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ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิง

ถวายแด่พระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล 

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ณ เมรุชั่วคราว วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) 

ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล

เวลา ๑๗ นาฬิกา
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เมื่อความทราบใต้ฝาละอองธุลีพระบาทว่า พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) อายุ ๙๗ ปี พรรษา ๗๗ เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มรณภาพเนื่องจากปอดอักเสบ ณ กุฏิวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๓.๕๓ น.  

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ผูท้รงคณุอนัประเสรฐิ ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานนำ้หลวงสรงศพ พรอ้มเครือ่ง
เกียรติยศประกอบศพ ณ ศาลาการเปรียญวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไตรครอง โกศโถ  
ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด 

การนี ้ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์ อคัรราชกมุาร ี เสดจ็แทนพระองคไ์ปในการพระราชทานนำ้หลวงสรงศพ  
ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล แล้วทรงเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สริวิณัณวรนีารรีตัน ์พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้ทปีงักรรศัมโีชต ิ
พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วางที่หน้าโกศศพ 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

001-025.indd   2 9/8/11   10:54:01 AM



วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญหีบศพตั้งบนจิตกาธาน  
วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ   

 ณ เมรชุัว่คราว วดัเกษรศลีคณุ อำเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ีและพระราชทานพระราชานญุาต  
 ในการถา่ยทอดสดพธิพีระราชทานเพลงิศพทางสถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย และถา่ยทอดเสยีง  
 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตรในการเก็บอัฐิ 
นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน)  

คณะสงฆว์ดัเกษรศลีคณุ ศษิยานศุษิย ์และญาตมิติรของพระธรรมวสิทุธมิงคล (บวั ญาณสมัปนัโน) รูส้กึสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุเปน็ทีย่ิง่นีต้ลอดไป 

           ขอถวายพระพร 
     
 
                

 (พระสุดใจ ทันตมโน) 
               เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ 
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สำนักพระราชวัง 

 

 ทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือ ถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการ  

 

	 ผู้รับรับสั่ง
  

 วัน	 หน้าที่  พนักงานพระราชพิธี 

    นำหมายเรียน เจ้าภาพศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 

  เพื่อทราบ 

   เครื่องประกอบเกียรติยศที่พระราชทานมานี้ และเจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ  

  เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น. 

หมายรับสั่งที ่           สำนักพระราชวัง 

            
        

              ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) อายุ ๙๗ ปี พรรษา ๗๗ เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี   

จังหวัดอุดรธานี มรณภาพเนื่องจากปอดอักเสบ ณ กุฏิวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์  

ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ น. 

 

วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอรับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ   

ณ ศาลาการเปรียญวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไตรครอง โกศโถ ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวง

สรงศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด  

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์  

ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล แล้วทรงเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฏุราชกมุาร สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   

สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี   

พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และของพระเจ้าหลานเธอ   

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วางที่หน้าโกศศพ. 

 

                                                        ประภาพรรณ/พิมพ์/            /ทาน.                       

(แบบ ข.)

ผู้รับรับสั่ง 
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หมายรับสั่งที ่                 สำนักพระราชวัง 

             
  
                ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล  

(บัว ญาณสมฺปนฺโน) ณ เมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.                                                                             

แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์. 

 

 

 

 

                                                      ประภาพรรณ/พิมพ์/            /ทาน.                       

 

 

(แบบ ก.)

 

 วัน							หน้าที ่ พนักงานพระราชพิธี 

    

   นำหมายเรียน เจ้าภาพศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 

            เพื่อทราบ. 

 ทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือ ถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการ      

 

  

 ผู้รับรับสั่ง		

สำนักพระราชวัง 
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สำนักพระราชวัง

 ทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือ ถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการ 

 

 

 

	 ผู้รับรับสั่ง		

(แบบ ก.) 
 

 วัน						หน้าที ่ พนักงานพระราชพิธี 

  นำหมายเรียน เจ้าภาพศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 

           เพื่อทราบ 

  เครื่องประกอบเกียรติยศที่พระราชทานมานี้ และเจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ  

           เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น. 

 

หมายรับสั่งที ่                 สำนักพระราชวัง 

           

   

       ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    

 

ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์ในการพระราชทานเพลงิศพ พระธรรมวสิทุธมิงคล (บวั ญาณสมปฺนโฺน)   

เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ ณ เมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

 

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญหีบศพขึ้นตั้งบนจิตกาธาน                                    

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                                                                                 

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตร ในการเก็บอัฐิ. 

 

 

                                                                                ประภาพรรณ/พิมพ์/        /ทาน. 
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             กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 

เรื่อง ขอพระราชทานพระราชานุญาตถายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล                   

      (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)  

เรียน   ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

อางถึง หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๔.๒/๑๐๙๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

สิ่งที่สงมาดวย   สำเนาหนังสือกรมประชาสัมพันธ ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 ตามที่จังหวัดอุดรธานีไดขอพระราชทานเพลิงศพ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนิน

ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน) ในวันเสารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔  

ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดปาบานตาด) บานตาด ตำบลบานตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจังหวัดไดรับแจงวาไดนำความ 

กราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปในการพระราชทาน

เพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน) ในวันเสารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ

ลนเกลาลนกระหมอมแกคณะสงฆ ขาราชการ อุบาสก อุบาสิกา พอคา ประชาชน และคณะศิษยานุศิษย ทุกหมูเหลา หาที่สุดมิได 

นั้น 

 ในการนี้ จังหวัดอุดรธานีขอเรียนเพิ่มเติมวา ในการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว 

ญาณสัมปนโน) วันเสารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จะไดมีคณะสงฆ ขาราชการ เจาหนาที่ อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน และ

ศิษยานุศิษย เดินทางมารวมพิธีพระราชทานเพลิงศพเปนจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมีคณะสงฆ และประชาชนบางสวนไมสามารถ 

เดินทางมารวมในการพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ดังกลาวได จังหวัดอุดรธานีจึงกำหนดรวมกันเห็นควรใหมีการถายทอดสด 

พิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และถายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

ในวันเสารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดปาบานตาด) บานตาด ตำบลบานตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณานำความขึน้กราบบงัคมทลูพระกรณุาสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทราบฝาละออง

ธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินการถายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทย และถายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ดวยจักเปนพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ การจะควรประการใด

สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี                                                                                

ถนนอธิบดี  อด ๔๑๐๐๐ 

สำนักงานจังหวัด                                                                                                                                                                                                        

ฝายอำนวยการ  โทรศัพท ๐ ๔๒๒๔ ๘๗๗๗ 

ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(นายคมสัน  เอกชัย)                                                                                                                                         

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 

(นายคมสัน  เอกชัย)                                                                                                                                         

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 
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สำนักราชเลขาธิการ 

ที่ รล ๐๐๐๔.๒/         สำนักราชเลขาธิการ                  

          สวนจิตรลดา กทม. ๑๐๓๐๓ 

              กุมภาพันธ  ๒๕๕๔    

 

 

เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตในการถายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล                                         

 (บัว ญาณสัมปนโน) 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี                                                                                                                               

 (นายคมสัน เอกชัย) 

อางถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ดวนที่สุด ที่ อด ๐๐๑๖.๓/๒๔๔๘  ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 

 ตามหนังสือที่อางถึง ขอใหนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตในการถายทอดสด ในโอกาสที่ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปนโน)  

ในวันเสารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ เมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ (วัดปาบานตาด) บานตาด ตำบลบานตาด อำเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และถายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

ความแจงอยูแลว นั้น                                            

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชานุญาต   

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอไดโปรดติดตอกับเจาหนาที่สำนักพระราชวังและเจาหนาที่กรมราชองครักษ เกี่ยวกับการนี้ 

ตอไปดวย 

 

              กุมภาพันธ  ๒๕๕๔    

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ทานผูหญิงมนัสนิตย วณิกกุล) 

ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
กองราชเลขานุการในพระองค                                                                                                                                    

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ                                                                                                                                                 

โทร. ๐-๒๒๘๒-๕๕๓๑, ๐-๒๒๘๓-๙๒๑๙                                                                                                                         

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๓๓๘                                                                                                                                       

เว็บไซต : www.ohmpps.go.th                                                                                       
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เวลา	 ๑๕.๐๐	น. -	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง	 จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน   

		 	 	 	 พระราชวังดุสิต	ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ	

เวลา	 ๑๕.๓๐	น. -	 รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ	

		 	 	 -	 ประทบัเครือ่งบนิพระทีน่ัง่ไปยงัทา่อากาศยานทหาร	กองบนิ	๒๓	อำเภอเมอืงอดุรธาน	ีจงัหวดัอดุรธาน ี

เวลา	 ๑๖.๓๐	น. -	 เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหาร	กองบิน	๒๓	จังหวัดอุดรธานี	

		 	 	 -	 นายคมสัน	เอกชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	

		 	 	 	 นายสังคม	เมฆอรุณลักษณ์	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี	

		 	 	 	 พลตำรวจโท	 สมพงษ์	 คงเพ็ชรศักดิ์	 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค	 ๔	 และนาวาอากาศเอก	 นภาเดช	 ธูปะเตมีย์		 

		 	 	 	 ผู้บังคับการกองบิน	๒๓	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	

		 	 	 -	 พลโท	ธวัชชัย	สมุทรสาคร	แม่ทัพภาค	๒	กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ	

		 	 	 -	 ทรงขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ	

		 	 	 -	 ประทบัรถยนตพ์ระทีน่ัง่ไปยงัวดัเกษรศลีคณุ	บา้นตาด	(ระยะทางประมาณ	๑๕	กโิลเมตร	ใชเ้วลา	๒๐	นาท)ี	

เวลา	 ๑๗.๐๐	น. -	 รถยนต์พระที่นั่งถึงวัดเกษรศีลคุณ	บ้านตาด	(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)	

		 	 	 -	 นายสาโรจน์	แสงอรุณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี		

		 	 	 	 และพลตรี	ธวัช	สุกปลั่ง	ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่	๓	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	

		 	 	 -	 เสด็จฯ	เข้าพลับพลา	ประทับพระราชอาสน์	

		 	 	 -	 เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมรุ	

		 	 	 -	 ทรงทอดผ้าไตร	๑๐	ไตรที่จิตกาธานรอบโกศศพ	(พระสงฆ์	๑๐	รูปบังสุกุล	เสร็จแล้วลงจากเมรุ)		

		 	 	 -	 ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกศศพ	

		 	 	 -		 ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี	

		 	 	 	 ทรงจุดไฟที่โคมตำรวจวังชูถวาย	พระราชทานเพลิง	(ชาวพนักงานประโคม	ปี่	กลองชนะ)		

		 	 	 -	 เสดจ็ฯ	ลงจากเมรไุปประทบัพระราชอาสนท์ีเ่ดมิ	(พระภกิษ	ุขา้ราชการและประชาชน	ขึน้ประชมุเพลงิ) 

เวลา	 ๑๗.๔๕	น. -	 ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหาร	กองบิน	๒๓	(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)	

เวลา	 ๑๘.๐๕	น. -	 ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ	

เวลา	 ๑๙.๐๕	น. -	 เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ	

    -	 ประทับรถยนต์พระที่นั่ง	เสด็จฯ	กลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต	เสด็จฯ	ถึงเวลา	๑๙.๓๕	น.	

		 การแต่งกาย -		ข้าราชการในพื้นที่	แต่งเครื่องแบบปกติขาว	ไว้ทุกข์	

     -		ข้าราชการในพระองค์	แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง	ไว้ทุกข์. 
…………………… 

 

 ๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	

กำหนดการ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 

 ณ เมรุชั่วคราว วัดเกษรศีลคุณ บ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔  
…………………… 

001-025.indd   9 9/10/11   1:23:08 AM



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ 

ถวายแด่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  

พระครูญาณสุทธาจารย์   วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ*  วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พระธรรมวิสุทธิมงคล**   วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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สมณศักดิ์	
*พระราชญาณวิสุทธิโสภณ สมถวิปัสสนาวิมลอนุสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัณยวาสี 

**พระธรรมวิสุทธิมงคล สมถวิปัสสนาโกศลธรรมธารี อรรถภาณีสรรพกิจ โสภิตเสฏฐคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัญญวาสี 
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ในราชทินนามที่ พระธรรมวิสุทธิมงคล วิ. เป็นกรณีพิเศษ พระราชทานพัดแพรขาว  

มีฐานานุศักดิ์แต่งตั้งพระครูปลัด ในราชทินนามที่ พระครูปลัดศรีมงคลวัฒน์ นับเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ รูปที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน) 

(ภาพพระราชทาน) 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดชมหาราชและสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ 

เสด็จพระราชดำเนินมาทรงนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)  

ทรงสดับพระธรรมเทศนา และทรงถวายทองคำพรอมปจจัยรวมโครงการชวยชาติกับองคหลวงตา  

ณ กฏุอิงคหลวงตา สวนแสงธรรม พทุธมณฑลสาย ๓ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัพฤหสับดี

ที ่๒๓ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๔๑ เวลา ๑๙ นาฬกา  

(ภาพพระราชทาน) 

(ภาพพระราชทาน) 
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สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชดำเนินเปนองคประธานในพิธีปดโครงการชวยชาติ 

สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเปนประธานในพธิปีดโครงการชวยชาต ิ 

และงานมอบทองคำและดอลลารเขาสูคลงัหลวงครัง้ที ่๑๒ ณ เวทีใหม สวนอมัพร เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 

เมือ่วนัจนัทรที ่๑๒ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๔๗ เวลา ๑๖ นาฬกา 

(ภาพพระราชทาน) 

(ภาพพระราชทาน) 
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(ภาพพระราชทาน)

(ภาพพระราชทาน)

(ภาพพระราชทาน)(ภาพพระราชทาน)
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพชุด 

(ภาพพระราชทาน)

(ภาพพระราชทาน) (ภาพพระราชทาน)

สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถเสดจ็พระราชดำเนนิไปในการพระราชทานเพลงิพระสรรีะสงัขารพระธรรมวสิทุธมิงคล(หลวงตาพระมหาบวัญาณสมัปนัโน)

ณเมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด)ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่๕มีนาคมพุทธศักราช๒๕๕๔เวลา๑๗นาฬิกา
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร  

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วย 

(ภาพพระราชทาน) 

(ภาพพระราชทาน) 

ในระหว่างพิธีพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร 
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พระวรธรรมคติ 

การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาในโลกเปนการยากยิ่ง เพราะเมื่อทรงอุบัติขึ้นแลวไดตรัสรูโดยชอบดวยพระองคเอง แลวทรงมี

พระมหากรุณาสั่งสอน บัญญัติพระธรรมวินัยแกโลก เพื่อความสันติสุข ทรงประทานอริยวงศที่สืบสานตอกันมาเปนพุทธวิถี 

ไวในโลก 

พระธรรมวินัย เปนสัจธรรมที่บริบูรณดวยพระปริยัติธรรม พระปฏิบัติธรรม และพระปฏิเวธธรรม เพื่อใหพุทธบริษัทสี่ 

ไดศึกษาประพฤติปฏิบัติตามแลว  ทำใหเกิดสุข เกิดมรรคผลไปตามลำดับ จนถึงที่สุดคือพระนิพพาน  

พุทธบริษัทสี่เมื่อไดศึกษาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางแหงสัมมาปฏิบัติ ซึ่งสรุปลงในศีล สมาธิ ปญญา ใหถึงพรอม 

ยอมบังเกิดผลใหเกิดสุข ทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 

บรรพบุรุษไทยนับแตองคพระมหากษัตริยเปนตนมา กอปรดวยสติปญญา มองเห็นการณไกล จึงไดรับพระพุทธศาสนา 

มาประดิษฐานไวในแผนดินไทย จนเปนวิถีไทย ชีวิตไทย เมื่อยุคสมัยใด เกิดความไมสงบสุขขึ้นในบานเมือง พระมหาเถระสำคัญ

ในพระพุทธศาสนา ยอมมีบทบาทในการแกปญหาใหแกชาติบานเมือง เกื้อหนุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหดำรง 

คงเปนปกติ ดังปรากฏในประวัติศาสตรชาติไทย  

ยุคกรุงรัตนโกสินทร ก็มีพระมหาเถระสำคัญ เชน สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) เปนตน ตอมาในปจจุบันนี้ 

เมื่อชาติบานเมืองเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ดังเปนที่ทราบกันดีอยูแลว เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๔๐ พระธรรมวิสุทธิมงคล  

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) พระมหาเถระฝายอรัญวาสี พระกรรมฐานสายหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ก็ไดมีบทบาท 

ที่โดดเดนในการชวยแกวิกฤติดังกลาวโดยออกเผยแผแสดงพระธรรมเทศนาตามสถานที่ตางๆ เกือบทั่วประเทศ และเผยแผ 

พระธรรมเทศนานั้นทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ทางโทรทัศน และอินเทอรเน็ต เปนตน ชี้ชวนใหเกิดความพรอม

เพรียงสามัคคี เสียสละเงินทองค้ำจุนประเทศชาติไดอยางมหาศาล 

ดังนั้น พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) จึงเปนพระมหาเถระที่ประพฤติปฏิบัติตนไดบริบูรณ

ตามพุทธโอวาทวา “จงทำประโยชนตนและประโยชนผูอื่น ใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด” จึงสมควรที่พุทธบริษัท 

จะนอมรำลึก นอมนำมาเปนแบบอยางที่ดี ตามพุทธประเพณีที่พระพุทธเจาทรงยกยองสรรเสริญผูถึงพรอมดวยภูมิจิตภูมิธรรม 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) เปนพระเถระรูปหนึ่งที่ไดแสดงภูมิจิตภูมิธรรมอันสูงสงดังเปนที่

ประจักษแกพุทธบริษัทโดยทั่วกัน 

ขอใหพุทธบริษัทสี่ไดพึงสำเหนียกศึกษาแนวทางการปฏิบัติอันดีงาม นอมนำเอามาเปนแบบแผนแบบอยางเพื่อเผยแผ 

เพื่ออนุชนพุทธบริษัทรุนหลังไดรำลึกสืบสานอริยวงศของพระพุทธเจา ใหเจริญไพบูลยเพื่อความสามัคคีความสุขในหมูชนสืบไป.  

        (สมเด็จพระญาณสังวร)  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

 

 

 
  “สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท  สุขา สทฺธมฺมเทสนา 

  สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี      สมคฺคานํ  ตโป  สุโข” 

 ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลายใหเกิดสุข    การแสดงสัจธรรมใหเกิดสุข                                                                                           

 ความพรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข    ความเพียรของผูพรอมเพรียงกันใหเกิดสุข. 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
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หลวงตามหาบัว…ทานพอมหาบัวของลูก ทานพอเปนอริยบุคคลที่ลูกรักและเทิดทูนมาตลอด 

ถาจะถามกันวาลูกรูจักทานพอมานานหรือยัง…ก็คงตองตอบวานานมากกวาเกือบสี่สิบปแลว  

ลูกก็ไดยินชื่อเสียงของทานพอวาเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น ทานพอเปนพระที่เครง และเปนสายปฏิบัติ  

เปนที่นับถือของชาวอีสานและประชาชนคนไทย  ตอนลูกอายุได ๑๗-๑๘ ป ลูกไดตามเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถไปกราบทานพอ…ตอนนัน้

กแ็คไดขึน้ไปกราบ กราบเสรจ็แลวกต็องลงมารอขางลาง (ใตถนุกฏุ ิเพราะในชวงนัน้ยงัถอืวาเปนเดก็ๆ อยู) 

ลูกมาไดกราบทานพอและฟงธรรมจริงๆ ก็ราวๆ ป ๒๕๓๘ ซึ่งตอนนั้นลูกกำลังทุกขทั้งทางกาย

และทางใจจนซึมเศรา ตองเขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธอยูเปนเดือนๆ ตอนนั้นลูกไมพูดเลย เพราะไม

อยากพูด จนแพทย พยาบาลวิตก ประกอบกับลูกมีอาการเบื่ออาหารและผอมลงๆ จนน้ำหนักเหลือ 

๓๗ กิโลกรัม ทุกๆ คนที่ดูแลลูก (แพทย พยาบาล มิตรสหายตลอดจนขาราชบริพาร) พากันกังวล 

ทุกคนก็พยายามที่จะหาทางใหลูกสบายใจ โดยหาญาติพี่นองมาคุยดวย เมื่อไมไดผลก็พากันนิมนตพระหลายรูปมาแสดงธรรมใหลูกฟง…แตก็ยังแกไข

ปญหาไมได จึงมีคนรูจักทานหนึ่งมาแนะกับผูหลักผูใหญของลูกวา “นิมนตหลวงตามหาบัวมาซิ” ก็มีแพทยทานหนึ่งแยงขึ้นมาวา “หลวงตามหาบัวนะหรือ

จะมา ออกจากวัดทานยังไมคอยออกเลย แลวจะใหทานนั่งเครื่องบินมาถึงกรุงเทพฯ คงเปนไปไมได” (ชวงนั้นทานพอมักจะอบรมพระ และอุบาสกอุบาสิกา

อยูในวัดเปนสวนใหญ) แพทยทานนั้นพูดไมทันขาดคำเสียงโทรศัพทก็ดังขึ้น และพยาบาลที่รับโทรศัพทก็บอกวาทางวดัปาบานตาดแจงมาวา ทานพอจะมา

เยีย่มลกูทีโ่รงพยาบาล…แคไดฟงขาววาทานพอจะมาเยีย่มลกู ลกูกป็ลืม้มากจนสดุจะบรรยาย คดิอยูในใจวาเปนบุญของลูกเหลือหลายที่ทานพอจะมาโปรดลูก 

เมื่อไดกราบทานพอ ลูกก็เสมือนหายปวยไปกวาครึ่งหนึ่งแลว ครั้นไดฟงธรรมของทานพอ ใจอันมืดมิดของลูกก็สวางไสวอยางไมเคยเปนมากอน 

ทานพอสอนลูกในตอนนั้นวา อดีตเปนสิ่งที่ผานไปแลว เราไมสามารถยอนกลับไปแกไขอดีตได เพราะฉะนั้นควรปลอยวาง ไมควรเก็บไวใหใจทุกขเปลาๆ 

อนาคตก็ยังมาไมถึงไมควรคาดเดาหรือจินตนาการไปใหจิตฟุงซาน ซึ่งเมื่อจิตฟุงซานแลว ก็จะเกิดความทุกขไดเหมือนกัน ทานพอสอนวา “จงอยูใน

ปจจุบัน ทำปจจุบันใหดีที่สุด อนาคตยอมจะดีตามมา” หลังจากจบการแสดงธรรมโปรดลูก ลูกรูสึกซาบซึ้ง และศรัทธาทานพออยางสุดจะบรรยาย จึงได

กราบขอเปนลูกศิษย ซึ่งลูกก็ไดยินทานพอกลาววา “รับ ดวยความยินดี”  

หลังจากนั้น จิตใจลูกก็สบาย ปลอดโปรง อาการเจ็บปวยก็หายวันหายคืนจนออกจากโรงพยาบาลได หลังจากออกจากโรงพยาบาล ลูกก็นึกอยาก

ตามขึ้นไปกราบทานพอที่วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี แตในชวงแรกๆ ที่ขึ้นไปวัดปาบานตาด ลูกตอง

ยอมรับวากลัวๆ กลาๆ เพราะเคยไดยินมาวาทานพอด…ุจรงิๆ แลว ลกูมาทราบหลงัจากทีล่กูไดกราบทานพอ

อยางสมำ่เสมอวาทานพอไมดเุลย แตกลับเมตตาลูกเหมือนลูกเหมือนหลานแทๆ ตอนคิดวาทานพอดุ ลูกก็เลย

ไมกลาขึ้นไปคนเดียว แตชวน ฯพณฯ องคมนตรี เชาวน ณ ศีลวันต (ซึ่งเปนสามีของคุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต 

อาจารยคณิตศาสตรของลูก) ซึ่งทานก็เปนศิษยของทานพออยูแลว ไปเปนเพื่อนฟงธรรมดวย อะไรที่ลูกไม

กลาพูดไมกลาถามในตอนตนๆ ทานองคมนตรีก็ชวยกรุณาถามนำ เพื่อใหลูกกลาพูดกลาถามดวยตนเอง 

ตอนลกูมาเปนศษิยทานพอใหมๆ  ทานพอ…ดแูลทกุดาน นอกจากสอนธรรมะใหลกูแลว ทานพอยังดูแล

เอาใจใสแมในดานสุขภาพของลูก อาทเิชน ทานพอเหน็ลกูผอมมากถงึเวลาทานพอฉนัตอนเชา ทานพอกใ็หลกู

นัง่รบัประทานอยูหลงัเสาทีท่านพอนัง่อยู (ตอนนัน้ศาลาวดัปาบานตาดยังมีเพียงชั้นเดียว) ทานพอจะหันมา

ถามลูกวา “ทานขาวหรือเปลา” ลูกก็ตอบไปวา “ทานเจาคะ” ทานพอก็ถามตอวา “ที่วาทานนะ  

ทานขาวกีเ่มด็หรอืกีช่อน” อนันีแ้สดงถงึความเมตตาเอาใจใสลกู แมประเดน็เลก็ประเดน็นอย  

 

พระนิพนธไวอาลัยแด 
องคหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน 
 

Chulabhorn Mahidol
B.Sc. (Hons, First Class), Ph. D., C Chem., Hons. F. R. S. C.

Chulabhorn Research Institute
54 Moo 4 Vipavadee-Rangsit Highway, Bangkok 10210, Thailand

Tel. 5740622-33, Fax. 5737109, 5740611

ตามขึ้นไปกราบทานพอที่วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี แตในชวงแรกๆ ที่ขึ้นไปวัดปาบานตาด ลูกตอง

ลกูมาทราบหลงัจากทีล่กูไดกราบทานพอ

 แตกลับเมตตาลูกเหมือนลูกเหมือนหลานแทๆ ตอนคิดวาทานพอดุ ลูกก็เลย

ไมกลาขึ้นไปคนเดียว แตชวน ฯพณฯ องคมนตรี เชาวน ณ ศีลวันต (ซึ่งเปนสามีของคุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต

อาจารยคณิตศาสตรของลูก) ซึ่งทานก็เปนศิษยของทานพออยูแลว ไปเปนเพื่อนฟงธรรมดวย อะไรที่ลูกไม

กลาพูดไมกลาถามในตอนตนๆ ทานองคมนตรีก็ชวยกรุณาถามนำ เพื่อใหลูกกลาพูดกลาถามดวยตนเอง 

ตอนลกูมาเปนศษิยทานพอใหมๆ  ทานพอ…ดแูลทกุดาน นอกจากสอนธรรมะใหลกูแลว ทานพอยังดูแล

อาทเิชน ทานพอเหน็ลกูผอมมากถงึเวลาทานพอฉนัตอนเชา ทานพอกใ็หลกู

ยังมีเพียงชั้นเดียว) ทานพอจะหันมา

ทานพอก็ถามตอวา “ที่วาทานนะ  

อนันีแ้สดงถงึความเมตตาเอาใจใสลกู แมประเดน็เลก็ประเดน็นอย  
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นอกจากนัน้ตอนเปนศษิยทานพอเดอืนแรกๆ ลกูยงังอแงอยูมาก มีเรื่องอะไรกระทบใจเขาก็มารองไหไปเลา

เรื่องตางๆ ใหทานพอฟงไป ทานพอก็สอนวา “ทูลกระหมอมลูก น้ำตาเปนของมีคา ควรใหไหลออกมาดวยความ

ปติ ไมใชความโศกเศรา” (หลังจากมาเปนศิษยทานพอไมนาน ทานพอก็เมตตารับลูกเปนลูกบุญธรรม) 

ปแรกของการเปนลูกศิษย ทานพอบอกใหลูกนอนโรงแรมซึ่งขณะนั้นชื่อโรงแรมเจริญศรี (ปจจุบันเปลี่ยน

ชื่อเปน Centara) เพราะทานพอเปนหวงวาลูกจะไมคุนเคยกับชีวิต “ชาววัดปา” แลวตี ๕ กวาๆ ลูกก็จะเดิน

ทางออกจากโรงแรมมาคอยใสบาตรอยูหนาวัด พอใสบาตรเสร็จก็เดินไปที่ศาลา กอนฉันทานพอก็จะ “ใหพร” 

และหลังจากนั้นทานพอและพระในวัดก็จะฉันพรอมกัน ลูกก็ไดรับขาวกนบาตรทานพอทุกครั้ง หลงัจากนัน้แลว

ทานพอกจ็ะเทศนโปรดญาตโิยมทีม่าทำบญุ ทายสดุทานพอกจ็ะใหพรอกีครัง้ แลวลกูกจ็ะกลบัไปพกัชัว่คราวทีโ่รงแรม 

และจะยอนกลบัเขามาที่วัดอีกทีชวงราวๆ บายสองโมง ลูกก็จะเขามาสนทนาธรรมกับทานพอ และเรียนที่จะ

ภาวนา การภาวนานั้นลูกรูสึกวายากมากในตอนตนๆ คดิๆ แลวลกูกข็ำตวัเอง เพราะขนาดทัง้กำหนดลมหายใจเขา-

ออกแลว ยงัมคีำบรกิรรมกำกบักย็งัไมวาย จติแลนไปคดิเรือ่งโนนเรือ่งนี ้ ลูกเลยตองคอยๆ หัดเริ่มจาก ๑๐ นาทีกอน 

แตลูกก็ตองซื่อสัตยกับตัวเองโดยใน ๑๐ นาทีนั้น ลูกก็จะทองแตคำบริกรรม…กำหนดลมหายใจเขา หายใจออกอยางเครงครัด มาหลังๆ ลูกก็สามารถ

ภาวนาติดตอกันไดถึง ๕๐ นาที แตกระนั้นชวงแรกๆ เพราะความชางสงสัยของลูก ลูกเคยถามทานพอวา “ทำไมลูกภาวนาแลว ลกูไมเหน็สวรรค เหน็

เทวดาฯ บางเลย ลกูเคยไดยนิวาคนอืน่ๆ เขาวาเขาเหน็กนั” จำไดเลยวาตอนนัน้ทานพอหวัเราะ และถามลกูวา “อยากเหน็นกัเหรอ” ลูกก็บอกวา “เปลา” และ

ทานพอก็สอนวาไมเห็นนะดีแลว เพราะจุดประสงคของการภาวนาก็คือ ทำใหจิตรวมเกิดความสงบ ซึ่งจะนำไปสูการเกิดปญญา ทานพอบอกวา ถาคน

ภาวนาแลวเห็นนรก สวรรค เทวดา ภูตผี ก็อาจจะทำใหหลงเพลิดเพลินติดไปกับสิ่งที่ตนเองเห็น ทำใหไมสามารถเขาสูทางสงบได 

ปตอๆ มา ทานพอใหลกูเขามาอยูในวดั ลกูกไ็ดใชชวีติแบบ “ชาววดั” สมใจอยาก ทีก่ฏุทิีท่านพอจดัใหมหีองนอนหองเลก็ๆ เพยีงหองเดยีว และลูกก็นอน

กับพื้น ชวงเชาลูกก็ตื่นตอนตี ๕ (โดยมีไกวัดเปนนาฬกาปลุก) เพื่อมาเตรียมตัว จัดอาหารใสบาตร กิจวัตรตอนเชาอยางอื่นๆ ก็คงเดิม เพียงแตลูก 

ไมตองไปอยูโรงแรม 

ชวงบายหลงัจากสนทนาธรรม ลกูกไ็ปอยูทีก่ฏุแิละภาวนาตามทีท่านพอสอน เปนความรูสกึสวนตวัของลกูวา ภาวนาทีว่ดัปาบานตาดแลว จิตลูกรวมเร็ว 

สงบเรว็ นิง่เรว็กวาภาวนาทีบ่านหรอืโรงแรม คำสอนของทานพอทกุคำลกูจดจำเสมอ คำสอนทีล่กูซาบซึง้มากทีส่ดุ คอื ทานพอสอนลกูวา ทกุอยางสำคญัทีใ่จ 

ชีวิตนี้มีใจเปนประธาน ถาใจเราดีแลวทุกอยางจะดีตาม ดังนั้นลูกจึงพยายามทำใจใหดีอยูเสมอ ทำใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ไรตะกอน หรือความขุนของ

หมองใจ นอกจากนั้นทานพอสอนใหลูกรูจักการใหอภัยแกคนที่ปฏิบัติตอลูกไมดี ทานพอสอนวา ทานอะไรก็ไมยิ่งใหญเทาอภัยทาน 

ทานพอสอนลกูใหเขมแขง็ดจุหนิผา ไมใหอะไรมากระทบใจแลวเปนทกุข แตในขณะเดยีวกนัทานพอก็สอนใหลูกออนโยนเหมือนตนออลูลมกับคนที่

แวดลอม ทานพอสอนใหลูกละโทสะ (ซึ่งแตกอนลูกมีมาก) และใหรูจักปลอยวาง ทานพอยัง

อธิบายอีกดวยวา การปลอยวาง ไมใชปลอยวางไปเฉยๆ โดยไมพิจารณาความถูกตอง ทุกอยาง

ตองผานการพิจารณากอน ถาเราเปนฝายผิดก็ตองปรับแกไขตนเองแลวจึงปลอยวาง ถาเรา

พิจารณาแลววาสิ่งที่เราทำเปนสิ่งที่ถูกก็ปลอยวาง “สิ่งกระทบ” นั้นไปเลย การไดรับการอบรม

ชวงนี้จากทานพอ สงผลทำใหลูกมีสุขภาพดีขึ้น โรคบางโรค เชน โรคนอนไมหลับก็หายไปเลย 

เพราะจิตลูกนิ่งสงบไมฟุงซานอยางแตกอน 

สิ่งที่ทานพอเนนสอนลูกอีกเรื่อง คือเรื่องความกตัญูรูคุณตอพอแม ทานพอวา “พอแม

เลีย้งเรามายากลำบากนกั เราฉีเ่ราอึใสตกัพอแม ทานกย็งัไมเคยวา คอยเชด็คอยลางให แลวแคพอ

แมตักเตือนจะมีปฏิกิริยาอะไรหนักหนา ไมไดนะ ถากตัญูไมไดก็ไปเกิดเปนลูกแมงปองซะ” 

ทานพอย้ำสอนใหลูกมีสติทุกขณะจิต เพราะทานพอสอนวา คนเราถาขาดสติแลว ก็จะทำ
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ในสิ่งที่ไมเหมาะไมควร นอกจากนั้น ทานพอสอนวาเวลาภาวนาก็ตองใชสติกำกับ เพื่อจะปองกันการหลุด

จากการกำหนดลมหายใจ และคำบริกรรมอีกดวย 

คำสั่งสอนของทานพอลูกจดจำ และพยายามปฏิบัติตามอยางเต็มความสามารถ ทำใหลูกของทาน

พอในวันนี้เปนคนเขมแข็งขึ้น มีความสุขขึ้น มีความอดทน อดกลั้น มีความสุขุม เยือกเย็น สามารถสูกับ

โลกมนุษยที่มีแตความทุกข ความเศรา การแกงแยงชิงดีชิงเดน ความอิจฉาริษยา ฯลฯ ไดอยางไมทุกข

จนเกินไป ลูกเปลี่ยนไปเปนคนละคนกับในอดีต ทานพอเปนผูชุบชีวิตใหลูก ใหลูกกลายเปนคนที่ดีกวา

เดิมมากมายนัก 

เรื่องที่ลูกกลาวมาถึงชวงนี้เปนเพียงเรื่องที่ทานพอเมตตาลูกทำใหลูกในฐานะศิษยคนหนึ่ง แต

พระคุณของทานพอนั้นครอบคลุมไปถึงการที่ทานพอเปนหวงประเทศชาติ ในป ๒๕๔๐  ประเทศไทยอยู

ในภาวะติดหนี้ติดสินเปนอันมาก มองไปแลวดูอนาคตของเมืองไทยจะมืดมน นักเศรษฐศาสตรหลายทาน 

กลาววา เมืองไทยคงตองกมหนากมตาใชหนี้กันไปหลายสิบป ตอนนั้นทานพอมีความหวงใยประเทศชาติ

และประชาชนคนไทย จึงไดจัดใหมีการทำผาปาชวยชาติ ซึ่งในการนี้ทำใหทานพอตองเดินทางไปแทบทุก

จังหวัดในประเทศไทย รับบริจาคเงินและทองคำ ตองเทศนโปรดประชาชน และไดสอนวา “ทองอยูบนตวั

ญาตโิยม กย็งัไมงามสงาเทากบัอยูในคลงัหลวง” ตอนทีท่านพอเริม่โครงการผาปาชวยชาต ิ ทานพอกอ็าย ุ

๘๐ กวาแลว แตทานพอก็ยังปฏิบัติภารกิจในการทำผาปาชวยชาติอยางไมรูจักเหน็ดจักเหนื่อย ลูกเคย

ตามทานพอไปในครั้งที่ทานพอทำผาปาชวยชาติในภาคกลาง ลูกเองอายุนอยกวาทานพอมาก ก็ยังรูสึกเหนื่อย 

แตทานพอยังคงนั่งเทศนอบรมประชาชนทีละ ๔๕ นาทีเปนอยางนอย และอยางมากก็ชั่วโมงครึ่ง ทานพอทำเชนนี้ไปทุกๆ ภาค ทำใหไดทอง 

เขาคลังหลวงถึง ๑๒ ตัน (กอนที่จะอาพาธหนัก แตดูจากการบริจาคทองคำถวายทานพอเพื่อนำเขาคลังหลวง ตอนทานพอละสังขาร นาจะไดทองคำเขา

คลังหลวงรวมทั้งหมด ๑๓ ตัน) และหนี้สินที่เปนเงินสกุล Dollar ก็รับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา และนำไปใชหนี้เรียบรอย เทากับประเทศไทยไดเปนไท 

แกตัว และทำใหคนไทยทุกคนมีศักดิ์ศรีขึ้นมา 

ทานพอไมเคยคิดถึงตัวเองเลย ไมเคยหวังอยากไดโนนไดนี่ เงินบริจาคที่ญาติโยมบริจาค ก็นำไปชวยคน เชนนำอาหารไปใหหมูบานที่ขาดแคลน

ยากจน และไดสรางโรงพยาบาลอีกดวย ทานพอบอกวาวัดนี้ (วัดปาบานตาด) อยูอยางพอเพียง ไมตองการความหรูหราหรือฟุงเฟอ ทุกอยางทานพอทำ

เพื่อความกินดีอยูดีของประชาชนจริงๆ ความจริงทานพอไมไดสงเคราะหเฉพาะคนไทย คนในประเทศเพื่อนบานก็ไดชวยเหลือมาตลอด และที่สำคัญทาน

พอทำทุกๆ อยางแบบปดทองหลังพระอยางแทจริง 

แม ณ วันนี้ ทานพอไดละสังขารไปแลว แตทานพอจะสถิตอยูในดวงใจของลูก และดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ และลูกเชื่อวาเมตตาบารมีของ

ทานพอจะคุมครองลูก คุมครองปวงประชาชนคนไทยตลอดจนคุมครองประเทศไทยใหมั่นคง และมีความรมเย็นเปนสุข 

สำหรับลูก ลูกใหสัญญากับทานพอวาจะนำคำสั่งสอนของทานพอที่จารึกอยูในใจของลูกมาปฏิบัติ เพื่อใหลูกเขาสูทางสวางอยางแทจริง 

 

ทานพอจะอยูในดวงใจของลูกชั่วกาลนาน        

        กราบเทาทานพอดวยความระลึกถึงและเทิดทูนอยางที่สุด 
            จุฬาภรณ (ลูกของทานพอ) 

“ … คือ ความเย็น ชื่นฉ่ำ ของสายน้ำ    

 คือ รมเงา ลึกล้ำ ของพฤกษา 

 คือ ความสงบ แนวนิ่ง ของวิญญาณ     

 คือ ดวงแกว ล้ำคา อยูกลางใจ” 
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อาตมภาพมีความคุนเคยนับถือกันกับหลวงตามหาบัว ตั้ งแตคราวไปพักที่วัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม  

ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพ.ศ.๒๔๘๒-๘๓ สมัยนั้น 

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ไปเรียนนักธรรมเอก และบาลีประโยค ๓ ที่วัดเจดียหลวง วันหนึ่งไดขึ้นไปกุฏิพระเทพ- 

โมลี (พิมพ ธมฺมธโร) แลวก็เห็นพระบัว ญาณสมฺปนฺโน นอนอยูไมมีมุงกลด ตองนอนตากยุง อาตมภาพไดถวายมุงหลังหนึ่ง 

ก็รูจักมักคุนกันมาแตนั้น ทานเปนผูที่มีความตั้งมั่นในการศึกษาพระปริยัติธรรม จะเอาเพียงนักธรรมเอกและประโยค ๓  

ตอจากนั้นไปก็จะออกปฏิบัติกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน ซึ่งไปอยูศึกษาอบรมกับหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ๘ ป จนได 

หลักจิตหลักใจแลวมาตั้งวัดปาบานตาด แนะนำสั่งสอนพระเณรและประชาชนจนมีลูกศิษยลูกหา เปนที่เคารพนับถือเลื่อมใส 

ของประชาชนทั่วประเทศ แมแตอาตมภาพขณะใดจิตไมสงบดับจากกิเลส ก็มาปรึกษาหารือกับหลวงตามหาบัวทานก็แนะนำ  

อันนี้เนื่องจากบุญเกาไดบันดาลใหมาพบกัน 

ปลายปที่แลวในระยะหลวงตาอาพาธ อาตมาไดแวะไปเยี่ยมหลายครั้ง ในวันที่หลวงตามหาบัวจะละสังขาร อาตมภาพ 

ขณะพักจำวัดหลับเคลิ้มไป ก็ปรากฏวาหลวงตามหาบัว แวะมาหากราบ ๓ ครั้งก็พูดวา “เจาคุณๆ ผมมาลานะ” อาตมภาพ 

ก็ถามวา “จะลาไปไหน” ทานบอกวา “ไปที่ไมเกิดอีก เพราะชาติสุดทายของผม ใหเจาคุณอยูตอไป ใหลูกหลานไดกราบไหว”  

แลวหายไป ตื่นขึ้นก็จำความฝนไดชัดเจน เวลาประมาณตี ๔ นาฬกา ก็ยังนึกอยูวา หลวงตามหาบัว คงไมไดอยูกับพวกเราแลว 

ตอนเชาก็รับทราบขาว การมรณภาพ รูสึกใจหายและรูสึกอาลัยในการจากไปของหลวงตาเปนที่สุด ซึ่งอาตมภาพมั่นใจวา  

“ทานไมกลับมาเกิดอีกแลว” ทานไดวางแบบอยางอันงดงาม ไวใหชนรุนหลังไดดำเนินรอยตาม ขอใหลูกศิษยลูกหาและประชาชน

ไดสืบแนวปฏิปทาตอไป 

 

 

 พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) 
 ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๙ (ธ)  
  เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ พระอารามหลวง 

 

คำระลึกถึง 
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สัมโมทนียกถา 
 

ตั้งแตพอแมครูอาจารยละสังขารขันธ อาตมภาพก็ไดเห็นความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวของผูที่เกี่ยวของกับ 

องคทานในการจัดเตรียมงานตางๆ นับตั้งแตสถาบันพระมหากษัตริยมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนาง-

เจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางสูงยิ่ง โดยเฉพาะ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงดูแลอุปถัมภค้ำชูดวยจริยาวัตรอันงดงามของ

ลูกที่มีตอทานพออยางไมทรงเห็นแกความเหนื่อยยากนับตั้งแตเริ่มอาพาธจนลมหายใจสุดทาย ตอเนื่องจนถึงงาน

พระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารพอแมครูอาจารยฯ ทรงอดตาหลับขับตานอนอดทนอดกลั้นสมเปนขัตติยนารี 

อยางแทจริง    

นอกจากนั้นปวงคณะศิษยานุศิษยทั้งหลาย นับจากพระสงฆองคเจา ขาราชการ พอคา ประชาชนทุกหมูเหลา  

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ จากทุกสารทิศทั้งในประเทศและตางประเทศ มีความพรอมเพรียงสามัคคีรวมมือ

รวมใจทำงานในหนาทีข่องตนๆ เพือ่ใหงานพระราชทานเพลงิของพอแมครอูาจารยมคีวามเรยีบงายแบบพระกรรมฐาน

แตยิ่งใหญอลังการสมพระเกียรติของพอแมครูอาจารยฯ ที่ทำประโยชนอยางกวางขวางทั้งรูปธรรมนามธรรมแกโลก  

ซึ่งปรากฏผลภายในเวลาเพียงเดือนเศษทุกอยางก็เสร็จสมบูรณครบถวนในทุกดานทุกทาง ดังจะเห็นไดจากภาพและ

เรื่องราวตางๆ ที่เปนขอมูลเชิงประวัติศาสตรปรากฏในหนังสือเลมนี้แลว 

อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการในความศรัทธา ความสามัคคีกลมเกลียว ความกตัญูกตเวทิตาของทาน 

ทั้งหลายที่มีตอพอแมครูอาจารยฯ สมกับที่ทานไดอบรมสั่งสอนและชวยเหลือพวกเราทั้งหลายอยางทุมเทตลอดมาทั้ง

ทางโลกทางธรรมโดยไมเห็นแกความเหนื่อยยากแมสังขารขององคทานจะแข็งแรงพอเปนไปหรือออนลาทรุดโทรม

เพียงใดก็ตาม แตเมตตาธรรมของทานดำรงอยูอยางมั่นคงเสมอ 

ขอผลานิสงสแหงความสามัคคีกลมเกลียว กตัญูกตเวทิตา จงเปนเกราะกำบังภยันตรายทั้งภายนอกภายใน

แกพวกเราทั้งหลาย ขอใหเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปทุกผูทุกคนตามลำดับแหงธรรมตราบกระทั่งบรรลุถึงนิพพาน 

ในที่สุดดวยเทอญ 

 

 

 

 

 หลวงปูบุญมี ปริปุณโณ 

 ประธานคณะสงฆศิษยานุศิษยองคหลวงตาฯ 

 ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ญาณสัมปนนธัมมานุสรณ

บาตรขององคหลวงตา

สงวนลิขสิทธิ์ โดย วัดปาบานตาด ตำบลบานตาด 
   อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

แจกเปนธรรมทานเทาน้ัน

ไมมีการจำหนาย

     ถาทานผู ใดประสงคจะพิมพแจกเปนธรรมทาน 
กรณาพิมพไดตามประสงค โดยไมตองขออนุญาต
นอกจากจะพิมพเพื ่อจำหนาย จึงขอสงวนลิขสิทธิ ์
     คณะผูจัดทำหนังสือมุงหวังที่จะนอมนำชีวประวัติ 
ปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของพอแมครอาจารย
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ออกเผยแพรให
โลกไดรับรและกาวเดินตามรอยธรรมของทาน อีกท้ัง
เพ่ือเปนคติตัวอยางอันดีงามแกกุลบุตรสุดทายภายหลัง
สืบไปตราบนานเทานาน

 

 

กาลานุกรม
แสดงอายุ พรรษา สถานที่จำพรรษา
เทียบกับปพุทธศักราช รัชสมัย และสารบัญ 

 ๑. คำทำนายของคุณตา ๒๙

 ๒. น้ำตาพอแมพลิกสายทางชีวิต ๔๕

 ๓. บวชเรียนคนควาพระไตรปฎก ๕๙

 ๔. ออกธุดงคกรรมฐานตามคำสัตย ๙๓

 ๕. สละชีวิต..ตอสูกิเลส ๑๖๙

 * กาวเดินทางปญญา ๑๗๐

 * อุปฏฐากพอแมครอาจารยหลวงปูม่ัน ๑๙๔

 ๖. เขาถึงธรรมธาตุ ๒๓๑

 * มหาสติมหาปญญา ๒๓๒

 * คืนแหงความสำเร็จ ๒๕๔

 ๗. บมเพาะแมทัพธรรม ๒๙๑

 ๘. วัดปาบานตาด..สมรภูมิฝกทายาทธรรม ๓๓๑

 * ความเปนมาของวัดปาบานตาด ๓๓๒

 * ขอวัตรปฏิบัติวัดปาบานตาด ๓๕๒

 * ครบาอาจารยพระกรรมฐานท่ีเก่ียวของกับองคหลวงตา ๓๖๘

 ๙. เสาหลักกรรมฐานสมัยก่ึงพุทธกาล ๓๗๗

 * เสาหลักกรรมฐาน ๓๗๘

 * ธรรมสากัจฉาตามกาล ๔๐๔

๑๐. เทศนาธรรมสงเคราะหโลก ๔๒๗

 * เทศนาอบรมพระ ๔๒๘

 * เทศนาอบรมนักภาวนา ๔๕๖

 * อบรมชาวตางชาติ ๔๗๖

 * เทศนาอบรมฆราวาส ๔๙๔

 * สงเสริมวัดกรรมฐาน ๕๒๒

 * สงเคราะหโรงเรียน ๕๔๒

 * สงเคราะหหนวยงานราชการ ๕๕๐

 * สงเคราะหโรงพยาบาล ๕๕๗

 * สงเคราะหประชาชน ผูดอยโอกาส และสถานสงเคราะห ๕๗๒

 * สงเคราะหสัตว ๕๘๐ 

  

 

   

๑๑. สละชีวิต..ค้ำชาติไทย ๕๙๕

 * โครงการชวยชาติ ๕๙๖

 * คลังหลวง หัวใจของชาติ ๖๒๖

๑๒. จอมทัพรักษศาสนกษัตริย ๖๖๓

 * ออกสนามปกปองพระพุทธศาสนา ๖๖๔

 * นำทัพพระกรรมฐานปกปองสมเด็จพระสังฆราช ๖๙๒

 * องคหลวงตากับพระมหากษัตริย ๗๐๖

 * องคหลวงตากับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ๗๒๓

 * องคหลวงตากับสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณฯ ๗๓๐

๑๓. ส่ือสารทานธรรมแหงประเทศไทย ๗๔๗

 * หนังสือ จดหมาย เทป ซีดีธรรมะหลวงตา ๗๕๐

 * เว็บไซตหลวงตา ๗๕๖

 * เครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ๗๖๒

 * โทรทัศนดาวเทียมหลวงตา ๗๗๓

 * ผูไดรับประโยชนจากส่ือธรรมะหลวงตา ๗๘๔

๑๔. ปจฉิมโอวาท อาพาธ..ลาวัฏสงสาร ๗๙๕

๑๕. งานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร ๘๖๕

ภาคผนวก ๙๑๗

 * หนังสือพระธรรมเทศนาองคหลวงตา  ๙๑๘

 * สถานพยาบาลท่ีรับการสงเคราะห ๙๒๐

 * รายการครภัณฑ และอุปกรณการแพทย ๙๒๑

 * สถานพยาบาลท่ีไดรับเมตตาเคร่ืองมือตา ๙๒๒

 * หนวยงานราชการ และอ่ืนๆ ท่ีรับการสงเคราะห ๙๒๒

 * รายการสงเคราะหสัตว ๙๒๒

 * สาธารณประโยชนอ่ืนๆ  ๙๒๒

 * รายช่ือเครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ๙๒๓

 * ตารางการเดินทางชวยชาติและสงเคราะหโลก ๙๒๔

 * กราฟการเดินทางชวยชาติและสงเคราะหโลก ๙๒๕

 * ประเภทของงานและองคกรท่ีรวมชวยชาติ ๙๒๖

 * โรงทานในงานพระราชทานเพลิง ๙๒๖

 * ประกาศเกียรติคุณถวายองคหลวงตา ๙๒๗

ถอยแถลงคณะผูจัดทำ ๙๒๘

สารบัญ

อายุ

พรรษา

เหตุการณ
สำคัญ

พุทธศักราช

ชวงรัชสมัย

    ๒๔๖๐           ๒๔๗๐                 ๒๔๘๐               ๒๔๙๐                 ๒๕๐๐               ๒๕๑๐                  ๒๕๒๐                   ๒๕๓๐                  ๒๕๔๐                  ๒๕๕๐

สูติกาล (๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๖) อุปสมบท (๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗)

๐-๒๐ ป ๒๑-๒๗ ป ๒๘-๓๖ ป ๓๗-๔๒ ป ๔๓-๙๗ ป

รัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๗ รัชกาลท่ี ๘ รัชกาลท่ี ๙

๑-๗ ๘-๑๖ ๑๗-๒๒ ๒๓-๗๗

สำเร็จธรรม (๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓) นิพพาน (๓๐ มกราคม ๒๕๕๔)

พรรษาท่ี

๑ - ๒ วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี

๓  วัดทาชาง จ.นครราชสีมา

๔ - ๕ วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา

๖  วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา

๗  วัดเจดียหลวง จ.เชียงใหม

พรรษาท่ี

๘  วัดปาจักราช จ.นครราชสีมา

๙  เสนาสนะปาบานโคก จ.สกลนคร

๑๐ เสนาสนะปาบานนามน จ.สกลนคร

๑๑  เสนาสนะปายางบานทาบอสงคราม จ.นครพนม

๑๒ - ๑๖ วัดปาบานหนองผือ จ.สกลนคร 

พรรษาท่ี

๑๗  วัดปาบานหนองผือ จ.สกลนคร

๑๘ - ๒๑ เสนาสนะปาบานหวยทราย จ.มุกดาหาร

๒๒  สถานีทดลองการเกษตร จ.จันทบุรี

พรรษาท่ี
๒๓ - ๗๗  วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี

ชีวิตฆราวาส

    “…อยางพิมพหนังสือออกแจกทานซานเขาหัวใจ 
สัตวโลกชุมเย็นไปหมด ผลประโยชนออกมาจากจิตใจ 
ชุมเย็น มีหลักเกณฑกระจายออกไป หนาที่การงานก็ 
เรียบรอยดีงาม   ธรรมเขาสูใจนี้กระจายออกไปเปน
มงคลทั้งหมด
    ทานจึงวา การใหทานธรรมนี้ชนะซึ่งทานทั้งปวง 
บอกวาชนะเลย…” 

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

 สวนหนา  ๑

  * สำนึกในพระมหากรณาธิคุณ ๒

  * หมายรับส่ัง และหนังสือราชการ  ๔

  * พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ พระราชทานสมณศักด์ิ ๑๐

 * ภาพชุดพระราชทาน ๑๒

 * พระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราชฯ ๑๘

 * พระนิพนธสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ ๒๐

 * คำระลึกถึง โดย พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จันททีโป) ๒๔

 * สัมโมทนียกถา ๒๕
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ญาณสัมปนนธัมมานุสรณ

บาตรขององคหลวงตา

สงวนลิขสิทธิ์ โดย วัดปาบานตาด ตำบลบานตาด 
   อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

แจกเปนธรรมทานเทาน้ัน

ไมมีการจำหนาย

     ถาทานผู ใดประสงคจะพิมพแจกเปนธรรมทาน 
กรณาพิมพไดตามประสงค โดยไมตองขออนุญาต
นอกจากจะพิมพเพื ่อจำหนาย จึงขอสงวนลิขสิทธิ ์
     คณะผูจัดทำหนังสือมุงหวังที่จะนอมนำชีวประวัติ 
ปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของพอแมครอาจารย
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ออกเผยแพรให
โลกไดรับรและกาวเดินตามรอยธรรมของทาน อีกท้ัง
เพ่ือเปนคติตัวอยางอันดีงามแกกุลบุตรสุดทายภายหลัง
สืบไปตราบนานเทานาน

 

 

กาลานุกรม
แสดงอายุ พรรษา สถานที่จำพรรษา
เทียบกับปพุทธศักราช รัชสมัย และสารบัญ 

 ๑. คำทำนายของคุณตา ๒๙

 ๒. น้ำตาพอแมพลิกสายทางชีวิต ๔๕

 ๓. บวชเรียนคนควาพระไตรปฎก ๕๙

 ๔. ออกธุดงคกรรมฐานตามคำสัตย ๙๓

 ๕. สละชีวิต..ตอสูกิเลส ๑๖๙

 * กาวเดินทางปญญา ๑๗๐

 * อุปฏฐากพอแมครอาจารยหลวงปูม่ัน ๑๙๔

 ๖. เขาถึงธรรมธาตุ ๒๓๑

 * มหาสติมหาปญญา ๒๓๒

 * คืนแหงความสำเร็จ ๒๕๔

 ๗. บมเพาะแมทัพธรรม ๒๙๑

 ๘. วัดปาบานตาด..สมรภูมิฝกทายาทธรรม ๓๓๑

 * ความเปนมาของวัดปาบานตาด ๓๓๒

 * ขอวัตรปฏิบัติวัดปาบานตาด ๓๕๒

 * ครบาอาจารยพระกรรมฐานท่ีเก่ียวของกับองคหลวงตา ๓๖๘

 ๙. เสาหลักกรรมฐานสมัยก่ึงพุทธกาล ๓๗๗

 * เสาหลักกรรมฐาน ๓๗๘

 * ธรรมสากัจฉาตามกาล ๔๐๔

๑๐. เทศนาธรรมสงเคราะหโลก ๔๒๗

 * เทศนาอบรมพระ ๔๒๘

 * เทศนาอบรมนักภาวนา ๔๕๖

 * อบรมชาวตางชาติ ๔๗๖

 * เทศนาอบรมฆราวาส ๔๙๔

 * สงเสริมวัดกรรมฐาน ๕๒๒

 * สงเคราะหโรงเรียน ๕๔๒

 * สงเคราะหหนวยงานราชการ ๕๕๐

 * สงเคราะหโรงพยาบาล ๕๕๗

 * สงเคราะหประชาชน ผูดอยโอกาส และสถานสงเคราะห ๕๗๒

 * สงเคราะหสัตว ๕๘๐ 

  

 

   

๑๑. สละชีวิต..ค้ำชาติไทย ๕๙๕

 * โครงการชวยชาติ ๕๙๖

 * คลังหลวง หัวใจของชาติ ๖๒๖

๑๒. จอมทัพรักษศาสนกษัตริย ๖๖๓

 * ออกสนามปกปองพระพุทธศาสนา ๖๖๔

 * นำทัพพระกรรมฐานปกปองสมเด็จพระสังฆราช ๖๙๒

 * องคหลวงตากับพระมหากษัตริย ๗๐๖

 * องคหลวงตากับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ๗๒๓

 * องคหลวงตากับสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณฯ ๗๓๐

๑๓. ส่ือสารทานธรรมแหงประเทศไทย ๗๔๗

 * หนังสือ จดหมาย เทป ซีดีธรรมะหลวงตา ๗๕๐

 * เว็บไซตหลวงตา ๗๕๖

 * เครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ๗๖๒

 * โทรทัศนดาวเทียมหลวงตา ๗๗๓

 * ผูไดรับประโยชนจากส่ือธรรมะหลวงตา ๗๘๔

๑๔. ปจฉิมโอวาท อาพาธ..ลาวัฏสงสาร ๗๙๕

๑๕. งานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร ๘๖๕

ภาคผนวก ๙๑๗

 * หนังสือพระธรรมเทศนาองคหลวงตา  ๙๑๘

 * สถานพยาบาลท่ีรับการสงเคราะห ๙๒๐

 * รายการครภัณฑ และอุปกรณการแพทย ๙๒๑

 * สถานพยาบาลท่ีไดรับเมตตาเคร่ืองมือตา ๙๒๒

 * หนวยงานราชการ และอ่ืนๆ ท่ีรับการสงเคราะห ๙๒๒

 * รายการสงเคราะหสัตว ๙๒๒

 * สาธารณประโยชนอ่ืนๆ  ๙๒๒

 * รายช่ือเครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ๙๒๓

 * ตารางการเดินทางชวยชาติและสงเคราะหโลก ๙๒๔

 * กราฟการเดินทางชวยชาติและสงเคราะหโลก ๙๒๕

 * ประเภทของงานและองคกรท่ีรวมชวยชาติ ๙๒๖

 * โรงทานในงานพระราชทานเพลิง ๙๒๖

 * ประกาศเกียรติคุณถวายองคหลวงตา ๙๒๗

ถอยแถลงคณะผูจัดทำ ๙๒๘

สารบัญ

อายุ

พรรษา

เหตุการณ
สำคัญ

พุทธศักราช

ชวงรัชสมัย

    ๒๔๖๐           ๒๔๗๐                 ๒๔๘๐               ๒๔๙๐                 ๒๕๐๐               ๒๕๑๐                  ๒๕๒๐                   ๒๕๓๐                  ๒๕๔๐                  ๒๕๕๐

สูติกาล (๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๖) อุปสมบท (๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗)

๐-๒๐ ป ๒๑-๒๗ ป ๒๘-๓๖ ป ๓๗-๔๒ ป ๔๓-๙๗ ป

รัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๗ รัชกาลท่ี ๘ รัชกาลท่ี ๙

๑-๗ ๘-๑๖ ๑๗-๒๒ ๒๓-๗๗

สำเร็จธรรม (๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓) นิพพาน (๓๐ มกราคม ๒๕๕๔)

พรรษาท่ี

๑ - ๒ วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี

๓  วัดทาชาง จ.นครราชสีมา

๔ - ๕ วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา

๖  วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา

๗  วัดเจดียหลวง จ.เชียงใหม

พรรษาท่ี

๘  วัดปาจักราช จ.นครราชสีมา

๙  เสนาสนะปาบานโคก จ.สกลนคร

๑๐ เสนาสนะปาบานนามน จ.สกลนคร

๑๑  เสนาสนะปายางบานทาบอสงคราม จ.นครพนม

๑๒ - ๑๖ วัดปาบานหนองผือ จ.สกลนคร 

พรรษาท่ี

๑๗  วัดปาบานหนองผือ จ.สกลนคร

๑๘ - ๒๑ เสนาสนะปาบานหวยทราย จ.มุกดาหาร

๒๒  สถานีทดลองการเกษตร จ.จันทบุรี

พรรษาท่ี
๒๓ - ๗๗  วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี

ชีวิตฆราวาส

    “…อยางพิมพหนังสือออกแจกทานซานเขาหัวใจ 
สัตวโลกชุมเย็นไปหมด ผลประโยชนออกมาจากจิตใจ 
ชุมเย็น มีหลักเกณฑกระจายออกไป หนาที่การงานก็ 
เรียบรอยดีงาม   ธรรมเขาสูใจนี้กระจายออกไปเปน
มงคลทั้งหมด
    ทานจึงวา การใหทานธรรมนี้ชนะซึ่งทานทั้งปวง 
บอกวาชนะเลย…” 

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

 สวนหนา  ๑

  * สำนึกในพระมหากรณาธิคุณ ๒

  * หมายรับส่ัง และหนังสือราชการ  ๔

  * พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ พระราชทานสมณศักด์ิ ๑๐

 * ภาพชุดพระราชทาน ๑๒

 * พระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราชฯ ๑๘

 * พระนิพนธสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ ๒๐

 * คำระลึกถึง โดย พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จันททีโป) ๒๔

 * สัมโมทนียกถา ๒๕
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๑ 
 

คำทำนายของคุณตา

	 ท่านเป็นบุตรคนที่	๒	ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด	๑๖	คน	

มรีายนามดงัตอ่ไปนี ้

๑.	 คุณตาคำไพ	โลหิตดี	(ถึงแก่กรรมปี	๒๕๐๕)	สมรส

กับคุณยายตุ้ม	(มิทราบนามสกุล)	มีบุตรธิดา	๒	คน	

๒.	 พระธรรมวิสุทธิมงคล	 (องค์หลวงตาพระมหาบัว	

ญาณสัมปันโน)	

๓.	 คุณหม	(ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)	

๔.	 คุณยายอั้ว	โลหิตดี	(ถึงแก่กรรมปี	๒๕๒๓)	สมรส

กบัคณุตาผง	สารจีนัทร	์(ถงึแกก่รรม)	มบีตุรธดิา	๘	คน 

๕.	 คุณสัว	(ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)	

๖.	 คณุยายคำตนั	โลหติด	ี(ถงึแกก่รรมป	ี๒๕๕๔)	สมรส

กบัคณุตาเหมกิ	นามวชิยั	(ถงึแกก่รรม)	มบีตุรธดิา	๔	คน 

๗.	คุณขาม	(ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)	

๘.	 คุณลัง	(ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)	

องค์หลวงตา ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุล “โลหิตดี”   

เมื่อขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู ตรงกับวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ 

ณ หมู่บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

โดยบิดา “นายทองดี” และมารดา “นางแพง” ได้ให้มงคลนามว่า “บัว” 

๙.	 คุณแข้ง	(ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)	

๑๐.	คุณตาจัด	 โลหิตดี	 (ถึงแก่กรรมปี	 ๒๕๒๕)	 สมรส

กับคุณยายหนู	รักษาศิริ	(อายุ	๘๕	ปี)	มีบุตรธิดา	๑๓	คน		

๑๑.	คุณตาหนูพูล	 โลหิตดี	 (ถึงแก่กรรมปี	 ๒๕๓๙)	

สมรสกับคุณยายบัวลอง	 พิเคราะห์แนะ	 (ถึงแก่กรรม)	 มี

บุตรธิดา	๕	คน	

๑๒.	คณุยายสวน	โลหติด	ี(อาย	ุ๘๕	ป)ี	สมรสกบัคณุตา

สมบูรณ์	สุรินทรัตน์	(ถึงแก่กรรม)	มีบุตรธิดา	๑๓	คน	 	 

			๑๓.	 คุณยายศรีเพ็ญ	 โลหิตดี	 (อายุ	 ๘๓	 ปี)	 สมรสกับ

คุณตาวันดี	บัวสอน	(ถึงแก่กรรม)	มีบุตรธิดา	๙	คน	

๑๔.	คุณแม่จันดี	โลหิตดี	(อายุ	๘๐	ปี)	สมรสกับคุณตา

ชาลี	พิมพ์ศรี	(ถึงแก่กรรม)	มีบุตรธิดา	๔	คน	คุณแม่จันดี

เข้าปฏิบัติธรรม	ณ	วัดป่าบ้านตาด	เมื่อปี	๒๕๒๔	

๑๕.	คุณกล่ำ	(ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)	
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๓๐ ๓๑๓๑

๑๖. คุณแมเถิง โลหิตดี (ถึงแกกรรมป 

๒๕๔๓) สมรสกับคุณตาสงฆ ไชยกิจ (ถึงแก-

กรรม) มีบุตรธิดา ๗ คน 

ในจำนวนพี่นองของทาน มีทานผูเดียวที่

ดำรงอยู ในสมณเพศ และกอปรดวยศีลา- 

จารวัตรอันงดงาม ทรงไวซึ่ งคุณธรรมอัน

ประเสริฐ เปนที่ เคารพสักการะบูชาของ 

ชาวพุทธอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ 

ถิ่นฐานบานเดิม 
 

ตนตระกูลเดิมขององคหลวงตาอยูที่

จังหวัดมหาสารคาม ตอมาพากันอพยพไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในครั้งนั้นไดตามกันมา

หลายบานหลายครอบครวัดวยกนั ตางกเ็ดนิทาง

ดวยเทา ดวยลอ และเกวียน มุงหนาหาดิน-

แดนที่มีความอุดมสมบูรณ จนกระทั่งมาพบ

สถานที่อันเหมาะสมคือจังหวัดอุดรธานี จึง 

พากันพักอยูที่บานคำกลิ้ง
๑
 บางก็ตั้งบานเรือน

อยูที่นั่นเลย บางก็ยายออกไปอยูตามหมูบาน

ตางๆ เชน บานโนนทัน บานตาด
๒
 เปนตน และ

เจริญสบืมา องคทานเลาสาเหตทุี่โยกยายจนมา

ตัง้ถิน่ฐานบานเรือนที่หมูบานตาด ดังนี้ 

“...พวกที่มาจากมหาสารคามนั้น เดิมเปน

คนละหมูบานๆ ตกลงกันเรียบรอยแลวก็ยก 

พวกมา มาตั้งรวมอยูดวยกันจนกลายเปน 

อันเดียวกันหมด เลยเหมือนกับวาญาติกัน มี

เหตุมาจากแมน้ำชีทวม ถาเวลาทวมก็ทวมซะ

จนไมมีอะไรจะกิน มันจะตาย ทนไมไหวก็เลยมา

หาทำเลดูที่ตรงไหน เลยมาไดตรงนี้ เลยเอา

ตรงนี้  

ถาวาแลงก็แลงไปเสีย ถาวาทวมก็ทวมไป

เสีย มีแตทาเสียทาเดียวมาหลายป มันเลยจะ

ตาย คนไมมีขาวกินแลว ก็เลือกกระเสือก

กระสนกัน จึงไดมาตั้งอยูนี้ ทีแรก มาตั้งที่บาน

คำกลิ้งกอน ยกมากันมากอยูนะ ไมใชคนหนึ่ง

คนเดียวครอบครัวเดียวนะ .. 

มันมาหลายบานรวมกัน มาตั้งเปนบาน 

คำกลิ้ง จากนั้นก็แยกออกมาเปนบานตาด 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่บานเชียง อำเภอหนองหาน

และภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบานผือ พบวา บริเวณพื้นที่ที่เปนจังหวัด

อุดรธานีในปจจุบันเคยเปนถิ่นที่อยูของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร

ประมาณ ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ป มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูงและอาจถายทอด

ความเจริญนี้ ไปสูประเทศจีนก็อาจเปนได โดยเฉพาะอยางยิ่งที่บานเชียงสันนิษฐาน

วาอาจเปนเครื่องปนดินเผาสีลายเสนที่เกาที่สุดของโลก 

ภายหลังยุคบานเชียงพื้นที่นี้ก็ยังคงเปนที่อยูอาศัยของมนุษยสืบตอมาจน

กระทั่งสมัยประวัติศาสตรของประเทศไทย นับตั้งแตสมัยทวารวด ี (พ.ศ. ๑๒๐๐-

๑๖๐๐) สมยัลพบรุ ี(พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๘๐๐) และสมยักรงุสโุขทยั (พ.ศ. ๑๘๐๐-๒๐๐๐) จาก

หลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุร ี และ

ภาพเขยีนปนูบนผนงัโบสถทีป่รกัหกัพงับรเิวณทวิเขา

ภูพาน ใกลวัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบานผือ 

จงัหวดัอดุรธาน ี 

ตอมาในสมยักรงุศรอียธุยาเปนราชธาน ี พืน้ที่

นีป้รากฏในประวตัศิาสตรเมือ่ราวปจอ พ.ศ. ๒๑๑๗ 

พระเจากรุงหงสาวดี ไดทรงเกณฑทัพไทยให ไปชวย 

ตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน) โดยใหสมเด็จ-

พระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ยกทัพไปชวยรบ แตเมื่อกองทัพไทยมาถึงเมือง

หนองบัวลำภูซึ่งเปนเมืองหนาดานของเมืองเวียงจันทน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประชวรดวยไขทรพิษ จึงยกทัพกลับไมตองรบพุงกับเวียงจันทน และที่เมือง

หนองบัวลำภูนี่เองสันนิษฐานวาเคยเปนเมืองที่มีความเจริญมา ตั้งแตสมัยขอมเรือง

อำนาจ 

ในสมยักรงุรตันโกสนิทรเปนราชธานนีัน้ พืน้ทีน่ี้ ไดเกีย่วของกบัการศกึสงคราม 

กลาวคอืในระหวางป พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๓๗๑ ไดเกดิกบฏเจาอนวุงศยกทพัเขามายดึเมอืง

นครราชสมีา ซึง่มผีูนำคอื คณุหญงิโม (ทาวสรุนาร)ี กองทพัเจาอนวุงศไดถอยทพัมาตัง้

รบัทีเ่มอืงหนองบวัลำภ ู และไดตอสูกบักองทพัไทยและชาวเมอืงหนองบวัลำภจูนทพั 

เจาอนวุงศแตกพายไป กระทัง่ในปลายรชัสมยัสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั ประมาณ

ป พ.ศ. ๒๔๑๑ ไดเกดิความวุนวายขึน้ในมณฑลลาวพวน เนือ่งมาจากพวกฮอซึง่กองทพั

ไทยไดยกขึน้ไปปราบปรามจนสงบไดชัว่คราว 

ในป พ.ศ. ๒๔๒๘ รชัสมยัพระบาทสมเดจ็-

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ พวกฮอ

ไดรวมตัวกอการกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑล

ลาวพวนและฝงซายแมน้ำโขง และมีทาทีจะ

รุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู-

หวัโปรดเกลาฯ ใหพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมืน่- 

ประจักษศิลปาคม เปนแมทัพใหญฝายใต และ

หมื่นไวยวรนาถเปนแมทัพใหญฝายเหนือ ไป

ทำการปราบปรามพวกฮอ  

ประวัติเมืองอุดรธานี 

นองสาวและหลานขององคหลวงตา 

ศาลมณฑลอุดรอาคารหลังที่ ๒ สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ 

เปดทำการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ 

028-057.indd   30 9/28/11   11:24:29 PM



๓๐ ๓๑๓๑

บานโนนทัน .. พอสงครามโลกครั้งที่ ๒ พวก

ทหารญี่ปุนพากันยกมาตั้งฐานทัพขึ้นใสบาน 

โนนทัน เลยยกบานโนนทันนี้แตกออกมาตั้งเปน

บานหนองใหญ
๓ 
บานหนองตูม

๔
 ทุกวันนี้...” 

 

สภาพความเปนอยูสมัยนั้น 
 

สมัยกอน ณ บานตาดนี้เปนปาดงดิบ มี

ทั้งตนยาง ตะเคียนทอง ประดู และตนไมอื่นๆ 

หลากหลายพันธุมากทั้งปริมาณและขนาด  

สัตวปาจึงมีชุกชุม ไมวาจะเปนหมูปา เสือ ชาง 

กวาง เปนตน องคหลวงตาเคยบรรยายสภาพ

ความเปนอยูในสมัยนั้นวา 

“…โอย…เปนดงใหญที่สุดเลยนะ ตั้งแต

กรมทหาร (คายประจักษศิลปาคม) มาเลยละ 

ตั้งแตเราเปนเด็กยังเห็นกรมทหารนี้เปนดงทั้ง

นั้นนะ เขามาตั้งใหมนะเนี่ย หลวงตาเกิดแลว

เขาถึงมาตั้งใหม แตกอนกรมทหารอยูทางบาน

ในเวลานัน้เมอืงอดุรธานกีย็งัไมปรากฏชือ่ เพยีงแตปรากฏชือ่ “บานหมากแขง” 

หรอื “บานเดือ่หมากแขง” สงักดัเมอืงหนองคาย ขึน้การปกครองกบัมณฑลลาวพวน 

และกรมหมื่นประจักษศิลปาคมแมทัพใหญฝายใต ไดเดินทัพผานบานหมากแขงไป

ทำการปราบปรามพวกฮอจนสงบ 

ภายหลังการปราบปรามฮอสงบแลว  ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เรียกวา 

“กรณีพิพาท ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) นับเปนเหตุการณทางประวัติศาสตรสำคัญ

ที่สุดครั้งหนึ่งของสยาม ไทยตองเผชิญกับภัยคุกคามการลาอาณานิคมของสอง

ประเทศมหาอำนาจคือฝรั่งเศสและอังกฤษ ซึ่งมีนโยบายลาดินแดนแถบเอเชียเปน

อาณานิคม ฝรั่งเศสนั้นผนวกเอาดินแดนประเทศเวียดนามและเขมรเปนของตน

สวนอังกฤษก็ยึดเอาประเทศพมาและมาเลเซีย แตดวยพระปรีชาญาณของรัชกาล 

ที่ ๕ ในการเสด็จประพาสยุโรป ทำใหฝรั่งเศสเกรงใจจนตองยอมให ไถถอนบาน

เมือง อันเปนที่มาของการใชเงิน “คลังหลวง” ที่รูจักกันดีวา “เงินถุงแดง” รวมทั้ง 

ไดทรงวางระเบียบแบบแผนในการปกครองหัวเมืองชายแดน เพื่อเผชิญกับปญหานี้

จึงทรงแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถที่ทรงไววางพระราชหฤทัยไปปฏิบัติ

ราชการประจำตางหัวเมือง และหัวเมืองหนาดานซึ่งถูกลวงล้ำอธิปไตยไดโดยงาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอีสาน 

ดงันัน้ ในป พ.ศ. ๒๔๓๔ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหพระเจานองยา-

เธอ พลตรพีระเจาบรมวงศเธอ กรมหมืน่ประจกัษศลิปาคม เปนขาหลวงใหญ (ซึง่ตอมา

ภายหลัง ทรงสถาปนาพระยศเลื่อนเปนกรมหลวงประจักษศิลปาคม) พรอมดวย

ขาราชการทหารตัง้อยู ณ เมอืงหนองคาย เรยีกวา ขาหลวงหวัเมอืงลาวพวน รบัผดิชอบ 

เมอืงใหญ ๑๓ เมอืง เมอืงขึน้ ๓๖ เมอืง ซึง่ประกอบดวยบางเมอืงทางฝงซายของแมนำ้

โขงดวย ในขณะนั้นฝรั่งเศสตองการจะแบงดินแดนที่เคยเปนของเวียดนาม  

กต็องตกเปนของฝรัง่เศสดวย ทัง้ไดสงเรอืรบเขาปดลอมอาวไทย บบีบงัคบัใหสยามลง

นามในสนธสิญัญายอมรบัสทิธขิองฝรัง่เศสเหนอื

ดนิแดนฝงซายแมนำ้โขงและใหถอยกองกำลงั

ทหารหางจากชายแดนในรศัม ี๒๕ กโิลเมตร 

ภายในระยะเวลา ๑ เดอืน 

ดวยเหตุนี้เอง พระเจานองยาเธอ 

พลตรีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นประจักษ-

ศิลปาคม ขาหลวงใหญมณฑลลาวพวน จึงตองยายที่

บัญชาการมณฑลลาวพวนที่ตั้ งอยู ณ เมือง

หนองคาย พระองคไดทรงเคลื่อนกองกำลังทหาร

และขาราชบริพารลงมาทางใตจนถึง “บานเดื่อ-

หมากแขง” ในวนัที ่๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ทีน่ี่

มีชัยภูมิเหมาะสมอุดมสมบูรณดวยแหลงน้ำ จึง

ทรงตัดสินพระทัยสรางบานแปงเมือง ณ ที่นี้ 

และไดทำหนังสือกราบทูลไปยังพระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหทรงทราบ ซึ่ง

พระองคทรงเห็นชอบที่ตั้งกองบัญชาการมณฑล

ลาวพวนแหงใหมนี้ 

๑, ๒, ๓, ๔
 บานคำกลิ้ง บานตาด บานหนองใหญ บานหนองตูม เปน

หมูบานอยูในละแวกเดียวกันระยะ ๑๐ กิโลเมตร 

 

>> 
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มันก็กินทันที เพราะมันกินไดงายกวาสัตวปา 

สัตวตามบานมันไมคอยระวังตัว  

ชางมันก็เขาไปกินในสวนเขา สวนก็ติด

กับบานนั่นนะ มันกินพวกกลวยพวกอะไรตอน

กลางคืนดังโปกๆ เปกๆ เขาก็ ไมวาอะไร

นะ…เฉยมาก ขนาดนั้นนะ ทางลอทางเกวียน

อะไรก็ไมคอยได ใช เพราะไมคอยได ไปมาหาสู

กัน ทำนาก็ทำพอกินเทานั้น เพราะวาไมไดซื้อ

ไดขาย พอเสร็จสรรพการทำนาแลว เขาก็

สนุกสนานกัน เพราะไมไดทำงานอะไร  

การซื้อการขายการรับจางอะไรไมมี แต

กอนไมมี แลวใครจะมีเงิน ครัวเรือนหนึ่งมี  

๙ บาท ๑๐ บาท ถือวาเปนธรรมดาแลวนะ 

ถือวามีฐานะพอสมควร ถามีเปนรอยเปนชั่งเขา

ถือวามีมากจริงๆ เปนคนมั่งมีในบานนั้น…” 

ครอบครัวของทานทำนาเปนอาชีพหลัก 

และเพราะเหตุที่อยูทามกลางปาดงเชนนี้ จึง

ยอมหนีไมพนที่จะเจอะเจอสัตวเหลานั้น ฉะนั้น

ยามวางจากนา พอของทานซึ่งเปนนายพรานที่

มีชื่อเสียงจึงเขาปาลาสัตวอยูเปนประจำ เปน

ประวัติเมืองอุดรธานี 

หนองสำโรง
๑
 เขาเพิ่งยายมาทีหลัง แตกอนเปน

ดงทัง้หมด…มแีตดงชาง ดงเสอื เตม็หมด… 

แมหลวงตามาบวชแลวบานจั่น
๒
 ก็ยังเปน

ดงอยูนะ มาใหมๆ บานคำกลิ้งอยูกลางดงเลย 

ชางลงกินน้ำตอนกลางคืนเต็มไปหมด เพราะ

ฉะนั้นการทำมาหากินจึงสะดวก…หารอบบาน

เอาก็พอแลว สมัยนั้นการซื้อการขายมันก็ไมมี  

ตอนหลวงตาเปนเด็ก เราจำได ใครไดหมู

ไดกวางมาตัวหนึ่งเขาก็กินกันทั้งหมูบาน แจก

กันทั้งบานเลยนะ ไมมีการซื้อการขาย สงบาน

นั้นบานนี้…เขาหากินกันตามทองไรทองนา 

พวกอีเห็น กระจอน กระแต มันเต็มแถวนี้หมด 

พวกปูปลาอะไรไมอดไมอยาก 

ตั้งแตเรายังไมบวชเนี่ย เสือโครงนี้แอบ

เขาไปกัดวัว โอย ขางตนเสาเรือนเลยนะ ติด

กับบานเลยนะ เพราะดงติดกับบาน สัตวเลี้ยง

ตามบานเขาก็ไมไดผูกไว ดังนั้นเสือมันพอกินได

 

พลตรี พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นประจักษศิลปาคม ทรงวางแผนสราง

บานแปงเมืองอยางจริงจัง ทรงวางผังเมืองและบัญชาการการกอสรางเมืองดวย

พระองคเอง ไดทรงสรางศาลาวาการเมือง คายทหารและสถานที่ราชการ 

สวนวังที่ประทับไดทรงสรางใกลกับตนโพธิ์ใหญและทรงสรางวัดขึ้นตรงขามกับ

บรเิวณวังที่ประทับ ซึ่งมีโบราณสถานเกาแกอยูเดิมแลว เพื่อเปนพระอารามหลวง

คูบานคูเมือง ทรงประทานนามวัดแหงนี้วา “วัดมัชฌิมาวาส” เพื่อเปนศูนยกลาง

และศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองนับแตนั้นบานหมากแขง จึงมีฐานะเปนกอง

บัญชาการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตามลำดับ ดังนี้ 

เมื่อพลตรี พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นประจักษศิลปาคม ไดทรงจัด

ราชการบานเมืองมณฑลลาวพวน และวางระเบียบการปกครองหัวเมืองชายแดน

เปนที่เรียบรอยแลว ก็เสด็จกลับกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. ๒๔๔๒ ไปดำรงตำแหนง

เสนาบดีกระทรวงกลาโหมและผูบังคับบัญชาการทหารเรือ พรอมกับทรงเลื่อน

บรรดาศักดิ์เปน “กรมหลวงประจักษศิลปาคม” โดยมีพระวรวงศเธอ พระองคเจา-

วัฒนานุวงศ เปนขาหลวงใหญมณฑลลาวพวนองคตอมา (พ.ศ. ๒๔๔๒-  

พ.ศ. ๒๔๔๙)  

ป พ.ศ. ๒๔๔๒ เปลีย่นชือ่มณฑลลาวพวนเปนมณฑลฝายเหนอื มเีมอืงตาง ๆ 

ในปกครอง รวม ๑๒ เมือง ป พ.ศ. ๒๔๔๓ เปลี่ยนชื่อมณฑลฝายเหนือเปนมณฑล

อุดร แบงการปกครองเปน ๕ บริเวณ คือ บริเวณหมากแขง บริเวณพาชี บริเวณ

ธาตุพนม บริเวณสกลนคร และบริเวณน้ำเหือง ป พ.ศ. ๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวมเมืองกมุทธาไสย 

(เมืองหนองบัวลำภู) เมืองกุมภวาป เมืองหนองหาร อำเภอบานหมากแขง ตั้งเปน

เมืองจัตวา เรียกวา “เมืองอุดรธานี” และเปนที่ตั้งที่วาการมณฑลอุดรอีกดวย 

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๐ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) 

สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร พรอมกับกรมการเมือง ขาราชการ พอคา ประชาชน

ธรรมดานายพรานยอมชำนาญในการแกะรอย

สัตว พอของทานนอกจากจะชำนาญในทาง

แกะรอยสัตว ยังขึ้นชื่อลือชาในการแกะรอยคน

ดวย นิสัยชางสังเกตชางพินิจพิจารณาจึงนาจะ

ถูกถายทอดมาถึง “เด็กชายบัว” 

หากสิ่งแวดลอมเปนสิ่งหลอหลอมให

 

๑
 บานหนองสำโรงอยูหางจากบานตาดประมาณ ๒๐ กิโลเมตรไปทาง     

 ทิศเหนือ 

๒ 
บานจั่นอยูหางจากบานตาดประมาณ ๑๐ กิโลเมตรไปทางทิศเหนือ 

ศาลาวาการมณฑลอุดร ณ บานหมากแขง ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖)  

ปจจุบันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
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๓๒ ๓๓๓๓

บุคคลมีอุปนิสัยหนักไปทางใดทางหนึ่งจริง การ

อยูทามกลางปาเสือดงชางและสัตวรายนานา

ชนิดที่เปนภัยอันตรายรอบดาน ยอมสรางให

คนอยูดวยความไมประมาท มีจิตใจเด็ดเดี่ยว

อาจหาญและอดทนเปนเลิศ “เด็กชายบัว” ก็

นาจะรับผลนี้อยางเต็มภาคภูมิ 

จัดพิธีตั้งเมืองขึ้น ณ สนามกลางเมือง มีการอานประกาศตั้งเมืองที่ปะรำพิธีและ

งานเฉลมิฉลอง รวม ๓ วนั ป พ.ศ.๒๔๖๔ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั 

โปรดใหรวมมณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ด เปนภาค เรียกวา 

ภาคอีสาน ตั้งที่บัญชาการที่เมืองอุดรธานี และโปรดใหยุบเลิกในป พ.ศ.๒๔๖๘  

ป พ.ศ. ๒๔๗๕ มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธ-ิ

ราชย เปนระบอบประชาธิปไตย ในครั้งนี้ ไดยกเลิกมณฑลตางๆ มณฑลอุดรจึงถูก

ยกเลิกคงฐานะเปนจังหวัดอุดรธานี จนกระทั่งปจจุบันนี้  

ตำนานการสรางวัดมัชฌิมาวาสกลาวถึงเหตุการณในชวงยายเมืองวา  

“ใชเกวียนประมาณ ๒๐๐ เลม เปนพาหนะเดินทางรอนแรมมาทางลำน้ำ

ซวย (ลำน้ำสวยในปจจุบัน) เสด็จในกรมหรือกรมหมื่นประจักษศิลปาคม ทรงเห็น

วาภูมิประเทศบริเวณนั้นเปนที่สูงๆ ต่ำๆ ไมเหมาะที่จะสรางเปนเมืองใหญ ได จึง

ทรงอพยพมาทางทิศใตหางจากลำน้ำซวยประมาณ ๓๐ กิโลเมตร จนถึงบานเดื่อ

หมากแขง ไดพักกองเกวียนอยูใกลตนโพธิ์ใหญ (ขางวัดมัชฌิมาวาส) ทรงตรวจดู

เห็นวา พื้นที่ดังกลาวเปนชัยภูมิอันอุดมสมบูรณดวยหวย หนอง คลอง บึง มี

ลำหวยหมากแขงซึ่งมีตนน้ำจากภูพาน มีลำน้ำใสสะอาดไหลลงสูหวยหลวง จึง

ตกลงพระทัยใหตั้งกองบัญชาการ สรางบานแปงเมือง ณ บริเวณนั้น  เมื่อวันที่ ๑๘ 

มกราคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) ควบคูกันไปกับการกอตั้งบานเมือง พระองคได

สรางวังที่ประทับใกลตนโพธิ์ใหญ (บริเวณที่เปนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด

อุดรธานีในปจจุบัน) พรอมทั้งสรางวัดขึ้นตรงขามบริเวณวังที่ประทับ เพื่อเปน 

พระอารามหลวงคูบานคูเมือง และเปนศูนยกลางของชาวเมือง พระองคทรง

ประทานนามวัดแหงนี้วา 

วั ดมั ชฌิ ม าวาส ” 

จงัหวดัอดุรธาน ี

ปจจบุนัอยูในภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอืตอนบน 

ของประเทศไทย อยูหางจาก

กรงุเทพมหานคร ๕๖๔ กโิลเมตร 

มเีนือ้ทีป่ระมาณ ๑๑,๗๓๐ ตาราง

กิโลเมตร (ประมาณ ๗,๓๓๑,๔๓๘.๗๕ 

ไร) และยังเปนแหลงอารยธรรมที่เกาแก

แหงหนึ่งของประเทศ มีสภาพภูมิประเทศที่

อุดมสมบูรณ จังหวัดอุดรธานีเปนศูนยกลาง 

การคมนาคมทางอากาศและการทองเที่ยว 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทั้งตอนบนและตอนลาง 

 

ศาลาวาการมณฑลอุดร ณ บานหมากแขง ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖)  

ปจจุบันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  

หลวงพอนาค พระพุทธรูปนาคปรกหนิ

ขาว ซึ่งกรมหลวงประจักษศิลปาคม 

เปนผูอัญเชิญมาประดิษฐานเปนพระคู

บานคู เมืองอุดรธานี ดวยทรงเขา

พระทัยดีวาราชอาณาจักรกับพุทธจักร

เปนของคูกัน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการหลวงปูดีเนาะ  

ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ในชวงป พ.ศ.๒๔๕๑ - ๒๕๑๓ เปนชวงเวลาที่ใกลเคียง

กับปเกิดขององคหลวงตาจนกระทั่งไดมาตั้งวัดปาบานตาด 

ตนโพธิ์คูบานคูเมืองอุดรธานี (อายุมากกวาเมืองอุดรธานี) 
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สกุลชาวนาผูมีอันจะกิน
 

คุณแม่ของท่านนามว่า	 “แพง”	 ถือ

กำเนิดขึน้ทีบ่า้นตาดเปน็บตุรของคณุตาพรมมา	

(มทิราบนามสกุลท่าน)	 กับคุณยายบับภา	 ไชย

พรมมา	 ซึ่ งย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัด

มหาสารคาม	 แต่พอคุณแม่แพงถือกำเนิดได้

เพียงหนึ่งปีเศษเท่านั้น	 คุณยายบับภาก็เสีย

ชีวิต	 และได้คุณยายลีซึ่งเป็นน้องสาวของคุณ

ยายบับภาเป็นผู้เลีย้งด	ู เมือ่ครัง้เตบิโตเปน็สาว

พอที่จะมีครอบครัวแล้วทางบิดามารดาและ

ญาติผู้ ใหญ่ให้สมรสกับคุณพ่อทองดี	โลหิตดี		

ส่วนคุณพ่อทองดีนั้นถือกำเนิดที่บ้านคำ

กลิ้งเป็นบุตรของคุณปู่สามารถ	 โลหิตดี	 กับ

คุณย่าทุมมา	 (มิทราบนามสกุลเดิมท่าน)	 ซึ่ง

ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดมหาสารคามด้วย

เช่นกัน	 ครั้นเมื่อคุณแม่แพงสมรสกับคุณพ่อ

ทองดีแล้วคุณพ่อทองดีก็มาอยู่ที่บ้านตาด	ปลกู

บ้านสร้างเรือนและมีบุตรธิดาด้วยกันหลายคน	

องคห์ลวงตาเปน็ลกูคนที	่๒	ในจำนวนนี้ 

แม้ท่านจะถือกำเนิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนา	

แต่หากพูดถึงฐานะการเงินของสกุลของท่าน

แล้ว	 ก็ไม่ได้ต่ำต้อยกว่าใครในละแวกบ้านใกล้

เรือนเคียง	 จัดเป็นอันดับหนึ่งในหมู่บ้านนั้น

ก็ไม่น่าจะผิดไป	 เพราะคุณตาของท่าน

ประสบผลดีในการค้าขายจากนิสัย

ที่ขยันขันแข็งและฉลาด	 ท่าน

เคยเล่าความเป็นมาไว้บ้าง

ดังนี้	

“…พออายุเราได้	 ๑๑	 ปี	

คุณตาก็ตายจาก..	 แม่เล่าให้ฟัง

ว่า	 คุณตาเป็นคนฉลาด...ในเรื่อง

ความขยันก็จนกระทั่งเขาร่ำลือทั้งบ้าน

เลยล่ะ	 แล้วมาได้เมียสกุลนี้(สกุลของ

ยาย)	 คือสกุลนี้ เขาก็เป็นสกุลมั่งคั่ง	

นัน้	 มแีตเ่กบ็แตห่าอยูอ่ยา่ง

นัน้	พดูออกมาเขาจะหาวา่โออ้วด

เสยี	 โบราณเราถอือยา่งนัน้ถอืแบบปกเอาไว	้

ปดิเอาไว้ 

แม่เอาเงินมาเทใส่ขันใหญ่ๆ	 ให้เห็น	จึงได้

ทราบชัดเจนว่า	 ฐานะของเราไม่ใช่เล่นเหมือน

กันนะ	เป็นขันลงหิน	เงนินีเ้ตม็เลย	๒	ขนั	๓	ขนั	

เอามาสรงนำ้	 

เสร็จแล้วก็เอาใส่ถุง	 ถุงละชั่ง	 เป็นถุงผ้า

นะ...	 เราจึงรู้ว่าพ่อแม่มีเงินมาก	 เรียกว่าฐานะ

เป็นที่	 ๑	 ของหมู่บ้านนี้เลย	 คุณตาเป็นผู้มอบ

มรดกให้	 ถึงได้มั่งมีอย่างนั้น	 ถ้าธรรมดาแล้ว	

โอย	ไม่มีละ…”	

ลูกสาวเขาก็สวยงาม	 คุณตาเลยมาได้กับ

ลูกสาวคนนี้(คุณยาย)	 เขายอมยกให้เพราะ

เห็นว่าคุณตาเป็นคนขยัน	 แต่งงานแต่งการ

กันแล้วก็มาได้ลูกสาวคนเดียวคือโยมแม่	

คุณตานี้รูปร่างลักษณะเดียวกับ

เรา	 ไม่ใหญ่โตนัก	 เป็นคนค้าขาย	

ทำคนเดียวแกนะ	คนทั้งบ้านมีเป็น

พ่อค้าอยู่คนเดียว	 แปลกอยู่	 ซื้อ

นั้นซื้อนี้ซื้ออยู่คนเดียวไม่หยุดไม่

ถอย	 ในป่านั้นส่วนมากมักจะซื้อของ

ป่านะ	พวกหนังสัตว์	พวกอะไรๆ	เกี่ยว

กับเรื่องของป่านี่ละซื้อมาๆ	 ไปขาย	

เอากำไรๆ	 อยู่คนเดียวเงียบๆ..นี่แหละ

พวกหนังอีเก้งหนังอะไรต่ออะไรเอาไป

ขายๆ	 ทำอย่างนี้อยู่ตลอดประจำมาตั้งแต่ไหน

แต่ ไร	 เวลาคุณตาจะซื้อวัวซื้อควาย	 ก็ซื้อมา

ราคา	๒๐-๓๐	บาท	เอามาขายตัวละเท่านั้นเท่า

นี้	 ได้กำไร	 ๒-๓	 บาทก็เอา...	 แต่ก่อนวัวควาย

ราคา	 ๓๐	 บาทนี้ถือว่าแพงมากนะ	 ส่วนมากจะ	

๑๕-๑๖	 ไปถึง	 ๒๐	 บาท	 ที่เรียกว่าควายตัวนี้

สวยงามมาก	คุณตาก็ซื้อมาขาย...	

พอขายได้แล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไร...	 ได้มาเท่า

ไหร่ไม่รู้	 หากขายอยู่อย่างนั้นตลอด...	 มีแต่เก็บ

กับเก็บ...	 เงินแต่ก่อนเป็นเงินเหรียญ	 เหรียญ

บาท	 มันจึงมีมากขึ้น	 ใส่เป็นถุงยาวๆ	 ๘๐	 บาท

เป็นมัดหนึ่ง	 เขาเรียก	 ๑	 ชั่ง...	 แม่เล่าให้ฟังว่า	

คนแต่ก่อนถือเงินเป็นสำคัญมาก	 ประหยัดมาก	

ไม่ใช่เป็นนักจ่ายนะ	 ไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายอย่างทุกวัน

นี้...	 แม่นี้เป็นนักประหยัด	 ยกให้เลย	 คุณตา	

มอบเงินให้แม่หมด	 เพราะมีลูกสาวคนเดียว	

ส่วนคุณยายตายตั้งแต่แม่ยังเป็นเด็กอยู่...		

นี้ละ	 มรดกจึงมาตกทางนี้มาก	 แม่จึงได้มี

ฐานะมาตั้งแต่โน้น	 ...แต่ ไม่ให้ ใครทราบง่ายๆ	

นะ...ทางนี้ ไมม่ทีีจ่ะพดูอะไรๆ	 คนโบราณเปน็อยา่ง

คำทำนายของคุณตา 
  

ในขณะทีแ่มต่ัง้ครรภท์า่นอยูน่ัน้	 ไดป้รารภ

ขึ้นในครอบครัวและวงศาคณาญาติว่า		

“...ธรรมดาทารกในครรภ์	 เมื่อเติบใหญ่

ขึ้นมาต้องดิ้นบ้างไม่มากก็น้อยพอให้แม่รู้สึก	

แต่กับลูกคนนี้แปลกกว่าคนอื่น	 ตรงที่นอนนิ่ง

เงียบเหมือนไม่มีลมหายใจ	จนบ่อยครั้งทำให้แม่

คิดตกอกตกใจว่า	 ‘ไม่ ใช่ตายไปแล้วเหรอ? 

