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น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์
 การเกดิขึน้ ต้ังอยู ่และการดับไปนัน้เป็นเรือ่งธรรมดาๆ แห่งสงัขารทัง้ปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรกแ็ล้วแต่ 
เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่ทว่าการดับลงแห่ง
สังขารของพระสาวกผู้รู้ยิ่งเห็นจริงนั้น หาใช่เป็นความธรรมดาไม่ ด้วยเหตุว่า ดวงประทีปธรรมอันวิสุทธิ์
ที่คอยส่องแสงน�าทางให้แก่เหล่าดวงใจของพุทธบริษัทได้ดับมอดลงไปอีกดวงแล้ว จะเหลือสักอีกกี่ดวง
ที่ยังคงให้แสงสว่างส่องใจพวกเรา คิดแล้วน่าใจหาย ความมืดมิดเริ่มมีก�าลัง

 หลวงปู่ลี กุสลธโร องค์ท่านคือดวงประทีปธรรมดวงใหญ่ท่ีคอยส่องทางส่องใจน�าพาพุทธบริษัท
ให้รู้จักถูกผิดดีชั่ว นี้ปฏิปทา นั่นไม่ใช่ นี้ค�าสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ นั่นไม่ใช่ เป็นการรับไม้ธรรมต่อ
จากมอืองค์พ่อแม่ครอูาจารย์หลวงตามหาบวัโดยตรง สบืสมัมาปฏิบติัในยคุปัจจุบนั ก่อประโยชน์แก่วงศ์
พระกรรมฐานอย่างกว้างใหญ่ บัดนี้ประทีปธรรมวิสุทธิ์ดวงใหญ่นั้นได้ดับลงอย่างสนิทแล้ว เหลือเพียง 
ปฏิปทาธรรมที่ทิ้งไว้เป็นร่องรอยให้พวกเราได้ก้าวเดินตาม

 คณะศิษยานศิุษย์ขอกราบน้อมถวายดวงใจเป็นอามสิ เพือ่บชูาซ่ึงวสิทุธธิรรมองค์หลวงปูล่ ีกสุลธโร  
ตราบนิจนิรันดร์

	 คณะศิษยานุศิษย์
๑๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

         



สารบัญ

ชีวประวัติ

๑

พระธรรมเทศนา

๑๘๗

ปลงสังขาร

๒๑๑





ชีวประวัติ
เศรษฐีธรรม ผู้ก้าวตามธรรมเดินตามครู

ท่านมีนามว่า หลวงปู่ลี กุสลธโร
มีอัธยาศัยเยือกเย็น ส�ารวมในธรรม บอกแต่สาระ 

ยินดีในรสวิเวก ไม่ติดถิ่นและตระกูล
รักเคารพเทิดธรรมบูชาครูไว้เหนือเกล้า

เพื่อรักษาไว้ซึ่งปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน 
ก่อประโยชน์แก่พระศาสนาและพุทธบริษัทสืบไป

๑
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2 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

ชาติ
ก�าเนิด

เกิดเดือนสิบเพ็ง 
ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ 

เป็นปีจอบ้อ 

โยมแม่เว่าสู่ฟัง

หลวงปู่ลี กุสลธโร
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หลวงปู่ลี กุสลธโร มีนามเดิม 
ว่า ลี ทองค�ำ ภายหลังได ้

เปลี่ยนมาใช้นามสกุล ชาลีเชียงพิณ  
ตามบดิาบญุธรรม ท่านถอืก�าเนดิเมือ่
รุ่งอรุณของวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๐  
ปีจอ เป็นประเพณีวันบุญข้าวสาก
ของชาวอีสาน (บญุฉลากภัต) ตรงกบั 
วนัอังคำรท่ี ๕ กนัยำยน พ.ศ. ๒๔๖๕ 
ณ บ้านเก่า ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย

 “เกดิเดือนสบิเพง็ ปี พ.ศ. ๒๔๖๕  
เป็นปีจอบ้อ โยมแม่เว่ำสูฟั่ง” ท่านว่า

 บดิำช่ือ นำยอูด ทองค�ำ (๒๔๒๘- 
๒๕๑๘) เป็นคนเช้ือสำยญวน มอีำชีพ 
เป็นช่างทอง มารดาช่ือ นางโพธิ์  
เป็นคนอ�ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย

 มีบุตรด้วยกันจ�ำนวน ๓ คน 
ได้แก่ 
๑. นำงวันดี เพ็งลี (ถึงแก่กรรม)

๒. หลวงปู่มี ปมุตโต 
 (๒๔๖๓-๒๕๕๑)

๓. หลวงปู่ลี กุสลธโร 
 



 ต่อมาบิดามารดาได้หย่าร้างกัน เนื่องจากบิดาเป็นนักเลง
สรุำ ต่ำงกไ็ด้แต่งงำนมคีรอบครวัใหม่ด้วยกนัทัง้สองฝ่ำย นำยอูด 
ผูเ้ป็นบดิำได้แต่งงำนใหม่กบันำงหม่อน ทองค�ำ พำกนัท�ำมำหำกนิ 
ตั้งถิ่นฐำนที่บ้ำนวัดทุ่งธงชัย อ�ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส่วนนางโพธิ์ผู้เป็นมารดา ได้พาลูกๆ ย้ายถิ่นฐานมาประกอบ
อำชีพอำศัยที่หมู ่บ ้ำนหนองบัวบำน ต�ำบลหนองบัวบำน  
อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ และได้ 
แต่งงานใหม่กบันายบุน่ ชาลเีชียงพณิ โดยมบีตุรธดิากบัสามใีหม่  
จ�ำนวน ๖ คน ดังนี้

 ๑. นำยบัวค�ำ ชำลีเชียงพิณ
 ๒. นำงบัวฮอง ชำลีเชียงพิณ
 ๓. ไม่ทรำบชื่อ (ทำรกเพศหญิง เสียชีวิตหลังคลอด)
 ๔. นำยอินทร์กอง ชำลีเชียงพิณ
 ๕. นำงสำวบัวทอง ชำลีเชียงพิณ
 ๖. นำงบุญก่อง ชำลีเชียงพิณ (ภำยหลังได้ใช้นำมสกุล 
ศรีบุญเรือง ของสำมี)

นายบุ่น ชาลีเชียงพิณ บิดาบุญธรรม

นางโพธิ์ ชาลีเชียงพิณ มารดา

นำยอูด ทองค�ำ บิดำ
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หลวงปู่มี (เกล้ำ) ปมุตโต พี่ชำย
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6 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

หนองบัวบาน 
บัวบานด้วยแสง
แห่งธรรม

ชาวหนองบัวบาน

รูปใดที่เป็นลูกศิษย์ของ

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ 
ท่านผู้นั้นก็เป็นลูกศิษย์

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
เพราะท่านทั้งสอง

เกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุนี้
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ราวปี พ.ศ. ๒๔๖๒ จังหวัดเลยเกิดควำมแห้งแล้ง
แผ่ไปทัว่เกอืบทัง้จังหวดั ติดต่อกนัเป็นเวลานาน  
๗ ปี ประชำชนผู้คนได้รับควำมเดือดร้อนเป็น

อย่ำงมำก เป็นเหตุให้มปีระชำชนกลุม่หนึง่ น�ำโดย ๔ สกลุใหญ่ คือ สกลุ
เวชบรรพต สกลุมจิีนดำ สกลุยอดคีร ีและสกลุศรบีญุเรอืง ได้ชักชวนกนั 
อพยพมำจำกบ้ำนโคกมน บ้ำนผำน้อย อ�ำเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เดินทำง 
มุง่หน้ามาทางจังหวดัอุดรธาน ีเพือ่แสวงหาท่ีท�ากนิแห่งใหม่ ก่อนจะถงึเมอืง 
อุดรนัน้ ได้พบหนองน�ำ้ธรรมชำติทีม่คีวำมอุดมสมบรูณ์มำกแห่งหนึง่ และ 
มีดอกบัวที่สวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติในหนองน�้านั้นเป็นจ�านวนมาก  
เป็นท่ีพอใจของทกุๆ คน จึงได้ปรกึษำกนัว่ำ บรเิวณท้องถิน่แถบนีม้คีวำม
เหมำะสมส�ำหรับกำรประกอบอำชีพท�ำมำหำกิน ที่ดินก็สมบูรณ์ ทั้งมีน�้ำ 
ไว้ให้ได้ใช้สอยไม่แห้งแล้งเหมอืนท่ีเดิม พวกเรำควรจับจองท่ีดินและอำศัย 
อยูก่นิกนัตรงบรเิวณแถบนี ้เหตุนีจ้งึอำศัยสภำพภูมปิระเทศเป็นช่ือหมูบ้่ำน 
แห่งใหม่ว่า หมู่บ้านหนองบัวบาน จำกนั้นก็ได้มีผู้คนทยอยอพยพตำมมำ
จับจองทีดิ่นเพือ่ประกอบอาชีพท�ามาหากนิมากขึน้ตามล�าดับจนกลายเป็น
หมู่บ้านใหญ่ขึ้นมา

 แต่เดิมนัน้บรเิวณท้องถิน่นี ้มพีระกรรมฐำนทีม่คุีณธรรมสงูรปูส�ำคัญ 
ได้เทีย่วบ�ำเพญ็ภำวนำเผยแผ่ศำสนำ เป็นท่ีพึง่ทีอ่บอุ่นใจแก่พีน้่องประชำชน 
ญำติโยม ช่ือของท่ำน คือ พระอำจำรย์บญุ ปัญญำวโุธ (๒๔๒๙-๒๔๗๓) 
ท่ำนเป็นชำวจังหวดัอุบลรำชธำน ีเป็นพระกรรมฐำนทีม่อีำยพุรรษำอ่อนกว่ำ 
หลวงปูใ่หญ่มัน่ ภูรทิตัโต ไม่กีพ่รรษำ ชำวบ้ำนจงึมคีวำมเคำรพเลือ่มใสใน 
ศำสนำ และรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของพระกรรมฐำนเป็นอย่ำงดี  
ส�ำนักกรรมฐำนที่เกิดขึ้นในยุคของท่ำน เช่น วัดป่ำช้ำบ้ำนหนองบัวบำน  
(หรือวัดป่ำขันธเสมำรำม) วัดป่ำบุญญำนุสิทธิ์ วัดป่ำหนองวัวซอ (วัดป่ำ 
บุญญำนุสรณ์) เป็นต้น ท่ำนพระอำจำรย์บุญรูปนี้ยังเป็นอำจำรย์ของ 
หลวงปูบ่ญุมำ ฐติเปโม และ หลวงปูห่ลยุ จันทสำโร และเคยให้กำรอบรม 
ภำวนำแก่หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม และหลวงปู่ขำว อนำลโย ในสมัยที่ท่ำน 
ทั้งสองยังมีอำยุพรรษำต้นๆ



 และอีกประกำรหน่ึง คือด้วยควำมทีห่มูบ้่ำนหนองบวับำนแห่งนีต้ั้งอยูบ่นเส้นทำงเช่ือมระหว่ำงจังหวัด
สกลนครและจงัหวดัอุดรธำนไีปยงัจังหวัดเลย ซ่ึงเป็นจังหวัดทีม่ป่ีำมเีขำมำก เหมำะต่อกำรแสวงหำวเิวก
ภาวนา พระกรรมฐานสมัยก่อนจงึมักจะไปมาผา่นเส้นทางนี้เสมอ หมู่บ้านหนองบัวบานจึงเปรียบเสมือน
ศูนย์กลำงของพระธุดงคกรรมฐำนในสมัยนั้น

 แต่ก่อนนั้นเขตอ�ำเภอหนองวัวซอมีหมู่บ้ำนไม่มำกนัก หลวงปู่ใหญ่มั่นก็เคยมำพักภำวนำอยู่ใน 
แถบนีเ้ช่นกนั เช่น ครำวทีก่ลบัมำจำกจังหวดัเชียงใหม่ตำมค�ำอำรำธนำนมินต์ของท่ำนเจ้ำคุณพระธรรมเจดีย์  
เพือ่มำจ�ำพรรษำทีว่ดัป่ำโนนนเิวศน์ จงัหวดัอุดรธำน ีพอถงึฤดูแล้ง ท่ำนจะออกมำพกัภำวนำท่ีบ้ำนหมำกหญ้ำ  
(อ�ำเภอหนองวัวซอ) บ้ำนหนองน�้ำเค็ม (วัดป่ำโพธิ์ชัย อ�ำเภอเมือง) เป็นต้น

 หลวงตาพระมหาบัวได้เมตตาเล่าถึงสภาพในสมัยก่อนของท้องถิ่นแถบนั้นว่า 

 “แถวนั้นไม่มีบ้านผู้บ้านคนนะ หนองวัวซอที่มีเป็นบ้านทุกวันนี้ก็ย้ายมาจาก 
อบุลฯ มาอยูน่ี ่หนองบวับานกม็าจากทางจงัหวดัเลย ย้ายมาเมือ่เร็วๆ นีน้ะ ทีเ่ขา 
เรียกหนองวัวซอๆ ไม่ใช่อะไรนะ เป็นวัวป่าไม่ใช่วัวบ้าน มันมารอกันอยู่ จะลง
กินน�้าในหนองนั่นน่ะ แต่ทางนี้เขาเรียกมันซอๆ ก็คือจ่อรออยู่อย่างนั้นเพื่อจะลง  
มันมากต่อมาก เป็นวัวป่าทั้งนั้น ไม่ใช่วัวบ้าน ที่ว่าหนองวัวซอๆ แต่ก่อนเป็น 
ป่าววั ววัแดงเตม็ไปหมดนัน้ เพราะไม่มบ้ีานผูบ้้านคนเลย แถวนัน้จะมบ้ีานทีไ่หน ไม่ม ี 
หนองแวงฮกีไ็ม่ม ีบ้านหมากหญ้าดูว่าย้ายไปอยูก่่อนเขากม็เีท่านัน้ มบ้ีานหมากหญ้า 
แล้วก็บ้านหนองขุ่น นอกนั้นไม่เห็นมีบ้านอะไร หนองแซงอะไรเหล่านี้ไม่มี  
บ้านคนไม่มี หนองบัวบานก็ไม่มี หนองวัวซอก็ไม่มี พวกนี้ย้ายมาจากอุบลฯ  
บ้านโนนทนั เหล่านีย้้ายมาจากอบุลฯ แต่ก่อนเป็นดงเป็นป่าทัง้นัน้ สตัว์ชมุ เด๋ียวนี้ 
มีแต่ป่าคน”

 ดังทีก่ล่ำวไว้แล้วข้ำงต้นว่ำ ชำวบ้ำนโคกมน บ้ำนผำน้อย อ�ำเภอวงัสะพงุ กบัชำวบ้ำนหนองบวับำน นัน้  
เป็นญำติโดยทำงสำยเลือดกัน ข้อนี้เอง หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม ซึ่งเป็นชำวโคกมน ครั้นออกบวชแล้ว
ก็มักจะแวะพักภำวนำเพื่อโปรดญำติของท่ำนอยู่เสมอๆ เมื่อมีโอกำสอ�ำนวย และในบำงปีก็ได้จ�ำพรรษำ
ที่วัดป่ำช้ำบ้ำนหนองบัวบำน ศึกษำอยู่กับท่ำนพระอำจำรย์บุญ เพื่อโปรดโยมมำรดำที่ได้ออกบวชเป็นชี  
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ณ วัดแห่งนี้ด้วย ในปีนั้นมีครูบำอำจำรย์หลำยรูปร่วม 
จ�ำพรรษำอยูด้่วยกนั เช่น หลวงปูช่อบ ฐำนสโม หลวงปูห่ลยุ  
จันทสำโร หลวงปู่ขำว อนำลโย เป็นต้น ท�ำให้ผู้คนหันมำ 
สนใจในเรื่องการภาวนามากขึ้น หากจะพูดว่าชาวบ้าน
หนองบัวบำนนั้นมีนิสัยกำรภำวนำมำ ก็เนื่องจำกว่ำ 
หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม เป็นผู้วำงรำกฐำนไว้ก็ไม่น่ำจะผิด 

 หลวงปู่ลีเล่ำว่ำ “หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ขำว มำก่อน 
จำกหั่นมำกะหลวงปู่อุ่น (ธัมมธโร) หลวงปู่ถิร (ฐิตธัมโม) 
ค่อยมำเป็นอำจำรย์เดือน”

 ส�ำหรบัหลวงปูม่ ีปมตุโต และ หลวงปูล่ ีกสุลธโร นัน้  
โยมมำรดำของท่ำนได้พำอพยพมำอำศัยอยู ่ที่หมู ่บ้ำน
หนองบวับำนในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลงักำรก่อต้ังหมูบ้่ำนรำว 
๕ ปี ตั้งแต่ครำวท่ำนทั้งสองยังเป็นเด็ก อำยุของหลวงปู่มี
ได้ ๕ ขวบ ส่วนหลวงปูล่ไีด้ ๒  ขวบ จะเรยีกว่ำทัง้สองเป็น 
คนบ้ำนหนองบัวบำนก็ได้

 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่ำนเจ้ำคุณพระธรรมเจดีย์ (จมู 
พันธุโล) ก็ได้มีบัญชำให้หลวงปู่อ่อน ญำณสิริ มำสร้ำงวัด 
เพื่อโปรดชาวบ้านหนองบัวบานขึ้นอีกแห่ง ช่ือว ่า  
วัดป่ำนิโครธำรำม นับเป็นบุญของประชาชนกลุ่มนี้ที่ได้
ใกล้ชิดพระกรรมฐานมาตลอด ส่งผลให้เวลาต่อมาได้ม ี
ลูกหลำนชำวหนองบัวบำนมีศรัทธำออกบวชปฏิบัติ 
ภำวนำสืบๆ กันมำมิได้ขำด เป็นเหตุให้มีคนกล่ำวกันว่ำ  
ชำวหนองบัวบำนรูปใดที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อน  
ญำณสริ ิท่ำนผูน้ัน้กเ็ป็นลกูศิษย์หลวงปูช่อบ ฐำนสโม เพรำะ 
ท่านท้ังสองเกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุนี้ ลูกหลานชาวบ้าน 
หนองบัวบำนท่ีได้กลำยมำเป็นครูบำอำจำรย์ผู้ทรงคุณให้
เหล่ำพุทธบริษัทได้กรำบไหว้เป็นที่ชื่นตำชื่นใจ เช่น 

หลวงปู่อ่อน ญำณสิริ

หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม
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  หลวงพ่อบัวค�ำ มหำวีโร วัดป่ำสัมมำนุสรณ์ จังหวัดเลย
  หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผำแดง จังหวัดอุดรธำนี 
  หลวงพ่อค�ำผอง กุสลธโร วัดป่ำผำแด่น จังหวัดเชียงใหม่
  หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมำกโร วัดป่ำหมู่ใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  หลวงปู่บัวทอง กันตปทุโม วัดป่ำสัมมำนุสรณ์ จังหวัดเลย
  หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�้ำสหำย จังหวัดอุดรธำนี
  หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ วัดป่ำเวฬุวนำรำม จังหวัดเลย
  หลวงพ่อบุญรอด อธิปุญโญ วัดถ�้ำไทรทอง จังหวัดกำฬสินธุ์
  หลวงปู่มี (เกล้ำ) ปมุตโต วัดถ�้ำเกีย จังหวัดอุดรธำนี
  หลวงปู่กองมี (ริน) ปิยสีโล วัดป่ำสัมมำนุสรณ์ จังหวัดเลย
  หลวงพ่อช�ำนำญ ชุติปัญโญ วัดป่ำศิริรุ่งเรือง จังหวัดเลย เป็นต้น

 นับว่ำเหล่ำดอกบัว (ครูบำอำจำรย์) แห่งหมู่บ้ำนหนองบัวบำน ได้ผลิดอก 
บำนสะพรัง่อย่ำงงดงำมยิง่ด้วยแสงแห่งพระธรรมค�ำสอนของพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ 
โดยแท้ นับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บนโลกนี้โดยยาก 
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ชีวิต
ฆราวาส

แต่งงานแล้ว 
โอ๊ย มันทุกข์หลาย 

ใจมันกะเลย

มีแต่คิดอยากสิหนี
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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 จบกำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปีที่ ๓ เมื่ออำยุได้ ๑๒ ปี  
ที่โรงเรียนวัดบ้ำนหนองบัวบำน ท่ำนเป็นคนควำมจ�ำดี ขยัน 
หมั่นเพียร ผลกำรเรียนสำมำรถสอบได้ตำมเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นที่ 
หนักอกหนักใจของครูบำอำจำรย์ผู้สอน อุปนิสัยส่วนตัวเป็น 
คนซ่ือสตัย์ พดูน้อย ไม่ชอบเอิกเกรกิเฮฮำ เป็นคนมจิีตใจเมตตำ
โอบอ้อมอารี ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใด

 เนื่องจำกมำรดำของท่ำนร่ำงกำยไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่วย 
อยู่บ่อยๆ เมื่อจบกำรศึกษำภำคบังคับแล้ว ท่ำนจึงสนใจศึกษำยำ 

สมนุไพรพืน้บ้ำนเพือ่รกัษำมำรดำและคนอ่ืนๆ ในเวลำเจ็บไข้ได้ป่วย  
โดยศึกษำตัวยำและจดจ�ำต�ำรบัยำจำกพระ ครบูำอำจำรย์ ผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่ 
ในหมูบ้่ำน เวลำเข้ำป่ำกม็กัจะเข้ำไปหำสมนุไพรน�ำมำเกบ็ไว้ส�ำหรบั 
ปรุงเป็นยาเสมอ

 อำยไุด้ ๒๕ ปี หลวงปูล่ไีด้แต่งงำนกบันำงสำวชำตร ียอดคีรี  
ซึ่งมีอำยุอ่อนกว่ำท่ำน ๕ ปี โดยผู้ใหญ่เป็นฝ่ำยจัดกำรให้ทั้งหมด 
ไม่ได้เป็นควำมประสงค์ของท่ำนแต่ประกำรใด  ตัวท่ำนเองก็ขัด 
ควำมประสงค์ของผูใ้หญ่ไม่ได้ จงึต้องยอมตกลงตำมนัน้ ท่ำนอำศัย 
อยู่กินฉันสำมีภรรยำกับฝ่ำยหญิง มีบุตร ๑ คน เป็นเพศชำย  
แต่เสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นำนนัก

 หลวงปูเ่ล่ำว่ำ “ผูเ้ฒ่ำหำให้เด๊ะ เมยี เจ้ำของว่ำสบ่ิเอำ บ่แต่ง  
ก�ำลงัเฮ็ดนำอยู ่เดือน ๗ แล้ว เจ้ำของบ่ได้เกีย่วอิหยงั แต่งงำนแล้ว  
โอ๊ย มนัทุกข์หลำย มนัเกดิโรค มนัเป็นโรคไปเอำครอบครวันัน่น่ะ 
บ่ซ�ำบำยจักเทือ มันป่วย บ่แม่นเจ้ำของ กะแม่นผู้อื่นเป็น ใจมัน
กะเลยมแีต่คิดอยำกสหิน ีฮ่วย ขัน่บ่หนอีอกบวช ตำยแล้วป่ำนนี”้
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กัลยาณมิตร

บัวค�า 

เฮาคืออยากได้แท้ 

พระนิพพานเนี่ย
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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สมัยเป็นฆรำวำส หลวงปู่ลีมีเพื่อนสนิทมำกอยู่คนหนึ่ง ช่ือว่ำ  
บัวค�ำ ทั้งสองคนมีที่นำอยู่ติดกัน ด้วยอัธยำศัยที่คล้ำยกัน 

หลำยอย่ำง เช่น ไม่ค่อยชอบคนหมูม่ำก เอำจรงิเอำจังกบักำรงำน เป็นคน 
ไม่ส�ำมะเลกเกเร และที่ส�ำคัญ ท่ำนทั้งสองต่ำงเป็นผู้มีควำมสนใจใน
พระพุทธศำสนำเหมือนกัน

 บวัค�ำนัน้ มอีำยอุ่อนกว่ำสองปี เคยบวชเณรมำก่อน ๔ พรรษำ จำกนัน้ 
ก็สึกออกมำช่วยครอบครัวท�ำงำนประกอบอำชีพ ต่อมำได้แต่งงำนอยู่กิน
กับภรรยำ มีธิดำอยู่ ๑ คน 

 วันหนึ่ง ท่ำนกับบัวค�ำผู้เป็นเพื่อนได้น�ำควำยไปเลี้ยงกินหญ้ำที่ 
ห้วยกดุคล้ำ วันนัน้ทัง้สองได้พดูคุยกนัเกีย่วกบัเรือ่งคุณธรรมในพระพทุธ-
ศำสนำ ฝ่ำยบัวค�ำซึ่งเคยผ่ำนกำรบวชเณรมำก่อนนั้น เป็นผู้พรรณนำถึง 
คุณธรรมในพระพทุธศำสนำประเภทต่ำงๆ ต้ังแต่คุณของศีล คุณของสมำธิ  
คุณของปัญญำ คุณของควำมวมิตุติหลดุพ้น และสดุท้ำยคือคุณของพระ 
นิพพำน เท่ำที่ตนจะมีควำมสำมำรถพูดให้หลวงปู่ลีฟังได้ ฝ่ำยหลวงปู่ลี 
ซ่ึงขณะนัน้ยงัเป็นฆรำวำส พอได้ยนิค�ำว่ำ “พระนพิพำน” เท่านัน้ เป็นเหตุ 
ให้สะดุดใจอย่ำงแรง ท่ำนว่ำมีควำมยินดีกับค�ำว่ำพระนิพพำนเป็นที่สุด 
เมือ่ได้ยนิเข้ำกเ็กดิทัง้ปีติ เกดิทัง้ควำมยนิดีอ่ิมเอม และเกดิควำมอยำกจะ 
ได้พระนพิพานเป็นก�าลงัจนบอกไม่ถกู ในตอนสดุท้ายของการสนทนากนั
ในวันนัน้ หลวงปูล่ไีด้กล่ำวกบับวัค�ำเพือ่นของท่ำนว่ำ “บวัค�ำ เฮำคอือยำก 
ได้แท้ พระนิพพำนเนี่ย” 

 พอดีในระยะนัน้มพีระกรรมฐำนลกูศิษย์ของหลวงปูใ่หญ่มัน่รปูหนึง่ 
ช่ือของท่ำนคือ พระอำจำรย์เดือน ได้เดินทำงมำพกัภำวนำท่ีป่ำช้ำเผำศพ
บ้ำนหนองบวับำน หลวงปูล่แีละเพือ่นๆ มนีำยบวัค�ำ นำยบวัทอง และเพือ่น 
อีก ๖ คน รวมกนัเป็น ๙ ชีวิต ได้ชักชวนกนัไปฟังธรรมของพระอำจำรย์เดือน  
พร้อมกนันัน้กไ็ด้ปฏิบติัภำวนำควบคู่ไปด้วย จนท�ำให้ท่ำนเกดิศรทัธำอยำก
ออกบวชภำวนำอย่ำงจรงิจัง แต่กย็งัติดในปัญหำข้อท่ีว่ำยงัมคีรอบครวัอยู่ 
เกรงว่ำญำติพี่น้องทั้งสองฝ่ำยจะไม่เห็นดีด้วย
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 หลวงปู่เล่ำว่ำ 

 “ใจมันมีแต่อยำกสิหนี แต่สิเฮ็ดจังใด๋ หมู่พี่น้องสิบ่ผิดใจกัน เป็นพี่น้อง 
(ญำติ) กนัเด๊ะกบัผูห้ญิงนัน่น่ะ แต่กีก้ะเป็นเพือ่นกนัเป็นหมูก่นักบัพีช่ำยเขำน่ะ  
ชื่อว่ำ กองมี (หลวงปู่กองมี ปิยสีโล) มีแต่คิดว่ำ เฮ็ดจังใด๋ผู้เฒ่ำสิบ่ผิดใจกัน 
ตกลงใจว่ำ เข้ำบวช ดี บ่ผิด 

 พอดีอำจำรย์เดือนมำ เพิน่พกัอยูป่่ำช้ำ เป็นวัดป่ำช้ำเผำผ ีหลวงปูช่อบเพิน่
ไปเฮ็ดไว้ตั้งแต่ก่อน กะเลยพำกันไปฟังเทศน์เพิ่น ไปกับหมู่ เพิ่นกะให้ภำวนำ 
พทุโธ เพิน่กะสอนพทุโธ เอำพทุโธเด้อ ผูใ้ด๋กะเอำพทุโธ ฮ่วย เดินจงกรมเก่งแท้ๆ  
ไผกะดำย เดินจงกรมน�ำกันตั้ง ๘-๙ คนพู่นน่ะ 

 เจ้ำของกะภำวนำแหล่ว มื้อใด๋ว่ำง กะไปวัดแหล่ว ไปหำเพิ่น ไปภำวนำ 
น�ำเพิ่น กะภำวนำเป็นแต่เป็นโยมพู่นแล้ว อยู่นำ กะเฮ็ดทำงจงกรมไว้  
เฮ็ดงำนแล้วกะเดินล่ะทีนี้ เดินอยู่ซูมื้อ อุ้ย ภำวนำมันเกิดแสงสว่ำง อัศจรรย์
แสงสว่ำงล่ะ นั่งกะลงเร็ว ฮ่วย นั่งจนตลอดแจ้งกะมีบำงเทือ นิมิตกะเคยเกิด 
เคยเกิดกะมีคนมำตำยใส่ (ตรงหน้ำ) อยู่จังซัน่ คนมำไค่อึ่งลึ่ง (ขึ้นอืด) จังซั่น 
กะมี เรื่องอสุภะนี่หลำย เป็นเชื้อมำแต่พู่นแล้ว จ�ำบ่ลืม”
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หลวงพ่อบัวค�ำ มหำวีโร
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บัวค�ำ จันทรงค์ เกิดเมื่อวันที่  
๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ปีชวด 

เป็นบุตรคนที่ ๒ ในบรรดำพี่น้องทั้งหมด ๓ คน  
ของนำยจ้อย นำงชม จันทรงค์ สมยัเด็ก บิดำได้น�ำ 

ไปฝำกบรรพชำเป็นสำมเณรกบัท่ำนพระอำจำรย์พวง  
ณ ป่ำช้ำบ้ำนหนองบวับำน (วดัขนัธเสมำรำม) ท่ำน
บวชเป็นเณรอยู ่๔ ปี จงึได้สกึออกมำประกอบอำชีพ 
ช่วยบิดำมำรดำอยู่พอสมควร จึงได้มีครอบครัว 
อยู่กินกับภรรยำ มีธิดำ ๑ คน 

 ท่ำนเป็นผู้สนใจในธรรมฝ่ำยปฏบิัติตลอดมำ 
ครั้งอยู่ครองเรือน เมื่อมีครูบำอำจำรย์เข้ำมำพัก
ที่ป่ำช้ำบ้ำนหนองบัวบำน ท่ำนมักจะชวนเพื่อนๆ 
เข้ำไปรับใช้และขอฟังธรรมจำกครูบำอำจำรย์อยู่ 
เสมอๆ จิตใจทีม่เีช้ือแห่งคุณงำมควำมดีเป็นทนุเดิม 
อยูแ่ล้ว เมือ่ได้รบักำรอบรมอยูบ่่อยๆ วำสนำท่ีเคย 
สร้างสมมาจึงงอกงามขึ้น

สังเขปประวัติ
หลวงพ่อบัวค�ำ มหำวีโร

ท่านเป็นผู้สนใจในธรรมฝ่ายปฏิบัติตลอดมา 

ครั้งอยู่ครองเรือน เมื่อมีครูบาอาจารย์เข้ามาพักที่ป่าช้าบ้านหนองบัวบาน 

ท่านมักจะชวนเพื่อนๆ เข้าไปรับใช้และขอฟังธรรมจากครูบาอาจารย์อยู่เสมอๆ

 ท่ำนเป็นคนต้ังใจจริง เมื่อท่ำนได้รับฟัง 
พระธรรมเทศนำจำกครบูำอำจำรย์แล้ว เมือ่มเีวลำ
ว่างจากการงานตามท้องไร่ท้องนา ท่านจะภาวนา  
มีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิที่กระท่อมปลายนา 
เสมอๆ จนเกิดผลเป็นที่น่ำพอใจ ศรัทธำจึงเพิ่ม
มากขึ้นเป็นล�าดับ อยู่มาวันหนึ่งท่านต้องการที่จะ
ออกบวชเป็นก�าลงั ท่านเพยีรขออนญุาตจากภรรยา
เป็นเวลำ ๒ ปี ผู้เป็นภรรยำจึงอนุญำตยินยอม 
ประจวบกับระยะนั้นจะมีงำนถวำยเพลิงศพ 
หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่ำสุทธำวำส 
จังหวัดสกลนคร ครูบำอำจำรย์ได้แนะน�ำให้ท่ำน 
เดินทำงไปร่วมงำนนี้เพื่อจะได้บวชบูชำพระคุณ 
ท่ำนเห็นดีด้วย จึงได้ออกเดินทำงไปกับคณะของ
ครบูำอำจำรย์ ครัง้นัน้มท่ีำนพระอำจำรย์ล ีกสุลธโร 
ได้ร่วมเดินทางไปบวชในงานเดียวกนันีด้้วย ขณะนัน้ 
อำยุของท่ำนอำจำรย์บัวค�ำได้ ๒๗ ปี 
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จิตใจที่มีเชื้อแห่งคุณงามความดี

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

เมื่อได้รับการอบรมอยู่บ่อยๆ 

วาสนาที่เคยสร้างสมมาจึงงอกงามขึ้น

อุปสมบท

 เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ  
อุโบสถวัดศรีโพนเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร มท่ีำนเจ้ำคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนัธโุล)  
เป็นพระอุปัชฌำย์ หลวงปูอ่่อน ญำณสริ ิเป็นพระ 
กรรมวำจำจำรย์ หลวงปู่ฝั้น อำจำโร เป็นพระ 
อนุสำวนำจำรย์

 ปฏิปทำนบัแต่วันบรรพชำอุปสมบทเป็นต้นมำ  
ท่ำนเป็นผูต้ั้งอกต้ังใจรบักำรอบรมธรรมฝ่ำยปฏิบติั 
อย่างมไิด้ย่อท้อ เป็นผูข้ยนั อดทน พดูน้อย ท�ามาก  
และมีเมตตำต่อเพื่อนสพรหมจำรีย์ ต้ังตนอยู่ใน
โอวำทค�ำสั่งสอนของครูบำอำจำรย์ด้วยดีเสมอมำ  
จนเป็นทีเ่บำใจไว้ใจของครบูำอำจำรย์และหมูค่ณะ 
ครูบำอำจำรย์ท่ีเคยให้กำรอบรมแก่ท่ำน ดังเช่น  
หลวงปู่อ่อน ญำณสิริ หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม  
ท่ำนอำจำรย์พระมหำบัว ญำณสมัปันโน หลวงปูบ่วั  
สิริปุณโณ เป็นต้น

 โดยเฉพาะ หลวงปูช่อบ ฐำนสโม ถอืว่าเป็น
ครูบำอำจำรย์ที่ท่ำนพระอำจำรย์บัวค�ำติดตำมไป
เกอืบทกุหนทกุแห่ง สดุท้ำยหลวงปูช่อบเหน็ควรให้ 
ท่ำนเป็นเจ้ำอำวำสวดัป่ำสมัมำนสุรณ์ บ้ำนโคกมน 
จังหวัดเลย 
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ตอนที่ท่านจะหมดลมหายใจนั้น 

ท่านได้บอกว่า 

“เอาเราไปยังกุฏิของเรา” 

พระตอบว่า 

“ตอนนี้หลวงพ่อก็อยู่บนกุฏิ

ของหลวงพ่อแล้วครับ” 

ท่านได้ยินดังนั้นแล้ว 

สักพักก็หยุดสงบดับไปเลย 

มรณภาพ

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่ำนพระอำจำรย์บัวค�ำได้
กลับมำจ�ำพรรษำที่บ้ำนโคกมน เพื่อพักฟื้นจำก
อำกำรอำพำธด้วยโรคไข้ป่ำมำลำเรียท่ีติดตัวท่ำน
มำจำกเขำตะกุ จังหวัดฉะเชิงเทรำ คณะศิษย์ได้
น�ำท่ำนไปรักษำตัวที่โรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพฯ 
อาการไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุด หมอบอกว่าไม่มีทางหาย 
หลวงปู่ชอบได้ตำมลงไปดูถึงกรุงเทพฯ และได้รับ
ตัวท่านกลับมายังจังหวัดเลย ตอนท่ีท่านจะหมด
ลมหายใจนั้น ท่านได้บอกว่า “เอำเรำไปยังกุฏิ
ของเรำ” พระตอบว่า “ตอนนีห้ลวงพ่อกอ็ยูบ่นกฏิุ 
ของหลวงพ่อแล้วครับ” ท่านได้ยินดังนั้นแล้ว  
สักพักก็หยุดสงบดับไปเลย 

 ท่ำนมรณภำพเมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๒๕ สิริอำยุได้ ๕๘ ปี ๓๒ พรรษำ
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อุปนิสัย

บารมีของเฮา
กะเฮ็ดมาแหล่ว 

จังค่อยได้บวช 

หากบ่มีบารมี 
บ่มีวาสนา 
มันบ่ได้บวชดอก
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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โดยปกติแล้ว บุคคลผู้มีควำมเลื่อมใสในพระศำสนำ และมีใจน้อมไปในบรรพชำอุปสมบท 
ประพฤติตนอยู่ในธรรมวินัยของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ปรำรถนำเพื่อควำมพ้นจำกทุกข์ใน

วัฏสงสำรนี้ มิใช่ว่ำจะมีได้กันอย่ำงง่ำยๆ หรือจะมีขึ้นได้อย่ำงลอยๆ แต่จะมีขึ้นได้ด้วยเพรำะท่ำนผู้นั้น
จะต้องอบรมสร้ำงสมเหตุคือคุณงำมควำมดีประเภทต่ำงๆ จนมำกพอ วำสนำบำรมีจึงจะสำมำรถเกิดขึ้น
ในใจของท่านผู้นั้นได้

 ในเรื่องนี้ หลวงตาพระมหาบัวได้อธิบายไว้ว่า

 “ค�ำว่ำ อุปนิสัย นี้ คือเชื้อแห่งคุณงำมควำมดีอันส�ำคัญที่อยู่ภำยในใจ อุปนิสัยฝังแล้ว ที่จะส�ำเร็จ
มรรคผลนพิพำนมอียูเ่ต็มทีแ่ล้ว เป็นแต่เพยีงยงัไม่เบกิกว้ำงให้ธรรมชำตินีแ้สดงตัวออก พอเรำสร้ำงเหตุ  

คือคุณงำมควำมดีมกีำรภำวนำเป็นต้นขึน้มำรองรบั สิง่ทีเ่คยสัง่สมมำทีเ่รยีกว่ำอุปนสิยันีก้จ็ะแสดงตัวออกมำ 
ทันที

 อุปนสิยันีจ้ะเกดิขึน้มำได้ด้วยจำกกำรให้ทำน กำรรกัษำศีล กำรเจรญิเมตตำภำวนำ และคุณงำมควำมดี 
ประเภทต่ำงๆ ทั้งหลำยนั่นแหละเป็นเครื่องหนุน หนุนเข้ำไปๆ มำกเข้ำๆ หนุนขึ้นสูงขึ้น พอเต็มที่แล้ว  
มองดูอะไรๆ ทีไ่หนๆ กจ็ะเป็นเครือ่งสร้ำงควำมกงัวลไปหมด เป็นเหตุสร้ำงควำมวุน่วำยไปหมด นัน่กเ็พรำะ 
อ�ำนำจแห่งบญุแห่งกศุลควำมดีพอแล้ว จึงท�ำให้เหน็เป็นอย่ำงนัน้ มองดูอะไรๆ ดูวุน่วำย ดูยุง่ไปหมดทกุอย่ำง  
ดูคับแคบตีบตันไปหมด ไม่ยุง่แต่ทำงทีจ่ะออกปฏิบติัธรรมเพือ่ควำมพ้นทกุข์โดยถ่ำยเดียวนัน่ล่ะ ออกเลย 
นั่นอย่ำงนั้นล่ะนะ นี่อุปนิสัยมันแก่แล้ว มันจะแก่อย่ำงนั้นได้ก็มำจำกกำรสร้ำงคุณงำมควำมดีเรื่อยๆ มำ 
นีแ่หละ สร้ำงไม่หยดุไม่ถอย สร้ำงไปๆ เพิม่เข้ำไปๆ พอมนัพอแล้วกอ็ย่ำงนัน้แหละ จะตัดมำบ่มหรอืไม่ตัด 
มำบ่ม มันก็จะสุกหลุดจำกขั้วได้อย่ำงผลไม้ นี่ถึงเวลำแล้วมันก็จะหลุดหักออกจำกขั้วไป ออกบวชไป 
ภำวนำไป บรรลุธรรมปึ๋ง”

 หลวงปูล่กีเ็ช่นเดียวกนั ท่ำนได้สร้ำงสมคุณงำมควำมดีมำ ปรำรถนำเพือ่เป็นพระสำวกรปูใดรปูหนึง่
ขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ท่ำนได้เล่ำไว้ว่ำ

 “บำรมขีองเฮำกะเฮ็ดมำแหล่ว จังค่อยได้บวช หำกบ่มบีำรม ีบ่มวีำสนำ มนับ่ได้บวชดอก พระพทุธเจ้ำ 
เพิน่วำงศำสนำไว้ กว็ำงไว้ให้ผูม้อุีปนสิยัเด๊ะ เพิน่เหน็หมดแล้ว ยคุนัน้ได้ทอนี ้ยคุนีไ้ด้ทอนัน้ เพิน่มญีำณ  
เพิ่นเล็งเห็นหมดแล้ว”
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พระพุทธเจ้า
เป็นแบบอย่าง

ทรงท�าประโยชน์
ให้แก่โลกในความเป็น

พระเจ้าแผ่นดินนั้น

ผลมีจ�ากัด 

ไม่สามารถท�าประโยชน์

แก่โลกได้มากมาย

ทั่วไตรโลกธาตุเหมือน

ความเป็นศาสดาเลย
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เจ้าชายสทิธตัถรำชกมุำรเสด็จออกผนวช ทรงเสยีสละทกุสิง่ทกุอย่ำงโดยทรงตัดควำม
ห่วงใยอำลัยเสียดำยทุกประกำร กระท่ังประชำชนท้ังหลำยท่ีเห็นแก่ตัวต�ำหนิ

ติเตียนท่ำนว่ำ พระพุทธเจ้ำเป็นคนคับแคบ เอำตัวรอดเพียงพระองค์เดียว ดังนี้มีอยู่มำกเรื่อยมำ  
แม้สมยัปัจจุบนักไ็ม่อำจปฏิเสธได้ ควำมจรงิพระพทุธเจ้ำไม่ได้ทรงคับแคบตีบตันดังค�ำกล่ำวหำนัน้เลย  
ตรงกันข้ำม ท่ำนกลับเป็นผู้มีพระเมตตำต่อสัตว์โลกอย่ำงหำประมำณมิได้เสียอีก

 โดยล�ำพังพระก�ำลังควำมสำมำรถท่ีทรงท�ำประโยชน์ให้แก่โลกในควำมเป็นพระเจำ้แผ่นดินนั้น 
ผลมีจ�ำกัด ไม่สำมำรถท�ำประโยชน์แก่โลกได้มำกมำยทั่วไตรโลกธำตุเหมือนควำมเป็นศำสดำเลย 
อย่ำงมำกกไ็ด้เพยีงขอบเขตขณัฑสมีำท่ีพระสทิธตัถรำชกมุำรทรงปกครองเท่ำนัน้ ไม่เหมอืนควำมเป็น 
ศำสดำสอนโลกท้ังสำม เช่น กำมภพ รปูภพ อรปูภพ ทีเ่รยีกว่ำไตรโลกธำตุ พระพทุธเจ้ำพระองค์เดียว 
เป็นครูสั่งสอน

 เมือ่เสด็จออกทรงผนวช กท็รงบ�ำเพญ็พระองค์อย่ำงเต็มพระสติปัญญำ สละตัดควำมห่วงใยอำลยั 
เสียดำยทั้งสิ้นที่โลกนิยมกัน ก็ต�ำแหน่งพระรำชำมหำกษัตริย์ใครจะไม่ต้องกำร ยศถำบรรดำศักด์ิ  
ควำมเป็นพระเจ้ำแผ่นดิน ไพร่ฟ้ำประชำชี บริษัทบริวำร พระชนกชนนี พระชำยำ พระรำชโอรส  
สมบัติเงินทองข้ำวของทั้งแผ่นดิน เป็นของพระเจ้ำแผ่นดินทั้งนั้น สิ่งเหล่ำนั้นเป็นของที่มีคุณค่ำ 
น่ำเทิดทูนด้วยควำมรักชอบเหมือนๆ กันหมด เช่นเดียวกับสมบัติเงนิทองข้ำวของในบ้ำนเรือนเรำมี
คุณค่ำส�ำหรบัเรำ เจ้ำชำยสทิธตัถรำชกมุำรกย่็อมมบีรษิทับรวิำรและมสีมบติัเงินทองข้ำวของทัง้แผ่นดิน 
ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีมคุีณค่ำมำกเช่นเดียวกนั แต่จ�ำยอมเสยีสละ เพรำะสิง่เหล่ำนีถ้้ำจะเทียบถงึประโยชน์ต่อ 
สตัว์โลกทัว่ทัง้ไตรภพนีแ้ล้ว เป็นประโยชน์น้อยนดิเดียว จงึต้องทรงเสยีสละตัดควำมห่วงใยเสยีดำย
ทั้งหลาย

 เช่นเดียวกบักำรออกบวชของหลวงปูล่ ีถ้ำจะมองกนัอย่ำงทีโ่ลกเขำมองนัน้ อำจจะมคีนเข้ำใจผดิ 
ได้ว่ำ หลวงปูเ่ป็นคนทีเ่หน็แก่ตัวมำก ไม่สนใจว่ำคนอ่ืนจะคิดอย่ำงไร เขำจะเป็นทกุข์ยำกอย่ำงไรหลงัจำก 
ท่ำนออกบวชแล้ว โดยเฉพำะภรรยำของท่ำน แต่ถ้ำพวกเรำมองดูตัวอย่ำงกำรเสด็จออกผนวชของ 
เจ้ำชำยสิทธัตถะแล้ว จะเห็นได้ว่ำกำรออกบวชของหลวงปู่ลีนั้น เป็นกำรเดินตำมแบบฉบับของ
พระบรมครูที่ทรงกระท�ำไว้เป็นแบบอย่ำงดีแล้ว ทั้งนี้ก็เพรำะสำวกบำรมีญำณที่หลวงปู่ได้กระท�ำ
บ�ำเพญ็มำนัน้เป็นอุปนสิยัทีค่อยกระตุ้นเตือนให้ท่ำนออกบวชภำวนำเพือ่ควำมพ้นทุกข์โดยถ่ำยเดียว
ในชาตินี้เท่านั้น



26 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด



27หลวงปู่ลี กุสลธโร

 หลวงปู่เล่ำว่ำ 

 “มนัเป็นโรค จังว่ำ บ่ซ�ำบำยจักเทอื แต่งงำน
แล้วจิตมนัคิดแต่สหินอีอกอยูจั่งซ่ัน แต่กะบอกพ่อ 
บอกแม่อยูด่อก ลำเพิน่ว่ำสไิปบวช เพิน่กะบ่ว่ำอิหยงั  
กะตำมใจแล้ว เพิ่นว่ำ ฝ่ำยเมียนี่กะหนีเลยแหล่ว 
บ่เว่ำ ลำพ่อเฒ่ำแม่เฒ่ำแล้วกะเปิดเลย”

 หลังจำกที่หลวงปู ่ได้บอกควำมประสงค์ 
ของท่านพร้อมทั้งลาโยมพ่อโยมแม่และพ่อตา
แม่ยำยแล้ว พระอำจำรย์เดือนได้น�ำคณะออก 
เดินทำงจำกป่ำช้ำบ้ำนหนองบัวบำน จังหวัด
อุดรธำนี ไปยังวัดป่ำสุทธำวำส จังหวัดสกลนคร 

เพื่อช ่วยเตรียมงำนถวำยเพลิงศพ 
หลวงปูใ่หญ่มัน่ ภูรทัิตโต ล่วงหน้ำก่อน
ประมาณ ๑ เดือน ในขณะเดียวกัน 
พระอำจำรยเ์ดอืนกไ็ด้สอนหัดขำนนำค
ให้กบัหลวงพ่อบวัค�ำ และหลวงปูล่ด้ีวย 

 หลวงปู่เล่ำว่ำ 

 “ครองนำค หัดทีแรกกะอำจำรย์
เดือนแหล่ว สอนให้ ออกไปจูดศพ
หลวงปูม่ัน่ กะหลวงปูวั่น (อุตตโม) เป็น
ผู้สอน ไปซ้อมอยู่พู่น ก่อนถึงมื้องำน 
เป็นเดือนพู่นแหล่ว”
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ร่วมอัญเชิญสรีระ
หลวงปู่ใหญ่มั่น

จังใด๋กะตาม 

ให้เฮาได้หามศพ
หลวงปู่ใหญ่มั่นให้ได้
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ก่อนถึงวันถวำยเพลิงศพของหลวงปู่ใหญ่มั่นนั้น คณะ 
กรรมกำรจัดงำนได้อันเชิญสรีระของหลวงปู่ใหญ่มั่น

จำกศำลำไปสู่เมรุพิเศษท่ีได้จัดเตรียมไว้อย่ำงสวยงำม ผ้ำขำวลีกับ 
ผ้ำขำวบวัค�ำได้ปรกึษำกนัว่ำ จะอย่ำงไรกต็ำม พวกเรำจะต้องได้หำมศพ 
หลวงปูใ่หญ่มัน่ให้ได้ ในงำนนี้ หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ และหลวงปู่ 
เพยีร วิรโิย ซ่ึงตอนนัน้ท่ำนท้ังสองต่ำงเป็นพระอำยพุรรษำยงัไม่มำก 
ได้อยู่ร่วมในงำนครั้งประวัติศำสตร์นี้ด้วย

 หลวงปูบุ่ญม ีได้เล่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกดิขึน้ในระหว่ำงพธิเีชิญสรรีะ
ของหลวงปู่ใหญ่มั่นว่ำ

 “ช่วงนั้นอำตมำไปช่วยงำน เป็นพระหนุ่ม อำยุพรรษำ ๓ เป็น
แรงงำน คือท�ำส้วม ท�ำปะร�ำทีพ่กัส�ำหรบัพระเณรในป่ำ สมยันัน้บ่ค่อย 
มีกุฏิ

 ระยะนั้นบ่ฮู้จักกับหลวงปู่ลี แต่มื้อเอำศพหลวงปู่ใหญ่มั่นลง 
ไปเมรุ พอฉันแล้วกะเคลื่อนศพ มีผ้ำขำว ๒  คน ไปแทรกเขำหำม
ศพหลวงปู่ใหญ่มั่น เขำดึงออกกะบ่ยอมออก ดึงอย่ำงไรกะบ่ออก  
เขำด่ำกะบ่ออก ไปๆ มำๆ ผ้ำขำวผูน้ัน้ คือ อำจำรย์ล ีกบั ท่ำนบวัค�ำ  
เป็นหลวงปู่ลีทุกมื้อนี้ แต่ก่อนบ่รู้จักกัน (หลวงปู่หัวเรำะ) เพิ่นอยู่ 
หนองบวับำน อำจำรย์เดือนเป็นอำจำรย์เพิน่ พำกนัไปแต่หนองบวับำน  
ระยะนั้นเพิ่นอยำกบวช พำกันไปนอนอยู่นำยำมเกี่ยวข้ำวเดือน ๑๒ 
เพรำะตอนเพิ่นบวชเป็นเดือน ๓  แล้ว เดือน ๑๒ ท�ำทำงจงกรม 
อยู่นำพู่นล่ะ เว่ำกัน ออกพรรษำแล้วท�ำท่ำเข้ำมำบ้ำนมำไหว้แม่เฒ่ำ  
แต่งขันดอกไม้มำไหว้ขอขมำแม่เฒ่ำ เพิ่นจะลำบวช

 อำจำรย์ลเีพิน่เว่ำกบัอำจำรย์บวัค�ำ จงัใด๋กะตำม ให้เฮำได้หำมศพ 
หลวงปู่ใหญ่มัน่ให้ได้ ได้ปรกึษำกนัไว้อย่ำงน้ัน เฮ็ดจรงิๆ เพิน่กะเฮ็ด 
อิหลี ต่อมำเมื่อบวชแล้ว อำจำรย์เดือนมอบอำจำรย์ลีให้กับพ่อแม่- 
ครูจำรย์”หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ  หลวงปู่ลี กุสลธโร
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มื้อเอาศพหลวงปู่ใหญ่มั่นลงไปเมรุ พอฉันแล้ว 
กะเคลื่อนศพ มีผ้าขาว ๒  คน ไปแทรกเขาหามศพ 
หลวงปูใ่หญ่มัน่ เขาดึงออกกะบ่ยอมออก ดึงอย่างไร 
กะบ่ออก เขาด่ากะบ่ออก ไปๆ มาๆ ผ้าขาวผู้นั้น คือ 
อาจารย์ลีกับท่านบัวค�า 

บรรดำพระเถระผู้ใหญ่ที่มำร่วมงำนถวำยเพลิงศพ
หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๔๙๓

31หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ออกบวช

วันถวายเพลิง
หลวงปู่มั่นนั้น 
เป็นวันบวชธรรมลี 

วันนั้นบวชหลายองค์

ธรรมลีนี้องค์หนึ่ง 
ถวายเพลิงวันนั้น 

อุปัชฌาย์ของเรา

ท่านก็บวชให้เลย
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ท่านเข ้ารับการอุปสมบทที ่
วัดศรีโพนเมือง ต�ำบล 

ในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 
เวลำ ๑๖.๑๒ น. ขณะอำยุได้ ๒๙ ปี 

 พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)  

 เป็นพระอุปัชฌำย์ 

 หลวงปู่อ่อน ญำณสิริ 

 เป็นพระกรรมวำจำจำรย์

 หลวงปู่ฝั้น อำจำโร 

 เป็นพระอนุสำวนำจำรย์

 ได้รับฉำยำเป็นภำษำมคธว่ำ 
 “กุสลธโร” 
 แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งควำมฉลำด
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พ่อแม่ครูจารย์

ท่านมั่นใจว่า

ครูอาจารย์องค์นี้แหละ 
จะสามารถอบรมชี้แนะเรา

ให้พ้นจากกองทุกข์
ทั้งมวลได้
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หลวงปู่ลีเคยเล่ำถึงควำมผูกพันที่มีระหว่ำงท่ำนกับ
หลวงตำให้ลูกศิษย์ลูกหำได้ฟังในบำงโอกำสว่ำ 

ท่ำนเคยเกิดเป็นพ่อลูกกันมำหลำยภพหลำยชำติ เคยเกิด 
เป็นศิษย์อำจำรย์ทีเ่คำรพผกูพนักนัมำ เคยเกดิเป็นช้ำงทรง
ออกศึกสงครำมของหลวงตำสมัยที่ท่ำนเกิดเป็นกษัตริย ์
กู้ชำติ เคยเกิดเป็นสุนัขตัวโปรด และอีกหลำยๆ ภพ
หลายๆ ชาติที่ท่านทั้งสองได้เกิดร่วมชาติกันมา เรียกได้ว่า  
เกือบจะทุกชำติที่หลวงตำได้เกิดมำ จะมีหลวงปู่ลีเกิด
ติดตำมมำคู่กับหลวงตำเสมอ ทั้งนี้ด้วยเพรำะควำมเคำรพ
รักแบบหมดจิตหมดใจที่หลวงปู่ลีได้มีต่อหลวงตำผู้เป็น
อำจำรย์

 มำในชำติปัจจุบันนี้ คร้ังแรกที่หลวงปู่ลีได้พบกับ
หลวงตำในงำนถวำยเพลิงศพหลวงปู่ใหญ่ม่ันที่วัดป่ำ
สุทธำวำส เพียงแค่มองเห็นคร้ังแรกเท่ำนัน้ หัวใจของท่ำน 
ก็เกิดควำมเคำรพรัก หวังจะยอมเป็นยอมตำยกับครู
อำจำรย์องค์นี้ขึ้นมำทันที ท่ำนม่ันใจว่ำครูอำจำรย์องค ์
นี้แหละ จะสำมำรถอบรมช้ีแนะเรำให้พ้นจำกกองทุกข์
ทัง้มวลได้ เพรำะควำมเคำรพรักทีมี่มำแต่ชำตไิหนๆ แล้ว 
หลวงปูล่ตีัง้ใจเอำไว้ว่ำ จะขอมอบกำยถวำยชีวติเป็นศษิย์
และติดตำมศึกษำอบรมอยู่กับหลวงตำเท่ำนั้น

 หลวงปู่พูดถึงควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ได้พบกับ
หลวงตาว่า “เห็นแล้วมักเลย มันติดมำแต่ใด๋ๆ แล้ว”

 แต่ด้วยสภาวธรรมของหลวงตาในระยะนั้นหมุนตัว 
เป็นอัตโนมัติทั้งวันทั้งคืน จึงท�ำให้ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะ 
ให้ผูใ้ดเกีย่วข้องด้วยได้ ในช่วงน้ัน ท่านจึงหลบหลกีปลกีตัว 
ออกจำกหมูค่ณะไปแต่เพยีงผูเ้ดียว แม้แต่ในช่วงเตรยีมงำน 
ถวำยเพลิงศพหลวงปู่ใหญ่มั่น ท่ำนก็พักในงำนได้แค่เพียง 
๔ วันเท่ำนั้น พอเผำศพแล้วก็ปลีกตัวหนีออกไปทันที

หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน

หลวงปู่ลี กุสลธโร

36 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด



37หลวงปู่ลี กุสลธโร

 หลวงตาเล่าว่า 

 “ระยะที่พ่อแม่ครูจำรย์มั่นป่วย 
มรณภำพ จนกระทั่งถวำยเพลิงศพ 
ท่ำนนัน้ เรำจะไม่มเีวลำเลย จิตมนัหมนุ 
เป็นธรรมจักร อยูก่บัใครไม่ได้ ศพท่ำน 
เอำไว้ที่วัดสุทธำวำส เรำมำกรำบปั๊บๆ 
แล้วไปเลย เข้ำไปอยูใ่นป่ำเขำคนเดียว 
ทำงภูพำน จิตเวลำมันก้ำวของมัน  
ก้ำวไม่มวัีนมคืีน ซัดเข้ำไปจนสติปัญญำ
เป็นอัตโนมัติแล้ว หมุนต้ิวๆ จำกนั้น
ก็เข้ำมหำสติมหำปัญญำ ยิ่งหมุนยิ่ง
ละเอียดยิ่งซึมซำบ อยู่กับใครไม่ได้

เวลำนั้น ต้องอยู่คนเดียวกับอำรมณ์
แห่งธรรมกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจ
เท่ำนั้น ใครยุ่งไม่ได้ ฟังสิ ในงำนศพ 
พ่อแม่ครูจำรย์มั่นอยู ่เพียง ๔ วัน 
ขนำดนั้นล่ะ มันอยู่ไม่ได้ มันพุ่งๆ 
ภำยในจิต มีแต่จะไปท่ำเดียวออก 
ท่ำเดียว นี่ถึงกำลเวลำมันจะออก  
มันไม่ฟังเสียงอะไร มีแต่ฆ่ำกิเลส
ตลอดเวลำ พองำนเสร็จก็โดดเลย  
พอเผำศพท่ำนได้ ๔ วัน ขึ้นเขำวัด 
ดอยธรรมเจดีย์ ลงจำกนั้นก็เปิดลง
อ�ำเภอบ้ำนผอื เข้ำศรเีชียงใหม่ จังหวัด
หนองคำย”

หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน หน้ำเมรุหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่ำสุทธำวำส จังหวัดสกลนคร



 ด้วยควำมจ�ำเป็นเช่นนี้ หลวงปู่ลีเมื่ออุปสมบทแล้ว ด้วยควำมเป็นผู้บวชใหม่  
ยังไม่คุ้นเคยกับหมู่คณะ และไม่รู้จักทำงไปทำงมำส�ำหรับเที่ยววิเวก ท�ำให้ท่ำนตัดสินใจ 
กลับมำพักอยู่ ณ  วัดป่ำช้ำบ้ำนหนองบัวบำน อยู่ระยะหนึ่งก่อน ต่อมำท่ำนได้เดินทำง
ไปยังวัดป่ำทรงคุณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี เพื่อศึกษำอบรมอยู่กับหลวงปู่สิงห์  
ขนัตยำคโม เพรำะได้รบักำรชักชวนจำกพระอำจำรย์บวัไล (ภำยหลงัได้ลำสกิขำ) และท่ำน 
ก็ได้ตัดสินใจจ�ำพรรษำแรก ณ วัดแห่งนี้

 หลวงปู่ลีเมตตำเล่ำเรื่องหลวงปู่สิงห์ ขันตยำคโม ให้ฟังว่ำ

 “๒๔๙๓ จ�ำพรรษำกบัหลวงปูส่งิห์ พระอำจำรย์บวัไลพำไป ไปบณิฑบำตอยูโ่ครำช
ซะก่อนแหล่ว ออกจำกหัน่กะไปปรำจีนบรุ ีค�ำ่กะเลยไปกรำบหลวงปูส่งิห์ เพิน่เลยฝำกไว้ 
น�ำหลวงปู่สิงห์หั่น มีเณรไปน�ำนะ เจ้ำของกะเลยเข้ำพรรษำอยู่กับหลวงปู่สิงห์ หลวงปู่ 
สีโห

 โหย เพิน่สอนดีแหล่ว ข้อวตัรเพิน่กะดีอยูเ่ด๊ เพิน่กะเอำปฏิปทำครบูำอำจำรย์นีล่่ะ ฉนั 
เพิน่กะฉนัในบำตรคือกนั บ่ได้ฉนัพำ (ภำชนะ) หยงั ควำมจรงิเพิน่ปรำรถนำพทุธภูม ิปรำรถนำ
เป็นพระพทุธเจ้ำพุน่นะ สร้ำงโครงกระดูก โอ๊ย ตะอยูก่บัหลวงปูม่ัน่นี ่ควำมฮู้เพิน่ของค่อยต๊ิ  
คึดเบิง่เด๊ อ่ันอยูบ้่ำนวำอำกำศเนีย่ อ่ันหลวงปูม่ัน่เนีย่ สงิห์ เอ๊ย พจิำรณำน�ำ้เด๊ ก่นส่ำง (บ่อน�ำ้) 
บ่อนใด๋กะบ่ออกนะ มือ้เซ้ำมำ กะเออ ใต้ต้นสะแบงหัน่นะ ก่นลงไป ๑๑ เมตร เถิง่น�ำ้ล่ะ วำซ่ัน  
หม่องนัน่ล่ะมนี�ำ้ ก่นลงไปเป๊ียะถงึ ๑๑ เมตร วำซ่ัน น�ำ้พุง่ขึน้เลย ครึง่ส่ำงข่อนส่ำงขึน้พุน่นะ  
ได้ใช้เท่ำสู่มื้อนี่แหล่ว วัดบ้ำนวำอำกำศ อ�ำเภออำกำศ หลวงปู่ต่อไปแม่นหลวงปู่สีโห  
ต่อไปกะหยังหลวงปู่หยังล่ะ ลืมชื่อเพิ่น หลวงตำแก่ อำจำรย์สีโห เพิ่นเป็นพี่หมู่”
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หลวงปู่สิงห์ ขันตยำคโม
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ประดุจเงา
เทียมหลวงตา

