและแนะแนวการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปอีก
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หลวงปู่เปล่ียนจำาพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก  
เป็นพรรษาที่ ๒ พรรษานี้การปฏิบัติของท่านรุด
หน้าไปทางด้านปัญญาที่เกิดขึน้เองเมือ่พิจารณา
ธรรมะอย่างสมำา่เสมอ บางวนัเมื่อท่านได้พจิารณา
ดูสภาวะส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ก็เกิด
ธรรมะบางอย่างขึ้น เช่น เห็นความเป็นอยู่และ
การสืบพันธุ์ของสัตว์ บางครั้งก็เกิดการแก่งแย่ง 
ตบตีกันตามประสาสัตว์ ทำาให้ได้คิดต่อไปว่า สัตว์
โลกต่าง ๆ  ที่ยังไปเกิดไม่ได้ ก็เพราะตกอยู่ในบ่วง
ของกามนั่นเอง ไม่ว่าสัตว์เล็กหรือใหญ่เรื่อยมา
จนถึงมนุษย์ ไม่สามารถจะข้ามบ่วงกามนี้ได้ จึง 
ไปไหนไม่รอด ต้องตกอยู่ในวัฏฏะนีไ้ม่รู ้กีห่มื่น 
กี่แสนชาติ แม้ตัวท่านเองที่ต้องเวียนว่ายอยู่ยัง
ไปไม่ถึงไหน ก็เพราะติดอยู่ในบ่วงของกามนี้เอง 

ระหว่างที ่ท ่านพิจารณาสภาวะการที ่
สัตว์ตกอยู่ในบ่วงกามนั้น สายตาของท่านก็เห็น
ใบไม้ร่วงลงมา ท่านจึงได้พิจารณาว่าใบไม้ซึ่งเกิด 
เมื่อปีกลาย พอครบปีก็ร่วงหล่นไป ใบไม้ใหม่เกิด
ทีหลังท่าน แต่ต้องร่วงหล่นไปก่อน สัตว์บางชนิด 
ก็มีอายุยืนนาน บางชนิดก็มีอายุสั ้น แต่ก็ต้อง

แตกดับไปเหมือนกันหมด แล้ว 
ตัวเราเองก็อาจจะต้องตายใน 
วันนี้หรือพรุ่งนี้ หรือในเร็ววันนี้ 
เราก็ไม่รู้ล่วงหน้า

พรรษาที่ ๙ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๑
๐

แตกดับไปเหมือนกันหมด แล้ว 
ตัวเราเองก็อาจจะต้องตายใน 
วันนี้หรือพรุ่งนี้ หรือในเร็ววันนี้ 
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การสอนพระ

ท่านจะได้นิมิตผู ้ที ่จะมาหาท่านก่อนเสมอ  
ท่านจะต้อนรับพระอาคันตุกะอย่างดี พระบางองค ์
เมื่อสนทนาธรรม จะแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับท่าน  
และไม่ยอมรับฟังเหตุผลหรือข้อธรรมะใด ๆ ทั ้งสิ ้น  
ถ้าเป็นเช่นนี้ หลวงปู่เปลี่ยนจะดูว่าพระองค์นั้นเชื่ออะไร 
หรือมีอะไรอยู่ในใจ บางองค์ชอบเกี่ยวกับเครื่องราง
ของขลัง จะไม่ยอมรับรู้ธรรมะใด ๆ ที่ปฏิบัติเพื่อความ
หลุดพ้น ท่านจะพูดให้เห็นถึงกฎของพระไตรลักษณ์ คือ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันไปได้
ตลอดกาลโดยไม่ตาย

บางองค์มคีวามยดึมั่นถอืมั่นในสกักายทฏิฐอิย่าง
แรงกล้า เชือ่แต่ความเหน็ของตนเองฝ่ายเดยีวว่าถกูเสมอ 
ตนเองเก่งแล้วสามารถที่จะเอาตัวเองรอดได้ ในกรณี 

หลวงปู่เปลี่ยนน�าพระเณรที่วัดอรัญญวิเวกออกบิณฑบาต

เช่นนี้ หลวงปูเ่ปลี่ยนจะถามให้แน่ใจว่าพระองค์นั้นรูแ้ล้ว
ทั้งหมดหรือ ท่านจะขอให้ขยายความให้ท่านฟังว่ารู้จริง 
อย่างไร แล้วท่านจะพจิารณาจากคำาอธิบายของพระองค์ 
นั้นว่าเกิดจากสัญญาเก่าหรือเกิดจากวิญญาณรู้ รู้ที่เกิด
จากสัญญาหรือวิญญาณเป็นรู้ทีไ่ม่เทีย่งเปลีย่นแปลงได้  
แต่ถ้ารู้โดยปัญญาจะเป็นรู้ที่เที่ยงแท้แน่นอน รู้อย่าง
มหาสติปัฏฐาน ๔ รู้ทุกอิริยาบถ โดยไม่ต้องตามมาแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลง ท่านจะวินิจฉัยให้พระองค์นั้นรู้และ
ปรับปรุงตนเอง

ท่านยินดีตอบปัญหาของทุกคน และแก้ไข 
ความเห็นผิดให้ถูกต้อง โดยไม่เลือกว่าเป็นใคร ไม่คำานึง
ถึงเวลาที่ต้องเสียไป เพราะท่านต้องการช่วยเหลือคน 
ทั้งหลายให้เดินในแนวทางที่ถูกต้องที่สุด
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อ�านาจจิต

ครั้งหนึ่งมีคณะท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใน
วัด ขณะที่หลวงปู่เปลี่ยนกำาลังผ่าแก่นขนุนเพื่อย้อมจีวร 
ท่านั่งทำางานก็นั่งยอง ๆ ชันเข่าอยู่กับพื้น การนุ่งห่มใน
ขณะนั้นไม่เรียบร้อย เมื่อคณะท่องเที่ยวซึ่งมีฝรั่งชาย  
๒ คน พยาบาลไทย ๒ คน และหมอไทย ๑ คน พร้อม
มคัคเุทศก์นำาเที่ยว จะถ่ายรปูท่าน ท่านจงึขอให้ล่ามช่วย
บอกว่าไม่อนญุาต เพราะนุง่ห่มไม่เรยีบร้อย ท่านเกรงว่า 
ฝรั ่งจะนำารูปการนุ ่งห่มไม่เรียบร้อยของสงฆ์ไทยไป 
เผยแพร่ แต่ฝรั่งไม่ยอมฟัง ท่านจึงใช้อำานาจจิตทำาให้
คณะท่องเที่ยวตกใจไม่ทนัถ่ายรูป รบีวิ่งขึ้นรถและขบัรถ 
ออกไปทันที เมื่อคณะท่องเที่ยวหัวดื้อออกไปกันหมด
แล้ว ท่านได้แผ่เมตตาตามไปเพื่อเขาจะได้หายตกใจ

หลวงปู่ค�าแสน คุณาล�กาโร
วันหนึ ่งขณะที ่นั ่ง 

ภาวนาในเวลากลางวัน 
หลวงปู ่ เ ปลี ่ยน ได ้ น ิมิ ต
เ ห็ นพ ระอ งค ์ หน ึง่ เ ดิ น
มาในวัด ในนิมิตหลวงปู ่
เปลี ่ยนเดินลงจากกุฏิไป
หาพร ้อมกับถามชื ่อของ
ท ่าน พระองค ์น ัน้ตอบ
ว่าชื ่อคำาแสน (หลวงปู ่คำา
แสน) และหลวงปู่เปลี ่ยน 
ได้พาท่านไปพักที่กุฏิเก่า

ของหลวงปู่แหวน

หลังจากได้นิมิตประมาณ ๓๐ นาที ท่านก็เห็น
พระองค์หนึง่เดินเข้ามา เมื ่อมองเห็นก็ทราบทันทีว่า 
นัน่คือหลวงปู่คำาแสนที่เห็นในนิมิต เมื่อหลวงปู่คำาแสน 

หลวงปู่ค�าแสน คุณาล�กาโร

เดินมาถึงกุฏิเก่าที ่ท ่านเคยอยู ่เมื ่อครั ้งจำาพรรษากับ 
หลวงปู่แหวน ก็มองหน้ามองหลัง เพราะกุฏิของท่านมี
หลวงปู่เปลี่ยนมาอาศัยอยู่แทน 

หลวงปู ่เปลี ่ยนจึงลงไปหา พร้อมกับรับบาตร
และสะพายบาตรท่านเดินนำาไปพักที ่กุฏิหลังเก ่าที ่
หลวงปูแ่หวนเคยจำาพรรษาอยู ่เมื่อสอบถามชื่อกท็ราบว่า 
ชื่อหลวงปู่คำาแสนจริง ท่านเป็นพระที่มีบารมีสูง ขณะ
หลวงปู ่เปลี ่ยนนั ่งภาวนาจะมองเห็นพวกเทพมาฟัง 
หลวงปู่สวดมนต์กันมากมาย

หลวงปู่เปลี่ยนได้ไปคุยกับหลวงปู่ที่กุฏิเก่าของ
หลวงปู่แหวนเวลากลางคืน หลวงปู่คำาแสนเล่าถึงการ
ปฏิบัติว่า เมื่อท่านปฏิบัติได้ถึงขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็ไป 
เล่าให้หลวงปู่แหวนฟัง ซึง่หลวงปู่แหวนก็เร่งให้หลวงปู ่
คำาแสนภาวนาให้มากขึ้น ไม่ยอมให้ไปทำากิจอื่น ๆ

หลวงปู ่เปลีย่นได้ขอให้หลวงปู ่คำาแสนเล่าถึง
หลวงปูม่ั่นตามที่หลวงปูไ่ด้พบ รวมถงึคำาเทศน์ของหลวงปู่ 
มั่นด้วย หลวงปู่คำาแสนบอกว่า หลวงปู่มั่นมีลักษณะดุ 
เมือ่หลวงปู่ไปฟังเทศน์จะกลัวท่านมาก จดจำาคำาเทศน์
ของท่านไม่ได้มากเท่าที่ควร หลวงปู่คำาแสนได้เทศน์ให้
หลวงปู่เปลี่ยนฟังพอสังเขปเท่านัน้ ซึ่งรวมคำาสอนเรื่อง
มุตโตทัยของหลวงปู่มั่น นอกจากนั้นหลวงปู่มั่นได้สอน
ให้พิจารณาถึงมรณานุสติ ให้พิจารณาถึงร่างกายของ
เรา ให้มองให้เหน็กระดกูของเรา ถ้าเราเป็นพ่อแม่ เมื่อ
เวลาอุ้มลูกก็ให้พิจารณาว่าเป็นกระดูกมาห้อยคอ 

หลวงปู ่คำาแสนชอบความสงบ ไม่ชอบความ
พลุกพล่าน หากวัดนี้มีแต่หลวงปู่เปลี่ยน ท่านจะอยู่ 
จำาพรรษาด้วย แต่พอใกล้เข้าพรรษามักจะมีพระเณร 
มาอยู่จำาพรรษาด้วยหลายองค์ หลวงปู่คำาแสนจึงไม่เคย 
อยู่จำาพรรษากับหลวงปู่เปลี่ยน
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หลวงปู่เปลี่ยนเคยตรวจดูบุพกรรม พบว่าใน
อดีตชาติท่านเคยเดินธุดงค์กับหลวงปู่คำาแสน ครั้งหนึ่ง
ได้ไปปักกลดกันอยู่คนละทิศของดอยสุเทพซึ่งยังไม่ม ี
สิง่ก่อสร้างใด ๆ หลวงปู่เปลีย่นอยู่ทางด้านตะวันออก 
ส่วนหลวงปู่คำาแสนอยู่ทางด้านตะวันตก การที่ได้เคย 

ร่วมธุดงค์กันมาในอดีตชาติจึงทำาให้มีความสนิทสนมกัน
ในชาตินี้ด้วย ออกพรรษาที่ ๙ แล้ว หลวงปู่เปลี่ยนไม่ได้ 
ธุดงค์ไปที่ใดนาน เนื่องจากกำาลังเตรียมการก่อสร้าง
เจดีย์ ท่านจึงใช้เวลาเพื่อสำารวจเจดีย์ตามวัดต่าง ๆ ของ 
ภาคเหนือมาเป็นแบบอย่าง 

มุตโตทัย

เมื่อนักปราชญ์ทั้งหลายจะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดี หรือจะ
ท�าการกุศลใด ๆ ก็ดี ต้องตั้ง นโม ก ่อน จะทิ้ง นโม 
ไม่ได้เลย เมื่อเปน็เช่นนี้ นโม ก็ต้องเปน็ส่ิงส�าคัญ เมื่อยกขึ้น
มาพิจารณาก็ได้ความปรากฏว่า น คือธาตุน�้า โม คือธาตุดิน 
พร้อมกับบทพระคาถาว่า 

มาตาเปติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสปจฺจโย

เมื่อสัมภวธาตุของมารดาของบิดาผสมกัน จึงเปน็ตัวตนขึ้นมา 
เม่ือคลอดจากครรภ์มารดาแล้ว ได้รับขา้วสุกเปน็เคร่ืองเลีย้ง 
จึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ น เป็นธาตุของมารดา โม เป็นธาตุ
ของบิดา

นโม นี้ เมื่อกล่าวเพียง ๒ ธาตุเท่านั้น ยังไม่สมประกอบต้อง 
พลิกสระพยัญชนะ เป็น มโน แปลว่าใจ เมื่อเป็นเช่นนี ้
จึงได้ทั้งกายและใจเต็มตามส่วน

สมมุติทั้งหลายในโลกนี ้ก็ต้องออกไปจาก มโน ทั้ง ส้ิน  
ของใครก ็ก้อนของใคร ต่ างคนต่ างถือ เอาก้อนอันนี ้   
ถือเอาเป็นสมมุติบัญญัติตามกระแสแห่งน�้าโอฆะ จนเป็น 

อวิชชา ตัวก่อภพชาติ ด้วยการไม่รู้เท่า ด้วยการหลงถือว่า  
ตัวเปน็เราเปน็ของเราไปหมด

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถรหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถร
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ในพรรษานี ้ เจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บางวันทีว่ ่างจากการก่อสร้าง  
หลวงปู่เปลี่ยนจะฝึกทบทวนดูการปฏิบัติของตัวท่านเอง 
ครั้งหนึง่นึกขึ้นมาในใจว่าวัดคืออะไร ใจก็ตอบว่าวัดคือ
ต้นไม้ เป็นสิ ่งทีใ่ช้สำาหรับหลบอาศัยทำาความเพียรเพื่อ
ความหลุดพ้น ต้นไม้นีก้็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมด  
ตัวเราเองก็ต้องแตกสลายไปเหมือนกัน เมือ่นัง่คิดถึง 
การแตกสลายของวตัถตุ่าง ๆ  จติกถ็ามว่า สร้างไปเพื่ออะไร  
วัด เจดีย์ หรือสิ ่งก่อสร้างวัตถุถาวรในวัด ไปอยู่ทีไ่หน 
มันก็แค่นี ้ จิตตอบว่า การสร้างสิง่ถาวรในวัดนีเ้พื ่อให้ 
คนกราบไหว้ เมือ่คิดดังนีก้็เกิดความสุข

งานก่อสร้างเจดีย์ทำาให้จิตใจของท่านพลอยว้าวุ่น 
คิดจะหาทางเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเร็ว ๆ ท่านจึงตัด
การคิดเรื่องนี้โดยถามจิตว่า จะนัง่คิดไปทำาไม คิดแล้วก็

พรรษาที่ ๑๐ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๑
๑

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๑๐
ภาคอีสานและเชียงใหม่

พระอาจารย์บัวพา ปญฺญาภาโส พระอาจารย์บัวพา ปญฺ าภาโส 

เม่ือออกพรรษาท่ี ๑๐ แล้ว หลวงปูเ่ปล่ียนได้กลับไปเย่ียมบ้านท่ี อ.สว่างแดนดิน และ
แวะเยีย่มหลวงปู่เทสก์ทีว่ัดหินหมากเป้ง ได้เรียนถามถึงนิมิตบางอย่าง ซึ่งหลวงปู่ก็ตอบให้
จนเป็นที่เข้าใจ ท่านอยากจะพักบำาเพ็ญภาวนากับหลวงปู่เทสก์ แต่หลวงปู่ไม่ยอม เพราะวัด
กำาลังก่อสร้าง พระนักปฏบัิตไิม่ควรอยู ่จงึพกัอยู่กบัหลวงปู่เป็นเวลาส้ัน ๆ  แล้วเดินทางต่อไป

เมือ่ออกจากวัดหินหมากเป้ง ท่านได้ไปอยู่ที่วัดป่าพระสถิตย์กับพระอาจารย์บัวพา  
ปญฺญาภาโส ขณะนัน้ทางฝั่งลาวมีเหตุการณ์ทางการเมือง ตอนคำ่า ๆ บางครั้งจะได้ยิน 
เสียงปืนยิงกัน บางทีกระสุนก็มาตกลงฝั่งไทย แต่หลวงปู่เปลี่ยนอยู่อย่างปรกติ ไม่หวาดกลัว

ยงัทำาไม่ได้ รอให้ถึงเวลาก่อนแล้วค่อยทำาจะได้ไม่ต้องคิด 
เมือ่ตกลงใจดังนัน้แล้ว จิตก็ตัดจากการคิดเรื่องเจดีย์อย่าง
เด็ดขาด

นิมิตเห็น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันหนึ่งหลวงปู่เปลี่ยนได้นิมิตเห็นสถานที่แห่ง
หนึ่งมีก้อนหินใหญ่ และวัดที่ อ.ดอยสะเก็ดวัดหนึ่ง ท่าน
เห็นพญานาคมาสลดัเกลด็หล่นไว้ที่ต่าง ๆ  เห็นศาลา บันได
ขึ้นศาลา และได้เห็นตัวท่านเองบวชเป็นพระยืนอยู่ที่นั้น  
ชาตินั้นท่านบวชเมื่ออายุ ๕๔ ปี บวชได้ ๖ พรรษาก็
มรณภาพอยู่ที่นั่นเอง ในชาตินั้นท่านมีลูกชาย ๑ คน  
หญิง ๒ คน มีญาติอยู่ที่นั่นด้วย ท่านต้องการจะไปด ู
สถานที่ตามนิมิตว่าจริงหรือไม่ แต่ต้องรอให้ออกพรรษา
เสียก่อน
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อุทยานแห่งชาติภูลังกา

อุทยานแห่งชาติ
ภูพาน

อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ
ภูผายลภูผายล

ต่อเสียงปืน เพราะท่านได้ภาวนามรณานุสติอยู่เป็นประจ�า  
การตายไม่มีใครหลีกเล่ียงได้ อยู่ท่ีไหนกต้็องตาย การท่ีต้อง
รบราฆ่าฟันกนักเ็พราะความโลภ ความโกรธ ความหลง เข้า
ครอบง�าจติใจ ฉะน้ัน ตราบใดท่ีมนษุย์ยังตกอยู่ในความโลภ 
ความโกรธ ความหลงแล้ว ก็ต้องเบียดเบียนกันต่อไป

กลับจากอีสานแล้ว ท่านได้เดนิทางไป อ.ดอยสะเกด็ 
จ.เชียงใหม่ ตามนิมิตทีไ่ด้เห็นขณะภาวนาอยู่ในพรรษา มี
ชาวบ้านซึ่งย้ายจากดอยสะเก็ดมาช่วยสร้างวัดอรัญญวิเวก 
ร่วมเดนิทางไปด้วย เม่ือไปถงึแล้วกเ็หน็ส่ิงต่าง ๆ  เหมือนกบั 
ในนิมิตทุกประการ มีก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึง่ ซึ่งใน
อดีตชาติทีท่่านอยู่ อ.ดอยสะเก็ด ท่านจะมาปฏิบัติธรรม
บริเวณหินก้อนนั้น

ต่อจากนัน้ท่านได้เดินทางไปวัดหนองบวั และ
ได้เห็นสถานทีต่รงกับในนิมิตทุกอย่าง แต่สิง่ก่อสร้างใน

อดีตชาตินัน้ไม่มเีหลอืให้ดู เนือ่งจากชาติทีท่่านเกิดอยู่ 
อ.ดอยสะเก็ดนั้นนานมากแล้ว

ในวัดหนองบัว มีสุนัข ๕ ตัววิ่งเข้ามาหาพร้อม
ทัง้เลียแข้งเลียขาแสดงความสนิทสนม ผิดกับสุนัขอืน่ ๆ  
ทีจ่ะต้องเห่าก่อนเมือ่เห็นคนแปลกหน้า เมื่อท่านจะกลับ 
ขึ้นรถ สุนัขทัง้ ๕ ตัวพยายามจะขึ้นรถตามกลับมาด้วย  
ภายหลังท่านได้ตรวจดูบุพกรรมของสุนัขทั้ง ๕ ตัว ก็ทราบ 
ว่าในอดีตชาติเมื่อครั้งที่ท่านบวชเป็นพระ สุนัขเหล่านี้เป็น 
ลูกศิษย์วัดและขโมยของวัดกิน เมือ่ตายไปได้ใช้กรรม 
ในนรก หลังจากนัน้จึงมาเกิดเป็นสุนัขเพื่อใช้เศษกรรม

ในหมู่บ้านที ่ อ.ดอยสะเก็ด ท่านได้พบหญิงผู้เคย 
เป็นพี่สาวท่านในอดตีชาต ิต้อนรบัท่านด้วยความสนิทสนม 
ท่านยังได้พบกับลูกของท่านซึ่งมาเกิดแล้ว แต่ไม่พบผู้เคย
เป็นภรรยาท่านก่อนทีจ่ะบวชในอดีตชาติ

ดอยหลวงดอยหลวง

กุฏิหลังเดิมของ 
หลวงปู่บัวพา  
ที่วัดป่าพระสถิตย์

วัดหินหมากเป้ง
วัดหนองบัว

ภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ
นายูงน�้นายูงน�้นายูงน�้นายูงน�้

อุทยานแห่งชาติ
นายูงน�้

อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ
นายูงน�้

อุทยานแห่งชาติ
านายูงน�า้นายูงน�้ โสม

อุทยานแห่งชาติ
โสม

อุทยานแห่งชาติ

ภาคอีสาน

แม่น�้าโขง

นครพนม

สกลนคร

เชียงใหม่เมือง

สันก�าแพง

แม่ริม

สันทราย
ดอยสะเก็ด

เชียงดาว

แม่แตง

ศรีเชียงใหม่

สว่างแดนดิน

พร้าว

หนองคาย

อุดรธานี
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พรรษานี้ ท่านได้นิมิตเห็นหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
มาเทศน์โปรดอย่างย่อ ๆ ว่า “ไม่ควรดูอะไร ดูแต่จิตอย่างเดียวก็ได้ ดูจิตพิจารณาจิต 
ตลอดทั้งวันก็ได้” หลวงปู่เปลีย่นไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อน เมือ่ถามชือ่จึงได้ทราบว่าคือ 
หลวงปู่ดูลย์ ภายหลังหลวงปู่เปลีย่นจึงได้พบหลวงปู่ดูลย์เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑  
ท่ีงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร ต่อมาท่านได้มีโอกาสสนทนากบัหลวงปู่ดลูย์ 
ทีโ่รงพยาบาลจุฬาฯ หลวงปู่ดูลย์จะสอนแต่เรือ่งจิตใจอย่างเดียว พิจารณาจิตในจิต  
จติคิดดีหรอืไม่ดีก็ให้รู้ ถ้าจติคดิไม่ดมีีความทุกข์ก็ให้รู้จกัปล่อยวาง แต่ถ้าจิตคดิดมีี
ความสุข ก็ต้องให้เข้าใจให้รู้จัก ไม่ติด หลวงปู่ดูลย์จะสอนสั้น ๆ พิจารณาจิตในจิต  
มอีารมณ์เกดิข้ึนแล้วมันตั้งอยู่มอีาการอย่างไร แล้วอารมณ์ดับไปดับด้วยวธิไีหน ให้เข้าใจ

ในนิมิตอีกครั ้งหนึง่ ท่านยังได้พบและสนทนาธรรมกับครูบาอินทจักรรักษา  
(หลวงปู่อินถา อินฺทจกฺโก) วัดนำ้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ หลวงปู่บอกว่า 
การบวชมานานหรือไม่นานไม่สำาคัญ สำาคัญอยู่ที ่สติปัญญาของใครของมัน ให้ 
หลวงปู่เปลีย่นพิจารณาดูเอา หลวงปู่บวชมาตั้งนานและเป็นนักปฏิบัติยังได้เห็นกันแค่นี้ 
ส่วนคนอืน่ไม่ทำาจะเห็นอะไร วัดหลวงปู่เป็นวัดบ้านนอก มันไม่ดี เขาก็สร้างกันไปอย่างนี้  
หลวงปู่เปลี่ยนไม่ต้องไปสร้างอะไร ขอให้ภาวนาไปดีกว่า พระเณรถ้าไม่ภาวนากไ็ม่ดี ตายไป 
ก็เปล่าประโยชน์ ทำาทางเดินจงกรมให้พระเณรเดินก็ยังไม่ยอมเดินกัน เขาไม่ตั้งใจ 

หลวงปู่สอนว่า หลวงปู่เปลี่ยนยังหนุ่มอยู่ อย่าเลี้ยงแม่ชีแม่ขาวอย่างหลวงปู่เป็นดี
ที่สุด และเสริมว่าพระพุทธองค์ไม่อยากจะให้ผู้หญิงบวช เพราะอยู่ในวัดก็มารุงรังกับพระ
เณร พอเวลาคำ่าก็จะมาหามาถามปัญหา หลวงปู่เปลีย่นอย่าตามใจโยม ถ้าตามใจแล้วจะ
เสีย ไม่ใช่เสียไปจากพรหมจรรย์ แต่ท่านจะถูกนินทา เพราะคนเมืองนีไ้ม่ค่อยเข้าใจที่จะ
เคารพพระสงฆ์ การเคารพของเขาคือการไม่เหยียบเงากัน แต่เขาไม่เกรงใจที่จะเข้ามานั่ง
อยู่กับพระ หลวงปู่เปลี่ยนได้กล่าวขอบคุณที่หลวงปู่เตือน และบอกว่าตัวท่านได้ผ่านมา
แล้ว หลวงปู่บอกอีกว่า ผู้หญิงนี้มีอำานาจ ขนาดหลวงปู่อายุมากแล้วก็ยังติดเมตตา หลวงปู ่
จึงเลิกเมตตา แล้วพยายามจะภาวนาให้มาก การก่อสร้างก็เลิกแล้ว หลวงปู่เปลี่ยนต้องลด
การก่อสร้างให้น้อย ภาวนาให้มาก ถ้าหลวงปู่เปลี่ยนมาหา หลวงปู่จะต้อนรับอย่างดี

