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อัตâนประวัติหลวงพ่อทูลขิปÚปป�Úâ 
		

พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโ  เกิด ณ บ้านหนองค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัด 

มหาสารคาม เกิดวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นบุตรของนายอุทธา	-	นางจันทร์ นนฤåชา	

เป็นบุตรคนที่ ๕ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน คือ  

 ๑. นายโÎม นนฤåชา (ถึงแก่กรรม) 

 ๒. นางติ่ง ร่วมจิต 

 ๓. นางบุ่น โสมา (ถึงแก่กรรม) 

 ๔. นางบุญน้อย นามคุณ (ถึงแก่กรรม) 

 ๕. พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโ 	

 ๖. นางบับพา อาร้อน 

 ๗. พระบุญมา สิริธมฺโม 

 ๘. พระโสภา ถาวรสีโล 

 ๙. นางบุญหนา ขันธวิชัย 

 ๑๐. นางบัวเงิน กองอำไพ (ถึงแก่กรรม)  

	 	

ความ½ันก่อนเกิด

ตอนเกิดแม่ของท่านฝันว่าเห็นสิ่งใสๆ ลอยเข้ามาในห้องนอน มีแสงเหมือนกับแสงหิ่งห้อย

ขนาดใหญ่ แม่ก็คว้ามือไปเพื่อจะจับเอาแต่ก็จับไม่ได้ และฝันว่าได้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับประดา

สวยงามมาก เดินไปมีร่มฉัตรและมีฝูงชนมาเดิมห้อมล้อมและแสดงความเคารพจำนวนมาก แม่ก็ได้

ตื่นขึ้นมา เกิดความตกใจไม่สบายใจเลย กลัวว่าตัวเองจะตายจากพ่อและลูกๆ ไปในเร็วๆ นี้ พอตื่น

เช้าขึ้นมาก็ได้เรียกพ่อกับลูกที่โตแล้วมารวมกันสั่งเสีย เมื่อพ่อของท่านฟังความฝัน ได้ตีความหมายว่า 

ความฝนันีไ้มใ่ชเ่ปน็เรือ่งของความตายหรอก ลกัษณะความฝนัอยา่งนีม้นัเปน็เรือ่งของคนจะมลีกู และ

เป็นลูกที่มีบุญญาวาสนาจะมาเกิดด้วย ลูกนั้นจะเป็นที่พึ่งแก่ญาติๆ ทั้งหลาย และเป็นที่ยอมรับแก่คน

ทั้งหลายด้วย จากนั้นมาไม่นานแม่ก็ตั้งครรภ์  
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ตอนตั้งครรภ์แม่แพ้ท้อง มีอาการเหม็นคาวสัตว์ทุกชนิด 

ที่บ้านมีวัวควายอยู่ใต้ถุนบ้านจึงเกิดอาเจียน เนื่องจากกลิ่นวัว

ควายนั่นเอง แม่กินอาหารมีกล้วยกับเกลือเท่านั้น เมื่อครบ

กำหนดคลอด ลูกออกมาก็มีลักษณะแปลกไปอีก นั่นคือ สายรก

พันตัวออกมาเป็นสายสะพาย พ่อเห็นอย่างนั้นก็นึกในใจว่า  	

ลูกคนนี้จะเป็นนักบวชอย่างแน่นอน ญาติๆ ได้ร่วมกันตั้งชื่อว่า 

“ทูล” ตามความฝันของแม่ความฝันนี้เป็นลักษณะเทิดทูน หรือ

ยกขึ้นไว้ในที่สูง 

นิสัยในวัยเด็ก

ในช่วงวัยเด็ก มีนิสัยแปลกหลายอย่าง คือ ไม่ยอมกิน

อาหารร่วมสำรับกับพ่อแม่พี่น้อง ไม่กินอาหารดิบทุกชนิด ถ้ามี

ใครมาแกล้งหยิบอาหารหรือถ้วยจานจะถูกขว้างทิ้งทันที หรือถูก

แกล้งให้กินอาหารดิบก็จะรู้และอาเจียนออกหมด มีนิสัยเอา 	

แต่ใจตัวเอง ถ้าจะทำอะไรจะต้องทำให้ได้ตามที่ตั้งใจ จะเอาของ

สิ่งใดต้องเอาให้ได้ ตอนอายุ ๒ ขวบอยากกินกล้วยตาก ร้องไห้

ไม่ยอมหยุด แม่พยายามหาให้แต่มันไม่มี จึงได้เกิดความสำนึก

ว่า เรานี้ทำไมจึงเป็นผู้เอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ กล้วยตากไม่มีก็

จะบังคับให้มีซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือวิสัย ทำให้แม่ไม่สบายใจ จากนี้ไป 

เราจะไม่ทำให้แม่มีความยุ่งยากกับเราอีกเลย เป็นนิสัยมาแต่

กำเนิด เป็นธรรมชาติที่เป็นเองเกิดขึ้นเฉพาะตัว นั่นคือ อาหารดิบ และมังสะ ๑๐ อย่าง เมื่อเอาสิ่ง

เหล่านี้เข้าในปากก็จะเกิดอาเจียนทันที นิสัยอย่างนี้มีประจำตัว ถึงจะโตเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็ยังเป็น

นิสัยอย่างนี้ตลอดมา 

อายุได้ ๔ ขวบ เกิดภัยแล้งเป็นอย่างมากหลายอำเภอ ทุกคนต้องดิ้นรนแสวงหาข้าวปลาอาหาร  

มีคนขอทาน มาขอทานอาหาร เกิดความสงสารเขาเป็นอย่างมาก จึงให้ข้าวสาร อาหารแห้งจนหมด 

แล้วเกิดความสุขมาก พ่อแม่รู้เข้าก็จับมาตีจนหลังลายทั้งตัว 



28

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เมื่ออายุได้ ๗ ขวบ พ่อแม่ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านหนองแวง (แก้มหอม) 

ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ช่วยพ่อแม่ในการทำไร่ทำนาและเลี้ยงควายตาม

ประสาเด็กบ้านนอก ตอนเรียนได้ตั้งให้เป็นหัวหน้าในชั้นเรียนทุกชั้นไป เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนนักเรียน และหัวหน้านักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนนั้น ท่านเป็นที่ยอมรับ

ของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพราะมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนๆ ไม่ลักของเพื่อน ครูอยากให้เด็กชายทูลไปเรียน	

ต่อที่จังหวัด แต่พ่อแม่ยังไม่พร้อม จึงหมดโอกาสที่จะได้เรียนต่อ ทำให้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

จากโรงเรียนบ้านหนองแวง	

ความอัศจรรย์ครั้งแรก

ในช่วงอายุ ๑๑ ขวบ ไปเลี้ยงวัวคนเดียว บริเวณที่เรียกกันว่า นาหนองจาน เกิดความอัศจรรย์

ขึ้นในตัวเป็นอย่างมาก ได้นอนเล่นอยู่ใต้ร่มไม้ตามลำพัง ใช้สายตาเพ่งดูใบไม้เล่นอยู่ ในขณะที่เพ่งดู 	

อยู่นั้น เกิดเห็นใบไม้นั้นชัดเจน สายตาและใจได้จดจ่อดูอยู่กับใบไม้นั้นไม่กระพริบตา ในขณะที่เพ่งดู

ใบไม้นั้น มีความเบากายเบาใจผิดปกติ มีอาการวูบวาบเกิดขึ้นภายในใจ แล้วมีแสงสว่างพุ่งออกมารอบ

ตัวเอง แล้วขยายตัวออกไปกว้างไกลมาก เมื่อคิดว่าอยากเห็นของสิ่งใดอยู่ในที่ใด กำหนดจิตไปดูก็จะ

ปรากฏเห็นของสิ่งนั้นทั้งหมด มีลักษณะโล่งโปร่งเบา เบาทั้ง

กายและเบาทั้งใจ ในวันนั้นมีความสุขใจสดชื่นอยู่ตลอดวัน 

ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในตัวจนมีความเคยชินและเกิดขึ้นได้

รวดเร็วมาก และสามารถกำหนดใจฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

อย่างจดจ่อแล้ว ก็จะเกิดอาการวูบวาบภายในใจ ความสว่าง

นั้นก็จะเกิดขึ้นทันที ความรู้เห็นในสิ่งต่างๆ ก็เป็นเหมือนกับ 	

ดังที่เคยเป็นมา อาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้จะเป็นอยู่ในช่วงวัยเด็ก  

เพราะเด็กยังไม่มีอารมณ์เกี่ยวกับกามคุณ ใจยังไม่มีความ 	

เศร้าหมอง พออายุได้ ๑๕ ปี อาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้ 	

ยากมาก เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่ม ใจก็มีอารมณ์ทางโลก

เข้ามาแฝง อารมณ์ของใจก็เปลี่ยนแปลงไป อาการที่เกิดขึ้นก็

หมดสภาพไปเอง  
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ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่บ้านหนองแวง บวชตาม

ประเพณีนิยมเท่านั้น เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ หรือบวช

จูงพ่อแม่ไปสวรรค์ ในช่วงที่บวชเป็นสามเณรกำลังศึกษาใน

ปริยัติธรรม และได้รู้จักพระธรรมยุต มีนามว่าพระอาจารย์

สม ท่านได้มาเยี่ยมบ้าน และได้พักอยู่ในวัดบ้านหนองแวง 

หลวงพ่อได้ปรนนิบัติพระอาจารย์ด้วยการรับบาตรและ 	

ล้างบาตรให้ท่านทุกวัน พระอาจารย์สอนให้นึกคำบริกรรม

ว่า พุทโธ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านอยู่มากทีเดียว 

เพราะมีความสำรวมดี มีกิริยา วาจาที่อ่อนโยน และยัง 	

ฉันมื้อเดียวด้วย เมื่อฉันเสร็จก็ใช้ไม้สีฟันแปรงฟัน จึงได้คิด

ขึ้นมาว่า พระกรรมฐานมีความละเอียดอ่อนขนาดนี้หรือนี่ 

ขนาดไม้ชำระและไม้สีฟันก็ยังเหลาให้สวยงาม จุดเริ่มแรก 	

ที่เกิดมีความฝังใจในพระกรรมฐาน ก็คือในห้องส้วมนั้นเอง ในช่วงบวชเป็นสามเณรได้มีบททดสอบ

ความตั้งใจ ความอดทน ไม่ว่าจะเดินจงกรมในที่มืดที่น่ากลัว การเดินธุดงค์ทางไกล ต่อสู้กับความหิว 

ความเหนื่อยล้า ท่านมีอุบายในการสอนใจคือ การตั้งสัจจะ 

ท่านเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาหาความรู้เป็นอย่างมาก ขยันค้นคว้าตำรามาอ่าน ศึกษาภาษาต่างๆ 

เช่น ภาษาธรรม ขอม ลาว บาลี แม้พระไตรปิฎกก็อ่านหมดทุกเล่มทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาลาว 

เป็นผู้รอบรู้และแตกฉานในภาคการศึกษา สวดมนต์ได้คล่องทุกบทและสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำ 

ขณะบวชได้เพียง ๓ วันก็สามารถสวดกุสลาและบทอื่นๆ ได้ 

ตอนบวชเป็นสามเณร ท่านเป็นผู้มีปัญญามาก วันหนึ่งเกิดหิวมาก เห็นต้นมะม่วงเกิดอยากกิน 

จึงไปเก็บมากิน มีโยมมาเห็นและบอกว่าห้ามกินข้าวเย็นนะ เณรทูลก็ตอบว่าไม่ได้กินข้าวเย็น  	

กินมะม่วง ไม่ใช่ข้าวเย็น พระอาจารย์ได้อธิบายเรื่องศีลให้เข้าใจ เณรทูลจึงไม่ปฏิบัติผิดศีลอีกเลย 

บวชได้ ๒ พรรษา ก็สึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำนา พออายุ ๑๕ ย่างเข้า ๑๖ ปี เริ่มใจปรวนแปรหันเห 	

ไปทางโลกทางกามคุณ จึงต้องตั้งสัจจะอธิษฐานบังคับตนเองให้รักษาศีลข้อ ๓ อย่างเคร่งครัด 

	

	



บรรพชาเป็นสามเณร
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ชีวิต¦ราวาส
	

วัยหนุ่มอายุ ๑๗	-	๑๘ ปี หลวงพ่อมีความสามารถ 

พิเศษ คือ สามารถร้องทำนองสรภัญญะได้ไพเราะมาก, 

แหล่กลอนธรรมะ ผญา มีแง่คิดเตือนใจ และสามารถ 

เป็นนักกวีแต่งกลอนได้ทุกประเภท ถนัดกลอนธรรมะๆ 

เกี่ยวกับศาสนา ยังเล่นลิเกได้ด้วย ท่านรำได้สวยงามจริงๆ 

จนแม่ยกทั้งหลายมารุมล้อมกันมากมาย  

อายุ ๑๘ ปี ได้เดินทางร่วมกับกองคาราวานไปกับ 

พี่ชายและเพื่อนๆ ไปขายควายไทยที่ต่างเมือง เดินทาง 

ใช้เวลานาน ๔ เดือน ท่านมีอายุน้อยที่สุด ได้รับยกย่อง

จากหมู่คณะให้เป็นหัวหน้า เรียกว่า “นายÎ้อยเซียงทูล” 

เมื่อไปซื้อของตามบ้านที่มีลูกสาว ท่านจะอาศัยรูปหล่อและ

ความสามารถในการพูดจาที่เรียบร้อยอ่อนโยน จึงได้เปรียบ

มากได้ทั้งของถูกและของแถม เสร็จจากการขายควาย มีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง ด้วยความเป็นคนขยัน 

ทำมาหากิน ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉย พอหมดหน้านาก็ขายยาสมุนไพร อาศัยเรียนรู้จากบิดา ซึ่งเป็น 

ผู้ชำนาญเรื่องยาสมุนไพรรักษาคนได้ดี ท่านจึงมีความรอบรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นผู้ที่ 

ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ ท่านมีฝีมือในการฉีดยา เส้นเลือดจะเล็กและแทงยากขนาดไหน 

ท่านสามารถแทงเข็มได้อย่างแม่นยำ แทงทีเดียวไม่พลาดและไม่เจ็บ ท่านจะมีเทคนิคและมีความ

ชำนาญเฉพาะตัวสูงมาก ท่านเล่าให้ฟังว่าฝƒกแทงเข็มกับต้นกล้วย และฝƒกฉีดยาให้เด็กเล็กๆ 
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บวชครั้งที่สอง

เมือ่อายคุรบ ๒๐ ป ีบวชเปน็พระบา้น ทีว่ดัไชยนาถวราราม	

เป็นการบวชตามประเพณี การศึกษาเล่าเรียนก็เรียนไปตาม

หลักสูตรที่วางเอาไว้ แต่ไม่มีครูอาจารย์องค์ใดพูดถึงเรื่องการ

ปฏิบัติธรรมเลย ตอนจะลาสิกขา หลวงปู่เหรียญ (พระครูอุดม-

ธรรมฐิติ) เป็นอุปัชฌาย์ และเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล อำเภอ

ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไม่ยอมสึกให้ หลวงพ่อทูลจึงหา

กุศโลบายและให้เหตุผลส่วนตัวจึงได้สึก บวชได้ ๑ ปี ชาวบ้าน 	

พากันร้องไห้เสียดายไม่อยากให้สึก เพราะฟังครูบาทูลเทศน์ 	

คำกลอน ท่านมีลีลาที่น่าฟังชวนติดตาม ท่านจึงเป็นที่รักเคารพ

นับถือของชาวบ้านและครูบาอาจารย์ โดยหวังจะให้ท่านเป็น 	

พระเถระชั้นผู้ใหญ่ จะได้เป็นที่พึ่งอาศัย ท่านเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยน 

สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีความสำรวมมาก ที่วัดไชยนาถ-

วราราม ท่านยังมีหน้าที่เป็นครูสอนภาษาธรรม ภาษาขอม และ

ภาษาลาว ให้แก่พระเณรภายในวัดอีกด้วย  

 หลวงพ่อมีความสามารถคิดสูตรในการดีดลูกคิด มีการแข่งขันการดีดลูกคิด ท่านชนะการ 	

แข่งขัน จนมีคนมาทาบทามให้ไปทำงานที่โรงงานน้ำตาลหนองหลัก ท่านจึงได้ลาสิกขาเพื่อออกไป 	

ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ไปสมัครทำงานที่โรงงานน้ำตาล ตำแหน่งสมุห์บัญชี 

และดูแลการชั่งอ้อย ทำไปได้สักระยะหนึ่ง โรงงานน้ำตาลประสบปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ โรงงาน 	

อาจจะปิด หลวงพ่อจึงคิดจะไปปลูกอ้อยส่งขายเอง เมื่อลาออกจากโรงงาน ได้เก็บรวบรวมเงินไว้ซื้อ

ที่ดิน ๖๐๐ ไร่ ที่ดงไม้เรียว อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตัวเองทำบ้างและจ้างคนงานช่วยทำบ้าง 

คิดไว้ว่าไม่เกิน ๒ ปี เงินล้านจะตกอยู่ในกำมือ ถ้ามีเงินล้านอยู่ในมือก่อน จึงจะคิดแต่งงานมี

ครอบครัว  

ในวันหนึ่ง มีเพื่อนคนงานถามถึงครอบครัวของท่าน ก็บอกว่ายังไม่มี เหตุที่ไม่ยอมมีครอบครัว  

เนื่องจากสาเหตุใดก็อธิบายให้เพื่อนๆ ฟังว่า ยังไม่พบผู้หญิงที่ถูกใจ ผู้หญิงที่ถูกใจนั้น คือเป็นผู้ไม่กิน

อาหารดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิด และเป็นผู้มีศีล ๕ ประจำตัว 
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 เทศน์กัณฑ์แรก“เกิดดับ”

วันหนึ่งท่านได้ไปวัดในวันพระ หลวงพ่อบุญมาได้สั่งให้ไปหาตอนเย็น เมื่อไปถึงท่านให้จับเส้น 

และท่านถามว่าอยากฟังเทศน์ไหม ก็ตอบท่านว่าอยากฟังครับ ท่านว่าให้ตั้งใจฟังนะ เกิด-ดับ เกิด-ดับ		

ท่านพูดว่า ฟังรู้เรื่องไหม ตอบท่านว่า รู้ครับ ท่านก็เทศน์อีกว่า เกิด-ดับ เอาละกลับบ้านเสีย เมื่อ

ได้ยินคำแรกว่า เกิด-ดับ เท่านั้น เกิดความซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ใจมีความเบิกบานจนบอกไม่ถูก 

เหมือนใจได้รู้เรื่องการเกิดดับนี้ทั้งหมด ความรู้เห็นในสิ่งที่เกิดดับก็เริ่มกระจ่าง ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดดับ

เหมือนกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณครอง หรือไม่มีวิญญาณครองก็ตาม ทุกอย่างมีการเกิดขึ้นแล้วดับไป

ในที่สุด แม้ตัวมนุษย์เองก็มีการเกิดดับเหมือนสิ่งทั่วๆ ไป 

ในช่วงขณะที่ทำงานอยู่นั้น ก็ใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องการเกิดดับอยู่เสมอ ทำงานไปด้วย

พิจารณาการเกิดดับไปด้วย ทำให้จิตมีความเพลิดเพลินไปในตัว หาอุบายธรรมต่างๆ มาสอนตัวเองอยู่

เสมอว่า นี่เราทำไมจึงมีความหลงงมงายติดอยู่กับโลกอยู่อย่างนี้ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา

ที่แน่นอน แม้ตัวเราเองก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ทุกสิ่งเป็นเพียงอาศัยซึ่งกันและกันเท่านั้น  

สักวันหนึ่งก็ดับสลายจากกันไป นี่เราจะมาเอาอะไรให้เป็นสาระแก่นสารในวัตถุสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ได้

เลย ทำไมตัวเองจึงได้มาหลงยึดติดกับวัตถุสมบัติเหล่านี้ เพราะทั้งหมดนี้เป็นวัตถุธาตุของโลก มีอยู่

ประจำโลก ตัวเองก็เป็นสัตว์โลก เกิดมาในโลกและมาอาศัยวัตถุธาตุของโลกนี้อยู่เท่านั้น โลกนี้มันเป็น

อยู่อย่างนี้มานานแล้ว แม้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ และจะมีอีกในอนาคตต่อไปหาที่สุดมิได้ ถ้าหากเรา

ได้มาเกิดอีกทีก็จะพบกับความเป็นอยู่อย่างนี้อีกตลอดไป	

ใจหลงติดอยู่ที่ต้นมะม่วง

ในช่วงนั้นท่านใช้ปัญญาพิจารณาในวัตถุสมบัติ ก็สังเกตใจตัวเองอยู่เสมอว่า ใจเรามีความยินดี

กับวัตถุสมบัติอะไรบ้าง ดูผิวเผินปรากฏว่า ใจไม่มีความยินดียึดติดอยู่กับวัตถุสมบัติอะไรเลย แต่ใน

ส่วนลึกของใจนั้นยังมอีะไรสกัอยา่งหนึง่ทีฝ่งัอยู ่แตก่น็กึหาในสิง่นัน้ไมไ่ดว้า่หลงตดิอยูใ่นของสิง่ใด 	

ในวันต่อมา ได้เดินไปดูสิ่งที่ปลูกเอาไว้ บังเอิญไปพบต้นมะม่วงที่ปลูกเอาไว้ พอสายตามองเห็น

เท่านั้น ก็เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่า ความดึงดูดกันในระหว่างใจกับต้นมะม่วงนั้นผิดปกติมาก เกิดความ
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ยินดีความยึดมั่นในต้นมะม่วงนั้นอย่างเห็นได้ชัด จึงได้อุทานขึ้นในใจว่า วัตถุสมบัติของโลกได้มารวมตัว

กันอยู่ที่ต้นมะม่วงนี้แล้ว ความเหนียวแน่นในความยึดติดอยู่กับต้นมะม่วงนั้นรู้เห็นได้ชัดทีเดียว จึงได้

ทำความเข้าใจกับตัวเองว่า ถ้าใจได้ตัดขาดจากต้นมะม่วงเมื่อไร กระแสของโลกก็จะขาดจากใจไปได้  

จากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาต้นมะม่วงนั้นลงสู่การเกิดดับและไตรลักษณ์อย่างจริงจัง แล้วจึงโอปนยิโก 

น้อมต้นมะม่วงนั้นเข้ามาหาตัวเอง และพิจารณาตัวเอง คือ 

ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ ว่ามีการเกิดดับเหมือนต้นมะม่วงนี้  

และใช้ปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายให้เป็นไป

ตามสามัญลักษณะธาตุ คือ มีความเสมอภาคกันในอนัตตา 

เมื่อถึงกาลเวลาแล้วก็ต้องดับไป ทุกอย่างก็ต้องผุพัง 	

เน่าเปื่อยทับถมในแผ่นดินนี้ทั้งหมด ไม่มีอะไรจะมาเป็นตน

และไม่มีอะไรจะมาเป็นต้นมะม่วงนี้อีกเลย เมื่อใช้ปัญญา

พิจารณาอย่างนี้ซ้ำๆ ซากๆ อยู่ ใจก็เกิดความรู้เห็นเป็นไป

ตามหลักความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

และก็ดับไปเป็นธรรมดา เมื่อมารู้เห็นความจริงอย่างนี้ด้วย

ปัญญาที่เห็นชอบแล้ว กระแสใจที่เคยยึดมั่นในต้นมะม่วง

นั้นก็ขาดกระเด็นออกจากใจไปทันที ไม่มีอะไรให้ต่อเชื่อมกัน

ได้เลย 

ต่อมาในวันที่สอง ก็ใช้ปัญญาพิจารณาต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่ง ใจยังมีความยึดติดอย่างเหนียว

แน่นตามเดิม ก็ใช้ปัญญาพิจารณา และได้สังเกตดูใจตัวเองไปพร้อมๆ กันว่ามีความละเอียดมาก จึงได้

รู้เห็นการเกิดดับของต้นมะม่วงและธาตุ ๔ ของตัวเองได้อย่างชัดเจน เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน ก็ได้

รู้เห็นเป็นไปตามหลักความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปด้วยเหตุ

ปัจจัยในตัวมันเอง ในขณะนั้น กระแสแห่งความยึดถือของใจ ก็ได้พังทลายสูญหายออกไปจากใจใน 	

ชั่วพริบตา  
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 เกิดนิมิตช่วยกำลังใจ
ในคืนหนึ่ง นิมิตเห็นพระยาธรรมมิกราช ประทับนั่งราชรถที่ประดับสวยงามมาหา แล้วพูดว่า  	

นี่ทูล ข้าพเจ้าเป็นพระยาธรรมมิกราชมาครั้งนี้ เพื่อจะเตือนให้รู้ว่า นับแต่นี้ไป โลกมนุษย์เริ่มหมุนไปสู่

ความหายนะ มนุษย์โลกจะเกิดโกลาหลฆ่ากันตีกันทำลายกันด้วยวิธีต่างๆ จะหาผู้มีศีลมีธรรมประจำใจ

นั้นมีน้อย ทั้งพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันดีงาม ผู้ทรงธรรม 	

ที่เป็นสาระแก่นสารก็จะมีน้อย ฉะนั้น ขอให้ออกบวช

เสียแต่ในช่วงนี้ เพื่อจะได้เป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนา

สืบต่อไป จากนั้น ลมก็พัดตรงเข้าที่บ้านอย่างจัง เหมือนกับ	

บ้านจะพังไป แต่ก็เป็นเพียงโยกคลอนไปมาเท่านั้น ทำให้

คนรอบข้างเกิดความสะดุ้งตกใจร้องโวยวายขึ้นว่า นี่

อะไรเกิดขึ้น มีลมพัดบ้านเหมือนกับบ้านจะพังไป ขณะ

นั้นใจก็ถอนออกจากสมาธิ จึงได้บอกคนใกล้เคียงไปตาม

เหตุที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้บอกทั้งหมด เพราะเขากำลัง 	

ต่อต้านในการออกบวชของท่านอยู่แล้ว แต่ได้บอกเขาไป

เป็นบางส่วนเทา่นัน้ สว่นตวัทา่นเองไดต้ัง้ใจอยา่งแนว่แน่

วา่จะออกบวชอย่างแน่นอน	

 เรื่องของพ่อตู้อ้วน

พ่อตู้อ้วน บ้านโนนสมบูรณ์ สนใจปฏิบัติธรรมมากว่า ๓๐ ปี และสมาทานศีล ๕ ตลอดชีวิต 

เสียชีวิตตอนอายุ ๗๐ กว่าปี ก่อนตาย แกได้สร้างกุฏิที่วัดไว้สองหลัง และใจคิดจะสร้างห้องน้ำด้วย 

แต่กลับมาป่วยตายก่อน ในคืนรดน้ำศพ หลวงพ่อได้นั่งสมาธิ เห็นพ่อตู้อ้วนเข้ามากอดข้างหลัง พร้อม

พูดว่า “เป็นห่วงห้องน้ำ ช่วยสร้างต่อให้เสร็จด้วย” หลวงพ่อจึงไปบอกญาติให้มาช่วยสร้างจนเสร็จ 

และอุทิศส่วนบุญไปให้ ต่อมาได้นิมิตเห็นพ่อตู้อ้วนเปลี่ยนภพจากเปรตไปเกิดในสวรรค์ 
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หลวงพอ่ไดใ้ชป้ญัญาพจิารณาดใูนเรือ่งของพอ่ตูอ้ว้น	

เห็นว่าเป็นอุบายสอนใจให้คนทั้งหลายได้เกิดความสำนึกตัว

ได้ดีมากทีเดียว อธิบายในเรื่องการยึดติดในวัตถุทั้งหลาย 

ความยึดติดทางใจนี้เป็นความยึดติดที่เหนียวแน่นมากและ

ยากที่จะรู้ตัว กำลังความหนักหน่วงจะเป็นลูกถ่วงภายในใจ

อย่างมืดมิดทีเดียว บุญกุศลอื่นใดที่ทำมาแล้วและสิ้นเงิน

ไปอย่างมหาศาลมาแล้ว ไม่ว่าเท่าไรก็ตาม  ในช่วงสุดท้าย

ของชีวิต ก่อนจิตจะออกจากร่างกายนี้ไป จึงเป็นโค้ง

สุดท้ายของชีวิตที่จะเบนเข็มทิศชี้ทางให้ใจได้เปลี่ยนไป  	

ถ้าใจไปยึดติดอยู่กับสิ่งใด ใจก็จะไม่ยอมถอนตัว ถึงบุญ

กุศลจะสร้างมาแล้วมากน้อยเท่าไรไม่สำคัญ บุญกุศลนั้น

จะผลักดันให้จิตหลุดออกจากการยึดติดนั้นไม่ได้ 

ฉะนั้น การยึดติดจึงมีอำนาจกว่าบุญกุศลทั้งหลาย ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า  	

ดูก่อนอานนท์ บุคคลในโลกนี้ที่จะไปสู่สุคติได้ เท่ากันกับเขาโค บุคคลที่จะไปสู่ทุคติในอบายภูมินั้น 

เหมอืนกนักบัขนโค คำวา่ทำบญุมาก หรอืทำบาปมากนัน้ หมายเอาในชัว่ขณะทีจ่ติจะออกจากรา่งกายไป		

ก็จุดนี้แหละจะเป็นเครื่องตัดสิน ถ้าใจมีนิมิตหมายไปในทางบาปมาก เมื่อตายไปก็จะไปสู่อบายภูมิ  	

