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อภญิญาหลวงปู่ แหวน 

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

(หลวงปู่ แหวน)รกัความสะอาด น่ีรกัมากจรงิๆ เป็นพระท่ีรกั

ความสะอาดมาก อยู่ดว้ยเป็นคนชอบระเบียบ อาตมาอยู่ครัง้

หนึง่อยู่สามองค ์ก็อาจารยค์าํบอ่อยู่ดว้ย ท่านจะสอนธรรมะถึง

ความพน้ทกุขต์ลอดเลย แตท่่านญาติโยมก็คงไม่เขา้ใจ มนัเป็น

ภาษาอีสานผสมภาษาเมืองเหนือ คาํวา่ธรรมเมาแคนี่ก็้ไม่รูจ้กั 

อตตีาธรรมเมา อนาคตาธรรมเมา ปัจจุปันนาธรรมโม ก็

แปลเป็นภาษาไทย ก็ตอ้งแปลเป็นภาษาใหม่ ไม่รูจ้กั ทา่น

กลา่วถึงธรรมคือ มทนิมฺมทโน  ทาํยงัความเมาใหส้รา่ง ทา่นจงึ

วา่ธรรมเมา เพราะนีเ้ป็นอนันัน้ เป็นช่ือของพระนิพพาน คนท่ี

หายเมา หายงว่งแลว้ ไม่หลงแลว้ จงึเป็นคนท่ีสรา่ง คาํวา่คน

สรา่งก็คือคนช่ืนใจนั่นเอง คนสวา่งไสวไมมี่อะไรขดัขอ้งในสมอง

ในจิตในใจนะ่ เป็นธรรม ทา่นวา่ธรรมเมาๆ ไม่เมาแลว้ คาํวา่ไม่

เมา ไม่เมาในโลกมนษุย ์ในสวรรคแ์ละพรหมโลก ท่านไม่เมา

เพราะท่านรู ้แน่ะ! มนัลกึ แตค่นไม่เขา้ใจ ทา่นจะสอนอยา่งนี ้ 
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ท่านจะสอนหา่งๆ ถา้หากเป็นพระปฏิบติั ท่านจงึจะสอน 

การปฏิบติัทกุคนเคยไปวดัไหม เหน็ไหมปลกูอยู่ดินเลก็ๆ ปลกู

อยู่ในดิน ท่ีอยูข่องหลวงปู่ นะ่ เคา้เขียนปา้ยไวน้ั่น คนไปดซูะจน

จะเกลีย้งหมดแลว้ ทกุวนัน่ีมืดจนไม่เหน็เลย บางเวลา วนั

อาทิตยว์นัเสารน่ี์คนมาลอ้มเต็มหมด คอ่ยมาดทีูละคนๆหนึง่ 

หลวงปู่ อยู่อยา่งสนัโดษ อยา่งไม่พะรุงพะรงั ไมส่ะสมอะไร เป็น

นกัปฏิบติัท่ีสนัโดษจรงิๆ แลว้ก็ชีจ้ดุใหไ้ปนิพพานจรงิๆการ

ปฏิบติัของท่าน 

บดันีก้ารทาํความเพียรน่ีมนัน่าอศัจรรย ์ทา่นอายตุอนนัน้ดู

ท่านเหน็ภิกษุสงฆท์ัง้หลายเขา้ไปวดั คนไหนมุง่ปฏิบติัทา่นจะ

แสดง คาํวา่แสดงก็คือแสดงกายของทา่นใหเ้หน็ แสดงในกาย

ทิพย ์ถา้ใครนั่งอยู่สามารถจะมองเห็น ตอ้งไปยืนดอูยู ่เวลาเรา

บาํเพ็ญทาํสมาธิ ท่านก็จะยืนดอูยู่ เม่ือจิตสงบแนบแนน่มั่นคงดี 

ตรงไหนยงัไมส่งบ เม่ือจิตสงบ ท่านจงึจะหายไปแลว้ก็ดอูงคใ์หม่ 

ทีนีพ้ระท่ีนั่งดเูห็นนิมิตเหมือนกนั วนัหนึง่จะอยู่หลายๆองคจ์ะ
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เห็นหลวงปู่ เกือบหมดทกุองคเ์ลย ถา้องคไ์หนสามารถเหน็ 

เหมือนหลวงปู่ น่ีตอ้งไปเมตตาทกุองค ์ตอ้งไปดแูล  

บดันีเ้ม่ือเราขดัขอ้งตรงไหน ท่านรูว้าระจิตของเรา ท่านจะจี้

ตรงนัน้เลย จีต้รงท่ีเราติด ตรงนีห้ละท่ีมีประโยชนต์รงนีแ้หละ ถา้

ผูใ้ดท่ีสนใจในธรรมะ ถา้ผูไ้ม่สนใจอยู่ดว้ยหลวงปู่ เฉยๆหละ เป็น

กบนั่งเฝา้ดอกบวั อยูเ่ฉยๆละก็ คงจะไลฝ่นน่ะ รูจ้กัมัย้ กบนั่งเฝา้

ดอกบวั โยม มนันั่งอยูบ่นในบวั มนัเฝา้ดอกบวัอยู่ เด๋ียวคนก็อ่ืน

ย่องๆออกมาเก็บดอกบวั หายไปเลย ไม่เหน็ ก็คือคนไปฟังธรรม

แลว้นาํธรรมไปไปปฏิบติั เคา้ไดบ้รรลธุรรม แตผู่เ้ฝา้อยูจ่รงิๆ เฝา้

ดอกบวัอยู่โดยไม่ฟังธรรม ไม่ปฏิบติัก็เลยไม่ไดผ้ลอะไร ก็เป็น

อย่างนัน้ ฟังแลว้ไม่ปฏิบติัมนัไม่ไดผ้ลไดอ้ะไร ทาํอาหารแลว้ ไม่

รบัประทานก็ไม่รูจ้กัมนัจะอ่ิม ไม่รูจ้กัความสขุอะไร ไม่รูจ้กัรส 

ท่านบอกวา่ตอ้งปฏิบติั ตอ้งปฏิบติั สอนแตเ่รื่องปฏิบติัอยู่  

สว่นการละของหลวงปู่ อาตมาเหน็ เวลาทา่นเจ็บป่วย ทา่น

จะไม่สนใจเลย ไม่สนใจเรื่องรา่งกาย มนัเห็นชดั มนัจะเป็นไข้

เป็นหนาวเป็นอะไร ไปถามหลวงปู่  เป็นไง สบายมัย้ สงัขารมนัก็
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เป็นอยา่งนีแ้หละ ทา่นตอบมาอย่างนี ้ทา่นจะรกัษามัย้หรอืไม่

รกัษา ท่านก็ไม่พดูกบัเราตอ่ไปอีก เราก็หายารกัษาไป ทา่นละ

ได ้ท่านปลอ่ยวางได ้ 

หลวงปู่ ตือ้เหมือนกนั อาตมาอยู่ดว้ย อาตมาน่ีไม่เช่ือคน

ง่ายๆนะ ตอ้งอยู่กบัอาจารยจ์นเหน็อะไรออกมาใหเ้หน็ชดัก่อน 

จงึจะเช่ือกนั หลวงปู่ ตือ้น่ีทา่นเทศน ์หลวงปู่ แหวนน่ีทา่นไม่คอ่ย

เทศน ์แตห่ลวงปู่ ตือ้ท่านเทศนต์รงๆไปเลยญาติโยมคงจะฟังไม่

ไหว บางคนก็ลกุหนีเป็นแถวเลย ท่านเทศนต์รงไปเลย ไม่

ลาํเอียงเทศนน่ี์ แตห่ลวงปู่ แหวนน่ีท่านเทศนไ์ม่คลอ่งเทา่หลวงปู่

ตือ้ แตว่า่ทา่นเทศนย์อดๆมนั แตน่อ้ยๆ แตท่่านเทศนข์องจรงิ 

ของจรงิเหมือนกนั จะตา่งกนั เทคนิคในการท่ีบรรยายธรรม 

อนันีคิ้ดดแูลว้ท่านบาํเพ็ญเพียรมานัน้ ตอนหนึ่งท่านไม่

สบาย เพราะเป็นไขม้าเลเรยี ญาติโยมเคา้เอายามาใหกิ้น ก็

บอกใหท้า่นฉนัสองเม็ด ทา่นก็ไปฉนัถึง ๑๒ เม็ด บดันีม้นัยามนั

ออกฤทธ์ิซิบน่ี่ ออกฤทธ์ิใหม้นัสลบไป สลบไปท่านก็ตัง้ ตัง้สจัจะ

อธิษฐานไวว้า่ ถา้หากเราสาํเรจ็แลว้ ก็ไปได ้ท่านวา่ ตอนท่ีท่าน
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ยงัไม่สาํเรจ็ตอนนัน้ก็คงไดป้ระมาณชัน้พรหมโลก ใหม้นัตายไป

เลย ท่านทาํแสงสวา่งไวข้นาดหอ้งของเราอยู่น่ี เทา่กบัหลอด

นีออน ๔๐ วตัต ์ทาํไดอ้ยา่งสบายเลย ทาํแสงสวา่งออกจากตวัน่ี

ไดอ้ย่างสบายเลย ท่านทาํใหเ้หน็เป็นบางครัง้คราว ท่านไม่เห็น

ทั่วไป บดันีท้า่นบอกวา่ถา้ยงัไม่สาํเรจ็ รอกอ่น ซกันิดก่อน เลย

มนัฟ้ืนขึน้มา ตอนนัน้ทา่นยงัไม่สาํเรจ็ ถา้สาํเรจ็แลว้จงึจะไป ขอ

ตอ้งการสาํเรจ็ในภพนี ้ทา่นตัง้สจัจะไว ้ท่านจงึทาํความเพียร

ตลอด ไม่หยดุ จนมา่นวา่ทา่นสบายแลว้ เมตตาไดท้ั่วโลกแลว้ 

เมตตาตนเองไม่ไดเ้มตตาแลว้ เมตตาแตค่นอ่ืน ทาํไมถึงไม่

เมตตาตน เพราะมนัหมดงานทาํ  

อาตมาจงึมั่นใจวา่หลวงปู่ น่ีสาํเรจ็ มั่นใจในปี ๑๒ นีเ้อง 

อาตมาถามมาทกุปี แตห่ลวงปู่ น่ีคงสิน้ทกุขใ์นปี ๑๒ ทา่นบอก

วา่เมตตาไดท้ั่วโลก เจา้ของน่ีหายห่วง หายอยากแลว้ จรงิๆ

อาตมาจงึเช่ือวา่เป็นผูห้ายเมา หายงว่ง หายหว่ง หายหวิ หาย

อยาก เป็นผูอ้ยู่มีความสขุ ความสบาย ถามท่านวา่ฉนัก็ได ้ไม่

ฉนัก็ได ้อา้ว มนัอ่ิมนะ่ทา่นวา่ ไมอ่ยากอะไร ถา้หากพระไม่
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เขา้ใจหลวงปู่  ฉนัอาหารมากๆ ใหอ้ายยืุนๆ อยู่กบัลกูกบัหลาน 