ทำไมจึงเงียบผิดปกตินัก’  

ครั้นเวลาจะดิ้นก็ดิ้นผิดทารกทั่วๆ	 ไป	

คือดิ้นเสียจนแม่เจ็บในท้อง	 แต่พอเลิกดิ้นแล้ว
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ก็กลับเงียบผิดปกติอีกเหมือนกับวา ‘คงจะตาย

ไปแลวละมัง?’ 

ครั้นพอถึงระยะเจ็บทองจะคลอด ก็เจ็บ

ทองอยูถึง ๓ วันก็ไมเห็นวาจะคลอดแตอยางใด 

ตอนเจ็บทองอยูนั้นก็ชนิดจะเอาใหลมใหตาย

เลย เสร็จแลวก็หายเงียบไปเลยจนกระทั่งคิด

วาไมใชตายไปอีกแลวหรือ? แลวก็ดิ้นขึ้นมา

อีก…” 

องคหลวงตากลาวถงึเหตกุารณในระยะนีว้า 

“...โยมแมเลาใหฟง ลูกทุกคนที่อุมทอง

ผานมานี้ ไมมีใครลำบากเหมือนเรา มีเราคน

เดียวที่ทุกอยางผิดปกติไปหมดไมไดเหมือนใคร 

กวาจะไดเกดิ มเีหตกุารณใหกระเทอืนไปหมดทัง้

ครอบครัว..(อยางเชน)ลูกชายคนหัวปชื่อคำไพ 

อันนี้มีนิสัยอยางหนึ่ง มันดุกดิกอยูในทองแมนะ 

บางทีจนไดเอาผาปดเอาไวกลัวคนอื่นมองเห็น

ลูกดิ้นอยูในทอง โยมแมวาอยางนัน้นะ มนัไมอยู

เปนสขุวางัน้ ดกุดกิๆ อยูอยางงั้น ตึ๊กตั๊กๆ อยูใน

นั้น จนพูดกับพอ  

‘เอ! พอมันเปนยังไงลูกขอยถึงมาเปนจั่งซี้ 

ดิ้นกระดอกระเดี้ยแท’ (แปลความวา เอ พอ

มันเปนยังไงลูกในทองถึงเปนแบบนี้ ดิ้นมาก

จริงๆ) 

‘ชางหัวมันเถาะ มันเปนตามนิสัยของมัน

ดอก’  

‘มันก็โพดแทดี๊ เฮาจนไดเอาผาปดไวยาน

คนเห็น มันดิ้นจนทองกระเทือน ยุบยับๆ จั่งซี้’ 

(มันก็เหลือเกินจริงๆ จนตองไดเอาผาปดไวกลัว

คนจะเห็น ลูกดิ้นจนทองกระเทือนยุบๆ ยับๆ 

เลยนี่) 

‘คนมันเปนจั่งซั้น นิสัยมันเปนอยางนั้น 

ชางหัวมันเถอะ’ .. 

เวลาเราจะมาเกิด แมบอกวามีเรื่อง

แปลกๆ เชน ตอนอยูในทอง บางครั้งไมดีดไม

ดิ้น นิ่งเงียบเชียบสนิทเหมือนคนตายแลว แต

บางครั้งกลับดีดดิ้นเสียจนนึกวาจะตายแลว

เหมือนกัน ยิ่งจวนใกลวันจะคลอดเขามาเทาไร

ยิ่งแสดงอาการหนักทุกอยางเลย จนสุดทาย

เวลาจะคลอดมันก็ไมยอมคลอด...” 

บางครั้งแมตองรองเรียกหาคุณตาของ

ทานวา 

ตามไปดูถิ่นฐานบานเดิมองคหลวงตา 

ตนตระกูลขององคหลวงตาไดอพยพจากเมืองมหาสารคามมาที่บานคำกลิ้งและแยกมาตั้งบานตาด

กอนที่จะมีการกอตั้งเมืองอุดรธานีคืออยูในชวงประมาณ ป พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยบานตาดกอตั้งกอนเมือง

อุดรธานีประมาณ ๑ ป มีผูใหญบานคนแรก คือ หลวงคำแหง วังคำแหง ตอมาไดเปนกำนันตำบล 

บานตาด  

สวนการสืบคนถิ่นฐานบานเดิมขององคหลวงตาที่จังหวัดมหาสารคามนั้น เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 

๒๕๕๔ คณะของหลวงปูณรงค อาจาโร แหงวดัปากกสะทอนไดเดนิทางไปทีบ่านแคน (หรอืบานแคนพระบุ

หรือพระบู) ตำบลแคน อำเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไดความวา ที่นาซึ่งองคหลวงตากลาววาน้ำ

ทวมตลอดเวลานั้น ปจจุบันมีนางพานทอง หุปดง เปนเจาของ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๔ ไร ที่ดินติดลำน้ำ

เสียว เดิมในฤดูฝนน้ำจะทวมตลอดฤดู ไมสามารถทำการเพาะปลูกได พืชที่ขึ้นไดดีคือกอไผหนามที่ชอบขึ้น

ตามลำหวย โดยนางพานทองเลาวา ยายคำพา วังดง ผูเปนยายของนางพานทองไดซื้อที่ดินดังกลาวจาก

เจาของเดิมในราคา ๒๐ บาท เมื่อยายคำพาเสียชีวิต นางมุกมารดาของนางพานทองไดรับมรดกสืบมาจน

กระทั่งนางมุกเสียชีวิต นางพานทองจึงรับมรดกตกทอดและเปนเจาของที่ดินในปจจุบัน สวนเจาของเดิม

ซึ่งขายที่ดินใหยายคำพานั้นจะชื่อใดไมปรากฏ  

ในชวงที่องคหลวงตาครองธาตุขันธอยูและอยูในชวงระหวางการไถชีวิตโคกระบือนั้น องคหลวงตา

ไดเมตตาแจกโคกระบือมาที่หมูบานแคนนี้หลายสิบตัว และองคหลวงตากลาวกับชาวบานแคนผูรับโค 

กระบอืในทำนองวา บานแคนนีเ้ปนบานเดมิของญาติๆ  องคหลวงตาตองใหโคกระบอืจำนวนมากเปนพเิศษ 

 

‘อีพอ! มาคลำเบิ่งทองขอยแน ลูกขอยบ

แมนมันตายในทองละบอ? มิดออนซอนอยู

หลายมื่อ มิดอิ้งติ้งอยูหลายวัน บมีดิ้นมีดอย

เลย บอแมนลูกขอยตายละบอ?’ (แปลความวา 

‘พอ..มาคลำดูทองฉันหนอย ลูกฉันไมใชมันตาย

ในทองแลวหรือ? เงียบสนิทอยูหลายวัน ไมมี

ไหวติงเลย ไมใชลูกฉันตายแลวหรือ?’) 

คุณตาก็วา ‘เฮย! มันบเปนหยังดอก เขามี

ลูกกันทั้งบานทั้งเมืองเขาบเห็นเปนหยัง?’ (ไม

เปนอะไรหรอก คนเขาก็มีลูกกันทั้งบานทั้งเมือง 

เขาไมเห็นเปนอะไร?) 

แมก็ตอบคุณตาวา ‘มีมันก็บคือขอยตั๊ว

ละ’ (เขามีลูกกันมันก็ไมเหมือนลูกฉันนะ)  

หลังจากลูกในทองนิ่งเงียบเชียบสนิทอยู

หลายวัน ในที่สุดก็ดิ้นสุดแรงเกิด แมก็เรียกหา

คุณตาอีกวา... 

‘โอย! ขอยจะตายละอพีอ มาคลำเบิง่ทอง

ขอยแน ยามลกูในทองมนัดิน้ มนัดิน้หลายเดีย๋ว

หน ิมนับดิน้ธรรมดา มนัดิน้คอืทองจะระเบดิ ลกู

ขอยมันตายแลวบอ’ (พอ...ฉันจะตายแลว มา

คลำดลูกูในทองใหฉนัดวย พอลกูในทองดิน้ มนัก็

ดิน้จนเกนิไป มใิชดิน้ธรรมดา ดิน้เหมอืนวาทอง

จะระเบดิ ลกูฉนัไมใชตายไปแลวหรอื) 

ในชวงเวลานี้พอและแมของทานเวลาฝน

มกัจะฝนขดัแยงกนัตลอด พอมกัฝนแตเรือ่งของ

ผูชาย เชน ฝนวาไดปน หรือเห็นผูชายถือปน 

สวนแมมักฝนแตเรื่องของผูหญิง เชน ฝนเห็น

ตลับขี้ผึ้ง หรือเครื่องแตงเนื้อแตงตัวของผูหญิง 

และในทีส่ดุถงึคราวทีจ่ะมาเกดิ ทานเลาวา 

“...โยมพอฝนวา ‘ไดมีดโคก คือ มีดที่มี

ดามเปนงา ฝกมันเปนเงิน มีปลายแหลมคม’  

โยมแมไดฟงดังนั้นจึงพูดแยงขึ้นวา ‘อูย! 

ฉันไม ไดฝนอยางนั้น ฉันกลับฝนวา ไดตางหู

ทองคำ เวลาใสตางหูอันนี้ อูย! มันชางงดงาม

หยดยอยอะไรปานนั้น งามมากถึงขนาดอดใจที่

จะไปสองกระจกดูตัวเองไม ได เมื่อสองดูก็ยิ่ง

สวยงามแวววาวประทับจับใจ’...” 
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และด้วยเหตุนี้	 คุณตาจึงได้ทำนายฝัน

ของพ่อและแม่ไว้ว่า	

“เออ! ลูกมึงคนนี้ กูว่ามันต้องเป็นผู้ชาย 

มันเกิดมามีทางเดินให้เลือกอยู่ ๒ ทาง 

๑) ถ้ามันไปทางชั่วแล้วพังหมดเลยว่ะ 

ความโหดเหี้ยม มหาโจรสู้มันไม่ได้ มันยังเป็น

นาย เป็นหัวหน้ามหาโจรอีก จะให้จับมันไปเข้า

คุกตะรางไม่มีทาง ต้องฆ่ามันเท่านั้นถึงจะจับได้ 

แล้วมันจะไม่ยอมตายอยู่ในเรือนจำนะสู มันจะ

ตายแบบไม่มีป่าช้าสู้กับเจ้าหน้าที่อยู่ ในป่าใน

เขา ต้องตายอยู่ในป่า ฟัดกันกับเจ้าหน้าที่เขา

เพียงเท่านั้น 

๒) ถ้ามันไปทางดีแล้วถึงไหนถึงกัน จะดี

แบบสุดโต่ง ตรงกันข้ามกับฝ่ายชั่ว... 

ชอบไปทางไหนเรียกว่าขาดเลยทีเดียว 

เป็นคนจิตใจหนักแน่น ลงได้ทำอะไรแล้ว ต้อง

จริงทุกอย่าง ไม่มีเหลาะๆ แหละๆ…” 

เมื่อทารกคลอดออกมาปรากฏว่ามีสาย

รกพันคอออกมาและยังมีลักษณะที่ต่างไปจาก

เด็กทั่วไป	 องค์หลวงตากล่าวถึงเหตุการณ์ใน

ตอนนั้นดังนี้	

“...โยมแม่เล่าว่า ‘พอเราตกคลอดออกมา

แล้ว .. มีสายรกพันคอ เงียบเฉยไม่มีเสียงร้อง

แม้แต่น้อย ผิดกับเด็กทั่วๆ ไป เขาจึงเอาน้ำ

สาดใส่นิดหนึ่ง แทนที่มันจะร้อง กลับไม่มีเสียง

ออกมาเลยแม้แต่น้อย’ 

โยมตาได้ทำนายความเป็นไปไว้	 ๓	 อย่าง	

คือ		

	 ๑.	สายโซ่	 หมายถึง ไปทางโจรขโมย 

... ถ้าเป็นโจร ก็เป็นประเภทคุกตะรางแตก 

	 ๒.	สายกำยำ
๑
 หรือสายสะพายปืน 

หมายถึง เป็นนายพรานเดินตามรอยพ่อ ... ถ้า

เป็นพรานจะมีความชำนิชำนาญลือลั่นป่า 

	 ๓.	สายบาตร หมายถงึ จะไดอ้อกบวช

เป็นพระ ... ถ้าเป็นนักปราชญ์ก็จะเหยียบแผ่น

ดินสะเทือน…’ 

	 พอเราตกคลอดออกมามีสายรกพันคอ	

โยมตาเห็นดังนั้นจึงรีบแก้ เคล็ด	 สะเดาะ

เคราะห์ให้เป็นมงคลอย่างยิ่ง	 โดยแกร้องพูดให้

พรในทางดีแก่เราขึ้นทันทีว่า		

‘โอ้!	 รกพันคอ	 นี่เป็นสายบาตร	 สาย

บาตร	 สายทางธรรม	 นี่สายบาตรๆ	 สูดูนี่!	

สายบาตร	 สายบาตรๆ	 เด็กน้อยคนนี้มันจะ

ได้บวชเป็นพระ	 แล้วก็จะได้เป็นนักปราชญ์	

นี่คือ	ทางสายบาตร’…”	

เหมือนไม่มีวัน “กล้า” 
 

คุณตารักหลานคนนี้มาก	 จะเป็นผู้ดูแล

ด้วยตนเองทีเดียว	 คอยจุดไต้ส่องดูหลานทั้งคืน	

ไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาเป็นกังวล	 เพราะทั้ง

ห่วงหลานก็ห่วง	 ห่วงลูกสาวคนเดียวก็ห่วง	 ไม่

อยากให้ต้องลำบากคอยลุกขึ้นดู	 คุณตาเลย

คอยดูอยู่ทั้งคืน	 ดูแล้วดูเล่าคอยส่องอยู่อย่าง

นั้นบ่อยครั้ง	พอมาดูอีกทีหนึ่ง	ปรากฏว่าไฟจาก

ไต้เลยตกใส่ตะกร้าลุกไหม้ผ้าอ้อมหลานเลย	

เมื่อหลานเติบโตขึ้น	 คุณตาก็จะมีอุบาย

สอนหลานอยู่เนืองๆ	 มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเห็น

หลานน้อยกินมะยมหรือกระท้อนเข้าไปแล้ว

กลืนเม็ดเข้าไปด้วย	 คุณตากลัวว่าเม็ดอาจจะ

ติดคอได้	 เพราะหลานยังเล็กเกินไป	 จึงบอก

หลานว่า	

“ระวัง! กลืนลงไปทั้งเม็ด เดี๋ยวมันจะไป

เกิดเป็นต้นอยู่ในท้อง ใบก็จะงอกออกทางจมูก

ทางปาก รากจะงอกออกทางก้น ระวังให้ดี! 

เดี๋ยวจะตายได้นะ” 

หลานได้ยินเช่นนั้นเกิดความกลัวจนถึงกับ

ร้องไห้เสียใหญ่โต	 จากนั้นมาไม่กล้ากลืนเม็ด

มะยมนั้นอีกเลยจวบจนโตขึ้นจึงได้รู้เรื่อง	

อีกครั้งหนึ่ง	ในตอนที่ท่านยังเด็กๆ	อยู่นั้น	

จัดว่าเป็นคนขี้กลัวมากคนหนึ่ง	คงจะเป็นเพราะ

ผู้เฒ่าผู้แก่เคยพูดถึงเรื่องผีเรื่องปอบหรือเรื่อง

สัตว์เรื่องเสือให้ฟังมาก่อน	 เพราะแม้เวลาจะไป

ขับถ่าย	 ยังต้องให้น้องๆ	 เป็นเพื่อนคอยเฝ้าอยู่

ใกล้ๆ	กันนั้นอยู่ตลอด	

“อย่าไปไกลกูหลาย…” 

จากนั้นก็บอกให้น้องคนหนึ่งอยู่หน้า	 อีก

คนหนึ่งอยู่หลัง	 เมื่อได้อยู่ตรงกลางเป็นที่

สบายใจแล้วจึงยอมถ่าย		

สิ่งนี้ทำให้เห็นชัดว่า	 แต่เดิมคนเราอาจ

เป็นคนขี้กลัวมาก่อนปานว่าจะไม่มีความกล้าได้

เลย	 แต่เมื่อได้รับการฝึกฝนในระยะต่อๆ	 มา

แล้ว	 ย่อมสามารถพลิกนิสัยได้อย่างสิ้นเชิง

กลายเป็นนักต่อสู้ที่องอาจไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใด

ทั้งนั้น	

การทำนาของชาวนามณฑลอุดรในช่วง ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) เป็นภาพวิถีชีวิตในอดีต ก่อนองค์หลวงตาถือกำเนิด ๒๐ ปี 

 

๑
	ปกติ	นายพรานเวลาไปยิงเนื้อ	จะสะพายถุงกำยำเพื่อเอาไว้ ใส่ดินปืน	
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พอคำที่สามเทานั้น คราวนี้หลานอาเจียน

แทบเปนแทบตายชนิดในทองมีอะไรเทาไหรก็

เอาออกมาหมดเกลี้ยงเลย ถึงตอนนี้คุณตาเห็น

ทาไมดีเสียแลวจึงรีบเขาไปลูบหลังพรอมพูด

ปลอบขวญัหลานดวยความสงสารเปนทีส่ดุวา 

“โอ ลูกเอย ตาหลอกลูก จริงๆ นะแหละ 

ตาขอโทษนะ ตาอยากทดสอบดู

ลูกวา ลูกเปนยังไง บางทีพอตา

หลอกใหกินกอนแลวเดีย๋วตอไปลกูก็

คงจะกนิเปนเหมอืนคนอืน่ๆ เขา” 

หลานตอบวา “ก็ขอยบอก

แลววามันคาว มันกินไมไดจริงๆ’ 

ถึงตอนนี้องคหลวงตาไดเลายอน

หลังถึงความรูสึกในทันทีที่ชิมอาหารปรุงรส

พิเศษของพอไวดวยวา ‘โหย มันยังไงไมรูนะ 

มันพุงเขาไปขางใน อาเจียนแตกออกมา วันนั้น

ยุงใหญเลยไมไดหลับไดนอนเลย’ 

นองๆ ของทานกลาวถงึเหตกุารณในวันนั้น

จากคำบอกเลาของแมอีกทีหนึ่ง ผลปรากฏวา

ในคืนนั้นคุณตาเลยไมเปนอันหลับอันนอน 

สงสารหลาน เห็นหลานกินขาวไมได ตองคอย

เทียวลุกไปดูหลานอยูตลอด เที่ยวหาฝายมาผูก

แขนผูกมือใหหลานถึง ๓ ครั้ง ๓ หน ทั้งปลอบ

ขวัญทั้งเปาหัวใหหลานอยูอยางนั้น เรียกวามี

วิชาอะไรก็จะขุดจะลากออกมาใช ใหหมดสิ้น 

เพราะอยากใหหลานหายโดยเร็ว 

ในเรือ่งนี ้ แมเมือ่ทานโตขึน้แลวกต็าม หาก

เหน็นองๆ พากนักนิของดบิ ทานกม็กัจะดเุอาบาง

เหมอืนกนั เชน คราวหนึง่นองกำลงักนิสมตำผสม

กุงสดๆ กนั อยู ทานเหน็เขากเ็ลยดเุอาวา 

“เอาไปทำใหสุกเสียกอน” 

นองตอบวา “โอย แคกุงดิบมันไมมีเลือด

มียาง มันไมคาวหรอก จะเปนอะไรไป”  

ทานก็ยังคงยืนยันตามเดิมเหมือนเมื่อ

ตอนยังเล็กวา “มันคาว” 

เรื่องนี้องคหลวงตาเมตตาอธิบายในภาย

หลังวา “นิสัยนี้มันเปนเองไมมีใครสอน ของดิบ

กินไมได พวกลาบพวกกอย แมที่สุดปลาซิวตัว

เล็กๆ ก็กินไมได กินของดิบไดแตกุง แตตองกุง

ตัวเล็ก ตัวใหญก็กินไมไดมันคาว เขาปนกุงนี้กิน

ได นอกนั้นพวกปลาซิวนี้กินไมไดเลย นิสัยทุก

อยางนี้เปนเอง ไมมีใครบอก มันเปนในนิสัยเอง

ไมมีใครสอน จนถึงขนาดวาพอตองทดลองดูทุก

อยาง ก็ยังอาเจียนออกมาตอหนาตอตา”  

อุบายฝกหลาน คำสอนของตา 
 

เมื่อทานเติบโตขึ้นพอปนปายไดแลว คุณ

ตามักมีอุบายฝกใหหลานชายทั้ง ๒ คน (คือพี่

ชายและตัวทาน)ปนขึ้นตนไมแขงกัน หากวา

ใครปนขึ้นไปถึงกิ่งนั้นกิ่งนี้ ไดกอน คุณตาก็จะให

รางวัล ปรากฏวา ทานเปนผูชนะพี่ชายทุกครั้ง

ไป สำหรับของรางวัลก็คือผลไมปาบาง หรือ

ขาวจี่
๑
 บาง คุณตาจะใหเพียงปนเดียวเทานั้น 

ไมไดใหอะไรมาก 

เมื่อคนนองไดรางวัลมาแลว คุณตาจะ

คอยแอบสังเกตดูอยูหางๆ ตลอดมา พบวานอง

จะแบงของรางวัลนั้นใหพี่ชายทุกครั้งไป และให

มากกวาตัวเองเสียอีก คุณตาไมเคยเห็นนอง

หวงเลย จนตองไดมาพูดกับแมของทานวา 

“บัวนี่ มีน้ำใจมีความเมตตาแทๆ นะ มัน

รูจักสงสาร  

พี่ชายมันปนสู ไม ได มันเลยเอาใหพี่ชาย

มันกินมากกวา แทนที่วามันผู ไปปนได จะกิน

มากกวาพี่ชาย มันกลับกินนอยกวาพี่ชาย  

ดูซิมันมีน้ำใจนะไอนี่ มันแปลกนะ แปลก

ทุกอยาง” 

ทั้งๆ ที่คุณตาก็ใหความรักแกหลานทุกคน

พอๆ กัน แตคงเปนดวยอุปนิสัยที่มีน้ำจิตน้ำใจ

เชนนี้นี่เอง ทำใหคุณตามักมีขอชมเชยหลานคน

นี้อยูเสมอๆ 

ไมกินของดิบ

ทางอสีานในตอนนัน้ความรูทางโภชนาการ

ยังไมคอยเจริญนัก ชาวบานสวนใหญจึงชอบ

กินอาหารสุกๆ ดิบๆ แมคุณพอของทานก็เชน

กัน ดวยความรักของพอเมื่อไดอะไรแปลกๆ 

ใหมๆ ก็อยากจะใหลูกไดลองกินดูบาง  

แตสำหรับเด็กชายบัวนั้น เปนมาแตเล็กแตสำหรับเด็กชายบัวนั้น เปนมาแตเล็ก

แตนอยแลว คือจะไมยอมกินอาหาร

สกุๆ ดบิๆ เลย แมพวกปลาราอยาง

นี ้ หากยังดิบอยู ก็จะไมยอมเอาเขาปากโดยนี ้ หากยังดิบอยู ก็จะไมยอมเอาเขาปากโดย

เด็ดขาดดวยเหตุผลวา “มันคาว” แตแลววัน แตแลววัน“มันคาว” แตแลววัน“มันคาว”

หนึง่ พอไปลาไกปามาไดแลวนำมาทำเปนเหมอืน

ปนปนนำ้เหลวๆ จากนัน้ใหทานลองชมิด ู ในวัน

นัน้ใจพอคดิอยากทดสอบดวูา ลกูชายคนนีจ้ะไม

ยอมกนิของดบิๆ จรงิๆ หรอื เพราะกเ็หน็เดก็คน

อืน่รวมทัง้พี่ๆ  นองๆ กก็นิกนัไดเปนปกต ิ ไมเหน็

มีใครบนวาเหมน็คาวแตอยางใดเลย 

การทดสอบหาความจริงของพอจึงเริ่มขึ้น 

หลังจากปรุงอาหารดิบสูตรพิเศษเสร็จแลวจึง

ยกออกมาวาง และลูกก็คงจะมองสีสันและ

ลักษณะดูแปลกตาไป จึงยกขึ้นมาดมแลวถาม

อยางไมคอยวางใจเทาไหรนักวา 

“มันสุกแลวจริงเหรอ? ไม ไดหลอกขอย 

เหรอ?” (“ขอย” หมายถึง “ผม”)  

“ไม ไดหลอกหรอก กินเถอะลูก ทำให 

สุกแลว”

ความที่หวังดี ทั้งก็อยากทดสอบดูวาลูก

คนนี้จะไมยอมกินจริงๆ หรือ ทำไมมันจะแปลก

กวาพี่นองคนอื่นๆ นักเลา ? 

ลูกไมแนใจจึงถามย้ำเขาไปอีกวา 

“ไมหลอกจริงๆ เหรอ?” 

“ไม ไมหลอกหรอก” แตแทที่จริงแลว

ผู ใหญรวมกันหลอกเด็กเสียเต็มประตู  

เมื่อผู ใหญตางก็ยืนยันเชนนั้น ก็เลยเอา

ขาวเหนียวปนเปนคำนอยๆ แลวจิ้มอาหารดิบ

สูตรพิเศษเขาปาก จากนั้นก็เคี้ยวไวสักพักหนึ่ง

แลวก็อมไว ไมยอมกลืนแตอยางใด แคอมๆ ไว

เทานั้น แลวก็จั้มคำที่สอง ก็ทำในลักษณะเดิม

อีกคือพอเอาใสปากแลวเคี้ยวอยูพักหนึ่งแตก็ไม

ยอมกลืน ยังคงอมไวเหมือนเดิม เหตุการณใน

ตอนนี้คุณตาแอบสังเกตเห็นโดยตลอด 

๑
 ขาวเหนียวสุกปนเปนกอนโรยดวยเกลือเล็กนอยแลวเอามาปงไฟให

หอมหวนนารับประทาน 
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นิสัยอีกอยางหนึ่งของหลานคนนี้ก็คือ ตั้ง

แตเด็กแตเล็กมาแลว ชอบที่จะเลนกับสัตว 

เฉพาะอยางยิ่งคือสุนัข ยิ่งตัวไหนอวนๆ ดำๆ 

ดวยแลวยิ่งชอบหยอกเลนดวย จนถึงกับมีบาง

ครั้งที่ทำใหแมตองไดดุไดวาเอาบาง อยางไร

ก็ตาม แมจะชอบหยอกสุนัขอยูบอยๆ แตทาน

จะไมยอมตีหรือแกลงมันใหเจ็บ ตรงกันขาม 

หากเห็นนองๆ แกลงมันคราวใด ทานจะดุจะวา

ทันที 

องคหลวงตาเคยกลาวถึงเหตุการณใน

ตอนนี้ดวยวา 

“...เราชอบเลนกับหมาเปนประจำ นิสัย

กับหมาถูกกันแตไหนแตไรมา จนกระทั่งโตเปน

หนุมกย็งัเลนอยูอยางนัน้แหละ หมาจะเรยีบรอย

ขนาดไหนครั้นมาไดรับการอบรมจากเราแลว

ดื้อหมด เลนกับหมาจนกระทั่งมันเหนื่อย มัน

เพลีย พอหลุดมือเราปบวิ่งหนีเขาปาเลย คือ 

ลูกหมาเขาไมอยากเลนกับเรา เขาเหนื่อย  

แมมาเห็นก็วาขึ้นเลยวา ‘เลี้ยงหมาตัว

ไหนไว มีเทาไร เทาไร ดื้อเหมือนกันหมด 

หยอกแตกับหมา เลนแตกับหมา’ เราฟงแมพูด

แลวก็เฉย เพราะมันก็เปนอยางที่แมวาจริงๆ ก็

เราเลนกับมัน จะไมใหมันดื้อไดอยางไร...” 

อีกเรื่องหนึ่งสมัยที่ทานยังเปนเด็กอยู มี

คนมาขอใบพลูกับแม ในคราวที่เขามาขอแม 

แมมักจะใหทุกอยางไมเคยเห็นปฏิเสธเลย แต

พอมีความจำเปนไปขอเขาบาง ทุกครั้งเขากลับ

ไมเคยใหเลย เรื่องนี้หลานๆ มักไดยินคุณตา

สอนเปนขอเตือนใจวา 

“เขาไม ใหครั้งที่ ๑ ก็อยาโกรธใหเขา 

บางทีของมันอาจไมพอให แลวก็คนเกานั้น

แหละ ให ไปขอเขาอีกครั้งที่ ๒ เผื่อวาเขาได

อะไรมา เชน พวกของปา ของอะไรๆ ก็ตาม  

ถาหากครั้งที่ ๒ นี้ก็ไมได ก็อยา

เพิ่งไปโกรธใหเขา บางทีเราอาจไปขอ

เขาทีหลังไมทันคนอื่น ของมันเลยไม

พอกัน  

ใหลองกับคนๆ นี้อีกเปนครั้ง

ที่ ๓ ถาไมไดก็เลิกซะ แตวาอยา

โกรธใหเขานะ อยาไปโกรธใหเขา” 

คุณตาดัดนิสัยดวย  
“ออย” เปนเหตุ 

 

ปาฝายเปนญาติกับครอบครัวของทาน

บานอยูใกลๆ กันนั้น ปาฝายมีสวนออยที่เปน 

เหตุใหทานในวัยเด็กตองไดกินออยคลุกเคลา

น้ำตาดังนี้ 

“...ปาฝายกับเราเปนญาติกัน แกเปนสาว

สวยงามมาก ผิวขาวเหมือนฝาย คนเขาจึง

เรียก “ปาฝาย” แกมีกิริยานิ่มนวล แกมาเจอ

กับเด็กอยางเรา .. ตอนนั้นเราเปนเด็กอายุ ๖ 

ป พี่ชายอายุ ๗ - ๘ ปอยูบานตาด … เราจำได

ทุกสิ่ง ... 

วันหนึ่งเดินผานออกไปทางบอน้ำ แลวก็

ไปทุงนา ผานสวนออยแมปาฝาย มันอยูขางๆ 

ทาง ออยก็ลำใหญนากินเสียเหลือเกิน เราจึง

ออกปากชวนพี่ชายวา  

‘พี่...ขโมยออยเขาไปกินกันเถอะ’ 

จึงพากันลอดรั้วเขาไปขโมยตัดออยแมปา

ฝาย ดึงกระชากลากออกมาคนละลำ ... พอดี

ในวันนั้นปาฝายไมอยู แกไปทุงนา ... ขณะที่เรา

กับพี่กำลังกุลีกุจอลอดรั้วกลับออกมา แกก็มา

พบเขาพอดี จึงถามขึ้นวา 

‘เด็กเหลานี้สูทำไมมาขโมยออยกูหละ’ 

ปาฝายพูดพรอมกับอมยิ้ม เพราะเห็นวาทั้งสอง

ยังเด็กเกินไปที่จะถือสีถือสา 

เราก็ตอบไปแบบโวหารเด็กโวหารโจรวา 

‘ผมไมไดขโมยออยปานะ ผมเดินผานไปผานมา 

ผมเห็นออยผมอยากกินออยมาก จึงใหพี่ชาย

เขาไปตัดออย ตัดแลวจะแบกไปบอกปาแลวจึง

จะกลับไปบานกัน เผอิญปาผานมาพบพอดี ถา

อยางนั้น ปาก็เอาคืนไปเสียเถอะ’ 

‘โอย กูไมเอาละ สูตัดมาแลว สูก็เอาไป

กินเสีย’ ปาพูดใจดีอยางนั้น เรา

กับพี่ก็ยิ้มแตเลย  

พอกลับไปบาน ก็ไปอวด

โยมตาละซิวา ‘ได ไปขโมยออย

ปาฝายกับพี่ชาย’ 

พอโยมตาไดทราบดั ง

นั้น... วันตอมาก็เดินดอมไปหาปาฝาย ไปบาน

เขาก็เพราะกลัวหลานของตัวจะเสียคน ถาสง

เสริมเดี๋ยวหลานมันจะกลายเปนขโมย เพราะ

ฉะนั้น โยมตาจึงไปบอกเขาวา  

‘เด็กเหลานั้นมันไปขโมยออยสูเมื่อวานสูรู

ไหม?’ 

ปาฝายตอบวา ‘รู.. แตพวกเด็กเขาไมได

ขโมยนะนา เขาบอกวาเขาหิวออยมาก เขาตัด

ออยแลวเขาจะแบกมาขอที่บานนี่กอน แลว

พวกเด็กถึงจะไปบานเขา’ 

โยมตาก็วา ‘พวกเด็กมันขโมยออยสู สูรู

ไมทันมัน มันพูดกับกูชัดเจนแลววามันขโมย มัน

โกหกสู’ 

ทางฝายปาฝายแกก็ไมถือสานะ แกบอก

วา ‘โอย! ชางหัวมันเถอะ ประสาเด็ก’ 

ทางฝายโยมตา ไดเอาเรื่องขโมยออยนี้

มาขูดัดนิสัยเรา ดวยเสียงแข็งๆ โดยแกลงบอก

พวกญาติๆ วา ‘พวกสูไปหาพวกเครื่องอาหาร

การบริโภคใสพกใสหอไว ใหเด็กสองตัวนี่ซิ 

เดี๋ยวตำรวจเขาจะมาจับมันมัดไปติดคุก เพราะ

มันไปขโมยออยเขามา’…” 

พอหลานบัวไดฟงดังนั้นก็เกิดความกลัว

ขึ้นมาจับใจ จึงวิ่งรองหมรองไหกระโดดขึ้นไป

หลบบนบานเขาหองปดประตู ครั้นพอเขาไป

ซุกซอนตัวอยูในหองก็คิดกลัวอีกวา  

‘อยูในหองแคบๆ แบบนี้..ตำรวจเขายิ่งจะ

มาจับเอาตัวไปไดงาย’ 

 พอคิดไดอยางนี้ก็ตกใจรีบกระโดดลง

บานฟาดวิ่งเตลิดเปดเปงลงทุงกลางนาหาที่

หลบซอนตัวแบบกะวาจะไมให ใครตามหาตัว

เจอเลยก็วาได 

ทานวาคราวนั้นคุณตาดัดนิสัยสันดาน

หลานชายอยางเต็มที่ เพราะกลัวหลานรักจะ

เสียผูเสียคน ถาไปแกตางใหหลานจะกลาย

เปนการสงเสริมแลวเด็กจะเสียคนได ทั้งที่โดย

ปกติธรรมดานิสัยของทานเองไมเปนเชนนี้ จะมี

ก็เพียงตอนหิวออยตอนนี้ตอนเดียวเทานั้นก็

เลยพาให โกหกผู ใหญ ไดเกงทีเดียววา ‘ไม ได

ขโมย’ 

อะไรมา เชน พวกของปา ของอะไรๆ ก็ตาม  

ถาหากครั้งที่ ๒ นี้ก็ไมได ก็อยา

เพิ่งไปโกรธใหเขา บางทีเราอาจไปขอ

เขาทีหลังไมทันคนอื่น ของมันเลยไม

‘โอย กูไมเอาละ สูตัดมาแลว สูก็เอาไป

กินเสีย’ 

กับพี่ก็ยิ้มแตเลย  

โยมตาละซิวา 

ปาฝายกับพี่ชาย’ 

ถาหากครั้งที่ ๒ นี้ก็ไมได ก็อยา

โยมตาละซิวา 
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ตอนไม่รู้ ก็ผิดบ้าง 
พอรู้แล้ว ไม่ยอมให้ผิด 

 

ปกติอุปนิสัยเด็กชายบัวเป็นที่รักของคน

ทั่วไปทั้งผู้ ใหญ่และเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน	 เพราะ

ที่เป็นเด็กมีน้ำใจ	 ชอบช่วยเหลือการงานผู้อื่น

อยู่เสมอ	 หากไปไร่ ไปสวนกับใครก็ตามมักจะ

ช่วยเหลือทุกอย่างที่จะช่วยได้	เช่น	ช่วยทำการ

ทำงาน	ช่วยหาบช่วยถือสิ่งของ	ใครๆ	ก็เลยรัก

ทั้งนั้น	ไม่มีใครคิดหวงข้าวหวงของอะไร	

ชีวิตของเด็กชายบัวมิได้มีสิ่งใดผิดแผก

แตกต่างจากเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน	 แต่เล็กแต่

น้อยก็ ให้ความเคารพในพระศาสนา	 มีความ

เลื่อมใสในพระในเณรมาโดยตลอด	 ในตอนเด็ก

ก็ชอบใส่บาตรกับผู้ ใหญ่	 เมื่อเข้าเรียนหนังสือ

ชั้นประถมศึกษาแล้ว	 เด็กชายบัวก็รับผิดชอบ

ในการเล่าเรียนดี	 จะมีบางครั้งที่ซุกซนบ้างตาม

ประสาวัยที่กำลังรักสนุกเพลิดเพลิน	 แต่ก็ไม่ได้

เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนัก	 เช่นครั้งหนึ่งท่านยก

เอาเรื่องสมัยเด็กมาสอนนักเรียนว่า	

“…นี่หลวงตาบัวเคยเป็นนักเรียนมาแล้วนี่	

เป็นนักเรียนเป็นยังไงละ	 วันไหน	 ขี้เกียจเรียน

หนังสือก็หาอุบายลาไปเลี้ยงน้อง		

‘วันนี้ลาเอาน้องครับ พ่อแม่หนีหมด’	 ว่า

ยังงั้นนะ	 ‘พ่อแม่บอกดูน้องให้ด้วย’	 นั่น	 ว่าไป

ยังงั้นนะ	ครูเขาก็ต้องอนุญาตนะสิ	ใช่ไหมละ		

พอครูอนุญาต	 ที่แท้ก็เผ่นแน่บเข้าป่าหาย

จ้อยไปเลย..เคยเป็นแล้วจึงเอามาพูด	 …อย่าให้

เป็นนะเด็กเหล่านี้	 หลวงตามันเคยเป็นมา

แล้ว...มันไม่ดี	จึงได้เอามาสอนลูกสอนหลาน...	

วันหนึ่งๆ	 นี้	 ขาดโรงเรียนไป	 ขาดวิชาไป	

บางทีเขาโน้ต	 จดวิชาอะไรต่ออะไรนี้	 เราไม่ได้

จดกับเขา	 แล้วถ้าเราจะไปโน้ตหรือจดวันหลัง

เช่นนี้ก็จะเสียเวลาไปอีกมากมาย	 แล้วถ้าครู

สอนอะไรมันก็ไม่ ได้เรื่องได้ราว	 เพราะวันนั้น

เป็นวันที่เราขาดโรงเรียน	นั้นแหละ	

	 เพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมา	 พอรู้เรื่องรู้

ราวแล้ว...	 รู้จักผลรู้จักประโยชน์ในการศึกษา

เล่าเรียนแล้ว	ทีนี้...โอย	ไม่ยอมให้ขาดเรียนเลย

นะ	 หมายถึงว่าตอนเล็กกว่านั้นมันเคยเถลไถล	

พอโตขึ้นมาพอรู้ภาษีภาษาบ้าง...เป็นไม่ยอม		

แม้แต่พ่อแม่ให้ลาเวลาจำเป็นนี้ยังไม่ยอม

ลา	 มันจะขาด...	 ถ้าไปแล้วมันต้องเสียวิชานี้...	

วันนี้ครูจะสอนอันนั้นๆ	 บอกไว้เลย	 ถ้าไปแล้ว	

จะไม่ได้เรียนไม่ได้ฟังวิชานี้...”	

โดยปกติท่านเป็นคนรักกฎระเบียบ	 รักษา

คำพูดและเคารพเชื่อฟังผู้หลักผู้ ใหญ่	 ครูบา

อาจารย์มาแต่เดิม	 จะไม่ยอมทำสิ่งใด	 ให้เป็นที่

หนักอกร้อนใจแก่ท่าน	 จึงไม่เคยถูกดุด่าว่า

กล่าวรุนแรงอะไร	หากจะมีอยู่บ้างก็คือ	

ครั้งหนึ่ง	 ระหว่างที่ผู้ ใหญ่กำลังนั่งพูดคุย

กันอยู่นั้น	 ท่านก็เดินเข้าไปในบริเวณกองไม้ซึ่ง

อยู่สูงกว่าผู้ ใหญ่	 ทำให้ดูเหมือนว่าท่านไม่ ให้

ความเคารพ	 ครูใหญ่เห็นดังนั้น	 คิดจะสอนท่าน

จึงพยายามมองสบตา	 และส่งสายตาเตือนให้

รู้ตัว	ท่านก็เลยรีบลงมา		

เมื่อผู้ ใหญ่ ไปแล้ว	 ครูก็พูดด้วยความ

เมตตา	บอกให้ทราบเหตุผลว่า		

‘บัวเอ๊ย อย่าขึ้นนั่งสูงกว่าผู้ ใหญ่นะ อย่าง

นั้นมันดูไม่งาม’ 

ในตอนนั้นท่านไม่ทันคิดว่ามันไม่เหมาะไม่

ควร	 ต่อเมื่อครูทำสัญญาณบอกดังกล่าว	 ท่าน

จึงทราบและรีบปฏิบัติตามทันทีด้วยความเชื่อ

และเคารพในเหตุผล	

เด็กชายบัวผู้เกรงกลัวบาป 
 

มีอยู่ครั้งหนึ่งในวัยเด็กขององค์หลวงตา

ซึ่งท่านยังจำได้ ไม่เคยลืมเลือน	 ท่านเล่นซุกซน

ชนิดที่เพื่อนรุ่นพี่ด้วยกันยังรับไม่ได้	 ครั้งนั้นเด็ก

ชายบัวเห็นพวกผู้ ใหญ่เขาตัดต้นมะอึก	 (เป็นต้น

ไม้พุ่มมีหนามกอใหญ่ๆ)	 ทิ้งไว้ข้างทาง	 เกิดนึก

สนุกอยากแกล้งคนจึงไปลากกิ่งไม้มะอึกที่มี

หนามมาขวางทางเดินไว้	 เพื่อนรุ่นพี่ที่ ไปด้วย

กันเห็นเข้าจึงถามขึ้นว่า	

‘มึงจะทำอะไรนี่’ 

‘เอามาขวางทางคนเดินนะสิ’	 เด็กชายบัว

ตอบ		

‘มึงเอามาหาพ่อมึงอะไร 

มึงไม่รู้จักหรือว่าไม้มันมี

หนาม มันกีดขวางทาง

คนเดิน?’ 

‘รู้..แต่กูจะทำ คนเขาเดินมา เขาจะ

ด่าก็ช่างหัวเขา กูสนุกของกู’	 เด็กชายบัวตอบ

ไปตามประสาเด็กๆ	ไม่รู้เรื่องกำลังซุกซน	

‘มึงเอาออกไป..เดี๋ยวนี้’ หนุ่มรุ่นพี่ขู่เด็ก

ชายบัวให้เอาออกโดยเร็ว	

และแล้วในที่สุดเด็กชายบัวก็ยอมเป็นผู้

เอาออกแต่โดยดี		

เรื่องนี้ท่านอธิบายถึงอุปนิสัยในวัยเด็ก

ของท่านเองว่า	 “นิสัยนี้เป็นนิสัยของมันเองก็

คือนิสัยกิเลสนั่นแหละ จิตใจคนเรามันมีเป็น

ขั้น...เป็นขั้น...ในเวลานั้นไม่ ได้นึกถึง พุทโธ 

ธัมโม สังโฆ อะไร หนักเบาอะไรๆ ไม่นึกถึง มัน

ดิ้นไปตามกิเลส ที่เป็นนิสัยดั้งเดิมของมันเอง” 

เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการพูดคุยสนทนา

กันของคนในสมัยเมื่อท่านยังเด็ก	 องค์หลวงตา

เคยกล่าวถึงไว้แบบขำขันว่า	 “ก็เราเป็นลูก

ชาวนา พ่อแม่ทำไร่ทำนา ไม่ ได้พาซื้อพาขาย

อะไร จึงไม่ได้ชำนิชำนาญในเรื่องตลาดภาษิต

ภาษาสังคมต่างๆ ไม่ค่อยเข้าใจ พวกกันก็ต้อง

พูดภาษาชาวนาไปเลย (หัวเราะ)” 

ด้วยเหตุนี้เองการพูดจากันระหว่างพี่น้อง

เพื่อนฝูงซึ่งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันในสมัย

นั้น	 จึงมักใช้ภาษาเป็นแบบกันเองไม่ได้ถือเป็น

คำหยาบคายอะไร	 เป็นภาษาชาวบ้านทั่วไป	

ไม่ใช่ภาษาคนเมืองที่ต้องใช้เพื่อการติดต่อซื้อ

	 เด็กชายบัว

ภาพสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ซึ่งองค์หลวงตา

เคยกล่าวถึงสถานที่ตรงนี้ว่า “..สมัยเรียน

หนังสืออยู่ที่ โรงเรียนบ้านตาดนี้แหละ เขา

มาตั้งโรงเรียนที่นั่นใหม่ๆ เอาเด็กบ้านตาด-

เด็กบ้านกกสะทอนมาเรียนรวมกันที่นั่น เขา

มาเริ่มสร้างตั้งโรงเรียน เราเป็นเด็กเรายัง

จำได้ เป็นเด็กนักเรียน แต่ก่อนมันอยู่ที่

สถานีวิทยุทุกวันนี้มัง โรงเรียนอยู่กับวัด 

โรงเรียนบ้านตาดอยู่ที่นั่นละ” 
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หยอกล้อประสาพี่น้อง 
 

ย้อนมากล่าวถึงความผูกพันประสาพี่น้อง

ในครอบครัว	 เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น้องๆ	 เล่าถึง

อุปนิสัยและความจริงจังของท่านในวัยหนุ่มว่า		

“กูตำแล้ว จะกินก็มาเด้อ กูตำแล้ว รีบ

มาๆ กูตำบักหุ่งเสร็จแล้ว มาเอาลงไปกิน”  

ว่าดังนี้แล้วก็ทำท่าไปยืนอยู่ใกล้ๆ	 ครัวไฟ	

และไม่ยอมหันหน้ามาทางน้องๆ	 อีกด้วย	 จาก

นั้นก็ทำท่าเหมือนเอาใบตองมาห่อส้มตำที่เพิ่ง

โขลกเสร็จแล้วก็วางไว้	

น้องส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	

เพิ่งเล่นกันมาเหนื่อยๆ	 จึง

ต่างมุ่งมาที่ห่อส้มตำด้วย

ความดีใจว่าจะได้กินกัน	

พอคว้าได้ก็หวัเราะเรงิรา่

วิ่งลงมาข้างล่างเพื่อจะ

ได้เปิดออกมากินพร้อมๆ	

กัน	

พอเปดิหอ่ใบตองออก  

เทา่นัน้	ก็ได้ยินเสียงแหลมๆ	

ร้องประสานกันขึ้นทันทีว่า		

“ว้าย เขียดตะปาด”  

น้องๆ	ผงะจาก	“เขียดตะปาดตา

โปนๆ”	 ในห่อด้วยกลัวว่ามันจะโดดออกมาเกาะ	

และต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง	 วง

ส้มตำจึงสลายไปโดยฉับพลัน	 ท่ามกลางเสียง	 

หัวเราะงอหายตามมาอีกยกใหญ่ๆ	

ไหน	 ตะวันออกหรือตะวันตก	 ให้สังเกตทิศของ

ดวงอาทิตย์ด้วย	ให้จำไว้	เวลากลับจะได้ ไม่หลง

ทาง…”	

พ่อมักจะพาท่านไปตีผึ้งอยู่บ่อยๆ	 (โดย

ตอกทอยฝังเป็นขั้นๆ	 ไว้ ในเนื้อไม้	 จากนั้นก็ปีน

ขึ้นไปเอารังผึ้ง)	 บางครั้งก็เอาน้องของท่านไป

ด้วย	 ในคราวที่พาลูกไปพ่อจะบอกหนทางไป

กลับให้ลูกรู้จักหมดและจำให้ ได้		

เรื่องนี้น้องๆ	ของท่านเคยเล่าไว้ว่า	

“…พ่อพาท่านไปตีผึ้งบ่อยๆ	 บางที	 ก็เอา

น้องไปด้วย	 พ่อจะบอกทางหมดว่าทางนี้ ไปนั้น	

ทางนั้นจะไปนั้น	 ส่วนลูกมักกลัวเสือจึงต้องได้

เหลียวดูอยู่ตลอด	

ถ้าไปเอาผึ้งพุ่ม	 (ผึ้งโพลง)...	 เมื่อไปถึง

ทางแยก	พ่อจะบอกว่า	

‘ทางเส้นนี้ ไปหนองปากด่านนะ ออกบ้าน

คำกลิ้งนะ ไปทางนี้ ไปเข้าดงใหญ่ดงหลวงไปได้

เตลิดเลยนะ ถ้าไปทางที่เรามานี้จะคืนกลับบ้าน

เรานะ’ 

ท่านบอกไว้หมด	 พาไปไหนก็จะบอกไว้

หมดเรื่องหนทาง	 ..	 พ่อคงจะคิดเผื่อไว้ว่า	 หาก

ปีนพลาดพลัดตกต้นไม้ตาย	 ลูกก็จะไม่รู้หนทาง

คืนกลับบ้านได้	 จึงต้องบอกกันไว้ก่อน	 ..	 พ่อ

เป็นคนปีนขึ้นไปตีผึ้ง	ปีนเก่ง	เป็นทั้งพราน	เป็น

ทั้งหมอผึ้งด้วย…”		

ในสมัยก่อนยังไม่มีธนาคาร	 เวลามีเงินมี

ทอง	 เขามักจะเอาไปฝังดินไว้	 พ่อของท่าน

บางทีเวลาไปดงไปป่าก็จะเอาเงินไปด้วยทีละชั่ง	

แม้เข้าป่าล่าสัตว์ก็เอาติดตัวไปด้วย	 เวลาลง

อาบน้ำในหนอง	 ก็จะเอาเงินไปซ่อนไว้ ในพุ่มไม้

ก่อน	

การที่พ่อต้องเก็บต้องหา	 ต้องระแวด

ระวังทรัพย์สมบัติดังกล่าว	 ก็ด้วยเหตุผลที่พ่อ

เคยบอกลูกๆ	ว่า	

“โอ๊ย… สาธุ พ่อทำอะไรก็หาไว้เผื่อลูก

เผื่อเต้าทั้งนั้นแหละ ตัวเองไม่รู้ว่าจะได้อยู่ได้กิน

ยังไงก็ช่างไม่ว่า ขอแต่ให้ลูกได้อยู่ได้กินมีความ

สุขก็พอ” 

 

 

“...ท่านเป็นคนดุเพราะนิสัยเป็นคนจริงจัง	

ทำให้น้องๆ	 เกรงกลัวอยู่ ไม่น้อยทีเดียว	 บางที

ถ้าหากท่านไม่อยู่หรือออกไปนอกบ้าน	 จะรู้สึก

โล่งอกโล่งใจ	 แต่ถ้ากลับมาเมื่อใด	 ต้องได้แอบ

บอกกันว่า		

‘นั่นๆ บัวมาแล้วๆ ’…”	

โดยมากน้องๆ	จะเกรงท่านมากเป็นพิเศษ

ก็คือช่วงที่กำลังทำงาน	 เพราะท่านจะทำจริงทำ

จังมาก	 น้องๆ	 จะมัวมาหยอกมาเล่นกันไม่ ได้	

ท่านจะดุทันที		

แม้ท่านจะจริงจังขนาดนั้น	 แต่อย่างไร

ก็ตามจะเป็นเฉพาะเวลางานเท่านั้น	ถ้าเป็นช่วง

ปกติกันเองพี่ๆ	 น้องๆ	 ท่านกลับชอบหยอกล้อ

น้องๆ	เล่น	ดังเหตุการณ์ในวันหนึ่ง	

ตอนนั้นท่านมีอายุประมาณ	 ๑๘-๑๙	 ปี	

ขณะที่น้องๆ	 กำลังวิ่งเล่นกันอยู่นั้น	 ท่านก็คิด

หาอุบายหยอกน้อง	 โดยเก็บมะละกอมา	 ขณะ

เดินผ่านน้องๆ	ก็พูดขึ้นว่า	 	

“จะยากอะไร ตำบักหุ่ง” 

จากนั้นก็ขึ้นไปบนบ้าน	 แล้วก็ทำท่าตำส้ม

ตำเสียงโขลกครกดัง	 โป๊กๆๆ	 อยู่ครู่หนึ่ง	 สัก

ประเดี๋ยวก็เรียกน้องๆ	ขึ้นไปกินส้มตำ	

ความรักของพ่อ 
 

เวลาที่พ่อพาลูกๆ	 เข้าไปในป่า	 พ่อจะ	 

คอยแนะคอยเตือนถึงวิธีการรักษาและป้องกัน

ตัวจากภัยอันตรายรอบด้าน	 โดยเฉพาะพวกสิง

สาราสัตว์ประเภทต่างๆ	 เช่นคราวหนึ่งพ่อ

พาลูกๆ	 ไปเก็บลูกเร่ว
๑
	 ที่ขึ้นอยู่ตามป่า	 เพราะ

ขายได้ราคาดี	ดังนี้	

“...เวลาเข้าดง	 ระหว่างเดินไป	 ให้ ใช้

สายตาคอยสังเกตดูแถวๆ	 ขอนไม้นะ	 เสือมัน

มักจะหมอบอยู่ข้างๆ	 ขอน	 ถ้าเห็นมันให้รีบวิ่ง

มาหาพ่อนะ	 ..	 ก่อนจะเก็บลูกเร่ว	 ให้สังเกตดู	

สิ่งรอบข้างว่า	มีงูมีสัตว์ร้ายหรือไม่	ถ้าไม่มีก็รีบ

เก็บลูกเร่วได้		

ตอนเข้าในดงในป่าลึกๆ	 โน่น	 ให้มองดู

ต้นไม้ที่เด่นๆ	 สังเกตว่ากิ่งไม้มันยื่นไปทางทิศ

๑
	เร่ว	เป็นไม้ล้มลุก	มีเหง้า	คล้ายต้นข่า	ผลใช้ทำยา	
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๒
 

 
องค์หลวงตาสมัยเป็นฆราวาสในวัยหนุ่มตั้งใจจะดำเนิน

ชีวิตทางโลกเช่นคนทั่วไป มิได้คาดฝันเลยว่าจะได้มาใช้

ชีวิตแบบบรรพชิต แต่ก็มีสิ่งที่ทำให้ชีวิตเกิดพลิกผันขึ้น  

เมื่อกลับถึงบ้าน จึงถามพ่อว่า  

“ยิงหมีนี่บาปไหม?” 

คงเป็นเพราะท่านได้รับการปลูกฝังมาแต่เด็กว่า 

การฆ่าและการเบียดเบียนสัตว์เป็นบาป หากเป็นวันพระ

ด้วยแล้วยิ่งบาปมาก ทำให้ท่านแสดงความเสียใจปรากฏ

ออกมาจนพ่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ยิ่งลูกตั้งคำถาม

กับพ่อดังกล่าวด้วยแล้ว ความที่พ่อเกรงว่าลูกจะสลดหดหู่

เศร้าสร้อยเกินไป จึงได้กล่าวปลอบขวัญพอเป็นกำลังใจ

แก่ลูกแทนการให้คำตอบที่แท้จริง 

ภายหลังเมื่อบวชแล้ว ท่านยังรู้สึกแป้วๆ ในใจอยู่

ตลอดมา ดังนั้นเวลาภาวนาไหว้พระสวดมนต์คราวใด 

ท่านจะต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้หมีตัวนั้นทุกครั้งทุก

คราไป ท่านเคยกล่าวกับพระด้วยว่า แม้จนทุกวันนี้ท่านก็

ยังแผ่เมตตาให้มันอยู่ตลอดมิเคยขาดเลย 

แป้วใจเมื่อยิงหมี
 

โดยปกติแล้วการตีผึ้งจะทำกันในตอนกลางคืนเดือน

มืด แต่ตอนท่านเป็นหนุ่มเป็นคนไม่กลัวอะไรง่ายๆ จึง

อยากจะทดลองตีผึ้งในตอนกลางวันดูบ้าง 

ครั้งนั้นผลปรากฏว่า ผึ้งจำนวนมากต่างก็บินตามไล่

ต่อยตลอดทาง ถึงขนาดที่ว่าต้องได้ถอดเสื้อถอดผ้าออก

หมด และรีบกระโจนลงไปอยู่ในน้ำ แม้ขนาดนั้นฝูงผึ้งก็ยัง

วนเวียนอยู่เหนือน้ำ แต่ที่สุดก็รอดพ้นไปได้ ครั้นเมื่อกลับ

มาถึงบ้านแล้ว มาดูตามเนื้อตัวปรากฏว่า มีแต่เหล็กในผึ้ง

ฝังอยู่เต็มไปหมด 

มีอยู่คราวหนึ่ง ท่านตามผู้ ใหญ่ ไปในป่า บังเอิญ

เหลือบไปพบหมีตัวหนึ่งเข้า ก็เป็นระยะที่ประชิดตัวมาก

แล้วเพราะอยู่ใกล้มาก ครั้งนั้นท่านช่วยพ่อแบกปืนอยู่จึง

จำเป็นต้องยิงทันที ทราบว่าหมีตัวนั้นได้รับบาดเจ็บไม่

น้อย ท่านบอกว่าวันนั้นทั้งวันรู้สึกไม่สบายใจเลย 

น้ำตาพ่อแม่พลิกสายทางชีวิต
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 คำกลาวของทานตอนหนึ่งเลาถึงความ

คิดในสมัยเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องความตาย จาก

นั้นก็กลาวมาถึงเรื่องการฆาสัตวตัดชีวิต ดังนี้ 

“…พูดถึงเรื่องเปนเรื่องตายนี้กลัวมาก 

ตอนเปนเด็กเรากลัวมากพอพูดถึงเรื่องตายนี้ 

ไมอยากใหระลึกขึ้นเลย มันเหี่ยวมันหอในใจให

ระลึกเรื่องอื่นมากลบมันเอาไว เราไมลืมนะ นี่

ขอหนึ่ง 

ขอที่สอง มีเพื่อนฝูงเขาพูด เราก็พากันไป

หากินตามเรื่องตามราวนั่นละ เขามาพูดวา  

‘วันพระนี้ทำบาปเปนบาปมากนะ วันพระ

นี้ ไปฆาอะไรทำบาปอะไรเปนบาปมากนะ’ 

มันก็ฝงใจ เลยฝงมาตลอด วันพระนี้ ไม

กลาฆาสัตว...” 

คำกลาวขางตนทำใหทราบไดวา คนใน

สมัยนั้นทานเนนเตือนกันเสมอในเรื่องบุญเรื่อง

บาป ไมมองขามหรือเพิกเฉยไป จะเห็นได

ชัดเจนอีกตัวอยางหนึ่งเกี่ยวกับพอและแมของ

ทานเอง คือ ทุกครั้งที่พอเขาปาเขาดงไดเนื้อมา 

แมจะตองเอาเนื้อนั้นมาทำแหงบาง  ทำแหนม

หรือทำสมบางเพื่อไมใหบูดใหเสียทิ้ง  จะไดเอา

ไปทำบุญกับพระที่วัด  แมทำเชนนี้เสมอมา ทุก

ครั้งจะตองอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับสัตวที่

เอาเนื้อมาทำอาหารดวยทุกๆ ตัวไปไมใหขาด 

ความใกลชิดติดพันของพอและแมตอพระ

ศาสนาเชนนี้เอง มีสวนปลูกฝงความคิดที่ถูก

ตองกอปรดวยเมตตาธรรมแกทานอยู ไมนอย 

ใหมีความละอายและเกรงกลัวตอบาปเปน 

พื้นฐานประทับไวภายในจิตใจตลอดมากระทั่ง

กาวสูเพศบรรพชิต 

 

นิสัยสัตยจริง เลือกคบเพื่อน 
  

นิสัยที่จริงจังของทานเปนขอเดนอีกขอ

หนึ่ง ใชแตเพียงเรื่องการงานเทานั้น แมแต

การคบเพื่อน ทานก็ยังชอบคนที่รักความสัตย

ความจริงไมเหลาะแหละ ทานกลาวถึงเพื่อน

สนิทคนหนึ่งในสมัยหนุมวา 

“…ผู ใหญเถิง  เปนเพื่อนกัน แกขยันมาก

นะ เขาเรียกวา หลานหลวงคำแหง เขาก็เรียก

เราวา หลานพอเฒาแพง  แพง นี่หนะชื่อแม

เรา พอของแมขยันไมมี ใครสู ในบาน ถา

หลานหลวงกำแหง กับหลานพอเฒาแพงได

ทำงานแลว ไมมีใครสูแหละ  เราก็สนิทกัน ไป

เที่ยวบานคุยกัน บางทีมันก็ไปบานเรา เราก็มา

บานมัน...ผู ใหญเถิงนี่  

เวลาไป มีอะไรก็กินโนนเลย เราก็เหมือน

กัน มาบานเขาก็กินเลย  ถือเปนอันเดียวกัน 

สนิทกันขนาดนั้นละ พอแมไมเคยสนใจ ไมเคย

จะเลาใหฟง ไอนั่นไปกินขาวบานกูๆ เฉย

เหมือนไมไดกิน เขามากินขาวบานเราก็เหมือน

กัน เราไปกินขาวบานเขาก็เหมือนกัน… 

…เรานี่จะวาความฉลาด แตกอนก็ ไม

ปรากฏนะ แตเรื่องความสัตยความจริงนี้เดน 

เปนมาแตครั้งเปนฆราวาสคือเจาของรูตัวเอง

วามีความสัตยความจริง แตไมไดสนใจดวย มัน

หากเปนอยูในจิต ถาใครเหลาะแหละไมอยาก

คบ ถาพูดเชื่อถือไมไดก็ไมคบ เวลาวาอยู อยู  

เวลาวาไป ไป  นิสัยเรา วาทำ  ทำ  ไอที่วา

อยางนี้แลวไปเปนอยางนั้น เราไมคบ  

อันที่สองพวกฉกพวกลักขโมยนี้ ไมคบ 

พวกหนุมดวยกันที่ชอบฉกลักขโมยนี้ก็หลีก ไม

คบ  อันนี้เปนนิสัยอันหนึ่งไมชอบคบคนเหลาะ

แหละ เรายังไมลืมนะ  

พอของผู ใหญเถิงเขาก็ขยันเกง... เขามา

ชวนเราไปหาลาสัตวในปาหาตะกวด หาอะไร 

เพราะหมาเราเปนพรานด ี เขาลาสัตวในปาเกง

มาชวนเราไปวนัพรุงนี้ 

 ‘โอย! ยังไปไมไดหรอกเพราะไดรับคำ

แลววาจะทำสวนตรงนั้นๆ ใหพอ วันพรุงนี้จะ

ทำทั้งวันเลยจนเสร็จ ถาอันนี้ยังไมเสร็จ ไปไม

ไดหรอก’ 

ก็เลยขอผาน เขาก็เลยเปนอันวาไม ได

ไป แลววันหลังเขาก็ไปถามพอ ถามลับๆ เรา

มารูทีหลังนะวา ‘ไหน บัว ชวนมันไปหาลา

ตะกวด มันบอกวา มันไดลั่นคำแลววาจะทำอัน

นั้นๆ ใหพอ มันยังไปไมได แลวเปนยังไง มัน

ทำงานอะไร ทำจริงไหม?’ 

‘มันทำแลว ทำเสร็จเรียบรอยแลว โอย 

ไอนี่ถามันไดลั่นคำแลว เปนแนทีเดียว ไมสงสัย

ละ นอกจากมันเฉยละ อยาไปใชมันเลย ไมเปน

ทา เฉย เหมือนหูหนวกตาบอด ถามันลั่นคำ

แลว ตายใจเลย ไอนี่’ 

นี่คือคำสัตยคำจริง ถาลงไดลั่นคำแลว

เหมือนวามันเปนไฟอยู ในนี้ ไม ไดทำอยู ไม ได 

ตองทำเสียกอน ถาลงไดลั่นคำแลวขาดอยูในนี้

เลย เปนนิสัยแตฆราวาสมาก็เปนอยางนั้น ถา

ไมไดลั่นคำแลวก็เตร็ดเตรเรรอนอะไรไปไดทั้ง

นั้นแหละ ถาลงลั่นคำแลวลงชองเดียวเลย 

ตองไป ตองทำ เปนอยางนั้น .. 

นี่ผู ใหญเถิงคนนี้แหละ เปนเพื่อนของเรา 

เพื่อนการเพื่อนงานเพื่อนคบ เพราะไอนี่มัน

ขยันมากนะ ทำถึงใจๆ ทุกอยาง ไมเหลาะ

แหละ เอาจริงเอาจัง ขยัน  

คนเหลาะแหละนี่เราไมเลนนะ มันเปน

นิสัยเอง มันเปนอยูในจิตนะ เราก็ไมรูวามันมี

ธรรมนะ จนไปเรียนหนังสือถึงรู คำสัตยนี้เรามี

มาแตดั้งเดิม มันหากเปนอยูในหัวใจเราเอง…” 

ผูใหญใหการยอมรับ 
 

อีกเรื่องหนึ่งเปนที่ประหลาดใจอยู ไมนอย 

แมกระทั่งแมของทานเองก็ยังรูสึกแปลกใจวา 

ทำไมผูหลักผู ใหญในหมูบานมักชอบมาหาและ

มาปรึกษาหารือกับทาน จนครั้งหน่ึงแมถึงกับได

ออกปากวา 

“พออาวพอลุง (คุณอาคุณลุง) มาหาบัว

ทำไม? ปะสาเด็กนอย”  

บรรดาผู ใหญจึงตอบวา  

ผู ใหญเถิง วังคำแหง 
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“โอ แม่อาแม่ปา มันไม่ใช่เด็กน้อยนะ ถ้า

ทำอะไรไม่เอาตามคำมัน จะพลาดหมดเลย 

ต้องได้ทิ้ง  

มันทำอะไรไม่พลาดสักอย่างเลย มันไม่ใช่

เด็กน้อยนะนั่นนะ” 

ในเรื่องนี้	น้องๆ	ของท่านอธิบายเพิ่มเติม

ว่า	 “…เพราะท่านเป็นคนความรู้ดี..	 เช่นอย่าง

ทำแบบแปลนแผนผังนี้	 ไม่มีทางผิดพลาดไม่มี

ทางตกทางเสียใดๆ		

ชาวบ้านกะว่าจะเลื่อยไม้...	 คิดกันว่าจะ

ทำยังงั้นๆๆ	แต่พอทำจริงๆ	แล้ว	มันกะคำนวณ

ผิดพลาดหมด	 คนอื่นๆ	 คำนวณ	 ผิดหมด	 แต่

ท่านไม่เคยกะผิด	 จึงไม่เสียไม้ ไปโดยเปล่า

ประโยชน์	

อกีเรือ่งหนึง่คอืเรือ่งไปตผีึง้	 ไม่ใชเ่รือ่งเลน่ๆ	

ทิฏฐิมานะกับลูกเลย	 ดังเช่นเหตุการณ์ในตอน

หนึ่งซึ่งองค์หลวงตาเคยเล่าไว้ว่า	

“พ่อกับแม่ของเรา	แม่มักจะขี้บ่นมากกว่า

พ่อ	 พ่อนานๆ	 จะบ่นซักที	 พอพ่อบ่น	 แม่ก็จะมี

เสียงว้ากขึ้นมาบ้าง	 ..	 รู้สึกว่าแม่จะไว้ ใจทาง

หน้าที่การงานอะไรๆ	 อยู่ในบ้านเหมือนว่าเรา

เป็นพ่อบ้าน	 ยังเด็กอยู่นะ	 ..	 บางทีพ่อกับแม่	

ทะเลาะกัน	เราเป็นกรรมการ

ผู้ตัดสินให้	เราบอกว่า		

‘ใครเป็นคนผิดคนถูก

ก็รู้กันนี่ ทำไมทะเลาะกันให้

ลูกฟังบ่อายบ้าง เด็กเขาก็รู้ 

เป็นถึงพ่อคนแม่คน ต้องรู้

สิว่าใครผิดใครถูก’ 

พอพ่อกับแม่ได้ฟังดัง

นั้นก็แตกหนีกันไปคนละทิศละทาง	 ...	 ไม่

พดูอะไรกนั	...	เงยีบเลย” 

การกล่าวเช่นนี้มิใช่ว่าท่านจะไม่เข้าใจพ่อ

แม่	 การกระทบกระทั่งย่อมเกดิขึน้เปน็ธรรมดา

ในแต่ละครอบครัว	 สำหรับครอบครัวของท่าน

ด้วยแล้ว	 พ่อและแม่มีภาระหน้าที่การงาน

มากมายหลายต่อหลายเรื่อง	 เนื่องจากมีลูก

หลายคนด้วยกัน	สิ่งนี้ทำให้ท่านแสดงความเห็น

อกเห็นใจพ่อและแม่ไว้เช่นกันว่า	

“พ่อแม่เรามีลูกตั้ง	 ๑๖	 คน	 ตายไปแต่ยัง

เล็กๆ	๖	คน	ยังเหลืออยู่	 ๑๐	คน	พูดถึงพ่อแม่

เรา...ลูกหลายคนเท่าไรพ่อแม่ยิ่งจะตาย	 ไอ้ลูก

น้อยคนค่อยยังชั่วหน่อย	 ไอ้ลูกหลายคนนี่	

แหม!	 ไม่ทราบจะวิ่งหาใครต่อใคร	 จะช่วยใคร

ต่อใคร...”	

การงานจริงจัง
 

อุปนิสัยของท่านอีกอันหนึ่ งคือเวลา

ทำการงาน	 จะไม่อยากให้คนรู้คนเห็น	 เช่นใน

ตอนเช้าเวลาจะต้อนควายไปทำนา	 ท่านจะ

เที่ยวเก็บพวกไม้ ไผ่หรือไม้กะลาที่หล่นอยู่ตาม

ทางโยนขว้างออก	ข้างทาง	

มิฉะนั้นเวลาฝูง

ควายเดินผ่าน	 มัน

อาจเดินเตะมีเสียง

ดังได้	 ท่านเกรงว่า

ชาวบ้านจะได้ยิน	 จึง

โยนออกข้างทางหมด	 วันใดที่

ออกไปนาท่านชอบไปตั้งแต่เช้า

มืด	 ส่วนแม่ก็จะทำอาหารจนเสร็จ

แล้วห่อไว้ทันเวลาที่ลูกไปพอดี	

การไถนาของท่านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งถึง

นิสัยที่ทรหดอดทน	 คือท่านจะทำไปเรื่อยๆ	 จน

เสร็จ	 เช่น	ควาย	๔	ตัว	อย่างนี้	 จะสลับให้มัน

ทำงาน	 เมื่อตัวหนึ่งทำจนเหนื่อยแล้ว	 ก็ปลดไถ

ออกให้มันไปอาบน้ำกินหญ้า	เป็นการพัก	แล้วก็

เอาตัวที่	 ๒	 ที่	 ๓	 มาสลับแทนเช่นนั้นตลอดจน

เสร็จ	 ถ้าไม่มืดก็ไม่เลิกหรือไม่ใช่เวลากินข้าว

กลางวันก็ไม่ยอมเลิก	

มอียูค่ราวหนึง่พอ่แมแ่ละนอ้งเขย	 ซึง่ปกติ

เป็นกำลังสำคัญในการทำนา	บังเอิญมาป่วยขึ้น

พร้อมๆ	กัน	ทำให้ท่านต้องเป็นหัวหน้าพาน้องๆ	

ไปแทน	 น้องสาวคนรองๆ	 ของท่านคนหนึ่งรู้ดี

ถึงนิสัยจริงจังโดยเฉพาะในเวลาทำงาน	 จึงนึก

หวาดๆ	ในใจว่า	

เพราะเมือ่กอ่นเขาเอาเปน็อาชพีเลย	 ขายไดร้าคา

ดมีาก	จะมผีูม้ารบัเอากบับา้นเลยทเีดยีว…” 

ด้วยความสามารถเช่นนี้เองทำให้ผู้ ใหญ่

หลายต่อหลายคนในหมู่บ้านให้ความคุ้นเคย

สนิทสนมกับท่าน	 อย่างไรก็ตามสำหรับการ

คบค้าสมาคมกับเพื่อนวัยเดียวกันนั้น	 ท่านก็ยัง

มีการละเล่นสนุกสนานแบบเด็กหนุ่มทั่วๆ	 ไป	

ไม่ได้มีอะไรผิดแผกแตกต่าง	 ตัวอย่างหนึ่งก็คือ

ท่านยังเคยได้ฝึกหัดชกมวยเล่นกันระหว่าง

เพื่อนๆ	 แต่ไม่นานก็เลิกราไป	 เพราะคำขอร้อง

ของแม่ว่า	

“ลูกเอ๊ย! อย่าไปหาชกมันเลย แม่เป็น

ห่วง มันเสียตับเสียปอด” 

การที่ผู้น้อยเคารพเชื่อฟังในเหตุผลของ

ผู้ ใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงามแล้ว	และหาก

เป็นผู้ ใหญ่แต่ยังสามารถยอมรับในเหตุผล

ความถูกต้องของผู้น้อยได้ด้วย	 อันนี้ถือเป็นคุณ

ธรรมยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ของท่านเองที่ ไม่มี
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“ต๊ายกู คราวนี้ หมดทั้งวันมีแต่ทำงานก็

ตายกันเท่านั้นแล้วทีนี้” 

และก็เป็นความจริงอย่างที่น้องสาวคิดไว้

คือท่านเองไม่พาพักพาเลิกสักที	 ทำงานอยู่

อย่างนั้นเรื่อยไปชนิดหากไม่ค่ำไม่ยอมเลิกรา	

น้องสาวของทา่นเลา่ถงึเหตกุารณ์ในตอนนี้ว่า	สาวของทา่นเลา่ถงึเหตกุารณ์ในตอนนี้ว่า	สาวของทา่นเลา่ถงึเหตกุารณ์

“…แม้น้องพยายามบอกว่า		

‘อยากกินข้าวแล้ว...บัว’	 ท่านก็ทำงานไป

เฉย	 ไม่พากินข้าวไม่พาหยุดพักสักที	 พาขุดพา

ทำอยู่หมดมื้อหมดวัน...	

ตอนนั้นเป็นช่วงบุกร้างถางพงทำนา

ใหม่...	 ท่านขุดเองเลย	 ไม่ใช้ควายคราดเพราะ

มันเพิ่งตัดไม้ลงใหม่ๆ	 รากที่อยู่ในดินยังไม่เน่า	

(ไถยังไม่ทันได้)…	

ทา่นกท็ำงานไม่สนใจน้องเลย	 เดี๋ยวอ้อม

ทางนั้นแล้วอ้อมทางนี้	 แล้วอ้อมไปทางนั้นอยู่

อย่างงั้นไม่จบไม่สิ้นสักที	 จนน้องว่า ‘โอ๊ย ไม่

ไหวแล้ว คิดถึงแม่’  

เลยมีแต่จะร้องไห้นั่นแหละ	 ..	 ปรากฏว่า

ในปีนั้นได้ข้าว	 ๑๗	 เล่มเกวียน	 จัดว่าได้เยอะที

เดียว	…”	

อีกตอนหนึ่งคือในระยะที่ท่านพาน้องๆ	

มานอนเฝ้านา	น้องสาวเล่าเหตุการณ์ดังนี้	

“…สมัยแต่ก่อนมีแต่เป็นดงเป็นป่า	 เสือ

ช้างก็เยอะ	 เสียงช้างหักกิ่งไม้โป๊กๆ	 เป๊กๆ	 อยู่

ในป่า	บ่างชะนีก็ร้องฟังดูโหยหวนน่ากลัว	เดี๋ยว

ร้องขึ้นทางนั้นทางนี้	 รู้สึกวังเวงใจทำให้คิดถึง

แต่พ่อแต่แม่	

นาที่เฝ้านั้นอยู่ติดกับป่ากับดงห่างจากตัว

บ้านประมาณ	 ๔-๕	 กิโลเมตร	 ในช่วงที่ต้นข้าว

เริ่มโตขึ้น	 ชาวบ้านก็มานอนเฝ้านากัน	 ถ้าไม่

เหนื่อยแล้ว	 ก็อยากจะเลิก	 อยากจะกลับบ้าน	

ส่วนท่านเองก็ไม่พาเลิกงานสักที		

ท่านเคยกล่าวถึงอปุนสิยัดงักลา่วของทา่น

เองไว้เช่นกัน	ดังนี้	

“นิสัยมันก็ ไม่เคยเหลาะแหละมาตั้งแต	่

เปน็ฆราวาสอยู่แล้ว	หากเป็นไปตามฆราวาสนัน่

แหละ	 ตามธรรมดาฆราวาสก็ไม่มีกฎข้อบังคับ

อะไรๆ	แต่นิสัยมันก็มีของมันอยู่	ว่างั้นเถอะนะ		

ถึงจะเป็นแบบฆราวาสทั่วๆ	 ไปก็ตาม	 แต่

ความจริงจังของมันมี	 มันฝังลึกอยู่	 อย่างเช่น

ว่าจะทำอะไรอย่างนี้	 ถ้าลงว่าจะทำ	 ยิ่งกับพ่อ

กับแม่	หากได้ลั่นคำว่า	จะทำให้แล้ว...ไม่เป็นอื่น

แหละ...	 อันนี้เป็นนิสัยเรา	 ถ้าเราเป็นหัวหน้า	

เราก็เป็นอย่างนั้นนะ...		

ทุกอย่างเรื่องของเราต้องให้พ่อแม่ ไว้

วางใจได้เลยถ้าเราได้ทำอะไรแล้ว	 ถ้าเวลาไป

ทำงานกับพ่อกับแม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะ	 พาทำ

อะไรกท็ำ	พาลกุพาขึน้เรากข็ึน้	ธรรมดาธรรมดา	

ถ้าพ่อแม่ ไม่ ไปร่วมทำงานด้วย	 น้องๆ	 มันจะ

ตาย…” 

ท่านเคยกล่าวถึงพี่น้องในครอบครัวของ

ท่านอยู่บ้างว่า	

“...น้องๆ	 ก็ดีทุกคนนะเท่าที่ดูวี่แววของ

พวกน้องๆ	ที่อยู่ในครั้งโน้น...	

พี่ชายคนใหญ่...เน้นหนักไปทางการค้า	จะ

เป็นไปทางคุณตา	 พี่ชายเริ่มค้ามาตั้งแต่เป็น

หนุ่ม	 แม่เลยมอบเงินให้ ไปหาซื้อวัวซื้อควาย	

คือนิสัยชอบทางสังเกตสัตว์	 สัตว์ตัวไหนมี

ลักษณะอย่างไร	 	 ดูไม่ค่อยผิดนะ	 พวกใครใน

น้องสาวองค์หลวงตา (คุณยายตัน นามวิชัย คุณยายศรีเพ็ญ บัวสอน คุณยายสวน สุรินทร์รัตน์ 

และคุณแม่จันดี โลหิตดี) 

 

เช่นนั้นแล้วช้างจะพากันมาถอนต้นข้าวกินหมด	

ช้างเวลากินต้นข้าวจะต่างจากวัวควาย

ตรงที่มันจะถอนทั้งต้นขึ้นมาแล้วเอาฟาดกับขา

ของมันเพื่อสลัดดินออก	 แล้วจึงม้วนเข้าปาก	

ถ้าชาวบ้านไม่มาเฝ้า	 มันจะถอนกินจนหมด

เกลี้ยงนาเลยทีเดียว	 แต่วัวควายเวลากินข้าว

มันจะกัดกินเฉพาะส่วนยอด	ไม่ถอนหมดทั้งต้น	

ฉะนั้นเวลาเฝ้านา	 เขาจึงต้องเอาปืนไป

ด้วยเพื่อใช้ยิงไล่ช้าง	 บางคนก็ยิงขึ้นฟ้าให้มี

เสียงดัง	มันตกใจก็ไป…”	

พี่ๆนองๆ
 

ด้วยนิสัยจริงจั ง เช่นนี้ทำให้บางครั้ ง

บรรดาน้องๆ	 ที่ร่วมงานกับท่าน	 ถึงกับต้องนำ

เรื่องนี้มาฟ้องแม่ตามภาษาท้องถิ่นสมัยนั้นว่า	

“...โอ๊ย อีแม่เอ้ย คันหมู่เจ้าบ่ไปเฮ็ดงาน

นำ บักนี่ มันเฮ็ดอีหยังบ่ฮู้จักขึ้นจักหยุด หมู่

ข้อยเลยสิตาย... 

มันบ่ได้พาขึ้นเด๊ะ พาเกี่ยวข้าวกะดี พา

ดำนากะดี มันบ่พาขึ้น คันหมู่เจ้าบ่ไปนำ มันสิ

เอาให้ตายอีหลี...”  

หมายถึงว่า	 ถ้าพ่อแม่ ไม่ ไปทำงานด้วย

แล้ว	ท่านจะทำงานไม่ยอมเลิกราสักทีเหมือนว่า

จะเอาให้น้องๆ	 ตายไปข้างหนึ่งเลยอย่างไร

อย่างนั้นทีเดียว	

แม่แทนที่จะเห็นคล้อยไปกับน้องๆ	 ด้วย	

กลับพูดตัดบทลูกทันที		

“จังซั่นหละ สูบ่เป็นตาซะแตก”   

หมายถึง	 “ก็อย่างงั้นละซิ	 พวกเรามันไม่

เอาไหนเสียเอง”	 	 คือน้องๆ	 ของท่านทำงาน
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พูด...เฉย เราก็ไม่ชอบด้วย เวลาใครไปยุ่งด้วย

เวลาไปไหน…” 

๑
 คนเฒ่าคนแก่ทางอีสานอธิบายคำว่า “สิงควาย” หมายถึงการขับ

ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานหยอกล้อกันในระหว่างเด็กเลี้ยงควายมาก

กว่าจะเป็นเรื่องจริงจัง และอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง การร้องเพลง

กล่อมควาย  

เอาตอนคนกำลงัจะกนิอยูแ่ลว้ แมจ้ะกนิหมด กว็า่

พอดีอยู่หรอก พอดีกันกับที่ขอให้ร้องอยู่หรอก” 

แต่นั้นมา ท่านก็แกล้งพูดหยอกน้องว่า  

“อยากฟังอีกไหมละ สิงควายนั่นหนะ” 

เกี่ยวกับการร้องลำทำเพลงของหนุ่มบัว

นั้น ในหมู่บ้านทราบกันดีว่าไม่ใช่ธรรมดา ร้อง

เพลงเก่ง น้ำเสียงหยดย้อย ขนาดพ่อพอได้ยิน

ลีลาการร้องของลูกชายคนนี้เข้าเท่านั้นถึงกับ

จำเสียงลูกไม่ได้ มาทราบภายหลังก็ยิ่งงงงวย

ในความเป็นศิลปินของลูกตัวเองใหญ่ ดังนี้ 

“...เราไปร้องเพลงที่ ไหน เพื่อนฝูงชอบ

มาก มักชมว่า  

‘มึงทำไมจึงลำม่วนแท้น้อ’ (แก

ทำไมถงึรอ้งหมอลำไพเราะจงั) 

ไม่เฉพาะแต่หนุ่มสาวเท่านั้น 

แม้แต่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเขา

ก็ยังชมว่า ‘เสียงมึงดี คือ

เสียงแม่มึงเนาะ’ แม่เป็น

คนเสียงดี ไปลำที่ ไหนคน

ติด มันหากเป็นของมันนั่นแหละ  

จากนั้นไปไหนเขามักขอร้องให้

ลำ ไปเที่ยวสาวที่ไหนกับเพื่อนกับฝูง ผู้

สาวจับคอเรามัดให้ลำ ไม่ลำออกจากนั้น

ไม่ได้ เขาต้องให้ลำเสียก่อน เราไม่ลืมนะ 

ขนาดพ่อได้ยินเสียงร้องลำในหมู่บ้าน 

ยังหลงชมกับแม่ว่า 

‘เสียงใครนะ ช่างไพเราะมาก

เหลือหลาย’ คือพ่อจำเสียงเราไม่ได้ หลง

เสียงลูกของตัวเอง 

แม่ก็ยังย้อนพ่อไปว่า ‘นั่น..เสียงบักบัว 

ลูกชายเจ้านั่นแหละ..ร้องลำ.. จำเสียงมันไม่ได้

หรือ?’ 

พ่อบอก ‘คิดไม่ถึงว่า ลูกเราจะเสียงดี

อย่างนี้’  

ตั้งแต่เป็นเด็กมาจนโต เราก็ได้ยินแม่ร้อง

ลำมาตลอด แม่ชอบร้องหมอลำมาก เวลา

ไปทุ่งนา เสียงแม่ร้องลำลั่นทุ่ง เสียงแม่ไพเราะ

มาก...” 

บ้านจะซื้อวัวซื้อควายต้องให้ ไปช่วยหาดูให้  

‘ไปช่วยดูให้หน่อย’ 

แกดูเฉยๆ นะ ไม่ต้องทดลองใช้งานใช้

การอะไรละ ถ้าแกว่า ‘ควายตัวนี้ชนคนนะ’ ก็

ถูก...จับได้ตรงไหนก็ไม่รู้นะ ‘ควายตัวนี้ดื้อใช้ ไม่

ได้นะ’ มันก็เป็นจริงๆ ถ้าว่า ‘ดี’ ยังไงก็ถูกอย่าง

นั้นนะ มันแปลกอยู่นะ ดูยังไงไม่ทราบ เป็น

แยบคายอันหนึ่ง  

พวกคนหนุ่มด้วยกันในหมู่บ้านก็ไม่มีใครดู

เป็น มีแต่ให้พี่คนนี้ ไปหาซื้อ พ่อแม่ให้เงินไปซื้อ 

จากนั้นมาก็ติดต่อมาเรื่อย เป็นนักซื้อนักขาย

ทางวัวทางควาย  

เวลามีครอบครัวเหย้าเรือนอยู่ โน้นแล้ว 

แม่ยังใช้ ให้ ไปซื้อควายให้มาเป็นหลักแหล่งของ

คอกเป็นหัวหน้าฝูง ก็เป็นจริงๆ นิสัยชอบ

เหมือนตา ตาก็ไปหาซื้อวัวซื้อควายมาขายไม่ได้

ขาด แม่เลยปล่อยให้ซื้อขายมาเรื่อยจนกระทั่ง

ตาย กับน้องๆ นี้รักมาก เพราะเขาใจดีกับน้อง 

แต่เรานี้ ไม่ค่อยมีใครมาใกล้ นอกจากไม่ติดแล้ว

ยังกลัวด้วย… 

…พวกน้องๆ ไม่ค่อยชอบหละ เพราะเรา

เป็นคนดุ แต่ดุเพราะความจริงจัง นิสัยนี้มันมี

นะ ไม่เหมือนพี่ชาย เป็นอีกแบบหนึ่ง อยากทำ

กท็ำ อยากไปเมือ่ไหรก่็ไป เฉย... ไม่ไดส้นใจกบัใคร  

ไอ้เรานี ้ โห...ไม่เสร็จเป็นไม่ยอม พี่ชายก็

เปน็แบบหนึง่ ทนีีน้อ้งกร็กัละซ ิ เพราะไมด่ ุ เวลา

ไปไหนนี ้พวกนอ้งๆ นีร้มุเลยทัง้หญงิทัง้ชาย  

กับเรานี้ โอ้โห...คนเดียวไม่มีไปเกี่ยว เขา

เบื่อจะตาย เขาชังเราจะตาย แต่ก็ ไม่กล้า

ดัดน้องด้วย“สิงควาย”๑ 

ร้องเพลงไพเราะเหมือนแม่
  

ครั้งหนึ่งไปเลี้ยงควายกันตามประสาพี่ๆ 

น้องๆ ท่านเป็นหัวหน้าพาไป เมื่อถึงเวลาเที่ยง

จึงเอานกแซงแซวมาปิง ระหว่างนั้นท่านก็นึก

ครึ้มอกครึ้มใจ จึงสิงควายขึ้นว่า 

“. . .อีตู่ เขาเล่น่ะ ตั๊กเขาเลงก็ดั๊กเค้า

เป็งเส่งดั๊ก เขาเด่งก็ดั๊กเค้าล้ำเดงดั๊ก เขา

เลงกะดักเขาดำตั๊ก…” 

น้องๆ ได้ยินดังนั้นต่างพากันหัวเราะ

ชอบใจจนจะล้มจะตายกันเลยทีเดียว เมื่อปิง

จนสุกได้ที่แล้ว จึงเอากระติบข้าวเหนียวและ

กับข้าวอื่นๆ มาวางเตรียมพร้อมจะกินกันอยู่

แล้ว น้องๆ ก็ขอร้องท่านขึ้นว่า 

“สิงควายตัวนั้นให้ฟังอีกหน่อยซิ ฟังแล้ว

มันม่วนดีหลาย (สนุกดี)” 

“อะไรกัน? จะกินข้าวอยู่แล้ว ยังจะให้สิง

อีกเหรอ?” 

“เออ้ สงิเลย มนัอยากฟงัหลาย” 

ท่านเลยทั้งสิงไปกินไป กินไปสิงไป

อยู่อย่างนั้น น้องๆ ก็มัวแต่ฟังเสียจน

เพลิน พากันหัวเราะพออกพอใจจน

น้ำหูน้ำตาไหล และเมื่อหันมาดูนก

ปิ งอีกครั้ งหนึ่ งปรากฏว่าหมด

เกลี้ยงแล้ว ท่านเลยพูดขึ้นว่า 

“ถ้าไม่อยากฟังกันหลาย ก็ไม่

กินหมดหรอก เห็นอยากฟังกันเหลือเกิน ก็เลย

แกล้งดัดเส้นเอาซะเต็มที่เลย นกปิงก็เลยหมด

เลย” 

การสิงควายเป็นที่พอใจของน้องๆ เป็น

อย่างมาก แทนที่น้องจะต่อว่าต่อขานอะไรพี่

บ้าง กลับพูดว่า 

“ก็ ไม่เคียดหรอก ถึงจะกินหมดก็ช่าง 

พวกเราก็หาเรื่องเองแหละ เที่ยวอยากจะมาฟัง
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เมาหนเดียวก็เข็ดหลาบ
 

ครั้งหนึ่งในช่วงที่กำลังเป็นหนุ่มฉกรรจ์ 

เส้นทางชีวิตของหนุ่มบัวเกือบจะต้องกลายมา

เป็นนักสุราอย่างสุดขีด วันนั้นเพื่อนๆ มาชวน

ไปกินเลี้ยงที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

และต่างก็ชักชวนให้ดื่มสุราท่านเองแม้จะ

ปฏิเสธอย่างไรเพื่อนก็ไม่ฟัง จึงจำยอมโดยคิด

ให้ เหตุผลตนเองว่ า เพื่ อ ไมตรี จิ ตกระชับ

มิตรภาพ แต่ผลของการดื่มสุรากับเพื่อนๆ ใน

ครั้งนั้นถึงกับทำให้ท่านต้องเข็ดหลาบตลอดไป

เลยทีเดียวดังนี้ 

เหมือนกัน เห็นเขามีลูกมีเมียก็คิดอยากมีลูกมี

เมียมีครอบมีครัวกับเขา” 

และแล้วความคิดที่ตั้งไว้อยู่ภายในใจนี้

ก็ได้ถูกเปิดออกมาเพราะผู้เฒ่าคนหนึ่ง เรื่องมี

อยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสนทนากันกับ

หนุมเถิงเพื่อนสนิทของท่านอยู่นั้น ผู้เฒ่าคนนี้

อายุราว ๕๐ ปี มาจากอำเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี ลักษณะของผู้เฒ่าเป็นคนสุขุมไม่ค่อย

พูด แกนั่งอยู่ในบริเวณนั้นจึงได้ยินสองหนุ่มพูด

คุยกันมาตลอด หนุ่มเถิงพูดแต่ว่าจะบวชๆ 

คงจะพดูเรือ่งบวชอยูน่านจนผูเ้ฒา่ชกัจะรำคาญ 

ละมัง จึงว่า   

“ไหนพ่อขอดูลายมือหน่อยหนะ มานั่งฟัง

อยู่นี้มีแต่จะบวชๆ มันจะได้บวชจริงๆ หรือ ไหน

ให้พ่อดูลายมือหน่อยนะ” 

ผู้เฒ่าดูลายมืออยู่เงียบๆ สักพักหนึ่งแกก็

พูดขึ้นว่า   

“…จ้างก็ไม่ได้บวช  นี่ไม่กี่วันมันจะมีเมีย 

มันติดกันอยู่แล้ว นี่คู่ของมันติดอยู่นี่ มันแยกไม่

ออก มันจะแยกออกได้ยังไง…” 

ผู้เฒ่าไม่ใช่พูดแบบธรรมดาๆ แต่พูดแบบ

ยืนยันเลย แกเป็นคนนิสัยไม่ค่อยพูด เป็นคน

เคร่งขรึม พอเห็นผู้เฒ่าทำนายเพื่อนแบบนี้  

เลยทำให้หนุ่มบัวรู้สึกยิ่งคึกคักมั่นใจไปด้วย 

เพราะไม่ต้องการจะบวช แต่ต้องการจะเอาเมีย 

เมือ่เพือ่นดเูสรจ็เรยีบรอ้ย หนุม่บวัจงึขอใหด้บูา้ง  

“...ดูให้ผมหน่อย...”   

หนุ่ มบัวพูดด้วยความกระหยิ่ ม ใจว่ า 

อย่างไรต้องได้เมียแน่คราวนี้ แต่การณ์กลับ

ตรงข้าม ผู้เฒ่าดูอยู่ครู่หนึ่ง แกพูดขึ้นว่า  

“เอ้อ! ผู้นี้ ใช่ละนี่ ผู้นี้ถึงถูก ได้บวชแน่ๆ 

จะได้บวช นี่สายบวชเต็มแน่วแล้วเวลานี้ จะ

บวชเร็วๆ นี้…”   

ผู้เฒ่ากล่าวด้วยความมั่นใจเช่นนี้ ถึงกับ

ทำให้หนุ่มบัวหน้าซีดเผือดลงทันที ดังนั้นเพื่อ

ความแน่ ใจว่าผู้ เฒ่าอาจจะดูผิดไปหรือไม่

อย่างไรกัน จึงรีบบอกไปว่า   

“เอะ! ว่าจะเอาเมียอยู่นะ ผม

อยากจะแต่งเมียอยู่นะ”   

แทนที่ผู้เฒ่าจะลังเลใจ กลับยิ่ง

พูดอย่างยืนยันเลยว่า  

“…จ้างก็ ไม ได้แตง…!!” 

เดียวกันด้วย เราคนเดียวไม่สามารถจะ

ต้านทานได้ จำต้องยอมรับโดยปริยาย  

พอผ่านไปไม่นานนัก เราชักจะเปลี่ยน

ท่าทางและอาการทุกส่วนเปลี่ยนไปเสียแล้ว

เพราะไม่เคยมาก่อน .. ร้องเพลงกลางวงเลย

เราไม่ลืม ร้องเพลงกลางวง ทั้งๆ ที่เมาเหล้าอยู่

ร้องเพลงเพราะอยู่นะ ..  

ความคิดไว้เดิมว่าเพื่อรักษามารยาทและ

ไมตรีจิตกับเขานั้น ได้กลายเป็นว่าทำลาย

มารยาทและไมตรีจิตปกติของตนเสียสิ้นไม่

เหลืออยู่เลย ที่ปรากฏอยู่ชัดแจ้งในเวลานั้นก็

คือ มารยาทของคนขี้เมาล้วนๆ เท่านั้น ร้องลำ

ทำเพลงทั้งคืน .. จากขับลำแล้วก็หลับ .. ไม่มี

ทางทราบเรื่องดีชั่วของตัว และสุดท้ายนอนแผ่

อยู่ที่นั้นอย่างไม่มีอาลัยกับอะไรๆ .. 

พวกเพื่อนฝูงเต็มอยู่นั้นเขาหนีกันไปหมด

ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว พอตื่นขึ้นยังเหลือแต่เรา 

นอนอยู่บ้านเพื่อนนั่นแหละ เขาปล่อยให้เรา

หลับจนกระทั่งตะวันขึ้น .. 

พอรุ่งเช้าจึงรู้สึกตัวขึ้นมา ‘อ้าว นี่ ไม่ใช่

บ้านเรา มันบ้านเพื่อนของเรา’  

จากนั้นมาลงจากบ้านเขาแล้วอาย ไม่ไป

บ้านเขาอีกเลย .. เกิดความละอายเพื่อนๆ และ

คนในบ้านอย่างมาก รีบกลับบ้านเพื่อนอีกคน

หนึ่งทันที .. แน่ะเวลาเมาเหล้ามันไม่ได้อายนะ 

ร้องเพลงสนุกไปเลย (คนเมานี่) ชอบโม้ชอบคุย

คนเมาเหล้า น้ำลายไม่ทราบมาจากไหน พอ

หายเมาแล้วไม่ไปบ้านเขาอีกเลย อายเขา .. 

นับแต่วันนั้นมาถ้าใครจะมาเชิญชวนไป

บ้านคนอื่นอีกเป็นไม่ ไปเด็ดขาด เพราะความ

เข็ดหลาบเป็นกำลัง…” 

“...เราไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าในงานนั้นจะมี

อะไรบ้าง เพราะไม่ใช่บ้านเกิดเรา แต่เป็นบ้าน

เพื่อนๆ ซึ่งอยู่ห่างกันคนละจังหวัด จึงไม่ทราบ

ว่าประเพณีเขาเป็นอย่างไร พอถึงบ้านที่จัดงาน

เลี้ยง ต่างคนต่างนำขวดอะไรๆ มาวางไว้

บริเวณรอบๆ เราเกิดความสงสัยจึงถามเขาว่า 

‘ขวดอะไรมากมายนัก’  

เขาต่างก็บอกเราเป็นเสียงเดียวกันว่า 

‘น้ำอ้อยป่า คนไม่มีวาสนาไม่ได้กินแหละ’ แต่

ความจริงเป็นเหล้าเถื่อน  ..  