ถ้าใจมีนิมิตหมายไปในทางบุญกุศลมาก เมื่อตายไปก็จะได้

ไปสู่สุคติสวรรค์  	

 การออกบวช
	 หลวงพ่อได้อุปสมบท เมื่อวันที ่ ๒๗ กรกฎาคม  	

พ.ศ. ๒๕๐๔ อายยุา่งเขา้ ๒๗ ป ีทีว่ดัโพธสิมภรณ	์จงัหวดั

อดุรธาน ีมพีระธรรมเจดยี ์(จมู พนธฺโุล) เปน็พระอปุชัฌาย ์

ท่านได้ตั้ง	 ฉายาใหว้า่ “ขปิปฺปญโฺ ” มพีระอดุมญาณโมล ี 	

(องค์ปัจจุบัน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านเจ้าคุณ 	

จันโทปมาจารย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทแล้ว  	
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ก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเขมวนาราม บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธานี 

การออกบวชในครั้งนี้ ตั้งใจเอาไว้อย่างสูงมาก เพราะได้มา

พจิารณาความเป็นอยู่ของฆราวาสว่า เป็นอุปสรรคมากในการที่จะรู้แจ้ง 

เห็นจริงในธรรมระดับสูง เพราะภาระของฆราวาสมีปัญหาในการ 

รับผิดชอบมากมาย ไม่มีอิสระที่จะภาวนาปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันได้ 

และความมั่นใจในตัวเองนั้นสูงมาก คือชีวิตเราทั้งชาติจะมอบไว้กับ

เพศนักบวชนี้ไปจนตลอดวันตาย และมีอุบายสอนใจตัวเองอยู่เสมอว่า  

วันนี้เราจะได้บวชเป็นพระอยู่แล้ว การบวชเป็นพระของเราในครั้งนี้ 

เราบวชทั้งกาย และบวชทั้งใจ ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท  

เพื่อทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมตามที่เราได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้ให้สมบูรณ์ แล้วจะได้ทำประโยชน์

ท่านที่เป็นส่วนรวมต่อไป 

 









ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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	 พรรษาที่	๑		พ.ศ.	๒๕๐๔			
	 ณ	วัดเขมวราราม	อำเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	
 
ตั้งสัจจะบังคับใจตนเอง

เมื่อเข้าพรรษา มีอุบายในการทำความเพียรคือ สัจจะบังคับใจตัวเอง เป็นหลักยืนตัวที่มั่นคง  

รีบเร่งในการปฏิบัติ ตั้งใจจะให้รู้กันภายใน ๗ วัน มีกล้าหาญเสียสละ ไม่คิดเสียดายถึงจะตายไป

เพราะการทำความเพียรก็ยอม เร่งความเพียรอยู่ในอิริยาบถ ๓ คือ ยืน เดิน นั่ง เท่านั้น เดิน

บิณฑบาตก็มีความเพียร นั่งฉันอาหารก็มีความเพียร ตลอดทำกิจวัตรต่างๆ ก็มีความเพียร ในช่วง

ทำความเพียรอยู่ในอิริยาบถ ๓ นี้ จะเป็นตายอย่างไรไม่สำคัญ ถึงธาตุขันธ์จะมีความเหน็ดเหนื่อย

เมื่อยล้าอย่างไรก็ต้องอดทน   

 

เกิดนิมิตเตือนใจ

ในคืนที่ ๗ นับแต่ได้เข้าพรรษามา ถือว่าเป็นวันสำคัญ 

เกือบเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิต ในช่วงนั้น ได้เกิดทุกขเวทนาทางกาย

ขึ้นอย่างหนัก ความเจ็บปวดในร่างกายมีความเจ็บปวดรุนแรง  

มากขึ้น แทบจะเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้เลย เพราะธาตุขันธ์

ต้านทานความเพียรไม่ไหว จำเป็นต้องอาศัยสัจจะเป็นกำลังบังคับ

ตัวเองเต็มที่ ทั้งใช้ปัญญาพิจารณาเตือนตัวเองว่า ในขณะนั่งสมาธิ 

จิตได้สงบลงเต็มที่ไม่รู้ว่านานเท่าไร จากนั้น จิตก็เริ่มจะถอนตัว   

ในขณะทีจ่ติเริม่จะถอนนีเ้อง จงึไดเ้กดิความรูข้ึน้ทีใ่จวา่ ผลไมย้งัไม่

แกจ่ะบงัคบัใหส้กุนัน้ไมไ่ด ้จากนัน้ จติกถ็อนออกมา จงึไดพ้จิารณาดู

กม็เีหตผุลทีพ่อจะเชือ่ถอืได ้เพราะบวชเขา้มาไดเ้พยีง ๗ วนั   

ในคืนหนึ่ง นิมิตเห็นตาปะขาวมาเตือนว่า นี่ท่าน การปฏิบัติภาวนาของท่านขณะนี้มันตึงเกินไป  

ถ้าทำความเพียรไม่มีการพักผ่อนหลับนอนอยู่อย่างนี้ ต่อไป ธาตุขันธ์ของท่านอาจเกิดความวิบัติถึง  
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ตายได้ ความตั้งใจของท่านก็จะไม่สำเร็จในชาตินี้ได้เลย ปฏิบัติ

ภาวนาก็ให้ตั้งอยู่ในทางสายกลาง ได้พิจารณาเป็นนิมิตที่เกิดขึ้น

จากจิตสงบ คิดว่าเป็นมารหลอกลวง จึงเร่งความเพียรเพื่อ

เอาชนะมารตัวนี้ให้ได้ ธาตุขันธ์ก็เริ่มแสดงตัวทำท่าจะไปไม่รอด 

เกิดมีอาการอ่อนเพลียลงอย่างกะทันหัน การทรุดตัวลงในครั้งนี้   

มีอาการไข้ป่ามาลาเรียอย่างหนัก และถูกจังหวะกับอดอาหารพอดี 

จากนั้น ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นอย่างรุนแรง เมื่อธาตุขันธ์เกิดความ

แปรปรวนหนักขึ้นๆ ความอ่อนเพลียอิดโรยเกิดขึ้นจนแทบจะ

หายใจไม่ได้เลย คิดว่าตัวเองจะอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะตายไป ชีวิต

เราคงจะได้อยู่เป็นวันสุดท้าย ในขณะที่ลุกขึ้นยืน จะไปตายทาง

จงกรม ยังไม่ทันได้ทรงตัวดี ก็หมดความรู้สึกล้มสลบอยู่ในกุฏินั้น

เอง หมู่คณะได้ช่วยเหลือให้ฟื้นตัวขึ้นมา หมู่คณะก็เทศน์ให้ฟังว่า การทำความเพียรของท่านทูลใน

ลักษณะนี้ ถึงว่าจะทำถูกแต่ก็เกินความพอดี คือตึงเกินไป 

ถ้าเป็นสายพิณก็จะขาดทิ้ง การภาวนาปฏิบัติก็มีทางจะทำให้

ถึงมรรคผลนิพพานได้ แต่ต้องปฏิบัติอยู่ในทางสายกลาง 



นิมิตเห็นคนเต้นรำขับร้อง		
 

ในช่วงออกไปภาวนาปฏิบัติในที่ต่างๆ ในคืนหนึ่ง 

นิมิ ต เห็นคนจำนวนมากหลายล้ านคน มีทั้ งผู้ หญิ ง  

และชาย เฒ่าแก่ หนุ่มสาว เด็กเกาะกันเป็นกลุ่ม พากัน 

เต้ น ร ำอยู่ อ ย่ า งสนุ กสนานและอยู่ ใ นความมึ น เมา   

ไม่มีความละอาย กอดจูบ ฟ้อนรำ มั่วสุมในทางโลกีย์  

ไปหมด กินเหล้าเมายา ฆ่าตีกันด้วยอาวุธ ล้มตายเป็น

จำนวนมาก และมีเสียงประกาศ และมีป้ายที่ประตู บอกว่า 

“ถ้าใครต้องการไปสู่บรมสุขสถานที่สิ้นทุกข์ในวัฏสงสาร   

ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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จงพากันไปตามเส้นทางนี้เถิด” ท่านใช้ปัญญาพิจารณาดู

ความเป็นจริงของโลกว่า โลกมนุษย์นี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้

มาแต่กาลไหนๆ เราเคยอยู่เคยหลงโลกมาแล้ว ใครมาเกิด

ในโลกนี้จะต้องพบเห็นอย่างนี้ จะหาความสุขที่แท้จริงจาก

กามคุณไม่ได้ เพราะกามคุณเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยตรง   

ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นใน ทุกข์ โทษ ภัย ที่เกิดจาก

กามคุณให้มาก เพื่อป้องกันความหลงใหลงมงายเข้าใจผิด  

ในกามคุณให้หมดไปจากนั้น  

จากนั้นได้ออกธุดงค์ไปเรื่อยๆ ถึงบ้านโคกตังแคน 

อำเภอสุวรรณคูหา ในคืนนั้น ขณะทำสมาธิมีความสงบแล้ว  

เกิดนิมิต เห็นจักรเย็บผ้าคันหนึ่งเย็บผ้าได้เอง ไม่มีคนอยู่  

ที่นั้น ผ้าที่เย็บเสร็จแล้วไหลออกมาเป็นตัวๆ จิตถอนออก

จากสมาธิปรากฏว่าจิตมีลักษณะหวิวๆ เกิดขึ้น ความคิด

ความรู้ในแง่ต่างๆ ไม่ว่าทางโลกและทางธรรม จะรู้ได้อย่าง

พิสดารกว้างขวาง ใครจะถามคำถามอะไรสามารถตอบได้

ทั้งหมด ได้บังคับให้เพื่อนถามคำถามจนเพื่อนเกิดความ

รำคาญ เกิดความอยากพูดธรรมะให้ใครๆ ฟังและอยาก  

ตอบปัญหา เดินรอบวัดเพื่อหาคนมาฟังเทศน์ พอถึงวันพระ

มีคนมาขออาราธนาให้เทศน์ ท่านก็แสดงธรรมได้อย่าง

พิสดาร จนโยมมาชื่นชมว่าเทศน์ได้ดี ไม่มีใครเทียบได้ เมื่อ

เทศน์เสร็จแล้วกลับมีความอยากเทศน์มากขึ้น ในขณะนั้นก็

เข้าไปในห้องส้วมเพื่อขับถ่าย ได้มองเห็นหนอนอยู่ในหลุม

ส้วมเป็นจำนวนมาก ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกินของสกปรกเป็น

อาหาร เข้าใจว่าเป็นของดีมีคุณค่า จึงพากันกินมูตร กินคูถ 

ตลอดทั้งวันทั้งคืน นี่คือหมู่หนอนที่ลืมตัวนี้ฉันใด ใจเราก็

กำลังหลงลืมตัว ตัวเองมีความรู้ดีอย่างนี้ มีความสามารถตอบปัญหาได้ทุกอย่าง เกิดความลืมตัวว่า  

ตัวเองเก่งกว่าใครๆ ความรู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันกับหนอนที่หลงผิดกินมูตรคูถเป็นอาหารนั่นเอง 
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	 พรรษาที่	๒		พ.ศ.	๒๕๐๕	
	 จำพรรษาที่ยอดทอน	อำเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	

มาจำพรรษาที่ยอดทอน ที่แห่งนี้เป็นป่าใหญ่ มีสัตว์อาศัยอยู่นานาชนิด เช่น เสือ วัวป่า เก้ง 

กวาง กลางคืนได้ไปภาวนาที่ถ้ำจันใด มีแคร่อยู่ตัวหนึ่ง มีทางเดินจงกรม จากนั้นก็เตรียมสถานที่ให้

เรียบร้อยแล้วเดินจงกรม ใจมีความวิเวกวังเวงในการปฏิบัติไม่จืดจาง พอพลบค่ำตะวันตกดินไปแล้ว  

ได้ยินเสียงเสือคำรามขึ้นเป็นช่วงๆ เสียงเสือก็ร้องใกล้เข้ามาทุกที มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความกลัวเสือ

เกิดขึ้น ในขณะนั้น จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานภายในใจว่า ถ้าข้าพเจ้าเคยทำบาปกรรมกันมากับเสือเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าพร้อมที่จะชดใช้กรรมที่ทำมาแล้ว ถ้าไม่เคยสร้างเวรกรรมต่อกันเอาไว้ ก็อย่าให้เสือมาทำ

อันตรายให้แก่ข้าพเจ้าเลย   

 

ติดสมาธิความสงบ	

อยู่มาคืนหนึ่ง จิตต้องการความสงบมาก ก็กำหนดให้จิตมีความสงบเต็มที่ จะอยู่ในอิริยาบถไหน 

ผู้รู้ก็อยู่ในอุเบกขา คือความวางเฉยอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้นานประมาณ ๗ วัน   

ในความรู้สึกจึงนึกได้ว่า ถ้าลักษณะอย่างนี้ คงมิใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้องของมรรคผลนิพพานแน่ 

คงจะเป็นเพียงฌานขั้นละเอียดเท่านั้น เมื่อรู้ตัวได้อย่างนี้ก็หาวิธีที่จะให้จิตถอนตัว พยายามหาอุบาย

ธรรมมาคิดเพื่อให้จิตถอน แต่ก็คิดอะไรไม่เป็นเลย มีแต่เฉยอยู่ตลอดเวลา ก็รู้ว่าไม่มีใครแก้ให้เราได้ 

นอกจากตัวเราแก้ด้วยตัวเราเองเท่านั้น จึงทำใจไว้ว่าเราไม่ยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เลย เพราะ

วิธีนี้เป็นช่องทางไปสู่พรหมโลก แต่เราภาวนาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ฉะนั้น เราต้องหาวิธีให้จิต

ถอนออกมาจากฌานให้ได้   

 ขณะนั้น ก็นึกขึ้นได้ว่าต้องอ่านหนังสือให้มาก การอ่านก็ต้องอ่านแบบออกเสียง เมื่ออ่าน  

นานๆ เข้า จิตก็เริ่มถอนตัวออกมา ก็รู้ว่าจิตเริ่มถอนออกจากความสงบแล้ว จากนั้นก็เร่งการอ่าน

หนังสือให้มากขึ้นๆ ประมาณ ๓ วัน จิตก็ถอนออกจากความสงบมาเป็นปกติ จึงได้ดำริพิจารณาดูว่า 

อาการแห่งความสงบนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุอันใด เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า สาเหตุเนื่องมาจากเรากลัวเสือ

มากไป จึงได้ตั้งใจนึกคำบริกรรมทำสมาธิตลอดไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใด ใจก็อยู่กับเอกัคคตา คือ ให้จิตมี

ความสงบเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลา จึงมีความชำนาญเข้าออกในการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด   

ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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จิตก็ได้รวมลงอย่างสนิทดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ก็โชคดีที่หลวงพ่อมีนิสัยทางปัญญามาก่อน ไม่เช่นนั้น   

ก็จะตายอยู่กับความสงบของสมาธินี้ไปจนตลอดชีวิตแน่นอน ไม่มีช่องทางจะออกจากสมาธิได้เลย   

ถ้าตายก็เรียกว่าตายฟรี ชีวิตทั้งชีวิตก็หมดความหมาย เมื่อได้สัมผัสในความสงบในลักษณะอย่างนี้แล้ว 

ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญ  ทีหลังจะไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิที่มีความสงบลึกอย่างนี้อีก 