ดา่เลย มนัจะเอายืนไปแคไ่หนทา่นวา่ ไม่รูจ้กัสงัขาร ถา้หากเรา

บอกหลวงปู่ วา่ ฉนัขา้วไว ้ถา้สงัขารมนัอยู ่ก็ใหม้นัอยู่ไป 

ลกูหลานจะไดม้าไหว ้ยิม้ๆ ถา้มนัอยู่ไม่ไดก็้ใหม้นัไป ก็บอกไป 

ยิม้แปน้เลย เน่ียมนัเป็นยงังี ้ตอ้งพดูธรรมสงูๆท่านจงึชอบ 

ท่านมองดนูั่นน่ี จะเอาอะไรใหน่ี้ คือท่านไม่ใหเ้อาอะไร 

อาตมาไม่เอา ไม่เอาอะไร ถา้อาตมาเรา อาตมารวยกวา่เพ่ือน

บรรดาวดัตา่งๆ เพราะหลวงปู่ อยู ่๑๑ ปี อยู่ท่ีอาตมาอยู ่อาตมา

ไม่เอาอะไร ชิน้สว่นอะไรในวดันั่นมาใชเ้ป็นของในวดัน่ีท่ีอยู่น่ี

เลย เพราะหลวงปู่ ไม่ใหเ้อา ไม่ใหเ้อาอะไร ก็เลยไม่เอา ไม่เอา

อะไร เหรยีญก็ไม่ขอซกัเหรยีญ เหรยีญขอกบัหลวงปู่  ไมข่อซกั

เหรยีญเดียว โยมก็ วุย้ ติดกบัหลวงปู่  ขอเหรยีญใหค้นยาก

หน่อย ไม่มี อาตมาไม่เอา เพราะท่านไม่ใหเ้อา ก็เช่ือท่าน ไม่เอา 

ทีนีปั้จจยัเงนิทองน่ีทา่นก็ไม่ใหไ้ปยุ่ง อาตมาก็ไม่ยุง่ ไม่ได ้ยุ่ง

ไม่ได ้ท่านจะไลห่นีกบัวดั ก็ตอ้งไม่ยุ่งเหมือนกนั คนท่ีหาวิธีให้

พน้ทกุข ์ท่านวา่หาใหม้นัสิน้อยาก สิน้ความอยาก มนัก็มี
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ความสขุ ท่านวา่ อนันีค้นโปรด หลวงปู่ หน ูอาจารยห์นน่ีูก็ ไม่

ควรโปรดหรอกโยม ถา้ท่านคนไม่ดา่คนไว ้หลวงปู่ คงจะไม่ยืนถงึ

ขนาดนี ้คงไปแลว้ ทา่นอยู่กบัอาตมาน่ีไปแตน่านแลว้ อาตมาน่ี

มนัอด มนัคนขอน่ีไม่ได ้หลวงปู่ ออกมาแลว้สิบเท่ียวน่ี หลวงปู่ ไม่

ถึงสามปีแน่ มาอยู่กบัอาตมา ท่านก็ไป อยูก่บัท่าน(หลวงปู่ หน)ู

ท่านก็ดา่คนไมใ่หเ้ขา้ไปยุง่ มนัก็ดี มนัก็ดีทีหลงั หลวงปู่ อายยืุน 

(หวัเราะ)  

ก็ไดส้ั่งสอนพระเณรท่ีอยูน่ั่น จะไดร้บัแคไ่หนก็ไม่ทราบ 

อาตมาอยากไดธ้รรมะไว ้ตอนท่ีมีเทป เอาเทปไปอดั พอไดเ้ทป

ไปเรอืนหนึง่ ทา่นไม่อยากใหเ้ราน่ี ใหฟั้งเอา ชาํเรยีงตาดเูทป

อย่างนี ้เทปมนัก็ทาํงานอยู่ ไฟก็แวบ้ๆอยู่ มว้นเทปก็เดินปกติอยู่ 

สองชั่วโมงก็มานวดขาทา่น คยุธรรมะกนั ไดห้มดสองมว้นพอดี 

กลบัมาถงึวดัเปิด ไม่มีเสียงเลย เสียงอาตมาก็ไม่มี เสียงหลวงปู่

ก็ไม่มี อาตมาก็ อูย๋ ตอนนัน้ดร. สนอง อณุากลู คณุเลิศรตัน ์คณุ

เกศร ีรา้นเสรมิสวย หมอประไพศร ีอะไร ร.พ.ศิรริาช จะไปอยู่วดั 

อาตมาคอยฟังเทศน ์อาตมาอดัจะเอามาใหฟั้ง พอเปิดฟัง ไม่ได้
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ยินเสียงซกัมว้นเลย เงียบเลย ก็เสียไปสองชั่วโมง เสียไปเปลา่ๆ 

อาตมาวา่เทปอาตมาเสีย มนัอดัไม่ได ้บนัทกึไม่ได ้พอเอามว้น

เก่ามาทาํแลว้ คยุกนัสนั่นหวั่นไหวเลย ไม่เสียเลย กลบัไปรอบ

หลงัน่ีก็ได ้ไดม้ว้นเดียว กลบัไปอีก อีกครัง้หนึ่งก็ไม่ไดส้องมว้น 

สองชั่วโมงก็ไม่ได ้หลวงปู่ ชาํเลืองตา เงียบไป ถา้เสียงหลวงปู่ ไม่

เขา้ แตน่่าอาตมาเสียงอาตมานา่จะเขา้ไป ไม่เขา้เลย ปิดหมด

เลย น่ีเหน็พลงัจิต เห็นพลงัจิตสามารถท่ีจะปกปิดส่ิงเหลา่นีไ้ด ้ 

เหตฉุะนัน้อาตมา (เทปขาดตอน) คอมพวิเตอรอ์ย่างตรวจ

ทกุวนัน่ี ดแูลว้นายแพทยต์อนหลวงปู่ เงียบไป วา่หลวงปู่ สลบ 

พาท่านไปเจาะเลือด เจาะเลือดเอาเลือดออกมาด ูแทงเข็มเขา้

ไป เลือดมนัไม่มี ไม่มีมาเลย ถกูเสน้โลหติก็ไม่ ไม่มีออกมาเลย 

ตอ้งพาท่านไปไหว ้หาดอกไมม้าบชูา ใหก้ราบเทา้หลวงปู่

เสียก่อน จงึเจาะเลือดได ้พอเจาะเลือดไดก็้พาท่านเอ็กซเรย ์

เอ็กซเรยส่ี์ครัง้ หา้ครัง้ ก็ไม่เห็นภาพเลย ทา่นนอนอยู ่ก็ตอ้งหา

ดอกไมธู้ปเทียนมาบชูา ยงัถา่ยไดเ้ กซเรยถ์า่ยได ้ติดสบายเลย 
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เรื่องแคนี่ ้เหตฉุะนัน้อาตมาบอกวา่คอมพวิเตอรส์มยัใหม่น่ี ท่าน

จะระงบัดบัหมดทัง้หอ้งก็ได ้ไม่มีปัญหา ดว้ยพลงัจิต  

อาตมาก็เลยถามวา่ จิตใจน่ีถา้ฝึกแลว้น่ี เห็นวา่หลวงปู่ ทาํ

แสงสวา่งได ้หลวงปู่ ทาํฌาณ ขึน้ไปบนอากาศไปขวางเครื่องบิน

เคา้ เครื่องบนิบินไป บินไป หลวงปู่ ไปเหมือนอย่างพระพทุธเจา้

น่ี ไปน่ี เครื่องบินบินไป หลวงปู่ นั่งอยู่บนอากาศไปดว้ย 

เครื่องบินจะชน ก็ปักหวัเครือ่งบินลงไปขา้งลา่งรอดใตห้ลวงปู่  

ไปลงสนามบนิ กองบิน ๔๑ น่ีนั่งรถจีบ๊ไปกนั ไปวดั นั่งรถจีบ๊ไป 

ถามหมู่บา้นในฝ่ัง มีวดัหนึง่อยู่ในป่ามัย้ มี มีก็พากนัเดินขึน้ไป 

รถมนัขึน้ไปไมไ่ด ้แตส่มยันัน้ยงัไม่ถงึปี๑๒นะ ท่านทาํไดแ้ลว้

เรื่องอย่างนี ้พอขึน้ตัง้ขวางอยู่ขา้งบน ใหเ้คา้กลวั ใหเ้คา้

หนี  ท่านถงึบอกวา่อยา่มาเลาะๆอยู่แถวนี ้อย่ามาอยู่ใกล ้อย่า

มาซอ้มรบใกล้ๆ น่ี แลว้ก็กลวักนั เลยถามหลวงปู่ ทาํไมจงึไปทาํ

ไดอ้ย่างนัน้ โอย้ จิตท่ีฝึกดีแลว้ ทาํยงัไงก็ได ้ทา่นวา่ ทาํยงัไงก็ดีท่ี

มนัฝึกดีแลว้ เหมือนกบัเราขบัรถ รถของเราดีแลว้ เลีย้วไปท่ีไหน
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ก็ได ้เหมือนกบัววัเทียมแอก มนัดงึเขา้เลีย้วมมุไหน มนัก็ไปกบั

เราหมด จิตท่ีฝึกดีแลว้น่ี ทาํอย่างไรก็ได ้ 

น่ี! ทา่นทาํใหด้ ูอาตมาก็เคยดแูตแ่สงสวา่ง ก็ดตูัง้แตท่่านทาํ 

ตวัท่านขาวผ่อง สวยมากเลย ทาํกระดกูน่ีใหเ้ป็นแกว้ เหมือนกบั

รา่งกระดกูท่ีเคา้เอาออกจากโรงพยาบาลมาตัง้ไว ้เหมือนเป็น

แกว้หมดทัง้กระดกู ทกุชิน้สว่นในรา่งกาย ท่านแสดงใหอ้าตมา

เห็น อาตมาก็เลย แหม ทาํไมหลวงปู่ จงึทาํไดอ้ย่างนี ้ทาํอย่างนี ้

ออกมาจากอะไร อาตมาชอบถามท่านสองตอ่สอง ออกมาจาก

เมตตา เมตตามนัเป่ียมลน้ อาตมาจงึไม่เหน็ครูบาอาจารยอ์งค์

ไหนท่ีจะสามารถ แตท่่านคงไม่ทาํใหอ้าตมาดก็ูไม่ทราบองคอ่ื์น 

แตท่า่นก็ไดดี้เหมือนกนั ท่ีจะทาํใหก้ระดกูเป็นแกว้สอ่งใหเ้หน็

อย่างนัน้ อาตมายงัไม่เหน็องคไ์หนเลย ในชีวิตท่ีอาตมาบวชมา 

เห็นองคเ์ดียว เห็นองคเ์ดียวท่ีทา่นทาํใหด้ ูยืนอยูน่ี่เหมือนรา่ง

กระดกูยืนอยูน่ี่ ตวัเนือ้น่ีก็เห็นยิม้แปน้เลย แตก่ระดกูน่ีมนัเป็น

แกว้ สอ่งใส สอ่งทะลหุมดเลย ทา่นทาํใหด้ ูอาตมาวา่ โอย้ 

พอแลว้ หลวงปู่  ลกูหลานมั่นใจ ทาํอะไรทกุอย่างใหเ้ห็น 
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เหตฉุะนัน้จงึมีเมตตาสงู เมตตาโดยเฉพาะคนเยอรมนั คน

