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วันที่ขาพเจามากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอครั้งแรก ก็คือ วันที่
ขาพเจามาปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งขณะนั้นมีผูปฏิบัติราว ๒๐ คน เปน ๗ วัน ที่ทรมาน
มาก อากาศหนาวเหน็บ ตองหมผา ทั้งขณะนั่งและเดิน ไดรูวาเวทนานั้น มันเกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป จริง ๆ ดวยความที่ปฏิบัติเปนครั้งแรก ก็ยังไมเขาใจการกําหนดเวทนา
แตก็พยายามอดทน เมื่อไปฟงหลวงพอบรรยายธรรม ทานก็พูดตรงใจขาพเจา ตรงกับ
การกําหนดที่ผิด ๆ ของขาพเจา และครั้งตอ ๆ มา ก็ไดสมั ผัสอะไรบางอยาง เปนสิ่งที่รู
ไดเฉพาะตน ตั้งแตนั้นมา ขาพเจาก็จะมาปฏิบัติปละครั้งบาง สองครั้งบาง แลวก็เริ่ม
มาทําบุญบาง ฟงธรรมบาง ชวยหยิบจับอะไรตออะไรบาง จากปละครั้งสองครั้ง ก็
หลายเดือนมาครั้ง แลวก็เดือนละครั้ง แลวก็เปนอาทิตยละครั้งอยางทุกวันนี้ ทําใหมี
กําลังใจ และเขาใจชีวิตมากขึ้น
เหตุที่ผลักดันใหขาพเจาจัดทําหนังสือ มีอยูคืนหนึ่ง ขณะที่ขาพเจาอยูกับหลวง
พอบนกุฏิ เจาหนาที่กรรมฐานมาถวายรายงานปญหา ขาพเจาก็เลยอาสาเขาไป
ชวยงานในกรรมฐาน

ซึ่งกไดรับความเมตตาอนุญาตจากหลวงพอ

เปนความ

ภาคภูมใิ จมาก ขาพเจาไปชวยอยูประมาณเดือนที่ ๕ หลังจากผูปฏิบัติเลิกปฏิบัติแลว
ขาพเจาขึ้นไปกราบนมัสการลากลับบาน เชนทุกครั้ง ทานพูดวา

“ความดีเปน

ศัตรูชีวิต...” ขาพเจาชวยงานตอมาอีก ๒ เดือน ก็มีเหตุไมสามารถอยูชวยงานได
ใบไมในกํามือ

๑

อดทนตอมาอีกหนึ่งเดือน จึงไดกราบเรียนขออนุญาตหยุดเขาไปชวยงานชั่วคราว เมื่อ
ขาพเจาไมสามารถอยูชวยงานในเขตกรรมฐานตอไปได

ก็มาจัดแสดงภาพถาย

กิจกรรมและผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพอ เพื่อใหประชาชนที่แวะเวียนเขามา
วัดอัมพวัน ไดรูไดเห็นภารกิจของหลวงพอมีมากมายไมเคยวาง ญาติโยมหลายทานก็
ชวยสนับสนุน ทั้งฟลม ทั้งคาลาง คาอัด และตูแสดงภาพขนาดใหญ

เมื่อการจัด

แสดงภาพมีอุปสรรคอีก ก็จําเปนตองหยุดอีก ขาพเจาก็คิดวาจะทํา
อะไรใหเกิดประโยชนแกสวนรวมและหลวงพอตอไปดี

ก็พิจารณาถึงคําสอนอัน

มากมาย ที่ญาติโยมมาฟงแลวก็ลืม อีกทั้งระหวางชวยงานในเขตกรรมฐาน ไดเห็น
ปญหาของผูปฏิบัติธรรม ทั้งขณะปฏิบัติและหลังจากปฏิบัติ จึงคิดวานาจะรวบรวมคํา

“เหนือฟา ยังมีฟา แต มีอะไรเหนือกฎแหง
กรรม” ก็เลยไดมาเปน “อนุสาสนีปาฏิหาริย” แตเมื่อมาฟงหลวงพอในแตละ