พรรษาที่ ๑๑ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๑
๒

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
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การตัดสินใจอยู่วัดอรัญญวิเวกต่อ

ขณะมาอยู่วัดอรัญญวิเวกใหม่ ๆ  หลวงปู่เปลี่ยน 
ตั้งใจจะอยู่เพียง ๒ พรรษา ท่านกลัวจะติดสถานที่หรือ 
ติดบุคคลที ่จะมาอุปัฏฐาก และกลัวผู ้ที ่มาอุปัฏฐาก 
ติดท่าน ทำาให้ท่านไปที่ใดไม่ได้

แต่เมื่อท่านได้พจิารณาดจูติของท่านว่า ยงัยดึมั่น 
ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรอืเปล่า ยงัมอีปุาทานใด ๆ  หลงเหลอืใน
จติใจหรอืไม่ ค่อย ๆ  ตรวจด ูกพ็บว่าไม่ได้ตดิสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
ท่านคดิต่อไปว่า จะเอาอะไรไปทำาไม ท่านไม่ได้คดิสร้างภพ 
สร้างชาติ เพราะว่าถ้าหากสร้างภพสร้างชาติ ก็จะต้อง 
มาเกดิ แก่ เจบ็ ตายอกี องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  
ท่านก็ปรินิพพานไปตัง้นานแล้ว เมื่อพิจารณากลับไป
กลับมาจนเกิดความว่าง เกิดปัญญาขึ้นมาว่า ไม่มีอะไร 
อยู่ที่ไหนเราก็มีปัญญาหาทางพ้นทุกข์ได้ สถานที่ไม่มี
ความหมายอะไร ถ้าอยากอยู่เราก็อยู่ ถ้าอยากไปเรา
ก็ไป ไม่เป็นปัญหาต่อการภาวนา จะไปอยู่ที่ไหนก็ต้อง
พิจารณาทุกข์ ไปไหนทั่วประเทศก็ต้องพิจารณาทุกข์ 
ทุกสิ่งเกิดจากการสมมุติ ต้นไม้ ภูเขา ประเทศที่ใด ๆ ก็
เป็นสมมุติทั้งสิ้น ไปไหน ๆ ก็ต้องตาย อยู่ที่นี้ก็ต้องตาย 
เกิดที่ไหนก็ต้องตาย การพิจารณาธรรมนั้นทำาได้ทุกหน
ทุกแห่ง ไม่จำาเป็นต้องเป็นภูเขา ในป่า ในถำ้าเสมอไป 
อยู่วัดก็พิจารณาได้ การเที่ยวธุดงค์ไปหาครูบาอาจารย์
ก็ทำาได้ ถ้าอยู่ที่ไหนพิจารณาธรรมะดี เราก็อยู่นาน ถ้า
ไม่ชอบใจที่ไหน เราก็ไม่อยู่ 

การอยูท่ี่วดัอรัญญวเิวกนั้น เหมอืนกบัมแีม่เหลก็ 
ดึงดูดว่าให้พ้นทุกข์ ต้องมุ่งหาทางพ้นทุกข์อย่างเดียว  
ท่านจะสอนใจอยู ่อย่างนั ้นตลอดไม่มีการถอยหลัง 
ศรัทธาเต็มเปี่ยม หาทางที่จะพ้นทุกข์อย่างเดียว โดยไม่ 
รอใคร ท่านจึงตัดสินใจอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดอรัญญวิเวก
ไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังคงเป็นที่สงบภาวนาได้ดี
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หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

นิมิตหลวงปู่แหวน สุจิณฺฺ ฺฺโณ

หลวงปู ่แหวนได้เมตตามาหาท่านในนิมิต 
หลวงปู่ห่มผ้าแบบเฉวียงบ่า คลุมสังฆาฏิเรียบร้อย  
มายืนตรงบันไดกุฏิที ่พัก หลวงปู ่สอนว่า “ให้เร่ง 
ภาวนาให ้ถึงนิพพานในภพนี ้ให ้ได ้  ขณะนี้ยัง 
ภาวนาไม่ดี ให้ภาวนาไปเรื่อย ๆ  ธรรมดาการเจริญ
ภาวนาของคนเรา ถ้ายังมีทิฏฐิมานะแข็งกระด้างอยู่  
การภาวนาก็ไม่สามารถท�าให้สงบได้ง่าย ๆ เพราะ 
จิตใจแข็งกระด้าง” ในขณะนั้นหลวงปู่เปลี่ยนกำาลัง 
สร้างวิหารหลังเก่าอยู่ หลวงปู่แหวนจึงเตือนท่านว่า  
“ควรหยุดก่อสร้างสิง่ต่าง ๆ สิ่งทีค่วรจะสร้างคือ
จิตใจของเรา เพื ่อความหลุดพ้น ไม่ต้องทำาอะไร 
หรอกอยู่บ้านปง เพราะเป็นบ้านปลง ไม่ใช่บ้านโป่ง  
ถ้าบ้านโป่งมันก็สะดวกสบาย บ้านปงต้องทำาให้
เหมือนกับว่า อยากจะปลงมันทิ้ง เพราะเราตกอยู่ 
ที่ลำาบากทีทุ่กข์ ไม่มีใครที ่อยู ่ได้ มีแต่เราสองคน 
เท่านั้นที่อยู”่ หลวงปูแ่หวนถามท่านว่า “จะอยูบ้่านปง 
นานเท่าใด” ท่านตอบว่า “จะเป็นลูกศิษย์หลวงปู ่
ต้องอยู่ให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็เท่ากับหลวงปู่อยู่ คือ  
๑๑ พรรษา” ในนิมิต หลวงปู่แหวนประสงค์จะให้ 
หลวงปู ่เปลี ่ยนมีความอดทน จะได้เร่งความเพียร 
มากขึ้น ซึ่งการอยู่ที่บ้านปง ก็ต้องอยู่ด้วยความอดทน
จริง เพราะอาหารการกินที่บ้านปงค่อนข้างอัตคัด 
ช่วงเวลา ๑๑ ปีแรกที่หลวงปู่เปลี่ยนอยู่ ท่านไม่เคยได้
ฉันแกงเลย เพราะอาหารมีแต่ผักต้มกับนำ้าพริกและ
ข้าวเปล่าเท่านั้น ส่วนนำ้าใช้ก็ต้องตักและหาบขึ้นมา
จากบ่อนำ้าด้านล่าง
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ดอยแม่ปั๋งในอดีตชาติ

หลวงปู่เปลี่ยนได้พิจารณาดูดอยแม่ปั๋ง จึงรู้ว่าในอดีตชาติหลวงปู่แหวนบวชได้ ๓๓ พรรษา หลวงปู่เปลี่ยน
บวชได้ ๖ พรรษา และเป็นหลานของหลวงปู่ ส่วนแม่บัวคำาเคยเป็นลูกสาวคนเล็กของหลวงปู่ 

สมัยนั้นดอยแม่ปั๋งเป็นสวนเป็นไร่ เจ้าของคือพระอาจารย์หนู สุจิตฺโต ซึ่งชาตินั้นเป็นฆราวาส อายุ ๔๐ ปี  
พระอาจารย์หนแูละหลวงปูเ่ปลี่ยนร่วมกนัอปัุฏฐากหลวงปู ่หลวงปูเ่ปลีย่นช่วยทำาหน้าที่และการงานอืน่ ๆ  ที่สามารถ
จะทำาแทนหลวงปูไ่ด้ ที่พกัของหลวงปูใ่นครั้งนั้นอยูต่รงตำาแหน่งเจดย์ีของวดัดอยแม่ป๋ังในปัจจบุนั ส่วนหลวงปูเ่ปลี่ยน 
พักอยู่ที ่ตรงตำาแหน่งบ่อนำ้าบาดาล รพช. หลวงปู่แหวนสอนหลวงปู่เปลี ่ยนเดินจงกรมและภาวนาในชาตินั ้น  
หลวงปู่เปลี่ยนอยู่ดอยแม่ปั๋งได้ ๔ พรรษาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น

เจดีย์หลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปั๋ง
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หลังออกพรรษาที่ ๑๑ แล้ว หลวงปู่เปลีย่นได้ไปกราบนมัสการ 
ครูบาอนิทจักรรักษา พร้อมกับชาวบ้านปง ๓ คันรถ เมื่อหลวงปู่เห็นก็ยิม้ 
พูดว่า “พระนักปฏิบัติต้องรับกันที่ใต้ต้นไทร” หลวงปู่ให้พระเณรจัดเก้าอี้ให้ 
ท่านให้หลวงปู่เปล่ียนน่ังเสมอท่าน จะน่ังตำา่กว่าท่านไม่ยอม เม่ือสนทนาพอควร
แก่เวลาแล้ว หลวงปู่เปล่ียนจงึขึ้นไปพจิารณาสถานที่น้ี ท่านคดิว่านำา้บ่อหลวง 
มันเป็นอย่างนีเ้อง มันใหญ่ ถ้าเราสามารถทำาใจให้กว้างสมกับชื่อของนำ้านี ้
ได้ก็จะดี ขณะนั้นหลวงปู่เปลีย่นได้พิจารณาต้นไม้ในบริเวณวัดนำ้าบ่อหลวง 
เห็นต้นไม้ล้มลงเป็นกอง ๆ  แสดงถงึสังขาร แม้ต้นไม้แขง็แกร่งเท่าใดกยั็งล้มหกั  
ยังโค่น ร่างกายของเรายังไม่แข็งแกร่งเท่าต้นไม้ มันจะแตกจะพังเมือ่ไร 
มันก็พัง หันมาดูครูบาและตัวของท่าน ก็คงจะหักพังในไม่ช้านี้

หลวงปูเ่ปลีย่นเดนิเข้าไปทีศ่าลา ทีบ่่อนำ้าทพิย์เหน็คนตกักนิกนัอยู ่จงึ
พจิารณาว่า ถ้าเอาแต่กนิเฉย ๆ  ไม่กนิมรรค ๘ คอื ศลี สมาธ ิปัญญา แล้วมันจะ 
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ถ้าใครกลืนมรรค ๘ ศีล สมาธิ  
ปัญญาแล้ว รับรองว่าไม่มีโรค เราควรพิจารณาธรรมะของพระพุทธองค์ดีกว่า

ในขณะนั้นเองหลวงปู่เปลี่ยนมองเห็นพระมีอายุมากเดินออกมา  
๓ องค์ ล้มลงไป มองชาวบ้านที่ร่วมเดินทางมาทยอยขึ้นรถ บางคน 
พร้อมแล้ว บางคนต้องรอกนัชลุมนุวุน่วาย จติเกดิความเบื่อหน่าย คนมาก 
ทำาให้รุงรัง พระพุทธเจ้าไม่ชอบรุงรัง ท่านจึงไม่อยากให้พระภิกษุไป
คลุกคลีกับโลก เพราะมันยุ่งอย่างนี้เอง

เมือ่กลับถึงวัดอรัญญวิเวก ท่านมองไปทีบ่้านปลูกเสร็จหลังหนึง่ 
ก็เห็นพังครืนลงมากับตา เมื่อสงสัยว่าบ้านใหม่ ๆ พังได้อย่างไร ก็เห็น
บ้านกลับดีขึ้นมาดังเดิม ทำาให้คิดว่าสังขารภายนอก มันเกิด ๆ ดับ ๆ จึงมี 
ความรู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อคำานึงถึงการที่เอาสังขารนี้เที่ยวไปเที่ยวมา มันจะ
เกิดประโยชน์อะไร ก็รู้ขึ้นมาว่าได้มีส่วนพาชาวบ้านไปกราบครูบาอาจารย์ 
ส่วนตัวของท่านเองก็ได้ปัญญาจากการเห็นสังขารเกิดดับ 

ทุกปีหลวงปู่เปลี่ยนจะนำาผ้าไตรจีวร ๑ ชุด ไปกราบนมัสการ 
ครูบาอินทจักรรักษา

การสนทนาของหลวงปู่เปลี่ยน 
กับครูบาอินทจักรรักษาในนิมิต 

หลวงปู่เปลี่ยน: 

การบวชธรรมยุตกับมหานิกาย
ไม่มีอะไรแตกต่างกันหรือ

ครูบาอินทจักรรักษา: 

ไม่แตกต่างกัน มันอยู่ที่การ
ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติดีแล้ว ก็จะ 
เห็นกันอย่างที่เราเห็น มหานิกาย
หรือธรรมยุต ไม่มีความหมาย

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๑๑
ภาคเหนือ

ครูบาอินทจักรรักษา 
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เชียงใหม่

เมือง

สันก�าแพง

สันป่าตอง

แม่ริม

สันทราย

ดอยสะเก็ด

เชียงดาว

แม่แตง

พร้าว

มาหาเพื่อจะเทศน์ให้ฟัง หลวงปูเ่ปลี่ยนจะน่ังลงคอย เป็นการ
เทศน์ให้ฟังองค์เดียวเท่านั้น หลวงปู่จะเทศน์และเตือนท่าน 

“ปฏิบัติให้ดี ได้มาอยู่ในที่สงบสงัดและมาปฏิบัติ
ธรรมด้วยกัน ให้พยายามให้มาก ไม่ต้องไปคิดสงสัยอะไร 
มรรค ผล นิพพาน ยังมีอยู่เต็มบริบูรณ์ ให้รีบตั้งใจท�าให้
ถึงจุดหมายปลายทาง ให้หมั่นขยันเดินจงกรม และนัง่
ภาวนา อย่าเห็นแก่นอน ให้นึกถึงความตายบ่อย ๆ  จะได้
ไม่พลาดพลั้งแก่ใคร เมื่อนึกถึงความตายบ่อย ๆ แล้ว ใจ
จะนึกอยากท�าแต่ความเพียร อยากจะเดินจงกรม อยาก
จะน่ังปฏบิตัธิรรม เมื่อมาอยูด้่วยกนักอ็ย่าคิดไปสร้างอะไร 
ให้สร้างแต่ความเพียร”

บางครั ้งหลวงปู่แหวนท่านพักเปลีย่นอิริยาบถ 
จากการปฏิบัติธรรม นอนอยู่ หลวงปู่เปลีย่นจะเข้าไปหา  
เพื่อถามปัญหาธรรมะและวิธีการปฏิบัติกับหลวงปู่ แหวน 
หลวงปู่สอนว่า 

พร้าว

แม่แตง
วัดดอยแม่ปั๋ง

ถ�้าปากเพียง

ดอยหลวงดอยหลวง

วัดน�้าบ่อหลวง

การปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่แหวน สุจิณฺฺฺฺโณ

หลวงปู่เปล่ียนได้เดนิทางกลับไปที่วดัดอยแม่ป๋ังอีก 
เพื่อปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่แหวนโดยเฉพาะ

เมือ่หลวงปู่แหวนเดนิจงกรม หรอืน่ังท�าความเพยีร 
แล้ว หลวงปู่เปลี่ยนจะต้องท�าบ้าง บางครั้งหลวงปู่นอนพัก  
หลวงปู่เปลี่ยนก็จะออกไปเดินจงกรม หลวงปู่เปลี่ยนพบว่า 
หลวงปู่แหวนคอยควบคมุท่านอยู่ตลอดเวลา ขณะน่ังสมาธ ิ
จะเห็นหลวงปู่มายืนคุมอย่างน้อย ๓๐ นาที เป็นการฝึก 
สติอย่างดี เมื่อท่านเผลอไปคิดเรื่องอื่น หรือเรื่องซ่อมแซม
วัตถุปรักหักพังให้ดี หลวงปู่แหวนจะเดินมาเตือนทันที  
ถ้าเป็นเรื่องการเผลอสติ หลวงปู่จะแนะน�า ถ้าเป็นเรื่อง 
การก่อสร้างซ่อมแซม บางครั้งจะไม่ยอมให้ท�า ถ้าไม่สามารถ
จะหยุดยั้งได้ หลวงปู่จะเร่งรัดให้รีบ ๆ  ท�า แล้วให้ไปภาวนา

ขณะใดกต็ามทีห่ลวงปูเ่ดนิจงกรมอยู่ หากเห็นหลวงปู ่
เปลี่ยนแล้วหลวงปู่มีเรื่องเทศน์สั่งสอน ท่านจะเดินจงกรม 
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“ท่านจะต้องหลบเข้ามาพิจารณาดูที่ตัวท่าน 
กายของท่าน ให้พิจารณาร่างกาย เมื่อตายไปธาตุลม
ก็หายไป ธาตุไฟก็หายไป ธาตุดินเมื่อเผามาก ๆ เข้า 
ก็กลายเป็นฝุ่น ในที่สุดก็หายไปอีกเช่นกัน ร่างกายของ
เราก็ตกอยู่ในห้วงของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว เราก็น้อมจิตเราเข้ามา  
โอปนยิโก น้อมธรรมเข้ามาที่ตัวเอง”

 “เมื่อดรู่างกายเสรจ็แล้ว ให้ใช้ปัญญาพจิารณา
ดจูติ ดอูารมณ์ มีเกดิ - ดบั เกดิ - ดบั ดอูารมณ์อันนี้ออกไป  
อารมณ์อนันั้นเกดิขึ้น ดอูารมณ์ท่ีเกดิขึ้น ถ้าเป็นอารมณ์ 
ทุกข์ ทั ้งเกิดทั ้งดับ ให้รู ้ว ่ามีอารมณ์โทสะเกิดขึ ้น 

ภายในจิต สังเกตให้ถูกให้ดี เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะ
ต้องก�าจัดมัน ไม่ก�าจัดไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นทุกข์ เมื่อ
ก�าจดัอารมณ์กลาง ๆ  มนัม ีมนัเป็นเวทนา ไม่ทกุข์ไม่สขุ  
มันเป็นเวทนา อารมณ์สุขเกิดขึ้น อารมณ์ทุกข์นั้นหาย
ไป เมื่อรับอารมณ์สุข เราอยากได้อารมณ์ที่เป็นสุข  
แต่เพราะว่าอารมณ์สุขมันไม่เที่ยง ถ้าท่านไปยึดไป 
ประคองมัน ก็ท�าให้ท่านมีความทุกข์ เดี๋ยวก็จะท�าลาย 
ความปรารถนาของเรา ที่พยายามประคองความสุข 
อารมณ์สุขมันก็เลยหายไปอีก”

“อารมณ์ทุกข ์- สุขนี้ มันอยู่ในไตรลักษณ์เหมือน
กนั ท่านต้องพจิารณาอย่างที่อธบิายมา พจิารณาจรงิ ๆ   
เพราะเหตุนี ้ ท่านจึงไม่ควรที่จะไปก่อสร้างเกี ่ยวกับ 
สิ่งภายนอก ท�าตัวเราให้ดีเสียก่อน เมื่อเราปฏิบัติดีแล้ว  
ญาติโยมมาท�าบุญก็จะได้บุญมาก ท�าตัวเราให้ดีนั ้น 
เป็นทอง ส่วนสิ่งที่ก่อสร้างนั้นมันเป็นผง ผลพลอยได้
อย่างอื่นนั้นมาเอง”

เมื่อหลวงปู่เปลี่ยนพิจารณาตามที่หลวงปู่แนะน�า 
ดูวัดดอยแม่ปั๋ง มันก็ไม่มีวัด มันเป็นสมมุติ ท�าให้ท่าน 
มีปีติมีความสขุมากขึ้น ดูพระที่อยูใ่นวัด ใครจะปฏิบัตธิรรม
หรือไม่ ไม่สนใจ ตัวท่านจึงกลับไปที่กุฏิและนัง่พิจารณา  
จิตที่เคยเบื่ออยู่แล้วก็ยิ่งเบื่อมากขึ้นไปอีก ครั้นพิจารณา
ไตรลกัษณ์ของหลวงปูก่พ็อใจในธรรมะของท่าน นึกรกัท่าน 
ที่อตุส่าห์เทศน์ธรรมะที่พอใจให้ฟัง เมื่อนึกถงึตรงน้ีกก็ลบั 
เกดิปัญญาขึ้นมาว่า ไปนึกรกัหลวงปูไ่ด้อย่างไร เดี๋ยวหลวงปู่ 
กจ็ะต้องจากไป ตัวท่านเองกจ็ะต้องตาย กต้็องทิ้งกนัไปอกี

หลวงปู่แหวนบอกท่านว่า ไม่ต้องไปไหนอีกแล้ว  
ให้อยู ่ที ่ดอยแม่ปั ๋ง แต่เผอิญพระอาจารย์ทองสุกและ
พระองค์อื ่น ๆ ที ่เคยธุดงค์ร่วมกันมาหาและชวนไป 
ธุดงค์ต่อ ในที่สุดจึงตัดสินใจออกธุดงค์ไปถ�้าปากเพียง
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ถ�้าปากเพียง

หลวงปู่เปลีย่นและพระที่อยู่ถำ้าปากเพียงจะไปหา 
หลวงปู่สิมทีถ่ำ้าผาปล่องทุกวัน ถ้าเป็นวันพระก็จะสวด 
ปาฏิโมกข์กับหลวงปู่ด้วย ครั้งหนึง่ขณะอยู่ทีย่อดเขาบน 
ถำ้าปากเพียง หลวงปู่เปลีย่นกำาหนดจิตดูลงมา ได้เห็นว่าที ่
ถำ้าปากเพียงเคยมีพระชื่อ พระมุตตะ บวชได้ ๕๖ พรรษา 
มาบำาเพ็ญเพียรอย ู่ท ีถ่ำ้ าน ี้จนได ้ถึงขั ้นพระอนาคาม ี   
หลวงปู่เปล่ียนได้ถามท่านว่า ทำาไมไม่ทำาให้ถึงข้ันพระอรหนัต์  
ท่านตอบว่าทำาไม่ได้ เพราะอยู่คนเดียว ติดฌานและติดสุข

หลังจากปฏิบัติธรรมอยู่ทีถ่ำ้าปากเพียงประมาณ  
๒ เดือน ท่านก็ย ้ายขึ ้นไปปฏิบัติธรรมทีห่ล ังถำ้าเบี้ย 
เพียงองค์เดียว แล้วจึงกลับไปอยู่ปฏิบัติธรรมทีว่ัดของ 
หลวงปู่ตื้อต่อ การภาวนาได้เจรญิก้าวหน้าไปมาก เมื่อได้ยิน
เสียงกส็ามารถดบัเสียงได้ ท่านจงึคดิว่า ควรจะมาปฏบิติักบั 
หลวงปู่ตื้อจึงเป็นการดี เพราะได้เปรียบเทียบการปฏิบัติที่
ผ่านมา และจะถามปัญหาหลวงปู่ได้ถ้าติดขัด

ครั้นกลับวดัอรญัญวเิวกแล้วท่านเดนิไปท่ีป่าช้าหลัง
วัด เห็นขี้เถ้ากระดูกต่าง ๆ  อยู่บนดิน เมื่อกลับมานั่งที่ศาลา  

ส่งจิตไปดูที่ป่าช้า เห็นนิมิตการแห่ศพเข้ามาในป่าช้า และ
พธิกีรรมต่าง ๆ  ถงึเวลากลางคนืจงึขึ้นไปนอน ได้คดิถงึคำาสอน 
ของพระพทุธองค์ให้พจิารณาดกูระดกู ขณะพจิารณาได้เหน็ 
นิมิตหลวงปู่แหวนมาปรากฏที่บันไดและพูดให้กำาลังใจว่า 
“ดแีล้วท่ีก�าหนดกระดกูขึ้นมาพิจารณา ให้ก�าหนดไปเรื่อย ๆ   
อยู่บนกุฏิก็พิจารณาไป จะไดไ้ม่เสียเปรียบใคร ครูบามั่น
ก็ให้ก�าหนดกระดูกนอนอยู่บนพื้น อย่าให้มีตัวมีตนมีเนื้อมี
หนัง ให้เห็นแต่กระดูกจนมันแตกสลายไป จะได้ไม่ส�าคัญ
ว่ามีตัวตนของตนเองเกิดขึ้น ให้หม่ันท�าจนช�านาญในทีส่ดุ 
ให้ท�าอยู่อย่างนี้นะ” แล้วหลวงปู่ก็หายไป

ต่อมาหลวงปู่เปล่ียนกไ็ด้นิมิตหลวงปู่พรหม ห่มจวีร 
คลุมเหลืองอร่าม ลอยเข้ามาทางหน้าต่าง คราวนี้ไม่ได้อม
หมากอย่างทุกครั้ง หลวงปู่พรหมมาดูการปฏิบัติธรรมของ
ท่านทางสมาธิเสมอ นัง่คุมอยู่จนจิตท่านสงบแล้วจึงไป  
หลวงปู่บอกให้ท่านพยายามให้มากขึ้น จะได้สำาเร็จเป็น 
พระอรหนัต์ ไม่ต้องกลัวตายพยายามให้ถงึ จะถงึก่อนหลวงปู ่
ก็ได้ ถ้าไปไม่ถึงก็ขอให้อยู่ชัน้เดียวกันให้ได้ ตามนมิิต 
หลวงปู่พรหมท่านอยู่พรหมโลกชั้นสุทัสสีสุทธาวาสภูมิ

กุฏิหลวงปู่เปลี่ยนที่วัดถ�้าปากเพียง
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พรรษานี้หลวงปู่เปลี่ยนจะพิจารณาไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่เสมอ การพิจารณา
ถึงไตรลักษณ์เสมอ ๆ ทำาให้เห็นอะไรรอบ ๆ ตัวเป็นไตรลักษณ์ไปหมด เห็นพระเณรในวัด เห็นคนเดินมา  
เวลาออกบิณฑบาตเห็นคนใส่บาตร มองลงไปเห็นเป็นกองกระดูก ทุกสิง่ทุกอย่างทั้งสิง่ก่อสร้างหรือ 
ขันธ์ ๕ ก็ตาม ล้วนเป็นไตรลักษณ์

