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ขอสงวนสทิธิ�ในการนําขอ้ความในหนังสอืเลม่นี�มาเรยีบเรยีง ตดัตอ่และจัดพมิพ์
ใหมโ่ดยมไิดรั้บอนูญาต ิ ผูใ้ดประสงคจ์ะจัดพมิพเ์พื�อเผยแพรเ่ป็นธรรมทาน
กรณุาตดิตอ่
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คาํปรารภ
เนื�องในวนัพฤหสับดทีี� ๒๐ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ทา่นพระอาจารยส์าคร

ธมัมาวโุธ มอีายคุรบ ๕ รอบ (๖๐ปี)คณะศษิยจ์งึกราบขอโอกาสรวบรวมประวตัิ
บางสว่น แนวปฏปิทา และคําสั�งสอน โดยไดพ้ยายามรวบรวมขอ้มลูจากคําบอก
เลา่ของทา่นพระอาจารยแ์ละเหลา่ศษิย ์ เพื�อจัดทําเป็นหนังสอืเผยแพรแ่ก่
สาธชุนผูส้นใจ ที�จะนําไปศกีษาปฏบิตัใิหเ้ป็นประโยชนก์บัตนเองและสงัคมสว่น
รวมตอ่ไป

อนี�งทา่นพระอาจารยส์าคร ธมัมาวโุธ เป็นพระภกิษุที�มอีจารยิวตัรงดงาม
ในการอปัุฏฐาก ครบูาอาจารยอ์งคสํ์าคญั คอื องคห์ลวงปู่ ฝั�น อาจาโร และทา่น
พระอาจารยส์าครยงัเป็นพระที�เปี�ยมลน้ดว้ยเมตตาในการอนุเคราะหต์อ่สงัคม
อยา่งมากสดุที�จะพรรณนา

ดงันั�นในการจัดพมิพห์นังสอืนี� หากมสีว่นที�บกพรอ่งหรอืไมส่มบรูณท์าง
คณะศษิยก์ราบขอขมา แดท่า่นพระอาจารยผ์ูเ้ป็นดงัพอ่ ดั�งแมใ่นทางธรรมของ
ศษิยท์กุๆคนอ และผูรู้ ้มา ณ โอกาสนี�

คณะศษิย์
๒๐ ตลุาคม ๒๕๔๘
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ประวตับิางสว่นของ

ทา่นพระอาจารยส์าคร ธมัมาวโุธ
ทา่นพระอาจารยส์าคร ธมัมาวโุธ มนีามเดมิวา่ สาคร แสงมกุดา เป็นบตุร

คนที� ๕ ในจํานวน ๗ คน ของนายบู ่แสงมกุดา (สกลุเดมิของโยมแม ่ชามนตรี
ทายาทอดตีเจา้เมอืงหนองบวัลําภใูนยคุนั�น) ทา่นเกดิเมื�อวนัเสารท์ี� ๒๐ ตลุาคม
พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ปีระกา ที�บา้นโนนสงเปลอืย ต.หนองบวั อ.หนองบวัลําภู
จ.อดุรธาน ี(ปัจจบุนัคอื ต.เหลา่โพธิ�ชยั อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ)ู

การศกึษา

ทา่นเขา้เรยีนที�โรงเรยีนบา้นนาวงัเวนิ เมื�อจบประถมศกึษาปีที� ๔ กม็ไิด ้
ศกึษาตอ่ ดว้ยเหตทุี�ทางบา้นไมส่นับสนุน ทั �งนี�เนื�องมาจากการที�โยมตาของ
ทา่นซึ�งเคยรับราชการในตําแหน่งสงู ดว้ยความซื�อสตัย์
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กลบัถกูสอบสวนอยา่งไมเ่ป็นธรรม จนถกูจําคกุอยูถ่งึ ๒๐ ปี โยมตาจงึหมด
ศรัทธาในระบบราชการ จงึไมส่นับสนุนใหศ้กึษาตอ่ อกีทั �งโยมตาทา่นกอ็ยากให ้
มาชว่ยกนัดแูลเรอืกสวนไรน่าของครอบครัวตนเองจะดกีวา่ และโยมพอ่โยมแมก่็
เห็นดดีว้ย ทา่นพระอาจารยส์าครซึ�งโดยนสิยัเชื�อฟังผูใ้หญอ่ยูเ่ป็นพื�น จงึไมไ่ด ้
กลบัไปศกึษาตอ่ แมค้รจูะมาตามใหก้ลบัไปเรยีนกต็าม

เป็นกาํลงัสาํคญัของครอบครวั

ดว้ยทางบา้นถอืไดว้า่มฐีานะ เพราะมเีรอืกสวนไรน่า ทั �งสตัวเ์ลี�ยงที�ตอ้ง
ดแูลมาก เมื�อออกจากโรงเรยีนแลว้ ทา่นจงึชว่ยทางบา้นอยา่งแข็งขนั เมื�อถงึฤดู
ฝนกทํ็าไร ่ทํานา และเมื�อหมดหนา้นากต็อ้งตอ้นฝงูววัควายไปขายตา่งบา้น และ
ตอ้งคมุ หม ูไก ่กลบัมาขาย บางครั �งกต็ามโยมพอ่เขา้ป่าไปหาใบยาและของป่า
เนื�องจากโยมพอ่เป็นหมอยา ทา่นจงึไดค้วามรูเ้รื�องยา และสมนุไพรจากโยมพอ่
อกีดว้ย

เห็นทกุขท์างโลก

ดว้ยหมูบ่า้นสมยักอ่น บา้นเรอืนมกัอยูไ่มห่า่งกนันัก มอีะไรกช็ว่ยเหลอืซึ�ง
กนัและกนั บางครั �งคนในหมูบ่า้นจะคลอดลกู ไดย้นิเสยีงรอ้งโอดโอยไปหลาย
หลงัคาเรอืน ทา่นมโีอกาสไดต้ามไปด ู ไดเ้ห็นความเจ็บปวดทกุขเวทนาของ
หญงิที�กําลงัจะคลอดลกู ทําใหท้า่นรูส้กึกลวั อกีทั �งเมื�อทา่นคดิถงึเด็กที�อยูใ่น
ทอ้งวา่ตอ้งไปขดอยูใ่นที�แคบๆ เป็นเวลานาน ใหรู้ส้กึอดึอดัเป็นอยา่งยิ�ง แคค่ดิก็
แยแ่ลว้ แตน่ี�คนที�จะเกดิตอ้งทนอยูถ่งึ ๙ เดอืน และในบางครั �งการคลอดลกู
แมต่ายบา้ง เด็กไมร่อดบา้ง บางทกีต็อ้งมาตายทั �งแมท่ั �งลกู
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ดว้ยการคดิพจิารณาจากประสบการณท์ี�รับรูม้า ทําใหท้า่นเห็นวา่การเกดินั�นเป็น
ทกุขอ์ยา่งยิ�ง กอปรกบัเมื�อทา่นตอ้งชว่ยทํางานไรน่าที�บา้น อยา่งเหน็ดเหนื�อย
ทําใหท้า่นเห็นวา่ชวีติคนทางโลกตอ้งทํามาหากนิไมห่ยดุหยอ่นเพื�อหาเลี�ยง
ตนเองและครอบครัว แตส่ดุทา้ยแลว้กไ็มม่อีะไรเป็นสาระที�แทจ้รงิ

จะบวชเป็นทา่นเจา้คณุ

ในวยัเด็กทา่นมโีอกาสตดิตามโยมแม ่ และญาติ
ผูใ้หญไ่ปวดัโดยสมํ�าเสมอ ดว้ยมญีาตพิี�นอ้งบวชอยู ่ทา่น
จงึคุน้เคยกบัชวีติสมณะ นักบวช และเนื�องจากโยมพี�ชาย
ของทา่น(หลวงตาวา)ไดบ้วชเป็นเณรอยูว่ดัมหาชยัโยม
แมจ่งึไดอ้าศยัใชท้า่นนําอาหารไปถวายเสมอ และทา่น
ไดเ้ห็นเณรพี�ชายทา่นตอ้งถกูฝึกหดัใหทํ้างาน และรับใช ้
อปัุฎฐากทา่นเจา้คณุที�วดัอยูเ่ป็นประจํา ทําใหท้า่นเกดิ
ความคดิวา่ เมื�อทา่นจะบวช ทา่นจะไมบ่วชเป็นเณร ทา่น
อยากจะบวชเป็นทา่นเจา้คณุ

ออกบวช

อําเภอหนองบวัลําภใูนยคุนั�น อยูบ่นเสน้ทางที�พระวปัิสสนา
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กมัมฎัฐานหลายรปูใชเ้ป็นเสน้ทางเดนิธดุงคเ์พื�อไปฟังธรรมอบรมจากองค์
หลวงปู่ ม ั�น ภรูทิตัโต ที�จังหลดสกลนคร และหลายทา่นไดม้าพักสรา้งวดัใน

ธรรมยตุนิกิายที�เนน้การปฏบิตัธิรรมขึ�น ณ อําเภอนี� ซึ�ง
ญาตพิี�นอ้งของทา่นพระอาจารยส์าครเองกไ็ดบ้วชเป็น
พระเณรกนัหลายคน บางทา่นบวชเรยีนสามารถสอบได ้
นักธรรม เปรยีญธรรมประโยคตา่งๆบางทา่นไดรั้บ
สมณศกัดิ�เป็นทา่นเจา้คณุ มจีรยิวตัรงดงาม แสดงธรรม
เทศนา ไดล้กึซึ�งน่าตดิตาม ดงันั�นเมื�ออายคุรบบวช ทา่น
พระอาจารยส์าครจงึตดัสนิใจขออนุญาต บดิามารดา ลา
บวช เพื�อศกึษาธรรม ณ วดัมหาชยั ต.หนองบวั
จ.อดุรธาน ีเมื�อวนัที� ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมี

พระพศิาลคณานกุจิ  เป็นพระอปัุชฌาย์

พระสมหุค์าํบาล  เป็นพระกรรมวาจาจารย ์
 

ไดรั้บฉายาในทางพทุธศาสนาวา่ ธมฺมาวโุธ อนัมคีวามหมายวา่ ผูม้ธีรรม
เป็นอาวธุ สงักตัธรรมยตุนิกิาย อยูจํ่าพรรษาแรก ณ วดัมหาขยั ต.หนองบวั
อ.หนองบวัลําภ ูจ.อดุรธานี