สอนของหลวงพอ ตอจาก

ครั้งก็ไดสิ่งใหม ๆ เพิม่ ขึ้นอีก ก็พยายามเก็บไว ก็เลยตั้งใจจะรวบรวมอีก จึงมาเปน

“ใบไมในกํามือ”
ทานที่เคารพครับ ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานไป พระเดชพระคุณหลวงพอ
แบกภาระที่หนักอึ้ง เกินกวาบุคคลธรรมดาจะรับได แตทานไมเคยปริปาก ทานสราง

ขันติบารมี อยางเด็ดเดียว และทานไมเคยบกพรอง พรหมวิหารธรรม ขอ
เมตตา กรุณา นี้ชัดเจนมาก ทานที่เคยไปวัดไดกราบนมัสการทาน คงซึ้งแกใจเปน
อยางดี ขอมุฑิตา จะไมมีคําวาไมดีออกจากปากทาน ทานจึงสอนใหเรามองคนแตแง
ดี และทานก็จะแสดงความชื่นชมยินดีตอทุกทาน โดยถวนหนา ขอที่สําคัญที่เราทาน
อาจไมเขาใจคือ อุเบกขา ทานพูดใหเราเขาใจงาย ๆ วา
ใบไมในกํามือ

“วางตนใหเปนกลาง
๒

ไมปลอยอารมณไป เขาขางโนน เขาขางนี้ และไมเขาขางตัวเอง
ดวย เรียกวา อุเบกขาของทานผูใหญ” หวังวาทานทีไ่ ปสรางบุญ (ปฏิบัติ
ธรรม) หรือ ไปทําบุญ (ถวายสิ่งของหรือปจจัย) หรือปรนนิบัติรับใช คงเขาใจพระเดช
พระคุณหลวงพอ พูดใหสติพวกเราคิดใครครวญวา เรามาสรางบุญ เอาพระมาไวใน
ใจ ใหดูใจเรา มาวัดใหได ๓ วัด วัดจิตวัดใจ วัดอารมณ และ วัตถุธรรม ใหเลือกดูแต
สิ่งดี ๆ เราจะเปนผึ้งที่ ชอบของหอม บินสูง หรือจะเปนแมงหวี่ แมลงวันที่ ตอมแต
อาจม บินต่าํ ๆ เปนตน
พระเดชพระคุณหลวงพอทาน อดทน อดกลั้น อดออม ประนีประนอมยอม
ความ แลวทําไมเราจะไมเดินตามรอยทาน ทิพยอํานาจ (อภิญญา ๖ หรือ วิชชา
๘ ประการ) ของ พระอริยคุณาธาร

(เส็ง) ปุสโส พระเดชพระคุณหลวงพอก็

ผานมาแลว เมื่อหลวพอเปนทิพย สมบัติ ในวัด ในกุฏิ ใครเอาไปดวยอาการไม
บริสุทธิ์ผิดปกติ หรือ มาหลอก มาโกหก เพื่อขอปจจัยทาน อนาคตจะเปนเชน
ไร เมื่อหลวงพอเปนทิพย อาณาบริเวณในเขตรัศมีของทาน ใครพูด ใครทําอะไร ไมดี
ผลจะไปไหนเสีย บางทานคงเคยสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด เชน เทพกาหลง
มาชวยงาน หรือเปรตพระเฟองปรากฎกายขอสวนบุญจากผูปฏิบัติ ที่เคยลงเผยแพร
ในหนังสือกฎแหงกรรมไปแลว คงเขาใจ

ในทางกลับกัน ทานที่ตั้งใจ มาสรางบุญดวยการปฏิบัติธรรม มาทําบุญ
ดวยการถวายสังฆทานจตุปจจัย ตลอดจนมาฟงธรรม ทานยอมไดรับผลเต็ม
รอยทุกทาน ดังที่ปรากฎอยูใน “หนังสือกฎแหงกรรมทุกเลม” เชนเดียวกัน พรที่
ทานให หนังสือที่ทานแจก ตลอดจนเหรียญรูปเหมือน เพื่อเตือนใจเรา ใหระลึกถึงครู
ใบไมในกํามือ