เห็นแล้วก็มักเลย 
มันติดมาแต่ใด๋ๆ แล้ว
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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หลั ง จ ำ ก อ อ กพ ร ร ษ ำ  
พ.ศ. ๒๔๙๓ ซ่ึงเป็น

พรรษำแรกในชีวิตของนักบวช 
หลวงปู่ลีได้เดินทำงกลับมำยัง
ภำคอีสำนเพื่อติดตำมขอศึกษำ
อบรมอยู ่กับหลวงตาตามที่
ต้ังใจไว้แต่แรกนั้น ท่านเล่าถึง 
เหตุกำรณ์ครัง้แรกทีอ่อกติดตำม 
หลวงตาว่า 

 “ออกพรรษำ (พ.ศ. ๒๔๙๓)  
พ่อขำวคนบ้ำนเต่ำงอย (อ�ำเภอ 
เต่ำงอย จงัหวดัสกลนคร) แกไป 
อยู ่น�ำอำจำรย์สีโห (เขมโก)  
สิกลับมำเยี่ยมบ้ำนทำงสกล  
เลยได้ขอลำเพิ่นหลวงปู ่สิงห์ 
กลับมำน�ำพ่อขำว ให้พ่อขำวไป
ส่งทำงลัดไปบ้ำนหนองผือ
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 “นดักนัทแีรกก่อนมำเด๊ เดือน ๑๒ เพง็ วำซ่ัน  
นัดกันก่อนแล้วเด๊ะ

 เข้ำไปหนองผือ เพิ่นไปวิเวก วำซั่น เดี๋ยวนี้ 
เพิ่นพักอยู่บ้ำนกุดไห (อ�ำเภอกุดบำก จังหวัด
สกลนคร)

 เณรพณิว่ำสขิอไปน�ำ เด๋ียวเกบ็หมำกเกบ็พลู
เอำไปต้อนไปถวำยเพิ่นน�ำ ให้รอก่อน

 พอไปฮอดกุดไห โอ้ เพิ่นออกไปแต่เช้ำแล้ว 
วำซั่น เลยพำกันพักอยู่กุดไหก่อน

 เช้ำมื้อใหม่มำ กะออกติดตำมเพิ่นไปทำง 
กดุแฮด ข้ำมโคกภู ยำงโล้น หนองส่ำน ไปทนัเพิน่ 
อยู่บ้ำนอีเติ่ง (บ้ำนนำงเติ่ง อ�ำเภอภูพำน จังหวัด
สกลนคร) ไปทนัเพิน่อยูน่ีล่่ะ เพิน่ปเูฟืองพกัอยูใ่น 
ป่ำผู้เดียว

 ๖-๗ วนั เพิน่พำไปต่อ ย่ำงไป พูน่แล้ว อ�ำเภอ 
เขำวง (จังหวัดกำฬสินธุ์) ไปบ้ำนนำตำหลิ่ว

 สไิปบ้ำนห้วยทรำยเด๊ (อ�ำเภอค�ำชะอี จงัหวัด
มุกดำหำร) มีแต่ย่ำงแหล่ว สิได้รถไสน้อ เพิ่นพำ
ย่ำงเอำ บำตรเพิ่นพำยเอง”

 หลวงปู่ลีเล่ำเพิ่มเติมว่ำ

 “บำตรเพิ่นบ่ให้สะพำยดอก

 พ่อแม่ครจูำรย์ท่ำนก�ำหนดทิศทำงในกำรออก
ธดุงค์ ทศินีบ่้อนใด๋เขำฮู้จักแล่ว เพิน่บ่พำไปอีกเด๊  
เพิ่นบ่ไปซ�้ำหม่องเก่ำ 

 พ่อแม่ครูจำรย์เพิ่นย่ำงไวแท้ๆ ถึงทำงโค้ง 
ต้องแอบแล่นตำม ทำงโค้งๆ ย่ำนเพิน่เหลยีวมำเบิง่  
แลนน�ำบ่ซั่น
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 เมื่อเดินธุดงค์ไปถึงที่ต้องกำรจะพักแล้ว  
จัดท�ำที่พักแล้ว ค่อยท�ำทำงจงกรม บ่ต้องให้ไผ 
มำเฮ็ด เฮ็ดเอง ท�ำให้พ่อแม่ครจูำรย์ก่อน มฮีำกไม้ 
เครือไม้แถวนั้นก็น�ำมำเป็นไม้กวำดช่ัวครำว  
เรำมองดูบรเิวณทีพ่อจะเดินได้ เรำกวำดใบไม้ออก 
มันจะเป็นที่สูง ที่ต�่ำ ขรุขระ กะช่ำงมัน ที่ไม่เรียบ 
กะช่ำง ย่ำงเลย เดินได้โลด เดินจงกรมทั้งวันไม่มี
แดดส่อง ต้นไม้หนำ มีแต่ต้นไม้สูง ใบดกหนำทั่ว
บริเวณ ข้ำงใต้มันแปลนเอิ๊ดเติ๊ดเด้”

 ขณะที่หลวงตาพักภาวนาอยู่ที่บ้านยางโล้น 
หนองส่าน นางเติ่ง ในเขตอ�าเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร นั้น วันหนึ่งเสือได้เข้ำมำกัดควำยของ 
ชาวบ้านเอาไปกินเป็นอาหาร ต่อมาเสือตัวนั้นได้
ถูกกับดักของนายพรานฆ่าตาย ชาวบ้านได้มาเล่า
เรื่องนี้ให้หลวงตำฟัง ท่ำนเล่ำว่ำ

 “ไปท่ีไหนนีพ้ระเณรแอบตำมๆ จมกูเก่ง ว่ำง้ี
ก็เฉยนะพระ ก็เรำไปท่ีไหนมันก็ตำมไปจนทันๆ 
มนัยงัไงพระนี ่จมกูหมำสูไ้ม่ได้ จมกูพระดีกว่ำหมำ 
เฉย ขอให้ได้อยู่ด้วยพอใจ นั่นเห็นไหม ไอ้เรำ 
เป็นผู้เสียเปรียบ ว่ำก็เฉย ขอให้ได้อยู่ด้วย เป็น
อย่ำงนั้นละธรรมลี ปลิงสู้ไม่ได้ เรำขโมยไปไหน 
ท่ำนขโมยไปดักอยูข้่ำงหน้ำแล้ว แหม เก่งนะธรรมลี  
ติดไปเรื่อย”

 “บ้ำนยำงโล้น ผมก็เคยไปที่บ้ำนยำงโล้นน่ะ 
ยำงโล้น อีเติ่ง (นำงเติ่ง) หนองส่ำน แล้วก็ขึ้นไป
ทำงค�ำเพิม่ ไปเท่ียวแต่ก่อนไปทำงนัน้ มนัมแีต่เขำ
แต่ดงนี่ ดงเสือนั่น ทีนี้เสือก็ไปกัดควำยของเขำ  
พอเจ้ำของไปเจอซำกควำย เขำกข็ดัหลำวขดัแหลม  
(กบัดัก) เขำเอำไม้ไผ่มำท�ำ ทำงโน้นเขำเก่งมำกนะ 
เรือ่งนี ้เรือ่งวำงกบัดักนี ้ทนีีเ้สอืมนักลบัมำกนิซำก
ควำย พอมันเดินผ่ำนสำยไยกับดักที่เขำวำงไว้นี้  
หลำวมันก็พุ่งออกมำเสียบเสือตำยเลย ตำยอยู่
ตรงนั่นแหละ เป็นเสือโคร่งใหญ่ ตั้ง ๗ ศอก ทีนี้ 
เขำกห็ำมเสอืมำไว้กลำงหมูบ้่ำน คนกแ็ห่ไปรมุดูกนั 
ทั้งหมู่บ้ำน หมำทั้งหมู่บ้ำนนี่อยู่ไม่ได้เลย ออกไป
เห่ำอยู่กลำงทุ่งนำอึกทึกคึกโครมไปหมด มันกลัว
ซำกเสอื เลยอยูไ่ม่ได้ วันนัน้หมำเห่ำอยูก่ลำงทุง่นำ 
ท้ังวัน เข้ำบ้ำนไม่ได้ มนัได้กลิน่เสอื เนีย่ หมำมนักลวั  
เขำมำเล่ำให้ผมฟังตอนผมไปพักอยู่ที่นั่น”

แหม 

เก่งนะธรรมลี 

ติดไปเรื่อย
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ความทุกข์ของ
พระกรรมฐาน

พี่น้องทั้งหลายจ�าเอานะ 

ถ้าจิตหนักแน่นในธรรม
แล้วจะไม่สนใจกับอะไร
เรื่องความทุกข์ความยาก

ล�าบากอะไรมันไม่สนใจเลย
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ขณะที่พัก ณ บ้านนาตาหลิ่ว อ�าเภอเขาวง 
จังหวัดกำฬสินธุ์ นั้น คณะของหลวงตำ 

ได้ประสบกับภัยธรรมชำติ คือเกิดฝนตกหนัก 
นอกฤดู ท�ำให้พระเณรต่ำงได้รับควำมทุกข์ควำม
ล�ำบำกอันเกิดจำกฝนตกนอกฤดูในครั้งนั้น

 หลวงปู่ลีเล่ำถึงเหตุกำรณ์ครั้งนั้นว่ำ

 “เจ้ำของนี่ เพิ่นให้ไปองค์เดียว บิณฑบำต
บ้ำนโพน พ่อแม่ครูจำรย์บิณฑบำตบ้ำนนำตำหลิ่ว  
เพิ่นครูบำสีทำกับเณรพิณ ไปบ้ำนหนองผือ  
จำรย์กำยนีก่บัเณรกนัต์ ไปบ้ำนโนนตูม แยกกนัไป  
๔ บ้ำนแหล่ว ไปบณิฑบำตพอดี มือ้หน่ึงกะฝนตก  
โอ๊ย แข่งฝนแหล่ว แข่งฝนไป

 พ่อแม่ครูจำรย์เลยบอกโยมให้ไปลัดเจ้ำของ
ไปฉันอยู่ตูบเขำ บ้ำนเขำเฮ็ดตูบไว้ ฉันอยู่นอก  
เพิ่นฉันอยู่นั่นเด๊ มันเปียกหมดเนี่ย เขำกะนิมนต์ 
ฉนัอยูน่ีก่ะได้ต้ัววำซ่ัน เขำเฮ็ดฮ่ำนไว้ ไทบ้ำนกะลงั 
มำจังหัน

 ฉนัแล้ว ผ้ำเช็ดอีหยงักะบ่ม ีบำตรกะฉนัแล้ว 
กะบ่มีผ้ำเช็ด กะพำยบำตรไปล้ำงอยู่วัดพุ่นแหล่ว  
ฉันแล้วๆ กะพำยบำตรเปล่ำกับทอนั่นตั้ว อำหำร 
กะจกออกเหมิดแล้วบ่มีผ้ำเช็ดอีหยัง เฮำกะเอำ 
บำตรเปล่ำไป”

 “กรรมฐำนสุมื้อนี้ซ�ำบำยโพด”
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 หลวงตำท่ำนได้เล่ำถึงควำมหลังครั้งนั้นว่ำ 

 “ฝนตกหน้ำนี้หนำวมำก ไม่ได้เหมือนหน้ำฝน
ธรรมดำ หน้ำฝนธรรมดำ ฝนตกนี้ก็หนำวธรรมดำ  
แต่ตกหน้ำนี้ อู๊ย หนำวจริงๆ จนตัวสั่นไปได้เลย  
หน้ำเดือนอ้ำยเดือนยี่ที่มันต่อปีใหม่ปีเก่ำ รู้สึกว่ำมัน 
หนำวจริงๆ เรำนี้อยำกจะพูดว่ำโดนทุกปี คือหน้ำนี้ 
ออกเที่ยวแล้ว ออกเที่ยวอยู่ตำมป่ำ แต่ยังไม่ได้ขึ้นถ�้ำ 
ขึน้ถ�ำ้จะเป็นเดือนมนีำ เมษำ ทีเ่ป็นหน้ำร้อน เข้ำไปอยู่ 
ในถ�้ำเย็นดี มีนำ เมษำ เป็นหน้ำร้อน เรำไปอยู่ตำม
ถ�้ำเย็นสบำยๆ หน้ำนี้ยังไม่ได้ขึ้นทำงภูเขำเข้ำถ�้ำอะไร  
ถงึขึน้ภูเขำกอ็ยูห่ลงัเขำเสยี ไม่ได้อยูใ่นถ�ำ้ นีล่ะฝนฟำด
ลงมำนี้ โถ พิลึกพิลั่นจริงๆ ตัวสั่นเลย ยังหนุ่มอยู่นะ 
ซัดลงมำนี้บำงทีกลำงคืนดึกสงัด มันเอำแบบปิดประตู 
ตีหมำเทยีวนะ ขีท้ะลกั ไม่มทีำงออก ฝนฟำดลงมำตอน 
กลำงคืนตีหนึง่ตีสอง โอ๊ย มุง้กบักลดนีไ้หลเลย คนอยู ่
ในมุ้ง เอำของใส่เข้ำในบำตร ปิดฝำบำตรเท่ำนั้นแหละ  
ปล่อยให้มันตก กลดไหลออกมำ มุ้งไหลออกมำ  

เพราะไม่ใช่หน้าฝน 

แต่เวลามันฟาดลงมานั่นซี 

พิลึก หนาวจริงๆ 

จนจ�าได้ชัดว่า

หนาวจนตัวสั่นเลย 

ฝนตกหน้านี้นะ
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มุ้งเรียกว่ำเป็นฝำกั้น เอำมุ้งเป็นฝำกั้นตกลงมำ 
ก็ไหลเรื่อยๆ หน้ำนี้ละ เรำจึงได้จ�ำได้ มันหนำว 
จรงิๆ ฝนหน้ำนี ้มนัไม่ใช่หนำวหน้ำหนำว หนำวฝน 
หน้ำนี้ โถ จนขนำดตัวสั่นได้นะ มันโดนแทบทุกปี 
หน้ำนี้ เพรำะระยะนี้เป็นระยะที่เข้ำป่ำเข้ำเขำแล้ว  
ถ้ำตกกลำงวนักค่็อยยงัช่ัว ตกกลำงวนั เรำมองหำ 
อะไรๆ มนักเ็หน็ หำทำงไปทำงมำได้ ถ้ำตกกลำงคืน 
นี ่โห ต้องอยูใ่นมุง้ออกไม่ได้เลย แล้วแต่จะตกเมือ่ไร 
นี่ฝน

 ถ้ำเป็นเดือนมีนำ เมษำ ไปแล้ว ส่วนมำกมัก
จะขึ้นถ�้ำ หรือไม่ง้ันก็มีอะไรมุง เอำหญ้ำมำก่ีตับ 
มำมงุหรอืเอำอะไรมำมงุกแ็ล้วแต่พออยูไ่ด้ ถ้ำหน้ำนี้ 
ไม่สนใจเครื่องมุงเครื่องบังอะไรละ เพรำะไม่ใช่ 
หน้ำฝน แต่เวลำมนัฟำดลงมำนัน่ซี พลิกึ หนำวจรงิๆ  
จนจ�ำได้ชัดว่ำหนำวจนตัวสั่นเลย ฝนตกหน้ำนี้นะ  
ฝนตกอยู่นอกมุ้ง เรำอยู่ข้ำงในหนำวจนตัวสั่น  
เรำไม่ได้ออกไปถูกฝนนะ ยิ่งไปถูกฝนด้วยแล้ว 
ก็ยิ่งหนำวใหญ่ กลดไม่มีควำมหมำยเลยแหละ 
เวลำฝนตกมำกๆ ลมซัดลงมำนี ้ดีไม่ดีกลดหลดุมอื  
ตอนเช้ำหลงกัน ดูเหมือนธรรมลีองค์หนึ่งนะ 
ที่ออกไปจำกที่ไหน

 ธรรมลีวิ่ งตำมไปไหนนี่ เหมือนปลิงนะ  
เกำะติดเลย ไปไหนธรรมลีนี่ พอดีเรำไปจำก 
หนองผือหรือไง ฝนตกตอนเช้ำ พอสว่ำงได้เวลำ
ฝนตก ต่ำงคนต่ำงบิณฑบำตคนละหมู่บ้ำน มีอยู่ 
สองสำมบ้ำนแถวนั้น ตอนอยู ่อ�ำเภอเขำวง  
หลงกันเลย ฝนตกขนำดนั้น ตกหนักจริงๆ ไม่ใช่
ธรรมดำ น�้ำนี้เจิ่งไปหมดเลยตอนเช้ำ พอดีเวลำ

ออกบิณฑบำต เรำก็ไม่ทรำบจะท�ำยังไง ฝนก็ตก  
ก�ำลังจะออกบิณฑบำต ก็เลยเอำของบริขำร 
เล็กน้อยเอำฟำงมำวำงกลบ เสร็จแล้วก็ออก
บณิฑบำตตำกฝน องค์หนึง่ไปบ้ำนหนึง่ องค์หนึง่ไป
บ้ำนหนึง่ หลงทิศกนั วนันัน้ออกไป ธรรมลวีิง่ตำม 
เกำะติด ครำวนั้นดูเหมือนจะมีถึงสำมสี่องค์มั้ง  
ถ้ำธรรมดำไปกบัเรำไม่ได้นะ เรำจะไปแต่องค์เดียวๆ  
ตอนนั้นออกจำกหนองผือ พระเกำะติดล่ะซี รู้นี่

 หลงทิศ วันนั้นเรำไม่รู้จะท�ำยังไง เขำก็เลย
นิมนต์ให้ฉนัในบ้ำนเขำเลย พระบิณฑบำตกลบัมำ 
จนกระทั่งเกือบ ๑๐ โมงแล้ว คนก็วิ่งมำบอก  
พระก�ำลงัรอท่ำนอำจำรย์อยูท่ี่ถ�ำ้โน่น ไม่ทรำบท่ำน
อำจำรย์บิณฑบำตไปทำงไหน หลงทิศหลงทำง  
ต่ำงคนต่ำงหลง ฝนตกมำกต่อมำกนะ โห มำกจรงิๆ  
เปียกหมด น�้ำนี้เป็นเหมือนกับหน้ำฝนเวลำมัน 
ตกมำกๆ ขนำดนั้นละ เพรำะฉะนั้นเขำถึงไม่กล้ำ
ให้เรำมำทีพ่กั เพรำะไปทีพ่กักจ็ะไปนัง่แช่น�ำ้อยูน่ัน้ 
มันเรื่องอะไร อยู่บนบ้ำนนี้ดีกว่ำ เขำก็เลยนิมนต์ 
ให้ขึน้ แล้วหมูเ่พือ่นจะท�ำยงัไง เขำว่ำจะไปบอกพระ 
ทำงโน้นว่ำท่ำนฉันอยู่นี้ ให้พำกันฉันทำงโน้นเสีย 
ไปไม่นำน เหน็คนวิง่ตำมมำอีกมำหำเรำ เรำฉนัแล้ว 
บนบ้ำน เรำกลับไป พวกนั้นก�ำลังจะเริ่มฉันกัน  
ดเูหมอืนสองสำมองค์ เรำกส็งสำรนะ ต่ำงคนต่ำง
หลงทิศ แล้วฉันก็ฉันแช่น�้ำจริงๆ ด้วยอย่ำงเขำว่ำ 
ออกไปท�ำไม ออกไปก็ไปนั่งฉันแช่น�้ำ มำเห็นพระ
ท่ำนเอำอะไรรองไว้นดิหน่อย เปียกหมดนัน่แหละ  

เรือ่งเปียกไม่ต้องบอก เพรำะเปียกมำแต่ในบ้ำนแล้ว  
อยูท่ี่ไหนกเ็ปียก เปียกกบัเปียกมนักอ็ยูด้่วยกนัได้  
เรำก็ไม่ลืมอันนี้



 อู๊ย หนำวจริง เป็นอยู่เรื่อยอย่ำงนี้ เรำไม่พูดถึงเรื่องอย่ำงนี้เพรำะ
มันมำกต่อมำกเรื่องอย่ำงนี้น่ะ ควำมทุกข์ของพระกรรมฐำน แต่ส�ำคัญที่ว่ำ 
จิตท่ีมุ่งต่อธรรมเท่ำน้ัน ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนะ ไม่เคยเข็ดเคยหลำบ 
ไม่เคยกลวั ไม่สนใจ นีล่ะธรรมเป็นของส�ำคัญอย่ำงนัน้ พีน้่องท้ังหลำยจ�ำเอำนะ  
ถ้ำจิตหนักแน่นในธรรมแล้วจะไม่สนใจกับอะไร เรื่องควำมทุกข์ควำมยำก
ล�ำบำกอะไรมันไม่สนใจเลย”
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โอ๋ย 
เหมือนได้ขึ้น
สวรรค์ทั้งเป็น

ถ้าหากรู้ว่า

ธรรมลีนี้กลัวผี 
เราจะไล่ธรรมลี 

เราก็อยู่ริมทุ่ง กลางคืน

เปิดหนีเลยเข้าใจไหม 

จะดัดอย่างนั้น
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ในระหว่ำงท่ีหลวงปู ่ลีได ้
ติดตามหลวงตา เพื่ อ 

จะไปจ�ำพรรษำท่ีบ้ำนห้วยทรำย 
หลวงตำได้พำหลวงปู่ลีแวะพัก
ภำวนำอยู ่ณ ป่ำช้ำบ้ำนชะโนดดง 
จังหวดัมกุดาหาร ระยะหนึง่ก่อน  
มีเหตุกำรณ์ท่ีน่ำขบขันแฝงด้วย 
คติธรรมเหตุกำรณ์หนึ่ง ซ่ึง 
หลวงตำเมื่อพูดถึงหลวงปู่ลีแล้ว
ท่านมักจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่า
อย่างข�าๆ อยูเ่สมอ หลวงตาเล่าว่า 

 “ติดสอยห้อยตำมเรำ สลดัเท่ำไรไม่ยอมออกนะ ธรรมลติีดเหนยีวยิง่กว่ำปลงิ ธรรมลนีีเ้ก่งมำกติด 
สลัดยังไงไม่ออกๆ เลย เรำหำอยู่องค์เดียวเรำ ธรรมลีนี้สอดตำมจนได้ ทีนี้ที่ว่ำเรำจะดัดสันดำน เรำไป 
อยูใ่นปำ่ช้ำ แต่เรำไมรู่ว่้ำธรรมลีนี้กลัวผี เรำเลยเสียท่ำ เรำเข้ำไปอยูใ่นกลำงปำ่ช้ำ ใหธ้รรมลอียูร่มิทุง่นำ  
แต่เป็นที่สงัดด้วยกันทั้งนั้นละ ทำงบ้ำนชะโนดดง จังหวัดมุกดำหำร ติดตำมเรำไป คนนี้น่ะติด นอกนั้น
พังไปหมดแล้ว คนนี้ติดจนได้

 เรำกโ็มโหเพรำะเรำหำอยูค่นเดียวเรำโดยล�ำพงั พอไปอยูท่ีน่ัน่ เรำกไ็ปอยูใ่นป่ำช้ำเขำ บ้ำนชะโนดดง  
แล้วป่ำช้ำที่ไหนสงัด เข้ำไปอยู่กลำงป่ำช้ำเลย เรำสบำย คนไม่กล้ำเข้ำไปละป่ำช้ำ เรำเห็นว่ำเป็นที่สงัด  
ไล่ธรรมล ีไม่ให้ธรรมลไีปกวน ควำมหมำยว่ำง้ัน ไล่ธรรมลอีอกไปรมิทุ่งนำนูน้ ทำงนัน้ โอ๋ย เหมอืนได้ขึน้
สวรรค์ทัง้เป็น ตอนนัน้ไม่ได้พดูนะ ออกมำแล้วถงึมำพดูทีหลงั อู๊ย เรำเสยีดำย อยำกพำธรรมลกีลบัคืนไปอีก  
ไล่ธรรมลใีห้อยูโ่น้น ธรรมลกีส็บำย โอ๊ย ปำนขึน้สวรรค์ท้ังเป็นว่ำนัน้นะ ท่ำนอำจำรย์ท่ำนไปอยูใ่นป่ำคนเดียว 
คือไม่ให้ใครไปกวนอยู่นั้น ก็เรำไปคนเดียว อีตำบ้ำนี้ติดตำมเรำซิ จึงว่ำไล่ไม่ให้ยุ่งเรำ ถ้ำหำกรู้ว่ำธรรมลี 
นี้กลัวผี เรำจะไล่ธรรมลี เรำก็อยู่ริมทุ่ง กลำงคืนเปิดหนีเลยเข้ำใจไหม จะดัดอย่ำงนั้น

 แต่นีก้อ็ย่ำงว่ำละ บำปมนักแ็พ้บญุตลอดไป ออกมำแล้วจึงพดู อู๊ย ดีใจมำก ท่ำนเข้ำไปอยูใ่นกลำงป่ำช้ำ  
ท่ำนไล่เรำออกมำอยู่ริมทุ่งนำ อู๊ย เหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น เรำก็เสียดำย เรำอยำกคืนไปอยู่ป่ำช้ำนั้น 
อีกครำวหลัง มันผ่ำนมำแล้ว”
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บ้านห้วยทราย

ธุดงค์ก็ดี 

อัสดงก็ดี 

หัสดงก็ดี

แปลว่า 

ผู้ท�าความดับอยู่เสมอ 
ดับทุกข์อยู่เสมอ
หลวงปู่ใหญ่เสำร์ กันตสีโล
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บ้านห้วยทรำย ต�ำบลค�ำชะอี  
อ� ำ เภอค� ำ ชะ อี  จั งห วัด

มกุดำหำร เป็นหมูบ้่ำนของชำวภูไท คนบ้ำน
ห้วยทรำยแต่ก่อนนับถือผี ถือผีฟ้ำผีแถน 
ผเีมอืงแมนเบือ้งบน ถอืผปีูย่่ำ ผบีรรพบรุษุ 
มีกำรฟ้อนร�ำเซ่นไหว้บวงสรวง ตั้งหอผีไว้
ในดงใกล้ล�ำห้วยทรำย ไปทำงทศิเหนอืของ 
หมู่บ้าน 

 ทีบ้่านห้วยทราย สมยัก่อนยงัไม่รูจ้กั
พระป่ำ มแีต่พระวัดบ้ำน กนิข้ำวแลง เสำะหำ 
ล่ำเนื้อ ท�ำบั้งไฟ ไปตำมเรื่องตำมรำว

 พระธุดงคกรรมฐำนหมู ่แรกที่เข้ำ 
มำก่อนคือ หลวงปู่ใหญ่เสำร์  กันตสีโล 
พร้อมพระเณร ๖-๗ รปู ได้มำพกัจ�ำพรรษำ 
ณ ดอนหนองน่อง บ้านห้วยทราย เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๔๕๘

 พ.ศ. ๒๔๖๐ ออกพรรษำแล้ว  
หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ได้ออกเดินทาง
ติดตำมหลวงปู่ใหญ่เสำร์มำจำกจังหวัด
อุบลราชธานี ผ่านจังหวัดอ�านาจเจริญ
และจังหวัดยโสธร มาถึงบ้านห้วยทราย 
ในฤดูเก็บเกี่ยวข้ำวเสร็จพอดี มำพักอยู ่
วัดหนองแวง ทำงทิศเหนือของบ้ำน 
ห้วยทราย เพราะต้องการใช้น�า้ในห้วยทราย  
และอีกอย่ำงหนึ่ง วัดหนองแวงก็ใกล้ดง 
หอผีปู่ตำ เหมำะส�ำหรับกำรภำวนำ

หลวงปู่ใหญ่เสำร์ กันตสีโล

หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต
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 หลงัจำกนัน้ กม็พีระธดุงค์ทยอยตำมหลวงปูใ่หญ่มัน่มำเป็นจ�ำนวนมำก 
๓๐-๔๐ รปู เหน็จะได้ พระเณรเข้ำออกๆ เป็นคณะๆ เป็นประจ�ำ ชำวบ้ำนสมยันัน้ 
พำกนัเรยีกพระธดุงค์ว่ำ พระอัสดงบ้ำง พระหสัดงบ้ำง หลวงปูใ่หญ่เสำร์กว่็ำ  
“ดีแล้ว ธดุงค์กดี็ อัสดงกดี็ หสัดงกดี็ แปลว่ำ ผูท้�ำควำมดับอยูเ่สมอ ดับทกุข์ 
อยู่เสมอ”

 หลวงปู่ใหญ่เสำร์ หลวงปูใ่หญ่มัน่ พำกนัมำจ�ำพรรษำอยูบ้่ำนห้วยทรำย  
ด้วยเหตุทีว่่ำคนชำวภูไทสมยันัน้เป็นผูม้จีติใจอ่อนน้อมดี ใส่ใจดูแลพระเณร  
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สอนง่ำยเข้ำใจง่ำย เป็นคนมจิีตใจอ่อนโยน มุง่บ�ำเพญ็ในกำรกศุลดี ถ้ำหำกว่ำ 
ท่ำนทัง้สองไม่มำโปรดสอนเอำ กค็งจะยงัไหว้ผไีหว้สำงกนัอยูถ่งึปัจจุบนักอ็ำจ 
เป็นไปได้

 จำกนั้นมำ บ้ำนห้วยทรำยก็มีพระธุดงคกรรมฐำนไปมำอยู่ไม่ขำด

 และในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๗ หลวงตำพระมหำบวัได้พำคณะพระเณร 
อยู่จ�ำพรรษำโปรดชำวบ้ำนห้วยทรำยเป็นเวลำ ๔ ปีติดต่อกัน
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ผู้เฒ่าแม่แก้ว

อยู่ที่ห้วยทราย 
อยู่นั่นก็เพราะ

ผู้เฒ่าแม่แก้ว นั่นเอง
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ที่
บ ้ า นห ้ วยทร าย มี นั ก
ปฏิบัติธรรมหญิงท่ำนหนึ่ง

นามว่า คุณแม่ชีแก้ว เสียงล�้ำ  
เวลำภำวนำมักจะมีควำมรู ้ 
แปลกพิสดารมาก หลวงตา 
พระมหำบัว ญำณสัมปันโน ได้
เดินทำงมำจ�ำพรรษำ ณ บ้ำน
ห้วยทรำย เป็นเวลำ ๔ ปี คือ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๗ 
ก็เพื่อท่ีจะโปรดคุณแม่ชีแก้ว 
คนนี้ หลวงตำได้เล่ำไว้ดังนี้ 

 “แม่ชีแก้วท่ีอยู่บ้ำนห้วย-
ทรำยนี้ เป็นลูกศิษย์ด้ังเดิม
ของหลวงปูม่ัน่มำต้ังแต่เป็นสำว 
นู ่นน่ะ แกภำวนำเป็นต้ังแต่
เป็นสำวนู่น ถ้ำวันไหนภำวนำ 
แปลกๆ พอหลวงปูม่ัน่บณิฑบำต 
มำถงึนัน้ ท่ำนจะสัง่ว่ำ วนันีอ้อก 
ไปวัดนะ เพรำะท่ำนหยั่งทรำบ
ทกุอย่ำงแล้วนี ่ทีนีพ้อหลวงปูม่ัน่ 
จะจำกที่นั่นไป ท ่ำนก็บอก 
ตรงๆ เลย บอกว่ำ นี่ถ้ำเป็น
ผูช้ำยแล้ว เรำจะเอำไปบวชเป็น 
เณรด้วย ตอนนัน้อำยขุองแกได้ 
รำว ๑๖ ๑๗ ปี นี่เป็นผู้หญิง  
มนัล�ำบำกล�ำบน ไม่เอำไปแหละ 
อยูน่ีแ่หละ จะเป็นบ้ำครอบครวั
เหมือนโลกเขำก็แล้วแต่เถอะ 
ว่ำดังนี้แล้วท่ำนก็ไป ก่อนจะไปคุณแม่ชีแก้ว เสียงล�้ำ



ท่ำนสั่งเอำไว้ว่ำ อย่ำภำวนำนะ นี่ส�ำคัญ ท่ำนสั่งไว้จุดนี้แหละ คือนิสัยแกผำดโผนมำก เรื่องภำวนำนี้
นสิยัผำดโผนมำกจรงิๆ เหำะเหนิเดินฟ้ำด�ำดินบนิบนในหวัใจมนัออกรูอ้อกเหน็หมด เทวบตุรเทวดำอินทร์
พรหมเปรตผนีีแ้กรูไ้ปหมดล่ะ ทีนีเ้วลำไม่มคีรไูม่มอีำจำรย์คอยแนะคอยบอก กลวัว่ำแกจะเสยี ท่ำนจึงห้ำม 
ไม่ให้ภำวนำ ท่ำนว่ำ เรำไปนีไ้ม่ต้องภำวนำแหละ ต่อไปมนักจ็ะมคีรมูอีำจำรย์มำสอนเหมอืนกนันัน่แหละ  
ท่ำนว่ำอย่ำงนั้น ท่ำนว่ำผ่ำนๆ ไปอย่ำงนี้แหละ ทีนี้นำนๆ เข้ำ หนักเข้ำ แกอดไม่ได้ มันอยำกจะภำวนำ
อยู่ตลอด แกก็เลยภำวนำ ก็พอดีเป็นจังหวะที่เรำไปที่นั่น

 พอเรำไปถงึ แกกม็ำเล่ำให้ฟัง ตอนทีเ่รำไปนัน้ เรำไปจ�ำพรรษำอยูบ่นเขำ ให้หมูเ่พือ่นจ�ำพรรษำข้ำงล่ำง  
เรำกับเณรหนึ่งองค์ไปจ�ำพรรษำอยู่บนเขำ บ้ำนห้วยทรำยนั่นแหละ ถึงวันพระหนึ่งๆ พวกเขำจะไป  
ไปพร้อมกันล่ะ ไปทั้งวัดเขำเลยล่ะ พวกแม่ชีแม่ขำวหลั่งไหลกันไป ขึ้นภูเขำไปหำเรำตอนบ่ำยสี่โมง  
ตอนจวนหกโมงเย็น เขำกก็ลบัลงมำเป็นประจ�ำ ทีนีพ้อไปถงึ แกกเ็ล่ำให้ฟัง ขึน้ต้นกน่็ำฟังเลยนะ นี ่กไ็ม่ได้ 
ภำวนำ เพิ่งเริ่มภำวนำนี่แหละ ญำท่ำนมั่น ท่ำนไม่ให้ภำวนำ

 เรำก็สะดุดใจกึ๊ก มันต้องมีอันหนึ่งแน่นอน ลงหลวงปู่มั่นห้ำมไม่ให้ภำวนำนี้ ต้องมีอันหนึ่งแน่นอน 
จำกนัน้แกกเ็ล่ำภำวนำให้ฟังนี ้โถ ไม่ใช่เล่นๆ พสิดำรเกนิคำดเกนิหมำย เรำกจั็บได้เลยทันที อ๋อ อันนีเ้อง 
ทีท่่ำนห้ำมไม่ให้ภำวนำ แกกพ็ดูแต่เรือ่งควำมรูค้วำมเหน็ไปโปรดเปรตโปรดผโีปรดอะไรต่ออะไร นรกสวรรค์ 
แกไปได้หมด รูห้มด ทนีีเ้วลำภำวนำ มนักเ็พลนิแต่ชมสิง่เหล่ำนี ้ครัน้ไปหำเรำนำนๆ เข้ำ เรำกค่็อยห้ำมเข้ำ 
หักเข้ำมำเป็นล�ำดับล�ำดำนี่แหละ เอำกันตอนนี้ ทีแรกให้ออกได้ ให้ออกก็ได้ ไม่ออกก็ได้ ได้มั้ย เอำไป 
ภำวนำดู ครั้นต่อมำไม่ให้ออก ต่อมำเลยเด็ดเลย ห้ำมไม่ให้ออกเป็นเด็ดขำด

 นัน่ เอำขนำดนัน้เชียวนะทนีี ้ให้แกรูภ้ำยใน อันน้ันเป็นรูภ้ำยนอกไม่ใช่รูภ้ำยใน ไม่ใช่รูเ้รือ่งแก้กเิลส  
จะให้แกเข้ำมำรู้ภำยในเพื่อจะแก้กิเลส แกไม่ยอมเข้ำ เถียงกัน แกก็ว่ำแกรู้ แกก็เถียงกันกับเรำนี่แหละ 
ตอนมันส�ำคัญนะ พอมำเถียงกับอำจำรย์ อำจำรย์ก็ไล่ลงภูเขำ ร้องไห้ลงภูเขำเลย ไป จะไปที่ไหนก็ไป 
สถำนที่นี้ไม่มีบัณฑิตนักปรำชญ์ มีแต่คนพำลนะ ใครเป็นบัณฑิตนักปรำชญ์ให้ลงไป ไป ไล่ลงเดี๋ยวนั้น 
แกร้องไห้ลงไปเลย เรำก็เฉย น�้ำตำนี่ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร เรำเอำตรงนั้น ไล่ลงไป อย่ำขึ้นมำนะ  
แต่นี้ต่อไปห้ำมเด็ดขำด เลยไปได้สี่ห้ำวัน แกก็โผล่ขึ้นมำอีก ขึ้นมำอะไร เดี๋ยวๆ ให้พูดเสียก่อน แกว่ำ 
มันอะไรกัน นักปรำชญ์ใหญ่ เรำว่ำอย่ำงนั้นนะ ว่ำนักปรำชญ์ใหญ่ แกว่ำ เดี๋ยวๆ ให้พูดเสียก่อน แกจึง 
เล่ำให้ฟัง คือแกหมดหวัง แกก็หวังจะพึ่งเรำ ก็พูดเปิดอกเสียเลย แกว่ำ จะพึ่งอำจำรย์องค์นี้ ชีวิตจิตใจ 
มอบไว้หมดแล้วไม่มอีะไร แล้วก็ถูกท่ำนไล่ลงจำกภูเขำ เรำจะพึง่ใครล่ะ แล้วเหตุท่ีท่ำนไล่ ท่ำนกม็เีหตุมผีล 
ของท่ำน เรำไม่ฟังค�ำท่ำน ท่ำนไล่นี้ ถ้ำหำกว่ำเรำถือว่ำท่ำนเป็นครูเป็นอำจำรย์แล้ว ท�ำไมจึงไม่ฟังค�ำท่ำน 
เพรำะเรำอวดดี แล้วมนักเ็ป็นอย่ำงนี ้ไม่เหน็ได้เรือ่งได้รำวอะไร ทนีีก้เ็ลยเอำค�ำของท่ำนมำสอนตนมำปฏิบติั  
มันจะเป็นยังไง เอำว่ำซิ มันจะจมก็จมไปสิ 

58 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด



 ครำวนี้แกเอำค�ำของเรำไปสอน บังคับไม่ให้ออกอย่ำงว่ำนั่นแหละ แต่ก่อนมีแต่ออกๆ ห้ำมขนำด
ถึงว่ำไล่ลงภูเขำ แกไม่ยอมเข้ำ มีแต่ออกรู้อย่ำงเดียว พอไปหมดท่ำหมดทำง หมดที่พึ่งที่เกำะแล้ว  
ก็มำเห็นโทษตัวเอง ถ้ำว่ำเรำถือท่ำนเป็นครูเป็นอำจำรย์ ท�ำไมไม่ฟังค�ำท่ำน ฟังค�ำท่ำนสิ ท�ำลงไปแล้ว
เป็นยังไง ให้รู้สิ ทีนี้ก็มีแต่บังคับให้อยู่ล่ะครำวนี้ พอบังคับให้อยู่ พอแน่วลงอยู่นี้ก็สว่ำงจ้ำขึ้น แล้วก็
ปรำกฏเป็นนิมิตเรำนี่แหละมำ ถือมีด มีดก็มีดคมกริบ แสงออกแพรวพรำว ทีนี้ให้พิจำรณำอย่ำงนี้นะ 
กำรท�ำลำยกำยท�ำลำยอย่ำงนี้ จุดตะเกียงเจ้ำพำยุมำด้วยนะ หิ้วตะเกียงเจ้ำพำยุมำ แกว่ำ แล้วก็ฟันเลย 
ฟันตัวแกนั่นแหละ ในนิมิตภำวนำ ฟันพออันนี้ขำดตก อันนู้นขำดตก ฟันนี้ๆ ท�ำอย่ำงนี้ๆ แยกกำยแยก 
อย่ำงนี้ แหลกไปเลยนะ แล้วเขี่ยๆ เขี่ยออก นี่ดูเอำๆ แล้วแยกออกไปอันไหน เป็นสัตว์อันไหน  
เป็นบคุคลอันไหน เป็นหญิงอันไหนเป็นชำย เอำดู เทยีบดู อันไหนสวยอันไหนงำม เอำดู ทำงนีก้ดู็ เกดิควำม 
สลดสังเวชภำยในจิตใจ มันเป็นนิมิตอันหนึ่งออกแต่เป็นธรรม จนกระท่ังว่ำแกเกิดสลดสังเวชตัวเอง  
พอครำวนีจ้ติพรบึลงอีก ครำวหลงันีเ้งียบเลย พดูไม่ถกูครำวนี ้จะว่ำอัศจรรย์ขนำดไหนพดูไม่ถกู ทีนีพ้อจติ 
ถอนขึน้จำกนัน้ กห็มอบกรำบไปทำงภูเขำเลยแกว่ำ นีแ่หละ ทีก่ลบัขึน้มำเพรำะเหตุนี ้ทนีีไ้ด้รูอ้ย่ำงนัน้ๆ ล่ะ  
รู้ตำมที่เรำสอนนะ เออ เอำล่ะ ทีนี้ขย�ำลงไปนะตรงนี้ ทีนี้อย่ำออกอย่ำยุ่ง ยุ่งมำนำนแล้วไม่เห็นเกิด 
ประโยชน์อะไร เหมือนเรำดูดินฟ้ำอำกำศ ดูสิ่งเหล่ำนั้นน่ะ ดูเปรตดูผีดูเทวบุตรเทวดำ มันก็เหมือน 
กำยเนือ้เรำดูนีแ่หละ สิง่เหล่ำนีไ้ม่เหน็มปีระโยชน์อะไร ถอนกเิลสตัวเดียวกไ็ม่ได้ นี ่ตรงนีต้รงถอนกเิลส  
เรำก็ว่ำอย่ำงนี้ เอ้ำ ดูตรงนี้นะ แกก็ขย�ำใหญ่เลย เอำใหญ่เลย ลงใจ ไม่นำนนะ แกก็ผ่ำนไป แกบอก 
แกผ่ำนมำนำนนะ พ.ศ. ๒๔๙๔ เรำไปจ�ำพรรษำที่ห้วยทรำย พอรำว พ.ศ. ๒๔๙๕ ละมั้ง แกก็ผ่ำนได้”

เราก็สะดุดใจกึ๊ก มันต้องมีอันหนึ่งแน่นอน 

ลงหลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ภาวนานี้ 

ต้องมีอันหนึ่งแน่นอน 

จากนั้นแกก็เล่าภาวนาให้ฟังนี้ โถ ไม่ใช่เล่นๆ 

พิสดารเกินคาดเกินหมาย เราก็จับได้เลยทันที 

อ๋อ อันนี้เองที่ท่านห้ามไม่ให้ภาวนา
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน 
เมตตำเยี่ยมศพคุณแม่ชีแก้ว เสียงล�้ำ 
ที่ส�ำนักชีบ้ำนห้วยทรำย ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๔
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ลาโพธิญาณ

เรื่องนี้เราก็ไม่เคยพูดนะ 
เพราะมันเป็นเรื่อง

ผ่านมาแล้ว
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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คุณแม่ชีแก้ว เสยีงล�า้ ท่านม ี
ควำมรู ้แปลกพิสดำรมำก 

ในเวลาภาวนา ท่านจะตามรู ้
ไปหมด ทั้งเรื่องที่เป็นอดีตที่
ผ่านมา และเรื่องที่ยังมาไม่ถึง 
ได้อย่างแม่นย�าอย่างน่าเหลอืเช่ือ  
ท่านพูดด้วยญาณหยั่งทราบ  
จึงเป็นควำมเห็นที่แน่นอน 

 หลวงตำเคยพูดถึงควำมรู้
พิเศษของแม่ชีแก้วว่ำ

 “แม ่ ชีแก ้วนี้ แกส� ำ คัญ 

อยูน่ะ แกพดูอย่ำงนี ้พดูด้วยญำณ 
หยั่งทรำบแน่นอนๆ อยู่ ใครๆ 
เคยเป็นลูกมำยังไงๆ แกรู้หมด 
สมยัไหนๆ แกย้อนพจิำรณำหมด  
เช่น ท่ำนสิงห์ทองนี้ รู้สึกว่ำแก
รกัมำกเลยนะ ผูเ้ฒ่ำแม่แก้วนีว่่ำ 
เคยผูกพันกันมำนำน 

 เรื่องนี้เรำก็ไม่เคยพูดนะ 
อย่ำงนี้นะ เพรำะมันเป็นเรื่อง
ผ่ำนมำแล้ว ไม่ทรำบพดูหำอะไร 
ทีนี้เวลำมันสัมผัส เรำก็พูดบ้ำง 
มนันำนแล้ว แล้วแก (แม่ชีแก้ว)  
ก็ถำมว่ำ 



 “เท่ำทีพ่จิำรณำดูนะ ทีม่นัรูม้ำ ญำท่ำนนี่เคย 
ปรำรถนำพุทธภูมิมำนะ แล้วท�ำไมถึงเลิกเสียล่ะ  
ใช่มั้ย” 

 แกว่ำอย่ำงนั้นนะ เรำก็ไม่ตอบเสียเลยล่ะ 
กระทัง่บดันีย้งัไม่ตอบเลยนะ แกถำมแบบสงสยันะ  
เรำก็เฉยเลย แกก็จับค�ำอะไรเรำไม่ได้นะ เรำก็ 
ไม่เคยพดูทีไ่หนว่ำเรำเคยปรำรถนำพทุธภูมมิำ เรำก ็
ไม่เคยพูดที่ไหน แต่แกท�ำไมน�ำมำพูด ทั้งๆ ทีเ่รำ 
ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะว่ำเรำเคยปรำรถนำพุทธภูมิ  
หรือไม่เคยปรำรถนำก็ไม่เคยพูด แกจะเช่ือหรือ 
ไม่เช่ือก็ตำม แกก็ไม่กล้ำถำมอีก เรำก็เฉยมำ 
จนกระทั่งทุกวันนี้ แกตำยไปแล้ว เรำก็เฉย”

 ภำยหลงัเรือ่งนี ้หลวงปูล่ ีกสุลธโร เล่ำให้พระ 
ฟังเป็นกำรภำยในว่ำ 

 “พ่อแม่ครูจำรย์บ้ำนตำดเพิ่นว่ำ ปรำรถนำ
พุทธภูมิมำ ขั่นแม่นศำลำกะแม่นมุงเสร็จไปแล้ว 
ยังแต่ปูด้ำนล่ำง ปำนนั้นเด๊ เว่ำให้หมู่ลูกศิษย์ฟัง  
บ่แม่นของหน่อย กว่ำสิเป็นพระพุทธเจ้ำเบิ่งด๊ิ 
พระพุทธเจ้ำของเฮำนี่กะเบิ่งดิ๊ ๔ อสงไขยแสน-
มหำกัป แต่ได้รับท�ำนำยแล้วเด๊ะ ชำติก่อนนั้นไป  

เพิน่เว่ำโน้น ๒๐ อสงไขย แต่บ่ได้ท�ำนำย ปำนนัน้เด๊”
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อุบายสอนศิษย์

เฮานี่ 
เป็นหยังถึงชั่วแท้ โง่แท้ 

ขั่นโง่หลายกะให้มันตายซะ

อย่าอยู่ให้เพิ่นหนักใจ 
เพิ่นบ่บอกมื้อเดียว 

แตนตอดเลย 

ให้มันตายซะ โง่ปานนั้น
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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หลวงปู่ใหญ่มัน่ เคยปรำรภเกีย่วกบั 
อุบายวิธีสั่งสอนพระเณรที่

เข้ำไปศึกษำอบรมธรรมกบัองค์ท่ำนว่ำ ลกูศิษย์ 
ร้อยองค์ก็ใช้อุบำยสั่งสอนร้อยอย่ำง เพรำะ 

แต่ละคนมนีสิยัมำไม่เท่ำกนั จะใช้ธรรมบทเดียว 
บำทเดียวหน้ำเดียวสอนทกุๆ องค์น้ัน เรยีกว่ำ 
ครูบำอำจำรย์รูปนั้นเป็นผู้ไม่ฉลำด 

 หลวงตำพระมหำบัวก็เช ่นเดียวกัน  
ท่ำนมักจะสั่งสอนศิษย์แต่ละรูปด้วยอุบำย 
ที่ไม่ซ�้ำกันด้วยปัญญำญำณที่แหลมคมเพื่อ
ประโยชน์ด้ำนจิตใจของศิษย์แต่ละท่ำนนัน่เอง 
ในกรณีของหลวงปู่ลน้ัีน หลวงตำมอุีบำยธรรม 
สั่งสอนเพื่อให้ใจของหลวงปู่ลีได้สัมผัสกับ
ธรรมภำคปฏิบัติ ดังท่ำนเล่ำไว้ว่ำ

 “เจ้ำของต้องไปกวำดใต้ถุนกุฏิพ่อแม ่
ครูจำรย์ มีกิจวัตรข้อวัตรเรื่องนี่ละ ฮังเแตน 
มันกะมีอยู่หั่นล่ะ พ่อแม่ครูจำรย์เพิ่นฮ้องใส่ 
คู่มือ้ “เอ้อ ท่ำนล ีแตนนะ ระวังนะ ฮังมนัเหน็
อยู่บ้อ” กะได้ระวัง มื้อใหม่กะไปกวำดตำด 
อีกแหล่ว เพิ่นบ่ได้ฮ้องใส่ เจ้ำของกะกวำด
ไปถูกฮังแตนแหล่ว บ่ทันระวัง โอ้ย แม่แตน 
กะบนิมำรมุต่อยแหล่ว เพิน่เลยว่ำ “อุ้ย พระนี ่
มนัเป็นหยงั วนัไหนๆ กะได้ฮ้องบอกฮ้องเตือน  
วนันีบ่้ได้บอก แตนเลยตอด มนัโง่ปำนนัน้บ้อ 
พระภำวนำ ต้องให้บอกให้เตือนทุกสิง่ทกุอย่ำงต้ี  
สติมันบ่มีปำนนั้นเนำะ สติมันบ่มีติ้”

 

หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน

หลวงปู่ลี กุสลธโร



66 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด



 

 พ่อแม่ครูจำรย์เพิ่นฮ้องใส่เสียงดังเลย เจ้ำของได้ยิน แล่นหนีออกจำกหั่น 
เลยมำได้คิด “เฮำนีเ่ป็นหยงัถงึช่ัวแท้ โง่แท้ ขัน่โง่หลำยกะให้มนัตำยซะ อย่ำอยู่ 
ให้เพิ่นหนักใจ เพิ่นบ่บอกมื้อเดียว แตนตอดเลย ให้มันตำยซะ โง่ปำนนั้น”  
ว่ำเจ้ำของแหล่ว เหลือใจหลำย เอ้ำ ขั่นมันชั่วหลำยกะให้มันตำยเลย ตำยกะ
ให้มันนั่งตำยเลย นั่งภำวนำให้มันตำย มันอยำกโง่แท้ ใจมันปักไปจังซั่น”

 ว่ำแล้วท่ำนกต้ั็งสจัจะอธษิฐำนว่ำ จะนัง่สมำธภิำวนำต้ังแต่ขณะนีจ้นกระทัง่
ให้มันตำยไปเลยหรือจนเช้ำของวันใหม่ จึงค่อยว่ำกันใหม่

 “เวทนำ เอ้ำ มงึมำเลย ในใจมแีต่ว่ำ ตำยๆๆ ทอนัน่ บงัคับอยูห่ัน่บ่ให้ออกไป
ทำงอ่ืน จักหน่อยกะรวบพรบึลง รวมพรบึลง กำยบ่ปรำกฏดอก มแีต่ผูรู้อั้นเดียว 
อยู่จังซั่น”

 ผลจำกกำรสละเป็นสละตำยในครัง้นัน้ ท�ำให้ใจของท่ำนรวมลงสูค่วำมสงบ 
จนสามารถนั่งตลอดจนถึงรุ่งเช้า เมื่อจิตถอนออกมาสู่สภาพจิตเดิม ท่านจึงได้
ระลกึถงึบญุถงึคุณของพ่อแม่ครจูำรย์ทีไ่ด้ใช้อุบำยเข่นท่ำนอย่ำงหนกั ท�ำให้ใจของ 
ท่ำนได้สัมผัสกับควำมสงบ ท่ำนนั่งระลึกถึงบุญคุณอยู่อย่ำงนั้น ว่ำแล้วก็ลุกขึ้น 
นั่งหันหน้ำกรำบไปยังทิศที่หลวงตำพักอยู่ด้วยใจที่เคำรพนบน้อม

 จากนั้นมาท่านว่า “พ่อแม่ครูจำรย์ว่ำควำมใด๋ จับมับๆ เอำมำใคร่ครวญ
พิจำรณำเลย”

67หลวงปู่ลี กุสลธโร



68 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

ความเพียร
เป็นเลิศ

ธรรมลีนี้เก่งอยู่นะ 
ความเพียร 

เก่งมาแต่ไหนแต่ไร 

ใจเด็ด
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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โดยนิสัยที่เล่นกับใครไม่เป็น ซ่ือตรง  
เอำจริงเอำจังของหลวงปู่ ผนวกกับ

กำรมีครูบำอำจำรย์ช้ันเยี่ยมคอยใส่ใจก�ำกับดูแล
กำรประพฤติปฏิบัติ ส่งผลให้กำรภำวนำของ 
หลวงปูล่ก้ีำวหน้ำไปอย่ำงรวดเรว็ หลวงปูไ่ด้เล่ำถงึ
กำรเอำจริงเอำจังในกำรประกอบควำมพำกเพียร
สมัยอำยุพรรษำยังไม่มำกของท่ำนไว้ ซ่ึงพอจะ
ประมวลได้ดังนี้

 “ผมนี่ บ่หวังว่ำสิมำเป็นครูเป็นอำจำรย์ของ
หมูเ่ด๊ะ มแีต่ก้มหน้ำปฏิบติัโลด หวงัว่ำแต่สเิอำตัว 
พ้นทกุข์เป็นพอ เข้ำมำบวชกะหวังอันนีเ้ด๊ะ สเิอำตน 
พ้นทุกข์แท้ๆ หวังมรรคผลนิพพำนทอนั้น ศำสนำ 
เพิน่กะวำงไว้แล้วยงัแต่เฮำบ่ทนัเกดิพูน่ เป็นยคุๆ มำ 
ตลอดถึงปำนนี้

 ผมกะเคยเป็นผูน้้อยมำด๊ิ ฮ่วย ฉันจังหนัแล้ว 
กะไปใผ๋ไปมัน โอ๋ย สิมำคุยกันอยู ่ศำลำจ่ังซ่ี  
บ่ได้ อยู่น�ำพ่อแม่ครูจำรย์ แต่คนบ่มำกปำนนี้เด๊ะ 
อยู่ห้วยทรำยก็มีบ่พอ ๑๐ องค์ ๘ องค์ ๙  องค์  
เทงิพระเทงิเณร มนับ่หลำยคือสมยัน้ี ฉันแล้วไปใผ๋ 
ไปมนั หำประกอบควำมเพยีรเจ้ำของอยูห่ัน่ มือ้หนึง่ 
คืนหนึง่ นอน ๔ ช่ัวโมงกะพอแล้ว ๔ ทุม่ไปกน็อนซะ  
ตี ๒  กล็กุแหล่ว อยูน่�ำพ่อแม่ครจูำรย์ เพิน่พำหดัมำ 
จังซ่ันแล้ว อยูห้่วยทรำย เพิน่แนะน�ำจังซ่ัน ลกุแล้ว 
ขั่นมันง่วงกะเดินจงกรมเลย เดินจงกรมจนเมื่อย  

ขั่นบ่เมื่อยนี่จิตมันบ่อยู่ มันแล่นน�ำอำรมณ์ ควำม
อยำกตัวนั่นล่ะส�ำคัญ มันบีบอยู่จังซั่น 

 กำรอดอำหำรหมูน่ี ่ฮ่วย เฮำกะได้เฮ็ดมำแล้ว  
ฤดูร้อนนี่ บ่ได้ บ่ได้ควำมหยังเจ้ำของ นอนหลำย  
ท่ือไปเบิด๊ ปัญญำบ่ม ีมนัเผำมนัฮ้อน อำกำศมนัฮ้อน  
สงัเกตเจ้ำของเด๊ะ มแีต่สงัเกตทัง้หมดล่ะกำรภำวนำ  
กำรผ่อนอำหำร ว่ำ ๖ ค�ำ กะได้ให้กนิ ๖ ค�ำ ทอนัน้ 
แล้ว เซำโลด ดัดมันปำนนั้นเด๊ะ ดัดเรื่องกิเลส  
ขั่นวำซั่นบ่ทันมัน มันเอำไปกินเบิ้ดโลดแหล่ว มัน 
อยำกนอนหลำย ฮ่วย บ่นอนแหล่ว เดินจงกรมฮอด 
มือ้เช้ำจังซ่ีกม็ ีบ่ขึน้กฏิุ อธษิฐำนใส่มนัเลย อยำกนอน 
หลำยแท้ วำซ่ัน ดัดจงัซ่ันเด๊ะ ดัดเจ้ำของ ฝึกจังซ่ันเด๊ะ  
บ่ได้เฮ็ดเล่นแหล่ว เบิง่แหม้ ครบูำอำจำรย์เพิน่เฮ็ด 
เพิน่บ่ได้เฮ็ดเล่นเด๊ะ ทิม่ตำยเลย จ่ังเพิน่หลวงปูม่ัน่ 
เพิน่สลบ ๓  เทือพูน่ เพิน่บ่ย่อท้อเด๊ะ เอำควำมเพยีร 
เผำอยู่หั่น 

 หมูเ่ฮำนี ่จัก๊อิหยงั ปัจจุบนันีบ่้ก�ำกบัใจเจ้ำของ 
จั๊กเทือ แล้วแต่มันสิแล่นไปทำงใด๋ ขั่นแม่นควำย
ก็แล่นเข้ำฮั้วเข้ำสวนเขำอยู่พู่นล่ะ ดมดำกเขำอยู่
พูน่ล่ะ อยูก่ลำงทุ่งไฮ่ทุ่งนำพูน่ แล้วค่อยโงกลบัมำ 
แล้วมันสิไปทันกินกิเลสอิหยัง บ่ทันกิน ต้องเฮ็ด
จริงๆ จังๆ ฝึกเจ้ำของ เฮ็ดบ่จริงบ่จังแล้ว ฮ่วย 
เป็นควำยตู้ให้เขำเฮ็ดนำเด๊ะ เขำทำนข้ำวปั้นหนึ่ง
เขำปรำรถนำบุญเด๊ะ เฮำบ่ท�ำ บ่มีบุญให้เขำเด๊ะ
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เข้ามาบวช

ก็หวังอันนี้เด๊ะ 

สิเอาตนพ้นทุกข์แท้ๆ 

หวังมรรคผลนิพพาน

ทอนั้น

 บวชมำบ่ได้เฮ็ดเล่นแหล่ว ฮ่วย  
เดินจงกรมเบิด้มือ้กะได้ นัง่ภำวนำ
นี ่ฮ่วย นัง่เอำล่ะ เป็นมือ้ล่ะ เป็นคืนล่ะ  
บ่ได้เฮ็ดเล่น ควำมบ่เล่นน�ำหมูเ่ป็น  
ออเซำะแอแซะน�ำผูใ้ด๋บ่เป็น เฮ็ดเอำ 
ปำนนัน้ล่ะ พวกสนกุเฮฮำบ่เคยเฮ็ด  
ฝึกมำ จ่ังซ่ันเด๊ะ มีแต่ไปผู้เดียวๆ  
จัง่พ่อแม่ครจูำรย์คือกนัแหล่ว ไปน�ำ 
เพิ่น ๒  องค์  เพิ่นฉันจังหันแล้วนี่  

เข้ำนัง่ท่ีเลย ปุบ๊ป๊ับเอำมุง้ลง ของมนั 
บ่มฝีำเด๊ะกฏิุ ปุบ๊ป๊ับเพิน่เอำลง แล้ว 
นัง่อยูห่ัน่ พูน่ กวำดตำด กวำดตำด
กะพู่ น บ่ำยสำม บ่ำยสี ่ กวำดตำด
ค่อยออกมำ ขัน่แม่นเดินจงกรมกะ 

ฉนัจังหนัแล้วกะเดิน พูน่แล้วกวำดตำด 
พู่นจังค่อยออกมำ เฮ็ดปำนนั้นล่ะ 
เพิ่นพำฝึกมำจังซี่ล่ะ”
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ค�าว่ารู้ทุกขสัจ 
รู้อย่างนี้

เราสอนทุกกิทุกกี 
เป่ากระหม่อม

ให้หมดเลย
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ผลของกำรทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งหมดลงไปเพื่อกำรประกอบควำม
พำกเพียรปฏิบัติภำวนำอย่ำงเด็ดเด่ียว อริยสัจธรรมซ่ึงเป็น 

จดุมุง่หมำยของนกัปฏิบติัภำวนำทกุคน กไ็ด้เริม่เปิดเผยให้หวัใจของบรุษุ
ผู้มีควำมพำกเพียรกล้ำได้เข้ำใจอย่ำงชัดเจน

 หลวงปูล่ซ่ึีงเคยผ่ำนกำรนัง่ภำวนำตลอดรุง่มำแล้วก่อนหน้ำนัน้มำมำก 
ต่อมำกครั้ง แต่ครั้งนี้ท่ำนได้ต่อสู้กับทุกขเวทนำอันเกิดจำกกำรนั่งภำวนำ
โดยใช้ควำมอดทนและสติปัญญำทั้งหมดเพื่อจะให้ทรำบควำมจริงของ
เวทนำ ท่ำนว่ำขณะที่เวทนำเกิดขึ้นนั้น ร่ำงกำยนี้เปรียบเหมือนท่อนฟืน  
ทกุขเวทนำท่ีมนัโหมหมดท้ังเนือ้ท้ังตัวนีเ้หมอืนไฟเผำรนไปท่ัวกำย จิตของ 
ท่ำนก็หมุนอยู่ภำยในไม่ให้ออกจำกวงอริยสัจ 

 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค นี้เป็นสถานที่ฆ่ากิเลส ซัดกันอยู่ในจิต 
ไม่ให้ออกไปไหน ในที่สุดท่ำนก็สำมำรถทรำบตำมควำมเป็นจริงว่ำ  
ร่ำงกำยหนึง่ ทุกขเวทนำหนึง่ และใจคือผูรู้น้ีห้นึง่ เป็นคนละส่วนกนั ต่ำงอัน 
ต่างจริงไปตามสภาพหน้าที่ของตน ไม่ได้กระทบกระเทือนกันแต่อย่างใด 
แต่ที่กระทบกระเทือนกันเป็นเพรำะควำมหลงของใจท่ีออกไปหมำยเอำ
ร่ำงกำยว่ำเป็นเรำ ทุกขเวทนำว่ำเป็นเรำ ใจคือผู้รู้นี้ว่ำเป็นเรำ