จะไมอ่ยูใ่กลบ้า้น

เมื�อทา่นบวชจําพรรษาแรกที� วดัมหาชยั ใกลบ้า้น เพื�อโปรดญาตโิยมและ
เมื�อทางบา้นไดอ้นุโมทนาการบวชของทา่นพอสมควรแลว้ ไดข้อใหท้า่น
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ลาสกิขาบทเพื�อมาดแูลไรน่าและบา้นตอ่ไป หากแตด่ว้ยทา่นมจีติใจที�มุง่มั�นแลว้
วา่จะบวช ดงันั�นทา่นพระอาจารยส์าครจงึผัดผอ่นเรื�อยมา หากญาตโิยมมาตอน
เชา้ ทา่นกบ็อกใหร้อตอนเย็นเสยีกอ่น หากญาตโิยมมาตอนเย็น ทา่นกบ็อกให ้
รอเชา้เสยีกอ่น จนออกพรรษาทา่นจงึกราบลาอปัุชฌายเ์ดนิทางเพื�อแสวงหา
ครบูาอาจารยต์อ่ไป โดยทา่นตั �งใจแน่วแน่วา่ จะไมอ่ยูใ่นจังหลดัเลย อดุรธานี
หนองคาย เพราะอยูใ่กลบ้า้น ใกลญ้าตโิยมเกนิไป

แสวงหาครบูาอาจารย์

ตลอดพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๐๘ ทา่นพระอาจารยส์าครไดศ้กึษาขอ้วตัรปฏบิตั ิ
และพระธรรมวนัิยตา่งๆ จนมคีวามเขา้ใจเป็นอยา่งด ี อกีทั �งยงัชว่ยสรา้งโบสถว์ดั
มหาขยัจนลลุว่งครั �นเมื�อออกพรรษาและไดทํ้าพธิฉีลองโบสถใ์นวนัที� ๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ แลว้ทา่นพระอาจารยส์าครจงึกราบลาพระอปัุชฌายเ์พื�อ
ออกเดนิทางไปกบัทา่นพระอาจารยแ์ถวโดยออกเดนิทางโดยรถไฟจาก
จ.อดุรธาน ี แลว้ไปเปลี�ยนรถไฟที�ภาช ี เพื�อจะไปยงัจ.พษิณุโลกเมื�อถงึ
จ.พษิณุโลกแลว้ ทา่นจงึโดยสารรถยนตต์อ่ไปยงับา้นป่าหญา้คา ซึ�งเป็นบา้นเกดิ
ของทา่นพระอาจารยแ์ถว เพื�อทํากจิธรุะ เมื�อทําธรุะเสร็จแลว้ ทา่นพระอาจารย์
แถวจงึพาทา่นลงมาที�วดันริมลวฒันา อ.หลม่เกา่ จ.เพชรบรูณ ์ ซี�งทา่นพระ
อาจารยแ์ถวเป็นเจา้อาวาสอยู ่ ตอ่มาในวนัวสิาขบชูา ทา่นพระอาจารยส์าครไดม้ี
โอกาสพบทา่นพระอาจารยท์องด ี ชุตนฺิธโรเป็นครั �งแรกซึ�งมารว่มลงอโุบสถที�
วดั และทา่นพระอาจารยส์าครมโีอกาสพดูคยุกบัทา่นพระอาจารยท์องด ี เรื�อง
ครบูาอาจารยผ์ูใ้หญส่ายองคห์ลวงปู่ มั�น ภรูทิตัโต ซึ�งขณะนั�นครบูาอาจารย์
ผูใ้หญเ่ริ�มทยอยเดนิทางกลบัสูภ่าคอสีานแลว้ แตเ่นื�องจากขณะนั�นใกลฤ้ดกูาร
เขา้พรรษา ทา่นพระอาจารยส์าครจงึจําพรรษาที�วดันริมลวฒันา กบัทา่นพระ
อาจารยแ์ถวกอ่น
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กราบองคห์ลวงปู่ ชอบ ฐานสโม

เมื�อออกพรรษา ทา่นพระอาจารยส์าครจงึออกเดนิทางกลบัจากจังหวดั
เพชรบรูณ ์สูภ่าคอสีาน การเดนิทางของทา่นพระอาจารยส์าครคราวนั�น ทา่นตอ้ง
เดนิทางผา่น จ.เลย ทา่นจงึแวะกราบนมสัการองคห์ลวงปู่ ชอบ ฐานสโม ซึ�ง
ขณะนั�นองคห์ลวงปู่ ชอบพักอยูท่ี�วดัมว่งไข ่ อ.วงัสะพงุ จ.เลย เมื�อทา่นพระ
อาจารยส์าคร เขา้ไปกราบนมสัการองคห์ลวงปู่ ชอบ ซึ�ง
ทา่นมจีติเมตตาใหท้า่นพระอาจารยส์าครพักอยูด่ว้ย
พรอ้มทั �งแนะนําอบุายธรรมตา่งๆใหท้า่นพระอาจารยส์าคร
นําไปปฏบิตั ิ ทําใหผ้ลการปฏบิตัธิรรมของทา่นพระ
อาจารยส์าครมคีวามกา้วหนา้ขึ�นตามลําดบั ชว่งเวลาที�
ทา่นพระอาจารยส์าครไดพั้กอยูก่บัองคห์ลวงปู่ ชอบนั�น
ทา่นตอ้งตื�นตั �งแตต่ ี ๓ เพื�อมารองนํ�าหมอกไวเ้ป็นนํ�าฉัน
ทา่มกลางอากาศหนาวจัด ขนาดที�วา่กํามอืแลว้ ตอ้งเอา
มอือกีขา้งหนึ�งมาแกะออก อกีทั �งเครื�องกนัหนาวตา่งๆกม็ี
ไมม่ากเหมอืนยคุปัจจบุนั

องคห์ลวงปู่ ชอบ ฐานสโม

ในชว่งกลางวนัที�ตอ้งทํางานกอ่สรา้ง ทา่นพระอาจารยส์าครตอ้งหาฟืน
และผา่ฟืนดว้ย ทา่นผา่ฟืนมากจนมอืพอง จากมอืพองจนมอืแตก

ในชว่งกลางคนืองคห์ลวงปู่ จะพาพระเณรนั�งภาวนาตั �งแตช่ว่งคํ�า จนกระ
ทั �ง ๔ ทุม่ จงึพาทําวตัรเย็น ในขณะที�พระเณรนั�งภาวนากนัเงยีบอยูนั่ �น
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องคห์ลวงปู่ กจ็ะสบูบหุรี� ฉันหมาก และฉันหมาก สบูบหุรี� สลบักนัไป แตห่ากใคร
พลกิขา หรอืขยบัแมแ้ตน่ดิเดยีวทา่นกจ็ะรู ้ทา่นจะพดูวา่ "พระพวกนี�เคารพขา
มากกวา่เคารพธรรม อตุสา่หแ์บกกลดแบกบาตรแสวงหาธรรม แตเ่มื�อ
ธรรมเกดิขึ�นกลบัไมย่อมพจิารณา" สิ�งเหลา่นี�เป็นตวัอยา่งอบุายที�องคห์ลวง
ปู่ ชอบใชอ้บรมสั�งสอนศษิย์

ทา่นพระอาจารยส์าครไดอ้ยูศ่กึษาปฏบิตัธิรรม จากองคห์ลวงปู่ ชอบ ฐานส
โม อยูช่ว่งระยะหนึ�ง ตอ่มาองคห์ลวงปู่ หลยุ จนัทสาโร ซึ�งขณะนั�นทา่นพักอยู่
ที�วดักกกอก ต.งิ�วตาก อ.วงัสะพงุ จ.เลย ไดม้จีดหมายนมินตพ์ระเณรในแถบนั�น
ไปรว่มงานทําบญุฉลองศาลา วดักกกอก ทา่นพระอาจารยส์าครจงึไดไ้ปรว่มงาน
และไดม้โีอกาสกราบนมสัการองคห์ลวงปู่ หลยุ จันทสาโร ในครั �งนั�นดว้ย

อปุฎัฐากองคห์ลวงปู่ หลยุ จนัทสาโร

ในคราวที�ไปรว่มงานฉลองศาลาวดักกกอกนั�น ทา่น
พระอาจารยส์าคร ไดม้โีอกาสเขา้กราบนมสัการองคห์ลวง
ปู่ หลยุ จันทสาโร ตอ่เมื�อเสร็จงานฉลองศาลาแลว้ เณรผู ้
ดแูลอปัุฎฐากองคห์ลวงปู่ หลยุ ตอ้งไปคดัเลอืกทหาร
ทา่นพระอาจารยส์าครจงึไดรั้บเมตตาจากองคห์ลวงปู่
หลยุใหทํ้าหนา้ที�นี� พรอ้มกบัไดม้โีอกาสฟังพระธรรม
เทศนา อบรมสั�งสอน ฝึกความอดทน และรับการแนะนํา
ธรรมภาคปฏบิตัจิากองคห์ลวงปู่ หลยุอกีดว้ย

องคห์ลวงปู่ หลยุ จันทสาโร
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การอยูด่แูลรับใชอ้ปัุฎฐากองคห์ลวงปู่ หลยุ จันทสาโร นั�น ทา่นพระ
อาจารยส์าครไดโ้อกาสตดิตามองคห์ลวงปู่ ออกธดุงคไ์ปยงัสถานที�ตา่งๆ ทั�ว
จังหวดัเลย และจังหวดัใกลเ้คยีง

ธดุงคก์บัองคห์ลวงปู่ หลยุ

ครั�งหนึ�งทา่นพระอาจารยส์าครมโีอกาสไดธ้ดุงค์
ตดิตามเพยีงลําพังไปกบัองคห์ลวงปู่ หลยุ เมื�อองคห์ลวง
ปู่ ตอ้งเดนิทางไปงานที�วดัทา่แขก โดยองคห์ลววงปู่ หลยุ
พาเดนิทางจากบา้นกกกอก ขา้มเขาลงมายงับา้นไรม่ว่ง
เพื�อกราบองคห์ลวงปู่ ซามา อจตฺุโต ที�วดัป่าอมัพวนั
อ.เมอืง จ.เลย ซึ�งระหวา่งทางนั�นเอง ทา่นพระอาจารย์
สาครไดถ้กูฝึกความอดทน ความเพยีร จากองคห์ลวงปู่
หลยุ อยา่งหนัก กลา่วคอืครั �งหนึ�งซึ��งตรงกบัวนัโกนในพระ
ธรรมวนัิย ซึ�งองคห์ลวงปู่ หลยุอนุญาตใิหท้า่นพระอาจารย์
สาครปลงเกศาใหอ้งคห์ลวงปู่ จนเสร็จสิ�นแลว้ องคห์ลวงปู่

กไ็ปสรงนํ�าชาํระรา่งกาย ทา่นพระอาจารยส์าครจงึเริ�มปลงเกศาของทา่นเอง
องคห์ลวงปู่ ซามา อจตฺุโต