๓

บาอาจารย ยอมเปนของทิพย ที่มีคายิ่ง ขอทุกทาน จงทําใจใหบริสุทธิ์ ดุจพานทอง
รองรับของวิเศษฉันนั้น เขาใจหรือยังวา ทําไม หลวงพอจึงบอกใหทุกทานที่มาวัด ไป
ทานอาหารที่โรงอาหารกันทุกคน

พระอริยคุณาธาร (เส็ง) ปุสโส ปธ.๖ กลาวไวในหนังสือ “ทิพย
อํานาจ” ของทานวา “ทิพยภาวะนั้น จะปรากฏขึ้นแกบุคคลในเมือ่ เจริญสมาธิจนได
ฌาน ๔ แลว และ ฌาน ๔ นั่นเองเปนทิพยวิสัยหรือแดนทิพย ซึ่งเมื่อบุคคลเขาไปถึง
แดนทิพยนี้แลว ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับตน โดยฐานเปนเครื่องใช ของกิน
ความคิดนึกรูสึกหรือความรู ก็ยอ มกลายเปนทิพยไปหมด ดังที่ตรัสแกพราหมณและ
คหบดีชาวเวนาคปุระวา เราเขาฌานที่ ๑-๒-๓-๔ ถาจงกรมอยู ที่จงกรมก็เปนทิพย ถา
ยืนอยู ที่ยืนก็เปนทิพย ถานั่งอยู ที่นั่งก็เปนทิพย ถานอนอยู ที่นอนก็เปนทิพย... ดังนี้
และมีในทีอ่ ื่นอีกหลายแหงที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อรวมความแลว ก็ทรงรับรองวา
เมื่อเขาฌานที่ ๑-๒-๓-๔ แลว ทุกสิ่งจะกลายเปนทิพย อาหารที่ไดจากการบิณฑบาต
ก็เปนทิพย ผาบังสุกุลก็เปนทิพย...”
เมื่องานปใหม ๒๕๔๔ หลวงพอไดบอกใหผูที่มารวมงาน หมั่นสวดมนตร
เพราะจะมีคนตายเยอะ น้ําทวมตายนับรอยคน อุบัติเหตุตาย ทําใหนึกถึงน้ําปาพัดพา
บานเรือนราษฎรพังกันเปนหมูบา น ในรอบปที่ผานไป (ที่เพชรบูรณกบั แพร) และทาน
ยังไดพูดทีเลนทีจริงตออีกวา ใครที่อยูคอนโดสูง ๆ ริมน้ําระวัง มันจะพังลงมา อาจ
เปรียบไดกับ ตึก World Trade Center ทีอ่ เมริกา พังลงมาคนตายนับพัน ชวงกอน
และหลังสารทจีน

ปลายสิงหาตนกันยา หลวงพอตั้งใจเจริญกรรมฐานจะเขา

สมาบัติ หลังจากทานทิ้งชวงมาประมาณ ๓๐ ป แตญาติโยมก็ไมเขาใจ เขาไปรวมกัน
เต็มไปหมด กอนหนาที่หลวงพอจะเขาเจริญกรรมฐานเปนกรณีพิเศษนี้ ลูกศิษยคน
ใบไมในกํามือ

๔

หนึ่งมาบอกกับขาพเจา “หลวงพอเปรย ๆ วา แตกอนดอกเบี้ยมันรอยละสิบ

แตตอนนี้มันเกินรอยแลว”
ทานที่เคารพครับ เมื่อทานตั้งใจมาปฏิบัติธรรม ขอจงตั้งใจรับ
กรรมฐานกับหลวงพอ หลังจากนั้นขอใหทานตั้งใจปฏิบัติ แลวถือคติกรรมฐาน กิน
นอย (พอยังชีพ) นอนนอย (ไมเกินหกชั่วโมง) พูดนอย (พูดเทาที่จําเปน) ทํา
ความเพียรใหมาก (ปฏิบัตใิ หไดตามเวลาที่กําหนด) กับ ปริศนา ลิง ๓ ตัว เพื่อ
ไมใหอารมณรั่ว คือ ปดหู ปดตา ปดปาก โดยเฉพาะเวลาพักผอน ตองสํารวมใหมาก
และระวังไวดวย คําสอนของหลวงพอที่รวบรวมไวแลวทั้งสองเลม จะชวยใหทานมั่นใจ
ในการปฏิบัติ ยามสงสัย และจะเปนกําลังใจ ยามทอแท