ท่องสวรรค์

หลวงปู่เปล่ียนอยากจะให้ศรทัธาชาวบ้านปงมีกำาลังใจในการทำาบุญปฏบัิตธิรรม ท่านจงึได้ค้นคว้า
หารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลทีถึ่งแก่กรรมแล้วและชาวบ้านปงรู้จัก มาเล่าให้ชาวบ้านทีม่าถือศีลใน 
วันอุโบสถฟัง

วันหนึง่ท่านส่งจิตไปดูลกูสาวซึง่กำาลงัป่วยของแม่บวัใส ได้เห็นยานลำาหนึ่งลอยมาจอดเทยีบ
อยู่หน้าบ้าน มีทีน่ัง่ในยาน ๒ แถว แถวละ ๓ ทีน่ัง่ มีคนนัง่มาแล้ว ๕ คน ลูกสาวแม่บัวใสเดินขึ้นไป
นัง่เป็นคนที ่ ๖ แล้วยานลำานัน้ก็ลอยขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงหอปราสาทหลังหนึง่ซึ่งไม่ใหญ่นัก เมือ่นาง 
ก้าวขึ ้นไปอยู่ในปราสาทแล้วยานก็หายไป ลูกสาวของแม่บัวใสคนนีม้ีอารมณ์ดีเยือกเย็น ไม่ได้มา
ปฏิบัติธรรมทีว่ัดแต่ก็มีจิตใจงาม นางทำาบุญน้อยในขณะมีชีวิต ได้ร่วมกับคุณแม่ของนางต่อเติมกุฏิเก่า 
ที่หลวงปู่คำาแสนเคยอยู่ แล้วหลวงปู่เปลี่ยนได้เข้าไปอยู่ต่อ นางจึงได้อยู่สวรรค์ชั้นตาวติงสาเท่านั้น

หลวงปู่เปลีย่นได้ผ่านไปยังวิมานหนึง่ มีนางฟ้านัง่ดูพระพุทธรูปอยู่ในหอปราสาททอง ล้อมรอบ 
ด้วยสระบัวสีขาวและสชีมพู เพราะนางฟ้าองคน์ั้นเคยสร้างมณฑป สร้างพระพุทธรูปบูชาไว้ และขุดบ่อนำ้า 
เล็ก ๆ  เพียงบ่อเดียวในวัด แต่คนทัง้หลายทีเ่ข้าไปวัดได้ใช้นำ้ากัน จึงเป็นการเพิ่มบุญให้ผู้ทำามากขึ้น การที ่
เทพธิดานัง่จ้องพระพุทธรูปนัน้ เพราะเพลิดเพลินในบุญกุศลของตนเองทีส่ร้างพระพุทธรูปเมือ่ครั้งอยู่
เมืองมนุษย์ ครั้นตายลงจึงได้มาอยู่ในหอปราสาททีม่ีพระพุทธรูป เป็นการเสวยอารมณ์สุขในสวรรค์  
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า พวกเทพบุตรเทพธิดามักติดสุขในบุญ ไม่ยอมพิจารณา  
การภาวนาในสวรรค์จึงไม่ก้าวหน้า 

ขณะหลวงปู่เปลี่ยนลอยผ่านไปยังภูมิที่สูงกว่า มีเทพบุตรองค์หนึง่แต่งชุดขาวเหมือนกับผู้ชาย 
อินเดีย เชิญให้เข้าไปพักในวิมานโล่ง ๆ เนือ่งจากเมื่อเป็นมนุษย์ได้ทำาบุญสร้างศาลาไม่มีฝาไว้ แต่วิมาน
ของเทพบุตรองค์นีอ้ยู่สูงสุดของชั้นตาวติงสา เพราะตอนเป็นมนุษย์มีจิตใจสะอาด อยากให้ทุกสิง่สะอาด  
จึงใส่ชุดขาวรักษาศีล และใจก็อยากจะให้จิตขาวเช่นผ้าขาวทีนุ่่งห่มอยู่ ส่วนเทพบุตรเทพธิดาองค์อืน่ ๆ  
ที่จิตยังติดอยู่ในสี ก็อยากให้เสื้อผ้าอาภรณ์มีสีสันตามความปรารถนาแต่ละองค์ไป

พรรษาที่ ๑๒ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๑
๓

พรรษานี้หลวงปู่เปลี่ยนจะพิจารณาไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่เสมอ การพิจารณา
ให้เห็นอะไรรอบ ๆ ตัวเป็นไตรลักษณ์ไปหมด เห็นพระเณรในวัด เห็นคนเดินมา  
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กุศลสร้างศาลา

วนัหนึ่งหลวงปูเ่ปลี่ยนได้กำาหนดจติลอยสงูขึ้นไป พบ
ปราสาท ๖ ชั้นหลงัหนึ่ง มเีสาและหลงัคาสเีขยีว เหน็เทพธดิา
องค์หนึ่งนั่งอยู่ในปราสาทตรงริม ๆ เพราะออกเงินไม่มาก
สร้างศาลา ส่วนเจ้าของปราสาทผู้เสียสละทรัพย์มากทำาบุญ
ยังไม่มาอยู ่ท่านได้ถามเทพบตุรที่กำาลงัตกแต่งดอกบวัให้เป็น
กำาแพงรอบ ๆ  จึงทราบว่าปราสาทนี้เป็นของพ่อหนานศรีธน 
แม่บวัใส แม่บวัคำา กำานนัเมา แม่แก้ว แม่ด ีฯลฯ ซึ่งได้รื้อบ้าน
เก่าแล้วเอาไม้มาสร้างศาลาโรงฉันที่วัดอรัญญวิเวก ทั้ง ๆ ที่
ไม้เก่าเป็นรูพรุนไปหมด ก็ยังได้ปราสาทถึง ๖ ชั้นในสวรรค์
ชั้นตาวติงสา ถ้าหากเป็นสวรรค์ชั้นยามาก็จะได้ปราสาทสูง
กว่านี้อกี บคุคลที่มาอยูใ่นปราสาทนี ้ถ้าเคยให้ทานอะไรกจ็ะ
ได้ของสิ่งนั้น เช่น นำ้า เสื้อผ้า ผ้าห่ม หรือสิ่งของต่าง ๆ  เพียง
แต่นึกเอาก็ได้ หากไม่เคยให้ทานก็นึกไม่ออก จึงไม่ได้ของ
สิ่งนั้น เพราะเป็นของทิพย์ทั้งหมด การทำาบุญกับพระและ
พระพุทธศาสนา จะได้อานิสงส์ผลบุญเป็นร้อยเท่าพันทวี

กุศลสร้างเจดีย์

หลังจากสร ้างเจดีย ์ที ่วัดอรัญญวิเวกเสร็จแล้ว  
ท่านได้ไปตรวจดผูลบญุของแม่บวัใส ได้พบปราสาทหลงัหนึ่ง 
เกดิอยูช่ั้นยามาลกัษณะเป็นจตัรุมขุ มยีอดคล้ายเจดย์ีเหมอืน
ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นสีทองทั้งองค์ ข้างล่างอยู่ได้  
ท่านได้พบเทพบตุรและเทพธดิามาที่ปราสาทนี้ ท่านได้ถามถงึ 
เจ้าของปราสาทจึงทราบว่าเป็นเจดีย์ของแม่บัวใส 

นอกจากนั้นได้พบหลวงปู่คำาแสนซึ่งพาบริวารเป็น 
ร้อย ๆ  มาบูชาที่ทิพยเจดีย์ของแม่บัวใสด้วย อีก ๔ วันต่อมา 
หลวงปู่เปลี่ยนได้ไปหาหลวงปู่คำาแสน และถามหลวงปู่ว่า 
ขึ้นไปเที่ยวสวรรค์หรือ หลวงปู่ตอบยืนยันว่าได้ไปที่เจดีย์ 
แม่บวัใส และได้พบกบัหลวงปูเ่ปลี่ยน หลวงปูค่ำาแสนบอกว่า 
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“ถ้าภาวนาเอาจิตไปถึงไหนก็จะไปที่นัน่ ถ้าจิตถึงสวรรค์ชัน้ไหน ก็ย่อมเห็น
สวรรค์ช้ันน้ัน ถ้าถึงพรหมโลก ก็จะเหน็กันในพรหมโลก ถ้าจิตของเรายังไม่ถงึนพิพาน 
เราก็จะยังไม่เห็นกันในนิพพาน การภาวนาของเราถึงไหน เราก็จะรู้เอง เราจะพบกัน 
ได้เอง ที่เราไปพบกันเห็นกัน เพราะเป็นชัน้ของภูมิผู้ปฏิบัติ ภูมิจิตของตนของใคร  
เมื่อถึงชัน้ไหน ภูมิจิตของคนนัน้ก็จะถึงสวรรค์ชัน้นัน้ จึงรับรองว่าจะให้คนอืน่พาไป 
ไม่ได้ ถ้าปฏิบัติถึงจะเห็นตามชั้นของมันเอง”

ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ แม่บัวใสได้ถึงแก่กรรมลง หลวงปู่เปลี่ยนได้กำาหนดจิต 
ไปดูที่ปราสาทจัตุรมุขของแม่บัวใส ครั้งนี้ท่านได้เห็นบริเวณโดยรอบของปราสาท  
มหีญ้าอ่อนนุม่ เหมอืนหญ้านวลน้อยสทีองขึ้นเตม็ไปหมด มแีถวกหุลาบปลกูเรยีงราย 
เป็นแถวสุดสายตา ปรากฏมีเทพธิดานางหนึ่งเดินลงมาจากปราสาทสีทอง แต่งกาย 
ด้วยชุดสีเขียว เสื ้อแขนทรงกระบอก ห่มผ้าสไบสีเขียวอ่อน และเข้ามากราบ 
หลวงปู่เปลี่ยน พร้อมกับถามว่ามาเยี่ยมแม่หรือ หลวงปู่เปลี่ยนได้ให้เทพธิดานั้น
เนรมิตกายเป็นแม่บัวใสครั ้งที ่มีชีวิตอยู่ให้ดู จึงแน่ใจว่าไม่ผิดตัว ท่านได้ต่อว่า 
แม่บัวใสที่ไม่ลงไปเยี่ยมที่วัดเลย นางเทพธิดาจึงบอกว่า บนสวรรค์สุขสบายมาก 
จึงไม่อยากจะไปไหน

เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เวลาไปวัดทุกวันพระ แม่บัวใสจะมีดอกไม้ถือติดมือไปเป็น
จำานวนมาก และจะจัดหานำ้าปานะเลี้ยงพระเณรด้วย นอกจากนั้นจะพิถีพิถันใน
เรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบสวยงาม จะปัดกวาดดูแลวัด และสถานที่
ให้เรียบร้อยตลอดเวลา นางเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี ถ้ามีคนจนไปวัดจะแจกเงิน 
และเรียกให้รับประทานข้าวปลาอาหารโดยไม่ถือตัว ด้วยความโอบอ้อมอารีของนาง 
บางครั้งเมื่อนางจะเดินทางไปทำาบุญที่ใด จะมีผู้มาขอร่วมทำาบุญด้วย บางคนเห็น 
นางกำาลังเตรียมของเพ่ือทำาบุญ ก็จะมอบเงินไว้ให้เพื่อร่วมทำาบุญ บางคนถึงกับ
อธิษฐานขอเกิดเป็นลูกแม่บัวใสในอนาคตก็มี

แม่บัวจันทร์ น้องแม่บัวใส ถือศีลเฉพาะวันพระโดยถืออุโบสถศีล เมื่อสิ้นชีวิต
ได้เป็นเทพธิดาสถิตอยู่ชั้นตาวติงสา ส่วนแม่บัวคำา น้องอีกคนหนึ่ง ได้ใส่บาตรและ
อุปัฏฐากหลวงปู่แหวนเป็นประจำา จนกระทั่งหลวงปู่แหวนไปอยู่ดอยแม่ปั๋ง แม่บัวคำา 
ยงัตามไปอปัุฏฐาก แต่เป็นผูท้ี่ละความโกรธไม่ได้ ใจคอหงดุหงดิตลอดเวลา ความโกรธ 
ทำาให้จิตใจตกตำ่า จึงไปได้ไม่ดีนัก เมื่อสิ้นชีวิตจึงอยู่แค่ชั้นตาวติงสา
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เชียงใหม่

เมือง

แม่ริม

สันทราย
ดอยสะเก็ด

แม่แตง

พร้าว

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๑๒
เชียงใหม่

ออกพรรษาที ่๑๒ แล้ว หลวงปูเ่ปลีย่นได้ไปกราบหลวงปูแ่หวนทีด่อยแม่ป๋ัง เพราะในพรรษาทีผ่่านมา 
ท่านไม่ได้นิมิตหลวงปู่แหวนเช่นในพรรษาก่อน หลวงปู่เปลี่ยนได้เรียนถามหลวงปู่ถึงเหตุที่ไม่แผ่เมตตา 
ถึงท่าน หลวงปู่ตอบว่า “เราสามารถแผ่เมตตาไปได้ทั่วโลก” ทุกครั้งที่หลวงปู่เปลี่ยนไปกราบหลวงปู่แหวน 
หลวงปู่จะพูดถึงเรื่องเมตตา เช่น เมตตาตนบ้าง เมตตาคนอื่นบ้าง แต่พรรษานี้หลวงปู่พูดถึงแผ่เมตตา 
ไปได้ทั่วโลก ทำาให้แน่ใจว่าหลวงปู่สิ้นทุกข์แล้วโดยไม่ต้องสงสัย หลวงปู่เปลี่ยนยังได้สังเกตเห็นพวกเทพบุตร
เทพธิดาที่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ อาศัยอยู่ที่ต้นไทรใกล้ ๆ ที่หลวงปู่แหวนผิงไฟ ได้ย้ายหนีไปอยู่ที่ต้นดู่ก้นโบสถ์
กันหมด เพราะพวกเทพกลัวบาป ไม่กล้าอยู่สูงกว่าหลวงปู่แหวน หลวงปู่เปลี่ยนได้กราบเรียนถามหลวงปู่
แหวน แต่หลวงปู่แหวนก็แค่บอกว่า “ตาดีเว้ย เห็นเนาะ” ท่านไม่อยากให้ติดที่เห็น

นอกจากนั้นหลวงปูเ่ปลี่ยนได้เรยีนหลวงปูว่่า มคีวามรูส้กึไม่อยากมองอะไร มนัพงัไปหมด เบ่ือไปหมด  
หลวงปู่ตอบว่า “ไม่อยากนี้มันดีจริง ๆ ดีที่สุด ผมก็ไม่อยากเหมือนกัน ทุกวันนี้ทำาให้ไม่อยากนี้มันดีที่สุด  
ผมสบายแล้ว สามารถแผ่เมตตาไปหาลูกหลานได้ทั่วโลก”

วัดป่าอาจารย์ตื้อ

วัดดอยแม่ปั๋ง

เชียงดาว ดอยหลวง
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หลวงปู่เปลีย่นได้นึกถึงคำาพูดหลวงปู่ “ไม่อยาก” ก็คือ  
“อิ่ม” ดังนั้นคนหายห่วง หายเมา หายง่วง หายหิว คือคนอิ่ม  
มคีวามสขุ เป็นความรูซ้ึ่งเกดิขึ้นมาในใจของท่านเอง หลวงปู่แหวน
ได้ยำ้าอีกว่า “ดีจริง ๆ  นะ ความไม่อยากนี่ กุฏิวิหารอะไรก็ตามก็ไม่
อยาก นี่ดจีรงิ ๆ  อย่าให้มนัอยากอะไร ให้เป็นผูม้สีต ิอย่างครบูามั่น 
พูดว่า มันพัง กองกระดูกมันพัง มันจะหมดเชื้อแล้ว มันไม่ติด
หรอก ขันธ์มันหมดเชื้อแล้ว” 

การปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่แหวน สุจิณฺฺฺฺโณ

หลวงปู่เปลี่ยนและพระอาจารย์คำาบ่อ ติปญฺโญ ได้อยู่ 
ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู ่แหวนในวัดเพียง ๓ องค์ เนื ่องจาก 
พระอาจารย์หนูกลับไปเยี ่ยมบ้านที่ จ.ยโสธร หลวงปู่เปลี่ยน 
เลือกไปอยู ่กุฏิหลังหนึ่งซึง่ไม่มีใครอยู ่ได้ เพราะมีเสียงคล้าย
คนเคาะฝากุฏิอยู่ตลอดเวลา เมื่อไปอยู่วันแรก ท่านได้ยินเสียง 
คล้ายใครมาเคาะฝากุฏิดังป๊อก ๆ  แต่ท่านไม่สนใจฟัง อยู่ได้ ๔ วัน  
หลวงปู่แหวนได้ถามถึงเรื่องเสียงที่มาเคาะ หลวงปู่เปลี่ยนเรียน
ท่านว่าเสียงเป็นเรื่องของเขา หลวงปู่แหวนบอกว่าดีแล้ว มันมา 
รบกวนเท่านั้น

หลวงปู่เปลี่ยนและพระอาจารย์คำาบ่อได้สร้างบันไดขึ้น
วิหารทางทิศเหนือ เมื่อหลวงปู่แหวนทราบจึงมาเร่งให้รีบทำาให้
เสร็จ เพื่อจะได้เจริญภาวนาให้เต็มที่ หลวงปู่กำาชับว่า เมื่อทำา 
บันไดนี้เสร็จแล้ว ห้ามก่อสร้างสิ่งอื่น ๆ อีก หลวงปู่จะชอบให้ 
ปฏิบัติธรรมมากที ่สุด หลวงปู ่เปลี ่ยนใช้เวลาสร้างบันไดอยู ่
ประมาณ ๑๐ วัน เสร็จแล้วจึงเริ่มปฏิบัติธรรม

ขณะนั่งสมาธิวันแรก หลวงปู่เปลี ่ยนเห็นนิมิตหลวงปู่
แหวนห่มจีวรแบบคลุม มายืนดูท่านอยู่ข้างล่าง ห่างกุฏิประมาณ 
๒๕ เมตร นานประมาณ ๓๐ นาที จนจิตสงบดีแล้ว หลวงปู่จึง
หายไป

พระอาจารย์ค�าบ่อ ิตปญฺโญ

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
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หลวงปู ่แหวนมาปรากฏในนิมิตหลวงปู ่เปลี ่ยน 
ทุกวัน จนถึงวันที่เจ็ดได้นิมิตหลวงปู่แหวนห่มคลุมแล้วก็
หายไป ปรากฏให้เห็นอีกครั้งกลายเป็นชุดขาวสวยงาม 
เมื่อมองไปที่ร่างของหลวงปู่แหวน ก็เห็นกระดูกทุกชิ้น 
คล้ายกับภาพในฟิล์มเอกซเรย์ กระดูกทุกชิ้นในร่างกาย
เป็นแก้ว หลวงปู่ยืนยิ้มอยู่ ประมาณ ๓๐ นาทีจึงเดินจากไป

วันหนึ่งหลวงปู่เปลี่ยนได้ตามหลวงปู่แหวนขึ้นไปบนกุฏิ  
และได้ถามหลวงปู่ถึงการทำานิมิตให้กระดูกใสเป็นแก้วทั้งตัว หลวงปู่ 
ตอบว่า “น่ันคอืเมตตา เมตตาอย่างเตม็เป่ียม เมตตาเป็นของขาว ของสะอาด 
ถ้าใครไม่มีเมตตาสูง จะเห็นไม่ขาวอย่างนั้น” หลวงปู่เปลี่ยนขอให้หลวงปู่แหวน 
มีความเมตตาสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวท่าน หากท่านปฏิบัติไม่เป็นที่พอใจ หลวงปู่
ก็บอกว่าจะไปว่ากล่าวให้ และได้ยำ้าให้หลวงปู่เปลี่ยนฟังว่า

“เอามนัให้ได้ มรรค ผล นพิพาน มนัยงัมอียู ่ไม่ได้ไปไหน ให้ท�าความสะอาด 
ทั้งกาย วาจา ใจ ท�าความสะอาดตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ให้มันสะอาด รูป เสียง  
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นธรรมอยู่ในโลก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็นธรรม ต้อง
ล้างให้มันสะอาด ล้างให้หมดมลทิน อายตนะพวกนี้แหละที่มันท�าให้เราเกิดอยู่ 
เกิดวนเวียนอยู่ในวัฏจักร วัฏวน มันอยู่ในนี้ อยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
มันติดอยู่ที่ตา ให้ล้างตา ตามันมีแล้วดูไม่เป็น มีหูแล้วมันฟังไม่เป็น จมูกมีแล้ว
มันดมไม่เป็น มีลิ้นแล้วกินไม่เป็น มันไปติดรสอยู่ที่ไหน แล้วเวลานั่งนอน มัน
ไปติดกุฏิ มันติดอยู่อย่างนั้น มันละไม่เป็น ใจเรามันสัมผัสอารมณ์ มันเกิดขึ้น  
มันทุกข์ มันสุข เราไม่รู้มัน ไม่รู้จักละ ไม่รู้จักทิ้ง”

“เมื่อไม่รู้จักละ มันก็วน ก็เกิดอีก ต้องท�าความมืดมัวเมาให้สว่าง อย่าไป
หลง โลกก็เป็นเรื่องของโลก เสียงก็เป็นเรื่องของเสียง มันดังอยู่ในโลก  
เครื ่องสัมผัสทุกวันนี้ มันก็มีอยู ่ในโลก มันจะไปไหน เวลาร้อน 
มนักร้็อน เวลาเจบ็ป่วยมนักอ็ยูก่บัเรา เวลามนัคนัมนักค็นัอยูก่บัเรา 
อยู่อย่างนี้ มันหนาวก็ต้องหนาวห่มผ้าอยู่อย่างนี้ มันอยู่ในโลก 
เราจะไปติดมันท�าไม ต้องละมันให้ได้นะ ถ้าละมันไม่ได้มันก็เกิดอีก 
มรรค ผล นิพพาน ยังเต็มบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ไม่เสื่อมหายไปไหน  
ต้องเอาจริง ๆ จัง ๆ” 
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เรื่องปัจจัย

หลวงปู่แหวนเป็นพระที่ไม่เก็บ ไม่คิดสะสม เมื่อมีผู้มาถวายปัจจัย ท่านจะให้เขาเหน็บ
เอาไว้ใต้เสือ่ แม้ที ่เขาถวายให้หลวงปู่เปลี่ยน ท่านก็ให้เขาเหน็บเอาไว้ใต้เสือ่เช่นเดียวกัน  
ท่านไม่ต้องการให้พระไปยุ่งกับเงิน ใครจะเก็บหรือทำาอะไร ท่านไม่เคยไปรับรู้หรือเสียดาย 
เรื่องเงิน เมื่อหลวงปู่เปลี่ยนไปอยู่กับหลวงปู่แหวน ท่านไม่เคยยุ่งเรื่องเงินทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
จึงทำาให้หลวงปู่เอ็นดูตัวท่านมาก

เรื่อง “ละ”

ตลอดเวลาที่อยูก่บัหลวงปูแ่หวน ท่าน
สอนให้ละเพียงอย่างเดียว ภายหลังหลวงปู่
แหวนได้เทศน์ให้ฟังในเรื่องของการละต่าง ๆ   
เมื ่อหลวงปู่แหวนเจ็บป่วย หลวงปู่เปลี ่ยน
ไปดูแลและถามอาการ หลวงปู่จะตอบว่า 
“สังขารมันก็เป็นอย่างนี้แหละ มีไข้ มีป่วย  
มีทุกข์อย่างนี้เป็นธรรมดา ท่านต้องดูเอาเอง
เวลาผมเจ็บไข้ ผมแก่แล้ว ท่านยังหนุ่มอยู่” 
หลวงปู่จะสอนให้ดูธรรมะจากการเจ็บป่วย
ของท่าน

การมาปฏิบัติธรรมคราวนี้ทำาให้ท่าน 
มองเห็นทุกข์ชดัขึ้น เห็นความแตกดบั เห็นวา่ 
ทุกข์เป็นอย่างไร ได้มีปัญญารู้ทุกข์ละเอียด
ขึ้นกว่าเดิม

หลวงปู่เปลี่ยนมีโอกาสปฏิบัติธรรม
กบัหลวงปูแ่หวนประมาณ ๔ เดอืน จนกระทั่ง
พระอาจารย์หนกูลบัจากอสีาน หลวงปูเ่ปลีย่น 
จึงจากดอยแม่ปั๋ง และธุดงค์ไปปฏิบัติธรรม
ที่ถำ้าปากเพียง แล้วกลับมาหาหลวงปู ่ตื ้อ 
แล้วธุดงค์ต่อไปยังบ้านสะลวงนอกและบ้าน 
ผาแด่น จึงกลับบ้านปง
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ความโกรธ

ในพรรษานี ้ หลวงปู่เปลี่ยนได้ศึกษาและทำาความ
เข้าใจกบัความโกรธท่ีละเอียดลกึซึ้งท่ีเกดิขึ้นภายใน แต่ก่อน
นี้ท่านใช้ขันติคือความอดทน กลั้นอารมณ์โกรธไว้ แต่ความ
โกรธอาจจะมีติดค้างอยู่ทีใ่จ ท่านจึงหาวิธีทีจ่ะละได้ทันที 
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นคือ ขณะที่กำาลังก่อสร้างในวัด ท่านได้พูด
ว่ากล่าวคนงาน ทำาให้เขาโกรธและขว้างขวานผ่านหน้าท่าน
ไป ท่านจงึมองเขาด้วยความโกรธ ปรากฏว่าวนัรุ่งขึ้นคนงาน
คนน้ันเจบ็ลุกไม่ขึน้อยู่ ๔ วนั ท่านจงึพจิารณาว่าไปทำาอะไร
ให้เขาป่วย แล้วคดิได้ว่าขณะโกรธท่านมองคนงานผู้น้ันด้วย
แรงโทสะ อำานาจจิตของท่านมีกำาลังแรง จึงทำาอันตรายเขา 
ฉะน้ัน ท่านจงึต้องแก้เรื่องความโกรธท่ีเกดิข้ึนภายในซึ่งเป็น
ความโกรธอย่างละเอียดให้หายให้เร็วที่สุด