 เมื่อควำมจริงได้ปรำกฏแก่ใจของท่ำนอย่ำงนี้แล้ว ปรำกฏว่ำจิตใน 
ขณะนัน้ได้ปล่อยจากรปูกาย จากเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ หยัง่ลง 
สูค่วำมสงบแบบหมดจด ใจขำดจำกควำมสมัพนัธ์กบัขนัธ์ท้ัง ๕ ขนัธ์ทัง้ ๕  
ไม่ได้ท�างานประสานกบัใจ ต่างอันต่างอยู ่ขณะนัน้เองเป็นขณะทีใ่จของท่าน 
เกดิควำมแปลกประหลำดอัศจรรย์ขึน้อย่ำงไม่เคยปรำกฏมำก่อน เป็นควำม 
อัศจรรย์ประเภทที่ไม่หวั่นไหว

 จิตได้ทรงตัวอยูใ่นควำมสงบนัน้จนหมดก�ำลงั แล้วค่อยถอนออกมำ 
จำกนั้นขันธ์ทั้ง ๕ จึงท�ำงำนประสำนกับจิตตำมเดิม แม้จิตจะถอนออกมำ
สู่สภำพเดิมแล้วก็ตำม แต่ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อค�ำสั่งสอนของพระสัมมำ- 
สัมพุทธเจ้ำของท่ำนนั้น เป็นควำมเชื่อที่ไม่หวั่นไหวอีกต่อไป
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 หลวงปู่เล่ำว่ำ 

 “หัดทีแรกน�ำพ่อแม่ครูจำรย์นี่ ฮ่วย เพิ่นไป
ถำมว่ำ ธรรมล ีนัง่ตลอดแจ้งได้บ่ เจ้ำของเป็นจังใด๋  
บ่ได้เล่ำให้เพิ่นฟัง มีแต่ว่ำ โอ๊ย บ่ฮู้สึกตัวแหล่ว  
อันนั่งอยู่นี่ จักมันนอนหลับแต่ยำมใด๋ เพิ่นหัว 
(หวัเรำะ) เพิน่ว่ำ โอ๊ย ให้ท่ำนไปนัง่อยูห่นิก้อนนัน้  
ขั่นว่ำท่ำนบ่มีสติปำนนั่น ขั่นมันสิตกลงกะให้มัน
ตกก้อนหินลงโลด ท่ำนบ่มีสติปำนนั่น วำซั่น 

 ฮ่วย เจ้ำของเลยมำพจิำรณำว่ำ เพิน่ยงัเว่ำได้ 
เฮำสเิฮ็ดบ่ได้ต๊ี ใจมนัปักจังซ่ันเด๊ะ แต่พระพทุธเจ้ำ 
เพิน่กะมกีเิลสคือกนั ครบูำอำจำรย์ผูพ้้นไปได้ เพิน่ 
กะมกีเิลสคือกนั เฮำสบ่ิสำมำรถเฮ็ดได้บ้อ ใจมนัปัก 
เข้ำไปจังซั่น โอ๊ย ใจมันสิเผลอได้ติ มันย่ำนตำย  
เอำอยูห่ัน่แล้ว ดัดมนัจังซ่ันเด๊ะ จ้อมนัอยูห่ัน่ มนัคิด 
ไปทำงใด๋กะดึงมันคืนมำ ฝึกมันอยู่นั่นแหล่ว

 จัง่เวทนำคือกนั เอำ มงึมำเลย ก�ำหนดอยูห่ัน่  
บ่ให้ออกจำกหั่นเลย บังคับอยู่หั่น บ่ให้มันออก
ไปทำงอ่ืน ขั่นเฮำบ่สู้ซะก่อนกะบ่เห็นควำมชนะ 
ต้องสู้เด๊ะ เอ้ำ มันเจ็บทอใด๋กะอดมันอยู่จังซ่ัน 
เบิ่ง (พิจำรณำ) ทุกขเวทนำแหล่ว ให้รู้ควำมจริง  
มันขึ้นถึง ๓ ครั้งแล้ว เออ ครั้งที่ ๓ นี่ ฮ่วย หัวนี้ 
ปำนว่ำเส้นผมมันหล่นลงเบิ้ดแหล่ว มือยองกัน 
อยูน่ี ่มนัเป็นไฟไปพูน่ ฮ้อนปำนไฟเผำ มอืเฮำวำง
ทบักนัเนีย่ ในใจมแีต่ว่ำตำยๆๆ ไปทอนัน่ ผ่ำนตำย 
กะเอำแล้ว มดิไป เข้ำไปหน่อย แหล่วกะจติรวมพรบึ 
เลย 

 ขั่นบ่สู ้ซะก่อน บ่เห็นควำมอัศจรรย์เด๊ะ  
ต้องทิ่มตำยเลย นั่นล่ะ ฝ่ำยภำวนำ ขั่นบ่ทิ่มตำย
ก็บ่เห็นล่ะ 

 จิตรวมพรบึ กำยมนับ่ปรำกฏดอก ผูรู้ม้นัเด่น
อยูจ่งัซ่ัน เรือ่งกำยมนับ่มดีอก มแีต่ใจ บ่ปรำกฏเลย 
เรือ่งกำย มแีต่ภำษำใจ บำงทีมนัอยูพู่น่ ก้นบำดำลพูน่  
บำงทีมันขึ้นอยู่พู่น อยู่อำกำศ มันกะเป็นอัปปนำ- 
สมำธแิหล่ว มนับ่มกีำยเด๊ะ อุปจำรสมำธนิี ้สญัญำ
บ่ขำดออก แต่จิตบ่ยึดเอำ ได้ยินเสียงแต่จิตบ่ยึด  
ควำมเจ็บควำมปวดกะมี แต่หั่นจิตบ่ยึดเอำ  
ขั่นอัปปนำสมำธิแล้ว ฮ่วย มันบ่มีแล้วเรื่องกำย  
กำยมันบ่ปรำกฏ มีแต่ใจล้วนๆ มันเป็นหนึ่ง มันบ่ 
มีสองเด๊ะ 

 เฮ็ดให้มันเห็นเถอะเรื่องอันนี้ วำงจิตลงเป็น
ผ้ำเช็ดเท้ำเบิง่ เป็นดินพูน่ มนัจงัค่อยเหน็อรรถเหน็
ธรรมของพระองค์เจ้ำ เร่งเด๊ะ ควำมเพียร ให้มัน 
เกิดในใจเจ้ำของ มันจังค่อยสิรู้จัก ควำมเพียร 
นี่แหละตัวเอก”

 หลวงตาพระมหาบวัได้อธบิายในการพจิารณา 
ทุกขเวทนำอันเกิดจำกกำรนั่งตลอดรุ่งเพื่อให้เห็น
อริยสัจธรรมไว้ดังนี้

 “ทุกข์ขนำดไหน ดูเรือ่งของทุกข์ดังท่ีเคยสอน 
แล้วน่ันน่ะ จะทุกข์ขนำดไหนกต็ำม จิตไม่เคยตำย  
เอ้ำ ตำมให้เห็นเรื่องควำมทุกข์ ทุกข์มำจำกไหน  
คนตำยแล้วมทีกุข์ไหม ไล่กนัเข้ำซิ จงึเรยีกว่ำปัญญำ  
ไล่ตลบทบทวนอยูน่ัน้ไม่รูก้ีค่รัง้กีห่น เรำอย่ำไปนบั 
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เวล�ำ่เวลำ อย่ำไปนบักำรตลบทบทวน ครัง้นัน้ครัง้นี้ 
หลำยครัง้หลำยหน ไม่ต้องนบั สติปัญญำให้จ่อลงไป 
ตำมควำมทกุข์ มมีำกน้อยให้เหน็ควำมเคลือ่นไหว
ของมัน จะทุกข์มำกทุกข์น้อยเพียงไร

 อะไรเป็นผู้ทุกข์ ส่วนมำกจะต้องว่ำอวัยวะ
ส่วนนัน้ส่วนนีเ้ป็นทกุข์ เช่น แข้งเป็นทกุข์ ขำเป็น
ทกุข์ หวัเข่ำเป็นทุกข์ เป็นต้นนะ กจ็ะไปหมำยเอำ 
ว่ำอันนี้เป็นทุกข์ ควำมจริงอันนี้ไม่ได้เป็นทุกข์  
ถ้ำพิจำรณำให้เป็นสัจธรรมแล้ว ค้นลงไปจริงๆ ว่ำ
หนังก็สักแต่ว่ำหนัง มีมำตั้งแต่วันเกิด ทุกข์อันนี้ 
เพิง่ม ีนีเ่ป็นอันเดียวกนัได้ยงัไง เนือ้หนงัเอ็นกระดูก 
มมีำต้ังแต่วันเกดิ อันนีเ้พิง่มเีด๋ียวนี ้เกดิมำเด๋ียวนี้  
จะเป็นอันเดียวกนัได้ยงัไง ถ้ำเป็นอันเดียวกนัแล้ว  
ทกุข์นีดั้บ สิง่เหล่ำน้ันต้องดับไปด้วยกนั แตกทลำย 
ไปด้วยกัน ฉิบหำยไปด้วยกันกับทุกข์ที่ดับลงไป  
แต่นี้เวลำทุกข์หำยไปดับไป มันก็มีอยู ่อย่ำงนี้ 
แล้วเป็นอันเดียวกันได้ยังไง นั่นจึงเรียกว่ำค้นหำ
ควำมจริง

 เรำอย่ำคำดนะ จ่อลงในควำมทุกข์ เอ้ำ  
จะทกุข์มำกทกุข์น้อยขนำดไหนไม่ต้องกลวัว่ำตำย 
จิตไม่ได้ตำยว่ำงั้นเลย จิตหำควำมจริงเพื่อจะรอบ
ตัวเองด้วยรูส้จัธรรมให้รอบใจ จนกระทัง่พจิำรณำ 
รอบดังทีเ่คยพดูแล้ว ทกุข์เมือ่พจิำรณำรอบแล้วจะ 

ไม่เป็นภัยต่อผูใ้ดเลย นัน่จึงเรยีกว่ำเรยีนอรยิสจัรอบ  
รู้อริยสัจรู้อย่ำงนั้น

 ทุกข์แต่ก่อนเป็นภัย เหมือนจะเป็นจะตำย
จรงิๆ นี ่อะไรจะไปทกุข์มำกยิง่กว่ำทกุข์ทีเ่กดิขึน้ใน

ขณะนัน้ แต่เวลำพจิำรณำรอบกนัแล้ว ทุกข์ สกัแต่ว่ำ 
เท่ำนั้นนะ และดูทุกข์นั้นก็ไม่มีควำมหมำยใน
ตัวเองด้วย และทุกข์นี้ไม่ให้ควำมหมำยแก่ผู้ใด  
ไม่กระทบกระเทอืนผูใ้ด มนักไ็ม่รูค้วำมหมำยของ
มันด้วย อวัยวะต่ำงๆ ที่ว่ำเป็นทุกข์ๆ แต่ก่อนนั้น  
ดูแล้วหนังก็เป็นหนัง เนื้อเป็นเนื้อ เอ็นเป็นเอ็น 
กระดูกเป็นกระดูก อวัยวะทุกส่วนเป็นของตัวเอง 
อยู่โดยล�ำพัง ไม่เห็นมีอะไรเป็นอะไร เมื่อเป็น 
เช่นนัน้แล้ว ทกุข์นีไ่ปให้ร้ำยแก่ผูใ้ด ทกุข์กไ็ม่ได้ไป
ให้ร้ำยแก่ผู้ใด นี่ละเป็นควำมสัตย์ควำมจริง

 ควำมหมำยว่ำอันนัน้เป็นทกุข์ อันนีเ้ป็นทุกข์
มำจำกไหน น่ีมนักว็ิง่เข้ำถงึใจ กำยหน่ึง เวทนำคือ
ทกุขเวทนำหนึง่ ใจหนึง่ สญัญำควำมหมำยย้อนเข้ำ 
หำใจ ย้อนเข้ำดูใจอีกทหีนึง่ ทนีีเ้มือ่ย้อนเข้ำไปจน 
ประจักษ์แล้ว ใจกคื็อใจ สญัญำกดั็บไป แล้วก�ำหนด 
ดูสิ่งท้ังหลำยเหล่ำน้ี เรื่องสัญญำจะย่นเข้ำมำๆ  
ควำมหมำยอันนั้นย่นเข้ำมำๆ จนกระทั่งถึงใจ 
ควำมทุกข์ที่ว ่ำอันนั้นเป็นทุกข์นั่นก็เหมือนกัน  
ควำมทุกข์ทั้งหลำยนั้นย่นเข้ำมำๆ จนกระทั่งมำ
ถงึใจ มำดับทีใ่จ ใจไม่หมำยทีน่ี ่เมือ่ใจไม่หมำยแล้ว  
ทุกฺข� อริยสจฺจ� เต็มหัวใจ อ๋อ เป็นอย่ำงนี้ ค�ำว่ำ
รู้ทุกข์รู้อย่ำงนี้ ค�ำว่ำทุกข์เป็นสัจธรรมเป็นอย่ำงนี้  
นั่นซิถึงได้ชัด ให้เห็นชัดอย่ำงนั้นซิ นี่ละท่ำนว่ำ  

ทกุขฺ� อรยิสจจฺ� เป็นอย่ำงนี ้สมทุยักคื็อตัวควำมหมำย  
เมื่อรอบแล้วมันก็หดตัวเข้ำมำไม่ไปหมำย สัญญำ
นั่นแหละหมำยว่ำนั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์ เมื่อ
พจิำรณำรอบแล้วกไ็ม่หมำย นีเ้ป็นพืน้ฐำนแห่งกำร
พิจำรณำวงอริยสัจ”
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กายนี้แหละ 
ทางเดินของ
ปัญญา

พระพุทธเจ้า
เพิ่นสั่งสอน

ให้อุปัชฌาย์อาจารย์

เว่าสอนกุลบุตรสุดท้าย

ภายหลังกะให้สอน

กรรมฐาน ๕ นี่แหล่ว 
ของมันข้องอยู่นี่เด๊ะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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เมื่อ
หลวงปู่ได้สัมผัสกับธรรมอันอัศจรรย์ในวันที่นั่งต่อสู้กับทุกขเวทนำ
ครัง้นัน้แล้ว จำกนัน้กไ็ด้กรำบเรยีนควำมเป็นไปในจิตให้หลวงตำทรำบ  

หลวงตำได้แนะน�ำให้ท่ำนออกพจิำรณำทำงปัญญำ เมือ่จติพกัสงบพอสมควรแล้ว  
ให้พจิำรณำร่ำงกำย เอำร่ำงกำยเป็นสนำมเดินของปัญญำเพือ่ให้เหน็ควำมจรงิ 
ในธรรมชั้นละเอียดขึ้นไปอีก

 หลวงปู่ได้เล่ำถึงกำรพิจำรณำร่ำงกำย พอประมวลได้ดังนี้

 “กำรภำวนำให้มีสัจจะ ต้องผูกมัดเจ้ำของเด๊ะ ให้สังเกตสังกำเจ้ำของ 
กำรภำวนำสังเกตจิตเจ้ำของ อ่ำนจิตเจ้ำของ อย่ำส่งพู่นส่งพี้ เรื่องหั่นเรื่องนี่ 
บงัคับจิตให้มนัอยู ่ใส่ศีลใส่ธรรม ใส่สมำธใิส่ปัญญำ ให้มนัแล่นอยูห่ัน่ อย่ำให้ 
มันออกนอก คือออกนอกกำยออกนอกใจเจ้ำของ นั่นล่ะ เพิ่นว่ำบ่ให้ส่งจิต
ออกนอก หดัมนั ให้เกดิควำมสงบทแีรก ให้ท�ำไปเรือ่ยๆ อย่ำไปต้ังควำมอยำก 

 หำกสิพิจำรณำกะให้มันพิจำรณำอยู่ในกำยนี่ กำยนี้แหละทำงเดินของ
ปัญญำ ไล่แต่เกสำลงมำหำพืน้เท้ำ แต่พืน้เท้ำขึน้ไปหำเกสำ ทวนไปทวนมำอยู่
จังซ่ัน ให้คล่องให้มนัช�ำนำญอยูน่ัน่ สมเหตุสมผลแล้วจิตมนักะรวมลงสูค่วำม
สงบได้คือกัน นั่น ปัญญำอบรมสมำธิ พ่อแม่ครูจำรย์เพิ่นแต่งไว้เบิ๊ดแหล่ว  
มนัสงบเป็นช่ัวโมงหรอืสองช่ัวโมงกซ่็ำงมนั ปล่อย จติถอนออกจำกควำมสงบแล้ว  
จังค่อยมำใคร่ครวญ พจิำรณำแยกธำตุแยกขนัธ์ออกเป็นส่วนๆ กะได้ เวลำมนัสงบ  
อย่ำไปกวนเลย มันสิสงบเบิ๊ดมื้อกะตำม

 ออกจำกหั่นมำกะให้เบิ่งอำกำร ๓๒ แต่เกสำลงไปหำพื้นเท้ำ แต่พื้นเท้ำ
ขึน้มำถงึเกสำ ให้พจิำรณำอยูน่ี่แหล่ว อัตภำพร่ำงกำยของเฮำ อัตภำพร่ำงกำย
ของเฮำมช่ืีอเบิด้ โลกเขำใส่ช่ือสมมติุเบิด้ ขีก้ะเต็มตนเต็มตัวอยู ่ขีห้วัขีก้ลำก
ขี้ไคล คนกะมำหลงสมมุติควำมปรุงควำมแต่งของเจ้ำของทอนั้น

 พระพุทธเจ้ำเพิ่นบอกไว้เบิ้ดล่ะ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ของมันบ่เที่ยง 
เบิง่แต่เฮำเป็นเด็กน้อยมำ เปลีย่นมำๆ อยูจ่งัซ่ัน เฒ่ำแก่ชรำแล้วอิหยงัมนัอยู ่
คือเก่ำจั๊กแนว สังขำรอันนี้มีแต่ช�ำรุดทรุดโทรมไป พิจำรณำเบิ่งแม๊ะ 



 พระพทุธเจ้ำเพิน่สัง่สอนให้อุปัชฌำย์อำจำรย์เว่ำสอนกลุบตุรสดุท้ำยภำยหลงั กะให้สอนกรรมฐำน ๕  
นี่แหล่ว ของมันข้องอยู่นี่เด๊ะ จิตมันข้องอยู่กับอันนี่แหล่ว อยู่น�ำโลกน�ำสงสำรก็เพรำะมันติดอันนี้ ยินดี
ยินร้ำยอยู่นี่ ภพใด๋ชำติใด๋ก็เพรำะอันเดียวนี้เบิ้ด สิต่ำงกันใด๋น้อ

 ให้แก้เจ้ำของ มันไปทำงรำคะ เฮำก็ต้องพิจำรณำต้ี แยกเบิ่งดิ๊ ถำมมันดู ตำหมู่นี่ บ่อนใด๋งำม  
ดึงตำออกมำก�ำหนดอยู่หั่น ว่ำหนังงำมกะเอำมีดถำกหนังออกมำเบิ่งด๊ิ มันงำมอยู่บ่ หมดในกำยมีแต่
หนังหุ้มทอนั้นล่ะ พอเบิ่งได้ นอกหั่นมีแต่อสุภะเบิ้ด บ่มีหนังแล้วผู้ใด๋สิมำใกล้ได้ ม้ำงเบิ่งดู บ่มีหยัง
โลกอันนี้ สกปรกเท่ำมนุษย์มันสิมีติ

 ให้ประกอบ คิด ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย มำกๆ จิตมันจั่งสิอ่อน มันจังค่อยสิเกิดสลดสังเวช 
พจิำรณำให้มนัรูจ้กั พจิำรณำอันใด๋ให้มนัเกดิสลดสงัเวชในใจเจ้ำของ ธรรมจงัค่อยสเิกดิได้ ชัดเข้ำๆ จิตใจ
ของเฮำมันกะผ่องใสขึ้นละเอียดขึ้น รู้จริงเป็นจริงแหล่ว”
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ความเป็นจริง
ของกาย

จิตได้เห็นโทษ
แห่งภาพภายนอกที่ตน

วาดขึ้นอย่างเต็มใจ

พร้อมทั้งการปล่อยวาง

จากสุภะและอสุภะภายนอก

ที่เกี่ยวโยงกับส่วนร่างกาย

ที่ตนเคยพิจารณา 

ถอนอุปาทานความถือกาย

ออกได้โดยสิ้นเชิง
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นักปฏิบัติผู ้พิจำรณำขันธ์ ๕  
โดยควำมรอบคอบด้วย

ปัญญำ แล้วผ่ำนไปด้วยควำมหมด
เยือ่ใย คือสำมำรถพจิำรณำส่วนแห่ง
ร่ำงกำยทุกส่วนให้เหน็ด้วยควำมเป็น
ปฏิกลูด้วย โดยควำมเป็นไตรลกัษณ์
ด้วย ประจักษ์กับใจจนทรำบชัดว่ำ 
ทุกส่วนในร่ำงกำยนี้มีควำมปฏิกูล
เต็มไปหมด

 ควำมปฏิกูลของร ่ ำงกำยที่
ปรำกฏอยู่ภำยนอกกลับย้อนเข้ำมำ 
สู่วงของจิตภายในโดยเฉพาะ และ
ทรำบชัดวำ่ควำมเป็นสุภะ ท้ังนี้เป็น
เรื่องของจิตออกไปวาดภาพข้ึนมา  
แล ้ ว เกิดควำมก� ำห นัดยิน ดีก็ ดี  
ควำมเป็นอสุภะที่ จิตออกไปวำด 
ภำพขึน้ แล้วเกดิควำมเบือ่หน่ำยและ
อิดหนำระอำใจต่อควำมเป็นอยู่ของ
ร่ำงกำยทุกส่วนก็ดี ในภำคทั้งสองนี้  
จะรวมเข้ำสู ่จิตดวงเดียว คือมิได้
ปรำกฏออกภำยนอกดังที่เคยเป็นมำ  
จิตได้เห็นโทษแห่งภำพภำยนอกที่
ตนวำดขึ้นอย่ำงเต็มใจ พร้อมทั้ง
การปล่อยวางจากสุภะและอสุภะ 
ภายนอกทีเ่กีย่วโยงกบัส่วนร่างกายที่
ตนเคยพิจำรณำ ถอนอุปำทำนควำม
ถือกายออกได้โดยสิ้นเชิง เรื่องของ
กำมรำคะซ่ึงเกี่ยวกับกำยก็ยุติลงได้
ในขณะท่ีถอนจิตถอนอุปาทานจากกาย  

หลวงปู่ลี กุสลธโร ขณะนั่งอยู่บนศำลำหลังแรก วัดภูผำแดง



82 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

โดยผ่านออกระหว่างสุภะและอสุภะต่อกัน หมด
ควำมเยื่อใยในสุภะและอสุภะทั้งสองประเภท 
ปฏิฆะควำมหงุดหงิดของใจก็ดับลงไปพร้อม

 วนัหนึง่ขณะทีห่ลวงปูเ่ข้ำทีภ่ำวนำ ท่ำนได้นมิติ 
เห็นภรรยำเก่ำมำปรำกฏในวงภำวนำ ในนิมิตนั้น 
แสดงถึงกำรสลำยไปแห่งรูปกำยให้ท่ำนได้เห็น
อย่างชัดเจน ท่านเล่าว่า

 “อยูห้่วยทรำย กะน่ังภำวนำอยูเ่นีย่ จักหน่อย 
เกิดแสงสว่ำงภำพปรำกฏเห็นภรรยำเก่ำย่ำงเข้ำ
มำหำ ทำงนี้กะนั่งภำวนำอยู่ ทำงนั้นกะย่ำงเข้ำมำ  
มำยนือยูต่รงหน้ำ ห่ำงอยูห่ว่ำงวำกว่ำนีล่่ะ จักหน่อย 
กะล้มลง อัตภำพร่ำงกำยน่ีตำยแตกออกจำกกัน
พำกๆ เลย เป็นส่วนๆ พงัลงไปๆ กระจดักระจำยไป
ตำมแผ่นดิน ทัง้เป่ือยทัง้เน่ำอยูพ่อปำนนัน้ อันนัน้ 
กะขำดออก อันนี้กะขำดออก ตกลงไปเป็นดิน  

เป็นน�้ำ เป็นของเก่ำมันหั่นแหล่ว กลำยเป็นธำตุ
เบิด้เลย แต่ควำมจรงิมนับ่มบ่ีอนตำยเลย ธำตุดิน 
กะกระจำยไปเป็นดินของเก่ำนั่นแหล่ว ธำตุน�้ำ 
กะไหลไปของเก่ำมันหั่นละ ธำตุลม ธำตุไฟ  
กะเป็นไปตำมสภำพเดิมมนั ผูรู้คื้อใจกะรูอ้ยูจั่งซ่ัน  
บ่เกี่ยวกัน จักหน่อยพื้นดินกะมำกลบทับถม  
กองธำตุนัน้หำยไปเลย ทีแ่ท้กำยมนัเป็นอย่ำงนีเ้ด๊ะ  
หำตัวสัตว์บุคคลในกองธำตุนี้อยู่ใด๋ได้ บ่มีเลย  
เกดิสลดสงัเวชล่ะทีนี ้สลดหลำย แต่นัน่ล่ะ สญัญำ 
ทำงรำคะนี้ขำดออกเลย บ่มีติด ใจบ่ได้เกี่ยวอีก
เลย”

 นบัแต่ขณะนัน้เป็นต้นมา ใจของท่านได้ละจาก 
รูปธรรมลงอย่ำงเด็ดขำด สติปัญญำได้ก้ำวขึ้นไป 
พจิำรณำในช้ันของนำมธรรม สติปัญญำได้กลายเป็น 
สติปัญญำอัตโนมัติทันที
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สติปัญญา
อัตโนมัติ

อยู่ที่นั่น ๔ ปีนะ 
ห้วยทราย 

ธรรมลีก็เร่งแต่นู้นล่ะ 

จิตแกหมุนติ้วๆ 
แต่นู้นแล้ว
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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สติปัญญำอัตโนมติั เป็นมหำสติมหำปัญญำแล้ว เป็นกำรฟังธรรมอยู่ 
ตลอดเวลำ ท่ำนไม่ได้มลีดหย่อนผ่อนผนัในกำรฟังธรรม ด้วยอัตโนมติั 

ของจิตของธรรมของกิเลสมันฟัดกันอยู่ภำยใน

 ผูป้ฏิบติัธรรมเมือ่ก้ำวถงึขัน้ “ปัญญำ” แล้ว อยูท่ี่ไหนกฟั็งธรรมอยู่
ตลอดเวลำ มอีะไรมำสมัผสักพ็จิำรณำเป็น “ธรรม” ท้ังสิน้ เพราะสิง่ทีม่า
สมัผสัเป็นเครือ่งเตือนสติให้ระลกึรู ้ปัญญำกว็ิง่ตำมทนัทีๆ  โดยอัตโนมติั 
พิจำรณำอย่ำงรวดเร็ว ไม่ต้องถูกบังคับเหมือนขั้นเริ่มแรก ซ่ึงเป็นขั้น  
“หมูขึน้บนเขยีงแล้วไม่ยอมลง ถ้ำไม่ถกูสบัให้แหลกเสียก่อน” จติขัน้นี้  
อะไรมากระทบย่อมรู้เท่าทัน พิจารณาเป็นอรรถเป็นธรรมทั้งสิ้น ดังที่
หลวงปู่ใหญ่มั่นกรำบเรียนพระมหำเถระ ซึ่งหลวงตำได้เขียนไว้ในประวัติ
ของหลวงปู่ใหญ่มั่นว่ำ

 “พระมหำเถระถำม “ท่ำนอยู่คนเดียว เวลำเกิดข้อข้องใจขึ้นมำ  

ท่ำนปรกึษำปรำรภกบัใคร” หลวงปูใ่หญ่มัน่ตอบว่ำ “ฟังเทศน์อยูท่ัง้กลำงวัน 
กลำงคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลย” พระมหำเถระก็ไม่กล้ำค้ำนท่ำนว่ำยังไง 
เพรำะอำจไม่เข้ำใจก็ได้ ประกำรหนึ่ง ประกำรที่สอง ท่ำนพูดออกมำจำก
ควำมจริง ก็ไม่กล้ำจะค้ำนท่ำน

     ทีว่่ำ “ฟังเทศน์อยู่ทัง้กลำงวนักลำงคนื” กคื็อกำรทีพ่จิำรณำสิง่ที ่
มำสมัผสัปลกุสติปัญญำอยูต่ลอดเวลำนัน่เอง จนเป็นทีเ่ข้ำใจไปโดยล�ำดับ  
นัน้แลคือกำรฟังธรรมทัง้กลำงวนักลำงคืนทำงด้ำนปฏิบติั เพรำะสติปัญญำ 
ขั้นน้ีเป็นขั้น “อัตโนมัติ” ท�ำงำนเพื่อ “ธรรมล้วนๆ” ไม่มีโลกเข้ำ
แอบแฝงเลย”

 ช่วงท่ีอยู ่ณ บ้ำนห้วยทรำยนีเ่อง หลวงปูล่ท่ีำนได้ต้ังใจเร่งควำมเพยีร 
ปฏิบัติตำมค�ำสอนของหลวงตำอย่ำงเอำจริงเอำจัง จนเกิดผลเป็นที่ 
น่ำพอใจ พร้อมกันนี้ ท่ำนได้กรำบเรียนให้พ่อแม่ครูจำรย์หลวงตำพระ 
มหำบวัได้ทรำบอยูเ่สมอ หลวงตำจึงได้ให้อุบำยเพือ่เปิดทำงให้ก้ำวเดินต่อ 
ในเรื่องนี้หลวงตำได้เมตตำพูดถึงกำรภำวนำของหลวงปู่ลีไว้ดังนี้
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 “ตั้งแต่เรำไปอยู่ห้วยทรำย ท่ำนก็ก�ำลังหมุน
ต้ิวๆ ตอนเรำอยูห้่วยทรำย ท่ำนจะได้กีปี่นะ ออกจำก 
พ่อแม่ครูจำรย์มั่นมรณภำพแล้ว ไปอยู่ห้วยทรำย 
มันก็สงัดนี่ ไม่มีใครเลย คือวัดนั้นเป็นวัดป่ำช้ำ

 ธรรมล ีนัน่ ใครไม่รูง่้ำยๆ ตอนน้ันควำมเพยีร 
เร่งหมุนจ๋ี รู้กันทันทีละ พูดทำงด�ำเนินของจิต 
ถงึไหนๆ รูท้นัทีๆ  ขอให้ผูฟั้งรูส้งูกว่ำเถอะ ผ่ำนไป 
ตรงไหนรูท้นัทีๆ  รูก้นัอยูห้่วยทรำย ท่ำนลกี�ำลงัเร่ง 
หมุนเลย

 ถ้ำหำกว่ำถงึขัน้ทีจ่ะออกแล้วไม่อยูน่ะ กเิลส
ถงึขัน้ทีอ่ยูไ่ม่ออก ไล่ไปวดัไปวำนี ่โอ๋ย เหมอืนไล่ 
เข้ำฟืนเข้ำไฟ มันร้อน ไล่ลงเหวลงบ่อเร็วปุ๊บเลย 
ไล่เข้ำวัดเข้ำวำไม่ไป จิตผู้นี้เป็นอย่ำงนี้ เมื่อได้รับ 
กำรอบรมจิตเข้ำขัน้ทีห่มนุตัวแล้วเอำแล้ว ทีน่ีห่มนุ 
สู่ธรรมไม่ถอย หมุนทั้งวันทั้งคืนจนไม่ได้นอน  
มนัเป็นขัน้ๆ ของจติของธรรม ขัน้ของกเิลส กเิลส
หยำบขนำดไหน ขีเ้กยีจ แม้ทีส่ดุไปวัดไปวำท�ำบญุ
ให้ทำนกไ็ม่อยำกท�ำ ขีเ้กยีจหมด ข้ันมนัหนำ ให้เข้ำ 
พุงเจ้ำของเท่ำนั้นดี แบ่งให้ทำนใครไม่ได้ นี่ขั้นมัน
เห็นแก่ตัวมำก กิเลสหนำ ขั้นมำกๆ เข้ำไปทั้งกิน

ทั้งทำนทั้งอะไรเข้ำไปๆ สุดท้ำยเลยไม่สนใจกับ
เรื่องกินเรื่องอะไร มีเท่ำไรโปะเลย เป็นอย่ำงนั้น

 จิตเวลำก้ำวเข้ำสู่ทำงด้ำนภำวนำเหมือนกัน 
เวลำล้มลุกคลุกคลำนมันก็เอำกันอยู่นั้นละ แต่
เวลำก้ำวออกแล้วก็คือออกๆ พอออกเต็มที่แล้ว 
จนกระทัง่นอนไม่หลบั กลำงคืนนอนไม่หลบั กลำงวัน 
ยังจะไม่หลับอีก มันหมุนของมันเพื่อออกๆ 
เวลำมันหมุนได้ที่ของมันที่จะออกแล้วไม่อยู ่  
อย่ำงไรกไ็ม่อยู ่เป็นอย่ำงนัน้นะ จิตนีพุ่ง่ๆๆ คือมนั
เห็นช่องทำงเหมือนว่ำพระนิพพำนอยู่ช่ัวเอ้ือมๆๆ 
นั่นละ จับผิดจับถูก จะเป็นจะตำยไม่รู้ละ ถ้ำถึง 
ขั้นนั้นแล้วเหมือนว่ำพระนิพพำนอยู ่ ช่ัวเอ้ือม 
นั่นแหละ หมุนติ้วเลย  

 กำรพูดอย่ำงนี้พูดตำมเรื่องของจิตที่ด�ำเนิน
มำแล้วนะ พอถึงขั้นมันได้หลักได้เกณฑ์แล้ว 
หมุนตลอด ไม่อยู่ จะเป็นจะตำยไม่อยู่ เหมือนว่ำ 
นพิพำนอยูช่ั่วเอ้ือมๆ จับผดิจับถกู อย่ำงนัน้ควำม
เพียรไม่มีเวลำ กลำงวันกลำงคืนนอนไม่หลับ  
มนัหมนุของมนั นีล่ะธรรมเมือ่มกี�ำลงั เมือ่มกี�ำลงั
แล้วเป็นอย่ำงนั้น”
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  หลวงปูล่ไีด้ปรำรภถงึล�ำดับกำรปฏิบติัธรรม
ในขั้นนี้ที่เป็นไปภายในจิตของท่านไว้หลายวาระ 
พอจะประมวลควำมได้ดังนี้

 “ครูบำอำจำรย์เพิ่นฝึกทีแรก มีแต่ให้ฝึก 
ควำมสงบซะก่อน หำกจิตมนัรวมลงได้ มนัเป็นไป
เองดอกแนวหมู่นั่น ปัญญำมันเกิดเอง นั่นเพิ่นว่ำ
เป็นวปัิสสนำ ให้ก�ำหนดสตินะ ฝึกสติตัวนีแ้หละให้
มนัเป็นมหำสติมหำปัญญำ ให้มนัทนักนัจังซ่ัน หำก
ปัญญำแก่กล้ำเข้ำแล้วกะจะเป็นญำณไปเลยล่ะ  
อิหยงัเกดิขึน้มำ กะพจิำรณำทนัๆ ทกุขณะจิตไปเลย  
เป็นญำณเลย กิเลสในจิตใจมันก็ตกไปๆ หำกถึง
ขั้นนี้แล้ว

 อย่ำงหลวงปูใ่หญ่มัน่เพิน่ว่ำ ฟังธรรมอยูห่มด
มื้อหมดคืน วำซั่น บ่ได้สุงสิงกับไผ หลบหลีกอยู่
อย่ำงนัน่ เพรำะว่ำธรรมมนัเกดิขึน้ตลอดเวลำ บ่ได้ 
ว่ำงเด๊ะ 

 ตอนนั้น ผมน่ี ฮ่วย มันบ่อยำกสุงสิงกับ 
ผูใ้ด๋ดอก ของท�ำงำนทำงใจเด๊ะ หำแต่ทำงหลบหลกี 

ปลีกออกจำกหมู่อยู่จังซั่น อยู่ผู้เดียวมันม่วน มัน
สนกุท�ำควำมเพยีร ภำยในมนัเกดิดับอยูจั่งซ่ัน คือ
จังมีครูบำอำจำรย์มำเทศน์ให้ฟังอยู่ตลอดจังซ่ัน 
เร่งเข้ำเบิง่แม้ มนัสเิหน็ดอกธรรมของพระองค์เจ้ำ 
เกิดเองดอกแนวหมู่นี่ แต่ต้องอบรมจิตใจเจ้ำของ
ให้มนัดีๆ เถอะ มนัโผล่ขึน้มำเองดอก มนับอกขึน้ 
มำเองเบิ้ด ปรำกฏอุบำย

 ธรรมชำติของวิปัสสนำจรงิๆ แล้ว ฮ่วย มนับ่ม ี
สญัญำไปทำงโลกเลย มนับ่ได้ค�ำนงึไปทำงโลกเลย
แหล่ว ภำยในมันเกิดดับอยู่หั่น อิริยำบถสี่นี่เป็น
ควำมเพยีรของพระพทุธเจ้ำหมด นอนกะได้ นัง่กะได้  
ยนืกไ็ด้ เดินกไ็ด้ เป็นควำมเพยีรหมด ฮ่วย นอนมนั 
กะบ่หลบัดอก ภำยในใจนัน่มนัไหลอยูจั่งซ่ัน คล้ำย
กนักบัดูภำพยนต์จังซ่ัน เรือ่งม้วนนีจ่บ ม้วนนัน่กข็ึน้ 
ต่อเลย มันอัตโนมัติไปจังซ่ัน มันก็เลยเพลิน 
ม่วนท�ำควำมเพียร ควำมละควำมวำงมันก็ละวำง
เอำเองดอก เมือ่เหตุผลมนัลงตัวแล้ว โอ๊ย จักควำม 
เพยีรมนัมำแต่ใด๋ มนัเป็นเอง พอเหน็ฝ่ังแล้ว มแีต่ 
ค�ำนงึว่ำ สพ้ินทุกข์บ่น้อๆ อยูเ่ท่ำนัน้ ดีกะบ่อยูโ่ลกนี้  
ชั่วกะบ่อยู่โลกนี้”



 เมื่อฤดูพรรษำปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ผ่ำนพ้นไปแล้ว หลวงตำได้ปรำรภกับหมู่พระเณรว่ำ 
“เอ้อ เรำนีจ่ะไปไหนไม่พ้นละนะ โยมแม่มำเกีย่วข้องแล้ว ถ้ำไม่เอำโยมแม่ออกบวชเหน็จะ
ไม่ได้”

 เนือ่งจำกองค์ท่ำนพจิำรณำและทรำบตำมนมิติบอกเหตุทีป่รำกฏขึน้ก่อนหน้ำนัน้ โดยท่ำน 
ต้ังใจว่ำจะเดินทำงมำยงับ้ำนตำดเพือ่เอำโยมมำรดำออกบวชเป็นชี จะได้สนองคุณโยมมำรดำ 
ด้วยธรรมะภำคปฏิบัติ พร้อมกับได้ชักชวนคุณแม่ชีแก้วให้มำเป็นเพื่อนกับโยมมำรดำด้วย  
ท่ำนให้เหตุผลว่ำ เป็นหญิงด้วยกนัคงบอกสอนกนัได้สะดวกกว่ำ ส่วนพระเณรนัน้กแ็ล้วแต่ 
ใครจะอยูจ่ะไป หำกพำกันไปกนัหมดกค็งไม่งำมแก่วงพระกรรมฐำน ท่ำนจึงมอบภำระให้ท่ำน 
พระอำจำรย์สม โกกนุทโท เป็นหัวหน้ำหมู่สืบมำ

 หลงัจำกหลวงตำได้พำโยมมำรดำออกบวชเป็นชีแล้ว จงึได้พำคณะลงไปเทีย่วพกัภำวนำ 
ทำงจันทบุรี ครั้งนั้นหลวงปู่ลีได้ติดตำมหลวงตำไปพักภำวนำที่จังหวัดจันทบุรีอยู่ระยะหนึ่ง 
เผอิญโรครดิสดีวงทวำรของท่ำนก�ำเรบิขึน้ หลวงตำจึงแนะน�ำให้ท่ำนกลบัมำจ�ำพรรษำรอทำง 
ภำคอีสำน พร้อมได้ก�ำชับหลวงปู่ลว่ีำ ให้แสวงหำทีวิ่เวก อย่ำคลกุคลด้ีวยหมูม่ำก ห้ำมเทศนำ 
ว่ำกำรสัง่สอนใคร และอย่ำไปยุง่กบักำรก่อสร้ำงใดๆ เป็นเด็ดขำดในช่วงนี ้เพรำะจะเป็นเหตุ 
ให้การพิจารณาธรรมในขั้นนี้ล้าช้าออกไปอีก

 เหตุทีห่ลวงตำได้ก�ำชับหลวงปูล่เีช่นนี ้เป็นเพรำะขณะนัน้ธรรมภำยในของหลวงปูน่ัน้ 
ได้เข้ำช่องเข้ำด้ำยเข้ำเขม็แล้ว ธรรมช้ันนีป้ระเภทนีต้้องอยูอ่งค์เดียว จึงจะเหมำะกบัควำม 
เป็นไปภำยในจิต เมื่อหลวงปู่ได้รับค�ำแนะน�ำอย่ำงนั้นแล้ว ท่ำนจึงได้กรำบลำพ่อแม่ครูบำ-
อำจำรย์มำพ�ำนกัจ�ำพรรษำภำวนำทำงอีสำน โดยมท่ีำนพระอำจำรย์สงิห์ทองได้เป็นผูม้ำส่งท่ำน 
ที่ท่ารถ
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ผมสอนท่าน
ปานฟักลาบแล้ว

พ่อแม่ครูจารย์
สอนอาตมา

ปานฟักลาบล่ะ (หัวเราะ) 
ไปอยู่น�าเพิ่นจังซั่น 

อาตมาบ่ปะพ่อแม่ครูจารย์

จักเทือนะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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เมื่อ
หลวงปูล่ไีด้รบัค�ำช้ีแนะจำก
พ่อแม่ครูจำรย์เช่นนั้นแล้ว 

จึงได้เดินกลับมำยังภำคอีสำนเพื่อ
เทีย่วแสวงหาทีห่ลกีเร้นภาวนา ต่อมา 
ปลำยปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หลวงตำได้พำ 
คณะพระที่ติดตำมและโยมมำรดำ 
กลบัมาสูบ้่านตาด และได้เริม่ก่อสร้าง 
ส�ำนักวัดป่ำบ้ำนตำดขึ้น

 หลวงปู่ลีเมื่อทรำบข่ำว ก็ได้
เดินทำงเข้ำกรำบเท้ำพ่อแม่ครูจำรย์ 
เพื่อช่วยเหลือกำรงำนด้วยควำม
เคำรพ ระยะ ๒-๓ ปีนี้ หลวงปู่ได้
เทียวเข้ำเทียวออกวัดป่ำบ้ำนตำด
เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อคอยรับฟังโอวำท
อุบายธรรมจากหลวงตานั่นเอง และ
ในแต่ละปีเมื่อช่วยกำรงำนเสร็จเป็น
ทีเ่รยีบร้อยแล้ว หลวงตาจะสัง่ให้ท่าน 
ออกเที่ยววิเวกหาที่ภาวนาเพื่อเร่ง
ควำมเพียรเฉพำะตนต่อไป



 หลวงปูเ่ล่ำว่ำ “พ่อแม่ครจูำรย์สอนอำตมำปำนฟักลำบล่ะ (หวัเรำะ) ไปอยูน่�ำเพิน่จงัซ่ัน อำตมำบ่ปะ 
พ่อแม่ครจูำรย์จกัเทอืนะ ไปบ้ำนตำดน�ำเพิน่ปี ๒๕๐๑ เพิน่บอกให้ไปภำวนำ “ผมสอนท่ำนปำนฟักลำบแล้ว”  
(ทุ่มเทสั่งสอนแบบละเอียดบรรจงหมดแล้ว) บอกเบิ้ดแล้ว ไป 

 เพิ่นสอนอำตมำว่ำ 

 ๑. อย่ำเป็นนักก่อสร้ำง 

 ๒. อย่ำเป็นนักเทศน์ 

 ๓. อย่ำไปบอกเบอร์ 

 ขั่นบอกเบอร์แล้วอย่ำเข้ำมำในวัดนี้ สำมอย่ำง เพิ่นสั่งแล้วกะหนี ให้ไป
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หลวงปู่ลี กุสลธโร 
หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร 

และหลวงปู่มี ปมุตโต
ในงำนฌำปนกิจศพ 

นางโพธิ์ ชาลีเชียงพิณ ผู้เป็นมารดา 
ณ วัดดอยเทพนิมิต (วัดถ�้าเกีย)

(ไม่ทรำบปีที่เผำศพ)

 ๒๕๐๑ เฒ่ำแม่ป่วยหลำย ไทบ้ำน 
ไปน�ำเอำ แล้วกะไปลำเพิน่ เพิน่กะให้ 
ไปเที่ยว ไปแล้วกะบ่เข้ำมำแหล่ว 
๒๕๐๑ กะบ่เข้ำ ๒๕๐๒ กะบ่เข้ำ ๒๕๐๓  
กะบ่เข้ำ ๒๕๐๔ จังค่อยเข้ำไปจ�ำพรรษำ 
น�ำเพิ่น”
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ส�าคัญว่าสิ้นไป

ธรรมลี
นี่ก็ส�าคัญอยู่นะ 

ธรรมลีนี่ส�าคัญผิด

หนหนึ่งเหมือนกัน
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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อุบำยอ�ำนำจอันละเอียดแหลมคมของอวิชชำเจ้ำจอมกษัตริย์แห่ง
ไตรภพนีม้พีลำนภุำพมำก แม้ปัญญำของพระโยคำวจรเจ้ำผูด้�ำเนนิอยู่

ในชั้นของอรหัตตมรรค ก็อำจจะเสียเวลำได้ หำกว่ำมีท่ำนผู้รู้ที่เหนือกว่ำ
คอยให้ค�ำแนะน�ำแล้ว ก็จะท�ำให้สำมำรถพิจำรณำผ่ำนไปได้อย่ำงรวดเร็ว 
หลวงตาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า

 “ฐำนของอวิชชำจริงๆ คืออะไร นี่แหละตัวส�ำคัญ เรำก็ไม่อยำกจะ 
พูดตรงนี้ เพรำะเหตุไร เพรำะเป็นธรรมที่ละเอียดมำก กิเลสประเภทนี้ 
ละเอียดมำก มักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติหลงกลลืมตัว แต่ก็ทนไม่ได้ที่ 
ต้องพูด เมื่อเข้ำถึงขั้นน้ันแล้ว นั่นแหละขั้นท่ีส�ำคัญว่ำตัววิเศษว่ำตัว
ประเสรฐิเลศิโลกทัง้ๆ ทีก่�ำลงัเป็นอวิชชำเต็มตัว ไปยกตัวอวิชชำนัน้แหละ
ว่ำประเสรฐิ ว่ำเลศิ มหำสติ มหำปัญญำ ทีเ่คยฝึกมำอย่ำงเกรยีงไกร กก็ลำย 
เป็นองครกัษ์ไปรกัษำอวชิชำดวงทีว่่ำเลศิประเสรฐิ ดวงมคีวำมสง่ำผ่ำเผย  
มคีวำมสว่ำงกระจ่ำงแจ้ง องอำจกล้ำหำญแพรวพรำว ไม่มอีะไรเสมอเหมอืน 
ไปเสยีโดยไม่รูส้กึตัว จึงมทีัง้รกัทัง้ชอบใจ ทัง้อ้อยอ่ิงทัง้สงวนอยูใ่นนัน้หมด 
นัน่ เหน็ไหม กเิลสละเอียดขนำดไหน ต้ังแต่ขัน้กำยกล็ะเอียดพอตัวของมนั  
ซ่ึงแทบล้มแทบตำยท่ีผู้ปฏิบัติจะผ่ำนไปได้ กิเลสที่แทรกอยู่กับเวทนำ 
สัญญำ สังขำร วิญญำณ ก็เต็มตัวแห่งควำมละเอียดของมัน ยิ่งเข้ำไปถึง 
องค์กษตัรย์ิวฏัจกัรทีพ่ำจติให้หมนุเวียนเปลีย่นแปลงในกำรเกดิกำรตำย คือ 
ตัวอวิชชำนี้แท้ๆ จะไม่ละเอียดครอบโลกธำตุได้อย่ำงไร แม้ขั้นมหำสติ 
มหำปัญญำยังลืมตัวหลงกลไปเป็นองครักษ์รักษำจิตดวงนี้จนได้

 ค�ำว่ำรกัษำจิตดวงนีคื้ออะไร คือมคีวำมรกั ควำมสงวน ควำมอ้อยอ่ิง  
ควำมติดควำมพนัอยูภ่ำยในนัน้ ไม่ยอมให้อะไรมำแตะต้องได้ เพรำะรกัมำก 
สงวนมำก แต่ค�ำว่ำสมมติุ อวชิชำกคื็อสมมติุ มหำสติ มหำปัญญำ ซ่ึงเป็นสิง่ 
ทีค่วรแก่กนัและหมนุตัวอยูต่ลอดเวลำ ท�ำไมจะไม่ทรำบควำมเคลือ่นไหว 
ควำมเปลีย่นแปลง ควำมผดิปกติของจิตประเภททีว่่ำอัศจรรย์และเป็นจอม
กษตัรย์ินัน้ได้ในขณะใดขณะหนึง่เล่ำ เพรำะจดจ่อ เพรำะพจิำรณำ ทัง้ๆ ท่ี 
ก�ำลงัรกัสงวนและก�ำลงัรกัษำอยูน่ัน้แหละ หำกมกีำรพนิจิพจิำรณำ มกีำร 
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สังเกตสอดรู้กันอยู่ทุกระยะๆ ตำมนิสัยของสติ
ปัญญำขั้นไม่นอนใจ ไม่นำนก็ทรำบกลมำยำของ
อวิชชำจนได้ นี่แหละตรงนี้ ตรงที่จะท�ำลำย”

 มีตัวอย่ำงประสบกำรณ์ของครูบำอำจำรย์
ช้ันผู้ใหญ่หลายรูปด้วยกันท่ีต้องเสียเวลาเพราะ
หลงกลติดอยู่ในอ�านาจของอวิชชานี้ จนบางท่าน
เข้ำใจส�ำคัญไปว่ำธรรมช้ันนีเ้ป็นวมิตุติธรรมกม็ ีนีก้ ็
เพรำะควำมละเอียดของอวิชชำนั่นเอง หลวงปู่ลี
ก็เช่นเดยีวกัน แต่ด้วยมีพ่อแม่ครูจำรย์คอยก�ำกับ
อยู่เสมอ จึงท�ำให้หลวงปู่ไม่เสียเวลำนำนในธรรม
ชั้นนี้

 หลวงตำได้เล่ำถงึเรือ่งนีใ้นช่วงท้ำยเทศน์ของ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ว่ำ

 “ธรรมลีนี่ก็ส�ำคัญอยู่นะ ธรรมลีนี่ส�ำคัญผิด
หนหนึ่งเหมือนกัน นู้นน่ะเป็นต้ังแต่อยู่กับผมที่
ห้วยทรำย เรื่องกำรค้นกำรพิจำรณำไม่มีเวลำว่ำง
เป็นต้ังแต่นูน้ล่ะ ท่ำนกเ็ป็นได้เรว็ กบ็วชในงำนศพ
พ่อแม่ครูจำรย์เรำนี่ล่ะ ปี ๙๓ เรำก็มำจ�ำพรรษำ
ที่หนองผือ ปี ๙๔ ก็ไปจ�ำที่ห้วยทรำย ท่ำนก็ไป
อยู่ด้วยที่นั่น เป็นได้เร็วนะ ไปส�ำคัญตัวตอนหนึ่ง 
เข้ำใจว่ำสิ้นไป พลิกไปได้ไงไม่รู้ เอ้ำ แก้ได้”

กิเลสประเภทนี้ละเอียดมาก 

มักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติหลงกลลืมตัว 

แต่ก็ทนไม่ได้ที่ต้องพูด เมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้ว นั่นแหละขั้นที่ส�าคัญว่าตัววิเศษ 

ว่าตัวประเสริฐเลิศโลก ทั้งๆ ที่ก�าลังเป็นอวิชชาเต็มตัว 

ไปยกตัวอวิชชานั้นแหละว่าประเสริฐ ว่าเลิศ 
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เมืองเลย 
ดินแดน
พระกรรมฐาน

ท่านพยายามศึกษา
กายนครและจิตนคร
ที่เป็นแหล่งใหญ่แห่งไตรภพ

โดยอาศัยอยู่ในป่าในเขา

ในถ�้าเงื้อมผา เป็นสถานที่

เรียนรู้ตามค�าตรัสสอน

ของพระพุทธเจ้า
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สถานที่
ส�ำคัญท่ีพระพทุธเจ้ำทรงชมเชยว่ำเป็นมหำวทิยำลยัช้ัน
เยี่ยมส�ำหรับนักภำวนำ คือ ป่ำ ๑ โคนไม้ ๑ ป่ำช้ำ ๑  

ป่ำรกชัฏ ๑ ที่แจ้งลอมฟำง ๑ ที่พิเศษขยำยออกไป คือ ถ�้ำ เงื้อมผำ  
บนไหล่เขำ หบุเขำ ชำยป่ำชำยเขำ เหล่ำนีล้้วนถอืเป็นสถำนท่ีส�ำคัญ และทรง 
ชมเชยเป็นคู่เคียงกนัมำในค�ำสอน พระธดุงคกรรมฐำนสำยหลวงปูใ่หญ่มัน่  
ท่ำนพยำยำมศึกษำกำยนครและจิตนครท่ีเป็นแหล่งใหญ่แห่งไตรภพ  
โดยอำศัยอยูใ่นป่ำในเขำในถ�ำ้เง้ือมผำ เป็นสถำนท่ีเรยีนรูต้ำมค�ำตรสัสอน
ของพระพทุธเจ้ำ แม้ในสมยัปัจจบุนั บรรดำพระกรรมฐำนจำกรุน่สูรุ่น่ต่ำงก็ 
ยังคงต้องเที่ยวประกอบควำมเพียรตำมท�ำเลดังกล่ำวเช่นเดียวกับสมัย
หลวงปูใ่หญ่มัน่พำด�ำเนนิมำ พระทีจ่�ำพรรษำอยูใ่นป่ำเขำเหล่ำนัน้ โดยมำก 
จะมีครูบำอำจำรย์ท่ีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่มั่นเป็นผู้น�ำส�ำหรับกำร
ประพฤติปฏิบัติเป็นแห่งๆ ไป

 จังหวัดเลยก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีเต็มไปด้วยป่ำเขำเหมำะต่อกำร
หลบหลกีปลกีตัวเพือ่ประกอบควำมพำกเพยีรทำงใจ และสมยัก่อนหลวงปู่ 
ใหญ่มั่นท่ำนก็เคยมำพ�ำนักจ�ำพรรษำ ณ ถ�้ำผำบิ้ง อ�ำเภอวังสะพุง ต่อมำ 
จึงมพีระลกูศิษย์สำยหลวงปูใ่หญ่มัน่เทีย่วเสำะแสวงหำสถำนทีบ่�ำเพญ็ใน
เขตจังหวัดเลยสืบมำจนถึงปัจจุบันนี้

 ครบูำอำจำรย์รุน่ใหญ่ทีเ่ป็นเลอืดเนือ้ไขของชำวเมอืงเลย เช่น หลวงปู ่
ชอบ ฐำนสโม หลวงปู่หลุย จันทสำโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เป็นต้น

 หลวงปู่ลี กุสลธโร เดิมพื้นเพท่านเป็นชาวอ�าเภอด่านซ้าย ท่านว่า 
ท่ำนชอบป่ำชอบเขำแถวน้ัน จึงได้หลบหลีกปลีกตัวหำท่ีหลีกเร้นเพื่อ
ประกอบควำมพำกเพยีรทำงใจในเขตจงัหวดัเลยตำมครบูำอำจำรย์สมยัเก่ำ  
ท่ำนเล่ำถึงบรรยำกำศในสมัยเที่ยววิเวกทำงจังหวัดเลยไว้ว่ำ

 “แก้ไขเจ้ำของอยูจั่งซ่ัน สิง่ท่ีปลดกะปลดอยูจ่งัซ่ันแล้ว ไปหำวเิวกกไ็ป 
จังซั่นแล้ว อยู่น�ำภูน�ำเขำพู่น อยู่องค์เดียวนั่นซ�ำบำย มันม่วนแท้ๆ ไปอยู่ 
องค์เดียวจังซ่ัน ไปหำวเิวกอยูจ่งัซ่ัน เดินจงกรมภำวนำอยูจั่งซ่ันมดิๆ แม่นแท้ 
ไปเที่ยวทำงจังหวัดเลย โอ๊ย เขำบ่สนใจดอก เขำเฮ็ดแต่งำนทอนั้น มีแต่ 



เขำใส่บำตรให้กินทอนั้นล่ะ เฮำกะบอกเขำซะว่ำ ใส่หมกใส่ห่อพร้อมโลด บ่ให้ตำมมำเลยกะมี แม่นแท้
ไปอยู่เทิงภูเทิงเขำหมู่นั่น มันไกลเด๊ะ ไปอยู่ภูหอนั่น ทำงไปบิณฑบำตหมู่นี่ กว่ำสิได้กลับมำ พู่นแล้ว 
พอล้ำงบำตรเสร็จ เขำตีกลองเพลพอดีแหล่ว ไปอยู่หั่นนำน

 มันม่วนน�ำสัตว์ แต่กี้ยำมกลำงคืนแม่นกวำง ยำมไปบิณฑบำตนี่เห็นฮอดฟำน ฟำนแม่ลูกอ่อนมัน
ออกหำกนิแหล่ว มนัม่วนน�ำเขำ ทแีรกเหน็เฮำนีม่นัแล่นหนแีหล่ว จนได้ฮ้องบอกใส่มนัว่ำ เฮ้ย อย่ำแล่น  
เพศนีบ่้แม่นเพศสเิบยีดเบยีนดอก วำซ่ัน เป็นเพศเพือ่นเกดิแก่เจ็บตำยด้วยกนั เฮำอย่ำไปกลวักนั อย่ำไป 
แล่นมนัสติกเหวเด๊ะ แต่มนัแล่นอยูห่ัน่ ๓ มือ้ มือ้ที ่๔ นี ่ฮ่วย บ่แล่นดอก แต่ยนื ๓  ขำ กนิมะกอกอยูห่ัน่  
ตำนีก่ะเบิง่เฮำ แล้วกะเลยเว่ำน�ำมนั เฮ้ย อย่ำไปแล่นเด้อ หมูเ่ดียวกนักะเฮำ เฮำเพือ่นเกดิแก่เจบ็ตำยด้วยกนั  
บ่ผิดหยังกัน ฮ่วย ต่อไปมีแต่กินเฉย มันบ่แล่นหนีอีก เบิ่งมันก็ฮู้จักเด๊สัตว์ เปรียบเทียบมันกับวำระจิต 
อันเดียวกนันีแ้ล้ว มนัต่ำงแต่รปูกำยเท่ำนัน้ล่ะ เขำกเ็สวยวบิำกของเขำ เขำเคยท�ำดีท�ำช่ัวมำ กรรมดีกรรมช่ัว 
ของเขำ อันวำระจิตอันเดียวกันแหล่ว” 





102 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

โพธิสัตว์

ค�าว่า โพธิสัตว์
คือผู้ที่จะตรัสรู้ข้างหน้า 
แปลออกแล้วเป็นอย่างนั้น

เป็นผู้ที่มีความ

เมตตาสงสารมาก

มาโดยล�าดับล�าดา
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ขณะที่พักภาวนาที่เทือกเขาภูหลวง อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
หลวงปูล่ไีด้พบกบัช้ำงโขลงหนึง่ ซ่ึงช้ำงตัวหวัหน้ำของโขลงนัน้ 

เป็นช้ำงโพธิสัตว์ที่เสวยวิบำกกรรมเกิดมำเป็นเดรัจฉำนด้วยอกุศล-
กรรมที่เคยได้กระท�ำไว้แล้วในชำติก่อน ท่ำนเล่ำว่ำ

 “แต่อยูภู่หลวงนี ่จะมซ้ีำงใหญ่ตัวหนึง่ บกังำลำก งำมนัยำวหลำย  
ซ้ำงใหญ่ตัวนีเ้วลำกนิหญ้ำนีย่นืกนิอยูก่ลำงหมู ่ลกูน้องกนิอยูอ้่อมๆ อยู่ 
จังซั่น บ่สุงสิงกับหมู่ อยู่ตัวเดียวอยู่จังซั่น นั่นหัวหน้ำหมู่ พรำนนี่สิ
เข้ำไปหำมนับ่ได้ดอก ต�ำตัวนัน่ต�ำตัวนีก่่อน มนักนิอยูต่รงกลำงหมูเ่ด๊ะ  
หมู่กะกินอยู่อ้อมอยู่จังซั่น รักษำมันอยู่จังซั่น เป็นช้ำงโพธิสัตว์เด๊ะ 
ตัวนั้น”

 ผูป้รารถนาท่ีจะตรสัรูพ้ระสมัมาสมัโพธญิาณด้วยตนเอง จะต้อง 
บ�ำเพญ็บำรมปีระเภทต่ำงๆ มำกถงึ ๓๐ ทศั ท่ำนผูน้ัน้ได้ช่ือว่ำ พระ-
โพธสิตัว์ มอียู ่๒  ประเภทด้วยกนั คือ ประเภททีแ่น่นอนแล้ว หมำยถงึ  
พระโพธิสัตว์ท่ีได้รับลัทธพยำกรณ์จำกพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำในอดีต
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วว่ำจะได้ตรัสรู้ในอนำคตกำลข้ำงหน้ำ 
พระโพธสิตัว์ประเภทนีเ้รยีกว่ำ นยิตโพธสิตัว์ คือจักได้ตรสัรูส้�ำเรจ็เป็น 
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์หนึ่งแน่นอน นี้ข้อหนึ่ง 

 ประเภทท่ียงัไม่แน่นอน เรยีกว่า อนยิตโพธสิตัว์ หมำยถงึ บคุคล 
ผูบ้�ำเพญ็บำรมปีรำรถนำจะตรสัรูเ้ป็นพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ แต่ยงัไม่ได้ 
รบัลทัธพยำกรณ์จำกพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำทีผ่่ำนมำแม้พระองค์หนึง่ 
จงึยงัไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระพทุธเจ้าในกาลข้างหน้าหรอืไม่ นีข้้อหนึง่ 
ประเภทท่ีสองนีส้ำมำรถจะกลบัควำมปรำรถนำของตนได้ ยกตัวอย่ำง
ในสมัยปัจจุบัน เช่น หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น

 หลวงตำพระมหำบวัได้อธบิำยถงึควำมยำกล�ำบำกในกำรบ�ำเพญ็
บำรมปีรำรถนำเพือ่ควำมตรสัรูเ้ป็นพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำของพระโพธสิตัว์ 
เอาไว้ดังนี้
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 “ค�ำว่ำ โพธิสัตว์ คือ ผูท้ีจ่ะตรสัรูข้้ำงหน้ำ แปลออกแล้วเป็นอย่ำงนัน้ เป็นผูท่ี้มคีวำม 
เมตตำสงสำรมำกมำโดยล�ำดับล�ำดำ ไปอยูใ่นฝูงสตัว์กใ็ห้อภัยแก่สตัว์ เจ้ำของยอมตำยแทน 
สตัว์ได้ เป็นหวัหน้ำสตัว์ เจ้ำของยอมตำยทีเดียวๆ อยูก่บัสตัว์ เอ้ำ สตัว์อด ให้พระองค์อด 
เสียก่อนให้สัตว์อิ่ม พวกบริษัทบริวำรอิ่มท้อง พระโพธิสัตว์ถึงจะอิ่มทีหลัง