ทานที่เคารพครับ เมื่อทานมาทําบุญ มาฟงธรรม ทานทาน
บริสุทธิ์ ทานตั้งใจถึงหลวงพอ ทานก็ไดบุญแลว แลวอยาลืม ตั้งใจรับพรจาก
หลวงพอ ไมตองไปเซาซี้ทานหรอก ตั้งใจฟงธรรมจากทานใหดีก็แลว
กัน อยาฟงเพลินคิดตามไปดวย ทานจะไดอะไรดี ๆ กลับไป และไมตองตามไปดู
สังฆทาน ไมตองตามไปดูปจจัย ทั้งสังฆทานและปจจัย ที่ทานตั้งใจจบ เปนของ
ทิพยไปแลว และเราก็รับบุญไปเต็มตามทีต่ ั้งใจแลว คําสอนของหลวงพอที่รวบรวมไว
แลวทั้งสองเลม จะเปนคูมือไวทบทวนคําสอนไดเปนอยางดี และจะชวยใหทานเขาใจ
ชีวิตยิ่งขึ้น
ตลอดเวลาหลายปที่มโี อกาสใกลชิดพระเดชพระคุณหลวงพอ ขาพเจามีความ
ซาบซึ้งในความเมตตาที่ พระเดชพระคุณหลวงพอ มีใหกับประชาชนทุกคน โดยไม
ใบไมในกํามือ

๕

หนุม สาว ผูใหญ คนเฒาคนแก คน
พิการ คนที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาล หากพระเดชพระคุณหลวงพอ
อยูวัดแลว รับรองวาทานตองไดกราบนมัสการทานทุกคน เพียงแต
เลือกชั้นวรรณะ ทุกคนที่มาวัด ไมวา

อาจจะรอนานหนอย เพราะภารกิจการงานมาก ญาติโยมก็มาก จะละกลุมนี้ ไปรับ
กลุมโนน ก็เกรงใจโยม จึงตองเฉลี่ยกันไป บางวันญาติโยมมากราบนมัสการหลวงพอ
แลวอยูยาวจนตีหนึ่งตีสองก็มี พอตีสามหลวงพอก็ตองลงโบสถทําวัตรเชา สอนพระ
เชามาก็มีญาติโยมมาคอยอีกแลว หรือไมก็ลงเปด / ปดอบรม หรือเดินทางตามกิจ
นิมนตแตเชา ตอนสาย ตอนบาย พบประชาชน สอนประชาชน ถาเย็นหรือค่ําหาก
เดือดรอนมาอีก ก็ลงมาตอนรับอีก ถาเปนวันพระ หลังพบประชาชนตอนบายแลว ก็
ตองใหคติกรรมฐานผูมาปฏิบัตธิ รรม

ค่ําวันเสารก็ตองใหคติกรรมฐานลาศีลแกผู

ปฏิบัติ จะเปนเชนนี้ตลอดระยะเวลาสิบปทขี่ าพเจาเห็นมา เคยมีพระหนุม ๆ ขออยูรับ
ใชใกลชิด ทานก็อนุญาต แตก็ทนอยูไดแค ๒-๓ อาทิตย เพราะอดนอนและตรากตรําสู
ทานไมได
ทุกวันนี้ ภารกิจหลวงพอหนักมาก ดังที่กลาวแลว ยิ่งเขาพรรษายิ่งหนัก
บอยครั้งทานเดินเซ บอยครั้งทานกดทอง เพราะทานตรากตรํามาก นอนนอย ฉันนอย
งาน ๆ ๆ แขก ๆ ๆ ดูเหมือนวายิ่งพรรษามาก ยิ่งงานหนักมาก แตการพักผอน และการ
ฉัน กลับนอย เปนปฏิภาคกลับกัน