เรานึกรู้ทันทีว่าคือน้ำบ้านั่นเอง เพราะ

เท่าที่เห็นๆ มาใครดื่มน้ำประเภทนี้เข้าไป โดย

มากต้องเป็นบ้ากันแทบทุกราย ก็เรากำลังตก

อยู่ ในที่จนตรอกเสียแล้ว ไม่ทราบจะหา

ทางออกได้อย่างไร อีกไม่นานนักต่างคนต่างริน

น้ำอ้อยป่านั้นยื่นมาให้เราดื่มแบบหาทางหลบ

หลีกไม่ได้  

เราเปน็เพยีงพดูออกอบุายวา่ ‘เพือ่น...เรา

ปวดศีรษะไม่ค่อยสบายอย่าให้ดื่มเลย’ 

เขาไม่ยอมฟังเสียงแต่กลับจะให้ดื่มท่า

เดียว โดยให้เหตุผลว่า ‘นี่คือน้ำยาสำหรับแก้

ปวดศีรษะโดยตรง ดื่มแล้วไม่ต้องไปหายาอะไร

มาแก้’ เขาเป็นคนหมู่มากและเป็นคอสุราแบบ

ศาสนาก็เลื่อมใสแต่หัวใจ...
 

ในระยะนี้เป็นช่วงที่หนุ่มบัวเติบโตเป็น

หนุ่มเต็มที่แล้วทำให้เริ่มคิดคำนึงถึงเรื่องหญิง

สาวที่จะมาเป็นคู่ครอง  ท่านกล่าวถึงภาวะ

จิตใจในตอนนั้นว่า  

“เรื่องความเคารพในศาสนา เลื่อมใสใน

พระในเณรนั้น เราเลื่อมใสมาโดยตลอดไปใส่

บาตรแต่เด็กก็ไปกับผู้ ใหญ่ เวลาโตขึ้นมาความ

เลื่อมใสในศาสนาก็มาก แต่กิเลสมันก็มีมากอยู่
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และในที่สุดท่านก็ ไม่มีครอบครัวเหย้า

เรือนตามที่เคยตั้งใจไว้เดิม แม้จะมีหญิงสาวที่

หมายมั่นตกลงปลงใจระหว่างกันแล้วก็ตามที 

แต่ครั้นพอจะให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาครั้งใด 

กลับหาจุดที่เหมาะสม ลงตัวลงใจกันมิได้สักที  

อีกทั้งด้วยนิสัยที่เป็นคนเคารพในเหตุผล

เหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้นเมื่อเหตุผลยังเป็นที่ลงกัน

ไม่ได้ แม้ความรักจะมากเพียงใด ท่านก็ยอมอด

ยอมทนได้ และด้วยเหตุนี้เองความคิดของท่าน

ที่จะมีครอบมีครัวจึงเหมือนมีสิ่งมากีดมาขวาง

ให้คลาดแคล้วจนได้ทุกทีไป ชะรอยจะเป็น

เพราะ ปุพเพ จ กตปุญญตา อำนาจบุญกรรม

ที่ท่านเคยสร้างสมอบรมมาแต่ดั้งเดิมให้ผลมาก

กว่าจะเป็นเรื่องการทำนายทายทักจากหมอดู 

บุญนี้จึงให้ผลอุดหนุนผลักดันชีวิตของท่านให้

ไปในทางอันประเสริฐ  

เป็นพุทโธแทน มันอย่างงี้ล่ะ หือ ทำงาน

ทำการใดมีแต่อีนั่นล่ะ อยู่ในนี้นะ โอ้โห 

มันเป็น ก็บอกว่าเป็นซิ… 

โห... อกจะแตกนะ รกัผูห้ญงินี่

ไม่ใช่เล่นๆ  เราเคยรักมาแล้วนี ่

โถ ถงึขนาดนี ้ถงึขนาดจะกนิขา้ว

ไม่ลงนอนไม่หลับ… อยู่ที่ ไหน 

หากทำอะไรก็ตาม งานการ

อะไรก็ตาม ทำไปบืน
๑
ไป เดินก็

เดินไป แต่พุทโธหญิงสาวนัน้ มันไม่ได้พราก

จากใจหนา มนัตดิอยูน่ัน่ตลอด ถงึวา่มนัฝงัลกึ  

ทุกข์มากที่สุดนะ โห พิลึก… ความหนัก

หน่วงถ่วงจิตใจ ความทุกข์ความลำบาก 

ทรมานที่สุดในเวลานั้น ทีนี้ความรักมันก็ดึงไป 

ดึงไป มันไม่ให้เห็นโทษ ทุกข์ขนาดไหน มันก็ไม่

เห็นนะ…” 

แม้ว่าท่านจะไม่ ได้คาดคิดเรื่องบวชมา

ก่อน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องความรักของ

ท่านที่มีต่อหญิงสาวนั้น ถึงจะมีมากจนถึงกับ

ทำให้ทุกข์ร้อนภายในใจเพียงใด ท่านก็จะไม่

ยอมทำสิ่งผิดพลาดเสียหายใดๆ โดยเด็ดขาด 

อันอาจจะก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนถึง

จิตใจของพ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ ดัง

นั้นถึงแม้สมัยเมื่อครั้งยังเป็นฆราวาสอยู่ ท่านก็ 

จะพยายามใช้หลักต่อไปนี้ตลอดมา  

“…เอ้า! มึงจะรักไปไหนรักไป มึงไม่ได้เกิด

กับอีหญิงคนนี้ละน่ะ ถึงขนาดนี้ละน่ะ มึงทำไม

มึงรัก ลืมพ่อลืมแม่ได้ บังคับ มัน เอ้า เคยเป็น

นี่ เอาความจริงมาพูด... ก็เรื่องของเราเป็นมา

แล้วนี่ แต่ทีนี้เวลามันจะแยกของมันได้ ก็เพราะ

ศีลธรรมนะนี่ สำคัญอันนี้นะ ธรรมแยกออกได้

ขาดสะบั้นไปเลยเชียว...ให้ถอยไม่ถอย จะแก้  

แม้รักจนน้ำตาไหล รักเต็มหัวใจเจ้าของ 

ใครๆ ก็ ไม่รู้ จนเจ้าของจะเป็นบ้า ไม่ ใช่รัก

ธรรมดา… ไม่ลืมนะจนบัดนี้ เพราะรักครั้งแรก

ด้วย เอ้าจริงๆ ... รักครั้งแรกถอนไม่ขึ้นง่ายๆ  

โธ่ๆ แต่ดีอย่างหนึ่ง มันมีหลัก  หัวใจมี

หลักของมัน  เป็นฆราวาสก็มีอยู่ ความสัตย์

ความจริง ความเด็ดมันเด็ดอยู่ตลอด เมื่อเห็น

ว่ารักนี้จะทำลายเจ้าของแล้ว ก็ทอดสมอลงกึ๊ก

เลย ให้เรือมันไปไม่ ได้ ให้มันหมุนอยู่นี่  มัน

ถอนสมอไม่ได้... มันก็ดิ้นอยู่นี่  เรือหมุนอยู่นี่ 

มันไม่ออก ถ้าลงสมอหลุด เรือมันก็พาไป

ทะเลหลวงโน้นล่ะ นี่ไม่ให้มันไป…” 

ทอดสมอความรัก
 

ท่านกล่าวย้อนอดีตถึงสมัยหนุ่มซึ่งเป็น

เหตุการณ์ในช่วงที่กำลังคิดจะมีครอบครัวว่า  

“…ถ้าจะเอาเมียทีไรก็ผิดก็พลาดไปทุกที 

ทั้งๆ ที่พ่อผู้หญิงชอบหมดทั้งนั้นแหละ พอเรา

ขึ้นไปบ้านไหน แต่ก่อนเขามีทำงานปั่นฝ้ายปั่น

ไหมกันทางภาคอีสาน ทุกวันนี้ก็มี เขาไปเที่ยว

กันแต่เขาว่าไปเล่นสาว ภาษาทางนี้  

ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหน โอ๋ย เสียงลั่นไป

แหละ  คือพ่อแม่ทางผู้สาวน่ะชอบมาก แต่

ลูกสาวไม่เห็นชอบอะไร คือเขาอยากได้

เรา เขาเห็นเราขยันก็รู้กันอยู่แล้วนี่…” 

ท่านเคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องความรัก

และการต่อสู้กับความรักไว้เป็นข้อคิดคติธรรม

ให้ลูกหลานฟังว่า 

“หลวงตาบัว ก็เคยรักสาวเหมือนกัน   

เคยพูดมาแล้ว หลวงตาบัวเป็นบ้า โถ เราก็เห็น

โทษของมันเหมือนกันนี่นา หลังมานี้จึงเห็นโทษ 

เวลานั้นมันไม่เห็นเลย นอนไม่หลับก็ยังไม่เห็น 

มันคิดเห็นหน้าแต่ผู้สาวคนเดียว  

โห... ไม่มีอะไรในโลกธาตุ ไม่มี ใครมี

คุณค่ายิ่งกว่าสาวคนเดียวนี้นะ มันนั่งอยู่ ใน

หัวใจตลอดเวลา   ทำหน้าที่การงานใด  มันก็

เป็นพุทโธอยู่ในใจนี้ล่ะ  สาวคนนั้น   นั่น มัน

ฟังเทศน์พระกรรมฐาน
“ปากเปราะ”

 

ในระยะเป็นหนุ่มจวนเจียนใกล้จะบวช

แล้ว มีพระกรรมฐานท่านมาเที่ยวพักอยู่ที่

ราวป่าบ้านตาด ท่านชื่อ “พระอาจารย์ดี” หนุ่ม

บัวจึงมี โอกาสเข้าไปฟังเทศน์ ในวันนั้นท่าน

เทศน์ให้ฟังเรื่อง “อียายปากเป็น อียายปาก

เปราะ” ดังนี้  

“...ตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะ

กำลังหนุ่มอยู่ จวนใกล้จะบวชแล้วแหละ 

พระกรรมฐาน เราไปฟังท่านเทศน์ มันจึงจำได้  

ล่ะสิ ท่านเทศน์ท่านยกนิทานชาดกขึ้นว่า....อี

ยายปากเปราะนี่ ชาติก่อนแกเกิดเป็นเต่า

งุ่มง่ามๆ คืบคลานอยู่ตามบึง อาหารการกินไม่

บริบูรณ์ หงส์สองผัวเมียบินมาเที่ยวหากินในบึง

นั้น มาพบเต่าเข้าก็เกิดความสงสาร จึงอุทาน

ออกไปว่า  

‘โอ้! นี่อาหารก็ไม่มีจะทำยังไง น้ำก็ไม่มี 

น้ำก็หมด สถานที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ ฉันจะ

พาแกไป แกจะไปกับฉันมั้ย?’ 

๑
 ภาษาอีสาน  หมายถึง  คืบคลาน 
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ลูกที่ไว้ใจวางใจได้
 

ในระยะก่อนที่จะออกบวช ปรากฏว่าท่าน

เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว เป็นที่ไว้เนื้อ

เชื่อใจในการงานทั้งปวง จนบิดามารดาหวัง

ฝากผีฝากไข้ฝากเป็นฝากตายไว้กับท่าน ความ

ไว้วางใจของพ่อแม่ที่มีต่อท่านและพี่ชาย เห็น

ได้อย่างชัดเจนจากคำกล่าวของท่านที่ว่า 

“…แต่ก่อนพ่อแม่ของเรามีเป็นหลายๆชั่ง
๑  

นะ คอืเงนิชัง่แตก่อ่นไม่ใชเ่ลก็นอ้ย เปน็เงนิหมืน่ๆ 

ทกุวนันีล้ะนะ เงนิมหีลายชัง่ในครวัเรอืนของเรา... 

พอเดอืนเมษาฯ สรงนำ้พระปีใหม ่พอ่แมถ่งึ

จะเอาออกมาทหีนึง่... ใสข่นัใหญน่ีอ้อกมาเตม็เลย 

เวลาสรงนำ้ไม่ให้ใครรูน้ะ รูเ้ฉพาะเรากบัพีช่ายคน

หนึง่ นอกนัน้ไมย่อมใหเ้หน็เลย ทำอยูข่า้งบนบา้น 

เอานำ้อบนำ้หอมมาลา้ง จนถงึนำ้ดำเลย  เตม็

ขนัๆ เสรจ็แลว้เกบ็เงยีบ แตก่อ่นไมม่ฝีากธนาคาร

นะ เก็บแบบลี้ลับของคนโบราณ…” 

เกี่ยวกับเรื่องการเก็บรักษาเงินทอง

ภายในครอบครัวของท่านนั้น แม่เป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกว่าพ่อ เพราะเป็นผู้มีความ

จดจำดีกว่าพ่อมาก ประการแรกคงเป็นเพราะ

แม่ ได้ความเฉลียวฉลาดจากคุณตามาไม่น้อย 

ดังท่านเคยกล่าวว่า 

“…โยมแม่นี้ยกให้เลย ความจำนี่เก่งมาก 

อันนี้เด่นจริงๆ ลูกไม่ได้สักคนเดียว ทางนี้เขามี 

กลอนลำเหมือนเพลง พอเขาขึ้นลำนี่ โยมแม่

ฟังอยู่นั่นแล้ว ฟังลำจบ จำได้หมดเลย เก่ง

ขนาดนั้น อะไรๆ นี่จำได้หมด  

ลูกคนไหนเกิดวันไหนเดือนไหน ข้างขึ้น

ข้างแรม ไม่ ได้มีอะไรจดนะ แต่ก่อนไม่มีละ

หนังสือจะจด โยมแม่จดด้วยความจำทั้งนั้น ลูก

ทุกคนจำได้หมด ไม่มีพลาด นี่แหละเก่งจริงๆ 

ความจำความฉลาดก็ยกให้อยู่นะ แม่รู้สึกว่าจะ

ได้สืบมาจากพ่อคือตา…” 

น้องๆ ของท่านกล่าวเช่นกันว่า 

“...ที่แม่มีความสามารถทางการจดจำดี

กว่าพ่อก็น่าจะเป็นเพราะพ่ออาจจะต้องรับ  

ผิดชอบการงานหลายอย่าง ทำให้มักจะลืมสิ่ง

นั้นสิ่งนี้อยู่บ่อยครั้ง  

ถ้าพ่อถือเงินไปไหนต่อไหน ความที่จำไม่

ได้ทำให้เหมือนกับว่าอยู่ดีๆ เงินก็ถูกขโมยหาย

ไป บางครั้งก็กลับมีเงินเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่ ไม่มีใคร

เอามาใส่ให้ แต่สำหรับเงินที่เก็บอยู่กับแม่นั้นไม่

เคยมีปัญหาใดๆ เหมือนของพ่อเลย 

 เวลาที่เขาหาบฟ่อนข้าวมากองที่ลาน

ในนา ทางพ่อว่าข้าวมีเท่านั้น ส่วนแม่ว่ามีเท่านี้ 

จะนับได้ ไม่เท่ากัน ท่าน (หมายถึงองค์หลวงตา) 

จะเชื่อถือในจำนวนที่แม่บอกเพราะท่านว่าแม่

พูดมีเหตุผลมากกว่า ส่วนพ่อมักลืมเก่ง และสิ่ง

‘ฉันจะไปกับพวกแกได้ยังไง ฉันไม่มีปีกบิน

เหมือนพวกแกนี่นา’ 

‘เพียงแกรักษาปากแกให้ดี แกก็ ไปกับ

พวกเราได้’ 

‘รักษายังไง รักษาปาก’ เต่าถาม 

หงส์สองผัวเมียจึงว่า ‘คือว่าเราทั้งสองจะ

ไปนำไม้มา แล้วตัวหนึ่งจะคาบปลายไม้ ไว้ด้าน

หนึ่ง อีกตัวหนึ่งจะคาบที่สุดไม้อีกข้างหนึ่ง ให้

แกคาบตรงกลางไม้นี้ ไว้ แล้วเราทั้งสองนี่จะ

คาบไม้พาแกบินไป ให้แกเอาปากคาบไม้ ไว้ ให้ดี 

แล้วเราจะบินไปส่ง แกจะสามารถรักษาปาก

ของแกได้มั้ย?’ หงส์ทั้งสองถามขึ้น 

‘รักษาได้ ของง่ายๆ’ เต่ารับปากอย่างนั้น 

‘เอ้า! ถ้าอย่างนั้นเราจะไปด้วยกัน’ 

หงส์สองผัวเมียก็ไปเอาไม้มาให้เต่าคาบ 

เต่าคาบแล้ว หงส์สองผัวเมียก็โผบินผ่านไปกรุง

พาราณสี คนในพระราชวังมองเห็นก็ร้อง 

‘โฮ้ย! มาดูสิ หงส์หามเต่า หงส์หามเต่า 

หงส์หามเต่า’ 

ใครๆ ก็รู้แล้วว่าหงส์มันมีปีกเข้าใจหรือ

เปล่า มันก็บินได้ มันก็หามเต่าได้ล่ะสิ  ไอ้เต่า 

ไอ้ปากเปราะนี่สิมันสำคัญ ไม่มีปีกแต่อยาก

อวดดี บินผ่านไปทางไหน คนก็ร้องว่า ‘หงส์

หามเต่า หงส์หามเต่า หงส์หามเต่า’ 

ฝ่ายเจ้าเต่าก็เกิดโมโห จึงอ้าปากจะพูดว่า 

‘โคตรพ่อโคตรแม่มึง ไม่รู้หรือว่า เต่าหามหงส์’ 

พออ้าปากออกโม้เท่านั้นหล่ะ โม้ยังไม่จบ

ประโยค ก็ตกตูมลงกรุงพาราณสี ร่างแตก

กระจุยกระจาย กระดองไปทางหนึ่ง ตัวไปทาง

หนึ่ง หัวไปทางหนึ่ง ขาไปทางหนึ่ง ตายทันที 

...แล้วตายจากชาตินั้น จึงมาเกิดเป็นอียายปาก

เป็นคนนี้  

อียายปากเป็นนี้ ไปไหนแกชอบพูดยุยงส่ง

เสริมให้คนนั้นคนนี้แตกร้าวจากกัน ให้คนนั้น

หย่าร้างกัน ถ้าเป็นสามีภรรยาก็ยุยงส่งเสริมให้

สามีภรรยาทะเลาะกัน แล้วหาเรื่องว่าสามีไปมี

เมียน้อย ภรรยาไปมีผัวน้อย เอาเรื่องทั้งสอง

มาตีกันยุ่งไปหมด นิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่า 

‘ให้พากันรักษาปากนี้ ให้ดี’…” 

 นิทานชาดกที่พระกรรมฐานเทศน์ให้

ฟังในวันนั้นเป็นคติเตือนใจและยังจดจำตรา

ตรึงอยู่ในใจของท่านตลอดมา  
๑ 

เงิน ๑ ชั่ง เท่ากับ ๘๐ บาท 
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นี้เองทำให้ท่านตัดสินใจพูดกับพ่อแม่ว่า 

‘เอ้า  ตั้งแต่นี้ต่อไป ให้แม่เป็นคนเก็บเงิน

ทั้งหมด เอาไว้ ให้พ่อใช้นิดหน่อย ถ้าไม่มี จึง

ค่อยเอาจากแม่ไปใช้ เป็นการตัดปัญหาจะได้

ไม่มีใครมาลักมาปล้นอีก’...” 

การที่พ่อแม่ยอมให้ท่านได้เห็นเงินจำนวน

มาก อีกทั้งยอมเชื่อคำแนะนำของท่านในเรื่อง

การจัดเก็บเงินดังกล่าว ย่อมชี้ชัดถึงความเป็น

ที่เชื่อใจวางใจได้ของพ่อแม่ที่มีต่อท่าน เพราะ

หากเป็นลูกที่ไม่ดี ก็ย่อมอาจจะคิดลักขโมยเงิน

ทองของพ่อแม่ได้ หรืออาจแนะนำพ่อแม่เพื่อ

หวังประโยชน์เข้าสู่ตนเองโดยอาศัยจุดอ่อนใน

เรื่องความจำของพ่อเป็นช่องทางได้  

ความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ดังกล่าวนับเป็น

คุณธรรมของบุตรที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน  

  

หนุ่มบัวกับทางสามแพร่ง
 

ตามที่คุณตาได้เคยทำนายฝันท่านไว้ขณะ

อยู่ ในครรภ์ว่ามีนิสัยทำอะไรทำจริง และเมื่อ  

ตกคลอดออกมาก็มีรกพันคอออกมาด้วยว่าสาย

รกนี้เป็นไปได้ ๓ อย่าง คือ สายโซ่ สายกำยำ 

และสายบาตร เพื่อแก้เคล็ดสะเดาะเคราะห์ให้

เกิดศิริมงคลแก่หลาน คุณตาจึงรีบร้องพูดออก

มาในทางดีขึ้นในทันทีว่า  

“โอ้! รกพันคอ นี่เป็นสายบาตร สาย

บาตร สายทางธรรม นี่สายบาตรๆ  

สูดูนี่! สายบาตร สายบาตรๆ เด็กน้อยคน

นี้มันจะได้บวชเป็นพระ แล้วก็จะได้เป็นนัก

ปราชญ์ นี่คือ ทางสายบาตร” 

แม้คุณตาจะกล่าวเป็นมงคลต่อหลานไว้

กระนั้นก็ตาม ชีวิตของท่านในวัยหนุ่มก็มิได้ราบ

เรียบตามคำพูดของคุณตาเสียทีเดียวนัก ต้อง

อดทนต่อสู้และเลือกเดินในเส้นทางที่มีทั้งฝ่าย

ถูกและฝ่ายผิดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่ เป็น

ระยะๆ ดังนี้ 

“เราโตเป็นหนุ่มก็เดินตามรอยพ่อ เป็น

พรานเหมือนพ่อ ปืนก็อยู่กับบ้าน ไปไหนฉวย

จับไปเลย เริ่มออกยิงสัตว์แล้วแต่ยังทำไม่มาก 

เป็นแต่เพียงเริ่มฆ่าเท่านั้น นี่คือทางสายกำยำ 

หรือ ทางปืน” 

 นี่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท่านถอยออกไป

เพราะรู้สึกแป้วใจไม่สบายใจที่ชีวิตสัตว์ต้องถูก

พลัดพรากและทำลายไปโดยน้ำมือของท่าน 

และอีกเส้นทางหนึ่งที่ท่านเกือบจะมุ่งหน้าเดิน

ต่อไปทั้งที่เป็นหนทางแห่งอันตรายยิ่ง แต่เดชะ

บุญมีเหตุทำให้ต้องได้เลิกราไป ท่านได้เล่าไว้

อย่างน่าใจหายว่า 

 “สมัยเป็นหนุ่มน้อย เราเคยไปคบเพื่อน

ไม่ดี กำลังจะไปค้าฝิ่นกับเขา เขาชวนไปขาย

ฝิ่น แต่ยังไม่ได้ขายนะ ซื้อฝิ่นมาแล้ว เตรียมตัว

จะนำไปส่งขายครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ก็ยังทำ

ไม่สำเร็จ มีเหตุดลบันดาลให้ ไม่ได้ทำ พอดีกับ

ตอนนั้น พ่อน้ำตาร่วงขอให้ออกบวช เรื่องค้า

ฝิ่นจึงปัดทิ้งทันทีไม่ได้สนใจ และไม่เคยถามถึง

จนกระทั่งป่านนี้ ฝิ่นนั้นไม่ได้อยู่กับบ้าน อยู่กับ

จุดศูนย์กลางกับเพื่อน นี่คือทางสายโซ่ ถ้าหาก

ไปขายฝิ่นต้องติดคุกติดตะราง” 

หากคำทำนายของคุณตาเป็นจริงก็เหลือ

หนทางเส้นสุดท้ายเท่านั้นคือเส้นทางสายบาตร 

ซึ่งขณะนั้นยังไม่อยู่ในความคิดความตั้งใจของ

ท่านแต่อย่างใด เนื่องจากใจของท่านเวลานั้น

แม้จะมีความรักในศาสนาแต่ก็ยังไม่พร้อม ใจไม่

คิดอยากบวชอยากมีครอบครัวมากกว่าแต่

เหตุการณ์ก็ไม่ค่อยเป็นใจ ทุกสิ่งทุกอย่างดูจะมี

อุปสรรคขัดข้องเสมอดังนี้ 

“...ถ้าพูดถึงเรื่องรักผู้หญิง ... ‘รักจน

กระทั่งนอนไม่หลับ รักจนจะตาย คนที่รักก็เป็น

เครือญาติวงศ์เดียวกัน’  

พวกญาติอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นดีเห็นงามว่า 

‘เอ้า! ดีแล้ว เป็นญาติเป็นวงศ์เป็นสกุลเดียวกัน 

ได้กันก็ยิ่งเป็นกันเองก็ยิ่งง่าย’ 

พวกญาติอีกฝ่ายหนึ่งก็ทักท้วงว่า ‘พวก

แกจะมาทำลายวงศ์สกุลกันหรือนี่ คนนี้ชื่อว่า

อย่างนั้น คนนั้นชื่อว่าอย่างนี้ เรียกกันว่าอย่าง

นั้น ทีนี้จะมาให้เรียกคนนี้เป็นปู่ คนนี้เป็นย่า 

คนนี้เป็นอย่างนั้น มันเรียกกันได้ลงคอเหรอ จะ

มาถือเอาสิริมงคลอะไรจากการทำลายญาติ’ 

พิจารณาดูทางเหตุผลแล้วเราก็ยอม 

‘เอ้า! ถ้าอย่างนั้นก็ตัดใจ มันจะตายก็ยอมตาย 

เอามาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ ลงได้ขวาง

ผู้ ใหญ่ขวางญาติขวางวงศ์สกุลแล้ว เอา

ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้ เอามาแล้วมันก็

กีดก็ขวางอยู่อย่างนั้นแหละหาความเจริญไม่ได้ 

เพราะเราเพยีงเทา่นีท้ำความเสยีหายแกว่งศส์กลุ

มากมาย ไม่มีใครเห็นดีด้วยแล้วเอาไปทำไม’  

มันจะตาย เพราะหัวใจมันรัก แต่ก็ต้อง

ตัดรักลงอย่างขาดสะบั้นหัวใจ ต่อมาก็ ได้มา

หัวเราะเรื่องของตัวเองเหมือนกัน แต่ก่อนมัน

เหมือนไม่มีญาติมีวงศ์ไม่มีพ่อมีแม่ มันก็มีแต่มัน

คนเดียวเก่งกว่าพ่อกว่าแม่กว่าญาติกว่าวงศ์

กว่าใครทั้งหมดจะให้ ได้ดั่งใจ ทีนี้เวลาเรื่องทั้ง

หลายมันจบแล้ว เหตุผลเพราะเราไม่ต้องการ

จะเป็นคนเลวขนาดนั้น จะทำได้ลงคอหรือ มัน

ก็ต้องยอม ยอมทั้งๆ ที่ตัวกิเลสมันไม่ยอม แต่

เพราะเห็นแก่วงศ์สกุล จึงฟาดมันขาดสะบั้น…” 
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สะเทือนใจน้ำตาพ่อแม่
 

เมื่อท่านมีอายุครบสมควรที่จะบวชได้

แล้วตามหลักประเพณีของไทยเราแต่โบราณมา 

เมื่อบุตรชายอายุครบบวชมักจะให้บวชเสียก่อน 

ก่อนที่จะมีครอบครัวเหย้าเรือนต่อไป ดังนั้น

บิดามารดาจึงคิดจะนำเรื่องนี้มาปรึกษา

ปรารภกับท่าน 

ครอบครัวของท่านมีพ่อแม่และ

ลูกชายหญิงหลายคน โดยปกติจะ

ร่วมรับประทานอาหารกันอย่าง

พร้อมหน้าพร้อมตา เย็นวันหนึ่งขณะ

กำลังรับประทานอยู่อย่างเงียบๆ พ่อก็

พูดขึ้นมาชนิดไม่มีอะไรเป็นต้นเหตุเลยว่า  

“…เรามีลูกหลายคนทั้งหญิงทั้งชาย  แต่ก็

ไม่พ้นความวิตกกังวลในเวลาเราจะตาย เพราะ

จะไม่มีลูกคนใดใจเป็นผู้ชายคิดบวชให้พอเราได้

เห็นผ้าเหลืองก่อนตาย ได้คลายความกังวลใจ

ในเวลานั้น แล้วตายไปอย่างเป็นสุขหายห่วง .. 

ลูกผู้ชายเหล่านั้นกูก็ไม่ว่ามันแหละ ส่วน

ลูกผู้หญิงกูก็ ไม่เกี่ยวข้องมัน ลูกผู้ชายกูก็มี

หลายคน แต่นอกนั้นกูก็ ไม่สนใจอะไรพอจะ

อาศัยมันได้ แต่ไอ้บัว(หมายถึงองค์หลวงตา)นี่ซิ 

ที่กูอาศัยมันได้น่ะ…”  

ทั้งๆ ที่ โดยปกติพ่อไม่เคยชมท่าน แม้

เรื่องอะไรต่างๆ พ่อก็ไม่ชม มีแต่กดลงเรื่อยๆ 

ท่านว่านิสัยของพ่อและแม่ของท่านเป็นอย่าง

นั้น จากนั้นพ่อก็พูดต่อไปว่า   

“ไอ้นี่ลงมันได้ทำการทำงานอะไรแล้ว กู

ไว้ ใจมันได้ทุกอย่าง กูทำยังสู้มันไม่ได้ ลูกคนนี้กู

ไว้ ใจที่สุด ถ้าลงมันได้ทำอะไรแล้วต้องเรียบไป

หมด ไม่มีที่น่าตำหนิติเตียน กูยังสู้มันไม่ได้ ถ้า

พูดถึงเรื่องหน้าที่การงานแล้ว มันเก่งจริง กูยก

ให้ ลูกกูทั้งหมด ก็มีไอ้นี่แหละเป็นคนสำคัญ 

เรื่องการงานต่างๆ นั้น กูไว้ ใจมันได้ 

แต่ที่สำคัญตอนกูขอให้มันบวชให้ทีไร มัน

ไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลย  เหมือนไม่มีหูไม่มี

ปากนั่นเอง บทเวลากูตายแล้ว จะไม่มีใครลาก

กูขึ้นจากหม้อนรกเลยแม้คนเดียว  เลี้ยงลูกไว้

หลายคนเท่าไร  กูพอจะได้อาศัยมันก็ไม่ได้เรื่อง 

ถ้ากูอาศัยไอ้บัวนี้ ไม่ได้แล้ว กูก็หมดหวัง เพราะ

ลูกชายหลายคน กูหวังใจอาศัยไอ้นี่เท่านั้น” 

ท่านเล่าให้ฟังต่อว่า “พอพ่อว่าอย่างนั้น 

น้ำตาพ่อร่วงปุบปับๆ เรามองไปเห็น แม่เองพอ

มองไป เห็นพ่อน้ำตาร่วง แม่ก็เลยน้ำตาร่วงเข้า

อีกคน เราเห็นอาการสะเทือนใจทนดูอยู่ ไม่ ได้ 

ก็โดดออกจากที่รับประทาน ปุ๊บปั๊บหนีไปเลย 

นั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวช 

มันมีเหตุอย่างนั้น” 

การที่แม่ก็น้ำตาไหลเหมือนกัน

กับพ่อเพราะว่าแม่ก็เคยอบรมและ

ขอร้องลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแล้ว 

แต่ท่านก็ยังยืนยันทุกครั้งไปว่า  

“ไม่บวช กำลังรักสาวอยู่” 

ไม่ ใช่ติดคุกติดตะรางนี่ หมู่เพื่อนบวชเขายัง

บวชได้ เขาเป็นคนเหมือนกัน และครูบา

อาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้า

วัด ท่านยังอยู่ ได้ เหตุใดเราเป็นคนทั้งคน พ่อ

แม่เลี้ยงมาเหมือนคนทั้งหลาย อย่างอื่นๆ เรา

ยังอดได้ทนได้ แต่การบวชนี่มันเหมือนติดคุก

ติดตะรางเชียวเหรอ เราถึงจะบวชไม่ได้ ทนไม่

ได้ เราทำไมถึงจะด้อยเอาเสียนักหนา ต่ำช้า

เอานักหนากว่าเพื่อนฝูงทั้งหลาย  ถึงขนาดพ่อ

แมต่อ้งนำ้ตารว่งเพราะเรานี ่ไมส่มควรอยา่งยิง่.. 

สุดท้ายก็ลง  เราเป็นคนทั้งคน เป็น

ลูกชายคนหนึ่ง เป็นคนๆ หนึ่ง คนอื่นเขาบวช

ได้ เราบวชไม่ ได้เป็นไปไม่ ได้ 

เอ้า บวชอยู่ ในผ้าเหลืองมัน

อยากสึกจนกระทั่งตายก็ ให้  

 

หลบหน้าพ่อแม่
คิดทบทวน๓วัน

 

เมื่อหลบอยู่ตามลำพัง ท่านนำเรื่องนี้ ไป

คิดอยู่ ๓ วันไม่หยุดไม่ถอย และไม่ยอมมารับ

ประทานร่วมวงพ่อแม่อีกเลยใน ๓ วันนั้น กลัว

จะโดนปัญหาดังกล่าวนี้อีก เพราะตอนนั้นใจยัง

ไม่คิดอยากบวช จึงทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเรื่อยมา 

แต่คราวนี้เห็นเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสากรรจ์ 

ขนาดถึงกับทำให้พ่อแม่ต้องเสียน้ำตา ท่านจึง

คิดเทียบเคียงหาเหตุผลในใจว่า 

“…เอ๊ พ่อมาน้ำตาร่วง  ยกลูกก็เรียกว่า

ยกแบบยกทุ่มลง พูดง่ายๆ ยกยอก็ยกยอเพื่อ

ทุ่มลง บทเวลาจะให้บวชนี่ละทุ่มลง คิด เอ๊ พ่อ

น้ำตาร่วงเพราะเรา  คิดเอามากจริงๆ นะ ไม่

สบายหัวใจเลย  

คิดสงสารพ่อ พ่อแม่ก็เลี้ยงเรามา ทั้ง

บ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีเต้า ลูกเต้าเขายังบวช

ได้ แม้แต่ติดคุกติดตะรางเขายังมีวันออก นี่ไป

บวชไม่ใช่ติดคุกติดตะราง คนอื่นๆ เขายังบวช

ได้  เขาสึกมาถมไป  บางองค์ท่านบวชจนเป็น

สมภารเจ้าวัดจนตายกับผ้าเหลืองก็ไม่เห็นท่าน

เป็นอะไร ทำไมเราบวชให้พ่อแม่เล็กๆ น้อยๆ 

ไม่ได้ มีอย่างเหรอ เอาละนะทีนี้นะ คิด.. 

เพื่อนฝูงที่เขาบวชกัน ตลอดถึงครูบา

อาจารย์ที่บวชเป็นจำนวนมาก ท่านยังบวชกัน

ได้ทั่วโลกเมืองไทย การบวชนี่ก็ไม่เหมือนการ

ติดคุกติดตะราง แม้เขาติดคุกติดตะราง เช่น 

ติดตลอดชีวิต เขาก็ยังพ้นโทษออกมาได้ เรา

ตายดูซี  พ่อแม่เลี้ยงมาก็ยาก ถึงขนาดที่ว่าร้อง

ห่มร้องไห้เพราะเราไม่บวชเท่านี้มันพิลึกเหลือ

เกิน  เราเป็นลูกของคนแท้ๆ…” 

ท่านคิดวกไปวนมาอยู่นั้นได้ ๓ วัน จึง  

ตัดสินกันได้ 

“…เอาละทีนี้ ตัดสินใจปุ๊บ เราทำไมจะ

บวชไม่ได้ ตายก็ตายไปซิ เขาบวชกันมาไม่เห็น

ตาย พ่อแม่ก็ ไม่ ได้บอกให้บวชจนถึงวันตาย 

หรือบอกให้บวชถึงปีสองปี พ่อแม่ก็ไม่เห็นว่านี่ 

แล้วทำไมถึงจะบวชไม่ ได้ล่ะ เราก็คนๆ หนึ่ง

แท้ๆ  

...เอ้า! ต้องบวช...” 


ความฉลาดของแม่รู้ใจลูก

 

เมื่อท่านตัดสินเป็นที่ลงใจแล้ว ท่านจึง

กลับมาหาแม่ และบอกแม่ว่า   

“เรื่องการบวช จะบวชให้ แต่ว่าใครจะมา

บังคับไม่ให้สึกไม่ได้นะ บวชแล้ว จะสึกเมื่อไรก็

สึก ใครจะมาบังคับว่าต้องเท่านั้นปีเท่านี้เดือน
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ไม่ได้นะ”  

แม่ตอบทันทีว่า “เอ้อ สาธุ ถ้าเจ้าจะบวช

ให้ แม่ก็สาธุ โถ แม่ ไม่ว่าอะไรหรอกเรื่องสึก 

ขอแต่ว่าได้บวชก็พอแล้ว  

ถ้าลูกบวชแล้วสึกออกมาทั้งๆ ที่คนที่ ไป

บวชยังไม่กลับบ้านก็ตาม แม้จะสึกต่อหน้า

ต่อตาคนมากๆ อย่างนั้น แม่ก็ไม่ว่า”  

คำตอบของแม่เช่นนี้ทำให้สะดุดใจคิด

ทันทีว่า “…ก็ใครจะเป็นพระหน้าด้าน มาสึกต่อ

หน้าต่อตาคนมากๆ ที่ไปบวชเราได้ ไม่บวชเสีย

มันดีกว่า เมื่อบวชแล้วมาสึกต่อหน้าต่อตาคน 

มันยิ่งขายขี้หน้ากว่าอะไรเสียอีกนั่น” 

เหตุการณ์ในตอนนี้ ท่านเล่าแบบขบขัน

ถึงความฉลาดของแม่ที่รู้ถึงนิสัยจิตใจท่านเป็น

อย่างดี  ดังนี้ 

“…ฉลาดไหมล่ะฟังเอา  ใครไปบวชแล้ว

ออกมาจากอุปัชฌาย์  อุปัชฌายะก็ยังไม่หนี 

พระกรรมวาจาฯ ก็ยังไม่หนี พระสงฆ์ก็ยังไม่หนี

กัน คนก็แน่นอยู่นั้น ออกมาจะมาสึกต่อหน้า

ต่อตาคนมากๆ นี้มันไม่ขายหน้าโลกกระเทือน

โลกเหรอ  ไม่บวชเสียไม่ดีกว่าหรือ มันดีกว่า

บวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่นะ  แม่ก็ต้องทราบว่า

มันทำไม่ลง เพราะรู้อยู่แล้วว่านิสัยของเราเป็น

ยังไง 

นิสัยเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่  การ

ประพฤติเนื้อประพฤติตัวแต่ไหนแต่ไรมา เราไม่

เคยเสียหาย เราพูดคุยได้จริงๆ การประพฤติ

ตัวไม่เคยเถลไถล  พอแม่ว่างั้น เอ้า บวช บวช

ละที่นี้  พอบวชเข้าไป เราจะตั้งหน้าบวชให้

สมบูรณ์แบบ ไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ ใน

หลักธรรมวินัยข้อใดเลย  เราจะเอาจริงเอาจัง

จนกระทั่งวันสึก กะไว้อย่างนาน ๒ ปี คิดไว้นะ 

บวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ คือจะเรียน

หนังสืออะไรๆ ก็แล้วแต่เถอะ จะทำหน้าที่ ให้

สมบูรณ์…” 

เมื่อตกลงกันได้แล้วท่านจึงตัดสินใจบวช 

และเป็นที่น่าแปลกใจว่าการเตรียมการบวชนี้

กลับไม่มีอุปสรรค ไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวาง ทุก

สิ่งทุกอย่างดูพร้อมไปหมดเลย การตัดสินใจใน

ครั้งนี้สร้างความปีติยินดีแก่พ่ออย่างมาก ท่าน

เล่าเหตุการณ์ตอนนี้ว่า   

“…พอมาบวชเท่านั้นนะ พ่อ แหมรู้สึกดีใจ

จริงๆ นะ อะไรๆ เตรียมให้หมดทุกอย่างเลย 

เรียกพี่ชายมา ให้พี่ชายเป็นคนจัดบริขาร 

เพราะพี่ชายเคยบวชเป็นเณรมาแล้ว เขารู้เรื่อง

ผ้าสบงจีวร อะไรๆ มอบให้พี่ชายเลย ซื้ออะไรๆ 

ให้ก็เอาของดีๆ นะ .. บวชก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่

นาน จะบวชปีสองปีเท่านั้นแหละ แล้วก็จะสึก

ตามประเพณีของโลกเขา บวชให้พ่อดีใจ…” 

เราจะไปไม่รอด ‘ถ้าวาสนาของเรายังมีอยู่จะ

พอสืบภพสืบชาติไปถึงชั้นสูงๆ บ้างก็ขอให้การ

เจ็บไข้ ได้ป่วยเราซึ่งเป็นมากๆ ให้หายวันหาย

คืนไป’   

พอวา่อยา่งนัน้กลางคนืนัน้ละพญายมบาล

ดึง ทางพญาแดนสวรรค์ก็ดึง สุดท้ายก็เลยได้

มาทางแดนสวรรค์หรือแดนอะไรก็ไม่รู้นะแต่มา

ทางแดนสวรรค์ ..  

รำพึงนะ .. ‘บวชคราวนี้เหมือนว่าเอาเป็น

เอาตายเข้าว่า’  

พ่อกับแม่นั่งอยู่สองข้าง จะไปพูดก็จะพูด

ไม่ได้แล้ว แม่ไม่ต้องพูดมากละแม่ น้ำตาแม่เร็ว

กว่าน้ำตาพ่อนะ พอเห็นลูกเป็นอย่างนั้นแม่ก็

ร้องไห้อยู่ข้างๆ นั่นละ กำลังใจของเราก็มุ่ง 

‘ขอให้หายในคราวนี้เราจะออกบวช พอหาย

คราวนี้เราจะออกบวชเลย’  

เราก็หายวันหายคืนจริงๆ นะทั้งที่ ไม่น่า

พ้นคืนนั้นกลับหายวันหายคืน พอหายวันหาย

คืนแล้วสายแห่งกุศลมากระตุกอยู่เรื่อย  

‘อย่างไรละว่าจะบวช หายแล้วทำไมไม่

เห็นบวช’  

ยอมรับทันทีเลย ยอมรับว่ายังไม่ได้บวช

แต่จะบวชให้ ได้คราวนี้  พอว่าอย่างนั้นการเจ็บ

ไข้ ได้ป่วยหายวันหายคืน ไม่กี่เดือนนะ เรื่อง  

สะดุดจิตตายไปแล้วจะไม่ได้บวช ตายกับยังไม่

ตายจะบวชหนักสองทาง การที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อ

โยมบิดา โยมมารดา และน้องสาว (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕) 


ป่วยหนักก่อนตัดสินใจบวช

 

เรื่องนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นใน

ระยะก่อนบวชและมีส่วนหนุนนำให้ท่านตัดสิน

ใจบวชได้เร็วขึ้นดังนี้ 

“...ทีแรกก็ ไม่อยากบวช ค่อยขยับจ่อ

เข้าไป ถึงกาลเวลาป่วยหนัก ป่วยหนักจริงๆ 

แทบจะไม่พ้นจากคืนวันนั้น ถึงขั้นพ่อกับแม่มา

นั่งอยู่สองข้าง มานั่งเทียบสองข้างเลย เราก็

กำลังเป็นหนักในขณะนั้น ที่ ไม่ลืมเลยก็แม่นั่น

ละแม่เป็นคนใจอ่อน พ่อไม่ค่อยพูด แต่แม่เป็น

คนใจอ่อน  ‘จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอลูก’ 

แม่พูดออกมา ‘อย่าด่วนไป ยังไม่ควรไป 

ลูกยังไม่ได้บวชให้แม่ ให้ลูกบวชเสียก่อน แม่จะ

ได้หายสงสัย’ 

แล้วกำลังอารมณ์ในการบวชนี่ก็เป็นหนัก

เหมือนกันหนุนเข้ามา หนุนเข้ามา คราวนี้คราว
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จะบวช เพื่อจะบวช จากนั้นก็หายวันหายคืน ... 

พ่อกับแม่นั่งอยู่สองข้าง เพราะเป็นหนักจริงๆ 

เป็นถึงขนาดพูดไม่ได้เลย ส่วนแม่น้ำตาพังนะ

แม่นะ  

พอเราตั้ งสั จอธิษฐานในจิตของเรา 

เพราะจิตมันไม่ป่วย จิตไม่เป็นภัย มันเป็นแต่

สังขารร่างกายนี้เท่านั้น เราก็ค่อยดีดเลยหาย

วันหายคืนอย่างรวดเร็ว คำที่ว่าหายแล้วจะ

บวชนั้นกระตุกเรื่อยนะ หายไข้มาแล้วยัง

กระตุกเรื่อย กระตุกเราก็ยอมรับ บอกว่าเราจะ

บวช ไมป่ฏเิสธ เลยไดอ้อกบวชจรงิๆ เรือ่งราวนะ 

เราเป็นมากๆ พญามัจจุราชก็จ้อเข้ามา 

นายยมบาลหรือ...ไม่ทราบละ ต่างฝ่ายต่างจ้อ

เข้ามา สุดท้ายก็หายไข้ หายจากไข้แล้วการ

บวชนี้จ้อเข้ามาเลย กระตุกเรื่อย หายจากเป็น

ไข้แล้วว่า ‘จะบวชทำไมไม่บวช’ ว่าอย่างนั้นนะ 

สายกุศลกระเทือนใจเจ้าของเอง  

ทางนี้ก็ยอมรับว่า ‘จะบวชๆ ถึงวันแล้วจะ

บวช ให้เป็นอื่นไม่เป็นละ’ เพราะได้ยอมกับ

พญามัจจุราชมาครั้งหนึ่งแล้วแทบจะไปไม่รอด 

คราวนี้จะบวชกับสายใยแห่งการกุศลมันหนุน

เรื่อยๆ ทางนี้สารภาพเรื่อยว่าจะบวชๆ  

จากนั้นพอหายไข้แล้วบอกแม่ว่า ‘จะบวช

ละ’ แม่มีคำสัตย์คำจริงมาก ทั้งศรัทธามีพอๆ 

กันแม่กับพ่อไม่มีขัดแย้งกันเลย เรื่องบุญเรื่อง

บาปเสมอกัน 

นั่นละพอจากลั่นคำแล้วเรียกว่าเปิดเลย

นะเพราะนิสัยนี้ ไม่เหลาะแหละ จะทำ ทำ  จะ

ทำอย่างไรเอาทำๆ เป็นนิสัยจริงๆ จังๆ พอหาย

จากไข้แล้วเรื่องการบวชกระตุกเรื่อย กระตุก

เรื่อย เลยลั่นคำออกมาให้แม่ฟังว่า 

‘นี่ตั้งใจว่าจะบวชหลายหน มันก็เคลื่อน

คลาดไปเรื่อยๆ คราวนี้จะบวชให้แล้วนะ’  

พอบอกแม่จบลงแล้วแม่ก็รีบไปบอกพ่อ 

เพราะเห็นเรานิสัยอย่างนั้น นิสัยของเราเป็น

อย่างไร ว่าจะไป ไป ว่าจะอยู่ อยู่ ว่าจะทำ ทำ 

ถ้าลงได้ลั่นคำแล้วขาดสะบั้น ทีนี้แม่ ได้ยินว่า

เราจะบวชให้แม่ร้องไห้ พ่อก็เหมือนกัน ... เวลา

บวช พ่อเรียกพี่ชายมาสอนมาสั่ง  

‘เธอได้บวชก่อนน้องแล้วรู้จักบริขารเกี่ยว

กับการบวชจะเอาอะไรบ้าง แล้วหาของดีๆ มา

ให้น้อง’  

น้องก็คือเรา ทีนี้พ่อกับแม่ก็ปรึกษากันให้

เอาแต่ของดีๆ มาบวช เพราะเด็กคนนี้มันไม่

ค่อยเหมือนใคร ถ้าว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้น ว่า

อย่างไรเป็นอย่างนั้น นี้มันลั่นคำลงแล้วว่าจะ

บวช เราเชื่อเสียเดี๋ยวนี้ว่าลูกคนนี้จะต้องได้

บวช เพราะได้ยินคำพูดของเราจริงจังมาก จาก

นั้นเลยตกลงให้พี่ชายไปหาเครื่องบวชดีๆ  

‘เอาดีๆ นะ มึงๆ เคยบวชมาแล้วมึงรู้จัก

บริขารของพระบวชแล้วหาของดีๆ นะ น้องมึง

มันไม่เหมือนมึงพูดเล่นอย่างนั้นล่ะ’  

พ่อพูดให้พี่ชายฟัง ‘มันเอาจริงๆ นะ 

เครื่องบวชทั้งหลายต้องเอาดีๆ ทั้งนั้นล่ะ มึง

เคยบวชแล้ว’  

พ่อไปหากับลูกนั่นละไป ได้แต่ผ้าดีๆ ของ

ดีๆ ทั้งหมดเลย ไม่มีขัดข้อง .. . ธรรมดา

ประเพณีคนไทยเราลูกผู้ชายเมื่อโตขึ้นมาแล้ว

ให้ ได้บวชเป็นพระเป็นเณรเสียก่อน จึงเหมาะ

สมกับประเพณีของคนไทยซึ่งเป็นชาวพุทธ ... 

พ่อกับแม่เรียกว่าเทถุงเลย เงินมีเท่าไรๆ เอา 

อย่าเสียดาย ลูกคนนี้ถ้ามันได้พูดเรื่องนี้แล้วมัน

แน่แล้วตั้งแต่ยังไม่บวช มันจะบวชแน่ๆ ล่ะ นี่

ลั่นคำแล้ว เป็นอย่างนั้นจริงๆ...” 

เตรียมของเดินทางไปพร้อมท่านพระครูฯ ใน

บ่ายวันเดียวกันนั้น ก่อนไป ด้วยความที่แม่เป็น

ห่วง จึงเข้ามานั่งใกล้ๆ ลูกแล้วกล่าวกระซิบ

กระซาบพร้อมหยิบยกเรื่องๆ หนึ่งขึ้นมาสอน

ลูกด้วยความเป็นห่วงว่า... 

“นี่ลูก ให้มานั่งนี่ ฟัง... นี่แม่จะพูดอะไรให้

ฟังนะ นี่ลูกคนนี้ แม่ ไม่มีที่ต้องติในหน้าที่การ

งานอันใด ไม่ว่าอะไรๆ แม่ตายใจได้หมดทุก

อย่างเลย หน้าที่การงานอะไร การประพฤติ

อะไรนี้ แม่เห็นลูกเป็นที่หนึ่งเลยในลูกทั้งหลาย  

แม่ตายใจพ่อก็ตายใจ เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแม่

ไม่มีวิตกวิจารณ์แล้ว แต่ที่แม่หนักใจที่สุด คือ

การนอนของลูกนะ  

การนอนของลูกนี่ เหมือนตายเชียวนะ พี่

ชายเขาเวลาบอกแม่ ตื่นเช้าแล้ววันพรุ่งนี้ ให้

ปลุกหน่อยนะ จะไปนู้นแต่เช้า แล้วก็เข้านอน 

บางทียังไม่ได้ปลุก เขาไปแล้ว  

ส่วนลูกนี้ ว่าแม่ปลุกหน่อยนะ วันพรุ่งนี้

เช้าจะไปไหนแต่เช้า แล้วตายเลย ไม่มีคราว

ไหนที่จะลุกขึ้นด้วยตัวเอง นี่ละที่แม่หนักใจมาก

ที่สุด กลัวจะไปขายหน้า เวลาบวชแล้วยังนอน

หลับครอกๆ อยู่ เพื่อนไปบิณฑบาตกลับมาแล้ว 

มาปลุกฉันจังหัน โอ๋ แม่นี่ ให้ตายซะดีกว่านะ 

อย่าให้ ได้ยินนะลูกนะ แม่จะเอาหัวมุดดินตาย 

นี่ล่ะที่แม่วิตกมากที่สุด นอกนั้นแม่ ไม่มี

อะไรเลยล่ะ วิตกการนอนของลูกเหมือนตาย

นะลูกนะ ให้ตั้งตัวใหม่นะ” 

ท่านฟังคำสอนของแม่ตั้งแต่ต้นจนตลอด 

ภายนอกอาจดูเหมือนเพียงแค่การรับฟังไว้

เฉยๆ แต่ความเป็นจริงแล้วจิตฝังลึกมาก ท่าน

แอบเก็บคำสอนระคนความห่วงใยของแม่ครานี้ 

ฝังแนบแน่นจดจารึกไว้ภายในจิตใจอย่างเงียบๆ  

และด้วยความห่วงใยนี้เอง ได้เปลี่ยน

อุปนิสัยการนอนของท่านอย่างเด็ดขาด ทำให้

ท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและปฏิบัติ

ธรรมในลำดับต่อมา 

คำสอนสุดท้ายของแม่
 

เมื่อใกล้จะถึงวันบวช ท่านพระครูฯ ได้

เดินทางมางานบุญประเพณีที่วัดในหมู่บ้านตาด 

(บริเวณที่ตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ในปัจจุบัน) 

พ่อกับแม่จึงได้ฝากให้ลูกชายเป็นนาคและ
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แผนที่บ้านตาด กรมแผนที่ทหารบกสำรวจในปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๙๕ 
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องค์หลวงตาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดโยธานิมิตร  

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่ออายุ ๒๐ ปี   

เมื่อวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๕ นาที   

ตรงกับวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗   

โดยมีพระเทพกวี (จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง   

จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดอ่อนตา เขมังกโร   

วัดโยธานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
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พรรษาที่ ๑-๒ 
(พ.ศ.๒๔๗๗ - ๒๔๗๘) 
จำพรรษาที่วัดโยธานิมิตร  
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

ท่านพระครูชมเชย
คนนี้ล่ะจะทรงพระศาสนา

    

จนกระทัง่เมือ่ถงึวนับวช พวกนาคทัง้หลาย

เขานุ่งแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อย นาคบัวเอง 

ก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะบวชในวันนั้นเช่นกัน 

ท่านพระครูฯ ท่านเดินเข้ามาหามองเห็นนาคบัว

แต่งชุดนาคซอมซ่อจึงดุเอาทั้งพ่อทั้งแม่ ท่านว่า

เอาแบบเจ็บๆ แสบๆ ท่านตวาดเอาว่า  

“อีแพง! บักทองดี! สูไม่มีเหรอ อะไรๆ  

สูก็ไม่มีเหรอ ดูซิ! นาคบัวเดินอยู่ในวงของนาค

ทั้งหลาย ซอมซ่ออยู่นั่น สูเห็นไหม ไม่มีสง่าราศี

อะไรเลย นาคทั้งหลายเขาแต่งตัวเต็มยศทุกสิ่ง

ทุกอย่างเรียบร้อย สวยงามน่าดูทุกอย่าง แต่ดู

นาคบัวสิ! แต่งตัวซอมซ่อ ถ้าสูไม่มี กูจะหา 

มาให้” 

นสิยัทีเ่ปน็คนทำอะไรทำจรงิ ทา่นจงึระลกึ

เตือนตนเองว่า “พ่อแม่ไม่ได้ติดตามมาแนะนำ 

มาคอยตักเตือนเราอีกแล้ว เราต้องเป็นเรา 

เต็มตัว” ด้วยเหตุนี้ เองนับแต่วันเข้านาค 

เป็นต้นมา ท่านจึงฝกฝนเรื่องการตื่นนอนใหม่ 

ให้สะดุ้งตื่นทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นมา  

ชว่งเปน็นาคอยูน่ัน้ ทา่นนอนอยูห่นา้โบสถ์

กับเพื่อนนาคด้วยกัน ๓ คน ส่วนท่านพระครู 

วัดโยธานิมิตรท่านจำวัดอยู่หลังพระประธาน 

ทุกเช้าตอนตีสี่จะเห็นท่านพระครูลงมาเดิน

จงกรมเป็นประจำ ดูท่านจริงจังมาก พอสว่าง 

ก็กลับเข้ามาทำวัตร ทำวัตรเสร็จแล้วก็ ไป

บิณฑบาต  

๖๐ ๖๑

  พรรษาที่ ๑-๒ 

  อายุ ๒๑-๒๒ ป  

  (พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

 

   

วัดโยธานิมิตร ต.หมากแขง อ.เมือง  

จ.อุดรธานี 

>> 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๔  พรรษาที่ ๖ พรรษาที่ ๓ พรรษาที่ ๕ 
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  พระธรรมเจดีย์(จูมพันธุโล)

  

พระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า จูม จันทรวงศ์ เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน 

๙ คน เกิดที่บ้านท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เมื่อ 

วนัพฤหสับดทีี ่๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๑ ตรงกบัวนัขึน้ ๖ คำ่เดอืน ๖ ปชีวด 

 การบรรพชาและอุปสมบท เบื้องแรกเมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ได้บรรพชา

เป็นสามเณร ที่วัดโพนแก้ว ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในวันที่ ๑๐ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๒ เมื่ออายุครบบวชแล้ว ได้อุปสมบทที่วัดมหาชัย 

ต.หนองบัว อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๐  

โดยมีท่านพระครูแสง ธัมมธโร วัดมหาชัย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสีมา สีลสัมปันโน วัดจันทราราม 

(เมืองเก่า) อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์จันทร์ เขมิโย (พระเทพ

สิทธาจารย์ วัดศรีเทพ จ.นครพนม) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "พันธุโล"  

 การจาริกเพื่อการศึกษาธรรมปฏิบัติ เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ได้ติดตามพระอาจารย์จันทร์ เขมิโย  

ไปจำพรรษาที่วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี อันเป็นสำนักของพระอาจารย์เสาร์และพระอาจารย์มั่น  

ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติในด้านสมถวิปัสสนากรรมฐานกับท่านอาจารย์

ทั้งสองเป็นเวลาถึง ๓ ปี จึงเป็นมูลเหตุให้ท่านมีอุปนิสัยนอบน้อมไปในฝ่ายวิปัสสนาธุระ และได้

ประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องไปจนถึงวันอวสานแห่งชีวิต 

 การศึกษาทางปริยัติธรรม ได้เข้ามาเล่าเรียนศึกษาทางพระปริยัติธรรมต่อที่วัดเทพศิรินทร์ จนได้

เปรียญธรรม ๓ ประโยค 

สมณศักดิ์   

 พ.ศ.๒๔๖๓ เป็นพระครูสังฆวุฒิกร ฐานานุกรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) 

ครั้งเมื่อเป็นพระศาสนโสภณ และได้ย้ายจากวัดเทพศิรินทร์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ 

จ.อุดรธานี เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ กับได้ตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย 

 พ.ศ.๒๔๖๘    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรพัดยศที่ พระครู 

     ชินโนวาทธำรง 

 ๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระญาณดิลก 

 ๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๓ ได้เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเวที 

 ๑๙ กันยายน ๒๔๗๘ ได้เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพกวี 

 ๑๙ กันยายน ๒๔๘๘ ได้เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเจดีย์ 

มรณภาพ ทา่นเจา้คณุจมูไดม้รณภาพเมือ่วนัที ่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เวลา ๑๕.๒๗ น. ณ โรงพยาบาล 

ศิริราช สิริรวมอายุได้ ๗๔ ปี ๒ เดือน ๑๕ วัน พรรษา ๕๕ 

 

พอท่านพระครูว่าอย่างนั้น ทั้งพ่อทั้งแม่

จึงรีบไปยกตะกร้าใหญ่ๆ ใส่เครื่องแต่งตัวทุก

อย่ า งของนาคบั วที่ เ ตรี ยมมา ให้ ลู กแต่ ง  

แต่ปรากฏว่าลูกไม่ยอมแต่ง ... ซึ่งตามนิสัย 

ของลูกคนนี้เป็นคนไม่ฟุงเฟอ แม้แต่เป็นหนุ่ม 

ก็ไม่ฟุงเฟอ ผ้าอะไรๆ ถ้าแม่ทอให้แล้วลูกคนนี้

จะนุ่งหมด ซื้อที่อื่นไม่ซื้อ พวกเครื่องนุ่งห่มนี้

อะไรที่แม่ทอให้แล้วใช้หมด ถ้าเป็นของแม่แล้ว

ใช้หมดเลย ... พ่อแม่จึงได้แต่เอาตะกร้าใหญ่

ออกมาให้ท่านพระครูฯ ดู พร้อมกับกราบเรียน

ท่านว่า  

“นี่!เครื่องแต่งตัวนาคบัว เตรียมมาให้ลูก

บวช มีทุกอย่างจัดมาให้พร้อมบริบูรณ์ แต่มัน

ไม่สนใจ” 

ท่านพระครูสั่งว่า “บอกให้มันมาเอาไปนุ่ง

เดี๋ยวนี้” 

พ่อแม่นาคบัวตอบท่านว่า “ได้บอกแล้ว

มันกลับพูดว่า ‘นุ่งอย่างนี้ ถืออย่างนี้แล้วจะ

เป็นอะไรไป ใครจะมาจับ’ พอมันว่าอย่างนั้น

แล้วมันก็เดินหนี มันไม่สนใจเลย มันจึงเป็น

อย่างนั้น แต่งตัวซอมซ่อกว่าใครๆ” 

ท่านพระครูฯ พอฟังทราบเหตุผลแล้ว 

ก็กล่าวว่า “เออๆ ! ไอ้นี้ ! คนอย่างนี้หละ  

มันจะทรงพระศาสนา เอาละเข้าใจ กูเห็นด้วย  

เป็นอัธยาศัยของตัวเอง ไม่ฟุงเฟอ” 

ท่านพระครูว่าอย่างนั้นแล้วก็หันหลัง 

เดินกลับ แสดงความดีใจยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยา

ท่านพระครูในคราวนั้นทำให้ท่านไม่เคยลืม

เลือนแม้จะผ่านเหตุการณ์นั้นมานานมากแล้ว

ก็ตามดังนี้ 

“กิริยาท่านเราก็ไม่เคยลืม แทนที่จะดุไม่ดุ 

กลับชมเชย เรารักสงวนเนื้อหนังของตัวเอง 

มาตั้งแต่เป็นฆราวาส ถ้าเป็นเสื้อเป็นผ้าหรือ

เป็นอะไรๆ ที่แม่ทอออกมานี้นุ่งหมดเลย ไม่ไป

ซื้อให้เสียเงินเสียทอง นี่ ! เราพูดเรื่องการ 

แต่งเนื้อแต่งตัว เรื่องรักสงวนเนื้อหนังของ 

ตัวเอง ของคนอื่น ไม่เอามาใช้ ไม่จำเป็นนะ 

เราผลิตขึ้นได้เราใช้ของเราเอง ดีไม่ดี ดีกว่า 

ที่ซื้อเขา ของที่ ไปซื้อไปหามานี้ ไม่ค่อยสนใจ 

พวกเพื่อนฝูงเขาซื้อชุดโก้เกหล่ะ เราไม่ โก้ 

เฉยๆ เป็นอย่างนั้นหล่ะ” 

เคารพพระธรรมวินัย
ตั้งแต่วันบวช

 

ท่านกล่าวย้อนรำลึกอดีตถึงความตั้งใจ

ปฏบิตัตินและความตัง้ใจรกัษาตนอยา่งเขม้งวด

กวดขันในสิกขาบทพระวินัยของพระตั้งแต่ 

วันเริ่มอุปสมบทว่าจะไม่ให้มีข้อติเตียนตนเอง

ได้เลยดังนี้ 

“...พอบวชแล้วก็เตือนตนเองทันทีว่า... 

‘เอาละนะทีนี้..ไม่มีใครจะตามแนะนำตักเตือน 

ตลอดถึงการหลับการตื่นไม่มี ใครปลุกละนะ 

เราต้องเป็นเราเต็มตัว ตั้งแต่บัดนี้ ไปไม่หวังพึ่ง

พ่อแม่ดังแต่ก่อนอีกแล้ว ทำความเข้าใจกับตัว

เองราวกับว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ’… 

058-091.indd   61 9/6/11   5:48:20 AM



62 63

ครั้นบวชแล้วก็ตั้งใจเอาบุญเอากุศลจริงๆ 

‘พยายามรักษาสิกขาบทวินัยให้เป็นไปตามหลัก

ของพระอย่างแท้จริง ขณะที่เป็นพระอยู่นั้น 

จะไม่ ให้ต้องติตนได้แต่อย่างหนึ่ งอย่างใด  

จนกระทั่งถึงวันลาสิกขาบท’ นี้เป็นความคิด

เบื้องต้น… 

‘ขอให้คุณบัว ท่านพักผ่อนบ้าง ดูท่านไม่มี

เวลาพักผ่อนเลย เท่าที่สังเกต ไม่ว่ากลางวี่

กลางวันไม่สนใจกับใคร ออกจากห้องมาแล้ว

ถือหนังสือจ้อมาอยู่นั้น นอกนั้นเข้าห้องๆ  

ไม่เคยสนใจกับใครมาเป็นประจำ กลางคืน 

ท่านไม่ทราบท่านนอนเวลาไหน มองเข้าไปช่อง

หน้าต่าง เห็นแต่ไฟอยู่อย่างนั้น สักเดี๋ยวโผล่

ออกมาแล้วเข้าไป ท่านนอนเวลาไหน นี่กลัว

ท่านจะเป็นบ้า’ 

ท่านพระครูท่านก็แก้ดีนะ ‘โยม! คุณบัว

นอนหนุนหมอนหรือหนุนมะพร้าว เรานี่นอน

หนุนมะพร้าว สมัยไปเรียนสนธิ์ เรียนมูล  

(การเรียนของพระในสมัยโบราณ) ที่จังหวัด

อุบลฯ เราหนุนมะพร้าวพอมะพร้าวกลิ้งตก  

เราลุกทันที อันนี้คุณบัวนอนหนุนหมอน หรือ

หนุนมะพร้าวหละ’ 

ครั้นเวลาก้าวเข้าไปสู่วัดแล้ว ก็ปฏิบัติ

ตัวอย่างนั้นจริงๆ ไม่เคยเถลไถลออกนอกวัด 

ไปเที่ ยวเตร็ดเตร่ เร่ ร่อนยังสถานที่ ต่ างๆ  

ดังเพื่อนฝูงที่มาฝกหัดนาคเพื่อจะบวชเป็นกัน 

แม้ ในการเรียนทางปริยัติธรรม ก็ตั้งใจศึกษา

จริงๆ อยู่อ่านหนังสือจนดึกดื่นเที่ยงคืน ตีสอง

บ้างตีสามบ้างเป็นประจำ ตีห้าบ้างเป็นบางคืน 

แต่ก็สามารถตื่นทำวัตรเช้าและออกบิณฑบาต

ได้ทันทุกครั้งไป ไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียว…”  

ในพรรษานี้ท่านได้ตั้งสัจอธิษฐานไว้ว่า  

“ตลอดพรรษานี้ จะไม่ ให้ขาดทำวัตร 

สวดมนต์เช้าเย็นรวมกันกับหมู่เพื่อนพระเณร

แม้แต่วันเดียว แม้บางครั้งมีกิจนิมนต์ข้างนอก 

กก็ราบเรยีนขอใหท้า่นพระครอูาจารยเ์จา้อาวาส

รอทำวัตรรวมพร้อมกัน เพื่อไม่ให้ขาดตามที่ 

ตั้งสัจอธิษฐานนั้นไว้” 

แม้จะทำวัตรสวดมนต์ร่วมกับหมู่เพื่อน

พระเณรแล้ว ท่านยังทำวัตรสวดมนต์ส่วนตัว

อีกครั้งหนึ่งที่กุฏิของท่านเองเพื่อให้เป็นไป 

ตามสัจจะที่ตั้งไว้ 

 

 

 

เมื่ออุปสมบทเข้ามาแล้วนิสัยทำอะไร 

ทำจริงที่ติดตัวมาแต่เมื่อครั้งเป็นฆราวาส 

กป็รากฏตัง้แตเ่ริม่แรก ทา่นตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน

อ่านหนังสืออย่างหนักจนเหมือนกับจะไม่มีเวลา

พักผ่อนหลับนอนเอาเสีย เลยถึงกับทำให้

ญาตโิยมเริม่สงัเกตพบเห็นและเกิดความห่วงใย

จนต้องรีบเข้าไปหาท่านพระครูฯ ดังนี้ 

“...เริ่มต้นตั้งแต่บวช.. 

เราตั้งใจเรียนหนังสือจนเขา

ไปฟองทา่นพระครเูจา้อาวาส

วัดโยธานิมิตร คือ ชา่งเขา

ไปทำหน้าต่างกุฏิชั้นสอง 

เราพักอยู่บนนั้น เขาไม่เคย

เห็นเวลาเรานอน เราก็ ไม่

ทราบว่าเขาสังเกตเราเพราะ

เราไม่ ได้สั ง เกตอะไรใคร

นอกจากเรียนหนังสือเท่านั้น 

สุ ด ท้ า ย เ ค้ า ไ ปฟ อ ง ท่ า น

พระครูว่า  

นอกจากเรียนหนังสือเท่านั้น 

ท่านพระครูปลัดอ่อนตา เขมังกโร เป็นคน

บ้านเหล่า ต่อมาบวชพระฝ่ายมหานิกาย  

แล้วมาญัตติกรรม เมื่ออายุ ๔๑ ปี โดย 

ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ 

เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูเป็นลูกศิษย์ของ

ท่านพระอาจารย์สุวรรณ สุจิณโณ (เป็นคน

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเพื่อนกับ

ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม) 

ท่านพระครูชอบพระธุดงค์และตั้งใจปฏิบัติ

ในพระธรรมวินัยและกรรมฐานโดยอาศัยท่าน

เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ ต่อมาท่านมาเป็นสมภาร

อยู่วัดโยธานิมิตร  

อุปนิสัยของท่านนั้น ชอบการก่อสร้าง ชอบ

การพัฒนา แต่การปฏิบัติ ก็ ไม่ท้อถอย เป็น

คนจริง 

มรณภาพเมื่อปี ๒๕๑๓ อายุ ๘๗ ปี  

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 

ตอบแทนคุณพระกรรมวาจาจารย์โดยจัดการศพ

ถวายท่านพระครู 

  พระครูศาสนูปกรณ์

  (ออนตาเขมังกโร) 

เรียนหนังสือจริงจัง
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วัดโยธานิมิตร ถนนทหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๘ บ้านดงวัด ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง 

จ.อุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๕ ไร่ แต่เนื่องจากวัดแบ่งทำถนนรอบวัด  

เพือ่ความสะดวกสบายของชาวบา้นใกลเ้คยีง โดยไมต่อ้งใชเ้สน้ทางผา่นวดั ปจัจบุนัมเีนือ้ที ่ ๙๒ ไร ่ ๒ งาน   

๖๗ ตารางวา ซึง่ทศิเหนอืตดิเขตทหาร (ร.พ.คา่ยประจกัษศ์ลิปาคม) ทศิใต,้ ทศิตะวนัออก, ทศิตะวนัตก  

ติดหมู่บ้านดงวัด 

วัดโยธานิมิตร สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๒ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ได้

พระราชทานวสิงุคามสมีา เมือ่ พ.ศ.๒๔๖๙ ซึง่มคีวามกวา้ง ๒ เสน้ (๘๐ เมตร) ยาว ๓ เสน้ (๑๒๐ เมตร)   

เดิมนั้นกองทหารตั้งอยู่บ้านห้วย บ้านเหล่า แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่ม จึงต้องย้ายมาตั้งกอง

ทหารที่ริมหนองขอนขวางหรือหนองขอนกว้าง (ในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๑ ตั้งเป็นจังหวัดทหารบก

อุดรธานี ได้รับพระราชทานชื่อ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ตามลำดับจนกระทั่ง

ปัจจุบัน 

เมื่อกองร้อยทหาร ย้ายมาตั้งอยู่ริมหนองขอนกว้าง ทางด้านเหนือแล้ว กาลต่อมากองทหารรู้สึก

เสียขวัญและกำลังใจ เนื่องจากฝั่งหนองขอนกว้างทางด้านทิศใต้ มีโบราณวัตถุ คือ วัดร้างที่เก่าแก่มาก 

มีพระพุทธรูปเป็นศิลาแลงคอหัก ตกลงมาอยู่พื้นดิน ผินหน้าไปทางทิศเหนือ เข้าใจว่าเป็นพระที่สร้าง  

ในสมัยอยุธยา ส่วนด้านหลังเป็นเจดีย์หรือสถูป เมื่อก่อนมีทางเข้าออกได้อยู่ ครั้นต่อมา กองทหารได้

เข้ามาอยู่ใหม่ๆ ได้ ไปตัดไม้หาของป่าในบริเวณนี้ เพื่อเอาไปทำประโยชน์มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆ 

แผลงๆ อยู่ทำให้กำลังพลกลัวและหวาดผวา ข้าราชการผู้ใหญ่อันมีเสด็จในกรมคิดหาพระมาอยู่  

เพื่อปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหาร พยายามหาพระมาอยู่แต่หา  

ไม่ค่อยได้ง่าย เพราะพระสุปฏิปันโนนั้นหายาก ต่อมาเสด็จในกรมได้นิมิตต์เห็นพระรูปหนึ่ง มีรูปร่าง

ลักษณะอย่างนี้ๆ อยู่ทางทิศนี้ จึงจัดให้คนไปตามหาอยู่นาน จนกระทั่งไปพบภิกษุรูปหนึ่งมีรูปร่าง

ลักษณะที่ตรงกับนิมิตต์ ท่านผู้นั้นคือ พระภิกษุอ่อนตา เขมังกโร (เบ้าหล่อเพชร) จึงไปกราบอาราธนา

มาอยู่ที่แห่งนี้ ครั้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๒ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม จึงได้มาอยู่ปฏิบัติธรรม 

พระภิกษุอ่อนตาได้ ไปชักชวนญาติโยมชาวบ้านโนนทันอันมีพ่อใหญ่สิงห์ สิงหะสุริยะ และชาวบ้านพร้อม

ขา้ราชการทหารมจีา่บญุ เปน็ตน้ ไดม้าทำการแผว้ถาง จดัทำหา้งใหเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั เมือ่พระภกิษอุอ่นตา

มาอยู่ ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมจนกระทั่งอยู่จำพรรษาและในปีนั้นข้าราชการทหารอันมีเสด็จในกรม  

ได้ชักชวนข้าราชการทหารและชาวบ้านทำถนนจากฝั่งกองทหารมายังโบราณวัตถุ (วัดเก่า) เพื่อความ

สะดวกสบายในการสัญจรไปมา วัดแห่งนี้ ไม่มีชื่อปรากฏเพราะไม่มีหลักฐานอื่นใดบ่งบอกได้ว่าสร้างมา

‘ท่าน...นอนหนุนหมอน’ โยมตอบ 

ท่านพระครูจึงว่า ‘เออ! ถ้าอย่างนั้น  

ไม่ต้องห่วงท่าน ถ้าไปบอกท่าน ท่านจะเสีย

กำลังใจ’…” 

ท่านทราบเรื่องได้เพราะมีคนอื่นเล่าให้ฟัง

ในเวลาต่อมา ส่วนท่านพระครูท่านไม่พูดเรื่องนี้

ให้พระบวชใหม่ฟังแต่อย่างใด ท่านเงียบเฉย  

ไปเลย 

 

 

 

  สมัยนั้นการกินหมากสูบบุหรี่ถือเป็น

ประเพณีของคนไทยทั่วไป ชาวบ้านมักมวนบหุรี่

จบีหมากถวายพระอยูเ่ปน็ประจำ คราวหนึง่ท่าน

ถูกเพื่อนพระพรรษามากกว่าหยอกล้อเอาชนิด

ที่ทำให้ท่านต้องจดจำชนิดไม่มีวันลืมเลยก็ว่าได้

ดังนี้ 

“...พอสูบบุหรี่เราก็ระลึกถึง พระกอง   

ที่วัดโยธานิมิตร ท่านเกิดปีเดียวกันกับเรา   

เป็นเพื่อนกันตั้ งแต่ เป็นฆราวาส ท่านอยู่  

บ้านโนนทัน หนองตูม นิสัยท่านชอบตลก   

เรายังไม่ลืมนะ ท่านบวชก่อนเราพรรษาหนึ่ง 

อายุเท่ากัน คือท่านบวชเป็นเณร พออายุถึง

พระท่านก็บวชเลย เราบวชตอนอายุ ๒๐ ปี   

๙ เดือน 

ทีนี้ เ วลาบวชแล้วไปคุยกันที่ กุฏิท่ าน   

ท่านเป็นคนนิสัยชอบพูดตลกเหมือนจะหัวเราะ

หากไม่หัวเราะ มันทำให้คนอื่นหัวเราะจะตาย 

เราไปก็ ไม่เคยคิดเคยอ่านเพราะเคยสูบบุหรี่  

อยู่บ้างแล้ว เห็นหมู่สูบก็เลยสูบกับเขา พอจับ

บุหรี่มาจุดสูบปั๊บ 

พระกองเห็นอย่างนั้นท่านก็ทักว่า ‘ไอ้พระ

บวชใหม่ บวชมามันไม่มีธรรมมีวินัย บุหรี่นี้ ได้

พินทุอธิษฐานแล้วหรือยังก็ไม่รู้ สูบสุ่มสี่สุ่มห้า 

เดี๋ยวอาบัติกินหัว’ 

ว่าแล้วเฉยนะ ใครก็ไม่เคยคิดว่าบุหรี่จะ

ต้องพินทุอธิษฐานเหมือนผ้า เราก็สูบไปเห็นหมู่

เพือ่นสบูก็ไมเ่หน็องค์ไหนพนิทอุธษิฐาน แลว้มาวา่

ให้เราซึ่งเป็นเพื่อนกัน ท่านพูด เราก็เชื่อล่ะซี 

คนหนึ่งพูดหน้าตาขึงขังเหมือนเราผิดจริงๆ   

นี่นะ ไม่ใช่ธรรมดา หน้าเคร่งขรึมนะ นี่ละเวลา

จะตลกนะ >> 

วัดโยธานิมิตร

หยอกล้อประสาพระ
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มันน่าโมโห คนหนึ่งจะตายร้อนเป็นไฟ 

เราโมโหเลยไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้ (หัวเราะ)…” 

ท่านสรุปสุดท้ายให้ฟังด้วยความขบขันว่า 

แท้ที่จริงแล้วคำอธิษฐานเหล่านี้ ไม่มีในพระวินัย

อะไร เพื่อนพระท่านตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกอำ 

พระใหม่ให้ตกใจเล่น เป็นการหยอกล้อกันเล่น

ตามประสาพระกับพระด้วยกันเท่านั้นเอง 

 

ไม่มีใครขโมยผึ้งแล้วนะ
 

    คราวหนึ่งขณะกำลังบิณฑบาตท่านได้

พบกับจ่าทหารคนหนึ่งที่รู้ฝีมือการจับผึ้งของ

ท่านเป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนบวชจึงพูดหยอกเย้า

ท่านดังนี้ 

“... นี่ (เรา) เป็นคู่กันกับผึ้งจับแต่ผึ้ง 

อยู่ต้นไม้ทั้งสูงทั้งต่ำ (จ่าเบ้า) แกอยู่กรมทหาร

อุดร แกเป็นจ่าเบ้าทางทหาร เราอยู่บ้านตาด

ได้ยินว่าผึ้งอยู่ที่ ไหนๆ เขาตามเองนะว่าให้

หลวงตาบัวนี่ล่ะไปหาเอาหมดผึ้ง ผึ้งอยู่ในป่า 

เขาผู้เสียภาษีเขาอยู่อุดรอยู่เก้าอี้ เราผู้ ไม่เสีย

ภาษีอยู่ในป่า ผึ้งที่ ไหนรู้หมด ไปเอาหมด ทีนี้

เวลาบวชแล้วออกไปบิณฑบาต (แกว่า)  

‘โอ้ พอบวชแล้วทีนี้ ไม่มี ใครไปขโมยผึ้ง

แล้วนะทีนี้นะ’  

เราก็ยิ้มๆ แกพูดหยอก พอบวชแล้วไม่มี

ใครไปขโมยผึ้งละทีนี้ ไม่มีจริงๆ ตั้งแต่เราบวช

แล้วเราก็ ไม่ ไป แกพูดหยอกเราชื่อจ่าเบ้า 

จา่ทหาร แกเปน็คนถอืภาษ ี เสยีภาษผีึง้ แกเปน็

เจ้าของทั้งหมด เป็นคนเสียภาษีผึ้ง เราไม่ ได้

เสียภาษีแต่ผึ้งอยู่ที่ ไหนรู้หมด ขโมยเอามันก็ได้

ยินถึงแกซิ ขึ้นต้นไม้ก็เก่ง ผึ้งนี่มัน

มีอยู่กี่รังอยู่ที่ ไหนเห็นหมดละ 

อยู่เก้าอี้ ไม่เห็น ไม่เห็นเขา

ก็รู้ว่าบัวมันตัวขโมยผึ้ง ..  

เราไปตผีึง้ กลางคนืก็

มีผึ้ง กลางวันก็ม ี ได้ทั้ ง

กลางคืนกลางวันเรา กลาง

คืนก็ ได้กลางวันก็ ได้ เขาอยู่ โตะ

เก้าอี้เขา เราอยู่ในป่าเอาเมื่อไรก็ได้ เรารู้หมด

ล่ะ เรื่องขโมยผึ้งเก่ง เรารู้หมด แกพูดหัวเราะ 

พูดหยอกเล่น .. แล้วก็ไม่ได้สึกไปจริงๆ เลยไม่

ได้ขโมยผึ้งอีก ถ้าสึกไปไม่แน่นะ .. ขโมยผึ้งเก่ง 

ขึ้นต้นไม้ มีมากมีน้อยรู้หมดเราก็เก่ง เก่ง

เหมือนกัน .. ไม่สึกไปก็เลยปลอดภัย ผึ้งทั้งหมด

ไม่ถูกขโมยละ…” 

 

ปฐมฤกษ์แห่งการภาวนา
      

ในชว่งเริม่ตน้ของการเขา้สูร่ม่กาสาวพสัตร ์

ท่านเล่าเหตุการณ์ในช่วงนี้ ไว้ว่า 

“…ท่านพระครูท่านชอบภาวนานะ ท่าน

ให้เราไปอยู่ในโบสถ์ด้วยกัน ท่านอยู่เตียงนอน

ทางหลังพระพุทธรูป พวกเราก็นอนในโบสถ์ 

นั่นแหละ แต่เป็นหน้าพระพุทธรูป ออกไปโน่น

ประตูออกโน่น พวกนาค ๒-๓ คนนอนอยู่โน่น 

ท่านสวดมนต์เก่งนะ แล้วก็ภาวนา  

ตื่นเช้าออกมาตั้งแต่ตี ๔ ท่านออกไปเดิน

จงกรมที่หน้าโบสถ์ มันโล่งหมดนะ แต่ก่อนเรา

เป็นนาค เราเห็นอยู่ ท่านออกไปเมื่อไหร่เราก็

เห็นอยู่ เวลาท่านเดินจงกรมเราคอยสังเกต  

ดูอยู่ 

เมื่อบวชแล้วเราจึงเดินจงกรม แล้วไป

ถามคำภาวนากับท่าน เราไม่ลืมนะเพราะเรา

ชอบภาวนา  

“กระผมอยากภาวนา อยากจะเดิน

จงกรมอยากจะนั่งภาวนาจะต้องทำยังไง” เรา

ถามท่าน 

ท่านพระครูตอบ “เออ ให้ภาวนาว่า 

พุทโธ นะ เราก็ภาวนาพุทโธ เหมือนกันแหละ” 

“แล้วท่านพระครูนั่งภาวนาสวดมนต์ 

หละ” 

“ออ! เราสวดมนต์หลายบทหลายสูตร” 

ท่านพระครูว่าอย่างนั้น… 

เมื่อทราบดังนี้ภิกษุบวชใหม่ก็จับใจความ

ได้ทันทีแล้วน้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติของตน

บ้าง ท่านยังเล่าถึงความตั้งใจในช่วงอุปสมบท

ใหมน่ีเ้พิม่เตมิดว้ยวา่ 

“...ทา่นพระครกูส็อนเทา่นัน้ เราก็ไปภาวนา 

พุทโธด้วยความเลื่อมใส พอใจในการภาวนา 

อยู่กุฏิใหญ่ทางด้านทิศเหนือ กลางคืนดึกๆ จะ

ลงมาเดินจงกรมทุกคืนนะ... แม้บวชมาใหม่ๆ 

แต่นิสัยชอบภาวนา นิสัยอันนี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม 

ไม่มีใครสอนมันหากเป็นอยู่ในจิต มันแปลกมาก

เรื่องนี้... 

เสียภาษีแต่ผึ้งอยู่ที่ ไหนรู้หมด ขโมยเอามันก็ได้

‘อ้าว! บุหรี่ยังต้องพินทุอธิษฐานด้วย

หรือ?’ 

‘อู๊ย! นี่ยังไม่รู้หรือบวชมาขนาดนี้แล้ว ยัง

ไม่รู้พระวินัยอีกหรือบวชมาขนาดนี้แล้ว’ เราฟัง

แล้วก็ยิ่งร้อนใหญ่เลยนึกว่าเราผิดวินัย 

‘แล้วบุหรี่นี่มันพินทุอธิษฐานว่ายังไงล่ะ’ 

เราถามเพราะไม่รู้นี่นาเพิ่งจะมาทราบเดี๋ยวนี้ 

‘โอ๊ย! บวชมาขนาดนี้ยังไม่รู้พินทุอธิษฐาน 

ตายๆ นี่เป็นอาบัติมาเท่าไรแล้วพระใหม่นี้น่ะ’ 

ยังขู่เราอีกด้วยนะ ไม่มียิ้มนะ ยังขู่อีก 

‘นี่บวชมานานเท่าไร มันเป็นอาบัติมา

เท่าไรแล้ว’ 

‘แล้วมันพินทุอธิษฐานว่ายังไง?’ 

บทเวลาบอกคำอธษิฐานนีท่ีม่นัขบขนันะ 

พอขู่เราเต็มเหนี่ยวแล้ว ‘คำพินทุอธิษฐาน

เท่านี้ก็ ไม่ ได้ มันจะไปยากอะไร มันไม่ยืด

ยาวอะไรเลยยังไม่ได้อีกเหรอ คำสั้นๆ เท่านี้

ก็ว่าไม่ได้’ ว่างั้นนะ 

‘ไม่ยากแล้วมันว่ายังไง?’ 

‘อิมัง ควันถมดัง อธิษฐามิ ควันถมดัง

คือควันถมจมูกเข้าใจไหม’ ท่านว่าแล้วก็แสดง

หน้าตาเฉยด้วยนะ นิ่ง  

องค์หลวงตาในพรรษาต้นๆ ของชีวิตการบวช 
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แตสมัยใด เปนที่นาสังเกตวาทำไมเศียรพระองคนี้ถึงไดหักตกลงมา หรืออาจเปนเพราะกาลเวลาทำให

เปนไป เมื่อพระภิกษุออนตามาอยูครั้งแรกไดเอาเศียรที่หักขึ้นมาตอใหเหมือนดังเดิมโดยการใชปูน 

มาตกแตงทำเสียใหมเพื่อใหดูดี ตอมาจึงเรียกชื่อพระพุทธรูปนี้วาหลวงพอพระงามมากระทั่งทุกวันนี้ 

หลงัจากมพีระมาอยูจำพรรษาและบรูณปฏสิงัขรณแลวไดมปีระชาชนหลายหมูบาน หลายตำบล โดยเฉพาะ 

อำเภอเมืองไดมากราบนมัสการอยูมิไดขาด 

วัดโยธานิมิตร เริ่มกอตั้งที่โบราณวัตถุหลวงพอพระงามเปนครั้งแรก ครั้นตอมาพระภิกษุออนตา 

เขมังกโร มองเห็นบริเวณรอบๆ นี้เปนที่ลุมไมเหมาะที่จะสรางพระอุโบสถ ศาลา กุฏิวิหารใหพระอยูจึงได

ยายขึ้นไปสรางวัดที่อื่นในบริเวณที่อยูปจจุบันนี้ 

วัดโยธานิมิตร ผูคนมักจะเรียกวา วัดโยธา เพราะทหารไดมีสวนชวยสราง นิมิตตนั้นไดมาจาก

ความฝนจึงเรียกวา วัดโยธานิมิตร เมื่อกอนเขียนเปนวัดโยธานิมิตต ป พ.ศ.๒๕๐๕ ทานเจาคุณ 

พระธรรมปฎก วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ ทานไดดำริใหเปลี่ยนจาก นิมิตต เปน นิมิตร  

จนกระทั่งปจจุบัน 

วัดโยธานิมิตรมีเจาอาวาสมาแลว ๒ รูป คือ 

 ๑. พระครูศาสนูปกรณ เขมังกโร (ออนตา เบาหลอเพชร) 

 ๒. พระครูถาวรธรรมโกศล (ทองดวง ถาวรธัมโม สารีโท) 

<< 

นี่ละพอมันเขามาถึงนี้กึ๊กเทานั้น โถ  

เดี๋ยวนี้ก็ยังไมลืมนะ นี่ละเปนปฐมฤกษแหง 

การภาวนาของเรา พอเขาถึงนั้นกึ๊กจะวาเปน

สมาธิ ไมสมาธิพูดไมถูกนะ พอเขานั้นกึ๊ก 

ขาดหมดเลยโลกอันนี ้ ปรากฏไมมีอะไรเหลือ  

เหลือแตธรรมชาติที่อัศจรรยสุดสวน คือใจ 

ดวงนัน้ ขาดออกหมดนะอารมณทัง้หลาย ขาดหมด 

เกิดความอัศจรรย ตื่นเตน ความตื่นเตน

ในความอัศจรรยเลยไปกระตุกธรรมชาตินั้นเสีย 

รวมไมไดนานนะ คือขาดไปหมดจริงๆ เหมือน

อยู ในทามกลางมหาสมุทร เรามีที่นั่งอยู ใน

ทามกลางมหาสมุทร หรือวามีเกาะ วาเกาะก็

กวางไป เหมือนวาที่นั่งกลางมหาสมุทร  

‘มันอัศจรรยเกินคาดเกินหมาย โถ ทำไม

ถึงเปนอยางนี้’ 

เวลาจะหลับจะนอนจะเหลือเวลาไว คือ

หยุดจากอานหนังสือจะเหลือเวลาไว ๑ ชั่วโมง

เพื่อนั่งภาวนาทุกๆ คืน... สมมุติวาจะพักนอนตี 

๒ ตอนตี ๑ จะหยุดอานหนังสือกอนแลวตอง

ทำสมาธิภาวนา ตั้งใจพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ 

ชั่ ว โมงนั้ นแหละ เป นชั่ ว โมงภาวนา  

เปนประจำนะ... ถึงเวลาก็ลงมาเดินเงียบๆ  

จากนั้นก็นั่งภาวนาแลวก็หลับ…” 

หลังจากสอบถามทานพระครูแลว ทานก็

ทดลองภาวนาตามลำพัง ดังนี้ 

“...เราก็เอาพุทโธมาภาวนาตามประสี

ประสา ไมคาดไมฝนไมคิดไมอานวามันจะแสดง

ความแปลกประหลาดขึ้นมา ก็พุทโธๆ วันนี้ 

วันนั้นไปตามประสาอยางนั้นแหละ โอย  

บทเวลามันจะเปน พุทโธๆ สติติดอยูนั้น  

สั ก เ ดี๋ ย วกระแสของจิ ตที่ มั น คิ ดฟุ ง ซ า น  

เหมือนเราตากแหนี่  

ทีนี้พอจิตจะเริ่มสงบก็ เหมือนเราดึง 

จอมแห พุทโธๆ นี่เหมือนจับจอมแหดึงเขามา 

ตีนแหก็หดเขามาๆ จนกระทั่งเปนกองแห ทีนี้

กระแสของจิตมันรวมตัวเขามาๆ จนกระทั่ง

เปนกองความรูที่อยูเปนจุดเดียว เทากับกอง

แหที่นี่  

>> 

วัดโยธานิมิตร 
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นี่เราเป็นทีแรกนะ คือค่อยหดเข้ามาๆ 

พอกิริยาของจิตหดเข้ามา สติยิ่ งจ่อเข้าๆ   

เข้ามาถึงจุดกลางกึ๊กเท่านั้น ทีนี้มันจ้าอยู่ภายใน

เจา้ของ  

อัศจรรย์อันนี้ เหมือนว่าขาดหมด   

เรื่องอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏขาดไปหมด  

ในเวลานั้น เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมา ตื่นเต้น  

 ความตื่นเต้นละไปกระตุกไม่ ใช่อะไรนะ 

คือมันไม่ เคยเห็นไม่ เคยรู้ ความตื่น เต้น   

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า จันทร์ ศุภษร เป็นบุตรคนหัวปี ในจำนวน ๑๑ คน   

เกิดเมื่อวันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง พ.ศ.๒๓๙๙ ที่บ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี 

อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔๐๐ เส้น (๑๖ กิโลเมตร) 

การบรรพชาและอุปสมบท เมื่ออายุ ๑๓ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ต่อมาได้อุปสมบทที่  

วัดทุ่งศรีทอง โดยพระอาจารย์ม้าว เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายา "สิริจันโท"  

ท่านศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดพิชัยญาติ วัดเทพศิรินทราวาส และอีกหลายๆ สำนัก   

ปี พ.ศ.๒๔๓๗ ท่านก็สอบได้เปรียญ ๔ ประโยค ซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาส 

ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นทั้งนักปราชญ์ นักเทศน์ นักปฏิบัติ และนักพัฒนา มีอุปนิสัยพูดจริง  

ทำจรงิ ตรงไปตรงมาไมเ่กรงกลวัใคร มคีวามเชีย่วชาญแตกฉานดา้นวปิสัสนาธรุะ เปน็พระนกัเทศน์  

ที่มี โวหารชาญฉลาด ทั้งยังได้แต่งตำราทางด้านวิปัสสนาธุระ และมีศิษย์เอกที่มีชื่อเสียง  

ทางปรยิตั ิไดแ้ก ่สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์(ตสิโส อว้น) วดับรมนวิาส นอกจากนีท้า่นยงัใหค้ำแนะนำ  

ด้านปริยัติธรรมแก่ครูบาศรีวิชัย วัดสวนดอก และพระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตโต) อีกด้วย  

สมณศักดิ ์ เมื่อพ.ศ.๒๔๕๙ ได้เป็นที่พระธรรมธีรราชมหามุณี ได้ครองตำแหน่งเจ้าอาวาส  

วัดบรมนิวาส สมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะที่   

"พระอุบาลีคุณูปมาจารย์"  

มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ สิริอายุได้ ๗๗ ปี 

 

ความอัศจรรย์ไปกระตุก จิตเลยถอนขึ้นมาเสีย   

โหย เสียดายเสียจนวันหลังขยับใหญ่เลย ไม่ได้

เรื่องๆ…” 

กล่าวถึงเรื่องการภาวนาและกรรมฐาน 

ท่านมีความเคารพเลื่อมใสมาแต่ เดิมแล้ว   

ตั้งแต่บวชทีแรกที่วัดโยธานิมิตรแห่งนี้ หากเห็น

พระกรรมฐานมาพักด้วย ท่านจะต้องรีบไปถึง

ก่อนเพื่อจะได้พูดคุยเรื่ องธรรมะเรื่ องจิต  

กับท่านทันที 

จำยอมเทศน์พรรษาแรก 
 

การเรียนของท่านในเวลานั้นยังไม่ ได้

เรียนนักธรรมตรี เพียงแต่เรียนสวดมนต์และ

สวดพระปาฏิโมกข์ และด้วยความตั้งใจร่ำเรียน

หนังสือท่องบทสวดมนต์ทำวัตรอย่างจริงจัง  

เช่นนี้ทำให้ เพียงพรรษาแรกของการบวช   

ท่านก็สามารถเรียนสวดมนต์ ๗ ตำนาน   

๑๒ ตำนาน และปาฏิโมกข์จบหมด และยังได้

ขึ้นสวดปาฏิ โมกข์ ในกลางพรรษาอีกด้วย   

นับเป็นสิ่งยากยิ่งสำหรับพระภิกษุบวชใหม่  

ทั้งหลายจะพึงกระทำได้ 

ครั้นเมื่อออกพรรษาตามฤดูกาลชาวบ้าน

เขาจะทำบุญลานข้าว เขาจะเอาข้าวขึ้นยุ้ง  

ขึน้ฉาง ภาษาอสีานเขาเรยีก “ฟาดขา้ว” ฟาดขา้ว  

เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นิมนต์พระไปทำบุญที่ 

“กองประทายข้าวเปลือก” แล้วจึงจะขนขึ้น

บา้นขึน้เรอืน ครัง้นัน้ชาวบา้นเขาพากนัมานมินต์

ท่านพระครูฯ วัดโยธานิมิตร ทีนี้คนนั้นก็ทำบุญ

ลานข้าวคนนี้ก็ทำบุญลานข้าว เมื่อมากต่อมาก

เข้าพากันมานิมนต์พระจนหมดวัดไม่มีพระ  

ใหเ้ขา แลว้ ทา่นพระครฯู กเ็ลยใหท้า่นเปน็หวัหนา้

ทั้งที่เพิ่งบวชได้พรรษาเดียวเท่านั้นและก็ยัง  

ไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนเลยด้วย 

ท่านพระครูว่า “มันไม่มีพระจะทำอย่างไร

ไปฉลองศรัทธาให้เขาหน่อยสิ”  

งานบุญประทายข้าวเปลือก

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  

(จันทร์ สิริจันโท) 
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จงึตกลงใหพ้ระภกิษบุวัเปน็หวัหนา้ ครัง้นัน้

ท่านก็ได้พกเอาหนังสือเทศน์เล่มหนึ่งประมาณ  

๑ กัณฑ์จบพอดี พกติดย่ามไปด้วย เผื่อว่าเวลา

จำเป็นก็จะเอาหนังสือนี้ออกเทศน์ ท่านเล่า

เหตุการณ์ตอนนี้ว่า 

“...พอออกพรรษาแล้วถูกเขานิมนต์ ไปใน

งานขา้วเปลอืก ตามลานขา้ว เขาถอืเปน็ประเพณ ี

นิมนต์พระไปทำบุญที่ลานข้าวเขา เสร็จแล้ว

เขาถึงจะขนข้าวขึ้นยุ้งขึ้นฉางเขาเป็นปกติ  

ส่วนมากเขาทำอย่างงั้น แต่ ไม่ ได้หมายถึงว่า

เขาทำทุกรายนะ แต่ส่วนมากมักเป็นอย่างงั้น 

เราก็ไดพ้รรษาเดยีว เดอืนพฤศจกิากำลงัหนาวนะ 

ไปค้างที่ลานนั่นแหละ เขาจัดทำเลไว้ ให้ค้างให้

พักที่นั่น .. 