การตักเตือนพระเณร

ในเวลากลางวัน ถ้ามีเวลาว่างหลวงปู่เปลีย่นจะ
นัง่ตรวจดูพระเณร ทำาให้ทราบความคิดความอ่านต่าง ๆ 
ของพระเณรว่า ใครกำาลังคิดจะทำาอะไรที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์  
แล้วท่านจะเรียกมาตักเตือนเป็นรายบุคคล ต่อมาท่าน
ทราบว่าเป็นวิธีทีท่ำาให้ผู้ได้รับคำาตักเตือนอับอายพระเณร
องค์อื่น ๆ จึงเปลี่ยนวิธีใหม่ โดยเรียกมาอบรมเป็นหมู่และ
พูดแทรกไป ทำาให้ผู้มีปัญหาคิดว่า ท่านยกตัวอย่างมาพูด
อย่างธรรมดาทัว่ไป เมือ่รู้ตัวก็จะปรับปรุงตนเอง การเห็น
พระเณรคุยกัน หรือนั่งดื่มนำ้าชานำ้าร้อนกัน ท่านจะเสียดาย
เวลาของพระเณรซึ่งควรจะใช้ปฏิบัติธรรม แต่ต้องมาเสีย
ไปกับการคุยกันอย่างไม่มีค่าแล้ว ท่านรู้สึกสงสารพระเณร
เหล่านั้นมาก

พรรษาที่ ๑๓ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๑
๔

เวลาที ่มีพระผู ้ใหญ่มาเยี ่ยมเยียน ท่านจะไป 
กราบไหว้ ในขณะเดยีวกนักจ็ะนำานำา้ร้อนไปถวาย จากนัน้ 
จะปล่อยโอกาสให้ท่านอยู่องค์เดียว เพื่อให้พระผู้ใหญ่ 
ที่ท่านเคารพนับถือได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมให้มากที่สุด

อนัตตา

วันหนึ่งขณะที่หลวงปู่เปลี่ยนกำาลังจะนั่งลง ท่าน 
รู้สึกขนลุกไปทั่วร่างกายของท่าน และมองไม่เห็นกาย 
แต่กลายเป็นควันไป แล้วควันก็จางหายไป ท่านจึงน้อม 
เข้ามาพิจารณาว่าเป็นอนัตตา หลวงปู่แหวนเคยแนะนำา
และพูดยำ้าให้หลวงปู ่เปลี ่ยนเกิดปัญญาพิจารณารูป
ร่างกายให้เห็นชัด เพื่อที่จะละได้วางได้ หลวงปู่เปลี่ยน
จึงได้พิจารณาว่า ทำาไมเรื่องแค่นี้จะละจะวางไม่ได้หรือ 
จะทิ้งขันธ์ไม่ได้หรือ

เมตตาพรหมวิหาร

มีพระองค ์หนึ ่งตั ้งป ัญหาถามเรื ่องเมตตา 
พรหมวิหารว่า “เมตตาทีเ่รากำาลังทำาอยู่นีไ้ม่เป็นกิเลส 
เราอยากจะสอนคน แต่ไม่เชื่อเรา เราต ีเราขู ่เพราะอยาก
จะให้เชื่อเรา การที่อยากจะให้เขาได้ดีก็เพราะสงสาร 
เรามีจิตใจรักเหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลาน”  
หลวงปู่เปลี่ยนตอบว่า “เมตตาพรหมวิหารเป็นเมตตา 
ทีม่ีความรัก จึงยังเป็นกิเลสอยู่ เพราะความรักนีเ้อง 
เป็นตัณหา ที่เรารัก เราตี อยากให้เขาเชื่อเรา อยาก 
ให้เขาได้ดี ความอยากอันนี้เป็นตัณหา ใคร่อยากให้
เขาได้ดี ใคร่คือกิเลส อยากคือตัณหา เรียกว่ากิเลส 
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ละเอียด มีกิเลสอยู่ ยังไม่สิ้น พรหมวิหารนี้เป็นกิเลส เพราะมันเย็นมันสบาย ปลื้มใจว่าเราทำาดี  
แต่ความปลื้มใจ ความสุขใจ มันเป็นกิเลสละเอียด ปัญญาหยาบของคนธรรมดาไม่สามารถจะ
ส่องเข้าไปดูได้ เพราะมันเป็นกิเลสอนุสัย พระจำานวนมากต้องติดอยู่ในพรหมโลกก็เพราะเมตตา
พรหมวิหารนี่เอง”

หลวงปู่เปลี่ยนได้ย้อนดูตนเอง ได้นิมิตว่าท่านเคยอยู่ที่เมืองสาวัตถี พอถึงเวลาก็คลุมผ้า
เข้าไปกรุงสาวตัถแีต่เพยีงผูเ้ดยีว ไปเรยีกโยม “ถงึเวลาจะฟังเทศน์แล้วนะ อยูน่ีไ่ม่ได้ รบี ๆ  ออกไป  
พระพุทธเจ้าจะเทศน์แล้ว” นี่จึงเป็นเหตุให้ท่านต้องลงมาเกิดอีกในภพปัจจุบันนี้ก็เพราะเมตตา
พรหมวิหาร ท่านตั้งใจว่าท่านจะแก้เร่ืองเมตตาพรหมวิหารนี้เพื่อจะได้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร จะ
แก้ได้หรอืไม่เป็นอกีเรื่องหนึ่ง เพราะเมตตาคอืความรกัใคร่ กรณุาคอืความสงสาร มทุติาคอืความ
พลอยยินดี อุเบกขาคือความวางเฉย ท่านสามารถวางอุเบกขาได้เป็นครั้งคราว ยังไม่ใช่อุเบกขา
ญาณทางอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่รู้แจ้งแล้ว หลวงปู่เปลี่ยนให้ข้อคิดไว้ว่า พระที่เป็นนักก่อสร้างจะ
ตดิอยูท่ีส่วรรค์ชัน้ตาวตงิสาและชัน้ยามา ส่วนพระทีเ่ป็นนกัปฏบิตัจิะตดิอยูช่ัน้พรหมเพราะความ
เมตตา นักปฏิบัติทั้งหลายควรจะหมั่นตรวจตราพิจารณาใช้สติปัญญา คอยหาคอยตรวจจิต เพื่อ
จะได้ซาบซึ้งในธรรมะ ท่านได้ใช้ปัญญาพิจารณาเมตตาและพรหมวิหาร ๔ ในขั้นที่ละเอียดที่สุด

หลวงปู่เปลี่ยน ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี

ปญญฺาปทีโปนุสรณ ์| 81

61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd   81 1/2/19   8:48 PM



สกลนคร

หนองคาย

บ้านดุง

สว่างแดนดิน

เลย

แม่น�้าโขง

อุทยานแห่งชาติ
ภูพาน

อุทยานแห่งชาติ
ภูผายล

บางเขน

กรุงเทพมหานคร

อุดรธานี

การออกธุดงค์ครั้งที่ ๑๓
ภาคอีสาน

หลวงปู่เปลีย่นไปช่วยงานศพหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ทีว่ัดประสิทธิธรรม แต่ไม่ได้อยู่จน
ถวายเพลิง แล้วกลับไปเยี่ยมบ้านที่ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน และได้ธุดงค์ไปหาพระอาจารย์อ่อน 
ญาโณทโย วดัดงบงั (วดัศริพินัธวงศ์) ต.โคกส ีเป็นวดัที่อยูใ่นป่า กำาหนดเขตวดัไว้ประมาณ ๓๐๐ ไร่  
ยังมีสภาพเป็นป่ารกชัฏ จึงได้พบเห็นสัตว์ป่ามากมาย เมื่อไปอยู่วัดนี้หลวงปู่เปลี่ยนได้มีโอกาส
ฝึกความกล้า ทำาให้ไม่กลัวตาย และไม่สะดุ้งกลัวสัตว์ป่าเหมือนเมื่อพรรษาแรก ๆ ที่ออกธุดงค์

เวลาบิณฑบาต หลวงปู่เปลี่ยนออกไปพร้อมกับพระอาจารย์อ่อน ซึ่งเป็นพระที่ธุดงค์เก่ง  
ท่านเดินไวไม่รอใคร ทำาให้หลวงปู่เปลี่ยนได้ข้อคิดในการปฏิบัติธรรมว่า หากมัวแต่รอกันแล้ว 
คงจะสำาเร็จกันยาก เพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน จะมัวรอเพื่อนหรือรอให้เขาช่วยไม่ได้

ขณะบิณฑบาต ได้พบกับชาวบ้านที่รู้จักมักคุ้นกันตั้งแต่สมัยยังเป็นฆราวาสอยู่ ท่านได ้
ตักเตือนบรรดาคนเฒ่าทั้งหลายให้รู้ถึงชีวิตอันสั้นนี้ว่า การบริจาคและใส่บาตรกับพระอาจารย์
ยังไม่เพียงพอ ต้องปฏิบัติธรรมเองด้วย จึงจะสมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้มาพบบวรพุทธศาสนา  
โดยเฉพาะมาพบพระทีป่ฏบิตั ิยิง่จะต้องเร่งการภาวนาตนเองให้มากขึน้ มฉิะนั้นกจ็ะเป็นแต่คนเฒ่า 
คนแก่ตลอดไป

วัดประสิทธิธรรม

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

อุทยานแห่งชาติ
นายูงน�้าโสม
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หลวงปู่ผาง จิตฺฺฺฺตคุตฺฺโต

ออกจากวัดพระอาจารย์อ่อนแล้ว ท่านได้ลงไป
กรุงเทพฯ พักอยู่ทีว่ัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และได้ม ี
โอกาสฟังเทศน์ของหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ซึ่งท่านคิดว่า 
เป็นโชคดีทีสุ่ดทีไ่ด้พบหลวงปู่ผางทีน่ี่

ขณะอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุ หลวงปู่ผางได้เดิน 
มาหา หลวงปู่เปลี่ยนเห็นเป็นพระที่มีอายุมาก จึงได้จัด 
อาสนะต้อนรับ เมือ่ท่านนัง่เรียบร้อยแล้วจึงเทศน์ให้ฟัง  
หลวงปู่ผางเทศน์หนักไปทางกสิณอิทธิฤทธิ ์ และการ
อธษิฐานจติ ซึง่หลวงปู่เปล่ียนกฟั็งอย่างนอบน้อม แต่เน้ือหา
วันแรกนีไ้ม่น่าสนใจสำาหรับท่าน เพราะวิชากสิณของท่าน
พอใช้การได้ ท่านสนใจในการท่ีจะทำาจติให้หลุดพ้นมากกว่า

รุง่ขึ้นวนัท่ีสอง หลวงปู่ผางไปเทศน์ให้หลวงปู่เปล่ียน 
ฟังเรื่องกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา หลวงปู่ 
พูดเรือ่งกามตัณหาว่า “เรานี้เกิดอยู่ที ่ใดก็ตาม ในป่า  
ในดง ในเขา ในเมือง ถ้ามันตกอยู่ในกามภพ มันต้อง
เพลิดเพลินอยู่ในกามภพ พัวพันอยู่ตรงนี้ ถ้าอยู่ในป่าก็ 
หลงป่า อยู่ในเมืองก็หลงเมือง การหลงเพลิดเพลินก็คือ 
กาม มันเป็นกามคุณ เหตุฉะนั้น ท่านจะอยู่ในป่าก็ดี  
อยู่ในวัดพระศรีมหาธาตุก็ดี ก็ต้องให้รู้ ให้รู้จัก” 

เรานี้เกิดอยู่ที่ใดก็ตาม ในป่า ในดง ในเขา ในเมือง  
ถ้ามันตกอยู่ในกามภพ มันต้องเพลิดเพลินอยู่ในกามภพ  
พัวพันอยู่ตรงนี้ ถ้าอยู่ในป่าก็หลงป่า อยู่ในเมืองก็หลงเมือง  
การหลงเพลิดเพลิน ก็คือกาม มันเปน็กามคุณ เหตุฉะนั้น  
ท่านจะอยู่ในป่าก็ดี อยู่ในวัดพระศรีมหาธาตุก็ดี ก็ต้องให้รู้ ให้รู้จัก

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

โทษของกาม

หลวงปู่เปลี่ยนได้พบกับเพื่อนสนิทเมื่อครั้งเป็น
ฆราวาสคนหนึ่งซึ่งมลีกู ๔ คนแล้ว ท่านชกัชวนให้เขาบวช  
เขากป็ฏิเสธเพราะว่ามคีรอบครัวแล้ว ทำาให้ท่านได้ข้อคดิ 
เตือนใจตนเองให้เห็นโทษของกาม ซึ่งทำาให้คนต้องติด 
อยู่ในโลกตลอดไป ไม่มีปัญญาที่จะหลุดพ้น ถ้าจิตใจ 
ไม่เข้มแข็งพอ ท่านได้อธิบายให้เพื ่อนของท่านรับรู ้
โทษของกาม เมื่อเพื่อนไปเยี่ยมท่านที่วัดบ้านดงบังอีก  
“การที่ยังไม่สามารถออกจากกามได้ จะทำาให้ต้องรับ 
ภาระต่าง ๆ มากขึ้นไปอีก เมื่อแรกตนเองก็แบกเพียง 
ขันธ์ ๕ ของตนเท่านั้น พอตกเป็นทาสของกาม ก็ต้อง
แบกเพิ่มเป็น ๑๐ ขันธ์ เมื่อหมกมุ่นอยู่กับกามนานเข้า  
ก็ต้องมีภาระในการที ่จะต้องแบกขันธ์เพิ ่มขึ้นอีก ๕  
รวมเป็น ๑๕ ขนัธ์ และขณะนี้จะต้องแบกทั้งสิ้น ๓๐ ขนัธ์  
ซึ่งไม่ใช่ของเบาเลย ฉะนั้น ถ้ายังไม่สามารถตัดบ่วงกาม 
ให้ขาด ก็คงจะต้องแบกกันต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่รู้วันที่ 
จะจบสิ้นว่าต้องอีกกี่ภพกี่ชาติในอนาคตข้างหน้า จึงจะ 
เข้าสู่นิพพานได้ เพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นทาสของกามมา
นับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้ว”
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“เรามาอยู่ในกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ก็คือของสมมุติ ฉะนั้น เรา
ก็อย่าไปหลงกรุงเทพฯ มีอาหารการกินมากมาย ก็อย่าไปหลงอาหาร
การกิน เรานั่งเครื่องบินอย่าไปหลงเครื่องบิน มันเป็นกาม โลกทั้งหมด 
ไปไหนมาไหนก็ต้องพิจารณาให้ดี ให้เห็นโทษของกาม กามภพ รูปภพ 
เด๋ียวจิตไปถงึสวรรค์กห็ลงสวรรค์อีก ท่านเคยไปเที่ยวก็อย่าหลง ถ้าหาก
ไปพรหมโลก มนัมอีายยุนื ควรจะเบื่อ ควรจะหน่าย มนัมอีายเุป็นพัน ๆ   
กปัป์ ถ้าเกดิเป็นพรหมลูกฟัก หรืออสัญญพีรหมแล้วยิ่งไปกนัใหญ่ เวลา
นั่งจนหมดวันหมดคืน ท่านอย่านั่งให้เป็นพรหมลูกฟักนะ ให้มีความรู้
อยู่ด้วย อย่าให้จิตอยู่เฉย ๆ ว่าง ๆ”

“วิภวตัณหาอยู่ที ่ใดแล้ว เราไม่อยากเป็นอย่างนัน้อย่างนี้  
ก็เหมือนกับกามภพ รูปภพ อรูปภพ เหมือนกับตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา อย่าไปยนิดียนิร้ายกบัเขา ใครเหน็ว่ามนัดีมนัร้ายช่างหวัมนั 
วัดพระศรีมหาธาตุสร้างดีอย่างไร สวยงามอย่างไร ก็อย่าไปหลง เวลาดี 
ก็อย่าไปหลง เวลาไม่ดีก็อย่าไปหลง เวลาที่ท่านเฒ่าแก่ลงเหมือน 
อย่างผม ก็อย่ามาหลงเฒ่าหลงแก่” 

การเทศน์วันทีส่องนีถู้กใจหลวงปู่เปลีย่นมาก เพราะหลวงปู่ผาง
ล่วงรู้วาระจิตของท่านอย่างลึกซึ้ง

วนัท่ีสาม หลวงปู่ผางมาเทศน์เรื่องห ูตา เรื่องการท�าความสะอาด
หู ให้รู้จักฟัง สิ่งใดควรฟังไม่ควรฟัง สิ่งใดควรจะรับรู้รับฟัง ก็ให้พิจารณา

วันที่สี่ หลวงปู่ผางมาเทศน์เรื่องไตรลักษณ์ให้ฟัง ท่านอธิบายว่า
เป็นเรื่องของสุดยอดการบ�าเพ็ญ 

“ให้เรารู้ว่าอะไรเกดิข้ึน อะไรต้ังอยู ่อะไรดับไป อะไรเที่ยง อะไร
ไม่เที่ยง อะไรเป็นทุกข์ อะไรเป็นอนัตตา ให้ดูสังขารภายนอก สังขาร
ภายใน การปรุงแต่งภายในจิต ว่าอะไรเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดับไป ว่า
เป็นอนัตตา”

“สงัขารภายนอกว่า ท่าน (หลวงปูเ่ปล่ียน) ผม (หลวงปูผ่าง)  
ตัวด�า ๆ หนังเหี่ยว ๆ อีกไม่นานก็ต้องหนีจากท่านไป เพราะว่า
สังขารไม่ได้เป็นของใคร มันเป็นอนัตตา”
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หลวงปู่ผางได้พูดถึงการหลงตัวตนของคนในสมัยปัจจุบันว่า เอาแต ่
แต่งเนือ้แต่งตัวภายนอก ไม่พิจารณาถึงสังขารว่าควรหรือไม่ควร ไม่รู้จัก 
ความเฒ่าความแก่ ความเจ็บ ความตาย ได้แต่ติดลูกติดหลาน หารู้ไม่ว่าตาย
แล้วก็ไม่ได้อะไรไป ไม่รู้เรื่องไตรลักษณ์

หลวงปู่ผางได้สอนหลวงปู่เปลี่ยนให้ดูคน ตั้งแต่เป็นเด็กอ่อน เติบโต
เจริญขึ้นเรือ่ย ๆ  จนกระทั่งหนุ่มสาว ย่างเข้าสู่วัยกลางคน และเริ่มแก่ชราลง  
เมื่อพิจารณาแล้วให้ดูจิตของเราเองให้เห็นเท่ากัน จะไม่มีผู้เฒ่าหรือผู้เด็ก  
มันจะลงมาหาไตรลักษณ์อย่างเดิม ให้เตรียมตัวตายตลอดเวลาเพื ่อ 
ความไม่ประมาท

นอกจากได้ฟังเทศน์ของหลวงปู่ผางแล้ว หลวงปู่เปลี่ยนยังได้รับ
ความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาส
วัดพระศรีมหาธาตุเทศน์ให้ฟัง ท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องผึ้งว่า 

“ผึ ้งตัวเดียวออกหากิน และเมื ่อหลาย ๆ ตัวช่วยกัน เพื ่อหา 
นำ้าหวานไปสร้างรัง ทุกตัวมีความรักของมันเอง มีความหวงแหน รักรัง 
ของมัน เหมือนคนเราก็รักตัวของเรา เรารักบ้านของเรา เรารักประเทศ
ของเรา”

“ขณะนี ้พวกท ่านกำาลังบีบขาของผมอยู ่  ผมห ่วงขาของผม 
เหมือนกัน บีบไปบีบมา เดี๋ยวมันก็พังลงไป มันก็ตายเท่านั้นเอง ตายจาก
พวกท่านไป แต่เพราะผมมันก็แก่เฒ่าแล้ว ไม่รู้ว่าจะไปห่วงทำาไม หากท่าน 
ไปอยู่เชียงใหม่ ขอให้พากันปฏิบัติธรรมให้มั่นคง หมั่นพิจารณาทุกสิ่ง 
ทุกอย่างรอบ ๆ  ตัวเราว่า มันเป็นสมมุติเท่านัน้เอง เพราะว่าเดีย๋วนีพ้ากัน 
ติดสมมุติ อยู่บ้านติดบ้าน อยู่เรือนติดเรือน มีรถติดรถ มีลูกติดลูก มีเงิน 
ติดเงิน ติดไปหมด พระก็เหมือนกัน มียศติดยศ อย่างเช่นผม เขาให้
สมเด็จติดสมเด็จ แต่ผมไม่ยอมติดสมเด็จ ถึงแม้จะอยู่ในเมือง ผมก็ภาวนา 
เหมือนกัน ผมไม่ได้อยู่เฉย ๆ”

ออกจากกรุงเทพฯ แล้ว หลวงปู ่เปลีย่นได้เดินทางกลับไปวัด 
อรัญญวิเวก

พระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)พระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)
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การออกธุดงค์ครั้งที่ ๑๔
ภาคเหนือและภาคอีสาน

ในพรรษานีไ้ด้รื้อกุฏิเก่าที่หลวงปู่แหวนเคยอยู่อาศัยออกไป เนือ่งจากมีสภาพทรุดโทรมมาก แล้วสร้างหลัง
ใหม่ขึ้นมาแทนในบริเวณใกล้เคียง เมือ่ไปกราบหลวงปู่แหวน หลวงปู่เปลีย่นจึงถูกหลวงปู่ว่ากล่าวต่อหน้าแขกทีไ่ป
หาหลวงปู่ว่า “ไปสร้างศาลาไทย (กุฏิ) ทำาไม ให้ภาวนาไปนิพพาน ทำาไมไม่เอาภาวนา บอกให้ละเว้นการก่อสร้าง ให้
ปฏิบัติธรรม” หลวงปู่เปลี่ยนจึงเรียนหลวงปู่ว่า พระเณรไม่มีที่อยู่ กุฏิหลังนั้นพังแล้ว จึงต้องสร้างใหม่

ตลอดพรรษา หลวงปู่เปลีย่นได้ตรวจดูชาวบ้านใกล้วัดและผู้ที่มาทำาบุญกับวัด ท่านได้ตรวจค้นกิเลสของ 
ตัวเองว่ามีอะไรติดค้างอยู่บ้าง และค้นหากิเลสที่เกิดขึ้นใหม่ หลวงปู่แหวนได้มาในนิมิต มาควบคุมการปฏิบัติธรรม
ของหลวงปู่เปลีย่นอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง และเมือ่ทราบว่าหลวงปู่เปลีย่นเข้ากรุงเทพฯ หลวงปู่จะเรียกตัวไป 
ว่ากล่าวตักเตือน หลวงปู่กลัวท่านจะปฏิบัติธรรมไม่เต็มที ่ กลัวจะติดเทีย่ว ติดญาติโยม กลัวว่าจะติดเงินติดทอง  
หลงกระดาษ หลงเงิน ท่านจะคอยตามดูแลและบังคับให้ละให้วางอยู่ตลอดเวลา

พรรษาที่ ๑๔ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๑
๕

ออกพรรษาแล้ว หลวงปู ่เปลี ่ยนได้ธุดงค์ไป 
ปฏิบัติธรรมที่ถำ้าปากเพียง ในวันพระก็ไปสวดปาฏิโมกข์ 
กับหลวงปู ่สิมที ่วัดถำ้าผาปล่อง แล้วธุดงค์ไปวัดป่า 
สะลวงอีก 

จากนั้นหลวงปู่เปลี่ยนได้ธุดงค์ไป อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน กับพระอาจารย์ทิวา อาภากโร และ 
สามเณรอกีองค์หนึง่ ได้ขึ้นไปบนเขาลกูหนึ่งชื่อ ดอยช้าง  
และปักกลดอยู่ห่างกันประมาณ ๑ กิโลเมตร มีนางฟ้า 
องค์หนึ่งมาหาหลวงปู่เปลี่ยนในนิมิต ขอร้องให้หลวงปู่ 
เปลี่ยนไปตักเตือนเพื่อนหญิงของเธอชื่อบังอร ซึ่งจุติมา
เกิดเป็นมนุษย์ เปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่ตัวเมือง จ.อยุธยา 
ให้บังอรทำาความดี จะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันอีกหลวงปู่สิมกับหลวงปู่เปลี่ยน
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เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง

เมือง

แม่ริม ดอยสะเก็ด

เชียงดาว

แม่แตง

เมือง

แม่ริม
วัดถ�้าปากเพียง

วัดป่าสะลวง

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม พระอาจารย์วัน อุตฺตโม 

ภายหลังหลวงปู่เปลีย่นได้เดินทางไป จ.อยุธยา และได้พบบุคคลดังกล่าว
จริง ท่านจึงตักเตือนเขาให้ทำาแต่ความดี ตามที่นางฟ้าบอกในนิมิต เมื่อท่านตรวจดู
ความเกี่ยวข้องกบันางฟ้าและเพื่อนท่ีชื่อบังอร ได้ความว่า ในชาตทิี่ ๓ หลวงปู่เปล่ียน 
เกิดที่บริเวณวัดอรุณราชวราราม จ.ธนบุรี และไปบวชที่ จ.อยุธยา นางฟ้าและเพื่อน
ของเธอมาถวายอาหารท่านเป็นประจำา ในชาตินั้นในบั้นปลายชีวิตท่านไปจำาพรรษา
อยู่ที่ จ.เชียงใหม่

ท่านพระอาจารย์วัน อุตฺฺตโม

หลวงปู่เปลีย่นได้เดินทางไปยังวัดทุ่งสว่าง บ้านโคกคอน อ.สว่างแดนดิน 
ต่อจากนัน้ ได้เดินทางไปยังวัดพุฒาราม (ชื่อเดิม วัดสุวรรณาราม) อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร ซึง่ท่านได้มโีอกาสสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์วัน อุตฺตโม และ 
ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร 