ฉะนั้น การใช้ปัญญาพิจารณาในธรรม จึงถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวัน ถ้าเหนื่อยในการใช้ปัญญา

พิจารณา ก็หยุดมากำหนดจิตทำสมาธิเอาไว้ เพื่อจะได้มีกำลังใจใช้ปัญญาพิจารณาต่อไป ฉะนั้น   

สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งสองอุบายนี้มีผลต่อเนื่องกัน จึงเรียกว่ากรรมฐานมีสองอุบาย  

จะขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้   

 


พรรษาที่	๓		พ.ศ.	๒๕๐๖	

 วัดป่าบ้านหนองแซง	กับ	หลวงปู่บัว	สิริปุณฺโณ	

เมื่ อออกจากภาวนาปฏิบัติ ในสถานที่ ต่ างๆ   

มาแล้ว ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาก็เข้ามาอยู่วัดป่าบ้าน

หนองแซง กับ หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖  

ประวัติของหลวงปู่บัว ท่านไม่ได้รับการศึกษาเลย อ่าน

หนังสือไม่ได้ เขียนไม่เป็น ท่านมีนิสัยชอบภาวนาปฏิบัติ

ธรรมมาแต่วัยหนุ่ม หลวงปู่บัว ผู้ไม่มีความรู้ทางปริยัติ

มาก่อน การภาวนาปฏิบัติย่อมรู้เห็นในสัจธรรมได้ง่าย 

ต่างกันกับผู้เรียนหนังสือที่มีความรู้มากทีเดียว เพราะ

ปัญญาที่ใช้กับการพิจารณานั้น เป็นปัญญาที่ฝึกฝน  

ออกมาจากใจล้วนๆ ไม่มีคำว่าปริยัติเข้ามาเจือปนแต่

อย่างใด ไม่เกิดความสงสัยลังเลในหมวดธรรมต่างๆ 

ท่านได้เข้าใจในเรื่องของสัจธรรมด ี มีปัญญาพิจารณา  

เรื่องไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความ  
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คล่องตัวมาก จะพิจารณาเรื่องอสุภะ หรือพิจารณาเรื่องความตายและสัจธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัตตัง

เฉพาะตัวท่านเอง   

 ในคืนหนึ่ง นิมิตเห็นหลวงปู่บัวพาไปเดินไม้ไผ่ข้ามลำธารใหญ่และเห็นคนจำนวนมากไหลไปตาม

กระแสน้ำ จิตก็ถอนออกจากสมาธิ เมื่อจิตได้ถอนออกจากสมาธิมาแล้ว จึงใช้ปัญญาพิจารณาดูใน

ความหมายในภาพนิมิตนั้นให้ชัดเจน ก็รู้เห็นความเป็นจริงในหมู่มนุษย์โลกทั้งหลายว่า ความจริงนี้มีมา

แล้วในอดีตกาลยาวนานไม่มีที่กำหนด เมื่อทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้ว ผู้จะไม่ตกอยู่ในกระแสโลก

อย่างนี้มีน้อยมาก จะมีเฉพาะพระอริยเจ้าเท่านั้น 

 นอกนั้น ถึงจะมีบุญกุศลอย่างไร ก็เพียงไปพักแรมอยู่ในเทวโลกหรือพรหมโลกชั่วคราวเท่านั้น  

เมื่อหมดบุญกุศลแล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตามเดิม ความหลงใหลในราคะตัณหาก็จะพาให้ตกต่ำ

ทำกรรมชั่วได้  ใจที่มีราคะตัณหาครอบงำมากเท่าไร การตกไปในกระแสโลกก็ยิ่งลึกลงไปเท่านั้น ไม่รู้

ว่าจะโผล่หัวยกตัวขึ้นจากกระแสโลกเมื่อไร 

 หลวงปู่บอกว่าผ่านทุกข์ให้ได้ ในคืนนี้ผ่านทุกข์ อย่าให้แพ้ผู้หญิงเขา หลวงพ่อสามารถนั่งผ่าน

ทุกข์ได้ และเล่าถวาย เมื่อหลวงปู่ได้รับฟังแล้วก็พูดขึ้นว่า จากนี้ไปให้ผ่านให้ตลอดนะ ผู้ที่ผ่านทุกข์ได้

ต้องเป็นผู้มีความกล้าหาญ มีความเข้มแข็งไม่กลัวตาย ให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้น อย่าให้จิต

เป็นหมันดื้อด้านเป็นเหล็กก้นเตา ให้ใช้อุบายปัญญาสอนใจอยู่บ่อยๆ ใจก็จะค่อยรู้เห็นตามความเป็น

จริงได้ นักปฏิบัติถ้ายังมีความกลัวตายอยู่ ใช้ไม่ได้เลย มันต้องมีใจเข้มแข็งกล้าหาญ ตั้งลงไปเลยว่า  

ถ้ากูไม่ตาย ให้กิเลสตาย ถ้ากิเลสไม่ตาย กูยอมตาย นั่นคือ นักปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญจริงจัง ถ้า

ตั้งใจปฏิบัติอยู่อย่างนี้บ่อยๆ ก็จะรู้เห็นธรรมอย่างแน่นอน   

 

พรรษาที่	๔		พ.ศ.	๒๕๐๗
	 วัดอรัญญบรรพต	กับ	หลวงปู่เหรียญ		

ในพรรษาที่ ๔ นี้ ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดอรัญญบรรพตกับหลวงปู่เหรียญ ในพรรษานี้   

การภาวนามีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี เพราะมีอุบายธรรม คือ อิทธิบาท ๔ มาเป็นหลักในการปฏิบัติ

ของตนเอง พิจารณาด้วยปัญญาจนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน  

ในคืนหนึ่งเกิดนิมิตเห็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มองสุดสายตา บนฝั่งที่อยู่นั้น เป็นคันคูขนาด

ใหญ่ยาวมากมองจนสุดสายตา บนคันคูดังกล่าวนั้น มีฝูงชนเป็นจำนวนมากหลายล้านคน ยืนแออัดกัน

ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรนั้นอย่างหนาแน่น พร้อมกับมีคลื่นมหาสมุทรขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่ง เสียงดังสนั่น  

หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลา ในขณะนั้น ก็มีเสียงประกาศชักชวนให้คนทั้งหลายที่ยืนรออยู่นั้นให้ทราบว่า 

พวกท่านทั้งหลาย ใครมีความประสงค์จะข้ามน้ำมหาสมุทรไปฝั่งโน้นบ้าง เมื่อข้ามไปได้แล้วจะไม่ต้อง

กลับมาเกิดในโลกนี้อีก จากนั้นก็พากันกระโดดลงไปด้วยความตั้งใจเป็นอย่างมากทีเดียว เมื่อพากัน

กระโดดลงไปครั้งใด ก็ถูกคลื่นน้ำมหาสมุทรขนาดใหญ ่

ซัดเข้ามาหาฝั่งตามเดิม บางคนก็หมดอาลัย หมดกำลัง

ที่จะลอยข้ามกระแสผ่านคลื่นมหาสมุทร ท่านได้  

ตัดสินใจกระโดดว่ายในมหาสมุทรเหมือนมีสัตว์มา  

คอยรองรับไว้ ว่ายผ่านกระแสน้ำ และมาพบเกาะ

กลางสมุทรเป็นเกาะที่มีน้ำวน ท่านเกือบถูกดูดเอาไป

ติดที่เกาะนี้ และได้ว่ายจนมาถึงฝั่งและขึ้นฝั่ง มีทาง

เดนิแคบ ขึน้ไปพบปราสาทไดเ้หน็หลวงปูข่าว หลวงปูบ่วั 

และท่านทั้งสองถามว่าว่ายมายากหรือไม่ 

เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้ว ก็ใช้ปัญญา

พิจารณาความหมายในนิมิตนั้น คำว่า ฝูงชนเป็น

จำนวนมากที่นับถือพระพุทธศาสนา มีการสร้างบารมี

มาด้วยกันทั้งนั้น เจตนาของทุกคนก็เพื่อจะทำให้  

อาสวกิเลสหมดไปจากใจ แต่ใครจะทำให้อาสวกิเลส  

หมดไปจากใจช้าเร็วอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับผู้สร้างบารมีเอง ผู้ที่กระโดดลงไปแล้วถูกคลื่นมหาสมุทรซัด

กลับขึ้นมาฝั่งนั้น หมายถึง ผู้ที่มีเจตนาความตั้งใจดี คืออยากพ้นไปให้สิ้นทุกข์จริงๆ แต่ก็มีกำลังในภาค

ปฏิบัติน้อยไป มีความอยากพ้นไปเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสำเร็จได้เลย คลื่นมหาสมุทรขนาดใหญ่  

ที่ซัดทอดอยู่นั้น คืออารมณ์ที่สัมผัสในอายตนะ ทำให้เกิดความรัก ความใคร่ ความยินดี ความยินร้าย   

ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นั่นเอง สัตว์ที่มาหนุนหน้าอกแล้วพาว่ายน้ำตัดคลื่น

มหาสมุทรไปได้นั้น คือ สัจจะของผู้มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติของตัวเอง ความเวิ้งว้างในกลาง

มหาสมุทรนั่นคือ จิตอยู่ในความเป็นกลาง เกาะที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนั่นคือ พรหมโลกที่นักภาวนา

หลงในการทำสมาธ ิหลงในรปูฌาน หลงในอรปูฌาน กระแสนำ้ทีไ่หลเวยีนอยูร่อบเกาะนัน้ คอื ความสขุ 

ความสบาย ไม่อยากออกจากความสงบในสมาธิ คำว่า ทะเลมหาสมุทรนั้น คือมหาสมมติ ที่สัตว์โลก  

ทั้งหลายข้ามพ้นไปได้ยาก 
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 พรรษาที่	๕		พ.ศ.	๒๕๐๘	
	 วัดป่าศรีวิชัย	หลวงพ่อบุญมา	

ในพรรษาที่ ๕ หลวงพ่อได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ในปีนี้ หลวงพ่อบุญมา ที่เป็นอาจารย์เก่าเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อบุญมาองค์นี้เองเป็นผู้ให้ธรรมะเรื่อง

การเกิดดับเป็นครั้งแรก คณะศรัทธาพากันตั้งความหวังไว้ว่า พรรษาปีนี้มีความโชคดีเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะมีอาจารย์ทูลมาจำพรรษาอยู่ด้วย จะได้ฟังธรรมตลอดทั้งพรรษาทีเดียว จึงคิดได้ในอุบายหนึ่งว่า 

มีทางเดียว คือเอา ธุดงค์มุขวัตร คือ ไม่พูดกับใครๆ ทั้งสิ้นในพรรษานี้ ในพรรษานี้ภาวนาปฏิบัติได้ผล

ดีมากทีเดียว เพราะไม่มีอารมณ์อะไรจะไปพูดกับใคร การทำสมาธิให้จิตมีความสงบนั้นเร็วมาก นึกคำ  

บริกรรมไม่กี่นาที จิตก็มีความสงบลงอย่างแน่วแน่อยู่มาในคืนหนึ่ง เมื่อจิตมีความสงบแล้ว ปรากฏเห็น

ชายคนหนึ่ง แต่งตัวดี จูงม้าขาวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามาหา พร้อมทั้งบอกว่า  ม้าตัวนี้เป็นม้าของท่าน  

อีกไม่นานนักท่านก็จะได้ขี่ม้าตัวนี้ จึงเกิดความมั่นใจในตัวเองว่า อีกสักวันหนึ่งข้างหน้า เราจะได้ขี่ม้า

ตัวนี้แน่นอน จากนั้นจิตก็ถอนออกจากสมาธิ คิดว่าอยากไปธุดงค์ทางภาคใต้ ในที่สุดก็ได้ไปสมความ

ตั้งใจ 


พรรษาที่	๖		พ.ศ.	๒๕๐๙
	 วัดราษฎร์โยธี	จังหวัดพังงา	

ในปีนี้ หลวงพ่อได้จำพรรษาอยู่ที่วัดราษฎร์โยธี ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  

ในระหว่างเข้าพรรษา ท่านได้ทราบข่าวว่าโยมพ่อเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านได้นิมนต์

หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส ขึ้นมาทำบุญพร้อมพระเณรอีกหลายรูป การทำบุญในครั้งนี้จะไม่มีเครื่อง

มหรสพใดๆ ไม่มีการฆ่าสัตว์ทุกชนิด และไม่ให้มีเหล้ายาต่างๆ ภายในงาน ญาติทุกคนต้องให้รับศีล ๕ 

ทั้งหมด ให้ทุกคนมีความบริสุทธิ์ในการทำบุญอุทิศกุศลในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ เมื่องานเสร็จสิ้นอย่าง

เรียบร้อยแล้ว จึงได้คิดขึ้นมาว่าการทำบุญอุทิศกุศลให้โยมพ่อครั้งนี้ โยมพ่อจะได้รับผลบุญของ  

ลูกหลานและญาติๆ หรือไม่ เมื่ออธิษฐานจิตแล้วก็เร่งภาวนาปฏิบัติเต็มที่ เพื่ออยากรู้ว่าโยมพ่อได้รับ

ส่วนบุญในครั้งนี้หรือไม่  เพื่อจะได้ประกาศให้คนอื่นรู้วิธีทำบุญแบบนี้ต่อไป  

ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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เมื่อภาวนาไปได้ ๓ วัน ในคืนนั้นได้ไปโปรดโยมพ่อในนรก 

กรรมของโยมพ่อ ส่วนใหญ่หมดไปแล้ว เหลือกรรมเนื่องจาก  

วัวตัวเดียวเท่านั้น เมื่อกรรมเหลือน้อยนิดเดียวนี้ ท่านจึงขอ

บิณฑบาตโยมพ่อพ้นจากกรรมนี้ การตัดสินในศาลของยมบาลนี้  

มีความเที่ยงธรรมมาก เรียกว่า ใช้กรรมชั่วดีเป็นที่ตัดสินอย่าง

ตรงไปตรงมา   


พรรษาที่	๗		พ.ศ.	๒๕๑๐
	 วัดสันติกาวาส		กับ	หลวงปู่บุญจันทร์	กมโล

ในพรรษาที่ ๗ นี้หลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่วัดสันติกาวาส

ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล เป็นเจ้าอาวาส ในพรรษานี้

การภาวนาปฏิบัติก็มีความราบรื่นไปด้วยดี นิสัยของหลวงปู่บุญจันทร์ ท่านมีนิสัยที่พูดน้อย การพูดใน

ธรรมก็น้อย แต่ก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ คำพูดที่ท่านพูดออกมา เมื่อนำไปพินิจพิจารณาดูแล้ว มี

ความหมายอย่างลุ่มลึก และเต็มไปด้วยเหตุด้วยผล ถ้ามีปัญญาพิจารณาให้รอบคอบแล้ว มีความหมาย

อย่างพิสดารมากทีเดียว ในพรรษานี้ เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงของหลวงปู่มั่นมาเตือน เหตุเกิดในคืน