เราก็ ไป .. ไปก็ ไปนอนค้างคืนที่บ้าน 

หนองแวงตะวันออกบ้านดงเค็ง พอไปตอน

กลางคืนสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็ค้างที่นั่นเลย 

ตอนเช้าฉันจังหันเสร็จ เขานิมนต์ให้ขึ้นเทศน์ 

เทศน์ตอนแรกก็ได้น่ะสิ มันมีหนังสือเล่มหนึ่ง

บางๆ กัณฑ์เดียวความว่า “จิตเต สังกิลิฏเฐ 

ทุคคติ ปาฏิกังขา” เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติ

เป็นอันหวังได้ 

เทศน์จบกัณฑ์นี้แล้ว ต่อมาพวกหลัง 

แห่กันมาอีก มาขอฟังเทศน์ทีนี้ตัวผู้เฒ่าศรัทธา

เจา้ภาพกว็า่ ‘ทา่นเทศน์ใหฟ้งัก็ไดจ้ะยากอะไร?’  

เขา ไม่ ยากนะสิ 

แต่ เรามันจะตายเอา 

(หัวเราะ) มันเหงื่อแตก 

นี่ขนาดหนาวๆ นะ โถ! 

เราอยากฆ่าเฒ่านั่น 

เรายั ง ไม่ลืม เฒ่านั่ น 

เฒ่าที่ว่า ‘ย้ากอีหยัง 

เทศน์’  

โธ่! ยากบ่ยาก แต่

เรามนัแคน่เสยีแลว้ หวัอก 

มันคับแล้ว จะเอาอะไร

มาเทศน์ละทีนี้ มันไม่มี

อะไรแล้ว กูตายนี่…พอเขา

นิมนต์ ให้ เทศน์แล้วทีนี้ มันก็อยู่ กับหัวหน้า  

จะให้เขาเทศน์มันก็ไม่ได้นี่นา...ตกลงก็ต้องเป็น 

เราเทศน ์ โถ หนาวๆ นีแ่ตเ่หงือ่กแ็ตกหมดเลยนะ  

แต่มันก็ไปได้นะก็แปลกอยู่ เวลาจนตรอกมันไป

ได้นะ เทศน์ไปได้นี่นะ แต่ว่าอกนี้จะแตก มันก็

พอบืนรอดตัวไปได้ ว่างั้นเถอะนะ  

พอเทศน์เสร็จก็ออกมา เพื่อนพระมาด้วย

กันมาพูดหยอกล้อว่า ‘โถ! เวลาเทศน์ก็เทศน์ดี

นะ’ 

เราวา่ ‘อยากตายติ.๊. อยากตายอยา่มายุง่ 

เด้อว่ะ อย่ามาล้อเด้อว่ะ’  

‘ฮ่วย! เจ้าเทศน์ดีอีหลีตั๊ว’ (ก็เทศน์ดีจริงๆ 

นะนี่) 

‘ฮ่วย! อยากตายอีหลีติ๊เดี๋ยวนิ๊’ (อยาก

ตายจริงๆ หรือนี่)  

เรามันโมโหนี่ว่ะ เหงื่อยังแตกอยู่บ่เซา 

(เหงื่อไหลไม่หยุด) เข้าใจไหมล่ะ ภาคอีสาน 

ทางนี้เขาเรียก “ข้าวโป่ง” ฉันเพลข้าวโป่งแผ่น

เดียวก็ฉันไม่หมดมันสิตาย มันแค่น (จุกในอก

กินไม่ลง) โน่นน่ะ  

‘โอ้ ทุกข์มากจริงๆ ชีวิตของพระก็มี 

ครั้ งนั้นละ เราจำไม่ลืมนะทุกข์มากที่สุด  

ยังไม่ ได้อะไร ก็ยังไม่ ได้คิดเรื่องเทศน์ ภาษิต

หนังสืออะไรๆ เราก็ยังไม่เคยสนใจเรียน ก็คิด

ตั้งแต่เรื่องสวดมนต์สวดพร เรียนจบไปตาม

นั้นๆ หลังจากนั้นไปแล้วเราถึงจะเริ่มเรียน 

นักธรรม เรากะไว้อย่างนั้นนะ ปีนี้จะต้องเรียน

สวดมนต์ และปาฏิโมกข์ให้ ได้เสียก่อน พอปีที่

สองตั้งหน้าใส่ฝ่ายนักธรรมเลย พอออกพรรษา

เท่านั้นยังไม่ ได้เรียนนักธรรมเขาก็จับไปเทศน์ 

แล้วมันจะไปได้ภาษิตที่ ไหนจากไหนมา ยกเป็น

คาถาเทศน์ขึ้นมา มันไม่ได้มีอะไรจะเทศน์ละทีนี้ 

โอ๊ยคับหัวอก ทุกข์ที่สุดเลย โธ่ ฉันขนมนางเล็ด

ครึ่งแผ่นกลืนไม่ลง เข้าใจไหม จะเอาอะไร

เทศน์ให้เขาฟัง มันคับมันแค้นในหัวใจ นี่ละชีวิต

ของพระเรามีครั้งนั้นละทุกข์มากจริงๆ ก็เทศน์

ใหเ้ขาฟงัไดน้ะ คนเรามนัจะตายจรงิๆ มนับนืไดน้ะ 

มันบืนไปจนได้นั่นละ’ 

จากนั้นพอกลับมาถึงวัด ก็หาค้นคัมภีร์

เอามาท่องกัณฑ์เทศน์เลย ค้นหนังสือเทศน์ท่าน

เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) 

ค้นเอากัณฑ์เทศน์ของท่านที่เราชอบใจ ท่อง

ขึ้นใจคล่องปากยิ่งกว่าท่องพระปาฏิโมกข์เสีย

อีก คิดในใจว่า ‘คราวนี้ ไม่ตายแล้ว ถ้ามีเหตุ

จำเป็นต้องได้เทศน์ที่ ไหนก็จะเอากัณฑ์นี้ออก

เทศน์’ ก็เลยไม่ถูกนิมนต์เทศน์อีกเลย…” 

นับแต่นั้นมาท่านกลับไม่ เคยได้ เทศน์ 

ในลักษณะนี้อีกเลย และเทศน์หนนั้นก็ยังทำให้

ท่านไม่มีวันลืมเลือนได้เลยด้วยเหตุผลว่า 

“เพราะเป็นการเทศน์แบบจนตรอกจริงๆ 

ไม่มีทางไปเลย แต่ก็ต้องบืนเอา เอาตายสู้เลย 

… เราไม่เคยมีจนตรอกจนมุม มีครั้งนี้ครั้งเดียว 

จากนั้นไม่เคยมีปรากฏ ในชีวิตของพระเรามี

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราฝังลึกมาก อันนี้ก็ไม่ลืม 

... จากนั้นมาก็พอเทศน์ ได้ธรรมดา ไม่อั้นตู้

เหมือนตอนนั้น เพราะเรียนหนังสือไปด้วย จะมี

เทศน์บ้างก็ยามจำเป็นจริงๆ หากไม่จำเป็นไม่

เทศน์” 

67

แต่ เรามันจะตายเอา 

(หัวเราะ) มันเหงื่อแตก 

นี่ขนาดหนาวๆ นะ โถ! 

เราอยากฆ่าเฒ่านั่น 

เรายั ง ไม่ลืม เฒ่านั่ น 

เฒ่าที่ว่า 

เทศน์’  

เรามนัแคน่เสยีแลว้ หวัอก

มันคับแล้ว จะเอาอะไร

ลายมือชื่อบนหนังสือปริยัติขององค์หลวงตา 
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“...เบื้องตนเจาชายสิทธัตถราชกุมารเสด็จออกผนวช ทรงเสียสละทุกสิ่ง 

ทุกอยางโดยทรงตัดความหวงใยอาลัยเสียดายทุกประการ กระทั่งประชาชน 

ทั้งหลายที่เห็นแกตัวตำหนิติเตียนทาน วาพระพุทธเจาเปนคนคับแคบ เอาตัว

รอดเพียงพระองคเดียว.. โดยลำพังพระกำลังความสามารถที่ทรงทำประโยชน

ใหแกโลก  

ในความเปนพระเจาแผนดินนั้นผลมีจำกัด ไมสามารถทำประโยชน 

แก โลกไดมากมายทั่วไตรโลกธาตุเหมือนความเปนศาสดาเลย อยางมาก 

ก็ ไดเพียงขอบเขตขัณฑสีมาที่พระสิทธัตถราชกุมารทรงปกครองเทานั้น  

ไมเหมือนความเปนศาสดาสอนโลกทั้งสาม เชน กามภพ รูปภพ อรูปภพ  

ที่เรียกวาไตรโลกธาตุ 

พระพุทธเจาพระองคเดียวเปนครูสั่งสอนเมื่อเสด็จออกผนวชก็ทรง 

บำเพ็ญพระองคอยางเต็มพระสติปญญา สละตัดความหวงใยอาลัย 

เสียดายทั้ งสิ้ นที่ โลกนิยมกัน ก็ตำแหนงพระราชามหากษัตริย ใครจะ 

ไมตองการ ยศถาบรรดาศักดิ์ ความเปนพระเจาแผนดิน ไพรฟาประชาชี  

บริษัทบริวาร พระชนกชนนี พระชายา พระราชโอรส สมบัติเงินทองขาวของ 

ทั้งแผนดินเปนของพระเจาแผนดินทั้งนั้น..  

จากนั้นก็ทรงบำเพ็ญอยู

ในปา การอยู การเสวย  

การใชสอยตางๆ เมื่อลดตำแหนง 

จากความเปนพระเจาแผนดินลงมาเปนคนอนาถาหาที่พึ่งพาอาศัยไม ไดแลว  

จะไดรับความทุกขความลำบากยากเย็นเข็ญใจมากนอยเพียงใด .. ที่อยูที่ 

หลับนอน การเสวย ตลอดยาแก ไข ยารักษาโรคตางๆ ไมมีในสิทธัตถราช- 

กุมารซึ่งกำลังเปนอนาถานั้นเลย แมเชนนั้นก็ ไมทรงทอพระทัย ทรงบำเพ็ญ

จนถึงขั้นสลบไสลไปในบางครั้งซึ่งบอกไวในตำรา .. ปรากฏวาทรงสลบไป 

ถึงสามครั้ง หากไมฟนก็ตองตาย นี่คือความทุกขความลำบากของตน 

ศาสนาเปนมาอยางนี้ เมื่อกาลเวลาที่ ไดรับความทุกขความทรมานยิ่งกวา

นักโทษในเรือนจำ ซึ่งเปนอยูถึงหกปผานไปแลว .. 

ปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติยอนหลังได 

กี่ภพกี่ชาติของพระองคเอง ไดเกิดไดตายทองเที่ยวในวัฏสงสาร ทั้งภพนอย 

ภพใหญทั้งสูงทั้งต่ำ คือขึ้นถึงขั้นพรหมโลกก็ถึง ลงจนถึงนรกอเวจีก็ลง  

เปนอยางนี้ เหมือนสัตวทั้ งหลายทั่ วๆ ไปนั้นแล เมื่อพระองคบำเพ็ญ 

สมณธรรมคือ อานาปานสติถูกทางแลวไดบรรลุธรรมนี้ขึ้นมา.. เมื่อไดผล 

อยากเปน “พระอรหันต” เทานั้น 
 

ทานจำพรรษาที่วัดโยธานิมิตร ๒ พรรษา 

นอกจากตั้งใจอานหนังสือธรรมะแลวยังได 

ชวยเหลืองานกอสรางศาลาทานพระครูอยูบาง

ดังนี้ 

“...การกอสรางกออะไรก็มีที่มาจำพรรษา

ทีว่ดัโยธานมิติร หนองขอนกวาง ๒ พรรษาแรก 

อยูนี้ พอพูดอยางนี้ก็ทำใหระลึกถึงทานพระครู

เหมอืนกนันะ ทานพระครเูปนเจาอาวาสวดั ทำให

คิดเหมือนกันนะ  

เราไดชวยกอสราง คือวาเลื่อยไม ทาน

พาไปเลื่อยไม ในปาแถวๆ ใกลนี้ ไมอดนี่ ไม 

แตกอน อดอยากที่ ไหน ทานพาไปเลื่อยไม 

มาสรางศาลา เราก็ ไดชวยทานอยูปหนึ่ ง  

จำไดกอสราง เรียกวาเราไดชวยกอสราง .. 

ออกจากนั้นแลวก็ เตลิดเปดเปงจนกระทั่ง 

ปานนี้” 

เมื่อไดเรียนหนังสือตำรับตำราทางธรรม 

ธรรมะซึ่งเปนของจริงอยูแลวกับนิสัยที่จริงจัง

ของทานก็รูสึกวาเขากันไดอยางสนิทใจ ทำให

เกิดความซาบซึ้งอัศจรรยใจเปนอยางยิ่ง ดังนี้  

“…เมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหนมันสะดุดใจ

เขาไปเรื่อยๆ โดยลำดับ นับตั้งแตหนังสือ

ธรรมะชือ่นวโกวาททีเ่ปนพืน้ฐานแหงการศกึษา

เบื้องตน จากนั้นก็อานพุทธประวัติทำใหเกิด

ความสลดสังเวช สงสารพระองคทานในเวลา 

ที่ทรงลำบาก ทรมานพระองคกอนตรัสรูธรรม 

  พุทธประวัติยอ 

จากนั้นก็ทรงบำเพ็ญอยู

ในปา การอยู การเสวย  

การใชสอยตางๆ เมื่อลดตำแหนง 

จากความเปนพระเจาแผนดินลงมาเปนคนอนาถาหาที่พึ่งพาอาศัยไม ไดแลว  

จะไดรับความทุกขความลำบากยากเย็นเข็ญใจมากนอยเพียงใด .. ที่อยูที่ 

เราไดชวยกอสราง คือวาเลื่อยไม ทาน

พาไปเลื่อยไม ในปาแถวๆ ใกลนี้ ไมอดนี่ ไม 

แตกอน อดอยากที่ ไหน ทานพาไปเลื่อยไม 

มาสรางศาลา เราก็ ไดชวยทานอยูปหนึ่ ง  

จำไดกอสราง เรียกวาเราไดชวยกอสราง .. 

ออกจากนั้นแลวก็ เตลิดเปดเปงจนกระทั่ง 

เมื่อไดเรียนหนังสือตำรับตำราทางธรรม 

ธรรมะซึ่งเปนของจริงอยูแลวกับนิสัยที่จริงจัง

ของทานก็รูสึกวาเขากันไดอยางสนิทใจ ทำให

เกิดความซาบซึ้งอัศจรรยใจเปนอยางยิ่ง ดังนี้  

“…เมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหนมันสะดุดใจ

เขาไปเรื่อยๆ โดยลำดับ นับตั้งแตหนังสือ

ทีเ่ปนพืน้ฐานแหงการศกึษา

ิทำใหเกิด

ความสลดสังเวช สงสารพระองคทานในเวลา 

ที่ทรงลำบาก ทรมานพระองคกอนตรัสรูธรรม 

จนถึงกับน้ำตารวงไปเรื่อยๆ  

จนกระทั่ งอานจบ เกิดความสลดใจ 

อยางยิ่ง ในความพากเพียรของพระองคซึ่งเปน

กษัตริยทั้งองค ทรงสละราชสมบัติทรงออก

ผนวชเปนคนขอทานลวนๆ ซึง่สมยันัน้ไมมศีาสนา  

คำวาการใหทานไดบุญอยางนั้น การรกัษาศลี 

ไดบุญอยางนี้ ไมเคยม ี พระองคก็ตองเปนคน

อนาถาและขอทานเขามา

โดยตรง และฝกอบรม

พระองคเต็มพระสติ

กำลังทุกวิถีทาง 

เปนเวลา ๖ ป  

ถึงไดตรัสรูเปน

พระพุทธเจาขึ้นมา 

แผนที่การจำพรรษาขององคหลวงตาในชวงนั้น 

>> 
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จากการบำเพ็ญอานาปานสติในปฐมยามนั้นแลว ก็ทรงทราบยอนหลังถึง 

ความเปนมาของพระองค วาเคยเกิดเคยตายในภพในชาติเปนสัตวเปน 

เปรตเปนผี หรือเปนสัตวนรก ตลอดถึงเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม 

ประเภทใด พระองคเคยเปนมาหมด แลวนับยอนหลังไดหมด ตามรองรอย 

แหงความเปนมาของพระพุทธเจา นี่พระองคก็ทรงทราบไดอยางชัดเจน  

เปนผลประจักษในคืนวันนั้น 

พอมัชฌิมยามนั้นก็บรรลุจุตูปปาตญาณ ทรงพิจารณาเรื่องความเกิดความ

ตายของสัตวโลกทั่วๆ ไปไมมีประมาณ ก็ทรงทราบตลอดทั่วถึง เชนเดียวกับ

พิจารณาความเปนมาของพระองค จนถึงกับทอพระทัย ในการที่เกิดตาย 

แบกหามทุกขตลอดมา ไมมีสถานที่ ใดที่จะปลงวางแหงความทุกข เมื่อมี 

ความเกิดผิดๆ พลาดๆ อยูอยางนี้แลว พระองคจึงทรงยอนพระทัยเขามาสู 

ตนเหตุอันใหญหลวง คือ อวิชชาปจจยา สังขารา เปนตน อวิชชาคือ 

ความมืดบอดปดในหัวใจของสัตว สังขารก็ผลักดันใหคิดใหปรุงในเรื่อง 

ในราวตางๆ ซึ่งเปนทางเดินของกิเลสอวิชชานั้นไปเรื่อยๆ จึงพาสัตวใหเกิด 

ใหตายเรื่อยๆ 

พระองคทรงพิจารณายอนหนายอนหลัง ถึงตนเหตุแหงการพาสัตว 

ใหเกิดตายคืออะไร ก็มาไดความที่ อวิชชาปจจยา ทรงพิจารณาลงที่จุดนั้น  

เขาสูตนตอแหงภพแหงชาติ แหงความทุกขความทรมานทั้งหลาย ไดทราบ 

อยางประจักษพระทัย แลวถอนขึ้นมาบรรดาอวิชชาที่ครอบงำในพระทัย 

ของพระพุทธเจา ไดถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิง .. นั่นละที่ปจฉิมยามก็ 

บรรลุอาสวักขยญาณ คือสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวง สิ้นอาสวะกิเลส  

หมดในปจฉิมยามที่พระพุทธเจาตรัสรู เรียกวาตรัสรูขึ้นมาในขณะนั้น  

ตัดภพตัดชาติความเกิดแกเจ็บตายที่เปนมาแลวก็จะนับจำนวนไม ได ที่จะเปน 

ตอไปนั้นก็เปนอันวาสุดสิ้นลงแลว ในขณะที่อวิชชาตัวพาใหเกิดใหตาย  

ไดตรัสรูธรรมขึ้นมา ในวันเพ็ญเดือนหกตอนปจฉิมยาม.. 

นี่คือพระพุทธเจาทรงฝกฝนอบรมพระองค คอยสังเกตสังกาการประพฤติ

ปฏิบัติของพระองค เพราะไมมีครูใดอาจารยใดจะมาสอนได เปนลำพังของ

พระพุทธเจาเทานั้น เพราะพระวิสัยของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคนั้น  

เวลาตรัสรู จะตรัสรู โดยลำพังพระองคเองทุกๆ พระองค ไมมี ใครแนะนำ 

สั่งสอนเลย จึงเปนการยากการลำบาก นี่ละการฝกฝนอบรมพระองคจนไดเปน

ศาสดาขึ้นมาแลว ก็ประกาศธรรม .. ทรงนำมาแสดงสั่งสอนสัตวทั้งหลาย 

เรื่อยมา นี่เริ่มเปนครูของโลกแลว เปนครูของมนุษยและเทวดาอินทรพรหม 

ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้...” 

ในขณะที่อานประวัติของพระพุทธเจา 

ที่ ไดตรัสรูธรรม รูสึกอัศจรรยอยางยิ่งถึงกับ

น้ำตารวงเชนเดียวกัน…”  

แมเมื่อไดอานประวัติพระสาวกอรหันต 

ทั้งหลายที่ทานออกมาจากสกุลตางๆ กันตั้งแต

พระราชามหากษัตริย มหาเศรษฐกีฎุมพ ี พอคา 

ประชาชน ตลอดคนธรรมดา ก็ยิ่งทำใหเกิด

ความซาบซึ้งใจ ดังนี้  

“…องค ไหนออกมาจากสกุลใด หลังจาก 

ไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาแลว ตางก็ 

ไปบำเพ็ญในปาในเขาอยางเอาจริงเอาจัง  

เดี๋ยวองคนั้นสำเร็จเปนพระอรหันตอยูที่นั้น 

องคนัน้สำเรจ็อยูในปานัน้ ในเขาลกูนัน้ ในถำ้นัน้  

ในทำเลนีม้แีตทีส่งบสงดั กเ็กดิความเชือ่เลือ่มใส 

ขึ้นมาทำให ใจหมุนติ้ว เรื่องภายนอกก็คอย 

จืดไปจางไป…”  

ทานเลาถึงความรูสึกที่คอยแปรเปลี่ยน

ไปๆ เชนนี้วา 

“…ทีแรกก็คิดจะไปสวรรค คิดจะไป 

พรหมโลก พออานประวัติสาวกมากๆ เขา  

มันไมอยากไปละซิ อยากไปนิพพาน สุดทาย 

ก็อยากไปแตนิพพานอยางเดียว อยากเปน 

พระอรหนัต อยางเดยีวเทานัน้ ไมมเีปอรเซน็ตอืน่

เขามาเจือปนเลย ทีนี้จิตมันก็พุงลงตรงนั้น 

ลงชองเดียว…” 

ความตั้งใจเดิมวาจะบวชเพียง ๒ พรรษา

แลวสกึหาลาเพศนัน้คอยจดืจางลงไปๆ ทกุขณะ 

กลับเพิ่มพูนความยินดี ในเพศนักบวชมาก 

เขาไปทุกที เรื่องธรรมะก็รูสึกดูดดื่มยิ่งขึ้น

เรื่อยๆ จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป 

ดวยเหตุนี้ เองในระยะตอมาทานจึงได 

ออกจากบานตาดไปศึกษาเลาเรียนในที่ตางๆ 

จนกระทั่งไดตั้งสัจอธิษฐานไวเลยวา  

“เมือ่จบเปรยีญ ๓ ประโยคแลว จะออก

ปฏิบัติโดยถายเดียวเทานั้น ไมมีขอแม ไมมี

เงื่อนไข เพราะอยากพนทุกขเหลือกำลัง  

อยากเปนพระอรหันตนั่นเอง” 

อุโบสถวัดโยธานิมิตรยามค่ำคืน ซึ่งองคหลวงตามักหลบมาเดินจงกรม 

>> 
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ท่านได้เล่าถึงอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่
 

ครั้งเป็นฆราวาสไว้ว่า


“เราเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟัง พูดเพื่อ

เป็นคติเพราะเรามันมีนิสัยอันนี้ พูดถึงนิสัย

ถ้าว่า “ดื้อ” มันดื้อจริงๆ แต่มันดีอยู่อย่างหนึ่ง

ที่ว่า ความดื้อที่ว่านี้ เราไม่เคยทำใครให้เดือด

ร้อน หมายถึงว่า จิตนี้มันจริงจัง ถ้าสมมุติไปใน

ทางที่ชั่วขาดสะบั้นจริงๆ เลย แต่ส่วนมากมัน

ไม่ไปนะ ทางที่ชั่ว ไม่เอนไปเลย เช่นฉก เช่นลัก 

ไม่เคยเลย แม้แต่เพื่อนฝูงคนใดที่นิสัยไม่ดี   

เราไม่คบนะ ถึงคบก็ไม่นาน นั่นมันเป็นอย่าง

นั้นนะ มันเป็นอยู่ ในใจนี้ มันชอบคบกับพระ  

กับอะไรไปตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส 

พรรษาที่ ๓   
(พ.ศ.๒๔๗๙) 

จำพรรษาที่วัดท่าช้าง๑  
(ปัจจุบัน วัดป่าคิรีวัลลิ์) 
ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา 

พรรษาที่ ๔-๕   
(พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๑) 

จำพรรษาทีว่ดัสทุธจนิดา  
ตำบลโพธิก์ลาง อำเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖   
(พ.ศ.๒๔๘๒) 

จำพรรษาที่วัดศาลาทอง   
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

อ้อ! อีกอย่างหนึ่งคือ เราเป็นคนชอบ

หัวเราะ หัวเราะเก่งนะ ถ้าในพระธรรมวินัย

ห้ามพระหัวเราะ เราก็คงจะบวชไม่ ได้ นี่ ไม่มี

ห้ามไว้นี่!” 

และด้วยอุปนิสัยทำอะไรทำจริงชนิด
 

ขาดสะบั้นไปเลยเช่นนี้
 เมื่อมาทางสายบาตร

ตามที่คุณตาได้ทำนายไว้
 ธรรมะที่เป็นของจริง

อยู่แล้วจึงเข้ากับอุปนิสัยจริงของท่านได้อย่าง

สนทิใจกลายเปน็ความมุง่มัน่ทีจ่ะศกึษาเลา่เรยีน

และออกปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียว

เท่านั้น
 และด้วยความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป
 

ดังกล่าวนี้ถึงกับทำให้ท่านเคยพูดเชิงทีเล่น
 

ทีจริงกับโยมแม่ของท่านเองว่า


แผนที่การจำพรรษา ฟังธรรม และบริเวณการธุดงค์ขององค์หลวงตาในช่วงนั้น 

ตั้งสัจอธิษฐานขอพบครูบาอาจารย์

๑
 ตามข้อมูลที่สืบค้นมาทั้งจากกัณฑ์เทศน์
 การสอบถามครูบาอาจารย์


และบุคคลต่างๆ
 ในสถานที่จริง
 ในระหว่างพรรษาที่
 ๓-๖
 ยังไม่พบว่า
 

องค์หลวงตาได้เมตตากล่าวชี้ชัดว่าปีใดจำพรรษาอยู่ที่ใด
 จึงสันนิษฐานว่า

องค์ท่านน่าจะพักจำพรรษาที่วัดท่าช้าง
๑
พรรษา
วัดสุทธจินดา
๒
พรรษา

และวัดศาลาทอง
๑
พรรษา
ตามลำดับ


ที่ลำดับเช่นนี้
 เพราะสันนิษฐานว่า
 เมื่อบวชทีแรกอ่านประวัติพระพุทธเจ้า

พระสาวกซาบซึ้งอยากออกปฏิบัติเป็นพระอรหันต์
 แต่ใจยังรักการเรียน

 

จึงเริ่มต้นที่วัดท่าช้างก่อนเพราะเป็นวัดกรรมฐานที่ ไม่ไกลจากสถานที่เรียน

ปริยัติจนเกินไป
อีกเหตุผลหนึ่งท่านเคยกล่าวว่าพักท่าช้างทีแรกฉันข้าวไม่อิ่ม


(ชาวบ้านใส่บาตรข้าวเจ้า)
 ด้วย
 ๒
 เหตุผลนี้จึงให้น้ำหนักการจำพรรษาที่นี่

ก่อนวัดศาลาทองและวัดสุทธจินดา
 จากนั้นองค์ท่านจึงได้ย้ายเข้ามา
 

พักจำพรรษาที่วัดสุทธจินดา
 และวัดศาลาทองในที่สุด
 ซึ่งทั้งสองวัดนี้อยู่
 

ห่างกันในระยะไม่ถึง
๒
กิโลเมตรเท่านั้น
เมื่อยังต้องเรียนปริยัติที่สำนักเรียน

วัดสุทธจินดาอยู่ก็ไม่น่าจะพักในที่ที่ไกลออกไปนัก


 พรรษาที่ ๑ -๒ พรรษาที่ ๓ พรรษาที่ ๔ -๕  พรรษาที่ ๖    

 อายุ ๒๑ -๒๒ ปี อายุ ๒๓ ปี อายุ ๒๔ -๒๕ ปี  อายุ ๒๖ ป ี

 (พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) (พ.ศ.๒๔๗๙) (พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)  (พ.ศ.๒๔๘๒) 

 วัดโยธานิมิตร    

 จ.อุดรธานี    

วัดท่าช้าง
(วัดป่าคิรีวัลลิ์)



ต.ท่าช้าง
อ.เฉลิมพระเกียรติ



จ.นครราชสีมา


วัดศาลาทอง



ต.หัวทะเล
อ.เมือง


จ.นครราชสีมา


วัดสุทธจินดา



ต.โพธิ์กลาง
อ.เมือง



จ.นครราชสีมา


>> 

 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๗ พรรษาที่ ๘ 
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๗๐ ๗๑

“แม เสือ้ผาทีล่กูเกบ็ไวนัน้ เอาใหหมูเพือ่น 

เอาใหพี่ ใหนองนะถาเกิดตอนหลังคิดจะสึกมา 

จะหาถากเปลือกไมเอามาใสแทนหรอก”  

อยางไรก็ดีแม ในตอนนั้นทานจะเริ่มรูสึก

จดืจางในทางโลกและยนิดีในเพศนกับวชมากขึน้ 

อีกทั้งยังมีอุปนิสัยจริงติดตัวมาแตหากไมมีบุญ 

ชวยหนุนนำและเกิดมีอุปสรรคขัดขวางในชวง

เวลานั้นขึ้นมา ทานวาความตั้งใจนี้ก็อาจตอง

สะดุดลงไดเชนกันดังนี้ 

“มันแปลกอันหนึ่งนะ ถาคิดจะเอาเมีย 

ทีไรมันปรากฏมีสิ่งขึ้นมากีดขวางๆ จนได หรือ

แมกระทัง่เราบวชแลวกต็ามเถอะ ผูหญงิทีเ่รารกั 

กับพี่ชายเขาตามหาเรา แตไมพบกัน เพราะเรา

ออกเดินทางไปกอนแลว นี่ถาไดพบกัน มีหวัง

เราจะบวชมาจนทุกวันนี้ ไม ไดแนๆ มันคงจะ 

มัดคอติดกันไปเลย” 

สวนความรูสึกเกี่ยวกับสตรีเพศทั่วไปนั้น 

ทานก็ไดเคยเลาไวเชนกันวา 

จะบรรลุถึงจุดที่ทานบรรลุหรือไม หรือวา 

ทางเหล านี้ จะกลายเปนขวากเปนหนาม  

เปนโมฆะและกลายเปนความลำบากแกตน 

ผูปฏิบัติไปเปลาๆ อีกประการหนึ่งก็สงสัยวา 

“เวลานี ้มรรคผลนพิพาน จะมอียูเหมอืน

ครัง้พุทธกาลหรือไม?”  

ทานไดเก็บความสงสัยนี้ฝงอยูภายในใจ

เพราะไมสามารถจะระบายใหผู ใดฟงได 

และเขาใจวาคงไมมี ใครสามารถแก ไข

ความสงสัยนี้ ใหสิ้นซากไปได แตอยางไร

ก็ตาม ทานมีความรูสึกเชื่อมั่นอยางเต็มใจ 

ตามวสิยัของปถุชุนถงึการตรสัรูของพระพทุธเจา

และการตรสัรูเปนพระอรหนัตของพระสาวกทาน 

จากนั้นจึงไดนึกตั้งสัจอธิษฐานวา  

“ขอใหเราไดพบครูบาอาจารยองค ใด 

องคหนึ่ งมาชี้แจงในเหตุในผล เรื่องของ

มรรคผลนิพพานวา ยังมีอยูดวยเหตุนั้นๆ  

ใหเราไดถึงใจเทานั้นแหละ เราจะมอบกาย

ถวายตัวตอครูบาอาจารยองคนั้นดวย และเรา

จะมอบหัวใจเราลงสูอรหัตผลนั่นดวย ตายก็

ตาย ยังไมไดก็ตามใหตายอยูในสนามรบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวยความสงสัยดงักลาวเปนเหตุใหทาน 

มีความสนใจและมุงหวังที่จะพบหลวงปูมั่น  

ภูริทัตโต อยูเสมอ ทั้งๆ ที่ก็ยังไมเคยพบเห็น

ทานมากอนก็ตาม แตเพราะไดยินชื่อเสียงของ

ทานมานานแลวตัง้แตตอนเดก็สมยัทีห่ลวงปูมัน่

มาจำพรรษาอยูทางอำเภอบานผือ จังหวัด

อุดรธานี ในป พ.ศ.๒๔๖๒ และ พ.ศ.๒๔๖๗ จึง

ทำใหรูสึกเชื่อมั่นอยูลึกๆ ภายในใจวาหลวงปู

มั่นจะสามารถไขปญหานี้ ใหกระจางได 

  

อดอาหารดัดความหิว 
  

ระยะแรกที่มาถึงจังหวัดนครราชสีมา 

ทานมาพักที่วัดทาชางกอน ชาวบานที่นี่ 

ใสบาตรขาวเจาทำใหทานฉันไมอิ่มทองดังนี้ 

“...เหตุที่จะไดดัดเจาของใหรู เหตุรูผล 

รูหนักรูเบากัน ก็เพราะตอนที่ธาตุขันธมันกำลัง

รุนแรง ฉันขาวเจาเสียดวย ขาวเจามันไมคอย

อยูทองนานแหละเพราะเราไมเคย ถาเคยก็ 

ไมเปนไร อยูโคราช วัดทาชางเปนวัดกรรมฐาน 

เราลงไปทีแรกก็ไปอยูวัดทาชาง ฉันเทาไรมันก็

ไมอิ่ม จนกระทั่งรำคาญนะเราก็ดี เพราะเรา 

มุงธรรมนี่แตธาตุขันธมันไม ไดสนใจกับอรรถ 

กบัธรรมอะไรกบัเรา ลิน้ปากไมสนใจอรรถธรรม

อะไรกับเรา มันมีแตจะเอาทาเดียว ฉันลงไป

เทาไรก็ไมพอไมอิ่ม เอามันอีก ‘เอา ฟาดมันลง

ไปใหมันอิ่มจนกระทั่งไมมีทองใส’ 

“ออกบวชทีแรกอะไรงามหมด ขึ้นชื่อวา 

ผูหญิง ขึ้นชื่อวาสาวๆ ชอบทั้งนั้นแต ไมหนัก

เหมือนความที่จะไปนิพพาน สะเทือนปงเขาไป 

ก็ซัดกันเรื่อยนะ อันนั้นลบอันนี้ขึ้น ซัดกัน 

เรื่อยนะ” 

เมื่ อ ไม ปรากฏสิ่ ง ใดขึ้ นมากี ดขวาง  

กลับเพิ่มพูนความเชื่อความเลื่อมใสในธรรม 

คดิอยากบำเพญ็ตนใหเปนพระอรหนัตตามเสดจ็ 

พระพุทธเจาและพระอรหันตมากกวา แตสิ่งที่

เปนอุปสรรคแกท านในระยะเริ่ มตนก็คือ 

เกิดความลังเลสงสัยวา ปฏิปทาแนวทาง 

การปฏิบัติที่ เ ราดำเนินตามทานเหลานั้ น 

 จะมอียูเหมอืน

ทานไดเก็บความสงสัยนี้ฝงอยูภายในใจ

อดอาหารดัดความหิว

  สมณะ ๔ ประเภท 

 

“...สมณานญัจ ทสัสนงั เอตมัมงัคลมตุตมงั  

การเห็นสมณะผูสงบกายวาจาใจ เปนมงคล 

อันสูงสุด ..   

คำวา “สมณะ” ตามหลักธรรมที่ทานแสดง

ไว ม ี๔ ประเภท สมณะที ่๑ ไดแก พระโสดาบนั  

สมณะที่ ๒ ไดแก พระสกิทาคามี สมณะที่  

๓ ไดแก พระอนาคามี สมณะที่ ๔ ไดแก  

พระอรหันต...”  
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ก็หยุดกึ๊กเลยไม่ เอา จนกระทั่งถึงกำหนด  

ถึงมาฉัน มันไม่เห็นตายนี่นะ แน่ะ จากนั้นมา  

ก็พอฟัดพอเหวี่ยง ถึงจะหิวจะอะไรธาตุขันธ์  

มันจะดื่มอย่างเดิมก็ตาม ทีนี้จิตใจก็ปล่อยกังวล

ได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้ว นี่มันเป็น

เรื่องของธาตุของขันธ์กำลังดูดดื่มมันเป็น  

อย่างนั้นๆ เราอดแล้วเท่านั้นวันเท่านี้วัน  

ไม่เห็นตาย 

พูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นมันหิวเอานัก

เอาหนา วันหนึ่งสองวันมันหิวมาก พอจากนั้น

ไปแล้วก็ค่อยเบาลงไป จนกระทั่งถึงกำหนด  

วันฉันก็ ไม่ เห็นหนักหนาอะไรพอจะให้ล้ม  

ให้ตาย อันนี้เราฉันให้มันอยู่ทุกวันๆ แล้วฉัน

ขนาดอิ่มแล้วมันยังจะตายก็ ให้มันตายไปซี 

เหมอืนกบัคนหมดกงัวล ... ยงัไงกข็อใหมุ้ง่อรรถ

มุ่งธรรมเป็นสำคัญ ให้ฝังอยู่ภายในจิตใจอย่าให้

เอนเอียง สิ่งภายนอกที่ เกี่ยวกับเรื่องธาตุ  

เรื่องขันธ์ ให้เป็นอันหนึ่ง อย่าถือสิ่งเหล่านั้น  

เป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรม จิตใจจะค่อยเป็นไป และ

ให้เข้มงวดกวดขัน  

สิ่งใดที่จิตชอบ ๙๙% เป็นกิเลสถ้าเป็นจิต

เราธรรมดา มักจะชอบในสิ่งที่เป็นภัย แต่ถ้า  

จิตมีธรรมขึ้นเป็นลำดับๆ นั้นอาจจะมีชอบ

หลายดา้น อาจหมนุเขา้มาชอบในธรรมภายนอก  

ที่ยังชำระกันไม่ ได้ ใจก็มีลักษณะชอบ แต่ก็  

รูส้กึตวัและพยายามแก้ ไขไปโดยลำดบั จนกระทัง่

ความชอบเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารจางไปๆ 

จนกระทั่งความรู้สึกชอบทั้งหลายหมุนไปทาง

ธรรมะล้วนๆ จากนั้นใจก็สบาย แรงของโลก  

ไม่ดึงดูดจิตใจได้ มีแต่จิตใจดึงดูดกับธรรม   

หมุนกันไปเลย…” 

 

ปรากฏว่ามันเต็มอัดเลย ขนาดนั้นอัดลง

ไปแล้วมันยังไม่หยุดความหิวความอยาก   

ยงัอยาก เอาขา้วเปลา่ๆ มาฉนัมนักห็วานไปเลย   

‘เอ๊ มันทำไมจึงเป็นอย่างนี้น่ารำคาญนะ’ 

ออกจากนั้นก็ไปล้างบาตร ล้างบาตรกลับ

มาเช็ดบาตรยังไม่เข้าถลก หิวข้าวอีกแล้ว ‘หือ

มันทำไมจึงเป็นอย่างนี้’ นี่นะต้นเหตุจะดัดกัน  

ก็ให้กินมาสักครู่นี้แท้ๆ ยังไม่ถึง ๓๐ นาทีเลย 

อิ่มออกมานี้มาล้างบาตรเช็ดบาตร ยังไม่ได้เข้า

ถลกเลยทำไมถึงอยากอีกแล้ว ตั้งแต่นี้ ไปถึงวัน

พรุ่งนี้เช้าก็ ๒๔ ชั่วโมง มันทำไมมันเก่งนักเหรอ 

‘เอ้า ลองดูมันจะตายจริงๆ เหรอ ไม่ได้

กินมันจะตาย จะลองดูสัก ๖ - ๗ วัน’ 

เอาเลยที่นี่ดัดมัน ตัดสินใจปุ๊บลงไป ตาย  

ก็ตาย ช่วง ๗ วันนี้มันจะตายเพราะไม่กินข้าว

เอาใหเ้หน็เสยีทวีะ่ จะทดลองดใูหรู้ค้วามหนกัเบา

ของธาตุของขันธ์ มันจะเป็นไปขนาดไหน   

โบสถ์และซุ้มประตู วัดป่าคีรีวัลลิ์ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา (ปัจจุบัน) 
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เอื้อเฟอ มีน้ำใจ 
 

ระยะตอมาทานมาศึกษาปริยัติอยูกับ 

พระราชกวีซึ่ งภายหลังดำรงตำแหนงเปน

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธัมมธโร) เปน

อาจารยผูสอนทางดานปริยัติ ทานกลาว 

ยกยองเสมอๆ วา 

“...สมเดจ็พระมหาวรีวงศ (พมิพ ธมัมธโร) 

ทานเปนพระนักเสียสละ ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว 

เราอยูกุฏิเดียวกับทาน เปนผูดูแลของทุกสิ่ง 

ทุกอยางของทาน เปนผูสั่งจับสั่งจายสั่งเก็บ

อะไรๆ ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงรูจักทานไดดี 

ทานมีเทาไหรใหหมด ทานเดนมากในทางเปน 

นกัเสียสละ… 

เราอยูกับทานเวลาเรียนหนังสือ ทานเปน

ผูสอนฝายบาลี ใหเรา ขณะเรียนหนังสืออยู  

ถาเราทราบวามีพระกรรมฐานทานมาอยูในวัด 

หรอืมาอยูที่ไหนๆ เราจะตองเขาไปหาทานจนได 

เวลาฟงธรรมะกรรมฐานรูสกึวาธรรมะมนักลอมใจ

เคลิ้มไปเลย เราจะเปนนิสัยอยางนั้น...” 

ที่นี่มีการจัดแบงพระเณรออกเปนคณะ 

คณะของทานมีเจาคุณอาจารยเปนหัวหนาคณะ

แตเจาคุณมอบใหทานเปนผูชวยดูแลคณะ 

ภาระหลายประการจึงตกมาถึงทานนอกเหนือ

จากภาระการเรียน เปนที่ทราบกันดี ในหมู 

พระเณรถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟอไมตระหนี่ 

ถีเ่หนยีวของทาน เมือ่มจีตปุจจยัไทยทานเขามา

มากนอย ทานจะแบงปนสิ่งของตางๆ ออก 

แจกจายพระเณรอยางทั่วถึงหมด เหตุนี้เอง

ทำใหคณะของทานมีพระเณรมาอยูดวยจำนวน

มาก ซึ่งทานเคยกลาวไว ดังนี้ 

“…ตั้งแตเราเปนพระหนุมนอย เราไปอยู

วดัไหน หากสมภารตระหนี ่เราอยูไมไดนะ มนัคบั

หัวอก เราเปนอยางนั้นจริงๆ ไมใชพูดเลนนะ 

เรียนหนังสือก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน คณะ

ของเรานี้มีเรามีเขาที่ ไหน ของตกมาหาเรานี่ 

พระเณรนี้รุมพรึบเดียวหมดเลย 

นั่นแหละเปนอันเดียวกันมาตลอด เรียน

หนังสือก็เปนอยางนั้น ไมเคยวานี่เปนของเรา

นั้นเปนของทาน... เหมือนครัวเรือนเดียวกัน... 

เราไปไหนมา ไดของมากนอย พระเณรนี้พรึบ

เดียวหมดเลย  

พระเณรแยงกัน 

ก็เหมือนกับเราอยู ใน

ครัวเรือน คือแยงกัน

ในฐานะพระเณรในวัด

แยงกนัแบบพระ วางัน้ 

แ ย ง แ บ บ ฆ ร า ว า ส  

แยงแบบพอแมกับลูก

ในครอบครวัเปนอยางหนึง่ 

การแยงกนัมหีลายประเภท 

นี่แยงแบบพระมันก็นาดู 

ดูดวยความตายใจ พออะไร

มานี้ตายใจแลว พรึบ

เลย… 

ไมเคยเก็บไมเคย

สั่งสมแตไหนแตไร คณะ

ของเราชวงเรียนหนังสือ 

จึงมีพระเต็มไปหมด เราไป

อยูที่ ไหนคณะของเราจะมาก

ที่สุด มากกวาเพื่อน ลูกศิษย 

  ลูกหาเพื่อนฝูงเต็มไปหมด...  

   เพราะความเสียสละ…” 

ดูดวยความตายใจ พออะไร

มานี้ตายใจแลว พรึบ

เลย… 

สั่งสมแตไหนแตไร คณะ

ของเราชวงเรียนหนังสือ 

จึงมีพระเต็มไปหมด เราไป

อยูที่ ไหนคณะของเราจะมาก

ที่สุด มากกวาเพื่อน ลูกศิษย 

  ลูกหาเพื่อนฝูงเต็มไปหมด...  

การแยงกนัมหีลายประเภท

นี่แยงแบบพระมันก็นาดู   ลูกหาเพื่อนฝูงเต็มไปหมด...  

สมเด็จพระมหาวีรวงศ มีนามเดิมวา พิมพ แสนทวีสุข เกิดเมื่อวันที่  

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับวันเสาร ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ประกา  

ที่บานสวาง  ตำบลสวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

การบรรพชาและอุปสมบท  เบื้องแรกไดบรรพชาเปนสามเณร  

ที่วัดสุปฏนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๕๗  ไดอุปสมบท ณ อุทกุกเขปสีมา ในลำน้ำมูล ที่ทาบานโพธิ์ตาก ตำบลพิบูล อำเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ  

(ติสโส อวน) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ พระราชมุนี เปนพระอุปชฌาย พระศาสนดิลก (ชิต เสโนเสน)  

เปนพระกรรมวาจาจารย มีฉายาวา ธัมมธโร 

สมณศักดิ์    

พ.ศ.๒๔๗๕ เปนพระราชาคณะสามัญที่ พระญาณดิลก ในรัชกาลที่ ๗ 

พ.ศ.๒๔๘๙  เปนพระราชาคณะเสมอชั้นราชในนามเดิม ในรัชกาลที่ ๘ 

พ.ศ.๒๔๙๐  เปนพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชกวี ในรัชกาลที่ ๙ 

พ.ศ.๒๔๙๒ เปนพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพโมลี  

พ.ศ.๒๔๙๖ เปนพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปฎก  

พ.ศ.๒๕๐๔  เปนพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏที่ พระพรหมมุนี  

พ.ศ.๒๕๐๘  เปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ  

มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๗ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธัมมธโร) 
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เจ้าคุณนักเสียสละ
 

ท่านให้ความเคารพนับถือเจ้าคุณอาจารย์

อย่างสูง ไม่เพียงเพราะเจ้าคุณฯ เป็นอาจารย์

สอนปริยัติธรรมให้เท่านั้น แต่ด้วยคุณธรรม

ของท่านเจ้าคุณฯ เฉพาะอย่างยิ่งความเป็น 

“นักเสียสละ” เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องกล่าวถึงอยู่

เสมอๆ อย่างไม่มีวันลืมเลือนได้เลย ดังนี้ 

“…เรายังได้คิดถึงสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 

(พมิพ ์ธมัมธโร) เปรยีญ ๖ ประโยคนัน่ ทา่นเปน็ 

นักเสียสละนะ เราเคยอยู่ด้วยแล้ว ถึงไหน

ถึงกัน... ท่านไปไหนมานี้ พระเณรรุมพรึบเลย  

หมดเลยๆ ท่านเป็นนักเสียสละ ไม่สนใจ

ได้มาเท่าไหร่ บทเวลาท่านจะพูด ท่านก็พูด 

ของท่าน พูดเฉยๆ เอาของมาเต็มอยู่นี่ มันมีผ้า

ไหมดีๆ อยู่ มาจากเมืองอุบล ผ้าไหมผ้าอะไร

เขาทอมาถวายท่าน พอมาถึงท่าน  

‘เออ… ผ้าไหม ให้ระวัง ให้รีบเก็บนะ 

เดี๋ยวอีตา...จะมาเอาหมดนะ’  

อีตา...นี้

เปน็มหาและเปน็หลาน

ของท่านเอง  ท่านบอก   

‘ให้รีบเอาไปซะ ของไหนดีๆ เดี๋ยวมันเอาไป

หมด’ ว่าเท่านั้นแหละ แล้วไม่เคยพูดถึงอีกเลย 

มเีทา่นัน้ นีเ่รยีกวา่คำพดูตดิปากเฉยๆ ทา่นไม่ได้

พูดด้วยความหึงหวง  

ความหมายกค็อืวา่ เอาไวเ้ผือ่วา่มนัจำเปน็ 

องค์ ไหนที่ควร ท่านจะสั่งจัดให้เลย นี่เรียกว่า 

นักเสียสละ เราเทิดที่สุดเลย… เพราะนิสัยท่าน

กับนิสัยเราเข้ากันได้ปุ๊บ ปุ๊บ เลย เราฝังลึกแล้ว

ว่าท่านคือนักเสียสละ นี่องค์หนึ่งที่เป็นพระ 

นกัเสยีสละ ทา่นไมม่ ีไดม้าเทา่ไหรห่มด ไมม่เีหลอื 

หมด หมดเลย…” 

ท่านกล่าวยกย่องน้ำใจของท่านเจ้าคุณ

อาจารย์ว่า เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ไม่สั่งสม 

และไมต่ระหนีถ่ีเ่หนยีวในจตปุจัจยัไทยทานตา่งๆ 

เลย มีแต่นำออกจ่ายแจกแก่บรรดาลูกศิษย์ 

ลูกหาพระเณรเสมอมา ท่านเจ้าคุณฯ เคยสั่งให้

นำของจำนวนมากออกทำสลาก และให้พระเณร

ทุกรูปได้จบัสลากแบง่ปนักนั  

ทา่นเจา้คณุก็ไมเ่คยใหค้วามสนใจในสิง่ของ

เหล่านั้นเพื่อตัวเองเลย ฉะนั้นในคราวหนึ่ง 

ท่านอยากให้ท่านเจ้าคุณฯ ได้ ใช้ของดีๆ บ้าง 

จึงได้แอบเอาจีวรชุดหนึ่งแยกเก็บไว้ต่างหาก 

เพื่อมิให้นำมาติดสลากร่วมด้วย คิดไว้ในใจว่า

จะเปลี่ยนถวายใหม่ให้ท่านเจ้าคุณบ้าง 

ต่อมาภายหลังท่านเจ้าคุณฯ ได้สังเกต

เห็นจีวรชุดนี้ยังคงเก็บอยู่ ในตู้เช่นเดิม  

จึงถามท่านทันทีว่า 

“ทำไมไม่ได้นำจีวรชุดนี้ ไปจับสลาก

แจกให้พระเณร?”   

ท่านให้ เหตุผลเป็นอุบายแก่ท่าน 

เจ้าคุณเพื่อจีวรชุดดีนี้จะได้เก็บรักษาไว้เป็นของ

ท่านเจ้าคุณต่อไปไม่ถูกสั่งให้นำออกแจกจ่ายไป

ทางอื่นเสียว่า 

“เพราะในบางคราว จวีรของเจา้คณุอาจารย์

อาจชำรุดเสียหายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่น  

ไฟไหม้ หรือหนูกัด ก็จะมีเปลี่ยนได้ทันทีครับ

กระผม”   

คำตอบนี้ทำให้ท่านเจ้าคุณต้องจำยอม

ด้วยเหตุผล  

 

เรียนปริยัติแอบปฏิบัติ
 

บรรยากาศการเรียนหนังสือของท่าน 

ที่นครราชสีมาในครั้ งนั้น มักมี เหตุ ได้ เข้า

กรุงเทพฯ อยู่บ่อยๆ และเมื่อต้องโดยสารรถไฟ

ก็ต้องยอมอดอาหารในวันนั้นเลยทีเดียว  

“...ตอนเรียนหนังสือ เราไปเรียนที่โคราช 

แลว้เกีย่วขอ้งกบักรงุเทพฯอยูเ่สมอ ไปกรงุเทพฯ 

จากกรุงเทพฯ มาโคราช ไปมาบ่อยด้วยรถไฟ 

คือตอนก่อนไม่มีรถยนต์ ทางถนนรถยนต์ ไม่มี 

มีแต่รถไฟ รถไฟเขาก็ไปตามเวลาเช่นตอนเช้า 

ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ซึ่งมีรถเต็มถนน ไม่ว่ารถไฟ 

รถยนต์เต็มถนน มันไม่มีนะ ถ้าไปไม่ทันเวลาไม่

ได้ นี่เราก็ไป คือออกจากโคราชแต่เช้า รถไฟ

ออก คือว่าต้องเสียสละแหละ (ไม่ฉัน) ตอนเช้า 

ก็ตอนเช้า 

เจ้าคุณนักเสียสละ

อีตา...นี้

เปน็มหาและเปน็หลาน

ของท่านเอง  ท่านบอก  

‘ให้รีบเอาไปซะ ของไหนดีๆ เดี๋ยวมันเอาไป

ท่านอยากให้ท่านเจ้าคุณฯ ได้ ใช้ของดีๆ บ้าง 

จึงได้แอบเอาจีวรชุดหนึ่งแยกเก็บไว้ต่างหาก 

เพื่อมิให้นำมาติดสลากร่วมด้วย คิดไว้ในใจว่า

จะเปลี่ยนถวายใหม่ให้ท่านเจ้าคุณบ้าง 

ต่อมาภายหลังท่านเจ้าคุณฯ ได้สังเกต

เห็นจีวรชุดนี้ยังคงเก็บอยู่ ในตู้เช่นเดิม  

จึงถามท่านทันทีว่า 

แจกให้พระเณร?” 

เจ้าคุณเพื่อจีวรชุดดีนี้จะได้เก็บรักษาไว้เป็นของ

ท่านเจ้าคุณต่อไปไม่ถูกสั่งให้นำออกแจกจ่ายไป

ทางอื่นเสียว่า 

“เพราะในบางคราว จวีรของเจา้คณุอาจารย์

อาจชำรุดเสียหายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่น  

ไฟไหม้ หรือหนูกัด ก็จะมีเปลี่ยนได้ทันทีครับ

กระผม”

คำตอบนี้ทำให้ท่านเจ้าคุณต้องจำยอมคำตอบนี้ทำให้ท่านเจ้าคุณต้องจำยอม

ด้วยเหตุผล  

บางส่วนของหนังสือปริยัติที่

องค์ท่านเก็บรักษาไว้ >> 
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<< บัญชีรายชื่อหนังสือปริยัติ ที่องค์หลวงตา 

จัดทำรายการด้วยตนเอง  
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นี่อันหนึ่งมันก็แปลกๆ อยูนะ ไปนั่ง คือ 

วันนี้มาเรียกวาตั้งใจเสียสละไมฉัน  

อยูในรถไฟมนัมเีทวดาอยูนัน้จนได เทวบตุร

เทวดามี เราก็นั่งอยู ในนั้นไมสนใจ เขาก็รูนี่ 

พระทานฉันตอนเชาตอนอะไร ก็เขารูเรื่อง 

ของพระนี่ เราก็นั่งของเราเฉย  

แลวอยูๆ เขาเอาจานเอาอะไรในรถไฟ  

ตู เสบียง เทวบุตรเทวดาอยู ในนั้น เขาไป 

สัง่อาหารในตูเสบยีงเอามาถวายเตม็ไปหมดเลย 

วัดสุทธจินดา ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๗๗๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

อยูใจกลางเมือง มีเนื้อที่ ๒๔ ไร ๓ งาน ๙ ตารางวา  

ประวัติความเปนมา 

พ.ศ.๒๔๖๗ คณะขาราชการทหารพลเรอืนและพอคาคหบด ีซึง่มพีระยาเพช็รปาณ ี(ดัง่ รกัตประจติร) 

สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาเปนประธาน ไดปรึกษากันวา เมืองนครราชสีมาเปนหัวเมืองเอก 

ในภาคอีสาน การพระศาสนายังไมเจริญรุงเรืองเหมือนบางมณฑลที่เจริญแลว เนื่องจากเจาคณะ

มณฑลมิไดสถิตอยูที่มณฑล ควรจะอาราธนาเจาคณะมณฑลใหมาสถิตอยูประจำเมือง จึงมีความเห็น

ชอบพรอมกันวาควรจะรวมวัดสมบูรณจิ๋วสีมารามกับวัดบรมจินดา ใหเปนวัดเดียวกัน และสรางสรรค

ขึ้นใหมใหสวยงาม ควรเปนศรีสงาแกบานเมือง สมเปนวัดที่สถิตของพระมหาเถระ ครั้นปรึกษาตกลง

กันแลว จึงมีใบบอกลงไปกราบทูลพระเจาวรวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา 

สมเด็จพระสังฆราชเจาทรงอนุโมทนา ประธานอนุญาตใหจัดการไปตามประสงค และทรงประทานนาม

วัดที่จะสถาปนาขึ้นใหมนี้วา "วัดสุทธจินดา" 

พ.ศ.๒๔๗๑ นี้ ทานเจาคณะมณฑลนครราชสีมา ไดเปนผูสั่ งการคณะมณฑลอุดรอีก 

ตำแหนงหนึ่ง วัดสุทธจินดาจึงเปนแหลงบริหารคณะสงฆทั่วภาคอีสาน งานคณะและงานวัดมีมากขึ้น 

ทานจึงขอพระธรรมปฎก (พิมพ ธัมมธโร) เมื่อครั้งเปนพระเปรียญอยูวัดบวรนิเวศวิหาร มาเปนผูชวย

เจาคณะมณฑลฯ อีกผูหนึ่ง การศึกษานักธรรมและบาลีซึ่งเริ่มมาแตรวมวัด ก็เจริญขึ้นโดยลำดับ  

พ.ศ.๒๔๘๕ เนื่องแตสมเด็จพระมหาวีรวงศ เมื่อเปนเจาคณะมณฑลฯ พิจารณาเห็นมานานแลว

วาทางภาคอีสาน ก็มีของเกาโบราณไมนอย ควรมีหอพิพิธภัณฑสำหรับภาค รวมของเกาไวเปนที่ศึกษา

ของกุลบุตรภายหลัง และไดรวบรวมของเกาเพื่อการนี้อยูมากแลว  

เจาอาวาสวัดสุทธจินดา 

๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) 

๒. พระโพธิวงศาจารย (สังขทอง นาควโร) 

๓. พระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล) 

๔. พระเทพสุธาจารย (โชติ คุณสัมปนโน) 

๕. พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณปาโล) 

๖. พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินธโร) 

 

วัดสุทธจินดา 

คือเราก็เหมือนวาตัดสินใจไม ไดฉันละวันนี้ 

ตั้งใจไมฉันละ ที่ไหนไดเต็มเลย แนะ มันแปลก

อยูนะ...” 

อยางไรก็ดีเมื่อวางจากการเรียนทานจะ

พยายามหลบหลีกจากหมูเพื่อนที่เรียนหนังสือ

ดวยกัน โดยแอบนั่งสมาธิ ในกุฏิคนเดียว  

หรือ เดินจงกรม ในชวงเวลาดึกๆ อยูเสมอ 

ดวยเกรงผูอื่นจะพบเห็นอันทำใหทานเกิดความ

เกอเขินในการปฏิบัติ ทานเลาแบบขบขัน 

ถึงเหตุผลที่ตองแอบหลบเพื่อนมาภาวนา ดังนี้ 

๗๔ ๗๕

หนังสือปริยัติที่องคหลวงตาลงลายมือชื่อและวันที่ไว 

รถจักรไอน้ำป พ.ศ.๒๔๗๔ - ๒๔๘๙ 

เปนรถไฟสายนครราชสีมาที่ใช ในสมัย

ที่องคหลวงตาตองไปทำธุระ 

ที่กรุงเทพฯ 
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“…เราภาวนาอยู่ทุกวันนี่ เรียนหนังสือ  

เราไมเ่คยละนะ หากไมบ่อกใครใหรู้ ้ เพราะอยูก่บั

พวกลิงด้วยกัน ถ้าไปภาวนาเดี๋ยวมันมาพูด  

แหย่กัน บางทีไปแอบเดินจงกรมตอนดึกๆ 

เงียบๆ แล้วเพื่อนฝูงก็เดินผ่านมาเจอเข้าเขา

ถามว่า ‘ทำอะไร?’ 

 เราเผลอบอกไปว่า ‘เดินจงกรม’ 

‘โฮ้ ! จะไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้เชียว

หรือเพื่อน? คอยกันหน่อยน่ะ คอยกันเสียก่อน 

เรียนจบแล้วค่อยไปด้วยกัน’ เขาพูดหยอกล้อ

กันเล่น นั่นน่ะ พวกเดียวกันมันพูดกันได้นี่นะ 

จะว่าไง ไม่ถือสีถือสากัน ‘นี่ จะไปสวรรค์

นิพพานนะนี่ พวกเราอย่าไปกวนท่านนะ ท่าน

กำลังเตรียมจะไปสวรรค์ นิพพาน’ ต้องมี  

แหย่กันอยู่อย่างนั้น  

ตั้งแต่นั้นมาเข็ด เวลามาเจอกันกลางคืน 

ขณะเรากำลังเดินจงกรม มีพระเพื่อนเดินมา 

ถามว่า ‘ทำอะไร เดินทำไม?’ 

‘โอ้ย! ผมเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งดูหนังสือ

เหนื่อย จึงออกมาเดินเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง’ 

เราต้องตอบอย่างนี้จึงผ่านไปได้ เพราะฉะนั้น

จึงไม่ ให้รู้ นั่งภาวนาเฉยไม่ให้รู้นะ ปิดประตู   

เราไม่ให้เห็น ถ้าออกมาก็เป็นลิงเหมือนเขาเสีย 

ถ้าเข้าในห้องเป็นแบบนั้น กลางคืนดึกๆ   

ออกมาเดินจงกรม มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไง

หากบอกใครไม่ ได้ อย่างนี้ ไม่บอกใครเลย 

เพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันก็ไม่บอก เป็นลิงไปกับเขา

เสียอย่างนั้น 

ทางภาคปฏิบัติละเอียด ภาคปริยัติ  

หยาบกวา่กนั หากอยู่ในขอบเขตของหลกัธรรม-

วินัยด้วยกัน เวลาเราเรียนหนังสืออยู่นี้ทำตัว

เหมือนไม่เคยภาวนา เก็บเงียบเลย แต่อันหนึ่ง

มันฝังอยู่ลึกๆ ไม่จืดจาง มันรักมันสนิทมันติดใจ  

ในเรือ่งกรรมฐาน เรือ่งมรรคเรือ่งผลเรือ่งนพิพาน

จากทำกรรมฐานจากการภาวนา หากไมแ่สดงตอ่

ใครให้ทราบ…” 

ในช่วงที่ท่านกำลังเรียนหนังสืออยู่นี้   

ทางบ้านเริ่มเกิดความสงสัยเกี่ยวกับความคิด  

ที่จะลาสิกขาของท่านว่าคิดอย่างไรบ้าง ดังนั้น

ในคราวที่ท่านบวชได้ ๔ พรรษา มีโอกาสเดิน

ทางกลับไปเยี่ยมบ้าน โยมพ่อจึงได้ถามขึ้นมาว่า 

“ไม่อยากสึกบ้างเหรอ” 

ครั้งนั้นพระลูกชายได้แต่นั่งนิ่งไม่ตอบว่า

อะไร แต่ในใจของท่านขณะนั้นคิดว่า 

“ไอ้เรื่องสึกนี้ ไม่คำนึง มีแต่หมุนตัวเข้า  

สู่ธรรมของพระพุทธเจ้า”  

 
 

 

      

ท่านกล่าวว่าท่านใช้ชีวิตการเรียนหนังสือ

อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา คือ วัดท่าช้าง ตำบล

ทา่ชา้ง ๑ ป ีวดัสทุธจนิดา ๒ ป ีและวดัศาลาทอง 

ตำบลหัวทะเล ๑ ปี รวม ๔ ปี มี โอกาส  

ออกปฏิบัติกรรมฐานระหว่างพักเรียนหนังสือ

ดังนี้ 

“...เราอยู่ โคราชมาหลายปี .. ท่าช้าง  

ปีหนึ่ง แล้วก็วัดสุทธจินดาในโคราชเอง ๒ ปี 

วัดศาลาทอง ๑ ปี .. เที่ยวแหลกหมดเลย   

แต่ก่อนอำเภอมีน้อย เดี๋ยวนี้เขาตั้งอำเภอใหม่ 

เลยไม่ทราบว่าอยู่ที่ ไหนๆ .. เรียนหนังสือก็มา

อยู่ที่นั่น แต่ก่อนดูเหมือนจะไปทุกอำเภอละมัง 

ทีนี้ เวลาเขาตั้งอำเภอใหม่นี้ เลยไม่ทราบว่า

อำเภอไหนบ้างนะ .. อำเภอจักราชนี่ตั้งทีหลัง 

ตั้งทีหลังหลายอำเภอ ที่มีดั้ งเดิมก็อำเภอ

ปักธงชัย สีคิ้ว สูงเนิน ปากช่อง มีมาดั้งเดิม .. 

วัดป่าแถวนั้นไปหมดนั่นแหละ ขึ้นชื่อว่าวัดป่า

อยู่ที่ ไหนหลวงตานี้ต้องถึงหมดเลย มันเป็น

อย่างนั้นนิสัยกรรมฐานมีอยู่เป็นประจำตลอด

เลยนะ รักกรรมฐานมาก 

ซุ่มฟังธรรมพระปฏิบัต ิ

ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดาในปัจจุบัน 

058-091.indd   76 9/8/11   2:52:18 AM



๗๖ ๗๗

 

บรรพชาและอุปสมบท เมื่ออายุ ๑๕ ป ไดบรรพชาเปนสามเณรเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ในสำนัก 

พระอุปชฌาย ปอง ณ บานหนองขอน ตำบลหัวตะพาน อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  

เมือ่อายคุรบบวช ไดอปุสมบทเปนพระภกิษ ุณ พทัธสมีาวดัสทุศันฯ อำเภอเมอืง  จงัหวดัอบุลราชธาน ีเมือ่ 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๒ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) สมัยเมื่อดำรงสมณศักดิ์เปน

พระศาสนดิลก เจาคณะมลฑลอีสาน เปนพระอุปชฌาย นับวาเปนสัทธิวิหาริกอันดับ ๒ ของสมเด็จ 

พระมหาวีรวงศ พระมหาเสน ชิตเสโน เปนพระกรรมวาจาจารย พระปลัดทัศน เปนพระอนุสาวนาจารย 

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ เหตุที่ ไดจูงใจใหทานออกเที่ยวธุดงคเจริญสมถวิปสสนากรรมฐาน

นั้น สาเหตุดวยไดคำนึงถึงพระพุทธศาสนาวา หมดเขตสมัยมรรคผลธรรมวิเศษแลวหรือวายังมีหนทาง

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบในพทุธศาสนาอยู ในระหวางพรรษา ป พ.ศ.๒๔๕๘ ไดพบกบัพระอาจารยมัน่ ภรูทิตัตเถระ  

ซึ่งจำพรรษาอยูที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี ทราบวาเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อไดศึกษากับทาน 

จนไดความแนชัดวาหนทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีอยู จึงไดตกลงใจออกเที่ยวธุดงคหาที่วิเวกเพื่อเจริญ

สมถวิปสนากรรมฐานตั้งแตนั้นมา พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๓ ไดจำพรรษาวัดปาสาลวัน 

สมณศักดิ์ ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเปนพระราชาคณะชั้นสามัญฝายวิปสสนาธุระมีนามวา 

พระญาณวิสิษฏ สมิทธิวีรจารย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐ 

มรณภาพ อาพาธดวยมะเร็งเรื้อรังในกระเพาะ ไดมรณภาพเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔  

เวลา ๑๐.๒๐ น. ณ วัดปาสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา สิริอายุรวม ๗๓ ป 

หลวงปูสิงห ขันตยาคโม 

(จากซาย) หลวงปูฝน อาจาโร  หลวงปูมหาปน ปญญาพโล  หลวงปูสิงห ขันตยาคโม 

หลวงปูคำดี ปภาโส  

ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดาในปจจุบัน 

จะเรียกวาพระโคราชเราจะผิดไปไหน  

อยูโคราชเวลาหยุดเรียนหนังสือก็เขาปา เขาไป

หลายแหง แตกอนกลางดงไมมีบานมีเรือน

อะไรละ มีแตพวกกอไผ เขาพริก เราไปเที่ยว

ทางนูน ไมมีบานมีเรือนแตกอน มีเทานั้นแหละ 

พอวางๆ ก็ไปเที่ยวกรรมฐาน ชอบกรรมฐาน

อยูนะ เรียนหนังสืออยูกรรมฐานไม เคย 

ปลอยวางนะ ไปอยูที่ ไหนก็เหมือนกันพอวาง

ออกแลว พอวางปดโรงเรียนปบนี่ออกเลย 

ไปเที่ยวกรรมฐาน ... เขาปาเขาเขาไปเรื่อยๆ ... 

เราเรียนหนังสืออยูที่นี่ก็ เรียน ออกปฏิบัติ 

กรรมฐานไปทางเขาใหญ ปาเขาทางอำเภอ

ปกธงชัย ที่ ไหนไปทั้งนั้น ไปเที่ยวภาวนาเวลา

วาง คือเวลาหยุดโรงเรียน...” 

รูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ  

(ติสโส อวน) ปฐมเจาอาวาส 

หลวงปูสงิห มนีามเดมิวา สงิห บญุโท เกดิเมือ่วนัที ่๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๒ 

เวลา ๐๕.๑๐ น. ตรงกบัวนัจนัทร ขึน้ ๗ คำ่ เดอืน ๓ ปฉล ูณ บานหนองขอน 

ตำบลหัวตะพาน อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่นองรวมกัน  

๗ คน ทานเปนคนที่ ๔ และพระมหาปน ปญญาพโล เปนคนที่ ๕  
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๗๘ ๗๙

หมู เพื่อนใครไม ไปเราไมสนใจกับใคร  

ถาวันไหนทานประชุมฟงธรรมตรงกับวันที่ 

เราวางจากการเรียนเราก็ ไป ไปบอย .. ถา 

วันไหนวางจากนั้นอีกก็จะไปเขาปาไปทางวัด

ปาดงขวางอยูทางตะวันออกของวัดปาสาลวัน 

สงัดดีไปพักอยูที่นั่น ไปภาวนา .. แตบอกวา 

ไปภาวนาไมไดนะ ตองบอกวาไปดูหนังสือบาง

ความจรงิคอืไปภาวนา .. ทานอาจารยสงิหยงัชม

ใหพระเณรฟง อาจารยคำดีก็ไดฟงอยูดวยวา  

‘พระหนุมองคนี้สำคัญนะ ภาวนาดีนะ’ 

และทานยังไปเลาใหพระฟงอีกดวยวา 

‘มานั่งฟงเทศนเหมือนหัวตอ นั่งตรงแนวไมเอน

ไมเอียง มาแลวมานั่งขางหนา เทศนจบแลว

หายเลย (ไมคุยกับใคร)’ เพราะเราไปฟงเทศน

๗๙

วัดปาสาลวัน สถานที่ตั้งแหงกองทัพธรรม 

วัดปาสาลวัน ในอดีตและปจจุบัน 

สำคัญมาก จะมีมากมีนอยไมสำคัญ สำคัญ 

ใหสมำ่เสมอ มมีากมนีอยแจกใหเสมอกนั เราเปน

พระหนุมพระนอยได ไปรับความเสมอภาค 

กับทานในสองสำนักนี้ฝงใจไมลืมนะ .. นาชม  

มีมากมีนอยก็เถอะถาลงความเสมอภาคได 

เขาไหนเปนธรรมอบอุนดวยกัน ตายใจกันได 

เห็นแก ไดเห็นแกกินดูไม ไดนะ เขากันไมสนิท 

ถาลงมีเทาไรถึงไหนถึงกันใหสม่ำเสมอ .. 

พอวันไหนวางจากเรียนหนังสือ .. เปน 

วนัหยดุวนัพระวนัอะไรอยางนี ้ เราจะไปฟงเทศน

ทานอาจารยสงิหทีว่ดัปาสาลวนั .. ทีว่ดัปาสาลวนั

จะมีประชุม ๔ วันครั้ งหนึ่ ง ประชุมตอน 

บายโมง เราไดฟงเทศนทาน .. ทานจงึพบเราบอย  

ไปตามประสาของเราที่มันชอบภาวนา .. 

หนังสือ ปรัชญาเถรภูมิ ที่องคหลวงตา 

ใชในชวงที่อยูที่วัดศาลาทอง 

หนังสือ ปรัชญาเถรภูมิ ที่องคหลวงตา 

ใชในชวงที่อยูที่วัดศาลาทอง 

ระหวางการเรียนหนังสือนอกจากทานจะ

แอบปฏิบัติอยูภายในวัดแลว ทานยังพยายาม

หาโอกาสไปฟ ง เทศนของพระปฏิบัติ เชน 

ทานอาจารยสิงห ขันตยาคโม ที่วัดปาสาลวัน

อีกดวย ดังนี้ 

“เราเรียนหนังสืออยูวัดสุทธจินดา ก็มี 

วัดปากรรมฐาน เชน วัดปาสาลวัน วัดปา-

ศรัทธารวม เปนตน วัดเหลานี้เปนวัดใหญมาก 

วดัศรทัธารวมทานอาจารยมหาปนเปนเจาอาวาส 

วัดสาลวันหลวงปูสิงหเปนเจาอาวาส พระเณร

เยอะ นาดูเวลาพระทานออกบิณฑบาต ทานจัด

ทานแจกอาหาร  

เราเปนพระหนุมนอยแตตามีหูมีมันตอง

คิดซิ ดูไปงามตา ความสม่ำเสมอทานถือเปน
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วัดศาลาทอง ในปัจุบัน  
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ของท่านตลอด ตอนนั้นเราภาวนายังไม่เป็น   

ยังไม่ทราบว่าท่านเทศน์มีบทหนักบทเบาขนาด

ไหน แต่เรื่องวิถีจิตที่ท่านแสดงนั้น เรายังไม่

เคยได้ยินมาก่อน .. 

ไปวัดนั้นวัดนี้เขาก็ทราบว่าเป็นวัดกรรม-

ฐาน แต่เราบอกว่าไปดูหนังสือ ความจริงไปดู

หนังสือใหญ่คือภาวนา ไม่ให้ใครทราบ มันหาก

เป็นอยู่ลึกๆ ถ้าหากพูดออกมาหมู่เพื่อนขัดทันที 

จึงไม่พูด เฉยดีกว่า เขาเป็นลิง เราก็เป็นลิง 

เขาเป็นอะไรก็เป็นกับเขาไป 

คำว่า “ลิงค่างด้านปริยัติ” นั้นคือ กิริยา

หยอกเล่นกันธรรมดา แต่ ไม่ ให้ผิดจากหลัก

ธรรมหลักวินัย เราเรียนหนังสืออยู่ ใครมาดูถูก

พระกรรมฐานไม่ได้นะ แต่ก็มีน้อยมากที่ปริยัติ

จะดูถูกพระกรรมฐาน ถ้าเขาพูดออกมาในเชิงดู

ถูกอะไรๆ เอาแล้ว เรารักกรรมฐานรักอย่างนั้น 

แต่ส่วนมากท่านชมเชย ท่านปฏิบัติได้ เรา

ปฏิบัติไม่ได้ แสดงว่ายอมตนชมเชย…” 

ที่วัดป่าสาลวันแห่งนี้ เองทำให้ท่านมี

โอกาสไดพ้บและสนทิสนมกบัหลวงปูค่ำด ีปภาโส 

ท่านได้บอกกับหลวงปู่คำดีในครั้งนั้นว่า  

“พอจบจากการเรียนตามคำอธิษฐานแล้ว 

จะออกปฏิบัติเพียงเท่านั้น” 

กาลเวลาผ่านมาหลายต่อหลายปี ท่านทั้ง

สองถึงได้มาพบกันอีก ครั้งนั้นหลวงปู่คำดีพูด

ด้วยความตื่นเต้นมากทีเดียวว่า  

“โห! ท่านมหา (บัว) ผมไม่ลืมนะคำพูด

ท่านน่ะ ทำไมพูดมีความสัตย์ความจริงอย่างนี้ 

ตอนท่านไปเรียนหนังสืออยู่โคราช ได้บอกกับ

ผมไว้ว่า เมื่อเรียนจบตามความมุ่งหมายแล้ว 

จะออกปฏิบัติ ก็ออกปฏิบัติจริงๆ” 

เมื่อองค์ท่านจบการเรียนที่นครราชสีมา ท่านได้ ไปศึกษาต่อที่เชียงใหม่ โดยใช้ขบวนรถไฟหัวรถ-

จักรไอน้ำสวิสส์ ที่ใช้ ในเส้นทางสายเหนือช่วงปี พ.ศ.๒๔๕๗ เป็นต้นไป จากภาพเป็นรถไฟที่ผ่าน

ถ้ำขุนตาน 
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พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

วัดทาชาง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗   
(พ.ศ.๒๔๘๓) 
 
จำพรรษาที่วัดเจดียหลวง  
ตำบลพระสิงห อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม 

พบเห็นสมณะผูประเสริฐ 
  

ในระยะที่ทานยังเรียนหนังสืออยูนั้น 

กิตติศัพทกิตติคุณของหลวงปูมั่น ภูริทัตโต  

มิเคยไดจืดจางลงไปแมแตนอยกลับยิ่งฟุง 

ขจรขจายอยางกวางขวางมาจากจงัหวดัเชยีงใหม

วาทานเปนพระสำคัญรูปหนึ่ง และสวนมาก 

ผูที่มาเลาเรื่องของหลวงปูมั่นใหฟงนั้น จะไม

เลาธรรมขั้นอริยภูมิธรรมดา แตจะเลาถึง 

ขั้นพระอรหัตภูมิทั้งนั้น ดังนี้ 

“ครูบาอาจารยองค ไหนที่เคยไปอยูกับ

ทานมาแลว มาพูดเปนเสียงเดียวกันหมด 

ไมเปนอืน่วา ‘ทานอาจารยมัน่คอืพระอรยิบคุคล’ 

เราก็ยิ่งอยากจะทราบ ‘อริยบุคคลชั้นไหน มันก็

หลายชั้นนี่นะอริยบุคคล’  

‘กอ็รหนัตนัน่แหละ’ วางีเ้ลย ‘อรหตับคุคล’ 

วางี้ มันก็ยิ่งซึ้งนะซี” 

ทานจึงมีความมั่นใจวา “เมื่อเรียนจบ 

ตามคำสัตยที่ตั้งไวแลว จะตองพยายามออก

ปฏบิตัไิปอยูสำนกัและศกึษาอบรมกบัหลวงปูมัน่

เพื่อตัดขอสงสัยที่ฝงใจอยูนี้ออกไปใหจงได” 

โอกาสอำนวยใหทานเดินทางไป

ศึกษาปริยัติตอที่ วัดเจดียหลวง 

จังหวัดเชียงใหม เมื่อ 

เดินทางไปถึงเผอิญ

เปนระยะเดียวกัน

กับที่ทานเจาคุณ

พระธรรมเจดีย 

แผนที่วัดเจดียหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม 

>> 

 

กาลานุกรม 

วัดเจดียหลวง  

ต.พระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม 

>> 

พรรษาที่ ๙ พรรษาที่ ๘ พรรษาที่ ๑-๒ 

อายุ ๒๑-๒๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔–๕  

อายุ ๒๔-๒๕ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๑) 

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗  

อายุ ๒๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 
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(พระอุปัชฌาย์ขององค์หลวงตา) ได้อาราธนา

นมินตห์ลวงปูม่ัน่ด้วยตนเอง เพื่อขอให้ ไปพักจำ

พรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี หลวงปู่มั่นเมตตา

รับนิมนต์นี้ จึงได้ออกเดินทางจากสถานที่วิเวก

บนเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะเข้าพัก

ชั่วคราวอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนั้นเช่นกัน  

เหตุการณ์ก็บังเอิญเป็นระยะเวลาไล่เลี่ย  

กันกับที่ท่านเดินทางไปถึง จึงมีโอกาสดีที่ได้เห็น

หลวงปู่มั่น ดังนี้ 

“ท่านมาถึงก่อน ๒ วันหรือ ๓ วัน เราก็

ไปถึง ท่านป่วยอยู่ที่บ้านป่าเปอะ
๑
 ท่านออกมา

ครั้งนั้น เพราะรับนิมนต์ท่านเจ้าคุณอุปัชฌายะ

ของเรานี่เอง ท่านออกมาเพราะนัดกันแล้วว่า

เดอืนนัน้ๆ ระยะนัน้ๆ ใหม้า ท่านก็ออกมา มีท่าน

อาจารย์อุ่นกับคุณนายทิพย์ภรรยาของผูบ้งัคบั- 

การตำรวจ ทกุวนันีเ้รยีกผูก้ำกบั มานมินต์ ท่าน

อาจารย์อุ่นไปรับท่านมา… 

พอเราไดท้ราบวา่ทา่นมาพกัอยูว่ดัเจดยีห์ลวง

เท่านั้นก็เกิดความยินดีเป็นล้นพ้น สอบถามจาก

พระว่า ‘ท่านไปบิณฑบาตสายไหนๆ’ สอบถาม

ได้ความว่า ‘ เช้านี้ท่าน



พระอาจารย์มั่นออก

บิ ณฑบ า ต ส า ยนี้

แ ล ะ จ ะกลั บม า

ทางเดิม’  

ดังนี้ ก็ยิ่ง

เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ มี

ความสนใจใคร่

อยากจะพบเห็น

ท่านมากขึ้น แม้จะ

ไม่ ได้พบท่านซึ่ งๆ

หน้าก็ตาม  

เพียงขอให้ ได้

แอบมองท่านก็เป็น

ที่พอใจ 

พอรุ่งสางเช้าวันใหม่ ก่อนที่ท่านจะออก

บณิฑบาต เราก็รีบไปบิณฑบาตแต่เช้า แล้วกลับ

มาถึงกุฏิก็คอยสังเกตตามเส้นทางที่ท่านจะผ่าน

มา คอยจ้องดูอยู่ไม่นานนัก  

สักเดี๋ยวพระมาบอกว่า ‘มาแล้ว
 นู่นๆ


กำลังเข้ากำแพงวัด’


เราก็รีบเข้าไปในห้องเลย มันมีช่องอยู่ 

ยังไม่ลืมนะ ก็ได้เห็นท่านเดินผ่านมา แล้วจึง  

สง่สายตาสอดสอ่งดทูา่นอยา่งลบัๆ ดว้ยความหวิ  

กระหายใคร่พบท่านมาเป็นเวลานานแสนนาน 

เมื่อได้เห็นองค์ท่านจริงๆ ก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธา

เลื่อมใสในองค์ท่านขึ้นอย่างเต็มที่ …  

ส่องดู ลักษณะของท่านเหมือนไก่ป่านะ 

คล่องแคล่ว ตาแหลมคม ท่านเดินมา เราก็ดู… 

ฟังด้วยความสนใจ ดูด้วยความเลื่อมใส ‘นี่มัน

ซึ้งจริงๆ’ เราไม่ลืมนะ ... แต่ท่านจะเห็นเรายัง

ไงก็ไม่รู้นะ …” 

ขณะที่ส่องดูอยู่นั้นเกิดความรู้สึกเลื่อมใส

ในองค์ท่านขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้น คิดในใจ

ว่า “เราไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์
 ได้เห็นพระ

อรหันต์ในคราวนี้เองแล้ว”  

ทั้งๆ ที่ไม่มีใครบอกว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระ

อรหันต์ ในขณะที่ได้เห็นอยู่นั้นท่านว่า 

“ใจมันหยั่งลึกเชื่อแน่วแน่ลงไปอย่างนั้น


พร้อมทั้งเกิดความปีติยินดีจนขนพองสยอง

เกล้าอย่างบอกไม่ถูก
 ทั้งๆ
 ที่องค์ท่านก็ไม่ ได้

มองเห็นเรา”


    

 

 

 ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ แห่งนี้

เป็นสถานที่ที่ทำให้ท่านมี โอกาสได้ฟังเทศน์  

ของหลวงปู่มั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งตรงกับ  

วันวิสาขบูชาอีกด้วย ในวันนั้นหลวงปู่มั่น  

แสดงธรรมนานถึง ๓ ชั่วโมงพอดีถึงจบกัณฑ์ 

ท่านตั้งใจฟังธรรมด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ดังนี้ 

สภาพภายในวัดเจดีย์หลวง


ฟังเทศน์หลวงปู่มั่นครั้งแรกในชีวิต

๑
 บ้านป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
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“เราก็อยูนั้นเวลาทานเทศน แตกอนไมมี

รถนี่ เทศนอยูวิหารใหญ ทางรถผานหนาวัด 

จนเขาแตกตื่นเขามาดู เขาวาพระทะเลาะกัน 

มาดกูเ็หน็ทานอาจารยมัน่เทศนอยูบนธรรมาสน 

นัน่ละขนาดนัน้ละ ทานเทศนเปรีย้งๆ เอาอยาง 

ถงึเหตถุงึผล แตเรากเ็พลนิไปดวยความเลือ่มใส 

ทานนะ จะใหรูเรื่องรูราวในเรื่องทานเทศน 

เรื่องวิถีจิตวิถีอะไรก็ไมคอยรูเรื่อง แตมันเพลิน

ดวยความเชื่อทาน ความเลื่อมใสวา เราเกิดมา

ไม เสียชาติ ไดพบทานอาจารยมั่นที่ร่ำลือ 

มานาน  

‘ทานพระอาจารยมั่นเทศนเปนที่จับใจ

อยางฝงลึก ไมมีวันลืมเลือนตลอดมาถึงปจจุบัน 

กัณฑนี้ เราไดฟงดวยตัวเองอยางถึงใจดังที่

ใฝฝนในองคทานมานาน’...” 

ใจความสำคัญของธรรมที่หลวงปูมั่นได

แสดงในวันนั้น ทานลิขิตไว ในหนังสือประวัติ

ทานพระอาจารยมั่น ดังนี้ 

“...วันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจาประสูติ 

ตรสัรู และปรนิพิพาน เราเรยีกวา “วนัวสิาขบชูา” 

พระพุทธเจาเกิดกับสัตวโลกเกิดตางกันมาก 

ตรงที่ทานเกิดแลว ไมหลงโลกที่เกิดที่อยูและ 

ที่ตาย มิหนำยังกลับรูแจงที่เกิดที่อยูและตาย

ของพระองคดวยพระปญญาญาณโดยตลอด 

ทั่วถึง ที่เรียกวาตรัสรูนั่นเอง 

เมื่อถึงกาลอันควรจากไป ทรงลาขันธ 

ที่ เคยอาศัยเปนเครื่ องมือบำเพ็ญความดี  

มาจนถึงขั้นสมบูรณเต็มที่ แลวจากไปแบบ  

“สุคโต” สมเปนศาสดาของโลกทั้งสาม ไมมี 

ที่นาตำหนิแมนิดเดียว กอนเสด็จจากไปโดย

พระกายที่หมดหนทางเยียวยา ก็ ไดประทาน

พระธรรมไวเปนองคแทนศาสดา ซึ่งเปนที่นา

กราบไหวบูชาคูพึ่งเปนพึ่งตายถวายชีวิตจริงๆ 

เราทั้งหลายตางเกิดมาดวยวาสนา มีบุญ

พอเปนมนษุยไดอยางเตม็ภมูดิงัทีท่ราบอยูแกใจ 

แตอยาลืมตัวลืมวาสนาของตัว โดยลืมสราง

คุณงามความดีเสริมตอภพชาติของเรา ที่เคย

เปนมนษุยจะเปลีย่นแปลงและกลบักลายหายไป 

ชาตติำ่ทรามที่ไมปรารถนาจะกลายมาเปนตวัเรา

เขาแลวแก ไมตก 

ความสูงศักดิ์ ความต่ำทราม ความสุข 

ทุกขั้นจนถึงบรมสุข และความทุกขทุกขั้นจน

เขาขั้นมหันตทุกขเหลานี้ มีไดกับทุกคนตลอด

สัตวถาตนเองทำใหมี อยาเขาใจวาจะมีได

เฉพาะผูกำลังเสวยอยูเทานั้นโดยผูอื่นมีไม ได 

เพราะสิ่งเหลานี้เปนสมบัติกลาง แตกลับกลาย

มาเปนสมบัติจำเพาะของผูผลิตผูทำได 

ฉะนัน้ ทานจงึสอนไมใหดถูกูเหยยีดหยามกนั 

เมื่อเห็นเขาตกทุกขหรือกำลังจนจนนาทุเรศ 

เราอาจมีเวลาเปนเชนนั้น หรือยิ่งกวานั้นก็ได 

เมือ่ถงึวาระเขาจรงิๆ ไมมีใครมอีำนาจหลกีเลีย่งได 

เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสรางไดเชน

เดียวกับผูอื่น จึงมีทางเปนไดเชนเดียวกับผูอื่น 

และผูอืน่กม็ทีางเปนไดเชนทีเ่ราเปนและเคยเปน 

ศาสนาจึงเปนหลักวิชาตรวจตราดูตัวเอง

และผูอื่นไดอยางแมนยำ และเปนวิชาเครื่อง

เลือกเฟนไดอยางดีเยี่ยม ไมมีวิชาใดในโลก

เสมอเหมือน นับแตบวชและปฏิบัติมาอยางเต็ม

กำลงัจนถงึวนันี ้มไิดลดละการตรวจตราเลอืกเฟน

สิ่งดีชั่วที่มีและเกิดอยูกับตนทุกระยะ มี ใจ 

เปนตัวการพาสรางกรรมประเภทตางๆ จนเห็น

ไดชัดวา กรรมมีอยูกับผูทำ มีใจเปนตนเหตุของ

กรรมทั้งมวล ไมมีทางสงสัย ผูสงสัยกรรมหรือ

ไมเชื่อกรรมวามีผล คือคนลืมตนจนกลายเปน 

ผูมืดบอดอยางชวยอะไรไมได 

คนประเภทนั้น แมเขาจะเกิดและไดรับ

การเลี้ยงดูจากพอแมมาเปนอยางดี เหมือนโลก

ทั้งหลายก็ตาม เขามองไมเห็นคุณของพอแมวา

ผู ใหกำเนดิและเลีย้งดตูนมาอยางไรบาง แตเขา

จะมองเห็นเฉพาะรางกายเขาที่เปนคนซึ่งกำลัง

รกโลกอยูโดยเจาตัวไมรูเทานั้น ไมสนใจคิดวา

เขาเกิดและเติบโตมาจากทานทั้งสอง ซึ่งเปน

แรงหนุนรางกายใหเปนอยูตามกาลของมัน 

การทำเพื่อรางกาย ถาไมจัดวาเปนกรรมคือ

การทำจะควรจัดวาอะไร สิ่งที่รางกายไดรับมา

เปนประจำ ถาไมเรียกวาผล จะเรียกวาอะไร 

จึงจะถูกตามความจริง 

ดี ชั่ว สุข ทุกข ที่สัตวทั่วโลกไดรับกันมา

ตลอดสาย ถาไมมีแรงหนุนเปนตนเหตุอยูแลว 

จะเปนมาไดดวยอะไร ใจอยูเฉยๆ ไมคะนองคิด

ในลักษณะตางๆ อันเปนทางมาแหงดีและชั่ว 

คนเราจะกินยาตายหรือฆาตัวตายไดดวยอะไร 

สาเหตุแสดงอยูเต็มใจที่เรียกวาตัวกรรมแล  

ทำคนจนถึงตายยังไมทราบวาตนทำกรรมแลว 

ถาจะไมเรียกวามืดบอด จะควรเรียกวาอะไร 

กรรมอยูกับตัวและตัวทำกรรมอยูทุกขณะ 

ผลก็เกิดอยูทุกเวลา ยังสงสัยหรือ ไมเชื่อกรรม

วามี และใหผลแลวก็สุดหนทาง ถากรรมวิ่ง

ตามคนเหมือนสุนัขวิ่งตามเจาของ เขาก็เรียก

วาสุนัขเทานั้นเอง ไมเรียกวากรรม นี่กรรม

ไมใชสุนัข แตคือการกระทำดีชั่ว ทางกายวาจา

ใจตางหาก ผลจริงคือความสุขทุกขที่ ไดรับกัน

อยูทั่วโลก กระทั่งสัตวผู ไมรูจักกรรม รูแต

กระทำคือหาอยูหากิน ที่ทางศาสนาเรียกวา

กรรมของสัตวของบุคคล และผลกรรมของ

สัตวของบุคคล” 

หลังจากนั้นไมนานหลวงปูมั่นก็ออกเดิน

ทางมุงหนาไปจังหวัดอุดรธานีกับคณะลูกศิษย

ของทาน สำหรับทานยังคงอยูเรียนหนังสือ 

อยูที่วัดเจดียหลวงนี้ตอไป โดยศึกษาบาลีกับ 

นักธรรมควบคูกันไป 

๘๓
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วัดเจดียหลวงวรวิหาร เปนวัดเกาแกในจังหวัดเชียงใหม มีชื่อเรียกหลายชื่อ ไดแก ราชกุฏาคาร  

วัดโชติการาม สรางขึ้นในรัชสมัยของพระเจาแสนเมืองมา กษัตริยลำดับที่ ๗ แหงราชวงศมังราย  

เพื่ออุทิศสวนกุศลใหพญากือนา พระราชบิดา แตสรางไมเสร็จ ไดเสด็จสวรรคตเสียกอน ตอมา

พระนางเจาติโลกจุฑาราชเทวี พระมเหสีของพญาเมืองมา กอสรางตอจนแลวเสร็จในรัชสมัย 

พญาสามฝงแกน เรียกกันวา “กูหลวง” พญาติโลกราช โปรดใหหมื่นดามพราคตเปนนายชางใหญ

ดำเนินการปฏิสังขรณพระเจดียหลวง ตั้งแตประมาณ พ.ศ.๒๐๒๑ ในรัชสมัยพระเจายอดเชียงราย 

ไดปดทองภายในซุมจรนัมของพระเจดียหลวงทั้ง ๔ ดาน 

ในรัชสมัยพระเจาเมืองแกว เมื่อ พ.ศ.๒๐๔๖ ได โปรดใหสรางหอพระแกว และอัญเชิญ 

พระแกวมรกตลงมาประดิษฐาน สรางมหาวิหาร สวนการบูรณะพระเจดียหลวงไดดำเนินการ 

เพียงเล็กนอย 

ในที่สุดเกิดแผนดินไหวครั้งใหญในป พ.ศ.๒๐๘๘ ในรัชสมัยพระนางเจามหาเทวีจิรประภา  

ยอดพระเจดียหลวงก็พังทลายลงมา เหลือใหเห็นดังสภาพปจจุบัน (กอนการบูรณะของกรมศิลปากร) 

ไมปรากฏปที่สรางแนชัด สันนิษฐานวาวัดแหงนี้นาจะสรางในป พ.ศ.๑๙๒๘-๑๙๔๕ วัดเจดียหลวง 

เปนพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย ที่ปจจุบันมีขนาด

ความกวางดานละ ๖๐ เมตร เปนองคพระเจดียที่มีความสำคัญที่สุดองคหนึ่งในเชียงใหม 

วัดเจดียหลวงสรางอยูกลางใจเมืองเชียงใหม ซึ่งแตเดิมถือวาเปนศูนยกลางทางการปกครอง 

ของอาณาจกัรลานนา ตัง้อยูเลขที ่๑๐๓ ถนนพระปกเกลา ตำบลพระสงิห อำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม 

มีเนื้อที่ภายในวัดประมาณ ๓๒ ไร ๑ งาน ๒๗ ตารางวา 

วัดเจดียหลวงแบงเปน ๔ ยุคสมัยดังนี้ 

 • ยุคที่ ๑ ชวงป ๑๙๓๔-๒๑๐๑ ยุคเฟองฟูแหงอาณาจักรลานนา 

 • ยุคที่ ๒ ชวงป ๒๑๐๑-๒๓๑๗ ยุคแหงความมืดมนของอาณาจักรลานนา 

 • ยุคที่ ๓ ชวงป ๒๓๑๗-๒๔๗๑ ชวงตนเปนการฟนฟูบานเมืองศิลปวัฒนธรรม 

  และวัดวาศาสนา 

 • ยุคที่ ๔ เปนยุคใหม ยุบรวมสังฆาวาสรอบพระธาตุเจดียหลวงเปนวัดเจดียหลวง 

หนึ่งเดียวเมื่อป พ.ศ.๒๔๗๑ โดยพระเดชพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจันโท) ดวยการ

สนับสนุนของเจาแกวนวรัฐ และไดรับสถาปนาเปนพระอารามหลวงชนิดวรวิหาร มีเจาอาวาสในยุคใหม

นี้ ๗ รูปดังนี้ 

วัดเจดียหลวงวรวิหาร 

 

 

 

นิมิตหลวงปูมั่นและ 
คำทำนายพระหนุมองคหนึ่ง 

>> 

๘๓

    
มเีรือ่งแปลกประหลาดเรือ่งหนึง่ทีห่ลวงปู-

มั่นเกิดขึ้นทางนิมิตภาวนาขณะที่ทานพักอยูที่

ดอยคำ บานน้ำเมา อำเภอแมปง กอนที่จะ

ออกเดินทางมาถึงวัดเจดียหลวงนี้ นิมิต 

ดงักลาวนีห้ลวงปูเจีย๊ะ จนุโท ซึง่ตดิตามหลวงปูมัน่ 

อยูในขณะนั้นดวยไดยินไดฟงดวยตนเองและได

เลาแบบยอๆ วา 

วิหารหลวงปูมั่น และวิหารบูรพาจารย  

วัดเจดียหลวง จ.เชียงใหม 

หลวงปูเจี๊ยะ จุนโท 
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หลวงปูฝน อาจาโร แหงวัดปาอุดมสมพร 

จังหวัดสกลนคร ศิษยหลวงปูมั่นองคสำคัญ 

องคหนึ่ ง ได เขาพบหลวงปูมั่น เมื่อครั้ งที่ 

หลวงปูมัน่ยงัพกัอยูแถบจงัหวดัเชยีงใหม ครัง้นัน้ 

ไดพบเหตุอัศจรรยหลายอยางของหลวงปูมั่น 

ซึ่งองคหลวงตาไดเมตตาเลาเหตุการณในชวง

เวลานั้นไว ดังนี้   

“…ทานอาจารยฝนออกจากโคราชนี้ ไปหา

หลวงปูมั่นที่เชียงใหม (ราวป ๒๔๗๙) ทาน

อาจารยมัน่อตุสาหออกมาตอนรบัเลยนะ เหน็ไหม 

เกงไหม ที่วัดเจดียหลวง ทานรูภายในขางในนี้ 

ทานอุตสาหออกมาเมื่อทานอาจารยฝนไปถึงนั่น 

วันหนึ่งหรือ...ตอนเชาวันที่สองตอนสายๆ 

ทานอาจารยฝนเห็นทานอาจารยมั่นมาหาหนา

กุฏินั้นเลย พอมองเห็นก็คิดอยูในใจ 

‘โอย ทานอาจารยมั่นนี่’ จึงรีบโดดลงจาก

กุฏิเลย ทานเดินกึ๊กกั๊ก กึ๊กกั๊กมา  

‘โอครูอาจารยมายังไง? ยังไง?’ 