ท่านพระอาจารย์วันได้พูดเร่ืองอนัตตาว่า พระนักปฏบิติัส่วนมากจะตดิอยู่
แต่ในเร่ืองของสมมติุ ปัญหาอยูท่ีว่่า ท�าอย่างไรจึงจะเรียนเร่ืองสมมติุ รูเ้ร่ืองสมมติุ 
เพื่อจะได้ปล่อยสมมุติ และวางสมมุติได้ ท่านพระอาจารย์วันเน้นว่า เราต้องท�า 
ความเพียรเพื่อให้รู้แจ้งในสมมุติ ถ้าไม่รู้แจ้งในสมมุติ เราก็ไปไม่รอด

ท่านได้เตือนสติหลวงปูเ่ปลี่ยนว่า อย่าคิดว่าตนเองเป็นพระหนุม่พระน้อย  
ยังมีเวลาอีกมากที่จะปฏิบัติธรรม ไม่ต้องเร่งความเพียร ความคิดเช่นนีเ้ป็น 
ความคิดที่ผิด เพราะถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถึงที่แล้ว เราจะไม่รู้วันตายของตนเอง  
ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร ฉะนั้น เราต้องปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดโดยไม่ประมาท

ดอยหลวงดอยหลวง
พร้าว
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หลวงปู่ฝั้น อาจาโรหลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่แว่น ธนปาโล

อุดรธานี

บ้านดุง

เลย

แม่น�้าโขง

ขอนแก่น

บ้านดุง

วัดทุ่งสว่าง

วัดป่าสุทธาวาส

หนองบัวลำาภู

หนองคายอุทยานแห่งชาติ
นายูงน�้าโสม

หลวงปู่เปลี่ยนได้กลับมาที่วัดทุ่งสว่างอีกครั้ง แล้วจึง 
เดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อนำาปัจจัย 
ที่รวบรวมได้ ๖๖๐ บาท ไปถวายในงานพิธีก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
หลวงปู่มั่น ซึ่งท่านได้มีโอกาสกราบหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และ
หลวงปู่แว่น ธนปาโล

หลวงปู่แว่น ธนปาโล ได้เทศน์เตือนสติหลวงปู่เปลี่ยน
ว่า วัดนี้เป็นวัดของครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์มามรณภาพ 
ที่นี่ ขณะที่หลวงปู่แว่นเล่าเรื่องครูบาอาจารย์ หลวงปู่เปลี่ยนได้
หวนคิดถึงเมื่อครั้งท่านยังเล็กอยู่ไม่ได้มางานศพหลวงปู่ม่ัน รู้สึก
เสียใจ แต่พยายามตัดความเสียใจโดยคิดว่า สถานทีเ่ป็นแค่อดีต 
ครูบาอาจารย์ก็เป็นแค่อดีต ท่านจะต้องใช้ปัญญาของท่านเพื่อ
ปฏิบัติและทำาตามครูบาอาจารย์ให้ทัน

เมือ่เดินอยู่ในวัด ท่านได้พิจารณาบริเวณวัด และคิดว่า 
ถึงแม้ตัวเองจะยังเล็กในครั้งกระโน้น ไม่ทันได้พบครูบาอาจารย์  
ก็ไม่น่าจะเสยีอกเสียใจ ควรจะทำาตนเหมือนดอกบวัทีเ่กิดใน 
โคลนตม แต่เมือ่เจริญแล้วก็ให้ดอกอนัหอมอบอวล ถึงแม้ว่าเรา 
เกิดมาและอยู่ในสถานทีค่ลุกคลี แต่ถ้าเราใช้ปัญญาปฏิบัติตนเอง 
ให้ดีแล้ว เราก็สามารถจะหลุดพ้นเช่นเดียวกับดอกบัวเหมือนกัน
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คืนนั้นหลวงปู่เปลี่ยนได้นั่งปฏิบัติธรรม และได้นิมิตหลวงปู่มั่นนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง 
ในบริเวณวัด ลักษณะดวงตาของท่านมองมายังหลวงปู่เปลี่ยนในนิมิต มีอำานาจอย่างประหลาด  
จนหลวงปู่เปลี่ยนได้แต่มองอยู่เฉย ๆ  ไม่กล้าถามปัญหา สักครู่ภาพนิมิตหลวงปู่มั่นก็เลือนหายไป  
ต่อจากนั้นหลวงปูเ่ปลี่ยนได้เหน็นมิติกฏิุที่หลวงปูม่ั่นเคยอยูอ่าศยั และส้วมที่ท่านใช้ หลวงปู่เปลี่ยน
ได้นั่งพจิารณาพระเณรซึ่งมาร่วมงานพธิก่ีอสร้างพพิธิภณัฑ์หลวงปูม่ั่นว่า จะมอีงค์ไหนบ้างที่กำาลงั
พิจารณาว่าตนเองจะต้องตายไปเหมือนกัน จะมีสักกี่องค์ที่เร่งทำาความเพียรเพื่อความหลุดพ้น 
อย่างแท้จริง ขณะนั่งคิดปลงสังขารนี้ ก็ได้เห็นนิมิตหลวงปู่มั่นนั่งเคี้ยวหมากอยู่บนศาลา และได้
เห็นหลวงปู่มั่นนอนอยู่มีหลวงปู่เทสก์กำาลังนวดถวาย

หลวงปูเ่ปลี่ยนกลบัจากอสีานแล้ว ได้มาพกัที่วดัพระศรมีหาธาต ุกรงุเทพฯ และได้มโีอกาส
พบกับหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท่านได้มาเทศน์ให้ฟังเช่นเดิม แล้วหลวงปู่เปลี่ยน 
จึงเดินทางกลับวัดอรัญญวิเวก

ในบริเวณวัด ลักษณะดวงตาของท่านมองมายังหลวงปู่เปลี่ยนในนิมิต มีอ
จนหลวงปู่เปลี่ยนได้แต่มองอยู่เฉย ๆ  ไม่กล้าถามปัญหา สักครู่ภาพนิมิตหลวงปู่มั่นก็เลือนหายไป  
ต่อจากนั้นหลวงปูเ่ปลี่ยนได้เหน็นมิติกฏิุที่หลวงปูม่ั่นเคยอยูอ่าศยั และส้วมที่ท่านใช้ หลวงปูเ่ปลี่ยน
ได้นั่งพจิารณาพระเณรซึ่งมาร่วมงานพธิก่ีอสร้างพพิธิภณัฑ์หลวงปูม่ั่นว่า จะมอีงค์ไหนบ้างที่ก
พิจารณาว่าตนเองจะต้องตายไปเหมือนกัน จะมีสักกี่องค์ที่เร่งท
อย่างแท้จริง ขณะนั่งคิดปลงสังขารนี้ ก็ได้เห็นนิมิตหลวงปู่มั่นนั่งเคี้ยวหมากอยู่บนศาลา และได้
เห็นหลวงปู่มั่นนอนอยู่มีหลวงปู่เทสก์ก

หลวงปูเ่ปลี่ยนกลบัจากอสีานแล้ว ได้มาพกัที่วดัพระศรมีหาธาต ุกรงุเทพฯ และได้มโีอกาส
พบกับหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท่านได้มาเทศน์ให้ฟังเช่นเดิม แล้วหลวงปู่เปลี่ยน
จึงเดินทางกลับวัดอรัญญวิเวก

สกลนคร

บ้านดุง

สว่างแดนดิน

อุทยานแห่งชาติ
ภูพาน

อุทยานแห่งชาติ
ภูผายล

ภูพาน

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถร
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ในพรรษาน้ีหลวงปู่เปล่ียนต้ังใจปฏบัิติธรรมอย่างเข้มแขง็ งดเว้นการ
ก่อสร้างทุกชนิดตามที่หลวงปู่แหวนสั่งตลอดพรรษา 

ท่านได้นิมติเหน็ท่านพระอาจารย์จวน กลุเชฏฺโ ชวนให้ไปเที่ยวภทูอก  
(วดัเจตยิาครีวีหิาร จ.หนองคาย) ท่านบอกว่าจะเอารถจีป๊มารบั เพราะในสมยั
แรกถนนยงัไม่สะดวก ภายหลงัเมื่อทั้งสององค์มาพบกนัที่วดัพระศรมีหาธาต ุ
ในกรุงเทพฯ ท่านพระอาจารย์จวนก็ชวนหลวงปู่เปลี่ยนไปภูทอกด้วยวาจา
อีก ซึ่งหลวงปู่เปลี่ยนได้ตอบว่า โดยส่วนตัวแล้วท่านยังไม่เห็นภูทอกใน
นิมิตของตัวท่านเอง จึงยังไม่กล้ารับปากว่าจะไป แม้ท่านพระอาจารย์จวน 
จะชวนหลวงปูเ่ปลี่ยนทกุครั้งที่พบกนัทั้งทางนิมติและทางวาจา หลวงปูเ่ปลี่ยน
กไ็ม่ได้ไปภูทอกในขณะทีท่่านพระอาจารย์จวนยงัมชีวีติอยู่ ท่านเพิง่จะได้ไป 
ภูทอกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

พรรษาที่ ๑๕ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๑
๖

วัดเจติยาคีรีวิหาร

พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโพระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโ
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การออกธุดงค์ครั้งที่ ๑๕
ภาคเหนือและภาคอีสาน

ออกพรรษาแล้ว หลวงปู่เปลี่ยนได้ธุดงค์ไปหาหลวงปู่สาม อกิญฺจโน  
ที่สำานักสงฆ์บ้านผาแด่น จากนั้นเดินทางต่อไปหาหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร  
ที่วัดถำ้าผาปล่อง แล้วกลับไปหาพระอาจารย์จาม มหาปุญฺโญ วัดจิตตาราม 
บ้านช่อแล อ.แม่แตง ต่อจากนั้นจงึไปหาหลวงปูแ่หวน สจุณิโฺณ ที่วดัดอยแม่ป๋ัง  
หลวงปู่ได้เทศน์ให้หลวงปู่เปลี่ยนฟังอย่างเคย และยำ้าว่า “มรรค ผล นิพพาน 
ยังอยู่ครบบริบูรณ์ ให้เร่งขยันหมั่นทำาความเพียรเอามรรค ผล นิพพานให้ได้  
อย่าได้นิ่งนอนใจ”

หลังจากอยู่กับหลวงปู่แหวนได้ระยะหนึง่ ท่านจึงเดินทางกลับวัด 
อรัญญวิเวก แล้วเดินทางเข้ากรุงเทพฯ พักอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บังเอิญ
ได้พบกับหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต อีก หลวงปู่ผางได้เทศน์เรื่องทุกขสัจจะ ให้
หลวงปู่เปลี่ยนฟังเพียงวันเดียว แล้วกลับ จ.ขอนแก่น

หลวงปูเ่ปลีย่นอยูท่ีว่ดัพระศรมีหาธาตอุกีระยะหนึ่ง จงึเดนิทางต่อไป 
ยงัวดัทุง่สว่าง จ.สกลนคร ท่านได้ไปหาพระอาจารย์บญุ ชนิวำโส ที่วดัศรสีว่าง 
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งบำาเพ็ญภาวนามาเรื่อย ๆ ท่านบอกว่าเทศน ์
ไม่เป็น และชวนหลวงปู่เปลี่ยนมาภาวนา ต่อจากนั้นได้ไปหาหลวงปู่ตื้อ  
อจลธมฺโม ที่วัดป่าอรัญญวิเวก ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

หลวงปู่ตื้อได้เทศน์ให้หลวงปู่เปลี่ยนฟังว่า “ตาไม่ดีแล้วมองไม่เห็น 
ลูกหลาน รู้จักคนเฒ่าคนแก่ไหม เดี๋ยวก็หนีลูกหลานไป ไม่เอาอะไรไปหรอก 
ใครจะทำาอะไรก็แล้วแต่” หลวงปู่เปลี่ยนได้ขอคาถาทำาด้ายผูกแขนผูกคอ 
ลกูหลานชาวบ้านที่ร้องไห้ไม่หยดุเวลากลางคนื หลวงปูจ่งึบอกให้ท่านจำาเอา
ไปให้ได้ ห้ามจด หลวงปูเ่ปลี่ยนฟังเพยีงครั้งสองครั้งกจ็ำาได้ จากนั้นหลวงปูไ่ด้
เทศน์เร่ือง อานาปานสต ิหลวงปูป่รารถนาจะให้หลวงปูเ่ปลี่ยนเร่งความเพยีร 
ให้ละให้วางให้หมดเหมือนอย่างหลวงปู่ และสั่งว่า “ปีนี้อย่าทิ้งคนเฒ่านะ”

หลวงปู่ตื ้อได้ให้ช่างจากเชียงใหม่ที ่เคยเห็นเจดีย์วัดอรัญญวิเวก  
บ้านปง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ไปก่อสร้างเจดีย์ที่วัดหลวงปู่ พอดีสร้างเสร็จ 
จึงมีงานฉลองเจดีย์เมื่อออกเดือน ๓ เสร็จงานแล้วหลวงปู่เปลี่ยนจึงกราบลา 
หลวงปู่ตื้อไปธุดงค์ต่อ

ตาไม่ดีแล้ว 
มองไม่เห็นลูกหลาน  
รู้จักคนเฒ่าคนแก่ไหม  
เดี๋ยวก็หนีลูกหลานไป  
ไม่เอาอะไรไปหรอก  
ใครจะท�าอะไรก็แล้วแต่

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
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เชียงใหม่

เชียงราย
สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพพม่า

เมือง

แม่ริม

สันทราย
ดอยสะเก็ด

เชียงดาว

แม่แตง

พร้าว

วัดถ้ำ�ผ�ปล่อง

กรุงเทพมหานคร

หนภีัยกัน ท่านได้เห็นคนทีก่ลวัความตาย กลวัเพราะ
ไม่รู ้ว ่าตายแล้วไปไหน ด้วยความไม่รู ้น ีเ้อง จึงเกิด 
ความกลัว กลัวในสิง่ทีต่นไม่รู ้ ถ้าใครปฏิบัติธรรมและ
ได้รับความสุขความสงบจากการปฏิบัติธรรม จะไม่กลัว 
ความตาย เพราะเขาจะทราบว่าความเกิดและความตาย 
ก็คือสิ่งเดียวกัน เพียงแต่เปลีย่นหน้าทีก่ันเท่านัน้

ภาคเหนือ

วัดหินหม�กเป้ง

อุดรธานี นครพนม

ศรีสงคราม

สกลนคร

สว่างแดนดิน

หนองคาย
ศรีเชียงใหม่

วังสะพุง

บ้านดุง

แม่น�้าโขง

เวียงจันทน์

อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ
ภูพานภูพาน

อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ
ภูผายล

ขอนแก่น

เลย

อุทยานแห่งชาติ
นายูงน�้าโสม

ภาคอีสาน

พระอาจารย์บัวพา ปญฺญาภาโส

หลวงปู่เปลี่ยนเดินทางไปพักกับพระอาจารย ์
บัวพา ปญฺญาภาโส (พระครปัูญญาวสุิทธิ์) ที่วดัป่าพระสถติย์  
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ในระยะนัน้ฝั ่งลาวก�าลัง
รบกัน เห็นเครือ่งบนิฉวัดเฉวียนไปมา บางครัง้มกีาร
ยิงกัน ลูกปืนพลัดข้ามมาฝั ่งประเทศไทย ท�าให้คนวิ ่ง

ดอยหลวง

วัดถำ้�ผ�ปู่นิมิต
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หลวงปู ่เปลี ่ยนได้ใช้เวลานัง่ตามใต้ต้นไม้และ
พิจารณาธรรมเอง เพราะพระอาจารย์บัวพาเป็นพระ 
นักปฏิบัติ ท่านให้ปฏิบัติเอง วันหนึง่นั่งอยู่ใต้ร่มไผ่ในวัด  
เห็นกระรอกเผือก ๓ ตัว วิ่งไล่กันมา หลวงปู่เปลี่ยนเห็น 
ความขาวของกระรอก ก็น้อมนึกถึงชุดขาวที่พวกแม่ชี 
สวมใส่ ถ้าชาวพทุธทั้งหลายทำาจติใจของตนให้ขาวสะอาด
ดังผ้าที่แม่ชีสวมใส่แล้ว ทั้งสวรรค์และนิพพานก็จะไม่ว่าง 
จากผู้ปฏิบัติธรรม เพราะกามภพหรือโลกมนุษย์ที่คนเรา 
เกิดกันอยู่ทุกวันนี ้จะสร้างบาปก็ได้ จะสร้างบุญกุศลก็ได้ 
แต่ถ้ามนุษย์ไม่ทำาบญุ บริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม สร้าง
บุญบารมแีล้ว กไ็ม่มผีูไ้ปอยูบ่นสวรรค์ สวรรค์จะร้างไป ถ้า
ไม่มีนักบวช อบุาสก อุบาสิกา ปฏิบัตเิพื่อละจากตัณหา ๓ 
โลกธรรม ๘ ประการ ให้สิ้นไปจากสันดานของตนเอง  
ผูจ้ะไปพระนิพพานกไ็ม่ม ีพระนิพพานกจ็ะว่างเปล่า เพราะ 
ไม่มีผู้ไป ฉะนัน้ ผู้มีสติปัญญาต้องพิจารณาเอง

ประเทศลาว

หลวงปู่เปลี่ยนอยู่วัดป่าพระสถิตย์เป็นเวลานาน 
จึงคิดจะข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวบ้าง ขณะนั้นลาวรบกันอยู่ที่
ทุ่งไหหิน ก่อนออกเดินทางไปเวียงจันทน์ ท่านนัง่คิดอยู่ 
ในใจว่าประเทศลาวกำาลังรบกัน หากไปเวียงจันทน์แล้ว  
อาจจะต้องตดิค้างอยูท่ี่เวยีงจนัทน์ด้วยเหตหุน่ึงเหตุใดกดี็  
จะทำาประการใด เมื่อคิดได้แล้วท่านจึงชวนพระองค์หนึง่ 
ในวัดทีเ่คยไปเวียงจันทน์แล้วไปเป็นเพือ่นด้วย ข้ามเรือที่  
อ.ศรีเชียงใหม่ ถึงฝั่งเวียงจันทน์ แล้วนัง่รถต่อไปไหว้
พระธาตุหลวง เสร็จแล้วเดินดูพระธาตุหลวงไปทั่ว ๆ ทั้ง 
จิตรกรรม ภาพเขียน ปฏิมากรรม และสถาปัตยกรรม 
ของวัด มองไปถึงความพากเพียรของผู้สร้าง พิจารณา 
ถึงพระราชามหากษัตริย์ซึ่งสร้างพระธาตุนีใ้ห้ประชาชน 
และคนรุ่นหลังได้เคารพสักการะ ผู้สร้างจะต้องเป็นผู้ที่ 
มีความอุตสาหะอย่างสูง พระธาตุนีเ้ป็นที ่เคารพของ 

ประชาชนทั้งฝั่งไทยและลาว ท่านได้เดินรอบ ๆ  พระธาตุ  
และไปไหว้พระธาตุทางทิศตะวันออก ขณะไหว้พระธาตุ 
ใจก็ระลึกถึงผู้สร้างที่สามารถสร้างอย่างใหญ่โต นึกถึง 
บารมขีององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แม้จะเป็นเพยีง 
พระธาตุ ก็มีผู้สร้างพระเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกใหญ่โตมาก

ขณะที่ท่านกำาลังไหว้พระธาตุนัน้ ได้เห็นหลังคา
วิหารที่แตกหักพังร่วงลงมา จึงนัง่พิจารณาว่า ทำาไมไม่ม ี
ผู ้ใดมาปฏิสังขรณ์ให้ดีเหมือนเดิม และคิดต่อไปว่าสิ่ง
ก่อสร้างต่าง ๆ ถึงแม้จะแข็งแรงสวยงามเท่าใด เมื่อ
ปล่อยทิ้งไว้นานเข้า ก็คงจะต้องร่วงโรยไปตามกาลเวลา 
หลังคาวิหารพังลงมาเนื่องจากความชราภาพ ดังนัน้ ก็
คงจะเป็นเช่นเดียวกับสังขารของคนทั่วไปที่ยังคงติดอยู่
ในวฏัสงสาร ต้องเวยีนว่ายตายเกดิตามกฎของไตรลกัษณ์ 
(อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) หากยังไม่สามารถทวนกระแส
เข้าสู่พระนิพพานได้

หลังจากเดินทกัษิณาวรรตรอบ ๆ พระธาตุหลวง
แล้ว จึงเดินเลยไปที่ศาลาพันห้อง ดูความประณีตวิจิตร
พิสดาร ซึ่งพระรูปหนึง่เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง ท่านวิตก
ถึงความสวยงามของสถานที ่ หากตกไปอยู่ในมือของ 
ฝ่ายตรงข้ามแล้วจะใช้สถานทีท่ีน่่าเคารพนีเ้พื่อประโยชน์
อืน่หรือไม่ ต่อจากนัน้ได้นัง่รถไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ของลาว ซึ่งกำาลังซ่อมแซมอยู่ ดูความวิจิตรพิสดารของ 
การตกแต่ง การสลักภาพเป็นรูปหงส์และรูปต่าง ๆ  
บนเพดาน นึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ ที่คนรุ่นหลัง
อุตส่าห์นำากระดูกมาไว้ท่ีอนสุาวรีย์ บริเวณรอบ ๆ  ปลกูดอกไม้ 
สวยสดงดงาม ผิดกบัวทิยาลัยครูท่ีปล่อยท้ิงไว้จนเป็นป่าช้า 
ไม่มีการเอาใจใส่ดแูล ท่านได้ไปวดัพระแก้ว ซึ่งทางราชการ
ปิดไม่ให้เข้าดูภายใน จึงได้แต่เดินรอบ ๆ  อโุบสถ วดัพระแก้ว
ยังคงสะอาดเรียบร้อยดี ต่อจากน้ันจึงได้เดนิทางกลับไปอยู่
วัดป่าพระสถิตย์ อ.ศรีเชียงใหม่
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พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ

สัปดาห์ต่อมา ท่านมีโอกาส 
พบพระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ  
(วัดอรัญญบรรพต ต.บ ้านหม้อ  
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย) ซึ่งไป 
นิมนต์พระวัดป่าพระสถิตย์ไปร่วม 
ทำาบุญ และได้นิมนต์หลวงปู่เปลี่ยน 
ด้วย ชาวเวียงจันทน์มาร่วมทำาบุญ
ฝั ่งไทยมาก เมื ่อสวดมนต์เสร็จ 
พระอาจารย์เหรียญได้เทศน์เรื ่อง 
“การทำาบุญ” ให ้ฟ ัง ภายหลัง 
พระอาจารย ์ เหรียญได ้พบกับ
หลวงปู ่เปลี ่ยนหลายครั ้ง และได้
ชักชวนหลวงปู่เปลี่ยนไปที่วัดท่าน  
แต่หลวงปู่เปลี่ยนยังไม่มีโอกาสแวะ
เยีย่ม ทัง้ ๆ ทีผ่ ่านไปหาหลวงปู ่ 
เทสก์ที่วัดหินหมากเป้งอยู่บ่อย ๆ

หลวงปู่เทสก์กับหลวงปู่เปลี่ยน
พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ

หลวงปู่เทสก์ เทสร�สี

ออกจากวัดป่าพระสถิตย์แล้ว หลวงปู่เปลีย่นได้เดินทางไปยังวัด 
หนิหมากเป้ง ขณะน้ันวดัยังก่อสร้างไม่เรยีบร้อย ในเวลากลางวนัหลวงปู่เปล่ียนจงึ
หามมุสงบเพ่ือปฏบัิติธรรม และเม่ือหลวงปู่เทสก์ว่างจึงมีโอกาสถามปัญหาธรรม

หลวงปู่เปลี่ยนถามหลวงปู่ว่า หากท�าจิตได้ไปนิพพาน จะไป
อยู่อย่างไร นิพพานไม่มีตัวตน หลวงปู่ตอบว่า นิพพานจะอยู่ที่ไหนก็ได้ 
เพราะเป็นของไม่มีตัวตน ท่านท�าให้มันพ้น มันก็จะสบาย เวลาป่วยมันก็
จะสบาย ถ้าท�าจิตให้สบาย เวลาไปไหน มันก็สบาย นั่งเครื่องบินก็สบาย 
นั่งรถก็สบาย อยู่ที่ไหนก็สบาย ให้ลูกหลานเร่งท�า

เวลาลงเทศน์ หลวงปู่จะเทศน์เรื่องทั่ว ๆ ไป แต่เมื่อหลวงปู่เปลี่ยน 
ไปที่กุฏิ หลวงปู่จะเทศน์เรื่องเฉพาะตัวเกี่ยวกับธรรมชั้นสูงให้ฟัง หลวงปู่ 
เล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภาคเหนือกับชาวเขาเผ่ามูเซอ หลวงปู ่
คดิว่าตนเองสำาเรจ็แล้ว เมื่อไปอยูภ่เูกต็จงึทราบว่าได้หลงไป แท้จรงิยงัไม่สำาเรจ็  
ยังไม่พ้น เมื่อกลับจากปักษ์ใต้ ไปอยู่ที่ถำ้าขาม แล้วมาอยู่ที่วัดหินหมากเป้ง  
ขณะเจ็บหนัก ๆ  ได้พิจารณากายและจิต สามารถพิจารณาแยกได้ จึงเกิด
ความสบายมคีวามสขุ รูจ้กัละรูจ้กัวางร่างกาย ไม่ได้ตดิอะไร ใจรูส้กึสบาย  
หลวงปู่อยู่องค์เดียวมีความสบายตลอดเวลา พระเณรทำาวัตรสวดมนต์เย็น 
กันไป หลวงปู่ไม่ห่วงใคร หลวงปู่ได้แนะนำาให้หลวงปู่เปลี่ยนธุดงค์หาครูบา 
อาจารย์ต่ออีก เพราะวัดของหลวงปู่กำาลังก่อสร้าง จึงไม่สงบเท่าที่ควร
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หลวงปู่ชอบ านสโม

หลวงปู ่เปลี ่ยนจึงเดินทางไปหา
หลวงปู่ชอบ านสโม (วัดป่าสัมมานุสรณ์ 
บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย) 
หลวงปูเ่ปลี่ยนได้ปรนนิบตัหิลวงปู ่โดยสรงนำา้  
และนวดหลวงปู่ ขณะนัน้หลวงปู่เป็น
อัมพาตแล้ว ท่านขอฟังเทศน์หลวงปู่ ซึ่ง
หลวงปู่ก็บอกว่า มีแต่เกิด - ดับ เท่านั้น

