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คำ�นำ�

 “ครูบาอาจารย์เหล่านี้มีแต่ประเภทน้ำาหนึ่งนะ น้ำาสองมีแทรกนิดหน่อย มีเพชรน้ำาหนึ่ง ดูเอาพระอรหันต์ในสมัย
ปัจจุบันให้ดูเอา ไม่ต้องตีตรา พระภายในท่านรู้กันหมดนั่นละ ไม่รู้แต่ภายนอก เพราะถึงกันมีแต่อรรถแต่ธรรมถอด
ออกมาจากหัวใจ ถอดออกมาจากหัวใจมาสนทนากันเป็นชั่วโมงๆ มีแต่ประเภทเพชรน้ำาหนึ่ง น้ำาสองมีน้อยมาก  
น้ำาสองก็คือจวนแล้วจวนจะเข้าแล้ว นี่ประเภทเข้าแล้ว เพชรน้ำาหนึ่งเข้าเต็มสัดเต็มส่วน พระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน
ดูเอา ท่านรู้กันหมด การปฏิบัติวงภายในรู้กันละ แต่ภายนอกท่านไม่ออก เฉย ภายในท่านรู้กันหมด เพราะ 
สนทนาธรรมใครจะสนทนาสนิทสนมยิ่งกว่าพระปฏิบัติสนทนาต่อพระปฏิบัติด้วยกัน มีเรื่องอะไรก็รู้กันหมด แต่รู้แล้ว 
ก็แล้วเลยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ นี่มีแต่เพชรน้ำาหนึ่งเหล่านี้ ของเล่นเมื่อไรเหล่านี้ เพชรน้ำาหนึ่งเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้ว 
เพชรน้ำาหนึ่งเข้าใจไหม มีแต่องค์สำาคัญๆ นี่ ไม่ว่าหนุ่มว่าแก่ จิตใจไม่มีวัยชำาระได้เท่าไรก็บริสุทธิ์เท่านั้นๆ  
เพชรน้ำาหนึ่ง..น้ำาสองมีน้อยมาก เพชรน้ำาหนึ่งมีมาก อยากดูพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันให้ดูเอา ถอดออกมาจากหัวใจ
คุยกันพอแล้วเหล่านี้ ไม่ใช่มาโม้เฉยๆ นะ มีแต่ประเภทเพชรน้ำาหนึ่งละมาก”

 เมื่อวันที่ ๑ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ (๑๕.๑๐ น.) อย�่ให้มีใจหม�ยโทษ

 ขออานุภาพบารมีพระรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งบุญที่ได้จัดทำาหนังสือเล่มนี้เพื่อบูชาคุณองค์หลวงตา
มหาบัว ญาณสัมปันโน จงอำานวยผลให้ธาตุขันธ์ขององค์หลวงตาสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของลูกหลาน
ตราบนานเท่านาน และขอให้ข้าพเจ้า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่เสียสละทรัพย์ในการจัดพิมพ์ทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ เป็นผลเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้เทอญ

            คณะศิษยานุศิษย์
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 พระเร�ที่จะเป็นพระสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับพระวินัย 
เป็นหลักประกันพระในขั้นแห่งคว�มเป็นพระทั่วๆ ไปต�ม
หลักนิยมของพุทธศ�สน� ก�รประพฤติท�งก�ย ท�งว�จ�  
มีใจเป็นธรรมนำ�ม�รับผิดชอบก�รเคลื่อนไหวของก�ยว�จ� 
อยู่ด้วยคว�มระมัดระวังเสมอ นี่คือพระที่ชอบธรรมต�มหลัก
ของศ�สด�ที่สอนไว้ นี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งคว�มสมบูรณ์ของพระ 
เจ้�ของก็มีคว�มอบอุ่น คนอื่นมองเห็นก็น่�เค�รพเลื่อมใส 

 ขั้นที่สองก็คือธรรม เจริญธรรมขึ้นภ�ยในใจ มีสมถธรรม 
หรือสม�ธิธรรมเป็นขั้นๆ ด้วยคว�มพ�กเพียร และปัญญ�ธรรม  
ถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่�วิมุตติธรรม ทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัย 
โดยสมบูรณ์ในหลักธรรมช�ติของพระ นี้เป็นพระสมบูรณ์แบบ 
เป็นพระที่ควรอย่�งยิ่งต่อคว�มเป็นสรณะของโลกได้ ดังพระ 
ในครั้งพุทธก�ลที่ท่�นได้เป็นสรณะของโลกเรื่อยม� 

 พุทฺธำ สรณำ คจฺฉ�มิ ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุวิสุทธิธรรม
อันล้ำาเลิศ ด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์เอง 

พระสมบูรณ์แบบ



ชาติสุดท้าย

9     

 ธมฺมำ สรณำ คจฺฉ�มิ พระธรรมอันประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลก ได้ปรากฏขึ้นในพระทัยเพราะ
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์ 

 สงฺฆำ สรณำ คจฺฉ�มิ ได้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนแล้ว นำาไปประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจัง เนื่องมาจากความเชื่ออย่างถึงใจ การทำาทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถึงใจ เมื่อถึงใจ
แล้วก็ถึงทั้งสิ่งที่ชั่วมีอยู่ภายในจิตใจของตนมาดั้งเดิม ทั้งสิ่งที่ดีซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้ เพราะความถึงใจในความ
เชื่อเหตุผลดีชั่วนั้น แล้วประพฤติปฏิบัติด้วยความถึงใจ สุดท้ายก็ปรากฏเป็น สงฺฆำ สรณำ คจฺฉ�มิ ขึ้นมาอย่าง   
เต็มดวง นี่คือหลักแห่งความสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆ 

 เพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงไม่ใช่เป็นเครื่องประกาศอยู่ธรรมดา โดยหาตัวจริงไม่ได้ ธรรมที่ประกาศ
ออกมาแต่ละแง่ละกระทงของศาสนธรรมนั้นออกมาจากความจริง และพร้อมที่จะแสดงความจริงให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติตามขั้นตามภูมิของตนอยู่ทุกระยะกาล จึงเรียกว่าอก�ลิโก ธรรมไม่มีกาล ไม่มีเวลา ให้ผลได้ทุกเมื่อ
จากการกระทำาของผู้ไม่เลือกกาล เครื่องหล่อหลอมพระเร�ให้สมบูรณ์แบบ หรือให้มนุษย์สมบูรณ์แบบ
ก็ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจ�กธรรม สิ่งใดง�มก็ต�มไม่ซ�บซึ้งไม่ถึงใจ ไม่แน่ใจ ไม่ต�ยใจ ไม่อบอุ่นใจ  
ยิ่งกว่�ธรรม ธรรมจึงเลิศ ธรรมจึงประเสริฐกว่�คว�มดีอื่นใดทั้งสิ้น 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันย�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๒๓ เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่�บ้�นต�ด 
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 นตฺถิ เสยฺโยว ป�ปิโย ได้แก่จิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเรียบร้อยแล้วนั้น
เสมอกันหมด นอกนั้นมีความเหลื่อมล้ำาต่ำาสูงต่างกัน ภูมิของศาสดาก็รู้ลึกซึ้ง
กว้างขวางเต็มภูมิของศาสดา สาวกแต่ละองค์ๆ ก็เป็นตามนิสัยวาสนาของตน 
ที่สร้างมามากน้อย กว้างแคบเป็นลำาดับลำาดามา

 เพราะฉะนั้น ท่านถึงยกพระอรหันต์ขึ้นเป็น ๔ ประเภทด้วยกัน ประเภท
ที่หนึ่ง สุกขวิปัสสโก การปฏิบัติอย่างเรียบๆ ราบๆ ไปเรื่อยๆ สม่ำาเสมอ
ไปเรื่อย วิปัสสโกเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนา สติปัญญาติดตามฆ่ากิเลสเรียบไปเลย 
รู้อย่างสงบสบาย ไม่กระทบกระเทือน ไม่ตื่นไม่เต้นเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์
มากนัก ภูมิจากนั้นกระเทือนธาตุขันธ์ กระเทือนจิตใจเป็นพักๆ การบำาเพ็ญ 
กิเลสมีหลายคลื่น ธรรมะต้องมีหลายคลื่นด้วยกัน รับกัน ตอบรับกัน ฟัดกันบน
เวที สำาหรับสุกขวิปัสสโก รู้สึกท่านจะไปอย่างเรียบๆ แต่เราเล็งเอาตามศัพท ์
ที่ท่านแปลออกมา แล้วการปฏิบัติของเรามันก็เข้ากันทุกอย่าง เพราะฉะนั้น 
เราจึงไม่สงสัยที่เทียบเคียงเหล่านี้ สุกขวิปัสสโก ผู้ที่รู้อย่างสงบเรียบไปเลย ได้แก่
ประเภทที่ ๑

 เตวิชโช บรรลุแล้วยังได้วิชชา ๓ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติ
ย้อนหลังได้ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ จากนั้นก็ฉฬภิญโญ ได้อภิญญา 
๖ นี่หมายถึงกรณีพิเศษ เครื่องประดับท่านเป็นพิเศษๆ ไป ลำาดับที่ ๔ นี่เรียกว่า 
สุดยอดบารมีของพระอรหันต์ท่าน จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต เรียกว่าผู้แตกฉานมาก 

พระอรหันต์ 
๔ ประเภท

“ภิกษุทั้งหลาย
พระขีณาสพทั้งหลายนั้น
ไม่ยินดีในกามสุข
ไม่เสพกาม
เปรียบเสมือน 
หยาดน้ำ ตกลงบน 
ใบบัวแล้วไม่ติดอยู่
ย่อมกลิ้งตกไป”
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อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา นี้แตกฉานหมด นี่เรียกว่า จตุปฏิสัม-
ภิทัปปัตโต อรหันต์ประเภทที่ ๔ เครื่องประดับของท่านเรียกว่าหยดย้อยมากทีเดียว นี่ก็คือเป็นไปตาม 
ความปรารถนาของท่าน

 เวลาท่านปรารถนา เช่น ความวิมุตติหลุดพ้นต้องการด้วยกัน แต่มีความปรารถนาปลีกย่อยใน 
เครื่องประดับ เหมือนต้นไม้ ต้นลำาของมันเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันก็ตาม แต่กิ่งก้านสาขาแตกแขนงไปจะ 
ต่างกันๆ มีลักษณะต่างกันอย่างนั้น อรหันต์ ๔ นี้เหมือนกัน หลักของอรหันต์นั้นก็ได้แก่ ผู้สิ้นจากกิเลส 
ด้วยกันเรียบร้อยแล้ว นี่เสมอกันหมด เรียกว่าต้นลำา ทีนี้กิ่งก้านสาขาที่แตกออกไปก็แตกไปเป็น สุกขวิปัสสโก 
เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต ๔ ประเภท แยกสาขา คือกิ่งก้านของท่านออกไปตามนิสัยวาสนาที ่
ผู้มีความปรารถนาอย่างไรๆ เป็นเครื่องประดับความบริสุทธิ์ ท่านก็ปรารถนามา เวลาสำาเร็จแล้ว กิ่ง ก้าน สาขา 
ดอก ใบ ซึ่งเป็นความปรารถนาปลีกย่อยก็รวมๆ เป็นกิ่งเป็นก้านสวยงามตามนิสัยวาสนาของท่านที่ได้ทำา 
ความปรารถนามา นี่อรหันต์ ๔

 ท่านทั้งหลายให้ทราบเสียนะ ว่าอรหันต์ ๔ อยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้า ที่เป็นต้นลำาของพุทธศาสนา 
เรียกว่าชั้นเอกอุ ในสามแดนโลกธาตุไม่มีศาสนาใดที่จะเทียบเสมอเหมือนพุทธศาสนาได้เลย เป็นศาสนาคู่โลก 
คู่สงสารจริงๆ ไม่บกพร่องเลย นี่เป็นอันหนึ่ง คือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสมบูรณ์อรรถธรรมทั้งหลาย 
เต็มภูมิของศาสดา จากนั้นก็มาสอนสาวก นี่คือออกจากพุทธศาสนานะ พอแตกออกมาก็เป็นสาวก 
บารมีญาณ สาวกทั้งหลายไปศึกษาอบรมจากท่าน แตกกระจัดกระจายออกมาเป็นมรรคเป็นผล แตก
กระจัดกระจายไปหมดจากพุทธศาสนา เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ เมื่อยังมีผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมอยู่ 
มรรคผลนิพพานจะกระจายอยู่อย่างนี้ตลอด

เมื่อวันที่ ๑๔ กันย�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๔๕ อรหันต์ ๔ มีในพุทธศ�สน�เท่�น้ัน
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เพชรน้ำ�หนึ่ง

 เพชรน้ำาหนึ่งในเมืองไทยเรามีน้อยเมื่อไร ไม่น้อย แต่ส่วนมากหาตามตลาดลาดเลไม่มี หาอยู่ในป่าในเขา 
ท่านเหล่านี้เป็นอยู่ในป่าในเขา ที่ปรากฏชื่อลือนามออกมาจากป่าจากเขาทั้งนั้นละ

เมื่อเช้�วันที่ ๑๒ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ เพชรน้ำ�หนึ่งของพุทธศ�สน�แห่งช�ติไทย

 “เพชรน้ำ�หนึ่งจะเป็นอะไรไปถ้�ไม่ใช่พระอรหันต์น่ะ”

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันว�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ สุดสิ้นลงที่ธรรมธ�ตุ

 นี่เพชรน้ำาหนึ่งมีหลายองค์นะนี่ ท่านสำาเร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นสมัยครั้งพุทธกาลเป็นพระอรหันต์ ทุกวันนี่
เทวทัตมันขวางหูขวางใจ ว่าอรหันต์ไม่ได้ เทวทัต คือพระที่ท่านจะรู้กันต้องเป็นนักภาวนาด้วยกัน ได้สนทนากันใน
วงภายในๆ รู้กันแต่ว่าภายใน นอกนั้นไปท่านเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ เพราะฉะนั้นวงกรรมฐานกันมองเห็นกันรู้กันทันทีๆ 
เพราะทราบจากใจ