เมื�อทา่นปลงเกศาไปไดเ้พยีงครึ�งเดยีว องคห์ลวงปู่ หลยุกส็รงนํ�าเสร็จพอด ี ทา่น
ไดบ้อกกบัทา่นพระอาจารยส์าครวา่ "เราออกเดนิทางกนัตอ่ไปเถอะ"
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คําวา่ "ไป" ขององคห์ลวงปู่ หลยุนี�ทา่นมไิดเ้พยีงแตพ่ดู ทา่นไดอ้อกเดนิ
ทางไปจรงิๆ ทา่นพระอาจารยส์าครจงึตอ้งหยดุการปลงเกศาตนเองไวเ้ทา่นั�น รบี
ไปเกบ็สมัภาระอฐับรขิารตา่งๆ ทั �งของทา่นเองกบัขององคห์ลวงปู่ ดว้ย ซึ�งมถีงุ
บาตร และ ยา่ม อยา่งละ ๒ ใบ แลว้รบีออกเดนิทางตอ่
เพื�อที�จะตดิตามองคห์ลวงปู่ หลยุใหท้นั เมื�อเดนิทนัองค์
หลวงปู่ หลยุแลว้ทา่นจงึเริ�มทําการปลงเกศาตอ่โดยใชว้ธิี
เดนิไปปลงเกศาไป เพื�อปลงใหแ้ลว้เสร็จกอ่นถงึหมูบ่า้น

ซึ�งครั �งนั�นเป็นการปลงเกศาที�ลําบากมาก เพราะมอื
ขา้งหนึ�งกแ็บกยา่มกบัถงุบาตรอกี ๒ ใบ ซึ�งโดยปกตกิาร
เดนิปลงเกศากเ็ป็นเรื�องลําบากอยูแ่ลว้ แตท่า่นยงัตอ้ง
สะพายของบนบา่อกี จงึเป็นการเพิ�มความลําบากใหก้บั
ทา่นยิ�งขึ�น ในครั �งนั�นทา่นจงึถกูมดีโกนบาดเสยีหลาย
แผล

องคห์ลวงปู่ คําด ีปภาโส

เมื�อกราบลาองคห์ลวงปู่ ซามา อจตฺุโต แลว้ องคห์ลวงปู่ หลยุไดพ้าเดนิตอ่
ไปยงัถํ�าผาปู่  เพื�อกราบองคห์ลวงปู่ คาํด ี ปภาโส และที�นี�ทา่นไดรั้บการฝึกอกี
ครั �งในระหวา่งที�พักอยูท่ี�นี� คอื โดยปกตแิลว้หลงัจากทา่นทําอาจรยิวตัรถวาย
องคห์ลวงปู่ หลยุเสร็จในชว่งเชา้ และองค ์ หลวงปู่ ไดเ้ขา้พักแลว้ โดยปกตอิงค์
หลวงปู่ จะออกมาอกีครั �ง ในเวลา ๒-๓ โมง
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ทา่นพระอาจารยส์าครจงึแยกไปภาวนาที�ถํ�าผาปู่ เพยีงลําพังสกัครูท่ี�ทา่นเดนิ
จงกรมภาวนาอยู ่ปรากฎวา่จติทา่นมอีาการผดิปกต ิขา้งในมอีาการเตน้เร็ว ทา่น
เห็นผดิปกตจิงึออกจากการภาวนาเดนิออกมา พอพน้ถํ�าเทา่นั�นกไ็ดย้นิเสยีง
ระฆงั อนัเป็นสญัญาณเรยีกพระเณรที�ถํ�าผาปู่ ดงัลั�นวดั ทา่นจงึรบีมาทนัท ีปรากฎ
วา่องคห์ลวงปู่ หลยุเป็นผูต้รีะฆงัเพื�อเรยีกหาทา่น พระเณรออกมาดกูนัทั �งวดั แต่
เพราะทา่นอยูใ่นถํ�า จงึไมไ่ดย้นิเสยีงเลยแมแ้ตน่อ้ย องคห์ลวงปู่ จงึถามทา่นและ
บอกวา่จะเดนิทางตอ่ อนัเป็นนสิยัการมาเร็วไปเร็วขององคห์ลวงปู่  ทา่นพระ
อาจารยส์าครจงึกราบเรยีนถงึที�อยู ่ และอาการของจติทา่น องคห์ลวงปู่ จงึมไิด ้
ตอ่วา่อยา่งไร นับเป็นอกีครั �งที�การภาวนาและความจดจอ่อยูก่บัครบูาอาจารย์
เสมอ ชว่ยใหท้า่นไมถ่กูตําหนไิด ้ ซึ�งเป็นคณุสมบตัอินัพงึมใีนพระตดิตามครบูา
อาจารยต์อ่ไป

เมื�อออกจากวดัถํ�าผาปู่ แลว้ ไดเ้ดนิธดุงคต์อ่ไปยงัวดัทา่แขก อนัเป็นเป้า
หมาย ทา่นพระอาจารยส์าครไดอ้ยูช่ว่ยงานศพจนแลว้เสร็จ และเมื�อพระอปัุฎฐา
กองคห์ลวงปู่ หลยุไดม้าถงึแลว้ ทา่นพระอาจารยส์าครจงึกราบลาองคห์ลวงปู๋
หลยุที�วดัทา่แขกนี�เอง องคห์ลวงปู่ หลยุวางใจในทา่นพระอาจารยส์าครแลว้จงึ
อนุญาตใหไ้ปได ้ ทา่นจงึไดเ้ดนิทางยอ้นกลบัมายงัถํ�าผาบิ�ง โดยหมายใขเ้ป็นที�
วเิวกภาวนาตอ่ไป

เวทนาทางกาย

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๑๐ ขณะที�ทา่นพระอาจารยส์าครธดุงคม์าถงึที�ถํ�าผา
บิ�ง ทา่นไดพ้จิารณาพักอยูเ่พื�อภาวนาชั�วระยะหนึ�ง (ขณะนั�นองคห์ลวงปู่ หลยุ จัน
ทสาโร ยงัไมไ่ดอ้ยูท่ี�ถํ�าผาบิ�งนี�) ทา่นไดไ้ปบณิฑบาตรที�หมูบ่า้นนํ�าทบไดเ้พยีง
ขา้วเปลา่เทา่นั�น และบางวนักไ็ดพ้รกิป่น กบั เกลอืมาดว้ย ทา่นกไ็ดพ้จิารณาฉัน
ตามฐานะนักบวช หากดว้ยความไมคุ่น้เคย ทําใหท้า่นปากพอง
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1.ทางขึ�นลงถํ�าผาพิ�ง
2.และ3.บรเิวณภายในถํ�า
4.ทางเขา้ถํ�า

แสบรอ้นไปหมด จนแมแ้ตฉั่นนํ�ากย็งัทรมาน เกดิเวทนา
ทางกายยิ�งนัก

เสอืชว่ย

ตกคนืนั�นขณะที�ทา่นนั�งภาวนาอยูภ่ายในถํ�า ปรากฎมเีสยีง สวบ สวบ ดงั
เสยีงเสอืเดนิอยูห่นา้ถา้ ดว้ยความกลวัทา่นจงึนั�งหลบัตานิ�ง เรง่ภาวนา พทุโธ พุ
ทโธ อยูภ่ายในใจ จนจติสงบเงยีบลงไป เหมอืแตม่คีวามรูต้วัอยูต่ลอดเวลา ขณะ
นั�นทา่นพจิารณา สงัขาร ขอ้ธรรมใดกพ็จิารณาไดห้มด จวบจนกระทั�งเชา้ได ้
เวลาบณิฑบาตรจงึไดถ้อนออก จากภาวนา นับเป็นเวลานานที�ผา่นไปอยา่ง
รวดเร็วนับจากที�ทา่นไดเ้ขา้ภาวนาขณะไดย้นิเสยีงเสอืเมื�อราาว ๑ ทุม่ เมื�อทา่น
ออกจากภาวนาแลว้กไ็ดห้วนคดิดื�มตํากบัสิ�งที�เกดิขึ�น อศัจรรยว์า่ "ตวัเรา
ภาวนาไดข้นาดนี�เชยีวหรอื และคดิวา่
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"ถา้เสอืไมช่ว่ยเราคงยงัตดิขดัอยู ่ขณะที�ภาวนานั�นกไ็มรู่เ้สอืหายไปทางไหน
เมื�อทา่นมาดอูยา่งละเอยีดจงึเขา้ใจวา่น่าจะเป็นบา่งมากนิมะขามจากตน้หนา้ถํ�า
มากกวา่

เชา้นั�นทา่นออกไปบณิฑบาตรกไ็ดข้า้วกบัพรกิเหลอืเชน่เดมิ แตค่รั �งนี�
ทา่นฉันแลว้ไมร่สูกึแสบปาก แสบลิ�นดงัที�เคย ทา่นจงึไดอ้ยูภ่าวนาตอ่ในถํ�านี�
และตลอดเวลา ๒-๓ อาทติยท์ี�อยูนั่ �นการภาวนาของทา่นไดผ้ลดเีป็นอยา่งยิ�ง แต่
เพราะมนัีดหมายกบัทา่นพระอาจารยท์องดไีว ้ วา่จะไปพบกนัที�วดัถํ�ากลองเพล
จ.อดุรธาน ีกอ่นสิ�นเดอืนเมษายน ทําใหท้า่นตอ้งละจากถํ�าผาบิ�งนี�ไป

จากถํ �าผาบิ�ง ไปวดัถํ �ากลองเพล

หลงัฉันเชา้เสร็จ ประมาณ ๙ โมงเชา้ ทา่นพระอาจารยส์าครออกเดนิเทา้
จากถํ�าผาบิ�ง เพื�อไปยงัหมูบ่า้นโนนสงเปลอืย จ.หนองบวัลําภ ู โดยมรีะยะทาง
กวา่ ๙๕ กโิลเมตร ทา่นเดนิตามทางผา่นป่า ผา่นดงหนองไผ ่หากชว่งไหนเป็น
หมูบ่า้น ทา่นจะเดนิเลี�ยงออ้มเอา ทา่นพระอาจารยส์าครเดนิภาวนาพทุโธไป
ตลอดระยะทาง ทําใหจ้ติสงบ กายเบา จติเบา จนทา่นสามารถเดนิไดเ้ร็วมาก
โดยไมเ่หน็ดเหนื�อยเลยแมแ้ตน่อ้ย ทา่นมาถงึไรโ่ยมพอ่ บา้นโนนสงเปลอืย
เวลาบา่ย ๔ โมงเย็น ใชเ้วลาเดนิเทา้ทั �งสิ�นเพยีง ๘ ชั�วโมงเทา่นั�น นับเป็นเรื�อง
น่าอศัจรรยเ์ป็นอยา่งยิ�ง