เยอรมนัอาย ุ๕๗ ปี เคา้อยูป่ระเทศเยอรมนัแลว้เคา้ก็มาไปกบั

เพ่ือนคนไทย มาอยูน่ั่น เขา้ไปนั่งมองหลวงปู่  หลวงปู่ ก็กาํหนด

จิตแผ่เมตตาไปโดยตรง โดยตรงไปใสค่นเยอรมนั นํา้ตาน่ีรว่งลง

สูเ่สือ้เปียกหมดเลย ลงกางเกงปุๆ ๆ เหมือนกบัรอ้งไห ้นํา้ตาตก

รว่งปุๆ ๆ เพ่ือนก็ถาม คณุเป็นอะไร ผมมีความดีใจมากเกินไป 

มนัปลืม้ใจ ไมคิ่ดวา่เมืองไทยน่ีบวชมาตัง้แตเ่ลก็จนเฒา่น่ี ไม่เคย

เห็น เกิดมาไมเ่คยเหน็ (หวัเราะ) อยู่ไดด้ว้ยยงัไง ทา่นอยูม่ายงัไง 

จนเฒา่บดันีก็้ยงับวชอยู่ได ้ไดย้ินแตเ่มืองไทยมีพระ เคา้พดู

ภาษาเยอรมนั หลวงปู่ แผ่เมตตาโดยเฉพาะจนนํา้ตารว่ง เพราะ

มนัเยน็หมดทัง้ตวั ถา้โดยเฉพาะ ถา้ทั่วไปอยา่งเราๆก็น่ีก็เย็นๆ

ทั่วกนัไป เหมือนหอ้งแอร ์สขุสบายเทา่นัน้เอง ท่านแผ่มากๆ เหตุ

ฉะนัน้ถา้ในหลวงเม่ือท่านเขา้ไปอยู่ในหอ้ง ท่านจะไม่ใหส้มเด็จ

พระบรมราชินีนาถเขา้ไป ท่านจะเสด็จพระองคเ์ดียวเขา้ไป

อปัุฏฐากหลวงปู่ อยู่สองชั่วโมง สมเด็จก็ตอ้งนั่งคอยอยู่ขา้งนอก 

ท่านจะคมุเครือ่งอดัเทปดว้ยตนเองอยูน่ั่นนะ่ บนัทกึถาม 
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บดันีอ้าตมาก็เลยถามหลวงปู่  หลวงปู่  เม่ือท่านในหลวงทา่น

เสด็จเขา้มาไหวห้ลวงปู่ แลว้ ท่านตรสัอะไรบา้งกบัหลวงปู่  ทา่น

ในหลวงท่านวา่มอบเป็นลกูหลาน หลวงปู่ น่ีจะพดูภาษาอีสาน

หรอืภาษาอะไรก็ได ้ลกูหลานจาํไมไ่ด ้ไม่รูจ้กัอย่างไรก็แปลให้

ฟัง แตไ่ม่ตอ้งพดูราชาศพัท ์ไม่ตอ้งพดู เทศนใ์หล้กูหลานฟัง ส่ิง

ใดท่ีจะทาํใหล้กูหลานพน้ทกุขใ์นภพนี ้ใหห้ลวงปู่ เทศนส่ิ์งนัน้ 

ลกูหลานจะไม่อยากปรารถนามาเกิดในชาติหนา้น่ี อยากใหสิ้น้

ทกุขใ์นภพนี ้น่ีในหลวงทา่นก็ตรสัอย่างนีก้บัหลวงปู่ แหวน เทศน์

ใหฟั้งเลยหลวงปู่ ท่ีมนัจะพน้ทกุข ์ตอ้งการจะพน้ทกุขจ์รงิๆ อยาก

พน้ในภพนีเ้อง ไม่อยากมาเกิดอีกแลว้ เคา้ก็เลยมอบใหเ้ป็นลกู

เป็นหลานของเรา เราก็เทศนแ์ลว้ท่านวา่ หลวงปู่ ก็เลยเทศนใ์ห้

ฟัง ทา่นก็กลวัอดัเทปไม่ได ้หลวงปู่ พดูเบาๆก็เรง่ไฟมอเตอรม์นัก็

ดงัเกินไป เลยฟังไม่ถนดั อาตมาฟัง โอย้ เพราะไม่ใหใ้ครเขา้ไป 

ท่านอปัุฏฐาก ทา่นประคองออกมา ท่านประคองเองท่านใน

หลวง ท่านจงึตรสัไว ้ 
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อาตมาพบทา่นในหลวงทา่นครัง้หนึง่ แตล่ะหลวงปู่ ๆน่ี 

หลวงปู่ ไหนมีเมตตาสงุสดุในประเทศไทย เลยถาม ทา่นก็ตรสั

บอกวา่หลวงปู่ แหวนน่ีมีเมตตามากจรงิๆ เขา้ไปแลว้น่ีเย็นหมด

ทัง้ตวัเลย ไม่อยากหนีเลย สองชั่วโมงไม่อยากลกุหนีไปไหนเลย 

ขาก็ไม่เจ็บ นั่งอยู่อย่างนีก็้เยน็อยู่อยา่งนี ้ไม่อยากลกุไปไหน ไม่

อยากหนีไปไหนเลย อยากอยูก่บัทา่น มนัเย็น แหมไปองคอ่ื์น ก็

เย็นอยูห่รอก แตไ่ม่เย็นเทา่องคนี์ ้ท่านจงึเคารพ มีเมตตาจรงิๆ 

อนันีใ้นหลวงท่านตรสั แตท่า่นจงึมั่นใจในหลวงปู่  ท่านจงึเคารพ

จรงิๆ ถา้เสด็จไปเชียงใหม่ ทางญาติโยมก็คงจะไดย้ินข่าววา่ ใน

หลวงทา่นเสด็จไปเย่ียมหลวงปู่ ประมาณครัง้หนึง่ สองครัง้ แทท่ี้

จรงิ โหย ตัง้หลายครัง้เลย เพราะท่านไปซกัสามส่ีคนัรถ ท่านไป

เด่ียวๆเลย คํ่ามาทา่นไปแลว้ เสด็จไป ตาํรวจทหารตอ้งคอยวิ่ง

ตามหลงั ท่านลงจากภพูิงค ์ขบัรถไปเลย ลงรถไปดว้ยตนเองเลย 

พระองคเ์ลย ถงึหลวงปู่  โนน่ สามทุม่ถึงจะกลบักนั หลวงปู่ สาม

ทุ่ม ท่านไปแลว้ฟังเทศน ์เย็นทัง้วนั ไม่อยากหนีไปไหน ทา่นมามี

ความสขุอยู่กบัหลวงปู่  ท่านจงึในการพระราชทานเพลิงศพ 
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อาตมาไดย้ินข่าววา่ท่านจะคอยเผาจรงิ ซกัส่ีทุ่ม แตก็่ยงัไม่

แน่นอน เพราะท่านมีความเคารพหลวงปู่ มาก  

ดตูอนอาพาธ(หมายถงึในหลวงทรงพระประชวร)มาจาก

ดอยอา่งขาง ตอนนัน้อาตมาอยู่ สญัญา ธรรมศกัดิเ์ป็นนายก 

และดร.เชาว ์บดันีท้า่นกลบัไป นิมนต ์อาตมาก็อยูน่ั่น พอไป

นิมนต ์หลวงปู่  ไปโปรดพระเจา้อยู่หวั อาพาธอยูท่ี่ภพูิงค ์ท่าน

เฉย นิมนตแ์ลว้ก็เฉย วนัแรก ทา่นไมพ่ดูอะไร วนัหลงัน่ีวนอีก 

เอารถเกง๋จอดอยู่นั่นน่ะ หลวงปู่ นิมนตไ์ปโปรดพระเจา้อยู่หวั

หน่อย แผ่เมตตาใหห้น่อย ทา่นอาพาธ โอย น่ี ไปเมตตา ไปทาํ

นํา้มนตไ์ม่ไดห้รอื ทา่นสญัญา ธรรมศกัดิถ์าม โอย ไม่ไปหละ 

เอาเฮลิคอปเตอรม์าใสก็่ไม่ไป เอาจรวดมาใหน้ั่งก็ไม่ไป รถเบนซ์

คนันีก็้ไมน่ั่ง มาจอดรถไว ้ไปเสีย กลบั แตเ่มตตาไปใหห้รอก 

เมตตาน่ีแคภ่พูิงคน่ี์มนัวา่ เราเมตตาไปถงึอเมรกิาโนน่ ไปถึง

รสัเซียโนน่ น่ีใกล้ๆ นิดเดียว ท่านวา่ มนัจะถึงวนิาทียงัไมถ่ึง ท่าน

วา่ เมตตา พอท่านไม่ไปจรงิๆ ท่านแผ่เมตตาให ้ท่านก็สบาย

ขึน้มา ทา่นใชพ้ลงัจิต ก็ทา่นในหลวงท่านก็สบายหายวนัหายคืน
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ขึน้มา ทา่นจงึปลืม้ใจ พอสบายก็ไปเสด็จหาหลวงปู่  เสด็จหา

หลวงปู่  เน่ียอาตมาเห็นพลงัจิตท่ีใชง้าน 

หลวงปู่ ตือ้เหมือนกนั มีพระป่วยมาอยู่ดว้ย มีพระป่วยเขา้ไป

นัน้ จะไดเ้อาเขา้โรงพยาบาล ลกุไม่ได ้อยูส่ี่วนัหายแลว้ ไม่ตอ้ง

เอาเขา้โรงพยาบาล หลวงปู่ ตือ้เหมือนกนั ไมรู่ท้่านทาํยงัไง ดว้ย

เมตตา ดว้ยพลงัจิตของทา่นทาํยงัไง ทา่นทาํใหค้นสบายดว้ย

อาํนาจของจิต ลกูศิษยก็์เลยอยู่กนัสบายๆ ไม่เคยตอ้งเขา้

โรงพยาบาลดว้ยอาํนาจของจิตใจท่ีฝึกมาดีแลว้ ท่ีสององคเ์นีย้ 

หลวงปู่ ตือ้ก็ไปก่อนเสีย หลวงปู่ ตือ้น่ีก็เผาศพแลว้ ก็ประมาณ 

๒๗ วนั อฐิัก็เป็นพระธาต ุสีดา่งทบัทิมสวยเลย ๓๑ องคก์่อน 

เขา้มาวดัพระศรมีหาธาต ุอาจารยพ์รหม หลานทา่นก็มาใหด้ ู

ท่านมีสีเขียว กบัสีดา่งทบัทมิ  

อนันีพ้ระธาตแุตล่ะองคน่ี์จะไม่เหมือนกนัเพราะอะไร ญาติ

โยม เพราะทา่นตัง้สจัจะอธิษฐานไวก้อ่นท่ีจะมรณภาพ องคนี์จ้ะ

เอาสีขาว องคนี์จ้ะเอาสีเขียว องคนี์จ้ะเอาสีแดง สีเหลือง ท่าน

อธิษฐานในใจของท่านไว ้มนัก็เลยออกมาตามรูปแบบท่ีท่านตัง้
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อธิษฐานเอาไว ้อยา่งหลวงปู่ น่ีไมรู่จ้ะเอาอะไรแลว้ ไดย้นิวา่เกศา

น่ีเป็นพระธาตแุลว้เตน้อยู่ ลกูศิษยว์ิ่งแจน้อยู่ในวดังมอยูน่ั่น

แหละ เกศาหลวงปู่ เป็นกอ้นแน่นติดสวยเลย ก็เลยเกิดเปิดหีบน่ี 

โห ไปหมด จะทาํยงัไงหละอาจารย ์อา้ว จะทาํยงัไงก็ไมท่าํยงัไง 

จะทาํยงัไงก็แลว้แตห่ละ อาตมาวา่ อาตมาเป็นผูเ้อาหลวงปู่ เขา้

ในหีบ วนัท่ีเอาศพเขา้ อาตมาก็ไม่คิด แตโ่ยมก็ขอฝากอาตมาถา้

ไดเ้อามาแบง่ปันบา้ง โอย้ ไม่คิดจะไดอ้ะไร (หวัเราะ) โอย้ เขา้ไป

ใกล ้ตราวงัเคา้กัน้อยู่ เด๋ียวก็ดา่ เคา้วา่ให ้ไปแย่ง 

คิดวา่คงจะเป็นแนน่อนหละ เพราะทา่นแสดงใหอ้าตมาเห็น

เหมือนกนั เป็นแกว้ อาตมาหายสงสยั ญาติโยมก็หลวงปู่ ตือ้

ท่านก็เป็น หลวงปู่ แหวนทา่นก็ตอ้งเหมือนกนั หายหว่ง หลวงปู่

ขาวทา่นก็เป็น ทา่นก็บรสิทุธ์ิ เหตฉุะนัน้การละ การปลอ่ย การ

วาง สององคนี์อ้าตมาไปหา ไปหาแตห่ลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ขาวก็