‘ก็มารับทานนั่นหละ’  

นั่นเห็นไหม บอกวา ‘มารับทาน’ แลวก็

พาไปเลยเชียว นั่นทานทราบไวแลว เกงไหม 

บอกวา ‘ก็มารับทานนั้นแหละ’ 

พอไปอยูกับทานอาจารยมั่นแลว ทานก็

พูดถึงเรื่องสถานที่นั่น ดีอยางนั้น ที่นี่ดีอยางนี้ 

ทางทานอาจารยฝนก็เลยคิดอยากไปอยูที่นั่นที่นี ่

แตในตอนนั้นทานอาจารยมั่นไมเห็นอะไรสมควร 

ยิ่งกวาอยูกับทานในขณะนั้น สมกับเหตุผล 

ที่ทานมารับเอง 

ตอนกลางคืนทานอาจารยฝนก็คิดถึงเรื่อง

ที่จะไปที่นั่นที่นี่ พอโผลออกมา ทานอาจารยมั่น

วา ‘ไหนจะไปไหน?’  

วาอยางนั้นเลยนะ นั่นเห็นไหมละ ‘จะไป

ที่ ไหนอีก?’ เปดประตูออกมาตอนเชา ทาน

อาจารยฝนจะคอยรับบริขารทาน พอเปดประตู

ออกมา ‘หา ? จะไปที่ไหน?’ วาอยางนัน้เลยนะ  

‘ที่นี่ดีกวา’ ทางอาจารยฝนนั้นก็ปดปาก

เลย เงียบไป แตก็ ไมนานละ ก็คิดอีก ทาน

อาจารยฝนเลาเองแหละ คดิอกีวาจะไปทีน่ัน่ ทาน

กเ็อาอกี... 

พอวนัหนึง่ จติทานลงอยางนัน้หละ จติทาน

อาจารยฝนนะ นั่งภาวนานี่ จิตลงอยางอัศจรรย

เลยสวางจาครอบโลกธาตุ ทานวาอยางนั้นนะ  

‘พอมองไปหาทานอาจารยมัน่ทีไร เหน็ทาน 

นั่งจองดูเราอยูอยางนี้’  

“หลวงปู มั่ นนิ มิ ต

เห็นพระหนุม ๒ รูป  

นั่ งชาง ๒ เชือก 

ติดตามทานซึ่งนั่ง

สงางามบนชางตัว

ขาวปลอดจาโขลง

เปนชางใหญ พระหนุม

สองรูปนี้จะสำเร็จกอนและหลัง 

ทานนิพพานไมนานนัก” 

นิมิตเดียวกันนี้ ไดบันทึกโดยละเอียด 

ไวในประวัติหลวงปูมั่น ดังนี้ 

“ . . .คืนหนึ่ งมี เหตุการณ โดยทางนิมิต 

ภาวนาเกิดขึ้น เวลานั้นทานพักอยู ในภูเขาลึก

แห งหนึ่ ง  ห า งจากหมู บ านมากที่ จั งหวั ด

เชียงใหม เปนเหตุการณที่ทั้งนาหวาดเสียว 

และน ายิ นดี พอๆ  กั น  คื นนั้ นดึ กมากราว  

๓ นาฬกา อันเปนเวลาธาตุขันธละเอียด  

ทานตื่นจากจำวัด นั่งพิจารณาไปเล็กนอย 

ปรากฏวาจิตใจมีความประสงคจะพักสงบมาก

กวาจะพิจารณาธรรมทั้งหลายตอไป ทานเลย

ปลอยใหจิตพักสงบ พอเริ่มปลอยจิตก็เริ่ม 

หยั่งลงสูความสงบอยางละเอียดเต็มภูมิสมาธิ 

และพักอยูนานประมาณ ๒ ชั่วโมง หลังจากนั้น

ก็คอยๆ ถอยออกมา แตแทนที่จิตจะถอนออก

มาสูปกติจิต เพราะมีกำลังจากการพักผอนทาง

สมาธิพอสมควรแลว แตกลับถอยออกมาเพียง

ขั้นอุปจารสมาธิ แลวออกรูเหตุการณตอเนื่อง

ไปในเวลานั้นเลยทีเดียว 

คือขณะนั้นปรากฏวามีชางเชือกหนึ่งใหญ

มากเดินเขามาหาทาน แลวทรุดตัวหมอบลง

แสดงเปนอาการจะใหทานขึ้นบนหลัง ทานก็ 

ปนขึ้นบนหลังชางเชือกนั้นทันที พอทานขึ้นนั่ง

บนคอชางเรียบรอยแลว  

ขณะนัน้ปรากฏวามพีระวยัหนุมอกีสององค 

ขี่ชางองคละเชือกเดินตามมาขางหลังทาน ชาง

ทั้งสองเชือกนั้นใหญพอๆ กัน แตเล็กกวาชาง

ตวัทีท่านกำลงัขีอ่ยูเลก็นอย ชางทัง้สามเชอืกนัน้ 

มีความองอาจสงาผาเผยและสวยงามมาก 

พอๆ กัน คลายกับเปนชางทรงของกษัตริย  

มีความฉลาดรอบรูความประสงคและอุบาย

ตางๆ ที่เจาของบอกแนะดีเชนเดียวกับมนุษย  

พอชางสองเชือกของพระหนุมเดินมาถึง 

ทานก็พาออกเดินทางมุงหนาไปทางภูเขาที่ 

มองเห็นขวางหนาอยู ไมห างจากที่นั้นนัก 

ประมาณ ๑ กิโลเมตร ชางทานเปนผูพาเดิน

หนาไปอยางสงาผาเผย 

ในความรูสึกสวนลึก ทานวาราวกับจะพา

พระหนุมสององคนั้นออกจากโลกสมมุติทั้งสาม

ภพ ไมมีวันกลับมาสู โลกใดๆ อีกตอไปเลย  

พอไปถึงภูเขาแลว ชางพาทานและพระหนุม

สององคเดินเขาไปที่หนาถ้ำแหงหนึง่ซึ่งไมสูงนกั 

เพียงเปนเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเทานั้น   

เมื่อชางใหญทั้งสามเชือกเขาไปถึงถ้ำแลว 

ชางเชือกที่ทานอาจารยขี่อยูหันกนเขาไปใน

หนาถ้ำ หันหนาออกมา แลวถอยกนเขาไปจรด

ผนังถ้ำ สวนชางสองเชือกของพระหนุมสอง

องคตางเดินเขาไปยืนเคียงขางชางทานขางละ

เชอืกอยางใกลชดิ หนัหนาเขาไปในถำ้ สวนชาง

ทานอาจารยยืนหันหนาออกมาหนาถ้ำ ขณะนั้น

ปรากฏวา ทานอาจารยเองไดพูดสั่งเสียพระวา 

‘นี้เปนวาระสุดทายแหงขันธและภพชาติ

ของผมจะขาดความสืบตอกับสมมุติทั้งหลาย

และจะยุติลงเพียงแคนี้ จะไม ไดกลับมาสู โลก

เกิดตายนี้อีกแลว นิมนตทานทั้งสองจงกลับไป

บำเพ็ญประโยชนตนใหสมบูรณเต็มภูมิกอน  

อีกไมนานทานทั้งสองก็จะตามผมมา 

และไปในลักษณะเดียวกับที่ผมจะ

เตรียมไปอยูขณะนี้ การที่สัตวโลกจะ

หนีจากโลกที่แสนอาลัยออยอิ่งแตเต็ม

ไปดวยความระบมงมทุกขนี้ ไปได

แตละรายนั้น มิใชเปนของไปได

หลวงปูมั่นรูวาระจิตหลวงปูฝน 

 

สองรูปนี้จะสำเร็จกอนและหลัง 

นิมิตเดียวกันนี้ ไดบันทึกโดยละเอียด

>> 
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 ๑. พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจันโท ป.ธ.๔) เปนเจาอาวาสป ๒๔๗๑-๒๔๗๔ โดย 

ในชวงป ๒๔๔๕-๒๔๗๕ ที่เปนเจาอาวาสวัดบรมนิวาส ทานไดขึ้นมาฟนฟูพัฒนา วางรากฐานการ

ปกครอง การเผยแผการศึกษาและวัตรปฏิบัติของคณะธรรมยุตภาคเหนือและเปนเจาอาวาส 

วัดเจดียหลวงดวย 

 ๒. พระครูวินัยธรมั่น (มั่น ภูริทัตโต) เปนเจาอาวาสรูปที่ ๒ ในป ๒๔๗๕ แลวทานก็ 

ลาออกไปธดุงคตามปาเขาชนบทภาคเหนอื เพือ่เผยแพรปฏปิทาวตัรปฏบิตัสิมถะและวปิสสนากรรมฐาน 

ของคณะธรรมยุตและของประเทศไทย ทานขึ้นมาพำนักอยูวัดเจดียหลวงตั้งแตป ๒๔๗๒-๒๔๘๓ เพื่อ

ชวยงานพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจันโท) 

 ๓. พระครูนพีสีพิศาลคุณ (ทอง โฆสิโต ป.ธ.๓) เปนเจาอาวาสป ๒๔๗๖ 

 ๔. พระพุทธิโศภน (แหวว ธัมมทินโน) เปนเจาอาวาสป ๒๔๗๗-๒๕๐๒  

 ๕. พระญาณดิลก (พิมพ ธัมมธโร) มากำกับดูแลคณะสงฆชวงป ๒๔๘๐-๒๔๘๓ ดูแล 

คณะสงฆธรรมยุตลานนาและวัดเจดียหลวง 

 ๖. พระธรรมดิลก (ขันติ์ ขันติโก) เปนเจาอาวาสระหวางป ๒๕๐๓-๒๕๓๔  

 ๗. พระพุทธพจนวราภรณ (จันทร กุสโล ป.ธ.๕) เปนเจาอาวาสระหวางป ๒๕๓๔-๒๕๕๑ 

วัดเจดียหลวงวรวิหาร 

อยางงายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกัน แต

ตองเปนสิ่งฝนใจมากที่ผูนั้นจะตองทุมเทกำลัง

ทุกดานลงเพื่อตอสูกูความดีทั้งหลาย ราวกับจะ

ไมมีชีวิตยังเหลืออยู ในรางตอไปนั่นแล จึงจะ

เปนทางพนภัยไรกังวล ไมตองกลับมาเกดิตาย

เสยีดายปาชาอกีตอไป  

การจากไปของผมคราวนี้มิไดเปนการจาก

ไปเพื่อความลมจมงมทุกข ใดๆ แตเปนการ 

จากไปเพื่อหายทุกขกังวลในขันธ จากไปดวย

ความหมดเยื่อใยในสิ่งที่ เคยอาลัยอาวรณ 

ทั้งหลาย และจากไปอยางหมดหวง เหมือน

นักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้น ไมมีความหึง

หวงและนอยเนื้อต่ำใจ เพราะความพรากไป

แหงขันธที่ โลกถือเปนเรื่องกองทุกขอันใหญ

หลวง และไมมีสัตวตัวใดปรารถนาตายกันเลย 

ฉะนั้นจึงไมควรเสียใจอาลัยถึงผมอันเปนเรื่อง

สั่งสมกิเลสและกองทุกข ไมมีชิ้นดีเลย นัก

ปราชญไมสรรเสริญ’ 

พอทานแสดงธรรมแกพระหนุมสององค

จบลง ก็บอกใหถอยชางสองเชือกออกไป ซึ่ง

ยืนแนบสองขางทานดวยอาการสงบนิ่งราวกับ

ไมมีลมหายใจ และอาลัยคำสั่งเสียทานที่ ให

โอวาทแกพระหนุมสององค ขณะนั้นชาง 

ทั้งสามเชือกแสดงความรูสึกเหมือนสัตวมีชีวิต

จริงๆ ราวกับมิใชนิมิตภาวนา  

พอสั่งเสียเสร็จแลว ชางสองเชือกของ

พระหนุมก็คอยๆ ถอยออกมาหนาถ้ำหันหลัง

กลับออกไป แลวหันหนากลับคืนมายังทาน

อาจารยตามเดิมดวยทาทางอันสงบอยางยิ่ง 

สวนชางทานก็เริ่มทำหนาที่หมุนกนเขาไป 

ในผนงัถำ้โดยลำดบั เฉพาะองคทานนัง่อยูบนคอ

ชางนั่นเอง ทั้งขณะให โอวาททั้งขณะชาง 

หมุนตัวเขาในผนังถ้ำ พอชางหมุนกนเขาไปได

คอนตัว จิตทานเริ่มรูสึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมา 

เรื่องเลยยุติลงเพียงนั้น 

เรื่องนั้นจึงเปนสาเหตุใหทานพิจารณา

ความหมายตอไป เพราะเปนนิมิตที่แปลก

ประหลาดมากไมเคยปรากฏในชีวิต ไดความขึ้น

เปนสองนัย 

‘นัยหนึ่งตอนทานมรณภาพจะมีพระหนุม

สององครูธรรมตามทาน แตทานมิไดระบุวา

เปนใครบาง 

อีกนัยหนึ่งสมถะกับวิปสสนา เปนธรรม 

มีอุปการะแกพระขีณาสพแตตนจนวาระสุดทาย

แหงขันธ ตองอาศัยสมถวิปสสนาเปนวิหาร

ธรรมเครื่องบรรเทาทุกขระหวางขันธกับจิต 

ที่อาศัยกันอยู จนกวาระหวางสมมุติคือขันธกับ

วิมุตติคือวิสุทธิจิตจะเลิกราจากกัน ที่ โลก 

เรียกวาตายนั่นแล สมถะกับวิปสสนาจึงจะยุติ

ในการทำหนาที่ลงได และหายไปพรอมๆ กับ

สมมุติทั้งหลาย ไมมีอะไรจะมาสมมุติกันวา 

เปนอะไรตอไปอีก’ 

ทานวานาหวาดเสียวนั้น ทานคิดตาม

ความรูสึกทั่วๆ ไป คือตอนชางทานกำลังหมุน

กนเขาไปในผนังถ้ำ ทั้งที่ทานนั่งอยูบนคอชาง 

แตทานวา ทานมิไดมีความสะทกสะทานหวั่น

ไหวเพราะเหตุการณที่กำลังเปนไปอยูนั้นเลย 

ปลอยใหชางทำหนาที่ ไปจนกวาจะถึงที่สุด 

ของเหตุการณ  

>> 

<< บอน้ำที่หลวงปูมั่นใช  

 ขณะพักจำพรรษาที่วัดเจดียหลวง 

 พระพุทธพจนวราภรณ (จันทร กุสโล) ทานมีความผูกพันกับองค

หลวงตามาตัง้แตครัง้เปนพระภกิษหุนุมเพราะเปนศษิยอาจารยเดยีวกนั คอื 

พระญาณดลิก (สมเดจ็พระมหาวรีวงศ พมิพ) องคหลวงตาตดิตามอาจารย

ขึน้มาเรยีนนกัธรรมและบาลไีวยากรณ ณ สำนกัเรยีนวดัเจดยีหลวงวรวหิาร 

จ.เชียงใหม ทานทั้งสองจึงเปนศิษยรวมสำนักเดียวกันที่นี่ ในชวงป  

๒๔๘๓-๒๔๘๔ ในครั้งนั้นทานเจาคุณจันทรเคยนิมนตองคหลวงตาไปฉัน 

ภัตตาหารที่บานมารดาของทาน ณ จ.ลำพูนดวย สำหรับความผูกพันใน

ฐานะสหธรรมิก องคหลวงตาเลาวา “เราเปนเพื่อนกัน แตตอมาทานก็

พยายามยกใหเราเปนอาจารยให ได” 
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ทานวาอยางงั้นนะ มองไปที ไร มองจิต 

สงจิตไปที ไร ทานนั่งจองเราอยูแลว หมอบกลบั

มา พอตื่นเชาขึ้นมาก็เปดประตูเทานั้นแหละ 

ประตูกระตอบนะ ไม ใชกุฏิอะไรใหญ โตนะ 

กระตอบๆ ทัง้นัน้ พอแมครอูาจารยมัน่อยู มแีต

กระตอบๆ ทั้งนั้นนะ หรูหราที่ ไหน นั่นแหละ

สถานที่อยูของธรรม หรูหราไหม สถานที่อยูของ

ธรรมดวงเลิศ ผูเลิศมักจะอยูอยางนั้น และอยู

อยางนั้น  

ทีนี้พอเปดประตูออกมา ทานอาจารยฝน 

ก็ ไปรอ เปดประตูออกมานี่ ยืนกึ๊กเลยเชียวนะ 

‘เปนยังไง เห็นหรือยังศาสนา ทีนี้?’ 

เอาละนะ แทนที่ทานอาจารยมั่นจะใหเขา 

ไปจับ ไปขนบริขาร (เพื่อเตรียมออกบิณฑบาต)  

ไมให ไปนะ ทานไปยนืกนัอยูทีป่ระตเูลย ทางนัน้ 

ก็คุกเขาหมอบนั่นอยู  

‘เปนยังไง? เห็นหรือยังศาสนาทีนี้? หือ? 

หือ?’ ขึ้นเลย  

‘ศาสนา อัศจรรยที่ ไหน? ศาสนาอยู

ที่ ไหน? มรรคผลนิพพานอยูที่ ไหน? เห็นหรือ

ยัง?’ วาอยางนั้นนะ ยืนจอซัดอยูที่นั่นเลย 

เสียงเปรี้ยง เปรี้ยง  

‘เจริญที่ ไหน เห็นหรือยังทีนี้?’  

คือกลางคืนนั้นจิตสวางจานี่นา ก็ทาน

อาจารยมั่นดูอยูแลวนี่ พอออกมาทานถึง 

ใสเปรี้ยงเลย  

‘เห็นหรือยัง ศาสนาเจริญที่ ไหน? หือ? 

มรรคผลนพิพานเจรญิที่ ไหน? ผมดทูานทัง้คนืนะ 

เมื่อคืนนี้ ผมก็ ไม ไดนอน’ 

มนักย็อมรบัเลย พอทานอาจารยฝนจอจติ

ไป สงจิตไปที ไร ทานจองดูอยูแลว มันก็หมอบ 

ถอย ถอย ดูที ไรจออยู  

‘ผมก็ ไม ไดนอนทั้งคืน เมื่อคืนนี ้ ดูทานนี่

แหละ’  

วาอยางนั้นนะ เพราะฉะนั้นถึงวา ไหน... 

ศาสนาเจริญที่ ไหน จอเขาเลยสิ นั่นเห็นไหม 

ทานมาเลาใหฟง ทานบอก ‘โอย ขนลุกเลย ไม

ทราบมันเปนยังไง ทั้งปติยินดีในจิตอัศจรรย ปติ

ยินดีลนพน และอัศจรรยทานอาจารยมั่นก็

อัศจรรยลนพน’ ทานวาอยางนั้นนะ ชมความ

อัศจรรยทั้งวันทั้งคืนเลย นั่นแหละ ธรรมหา

อยางนั้นแหละ ธรรมอยูที่นี่แหละ ชี้เขามาที่ใจ

เทานั้นรับธรรม ใจเทานั้นรับมรรคผลนิพพาน 

สิ่งอื่นใดในโลก ไมมีอะไรรับได…” 

ที่นายินดีเชนกันคือตอนที่นิมิตแสดงภาพ

พระหนุมและชางใหปรากฏขึ้นในขณะนั้น  

บอกความหมายวา จะมีพระหนุมรูธรรมตาม

ทานสององคในระยะที่มรณภาพ ไมกอนหรอื 

หลังทานนานนัก ทานวาแปลกอยูอีกตอนหนึ่ง 

ก็คือ ตอนทานสั่ งเสียและอบรมสั่ งสอน 

พระหนุมไมใหตกใจ และมีความอาลัยถึงทาน 

ใหพากันกลับไปบำเพ็ญประโยชนสวนตนใหเต็ม

ภูมิกอน และพูดถึงการจากไปของทานเอง

ราวกับจะไปในขณะนั้นจริงๆ นี้ทานวา นิมิต

แสดงใหเห็นเปนความแปลกในรูปเปรียบวา 

เมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆ พระหนุมสององค 

จะรูธรรมในระยะนั้น…” 

 

ตองเปนอยางนั้น เรื่องนี้เราจึงเก็บไวแลวคอย

สงัเกตตลอดมา เพราะผูที่จะมาสืบตอทานตอง

เปนผูมีบุญใหญ” 

เหตกุารณนี ้ (ราวเดอืนพฤษภาคม ๒๔๘๓) 

อยู ในระยะเวลาเดียวกับที่องคหลวงตาเพิ่ง 

เดินทางไปถึงวัดเจดียหลวง แตในครั้งนั้นองค

หลวงตายังไมเขาไปหาหลวงปูมั่น จึงยังไมมี

โอกาสไดสนทนากับหลวงปูเจี๊ยะแตอยางใด 

 

สอบไดคะแนนเต็มรอย 
 

ในการศึกษาวิชาภาษาบาลีของทานนั้น 

ถึงแมการสอบครั้งแรกจะยังไมผาน ทานก็ไม

ไดรูสึกเสียใจแตอยางใด ทานยอมรับตามนั้น 

เพราะทราบดีวาภูมิความรูของตนในตอนนั้น 

ยังไมเต็มที่จริงๆ 

สำหรับการสอบในครั้งตอๆ ไปนั้น ทานมี

ความมั่นใจอยางเต็มภูมิวา แมจะสอบหรือ 

ไมสอบก็ไมมีความแตกตางกันในเรื่องความรู 

ทั้งนี้ก็ดวยความสามารถที่ ไดแสดงใหครูสอน

บาลีของทานคือสมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ 

ธัมมธโร) เห็นในระหวางที่เรียนเพื่อจะสอบ 

มหาเปรียญให ได ในการสอบเปนครั้งที่ ๓  

ครูของทานถึงกับออกปากวา  

“ทานบัวนี้ ไดแตกอนสอบนะ ใหเปน 

มหาเลยนะ ถาลงทานบัวตก นักเรียนทั้งชั้น 

ตกหมด” 

ซึ่งก็ เปนจริงตามนั้น คือทานสอบได 

เปนมหาเปรียญ โดยไดคะแนนบาลีเต็มรอย  

ในเวลาตอมาทานเลาใหลูกศิษยลูกหาฟงวา  

“การสอบได ในครั้งนั้น ไมมีอะไรดีใจเลย 

เพราะรูสึกวาความรู ไดเต็มภูมิตั้งแตการสอบ

ครั้งที่ ๒ แลว แตในครั้งนั้นปรากฏวาสอบตก 

เหมือนกับจะใหคอยการศึกษาทางนักธรรม

เขยิบขึ้นมาตามจนถึงปที่สอบมหาได ก็สำเร็จ

นักธรรมเอกพรอมกันเลย ซึ่งนาคิดวาเหมือนมี

สายเกี่ยวโยงกัน ทำใหการศึกษาทางโลกจบ

ประถม ๓ ทางบาลีก็จบเปรียญ ๓ และทาง 

นักธรรมก็จบนักธรรมเอกเปน ๓ ตรงกันหมด  

๓ วาระ…” 

หลวงปูมั่นรูวาระจิตหลวงปูฝน 

 

>> 

และใน

คราวหนึง่ชวง 

อยูเชียงใหมกอน

กลบัภาคอสีานหลวงปูมัน่ 

ไดทำนายพระหนุมองคหนึง่

ใหหลวงปูเจีย๊ะฟงวา 

“มีพระหนุมอยูองคหนึ่ง

เวลานี้กำลังเรียนหนังสืออยูจะ

มาหาเรา พระองคนีจ้ะทำประโยชน

ใหญใหโลกใหวงศาสนาไดกวาง

ขวาง ลกัษณะคลายๆ ทานเจีย๊ะ 

แต ไม ใชทานเจี๊ยะ ตอนนี้อยู

เชยีงใหม เขาอยากมาหาเรา แต

ยงัไมเขามาหาเรา องคนี้ตอไป

จะสำคญัอยูนะ เขายงัไมมาหา

เรา แตอีกไมนานก็จะเขามา”  

หลว งปู เ จี๊ ย ะ เ ล า ถึ ง

ความรูสึกภายหลังจากไดฟง

คำทำนายของหลวงปูมั่นใน

ครั้งนี้ดวยวา 

“เมื่อทานพูดอยางนั้น

เราก็จับจองรอดูอยู ไมวา

ใครจะไปจะมาก็คอยสังเกต

อยูตลอดเพราะคำพูดของ

ทานสำคัญนัก พูดยังไง

บรเิวณกฏุอิงคหลวงตาสมยัเรยีนทีว่ดัเจดยีหลวง  

อยูหางจากตนยางตนนี้ ไปทางซาย  

ประมาณ ๕-๑๐ เมตร 
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๘๖ ๘๗

คนควาพระไตรปฎก 
ขอเงินโยมแมซื้อหนังสือเรียน 

ดวยผลการเรียนดีและเปนที่ ไววางใจ 

ของผู ใหญซึ่งเปนครูบาอาจารย ทำใหผู ใหญ

หวังจะใหทานเปนครูสอนนักเรียนในโรงเรียน 

แตทานก็ไดปฏิเสธอยางละมุนละมอมดังนี้ 

“…เรียนออกมา นักธรรมตรี นักธรรมโท 

นกัธรรมเอก เปรยีญ ไมสอนใครทัง้นัน้ เปนครสูอน

นักเรียนในโรงเรียนก็ไมเอา ผู ใหญทานจะให

เปนครูสอน... ‘ไมเอา ครูไมอดไมอยาก เอา

องคไหนก็ได’ เราวาอยางนัน้เสยี เราเลยหลกีได 

ถาหากวา ครูไมมีจริงๆ เราจะหลีกอยางนั้น 

มันก็ไมงาม แตนี้ครูก็มีอยู ผูมีภูมินั้นมีอยูที่จะ

เปนครู 

เราก็ทิ้งใหองคนั้นๆ ไปเสีย เราก็ออกได 

เราจงึไมเปนครใูครเลย นกัธรรมตร ี นกัธรรมโท 

นักธรรมเอก มหาเปรียญ ไมเคยเปนครูสอน

ใครทั้งนั้น...” 

ชวงเวลาที่เชียงใหมแมทานจะมีเวลาไม

นานนัก แตทานก็ใชเวลาใหคุมคาที่สุดคือพอมี

วางจากการเรียนทานจะใชโอกาสนี้มุงเสาะหา

สำนักกรรมฐานอยูตลอดเวลา ดังนี้ 

“ทางเชียงใหมเราก็ไปมากแตจำไมไดวา

ไปที่ ไหนตอที่ ไหนบาง ตอนเรียนหนังสือ 

อยูเชียงใหมเราก็ซอกแซก เพราะนิสัยเรา 

กับกรรมฐานนี้มันเปนแตไหนแตไรมา เรียนก็

เรียนเพื่อจะออกปฏิบัติอยางเดียว เราไม ได

เรียนเพื่ออื่น เรียนเพื่อปฏิบัติ เพราะฉะนั้น 

ดวยความมุงมั่นอยางจริงจังที่จะออก

ปฏิบัติเมื่อจบมหาเปรียญและจะยอมมอบกาย

ถวายชีวิตตอครูบาอาจารยผูรูจริงเชนนี้เอง 

ทำใหการเรียนของทานจึงมิใชจะหาความรู

เพียงแควิชาในชั้นเรียนเทานั้น แตหากความรู

ใดจะเปนประโยชนตอการออกปฏิบัติกรรมฐาน 

ทานจะพยายามศึกษาคนควาตำรับตำราเพิ่ม

เติมเขาไปอยางเต็มที่ เฉพาะอยางยิ่งจากพระ

ไตรปฎก สังเกตไดจากความตั้งใจของทานที่วา 

พระธาตุเจดียหลวง 

พอวางเมื่อไรปบจึงเขาหาสำนักกรรมฐาน  

วดัไหนอยูแถวนัน้เราไปหมดนัน่แหละ ไปภาวนา  

พอถงึเวลาโรงเรยีนจะเปดเรากม็าเขาโรงเรยีนเสยี 

พอวางเมื่อไรก็ปบเลยไปแตวัดกรรมฐาน 

เพราะฉะนั้นเชียงใหมจึ งไปหลายแหงนะ  

ไปสำนักนั้นสำนักนี้ สวนมากก็มีแตสำนัก 

ลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งนั้น” 

ชีวิตการศึกษาดานปริยัติของทานเปนอัน

สิ้นสุดลงที่วัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม  

ในป พ.ศ.๒๔๘๔ นับเปนปที่ทานบวชได  

๗ พรรษาพอดี โดยสอบไดทั้งนักธรรมเอก 

และเปรียญ ๓ ประโยคในปเดียวกัน    

คราวหนึ่งสมัยที่หลวงปูมั่นยังพักอยูทาง

จงัหวดัเชยีงใหม เปนชวงทีท่านพระอาจารยเฟอง 

ไดเขาไปศึกษาอยูดวย มีเหตุการณสำคัญ 

แสดงถึงความลึกซึ้ งรอบรู ในพระวินัยของ 

หลวงปูมั่น ซึ่งองคหลวงตาไดเลาไว ดังนี้ 

“ . . . ที นี้อาจารย เฟ อ ง ไปอยู กั บท าน  

(พระอาจารยมั่น) ใหมๆ พอบิณฑบาต ทานได

น้ำตาลมากอนหนึ่ง หอมาอยางดี ทานก็ยกขึ้น

มาแลววา ‘นี่น้ำตาลนี่ดี ไมเปอนอะไร ใครจะ

เก็บไวฉันในเวลาวิกาลก็ ได’ 

ทานวาอยางนี้ ทานไม ไดบอก ๗ วัน 

เพราะพระรู เรื่องแลวเรื่องสัตตาหกาลิกนี่ 

สำหรับอันนี้เปนสัตตาหกาลิก แตเอาออกมา

จากบาตรนะซี ที่ทำใหอาจารยเฟองสงสัย  

‘นี่ก็บิณฑบาตมากับขาวแลว ทำไมทานอาจารย

องคนี้ ว า เปนผูปรากฏชื่ อลือนามทางดาน 

ธรรมวินัยเครงครัดที่สุดแลว ทำไมจึงตองเอา

น้ำตาลที่เขาใสบาตรมานี่ เก็บไวฉันในเวลา

วิกาล มันสมควรที่ ไหน’ 

คิด คิดแลวไมลงทานนะ พอเชาวันหลังนี่ 

ทานวา ‘พระองคไหนมาอยูกับเรานี ่ แบกคัมภีร

มาตีหัวเราเมื่อคืนนี้ นั่นเห็นไหม แบกคัมภีรมาตี

หัวเรา เรานี่เปนภิกษุเฒาไมรูคัมภีรวินัยอะไร

เลย พระองคนั้นอยูแถวนี้แหละ จะยกคัมภีร

มาตีหัวเรา คืนนี้จะพิจารณาใหชัดเจน’ 

ความจริงทานชัดเจนแลว ทานตีแตฉาก

ไปฉากมาเสียกอน เขาใจหรือเปลา วันนี้ยังไม

ชัดเจนเทาไร เอาไววันพรุงนี้จะพิจารณาให

ชดัเจน อาจารยเฟองหมอบ ตองไปขอขมาทาน 

ทานก็เลยอธิบายพระวินัยใหฟง  

‘พระวินัยขอนี้นะเห็นไหม กาลิกระคนกัน 

เชน สัตตาหกาลิก น้ำออย น้ำตาล มาผสม

กับขาว นี่ฉันไดเพียงถึงอายุเที่ยงวันเทานั้น 

หมดอายุ ฉันตออีกไม ได แตถาน้ำตาลนี่  

ไมเปอนเปรอะอะไรเลย หอมาเรียบรอย ก็ฉันได

ตามกาลของมัน แมจะมาในบาตรก็ตาม  

นี่เราทำอยางนั้นนั่น’ 

เวลาทานสอนทานสอนอยางนั้น หาที่

คานไม ได พระวินัยมีอยางนี้ แตคนไมเห็นกาลิก 

ที่แยกนะซี เห็นแตกาลิกระคนกันแลวใช ไหม 

พระวินัยมีทั้งกาลิกระคนกัน และกาลิกแยกกัน 

แมจะมาในขณะเดียวกัน เชน เขาถวายอะไรมา

พรอมกับอาหาร ถาเปนคนละประเภท เรายก

ตัวอยางหมาก มันก็เปนหมากไปเสีย ผสม

กับขาวไม ได ก็จัดเปนคนละประเภทๆ ไป...” 

 

หลวงปูมั่นลึกซึ้งในพระวินัย 
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๘๘ ๘๙

“… เ ราจะ

เรี ยนทุ กสิ่ งทุ ก

อยาง ที่พอจำได

เราจะจำ เราจะจดโนต 

คัดเอาไวๆ มีสมุดเล็กๆ 

คัดเอาไว ในนั้นๆ อันนี้มา

จากเลมนั้นๆ ชาดกเลมนั้นๆ หนาที่เทานั้น  

จดไวๆ เวลาเราตองการความพิสดารเราก็ไป

เปดดูงายๆ ที่เราจด  

แตสวนมากพอมองเห็นที่คัดไวเทานี้มันก็ 

เขาใจไปหมดแลว เพราะอานมาแลวนี ่ กไ็มจำเปน

ตองไปคนดูพระไตรปฎกละ เพราะฉะนั้น เวลา

หนังสือผานมาที่ไหนๆ ถึงรูทันทีๆ เพราะไดอาน

มาหมด มนัอยูในขายของพระไตรปฎกทัง้นัน้ละ 

ทีนี้พระไตรปฎกเราก็คนเสียจนพอกอน 

ที่จะออกมาปฏิบัติ เวลาวางจากเรียนหนังสือ  

ปดโรงเรยีนนัน้ละ เปนเวลาคนหนงัสอื เวลาเรยีน

หนังสือก็เรียนไปตามหลักวิชานั้นเสีย  

ครัน้เวลาหยดุเรยีนหนงัสอื กค็น

พระไตรปฎก โนตๆ เอาไว เพื่อใหเปน

ประโยชนในเวลาจะออกปฏบิตั ิ เพราะ 

ตั้งใจจะออกปฏิบัติ เทานั้นไมเปน

อยางอื่น…” 

สมัยที่เรียนปริยัติอยูนั้น แมจะ

มีอุปสรรคบางประการที่ทำใหมี 

ขอเสียเปรียบเพื่อนที่เรียนหนังสือ

ดวยกนัอยูบาง แตดวยความอตุสาหะ

วริยิะของทาน ปญหาดังกลาวก็ไมมี

ผลแตอยางใด ดังนี้ 

“…หัวสมองเรานี่เกี่ยวกับความจำ มันอยู

ในยานกลางนะ ดกี็ไมใช ตำ่กวานัน้ก็ไมใช อยูใน 

ยานกลางนี่แหละ เราจะเห็นไดจากพวกหมู

เพื่อนที่เขาเรียนหนังสือดวยกัน ทองสองหน

สามหนเทานั้น เขาจำไดแลวนะ  

เรานีเ่อาจนแทบเปนแทบตายมนัก็ไมไดผดิ 

กันมากนะ ทองสูตรเดียวกันนี้ เขาไปทองมา

ชั่วโมงสองชั่วโมงเขาจำได แลวสูตรหนึ่ง  

เราฟาดมันจนไมทราบกี่ชั่วโมง มันก็ไม ไดนะ  

ผูที่หนากวาเราก็ยังมีอีก นี่มันเทียบได เราจึง

อยู ในยานนี้ ไมใชยานนั้น คือยานสูงกวานั้น 

เราก็ไมได…” 

เพราะเหตุนี้ทำใหทานตองขยันหมั่นเพียร

อย างหนักแตก็ ไม ได รู สึ กท อถอยนอยใจ  

กลับตั้งอกตั้งใจเรียนยิ่งขึ้นไปอีก ในชวงที่เรียน

หนังสืออยูนั้นทานไดเขียนจดหมายมาขอเงิน

โยมแมเพื่อซื้อหนังสือเรียนโดยโยมแมจะมอบ

ใหครูชาลีเปนคนสงเงินถวายทานตลอดมา 

การใชจายของทานเปนไปดวยความประหยัด

เพราะรูสึกเห็นอกเห็นใจพอแม ทานเลาวา 

“เงินที่ขอพอแมมานี้ เราเห็นเปนคุณคา

อยางยิ่ง นำไปซื้อหนังสือทุกบาททุกสตางค 

ใชเฉพาะเรื่องของสวนตัว ไมขอทานทีละมากๆ 

เราก็ประหยัดของเราเหมือนกันคือเห็นอกพอ

อกแม เพราะขอมาทีไรสงปุบไปเลยไมมีอิด 

มีเอื้อน ขอเทาไรให ไปทันทีๆ เรื่องเงินนี้เราจึง

ไมจายทางอื่นเลย 

นี่พูดถึงเรื่องเรียนหนังสือขอเงินจาก 

ทางบานไปเรียน เพราะเราเรียนหลายสำนัก 

ออกจากสำนักนี้ ไปสำนักนั้น ออกจากสำนักนั้น

ไปสำนักนั้น มันถึงไดรู ไดเห็นทางดานปริยัติ 

ทั่วถึง วัดใหญวดันอยวดัราษฎรวัดหลวงไปหมด

เลย ทีนี้เวลามันผานมาหมดแลวก็พูดไดตามที่รู

ที่เห็น 

พอหยุดจากการศึกษาเลาเรียนก็เลิกขอ

เงินเลย ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาไมเคยขอเงินแม

แมสตางคแดงเดียว” 

  ภาษิตจำสอนใจสมัยเรียน 

กันมากนะ ทองสูตรเดียวกันนี้ เขาไปทองมา

ชั่วโมงสองชั่วโมงเขาจำได แลวสูตรหนึ่ง  

เราฟาดมันจนไมทราบกี่ชั่วโมง มันก็ไม ไดนะ  

ผูที่หนากวาเราก็ยังมีอีก นี่มันเทียบได เราจึง

อยู ในยานนี้ ไมใชยานนั้น คือยานสูงกวานั้น 

เพราะเหตุนี้ทำใหทานตองขยันหมั่นเพียร

อย างหนักแตก็ ไม ได รู สึ กท อถอยนอยใจ  

กลับตั้งอกตั้งใจเรียนยิ่งขึ้นไปอีก ในชวงที่เรียน

หนังสืออยูนั้นทานไดเขียนจดหมายมาขอเงิน

โยมแมเพื่อซื้อหนังสือเรียนโดยโยมแมจะมอบ

ใหครูชาลีเปนคนสงเงินถวายทานตลอดมา 

พอหยุดจากการศึกษาเลาเรียนก็เลิกขอ

เงินเลย ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาไมเคยขอเงินแม

แมสตางคแดงเดียว”

ประกาศนียบัตรเปรียญ ๓ ประโยคขององคหลวงตา 

สมัยเรียนมีภาษิตคำกลอนสอนใจที่แสดงไวในที่ตางๆ องคหลวงตาเห็นวาภาษิตคำกลอนอันไหนดี  

ก็พยายามทองจำจนขึ้นใจไมเคยลืม ดังเชนภาษิตคำกลอน ๓ บทนี้ 

๑.  ใบลานมักบังพระธรรม ทองคำมักบังพระพุทธ 

 สงฆสมมุติมักบังอริยสงฆฯ 

๒.  อันโคควายเลี้ยงไวใชงานไถ เมื่อตายไปเนื้อและหนังยังใหผล 

 วิสัยพาล พาลเพียร เบียดเบียนคน ประพฤติตนเลวรายยิ่งกวาควายฯ 

๓.  วัดจะดี ไมใชดีเพราะโบสถสวย หรือร่ำรวยดวยทรัพยอสงไขย 

 แตวัดดีเพราะพระเณรเกงเครงวินัย ยึดหลักชัยอรหันตเปนสันดานฯ 

 

 

“… เ ราจะ

เรี ยนทุ กสิ่ งทุ ก

อยาง ที่พอจำได

เราจะจำ เราจะจดโนต

คัดเอาไวๆ มีสมุดเล็กๆ 

คัดเอาไว ในนั้นๆ อันนี้มา

จากเลมนั้นๆ ชาดกเลมนั้นๆ หนาที่เทานั้น  
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 ตลอดระยะเวลาแห่งการเรียนปริยัติ 

ของท่าน แม้จะต้องใช้ เวลาในการเรียน 

อย่างหนักเพียงใดท่านก็พยายามแอบปฏิบัติ

ภาวนาอยู่เป็นประจำไม่ลดละ ซึ่งในช่วงแรกๆ 

จิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนัก แต่เมื่อทำอยู่หลายครั้ง

หลายหน จิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลำดับๆ  

จนเกิดความอัศจรรย์ ดังนี้ 

“…ตั้งใจพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ ตอนแรก  

มันไม่ได้เรื่องเพราะคนไม่เคย วันไหนไม่ได้เรื่อง

ก็ช่างมัน เราได้ภาวนาได้บุญก็เอา หลายครั้ง

หลายหนสุ่มไปสุ่มมา เหมือนสุ่มหาปลานะ  

สุ่มหลายครั้งหลายหนก็ไปเจอเอาจนได้... 

นี่แหละที่ ได้เห็นความอัศจรรย์ของจิต  

ทำไปสะเปะสะปะ ไปนั่งภาวนา พุทโธ พุทโธ... 

สำรวมจติตัง้สตไิวก้บัพทุโธ พทุโธ... มนัไมเ่คยเปน็ 

ไม่เคยรู้เคยเห็น ไม่เคยคาดเคยฝันว่ามันจะเป็น

อย่างนั้น พอพุทโธไปๆ ปรากฏว่ามันเหมือน 

เราตากแหไวน้ะ แลว้ตนีแหกห็ดเขา้มา หดเขา้มา 

พร้อมๆ กัน  

พอนึกพุทโธกับสติถี่ยิบเข้าไปเหมือนดึง

จอมแห กระแสของจิตที่มันซ่านไปในที่ต่างๆ 

มันจะหดตัวเข้ามา เหมือนตีนแหหดตัวเข้ามา 

ลกัษณะมนัเปน็อยา่งนัน้ เรากย็ิง่เกดิความสนใจ 

ก็เลยพุทโธถี่ยิบเข้ามา หดเข้ามา หดเข้ามา 

ถึงที่ . . .กึ๊ก เลย...ขาดสะบั้นไปหมดโลกนี้ . . . 

ขาดออกไปจากทกุสิง่ทกุอยา่ง มเีดน่อยูแ่ตจ่ติ... 

จิตนี้ เป็นเหมือนเกาะอยู่ ในท่ามกลาง

มหาสมุทร จิตที่รู้ๆ เด่นๆ อัศจรรย์นี้ นอกนั้น 

ก็ เ ป็ น โลกสงสาร เป็ นมหาสมุ ทร ไปหมด  

แต่เกาะนี้เป็นเกาะที่เด่นดวงอัศจรรย์สง่างาม 

อัศจรรย์ตื่นเต้น เราไม่เคยเห็น เลยตื่นเต้น 

เจา้ของเลยกระตกุตวัเอง ทนีีจ้ติมนักถ็อนออกมา 

โอย เสียดายจะเป็นจะตาย  

วนัหลงัขยบัใหญเ่ลย ก็ไม่ไดเ้รือ่ง แมข้ยบั

เท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่อง นั่นแหละ เลยเฮ้อ เอาละ 

ทำไปตามประสีประสาก็แล้วกัน ทีนี้มันก็ปล่อย

อารมณ์ความยึดอดีตน่ะสิ พอทำไปๆ ก็เลยเป็น

อยา่งนัน้อกีเลยขยบับา้เขา้อกีๆ เลยไม่ไดเ้รือ่ง... 

จิตที่ว่าอัศจรรย์อย่างนี้นะ วันนั้นทั้งวัน

จติไมพ่รากไมห่า่งจากอศัจรรยท์ีป่รากฏในจตินัน้ 

มันกระหยิ่มอยู่อย่างนั้น เรียนหนังสือมันก็อยู่

ด้วยกัน จิตไม่ส่งไปไหนเลย นี่แหละ เป็นหลัก

ใหญ่ที่เป็นเครื่องยึดของใจเอามากอันหนึ่ง…” 

ดว้ยความตัง้ใจเรยีนทีห่นกัมากตามอปุนสิยั

จรงิจงัของทา่นประกอบกบัการปฏบิตัจิติตภาวนา

ต้องแอบเพื่อนพระนักศึกษาด้วยกัน ทำให้ 

การปฏิบัติไม่ค่อยเต็มที่เท่าใดนัก ท่านเล่าถึง 

ผลการภาวนาในช่วงที่เรียนหนังสืออยู่ตลอด 

๗ ปเต็มว่า  

เรียน๗ปจิตสงบอัศจรรย์๓ครั้ง

ประกาศนียบัตรเปรียญ
๓
ประโยคขององค์หลวงตา


“เป็นเพียงสงบเล็กๆ น้อยๆ ธรรมดาๆ 

จิตสงบของมันอยู่ธรรมดา … เรียนหนังสืออยู่ 

๗ ป จะมีก็เพียง ๓ หนเท่านั้นเป็นอย่างมาก 

ที่จิตลงถึงขนาดที่อัศจรรย์เต็มที่ คือลงกึ๊กเต็มที่

แลว้อารมณอ์ะไรขาดหมดในเวลานัน้ เหลอืแตรู่้

อันเดียว กายก็หายเงียบเลย”  

ท่านว่าผลการภาวนาเช่นนี้มันน่าอัศจรรย์

มาก สิ่งนี้เองเป็นเครื่องฝังจิตฝังใจของท่าน 

ให้มีความสืบต่อที่จะออกปฏิบัติให้จงได้และกล้า 

ที่จะพูดเปดเผยให้หมู่เพื่อนได้ฟังถึงความตั้งใจ 

ที่จะเรียนจบแค่เปรียญ ๓ ประโยคเท่านั้น 

   

นิมิต“เหาะรอบพระนครทองคำ”
  

เพื่อมุ่งหน้าออกปฏิบัติกรรมฐานตาม 

คำสัตย์ที่ตั้งไว้ ท่านจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ  

มาวดับรมนวิาสเพือ่หาโอกาสเขา้กราบลาพระเถระ 

ผู้ใหญเ่จา้คณุพระราชกว ี (พมิพ ์ธมัมธโร) อาจารย ์

ของท่าน แม้พระเถระผู้ ใหญ่จะมีเมตตาหวัง 

อนุเคราะห์ให้ท่านศึกษาปริยัติต่ออีกเพราะเห็น

วา่ในสมยันัน้พระภกิษทุีม่คีวามรูร้ะดบัมหาเปรยีญ

มนีอ้ยมาก แตท่า่นเคยพจิารณาในเรือ่งนีแ้ลว้วา่  

“ความรู้ระดับมหา
 ๓
 ประโยคนี้
 ก็เพียง

พอแล้วกับการจะออกปฏิบัติกรรมฐาน
 วิชา

ความรู้ขนาดเป็นมหาแล้วย่อมไม่จนตรอก


จนมุมง่ายๆ”
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และอีกประการหนึ่งทานยังคงระลึกถึง

ความสัตยที่เคยตั้งตอตนเองไววา   

“ฝายบาลขีอใหจบเพยีงเปรยีญ ๓ ประโยค

เทานั้น สวนนักธรรมแมจะไมจบชั้นก็ ไมถือ 

เปนปญหา … แลวจะออกปฏิบัติโดยถายเดียว 

จะไมยอมศึกษาและสอบประโยคตอไปเปน 

อันขาด”  

ระหวางทีร่อหาโอกาสเขากราบลาพระเถระ

ผู ใหญในวันตอไป ค่ำคืนดึกสงัดที่วัดบรมนิวาส

ในคนืนัน้ทานไดตัง้ใจไหวพระสวดมนตและตัง้สจั-

อธิษฐานตอหนาพระรัตนตรัยอยางแมนมั่นวา 

“๑) ถาหากวาขาพเจาออกไปปฏิบัติ

ธุดงคกรรมฐานแลว จะไดสำเร็จตามความ 

มุงหมายโดยสมบูรณ ขอใหจิตนี้แสดงนิมิต

“...สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) วัดบรมนิวาส.. ทานเลาใหฟงขบขันจะตาย เราอดหัวเราะ 

ไม ได หัวเราะตอหนาทานก็ ไม ไดจะทำไง ทานไปตางจังหวัด ทานพูดมียิ้มๆ เทานั้น แตพวกเรา 

มันจะตาย อดหัวเราะไม ไดคนอื่นจะตายกันทั้งประเทศ .. 

 สมเด็จทานก็เลาใหฟง เราอยูใกลๆ ก็อดหัวเราะไม ได ทานออกไปบิณฑบาต ออกไปชนบท ทีนี้

หมาพอเห็นพระออกไปบิณฑบาต มันก็วิ่งมารุมเลย มันจะกัดองคที่อยูขางหลัง มันวิ่งดักหนาดักหลัง

อยูอยางนั้น พระก็หลบไปอาศัยอยูหลังทาน แลวทานก็พูดแบบขึงขังวา  

‘พวกนี้ ไมมีวิชาปองกันตัว ประสาหมาก็ยังกลัว ขาไมกลัว ขามีวิชาปองกันตัว’ 

ทานวาอยางนั้น วาแลวทานก็ชี้มาที่นี่ ทานสัก “ดอกผักแวน” ลายดำๆ ดอกผักแวน ทานสักไว 

ที่แขง ทานมีวิชาปองกันตัว ทานวา นี่.. วิชาของขา ทานก็ชี้ ไปที่ดอกผักแวน ดำๆ ตรงนั้น นี่มันก็

แปลกจริงๆ นะ พวกหมานี่เปนหมาเทวดา 

วันรุงขึ้นก็ ไปบิณฑบาตใหม ไปตรงที่บานเกานั้นแหละ หมามันก็วิ่งมาซิทีนี้ คราวนี้มันไม ไลกัด 

องคไหน มนัมากดัองคทีม่วีชิาปองกนัตวันีล่ะ กอ็งคสมเดจ็นีแ่หละ ทีม่วีชิาปองกนัตวัเตม็ตวัวางัน้เถอะ 

หมามันปรี่เขามาซัดเอาตรงดอกผักแวนนั้นเลยนะ กัดตรงวิชาปองกันตัว เลือดสาดเลยนะ  

ทานเลายังหัวเราะ ไอเรามันจะตาย กลั้นหัวเราะอยูอยางนั้น  

สมเดจ็ทานวา ‘ทีพ่ดูมานีเ่ปนการเตอืนนะ พวกทีช่อบอวด พดูไมไดนะวาขามขีองด ี ขาไมไดอวดนะ  

ขาเปนคนเฉยๆ ขาไม ไดตั้งใจอวด ถึงขนาดนั้นหมามันยังฟาดเสียวิชาขาแหลกหมดเลย’ 

ทานวาอยางนั้นแลวมันก็กัดตรงนั้นเลยนะ ตรงวิชาดอกผักแวนนะ มันก็แปลกอยู ทานพูดทานเฉย

เลยนะ เราเองยังไมลืมเลย อดหัวเราะจะตาย ตอนอยูตอหนาทาน หัวเราะไม ไดวางั้น สวนพวกอยู

ขางหลังมันหัวเราะกันจะตาย ทานสมเด็จทานพูดขบขันดีจริงๆ ทานพูดไมคอยหัวเราะหรอก มีแตยิ้มๆ 

เทานั้น แตคนฟงมันจะตาย เราเองยังอดหัวเราะไม ได นี่คือพูดถึงสมเด็จมหาวีรวงศ…” 

 

วิชาปองกันตัว 

 

๙๑

อยางนาอัศจรรยซึ่งไมเคยรูเคยเห็น ใหสมกับ

ภูมิธรรมที่ขาพเจามุงหมายเถิด 

๒) ถาหากขาพเจาออกไปปฏิบัติธุดงค-

กรรมฐานแลวไมสำเร็จตามความมุงหมาย  

ก็ขอใหจิตนี้แสดงนิมิต เปนขอเทียบเคียงวา

ออกไปแลวก็เถลไถลไม ไดเรื่องไดราวอะไร 

ใหทราบเถิด 

๓) ถาหากขาพเจาจะไม ไดประสบผล

ทัง้ ๒ อยาง คอืไมไดออกปฏบิตัธิดุงคกรรมฐาน

ดวย หรือออกไปปฏิบัติธุดงคกรรมฐานแลวไม

ไดเรื่องไดราวอะไรดวย ขอใหจิตนี้แสดงนิมิตให

ทราบดวยเถิด 

ดวยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให

นิมิตแสดงใน ๓ วาระนี้ จะพึงแสดงใหรู โดย

ทางนิมิตภาวนาหรือจะพึงแสดงใหรู โดยทาง

สุบินนิมิตก็ได” 

ภายหลังไหวพระสวดมนตและตั้งสัจ-

อธิษฐานตอหนาพระรัตนตรัยแลว ทานจึงเขาที่

เจริญสมาธิภาวนาและเขาพักอิริยาบถจำวัด 

เวลาประมาณ ๖ ทุมไดเกิดสุบินนิมิตอยาง

อัศจรรยวา.. 

“...เราเหาะปลิวขึ้นไปในอากาศอยาง

สะดวกสบาย เหาะเหินวนเวียนรอบพระนคร

หลวงอันเปนพระนครอัศจรรยดั่งเมืองสวรรค

ชั้นฟา มองไกลโพนสุดสายตา กวางขวางสุด

ประมาณราวกะวา เมืองไทยเราทั้งเมืองเปน

เมืองหลวงโดยสิ้นเชิง ตึกรามบานชองเปน 

ประดุจหอปราสาทราชมณเฑียร 

มิใชเปนบานเปนเรือนของผูคนธรรมดา 

มีความสงาผาเผย ประดับดวยแสงสีทองอราม

แวววาวพรางพราวระยิบระยับ เปนประหนึ่งวา

ลูกนัยนตาของชนผูที่มองเห็นจะถึงซึ่งอาการ

ถลนแตกออกเปนเสี่ยงๆ เพราะแสงสวาง

แพรวพราวเจิดจรัสของสีแสงแหงเมืองนั้น 

วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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๙๐ ๙๑

สมเด็จพระมหาวีรวงศ มีนามเดิมวา อวน แสนทวีสุข  มีบิดา

เปนกรมการเมือง ทานเกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๐๐  

ณ บานแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานี  

บรรพชาและอุปสมบท เมื่ออายุ ๑๙ ป ไดบรรพชาเปน

สามเณร ณ วัดสวาง อำเภอวารนิชำราบ ตอมาไดอปุสมบทเปน 

พระภิกษุที่วัดศรีทอง มีทานเทวธัมม ี เปนอุปชฌาย ทานโชติปาโล 

เปนพระกรรมวาจาจารย  

การศึกษาพระปริยัติธรรม ตำแหนง และสมณศักดิ์ หลังจากพระอุปชฌายทานไดมรณภาพ

แลว สมเด็จฯ ไดเขาไปศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมกับเจาคุณอาจารย พระอุบาลีคุณูปมาจารย  

ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งเจาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย ยังเปนพระครูวิจิตรธรรมภาณี  

ณ วัดพิชยญาติการาม สำนักพระศาสนโศภณ เปนเจาอาวาส  

พ.ศ.๒๔๓๙ ยายมาเรียนตอที่วัดเทพศิรินทราวาสกับทานอาจารยอื่นอีก และสอบไดเปรียญตรี  

พ.ศ.๒๔๔๒ ทานสอบปริยัติธรรม สอบไดเปรียญโท  

พ.ศ.๒๔๔๒ ดำรงตำแหนงผูชวยเจาคณะมณฑลอีสาน  

พ.ศ.๒๔๔๗ ดำรงตำแหนงเจาคณะมณฑลอีสาน ตอมาตนรัชกาลที่ ๖ ไดแยกมณฑลอีสาน 

เปน ๒ มณฑล คือ มณฑลอุบลและมณฑลรอยเอ็ด ทานก็ ไดดำรงตำแหนงเจาคณะวาการทั้งสอง

มณฑล  

พ.ศ.๒๔๖๖ ดำรงตำแหนงเจาคณะมณฑลอุดรอีกตำแหนงหนึ่ง ตนรัชกาลที่ ๗ ทางราชการได

รวมมณฑลอุบล รอยเอ็ดและนครราชสีมา เปนมณฑลนครราชสีมาทานก็ ไดดำรงตำแหนง  

เจาคณะมณฑลนครราชสีมา 

พ.ศ.๒๔๘๕ ดำรงตำแหนงสังฆนายกองคแรก แหงประเทศไทย ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๔๘๕  

สมเด็จฯ ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ตามลำดับดังนี้ 

พ.ศ.๒๔๔๗ พระราชาคณะที่ พระศาสนดิลก 

พ.ศ.๒๔๕๔ ทรงไดรับสมณศักดิ์เสมอชั้นราชในนามเดิม  

พ.ศ.๒๔๕๕ พระราชมุนี 

พ.ศ.๒๔๖๔ พระเทพเมธี  

พ.ศ.๒๔๖๘ ชั้นเทพพิเศษที่พระโพธิวงศาจารย  

พ.ศ.๒๔๗๒ พระธรรมปาโมกข  

พ.ศ.๒๔๗๕ ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระพรหมมุนี  

พ.ศ.๒๔๘๒ สมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ  

การมรณภาพของสมเด็จฯ ทานไดมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๙๙ ณ วัดบรมนิวาส 

ดวยโรคชรา สิริอายุได ๘๙ ป 

 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) 

๙๑

ยิ่งเพงมองเขาไปเทาใด ยิ่งเหมือนกับวา 

เปนเมืองแหงทองคำทั้งแทง ตึกรามบานชอง

เปนประดุจทองคำธรรมชาติ สองทอลำแสง

กระจายกราดกลา 

เราไดเหาะวนถึง ๓ รอบแลวก็ลง” 

นิมิตนั้นยังติดตาตรึงใจทานเสมอมาไมมี

วันลืมเลือน และทำใหแนใจแลววาในคราวนี้

อยางไรตองไดออกปฏิบัติกรรมฐานอยาง

แนนอน และแนใจวาจะตองประสบผลสำเร็จ 

พอตื่นเชามาเขาไปกราบลาเจาประคุณ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) เผอิญใน

ระยะนั้นเจาคุณพระราชกวี (พิมพ ธัมมธโร) 

พระเถระอาจารยของทานรับนิมนต ไปตาง

จังหวัด ทานจึงถือโอกาสนั้นเขากราบนมัสการ

ลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) ซึ่งเปน

เจาอาวาสวัดบรมนิวาสในขณะนั้น ทานเจา

ประคุณสมเด็จก็ยินดีอนุญาตให ไปได ทานเลา

ถึงเหตุการณในตอนนั้นวา 

“บุญกรรมก็ชวยดวยนะ ผู ใหญทาน 

ไมอยากใหออก ทานหามไวเลยเทียว ... ยังไม

ใหออก ... ใหเรียนจบไดเปรียญ ๖ ประโยค 

เสียกอน จึงคอยออกแตเรายังไงก็ไมอยู แตจะ

หาออกดวยมารยาทอนัดงีามเทานัน้เอง สบโอกาส 

เมือ่ไรแลวเราจะออก พอดทีานไปตางจงัหวดัละซ ิ

นัน่ละโอกาสมนักเ็หมาะ พอทานไปตางจงัหวดัพับ้ 

เราก็ปบออกเลย” 
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๔ 
เมื่อองค์หลวงตาเรียนจบเปรียญ ๓ ตามที่ ได้ตั้งใจไว้แล้ว 

ก็มุ่งหน้าออกหาสถานที่อันสงบสงัด เพื่อเร่งบำเพ็ญจิตตภาวนา 

เช่นพระอรหันตสาวกในสมัยพุทธกาล 
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เวทีแรก..มารรบกวนจิตใจ 
   
เมื่อภาระการเรียนเสร็จสิ้นลงและถึง 

คราวออกปฏิบัติเต็มตัว องคหลวงตาจึงออก 
เดินทางมุงหนาสูจังหวัดนครราชสีมา โดย 
พกหนังสือปาฏิโมกขเพียงเลมเดียวติดยามไป 
เทานั้น ตอนแรกทานเจาคุณราชกวี (พิมพ 
ธัมมธโร) (ตอมาเปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ) 
ทานไดเขียนจดหมายมาบอกวา 

“ใหมหาบัวกลับไปกรุงเทพฯ”  
โดยสั่งไวดวยวาวันนั้นจะมารับแตทานก็

ไมกลบัตามคำสตัยทีต่ัง้ไว และไดเขาจำพรรษาที ่

วดัปาจกัราช ในอำเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา  
นบัปบวชได ๘ พรรษาพอด ีทานวาพอเริม่ปฏบิตั ิ
อยางจรงิจงัขึน้ กลบัเหมอืนมมีารมาคอยกอกวน  
สิ่งที่ไมเคยรูสึกไมเคยเปนในสมัยเรียนหนังสือ 
กลับปรากฏขึ้นเปนความรุมรอนฝงลึกอยูในใจ 
ทานเลาถึงความรูสึกตอนนี้วา 

“…แปลกจรงิเวลาเราเอาจรงิเอาจงั ตัง้แต 
อยูเรยีนหนงัสอืจติกไ็มเหน็เปน เวลาออกปฏบิตั ิ
ตอนจะเอาจริงเอาจัง มันจะมีมารหรือยังไงนะ  
ไดยินเสียงผูหญิงก็ไมไดนะ ทำไมเรื่องของ 
ราคะมันแย็บทันทีๆ เลย จนเรางงเหมือนกัน   

เอา เรากต็ัง้ใจมาปฏบิตัธิรรมไมเคยสนใจ 

สถานที่พักและจำพรรษาขององคหลวงตาในชวงเวลานั้น 

๙๔ ๙๕

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑-๒ 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

อายุ ๒๑-๒๒ ป 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔–๕  

(พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๑) 

อายุ ๒๔-๒๕ ป 

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

อายุ ๒๗  ป 

วัดเจดียหลวง จ.เชียงใหม 

พรรษาที่ ๓ 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

อายุ ๒๓ ป 

วัดทาชาง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

อายุ ๒๖ ป 

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

วัดปาจักราช 

อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

>> 

พรรษาที่ ๘ 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

อายุ ๒๘ ป 

พรรษาที่ ๘ 
(พ.ศ.๒๔๘๔) 
จำพรรษาที่วัดปาจักราช 
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 

พรรษาที่ ๙ พรรษาที่ ๑๐ 
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“...เวลามาพิจารณาทีหลังไมใชอะไรนะ คือ 
เรามีสติสตังบาง เวลาแย็บออกไปมันเลยรู 
รู ไดงาย... ไมใชเราเปนอยางนั้น มันกลับ
ขึ้นมาก็ไมใช เวลาผานไปถึงไดรู 

ออ แตกอนจติของเรามนัมดืมนัดำ มนัไม 
รูเรื่องรูราวเหมือนหลังหมีนี่ แลวมันจะไปทราบ 
อะไรสีขาวสีดางสีอะไร มันเปนหลังหมีเสียหมด 

ทีนี้พอเราผานไปแลว คอยๆ รู เวลาจิต 
ละเอยีดเขามนัรูไดเรว็ เปนเหมอืนกบัวามนัแสดง 
กิเลสขึ้นอยางรวดเร็ว แย็บเทานั้นละ พอใหรู 
ไมเลยจากนั้น จึงไดเรงกันใหญ...”  

ยอมมอบกายถวายชีวิตตอ 
“ธรรม” 

   
ที่อำเภอจักราชแหงนี้ ทานไดพยายาม 

เรงทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งแตมาถึงทีแรก
จนตลอดพรรษา โดยไมยอมทำงานอะไรทั้งนั้น
นอกจากงานสมาธภิาวนาเดนิจงกรมอยางเดยีว 
เพราะไดตั้งใจแลววา  

“…คราวนี้จะเอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธัมมธโร) 

กับผูหญิงเลย ทำไมเพียงไดยินเสียงผูหญิง 
เทานั้นมันก็แย็บ แตมันแย็บอยูภายในจิต 
ตางหากนะ มนัแยบ็ๆ ๆ ของมนั เอะ ชอบกลวะ  
ทำไมมันเปนอยางนี้…” 

ทานก็ตั้งใจอยางเต็มที่ที่จะไปหาภาวนา
อยูในปาเพื่อฆากิเลส แตกลับโดนเขาแตเรื่อง
ทุกขรอนจากอารมณที่คอยกวนจิตใจ สงคราม 
การตอสูในระยะนั้นทานเลาวา 

“…ไปหาภาวนาอยูในปา ทั้งๆ ที่จะฆามัน 
อยูนี่นะ มันเห็นสาวมันก็ยังขยับอยูนะ โถยังงี้ซิ 
มันเปนของมันนี้นะ ตัวนี้มันไมใหภาวนากับเรา 
นี่นะ มันจะหาแตเรื่องของมันอยูนั่นละ  

หือ ไปภาวนาอยูในปา เราก็บอกตรงๆ  
อยูนี่นะ พอไปเห็นสาวสวยๆ สวยในหัวใจมัน 
เองนะ เขาจะสวยไมสวยก็ตาม มันหาวาสวย 
สาวคนนี้สวยวะ แตมันสำคัญที่เราปฏิบัติอยู 
แลวนะ มันขยับมานั้น ตีกันพัวะเลยเชียว  

ไมไดนี่ ทีนี้ภาวนาไมไดแลวซิ มันจะเปน 
เหตุแลว หนีเลย หนีเลยนะ แตสวนมากชนะ 
เพราะมันตั้งทาจะฆากันอยูแลว แลวมันยัง 
มาตั้งหมัดตั้งมวยตอหนาตอตา นี่มันจะไมให 
โมโหไดไง... 

นี่เรื่องกิเลส มันมีมากนอยเพียงไร มันจะ 
แสดงอยูภายในใจ มันเปนขาศึกของใจ มันเปน 
อยางนี้ เปนตลอดมา เกง... มีมากมีนอย  
มนัจะเปนของมนัอยูในจตินะ... เพราะเราจะฆามนั 
อยูกับจิต…” 

เกี่ยวกับเรื่องนี ้ ตอมาทานไดพิจารณา 
ยอนหลังเทียบกับสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู 
กิเลสราคะตัณหาก็ไมเห็นเปนพิษเปนภัยอะไร
มากมาย คงสงบตัวอยูเงียบๆ ครั้นพอออก
ปฏิบัติตั้งใจจะฆากิเลสโดยตรงกลับดูเหมือนวา
มนักำเรบิเสบิสานมากยิง่ขึน้ ทานอธบิายเหตผุล 
ที่เปนเชนนี้วา 

เต็มเหตเุตม็ผล เอาเปนเอาตายเขาวาเลย อยาง
อืน่ไมหวังทั้งหมด หวังความพนทุกขอยางเดียว 
เทานั้น จะใหพนทุกขในชาตินี้แนนอน  

ขอแตทานผูหนึ่งผูใดไดชี้แจงใหเราทราบ 
เรื่องมรรคผลนิพพานวามีอยูจริงเทานั้น เราจะ 

 
มาร ๕ 

“...ขันธมาร รูปขันธ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไปเรื่อยรวมไปหมดขันธมาร  

อภิสังขารมาร มารในจิต คือความคิด ความปรุง สังขารเปนมารอันหนึ่งของเรา เราจะทำ 

อะไรๆ นี้เราตองคิดเสียกอน แลวกิเลสมาคิดกอน สมมุติวาเราคิดวาจะไปเดินจงกรม กิเลสคิดปบ 

ขึ้นมาวาพักสักเสียกอนเขาใจไหม ..  

เทวบุตรมาร เทวบุตรมารก็เปนอีกอยางหนึ่ง ยกไวเปนธรรมาธิษฐาน บุคคลาธิษฐานสิ  

ถาบคุคลาธษิฐานกเ็ทวบตุรมารฝายด ี ทีม่สีวนเปนภยับางในฝายด ี ดอูยางพระพทุธเจานะ มมีารแทรกอยู ได  

นี้ฝายเทวบุตรมาร ..  

กิเลสมาร เปนตัวสำคัญมากยิ่งกวาขันธมาร.. สิ่งที่เขามาเคลือบแฝงกับจิตจนกลายเปนอันหนึ่ง 

อันเดียวนั้นคืออะไร ทานใหชื่อวากิเลส ตามหลักธรรมใหชื่อวากิเลส ทานแปลวาความเศราหมอง .. มัน

หากมีแง มีเลหมีเหลี่ยม หลายสันพันคมที่จะหลอกเราใหเชื่อตามมัน ..จากเศราหมองก็มืดตื้อ 

ผลของมันก็คือความทุกขตั้งแตนอยไปถึงความทุกขใหญ เรียกวามหันตทุกข เกิดขึ้นเพราะอำนาจของ 

กิเลสนี้ทั้งนั้น .. ถาจะทำความดีแลวไมวาเล็กวาใหญ จะตองถูกกีดขวางจากมารซึ่งแฝงอยูภายในจิต 

ดวงเดียวกันนั้นแลโดยไมละเวน.. เรียกวามาร กิเลสมาร.. การที่จะแก ไขถอดถอน หรือกำจัด 

ซักฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ใหออกไดโดยลำดับนั้น จึงตองใชความพยายาม 

เต็มที่ จะหนักเบาเพียงไรก็ตาม ..  

มัจจุมาร คือความตาย ความตายทำลายทุกสิ่ ง ในชีวิต บางทีกำลังกาวหนาในชีวิต 

ทั้งทางโลกและทางธรรม ก็มาดวนตายเสียกอน ความตายจึงตัดโอกาสดีๆ ในชีวิต...” 
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ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อท่านผู้นั้น และมอบ  
กายถวายชีวิตต่ออรรถต่อธรรม ด้วยข้อปฏิบัติ
อย่างไม่ให้อะไรเหลือหลอเลย  

ตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติ ไม่ได้ตายด้วย  
ความถอยหลัง จิตปักลงเหมือนหินหัก…” 

เหตุนี้เอง หลังจากนั้นไม่นาน ท่านว่าจิต  
กไ็ดร้บัความสงบ ปรากฏวา่ไดผ้ลดตีลอดพรรษา   
อย่างไรก็ตามด้วยความเมตตาสงสารของ  
พระเถระผู้ใหญ่ อยากให้ท่านกลับกรุงเทพฯ  
เพื่อเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นอีก  

ทีแรกพระเถระท่านก็ฝากผ้าห่มผืนใหญ่  
พร้อมแนบจดหมายมาถึงโคราช ข้อความ  
ในจดหมายมีเพียง ๒-๓ ประโยคมีใจความว่า 

‘ให้มหาบัวกลับกรุงเทพโดยด่วน ให้กลับ  
กรุงเทพโดยด่วน’ 

ท่านรู้สึกซาบซึ้ ง ในความเมตตาของ  
พระเถระที่มีต่อท่านเป็นอย่างสูง แต่เพราะได้  
ตัดสินใจแน่วแน่แล้วจึงมิได้ตอบจดหมายกลับ  
ไปแต่อย่างใด และอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอด  
พรรษา ครั้นพอออกพรรษาแล้วท่านจึงมารับ  
กลับคืนและบังคับให้ขึ้นรถไฟไปพร้อมกับท่าน  
ด้วย ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่า 

 “…ทีนี้พอออกพรรษาแล้ว ท่านก็มา 
ทา่นเขยีนจดหมายมาบอก วนันัน้ๆ เราจะผา่น  

ไปโคราช บอกขบวนรถมันก็มี  
ขบวนเดียว ออกตอนเช้าถึง  

อุบล ให้เราไปรอดักอยู่สถานี ท่านจะเอากลับ  
กรุงเทพ ให้เราไปรออยู่สถานีพอไปถึงก็ว่า  

‘มหาบวัตอ้งกลบักรงุเทพๆ’ จีเ้ลยนะ มแีต ่  
‘ต้องกลับกรุงเทพๆ’ รถไฟมันจอดนาทีเดียว  
นี่นะ รถไฟก็ช่วยเราด้วยๆ พูดกันยังไม่สักกี่คำ 

‘มหาบัวต้องกลับกรุงเทพๆ โดยด่วนนะ...   
ต้องกลับกรุงเทพ’  

สักเดี๋ยวรถก็เคลื่อน เราก็โดดลงรถไฟไป   
รอดตัว แปลกอยู่นะ อะไรๆ ก็ดี รู้สึกว่ามัน
พร้อมๆ นะ อุปสรรคไม่ค่อยมี ว่าจะออกทางนี้
นะรู้สึกว่าคล่องตัวๆ  

อยา่งผูใ้หญท่า่นหา้มอยา่งเขม้งวดกวดขนั  
อย่างนี้ก็เหมือนกัน รอดไปได้ แม้แต่ขึ้นไป  
สถานรีถไฟ รถไฟยงัชว่ย สกัเดีย๋วรถไฟเคลือ่นที ่ 
ปึ๋งปั๋ง ก็โดดลงรถไฟได้เท่านั้น ท่านก็ไม่ทราบ  
จะว่ายังไงไม่ได้รับคำตอบจากเราเลยตามขู่  
อยู่เรื่อยนะ  

ท่านสงสาร ท่านเมตตามากนะกับเรา   
มอบใหเ้ราหมดแหละในคณะนัน้ๆ เปน็คณะใหญ ่  
เพราะท่านเป็นเจ้าคุณนี่ ให้เราเป็นผู้ดูแลคณะ 
เพราะฉะนั้นท่านถึงได้เข้มงวดกวดขันในการ  
ไปการมาของเรา ท่านไม่ให้ไปไหน เหมือนว่า
ผูกมัดในตัว… 

เราเคารพผูใ้หญเ่รากเ็คารพ แตเ่ราเคารพ  
ความสัตย์นี้สุดหัวใจเรายิ่งกว่าผู้ใหญ่ เราจึง  
หาทางออกจนได้…” 

ขบวนรถไฟหัวจักรไอน้ำ มิกาโด ใช้ในช่วงปี ๒๔๗๙-๒๔๘๙ 

วัดป่าจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา (ปัจจุบัน) 
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ไดพบกัลยาณมิตร 
 
ขณะที่พักจำพรรษาอยูที่วัดปาจักราช 

จังหวัดนครราชสีมา ทานมีความประทับใจใน 
ธรรมของเพื่อนพระรูปหนึ่ง ดังนี้  

“..ทานชื่อวา “ชำนาญ” เปนเพื่อนกัน  
เกิดปเดียวกัน อายุเทากันกับเรา ตั้งใจออก
ปฏบิตั ิ ทานเกงอยูนะ เจตนาทานเปนธรรมมาก  
ทานพูดเปนธรรมนาฟง เราไมลืมจนกระทั่ง
บัดนี้  

ทานวา ‘บิณฑบาตไดอาหารมานี้ที่จะจัด 
ใสบาตร อันไหนดีเจาของไมเอา อันไหนดีตอง 
เอาไปแจกคนอื่นๆ เจาของแลวแตบุญแตกรรม 
เพื่อนฝูงจะใหอะไรก็เอา บาตรเจาของไมมอง’ 

ทานเปนธรรม เราฝงใจลึกไมลืม… ออก 
ปฏิบัติทีแรกทานภาวนาดีนะ ไปจำพรรษาที่ 
อำเภอจักราช เราก็ออกจากกรุงเทพฯ มาจำ- 
พรรษา ทานความเพียรดี จากนั้นมาทานคิด 
อะไรก็ไมรูนะ ทานก็ตั้งใจภาวนาดีอยู เวลาจะ 
จากกนัไป ทานบอกวาคดิวาจะกลบัไปเรยีนเสยี
กอน 

‘เรยีนหาอะไร ผมกเ็รยีนมาแลวจนเปนมหา 
จึงออกมาปฏิบัติ ทานไปเรียนหาอะไร’ เราวา 
ทานอยางนี้ 

‘ก็อยากเรียนใหมันรูทั้งปริยัติรูทั้งปฏิบัติ  
อนันีท้านกร็ูปรยิตัมิาแลว ทางปฏบิตักิำลงัปฏบิตั ิ
อยูนี้มันก็พูดไดละซิ คนหนึ่งยังไมเรียนยังไมได
ปลอย’ 

แลวทานก็กลับไปเรียนจริงๆ นะ พอทาน 
ได “เปนมหา” ก็กลับเขาปาทันที 

ทานเปนธรรมนะ ตอนนี้ทานเสียแลว  
ทานองคนี้ ออกปฏิบัติคราวนี้เอาจนกระทั่งอัฐิ
กลายเปนพระธาตุ ทานจริงจังมาก ทานกับเรา
สนิทกันมากจริงๆ …” 

 
ใหรมเปนทาน 

 
ระยะทีท่านพกัอยูทีว่ดัปาจกัราชนี ้ วนัหนึง่ 

เปนวันที่ฝนตกฟาคะนอง ทานจึงตองหลบฝน 
อยูที่กุฏิ สายฝนที่ตกจากทองฟาทำใหทาน 
หวนระลึกถึงรมคันหนึ่งซึ่งเคยไดมาจากจังหวัด
เชียงใหม เปนรมที่มีราคาแพงและสวยงาม

ขณะที่ทานกำลังพินิจชมรมอยูนั้น มี 
ชาวศรีสะเกษสองสามีภรรยาแตไปทำงานอยู
ทางภาคกลางไดเดินโซซัดโซเซดวยพิษไขเขา
มาหาทานหวังจะขอยาแกไข เพราะเงินติด
กระเปาแมสตางคหนึ่งก็ไมมีเลย เหตุการณ 
ตอนนี้ทานเลาวา 

“…เราไดรมเชียงใหมมาคันหนึ่ง โอย 
สวยงามมากนะ รมคนันัน้แตกอนมนั ถาราคาถงึ 
สบิสลงึ สามบาทเรยีกวา แพงทีส่ดุ รมเชยีงใหม 
ทำนี้เปนรมที่ดีที่สุด ไดรมมาคันหนึ่ง เราก็เอา 
มาชมของเรา ถาภาษาอีสานเรียกวา มาแยง
เบิ่งมันสวย พอดีสองสามีภรรยามา ผัวไขสั่น 
งอกๆ แงกๆ มา ไมมีรมกั้น  

มาขอยา ยาก็ไมมี สั่นงอกๆ แงกๆ 
อยูงัน้แหละ พอดเีรากม็รีมคนัหนึง่ ‘จะไปทางไหน 
 

เพื่อนฝูงจะใหอะไรก็เอา บาตรเจาของไมมอง’

สถานีรถไฟจักราช จ.นครราชสีมา  
ทางผานขบวนรถไฟสายอุบลราชธานี 
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“...‘มีตาปะขาวคนหนึ่งเดินมายืนต่อหน้า   
ประมาณสักวาหนึ่งเศษๆ ตาปะขาวนั้นอายุ
ประมาณสัก ๕๐ หรืออย่างสูงก็ไม่เลย ๖๐ มี
รูปลักษณะพอดี ทุกส่วนสัดพอดีทุกอย่าง   
แต่ผิวพรรณนั้นรู้สึกจะมีสีเนื้อค่อนข้างขาว  

พอมานั้นมายืนตรงหน้าเรา เราก็ดูแก   
แล้วพอมองมาทางเราแล้วก็ก้มลงและนับ  
ข้อมือให้เราดู 

พอถึงข้อที่ ๙ รู้สึกว่าหนักมือตรงนี้   
เขาเงยหน้าขึ้นมาดูเรา แล้วบอกว่า ๙ ปี 
สำเร็จ’ 

พอจากนั้นจิตของเราก็ถอยออกมา  
จึงพิจารณาว่า ‘นี่เราก็บวชได้ ๗ ปีแล้ว 

ทำไมสำเร็จง่ายนักนะ ใช่หรือภาวนา ๙ ปี
สำเร็จ’ 

จากนัน้มนักภ็าวนาเอาใหญเ่ลยจะให ้ ๙ ป ี 
สำเร็จ พอครบพรรษาที่ ๙ ออกพรรษาแล้ว  
จิตมันยังเจริญแล้วเสื่อม เจริญแล้วเสื่อมอยู่  
อย่างนั้น จะสำเร็จได้ยังไง จิตคนมันเป็นบ้า  
อยู่อย่างนี้ เอาอะไรมาสำเร็จ 

‘เอ! หรือจะเริ่มนับตั้งแต่ ๙ ปีที่เราเริ่ม  
ออกปฏิบัติ?’ พรรษาที่ ๘ เป็นพรรษาแรกที่  
ออกปฏิบัติ…” 

ท่านเก็บความสงสัยในนิมิตตาปะขาวนี้
อยู่ภายในลึกๆ เพียงลำพังพร้อมกับความตั้งใจ
ในการปฏิบัติจิตตภาวนาอย่างจดจ่อต่อเนื่อง 
นิมิตบอกเหตุครั้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร 
ผลการปฏิบัติของท่านเท่านั้นจะเป็นเครื่อง
พิสูจน์ 

 
แพ้ผู้หญิง 

 
เมื่อออกพรรษาแล้วท่านตั้งใจจะเร่ง  

เดินทางไปหาหลวงปู่มั่นในทันที แต่ญาติโยมที่
จักราชกลับพยายามชะลอท่านไว้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมจนต้องยอมในที่สุด ดังนี้ 

“...ทีแรกออกพรรษาแล้วเราก็เคยพูด
แล้วว่าเราแพ้ผู้หญิง ผู้หญิงเขาดัดสันดาน 
เขาเอาผ้าสังฆาฏิเราเข้าไปในบ้าน เขาจะให้
เราอยู่เสียก่อนรอรับกฐิน ไอ้เราออกพรรษา
เราจะเร่งมาหาพ่อแม่ครูจารย์มั่น ความหมาย  
ของเราน่ะ เราบอกเราจะไม่รับเราจะไม่อยู่ 
มาเถียงกันเสีย โธ้ ผู้หญิงคนนี้มันก็เก่งเหมือน  
กันนะ เป็นเมียนายจ่า ลูกตัวเล็กๆ น่ารักมาก  

ตอนเย็นๆ แม่จะเอากาแฟให้ลูกส่ง  
มาหาเรา เพราะฉะนั้นถึงสนิทกันเข้าใจไหม   
ผัวเขาเป็นนายจ่า จ่าสิบโทหรือจ่าสิบเอก  
เราลืมแล้ว ชื่อจ่าเบ้า แม่เขาชื่อแฉ่ง ลูกชาย
เขาตัวเล็กๆ ที่น่ารักชื่อเจริญ ก็มันติดพันกัน
ขนาดนั้น 

ทีนี้พอออกพรรษาเราก็เตรียมจะรีบมาหา  
พ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา เขาก็รีบมาขอให้รอ  
ทอดกฐินเสียก่อน เขากำหนดกฐินวันนั้นๆ   
เราก็บอกเรารอไม่ได้ ไม่ได้ แกก็เอาใหญ่เลย 
มาร้องไห้ต่อหน้านี่ซิ ที่มันดัดกันสุดท้ายแพ้  
ผู้หญิง ไปที่ไหนแพ้แต่ผู้หญิงนะเราเป็นยังไง  
ไม่ทราบ ซัดกันอยู่นี้มันร้องไห้ต่อหน้าเรา เราก็
เฉยไม่สนใจ แต่เราเผลอซี  

ผ้าสังฆาฏิเราไปบิณฑบาตซ้อนผ้ามา  
แล้วก็มาพับวางไว้ต้นเสาข้างหลัง แกก็นั่ง  
ซดักนักบัเราอยูน่ี ่ พอเสรจ็แลว้เรากไ็ปจดัอาหาร  
แจกกันตอนฉันจังหัน แกก็ด้อมมาข้างหลัง  
เอาผา้สงัฆาฏนิีไ้ป แลว้แกกไ็ปเฉยเลย พอจะลง  
ศาลาปั๊บหันหน้ามา  

‘ท่านจะไปอุดรฯ ก็ไปเสีย’  
แล้วมีลักษณะยิ้มๆ นะ โอ้โห มันร้องไห้  

ตะกีน้ี ้ มนัลงไปแลว้มาพดูทา้ทายเรา ‘ทา่นจะไป
อดุรฯ ก็ไปเสียนะ’ มียิ้มๆ นิดหนึ่ง เราก็เฉย 

ทนีีพ้ระเลยมาสะกดิ ‘ไมใ่ชเ่ขาเอาหมดัเดด็  
ใส่แล้วเหรอ?’ 

‘หมัดเด็ดอะไร’ ‘ก็เห็นเขายิ้มๆ ไม่ใช่เขา
เอาผ้าสังฆาฏิไปแล้วเหรอ’ 

‘กูตาย ไปแล้ว’ 
นี่ซิยอมเขา เขาเอาไปแล้วยังไม่แล้ว   

เขายังมาสืบหากับพระอีก เอาผ้าสังฆาฏิพระ  
ท่านไปนี้ผิดพระวินัยข้อไหนๆ พระท่านก็ชี้แจง
ให้ทราบตามหลักพระวินัย ออกพรรษานี้  
ปราศจากไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ คือไม่ต้อง
อยู่ครบ ธรรมดาผ้าจีวรต้องมีอยู่ครบตลอดคืน 
ส่วนกลางวนัไมไ่ดก้ำหนดนะ แตเ่วลาออกพรรษา  
แล้วนี้อานิสงส์พรรษาครอบไปได้ ๑ เดือน   
จึงปราศจากผ้าไตรจีวร เช่น สังฆาฏิ สบง 
จีวร ผืนใดผืนหนึ่ง ปราศจากได้ 

เขาเอาไปแล้วก็เรียกว่าปราศจากแล้ว  
ใช่ไหม เขาเอาไปผืนหนึ่งแล้ว เขามาสืบ  
ถามพระ ได้ความแล้วเขายิ่งมั่นนะ ‘ท่านจะไป
เมื่อไรล่ะอุดรฯ’ มาใส่เรานะ  

‘ท่านจะไปอุดรฯ เมื่อไรล่ะ’  
เราโมโหพอแล้ว แพ้เขาอย่างหลุดลุ่ย   

นี่ละเรื่องมันน่ะ เลยต้องรอ พอรับกฐินแล้ว  
ก็บึ่งเลยเทียวนะ บึ่งมาไม่ทัน ท่านไปได้ ๓ 
วันแล้ว...” 

 

ผ้าสังฆาฏิ 

๙๙
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มหันตทุกขจากจิตเสื่อม 
 
เมื่อรับกฐินแลวทานก็ออกจากจังหวัด

นครราชสีมามุงหนาไปจังหวัดอุดรธานีทันที 
ตั้งใจวา จะไปจำพรรษากับหลวงปูมั่นที่วัดปา-
โนนนิเวศน๑ อุดรธานี แตก็ไมทัน หลวงปูมั่น
เพิ่งไปสกลนครได ๓ วัน จึงไดมาที่บานตาด
เพื่อทำกลด ขณะที่เริ่มทำยังไมทันเสร็จดี กลับ
ปรากฏวาในดานสมาธิของทานเริ่มเสื่อมลงๆ 
ทานเลาถึงเหตุการณในตอนนี้วา 

“...เราก็เดินทางมาจังหวัดอุดรธานี เพื่อ 
ตามหาทานพระอาจารยมั่น ใจที่มีความเจริญ 
ในทางดานสมาธิ ก็ปรากฏวาเสื่อมลงที่บาน
ตาดซึ่งเปนบานเกิดของตน การเสื่อมทั้งนี้
เนื่องจากทำกลดคันหนึ่งเทานั้น  

และการมาอยูบานตาดยังไมถึงเดือนเต็ม 
จิตรูสึกเขาสมาธิไมคอยสนิทดีเหมือนที่เคย 
เปนมา บางครัง้เขาสงบได แตบางครัง้เขาไมได  
พอเห็นทาไมดี จะฝนอยูไปก็ตองขาดทุน จึงรีบ 
ออกจากที่นั้นทันทีไมยอมอยู 

กอนนั้นสมาธิไมใชเลนเหมือนกันนะ แนน 
ปงเลยเทียว แนใจวามรรคผลนิพพานมีแลว 
เพราะจิตมันแนนปงไมสะทกสะทานกับอะไร  
แมขนาดนั้นก็ยังเสื่อมได แคทำกลดหลังเดียว 
เทานั้น…” 

ภาวะจิตเสื่อมนี้เปนทุกขอยางมาก ทาน 
เปรียบวาเหมือนกับเคยเปนมหาเศรษฐีมีเงิน
หมื่นแสนลานมากอน แลวจูๆ มาลมจมสิ้นเนื้อ
ประดาตัวดวยเหตุอันใดอันหนึ่ง ผูที่เคยมีเงิน
มากมายขนาดนั้นยอมรอนกวาผูที่หาเชากินค่ำ
และไมเคยมีเงินหมื่นแสนลานนั้นมากอนเลย  
ผูนั้นจะเอาอะไรมาเสียใจในความลมจมของเงิน
กอนนั้นได ในเรื่องนี้ก็เชนกัน ภาวะที่จิตเจริญ
ดวยสมาธิก็เปรียบเหมือนกับผูเปนมหาเศรษฐ ี
มีเงินกอนใหญนั่นเอง ทานกลาวถึงภาวะนี้วา 

“เปนภาวะที่จิตรูสึกเขาสมาธิไมคอยสนิท 
เหมือนที่เคยเปนมา บางครั้งเขาสงบได แต
บางครั้งเขาไมได ภาวะเสื่อมนี้มันถึงขนาด 
จะเปนจะตายจริงๆ เพราะทุกขมาก เหตุที่ 
ทุกขมากเพราะไดเคยเห็นคุณคาของสมาธิ 
ที่แนนปงมาแลว และก็กลับเสื่อมเอาชนิดไมมี
อะไรติดเนื้อติดตัวเลย มีแตฟนแตไฟเผาหัวใจ
ตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืน ทั้งยืนทั้งเดิน ทั้งนั่ง
ทั้งนอน จึงเปนทุกขเพราะอยากไดสมาธินั้น
กลับมา มันเปนมหันตทุกขจริงๆ ก็มีคราวที่ 
จิตเสื่อมนั้นแลที่ทุกขมากที่สุด” 

ความเดด็เดีย่ว ความมุงมัน่จรงิจงัของทาน 
เพือ่ทีจ่ะครองชยัชนะในการตอสูกบักเิลสใหไดนี ้ 
ทำใหไมมีสิ่งใดจะมาเปนอุปสรรคตอความตั้งใจ 
จริงของทานได เพราะยอมตอสูชนิดเอาชีวิต
เปนเดิมพัน ทานจึงมักพูดเสมอวา 

“ถากิเลสไมตาย เราก็ตองตายเทานั้น 
จะใหอยูเปนสองระหวางกิเลสกับเราไมได” 

  
ขาวอันเปนมงคล 

 
และดวยเหตทุีห่ลวงปูมัน่รบันมินตไปจังหวัด

สกลนครเสียกอน ทำใหทานตองออกจากบาน
ตาดเลยไปพกัอยูทีว่ดัทุงสวาง จงัหวดัหนองคาย 
ทานเลาถึงเหตุการณในตอนนั้นวา 

“…ตอนนี้ละตอนมาจากโคราช พรรษา  
๘ มาจากโคราช มาวาจะตามพอแมครูจารยให 
ทันมันไมทัน ทานไปได ๒-๓ วันแลว เราก็เลย 
ออกไปเที่ยวทางอำเภอกุมภวาป (จังหวัด 
อุดรธานี) ทางโนนเปนดงเปนปาทั้งนั้นนะ 
ไปที่ไหนสะดวกสบาย บานเปนบานเฉพาะๆ  
ดงรอบหมดเลย .. ตอนที่ เรามาพักอยูวัด 
มัชฌิมวงศ (บานเหลาใหญ อำเภอกุมภวาป 

พระอาจารยกู ธัมมทินโน 

พระอาจารยกู มนีามเดมิวา กู สวุรรณรงค  

เกิดเมื่อวันเสาร เดือน ๕ ปชวด พุทธศักราช 

๒๔๔๓ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

การอุปสมบท ทานไดอุปสมบทเปน 

พระภิกษุฝายมหานิกาย ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ชัย 

บานมวงไข ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูสกลสมณกิจ 

(ทานอาญาครูธรรม) เปนพระอุปชฌาย  

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ ตลอด 

เวลาที่ทานบวชอยู ทานเปนผูมักนอย สันโดษ 

ชอบความเงียบสงัด เปนผูยินดี ในเสนาสนะ 

เปนสวนมาก เที่ยวหลีกเรนปฏิบัติเดินจงกรม  

นั่งปฏิบัติสมาธิภาวนาตามปาชัฏ ไดมี โอกาส

ศึกษาธรรมเบื้องตนกับทานพระอาจารยดูลย  

อตุโล (พระรัตนากรณวิสุทธิ์) ที่วัดบานมวงไขนี้ 

และตอมาไดเดินทางไปพบกับทานพระอาจารย-

มั่น ภูริทัตโต และไดอยูศึกษาธรรมและปฏิบัติ 

สมถวิปสสนากัมมัฏฐาน  

การขอญัตติ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๖ ไดญัตติ 

เปนพระภิกษุฝายธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระครู- 

อดิศัยคุณาธาร (คำ อรโก) เปนพระอุปชฌาย 

และพระครวูนิยัธร (ทานพระอาจารยมัน่ ภรูทิตัโต)  

เปนพระกรรมวาจาจารย ณ วัดมหาชัย ตำบล

หนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี 

(ปจจุบันคือ จ.หนองบัวลำภู) 

การอาพาธและการมรณภาพ ทานอาพาธ 

ดวยโรคฝฝกบัวที่ตนคอ ซึ่งเปนโรคประจำตัว 

เมือ่ออกพรรษาป ๒๔๙๕ แลว ทานไดลาญาตโิยม 

ขึน้ไปทำสมณกจิทีถ่ำ้เจาผูขา บานทดิไท ตำบลไร  

อำเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร เมือ่ลวงไปได  

๓ เดือน อาการโรคไดกำเริบมากขึ้น จนกระทั่ง

ทานไดถงึแกมรณภาพลงดวยอาการสงบในอริยิาบถ 

นั่งสมาธิ ณ ถ้ำเจาผูขา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 

พ.ศ.๒๔๙๖ สริอิายรุวมได ๕๓ ป รวม ๓๓ พรรษา 

๑๐๐

๑ ทานเจาคุณธรรมเจดียเปนผูอาราธนานิมนตหลวงปูมั่น  

ภูริทัตโต ไปโปรดชาวอุดรธานีเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๓ เมื่อเดินทางมาถึง

อดุรธาน ีหลวงปูมัน่ไดพกัทีว่ดัโพธสิมภรณระยะหนึง่ ตอมาจงึยายไปพกั

ที่วัดปาโนนนิเวศน ซึ่งเปนปาชาที่สงบสงัดรกทึบ ชาวบานเกรงกลัว 

ที่วัดแหงนี้ขุนชาญอักษรศิริ (นวล) และนางพรหม สรรพอาษา  

เปนหัวหนาชักชวนชาวบานสรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๗ และก็ไดนำ

ชาวบานมาถากถางสรางกุฏิที่พักและอุปถัมภอุปฐากถวายหลวงปูมั่น 

ซึ่งทานไดเมตตาจำพรรษาที่วัดนี้ ๒ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔ 
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จังหวัดอุดรธานี) นั้นเปนดงทั้งหมด เราไปพักอยู 
ทางดานตะวันออก ไมไดอยูในเขตวัด ไปอยู 
ในปาอีก ทั้งๆ ที่วัดนี้ก็เปนปา มีพระอยูในวัด  
นอกเขตวดัไปนีไ้มมพีระ เราไปอยูในปาเหมอืนกนั  
.. ตนไมนี ่โหย สงูจรดเมฆ ไมยางทัง้นัน้ แตกอน 
ก็มี แตไมใหญอยางนี้ มันเปนดงจริงๆ ศาลามี 
กไ็มไดหลงัใหญโตอะไรเลย มศีาลาหลงัเดยีวเลก็ๆ  
กุฏิกระตอบๆ อยูในปา ถึงอยางนั้นเรายังไมอยู 
ออกไปอยูโนนอีก นอกเขตนั้น อยูในปาไปอีก 
เขาบอกวาทางปาชา เราอยูทางปาชานั่นละ 
ไปพักภาวนาอยูที่นั่น 

เปนดงทั้งหมดรอบวัด เปนดงทั้งหมดเลย  
ดงสัตว ดงเสือ ดงเนื้อ เต็มไปหมด จนกระทั่ง 
ถึงบานไชยวาน วังสามหมอ มันตอกันไปนี้ 
เปนดงใหญ .. พรรษา ๘ ออกจากนีไ้ปหนองคาย 
ที่อำเภอทาบอ ไปพักวัดอรัญญิกาวาส อำเภอ 
ทาบอ อยูในปา เปนดงจรงิๆ .. (ตอมา) มาพกัอยู 
กบัทานอาจารยกู ธมัมทนิโน ตนป พ.ศ.๒๔๘๕  
มันเปนทุงกวางขวาง แถวนั้นมีแตทุง ทุงนา
ลอมรอบหมด วัดทุงสวางก็เปนเกาะทามกลาง
ทุงนา ทานอาจารยกูทานอยากใหเราอยูดวย 
ไมอยากใหไปไหน… 

ไปพักรอที่วัดทุงสวางเพื่อจะไปหาทาน 
อาจารยมั่น ตอนนั้นยังไมไดมีกำหนดแตจะตอง 
ไปแนๆ ก็พอดีมีพระองคหนึ่งชื่อ พระศรีนวล  
เพิ่งมาจากวัดบานโคกนามน แลวเผอิญเขาไป
พักดวยกันที่ วัดทุ งสวาง…เราถามทานวา  
‘มาจากไหน?’  