เมื�อมาถงึไร ่ ปรากฎวา่โยมพอ่กลบัไปบา้นแลว้ ทา่นจงึกางกลดพักอยูท่ี�
กระตอ๊บในไรนั่�นเอง เชา้วนัรุง่ขึ�นไดบ้ณิฑบาตรโปรดโยมที�บา้นโนนสงเปลอืย
แลว้ไตถ่ามไดค้วามวา่โยมพี�สะใภจ้ะเดนิทางไปอดุรธานพีอด ี จงึนั�งรถโดยสาร
ไปกบัโยมพี�สะใภ ้เพื�อเดนิทางตอ่ไปจนถงึวดัถํ�ากลองเพล
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กราบองคห์ลวงปู่ ขาว อนาลโย

เมื�อถงึวดัถํ�ากลองเพล (พทุธศกัราช ๒๕๑๐) ทา่น
พระอาจารยส์าครไดเ้ขา้กราบนมสัการ องคห์ลวงปู่ ขาว
อนาลโย ซึ�งขณะนั�น กําลงัอาพาธและมคีรบูาอาจารย์
ผูใ้หญสํ่าคญัหลายองคม์าถวายการดแูลองคห์ลวงปู่  อนั
ไดแ้ก ่ทา่นพระอาจารยส์วุจัน ์สวุโจ ทา่นพระอาจารย์
วนั อตฺุตโม ทา่นพระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ ทา่นพระ
อาจารยส์งิหท์อง ธมัมวโร ทา่นพระอาจารยบ์ญุเพ็ง
เขมาภริโต ซึ�งถอืวา่เป็นโชคดขีองทา่นพระอาจารยส์าคร
ที�ไดม้โีอกาสรับใชค้รบูาอาจารยอ์งคสํ์าคญัในคราวนั�น
ดว้ย

องคห์ลวงปู่ ขาว อานาลโย

หลงัจากที�ไดพ้บกบัทา่นพระอาจารยท์องด ีที�วดัถํ�าวดักลองเพล ตามที�ได ้
นัดหมายไว ้จงึไดก้ราบลาองคห์วงปู่ ขาว อนาลโย เพื�อออกเดนิทางตอ่ไป

กราบองคห์ลวงปู่ ฝั�นคร ั�งแรก

ทา่นพระอาจารยส์าครออกเดนิทางจากวดัถํ�ากลองเพลพรอ้มทา่นพระ
อาจารยท์องด ี โดยไดพ้าทา่นพระอาจารยส์าครไปงานศพทา่นพระอาจารยส์ ี
ลา อสฺิสโร อปัุชฌายข์องทา่นพระอาจารยท์องดทีี�สํานักสงฆว์ดัโพธิ�ชยั ตําบล
วาใหญ ่อําเภออากาสอํานวย จังหวดัสกลนคร และที�นี�เองที�
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ทา่นพระอาจารยส์าครไดพ้บองคห์ลวงปู่ ฝั�น อาจารโร เป็นครั �งแรก

ทา่นพระอาจารยส์าครไดร้ะลกึถงึคําขององคห์ลวงปู่ หลยุ ที�บอกวา่องค์
หลวงปู่ ฝั�นเป็นพระที�ไดรั้บการยกยอ่งจากองคห์ลวงปู่ มั�นในดา้นความสามารถ
ทางดา้นจติใจ ทั �งองคห์ลวงปู่ หลยุแมพ้รรษาจะมากกวา่องคห์ลวงปู่ ฝั�น กเ็รยีก

องคห์ลวงปู่ ฝั�นดว้ยความเคารพวา่ "อาจารยใ์หญ"่ ดงั
นั�นองคห์ลวงปู่ ฝั�นจงึเป็นพระผูท้ี�มคีวามสําคญัมาก ทั �ง
ทา่นพระอาจารยท์องดกีส็นับสนุนใหไ้ปอยูก่บัองคห์ลวงปู่
ฝั�น โดยใหเ้หตผุลวา่ ที�นั�นมตีั �ง ๒ วดั หากไมพ่อใจในวดั
ป่าอดุมสมพรกส็ามารถขึ�นเขาไปอยูท่ี�ถํ�าขามได ้

องคห์ลวงปู่ ฝั�น อาจาโร

ดงันั�นเมื�อเสร็จจากงานศพทา่นพระอาจารยส์ลีาแลว้ ทา่นพระอาจารย์
สาครไดแ้ยกกบัทา่นพระอาจารยท์องด ีที�นี�เอง โดยทา่นตั �งจดุหมายการเดนิทาง
ตอ่ไปยงัวดัป่าอดุมสมพร อําเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร เพื�อกราบถวายตวั
เป็นลกูศษิยข์ององคห์ลวงปู่ ฝั�นตอ่ไป

ถงึวดัป่าอดุมสมพร

ลถุงึวนัขึ�น ๑ คํ�า เดอืน ๖ พทุธศกัราช ๒๕๑๐ อนัเป็นวนัลงอโุบสถ ทา่นก็
ถงึวดัป่าอดุมสมพร ไดก้ราบองคห์ลวงปู่ ฝั�น อาจาโร และนับจากวนันั�นทา่นได ้
อยูถ่วายตวัเป็นศษิยอ์งคห์ลวงปู่ ฝั�นมาตลอด ขณะนั�นที�วดัป่า
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อดุมสมพรมพีระอยูเ่พยีง ๕ รปูและเณรอกี ๑ รปู คอื
๑.องคห์ลวงปู่ ฝั�น อาจาโร ๒.ทา่นพระอาจารยแ์ปลง สนฺุท
โร ๓.หลวงตาพรหม ๔.หลวงตาไข ๕.หลวงตาออ่น และ
เณร ดว้ยขณะนั�นทา่นพระอาจารยปิ์�น ปิยธมัโม ไมอ่ยู่
และทา่นพระอาจารยอ์ทุยั สริธิโร ยงัไมล่งมาจากถํ�าขาม
ทั �งทา่นพระอาจารยแ์ปลงกม็ภีาระดแูลงานอื�นเป็นจํานวน
มาก คงมหีลวงตาออ่นดแูลอปัุฎฐากองคห์ลวงปู่ ฝั�นอยูผู่ ้
เดยีว ทา่นพระอาจารยส์าครจงึไดเ้ขา้ชว่ยงานหลวงตาออ่นอกีแรงหนึ�ง นับจาก
นั�นทา่นกไ็ดรั้บหนา้ที�ดแูลอปัุฎฐากองคห์ลวงปู่ ฝั�นมาโดยตลอด

ซา้ย กฐุอิงคห์ลวงปู่ ฝั�นเมื�อคราวอาพาธ
ขวา โบสถก์ลางนํ�าวดัป่าอดุมสมพร

จากการที�มโีอกาสรับใชใ้กลช้ดิองคห์ลวงปู่ ฝั�น และไดรั้บฟังโอวาท ได ้
เห็นจรยิาวตัรอนังดงาม ทั �งขอ้ปฏบิตัทิี�เพยีบพรอ้ม ทําใหท้า่นพระอาจารยส์าคร
เกดิความศรัทธาและลงใจในองคห์ลววปู่ ฝั�นเป็นอยา่งยิ�ง แมเ้พึ�งจะมาถวายตวัรับ
ใชก้บัองคห์ลวงปู่ เพยีงไมน่าน

เพชรบนยอดมงกฎุแหง่เมอืงเลยมาวดัป่าอดุมสมพร

ขึ�น ๘ คํ�า เดอืน ๖ พทุธศกัราช ๒๕๑๐ หลงัจากพํานักอยูก่บัองคห์ลวงปู่
ฝั�นเพยีง ๗ วนั องคห์ลวงปู่ ชอบ ฐานสโม และองคห์ลวงปู่ หลยุ จันทสาโร ได ้
เดนิทางมาเยี�ยมองคห์ลวงปู่ ฝั�น และรอลงอโุบสถรว่มกนัในวนั
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วสิาขบชูา ที�วดัป่าอดุมสมพร เมื�อองคห์ลวงปู่ ทา่น ไดก้ราบคารวะกนัแลว้ องค์
หลวงปู่ หลยุเห็นทา่นพระอาจารยส์าคร กําลงัจัดอาสนะอยูนั่ �น ทา่นจงึกลา่วขึ�น
กบัองคห์ลวงปู่ ฝั�นวา่ "พระองคน์ี�เคยอยูก่บัผมมากอ่น" องคห์ลวงปู่ ชอบกไ็ด ้
กลา่วขึ�นดว้ยวา่ "เคยอยูก่บัผมเหมอืนกนัพระองคน์ี�" ทา่นพระอาจารยส์าคร
จงึ กราบเรยีน องคห์ลวงปู่ ฝั�นวา่ ทา่นเคยอยูก่บัองคห์ลวงปู่ ชอบมากอ่นที�วดัป่า
มว่งไข ่แลว้จงึมาอยูก่บัองคห์ลวงปู่ หลยุที�บา้นกกกอก

(จากซา้ย) องคห์ลวงปู่ ชอบ ฐานสโม องคห์ลวงปู่ ฝั�น อาจาโร องคห์ลวงปู่ หลยุ จนัทสาโร

หลงัจากลงอโุบสถในวนัวสิาขบชูาเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ เมื�อองคห์ลวงปู่
ชอบ และองคห์ลวงปหูลยุ ไดก้ลบัไปแลว้ นับจากวนันั�นมาทา่นพระอาจารย์
สาครเปรยีบวา่ เหมอืนผา้เช็ดหนา้จะบดิใหข้าดเสยีใหไ้ด ้ องคห์ลวงปู่ ฝั�น
เปลี�ยนจากองคห์ลวงปู่ องคเ์ดมิ อยา่งสิ�นเชงิ หนัมาเขม้งวดกบัพระอาจารยส์าคร
มากขึ�น หากมอีะไรผดิพลาดเล็กๆ นอ้ยๆ กจ็ะคอยดวุา่ ไมป่ลอ่ยให ้ ความผดิ
พลาดนั�นผา่นไปเฉยๆ บางครั �งความผดิพลาดของทา่นกนํ็ามาเทศนบ์นศาลา
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เทศนก์นัเป็นอาทติย์ๆ  เป็นเดอืนๆในความผดินั�นๆ ทั �งนี�คงเป็นเจตนาขององคห์ล
วงปู่ ฝั�นที�ตอ้งการทดสอบความแขม้แข็งทางจติใจของลกูศษิย ์ และตอ้งการให ้
ศษิยไ์ดด้ใีนทางธรรม