วันหนึ่ง ขณะที่จิตมีความสงบอยู่นั้น ได้ยินเสียงของหลวงปู่มั่นพูดว่า “ทูล ออกจากที่นี่แล้วให้ไปอยู่กับ

อาจารย์ขาว วัดถ้ำกลองเพลนะ ความปรารถนาของท่านจะเป็นจริงในไม่ช้านี้” จากนั้น จิตก็ถอนออก

จากสมาธิ หลวงพ่อจึงใช้ปัญญาพิจารณาในคำสั่งของหลวงปู่มั่น แล้วเกิดมีความอิ่มเอิบใจตลอดทั้งคืน 

เกิดความมั่นใจในตัวเองว่า ออกพรรษาแล้วจะเข้าไปอยู่กับหลวงปู่ขาวแน่นอน มีความภาคภูมิใจ  

ในตัวเองว่า ชีวิตเราไม่เคยเห็นหลวงปู่มั่นเลย แต่ท่านก็ยังมีความเมตตามาเตือนสติให้ มีความมั่นใจ

ในตัวเองว่า ถ้าได้เข้าไปอยู่กับหลวงปู่ขาวแล้ว จะทำให้รู้เห็นในธรรมอย่างแน่นอน นี่เป็นเพียง  

ตั้งความหวังเอาไว้เท่านั้น 
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	 พรรษาที่	๘		พ.ศ.	๒๕๑๑	
 วัดถ้ำกลองเพล	หลวงปู่ขาว

เมื่อเข้ามาวัดถ้ำกลองเพลในครั้งแรก หลวงพ่อ  

ต้องวางตัวเองให้เป็นเต่าล้านปี ไม่ให้มีใครจับนิสัยตัวเองได้  

ความโง่มีเท่าไรก็จะแสดงออกมาทั้งหมด ปีนั้น มีพระ

อาจารยจ์วนจำพรรษาอยู่ด้วย และได้มอบกายมอบตัวเป็น

ลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาว หลวงปู่มีความยิ้มแย้มแจ่มใส 

ทักทาย และถามอุบายการปฏิบัติในแง่ต่างๆ หลายข้อ 

หลวงพ่อก็ได้เล่าถวายทา่นไปในจดุสำคญัๆ เมือ่ทา่นไดร้บัฟงั

แลว้กพ็ดูตอ่ไปวา่ ใหใ้ชอ้บุายปญัญาพจิารณาใหม้าก เหน็สิง่

ใดใหน้ำมาพจิารณาลงสู่ไตรลักษณ์ทั้งหมด ปัญญาเท่านั้นที่

จะพาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมได้ เพราะปัญญา

เป็นแสงสว่างให้ใจ ขณะใจมันมืดบอด จะไม่รู้เห็นในหลัก

ความเป็นจริง เมื่อใช้ปัญญาสอนใจอยู่บ่อยๆ ใจก็จะค่อย

เกิดความฉลาดรอบรู้ตามหลักความเป็นจริง ทุกสิ่งเพียง  

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไปเท่านั้น   

อยู่มาในคืนหนึ่ง ในขณะจิตมีความสงบแล้ว หลวงพ่อ 

มีนิมิตเกิดขึ้นว่า ขณะนั่งอยู่ในกุฏิ ได้ยินเสียงคนพูดกัน   

๒ - ๓ คน ได้ยินเสียงว่า พระทูลมาอยู่กุฏิแถวนี้นะ หรือ

ว่าอยู่กุฏินี้หรือเปล่านะ ข้าพเจ้าจึงมองออกจากกุฏิ เห็น

ชายร่างกายกำยำล่ำสัน ๓ คน ถือปืน หอก และดาบ 

ครบมือ หวังจะตามฆ่าพระทูลให้ตาย ข้าพเจ้าจึงเหาะหนี 

เมื่อหมดกำลัง ถูกชาย ๓ คน จับได้จะนำไปฆ่าด้วยหอก ดาบ 

และปืน ข้าพเจ้าแกล้งตาย แล้วหลบหนีเข้าป่า พบโยมแม่ 

โยมแม่พูดว่ารักษาตัวให้ดีนะ อย่าหลงกลเขาอีก ข้าพเจ้าถูกไล่ตามทันอีกครั้ง จึงเหาะวนเวียน จนเหาะหนี 

ไม่ได ้ อีกเกิดความเหน็ดเหนื่อย พวกเขาวิ่งตามมาอีก แต่เหลืออยู่เพียง ๒ คน และวางแผนแกล้ง

ทำความอ่อนน้อมถ่อมตัว เป็นมิตรกับพวกเขา เมื่อเขาเผลอตัวก็เอาดาบ ปืน หอก ทำลายพวกนี้จนตาย  
ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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จากนั้น ก็ใช้ปัญญาพิจารณาคิดเรียบเรียงในนิมิตที่เกิดขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร   

ซึ่งพิจารณาได้ความว่า กุฏินั้นหมายถึงร่างกายที่อาศัย เราที่อยู่ในกุฏิหมายถึงใจที่อาศัยกายนี้อยู่   

ชาย ๓ คน หมายถึง กิเลส ตัณหา อวิชชา ที่เป็นเพื่อนรักของใจมาตลอด หอก ดาบ ปืน หมายถึง 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีต่ามฆา่นัน้ หมายถงึ ใจจะตตีวัออกหา่งจากเพือ่นเกา่หนไีป เพือ่นไมย่อม 

จึงติดตามฆ่าเพื่อให้กลัว ทีหลังจะได้ไม่คิดแยกทางทิ้งเพื่อนหนีไป โยมแม่ หมายถึง ธรรมที่ปกป้อง  

ตัวเราไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว เหาะหนีไป หมายถึง อุบายธรรมที่ปฏิบัติให้ออกจากกิเลส ตัณหา 

อวิชชา  อาศัยอยู่ที่ต้นไม้สูง หมายถึง ไปพักผ่อนในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง เหาะลอยอยู่บนอากาศหลาย

รอบ หมายถึง พรหมโลก คือ รูปฌาน อรูปฌาน เหาะลอยลงมา หมายถึง เมื่อหมดฤทธิ์ของฌานก็

ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีก จึงเรียกว่ากำลังของฌานสมาบัติเสื่อมหรือกำลังบุญกุศลหมดแล้ว ที่มาพักอยู่

ต้นมะเกลือกลางทุ่งนา หมายถึง ต้องลงมาเกิดอาศัยร่างกายในภพชาติของมนุษย์นี้อีก ต้นมะเกลือสูง   

๕ เมตร หมายถึง มาหลงติดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตนของเรา อุบายที่มีสัญญาเป็นเพื่อนกันนั้น หมายถึง 

อุบายปัญญาหลอกกิเลส ตัณหา อวิชชา ให้หลงกล อุบายขอดาบจากเพื่อนมาถือ หมายถึง สังขาร  

สมมตทิีเ่ปน็เครือ่งมอืสำคญัของกเิลส ตณัหา อวชิชา ใหห้ลงกล หลอกเอาดาบจากเพือ่นมาได ้หมายถงึ 

ความฉลาดเฉียบแหลมของสติปัญญาเหนือกว่าสมมติและสังขารโดยเอาสังขารสมมติมาเป็นเครื่องมือ  

ชาย ๒ คนที่ตามมา หมายถึง โมหะ อวิชชา กำลังเงื้อดาบฟันเพื่อน หมายถึง สมมติสังขารที่กิเลส 

ตัณหา อวิชชา ได้ครอบครองมาก่อน เมื่อสติปัญญามีอุบายเอาสมมติสังขารมาเป็นเครื่องมือได้แล้ว   

ก็จะตัดสิทธิ์จากกิเลส ตัณหา อวิชชา ทันที ที่จริงนิมิตทุกอย่าง ถ้าเกิดกับใคร ถ้าผู้ใดมีสติปัญญาที่

ฉลาด ก็สามารถนำนิมิตนั้นๆ มาเป็นอุบายในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

หลวงพ่อในปีนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพล ท่านภาวนาปฏิบัติดีมาก ในวันหนึ่ง ได้ไปขอคำ

ปรึกษาจากหลวงปู่ขาวเรื่องสถานที่ที่จะไปภาวนา ว่าที่ไหนมีความสะดวกในการภาวนา หลวงปู่ก็

แนะนำว่าที่ภาวนาดีที่สุดคือ ไปภาวนาทางภาคเหนือ เพราะภาคเหนือไม่มีคนไปมาหาสู่จุ้นจ้านเหมือน

ภาคอีสาน 

เมื่อออกพรรษาแล้ว กราบลาหลวงปู่ขาว ท่านให้ไปภาวนาปฏิบัติทางภาคเหนือ ท่านก็ได้ให้

โอวาทในอุบายการภาวนาปฏิบัติอย่างซาบซึ้งทีเดียว จากนั้น ก็ได้ไปรวมกันที่วัดป่าบ้านกุดเต่ากับ  

พระอาจารย์ขาน เพื่อเตรียมบริขารในการออกเดินทางไปจังหวัดเชียงรายต่อไป พระเณรที่ไปด้วยกัน

ทั้งหมดมี ๑๐ รูป เรียงลำดับพระผู้ใหญ่ได้ดังนี้ ๑. พระอาจารย์ขาน ฐานวโร ๒. พระอาจารย์ทูล 

ขปิปฺปญโฺ  ๓. พระอาจารยห์วนั ปณฑฺโิต (พระครบูณัฑติธรรมภาณ) ๔. พระอาจารยจ์รสั ธมมฺธโร    

๕. พระอาจารย์กองเหรียญ กับสามเณรอีก ๕ รูป เมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยกัน เมื่อไปถึง
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จังหวัดเชียงรายแล้ว ได้ไปพักอยู่ที่บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   

พระอาจารย์ขานท่านอยู่ที่เดิม นอกนั้นก็แยกย้ายกันไปพักภาวนาปฏิบัติในที่ต่างๆ ในหมู่บ้านแถบนั้น 

ณ	บ้านป่าลัน	วิปัสสนาญาณเกิดขึ้น

ในวันหนึ่ง หลังจากเสร็จจากการภาวนาและพักผ่อนแล้ว เวลาประมาณบ่าย ๓ โมงเย็น   

เป็นเวลาที่จะออกเดินจงกรม ในขณะนั้น ได้ออกมานั่งพักผ่อนอยู่ที่ระเบียงกุฏิ มองไปเห็นเครือ  

ตูดหมูตูดหมา (เครือกระพังโหม) พุ่มหนึ่งเกิดขึ้นข้างทางเดินจงกรม แต่ก่อนเคยให้เณรเอาออกมาแล้ว

สองครั้ง แต่ก็ได้เกิดขึ้นมาในที่เดิมอีก ในช่วงนั้นใจมีปัญญารู้เห็นในสัจธรรมต่างๆ อยู่แล้ว และรู้เห็น

เหตุปัจจัยที่จะพาให้เป็นไปในภพทั้งสามอย่างชัดเจน เมื่อมาเห็นเครือตูดหมูตูดหมาเท่านั้น ก็เอามา

เป็นอุบายของปัญญาทันทีว่า เครือตูดหมูตูดหมานั้น  

ก็เหมือนกันกับตัวเราที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยในตัว  

มันเอง เมื่อใดหัวเครือตูดหมูตูดหมานั้นยังฝังอยู่ในดิน 

ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นมาอีกนั้นย่อมเป็นผลต่อเนื่องกัน 

เมื่อใดได้ขุดเอาหัวเครือตูดหมูตูดหมาขึ้นมาจากพื้นดิน

ได้แล้ว ตากแดดให้แห้ง หรือเอาไฟเผาให้ไหม้เสีย 

เหตุปัจจัยที่จะทำให้เครือตูดหมูตูดหมานั้นเกิดขึ้นอีก

เป็นอันไม่มีนี้ฉันใด ใจที่ไปก่อเอาภพชาตินั้น ก็เพราะ

ใจยังมีกิเลส ตัณหา อวิชชา พาให้เป็นไป เมื่อใดที่ได้

ทำลายกิเลส ตัณหา อวิชชา ให้หมดไปจากใจได้แล้ว 

ชาติภพที่เกิดขึ้นมาอีกจะมีมาจากที่ไหน   

ในขณะนั้น ลักษณะของใจมีความว่างไปเสียทั้งหมด ไม่มี

สถานที่ใดในภพทั้งสามมีความยึดถือผูกพัน ในช่วงนั้น สติปัญญา

มีความกล้าหาญมาก จากนั้นก็ลงสู่ทางเดินจงกรม ใช้ปัญญา

พิจารณาในเรื่อง อัตตาตัวตนที่มีอยู่ พิจารณาลงไตรลักษณ์ คือ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้อย่างเฉียบขาดทีเดียว หลักที่ใช้  

ปัญญาพิจารณาทั้งหมดนั้น ก็เหมือนกันกับหลักที่เคยใช้ปัญญา

พิจารณามาก่อนแล้ว ความแตกต่างกัน คือ ใจยอมรับความจริง

จากปัญญานี้ทั้งหมด พิจารณาสิ่งใดใจมีความรู้เห็นเป็นไปใน  

ขิปปปัญญานุสรณ์	 



49

หลักความจริงทั้งสิ้น ทั้งเกิดความแยบคาย ทั้งหายสงสัยไปพร้อมๆกัน ฉะนั้นใจจึงไม่มีที่พึ่งในโลกนี้อีก

แล้ว เพราะที่ไหนๆ ใจก็รู้เห็นในโทษไปเสียทั้งหมด ใจจึงได้เกิดความกลัวที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป 

กำหนดใจพิจารณาดูในของสิ่งใด ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์โทษภัยด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีสิ่งใด

มีความจีรังยั่งยืนอยู่ตลอดไปได้ ไปยึดถืออะไรล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ หาความสุขที่แท้

จริงในโลกนี้ไม่ได้เลย ทุกอย่างที่โลกนิยมกันอยู่ในขณะนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นความสุขที่แฝงด้วยความทุกข์

ทั้งหมด หรือเป็นก้อนยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลทั้งนั้น สักวันหนึ่ง ความเศร้าโศกก็จะตามมาให้รับผล 

ความดิ้นรนในกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มากขึ้นเท่าไร ความทุกข์ก็ย่อมเป็นไฟ  

เผาใจให้เดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนมากขึ้นเท่านั้น จะยืน เดิน นั่ง นอน ในที่ไหน ความทุกข์ใจให้ผลอยู่

ตลอดเวลา  

การยกเอาต้นเครือกระพังโหมมาเป็นอุบายในการใช้ปัญญาพิจารณา ในครั้งนั้น การใช้ปัญญา

พิจารณาให้รู้เห็นในสัจธรรมที่เกิดขึ้นดับไปทั้งภายนอก ภายใน ใกล้ไกล หยาบละเอียด จะเกิดความ

แยบคายหายสงสัยไปทั้งหมด เป็นปัญญาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย เพิ่งได้รู้ว่า เป็นปัญญาที่กล้าหาญ

เกิดขึ้นในครั้งนี้  เมื่อปัญญามีความกล้าหาญแล้ว ศรัทธา สติ ความเพียร และความตั้งมั่นภายในใจก็