‘มาจากบานนามน จากทานอาจารยมัน่’ 
‘หือ? หือ?’ ขึ้นทันทีเลยนะ เพราะพอ 

ไดยินชื่อวา ทานอาจารยมั่น รูสึกตื่นเตนดีใจ 
จึงถามย้ำเขาไปอีก ทานจึงวา 

‘มาจากทานอาจารยมั่น’ 
‘เวลานี้ทานอาจารยมั่นพักอยูไหน?’ 

‘พักอยูบานนามน’  
‘แลวมีพระเณรพักอยูกับทานมากนอย 

เพียงไร?’    
‘๘-๙ องค ทานไมรบัพระมาก อยางมาก 

ขนาดนั้นเทานั้นแหละ’ 
‘ไดทราบวาทานดุเกงใชไหม?’ 
‘โห ไมตองบอก พอไล ไลหนีเลย’  

พระองคนั้นวางั้นเลยนะ…” 
พอทานไดยินดังนี้แทนที่จะคิดเปนผลลบ 

กับหลวงปูมั่นกลับรูสึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ด
ของหลวงปูมัน่และแอบคดิอยูแตผูเดยีวในใจวา 

“อาจารยองคนี้ละ จะเปนอาจารยของ 
เรา ตองใหเราไปเห็นเอง ทานจะดุแบบไหน 
แบบไหนๆ ครูบาอาจารยชื่อเสียงโดงดังทั่ว
ประเทศไทยมานานขนาดนี้ จะดุจะดาขับไล 
ไสสงโดยหาเหตุผลไมไดนี้ เปนไปไมได” 

ทานพักอยูที่วัดทุงสวาง ๓ เดือนกวา  
จากนั้นพอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ ทานก็ 
ออกเดินทางจากหนองคายไปจังหวัดสกลนคร 
เพื่อมุงสูหลวงปูมั่นตอไป 

๑๐๐
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๑๐๒ ๑๐๓

มอบกายถวายชีวิตตอหลวงปูมั่น 
 

จากจังหวัดสกลนคร ทานก็เดินทางตอไป

จนถึงวัดที่หลวงปูมั่นพักอยู ในระยะนั้นคือ 

ที่บานโคก ตำบลตองโขบ อำเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร ทานกลาวถึงเหตุการณในระยะนี้วา 

“…พอทราบแลว ๓ วันเทานั้นนะ เตรียม

ของเลยไปเลย ไปก็ไปโดนเอาจริงๆ นี่ละมันมี

แตผลบวกนะ พอไปก็ไปพักอยูสุทธาวาส ๒ คืน 

พอฉันจังหันแลวสายๆ ก็ออกเดินทาง ไปถึง

บานโคกมืดแลว บุกไปอยางนั้นละกลางคืนมืด 

ถนนไมตองถามละ ไมมี ไปตามทางลอ 

ทางเกวียนธรรมดา  

พอไปถงึ เราไปถามชาวบานเขา เขากบ็อก

ไปถึงบานโคกมันมืดแลว ‘วัดปาบานโคก 

อยูที่ ไหน แลวทานอาจารยมั่นทานอยูที่นี่ 

ใช ไหม’ ‘อยู ทานเพิ่งยายมาจากบานนามน  

ทานจะมาพักจำพรรษาที่นี่ ในปนี้’ ‘ไหน วัด 

ไปทางไหน’ เขาก็เลยพาไป ‘ไป ผมจะพาไป 

เพราะทางเขาไปวัดของทานอาจารยมั่นเปน

พรรษาที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๔๘๕) 
จำพรรษาที่เสนาสนะปาบานโคก  
วัดปาวิสุทธิธรรม ตำบลตองโขบ 
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

ทางดานนะ มันไม ไดเปนทางลอทางเกวียน

อะไร ทางเปนดานพอคนเดินไปพนตัวไปเทานั้น

แหละ’ ชาวบานเขาบอก...ออกไปนี้พอไปถึง

กลางบาน เขาบอกใหมานี่ เขาก็ชี้ทาง  

‘นี่ละทางเสนนี้ ไปวัด ใหจับทางสายนี้นะ 

นี่แหละตนทาง ใหเดินตามทางนี้ อยาปลีกทาง

นี้ มันเปนทางแคบๆ เพราะทานเพิ่งมาอยูใหม 

ทางก็แคบๆ บุกไปอยางนั้นแหละ ใหตามทางนี้

อยาปลอยทางนี้แลวจะเขาถึงวัดเลย’ 

พอเขาบอกอยางนี้แลวเราก็ ไป ไปทั้ง

มืดๆ ไปพอซวมซามๆ เขาไปในวัด จากนั้นก็ดู

นั้นดูนี้มืดๆ จนไปเห็นศาลาหลังหนึ่ง ทำให

สงสัยนะ  

‘เอนี ่ ถาเปนศาลามนักด็วูาเลก็ไปสกัหนอย’  

หมายถึงศาลากรรมฐานนะ... 

‘ถาวาเปนกุฏ ิ ก็จะใหญ ไป’ กำลังดูอยู

อยางนัน้แลวกเ็ดนิเซอซาๆ เขาไป ทานอาจารย-

มั่นกำลังเดินจงกรมอยูนี่นามันก็ ไมเห็น เออ 

ทานเดินจงกรมอยูขางศาลา ทานกั้นหองศาลา

พกัอยูนัน่ พกัจำวดัอยูทีห่องศาลาเลก็ๆ นัน่นะ 

เทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร 

กาลานุกรม กาลานุกรม กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่  ๔-๕  

อายุ ๒๔ -๒๕ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑) 

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดียหลวง จ.เชียงใหม 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

วัดทาชาง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘ 

อายุ ๒๘ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดปาจักราช จ.นครราชสีมา 

 

>> 

เสนาสนะปาบานโคก (วัดปาวิสุทธิธรรม)  

ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ  

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

พรรษาที่ ๑๐ พรรษาที่ ๑๐ 
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เราก็เดินซุ่มซ่ามๆ มองนั้น

มองนี้ ไป ก็ เราไม่ เห็นนี่ มัน  

กลางคืนแล้ว ท่านก็ยืนอยู่ใกล้ๆ 

นี้…” 

ทา่นเดนิไปจนพบหลวงปูม่ัน่  

บนทางจงกรม หลวงปู่มั่นจึง  

ถามขึ้นว่า “ใครมานี่?” ท่าน

กราบเรียนว่า “ผมครับ”


ด้วยคำตอบนั้นของท่าน 

ทำให้หลวงปู่มั่นกล่าวขึ้นอย่าง  

ดุๆ พร้อมกับใส่ปัญหาให้ ได้คิด  

ในทันทีนั้นว่า “อันผมๆ
 นี้
 ตั้งแต่คนหัวล้าน



มันก็มีผมไอ้ตรงที่มันไม่ล้าน”


ถึงตรงนี้ท่านว่ารู้สึกเสียวแปล๊บในหัวใจ 

เพราะเข้าใจทันทีว่าไม่เกิดประโยชน์อันใด  

ด้วยการตอบเช่นนี้เลย  

ขณะเดียวกันทั้งๆ ที่กลัวเกรงหลวงปู่มั่น  

มาก แต่ก็รู้สึกถึงใจอย่างที่สุดกับคำดุชนิด  

หาที่ค้านไม่ได้เลยและยอมรับทันทีในไหวพริบ

ปฏิภาณของหลวงปู่มั่น แม้จะกลัวเพียงใด

ก็ตามแต่กลับรู้สึกดีใจอยู่ลึกๆว่า  

“…นี่แหละอาจารย์ของเรา…”


จากนั้นท่านก็เลยรีบกราบเรียนใหม่ทันที

ว่า “ผมชื่อพระมหาบัว”


“เออ!
 ก็ว่าอย่างงั้นซี่มันถึงจะรู้เรื่องกัน


อันนี้ว่า
ผม ผม
 ใครมันก็มี
ผม
 เต็มหัวทุกคน

แล้วใครจะรู้…
ไป…ไปพักข้างศาลานะ”


จากนั้นหลวงปู่มั่นก็ออกจากทางจงกรม

ขึ้นไปบนศาลา ภายในศาลาจะกั้นเป็นห้อง  

ใช้ เป็นที่พักสำหรับหลวงปู่มั่น เมื่อขึ้นบน  

ศาลาแล้ว หลวงปู่มั่นเตรียมจะจุดตะเกียง  

หรือโป๊ะเล็กๆ ตะเกียงมีแก้วเล็กๆ ครอบ

เหมือนดอกบัว พอได้ยินเสียงหลวงปู่มั่นขู่

เท่านั้น พระเณรที่เดินจงกรมอยู่ ในเวลานั้นก็

หลั่งไหลมากัน ก็พอดีมีพระขึ้นไปจุดให้ท่าน 

เมื่อหลวงปู่มั่นนั่งลงแล้ว ท่านจึงถือโอกาส  

เข้ากราบเรียนถวายตัวเป็นลูกศิษย์และเรียน  

ให้ท่านทราบถึงที่มาที่ ไปพอให้ท่านได้รู้จัก  

ในตอนนั้นหลวงปู่มั่นยังคงฟังอยู่นิ่งๆ  

ด้วยความมุ่งมั่นอยากจะมาศึกษาอยู่กับ

ท่านเต็มเปี่ยมมานานหลายปีแล้ว ประกอบ  

กับรู้ สึ กประทับใจในสติปัญญาฉับไวของ  

หลวงปู่มั่น ความที่

กลั ว ว่ า จะ ไม่ ไ ด้ อยู่

ด้วย ทำให้ท่านเกิด

ความวิตกกั งวลและ

ครุ่นคิดอยู่ในใจว่า  

“ไม่อยากได้ยินเลย

คำที่ว่าที่นี่เต็มแล้ว
 รับไม่ได้แล้ว
 กลัวว่าหัวอก

จะแตก…”  

สักครู่หนึ่ง หลวงปู่มั่นก็พูดขึ้นว่า “นี่



พอดีนะนี่
 เมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากนี้
 แล้ว



วันนี้ท่านมหาก็มา
 ไม่เช่นนั้นก็ ไม่ ได้อยู่
 กุฏิ



ไม่ว่าง”  

คำพูดของหลวงปู่มั่นครั้ งนั้นทั้ งๆ ที่  

ก็ เมตตารับท่านไว้ แต่อย่างไรก็ตามท่าน  

เองก็ยังอดไม่ ได้ที่จะรู้สึกใจหายใจคว่ำเป็น  

อย่างยิ่ง เพราะกลัวว่าจะไม่มี โอกาสได้อยู่

ศึกษาด้วย คำกล่าวของหลวงปู่มั่นครั้งนั้น  

จึงทำให้ท่านไม่สามารถจะลืมได้แม้จนทุก  

วันนี้  

 

ธรรมบทแรก “ปริยัติให้ยกบูชาไว้
ก่อน แล้วปฏิบัติจะประสาน  
กลมกลืน” 

 

ถึงแม้ท่านจะเคยปฏิบัติด้าน

จิตตภาวนามาบ้าง และก็มีโอกาส

ศึกษาค้นคว้าด้านปริยัติถึง ๗ ปี

ก็ตาม แต่สิ่งนี้ก็ยังไม่ทำให้ความ

สงสัยของท่านในเรื่องมรรคผล

นิพพานหมดไป ยังคงเก็บความสงสัย

อยู่ในใจตลอดมา และก็ดูเหมือนกับหลวงปู่มั่น

จะล่วงรู้ถึงวาระจิตของท่าน จึงพูดบทธรรม

ครั้งแรกจี้เอาตรงๆ ในคืนแรกนี้เลยว่า  

“ท่านมาหามรรคผลนิพพาน
 มรรคผล

นิพพานอยู่ที่ ไหน?
 ดินเป็นดิน
 น้ำเป็นน้ำ
 ลม

เป็นลม
 ไฟเป็นไฟ
 ฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศ




แร่ธาตุต่างๆ
 เป็นของเขาเอง
 เขาไม่ ได้เป็น

มรรคผล
นิพพาน
เขาไม่ได้เป็นกิเลส



กิ เลสจริงๆ
 มรรคผลนิพพาน

จริงๆ
 อยู่ที่หัวใจ
 ขอให้ท่านกำหนดจิต

จ่อด้วยสติที่หัวใจ
 ท่านจะเห็นความ

เคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลส

อยู่ภายในใจ
 แล้วขณะเดียวกันท่าน

จะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับ

ลำดา”


เทศนาดังกล่าวนี้ ทำให้ท่านมี

ความมั่นใจในเรื่องมรรคผลนิพพาน และเชื่อ

มั่นในความรู้ความเห็นของหลวงปู่มั่นที่พูด  

ไขข้อข้องใจได้ตรงจุดแห่งความสงสัย จากนั้น  

หลวงปู่มั่นมีเมตตาชี้แนะบทธรรมในภาคปฏิบัติ

ให้ ด้วยทราบว่าท่านมีความรู้ ในภาคปริยัติเต็ม

ภูมิมหาเปรียญและนักธรรมเอก และมีความ

สนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติ บทธรรมบทนี้

แม้จนบัดนี้ยังคงฝังลึกอยู่ภายในใจของท่าน

ตลอดมา ดังนี้ 

“…ท่านมหาก็นับว่าเรียนมาพอสมควร  

จนปรากฏนามเป็นมหา ผมจะพูดธรรมให้ฟัง

เพื่อเป็นข้อคิด แต่อย่าเข้าใจว่าผมประมาท

ธรรมของพระพุทธเจ้านะ  

เวลานี้ธรรมที่ท่านเรียนมาได้มากได้น้อย

ยังไม่อำนวยประโยชน์ ให้ท่านสมภูมิที่ เป็น

เปรียญ นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนา

ของท่านในเวลานี้เท่านั้น เพราะท่านจะอดเป็น

กังวลและนำธรรมที่เรียนมานั้นเข้ามา

เทียบเคียงไม่ ได้ ในขณะที่

ทำใจให้สงบ  

ดังนั้นเพื่อความ

สะดวกในเวลาจะ

ทำความสงบให้แก่

ใจ ขอให้ท่านที่จะ

ทำใจให้สงบ ยกบูชา

ไว้ก่อนในบรรดาธรรม
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ที่ทานไดเรียนมา ตอเมื่อถึงกาลที่ธรรมซึ่งทาน

เรียนมาจะเขามาชวยสนับสนุนใหทานไดรับ

ประโยชนมากขึ้นแลว ธรรมที่เรียนมาทั้งหมด

จะวิ่งเขามาประสานกันกับทางดานปฏิบัติและ

กลมกลืนกันไดอยางสนิท ทั้งเปนธรรมแบบ

พิมพ ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจให

เปนไปตามนั้น 

แตเวลานี้ผมยังไมอยากจะใหทานเปน

อารมณกับธรรมที่ทานเลาเรียนมา อยางไรจิต

จะสงบลงไดหรือจะใชปญญาคิดคนในขันธก็ขอ

ใหทานทำอยู ในวงกายนี้กอน เพราะธรรมใน

ตำราทานชี้เขามาในขันธทั้งนั้น แตหลักฐาน

ของจิตยังไมมี จึงไมสามารถนำธรรมที่เรียนมา

จากตำรานอมเขามาเปนประโยชนแกตนได 

และยังจะกลายเปนสัญญาอารมณคาดคะเนไป

ที่อื่น จนกลายเปนคนไมมีหลัก เพราะจิตติด

ปริยัติในลักษณะไมใชทางของพระพุทธเจา  

ขอใหทานนำธรรมที่ผมพูดใหฟงไปคิดดู 

ถาทานตั้งใจปฏิบัติไมทอถอย วันหนึ่งขางหนา 

ธรรมที่กลาวนี้จะประทับใจทานแนนอน…” 

ตัง้สจัอธษิฐานจะไมหนจีากหลวงปูมัน่ 
 

เมื่อไดอยูศึกษากับหลวงปูมั่น ทานจะ

คอยเฝาสังเกตทั้งทางหูทางตาอยูตลอดเวลา 

ไมวาการชี้แจงแสดงเรื่องใด ทานจะสนใจใครรู

ตลอดมาดวยความอัศจรรย ทานกลาวถึงขอ

ปฏิบัติและคุณธรรมของหลวงปูมั่นดวยความ

เคารพบูชาวา 

“…เราก็อยูกับทานดวยความพอใจจน

บอกไมถูก แตอยูดวยความโงเงาอยางบอกไม

ถูกอีกเหมือนกัน เฉพาะองคทานรูสึกมีเมตตา

ธรรมานุเคราะหทุกครั้งที่เขาไปหา 

ทานชี้แจงแสดงเรื่องอะไร ไมวาดูทาน

ทางตา ฟงทานทางหู ไมเห็นมีสิ่งใดจะคลาด

เคลื่ อนจากหลักธรรมหลักวินัยขอใดเลย 

ปฏิปทาการดำเนินของทานก็มีแบบมีฉบับมี

ตำรับตำรา หาที่คานที่ตองติมิได การพูดอะไร

ตรงไปตรงมา  

แมการแสดงเรื่องมรรคผลนิพพาน ก็

แสดงชนิดถอดออกมาจากใจทานแทๆ ที่ทานรู

ทานเห็นทานปฏิบัติมา ทำใหผูฟง ฟงดวยความ

ทานกำเนิดในสกุลแกนแกว เกิดวันพฤหัสบดี เดือนยี่ 

ปมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๑๓  

ณ บานคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี  

เมื่ออายุ ๑๕ ป ทานบรรพชาเปนสามเณรที่วัดบาน

คำบง บวช ๒ ป ก็ลาสิกขาตามคำรองขอของบิดา 

เมือ่อาย ุ ๒๒ ป มศีรทัธาอยากบวชจงึไดเขาศกึษาใน

สำนักทานอาจารยเสาร กันตสีลเถระ วัดเลียบ เมืองอุบล 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี และไดรบัอปุสมบทเปนภกิษใุนพระพทุธ-

ศาสนา ณ วัดสีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) อำเภอเมือง 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีพระอรยิกว ี (ออน) เปนพระอปุชฌาย มี

พระครสูทีา ชยเสโน เปนพระกรรมวาจาจารย และพระคร-ู

ประจกัษอบุลคณุ (สุย) เปนพระอนสุาวนาจารย เมือ่วนัที ่๑๒ 

มถินุายน พ.ศ.๒๔๓๖ นามมคธทีอ่ปุชฌายตัง้ใหชือ่ ภรูทิตัโต 

เมื่อทานอุปสมบทแลวก็ ไดบำเพ็ญสมณธรรมกับ

หลวงปูเสาร กันตสีลเถระ เปนเวลาหลายป หลวงปูเสาร  

ไดพาทานไปเที่ยวศึกษาธรรมปฏิบัติในสถานที่ตางๆ ทั้ง 

ทางฝงซายเมืองหลวงพระบางและที่อื่นๆ ซึ่งทานเลาวา 

เคยพากันปวยแทบกลับมาไมรอด เพราะปวยทั้งตัวทานเอง 

และหลวงปูเสารดวย ทานเลยมาระลึกถึงธรรมปฏิบัติโดยไป

ในที่สงัดแหงหนึ่งพิจารณาความตายจิตเลยลงสูภวังคขจัด

หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

ทานกำเนิดในสกุลแกนแกว เกิดวันพฤหัสบดี เดือนยี่ 

ปมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๑๓  

ณ บานคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัด

เมื่ออายุ ๑๕ ป ทานบรรพชาเปนสามเณรที่วัดบาน

เมือ่อาย ุ ๒๒ ป มศีรทัธาอยากบวชจงึไดเขาศกึษาใน

สำนักทานอาจารยเสาร กันตสีลเถระ วัดเลียบ เมืองอุบล 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี และไดรบัอปุสมบทเปนภกิษใุนพระพทุธ-

ศาสนา ณ วัดสีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) อำเภอเมือง 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีพระอรยิกว ี (ออน) เปนพระอปุชฌาย มี

พระครสูทีา ชยเสโน เปนพระกรรมวาจาจารย และพระคร-ู

ประจกัษอบุลคณุ (สุย) เปนพระอนสุาวนาจารย เมือ่วนัที ่๑๒ 

เมื่อทานอุปสมบทแลวก็ ไดบำเพ็ญสมณธรรมกับ

หลวงปูเสาร กันตสีลเถระ เปนเวลาหลายป หลวงปูเสาร  

ปฏิบัติในสถานที่ตางๆ ทั้ง 

และที่อื่นๆ ซึ่งทานเลาวา 

เคยพากันปวยแทบกลับมาไมรอด เพราะปวยทั้งตัวทานเอง 

และหลวงปูเสารดวย ทานเลยมาระลึกถึงธรรมปฏิบัติโดยไป

ในที่สงัดแหงหนึ่งพิจารณาความตายจิตเลยลงสูภวังคขจัด

โรคอาพาธไปไดในขณะนั้น 

ภายหลังทานไดออกไปโดยเฉพาะแสวงหาความวิเวกตามสถานที่ตางๆ อาศัยพุทธพจน 

เปนหลักเรงกระทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมโดยมิไดคิดเห็นแกอันตรายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต 

การบำเพ็ญสมณธรรมในที่ตางๆ ตามราวปา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง หุบเขาซอกหวย ธารเขา 

เงื้อมเขา ทองถ้ำ เรือนวาง ทางฝงซายแมน้ำโขงบาง ฝงขวาแมน้ำโขงบาง แลวลงไปศึกษากับ 

นักปราชญในกรุงเทพฯ จำพรรษาอยูที่วัดปทุมวนาราม หมั่นไปสดับธรรมเทศนากับเจาพระคุณ- 

พระอุบาลี (จันทร สิริจันโท) ๓ พรรษา แลวออกแสวงหาวิเวกในถิ่นภาคกลาง คือ ถ้ำสาริกา  

เขาใหญ จังหวัดนครนายก ถ้ำไผขวาง เขาพระงาม และ ถ้ำสิงหโต จังหวัดลพบุรี จนไดรับความรู

แจมแจงในพระธรรมวินัย สิ้นความสงสัยในสัตถุศาสนา 

ทานไดอยูบำเพ็ญสมณธรรมไปจนไดความรูความฉลาดในทางดำเนิน แลวทานก็มาระลึกถึง 

หมูคณะที่เปนสหธรรมิกทางภาคอีสาน ที่พอจะชวยแนะการปฏิบัติให ได ทานจึงไดเดินจากภาคกลาง

ไปทางอุบลราชธานี เที่ยวจาริกไปในสถานที่ตางๆ อันเปนสถานที่พอจะพาคณะเจริญสมณธรรมได 

ภายหลังครั้งเมื่อพระภิกษุสามเณรไดยินวาทานมาทางนี้ก็ ไดเขามาศึกษาธรรมปฏิบัติ แตครั้งแรก 

มีนอย ที่เปนพระภิกษุสามเณรถือนิกายอื่นแต ไดเขามาปฏิบัติก็มีอยูบาง โดยที่ทานมิไดเรียกรองหรือ

ชักชวนแตประการใด ตางก็นอมตัวเขามาศึกษาปฏิบัติ เมื่อไดรับโอวาทและอบรมก็เกิดความรูความ

ฉลาดเลื่อมใสเกิดขึ้นในจิตในใจ มีพระภิกษุจำนวนมากที่เปลี่ยนนิกายเดิมกลับเขามาเปนนิกายเดียว

กับทาน บางทานก็มิไดเปลี่ยนนิกายทานเองมิไดบังคับแตประการใดแมวาทานพระเถระทั้งหลายนี้ 

เมื่ออบรมไดรับความเลื่อมใสในธรรมแลว ตางก็นำไปเลาสูกนัฟงโดยลำดบั และเพราะอาศยัเหตนุีจ้งึ

ทำใหผูตองการพนจากกองทกุขซึง่อปุนสิยัวาสนาไดอบรมเปนทนุดังที่วามาแลวแตหนหลังก็ ไดพยายาม

>> 
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ถึงใจ เพราะท่านแสดงเหมือนว่าท้าทายความ

จริงจังของท่าน และท้าทายความจริงของ

ธรรม… 

ทำให้ลงใจถึงกับออกอุทานว่า ‘โอ้ โห!




นี่หละอาจารย์ของเรา’...”


สิง่นีท้ำใหท้า่นเกดิความมัน่ใจและเชือ่แนว่า่  

มรรคผลนิพพานมีอยู่จริง ความสงสัยในเรื่องนี้

ทีเ่คยคา้งคามาแตเ่ดมิกห็มดสิน้ไป จากนัน้ทา่นจงึ  

ย้อนกลับมาถามตัวเองว่า  

“…แล้วเราจะจริงไหม ?…” 

ด้วยนิสัยทำอะไรทำจริง ทำให้ท่านตั้งใจ

แน่วแน่ว่า  

“ต้องจริงซี ถ้าไม่จริงให้ตาย อย่าอยู่ให้

หนักศาสนาและหนักแผ่นดินต่อไป”  

ตั้งแต่นั้นมาท่านก็เร่งความเพียรต่อสู้กับ

กิเลสอย่างเต็มเหนี่ยว และตั้งสัจอธิษฐานว่า  

“หากว่าท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่

ตราบใดแล้ว
 เราจะไม่หนีจากท่าน
 จนกระทั่ง

วันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไป
 แต่การไปเที่ยว

เพื่อประกอบความพากเพียรตามกาลเวลานั้น


ขอไปตามธรรมดา
 แต่ถือท่านเป็นหลัก
 เหมือน

กับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่าน
ไปที่ไหนต้องกลับมา

หาท่าน”


หลวงปู่มั่นทำนายฝันปฏิปทาทาง
ดำเนิน 

 

หลังจากที่อยู่กับหลวงปู่มั่นได้ประมาณ  

สัก ๔-๕ คืนเท่านั้น ท่านก็ฝันเรื่องประหลาด

อัศจรรย์เรื่องหนึ่ง ดังนี้ 

“…ความฝันนี้ก็เป็นความฝันเรื่องอัศจรรย์

เหมือนกัน ฝันว่าได้สะพายบาตร แบกกลด 

ครองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัฏ สองฟาก

ทางแยกไปไหนไม่ ได้ มีแต่ขวากแต่หนามเต็ม  

ไปหมด นอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็น

เพียงด่านๆ ไปอย่างนั้นแหละ รกรุงรัง หากพอ

รู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไป พอไปถึงที่แห่งหนึ่งก็

มกีอไผห่นาๆ ลม้ทบัขวางทางไว ้ หาทางไปไม่ได ้  

จะไปทางไหนก็ไปไม่ ได้ มองดูสองฟากทางก็

ไม่มีทางไป  

‘เอ
นี่เราจะไปยังไงนา’  

เสาะที่นั่นเสาะที่นี่ไป ก็เลยเห็นช่อง ช่อง

ที่ทางเดินไปตรงนั้นแหละ เป็นช่องนิดหน่อย

พอที่จะบึกบึนไปให้หลวมตัวกับบาตรลูกหนึ่ง 

พอไปได้ เมื่อไม่มีทางไปจริงๆ ก็เปลื้องจีวรออก 

มันชัดขนาดนั้นนะความฝัน เหมือนเราไม่ได้ฝัน 

เปลื้องจีวรออกพับเก็บอย่างที่เราพับเก็บเอามา

วางนี้แล เอาบาตรออกจากบ่า เจ้าของก็  

คืบคลานไป แล้วก็ดึงสายบาตรไปด้วย กลดก็

ดึงไปไว้ที่พอเอื้อมถึง พอบืนไปได้ก็ลากบาตรไป

ด้วย ลากกลดไปด้วย แล้วก็ดึงจีวรไปด้วย 

บืนไปอยู่อย่างนั้นแหละ ยากแสนยาก 

พยายามบึกบึนกันอยู่นั้นเป็นเวลานาน พอดี

เจ้าของก็พ้นไปได้ เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาตรไป 

บาตรก็พ้นไปได้ แล้วก็ดึงกลดไป กลดก็พ้น  

ไปได ้พยายามดึงจีวรไป จีวรก็พ้นไปได้ พอพ้น

ไปได้หมดแล้วก็ครองผ้า มันชัดขนาดนั้นนะ

ความฝัน ครองจีวรแล้วก็สะพายบาตร นึกในใจ

ว่า ‘เราไปได้ละทีนี้’ ก็ ไปตามด่านนั่นแหละ 

ทางรกมากพอไปประมาณสัก ๑ เส้นเท่านั้น 

สะพายบาตร แบกกลด ครองจีวรไป 

ตามองไปข้างหน้าเป็นที่เวิ้งว้างหมด คือ

ข้างหน้าเป็นมหาสมุทร มองไปฝั่งโน้นไม่มี เห็น

แต่ฝั่งที่เจ้าของยืนอยู่เท่านั้น และมองเห็นเกาะ

หนึ่งอยู่ โน้น ไกลมาก มองสุดสายตาพอมอง

เห็นเป็นเกาะดำๆ นี่แหละ นี่เราจะไปเกาะนั้น  

พอเดนิลงไปฝัง่นัน้ เรอืไมท่ราบมาจากไหน   

เราก็ไม่ ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแจวเรือพาย

อะไร เรือมาเทียบฝั่ง เราก็ขึ้นนั่งเรือ คนขับเรือ

เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเรา พอลงไปนั่งเรือแล้วก็
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เอาบาตรเอาอะไรลงวางบนเรือ เรือก็บึ่งพาไป

โน้นเลยนะ โดยไม่ต้องบอก มันอะไรก็ไม่ทราบ 

บึ่งๆๆ ไปโน้นเลย ไม่รู้สึกว่ามีภัยมีอันตรายมี

คลื่นอะไรทั้งนั้นแหละ ไปแบบเงียบๆ ครู่เดียว

เท่านั้นก็ถึงเพราะเป็นความฝันนี่ 

พอไปถึงเกาะนั้นแล้ว เราก็ขนของออก

จากเรอืแลว้ขึน้บนฝัง่ เรอืกห็ายไปเลย เราไม่ได ้ 

พูดกันสักคำเดียวกับคนขับเรือ เราก็สะพาย

บาตรขึ้นไปบนเกาะนั้น พอปีนเขาขึ้นไปๆ ก็ไป

เห็นหลวงปู่มั่นกำลังนั่งอยู่บนเขาบนเตียงเล็กๆ 

กำลังนั่งตำหมากจ๊อกๆ อยู่ พร้อมกับมองมาดู

เราที่กำลังปีนเขาขึ้นไปหาท่าน 

‘อ้าว! ท่านมหามาได้ยังไงนี่? ทางสายนี้

ใครมาได้เมื่อไหร่ ท่านมหามาได้ยังไงกัน?’ 

‘กระผมนั่งเรือมา ขึ้นเรือมา’ 

‘โอ้โฮ ทางนี้มันมายากนา ใครๆ ไม่กล้า

เสี่ยงตายมากันหรอก เอ้า ถ้าอย่างนั้นตำหมาก

ให้หน่อย’ 

ท่านก็ยื่นตะบันหมากให้ เราก็ตำจ๊อกๆๆ 

ได้ ๒-๓ จ๊อกเลยรู้สึกตัวตื่น แหม เสียใจมาก 

อยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องค่อยตื่นก็ยังดี…” 

พอตื่นเช้ามาท่านเลยเอาเรื่องนี้ ไปเล่า

ถวายให้หลวงปู่มั่นฟัง หลวงปู่มั่นก็ได้เมตตาพูด

เสริมกำลังใจให้ศิษย์เพิ่มเติมอีก ให้พากเพียร

ดำเนินปฏิปทาตามความฝันนั้น อดทนประพฤติ

ปฏิบัติจนให้กลายเป็นจริงขึ้นมา หลวงปู่มั่น

เมตตาพูดอธิบายความฝันว่า 

“เอ้อ! ที่ฝันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะ นี้

เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อน

คลาดนะ ให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้ 

เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะ .. ท่านต้องเอา

ให้ดี ท่านอย่าท้อถอย เบื้องต้นนี้ลำบาก ดูท่าน

ลอดกอไผม่าทัง้กอ นัน่แหละลำบากมากตรงนัน้   

เอาให้ดี อย่าถอยหลังเป็นอันขาด  

พอพ้นจากนั้นไปแล้ว ก็เวิ้งว้างไปได้สบาย

จนถึงเกาะ .. อันนั้นไม่ยาก ตรงน้ีตรงยากนา .. 

พอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวก

สบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลย มีเท่านั้นแหละ 

เบื้องต้นเอาให้ดีอย่าถอยนะ .. ถ้าถอยตรงนี้ ไป

ไม่ได้นะ  

เอา้! เปน็กเ็ปน็ ตายกต็าย ฟาดมนัให้ ไดต้รง

นีน้ะ่ .. มนัจะยากแค่ไหน มนัก็ไปไดน้ี ่อยา่ถอยนะ” 

ออกติดตามขอปฏิบัติด้วยเป็นจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ

ด้วยความที่ท่านหวังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เหตุนั้นท่านจึงไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง

หลักแหล่งเฉพาะแห่งเดียวเที่ยวไปเพื่อประโยชน์แก่ชนในสถานที่นั้นๆดังนี้

ณ กาลสมัยนั้น หลวงปู่มั่น อยู่วัดเลียบนั้นมานาน จึงได้เข้าไปจำพรรษาที่กรุงเทพฯ และทาง

เขาพระงามจังหวัดลพบุรีจนถึงพ.ศ.๒๔๕๗

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

>>

หลวงปู่มั่นมาหาสหธรรมิกทางอุบลราชธานีและจำพรรษาที่วัดบูรพาเมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๘ท่านมี

พรรษาได้๒๕พรรษาจากนั้นหลวงปู่มั่นได้จำพรรษาดังนี้

พ.ศ.๒๔๕๙จำพรรษาที่ภูผากูดบ้านหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

พ.ศ.๒๔๖๐จำพรรษาที่บ้านคงปอห้วยหลวงอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี

พ.ศ.๒๔๖๑จำพรรษาที่ถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลย

พ.ศ.๒๔๖๒จำพรรษาที่บ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

พ.ศ.๒๔๖๓จำพรรษาที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย

พ.ศ.๒๔๖๔จำพรรษาที่บ้านห้วยทรายอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม

พ.ศ.๒๔๖๕จำพรรษาที่ตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๔๖๖จำพรรษาที่วัดมหาชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภู

พ.ศ.๒๔๖๗จำพรรษาที่บ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

พ.ศ.๒๔๖๘จำพรรษาที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย

พ.ศ.๒๔๖๙จำพรรษาที่บ้านสามผงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม

พ.ศ.๒๔๗๐จำพรรษาที่บา้นหนองขอนอำเภอบงุ(ปจัจบุนัอำเภอหวัตะพาน)จงัหวดัอำนาจเจรญิ

พ.ศ.๒๔๗๑จำพรรษาที่วัดปทุมวนารามกรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๘๒จำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๔จำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศน์จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ.๒๔๘๕จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๔๘๖จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนามนจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๔๘๗จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกจังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๔๘๘-๒๔๙๒จำพรรษาที่บา้นหนองผอืตำบลนาในอำเภอพรรณานคิมจงัหวดัสกลนคร

ท่านปฎิบัติจนถึงที่สุดแห่งธรรมในพระพุทธศาสนา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนั่งสมาธิภาวนาบน

พลาญหนิกวา้งใตร้ม่ไมท้ีต่ัง้อยู่โดดเดีย่วมีใบดกหนารม่เยน็บรเิวณชายภเูขาแหง่หนึง่ ขณะทีจ่ติพลกิควำ่

วัฏจักรออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วยังมีบทบาลีขึ้นมา๓รอบคือ“โลโป” “วิมุตติ”และ“อนาลโย”

>>

วัดถ้ำสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
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ทา่นฟงัอยา่งถงึใจพรอ้มกบัเกบ็ความมุง่มัน่  

จรงิจงัอยูภ่ายในวา่ แมก้ารปฏบิตัจิะยากเพยีงใด   

เราก็จะต้องสู้อย่างไม่มีถอย เป็นก็เป็น ตายก็

ตาย 

คติเตือนใจจากฝัน “โรงเลี้ยงหมู” 
 

ระยะที่ท่านเข้าอยู่ศึกษาใหม่ๆ ท่านรู้สึก

เกรงกลัวหลวงปู่มั่นมาก อาจเป็นเพราะเหตุนี้

เอง ทำให้วันหนึ่งในตอนกลางวันหลังจาก

เอนกายลงพักผ่อนอิริยาบถได้ ไม่นานก็เลย

เคลิ้มหลับไป ขณะที่เคลิ้มหลับไปนั้นปรากฏว่า

หลวงปู่มั่นมาดุเอาเสียยกใหญ่ว่า 

“ท่านมานอนเหมือนหมูอยู่ทำไมที่นี่


เพราะที่นี่มิใช่ โรงเลี้ยงหมู
 ผมจึงไม่เสริมพระ

ที่มาเรียนวิชาหมู
 เดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็น



โรงเลี้ยงหมูไป”


เสียงของหลวงปู่มั่นในฝันนั้นเป็นเสียง  

ตะโกนดุด่าขู่เข็ญให้ท่านกลัวเสียด้วย จึงทำให้

ท่านสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความตระหนกตกใจ ท่าน

พยายามโผล่หน้าออกมาที่ประตูเพื่อมองหา

หลวงปู่มั่น แต่ก็ไม่พบ ท่านเล่าความรู้สึกของ

ท่านในตอนนั้นว่า 

“ทั้งตัวสั่นใจสั่นแทบเป็นบ้าไปในขณะนั้น 

เพราะปกติก็กลัวท่านแทบตั้งตัวไม่ติดอยู่แล้ว 

แต่บังคับตนอยู่กับท่าน ด้วยเหตุผลที่เห็นว่า  

ชอบธรรมเท่านั้น แถมท่านยังนำยาปราบหมูมา  

กรอกเขา้อกี นกึวา่สลบไปในเวลานัน้ พอโผลห่นา้  

ออกมา มองโน้นมองนี้ ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตาม

ที่ปรากฏ จึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้าง” 

พอได้ โอกาสท่านจึงกราบเรียนเล่าถวาย 

หลวงปู่มั่นก็เมตตาแก้ ให้เป็นอุบายปลอบโยน

โดยอธิบายความฝันนั้นให้ฟังว่า 

“...เรามาหาครูอาจารย์ใหม่ๆ ประกอบ

กับมีความระวังตั้งใจมาก เวลาหลับไปทำให้คิด

และฝันไปอย่างนั้นเอง  

ที่ท่านไปดุว่าเราเหมือนหมูนั้น เป็นอุบาย

ของพระธรรม ท่านไปเตือนไม่ให้เรานำลัทธิ

นิสัยของหมูมาใช้ในวงของพระและพระศาสนา 

โดยมากคนเราไม่ค่อยคำนึงถึงความเป็น

มนุษย์ของตัวว่ามีคุณค่าเพียงไร เวลาอยากทำ

อะไรทำตามใจชอบ ไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดี 

จึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยาก... 

พระธรรมท่านมาสั่งสอนดังที่ท่านปรากฏ

นั้นเป็นอุบายที่ชอบธรรมดีแล้ว จงนำไปเป็นคติ

เตือนใจตัวเอง เวลาเกิดความเกียจคร้านขึ้นมา

จะได้นำอุบายนั้นมาใช้เตือนสติกำจัดมันออกไป 

นิมิตเช่นนี้ เป็นของดีหายาก ไม่ค่อย

ปรากฏแก่ใครง่ายๆ ผมชอบนิมิตทำนองนี้มาก 

เพราะจะพลอยได้สติเตือนตนมิให้ประมาทอยู่

เนืองๆ ความเพียรจะได้เร่งรีบ... ถ้าท่านมหา

นำอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศน์ ให้ฟังไป

ปฏิบัติอยู่เสมอๆ ใจท่านจะสงบได้เร็ว… 

เรามาอยู่กับครูอาจารย์ อย่ากลัวท่าน

เกินไป ใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุข ผิดถูก

ประการใดท่านจะสั่งสอนเราไปตามจารีตแห่ง

ธรรม  

การกลัวท่านอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่เกิด

ประโยชน์อะไรเลย จงกลัวบาปกลัวกรรมที่จะ

นำทุกข์มาเผาลนตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์ 

ผมเองมิได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดุด่าเฆี่ยนตี

โดยไม่มีเหตุผลที่ควร…” 

ฝึกฝนการฟังธรรมด้วยภาคปฏิบัต ิ
 

เมื่อเข้าพรรษา หลวงปู่มั่นพาหมู่คณะ  

จำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคก จังหวัดสกลนคร 

ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิตใจ ไม่มีการ

เจ็บไข้ ได้ทุกข์ตลอดพรรษา ท่านเล่าถึงความ

รู้สึกในครั้งนั้นว่า  

“ท่านพระอาจารย์มั่นได้เมตตารับเราไว้

แบบท่อนซุงทั้งท่อน
ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลย


อยู่กับท่านแบบทัพพี ไม่รู้ รสแกง
 คิดแล้ว



น่าอับอายขายหน้าที่พระซุงทั้งท่อนไปอยู่กับ

ท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องลือระบือทั่วทั้ง

จักรวาลเบื้องบนเบื้องล่าง”


ศาลาโรงธรรมหลังเก่าภายในเสนาสนะป่าบ้านโคก
ที่หลวงปู่มั่นเคยใช้ฉันและแสดงธรรมเทศนา


รูปหล่อหลวงปู่มั่นภายในเสนาสนะป่าบ้านโคกในปัจจุบัน
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หลวงปู่มั่นประชุมธรรมเป็นประจำทั้งใน

และนอกพรรษา ๖-๗ คืนต่อครั้ง การแสดง

ธรรมแต่ละครั้งมีตั้งแต่ ๒ ชั่วโมงขึ้นไปถึง ๔ 

ชั่วโมงในขณะฟังธรรมผู้ฟังนั่งทำจิตตภาวนาไป

พร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า 

แม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการ

แสดงธรรมแก่พระเณรแต่ละครั้ง ท่านแสดง

อย่างถึงเหตุถึงผลและถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งมั่นต่อ

อรรถธรรมจริงๆ ท่านเล่าว่า 

“ขณะทีฟ่งัทา่นแสดง ทำใหจ้ติประหวดัถงึ

ครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง

แกภ่กิษบุรษิทัโดยเฉพาะ เปน็ทีแ่น่ใจวา่พระองค์

ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติ คือ 

มรรคผลนิพพานออกแสดงล้วนๆ ไม่มีธรรมอื่น

แอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลย” 

แม้ท่านจะได้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมา

ไม่น้อย อีกทั้งมีความรู้ระดับจบนักธรรมเอก

และมหาเปรียญ แต่ในระยะแรกการฟังธรรม

ภาคปฏิบัติขณะที่อยู่กับหลวงปู่มั่นกลับไม่เข้าใจ

เท่าใดนัก ดังนี้ 

“...ฟังท่านเทศน์เรื่องสมาธิเรื่องปัญญา  

ไม่ว่าขั้นไหน ไม่รู้เรื่องเลย เหมือนกับร้องเพลง

ให้ควายฟังนั่นแล แต่ดีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยตำหนิ

ติเตียนท่านว่า ‘ท่านเทศน์ไม่รู้เรื่องรู้ราว’  

แตย่อ้นกลบัมาตำหนเิจา้ของวา่ ‘นีเ่หน็ไหม   

ท่านอาจารย์มั่น ชื่อเสียงท่านโด่งดังกิตติศัพท์

กิตติคุณท่านลือกระฉ่อนไปทั่วโลกมาเป็นเวลา

นาน ตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก เรามีความพอใจที่จะ

ได้พบได้เห็นได้ฟังโอวาทของท่าน บัดนี้เราได้

มาฟงัแลว้ ไมเ่ขา้ใจ เราอยา่เขา้ใจวา่เราฉลาดเลย   

นี่เราโง่แค่ไหนรู้หรือยังทีนี้ 

เราเคยฟังเทศน์ทางด้านปริยัติ ฟังจน

กระทั่งเทศน์ของสมเด็จฯ เราเข้าใจไปหมด แต่

เวลามาฟังเทศน์ท่านอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นองค์

ประเสริฐทางภาคปฏิบัติและจิตใจ แต่ไม่เข้าใจ 

เราเชื่อแล้วว่าท่านเป็นพระประเสริฐที่ปรากฏ

ชื่อเสียงมานานถึงขนาดนั้น เรายังไม่เข้าใจ นี่ 

เห็นแล้วหรือยัง ความโง่ของเรา’ 

ครั้นพอฟังเทศน์ท่านไปนานๆ เราก็ปฏิบัติ

ไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลา ฟังเทศน์ท่านค่อยเข้าใจ

จิตค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไป เย็นเข้าไป

เป็นลำดับ ทีนี้รู้สึกว่าเริ่มค่อยซึ้งเพราะฟังธรรม

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

ธุดงควัตรที่ท่านถือปฏิบัติเป็นอาจิณ ๔ ประการ 

๑)	 ปังสุกูลิกังคธุดงค์	ถือนุ่งห่มผ้าบังสุกุล	นับตั้งแต่วันอุปสมบทมาตราบจนกระทั่งถึงวัยชรา	จึงได้	

ผ่อนให้คหบดีจีวรบ้าง	เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธานำมาถวาย	

๒)	 ปิณฑปาติกังคธุดงค์	ถือภิกขาจารยวัตร	เที่ยวบิณฑบาตมาฉันเป็นนิตย์	แม้อาพาธ	ไปในละแวก	

บา้นไม่ได	้กบ็ณิฑบาตในเขตวดั	บนโรงฉนั	จนกระทัง่อาพาธ	ลกุไม่ได้ในปจัฉมิสมยั	จงึงดบณิฑบาต	

๓)	 เอกปัตติกังคธุดงค์	 ถือฉันในบาตร	 ใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิตย์	 จนกระทั่งถึงสมัยอาพาธใน		

ปัจฉิมสมัย	จึงงด	

๔)	 เอกาสนกิงัคธดุงค	์ถอืฉนัหนเดยีวเปน็นติย	์ตลอดเวลา	แมอ้าพาธหนกัในปจัฉมิสมยั	กม็ไิดเ้ลกิละ	

ส่วนธุดงควัตรนอกนี้	 ได้ถือปฏิบัติเป็นครั้งคราว	 ที่นับว่าปฏิบัติได้มาก	 ก็คือ	 อรัญญิกกังคธุดงค์	

ถืออยู่เสนาสนะป่าห่างบ้านประมาณ	๒๕	 เส้น	หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดตามสมณวิสัย	 เมื่อถึงวัยชรา	

จึงอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากบ้านพอสมควร	 ซึ่งพอเหมาะกับกำลัง	 ที่จะภิกขาจารบิณฑบาต			

เป็นที่ที่ปราศจากเสียงอื้ออึง	ประชาชนเคารพยำเกรง	ไม่รบกวน	นัยว่า	ในสมัยที่ท่านยังแข็งแรง	

ได้ออกจาริกโดดเดี่ยว	แสวงวิเวกไปในป่าดงพงลึก	จนสุดวิสัยที่ศิษยานุศิษย์จะติดตามไปถึงได้ก็มี	

เช่น	 ในคราวไปอยู่ภาคเหนือ	 เป็นต้น	 ท่านไปวิเวกบนเขาสูง	 อันเป็นที่อยู่ของพวกมูเซอ	 ยังชาว

มูเซอที่พูดไม่รู้เรื่องกัน	ให้บังเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้	

		 ธรรมโอวาท	คำที่เป็นคติอันหลวงปู่มั่นกล่าวอยู่บ่อยๆ	ที่เป็นหลักวินิจฉัยความดีที่ทำด้วยกาย		

วาจา	ใจ	แก่ศิษยานุศิษย์ดังนี้		

ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นนับว่าเลิศ 

ได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน เพราะตัวตนเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวง 

เมื่อท่านอธิบายตจปัญจกกรรมฐานแล้ว	 มักจะกล่าวเตือนขึ้นเป็นคำกลอนว่า	 “แก้ให้ตกเน้อ   

แกบ้ต่ก คาพกเจา้ไว ้แกบ้่ได ้แขวนคอตอ่งแตง่ แกบ้พ่น้ คากน้ยา่งยาย คายา่งยาย เวยีนตายเวยีนเกดิ   

เวียนเอากำเนิดในภพทั้งสาม ภพทั้งสามเป็นเฮือน เจ้าอยู่”	ดังนี้	

ปัจฉิมบท 

ในวัยชรา	 นับตั้งแต่	 พ.ศ.๒๔๘๔	 เป็นต้นมา	 หลวงปู่มั่นท่านมาอยู่ที่จังหวัดสกลนครเปลี่ยน

อิริยาบถไปตามสถานที่วิเวก	 ผาสุกวิหารหลายแห่ง	 คือ	 ณ	 เสนาสนะป่าบ้านนามน	 ตำบลตองโขบ	

อำเภอเมอืง	(ปจัจบุนัเปน็อำเภอโคกศรสีพุรรณ)	บา้ง	ทีใ่กล้ๆ 	แถวนัน้บา้ง	ครัน้	พ.ศ.๒๔๘๗	จงึยา้ยไปอยู	่	

เสนาสนะป่าบ้านหนองผือ	ตำบลนาใน	อำเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร	จนถึงปีสุดท้ายของชีวิต	

กุฏิของหลวงปู่มั่นที่เสนาสนะป่าบ้านโคก (ก่อนบูรณะ) 

>>	

หลังวันมาฆบูชาป	ี พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 ท่านเริ่มป่วย			

ครั้นเมื่อออกพรรษาท่านป่วยหนัก	 จึงปรารภให้พา

ท่านไปสกลนคร	 ลูกศิษย์จึงนำท่านออกมาจาก		

หนองผอืและไดพ้กัระหวา่งทางทีว่ดักลางโนนภู	่๑๑	คนื	

จนวันที่	๑๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๒	ตอนเช้าราว	

๐๗.๐๐	น.	กวา่ๆ	รถแขวงการทางสกลนคร	รบัทา่นไป

วดัปา่สทุธาวาส	จงัหวดัสกลนคร	ถงึวดัเวลา	๑๒.๐๐	น.	

และอาราธนาองคท์า่นลงจากรถขึน้พกับนกฏุ	ิ โดยที่

ทา่นกำลงัหลบัอยู	่ หลบัไปจนถงึเทีย่งคนืในราวตหีนึง่	

ลมหายใจทา่นปรากฏวา่คอ่ยออ่นลงทกุทแีละละเอยีดไปตามๆ	 กนั	 ลมคอ่ยออ่นและชา้ลงทกุทจีนแทบไม่

ปรากฏ	 วนิาทตีอ่ไปลมกค็อ่ยๆ	 หายเงยีบไปอยา่งละเอยีดสขุมุ	 ครัน้ถงึเวลา	 ๐๒.๒๓	 น.	 ของวนัที	่ ๑๑	

พฤศจกิายน	ศกเดยีวกนั	จงึไดถ้อืเวลานัน้เปน็เวลามรณภาพของทา่น		

สริชินมายขุองทา่นได	้๗๙	ป	ี๙	เดอืน	๒๑	วนั	รวม	๕๖	พรรษา	
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๑๑๐ ๑๑๑

เทศนาของทานก็เขาใจ 

พูดถึงเรื่องสมาธิแลว ใสแจวภายในจิตใจ 

จากนั้นก็เริ่มเขาใจโดยลำดับๆ ซาบซึ้งโดย

ลำดับๆ เลยกลายเปนคนหูสูงไป คนหูสูง คือ 

นอกจากทานแลว ไมอยากฟงเทศนของใครเลย 

เพราะเทศน ไมถูกจุดที่ตองการ เทศน ไมถูกจุด

ของกิเลสที่ซุมซอนตัว เทศน ไมถูกจุดของสติ

ปญญาซึ่งเปนธรรมแกกิเลส เทศนไมถูกจุดแหง

มรรคผลนิพพาน…” 

ทานสรุปความวา การประพฤติปฏิบัติ

จากการอบรมตนอยูโดยสมำ่เสมอนีค้อืการสราง 

วาสนาทำใหจิตมีการเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้น 

ธรรมที่หลวงปูมั่นแสดงจึงเหมือนกับเทน้ำลาง

สิ่งสกปรกภายในจิตใจเราใหคอยสะอาดขึ้นมาๆ 

ใจก็จะปรากฏเปนของมีคาขึ้นมาโดยลำดับไป 

 
หลวงปูมั่นรูวาระจิต หูทิพย  
ตาทิพย 

 

ตอนเขาอยูศึกษากับหลวงปูมั่นใหมๆ นั้น  

ในวนัที่ไมมกีารประชมุฟงธรรม หลงัจากหลวงปูมัน่ 

เสรจ็จากการเดนิจงกรม ราว ๒ ทุมจะไดยนิเสยีง 

องคทานทำวัตรสวดมนตเบาๆ ทุกคืน เปนเวลา

นานๆ กวาจะจบ และนั่งสมาธิภาวนาตอไป

จนถึงเวลาจำวัด  

แตถาวันที่มีการประชุม จะไดยินตอนหลัง

จากเลิกประชุมแลวทุกคืนเชนเดียวกัน และ

ไดยินองคทานสวดอยูเปนเวลานาน เชนเดียว

กับคืนที่องคทานสวดตั้งแตหัวค่ำ วันเชนนั้น

หลวงปูมั่นตองเลื่อนการจำวัดไปตอนดึก ราว

เที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง  

ในระยะนั้นทานเองอยากรู

จริงๆ วา หลวงปูมั่นสวดมนต

พระสูตรใดบาง ถึง

ได ใชเวลานานมาก

กวาจะจบแตละ 

คืนๆ ทานเลา

ถึงเหตุการณนี้

ในแบบขบขัน

ตนเองวา 

หลวงปูเสาร กันตสีโล 

หลวงปู เสาร กันตสี โล เกิดเมื่อวันที่ ๒ 

พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๐๒ ณ บานขาโคม ตำบลหนอง-

ขอน (ปจจุบัน ตำบลปะอาว) อำเภอเมือง (ปจจุบัน

อำเภอเขื่องใน) จังหวัดอุบลราชธานี 

อปุสมบท ทานอปุสมบท ณ วดัใต ตำบลในเมอืง  

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตอมาไดเปน 

เจาอาวาสวัดใต เมื่อบวชได ๑๐ พรรษา ไดญัตติเปน

พระธรรมยุตที่วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) มี

พระครทูา โชตปิาโล เปนพระอปุชฌาย เจาอธกิารสทีา 

ชยเสโน เปนพระกรรมวาจาจารย  

อุปนิสัย หลวงปูเสารมีอัธยาศัย ชอบปลูกพริก

หมากไม ลักษณะจิตเยือกเย็น มีพรหมวิหาร ทำจิต

ดุจแผนดิน มีเมตตาเปนสาธารณะ เปนคนเอื้อเฟอในพระวินัย ทำความเพียรเปนกลางไมยิ่ง

หยอน พิจารณาถึงขั้นภูมิธรรมละเอียดมาก จิตของทานชอบสันโดษ ไมมักใหญใฝสูง หมากไม

กิน บุหรี่ ไมสูบ เดินจงกรมภาวนาเสมอไมละกาล น้ำใจดี ไมเคยโกรธขึ้งใหพระเณรอุบาสก-

อุบาสิกา 

มกัจะวางสงัฆทานอทุศิในสงฆสนันบิาต แกวปิสสนฯู แกสานศุษิยได อำนาจวางจรติเฉยๆ  

เรื่อยๆ ชอบดูตำราเรื่องพระพุทธเจา รูปรางใหญ สันทัด เปนคนภูมิใหญกวางขวางยินดีทั้ง

ปริยัติปฏิบัติ ลักษณะเปนคนโบราณ พรอมทั้งกาย วาจา ใจ เปนโบราณทั้งสิ้น ไมเหอตามลาภ 

ยศ สรรเสริญ  

ปกตินิสัยของทานเปนคนไมชอบพูด พูดนอยที่สุด ทั้งวันไมพูดอะไรกับใครเกิน ๒-๓ 

ประโยค เวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู ไดเปนเวลาหลายๆ ชั่วโมง เดินก็ทำนองเดียวกัน แตลักษณะ

ทาทางของทานมีความสงาผาเผยนาเคารพเลื่อมใสมาก มองเห็นทานแลวเย็นตาเย็นใจ 

การปฏิบัติ ในการเดินธุดงคกรรมฐานถือวาหลวงปูเสาร กันตสีโล เปนพระอาจารยองค

แรกและเปนผูนำหมูคณะลูกศิษยลูกหา ทานชอบพักพิงอยูตามปาตามที่วิเวก อาศัยอยูตามถ้ำ

บาง ตามโคนตนไมบาง พักพิงอาศัยอยูในราวปาหางจากหมูบานประมาณ ๕๐๐ เมตร ทานจะ

ออกแสวงหาวิเวกในราวปาหางไกลกันจริงๆ บางที ไปอยูในปาเขาที่ ไกล ตื่นเชาเดินจากที่พักลง

มาสูหมูบานเพื่อบิณฑบาต เมื่อบิณฑบาตเสร็จแลว กลับไปถึงที่พักเวลา ๑๑.๐๐ น. ก็มี  

ปฏิปทา ทานจะสอนใหลูกศิษยหัดนอน ๔ ทุม ตื่นตี ๓ ในขณะที่ยังไม ไดนอน หรือตื่น 

ขึ้นมาแลวก็ทำกิจวัตร มีการสวดมนต ไหวพระ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา อันนี้เปนการฝกหัด 

ดัดนิสัยใหมีระเบียบ นอนก็มีระเบียบ ตื่นก็มีระเบียบ การฉันก็ตองมีระเบียบ คือฉันหนเดียว 

เปนวัตร ฉันในบาตรเปนวัตร บิณฑบาตฉันเปนวัตร อันนี้เปนขอวัตรที่ทานถือเครงนัก 

มรณภาพ ทานไดมรณภาพในอิริยาบถขณะกราบครั้งที่ ๓ ในอุโบสถวัดอำมาตยาราม 

อำเภอวรรณไวทยากร นครจำปาศกัดิ ์ประเทศลาว เมือ่วนัที ่๓ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๔๘๕ แลวเชญิ

พระสรีระมา ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีเผาพระสรีระในเดือน

เมษายน ๒๔๘๖ สิริชนมายุ ๘๓ ป ๓ เดือน ๑ วัน 
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ศิษยอาจารยเหมือนพอกับลูก 
 

กลาวถึงหลวงปูเจี๊ยะ จุนโท ซึ่งติดตาม

อุปฏฐากหลวงปูมั่นมาจากเชียงใหมและอยู 

จำพรรษากับหลวงปูมั่น ๒ พรรษาที่วัดปาโนน-

นิเวศน จังหวัดอุดรธานี ตอมาไดติดตามไป

สกลนครตามคำอาราธนานิมนตของคณะ

ศรัทธาทางสกลนครมีคุณแมนุม ชุวานนท 

เปนตน จากนั้นหลวงปูมั่นไดมอบหมายให 

หลวงปูเจี๊ยะไปดูแลอุปฏฐากอาการอาพาธของ

หลวงปูเสารทีว่ดัดอนธาต ุ อำเภอพบิลูมงัสาหาร  

จังหวัดอุบลราชธานี 

เหตุที่ทำใหหลวงปู เสารปวยกระออด

กระแอดเนื่องจากบายวันหนึ่งเหยี่ยวตัวหนึ่ง 

บินโฉบมาหาเหยื่อแลวถูกรังผึ้งขาดตกลงมา

ดานขางขณะที่หลวงปูกำลังนั่งสมาธิอยูใต โคน

ตนยางใหญ ผึ้งไดรุมตอยหลวงปูหลายตัวจน

ตองหลบเขาไปในมุงกลด ตอนที่หลวงปูเจี๊ยะ

มาถึงวัดดอนธาตุก็ปรากฏวามีอาการหนักขึ้น

โดยลำดบั ทานจงึอยูปฏบิตัจินเปนปกตดิ ี จากนัน้ 

“…เราแอบไปฟงทานสวดมนต เรายังไม

ลืมนะ ทานก็กั้นหองอยู เราไปใหมๆ ไมรูประสี

ประสาอะไร เราเดินจงกรมอยู ไดยินเสียงทาน

สวดมนต พมึ พมึ พมึ พมึ เงยีบๆ เรากด็อมไปนะ  

ทานสวดบทอะไรนา ไมลืมนะ  

‘โอย! เราขนลุกนะ กลัวยอนหลังนะ 

เวลาทราบไปขางหนาไปเรื่อยๆ โอย! กูตาย 

มันไมรูประสีประสาอะไรเลย เหมือนลิง…’ วา

ใหเจาของนะ  

เราเดินจงกรมอยู ทานอยูในหอง สูงแคนี้

แหละนะ พักนี้เปนพักต่ำสำหรับพระเณรอยู 

พักที่ทานอยูนี้กั้นหอง ออกจากนี้แลวก็เปนพัก

อีกพักหนึ่ง ไดยินเสียงทานสวดมนต พึม พึม... 

‘โอโห ทานสวดมนตเกงนะ’  

สวดมนต พมึ พมึ ... เรากค็อยแอบเขาไป  

แอบเขาไป พอไปถึงที่... ทานก็หยุดสวดแลว... 

เงียบไป...เราก็คอยฟงอยูนะ ทานก็เงียบเลย 

ตอนนัน้เรายงัไมรูตวันะ เลยวาเดีย๋วถอยออกมา 

ซะกอน เลยถอยออกไป พอเราถอยออกไป 

ขางนอกไมนาน สักเดี๋ยวทานก็ขึ้น พึม พึม 

สวดมนตขึน้อกีแลว เราจงึแอบเขามาอกี คอืไอววั 

ไมรูจักเสือ หนูไมรูจักแมว วาอยางนั้นเถอะนา 

โอขบขันดีนะ 

ทีนี้พอเขาไปอีก ทานก็นิ่งเงียบอีกนะ เรา

ก็เลยยืนอยูนานคราวนี้แตทานก็ยังเงียบอยู

อยางนั้น ก็เลยถอยออกมาอีก พอเราถอยออก

ไปทีไร สักเดี๋ยวทานก็ขึ้นอีกแลว อยางนั้นนะ 

ครั้งที่สามถึงรูตัวนะ ครั้งที่สามเขาไปอีก ก็

เงียบอีก เลยมา สะดุดใจ  

‘เอ นี่หรือทานรูเราแลวนา? ...’  

พอครั้งที่สามนี้ มาสะดุดใจแลวก็รีบออก

มาเลย แลวทนีีก้ส็งัเกตดตูอนเชา ออกมา โอโห  

ตาทานถลึงจอใสเราเลยนะ ‘โอย กูตายแหลก

แลว กูตายเมื่อคืนนี้แหลกแลวหละ’  

ก็ทานจองดูจริงๆ เนี่ย นั่นแหละแสดงวา

บอกชัดเจนแลว นะนั่น ตั้งแตนั้นมา เรากลัวยิ่ง

กวาหนูกลัวแมว…” 

ทานจะไดยินเสียงหลวงปูมั่นทำวัตร 

สวดมนตเบาๆ ทุกคืนเปนเวลานานๆ ทานสวด

บทยาวๆ โดยจำไดอยางแมนยำ ธัมมจัก- 

กัปปวัตนสูตร มหาสมัยสูตร เปนตน จากนั้น 

นั่ งสมาธิตอไปจนถึงเวลาจำวัด ถาวันที่มี

ประชุมจะไดยินเสียงตอนหลังเลิกประชุมแลว

ทุกคืนเชนเดียวกับคืนที่ทานสวดมนตตั้งแต

หัวค่ำ วันเชนนั้นทานตองเลื่อนการจำวัดไปพัก

เอาตอนดึกสงัด  

ความรูสึกในระยะแรกที่อยูศึกษากับ

หลวงปูมั่นนั้นทานกลาววา  

“รูสึกเกรงกลัวทานอาจารยมั่นมาก เวลา

ไปพบไปเห็นทานทีแรก โอย ตัวสั่นนั่นแหละ 

ตาทานเหลือบมาพั้บเทานั้น มันก็อยากจะหงาย

ไปแลว ตาทานสำคัญมากนะ ตามีอำนาจดวย 

เสียงก็มีอำนาจ พูดออกมานี้แหลมคม ไมขนาด

นั้นกิเลสก็ไมหมอบจะวายังไง” 

โยมแมนุม ชุวานนท (นั่ง) โยมอุปฏฐากหลวงปูมั่น  

กับนองสาวทั้งสอง 

กุฏิหลวงปูมั่น รูปเหมือนหลวงปูมั่นในกุฏิ และหอง

จำวัดบนกุฏิ ที่เสนาสนะปาบานโคกในปจจุบัน 
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ปา่คนเดยีว ทา่นไม่ไดด้เุรา เรายงัเปน็บา้ไปได’้ 

คราวนี้พอเงียบเสียงไปสักครู่หนึ่ง เราก็

ออกมา พอขึ้นไปท่านกำลังเลิก เก็บอะไรต่อมิ

อะไร กำลังเลิกกันประมาณ ๑๑ โมงเช้า พอ

เก็บของแล้วก็ลงมา 

‘ท่านดุอะไรตะกี้นี้ ท่านดุใคร’ เราถาม 

‘ก็ดุผมล่ะสิ’ อาจารย์เจี๊ยะตอบ 

‘แล้วทำไมท่านถึงดุ’ 

‘กผ็มเยบ็ผา้ผดินี’่ ทา่นพดูดนีะอาจารยเ์จีย๊ะ   

ท่านพูดตรงไปตรงมา 

เราสังเกตดู เราไปอยู่ใหม่ๆ ท่านอาจารย์

เจี๊ยะอยู่ก่อนเราแล้วนี่ อะไรก็ตาม เอะอะๆ 

อะไรๆ ทา่นพระอาจารยจ์ะดอุาจารยเ์จีย๊ะนีก้อ่น   

ทางนั้นก็ไม่ถอยนี่ ซัดกันเลย ซัดทีไรอาจารย์  

เจี๊ยะหน้าผากแตกทุกที สู้ท่านไม่ได้ ก็ท่านเป็น

อาจารย์ฉลาดแหลมคม ในสมัยปัจจุบันใครจะ

เหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น…” 

หลวงปูเ่สารจ์งึออกธดุงค์ไปทางหลีผ่ ี ประเทศลาว   

เพือ่ทำบญุอทุศิใหท้า่นแดดงั (พระครทูา โชตปิาโล) 

ผูเ้ปน็อปุชัฌาย ์ เดมิหลวงปูเ่จีย๊ะคดิจะกลบัไปหา

หลวงปูม่ัน่แตก่็ใหห้วนรูส้กึประหวดัๆ อยู่ในใจวา่ 

“เจี๊ยะเอ้ย.. ดูแลหลวงปู่เสาร์แทนผมให้ดี

นะ ถึงการป่วยอาพาธของท่านจะหายก็อย่าได้

ไว้วางใจเป็นอันขาด” 

ผิดปกติ เมื่อพยุงหลวงปู่เข้าสู่อิริยาบถนอน

ท่านก็หายใจยาวๆ ๓ ครั้ง แล้วก็ถึงแก่กาล-  

กิริยาโดยสงบ เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. วันที่ ๓ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ (สิริอายุรวม ๘๓ ปี) 

หลวงปู่เจี๊ยะจัดเรื่องงานศพทุกอย่างสุด

ความสามารถ เมื่อตั้งไว้สักการะระยะหนึ่งแล้ว

จึงนำศพท่านลงเรือกลับมาอุบลราชธานี และ

รีบเดินทางกลับไปจำพรรษากับหลวงปู่มั่นเพื่อ

กราบเรียนเรื่องงานการให้ท่านทราบ พรรษานี้

จึงเป็นพรรษาที่ ๓ ที่อยู่ร่วมกับหลวงปู่มั่นและ

องคห์ลวงตาทีว่ดัปา่บา้นโคกแหง่นี ้องคห์ลวงตา

เพิ่งมาอยู่กับหลวงปู่มั่นใหม่ๆ ได้สังเกตเห็น

ความสนทิสนมระหวา่งหลวงปูม่ัน่กบัหลวงปูเ่จีย๊ะ  

ดูเหมือนพ่อแม่กับลูก ได้แอบคิดอยู่ ในใจว่า 

“ทำไมท่านถึงสนิทกันนักหนา”  

องคห์ลวงตาไดเ้ลา่ถงึเหตกุารณ์ในวนัหนึง่  

ขณะกำลังเดินจงกรมอยู่ ในป่าได้ยินเสียงดัง  

ขึน้มาจากภายในวดัปา่บา้นโคกแหง่นีน้ีเ่อง ดงันี ้

“...ท่านเย็บผ้าอยู่สององค์ ท่านอาจารย์

เจี๊ยะกับท่านนั่นแหละเย็บผ้า ท่านปะท่านชุนผ้า

เช็ดมือ ท่านประหยัดมากท่านไม่ลืมตัว ทีนี้เย็บ

ผ้าไปเย็บผ้ามา ฟังเสียงบ๊งเบ๊งๆ ขึ้น  

‘เอาแล้วทีนี่อะไรน้า’ เราก็ ไปอยู่ ใหม่ๆ 

เสียงลั่นศาลาเล็กๆ เนี่ย  

แต่ว่าเสียงมันไม่ เล็กล่ะสิ เสียงลั่น

กระเทือนไปหมด เรายืนฟังอยู่โน่น หากได้ยิน

ไม่ไดศ้พัท์ไดแ้สง ยนืไปยนืมาเลยตวัสัน่โดยไมรู่ต้วั   

ตัวสั่นอยู่ในป่าโน่นน่ะ ‘ดูสินะ มันเป็นบ้าอยู่ใน

หลวงปู่เจี๊ยะเชื่อในญาณความรู้พิเศษของ

หลวงปู่มั่นว่า ต้องทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า

อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่นอนจึงตัดสินใจออก

ธุดงค์ติดตามหลวงปู่เสาร์แต่ก็คลาดกัน ในกาล

ต่อมามีจดหมายแจ้งให้ทราบว่าหลวงปู่เสาร์

ป่วยหนักกำลังจะมาถึงนครจำปาศักดิ์ประมาณ 

๕ โมงเย็น พอมาถึงหลวงปู่เจี๊ยะพร้อมพระเพ็ง

จึงลงไปรับในเรือพบว่าท่านมีอาการหนักมาก 

จึงจัดเปลหามเข้าไปในอุโบสถวัดอำมาตย์ 

หลวงปู่ก็ทำกิริยาให้ประคองท่านขึ้นกราบพระ 

พอกราบลงครั้ งที่สามเห็นท่านกราบนาน  

ศาลาโรงธรรมที่เสนาสนะป่าบ้านโคก 

อนุสรณ์ที่กราบระลึกถึงหลวงปู่มั่น 

 หลังบูรณะเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ 

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 
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พระอนุรุทธะ รู้วาระจิตผู้อื่น 

“…พระอนุรุทธะนี้ก็ เป็นเชื้ อกษัตริย์   

พระอนุรุทธะ พระอานนท์ เหล่านี้เป็นเชื้อ

กษัตริย์ในวงศ์พระศาสดานั่นแหละ เสด็จออก  

บวชเสียหมดเลย เป็นพระอรหันต์ล้วนๆ..   

พระอนุรุทธะเก่งในทางเจโตปริยญาณหรือ  

ปรจิตวิชชา คือวาระจิตของคนอื่นคนใดก็ตาม 

แม้แต่เทวบุตรเทวดาพระอนุรุทธะก็ทราบได้

ละเอียดลออ ..  

ขณะที่พระองค์ทรงทำหน้าที่ปรินิพพาน 

เมื่อประทานพระโอวาทวาระสุดท้าย โอวาท

วาระสุดท้ายนั้นเป็นภาษาไทยก็ว่า ‘ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย อันนี้เราเตือนเธอทั้งหลาย สังขารมี

ความเกิดขึ้นและเสื่อมไปดับไปอยู่อย่างนี้เป็น

ประจำ จงพิจารณาสังขารอันนี้ถึงพร้อมด้วย

ความไม่ประมาทเถิด’ .. เวลานั้นไม่ใช่เวลา

ธรรมดา เป็นวิสามัญธรรมดาๆ เป็นวิสามัญ   

๑) จะปรนิพิพานอยูแ่ลว้ในขณะนัน้ ๒) พระสงฆท่ี์

เฝ้าพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่ผู้เตรียมพร้อมแล้ว 

ตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนกระทั่งถึงกัลยาณ-

ปุถุชน คือภิกษุเรื่อยลงมาเป็นลำดับ .. 

 พอจากนั้นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ ทรง  

ทำหน้าที่ปรินิพพาน ในขณะที่ทำหน้าที่นั้น  

พระสงฆ์สาวกก็ห้อมล้อมอยู่ พระอนุรุทธะก็อยู่

ที่นั่นด้วย.. พระอนุรุทธะตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ในขณะที่จะปรินิพพาน จนกระทั่งปรินิพพาน

แล้วนั่นแหละ เวลาพระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน 

เพียงเสด็จเข้าสู่ปฐมฌานเรื่อยไป ปฐมฌาน 

ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌาน ๔ นี้เปน็

รปูฌาน แลว้กก็า้วเขา้ไปถงึอากาสานญัจายตนะ   

วญิญานญัจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนว-

สัญญานาสัญญายตนะ นี่เป็นอรูปฌาน ๔  

จิตก้าวเข้าไปๆ ผ่านไปๆ ผ่านไปตรงไหน

พระอนุรุทธะรู้หมดๆ จนกระทั่งเข้าสัญญาเวท-

ยิตนิโรธ ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมด สงบ

พระองค์อยู่นั้น พระทั้ งหลายก็สงสัย มี  

พระอานนท์เป็นต้นนี้ สงสัยถามพระอนุรุทธะ

ว่า ‘นี่ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหรอ’ 

พระอนุรุทธะก็ตอบทันทีว่า ‘ยัง’ นั่นฟังซิ  

‘เวลานีเ้ขา้ประทบัอยูท่ีส่ญัญาเวทยตินโิรธ’ 

เพราะผู้ดูดูอยู่นี่ เห็นอยู่นี่ นั่นละพระจิต

ที่บริสุทธิ์นั่นดูซิสูญไหม ถ้าสูญพระอนุรุทธะ

เห็นได้ยังไง นั่นเอายันกันตรงนี้ซิ พระอนุรุทธะ

ก็เป็นพระอรหันต์แต่เก่งทางปรจิตวิชชา ตาม

เสด็จตามพระจิตของพระพุทธเจ้า ตามเสด็จใน

เวลาเข้าฌานเรื่อยๆ พอเคลื่อนไหวออกมา  

ก็บอก เคลื่อนออกมาจากสัญญาเวทยิตนิโรธ

เรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตอันบริสุทธิ์ธรรมดา 

แล้วก้าวเข้าอีก 

พอกา้วเขา้ฌานคราวนีก้ถ็งึแคจ่ตตุถฌาน  

ซึ่งเป็นรูปฌาน ๔ พอผ่านจากรูปฌาน ๔ แล้วก็

ไม่ก้าวเข้าไปอรูปฌาน ๔ เพราะทั้งสองอย่างนี้

เป็นสมมุติด้วยกัน พระจิตที่เป็นวิมุตติก็ผ่าน

ออกตรงกลาง เมื่อผ่านออกไปไม่มีอะไรพาดพิง

แล้ว ก็พูดไม่ ได้ว่าไปโน้นไปอยู่ที่โน่นที่นี่ เพราะ

ไม่มีที่พาดพิง รูปฌาน อรูปฌาน เป็นสมมุติ- 

สัญญาเวทยิตนิโรธก็เป็นสมมุติ พระจิตเข้าไป

เกี่ยวข้องกับสมมุติใดก็บอกได้ว่า เวลานี้อยู่ตรง

นั้นๆ  

พอออกจากสมมุตินี้ โดยประการทั้งปวง

แล้วนั่นพูดไม่ ได้ จิตดวงนั้นแหละ จิตดวง

บริสุทธิ์นั่นแหละ เวลาไม่มีอะไรพาดพิงแล้วก็

พูดไม่ ได้ แล้วสูญไหมล่ะ ฟังซิ แต่อยู่ในนี้มีสิ่งที่

พาดพิงอยู่นี้ก็พูดได้ว่า พระจิตของพระพุทธเจ้า

เวลานี้เสด็จไปตรงนั้นๆ พระจิตที่บริสุทธิ์นั่นไป

ไหนก็รู้หมด เพราะมีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิง

กันพอให้ ได้พูด พอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมุติก็ 

ทีนี้ปรินิพพานแล้วเท่านั้น นั่นชัด 

ท่านผู้รู้นิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้

เตม็ปากซ ิกพ็ระอรหนัตเ์ปน็ผูส้อปุาทเิสสนพิพาน   

จิตเป็นนิพพานทั้งๆ ที่ยังมีธาตุมีขันธ์อยู่นี้ .. 

พระองค์ทรงรับสั่งข้อไหนเป็นพุทธพจน์แล้ว   

โอ้โห เด็ดมากๆ ทุกประโยคเชียวนะ พระไม่ ได้

เข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นวาย ปล่อยให้

ประชาชนเขามีกษัตริย์ มัลลกษัตริย์เป็นต้น  

มาจัดทำ 

เวลาจะทรงเคลื่อนไหวพระสรีระศพออก

ไป ทแีรกออกไปทศิใตเ้ทวดาไมเ่หน็ดว้ย ยกไมข่ึน้   

พระอนุรุทธะเป็นแก้วส่องทาง พระอนุรุทธะ

เก่งทางปรจิตวิชชา บอกว่า ‘เทวดาไม่ยินดีด้วย 

เทวดาให้ ไปทางทิศเหนือ’ พอหมุนปั๊บให้ ไปทาง

ทิศนั้นก็ ไปเลย นั่นเห็นไหมพระอนุรุทธะบอก

เทวดาไมย่นิดีไมเ่หน็ดว้ย เทวดาให้ไปทางนัน้ .. 

พอไปถึงแล้วบรรจุไฟละที่นี่นะ เอ้า ไม่

ติดอีก ‘ทำไมจึงไม่ติด’  

‘ยังรอพระกัสสปะ พระกัสสปะกำลัง  

เดินทางมาจะมาเฝ้าพระศาสดาเรา’ จึงต้องรอ

พระกัสสปะ พอพระกัสสปะมาก็พรึบเองเลย

เทียวเป็นเองขึ้นเลยเทียว พอกราบฝ่าพระบาท

ของพระพุทธเจ้าแล้วไฟก็ขึ้นเองพรึบเลย…” 
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เทพบันดาลช่วยหลวงปู่มั่น 
 

ปี พ.ศ.๒๔๘๕ นั้นเป็นปีแรกที่ท่านจำ

พรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านโคก พรรษานั้นมี

พระ ๙ รูป เณร ๒ รูป ช่วงนั้นเป็นระยะที่  

สงครามญี่ปุ่นกำลังเริ่ม ผ้าหายากมีไม่พอ  

แจกจ่ายกัน ช่วงนั้นกำลังอดอยาก พอถึงวัน

เข้าพรรษาฉันจังหันเสร็จแล้วหลวงปู่มั่นแจกผ้า

พระเณรแตม่ผีา้ไมค่รบขาดอยูผ่นืเดยีว หลวงปูม่ัน่  

กเ็ลยไปหยบิเอาผา้อาบนำ้ผา้ขาวทีพ่ระทา่นไปวาง  

ไว้ในหอ้งของทา่นออกมาให ้ แตท่า่นอาจารยก์งมา  

ท่านเป็นคนตรงไปตรงมา เห็นอย่างนั้นจึงพูด

ค้านอย่างอาจหาญว่า 

“อนันัน้กส็ำหรบัแจกทา่นอาจารยต์า่งหากนี
่



เอามาทำไม
 ขาดกข็าดไปสจิะเปน็อะไรไป
 ขอให
้


ครูบาอาจารย์ได้เถอะ”


พระเณรทุกองค์เวลานั้นก็พอใจเห็นด้วย

กับท่านอาจารย์กงมา 

แต่หลวงปู่มั่นท่านก็ตอบอย่างมีเหตุผล

เช่นกันว่า “โอ๊ย!
 เรามันเป็นผู้ ใหญ่เมื่อไรมัน

ก็ได้
 ผู้ ใหญ่ได้อยู่เรื่อยๆ
 อะไรๆ
 ก็ได้
 ใครเอา

มาๆ
ก็ให้แต่ผู้ ใหญ่เองแหละ
 เอาล่ะ
 บุญมีหาก

ได้เองแหละ”


“เพราะพ่อแม่ครูจารย์มั่นทำให้เราคิดไม่รู้

กี่ครั้งกี่หน
 เหมือนว่ามีเทพคอยแทรกอยู่ตลอด


คอยรับทราบความเคลื่อนไหวของท่านอยู่

ตลอด
 เหมือนกับว่าเทวดาบันดลบันดาลนะ


แปลกอยู่
 หลายอย่างที่เราไม่เอามาพูดมาก

หละ
 เอาแต่ว่าเทพบันดลบันดาลเทพเนรมิต



แค่นี้ก็พอแล้วแหละ”


เคร่งครัดข้อวัตรปฏิบัติ 
พูดคุยเป็นอรรถธรรม 

 

ในปีแรกที่ได้อยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่น ท่าน

ก็ ได้ยินหลวงปู่มั่นพูดถึงเรื่องธุดงควัตร ๑๓ 

เพราะหลวงปูม่ัน่เครง่ครดัมากตามนสิยั ดว้ยเหตุ

นี้ท่านจึงถือเป็นข้อปฏิบัติเสมอมา ในการ

สมาทานธุดงค์เมื่อถึงหน้าพรรษาอย่างไม่ลดละ 

เฉพาะอยา่งยิง่ในธดุงคข์อ้ทีว่า่ ฉนัอาหารเฉพาะ

ของที่ ได้มาในบาตรจากการบิณฑบาตเท่านั้น 

สำหรบัธดุงคข์อ้อืน่ๆ กถ็อืสมาทานอยูเ่ปน็ประจำ

อยูแ่ลว้ เชน่ การฉนัหนเดยีวในวนัหนึง่ๆ เทา่นัน้ 

การถอืผา้บงัสกุลุ การใชผ้า้สามผนื (สบง จวีร 

สงัฆาฏ)ิ การฉนัในบาตร การอยูป่า่เขา เปน็ตน้ 

ท่านเองก็อยู่ ในเหตุการณ์ขณะนั้นและ

คอยสังเกตดูอยู่ตลอด พอหลวงปู่มั่นพูดคำว่า 

‘บุญมีหากได้เองแหละ’ ขึ้นมาปุ๊บ ท่านก็จับ  

คำพูดนี้เอาไว้ทันที จากนั้นก็คอยสังเกตว่า  

จะมีอะไรเกิดขึ้น ปรากฏว่าตอนค่ำวันนั้นพวก  

บริษัทแม่นุ่ม ชุวานนท์ (องค์หลวงตากล่าวว่า

แม่ของคุณแม่โยมนุ่มเป็นโยมอุปถัมภ์อุปัฏฐาก  

หลวงปูเ่สารแ์ละหลวงปูม่ัน่มาดัง้เดมิ ทา่นเหลา่นี ้ 

เป็นคนสำคัญที่อาราธนานิมนต์ท่านมาสร้าง  

วัดป่าสุทธาวาส) นำผ้ามาถวาย 

เขาพากันคาดคะเนพระเณรว่าน่าจะมี

ประมาณ ๙-๑๐ องค์ เขาจึงหาผ้าขาวด้ายเทศ

ไม่ใช่ผ้าขาวด้ายบ้านแบบที่เราทอกัน แต่เป็น

ด้ายดิบอย่างดีเนื้อแน่นเท่ากันจากสกลนคร

จำนวน ๑๑ ผืน แล้วว่าจ้างโยมขี้ยาคนหนึ่ง 

(แกติดฝิ่น) ในราคาแพงให้ ไปส่งผ้าที่วัดภายใน

วันนั้น ระยะทางจากสกลนครมาหาบ้านโคก

ประมาณ ๒๒ ก.ม. เข้าไปในวัดอีก ๑ ก.ม. 

รวม ๒๓ ก.ม. จนกระทั่งค่ำโยมขี้ยาคนนี้ก็ไป

ส่งผ้าจำนวน ๑๑ ผืนถึงวัดซึ่งเท่ากับจำนวน

พระเณรที่จำพรรษาในครั้งนั้นพอดิบพอดี  

ที่ท่านต้องคอยจับคำพูดของหลวงปู่มั่น

ขนาดนี้นั้นท่านให้เหตุผลว่า  

เสนาสนะป่าบ้านโคก
วัดป่าวิสุทธิธรรม
ทางจงกรมภายในวัด
และกุฏิหลวงปู่มั่น
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วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 

หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระ กับหลวงปู่มั่น 

ภูริทัตตเถระได้รับการอาราธนาจาก อุบาสิกา

สามพี่น้อง ได้แก่ นางนุ่ม, นางนิล ชุวานนท์ 

และนางลูกอินทร์ วัฒนสุชาติ ผู้มีความเลื่อมใส

ในพระอาจารยท์ัง้สองมาจำพรรษา ณ เสนาสนะ-  

ป่าบ้านบาก ในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ต่อมาจึงได้  

จัดสร้างเป็นวัดป่าสุทธาวาสในเวลาต่อมา  

ภายหลงัทีท่า่นจากภาคเหนอืมาจำพรรษา  

ที่วัดป่าโนนนิเวศน์ จ.อุดรธานีแล้ว คณะศรัทธา

ชาวสกลนครได้กราบอาราธนาท่านมาจำพรรษา 

ณ วัดป่าสุทธาวาสอีกครั้ งใน พ.ศ.๒๔๘๔   

ธุดงค์ ๑๓
๑
 และขันธวัตร ๑๔ เป็นข้อ

ปฏบิตัปิระจำโดยทัว่ไปของพระกรรมฐาน ยิง่นสิยั  

ที่เคารพรักและจริงจังในข้อวัตรปฏิบัติของท่าน

ด้วยแล้วก็ยิ่งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ท่านจึง

ไม่ยอมให้ข้อวัตรทำความสะอาดเช็ดถู กุฏิ 

ศาลา บริเวณ ตลอดข้อวัตรใดๆ ขาดตก

บกพร่องเลย ท่านพยายามรักษาทั้งความตรง

ต่อเวลา ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ

สะอาด ความพร้อมเพรียงกันในการทำข้อวัตร

ปฏิบัติ ความละเอียดถี่ถ้วน ความคล่องแคล่ว

ไม่เหนื่อยหน่ายท้อแท้อ่อนแอ ทำสิ่งใดให้ทำ

อย่างมีสติ ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญให้

รอบคอบ ไม่ทำแบบใจร้อนใจเร็ว การหยิบจับ

วางสิง่ใดจะพยายามมใิหม้เีสยีงดงั ขอ้วตัรตา่งๆ   

เหล่านี้พระเณรท่านจะช่วยกันดูแลรับผิดชอบ

บริ เวณอย่างทั่วถึง ตั้ งแต่กุฏิหลวงปู่มั่น   

กุฏิตนเอง ศาลา ทางเดิน ตลอดแม้ในห้องน้ำ

ห้องส้วม มีการเติมน้ำใส่ตุ่มใส่ถังให้เต็มไม่ให้

พร่อง และข้อปฏิบัติต่างๆ เช่นนี้ พระเณรท่าน

จะพยายามทำอย่างตั้งใจ สมกับที่ท่านเป็น

สมณะผู้รักความสงบ สะอาด และรักธรรมรัก

วินัย 

การปฏิบัติจิตตภาวนาถือเป็นงานหลักอัน

สำคัญที่สุด ดังนั้นในแต่ละวันท่านจึงพยายาม

พูดคุยแต่น้อย หากมีความจำเป็นต้องพูด

สนทนากันบ้างก็ให้มีเหตุผลมีอรรถธรรม ไม่พูด

คะนอง เพ้อเจ้อ หยาบโลน พูดตามความ

พระพุทธรูปที่หลวงปู่มั่น


กราบไหว้ประจำ



โดยท่านทำฐานพระเอง


องค์หลวงตาได้กล่าวถึงพระอุโบสถ
วัดป่าสุทธาวาสว่า



“เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นครอบที่ประชุมเพลิงศพหลวงปู่มั่น




ซึง่ทา่นอาจารยม์หาทองสกุเปน็คนสรา้งไดส้วยงามวจิติรมาก”


พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต



๑
  ธดุงควตัร ๑๓ คอืหลกัปฏบิตัเิพือ่การปราบปรามกเิลส ประกอบดว้ย  

๑ บิณฑบาตเป็นวัตร (พระเณรส่วนใหญ่จะปฏิบัติข้อนี้ เพราะถ้า

ไม่บิณฑบาตก็จะไม่มีอาหารฉัน) 

๒ บิณฑบาตตามลำดับบ้าน 

๓ ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง 

๔ ฉันในบาตร (นอกจากจะฉันในบาตร องค์หลวงตายังฉันด้วยมือ

เท่านั้น)  

๕ ฉันวันละครั้งเท่านั้น (พระวัดป่าจะฉันมื้อเช้าเพียงมื้อเดียว 

เรียกว่า ฉันจังหัน และเมื่อลุกจากที่นั่งแล้วก็จะไม่ฉันอีก ซึ่ง

วัตรข้อนี้เป็นข้อที่องค์หลวงตาปฏิบัติจนถึงวันที่ท่านมรณภาพ)  

๖ ถือผ้าสามผืน 

๗ ถือผ้าบังสุกุล 

๘ อยู่รุกขมูลร่มไม้ (อยู่โคนต้นไม้) 

๙ อยู่ป่า  

๑๐ อยู่ป่าช้า 

๑๑ อยู่กลางแจ้ง  

๑๒ อยู่ ในเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ เช่น กุฏิ วิหาร 

ศาลา) ที่เขาจัดให้ 

๑๓ ถือไม่อยู่ในอิริยาบถนอน (ไม่ติดการนอน) 

แต่ท่านไปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก จวบจนวาระที่ท่านใกล้มรณภาพจึงได้มาทิ้งขันธ์   

ณ วัดป่าสุทธาวาสใน พ.ศ.๒๔๙๒ 

ภายหลังจึงได้มีการประชุมเพลิงศพของท่าน ณ วัดแห่งนี้ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม 

พ.ศ.๒๔๙๓ ต่อมาจึงได้สร้างอุโบสถในบริเวณที่ประชุมเพลิง และสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นตรง

บริเวณกุฏิที่องค์ท่านมรณภาพ 

สภาพในปัจจุบัน 

วดัปา่สทุธาวาสในปจัจบุนักลายสภาพเปน็วดัปา่กลางเมอืง เปน็สำนกัเรยีนสำคญัของพระภกิษสุงฆ ์ 

ในสกลนคร ปูชนียสถานสำคัญภายในวัดนอกจากอุโบสถและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นแล้ว ก็ยังมี   

“จันทสารเจติยานุสรณ์” เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร อีกด้วย โดยเจดีย์นี้พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชกระแสว่า 

“ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่วัดนี้ มีอัฐิธาตุของ  

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน” 

และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ ด้วยพระองค์เอง หลังจากนั้น   

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทำพิธีเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย   

โดยภายในมีการจัดแสดงรูปเหมือนของ หลวงปู่หลุย จันทสาโร และเครื่องอัฐบริขารของท่าน  

หลวงปู่หลุยด้วย 
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จำเป็น และเป็นไปเพื่อความเจริญในธรรม   

การตักเตือนชี้แนะหมู่คณะภิกษุสามเณรให้เป็น

ไปด้วยความเมตตากรุณาต่อกัน เพื่อให้รู้ ให้

เข้าใจคุณและโทษจริงๆ ดังนี้ 

“…ควรพูดคุยกันในเรื่องความมักน้อย


สันโดษ
 ความวิเวกสงัด
 ความไม่คลุกคลีซึ่งกัน

และกัน
 พูดในเรื่องความเพียร
 ศีล
 สมาธิ


ปญัญา
ในการตอ่สูก้เิลส
…
พระในครัง้พทุธกาล

ท่านไม่ ได้คุยถึงการบ้านการเมือง
 การได้



การเสยี
ความรืน่เรงิบนัเทงิ
การซือ้การขายอะไร


ท่านมีความระแวดระวังว่า
 อันใดจะเป็นภัย



ต่อความเจริญทางจิตใจของท่าน
 ท่านจะพึง

ละเว้นหลบหลีกเสมอ
 ส่วนสิ่งใดเป็นไปเพื่อ



ส่งเสริมให้จิตใจมีความแน่นหนา
 มั่นคงจน

สามารถถอดถอนกิเลสออกได้เป็นลำดับลำดา

นั้น
ควรส่งเสริมให้มีมากขึ้น
ให้สูงขึ้น…”


หลวงปู่มั่นเคารพธรรม 
 

นอกเหนือจากความเคร่งครัดตามหลัก

ธรรมหลักวินัยแล้ว หลวงปู่มั่นยังแสดงความ

เคารพในธรรมอย่างละเอียดลออลึกซึ้งอย่างหา

ได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบันดังนี้ 

“...ท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างในสมัย

ปัจจุบัน ในห้องนอนใดที่ถูกนิมนต์ ไปพัก ถ้ามี

หนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าท่าน ท่านจะไม่ยอม

นอนในห้องนั้นเลย ท่านจะยกหนังสือนั้นไว้ ให้

สงูกวา่ศรีษะทา่นเสมอ ทา่นจงึยอมนอน ทา่นวา่ 

 ‘นี่ธรรมของพระพุทธเจ้า
 เราอยู่ด้วย

ธรรม
 กินด้วยธรรม
 เป็นตายเรามอบกับธรรม


ปฏิบัติได้รู้ ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของ

พระพุทธเจ้าทั้งนั้น
 เราจะเหยียบย่ำทำลายได้

อย่างไร!
เอาธรรมมาอยู่ต่ำกว่าเราได้อย่างไร!’


ท่านไม่ยอมนอน ยกตัวอย่างที่ท่านมาพัก

วัดสาลวันเป็นต้น ในห้องนั้นมีหนังสือธรรมอยู่ 

ท่านไม่ยอมนอน ให้ขนหนังสือขึ้นไว้ที่สูงหมด   

นี่แหละ! ลงเคารพละต้องถึงใจทุกอย่างเพราะ

ธรรมถึงใจ 

ความเคารพ ไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่า

อะไรท่านเคารพอย่างถึงใจ ถึงเรียกว่าสุดยอด 

กราบพระพุทธรูปก็สนิท ไม่มี ใครที่จะกราบ

สวยงามแนบสนิทยิ่ งกว่าท่านอาจารย์มั่น  

ในสมัยปัจจุบันนี้ เห็นประจักษ์ด้วยตากับใจ  

เราเอง ความเคารพในอรรถในธรรมก็เช่น

เดียวกัน แม้แต่รูปพระกัจจายนะ ที่อยู่ในซอง

ยาพระกัจจายนะ พอท่านได้มา  

‘โอ้ โห
 !
 พระกัจจายนะเป็นสาวกของ

พระพุทธเจ้านี่!’


ท่านรีบเทยาออก เอารูปเหน็บไว้เหนือ

ที่นอนท่าน ท่านกราบ “นี่องค์พระสาวก นี่รูป

ของท่าน มีความหมายแค่ ไหนพระกัจจายนะ 

จะมาทำเป็นเล่นอย่างนี้ ได้เหรอ?”  