อยากหนี

จากการที�องคห์ลวงปู่ ฝั�นเขม้งวดกวดขนัทา่นพระอาจารยส์าคร ไมว่า่ทา่น
พระอาจารยส์าครจะทําอะไร ดเูหมอืนจะผดิไปหมด กลบัถกูเขน่ ถกูวา่สารพัด
เผลอสตเิป็นไมไ่ด ้ ไมเ่พยีงทา่นที�ถกูเขน่เทา่นั�น เณรที�รับใชอ้งคห์ลวงปู่ กไ็ดรั้บ
ความเขม้งวด จนเณรนอ้ยรอ้งไหอ้ยูแ่ทบทกุวนั กระนั�น วนัหนึ�งทา่นตดิขดัเรื�อง
การจัดยาใหอ้งคห์ลวงปู่ จงึถามเณร เณรกย็งัตอบวา่ ครบูาเอาตามาดว้ยหรอื
เปลา่ ครบูาเอาหมูาดว้ยหรอืเปลา่ ทําใหท้า่นอดึอดัขดัขอ้งยิ�งขึ�นไปอกี ขณะ
นั�นทา่นคดิวา่ ตอ่ไปไมว่า่งานเรื�องอะไรในวดันี�เราจะตอ้งเรยีนรูใ้หห้มดให้
ได้

ในแตล่ะวนัไมว่า่ใครจะทําอะไร ผดิมาในวนันั�นกด็ ี หรอืเหตเุกา่กด็พีอขึ�น
ศาลาองคห์ลวงปู่ ตอ้งดวุา่แตท่า่นพระอาจารยส์าครองคเ์ดยีว ทําใหค้ดิเบื�อ
หน่ายอยากหนเีป็นที�สดุ

กาํหราบความคดิ

เมื�อทา่นมคีวามคดิอยากหนวีนัไหน พอขึ�นไปบนกฏุอิงคห์ลวงปู่ ฝั�นเพื�อทํา
อาจรยิาวตัรปกต ิ บางครั �งยงัไมท่นัจะนั�งกราบเลย องคห์ลวงปู่ กพ็ดูขึ�นวา่ จะไป
ไหนก็ผตีวัเกา่ ถา้ไมต่ ั�งใจภาวนา จะอยูท่ ี�ไหนก็ผตีวัเกา่ พออกี ๒-๓ วนัคดิ
จะไปอกี องคห์ลวงปู่ กพ็ดูขึ�นอกี ทําใหใ้จทา่นไมค่ดิฟุ้งไปกวา่นี� บางครั �งใจกค็ดิ
อยากจะไปดถํู�าขามบา้งวา่เป็นอยา่งไร อยากไปดวูดั
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ดอยธรรมเจดยีบ์า้งวา่ เป็นอยา่งไร พอขึ�นกฎุฏ ิองคห์ลวงปู่ กจ็ะเลา่เรื�อวดันั�นๆให ้
ฟังทนัท ีทําใหท้า่นตอ้งคอยสํารวมระมดัระวงัความคดิอยูต่ลอดเวลา

หมาแทะกระดกู

บอ่ยครั �งเมื�อลกูศษิยค์ดิถงึบา้น องคห์ลวงปู่ ฝั�นจะ
เมตตายกเรื�อง ของทา่นขึ�นเทศนใ์หฟั้ง ถงึเมื�อครั �งองคท์า่น
เองกเ็คยเบื�อหน่ายทอ้แท ้ จนคดิจะกลบับา้นเชน่กนั วนัหนึ�ง
ขณะที�องคห์ลวงปู่ เดนิบณิฑบาตรอยูนั่ �นเห็นหมาตวัหนึ�งเดนิ
ตามเจา้ของอยู ่ สกัพักมนัเจอกระดกูเกา่ ทอ่นหนึ�งมนักห็ยดุ
แทะตามประสาหมด แตเ่จา้ของกเ็ดนิตอ่ไป มนัแทะอยูส่กัพัก
กว็ิ�งตามเจา้ของไป แตแ่ลว้กห็นัวิ�งกลบัมาแทะตอ่อกี แลว้ก็
ว ิ�งกลบัไปหาเจา้ของอกี กลบัไปกลบัมาอยูห่ลายครั �ง จน
เจา้ของเดนิออกไปไกลมากแลว้ มนัจงึไดว้ิ�งตามเจา้ของไป
อยา่งอาลยั องคห์ลวงปู่ เห็นอาการของมนัแลว้ กก็ลบัมานกึ
เป็นธรรมอบรมตวัองคท์า่นไดว้า่

"การอาลยัในบา้นขององคท์า่นกเ็หมอืนหมาตวันั�นที�
อาลยัในกระดกูเกา่อนัจดึชดื แตม่นัไมรู่ว้า่กระดกูนั�นไมม่รีส

อะไรแลว้ ที�หลงอยูก่ห็ลงในนํ�าลายตวัเองเทา่นั�น ชวีติทางโลกกเ็หมอืนกระดกู
เกา่ที�หาคา่ อนัใดมไิด ้ ความหลงในสิ�งที�ฉาบทาไวก้เ็หมอืนหมาที�หลงอรอ่ย
นํ�าลายตวัเอง"
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เมื�อองคห์ลวงปู่ ทา่นพจิารณาไดเ้ชน่นั�นกว็างความคดิถงึบา้นได ้ ทา่นพระ
อาจารยส์าครกไ็ดธ้รรมขอ้นี�ชว่ยใหท้า่นผา่นพน้มาได ้ ทา่นจงึซาบซึ�งถงึพระคณุ
ขององคห์ลวงปู่ ฝั�นอยา่งถงึที�สดุ วา่ทางหนี�งทา่นกเ็ขน่เอาเต็มที�แตอ่กีทางหนึ�ง
กเ็มตตาคอยประคบัประคองหาอบุายธรรมชว่ยเหลอืเต็มที�เชน่กนั

ปัจจบุนัหากทา่นพระอาจารยส์าครเดนิทางไปกราบนมสัการเจดยีอ์งคห์ล
วงปู่ ฝั�น ที�วดัป่าอดุมสมพร ทา่นจะตอ้งไปดภูาพแกะสลกัเรื�อง หมาแทะกระดกู
ที�ฐานองคเ์จดยีด์ว้ยความระลกึซาบซึ��งในพระคณุ อยูท่กุครั �งไป

ศกึษาปฏบิตัธิรรม และอปุฐากองคห์ลวงปู่ ฝั�น

เมื�อทา่นพจิารณาเขา้ใจถงึความเมตตาขององคห์วงปู่ ฝั�นแลว้ ทา่นพระ
อาจารยส์าครกต็ั �งใจอยูรั่บการอบรมอยา่งถงึที�สดุ คราวนี�ทา่น กลบักลวัองคห์ล
วงปู่ ฝั�นไลห่นเีอา ทั �งนี�ดวยเห็นพระบางองคท์ี�องคห์ลวงปู่ ไลห่น ี ทา่นจงึอยดูว้ย
ความระมดัระวงัในเรื�องขอ้วตัรปฏบิตัใิหด้ทีี�สดุ

ทา่นพระอาจารยส์าครคอยปฏบิตัอิงคห์ลวงปู่ ฝั�นอยา่งใกลช้ดิดจุเป็นเงา
ขององคห์ลวงปู่  ทา่นจะดแูลองคห์ลวงปูู่ ฝั�นตั �นแตต่อนที� องคห์ลวงปู่ ตื�นขึ�นมา
โดยจะเขา้ไปถวายนํ�าลา้งหนา้ ไมส้ฟัีน เปลี�ยนกระโถน รับผา้จวีรมาที�ศาลา
ตอนบณิฑบาตรจะชว่ยองคห์ลวงปู่  ครองผา้กลดัรังดมุ และคอยสง่บาตร รับ
บาตรองคห์ลวงปู่  แลว้รบีกลบั มาเดรยีมนํ�าอุน่ลา้งเทา้ใหเ้องคห์ลวงปู่ แลวัจงึ
คอยเชด็เทา้ใหแ้หง้ เวลาฉันอาหาร ทา่นพระอาจารยส์าครจะเป็นผูจั้ดอาหาร
ถวาย ทั �งนี�เพราะ องคห์ลวงปู่ ฝั�นทา่นไมจั่ดอาหารเอง แมใ้นคราวที�มี
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นมินตไ์ปฉันขา้งนอกกต็าม ทา่นพระอาจารยส์าครจะขอโอกาสพระเถระองคอ์ื�น
เพื�อจะไดนั้�งใกลอ้งคห์ลวงปู่ ฝั�น เพื�อคอยจัดอาหารถวาย

ทา่นพระอาจารยส์าครตอ้งฉันใหเ้สร็จกอ่นองคห์ลวงปู่  เพื�อจะไดนํ้าบาตร
ของตนไปลา้งกอ่น แลว้จงึนําบาตรขององคห์ลวงปู่ ไปลา้ง แลว้นํามาเชด็ใหแ้หง้
กอ่นนําไปผึ�งไว ้แลว้รบีกลบัมาถวายไมส้ฟัีน ถวายยา เกบ็ของ เกบ็กระโถน รับ
ผา้จวีร แลว้รบีนําบรขิารขององคห์ลวงปู่  ไปเกบ็ไวท้ี�กฏุ ิ แลว้มาคอยเป็นปัจฉา
สมณะ ดแูลองคห์ลวงปู่

ถา้มงีานภายในวดั ทา่นจะกราบเรยีนขอโอกาสไว ้ แลว้ไปทํางานนั�นๆจน
เสร็จ ซึ�งงานสว่นมากเป็นงานที�คนอื�นไมก่ลา้ทํา แตด่ว้ยใจที�เด็ดเดี�ยวทา่นจะรับ
อาสาทําเสมอ อาท ิตอนที�แบกเสากฏุ ิทา่นบอกวา่ ถา้แบกเสา ๑ ตน้ ทลีะ ๒ คน
แตถ่า้แบก ๓ คน ๒ ตน้น่าจะดกีวา่ โดยทา่นพระอาจารยส์าครทา่นรับเป็นคนที�
อยูต่รงกลาง ยอมแบกคนเดยีว ๒ ตน้ เป็นตน้

นอกจากนี�ทา่นยงัดแูลเสนาสนะ รว่มทํางานกอ่สรา้ง ภายในวดัและภาน
นอกวดั เชน่งานสรา้งเจดยีท์ี�หลงักฏุอิงคห์ลวงปู่ ฝั�น งานสรา้งถนนวดัถํ�าขาม
งานสรา้งศาลาวดัถํ�าขาม การสรา้งเขื�อนกั �นนํ�าอนู และสะพานบา้นบะทอง งาน
สรา้งโรงพยาบาลหลวงปู่ ฝั�น อาจาโรเป็นตน้