มีความกล้าหาญกันทั้งหมด ความรู้เห็นในสรรพสังขารทั้งหลายก็เป็นไปตามไตรลักษณ์ทั้งหมด จึงเป็น

ภาวนามยปญัญา หรอืวปิสัสนาญาณ อันเป็นมัคคญาณที่จะประหารกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจโดยตรง 

เป็นปัญญาที่ถอนรากถอนโคนวัฏจักรให้หยุดหมุนเวียนอยู่ในภพทั้งสาม เป็นปัญญาที่หักกงกรรมของ

ตัณหา สังขาร และสมมติให้สูญสิ้นไป เป็นปัญญาที่รู้เห็นเหตุปัจจัยของบุญและบาปว่ามีความ  

เกี่ยวโยงให้ผลต่อกันอย่างไรได้ชัดเจน เป็นปัญญาที่เปิดเผยความลับของโลกโดยไม่มีสิ่งใดมาปิดบัง 

เป็นปัญญาที่ทวนกระแสโลก และ

ทวนกระแสของกิเลสตัณหาทั้งหลาย 

เป็นปัญญาที่ตัดกระแสแห่งราคะ 

โทสะ โมหะ ให้หมดไป เปน็ปญัญา

ที่ข้ามกระแสแห่งความรัก ความ

ยินดี ในกามคุณ เป็นปัญญาที่พา

ให้พ้นกระแสโลก คือ กามโลก   

รูปโลก อรูปโลก และเป็นปัญญา  

ที่จะทำให้พบกระแสธรรมอย่าง

สมบูรณ์ เป็นปัญญาที่กำจัดอวิชชา
การเดินทางในวัฏจักรอันยาวนานได้สิ้นสุดลง ณ ที่แห่งนี้ 
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พร้อมด้วยเหตุปัจจัย เป็นปัญญาที่ชำระสังขารการปรุงแต่งในสมมุติทั้งหลาย เพื่อให้ใจได้เกิดความ  

รู้จริงเห็นจริงทั้งหมด เป็นปัญญาที่ทำลายเหตุปัจจัยในวิญญาณ เหตุปัจจัยในนามรูป เหตุปัจจัยใน

สฬายตนะ เหตุปัจจัยในผัสสะ เหตุปัจจัยในเวทนา เหตุปัจจัยของตัณหา เหตุปัจจัยของอุปาทาน เหตุ

ปัจจัยของภพ เหตุปัจจัยของชาติ ที่จะทำให้ได้ไปเกิดอีกในภพทั้งสาม เป็นปัญญาที่ทำลายตัวสมุทัย 

คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ให้หมดไปจากใจอย่างสิ้นเชิง จึงเป็นนิโรธที่ทำให้แจ้งแล้ว

ในสรรพสังขารทั้งหลาย ใจไม่มีความเห็นผิดลุ่มหลงในภพทั้งสามอีกต่อไป 

หลังจากได้รับผลของการปฏิบัติที่บ้านป่าลันแล้ว มีครูบาอาจารย์มาอนุโมทนา คือ หลวงปู่  

มหาบัว วัดป่าบ้านตาด เข้ามาหาเป็นองค์แรก ท่านได้เข้ามาในกุฏิด้วยความเป็นกันเอง ข้าพเจ้าคิดว่า

จะปูอาสนะให้ท่านนั่ง แต่ท่านก็ได้รีบนอนลงไปเสีย แล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่า ท่านทูล นับแต่บัดนี ้ 

เป็นต้นไป ตัวใครตัวมันนะ และมีนิมิตเห็นหลวงปู่มั่นเข้ามาหา เพื่ออนุโมทนาในผลที่เกิดขึ้นจาก  

การปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรมในแง่ต่างๆ อย่างร่าเริง ท่านแสดงความยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา 

สนทนาแบบกันเอง   



ที่สิ้นสุดของสมาธิ

ในคืนที่ ๖ หลวงพ่อได้ดำริว่า ความสูงสุดของสมาธิ  

อยู่ที่ตรงไหน มีอะไรเป็นเครื่องหมายในสมาธขิัน้นัน้ๆ ในคนืนี้

จะทำสมาธใิหถ้งึทีส่ดุใหเ้ตม็ที ่จากนัน้ กเ็ริม่ทำสมาธขิัน้หยาบๆ 

เปน็พืน้ฐานเอาไว้ แล้วเข้าสู่สมาธิขั้นกลาง และลำดับต่อไป

จนถึงสมาธิขั้นละเอียด คือ รูปฌาน และขึ้นสู่อรูปฌานขึ้นไป

ตามลำดับ ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงมาปรากฏให้เห็น   

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาในกุฏิแล้ว ก็ประทับนั่งอยู่ชิดตัว

ข้าพเจ้า ในขณะนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจน 

จากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ลงกราบบนพระเพลาของพระพุทธเจ้า

ทันที และมีความดำริว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามถึงผล

ของการปฏิบัติ ข้าพเจ้าก็จะเล่าถวายให้พระองค์ฟังทั้งหมด 
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และคิดอีกในแง่หนึ่งว่า พระพุทธเจ้าคงไม่ตรัสถาม เพราะพระองค์คงทรงทราบผลของการปฏิบัติของ

ข้าพเจ้าอยู่แล้ว จากนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงให้พระโอวาทว่า “ทูล การทำสมาธินั้นมันมากไป ให้ถอย

ออกมาบ้าง ข้าพเจ้าขอโอกาสว่า จะให้ข้าพระองค์ถอยออกจากสมาธิมามากน้อยเท่าไรพระเจ้าข้า 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ถอยออกมาขีดหนึ่ง เพียงเท่านี้” จิตก็เริ่มถอนออกจากสมาธิ ก็สว่างเป็นวันใหม่

พอดี จึงได้มาดำริพิจารณาว่า พระพุทธเจ้าให้ถอยออกจากสมาธิมาขีดหนึ่งนั้นถอยอย่างไร ก็รู้ว่าให้

ถอยออกจากเวทยิตนิโรธ นั่นเอง จากนั้นมา ก็ทำสมาธิเข้าออกเพียง รูปฌาน อรูปฌาน เท่านั้น จึง

เป็นวิหารธรรมส่วนตัว 

ในคืนที่ ๗ ในขณะอยู่ในสมาธิ ปรากฏมีปืนสั้นกระบอกหนึง่ในมอืขา้งขวา โดยกำปนืเอาไวอ้ยา่ง

มัน่คง จากนัน้ข้าพเจ้าก็เหนี่ยวไกปืนทันที เสียงปืนดังอยู่ไกลมาก และดังสนัน่สะเทอืนไปทัง้ ๘ ทศิ 

จากนัน้ เสยีงปนืกส็ะทอ้นกลบัมา ทัง้เสยีงใกลเ้สยีงไกลไดย้นิอยา่งสมำ่เสมอกนั ข้างบนก็เหมือนกับเสียง

ฟ้าคำรามดังสม่ำเสมอกันกับข้างล่าง และเสียงนั้นดังอยู่นานมากทีเดียว จากนั้นจิตก็เริ่มถอนออก  

จากสมาธิ เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้ว เสียงปืนนั้นก็ยังดังสั่นสะเทือนได้ยินชัดทีเดียว พิจารณาดูก็รู้  

ในเหตุการณ์ข้างหน้าของตัวเองทั้งหมด ข้าพเจ้าไม่ต้องเขียนไว้ในที่นี้ เพราะความจริงจะปรากฏเอง   

ถึงอย่างไร ก็ให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาด้วยเหตุผลก็แล้วกัน 

 


หมาไล่กระต่าย

ในคืนที่ ๘ หลวงพ่อได้ดำริภายในใจว่า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะทำประโยชน์ท่าน  

ให้เต็มที่ นั่นคือ เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ประชาชน ให้เขาได้รับข้อมูลและ

เหตุผลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดความเห็นชอบในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เพื่อ

ทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงต่อไป การเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใน  

ยุคสมัยนี้ จะมีอุปสรรคขัดข้องอะไรบ้าง หรือจะมีความสะดวกราบรื่นเป็นอย่างไร ขอให้ข้าพเจ้าได้  

รู้เห็นด้วยเทอญ จากนั้น ก็ทำความวางเฉย จิตก็รวมสงบในสมาธิอย่างแน่วแน่ ในขณะนั้น เกิดนิมิต

เห็นสุนัข ๒ ตัวไล่กระต่ายมาติดๆ เมื่อสุนัขตัวหนึ่งกำลังจะกัดกระต่ายได้ สุนัขอีกตัวหนึ่งก็กระโดดกัด

สุนัขที่กำลังจะกัดกระต่ายตัวนั้นเสีย เมื่อสุนัขสองตัวมัวแต่กัดกันอยู่ กระต่ายก็ได้วิ่งหนีห่างไปเสีย 

เมื่อสุนัขสองตัวกัดกันเหนื่อยแล้วก็พากันวิ่งตามกระต่ายต่อไป เมื่อสุนัขตัวแรกกำลังจะกัดกระต่ายอีก 

สุนัขตัวหลังก็กระโดดกัดสุนัขตัวแรกอีก กระต่ายก็วิ่งหนีห่างไปอีก ในที่สุด สุนัขก็ตามกัดกระต่าย

ไม่ทัน เพราะมัวแต่แยกเขี้ยวกัดกันเอง 
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จากนั้น จิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิ จึงได้พิจารณาดูและได้รู้ว่า เหตุการณ์ข้างหน้าที่หลวงพ่อจะ

เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น คงจะไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควร ก็คงจะเป็นในลักษณะ

สุนัขไล่กัดกระต่ายนั่นเอง แต่ก็รู้อยู่เต็มใจว่าอะไรเป็นอะไร เพราะเฝ้าดูอยู่ในเรื่องนี้มานาน ในยุคนี้ก็มี

ความเป็นอยู่อย่างนี้ อนาคตต่อไปก็ยิ่งจะเลวร้ายลงไปกว่านี้อีก เพราะไม่ยอมรับความจริงในเหตุผล 

และไม่ยอมรับความจริงต่อกันและกัน จึงเกิดความคิดเห็นขัดแย้งกันไป ต่างฝ่ายก็ต้องปกป้องกลุ่มของ

ตัวเองเอาไว้ด้วยวิธีการต่างๆ วิธีไหนพอจะหักล้างฝ่ายหนึ่ง  

ลงไปได้ก็ต้องทำ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง และ

ปกป้องบริวารของตัวเองเอาไว้ เมื่อมีใครโดดเด่นขึ้นมาจะ

แซงหน้าตัวเองไป กลัวบริวารของตัวเองจะหันเหไปหาอีกฝ่าย

หนึ่ง จำเป็นต้องหาวิธีปกป้องเพื่อสกัดกั้นเอาบริวารตัวเอง  

เอาไว้ มีอะไรพอจะเอามาเป็นเหตุโจมตีได้ก็ต้องทำ เรื่อง

ความผิดถูกตามพระธรรมวินัยนั้นไม่สนใจ หรือหากท่านผู้นั้น

มีอายุพรรษามาก ก็จะเอาอายุพรรษานั่นแหละมาเป็นอำนาจ

เครื่องมือเพื่อข่มขู่ผู้มีพรรษาน้อยอยู่เสมอ ที่จริงแล้วเรื่องอายุ

มากพรรษามากก็รู้ๆ กันอยู่ว่าใครเกิดก่อนก็อายุมาก ใครบวช

ก่อนก็มีพรรษามากเป็นธรรมดา แต่จะเอามาเป็นเครื่องวัดใน  

คุณธรรมว่าถูกต้องไปเสียทีเดียวนั้นยังไม่ได้ เพราะคุณธรรม

นั้นมันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่ได้สร้างมาแล้ว ฉะนั้น ขอนัก

ปฏิบัติทั้งหลาย จงมุ่งทำลายอาสวะกิเลสของตัวเองให้หมดไปจากใจ ดีกว่าจะมุ่งทำลายผู้อื่นด้วยวิธี

ต่างๆ ดังที่รู้กันในยุคปัจจุบัน จงฝึกตัวให้เป็นมิตรต่อกันเอาไว้ และมองใครๆ ไปในทางที่ดี นี่คือนิสัย

ของผู้เป็นปราชญ์ที่ฉลาดในธรรม จึงนับได้ว่าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 
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	 พรรษาที่	๙	-	๑๒		พ.ศ.	๒๕๑๓	-	๒๕๑๕	
 ลงมาภาคอีสาน	มาวัดถ้ำกลองเพล	

เมื่อออกพรรษาแล้วก็กลับวัดถ้ำกองเพล หลวงปู่ขาวได้ถามเรื่องผลของการภาวนาก็จะเล่าถวาย

ผลของการปฏิบัติให้ท่านฟัง เมื่อเล่าถวายเสร็จแล้ว หลวงปู่ท่านก็พูดว่า ผลของการปฏิบัติอย่างนี้ 

น้อยองค์นักที่จะเป็นไปได้ ผมก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกัน ผลของการปฏิบัติที่เป็นของจริง ไม่ต้องพูดกัน

มาก เมื่อพูดกันเพียงประโยคแรกก็รู้ความหมายทันที 

ทุกวันนี้มีผู้รู้ผลของการปฏิบัติน้อยมาก หลวงปู่ถามว่า 

บวชมาได้กี่ปีแล้วจึงรู้ผลอย่างนี้ ตอบว่า ขอโอกาส 

กระผมบวชมาได้ ๘ ปี หลวงปู่ก็ยิ้มๆ แล้วพูดว่า คง

เป็นเพราะบารมีเก่าได้สร้างมาแล้วในชาติก่อนเป็น  

เหตุปัจจัย ไม่เช่นนั้นจะไม่รู้ผลของการปฏิบัติเร็วถึง

ขนาดนี้หรอก หลวงปู่ถามว่าก่อนที่จะมีปัญญาเกิดขึ้น 

ได้มีอะไรเป็นอุบายในการพิจารณา ก็ขอโอกาสต่อ

หลวงปู่ แล้วก็เล่าถวายในเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญา 

ได้เล่าเรื่อง เครือกระพังโหม ให้หลวงปู่ฟัง การเล่า

เรื่องทั้งหมดนั้น ก็เหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วทั้งหมด 

เมื่อเล่าถวายจบ หลวงปู่เล่าถึงเหตุที่ทำให้เกิด

ปัญญาในครั้งนั้นของหลวงปู่ว่า ในบ่ายวันหนึ่ง ได้ลง

ไปสรงนำ้ทีเ่ชงิดอย เปน็เวลาทีช่าวนากำลงัเกบ็เกีย่วขา้ว 

เมื่อมองดูทุ่งนาก็ล้วนแต่มีข้าวแก่เหลืองเต็มไปหมด ในตอนนั้นน้ำก็ยังไม่ได้สรง ในขณะที่ดูข้าวในนา

เขาอยู่นั้น มีความคิดเกิดขึ้นที่ใจว่า เมล็ดข้าวนี้เกิดมาจากอะไร มีอะไรเป็นเหตุให้เมล็ดข้าวเกิดขึ้น   