 พวกเรำท้ังหลำยให้เหน็ใจพระพทุธเจ้ำท่ีทรงขวนขวำยแทบเป็นแทบตำย สร้ำงพระบำรมมีำ 
เฉพำะพระพทุธเจ้ำของเรำนี ่๔ อสงไขยแสนมหำกปั ค�ำว่ำ ๔ อสงไขย แปลว่ำ นบัไม่ได้ ๔ หน  
ถ้ำหำกเรำเทยีบกอ็ย่ำงเรำนบั ๑, ๒, ๓, ไปถงึ ๑ ล้ำน พอล้ำนแล้วกห็ยดุท่ีตรงนัน้ แล้วมำ 
นบัใหม่ จนถงึล้ำนเป็นสองล้ำน สำมล้ำน เป็นสีล้่ำน นีอ่สงไขย คือนบัไม่ได้ ต้ังแต่ครัง้นัน้  
เขำจะถอืเลขไหนเป็นส�ำคัญไม่รู ้แต่ส�ำหรบัเมอืงไทยเรำนีถ้อืเลขล้ำน พอถงึล้ำนแล้วกห็ยดุ 
มำนบัใหม่ ไปถงึล้ำนแล้วหยดุ เพรำะฉะนัน้จงึว่ำ หนึง่ล้ำน สองล้ำน หรอืสบิล้ำน ยีส่บิล้ำน  
พนัล้ำน หมืน่ล้ำน อยู่ในจุดล้ำน เป็นจุดขดีขัน้ตำยตัวเอำไว้ย้อนมำนบัใหม่ อันนีอ้สงไขยนัน่ 
กค็งหมำยเลขล้ำนนัน่แหละ เป็นแต่ว่ำเขำไม่เรยีกล้ำน นบัไปถงึไหนไม่ทรำบแล้วกน็บัไม่ได้ 
หนหนึง่ อสงไขย แปลว่ำ นบัไม่ได้หนึง่หนสองหน ถ้ำหำกว่ำเรำเทียบในสมยัปัจจุบนั เรำก็ 
เรยีกว่ำ ๔ ล้ำน ก�ำไรแสนมหำกปั หมำยควำมว่ำพเิศษออกไปเรยีกว่ำก�ำไรๆ นี ่เหมอืนอย่ำง 
เรำไปซ้ือของมำนี ่เรำซ้ือสบิ เรำขำยมำกกว่ำน้ัน นัน้เรยีกว่ำเป็นก�ำไร อันนีต้้น ๔ อสงไขย 
เศษออกไปอีกแสนมหำกัป นี่พระพุทธเจ้ำสร้ำงพระบำรมี

 กำรสร้ำงพระบำรมขีองพระพทุธเจ้ำมมีำกน้อยต่ำงกนั บำงองค์ ๑๖ อสงไขย ๘ อสงไขย  
๔ อสงไขย อย่ำงน้อย ๔ อสงไขย นับไม่ได้ ๔ หน นับไม่ได้ ๑๖ หน นับไม่ได้ ๘ หน  
เรียกว่ำอสงไขยๆ แล้วก็แสนมหำกัปๆ เศษด้วยกันทั้งนั้น นี่กว่ำจะเต็มสมบูรณ์ควำมเป็น
พระพุทธเจ้ำ ถ้ำน�้ำกว่ำจะเต็มตุ่มเต็มถังนี้ก็ ๑๖ อสงไขย กว่ำจะเต็มตุ่ม ตุ่มใหญ่ ตุ่มแห่ง 
ควำมเป็นพระพทุธเจ้ำ บรรจุอรรถธรรมไว้อยูน่ัน้หมด พทุธวิสยัควำมสำมำรถของพระพทุธเจ้ำ 
อยู่นั้นหมด ไม่มีใครมีควำมสำมำรถเหมือนพระพุทธเจ้ำ เพรำะเวลำสร้ำงก็สร้ำงเอำหนัก 
เอำหนำ ๔ อสงไขย นบัไม่ได้ถงึ ๔ หน ถ้ำเรำเทยีบอย่ำงทกุวันนีก้เ็รยีกว่ำ ๔ ล้ำนแล้วอีก
แสนมหำกปั ค�ำว่ำ กปัหนึง่ นี ้นำนแสนนำนนะ จึงเรยีกว่ำหน่ึงกปัอีกด้วยนะ แสนมหำกปั 
อีกด้วย นั่นมำกไหม ๔ อสงไขย แล้วยังแสนมหำกัปอีก มำกขนำดไหน กัปหนึ่งนี้นำน
แสนนำนกว่ำจะนับเป็นกัปหนึ่งได้ กัปหนึ่งกัลป์หนึ่ง”
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บุพเพนิวาสา-
นุสสติญาณ

แม่นแท้ มันสิประมวล

ภพชาติเคยเกิดเคยตาย 
เป็นสัตว์เดรัจฉาน
ให้เขาตีอยู่ดังตุ๊บๆ ให้เขา

ทรมานอยู่อย่างนั้นกะมี 

โอ๊ย สลดสังเวชเจ้าของ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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สังสำรวัฏ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ 
ภูมิต่ำงๆ ของสัตว์โลกด้วยอ�ำนำจกิเลส 

กรรม วิบาก หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลสไม่ได้

 ในขณะทีห่ลวงปูล่พีกัภำวนำอยูท่ีจั่งหวดัเลย วนัหนึง่ท่ำนระลกึรู้
ถงึบพุเพชาติหนหลงัท่ีผ่านมาของท่านทีไ่ด้ถอืก�าเนดิในภพต่างๆ ด้วย
อ�านาจของกเิลส กรรม วบิาก จงึท�าให้ท่านท่องเทีย่วไปในภพภูมขิอง
สตัว์เดรจัฉำนบ้ำง ของภูมมินษุย์บ้ำง ของภูมเิทวดำอินทร์พรหมบ้ำง 
ท่านว่า “เคยเกดิเป็นซูแนวแหล่ว แต่ฮ้ีนกะเคยเกดิ เดรจัฉำนหมูเ่นีย่ 
กะเคย เจ้ำจักรพรรดิกะเคยเกิด พวกเทวดำอินทร์พรหมหมู่นี้กะ 
เป็นมำเบิด้แล้ว สิง่อัศจรรย์หยงั ของเป็นไปวำระจิตเด๊ะ วำระกรรม
พำเป็น”

 บพุเพนวิำสำนสุสตญิำณ คือ ญำณหยัง่รูถ้งึภพก�ำเนดิต่ำงๆ ทีต่น 
ได้เคยเกดิในอดีตชำติทีผ่่ำนมำ หลวงปูไ่ด้พดูถงึควำมน่ำกลวัของกำร 
เที่ยวไปในวัฏสงสำรจนท�ำให้ท่ำนสะเทือนใจ เห็นโทษของอวิชชำ 
กเิลสจอมวฏัจกัร เป็นเหตุให้ท่ำนรบีเร่งควำมเพยีรก�ำจัดอำสวะกิเลส
นี้ให้หมดออกไปจากใจของท่านในเวลาต่อมา ท่านว่า

 “จ่ังหลวงปู่มั่นเพิ่นปรำรถนำเป็นพระพุทธเจ้ำพู่น บ�ำเพ็ญมำ 
ทอใด๋แล้ว มำภำวนำจิตรวมลง เกิดระลึกชำติได้ว่ำเพิ่นเคยเกิดเป็น
หมำมำต้ังหมืน่ชำติ วำซ่ัน ใจเกดิสลดสงัเวช เลยปรำรถนำจะเอำตัว 
ให้รอดในชำตินีเ้ลย บ่อยำกกลบัมำเกดิมำทกุข์อีก ขอบรรลธุรรมใน
ชำตินี้เลย เรื่องควำมเป็นพระโพธิสัตว์ปรำรถนำสิเป็นพระพุทธเจ้ำ 
เพิ่นละเลยถอนเลย พอประมวลมำแล้ว เพิ่นจังแตกฉำน

 บำดสุดท้ำย เพิ่นไปท�ำควำมเพียรอยู่พู่น บ่อนเพิ่นได้บรรลุอยู่ 
เทิงเขำเมืองเชียงใหม่ เพิ่นไปได้อยู่หม่องหั่น มีกกไม้กกเดียวอยู ่
ตรงกลำง นอกจำกนั้นมีแต่หินดำนเบิ้ด เพิ่นพักรุกขมูลหม่องหั่น 
เป็นพลำญหิน โอ๊ย กว้ำงขวำง เพิ่นก็นั่งพิจำรณำอยู่หั่น เพิ่นผ่ำนได้ 
ตรงหั่นเด๊ะ
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 ขอให้จิตรวมลงได้เถอะนำ มันสิแยกเองดอก ธรรมกับ
กเิลส โอ๊ย มนัจะบอกมำเองดอกเรือ่งภพเรือ่งชำติ เทียวเกดิ
เทยีวตำย บ่อนนัน่บ่อนนี ่มนัสปิระมวลมำให้เหน็ดอก ผูม้นีสิยั 
จะแสดงขึน้มำเลยล่ะ บ่เหน็น้อยกะเหน็มำกล่ะ เฮำเป็นสำวก 
บ่ละเอียดเหมือนพระองค์เจ้ำเพิ่น

 อย่ำงครบูำอำจำรย์เพิน่ว่ำ ท�ำให้สดุ ขดุให้ถงึ มนัจะประมวล 
มำเองดอกธรรมของพระองค์เจ้ำ พระพทุธเจ้ำเพิน่รูเ้หน็อย่ำงใด  
ผู้ปฏิบัติต้องเห็นตำมไปเรื่อย

 แม่นแท้ มนัสปิระมวลภพชำติ เคยเกดิเคยตำย เป็นสตัว์-
เดรัจฉำนให้เขำตีอยู่ดังตุ๊บๆ ให้เขำทรมำนอยู่อย่ำงนั้นกะมี  
โอ๊ย สลดสงัเวชเจ้ำของ นัง่ภำวนำอยูเ่นีย่ น�ำ้ตำกะเฮ่ียไหลเปียก 
เต็มผ้ำอังสะเบิ้ด น�้ำตำเต็มมือเจ้ำของเบิ้ด มันเห็นไปเบิ้ดล่ะ 
เรือ่งเหล่ำนี ้พระพทุธเจ้ำเพิน่พำเหน็มำก่อนเด๊ะ เกดิแล้วตำย  
ตำยแล้วเกดิ มเีท่ำนัน้ เปลีย่นภพเปลีย่นชำติ เปลีย่นพ่อเปลีย่น 
แม่กันอยู่จังซั่น บ่จบเป็น”
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สุคตัสสะ สาวโก 
พระสาวก
ของพระสุคตเจ้า

ธรรมของพระองค์เจ้า
บ่แม่นของอยากเด๊ะ 
เฮ็ดเหตุให้พอ 

ผลมันเกิดเอง

ชาวนาเขาบ่ได้ปรารถนา

ฮวงข้าวดอก 

เขาปฏิบัติรักษาล�าต้น
ของมันทอนั่น
พวกดอกผลอิหยัง

มันเป็นเอง

มันเกิดเองดอก
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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หลังจากได้รับกำรเค่ียวเข็ญจำกหลวงตำด้วยอุบำย
ธรรมประเภทต่ำงๆ และด้วยควำมต้ังใจอย่ำง 

จรงิจังต่อกำรประพฤติปฏิบติัภำวนำมำเป็นล�ำดับ ในท่ีสดุจุดมุง่หมำย 
ของกำรปฏิบติัธรรมของหลวงปูล่กีป็รำกฏผลส�ำเรจ็ตำมควำมปรำรถนำ  
คือสำมำรถก�ำจัดอำสวะกเิลสมตัีวอวิชชำอันเป็นจอมวฏัจักร ให้หลดุ 
ออกไปจากหัวใจของท่านได้อย่างสิ้นเชิง

 เมื่อมีโอกำสอันเหมำะสม หลวงปู่ลีจะเมตตำเล่ำถึงช่วงเวลำ
ส�ำคัญที่สุดแห่งชีวิตนักบวชสักครั้งหนึ่งให้แก่พระเณรผู้เป็นศิษย ์
ใกล้ชิดที่ติดตำมศึกษำอบรมอยู่กับท่ำนมำเป็นเวลำนำนฟังสักครั้ง  
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นก�ำลังใจในกำรประพฤติปฏิบัติของบรรดำพระเณร
นั่นเอง ซึ่งพอที่จะน�ำมำประมวลสรุปใจควำมได้ดังนี้ คืนนั้นเป็นคืน 
วนัออกพรรษำ ขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๑ ปีชวด ตรงกบัวันพธุท่ี ๕ ตุลำคม  
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นพรรษำที่ ๑๑ ของชีวิตนักบวช ท่านเล่าว่า

 “กกกอก” ขะเจ้ำไปรกัษำศีลยำมวนัพระเต็ม เทงิผูห้ญิงผูช้ำย
ท�ำวตัร พำกนัท�ำวตัร เทศน์กะเอำหนงัสอือ่ำนเอำ เขำอยำกฟังเทศน์ 
กะเทศน์ให้เขำฟัง เอำหนังสืออ่ำนให้ฟังโลดตั้ว ยำกหยัง หนังสือ
พ่อแม่ครูจำรย์แต่งไว้ติดกระเป๋ำไป เขำอยำกฟังเทศน์ กะเทศน์ให้
ฟังแหล่ว เอำหนังสืออ่ำนให้ฟัง เป็นกัณฑ์ๆ พ่อแม่ครูจำรย์เฮ็ดไว้
แล้ว”

 “หนำวแหล่ว ปี ๕๐๓ นัน่นะหนำวหลำย หนำวกว่ำทกุเทอื ไปเทีย่ว 
ทำงพุน่ ปีนัน่มือ้นัน่มนัหนำวแท้ๆ ล่ะ จนได้ลดมุง้ลงห่มแหล่ว ห่มผ้ำ 
สังฆำกับจีวรกะปำนบ่ห่มแหล่ว กะเอำมุ้งลงมำกอีก แล้วกะนอน
ได้แหล่ว”

 “ฮ่วย ภำวนำดีเด๊ อยูห่ัน่นะ ๒๕๐๓ กะไปอยูก่กกอก ควำมเพยีร 
เก่งแหล่ว เดินจงกรมคือบ่เหยียบดินเนี่ย ปลิวไปเลย ลืมเบิ้ดแนว
อย่ำงอื่น”



 “มื้อคืนนี่บ่นอนแล้ว มื้อเว็นนอนอยู่ อยู่หั่นอยู่มอบ้ำน (ใกล้หมู่บ้ำน) พักแต่มื้อเว็น มื้อคืนบ่พัก 
นั่งเมื่อยแล้วกะลงเดินจงกรม”

 “ทำงสสิงัหำรกเิลสออกจำกใจ มแีต่เดินจงกรมกบันัง่ภำวนำทอนัน่แหล่ว พระพทุธเจ้ำเพิน่เฮ็ดมำแล้ว  
เบิง่แม้ มือ้เพิน่สไิด้ตรสัรูห้ัน่ เพิน่อธษิฐำน อัตภำพร่ำงกำยสแิตกดับเป็นดินเป็นหญ้ำไป กะบ่ลกุจำกท่ี หรอื 
เนื้อหนังมังสำเลือดสิเหือดแห้งไปกะตำม สิบ่ยอมลุกขึ้นหำกบ่ได้ตรัสรู้ เพิ่นอธิษฐำนปำนนั้น 

 แต่ครัง้พทุธกำลเพิน่กะเร่งควำมพำกควำมเพยีร เข้ำพรรษำไตรมำส สำมเดือน เพิน่อธษิฐำนบ่นอนไป 
จังซั่น อธิษฐำนธุดงควัตรอยู่หั่น อธิษฐำนบังคับใจเจ้ำของให้อยู่ในอรรถในธรรมว่ำสิให้มันได้ตรัสรู้ก่อน
ออกพรรษำจังซี่

 ตั้งใจแหล่ว ตั้งสัจจะผูกมัดจิตใจเจ้ำของแหล่วว่ำสิให้มันได้ตรัสรู้ก่อนออกพรรษำ มันจวนแล้วเด๊ะ 

 กะพจิำรณำแต่จิตดวงเดียวแหล่ว บ่ได้กว้ำงขวำงอิหยงั ของสิง่ต่ำงๆ ทีเ่ป็นส่วนหยำบ มนักะฮู้เบิด้แล้ว  
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เครื่องสัมผัสทั่วโลกธำตุ มันกะฮู้เข้ำใจเบิ้ดแล้ว ปล่อยวำงเบิ้ดแล้ว มันบ่ 
สนใจพิจำรณำเด๊ะ เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ กะบ่สนใจพิจำรณำ มันฮู้เบิ้ดแล้วแมะ มันเหลือแต่ 
จิตดวงเดียว พอมหำสติมหำปัญญำหนัมำพจิำรณำดวงจิตทอนัน่ล่ะ อุปมำเปรยีบทำงปัญญำ กะจังว่ำมบีรุษุ 
ผูห้นึง่ก�ำลงัปลกุปล�ำ้ต่อสูอ้ยูก่บัหมตัีวหนึง่ กะต้องทุ่มเทพละก�ำลงัสติปัญญำอิหยงัต่ำงๆ ลงไปเบิด้ สเิอำ 
ชนะกนัเด๊ ต่ำงฝ่ำยต่ำงกะฉดุกะชำกลำกดึงกนัอยูห่ัน่แหล่ว หวัท่ิมหวัต�ำกนัอยูห่ัน่ ขัน่สเิว่ำ ยอดแห่งมรรค 
คือปัญญำญำณแหล่ว ต่อสูก้บัยอดของสมทุยัคือตัวอวิชชำอยู ่พอดีกะปรำกฏว่ำมบีรุษุอีกผูห้นึง่ย่ำงผ่ำนมำ  
บรุษุคนทีต่่อสูก้บัหมอียูห่ัน่เหน็ กะเลยฮ้องออกมำให้ซอยเหลอืว่ำ เอ้ย มำซอยกนัแนๆ บรุษุคนท่ีสองจงัได้ 
เข้ำมำซอยจับหมีไว้ ทีนี้บุรุษคนแรกกะเลยปล่อยมือจำกอำกำรแห่งกำรจับนั่น ปล่อยมือจำกภำระอันนั้น 
บุรุษนั้นกะหนีไปเลย

 ฮ่วย กะมหำสติมหำปัญญำแหล่ว เป็นปัญญำญำณเลย พจิำรณำเหน็ว่ำกำรต่อสูร้ะหว่ำงธรรมะกบักเิลส 
อวชิชำน่ัน ยงัเป็นสมมติุช้ันละเอียดเข้ำไปอีกช้ันหนึง่อยู ่ยงัเป็นช้ันอวชิชำครอบไว้อีกช้ันหนึง่ ทีนี ้พระธรรม 
ท่ำนกะเตือนว่ำควรปล่อยวำงเสีย วำซั่น 

 ทน้ีี จติกบัสติปัญญำต่ำงฝ่ำยต่ำงอยูเ่ป็นอุเบกขำ เป็นมธัยสัถ์ มนัเป็นกลำง บ่ได้เฮ็ดหน้ำท่ีอิหยงั จิตกะ 
เป็นจิตกลำงๆ บ่ได้จดจ่ออิหยัง ปัญญำกะเป็นปัญญำกลำงๆ บ่ได้ท�ำงำนอันใด๋ สติกะฮู้อยู่ตำมธรรมดำ  
บ่ได้จดจ่อกับอิหยัง

112 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด



113หลวงปู่ลี กุสลธโร

 จติ สติ ปัญญำ ทัง้สำมเป็นอุเบกขำ มธัยสัถ์ 
ตอนนัน้ล่ะ โลกธำตุภำยในจติ คือ อวชิชำ ได้ขำด 
ออกจำกใจ จิตรวมพรึบ แสงสว่ำงเกิดขึ้นโลด จิต
ม้วนลงโลด ธรรมอัศจรรย์โผล่ขึน้ละหัน่นี ่มนัสอิอก
อุทำนเลยแหละ ไปทำงใด๋มันสิกรำบพระพุทธเจ้ำ 
โอ๊ย กรำบอยูป่ำนนัน้ กรำบครบูำอำจำรย์ กรำบแล้ว 
กรำบอีก ซ�ำบำยแล้วทีนี้ เชื้อแห่งกำรเกิดได้ถูก 
ท�ำลำยลงแล้วเด๊ จิตเป็นวิสุทธิจิต

 ทนีี ้เปรยีบเทยีบกะพระพทุธเจ้ำ เพิน่หน ีบ่สู้ 
โลก เพิน่บอกไว้แล้วเด๊ะ จำโค ปฏินสิสคัโค มตุติ  
อนำลโย กะเพิน่สละคืนโลกเบิด้ บ่เอำอิหยงั สมมติุ 
ทัง้เบิด้ในโลกนี ้จำโค สละคืนล่ะ ส่งคืนล่ะ ปล่อยแล้ว  
บ่อำลัยเลยในโลกทั้งสำมอันนี่

 ธรรมของพระองค์เจ้ำบ่แม่นของอยำกเด๊ะ 
เฮ็ดเหตุให้พอ ผลมนัเกดิเอง ชำวนำเขำบ่ได้ปรำรถนำ 
ฮวงข้ำวดอก เขำปฏิบัติรักษำล�ำต้นของมันทอนั่น  
พวกดอกผลอิหยังมันเป็นเอง มันเกิดเองดอก  

อันจิตใจนี้ก็เหมือนกันแหล่ว ขอให้บ�ำเพ็ญเถอะ 
เต็มภูมิมันแล้ว รู้เองโลด ธรรมของพระองค์เจ้ำ
เป็นเองเลย แก้เข้ำๆ พอแก้ได้มันก็หลุดเท่ำนั้น
แหละ”

 ขณะท่ีอวิชชำได้ขำดลงไปจำกบัลลงัก์ของใจ 
ท่ำนนัน้ ปรำกฏว่ำโลกธำตุเกดิกำรสะเทอืนสะท้ำน 
ปรำกฏเสยีงสนัน่หว่ันไหวไปทัว่ หมูเ่ทวดำต่ำงไชโย 
โห่ร้องกันอย่ำงกึกก้อง เพรำะควำมดีใจและ
อัศจรรย์ใจในธรรมะประเภทเหนอืโลกนี ้พร้อมกบั 
ตีฆ้องอันเป็นทิพย์ ม้งๆๆ ๓ ครั้ง และโปรย
ดอกไม้ทิพย์เพื่อเป็นกำรถวำยบูชำต่อหลวงปู ่  
ต่ำงฝ่ำยต่ำงปีติยินดีที่สงฆ์สำวกของพระสุคตเจ้ำ
ได้อุบติัเกดิขึน้บนโลกแล้วอีกรปูหนึง่ เหล่าทวยเทพ 
มีเทวดำอินทร์พรหมต่ำงมำประชุมกันเพื่อช่ืนชม
กับควำมอัศจรรย์ในครั้งนี้ ต่ำงร�ำพึงร�ำพันกันว่ำ 
“ธรรมะประเภทนีใ้ช่ว่ำจะปรำกฏขึน้กนัได้ง่ำยๆ นะ  
พวกเรำมีบุญจริงๆ หนอ ถึงได้พบเห็นเข้ำ ช่ำงน่ำ 
อัศจรรย์จรงิแท้เทยีว พระคุณเจ้ำรปูนีท่้ำนสำมำรถ

จิต สติ ปัญญา ทั้งสามเป็นอุเบกขา มัธยัสถ์ 

ตอนนั้นล่ะ โลกธาตุภายในจิต คือ อวิชชา ได้ขาดออกจากใจ 

จิตรวมพรึบ แสงสว่างเกิดขึ้นโลด จิตม้วนลงโลด 

ธรรมอัศจรรย์โผล่ขึ้นละหั่นนี่ มันสิออกอุทานเลยแหละ 

ไปทางใด๋มันสิกราบพระพุทธเจ้า โอ๊ย กราบอยู่ปานนั้น 

กราบครูบาอาจารย์ กราบแล้วกราบอีก



โอ๊ย 
กราบพระพุทธเจ้า 
กราบพ่อแม่ครูจารย์ 
เก่งโพดแหล่ว
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คว้ำเอำธรรมอันวิเศษเลอเลิศนั้นมำครองไว้ในใจได้ส�ำเร็จ พระสำวกของพระสุคตเจ้ำได้อุบัติบังเกิดขึ้น
เพือ่ให้ควำมร่มเยน็แก่สตัวโลกผูม้ดืบอดผูเ้ช่นเรำอีกรปูหนึง่แล้วหนอ ช่ำงน่ำอนโุมทนำกบัท่ำนเสยีจรงิๆ”

 หลวงปู่เล่ำว่ำ ขณะที่อวิชชำได้ขำดออกไปจำกดวงใจนั้น ปรำกฏรำวกับว่ำโลกธำตุสะเทือนไปหมด
เพรำะเหตุอัศจรรย์นัน้ ในใจของท่ำนปรำกฏภำพภูเขำทีแ่วดล้อมหมูบ้่ำนบรเิวณนัน้ได้พงัทลำยลงมำแล้ว
ไหลผ่ำนใต้ฝ่ำเท้ำของท่ำน เป็นควำมหมำยว่ำกำรท่องเท่ียวเวยีนว่ำยตำยเกดิถอืเอำก�ำเนดิในภพต่ำงๆ ใน 
วัฏสงสำรของท่ำนนี้ได้เดินทำงมำถึงที่สุดแล้ว

 ตลอดทั้งคืนวันนั้นท่ำนว่ำ ท่ำนปลงธรรมสังเวชในควำมโง่เง่ำเต่ำตุ่นของตนซ่ึงเปรียบเหมือนหุ่น
ที่ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่อันไม่มีประมำณจนน�้ำตำไหลตลอดคืน พร้อมกับกรำบพระคุณของ
พระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ อย่ำงถึงใจ

 หลวงปู่พูดถึงควำมประทับใจครั้งส�ำคัญว่ำ

 “โอ๊ย กรำบพระพุทธเจ้ำ กรำบพ่อแม่ครูจำรย์ เก่งโพดแหล่ว”

 พอสว่าง ออกจากทีภ่าวนาแล้ว จวนถงึเวลาออกบณิฑบาต ท่านจงึลกุจากท่ีภาวนา เตรยีมไปบณิฑบาต 
มำเลี้ยงขันธ์ ท่ำนว่ำ ในใจท่ำนนั้นเมตตำและสงสำรชำวบ้ำนป่ำบ้ำนดงที่มีบุญคุณคอยถวำยอำหำรปัจจัย
เพื่อเลี้ยงดูท่ำนด้วยดีตลอดมำเป็นพิเศษยิ่ง

 ในหมูก่กกอกแห่งนี ้มนีกัภำวนำหญิงคนหนึง่ซ่ึงมคีวำมสำมำรถพเิศษด้ำนกำรภำวนำ เช้ำวนันัน้เธอได้ 
ยืนรอใส่บำตรในหมู่บ้ำน ขณะใส่บำตร เธอได้ถำมถึงเสียงกำรอนุโมทนำของเหล่ำเทวดำที่มำจำกสวรรค์
ชั้นต่ำงๆ ที่ได้ยินเมื่อคืนนี้ว่ำเสียงแปลกๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเสียงอะไร หลวงปู่เล่ำว่ำ 

 “เช้ำมำกะไปบิณฑบำตแหล่ว มีอีนำยอันหนึ่ง เมียผู้ใหญ่บ้ำนว่ำ

 “โอ๊ย เมือ่คืนนีไ้ด้ยนิเสยีงเขำตีกลองตีฆ้องพำกนัไชโยจนว่ำฮอดแจ้ง วำซ่ัน จกัว่ำเสยีงอิหยงัน้อขะน้อย  
เขำดีใจอิหยังน้อขะน้อย”

 ฮ่วย เฒ่ำนี่กะฮู้จักน�ำ ฮู้น�ำอยู่เด๊ ทำงนี้กะบ่ปำกแหล่ว”
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ธรรมลี 
เศรษฐีธรรม

อย่างธรรมลีนี้
ก็พูดเพียงเบาะๆ 

นิดหน่อย ไม่พูดมาก

บอกว่า ธรรมลีนี้
คือเศรษฐีธรรม 
เท่านั้นพอ
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ออกพรรษำปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงปู่ลไีด้เดินทำงจำกบ้ำนกกกอก  
ต�าบลหนองงิ้ว อ�าภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเดินทางเข้า

กรำบนมัสกำรพ่อแม่ครูจำรย์หลวงตำพระมหำบัว ณ วัดป่ำบ้ำนตำด 
จังหวัดอุดรธานี

 ขณะท่ีหลวงตำนัง่รบักำรกรำบจำกองค์หลวงปูล่ ีหลวงตำได้ยิม้
พร้อมกับทักทำยหลวงปู่ลีเป็นเชิงหยอกเย้ำว่ำ

 “มำหยังลี หมู่เต็มเบิ้ดแล้ว”

 “มำกรำบพ่อแม่ครูจำรย์แหล่ว”

 จำกน้ัน หลวงปู่ลีก็ได้ขออนุญำตกรำบเรียนธรรมะประเภท
อัศจรรย์ที่เป็นผลของกำรภำวนำของท่ำนในพรรษำที่ผ่ำนมำให้ 
หลวงตำทรำบ หลวงปู่เล่ำว่ำ 

 “ผมเรียนให้พ่อแม่ครูจำรย์ฟังเบิ้ดแหล่ว เป็นอยู่บ่อนหั่น” 

 และหลงัจำกนัน้เป็นต้นมำ เมือ่หลวงตำจะกล่ำวถงึหลวงปูล่ใีน 
วำระต่ำงๆ ท่ำนจะกล่ำวด้วยควำมช่ืนชมอย่ำงเปิดเผยแก่บรรดำ 
ลูกศษิย์ลูกหำได้รบัทรำบ เพื่อเปน็ประจกัษ์พยำนในธรรมค�ำสัง่สอน 
ของพระพทุธเจ้ำ และเป็นก�ำลงัใจแก่ผูต้ั้งหน้ำต้ังตำปฏิบติับ�ำเพญ็ภำวนำ  
โดยยกเอำหลวงปู่ลีมำเป็นตัวอย่ำงอยู่เสมอว่ำ

 “ธรรมลี เรำเรียกแต่ธรรมลี น่ีเศรษฐีธรรมองค์น้ีองค์หนึ่ง  
เรำไม่ค่อยพดูละ ธรรมลนีีเ่ศรษฐธีรรมองค์หนึง่ ใครไม่ทรำบให้ทรำบเสยี  
เศรษฐธีรรมครองสมบติัอยูเ่งียบๆ ไม่มกีระโตกกระตำก แต่ธรรมกงัวำน 
เด่นสง่ำงำมอยู่ภำยใน เศรษฐีธรรมองค์นี้ผ่ำนนำนแล้ว อยู่กับเรำที่ 
ห้วยทรำย จิตแกหมนุต้ิวๆ ต้ังแต่นูน้แล้ว จำกนัน้มำก็เป็นเศรษฐธีรรม
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 ท่ำนงุบๆ งิบๆ ไม่ค่อยพูดอะไรแหละ เหมือนเซ่อๆ ซ่ำๆ แต่ภำยใน
เป็นเศรษฐีธรรม เรำบอกเลย นั่น นิสัยท่ำนเป็นอย่ำงนั้น งุบๆ งับๆ ไป 
แต่ภำยในสว่ำงจ้ำ เรยีกว่ำเศรษฐธีรรม ธรรมน้ีมมีำกมน้ีอยจะเลศิอยูใ่นใจ 
ของผู้มีนั้น อบอุ่นอยู่ในนั้น 

 ธรรมสมบัติมีภำยในใจ เรำจะเรียกว่ำเศรษฐีธรรมก็ได้ ศีลสมบัติ 
มสีมบรูณ์ สมำธสิมบติั ปัญญำสมบติั จำกนัน้กว็มิตุติสมบติั หลดุพ้นไปได้  

เรยีกว่ำสมบติัของท่ำนมเีท่ำนีพ้อแล้ว สมบติัของพระท่ำนไม่เอำมำกอะไรนกั  
ศีลสมบติั สมำธสิมบติั ปัญญำสมบติั วมิตุติสมบติั หรอืวิมตุติญำณทสัสนะ- 
สมบติั พอ พอแล้ว นีส่มบติัของพระ พอสมบติันีแ้ล้วพอ ปล่อยหมดโลก  
ไม่มีอะไรเหลือ เพรำะสมบัติอันนี้ล้นค่ำแล้ว

 พทุธศำสนำนีเ้ท่ำนัน้ทีจ่ะได้สมบติัทีล้่นค่ำนีม้ำ ศีลสมบติั สมำธคิวำม
สงบร่มเย็นเป็นสุข แน่นหนำมั่นคง ไม่หวั่นไหวโยกคลอน ปัญญำควำม 
เฉลยีวฉลำดรอบตัว ไม่ว่ำจะภำยในภำยนอก ปัญญำใช้รอบตัว สติเป็นส�ำคัญ  
เคยพูดเสมอ สติ จำกนั้นพอปัญญำซักฟอกเรียบร้อยๆ เข้ำไปโดยล�ำดับ 
จนกระทัง่วมิตุติหลดุพ้น นีปั่ญญำ ปัญญำนีท้�ำให้หลดุพ้น หลดุพ้นแล้วยงั
ไม่แล้ว วมิตุติญำณทสัสนะ ยงัควำมรูร้อบในควำมหลดุพ้นของตน นีแ่หละ 
เห็นไหม สันทิฏฐิโก พ้นแล้วยังรู้ว่ำพ้นอีก”

 ด้วยเหตุนีเ้อง ค�ำว่ำ “ธรรมล ีเศรษฐธีรรม” จึงเป็นทีคุ้่นหขูองบรรดำ 
ลูกศิษย์ลูกหำในองค์หลวงตำมำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ
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เป็นตามนิสัย
วาสนา

ต้นล�าใหญ่ขึ้นแล้วคือ
อรหันต์ กิ่งก้านสาขาดอกใบ
จะแปลกต่างกันไป

ที่ว่าสุกขวิปัสสโกก็ดี 

เตวิชโชก็ดี ฉฬภิญโญก็ดี 

จตุปฏิสัมภิทัปปัตโตก็ดี

นั่นเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบ

ต่างกัน 

นิสัยวาสนาที่มาใช้ใน
แดนสมมุตินี้จึงต่างกัน
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ผู้คนส่วนใหญ่มกัจะเข้ำใจว่ำ เมือ่ครบูำอำจำรย์สิน้กเิลสแล้ว ท่ำนจะ 
ต้องมคีวำมสำมำรถรูว้ำระจิตคนอ่ืนบ้ำง เหน็เทวบตุรเทวดำอินทร์ 

พรหมบ้ำง รูอ้ดีตรูอ้นำคตบ้ำง รูภ้ำษำสตัว์บ้ำง อย่ำงนีเ้ป็นต้น ควำม 
เข้ำใจประเภทนี้ยังเป็นควำมเข้ำใจที่ผิดอยู่มำก เพรำะแท้ที่จริงแล้ว
ควำมสำมำรถของพระอรหันต์แต่ละประเภทนั้น ท่ำนมีไม่เสมอกัน  
แต่สิง่ท่ีเสมอกนัคือควำมบรสิทุธิข์องใจ ส่วนฤทธำศักดำนภุำพ รวมถงึ 
บริษัทบริวำร ควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรมส่วนนี้มีต่ำงกันไป ทั้งนี้ 
กเ็พรำะนสิยัพระสำวกนัน้ไม่เหมอืนกนั ต้ังควำมปรำรถนำมำต่ำงกนั 
และบ�ำเพญ็คุณงำมควำมดีมำมำกน้อยต่ำงกนั จึงท�ำให้วำสนำบำรมใีน 
ภพสุดท้ายนี้ไม่เหมือนกัน

 หลวงตำพระมหำบวัได้อธบิำยถงึควำมแตกต่ำงของพระอรหนัต์ 
แต่ละประเภทเมือ่ท่านได้บรรลถุงึทีส่ดุแห่งธรรมแล้ว จะมวีาสนาทีใ่ช้ 
ในแดนสมมุตินี้ต่างกัน ดังนี้

 “หลักภำยในใจ นี่หมำยถึงภำคจิตตภำวนำ และข้อวัตรปฏิบัติ
ภำยนอกนี้ก็ออกมำจำกหลักใจ ผู้ที่พร้อมด้วยหลักภำยในใจและ
หลักข้อปฏิบัตินี้สำมำรถออกสังคมได้ หำกว่ำจะเกี่ยวข้องกับสังคม
พระเณรหรือเกี่ยวข้องกับประชำชน ก็สำมำรถให้ธรรมะได้อย่ำง 
ถูกต้องแม่นย�ำ เพรำะมีหลักปฏิบัติและหลักควำมรู้ภำยใน

 อย่ำงเรำมองดู ท่ำนทีจ่ะพอเป็นหลกัได้ในกำลต่อไปกอ็ย่ำงท่ีว่ำ  
ท่ำนสวัุจน์กดี็ ท่ำนสงิห์ทอง ท่ำนแบน เหล่ำนีท้ีจ่ะสำมำรถเกีย่วข้อง
กับสังคมพระสังคมโยมได้อย่ำงสะดวกสบำย

 ส่วนท่ำนผู้ที่มีควำมรู้ภำคปฏิบัติดี แต่เป็นไปจ�ำเพำะตน นิสัย
ไมเ่กี่ยวข้องกับผูก้บัคนอยำ่งนี้กม็ ีเช่นอยำ่งธรรมลอีย่ำงนี้ ของเล่น
เมื่อไหร่”

 “พระอรหันต์พอท่ำนบรรลุธรรมถึงนิพพำนบริสุทธิ์แล้วก็ถึง
พระพทุธเจ้ำท้ังหลำยพร้อมกนัเลย ท่ำนอยูใ่นท่ำมกลำงพระพทุธเจ้ำ  

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

พระอำจำรย์สิงห์ทอง ธัมมวโร

หลวงปู่แบน ธนำกโร



คือท่ำนผู้ที่หลุดพ้นจำกทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วเหมือนกันหมดเลย ท่ำนไม่ต้องไปถำมกัน ท่ำนบอกไว้ว่ำ  
นตฺถิ เสยฺโยว ปำปิโย บรรดำท่ำนผู้บริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมด ไม่มีควำมยิ่งหย่อนต่ำงกัน เรียกว่ำอยู่ใน
ท่ำมกลำงแห่งวิมุตติด้วยกัน ท่ำนจะไปถำมหำกันอะไร นั่นละธรรมแน่นอนขนำดนั้น ธรรมพระพุทธเจ้ำ 
มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มำตลอด 

 สุกขวิปัสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต พระอรหันต์มี ๔ ประเภท ควำมบริสุทธิ์
เหมอืนกนั แต่อ�ำนำจวำสนำบญุญำภิสมภำรต่ำงกนั นีล่ะทีว่่ำอ�ำนำจวำสนำของท่ำน วำสนำบญุญำภิสมภำร 
ของท่ำน วำสนำของท่ำนแปลกๆ กันอย่ำงนี้ แยกไปเป็น สุกขวิปัสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ มำถึง 
จตุปฏิสมัภิทปัปัตโต นีเ้ยีย่ม อรหนัต์ประเภทสดุท้ำย แตกฉำน ทุกสิง่ทุกอย่ำงแตกฉำน มอียู ่๓ ประเภท  
ที่เป็นเครื่องประดับบำรมีของท่ำน กิ่งก้ำนดอกใบของควำมเป็นอรหันต์หรือว่ำต้นล�ำใหญ่ขึ้นแล้วคือ 
อรหันต์ กิ่งก้ำนสำขำดอกใบจะแปลกต่ำงกันไป ที่ว่ำสุกขวิปัสสโกก็ดี เตวิชโชก็ดี ฉฬภิญโญก็ดี  
จตุปฏิสัมภิทัปปัตโตก็ดี นั่นเป็นกิ่งก้ำนสำขำดอกใบต่ำงกัน นิสัยวำสนำที่มำใช้ในแดนสมมุตินี้จึงต่ำงกัน

 ส�ำหรับผู้ที่มีนิสัยเกี่ยวข้องกับพวกเทพภพภูมิเทวำช้ันต่ำงนั้น อันนี้ก็เป็นควำมสำมำรถพิเศษของ
พระอรหันต์บำงองค์ ไม่ใช่ทุกๆ องค์ไป เช่นว่ำอย่ำงพวกเทวดำมำกรำบเรียนถำมปัญหำต่ำงๆ ท่ำนผู้ที่ 
จะแก้ปัญหำได้น้ันก็ต้องมีควำมรู้ที่จะใช้ออกรับกับพวกเทวดำได้ด้วย กำรแก้ปัญหำก็เรื่องท่ีส�ำคัญอีก 
เรื่องหนึ่ง ยกพระพุทธเจ้ำเป็นอันดับหนึ่งในกำรแก้ปัญหำของเทวดำ

 พวกทวยเทพทัง้หลำยมำนี ้เขำจะมหีวัหน้ำถำมปัญหำ กระซิบปัญหำกบัหวัหน้ำ ให้หวัหน้ำน�ำมำทลูถำม 
พระพุทธเจ้ำ พระองค์จะทรงตอบให้เข้ำใจทั่วถึงกันๆ กำรถำมปัญหำของเทวดำ เขำไม่ได้ถำมสุ่มสี่สุ่มห้ำ  
พวกเทวดำจะมมีำกขนำดไหนนีจ้ะเงียบหมด จะมต้ัีงแต่หวัหน้ำ เทวดำนีเ้คำรพหวัหน้ำมำกทีเดียว เคำรพ
จริงๆ คอยฟังหัวหน้ำตลอด รำยใดๆ มีข้อข้องใจก็พูดหรือฝำกปัญหำ พูดภำษำของเรำว่ำฝำก คือทำงนี ้
แย็บปั๊บ ทำงนั้นรับกันแล้ว ออกแล้ว อันนี้มันพูดไม่ได้

 ภำษำของคนกับภำษำของเทวบุตรเทวดำซึ่งเป็นกำยทิพย์นี้จึงต่ำงกันมำก ด้วยเหตุนี้เอง เวลำท่ำน
แสดงแก่พวกเทพเทวบุตรเทวดำชั้นใดก็ตำม ท่ำนจึงไม่มำเกี่ยวกับมนุษย์ ท่ำนจะเป็นภำษำใจภำษำธรรม 
จะออกรบักนัพบัๆ เข้ำใจๆ ไม่มคี�ำทีจ่ะมำโต้แย้งๆ โต้เถยีงกนั คอยฟังเป็นล�ำดับล�ำดำไป นีเ่รยีกว่ำระหว่ำง 
เทวดำกับพระพุทธเจ้ำ
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ท่านผู้ที่มีความรู้ภาคปฏิบัติดี 

แต่เป็นไปจ�าเพาะตน 

นิสัยไม่เกี่ยวข้องกับผู้กับคนอย่างนี้ก็มี 

เช่นอย่างธรรมลีอย่างนี้ 

ของเล่นเมื่อไหร่
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 เทวดำกับพระพุทธเจ้ำ หรือครูอำจำรย ์
ผู้เช่ียวชำญโต้ตอบปัญหำซ่ึงกันและกัน จำกนั้น
ท่ำนก็อบรมแนะน�ำสั่งสอน กำรเทศน์สอนพวก
กำยทิพย์ ท่ำนสอนอย่ำงนั้น ยกตัวอย่ำงขึ้นมำก็  
อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหำก� ทรงตอบปัญหำและ 
แนะน�ำสั่งสอนเทศนำว่ำกำรแก่พวกทวยเทพ 
ทั้งหลำย ทั้งเทศนำว่ำกำรทั้งแก้ปัญหำโดยเฉพำะ 
ท่ำนก็ท�ำหน้ำที่โดยเฉพำะ ทีนี้เวลำจะเทศน์สอน
ประชำชนที่เป็นกำยหยำบ ท่ำนก็สอนเป็นอย่ำงที่
เรำสอนกันเวลำนี้เป็นขั้นๆ ตอนๆ

 ด้วยเหตุนี้ เวลำท่ำนสอนประชำชน ท่ำนจึง 
ไม่ได้น�ำเรื่องรำวของเทวบุตรเทวดำมำพูดมำ
เกีย่วข้องกนั เวลำท่ำนเกีย่วข้องกบัพวกเทพเหล่ำนี้ 
ท่ำนก็ไม่เอำมนุษย์เข้ำไปเกี่ยวข้อง หน้ำที่คนละ
หน้ำที่ อรรถธรรมคนละสัดละส่วนเป็นอย่ำงนั้น”

 ส�ำหรบัหลวงปูล่นีัน้ ทรำบมำว่ำท่ำนกเ็ป็นอีก
รูปหนึ่งที่มีวาสนาเกี่ยวข้องกับภพภูมิต่างๆ มีทั้ง 
เทวดำจำกสวรรค์ช้ันต่ำงๆ พญำนำค และพวก
กำยทิพย์ประเภทต่ำงๆ ที่เข้ำมำเกี่ยวข้องอย่ำง 
กว้ำงขวำง ท่ำนเคยปรำรภเกีย่วกบัเรือ่งเทวดำทีไ่ด้ 
มำกรำบเยี่ยมและขอฟังธรรมจำกท่ำนไว้ดังนี้ 

 “พวกกำยทิพย์นี่ กะสิเว่ำหยัง มันกะคือคน
ธรรมดำเฮำนี่แหละ จิตวิญญำณเว้ย ขอให้ท�ำใจ
ให้แจ้งเถอะนะ มันปรำกฏล่ะ นั่งแม้ จิตสงบเข้ำ  
ป๊ับละ มนัสเิป็นแหล่ว คือจ่ังไฟฉำย ฉำยนี ่บำงทคืีอ
หิง่ห้อยแมบๆ แหล่ว เอ้ำ เกดิๆ ทกุคนล่ะ เอำแม้  
จิตสงบได้มันสิเห็นแจ้งอยู่จังซ่ัน มันกะสิเห็น
ดอก”

 “หลวงปูแ่สดงธรรมโปรดภพภูมบ่ิอยบ่กระผม”  
พระกราบเรียนถาม

 “กะอยู่เรื่อยๆ” ท่านตอบ

 “เทศน์สอนพวกเทวดำยำกบ่ผม” 
พระเรียนถาม

 “ง่ำยกว่ำสอนมนษุย์ ภูมลิะเอียดเด๊ เป็นภำษำ 
จิตเลย” ท่านตอบ

 “หลวงปู่เทศน์อิหยังให้เขำฟังผม” 
พระเรียนถาม

 “ฮ่วย เขำฟังสูตรตั้วะ เขำอยำกฟังสูตรใด๋ 
เขำกะบอกขึ้นมำแหล่ว” หลวงปู่ตอบ

 พระกราบเรียนถาม “หลวงปู่สอนพระสูตร
จังใด๋ผม”

 หลวงปู่ว่ำ “จักมันมำแต่ใด๋ ว่ำไปโลดแหล่ว 
มันเกิดขึ้นที่ใจเจ้ำของนี่”

 “พระสูตรในต�ำรำกับสูตรที่หลวงปู่แสดงให้
เทวดำฟัง มันเหมือนกันบ่ผม” พระกราบเรียน
ถาม

 “ต่ำงกันต้ัวะ มันผิดกันอยู่ อันนั่นว่ำตำม
วำสนำดอก มันเป็นในจิต บ่คือกันจั๊กองค์ดอก” 
หลวงปู่ตอบ

 “บริวำรท้ำวค�ำสิงห์มำฟังเทศน์หลวงปู่หลำย 
บ่ผม” พระกราบเรียนถาม



 “กะหลำยแหล่ว ลำงเทือกะหลำย ลำงเทือกะบ่หลำย” หลวงปู่ตอบ

 “เป็นร้อยเป็นพันมั้ยผม” พระกราบเรียนถาม

 “ฮ่วย หลำยกว่ำนั่น เต็มไปเบิ้ดล่ะ เอำแน่บ่ได้ดอกอันนี้” หลวงปู่ตอบ

 “เขำมำฟังเทศน์ตอนใด๋ผม” พระกราบเรียนถาม

 “มำกะ ๖ ทุ่มกะมี ๕ ทุ่มกะมี บ่ำย ๑ (ตี ๑) กะมี” หลวงปู่ตอบ

 “พวกนำคมำฟังเทศน์บ่ผม” พระกราบเรียนถาม

 “มีอยู่” หลวงปู่ตอบ

 “จังหวัดที่หลวงปู่เที่ยวธุดงค์ไปสมัยก่อน มีเทพเทวดำมำขอฟังธรรมบ่ผม” พระกราบเรียนถาม

 “มีอยู่ ซูหม่อง เซำๆๆ (หยุดๆๆ) พ่อแม่ครูจำรย์บ่พำเว่ำเรื่องอันนี่” หลวงปู่ตัดบท

 และประมำณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ำนได้ปรำรภกับพระว่ำ “เมื่อคืนคู่บำรมีวนเข้ำหำ เขำอยู่ในภพ
ละเอียด”

 ในประวติัของครบูำอำจำรย์สมยัก่อน พวกเรำเคยได้ฟังกนัมำว่ำมคีรบูำอำจำรย์ผูม้คีวำมรูพ้เิศษ เช่น 
หูทิพย์ ตำทิพย์ สำมำรถสงเครำะห์เหล่ำกำยทิพย์ได้ ช่วยแบ่งเบำภำระขององค์หลวงปู่ใหญ่มั่นได้ เช่น 
หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม หลวงปู่ฝั้น อำจำโร เป็นต้น

 มำในยคุลกูศิษย์ของหลวงตำพระมหำบวั กม็ ีหลวงปูล่ ีกสุลธโร นีอ้งค์หนึง่ ท่ีสำมำรถช่วยแบ่งเบำ 
ธุระของพ่อแม่ครูจำรย์ในส่วนนี้ได้ ในกำรสงเครำะห์เหล่ำกำยทิพย์ เรื่องนี้น่ำจะเป็นเพรำะอ�ำนำจวำสนำ 
ที่ท่ำนได้บ�ำเพ็ญมำในชำติปำงก่อนก็เป็นไปได้
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วิหารธรรมของ
ท่านผู้สิ้นกิเลส

ท่านอยู่กับโลก
ด้วยความเมตตา 
ความเมตตาธรรม
ต่อโลกนี้เป็นวิหารธรรม
ของพระพุทธเจ้า 
พระอรหันต์ท่านทั้งนั้น 
ปราศจากไม่ได้ 
ความบริสุทธิ์นี้
จิตใจอ่อนนิ่ม
ไปทั่วโลกดินแดน
ครอบโลกธาตุ
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ท่านว่ำควำมเมตตำอันไม่มปีระมำณต่อมวลสตัว์ทัง้สำมแดนอย่ำง
ทั่วถึง ย่อมเกิดในดวงใจที่บริสุทธิ์ของบรรดาพระสาวกผู้สิ้น

จำกกิเลสทั้งหลำย แม้ในบุคคลผู้ไม่รู้จักคุณที่ได้ล่วงเกิน แต่ท่ำนก็ยังแผ่
อ�ำนำจแห่งควำมเมตตำออกไปสูทุ่กดวงใจสตัว์ให้ได้รบัควำมร่มเยน็เสมอ 
ถ้วนหน้ากันหมด นีเ้ป็นวหิารธรรมของท่านผูส้ิน้กเิลสข้อหนึง่ ไม่มกีารแบ่ง 
พรรคแบ่งพวก แบ่งเขำแบ่งเรำ ไม่มกีำรอำฆำตมำดร้ำยต่อท่ำนผูใ้ดหรอืสตัว์ 
ตัวใด 

 หลวงตาพระมหาบัว ได้อธิบายถึงวิหารธรรมของท่านผู้สิ้นกิเลสไว้ 
ดังนี้

 “วิหำรธรรม แปลว่ำ ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องท่ำนผูส้ิน้กเิลส กำรภำวนำ 
ของท่ำนผู้สิ้นกิเลสแล้วมีสองประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง เพื่อบรรเทำ 
ธำตุขนัธ์อิรยิำบถต่ำงๆ ยนืนำนกเ็ป็นทกุข์ เดินนำนกเ็ป็นทกุข์ นัง่นำนกเ็ป็น
ทุกข์ นอนนำนก็เป็นทุกข์ เพื่อบรรเทำขันธ์ให้อยู่ในควำมพอเหมำะพอดี 
ในระหว่ำงขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่นี้ ประเภทที่สอง เพื่อพิจำรณำจิตกับ 
ธรรมทัง้หลำย อย่ำงพระพทุธเจ้ำท่ำนกส่็องโลกธำตุพจิำรณำดูสตัวโลกด้วย 
จิตที่บริสุทธิ์นั้น พิจำรณำอย่ำงนั้นๆ ส่วนพระอรหันต์ท่ำนก็ท�ำเต็มภูม ิ
ของท่ำน พิจำรณำเต็มภูมิเต็มก�ำลังของท่ำนเกี่ยวกับสัตวโลกท้ังหลำย 
มคีวำมลกึต้ืนหนำบำงหยำบละเอียด ตลอดถงึสตัวโลกเป็นยงัไงๆ ท่ำนจะรู ้
ในเวลำท่ำนพจิำรณำนีแ้จ่มแจ้งขึน้ นีข้้อหนึง่ อีกข้อหนึง่ อยูธ่รรมดำๆ ท่ำนกร็ู ้
ตำมธรรมดำ ถ้ำท่ำนพจิำรณำนัน้กย็ิง่ละเอียดลออขึน้ไปอีก รูม้ำกเข้ำไปโดย 
ล�ำดับล�ำดำ ท้ังนีเ้พือ่ควำมอยูเ่ป็นสขุในทิฐธรรม คือเวลำยงัครองขนัธ์อยู่  
ท่ำนก็เดินจงกรมบ้ำง นั่งสมำธิภำวนำบ้ำง เหมือนอย่ำงเรำนั้นแล แม้แต่
พระขณีำสพท่ำน ท่ำนกต้็องอำศัยสมำธเิป็นวิหำรธรรมเครือ่งอยูส่บำยใน 
ทฐิธรรม จนกระท่ังวนัท่ำนนพิพำน อันนีเ้ป็นวิหำรธรรมของท่ำน คือ สมำธิ  
ปัญญำ พิจำรณำเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องธรรมในแง่ต่ำงๆ หรือเรื่อง
พิจำรณำร่ำงกำยเป็นวิหำรธรรมเหมือนกัน มันก็เป็นเครื่องรื่นเริงระหว่ำง
กำยกับจิตที่ครองตัวกันอยู่ แต่ไม่ได้พิจำรณำเพื่อถอดถอนกิเลส เพรำะ
กิเลสสิ้นซำกไปแล้ว 



 ท่ำนว่ำ วุสิต� พฺรหฺมจริย� กต� กรณีย� พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว คือกำรประพฤติพรหมจรรย์ด้วย
กำรฆ่ำกิเลสได้สิ้นสุดลงแล้ว เพรำะกิเลสขำดสะบั้นลงไปหมดแล้ว กิจที่ควรท�ำก็คือกำรฆ่ำกิเลสได้ท�ำ
เรียบร้อยแล้ว กิจอ่ืนที่จะท�ำให้ยิ่งกว่ำนี้ไม่มี หมด ต้ังแต่นั้นมำก็ไม่ปรำกฏว่ำท่ำนได้ละกิเลสตัวใดอีก  
พระอรหนัต์ พอกเิลสขำดสะบ้ันลงไปเท่ำน้ันไม่มจีนกระทัง่วันนพิพำน ท่ำนไม่มกีเิลสตัวใดจะมำแฝงอีกเลย  
จึงเรียกว่ำกิเลสหมด

 ทีนี้เวลำ อวิชฺชำปจฺจยำ ดับไปแล้ว ตัวไหนจะมำดันให้คิดให้ปรุงไม่มี หมด คิดก็เป็นขันธ์ล้วนๆ  
คิดธรรมดำๆ คิดแล้วเกิดแล้วดับๆ ไม่มีเงื่อนต่อ กิเลสเป็นเงื่อนต่อ กิเลสเป็นธรรมชำติที่ผลักดันให้คิด
ไปเรือ่ยๆ เมือ่กเิลสสิน้ลงไปแล้วไม่มอีะไรผลกัดัน ขนัธ์ของพระอรหนัต์ เช่นสงัขำรขนัธ์ กเ็ป็นขนัธ์ล้วนๆ 
ใช้ไปในเวลำมีชีวิตอยู่เท่ำนั้นเอง ทุกอย่ำงท่ำนใช้พอประมำณๆ ระงับเมื่อไรก็ได้ เช่นอย่ำงเข้ำที่ภำวนำ 
นั่งสมำธิภำวนำ นั่นละ ท่ำนระงับขันธ์ จิตนี้บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้ว ไม่มีปัญหำอะไรเลย แต่ควำมรับผิดชอบ
ระหว่ำงขันธ์กับจิตยังมีอยู่ เพรำะฉะนั้น เมื่อเวลำขันธ์ท�ำงำนอะไรพอประมำณแล้วท่ำนก็ระงับ เช่นเข้ำ
สมำธภิำวนำ นัน่ละระงับขนัธ์ ไม่ให้มนัคิดมนัปรงุเรือ่งอะไร นัน่เรยีกว่ำระงับขนัธ์ เป็นวหิำรธรรม ควำมอยู ่
ผำสุกสบำยในระหว่ำงที่มีชีวิตอยู่ของพระอรหันต์ท่ำน ท่ำนเป็นอย่ำงนั้น

 ท่ำนอยู่กับโลกด้วยควำมเมตตำ ควำมเมตตำธรรมต่อโลกนี้เป็นวิหำรธรรมของพระพุทธเจ้ำ  
พระอรหันต์ท่ำนท้ังนั้น ปรำศจำกไม่ได้ ควำมบริสุทธิ์นี้ จิตใจอ่อนนิ่มไปทั่วโลกดินแดนครอบโลกธำตุ  
ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเมตตำธรรมนี้ จึงสงสำรไปหมดทุกหย่อมหญ้ำ อย่ำว่ำแต่สงสำรมนุษย์ เฉพำะ
อย่ำงยิ่งเมืองไทยนี้เลย สำมแดนโลกธำตุนี่ท่ำนสงสำรไปหมด ท่ำนอยู่ด้วยวิหำรธรรมอย่ำงนี้แล  
อยู่กับโลก ท่ำนไม่ได้ห่วงใยอะไรกับโลก นอกจำกสงสำรสัตว์ท้ังหลำย แล้วก็สงเครำะห์สงหำไปตำม 
ก�ำลังควำมสำมำรถที่จะเป็นไปได้ตำมอ�ำนำจวำสนำของผู้ใดที่จะเป็นไปได้มำกน้อยเพียงไรเท่ำนั้น  
นี่เรียกว่ำวิหำรธรรมของพระอรหันต์ ท่ำนอยู่ด้วยกำรสงเครำะห์โลก” 
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เขียงรองธรรม
ของหลวงตา

ใครอย่าอวดดีอวดเก่ง

ด้วยความรู้วิชาฐานะ

สูงต�่าของตัวเอง

ยิ่งกว่าธรรม

ธรรมนี้

เลิศครอบไปหมดแล้ว 

มีมากมีน้อยจะเลิศอยู่

ในใจของผู้มีธรรม

อยู่ในนั้น อบอุ่นอยู่ในนั้น
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ตั้งแต่
หลวงตำได้สร้ำงวัดป่ำบ้ำนตำดขึ้นในปลำยปี พ.ศ. 
๒๔๙๘ เป็นต้นมำ บรรดำพระเณรต่ำงกห็ลัง่ไหลเข้ำมำ

อยู่ศึกษำอบรมกับท่ำนมำกขึ้น ซึ่งมีทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ  
ในระยะแรก ท่ำนยงัจ�ำกดัจ�ำนวนพระเณรไว้ในส�ำนกัเพยีง ๑๗-๑๘ รปู  
และยงัคงจ�ำนวนนีไ้ว้เรือ่ยมำจนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงได้รบัพระ 
เณรมำกขึ้นเป็นจ�ำนวน ๒๕ รูป

 ต่อมำบรรดำครูบำอำจำรย์องค์ส�ำคัญๆ ต่ำงก็ได้ละขันธ์จำกไป
เป็นจ�านวนมาก พระเณรผูส้นใจด้านภาวนาจึงขาดท่ีพึง่ลง หลวงตาจึง 
ได้รับพระเณรไว้ในส�ำนักมำกขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้งนี้ก็ด้วยเพรำะควำม
เห็นใจต่อบรรดำพระเณรท้ังหลำยท่ีมุ่งมำเพรำะธรรม หลวงตำได้
เมตตาพดูถงึเรือ่งนีไ้ว้ว่า “บรรดำลกูศิษย์ทัง้หลำยท่ีไปอบรมอยูวั่ดป่ำ 
บ้ำนตำด ทัว่ประเทศไทยไมใ่ช่น้อยๆ ถ้ำพูดตำมควำมสัตย์ควำมจรงิ
แล้ว หลวงตำบัวนี้มีลูกศิษย์ฝ่ำยพระมำกที่สุด”

 พระเณรท่ีเข้ำไปรับกำรศึกษำอบรมจำกองค์ท่ำนต่ำงก็เป็น 
ผู้ต้ังใจดีท้ังด้ำนข้อวัตรปฏิบัติภำยนอก และข้อวัตรภำยในคือกำร 

ภำวนำซ่ึงเป็นเรือ่งเฉพำะตน สมยัทีธ่ำตุขนัธ์ของหลวงตำยงัแขง็แรงนัน้  
ท่ำนพยำยำมเค่ียวเข็ญผู้ที่เข้ำมำศึกษำอย่ำงเด็ดเด่ียวเอำจริงเอำจัง  
ทั้งนี้ก็หวังเพื่อจะให้ผู้เข้ำมำศึกษำได้หลักได้เกณฑ์น�ำไปประพฤติ
ปฏิบัติสืบไปในอนำคต พระเณรผู้อินทรีย์ยังอ่อนจึงมักถูกหลวงตำ 
เข่นด้วยธรรมประเภทเผ็ดร้อนเสมอ หลำยท่ำนจึงเกิดควำมกลัว  
บำงครัง้ต้ังสติไม่ทันกม็จีนลมืเนือ้อรรถเนือ้ธรรมและประโยชน์ท่ีท่ำน
พยายามช้ีแนะในข้อบกพร่องของเรือ่งนัน้ๆ บางรปูกลวัมากถงึขนาด
ได้ขโมยหนีไปในเวลำกลำงคืนก็มี

 ในฤดูนอกพรรษำของทุกๆ ปี หลวงปู่ลีจะกลับเข้ำไปวัดป่ำ 
บ้านตาด เพือ่กราบเยีย่มหลวงตาเสมอๆ และเพือ่ช่วยเหลอืการงาน 
พ่อแม่ครูจำรย์ด้วยควำมเคำรพยิ่ง ในบำงปีท่ำนก็ได้จ�ำพรรษำด้วย  
ในระยะที่หลวงปู่ลีพักอยู่ในวัดป่ำบ้ำนตำดนี้ เมื่อพระเณรก่อควำม
ผดิพลำดขึน้ด้วยควำมประมำทเลนิเล่อ หำกควำมผดิพลำดบกพร่อง

หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
กับพระอำจำรย์ปัญญำวัฑโฒ

หลวงปู่ลี กุสลธโร ขณะออกบิณฑบำต
หน้ำศำลำวัดป่ำบ้ำนตำด ปี พ.ศ. ๒๕๒๙
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จะเป็นบทเรยีนทีดี่ต่อบรรดาพระเณรรปูอ่ืนแล้ว เมือ่ถงึเวลาประชุม หลวงตาจะยกข้อบกพร่องนัน้ขึน้มา 
กล่ำวสัง่สอน แต่ท่ำนจะไม่ต�ำหนว่ิำกล่ำวพระรปูนัน้โดยตรง ท่ำนจะยกเอำหลวงปูล่ขีึน้มำเป็นทีร่องรบัธรรม 
ประเภทฟ้ำผ่ำของท่ำนแทน เรียกว่ำเป็นเขียงรองธรรมประเภทฟ้ำผ่ำให้ท่ำนสับเขกพระเณรด้วยธรรม 
กไ็ม่ผดิ ซ่ึงหลวงปูล่กีท็รำบในเจตนำข้อนีข้องหลวงตำเป็นอย่ำงดี หลวงปูเ่มตตำเล่ำเรือ่งนีใ้ห้พระผูใ้กล้ชิด 
ฟังว่ำ 