เมื�อถงึตอนเย็นทา่นพระอาจารยส์าครจะคอยดแูลสรงนํ�าองคห์ลวงปู่  เมื�อ
องคห์ลวงปู่ สรงนํ�าเสร็จตอ้งรบีเชด็พื�นหอ้งนํ�าใหแ้หง้ เพราะเป็นพื�นไม ้ ตอน
กลางคนืตอ้งทําวตัรสวดมนตแ์ละรับฟังโอวาทที�ศาลา เมื�อเลกิทา่นกไ็ปที�กฏุ ิ
องคห์ลวงปู่ เพื�อไปสง่ยา่ม และคอยจับเสน้ ถวายองคห์ลวงปู่  กวา่จะเลกิบางคนื
กเ็ที�ยงคนื บางคนืลว่งไปจนถงึตหีนึ�ง เมื�อลงจากกฏุ ิทา่นจะลงไปเดนิจงกรมตอ่
แลว้จงึเขา้พัก บางคนืทา่นจะเดนิจนถงึเวลาที�องคห์ลวงปู่ ตื�น โดยปกตแิลว้องค์
หลวงปู่ ฝั�นจะเขา้พักไมน่าน เมื�องคห์ลวงปู่ ฝั�นทา่นตื�น
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ทา่นพระอาจารยส์าครกจ็ะรบีเขา้ไปถวายนํ�าลา้งหนา้อกี ในขอ้วตัรตา่งๆ เหลา่นี�
ทา่นถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครัดอยูต่ลอดเวลา ซึ�งทา่นพระอาจารยส๋าครจะมคีตสิั �นๆ
ที�ยดึปฏบิตวิา่ นอนทหีลงั ตื�นกอ่น ฉนัที�หลงั อิ�มกอ่น

นอกเหนอืจากการมขีอ้วตัรปฏบิตัทิี�เครง่ครัดแลว้ ในการเดนิทาง แมจ้ะมี
เป้าหมายที�แน่นอน หากดว้ยบนหนทางยอ่มตอ้งพบเครื�องกดีขวางอยูบ่า้ง การ
จะฝ่าฟันไปไดนั้�น นอกจากจะตอ้งมจีติใจที�เขม้แข็งแลว้ ทา่นพระอาจารยส์าคร
ยงัมอีงคพ์ระพี�เลี�ยงคอยชว่ยเหลอื ยามที�ทา่นพบกบัปัญหาไมว่า่ทางดา้นใดๆกด็ี
ทา่นไดม้ ีองคห์ลวงปู่ สวุตัน ์สวุโจ ทา่นพระอาจารยแ์ปลง สนฺุทโร ทา่นพระ
อาจารยเ์ขี�ยม โสรโย ทา่นพระอาจารยอ์ทุนั สริธิโร และ ทา่นพระอาจารย์
คาํด ี ปญัโญภาโส คอยเมตตาชว่ยเหลอื ทําใหก้ารปฏบิตัธิรรมของทา่นพระ
อาจารยส์าครดําเนนิไปอยา่งราบรื�น ซึ�งทา่นพระอาจารยส์าครกไ็ดซ้าบซึ�งใน
พระคณุของทา่นพระเถระทกุองคน์ี�เสมอ ดงันั�นนอกจากทา่นจะไปกราบเยี�ยม
แลว้ หากทา่นสามารถจัดทําธรุะสิ�งใดเพื�อตอบแทนไดท้า่นกจ็ะทําทนัที

  
ทา่นพระอาจารยแ์ปลง สนฺุทโร ทา่นพระอาจารยเ์ขี�ยม โสรโย ทา่นพระอาจารยอ์ทุยั สริธิโร
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ม ั�นใจวา่จะไมถ่กูไลห่นี

ถงึแมท้า่นจะตั �งใจปฏบิตัขิอ้วตัร และทํางานทกุอยา่งเต็มกําลงัสตปัิญญา
ความสามารถ หากแตก่ย็งัหวั�นกลวัองคห์ลวงปู่ ฝั�นจะไลห่นเีอา จนวนัหนึ�งมสี ิ�งที�
ทําใหท้า่นรับรูแ้ละมั�นใจวา่จะไมถ่กูไลห่น ีกลา่วคอื ในปีพ.ศ.๒๕๑๕ ทา่นเจา้คณุ
ซึ�งเคารพองคห์ลวงปู่ ฝั�นไดม้ากรารบเยี�ยมองคห์ลวงปู่ และปรารภขึ�นวา่ ทางภาค
ตะวนัตกของประเทศนั�นยงัมพีระกมัมฏัฐานนอ้ยทั �งที�ดนิแดนแถบนั�นยงัมป่ีาอนั
สปัปายะอดุมสมบรูณอ์ยู ่ แมข้ณะนั�นจะมทีา่นพระอาจารยม์หาปิ�นอยู ่ แตท่า่นก็
อาพาธ จงึอยากจะขอพระจากองคห์ลวงปู่ ไปอยูเ่ป็นหลกัใหแ้กพ่ระและญาตโิยม
ทางดา้นนั�นบา้ง องคห์ลวงปู๋ ฝั�นจงึถามวา่คดิจะเอาใครไป ทา่นเจา้คณุซึ�งไดเ้คย
เห็นอาจรยิวตัร และฝึมอืการทํางานในตวัทา่นพระอาจารยเ์ป็นประจักษ์แลว้ จงึ
กลา่วขอตวัทา่นพระอาจารย ์ กบัองคห์ลวงปู่ ฝั�น ซึ�งองคห์ลวงปู่ ฝั�นกไ็มอ่นุญาติ
ใหไ้ป

การที�องคห์ลวงปู่ ฝั�นกลา่วไมอ่นุญาตนัิ�น กม็คีวามหมายเป็นนัยใหท้า่นพ
ระอาจารยส์าครรับรูไ้ดว้า่ แมอ้งคห์ลวงปู่ ฝั�นจะด ุ จะวา่เอา แตอ่งคห์ลวงปู่ ทา่น
กไ็ดรั้บรูถ้งึความเอาใจใส ่ ไมล่ะวางการงานในตวัลกูศษิยผ์ูน้ี�อยูเ่สมอ ซึ�งกเ็พยีง
พอใหท้า่นพระอาจารยส์าครซาบซึ�ง และเป็นกําลงัใจใหท้า่นยิ�งทุม่เทแรงกาย
แรงใจถวายองคห์ลวงปู่ ฝั�นยิ�งขึ�นไป

เมื�อองคห์ลวงปู่ ฝั�นอาพาธ ในปีพ.ศ. ๒๖๑๙ ทา่นพระอาจารยส์าครเป็น
พระรปูหนี�งในแปดรปูที�ไดรั้บคดัเลอืกใหด้แูละองคห์ลวงปู่  จากพระจํานวนรอ้ย
ซึ�งทา่นทําหนา้ที�คอยดแูลออกซเิจนใหอ้งคห์ลวงปู่  และถวายอาหารใหอ้งค์
หลวงปู่ ในตอนเขา้ดว้ย จวบจนกระทั�งองคห์ลวงปู๋ ฝั�นทา่นมรณภาพในวนัองัคาร
ที� ๔ เดอืนมกราคม พทุธศกัราช ๒๕๒๐ ณ กฏุวิดัป่าอดุมสมพร จ.สกลนคร
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หลงัจากเสร็จพธิพีระราชทานเพลงิศพองคห์ลวงปู่ ฝั�น อาจาโร ทา่นพระ
อาจารยส์าครไดเ้ดนิทางธดุงคแ์สวงหาที�ปฏบิตัธิรรมเพื�อที�จะได ้ เรง่บําเพ็ญ
ภาวนา ตามแนวทางคําสั�งสอนจากครบูาอาจารยท์ี�ทา่นไดเ้มตตาอบรมแนะนํา
ธรรม

ละจากแดนดนิอสีานสูภ่าคตะวนัตก

เมื�อสิ��นองคห์ลวงปู๋ ฝั�นและเสร็จงานพระราชทานเพลงิศพแลว้ ในวนัที� ๑๔
กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๒๑ ทา่น็ละจากวดัป่าอดุมสมพร เพื�อเดนิทางไปอปัุฎฐากอง
คห์ลวงปู่ หลยุ เพื�อเป็นอาจรยิบชูาที�องคห์ลวงปู่ หลยุเคยเมตตาฝึกหดัอบรมแก่
ทา่น ในโอกาสนี�ทา่นจงึมโีอกาสตดิตามธดุงคอ์กีครั �งไปกบัองคห์ลวงปู่ หลยุทั�ว
ทกุจังหวดัทางภาคเหนอื และองคห์ลวงปู่ หลยุไดพ้ากราบเยี�ยมยงัสถานที�และ
วดัสําคญัอนัองคห์ลวงปู่ มั�น ภรูทิดัโต ไดเ้คยมาเผยแพรห่ลกัธรรมคําสอนอยู่
เมื�อใกลเ้ขา้พรรษา องคห์ลวงปู่ หลยุซึ�งไดพ้จิารณารับนมินตไ์ปจําพรรษาที�
หนองแซง จ.อดุรธานกีเ็ดนิทางกลบัลงมาและแวะโปรดญาตโิยมที�สํานักสงฆ์
กม. ๒๗ กรงุเทพมหานคร สว่นทา่นพระอาจารยส์าครกม็นีายอําเภอมานมินตใ์ห ้
ทา่นไปเป็นเจา้อาวาสที�วดัภซูางใหญ ่ จ.อดุรธานแีตท่า่นมไิดรั้บนมินตไ์ป ดว้ย
เมื�อหวนคดิถงึเมื�อครั �งทา่นถกูขอตวัจากองค์
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หลวงปู่ ฝั�นเพื�อไปอยูท่างภาคตะวนัตก "ดว้ยแดนดนิถิ�นน ั�นขาดพระเณะที�จะ
เป็นหลกั" ทําใหท้า่นตดิอยูใ่นใจที�อยากจะไปชว่ยเหลอื ทั �งในทางภาคอสีานนี�
กม็คีรบูาอาจารยพ์ระเณรซึ�งเป็นหลกัแกพ่ระพทุธศาสนาใหพ้ึ�งพงิมากมายอยู่
แลว้ ทา่นจงึคดิไปทางนั�นด ู จงึไดก้ราบเรยีนองคห์ลวงปู่ หลยุ ซึ�งองคห์ลวงปู่ ก็
อนุญาต ดงันั�นในคนืวนัที� ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ อนัวนัรุง่ขึ�นองคห์ลวงปู่ จะ
เดนิทางกลบัไป จ.อดุรธาน ีทา่นพระอาจารยส์าคร จงึของทําวตัรกบัองคห์ลวงปู่
โดยบอกแกญ่าตโิยมที�นั�นวา่ เผื�อมนัตายไป พรุง่นี�ไมไ่ดไ้ปกบัหลวงปู่  นั�นก็
เป็นที�แจง้แกใ่จญาตโิยมที�เคารพนับถอืในตวัทา่นพระอาจารยส์าครวา่ทา่นจะไม่
กลบัไปดว้ยแลว้ กอ่ใหเ้กดิความอาลยั รํ�าไหอ้อกมาหลายคน