เราใชงานหลวงพอหนักไปหรือเปลา

เอย ?
หนังสือคําสอนของหลวงพอเทาที่พยายามสรุปรวบรวมไวนี้

หวังเปนหนังสือ

ธัมมะฉบับยอ ของหลวงพอ เพื่อเปนที่ระลึกถึงครูอาจารย ทุกสิ่งทุกอยาง ทานชี้แนะ
ใบไมในกํามือ
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ไวแลว ชี้ทางเดินไวแลว ตลอดจนหนทางแกไข วันใดที่หลวงพอละสังขารแลว เราคง
ไดแตยืนดูหาง ๆ เพราะเขาไมถึง แตเราถึงทานไดทางธรรม เหมือนที่พระพุทธองค
ตรัสวา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ผูใดเห็นตถาคต ผูนั้นเห็นธรรม” หลวงพอเนน
อยูเสมอวา พระพุทธเจาสอนให ชวยตัวเอง พึ่งตัวเอง และสอนตัวเอง ผีกับเจาพึ่ง
ไมได

“การฟงเทปธัมมะในรถ เหมือนทานมีตํารวจทางหลวงพนํา
ขบวนและสงตอกันเปนทอด ๆ จนถึงจุดหมายปลายทาง” นี่เปนอีก
หนึ่งคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอ

เหตุเกิดที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
บอยครั้งที่ความมหัศจรรยเกิดขึ้น หลายทาน บอกวานั่นเปนเหตุบังเอิญ และ
ในทํานองเดียวกันเหตุบังเอิญ ก็เปนความมหัศจรรย ของอีกหลายคน
ศูนยปฏิบัตธิ รรมแหงนี้ เปรียบไดกับอนุสรณสถานแหงความกตัญูของพระ
เดชพระคุณหลวงพอจรัญ ที่มีตอ ครูบาอาจารยของทาน พระผูซึ่งมีพระคุณอัน
ยิ่งใหญ ดวยการถายทอดธรรมวิเศษ ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ใหพระ
เดชพระคุณหลวงพอ ไดดวงตาเห็นธรรม นําไปปฏิบัติ จนนํามาสั่งสอนประชาชน
ชวยเหลือประชาชน ไดอยางกวางขวาง ไปทั่วโลก
เมื่อวันที่รับมอบที่ดินผืนนี้จํานวน ๒๒ ไร จาก ดร.ลําไย โกวิทยากร ฟาผาลงมา
๓ ครั้ง เปรี้ยง ๆ ๆ ผูรวมเปนสักขีพยานวันนั้น ก็หลายคน
ใบไมในกํามือ
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เมื่อคราวหลอพระพุทธนิมิตพิชิตมาร

พระประธานประจําศาลาพระราชสุทธิ

ญาณมงคล มีชายหญิงที่แตงกายแตงกับคนทั่วไป นําทองคํามารวมหลอพระพุทธรูป
ดวยจํานวนหนึ่ง การหลอดําเนินไปดวยความเรียบรอย แมชางหลอจะไมมั่นใจวาทอง
ที่หลอมละลายนี้นอยไป ไมกลาทีจ่ ะแกะเบาหลอที่ศูนย ก็เลยตองขนยายไปที่โรงหลอ
ในกรุงเทพฯ แตปรากฏวา องคสมบูรณทุกประการ ชายหญิงที่แตงกายผิดกับ
ชาวบานทัว่ ไปนั้น คือ พญานาค
การทอดกฐินครั้งหนึ่ง กอนที่จะถึงเวลาตามกําหนดการ พระเดชพระคุณหลวง
พอ ก็รับแขกเปนปกติที่กุฏิหลังเกา มีชายหญิงคูหนึ่งแตงกายเหมือนคนโบราณ ปาก
แดง ตาแดง เขามากราบนมัสการ และถวายจตุปจจัย เสร็จแลวกเดินหายเขาไปใน
สวนปาหนากุฏิ เขาคือพญานาคา หลายคนเห็นแตไมทันสังเกต
วันพิธีวางศิลาฤกษศาลาหลังใหม ทองฟาไรเมฆหมอก เปนสีฟาสะอาดหมด
จด แดดรอน แตพลันที่พระสงฆเริ่มพิธี ความรอนหายไป บนทองฟาปรากฎเมฆเปน
รูป พญานาค อยางชัดเจน ยาวหลายกิโล สักพักหนึ่ง เมฆก็แปรรูปเปนพญาหงส ผู
รวมพิธีเห็นกันทุกคน