เทศนใ์หฟั้งอยา่งสงูสดุเหมือนกนั แตอ่าตมาก็ไม่อยูน่าน สอง

องคนี์อ้าตมาคลกุคลีท่านนานมาก อยู่กบัท่านนาน ไดฟั้งจนอ่ิม 

แตอ่าตมาไม่สามารถจะเทศนแ์บบหลวงปู่ ตือ้ใหฟั้งได ้(หวัเราะ) 
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เพราะแปลภาษาเราก็เรยีกวา่มนัหยาบ เทศนห์ยาบๆ ผูห้ญิงน่ี

ถา้ไม่มีธรรมะน่ีลกุหนีหมดเลย เทศน ์ลกุหนีหมดเลย ถา้คนฟัง

เป็นแลว้ก็อยู่ นั่งหลวงปู่ ตือ้ ถา้หลวงปู่ แหวนเทศนก็์ไม่เขา้ใจอีก

หละ ไม่เขา้ใจภาษา แตส่ององคนี์อ้าตมาวา่ องคเ์ทา่เทียมกนั

แตเ่มตตาน่ีกนัมา ก็คิดวา่สูห้ลวงปู่ แหวนไม่ได ้หลวงปู่ ตือ้น่ี แตก็่

อฐิัธาตน่ีุก็คงเป็นพระธาตไุปดว้ยกนั เพราะจะบรสิทุธ์ิแลว้ 

แลว้แตผู่ท่ี้จะอธิษฐาน 

เหตฉุะนัน้ศรทัธาญาติโยมจงึแปลกจรงิๆท่ีคนเคารพถงึเมือง

นอกเมืองนา มากนัวุน่วายเลยอยู่ในแม่ป๋ัง มาหาหลวงปู่  ทาง

สิงคโปรน่ี์หละเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก ยกกนัเป็นรถๆเลย เป็นทีมๆ

เลย เขา้ไปนั่นคนสิงคโปรน์ะ่ สว่นอเมรกิามาน่ีชดุหนึง่แลว้ มหา

สมานท่านเอามาชดุหนึ่งแลว้ เอามาไหว ้ถึงวนังานก็ไมรู่จ้ะเอา

มาเทา่ไหรก็่ไม่ทราบ แตศ่รทัธาญาติโยมผูใ้ดอยากไป ก็ใหมี้

ความขนัติอดทน ถา้ไม่ไปแลว้ไดส้ง่อนันีไ้ปก็ดีแลว้ นกึอยู่ใน

บา้น วนัท่ี ๑๗ ส่ีทุ่มวนัเผาหลวงปู่  ขา้พเจา้ก็ไดถ้วาย

ดอกไมจ้นัทนไ์ปแลว้ ทาํบญุแลว้ สาธ ุเอาแคน่ัน้ก็พอแลว้ ให้
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กศุลกราบไหวบ้ชูาระลกึถงึทา่น ใครมีรูปก็เอารูปนั่นหละมา

กราบ กราบถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์คือถือวา่หลวงปู่ น่ี

ท่านตอ้งมีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยู่พรอ้มมลู เป็น

บนัยะบนัยงัอยู่ดว้ยกนั  

อนันีอ้าตมาจะขอเลา่เพียงแคนี่น้ะ เลา่ไปไม่ไหวหรอก 

เพราะอาตมาฟังมาหลายปี เลา่จากนีไ้ปอีกสามวนัก็ไมห่มด ถา้

จะเก็บจรงิๆ เก็บไม่หมด ท่านมาไม่ไดบ้อก ผูท่ี้เขียนประวติั 

ไม่ไดบ้อก ไม่ไดค้ยุกนั เพราะอาตมาฟังมามาก จะไปเลา่หลวงปู่

อยู่นั่นอยู่น่ีหมดทกุท่ี ไม่ไหว มนัยาก ปฏิปทาของท่านเป็นคนท่ี

เด็ดขาด เด็ดขาดจรงิๆ ถา้ไปอยู่ใน สมมติุวา่อยู่ในวดันีถ้งึสิบปี

แลว้ ออกไปอยู่วดัอ่ืนแลว้ ศรทัธาจะปฏิบติัดีแคไ่หน จะ

อปัุฏฐากทา่นดีแคไ่หน ทา่นไม่คืนมาหาอีกโยม หลวงปู่ แหวน 

เหมือนกบัท่านโกรธแตท่า่นไม่โกรธหรอก ท่านวา่อยู่ใหแ้ลว้ จะ

ไปทาํไม ไปรบัทานหลวงปู่  ไปรบัผา้ไตรจีวร ไปฉนั ไม่ไป ท่านไม่

ไปและก็ไม่ยุ่ง แตก็่เราไปทาํบญุกบัท่านไมเ่ป็นไร ทา่นก็ไม่วา่

อะไร แตท่่านไม่กลบัคืนวดัเก่า ท่านวา่ละก็ละจรงิๆ อาตมา
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นิมนตจ์นเหนด็จนเหน่ือยแลว้ นิมนตม์าเย่ียมซกัวนัหนึง่ทา่นก็

ไม่มา สมยัทา่นยงัแข็งแรง เอารถไปจอดคอยอยู่นั่น โยม

อปัุฏฐากตลอดชีวิตก็ตลอดชีวิตจรงิๆ จนเสียไปก่อนหลวงปู่  โยม

อยู่ท่ีวดัอาตมา อปัุฏฐากหลวงปู่   

บดันีโ้ยมอปัุฏฐากหลวงปู่ จรงิๆนัน้ท่ีสามารถเอาหลวงปู่ ไป

ตดัแวน่ตาไดใ้นเมืองเชียงใหม่ได ้คือแม่บวัผนัเพิ่งเสียมาได้

ประมาณเดือนธนัวาท่ีแลว้มา ไดอ้าย ุ๑๐๒ปีเต็มกบั ๑ เดือน 

๑๑ วนั โยมอปัุฏฐากหลวงปู่  อายยืุนกวา่หลวงปู่  ได ้๑๐๒ ปี 

ใครไปดไูปเห็นแทน่แกว้ ไปเห็นพระพทุธรูป เหน็กฏิุท่ีหลวงปู่ อยู ่

นั่นน่ะเป็นของศรทัธาคนนัน้ โยมคนนีน่ี้เป็นพิเศษ อาตมาเหน็ 

ถา้โยมคนนีจ้ะไปสง่อาหารน่ะ หลวงปู่ คอย ถา้คนอ่ืนไปน่ีไม่คอย 

ไม่คอยเลย ทา่นนั่งลงอาสนะ ยืนอยู่แลว้นั่งลงแลว้ฉนัเลย ไม่

คอยใครทัง้นัน้ ถา้โยมน่ีวา่จะไปสง่อาหารนะ ยืนอยู่บนอาสนะ 

ท่านจะไมน่ั่ง หลวงปู่ ทา่นจะยืนกลางอาสนะนั่น อนันีล้กูศิษยน์ั่ง

เป็นแถว ยืน มองหนา้มองหลงั คอยอยู ่เอ๊ ไม่เหน็หลวงปู่ คอย

ใครเหมือนอยา่งโยมคนนี ้พอเห็นนานมาท่านพดูถงึ โอย้ พระ
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ราชินีเม่ือไหรจ่ะเสด็จมาถงึ ท่านพดูอยา่งนี ้พระราชน่ีิเม่ือไหรจ่ะ

เสด็จมาถงึ บดันีเ้วลามาถึงจรงิๆแลว้ แลว้ก็ไปปเูส่ือใหค้ณุยาย 

จดัแบง่อาหารลกูหลาน จดัแบง่อาหารมาใหห้ลวงปู่  จดัแบง่

อาหารมาใหค้ณุยาย คณุยายลงมือก่อนหลวงปู่ อีกซะดว้ย แลว้

หลวงปู่ ก็มองอย่างนีแ้หละ (หวัเราะ) เคา้ก็แบง่ใหห้ลวงปู่

ครึง่หนึง่ เคา้ก็แบง่ใหแ้ม่เคา้ครึง่หนึง่ ลกูหลานหลวงปู่ ก็เฉย ฉนั

ไปแลว้ สบายแลว้ มองๆ อาตมาวา่โยมคนน่ีชาติตอ่ไปน่ีคงจะได้

เป็นพระราชินี ถา้หลวงปู่ พดู พดูไวอ้ยา่งนี ้พระราชินีนานๆมาถึง

เสด็จ ก็คงจะไดเ้ป็น แตค่นๆอ่ืนก็ถือวา่ แม่บวัผนัคนนีเ้คยเป็น

พระราชินีอยูใ่นประเทศอินเดีย หลวงปู่ แหวนน่ีเป็นพระเจา้พิม

พิสาร อยูท่ี่ถวายวดัเวฬวุนั แตอ่าตมาไม่เอาหรอก มนัเป็นอตีตา

ธรรมเมา ถา้หลวงปู่ ไม่ไดพ้ดูกบัอาตมาเลย อาตมาพดูแตห่ลวง

ปู่ วา่โยมนีเ้ป็นพระราชินีแคน่ัน้ ถา้หลวงปู่ อาตมาพดูจรงิๆ

อาตมาจงึจะเช่ือ คนอ่ืนพดูน่ี อาตมาไม่เก่ียวขอ้ง 

ถา้ทา่นเหน็อะไร มนัชดัทกุอย่าง อาตมาถงึเช่ือ น่ีมีคนเดียว

ตดัแวน่ตาให ้โยมตดัแวน่ตาให ้เห็นมนัใสไ่ม่ดีก็ขวา้งลงบอ่นํา้ 
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น่ิงเฉย บดันีท้าํฟันปลอมให ้๑๖๐๐ บาท ถา้มนัใสไ่ม่ดี ขวา้งลง

บอ่นํา้ บดันีโ้ยมอยู่ในวดั ทาํใหอี้ก ๑๒๐๐ ใสไ่ม่ดี ทิง้ลงบอ่ ลง

บอ่นํา้ บดันีท้าํใหอี้ก ๓๕๐ วา่มนัใสดี่  ๓๕๐ ใสจ่นหกั (หวัเราะ) 

อนัแพงๆไม่ไดเ้รื่อง ทิง้ลงทัง้ท่ีไม่โกรธ อาตมาซือ้เครื่องฟังหน่ีู 

๑๒๗๐ บาท ไปใหห้ลวงปู่ เสยีบห ูแลว้ก็เอาเครื่องเปิดเครื่อง เอ 

มนัไดย้ินชดั เราก็ไม่อยากยนิโลกเคา้พดูกนั ปลดออกเลย ปลด

ออก อาจารยห์นเูอาไปเก็บไว ้ทีหลงัมาซือ้เครื่องใหม่ไปอีก เอา

ไปใสอี่ก ก็ปลดออกอีก เลยไม่ซือ้เลย ซือ้ใหส้องเครื่อง มนัหมด

ไปสองพนักวา่ ซือ้ไปถวายหลวงปู่  อะไรๆก็ถวาย มีแตใ่ห ้

อาตมาใหล้กูเดียว อาตมาไม่เอา  

ยอ้นกลบัขึน้มา มาทางเมืองพรา้วกบัหลวงปู่ ขาว มาทาง

อาํเภอพรา้ว หลวงปู่ มั่นทา่นถอยกลบัขึน้มาอีก ปลอ่ยหลวงปู่

เทสก ์หลวงปู่ พรหม หลวงปู่ ชอบอยู่ในป่า แลว้ก็ทางนีอ้อกมา 

หลวงปู่ มั่นออกมาก็เลยมาอยู่ถ ํา้ดอกคาํ ถํา้ดอกคาํนีท้กุวนันีเ้คา้

สรา้งเป็นวหิารหุม้อยูท่ี่กลางทุง่ ถา้เราไปน่ี ถา้เรานั่งรถวนัเวยไ์ป

เราจะมองเหน็อยู่ทางซา้ยมือ ทางตะวนัตก ก่อนจะเขา้ในเขา 
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จะเหน็ศาลาเหมือนกนักบัวหิารท่ีเราอยู่ เคา้ก็ทาํสวยดี ท่ีนั่นเป็น