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ ครั้งพุทธก�ลเรียกผู้สิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์
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องค์พระบูรพ�จ�รย์ใหญ่
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 พระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสหายากมาก สมัยทุกวันนี้จะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ แต่แน่ใจมี หากไม่มากเท่านั้น มีนี้
ส่วนมากจะหาได้ในป่าในเขา ในตลาดลาดเลกระดูกหมูกระดูกวัวนี้ไม่มี มีตั้งแต่ส่วนมากอยู่ในป่าในเขาท่านภาวนา
ของท่านๆ ในสมัยปัจจุบันนี้ก็หลวงปู่มั่นอยู่ในป่าในเขา หลวงปู่เสาร์ก็เช่นเดียวกัน เป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหลาย
เรียกว่าปรมาจารย์เป็นอาจารย์ชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบัน ท่านก็อยู่ในป่าในเขาสำาเร็จอยู่ในป่าในเขา ออกมาเป็นสรณะ
ในปัจจุบันของพวกเรา ก็คือท่านทั้งสองพระองค์นี้ละ ท่�นอ�จ�รย์เส�ร์-ท่�นอ�จ�รย์มั่นเป็นพระอรหันต์ในสมัย
ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ วันนี้ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ�้ พระธรรม พระสงฆ์

 พระกรรมฐานรู้สึกจะมากทางภาคอีสานและมากเรื่อยมา เพราะรากแก้วของกรรมฐานในสมัยปัจจุบันก็อยู่
ที่ภาคอีสานเป็นพื้นฐาน หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เป็นรากฐานของกรรมฐานมานาน เพราะฉะนั้นบรรดาลูกศิษย ์
ลูกหาที่ต้องการอรรถธรรมจริง จึงต้องหมุนหาครูหาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจได้ แล้วก็ไม่พ้นหลวงปู่ทั้งสององค์นี้  
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ท่านไม่ค่อยเทศน์ เงียบแต่ว่าไม่เทศน์ ถ้าจะเทศน์ก็พูดเพียง
สองสามประโยคแล้วหยุดเลย สำาหรับหลวงปู่มั่นการเทศนาว่าการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั้นหมดเลย ธรรมทุกขั้นอยู่ 
นั้นหมด ออกจ้าๆ เลย

 จากนั้นมาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษากับท่านทั้งสององค์นี้มา ก็กลายเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระ 
ทั้งหลายต่อมาเรื่อยๆ ดังที่เราเห็น เช่น อาจารย์นั้น อาจารย์นี้ ออกจาก เฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่น ออกจากนี้ 
เรียกว่ามีอยู่ทั่วประเทศไทยทุกภาค บรรดาที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษามาจากหลวงปู่มั่น ยกตัวอย่างเช่น  
หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ขาว หลวงปู่คำาดี เหล่านี้มีแต่ออกจากนี้ล้วนๆ เลย นี่เราพูดเพียงเอกเทศนะ ทีนี้แต่ละองค์ๆ นี้ 
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ลูกศิษย์มากน้อยเพียงไรมาศึกษาอบรม แล้วก็แตกกระจายออกไป ซึ่งก็มีอยู่ทุกภาคๆ เป็นรุ่นหลาน รุ่นลูกก็คือ 
ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่าน รุ่นหลานก็เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ผู้ใหญ่อีกทีนึง แตกกระจายออกไป ถึงจะไม่ได้แบบฉบับ
ของครูของอาจารย์ ก็พอเป็นร่องเป็นรอยบ้างก็ยังดี เรียกว่าฐานอนุโลม ดีกว่าไม่ได้ไปศึกษาอบรมมา

 ตั้งแต่หลวงปู่สิงห์ จังหวัดนครราชสีมา ที่สร้างวัดสาลวันขึ้น นั่นเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่าน เท่าที่เราจำาได้ 
ก็อาจารย์สุวรรณ ท่านเสียไปแล้ว แล้วก็ไล่เลี่ยกัน อาจารย์สุวรรณท่านเคยไปอยู่ทางท่าบ่อ เคยสนิทสนมกับเรา 
เพราะเราไปเที่ยวทางท่าบ่อ ไปพบกับท่านที่นั่น นี่เรียกว่าอาจารย์สุวรรณ คู่เคียงกันกับหลวงปู่สิงห์ วัดสาลวัน  
หลวงปู่มหาปิ่น เป็นน้องของหลวงปู่สิงห์ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรัทธารวม ด้านตะวันออกโคราช ติดกัน แต่ก่อนอยู่
ชานเมืองไป ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ ๒ กิโล เดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นใจเมืองเข้าไปแล้ว บ้านครอบหมด นี่ก็ 
องค์หนึ่ง นอกจากนั้นเราก็จำาไม่ค่อยได้ ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านมาหาหลวงปู่แหวนอย่างนี้ ไล่เลี่ยๆ กันมา 

 แต่ก่อนท่านอยู่ในป่าจริงๆ เพราะหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้ออกมานอกๆ นาๆ ง่ายๆ ท่านอยู่ในป่าๆ จากป่าก ็
ภูเขา ออกมาตีนเขาตีนอะไร ถ้าไม่ใช่อยู่ภูเขาก็ต้องอยู่ในป่า ส่วนมากท่านจะอยู่ในภูเขา เอาจริงเอาจัง นี่ละต้น 
เป็นอย่างนั้น ทีนี้เวลากิ่งก้านแตกแขนงออกไปมันก็ปลอมก็แปลมไปเรื่อยๆ อย่างนั้น อย่างเรานี่เป็นวาระสุดท้าย
ท่านจริงๆ เรานี้เรียกว่าเหลนก็ถูก เรานี่เป็นรุ่นเหลนไป หรือยกๆ ขึ้นบ้างก็ว่าหลาน แต่ไม่เต็มใจนัก ถ้าว่าเหลนนั้น 
จะพอดี เพราะครั้งสุดท้ายของท่าน ลูกศิษย์ต้น ที่สองลำาดับมาที่สาม สุดท้ายก็น่าจะเป็นอย่างพวกเรานี้

 ต้นจริงๆ ก็ท่านอาจารย์สิงห์ อาจารย์สุวรรณ แล้วต่อเนื่องมาท่านอาจารย์ฝั้น เกี่ยวโยงกันมาตลอดนะ 
เรื่อยมา แล้วก็ค่อยต่อกันมาๆ ครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการอบรมมาแล้วมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็แนะนำา 
สั่งสอน เป็นหลานไปละนะ เราจะอยู่ในขั้นหลานนี่ละ

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๔๕ ร�กแก้วของกรรมฐ�น
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ร�กแก้วพระกรรมฐ�น 
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ท่�นเจ้�คุณ 
พระอุบ�ลี
คุณูปม�จ�รย์ 
(จันทร์ สิริจันโท)
วัดบรมนิว�ส จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๕๑  
แสดงด้วยคว�มรู้คว�มเห็นของธรรมแท้ๆ

“นั่นผู้รู้จริงเห็นจริง 
เทศน์ถอดออกมาๆ  
ดังพระพุทธเจ้าและสาวก 
ทั้งหลายท่านเทศน์”
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 สมัยก่อนไม่มีเสียงเทปอย่างน้ี เวลาเทศนาว่าการไม่ได้ยินนะ พ่ึงมามีข้ึนเร็วๆ น้ี อย่างพ่อแม่ครูจารย์ม่ันยังมีชีวิต
อยู่ก็ไม่มี เสียดายครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศน์เป็นอรรถเป็นธรรมฟังแล้วซึ้งๆ มากมันไม่มีอะไรอัด มันพึ่งมามีเมื่อเร็วๆ นี้  
สมัยก่อนหน้านี้ท่านเจ้าคุณอุบาลี วัดบรมนิวาส ฟังว่าเทศน์เป็นประโยชน์มากมาย วัดบรมนิวาสท่านเจ้าคุณอุบาลี 
ประชาชนเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่นู้นเลยพระโขนงไปนู้น เสียค่ารถเท่านั้นเท่านี้เขาเล่าให้ฟัง เขามาฟังเทศน์เจ้าคุณ
อุบาลี วัดบรมนิวาส เขาอยู่ทางพระโขนงฟากพระโขนง เขาเสียค่ารถเท่านั้นเท่านี้เขาเล่าให้ฟังนะ เขาเป็นคนมาฟังเอง

 คอืทา่นเจา้คณุอบุาลทีา่นเทศนอ์ยูท่ีว่ดับรมนวิาส เขาอยูฟ่ากพระโขนงยงัอตุสา่หม์า เสยีคา่รถเทา่นัน้เทา่นีเ้ขาเลา่ 
ให้ฟัง ฟังที่ไหนมันก็ไม่จุใจ ว่าอย่างนั้นนะ มาฟังเทศน์ท่านเจ้าคุณอุบาลีแล้ว แหม ถึงใจ ไม่มีจืดจางอะไรเลย ฟังเมื่อไร
ถึงใจทุกครั้งๆ เขาอยู่ทางฟากพระโขนง เสียค่ารถมาวัดบรมนิวาส เขายอมเสียเขาไม่เสียดาย เงินไม่มีคุณค่าเท่าธรรม  
เขาพูดน่าฟังนะ เสียค่ารถเท่านั้นเท่านี้ เขาพูดเอง เขาอยู่ทางพระโขนงแล้วเสียค่ารถมาฟังเทศน์วัดบรมนิวาส เสีย
เท่าไรเขาก็พอใจ เงินไม่มีคุณค่าเท่าธรรม นี่ละจุดนี้สำาคัญมากนะ เงินไม่มีคุณค่าเท่าธรรม ท่านเจ้าคุณอุบาลีเทศน์อยู่
วัดบรมนิวาสเขามาฟัง เขาบอกว่าอยู่ทางฟากพระโขนงไปนู้น

         เทศน์นี่ให้สมบูรณ์แบบสมกับศาสนาของเราเป็นศาสนาของศาสดาองค์เอก ให้ได้ทั้งภายนอกภายใน ภายนอก 
ตีกระจายออกทั่วโลกดินแดน ภายในหมุนเข้าหาอวิชชาตัวก่อภพก่อชาติ เทศน์คุ้ยเขี่ยตลอดทั่วถึงทั้งภายนอกภายใน  
นั่นเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรม เทศน์เป็นธรรมล้วนๆ แต่เทศน์ส่วนมากมันก็มักจะเป็นแกงหม้อใหญ่ ไม่ใช่แกงหม้อเล็ก
หม้อจิ๋ว คือแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนั้นหมุนเข้าเลย ตั้งแต่นอกตีเข้าไปๆ ถึงเรือนรังของวัฏวนได้แก่อวิชฺช�ปจฺจย�

  น่ันผู้รู้จริงเห็นจริงเทศน์ถอดออกม�ๆ ดังพระพุทธเจ้�และส�วกท้ังหล�ยท่�นเทศน์ท่�นจะดึงออกม�เลย 
รังแห่งภพแห่งชาติอยู่ที่ไหนท่านดึงออกมาๆ คือผู้เทศน์เทศน์ด้วยความรู้จริงๆ เห็นจริงๆ ถอดถอนกิเลสเหล่านี้ 
ได้จริงๆ คุณค่าของธรรมที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนกิเลสท่านจะนำาออกมาเทศน์ทั้งหมดเลย นี่เรียกว่าเทศน์ถึงเหตุถึงผล 
ถึงกิเลสถึงธรรม ถึงทั้งกิเลสถึงทั้งธรรม

 เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ แสดงด้วยความรู้ความเห็นของธรรมแท้ๆ

ท่�นเจ้�คุณ 
พระอุบ�ลี
คุณูปม�จ�รย์ 
(จันทร์ สิริจันโท)
วัดบรมนิว�ส จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๕๑  
แสดงด้วยคว�มรู้คว�มเห็นของธรรมแท้ๆ
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เมื่อวันที่  ๒๔ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ 
ปฏิบัติแบบพระสมบูรณ์แบบ

หลวงปู่เส�ร์ 
กันตสีโล
วัดเลียบ อำ�เภอเมือง 
จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

“หลวงปู่เสาร์ก็เช่นเดียวกัน  
เป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหลาย 
เรียกว่าปรมาจารย์ เป็นอาจารย์ 
ชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบัน”



ชาติสุดท้าย

21     

 หลวงปู่มั่นเรานี้ไปแบบหนึ่ง ส่วนหลวงปู่เสาร์นี้ก็ไปอย่างนั้น
แหละ ไปเรียบๆ นี่ก็อัฐิเป็นพระธาตุเหมือนกันนะ หลวงปู่เสาร์อัฐิก็ 
เป็นพระธาตุ หลวงปู่มั่นก็เรียกว่าเป็นมาแล้ว นั่นก็เป็นตั้งแต่นู้นแหละ 
ตั้งแต่มรณภาพแล้วทีแรก หลวงปู่เสาร์ก็เป็นเหมือนกัน ท่านเป็น 
คู่กันนะไปที่ไหนไปด้วยกัน ท่านติดกันมาแต่นู่นแหละ นี่ละสององค์นี ้
เบิกกรรมฐานเรานะ จากนั้นก็หลวงปู่มั่นเป็นผู้เบิกจริงๆ เบิกกรรมฐาน 
จึงได้มีร่องรอยมาจนกระทั่งทุกวันนี้มาจากหลวงปู่มั่นเรา

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ อิริยาบถบรรเทาทุกข์

เมื่อวันที่  ๒๔ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ 
ปฏิบัติแบบพระสมบูรณ์แบบ

หลวงปู่เส�ร์ 
กันตสีโล
วัดเลียบ อำ�เภอเมือง 
จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

“หลวงปู่เสาร์ก็เช่นเดียวกัน  
เป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหลาย 
เรียกว่าปรมาจารย์ เป็นอาจารย์ 
ชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบัน”
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“รากแก้วพระกรรมฐาน”

หลวงปู่มั่น 
ภูริทัตโต 
วัดป่�สุทธ�ว�ส อำ�เภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่  ๒๙ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๔๕ 
ร�กแก้วของพระกรรมฐ�น
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“รากแก้วพระกรรมฐาน”

 หลวงปู่มั่น พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี้ ท่านปฏิบัติแบบคงเส้น
คงวาหนาแน่นตามตำารับตำาราจริงๆ หาที่ต้องติไม่ได้เลย เรียกว่า
ปฏิบัติแบบสมบูรณ์แบบตามตำารับตำารา ไม่มีที่ตำาหนิเรื่อยมาจนกระทั่ง
วันท่านมรณภาพ นี่เป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย
ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นท่านถึงประสิทธิ์ประสาทอรรถธรรมให้แก่ 
ลูกศิษย์ จนกลายเป็นลูกศิษย์มีครู บรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น
ที่เป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำาสั่งสอนประชาชน เราอยากจะว่าทั่ว
ประเทศไทย ออกจากหลวงปู่มั่นทั้งนั้น เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมา 
โดยลำาดับ