แน่ะ! ฟังดูซิ นี่แหละเมื่อถึงใจแล้ว ถึงทุก

อย่าง เคารพทุกอย่าง บรรดาสิ่งที่ควรเป็นของ

เคารพทา่นเคารพจรงิ นัน่ ทา่นไม่ไดเ้ลน่เหมอืน  

ปถุชุนคนหนาหรอก เหยยีบโนน่เหยยีบนีเ่หมอืน  

อย่างพวกเราทั้งหลายเพราะไม่รู้นี่ คอยลูบๆ 

คลำๆ งูๆ ปลาๆ ไปในลักษณะของคนตาบอด

นั้นแล ถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบ อันไหนจะเป็น

ขวากเป็นหนามไม่ยอมเหยียบ สิ่งใดที่จะเป็น

โทษเป็นภัยขาดความเคารพ ท่านไม่ยอมทำ 

นักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้น ไม่เหมือนคน

ตาบอดเหยียบดะไปเลย โดยไม่คำนึงว่าควร

หรือไม่ควร…” 

หลวงปูเ่จีย๊ะอทุาน “เจอแลว้องคน์ี”้ 
 

หลวงปู่เจี๊ยะบอกว่าหลวงปู่มั่นมักเรียก

ท่านว่า “เฒ่าขาเป๋” หรือบางครั้งก็เรียกว่า 

“ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” ตามแต่ท่านจะ

พูดเพื่อเป็นคติแก่พระเณร 

ทา่นยงัเลา่ดว้ยวา่ในระหวา่ง  

พรรษานั้น หลวงปู่มั่นได้

พูดถึงหลวงปู่ขาวขึ้นมา

ในวันหนึ่งว่า 

“หมู่เอ๊ย!
 ให้รู้จัก

ท่านขาวไว้นะ
 ท่านขาว

นี่เธอได้พิจารณาถึงที่

สุดแล้ว”


พอกล่าวชมหลวง

ปู่ขาวแล้วก็หันมาพูด

เรื่องของหลวงปู่เจี๊ยะ

บ้างว่า 

“เออหมู่ เอ๊ย!
 มี

หมูม่าเลา่เรือ่งการภาวนา



ให้เราฟังที่เชียงใหม่
 เธอ

ปฏิบัติของเธอสามสี่ปี

เหมือนเราลงที่นครนายก


‘มั นลง เหมื อนกัน เลย ’ . . ” 

หลวงปู่มั่นย้ำอย่างนั้น 

พระสังกัจจายน์ 

“...พระสังกัจจายน์ท่านแต่ก่อนรูปหล่อ ตามตำราที่บอกไว้ 

มองดคูลา้ยคลงึกบัพระพทุธเจา้ .. ไปที่ไหนผูห้ญงิตดิ ผูห้ญงิชอบ   

ผู้ชายก็ชอบ ไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะ .. นี่ล่ะผู้ชายที่กลับตัวเป็น  

ผูห้ญงิไดก้เ็พราะไปชอบทา่นนะ่ส ิ พอมองเหน็ทา่น ‘พระรปูนี ้ 

ทำไมจึงรูปหล่อนักหนา ถ้าเราได้เมียอย่างนี้จะดีมาก’  

จากผู้ชายแล้ว(เป็นกรรม)กลายเป็นผู้หญิงไปเลย แล้วอายใหญ่เลยหนี ไปอยู่เมืองอื่น   

นี่ต้นเหตุไปที่ ไหนเป็นอย่างนั้น พระกัจจายนะ ท่านจึงไปอธิษฐานเสียใหม่ ทีนี้เลยเป็นรูปพุง

หลวงอุ้มบาตรไปเลย ทีนี้ ไม่ว่าใครผู้ชายผู้หญิงเห็นท่านแล้วไม่อยากมอง   

(คนที่เคยเป็น) ผู้ชายแล้วกลายไปเป็นผู้หญิงนี้ต่อมาก็ ไปมีสามีมีลูกอีกตั้งสองคน   

ทีแรกเพศผู้ชาย พอไปรักชอบท่าน (กรรม) จึงพลิกเป็นเพศผู้หญิงไป ไปมีลูกอีกตั้งสองคน .. 

แต่ท่านก็มีนิสัย ต่อมาออกบวชก็ ได้เป็นพระอรหันต์นะ ท่านมีอุปนิสัยอยู่ ไปที่ ไหนอายคน   

ใครไปจ้อถามเรื่องราวแล้วอาย...” 
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“ท่านองค์นี้ภาวนา
๓
ปีเท่ากับเราภาวนา


๒๒
 ปี
 อันนี้เกี่ยวเนื่องกับนิสัยวาสนาของคน

มันต่างกัน”


ต่อมาเมื่อการจำพรรษาผ่านไปได้สัก

ระยะหนึ่ง หลวงปู่เจี๊ยะซึ่งได้สังเกตเห็นพระ-

เณรที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นมาโดยตลอด

เป็นเวลาถึง ๓ ปีจนกระทั่งคราวนี้ ได้มาพบและ

รว่มจำพรรษากบัทา่น (องคห์ลวงตา) ในทีแ่หง่นี ้  

ได้เห็นถึงความจริงจังและลักษณะที่เหมือนดั่ง

นิมิตคำทำนายของหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่มาก 

ทา่นไดเ้ลา่เหตกุารณแ์ละความรูส้กึในครัง้นัน้วา่ 

“ในที่สุดพระอาจารย์มหาบัว ก็มาหาท่าน

พระอาจารย์มั่นที่เสนาสนะป่าบ้านโคก จังหวัด

สกลนคร เราเห็นลักษณะถามความเป็นมาเป็น

ไป จึงแน่ใจเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นมาท่านพระ-

อาจารยม์ัน่ก็ไมพ่ดูเรือ่ง (คำทำนาย) นีอ้กีเลย... 

หลังจากได้อยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์-

มั่นเป็นเวลา ๓ ปี ๔ แล้งแล้ว ผ่านฤดูแล้ง  

ปี ๒๔๘๖ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านปรารภจะไป

จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนามน เราเห็นว่า 

ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นแล้ว  

ท่านอาจารย์มหาบัวก็เป็นที่ตายใจ ท่าน

เก่งฉลาด เป็นที่ตายใจในเรื่องเกี่ยวกับท่าน  

พระอาจารย์ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม เรื่องข้อวัตร

ปฏิบัติที่เราเคยทำมาเป็นเวลานานสมควรกับ

ท่านอาจารย์มหา เพราะท่านมีวิชาความรู้ กล้า

สูห้นา้ไมอ่ายใคร และจะเปน็ประโยชนอ์นัยิง่ใหญ ่ 

แก่หมู่คณะต่อไปในอนาคต เหมือนดั่งนิมิตที่

ท่านพระอาจารย์มั่นทำนายไว้ที่

ดอยคำ บา้นแมป่ัง๋ อำเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่ว่า 

‘ท่านองค์นี้
ลักษณะเหมือน

ท่านเจี๊ยะ
 แต่มิใช่ท่านเจี๊ยะ
 จะ

ทำประโยชน์ให้แก่หมู่คณะกว้าง

ขวาง
 และท่านนิมิตเห็นพระหนุ่ม


๒
 รูป
 นั่งช้าง
 ๒
 เชอืก
 ตดิตาม

ทา่นซึง่นัง่สงา่งามบนช้างตัวขาวปลอดจ่าโขลง

เป็นช้างใหญ่
 พระหนุ่มสองรูปนี้จะสำเร็จก่อน

และหลังท่านนิพพานไม่นานนัก
 และจะทำ

ประโยชน์ใหญใ่ห้พระศาสนา’


เมื่อเราเห็นท่านอาจารย์มหาบัวเข้ามา ก็

ตรงตามลักษณะที่ท่านทำนายไว้ก็เบาใจเป็นที่

ยิ่ง ถึงได้กับอุทานภายในใจว่า  

‘นี่แหละ องค์นี้แหละต้องเป็นองค์ที่

ท่านทำนายไว้อย่างแน่นอน เจอแล้ว ทีนี้’ 

เมื่อท่านอาจารย์มหาบัวเข้ามา รู้สึกว่า

ท่านเมตตาเป็นพิเศษ ข้อวัตรปฏิบัติอะไรท่าน

ตั้งใจปฏิบัติรักษาสุดความสามารถ สุดชีวิต

เหมอืนดงัทีเ่ราเคยทำ ความเพยีรทา่นกแ็รงกลา้   

มีสติปัญญาไวเป็นเลิศ สมเป็นผู้มีบุญมาเกิด 

ประเสริฐด้วยความดี อย่างนี้อีกไม่นานต้อง

พบพานธรรมอันเลิศ บุญเขตอันประเสริฐจะ

บังเกิดในวงพุทธศาสน์ เป็นปราชญ์ทางธรรม 

คำ้ชพูระศาสนาเหมอืนอยา่งทีท่า่นพระอาจารย-์

มั่นทำนายเอาไว้อย่างแน่นอน 

เมื่อคิดดังนี้จึงดำริว่า สมควรที่หมู่ผู้ที่  

ไม่เคยมาจะได้ช่องเข้าศึกษาปฏิบัติ ในขณะนั้น

พระเณรที่ติดตามและลูกศิษย์ของท่านพระ-

อาจารย์มั่นมีมากขึ้นโดยลำดับ ชื่อเสียงเรื่อง

คุณธรรมของท่านเป็นที่ เลื่องลือขจรไปทั่ว  

นิสัยเดิมของพระสารีบุตร พระสันตกาย 

“...อัครสาวกข้างขวาพระสารีบุตร นิสัยของท่านแต่ก่อนเคยเป็นลิง พอมาเห็นคลอง

เล็กๆ น้ำมันไหลไปมาโดดข้ามคลองนั้นแล้วโดดข้ามคลองนี้ ไป พระสงฆ์ยกโทษท่าน มาฟ้อง

พระพุทธเจ้า ว่าพระสารีบุตรได้รับคำยกย่องมา.. แล้วทำไมพระสารีบุตรขนาดว่าเป็น  

พระอรหันต์แล้ว เป็นอัครสาวกข้างขวาด้วย แล้วทำไมจึงทำตัวเป็นลิง ว่าอย่างนั้นนะ   

โดดกลับไปกลับมา ไปเห็นร่องน้ำเล็กๆ โดดไปโดดมา..  

‘พระสารีบุตรเธอเคยเป็นลิงมาตั้ง ๕๐๐ ชาติ นิสัยเดิมของเธอเป็นอย่างนี้แหละ ใจของ

เธอบริสุทธิ์แล้ว’  

นี่ละกิริยาที่มันแสดงออกสู่โลกธรรม ๘ มีตำหนิติเตียนได้อย่างนี้ ส่วนธรรมชาตินั้นหมด

โดยสิ้นเชิง.. พระองค์ออกมารับเลย เธอเคยเป็นลิงมาจนเป็นนิสัย เพราะฉะนั้นกิริยาอันนี้ยก

ให้ลิงเสีย อัครสาวกที่เรียบร้อยนั้นยกให้พระสารีบุตรของเรา ส่วนลิงนั้นยกให้ลิงไปเสีย   

ท่านตอบกันฟังซิน่ะ  

นี่พระพุทธเจ้ายืนยันรับรองไว้ นี่หมายถึงว่าผู้ที่มีนิสัยอย่างไร หนักทางไหนไปทางนั้น .. 

นิสัยพระสันตกายก็อีกเหมือนกันนะ ท่านไปไหนนี้เรียบหมดเลย พระสงฆ์ทั้งหลายในวัดนั้นน่ะ

ค่อนข้างแน่ใจ เกือบจะทั่วทั้งวัดละว่าท่านเป็นพระอรหันต์ สันตกายคือว่าท่านมีกิริยามารยาท

สวยงามมาก เคลื่อนไหวไปไหนปรากฏว่ามีสติทุกแง่ทุกมุม เหมือนว่าไม่พลั้งไม่เผลออะไรเลย 

ถามท่าน ท่านก็บอกว่าท่านยัง เลยเอาเรื่องนี้ ไปทูลถามพระพุทธเจ้า  

พระพุทธเจ้าท่านก็สอน มีเครื่องรับรองอย่างนั้นนะ ที่จิตเรียบร้อยมาตลอดนี้ สันตกาย

เป็นผู้มีกายวาจาใจอันสงบ .. พระสันตกายนี้เธอเคยเป็นราชสีห์ติดกันมาหลายภพหลายชาติ 

ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัตว์อื่นเลย เป็นราชสีห์มา ธรรมดาราชสีห์มีสติสตังระมัดระวังตัวเหมือน

เสือเหมือนแมว ไม่ ได้เผลอตัวง่ายๆ นี่เธอก็มาจากสำนักราชสีห์ เพราะฉะนั้นกิริยาอาการของ

เธอเวลามาบวชจึงเรียบตลอด... ” 

 

ทางจงกรมภายในเสนาสนะป่าบ้านโคก
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ทุกทิศ เราจึงเข้าไปกราบลาท่านและปลีกตัวอยู่

องค์เดียวเร่งความเพียร พยายามสืบเสาะหา

ว่า ท่านอาจารย์ขาวอยู่ที่ ไหน เพราะท่านเป็น

พระที่ท่านพระอาจารย์มั่นรับรองว่า เป็นพระ

ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้ว ได้ทำไว้ ในใจว่า ถ้า

ทราบข่าวว่า ท่านอาจารย์ขาวอยู่ที่ไหน เราจะ

ดั้นด้นเข้าไปกราบให้จงได้…” 

กรรมฐานน้ำตาร่วง 
 

องค์หลวงตากล่าวว่าเมื่อครั้งไปอยู่กับ

หลวงปู่มั่นนั้น จิตของท่านเคยคิดไปว่า องค์

หลวงปู่มั่นจะสามารถทราบวาระจิตของท่านได้

หรือไม่หนอ จากนั้นไม่นาน ท่านได้ขึ้นไปกราบ

พระประธานที่ศาลา เห็นหลวงปู่มั่นกำลังเย็บ

ผ้าอยู่ จึงได้คลานเข้าไปเพื่อจะกราบขอโอกาส

ช่วยเย็บให้ ขณะนั้นเองหลวงปู่มั่นแสดงอาการ

แปลกกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นมา โดยจ้องมองมา

ทีท่า่นอยา่งดุๆ  พรอ้มกบัปดัมอืหา้ม แลว้พดูขึน้วา่ 

“หืย!
อย่ามายุ่ง”  

ในตอนนั้นท่านคิดในใจว่า “โอ้ย
 ตาย

กู…ตาย…” และหลังจากเงียบไปพักหนึ่ง ท่าน

อาจารย์มั่นก็กล่าวต่อว่า 

“ธรรมดาการภาวนากรรมฐานก็ต้องดู

หัวใจตัวเอง
 ดูหัวใจตัวเองมันคิดเรื่องอะไรๆ
 ก็

ต้องดูหัวใจตัวเองสิผู้ภาวนา
 อันนี้จะให้คนอื่น

มาดูให้รู้ ให้
กรรมฐานบ้าอะไร”


จึงเป็นอันรู้ เหตุรู้ผลชัดเจนทันทีว่า ที่

หลวงปู่มั่นแสดงปฏิกิริยาดังกล่าวขึ้นเช่นนี้  

ก็เพราะความคิดสงสัยของท่านนั่นเอง คราวนี้

ท่านถึงกับหมอบราบในใจอย่างสุดซึ้งว่า  

“ยอมแล้วๆ
คราวนี้ขออ่อนขอยอมแล้ว”


หลังจากนั้นท่านจึงได้กราบขอโอกาสเข้า

ช่วยเย็บผ้าอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้องค์ท่านก็ไม่ได้

ดุหรือห้ามอะไรอีก เพราะทราบดีว่า ลูกศิษย์  

ผู้นี้ ได้ยอมแล้วอย่างสนิทใจ 

กล่าวถึงการบำเพ็ญภาวนาของท่าน โดย

ปกติธรรมดาท่านใช้เวลาในการนั่งสมาธิครั้งละ

ประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง ตอนกลางวันพอฉัน

จังหันเสร็จ ล้างบาตร เช็ดบาตรเรียบร้อยแล้ว 

เอาบาตรไปวางที่ร้านแล้วเข้าทางจงกรมเลย 

ท่านจะเดินจงกรมไปตลอดจนถึงเวลาประมาณ 

๑๑ โมงเป็นอย่างน้อยหรือถึงเที่ยงวันแล้วจึง

พัก เมื่อออกจากพักแล้วก็นั่งภาวนาอีกราว   

๑ ชั่วโมง แล้วก็ลงเดินจงกรมอีก ท่านทำอย่าง

นั้นอยู่เป็นกิจวัตรประจำ  

แม้ทำความเพียรเป็นประจำอยู่ เช่นนี้

ตลอดพรรษา แต่ภาวะจิตของท่านกลับมีแต่

เจริญกับเสื่อมทางด้านสมาธิ ต่อมาเมื่อเห็นว่า

อยู่ กับหลวงปู่มั่ นพอสมควรท่านจึงอยาก

ทดลองทำความเพียรโดยลำพังอย่างเต็มที่  

ดบูา้งวา่จะเกดิผลดเีพยีงใด ครัน้พอออกพรรษา  

แล้วจึงได้ทดลองขึ้นไปภาวนาบนหลังเขา เพื่อ

ความสงบสงัดและทำความเพียรได้อย่างเต็มที่ 

พระโคธิกะ 

“…พระโคธิกะ จิตท่านเสื่อมถึงหกครั้ง เจริญแล้วเสื่อมๆ ถึงหกครั้ง .. พอครั้งที่หก 

ท่านเอามีดเฉือนคอเจ้าของเลย แต่ท่านมีนิสัยนะ เอามีดเฉือนคอเลือดกระฉูดออกมา

มองเห็น จึงพิจารณาอยู่นั้นบรรลุธรรมปึ๋งเดี๋ยวนั้นเลย .. ก็ ได้บรรลุธรรมในขณะนั้นด้วย

การปฏิวัติจิตเข้าสู่ธรรม .. แล้วมาเด่นตรงนี้  

ตอนพญามารค้นหาจิตวิญญาณของพระโคธิกะจนควันตลบโลกธาตุ ว่างั้นในตำรา 

ฤทธิ์ของมารที่ค้นคว้าหาจิตวิญญาณของพระโคธิกะ พระพุทธเจ้าเลยตวาดเอาบ้างว่า  

‘พญามารอนัเพยีงความรูข้องเธอนัน้นะ่ จะไปสามารถรูจ้ติของพระโคธกิะลกูของเรา  

ได้ยังไง เพราะพระโคธิกะเธอเป็นพระอรหันต์และนิพพานไปแล้วนี่ เธอก็มีวิสัยแค่จะดู

สัตว์ที่ยังข้องอยู่ในกิเลสนี้เท่านั้นแหละ พระโคธิกะเราไม่ ได้เป็นคนประเภทนั้น เป็นผู้พ้น

แล้วจากอำนาจแห่งมาร เพราะฉะนั้น เธอจะค้นหมดทั้งโลกธาตุ หรือจะไปโลกธาตุไหน  

ก็ ไปเถอะ เธอจะตายทิ้งเปล่าๆ นั้นแล’ …” 

แต่เมื่อออกวิเวกจริงๆ แล้ว ความเพียรกลับ  

ไม่ค่อยเป็นผลเลย ต้องล้มลุกคลุกคลาน  

อย่างหนัก จนหลายครั้งทำให้ท่านรู้สึกท้ออก

ท้อใจ แต่ด้วยใจที่ “สู้ ไม่ถอย” ทำให้ท่าน

สามารถผ่านภาวะเช่นนี้ ไปได้ในเวลาต่อมาดังนี้ 

“…เข้าไปอยู่ ในป่าในเขา ตั้งใจจะไปฟัด

กับกิเลสเอาให้เต็มเหนี่ยวละนะคราวนี้ หลีก

จากครูบาอาจารย์ออกไปเข้าไปอยู่ ในภูเขา   

ป่ามันสงบสงัด ป่าไม่มีเรื่องอะไร แต่หัวใจมัน

สร้างเรื่องขึ้นมาละซิ วุ่นอยู่กับเจ้าของคนเดียว 

เป็นบ้าอยู่คนเดียว  

‘โอ๊ย
 อย่างนี้จะอยู่คนเดียวได้ยังไง
 นี่หนี

จากครูบาอาจารย์ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว’  

สู้มันไม่ ได้จนน้ำตาร่วง ไม่ ได้ลืมนะ .. 

น้ำตาร่วง โอ้โห สู้มันไม่ได้ ตั้งสติพับล้มผล็อยๆ 

ตั้งเพื่อล้มไม่ใช่ตั้งเพื่ออยู่ ตั้งต่อหน้าต่อตานี่มัน

ล้มต่อหน้าต่อตาให้เห็น ปัดทีเดียวตก ๕ ทวีป

โน่น สมมุติว่าเราต่อยเข้าไปนี้ มันปัดแขนเรานี้

ตก ๕ ทวีป อำนาจแห่งความรุนแรงของกิเลส 

มันแรงขนาดนั้นนะอยู่ในหัวใจนี่ .. ก็เราตั้งหน้า

จะไปสู้ แต่มีแต่กิเลสซัดเราๆ มันยังไงกัน ได้

เคียดแค้น น้ำตาร่วง ไม่ลืมนะ อันนั้นละเป็น

สาเหตุให้เกิดความเคียดแค้นมุมานะที่จะฟัดกับ

กิเลสให้ ได้ เราจึงกล้าพูดซิว่าความเคียดแค้นนี่ 

.. ลงออกถึงกูถึงมึงทีเดียว ซัดกับกิเลสนี่ ฟังซิ

ว่ากูมึง กูมึงในใจไม่ใช่กูมึงออกมาข้างนอก  

‘มึงยังไงมึงต้องพังวันหนึ่ง
 กูจะเอาให้มึง

พังแน่ๆ
 มึงเอากูขนาดนี้เชียวนะ
 ..
 ยังไงกูได้ที่

แล้วกูจะเอามึงเหมือนกัน
ยังไงมึงต้องพัง
มึงไม่

พังวันหนึ่ง
 มึงต้องพังวันหนึ่ง
 มึงไม่พังกูต้องพัง


ต้องตายกัน’  

มาก็เอากันแหละ ซัดกันไม่ถอย... ต้อง

ตายกัน ต่างคนต่างสู้กันไม่มีถอยกัน  

‘ เอ้า
 กิ เลสกับเราเป็นคู่ต่อสู้กันนี้จน

กระทั่งถึงวันตายไม่ให้เป็น
 เอาให้ตายด้วยกัน


กิเลสไม่ตายเราก็ตายเท่านั้น’…”


เหตุการณ์ในตอนนีท้่านเคยยกเอามาสอน  

พระว่า ตอนที่กองทัพกิเลสมีกำลังมากกว่านั้น 

ยังไม่สมควรที่จะอยู่คนเดียว ต้องเข้าหาครูบา-

อาจารย์ เพราะการอยู่กับครูบาอาจารย์แม้จะ

ยังไม่ก้าวหน้าอะไรแต่ก็เป็นที่อบอุ่นใจได้  
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ความทุกข์ทรมานในครั้งนี้ทำให้ท่านระลึก

เทียบเคียงเข้ากับประวัติของพระโคธิกะซึ่งเป็น

พระสาวกในครั้งพุทธกาลในสมัยที่เคยเรียน

ปริยัติดังนี้ 

“...ดังที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปี

กว่านั้น เสื่อมแล้วเจริญๆ หาบหามกองทุกข์ 

แบกกองทุกข์นี้ แหม ไม่มีกองทุกข์ใดที่จะมาก

ยิ่งกว่ากองทุกข์ของจิตที่ เจริญแล้วเสื่อมๆ   

ซึ่งปรากฏกับหัวใจของเรา จนกระทั่งถึงความ

เข็ดหลาบเลย ถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลักขึ้นมา

เป็นความสงบแล้ว ต้องเอาตายเข้าว่า  

‘คราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ ได้
 ถ้าจิตเสื่อม

คราวนี้เราต้องตาย
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
นั่น

ซิมันอาจเป็นได้นะ’ สำหรับนิสัยเรานี้มันเด็ด

ขาดจริง ๆ 

เราก็ เทียบเอาพระโคธิกะนั่นมาเป็น

ตัวอย่าง ท่านฆ่าตัวเองตายเพราะจิตท่านเสื่อม 

ในครั้งนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมๆ ก็คือสมาธิ

นั่นแหละเสื่อม ฌาน ก็แปลว่าความเพ่งความ

เล็งอยู่จุดเดียว คือจุดแห่งความสงบนั้นมัน

เสื่อมไป ทีนี้ ไม่มีจุดไหนที่จะจับจะข้องจะแวะจะ

อาศัยพึ่งพิงได้ ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเหว่ เสียดาย

ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้น

โดยถ่ายเดียว โดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังๆ 

ว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้

ไม่มี นั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นเวลานั้น ท่านแสดง

ไว้มีถึง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง พอครั้งสุดท้ายท่านก็เอา

มีดโกนมาเฉือนคอเลย 

อันนี้ ในตำราพูดไว้ ไม่ค่อยชัดเจนนักแต่

เราก็เข้าใจ เวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจ เวลาอ่าน

ตำราไมค่อ่ยเขา้ใจ ลกัษณะเปน็มวัๆ อยู ่ ทา่นพดู  

ถึงเรื่องพระโคธิกะ ในภาคปฏิบัติของเรามัน  

ก็จับกันได้ทันที…” 

เมื่อโอกาสอันควรมาถึง ท่านจึงเข้า  

กราบเรียนปรึกษาถึงภาวะจิตเสื่อมว่าควร

แก้ ไขอย่างไร และด้วยกุศโลบายแยบยลของ

ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่นกลับแสดงเป็นเชิง

เสียใจไปด้วย พร้อมกับให้กำลังใจศิษย์ว่า  

“…น่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ ไหนกันนา 

เอาเถอะ ท่านอย่าเสียใจ จงพยายาม ทำความ

เพียรเข้ามากๆ เดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆ   

มันไปเที่ยวเฉยๆ พอเราเร่งความเพียรมันก็

บริกรรมพุทโธแก้ “จิตเสื่อม” 
 

เมื่ออยู่กับหลวงปู่มั่นในพรรษาการภาวนา

ก็มีความสงบร่มเย็นบ้างและเสื่อมบ้าง ครั้นพอ

ออกจากท่านกลับปรากฏว่ามีแต่ความฟุ้งซ่าน 

ท่านเล่าถึงภาวะจิตในขณะนั้นว่า  

“...จิตมันยังไม่ ได้เรื่องได้ราวต้องฝึกฝน

อยา่งหนกั กเิลสมนัถอยใครเมือ่ไร พอจากพอ่แม ่ 

ครูจารย์มั่นไปได้ ๒-๓ วัน จิตมันดีดมันดิ้นหา

เขียงสับยำเพื่อเป็นอาหารกิเลสอย่างเห็นได้ชัด 

ถึงขนาดได้ตำหนิตนเองว่า 

‘อ๋อ!
 เรานี่
 มันกาจับภูเขาทอง
 เวลาอยู่

กับครูบาอาจารย์จิตสงบร่มเย็น
 พอออกจาก

ท่านมาแล้วไม่ ได้เรื่องได้ราว
 ทำความเพียรก็

เดินไปเฉยๆ
 ไม่มีอุบายอะไรที่จะแก้กิเลสได้



สักตัวเดียว
 มีแต่ความฟุ้งซ่านภายในใจ
 นับวัน

รุนแรงขึ้นทุกวันๆ
 ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ห่างท่าน



ไม่ได้
หนีจากครูบาอาจารย์ไม่ได้’


เมื่อเป็นแบบนี้ เรารีบกลับคืนไปหาท่าน

ทันที แต่เดชะบุญเวลากลับคืนไปองค์ท่านไม่

เคยตำหนิติเตียน ไม่เคยขับไล่ไสส่งเลย 

บางคืนไม่ยอมหลับนอนตลอดรุ่งเพราะ

กลัวจิตจะเสื่อม ถึงอย่างนั้นก็ยังเสื่อมได้ 

เฉพาะอย่างยิ่งเวลาจิตเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบ 

ความเพียรก็ยิ่งรีบเร่งเพราะกลัวจิตจะเสื่อม  

ดังที่เคยเป็นมา แม้เช่นนั้นก็ยังฝืนเสื่อมไปได้ 

ตอ่มากเ็จรญิขึน้อกี แลว้กเ็สือ่มลงอกี ความเจรญิ  

ของจตินัน้อยูค่งที่ไดเ้พยีง ๓ วนั จากนัน้กเ็สือ่ม  

ลงต่อหน้าต่อตา เจริญขึ้นไปถึงเต็มที่แล้วเสื่อม

ลงๆ…” 

ท่านกล่าวถึงความพยายามในการต่อสู้

กับความทุกข์ทรมานและต้องทนอยู่ ในภาวะ  

จิตเสื่อมนี้นานถึง ๑ ปี ๕ เดือน ดังนี้ 

“...ถ้าว่าทางก็ ไม่เคยเดิน จึงไม่รู้จักวิธี

รักษาเข้มงวดกวดขัน แล้วงานที่จะทำให้  

จิตเสื่อมก็คือมาทำกลดหลังหนึ่งเท่านั้นเอง 

การภาวนาไม่ค่อยติดค่อยต่อ ทีแรกมันก็แน่น

ปึ๋งๆ ของมัน ครั้นนานไปหลายวันไปรู้สึกมี

ลักษณะเปลี่ยนแปลง เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง อ้าว

แปลกแล้ว  

นี่ละจิตเราจะเสื่อมนะนี่นะ แล้วขยับเข้า

ใหญ่ รีบร้อยกลดให้เสร็จเรียบร้อย ดีไม่ดีช่าง

หัวมัน ออกปฏิบัติเลย ตั้งแต่นั้นเสื่อมลงไป

เรื่อยๆ จนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะ ไม่มีอะไร

เหลือติดตัว นั่นแหละที่มีแต่ไฟล้วนๆ สุมหัวใจ 

เสียดายก็เสียดาย ทำความพากเพียรเต็มเม็ด

เต็มหน่วย บางคืนไม่นอนตลอดรุ่ง 

พอจิตค่อยก้าวขึ้นๆ ก็พยายามใหญ่เลย 

พอไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อม ไปอยู่นั้นได้เพียง

สามวัน สามวันเท่านั้นแล้วก็เสื่อมมาต่อหน้า

ต่อตาอย่างรุนแรง หักห้ามต้านทานไม่ได้ ลงถึง

ขีดแห่งความหมดราค่ำราคา เหลือแต่ตัว

เปล่าๆ เอ้า ขยับขึ้นอีก ๑๔–๑๕ วัน ได้ถึงที่นั้น

แล้วลงอีก อยู่ ได้เพียงสามวัน เป็นอย่างนี้มา

เป็นเวลาปีกว่า มันเริ่มเสื่อมตั้ งแต่ เดือน

พฤศจิกา ส่วน พ.ศ.เท่าไรก็จำไม่ได้ จำได้แต่ว่า

เดือนพฤศจิกาจิตเริ่มเสื่อม แล้วไปฟื้นขึ้นได้

เดือนเมษาปีหน้านู้น พฤศจิกาแล้วก็ธันวา 

มกรา กุมภา มีนา เมษา เสื่อมถึงปีหนึ่งกับห้า

เดือน นี่ละได้รับความทุกข์ความทรมานเอา

อย่างมาก...” 
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กลับมาเอง หนีจากเราไปไม่พ้น  

เพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแล เจ้าของ

ไปไหนมันต้องติดตามเจ้าของไปจนได้ นี่ถ้าเรา

เร่งความเพียรเข้าให้มาก จิตก็ต้องกลับมาเอง 

ไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลา มันหนีไปไหนไม่

พ้นเราแน่ๆ … 

จงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึง

พุทโธ ติดๆ กันอย่าลดละ พอบริกรรมพุทโธ 

ถี่ยิบติดๆ กันเข้า มันวิ่งกลับมาเอง คราวนี้แม้

มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธ มันไม่มีอาหารกิน

เดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเรา  

จงนึกพุทโธ เพื่อเป็นอาหารของมันไว้

มากๆ เมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อน เราสบาย

ขณะที่มันพักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นขุ่นเคืองเที่ยวหาไฟ

มาเผาเรา ทำจนไลม่นัไมย่อมหนไีปจากเรา นัน่แล  

พอดีกับใจตัว หิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอ   

ถ้าอาหาร พอกับมันแล้ว แม้ ไล่หนีไปไหนมันก็

ไม่ยอมไป ทำอย่างนั้นแลจิตเราจะไม่ยอมเสื่อม

ต่อไป…” 

คำสอนดังกล่าวของหลวงปู่มั่น ทำให้ท่าน

ตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นว่า  

“...อย่างไรจะต้องนำคำบริกรรมพุทโธ




มากำกับจิตทุกเวลา
 ไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิ


ไม่ว่าจะที่ไหน
 อยู่ที่ใด
 แม้ที่สุดปัดกวาดลานวัด


หรือทำกิจวัตรต่างๆ
 จะไม่ยอมให้สติพลั้งเผลอ

จากคำบริกรรมนั้นเลย...”


หลวงปู่มั่นถ่ายรูป 
 

เมื่ออยู่กับหลวงปู่มั่นได้ระยะหนึ่งทำให้  

พอจะทราบถึงอุปนิสัยของท่านที่ ไม่ยุ่งกับใคร 

หลวงปู่มั่นจะไปไหนก็ด้วยความจำเป็นจริงๆ 

เมือ่ทราบวา่วนันีจ้ะเปน็วนัเผาศพของหลวงปูเ่สาร ์  

(เดือนเมษายน) ท่านก็กำหนดไว้แล้วว่าน่าจะ

ออกเดินทางวันนี้จึงไปเตรียมรอรับท่านดังนี้ 

“...พอเราไปถึงบ้านน้ำก่ำ แถวนี้สามแยก

น้ำกํ่า นี่พระธาตุพนม นี้ ไปอุบลฯ นี้มาทาง

อำเภอนาแก เรามาพักอยู่วัดป่าสามแยกนี่ เรา

ถามโยมเขา ทราบว่าท่านมาเมื่อวานนี้ 

คือเราไปรับท่าน ท่านไปเผาศพหลวงปู่

เสาร์มา กะว่าเผาวันนี้ วันนี้ท่านจะออก ตาม

ธรรมดาท่านไม่ยุ่งกับใคร ท่านไปด้วยความ

จำเป็น เป็นอาจารย์ของท่าน ท่านไปเผาศพให้ 

ท่านให้เราเฝ้าวัดอยู่ที่วัดนาสีนวน พอเผาศพ  

วนันัน้ กะวนันัน้เรากอ็อกเดนิทางจากวดันาสนีวน  

ไปเลย พองานศพหลวงปูเ่สารเ์สรจ็วนันี ้ วนัหลงั  

นั้นท่านก็ออกมาเลย ท่านไปพักวัดอ้อมแก้ว 

เดี๋ยวนี้ดูไม่เรียกวัดอ้อมแก้วที่ธาตุพนม พอเรา

ไปถึงสามแยกน้ำก่ำมาถามข่าวเขา ชื่อท่านไป

ที่ ไหนดังละ ถามพอดีได้ความเลย ท่านมาถึง

แล้ว มาที่ธาตุพนมแล้ว  

พอเราทราบเราก็บึ่งเข้าไปที่วัดอ้อมแก้ว 

ไปก็ ไปเห็นท่าน เราก็ ไปนิมนต์ท่านมา เรา

กราบเรียนท่านว่า ‘สถานที่นี้มันไม่สะดวก

สบาย
 รู้สึกว่าวุ่นวาย
 สู้สถานที่ที่ผมพักอยู่



ไม่ ได้
 นั้นมันเป็นวัดป่าเหมาะสมดีเหลือเกิน




ที่บ้านฝั่งแดงเวลานี้เป็นวัดร้าง
 กระผมมาพัก

อยู่องค์เดียว
ที่นั่นดี
สงัดมากทุกอย่าง’



ท่านว่า ‘ฮือ!
อย่างนั้นเหรอ
ถ้างั้นก็ไปสิ’


เพราะท่านเป็นไข้หวัดใหญ่มา จากโน้นมา

ท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ ดูเหมือนอยู่นั้นสองคืน  

เท่านั้นล่ะมั้ง เดินมาๆ ท่านเป็นไข้หวัดใหญ่มา

จากอุบลฯ เดินมาจากพระธาตุพนม มานี้ก็

ประมาณสัก ๗ - ๘ กิโล เห็นจะได้นะ จาก  

วัดอ้อมแก้วนี่ พระธาตุพนมอยู่ทางโน้น   

วัดอ้อมแก้วอยู่อีกทาง เป็นวัดท่านอาจารย์-

เสาร์เป็นผู้สร้างนะ พอตื่นเช้าวันหลังท่านไป

เลยพอกราบเรียนท่านแล้ว ท่านเดินไปนะ 

ออกจากนัน้มากม็าพกับา้นฝัง่แดง ถา่ยรปู  

ท่านั่ ง-ท่ายืนที่วัดฝั่ งแดงนี่ ที่มีต้นไม้อยู่  

ข้างหลังท่าน ท่านยืนอยู่ ใต้ร่มไม้นั่น เราอยู่  

ที่นั่น ท่านอนุโลมให้ลูกศิษย์ของท่านพวก

ธาตพุนมทัง้ลกูทัง้หลานเตม็ไปหมดมาขอถา่ยรปู   

โยมทองอยู่กับโยมตั๊กลูกชาย โยมศรี เพ็ง

ลูกสาว มาจังหันท่าน แล้วก็มาขอถ่ายรูป  

กับท่าน ท่านไม่ให้ ใครถ่ายง่ายๆ นี่ท่านอนุโลม

เต็มที่เพราะเป็นลูกศิษย์เก่าของท่านตั้งแต่ท่าน

ยังหนุ่ม ก็เลยให้ถ่าย ท่านอนุโลมให้ทั้งท่ายืน  

ท่านั่ง  

ถ่ายท่านั่งขัดสมาธิ ท่ายืนพาดสังฆาฯ 

ด้วย แกก็เห็น นี่ละรูปท่านอาจารย์มั่นเรา 

หลวงปู่มั่นเรา เห็นยืนพาดสังฆาฯ นั่งขัดสมาธิ

อยู่ที่บ้านฝั่งแดง ท่านเต็มใจให้ถ่าย เมตตา  

ลูกศิษย์ของท่าน ธรรมดา โหย ใครจะไปถ่าย

ท่านได้ง่ายๆ เหรอ นี่ก็เป็นลูกศิษย์เก่าแก่  

ของท่าน ท่านจึงให้ถ่าย จึงได้เห็นรูปของท่าน 

เพราะฉะนัน้เราถงึรูว้า่ทา่นถา่ยรปูทีว่ดัสทุธาวาส  

หนหนึ่งขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ แล้วก็ถ่ายที่นี่  

อีกหนหนึ่ง นอกนั้นไม่เห็นมีเลย…” 
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พรรษาที่ ๑๐ 
(พ.ศ.๒๔๘๖) 
จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนามน  
(วัดป่านาคนิมิตต์) 
ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร 

กุฏิหลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต
ที่เสนาสนะป่าบ้านนามน


สถานที่จำพรรษาขององค์หลวงตาในช่วงเวลานั้น


กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕   

อายุ ๒๔ -๒๕ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)  

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง  

จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี  

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช 

จ.นครราชสีมา 

>> 

เสนาสนะป่าบ้านนามน  

ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ  

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖)  

พรรษาที่ ๑๑ พรรษาที่ ๑๒ 
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กุฏิหลวงปู่มั่นที่เสนาสนะป่าบ้านนามนในปัจจุบัน


มารกระซิบ 
 

การภาวนาอยู่โดยลำพงัคนเดยีววนัๆ หนึง่  

ท่านไม่พูดคุยกับใครเลย ถ้าไม่ออกฉันข้าววันใด

ก็ไม่พบเห็นใครทั้งสิ้น จึงไม่มีสิ่งใดมารบกวน  

ยุ่งเกี่ยวในการประกอบความเพียรของท่าน

ตลอดเว้นแต่เวลาหลับ แม้อย่างนั้นบางวัน

พยายามต่อสู้อย่างหนักจิตก็ยังลงไม่ ได้เลย 

บางทีกิเลสก็กล่อมเอาบ้างเหมือนกันว่า 

“…โธ่!!
 มาอยู่อย่างนี้เหมือนคนสิ้นท่า


ไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลย
 โลกสงสารเขาก็อยู่

ได้สะดวกสบาย
 สนุกสนาน
 ไม่ต้องมารับความ

ทุกข์ทรมานเหมือนเราซึ่งเปรียบเหมือนคน



สิ้นท่านี่
 ทำไมจึงต้องมาทรมานอยู่ในป่าในรก

กับสัตว์กับเสืออย่างนี้
ไม่มีคุณค่าราคาอะไร…”


ความคิดเช่นนี้ทำให้ท่านรู้สึกท้อถอย

น้อยใจและอ่อนความเพียรลงไปบ้างเหมือนกัน 

ท่านเล่าว่ากิเลสมารมันคอยแอบกระซิบคอย

สอดแทรกอยู่ตลอดทั้งๆ ที่ก็พยายามทำความ

เพียรอยู่อย่างนั้นดังนี้ 

“… วันหนึ่งเรายังไม่ลืม เราไม่ได้ดูนาฬิกา 

ก็นั่งภาวนาจะไปดูนาฬิกาอะไร มันคงประมาณ

หกทุ่มหรือตีหนึ่ง มันดึกจริงๆ นะวันนั้น จิตมัน

ยังลงไม่ได้ ... ก็พอดีเขามีลำกัน ทางภาคอีสาน

เขาเรียกลำ ลำยาวข้ามทุ่งนาไปจากบ้านนามน 

เขามาเที่ยวสาวทางบ้านนามน เขาอยู่

บา้นโพนทอง ดา้นตะวนัออกวดับา้นนามนนูน้นะ่   

เขาลำยาวไปตามทุ่งนา ฟังอาการเขาร้องเพลง 

เขาลำยาวเพลงภาคนี้ จิตมันยังวิตกขึ้นมาได้  

ในขณะนั้น 

‘โอ
้ เขายงัมคีวามสนกุสนานรืน่เรงิเดนิขบั



ลำทำเพลงตัดทุ่งนาไปอย่างเพลิดเพลินไม่มี

ความทกุขก์ายทรมานใจเหมอืนเรา
 ไอเ้รานีก้ำลงั



ตกนรกทั้งเป็น...
 ไม่มีใครที่จะทุกข์ยิ่งกว่าเรา

คนในโลกนี้
กำลังตกนรกทั้งเป็นอยู่เวลานี้’…”


ความคิดปรุงดังกล่าวมีขึ้นขณะได้ยิน

เสียงลำเพลงอยู่นั้น แต่แล้วท่านก็หวนระลึก

เป็นธรรมขึ้นมาแก้ในทันทีว่า 

“…อันรื่นเริงบันเทิงแบบนี้เราเคยเป็น  

มาแล้ว ทุกข์แบบนี้เราเคยเป็นมาแล้ว เราเคย

ตกนรกทั้งเป็นกับกิเลส ตกนรกทั้งตายกับ  

กิเลสมากี่กัปกี่กัลป์แล้ว นี่เราจะตะเกียกตะกาย

ตนให้พ้นจากนรกของกิ เลส   

เราจะถอนตัวของเราด้วย

ความพากเพียรเพื่อความ

พ้นทุกข์ ทำไมจึงเห็นว่า

เป็นความทุกข์ความ

ลำบาก เราประกอบ

ความเพียรหาอะไร? หานรก  

อเวจีที่ ไหนเวลานี้ ยังจะอยาก  

ตกนรกกับเขาอยู่เหรอ …” 

ท่านว่ามันคิดขึ้นปุ๊บแก้กัน

ทันทีเลย จากนั้นไม่นานจิตก็สงบ

ลงได้  

จิตตั้งหลักได้ 
 

หลังจากได้รับอุบายอันแยบคายจาก

หลวงปู่มั่น ท่านจึงนำมาตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้น

แล้วเร่งความเพียรนำคำบริกรรมพุทโธมา

กำกบัจติทกุเวลาไมว่า่เขา้สมาธอิอกสมาธ ิ ไมว่า่  

จะที่ไหนอยูท่ี่ใดหรอืทำกจิวตัรตา่งๆ จะไมย่อมให ้ 

สติพลั้งเผลอจากคำบริกรรมนั้นเลย ทำให้เริ่มรู้

ถึงเรื่องราวภาวะเสื่อมของจิตได้อย่างชัดเจน

ดังนี้ 

“...คราวนี้เราจะตั้งใหม่ คราวนี้เอาคำ  

บรกิรรมเปน็หลกั ไม่ไดก้ำหนดเอาเฉพาะความรู ้ 

เหมือนแต่ก่อน ซึ่งเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงๆ 

เหมือนว่าตั้งต้นใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะ

ภาวนาด้วยบทคำบริกรรมคือพุทโธ เราชอบ  

พุทโธ นิสัยผมกลมกลืนกับพุทโธมาดั้งเดิม ก็ตั้ง

กำหนดกฎเกณฑ์ให้ ใหม่ ทีนี้จะบริกรรมด้วย  

พุทโธ แต่สำหรับนิสัยเรานี้รู้สึกว่าเป็นคนจริงจัง

มากตลอดมา พอว่าตั้งกับคำว่าพุทโธก็เหมือน

ทำสัตยาบันสัญญากันเลย จะเคลื่อนเป็นอื่นไป

ไม่ ได้ กับคำว่าพุทโธจะต้องตั้งกันตลอดเวลา 

ไม่ว่าอิริยาบถใดจะไม่ยอมให้เผลอจากคำว่า  

พุทโธนี้เลย ตั้งตลอด ตั้งแต่ตื่นนอนตั้งไม่ให้

เผลอ ควบคุมกันตลอดเวลา ทุกข์ก็ให้อยู่กับ  

พุทโธ สุขก็ให้อยู่กับพุทโธ  

‘เอ้า!
 มันจะเสื่อมไปถึงไหนก็ให้มันเสื่อม


มนัจะเจรญิกต็าม
 เพราะความเสือ่มความเจรญินี
้


เรามันเคยมาพอแล้ว
 จนอิดหนาระอาใจต่อ

ความเสื่อมความเจริญ
 คราวนี้มันจะเสื่อม



ให้เสื่อมไป
 เจริญก็เจริญไป
 จะไม่ถือมาเป็น

อารมณ์ยิ่งไปกว่าการบริกรรมด้วยความมีสติ


ไม่ปล่อยวางนี้เท่านั้น’


 จึงได้ปักลงตรงนั้น แล้วปักจริงๆ นะ 

เอาอยู่กับนั้นเลย จะเจริญก็ตามเสื่อม

กต็ามไมเ่อามาเปน็อารมณ ์เพราะเราเคย

เป็นอารมณ์แล้วก็สร้างความทุกข์ร้อนให้

เรามามากขนาดไหน ปล่อยเลย เมื่อภาวนา

เข้าไปๆ พุทโธเข้าไป พุทโธเข้าไป บังคับจิต  

ตลอดเวลา สุดท้ายจิตที่เคยเสื่อมเคยเจริญ 

มันก็ไม่เสื่อม ค่อยเจริญขึ้นๆ ค่อยสงบเย็นใจ

เขา้ไปๆ ปกัเขา้ไปเรือ่ยๆ ไมถ่อย จนกระทัง่จติ

สงบ  
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กุฏิหลวงปู่มั่นที่เสนาสนะป่าบ้านนามนในปัจจุบัน


ถึงบางครั้งนี้บริกรรมไม่ได้นะ คือจิตมัน

ละเอียด สงบเข้าไปจนถึงขั้นละเอียด นึก  

คำบรกิรรมไมอ่อกเลย คอืหมดจรงิๆ ปรงุขึน้มา  

ไมม่เีลย ไมม่เีลย เหลอืตัง้แตค่วามรูท้ีล่ะเอยีดสดุ  

อยู่ในนั้นในจิตขั้นนี้ จนเกิดความงง ‘เอ๊
 นี่จิต

ของเราบริกรรมมาตลอด
 คราวนี้คำบริกรรมก็

ไม่มี
 บริกรรมยังไงก็ ไม่ปรากฏ
 ทำยังไงก็ ไม่

ปรากฏ
 เหลือแต่ความรู้ที่ละเอียด
 แล้วจะทำ



ยังไง?’ งง กลัวมันจะเสื่อมอีกจึงได้งง  

ก็เลยได้สติ ‘เอ้า!
 ถ้าหากว่าคำบริกรรม

มันหายไป
เอ้า!
ให้หายไป
แต่กับความรู้อันนี้จะ

ไม่หาย
 สติจะจับเข้าอยู่กับความรู้อันนี้
 จนกว่า

บริกรรมได้เมื่อไรจะบริกรรมทันที’ จิตก็ปักอยู่

กับความรู้  

พอได้จังหวะความรู้ที่ปรุงไม่ ได้นี้ มีแต่

ความละเอียด รู้อย่างละเอียดๆ มันก็ค่อย

คลี่คลายตัวออกมา เรียกว่ามันถอยออกมา   

คำบริกรรมบริกรรมได้ เอาคำบริกรรมติด

เขา้ไปอกีเลยตลอด อยา่งนีเ้ปน็พกัๆๆ พอถงึขัน้  

มันละเอียดจริงๆ หมดคำบริกรรมหายเลย จับ

อันนั้นไว้ตามเดิมๆ ต่อไปมันก็ค่อยละเอียดขึ้นๆ 

จนถงึขัน้ทีม่นัเคยเจรญิแลว้เสือ่มๆ ไปถงึนัน้แลว้  

‘เอ้า!
 เสื่อมไป
 อยากเสื่อมก็เสื่อมไป
 เรา

ไม่เป็นกังวลกับความเสื่อมความเจริญ
 เพราะ

เคยเป็นมาแล้วไม่ได้ผลอะไรเลย
 แต่เราจะไม่

ปล่อยคำบริกรรมนี้ตลอดไป’


เอากันตลอด มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆๆ พอถึง

ขั้นมันจะเสื่อม มันก็ไม่เสื่อม 

ทีนี้ก็ก้าวขึ้นเรื่อยๆ อ๋อทีนี้ถูกแล้ว จับได้

แล้วนะ จากนั้นก็ย้ำคำบริกรรมเข้าไป จน

กระทั่งจิตมีความแน่นหนามั่นคงปึ๋งๆ เอาละทีนี้ 

เราจะจับเอาจุดแห่งความแน่นหนามั่นคงซึ่ง

เป็นจุดผู้รู้อย่างเด่นชัดนี้ด้วย สติอีก เอาสติจับ

ตรงนั้นไม่ปล่อยอีก เช่นเดียวกับคำบริกรรม  

พุทโธไม่ปล่อยวางเช่นเดียวกัน จิตก็ละเอียด

เข้าไป ละเอียดเข้าไป จนกระทั่งปล่อยเองนะ

คำบริกรรม เมื่อถึงขั้นที่จะปล่อยแล้วมันปล่อย

เอง มีแต่ความรู้เด่น อยู่กับความรู้นั้นด้วยสติๆ 

ตลอดไปเลย ... 

นี่ทำจริงจังไม่ได้ทำเล่น ไม่ว่าอะไรก็ตาม 

บิณฑบาตในหมู่บ้านไม่ยอมให้เผลอเลย เดิน

จงกรมไปตลอด เขาใส่บาตรไม่ทราบเขาใส่

อะไรไม่ไดส้นใจ มตีัง้แตค่ำบรกิรรมพทุโธๆ ตลอด   

ทั้งไปทั้งกลับ ทั้งขบทั้งฉัน กระดิกพลิกแพลง  

ไปไหนคำบริกรรมจะไม่ปล่อยเลย นี่เรียกว่า  

บริกรรมโดยแท้ จนกระทั่งจิตมันตั้งได้แล้วก็

เข้าอยู่ในสมาธิ มันถึงแน่นหนามั่นคง พอถึงขั้น

แน่นหนามั่นคงจริง ๆ...” 

ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ตั้งคำบริกรรมมาเป็น

ลำดับ ไปไหนมาไหนอยู่ที่ ใดเป็นกับตายจะ  

ไม่ยอมให้เผลอจากพุทโธ แม้จิตจะเสื่อมไปไหน

ก็ให้รู้กันที่นี่เท่านั้นไม่ยอมรับรู้ ไปทางอื่น จิต  

ก็เลยตั้งหลักลงได้เพราะคำบริกรรมคือพุทโธ  

หักโหมความเพียรเต็มเหนี่ยว 
 

ท่านเริ่มหักโหมความเพียรมาตั้ งแต่  

เดอืนเมษายนและพฤษภาคมกอ่นเขา้พรรษาปนีี ้  

หลงัจากหลวงปูม่ัน่เสรจ็งานเผาศพหลวงปูเ่สารแ์ลว้   

(๑๕-๑๖ เมษายน ๒๔๘๖) ทา่นก็ไปรบัหลวงปูม่ัน่  

มาดว้ยกนั และเดนิทางจากพระธาตพุนมเขา้มา  

จำพรรษาทีบ่า้นนามน จงัหวดัสกลนคร นบัเปน็  

พรรษาที่ ๒ ของการไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่น 

และเป็นพรรษาที่ ๑๐ ของการบวช  

ในพรรษานี้ท่านเร่งความเพียรอย่าง  

เต็มเหนี่ยวยิ่งกว่าธรรมดา หักโหมทั้งร่างกาย

และจิตใจ กลางวันไม่นอน เว้นแต่วันที่นั่งสมาธิ

ตลอดรุ่งวันนั้นจึงจะยอมให้พักกลางวันได้   

ถ้าวันไหนทำความเพียรธรรมดาๆ กลางวัน

ท่านจะไม่ยอมพักเลย  

“...กลางวันไม่นอน เดินจงกรม หมากพลู

ไม่แตะเลยในสามเดือน ทิ้งเลย ... แต่ก่อนไป

ที่ ไหนมันมีหมากพลูเต็มไปหมดนี่ เขาเอามา

ถวายก็ฉันไปอย่างนั้นเองเลยฉันมาเรื่อยๆ… 

การนั่งสมาธิตลอดรุ่งนี้มันของเล่นเมื่อไร 

ใครเก่งลองดูสิ จะได้รู้ว่านั่งแต่หัวค่ำจนกระทั่ง

ตลอดรุง่เปน็เวลา ๑๓ - ๑๔ ชัว่โมงเปน็อยา่งไรบา้ง   

บางวันนั่งจนกระทั่งถึงเวลาบิณฑบาตเพราะอยู่
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กับหมู่กับเพื่อน ถ้าอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกนะ 

จะกี่ชั่วโมงไม่รู้นะ แต่นี่ (มีข้อวัตร) เกี่ยวกับครู

กับอาจารย์…” 

ท่านกล่าวถึงสมาธิกับการพิจารณาใน

ขณะเกิดทุกขเวทนาดังนี้ 

“สมาธิเริ่มแน่นไม่เสื่อมอีกมาแต่เดือน

เมษายน
 แต่นี้ ไม่เกี่ยวกับสมาธิ
 แต่เป็นปัญญา

ในเวลาจนตรอก
 มันเป็นปัญญาสายฟ้าแลบ


สติปัญญากับกิเลสราวกับมัดคอติดกัน
 ไม่ใช้

ปัญญาได้ยังไง
 เวลามันจะตายมันจนตรอก



จนมุมก็ต้องใช้ปัญญาสิ
 เวลารู้ขึ้นมามันก็รู้ด้วย

ปัญญา”


ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งตลอด

รุ่งนี้เกิดจากผลของการพิจารณาทุกขเวทนา 

ในเรื่องนี้ท่านสอนพระเณรอย่างถึงใจ ดังนี้ 

“…ตอนที่เห็นความอัศจรรย์ ก็เห็นตอน

นั่งภาวนาตลอดรุ่ง ตั้ งแต่ เริ่มคืนแรกเลย 

พิจารณาทุกขเวทนา แหม มันทุกข์แสนสาหัส

นะ ทีแรกก็ไม่นึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอด

รุ่ง... ตอนจะนั่งภาวนาได้ตลอดรุ่งนั้น ก็จากนี่

แหละ ทีนี้เริ่มนั่งกำหนด กำหนดลงไปๆ ทีแรก

ใจก็ลง เพราะมันเคยลง มันลงได้ง่าย เรียกว่า

มีหลักมีฐานอันดี กำหนดภาวนาลงไป เมื่อ

เวทนาอนัใหญห่ลวงยงัไมเ่กดิ ภาวนามนักส็งบด ี  

พอถอยขึน้มากเ็ปน็เวลาหลายชัว่โมง เวทนาใหญ ่ 

ก็เกิดขึ้น และเกิดขึ้นจนจะทนไม่ไหว ใจที่เคย

สงบนั้นก็ล้มไปหมด ฐานดีๆ นั้นล้มไปหมด 

เหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกาย แต่จิตใจ

ไม่ร้อน ชอบกล 

รา่งกายทกุขม์ากสัน่ไปหมดทัง้ตวั   

นี่แหละตอนที่ ได้เข้าตะลุมบอนกันใน

เบื้องต้นแห่งเหตุที่จะได้อุบายสำคัญ

ขึ้นมา ตอนทุกขเวทนากล้าสาหัส

เกิดขึ้นโดยไม่คาดไม่ฝัน คืนวันนั้น

ก็ยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่งจนตลอดรุ่ง

นะ เราไม่ ได้ตั้งสัจอธิษฐานอะไร

เลย นั่งภาวนาธรรมดาๆ 

แต่เวลาทุกขเวทนา

เกิดขึ้ นมามาก . . . 

พิจารณายังไงก็ ไม่

ได้เรื่อง 

‘เอ๊ะ!
 มันยังไงกันนี่ว่ะ
 เอ้า!
 วันนี้ตายก็

ตาย
 เราจะต้องสู้ ให้เห็นเหตุเห็นผลกับเวทนานี้

เสียวันนี้’ เลยตั้งสัจอธิษฐานในขณะนั้น เริ่มนั่ง

ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงสว่างถึงจะลุก  

‘เอ้า!
เป็นก็เป็น
ตายก็ตาย
ถ้าไม่ถึงเวลา

ลุกจะไม่ลุกจริงๆ
 เอ้า!
 สู้กันจนถึงสว่างเป็น



วันใหม่
 วันนี้จะพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นแจ้ง

เห็นชัดกันสักที
 ถ้าไม่เห็น
 แม้จะตายก็ให้มัน

ตายไป
ให้รู้กัน
ขุดกันลงไป
ค้นกันลงไป’  

นี่แหละตอนปัญญาเริ่มทำงานอย่างเอา

จริงเอาจัง …เวลานั่งก็ไม่ให้มีข้อแม้ ใดๆ เช่น

ปวดหนักปวดเบา อยากถ่ายถ่ายไป ถ่ายไปแลว้

เราจะล้างไม่ได้เหรอ ล้างไม่ได้อย่าอยู ่ ให้หนัก  

ศาสนา ตายเสียดีกว่า เพราะฉะนั้น จึงไม่มี

ข้อแม้… แต่มันก็ไม่เคยปวดถ่ายนะ เรื่องปวด

เบานี่ ไม่มีหละ เพราะจีวรมันเปียกหมด เปียก

เหมือนเราซักผ้าจริงๆ นะ ไม่ใช่ธรรมดา...เปียก

หมดตัวเลยเพราะมันจะตาย  

มนัไม่ใชเ่หงือ่ละ ภาษาภาคอสีานเขาเรยีก   

ยางตาย อันนี้มันจะไปปวดเบาที่ตรงไหน เหงื่อ

มันออกหมด ส่วนการถ่ายหนักนั้นมันอาจ  

เป็นได้ แต่ที่ผ่านมานี้มันก็ ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ 

หากเป็นขึ้นมาจริงๆ ก็เอาจริงๆ นี่ ขนาดนั้น… 

เราไม่ทราบ ไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญาจะมีความ

แหลมคม เวลามันจนตรอกจนมุม ไม่มีทางออก

จริงๆ ปัญญาก็หมุนติ้วเลย ปัญญาออกขุดค้น 

สู้กันแบบไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้เลย เวลาจน

ตรอกปัญญาเกิด จึงทำให้เข้าใจว่า คนเราไม่ใช่

จะโง่อยู่เรื่อยไป เวลาจนตรอกย่อมหาวิธีช่วย

ตัวเองจนได้ นี่ก็เหมือนกัน พอจนตรอก

เพราะทุกขเวทนากล้าครอบงำ สติปัญญา

ค้นเข้าไปถึงทุกขเวทนา เมื่อเวทนา

เกิดขึ้นมากๆ เช่นนี้ มันเป็นไปหมด

ทั้งร่างกาย ทีแรกมันก็ออกร้อน

ตามหลังมือหลังเท้า ซึ่งไม่ ใช่

เวทนาใหญ่โตอะไรเลย 

เวลามันใหญ่โตจริงๆ   

เกิดขึ้นมา ร่างกายเป็นไฟ

ไปหมด กระดกูทกุทอ่น  

ทุ ก ชิ้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั น 

เป็นฟืน เสริม ไฟ ใน

รา่งกายทกุสว่นเหมอืน  

มันจะแตกไปเดี๋ยวนั้น กระดูกต้นคอมันก็จะขาด 

กระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันมันก็จะขาด 

หัวจะขาดตกลงพื้นในขณะนั้น เวลาเป็นทุกข์ 

อะไรๆ ก็พอๆ กัน และทั่วไปหมดทั้งร่างกายนี้

ไม่ทราบจะไปยับยั้งพอหายใจได้ที่ตรงไหน 

ที่ไหนก็มีแต่กองไฟ คือความทุกข์มากๆ ทั้งสิ้น 

เมื่อหาที่ปลงใจไม่ได้ สติปัญญาก็ขุดค้นลงไปที่

ทุกขเวทนานั้น โดยหมายเอาจุดที่มันทุกข์มาก

กว่าเพื่อน อันไหนที่มันเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อน 

สติปัญญาพิจารณาขุดค้นลงที่ตรงนั้น โดยแยก

ทุกขเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่า เวทนานี้เกิด

มาจากไหน ใครเป็นทุกข์ ถามสกลกายส่วน

ต่างๆ อาการต่างๆ ต่างอันต่างเป็นอยู่ตาม

ธรรมชาติ หนังก็เป็นหนัง เนื้อก็เป็นเนื้อ เอ็นก็

เป็นเอ็น ฯลฯ มีมาแต่วันเกิด ไม่ปรากฏว่า  

มันเป็นทุกข์มาตั้ งแต่ วัน เกิดติดต่อกันมา 

เหมือนเนื้อหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี้ ส่วนทุกข์

เกิดขึ้นและดับไปเป็นระยะๆ ไม่คงอยู่เหมือน

อวัยวะเหล่านั้นนี่  

กำหนดลงไป อวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นรูป 

อันนั้นก็จริงของมันอยู่อย่างนั้น ทุกขเวทนา

ขณะนี้มันเกิดอยู่ตรงไหน ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น

เวทนาทั้งหมด ทำไมมันจึงมีจุดเดียวที่มัน  

หนกัมาก แนะ่ แยกมนัออกไป สตปิญัญาตอนนัน้  

หนีไปไหนไม่ ได้แล้ว ต้องวิ่งอยู่ตามบริเวณที่  

เจ็บปวด และหมุนติ้วรอบตัว แยกเวทนา  

กับกาย ดูกายแล้วดูเวทนา ดูจิต มีสามอย่างนี้

เป็นหลักใหญ่ 

จิตก็เห็นสบายดีนี่ ถึงทุกขเวทนาจะเกิด

ขึ้นมากน้อยเพียงไร จิตก็ไม่เห็นทุรนทุราย เกิด

ความเดือดร้อนระส่ำระสายอะไรนี่ แต่ความ

ทุกข์ ในร่างกายนั้นชัดว่าทุกข์มาก มันก็เป็น

ธรรมดาของทุกข์ และกิเลสที่มีอยู่ มันต้อง  

เข้าประสานกัน ไม่เช่นนั้นจิตจะไม่เกิดความ

เดือดร้อน หรือกระทบกระเทือนไปตาม

ทุกขเวทนาทางกายที่สาหัสในขณะนั้น ปัญญา

ขุดค้นลงไป จนกระทั่งกายก็ชัด เวทนาก็ชัด จิต

ก็ชัด ตามความจริงของแต่ละอย่างละอย่าง 

จิตเป็นผู้ ไปหมาย ไปสำคัญเวทนาว่า  

เป็นนั้นเป็นนี้ก็รู้ชัด พอมันชัดเข้าจริงๆ เช่นนั้น

แล้ว เวทนาก็หายวูบไปเลย ในขณะนั้น กายก็  

สักแต่ว่ากาย จริงของมันอยู่อย่างนั้น เวทนาก็
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สักแต่เวทนา และหายวูบเข้าไปในจิต ไม่ได้ ไป

ที่อื่นนะ พอเวทนาหายวูบเข้าไปในจิต จิตก็รู้ว่า

ทุกขเวทนาดับหมด ทุกขเวทนาดับหมดราวกับ

ปลิดทิ้ง นอกจากนั้นกายก็หายหมดในความ

รูส้กึ ขณะนัน้กายไมม่ีในความรูส้กึเลย เหลอืแต ่ 

ความรู้ล้วนๆ เพราะยังเหลืออยู่อันเดียว คือ

ความรู้และเพียงสักแต่ว่ารู้เท่านั้น จิตละเอียด

มาก แทบจะพูดอะไรไม่ ได้เลย สักแต่ว่ารู้ 

เพราะละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ภายใน ร่างกาย  

หายหมด เวทนาหายหมด เวทนาทางกายไม่มี

เหลือเลย ร่างกายที่กำลังนั่งภาวนาอยู่นั้นก็

หายไปหมดในความรู้สึก เหลือแต่ความสักแต่

ว่ารู้ จะคิดจะปรุงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มี 

ขณะนั้นจิตไม่คิดปรุงเลย ถ้าไม่ปรุงก็เรียกว่า 

ไม่ขยับเขยื้อนอะไรทั้งนั้น จิตมันแน่ว คือแน่ว

อยู่โดยลำพังตนเอง เป็นจิตล้วนๆ ตามขั้นของ

จิตที่รวมสงบ นี่ไม่ได้หมายถึงอวิชชาไม่มีนะ 

อวิชชามันแทรกอยู่ในนั้นแหละ เพราะจิต

ยังไม่ถอนออกจากอวิชชา มันก็มีจิตกับอวิชชา

ที่สงบตัวอยู่ด้วยกัน เพราะอวิชชาไม่ออก

ทำงาน ขณะที่ถูกตีต้อนด้วยปัญญา อวิชชาก็

หดตัว สงบลงไปแทรกอยู่กับใจเหมือนตะกอน

นอนก้นโอ่งฉะนั้น ขณะนั้นเกิดความอัศจรรย์

ถึงเวลาที่เวทนาจะเกิดขึ้นมาใหม่  

นี่ ได้หลักเกณฑ์ที่นี่และแน่ใจ เกิดความ

เข้าใจว่า ได้หลักในการต่อสู้กับเวทนาว่า  

‘อ๋อ
 เป็นอย่างนี้เอง
 ทุกข์มันเป็นอันหนึ่ง

ต่างหากแท้ๆ
 กายเป็นอันหนึ่ง
 จิตเป็นอันหนึ่ง

ต่างหาก
 แต่เพราะความลุ่มหลงอย่างเดียว




จึงได้รวมทั้ งสามอย่างมาเป็นอันเดียวกัน




จติเลยกลายเปน็ความหลงทัง้ดวง
 จติกเ็ปน็ผูห้ลง



ทั้งดวง
 แม้ทุกขเวทนาจะเกิดตามธรรมชาติ

ของมันก็ตาม
 แต่เมื่อยึดเอามาเผาเรามันก็ร้อน


เพราะความสำคัญนี้เองพาให้ร้อน’


เมื่อนานพอสมควรแล้ว ทุกขเวทนาก็เกิด

ขึ้นอีก เกิดขึ้นอีก ‘เอาอีก
ต่อสู้กันอีก
ไม่ถอย’ 

ขุดค้นลงไปอีก อย่างที่เคยขุดค้นมาแล้ว

แต่หนก่อน แต่เราจะเอาอุบายที่เคยพิจารณา

แก้ ไขในระยะก่อนมาใช้ ในปัจจุบันนี้ ไม่ ได้ มัน

ต้องเป็นอุบายสติปัญญาคิดขึ้นมาใหม่ ผลิต  

ขึ้นมาใหม่ ให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นเวทนา

เหมือนกัน แต่อุบายวิธีก็ต้องให้เหมาะสมกัน  

ในขณะนั้นเท่านั้น เราจะไปยึดเอาอุบายวิธีที่

เราเคยพิจารณารู้ครั้งนั้นๆ มาแก้ ไม่ได้ มันต้อง

เปน็อบุายสดๆ รอ้นๆ เกดิขึน้ในปจัจบุนั แกก้นัใน  

ปัจจุบัน ใจกส็งบลงไดอ้กีอยา่งแนบสนทิเชน่เคย   

ขึ้นมา ทุกขเวทนาไม่เหลือ กายหายหมด สิ่งที่

ไม่หายมีอันเดียว คือความรู้อันละเอียดที่พูด  

ไม่ถูก คือสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้น พูดนอกออก

ไปจากนั้นไม่ได้ สิ่งที่สักแต่ว่าปรากฏนั้นแล คือ

ความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้น ไม่ขยับเขยื้อน

ภายในจิตใจ ไม่กระเพื่อมไม่อะไรทั้งหมด สงบ

แน่วอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งพอแก่กาลแล้วก็

ขยับ คือใจเริ่มถอยออกมา และกระเพื่อมแย็บ

แล้วหายเงียบไป การกระเพื่อมมันเป็นเองของ

มันนะ เราไปหมายไม่ได ้ ถ้าไปหมายก็จะถอน 

คือจิตพอดิบพอดีของมันเอง กระเพื่อมแย็บ

อย่างนี้มันก็รู้ พอกระเพื่อมแย็บมันก็ดับไป

พร้อม สักประเดี๋ยวกระเพื่อมแย็บอีก หายไป

พร้อม แล้วค่อยถี่เข้า ถี่เข้า 

นีล่ะจติเวลามนัลงถงึฐานเตม็ทีแ่ลว้ ขณะที ่ 

จะถอนก็ไม่ถอนทีเดียว เรารู้ ได้ชัดขณะนั้น มัน

ค่อยกระเพื่อม คือ สังขารมันปรุงแย็บขึ้นมา 

หายเงียบไป ยังไม่ได้ความอะไร กระเพื่อมแย็บ

แล้วดับไปพร้อม แล้วประเดี๋ยวแย็บขึ้นมาอีก 

ค่อยๆ ถี่เข้า พอถี่เข้าถึงวาระสุดท้ายก็รู้สึกตัว 

ถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดา แล้วก็รู้เรื่องร่างกาย 

เวทนาก็หายเงียบ เวลาจิตถอนขึ้นมาแล้ว 

เวทนายังไม่มี ยังหายเงียบอยู่ก่อน จนกว่าจะ
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ในคืนแรกนั้น ลงได้ถึง ๓ หน แต่สู้กันแบบ

ตะลุมบอนถึง ๓ หน พอดีสว่าง  

‘โอ๊ย
 เวลาต่อสู้กันแบบใครดีใครอยู่
 ใคร

ไม่ดีใครไปด้วยเหตุผลโดยทางสติปัญญาจริงๆ’  

ใจเกิดความอาจหาญรื่นเริงไม่กลัวตาย 

ทุกข์จะมีมากมีน้อยเพียงไร ก็เป็นเรื่องของมัน

ธรรมดา เราไม่เข้าไปแบกหามมันเสียอย่าง

เดียว ทุกข์มันก็ ไม่เห็นมีความหมายอะไรใน  

จิตเรา จิตมันรู้ชัด กายก็ไม่มีความหมายอะไร

ในตัวของมัน และมันก็ไม่มีความหมายในตัว

เวทนา และมันก็ ไม่มีความหมายในตัวของ  

เราอีก นอกจากจิตไปให้ความหมายมัน แล้วก็

กอบโกยทุกข์เข้ามาเผาตนเองเท่านั้น ไม่มี

อย่างอื่นใดเข้ามาทำให้ใจเป็นทุกข์...” 

การพิจารณาทุกขเวทนาใหญ่ในครั้งนั้น

ทำให้ท่านทราบชัดเจนว่า จิตคนเราแม้ ไม่เคย

พิจารณาปัญญายังไม่เคยออกแบบนั้นแต่เวลา

มันจนตรอกจนมุมจริงๆ แล้วปัญญามันไหวตัว

ทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม จนกระทั่งรู้ เท่า

ทุกขเวทนา รู้เท่ากาย รู้เรื่องจิต ต่างอันต่าง

จริงมันพรากกันลงอย่างหายเงียบเลย ทั้งๆ ที่

ท่านไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเลย ปรากฏว่า

กายหายในความรู้สึก ทุกขเวทนาดับหมด 

เหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ ไม่ใช่รู้เด่นๆ ชนิด

คาดๆ หมายๆ ได้ คือสักแต่ว่ารู้เท่านั้น แต่เป็น

สิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้น 

ท่านเล่าว่า 

“พอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีก


แต่การพิจารณาเราจะเอาอุบาย

ต่างๆ
 ที่เคยพิจารณาแล้วมาใช้

ขณะนั้นไม่ ได้ผล
 มันเป็นสัญญา

อดีตไปเสีย
 ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้

ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้น
 จิตก็

ลงได้อีก
 คืนนั้นลงได้ถึง
 ๓
 ครั้งก็

สว่าง
โอ๋ย
อัศจรรย์เจ้าของละซิ”


ในคืนที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งนั้น 

ท่านจะไม่ยอมให้มีการพลิกเปลี่ยน

หรือขยับแข้งขาใดๆ ทั้งสิ้นเลย 

ท่านเล่าถึงความเจ็บปวดที่ ได้รับจากการนั่ง

ตลอดคืนเช่นนั้นให้ฟังว่า 

“เหมือนกับก้นมันพองหมด
 กระดูก

เหมือนจะแตกทุกข้อทุกท่อน
 กระดูกมันต่อกัน

ตรงไหน
 หรือแม้แต่ข้อมือก็เหมือนมันจะขาด

ออกจากกัน
 ทุกขเวทนาความเจ็บปวดเวลาขึ้น

มันขึ้นหมดทุกสิ่ งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมใน

ร่างกายเลย”


การโหมความเพยีรหลายตอ่หลายครัง้เขา้  

เช่นนี้ทำให้ก้นของท่านถึงกับพองและแตกเลอะ

เปื้อนใส่สบงเลย ทีเดียว ดังนี้  

“…หากวันไหนที่หักโหมกันเต็มที่แล้ว จิต

ไม่สามารถลงได้ง่ายๆ วันนั้นมันแพ้ทางร่างกาย

มาก บอบช้ำมาก คือในเวลานั่ง จะแสบก้น

เหมือนถูกไฟเผา ถึงขนาดต้องได้นั่งพับเพียบ

ฉันจังหันเลยทีเดียว  

แต่ถ้าวันไหนที่พิจารณาทุกขเวทนาติด

ปั๊บๆ เกาะติดปั๊บๆ วันนั้นแม้จะนั่งสมาธิภาวนา

ตลอดรุ่งเหมือนกันก็ตาม แต่กลับไม่มีอะไร

ชอกช้ำภายในร่างกายเลย พอลุกขึ้นก็ไปเลย

ธรรมดาๆ เหมือนกับว่าเรานั่งแค่ ๓-๔ ชั่วโมง

เป็นประจำตามความเคยชินนั้นเอง…” 

รู้ทันเวทนาชัดประจักษ์ “ตาย” 
 

พอถึงรุ่งเช้าเมื่อได้ โอกาสอันเหมาะสม 

ท่านก็ขึ้นกราบเรียนหลวงปู่มั่น ซึ่งตามปกติ

ทา่นเองมคีวามเกรงกลวัหลวงปูม่ัน่มาก แตว่นันัน้  

กลบัไมรู่ส้กึกลวัเลย เปน็เพราะอยากจะกราบเรยีน  

(ซ้าย)
กุฏิพระเณร
(ขวา)
กุฏิหลวงปู่มั่นภายในเสนาสนะป่าบ้านนามนในปัจจุบัน


จากภาพคือบริเวณกุฏิองค์หลวงตาเดิมเคยตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของกุฏิหลวงปู่มั่น
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เรือ่งความจรงิของท่านใหห้ลวงปูม่ัน่ไดร้บัทราบ  

และให้ท่านเห็นผลแห่งความจริงว่าปฏิบัติมา

อย่างไรจึงได้ปรากฏผลเช่นนี้ ท่านจึงพูดขึ้นมา

อย่างอาจหาญแบบที่ ไม่เคยพูดกับหลวงปู่มั่น

อย่างนั้นมาก่อน ดังนี้ 

“…ทั้งๆ ที่เราพูดขึงขังตึงตังใส่เปรี้ยงๆ 

ท่านก็คงจับได้เลยว่า  

‘โหย
ที่นี้แหละกำลังบ้ามันขึ้นแล้ว’  

ท่านคงว่างั้น ‘มันรู้จริงๆ’


ความหมายว่ามันรู้จริงๆ เพราะเราพูด

แบบไม่สะทกสะท้าน เล่าอะไรๆ ให้ฟัง ท่านจะ

ค้านเราตรงไหน ท่านก็ไม่ ได้ค้าน มีแต่เออ... 

เอา พอเราจบลงแล้ว ก็หมอบลงฟังท่านจะว่า

ยังไง... ท่านก็ขึ้นเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะ ท่าน

รู้นิสัยบ้า ว่างั้นนะ 

‘มันต้องอย่างนี้
 เอ้า
ทีนี้ ได้หลักแล้ว
 เอ้า


เอามันให้เต็มเหนี่ยว
 อัตภาพเดียวนี้มันไม่ ได้

ตายถึง
 ๕
 หนนะ
 มันตายหนเดียวเท่านั้นนะ


ทีนี้ ได้หลักแล้ว
เอาให้เต็มเหนี่ยวนะ’…


ว่าอย่างนั้นเลยเชียว ท่านเอาหนัก 

อธิบายให้ฟังจนเป็นที่พอใจ เราก็เป็นเหมือน

หมาตัวหนึ่ง พอท่านยอบ้างยุบ้าง หมาเราตัวโง่

นี้ ก็ทั้งจะกัดทั้งจะเห่า... มันพอใจ มันมีกำลังใจ 

ทีนี้จึงฟัดกันใหญ่…” 

เมื่อได้กำลังใจจากหลวงปู่มั่นเช่นนี้ ท่านก็

ยิ่งจริงจังเพิ่มขึ้นไปอีก คือพอเว้นคืนหนึ่งสอง

คืนท่านก็นั่งตลอดรุ่งอีก และก็เว้น ๒-๓ คืนก็

นั่งตลอดรุ่งอีก จนกระทั่งจิตเกิดอัศจรรย์เข้าใจ

ชัดเจนเรื่องความตาย ดังนี้ 

“…เวลามนัรูจ้รงิๆ แลว้ แยกธาตแุยกขนัธ ์ 

ดูความเป็นความตาย ธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ 

สลายตัวลงไปแล้วก็เป็นดิน เป็นน้ำ เป็นลม 

เป็นไฟตามเดิม อากาศ ธาตุก็เป็นอากาศธาตุ

ตามเดิม ใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่น มันเอาอะไรมา

ตาย รู้เด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไง ใจก็ไม่ตาย

แล้วมันกลัวอะไร มันโกหกกัน โลกกิเลสมัน

โกหกกันต่างหาก หมายถึงกิเลสโกหกสัตว์โลก

ให้กลัวตายทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรตาย 

พิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมา 

พิจารณาอีกวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมา แต่

มันมีอุบายแบบเผ็ดๆ ร้อนๆ แบบอัศจรรย์  

ทั้งนั้น จิตก็ยิ่งอัศจรรย์และกล้าหาญจนถึง

ขนาดที่ว่า  

‘เวลาจะตายจริงๆ
 มันจะเอาเวทนาหน้า

ไหนมาหลอกเราวะ
 ทุกขเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่

แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้ว
 เลยจาก

นี้ก็ตายเท่านั้น
 ทุกขเวทนาเหล่านี้เราเห็นหน้า

มันหมด
 เข้าใจกันหมด
 แก้ ไขมันได้หมด
 แล้ว

เวลาจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอก

เราใหห้ลงอกีวะ
 หลงไปไม่ได
้ เวทนาตอ้งเวทนา



หน้านี้เอง



พูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตาย
กลัว

อะไรกัน
 นอกจากกิเลสมันโกหกเราให้หลงไป

ตามกลอุบายอันจอมปลอมของมันเท่านั้น
 แต่

บัดนี้ ไปเราไม่หลงกลของมันอีกแล้ว’


นั้นละ จิตเวลามันรู้ และมันรู้ชัดตั้งแต่  

คืนแรกนะ ที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมๆ ก่อนมา  

ภาวนาจนนั่งตลอดรุ่งคืนแรกมันก็ ไม่เสื่อม   

ตั้งแต่เดือนเมษายนมาก็ ไม่เสื่อมแต่มันก็ยัง  

ไม่ชัด พอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจน  

‘เอ้อ
มันต้องอย่างนี้ ไม่เสื่อม’



เหมือนกับว่ามันปีนขึ้นไปแล้วก็ตกลง   

ขึ้นไปแล้วก็ตกลงๆ แต่คราวนี้พอปีนขึ้นไป  

เกาะติดปั๊บ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เสื่อม มันรู้แล้ว 

จึงได้เร่งเต็มที่เต็มฐาน…” 

หลวงปู่มั่นขอใส่บาตร  
อุบายสอนศิษย์.. 

ตลอดพรรษาที่บ้านนามนแห่งนี้ ท่านยัง

คงสมาทานธุดงค์อย่างเคร่งครัดในข้อฉัน

อาหารที่ได้มาในบาตรเท่านั้นเหมือนเมื่อครั้งไป

อยู่กับหลวงปู่มั่นใหม่ๆ ในปีแรกดังนี้ 

“… อยู่ที่ ไหนก็ตามเรื่อง  

ธุดงควัตรนี้ เราจะต้องเอาหัวชน

อย่างไม่ถอยเลย ยืนกระต่าย

ขาเดียวไม่ยอมให้ขาดได้เลย 

บิณฑบาตมาแล้ วก็ รี บจั ด  

ปุ๊บปั๊บ จะเอาอะไรก็เอาเสีย

นิดๆ หน่อยๆ เพราะการฉัน

ไม่เคยฉันให้อิ่ม ในพรรษา  

ไม่เคยให้อิ่มเลย โดยกำหนด

ให้ตัวเองว่าเอาเพียงเท่านั้นๆ 

สัก ๖๐% หรือ ๗๐%... ซึ่งคิดว่าพอดี เพราะอยู่

กับหมู่เพื่อนหลายองค์ด้วยกัน 

ถ้าจะอดก็ไม่สะดวก เพราะการงานในวง

หมู่คณะเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ เราเองก็เหมือน

เป็นผู้ ใหญ่คนหนึ่งอย่างลับๆ ทั้งที่ ไม่แสดงตัว 

ทั้งนี้เกี่ยวกับการคอยดูแลความสงบเรียบร้อย

ของหมู่คณะภายในวัด พรรษาก็ไม่มาก สิบกว่า

พรรษาเท่านั้นแหละ แต่รู้สึกว่าท่านอาจารย์มั่น

ท่านเมตตาไว้ ใจในการช่วยดูแลพระเณรอย่าง

ลับๆ เช่นกัน… 

พอบณิฑบาตกลบัมาแลว้ มอีะไรกร็บีจดัๆ 

ใสบ่าตร เสรจ็แลว้กร็บีไปจดัอาหารเพือ่ใสบ่าตร

ทา่นอาจารยม์ัน่ หอ่นัน้หรอืหอ่นีท้ีเ่หน็วา่เคยถกู

กับธาตุขันธ์ท่าน เรารู้และเข้าใจก็รีบจัดๆ อัน

ไหนควรแยกออก อันไหนควรใส่ก็จัดๆ เสร็จ

แล้วถึงจะมาที่นั่งของตน ตาคอยด ู หูคอย

สงัเกต ฟงัทา่นจะวา่อะไรบา้งขณะกอ่นลงมอืฉนั 

บาตรเราพอจัดเสร็จแล้วก็เอาตั้งไว้ลับๆ 

ทางด้านข้างฝาติดกับต้นเสา เอาฝาปิดไว้อย่าง

ดีด้วย เอาผ้าอาบน้ำปิดอีกชั้นหนึ่งด้วย เพื่อไม่

ให้ใครไปยุ่งไปใส่บาตรเรา เวลานั้นใครจะมาใส่

บาตรเราไม่ได้ กำชับกำชาไว้อย่างเด็ดขาด แต่

เวลาท่านจะใส่บาตรเราท่านก็มีอุบายของท่าน 

เวลาเราจัดอะไรของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมา

นั่งประจำที่ ให้พรเสร็จ 

ตอนทำความสงบพิจารณาปัจจเวก  

ขณะนัน่แล ทา่นจะเอาตอนเริม่จะฉนั ทา่นเตรยีม  

ของใส่บาตรไว้แต่เมื่อไรก็ ไม่รู้แหละ แต่ท่าน  

ไม่ ใส่ซ้ำๆ ซากๆ นี่ ท่านก็รู้เหมือนกัน ท่าน

เห็นใจเรา บทเวลาท่านจะใส่ ท่านพูดว่า 
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‘ท่านมหาขอใส่บาตรหน่อยๆ ศรัทธา

มาสายๆ’ ท่านว่าอย่างนั้น  

พอว่าอย่างนั้นมือท่านถึงบาตรเราเลยนะ 

ตอนเราเอาบาตรมาวางข้างหน้าแล้ว กำลัง

พิจารณาอาหารนี่แหละ เราเองก็ไม่ทราบจะทำ

อย่างไรเพราะความเคารพ จำต้องปล่อยตาม

ความเมตตาของท่าน เราให้ ใส่เฉพาะท่าน

เท่านั้น นานๆ ท่านจะใส่ทีหนึ่ง ในพรรษาหนึ่งๆ 

จะมีเพียง ๓ ครั้งหรือ ๔ ครั้งเป็นอย่างมาก 

ท่านไม่ ใส่ซ้ำๆ ซากๆ เพราะท่านฉลาดมาก   

คำว่ามัชฌิมาในทุกด้านจึงยกให้ท่านโดยหาที่

ต้องติไม่ได้…” 

แม้หลวงปู่มั่นจะทราบดีถึงความเคร่งครัด

ของท่านเกี่ยวกับการสมาทานธุดงค์ แต่ด้วย

ความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ต้องการหา

อุบายสอนศิษย์ ทำให้บางครั้งหลวงปู่มั่นก็ได้นำ

อาหารมาใส่บาตรท่านพร้อมกับพูดว่า 

“ขอ ใส่ บาตรหน่ อย

ท่านมหา นี่เป็นสมณบริโภค” 

หรือบางครั้งก็ว่า  

“นี่ เป็นเครื่องบริโภค

ของสมณะ ขอนิมนต์รับ

เถอะ” เหตุการณ์ในตอนนั้น  

ท่านเคยเล่าไว้ดังนี้  

“…บางครั้ งก็มี คณะ

ศรัทธาทางจงัหวดัหนองคาย

บ้ างและที่ ส ก ลนครบ้ า ง   

ที่อื่นๆ บ้าง ไปใส่บาตรท่าน

และพระในวัดบ้านนามน 

คนในเมืองสกลนคร นานๆ 

มไีปทหีนึง่ เพราะแตก่อ่นรถ-

ราไม่มีต้องเดินด้วยเท้า แต่

เขาไปด้วยเกวียน จ้างล้อ

จ้างเกวียนไป  

เขาไปพักเพียงคืนสอง

คืนและไม่ ได้พักอยู่ ในวัด  

กับพระท่าน แต่พากันไปพัก

อยู่กระท่อมนาของชาวบ้าน  

นามน ตอนเช้าทำอาหาร

บิณฑบาตเสร็ จแล้ วก็ มา  

ถวายพระในวัดนั้น เขาไม่ได้

ความจริงท่านคงเห็นว่านี่มันเป็นทิฐิแฝง

อยู่กับธุดงค์ที่ตนสมาทานนั้น ท่านจึงช่วยดัด

เสียบ้าง เพื่อให้เป็นข้อคิดหลายแง่หลายกระทง 

ไม่เป็นลักษณะเถรตรงไปถ่ายเดียว ท่านจึงหา

อุบายต่างๆ สอนเราทั้งทางอ้อมและทางตรง 

แต่เพราะความเคารพเลื่อมใสท่าน ความ

รักท่าน ทั้งๆ ที่ ไม่สบายใจก็ยอมรับนี่แลที่ว่า

หลักใจกับหลักปฏิบัติ ต้องยอมรับว่าถูกใน

ความจริงจังที่ปฏิบัตินี่ แต่มันก็ ไม่ถูกสำหรับ

ธรรมที่สูงและละเอียดกว่านั้น เล็งดูเราเล็งดู

ท่านมองเราและมองท่านนั้นผิดกันอยู่มาก  

อย่างพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านมองอะไร

ท่านมองตลอดทั่วถึงและพอเหมาะพอสมทุก

อย่างภายในใจ ไม่เหมือนพวกเราที่มองหน้า

เดียวแง่เดียวแบบโง่ๆ ไม่มองด้วยปัญญา

เหมือนท่าน เราจึงยอมรับตรงนั้น…” 

อุบายฝึกม้าพยศ เตือนศิษย์ 
 

จากการที่ โหมนั่ งภาวนาตลอดรุ่ งถึง   

๙-๑๐ คืน แม้จะไม่ทำติดต่อกันคือเว้น ๒ คืน

บ้าง ๓ คืนบ้าง หรือบางทีก็เว้น ๖-๗ คืนก็มี 

ท่านทำเช่นนี้ตลอดพรรษาจนถึงกับเป็นที่แน่ใจ

ในเรื่องทุกขเวทนาหนักเบามากน้อย เข้าใจวิธี

ปฏิบัติต่อกัน สามารถหลบหลีกปลีกตัวแก้ ไข

กันได้อย่างทันท่วงที จึงไม่มีคำว่าสะทกสะท้าน

แมจ้ะตายก็ไมก่ลวั เพราะไดพ้จิารณาดว้ยอบุาย  

อันแยบคายเต็มที่แล้ว สติปัญญาจึงเท่าทันต่อ

ความตายทุกอย่าง  

การที่ท่านหักโหมร่างกายด้วยการนั่ง

ตลอดรุ่ งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ทำให้ผิวหนัง  

ในบริเวณก้นได้รับความกระทบกระเทือนอยู่

บ่อยครั้ ง จนถึงขั้นช้ำระบม พุพอง แตก   

น้ำเหลืองไหลเยิ้มในที่สุด   

พอนานวนัเขา้ หลวงปู่มั่นก็

เมตตาเตือนแย็บออกมาว่า 

“กเิลสมนัไม่ไดอ้ยูก่บัรา่งกายนะ   

มันอยู่กับจิต เหมือนสารถีฝึกม้า”  

จากนั้นก็พูดต่อว่า 

“ม้าที่เวลามันกำลัง  

บรรยากาศภายในเสนาสนะป่าบ้านนามนในปัจจุบัน 

ไปดักใส่บาตรนอกวัด เราก็ ไม่กล้ารับ กลัว

ธุดงค์ขาด เดินผ่านหนีมาเลย สำหรับท่านก็รับ

ให้เพราะสงสารเขา เท่าที่สังเกตดู  

อาหารก็เหลือจากใส่บาตรมากมายก็ได้

นำขึ้นมาบนศาลา เป็นหมกเป็นห่อและผลไม้

ต่างๆ นะ เราก็ ไม่รับ ส่งไปไหนก็หายเงียบ 

หายเงียบ ไม่มี ใครรับ จะมีรับบ้างเพียงองค์

สององค์ ผิดสังเกตศรัทธาเขาไม่น้อย ส่วนเรา

ไม่กล้ารับเพราะกลัวธุดงค์ข้อนี้ขาด หลายวัน

ต่อมาท่านก็ขอใส่บาตรเรา โดยบอกว่า 

‘นี้เป็นสมณบริโภค ขอใส่บาตรหน่อย’  

แล้วท่านก็ใส่บาตรเรา ท่านใส่เองนะ ถ้า

ธรรมดาแล้ว โถ…ใครจะมาใส่เราได้วะ สำหรับ

เราเองกลัวธุดงค์จะขาด หรืออย่างน้อยไม่

สมบูรณ์... นอกจากท่านอาจารย์มั่นผู้ที่เรา

เคารพเลื่อมใสเต็มหัวใจเท่านั้น จึงยอมลงและ

ยอมให้ใส่บาตรตามกาลอันควรของท่านเอง... 
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ฟังทุกแง่ทุกมุมในการปฏิบัติธรรมของท่าน   

นี่ท่านก็ผ่านที่เชียงใหม่ ท่านผ่านมานานแล้วนี่ 

ก็รู้ ได้อย่างชัดเจนละซี ท่านเล่าให้ฟัง ถึงเรายัง

ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไร ทางปริยัติทางอะไรมันก็

เข้ากันได้ๆ ลงใจทันที .. 

หลวงปู่พรหมกับเราสนิทสนมกันมาเป็น

เวลานาน นี่วัดของท่าน คือแต่ก่อนท่านอยู่วัดนี้ 

(วดัผดงุธรรม) แลว้ทา่นยา้ยจากนีอ้อกไปตะวนัตก   

แต่ก่อนตะวันตกนี้เป็นดงใหญ่นะ ดงทั้งหมด 

ดงสัตว์ดงเนื้อดงเสือเต็ม วัดท่านก็อยู่ ในดง 

(วัดประสิทธิธรรม) เราไปพักกับท่านอยู่นั้น 

รู้สึกท่านเมตตามากนะกับเรา นิสัยท่านน่า  

เกรงขามมาก นิสัยจริงจังเด็ดเดี่ยวทุกอย่าง

ฉลาดรอบคอบ ไม่ใช่เล่นนะ พอเห็นเราไปแล้ว 

‘หา!’ ขึ้นเลย ก็สนิทกันมาเท่าไรแล้ว  

พอมองเห็นเรา เรากำลังสะพายบาตร

เข้าไป ‘หา ท่านมหามาเหรอ’ 

‘โอ๊ย มาแล้วคิดถึงครูบาอาจารย์มาก 

ต้องมาหละ’ 

‘เอ่อ เอ้า มาเวลานี้กำลังหนาว’ 

เราไปเดือนธันวาคมมันก็หนาวละซี แล้ว

บ้านดงเย็นเป็นบ้านที่หนาวมากด้วย ไปคุย

ธรรมะธัมโมกับท่าน โอ๊ย สนิทกันมากตั้งแต่อยู่

บ้านนามน พอออกพรรษาแล้วท่านก็ไปหา  

ทแีรกจวนจะเขา้พรรษาทา่นไปหาหลวงปูม่ัน่  

ก่อน พอดีทางสกลฯ วัดสุทธาวาสไม่มีหัวหน้า

วัด เขาก็ไปขอพ่อแม่ครูจารย์มั่น ก็พอดีท่าน

อาจารย์พรหมไปถึงนั้น ท่านมาจากเชียงใหม่ 

ท่านบึ่งเข้าไปหาพ่อแม่ครูจารย์มั่น พอเขาพูด

จบคำเรียบร้อยแล้ว หลวงปู่มั่นท่านพูดเป็น

ลักษณะเผดียงๆ จะสั่งจริงๆ ก็ไม่ใช่นะ ท่านก็รู้

อัธยาศัยเหมือนกัน คือพระไม่มีเขาก็มาขอจาก

ท่าน ‘นี่จะทำยังไงท่านพรหม เขาก็มาหา

หัวหน้าจะทำไง ถ้าว่าท่านไปอยู่ที่นั้นได้ก็จะดี’ 

บริษัทโยมนุ่มมาขอ เพราะวัดนี้เป็นวัด

บริษัทโยมนุ่มสร้างขึ้นมา มีหลวงปู่มั่น หลวงปู่-

เสาร์ เป็นประธานการสร้างวัดสุทธาวาสนี่นะ 

เขาก็เลยถือเป็นวัดของเขาไปเลย ทีนี้พระไม่มี

เขาก็ไปติดต่อบ้านนามน ‘โอ๋ย จะให้ ไปอยู่ยัง

ไง’ ท่านก็ว่าอย่างนั้น คือมาขอพระไป ‘พระใน

เมืองสกลฯ อดอยากที่ไหน’ ท่านพูดเล่นกับเขา 

หากเฉยนะ พูดลักษณะเล่นอยู่ภายใน  

‘ทำไมมาหาไกลนักหนา เมืองสกลฯ มี

มากขนาดไหน ไม่ ได้แหละ พระนี่ท่านมาหา

ภาวนา ก็ต้องมาตามอัธยาศัยของท่านซี’ 

ท่านว่า เขาก็เลยกลับไป ท่านบอกไม่ได้ 

จากนั้นไม่นานสักสี่ห้าวันหรือไง พอดีท่าน

อาจารย์พรหมมาวัดสุทธาวาส แล้วพุ่งใส่พ่อแม่

ครูจารย์มั่นเราเลย นั่นละท่านถึงพูดเป็นเชิง

เล่าเรื่องนี้ละ ‘เขามาขอพระอะไรๆ ถ้าท่าน

พรหมพอจะอยู่พักอบรมสั่งสอนให้เขาร่มเย็น

บ้างก็จะดีนะ’ 

ท่านพูดกลางๆ ท่านก็รู้อัธยาศัยเหมือน

กันนะ ท่านไม่บังคับนะ ‘ถ้าท่านอยู่ที่นั่นเป็น

หัวหน้าให้เขาบ้างก็จะดีท่านว่าอย่างนั้น ออก

พรรษาเราอยากมาค่อยมา’ 

พอออกจากนั้ นปั๊ บท่ านก็กลับคืน ไป  

จำพรรษาอยู่ที่วัดสุทธาวาส พอทีนี้ออกพรรษา

แล้วท่านก็มาอีก พอออกพรรษาแล้วท่าน  

มาเลย มาอยู่นั้นนานกับเรา พอตกกลางคืนเรา

จะแอบไปหาท่านทุกคืนเลย ถ้าวันไหนไม่ได้ขึ้น

หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต 

 ๑
 ต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น อำเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี 

คึกคะนอง มันไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเลย ต้อง

ทรมานมันอย่างเต็มที่ ไม่ควรให้กินหญ้าก็ไม่ให้

มันกินเลย ทรมานมันอย่างหนัก เอาจนมัน

กระดิกไม่ได้  

ทีนี้ พอมันยอมลดพยศลงก็ผ่อนการ

ทรมาน เมื่อมันผ่อนความพยศลงมาก การฝึก

ทรมานก็ผ่อนกันลงไป ให้กินหญ้ากินอะไรบ้าง  

ถ้าม้ามันเป็นการเป็นงานแล้ว เราก็ ไม่

ทรมานมัน ให้การรักษาการระมัดระวังการ

บำรุงมันไป เวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็

ใช้มัน ฉันใด  

จิตเวลามันกำลังคึกคะนองผาดโผนโลด

เต้นก็เอามันอย่างหนัก ฉันนั้นเหมือนกัน”  

หลวงปู่มั่นเตือนท่านเพียงเท่านี้ก็เข้าใจได้

ทันที เพราะเคยร่ำเรียนเรื่องนี้สมัยเรียนปริยัติ

มาก่อนแล้ว จึงลงใจและยอมรับในคำเตือน

ของครูบาอาจารย์ทันที ท่านเปรียบการแย็บ

เตือนครั้งนี้เหมือนกับว่าหลวงปู่มั่นเอาไม้ทั้ง

ท่อนโยนตูมให้ ไปเลื่อยไปไสกบลบเหลี่ยม

เจียระไนเอาเองโดยไม่มีการแจกแจงอะไรให้  

แอบสนทนากับหลวงปู่พรหม
 

พอออกพรรษาแล้ว หลวงปู่พรหม จิร-

ปุญโญ
๑
 ศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นอีก  

รูปหนึ่ ง ได้ เข้ามาพักที่ วัดป่าบ้านนามนกับ  

หลวงปู่มั่น จึงเป็นโอกาสอันดีให้ท่านมีโอกาส

แอบเข้าพบและสนทนากับหลวงปู่พรหมเป็น

ประจำดังนี้ 

“...หลวงปู่พรหมนี้เป็นอยู่ข้างๆ ทางดอย

แมป่ัง๋ (บรรลธุรรม) มนัมแีตป่า่แตเ่ขาทัง้นัน้นีน่ะ   

.. คือได้เคยคุยธรรมะกันแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่

ตายจะว่าไง ที่ ได้คุยกันเป็นเวลานานๆ ก็คือ

ท่านอยู่ที่บ้านนามน คือเราอยู่บ้านนามนกับ

หลวงปู่มั่น ท่านอาจารย์

พรหมท่านเคยพูดให้ฟัง

ตั้ งแต่อยู่ บ้ านนามน 

เวลาเงยีบๆ วนัไหนไม่ได ้ 

ขึน้หาพอ่แมค่รจูารยม์ัน่  

ก็แอบไปหาท่านคุยกัน

สองต่อสองทุกคืน คุย

สนุกสนาน ท่านพูดให้
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ไปหาท่านต้องเข้าไปนั้นละ คุยธรรมะกัน ถึงได้

รู้เรื่องราวภายในของท่าน นั้นแหละได้คุยกัน

ตลอดสนิทสนมกันมา .. 