ท่ีอยู่ของหลวงปู่ มั่นอยูใ่นถํา้ บาํเพ็ญอยู่ในนัน้ ใหล้กูศิษยไ์ปอยู่

ท่ีอ่ืน ไม่ใหอ้ยูด่ว้ยในถํา้ อยูจ่าํพรรษาครัง้หนึง่ หลวงปู่ แหวน

ท่านเลา่ใหฟั้ง บดันีพ้ออยู่แลว้ หลวงปู่ จะออกเดินทางมาทาง

ดอยนะโม ท่ีแม่ป๋ัง เราก็จะไดยื้นอยู่ใกล้ๆ กบัตะวนัออกท่ีพระเมรุ

เผาศพหลวงปู่ แหวนทกุวนันีน้่ะ  

หลวงปู่ มั่นทา่นมาทางนี ้ก็ปลอ่ยใหห้ลวงปู่ แหวนนั่นอยู ่มา

อยู่แทนในถํา้ พอมาอยู่ในถํา้ไม่ถึง ๗ วนั หา้มไม่ใหไ้ปดว้ย ให้

มาอยู่ตรงนี ้หลวงปู่ มั่นทา่นยํา้หลวงปู่ แหวนไว ้หลวงปู่ ขาวก็อยู่

คนละมมุ อยูค่นละเขา พออยู่นัน้แลว้ พญานาคมนัชคูอทาํเป็นงู

ใหญ่ ชคูอมาใสต่รงหนา้หลวงปู่ แหวน หา่งกนัประมาณสกัแขน

เดียว ตรงหนา้ผากน่ีทา่นวา่เป็นตวังตูวัใหญ่ชคูออยู่ตลอดเลย 

ท่านก็นั่งสูติ้ดเอาหลงัพงิกบักอ้นหนิ นั่งอยูน่ั่นแหละ ไม่ไดห้ลบั

ทัง้วนัทัง้คืนเลย สูก้นัอยูน่ั่นแหละ อดทนจะใหม้นัถึง ๗ วนัตาม

คาํสั่งของอาจารย ์ก็คือหลวงปู่ มั่นสั่งไว ้แตก็่ทนไม่ไหว ไดส่ี้วนั

ไม่ไดน้อน ก็เลยตอ้งเตรยีมกลด เตรยีมบาตรสะพายไปหาหลวง
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ปู่ มั่น พอไปถึงหลวงปู่ มั่น ไปกราบทา่น ทา่นเหน็ท่านดา่เลย มา

ทาํไม เราบอกใหอ้ยู่ ๗ วนั มาทาํไม โอย้ อยู่ไมไ่ดห้ลวงปู่  เพราะ

มีงใูหญ่ มนัจะกดัเลย มนัไม่ถอยเลย มนัดหูนา้อยู่ตลอด กลวั  

กลวัทาํไม กลวัตายทาํไม มาบวชเป็นนกับวชกลวัตายทาํไม 

คืนไปเด๋ียวนี ้ท่านไลก่ลบัขึน้ไปอีก ก็ไปสูไ้ดอี้ก ๓ วนั ใหค้รบ ๗ 

วนั มนัก็หายไป ทา่นสูก้ลบัขึน้ไปตามหลวงปู่ มั่นไปอีก ไปตาม

หลวงปู่ มั่น หลวงปู่ มั่นเลยถามวา่ อยู่ในถํา้เห็นมนัเห็นอะไรบา้ง 

ไม่เห็นอะไร เห็นแตพ่ญานาคทา่นวา่ ทาํไมมนัไม่ภาวนาร ึมนั

นอนร ึภาวนาอยู่ มนัไม่เหน็ ไม่มองลงไปขา้งลา่งหละ มนัมี

ลกูดอกเป็นดอกบวัอยู่ขา้งลา่งในพืน้ถํา้ พระอรหนัตม์า

ปรนิิพพานท่ีนัน้ส่ีองคใ์นถํา้ดอกคาํ หลวงปู่ แหวนเลา่ใหอ้าตมา

ฟังก็เลย ท่านบอกวา่ โอย้ หลวงปู่ มั่นทา่นเป็นอนึง่กบัพระอรยิ

เจา้ เราก็เป็นปถุชุนคนตาบอด มนัก็มองไม่เหน็อะไร ทา่นก็วา่

อย่างนี ้อาตมาก็เลา่ใหฟั้ง ตอ่นัน้ก็เลยอยูบ่าํเพ็ญกบัหลวงปู่ อีก 

ในสมยันัน้ตอ่มาหลวงปู่ ขาวก็ออกมา ออกมาหาหลวงปู่

แหวน ออกมาประชมุกนัวา่ เราจะอยู่ไกลๆน่ีก็กลวั ทาํยงัไง เขา้
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ไปใกลก้นัไม่ได ้ฉนัขา้วแลว้ก็ไลห่นีๆ เราจะทาํยงัไง แตห่ลวงปู่

มั่นทา่นก็ฝึกอย่างนัน้ ฝึกลกูศิษยท์กุคน ก็เลยพากนัตัง้ใจ หลวง

ปู่ ขาวน่ีคลา้ยๆวา่ ท่านก็บกุใหญ่เลย หลวงปู่ ขาวไดบ้รรลกุ่อน 

ท่านวา่บรรลธุรรมก่อน ท่านเห็นแลว้เหน็แจง้ในธรรมก่อนในท่ี

โหลง่ขอด ท่านมาอยู่ท่ีโหลง่ขอดท่านเลยเห็นธรรมะ เหน็ชดัแลว้ 

สว่นหลวงปู่ แหวนทา่นวา่ทา่นยงัไม่เหน็ระยะนัน้ ยงัไมม่ั่นใจ

ตนเอง ก็เลยตอ้งคอยตามหลวงปู่ อยู่ตลอด ฟังเทศนฟั์งธรรม ก็

เลยมาอยูท่ี่แมป๋ั่งน่ีดว้ย หลวงปู่ ก็อยู่ดอยนะโม ก็อยู่ท่ีดอยแม่ป๋ัง 

ท่ีอยู่ทกุวนันีท่ี้มามรณภาพ  

ตอ่จากนัน้มาหลวงปู่ ก็เลยกลบัมา เป็นบงัเอิญเดินทางมา

ลาํปางแลว้ก็มาทางนครสวรรค ์มีครัง้เดียวท่ีหลวงปู่ ท่ีจะเขา้มา

กรุงเทพ เพราะเจา้คณุอบุาลีกลบัเขา้มาอยู่วดับรมฯ ท่านวา่พา

กนัเดินทางกบัหลวงปู่ ตือ้ เดินทางมาถงึนครสวรรค ์ก็เลยนั่งเรอื 

รอ่งเรอืมา บาท ๑๐ สตางค ์จากนครสวรรคถ์ึงกรุงเทพ นั่งเรอื

เคา้เอา บาท ๑๐ สตางค ์ทา่นพดูใหอ้าตมาฟังคา่เรอื ขึน้มา มา

ฟังเทศนท์่านเจา้คณุ ทา่นเจา้คณุก็ อา้ว ไปอยู่ในป่ามาแลว้
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ไม่ใหอ้ยูน่าน ไลก่ลบัขึน้ไปเชียงใหม่ ท่านก็ตาม เพราะท่าน

เช่ือมั่นวา่ท่านเจา้คณุอบุาลีท่านเป็นนกัปราชญเ์อก เทศนใ์น

ประเทศไทยก็หาคนสูย้าก ก็กลบัไปอีกกบัหลวงปู่ ตือ้ พอกลบัไป

อีกตอนนีแ้หละ หลวงปู่ แหวนทา่นจงึไปพกัอยู่ท่ีหลวงปู่ คาํแสน 

ออกจากวดัหลวงปู่ คาํแสนก็ไปพกัหว้ยนํา้ดินสิบปี ออกจากวดั

หว้ยนํา้ดิน แลว้ก็ไปพกัในสถานท่ีอาตมาอยู่น่ี สิบปี รวมกบัปีท่ี

แรก เป็น๑๑ ปี  

การบาํเพ็ญไปถึงสถานท่ีวดั ท่านไดอ้ยู่วดัไหนแลว้สว่นมาก 

ท่านจะไม่คอ่ยไปอีกในวดันัน้ คนนิมนตไ์ม่คอ่ยรบันิมนต ์เป็น

อาจารยท่ี์เด็ดขาดมาก ไปแลว้ไม่คอ่ยจะกลบั ไปยุง่ในสถานท่ี

จะจาํพรรษา ไม่คอ่ยจะยุง่สว่นมาก นอกจากไปเฉยๆแลว้ ไมไ่ด้

จาํพรรษา ก็ไปอยู่วดันัน้ ถา้ท่านจาํพรรษาใหพ้อแลว้ ทา่นไม่ไป

อีกวดันัน้ นิมนตก็์ไม่ไปอีก หลวงปู่ แหวนไม่เหมือนคนอ่ืน 

เรยีกวา่ปลอ่ยแลว้ก็ปลอ่ยจรงิๆ ท่านบอกวา่อยู่ใหแ้ลว้ มานิมนต์

เราไปทาํไม ทา่นพดูถึงน่ีกบัอาตมา 
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บดันีเ้ม่ือหากวา่ท่านมาอยูท่ี่สถานทีท่ีอาตมาอยู่ หลวงปู่ คง

จะบาํเพ็ญไปไดถ้ึงชัน้พรหมโลก จะแสดงเตโชกสิณงันีใ้นหอ้งใน

กฏิุ เทา่กนักบัหลอดนีออน ๔๐ วตัตไ์ดอ้ย่างสมบรูณ ์เปลง่ 

เหมือนกบัเปลง่รศัมีออกจากรา่งกายน่ีสวา่งไสว ญาติโยมจาํศีล

เห็นวิ่งไปเป็นหมู่เลยก็ลอ้มกฏิุ หลวงปู่ จดุตะเกียงเจา้พายรุ ึเอา

มาจากท่ีไหน หลวงปู่ ออกจากหอ้งมาก็เลยมานั่งสบูบหุรี่ เฮย้ ไม่

มีอะไรหรอก ท่านวา่ไม่มีอะไร ญาติโยมยืนยนัวา่ มี แสงสวา่ง

ดบัไปไหน ทา่นก็มีแตห่วัเราเฉยๆ คงจะทดลองวา่เรยีนกสิณ ทาํ

แสงสวา่งใหไ้ดป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง ทาํไดม้ัย้ สมบรูณม์ัย้อาตมา

ก็ไดย้ินแตห่ลวงปู่ ตือ้วา่หลวงปู่ ปอ้งท่านทาํ ทาํใหห้ลวงปู่ ตือ้เห็น 

นั่งอยู่ในกฏิุ ไฟไหมก้ฏิุหมดเลย จนไม่เหน็กฏิุ ทัง้เณรทัง้พระรอ้ง

รอบกนัอยู่ในกฏิุน่ะ วุน่วาย ไฟไหมห้ลวงปู่ หมดแลว้ ไมไ่ด ้ไม่มี

อะไร เด๋ียวไฟดบั ลงมา กฏิุก็ยงัอยูป่กติ เด๋ียวหลวงปู่ ก็เดิน 

ออกมาจากในหอ้ง อนันีท้า่นทดสอบ ทดสอบการฝึกมาได้

ประโยชนอ์ะไร  
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ในตอนนัน้ยงัไม่หลดุพน้อยา่งแน่นอน หลวงปู่ แหวนท่าน