 อาจารย์องค์นั้นๆ ที่ปรากฏชื่อลือนาม มักจะมีแต่ลูกศิษย์ของ
หลวงปู่มั่นเราทั้งนั้น คือสอนเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นอรรถเป็นธรรมจริงๆ เป็นที่ตายใจได้ ไม่ได้สอนแบบลูบๆ คลำาๆ 
ขลังในสิ่งนั้น ขลังในสิ่งนี้ อย่างนี้ไม่มีในหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์ของท่านผู้มีธรรมเป็นหลักใจ สอนตรงอรรถตรงธรรมไป
โดยลำาดับ และมีจำานวนมากทั่วประเทศไทยของเรา

 คืออย่างพระกรรมฐานน่ี มีอยู่ทุกภาค...กรรมฐาน ในประเทศไทยมีอยู่ทุกภาคท่ีเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ม่ันประสิทธ์ิประสาทให้ 
แม้จะไม่เป็นลูกของท่านจริงๆ ที่อยู่กับท่าน แต่ก็เป็นหลาน คือได้รับจากครูจากอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน 
มาก่อนแล้ว ก็ประสิทธิ์ประสาทธรรมะให้ แล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไป สั่งสอนญาติโยมในที่ต่างๆ มีจำานวนมาก 
นี่ละเป็นผลงานของหลวงปู่มั่นเรา เป็นผลงานที่กว้างขวางมาก ลูกศิษย์ลูกหาองค์ไหนอยู่ที่ใด ถามแล้วมีแต่ลูกศิษย์ 
หลวงปู่มั่นๆ ไม่ค่อยล่อแหลม มักจะมีหลักมีเกณฑ์อยู่เสมอ ไม่ได้สอนแบบออกนอกลู่นอกทาง ขลังไปในที่ต่างๆ 
อย่างนี้ไม่ค่อยมี ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นจริงๆ ไม่ค่อยมี สอนไปตามอรรถตามธรรมล้วนๆ ท่านสอนอย่างนี้

เมื่อวันที่  ๒๙ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๔๕ 
ร�กแก้วของพระกรรมฐ�น
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 ท่านมาอยู่ที่นี่ พระเณรก็หลั่งไหลเข้ามาศึกษาอบรมกับท่านไม่ได้ขาดเลย เต็มอยู่ในวัดนี้ เต็มตลอด อย่างครูบา
อาจารย์ทั้งหลายที่ปรากฏชื่อลือนามมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น  
ท่ีร่ำาลืออยู่ทุกวันน้ีนะ แม้ท่านจะล่วงไปแล้วคุณงามความดีท่านไม่ล่วงไป ก็เหมือนอย่างหลวงปู่ม่ันเราน่ีท่านล่วงไปแล้ว 
คุณงามความดีของท่านที่ครอบเมืองไทยเราอยู่เวลานี้ ไม่ได้จืดจางไปไหน ครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่าน
ก็เหมือนกันอย่างนั้น ส่วนมากมีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น นี่ละผลงานของท่านเห็นอย่างนี้

 แล้วได้ลูกศิษย์เพียงองค์หน่ึงๆ เป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนน้ีจำานวนมากขนาดไหน น่ีผลงานของท่าน เราจะเอา 
เงนิหมืน่เงนิแสนเงนิลา้นมาซือ้ไมไ่ดน้ะครบูาอาจารยแ์ตล่ะองค์ๆ       ทีป่ระพฤตติวัมหีลกัมเีกณฑจ์นกลายเปน็เพชรน้ำาหนึง่ 
ขึ้นมาอย่างนี้ เอาคุณค่าของโลกชนิดไหนมาเทียบไม่ได้เลย นั่นละจึงเรียกว่าผลงานของท่านกว้างขวางมาก

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒ (บ่าย) ผลงานของหลวงปู่มั่น

 แล้วใครที่จะทำา ที่จะกระจายไปกว้างแสนกว้างเหมือนหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นจึงเป็นโรงงานใหญ่ สำาหรับผลิต
ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทางด้านอรรถด้านธรรม ให้กระจายออกไปทุกวันนี้ ก็ออกจากหลวงปู่มั่น เทศนาว่าการสั่งสอน
บรรดาลูกศิษย์ไปประพฤติปฏิบัติ ได้มรรคได้ผลขึ้นมาธรรมะกระจายออกไป เหล่านี้มีตั้งแต่ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่น
ทั้งนั้นนะ ที่แผ่กระจายทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นแหละ องค์ท่านนิพพานไปแล้ว 
ชื่อเสียงนี้กระฉ่อนทั่วประเทศทั่วโลก เฉพาะองค์ท่านเองท่านไม่ค่อยไปสอนใครละ ถ้าสอนก็สอนพระ พระอยู่กับ
ท่านไม่กี่องค์ ในป่าในเขายิ่งแล้วท่านไม่รับใคร ตอนท่านแก่นี้ท่านคงจะสงสารบ้างก็เลยรับพระมา แต่ก่อนไม่นะ  
พระไปอยู่กับท่านไม่ได้

 ลูกศิษย์ของท่านองค์ไหนๆ ที่ปรากฏชื่อลือนามเหล่านี้มีแต่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะ

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ จอมปราชญ์สมัยปัจจุบัน
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 พ่อแม่ครูจารย์มั่นนี้เราเคารพสุดยอดเลย 
นี่คือพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน หลวงปู่มั่นคือ
พระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน เราเคารพสุดยอดเลย 
เพราะฉะนั้นรูปของเราจะอยู่สูงกว่าท่านไม่ได้ ให้ 
ลดลง ให้ท่านอยู่สูงกว่า เราเคารพมาก หาย
สงสัย ท่านยังมีชีวิตอยู่ ธรรมะอะไรๆ ได้ยินได้ฟัง 
เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหายสงสัย ท่านบริสุทธิ์
พุทโธเต็มที่แล้วหลวงปู่มั่นเรา

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ (เที่ยง) 

อยู่ด้วยกันเหล่านี้จะไม่ไปด้วยกันนะ
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“หลวงปู่สิงห์นี้ชัดแล้ว 

เป็นพระธาตุ”

หลวงปู่สิงห์ 
ขันตย�คโม 
วัดป่�ส�ลวัน อำ�เภอเมือง  
จังหวัดนครร�ชสีม�

เมื่อค่ำ�วันที่ ๑๑ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๔๘  
ฟอกจิตโดยหลักธรรมช�ติ
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 หลวงปู่สิงห์ได้ทราบว่าเป็นพระธาตุแล้วนะ ก็สมชื่อสมนามที่
ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่วัดสาลวัน โคราช ท่านเป็นลูกศิษย์เรียกว่า
ต้นปีละ (ถ้านับก็ ๑๙ ครับ ถ้านับหลวงปู่สิงห์ก็ ๑๙ หลวงปู่ปิ่นครับ) 
อันนี้ไม่ค่อยชัดนะ หลวงปู่สิงห์นี้ชัดแล้วเป็นพระธาตุ คือวัดส่วนหยาบ
ต้องเอาพระธาตุวัดกันตามหลักเกณฑ์ของตำารับตำาราบอกไว้อย่าง
ชัดเจน อัฐิที่จะกล�ยเป็นพระธ�ตุได้นั่นคืออัฐิของพระอรหันต์
เท่�นั้น ฟังแต่ว่าเท่านั้น ชี้ขาดเลย เมื่อออกมาอย่างนี้ก็ประกาศป้าง
เลยชัดเจน ธรรมดาผู้ที่จะออกมานี้ท่านทราบก่อนแล้วแหละ ตั้งแต่
ยังไม่ตาย ครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ใดเป็นยังไงในวงปฏิบัติลูกศิษย์ 
ลูกหาท่านทราบมาชัดเจนตลอด

 อันนี้มาประกาศตอนสุดท้ายของท่านที่ล่วงไปแล้วเท่านั้นเอง 
สำาหรับภายในที่ท่านอยู่ด้วยกัน ศึกษาอบรมมาด้วยกัน ท่านทราบกันมาตลอดๆ เลย เพราะวิถีจิตวิถีธรรมอาจารย์กับ
ลูกศิษย์ไม่พูดต่อกันจะพูดต่อใคร การเทศนาว่าการเรื่องจิตใจ การดำาเนินก้าวเดินเป็นยังไงๆ เพื่อมรรคเพื่อผลขั้นใด
ภูมิใด ท่านจะชี้แจงแสดงเหตุผล ท่านไม่ได้บอกว่าท่านได้บรรลุธรรมขั้นนั้นๆ ก็ตาม แต่ธรรมชาติที่ท่านนำาออกนี้คือ
ธรรมล้วนๆๆ ออกเป็นขั้นเป็นภูมิไปเลย นั่น ใครจะไม่ยอมรับ บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดติดพันท่านทราบกัน
หมด เป็นแต่ว่าท่านไม่พูดเฉยๆ เงียบๆ เท่านั้นเอง อันนี้ออกมาเปิดเผยแล้วจึงประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

เมื่อค่ำาวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ ฟอกจิตโดยหลักธรรมชาติ

“หลวงปู่สิงห์นี้ชัดแล้ว 

เป็นพระธาตุ”

หลวงปู่สิงห์ 
ขันตย�คโม 
วัดป่�ส�ลวัน อำ�เภอเมือง  
จังหวัดนครร�ชสีม�

เมื่อค่ำ�วันที่ ๑๑ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๔๘  
ฟอกจิตโดยหลักธรรมช�ติ
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หลวงปู่ทองรัตน์  
กันตสีโล 
วัดป่�บ้�นคุ้ม อำ�เภอสำ�โรง 
จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

“สมบูรณ์แบบแล้วนี่ 
ไม่ว่าธรรมยุต-มหานิกาย  
นี่สมบูรณ์แบบ”

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒  
ปฏิบัติแบบพระสมบูรณ์แบบ
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 หลวงปู่มั่นไม่ให้ญัตตินะ ไปหาหลวงปู่มั่นอยู่ทางสามผง ท่านห้ามไม่ให้ญัตติ สมบูรณ์แบบแล้วนี่ไม่ว่�
ธรรมยุต-มห�นิก�ย นี่สมบูรณ์แบบ สังคมยอมรับแล้ว มรรคผลนิพพานไม่ห้าม อยู่ในข้อปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตาม
หลักธรรมหลักวินัยนะ ท่านว่า ท่านจึงไม่ได้ญัตตินะ ไม่อย่างนั้นท่านก็ญัตติ ท่านอาจารย์มีท่านไม่จับเงินนะ ท่าน
อาจารย์มีท่านเป็นมหานิกาย (ที่หลวงตาเล่าหลวงปู่ทองรัตน์ หลวงปู่กินรี) เหล่านี้ละที่เป็นลูกศิษย์รุ่นของท่านละ คือ
ท่านไม่ให้ญัตติเลย เคารพท่านเลยอยากญัตติกับท่าน ไม่ต้องญัตติ ท่านสั่งเลยไม่ให้ญัตติ เลยไม่ญัตติทุกองค์ สมมุติ
นิยมเขามีแล้วก็ให้มีไปอย่างนั้นละ ไม่ทำาลาย แต่ที่จะมาพลิกเปลี่ยนไปไม่ต้อง ไม่ให้ญัตติ พลิกไปใหม่ ไม่ให้ญัตติ  
ส่วนที่เป็นมาแล้วก็เป็นไปละ ส่วนที่เป็นอยู่แล้วก็ให้เป็นอยู่อย่างนั้น ไม่ได้ญัตติ ท่านอาจารย์มีไม่ได้ญัตติ

 เวลาท่านมรณภาพแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ นี่ละลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านเคารพหลวงปู่มั่น
มากที่สุด แล้วอาจาย์ทองรัตน์ อาจารย์ไหนบ้างละ (อาจารย์กินรี) นี่ละฝ่ายมหานิกายที่ท่านไม่ให้ญัตติ อยู่ด้วยกัน 
นั่นแหละท่านไม่ให้ญัตติ ประเพณีไหนก็ทำาตามประเพณีก็แล้วกัน หลักธรรมหลักวินัยนั่นละหลักๆ ของพระคือธรรม
วินัย

เมื่อวันที่  ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ปฏิบัติแบบพระสมบูรณ์แบบ

หลวงปู่ทองรัตน์  
กันตสีโล 
วัดป่�บ้�นคุ้ม อำ�เภอสำ�โรง 
จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

“สมบูรณ์แบบแล้วนี่ 
ไม่ว่าธรรมยุต-มหานิกาย  
นี่สมบูรณ์แบบ”

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒  
ปฏิบัติแบบพระสมบูรณ์แบบ
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เมื่อวันที่  ๒๔ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ 
ปฏิบัติแบบพระสมบูรณ์แบบ

หลวงปู่มี  
ญ�ณมุนี 
วัดป่�สูงเนิน อำ�เภอสูงเนิน  
จังหวัดนครร�ชสีม�

“ท่านอยู่สูงเนิน อันนี้ก็สำ คัญ 
เพชรน้ำ หนึ่งเป็นลูกศิษย์ 
ของหลวงปู่มั่นเรา”
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เมื่อวันที่  ๒๔ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ 
ปฏิบัติแบบพระสมบูรณ์แบบ

 หลวงปู่มี ญาณมุนี วัดถ้ำาซับมืด จ.นครราชสีมา อยู่ทางสูงเนิน ที่แถวนั้นเป็นทำาเลที่ท่านอยู่สะดวกสบาย เป็นป่า
เป็นเขา เราไปบุกไปหาท่านถึงท่านเลยละ เอะอะมาได้อย่างไร ท่านรู้สึกว่าเมตตามากนะ กุลีกุจอทุกสิ่งทุกอย่าง  
ท่านวิ่งเองนะ ทำาไมท่านมหามาได้อย่างนี้ละ ครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนผมมาได้อย่างไรละ คุยกันสนุกนะ อาจารย์มีนี้เป็น
คนสูงเนิน เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาอยู่ทางนี้ ตั้งแต่ท่านศึกษาปฏิบัติอยู่ทางสามผงหนุ่มน้อยทางนี้ละ อยู่หลายองค์  
พร้อมๆ กันกับหลวงปู่ฝั้น พร้อมๆ กัน หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่มีคือองค์นี้ละ ท่�นอยู่สูงเนิน อันนี้ก็สำ�คัญเพชรน้ำ�หนึ่ง
เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเรา คราวนั้นมีหลายองค์อยู่เราจำาไม่ได้หมดละ คือรุ่นราวคราวเดียวกันก็คือหลวงปู่มี  
หลวงปู่อะไรน้า โอ้หลายองค์เราจำาไม่ได้ ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งหมด