ก็คิดตอบทันทีว่า เมล็ดข้าวเกิดขึ้นจากเมล็ดข้าวเอง เพราะเมล็ดข้าวนั้นมีเชื้อพาให้เกิด เมื่อคนเอา

เมล็ดข้าวที่มีเชื้อนั้นไปหว่านลงบนพื้นดิน เชื้อของเมล็ดข้าวนั้นก็เริ่มแตกตุ่มออกมาจากเมล็ดข้าวนั้น   

ทีแรกก็เป็นตุ่มขาวๆ เล็กๆ มีรากหยั่งลงไปในพื้นดิน แล้วดูดเอาปุ๋ยต่างๆ จากพื้นดินมาเป็นอาหาร 

ต่อมาก็มีต้นข้าวเล็กๆ งอกออกมาจากเมล็ดข้าวนั้น หลายวันต่อมาก็งอกงามเหมือนกับต้นหญ้า เมื่อได้

ประมาณ ๑ เดือน เขาก็ถอนขึ้นมา แยกออกไปปลูกในพื้นดินอีก ต้นข้าวก็ใหญ่ขึ้นแก่ขึ้น เมื่อโตเต็มที่

แล้วก็ออกรวงเป็นเมล็ดข้าวเปลือกอ่อนๆ จากนั้นเมล็ดข้าวเปลือกอ่อนๆ ก็แก่ขึ้น มีเมล็ดข้าวสารเกิดขึ้น 
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ในเมล็ดข้าวเปลือกนั้น และมีเชื้อติดอยู่กับหัวเมล็ดข้าว เมื่อแก่แล้ว ชาวนาก็จะเก็บเอาเมล็ดข้าวที่มี

เชื้อนั้นไว้ เพื่อจะไว้ใช้ทำพันธุ์ต่อไป เมล็ดข้าวที่จะได้เกิดขึ้นมาใหม่ ก็เหมือนกันกับเมล็ดข้าวเก่านี่เอง 

หลวงปู่อธิบายต่อไปว่า เมล็ดข้าวที่มีเชื้ออยู่นี้ เมื่อไปตกอยู่กับพื้นดินที่ชุ่มเมื่อไรก็จะเกิดเป็นต้น

ขึ้นมาอีก แต่ถ้าแกะเอาเปลือกนอกมันออกทิ้งไป แล้วใช้เล็บมือแกะเอาหัวเชื้อที่เมล็ดข้าวออกทิ้งไปเสีย 

เมล็ดข้าวที่เหลือถึงจะเอาไปหว่านลงในพื้นดินที่ชุ่มไปด้วยน้ำและปุ๋ย เมล็ดข้าวนั้นก็จะไม่เกิดเป็นต้นขึ้น

มาอีกเลย หรือเอาเมล็ดข้าวเปลือกนั้นไปคั่วด้วยไฟให้ร้อนไหม้ เมื่อนำมาหว่านบนพื้นดินก็จะไม่เกิดอีก

เช่นกัน เพราะเชื้อในเมล็ดข้าวนั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว จึงหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้เมล็ดข้าว

เกิดขึ้นมาได้อีก เมื่อพิจารณาเมล็ดข้าวเสร็จแล้วก็ โอปนยิโก น้อมเอาเมล็ดข้าวนั้นเข้ามาหากาย และ

น้อมเข้ามาหาใจ แล้วใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่า ต้นข้าวทั้งหมดเหมือนกันกับร่างกายเรา เมล็ดข้าวนั้น 

เหมือนกันกับใจเรา เชื้ออยู่ในหัวเมล็ดข้าวนั้นเหมือนกันกับกิเลส ตัณหา อวิชชา การใช้เล็บมือแกะ  

หัวเชื้อที่อยู่ในเมล็ดข้าวทิ้งไป ก็เหมือนกันกับได้ใช้สติปัญญากำจัดกิเลส ตัณหา อวิชชา ออกจากใจ  

ได้แล้ว ถ้าใจไม่มีเชื้อที่จะพาให้เกิดเป็นภพเป็นชาติอีก ร่างกายนี้จะมีมาจากที่ไหน ฉะนั้น เรื่องของใจ

และเรื่องกิเลส ตัณหา อวิชชา ที่มีอยู่ในใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ต้องกำจัดให้หมดไปในชาตินี้ให้ได้ เพื่อจะ

ไม่ให้ภพชาติของเรายืดเยื้อในการไปเกิดใหม่อีกต่อไป ในช่วงที่หลวงปู่เอาเมล็ดข้าวมาพิจารณาด้วย

ปัญญานี้เอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาญาณที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ถ้าดูเพียงผิวเผินก็เหมือนกับใช้  

ความคิดพิจารณาธรรมดา ไม่แตกต่างกันกับความคิดพิจารณาของนักปฏิบัติทั่วๆ ไป แต่มีอีก  

อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน นั่นคือ กำลังของใจ กำลังของสติ กำลังของปัญญา และกำลังบารมี ที่มา

บรรจบกันพอดี เรียกว่าบารมีที่อบรมสะสมมาแล้วในอดีตชาติทั้งหมด และบารมีที่หลวงปู่ได้ภาวนา

ปฏิบัติ สะสมอินทรีย์ที่แก่กล้ามาในชาตินี้ ตลอดทั้งกำลังความเพียรอื่นใดที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมาแล้ว  

ทั้งอดีตและปัจจุบัน เมื่อรวมตัวกันได้แล้วจึงได้เกิดกำลังขึ้น เรียกว่า กำลังของวิปัสสนาญาณนั่นเอง 

กำลังของวิปัสสนาญาณนี้จะประหารกิเลส ตัณหา อวิชชา ให้หมดไปจากใจทันที เพราะกำลังของ

วิปัสสนาญาณนี้ เหนือกว่ากำลังของกิเลสตัณหาทั้งปวง กำลังของวิปัสสนาญาณนี้เอง จึงเป็นจุดเด่น

เฉพาะตัวของผู้ที่จะได้บรรลุธรรม 

หลวงพ่อได้สนทนากับหลวงปู่ขาว เกี่ยวกับอดีตชาติและการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ ซึ่งได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ มากมาย แต่ได้นำมาเขียนเอาไว้ในที่นี้เพียงบางส่วนเท่านั้น ในช่วงนั้น

หลวงพ่อก็ได้วางตัวเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีอยู่ในหมู่คณะมาตลอด ความโง่มีเท่าไรพยายามเอาออกมา

ใช้ให้เต็มที่ ทำตัวเป็นผู้ไม่มีบทบาทใดๆ ในวัดถ้ำกองเพลนี้เลย ตลอดทั้งไปในที่ใดๆ หรือวัดไหนๆ   

ก็วางตัวเข้ากับหมู่คณะนั้นได้อย่างสนิททีเดียว เพราะมีธรรมหมวดหนึ่งที่หลวงพ่อท่านนำมาปฏิบัติ



56

นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นชี้ให้ดูพระมหาเถระรูปหนึ่งที่หลงอยู่ใน
อรูปฌาน และชี้ให้เห็นวัฏจักรที่สัตว์โลกทั้งหลายพากัน
หมุนเวียนในภพทั้งสาม 

นิมิตว่าเคยเกิดร่วมสมัยกับหลวงปู่ขาวท่านเป็นศิษย์วัด
คอยอุปัฏฐากพระเณร 

นิมิตว่าท่านเคยบวชเป็นพระร่วมกับหลวงปู่มั่นในสมัย
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 

นิมิตว่าท่านได้ขี่ช้างเผือกเหาะลอยบนอากาศ ร่วมกับ
คณะช้างเผือกที่หลวงปู่มั่นพาไปวิมุตตินิพพาน 
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อย่างฝังใจ นั่นคือ สัปปุริสธรรม ๗ อย่าง ๑) ธัมมัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา   

ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักผล ๓) อัตตัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จัก

ประมาณ ๕) กาลัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักกาลเวลา ๖) ปริสัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักชุมชน   

๗) ปคุคลญัญตุา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักบุคคล อุบายธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้มีความชำนาญในการปฏิบัติเป็น

ส่วนตัวมากทีเดียว เพราะเราอยู่ในสังคมมนุษย์ด้วยกัน แต่ละท่านมีนิสัยไม่เหมือนกัน เราจะปรับตัว

เองอย่างไรจึงจะอยู่กับท่านเหล่านั้นได้ ในภาคปฏิบัติแล้ว ไม่จำเป็นจะเรียงลำดับเกินไป ให้ถือว่า

ประสบการณ์ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเป็นจุดสำคัญ เพราะเราจะได้แก้ปัญหานั้นได้ทันต่อเหตุการณ์ 

ในช่วง ๓ ปีนี้ หลวงพ่อจะไปมาระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสาน กลับมาภาคอีสาน มากราบ

เยี่ยมและสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ท่านเคารพนับถือ  

 


พรรษาที่	๑๓	-	๒๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๖	-	๒๕๒๔	
 ภาคเหนือ	-	ภาคอีสาน

ส่วนใหญ่จำพรรษาที่ภาคเหนือ สลับมาจำพรรษาที่ภาคอีสานบางพรรษา ท่านได้ไปหาที่ปฏิบัติ

ภาวนา เมื่อญาติโยมได้รู้จักก็อยากนิมนต์ไปโปรดหมู่บ้านตนเอง ตอนนั้นท่านไปภาวนา มีหลวงปู่ขาน 

พระอาจารย์จรัส เป็นสหธรรมมิก ได้ไปโปรดญาติโยมที่บ้านเหล่า บ้านป่าลัน บ้านสักงาม บ้าน  

ทรายทอง บ้านโป่งเคียน บ้านเซียงคำ ท่านไปพัฒนาพื้นที่เพื่อจะทำเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ไว้หลายวัด

ประมาณ ๙ วัด จัดตั้งเป็นวัดที่สมบูรณ์ ๒ วัด คือ ในช่วงปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๑ ได้สร้างวัดหลวง

ราษฎร์เจริญธรรม ที่แม่กระจาน และในช่วงปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๔ สร้างวัดสันติอุดมธรรม บ้านหนองเสา 

จังหวัดเชียงราย การสร้างวัดที่ภาคเหนือมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง คือ ภาคเหนือจะมีธรรมเนียม

ปฏิบัติไม่เหมือนภาคอีสาน ตอนที่หลวงพ่อพักอยู่ที่ป่าลัน ท่านก็ถูกเผากุฏิ ช่วงนั้นจะไปมาระหว่าง  

ภาคเหนือกับภาคอีสาน ท่านได้อบรมธรรมะให้กับโยม แต่ยังไม่เปิดเผยตัวเองมากนัก เพราะยังเป็น

พระหนุ่ม จนหลวงปู่ขาวได้บอกว่ามาโปรดญาติโยมได้แล้ว ในช่วงที่ไปภาคเหนือมีเหตุผลคือ ไปหา  

ที่ภาวนาที่วิเวก และโปรดญาติโยมให้เขาได้ทำบุญทำทานและได้ฟังธรรมบ้าง   

หลวงพ่อท่านเดินธุดงค์ไปเจอวัดหนองเสา เป็นวัดเก่าที่ร้าง ท่านจึงไปบูรณะ และก่อสร้างศาลา 

ถังเก็บน้ำฝน กุฏิพระ ๙ หลัง และได้ทำเอกสารขอจัดตั้งเป็นวัดอย่างสมบูรณ์ ท่านใช้เวลาในการ

ก่อสร้างบูรณะวัดหนองเสาอยู่ ๓ ปี ช่วงที่กำลังก่อสร้างศาลา ได้เกิดปัญหากับญาติโยม ท่านจึงแต่ง

บริขาร สะพายบาตรและกลด เดินออกไปจากวัด โดยมีครูบาต้อยตามไปด้วย ตอนหลังโยมมาตามกลับ 
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ท่านกลับไป แต่มารู้ว่าโยมคิดว่าท่าน

ไม่ทิ้งวัดนี้แน่นอน เพราะสร้างอะไร

ไว้มากมาย เมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องที่

ชาวบ้านพูดกัน ท่านจึงตัดสินใจออก

จากวัดหนองเสา และกลับมาภาค

อีสานทันที อุปนิสัยไม่ชอบให้ใคร

ท้าทาย และถ้าได้ตัดสินหรือตั้งใจจะ

ทำอะไรแล้ว ต้องทำให้ได้ รักษาสัจจะตลอดเวลา ตอนหลังชาวบ้านมารู้ความจริงว่าเป็นกุศโลบายจะ

ออกจากภาคเหนือ เพราะสถานที่ไม่เหมาะสำหรับการเผยแผ่ธรรมะได้กว้างขวางเท่าภาคอีสาน  

 
พระนักคิด	นักออกแบบ	นักก่อสร้าง	

พระอาจารย์ต้อย (พระอาจารย์คำโพธิ์ ธนาคโม) ได้เล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อท่านพาก่อสร้างศาลา 

และเสนาสนะต่างๆ ท่านจะออกแบบ คิดคำนวณเอง และทำขนาดใหญ่ เช่น ถังน้ำก็สร้างขนาดใหญ่

ถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ เมตร วันหนึ่งขณะที่กำลังก่อสร้างศาลาที่วัดหนองเสา พระอาจารย์ต้อยได้

แบกไม้รอบศาลาและยกไม้ขึ้น พอทำไปเกิดความขี้เกียจเดินอ้อม จึงวางแผนเอาไม้กระดานมาพาด

ระหว่างเสา เพื่อความรวดเร็ว แล้วท่านก็แบกไม้หน้า ๓ ใส่บ่า ๓ แผ่น ครั้งแรกเดินผ่านไปได้ ครั้งที่สอง 

เดินแบกไม้อยู่นั้น ไม้ที่พาดเกิดหักตรงกลาง ท่านจึงทิ้งไม้ แต่ตัวท่านกลับไปเกาะอยู่ที่ต้นเสา ซึ่งท่านก็

แปลกใจว่ามาได้อย่างไร สักครู่ก็ได้ยินเสียงเปิดประตูกุฏิและได้ยินเสียงหลวงพ่อตะโกนมาว่า “ถ้าเราไม่

อยู่นี้ ตายแน่ๆ ทำอะไรพิจารณาหน่อย เราไม่ได้นอน ให้เราช่วยอยู่เรื่อย” ซึ่งพระอาจารย์ต้อย  

เคยคิดว่าหลวงพ่อฉันเสร็จแล้วก็ขึ้นกุฏิ ไปจำวัด แต่ทุกครั้งที่พระอาจารย์เกิดเรื่องขึ้นทีไร หลวงพ่อ  

ก็จะรู้ทุกอย่างและช่วยได้ทันเสมอ เหมือนเห็นเราตลอดเวลา ท่านจึงระวังตัวมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้  

หลวงพ่อ และยังมีอีกหลายเรื่องที่แสดงให้รู้ว่าท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า 
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พรรษาที่	๒๑			

	 วัดหนองสองห้อง

ในปี ๒๕๒๔ หลวงพ่อเดินทางจากภาคเหนือตั้งใจจะกลับมาอยู่ภาคอีสาน จะหาที่สร้างวัดใหม่ 