บอกวา่ท่านยงัไดไ้ปถึงทาํไดแ้คน่ัน้ สมยัก่อนคนไม่เขา้ใจก็

เพราะหนึง่ คมนาคมไม่ดี สอง ไม่ถงึกาลเวลาท่ีพวกเราท่าน

ทัง้หลายจะเขา้วดัได ้สติปัญญายงัไม่แกก่ลา้ควรท่ีจะเขา้ได ้เรา

ตอ้งพดูอย่างนีถ้ึงจะถกูตอ้ง ถือวา่คนงมงาย ไม่รูจ้กัครูบา

อาจารย ์ไม่รูจ้กัศาสนาอย่างนัน้ ก็ไม่ควรท่ีจะพดูเพราะไม่ถึง

กาลถงึสมยั ไม่ถึงเวลาของคน ก็เขา้วดัไมไ่ด ้ไปปฏิบติัไม่ได ้

เพราะมนัติดขดั ติดขดัอะไร ติดขดัอปุนิสยัยงัไม่สมควร ไม่แก่

กลา้นั่นเอง ไมถ่ึงกาลถงึเวลา มนัไปไม่ได ้เหมือนกบัคนบางคน

น่ีบา้นอยู่ใกลว้ดั เราเทศนน่ี์เคา้ก็ไม่มา เพราะอะไร เพราะยงัไม่

ถึงเวลา ถา้ถึงเวลามนัจะดนัมาเอง มนัวิ่งหาเองของมนั อนันี ้

เป็นอปุนิสยั  

เหตฉุะนัน้หลวงปู่ บาํเพ็ญอยู่ท่ีนีแ้ลว้ ครูบาอาจารยท่ี์

บาํเพ็ญอยู่ในสถานท่ีท่ีอาตมาอยู่รวมกนั เพราะมีหลวงปู่ แหวน 

หลวงปู่ ตือ้ หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ เทสก ์หลวงปู่ พรหม 

จาํในสถานท่ีนี ้หลวงปู่ ป้ันน่ีไปส่ีวนั ไมไ่ดจ้าํพรรษา หลวงปู่ สิ
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มท่านก็ไปพกัแตไ่ม่ไดจ้าํพรรษา หลวงปู่ สามท่ีอาพาธอยู่ท่ีศิริ

ราชทกุวนันีก็้จาํสองพรรษา อยู่ในกฏิุหลวงปู่ มั่น องคไ์หนก็ไปจาํ

ท่ีนั่น ไปนอนท่ีนั่น นอนกฏิุหลวงปู่ มั่น แตเ่หลือแตห่ลวงปู่ แหวน

องคเ์ดียว ท่ีเคารพมากท่ีสดุ เคารพหลวงปู่ มั่น ไมน่อนกฏิุหลวง

ปู่ มั่น สถานท่ีหลวงปู่ มั่น ตอ้งทาํกฏิุนอนตนเองห่างไปซกั ๕๐ 

เมตรเห็นจะได ้เพราะท่ีอยู่ของหลวงปู่ มั่นตอนอาตมาอยู่ ถา้

พระภิกษุองคไ์หนเขา้ไปนอน แตก่่อนนะ พดูถึงแตก่อ่น แลว้ไม่

นั่งเจรญิเมตตาภาวนานะ ไม่ถึงสามวนั ป่วยลกุไม่ไดเ้ลย ป่วย

ลกุไม่ไดส้ถานท่ีนัน้ ถา้ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนเดินจงกรมนั่ง

ภาวนาน่ี จะอยู่มีความสขุ  

ตอนหนึ่งนัน้หลวงปู่ คาํแสนท่านพกัสวดมนต ์อาตมาก็ไม่ตา

ดีอะไรหรอก พดูใหฟั้งเฉยๆ นั่งอยู่กฏิุด ูมีเทพไปนั่งไหวห้ลวงปู่

ลม้กฏิุอยู่ไม่ต ํ่ากวา่สองรอ้ยคน เพราะเคา้เคยไหวห้ลวงปู่ มั่นอยู่

แลว้ สถานท่ีนี ้อาจารยอ์งคไ์หนน่าเล่ือมใส เคา้ก็มานั่งไหวก้นั 

นั่งยกมือไหวร้อบอยู่ เหตฉุะนัน้ภิกษุสงฆส์ามเณรท่ีไม่มีศีล

บรสิทุธ์ิและไมต่ัง้ใจภาวนาจงึไปอยู่ไม่ได ้เดือดรอ้น แตท่กุวนันีก็้
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ไม่รอ้นถึงขนาดนัน้หรอก พวกเทพเจา้ทัง้หลายคง พระเณร

เลก็ๆนอ้ยๆนอนเคา้ก็ไม่อยู่ทกุวนั ตอ้งเป็นพระถึงอยู่กนั แตก็่

ตอ้งคมุปฏิบติั ถา้ไม่คมุแลว้จะไดน้อนโรงพยาบาล เด๋ียวจะ

เจ็บป่วย ก็ตอ้งคมุใหฝึ้กฝนอบรม 

แตห่ลวงปู่ แหวนน่ีทา่นอยู่ท่ีน่ีก็ไดแ้คน่ัน้ ตอ่มาจงึไดอ้อกไป

ท่ีแม่ป๋ัง อาจารยห์นทู่านก็มานิมนตเ์อาไป อาตมาก็ไม่ไดต้าม

หลวงปู่ หรอก บกุเขา้ป่า ไปหากะเหรีย่งท่ีหลวงปู่ ชอบอยู่ในป่า 

เรยีกวา่หนัหลงัใสก่นั หลวงปู่ ก็ไปทางหนึ่ง อาตมาก็ไปอีกทาง

หนึง่ อาตมาก็มุ่งหาการบาํเพ็ญก็ปลอ่ยหลวงปู่ ไป ก็รูจ้กัหลวงปู่

แลว้ก็ปลอ่ย บดันีพ้อตอ่มาก็ไปเย่ียมทา่นเรื่อยๆ ไปอยู่ ไปพกั

หนา้แลง้ก็ไปอยู่เรื่อยๆ อยู่เรือ่ยๆ จงึเห็นวา่หลวงปู่ น่ีเป็นผูป้ฏิบติั

ตรงจรงิๆ สอนไม่ใหก้่อสรา้งอะไร ไม่ใหวุ้น่วายกบัอะไร ไม่ยุ่งกบั

อะไรจรงิๆ ดเูราน่ี ตอ้งตัง้ใจทาํจรงิๆ สถานท่ีน่ีอาตมามั่นใจ

หลวงปู่ คือ ปี ๑๒ ท่านหลดุพน้ เพราะถามท่านวา่ ท่านอ่ิม ทา่น

พอ ทา่นพอทกุอย่าง ท่านอ่ิมทกุอยา่ง ทา่นไม่ตอ้งการ ท่านมี

ความสขุสบายนัน้ ทาํใหไ้ม่อยาก ทา่นวา่สขุ อ่ิม แตบ่ดันีเ้วลา
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เรง่บาํเพ็ญภาวนาอยู่นั่น ทา่นมาแสดงใหอ้าตมาเห็น พอฉนัขา้ว

เสรจ็แลว้ไปนั่งภาวนาอยู่ ตรงนีแ้หละอาตมาอศัจรรย ์

นั่งกาํหนดภาวนาอยู่น่ี หลวงปู่ จะมายืนด ูเห็นอยู่ตน้เสา 

กาํหนดด ูยืนคมุผา้เสวียงบา่ ใสผ่า้สงัฆาฏิเหมือนทองคาํ ผา้ท่ี

ท่านหม่ ก็ยืนดอูยู่ประมาณ ๓๐ นาที เม่ือจิตของเราสงบ ทา่นก็

หนีไป วนัท่ีสองทา่นก็มายืนอีก คลมุผา้ปิดคอ ไม่มีสงัฆาฏิ

เหมือนทองคาํ ทา่นสลบัเปล่ียน แลว้ถึงหกวนัติดๆกนั วนัท่ีเจ็ดน่ี

ท่านแสดงใหอ้าตมาเห็นเป็นชดุขาวเลย ขาวทัง้ตวั ขาวสวยมาก

เลยทีเดียว ยืนอยู่ก็มองเหน็กนัอยู่เหมือนอย่างแกว้เหมือนอย่าง

แกว้ท่ีเรากินนํา้น่ี กระดกูทกุชิน้สว่นในรา่งกายหลวงปู่ ทา่นแสดง

ใหเ้หน็ เหมือนอย่างแกว้เลยทีเดียว ตวัเนือ้น่ีก็เห็นอยู่ มองหนา้ก็

ยิม้ๆอยู่ แตว่า่กระดกูมนัเป็นแกว้หมด อาตมาก็เลยอศัจรรย ์

อาตมาก็ไม่ใชต่าดีอะไรนกัหนา ดคูรูบาอาจารยม์ามากมายท่ี

เห็นในนิมิต แตไ่ม่สามารถท่ีจะทาํปาฏิหารยิช์นิดนีใ้หเ้ห็น ให้

เห็นดเหมือนอย่างแกว้  
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อาตมาก็ปลืม้ใจ แลว้ไม่มีนอนก็แลว้กนัเลย ต่ืนกนัอยู่ตลอด

เลย การบาํเพญ็น่ีวนัหนึ่งจะนอนซกัชั่วโมงครึง่ อยา่งรวยท่ีสดุ ๒ 

ชั่วโมง ๒๔ ชั่วโมงนอกนัน้เป็นความเพียร ทัง้กลางวนักลางวนั

เลน่กนัอยูน่ี่ หลวงปู่ ท่านเกง่กวา่เราเสียดว้ย ตีสองท่านยงัเดิน

จงกรมอยู ่เราเป็นคนหนุม่ ลงไปเดินไม่ได ้แตก่ลวัหนาวจะตาย

อยู่ ก็ตอ้งซดักนัอยูอ่ยา่งนัน้การบาํเพ็ญ อาจารยห์นทู่านก็เอา

ของท่าน เอาของใครของมนั ท่านก็บาํเพ็ญอยู่อาจารยห์น ูสมยั

นัน้ก็เอาตงึอยูเ่หมือนกนัแหละ การท่ีทา่นพดูโวเวๆ เป็นเรื่องของ

ท่าน โวเวมาแตไ่หนแตไ่ร ญาติโยมอยา่ไปถือ เป็นอปุนิสยัของ

คนในโลกมนัเป็นอย่างนี ้มนัละไม่ได ้มนัละยาก  

หลวงปู่ ทา่นก็เทศนโ์ปรดอบรมสั่งสอน ทา่นบอกวา่ นิพพาน

มีอยู่ ท่านบอกวา่อย่างนี ้มีอยู่เต็มบรบิรูณ ์มรรคผลสมบรูณ์

แบบ ไม่มีเส่ือมคลายหายไปไหน รบีพากนัตัง้ใจทาํใหถ้งึ ท่าน

สอน ท่านยํา้ท่ีสดุ แตว่า่ทา่นพดูถึงเหมือนกบัท่านรกัอาตมามาก

เหมือนกนั รกั ทาํใหร้กัเพราะอะไร ท่านสอนไม่ใหยุ้ง่กบัปัจจยั ก็

ไม่ยุ่ง อนันีญ้าติโยมคยุกนัเรือ่งอย่างนี ้เพราะอาตมาก็ไมยุ่่งเรื่อง
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อย่างนี ้เป็นเรือ่งของญาติโยมจะทาํบญุ เพราะอาตมาบวชมา