เมื่อวันที่  ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ปฏิบัติแบบพระสมบูรณ์แบบ

หลวงปู่มี  
ญ�ณมุนี 
วัดป่�สูงเนิน อำ�เภอสูงเนิน  
จังหวัดนครร�ชสีม�

“ท่านอยู่สูงเนิน อันนี้ก็สำ คัญ 
เพชรน้ำ หนึ่งเป็นลูกศิษย์ 
ของหลวงปู่มั่นเรา”
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หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 
วัดบูรพ�ร�ม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

“หลวงปู่ดูลย์ที่สุรินทร์ 
เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น 
รุ่นใหญ่”

เมื่อวันที่ ๑ มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ 
ตำ�หนิอ�จ�รย์ของตัวเอง
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 (มีนายตำารวจคนหนึ่งติดตามธรรมะของหลวงตาทางวิทยุ 
เกี่ยวกับที่หลวงตาพูดถึงเพชรน้ำาหนึ่งเขาเลยบอกเพิ่มเติมมาว่า  
เขาได้ไปกราบอัฐิของพระอริยสงฆ์ต่างๆ ที่หลวงตายังไม่พูดถึง เขาก็
เลยกราบเรียนมาให้หลวงตารับทราบ) ไปเห็นพระเวลาท่านมรณภาพ
แล้วอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุเป็นเพชรน้ำาหนึ่งว่างั้นหรือ (ครับ  
มีบางองค์หลวงตายังไม่ได้พูด เขาเลยกราบเรียนมา อย่างหลวงปู่ดูลย์  
ที่สุรินทร์ หลวงปู่บุญ ที่สว่างแดนดิน) อัฐิกลายเป็นพระธาตุเหรอ 
อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น หลวงปู่ดูลย์ที่สุรินทร์เป็นลูกศิษย์
หลวงปู่มั่นรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตำาหนิอาจารย์ของตัวเอง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 
วัดบูรพ�ร�ม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

“หลวงปู่ดูลย์ที่สุรินทร์ 
เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น 
รุ่นใหญ่”

เมื่อวันที่ ๑ มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ 
ตำ�หนิอ�จ�รย์ของตัวเอง
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หลวงปู่กินรี  
จันทิโย 
วัดกันตศิล�ว�ส อำ�เภอธ�ตุพนม 
จังหวัดนครพนม

“โอ๋ย มหานิกายก็มี  
มีเต็มไปหมด…..  
ปรากฏว่าอัฐิของท่าน 
กลายเป็นพระธาตุนะ”

เมื่อค่ำ�วันที่ ๒ กรกฎ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๗ 
พระพุทธเจ้�เป็นสกุลแห่งพระป่�
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 โอ๋ย มห�นิก�ยก็มี มีเต็มไปหมด อย่างสายท่านอาจารย์ชานี้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น อาจารย์ชานี้เป็น
ลูกศิษย์มาตั้งแต่อ�จ�รย์กินรี อาจารย์ทองรัตน์ ที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ชามา และอาจารย์ทองรัตน์ อาจารย์กินรี 
เป็นต้นเข้ามาศึกษาอบรมกับหลวงปู่มั่น แล้วอาจารย์มีที่มวกเหล็ก ท่านเสียที่มวกเหล็ก ปร�กฏว�่อัฐิของท่�นกล�ย
เป็นพระธ�ตุนะ นี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้วมาขอญัตติ นี่ท่านพูดเป็นธรรมนะ มาขอญัตติกับท่าน โอ๋ย ท่าน
อย่าญัตติเลย

เมื่อค่ำาวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ พระพุทธเจ้าเป็นสกุลแห่งพระป่า

หลวงปู่กินรี  
จันทิโย 
วัดกันตศิล�ว�ส อำ�เภอธ�ตุพนม 
จังหวัดนครพนม

“โอ๋ย มหานิกายก็มี  
มีเต็มไปหมด…..  
ปรากฏว่าอัฐิของท่าน 
กลายเป็นพระธาตุนะ”

เมื่อค่ำ�วันที่ ๒ กรกฎ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๗ 
พระพุทธเจ้�เป็นสกุลแห่งพระป่�
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เมื่อวันที่ ๑๓ ธันว�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๑ 
ผู้ประสิทธิ์ประส�ทธรรม

หลวงปู่อ่อน  
ญ�ณสิริ
วัดป่�นิโครธ�ร�ม อำ�เภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธ�นี

“ท่านอาจารย์อ่อนก็ใช่”
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เมื่อวันที่ ๑๓ ธันว�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๑ 
ผู้ประสิทธิ์ประส�ทธรรม

 ลูกศิษย์องค์ไหนๆ มีแต่ลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้น กระจายอยู่ทั่วไป 
มีแต่ลูกศิษย์ของท่าน อย่างท่านอาจารย์ลีนี่ก็ใช่เสีย ท่านอาจารย์กงมาที่วัด 
ดอยธรรมเจดีย์ก็ใช่เสีย อย่างท่านอาจารย์พรหมก็เคยอยู่เชียงใหม่กับท่านเสีย 
ท่านอาจารย์ขาวก็ลูกศิษย์ท่าน ท่านอาจารย์ฝั้นก็ลูกศิษย์ท่านเสีย ที่กล่าวนี้มีแต่
ประเภทเพชรน้ำาหนึ่งนะ ที่ท่านผลิตขึ้นมาได้ ท่านอาจารย์คำาดี หลวงปู่แหวนนี้ 
ก็ใช่ ท่�นอ�จ�รย์อ่อนก็ใช่

 เราพูดถึงประเภทเพชรน้ำาหนึ่งนะ นอกนั้นเราไม่ค่อยเกี่ยวถึงนักนะ ใคร
จะเป็นอะไรเราก็ไม่ค่อยสนใจนัก เราสนใจพูดเฉพาะเพชรน้ำาหนึ่งๆ อย่างท่าน
อาจารย์พรหมนี่ก็เหมือนกัน เพชรน้ำาหนึ่ง หลวงปู่ตื้อก็เพชรน้ำาหนึ่ง โอ๋ย อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนี้สวยงาม
มาก เราไปดูเอง ได้ทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ เราตั้งหน้าตั้งตาไปดูเลย ให้พระเอาออกมาให้ดู พระก็เอา
ออกมา รู้สึกว่าสวยงามมาก

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ผู้ประสิทธิ์ประสาทธรรม

หลวงปู่อ่อน  
ญ�ณสิริ
วัดป่�นิโครธ�ร�ม อำ�เภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธ�นี

“ท่านอาจารย์อ่อนก็ใช่”
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หลวงปู่ชอบ  
ฐ�นสโม
วัดป่�สัมม�นุสรณ์ อำ�เภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย

“อาจารย์หลวงปู่ชอบนี้ 
เป็นพระที่มีคุณธรรมสูงส่ง”

เมื่อวันที่ ๑๐ มกร�คม พุทธศักร�ช ๒๕๒๗ (บ่�ย) 
อย่�พ�กันลงนรก
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 อ�จ�รย์หลวงปู่ชอบนี้เป็นพระที่มีคุณธรรมสูงส่ง การประพฤติปฏิบัติองค์ท่านเป็นความราบรื่นดีงาม เป็น
ความสงบร่มเย็น เย็นตาเย็นใจ แก่ผู้ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังตลอดมา เวลาท่านมรณภาพลงไปแล้วก็แสดงคุณลักษณะ 
แห่งความดี และความดีเลิศให้พี่น้องทั้งหลายได้ประจักษ์เป็นพยานเรื่องพระพุทธศาสนา ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติตั้งแต่ต้น
จนอวสานสุดยอดแห่งธรรม คือท่านมรณภาพจากไปแล้ว อัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเป็นลำาดับลำาดามาแล้ว
เวลานี้

 นี่คือประวัติของหลวงปู่ชอบ ที่ท่านชอบเป็นนิสัยดั้งเดิมมาตั้งแต่ออกปฏิบัติ คือบวชแล้วท่านตั้งหน้าตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติ ได้พูดอรรถพูดธรรมต่อหน้าต่อตากันกับหลวงตานี้หลายครั้งหลายหน เพราะมีความสนิทสนมกัน
มาก มาตั้งแต่สมัยอยู่หนองผือ เวลาท่านไปกราบเยี่ยมหลวงปู่มั่น ไปพบกันคุยกันท่านพักเวลานานๆ จึงได้สนิทสนม 
ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งท่านมรณภาพ นี่เป็นอย่างไรบ้างพี่น้องชาวพุทธเรา พอฟังได้ไหม เสียงอรรถเสียงธรรม 
ที่แสดงความสัตย์ความจริงมาให้เราทั้งหลายฟัง จากพระผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ใช่ท่านผู้จะประพฤติตัวมาเป็น
คนโกหกหลอกลวงตัวเองแล้วก็หลอกลวงคนอื่น ดังที่มีอยู่ทั่วๆ ไป

 ท่านเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมตลอดมา เวลาท่านมรณภาพจากไปแล้ว อัฐิของท่านได้กลายเป็น
พระธาตุขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ ตามตำาราที่ท่านแสดงไว้เป็นข้อยืนยันว่า อัฐิที่จะกลายเป็นพระธาตุได้นั้น ต้องเป็นอัฐิ
ของพระอรหันต์โดยถ่ายเดียวเท่านั้น นอกนั้นไม่เป็น นี่คือความยืนยันจากพระบรมศาสดาที่ประทานไว้ 

    เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ (บ่าย) อย่าพากันลงนรก

หลวงปู่ชอบ  
ฐ�นสโม
วัดป่�สัมม�นุสรณ์ อำ�เภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย

“อาจารย์หลวงปู่ชอบนี้ 
เป็นพระที่มีคุณธรรมสูงส่ง”

เมื่อวันที่ ๑๐ มกร�คม พุทธศักร�ช ๒๕๒๗ (บ่�ย) 
อย่�พ�กันลงนรก
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เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิก�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ 

เรื่องธรรมใครค�ดไม่ถึง

หลวงปู่หลุย  
จันทส�โร 
วัดถ้ำ�ผ�บิ้ง อำ�เภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย

“เห็นไหมล่ะอัฐิของท่าน 
กลายเป็นพระธาตุแล้ว  
นั่นละตีตราบอกแล้ว 
นั่นคือพระอรหันต์”
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เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิก�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ 

เรื่องธรรมใครค�ดไม่ถึง

 นั่นละเรื่องของธรรมท่านเป็นอย่างงั้น ท่านไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนะ
เรื่องธรรม เพราะฉะนั้นจึงสงบเย็นทุกอย่าง ท่านกะแต่พอดีๆ สัลเลขธรรม 
๑๐ ข้อนี้ สำาหรับพระผู้ปฏิบัติออกหน้าแหละ อัปปิจฉตา มักน้อย แน่ะ 
เหมือนท่านอาจารย์หลุย ไปหาซิลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราองค์ไหนจะเหมือน
ท่านอาจารย์หลุยไม่มี เรายกให้เลยเรื่องมักน้อย จนกระทั่งย่ามขาดหมด
ข้างนอกข้างใน มันมีสองชั้น เราไปจับย่าม จับทำาไม ขึ้นทันทีเลย มันยังดี
อยู่นี่ มันดีอะไรไม่ใช่คนตาบอดดู มันดีอยู่ข้างในคือชั้นในดีอยู่ ท่านพูดของ
ท่านก็ถูก ไอ้เราไปจับก็ถูก ก็เราดูมันดูไม่ได้ดูข้างนอก อย่างนั้นละท่านใช้

หลวงปู่หลุย  
จันทส�โร 
วัดถ้ำ�ผ�บิ้ง อำ�เภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย

 มักน้อยที่สุดก็คือท่�นอ�จ�รย์หลุย บรรด�ลูกศิษย์พ่อแม่ครูจ�รย์มั่นเด่นท�งมักน้อย ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มี
คำาว่าสดสวยงดงามอะไรเลย ผ้าก็เอาจีวรเก่าๆ มาอย่างงั้นละ ท่านมักน้อยมาก ในบรรดาลูกศิษย์พ่อแม่ครูจารย์มั่น
เรานี้ท่านอาจารย์หลุยเป็นที่หนึ่ง ความมักน้อยนะ เห็นไหมล่ะอัฐิของท่�นกล�ยเป็นพระธ�ตุแล้ว นั่นละตีตร� 
บอกแล้วนั่นคือพระอรหันต์ ถ้าลงอัฐิกลายเป็นพระธาตุแล้วประกาศป้างขึ้นมา ทางส่วนสกลกายภายนอกอย่าง
แจ้งชัด ภายในนั้นท่านรู้กันมาละ ในวงกรรมฐานรู้กัน องค์ไหนภูมิจิตภูมิธรรมอยู่ชั้นใดภูมิใดนี้รู้กันในวงกรรมฐาน 
ท่านพูดกันเรียกว่าธรรมะในครอบครัว ท่านพูดกันในวงปฏิบัติเงียบๆ รู้กันเงียบๆ อยู่งั้นละ ท่านไม่ฟู่ฟ่า ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ไม่โอ้ไม่อวด

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ เรื่องธรรมใครคาดไม่ถึง

 ถ้าพูดถึงเรื่องความมักน้อยนี้ บรรดาลูกศิษย์พ่อแม่ครูจารย์มั่นนี้ไม่มีใครเกินท่านอาจารย์หลุย ความมักน้อย
มักน้อยที่สุดเลย มีองค์เดียว ไม่มีใครสู้ได้ ความมักน้อย ท่านเป็นนิสัยอยู่ง่าย ไปง่าย กินง่าย นอนง่าย สบาย ไม่ยุ่ง
กับอะไรนะท่านอาจารย์หลุย หาได้ยาก บรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็ท่านอาจารย์หลุยละองค์หนึ่งมักน้อยที่สุด ไม่ยุ่ง
กับอะไรเลย ไปสบาย มาสบาย อยู่สบาย ท่านอาจารย์หลุย

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ท่านปฏิบัติตามนิสัย
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เมื่อเช้�วันที่ ๒๙ สิงห�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๓ 

ขั้นสุกขวิปัสสโก

หลวงปู่ข�ว  
อน�ลโย
วัดถ้ำ�กลองเพล อำ�เภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

“พระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน 
ก็หลวงปู่ขาวองค์หนึ่งแน ่
ร้อยเปอร์เซ็นต์”
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เมื่อเช้�วันที่ ๒๙ สิงห�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๓ 