หลวงปูเ่ปลี่ยนอยูก่บัหลวงปูช่อบ 
ประมาณ ๑ เดือน ได้ปรนนิบัติหลวงปู่ 
ทุกวัน และได้พบหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร  
(วดัถำา้ผาบ้ิง บ้านนาแก ต.ผาบ้ิง อ.วงัสะพงุ  
จ.เลย) ซึ่งมาเยี่ยมหลวงปู่ชอบที่วัดด้วย 
นอกจากนัน้ได้ไปหาหลวงปูซ่ามา อจตุโฺต 
ที่วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง ต.นำ้าหมาน  
อ.เมือง จ.เลย ซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกัน

เมื ่อหลวงปู ่เปลี ่ยนไปกราบลา
หลวงปู่ชอบเพือ่ธดุงค์ต่อ หลวงปูช่อบได้
สั่งว่า ถ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วภาวนาไม่ดี ให้
กลับไปอยู่กับท่านได้ทุกโอกาส

หลวงปู่ชอบ านสโมานสโม

หลวงปู่ค�าดี ปภาโส
หลวงปู่เปลีย่นได้เดินทางไปหา

หลวงปู่คำาด ีปภาโส ท่ีวดัถำา้ผาปู่นิมิต อ.เมือง 
จ.เลย เมือ่ไปถึงวัด หลวงปู่กำาลังควบคุม 
การก่อสร้าง ท่านได้เดินนำาหลวงปู่เปลี่ยน
ไปยังกุฏิ และได้เล่าเรื่องการปฏิบัติธรรม
ของหลวงปู่เองให้ฟัง “ผมนีเ้ข้าทางสมาธิ 
เข้าทางฌานไม่เป็น พอเข้าทางสมาธิได้ก็
ออกทางไตรลักษณ์ พอถงึไตรลักษณ์ มันไป
ตกอยู่ตรงท่ีหน่ึง จติใจผมเหมือนกบัมอีะไร
ไปแขวนอยู่ที่ใยแมงมุม พอมีอะไรบางอย่างคล้าย ๆ ปัญญาไปตัดขาดหมด 
มันก็มีความรู้สึกว่า ไปอยู่คนละโลก ไปอยู่โลกกว้าง ๆ โลกหนึ่ง มีความสุข 
ความสบาย ขณะน้ีภาวนามาถงึตรงน้ีแล้วนะ” หลวงปู่เปลี่ยนได้ขอให้หลวงปู่ 
อธบิายการภาวนาของตวัท่าน ซึ่งน่ังแล้วว่างไปหมด ว่างอยู่ ๓-๕ ช่ัวโมงก็ได้ 
หลวงปู่คำาดีให้ไปถามท่านพระอาจารย์มหาบัว หรือหลวงปู่เทสก์ซึ่งเป็นผู้
ชำานาญมาก เพราะหลวงปู่เทสก์ติดฌานอยู่ ๑๐ ปี 

ครั้นได้เวลาปฏิบัติธรรม ก็มีพระเณร แม่ชี และอุบาสกอุบาสิกา มา
คอยฟังเทศน์ของหลวงปู่คำาดี หลวงปู่เปลี่ยนจึงขอฟังด้วย และได้อยู่ปฏิบัติ
ธรรมทีถ่ำ้าของหลวงปู่ต่อ ครั้งหนึง่ได้พิจารณานำ้าหยดจากเพดานถำ้าลงมา 
ยังพื้น ทำาให้ท่านระลึกถึงเมือ่ครั้งพุทธกาล มีพระองค์หนึง่นัง่พิจารณานำ้า 
ท่ีหยดลงมา แล้วพิจารณาถงึการเกดิ - ดับ เท่านีเ้องกส็ามารถบรรลุมรรคผล 
นิพพานได้ หลวงปู่เปลีย่นจึงได้กำาหนดนำ้าหยดจากเพดานถำ้าเป็นอารมณ์
ในการพิจารณากรรมฐาน เมื่อนั่งสงบดีแล้วจิตก็ดิ่งวูบเหมือนนำ้าหยดลงมา

หลวงปู่เปลี่ยนมีพรรษามากกว่าพระองค์อื่น ๆ เป็นอันดับ ๔ ตาม
ลำาดบัพรรษาในวดั จงึได้น่ังต่อจากหลวงปู่ และหลวงปู่เรยีกเข้าไปคยุอยู่ตลอด
เวลา พระหลายองค์จงึอยากให้หลวงปู่เปล่ียนออกจากวดัโดยเรว็ ซึ่งหลวงปู่ 
ก็ทราบปฏิกิริยาของพระเหล่านัน้ จึงพูดให้พระทัง้หลายฟังว่า ใครจะสึก 
หาลาเพศต้องไปสึกกบัหลวงปู่เปล่ียน จะต้องล้างบาตรให้ด้วย ภายหลังท่าน
พบพระบางองค์ที่ลาสิกขาไป เมื่อไปกราบนมัสการหลวงปู่แหวน 

อยู่กับหลวงปู่คำาดีได้ ๓ ศีล (๓ วันพระ) หลวงปู่เปลี่ยนจึงเดินทาง
กลับวัดอรัญญวิเวก 

หลวงปู่ค�าดี ปภาโสหลวงปู่ค� ดี ปภาโส
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พรรษาที่ ๑๖ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๑
๗

หลวงปู่เปลี่ยนจำาพรรษาที่วัดอรัญญวิเวกเป็นพรรษาที่ ๙ ท่าน 
มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมโดยไม่ท้อถอย หลังเข้าพรรษาได้ ๒ สัปดาห์ หลวงปู่ตื้อ  
อจลธมฺโม มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ หลังจาก 
หลวงปูต่ื้อมรณภาพได้ ๑๑ วนั หลวงปูเ่ปลี่ยนคดิถงึหลวงปูต่ื้อว่าทำาไมไม่เหน็
หลวงปู่ตื้อมาหาเลย ท่านคิดว่าอาจจะเป็นเพราะหลวงปู่ตื้อไปนิพพานแล้ว
แต่จิตของท่านเองยังไม่ถึงนิพพานจึงไม่เห็น ท่านอยากตามหาหลวงปู่ตื้อ  
ก็เลยตัดสินใจว่าจะนั ่งอยู ่ที ่เดิม เข้าสมาธิไปหาหลวงปู ่ตื ้อ ถ้าไม่เห็น 
หลวงปู่ตื้อก็จะตายอยู่ที่นั่ง ตอนนั้นไปเห็นสวรรค์ พบพระ ๔ องค์ถามท่านว่า 
จะไปไหน เมื่อท่านตอบว่าจะไปหาหลวงปู่ตื้อ พระ ๔ องค์ก็บอกว่า ถ้าจะไปหา
หลวงปู่ตื้อต้องไปอีก ท่านก็ไปต่อ เห็นปราสาทใหญ่ประตูเปิดอยู่ เข้าไปก็เห็นพระนั่งสงบเงียบ
อยู่ประมาณ ๒๐๐ กว่าองค์ อยู่ในฌานหมด หลวงปู่เปลี่ยนไปสะกิดพระองค์ที่นั่งหลังสุด เม่ือ
ท่านลืมตาขึ้น หลวงปู่เปลี่ยนก็ถามว่า ที่นี่ที่ไหน พระองค์นั้นบอกว่า นี่พรหมโลก คนมาที่นี่ได้
ต้องไม่เอาอะไร หลวงปู่เปลี่ยนถามว่า ถ้าจะไปหาหลวงปู่ตื้อต้องไปอย่างไร ท่านตอบว่า ต้อง
ไปต่ออีก แล้วแต่ท่านจะไปได้ เมื่อหลวงปู่เลยจากปราสาทนี้ขึ้นไป ข้างบนเหมือนสีฟ้าอ่อน ๆ 
ไม่มีพระอาทิตย์ ไม่มีพระจันทร์ เย็นฉำ่า หลวงปู่ตื้อลอยมาหา นั่งอยู่บนกระจกกว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๖ เมตร นั่งขัดสมาธิมา ผ้าเป็นสีทองคำา พอท่านถามหลวงปู่ว่า ที่นี่ชั้นอะไร หลวงปู่ก็ว่า  
“มาถึงแล้วถามทำาไม แต่นีไ้ปเทศน์สัง่สอนพระเล็กพระน้อยหลวงพ่อหลวงตานะ อย่าทิง้เขา ให้
เทศน์สอนเขาเรื่องทางปฏิบัติ” เมื่อท่านถามซำ้าอีกว่า หลวงปู่นี่ชั้นอะไร ท่านก็ว่า “มาถึงแล้ว 
ถามทำาไม” ท่านตอบ ๒ ครั้ง แล้วท่านก็ถอยหนีหายไปเลย หลังจากนั้น ๔ วัน หลวงปู่เปลี่ยน
ไปถามหลวงปู่แหวนว่า หลวงปู่ตื้อมรณภาพไปนี่มาสั่งหลวงปู่ไหม หลวงปู่แหวนก็ถามว่า “เมือง
นัน้มันสวยมันเย็นดีไหม” ท่านตอบว่า สวย เป็นเมืองอะไรไม่ทราบ เย็นเป็นห้องแอร์ ไม่มี
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ไม่มีดวงดาวอะไรเลยที่นั่น อยู่เย็น ๆ สบายเท่านั้นเอง หลวงปู่แหวนก็
ว่า “ท่านตื้อไปเมืองนิพพานแล้ว”
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พระอาจารย์ถิร ติธมฺโม

อุดรธานี

นครพนม

สกลนคร

หนองบัวลำ�ภู

หนองวัวซอ

เมือง

สว่�งแดนดิน

หนองคาย

อุทยานแห่งชาติ
ภูผายล

มุกดาหาร

วัดป่านิโครธาราม

วัดถ�้ากลองเพล

หนองวัวซอ

วัดทิพยรัฐนิมิตร

อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ
ภูพานภูพานภูพาน

หลงัออกพรรษ�แล้ว ท่�นได้ออกธดุงค์ไปเยี่ยมบ้�นและพกัที่วดัทุง่สว่�ง ต่อจ�กนั้น 
ธุดงค์ลงม�ท�ง จ.อุดรธ�นี

มรณานุสติ

หลวงปู่เปลี่ยนไปพักอยู่กับพระอ�จ�รย์ถิร ติธมฺโม วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้�นจิก)  
ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี ท่�นได้รับนิมนต์ให้อยู่ร่วมพิธีสวดศพน�ยทห�รอ�ก�ศ 
ผู้หนึ่ง แต่ท่�นรู้สึกไม่สบ�ย เนื่องจ�กชั้นล่�งของกุฏิที่พักเป็นที่ไว้ศพ จึงได้ยกเอ�ธรรม 
ข้อมรณ�นุสติขึ ้นม�พิจ�รณ� เริ ่มตั้งแต่ก�รเกิดแล้วต้องดับไปของสังข�รตัวท่�นเอง  
พิจ�รณ�ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้� ถึงผมที่งอกย�วออกม�ต้องตัดทิ้งหรือร่วงโรยหลุดไป  
นำ้�ต�ที่ไหลออกม�ชะล้�งสิ่งสกปรก ขี้ต� ขี้มูก เสลด นำ้�ล�ย ขี้เหงื่อ ขี้ไคล หนังอ่อน  
หนังกำ�พร้� มีก�รทดแทนเปลีย่นแปลง ขับกันออกม�ตลอดเวล� สิง่เหล่�นี้คือคว�ม
สกปรกของร่�งก�ย คว�มสวยง�มคือสิ่งที่อยู่ภ�ยนอกหุ้มห่อคว�มสกปรก เมื่อต�ยลง 
คว�มสวยง�มก็ไม่ส�ม�รถนำ�ติดตัวไปได้ ตัวเร�ก็ต้องต�ยอยู่ทุกลมห�ยใจ จะต�ยเมื่อใด
ก็ไม่มีใครรู้ ฉะนั้น เร�จึงต้องพิจ�รณ�คว�มต�ยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเร�เองอยู่ตลอดเวล� 
เร�ไม่รู้ว่�จะต�ยเมื่อไร เมื่อพิจ�รณ�ธรรมข้อมรณ�นุสติจบลง อ�ก�รไข้ของท่�นก็ห�ย
เป็นปลิดทิ้ง

พระอาจารย์ถิร ติธมฺโม
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หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

หลวงปู่เปลี่ยนนั่งรถไฟไปหาหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน 
ต.หมากหญ้า อ.หนองววัซอ จ.อดุรธาน ีแต่หลวงปูไ่ม่อยู ่ท่านเดนิทางไปท่ารถเพื่อไป จ.หนองคาย 
หลวงปู่เปลี่ยนจึงตามมาที่ท่ารถ เมื่อหลวงปู่ทราบว่าหลวงปู่เปลี่ยนมาขอฟังเทศน์ จึงกลับไปวัด
แล้วเทศน์เรื่องอนัตตา ความไม่เป็นตนให้ฟัง เมื่อเทศน์จบจึงเดินทางไป ส่วนหลวงปู่เปลี่ยนพัก
อยู่ที่กุฏิหลวงปู่ เมื่อหลวงปู่กลับมา ได้เทศน์เรื่องอสุภกรรมฐานให้หลวงปู่เปลี่ยนฟังอีกเรื่องหนึ่ง

หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปูเ่ปลี่ยนเดนิทางต่อไปหาหลวงปูข่าว อนาลโย ที่วดัถำา้กลองเพล ซึ่งอยูไ่ม่ไกลกนันกั  
หลวงปู่เปลี่ยนได้มีโอกาสสรงนำ้าหลวงปู่ขาว เมื่อมีโอกาสได้เรียนถามเรื่องการปฏิบัติธรรมของ
หลวงปู่ ซึ่งหลวงปู่เล่าว่า เมื่อภาวนาไป เกิดความรู้ว่านี่คือไตรลักษณ์ และเมื่อหลวงปู่ภาวนา
มากขึ้น ๆ ก็พบว่า จิตไม่ได้ไปไหน มันนิ่งอยู่ มันไม่ไปข้างหน้า มันไม่ไปข้างหลัง ไม่ขึ้นฟ้า  
มันไม่ได้ลงดิน หลวงปู่บอกให้หลวงปู่เปลี่ยนฟังแค่นี้ก็พอเอาไปปฏิบัติได้ เมื่อหลวงปู่ขาวเทศน์ 
ได้รวมเอามุตโตทัยของหลวงปู่มั่นเข้าไปด้วย

หลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ขาว
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ตามธรรมชาติ และนั่งดูชาวเขาเผ่าม้งพากันทำาไร่สวน  
ปลูกพืชต่าง ๆ นัง่พิจารณาดู คนเรานีเ้กิดมาแล้วก็มีแต่ 
ความทกุข์ในการทำามาหากนิไปตลอดจนตาย น่าเบ่ือหน่าย 
ในชีวิตที่เกิดมา จิตใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิ

ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่านได้รับนิมนต์ไปประเทศ
อินเดียและเนปาลเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม  
ถึง ๑๐ เมษายน

พรรษาที่ ๑๗–๒๑ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

•

๒
๕
๑
๘

๒
๕
๒
๒

หลวงปูเ่ปลี่ยนยังคงจำาพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก  
ตามเดิม ท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่และเจริญ
ก้าวหน้าในธรรมขึ้นตามลำาดับ เป็นที่นับถือและเลื่อมใส
ของศรัทธาญาติโยมมาก

หลงัออกพรรษาแล้ว หลวงปู่เปลีย่นจะเดินทาง 
ไปเย่ียมบ้าน และกราบนมัสการครบูาอาจารย์ในภาคอีสาน 
ทีเ่คยไปเป็นประจำาทุกปี

ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่านได้ไปงานเปิดพิพิธภัณฑ์ 
หลวงปู่มั ่น ทีว่ัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ต่อ
จากนัน้ได้ไปงานถวายเพลิงศพหลวงปู่ตื ้อ อจลธมฺโม  
ทีว่ัดป่าอรัญญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม แล้วจึง 
เดินทางกลับ เมือ่กลับถึงวัดอรัญญวิเวก บ้านปง แล้ว  
ท่านได้ไปงานฉลองอายุหลวงปู่แหวน ฉลองศาลา กุฏิ ฯลฯ  
ทีวั่ดดอยแม่ปั๋ง ซึ่งท่านจะไปงานฉลองอายุหลวงปู่แหวน
ทุกปีไม่เคยขาด

ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ หลังจากไปกราบครูบาอาจารย ์
ในภาคเหนือแล้ว ท่านได้ขึ้นไปที่ดอยปุย ซึ่งอยู่สูงจาก
ระดับนำ้าทะเล ๑,๖๘๕ เมตร อากาศหนาวเย็นตลอด
เวลา อยู ่สูงเลยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพขึ ้นไปอีก
หลายกิโลเมตร มีหมู่บ้านชาวเผ่าม้ง ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง 
ของพระตำาหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ท่านพักอยู่สำานักสงฆ์ดอยปุยกับพระอาจารย์
ไพโรจน์ วิโรจโน การปฏิบัติธรรมภาวนาที่ดอยปุยนั้น 
เมื่อฉันเสร็จแล้วจะเดินขึ้นไปตามหลังเขาหาที่นั่งปฏิบัติ
ภาวนา ก็มีความสงบดีมาก เห็นป่าไม้เขียวชอุ่มสวยงาม 
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เมื่อออกพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๓ แล้ว ลูกศิษย์ทางกรุงเทพฯ ได้นิมนต์ให้ 
หลวงปู่เปลีย่นไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดทีโ่รงพยาบาลจุฬาฯ เมือ่วันที ่ ๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่านไปนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เกือบ ๒ เดือน 
เพื่อตรวจร่างกาย ไม่พบโรคอะไรนอกจากร่างกายอ่อนเพลียเท่านั้น ออกจาก
โรงพยาบาลแล้วไปพักที่วัดดวงแข หลังสถานีรถไฟหัวลำาโพง

หลังออกพรรษา หลวงปู่เปลี่ยนจะไปกราบนมัสการครูบาอาจารย์ที่ท่าน
เคารพนับถือเป็นประจำา เมื่อเดินทางไปภาคอีสาน ท่านจะไปกราบนมัสการ 
หลวงปู่ขาว ที่วัดถำ้ากลองเพล จ.อุดรธานี หลวงปู่เทสก์ ที่วัดหินหมากเป้ง
จ.หนองคาย แวะไปเยี่ยมบ้านและกราบนมัสการพระครูพิพิธธรรมสุนทร และ
พระอาจารย์สุภาพ ธมฺมปญฺโญ ที่วัดทุ่งสว่าง จ.สกลนคร 

ทุกปีท่านจะไปงานทำาบุญคล้ายวันเกิดของหลวงปู่สิม ที่วัดถำ้าผาปล่อง 
หลวงปู่แหวน ที่วัดดอยแม่ปั๋ง และหลวงปู่แว่น ที่วัดสำาราญนิวาส โดยเฉพาะ 
หลวงปู่แหวน ซึ่งมาเตือนท่านในนิมิตว่า “เราอยู่ในที่ใดภาวนาดี เราก็ตั้งใจ
ทำาความเพียรอยู่ที่นั้น จนกว่าจิตใจของเราจะหลุดพ้นจากกิเลสหมด ก็ไม่มี
ปัญหาอะไรเลย” ทำาให้หลวงปูเ่ปลี่ยนซาบซึ้งใจในความห่วงใยของหลวงปูแ่หวน
มาก ท่านจึงได้พยายามไปกราบเยี่ยมหลวงปู่แหวน ที่วัดดอยแม่ปั๋งบ่อย ๆ  หรือ
อย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้งเท่าที่จะทำาได้ 

เมื่อหลวงปู่คำาแสน คุณาลำกาโร มรณภาพ ท่านได้เดินทางไปร่วมงาน 
ถวายเพลิงศพที่วัดป่าดอนมูล เมือ่วันที ่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ในปีถัดมา 
ท่านได้ไปในงานถวายเพลิงศพหลวงปู ่อ่อน ญาณสิริ ที ่วัดป่านิโครธาราม  
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๖ หลวงปู่ขาว อนาลโย มรณภาพ หลวงปู่เปลี่ยนเดินทางไปกราบ 
นมัสการศพของท่านที่วัดถำ้ากลองเพล และได้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

พรรษาที่ ๒๒–๒๕ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

•

๒
๕
๒
๓

๒
๕
๒
๖

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

หลวงปู่ค�าแสน คุณาล�กาโร

หลวงปู่ขาว อนาลโย
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หลวงปู ่เปลี ่ยนได้รับนิมนต์ไปภาคใต้เป็นประจำา ท่านมักจะไปพักที ่วัดปลักกริม 
อ.หาดใหญ่ เทศน์อบรมภาวนาญาติโยมที่วัด บางครั้งก็ได้รับนิมนต์ไปเทศน์ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ด้วย ท่านจะใช้เวลาเยี่ยมชมวัดที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น วัด
พะโคะ (หลวงปู่ทวด) วัดพระบรมธาตุ และไปเยี่ยมโยมวันหนึ่ง ๆ อย่างน้อยวันละ ๕-๖ บ้าน

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านได้รับนิมนต์จากญาติโยม เพื่อ 
เดนิทางไปประเทศศรลีงักา และได้ทำาบญุตามวดัต่าง ๆ  เช่น วดัอโศการาม วดัเชตวนั วดักลัยาณ ี
(เกาลานี) ฯลฯ

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ท่านได้รับนิมนต์ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลมหาราช 
จ.เชยีงใหม่ แพทย์ได้ทำาการผ่าตดัฝีที่ขาซ้าย ฝีนี้เริ่มต้นเป็นตุม่แดง ๆ  คล้ายยงุกดั มหีนองเล็กน้อย 
เมื่อให้แพทย์ที่มากราบท่านที่วัดตรวจดู แพทย์แนะนำาว่าต้องเจาะฝีออก และนำาเครื่องมือจาก 
โรงพยาบาลมาเจาะให้ที่วัดทันที แพทย์บอกว่าจะหายภายใน ๘ วัน แต่หลวงปู่เปลี่ยนเห็น 
ในนิมิตก่อนแล้วว่า ฝีนี ้เกิดจากวิบากกรรมที ่ท่านใช้ลูกธนูยิงไก่ป่าเมื ่อสิบเจ็ดชาติที ่แล้ว  
ถูกขาไก่ ทำาให้ไก่ตกลงจากต้นไม้ ตกลงแล้วก็บินขึ้น แต่หนักลูกธนูก็ตกลงมาอีก ลูกธนูหลุดออก 
ก็บินเข้าป่าไป เวลาผ่านไปสัก ๑๓ วัน ฝีก็ไม่หายแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนเท่าไข่เป็ด  
แพทย์แนะนำาว่าต้องผ่าตัด เมื่อท่านไปผ่าตัด ก็ขอให้หมอผ่าตัดโดยไม่ต้องใช้ยาชาเพื่อเป็น 
การทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจที่ท่านได้ฝึกมา แพทย์ปฏิเสธการผ่าตัดโดยไม่ฉีดยาชา  
แต่ท่านยืนยันที ่จะไม่ใช้ยาชา ในที ่สุดแพทย์จึงยินยอมผ่าตัดให้ โดยการคว้านเนื ้อออก 
ลึกเกือบถึงกระดูก ผ่าตัดเสร็จแล้วจึงได้กลับไปพักฟื ้นที ่วัด ก่อนกลับท่านได้บริจาคเงิน 
ให้มูลนิธิตึกสงฆ์จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท แผลที่ผ่าตัดนี้ไม่สามารถเย็บได้ ท่านต้องค่อย ๆ  
ทำาความสะอาดเองในแต่ละวัน ใช้เวลาสองเดือนยี่สิบหกวันกว่าเนื้อจะกลับเต็มขึ้นมา ขาไก ่
ก็ต้องใช้เวลาสองเดือนกว่าเช่นกันจึงจะหาย เป็นการยืนยันชัดเจนในเรื่องผลของกรรม
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ในพรรษานี้ หลวงปู่เปลี่ยนได้นิมิตเห็นหลวงปู่แหวน
มาเทศน์ให้ฟัง หลวงปู่งามมาก ห่มจีวรเหมือนทองคำา และมี 
พระอาจารย์หนอูยูด้่วย เหมอืนกบัในหลวงนมินต์ไปร่วมงาน
ทำาบญุด้วยกนั มคีนมากมาย ในขณะนั้นท่านเองยงัคดิไม่ออก
ว่าเป็นงานอะไร ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจเท่านั้น

หลังออกพรรษาแล้ว ท่านได้รับนิมนต์ไปอินเดีย
ระหว่างวันที่ ๕-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ท่านได้ไป 
สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง แล้วเดินทางต่อไปเมืองลัคเนา  
เมืองนิวเดลี แล้วจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ และกลับเชียงใหม่

วันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่านได้รับนิมนต์ 
ไปประเทศสิงคโปร์ และได้เลยไปดูสถานทีที่่จะสร้างวัดไทยที่
ประเทศบรูไน ตามคำานิมนต์ของลูกศิษย์

หลังจากนัน้หลวงปู่เปลีย่นได้กลับไปเยีย่มบ้านทีอ่ีสาน 
และได้ไปในงานผูกพัทธสีมาที่วัดศรีสว่าง อ.สว่างแดนดิน 
จ.สกลนคร และไปชมพระอุโบสถวัดธาตุมีชัย เมื่อกลับวัดแล้ว 
วนัท่ี ๒๘ เมษายน ได้รบันิมนต์ไป อ.หาดใหญ่ ไปพักท่ีวดัปลักกริม  
ไปเยี่ยมสำานักอาจารย์มหาสมจิต อ.นาทวี จ.สงขลา ไปจังโหลน  
(ประเทศมาเลเซยี) แล้วไปเยี่ยมญาตโิยมท่ีนิมนต์ไปถงึ ๑๖ บ้าน 
ใน อ.หาดใหญ่ และ จ.สงขลา แล้วจงึเดนิทางกลับวดัอรัญญวเิวก 