จนมาถึงขนาดนี ้ไม่มีพิมพซ์องแจกการทาํบญุก่อสรา้งอะไร

ภายในวดั เกือบสามสิบปีแลว้บวช ไม่มี เพราะหลวงปู่ ท่านบอก

ไม่ใหยุ้่งเรื่องอย่างนี ้ไม่ใหยุ้ง่เลย การก่อสรา้งอะไรเราไปทาํอะไร

อยู่ท่ีวดั ทา่นมองอยู่นูน่ ท่านเห็น ทา่นไปหละถกูดา่แลว้ ดา่ก็

เฉยๆไปเพราะมนัไม่มีท่ีอยู่ ก็ทาํมนั แตท่า่นไม่ใหท้าํ ทา่นวา่ให้

ทาํทางไปนิพพานอย่างเดียวเพ่ือความหลดุพน้เท่านัน้ก็พอแลว้ 

น่ีทา่นสอน 

อนันีต้อนทา่นแสดงรศัมีใหพ้ระองคห์นึง่อยูจ่งัหวดัจนัทบรุ ี

ไปบาํเพ็ญอยูด่ว้ยกนั ท่านแสดงรศัมีใหเ้หน็ ก็เลยพระองคน์ัน้ก็

ไปเลา่ใหศ้รทัธาญาติโยม คณุเจา้คณุนายทางกรุงเทพฟัง คณุ

เจา้คณุนายก็เลยไปถามหลวงปู่  นั่งอยู่ดว้ยกนั หลวงปู่  กลางคืน

หลวงปู่ ทาํแสงสวา่งไสว เอาเปลง่รศัมีออกมา พระทา่นเห็นท่าน

มาเลา่ใหฟั้ง หลวงปู่ ทาํอยา่งไรจงึทาํได ้จงึทาํไดอ้ยา่งนัน้ หลวง

ปู่ ท่านก็พดูนา่ขนันะ โอย้ ทา่นพดู โอย้ อยา่งนีเ้ป็นคนภาษา

อีสาน ตัง้แตแ่มงหิ่งหอ้ย มนัไม่ไดเ้ขา้ฌาณ เขา้ญาณอะไร ไม่ได้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 33 
 

บาํเพ็ญอะไร มนัยงัมีแสงทา่นวา่งัน้ แมงหิ่งหอ้ยมนับิน ไม่ได้

เขา้ฌาณ เขา้ญานบาํเพ็ญอะไร อนันีก้ารบาํเพ็ญ ไม่มีปัญหา

ท่านวา่ โยมก็หวัเราะกนั ไมเ่คยไดย้ิน อนันีท้า่นทาํใหพ้ระองค์

นัน้เพราะจิตตก อยากใหมี้ความเล่ือมใส แตก็่ทนไม่ไหว ท่านก็

สกึไปแลว้ไดป้ระมาณซกั ๑๓ พรรษาพระองคน์ัน้ ทา่นก็แสดง

ตวัใหเ้หน็วา่มนัมีอะไรเป็นของดียงัไงๆบา้งการบวช 

น่ีถา้คิดดแูลว้ เรามองดกูารปลดปลอ่ย หรอืการละทกุส่ิงทกุ

อย่าง แหม ทา่นละเด็ดขาดจรงิๆ อาตมาสรรเสรญิ ออกจาก

บา้นแลว้ไม่คืนไปเหยียบบา้นซกัทีน่ี แหม ละก็ละจรงิๆเลย อนันี ้

เวลาแมท่่านเสีย เลยทกัถาม หลวงปู่ แม่เสียไปน่ี หลวงปู่ ทาํยงัไง 

ไม่ไปดแูลแม่ แลว้พระพทุธเจา้ทา่นใหด้แูลแม่น่ี หลวงปู่ เอาอะไร

ตอบแทน อา้วก็เราปฏิบติัดี ไดค้ณุธรรม แม่ก็ตอ้งไดบ้ญุไดก้ศุล 

ไม่ตอ้งไปอปัุฏฐาก บดันีพ้อแม่ท่านเสีย ทา่นบอกวา่ ท่านคน้หา

แม่ของท่านก็เสียเวลาไปประมาณสามเดือน ไปเจอแมท่่านจะ

มาเกิดอีก กาํลงัลอ่งลอยอยู ่ทา่นก็เลยเอาจิตอบรมแม่ของทา่น 

จงึไดไ้ปสวรรค ์ไปแคน่ัน้หละ แม่ไดไ้ปเพียงสวรรค ์สวรรคช์ัน้ตา
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วะติงสา เอาเถ๊อะ ไดแ้คนี่ก็้เอาเพราะไดจ้บัเอาวิญญาณสอน 

ตวัท่านไม่ไดส้อน แตข่ออทุิศสว่นกศุลนั่นให ้ 

ทีนีก้ารบาํเพญ็ของหลวงปู่  จงึมีความมั่นใจวา่ท่านละ 

เสียสละ เวลาเจ็บป่วยอะไร ละขนัธห์า้น่ี เลยหายหว่ง อาตมา

หายหว่ง ดา้นตาดี ดา้นดส่ิูงโนน้ส่ิงนีท้า่นไม่พดู ท่านเหน็ชดั

หมด สมมติุเราคยุกนัเรื่องหลวงปู่ อยู่อย่างนี ้ท่านอยู่โนน้ ถา้

ท่านมีชีวิตอยูท่่านจะรูห้มดเลย ทา่นมีโทรศพัทท์างไกลอย่างดี

เลย ฟังไดอ้ย่างสบาย อยา่งพอเรานกึวา่ไม่ไปหละ ไม่ไปหละ ไป

กราบหลวงปู่ น่ี มีพระหลายองคน์ะเป็นครูบาอาจารยบ์วชก่อน

อาตมา ผูใ้ดจะไปก็ไปน่ะ นานๆจงึจะไปกราบหลวงปู่  บงัเอิญ

โยมมาชวน สูก้บัโยมไม่ได ้ไปน่า เอารถมารบั ไป ไปกราบหลวง

ปู่ กนั  สญัญาแลว้วา่จะไม่ไปก็เลยไป  พอไปถึงกราบเสรจ็เน่ีย 

สญัญาแลว้กบัโยมแลว้วา่จะไม่มากราบผม แลว้มาทาํไม จีเ้อา

เลย จีอ้าตมา กม้หมอบราบเลย พดูไม่ได ้พดูไม่ไดเ้พราะเจโต

ปรยิญาณคือดกัจิตของคนไดอ้ย่างดีเลย ไวท่ีสดุจิตใจน่ี อาตมา

ก็เหน็หลวงปู่ ตือ้ หลวงปู่ ตือ้น่ีก็ไวมาก นั่งเทศนอ์ยู่บนธรรมาสน ์
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ถา้ใครขดัขอ้งขึน้มา คิดขึน้มา วุย้ หลวงปู่ น่ีเทศนแ์ตเ่รื่องเกา่เวย้ 

นกึขึน้มาอยา่งนี ้"หยดุดา่เสียก่อน ยงัเทศนไ์ม่จบ" ดา่แลว้จงึ

เทศนต์อ่ไป พระก็ช่าง โยมก็ช่าง อาตมาอยู่ดว้ย หนา้แลง้มาอยู่

ดว้ยกบัหลวงปู่ ตือ้ 

สว่นหลวงปู่ แหวนทา่นไม่คอ่ยดา่ ถา้พระภิกษุสามเณรครูบา

อาจารยต์า่งๆ หรอืเจา้ฟ้าเจา้คณุไปตา่งจงัหวดั ถา้จิตใจไม่ดี 

เขา้ไปหาหลวงปู่  เม่ือไปกราบเสรจ็แลว้ ออกไปท่านจะเลา่ใหฟั้ง 

เรานวดขา เอ มนัไม่ดีเวย้ พดูแคนี่แ้หละ มีเจา้คณุองคห์นึ่งได้

เป็นชัน้ราช มาจากจนัทบรุ ีเป็นฝ่ายนิกาย ทา่นก็เล่ือมใส ท่าน

จะไปทอดผา้ป่า รถบสัตัง้สองคนั ไปหาอาจารยห์น ูอาจารยห์นู

บอก ไปเอาเองเฮอะ อย่ามายุ่งกบัผม ท่านก็ซดัอยู่นั่น นิมนต์

ท่านไปรบัผา้ป่า ท่านก็ไม่ไป ไป จะไปกราบหลวงปู่ พาไป ทา่นก็

ไลเ่ลย ทา่นก็เลยไปเคาะประต ูไปเคาะประต ูอาตมากาํลงันวด

ขาหลวงปู่ อยู่ในหอ้ง เคาะแรงขึน้ๆเลยเปิดประตอูอกไป สมยันัน้

ไม่ลอ้มรัว้ เปิดออกไปท่านก็เขา้ไป ท่านก็เล่ือมใสมาก

เหมือนกนัน่ะ แตจ่ิตใจท่ีท่านโกรธอาจารยห์นมูา มนัเป็นรูปหนึ่ง
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เป็นรูปแบบวาระจิตเหมือนกบัเป็นโคเป็นกระบือ เป็นเสือ เป็น

ยกัษ ์ไมท่ราบระยะนัน้จิตมนัโกรธ เขา้ไปหาหลวงปู่  กราบหลวง

ปู่ เสรจ็แลว้ แลว้ขอถวายผา้ป่า หลวงปู่ ก็เฉยๆอยู่ ทา่นก็จติคงจะ

ขดัอยู่ ทัง้เล่ือมใสหลวงปู่ ทัง้ขดักบัอาจารยห์น ูระยะนัน้ถงึจะ

เป็นสตัวห์รอืมนัจะเป็นคน หรอืเป็นอะไร สบัสนจิตใจระยะนัน้ 

ท่านก็เลยออกไปวา่หลวงปู่ เขา้ ไม่ใหห้ลวงปู่ ออกไปรบั หลวงปู่

อยู่นีก้ราบแลว้ก็พอ พวกท่านก็เต็มใจ ไม่เป็นไร อาจารยห์นก็ู

เลยดา่ทา่นเจา้คณุ ทา่นเจา้คณุก็ยิ่งเจ็บใจใหญ่เลยก็ไปกนั ไม่

ทอดผา้ป่าเลย พาลกูศิษยห์นีหมด บดันีพ้อคนนัน้ไปแลว้ หลวง

ปู่ ท่านวา่ เอ๊ น่ีผีหรอืมนัคน มาเคาะประตน่ีู อนันีจ้ติใจของทา่น

เจา้คณุระยะนัน้คงจะตกตํ่ามาก ทา่นจงึกลา่วอยา่งนัน้ เพราะ

ท่านไม่คอ่ยกลา่ว น่ีท่านมองเหน็จิตใจ 

อาตมาคิดดแูลว้ ศรทัธาญาติโยมทัง้หลาย มาก็บอก ใคร

อยากไปกราบ อยากไปปลกูขา้ว นาท่ีดีท่ีสดุเป็นนาชัน้เอก ก็ไป

กราบไปไหว ้คนก็หลั่งไหลไป อนันีต้อนหนึง่อาตมานั่งเหน็

พระราชากบัพระราชินีเขา้ไปยกมือไหวห้ลวงปู่ อยู ่สมยัยงัไม่มี
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คนไปเท่าไหร ่ไดถ้ามหลวงปู่  เอ ้ฝันเหน็พระราชินีกบัพระราชา

มาไหวห้ลวงปู่  บรวิารนั่งอยู่เน่ียเต็มอยูน่ี่ เอ๊ มนัก็ตาดีเหมือนกนั

นะ วา่ใหอ้าตมา อาตมาก็ฝันไปอย่างนัน้แหละ ไม่ตาดีตาเดอ

อะไร มองขึน้ไปอยู่ท่ีตน้ไมไ้ทรใหญ่ๆ ถา้ใครไป พวกเทพเต็มอยู่

นั่นแตก่่อนนั่นน่ะ ใกล้ๆ กฏิุหลวงปู่  พอหลวงปู่ บรรลธุรรมอย่าง

สงูแลว้เคา้อยูไ่ม่ได ้เคา้หนีหมด เลยไปอยูท่ี่อ่ืน เคา้กลวับาปกนั 

เคา้อยู่สงูกวา่ เคา้เรยีกวา่รุกขเทวดา  

ฉะนัน้หลวงปู่ บรรลธุรรมจรงิๆ เหตฉุะนัน้หายสงสยัเลย 

อาตมาหายสงสยัเลยในพระพทุธศาสนาน่ี ถา้หลวงปู่ แหวนไม่

พน้ทกุขน่ี์ ลกูศิษยป์ฏิบติัอยู่ทกุวนันี ้โห มนัไกล ไกลเดินทางไกล 

ไกลหลายหม่ืนวาอยู่ อย่างนัน้มนัการปฏิบติั เหตฉุะนัน้คณะ

ศรทัธาญาติโยมทัง้หลาย อาจจะเลา่เรื่องหลวงปู่ นัน้ยืดยาว 

(เทปขาดตอน) 