วนัรุง่ขึ�น ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ทา่นพระอาจารยส์าครไดส้ง่องค์
หลวงปู่ หลยุขึ�นรถไฟที�ดอนเมอืง ครั�งถงึเวลารถออก ทา่นกก็ราบลาลงมา นับ
เป็นเวลา ๕ เดอืนเต็มที�ทา่นไดทํ้าอาจรยิบชูาปรนบิตัดิแูลองคห์ลวงงปู่ หลยุโดย
ใกลช้ดิ

กาํเนดิวดัเวฬุวนั

เมื�อทา่นพระอาจารยส์าครขอโอกาสกราบลาจากองคห์ลวงปู่ หลยุแลว้
ทา่นพระอาจารยส์าครไดพ้จิารณาแสวงหาที�ปฏบิตัธิรรม โดยท่�านไดเ้ลอืกไป
วเิวกทางจังหวดักาญจนบรุ ีเพราะเห็นวา่สถานที�นั �น ยงัไ่มค่อ่ยมพีระปฏบิตัมิาพัก
อยู ่ ทา่นจงึบอกกบัลกูศษิยใ์หข้บัรถมารับที�วดัพระศรมีหาธาต ุ กรงุเทพมหานคร
เพื�อเดนิทางไปทางจังหวดักาญจนบรุ ี และไดม้าสง่ทา่นถงึเพยีงแคว่ดัพทุธวมิตุ ิ
นาราม อ.ไทรโยค ดว้ยถนนเพึ�งสรา้งมาสิ�นสดุ ณ ตรง
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นั�น การเดนิทางจงึตอ้งเดนิทางตอ่โดยทางเรอืจนถงึทองผาภมู ิ ทา่นจงึไดใ้ห ้
คณะที�มาสง่กลบัไป เหลอืแตท่า่นพระอาจารยส์าครเดนิทางตอ่ไปเพยีงลําพัง
เมื�อถงึทองผาภมู ิ เนื�องจากทา่นไมรู่จั้กใคร ทา่นจงึไดส้อบถามหาโยมผูอ้ปุถมัภ์
วดัในละแวกนั�น ใหพ้าทา่นไปดถํู�าตา่งๆ เพื�อเป็นที�พํานักปฏบิตัใินพรรษาที�ใกล ้
จะมาถงึ พวกโยมไดพ้าไปดถํู�าหลายแหง่จนในที�สดุทา่นมาพบถํ�าแกง่กระโตง่
อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุ ีเป็นที�จําพรรษาในคราวนั�นเอง
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องคห์ลวงปู่ ฝั�นพาสรา้งวดัใหม่

คนืหนึ�งที�ถํ�าแกง่กระโตง่ ทา่นพระอาจารยส์าครเขา้ภาวนาตอนหวัคํ�าอนั
เป็นปกต ิ ปรากฎวา่เมื�อจติสงบแลว้ในคํ�านั�น ทา่นไดน้มิติเห็นองคห์ลวงปู่ ฝั�นพา
ทา่นและพระเณรสรา้ง กฏุพิระ ศาลา ถนนหนทางในวดัแหง่หนึ�ง ทา่นและพระ
เณรอื�นๆ กช็ว่ยกนัสรา้งอยา่งแข็งขนั เฉกเชน่ที�ทา่นเคยชว่ยงานกอ่สรา้งกบัองค์
หลวงปู่ ฝั� �นมาตามปกต ิ ทา่นอยูส่รา้งวดันั�นนานเหมอืนเป็นปีจนทา่นคุน้เคยกบั
สถานที�นั �นเป็นอยา่งด ี ดว้ยตอ้งเดนิไปทั�วเขตวดัเพื�อสํารวจทาง และหาไม ้ หา
ฟืน อยูท่กุวนั จนทา่นจําไดว้า่มถีนน มกีฏุ ิ ศาลาอยูอ่ยา่งไร มคีลองทางนํ�า มี
ตน้ไมอ้ะไรอยูต่รงไหน สิ�งหนี�งที�ทา่นจําไดช้ดัคอื บอ่พนํุ�าที�มปีลาอาศยั มตีน้ไม ้
ที�ไมม่รีากแกว้ลม้อยู ่ ดา้นโคนตน้อยูท่ี�บอ่พนํุ�าทางปลายพาดคลองชี�ไปทางทศิ
ตะวนัออก

วนัหนึ�งหลงัจากพักทํางาน ขณะองคห์ลวงปู๋ ฝั�นมาพักฉันนํ�า องคห์ลวงปู่ ก็
พดูขึ�นกบัทา่นพระอาจารยส์าครวา่ "ทา่นอยูน่ ี�นะ" ในนมิตินั�นทา่นพระอาจารย์
สาครไดต้อบไปวา่ "กระผมไมเ่อา กระผมจะกลบัสกลนครที�น ี�ลาํบาก" ดว้ย
การตอบสวนคําที�ไมเ่คยทําตอ่องคห์ลวงปู่ ฝั�นมากอ่น จติทา่นจงึถอนออกทนัที
ซึ�งขณะนั�นเป็นเวลา ต ี๒ ลว่งเขา้วนัใหม่

เมื�อมโีอกาสทา่นพระอาจารยส์าครจงึสอบถามกบัญาตโิยมที�มศีรัทธามา
ทําบญุใสบ่าตรวา่เคยเห็นสถานที�ที�มลีกัษณะดงักลา่วหรอืไม ่ จนไดค้วามแลว้จงึ
ไดไ้ปด ู พบวา่สถานที�นั �นตรงกบัในนมิติทกุประการ ซึ�งขณะที�เดนิไปนั�นทา่น
สามารถบอกลว่งหนา้ไดว้า่ ประเดี�ยวตรงทางขี�นวดัจะมจีอมปลวกและไมแ้ดงอยู่
กพ็บดงัที�ทา่นบอก และถดัไปจะมตีน้มะขามป้อม และมคีลองทางนํ�าไหลมาจาก
บอ่พนํุ�าดา้นบน เดนิไปตามคลองจะมตีน้ฉะคา่ง และเมื�อขา้มคลองไปจะเจอตน้
แดงคูอ่ยู ่กเ็จอตามที�ทา่นพดูเหมอืนคุน้เคยมากอ่น
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และเมื�อสดุคลองกพ็ลบอ่พนํุ�ามตีน้ไมล้ม้อยูใ่นลษัณะที�ทา่นเห็นในนมิติทกุ
ประการ

ดงันั�นทา่นจงึตดัสนิใจพาญาตโิยมผูม้ศีรัทธา เริ�มสรา้งเสนาสนะตามที�
องคห์ลวงปู่ ฝั�นบอกกบัทา่นในนมิติ และทา่น
ไดอ้ยูจํ่าพรรษา ณ สถานที�นี�ตั �งแตปี่พ.ศ.
๒๕๒๒ เรื�อยมาตอ่มาทา่น ไดส้รา้งเสนาสนะ
เพิ�มเตมิ จนเมื�อปีพ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรั้บการ
ประกาศจากกระทรวงศกึษาธกิารตั �งเป็นวดัใน
พระพทุธศาสนาโดยสมบรูณม์นีามวา่ วดัเวฬุ
วนั เมื�อวนัที� ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๓ และ
ทา่นพระอาจารยส์าครไดรั้บการแตง่ตั �งเป็น
เจา้อาวาส เมื�อวนัที� ๓๐ กนัยายน
พ.ศ.๒๕๓๗ และไดรั้บพระราชทาน วสิงุคามสมีา เมื�อวนัที� ๑๕ ตลุาคม พ.ศ.
๒๕๔๑ และไดรั้บพระราชทานเป็น พระครภูาวนาสทุธาจาร เมื�อวนัที� ๕
ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๑

นับจากวนัที�ไดเ้ริ�มสรา้งวดัเวฬวุนัเป็นตน้มา สถานที�แหง่นี�ไดส้รา้งได ้
อบรมพระปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ และอบรมอบุาสก อบุาสกิา ใหดํ้ารงอยูใ่นเสน้ทาง
แหง่ความเจรญิรุง่เรอืงของพระพทุธศาสนาเป็นจํานวนมาก

อกีประการหนึ�งอาจเป็นจดุประสงคข์ององคห์ลวงปู่ ฝั�นที�ตอ้งการใหว้ดัเวฬุ
วนัเป็นสถานที�คอยสนับสนุนพระเณรที�มุง่ตอ่การประพฤต ิ ปฏบิตัธิรรม เพราะ
หากพจิารณาสภาพผนืป่าที�เหมาะแกก่ารประพฤต ิปฏบิตัใินปัจจบุนันี�
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กจ็ะเห็นวา่ผนืป่าภาคนะวนั
ตกยงัคงความอดุมสมบรูณ์
มากที�สดุ และเป็นสถานที�
สปัปายะอยา่งยิ�งซึ�ง
ตําแหน่งที�ตั �งของวดัเวฬุ
วนันั�นเป็นเหมอืนประตทูี�
เขา้ไปสูผ่นืป่าดงักลา่ว
องคห์ลวงปู่ ฝั�น จงึไดส้ั�ง
ใหท้า่นพระอาจารยส์าครสรา้งวดัขึ�น ณ ที�ตรงนี� เพื�อความเจรญิแกพ่ระเณร และ
พระพทุธศาสนาตอ่ไป

จวบจนปัจจบุนันี� ปีพทุธศกัราช ๒๕๔๘ ตน้แดงตรงทางขึ�นวดัยงัคงอยู่
ขา้งโรงลา้งพาตรในปัจจบุนั สว่นตน้มะขามป้อมที�ทา่นตั �งใจจะเกบ็ไว ้ ถกูไถไป
แลว้เมื�อครั �งสรา้งศาลา สว่นตน้ฉะคา่ง และตน้แดงคูย่งัคงอยู ่ ที�บอ่พนํุ�าทา่นได ้
สรา้งขอบรอบบอ่เพื�อใหป้ลาไดอ้าศยั และทกุหนา้นํ�ากจ็ะมนํี�าผดุไหลออกมาจน
เต็มและลน้ไหลไปตามทางนํ�าเป็นคลองดงัที�ทา่นเห็นในนมิติรนั�นเสมอทกุปี
สว่นตน้ไมท้ี�ลม้เป็นหมายนั�นเป็ไมเ้นื�อออ่นกไ็ดผ้พัุงสญูสลายไปตามกาลเวลา