ขั้นสุกขวิปัสสโก

 พูดถึงเรื่องหลวงปู่ขาว ท่านเป็นอยู่ที่โรงขอด ท่านเล่าให้ฟัง ที่อำาเภอ
แม่แตงหรืออะไรเชียงใหม่ ท่านบอกว่าไปเป็นอยู่ที่โรงขอด เราก็บอกตรงๆ เลย
เราเป็นอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ ไม่มีอะไรค้านกัน รื่นเริงบันเทิงกัน เพราะธรรมะ
ทางภาคปฏิบัติผิดที่ไหนจะรู้กันทันทีๆ เลย เราก็เล่าถวายท่านสุดขีดของเราเลย 
เราเป็นฝ่ายเล่าถวายท่านก่อน เสร็จอะไรก็มอบถวายท่านเลย จะขัดข้องอะไร 
ก็ให้ครูบาอาจารย์ ไม่ต้องเกรงใจ ให้บอกมาเลย เวลานี้สุดแล้ว ถ้าว่ากำาลังก็สุด 
จนกระทั่งไม่แสวงหาอะไรอีกแล้ว ถ้าหากว่าหลงก็หลงเต็มที่เราก็ว่างั้น

 ท่านก็ตอบรับด้วยความเป็นมงคล เออ ตายใจแหละท่านว่า ท่านก็เล่าของ
ท่านย่อๆ นิดหน่อย  เพราะอะไรๆ ท่านมหาก็เล่าไปหมดแล้ว ท่านเลยเล่าย่อๆ 
ให้ฟังนิดหน่อย ท่านไปเป็นที่โรงขอดท่านว่า โรงขอดนี้อยู่ที่อำาเภอแม่แตง เวลามัน
จะเป็นท่านออกไปอาบน้ำาไปเห็นข้าวเขาเป็นรวงแก่แล้ว ท่านก็เอาข้าวมาพิจารณา 
ปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาหมุนตัวเองนะ คือเจออะไรมันจะเป็นสติปัญญาขึ้นมาเพื่อ
แก้ตัวเองๆ ท่านเอาข้าวมาพิจารณา เกิดเป็นข้าวแล้วก็หมุนไปหมุนมา เป็นข้าวแล้วเอาไปหว่านเป็นกล้าๆ ก็เป็น 
ต้นข้าวแล้วเป็นข้าวแก่ ท่านก็หมุนไป วัฏวนของจิตก็เป็นอย่างนี้ๆ ท่านพิจารณา เลยบรรลุธรรมในเวลานั้น ในคืนวัน
นั้น ท่านเล่าให้ฟังว่าโรงขอด เราก็เล่าถวายท่านว่าที่วัดดอยธรรมเจดีย์

 เวลาท่านจะจากที่นั่นไป มันแปลกนะท่านมหา ผมจึงระลึกได้ทันทีเลย อย่างต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ เพราะฉะนั้นท่านถึงยกต้นโพธิ์เป็นคู่เคียงกันกับพุทธศาสนา ท่านเห็นบุญเห็นคุณของต้นไม้นั้น เราก็เหมือน
กันเห็นบุญเห็นคุณของกุฏิกระต๊อบหลังเล็กๆ เวลาจำาเป็นที่จะจากไป ไปแล้วยังหันหน้ากลับมาดูอีก เป็นความอาลัย
อาวรณ์ท่านว่า เพราะกุฏินี้เป็นสถานให้บุญให้คุณแก่เรา มันก็เข้ากันได้เลยกับต้นโพธิ์เป็นคู่เคียงของพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ธรรม อย่างที่ท่านอาจารย์ขาวบอกว่า กระต๊อบที่โรงขอดเป็นที่ตรัสรู้ธรรมเหมือนกัน

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ เราไม่ได้อวด

หลวงปู่ข�ว  
อน�ลโย
วัดถ้ำ�กลองเพล อำ�เภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

“พระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน 
ก็หลวงปู่ขาวองค์หนึ่งแน ่
ร้อยเปอร์เซ็นต์”
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เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๔๕  

จ�กแมวถึงเพชรน้ำ�หนึ่ง

หลวงปู่ฝั้น  
อ�จ�โร 
วัดป่�อุดมสมพร อำ�เภอพรรณ�นิคม  

จังหวัดสกลนคร

“หลวงปู่ฝั้นเราพูดให้ฟังชัดๆ  
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เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๔๕  

จ�กแมวถึงเพชรน้ำ�หนึ่ง

 หลวงปู่ฝั้นเร�พูดให้ฟังชัดๆ ที่เร�แน่ใจต่อท่�นว่�ต้องเป็น
พระธ�ตุนี่นะ คือท่านจะเข้าจุดแล้ว เวลาไปคุยธรรมะกัน พยายามหา
เวลาจะเข้าไปคุยกับท่านโดยเฉพาะ เข้าไปคุยทีไรๆ มันก็หากมีอยู่นั้นละ 
เพราะนิสัยวาสนาต่างกัน หมอเขาไม่ให้รับแขก ท่านไม่รับแขกแต่ท่านรับ
พระ มันเลยไม่มีเวลา เราเข้าไปหาท่าน ท่านก็เลยเล่าให้ฟัง ไปเผาศพ 
หลวงปู่มั่นมาแล้วท่านว่าท่านจะเป็นจะตายจริงๆ ท่านก็มากำาหนดภาวนา  
ทีนี้มันจะไปท่านว่าอย่างนั้น พิจารณาปั๊บเข้าไปตรงนี้ ท่านว่าอย่างนั้น 
เราก็จับปุ๊บ นี่เห็นไหมมันมีสูงมีต่ำาเมื่อไร มันนึกถึงครูบาอาจารย์นะ พอ
เข้าไปถึงจุดนั้นปั๊บ ทางนี้ขึ้นเลยทันที เหอ ยังนอนตายอยู่นี้เหรอ นู่นนะฟังซิมันว่านะ ธรรมว่าให้ธรรมเป็นอะไรไป

 เราไม่ได้ว่าให้ครูบาอาจารย์ใช่ไหมล่ะ เราว่าให้ธรรมอยู่ในหัวใจครูบาอาจารย์ ท่านไปอยู่ตรงนั้น ทางนี้ดูอยู่ 
ตลอดพิจารณาตลอด พอไปถึงนั้นท่านก็หยุดของท่าน เรียกว่าภูมิของท่านในระยะนั้นอยู่ตรงนั้น ทางนี้มันก็
ออกรับกันซิ ยังนอนตายอยู่นี้เหรอ นี่มันเป็นในจิตนะ ถ้าหากว่าไม่มีใครเลยนี้จะเอากันตอนนั้นเลย ผางทันทีเลย  
นี่ละธรรมเป็นอย่างนั้น ครูบาอาจารย์ที่เป็นภูมินั้นเป็นสมมุติอันหนึ่ง หลักธรรมชาตินี้เป็นธรรมไม่มีสูงมีต่ำา เช่นท่าน
พูดออกวันนั้นทางนี้ยังขึ้น ก็เลยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟัง พอท่านพูดถึงจุดนั้นท่านไปอยู่ตรงนั้นเสีย ยังนอนตายอยู่นี้ 
เหรอ นู้นนะ นึกว่าไปถึงไหนแล้ว เราว่าอย่างนั้นนะความหมาย

หลวงปู่ฝั้น  
อ�จ�โร 
วัดป่�อุดมสมพร อำ�เภอพรรณ�นิคม  

จังหวัดสกลนคร

“หลวงปู่ฝั้นเราพูดให้ฟังชัดๆ  

ที่เราแน่ใจต่อท่านว่าต้องเป็น 

พระธาตุนี่นะ”
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 แต่จากนั้นเป็นที่แน่ไปแล้ว เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาตั้ง ๒๐ ปี ท่านก็มรณภาพ คือ พ.ศ. ๒๕๒๐ ปีท่าน
มรณภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เราไปเผาศพท่านอาจารย์กงมา นั่นละเข้าไปแวะท่านปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ท่านก็เล่าเรื่องภูมิธรรม
ภูมิจิตให้เราฟัง เพราะเราพยายามจะเข้าหาท่านทีไร ท่านไม่รับแขกแต่ท่านรับพระอยู่ตลอด มันไม่มีเวลาละซิ ท่าน
เลยเล่าเรื่องของท่านออกมาๆ เราก็จับเอาจนได้ ยังเสียใจอยู่ ถ้าได้แย็บออกสักนิดหนึ่งก็จะได้ประโยชน์มากมาย  
พอไปถึงที่นั่น มันกระเทือนใจมาก ความหมายว่าอย่างนั้นนะ พอท่านไปพูดถึงนั้นท่านตายใจแล้วนี่ ทางนี้ก็ขึ้นรับ  
ฮึ ยังนอนตายอยู่นี้เหรอนึกว่าไปถึงไหนแล้ว แต่จากนั้นไปแล้วภูมิจิตของท่านจะดิ่งแล้วเราก็รู้แล้วนี่นะ ทีนี้ตั้งแต ่
พ.ศ. ๒๕๐๖ มาถึง ๒๕๒๐ ก็หลายปี

 เพราะฉะนั้นเราถึงแน่ใจ แต่ก็มีพยานแล้วนะ พอท่านมรณภาพไปนาน อัฐิของท่านเราเป็นประธานกรรมการ
ที่จะเก็บรักษาจ่ายไปที่ไหนๆ เราเป็นคนไปตรวจไปดู เสร็จแล้วเราก็หาอุบายวิธีการเพราะเป็นประธานนี่ว่าไง อันนี้
เอาไว้บรรจุนั้นๆ อันนี้ไม่เอา เราทำาท่าไม่เอา อันนี้จำาเป็นมากกว่า คือความหมายว่าจะแจกลูกศิษย์ เราก็บอกพระ 
อันนี้ไม่เอาแหละ โอ๋ย รุมเลย นี่ละที่เขาเอาไปแล้วกลายเป็นพระธาตุอยู่ในบ้านของเขา เขาก็มาเล่าให้ฟัง ว่าอัฐิของ
ท่านอาจารย์ฝั้นเป็นพระธาตุแล้ว เรายอมรับทันที นี่ละเรื่องราวเป็นอย่างนั้น จึงหาอุบายให้ลูกศิษย์ ก็เราเป็นประธาน
กรรมการนี่วะ อันไหนสมควรๆ เราก็แยกออก อันนี้ไม่จำาเป็นแล้ว พอว่าไม่จำาเป็นแล้วลูกศิษย์รุมเลยหมดเลย เขาได้
อันนี้ละ ที่เอามาอวดเราว่าเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้ว เป็นมากต่อมากนี่ก็อย่างนั้นแหละ ถ้าเข้าตรงนั้นแล้วไม่เป็นอื่น 
ช้ากับเร็วเท่านั้นเอง นี่ละองค์หนึ่ง

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๕ จากแมวถึงเพชรน้ำาหนึ่ง
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 อย่างหลวงปู่ฝั้นพลังจิตเก่งมาก ยกให้เลยสมัยปัจจุบัน แล้วยังมีรู้ด้วยสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น วันนั้น 
จวนจะเข้าพรรษา ท่านจะพาลูกศิษย์ลูกหาไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่หนองผือ เรามันเป็นอย่างนั้นละ ถ้ามี 
ครูบาอาจารย์องค์ใดมาเราจะเข้าถึงก่อนแล้ว เข้าถึงดูทุกสิ่งทุกอย่างก่อนๆๆๆ เรื่อยเลย พอวันนั้นไปท่านขึ้นไป  
เราก็นั่งอยู่นั้นแล้ว คอย ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของท่านชั้นผู้ใหญ่มาแต่ละองค์ๆ ท่านปฏิบัติปฏิสันถารต้อนรับภายใน
ภายนอกเรื่องศีลเรื่องธรรมอย่างไรบ้างๆ ท่านจะไม่ปฏิบัติเหมือนกันนะ พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ องค์นี้ขึ้นมามีกิริยา
มารยาทอรรถธรรมเป็นอย่างนั้น องค์นี้ขึ้นมามีกิริยามารยาทอรรถธรรมเป็นอย่างนั้น ไม่ได้ซ้ำากันนะ

 พอดีวันนั้นท่านขึ้นมากราบ พอกราบลงไปท่านยิ้ม เพราะนิสัยท่านอาจารย์ฝั้นนี่ท่านยิ้ม ยิ้มสวยงามมากนะ 
ไม่เหมือนหลวงตาบัวยิ้ม ถ้าหลวงตาบัวยิ้มนี้ศาลาแตกฮือเลยเข้าใจไหม ท่านอาจารย์ฝั้นยิ้มสวยงามมากนะ พอกราบ
ลงๆ ท่านมอง “เออวันนี้มันหอมอะไรนา แต่ไม่ใช่หอมธูป” ทางนั้น “เอ๊ วันนี้หอมอะไรนา แต่ไม่ใช่หอมธูปหอมเทียน” 
เท่านั้นพอ พอท่านกราบลงไปเสร็จแล้ว ท่านยิ้มๆ “เอ๊ วันนี้หอมอะไรนา แต่ไม่ใช่หอมธูปหอมเทียน” ทางนั้นท่าน
ตอบรับ “เออใช่แล้ว” เท่านั้นพอ

 พอท่านกราบลงไปเสร็จแล้วท่านยิ้มๆ “เอ๊ วันนี้หอมอะไรนา แต่ไม่ใช่หอมธูปหอมเทียน”  ทางนั้นท่านตอบรับ 
เออใช่แล้ว เวลานั้นท่านไม่มีโอกาสที่จะถามท่านได้ “จากนั้นแล้วขึ้นไปหาท่านโดยเฉพาะ แล้วเป็นอย่างไรเวลาท่าน
อาจารย์ฝั้นมากราบพ่อแม่ครูอาจารย์มีลักษณะยิ้มๆ แล้วว่า วันนี้มันหอมอะไรนา แต่ไม่ใช่หอมธูปมันหมายความ
ว่าอย่างไร หมายความว่ารุกขเทพเต็มหมด ท่านบอกเออใช่แล้ว รุกขเทพมาเคารพบูชาครูบาอาจารย์เต็มไปหมด 
ท่านว่าอย่างนั้นนะ ท่านตอบปึ๋งเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น แต่เวลาจะพูดได้ขนาดนั้นก็เออใช่แล้ว เรางงเป็นบ้าอยู่ 
เป็นบ้าอยู่นาน พอได้โอกาส ท่านออกทันทีเลย พวกเทวดาเต็มมาคอยฟังเทศน์ท่าน นานๆ จะมีทีหนึ่ง เวลาพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ตอบนะนี่นะ ท่านบอกว่าเออใช่แล้วเท่านั้นละไม่มาก เวลาเราไปถามธรรมท่านตอบออกมาอย่างนั้น 
จึงชัดเจนมาก