 “ฮ่วย พระเณรย่ำนเพิ่นหลำยแหล่ว ย่ำนพ่อแม่ครูจำรย์น่ะ เพิ่นกะบ่ฮ่ำยบ่ว่ำขั่นผู้นั้นย่ำนหลำย 
เขำรับบ่ไหว เขำสิประมำทเพิ่น สิเกิดโทษ เพิ่นกะเลยหันมำใส่ผมแหล่ว ธรรมะเพิ่นออกก�ำรำบพระหมู่ 
ขี้ดื้อซือๆ อันนี้เจ้ำของกะฮู้อยู่ บ่เป็นหยัง”

 “ถกูเทศน์เบิด้ล่ะ อยูน่�ำพ่อแม่ครจูำรย์ โดนเบิด้คูองค์ล่ะ เว้นท่ำนปัญญำผูเ้ดียว เพิน่ฉลำดเด๊ ท่ำนปัญญำ 
ทีแรกมำกรำบพ่อแม่ครูจำรย์นะ ว่ำมำขออยู่ เพิ่นให้รอก่อนถึง ๓ ปีนะ ปีที่ ๔ ถึงได้เข้ำมำ ปีแรกๆ  
พ่อแม่ครจูำรย์บอกหมูพ่ระว่ำ บ่ให้สงุสงิน�ำเลย เพิน่ว่ำ ให้ระวงัพระต่ำงชำตินะ พำกนัสงัเกตสงักำ เบิง่เขำสมิำ 
แบบใด๋ ขั่นท่ำนปัญญำสิถวำยของอิหยัง ให้ประเคนต่อหน้ำเลยนะ

 เพิ่นเห็นควำมตั้งใจเด๊ ตั้งใจหลำยแท้ๆ เลยย้ำย (ญัตติ) เข้ำธรรมยุตนะ เพิ่นตั้งใจแท้ๆ เด๊”

 “ค�ำพดูของพ่อแม่ครจูำรย์ เพิน่พดูเป็นหลกัเป็นธรรมเบิด๊ มแีต่ฟังเพิน่ทอนัน่ บ่ได้คัดค้ำนหยงั เฮำกะ
พจิำรณำล่ะ เพิน่เว่ำมเีหตุมผีลเบิด๊ ขัน่เฮำตรองตำมกระแสควำมเว่ำของเพิน่ ใคร่ครวญตำม เพิน่เว่ำหยงัเป็น
ปัญหำในตัว ให้ไปขบคิด ให้ตรองเบิง่ มนัถกูบ่ถกู โอ้ เพิน่เว่ำเป็นธรรมเบิด้เด๊ะ เฮ็ดเป็นหลกัเกณฑ์ไว้ บ่ได้เฮ็ด 
สุ่มสี่สุ่มห้ำเด๊ รอบคอบเบิ้ด พิจำรณำตำมเบิ่ง”

 ซึ่งบำงครั้งพระเณรบำงรูปก็ไม่เข้ำใจในควำมหมำยของหลวงตำ 

 “ท�ำไมพ่อแม่ครูจำรย์ถึงได้ว่ำให้กับท่ำนอำจำรย์คักแท้” พระเรียนถำมหลวงปู่ลี

 “โอ๊ย ผมบ่แม่นพระอริยเจ้ำ เพิ่นกะฮ้ำยกิเลสแน่แหล่ว” หลวงปู่ลีตอบ

 และพูดขึ้นอีกว่า “ค�ำเว่ำของพ่อแม่ครูจำรย์น่ะ ให้พิจำรณำดีๆ”
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งานพิเศษ

ความอิจฉาริษยา 
ความโกรธ ความโลภ 
ความหลง เต็มหัวใจ
อยู่หั่น พัวพันอยู่หั่น 

ความก�าหนัดรักใคร่

เต็มอยู่หั่นแหล่ว 

ธรรมะกะเข้าบ่ได้
ขันติความอดทนจังซี่

กะยังบ่เข้าถึงใจได้ 

สิเว่าอิหยัง
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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หนังสือชีวประวัติของหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงตำ
พระมหำบัว ญำณสัมปันโน นั้น เริ่มแรกส่งให้ส�ำนักพิมพ์ 

ศรีสัปดำห์พิมพ์ออกเผยแพร่เป็นตอนๆ ไปจนจบเรื่อง และพิมพ์
รวมเล่มออกมำครัง้แรกเมือ่ประมำณปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ซ่ึงก่อนหน้ำนัน้ 
หลวงตำพระมหำบัวต้องเดินทำงไปกรำบเยี่ยมครูบำอำจำรย์องค์
ส�ำคัญๆ ท่ีเป็นศิษย์ผูใ้หญ่ท่ีเคยได้ศึกษำอบรมอยูก่บัหลวงปูใ่หญ่มัน่ 
มำก่อน เพื่อสอบถำมรำยละเอียดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ โดยจะบันทึก
เทปเสียงไว้ก่อน แล้วค่อยจะมำประมวลเรียบเรียงใหม่ในภำยหลัง 
สดุท้ำยจงึได้กลำยเป็นหนงัสอืชีวประวัติท่ำนหลวงปูใ่หญ่มัน่ ภูรทัิตโต  
ให้พวกเราได้อ่านทุกวันนนี้ 

  วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๔ หลวงตำได้เดินทำงไป 
กรำบเยี่ยมหลวงปู่ชอบ ฐำนสโม และหลวงปู่ค�ำดี ปภำโส โดยมี 
หลวงปูล่ ีกสุลธโร เป็นพระติดตำม และในครัง้นัน้ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่ 
กำรเดินทำงไปเก็บข้อมูลประวัติของหลวงปู่ใหญ่มั่นเท่ำนั้น แต่เป็น 
โอกำสอันพเิศษทีย่ำกจะเกดิขึน้สกัครัง้ นัน่เป็นเพรำะหลวงตำได้ถวำย 
อุบำยธรรมชั้นละเอียดต่อหลวงปู่ค�ำดี ปภำโส เป็นกำรเฉพำะด้วย 
ซ่ึงคงไม่ใช่เรือ่งบังเอิญแน่นอน แต่น่ำจะเป็นเรือ่งท่ีเกดิขึน้ด้วยญำณ
ของท่ำนทั้งสองเป็นแน่ หลวงตำได้เล่ำเหตุกำรณ์ครั้งนั้นไว้ว่ำ

 “หลวงปูค่�ำดี นสิยัของท่ำนผำดโผน ท่ำนเล่ำให้ฟังตอนทีม่นัเป็น  
ผมไม่ลืมนะ เหมือนกับว่ำท่ำนยังมีสำยบุญสำยกรรมเป็นเง่ือนต่อ  
ไม่ง้ันท่ำนฆ่ำตัวตำยไปเลย โน่น ขนำดนัน้นะ มนัถงึได้คิดย้อนไปถงึ
พระโคธกิะทีท่่ำนฆ่ำตัวตำย มนัมสีำเหตุเป็นไปได้อย่ำงนัน้นะ อย่ำงเรำ 
ก็เหมือนกัน ที่สมำธิเสื่อม เสื่อมครำวนี้ต้องตำยเท่ำนั้น แน่ะ มันมี 
สำเหตุท่ีจะท�ำให้เป็นไปได้อย่ำงนั้น หลวงปู่ค�ำดีท่ำนก็เหมือนกัน  
ท่ำนก็ผ่ำนของท่ำนมำได้” 
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(แถวบนจำกซ้ำย) หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม หลวงปู่ค�ำดี ปภำโส 
(แถวล่ำงจำกซ้ำย) หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน หลวงปู่ลี กุสลธโร
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 “ฝำกควำมถึงบุญถึงคุณถึงท่ำนมหำบัว 
ด้วยนะ ท่ำนมหำบัวเป็นอำจำรย์ของอำตมำ” 
ดร.เชำวน์ไปส่งท่ำนตอนไปผ่ำต่อมลูกหมำก 
เครือ่งบนิไปลงจังหวดัเลยเสยีก่อน ทำงนัน้กน็�ำค�ำ 
ท่ำนมำพดูให้เรำฟัง อู๊ย ท�ำไมถงึพดูอย่ำงนี ้ท่ำนก็ 
ฝำกมำอย่ำงนัน้จะให้ผมพดูยงัไง โห เรำถอืท่ำนเป็น 
ครเูป็นอำจำรย์ กรำบไหว้ท่ำนอยูเ่สมอ ท�ำไมจะมำ
ว่ำเรำเป็นอำจำรย์ท่ำน อย่ำงนัน้ไม่เหมำะ กท่็ำนพดู 
อย่ำงนัน้ ท่ำนฝำกมำอย่ำงนัน้ ดร.เชำวน์ว่ำ แต่ถ้ำ 
พูดตำมควำมจริง เรำก็ยกให้อุบำยธรรมต่ำงๆ ที่ 
ถวำยท่ำน อันนีเ้รำกไ็ม่ปฏิเสธ แต่ไม่อยำกให้ท่ำน 
พูดออกมำกับผู้อ่ืนอย่ำงเปิดเผยอย่ำงนั้น อันนี้ 
อยำกให้ท่ำนเก็บไว้ในใจ ไม่อยำกให้ท่ำนพูด  
เรำไม่ต้องกำร เพรำะเรำเคำรพท่ำน นั่นล่ะ จิต  
เวลำมันเข้ำช่องแล้ว เวลำมันจะติดก็ติดอย่ำงนั้น  
ท่ำนติดอย่ำงนั้น ที่ท่ำนเล่ำให้ฟัง มันก็มำบันดล

บนัดำลยงัไงไม่ทรำบ แปลกอยู ่ตี ๔ ท่ำนเดินจงกรม 
อยู่ข้ำงๆ กุฏิ กุฏิหลังแรกที่เลยจำกศำลำเข้ำไป  
ไม่ใช่หลงัถดัไปนะ กฏิุนีม่นัขวำงอยู ่เป็นกฏิุสองช้ัน  
ท่ำนเล่ำให้ฟัง ท่ำนเดินจงกรมอยูท่ำงด้ำนทศิเหนอื
ของกุฏิ เดินจงกรมอยู่ มันติดปัญหำ ท่ำนว่ำ โห  
ติดอย่ำงไปไม่ได้เลย เหมอืนหอกเหมอืนหลำวทิม่
ในหวัใจ อย่ำงนัน้แหละ ติดปัญหำ ถ้ำสติปัญญำแก้ 
ไม่ได้แล้วก็เป็นอย่ำงนั้นแหละกิเลส ฟัดกันยังไง 
มนักไ็ม่ได้เรือ่ง ท่ำนว่ำ คิดไปหำใครมนักไ็ม่สมัผสัใจ  
ท่ำนว่ำอย่ำงนีน้ะ มนัมองเหน็แต่ท่ำนมหำองค์เดียว 
เท่ำนั้น ท่ำนว่ำ ปุ๊บปั๊บ ออกมำจำกทำงจงกรม 
กม็ำจุดธปูจดุเทียนแล้วกไ็หว้พระ แล้วกรำบลงไป 
ต้ังสัจจะอธิษฐำนภำยในจิตขึ้น ขออำรำธนำท่ำน
มหำบวัมำโปรดโดยด่วน เวลำนีติ้ดปัญหำหนกัทีส่ดุ  
ท่ำนว่ำอย่ำงนีน้ะ ท่ำนอำจำรย์ท�ำไมถงึพดูอย่ำงนีล่้ะ  
กผ็มท�ำอย่ำงนัน้จรงิๆ นะ ท่ำนมหำ ท่ำนว่ำอย่ำงนี้

ประวัติหลวงปู่ชอบ เพิ่นภาวนาเกิดปัญญาจักษุแหล่ว 

รู้ฮอดวาระจิตของผู้อื่น เพิ่นไปภาวนาอยู่บ้าน... 

โอ๊ย เกิดอัศจรรย์ รู้ได้ผู้ใด๋มา คือจั่งพ่อแม่ครูจารย์ (หลวงตา) 

กะไปขอให้เพิ่นเปิดปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ผมเป็นผู้อัดเทป 

เพิ่นสิมาประมวลใส่ประวัติปฏิปทาสายหลวงปู่มั่น 

แต่ทุ่มหนึ่งถึงตีสอง เพิ่นคุยกัน เพิ่นเว่าเรื่องพม่า เพิ่นพูดพม่าได้เด๊ะหลวงปู่ชอบน่ะ



 มันก็บันดลบันดำล พอตื่นเช้ำขึ้นมำ เรำก็ไปวันนั้นเลยนะ ทั้งๆ ที่เรำไม่เคยไปด้วยซ�้ำ วัดถ�้ำผำปู่ 
เรำก็ยังไม่เคยไป ดูเหมือนจะไปกับธรรมลีนะ ใช่มั้ย ลี ไปกับท่ำนใช่มั้ย (โดยข้ำน้อย หลวงปู่ลีตอบ)

 ดูเหมือนเดือนมิถุนำ (ยน) วันที่ ๒๗ ที่ผมไปหำท่ำน ออกจำกนี้วันที่ ๒๖ ไปค้ำงวัดครูจำรย์ชอบ
ก่อนคืนหนึ่ง 

 พอเที่ยงวันนี้ ตัดสินใจปุ๊บปั๊บ ไปเดี๋ยวนี้ เอำรถลูกสำวกิมจิมนี่แหละไป เป็นรถสองแถว แต่ก่อน
รถมันไม่มีมำกเหมือนทุกวันนี้ เที่ยงก็ออกจำกนี่ ไปก็ไปแวะค้ำงอยู่กับหลวงปู่ชอบเสียก่อนคืนหนึ่ง  
คุยธรรมะกบัท่ำนพอสมควรแล้ว เช้ำมำฉนัจังหนัเสรจ็กไ็ปเลย ไปวดัถ�ำ้ผำปู ่ไปกไ็ปเจอท่ำนเผย ท่ำนเผย 
ปุ๊บปั๊บก็จะไปเปิดประตูเรียกท่ำนลงมำ พอเรำมองเห็น อย่ำนะเผย วันนี้ผมจะค้ำง อย่ำเพิ่งรบกวนท่ำน 
ผมมโีอกำสท่ีจะได้คุยกบัท่ำนอยู ่แล้วเรำกเ็ดินออกมำ ท่ำนเผยอ้อมไปด้ำนหลงั ไปบอกหลวงปูค่�ำดี ทนีี้  
ท่ำนลงมำเปิดประตูเองเลย 

 “โห ท่ำนมหำๆ มำๆๆ” หลวงปู่ค�ำดี

 “ข้ำน้อยจะพักอยู่คืนนี้อยู่ เดี๋ยวค่อยคุยกันกะได้ ให้ครูจำรย์พักซะก่อน” หลวงตา

 “พักกะมำซะก่อนมำ โห้ มำเร็วอยู่เนำะ” เป็นลักษณะดีใจ 

 “เร็วจังใด๋ล่ะ” หลวงตา

 “ฮ่วย เดี๋ยวสิเว่ำให้ฟังแหม่ะ” หลวงปู่ค�ำดี

 “ข้ำน้อยมำตำมประสำบ้ำของข้ำน้อยเด๊ะ ยังบ่คุยหยังดอก ให้ครูจำรย์พักเสียก่อน” หลวงตา 

 “เดี๋ยวห้ำโมงแลงสิให้พระไปนิมนต์เด้อ” หลวงปู่ค�ำดีว่ำ

 พอก่อน ๕ โมงเย็น เรำก็มำก่อน ไม่ต้องให้พระไปนิมนต์ มำแล้วก็เอำกันเลยล่ะครำวนี้ คุยกัน 
สองต่อสอง ท่ำนปิดประตูกึก๊เลย ไม่ให้ใครเข้ำไปรบกวน มแีต่ท่ำนกบัเรำ คุยกนัจนกระท่ัง ๒ ทุ่มโน่นน่ะ  
คุยธรรมะก่อน ท่ำนพูดตอนที่ท่ำนติดปัญหำ พอท่ำนเล่ำจบลงแล้ว เรำก็ถวำยอุบำยเลยแหละ
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 ท่ำนว่ำ พิจำรณำอะไรๆ มันก็หมดไปแล้ว จิตมันบ่อยำกพิจำรณำ แต่ก่อนพิจำรณำเรื่องร่ำงกำยนี ้
ก็เอำจนแหลกละเอียด เดีย๋วนี้มันไม่อยำกพิจำรณำอะไรเลย มันรวมตัวเข้ำมำ ไม่ทรำบจะพิจำรณำอะไร
ทีนี้ พิจำรณำขันธ์ ๕ ไม่มีควำมหมำยอะไร มันก็ไม่อยำกจะพิจำรณำ ก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่ำงไรต่อไป

  โอ้ ผู้เฒ่ำก็รู้เร็วอยู่นะ “เอ้อ เอำล่ะๆ ทีนี้ เข้ำใจแล้วๆ รู้วิธีปฏิบัติแล้วทีนี้” ปรำกฏว่ำท่ำนคึกคัก
ขึ้นมำเลย มันโดนปึ๋งในหัวใจท่ำน มันเป็นธรรมะเฉพำะ ถ้ำผู้ไม่รู้แก้ไม่ได้ ไม่ใช่ธรรมะด้นเดำ ท่ำนเล่ำ
จบลงปั๊บ เรำก็เข้ำใจทันที พอจบแล้ว เรำก็ถวำยเลย ไม่ได้มำกนะ มันถึงใจผู้เฒ่ำ นี่ล่ะอันหนึ่งที่ผู้เฒ่ำ 
พูดว่ำ “อำจำรย์มหำบัวเป็นอำจำรย์ของอำตมำนะ” นี่ล่ะ

  พ.ศ. ๒๕๒๐ ละมัง้ ได้ไปเยีย่มท่ำนอีก ไปกไ็ปเขยีนจดหมำยน้อยถำมปัญหำท่ำน เพรำะท่ำนหตึูงแล้ว  
ท่ำนอ่ำนปัญหำแล้ว ท่ำนก็ยกขึ้นใส่หัวเลย แล้วท่ำนก็เขียนตอบมำ เรำก็หมดปัญหำกับท่ำน เพรำะท่ำน 
ตอบถูกนี่ ปัญหำนี้ผู้ไม่รู้ตอบไม่ถูก เพรำะเป็นปัญหำเฉพำะผู้ปฏิบัตินี่ ท่ำนก็ผ่ำนได้”

 หลวงปูล่ไีด้เล่ำถงึเหตุกำรณ์ทีไ่ด้ติดตำมหลวงตำไปกรำบเยีย่มหลวงปูช่อบ ฐำนสโม และหลวงปูค่�ำดี  
ปภาโส ไว้ดังนี้

 “ประวัติหลวงปู่ชอบ เพิ่นภำวนำเกิดปัญญำจักษุแหล่ว รู้ฮอดวำระจิตของผู้อื่น เพิ่นไปภำวนำอยู่
บ้ำน... โอ๊ย เกดิอัศจรรย์ รูไ้ด้ผูใ้ด๋มำ คือจงัพ่อแม่ครจูำรย์ (หลวงตำ) กะไปขอให้เพิน่เปิดปี พ.ศ. ๒๕๑๔  
ผมเป็นผูอั้ดเทป เพิน่สมิำประมวลใส่ประวติัปฏิปทำสำยหลวงปูม่ัน่ แต่ทุม่หนึง่ถงึตีสอง เพิน่คุยกนั เพิน่เว่ำ 
เรื่องพม่ำ เพิ่นพูดพม่ำได้เด๊ะหลวงปู่ชอบน่ะ พ่อแม่ครูจำรย์ (หลวงตำ) เพิ่นว่ำ เอ้ำ พูดภำษำเฮำนี่โลด 
ทอนัน้แหล่ว หมูเ่ฮำมนับ่เหน็หยงัแหล่ว เพรำะกเิลสมนัเต็มหวัใจอยูเ่ด๊ะ คือกนักบัเทปนีแ่หละ เทปมนัม ี
เขำเปิดทกุสถำนีแหละ แต่เทปเฮำบ่ดี เปิดรบัเขำกบ่็ได้ อันนีจิ้ตใจคือกนัแหล่ว มนัแน่นหนำอยูห่ัน่ ควำมรกั 
กะเต็ม ควำมชังกะเต็ม ควำมอิจฉำรษิยำ ควำมโกรธ ควำมโลภ ควำมหลง เต็มหวัใจอยูห่ัน่ พวัพนัอยูห่ัน่  
ควำมก�ำหนัดรักใคร่เต็มอยู่หั่นแหล่ว ธรรมะกะเข้ำบ่ได้ ขันติควำมอดทนจังซี่กะยังบ่เข้ำถึงใจได้ สิเว่ำ 
อิหยัง”
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วัดป่าภูริทัตต-
ปฏิปทาราม

วัดนี่ ตั้งแต่ปีแรก
พ่อแม่ครูจารย์บอกให้ไปเฮ็ด 

เพิ่นว่า 

ผมสิไปดึงเอาท่านเจี๊ยะ
มาอยู่ดอก วาซั่น
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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หลวงตำเป็นผูม้คีวำมระลกึถงึบญุถงึคุณของท่ำนผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
นี่เป็นคุณธรรมที่เด่นอีกข้อหนึ่งของท่ำน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

น.อ. สกล รสำนนท์ พ.ญ. อุไรวัณณ์ สนุทรลกัษณ์ ได้น้อมถวำยทีดิ่น 
ทีถ่นนพุทุธมณฑลสำย ๓ กรงุเทพฯ เพือ่จัดสร้ำงเป็นสถำนทีป่ฏิบติั
ธรรมแด่หลวงตำ และหลวงตำได้นมินต์หลวงปูเ่จ๊ียะ จนุโท ให้เข้ำมำ 
พ�ำนกัเพือ่จดัสร้ำงเป็นวัด แต่ด้วยเหตุบำงประกำร ท�ำให้หลวงปูเ่จ๊ีียะ 
ไม่สะดวกที่จะพ�านักอยู่

 ระยะนั้นพระอำจำรย์นพดล นันทโน ได้ชักชวนให้พี่ชำยถวำย
ที่ดินแด่หลวงตำเพื่อสร้ำงวัดถวำยหลวงปู่เจี๊ยะ หลวงตำได้เล่ำไว้ว่ำ

 “เริม่แรกทเีดียว พีช่ำยของท่ำนนพดลได้ถวำยทีใ่ห้เรำสร้ำงวดั  
มองหำใครที่จะมำรับภำระให้เป็นที่แน่ใจตำยใจ ก็มองเห็นแต่ท่ำน 
อำจำรย์เจ๊ียะเท่ำนัน้ จงึไปนมินต์ท่ำน พดูเหตุผลให้ฟังว่ำ เพรำะวดันี ้
ต่อไปจะเป็นวัดที่แน่นหนำมั่นคง จึงควรมีครูบำอำจำรย์ที่เป็นหลัก 
เป็นเกณฑ์มำอยู ่กม็องเหน็แต่ท่ำนอำจำรย์เท่ำนัน้ล่ะ จะพอสงเครำะห์ 

กนัได้ไหม ญำติโยมแถวนีย่้ำนนีเ้ป็นย่ำนทีพ่อเหมำะพอดี เมือ่เรำนมินต์  
ท่ำนกร็บัด้วยดีนะ ท่ำนอำจำรย์เจ๊ียะ ทำงด้ำนจิตใจท่ำนดี ดีมำต้ังแต่บวช
ทแีรก พดูถงึธรรมภำยในท่ำน ท่ำนดีไม่ใช่ธรรมดำ แต่กริยิำภำยนอก  
ท่ำนกอ็ย่ำงนัน้แหละ เรำจึงบอกเฉพำะในวงลกูศิษย์ท่ีใกล้ชิดทีไ่ว้ใจได้ 
เพรำะภำยนอกกบัภำยในไม่เหมอืนกนั จรตินสิยัของคนเรำไม่เหมอืน
กัน”

 จำกนั้นหลวงตำได้มอบหมำยให้หลวงปู่ลีพำคนงำนมำจัดสร้ำง
เสนำสนะบำงส่วนขึ้นก่อน และได้มอบหมำยให้พระอำจำรย์นพดล
มาด�าเนินการเอกสารด้านกฎหมายให้ถูกต้อง ระยะท่ีเริ่มจัดสร้าง
เสนำสนะนั้น มีญำติโยมที่เดินทำงเข้ำมำช่วยก่อสร้ำงได้ฝันแปลกๆ 
อย่ำงทีไ่ม่เคยฝันมำก่อน แล้วไปเล่ำถวำยครบูำอำจำรย์ฟังว่ำ“เมือ่คืน 
ผมฝันแปลกมำก ฝันว่ำมีพระอำทิตย์ขึ้นพร้อมกันสองดวงและรัศมี
สว่ำงจ้ำงดงำมมำกครับ แปลกจริงๆ”

ทันตธำตุ หลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต



 ครูบำอำจำรย์ก็เลยตอบไปว่ำ “นี่โยม ฝันเป็นมงคลมำก ได้บุญมำกนะที่มำช่วยก่อสร้ำงเสนำสนะ
ถวำยครบูำอำจำรย์องค์ส�ำคัญ เพรำะพระอำทิตย์ดวงท่ี ๑ ท่ีโยมฝันเหน็นัน้ กคื็อหลวงปูเ่จีย๊ะนัน่เอง และ 
ดวงที่ ๒ ก็คือหลวงปู่ลีนี่เอง จ�ำเอำไว้นะ”

 หลวงปู่ลีได้เล่ำถึงควำมเป็นมำของวัดป่ำภูริทัตตปฏิปทำรำม ว่ำ

 “วดันี ่(วดัป่ำภูรทิตัตปฏิปทำรำม) ต้ังแต่ปีแรก พ่อแม่ครจูำรย์บอกให้ไปเฮ็ด เพิน่ว่ำ ผมสไิปดึงเอำ 
ท่ำนเจ๊ียะมำอยูด่อก วำซ่ัน ปีนัน่เพิน่มอบเงินให้แสนกบัหกหมืน่บำทให้ไปเฮ็ดวัด คุมพ่อออกเฮ็ดงำนอยู่
พุน้แล้ว ตอนออกพรรษำ พ่อแม่ครจูำรย์เพิน่กะไปเบิง่เด๊ เอำพ่อออกไปน�ำยีส่บิคน เพิน่ว่ำ เอ้ำ ขัน่กฏิุบ่แล้ว 
สองหลัง บ่ให้กลับเมือบ้ำนเด๊ะ เบิ่งเขำเฮ็ดฮอดกลำงคืนบำดนี่ ย่ำนบ่ได้เมือเด๊

 หลวงปูเ่จ๊ียะเพิน่อยำกได้กล้ำไม้ยำงงำมๆ วำซ่ัน หมูพ่ำกนัไปหำเบิง่อยูห่นองบวับำนให้แหน้ เทือได้ 
มำเพิ่มกัน ได้หำให้เพิ่นแล้ว เพิ่นว่ำ มันบ่ตำยไม้ยำง คิดไปคิดมำ เรำกะได้ไปเฮ็ดไปท�ำน�ำเพิ่นวัดนี้

 เพิน่ครจูำรย์เจ๊ียะนัน่ แต่ครำวอยูก่บัหลวงปูใ่หญ่มัน่นัน่ แข่ว (ฟัน) หลวงปูใ่หญ่มัน่เพิน่หล่อน (ฟันหลดุ)  
แล้วเพิน่ถิม่ลงโถน แล้วเพิน่ครจูำรย์เจีย๊ะไปล้ำงโถนให้เพิน่แล้ว ไปเหน็กะจับใส่ถง (ถงุ) เลย ห้ำสบิกว่ำปี 
จังค่อยเขย (เปิดเผย) ให้หมู่เบิ่ง กลำยเป็นแก้วเบิ้ด อู๊ย ขำวงำมหลำยฮ้ำย บ่แม่นกระดูกแล้ว เดี๋ยวนี้  
(พ.ศ. ๒๕๓๙) สิเฮ็ดธำตุเจดีย์ สิเอำพระธำตุนั้นแหละไปใส่เจดีย์แล้ว อยู่วัดเพิ่นแหล่ว ไปเบิ่งติ๊

 กะเลยเว่ำพะโล (พดูหยอก) ใส่เพิน่ ฮ่วย ครจูำรย์ อันอิหยงัสเิกบ็ไว้ดีกะด้อกะเด้ียแท้ ได้มำกะเอำมำ 
ให้หมู่เบิ่งน�ำแหน้ 

 โอ้ย ย่ำนหมูส่มิำแย่งเอำ ยำดเอำ นัน่ต้ัว ของดีเด๊ ผมเซ่ียง (ซ่อน) ไว้พุน้แล้ว ผูใ้ดกะบ่ได้เหน็จักเทอื  
เพิ่นว่ำ 

 พู้นแล้ว สิเฮ็ดเจดีย์จังค่อยประกำศ เอำออกมำให้หมู่เบิ่ง โอ้ย คืองำมแท้ เป็นแก้วเบิ้ดแล้ว ใส 
แก้วเป็นสีน�้ำผึ้งเด๊ของหลวงปู่ใหญ่มั่น อัฐิเพิ่นกลำยเป็นพระธำตุ เป็นน่ำอัศจรรย์”
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หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท และ หลวงปู่ลี กุสลธโร
ขณะนั่งบนแคร่ใต้ต้นสนที่ใช้เป็นหอฉันชั่วครำว เมื่อเริ่มสร้ำงวัดป่ำภูริทัตตปฏิปทำรำม พ.ศ. ๒๕๒๖
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หัวใจของผม

พระสารีบุตรเถระไม่ได้
ถือว่าพระอัสสชิเถรเจ้า
เป็นเพียง “พระรุ่นพี่”

ที่บวชในพระธรรมวินัย

ก่อนตน โดยมีพระศาสดา

เป็นพระบรมครูเหมือนกัน

เท่านั้นไม่

แต่ท่านให้ความเคารพต่อ

พระอัสสชิเถระในฐานะ

บูรพาจารย์ผู้ชี้ทาง
ออกจากกองทุกข์
ท่านจึงได้เคารพสุดหัวใจ
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ควำมเคำรพของบุคคลหนึ่งท่ีมีต่ออีกท่ำนผู้หนึ่งนั้น โดยปกติ
แล้ว จะมีให้ตำมควำมส�ำคัญที่มีในตัวบุคคลที่ควรเคำรพ เช่น 

ควำมเคำรพในบิดำมำรดำของตนย่อมมีมำกกว่ำควำมเคำรพที่มีต่อ
เพื่อนฝูงญำติมิตร เป็นต้น ข้อนี้เป็นธรรมะในใจของชำวพุทธที่มีอยู่
ตำมปกติ แต่ทีพ่เิศษยิง่ขึน้ไปกว่ำนัน้ คือควำมเคำรพของผูส้ิน้กเิลส
ทีม่ต่ีอท่ำนผูบ้รสิทุธิ ์เพรำะเป็นควำมเคำรพด้วยใจทีบ่รสิทุธิถ์อดออก
ไปบชูำพระคุณท่ำนผูช้ี้แนะทำงออกจำกกองทุกข์ท้ังปวงให้ เป็นเรือ่ง 
ของใจท่ีมอบถวายบชูาต่อใจอีกดวงหนึง่โดยไม่เหลอื ซ่ึงเป็นเรือ่งยาก 
ที่พวกเรำปุถุชนคนหนำจะสำมำรถเข้ำใจได้

 ในสมัยครั้งพุทธกำล มีตัวอย่างอันงามท่ีพระสารีบุตรเถระ  
ยอดแห่งพระสำวกของพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ ท่ำนได้แสดงเป็นคติให้
พวกเรำได้เห็น คือเมื่อท่ำนทรำบว่ำพระอัสสชิเถระพักอยู่ทำงทิศใด 
แดนใดก็ตำม เมื่อถึงเวลำพัก พระสำรีบุตรเถระก็จะกรำบไหว้ไปใน
ทิศนั้นแดนนั้น เพื่อถวำยควำมเคำรพบูชำแบบไม่จืดจำงต่ออำจำรย์
ผู้ช้ีทำงออกจำกกองทุกข์ให้ทุกครั้งไป ตรำบวันเข้ำสู่แดนนิพพำน  
พระสารบีตุรเถระไม่ได้ถอืว่าพระอัสสชิเถระเจ้าเป็นเพยีง “พระรุ่นพ่ี”  
ที่บวชในพระธรรมวินัยก่อนตน โดยมีพระศำสดำเป็นพระบรมคร ู
เหมือนกันเท่ำนั้นไม่ แต่ท่ำนให้ควำมเคำรพต่อพระอัสสชิเถระ 
ในฐำนะบูรพำจำรย์ผู้ชี้ทำงออกจำกกองทุกข์ ท่ำนจึงได้เคำรพอย่ำง
สุดหัวใจ

 อีกตัวอย่ำงหนึง่กคื็อพระโปฐลิเถระ ผูท้รงพระไตรปิฎกไว้ในตน  
วันหนึ่งท่ำนเกิดควำมละอำยใจว่ำตนยังเป็นผู้เปล่ำในพระศำสนำ  

เกดิสงัเวชในตนขึน้มำ จงึได้แอบหนไีปจำกหมูพ่ระเณรในเวลำกลำงคืน  
แล้วไปขอศึกษำอยู่ในส�ำนักพระอรหันต์ โดยถือเอำสำมเณรองค์
อรหันต์รูปสุดท้ำยเป็นอำจำรย์ อำศัยสติปัญญำที่เฉียบแหลมและ
ควำมเคำรพในสำมเณรผูเ้ป็นอำจำรย์ ในทีส่ดุพระโปฐลิเถระกบ็รรลุ 
พระอรหันต์อย่ำงใจหวัง จำกนั้นมำเมื่อมีผู้ถำมว่ำใครเป็นผู้ให้อุบำย
ธรรมแก่ท่ำน องค์พระโปฐิลเถระก็มักจะประกำศในท่ำมกลำงที ่
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ประชุม โดยมพีระพทุธเจ้าประทบันัง่เป็นประธานว่า  
เรำมีสำมเณรเป็นอำจำรย์ อำจำรย์ของเรำคือ
สามเณร อย่ำงไม่เคอะเขินตลอดมำ

 มำถึงสมัยปัจจุบัน หลวงปู ่ค�ำดี ปภำโส  
วัดถ�้ำผำปู่ จังหวัดเลย ท่ำนมีอำยุพรรษำมำกกว่ำ
หลวงตาพระมหาบัว แต่ด้วยอุบายธรรมชั้นเยี่ยม
ที่หลวงตำกรำบเรียนถวำย ในที่สุดหลวงปู่ค�ำดีก็
สามารถพ้นจากบ่วงแห่งกิเลสด้วยอุบายธรรมนั้น 
หลวงปู่ค�ำดีมักแสดงออกถึงควำมเคำรพในธรรม 
ของหลวงตำอย่ำงเปิดเผยเสมอ ท่ำนมกัจะกล่ำวว่ำ  
“อำจำรย์มหำบัวเป็นอำจำรย์ของอำตมำ” อย่างนี้ 
เป็นต้น เรียกว่า “ใจบูชำใจ”

 ส�ำหรับหลวงปู่ลีนั้นก็เช่นเดียวกัน ท่ำนมี
ควำมเคำรพแบบไม่จืดจำงนับแต่วันที่ได้พบกับ  
หลวงตำครัง้แรกเป็นต้นมำ ทกุวนันีส้ำมำรถพดูได้
ว่า หลวงตำคือหัวใจของท่ำน ท่านเล่าว่า 

 “พอเห็นเพิ่นทอนั้นล่ะ หัวใจเจ้ำของนี้เกิด
ควำมรัก ควำมเคำรพ ควำมบูชำ เกิดขึ้นมำในใจ 
เลยล่ะ หวังสยิอมเป็นยอมตำยกบัเพิน่เด๊ะ มนัยอม 
มำแต่ใด๋ๆ แล้ว บ่ได้หวังกบัองค์ใดล่ะ หวงัแต่กบัเพิน่  
หวงัให้เพิน่รบัไว้สัง่สอน กะเจ้ำของหวงัพ้นทกุข์เด๊ะ  
ชีวิตจิตใจมอบให้เพิ่นเบิ้ด ใจของผมมันเป็นปำน
นั้นล่ะ”

 “พ่อแม่ครูจำรย์นี่เป ็นหัวใจของผมเด๊ะ  
ผมเป็นถงึขนำดนัน้ล่ะ ชีวิตจติใจอยูก่บัเพิน่เบิด้เลย  
เรื่องบุญเรื่องคุณนั่นบ่มีวันสิถอนขึ้นนะ เห็นบุญ 
เห็นคุณเพิ่น ควำมเคำรพเลื่อมใสสุดหัวใจ ควำม 
เหน็บญุเหน็คุณของครบูำอำจำรย์ มนัซ้ึงจรงิๆ บ่ม ี
อิหยงัทอ ตัวผมนี ่สแิม่นไผ ขัน่บ่แม่นพ่อแม่ครจูำรย์ 
แล้ว ฮ่วย บ่ฮู้ว่ำมันสิจมไปไสฮอดไสแล้ว กะบ่ฮู้  
เป็นจังซั่นเด๊ะ สิบ่ซึ้งได้จังใด๋ เพิ่นสอนว่ำอย่ำงใด๋  
นี่ จับปั๊บๆ คว้ำมั๊บๆ เอำมำใคร่ครวญพิจำรณำอยู ่
หั่นเลย เพรำะมันเอำจริงเอำจังเด๊ะ นิสัยของผม 
เป็นมำอย่ำงนั้น กับผมนี่ เพิ่นใส่เอำหนักๆ เลย  
บ่มเีล่น ผมบ่มนีสิยัเล่น เอำจรงิเอำจังทกุอย่ำงกบัเพิน่  
มันเป็นนิสัยอันหนึ่ง เป็นมำกับเพิ่นจังซั่น”
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ก้าวตามธรรม 
เดินตามครู

เป็นความเคารพของ
ท่านผู้บริสุทธิ์ ที่มีต่อ
พ่อแม่ครูจารย์ที่บริสุทธิ์

สุดส่วน เป็นความงาม

ของพระสาวกอรหันต์

ลูกศิษย์ของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ควำมเจรญิด้ำนวตัถนุยิมนบัวนัจะเจรญิมำกขึน้ตำมล�ำดับ และเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญส�ำหรับควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนจิตใจของนักภำวนำทั้งพระและ

ฆราวาส

 หลวงตำพระมหำบัวได้เน้นย�้ำให้นักภำวนำระมัดระวังตัวและเห็นภัย
อันตรำยในเรื่องนี้ และอีกเรื่องหนึ่งที่ท่ำนเน้นย�้ำถึงควำมส�ำคัญคือเรื่องปฏิปทำ
เครือ่งด�ำเนนิทีค่รบูำอำจำรย์ได้ปฏิบติัสบืทอดกนัมำ ซ่ึงนบัวันจะมผีูร้กัษำไว้ได้ยำก 
มากยิ่งขึ้น ท่านกล่าวว่า 

 “แบบฉบบัทีค่รบูำอำจำรย์พำด�ำเนนิมำนี ้มพ่ีอแม่ครจูำรย์มัน่เป็นส�ำคัญ เรยีก
ว่ำตำยใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ปฏิปทำทีท่่ำนพำด�ำเนนิมำไม่มอีะไรล่ะทีจ่ะหลบหลกี 
ปลีกแวะออกจำกแนวทำง แม้แต่นิดหนึ่งไม่มี ตรงแน่วตำมอรรถตำมธรรมที่ 
พระองค์ท่ำนตรัสสอนไว้เลย

 นี่เรำได้มำวิตกวิจำรณ์เกี่ยวกับหมู่เพื่อน ในเรื่องปฏิปทำเป็นเครื่องด�ำเนิน
และควำมตั้งใจนี่สิ ที่มันได้วิตกวิจำรณ์ทุกวันนี้ ใครจะสืบทอดมรดกของครูบำ-
อำจำรย์ไว้ได้ทัง้ภำยนอกและภำยใน กำรปฏิบติัภำยนอกมธีดุงควตัร ข้อวตัรปฏิบัติ 
ต่ำงๆ หนึ่ง กำรประกอบควำมพำกเพียรแก้กิเลสคือภำยใน มีอยู่ ๒ อย่ำงนี้ 

 ถ้ำจะศึกษำด้วยควำมต้ังใจจรงิๆ มนักพ็อเป็นพอไป เพรำะข้อวตัรปฏิบติัต่ำงๆ  
กม็คีรบูำอำจำรย์พำด�ำเนนิอยูแ่ล้ว เพรำะเป็นของหยำบๆ มองเหน็ได้ชัดๆ อยูน่ี่ 

 พูดถึงเรื่องภำยใน ท่ำนก็ได้ชี้แจงไว้หมดแล้ว อย่ำงทุกวันนี้มีทั้งเทป มีทั้ง
หนงัสอื พอทีจ่ะเป็นแบบเป็นฉบบัได้ หำกสงสยักำรปฏิบติัของตนเองนีไ้ม่อยูใ่น 
แห่งหนึ่งก็อยู่ในแห่งหนึ่งจนได้ ที่ท่ำนสอนด้วยควำมถูกต้องแล้ว แน่ใจแล้ว

 ผู้มำศึกษำให้พำกันตั้งใจจริงๆ สมกับมำศึกษำ ข้อวัตรปฏิบัติที่ครูอำจำรย ์
ได้พำด�ำเนินมำอย่ำงใด ให้ยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อกำรปฏิบัติต่อไป  
เมือ่พลดัพรำกจำกครจูำกอำจำรย์ไปแล้ว ให้มหีลกัเกณฑ์เป็นเครือ่งยดึเครือ่งอำศัย  
อย่ำให้ล้มเหลวไปเสียหมด และทั้งๆ ที่ครูบำอำจำรย์ยังมีชีวิตอยู่ได้ศึกษำอยู่ก็
ล้มเหลวไป ยิ่งครูบำอำจำรย์พลัดพรำกจำกไปแล้วก็ยิ่งหำที่ยึดที่เกำะไม่ได้เลย 
ถ้ำเป็นอย่ำงนั้นแล้วผลที่จะพึงหวังก็ไม่มีแหละ เพรำะปฏิปทำเครื่องด�ำเนินนี้ 



150 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

คือทำงเดินเข้ำสูอ่รรถสูธ่รรมทัง้นัน้ ต้ังแต่พืน้ๆ แห่ง
ธรรมจนกระทั่งถึงยอดแห่งธรรม ดังที่พ่อแม่ครู-
อำจำรย์มัน่พำด�ำเนนิมำ นัน่ละ ผูท้ีย่ดึได้เป็นหลกั 
เป็นหลกัเกณฑ์กม็เีพยีงเลก็น้อย นอกจำกนัน้อยำก 
จะพดูว่ำล้มเหลวไปๆ ประหนึง่ว่ำไม่เคยได้มำศึกษำ 
อบรมอยูก่บัท่ำนเลย นีล่ะมนัเป็นไปต่อหน้ำต่อตำ
อย่ำงนี้

 หมดไปๆ ครูบำอำจำรย์ เหลือแต่พวกแซง 
หน้ำแซงหลงั แซงกนัไปเรือ่ย พ่อแม่ครจูำรย์ท่ำนว่ำ  
ผมไม่ลืม ได้เขียนไว้ในประวัติของท่ำน เวลำจิต
รวมพรบึลงไป ท่ำนว่ำ ดูพระดูเณรนีแ่หม แซงหน้ำ 
แซงหลงัลกุลีล้กุลน ท่ำนว่ำ แล้วก�ำหนดดูผูท้ีเ่ดิน 
ตำมหลงั ม ีแต่มน้ีอย ท่ำนว่ำ เดินตำมหลงัด้วยควำม 
สงบเสง่ียมงำมตำมน้ีอยมำก ท่ำนว่ำ พวกทีว่ิ่งแซง 
หน้ำแซงหลงัลกุลีล้กุลนนัน่มนัมำกต่อมำก ก�ำหนด 
พิจำรณำลง เป็นเพรำะอะไรท�ำไมจึงเป็นอย่ำงนี้  
มนักไ็ด้ควำมขึน้มำทนัทเีลย พวกทีแ่ซงหน้ำแซงหลงั 
คือพวกที่อวดดีอวดเด่น พวกขำยก่อนซื้อ พวกที่ 
เดินตำมหลัง ก็คือลูกศิษย์ที่มีครู ด�ำเนินตำมครู
ตำมหลักธรรมหลักวินัย มันก็งำมตำ นี้มีน้อย” 

 ส�ำหรับหลวงปู ่ลีนั้น ท่ำนมีควำมเคำรพ
เทิดทูนปฏิปทำครูบำอำจำรย์ท่ีท่ำนได้พำด�ำเนิน
มำไว้เหนือเกล้ำเสมอมำ ท่ำนพยำยำมรักษำไว้
เป็นมรดกช้ินส�ำคัญแก่บรรดำพุทธบริษัทภำยหลัง
ทั้งส่วนภำยนอกและส่วนภำยใน หวังให้เป็นคติ
ตัวอย่างที่ดีงามแก่ชาวพุทธสืบไป

 ในกำรวำงตัวกับหลวงตำนั้น หลวงปู่ลีจะ 
วำงตนเป็นผูใ้หม่อยูเ่สมอ ไม่เคยเย่อหยิง่จองหอง  
ไม่เคยแซงหน้ำแซงหลงัธรรมของพ่อแม่ครอูำจำรย์  
ท่ำนเป็นผู้ก้ำวตำมธรรมเดินตำมครู ไม่เคยเอำ 
ควำมคิดของตนเข้ำไปเทยีบกบัค�ำสัง่สอนของท่ำน  
ไม่เคยเอำโลกเข้ำมำสอดแทรกเหยียบย�่ำใน 
ค�ำสั่งสอนของท่ำน พ่อแม่ครูจำรย์ท่ำนได้สั่งสอน 
ไว้อย่ำงไร หลวงปู่ก็น้อมรับไว้ด้วยควำมเคำรพ
เหนือเกล้ำตลอดมำ นับว่ำเป็นปฏิปทำที่ไม่จืดจำง
ลงไปตามกาลเวลาเลย ท่านพูดว่า 

 “บอกบ่ถูกล่ะ กับพ่อแม่ครูจำรย์น่ะ ใจนี่ทั้ง
นิม่นวล ทัง้อบอุ่น ซำบซ้ึงอยูห่ัน่ล่ะ ขัน่เว่ำถงึควำม 
เคำรพ ควำมรกั ควำมเทดิทนูบชูำของผมน่ะ มนัสดุ 
อยู่กับเพิ่นเบิ้ด บ่มีเหลือ ใจของผม บ่เหลือเลย”

 เป็นควำมเคำรพของท่ำนผูบ้รสิทุธิท์ีม่ต่ีอพ่อ
แม่ครูจำรย์ที่บริสุทธิ์สุดส่วน เป็นควำมงำมของ
พระสำวกอรหันต์ลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมำ- 
สมัพทุธเจ้ำ ท่ีแสดงให้โลกได้เหน็เป็นบญุตำบญุใจ 
แก่พวกเรำชำวพทุธ และควรรกัษำสบืไว้ให้เป็นมรดก 
อันล�้ำค่ำของพระกรรมฐำนสำยหลวงปู่ใหญ่มั่น
สืบไป
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ใต้ร่มธรรม
ครูบาอาจารย์

อาตมาบ่ปะ
พ่อแม่ครูจารย์
จักเทือนะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ในชีวติของพระป่ำกรรมฐำนของหลวงปูล่ ีกสุลธโร  
นอกเหนอืจำกกำรอยูศึ่กษำกบัพ่อแม่ครอูำจำรย์

หลวงตำพระมหำบวั ญำณสมัปันโน แล้ว ศิษย์องค์ส�ำคัญ 
ของหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต รูปอื่นๆ ที่หลวงปู่ลีได้มี 
โอกำสสมำคมด้วยกย็งัมอีีกมำก ดังทีพ่อจะเอ่ยนำมได้ 
ดังนี้

หลวงปู่สิงห์ ขันตยำคโม 

“เพิ่นสร้างกระดูกให้จุ่ฟ้า วาซั่น”

หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม 

“หลวงปู่ชอบเพิ่นเว่านี่ 

จิตเพิ่น เดินเบิ้ดมื้อกะอยู่น�าพุทโธเบิ้ดมื้อ”

หลวงปู่อ่อน ญำณสิริ 

“มาอยู ่หลวงปูอ่่อน บ้านนี ่จ�าพรรษาน�าเพิน่ 

๓ พรรษา เกีย่วกบัแม่ออกอยูห่นองบวับาน  

เนี่ย แม่ออกป่วยหลาย เลยมานอนปัว  

จ�าพรรษาน�าเพิน่ ๓ พรรษา ๒๕๐๑ แล้ว ๒๕๐๕,  

๒๕๐๙ ทอนั่น”

หลวงปู่สิงห์ ขันตยำคโม 

หลวงปู่อ่อน ญำณสิริ  

หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม  
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หลวงปู่ฝั้น อำจำโร 

“หลวงปู่ฝั้น บ่ได้ร่วมพรรษา แต่ได้อยู่เป็น

เดือนๆ สองเดือนพุน่แล้ว อยูถ่�า้เป็ดนี ่ไปอยู ่

ถ�้าเป็ด เพิ่นเป็นคู่สวดตั้ว”

หลวงปู่หลุย จันทสำโร 

“ถ�า้กลองเพล นีไ่ปตัว้ ปี ๐๖ ปีนัน่มนั ๑๕ บ่  

ไปกะเจ้าของบ่มกีฏุอิยูแ่ล้ว กะพ่อแม่ครูจารย์หลยุ 

ซื้อหญ้าให้ พากันเฮ็ด”

หลวงปู่ขำว อนำลโย 

“จั่งหลวงปู่ขาวเพิ่นเว่า เดินจงกรมนี่ ฮ่วย 

เพิ่นเดินทางเพิ่น ๓ เส้นพู้นแแหล่วมื้อหนึ่ง 

เส้นพุทโธบูชาพระพุทธเจ้า เส้นหนึ่งบูชา 

พระธรรม เส้นหนึง่บชูาพระสงฆ์ เอาอยูจ่งัซัน่  

เพิ่นบ่ได้ย่อท้อเด๊ เอาความเพียรเผากิเลส 

อยู่หั่น”

หลวงปู่หลุย จันทสำโร 

หลวงปู่ขำว อนำลโย  

หลวงปู่ฝั้น อำจำโร 
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หลวงปู่บัว สิริปุณโณ 

“หลวงปูบ่วัเพิน่แฮงคกั เพิน่นัง่อยู ่๓ มือ้ ๓ คนื  

พู้นเด๊ เพิ่นว่า เพิ่นนั่งเต็งทุกข์หนัก เอ้า มึงมาเลย  

เพิน่ว่าเพราะเหน็กาย ก�าหนดอยูห่ัน่ บ่ให้ออกจากหัน่ 

บังคับอยู่หั่น บ่ให้มันออกไปทางอื่น จังซั่นเด ๊

ครูบาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดมาจั่งสิเห็นธรรม”

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

“เพิ่นกะมีสติดีเด๊ เอ่ เฮาคือมานอนพี้ แล้วปิ่นหัว  
(หันหัว) บ่ถืกคือเก่า พู้นดิ๊ สติเพิ่น อันนี่มันเป็น
จังใด๋วาซั่น ลุกขึ้นเหลียวเบิ่ง เพิ่นเลยเข้าที่ภาวนา  
ภาวนาว่าช้างโตหวัหน้ามาตรวจทาง ตรวจอนัตราย  
แล้วกะลูกน้องมาน�าหลงั แล้วมนัโจมออกมา แล้วกะ 
มาตนัทางบ่ให้หมูเ่บยีดเบยีนเพิน่ สตัว์ทกุชนดิต้อง 
มีหัวหน้าทุกโตทุกคน ต้องเคารพผู้นั่น”

หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน 

“อาตมาบ่ปะพ่อแม่ครูจารย์จักเทือนะ”

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน 

หลวงปู่บัว สิริปุณโณ 
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วัดภูผาแดง

สิได้มาอยู่นี่กะ

ป่าไม้เกรียงแหล่ว 

มาเป็นป่าไม้อ�าเภออยู่นี่ 

ไปขอพ่อแม่ครูจารย์ 

เพิ่นเลยบอกผมว่า 

“เอ้อ ลี แถวนี้
สิบ่พอมีบ่อนหลบ 
บ่อนซ้นอยู่บ้อ 
ไปเบิ่งผาแดงให้
แหน่เด้อ”
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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พระประธำนบนศำลำวัดภูผำแดง สร้ำงถวำยโดยคุณทนันชัย ตรังคำนุกูลกิจ และคณะศิษย์
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วัดป่ำเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ 
หรือ วัดภูผำแดง มีช่ือใน

ทะเบยีนส�ำนกังำนพทุธศำสนำแห่งชำติ
ว่า วัดหนองสวรรค์ ตั้งอยู่บนเขาด้าน
ทิศตะวันออกของหมู่บ้ำนหนองอ้อ 
ต�าบลหนองอ้อ อ�าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธำนี กรมป่ำไม้ได้อนุญำต
ให้กรมกำรศำสนำใช้พื้นที่สร้ำงวัดขึ้น
จ�านวน ๑๕ ไร่ และอนุมัติพื้นที่เพิ่ม
ให้วัดเข้ำไปใช้ประโยชน์และรักษำป่ำ
ในโครงกำรวัดช่วยงำนด้ำนป่ำไม้เป็น
จ�ำนวน ๗,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมทั้งยอด
ภูผำแดงและภูเม็ง

 เทือกเขำลูกนี้ ในช่วงฤดูพรรษำ 
จะมีพระกรรมฐานเทียวไปมาพัก
ภำวนำเกือบทุกปี เช่น หลวงปู่ลีใหญ่ 
และหลวงปูบ่ญุมำ กลัยำณคุตโต วดัป่ำ 
ธรรมคุณวรจิตร บ้ำนหนองอ้อ เป็นต้น 
แต่ควำมทีวั่ดต้ังอยูห่่ำงไกลจำกหมูบ้่ำน 
เส้นทางสัญจรล�าบากยากต่อการเที่ยว
บิณฑบาตเลี้ยงชีพ เพราะหมู่บ้านเดิม 
ที่เคยอำศัยบิณฑบำต (บ้ำนผำงำม) 
ทางการได้สัง่ให้อพยพออกจากพืน้ทีไ่ป 
เน่ืองจำกกลัวว่ำชำวบ้ำนจะบุกรุกป่ำ 
จึงไม่มีพระอยู่ประจ�า

ศำลำหลังแรก วัดภูผำแดง

โรงครัวหลังแรก วัดภูผำแดง
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งำนทอดกฐิน ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่วัดภูผำแดง

หลวงปู่ลี กุสลธโร และพระอำจำรย์วันชัย วิจิตโต 
ขณะรับบิณฑบาตที่วัดภูผาแดง

กุฏิพระสมัยเริ่มสร้ำงวัดภูผำแดง
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 หลวงปู่ลีได้ต้ังใจไว้ว่ำ หำกพรรษำยังไม่พ้น 
๔๐ พรรษำแล้ว ท่ำนจะไม่อยูป่ระจ�ำทีใ่ดทีห่นึง่นำน
เว้นวดัป่ำบ้ำนตำดเสยี จะขอเทีย่วไปตำมอัธยำศัย 
ไม่ขอมภีำระปกครองหมูพ่ระเณร เพรำะโดยนสิยั
ของท่ำนแล้วไม่ชอบควำมคลุกคลีวุ่นวำย ไม่ติด 
ในถิ่นและตระกูล ยินดีในรสวิเวก ข้อนี้ก็เพื่อ 
ทอดสะพานให ้ เป ็นแบบอย ่างแก ่ลูกหลาน 
วงศ์พระกรรมฐำนรุ่นต่อไป แต่ด้วยคุณธรรมที่
สูงส่งภายในของท่าน ท�าให้มีพระเณรขอติดตาม
ศึกษำอยูด้่วย และอำยพุรรษำทีม่ำกขึน้ กำรเทีย่วไป 
แบบเดิมจึงสร้ำงควำมล�ำบำกมำกกว่ำแต่ก่อน  
พอดีกบัช่วงนัน้ทำงป่ำไม้อ�ำเภอหนองวัวซอ อยำก 
ได้พระเข้ำมำช่วยเหลอืงำนรกัษำป่ำ จึงได้เดินทำง
เข้ำกรำบเรียนปรึกษำเรื่องนี้กับหลวงตำ หลวงตำ 
ได้ให้หลวงปู่เข้ำมำลองพิจำรณำดูว่ำเหมำะสมพอ 
ที่พระจะอยู่ได้หรือไม่

 หลวงปูไ่ด้เล่ำเหตุผลควำมเป็นมำก่อนจะมำ 
สร้างวัดภูผาแดงขึ้นว่า

 “นี่กะเฮ็ดไว้ต้อนรับพ่อแม่ครูจำรย์มำพักนะ 
เพิ่นมำเรื่อยแล้ว เพิ่นเบิ้ดบุญแล้วผมจังค่อยได้
มำอยู่ แต่ก่อนอยู่กุฏิพู้น ล�ำบำกหมู่เอำรถไปรับ  
กะเลยย้ำยมำอยู ่นี่ แต ่กี้แถวนี้ เป ็นป ่ำเบิ้ด  
พวกชำวบ้ำนมำเฮ็ดไฮ่ พวกป่ำไม้มำไล่ลง กลวัเขำ 
ไปท�ำลำยป่ำเลยให้ออกเบิด้ ชำวบ้ำนเลยมำขอเงิน 
กบัผมทนีี ้ฮ่วย อำตมำบ่มเีงินปำนนัน้เด๊ เลยน�ำไป 
ขอกับพ่อแม่ครูจำรย์ว่ำ ชำวบ้ำนถูกป่ำไม้ไล่ลงภู  
บ่มีเงิน 

 หลำยปำนใด๋ ฮ่วย หลำยแหล่วขะน้อย 

 เอ้ำ นั่นไปบอกเขำเด้อ ว่ำเฮำสิซอย ให้ไร่
ละพันๆ 

 โอ้ย ชำวบ้ำนกะหลำย ฮ่วย เงินบ่แม่นฮอด
สองล้ำนพูน้บ้อ พ่อแม่ครจูำรย์ซอยเหลอืชำวบ้ำน
ครำวนั้น

กุฏิรับรองหลวงตำพระมหำบัวหลังแรก ณ วัดภูผำแดง โรงน�้าร้อน วัดภูผาแดง
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 ว่ำสิได้มำอยู่นี่กะป่ำไม้เกรียงแหล่ว มำเป็นป่ำไม้
อ�ำเภออยู่นี่ ไปขอพ่อแม่ครูจำรย์ เพิ่นเลยบอกผมว่ำ 
“เอ้อ ล ีแถวนีส้บ่ิพอมบ่ีอนหลบบ่อนซ้นอยูบ้่อ ไปเบิง่ 
ผำแดงให้แหน่เด้อ” 

 กะเลยมำอยู่นี่ ทีแรกว่ำสิบ่อยู่ เพิ่นกะเลยเขียน
จดหมำยไปเอำท่ำนวันชัยมำ มำอยู่นี่น�ำกัน ๒ ฝน 
(พ.ศ. ๒๕๓๓, ๒๕๓๔) บำดหลังนี่ป่ำไม้กะมำขอแบ่ง
พระไปอีก อยูพู่น้ สพิำไปอยูเ่สงิเคิงภูสงัโฆพูน้ พ่อแม่- 
ครูจำรย์เพิ่นกะแต่งบอกให้แบ่งกันไป ให้พระไปอยู่ให้
เขำแหน่ ทีแรกผมว่ำสิไป บ่ ท่ำนวันชัยบ่ยอม ว่ำผม
สิไปเองดอก ให้ครูจำรย์อยู่นี่ ท่ำนวันชัยกะเลยไปอยู่
ภูสังโฆฮอดคูมื้อนี่” 

 ตำมปกติผมว่ำสิบ่อยู่ ปกติผมแหล่ว 
ไปหม่องหัน่หม่องนี ่หลบ บ่ซ�ำ้หม่องเก่ำ เว้นไว้ 
แต่บ้ำนตำด จ�ำพรรษำอยู่น�ำครูบำอำจำรย์
กะอยู่ บ้ำนตำดเนี่ย ๔ ฝน ๕ ฝน ผมกะ
อยู่ได้ เคยอยู่น�ำเพิ่นมำเด๊ แต่บวชมำพุ่น  
อยู่บ่อนอื่นเนี่ย ฮ่วย อยู่พรรษำเดียวทอนั่น

 พระเณรหลำยมำศึกษำจังซี่ จวนสิเข้ำ
พรรษำแล้ว บ่มีที่อยู่ให้หมู่จังซี่ ออกให้หมู่
ทำนหมู ่ได้อำนสิงส์เด๊ ไปละ ไปถ�ำ้กลองเพล 
จังซี่ หนองแซงจังซี่

 ผมพำหมู ่มำอยู ่นี่กะเพื่อให ้หมู ่ ได  ้
ปฏิบัติเด๊ ผมบ่ได้เพื่อหยังเด๊ะ ผมมำอยู่เนี่ย

 ขัน่บ่มหีมู ่กะอยูน่�ำพ่อแม่ครจูำรย์ทอนัน่ 
นอกนัน้กะไปผูเ้ดียว ไปวเิวก อย่ำงมำก ๓ องค์ 
ทอนั่น”

 “ก่อนมำนี ้มภูีมนิมินต์หลวงปูม่ำบ่ผม” 
พระกราบเรียนถาม

 “มอียู ่กะนมินต์มำอยูเ่ด๊ ภูมเิขำนมินต์มำ 
ให้อยู ่ช่ือว่ำท้ำวค�ำสงิห์ แต่ผมอยูห่นองแซง 
พู่นแม่นเบิ้ด น�ำหมู่เนี่ย จังซ่ันจังซ่ีมำกวด 
(ตรวจ) เบิ่ง” หลวงปู่ตอบ

 “เทวดำที่นิมนต์มำ ตอนนี้เขำอยู่ไหน
ขอรับ” พระเรียนถาม

 “เขำอยูม่ำโดนแหล่ว ปีนี ้(พ.ศ. ๒๕๕๙)  
ไปแหล่ว ไปภพภูมิที่สูงกว่ำ” ท่านตอบ

ผมพาหมู่มาอยู่นี่กะเพื่อให้หมู่ได้ปฏิบัติเด๊ 

ผมบ่ได้เพื่อหยังเด๊ะ ผมมาอยู่เนี่ย
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 ก่อนที่หลวงปู ่จะเข้ำมำพักที่วัดภูผำแดง ใน 
ครัง้แรกนัน้ ท่ำนได้พกัอยูก่บัหลวงพ่อจันทร์เรยีน คุณวโร 
ทีว่ดัถ�า้สหายก่อน จากนัน้ ท่านให้พระข้ามเขามาส�ารวจ
พืน้ทีบ่รเิวณภูผำแดง ภูเมง็ก่อน ต่อมำอีก ๔ วัน หลวงปู ่
จงึได้ตำมมำ วนัแรกหลวงปูพ่ำพระเณรฉนัจังหนับนกฏิุ
ข้างเทิบหินข้างล�าห้วย ถัดจากถ�้าพระลงไปอีก จากนั้น
ท่านได้พาพระย้ายขึ้นมาอยู่บนสันเขาบริเวณที่ต้ังวัด 
ในปัจจุบัน เพรำะที่เดิมอำกำศทึบชื้น 