เปนที่โจษจันกันมาก

เพราะไมมีใครคาดคิดมากอน

ปรากฏการณครั้งนี้ บันทึกภาพไวไดทันทวงที
เมื่อพระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตฺตโร ผูอํานวยการศูนยฯ ไปรับพระพุทธโคดม
อุดมโชค ที่ดาน อ.แมสอด ขณะยายองคพระจากรถเครนของพมามารถเครนของไทย
ฝนกตเอาฤกษเอาชัย เมื่อมาถึงศูนย ก็เชนเดียวกัน ครั้นใชรถเครน ๒ คัน ยกองคพระ
ขึ้นเพื่อประดิษฐานบนแทนที่ประทับ ก็ยกและเคลื่อนยายไดอยางงายดายนิ่มนวล ยัง
ความแปลกใจแกนายชางและผูเกี่ยวของ ทั้ง ๆ ที่การเคลื่อนยายทุกครั้ง ตองมีเสียง
ใบไมในกํามือ
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ดังทั้งจากรถเครนและไมที่ทําเปนเกราะปองกันองคพระ พอองคพระประทับเรียบรอย
ฝนก็ตกลงมาพอใหรับรูแลวก็หยุด ใครหนอชางบันดาลใหเปนไปไดขนาดนี้ พญานาค
๗ ตนหรือเปลา เมื่อสรางหลังคาชั่วคราว ก็เชนเดียวกัน พอยกหลังคาวางเรียบรอย
ฝนก็ตกตอบรับทันที กอนหนาที่พระเดชพระคุณหลวงพอจะทอดกฐินหนึ่งวัน (๒๐
ต.ค. ๔๔) หลังจากทานพระครูสมุหฯ นําพระเดชพระคุณฯ ดูความเรียบรอยบริเวณ
ศูนยฯ กุฏิ พื้นที่กอสรางศาลาหลังใหม และการจัดสถานที่บนศาลาพระราชฯ เสร็จ
แลวก็ตรงไปกราบนมัสการพระพุทธโคดมอุดมโชค ฝนก็ตกเปนละอองไปตลอดทาง
จนกระทั่งพระเดชพระคุณฯ จุดธูปเทียนบูชา กราบนมัสการเสร็จเรียบรอย ฝนจึงหยุด
ในนิตยสารที่ลงเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารยทางภาคอีสาน ซึ่งถือวา เปน
พระปฏิบัตทิ ี่มีชื่อเสียงหลายรูป ทุกรูปจะพูดถึงพญานาค ทีท่ านไดพบเห็นตามที่
ผูเขียนที่ใชนามปากกา นที ลานโพธิ์ รวบรวมไว มีดังนี้ หลวงปูมั่น ภูรทิ ัตตเถระ
(พญานาคมิจฉาทิฐิ) หลวงปูชอบ ฐานสโม (พญานาคแมน้ําโขง) หลวงปูหลุย จันทสา
ธร (พญานาคที่ภูบักบิดและถ้ําแกงยาว) หลวงปูสิม พุทธาจาโร (พญานาคที่ถาผา
ปลอง) หลวงปูคําคะนิง จุลมณี (พญานาคที่ถามืด) และ หลวงปูพ รหมา ปภากโร (เขา
ถ้ําพญานาค) เปนตน ทานประธานการจัดพิมพหนังสือนี้ยังเลาใหฟงวา หลวงปูเทสก
เทสรังสี แหงวัดหินหมากเปง หรือ พระอาจารยเปลี่ยน ปญญาทีโป ก็เคยพูดถึง
พญานาค เชนกัน
พระเดชพระคุณหลวงพอเคยพูดวา ถิ่นไทยงาม คือ ภาคเหนือ ถิ่นไทยดี คือ
ภาคอีสาน ถิ่นไทยอุดม คือ ภาคใต ถิ่นไทยจอมโจร คือ ภาคกลาง คงเปนดวยเหตุนี้
กระมัง พญานาค จึงปรากฏ ใหผูมีศีลสังวร หรืออธิศีล ไดรับรูรับทราบทางภาคอีสาน
ดังเชนที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแกน เปนตน
ใบไมในกํามือ
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