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สติวินัยบังคับบัญชา
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เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๕ 

องค์นี้องค์หนึ่งอัฐิจะกล�ยเป็นพระธ�ตุ

หลวงปู่พรหม  
จิรปุญโญ 
วัดป่�ประสิทธิธรรม อำ�เภอบ�้งดุง  
จังหวัดอุดรธ�นี

“อัฐิของท่านอาจารย์องค์นี ้

จะเป็นพระธาตุแน่นอน  

เราบอกอย่างนี้”
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เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๕ 

องค์นี้องค์หนึ่งอัฐิจะกล�ยเป็นพระธ�ตุ

 เวลาท่านคุยกันนี้ พอคุยกันปั๊บนี้จะบอกทันทีเลย เป็นขั้นใดภูมิใดอยู่ในระยะใด ขอให้ท่านผู้ที่ฟังนั้นเป็น
ผู้เข้าใจในอรรถธรรมเรียบร้อยแล้วเถอะ จะเข้าใจทุกระยะๆ ผิดถูกชั่วดีตรงไหนจะรู้ทันทีๆ เมื่อเป็นเช่นนั้นทายกัน
จะผิดไปที่ตรงไหน ว่าอัฐิขององค์นี้จะกลายเป็นพระธาตุๆ นี้ บอกไปแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตาย เห็นแล้ว จุดสุดท้าย
ของท่านคือหลุดพ้นแล้ว รู้แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายที่บอกเล่ากันหรือเล่าสู่กันฟังเวลายังไม่ตาย พอเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็เป็น
อันว่าหมดสิ้น เวลาตายแล้วอัฐนี้จะกลายเป็นพระธาตุนะ นั่นก็เป็น

 เราตัวเท่าหนูเราพูดที่ตรงไหนผิดที่ไหน ว่าอย่างนี้เลยเราไม่ได้คุยนะ ยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่พรหม ลูกศิษย ์
ทางกรุงเทพแหละหลั่งไหลไป เราก็ไปกระซิบว่า ให้พยายามเอาอัฐิของท่านอาจารย์องค์นี้ให้ได้นะ อัฐิของท่าน
อาจารย์องค์นี้จะเป็นพระธาตุแน่นอน เราบอกอย่างนี้ พอเผาศพแล้ว โอ๋ย คณะกรรมการกี่ชั้นอยู่ในนั้นรักษาอัฐิ  
เข้าไม่ถึงเปิดเลย ไม่ได้ ครั้นต่อมาไม่นานนะทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้ว นั่นเห็นไหมล่ะ ท่านเคยพูดให้
ฟังตั้งแต่อยู่บ้านนามน ท่านอาจารย์พรหม เวลาเงียบๆ วันไหนไม่ได้ขึ้นหาพ่อแม่ครูจารย์มั่นก็แอบไปหาท่านคุยกัน 
สองต่อสองทุกคืน คุยสนุกสนาน ท่�นพูดให้ฟังทุกแง่ทุกมุมในก�รปฏิบัติธรรมของท่�น นี่ท่�นก็ผ่�นที่เชียงใหม่ 
ท่�นผ่�นม�น�นแล้วนี่ ก็รู้ได้อย่างชัดเจนละซี ท่านเล่าให้ฟัง ถึงเรายังไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไร ทางปริยัติทางอะไรมันก็
เข้ากันได้ๆ ลงใจทันที นี่อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ องค์นี้องค์หนึ่งอัฐิจะกลายเป็นพระธาตุ

หลวงปู่พรหม  
จิรปุญโญ 
วัดป่�ประสิทธิธรรม อำ�เภอบ้�งดุง  
จังหวัดอุดรธ�นี

“อัฐิของท่านอาจารย์องค์นี ้

จะเป็นพระธาตุแน่นอน  

เราบอกอย่างนี้”



ชาติสุดท้าย

50     

หลวงปู่เกิ่ง  
อธิมุตโต 
วัดโพธิ์ชัย อำ�เภอศรีสงคร�ม  
จังหวัดนครพนม

“ฟังว่าอัฐิของท่านกลายเป็น 
พระธาตุ สมควรแล้ว ท่าน 
น่าเคารพเลื่อมใสมานานแล้ว”

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ 

ท�่นอ�จ�รย์เกิ่งนิสัยเด็ดเดี่ยว
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 ชลบุรีนี้ก็เป็นหลวงปู่เกิ่งละ หลวงปู่เกิ่ง หลวงปู่สีลา เป็นอุปัชฌาย์ทั้งสององค์ ได้ฟังเทศน์หลวงปู่มั่น
ที่สามผง เกิดความเคารพเลื่อมใส โละหมดเลยที่เป็นอุปัชฌาย์ ญัตติหมดทั้งสองวัด อาจารย์เกิ่ง-ท่านอาจารย์สีลา 
เป็นอุปัชฌาย์ทั้งสอง อาจารย์สีลา บ้านวาใหญ่ อากาศอำานวย อาจารย์เกิ่ง บ้านสามผง พอใจด้วยกันทั้งสองอุปัชฌาย์ 
เลยยกญัตติหมดเลย หลวงปู่มั่นเราไปพักที่นั่นเกิดความเคารพเลื่อมใส ก็เป็นลูกศิษย์ท่านมาตลอดหลวงปู่เกิ่ง  
ทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ ใจเด็ดเดี่ยวมากท่านอาจารย์เกิ่ง ท่านไปอยู่ทางเมืองชล ออกจากนี้ท่าน 
ก็ไปอยู่ที่เมืองชล สถานที่นั่นจึงมีวัดกรรมฐานเยอะนะที่จังหวัดชลบุรี ก็จากท่านอาจารย์เกิ่ง เป็นพระที่เด็ดเดี่ยว  
การประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมากทีเดียว น่าเคารพเลื่อมใส

         ท่านก็มาเสียแล้ว ฟังว่�อัฐิของท่�นกล�ยเป็นพระธ�ตุ สมควรแล้ว ท่�นน่�เค�รพเลื่อมใสม�น�นแล้ว ไม่ได้
สนิทสนมกันนักกับเรา แต่เคยคุยกันเรื่องอรรถเรื่องธรรมพอสมควร ท่านอยู่บ้านสามผง เป็นอุปัชฌาย์ ยกทั้งวัด
ญัตติใหม่หมดเลย เคารพเลื่อมใสหลวงปู่มั่นเรา ท่านอาจารย์เกิ่งนี้ออกจากนี้ท่านลงไปทางจังหวัดชลบุรี จึงมีวัดมีวา 
เยอะนะทางนู้น ท่านไปอยู่ที่บางพระทีแรก จากนั้นก็ขยายออกไปเรื่อย วัดกรรมฐานทางเมืองชลจึงมีเยอะ

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่านอาจารย์เกิ่งนิสัยเด็ดเดี่ยว

หลวงปู่เกิ่ง  
อธิมุตโต 
วัดโพธิ์ชัย อำ�เภอศรีสงคร�ม  
จังหวัดนครพนม

“ฟังว่าอัฐิของท่านกลายเป็น 
พระธาตุ สมควรแล้ว ท่าน 
น่าเคารพเลื่อมใสมานานแล้ว”

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ 

ท่�นอ�จ�รย์เกิ่งนิสัยเด็ดเดี่ยว
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หลวงปู่หล�้  
ขันติโก
วัดป่�บ้�นน�เก็น อำ�เภอน้ำ�โสม 
จังหวัดอุดรธ�นี

“ท่านอาจารย์องค์นี ้

ท่านมีคุณธรรมสูงมาก”

จ�กหนังสือปฏิปท�พระธุดงคกรรมฐ�น 

ส�ยท่�นพระอ�จ�รย์มั่น หน้� ๔๒-๔๓
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 ชื่อท่านว่า ท่านอาจารย์หล้า ภูมิลำาเนาเดิมอยู่เวียงจันทน์ นับแต่อุปสมบทแล้ว ท่านเลยอยู่ฝั่งไทยตลอดมา
จนวันมรณภาพ เพราะทางฝั่งไทยมีหมู่คณะและครูอาจารย์ทางฝ่ายปฏิบัติมาก การบำาเพ็ญสมณธรรม ท่านมีนิสัย
เด็ดเดี่ยวอาจหาญ ชอบอยู่และไปคนเดียว อย่างมากก็มีตาปะขาวไปด้วยเพียงคนเดียว ท่านมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆ 
ได้ดี คือพวกกายทิพย์ มีเทวดา เป็นต้น พวกนี้เคารพรักท่านมาก ท่านว่าท่านพักอยู่ที่ไหนมักมีพวกนี้ไปอารักขาอยู่
เสมอ

 ท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมากตลอดมา และไม่ชอบออกสังคมคือหมู่มาก ชอบอยู่แต่ป่าแต่เขากับพวก
ชาวไร่ ชาวป่า ชาวเขา เป็นปกติตลอดมา ท่านมีคุณธรรมสูง น่าเคารพบูชามาก คุณธรรมทางสมาธิปัญญา รู้สึกว่า
ท่านคล่องแคล่วมาก แต่ผู้คนพระเณรส่วนมากไม่ค่อยทราบเรื่องนี้มากนัก เพราะท่านไม่ค่อยแสดงตัว มีเพียงผู้ที่ 
เคยใกล้ชิดท่านที่ทราบกันได้ดี

 ร�ว พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่ผู้เขียนไปอ�ศัยอยู่กับท่�น ได้มีโอก�สศึกษ�เรียนถ�มธรรมท่�น รู้สึกว่�ซ�บซึ้งใจ
ม�ก ท�่นอธิบ�ยปัจจย�ก�ร คืออวิชช�ได้ละเอียดลออม�ก ย�กจะมีผู้อธิบ�ยได้อย่�งท่�น เพร�ะปัจจย�ก�ร
เป็นธรรมละเอียดสุขุมม�ก ต้องเป็นผู้ผ่�นก�รปฏิบัติภ�คจิตตภ�วน�ม�อย่�งช่ำ�ชอง จึงจะส�ม�รถอธิบ�ยได้
โดยละเอียดถูกต้อง

 เนื่องจากปัจจยาการหรืออวิชชาเป็นกิเลสประเภทละเอียดมาก ต้องเป็นวิสัยของปัญญาวิปัสสนาขั้นละเอียด
เท่าๆ กัน จึงจะสามารถค้นพบ และถอดถอนตัวปัจจยาการคืออวิชชาจริงได้ และอธิบายได้อย่างถูกต้อง ท่านอาจารย์
องค์นี้เป็นผู้หนึ่งที่อธิบายอวิชชา ปัจจยาการได้โดยละเอียดสุขุมเกินความสามารถของผู้เขียนจะนำามาอธิบายใน 
ที่นี้ได้ จึงขอผ่านไปด้วยความเสียดาย

จากหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น หน้า ๔๒-๔๓

หลวงปู่หล้�  
ขันติโก
วัดป่�บ้�นน�เก็น อำ�เภอน้ำ�โสม 
จังหวัดอุดรธ�นี

“ท่านอาจารย์องค์นี ้

ท่านมีคุณธรรมสูงมาก”

จ�กหนังสือปฏิปท�พระธุดงคกรรมฐ�น 

ส�ยท่�นพระอ�จ�รย์มั่น หน้� ๔๒-๔๓
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เมื่อวันที่ ๒๗ มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ 

สองจุดนี้เท�่นั้นที่ครอบสัตว์โลก

หลวงปู่แหวน  
สุจิณโณ 
วัดดอยแม่ปั๋ง อำ�เภอพร�้ว  
จังหวัดเชียงใหม่

“เขาว่าท่านเป็นพระอรหันต์”
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เมื่อวันที่ ๒๗ มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ 

สองจุดนี้เท่�นั้นที่ครอบสัตว์โลก

 พอพูดอย่างนี้ระลึกถึงหลวงปู่แหวนได้ ปรากฏชื่อลือนามท่านมานานแล้ว 
ตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มน้อย เข�ว่�ท่�นเป็นพระอรหันต์ ปฏิบัติเรื่อยมา พอถึงขั้น
มันจะสู้กันเอาละนะทีนี้นะ พูดให้มันชัดๆ อย่างนี้ละนะ พูดแล้วเตรียมใส่กันเลยนะ 
เหมือนว่าแชมเปี้ยนต่อแชมเปี้ยน อันหนึ่งแชมเปี้ยนจอมปราชญ์ อันหนึ่งแชมเปี้ยน
จอมโง่ เข้าใจไหม เข้าหากันเลย คือท่านจะเทียบอุปมาเหมือนว่าน้ำาในถังท่าน
สะอาดสุดยอด ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแต่ไม่เคยเอาออกมาให้ใครรู้ใครเห็นใครกิน
ใครดื่ม อยู่อย่างนั้นละ ท่านก็ครองของท่านอยู่อย่างนั้นละ

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ สองจุดนี้เท่านั้นที่ครอบสัตว์โลก

 ฟังเสียวันนี้ ฟังให้ชัด พอใจบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว ความบริสุทธิ์ของใจนี้ล่ะ ฟอกธาตุฟอกขันธ์ของท่านโดย
หลักธรรมชาติ ยิ่งเวลาท่านภาวนา จิตเข้าข้างในนี้ ฟอกร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าท่านอยู่ธรรมดานี้ก็ฟอกไปธรรมดาเป็น 
อัตโนมัติ เมื่อฟอกแล้วฟอกเล่า พอมรณภาพไป อัฐิของท่านนั้นก็กลายเป็นอัฐิที่สะอาดไปตามส่วนของธรรม  
จึงกลายเป็นพระธาตุได้ เข้าใจไหมล่ะ คือมันฟอกกันอยู่ในตัว จิตที่บริสุทธิ์แล้วฟอกธาตุฟอกขันธ์ให้บริสุทธิ์ไปตาม
ส่วนของธาตุขันธ์ เพื่ออรรถเพื่อธรรมอันละเอียด จึงกลายเป็นพระธาตุได้ นี่ล่ะเรื่องราวเป็นอย่างนั้น