 ในพรรษำแรก (พ.ศ. ๒๕๓๓) มพีระเณรร่วมจ�ำพรรษำ  
๑๑ รูป ดังนี้

 ๑. หลวงปู่ลี กุสลธโร
 ๒. พระอำจำรย์วันชัย วิจิตโต 
 ๓. พระอำจำรย์ค�ำบ่อ กันตวีโร
 ๔. พระอำจำรย์นิคม (ลำสิกขำ)
 ๕. พระอำจำรย์อุดร วัฑฒโน 
 ๖. พระอำจำรย์วีระศักดิ์ ติกขวีโร 
 ๗. หลวงตำจ่อย 
 ๘. พระอำจำรย์จันทร์ดี อำจำรสัมปันโน
 ๙. พระอำจำรย์ชำตรี นิสสโภ 
 ๑๐. พระตั้ว (ลำสิกขำ)
 ๑๑. สำมเณรป้อม บ้ำนผำน้อย

 โดยหลวงปู่ลีได้มอบหมำยให้ท่ำนพระอำจำรย์ 
วันชัย วิจิตโต เป็นเจ้ำอำวำส ส่วนองค์ท่ำนขอเป็น
ประธำนสงฆ์ดูแลหมู่คณะพระเณรก็พอ 

หลวงปู่ลี กุสลธโร

หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร



กำรก่อสร้ำงศำลำ วัดภูผำแดงพระอำจำรย์วันชัย วิจิตโต
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ธรรมลี เราไป
สงเคราะห์โลกกัน

เพิ่นมาเว่าน�าครั้งนั้น

ปานพ่อกับลูกนะ 

สองต่อสองน่ะ 

เพิ่นสิพาหาเงนิซอยชาติว่า 

“ให้กินข้าวกับน�้าปลาเด้อ 

ผมบ่พาเฮ็ดนานดอก 

สิซอยเขาสองปี” 

เว่าทีแรกน่ะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ธรรมลี เราไป
สงเคราะห์โลกกัน

ปกติทุกๆ คืน หลวงตำจะแผ่เมตตำจิตแก่สรรพสตัว์ท้ังมวลอยู่เป็นประจ�า อ�านาจจิตของท่านแผ่ไปไม่มีประมาณ
ในสำมแดนโลกธำตุ คืนหนึ่ง จิตของท่ำนย่นเข้ำมำสะดุดกึ๊กอยู่ที ่
เมอืงไทยของเรำ เกดิควำมห่วงโลกห่วงสงสำร ประเทศชำติบ้ำนเมอืง 
ที่ประสบกับปัญหำวิกฤติทำงเศรษฐกิจและควำมสับสนทำงสังคม
เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจ ถึงขั้นบ้านเมืองจะล่มจะจม ในนิมิต
ภำวนำท่ีปรำกฏนั้น ปรำกฏว่ำชำติไทยมีแต่ควำมมืดด�ำปกคลุม 
มืดครึ้มไปหมด ในจิตอ่อนนิ่มแผ่เมตตำไปทำงใดประหนึ่งว่ำจะ 
หมดหวงั ทัง้ๆ ทีก่่อนนีไ้ม่เคยมอีะไรขวำงกัน้ทำงเดินแห่งจิตทีเ่มตตำ
ครอบโลกธำตุนี้ได้เลย แม้พิจำรณำแผ่เมตตำออกไปครั้งที่หนึ่ง  
ครัง้ทีส่อง ครัง้ท่ีสำม ผลกย็งัเป็นเช่นนัน้เหมอืนเดิม ท่ำนจงึก�ำหนดจิต 
พิจารณาหาผู้ใดจะมาช่วยแบ่งเบาภาระและจุดประกายให้แสงสว่าง 
แก่ประเทศชำติท่ีด�ำมืดครึ้มนั้นก็ไม่เห็นมี ประหนึ่งว่ำหมดหวัง 
แล้วหนอ ชำติบ้ำนเมืองในครำวนี้ ถึงครำวท่ีจะสูญสลำยสิ้นชำติ 
และพระศำสนำที่ให้ควำมร่มเย็นแก่โลกมำเป็นเวลำนำน มองไป 
ช่องทำงใดกม็แีต่คับแคบตีบตัน กว้ำงกก็ว้ำงเพือ่จะตีบตัน เมือ่ไม่เหน็ 
มีผู้ใดที่พอจะช่วยได้แล้ว ท่านจึงก�าหนดจิตย้อนเข้ามาภายในตน 
ปรำกฏว่ำเห็นเป็นแสงสว่ำงเพียงหิ่งห้อย จึงก�ำหนดจิตเข้ำไปตำม
ล�ำแสงอันน้อยนิดนั้น แม้จะเป็นช่องแคบๆ ก็จริง แต่เมื่อก�ำหนดดู 
ปรำกฏว่ำทะลุไปได้ เมื่อท่ำนพิจำรณำดูว่ำแสงหิ่งห้อยนั้นคืออะไร 
ปรำกฏว่ำกคื็อตัวของหลวงตำเอง ท่ำนจงึได้ออกตัวมำเป็นผูน้�ำพีน้่อง 
ประชำชนคนไทยเพื่อที่จะพำชำติบ้ำนเมืองให้พ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป
ให้ได้

 นอกจำกนีห้ลวงตำยงักล่ำวด้วยว่ำ กำรออกมำช่วยชำติในครำวนี ้
ของท่ำนจะมีผลอยู่สองทำงคือ หนึ่ง จะเป็นทำงบุญน�ำประชำชน 
ผู้เลื่อมใสศรัทธำไปสวรรค์พรหมโลกนิพพำน สอง จะเป็นทำงบำป
ไปนรกส�ำหรบัผูท่ี้ไม่เหน็ด้วย ไม่อนโุมทนำ แต่คิดจ้องท�ำลำย ลบหลู่
เหยียบย�่ำ สกัดกั้นกำรช่วยชำติครำวนี้ 
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 นิมิตภำวนำในครั้งนี้ ถึงกับท�ำให้ท่ำนร้อง  
โก้ก และประกำศเลยว่ำ “ถ้ำหลวงตำบวัยงัไม่ตำย 
เมืองไทยเรำยังจมไม่ได้” 

 “อ�ำนำจแห่งควำมเมตตำนั้นออกมำจำก
ธรรมชำติท่ีบริสุทธิ์ ท่ำนผู้มีจิตถึงขั้นบริสุทธิ์แล้ว 
ย่อมมีเมตตำมำก อันนี้ยังขึ้นอยู ่กับนิสัยอีก 
ท่ำนผู้ใดจะมีนิสัยอัธยำศัยกว้ำงขวำง มีบุญญำ
ศักดำนุภำพมำกเท่ำไร ก็จะกระจำยออกไป ซึ่งมี
ควำมเมตตำนี้เป็นพื้นฐำนที่จะให้กระจำยออกไป 
ท่ำนผู้ไม่เป็นอย่ำงน้ันท่ำนก็มี แต่มีวงกว้ำงแคบ
ต่ำงกัน ส�ำหรับควำมบริสุทธิ์นั้นเสมอกัน”

 ก่อนที่หลวงตำจะเปิดโครงกำรช่วยชำติขึ้น
อย่างเป็นทางการนั้น วันหนึ่ง ท่านได้เดินทางไป 
เย่ียมวัดภูผาแดงเพื่ออบรมธรรมให้ก�าลังใจแก่
พระเณรในกำรประพฤติปฏิบัติ และก่อนจะกลับ 
วันนั้น ท่ำนได้ปรำรภถึงควำมเมตตำที่มีต ่อ 
ประเทศชำติบ้ำนเมืองว่ำขำดผู้น�ำที่พอจะไว้ใจได้  
มองดูใครๆ กไ็ม่ลงใจ ไม่สำมำรถตำยใจได้ สดุท้ำย
ประเทศชำติก็จะพำกันล้มเหลวลงไปด้วยกัน
ทั้งหมด ท่านจึงยอมเอาตัวออกมาเป็นผู้น�าในการ
ช่วยสงเครำะห์โลกในครั้งนี้ และท่ำนก็หันมำมอง
ทำงหลวงปู่ลีซ่ึงนั่งอยู่ไม่ไกลนัก พร้อมกับพูดว่ำ 
“ไป ธรรมลี เรำไปสงเครำะห์โลกด้วยกัน”

 หลวงปู่ได้เล่ำถึงควำมตอนนั้นว่ำ

 “เพิ่นมำเว่ำน�ำครั้งนั้นปำนพ่อกับลูกนะ  
สองต่อสองน่ะ เพิน่สพิำหำเงินซอยชำติว่ำ “ให้กนิ
ข้ำวกบัน�ำ้ปลำเด้อ ผมบ่พำเฮ็ดนำนดอก สซิอยเขำ

สองปี” เว่ำทีแรกน่ะ อั่นเพิ่นพำเฮ็ดนี่กะสิบกว่ำ
ปีแหล่ว ฮึๆๆ ก่อนเพิ่นสิล่วงไป (ละขันธ์) กะมำ 
กระซิบนะ หำให้มันเต็ม ๑๓ ตันเด้อ ทองค�ำน่ะ 
ผมล่วงไปแล้วกะหำให้มนัเต็ม แล้วมนักะเต็มแล้ว
เด๊ะล่ะ ๑๓ ตันน่ะ เกินมำ ๘ กิโลพู่น เพิ่นสั่งไว้ 
เบิ้ดแหล่ว เพิ่นเว่ำเฉพำะอำตมำแมะ ขั่นมีหมู ่
มพีวกแหล่ว เพิน่อยำกขูแ่ต่อำตมำโลด เพิน่ขูใ่ส่หมู่  
ฮ้ำยอำตมำใส่หมู่โลด บ่ให้ลึ่งเพิ่นเลย ขั่นสอง 
ต่อสอง โอ๊ย ปำนพ่อกับลูกโลด เฮ็ดน�ำพ่อแม่ 
ครูจำรย์นี่ สุดหัวใจล่ะ” 

 เช้ำวันต่อมำ หลวงปูล่ไีด้เรยีกให้โยมผูใ้กล้ชิด 
เข้ำไปหำ แล้วสอบถำมถงึบญัชีปัจจัยภำยในวัดว่ำ
ยังมีอยู่เท่าไร โยมได้กราบเรียนให้ท่านทราบแล้ว 
จำกนั้นท่ำนจึงสั่งว่ำให้เอำปัจจัยของวัดท้ังหมดไป
ซ้ือทองค�ำถวำยพ่อแม่ครจูำรย์ ไม่ต้องเกบ็ไว้ ส่วน
พระเณรเราให้บิณฑบาตฉันตามมีตามได้เอา 

 จำกนั้นมำ โครงกำรผ้ำป่ำช่วยชำติจึงได้ถูก
ประกำศขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร และเมื่อหลวงตำ
ออกเดินทำงไปเทศนำสั่งสอนประชำชนเพื่อรับ 
บริจำคทองค�ำและเงินตรำสกุลต่ำงๆ ณ สถำนที่ 
แห่งใดกต็ำม จะมคีรบูำอำจำรย์ผูใ้หญ่ เช่น หลวงปู ่
เพยีร วริโิย และหลวงปูล่ ีกสุลธโร ติดตำมหลวงตำ 
ไปทุกหนทุกแห่ง จนเป็นภำพที่คุ้นเคยของเหล่ำ
ศิษยำนุศิษย์ บรรดำครูบำอำจำรย์พระกรรมฐำน
สำยหลวงปูม่ัน่ ภูรทิตัโต กไ็ด้ออกมำแบ่งเบำภำระ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือตำมก�ำลังวำสนำของ
ตนๆ คอยสนบัสนนุโครงกำรผ้ำป่ำช่วยชำติ ส่งผล 
ให้ประสบควำมส�ำเร็จดังที่หลวงตำต้ังปณิธำนไว ้
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ทุกประกำร ในส่วนตัวของหลวงปู่ลีเอง ท่ำน
พยำยำมรวบรวมทองค�ำและเงินตรำสกุลต่ำงๆ ที่
ได้จำกศรัทธำญำติโยมน�ำมำถวำยเพื่อน�ำไปมอบ
ถวำยต่อพ่อแม่ครูอำจำรย์อยู่เสมอๆ นับว่ำเป็น
จ�ำนวนมำกที่สุดในบรรดำคณะศิษยำนุศิษย์ท่ีพึง
จะกระท�าได้

 พวกเรามักจะได้ยินหลวงตาท่านปรารภถึง
หลวงปู่ลีอยู่บ่อยๆ ว่ำ 

 “หลวงปูล่กีรำบถวำยทองค�ำ ๑ กโิล ไม่ใช่เล่น  
ธรรมลอีอกจำกวัดผำแดงไปนำน กลบัมำได้ทองค�ำ
ต้ัง ๑ กโิลกรมั กบั ๒๖ บำท เงินไทยได้ ๑๓,๕๐๐ บำท  
เงินสหรฐั ๒ ดอลลำร์ อนโุมทนำนะนี ่(สำธ)ุ ผำแดง 
น้ีมำเรือ่ย ภูสงัโฆ ผำแดง ทำงหนองกอง ทำงไหน  
โอ๊ย มำทุกแห่ง แต่ที่จ�ำนวนมำกบ่อยที่สุดก็คือ 
ผำแดง ภูสังโฆ หนองกอง มำเรื่อยละตำมก�ำลัง 
ไม่ใช่ท่ำนเหล่ำนีต้ระหนีถ่ีเ่หนยีวนะ พระกรรมฐำน 
ไม่มีตระหนี่ถี่เหนียว มีเท่ำไรเห็นหมดเลย แสดง 
น�ำ้ใจอย่ำงบรสิทุธิท่์ำนมุง่ต่อธรรมอย่ำงยิง่ สิง่เหล่ำนี ้
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมเท่ำนั้นเอง เพรำะฉะนั้นจึงไม่มี
ค�ำว่ำตระหนี่ พระกรรมฐำนไม่ตระหนี่ กรรมฐำน
มุง่อรรถมุง่ธรรมจรงิๆ ท่ำนไม่ตระหนี ่อย่ำงนัน้ละ 
ตรงไปตรงมำ ได้อะไรมำก็ท�ำประโยชน์

 เช่นเรำในฐำนะว่ำเป็นอำจำรย์พำช่วยชำตินี้  
บรรดำวงกรรมฐำนอยู่ที่ไหนมำหมด รวมเล็ก 
รวมน้อยกันมำ คิดดู เวลำตั้งรำกฐำนทีแรกช่วย 
ตั้ง ๔๐ กว่ำกิโลโน่นแน่ะ ของเล่นหรือนี่ รวม
พระกรรมฐำนมำนั่งเต็มหมด ทั้งญำติทั้งโยมท้ัง

กรรมฐำนจำกที่ต่ำงๆ มำรวมกัน ปีนั้นเรำจ�ำได้ว่ำ 
๔๐ กว่ำกิโล ทองค�ำนะ ครำวนั้นเป็นเริ่มแรกของ
พระกรรมฐำนท่ีช่วยรวมหัวกันมำรวมในอำจำรย์ 
ซ่ึงเป็นหวัหน้ำนีอ้อกช่วยโลก ทองค�ำได้ถงึ ๔๐ กว่ำ 
กโิล ของเล่นเมือ่ไร จำกนัน้มำกเ็รือ่ยมำอย่ำงนีแ้หละ  
มำเรื่อยๆ วงนี้ละช่วยมำก วงกรรมฐำน

 คือธรรมดำกรรมฐำนท่ำนไม่ค่อยมัง่มอีะไรละ  
ท่ำนไม่ค่อยสนใจกับเงินกับทอง มีแต่มุ่งอรรถ 
มุง่ธรรม เวลำเขำมำถวำยท่ำน ไวยำวัจกรหรอืทำยก 
เขำเกบ็ไว้ๆ เวลำท่ำนต้องกำร ท่ำนกม็ำถำมเรือ่งรำว  
แล้วสั่งให้เขำไปซ้ือเท่ำนั้นเอง ท่ำนไม่ไปยุ่งกับ 
เงินนะ พระกรรมฐำนท่ำนไม่ไปยุ่งแหละ แม้เรำ 
อย่ำงนีก้ไ็ม่เคยยุง่นะกบัเงินว่ำไง คอยดูบญัชีนีส้ัง่ๆ  
เงินมนัอยูท่ี่ธนำคำรๆ ไม่ได้อยูก่บัเรำ เรำเป็นแต่สัง่ 
ด้วยกระดำษเท่ำนั้นแหละ 

 ธรรมลนีีเ้อำของมำ ปัจจัยเอำมำเรือ่ยๆ ไม่ว่ำ 
องค์ไหนล่ะ อยูแ่ถวนัน้เอำมำเรือ่ยๆ นะ แถวนำคูณ  
หนองกอง ผำแดง มำท้ังนั้นล่ะ เมื่อเร็วๆ นี้  
ท่ำนเพียรก็มำ ท่ำนป่วย มำนี่ถวำยเช็คเท่ำไหร่  
เป็นล้ำนบำทนู่นน่ะ เมื่อสองสำมวันนี้ ท่ำนเพียร
มำจำกหนองกอง ท่ำนเหล่ำนีป้ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ 
ทั้งนั้น เป็นลูกศิษย์เรำมำตั้งแต่ต้นเลย ท่ำนเพียร
ไปอยู่หนองกอง ท่ำนบุญมีไปอยู่นำคูณ  ธรรมลี 
ไปอยู่ผำแดง อันนี้ไล่ไม่ค่อยไปนะ ไล่ทำงนี้ 
หลบทำงนั้นนะ ธรรมลี อยู่กับเรำมำดั้งเดิม”
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ฐานะของผม

ผมเป็นลูกศิษย์เพิ่น 
พ่อแม่ครูจารย์ว่าจังใด๋ 
ผมกะเฮ็ดตามเลยแหล่ว
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ในช่วงทีโ่ครงกำรผ้ำป่ำช่วยชำติเปิดตัวขึน้มำใหม่ๆ นัน้ หลวงตำ 
ได้เมตตำรับนิมนต์เดินทำงไปรับผ้ำป่ำช่วยชำติตำมสถำนที่

ต่ำงๆ ในแต่ละแห่ง ท่ำนจะเมตตำเทศนำสั่งสอนอบรมธรรมะเข้ำสู่ 
จิตใจประชำชนญำติโยมในสถำนทีน่ัน้ๆ ด้วยควำมทีห่ลวงตำมคีวำม 
เมตตำสงสำรอย่ำงยิง่ ในกำรแสดงพระธรรมเทศนำแต่ละครัง้ จึงได้ 
เปิดเผยคุณธรรมช้ันสูงสุดให้แก่บรรดำพุทธบริษัทในท่ีชุมนุมนั้น 
ได้ทรำบเพื่อเป็นที่ลงใจตำยใจว่ำ ผู้น�ำของโครงกำรนี้เป็นผู้บริสุทธิ ์
สดุส่วน ปัจจัยท้ังหลำยท่ีพีน้่องประชำชนบรจิำคมำ จะไม่มทีำงรัว่ไหล 
ไปทางอื่นแน่นอน

 ซ่ึงแน่นอนว่ำ กลุ่มที่มีใจเป็นธรรมก็ย่อมเพิ่มทวีควำมศรัทธำ
มำกข้ึน ส่วนกลุ่มท่ีไม่หวังดีต่อโครงกำรช่วยชำติก็ออกมำโจมตี 
หลวงตา หาว่าท่านต้องอาบัติปาราชิก ข้ออวดอุตริมนุสสธรรมบ้าง  
มกีำรยกัยอกเงินบรจิำคบ้ำง ซ่ึงกระแสของกำรวิพำกษ์วจิำรณ์ในช่วงนัน้ 
ค่อนข้ำงรุนแรงอยู่พอสมควร

 คณะลกูศิษย์ท้ังฝ่ำยพระและฆรำวำสบำงส่วน ผูเ้ข้ำไม่ถงึเจตนำ 
ทีเ่ป็นธรรมของหลวงตำ ต่ำงกเ็ป็นห่วง จงึได้ปรกึษำหำรอืกนั มคีวำม
เหน็ออกมำว่ำ ควรกรำบเรยีนให้หลวงตำท่ำนทรำบว่ำไม่ควรเปิดเผย 
คุณธรรมที่มี จะเกิดผลเสียมำกกว่ำผลดี ควรเทศนำว่ำกล่ำวไปใน 
ส่วนของเนือ้หำธรรมะกพ็อ เรือ่งนีพ้ระเถระครบูำอำจำรย์บำงรปูกเ็หน็ 
ดีด้วย จึงได้เดินทำงมำขอร้องหลวงปูล่ใีห้ท่ำนช่วยกรำบเรยีนหลวงตำ 
ให้ทราบ

 หลวงปูล่ไีด้ตอบกลบัไปว่ำ “ผูใ้ด๋เก่งกะไปกรำบเรยีนเพิน่เองแหล่ว  
ผมบ่ได้เก่งเด๊ะ ผมเป็นลกูศิษย์เพิน่ พ่อแม่ครจูำรย์ว่ำจังใด๋ ผมกะเฮ็ด 
ตำมเลยแหล่ว ของเพิน่มญีำณพอแฮงแล้ว เพิน่พจิำรณำเบิง่ทุกอย่ำง 
แล้ว เพิน่จงัพำพวกเฮำเฮ็ด ขัน่พวกท่ำนเก่งกว่ำพ่อแม่ครจูำรย์ กะให้ 
พำกันไปกรำบเรียนเพิ่นเองโลด ฐำนะของผมเป็นลูกศิษย์ของเพิ่น  
ผมบ่แม่นอำจำรย์ของเพิ่น”
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 เมื่อหมู่พระเถระครูบำอำจำรย์กลุ่มนั้นได้ฟังหลวงปู่ตอบออกมำเช่นนั้นแล้ว ต่ำงก็ไม่มีใครกล้ำไป
กรำบเรียนหลวงตำสักรูปเดียว เรื่องก็เป็นอันว่ำจบไป 

 ควำมจริงแล้ว ท่ำนผู้เป็นอรรถเป็นธรรมด้วยกัน ย่อมไม่มีควำมสงสัยในสิ่งที่ผู้เป็นอรรถเป็นธรรม
แสดงออกมำ เพรำะท่ำนแสดงออกมำจำกควำมบริสุทธิ์ในหัวใจที่ไม่มีกิเลสเจือปน เฉพำะอย่ำงยิ่งแล้ว 
หลวงปูล่ ีท่ำนได้บรรลธุรรมกด้็วยเทศนำกำรสัง่สอนจำกหลวงตำ ท่ำนจงึไม่สงสยัในกำรแสดงออกต่อโลก 
ของหลวงตา เพรำะพระอรหันต์ต่อพระอรหันต์ย่อมรู้เรื่องของกันและกันดีกว่ำปุถุชนคนหนำอย่ำงเรำๆ 
ท่ำนๆ ทั้งหลำย ดังค�ำที่หลวงตำได้อธิบำยไว้ว่ำ

 “ธรรมะทีส่อนโลกครำวนี ้รูส้กึมนัจะเป็นอะไรกไ็ม่ทรำบเหมอืนกนันะ เป็นดวงชะตำวำสนำของโลก
กอ็ำจเป็นได้ หรอืเป็นอะไรกบัเรำกอ็ำจเป็นได้ เรือ่งควำมเมตตำส�ำคัญมำก ทีเ่รำจะได้ไหวตัวออกมำเป็น 
ผูน้�ำพีน้่องทัง้หลำย แต่ก่อนเรำไม่เคยคิดว่ำธรรมประเภทเหล่ำนีท่ี้เรำจะน�ำมำแสดงให้พีน้่องชำวไทยท้ังหลำย 
เรำได้ทรำบนะ มันก็ออกมำด้วยควำมดลบันดำลดังที่เห็นนี่แหละ

 สอนทแีรก เรำกส็อนไปเป็นขัน้เป็นตอนธรรมดำ เกีย่วข้องกบัหมูก่บัเพือ่นกส็อนธรรมดำ แต่เรำไม่ได้ 
บอกออกประกำศเหมอืนอย่ำงทีน่�ำชำติครำวนี ้ว่ำเรำได้รูไ้ด้เหน็อย่ำงนี ้ครำวนีไ้ด้ออกแล้วนะ ออกมำให้โลก 
ทีม่หีมูตีำได้คิดได้อ่ำนได้พจิำรณำเป็นคติเครือ่งเตือนใจตน ไอ้พวกกองทพักเิลสหหูนำตำทบึนัน้ มนักม็แีต่ 
คัดค้ำนต้ำนทำน อย่ำสนใจกบัมนั คนทีดี่ยงัมอียู ่เรำสอนเพือ่คนท่ีจะเป็นสำรประโยชน์ คนท่ีหมดคุณค่ำ 
ไร้คุณค่ำแล้ว เรำไม่สนใจ ปทปรมะ ปล่อยทีเดียวเลย

 ทีเ่รำน�ำออกมำสอนนีท้ีว่่ำเปิดนี ่บำงทพีวกครบูำอำจำรย์ท้ังหลำยกม็คีวำมวิตกวจิำรณ์ว่ำไม่อยำกให้
พูดถึงขนำดนั้น ไม่พูดยังไง ว่ำอย่ำงนั้นเลยนะเรำ ขึ้นทันทีเลย คือว่ำพูดเช่นว่ำ ส�ำเร็จอรหงอรหันต์ดังที่
เขยีนไว้นัน้ ถงึจะพดูว่ำเรำคือพระอรหนัต์องค์หนึง่นีจ้ะผดิไปไหน แล้วเหมอืนกบัเป็นควำมเสนยีดจญัไร 
เสนยีดจญัไรของกเิลสนัน่ซี ธรรมท่ำนจะเป็นอะไร กท่็ำนเป็นอย่ำงนัน้นี ่กเิลสเป็นข้ำศึกของธรรมต่ำงหำก 
ไม่ให้พดูอย่ำงนัน้ นัน่ เหน็ไหม กเิลสมนัว่ำอย่ำงนัน้ ทนีีค้รบูำอำจำรย์ทัง้หลำย ผมกเ็คยได้ยนิว่ำไม่อยำกให้ 
ผมพูดอย่ำงนั้น

 โอ๋ย อย่ำมำห้ำมนะ กิเลสมีสำมแดนโลกธำตุให้มำว่ำงั้นเลย เวลำนี้หัวใจเรำเต็มด้วยธรรมครอบ 
โลกธำตุแล้ว จะไม่ให้เรำพดูได้ยงัไง พระพทุธเจ้ำรูไ้ด้เหน็ได้พดูได้ ท�ำไมเรำรูอ้ย่ำงเดียวกนั เหน็อย่ำงเดียวกนั  
เรำพดูไม่ได้ ว่ำอย่ำงนีเ้ลย เอ้ำ กเิลสตัวไหนทีม่ำคัดค้ำนต้ำนทำนให้มำ โบกมอืหำมนัเลย เวลำนีธ้รรมเต็ม 
หัวใจครอบโลกธำตุแล้ว กิเลสตัวไหนเก่งให้มำว่ำงั้นเลย จะฟำดให้มันหงำยหมดทั้งโคตรลงทะเลโน่น นี่ 
เห็นไหม กล้ำหำญไหม”



ท่านเหล่านี้

เป็นผู้ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบ

(แถวบนจำกซ้ำย) พระอำจำรย์สิงห์ทอง ธัมมวโร  หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
(แถวล่ำงจำกซ้ำย) หลวงปู่เพียร วิริโย  หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ภาระอันส�าคัญ

ธรรมลีอยู่ไหน 

เราจะกลับไปอยู่
กับธรรมลี
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
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ในบรรดำศิษย์ผูท้รงคุณธรรมของหลวงตำนัน้ ท่ำนพระอำจำรย์สงิห์ทอง  
ธมัมวโร ถอืว่ำเป็นศิษย์ท่ีท่ำนมอบควำมไว้วำงใจมำกท่ีสดุ ซ่ึงโดย

ปกติแล้ว หลวงตำจะไม่มอบควำมไว้วำงใจนีใ้ห้กบัท่ำนผูใ้ดง่ำยๆ แต่ด้วย
คุณธรรมภำยในช้ันเลิศและปฏิปทำเครื่องด�ำเนินมำ บวกกับจริตนิสัยที่ 
ลงกันได้อย่ำงสนิทกับท่ำนพระอำจำรย์สิงห์ทอง หลวงตำจึงได้ไว้วำงใจ 
เป็นอย่ำงมำก หวังให้ท่ำนพระอำจำรย์สิงห์ทองเป็นผู้น�ำของหมู่คณะ 
สืบทอดพระศำสนำท�ำประโยชน์ให้โลกสืบต่อไป หลวงตำได้ปรำรภว่ำ

 “เรำก็คิดว่ำจะได้อำศัยท่ำนสิงห์ทององค์หนึ่งนะ เพรำะเรำดูท่ำน
เรียบร้อยแล้ว แน่ใจว่ำไม่ผิดนะ ถ้ำลงได้ดูจริงๆ แล้ว ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ไม่ผดิเลย กห็วงัท่ำนสงิห์ทององค์หนึง่ทีจ่ะเป็นผูน้�ำของหมูค่ณะ กำรแนะน�ำ 
สัง่สอนจะถกูต้องแม่นย�ำในกำรประพฤติปฏิบติั และข้อวตัรปฏิบติัของท่ำน 
กเ็ก่งด้วยนะ ดูอำกำรทุกอย่ำง ท่ำนสงิห์ทองจะน�ำศำสนำไปได้ เรำได้เคย 
พดูแล้วกบัท่ำนสงิห์ทอง พดูออกปำกพดูจรงิๆ นะ แต่ไม่ได้บอกอะไร บอก
อย่ำงนีเ้ฉยๆ หำกเป็นควำมหมำยในนัน้เสรจ็ บอกว่ำ สงิห์ทอง ครัน้เวลำ 
ผมตำยนี ้ให้ท่ำนมำเผำศพผมนะ เวลำท่ำนตำย ผมจะเผำศพท่ำน คือหวังว่ำ  
ท่ำนจะสบืทอดศำสนำท�ำประโยชน์ให้โลกได้พอสมควร ไม่มำกกพ็อสมควร 
องค์หนึ่ง เรำคิดไว้แล้ว ท่ำนก็มำตำยก่อนเรำเสีย เครื่องบินตกตำย  
เรำเสียดำยท่ำนสิงห์ทอง”

 ในเรื่องนี้ หลวงตำได้น�ำมำพิจำรณำต่อพร้อมกับได้เล่ำเปิดเผยให้
บรรดำลกูศิษย์ลกูหำได้ฟังถงึควำมมวีำสนำอำภัพ พอจะกล่ำวช่ืนชมหรอื 
ยกย่องลูกศิษย์ของท่ำนเองตำมควำมเป็นจริงแล้ว มักจะมีผลลบตำมมำ
เสมอว่า

 “เรำเคยพดู มนัเป็นยงัไงนสิยัของเรำ มนัอำภัพเหมอืนกนันะ เรำเคย 
พดูออกมำตรงไหน ต้องมอีะไรมำ ประหนึง่ว่ำมำขวำงจนได้ เรำเคยพดูมำ
หลำยองค์ดูเป็นทีแ่น่ใจจะท�ำประโยชน์ให้ได้มำกน้อยเพยีงไร ลงในควำมที่
ว่ำเป็นทีแ่น่ใจแล้ว แล้วกพ็ดูออกมำตำมควำมแน่ใจ ผลตำมหลงัมำมกัจะ 
เป็นผลลบมำกระทบควำมแน่ใจของเรำ เช่นอย่ำงท่ำนสงิห์ทอง ถงึขนำด 
ที่ว่ำมอบศพให้ท่ำนสิงห์ทอง เวลำผมตำย ให้ท่ำนสิงห์ทองเผำศพผมนะ  
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ถ้ำผมตำยก่อน แล้วกใ็ห้ท่ำนสงิห์ทองเผำศพผม คือ
ไม่ต้องกำรยุง่อะไรทัง้นัน้ ตำยแบบธรรมล้วนๆ เลย  
ถ้ำท่ำนตำยก่อน ผมจะเผำศพท่ำน แล้วพอดีท่ำน
ก็ตำยก่อน ไปตกเครื่องบิน เรำก็ไปเผำศพจริงๆ  
ท่ำนอุปคุต ท่ำนสพุฒัน์ทีวั่ดบ้ำนต้ำย นัน่เรำกเ็ป็น
หัวหน้ำเผำศพให้

 อันนั้นก็เกี่ยวกับส�ำนักพระรำชวังทั้งนั้น
เพรำะไปตกเครือ่งบนิ เกีย่วกบัส�ำนกัพระรำชวงัมำ 
ทัง้สองศพ เรำได้ไปเผำศพให้ทัง้สองเลย เรำแน่ใจ

พอสมควรว่ำท่ำนสิงห์ทองจะท�ำประโยชน์ให้โลก
ได้พอประมำณ เรำคิดแล้ว เพรำะอยูด้่วยกนักบัเรำ 
มำนำน ท่ำนสิงห์ทอง ต้ังแต่สมัยหลวงปู่มั่นอยู ่
หนองผอื ท่ำนกอ็ยูข้่ำงๆ ทำงห่ำงกนัสองกโิลสำมกโิล 
กม็ำฟังเทศน์ฟังธรรมตลอด เพรำะภำยในหนองผอื 
พระมำกอยูไ่ม่ได้ กต้็องอยูต่ำมนัน้ แล้วกม็ำต้ังแต่
นูน้ตลอด จนกระทัง่ท่ำนล่วงไป กติ็ดสอยห้อยตำม
เรำมำ มำอยูท่ี่นี ่นีอ่งค์นีพ้อจะอำศัยได้กม็ำตำยเสยี  
มันเป็นอย่ำงนี้นะ 



(ภาพซ้าย)
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
ได้มอบหมำยให้พระอำจำรย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดงำนถวำยเพลิงศพหลวงปู่บัว สิริปุณโณ ที่วัดป่ำหนองแซง
วันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๘

(ภาพขวา)
หลวงปู่ลี กุสลธโร 

ถวำยเพลิงศพหลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
ที่วัดป่ำบ้ำนตำด วันที่ ๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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 เรำพูดไปตรงไหน มันมีผลลบเข้ำมำรับกัน เอ๊ วำสนำเรำนี้มันอำภัพนะ ยกยอลูกศิษย์ไม่ค่อยได้ 
พอยกยอชมเชยตำมควำมจรงิ มนักม็สีิง่ทีม่ำขวำง อย่ำงอำจำรย์เจ๊ียะกเ็หมอืนกนั นสิยัท่ำนตรงไปตรงมำ  
ภำยในไม่มอีะไร ภำยนอกเป็นกริยิำอย่ำงนัน้ ทนีีเ้รำกม็ำพดูถงึเรือ่งนสิยัของท่ำนควำมดีของท่ำนให้บรรดำ 
ลูกศิษย์ลูกหำฟัง ครั้นเวลำเรำพูดว่ำ อำจำรย์เจี๊ยะนี้เป็นผ้ำขี้ริ้วห่อทอง ภำยในของท่ำนดีนะ ก็คุยกันมำ
พอแล้ว แต่กริยิำของท่ำนภำยนอกนัน้เอำแน่ไม่ได้นะ เรำบอก จงึเรยีกว่ำผ้ำขีร้ิว้ห่อทอง ครัน้ไม่นำนกไ็ด้ยนิ 
เรือ่งอะไรกบัท่ำนอำจำรย์เจ๊ียะ แน่ะ มนักม็ผีลลบขึน้มำอีก มำกระทบกบัเรำอีก เรือ่งกไ็ม่มำกอะไรแหละ 
มันหำกไม่ควรจะมีอย่ำงน้ันมันก็มี เรียกว่ำมำเป็นผลลบจนได้นั่นแหละ ท่ำนสิงห์ทองก็เป็นอย่ำงนั้น  
แล้วท่ำนอำจำรย์เจี๊ยะก็มีผลลบเข้ำมำ

 แล้วก็เรื่อยมำจนกระทั่งถึงท่ำนวันชัย นี่กะว่ำท่ำนวันชัยนี้จะท�ำประโยชน์ให้โลกได้พอประมำณ 
เรำคิดแล้ว นี่ก็ไปแบกภูเขำสองสำมลูกแถวนั้นจนหลังหัก เวลำนี้ก�ำลังไปเยียวยำธำตุขันธ์ นี่แหละมันก็
เป็นอย่ำงนีเ้สยี ถ้ำมลีกัษณะไปชมเชยใครแล้ว มนัมกัจะมนีะ เรำจับได้ตลอด เอ๊ เรำนีน้สิยัอำภัพวำสนำ 
ถ้ำชมเชยองค์ไหน เรำก็ชมเชยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจของเรำ แต่มันมักมีอย่ำงนั้นเข้ำมำแทรก

 ส�ำหรบัท่ำนลไีม่พดูอะไรมำก พดูเพยีงเลก็น้อยว่ำ ธรรมลเีศรษฐธีรรม บอกเท่ำนัน้ บอกว่ำเศรษฐธีรรม 
อยู่ที่นั่นนะ ไม่ค่อยได้จับจ่ำยไปไหน เรำพูดเพียงเท่ำนี้แหละ พูดว่ำเศรษฐีธรรม แต่ไม่ค่อยได้จับจ่ำย 
ไปไหนแหละ เพรำะนสิยัท่ำนไม่ชอบเกีย่วข้องกบัแขกกบัคนเทศนำว่ำกำร จงึเรยีกว่ำเศรษฐธีรรมอยูท่ีน่ัน่  
แต่ไม่ได้แจกจ่ำยไปไหน คือท่ำนไม่เทศน์ที่ไหน 

 นีท่ีเ่รำพดูนะ เหล่ำนัน้ท่ำนกดี็ แต่ผูใ้ดเด่นทำงไหนทีพ่อจะท�ำประโยชน์ได้มำกน้อยต่ำงกนั เรำกแ็ยบ็
ออกมำๆ เรำไม่ได้ต�ำหนว่ิำเหล่ำนัน้ไม่ดีนะ ดี อย่ำงพระพทุธเจ้ำทรงต้ังสมณศักด์ิให้สำวก องค์นัน้เด่นทำงนัน้ 
ทำงนี ้ไม่ใช่ท่ำนไม่รู ้รู ้แต่ผูน้ีส้งูกว่ำเพือ่นหน่อยนงึกย็กกนัขึน้เสยี ทัง้ทีท่่ำนเหล่ำนัน้กดี็เหมอืนกนั อันนี้ 
เรำกพ็ดูแบบเดียวกนั แต่มนัเป็นยงัไงไม่ทรำบ นสิยัวำสนำของเรำรูส้กึมนัจะอำภัพอยูน่ะ พอแยบ็ไปปุบ๊ที่ 
ตรงไหนมกัมเีรือ่งเสมอ ไม่มำกกม็ใีห้เป็นข้อรบักนัเป็นผลลบจนได้นัน่แหละ ท�ำประโยชน์ให้โลกได้ต้องเป็น 
ผู้ท�ำประโยชน์ให้เจ้ำของได้ หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ ถ้ำไม่มีในนี้แล้ว ไปที่ไหนไม่มีควำมหมำยทั้งนั้นแหละ  
ถ้ำเจ้ำของไม่สร้ำงควำมหมำยให้เต็มตัว เมือ่สร้ำงควำมหมำยเจ้ำของให้เต็มตัวแล้ว ใครจะนบัถอืไม่นบัถอื 
ควำมหมำยกเ็ต็มตัวของตัวเองอยูแ่ล้ว ยิง่ออกแจกจ่ำยทำงโลกกย็ิง่ชุ่มเยน็กระจำยไปหมด มนัต่ำงกนันะ  
นี่นิสัยวำสนำ มันหำกเป็นขึ้นอยู่กับผู้นั้นเอง”

 ในภำยหลงั หลวงตำได้มอบภำระควำมไว้วำงใจทีส่�ำคัญนีแ้ก่หลวงปูล่ ีกล่ำวคือ เมือ่วนัที ่๙ มนีำคม  
พ.ศ. ๒๕๔๗ หลวงตำได้เดินทำงไปเยีย่มวดัภูผำแดงเพือ่ให้กำรอบรมธรรมะเป็นก�ำลงัใจแก่บรรดำพระเณร 



ในกำรประพฤติปฏิบติัภำวนำ ในครัง้นัน้ ท่ำนได้พดูออกปำกกบัหลวงปูล่ ีซ่ึงมคีวำมหมำยในนัน้พร้อมเสรจ็  
เป็นเชิงสัง่เสยีให้หลวงปูล่เีป็นผูจั้ดกำรเรือ่งงำนศพของท่ำน พร้อมธรุะภำระต่ำงๆ ทีย่งัไม่แล้วเสรจ็ และ 
เรื่องรำวต่ำงๆ ที่จะมีตำมมำหลังจำกที่หลวงตำได้ละขันธ์แล้ว และที่ส�ำคัญคือเป็นผู้น�ำของหมู่คณะท�ำ
ประโยชน์ให้โลกสืบต่อไปจำกท่ำน ดังนี้ว่ำ

 “เมือ่วำนนีเ้รำกไ็ปดูถ�ำ้ผำแดง ทีเ่รำไปดูแล้วทีนีเ้รำชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ไปดูถ�ำ้ โอ้เหมำะเหลอืเกนิ  
เวลำเรำตำยนี ่ไม่มอีะไรอ่ืนใด เรำจะมำตำยถ�ำ้นี ้เรำว่ำง้ันนะ เรำได้บอกกบัธรรมลว่ีำ ผมจะมำตำยทีน่ีน่ะ 
ลีนะ เวลำผมจะตำย ผมจะมำตำยที่นี่ล่ะ เหมำะสมที่สุด เป็นเอกเทศ”

 และหลวงตำได้ปรำรภเรื่องนี้ขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ วันนั้นเป็นวันที่ท่ำน
เดินทำงกลับมำยังวัดป่ำบ้ำนตำด หลังจำกเมตตำรับสนองพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำ 
สริกิต์ิิ พระบรมรำชินนีำถ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั รชักำลท่ี ๙ และทลูกระหม่อมฟ้ำหญิงจุฬำภรณ์ฯ 
ทีท่รงนมินต์หลวงตำเข้ำรบักำรรกัษำจำกคณะแพทย์โรงพยำบำลศิรริำช กรงุเทพฯ ต้ังแต่วันที ่๒๗ ธนัวำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมเป็นเวลำ ๑ สัปดำห์ วันนั้นท่ำนได้ปรำรภว่ำ “ธรรมลี 
อยู่ไหน เรำจะกลับไปอยู่กับธรรมลี”

 นับแต่กลับจำกโรงพยำบำลศิริรำช ธำตุขันธ์ของหลวงตำพระมหำบัวได้ทรุดลงเป็นล�ำดับ ธำตุขันธ์ 
แสดงอำกำรอำพำธหนกัมำกขึน้เรือ่ยๆ ให้ปรำกฏแก่สำยตำศิษยำนศิุษย์ จนกระท่ังได้ละขนัธ์ลำโลกเข้ำสู่ 
นิพพำนในเวลำ ๐๓.๕๓ น. ของวันอำทติย์ท่ี ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ กฏิุวัดป่ำบ้ำนตำด สริริวมอำยุ  
๙๗ ปี ๕ เดือน ๑๘ วัน ๗๗  พรรษำ

 พธิพีระรำชทำนถวำยเพลงิสรรีะสงัขำร จัดขึน้ในวนัท่ี ๕ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมสีมเด็จพระนำงเจ้ำ 
สริกิต์ิิ พระบรมรำชินนีำถ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั รชักำลที ่๙ เสด็จพระรำชด�ำเนนิเป็นองค์ประธำน 
ในพระรำชพธิคีรัง้นี ้ในโอกำสนี ้สมเด็จพระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณวลยัลกัษณ์ อัครรำชกมุำร ีและพระเจ้ำ 
หลำนเธอ พระองค์เจ้ำอทติยำทรกติิคุณ เฝ้ำรอรบัเสด็จฯ พร้อมพีน้่องประชำชนนบัแสนคนทีม่ำร่วมงำน 
ในครั้งนั้น

 เวลำประมำณ ๑๘.๑๐ น. หลงัจำกพระเถรำนเุถระท่ีเป็นศิษย์ช้ันผูใ้หญ่ของหลวงตำขึน้วำงไม้จิกเป็นที ่
เรยีบร้อยแล้ว ในล�าดับต่อมา หลวงปูลี่ กสุลธโร ผูเ้ป็นองค์แทนศิษยำนศิุษย์ฝ่ำยบรรพชิต ได้จดุเพลงิบชูำ 
ถวำยสรรีะสงัขำรของหลวงตำบนแท่นจิตกำธำน หลงัจำกนัน้ สมเด็จพระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลยัลกัษณ์  
อัครรำชกุมำรี เสด็จขึ้นไปถวำยเพลิงจริงตำมล�ำดับ
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ค�าสั่งของท่าน
ผู้สิ้นกิเลส

พระเราถ้าบ่ฟังค�า
ครูบาอาจารย์แล้ว
สิฟังค�าไผ ที่ท�าไปทั้งหมด

ผมบ่ได้ท�าตามมติของผมนะ 

พ่อแม่ครูจารย์

เพิ่นได้สั่งก�าชับไว้

ให้เฮ็ดอิหยังตรงใด๋แหน่ 

ให้ระวังไผ เพิ่นกะบอกไว้
หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ครั้ง
ทีห่ลวงตำพกัรกัษำอำกำรอำพำธท่ีวดัป่ำบ้ำนตำด หลวงปูล่ไีด้กลบั 
เข้ำไปพกัท่ีวัดป่ำบ้ำนตำดอีกครัง้ เพือ่คอยเข้ำกรำบเยีย่มอำกำร

อำพำธของพ่อแม่ครจูำรย์อยูเ่สมอด้วยควำมใส่ใจเป็นห่วงเป็นใย บำงวันก็
อยูเ่ฝ้ำถงึดึกด่ืน หลวงตำได้พดูหยอกล้อแฝงด้วยคติธรรมกบัหลวงปูล่ว่ีำ  
“ธรรมลบ้ีอ มำนวดเส้นให้แหน่ ไค่ก่อนัง่อยูซื่อๆ พระเณรทีม่ำเกีย่วข้องกบั
เรำมแีต่แขง็กระด้ำง เรำสอนให้ฉลำด แต่กลบัโง่” ซ่ึงบ่งบอกได้อย่างชัดเจน 
ว่ำ หลวงตำมีควำมไว้ใจต่อหลวงปู่ลีเป็นอย่ำงมำก 

 วนัหนึง่ขณะทีห่ลวงปูล่ไีด้นัง่เฝ้ำอำกำรอำพำธอยู่นัน้ หลวงตำได้ปรำรภ 
เสมือนเป็นกำรสั่งเสียเกี่ยวกับเรื่องวัดป่ำบ้ำนตำดไว้กับหลวงปู่ลี โดยมี
ควำมว่ำ สมัยปัจจุบันนี้วัดป่ำกรรมฐำนที่รักษำสภำพควำมเป็นวัดป่ำแท้ๆ 
ไว้นัน้ อนำคตจะไม่มใีห้เหน็ นบัวนัจะค่อยๆ หมดไปแล้ว ถงึจะม ีกเ็ป็นวัด 
ทีห่นกัทำงวัตถนุยิมเป็นส่วนใหญ่ ยคุนีว้ดัป่ำบ้ำนตำดถอืว่ำเป็นวัดต้นแบบ 
ของวัดป่ำกรรมฐำนท้ังหมด เรยีกว่ำเป็นส�ำนกังำนใหญ่ของวดัป่ำกรรมฐำน 
กไ็ด้ ดังนัน้ควรสงวนรกัษำสภำพควำมเป็นวดัป่ำและปฏิปทำทีไ่ด้พำด�ำเนนิ 
มำนี้ไว้ จึงสมช่ือว่ำเป็นวัดต้นแบบวัดป่ำกรรมฐำนแห่งยุค จึงจะเป็น
ประโยชน์แก่กุลบตุรสดุท้ำยภำยหลงัผูส้นใจมำกทีส่ดุ และไม่อยำกให้มเีจดีย์  
เพรำะจะท�ำให้เกิดควำมวุ่นวำยต่ำงๆ ตำมมำในภำยหลัง และขัดกับนิสัย 
ของหลวงตำทีไ่ม่ชอบควำมหรหูรำทำงด้ำนวตัถแุต่อย่ำงใด แต่กลบัเน้นย�ำ้ 
พร�่ำสอนบรรดำศษิยำนุศษิย์เสมอมำว่ำ ให้พำกันสร้ำงควำมหรูหรำทำงใจ  
คือให้พำกันรักษำปฏิปทำที่ท่ำนพำด�ำเนินมำ มีกำรรักษำธุดงควัตร หมั่น
ประกอบควำมพำกเพียรภำวนำ เหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นกำรสร้ำงใจให้หรูหรำ
ด้วยธรรม แล้วจักเกิดควำมสุขขึ้นภำยในใจของทุกๆ คน

 หลวงตาท่านได้ก�าชับว่า “จะสร้ำงเจดีย์เรำ เรำบอกอย่ำมำยุ่งนะ 
สิ่งเหล่ำนี้มันก็จะท�ำจนได้ แล้วท�ำก็ไม่พ้นกวนบ้ำนกวนเมือง มันผิดหรือ 
คิดไว้แล้วถึงห้ำม พูดว่ำจะสร้ำงเจดีย์ กระทบกระเทือนคนอื่นขนำดไหน
ที่ไปสร้ำงวัตถุวัตแถะอะไร สร้ำงหัวใจให้มันสง่ำงำมแล้วพอ
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 นีก่ม็ผีูม้ำขอจะสร้ำงเจดีย์เรำ เจดีย์ขีห้มำ 
อะไร เรำว่ำอย่ำงนีเ้ลย อย่ำมำยุง่นะ เจดงเจดีย์ 
อิฐปนูหนิทรำยเกดิประโยชน์อะไร ทีเ่รำท�ำให้
โลกได้ดูได้เห็นเป็นคติเครื่องเตือนใจมีค่ำ
ขนำดไหน ดูอันนั้นซิ เรำว่ำอย่ำงนั้น อย่ำมำ 
ยุง่นะเรือ่งเรำ ระลกึถงึหลวงตำบัวตำเบยีอะไร  
ระลึกถึงธรรมที่ท่ำนสอนท่ำนพำด�ำเนินนั้น
เอำไปปฏบิัตจิะเป็นมงคลมหำมงคล เรำบอก
อย่ำงนั้นละ อย่ำมำยุ่งนะ

 ทีเ่รำท�ำนี ้เรำท�ำเพือ่เป็นประโยชน์แก่โลก 
ทั้งนั้น เรำไม่ได้ท�ำเพื่อเรำ ท�ำเพื่อประโยชน์ 
แก่โลก เพรำะฉะนัน้เวลำเขำปรกึษำกนั เรำตำย 
แล้วจะมำก่อเจดีย์เจเดออะไรให้เรำ อย่ำมำ
ยุ่งนะ กำรที่ท�ำเหล่ำนี้เป็นเจดยี์อันลึกซึ้งมำก 
มีคุณค่ำมำกที่สุด คือเป็นคติตัวอย่ำงแก่โลก

 อย่ำงที่บรรดำลูกศิษย์ลูกหำมำขอสร้ำง 

เจดีย์เรำ เรำบอกว่ำยงัไม่เหน็ด้วย ให้เอำคติธรรม 
ควำมเคลื่อนไหวของเรำที่เป็นศีลเป็นธรรม
แสดงออกต่อโลกนี้ เขียนเป็นประวัติศำสตร์
ไปเลยจะดีกว่ำท�ำเจดีย์หลวงตำบวั ไม่เหน็ได้
เรื่องอะไร ถ้ำเป็นคติเครื่องเตือนใจออกเป็น
ลำยลักษณ์อักษรเขียนไว้ ก็จะเป็นที่ระลึก 
ได้นำนทีเดียว ถ้ำจะท�ำให้ท�ำอย่ำงน้ันเรำว่ำ 
ถ้ำเขียนก็ให้เป็นประโยชน์แก่โลกไปเสีย คือ
เป็นคติเครื่องเตือนใจสอนโลกไปเสีย”

อำคำรพิพิธภัณฑ์อัฐบริขำรหลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน 
โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร ณ วัดป่ำบ้ำนตำด จังหวัดอุดรธำนี



181หลวงปู่ลี กุสลธโร

 หำกจะท�ำจรงิๆ แล้ว ท่ำนว่ำสร้ำงพพิธิภัณฑ์ฯ จะมปีระโยชน์กว่ำกำรสร้ำงเจดีย์ เพรำะพพิธิภัณฑ์ฯ นี้  
สำมำรถแสดงเรือ่งรำวคติธรรมควำมเป็นมำต่ำงๆ ทีท่่ำนด�ำเนนิมำ จะเป็นประโยชน์แก่บคุคลผูม้ำศึกษำมำก  
เพรำะทกุอย่ำงทีท่่ำนท�ำต่อโลกนัน้ถอืว่ำเป็นเจดีย์หลงังำมท่ีท่ำนได้สร้ำงไว้บนโลกเองแล้ว แต่หำกบรรดำ

ลกูศิษย์ลกูหำจะสร้ำงเจดีย์ข้ึนเพือ่บชูำ ณ สถำนทีแ่ห่งอ่ืนนัน้ กแ็ล้วแต่ผูม้จิีตศรทัธำ ท่ำนไม่ได้ว่ำแต่อย่ำงใด

 เมือ่หลวงปูล่ไีด้ฟังค�ำปรำรภของหลวงตำเช่นนัน้แล้ว ท่ำนกไ็ด้น้อมรบัค�ำปรำรภนัน้ไว้เหนอืเกล้ำด้วย
ควำมเคำรพยิง่ ถงึประมำณปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลวงปูล่ไีด้น�ำควำมทีห่ลวงตำทีไ่ด้ปรำรภไว้นี ้เข้ำกรำบเรยีน 
หลวงปูบ่ญุม ีปรปิณุโณ พีช่ำยใหญ่ในบรรดำพระลกูศิษย์ในหลวงตำทีย่งัครองขนัธ์อยูใ่ห้รบัทรำบ สมยันัน้ 
ท่ำนยังพ�ำนักอยู่ที่วัดป่ำนำคูณ หลวงปู่บุญมีก็ได้อนุโมทนำเห็นดีเห็นงำมด้วยทุกประกำร

 หลวงปู่ลีพูดว่ำ

 “โครงกำรเจดย์ีในวดัป่ำบ้ำนตำดนีบ่่มี เพ่ินบอกบ่ให้เฮด็ในเขตวดัของเพ่ิน ว่ำสิมำขอเงนิผมไป 

สร้ำงเจดย์ี ๕๐ ล้ำน วำซ่ัน สตำงค์เดยีวกะบ่ออก ผมบ่ให้เด๊ บ่แม่นมตพ่ิอแม่ครูจำรย์ ผมเฮด็น�ำพ่อแม่- 

ครูจำรย์เด๊ ขัน่ซ่ันผมบ่มำเฮด็เจดีย์อยู่วดัผำแดงดอก ขัน่เพ่ินให้สร้ำงอยู่วดับ้ำนตำดน่ะ เพ่ินบอกให้ เอ้ำ  

ไปเฮด็อยู่บ่อนอืน่กะได้ตัว๊ ตวักำรท�ำลำยค�ำเว่ำพ่อแม่ครูจำรย์มีอยู่น่ะ พระเรำถ้ำบ่ฟังค�ำครูบำอำจำรย์แล้ว  

สิฟังค�ำไผทีท่�ำไปทัง้หมด ผมบ่ได้ท�ำตำมมติของผมนะ พ่อแม่ครจูำรย์เพ่ินได้ส่ังก�ำชับไว้ ให้เฮด็อหิยัง 

ตรงใด๋แหน่ ให้ระวงัไผ เพ่ินกะบอกไว้ เพ่ินให้เฮด็เหมือนวดัสทุธำวำส ทีเ่พ่ินเฮด็ไว้อยู่สกลฯ บ่ให้เฮด็ใหญ่  

บ่ให้เสียกรรมฐำน บ่ให้หรูหรำ วัดกรรมฐำน พ่อแม่ครูจำรย์บอก”

 คณะศิษยำนุศิษย์ได้สำนต่อค�ำปรำรภดังกล่ำวของหลวงปูล่ ีจงึเริม่ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงอำคำรพพิธิภัณฑ์ 
อัฐบรขิำรหลวงตำพระมหำบวั ญำณสมัปันโน ขึน้ ณ วัดป่ำบ้ำนตำด ซ่ึงตรงกบัวนัมำฆบชูำ วันศุกร์ท่ี ๔ มนีำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมพีธิเีทเสำเอกในวนัอำทติย์ที ่๒๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำกนัน้ได้ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงตำม 
ขั้นตอนของงำนเป็นล�ำดับมำด้วยควำมร่วมมือร่วมใจกันของคณะศิษยำนุศิษย์ท้ังฝ่ำยบรรพชิตและ 
ฝ่ำยฆรำวำส เพือ่รกัษำไว้ซ่ึงปฏิปทำรอยมอืรอยเท้ำของพ่อแม่ครบูำอำจำรย์มใิห้เสือ่มสญูไปตำมกำลเวลำ  
ด้วยค�ำนงึถงึว่ำ หลวงปูใ่หญ่เสำร์ กนัตสโีล หลวงปูใ่หญ่มัน่ ภูรทิตัโต และหลวงตำพระมหำบวั ญำณสมัปันโน  
ท่ำนเหล่ำนีไ้ด้ท�ำประโยชน์ให้แก่โลกและพระพทุธศำสนำซ่ึงมอิำจประมำณค่ำได้ ครัน้ท่ำนเหล่ำนัน้ล่วงจำก 
ไปแล้ว พวกเรำผูเ้ป็นศิษย์จึงควรรกัษำแนวปฏิปทำของท่ำนไว้เพือ่ให้ลกูหลำนกลุบตุรสดุท้ำยภำยหลงัต่อไป 
ได้ระลึกถึงและยึดไว้เป็นสรณะที่พึ่งไปตราบนานเท่านาน
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พุทธมหาเจดีย์
หลวงตาพระมหาบัว 
ญาณสัมปันโน

เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชา

เป็นขวัญตาขวัญใจ

ต่อพี่น้องชาวพุทธ

ลูกหลานทั้งหลายสืบไป

ไม่มีวันสิ้นสุด 

สร้างขึ้นโดยท่านผู้วิเศษ 
เพื่อบรรจุพระธาตุ
ของท่านผู้วิเศษเลิศเลอ
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พุทธมหำเจดีย์หลวงตำพระมหำบวั ญำณสมัปันโน เป็นพระมหำเจดีย์ 
ท่ีถกูสร้างขึน้เพือ่เป็นท่ีกราบไหว้บชูาเป็นขวญัตาขวัญใจต่อ

พีน้่องชำวพทุธลกูหลำนทัง้หลำยสบืต่อไปไม่มวีนัสิน้สดุ เพรำะมคุีณค่ำมำก  
สร้ำงขึน้โดยท่ำนผูวิ้เศษเพือ่บรรจพุระธำตุของท่ำนผูวิ้เศษเลศิเลอ มพีระบรม- 
สำรีริกธำตุ และพระอรหันตธำตุของหลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน 
นอกจากเราจะได้กราบไหว้บชูาจากสิง่ท่ีท่านพาสร้างขึน้ไว้แล้วนี ้ผูอ่ื้นยงัจะ 
ได้รับบุญกุศลนี้ต่อไปจำกกำรกรำบไหว้บูชำ 

 พระเจดีย์ต้ังอยูบ่นยอดเขำภูเมง็ มคีวำมสงู ๙๘ เมตร ภำยในพระเจดีย์ 
มีการจัดแสดงอัฐบริขาร ชีวประวัติ และผลงานธรรมของหลวงตา

 หลวงปูล่ไีด้บอกถงึจุดประสงค์หลกัในกำรก่อสร้ำงพระเจดีย์ไว้ ดังนี้

 ๑. สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นหลักใจให้แก่กุลบุตรกุลธิดำสุดท้ำยภำยหลังได้ 
กรำบไหว้บชูำเพือ่ให้เป็นสำระอันส�ำคัญ เป็นคุณประโยชน์แก่โลกไปนำน 
แสนนำน เป็นพระเจดีย์ที่คงทนถำวรสำมำรถอยู่ได้นำนถึง ๑,๐๐๐ ปี

 ๒. สร้ำงพระเจดีย์ให้สงูตระหง่ำนโดดเด่น สำมำรถมองเหน็ได้ทกุมมุ  
เฉกเช่นควำมเมตตำอันบริสุทธิ์ท่ีแผ่ออกไปอย่ำงไม่มีประมำณขององค ์
หลวงตำพระมหำบัว และประชำชนชำวบ้ำนตำดก็สำมำรถมองเห็นได้

 ๓. กำรก่อสร้ำงพระเจดีย์นั้น เปิดโอกำสให้สำนุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธำ 
ทัง้หลายสามารถร่วมแรงร่วมใจท�าได้เพือ่บูชาอรรถธรรมและเพือ่เป็นการ
เบิกทำงแห่งคุณงำมควำมดีทั้งหลำย โดยไม่ผ่ำนกำรรับเหมำจำกบริษัท 
จัดจ้างใดๆ ทั้งสิ้นโดยไม่จ�าเป็น

 หลวงปู่เล่ำว่ำ 

 “ประวัติพ่อแม่ครจูำรย์เฮ็ดไว้ให้กลุบตุรสดุท้ำยภำยหลงั เฮ็ดใส่เจดีย์
พูน้ เจดีย์เขำสเิหน็ดอก ซุมประวัติเอำเข้ำไปไว้เจดีย์เบิด้ล่ะ หนงัสอืธรรมะ 
หมูน่ัน่ ตู้ใส่กะเฮ็ดแล้วเด๊ ตู้เกบ็หนงัสอืสเิข้ำเจดีย์พูน้นะ แก่นไม้พนัชำติ 
เฮ็ดมำไว้แล้ว อยู่ถ�้ำ ไม้พันชำติมำแต่พู้น บุรีรัมย์ อ�ำเภอสะตึก เฮ็ดไว้
เบิ้ดล่ะ” 
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 มีพิธีวำงศิลำฤกษ์ในวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพระอุดมญำณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี  
จันททโีป) วดัโพธสิมภรณ์ เป็นประธำนในพธิ ีในงำนนัน้ มพีระมหำเถระ พระเถรำนเุถระ บรรดำศิษยำนศิุษย์ 
ของหลวงตาทุกหมู่เหล่า เดินทางมาร่วมงานบุญเป็นจ�านวนมาก

 มีกำรจัดพิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพื่อสมทบทุนสร้ำงพระเจดีย์ขึ้นในวันที่ ๑๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยคณะศิษยำนุศิษย์ในองค์หลวงตำ มีหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่ำศิลำพร เป็นประธำน

 จำกนัน้ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงด้วยแรงศรทัธำของบรรดำศิษยำนศิุษย์ทัง้ฝ่ำยบรรพชิตและฆรำวำส
ตำมล�ำดับของงำนสืบมำจนถึงปัจจุบัน

พุทธมหำเจดีย์หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
ขณะด�ำเนินกำรก่อสร้ำงถึงเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

     เฮ็ดไว้ 

พ่อแม่ครูจารย์ท�าประโยชน์

แก่โลกแก่ชาติบ้านเมือง 

อยากให้รู้จักประวัติเพิ่น 

พวกสุดท้ายภายหลังเบิ่ง”



พิธีวำงศิลำฤกษ์พุทธมหำเจดีย์
หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน
วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
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พระธรรมเทศนา
ให้พากันเร่งความพากความเพียร พากันเร่งเบิ่งดิ๊ธรรมพระองค์เจ้า 

มีแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นเทศน์ ตัวบ่เฮ็ดบ่ท�า บ่เกิดเด๊ะ 
คือกันกับเฮากินข้าวล่ะ นั่งอยู่วงภาชนะเดียวกัน 

บ่กินกะบ่ฮู้จักฮอดรสฮอดความอิ่ม 
พระพุทธเจ้ามีแต่บอกทางทอนั้น เรื่องการกระท�าเป็นของเฮา เฮ็ดเอา

๒
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 พระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าวาซั่น พู้น ได้รับพุทธ- 
ท�ำนำยว่ำสิได้เป็นพระพุทธเจ้ำ องค์นั่นชื่อนั่น พระพุทธเจ้ำทีปังกร
มำท�ำนำยแต่ครำวนั่น เพิ่นเป็นดำบส มีบริวำรลูกน้องตั้ง ๕๐๐ พู้น  
ได้ยนิข่ำวว่ำพระพทุธเจ้ำทปัีงกรบังเกดิแล้ว กะเลยพำลกูน้องไปกรำบ  
ลกูน้อง ๕๐๐ ได้ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัต์เบิด้ ยงัแต่พระพทุธเจ้ำของเฮำ  
เป็นดำบสนะ พระพุทธเจ้ำทีปังกรกะเลยพิจำรณำดู ลูกน้องได้เป็น 
อรหนัต์เบิด้ ดำบสนีเ่ป็นจังใด๋ เพิน่ใคร่ครวญพจิำรณำ โอ๋ เพิน่ปรำรถนำ 
เป็นพระพทุธเจ้ำคือเฮำ วำซ่ัน แต่นีไ้ปทอนีก้ปัทอนีก่ลัป์ จงัได้ช่ือว่ำ 
พระโคตมะ จำกนีไ้ป ๔ อสงไขย แสนมหำกปั สไิด้เป็นพระพทุธเจ้ำ 
ชื่อว่ำโคตมะ เพิ่นท�ำนำยไว้แล้ว เบิ่งติ๊ มำสร้ำงบำรมี ๔ อสงไขย  
แสนมหำกปั จงัค่อยได้เป็นพระพทุธเจ้ำ ก่อนสไิด้รบัท�ำนำย ปรำรถนำ 
มำต้ัง ๒๐ อสงไขยพูน้ สร้ำงบำรมมีำมนัยำกปำนใด๋ กำรสเิอำใจเจ้ำของ 

พระพุทธเจ้า

ออกจำกโลกนี้ มันแน่นหนำคือ
หยังนี่ เพิ่นบ�ำเพ็ญมำ

 พระพุทธเจ้ำเพิ่นออกทรง
ผนวชนะ ๖ ปีพู้น จังค่อยได้
ตรัสรู้ กำรทรมำนทำงกำยเพิ่น 
กะทรมำน อดอำหำร ๔๙ วัน  

เพิน่กะอด ผ่อนลมหำยใจเข้ำออก 
เพิ่นเฮ็ดเบิ้ด บ่แม่นทำงตรัสรู้  
เพิ่นพลิกใหม่ มันบ่แม่นทำง  
แล้วกะเปลี่ยนใหม่ ปัญจวัคคีย์
ทั้ง ๕ กะออกหนีจำกเพิ่น ว่ำ 
เพิน่ถอยควำมเพยีร เวียนมำหำ 
ควำมมักมำก เพิ่นกะเลยอยู่
องค์เดียว

 นำงสชุำดำเอำข้ำวมำถวำย  
ข้ำวมธุปำยำส ปั้นได้ ๔๙ ก้อน  
วำซ่ัน เพิน่ฉนัแล้วกอ็ธษิฐำนเด๊ะ  
เสี่ยงถำดพร้อมลอยถำดเลย  
กำยเพิน่กะวเิวก ใจเพิน่กะวิเวก  
อยู ่องค์เดียวเด๊ ฉันอำหำร
สมบูรณ์แล ้ว เพิ่นกะเข ้ำที่  
เข ้ำใต ้ต ้นโพธิ์แล ้วต้ังสัจจะ
อธษิฐำน อัตภำพร่ำงกำยนีส้แิปร 
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เป็นดินเป็นหญ้ำไปกะซำง ขั่นบ่ได้ตรัสรู้ สิบ่ยอมลุก เพิ่นตั้งสัจจะเอำถึงขนำดนั้น แล้วก�ำหนดจิตเจริญ 
อำนำปำนสติ ขัน่แปลเป็นภำษำไทยเฮำ กะเบิง่ลมหำยใจเข้ำออก ทอนัน้ เพิน่บ่ให้จติออกจำกหัน่เลย บ่ให้ 
ออกเลย พอจติมนัตะล่อมเข้ำๆ มนักะเลยเอำเลย ยำมที ่๑ เพิน่กะรูบ้พุเพฯ ยำมท่ี ๒ กะรูท้�ำกรรมอันนัน่ 
ไปเกิดเป็นอันนั่น พู้น ไล่ไปเบิ้ดแหล่ว นรกอเวจีอิหยังรู้เบิ้ด ผุดขึ้นมำเบิ้ด ยำมที่ ๓ เพิ่นกะตรัสรู้

 พระพทุธเจ้ำมำตรสัรูก้ะมำตรสัรูเ้รือ่งของเก่ำหัน่แล้ว เรือ่งหลงของเก่ำนีแ่หละ องค์ใด๋มำเปลีย่นกนั
อยู่จังซั่น วัฏฏะอันนี้ตะเกียกตะกำยอยู่หั่น แล่นอยู่จังซั่น กะเรื่องรำคะแล้ว มันพำไป ไปเกิดบ่อนนั่น 
ไปเกิดบ่อนนี่ ตำมจิตให้มันทันเถอะน่ำ ขั่นอยำกเห็นภพเห็นชำติแล้ว หัดสติให้เป็นมหำสติ หัดปัญญำ
ให้เป็นมหำปัญญำ ยำก แต่บ่เหลอืวิสยั ขัน่ฝึก แต่ช้ำงอยูด่งอยูป่่ำ เขำกะเอำมำฝึกได้ ใจเจ้ำของฝึกบ่ได้ 
มันบ่มีดอก ฝึกมันแท้ๆ เบิ่งตี้

 วฏัวน นัน่กะคือควำมรกัควำมชังนีล่่ะ วนกนัอยูจั่งซ่ัน บ่มต้ีนมปีลำยล่ะ วนอยูห่ัน่ เกดิภพใด๋ชำติใด๋ 
กะคือเก่ำนี่แหละ หลงของเก่ำอยู่นั่นล่ะ บ่มีของใหม่จั๊กแนวล่ะ ดินฟ้ำอำกำศกะคือเก่ำนี่ล่ะ พอสิสงสัย
อิหยัง ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย กะเป็นอยู่ เอำอยู่จังซั่น วัฏฏะอันนี่สิน่ำหลงอิหยัง

 แต่ธรรมจกัรเพ่ินกะยังว่าไว้อยู่เด๊ บ่ให้เสพทางสองฝ่ังวาซ่ัน ฝ่ังใด๋ กะฝ่ังรักฝ่ังชังนีแ่ล้ว มาพิจารณา

เบิ่งตี้ มันบ่เป็นกลางดิ๊ เพิ่นสิได้ตรัสรู้ เพิ่นเป็นกลางเด๊ะ ใจของเพิ่นเป็นกลางเลย อัพยากตาธัมมา  

หมู่น่ัน ใจบ่มีรักบ่มีชังเด๊ะ ใจเป็นกลาง มันจงัสิเกดิธรรมอศัจรรย์ได้ ขอให้ท�าจติเป็นปัจจบุนัเถอะ อดตี 

ล่วงมาแล้วอย่าไปค�านึง อนาคตบ่ทันมาถึงอย่าไปค�านึง ท�าให้เป็นปัจจุบันอยู่หั่น พำกันเร่งควำมพำก 
ควำมเพยีร หนงัสอืกะมเีทปกะม ีเปิดอ่ำนเอำ บงัคับจิตใจเจ้ำของใส่หลกัธรรม อย่ำคิดไปทำงบ่แม่น นัน่ 
มนัทำงโลกทำงสงสำร ให้คิดทำงบวชเจ้ำของ เฮำบวชมำหวังบญุหวังกศุล สิง่ใด๋เป็นบญุเป็นกศุลเฮ็ดโลด 
ท�ำโลด อย่ำพำกันเล่นมำก เอ้ำ เลิกกัน
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 เจ้ำคุณอุบำลีฯ เพิ่นมรณภำพแต่ปี ๒๔๗๕ พู้นน่ะ นั่นล่ะ 
พ่อพระกรรมฐำน คนอุบลฯ เด๊ะ แต่กี๊เพิ่นไปวิเวก ไปพู้น ฮอดนคร
จ�ำปำศักดิ์ พู้นน่ะ เพิ่นเทศน์นี่ โอ๊ย เก่งแหล่ว เป็นที่เลื่องลือแหล่ว  
ไปกะพอดีล่ะ ไปจ�ำปำศักดิ์ พู้น พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๕ นั่นฮัก 
เพิน่หลำย ไปใด๋กต็ำมนมินต์ให้เพิน่สกิ (ลำสกิขำ) ไปเป็นมหำดเลก็ 
เพิน่วำ โอ๊ย ให้พจิำรณำสำมวันซะก่อน เพิน่พจิำรณำแล้วถงึสำมวนั  
ใช้มหำดเล็กไปถำมแล้ว บ่สิก ได้ถวำยชีวิตต่อพระพุทธ พระธรรม  
พระสงฆ์ ตลอดชีวิต วำซ่ัน ได้ถวำยตัวแล้ว วำซ่ัน เลยให้รบัรำชกำร  
ตั้งยศให้เป็นเจ้ำคุณให้รักษำ เพิ่นกะเลยรับให้ แต่ต้องให้ออกวิเวก
ไปป่ำไปเขำนะ พระเจ้ำอยู่หัวฯ อนุญำต ถึงเดือนหก ก็ให้มหำดเล็ก
ไปตำมกลับล่ะ ตำมเอำมำล่ะ 

พ่อพระกรรมฐาน

 ไปเทือหนึง่ พูน้เด๊ เพิน่ไป 
นอกประเทศ ไปเที่ยวทำงภำค
เหนือ ฟำดขึ้นไปฮอดเชียงตุง 
กลับบ่ได้ ฝนตกหนัก นั่นกะ 
จ�ำพรรษำอยูพู่น้แหล่ว มหำดเลก็ 
ตำมไปกะบ่ฮู้จักเลย เพิ่นออก 
นอกประเทศแล้วเด๊ะ เพิน่กะเลย 
จ�ำพรรษำอยูพู่น้ ออกพรรษำแล้ว 
ค่อยกลบัมำ เพิน่เข้ำป่ำอยูจ่งัซ่ัน

 หลวงปู่มั่นกะไปศึกษำน�ำ 
เพิน่แหล่ว นีล่่ะนกัปรำชญ์เมอืง 
อุบลฯ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสำร์ 
เป็นลูกศิษย์เพิ่นเบิ้ด เพิ่นบวช 
เป็นเณรน่ัน รชักำลท่ี ๔ สวรรคต  
แล้วกะประกำศท่ัวรำชอำณำจกัร 
ให้คนโกนผมนุ่งขำวแล้ว โอ๊ย 
พำกันฮ้องไห้วำซ่ันเด๊ อันภำค
อีสำนเฮำ
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 เพิ่นโกนผมแล้ว แม่เลยถำมลูกว่ำ โกนผมแล้วบวชได้บ่  
อำยุเพิ่น ๑๒ ปี บวชได้ อดข้ำวแลงได้บ่ ได้ ว่ำได้กะไปแหล่ว  
ไปมอบเจ้ำคุณอุบำลีฯ ไปบวช ไปบวชแล้วเพ่ินกะไปเรียน  

บวชเป็นพระแล้วกะเดนิธุดงค์เข้าป่าเข้าเมืองแหล่ว ดหูนงัสือ 

หัดเดนิธุดงค์ไปแล้วในป่าในเขา แตกฉานมาจงัซ่ัน ของปัญญา 

เพิ่นเก่งเด๊ะ แตกฉาน เปรียบเทียบได้เบิ้ด พ่อกรรมฐานล่ะ 

ฝ่ายเรียน เพิ่นกะได้ประโยค ๔ แต่หั่งเพิ่นเก่ง หลวงปู่เสาร์ 

หลวงปู่มั่น เคารพเพิ่นหลาย

หลวงปู่มั่นกะไปศึกษาน�าเพิ่นแหล่ว 

นี่ล่ะนักปราชญ์เมืองอุบลฯ 

หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ เป็นลูกศิษย์เพิ่นเบิ้ด 
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 จ่ังหลวงปู่มั่นเพิ่นปรำรถนำเป็นพระพุทธเจ้ำพู้น บ�ำเพ็ญมำ 
ทอใด๋แล้ว มำภำวนำจิตรวมลง เกิดระลึกชำติได้ว่ำเพิ่นเคยเกิดเป็น
หมำมำต้ังหมืน่ชำติ วำซ่ัน เพิน่เกดิสลดสงัเวชใจ เลยปรำรถนำจะเอำตัว 
ให้รอดในชำตินีเ้ลย บ่อยำกกลบัมำเกดิมำทกุข์อีก ขอบรรลธุรรมใน 
ชำตินี ้เรือ่งควำมเป็นพระโพธสิตัว์ปรำรถนำสเิป็นพระพทุธเจ้ำ เพิน่กะ 
เลยถอนเลย พอประมวลมำแล้ว เพิ่นจังแตกฉำน ผ่ำนไปเร็ว

 เพิ่นไปท�ำควำมเพียรอยู่พู้น บ่อนเพิ่นได้บรรลุอยู่เทิงเขำเมือง 
เชียงใหม่ เพิ่นไปได้อยู่ที่นั่น มีต้นไม้ต้นเดียวอยู่ตรงกลำง นอกนั้น 
มแีต่หนิดำนเบิด้ เพิน่พกัรกุขมลูทีน่ัน่ เป็นพลำญหนิ โอ๊ย กว้ำงขวำง  
เพิ่นกะนั่งพิจำรณำอยู่ตรงนั้น เพิ่นผ่ำนได้ตรงนั้นเด๊ะ

อุบายกลั่นกรองลูกศิษย์
ของหลวงปู่ใหญ่มั่น

 ลกูศิษย์หลวงปู่มัน่เก่ง องค์ 
ใด๋ๆ คือกันเบิ้ด

 ครูบาอาจารย์เพ่ินเอาแท้ๆ 

เด๊ะ มาศกึษาน�าหลวงปูม่ั่น จงัเพ่ิน 

อาจารย์มหาทองสุก เพ่ินเรียน

พู้น ๔ ประโยค ๕ ประโยค พู้นน่ะ  

เข้าศกึษาน�าเพ่ินหลวงปูม่ั่น อยู่ป่า 

อยู่ดง หลวงปู ่ม่ันเพ่ินสอนว่า  

ท่านมหาฯ เรียนมานีใ่ห้เกบ็เข้าตู้ 

เข้าหีบซะก่อน เรียนพุทโธ พู้น 

เป็นปีสองปีพู้นน่ะ จติจงึค่อยอยู่ 

น�าพุทโธ เพ่ินว่าเพ่ินบ่ได้เฮด็เล่น 

เด๊ะ ปำนนั้นพู้นเด๊ะ นอนอยู่กะ
รูส้กึตัว ใจอยูน่�ำพทุโธ กนิข้ำวกะ 
อยูน่�ำพทุโธ มนัเข้ำถงึใจแล้วเป็น 
จังซ่ันล่ะ คือจังเฮำเรียนหนงัสอื
ทีแรก ครูกะจับมือช ่วยเขียน  
เขียนตัวนั่นยำวตัวนี้สั้น แบบหัว
ยำวขำยำวไปล่ะ ช�ำนำญเข้ำๆ 
เขียนมำกเข้ำ มันกะคล่องเข้ำๆ
แหล่ว อ่ำนกะอ่ำนคล่องเข้ำแหล่ว  
สระอะ สระอิ สระอี ผสมกนัเข้ำ 



ตัวนั่นมำบวกตัวนี่มำบวกเข้ำ ขั่นเฮำแตกฉำนแล้ว ฮ่วย หลับตำเขียนกะได้ บ่ยำก เพรำะมันเข้ำถึงใจ
แล้วเด๊ะ มันเข้ำในใจแล้ว 

 กำรภำวนำกะคือกนัแหล่ว มนับ่ได้ยำก ให้สงัเกตสงักำเจ้ำของ ต้องเป็นนกัสงัเกตเด๊ะ เอ้ำ กำรภำวนำ  
เวลำนั่ง จิตมันเป็นจังใด๋ เวลำนี่จิตมันเป็นจังใด๋ มันแล่นน�ำอันใด๋ สอบถำมมันอยู่จังซั่น เบิ่งดี๊ คือจั่งกับ
เฮำเดินทำงนีล่่ะ ขัน่บ่ถำมบ้ำนนัน่บ้ำนนีเ่ลย กะบ่รูเ้รือ่ง ทำงไปหัน่ทำงไปนีก่ะบ่รู ้อันนีก่ะฝึกเจ้ำของถำมด๊ี  
เรื่องปัญญำจักษุคือกัน ต้องอบรมต้องฝึกต้องหัดเบิ้ดด๊ิ หัดถำมหัดพูด เกิดอันใด๋ ถำมลงไปในจิต  
ธรรมมันโผล่ขึ้นมำเองดอก เอ้ำ รักษำคลื่นจิตให้ได้ มันบ่ยำกดอก ขั่นคลื่นจิตตรงกันกับอันนั่นอันนี่  
มนัสมิำแสดงให้ฟังดอก จัง่หลวงปูม่ัน่เพิน่ว่ำ พระอรหนัต์เพิน่มำแสดงธรรมให้ฟังจังซ่ันจงัซ่ี ขอให้จติรวม 
ได้เถอะ สิปรำกฏเองดอก มันเป็นปัจจัตตัง

 อยูน่�ำหลวงปูม่ัน่นี ่ฮ่วย ออกไปเทีย่ววเิวกนี ่กลบัมำ ถำมภำวนำบ่ได้เรือ่งเนีย่ บ่ให้จ�ำพรรษำน�ำจ้อย  
ไล่หนพีุน่ ออกไปต้องมอุีบำยมำเว่ำสูเ่พิน่ฟัง ขัน่บ่ม ีอย่ำคืนมำเลย คืนมำกะบ่ได้อยู ่เอำปำนนัน้ละ ผูท้ีไ่ด้ 
อยูน่�ำ ขัน่ไปถำมแล้วบ่ได้อิหยงัแหล่ว ฮ่วย บ่ให้อยูน่�ำแล้ว ปำนนัน้เด๊ะหลวงปูม่ัน่ เพิน่กลัน่กรองปำนนัน้เด๊  
ปฏิปทาเพิ่น
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สละชีพแลกธรรม

 หลวงปูช่อบเพิน่เว่ำนี ่จิตเพิน่เดินเบิด้มือ้กะอยูน่�ำพทุโธเบิด้มือ้ 
แต่วำระจติของพวกเฮำมนับ่เป็นจังซ่ันเด๊ พำยบำตรพำยหยงันีบ่่มเีมือ่ย  
เพิ่นว่ำบ่มีควำมรู้สึกเมื่อยเลย เบำตนเบำตัว ย่ำงไปกะคล้ำยกับบ่ 
เหยยีบดินกะม ีเพิน่ว่ำบ่มเีมือ่ย ยำมเพิน่ไปผูเ้ดียวไปเบิด้คืนกะเบิด้คืน  
บ่ได้นอนกะม ีมนัเพลนิ แต่วำระจิตนัน่บ่ปะพทุโธ เพิน่ว่ำ ขัน่เวลำนัง่ 
จังซ่ี คล้ำยกนักบันัง่บ่ถกือำสนะเลย เป็นจังซ่ัน วำระจติเด๊ เรือ่งของกำย 
มันบ่สัมผัสเด๊

 ฮ่วย เดินไปเบิด้มือ้กะเบิด้มือ้ล่ะ อยูใ่นสมำธเิลยเพิน่ว่ำ จิตสงบ 
อยู่จังซั่น เอำพุทโธอยู่จังซั่น เดินดงคล้ำยกันกับบ่เหยียบดินไปเลย 
คล้ำยอยูบ่นอำกำศพูน้ เพิน่ชอบเดินยำมกลำงคืนเด๊ะ ไปเลยกลำงคืน  
บ่กลัว

 เทือหนึ่ง เพ่ินเดินยาม

กลางคืน ไปพ้อเสือสองตัว  

ทางหลังกะฮ้องมา ทางหน้า 

กะฮ้องมา จ้อเข้าๆ กะสิถงึเพ่ิน  

เบิ่งทางหน้ากะสิตะครุบ เบิ่ง 

ทางหลังกะสิตะครุบ เพ่ินกะ 

ย้อนจิตเข้ามาหาเจ้าของเลย 

บ่ส่งไปหามัน เพ่ินว่าชีวิตกะ 

คงสิถึงคราวนี่ล่ะ ตั้งจิตเลย 

ขั่นเคยได้กระท�ากันมาแต่ภพ

ชาตหินหลงัแต่เก่า กะสละเสยี 

อตัภาพร่างกายนี ้ขัน่บ่ได้กระท�า 

กันมาแต่ก่อน กะอโหสิกรรม 

กันไป พอแต่คิดทอนั้นล่ะ จิต

เพ่ินรวมพรบึเลย เพ่ินว่า พอจติ 

รวมพรึบ เกิดความรู ้ขึ้นมา 

เสือกนิบ่ได้เดด็ขาด เพิน่กะยนื 
อยู ่หั่นแล้ว จ๊ักช่ัวโมงล่ะยืน 
อยู่หั่น ไฟเทียนกะใต้โคมเด๊ะ 
ไฟเทียนกะดับ มือกะแบก 
กลดอยู่ พำยบำตรกะพำยอยู่ 
จังซ่ัน กลดกะแบกอยู่จังซ่ัน  
มอืกะจบัอยูจ่งัซ่ัน จิตถอนขึน้มำ 
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กะหำเสือบ่เห็น วำงของลง กะเอำเทียนใต้โคมแล้วกะย่ำง
เบิง่หำมนั ควำมย่ำนหำยไปเบิด้ มนัมแีต่ควำมกล้ำหำญว่ำส ิ
สูเ้สอืได้ เบิง่ต๊ี ใจมนักล้ำ แต่นัน่มำค�ำนงึถงึเสอืคู่นัน้อยูต่ลอด 
ให้ได้อรรถได้ธรรม เพิน่ว่ำเกดิควำมฉลำด อัศจรรย์ เรำไปใด๋ 
ไปได้เลย ไม่มีควำมวิตกวิจำรณ์ บ่กลัว มีแต่ไป ไปแต่ใด๋
มีแต่พ้อเสือเด๊ะเพิ่น ไปอยู่พม่ำ เสือกะมำนั่งเฝ้ำอยู่หั่นจน 
ซอดเซ้ำ ไปบณิฑบำตกะผ่ำนมนัไป เบิง่ต๊ี เพิน่เฮ็ดมำจังซ่ันเด๊ะ 
ครูบำอำจำรย์

เดินไปเบิ้ดมื้อกะเบิ้ดมื้อล่ะ 

อยู่ในสมาธิเลยเพิ่นว่า จิตสงบอยู่จังซั่น 

เอาพุทโธอยู่จังซั่น เดินดงคล้ายกันกับบ่เหยียบดินไปเลย 

คล้ายอยู่บนอากาศพู้น เพิ่นชอบเดินยามกลางคืนเด๊ะ
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 ท่ำนพ่อลเีพิน่เว่ำให้ฟังแต่ครำวเพิน่เป็นพระหนุม่ สำมมือ้สำมคืน 
นีเ่พิน่บ่ได้กนิข้ำว บ่เหน็บ้ำนคนเพรำะหลงป่ำ เมือ่ยหลำย มือ้ไปฮอด 
มนักะค�ำ่แล้ว มนัเป็นทำงช้ำง มนัเป็นทำงไปจงัซ่ีเด๊ะ คือทำงคนเดิน  
แปน (โล่ง) แต่ใบไม้มันกะบ่มีล่ะทำงมัน เพิ่นกะมัดเชือกใส่ต้นไม้ 
ฝ่ังนัน่ฝ่ังนี ่นอนขวำงทำงช้ำงไว้ นอนหลบัแหล่ว ช้ำงมนักะมำ ช้ำงใหญ่  
ช้ำงหัวหน้ำหมูน่ัน่มำก่อน มำก่อนหมูก่่อนโขลงช้ำง มำกะช้ำงตวันัน้ 
กะโจม (ยก) เพิ่นออกไป เอำกลดไปกำงไว้นอกทำง แล้วกะกำงให้ 
เพิน่นอน โจมเพิน่ไป โจมค่อยๆ เพิน่บ่ฮู้เมือ่เลยแหล่ว (ไม่รูส้กึตัวเลย)  
อิหยงัๆ กะเฮ็ดคือเก่ำเบิด้ กำงให้เพิน่นอนอยูห่ัน่ มนักะตันทำงไว้ ตันบ่
ให้หมูช้่ำงเหลยีวเหน็เพิน่ ช้ำงพวกหลงักะหลัง่กำย (เลยผ่ำน) ไปเบิด้  
มันจังค่อยตำมไปทีหลังล่ะ 

ธัมโม รักขติ ธัมมจารี

 พู้นน่ะ เพิ่นกะมีสติเด๊ะ 
ท่ำนพ่อลี เอ๊ เฮำคือมำนอน 
อยู่นี่ แล้วปิ่น (หัน) หัวกะบ่ถืก 
คือเก่ำ พู้นด๊ิ สติเพิ่น อันนี ่
มนัเป็นจังใด๋ วำซ่ัน เพิน่ลกุขึน้นัง่  
เหลยีวเบิง่ เพิน่เลยเข้ำทีภ่ำวนำ  
ภำวนำกะเห็นว่ำช้ำงตัวหัวหน้ำ
มำตรวจทำง ตรวจอันตรำยก่อน 
แล ้วกะมำเห็นเพิ่นนอนอยู ่  
มนัเลยโจมเพิน่ออกมำ แล้วกะ 
กำงกลดให้ใหม่ วำงของให ้
คือเก่ำ แล้วลูกน้องก็ตำมมำ 
มนักะตันทำงไว้ บ่ให้หมูล่กูน้อง 
เบียดเบียนเพิ่น สัตว์ทุกชนิด
ต้องมหีวัหน้ำ ทุกๆ ตัวต้องเคำรพ 
ผู้เป็นหัวหน้ำนั่น เพิ่นเล่ำให้ฟัง
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เอาจิตออกจากกาย

 กำยวิเวกเป็นจ่ังซ่ัน ให้มำใส่ใจเจ้ำของ สอนเจ้ำของเด๊ น้อมเข้ำมำ 
โอปนยิโก น้อมเข้ำมำหำเจ้ำของ จ่ังสเิกดิธรรมะได้ ฟังแล้วกะปล่อย 
ไปจัง่ซ่ัน คือจ่ังฝนถกูหลงัหมำกระเด็นออกเบิด้ พระพทุธเจ้ำมแีต่บอก 
ทำงทอนั่น มีแต่เฮำเฮ็ดเอำเบิ้ด กำรพร�่ำกำรสอนมีแต่เรื่องของ 
เฮำเบิ้ด ขั่นวำซั่นสิว่ำหยัง สันทิฏฐิโก อกาลิโก ปัจจัตตัง คือกัน  
เห็นแต่ผู้ท�ำ ผู้ใด๋เฮ็ดให้กันบ่ได้ดอก คือจั่งคนเจ็บคนปวด มีแต่ถำม 
อำกำรทอนั่นล่ะ มำเบิ่ง บัดสิสู้แม่นเฮำนี้เบิ้ด ขั่นบ่มีสติปัญญำแล้ว 
ฮ้องคับบ้ำนคับเมอืงว่ำให้มนัหำย มนัแฮงเพิม่ ขัน่มนัหำยหย้อนครวญครำง 
บ่ต้องกินยำดิ ฮ้องเอำครำงเอำแฮงมนัสหิำยเรว็ เป็นจัง่ซ่ัน

 ผูม้สีติปัญญำเพิน่บ่หวัซำดอก เพิน่เอำจิตออกจำกกำย บ่ให้มกีำย 
บ่ให้ปรำกฏกำย ผูเ้พิน่รูเ้พิน่ฉลำดเพิน่มปัีญญำ อบรมเข้ำแหม้ อบรม
ปัญญำ มนัสเิหน็ดอก มนัเกดิอยูใ่นควำมฝักใฝ่ วนัหนึง่ๆ แล้วตำมจิต 

เจ้ำของทันบ่ มือ้หนึง่คิดไปเรือ่ง
โลกเรื่องสงสำร หรือคิดไปทำง 
อรรถทำงธรรม สังเกตเจ้ำของ 
จั่ ง ซ่ันเด ๊จั่ งสิ เกิดป ัญญำได ้  
ขั่นแม่นคิดไปทำงบ่ดี เฮำกะ
กลับมำซะ มันไปติดสรรเสริญ
นินทำเขำอยู่พู ้น เห็นเขำเว่ำ
อยู่พู้นกะไปค�ำนึงอยู่พู้น บ่เบิ่ง
ใจเจ้ำของ มนักะเป็นจัง่ซ่ันแล้ว 
เบิง่ด๊ิ มำวดักะมำทะเลำะกนัใน
วัดในวำ ของบ่ดีสิเอำมำหยัง  
มำประพฤติธรรม ศีลธรรม 
แทนทีส่แิสดงควำมดีงำมให้เฮำ  
นี่มีแต่เรื่องกิเลสตัณหำมำเต็ม 
วัดเต็มวำ ดัดมันอยู่จั่งซั่นแล้ว 
บ่มีควำมเคำรพในศำสนำจ่ังซ่ี  
สิให้มำหนักศำสนำหยัง วัดนี ้
เป็นวัดปฏิบัติธรรมเด๊ คือกัน 
กินเหล้ำแล้วกะมำร้องเพลง
อ้อมอยูห่ัน่ มนัสเิอำเป็นตัวอย่ำง 
ขั่นบ่ดัด หน่อยหน่ึงกะผู ้นัด 
มำเฮ็ดผูน้ีม้ำเฮ็ด...เหมอืนบ่แม่น 
ประพฤติธรรม มีแต่เรื่องกิเลส 
เรื่องอรรถเรื่องธรรมบ่เกิดแล้ว 
กิเลสเต็มหัวใจอยู่ ขั่นได้ช�ำระ
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อันนี้ล่ะ พระเพิ่นมำเว่ำแปลกๆ ภำวนำมันเกิดเอง มันเป็นเอง เพิ่นว่ำ 
ภาวนามยปัญญา มันไหลอยู่จั่งซั่น ม้วนนั่นจบม้วนนี้จบ ไล่อยู่ ถ้ำมัน
บ่มกีำย มนับ่ได้ยดึกำยเด๊ คือกนักบัเฮำนอนหลบัล่ะ มือ้นีน้อนปำนตำย 
บ่รูเ้รื่อง มื้อนีฝั้นเรื่องนัน้เรื่องนี ้นีแ่หละผูท้ีไ่ปเกดิ ไปแก่ ไปเจบ็ ไปตำย  
ธรรมพระพุทธเจ้ำคือกันเบิ่งดิ เพิ่นเว่ำให้ฟัง ผู้ใด๋ตัดควำมกังวลบ่ได้
เทยีวเกดิเทยีวตำย ผูห้ญิงคือกนั ขัน่ดัดจิตใจเจ้ำของบ่ได้บ่ออกจำกสตร ี
บ่ออกจำกบรุษุแล้วเทยีวเกดิเทยีวตำยอยูน่ัน่ เด๋ียวนีภ้ำวนำถงึเรือ่งนัน่แล้ว 
มนัจ่ังบ่เป็นหยงับ่เกดิหยงั ตัวรำคะนีแ้ฮงท่ีสดุ ไปหัน่ล่ะ เรือ่งอดีตเคยมำ 
จังใด๋ นั่งภำวนำกะไปหั่นล่ะ ขั่นบ่มีสติปัญญำแล้ว ฮ่วย บ่ทันมันแล้ว 
มันไปแล้ว 

 เร่งภำวนำเข้ำไป แยกกเิลสกบัแยกธรรมเบิง่ด๊ิ ให้มแีต่ธรรม มนักะ 
สิเห็นล่ะ อันนี้มันปนกันอยู่หั่น เอ้ำ เลิกกัน
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ความอัศจรรย์การปฏิบัติ

 พิจารณาสภาพร่างกายเจ้าของ จติบ่ลงได้กะเพราะน้ีล่ะ มันคา

ขนัธ์ภาวนา ขัน่สนใจแท้ๆ ใคร่ครวญอยู่น�าหมู่น้ี มันกะพบโลดแล้ว 

ต้องเห็นความอศัจรรย์ขึน้ นีมั่นปล่อยไปน�าโลก ก้อกๆ แก้กๆ อยู่

น�าโลก คิดน�าดากน�าก้นเขาพู้น เป็นพระยังหาทางเข้าดากเข้าอยู่  

ขัน่บ่คิดจัง่ซ่ัน มำคิดในอรรถในธรรม พบโลด อดีตท่ีล่วงมำแล้วเอำมำ
เผำหวัใจเจ้ำของแล้วกเ็กิดทกุข์ มนัล�ำบำกอยูเ่ด๊ หวัใจเป็นไฟ ต้องแก้ 
ตัวน้ีซะก่อนเด๊จ่ังค่อยเหน็ของจรงิได้ เฮ็ดเหลำะๆ แหละๆ คนสมยันี ้
มีแต่เรื่องกินล่ะเป็นใหญ่ อยำกไปเบิ่งอันนั่นอยำกไปเบิ่งอันนี้ บ่มี 
เหตุอิหยงั หำเหตุผลมดัเจ้ำของ ให้มนัจับหลกัอยู ่หวัใจเจ้ำของจึงบ่ทนั 
บ่เบิง่เลย ขัน่สแิก้ แก้ตัวนีแ้ล้ว ตำยแล้วมนับ่ได้แก้แล้ว พระพทุธเจ้ำ 
เพิน่เอำจรงิเอำจัง เอำแบบฉบบัหรอืเอำแบบพระพทุธเจ้ำกะม ี๒ แนว  
ผูใ้ด๋ต้ังใจสร้ำง สเิดินจงกรมซอดมือ้เช้ำกไ็ด้ เดือนหงำย หรอืสนิัง่สมำธ ิ

ตลอดมื้อเช้ำ เบิ่งดิ๊ สู้เบิ่งดิ๊ ขัน่ 
บ่สูซ้ะก่อน บ่เหน็ดอกของจรงิ  
สไิด้กรำบพระพทุธเจ้ำ พระธรรม  
พระสงฆ์ กรำบครูบำอำจำรย์  

อันนีแ้ม่นหยงัมแีต่เล่น ผมเบิง่อยู่  
ผูใ้ด๋บ่ต้ังใจ ไป อย่ำให้มนัเป้ือน
ศำสนำหลำย ไปพูน้ ไปเบิง่โลก 
ขัน่ว่ำโลกดี มนัสเิหน็หยงัของเล่น  
เดินจงกรมเดินจกัเทอืบ่บุ ๊นัง่สมำธ ิ
นั่งจักเทือบ่บุ๊ นอนปำนควำย 

 ขั่นจิตบ่อยู่น�ำสมำธิ กะดู 
หนังสือละ พวกมนต์หมู ่นั่น  
สวดได้เบิด้ อยูใ่นธรรม ให้มนัอยู ่
ในธรรม เบิง่ด๊ิ มือ้หนึง่กบัคืนหนึง่  
อันนี้มันแล่นน�ำโลกเขำพู้นนั่น 
โลกนีม้นัเป็นอยูจ่ั่งซ่ีแล้ว ภพใด๋ 
ชำติใด๋คือเก่ำ สมยันีว่้ำโลกเจรญิ  
โอ้ย โลกฟืนโลกไฟเผำกันอยู่  
ในครอบครัวหนึ่งนี้เผำกันอยู ่
หั่นแล้ว แย่งกันเป็นผู้ปกครอง 
เด๊ นิสัยบ่ดีแฮงเข้ำบ่เป็นตำอยู่  
สงสัยอิหยังน้อ เบิ่งพ่อเบิ่งแม่  
ผดิกนัหน่อยหนึง่กะอยูน่ัน่แหละ  
บ่ถูกใจกะทอนั่น อยู ่น�ำกัน  
บำงครอบครัวกะตีโลด แย่งกัน 
อยู่จ่ังซ่ัน จังใด๋พิจำรณำเบิ่งดู  
อันนีห้ยงั เฮำนัง่ภำวนำอยูใ่นมุง้  
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เดินจงกรมกะเฮ็ดไป ยำกคือหยงัแล้ว แต่สหิำควำมสขุเด๊ โลกมนษุย์นี ้แก้ในใจเจ้ำของออกเบิง่ดิ บ่อนใด๋ข้อง  
ปลดออกๆ เกดิอิหยงักะโจโล บ่เกดิอิหยงั พระพทุธเจ้ำเพิน่สอนให้เกดิสติกบัปัญญำ สติมนัเกดิเป็นมหำสติ 
มหำปัญญำแล้ว เออ มนัสเิหน็ดอก อันนีบ่้เฮ็ดบ่ท�ำเอำ เลยบ่เกดิหยงั คึดน�ำผูอ่ื้นกะม ีหวัใจเจ้ำของบ่อนทแีรก 
เบิ่งเรื่องกิเลสมันเป็นจั่งซั่นเด๊

 ภำวนำเพิ่นบ่ได้สนใจจั่งซั่น ผู้เพิ่นหลุดพ้นไป เพิ่นเบิ่งเรื่องเจ้ำของ ขั่นแก้โลกธรรม ๘ ออกจำกใจ 
มนับ่หว่ันไหวอีหยงัดอก มนักะส�ำบำย ใจมนักะท�ำงำนเจ้ำของหลดุไปโลด อันนีม้นัแล่นน�ำ เกดิหยงัเกดิ
นนิทำขึน้ ขัน่ตัดอันนีอ้อกแล้ว ฮ่วย มนักะส�ำบำย อันนีม้นับ่ตัดติ แล่นน�ำเขำจ่ังซ่ัน มำบวชในศำสนำหวัใจ
ยงัอยูน่�ำโลกอยู ่ผ้ำเหลอืงอึดอยำกหยัง อยูร้่ำนตลำด ข่ันตำยกะให้ญำติเอำผ้ำเหลอืงมำปก บ่เป็นจ่ังซ่ันเด๊ 
พระปฏิบัติ ปฏิบัติให้มันเป็นศีล ให้มันเป็นสมำธิ ให้มันเป็นปัญญำ เออ ขั่นได้อันนี้แล้ว ฮ่วย โลกอันนี้
มนักะบ่อยูแ่ล้ว มนัสอิอกเป็นธรรมเองดอก ให้เร่งเข้าความเพียร เอ้าแหม้ พุทโธๆ ๒๔ ช่ัวโมง อย่าให้ 

เผลอ เบิง่ด ิมันสรู้ิแปลกๆ ขึน้มา สิเกดิความอศัจรรย์ขึน้มาในศาสนา อนันีบ่้รู้จกัหยัง คอืกนักบัทพัพี 

บ่รู้จักรสของแกง อันน้ีคือกัน บวชในศาสนาแต่บ่รู้จักรสวิมุตติ มันกะซ�านั่นละ เรียนในต�ำรำ  
เรียนพระนิพพำนกะเรียน สงสัยฮอดพระนิพพำน เรียนนรกสงสัยนรก เพรำะหัวใจมันบ่เห็นเด๊ เห็นใน
หนังสือซือๆ ขั่นพิจำรณำเข้ำไปดิ เร่งเด๊ควำมเพียร ซัวสิได้ข้ำวมำใส่เล้ำทอใด๋ เฮ็ดไร่เฮ็ดนำตำกแดด 
ตำกฝน มันกะได้จำกของมีอยู่ เฮ็ดลง ศีล สมำธิ ปัญญำ มันกะอยู่น�ำจิตน�ำใจของเฮำ พระพุทธเจ้ำเพิ่น 
พำเฮ็ด พระพทุธเจ้ำศำสดำ ผมว่ำมนับ่นำนน้ำ กำรพจิำรณำร่ำงกำยคือกนั เอำแหมะ เฮ็ดเข้ำๆ จิตต่อเข้ำๆ  
บ่ให้มันออกจำกเลย

 จั่งหลวงปู่บัว หนองแซง เพิ่นนั่งอยู่ ๓ มื้อ ๓ คืน ขั่นบ่เห็นควำมอัศจรรย์ บ่ออก มำเซำะ (ค้น
เข้ำไป) เข้ำๆ สภำพร่ำงกำยมนัเป็นเองดอก กลำยเป็นชุ่มน�ำ้ไปเบิด้ กระดูกกล็งไปทีจ่ตินีล่่ะ พอว่ำจ่ังซ่ัน  
จิตพรบึลงเลย เกดิแสงสว่ำงเกดิอัศจรรย์ เออ ขัน่เป็นจัง่ซ่ัน ฮ่วย ได้หลกัโลด บ่มเีสือ่ม มแีต่สก้ิำวหน้ำ  
อันนี้มันบ่เห็น นั่งกะนั่งอยู่ซือๆ นอน พำกันบ่มีเวียกมีกำร บ่มีสมำธิเด๊ เฮ็ดซอกๆ แซกๆ ไป แก้ควำม 
ร�ำคำญ ถ้ำต้ังใจจรงิๆ เอำจ่ังซ่ัน ขัน่บ่ต้ังใจ พำกนัไป สกิกะได้ บ่อึด โลกอันนีม้นับ่แคบ อยำกได้ลกูและเมยี 
ก็ออกไปเอำโลด จะเอำมื้อละ ๓ มื้อละคนสองคนเฮ็ดได้ เกิดและตำยอยู่จั่งซั่น ควำมหวังบ่มีอยู่จั่งซั่น  
เบิ่งอยู่นี้มันสิไปทำงโลกหลำย มันแล่นน�ำโลกดิ พู้นน่ะ เอำแบบสังคมเป็นอำจำรย์ มันบ่เอำหลักธรรม 
ของพระองค์เจ้ำเด๊ ต�ำหนศิำสนำ ผมเบิง่อยูน่ี ้จติใจบ่เป็นไปแล้ว บ่อึดบ่อนอยู ่เข้ำไปอยูน่�ำโลกเขำดีกว่ำ  
อย่ำให้มันเสื่อมศำสนำเปื้อนหมู่เปื้อนพวก เอ้ำ เลิกกัน
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 เป็นจังใด๋ ภาวนา มีแต่นอนบ่ได้เด๊ แก่เข้าๆ ความตายมันสิ

มาถึงมื้อใด๋ บีบคั้นอยู่ซูมื้อ อดทนเอา เฮ็ดจังใด๋เจ้าของ โรคเฒ่า 

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ประจักษ์หลักฐานพอแฮงแล้วเด๊ 

เฮด็จังใด๋ได้ พระพุทธเจ้าเพ่ินว่า เกดิ แก่ เจบ็ ตาย มีทอนัน่ เอาไป 

พิจารณาใคร่ครวญนะ ความจริงซะแท้แล้ว วปัิสสนา รู้จริงเห็นจรงิ 

มันเห็นเจ้าของเองดอก บ่ได้ฟังมาน�าต�าราหยัง กะบ่ได้ฟังมา มันรู้ 
ขึ้นเอง เพิ่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ เพิ่นปฏิบัติบ่มีครูบ่มีอำจำรย์ 
พจิำรณำ จติมนับ่สงบ กะเอำพทุโธเข้ำก�ำกบัจิตใจเจ้ำของ อย่ำเอำทำง
โลกทำงสงสำรมำคิดมำค�ำนึง ให้มันอยู่น�ำพุทโธ พุทธคุณ ธรรมคุณ  
เอำมำท่อง เรื่องคิดเล่นๆ หัวๆ ละโอ้ย มันบ่เห็นหยังแล้ว มันบ่ต่ำง 
กับโลกเขำเด๊ นั่งเข้ำไปล่ะ เอำลูกเอำเมียเอำนั่นเอำนี่ไป มันกะไกล
ค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำคือหยงั แล้วมนัสเิหน็อิหยงั เพิน่เดินจ่ังหนึง่  

ตัวเดินไปทำงหนึ่ง คิดไปแล้ว
มีแต่ปรุงแต่แต่ง ปรุงเข้ำๆ กะ 
ฮ้อนแล้วเผำเจ้ำของ หน่อยหนึง่ 
กะโกรธให้เจ ้ำของเคียดให้
เจ้ำของ ธรรมของพระองค์เจ้ำ 
เพิ่นบ่ให้เบียดเบียนตน บ่ให้
เบียดเบียนผู้อ่ืน มันบ่ตรงทาง
ของพระพทุธเจ้ำ บ่ตรงแล้วกะบ่ 
เห็นแล้ว 

 เฮ็ดจังใด๋มันสิสงบเฮ็ด 

ลงไปแล้ว ความสงบมันเป็น 

ความสุข ขั่นบ่เห็นความสงบ

ซะก่อนล่ะ มันบ่เห็นธรรมดอก  

เข้ำสงบ บรกิรรมพทุโธๆ ให้มนั 

ถ่ีเข้ำ เรือ่งอำรมณ์ทำงอ่ืนบ่มดีอก  
คือมันสงบแล ้วมันบ ่ คิดไป 
ทำงอ่ืน มีแต ่เกิดทำงธรรม  
มั นสิ เ กิ ด แส งสว ่ ำ ง ขึ้ น เ ด ๊  
จับหลักได ้ พ่อแม่ครูจำรย ์
เพิ่นเว่ำให้ฟัง ออกบวชแล้วไป
ดูพุทธประวัติว่ำได้ตรัสรู ้เบิ้ด 
ว่ำได้ตรัสรู้ เกิดอยำกภำวนำว่ำ 
ภำวนำอันใด๋ เพิ่นบอกว่ำพุทโธ 
เพิ่นว่ำบริกรรมพุทโธๆ เข้ำ  

นักภาวนาที่แท้จริง



203หลวงปู่ลี กุสลธโร

จิตสงบเกดิแสงสว่ำงขึน้ คล้ำยกนักบัว่ำคือแหมนัตำก ดึงจอมแหหดเข้ำๆ มนัจับ 
หลกัได้ มนัเกดิ อันนีเ้ฮำมนับ่ได้หลกัอิหยงัเด๊ รวนเรอยูคื่อจัง่ไม้ปักฮ้ัวนี ่ลมมำ 
ทำงใด๋กเ็อียงไปทัว่ทปี พดัมำทำงขวำ กะไปทำงขวำ พดัมำทำงซ้ำย กะไปทำงซ้ำย  
บ่เที่ยง เฮ็ดบ่จริงแล้วตู่ศำสนำบ่จริงเด๊ เฮ็ดหยังเฮ็ดจริง สัจจะมัดเจ้ำของเข้ำ 
เจ้ำของเด๊ฝึกเจ้ำของ ผู้อ่ืนฝึกแล้วเครียด ผู้อ่ืนว่ำให้เครียด เจ้ำของหลอก
เจ้ำของเอง เป็นจังใด๋มันสิได้ ฝึกให้มันดีมันจั่งค่อยสิเกิดผล คือจั่งเขำเรียนมำ  
มำฝึกงำนซะก่อน เรยีนมำแล้วมำฝึกงำนนัน้งำนนี ้ทำงโลกคือกนั บ่ว่ำทำงธรรมเด๊  
หมู่เฮานีมั้นโลเล ขัน่เข้าหากนันี ้โอ้ย พอปานนกอเีอีย้ง เอาแต่ทางโลกเด๊มา 

คยุกนั เร่ืองทางอรรถทางธรรมบ่มีดอก แบบน้ีมันสเิห็นหยัง หน่อยหนึง่กะเอา 

ฟืนมาให้เบิง่ เบิง่แล้วมันเป็นจัง่ซ่ันเด๊ โลก เรือ่งกเิลสมันเป็นจัง่ซ่ัน ขัน่เรือ่งธรรม 
มนับ่เป็น ท�ำงำนในใจ ขัน่ภำวนำเป็นแล้ว ฮ่วย มนับ่อยำกหวัซำกบัผูใ้ด๋แล้ว ของมนั 
ท�ำงำนทำงใจเด๊ มันค้นคิดพิจำรณำอยู่หั่น แล่นเข้ำป่ำหลบหลีก หลวงปู่มั่นเรำ 
กะท�ำงำนอยู ่เกบ็ของไปผูเ้ดียว หมูไ่ปตำม เทศน์ให้ฟังกะให้ไปอยูบ่่อนหัน่บ่อนนี้  
เพิน่บ่ให้อยูน่�ำเพิน่ ถงึปำนนัน้แล้ว เพรำะเพิน่ท�ำงำนอยู ่เบิง่คนภำวนำดี เอำแต่
เจ้ำของ บ่ติดกบัผูอ่ื้นปำนใด๋ดอก คนภำวนำบ่เป็นเอำแล้ว มแีต่สนกุสนำนไปแล้ว  
หยอกหน่อยนึงกะทะเลำะกัน คนหยอกกันทะเลำะกันคือหมำ บ่ต่ำงกันแล้ว
กับสัตว์ บ่เรียกว่ำพระว่ำเจ้ำอิหยังเด๊ เอ้ำ เลิกกัน
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 ไปภำวนำ แลน่พู้นแลน่พี้ ครูบำอำจำรย์เพ่ินว่ำบ่อนได๋มัน 
สงบแล้ว เพิ่นให้อยู่หั่น บ่ได้เที่ยวคือสมัยซูมื้อ มีแต่ย่ำงเด๊แต่เก่ำ 
บ่ได้มีรถมีรำคือสมัยนี้ ใจไปตำมเรื่องกิเลสตัณหำ ขั่นบ่อยู่น�ำเรื่อง
พจิำรณำ บ่มหีลกัใจแล้ว ฮ่วย กะแล่นไปน�ำโลก มทีอนัน่ล่ะ ของมนั 
ช�ำนำญเด๊ ภำวนำบ่ทันช�ำนำญมันก็เป็นจั่งซั่นแล้ว ชั่วมันสิละเอียด
มันกะหลำยเติบเด๊ กำรพิจำรณำคือกัน สิบริกรรมพุทโธ เอำแหม้  
๒๔ ช่ัวโมง บ่ให้เผลอเบิง่ด๊ิ ขัน่บ่เกดิควำมอัศจรรย์ขึน้ แม่นแท้มนัไป 
ทำงโลกพู้นหมด คิดก๊อกๆ แก๊กๆ แล้วว่ำตัวเรำภำวนำมันสิได้เรื่อง 
อิหยงั แต่ทำงโลกเขำบ่ภำวนำ เขำกะคิดได้ จ่ังซ่ัน บ่อัศจรรย์หยงัดอก 
หน่อยหนึง่กะตู่ศำสนำบ่จรงิ ไปแล้วทิง้บำตรแล้วกะไปแล้ว หน่อยกะ 
ไปเหน็ตัวทกุข์กลบัมำอีกอยูห่ัน่ สมยันีเ้ป็นไปท่ัวทีปเด๊ เฮำบ่เคยเว่ำ 
บวชใช้ผ้ำเหลอืงไปหำขอทำน หวับ่โกน เอำหมวกสมุหวัแล้วกะไปล่ะ  

เข้ำบ้ำนเข้ำเมืองหำได้ ได้เงิน
พอซื้ออำหำรแล้วกะแก้ผ้ำออก 
ท�ำร้ำยศำสนำ บวชเข้ำมำมีแต่
ท�ำลำยศำสนำ นี่แหละสร้ำง 
เปรต สร้ำงผี รำคะตัณหำ 
มนัหลำย จับเหตุเบิง่ดิ คนสมยันี้ 
มีแต่เรื่องกิเลสตัณหำ โลกสิ 
ฉิบหำยเป็นจ่ังซ่ัน แม่หญิงกับ 
ผู ้ชำยแต่งตัวเสมอกัน โลก
ฉิบหำย ลองพิจำรณำเบิ่งดิ 
กับสูมื้อกับปัจจุบันนี้ เฮ็ดจังใด ๋
มันสิบ่ฉิบหำย

 เด๋ียวนี้เฮ็ดกำรเฮ็ดงำน 
ข้ำวก็ขึ้นรำคำเพรำะบ่มีคนเฮ็ด 
นำหลำยเด๊ บ่คือแต่พ่อแต่แม่เด๊  
โอ๊ย ปีผมสอิอกบวชนัน้ ข้ำวเปลอืก  
๓ บำท ซูมื้อเบิ่งแหน่เป็นหยัง  
ควำย วัว เบิ่งดิ ตัว ๕๐ บำท  
๔๐ บำท กะมี เดี๋ยวนี้มันขึ้น 
ปำนใด๋ คนมำกทอใด๋ กะศำสนำ 
มันกะจ่องไป ธรรมมันกะบ่มี  
มีแต่กิเลสตัณหำนักบวชคือ 
กนัล่ะ เหน็กนัยงิแข่วใส่กนักะมี  
เป็นจ่ังซ่ันเด๊ อย่ำให้มตีำมส�ำนกั 

ครูบาอาจารย์พาด�าเนิน



205หลวงปู่ลี กุสลธโร

ครบูำอำจำรย์เพิน่พำด�ำเนนิบ่เคยม ีให้รูจั้กนสิยัใจคอกนั หดัอยูผู่เ้ดียวมนักะส�ำบำย พวกนกัภำวนำ ถ�ำ้สำรกิำ  
บณิฑบำตบ้ำนหัน่ เขำเอ๊ินบ้ำนนำเหล่ำ โนนสะอำด ถ�ำ้มภูีม ิขัน่บ่อนใด๋มีภมิูฮูจ้กัดอก เข้าไปมันต้องมีต ิ 
มีเกรงๆ กลัวๆ ทอนั่น บ่อนไปภาวนา จิตมันบ่ฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่ดอก มันเกรงๆ เป็นกลัวๆ ค�่ามา 

ทอใด๋ แฮงกลัวหลาย ขัน่มีติเพราะว่าจตินัน้มันถงึกนั บ่อนได้ขีค้ร้านมักง่ายล่ะ อุย้ อย่าไปอยู่ อยู่กะ 

บ่ได้หลกั จ่ังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ม่ัน บ่อนใด๋ช้างหลายเสือหลาย มีแต่ให้หมู่ให้ไป แม่นหลวงปูต้ื่อ 

เพ่ินว่า เพ่ินส่งให้ไปป่าเสอื โอ้ย เสือมาหา อาจารย์เสือมาหา บ่ได้นอนหมดคนื นัง่ภาวนาเท่เล่ซอดสุเช้า  

เพ่ินว่า ครบูำอำจำรย์เพิน่ได้ก�ำลงัจติมำได้เป็นครเูป็นอำจำรย์เฮำบ่แม่นกนิแล้วนอน กนิแล้วนอนคือสมยันี้  
อย่ำงหลวงปูพ่รหม ๓ เดือนไตรมำส บ่มนีอนเลยตลอด บ่เอนหลงัเลย เฮ็ดปำนน้ันดิจ่ังสเิหน็ธรรม จ่ังสิ 
เหน็ควำมอัศจรรย์ สมิำกนิแล้วนอนกอนละนนิ เอ้ย ซ�ำนัน่แล้ว หลวงปูม่ัน่จนสลบไสลจน ๓ เทอื ผูเ้ป็นคร ู
เป็นอำจำรย์ของเฮำ สูมื้อนี้ดอกเอำแต่นอน เฮ็ดจังใด๋มันสิเห็น คิดไปคิดมำ บ่ได้เฮ็ดเล่น มำฝึกหัด 
เบิง่ซูแนวล่ะ อันใด๋ฝึกเจ้ำของเอง ขัน่บ่ฝึกแล้ว มนับ่พอใจ มนัเคียด มนัโกรธ เฮ็ดจังใด๋มนัส ิฮ่วย ใจมนั 
สหิวัทกุข์ไปโลดแล้ว เอำมงึเอำ ฮ้ำยเจ้ำของฮ้ำยจัง่ซ่ัน ฝึกเจ้ำของจัง่ซ่ัน ข่อยอยูผู่เ้ดียวเอำมนัอยูจ่ั่งซ่ันแล้ว  
อันนี้หยัง มีแต่กินกับนอน เฮ็ดจังใด๋มันสิได้ หน่อยกิเลสขึ้นจองหัวใจกะไปทำงนั้นแล้ว บ่เฮ็ดหยังแล้ว  
มือ้ใด๋กะคือเก่ำ ขัน่เข้ำหำกนักะเป็นนกอีเอ้ียงแล้ว อ๊อกแอ๊กๆ หยอกกนั มนัเป็นโลกไปหมด บ่เป็นธรรม  
ฉนัจงัหนัแล้วปุบ๊ป๊ับ ผูใ้ด๋ต้ังใจไปอยูไ่ผอยูม่นั พ่อแม่ครจูำรย์เพิน่พำเฮ็ดจัง่ซ่ันเด๊ โอ้ย บ่ได้อยูใ่กล้เด๊ บ่ได้ 
ไปคุยกัน อยู่ไผอยู่มันไป ไปไผไปมันอยู่จั่งซั่น

 ตะกีเ้พิน่ปีอยูห้่วยทรำย เพิน่บ่ได้รบัหลำยเด๊ บำงปีกะ ๘ องค์ ๕ องค์ บำงปีกะ ๑๐ องค์ บ่เลย ๑๐ จักเทอื  
ซูมื้อมันหลำยเด๊ ที่สิไปวิเวกกะบ่มีแล้ว ไปตำมส�ำนักบ่คืออย่ำงแต่เก่ำ แต่ก่อนนอนขี้ดินขี้หญ้ำ ลังเทือ 
กะเปียกๆ ศรทัธำมนับ่คือสมยันีดิ้ ไปบณิฑบำตได้แต่ข้ำวเปล่ำมำ เขำบ่มำดอก เขำบ่สนใจเรือ่งกรรมฐำน 
พระกรรมฐำนดอก มันผิดกัน นั่งภำวนำปำนหัวตอ กินอำหำรหลำยๆ ก็จะง่วงแล้ว เวทนำกะทับ  
มนัผดิกนั ขัน่เฮำสงัเกต ขัน่บรกิรรมพทุโธ กะเอำพทุโธให้มนัอยู ่พจิำรณำกะต้ังแต่เกสำ โลมำ จนถงึพืน้เท้ำ  
ค้นคิดพจิำรณำอยูห่ัน่ บ่ออกจำกหัน่ นีล่่ะธรรมเกดิ เกดิท่ีใจ เฮ็ดจังใด๋มนัสเิป็นไปได้ เฮ็ดจรงิ สอนเจ้ำของ  
ฝึกเจ้ำของเด๊ ขัน่สเิหน็อรรถเหน็ธรรมจรงิๆ แล้ว ฝึกเจ้ำของเด๊ พระพทุธเจ้ำมแีต่บอกทำงทอนัน้ รูก้จ็ะรูข้ึน้ 
เจ้ำของเอง เฮำต้องค้นคิดพจิำรณำไป มนัมแีต่เฮำเฮ็ดเอำเองเบิด้เด๊ เรือ่งกำรภำวนำ บ่คือจ่ังภำคปรยิติัเด๊ นัน่ 
มนัท่องเอำ ท่องไปอย่ำงนกขนุทองกะได้ ท่องคือจ่ังปำฏิโมกข์กะเว่ำได้ แต่จิตใจของเฮำมนัผดิกนัเด๊ เอ้ำ  
เลิกกันเถอะ



206 ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

 กำรภำวนำให้มหีลกัมฐีำนหนำ บ่ให้ปะค�ำบรกิรรม สเิอำพทุโธ หรอื 
สเิอำอัฐิๆ  กะได้ เอำให้มนัอยูน่�ำอันเดียวกนัเลย ให้สงัเกตจรตินสิยั 
เจ้ำของ นสิยัชอบจงัใด๋เฮ็ดจังใด๋จติมนัจะสงบ จิตสงบนัน่คือบ่มอีำรมณ์ 
แทรก ขัน่บ่อยูจั่งซ่ันแล้ว ฮ่วย นวิรณ์ ๕ เอำไปกนิเบิด้แหล่ว สงสยัลงัเล 
กงัขำอยูห่ัน่ จังหลวงปูม่ั่นเพ่ินบ่ให้ปะแหล่ว บ่มีหลักฐาน ให้เอาพุทโธ 
เข้ากันกับจิตใจเจ้าของ จิตสงบแล้วมันกะเกิดเองดอก คือกันกับ 

ชาวนาเขาบ่ได้ปรารถนารวงข้าวดอก เขารักษาแต่ล�าต้นทอนั้น  

หมากฮวงมันเกิดเอง 

 ธรรมของพระองค์เจ้ำคือกนั ขัน่พจิำรณำ พจิำรณำกะให้เอำเกสำ  
กรรมฐาน ๕ อปัุชฌาย์สอนแล้วให้พิจารณาเข้า จติมันสงบแล้วเด๊ะ  

พิจารณาสภาพร่างกาย เกสา โลมา จนฮอดพ้ืนเท้า แต่พ้ืนเท้าขึน้มา 

ฮอดเกสา เร่ืองอารมณ์แนวอืน่อย่าไปค�านึงเลย เร่ืองโลกเร่ืองสงสาร 

ท�าให้มากเจริญให้มาก

ตัดออกเบิ้ด นักบวชเด๊ะ เป็น

จงัซ่ัน ให้พิจารณาอยู่ห่ัน เจริญ

ให้มาก ท�าให้มาก มันจังค่อย 

สิเกดิ จิตสงบแล้วมนัเกดิเองดอก 
ธรรมของพระองค์เจ้ำ เอำแหม้ 
๒๔ ชั่วโมง นี่อย่ำเผลอ มันสิรู้
แปลกๆ ขึน้ล่ะ มนัสเิกดิขึน้เอง 
บำงทมีนัเกดินมิติขึน้เอง มนัเกดิ 
ขึน้ๆ อยูจั่งซ่ัน บำงทเีหน็เจ้ำของ 
ตำยนอนไคอำงลำง (ขึน้อืด) อยู่ 
กะมี มันสิเป็นไปดอก อันนั่น 
อำกำรของคน

 ให ้พำกันท�ำควำมพำก
ควำมเพยีรหัน่ อย่ำอยูซื่อๆ เด๊ะ 
ได้ยินแต่ครูบำอำจำรย์เพิ่นเว่ำ 
ใจตัวบ่ทันเหน็ล่ะ เรยีนกะเรยีน
มำเถอะ สิแก้กิเลสตัณหำขำด
จำกใจได้บ่มีดอก มีแต่เพิ่มล่ะ  

ท�ำให้มำกเจรญิให้มำก หลวงปูม่ัน่ 
เพิ่นสอนจังซ่ัน เพิ่นบ่ได้เฮ็ด
เล่นเด๊ะ พระพทุธเจ้ำกว่ำเพิน่สิ 
ได้ตรสัรู ้หัน่ สลบไสลไปพูน้ ว่ำ 
สลบไสลไป ๓ ครั้งพู ้นน่ะ 
เฮ็ดเล่นบ่ได้ธรรมพระองค์เจ้ำ  