เมตตาของสององคห์ลวงปู่ ตอ่วดัเวฬุวนั

เมื�อทา่นพระอาจารยส์าคร ไดเ้ริ�มสรา้งวดัเวฬวุนัแลว้ กไ็ดก้ลบัไปกราบ
เรยีนถงึความกา้วหนา้ และสภาพอนัสปัปายะของวดัแกอ่งคห์ลวงปู่ หลยุและองค์
หลวงปู่ ชอบเสมอๆ องคห์ลวงปู่ ทั �งสองกม็เีมตตาชมเชยและใหกํ้าลงัใจตลอดมา
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ตามที�ทา่นพระอาจารยส์าครกราบเรยีนวา่ สภาพป่าบรเิวณวดัยงัอดุม
สมบรูณอ์ยูม่าก มเีสอื คา่ง และสตัวป่์าหลายชนดิชกุชมุอยู ่และมกัจะมเีทวดามา
สวดมนตทํ์าวตัรอยูเ่สมอๆ องคห์ลวงปู่ หลยุจงึบอกวา่ "สถานที�นี�เป็นมงคล
เป็นที�ศกัด ิ�สทิธิ� ทาํภาวนาด ี ใหท้า่นสาครอยูท่ ี�น ี�แหละ" และองคห์ลวงปู่
หลยุยงัใหท้า่นพระอาจารยส์าครสรา้งกฏุสํิาหรับองคท์า่นดว้ย โดยเมตตาให ้
ปัจจัยมาสรา้ง ๑๐,๐๐๐ บาท โดยใหส้รา้งกฏุทิา่นมเีสา ๒๐ ตน้ และครั �งเมื�อทา่น
พระอาจารยส์าครสรา้งศาลา องคห์ลวงปู่ หลยุยงัเมตตาใหปั้จจัยมารว่มสรา้งอกี
ดว้ย นับเป็นมงคลอนัประมาณคา่มไิด ้

อกีทั �งองคห์ลวงปู่ ชอบซึ�งมจีติเมตตา
เอ็นดทูา่นพระอาจารยส์าครอยูเ่สมอ แมเ้มื�อ
ปีพ.ศ. ๒๕๑๔ เมื�อองคห์ลวงปู่ อาพาธไม่
สามารถเดนิได ้ เมื�อทา่นพระอาจารยส์าครไป
กราบเยี�ยมองคห์ลวงปู่  ทา่นกจ็ะเอ็นดใูหท้า่
นพระอาจารยส์าครอุม้พาทา่นไปโน่นมานี�
เสมอ และหากทา่นพระอาจารยส์าครขาดการ
ไปเยี�ยมสกั ๒-๓ เดอืน องคห์ลวงปู่ มกัจะให ้
พระมาตามทา่นพระอาจารยส์าครไปเยี�ยม
ทา่น เสมอหากลกูศษิยอ์งคน์ี�ข ึ�นไปไมไ่ดอ้งค์
หลวงปู่ ชอบกจ็ะใหค้นพาองคท์า่นมาเยี�ยม

เอง แมท้า่นพระอาจารยส์าครจะมาอยูท่ี�วดัเวฬวุนัแลว้

กฏุเิสา ๒๐ ตน้ ถวายหลวงปู่ ชอบ ฐานสโม
และหลวงปู่ หลยุ จันทสาโร
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องคห์ลวงปู่ ชอบกไ็ดเ้มตตามาโปรดใหเ้ป็นสริมิงคลแกพ่ระเณรและญาตโิยม ที�
วดัเวฬวุนั ถงึ ๒ ครั�งดว้ยกนั โดยทา่นพระอาจารยส์าครไดส้รา้งกฏุถิวายเป็น
ที�พักภาวนาแกอ่งคห์ลวงปู่ ทั �งสอง ที�ขา้งบอ่พนํุ�า ที�ทา่นเคยนมิติเห็นและถอืเป็น
นมิติหมายในการตามหาสถานที�สรา้งวดัเวฬวุนัแหง่นี� โดยปัจจบุนั กฏุนิี�กย็งัอยู่
เป็อนุสรณรํ์าลกึถงึความเมตตาที�ไดรั้บจากองคห์ลวงปู่ ทั �งสอง ผูเ้ป็นดั�งเพชรคู่
แฝดประดบัยอดมงกฏุแหง่เมอืงเลย

การพฒันาทุง่ใหญน่เรศวร

เมื�อการสรางวดัเวฬวุนัมหีลกัฐานมั�นคงพอ
สมควรแลว้ ทา่นเห็นวา่ชาวไทยเชื�อสายกระเหรี�ยง
กลุม่หนึ�งในตําบลไลโ่ว ่ อ.สงัขละบรุ ี จ.กาญจนบรุี
เป็นกลุม่ชนที�สบืสานวฒันธรรมของกลุม่ตน มา
ยาวนาน และวฒันธรรมนั�นเอื�อประโยชน ์ แกก่าร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิที�สําคญัคอืการักษาความ
อดุมสมบรูณข์องผนืป่าทุง่ใหญน่เรศวรไวต้ลอดมา

แตก่ารพัฒนาเทคโนโลยทีางการสื�อสารในยคุปัจจบุนักําลงัจะทําลายสิ�งดงีามที�
พวกเขาสั�งสมมา ทา่นเล็งเห็นวา่การปิดกั �นไมใ่หพ้วกเขารับวฒันธรมมแปลก
แยกจากภายนอกนั�นเป็นไปไมไ่ด ้ แตก่ารใหก้ารศกึษาอยา่งถกูวธิเีทา่นั�น ที�จะ
ทําใหพ้วกเขาสามารถเลอืกสรรวฒันธรรมที�ดงีามและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
ดั �งเดมิเขา้ไหวใ้นสงัคมของกลุม่ตน ทา่นจงึดํารสิรา้ง
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โรงเรยีนมติรมวลชนขึ�น ณ บา้นทไิรป้่า ต.ไล่
โว ่อ.สงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุ ีพรอ้มทั �งจัดตั �ง
โครงการพัฒนาชาวไทยเชื�อสายกระเหรี�ยง
ขึ�น เพื�อใหก้ารศกึษาในดา้นวชิาการทั�วไป
ดา้นการอาขพี และดา้นวฒันธรรม ประเพณี
พรอ้มทั �งวางระบบสาธารณูปโภค เพื�อพัฒนา
คณุภาพชวีติ อาท ิการสรา้งระบบประปาภเูขา
การสรา้งระบบสขุาภบิาล การจัดสรา้งสถานที�

ประชมุประจําหมูบ่า้น และการจัดอบรมเยาวชน เป็นตน้

อกีทั �งทา่นยงัใหก้ารสนับสนุนพระเณรที�
อยูใ่นป่าทุง่ใหญน่เรศวร โดยจัดสง่ปัจจัยสี�
เขา้ไปแจกจา่ยตามวดัตา่งๆ เป็นประจํา

ดว้ยเจตนาที�จะอนุรักษ์สมบตัขิองชาติ
ทา่นพระอาจารยส์าครไดส้บืเสาะคน้หา
พระพทุธรปูองคห์นึ�ง ซึ�งทราบวา่เป็น
พระพทุธรปู ประจําเมอืงสงัขละบรุ ีโดยตอ่มา
เมื�อปลาย เดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ทา่น
จงึพบพระพทุธรปูองคน์ี�ประดษิฐานอยู ่ณ วดั
สะเน่หพ์อ่ง บา้นสะเน่หพ์อ่ง ต.ไลโ่ว่
อ.สงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุ ีเป็น
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สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช
สกลมหาสงัฆปรณิายก เสด็จเยอืนวดัเวฬุ
วนั เพื�อทอดพระเนตร พระรัตนสงัขละบรุี
ศรสีวุรรณ เมื�อวนัที� ๒๒ มนีาคม พ.ศ.

๒๕๔๑
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สรา้งวดัป่ามณีกาญจน ์มาเยี�ยมชมและเป็น
ประธานสมโภชนพ์ระพทุธมณีกาญจน์

๖๐ ปี
...........................................................................................

พระอาจารยส์าคร ธมฺมาวโุธ

พระพทุธรปูปางมารวชิยั หนัาตกัประมาณ ๕ นิ�ว
สรา้งจากเนื�อแกว้สขีาวใสบรสิทุธิ�ทั �งองค ์ ไม่
สามารถระบปีุที�สรา้งได ้ทา่นพระอาจารยส์าครจงึ
ไดก้ราบบงัคมทลูอาราธนาสมเด็จพระญาณสงัวร
สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก เสด็จ
ทอดพระเนตร ณ วดัเวฬวุนั เมื�อวนัที� ๒๒ มนีาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑ สรา้งความปลื�มปิตแิก ่ ประชาชน
ชาวไทยเชื�อสายกระเหรี�ยง ใน ต.ไลโวเ่ป็นอยา่ง
ยิ�ง

ที�มาของวดัป่ามณีกาญจน์

สบื
เนื�องจาก
เมื�อชว่งเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ คราว
เตรยีมงานฉลองเจดยี ์พพิธิภณัฑอ์งคห์ลวงปู่
เสาร ์ กนัตสโีล ณ วดัดอนธาต ุ ต.ดอนธาตุ
อ.พบิลูมงัสาหาร จ.อบุลราชธาน ี ทา่นพระ
อาจารยส์าคร ไดรั้บมอบหมายจากคณะ

ทํางาน คราวนั�นใหรั้บหนา้ที�ตดิตอ่ประสานงานทั �งระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ที�
เกี�ยวขอ้งและองคพ์ระเถรานุเถระที�เมตตารับ
นมินตร์ว่มพธิใีนคราวนั�น
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การนี�ทา่นพระอาจารยส์าครตอ้งเดนิทางระหวา่ง จ.กาญจนบรุ ี กบั
จ.อบุลราชธาน ี บอ่ยครั �งอกีทั �งยงัตอ้งตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆ ซึ�ง
สว่นใหญม่ทีี�ทําการอยุใ่นกรงุเทพฯ ทา่นจงึตอ้งพักแรมในกรงุเทพฯบอ่ยครั �งโดย
ความจําเป็นในการที�ตอ้งพักแรมในกรงุเทพฯนี�เอง ทา่นพจิารณาเห็นวา่สถาน
ที�พักที�เหมาะสําหรับภกิษุสามเณรสงักดัธรรมยตุ ิ ในกรงุเทพฯนั�นมไีมเ่พยีงพอ
กบัจํานวนภกิษุสามเณรที�มคีวามจําเป็นตอ้งพักแรม รวมถงึเมื�อเวลาอาพาธตอ้ง
เขา้รับการรักษาพยาบาล หรอืมกีจินมิมนต ์สถานที�พักสว่นใหญไ่มส่ะดวกในการ
รักษา ขอ้วตัรปฏบิตัใิหส้มบรูณ ์ทา่นจงึไดป้รารภเรื�องนี�ในหมูศ่ษิยข์องทา่น
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