 คือมีจิตเป็นผู้ครอบครองธาตุขันธ์ ถ้าจิตมัวหมองเศร้าหมองแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็สกปรกไปตามๆ กัน ถ้าจิต 
สะอาดแล้ว แม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นร่างกายส่วนสกปรก แต่ส่วนละเอียดของธรรมที่แทรกอยู่ในร่างกายนั้นเป็น 
ส่วนละเอียด อันนั้นละพาให้เป็นพระธาตุได้ ท่านผู้ปฏิบัติที่อัฐิกลายเป็นพระธาตุ ล้วนแล้วตั้งแต่ เราอยากจะพูด
ว่าล้วนแล้วนะตั้งแต่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น เท่าที่ทราบมาโดยลำาดับลำาดา มีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นเช่น 
อย่�งหลวงปู่แหวนนี่ก็ใช่ ก็อย�่งนั้นละ นี่ก็กล�ยเป็นพระธ�ตุแล้วนะ ไปคุยกับท่าน

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ (บ่าย) อัฐิกลายเป็นพระธาตุ

หลวงปู่แหวน  
สุจิณโณ 
วัดดอยแม่ปั๋ง อำ�เภอพร้�ว  
จังหวัดเชียงใหม่

“เขาว่าท่านเป็นพระอรหันต์”
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หลวงปู่กงม�  
จิรปุญโญ 
วัดดอยธรรมเจดีย์ อำ�เภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร

“ท่านอาจารย์กงมาท่านก ็
เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วย  
แล้วเป็นอาจารย์กรรมฐาน 
องค์สำ คัญองค์หนึ่งด้วย”

เมื่อวันที่ ๑๙ มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๖ 

ไม่ได้พบพระพุทธศ�สน�ก็เหมือนไม่ได้เกิด
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 เทศน์งานศพท่านอาจารย์กงมา เราเป็นองค์เทศน์ อย่างนั้นนะ เทศน์
ที่ไหนก็มีแต่เรา เทศน์วันนั้น โห พระเป็นพันๆ ภูเขาลูกนั้นแน่นหมดเลย คนก็มาก 
พระก็มาก เพร�ะท่�นอ�จ�รย์กงม�ท่�นก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วย แล้ว
เป็นอ�จ�รย์กรรมฐ�นองค์สำ�คัญองค์หนึ่งด้วย ท่านเสีย เวลาเทศน์ก็ดูเหมือน
เดือนมีนานี้ จำาได้ว่าเดือนมีนา เราเป็นองค์เทศน์เสียด้วย พระสงฆ์ทั้งหลายก็มุ่ง
ต่อธรรมทางด้านธรรมปฏิบัติด้วย เราเทศน์ก็มุ่งอย่างเดียวกันด้วย เทศน์มันก็ขึ้น 
แล้วเร่งเรื่อย เร่ง เร่งเรื่อย โถ เวลามันเร่งเต็มที่จนจะสลบนะ นี่ละเป็นทีแรกเรา 
ไม่รู้ตัวเลย

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาก็เหมือนไม่เกิด

หลวงปู่กงม�  
จิรปุญโญ 
วัดดอยธรรมเจดีย์ อำ�เภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร

“ท่านอาจารย์กงมาท่านก ็
เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วย  
แล้วเป็นอาจารย์กรรมฐาน 
องค์สำ คัญองค์หนึ่งด้วย”

เมื่อวันที่ ๑๙ มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๖ 

ไม่ได้พบพระพุทธศ�สน�ก็เหมือนไม่ได้เกิด
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ท่�นพ่อลี ธัมมธโร
วัดอโศก�ร�ม อำ�เภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

“ท่านอาจารย์ลีนี ้

สำ คัญอยู่มาก”

เมื่อวันที่ ๖ มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๘ 

ดุด�่ก็เพื่อล�กเข็นขึ้นม�จ�กกองทุกข์
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 เวลาครูบาอาจารย์ไปหา ก็ท่�นอ�จ�รย์ลีนี้แหละจะเรียกว่�
เป็นพิเศษก็ได้ไม่ผิด บรรดาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ๆ ไปหาท่าน องค์ไหน
ไปหาเราจะไม่ยอมหนีไปไหนนะ เราจะจ้อฟังดูกิริยาอาการที่ท่านต้อนรับ
ลูกศิษย์ของท่านผู้ใหญ่ๆ แต่ละองค์ๆ องค์นี้มาท่านจะปฏิบัติยังไง กิริยา
อาการทุกอย่างภายนอกภายในท่านจะมีอะไร เราจะฟังจับเอาทุกแขนงเลย 
ทุกอาจารย์ เราไม่ยอมหนีแหละ ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ๆ ไปหาท่าน ทีนี้ท่าน
อาจารย์ลีไปนี้ พอไปท่านก็สั่งเรา “ไปจัดโน้นให้ท่านลีนะ ท่านมหา” ชี้มาเลย 
“ไปจัดในป่าให้ท่านลีนะ ท่านลีอยู่ในตลาดมานานแล้ว กระดูกหมูกระดูกวัว
เต็มหัวมันนั่นแหละ” บทเวลาท่านจะพูด “ท่านลีอยู่ในบ้านในเมืองมานาน
แล้ว กระดูกหมูกระดูกวัวเต็มคอเห็นไหม ไปจัดนู้น” นั่นท่านเมตตาขนาดนั้น
พูดอย่างนี้นะ ไม่ใช่ตำาหนินะ กิริยาภายนอกฟังไม่ได้ ภายในของท่านลึกลับ
ด้วยกัน

 “ให้ท่านมหาไปจัด” พอท่านว่าอย่างนั้นเราก็ไปจัดที่พักให้ท่าน มีแคร่เรียบร้อย อยู่ในป่าลึกๆ พอเหมาะพอดี
แหละ วันนั้นมันค่ำาแล้วท่านไม่ไป บอกแต่เราไปจัดที่ให้ องค์อื่นองค์ใดท่านก็ไม่ค่อยบอก ไม่เคย แต่ท่านอาจารย์ลี
ไปนี้ท่านบอก “ให้ท่านมหาไปจัดที่นู่นให้นะ” ชี้ไปทางป่า เราก็รู้แล้ว เป็นที่เหมาะสม พอตอนเช้าฉันเสร็จแล้วท่าน 
ไปเลย ท่านไปเอง เราเข้าไปก่อนแล้วท่านตามหลังไป หลวงปู่มั่นเรานี่ ท่านไม่เคยไปกับองค์ไหนนะ แต่ท่านพ่อลี 
ท่านไปท่านไปดู “ไหน จัดที่ไหนให้ท่านลีล่ะ” พอท่านมองไปเห็น “เออ เข้าท่าดี” จัดแคร่เป็นร้านเล็กๆ ให้  
เอาเตียงเอาอะไรไปวางไว้เรียบร้อยให้ท่านพักที่นั่น นั่นละท่านไปดู กับท่านอาจารย์ลีท่านไปดูเอง

 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดุด่าก็เพื่อลากเข็นขึ้นมาจากกองทุกข์

ท่�นพ่อลี ธัมมธโร
วัดอโศก�ร�ม อำ�เภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

“ท่านอาจารย์ลีนี ้

สำ คัญอยู่มาก”

เมื่อวันที่ ๖ มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๘ 

ดุด่�ก็เพื่อล�กเข็นขึ้นม�จ�กกองทุกข์
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เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ 

เป็นนิสัยว�สน�แต่ละองค์

หลวงปู่ตื้อ  
อจลธัมโม
วัดอรัญญวิเวก อำ�เภอศรีสงคร�ม  
จังหวัดนครพนม

“ท่านเป็นธรรมทั้งแท่งล้วนๆ”
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เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ 

เป็นนิสัยว�สน�แต่ละองค์

 อาจารย์ตื้อใครก็รู้นิสัยท่านเป็นอย่างนั้น ท่านนิสัยกล้าหาญมาก 
ที่ว่าเสือคอยดูแลท่านนี่เป็นความจริง เพราะนิสัยท่านเป็นนิสัยที่ไม่กลัว
อะไร ทีนี้พอค่ำามาก็ได้ยินเสียงโจเจๆ นี่เขามาแล้วมึงคอยรักษาทางนะ ท่าน
บอกเสือตัวนั้น มันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่มันอยู่ข้างๆ นั่นละ ให้มึงรักษาทางไว้ 
เวลาเขามานี่ให้มึงขู่คำารามเขาอย่าให้เข้ามาหาครูบานะ ท่านก็พูด”

 วันที่เราไปเยี่ยมท่าน ท่านยังอุตส่าห์ออกมาต้อนรับ เขาหามออกมา 
ท่านเดินไปไหนไม่ได้ อวัยวะเสีย เขาก็เอาแคร่อะไรหามท่านออกมาตั้งกึ๊ก
เลย พอทราบว่าเราไปกราบเยี่ยมท่านบ้านข่า ท่านก็ออกมา ท่านพูดเพราะคุ้นกันมาแล้ว รู้นิสัยของท่านแล้ว เหอ 
ท่านว่าอย่างนั้นนะ ท่านมหามาเหรอ มา อยากมากราบไหว้ครูอาจารย์ มาอยู่นี้นานแต่ไม่มีเวลาว่าง วันนี้มีช่องว่าง 
ก็เลยมา ดีละ เอาฟังเทศน์นะจะเทศน์ให้ฟัง ท่านก็ใส่เปรี้ยงๆ อู๋ย เทศน์นี่ไม่มองใครนะ ไปหนเดียวไปกราบท่าน

 เรากับท่านคุ้นกันมานาน รู้นิสัยท่าน จากนั้นท่านก็มรณภาพแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ สวยงาม
มาก เราไปเห็นแล้ว ท่�นเป็นธรรมทั้งแท่งล้วนๆ ท่�นไม่ได้มองดูใคร ท่�นอย�กพูดอะไรท�่นพูดแบบธรรมเลย 
ตรงไปตรงมาแน่วๆ เลย ท่านไม่แบ่งสู้แบ่งรับ สูงๆ ต่ำาๆ ท่านไม่นำามาใช้ ท่านใช้แต่ความจริงคือหลักธรรมล้วนๆ เลย 
นี่อัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุแล้ว นี้องค์หนึ่งที่เสือตามรักษา พูดเท่านั้นละ

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นนิสัยวาสนาแต่ละองค์

หลวงปู่ตื้อ  
อจลธัมโม
วัดอรัญญวิเวก อำ�เภอศรีสงคร�ม  
จังหวัดนครพนม

“ท่านเป็นธรรมทั้งแท่งล้วนๆ”
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หลวงปู่ส�ม 
อกิญจโน 
วัดป่�ไตรวิเวก อำ�เภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๓๑ มกร�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๔ (บ่�ย) 

คิดเป็นบุญเป็นกุศล

“ท่านบำ เพ็ญองค์ของท่าน 

เป็นพระที่ร่มเย็นเป็นสุข”
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 การจะทำาความชั่วช้าลามกขอให้ระลึกถึงพ่อถึงแม่ คือพระพุทธเจ้า
และวงศ์กษัตริย์เสียก่อนว่า ท่านสอนให้ทำาตั้งแต่คุณงามความดี สอนให้
ละชั่ว ให้ทำาความดี เราอย่าฝืน เมื่อเราไม่ฝืนทำาตามที่ท่านแนะนำาสั่งสอน
ไว้แล้ว เราก็จะมีความสงบร่มเย็น เช่นพี่น้องทั้งหลายมาบำาเพ็ญการกุศล 
ในวันนี้ ก็มีตั้งแต่เรื่องเป็นคุณงามความดีเป็นสิริมงคลแก่ความคิดการ 
กระทำาการแสดงออกของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธเราเป็นลำาดับมา นี่ก็ได้
พร้อมเพรียงกันมาบำาเพ็ญกุศลเป็นที่ระลึกต่อท่านผู้ดี คือหลวงปู่ส�ม 
ท่�นบำ�เพ็ญองค์ของท่�นเป็นพระที่ร่มเย็นเป็นสุข เท่าที่หลวงตาเคย
ทราบนิสัยและเคยสนิทสนมกับท่านตลอดมา รู้สึกว่าท่านจะพูดน้อยมาก 
แต่กิริยาแห่งการกระทำาของท่านนั้นไปแบบสุขุมลึกๆ ตลอดมาเลย ท่านไม่ค่อยแสดงออก นี่เวลาท่านมรณภาพแล้ว 
ก็ปิดไม่อยู่ บรรดาประชาชนทิศใดแดนใดก็มาเคารพกราบไหว้บูชาในคุณธรรมของท่าน ที่เคยปฏิบัติดีมาแล้วตั้งแต่
เวลายังมีชีวิตอยู่ ถึงท่านล่วงไปแล้วความดีก็ทำาให้ท่านเป็นสุข

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ (บ่าย) คิดเป็นบุญเป็นกุศล

หลวงปู่ส�ม 
อกิญจโน 
วัดป่�ไตรวิเวก อำ�เภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๓๑ มกร�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๔ (บ่�ย) 

คิดเป็นบุญเป็นกุศล

“ท่านบำ เพ็ญองค์ของท่าน 

เป็นพระที่ร่มเย็นเป็นสุข”
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หลวงปู่คำ�ดี  
ปภ�โส
วัดถ้ำ�ผ�ปู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย 

“ท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์ 

ของอาตมา ท่านว่าอย่างนั้น”

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๕๓ 

จิตใจอยู่ภ�คปฏิบัติ



ชาติสุดท้าย

65     

 ท่านอาจารย์คำาดีนี้เด็ด กับเราสนิทกันอยู่กันมาก ท่านอาจารย์คำาดี แต่เวลาฝึกหัดกันแล้วเลยกลายเป็นเรา

เป็นอาจารย์ท่านนะ ท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาท่านว่า ท่านเปิดเผยเลย พอท่านว่าอย่างนั้นแล้ว โอ๊ย  

ให้พูดให้ถึงใจเถอะ ท่านว่าอย่างน้ัน เราก็ไม่ลืม ท่�นมห�บัวเป็นอ�จ�รย์ของอ�ตม�ว่�อย่�งน้ัน ท่านเด็ด คุยกับเรา

นี้เอาเสียจน..ท่านอาจารย์คำาดี ท่านก็ผ่านได้นะ คุยธรรมะกันจนกระทั่งถึงที่สุดเลย ท่านหมดห่วงใยแล้วนะ ไม่นาน

ท่านก็ป่วยท่านก็เสีย ไม่นาน แต่ท่านพ้นแล้วนะ เพราะคุยธรรมะกันเรื่อยๆ กับเรา ยิ่งคุยธรรมะปฏิบัตินี้แล้วหมุน 

กันเลย ไปหากันแล้วไม่มีใครเข้าไปละ ท่านห้ามไม่ให้ใครเข้าไป คุยกับเราสองต่อสองเท่านั้นละ เอาเสียจนไปหาท่าน 