ในเดอืนพฤษภาคม หลวงปู่เปล่ียนได้ไปแจกสมุดดนิสอ 
แก่นักเรียนโรงเรียนหางดง โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนบ้านเด่น  
โรงเรยีนสันป่าตอง โรงเรยีนปางกว้าง และโรงเรยีนบ้านหนองบัว  
รวม ๖ โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด ๖๗๐ คน และได้ไปแจกใน
โรงเรียนอื่นต่อมาอีกเรื่อย ๆ

พรรษาที่ ๒๖
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒
๕
๒
๗

งานผูกพัทธสีมา วัดศรีสว่าง

แจกอุปกรณ์การศึกษาที่โรงเรียนบ้านปง
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หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่เปลี่ยน หลวงปู่เปลี่ยนในงานสวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่แหวน

เมื่อหลวงปู่แหวนอาพาธ เข้าโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ หลวงปู่เปลี่ยนได้ไปเยี่ยมหลวงปู่ที่โรงพยาบาล 
หลายครั้ง ครั้นหลวงปู่มรณภาพที่โรงพยาบาลเมื่อวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ หลวงปู่เปลี่ยนได้ช่วยงาน 
และเป็นผู้นำาคณะศรัทธาญาติโยมมากราบศพหลวงปู่ จัดอาหารและนำ้าปานะถวายพระและแจกผู้ที่มาในงาน  
สวดพระอภิธรรมร่วมกับลูกศิษย์ของหลวงปู่ด้วยความเคารพและระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่อย่างยิ่ง ระหว่างนั้น
หากมีลูกศิษย์หรือคณะศรัทธาญาติโยมนิมนต์ให้ท่านไปร่วมในงานสวดตอนคำ่า หรือนิมนต์ไปฉันตอนเช้าในงาน 
ของหลวงปู่แล้ว ท่านจะไปด้วยทุกครั้ง ไม่เคยปฏิเสธเลย แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีที่ท่านมีต่อหลวงปู่ 

ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายสงฆ์จัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ซึ่งท่านก็ได ้
ช่วยงานอย่างเต็มที่จนกระทั่งเสร็จงานเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐
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หลวงปู่เปลี่ยนได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่าง ๆ  
มากขึ้น ทำาให้ท่านต้องเดนิทางระหว่างเชยีงใหม่และกรงุเทพฯ  
อยู่เสมอ สถานที่ที่นิมนต์ท่านไปในเชียงใหม่ เช่น วัดอุโมงค์  
วดัเจดย์ีหลวง วดัสนัตธิรรม ส่วนที่กรงุเทพฯ นอกจากวดัต่าง ๆ   
เช่น วัดบวรนิเวศ วัดเบญจมบพิตร วัดสังฆทาน วัดอโศการาม  
วัดบรมนิวาส วัดดวงแข ก็มีหน่วยงานหลากหลายทั้งราชการ
และเอกชนที่มีชมรมพุทธศาสตร์หรือกลุ่มปฏิบัติธรรม เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย  
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ 

 ทางภาคใต้ ท่านจะได้รับนิมนต์ไปที่ อ.หาดใหญ่ เป็น
ประจำา ส่วนใหญ่ท่านจะไปเทศน์อบรมคณะศรัทธาญาติโยม
ทีว่ัดปลักกริม ในบางโอกาสก็ไปเทศน์ทีม่หาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ด้วย หลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมญาติโยมทั้งวัน วันหนึ่ง ๆ นับเป็นสิบแห่ง บางครั้งท่านก็จะ
เดินทางต่อไปประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

ท่านได้รับนิมนต์ไปประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งท่านได้เทศน์อบรมคณะศรทัธานานาชาต ิซึ่งม ีไทย ลาว พม่า เขมร ญวน ฝรั่ง 
ให้ทำาสมาธิและสนทนาธรรมกันทุกเย็น บางวันท่านก็ได้เทศน์อบรมทั้งตอนเช้าและคำ่า ส่วนญาติโยม 
ก็ผลัดกันนิมนต์หลวงปู่เปลี่ยนไปฉันเช้าและทำาบุญที่บ้านกันไม่ได้ขาด 

ส่วนประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศแคนาดา ท่านได้รบันมินต์ไประหว่างวนัที่ ๑ เมษายน 
ถงึวนัที่ ๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่านได้ไปเทศน์อบรมคณะศรทัธาญาตโิยมที่วดัไทยในแต่ละเมอืงและ
ไปร่วมในงานเทศกาลที่ทางวดัเหล่านั้นจดัขึ้น นอกจากนั้น ท่านได้ไปเยี่ยมศนูย์ปฏบิตัธิรรมอกีสองแห่ง 
ในรัฐแมสซาชูเซตส์ ประจวบกับท่านมหาสีสยาดอ พระมหาเถระชาวพม่าก็กำาลังอบรมสั่งสอน 
นักปฏิบัติที่ศูนย์แห่งหนึ่ง หลวงปู่เปลี่ยนจึงได้พบกับท่านมหาสีสยาดอและสนทนาแลกเปลี่ยน 
ปัญหากัน การที่ท่านเดินทางไปเผยแผ่ธรรมในต่างประเทศ ทำาให้มีลูกศิษย์ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ
และชาวต่างชาติเดินทางมาหาท่านที่วัดในปีต่อ ๆ มา

พรรษาที่ ๒๗–๓๐ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

•

๒
๕
๒
๘

๒
๕
๓
๑

แสดงพระธรรมเทศนาที่วัดดวงแข
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พรรษาที่ ๓๑–๓๔ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

•

๒
๕
๓
๒

๒
๕
๓
๕

กิจวัตรของท่านในแต่ละพรรษา สรุปได้ดังนี้ 

ปฏิสันถารญาติโยม

ในช่วงเวลาเข้าพรรษา หลวงปู่เปลี่ยนจะรับนิมนต์เฉพาะงานที่ท่านจะไปและกลับวัดได ้
ในวันเดียว ท่านจะไม่ไปจำาวัดที่อื ่นโดยไม่จำาเป็น จึงปรากฏมีคณะศรัทธาญาติโยมจากทุกภาค 
ของประเทศไทยและจากต่างประเทศที่ท่านไปเยี่ยม เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา มาทำาบุญที่วัด
และพักค้างคืนเพื่อฟังเทศน์และทำาสมาธิกันมาก หลวงปู่เปลี่ยนจะให้การต้อนรับอย่างดี นอกจาก
เทศน์อบรมแล้ว ยังพาไปทำาบุญวัดอื่น ๆ เช่น ไปกราบหลวงปู่สิม ที่วัดถำ้าผาปล่อง และไปชมสถานที่ 
สำาคัญใน จ.เชียงใหม่ ปรกติหลวงปู่เปลี่ยนจะเทศน์อบรมสมาธิแก่ญาติโยมและภิกษุสามเณร 
ทกุวนัพระ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. แต่ถ้ามคีณะศรทัธามาจากกรงุเทพฯ หรอืจากทีอ่ืน่ ท่านจะเทศน์อบรม 
ให้เป็นพิเศษ ทำาให้แต่ละคณะนั้นซาบซึ้งในความเมตตาของท่านเป็นอย่างยิ่ง
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เทศนาในประเทศ

หลวงปูเ่ปลี่ยนได้รับนมินต์ไปแสดงธรรมในเชยีงใหม่และจงัหวดัใกล้เคยีง เช่น ลำาพนู และจงัหวดั 
อืน่ ๆ ทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ นครปฐม ราชบุรี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สงขลา (อ.หาดใหญ่)  
ปัตตานี ฯลฯ โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ ท่านจะได้รับนิมนต์ไปเป็นประจำาทุกปี 

ส่วนที่กรุงเทพฯ นอกเหนือจากไปเทศน์ในสถานที่ต่าง ๆ ที่เคยนิมนต์มาในปีก่อน ๆ แล้ว หากมี
เทศกาลสำาคัญ เช่น วันวิสาขบูชา ท่านก็ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ท้องสนามหลวง 

เผยแผ่ธรรมในต่างประเทศ

ช่วงออกพรรษา ท่านได้รับนิมนต์ไปต่างประเทศอีกหลายครั้ง ดังนี้

 พ.ศ.  ๒๕๓๒ เดินทางไปประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๘ พฤศจิกายน 

 พ.ศ. ๒๕๓๔  เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๓-๖ มกราคม

    ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม - ๒๙ มีนาคม

 พ.ศ. ๒๕๓๕  เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ กุมภาพันธ์ 

    ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม

แสดงพระธรรมเทศนาที่ท้องสนามหลวง 
วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๔
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กตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์

หลวงปู่เปลี่ยนจะไปกราบคารวะเยี ่ยมเยียนครูบาอาจารย์เป็นประจำา ท่านไปกราบ 
หลวงปู่สิม ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๘๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ 

เมื่อพระอาจารย์สภุาพ ธมมฺปญโฺญ พระอาจารย์ผูส้อนท่านขานนาคท่ีวดัทุ่งสว่าง มรณภาพ
ลง ท่านได้ไปช่วยเตรียมงานถวายเพลิงศพ ที่ถูกกำาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔  
เสร็จงานแล้ว ท่านได้ไปแวะเยีย่มหลวงปู่เทสก์ ทีว่ัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย ในปีต่อมา  
ท่านได้เดินทางไปอีสาน ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือร่วมในงานวันทำาบุญ 
คล้ายวันมรณภาพของพระอาจารย์สุภาพ ธมฺมปญฺโญ แวะกราบนมัสการหลวงปู ่เทสก์  
ที่วัดหินหมากเป้ง และท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ที่วัดป่าบ้านตาด 

ในวันที ่ ๒๖-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่านได้รับนิมนต์ไปในงานทำาบุญประจำาปี 
วันมรณภาพของท่านอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร ที ่วัดป่าแก้วชุมพล บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ 
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

ต่อมาหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (พระญาณสิทธาจารย์) มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่านได้ไปกราบศพหลวงปู่และได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมด้วย ท่านได้รับ 
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการฝ่ายสงฆ์เพื่อจัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๓๖ จนแล้วเสร็จ

กราบคารวะเยี่ยมเยียนหลวงปู่สิม กราบคารวะเยี่ยมเยียนพระอาจารย์สุภาพ ธมฺมปญฺโญ

ปญญฺาปทีโปนุสรณ ์| 107

61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd  107 1/2/19  8:49 PM



แจกทานภิกษุ นักเรียน และคนยากไร้

นอกเหนือจากการบริจาคเฉพาะเป็นครั้งคราวในที่ต่าง ๆ แล้ว หลวงปู่เปลี่ยนจะถวายทานแด่วัดและ 
แจกทานสงเคราะห์โรงเรียน โรงพยาบาล และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นประจำา เช่น แจกเครื่องเขียนแก่นักเรียนยากจน 
บริจาคเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และแจกผ้าห่มให้คนยากจน
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ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงปู ่เทสก์มรณภาพลง
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม หลวงปู่เปลี่ยนได้เดินทางไป 
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเมื ่อวันที ่ ๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมือ่หลวงปู ่ชอบมรณภาพลงเมือ่ 
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ หลวงปู่เปลี่ยนได้ไป 
แสดงพระธรรมเทศนาในงานพระราชทานเพลิงศพ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

หลวงปู่เปล่ีย่นจ�าพรรษาท่ีว่ัดอรัญญวิเวกตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา ท่านได้พัฒนาวัดและท�าการ
ก่อสร้างเจดีย์ โบสถ์ วิหาร กุฏิ หอฉัน และเสนาสนะ
อื่น ๆ ที่จ�าเป็นของสงฆ์ปีละเล็กละน้อยไปเรื่อย ๆ ตาม 
ก�าลัง ท่านได้ซื้อที่ดินเพื่อขยายอาณาเขตของวัดไปอีก 
จากเดิม ๒๔ ไร่เศษ เป็น ๑๐๒ ไร่เศษ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

นอกจากวัดอรัญญวิเวกแล้ว หลวงปู ่เปลี ่ยน
ยังได้ไปช่วยดูแลบูรณะวัดที ่มีความเกี ่ยวพันกับท่าน  
เช่น ที่วัดธาตุมีชัยที่ท่านเข้าพิธีอุปสมบท ท่านได้กลับ

พรรษาที่ ๓๕–๕๙ 
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง 

ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

•

๒
๕
๓
๖

๒
๕
๖
๐

แสดงพระธรรมเทศนาในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชอบ

ไปบูรณะพระอุโบสถและก�าแพงวัด และติดกระจกล้อม
รอบศาลาอเนกประสงค์ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
ส่วนที่วัดทุ่งสว่างที่ท่านพักจ�าพรรษาแรก พรรษาที่สาม
และสี่ ท่านได้ช่วยสร้างศาลาการเปรียญในช่วง พ.ศ. 
๒๕๓๗-๒๕๓๙ และใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่านก็ได้บูรณะ
พิพิธภัณฑ์บริขารพระอาจารย์สุภาพ ธมฺมปญฺโญ ผู้เป็น
ครสูอนท่านขานนาค รวมถงึขดุบ่อน�้าขนาดใหญ่ที่เกบ็น�้า 
ส�าหรับใช้ภายในวัดทุ ่งสว่างด้วย วัดสุดท้ายที ่ท่าน
ช่วยสร้างถาวรวัตถุคือวัดป่าบึงโคกสี ซึ่งเป็นวัดตั้งขึ้น 
ใหม่ของบ้านโคกส ีอนัเป็นหมูบ้่านที่ท่านเตบิโตมาภายใต้ 
การเลี้ยงดขูองคณุตาท่าน หลวงปูเ่ปลี่ยนได้บรจิาคปัจจยั 
เพือ่สร้างศาลาอุโบสถ โดยมีพระครูธรรมวิวัฒนคุณ  
เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก มาช่วยดูแลการก่อสร้างด้วย

ในด้านการเทศน์ ท่านได้สอนสั่งคณะศรัทธา
ญาติโยมให้ประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึน้ จนเป็นที่รู้จัก
กันดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ บุคคลคณะต่าง ๆ 
ที่เคยฟังเทศน์อบรมของท่าน พากันมากราบนมัสการ
เยี่ยมท่านที่วดัแทบจะไม่ขาดสาย มทีัง้ที่มาจากเชยีงใหม่ 
กรุงเทพฯ และจากภาคต่าง ๆ  ของประเทศไทย รวมทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศจากประเทศอื่น ๆ ด้วย  
บางคณะก็ขอพักค้างคืนเพื่อฟังเทศน์และปฏิบัติธรรม
ต่อ ซึ่งท่านจะเมตตาให้พระเณรจัดเตรียมสถานที่พร้อม
ทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ ให้ 

หลังออกพรรษาแล้ว ท่านมักจะรับนิมนต์ไป 
แสดงธรรมตามที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด 
และต่างประเทศ ทั้งแถบเอเชยี อเมรกิา ออสเตรเลยี และ 
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โบสถ์เก่า ก่อนที่จะถูกทดแทนด้วยโบสถ์ใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ พระอุโบสถ วัดธาตุมีชัย

ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งสว่าง

นิวซีแลนด โดยไม่ได้คํานึงถึงความเหนื่อยยากในการเดินทางไกลนั้นเลย ท่านกลับยินดีและสนใจที่จะได้ไปพบกับ
สถานที่และผู้คนใหม่ ๆ ในประเทศเหล่านั้น จะได้สอนเขาให้ปฏิบัติธรรม เพื่อยกฐานะความเปนอยู่ในชีวิตให้ดีขึ้น 
หากเขามคีวามเจรญิก้าวหน้าในอาชพีและการงานดแีล้ว ท่านกจ็ะสอนเพื่อยกระดบัจติใจของเขาให้สูงขึ้นเปนลาํดบั
เพื่อที่จะได้มีโอกาสหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ทําให้เขาซาบซึง้ใจในความเมตตาห่วงใยของท่าน จึงพากันนิมนตท่าน
ไปเปนประจําทุกปี ทุกโอกาส จะได้ทําบุญเพื่อตนเอง ครอบครัว และเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทหรือกิจการ 
ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลด้วย ทําให้ท่านต้องเดินทางเพื่อเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนอยู่ตลอดเวลา 

ศาลาอุโบสถ วัดป่าบึงโคกสี
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งานมุทิตาจิตหลวงปู่เปลี่ยน
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"อาตมาอยากใหค้นรู้ธรรมะทัง้โลกนี้ ถ้าหากคนรู้ธรรมะตามค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเรากอ็ยู่ดว้ยกัน
แบบสงบสุข อาตมาก็อยากให้แปลหนังสือครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ สอนธรรมะดี ๆ แปลเปน็
ภาษาอังกฤษช่วยกัน หลายองค์มีเทคนิคหลาย องค์ไหนสามารถจูงใจฝรั่งได้ ท�าให้เขาเข้าใจได้ ก็จะดี 
ไม่ใช่แปลแต่ของอาตมา แต่ให้แปลของหลาย ๆ  องค์ จะได้เข้าใจ บางองค์อาจจะสอนขันติ สอนเฉลียว
ฉลาด เวลาแปลต้องมาคุยกนั ความหมายภาษาไทยมนัเปน็อยา่งนี้ แตค่�าเทศนข์องอาจารยม์นัเปน็แบบนี ้ 
มนัจะใชไ้ดไ้หม คนเกง่ภาษาแตน่ัง่สมาธไิมเ่ปน็กเ็ปน็ปัญหา ตอ้งคนท�าสมาธ ิตอ้งปฏบิตักิอ่น คนไดภ้าษา 
คนนัน้จงึจะแปลได ้เมือ่เกดิอารมณข้ึ์นในจติเสียกอ่นวา่ อารมณน์ี้เปน็อยา่งนี้ อารมณเ์ปน็อยา่งน้ีก่อนจึง
จะรู้ได้ การแปล ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าเปน็ฝรั่งได้ภาษาไทยดี คนฝรั่งนั่งสมาธิจิตใจสงบดี รู้เรื่องรู้ราวดี  
มาแปลหนังสือน่าจะดี"

เผยแผ่ธรรมกว้างไกล
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"เทศน์ไว้มาก ทั้งหมดสมัยก่อน 
มีประมาณ ๑,๒๐๐ กว่ากัณฑ์  
อาตมาเทศน์ เรียกว่าท�าหนังสือ 
ยังไม่หมดใช่ไหม ๒ ตู้ ตู้ละ ๑๕ ชั้น  
ม้วนเทป ค�าสอนในเทปใน MP3
มีมาก ก็เลือกเปดิให้ฟังก็ได้  
เพราะว่าอาตมาเทศน์ทั้งสูง  
ทั้งปานกลาง ทั้งต�่า  
เทศน์ไว้หมดทุกอย่างแล้ว  
ถึงสูงสุดอาตมาก็เทศน์มาแล้ว  
ก็เลือกให้เหมาะสม"

"สอนฝรั่งต้องเอาอยู่ใกล้ ๆ ตัวเขา ถึงจะทันสมัย  
ถ้าไปตอบไกล ๆ ตัวนี่ไม่ได้ เขาไม่เลื่อมใส เราต้องสอนให้ทันกับปัจจุบัน 

ท�ากรรมอย่างไหนก็ต้องรับผลของกรรมนั้น  
เราไปพูดถึงอดีตไม่ได้ ฝรั่ง เราต้องเอาปัจจุบันให้เขาเห็น  

ถามเขาว่าโยมเคยเห็นไหม เราเอามาใช้เลย  
พอตีเขา เขาก็ตีเรา เตะเขา เขาก็เตะเรา เขาจะเข้าใจเลย  

วิธีสอน นี่แหละเทคนิคสอนฝรั่ง"

ม้วนเทปที่หลวงปู่เปลี่ยนใช้บันทึกเสียงแล้ว  
ท่านจะเก็บรักษาไว้อย่างดีในซองพลาสติกเดิม
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"เหมือนอากงอาม่าของเรา เม่ือก่อนอยู่ที่ประเทศจีน ก็ต้องแสวงหาว่าจะอยู่ที่ไหนจึงจะสร้างความดี 
เอาไวไ้ด ้อากงอาม่าป๊ะป๋าก็เลยพามาถงึประเทศมาเลเซยีนี ้กต็ัง้หลกัตัง้แหลง่ท�างานหาเงนิท�าคณุงามความด ี 
ก็สบาย วัตถุสมบูรณ์ก็ละความโลภได้ รักษาศีลดีก็ไม่โกรธไม่เกลียดใคร ภาวนาดีก็ยิ้ม ใจสบายเลย  
มีความสุข เหมือนอาม่านี่ยิ้มตลอดเลย มีความสุขลูกหลานก็สุขด้วย เห็นไหมอาม่าเขานั่งเฉย ฟังภาษา
อังกฤษภาษาไทยก็ไม่รู้ แต่นั่งสงบเฉย เพราะจิตใจเปน็บุญอยู่ มาท�าความดีจิตใจก็เลยสบายอยู่"

มาเลเซีย

เกาะปีนัง 
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"ก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตที่ได้มากราบไหว้ในสถานที่เป็นมงคลอันประเสริฐ เป็นบ่อเกิดแห่ง
คุณงามความดีของพวกเราทั้งหลาย เราได้มากราบมาไหว้มาสรรเสริญพระรัตนตรัย ก็น้อมนึก 
ระลึกถึงพระพุทธองค์ที่มาบ�าเพ็ญอยู่ในสถานที่นี้ จนได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  
บัดนี้ เราได้มาถึงสถานที่นี้ได้ก็เรียกว่าเป็นโชคดี ได้มาเห็นสถานที่เป็นเคร่ืองยืนหยัดมั่นคงว่า 
มีจริง ๆ มีหลักฐานจริง ๆ เรื่องพุทธศาสนานี้ในเมืองชมพูทวีปนี้"

"ไปครั้งแรกไปอินเดียนี ่ ปลื้มปีติยินดี  
เหมือนลอยอยู่ในที่สูง ๆ เกือบเท่าเจดีย์
พุทธคยาเลย ก็เลยสูง นี่พุทธคยา"

สาธารณรัฐอินเดีย

"พวกเราทั้งหลายได้มาถึงสถานที่ส�าคัญ เราก็ 
นอ้มระลกึถงึพระพุทธองคต์รสัสอนปัญจวัคคีย ์
ฤๅษีทั้ง ๕ พระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังแล้ว 
ไตร่ตรองใคร่ครวญด้วยสติปัญญาของท่าน 
แล้วเข้าใจในเนื้อหาธรรมพระพุทธองค์ตรัส 
เทศนาส่ังสอนว่า ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา ส่ิงทั้งปวงนั้นย่อมแตกดับเป็น
ธรรมดา"

ธัมเมกขสถูป

มหาเจดีย์พุทธคยา
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"นี่โรงเรียนปัญจศีลา พุทธคยา ผมไปจะต้อง 
ไปแจกสมุดดินสอปากกาที่นั่น ๓,๕๐๐ ด้าม 
อยา่งนอ้ย ทแีรกนี่พ้ืนที่ดนิเขาเอาฟางมาปูแลว้ 
ก็เอาเส่ือปูนั่งอยู่ในที่นั่นแหละ เรียนหนังสือ  
หลังคาก็มุงเหมือนใบจาก ผมก็ให้เงินอีก  
๓๐,๐๐๐ รูปเีปน็ค่าเทคอนกรีต แล้วก็เอาเงิน 
ให้มุงหลังคา โรงเรียนนี้ต้องรับศีล ๕ ก่อน 
ถึงเข้าโรงเรียนได้ พระเปน็ครูใหญ่"
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สาธารณรัฐสิงคโปร์

"อาตมามาสิงคโปร์คร้ังแรก ค�่ามาก็ไปพักโรงแรม มี  
๗ ชั้น ถึงเที่ยงคืนแล้วสวดธรรมจักร เปิดหน้าต่าง
ชั้น ๗ ก�าลังนอนก�าหนดนี่ เห็นหลวงปู่ขาวลอยมาเลย 
หลวงปู่ขาวลอยเขา้มาทางหนา้ตา่งแลว้มายนือยู่ใกล้ ๆ   
หลวงปู่วา่ "มาเมอืงสิงคโปร์ มานอนซบิไ่ด ้ตอ้งภาวนา" 
เลยไมน่อนเลย ลกุข้ึนนัง่สมาธยินัรุง่เลย ไมไ่ดน้อนเลย 
หลวงปู่อยู่ถ�้ากลองเพล เราก็อยู่สิงคโปร์ ด้วยความ
เมตตาของครูบาอาจารย์ตามมาเมตตาเรา เรารู้ดีว่า
หลวงปู่มีเมตตา นั่นตอนมาสิงคโปร์ครั้งแรก"

หลวงปู่ขาว อนาลโย

ปาเซอร์ปันจัง 
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"เรามีศรัทธาอยากพ้นทุกข์ เชื่อมั่นในค�าสอนทางพระพุทธศาสนา รู้จักดีรู้จักชั่ว รู้จักบุญรู้จักบาป  
รู้จักทุกข์รู ้จักสุข พระพุทธองค์สอนสัจธรรมของจริง ถ้าส่ิงนี้ท�าลงไปแล้วผิดก็เกิดทุกข์แน่นอน  
ทุกข์จริง ส่ิงนี้ถ้าปฏิบัติแล้วท�าให้มีความสุขก็สุขจริง"

"การท�าบุญ บุญคือความสุขใจ ในประเทศสิงคโปร์นี้ 
บางบุคคลก็ทุกขย์ากล�าบาก บางบุคคลก็มีทรัพย์สมบัติ
มากมบีา้นอยู่สบายอาศัยซึ่งบญุกศุลที่ตนเองสรา้งเอาไว้
นั้นเปน็ที่พ่ึงของตน เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายพากันมี
ศรัทธาเลื่อมใส มาจากที่ใดก็ดีมาถึงวัดป่าเลไลยก์แห่งนี้ 
พากนัสรา้งคณุงามความดทีี่จะท�าใหพ้วกเรานี้มคีวามสุข 
การท�าบญุจงึเปน็พ้ืนฐานที่ดขีองชวีติ การสรา้งบุญสรา้ง
กุศลนั้นท�าไปทีละเล็กละน้อย สะสมไปเรื่อย ๆ ก็เปน็คน
มมีาก ฝากไวท้ี่ธนาคารเหมอืนธนาคารทีสิ่งคโปรม์หีลาย
หมืน่หลายแสนหลายลา้นลา้น กเ็รยีกวา่การส่ังสมบญุให้
มีพ้ืนฐานที่ดีของชีวิต" 