ท่านตั้งใจจะไปหาที่ภาวนาที่คำชะโนด จะไปเมืองบาดาล ไปโปรดเพื่อน คือ พระยาศรีสุทโธ เป็น

เพื่อนสมัยที่ท่านเกิดเป็นนาคอยู่เมืองบาดาล แต่มาแวะทำบุญที่วัดหินหมากเป้ง และจะไปภาวนาที่  

วังน้ำมอก แต่สภาพป่าถูกทำลายไปแล้ว บริเวณนี้เคยเป็นที่ที่มีผีกองกอยอาศัยอยู่ ส่วนบริเวณ  

คำชะโนดก็กลายเป็นไร่มันสำปะหลังไปแล้ว ไม่เหมาะสำหรับภาวนา   

ในช่วงนั้นวัดหนองสองห้องกำลังต้องการพระไปดูแลวัด พระอาจารย์สมาน วัดคำโป้งเป้ง ท่าน

กำลังพิจารณาจะหาพระดีมาให้ชาวบ้าน ท่านได้ไปพบหลวงพ่อที่งานวัดหินหมากเป้ง แล้วนิมนต์ไปดู

วัดหนองสองห้อง ญาติโยมก็มานิมนต์ขอให้มาอยู่พัฒนาวัด ท่านก็บอกว่าอยู่ให้ได้ชั่วคราว ตอนนั้น 

พระอาจารย์สมานจะไปอเมริกา จึงชวนหลวงพ่อ แต่เนื่องจากเอกสารไม่เรียบร้อย ท่านจึงไม่ได้ไป  

พระอาจารย์สมานจึงพาครูบาไชยา ไปจำพรรษา ๒ พรรษา หลวงพ่อจำพรรษาที่วัดหนองสองห้อง   

๑ พรรษา ที่นั้นพระเณรท่านใดภาวนาดี ก็จะได้กลิ่นหอมของเทวดาที่มาอนุโมทนา พอออกพรรษา 

ท่านได้ข่าวว่าหลวงปู่ขาวป่วยมากจึงไปวัดถ้ำกลองเพลเพื่ออุปัฏฐากหลวงปู่ขาว 

 


พรรษาที่	๒๒	
	 กลับวัดถ้ำกลองเพล	

เมื่อหลวงพ่อทราบข่าวว่าหลวงปู่ขาวป่วยหนัก ท่านจึงไปเยี่ยมและอุปัฏฐาก ที่วัดถ้ำกลองเพล 

หลวงพ่อได้ไปช่วยออกแบบและสร้างศาลาเมตตาอนาลโย ในช่วงที่ท่านไปอยู่วัดถ้ำกลองเพล  

มีญาติโยมไปกราบไหว้และสนทนาธรรมอยู่สม่ำเสมอ ท่านได้วางแผนจะหาที่สร้างวัด จึงได้มอบหมาย

ให้ครูบาต้อย (พระอาจารย์คำโพธิ์ ธนาคโม) และครูบาไชยา (ปัจจุบันคือ พระครูปิยสีลาจารย์) ครูบา

กลอง (ทิดกลอง) ไปสำรวจพื้นที่แล้วกลับมารายงานว่าที่ไหนเหมาะสม จากการไปสำรวจยัง  

ไม่สามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างวัดได้ บางที่ก็ลำบากมากเกินไป หลวงพ่อท่านอยู่ที่  

วัดถ้ำกลองเพล จนกระทั่งหลวงปู่ขาวละสังขาร และได้เป็นหลักในการจัดเตรียมงานพระราชทาน



60

เพลิงศพหลวงปู่ จนแล้วเสร็จ ในช่วงนั้นมีศรัทธาญาติโยมได้รู้จักท่านมากขึ้นและให้การเคารพและไป

สนทนาธรรมมากขึ้น หลังจากนั้นท่านจึงออกจากวัดถ้ำกลองเพล 

เทศน์กัณฑ์แรกที่วัดหินหมากเป้ง

วัดหินหมากเป้ง ได้มีการจัดงานและนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ศรัทธาญาติโยมฟัง  

ในวันนั้นหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสี) ได้นิมนต์ให้พระอาจารย์ทูล เป็นองค์แสดงธรรม  

หลวงปู่บอกว่า “ให้โอกาสหน่อไม้ใหม่ได้เกิด” หลวงพ่อท่านยังไม่เคยเทศน์ขึ้นธรรมาสน์แสดงธรรม   

สักครั้ง แต่ท่านกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่อย่างใด ในวันนั้นท่านเทศน์เต็มที่ ในใจคิดว่าคนมาฟังส่วนใหญ่

เป็นชาวบ้านญาติโยม ท่านเทศน์ได้อย่างดี เมื่อเทศน์เสร็จได้รับปัจจัยกัณฑ์เทศน์เป็นจำนวนมาก รู้สึก

ตกใจว่าทำไมมากขนาดนี้ เป็นครั้งแรกในชีวิต  

 


พรรษาที่	๒๓	-	๒๔	พ.ศ.	๒๕๒๗	-	๒๕๒๘		
 วัดอภัยดำรงธรรม	ของหลวงปู่วัน	อุตฺตโม	

หลังจากเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาว ญาติโยมได้นิมนต์หลวงพ่อให้ไปอยู่ที่  

วัดอภัยดำรงธรรม ท่านพักอยู่ ๑ พรรษา ท่านมีความตั้งใจจะหาที่สร้างวัดเอง ในขณะนั้นท่านไป

สำรวจพื้นที่สร้างวัดอยู่หลายแห่ง บริเวณผาแดง บ้านนาข่า และมีพื้นที่ที่เสนอมาอีก ๓ แห่ง คือ 

แถบบริเวณอำเภอน้ำโสม อำเภอเพ็ญ และบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ ในช่วงนั้นออกพรรษา ท่านได้  

ลงมาจากวัดอภัยดำรงธรรม มาพักอยู่ที่วัดอรัญญิกาวาส ท่านจึงมาสำรวจที่บ้านค้อเป็นที่แรก พอ  

มาเห็น ท่านก็ตัดสินใจเลือกพื้นที่นี้เป็นที่สร้างวัด 
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	 พรรษาที่	๒๔		พ.ศ.	๒๕๒๘	-	ปัจจุบัน
	 สร้างวัดป่าบ้านค้อ	อำเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี

เมื่อหลวงพ่อตัดสินใจเลือกบ้านค้อ

เป็นสถานที่ก่อตั้งวัด ในขณะนั้นเป็นพื้นที่ป่า

หญ้าเพ็กเป็นทุ่งนาเลี้ยงวัวควายของชาวบ้าน

และเป็นป่าเห็ด ต้นไม้ก็สูงแค่เมตรเดียว  

แห้งแล้งและกันดารมาก แหล่งน้ำก็ไม่ดี แต่

ท่านก็ตั้งใจ จะสร้างวัดที่นี้ ถึงแม้จะมีครูบา

อาจารย์ทักท้วงว่าไม่เหมาะสมที่จะสร้าง 

เพราะลำบากเกินไป ไม่มีอะไรเลย ทุกอย่าง

ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ บริเวณนี้เป็นป่าช้าเก่า 

มีหลวงตาแก้วมาพักอยู่ ท่านรู้จักหลวงพ่อ

และนิมนต์ให้มาสร้างวัดที่นี้ ในตอนนี้มีเพียง

กระต�อบของหลวงตาแก้ว ชาวบ้านและ

ญาติโยม จึงช่วยสร้างศาลามุงด้วยใบตองกุง 

และแอ้มด้วยถุงปูน ท่านเริ่มรวบรวมกำลัง

ศรัทธาจากญาติโยมและลูกศิษย์ที่ตามมา 

จากที่ต่างๆ และที่เพิ่งรู้จักท่าน ท่านเริ่ม

สร้างห้องน้ำเป็นสิ่งแรก จำนวน ๑๐ ห้อง 

ท่านจะให้ความสำคัญกับเรื่องห้องน้ำมาก 

เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด หลังจากการนั้นเริ่มขุดบ่อน้ำบาดาล ลึกถึง ๑๒ เมตร มีการทอดผ้าป่าซื้อ

ที่ดิน และดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และขอตั้งวัดอย่างเป็นทางการ   

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ หลวงพ่อเริ่มวางแผนพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นวัดอย่างชัดเจน ด้วย

การสร้างศาลาอเนกประสงค์ ท่านออกแบบและดำเนินการก่อสร้างเอง ศาลามีขนาดใหญ่ จนมีคน

ทักท้วงว่าหลวงพ่อทำไมสร้างศาลาใหญ่เกินไป ๑๐ ปี ก็สร้างไม่เสร็จ เมื่อถูกท้าทายความสามารถ 

หลวงพ่อจึงลงมือก่อสร้างอย่างรวดเร็ว ตอนที่เริ่มมาสร้างวัดมีพระติดตามมาด้วย คือ พระอาจารย์เสือ 

พระอาจารย์ต้อย พระอาจารย์สาด พระอาจารย์วิรัตน์ พระอาจารย์ไชยา และพระอาจารย์แดง  
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ที่มาขอบวชกับหลวงพ่อและช่วยหลวงพ่อพัฒนาวัด และเริ่มก่อสร้างกุฏิพระและฆราวาสที่มา 

ปฏิบัติธรรมและเสนาสนะอีกมากมาย 

หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความสามารถมากมายหลายด้าน อาทิ เป็นพระนักเทศน์ นักเขียน นักประพันธ์ 

นักออกแบบ วิศวกรรม เป็นช่างไม้ ช่างปูน ช่างก่อสร้าง ช่างแกะสลักพระ ผู้สร้างละคร ผู้เขียนบทละคร 

เป็นผู้กำกับ เป็นนักแสดง เป็นหมอยา และสามารถเป็นได้อีกๆ หลายมากมาย  

หลวงพ่อจะมีวิธีการให้ลูกศิษย์และญาติโยม สร้างบุญบารมีในหลายรูปแบบ ท่านจะเป็นผู้ริเริ่ม

สร้างสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นอุบายให้ลูกศิษย์ได้สร้างบุญบารมีให้กับตนเองให้มาก ให้คนทุกระดับมีโอกาส 

เช่น ชาวบ้านไม่มีปัจจัยจำนวนมาก ก็ให้มาเอาบุญด้วยกำลังแรงกาย มาช่วยทำงานที่วัด ดูแลวัด 

พัฒนาวัด และเมื่อมีโอกาสก็สอดแทรกการคิดพิจารณาธรรมในขณะทำงาน บุคคลใดมีกำลังทรัพย์มาก 

มีศรัทธามากก็พาทำงานใหญ่ๆ เช่นสร้างศาลา เจดีย์ อาคารปฏิบัติธรรม พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแกะ

สลัก  พิมพ์หนังสือธรรมะและอื่นๆ มีมากมาย ส่วนบางกลุ่มชอบมาถือศีลภาวนา ปฏิบัติธรรม ท่านก็

จัดให้มีเทศกาลสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ให้มีการถือศีล ฟังธรรมเทศนา ออกโรงทาน ทั้งยังเปิดโอกาส 

ให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป มาแสดงงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็นสื่อที่จะดึงคน

เข้าวัด เพื่อสร้างบารมีให้กับตนเองให้มากที่สุดทุกวิถีทาง รวมทั้งให้หน่วยราชการ และภาคเอกชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานต่างๆ ด้วย หลวงพ่อได้สร้างผลงานต่างๆ ไว้มากมายให้กับพระพุทธ-

ศาสนา  

 


มรณกาล	

ในช่วงต้นปี ๒๕๕๑ หลวงพ่อเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร เหนื่อย พูดเสียงเบา 

และพบมีก้อนเนื้อที่สะบักขวา มีขนาดโตขึ้นจนทำให้ปวดมาก แขนขวาอ่อนแรง ได้เข้าตรวจและ 

รักษาที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที ่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ แพทย์ได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่าเป็น 

Adenocarcinoma ซึ่งแพทย์สรุปว่าเป็นเนื้องอกที่ปอดและได้แพร่กระจายไปที่กระดูก แพทย์ได้ทำการ

ฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการปวด ได้กลับมาพักรักษาตัวที่วัดป่าบ้านค้อ และได้เข้ารักษาตัวที่ 

โรงพยาบาลวัฒนา จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากปอดติดเชื้อ จากนั้นก็ได้กลับไปรักษาตัวที่วัดป่าบ้านค้อ

แบบประคับประคองตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ โดยมีแพทย์โรงพยาบาลทางศิริราชมาดูแล 

ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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เป็นระยะๆ มีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ (โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลวัฒนา โรงพยาบาลบ้านผือ โรงพยาบาลสระใคร โรงพยาบาลเอกอุดร   

โรงพยาบาลทุ่งฝน) ผลัดเปลี่ยนมาเฝ้าดูแลอาการหลวงพ่อตลอดเวลา จนกระทั่งเย็นวันที่   

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อได้นอนหลับสนิทไม่มีอาการปวด ความดันโลหิตเริ่มลดลงเรื่อยๆ 

แพทย์ที่เฝ้าดูแลอาการได้ให้น้ำเกลือและยาปรับความดันโลหิตทางเส้นเลือด หลวงพ่อมีความดันโลหิต

ไม่สม่ำเสมอและลดลงเรื่อยๆ ชีพจรเต้นช้าลง จนกระทั่งเวลา ๐๔.๔๐ น. ของวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๑ หลวงพ่อหัวใจก็หยุดเต้น ท่านได้ละสังขารด้วยอาการสงบ รวมสิริอายุได้ ๗๓ ปี ๕ เดือน   

รวม ๔๘ พรรษา  

ตลอดระยะเวลา ๔๘ พรรษา ที่อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นตามที่ตั้ง

สัจจะในครั้งออกบวชว่า “ท่านจะขอมอบกายและถวายชีวิตเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า 

และพระสงฆ์เจ้า จะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท” และเมื่อท่าน

ไดท้ำประโยชนส์ว่นตนสำเรจ็แลว้ ทา่นจงึไดด้ำรวิา่ทา่นจะเดนิรอยตามพระพทุธองค ์ คอื “จะทำประโยชน ์

ท่านให้เต็มที่ นั้นคือเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่ประชาชนให้เขาได้รับข้อมูลและ

เหตุผลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดความเห็นชอบในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เพื่อ

ทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงต่อไป”   

หลวงพ่อได้ทำสิ่งที่ตั้งใจสำเร็จผลอย่างบริบูรณ์แล้วทุกประการ ท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลก (โลกวิทู) 

เป็นผู้จากไปแล้วด้วยดี (สุคโต) ท่านฝากไว้เพียงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่แท้จริง ให้กับ

พุทธบริษัท เพื่อเป็นแผนที่ในการเดินทางให้ตรงต่อมรรค ผล นิพพาน และทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

ตลอดไปชั่วกาลนาน หลวงพ่อได้ปฏิบัติตามคำสอนจนถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์แล้ว ท่านไม่ต้องกลับมา

เวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้อีกต่อไป 
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