ทีไร นี้ โอ๊ยนานสองสามชั่วโมงกว่าจะได้ออกมา ห้ามไม่ให้ใครเข้าไป ท่านคุยธรรมะกับเราท่านคุยดี เราก็ไม่ลืม

 ผ่�นได้นะท่�นอ�จ�รย์คำ�ดีผ�่นได้ คุยกันถึงที่สุดเลยละ ถึงขั้นผ่านได้ ไม่นานท่านก็เสีย กับเราสองต่อสอง
เอากันเสียจน..เอาภาคปฏิบัติจิตตภาวนา ทางภาคปฏิบัติท่านออกปฏิบัติก่อนเราก็จริงแต่ทางด้านจิตใจรู้สึกเราจะมี
หลักเกณฑ์มากกว่าท่าน เราได้แนะท่านเรื่อย แนะท่าน ท่านเลยถือเราเป็นอาจารย์ ท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์ของ
อาตมา ท่านว่าอย่างนั้น เราก็ตกใจ ทำาไมจึงว่าอย่างนั้น ขอให้พูดอะไรถึงใจเถอะท่านว่าอย่างนั้น เราไม่ทราบว่าจะ
ตอบท่านว่าอย่างไร ขอให้พูดให้ถึงใจเถอะท่านว่า

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ จิตใจอยู่ภาคปฏิบัติ

หลวงปู่คำ�ดี  
ปภ�โส
วัดถ้ำ�ผ�ปู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย 

“ท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์ 

ของอาตมา ท่านว่าอย่างนั้น”

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๕๓ 

จิตใจอยู่ภ�คปฏิบัติ
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หลวงปู่สิม 
พุทธ�จ�โร 
วัดถ้ำ�ผ�ปล่อง อำ�เภอเชียงด�ว  
จังหวัดเชียงใหม่

“หลวงปู่สิมนี้องค์หนึ่ง”

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๙ 

แมลงวันป่� แมลงวันบ้�น
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 ที่เชียงใหม่จึงมีเพชรน้ำ�หนึ่งผุดขึ้นหล�ยองค์ เชียงใหม่รู้สึก
ว่าเด่นมาก นับแต่หลวงปู่มั่น หลวงปู่ขาว หลวงปู่พรหม หลวงปู่แหวน  
หลวงปู่ตื้อ เท่าที่เรานับได้ ๕ องค์ เอ หลวงปู่สิมก็ดูว่�จะอยู่ที่นั่นละมัง 
หลวงปู่สิมนี้องค์หนึ่ง รวม ๖ องค์เท่าที่จำาได้นะ มีแต่เพชรน้ำาหนึ่ง
ผุดขึ้นที่เชียงใหม่ สถานที่เช่นนั้นละเป็นสถานที่เพาะท่านผู้เลิศเลอ  
ในป่าในเขาๆ ท่านอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้นแหละ ก็ตรงกับพระโอวาทที่ 
ทรงสอนสดๆ ร้อนๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ ถือเป็นสำาคัญมากทีเดียว รุกฺขมูล
เสน�สนำ พอบวชเสร็จแล้วอุปัชฌาย์ต้องสอน ไม่สอนไม่ได้ คือเด็ดขาด
ให้อยู่ตามรุกขมูลร่มไม้ ในป่าในเขา ตามถ้ำา เงื้อมผา ป่าช้าป่ารกชัฏ  
ที่แจ้งลอมฟาง อันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำาเพ็ญธรรม ปราศจาก 
สิ่งรบกวน จงอุตส่าห์พยายามอยู่และบำาเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอด 
ชีวิตเถิด นั่นฟังซิของเล่นเมื่อไร ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ แมลงวันป่า แมลงวันบ้าน

หลวงปู่สิม 
พุทธ�จ�โร 
วัดถ้ำ�ผ�ปล่อง อำ�เภอเชียงด�ว  
จังหวัดเชียงใหม่

“หลวงปู่สิมนี้องค์หนึ่ง”

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๙ 

แมลงวันป่� แมลงวันบ้�น
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เมื่อบ่�ยวันที่ ๑๗ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ 

กิเลสข�ดสะบั้นลงจ�กหัวใจบนหลังเข�ลูกนี้

หลวงต�มห�บัว 
ญ�ณสัมปันโน 
วัดป่�บ้�นต�ด อำ�เภอเมือง  
จังหวัดอุดรธ�นี

“พูดให้มันชัดเจนว่าเป็นวัด 
ที่ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตาย  
กิเลสขาดสะบั้นลงบนหลังเขา 
วัดดอยธรรมเจดีย์ ไม่ลืม  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  
กิเลสพังลงจากใจเป็นเวลา  
๕ ทุ่มพอดี”
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เมื่อบ่�ยวันที่ ๑๗ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ 

กิเลสข�ดสะบั้นลงจ�กหัวใจบนหลังเข�ลูกนี้

 วันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ ก้าวเข้าบวชเป็นพระ เป็นพระในวันนั้นแหละ 
รักษาศีลรักษาธรรมตลอดมา ไม่เคยด่างพร้อย ไม่เคยระแคะระคายในเจ้าของ
ว่าศีลธรรมเราขาดไปตรงไหน ไม่มีเลย เพราะรักษาจริงๆ รักสงวนศีลธรรมมาก  
ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งป่านนี้ได้ ๗๔ ปี ๕ เดือน จิตใจได้ภาคภูมิในตัวเองมา
ตั้งแต่บัดนั้น

 บวชเข้าไปให้ได้ไปสวรรค์ อย่างน้อยเกิดมาทั้งทีเวลาบวชนี้ให้ได้ไปสวรรค์ 
แต่ไม่ทราบว่าสวรรค์อยู่ไหน แต่ก่อนอยู่ในนรกหลุมไหนก็ไม่รู้ จากนั้นก็ก้าวละ 
เรียนหนังสืออยู่เพียง ๗ ปี ๗ พรรษาเรียนหนังสือเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ ๗ ปี  
จากนั้นก็ออกกรรมฐานเลย ทีแรกคิดจะไปสวรรค์ นี่พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะ  
ทีแรกคิดจะไปสวรรค์ มีความรื่นเริงบันเทิงด้วยเทวบุตรเทวดา-อินทร์-พรหม 
ทั้งหลาย แล้วสูงขึ้นไปถึงนิพพาน พอไปถึงนิพพานเกาะติดเลยนะ ทีนี้จะไป
นิพพานอย่างเดียว สวรรค์ไม่เอา พรหมโลกไม่เอา ยังกลับมาเกิดอีก จะไปนิพพาน
อย่างเดียวจะไม่ต้องมาเกิดอีก

 จากนั้นก็เอาจริงๆ นะนี่ คิดอย่างไรตกลงใจแล้วเอาจริงด้วย ทีนี้ก็หมุน
ใส่นิพพาน เข้าป่าเข้าเขา อยู่ในป่าในเขาตลอดเลย ออกปฏิบัติแล้วนะนั่น เข้าหา 
พ่อแม่ครูจารย์มั่นแล้ว ท่านก็ใส่เปรี้ยงๆ เลย สมเจตนาของเราที่ไปหาท่านอย่างเต็มใจ พอออกมาแล้วถามตัวเอง 
เป็นอย่างไรฟังเทศน์วันนี้ ท่านเทศน์ว่าอย่างไรบ้างวันนี้ ถึงใจไหม ถึง แล้วเราจะเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไร ต้อง
เอาตายเข้าว่า นั่น เอาตายเข้าว่ากับให้ได้นิพพานในชาตินี้

 ทีนี้จิตตั้งใส่นิพพานเลย พอออกปฏิบัติจิตมุ่งใส่นิพพาน สวรรค์-พรหมโลกยังต้องกลับมาเกิดอีก จะเอาให้ 
ถึงนิพพานในชาตินี้ ให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ หมุนจี๋เลย ตั้งแต่นั้นจึงหาความสุขไม่ได้ เหมือนตกนรกทั้งเป็น  

หลวงต�มห�บัว 
ญ�ณสัมปันโน 
วัดป่�บ้�นต�ด อำ�เภอเมือง  
จังหวัดอุดรธ�นี

“พูดให้มันชัดเจนว่าเป็นวัด 
ที่ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตาย  
กิเลสขาดสะบั้นลงบนหลังเขา 
วัดดอยธรรมเจดีย์ ไม่ลืม  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  
กิเลสพังลงจากใจเป็นเวลา  
๕ ทุ่มพอดี”
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เข้าป่าเข้าเขาๆ ตลอด ไปองค์เดียวนะ ไปทำาความเพียรองค์เดียว พ่อแม่ 
ครูจารย์มั่นท่านส่งเสริม ท่านมหาไปองค์เดียวนั้นละเหมาะแล้ว ใครอย่า 
ไปยุ่งท่านนะ ท่านชี้เลยกับพระทั้งหลาย ใครจะไปยุ่ง ร่มโพธิ์ร่มไทรใหญ่ 
อยู่ที่นั่น

 เราก็สนุกไปคนเดียว เที่ยวกรรมฐานนี่ไปคนเดียวทั้งนั้น เราไม่ได้ไป 
กับใคร เราไปองค์เดียวตลอดเลย นี่ก็เป็นเวลา ๙ ปี หนักมากทีเดียว ที่จะ
เอานิพพานนี่หนักมาก ตกนรกทั้งเป็น คือความเพียรหนักมาก อยู่ในป่า 
ในเขาทนทุกข์ทรมาน ข้าวนี่กี่วันกินช่างมันไม่สนใจ อดไปกี่วันถึงกินข้าว ไม่ได้ 
กินทุกวันนะ ๗ วันเป็นอย่างมาก อด ไม่กิน จากนั้นก็อยู่ในระยะสี่วันห้าวัน 
สี่วันห้าวันอดไป

 ความเพียรนี่หมุนติ้วๆ จะให้ถึงพระนิพพาน คือนิสัยมันผาดโผน 
อยู่นะ ถ้าพูดถึงเรื่องนิสัยผาดโผนอยู่มาก ว่าอย่างไรถ้าลงได้ตั้งจิตแล้ว 
ต้องหมุนจี๋เข้าเลย ไม่มีถอย นี่ก็หมุนใส่พระนิพพาน หมุนคราวนี้หมุน

หนักมากทีเดียว หมุนคราวที่จะไปพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นความเพียรที่ดุเดือดมากทีเดียว จึงเรียกว่า 
ไม่ให้ใครไปด้วยเลย เราไปคนเดียว คืออยากกินก็กิน ไม่อยากกินกี่วันช่างมัน เอาเจ้าของเป็นป่าช้าเลย ป่าช้าอยู่กับ
ตัวเอง รู้กับตัวเอง มันจะตายจริงๆ มันก็รู้ หมุนเลย

 อันนี้ก็ ๙ ปี ไม่ใช่เล่นๆ นะ ออกปฏิบัติ ๑๖ พรรษ� นั่นละฟ้�ดินถล่ม ๑๖ พรรษ� วันที่ ๑๕ พฤษภ� 
๒๔๙๓ เร�ไม่ลืม นั่นละปีฟ้�ดินถล่ม กิเลสข�ดสะบั้นลงจ�กใจ ใจนี้สว่างจ้าเลย นั่นเป็นเวลา ๙ ปีปฏิบัติ คือ
จริงจังมาก ถ้าลงได้หมุนใส่อะไรแล้วต้องเอาให้จริง เอาให้ได้อย่างใจ นี่ก็จะเอานิพพานให้ได้อย่างใจ ฟาดเสีย ๙ ปี 
ฟ้าดินถล่มในวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ เวลา ๕ ทุ่มพอดี นั่นละฟ้าดินถล่ม คว่ำาวัฏจักรได้
ในคืนวันนั้น จิตนี้สว่างจ้าเลยเทียว
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 นี่ละการทำาความเพียรเอาจริง 
เอาจังมากทีเดียว หันใส่อะไรเอาให้ได้  
ไม่ได้เอาตายเข้าว่าเลย ความเพียรที่ 
หมุนใส่อรหัตตภูมินี้ก็แบบเดียวกัน เอา
ให้ได้ว่าอย่างนั้น หมุนจี๋เลยความเพียร 
กรรมฐานนี้ไปองค์เดียว ไม่ให้ใครไปด้วย 
คือให้เป็นอัธยาศัยของตัวเอง อยากกิน 
กี่ วัน อดไปกี่ วันถึงกินอันนี้ก็แล้วแต่ 
เจ้าของ ถ้าไปสองเป็นน้ำาไหลบ่า ไปสอง 
ไปสามเป็นน้ำาไหลบ่า เดี๋ยวห่วงคนนั้น  
เดี๋ยวห่วงคนนี้ ไปคนเดียวเราป่าช้าอยู่กับ 
เรา เป็นตายก็รู้กันเอง นั่นละเอากันหนัก 
อันนี้ก็ไม่ใช่ของเล่นเหมือนกัน นี่ก็ฟาดอยู่ 
๙ ปี พรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ วันที่ ๑๕ 
พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุ่มอยู่หลังเขา 
วัดดอยธรรมเจดีย์ กิเลสขาดสะบั้นลง 
จากใจนี้สว่างจ้าเลยตั้งแต่บัดนั้นมา นี่ละ
ธรรมเห็นผลทุกอย่าง

 เพราะฉะนั้นเรามาเกิดในโลก  
ชาตินี้เป็นชาติที่เราล้างป่าช้าของเรา จะ
เคยเกิดมากี่กัปกี่กัลป์ ตายทับถมกันอยู่นี้
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กี่กัปกี่กัลป์ก็ตาม สำาหรับเราชาตินี้เป็นชาติล้างป่าช้า ไม่ให้มีต่อไปอีก หมด ป่าช้าล้างหมด การเกิดการตายที่ไหน 
ไม่กังวล หมด พอทุกอย่าง ปล่อยทุกอย่าง ไม่มีอะไรเหลือเลย เหลือแต่ความสว่างจ้าของจิตตลอดทั้งวันทั้งคืน  
ไม่มีกลับมาเปลี่ยนแปลงแม้นิดหนึ่ง จิตเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความเปลี่ยนแปลงกฎอนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺต� ไม่มีในจิตดวง
ที่บริสุทธิ์ล้วนๆ นี้ได้เลย

 ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งป่านนี้เป็น ๕๗-๕๘ ปีแล้วมัง นี่ละทำาความเพียรเอาจริงเอาจัง เรียกว่าล้างป่าช้า  
ที่จะเกิดจะตายต่อไปไม่มี หมด ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนสูงต่ำาประการใดไม่มี หมดโดยสิ้นเชิง จึงว่ามาล้างป่าช้า  