หลวงปู่ ตือ้กบัหลวงปู่ แหวนก็เลยออกเดินทางไปเชียงราย 

ออกจากเชียงรายการเดินทางปฏิบติันัน้ก็ขา้มไปหลวงพระบาง 

ในความเหน็ไม่เคยเหน็มีอาจารยอ์งคไ์หนเท่าสององคนี์แ้หละ
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คิดวา่ในประเทศไทย ถา้ไม่ไปเครื่องบินนัน้ เดินทางจากหลวง

พระบางแลว้ทา่นเขา้เมืองแมดเมืองกาสี เขา้ไปในญวนเหนือ 

เขา้ไปประเทศญวน ออกจากประเทศญวนก็เขา้ประเทศจีน ออก

จากจีนก็เขา้บงัคลาเทศไปประเทศอินเดีย มีแตเ่ดินเทา้ลกูเดียว 

แลว้ก็ไปศรลีงักา กลบัมาอยูพ่ม่า แหม คงลงเรอืสาํเภาจาก

อินเดียไปศรลีงักา เพราะคน้หาท่ีพระพทุธเจา้อยู่ อยากรูธ้รรม 

อยากอะไร บางครัง้๑๑วนัจงึไดฉ้นัขา้วครัง้หนึง่ ท่านวา่ไม่รู ้

ภาษากนั เคา้พดูภาษาไม่ได ้อยู่กนัถึง ๑๑ วนั ไม่ฉนัขา้ว  

การเดินธุดงค ์ลกูศิษยญ์าติโยมทกุวนันีม้นัคงจะไม่ไหวแลว้ 

เดินอย่างนัน้ไม่ไหว ทีนีท้า่นกลบัมาอยูพ่มา่ แลว้กลบัมาอยู่

เชียงใหม่ สรุปแลว้ท่านก็มาปักหลกัท่ีเชียงใหม่ หลวงปู่ มั่นก็ยงั

อยู่กบัมเูซอ ทา่นก็เขา้ไปฟังเทศน ์การอยูก่ารกินนัน้ไม่เหมือน

ทกุวนันี ้ท่านวา่ เอาใบไมอ้อ่นๆมาตม้ ผา้ขาว เณร โยม ตม้แลว้

ก็ตาํพรกิกบัเกลือใสก่นัแลว้ก็ปนใสน่ํา้ ไมมี่อะไร ตกัใสใ่นบาตร 

กบัขา้วนั่น อาหารอะไรอย่างอ่ืนไม่มี บางทีก็ไดกิ้นหน่อหวาย 

หน่อตาว ตม้กินแคน่ัน้ อาหาร ฟืนไฟฟา้อะไร รถเรอือะไรก็ไม่มี 
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นํา้ก็ตอ้งแบกหามมาจากท่ีอ่ืน ไม่สนกุสะดวกสบายเหมือนอย่าง

ทกุวนันี ้

ถึงบอกสูท้นการปฏิบติัหลวงปู่ มั่นท่านพาทาํยงัไงก็พยายาม

ทาํตาม แตท่า่นไม่ใหอ้ยู่ใกล ้ถา้มาฉนัเขา้รว่ม ท่านไลห่นี ใหอ้ยู่

ห่างๆตลอดเลย การปฏิบติัท่านก็สอน ท่านก็ตัง้มั่นวา่ไม่ใหเ้อา

ไหน ใหภ้าวนาน่ีใหเ้หน็แตก่ระดกูซะอย่างง่ายๆ คนน่ีเหน็เป็น

กระดกูเดินท่านวา่ คนอุม้ลกูใหเ้หมือนกระดกูแขวนคอ ทา่นพดู

สอนลกูศิษย ์หลวงปู่ มั่นทา่นเทศน ์เม่ือไรเห็นกระดกูแขวนคออยู่

เม่ือนัน้จงึจะเห็นธรรมขึน้มาบา้ง ท่านวา่ยงัไม่พน้ทกุข ์ท่านตรสั

อย่างนี ้หลวงปู่ มั่นทา่นเทศน ์

แตท่ี่จรงิแลว้ หลวงปู่ มั่นทา่นประกาศ เรยีกวา่ท่านพน้ทกุข์

แลว้ ทา่นพน้ทกุขใ์นอยู่ท่ีอาํเภอพรา้ว ท่านพน้ทกุขแ์ลว้ ทา่นสิน้

งานทาํ ท่านเทศนไ์ปๆ ทา่นจะไม่มีเอวงัเลย เทศนไ์ปแลว้เงียบ

ไปเลย มนัหมด ไม่มีอะไรเทศน ์เทศนอ์ยา่งนัน้ น่ีพอมาอยู่ใน

อาํเภอพรา้วน่ี ถํา้ดอกคาํ อาํเภอพรา้วน่ีมนัใกลก้นั หลวงปู่

แหวนทา่นกลวัผี แตไ่ม่กลวัง ูแตห่ลวงปู่ ตือ้กลวัง ูแตไ่ม่กลวัผี 
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เลยไปดว้ยกนัได ้ถึงบอกวา่เวลางมูนัมามากอยู่ในถํา้ กลวัมนั

จก ชคูออยู่ ตวัใหญ่ๆ ก็ใหเ้อาหลวงปู่ แหวนเดินก่อน ขา้มไปเลย 

ขา้มหลงังไูป ถา้ผีมนัดอุยู่ในถํา้ไหนก็มอบใหห้ลวงปู่ ตือ้ เป็น

ผูจ้ดัการมนั ทา่นเป็นคูก่นัอย่างนัน้ ไปดว้ยกนัก็เลยไปดว้ยกนัได ้

ทีนีส้ององคท์า่นไม่คอ่ยห่างกนั จาํพรรษาห่างกนัส่ีกิโล การไกล 

วดัอาตมาอยูก่บัหลวงปู่ ตือ้ทกุวนันีป้ระมาณ ๔ กิโล อยูค่นละ

ขา้งเขา พระทา่นอยู ่อยู่ปฏิบติั 

นีก้ารปฏิบติัของหลวงปู่ น่ีทา่นสอนอาตมาเด็ดขาดจรงิๆ 

ท่านใหมุ้ง่อยา่งเดียว ไม่ตอ้งการก่อสรา้งอะไร ไม่ตอ้งไป

ปรบัปรุงอะไร ท่านวา่พระองคไ์หนเขา้ไปอยู่ในถํา้ ไปทบัหิน ไปป ู

ไปเทคอนกรตีอะไรก็ปรบัปรุงถํา้ มนัไปทาํถํา้ทาํไม ท่านถึงวา่ ไป

ตีหินอยู่ในถํา้ทาํไม ทาํไมไมตี่กิเลสในหวัใจใหม้นัหกัเหมือน

อย่างหิน ท่านบอก ท่ีมนัจะพน้ทกุข ์น่ีทา่นสอนอยา่งนีก้บัพระ 

หลวงปู่ สองหลวงปู่  บดันีม้นัไม่เป็นอย่างนัน้ สมยันีม้นัสมยั

ก่อสรา้ง อะไรก็ปรบัปรุง โยมก็ชอบไปดว้ยกนั มนัไดบ้ญุอยู่

หรอก ไม่เป็นไร ไดบ้ญุ แตท่่านวา่มนัชา้หน่อย เพราะมนัไปงม
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กอ้นหนิอยู ่ ลบูกอ้นหินอยูน่ะ่พระ ไม่ไดไ้ปลบูดกิูเลสในหวัใจ ก็

เลยรอ้นไปถึงญาติโยม ดีไมดี่ก็ตอ้งขอพิมพซ์องแจกญาติโยม 

ไปขดุเกลาถํา้ ไปทบัถํา้อยูน่ั่นน่ะบางองค ์

ท่านดา่ ถา้ก่อสรา้งมากทา่นจะดา่ อาตมาโดนดา่ไปสาม

ครัง้แลว้ หลวงปู่ แหวนทา่นดา่ ก็จะดา่คนก็คือมีความรกัถึงดา่ 

ท่านวา่ทาํนิดๆหน่อยๆ อย่าไปทาํมาก ถา้เราทาํตามทา่นชอบ 

ท่านจะยิม้ตลอด เห็นหนา้เรา ท่านอย่าบอกอย่าก่อสรา้งมากนะ 

อาตมาสรา้งโบสถห์ลงัเลก็ๆอยู่ในวดั ไม่ใหจ้บักอ้นอิฐ ไม่ใหท้าํ

อะไร ใหน้ั่งอยูก่ฏิุ ใหปั้ดกวาดวดั ใหน้ั่งภาวนา จบักอ้นอิฐก็

ไม่ได ้ใหจ้บักระเบือ้งก็ไม่ใหจ้บั ไมช้ิน้หนึง่ก็ไม่ใหจ้บั ตะปดูอก

หนึง่ก็ไม่ใหจ้บัจะไปตีท่ีไหน อาตมาก็ทาํตามคาํสั่งของหลวงปู่  

ไม่ทาํจรงิๆ นั่งอยู่กฏิุคยุกบัโยม มองดเูคา้ทาํหา้วนั ไปกราบ

เลาะๆไปใกล ้หนี เราไปกราบหลวงปู่ ทา่นจะยิม้ตลอด  

ท่านมีไฟฉายอย่างดี ทา่นดโูน่นหา่งไปตัง้สามส่ีสิบกวา่กิโล 

ท่านเหน็เราวา่ทาํอะไรอยู่ในวดั ทา่นมีไฟฉายหลายรอ้ยถาด 

สอ่งเหน็ ตาทา่นดีอยา่งนัน้ ถา้ใครทาํอย่างนัน้ก็ดี ถา้ท่านสอน 
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ถา้พระองคไ์หนไปแลว้ ไปบีบขานวดขา ไปอยู่วดัดว้ย นกึในใจ

วา่ อืม้ อยูก่บัหลวงปู่  อยากไดซ้กัสองแสน สามแสน หา้แสนไป

สรา้งวดั ท่านไลห่นีเลย เขา้ไปใกล ้หนีๆ พระองคนี์อ้ยา่มาใกล้

เรา หนี อย่ามาอยู่น่ี ไลเ่ลย แตพ่ระองคไ์หนตัง้ใจปฏิบติั ไม่คิด

เรื่องอย่างนัน้ คิดแตก่ารปฏิบติั ท่านจะใหอ้ยู่ดว้ย 

สว่นเรื่องอาจารยห์น ูเป็นเรือ่งอาจารยห์น ูคนละเรื่องกบั

หลวงปู่  แตจ่ะอยู่ดว้ยกนัได ้คนละเรื่อง เรื่องของทา่น แตเ่ราก็ 

บางคนก็อาจจะรงัเกียจอาจารยห์นเูหมือนกนั แตแ่ทท่ี้จรงิท่านก็

ตัง้ใจอยู่หรอก แตว่า่มนัโผงผางเป็นธรรมดา อปุนิสสยปัจจโย

ของสาวก นั่นปัจจยันิสยัของมนัเป็นอยา่งนัน้มาหลายภพชาติ

แลว้ มนัแกไ้ขไม่ไดส้าวก มนัเป็นธรรมดา แตห่ลวงปู่ นัน้ท่านไม่

คอ่ยพดู (เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/ZpFJWnv8U6E 
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