นิตยสารธรรมะ Vaidurya ขอสัมภาษณ์ 
หลวงปู่เปลี่ยนช่วงที่ได้รับนิมนต์ไป
ประเทศสิงคโปร์ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐

วัดป่าเลไลยก์
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"ประเทศชาติบ้านเมืองของชาวฝรั่งหรือต่างชาติต่าง ๆ เจริญรุง่เรืองทางด้านวัตถุ แต่จิตใจยังมี
ทุกข์อยู่ เราก็ต้องพัฒนาจิตใจ เหมือนกับคนที่มีโลภะอยากได้มาก ๆ ท�าให้เกิดทุกข์ เมื่อเราศึกษา
ธรรมะแล้วเรารู้จักละความโลภมาก ไม่เห็นแก่ตัวก็จึงเจือจานผู้อ่ืนให้ความสุขแก่ผู้อ่ืน บัดนี้ ถ้าหาก 
เรารักษาศีลก็ท�าให้เราระงับความโกรธได้ เรามีศีล เราไม่เบียดเบียนใคร ไม่ท�าร้ายใคร เมื่อเรามีสมาธิ 
จิตใจสงบ เราก็มีความฉลาดรู้จักทางถูกทางผิด ด�ารงชีวิตของตนไปในทางที่ถูกต้อง บัดนี้ ถ้าชาวฝรั่ง 
เมืองเพิร์ท หมดออสเตรเลียของเรามาฝึกจิตใจให้สงบแล้วยิ่งจะฉลาดยิ่งจะสงบยิ่งจะดีกว่านี้ ยิ่งจะ
อยู่สบาย"

ออสเตรเลีย

เมืองวูลลองกอง รัฐนิวเซาท์เวลส์
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"เปน็สัญญา เปน็วญิญาณ แตไ่มรู่้ถงึเปน็ปัญญา ปัญญินทรยี ์ปัญญาพลงั ไมถ่งึตวันัน้ก็เลยรู้ไมร่อบตวั
ไมร่อบคอบ สัญญากเ็หมอืนเดก็รู้เงนิ นี่เหรยีญออสเตรเลยี เดก็ก�าลงัคลานก�าลงันัง่ มนัไมรู่้จกัราคาของ
เงิน เข้าใจบ่ ก็เห็นว่ามันสวย ๆ  ไม่รู้จักราคาของเงิน คือสัญญา เปรียบเทียบนะ วิญญาณเครื่องหมายรู้  
คอืผู้ใหญแ่ลว้ อนันี้คอืเงนิ เกบ็ไวจ้ะซือ้รถได ้ซือ้บา้นได ้ซือ้ของได ้มนัรู้แค่นี้ กเ็ปน็วญิญาณ กร็ูว้า่ใชส้อย
อย่างนั้นอย่างนี้ได้ บัดนี้เงินเหรียญนี้ท�ามาจากไหน ท�ามาจากโรงกษาปณ์ โรงงานท�าเงิน เขาเอาอะไร
มาท�าล่ะ เงิน ก็ก้อนหินมาถลุง ก้อนหินอยู่ในพ้ืนดินเปน็ธาตุดิน เอาก้อนดินมาถลุงแล้วก็มาท�าเปน็เงิน  
มีน�้าหนักเท่าไหร่ก็พิมพ์ตัวเลขตัวหนังสือลง เอามาใช้จ่าย ใช้ไปใช้มาตัวหนังสือตัวเลขมันลบหมด  
ใช้ไป ๆ มันก็หมดกลายเปน็ธาตุดินเหมือนกัน คนที่รู้แจ้งจะรู้จักว่าเปน็ธาตุเฉย ๆ เราไปหลงว่าเปน็เงิน 
หลงสมมุติ หรือเพชรจริง ๆ ก็เปน็ก้อนหิน stone เฉย ๆ"

วัดโพธิญาณ เมืองเซอร์เพนไทน์
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"พระหรือเณรน้อยก็ดี ด้านปริยัติธรรมให้ตั้งใจร�่าเรียนหนังสือ มีฉันทะ
คือมีความพอใจในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนา มีวิริยะ เพียร พากัน 
เพียรเรียนรู้หนังสือ เรียนฟังครูอาจารย์สอนหลักของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือจะไดเ้ข้าใจ อันใดถกูอนัใดผดิ อนัใดควรท�าอนัใดไมค่วรท�า อนัใดควรพูด 
กค็วรพูด อันใดควรคิดกค็วรคดิ มาศึกษาหลกัธรรม มาสรา้งโครงการในชวีติ
ของเรา รักพระศาสนา เปน็ศาสนาที่ทันสมัยที่สุดในโลก"

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัดมหาราชฐานสุทธาวาส สิบสองปันนา
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

น�าคณะสงฆ์ลาวเจริญสมณกิจที่หลวงพระบาง
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เจดีย์ชเวดากอง

"พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาเตี้ย ๆ และสร้างประตูทางเข้าสวยงามดี และในทิศ
ทั้ง ๔ ขององค์พระเจดีย์นั้นก็จัดสร้างเป็นซุ้มมีหลังคามุขยื่นออกมา แต่ละทิศนั้นก็สร้างพระพุทธรูป
ประจ�าเอาไว้ด้านละ ๑ องค์ เขียนชื่อประจ�าเอาไว้ ๑) พระกกุสันโธ ๒) พระโกนาคมโน ๓) พระกัสสโป 
๔) พระโคตโม เปน็ชือ่ของพระพุทธเจา้ทัง้หมดที่มาตรัสรู้มาแลว้ในภทัรกปัป์ปัจจุบนันี้ และมเีจดยีเ์ลก็ ๆ   
ล้อมรอบองค์พระเจดีย์ รอบวงนอกออกไปนั้นก็สร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไว้หลายแห่ง
เหมือนกัน และมีสถานที่ส�าหรับนั่งท�าสมาธิมีบริเวณกว้าง คนไหนนั่งนานสมควรแล้วก็ลุกไป คนใหม่ก็
มานั่งแทนเปลี่ยนกันไป ตอนเย็นข้าพเจ้าก็ไปนั่งท�าสมาธิอยู่ที่นี่ด้วย"

นั่งสมาธิที่บริเวณเจดีย์ชเวดากอง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
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"เมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้ว เราจะมาพิจารณาความโลภ greed ความละโมบ ความละโมบอยาก
ได้มากนั่นนะเป็นกิเลส ความโกรธก็ angry ความหลง delusion เราจะมาละตัวนี้ เพราะคนเรามัน
ทุกข์กับความโลภ จุดมุ่งหมายของเราในการบวชในพุทธศาสนา เราจะฝกึฝนอบรมภาวนาให้จิตใจสงบ 
เราจะมาดูเรื่องอย่างนี้ คนเรานี้ถ้ามันโลภโลภะมาก more desire, suffering. ความโกรธก็ more 
angry, more suffering. เปน็อย่างนี้ เราก็จะมาละเรื่องนี้ให้มันน้อยลงเราก็จะสบาย หรือจะละได้หมด
จึงจะได้เปน็พระอรหันต์ ละหมดความโลภ Let go greed, let go angry, let go delusion. More 
mindfulness and more wisdom. Oh, very happy. ตรงนี้จุดมุ่งหมายของการบวช"

อังกฤษ

วัดป่าจิตตวิเวก เมืองปีเตอร์ฟิลด์ มณฑลซัสเซกซ์ตะวันตก
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สหรัฐอเมริกา

"อาตมาก็มีเมตตาหมดทุกคน ตอนอาตมาไปพูดอยู่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บอสตัน พาศรัทธาเป็น
ฝรั่งหมด ๔๖ คน นั่งสมาธิทุกวัน คนที่สนใจจริง ๆ คือ ดร.ลารี่ เป็นหัวหน้า อาตมาก็ปู ๆ ปลา ๆ 
พูดอะไรไม่ค่อยได้มากมายเท่าไหร่ นิด ๆ หน่อย ๆ ไม่มีคนแปล อาตมาไปครั้งแรกนี่ อาตมาก็ว่า
จะเอายังไง อาตมาก็ลุยภาษายาเลย อาตมาก็ว่า Eye ache suffering, headache suffering, 
stomachache suffering, toothache suffering. Long standing leg ache, suffering. 
Walking, sitting, lying down, suffering. เราเอาอันนี้เข้าใจง่ายหน่อย บ่ต้องไปพูดอะไรยาวเนาะ  
เรื่องทุกข์ ฝรั่งบอก Thank you very much เลย"

ศูนย์ปฏิบัติธรรมในเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์
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Anapanasati – mindfulness of breathing

You must look at your consciousness at all time.

You must know when you are thinking of  

 a good deed or a bad deed.

If you are thinking of a bad deed,  

 you must stop and forget it.

You must think of a good deed only.

Mindful when take a deep breath.

Mindful when take a shallow breath.

Mindful when take a long breath.

Mindful when take a short breath.

Purification of the mind or thoughts.

(การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว)

"ผมไปอยูอ่เมรกิา บอสตนั เคมบรดิจ ์โยเซฟเปน็มชิชนันารี
เคยอยู่กรุงเทพฯ ๗ ป ีสร้างส�านักปฏิบัติ ผมไปสาธิตให้
หนึ่งชัว่โมงกวา่เทา่นัน้แหละ กอดแขนผม บว่างเลย ผมไป
สาธิตให้ เขาก็อยากได้ผมอยู่นั่น ผมมานั่งดู โอ๊ย เคยเปน็
หมูเ่ดยีวกนัอยู่กรงุเทพฯ บวชรว่มกนัแตช่าตกิอ่น เรยีนจบ
เปรียญห้าเหมือนกัน ผมก็จบเปรียญห้าเหมือนกัน บัดนี้ก็
ตาย เขาไปเกดิเปน็ฝร่ัง อเมริกา ผมเกดิอยู่เมอืงไทย กลบั
มาหากัน จะสร้างวัดให้ผม ผมยังบ่รับเลย ที่ ๔๒ เอเคอร์ 
๘๐ กว่าไร่จะให้ อยู่เมืองเคมบริดจ์"

ศูนย์ปฏิบัติธรรมในเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์

คุณโยเซฟกับหลวงปู่เปลี่ยน

ค�าสอนภาษาอังกฤษที่หลวงปู่เตรียมเพื่อสอนชาวต่างชาติ
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เทศน์อบรมภิกษุ ณ วัดอภัยคีรี เมืองซานฟรานซิสโก

วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนแทริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย
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"If you do something and it makes you or other people unhappy, then you had 
better stopped doing it. If you don't stop, you will suffer. If you can stop, you 
will be happy. If you can't stop doing it, you will suffer again and again. You 
must understand that if you can't let go, it will cause you trouble and suffering. 
Doing good deeds by way of body and saying good things and thinking good will 
bring you happiness. If you are suffering, stop doing and saying or thinking now. 
Stop suffering. When we all understand this thing, we will do very good, speak 
very good and think very good thing so everyone in this world can be happy."

มารินเฮดแลนส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
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กิจที่วัดอรัญญวิเวก
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"เจ็บป่วยนี้ ครั้งนี้จะไม่ขอไปโรงพยาบาล จะขออยู่และจะขอไปแบบธรรมชาติ 
ระหว่างร่างกายธาตุขันธ์เครียดหนักที่สุด ก็ขออย่าให้ใครมาแตะมายุ่ง ขอให้ได้
ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุด"

คำาปรารภของหลวงปู่เปลี่ยน เล่าโดยพระอาจารย์ทองแดง วรปญฺโญ  
ขณะแสดงธรรมในงานสวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่เปลี่ยน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สังขารไม่เที่ยง

หลวงปู่เปลี่ยนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ ด้วยอาการปวดท้อง และเข้ารับการผ่าตัด
ลำาไส้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกลับวัดอรัญญวิเวก แม้ท่านจะมีอาการอาพาธ ความเมตตาไม่มีประมาณของท่านยังคงเป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งภิกษุ
สามเณรและญาติโยมทั้งหลายที่ยังคงหลั่งไหลมากราบนมัสการท่าน ท่านยังคงชี้แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตรงให้แก่
พระภกิษสุามเณร และเทศน์สั่งสอนญาตโิยมเพือ่ให้เขาเหล่าน้ันได้มธีรรมะเป็นหลกัใจและสามารถดำาเนินชวีติได้อย่าง
มีความสุข

อาพาธ ละสังขาร
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หลวงปู่เปลี่ยนได้ละสังขารอย่างสงบภายในกุฏิ วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
เมื่อเวลา ๑๕.๐๓ น. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สิริอายุ ๘๔ ปี ๒ เดือน ๓๐ วัน พรรษา ๕๙
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ร่างกายของเรา 

จะลงที่ไตรลักษณ์หมดเลย

หลวงปู่เปลี่ยนได้ละสังขารอย่างสงบภายในกุฏิ วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
เมื่อเวลา ๑๕.๐๓ น. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สิริอายุ ๘๔ ปี ๒ เดือน ๓๐ วัน พรรษา ๕๙
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บ ร ิข า ร ข อ ง ห ล ว ง ปู ่เ ป ลี ่ย น

61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd   138 1/2/19   8:53 PM
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โอวาทธรรมโอวาทธรรมโอวาทธรรม
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พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีย่อดเยีย่ม เป็นศาสนาทีเ่ปิดกว้าง เป็นศาสนาทีม่ีเมตตา เป็นศาสนา 
ให้วิเคราะห์วิจารณ์ถึงเหตุถึงผลได้ ไม่ปิดบัง บุคคลจะวิเคราะห์วิจารณ์ไปถึงไหน ปฏิบัติไปถึงไหน 
ไม่มีความขัดข้อง ไม่มีปกปิดเอาไว้ เป็นศาสนาที่เปิดเผย เปิดกว้าง เป็นศาสนาสากล เป็นศาสนา
ที่ทันสมัย ไม่มีเสื่อม เมื่อพระพุทธองค์ทรงดับขันธ์ปรินิพพานแล้วก็ตาม ศาสนธรรมคำาสอนของ
พระพุทธองค์นั้นไม่เสื่อมไปไหน ดีอยู่ตลอด ตรงนี้แหละจึงเรียกว่า คำาสอนในพระพุทธศาสนานี้
มั่นคง ถ้าบุคคลใดนำาไปปฏิบัติ ย่อมได้รับความสุขอย่างแท้จริง
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โลก

โลกทั้งโลก มันเป็นของเราไม่ได้ 
มันเป็นของธรรมชาติของมัน
อยู่อย่างนี้ เราก็เกิดมาพบมัน
ในโลกนี้ โลกมันก็เปลี่ยนแปลง
ไปอยู่อย่างนี ้ เคลื่อนไหวไปมา 
พร้อมเป็นอนิจจัง 

โลกเขาขังเราไว้ เป็นกรงขัง  
มีเวียนว่ายตายเกิดอยู ่ในโลก 
ในวัฏสงสาร ติดคุกอยู ่ในโลก 
ใครจะพ้นโลกได้ ต้องเรียนโลก
ให้รู้ เพื่อจะวางโลก ไม่ติด
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ทุกข์

ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ  ก็เกิดขึ้นที่จิตใจของตนเองไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่น แต่คนทั้งหลาย
ก็คิดว่าคนอื่นท�าให้เราเป็นทุกข์ ทุกข์จริง ๆ  นั้นเป็นเพราะจิตใจของพวกเราเกิดความคิด
ขึ้นมา ก็เลยคิดยึดมั่นถือมั่น 

การที่จิตคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปครั้งหนึ่ง เราก็ตายไปชาติหนึ่ง เมื่อเราทุกคนคิดมาก ๆ   
ยิ่งคิดหลายอารมณ์เท่าไร เราก็ยิ่งตายมากครั้งเท่านั้น เมื่อจิตคิด เกิด ๆ ตาย ๆ เช่นนี ้
ก็ทุกข์มาก 
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มานะทิฏฐิ

หากบุคคลใดมีมานะทิฏฐิ ถือตนถือตัวอยู่แล้ว ไม่ลดละลงไป ก็เหมือนเราแบกท่อนไม้ซุงอยู่ 
ทำาให้บ่าของเราหนัก หนักอยู่ที่ไหน หนักอยู่ที่จิตใจที่มีมานะทิฏฐิ 

ใครวางท่อนไม้ซุงจากใจได้ ก็สบายเลย

144 | ปญญฺาปทีโปนุสรณ์

61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd   144 1/2/19   8:53 PM



กรรม – บุญ

บคุคลกระทำากรรมอนัใดไว้ บคุคลนั้นก็ต้องได้รับผลของกรรมท่ีตนเองได้กระทำาไว้แน่ เมื่อทกุคน 
เชื ่อเหตุเชื ่อผลของกรรมที่ตนเองกระทำาแล้ว นั ้นแหละจึงจะเรียกได้ว่าเป็นพุทธบริษัทใน
พระพุทธศาสนาตามคำาสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดา

บุญก็คือความสุข สุขก็คืออาหารของใจ ทำาบุญทำากุศลอะไร รักษาศีลก็ดี ภาวนาก็ดี ให้ตั้ง 
จุดหมายปลายทางไว้ว่า เราต้องการพ้นทุกข์ คือเข้าสู่นิพพานสันติสุข
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ศรัทธาแท้ต้องเพียร

หากมีศรัทธาเฉย ๆ ไม่ตั ้งใจทำาความ
เพียรแล้ว แม้จะปรารถนาหรือมีศรัทธา
เพียงใดก็ตาม มันก็ไม่สงบสมความ
ปรารถนาของตนเองนั้นแหละ
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แก่นศีลสมบูรณ์

จะได้ศีลสมบูรณ์ต้องมีตัวเจตนา ศีลองค์ ๕  
องค์ ๘ องค์ ๑๐ องค์ ๒๒๗ องค์นั้นเป็นองค์
ของศีล ไม่ใช่ตัวของศีลจริง ๆ ตัวของศีลก็คือ
เจตนาอยู่ที่ใจเท่านั้น ก็รักษาตัวเดียวคือเจตนา
ที่ใจ พอใจงดเว้นได้หมดทุกอย่างก็รักษาศีลได้
หมดทุกข้อเลย 
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สติ สัมปชัญญะ

สติ คือความระลึกได้ สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว 
รู้ตัวว่าเราทำาอะไร อะไรเกิดขึ้น อะไรตั้งอยู่ อะไร
ดับไป อย่างไร เพื่อจะได้ทำาความเข้าใจให้รู้ใน 
สิ่งนั้น บุคคลใดมีสติสัมปชัญญะมาก ระลึกเร็ว 
รู ้เร็วได้ยิ ่งดี เป็นธรรมะที่มีอุปการะในการทำา
กจิการงานข้างนอกกด็ ีการงานภายใน การฝึกฝน
อบรมจิตใจก็ดี เพื่อชำาระสะสางกิเลสให้หมดสิ้น
ไปจากดวงใจ โดยอาศัยสติสัมปชัญญะเป็น 
ผู้มองเห็น เป็นผู้รู้ เป็นกระจกส่องเงา ระลึกจิต  
ระลึกถึงความนึกคิดได้ รู ้ว ่าคิดเรือ่งอะไรอยู ่  
ก็อาศัยสติสัมปชัญญะเป็นสำาคัญ ถ้ามีสติพร้อม 
สัมปชัญญะพร้อม จิตใจจะสงบเป็นสมาธิเร็ว
ที ่สุดเลยทีเดียว สมาธิเป็นพื ้นฐานที ่จะสร้าง
ปัญญา 
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จิตสงบ จึงเห็นทุกข์

จิตของบุคคลที่ไม่สงบระงับเป็นสมาธิ จิตวุ่นวายแส่ส่ายไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอก ให้กิเลส
หลอกลวงไปอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้น จิตใจไม่หนักแน่นมั่นคง ไม่อยู่เป็นสมาธิย่อมมีความทุกข์ 

ถ้าหากเราทำาจิตใจของเราให้สงบระงับเป็นสมาธิ เราจึงจะสามารถมองเห็นทุกข์ได้ชัด มองเห็น
จิตใจของตนเองสั่นสะเทือนและมีความทุกข์ได้ชัด ปัญญาจึงจะเกิดขึ้นเห็นทุกข์จริง 

จิตทีเ่ป็นสมาธิจะไม่รั่วไหลไปกับสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย 

ปญญฺาปทีโปนุสรณ ์| 149

61-09-021_001-160 Pupain new02-01_UK coated.indd   149 1/2/19   8:54 PM



สังขาร 

สังขารการปรุงแต่งของจิตใจนีเ้ป็นสิง่ทีจ่ัญไรทีสุ่ด 
ท�าให้คนเกิดทกุข์และวุ่นวาย เวียนว่ายตายเกิด 
ในวัฏสงสารไม่มีสิน้สุด
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ปัญญาเห็นไตรลักษณ์

ปัญญาทีรู่ ้จริงนั ้น จะต้องรู ้ให้จริงถึง
ความเกิดขึ้นและความดับไป

ถ้าเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมองซ้าย
แลขวาเป็นธรรมะ มองเห็นไตรลักษณ์อยู่
ประจำา มีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
อยู่รอบด้านไปหมด จิตใจก็ย่อมนิ่งสงบอยู่

ถ้าเรารู้จักไตรลักษณ์แล้ว เราจะละความ
ยึดมั่นถือมั่น เราจะสบาย เป็นคนฉลาด 
มองทุกสิ ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมด  
ชีวิตนี้ราบรื่นเลยทีเดียว 
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นิพพิทา

นิพพิทา คือความเบื่อหน่าย เบื่ออย่าให้เป็นโทสะ ให้เบื่อ
ด ้วยเป ็นผู ้ มีสติป ัญญา เบื ่อด ้วยความแช่มชื ่นเบิกบาน  
เบื่อด้วยความรู้ ไม่ใช่เบื่อแล้วหงุดหงิดหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไป  
เดินก้มหน้ามุดหนีไป นั่นเบื่อเป็นกิเลส 
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วิราคะ

ค่อย ๆ ศึกษาไป ๆ ก็จะเข้าใจในทุกข์เรื่อย ๆ 
ก็รวบรวมลงที่ปัญญา ปลงวาง เปรียบเหมือน 
เราถือตะกร้าผลไม้อยู่ใส่ผลไม้ต่าง ๆ แอปเปิ้ล 
สาลี ่ องุ ่น หิ ้วหนักอยู ่  มันหนักก็ เอาออก 
เก็บออกทิ ้งไป ก็เบาลงเรื ่อย ๆ เหมือนละ
กิ เลส บัดนี ้ทิ ้งหมดแล ้ว เหลือแต ่ตะกร ้ า
เปล่า ตะกร้ายังติดมืออยู่ก็ท้ิงตะกร้าด้วยเลย 
เดินไปแต่ตัวเปล่า เดินตัวเปล่าก็เลยสบาย  
เบาสบาย จิตใจก็เหมือนกัน ละกิเลสได้หมด 
จะเบาแค่ไหน พระอรหันต์ สบายทั้งวันทั้งคืน 
ยืนเดินนั่งนอน เบาสบาย จิตว่าง ไม่มีทุกข์ 
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สมมุติ วิมุตติ

หลงในความสมมุตินี้แหละ จึงเรียกว่ามันหลงโลก โลกธรรมก็คือโลก โลกมันสมมุติไว้  
เราก็หลงไปตามความสมมุติของโลก นี้แหละเป็นข้อที่สำาคัญที่เราจะศึกษา

พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้รู้ ให้ศึกษา ให้เข้าใจถึงที่สุดทุกอย่างจึงจะไม่หลง เมื่อหาก
เราไม่หลง เราจึงจะปล่อยวางได้ ถ้าเราเข้าใจในสมมุติแจ่มแจ้งชัด เราจึงจะถึงวิมุตติ 
คือหลุดพ้นจากสมมุตินี้ 
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ความว่างสุดท้าย 

เราต้องการความว่างสุดท้าย 
ว่างไม่ยึดมั ่นถือมั ่นในขันธ์ห้า 
ต้องเป็นผู ้มีสติปัญญาว่องไว
เฉลียวฉลาด สอนจิตของตนเอง 
ให้รู ้โทษของสิ ่งเหล่านี ้ จึงจะ
ปล่อยวางได้ 

บุคคลใดที่ไม ่ยึดมั ่นถือมั ่นใน 
อุปาทานขันธ์ห้า จิตของบุคคล
นั้นแลจะหลุดพ้นไป เข้าสู่เมือง
นฤพานได้ 
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พระนิพพาน

มทนิมฺมทโน  ทำาคนเมาให้สร่าง ไม่เมาแล้ว ฉลาดแล้ว 
ปิปาสวินโย  นำาความกระหายออกจากที่มันเคยกระหายมันหิว 
อาลยสมุคฺฆาโต  สิ้นไปแห่งความอาลัย ไม่มีอาลัยอาวรณ์ 
วฏฺฏูปจฺเฉโท  ตัดวัฏสงสาร 
ตณฺหกฺขโย สิ้นไปแห่งตัณหาความทะเยอทะยานอยาก 
วิราโค  คลายความกำาหนัด สิ้นความยินดี ไม่ปรารถนา
นิโรโธ  ดับสนิท 
นิพฺพานํ  จึงจะเข้านิพพานได้ 

นี้ชื่อของนิพพานหมดเลย ได้ข้อไหนก็ได้ หลุดได้ 
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คนหมดกิเลส

คนหมดกิเลสก็เหมือนคนนั่งอยู่เฉย ๆ มันไม่มีอะไรจะคิด 
ก็เหมือนบุคคลที่ทำางานเสร็จแล้วทุกอย่าง แล้วมานั่งอยู่เฉย ๆ  
นั่งดูงานที่ตนเองทำาเสร็จแล้ว มันสบาย
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วิมุตติ คือความหลุดพ้นจากสมมุติไป

เป็นบทสุดท้ายเรียนธรรมะนี ่
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ทากาว

ท่านสามารถศึกษาธรรมะอันลึกซึ้งเป็นระบบครบถ้วน 

ของหลวงปู่เปลี่ยน ปฺาปทีโป

ได้จาก “พิพิธภัณฑ์ธรรมเปลี่ยนโลก” และ “ปัญญาปทีปธรรม”
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