พระพุทธเจ้ำเพิ่นเฮ็ดมำเพิ่นจังได้ตรัสรู้ เพิ่นประกำศนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์หั่น  
อย่ำไปเบิง่ทำงอ่ืน ยำมเพิน่สไิด้ตรสัรูน่้ะ ยำมที ่๑ เพิน่กะรูป้พุเพฯ ขึน้ เกดิเป็น
สัตว์เดรัจฉำนหรือเกิดเป็นมนุษย์ เป็นพระรำชำอิหยัง เพิ่นประมวลมำเบิ้ด  
รูเ้บิด้ ยำมที ่๒ นีก่ะเรือ่งท�ำกรรม ท�ำกรรมช่ัวไปเกดิจังซ่ัน ฮอดอเวจี ท�ำควำมดี 
ไปฮอดพรหมโลกไปสวรรค์ ฉำยภำพมำเองเบิด้ ยำมที ่๓ นีเ่พิน่กะได้ตรสัรู้ 
เพิน่กะประกำศนีแ่หละ เพิน่นัง่อยูต้่นโพธิ ์เพิน่มำประกำศศำสนำเพิน่กะรูว่้ำ 
ควำมเป็น รู้มำล่ะ นรกในต�ำรำบ่อึด

 ให้พากนัเร่งความพากความเพียร เอาล่ะ ซ�านีล่้ะ พากนัเร่งเบิง่ดิธ๊รรม

พระองค์เจ้า มีแต่ครบูาอาจารย์เพ่ินเทศน์ ตัวบ่เฮด็บ่ท�า บ่เกดิเด๊ะ คอืกนักบั 

เฮากนิข้าวล่ะ น่ังอยู่วงภาชนะเดยีวกนั บ่กนิกะบ่ฮูจ้กัฮอดรส ฮอดความอิม่  

พระพุทธเจ้ามีแต่บอกทางทอนั้น เรื่องการกระท�าเป็นของเฮา เฮ็ดเอา 

 ควำมแก่ ควำมเจบ็ ควำมตำย นีส่มิำหำยใจช่วยกนับ่ได้ดอก มแีต่มำถำม
อำกำรทอนั้นล่ะ อยู่ในโลกนี้มันทุกข์คือหยังเนี่ย สังขำรนี่กะกองทุกข์ โอ๊ย 
บบีค้ันอยูจั่งซ่ันล่ะ สงัเกตพจิำรณำเข้ำไป โอ๊ย มนัหน่ำยคือหยงั เป็นตำหน่ำย 
แหล่ว มีแต่กองมูตรกองคูถอยู่ในตัวเฮำ บ่อนใด๋มันมีบ่อนสวยบ่อนงำม  
บ่มดีอก หนงัห่อกระดูก สำระแก่นสำรมทีอนัน้ นอกนัน้มแีต่อสภุะเบิด้ ของปฏิกลู 
โสโครกทัง้นัน้ ตัวกเิลสนัน่ มนัปิดบังมรรคผลนิพพำน แยกกเิลสออกจำกธรรม 
เบิง่ด๊ิ มแีต่ธรรมล้วนๆ หัน่ สอัิศจรรย์ดอก ทแีรกเพิน่กะเริม่ฝึกนีล่่ะ ฝึกควำมสงบ  
มันต้องเห็นโลด
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 ให้พำกนัต้ังอกต้ังใจท�ำควำมพำกเพยีร สมยัทุกวนันีม้นัหมดไปๆ  
ฝ่ำยกรรมฐำนหดเข้ำๆ แล้ว โอ๊ย มแีต่เงิน มแีต่หำเงิน น่ำสลดสงัเวช  
ปฏิปทำครบูำอำจำรย์สอนไว้ บ่มเีหลอื มุน่ (แหลก) ไปๆ ฝ่ำยกรรมฐำน 
บ่คือเก่ำ มันบ่คือสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสำร์พำด�ำเนินมำ มันอ่อน
ไปหมด ซอมเบิ่ง (สังเกตดู) 

 แต่เก่ำก่อนอยู่บ้ำนตำด บ่มีแล้วเรื่องไปท�ำวัตรที่นั่นท�ำวัตรที่นี่ 
โดยนสิยักบ่็ม ีแล้วพ่อแม่ครจูำรย์เพิน่บ่ได้ส่งเสรมิทำงนี ้ส่งเสรมิแต่ 
ให้เดินจงกรม นัง่ภำวนำ ทกุวนัน้ีมนัเป็นพธิไีปหมดแล้ว ศำสนำกลำย 
เป็นพธิเีบิด้ ต่อไปนีส้บ่ิมเีด๊ะ มนัสเิป็นโลกไปหมด ครบูำอำจำรย์กะ 
หมดไปๆ ทุกวันน้ีทางจงกรมกะบ่มีฮอย ยังอวดตนว่าเป็นพระ 

กรรมฐาน ไปอวดโลกเขาจังซ่ัน ลูกศิษย์ผู ้นั่น ลูกศิษย์ผู ้นี่  

ออกจากเพ่ินไปโฆษณาหาอยู่หากนิ เร่ืองกเิลสตณัหามันเป็นไปจงัซ่ัน  

ห่วงใยพระลูกพระหลาน

ขอดเข้ำๆ หน่อยหนึง่ กรรมฐำนสิ
บ่มเีลย วงปฏิบติัสบ่ิมแีล้ว ปรยิติั 
กลนืไปหมด โอ๊ย แต่ครำวหลวงปู ่
มัน่ เจ้ำคุณอุบำลฯี กรรมฐำนหลำย 
แท้ๆ เจ้ำคุณอุบำลฯี เพิน่ส่งเสรมิ 
ทำงนีเ้ด๊ะ เจ้ำคุณธรรมเจดีย์นัน่ 
หมู ่นี้ส ่งเสริมฝ่ำยปฏิบัติมำก 
เดี๋ยวนี้บ่มีแล้ว หดเข้ำๆ แล้ว

 พระพุทธเจ้ามีแต่บอกทาง 

เท่านั้นแล้ว สิเดินหรือบ่เดนิ

เป็นเร่ืองของเฮา เพ่ินเพียง 

ช้ีช่องทางให้ ผู ้ใดสิท�าแทน 

ให้กันได้ ความเจ็บ ความป่วย

ความไข้หมู่นัน่ มีแต่เฮาเสวยเอง 

หมดแหละ อาหารการอยู ่

การกินหมู่นั่น หากเฮาบ่กิน 

มันก็บ่อิ่ม บ่รู้จักรสชาติอิหยัง  

ผูใ้ด๋สิกนิแทนให้กนัได้ มีแต่เฮา 

เสวยเอา ท�าเอา เฮด็เอา เบิด้ล่ะ  

เฮ็ดชั่วก็ท�าเอา สิเป็นลูกศิษย์ 

พระเทวทัตก็ท�าเอา สิเป็น 

ลูกศษิย์พระพุทธเจ้ากท็�าเอาเด๊ะ  

ความจริงมีเท่านั้นล่ะ
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แก้เข้าดิ บ่เห็นติ๊หลวงปู่ใหญ่มั่นเพิ่นว่า
แก้บ่ตกใส่พกเจ้าไว้ 

แก้บ่ได้แขวนคอยามยาง
ภาษิตหลวงปู่ใหญ่มั่นเพิ่น 

มันภาวนาบ่เป็นกะเพราะอารมณ์เจ้าของนี่ล่ะ
มันออกไปนอกไปน�าโลกน�าสงสาร

มันบ่คิดในธรรมดิ๊ 
โอ้ย ขั่นคิดในธรรม มันบ่พอคืนดอก เห็นโลด

ขั่นเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเข้าใส่ในใจ 

มันชุ่ม มีแต่ชุ่มชื่นไปเบิ้ด

สอนเจ้าของเข้าดิ๊ 

ผู้อื่นสอนมันเคียดมันบ่พอใจ

โอ้ย บุญหลายที่เฮาได้เกิดมาพบธรรมพระพุทธเจ้า

ในชาตินี้ เฮ็ดให้มันหลุดมันพ้นโลด

หลวงปู่ลี กุสลธโร
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ปลงสังขาร
สังขารกะร่างกายของอาตมาแหล่ว อาตมาปลงแล้ว 

เอาแต่มันสิเป็นไปตามสภาพของมัน ทอดธุระแล้ว 
นั่นล่ะ เรียกว่า “ปลงสังขาร” เว่าให้มันบ่ฟังแล้ว 

ปลงจังซั่น ร่างกายอาตมานี่ ให้มันเป็นไปตามสภาพร่างกายสังขาร 
บ่กีดบ่ขวาง ได้ทอใด๋อย่ามัน บ่ได้บังคับอีหยัง 

ให้มันเป็นไปตามสภาพของมัน นี่ล่ะว่า “ปลงสังขาร” 

๓
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ปลงสังขาร

ลูกศิษย์
พ่อแม่ครูจารย์มีอยู่
ขั่นอาตมาตาย

กะสิมีหมู่มาเฮ็ดอยู่ 

เจดีย์น่ะ
หลวงปู่ลี กุสลธโร

งานภำยใน คือกำรก�ำจัดอำสวะกิเลสน้อยใหญ่ 
ทัง้หลำยใหห้มดไปจำกใจ หลวงปูล่ีได้ท�ำส�ำเร็จ 

ต้ังแต่พรรษำที ่๑๑ งำนภำยนอกอันเป็นกจิธรุะของพ่อแม่ครจูำรย์ 
และวงศ์หมู่คณะ ท่ำนก็ได้ช่วยเหลือเต็มก�ำลังแล้ว

 เมือ่ภำระกำรงำนทีพ่่อแม่ครจูำรย์หลวงตำได้กระซิบสัง่กบั
ท่ำนไว้เปน็กำรเฉพำะเสร็จสิ้นลงทุกอยำ่งแล้ว สังขำรร่ำงกำยที่
เคยประคับประคองไว้แต่ก่อนนั้น บัดนี้เริ่มแสดงควำมอ่อนล้ำ
ให้บรรดำศิษย์ได้เห็นชัดแล้ว ภารา หเว ปัญจักขันธา ภำระ 
คือกำรประคับประคองดูแลเอำใจใส่ในขันธ์ ๕ น้ี ส�ำหรับ 
พระอริยเจ้ำแล้ว ช่ำงเป็นสิ่งที่น่ำเบื่อหน่ำยเสียเหลือเกิน 

 บัดนี้ด้วยวัย ๙๑ ปี หลวงปู่ลีจึงได้ปรำรภให้บรรดำศิษย์
ได้รับทรำบในวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ควำมว่ำ

 โยม: หลวงปูค่รบั เมือ่สกัครูห่ลวงปูพ่ดูว่า “ปลงสังขาร” 
หมายถึงอย่างไรขอรับ ที่บอกว่าหลวงปู ่ปลงสังขารแล้วนี้  
หมายถึงอย่างไรขอรับ

 หลวงปู:่ สงัขารกะร่างกายของอาตมาแหล่ว อาตมาปลงแล้ว  
เอาแต่มนัสเิป็นไปตามสภาพของมนั ทอดธรุะแล้ว นัน่ล่ะเรยีกว่า  
“ปลงสังขาร” เว่าให้มันบ่ฟังแล้ว ปลงจังซั่น ร่างกายอาตมานี่  
ให้มันเป็นไปตามสภาพร่างกายสังขาร บ่กีดบ่ขวาง ได้ทอใด ๋
อย่ามัน บ่ได้บังคับอิหยัง ให้มันเป็นไปตามสภาพของมัน  
นี่ล่ะว่า “ปลงสังขาร” 
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 หว่างหั่นอาตมาบังคับสังขารย่านบ่ได้ปฏิบัติ กินข้าว 
มือ้เดียวกะบงัคับ บงัคับสงัขารไว้ ตามความเทศน์ของพ่อแม่- 
ครจูารย์ เฮ็ดตามสงัขาร พอเท่านัน้ พอเท่านี ้เซาๆ ไป นีล่่ะ  
ความเว่าปลงสังขาร หว่างหั่นบังคับไว้ เฮ็ดตามสังขารเลย 
บ่ได้ฝืน กินข้าวกินน�้าบ่ได้ฝืน หว่างหั่นฝืน

 โยม: ที่หลวงตาบอกว่ารั้งไว้ๆ ท่านให้รั้งไว้

 หลวงปู่: กะรั้งสังขารจั่งซี่แล้ว กินข้าวกินน�้ากะเผื่อไว้ 
กินให้เกินก�าหนดความอิ่มของร่างกาย นี่ล่ะรั้งไว้ บ่ให้เกิน
สังขาร ขั่นสิเพิ่มสังขาร การกินข้าวหมู่นี้กะกินให้มาก ให้มี 
ก�าลงัต้านทานเวทนาได้ นีล่่ะ เพิม่สงัขาร บ่เฮ็ดตาม กนิเผือ่ๆ ไว้  
เข้าใจแล้วตั้ว อันนี้กะซอยแล้ว เบิ้ดแล้วค�าพูดของพ่อแม่- 
ครูจารย์น่ะ อาตมาเฮ็ดไว้ให้เพิ่นหมดแล้ว ความเพิ่นสั่งไว้ 
อิหยงัๆ เฮ็ดไว้เบิด้แล้ว ทองค�ากะครบแล้ว วทิยกุะครบแล้ว  
เบิ้ดซูแนว

 อาตมาสิปล่อยตามสังขาร สังขารพาหยุดกะได้หยุด  
การกนิการนอนคือกนั นีล่่ะ “ปลงสังขาร” เป็นจังซ่ัน เฮ็ดตาม 
สังขาร เบิ้ดภาระแล้วเด๊ ตะกี้ฝืนสังขาร ฝืนให้มันมีก�าลัง
ท�างาน อันนี้เฮ็ด เพิ่นสั่งไว้บ่อนใด๋ เฮ็ดให้เรียบเบิ้ดแล้ว  
เบิ้ดสูแนวแล้ว เด๋ียวนี้ก็ปล่อยตามสังขาร การกินการอยู่  
ปล่อย ให้หยดุ สงัขารพอแล้ว หยดุ บ่ให้เพิม่ “ปลงสังขาร” 
แปลว่าจังซั่น

 โยม: ถ้าหลวงปู่ไม่อยู่แล้ว ใครจะมาสร้างพระเจดีย ์
ต่อเจ้าค่ะ

 หลวงปู่: ลูกศิษย์พ่อแม่ครูจารย์มีอยู่ ขั่นอาตมาตาย 
กะสิมีหมู่มาเฮ็ดอยู่เจดีย์น่ะ



 หลังงำนทอดกฐิน วัดภูผำแดง พ.ศ. ๒๕๕๙ หลวงปู่ได้
ปรำรภกับหมู่พระเณรว่ำ “ปีหน้าผมบ่รับกฐินนะ สังขารร่างกาย
มันบ่ไหวแล้ว” เนื่องจำกท่ำนเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บ้ำงแล้ว 
บำงเรื่องหมู่พระเณรต้องคอยผลัดเปลี่ยนรับใช้อุปัฏฐำกอย่ำง
ใกล้ชิด

 ในบำงครัง้หลวงปูไ่ด้พดูหยอกกบัพระเณรว่ำ “โถ่ๆ นานตาย 
แท้ๆ โรคอนันีโ้รคทรมาน อยู่ให้มันล�าบากหมู่เพื่อน บ่ตายกะ 
บ่เป็นหยัง อยู่ให้หมู่ชังนี่ล่ะ”

 ถึงแม้ธำตุขันธ์ร่ำงกำยจะไม่เอ้ืออ�ำนวยดังเดิม แต่ครำใด 
ที่หลวงปู่พอจะมีก�ำลังออกตรวจดูควำมเรียบร้อยของวัดและ 
กำรก่อสร้ำงองค์พระเจดีย์ฯ แล้ว หลวงปูจ่ะนัง่รถออกไปตรวจงำน 
เพือ่ให้ก�ำลงัใจแก่พระเณรและคณะศิษย์ท่ีมำช่วยงำนทันทีอย่ำง
ไม่เห็นแก่ควำมเหน็ดเหนื่อยแต่อย่ำงไร

 “ผมบ่เกนิ บ่เกนิพ่อแม่ครจูารย์เด๊ เบ่ิงนิ พ่อแม่ครจูารย์ได้  
๙๗ ๙๘ ผมบ่เกนิเพิน่ดอก” หลวงปู่เผยควำมในให้พระเณรฟัง

 ควำมต้ังใจเดิมของหลวงปู่ คือเมื่อใกล้เวลำจวนตัวแล้ว 
ให้พระเณรน�ำท่ำนเข้ำไปยังวัดป่ำบ้ำนตำด เมื่อละขันธ์แล้ว  
ให้ถวำยเพลิงที่นั่น ท่านว่า “เมรุ ท่านปัญญากะเฮ็ดไว้แล้วเด๊ 
พ่อแม่ครูจารย์ว่า ขั่นผมตายแล้ว ให้เผานี่ล่ะ ท่านปัญญาผัดมา 
ตายใส่ก่อน เลยได้สมุท่านปัญญาใส่หัน่ เป็นม่องสมุลกูน้องเพิน่ 
พ่อแม่ครูจารย์ ขั่นผมตาย กะอย่าให้เลย ๗ วัน แก่ไปบ้านตาด  
แล้วสุมโลด”

 ต่อมำด้วยเหตุผลบำงประกำร หลวงปู่จึงได้เปลี่ยนควำม
ด�ำรใิหม่ ท่ำนว่ำ “ผมบ่ไปแล้วเด๊ วดัป่าบ้านตาดน่ะ เอาม่องใด๋ 
กะเอาโลด”
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ความเป็นจริงของสังขาร

ถ้าเพิ่นบ่ไป
กะอย่าเอา

เพิ่นไป
หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร

วันที่  
๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปู่ลีเริ่มอำพำธและพักอยู่แต่ 
ภำยในห้องบนกฏิุ เมือ่หลวงพ่อจันทร์เรยีน คุณวโร วัดถ�ำ้สหำยฯ  

ทรำบข่ำว จึงได้เดินทำงเข้ำกรำบเยีย่ม พร้อมได้เป็นตัวแทนของคณะศิษย์ฯ  
กรำบนมินต์หลวงปูใ่ห้เข้ำรบักำรรกัษำท่ีโรงพยำบำล หลวงปูต่อบว่ำ “อย่ามา 
กังวล อย่ามายุ่ง”

 หลวงพ่อจันทร์เรยีนเมือ่ทรำบควำมประสงค์ของหลวงปูเ่ช่นน้ันแล้ว 
จึงได้บอกกับพระเณรและคณะศิษย์ว่ำ “ถ้าเพิ่นบ่ไป กะอย่าเอาเพิ่นไป”

 วนัที ่๕ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงพ่อสมศร ีอัตตสริ ิวัดป่ำเวฬุวันฯ  
จังหวัดเลย ได้เดินทำงเข้ำกรำบเยี่ยม

 วันท่ี ๖ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเช้ำ หลวงพ่อจนัทร์เรยีน คุณวโร  
วดัถ�ำ้สหำยฯ เข้ำกรำบเยีย่ม และช่วงเวลำสำยๆ พระอำจำรย์วนัชัย วจิิตโต  
วัดภูสังโฆฯ เดินทำงเข้ำกรำบเยี่ยม

 ในวันนั้นคณะแพทย์จำกโรงพยำบำลศูนย์อุดรธำนี ได้จัดเวรแพทย์
พร้อมด้วยบุรุษพยำบำลมำประจ�ำที่วัดภูผำแดงเพื่อถวำยกำรดูแลรักษำ
หลวงปู่อย่ำงใกล้ชิด

 ส�ำหรับแนวทำงถวำยกำรรักษำอำกำรอำพำธของหลวงปู ่ลีนั้น  
ทำงคณะสงฆ์วัดภูผำแดงได้ปฏิบัติตำมอัธยำศัยของท่ำน โดยมีหลวงพ่อ 
จันทร์เรียน คุณวโร และพระอำจำรย์วันชัย วิจิตโต คอยให้ค�ำปรึกษำ
ตลอดมำ

 นบัจำกวนันัน้มำ พ่อแม่ครบูำอำจำรย์ฝ่ำยปฏิบติัจำกส�ำนกัต่ำงๆ และ
คณะศิษย์ฯ ทีม่คีวำมเคำรพในหลวงปู ่เมือ่ได้ทรำบข่ำวกำรอำพำธ ต่ำงหลัง่ไหล 
เดินทำงมำยังวัดภูผำแดงเพื่อกรำบเยี่ยมอำกำรอำพำธของหลวงปู่ด้วย
ควำมเป็นห่วง

หลวงปู่ลีระหว่ำงพักรักษำอำกำรอำพำธ
ภำยในกุฏิ วัดภูผำแดง
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 วันที่ ๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปู่มี
อำกำรดีขึน้ และออกจำกกฏิุเพือ่ตรวจงำนภำยในวัด 
และองค์พระเจดีย์ฯ

 วนัที ่๑๖ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปูอ่อก 
จำกกฏิุเพือ่ตรวจงำนภำยในวดัและองค์พระเจดีย์ฯ

 วนัที ่๑๙ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปูป่ฏิเสธ 
ที่จะฉันยำใดๆ ทั้งสิ้น

 ช่วงเยน็วนัที ่๒๑ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปู่ 
มีไข้ขึ้นสูง และนับจำกนั้นเป็นต้นมำ หลวงปู่พัก
รักษำอำกำรอำพำธอยู่แต่ภำยในกุฏิโดยตลอด 

 วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๑ สมเด็จ- 
พระอรยิวงศำคตญำณ สมเด็จพระสงัฆรำช (อัมพร  
อัมพโร) วัดรำชบพธิ มพีระบญัชำให้สมเด็จพระวันรตั  
(จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนเิวศวิหำร เป็นตัวแทน 
น�ำควำมเมตตำเข้ำกรำบเยี่ยมหลวงปู่

 วันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลวงปู่บุญมี  
ปริปุณโณ วัดป่ำศิลำพร (ปัจจุบันมรณภำพแล้ว) 
พระเถระผู้มีพรรษำสูงสุดในลูกศิษย์องค์หลวงตำ 
พระมหำบวั ญำณสมัปันโน เดินทำงมำเยีย่มอำกำร 
อำพำธของหลวงปู่

สมเด็จพระวันรัต 
(จุนท์ พรหมคุตโต) 
เป็นองค์แทนสมเด็จ

พระสังฆรำชฯ เข้ำกรำบ 
เยี่ยมหลวงปู่

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เข้ำเยี่ยมหลวงปู่

หลวงปู่ลีขณะกลับเข้ำกุฏิ 
หลังจำกตรวจงำนภำยในวัดและองค์พระเจดีย์เป็นครั้งสุดท้ำย
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เอาปาเข้าป่าพู้น

เราดูของเรา 
เราเป็นแพทย์ผู้หนึ่งอยู่นี้

ดูอันนี้ ขันธ์อยู่ใน

ความรับผิดชอบของเรา 

มันพอทนได้ทนไป

อยู่ได้อยู่ไป 

ยาอะไรที่พอรักษาได้
เอ้า รักษาไป 
รักษาไม่ได้ปัดออกๆ 
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

บรรดำคณะศษิย์ทัง้พระและฆรำวำส ได้ปรึกษำหำรือ 
วิธีกำรถวำยกำรรักษำธำตุขันธ์ของหลวงปู่เพื่อให้ 

อยู่เป็นร่มโพธิ์ธรรมตรำบนำนเท่ำนำนเท่ำที่สำมำรถจะ 
เป็นไปได้ กำรถวำยกำรรักษำนั้น คณะศิษย์ได้ถวำยกำร 
รักษำตำมอัธยำศัยของหลวงปู่มำโดยตลอด 

 วนัท่ี ๑๙ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะได้เวลำถวำย 
ยำแก่หลวงปู่ พระได้กรำบเรียนว่ำ “ขอโอกาสข้าน้อย  
ได้เวลาฉันยาแล้วข้าน้อย”

 หลวงปู่นิ่งสักพักและตอบว่ำ “เอาปาเข้าป่าพู้น  

อย่ามากังวลนะ” จำกนั้นหลวงปู่ได้บอกพระให้ช่วย
ประคองท่ำนนอนตะแคง โดยไม่สนใจฉันยำเลย

 กำรที่หลวงปู่ตอบไปเช่นนั้นอำจเป็นเพรำะว่ำ ต่อให้ 
มียำวิเศษมำจำกไหนก็ตำม เมื่อสภำพสังขำรปฏิเสธ 
ไม่ยอมรับยำแล้ว ยำก็ไม่สำมำรถช่วยรั้งสังขำรที่ช�ำรุด 
ทรดุโทรมนีไ้ว้ได้ เหลอืแต่ธรรมโอสถเท่ำนัน้ทีจ่ะพอบรรเทำ 
ทุกขเวทนำอันเกิดจำกภัยคือโรคำพยำธิน้ี ท่ำนจึงสั่ง
ระงับยำต่ำงๆ ปล่อยให้สังขำรเป็นไปตำมสภำพควำม 
เป็นจรงิของเขำ โดยใจท่ีบรสิทุธิก์เ็ป็นอีกส่วนหนึง่ต่ำงหำก  
เหมอืนท่ีหลวงปูไ่ด้เคยพดูไว้ก่อนหน้ำนัน้ว่ำ “ปล่อย บ่ได้กดี 
ได้ขวาง ให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของสังขาร ภาระ 
เบิ้ดแล้วเด๊”
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 กำรรับผิดชอบในธำตุขันธ์เมื่อยำมเจ็บป่วยนั้น ใครจะมีควำมสำมำรถทรำบได้ดีเท่ำพระอรหันต์ 
เพรำะท่ำนเรยีนจบหมดทกุอย่ำงแล้ว ยิง่เป็นเรือ่งธำตุขนัธ์ของตัวท่ำนเองแล้ว ท่ำนกย็ิง่จะทรำบและเข้ำใจ
มำกกว่ำคนอื่นๆ ว่ำอะไรควร อะไรไม่ควร แก่ธำตุขันธ์ในยำมนี้ ดังที่หลวงตำพระมหำบัวได้อธิบำยไว้
ควำมว่ำ

 “การปฏิบัติตัวเองอยากให้เห็น
ชัดเจนก็เอาให้ถึงจิตบริสุทธิ์ ไม่ต้อง 
ไปทูลถามพระพุทธเจ ้าพระองค์ใด  
จะประกาศป้างขึน้เต็มเมด็เต็มหน่วยใน
หัวใจของผู้บริสุทธิ์นั้นแล พระพุทธเจ้า
แต่ก่อนเป็นยงัไงๆ มนัวิง่ถงึกนัหมดเลย  
ปัจจุบนัน้ีเป็นยงัไง อนาคตจะเป็นยงัไง 
วิ่งถึงกันหมดในจิตดวงเดียวนี้ซ่านถึง 
กนัหมด ท่านจงึไม่มอีะไรสงสยั เรยีกว่า 
เรยีนธรรมจบ เรยีนโลกกจ็บ ไม่ไปพวัพนั 

อะไรทัง้นัน้ ตายกต็ายง่ายมาก แล้วปรากฏ 
ว ่าไม ่เห็นมี ท่ีไหนได้ออกประวัติว ่า  
พระอรหันต์องค์นั้นนิพพานที่นั่นๆ ที่นี่  
เอิกเกริกเฮฮายุ ่งเหยิงวุ ่นวายอย่าง 
ทกุวนันี ้ทกุวนันี ้โอ้ย ว่าจะตายไม่ได้นะ  
แห่กันเป็นบ้าไปเลย 

 เราไม่อยากยุ ่งกับอะไร คิดดู  
เวลาเจ็บไข้ได้ป ่วยจะเอาเราเข้าไป 
โรงพยาบาล เราไม่ไป ไปหาอะไร นัน่ เราดู 
ของเรา เราเป็นแพทย์ผูห้นึง่อยูน่ี ้ดูอันนี้  
ขันธ ์อยู ่ ในความรับผิดชอบของเรา  
มันพอทนได้ทนไปอยู่ได้อยู่ไป ยาอะไร 

ที่พอรักษาได้ เอ้า รักษาไป รักษาไม่ได้ปัดออกๆ ดีดผึงเลย นั่นละจิตที่เรียนจบแล้วมันเป็นอย่างนั้น  
ไม่กังวลกับอะไร อาศัยเพียงเล็กๆ น้อยๆ”
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โอสถอันวิเศษ

อ�านาจจิตใจที่ฝึกฝนมา
อ�านาจความบริสุทธิ์ 

ผุดผ่องเป็นโอสถ 

๒,๕๐๐ กว่าปี  

มาถึงเดี๋ยวนี้ยังเป็นจริงอยู่ 

สมัยก่อนเป็นอย่างไร 

พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร  

สมัยนี้ครูบาอาจารย์ 

เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน

ไม่เปลี่ยนแปลงเลย 

คุณธรรมควำมวิเศษพระพุทธศำสนำ ท่ำนกล่ำวไว้
ว่ำมีอยู่หลำยระดับ ท้ังอย่ำงหยำบ อย่ำงกลำง 

อย่ำงละเอียด ทั้งนี้ท่ำนไม่ได้จ�ำกัดไว้เฉพำะแก่หมู ่
พระภิกษุเท่ำนั้นท่ีจะสำมำรถเข้ำถึงคุณธรรมควำม 
วิเศษนั้นได้ ไม่ว่ำจะเป็นนักบวชหรือฆรำวำสท่ำนใด 
หำกสำมำรถประพฤติปฏิบัติตนให้ตรงกับค�ำสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้อย่ำง ๑๐๐% แล้ว 
คุณธรรมควำมวิเศษประเภทต่ำงๆ ก็จะปรำกฏแก่ท่ำน
ผู้นั้นเป็น สันทิฏฐิโก ประจักษ์แจ้งขึ้นมำภำยในใจทันที

  ในระหว่ำงที่หลวงปู่ลีพักรักษำอำกำรอำพำธอยู่
ภำยในกุฏิ คณะศิษย์ได้ถวำยยำรักษำท้ังแผนปัจจุบัน
และแผนทำงเลือกควบคู่กันมำตลอด ผลท่ีออกมำ  

อย่ำงดีก็แค่ช่วยทรงตัว แล้วสกัพกักลบัทรดุลง ไม่สำมำรถ 
ช่วยประคับประคองธำตุขันธ์ของท่ำนได้ตำมควำม 
คำดหวงัของแพทย์ได้ และบำงครัง้คณะแพทย์ประเมนิ
ว่ำหลวงปู่จะละขันธ์ในวันนั้นวันนี้

 เมือ่เป็นเช่นนัน้ คณะสงฆ์จึงมมีติเหน็ควรให้ระงับ
ยำประเภทต่ำงๆ ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ยำไปกดทับธำตุขันธ์
ของหลวงปูม่ำกไปนกั แต่ผลปรำกฏว่ำอำกำรของหลวงปู ่
กลับดขีึ้นและทรงตัวอยู่ได้นำนกว่ำครั้งที่มีกำรถวำยยำ  
สร้ำงควำมอัศจรรย์ใจให้แก่คณะศิษย์เป็นอย่ำงมำก



 ท่ำนพระอำจำรย์วันชัย วิจิตโต เมตตำ
อธิบำยให้พวกเรำได้เข้ำใจในเรื่องนี้ว่ำ

 “ช้างศึกติดหล่ม ช้างศึกเก่าแต่ติดหล่ม  
ดึงยงัไงกดึ็งไม่ขึน้ ช่วยไม่ได้ พวกทีคุ้่นเคยกนั 
เขามา นีเ่ป็นช้างศึก เอากลองศึกไปตีเหมอืน 
จะออกศึก รวัๆ กลอง คึกขึน้มา ช้างคึกเลย  
คึกขึน้มาจะไปท�าศึกนี ่ปีนขึน้เลยนะ พ้นจาก 
หล่ม ฮึกหาญด้วยตัวเอง ความคุ้นเคยได ้
ยินเสียงกลอง นี่ไม่เอายาใส่เข้าไปเลย
สักอย่างหนึ่ง สู้เอง นั่น ดูคล้ายๆ อย่าง
นั้นแหละ ไม่มียาอ่ืนไปช่วย สู้เอง นักสู้  
ยาไม่มีช่วยใช่ไหม ไม่มี สู้เอง อุปนิสัยเก่า  
ขึน้ได้ไหม ขึน้พ้นไหม นกึถงึเรือ่งช้างติดหล่ม  
ขึ้นเองไม่ไหว คนอ่ืนช่วยก็ไม่ได้ ได้ยิน 
เสียงกลองเข้าเอาเลย เคยท�าเคยช่วยเคย
ต่อสู ้ท่านดีขึน้ยงัไง แบบนีล่้ะนกัสู ้ใครช่วย 
ไม่ได้แล้วใช่ไหม ช่วยตัวเอง ดูสิเป็นยังไง
โรคภัยไข้เจ็บ มนัเหนอืกว่าเรากเ็อาไป ถ้าเรา 
เหนือกว่ามันก็ชนะอยู่”

 “ถอดเขม็ออกหมดดีขึน้ เหลอืแต่ออกซิเจน มอีอกซิเจนอย่างเดียว ไม่มยีา ท่านกลบัดีขึน้ เหมอืน
น�้าท่วมปอด เหมือนมีอะไรอยู่ในปอด ดีขึ้นๆ ท่านท�ายังไง ท่านรักษาตัวเองยังไง ติดเชื้ออะไรในปอด
ระยะนั้น ไม่มียากลับดีส�าหรับท่าน มียาเข้าไปช่วยกลับทรงตัว เอาออกกลับดี

 เห็นอยู่อันหนึ่ง สักกัตîวา พุทธรตนัง โอสถัง อุตตมัง วรัง สักกัตîวา ธัมมรตนัง โอสถัง  

อุตตมัง วรัง สักกัตîวา สังฆรตนัง โอสถัง อุตตมัง วรัง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หรือจะ
เป็นโอสถ เหมือนจะเป็นโอสถอันวิเศษอยู่อ�านาจจิตใจท่าน ได้ชั่วครั้งชัว่คราว ยังไม่ถึงที่ไป อ�านาจจิตใจ
ที่ฝึกฝนมา อ�านาจความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นโอสถ ๒,๕๐๐ กว่าปี มาถึงเดี๋ยวนี้ยังเป็นจริงอยู่ สมัยก่อน 
เป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร สมัยนี้ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่เปลี่ยนแปลงเลย”
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บูชาวิสุทธิคุณ

ด้วยเดชแห่ง

พุทธานุภาพ 

ธรรมานุภาพ 

สังฆานุภาพ 

ขอให้องค์ท่านมีธาตุขันธ์

แข็งแรงสมบูรณ์ 

อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร 

อันเกษมแก่พุทธบริษัท

สืบไปตราบนานเท่านาน

ด้วยเทอญ

ในวันวิสำขบูชำ ซ่ึงตรงกับวันท่ี ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ.    
๒๕๖๑ คณะศิษย์ในองค์หลวงปู่ลี กุสลธโร โดยมี 

พระอำจำรย์ค�ำบ่อ กันตวีโร เป็นประธำนในกำรด�ำเนินงำน  
ได้ร่วมกนัจัดสร้ำงพระพทุธรปูทองค�ำบรสิทุธิ ์ปำงมำรวชัิย ศิลปะ
อู่ทอง หน้ำตัก ๗ นิว้ เพือ่น้อมถวำยบชูำวสิทุธคุิณองค์หลวงปูล่ี  
กุสลธโร

 กำรจดังำนในวนันัน้แล้วเสรจ็ภำยในวนัเดียว ซ่ึงเป็นไปด้วย
ควำมเรยีบง่ำย มไิด้เอิกเกรกิวุน่วำย ด�ำเนนิพธิกีำรต่ำงๆ กระชับ 
เวลำให้รวดเร็ว ไม่ยืดเยื้อ เพื่อเป็นกำรไม่รบกวนธำตุขันธ์ของ
หลวงปู่ซึ่งก�ำลังพักรักษำองค์ท่ำนภำยในกุฏิ  

 อนึง่ ในงำนนีค้ณะศิษย์ได้รบัควำมเมตตำอันวสิทุธิจ์ำกองค์
หลวงปูบ่ญุม ีปรปุิณโณ ได้เดินทำงมำเป็นประธำนในพธิ ีรวมทัง้ 
มีครูบำอำจำรย์ผู ้ใหญ่ท่ีเคำรพในองค์หลวงปู่ลีได้เดินทำงมำ 
ร่วมงำน เช่น หลวงปู่เสถียร คุณวโร เป็นต้น

 ด้วยผลำนิสงส์แห่งกำรสร้ำงพระพุทธรูปทองค�ำประจ�ำ
พทุธมหำเจดีย์ วัดภูผำแดงแห่งนี ้ด้วยเดชแห่งมวลพทุธำนภุำพ 
มวลธรรมำนุภำพ มวลสังฆำนุภำพ ด้วยเดชแห่งสำมัคคีธรรม
ของปวงศิษยำนุศิษย์ ด้วยเดชแห่งกตัญญูกตเวทิตธรรมของ 
ปวงศิษยำนศิุษย์ และด้วยเดชแห่งทำนบำรม ีศีลบำรม ีภำวนำบำรมี  
ของปวงคณะศิษยำนุศิษย์ ขอจงรวมเป็นพลำนุภำพปัจจัยเป็น
ธรรมโอสถถวำยแด่องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร ขอให้องค์ท่ำน 
มีธำตุขันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอันเกษมแก่ 
พุทธบริษัทสืบไปตรำบนำนเท่ำนำนด้วยเทอญ
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กตัญญูกตเวทิตธรรม

ความสามัคคี

ของแรง 

กตัญญูกตเวทิธรรม  

ของปวงศิษย์

ที่ปรารถนาบูชาคุณ

ของหลวงปู่โดยแท้

สืบเนื่องจำกกุฏิปลอดเช้ือหลังเดิมที่องค์หลวงปู่ลีได้พักรกัษำอำกำรอำพำธอยูน่ัน้ เป็นหลงัเลก็ คับแคบ และอำกำศ 
ไหลเวยีนไม่สะดวก ประกอบกบัเวลำน�ำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
ที่จ�ำเป็นต่อกำรรักษำเข้ำไปติดตั้งแล้ว ยิ่งไม่สะดวกมำกขึ้น

 คณะสงฆ์วัดภูผำแดงเห็นควำมจ�ำเป็นและควำมส�ำคัญ
ในเรื่องนี้ จึงมีแนวควำมคิดจะสร้ำงกุฏิปลอดเช้ือหลังใหม่ขึ้น 
เพื่อเป็นกำรถวำยควำมสะดวกในเวลำรักษำองค์หลวงปู่

 จำกนั้นคณะสงฆ์ฯ จึงได้น�ำเรื่องนี้เข้ำกรำบเรียนขอ 
ค�ำปรึกษำจำกหลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�้ำสหำยฯ  
เมื่อท่ำนทรำบแล้ว ได้อนุญำตทันที พร้อมก�ำชับว่ำให้รีบท�ำ 
ให้เสร็จเพื่อหลวงปู่ 

 คณะศิษยำนุศิษย์ที่มีควำมเคำรพในองค์หลวงปู ่ทุก 
หมูเ่หล่ำ เมือ่ได้รบัทรำบข่ำว ต่ำงมคีวำมยนิดีในบญุครัง้ส�ำคัญนี ้ 
ต่ำงฝ่ำยต่ำงร่วมแรงร่วมใจช่วยกันท�ำงำนออกมำให้ดีและ
รวดเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถท�ำได้ นับเป็นควำมสำมัคคีของ
แรงกตัญญูกตเวทิตธรรมของปวงศิษย์ท่ีปรำรถนำบูชำคุณของ
หลวงปู่โดยแท้ 

 กฏิุหลงันีเ้ริม่ก่อสร้ำงเมือ่วนัที ่๒๕ มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จำกนั้นได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย 
คณะศิษยำนุศิษย์ได้กรำบนิมนต์หลวงปูย้่ำยเข้ำพกัในวนัท่ี ๒๓ 

กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมระยะเวลำกำรก่อสร้ำงท้ังสิน้ ๒๘ วัน
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พระราชศรัทธา

พระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างหาที่สุดมิได้ 

ที่ทรงมีแด่ 

องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร 

 วันที่ ๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๐๐ น.

 สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพย- 
วรำงกูร รัชกำลที่ ๑๐ ได้ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้ พล.ต.ท.  
สกลเขต จันทรำ เป็นผูแ้ทนพระองค์ และนำยวัฒนำ พฒุชิำติ  
ผูว่้ำรำชกำรจังหวดัอุดรธำน ีพร้อมด้วยข้ำรำชกำรในจังหวัด
ทุกหมู่เหล่ำ เดินทำงไปถวำยสังฆทำนแด่องค์หลวงปู่ลี  
กุสลธโร ณ วัดป่ำเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผำแดง) 
โดยกำรนี้ หลวงปู่บุญมำ คัมภีรธัมโม วัดป่ำสีห์พนมฯ เป็น
ผู้รับถวายแทน

 นบัเปน็พระมหำกรุณำธิคณุอย่ำงหำทีสุ่ดมิได้ทีท่รงมี
แด่องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร คณะศิษยำนุศิษย์ทุกหมู่เหล่ำ
ต่ำงส�ำนึกในพระเมตตำเป็นที่สุด
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ผู้ที่ตายอย่าง
แสนสบาย

ไม่ว่าพระพุทธเจ้า

หรือพระอรหันต์องค์ใดตาย

สบายทั้งนั้น

ท่านตายง่ายมาก

เพราะท่านหมดห่วงใยทุกอย่าง

ประคองธาตุขันธ์อยู่พอถึง 

วันเวลาของมัน

พอมันหมดสภาพแล้ว

ทิ้งปั๊วะเลย ไปเลย 
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 ควำมตำยนั้นถือว่ำเป็นเรื่องที่น่ำกลัวส�ำหรับ
สัตว์ทุกประเภทไม่เว้นกำยหยำบกำยละเอียด เพรำะ
เป็นกำรสญูเสยีทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ แต่เรือ่งของควำมตำยนี้
กลบัเป็นเรือ่งธรรมดำๆ ท่ีไม่สำมำรถสร้ำงควำมกระทบ
กระเทือนแม้แต่น้อยนิดให้เกิดขึ้นภำยในใจของท่ำน 
ผู้สิ้นจำกกิเลสได้

 หลวงตำได้อธิบำยเอำไว้ว่ำ

 “พากนัจ�าข้อนีเ้อาไว้ ผูท้ีต่ายสบายคือผูม้บีญุกุศล
เต็มหวัใจแล้ว เช่น พระพทุธเจ้า พระอรหนัต์ ตายอย่าง
แสนสบาย ไม่ว่าพระพทุธเจ้าหรอืพระอรหนัต์องค์ใดตาย  
สบายทั้งนั้น ท่านตายง่ายมาก เพราะท่านหมดห่วงใย
ทุกอย่าง ประคองธาตุขันธ์อยู่พอถึงวันเวลาของมัน  
พอมนัหมดสภาพแล้วทิง้ป๊ัวะเลย ไปเลย นัน่ ของท่าน
พอเรียบร้อยแล้ว อันนั้นเป็นสิ่งท่ีอาศัยช่ัวกาลเวลา  
กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ติดอยู่กับธาตุขันธ์ เวลามัน 

แสดงตัวเต็มทีก่คื็อตายอย่างนัน้แหละ ตายแล้วสลดัป๊ัวะ 
ออกเลย ธรรมชาติท่ีพอตัวแล้ว ไม่ดีด สบายแสนสบาย  
พอขนัธ์แตกสลายป๊ึบ ดีดผงึออกเลย อนปุาทเิสสนพิพาน 
มาทนัท ีเวลายงัมชีีวิตอยูก่ส็อุปาทิเสสนพิพาน ใจบรสิทุธิ์ 
ครองขันธ์ที่สกปรกเป็นสมมุติ พอขันธ์นี้พรากออกปั๊ป 
อันนีห้มดค�าพดูไปเลย นพิพานดับสนทิ สมมติุดับสนทิ
ความหมายว่าอย่างนั้น”
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 หลวงปูล่ ีกสุลธโร เริม่อำพำธเมือ่วันที ่๔ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สงัขำร 
ร่ำงกำยเสื่อมสภำพลงเป็นล�ำดับ และแล้วในที่สุด วันเสำร์ที่ ๓ พฤศจิกำยน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ยำหรอืวิธกีำรรกัษำใดๆ ไม่สำมำรถท่ีจะประคับประคองธำตุขนัธ์นี้ 
ไว้ได้อีกต่อไป นับเวลำที่องค์ท่ำนอำพำธเป็นเวลำ ๙ เดือนเต็ม

 หลวงปู่ลปีรำรภให้พระฟังก่อนหน้ำนัน้ว่ำ “โรคอันเนีย่ (หมายถงึโรคไขมนั 
ทีอ่งค์ท่านเป็น) มนัสหิายตอนผมใกล้สเิบิด้ (มรณภาพ) ช่วยเหลอืตัวเจ้าของเอง 
บ่ได้ แล้วค่อยตาย หลวงปูช่อบเพิน่ว่าให้ผมฟัง ตายคือกนัเบิด้นัน่ล่ะใผ๋กะดาย  
บ่เว้นจักคนดอก บ่มื้อใด๋กะมื้อหนึ่งล่ะ” 

 หลวงปูไ่ด้ละขนัธ์ ณ กฏุปิลอดเช้ือหลังใหม่ เม่ือเวลา ๑๕.๑๕ น. วนัเสาร์ที่  

๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สริิอายุรวม ๙๖ ปี ๑ เดอืน ๑๑ วนั ๖๙ พรรษา

 จำกนัน้คณะสงฆ์โดยมหีลวงพ่อจันทร์เรยีน คุณวโร วดัถ�ำ้สหำยฯ เป็นประธำน  
ได้เคลื่อนสรีระขันธ์ขององค์หลวงปู่ลีมำยังศำลำใหญ่ 

 หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร ได้เมตตำน�ำคณะสงฆ์สวดมำติกำและ 
ชักผ้ำบงัสกุลุเพือ่น้อมบชูำองค์หลวงปูล่ ีพร้อมกบัเปิดโอกำสให้คณะพระภิกษุ 
สำมเณรและศิษยำนุศิษย์ได้สรงน�้ำถวำย และท่ำนได้กล่ำวกับคณะสงฆ์และ 
คณะศิษย์ฯ ให้สร้ำงเมรุชั่วครำวถวำยเพลิงสรีระองค์หลวงปู่ลี ณ บริเวณหน้ำ
ศำลำใหญ่ วัดภูผำแดง

 จำกนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมประชุมกันที่กุฏิห้องปลอดเช้ือของหลวงปู ่ 
และได้ลงมติจัดงำนถวำยเพลิงสรีระสังขำรองค์หลวงปู่ ในวันอำทิตย์ที่ ๑๑ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับควำมด�ำริเดิมขององค์หลวงปู่ลีที่ไม่อยำก 
ให้เก็บศพท่ำนไว้นำน จำกนั้นได้มีกำรเปิดเผยพินัยกรรมที่องค์หลวงปู่ลีได้ 
เขียนไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ที่ประชุมทรำบ ควำมว่ำ 
“เมื่ออาตมามรณภาพแล้ว มีปัจจัยที่ได้จากการร่วมบริจาคในงานศพของ
อาตมาท้ังหมด ให้น�าไปเข้าบญัชีร่วมสร้างเจดีย์หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน  
ณ วัดป่าภูผาแดง โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร เพื่อใช้จ่ายในการก่อสร้างเจดีย์ฯ 
ณ วัดป่าภูผาแดง เท่านั้น”
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วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลำ ๐๖.๓๐ น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบำตภำยในบริเวณวัด
เวลำ ๐๗.๐๐ น.  ถวำยภัตตำหำรเช้ำแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลำ ๑๘.๑๕ น.  ร่วมกันท�ำวัตร-สวดมนต์-แผ่เมตตำอธิษฐำนจิต โดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลำ ๐๖.๓๐ น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบำตภำยในบริเวณวัด
เวลำ ๐๗.๐๐ น.  ถวำยภัตตำหำรเช้ำแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลำ ๐๙.๐๐ น.  ท�ำพิธีขอขมำสรีระสังขำรองค์หลวงปู่ 
  และเคลื่อนสรีระสังขำรสู่เมรุชั่วครำวหน้ำศำลำใหญ่
เวลำ ๑๘.๑๕ น.  ร่วมกันท�ำวัตร-สวดมนต์-แผ่เมตตำอธิษฐำนจิต โดยพร้อมเพรียงกัน

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลำ ๐๖.๓๐ น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบำตภำยในบริเวณวัด
เวลำ ๐๗.๐๐ น.  ถวำยภัตตำหำรเช้ำแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลำ ๑๓.๐๐ น.  แสดงพระธรรมเทศนำ
  - พระภิกษุสงฆ์สวดมำติกำ บังสุกุล (ประมำณ ๑๔.๐๐ น.)
  - ทอดผ้ำบังสุกุล (ประมำณ ๑๔.๓๐ น.)
  - ร่วมวำงดอกไม้จันทน์
เวลำ ๑๕.๑๕ น. ถวำยเพลิง

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลำ ๐๕.๐๐ น. พิธีเก็บอัฐิ (พิธีสำมหำบ) ณ เมรุชั่วครำว
  - อัญเชิญอัฐิองค์หลวงปู่มำยังศำลำเป็นที่ประดิษฐำนต่อไป
เวลำ ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบำตภำยในบริเวณวัด
เวลำ ๐๗.๐๐ น. ถวำยภัตตำหำรเช้ำแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลำ ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ
  เป็นเสร็จพิธี

ก�าหนดการ
งานท�าบุญบ�าเพ็ญกุศล-ถวายเพลิงสรีระสังขาร

องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร ประธานสงฆ์วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง)

ณ เมรุชั่วคราว บริเวณหน้าศาลาใหญ่ วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

227หลวงปู่ลี กุสลธโร



คณะสงฆ์เมื่อได้ทรำบข่ำวกำรละสังขำรขององค์หลวงปู่ลี กุสลธโร 
ต่ำงได้เดินทำงมำกรำบเคำรพศพโดยไม่ขำดสำย
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คณะศิษยำนุศิษย์ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติได้เดินทำง
มำกรำบเคำรพศพด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธำอย่ำงเนืองแน่น
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หีบศพและอัฐบริขำรของหลวงปู่ลี กุสลธโร ภำยในศำลำใหญ่ วัดป่ำเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผำแดง)
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หลวงปู่ลี กุสลธโร กับพระอำจำรย์วันชัย วิจิตโต หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร

 เมื่อหลวงปู่ลี กุสลธโร ได้ละสังขำรแล้ว ท่ำนพระอำจำรย์วันชัย วิจิตโต ได้ยื่นหนังสือขอลำออก 
จำกกำรเป็นเจ้ำอำวำสวัดภูผำแดงต่อคณะสงฆ์

 ช่วงก่อนที่หลวงปู่ลีจะอำพำธหนัก พระอำจำรย์วันชัยมีควำมประสงค์ที่อยำกจะลำออกมำแล้ว 
หลำยครั้ง เนื่องจำกเกรงว่ำจะท�ำงำนถวำยหลวงปู่ลีได้ไม่เต็มท่ีเหมือนแต่ก่อน เพรำะสุขภำพของท่ำน 
ไม่ดีมำนำนหลำยปีแล้ว แต่ละวันเพียงกำรประคองธำตุขันธ์ให้ด�ำรงอยู่ได้นี้ก็นับว่ำเป็นกำรยำกล�ำบำก 
อยูม่ำก แต่องค์หลวงปูล่ไีด้ขอให้ท่ำนอย่ำเพิง่ลำออก และอีกประกำรหนึง่ ปัจจุบนัองค์ท่ำนพ�ำนกัประจ�ำอยู ่
ทีวั่ดป่ำภูสงัโฆ เมือ่เกดิเหตุกำรณ์ทีค่ณะสงฆ์วดัภูผำแดงต้องกำรขอค�ำปรกึษำในเรือ่งต่ำงๆ อย่ำงเร่งด่วน 
ก็อำจจะเกิดควำมล่ำช้ำได้ ดังนั้นกำรที่ท่ำนตัดสินใจลำออกในครั้งนี้ก็จักช่วยให้คณะสงฆ์วัดภูผำแดง
สำมำรถปฏิบัติกำรงำนบำงประกำรได้สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 

 และที่ส�ำคัญในงำนถวำยเพลิงสรีระสังขำรองค์หลวงปู่ลี กุสลธโร พ่อแม่ครูอำจำรย์หลวงพ่อ 
จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�้ำสหำยฯ ท่ำนเมตตำรับเป็นประธำนจัดงำนในครั้งนี้ จึงไม่มีอะไรเป็นที่น่ำกังวล

 วำระที่หลวงปู่ลีได้จำกไปแล้ว ภำระหน้ำที่ในเรื่องนี้ก็คงมอบให้คณะสงฆ์วัดภูผำแดงช่วยกันรักษำ
ปฏิปทำของหลวงปู่สืบต่อไป
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ธรรมเนียมเผาศพ
พระกรรมฐาน

โอ้ ไม่ทราบว่า

จะเก็บเอาไว้ท�าไม 

ศาสดาองค์เอก 

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ 

ก็มีมาแล้ว

พระพุทธเจ้า
ก็เพียง ๗ วันเท่านั้น 

ก็ถวายเพลิงเลย 

พิจารณาซิ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 พระพุทธเจ้ำทรงเป็นศำสดำเอกของโลกทั้งสำม  
พระอำกำรต่ำงๆ ท่ีทรงแสดงออกมำจึงเป็นคติได้หมด 
ทุกอย่ำง แม้แต่เรื่องกำรเก็บพระศพของพระองค์ไว้นั้น 
พระสำวกก็มีมติเก็บไว้หลังพุทธปรินิพพำนเพียง ๗ วัน
เท่ำนัน้ เมือ่ถงึวนัท่ี ๘ (วนัอัฐมบีชูำ) กถ็วำยพระเพลงิเลย  
ทั้งนี้ก็เพื่อตัดควำมเกลื่อนกล่นวุ่นวำยต่ำงๆ ที่จะตำมมำ 
ภำยหลัง ทรงทอดสะพำนสอนพวกเรำชำวพุทธด้วย 
พระเมตตา 

 แท้ที่จริงแล้ว เรื่องกำรเก็บพระศพไว้นี้ไม่ใช่มติของ 
พระสำวก แต่เป็นมติของเทวดำที่ต้องกำรให้รอพระมหำ-
กัสสปะเถระเดินทำงมำถึงเสียก่อน กำรถวำยพระเพลิง
จึงล่ำช้ำออกไป

 ตัวอย่ำงกำรถวำยเพลงิศพพระสำวกสมยัครัง้พทุธกำล  
เช่น พระสำรบีตุรเถระ ได้กรำบทูลลำพระพทุธเจ้ำไปดับขนัธ์ 
ในห้องเป็นท่ีก�ำเนดิของตน ณ บ้ำนของมำรดำ เมือ่ถงึเวลำ 
จวนรุง่ ท่ำนกไ็ด้ดับขนัธ์นพิพำน พระจุนทะเถระ ผูเ้ป็นพระ 
น้องชำย ได้น�ำพำคณะสงฆ์ถวำยเพลงิในวนันัน้เลย เป็นต้น 
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 มำถึงสมัยพระกรรมฐำนสำยหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ท่ำนยังคงรกัษำธรรมเนยีม
ปฏิบติัในเรือ่งกำรเผำศพโดยเรว็อย่ำงสมยัครัง้พทุธกำลไว้ เพือ่เป็นตัวอย่ำงให้โลกได้เหน็ 
เป็นคติ ท่ำนให้เหตุผลว่ำ เพือ่ไม่ให้เป็นภำระหนกัแก่พทุธบรษิทัผูเ้กีย่วข้องในสงัคมนัน้ๆ 
หมู่พระภิกษุก็จะได้แสวงหำที่วิเวกต่อไป เว้นไว้แต่มีเหตุจ�ำเป็น เช่น พระรำชำทรงมี
พระรำชศรัทธำบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำย จึงได้เก็บศพไว้นำน เป็นต้น

  หลวงตำพระมหำบวั ญำณสมัปันโน ได้พดูเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ว้ว่ำ

 “ไปกราบศพครบูาอาจารย์วนันัน้ มนัอดคิดไม่ได้นะ มนัสะดุดกึก๊เลย ศพครบูาอาจารย์ 
ไปหมกัไปดองเอาไว้ มนัสะท้อนเข้ามาหาศพเรานีแ่หละ ผมทุเรศมากนะ โอ้ ไม่ทราบว่า 
จะเก็บเอาไว้ท�าไม ศาสดาองค์เอก พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ก็มีมาแล้ว พระพุทธเจ้า
ก็เพียง ๗ วันเท่านั้น ก็ถวายเพลิงเลย พิจารณาซิ นี่ก็ไม่ทราบว่าจะเก็บไว้เพื่ออะไร  
แข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาไปหาอะไร นี่โลกเข้าเหยียบย�่าท�าลายธรรม มันก็เป็น 
อย่างงั้นล่ะ เอาตามความเห็นของโลกของสงสาร มันก็เป็นโลกไปตลอดซิ มันจะเป็น 
ธรรมไปได้อย่างไร ถ้าเอาตามธรรมแล้ว กเ็ผาไปเลยซิ ฟืนกม็ ีไฟกม็ ีแสนสบาย ไม่เหน็ 
จะต้องยุ่งยากอะไร”

 หลวงปูล่ ีกสุลธโร เป็นพระกรรมฐำนทีก้่ำวตำมธรรมเดินตำมครนูบัแต่วนัออกบวช 
ฝึกฝนประพฤติปฏิบติัตนตำมค�ำสัง่สอนของพ่อแม่ครจูำรย์ด้วยควำมพำกเพยีรเป็นเลศิ 
จนได้กลำยเป็นเศรษฐีธรรมองค์หนึ่งในพระศำสนำสมกับควำมตั้งใจของท่ำน

 จำกนั้นท่ำนก็ได้ท�ำประโยชน์น้อยใหญ่แก่วงศ์สกุลพระป่ำและสังคมโลกตำม 
แนวแถวธรรมไม่เกนิไม่ยิง่ ยดึธรรมหนนุครเูป็นแบบฉบบัตลอดมำ ท้ังนีก้เ็พือ่ประโยชน์
แก่กุลบุตรสุดท้ำยภำยหลัง

 ในเรื่องพิธีจัดงำนศพของท่ำนก็เช่นเดียวกัน ท่ำนได้สั่งก�ำชับพระเณรไว้ให้รักษำ
ธรรมเนียมของพระกรรมฐำนเอำไว้ อย่ำให้โลกเข้ำมำเหยียบย�่ำท�ำลำยธรรมได้ บรรดำ
พระเณรสำนุศิษย์ต่ำงก็ยินดีพร้อมใจกันยึดปฏิบัติตำมค�ำปรำรภของหลวงปู่เป็นหลักใน
กำรจัดงำนถวำยเพลงิศพให้สมเกยีรติแก่วงศ์สกลุพระกรรมฐำน เพือ่ถวำยบชูำวิสทุธคุิณ 
ของหลวงปู่อย่ำงสุดควำมสำมำรถ
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 หลวงปู่ได้ให้คติในเรื่องจัดงำนศพของท่ำนเอำไว้อย่ำงนี้ว่ำ

 “ผมบ่ยงัน�าหมูด่อก เบิด้แล้ว ขัน่ผมตายกะอย่าให้เลย ๗ วัน  
แลว้สุมโลด พระพุทธเจ้าบ่หลดุ ๗ วนัทอนัน้ ใหสุ้ม อย่ามาใสไ่ว้  
เรือ่งมาติกาบงัสกุลุอิหยงั ผมเฮ็ดเอาไว้ใส่ใจผมเบิด้แล้ว ผมบ่ให้
กังวลเรื่องอันนั้น บ่ให้ยากน�ากุสลา ผมเฮ็ดเอาหมดแล้ว”

 วนัถวำยเพลงิสรรีะสงัขำรหลวงปูล่ ีกสุลธโร ตรงกบัวนัอำทิตย์ 
ที ่๑๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมรช่ัุวครำว บรเิวณหน้ำศำลำใหญ่  
วัดป่ำเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผำแดง) ต�ำบลหนองอ้อ อ�ำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี

เมรุชั่วครำวถวำยเพลิงสรีระสังขำรหลวงปู่ลี กุสลธโร
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พรรษาที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๓
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำทรงคุณ อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี

พรรษาที่ ๒-๕ พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๗
จ�ำพรรษำที่ เสนำสนะป่ำบ้ำนห้วยทรำย อ.ค�ำชะอี จ.มุกดำหำร

พรรษาที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๙๘
จ�ำพรรษำที่ วัดรำษฎร์สงเครำะห์ (วัดป่ำหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๙๙
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำท่ำสวย อ.วังสะพุง จ.เลย

พรรษาที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๐๐
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำบ้ำนนำขี้นำก อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์

พรรษาที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๑
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำนิโครธำรำม บ้ำนหนองบัวบำน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๐๒
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำท่ำสวย อ.วังสะพุง จ.เลย

พรรษาที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๐๓
จ�ำพรรษำที่ วัดปริตตบรรพต บ้ำนกกกอก อ.วังสะพุง จ.เลย

พรรษาที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๐๔
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำบ้ำนตำด อ.เมือง จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๐๕
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำนิโครธำรำม บ้ำนหนองบัวบำน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๐๖
จ�ำพรรษำที่ วัดถ�้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู

พรรษาที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๐๗
จ�ำพรรษำที่ วัดถ�้ำพระนำผักหอก บ้ำนกลำงใหญ่ อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๐๘
จ�ำพรรษำที่ วัดถ�้ำพระตำลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๙
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำนิโครธำรำม บ้ำนหนองบัวบำน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๐
จ�ำพรรษำที่ วัดถ�้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู

พรรษาที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๑
จ�ำพรรษำที่ วัดรำษฎร์สงเครำะห์ (วัดป่ำหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๒๐-๒๓ พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๕
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำบ้ำนตำด อ.เมือง จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๑๖
จ�ำพรรษำที่ ถ�้ำพระนำหลวง อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี

ประวัติ
การจ�าพรรษา
หลวงปู่ลี
กุสลธโร

ตามปกติผมว่าสิบ่อยู่ 

ปกติผมแหล่วไปหม่องหั่น

หม่องนี่ หลบ บ่ซ�้าหม่องเก่า

เว้นไว้แต่บ้านตาด

จ�าพรรษาอยู่น�า

ครูบาอาจารย์กะอยู่

บ้านตาดเนี่ย ๔ ฝน ๕ ฝน

ผมกะอยู่ได้ 

เคยอยู่น�าเพิ่นมาเด๊ 

แต่บวชมาพุ่น 

หลวงปู่ลี กุสลธโร
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พรรษาที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๑๗
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำสำนตม อ.ภูเรือ จ.เลย

พรรษาที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๑๘
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำดำนวิเวก (ดงสีชมพู) อ.ปำกคำด จ.บึงกำฬ 

พรรษาที่ ๒๗-๒๘ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำบ้ำนตำด อ.เมือง จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๒๑
จ�ำพรรษำที่ ไร่สวนของโยมพ่อใหญ่ถัน บ้ำนผำขำว อ.วังสะพุง จ.เลย

พรรษาที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๒๒
จ�ำพรรษำที่ วัดถ�้ำหีบ อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี

พรรษาที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๒๓
จ�ำพรรษำที่ วัดปริตตบรรพต บ้ำนกกกอก อ.วังสะพุง จ.เลย

พรรษาที่ ๓๒  พ.ศ. ๒๕๒๔
จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำสวนกล้วย อ.ภูเรือ จ.เลย

พรรษาที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๒๕
จ�ำพรรษำที่ วัดดอยเทพนิมิต (ถ�้ำเกีย) บ้ำนสำมขำสันติสุข อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี
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ยาก แต่ว่าบ่เหลือวิสัยเด๊ธรรมหมู่นี้
มันสิเห็นไปดอก 

พระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงจั่งใด๋
ผู้ปฏิบัติตามกะสิเห็นตามไปเลย

พอพ้นทุกข์กะให้มันพ้นทุกข์ไปซะชาตินี้
มาพบธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว

                                 หลวงปู่ลี กุลสธโร
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