หลวงปู่พรหม นี่ท่านประกาศ ๗ วัน 

เพราะท่านเป็นพ่อค้า แล้วไม่มีลูกมีเต้า ถ้าพูด

ถึงฐานะบ้านนอกก็เรียกว่า ท่านเป็นที่หนึ่งของ

บ้านนี้ เพราะการค้าการขายท่านเป็นพ่อค้า 

ทีนี้เวลามาปรึกษาหารือกับแม่บ้านเพราะไม่มี

ลูกด้วยกัน นี้ทำยังไง นี่เห็นไหมคนมีอุปนิสัยมัน

เป็นนะ เราก็อยู่ด้วยกันมา ไม่มีลูกมีเต้าที่จะสืบ

หน่อต่อแขนงมรดก 

‘เหล่านี้จะทำไง แล้วตายแล้วใครจะสืบ

ต่อก็ไม่ได้ ไปทั้งนั้น สืบต่อกันเป็นระยะๆ อันนี้

เรายังมีชีวิตอยู่ สิ่งเหล่านี้เราครองมานานแล้ว

ก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไร ก็อยู่อย่างนี้แหละ 

เราออกบวชจะไม่ดีเหรอ ต่างคนออกเสาะ

แสวงหาสมบัติภายใน สมบัติภายนอกเราเห็น

อยู่นี้แหละ’ 

ท่านเล่าให้ฟังนะ แม่บ้านก็พอใจทันทีเลย 

ถ้าเราออกบวชแล้วอันนี้เราก็ประกาศให้ทานไป

หมดเสีย เสร็จแล้วออกเลย ทางนั้นก็พร้อมเลย

ไม่ว่า ท่านบอกว่าประกาศอยู่ ๗ วัน ของให้

ทานหมดเลย ให้ทาน ๗ วัน แล้วแม่บ้านออก

ทางหนึ่ง ท่านก็ออกทางหนึ่งไปเรื่อย ท่านเล่า

ให้ฟัง 

ท่านเป็นคนศักดิ์ศรีดีงาม มีอำนาจวาสนา

น่าเกรงขามมาก เด็ดเดี่ยว .. แน่นอนมาตั้งแต่

ธุดงค์หลงป่าถูกหลอก

ครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยวธุดงคกรรมฐาน ท่าน

หลงทางหลงป่าไปเจอไร่ข้าวของ “ทิดสาย” ซึ่งไป

ทำนาทำไร่อยู่บนเขา ทิดสายมีลูกชายชื่อหอม อยู่

บ้านนาขาม ท่านเล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า 

“...บ้านนาขามอยู่ ไกล เราก็เลยไม่ลืม  

เราถามเขาว่า ‘บ้านหนองสะไนไปอีกไกลไหม

โยม?’

เขาชี้มือบอกว่า ‘โอ๋ย! จะไกลอะไรนี่ นี่ อยู่

ฟากเขาลูกนี้เขาลูกเล็กๆนี้อยู่ใกล้ๆแค่นี้’

‘ถ้าอาตมาเดินไปจะถึงค่ำขนาดไหน?’ เรา

ถาม 

เขาบอกว่า ‘อย่างมากตีโปง ตำโปง เวลา

โพล้เพล้จวนมืด ก็ถึงแล้ว’ (ตีโปงลักษณะคล้าย

ระฆัง แต่ทำด้วยไม้ ใช้ตีเวลาประมาณ ๕-๖ โมง

เย็น) 

เราก็ ไป ที่ ไหนได้เกือบตาย ๓-๔ ทุ่มจึงถึง

บ้านนั้น ที่เขาโกหกเรา เพราะเขากลัวว่าเราจะไป

อาศัยกินข้าวกับเขา เขาขนข้าวไปพอดีกิน ๓-๔ วัน 

พอกินหมดเขาก็กลับลงมาเอาอีก สาเหตุที่รู้ว่า  

เขาโกหก เพราะหลังจากนั้น ๒-๓ วันให้หลัง โยม

คนหนึ่งไปจากบ้านนามน ที่พ่อแม่ครูจารย์มั่นจำ-

พรรษาอยู่ ไปถึงที่นั่น (ที่ที่เขาโกหกเรา)  

เขาก็บอกว่า ‘ไปนี้ ดูรอยพระไปทางนี้หน่อย

นะ เมื่อวานนี้ ได้โกหกพระให้ ไปทางนี้ จ้างมันก็ ไป

ไม่ถึงนอนซมอยู่กลางป่าล่ะวันนี้’

เราไม่ ได้นอนกลางป่าเหมือนเขาคิดล่ะซี เดิน

กลางป่าเหมือนขาขาดไปเลยน่ะ สมมุติว่าเดิน

สะดุดอย่างนี้ ไม้ ไม่ขาดขาก็ต้องขาดเพราะความ

รวดเร็วแห่งการเดิน บุกไปป่ากลางคืน นี้เราโดน

เขาหลอก อันนี้ก็แปลกอยู่น่ะ มันน่าคิดอยู่มากนะ 

เรื่องกรรมบันดลบันดาลนะ คนที่โกหกเรานี้ 

อีก ๓ ปีต่อมา... เราก็เที่ยวธุดงค์ย้อนกลับมา

ทางเดิมนั้นอีก ไปก็พอดีมีโยมบ้านนาขามเขาเข้า

มาพักอยู่ที่บ้านหนองส่าน แกมาส่งบาตรเรา แกก็

บอกว่า แกอยู่บ้านนาขาม เราก็เลยถามถึง ‘โยมชื่อ

ทิดสายลูกชายชื่อหอมเป็นอย่างไรบ้าง?’

‘โอ้ย!! ผู้เฒ่าตายได้ ๓ ปีแล้ว’ ว่างั้น ‘เป็น

คุยกันอยู่บ้านนามน อย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะ 

ไม่ต้องเอาอะไรมายันกัน เพราะท่านคุยให้เรา

ฟังอย่างถึงใจเมื่ออยู่บ้านนามน ท่านผ่านมา  

ตั้งแต่อยู่เชียงใหม่โน้น .. แต่ก่อนท่านเล่าให้ฟัง

เราก็ยังไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไร ท่านเล่าให้ฟังจน

กระทั่งถึงท่านผ่านได้เลย เราก็ฟังแบบหูหนวก

ตาบอด  

ครั้นเวลามาปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ถอยมันก็รู้

ตามกันไปๆ สุดท้ายยอมกราบท่านราบ .. ท่าน

เล่าให้ฟังแล้ว ทางนี้ตามอีกด้วยข้อปฏิบัติ ด้วย

ความรู้ความเห็นมันตามเข้าไปหาที่แย้งกันไม่ได้ 

ยอมรับเลย นี่องค์หนึ่ง…” 

หลวงปูผ่าง จติตคตุโต (วดัอดุมคงคาครี-ี

เขต อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น) เป็น

พระองค์สำคัญอีกรูปหนึ่งที่เดินทางมาขอศึกษา

อบุายธรรมจากหลวงปูม่ัน่ทีว่ดัปา่บา้นนามนแหง่นี้ 

ท่านกล่าวถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ดังนี้ 

“...พอพูดถึงเรื่องพญานาค หลวงพ่อผาง

สำคัญอยู่นะ กับพวกงูพวกพญานาค นี่ละ

อำนาจวาสนาของคน มีฤทธาศักดานุภาพ 

ปัจจุบันนี่หลวงพ่อผางขอนแก่น นั่น

น่ะท่านบวชทีหลังเรา ตอนท่านไปเรา

ก็อยู่ที่นั่นวัดนามน ที่ท่านศึกษา

ปรารภกับหลวงปู่มั่น ท่านก็เทศน์อย่าง

เด็ดทีเดียว นั่นล่ะท่านได้ธรรมะนั่นละ่

มา ใสเ่ปรีย้งๆ ลง ทา่นคงเลง็ดแูลว้ 

เหมาะแลว้ ธรรมะจงึไมม่อีอ่นขอ้เลย   

เด็ดตลอดจนจบ  

ใส่เปรี้ยงๆ เหมือนคนโกรธแค้นกันมาได้

ห้ากัปห้ากัลป์ พอมาก็ปรี่ใส่กันเลยว่างั้นเถอะ

น่ะ นั่นล่ะผู้ท่านได้อันนั้นมา มาพิจารณาก็ได้  

คติตั้งแต่นั้นมา เอาจนทะลุไป นี่ล่ะองค์นี้  

หลวงพ่อผาง แล้วก็เล่าถึงเรื่องของเรา ท่าน

บอกวา่ ทา่นเคยพบกบัเราอยูท่ีน่ัน่ นามน เลา่ให ้ 

พระทั้งหลายฟัง เพราะตอนนี้เราก็มาขั้นครู  

ขั้นอาจารย์แล้ว หลวงพ่อผางก็เป็นครูเป็น

อาจารย์ ไปแล้ว เลยเล่าเรื่องถึงกันเฉยๆ ทีนี้

เวลาท่านออกมาแล้วนี้…” 

หลงป่า
 

เดือนพฤศจิกายนปีนั้น ท่านกราบลา

หลวงปู่มั่นออกจากวัดป่าบ้านนามนไปเที่ยว

กรรมฐาน มีอยู่คราวหนึ่งระหว่างที่ท่านพร้อม

หมู่คณะกำลังเที่ยววิเวกหาสถานที่ภาวนา  

ในป่าในภูอยู่นั้น เมื่อยิ่งเดินหน้าไปเรื่อยก็ยิ่ง  

พลัดหลงทางไปเรื่อย เข้าไปในหุบเขาเล็กๆ   

ยิ่งเข้าป่าลึกขึ้นๆ จนไม่พบบ้านผู้คนเลย 

เหตุการณ์คราวนั้นท่านกล่าวว่ารอดมา

ได้ด้วยอำนาจของบุญของทาน ดังนี้ 

“…ออกจากบ้านโคกนามน

จากพ่อแม่ครูจารย์มั่น ไปก็เข้า

เขาเลย เพราะภูเขามันติดกัน

กับบ้านห้วยหีบ เข้าไปนั่นไป
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ไปตะกี้นี้
ว่าพระมาโปรด
๓
องค์’


พอดีไปพวกนั้นเขาก็งง เขาว่า  

‘ถา้ไมพ่บบา้นนีต้อ้งตายไมม่ทีางอืน่ทางใด




นอกจากจะไปพบพวกนายพรานเขานะ
 ถ้าผู้มี

แก่ใจเขาก็จะพาย้อนกลับหลังไป
 ย้อนทางไป



สู่บ้าน
 มานี้มันลึกพอแล้วนี่
 ข้ามเขาแต่เพียง



ลูกเดียวสองลูกเท่านั้นตายเลย
 เพราะแถวนี้

ไม่มีบ้านเลย
อยู่ในหุบเขา’



เราก็เลยได้กินข้าวกับเขา แล้ว

บอกเพื่อนฝูงด้วยว่า ‘วันนี้เรา

อย่าพูดอะไรนะ
 จะมีคนตามส่ง

เรานะวันนี้
 เพราะมีเด็กมาเอา

ของบริขารผมไป
 เราไม่ ได้

บอกเด็ก
 เด็กมาขนบริขารไป

เลย
 วันนี้คอยดูจะมีคนไปส่ง

เรา’



พอกนิขา้วแลว้เขาบอกวา่ ‘พวกผม



ตอ้งไปสง่ทา่น
ถา้ไม่ไปสง่
ทา่นกต็ายอกี’ เขาตามสง่  

ย้อนหลังไปส่งใส่ทางเข้าหมู่บ้าน 

นี่เรามันอัศจรรย์ที่ว่าอยู่ ในหุบเขาลึกๆ 

มันหลงไปได้ยังไงหลงไปในหุบเขาเท่ากำปั้น  

นี่นะ ภูเขานี่กว้างเท่าท้องฟ้ามหาสมุทร แล้ว

มันหลงไปได้ยังไงนี่อัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะ 

เวลาจะตายไม่ตายนะ ที่ว่าจะตายๆ ก็เพราะ

ปีนเขา เขาพูดว่า  

‘ไม่ใช่อะไรหรอกท่าน
 ปีนเขาลูกนี้ลงลูกนี้

ขึ้นลูกนั้น
 กว่าจะถึงบ้านคนมัน
 กี่สิบเขา
 ท่าน

ปา่ดงดบิ


ไปไดเ้พยีง
๒-๓
วนัทา่นกแ็ยแ่ลว้



ตายแล้ว
 นี่มาเจอพวกผมดีแล้ว

ท่านไม่ตายแหละคราวนี้’



นี่เราเชื่อเวลาจำเป็น

เป็นอย่างนั้นจริงๆ นะมันหากบันดลบันดาล   

มิหนำซ้ำเทวบุตรเทวดายังบันดลบันดาลให้เขา  

ฝันทางโน้นว่าพระท่านมาโปรด ๓ องค ์ ทางนี ้ 

ก็ฝันว่าจะไปหาโยม โยมตามส่ง เราเลย  

ฝงัใจจนกระทัง่ทกุวนันี…้ 

ภายในใจนีเ้ราเชือ่ เชือ่ใน  

หวัใจเจา้ของเองวา่เปดิโลง่อยู ่ 

ตลอด… นี่แหละอำนาจแห่ง

การทำบญุใหท้านไมอ่ดอยาก   

ถงึเวลาจำเปน็หากมผีูม้าชว่ย  

จนได้นั่นแหละ หากมี ฟังแต่

ว่า “มี” เถอะ อำนาจทานบันดล

บันดาลให้มีผู้ ใดผู้หนึ่งมีใจบุญเข้ามา

ช่วยสงเคราะห์สงหา เพราะอำนาจแห่งบุญ

ของเรามีเป็นเครื่องดึงดูดกัน…” 

ถือ “ความทุกข์” เป็นครู เป็นหิน
ลับสติปัญญา 

 

ความเป็นนักต่อสู้ของท่านแม้อุบายวิธี

บางอย่างจะทำให้ต้องพบกับความทุกข์แสน

ทุกข์แต่หากผลปรากฏเป็นความเจริญทางด้าน

จิตใจมากขึ้น ท่านก็จะพยายามอดทนต่อสู้ ให้

ผ่านไปให้จงได้ คำกล่าวตอนหนึ่งของท่านกับ

พระเณรดังนี้ 

“…นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่หยาบ 

จะว่าคนหยาบก็ได้ ไปอยู่ ในสถานที่ธรรมดา 

ความเพียรไม่ค่อยดี ผลที่จะพึงได้ก็ ไม่ค่อย

ปรากฏนัก… แต่หากเป็นบางสถานที่แล้ว 

กลับทำให้ธรรมภายในใจเจริญ

ขึ้นๆ ... 

…จึงมักแสวงหาในที่

กลัวๆ เสมอ ทั้งๆ ที่เราก็

กลัว แต่ผลประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นจากความกลัวนั้น

เป็นผลประโยชน์อัศจรรย์

มหาศาล เราจึงจำเป็นต้อง

ได้สละเป็นสละตายเข้าอยู่

บำเพ็ญเพื่อธรรม…”  

ด้วยเหตุนี้ท่านจึง

นิยมใช้อุบายฝึกจิตด้วย

การเข้าป่าช้าเผาหรือฝังคนตาย

บ้าง ในถ้ำเงื้อมผาป่าดงบ้าง ในดงที่เป็นที่อยู่

ของช้าง หมี เสือ หรือสัตว์ร้ายต่างๆ บ้าง 

อาศัยสัตว์ เหล่านั้นเป็นครู ท่านออกวิเวก  

บางสถานที่เป็นที่ที่เสือมักชอบผ่านมาหรือเป็น

ที่อาศัยของมันในบริเวณใกล้ๆ กันนั้น แม้ว่าจะ

เดินหรือนั่งตรงไหนอย่างไรก็คิดกลัวอยู่ตลอด

ว่ามันคงจะอยู่ใกล้ๆ หรือกลัวว่ามันจะมากัดกิน 

ท่านเคยเล่าถึงสถานที่เช่นนี้ว่า 

“น่ากลัวจริงๆ
 กลางวันก็กลัว
 เวลาไหนก็

กลัว
 ยิ่งกลางคืนด้วยแล้วจิตยิ่งมีแต่ตั้งหน้า



ตั้งตาที่จะกลัว
 นั่งก็กลัว
 เดินจงกรมกลางค่ำ

กลางคืนดึกดื่นก็เดิน
ทั้งๆ
ที่กลัวๆ
นั้นเอง”


ท่านเล่าถึงคราวเข้าไปดัดตัวเองที่ป่าเสือ

แห่งหนึ่ง ดังนี้ 

“…อยู่ในป่าในเขามันตื่นเต้น .. แต่ก่อน

เป็นป่าพวกสัตว์พวกเสือเนื้อร้ายเต็มไปหมด

จริงๆ .. ก้าวเข้าทางนี้ปั๊บเป็นป่าแล้ว มีสัตว์

แล้ว พวกสัตว์พวกเนื้อพวกอี เก้งพวกหมู   

พอลึกเข้าไปก็พวกกวาง พวกช้าง พวกเสือ 

เสือมีอยู่ทั่วไป สัตว์มีอยู่ที่ ไหน เสือมีอยู่ที่นั่น   

มีอยู่ทั่วไป .. 

บางทีก็เสียงเสืออาวๆ ขึ้นแล้ว อาวๆ ขึ้น
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ข้างทางจงกรม โถ เสียงเสือมันไม่เหมือน  

เสียงเพลงลูกทุ่งละซี มันจะงับหัวเอา ประมาท

ได้เหรอ เสียงอาวๆ ขึ้นข้างๆ ไม่รู้มันมาตั้งแต่

เมื่อไร ตอนมันหยุดเสียงคำรามมันอาวตาม

ภาษาของมันแล้ว นั่นละ มันน่ากลัวตอนนั้น   

ไม่ทราบมันจะมาแบบไหนซิ ได้ยินเสียงมันอยู่ 

มันอยู่ตรงนั้นก็ค่อยยังชั่วนะ พอเงียบเสียงไป

แล้ว ไม่ทราบจะมาแบบไหน .. 

เราไปอยู่ในที่ดัดสันดานจริงๆ นะ ไม่ใช่

ธรรมดานะ มีแต่ที่ดัดสันดานทั้งนั้นแหละ ป่าก็

ป่าเสือ กลางคืนเวลาเราเดินจงกรม มันไม่ใช่

ธรรมดานะ แล้วยิ่งเสียงเสือด้วยนะ เราไปอยู่

แคร่ ตอนตื่นเช้ามาเห็นรอยมันผ่านไปทางนี้

แล้วฉากออกไป เพราะเราปัดกวาดไว้เรียบร้อย 

มันเดินผ่านไปผ่านมา มันก็เห็น โอ้ เสือมา   

มาเมื่อไหร่ ไม่รู้ แต่เขาก็ ไม่ ได้สนใจกับเรา   

เขาเดินฉากไปเฉยๆ แสดงว่าเขาไม่ ได้สนใจ  

กับเรา เขาไปตามประสาของเขา เราก็รู้  

ถ้ามันเดินวกเวียนนี่สนใจนะ มันสนใจ   

ถ้าพอทำ (หมายถึงเสือกัดกิน) มันก็อาจจะ  

ทำอย่างว่านะ นี่ ไม่มี ไม่เคยปรากฏ เราเองก็  

ไม่เคยปรากฏ เสือจริงๆ ก็ ไม่เคยเห็นในป่า   

แต่เสียงมันมีอยู่ทั่วไป กระหึ่ม กระหึ่ม  

โอ้ ขนนี้ ไม่ทราบว่ามันลุกซู่ผึงเหมือน

จรวดดาวเทียม มันเป็นเองนะ ไม่ทราบว่ากลัว

ไม่กลัว มันลุกซู่ จิตหดเข้ามาหันเข้ามา สมมุติ

ว่าอยู่ ในขั้นบริกรรม พุทโธ ก็ติดกับ พุทโธ   

ไม่ให้ออกไปหาเสือ ความคิดนี้จะไปคว้าเอาพิษ

เอาภยัเอาอารมณ์ไมด่งีาม เชน่อยา่งกลวัอยา่งนี ้  

มันก็เป็นอันตรายอันหนึ่ง ต้องคิดอย่างนั้น  

ไม่ให้ออก หมุนติ้วนั่น มันเป็นอย่างนั้น…” 

ชนะความกลัวด้วย “พุทโธ” 
 

ท่านใช้ความกลัวนี้เองเป็นครูหรือเป็น

อุบายเพื่อฝึกจิตให้เห็นเหตุเห็นผลกัน ดังนี้ 

สยบโรคฝีดาษ 

“...ปีที่คนเป็นโรคฝีดาษ ฝีดาษนี้ ได้เกิดขึ้น 

บา้นใหญ่ๆ  หลงัคาเปน็รอ้ยๆ บา้นแตกสาแหรกขาด  

หนเีขา้ไปอยู่ในปา่ คนหนตีายนี้ ไปอยู่ ไดห้มดทกุแหง่   

ไม่ว่าพุ่มไม้ ไม่ว่าที่ ไหนๆ หาที่หลบที่ซ่อนตัวได้  

ยิ่งกว่าสัตว์ เวลาคนกลัวตายนี้ กลัวมากกว่าสัตว์ 

แตกบ้านแตกเมือง หมู่บ้านเดียวตายวันละ ๑๔ - 

๑๕ - ๑๖ ศพ 

เราเดินธุดงค์เที่ยวผ่านไปหมู่บ้านนั้น กับโยม 

๒ คน คนเขาบอกว่า ‘จะไปหมู่บ้านนั้นทำไม ที่นั่น 

มีแต่ป่าช้าผีตาย’ 

เราก็ว่า ‘ตัวเรานี่แหละ เป็นป่าช้าคนเป็น ถ้า

ไปจะเป็นอะไร?’ 

เราผา่นเขา้ไปตรงนัน้ เหน็เขาตาย นา่สยดสยอง  

กนัทัง้บา้นทัง้เมอืง โยม ๒ คนที่ไปดว้ยเกดิความกลวั 

เราจงึวา่ ‘ไป!๊ เราไมพ่ากลวัไมต่อ้งกลวั’ 

ความตายมันอยู่กับเรา ไม่ ได้อยู่กับที่นั่นที่นี่

แหละ ถ้าเรายังมีลมหายใจ แสดงว่าไม่ตาย เดินไป

เลย ผ่านไปตรงนี้เลย มองดู ๒ ฟากทาง บ้านเรือน

เป็นร้อยๆ หลังคาไร้ผู้คน แตกหนีเข้าไปอยู่ตามป่า

ตามพุ่มไม้ ตามที่ ไหนๆ ตามกอไผ่กอผา ที่ ไหนหลบ

ซ่อนได้ ไปอยู่หมด 

นี่ละมันถึงได้มองเห็นชัดนะ เห็นจริงๆ 

ประจักษ์ตา เขาก่อไฟเอาไว้ผู้ที่นอนตายเฝ้ากองไฟ

ก็มี ผู้ร้องครางอยู่ตามกองฟืนกองไฟก็มี เราปลูก

กระท่อมไว้หลังเล็กๆ ไปอยู่กับบ้านน้อย ๙ หลังคา

เรือน เขาก็พากันแตกไปหาเรา 

นี่ก็แปลกอยู่นะธรรมของพระพุทธเจ้า เห็น

ประจักษ์ ไม่ใช่อวดธรรม ไม่ใช่อวดตัวเอง เอาความ

จริงมาพูด นี่เราเห็นด้วยตา ไปก็ผ่านไปได้อย่าง

สบายไม่เป็นอะไรเลย เราก็ ไปวัดตอนเช้ากำลังจะ

ฉันจังหัน พวกเขารุมเข้ามาถามว่า ‘เป็นยังไงท่าน 

ท่านสบายดีอยู่หรือ?’ 

‘จะเปน็อะไร ไปหาอะไรมาใหเ้รากนิ เรากำลงั  

หิวข้าว อย่ามาถามเรื่องความเป็นความตาย’ 

 เราว่าอย่างนี้ จากนั้นพวกนั้นก็

รุมเข้ามา นี่ก็เป็นภาระหนักอยู่ 

รุมกันเข้ามาอยู่เต็มบ้านน้อย 

อยู่ตามร่มไม้ แต่ก็เดชะนะไม่

เป็นอะไรแม้สักคนเดียว ผู้ที่

วิ่งเข้ามาก็หายจากโรคฝีดาษ 

มันดลบันดาลอะไรนะ ธรรม

ของพระพุทธเจ้า 

ใครเป็นแล้วเขาห้ามไม่ให้เข้าเป็นอันขาดเลย 

นี่มันยังรอดเข้ามาได้ มาอยู่นั่นก็จะทำยังไง ให้อยู่

นั่นแหละจะเป็นอะไรไป เราบอก ทำกระต๊อบให้เขา

อยู่เสีย ไม่ให้ออกมาเที่ยว ก็เดชะนะไม่เป็นอะไร

เลย ๒ คนนี้หายไม่ตาย แล้วพวกนั้นก็ ไม่เป็นอะไร  

ทีนี้ตอนจะจากเขาไปละสิ โอ๊ย! น่าทุเรศ  

จริงๆ นะ ถึงเวลาเราจะเข้าป่าไปทาง ภูสิงห์ ภูวัว 

ไปเที่ยวป่าทางโน้นแหละ เราไปคนเดียว ถึงเวลา

จะไปร้องห่มร้องไห้เหมือนเด็กน้อยว่า 

‘จะมีที่พึ่งที่ ไหน ท่านจากไปแล้วก็หมดที่พึ่ง

เสียแล้ว’ 

‘ไม่หมดที่พึ่งทางใจ เอาพุทโธไว้นะ ให้จับ  

พุทโธไว้ มีองค์ศาสดาอยู่ ในหัวใจแล้วไม่เป็นไร   

ไม่ต้องกลัว นี่เราไป เราก็ ไปกับพุทโธ ก็ให้อยู่กับ  

พุทโธนะ’ เราก็บอกอย่างนี้ .. 

พอเดือนมิถุนายน บทเวลาเราย้อนกลับมา 

เราถามว่า ‘เป็นยังไงทางนี้’ 

เขาบอกว่า ‘สบายดีอยู่ ไม่เป็นอะไร’ 

ตัง้แตน่ัน้มา สบายหายหมด บา้นนอ้ย   

ไม่เป็นไรสักคนเดียว นี่แหละ .. อำนาจแห่ง

ธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ของเล่นๆ ดับ

ทุกข์เข็ญได้อย่างแท้จริง…” 

“…พอความกลัวเริ่มขึ้นมาก สติเริ่มจับ 

คือจิตนี้ห้ามหรือบังคับเด็ดขาดไม่ ให้เคลื่อน  

จากจุดที่ตนต้องการ เช่นเราบริกรรม พุทโธ   

พุทโธ. . . ก็ ให้อยู่กับคำบริกรรมนี้ เท่านั้น   

เป็นก็ตาม ตายก็ตาม เสือก็ตาม ช้างก็ตาม 

สัตว์อันตรายใดๆ ก็ตาม ไม่ไปคิดไม่ไปยุ่ง ให้รู้

อยู่จุดเดียวคือคำบริกรรมนี้เท่านั้น .. ไม่งั้นมัน

จะวาดภาพเสือ วาดภาพอันตรายขึ้นมาให้เรา

กลัว เพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วย ในสถานที่

มีเสือจริงๆ ด้วย ต้องบังคับจิตไม่ให้ส่งออกไป

ภายนอกเลย ให้รู้อยู่กับใจนี้ เป็นกับตายก็มอบ

อยู่กับนี้ .. 

นี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่ง

ต้องอาศัยคำบริกรรม กลัวมากเท่าไรจิตยิ่ง  

ติดแนบกับคำบริกรรมไม่ ให้ปราศจากเลย 

ความมุ่งหมายนั้นคือหมายตายกับธรรมนี้

เท่านั้น ไม่ให้จิตไปสู่อารมณ์ที่กลัวนั้นๆ ธรรม

คืออะไร คำบริกรรมนั้นแล คือบทแห่งธรรม ..  
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ธรรมแทจ้ะปรากฏทีจ่ติ ทีจ่ติกำลงับรกิรรม  

อยู่นั้นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดขึ้น  

ที่ใจมากน้อยตามความพากเพียรของตน  

เมื่ อสติ ได้ติดแนบอยู่ กับคำบริกรรม 

บังคับจิตไม่ ให้แย็บออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัย 

ซึ่งทำให้น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้น ให้อยู่เฉพาะ

กับคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับ  

ลำดา ก็เป็นการสั่งสมพลังคือกำลังของอรรถ

ของธรรมขึ้นภายในจิตใจ หนุนใจให้มีความ

แน่นหนามากขึ้นๆ  

จนกระทั่งมันมีความอาจหาญชาญชัย 

สุดท้ายจิตใจดวงนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อน

หรือภูเขาทั้งลูก... ทีนี้ความที่เคยว่ากลัวๆ คิด

ออกไปหาสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัว คิดไปถึงอันใด 

คำว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้น .. แม้เสือจะเดินมา

ต่อหน้าต่อตา มันจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังเสือ

ได้อย่างสบายเลยนะ ตามความรู้สึกมันแน่ในใจ

ยังงั้น ไม่คิดว่าเสือจะทำอะไรได้เลย นี่อาจเป็น

ความสำคัญผิดของตัวก็ได้ แต่จะสำคัญผิดหรือ

สำคัญถูกก็ตาม เมื่อจิตได้กล้าถึงขนาดนั้นแล้ว 

มันเดินเข้าไปลูบคลำหลังเสือได้จริงๆ ด้วย

จิตใจอ่อนโยนเมตตาสงสาร ไม่สะทกสะท้านใน

เรื่องว่าจะกลัว ความกลัวก็ไม่มี 

จิตมันมีกำลังมากเวลานั้น เพราะไม่ให้มัน

ออกนอก กำหนดเข้าเรื่อยๆ มันก็มีกำลังจน

แน่นปึ๋งเลย ขึ้นชื่อว่าอันตรายอะไรก็มาเถอะ 

วา่อยา่งนัน้เลยนะ มนัอาจหาญขนาดนัน้ เสอืกม็า   

ช้างก็มา ไม่หนีว่าอย่างนั้นเลยนะ คือมันเป็น

ความอาจหาญของมันจริง ซึ่งเราก็ไม่เคยเป็น

มาก่อน มาเป็นเอาตอนฝึกดัดสันดานในขณะ

กลัวนั่นแล ไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้น จะมา

ทำลายเราได้เลย จะเดินเข้าไปหามันได้อย่าง

สบาย  

แม้มันจะทำเรา ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้น 

ก็รู้สึกว่าจะตายไปด้วยความอาจหาญนั่นเอง 

ให้ตายด้วยความกลัวนี่คงเป็นไปไม่ได้ เพราะ

เวลานั้นจิตมันมีกำลังมาก นี่ เป็นวิธีหนึ่ ง  

แห่งการระงับดับความกลัว แห่งการระงับ

ความฟุ้งซ่าน ความก่อกวนตัวเองด้วยอารมณ์

ต่างๆ ระงับกันอย่างนี้ 

ทั้งนี้ตามแต่อุบายแยบคายของแต่ละราย

จะผลิตขึ้นมาใช้ เปลื้องตัวจากความจนตรอก

ในเวลานัน้ๆ เพราะธรรมหรอืสตปิญัญาไมส่ิน้สดุ  

อยู่กับผู้ ใด สามารถทำให้เกิดให้มีในแง่ต่างๆ ได้

ด้วยกัน .. 

เอ้า! คิดหมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไร 

จะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี้มีไหม 

บรรยากาศร่มรื่นภายในเสนาสนะป่าบ้านนามนในปัจจุบัน


ไม่มีเลย นั่นฟังซิ นั่นละ เมื่อถึงขั้นจิตเป็น 

อัตตา หิ อัตตโน นาโถ คือช่วยตัวเองช่วย

อย่างนั้น พึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้น อยู่กับตัวเอง

ดว้ยความแนน่หนามัน่คงกอ็ยูแ่บบนัน้ .. นีเ่ปน็สิง่ที ่ 

เราลืมไม่ ได้ ในชีวิตและการภาวนาของเราซึ่ง  

ไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้น...” 
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พรรษาที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๔๘๗) 
จำพรรษาที่เสนาสนะป่ายางบ้านท่าบ่อ-
สงคราม ตำบลท่าบ่อสงคราม 
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

แผนที่สถานที่จำพรรษาขององค์หลวงตาในช่วงเวลานั้น


พระธาตุพนม
(ก่อนบูรณะ)
 พระธาตุพนม
(หลังบูรณะ)


กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕   

อายุ ๒๔ -๒๕ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)  

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม ่

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะป่าบ้านนามน 

(วัดป่านาคนิมิตต์) 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช 

จ.นครราชสีมา 

 

>> 

เสนาสนะป่ายางบ้านท่าบ่อสงคราม 

ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

พรรษาที่ ๑๒ พรรษาที่ ๑๓ 
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นิมิตภาวนารู้..โยมพ่อตาย 
 

ปี พ.ศ.๒๔๘๗ เป็นพรรษาที่ ๑๑ ท่าน  

จำพรรษาที่อำเภอศรีสงคราม ในตอนนั้นท่าน

กำลงัออกเรง่ประกอบความเพยีร ทีฉ่นัภตัตาหาร  

เป็นกระต๊อบหลังเล็กสำหรับฉันได้เพียง ๓ องค์ 

ส่วนที่พักทำเป็นแคร่สูงจากพื้นใช้หญ้ามุง  

ท่านเล่าถึงภาพนิมิตที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่ง

ขณะนั่งภาวนาดังนี้ 

“...จิตวิญญาณก็แปลกอยู่ จิตวิญญาณ

มันถึงกัน มันแปลกอยู่นะ เวลาประมาณตี ๓ 

ถึงตี ๔ นั่งภาวนาอยู่ แล้วปรากฏเห็นภาพโยม

อาน้องพ่อเอาจดหมายมายื่นให้ในขณะภาวนา  

พอยื่นให้ปั๊บ เรายังไม่ ได้อ่านจดหมาย 

ความรู้มันก็รับกันทันทีว่า ‘พ่อเสียแล้ว’


พอออกจากที่ภาวนามาเล่าให้เพื่อนฝูง  

ที่อยู่ด้วยกัน ๒ องค์ฟังว่า  

‘วันนี้วันที่เท่าไรหมู่เพื่อนจดจำไว้นะ
 เมื่อ

คืนนี้ตอนผมนั่งภาวนาอยู่นั้น
 เห็นภาพนิมิต



เข้ามา
 เห็นโยมอาน้องพ่อเอาจดหมายมายื่นให้


พอยื่นปั๊บทางนี้รู้รับกันทันทีว่าพ่อเสียแล้ว’…”


จากนั้นท่านจึงจดวันที่ ไว้ หลังจากนั้น   

๗ วัน จดหมายก็ส่งมาถึงจริงตามนิมิตและ

เขียนบอกด้วยว่า “พ่อตายแล้ว”



ปรากฏว่าวันเวลาที่ โยมพ่อของท่านถึง  

แก่กรรมเป็นเวลาเดียวกันกับที่ท่านนั่งภาวนา

อยู่ คือตี ๔ ตรงกับวันและเวลาที่จดไว้นั้นพอดี 

จำนอ้งสาวไมไ่ด ้เพราะจากบา้นไปนาน 
 

คราวหนึ่งในช่วงกำลังเที่ยวกรรมฐาน 

ท่านกลับบ้านมาทำบุญอุทิศให้โยมพ่อ แต่ก่อน

ไม่มีรถรา ในระหว่างทางเดินมาจากตัวจังหวัด

อุดรธานี ท่านเดินสวนกับหญิงสาวรุ่นคนอายุ

ราว ๑๖-๑๗ ปี หญิงสาวคนนี้พอเห็นท่านปุ๊บก็

ตรงเข้ามาไหว้นั่งกราบทันที ท่านเล่าเหตุการณ์

ในช่วงนี้ดังนี้ 

“...เขาผ่านทางมาเห็นเรา เขานั่งไหว้นั่ง

กราบ ‘เอ๊!
 เด็กที่ไหนดูลักษณะเข้าที
 แสดงว่า

จะเข้าใจในศีลในธรรมพอประมาณ’ จากนั้นก็

เลยถามว่า ‘มาจากไหน?’
‘มาจากบ้านตาด’


‘แล้วจะไปไหน?’
‘จะไปอุดรฯ’


‘อยู่บ้านไหน?’ เราถามซํ้าอีกที ‘อยู่บ้าน

ตาด’



เขาเคอะๆ เขินๆ นะพอถูกถามว่าอยู่บ้าน

ไหน ถามไปถามมาเราก็เลยถามว่า ‘เป็นใคร?’ 

เขาเลยหัวเราะ เราไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องเรา เรา

ถามอย่างนั้นเขายิ้มๆ แล้วก็หัวเราะ 

‘หือ
มึงหัวเราะหาอะไร
บอกมาซิ’


‘อู๊ย
 ไม่ทราบจะบอกว่ายังไง’ ก็ถามจุดไต้

ตำตอ พี่กับน้องถามกันไม่รู้กัน เราไม่รู้เขา ตัว

เขาเท่ากำปั้นเวลาเราบวช เวลามาเจอเขาเขา

เป็นสาวแล้ว อายุได้ ๑๖-๑๗ ละมั้ง ถามไป

ถามมา ‘แล้วเป็นใครล่ะ’ เขาก็ยิ่งหัวเราะ เขา

ไม่กล้าตอบ  

เราก็เลยเดาเอานะ ‘อีจันดีหรือ?’ ตอบ

ว่า ‘ใช่แล้ว’


‘โอ๊ย
 อีผีบ้า
 กู

ไม่รู้ว่าเป็นมึง
 มึงเชื่อ

หรือว่าเป็นน้องกูน่ะ


ถ้ามึงเชื่อว่าเป็นน้องก
ู



กบูวชเมือ่ไรมงึรู้ ไหม?’ 

มันว่า ‘ไม่รู้’


‘แล้วมึงว่าเป็น

น้องกูได้ยังไง?’
 ‘ก็พ่อ

กับแม่พูดอยู่ตลอด’


... นางจันดีนี้แต่ก่อนตัวมันเท่ากำปั้น เรา

จำไม่ได้... ตอนเราบวช ดูอายุเขาจะ ๔ ขวบมั้ง

ยังเป็นเด็ก เขาว่าไม่ทราบก็ถูกต้องแล้ว 

อย่างนั้นละพี่กับน้องไม่รู้กัน ก็บวชแล้วไม่

เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ้าน พอบวชแล้วไปเลย 

พี่ๆ น้องๆ อะไรไม่เคยสนใจนะ เหมือนทั่วไปใน

โลกนี้ ไม่มีใกล้มีไกล บ้านน้องๆ ไม่เคยเข้าไป

เหยียบเลยนะ เหมือนกันหมด…” 

นกเขียน..คู่พึ่งเป็นพึ่งตาย 
 

สมัยที่ท่านท่องเที่ยวภาวนาอยู่ทางอำเภอ

ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม บรรยากาศตาม

ท้องทุ่งมีนกกระเรียนและนกเขียนลงหากินเป็น

ฝูงๆ ขณะที่นกเขียน ๒ ตัวผัวเมียกำลังหากิน

อยู่นั้น เหตุการณ์น่าสลดสังเวชก็เกิดขึ้นจาก

น้ำมือนายพรานผู้ ใจบาปดังนี้ 

องค์หลวงตาได้กล่าวถึงหลวงปู่มั่น สมัย

ที่พักอยู่จังหวัดนครพนม ดังนี้ 

“...พ่อแม่ครูจารย์มั่น ท่านเล่าให้ฟังเอง

ว่า  

‘สมัยที่ท่านพักอยู่บ้านสามผง จังหวัด

นครพนม พอตกกลางคืนตอนสามทุ่ม ขณะที่

ทา่นกำลงัเทศนส์อนพระเปน็จำนวน ๓๐-๔๐ รปู   

ท่านเทศน์ไปจิตส่งไปเห็นพญานาคอยู่เต็มฝั่ง

แม่น้ำสงคราม เขาพาบริษัทบริวารแห่มาขึ้นอยู่

แน่นฝั่งเป็นทิวแถว เขาพากันมาเพื่อมาฟัง

เทศน์ท่าน เขาฟังเป็นระเบียบเรียบร้อย

สอนพญานาค 

โยมพ่อองค์หลวงตา


สวยงามมาก เพราะใจขององค์ท่านไม่ ได้เหมือน

ใจพวกเราจ้าไปหมด มองไปไหนเห็นหมด’…” 
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“ตัวผัวถูกนายพรานยิง
 พอตัวผัวถูกยิง

ตัวเมียบินร่อนขึ้นไปข้างบน
 ร่อนดูผัวตัวเองถูก

ปืนกำลังดิ้นทุรนทุรายตายอยู่ต่อหน้า
มันเสียใจ

มาก
 จึงฆ่าตัวตายตามโดยบินดิ่งหัวปักลงพื้น

ดินคอหักตายทันที
 ตายลงตรงซากศพผัวมัน

นั่นเอง”


ท่านให้ข้อคิดคติธรรมจากเหตุการณ์  

ครั้งนี้ว่า มนุษย์เราต่างก็มีความจำเป็นและหวัง

ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

มนุษย์อยู่ด้วยกันก็หวังพึ่งกัน หากมนุษย์อยู่

ด้วยกันพึ่งกันไม่ได้ย่อมไม่มีความหมาย สู้สัตว์

ไม่ได้ สัตว์เขายังช่วยกัน ท่านยกเอาเรื่องนี้เป็น

อุทาหรณ์ว่า 

“แม้สัตว์เขายังรัก

กันเขายังช่วยกันถึงขั้น

สละชีวิตยอมตายด้วย

กัน
 ส่วนนายพราน

นั่นก็คงดี ใจที่ ได้

นกเอาไปกินทั้ง

สองตัว
มันดีใจ

จะได้ ไปตกนรก

นะสิ
 นกสองผัว

เมยีนัน้เขาตายดว้ยความเสยีใจสดุขดี



ถึงชีวิตสละได้เลย
ส่วนตัวนายพรานนี้ก็

ดีใจสุดขีดว่ายิงนัดเดียวได้นก
๒
ตัว
ป่านนี้

ไอ้คนที่ฆ่าไปจมอยู่ในนรกนั่นแหละ”


สอนเศรษฐีบ้านนอก 
 

อีกคราวหนึ่งระหว่างเดินกรรมฐานไปทาง

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ท่านได้รับ

นิมนต์ ให้ เป็นองค์ เทศน์ ในงานทำบุญบ้าน   

บทธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นสามารถพลิกชีวิต

ชายผู้เป็นเศรษฐีคนหนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์

ดังนี้ 

“...มีเศรษฐีสองผัวเมีย อายุราว ๕๐ ปี 

เงินทองข้าวของในสมัยนั้นเขาเรียกว่าค้าเงิน

หมื่น คนถ้าลงมีเงินหมื่นแล้วรํ่าลือกัน เงินล้าน

สมัยนี้สู้ ไม่ ได้ สองผัวเมียเขามีเงินเป็นหมื่นๆ 

เวลาจะทำบุญให้ทานก็ ไม่อยากทำ ผัวไปซื้อ

ของไปจ่ายตลาด ถือตะกร้าเปล่าไปฉันใด ก็ถือ

ตะกร้าเปล่ากลับมาฉันนั้น คือซื้อไม่ลงตระหนี่-

ถี่เหนียว จะซื้ออะไรมากินซื้อไม่ลง ซื้อไม่ ได้ 

ความตระหนี่ไมย่อมใหซ้ือ้ แตม่ดีอีนัหนึง่พอกลบั  

มาแล้ว เมียถามว่า ‘ทำไมไม่ซื้อของ...มา’


‘โอ๊ย!
ข้อยซื้อไม่ลง
เจ้าไปซื้อซะไป๊’ จึงให้

เมียไปซื้อแทน 

พอเมียไปซื้อ ซื้อมาเท่าไรไม่เคยถามนะ

ว่าราคาเท่าไรอันนั้นราคาเท่าไรๆ กินได้สบาย 

คือเจ้าของไม่เชื่อตัวเองนี่ข้อหนึ่งที่ เป็นคติ  

อันดี… 

วันนั้นเผอิญเราเดินกรรมฐานไปทางนั้น 

เขานิมนต์เราเป็นองค์เทศน์ เราก็เทศน์ให้ฟัง 

เทศน์ไปโดนเอาใจดำแกยังไงไม่รู้นะ จากนั้นแก

ไปทำงานทำการอะไรไม่พูดทั้งวัน นั่งก็ขรึม 

เดินก็ขรึม ทำอะไรก็ขรึมไปหมด เคร่งขรึม

ตลอดเวลา ผิดสังเกต  

หมู่ เพื่อนจึงถามว่า ‘อ้าว!


เป็นยังไงเพื่อน
 แต่ก่อนก็ เห็น

รื่นเริงบันเทิง
 วันนี้ทำไมถึงเงียบๆ


ตลอด
เป็นอะไรได้รับความทุกข์ความ

ทรมานอะไรบ้าง
ถึงเป็นอย่างนี้’


‘อ๋อ!
 เรื่องความทุกข์ก็ถูกหรือ

ความสุขก็ไม่น่าจะผิด’ แกว่า 

‘อ้าว!
 มันเป็นยังไงว่าให้ฟังบ้างสิ’ 

เพื่อนถาม 

‘เพื่อน...
 ก็เมื่อเช้านี้เราไปในงานเขา
 เขา

ทำบุญบ้าน
 ท่านมหาบัวเป็นองค์เทศน์
 ท่าน

เทศน์ถึงเรื่องความตระหนี่ถี่เหนียว
 แล้วพูดถึง

เรื่องความเสียสละ
 ความตระหนี่ถี่เหนียวมัน

มากองอยู่กับเราหมด
 ท่านก็เทศน์ว่าตายไป



ไม่ไดอ้ะไร
 เรากพ็จิารณาดตูายเราจะเอาอะไรไป




เราก็ ไม่ ได้อะไร
 ตรงนี้ละเศร้าโศก
 เงินทอง



ข้าวของมีมากมีน้อย
 เท่าไรก็ไม่เป็นประโยชน์


ลูกก็ ไม่มี
 อยู่กันผัวเมียสองเฒ่าเท่านั้นแหละ


เลยเกิดความเศร้าโศกเหงาหงอย



แล้วพลิกใจ
 แต่นี้ต่อไปจะไม่ เป็นคน

ประเภทนีอ้กี
 จะเปน็นกัทำบญุใหท้าน
หมดกห็มด




เป็นก็เป็น
 ตายก็ตาย
 ตระหนี่เราก็เคยตระหนี่

มาแล้ว
 ความสุขก็ไม่เห็นมีเท่าไรก็เหมือนโลกๆ


เขาดีๆ
นี่เอง
ดีไม่ดีทุกข์กว่าเขาอีก
เพราะเรามี

สมบัติมากด้วย
 เราตระหนี่ถี่เหนียวมากต้อง



หึงหวงมาก
 เป็นทุกข์กว่าโลกเขามาก
 คราวนี้

จะตอ้งแบง่ใหก้นิใหท้าน
ใหส้มำ่เสมอดัง่ทีท่า่นวา่’


หลวงปู่ตื้อ
อจลธัมโม




ตั้งแต่นั้นมาแกเปลี่ยนไปเป็นคนละคน 

เมียจะไปจ่ายตลาดก็ไป ผัวไปจ่ายตลาดจ่ายได้

สบายเลย ทำไมแกพลิกได้ขนาดนั้น แล้วการ

ทำบุญให้ทานนี่จนเป็นหัวหน้าเขาเลย มีงาน

อะไรๆ เขาต้องมาเชื้อเชิญแก…” 

เวลาผ่านไปหลายปีนับแต่วันนั้นมา ท่าน

มี โอกาสพบกับชายเศรษฐีคนนี้อีกครั้ ง ใน  

งานศพหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ที่วัดอรัญญวิเวก 

บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ท่านเล่าว่า 

“เราก็นึกว่าแกตายไป
๕
ทวีปแล้วนะ
แก

เข้ามาหา
 ได้บวชเป็นพระ
 เข้ามากราบทักถาม

ว่า
‘ท่านมหา...
ท่านจำผมได้ ไหม?’ ” 

เศรษฐีคนนั้นเล่าชีวิตของแกให้ท่านฟังว่า 

“ผมได้เป็นผู้เป็นคนมาก็เพราะท่านมหา


อยู่ไหนกต็ามผมกราบทา่นไมล่มืเลย
 ผมไมน่กึวา่



ผมจะได้พบท่านมหาอีก
 วันนี้ยังมาพบกันจนได้

บุญผมมี
 ท่านมหาเป็นคนลากผมขึ้นจากนรก


ผมเป็นผู้เป็นคนมาทุกวันนี้เพราะท่านมหาเทศน์

อยู่ที่บ้าน
ผมเป็นผู้เป็นคนมาตั้งแต่บัดนั้น


เวลานี้ผมชื่นบานหรรษาภายในจิตใจ


การทำบุญให้ทานผมก็ไม่อัดไม่อั้น
 ทานเสียเต็ม

ที่แล้วก็มาบวช
 เสียสละไปหมดเลย
 ความ

ตระหนี่ถี่เหนียวก็เคยตระหนี่
 ความเสียสละก็

เคยเสยีสละ
เสยีสละจนบวช
ผมนีเ่ตม็ภมู
ิเตม็ภมู
ิ


ทั้งสอง” 

พอเล่าจบลงแกก็ก้มลงกราบแล้วกราบ

เล่าด้วยเห็นบุญเห็นคุณของท่านมิรู้ลืม      
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“...มีอีตาคนหนึ่ง แกเรียนวิชาจับเสือมา 

เขามาเล่าให้ฟัง แกชื่อหอม เป็นลูกศิษย์ท่าน

เจ้าคุณอุบาลี ตอนนั้นแกสึกแล้วแหละ แกมี

ครอบครวัอยูท่างสามผง เขาเลา่ใหฟ้งั พอดแีกก ็ 

มาวดั กแ็กลกูศษิยพ์ระนี ่กล็กูศษิยท์า่นเจา้คณุ-

อุบาลี มาก็เลยถาม ‘ทราบว่าเรียนวิชาจับเสือ

ได้จริงๆ
 เหรอ?’
 ‘ก็จับบ้างแหละครับ’ แกก็ปิด

ตามหลักวิชาของเขา เขาไม่เปิดเผย 

คือ วิชาถ้าพูดเปิดเผยนักเป็นการโอ้อวด 

วชิาไมข่ลงั เขากต็อ้งรกัษาตามหลกัวชิาของเขา   

เราก็ซอกแซกถาม นี่ละที่ว่าแกมาไล่เสือในนี้ 

เสือโคร่งใหญ่มันมาอยู่ข้างวัดนั้นนะ มันไม่หนี 

วัวปล่อยเข้าไปทีไร มันกัดเอาๆ แกก็เข้าไปไล่

เสอื มนักลวัมากนะเสอืๆ กลวัแกมากนะ แกเคย  

จับได้เสือดาวตัวหนึ่ง แกเล่าให้ฟัง ไล่เสือดาว

ไดเ้สอืดาวตวัหนึง่ แกจบัไดจ้รงิๆ นะ กดัแกไมเ่ขา้   

นี่เรียกว่าเสือกลัวมาก อย่างนั้นแหละวิชา นี่

พูดต่อหน้ากันเลย เราก็ เป็นนิสัยอย่างนี้ 

ซอกแซก เรื่องถามนี้ละเอียดไปเลยแหละ   

พระอาจารย์เกิ่ง บางพระ ชลบุรี 
อยู่ทางจังหวัดชลฯ น้อยเมื่อไร ลูกศิษย์ลูกหาท่าน

อาจารย์เกิ่งนี่ ทั้งพระทั้งอะไรนะ ประชาชนก็เยอะ 

พระก็เยอะ แล้วจากนั้นก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ .. 

พระกรรมฐานเราเกี่ยวโยงกันตั้งแต่โน้นละ 

ตั้งแต่ท่านอาจารย์เกิ่งไปเป็น รู้สึกจะเป็นครั้งแรก

เลย ทางฝ่ายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นลงไปทาง

เมืองชลฯ นะ มีท่านอาจารย์เกิ่ง จากนี้ก็องค์นั้นไป 

องค์นี้ ไป ท่านอาจารย์เกิ่งเป็นหลักอยู่นั้นนาน โอ๊ย 

หลายปีนะ เราไปพบกันอยู่ที่สกลนคร ที่ท่านมา

เยี่ยมหลวงปู่มั่น พบกันกับเราที่สกลนคร  

ตอนนั้นท่านอยู่จังหวัดชลฯ อยู่นะ ท่านยังไม่

มา ท่านมาเยี่ยมบ้านของท่านด้วยความจำเป็น 

แล้วก็มากราบพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา ก็ ได้พบกันกับ

เราที่สกลนคร จากนั้นท่านก็กลับไปเมืองชลฯ คือ

ตอนนั้นท่านยังอยู่โน้น ท่านยังไม่มา ตอนแก่นี่ท่าน

ถึงได้ย้ายมาทางสามผง ก็มามรณภาพทางนี้  

โห ท่านเป็นพระเด็ดเดี่ยวมากนะ แต่เรายัง

ไม่ ได้เข้าไปดูที่สำนักของท่านบางพระ ว่าอยู่บาง-

พระว่างั้นนะ จังหวัดชลฯ ผ่านไปผ่านมาหากไม่ ได้

เข้า ท่านอยู่จริงๆ สำนักนั้นอยู่ที่ตรงไหน บอกแต่ว่า

บางพระเท่านั้นแหละ ท่านอยู่นาน แล้วแถวรอบๆ 

นั้นยังมีนะ แตกสาขาออกไป 

พวกพระพวกอะไรที่มารับการศึกษาจากท่าน 

เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านกระจายออกไป ตาม

เกาะตามอะไรก็มีอยู่ทางนั้นนะ เราไปอะไรเขาเลย

บอก นี่สำนักนี้เราลืมแล้วแหละเราไปเห็นสำนัก นี้ก็

ท่านอาจารย์เกิ่งท่านมาสร้าง พาลูกศิษย์มาสร้างที่

นี่ ไม่ใช่บางพระนะ แถวนั้นแหละเป็นเกาะอะไรไม่รู้ 

เราก็ ไปซอกแซก มันก็ดื้อเหมือนกันนั่นแหละ ไปที่

นั่นที่นี่เห็นหมด ท่านเป็นพระที่น่าเคารพมาก .. 

พูดถึงเรื่องท่านอาจารย์ เกิ่ ง ท่านไปทำ

ประโยชนท์างเขตเมอืงชลฯ เมอืงชลฯ นีม้ากทีส่ดุ ดู

ว่าไม่ ได้ ไปทางระยองนะ ทราบว่าอยู่เขตเมืองชลฯ 

กว้างขวาง สำนักต่างๆ ออกจากท่านองค์เดียว มี

ลูกศิษย์ลูกหาไปตั้งสำนัก มีความเคารพเลื่อมใส

บวชอยู่กับท่านแล้วก็แยกออกไปตั้งหลายแห่ง จน

กระทั่งทุกวันนี้ นี่ท่านอาจารย์เกิ่ง ทราบว่าอัฐิของ

ท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วแต่เรายังไม่ ได้ ไปเห็น 

แต่เราค่อนข้างจะเชื่อไว้แล้ว ถึงยังไม่เห็นก็ตาม 

เพราะเชื่อปฏิปทาของท่าน .. ตอนที่ ได้คุยกันพอ

“...ท่านอาจารย์เกิ่ง ท่านเป็นพระที่จริงจัง

มากนะ เด็ดเดี่ยว .. อันนี้เราไม่ ได้เห็นด้วยตาตัว

เอง ได้ทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ .. 

แต่เรายังไม่ ได้ ไปเห็นจริงๆ ที่ว่าเป็นพระธาตุแล้ว

นะ เรายังไม่ ไปเห็น แต่เราก็เชื่อไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว 

เพราะเชื่อปฏิปทาการดำเนิน ความสัตย์ความจริง

ของท่าน เคร่งครัดในธรรมวินัยมาก ลูกศิษย์ลูกหา

ทา่นเจา้คณุอบุาลคีณุปูมาจารย
์(จนัทร
์สริจินัโท)




อยู่วัดบรมนิวาส
เป็นวัดเดียวกับที่



องค์หลวงตาได้ ไปกราบลาพระมหาเถระ



ก่อนออกปฏิบัติกรรมฐานตามคำสัตย์


ไม่ว่าอะไรถามแกละเอียดลออ แกบอกว่าแก

จับจริงๆ แหละ ‘เสือโคร่งแกจับได้ ไหม?’  

‘ถ้าเจอก็คิดว่าจะจับได้’  

นั่น แกว่าคิดว่าจะจับได้ ความจริงคือ  

จับได้ว่างั้นเถอะน่ะ เพราะฉะนั้นแกจึงไปไล่เสือ

ในนั้นออกหมดเลยนะ ถ้าแกไปไหนเสือแตก

ฮอืๆ เลยกลวัแกมากนะ กลวัอตีาคนนี ้ ไมท่ราบ  

เป็นยังไง นี่ละวิชา เขาเรียกวิชา เข้าดงนั้นเสือ

แตกหนีหมดเลย ถ้าเวลาเสือมันมากัดวัวแล้วก็

บอกแก แกก็มาเข้าไปหาเลย แกไม่มีปืนผาหน้า

ไม้แหละ เข้าไปเฉยๆ แต่เสือแตกฮือเลย กลัว 

นี่วิชาเสือ มันเหมือนกับวิชาขี่เสือ…” 
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๑๔๐ ๑๔๑

 
วัดปาบานหนองผือ 

วัดปาบานหนองผือหรือวัดปาภูริทัตตถิราวาส 

ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เปนวัดที่

สำคัญมากวัดหนึ่งในสายวัดปา เริ่มแรกสถานที่แหงนี้เปน

ปาพงดงดิบ อันเต็มไปดวยสิงสาราสัตวนานาชนิด มี เสือ 

หมี อีเกง กวาง หมูปา สัตวเลื้อยคลาน มีแลนและงูชนิด

ตางๆ สัตวปกมีนกเกือบทุกชนิด นอกจากนั้นยังชุกชุมไป

ดวยเชื้อไขปามาลาเรียเปนอันมาก 

พระอาจารยหลุย จันทสาโร ทานธุดงคหาที่วิเวกอยู

แถวบริเวณนี้ ตองการที่จะสรางที่พักสงฆสักแหงหนึ่งที่ ไมหางไกลจากหมูบานมากนัก

เมื่อทานหาที่พักสงฆชั่วคราวไดแลว ก็มีพระภิกษุสามเณรเดินธุดงคสัญจรผานไปมา 

เขาพักพิงพึ่งพาอาศัยอยู ไมขาดสาย มาภายหลังสถานที่แหงนี้จึงไดกลายเปนที่พักสงฆ 

และสำนักสงฆถาวรตามลำดับ จนกระทั่งไดพัฒนามาเปนวัดโดยสมบูรณ ตอนแรกใหชื่อวา  

“วัดสันติวนาราม”  

ป พ.ศ. ๒๔๘๘ หลวงปูมั่น มาบานหนองผือ เมื่อครั้งที่องคหลวงปูมั่นพำนัก ณ เสนาสนะ- 

ปาบานหวยแคน ขณะนั้นทานพระอาจารยหลุย จำพรรษาอยูที่ บานหนองผือนาใน พระอาจารยหลุย 

ไดแนะนำชาวบานหนองผือใหอาราธนาหลวงปูมั่นมาจำพรรษาที่นี่ ชาวบานจึงไดเดินทางไปอาราธนา

หลวงปูมั่น ณ บานหวยแคน ทานจึงไดมาจำพรรษา ณ วัดปาบานหนองผือในเวลาตอมาติดตอกันเปน

เวลาถึง ๕ พรรษา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๒ 

พ.ศ. ๒๔๙๒ ตอมาหลังจากหลวงปูมั่น ภูริทัตตเถระ มรณภาพแลว พระเดชพระคุณ 

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งขณะนั้นทานดำรง

ตำแหนงเปนเจาคณะมณฑลในเขตนี้ และเปนศิษยผู ใหญของหลวงปูมั่นดวย ไดเล็งเห็นความ 

สำคัญในสถานที่แหงนี้อันเปนสถานที่ที่หลวงปูมั่นเคยพำนักจำพรรษาอยูเปนเวลาถึง ๕ ป ติดตอกัน  

ทานจึงดำริใหเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหมเชิดชูบูชาคุณใหสอดคลองกับนามฉายาของหลวงปูมั่น อันเปน 

มงคลนามวา “วัดภูริทัตตถิราวาส” ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา  

วัดนี้ ไดตั้งขึ้นเปนวัดโดยสมบูรณตามกฎหมายแลว เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๖ มีเจาอาวาสปกครองมา

แลว ๖ รูป มีรายนามดังตอไปนี้ 

๑. พระอาจารยหลุย จันทสาโร พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๓ 

๒. พระใบ (ไมทราบฉายา) พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๗ 

๓. หลวงปูมั่น ภูริทัตโต พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๒ 

๔. พระทองคำ ญาโณภาโส พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๗ 

๕. พระจันทา เขมาภิรโต พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๑ 

๖. พระสอน ญาณวีโร พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๓ 

๗. พระอธิการพยุง ชวนปญโญ พ.ศ. ๒๕๓๓-ปจจุบัน 

กิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญที่ปฏิบัติมาภายในวัดคือ ถือเอาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปเปน

วันจัดงานนอมบูชา แสดงกตัญูกตเวทิตาคุณตอหลวงปูมั่น เนื่องจากเปนวันคลายวันมรณภาพของ 

พอแมครูบาอาจารยใหญหลวงปูมั่น ภูริทัตตเถระ ผูเปนบูรพาจารย หรือบิดาแหงพระกรรมฐาน 

ในยุคปจจุบันของศิษยานุศิษยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปไดนอมรำลึกถึงปฏิปทาขอวัตรและจริยวัตร 

ที่ทานไดดำเนินมาเปนแบบอยางอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางของทาน เพื่อความ

สงบสุขรมเย็นและเปนการสรางกุศลเพิ่มพูนบารมีธรรมของตนสืบไป 

อางเก็บน้ำบางพระ ชลบุรี 

สมควรก็คือ ตอนที่ทานมากราบเยี่ยมพอแม

ครูจารยมั่นอยูสกลนคร ทานมาจากเมืองชลฯ 

จากนั้นก็ ไดพบกันทางสามผงอีกทีนึงนะ ตอน

ทานยายมาแลว ทานแกแลว ไดพบกันทีหนึ่ง 

ปทานอยูสามผงเปนอุปชฌาย ญัตติมาอยูนั้น 

ทานอาจารยสีลาก็เสียแลว ทานก็เสียแลว

แหละ…” 
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ข้อวตัรปฏบิตั ิณ วดัปา่บา้นหนองผอื 
  

ในช่วงจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือ   

หลวงปู่มั่นพักอยู่ด้วยความผาสุก พระธุดงค์ที่

ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตใจ  

กันมาก แม้จะมีจำนวน ๒๐-๓๐ องค์ ใน  

พรรษา ต่างก็ตั้งใจปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนๆ 

ไม่มีเรื่องราวให้ท่านหนักใจ มีความสามัคคี

กลมกลืนกันดีมากราวกับอวัยวะเดียวกัน 

ยามเช้าเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้ว ต่างองค์

ต่างก็เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้างๆ ติดกับวัด 

ทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัย 

จวนบ่าย ๔ โมงถึงเวลาปัดกวาดลานวัด ต่างก็

ทยอยกันออกมาจากที่ทำความเพียรของตนๆ 

พร้อมกัน ปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วจึงขนน้ำ

ขึ้นใส่ตุ่มใส่ไหน้ำฉัน น้ำล้างเท้า ล้างบาตรและ

พรรษาที่ ๑๒ – ๑๖ 
(พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๙๒) 
จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือ   
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

สรงน้ำ หลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรม

ทำความเพียรตามเคย  

ถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทำความเพียร

ต่อไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อน 

ปกติ ๗ วันท่านจัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่ง 

หากมีผู้ประสงค์จะศึกษาธรรมเป็นพิเศษหรือ

ถามปัญหาธรรมกับท่านก็ ไม่ต้องรอจนถึงวัน

ประชุม สามารถหาโอกาสที่ท่านว่าง เช่น ตอน

หลังจังหัน ตอนบ่ายๆ ตอนราว ๕ โมง หรือ

กลางคืนราว ๒ ทุ่มก็ได้ 

เวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกัน 

รู้สึกน่าฟังมาก เป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายใน

บ้าง เกี่ยวกับสิ่งภายนอก เช่น พวกกายทิพย์

บ้าง ฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินอยู่ภายใน ไม่

อยากให้จบสิ้นลงง่ายๆ ทั้งเป็นคติทั้งเป็นอุบาย

แก้ ใจในขณะนั้น เพราะผู้มาศึกษากับท่านมี

แผนทีส่ถานทีจ่ำพรรษาและธดุงคข์ององคห์ลวงตาในชว่งเวลานัน้ 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕   

อายุ ๒๔ -๒๕ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)  

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม ่

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะป่ายาง 

บ้านท่าบ่อสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช จ.นครราชสีมา 

 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะป่าบ้านนามน 

(วัดป่านาคนิมิตต์) 

จ.สกลนคร   

พรรษาที่ ๑๒ -๑๖ 

อายุ ๓๒ -๓๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๒) 

วัดป่าบ้านหนองผือ  

ต.นาใน อ.พรรณานิคม  

จ.สกลนคร 
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ศาลาหลวงปู่มั่น (หลังจากบูรณะ) เป็นศาลาอนุสรณ์ที่หลวงปู่มั่นใช้แสดงธรรม 

แก่พุทธบริษัทขณะจำพรรษาตลอด ๕ ปี และใช้ประชุมสงฆ์ให้โอวาทธรรม 

ศาลาโรงฉัน เป็นศาลาที่หลวงปู่มั่นและพระภิกษุสามเณรฉันภัตตาหารร่วมกัน 

ภูมิธรรมภายในเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเป็น

รายๆ ไป และมีความรู้แปลกๆ ตามจริตนิสัย

มาเล่าถวายท่าน จึงทำให้เกิดความรื่นเริงใจ  

ไปกับปัญหาธรรมนั้นๆ ไม่มีสิ้นสุด 

เวลามีโอกาส ท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติ  

ให้ฟังบ้าง เล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติ

ปัจจุบันแต่สมัยเป็นฆราวาสจนได้บวชเป็นเณร

เป็นพระให้ฟังบ้าง บางเรื่องก็น่าขบขันน่า

หัวเราะ บางเรื่องก็น่าสงสารท่าน และน่า

อัศจรรย์เรื่องของท่าน ซึ่งมีมากมายหลายเรื่อง 

การอยู่กับครูบาอาจารย์นานๆ ทำให้จริต

นิสัยของผู้ ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปใน  

ทางดีตามท่านวันละเล็กละน้อยทั้งภายนอก

ภายใน จนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่

ฐานะของตน ทั้งมีความปลอดภัยมาก มีทาง

เจริญมากกว่าทางเสื่อมเสีย ธรรมค่อยซึมซาบ

เข้าสู่ใจโดยลำดับ เพราะการเห็นการได้ยินได้

ฟังอยู่ เสมอ ความสำรวมระวังอันเป็นทาง  

ส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังก็มากกว่าปกติ 

เพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ ให้

นอนใจ ต้องระวังกายระวังใจอยู่รอบด้าน 

สัลเลขธรรม ๑๐ ประการ เป็นหลัก

ธรรมที่หลวงปู่มั่นถือเป็นเครื่องดำเนินขัดเกลา

ซักฟอกกิเลสตลอดมาดังนี้ 

“...อัปปิจฉตา (ความมักน้อยในปัจจัย ๔) 

ใครจะไปมักน้อยยิ่งกว่าพ่อแม่ครูจารย์มั่น  

ของเรา คิดดูตั้งแต่หนุ่มน้อยจนกระทั่งเฒ่าแก่ 

ท่านมีสมบัติอะไรติดเนื้อติดองค์ของท่านไม่

(ชอบสงบวิเวก) มีแต่ความสงัดทั้งวันทั้งคืน ยืน 

เดิน นั่ง นอน ไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยว 

วิริยารัมภา การแนะนำสั่งสอนเพื่อความ

พากความเพียร นี้ท่านเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ไม่

ได้พูดเรื่องอื่นนอกจากความเพียร องค์ท่านเอง

ถึงเวลาท่านก็ลงเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา

ตามกำหนดกฎเกณฑ์ตามเวล่ำเวลาไม่เคลื่อน

คลาดเลย 

อสังสัคคณิกา (ไม่คลุกคลี) นี้ก็ ไม่เคย

ปรากฏว่าใครไปยุ่งท่านได้ แม้แต่ประชาชน

ญาติโยมไปหาชั่วกาลชั่วเวลานี้ ท่านยังไม่อยาก

จะต้อนรับด้วยซ้ำ กับพระกับเณรเหล่านี้เหมือน

กัน ให้ ไปหาภาวนา มีแต่ไล่ไปภาวนา อย่ามา

ยุ่งกันในเวลาไม่ควรยุ่ง เพราะฉะนั้นเวลาพระ

ปรากฏ ไปที่ไหนท่านไปอย่างง่ายดาย มีเฉพาะ

บริขาร ๘ เท่านั้น 

สันตุฏฐ ี(ยินดีในปัจจัย ๔ ตามมีตามเกิด) 

ไม่มีคำว่า “พะรุงพะรัง” มีสมบัตินั้นมีสมบัตินี้

ไม่ปรากฏ มีเท่าไรก็แจกจ่ายไปหมดๆ ที่อยู่ก็

เป็นกระต๊อบกระแต๊บอยู่อย่างนั้น ไม่หรูหรา 

อย่างกุฏิที่ท่านพักอยู่บ้านหนองผือนาในนี้ ก็ว่า

กุฏิพอประมาณ 

เรื่องที่ว่าอยู่ ในที่วิเวกหรือ วิเวกกตา 

เณรขึ้นไปหาท่านจึงไปเพียงไม่กี่องค์ ในเวลา

หนึ่งๆ ซึ่งควรจะขึ้นไปหาท่าน ... 

ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติหลุดพ้นใครเป็น

ผู้ทรงไว้ ก็ท่านทั้งนั้นเป็นผู้ทรงไว้ นี่รวมแล้วก็

เป็นสัลเลขธรรม ๑๐ ประการ เป็นแนวทางที่

สมบูรณ์เต็มที่แล้วดังที่ท่านกล่าวว่า สมาธิ 

ปัญญา ก็เป็นแต่ละข้อๆ ของสัลเลขธรรม แล้ว

ก็ วิมุตต ิ และวิมุตติญาณทัสสนะ ก็เป็น ๑๐ 

สุดยอดแห่งธรรมแล้ว…” 

>> 

พรรษาที่ ๑๗ พรรษาที่ ๑๘ 

วัดป่าบ้านหนองผือ  

ต.นาใน อ.พรรณานิคม  

จ.สกลนคร 
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ญาณหยั่งทราบของหลวงปู่มั่น 
  

ในระยะที่อยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นนั้น ท่าน

คอยสังเกตดูทุกแง่ทุกมุมของหลวงปู่มั่น และ

เห็นว่าไม่เหมือนครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ ที่ท่าน

เคยประสบมา สำหรับหลวงปู่มั่นนั้นไม่ว่าท่าน

แสดงสิ่งใดออกมาย่อมสามารถเอาเป็นคติ-

ธรรมได้ทั้งนั้น ดังนี้ 

“…ดูทุกแง่ทุกมุม เราดูจริงๆ นะ เพราะ

เราตั้งใจไปศึกษากับท่านจริงๆ ... บางทีท่าน  

ก็พูดมีทีเล่นทีจริงเหมือนกันกับเราในฐานะ  

ลูกศิษย์กับอาจารย์ ก็พ่อกับลูกนี่แหละ แต่เรา

มันไม่ได้ว่าทีเล่นทีจริงนี่นะ มันเอาเป็นจริงทั้ง

นั้นเลย  

ท่านจะพูดแง่ไหน ท่านมีคติธรรมออกมา

ทุกแง่นะ ถึงแม้จะเป็นข้อตลกนี้ ท่านก็มีคติ

ธรรมออกมา มีธรรมแทรกออกมา ไม่ ได้เป็น

แบบโลกนะ… 

พูดถึงเรื่องความเลิศเลอที่สุด ในภายใน

หัวใจก็ดี ภายนอกก็ดี การประพฤติปฏิบัติของ

ท่านก็ดี รู้สึกว่าที่เราผ่านครูบาอาจารย์มานี้ 

ไม่มีใครเหมือน ท่านพร้อมทุกอย่าง  

ยิ่งท่านเทศน์ถึงเรื่องเทวบุตร เทวดา 

แล้ว โอ๊ย ฟังแล้วเราพูดจริงๆ นะ เราเป็น

จริงๆ นี่นะ ฟังแล้วน้ำตาร่วงเลยนะ พวกเทพ 

ศาลาหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ
(หลังเดิมก่อนบูรณะ)
เป็นศาลาที่หลวงปู่มั่นใช้จำพรรษาก่อนมาอยู่กุฏิถาวร




(ถ่ายเมื่อ
๒๖
มกราคม
๒๕๑๔)


พวกเทวดา มาเยี่ยมท่าน มาฟังเทศน์ท่าน แต่

ท่านจะพูดในเวลาเฉพาะนะ ท่านไม่ได้พูดสุ่มสี่

สุ่มห้านะ นั่นแหละเห็นไหม จอมปราชญ์  

ทา่นรูห้นกัรูเ้บา รู้ในรูน้อกนะ รูค้วร ไมค่วร   

เวลามีโอกาสอันดีงามอยู่เพียง ๒-๓ องค์คุยกัน 

แล้วก็เสาะนั้นเสาะนี้ อยากรู้อยากเห็น ท่านก็

ค่อยเปิดออกมาๆ ทางนี้ก็ค่อยสอดค่อยแทรก

เข้าไป ครั้งนั้นบ้าง ครั้งนี้บ้าง หลายครั้งต่อ

หลายหน…” 

ทา่นกลา่วถงึญาณหยัง่ทราบของหลวงปูม่ัน่  

เกี่ยวกับเทวบุตรเทวดาว่า 

“…เรี่องเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมที่มา

เยี่ยมท่าน ท่านบอกว่า  

‘มาอยู่ที่สกลนครนี้
 พวกเทวดามา

เกี่ยวข้องน้อยมาก
 จะมาเป็นเวลา
 คือมาในวัน

เข้าพรรษา
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันออก-

พรรษา
 นอกนั้นเทวดาไม่ค่อยมากัน’ หมายถึง

เทวดาชั้นสูงนะ ‘พวกสวรรค์
พวกภูมิเทวดามา

ห่างๆ
เหมือนกันนะ’


ส่วนไปอยู่ เชียงใหม่ โห ต้อนรับแทบ  

ทุกวัน ท่านว่ายังงั้น ไม่มีเวลาว่างเลย เทวดา

ชั้นนั้นๆ ที่มาเป็นชั้น เป็นชั้นๆ มาเป็นลำดับ  

ลำดา…พวกเทวดา เชน่ดาวดงึสน์ีม้า การแตง่เนือ้  

แต่งตัวนี้มีลักษณะไหน รูปร่างนี้จะหยาบไป

อย่างนี้ ความละเอียดนะละเอียด เรื่องของ

เทพนั้นละเอียด แต่เมื่อเทียบกับเทพทั้งหลาย

แล้วจะละเอียดต่างกันเป็นชั้นๆๆๆ ขึ้นไป…  

นั่นละ เห็นไหม ญาณหยั่งทราบ …” 

ความรู้ของหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับการแสดง

ความเคารพระหว่างพระพุทธเจ้ากับบรรดา  

พระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย ท่านกล่าวไว้

อย่างน่าอัศจรรย์ดังนี้ 

“...บรรดาพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย 

นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเสมอกันด้วยความ

บริสุทธิ์ ดังที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเรื่อง

นิมิตว่า 

‘พระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล
 ท่านเคารพ

กันอย่างไร?’


ปรากฏในนิมิตบอกว่า ‘บรรดาพระสงฆ์

สาวกทัง้หลายหลัง่ไหลมา
 พระพทุธเจา้กเ็สดจ็มา




(จากซ้าย)
ไม่ทราบนาม
ท่านพระอาจารย์กู่
ธัมมทินโน
ท่านพระอาจารย์กว่า
สุมโน
หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต



และพระอาจารย์บุญธรรม
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๑๔๔ ๑๔๕

ใครมาถงึกอนนัง่กอนเปนลำดบัๆ ตามทีม่าถงึกอน 

ถึงทีหลัง ไมไดคำนึงถึงอาวุโสกัน พระพุทธเจา 

เสด็จมาทีหลังก็ประทับอยูทางทายสงฆโนน’ 

ทานพระอาจารยมั่นเกิดปริวิตกขึ้นมาวา 

‘เพราะเหตุไร จึงเปนอยางนั้น? ความเคารพ

กันครั้งพุทธกาลเปนอยางนี้หรือ?’ 

ก็รูขึ้นมาทันทีวา ‘นี้คือวิสุทธิธรรม เสมอ

กันอยางนี้ ไมวาใครมากอนมาหลัง นั่งตาม

ลำดับที่มา คือ เปนความเสมอภาคไมวาผูนอย

ผู ใหญ อาวุโส ภันเต เพราะความบริสุทธิ์เสมอ

กัน’ 

ทานพระอาจารยมั่นปริวิตกวา ‘ถาเคารพ

ตามสมมุติแลว ความเคารพกันของทานเปน

อยางไรหนอ?’ 

‘ทานพลิกพรึบเดียวเทานั้น พระพุทธเจา

ประทับอยูตรงหนาแลว บรรดาสาวกเรียงตาม

ลำดับลำดา นี่คือการเคารพกันโดยทางสมมุติ 

ความเคารพในทางสมมุติเปนอยางนี้ นี่ตาม 

อาวุโส ภันเต อยางนี้ ทานแยกทั้งวิมุตติทั้ง

สมมุติ ใหเห็นอยางชัดเจน’ 

การเคารพกันก็ ไมมีอะไรจะนิ่มนวลยิ่ง

กวาทานผูสิ้นกิเลสเคารพกัน ไมเปนพิธีรีตอง 

ไมเปนอะไรเลหๆ เหลี่ยมๆ เหมือนกับคนที่มี

กิ เลสทำตอกัน ทานเคารพกันอยางถึงใจ 

เคารพคุณธรรม เคารพความจริง การเคารพ

ความจริงดวยความจริงภายในใจนี้ ทานจึง

ทำไดสนิท 

สวนปุถุชนจำพวก ชนดะ เวลาแสดงออก

ทางมารยาทนั้นดูสวยงาม แตงามในลักษณะ

ตกแตง ไม ใชตัวจริงออกมาจากของจริงคือ

ธรรมแท แตภายในมันแข็งทื่อไมเหมาะสมกัน

กับอาการภายนอกที่ออนโยนในการแสดงออก 

ฉะนั้นโลกจึงลุมๆ ดอนๆ สูงๆ ต่ำๆ ไม

สม่ำเสมอเหมือนกับความจริงที่เปนออกมา 

จากความจริงแท…” 

ทานกลาวถึงบทธรรมที่หลวงปูมั่นเคย

เทศนในทามกลางสานุศิษยบอยครั้ง ดังนี้ 

“ธรรมของพระพุทธเจาแมจะเปนของ

จริง แตเมื่อสิงสถิตอยูกับปุถุชน ธรรมนั้นก็

กลายเปนธรรมปลอม ครั้นสิงสถิตอยูกับ 

พระอริยเจาจึงเปนของจริงตามสวนแหงธรรม

และภูมิของผูบรรลุ 

หลวงปูหลุยเดนทางมักนอย 

องคหลวงตาได

กลาวถึงหลวงปูหลุย 

จันทสาโร ซึ่งเปนลูก

ศิษยรุนใหญองคหนึ่ง

ของหลวงปูมั่นและมี

โอกาสไดจำพรรษา

รวมกัน ๑ พรรษาที่ 

วัดปาบานหนองผือใน

ปแรก ดังนี้ 

“...ไปหาซิบรรดาลูกศิษยหลวงปูมั่นเราองค

ไหนจะเหมือนทานอาจารยหลุยไมมี เรายกใหเลย

เรื่องมักนอย จนกระทั่งยามขาดหมดขางนอกขาง

ใน มันมีสองชั้น เราไปจับยาม ทานขึ้นทันทีเลย 

‘จับทำไม มันยังดีอยูนี่’  

มันจะดีอะไรเราไมใชคนตาบอดดู มันดีอยู

ขางในคือชั้นในดีอยู ทานพูดของทานก็ถูก ไอเรา

ไปจับก็ถูก ก็เราดูมันดูไม ไดดูขางนอก อยางนั้น

ละทานใช ..  

ทุกสิ่งทุกอยางไมมีคำวาสดสวยงดงาม

อะไรเลย ผาก็เอาจีวรเกาๆ มาอยางงั้นละ ทาน

มักนอยมาก ในบรรดาลูกศิษยพอแมครูจารยมั่น

เรานี้ ทานอาจารยหลุยเปนที่หนึ่ง ความมักนอย

นะ .. เปนพระที่ปรารถนานอยที่สุด .. 

แตกับเรานี่ก็คุนกันมาก อันนี้ก็แบบ

เดียวกัน ขบขันจะตายไป เราเดินจงกรมอยูในปา

ลึกๆ หนองผือ ทานไปหาเรา ไปหาที่กุฏิไมเจอ 

ถามพระวา ‘ทานมหาไปไหน’ 

‘ทานเดินจงกรมอยูในปา ทางเขาไปนี่ใน

ปา’ ทานก็ ไปเลยไปหาเรา นี่ละมันขบขัน ที่วา

ทานสนิทกับเรามากนะ พอเขาไปเสียงกุบกับๆ 

กลางคืน ก็ ไมมี ไฟนี่ ไปก็โดนนั้นโดนนี้ ไปเสียง

กุบกับๆ เราก็เดินจงกรมไมมี ไฟอีกแหละเราก็ดี 

พอไปกป็ระมาณตนเสานีล่ะ กบุกบัๆ เขาไป เรา

วติกถงึพอแมครจูารยมัน่นะ เอ พอแมครจูารยเปน

อะไรนา มีใครมาหาเราละนี ่เกีย่วกบัทานแนๆ  .. 

จูงไมถอยนะนั่น จูงมาเรื่อย บุกออกมาจาก

ปา มืดๆ นะ จนกระทั่งมาถึงที่โลงแจงถึงปลอย

มือ แลวก็เดินไปดวยกัน .. พอไปถึง เราก็เลย

ถาม ‘ใครมานี่’  

‘ผมเอง’ ทานวา ทานก็รูทิศทางของเราวา

อยูตรงไหนเขาใจไหม กุบกับๆ เขามา .. มาก็ควา

แขนเรา จูงเลย ดึงจากนั้นมา ‘เอา จะเอาไปไหน

อีก’ 

‘ไปหาทานอาจารยละซี’ ‘ไปหาอะไร’  

‘ไปฟงเทศน’ ‘อาวเมื่อคืนนี้ผมก็ ไป ทำไม

ทานอาจารยไม ไป‘ เราวา  

ก็นั่นนะซีขึ้นเลย ‘ถาไปแตทานไม ได โอย 

ถูกเขกไลลงๆ’ เราไปทานไมวาอะไร ก็นิสัยตาง

กัน นั่นทานเมตตาแบบหนึ่งนะ ทานอาจารยหลุย

ขึ้นไปนี่  

‘มาอะไรหลุย’ ขึ้นเลยนะ ไล บางทีก็ ไลลง

ไป ‘ไปนะ’ ไล  

นี่คือเมตตาแบบหนึ่ง เขาใจไหม ใชตอ 

ลูกศิษย นี่คนละแบบๆ ไมซ้ำกันนะ กับทาน

อาจารยหลุยนี้แบบนี้ กับทานอาจารยหลุยทานใช

เมตตาแบบนั้น กับลูกศิษยคนนี้ใชเมตตาแบบนี้

กับลูกศิษยคนนี้ ไม ไดซ้ำกันนะพอแมครูจารยมั่น 

เรื่องความมักนอยนี่ยกใหทานอาจารยหลุย 

ไมมีใครสู มีอะไรๆ ไมเอา ใชของใหมๆ ไมใช ใช

แตของเกาๆ ทั้งนั้นละ นี่อัฐิของทานก็กลายเปน

พระธาตุแลวพูดถึงเรื่องความสนิทกัน ทานสนิท

มากกับเรา นิสัยชอบพูดเลน ไมถือเนื้อถือตัว 

การถือเนื้อถือตัวไมมี...” 

คนทีรู่จกัธรรมพองูๆ  ปลาๆ กบัคนที่ไมรูจกั 

ธรรมเสียเลย คนเหลานี้จะไมสามารถรูธรรมวา

เปนของจริงหรือของปลอมไดเลย 

แตคนที่รูจักธรรมแท พรอมทั้งที่เกิดขึ้น

แหงธรรมและที่ดับแหงธรรม โดยความ

รอบคอบดวยปญญาและพรอมทัง้ความไมถอืมัน่ 

ในธรรม ผูนี้เองจะสามารถรูจักธรรมที่แทจริง

หรือธรรมปลอม ในเมื่อธรรมสิงสถิตอยูกับ

บุคคลนั้นๆ ไดอยางชัดเจน” 

๑๔๕
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๑๔๖ ๑๔๗

ลวดลายพุทธภูมิหลวงปูมั่น 
 

ในชวงทีอ่ยูศกึษากบัหลวงปู-

มั่น ทานมี โอกาสไดสอบถาม

เกี่ยวกับสีผาของพระในครั้ง

พุ ทธกาลตลอดถึ งความรู

อัศจรรยของหลวงปูมั่น ดังนี้ 

“...เรื่องหลวงปูมั่นที่เรา

เรยีนถามทาน เวลาทานพจิารณา 

นั่นเห็นไหมทานพิจารณาตลอดสีผา 

เราอยากทราบ กซ็อกแซก ทานบอกวา 

‘สีผามีอยู ๓ ขั้น สีแกนขนุนออน สีแกน

ขนุนปานกลาง สีแกนขนุนแก’ 

ทีนี้ก็มีชองที่จะถาม ‘แลวสีเหลืองอยาง

ธรรมดาที่พระใชอยูในปจจุบันนี้มีไหม’ 

ทานบอก ‘ไมมี ไอสีเจาชู สีขุนนางมัน

จะมีในพระพุทธเจาไดยังไง’  

ใสเด็ดมาเลยนะ พิจารณาๆ แลวมีอยู ๓ 

แกนขนุนสีออน สีกลาง สีแก ทานวาอยางนั้น 

ทานใชนี้รูสึกจะเปนสีกลางๆ นะ สีที่ทานครอง

เปนสีกลาง สีออนก็มีบางเปนบางระยะ ผาที่

ยอมใหมก็เปนสีแกนขนุนออนอยูบาง จากนั้นที่

ทานใชเปนประจำก็สีกลางหรือแก มีอยูสาม 

ทานบอกเวลาทานพิจารณาดูถึงเรื่องอดีต โห 

นาอัศจรรยนะ เห็นไหมละความรูของทาน 

เพราะแตกอนทานปรารถนาพุทธภูมิ ทานพูด

เองจึงชัดเจนซิ 

เพราะฉะนั้นลวดลายของพุทธภูมิ หรือ

ของศาสดาจึงมี ถึงไมมีเต็มที่ก็มี ปรารถนา

พุทธภูมิ เวลาภาวนาไปเทาไรจิตมันก็ยิ่งเขมขน

เขา จะเขาดายเขาเข็มทีไรเรื่องโพธิสัตว โพธิ-

ญาณจะแย็บเขามาเลยทุกครั้ง ทานวางั้นนะ 

ทุกครั้งพอจะเขาดายเขาเข็ม คือเวลาจะพุง 

สายโพธิญาณ โพธิสัตว ผานเขามา เลยถอย 

เพราะผานเขามาก็เปนสมบัติของตัวเอง ทาน

วา สายโพธิสัตวก็คือเรื่องของทานเองผานเขา

มา ทานก็ถอย ทานวางั้น  

ทีนี้ความอยากพนจากทุกขก็หนักเขาเปน

ลำดับ เลยมาประมวล ทานวางี้นะ เรื่องเปน

พระพุทธเจาก็เลิศเลอ ปรารถนามาก็ปรารถนา

เพื่อเปนพระพุทธเจา ทรงสั่งสอนสัตวโลกได

มากเต็มภูมิของศาสดาแตละพระองคๆ เวลา

ทานจะออกนะ แตความบริสุทธิ์หลุดพนจาก

ทุกขนั้นเสมอกัน ทานวางี้นะ  

‘เออ เอาละ ทีนี้ถอยนะ แนะนำสั่ง

สอนใครไม ได ก็สั่งสอนเจาของใหหลุดพน

จากทุกขนี้ก็พอแลว’ 

ทานวางั้น เลยตั้งเปนคำสัตยขอหยุด  

ขอพัก ของดเลย เรื่องสายโพธิสัตว โพธิญาณ 

จะมุงเฉพาะสาวกภูมิ เพื่อความหลุดพนจาก

ทุกข โดยถายเดียวเทานั้น แลวก็ปลงใจลง 

ปลงใจลงในสาวกภูมิ จากนั้นมาจิตมันก็พุงๆ 

เลยเชียว ทานบอกวาแตกอนพอจะเขาดายเขา

เข็มทีไร สายพทุธภมูกิผ็านเขามา ผานเขามาอยู

อยางงัน้ 

ทานประมวลมาทุกอยางแลว มาลงใน

สายสาวกภูมิ คือความหลุดพนจากทุกข เปน

จิตที่บริสุทธิ์เสมอกันหมด ไมวาพระพุทธเจา 

สาวก ทานเลยเอาจุดนี้ เออ เอาอันนี้แหละ 

จากนั้นมาจิตมันก็พุ งเลย ทานวา อันนี้

หมายความวา ทานยังไม ไดรับลัทธพยากรณ

จากพระพุทธเจาพระองคใดองคหนึ่งนะ .. เลย

ผานออกได .. 

ถาลงพระพุทธเจาไดทรงทำนายแลววา 

ตอจากนี้ ไปเทานั้นๆ ทานจะไดเปนพระพุทธเจา

พระนามวาอยางนั้น สาวกขางขวาวางั้น สาวก

ขางซายวาอยางนี้แลวเทานั้น จะแกยังไงก็ไม

ตก ถาลงพระพุทธเจาทรงทำนาย .. ถาเขาเขต

พยากรณแลวยังไงก็มีแตไปขางหนา แก ไมตก 

นี่เรียกวาญาณของพระพุทธเจา ถาลงไดเล็งดู

จุดไหนแลวเปนอื่นไปไมได ตองเปนอยางนั้น นี่

เชนอยางลัทธพยากรณ ไดรับจากพระพุทธเจา

พระองคใดแลว ยังไงก็ตองไปเปนแบบนั้น...” 

ทางจงกรมตามอริยประเพณี 
 

เกี่ยวกับทิศทางของทางเดินจงกรมตาม

อริยประเพณีในครั้งพุทธกาลก็เชนกัน หลวงปู-

มั่นทานไดกำหนดดูและทราบโดยละเอียดวามี

กำหนดกฎเกณฑมาแตดั้งเดิม ทานเองจึงถือ

ปฏิบัติตามแบบนั้นเรื่อยมา การเดินจงกรมจะ

ครองผาก็ได ไมครองก็ได ตามแตสถานที่ควร

ปฏิบัติอยางไรเหมาะ ทั้งทิศทางของสายทาง

สำหรับเดินจงกรม ทั้งวิธีเดินจงกรม ทั้งการ

ครองผาหรือไมครองในเวลาเดินจงกรม ทั้ง

ขณะยนืรำพงึทีห่วัจงกรม เวลาจะทำความเพยีร 

ในทาเดินจงกรม องคหลวงตาสังเกตเห็นการ

เดินจงกรมของหลวงปูมั่นตลอดมามีแบบฉบับ

ดังนี้ 

“การเดินจงกรมทานสอนใหเดินไปตาม

ตะวันหรือเยื้องตะวันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต 

ทานวาการเดินตามตะวันเปนที่หนึ่ง เยื้องตะวัน

ทั้งสองสายเปนอันดับรองลงมา สวนการเดิน

ตัดตะวันหรือไปตามทิศเหนือทิศใต ไมเห็นทาน

เดินเลย นอกจากไมเห็นทานเคยเดินแลว ยัง

ไดยินทานวาไมควรเดินดวย แตจะเพราะเหตุไร

นั้น ลืมคำอธิบายทานเสียสิ้น” 

ในเรื่องนี้หลวงปูมั่นไดอธิบายโดยละเอียด 

ใหหมูคณะพระเณรฟงวา 

“.. .ทิศทางและความสั้นยาวของทาง

สำหรับเดินจงกรมมีดังนี้ ทางเดินจงกรมตามที่

ทานกำหนดรู ไวและปฏิบัติตามเรื่อยมานั้น 

มีสามทิศดวยกัน คือ ตรงไปตามแนวตะวัน

ออก-ตะวันตก หนึ่ง ไปตามแนวทิศตะวันออก

เฉียงใต หนึ่ง และไปตามแนวตะวันออกเฉียง

เหนือ หนึ่ง การเดินจงกรมก็เดินไปตามแนวทั้ง

สามที่กำหนดไว ในแนวใดแนวหนึ่ง ความสั้น

ยาวของทางจงกรมแตละสายนั้น ทานวาตาม

แตควรสำหรบัรายนัน้ๆ ไมตายตวั กำหนดเอาเอง 

ไดตามสมควร แตอยางสั้นทานวาไมควรใหสั้น

กวาสิบกาวสำหรับเวลาอยู ในที่จำเปนหาทาง

เดินมิได ทางจงกรมขนาดธรรมดายาวราวยี่สิบ

กาว ขนาดยาวราวยี่สิบหาถึงสามสิบกาวเปน

ทางจงกรมหลวงปูมั่นอยูทางฝงขวาของกุฏิ 

มั่น ทานมี โอกาสไดสอบถาม

เรยีนถามทาน เวลาทานพจิารณา 

นั่นเห็นไหมทานพิจารณาตลอดสีผา 

102-167.indd   146 9/13/11   9:00:19 PM



๑๔๖ ๑๔๗

ความเหมาะสมทั่วๆ ไป 

เฉพาะทิศทางทานถือเปนแบบฉบับและ

ปฏิบัติตามนั้นจริงๆ ไมใหเคลื่อนคลาดในเมื่อ 

ไมจำเปนจริงๆ และสั่งสอนพระเณรใหปฏิบัติ

ตามนั้นดวย บางครั้งทานเห็นพระเดินจงกรม

ผิดทิศทาง ทานยังเรียกมาดุดาสั่งสอนเอาบาง

วา ที่สั่งสอนหมูคณะจะเปนทางธรรมก็ดี ทาง

วินัยก็ดี ไดสอนตามแบบฉบับเรื่อยมาไมเคลื่อน

คลาด แมการเดินจงกรมซึ่งเปนทางธรรมก็มี

แบบฉบับไปตามธรรมเชนกัน การเดินจงกรม

ในครั้งพุทธกาลทานมีกำหนดทิศทางกันอยางไร

บางหรือไม ไดทราบวามีทิศทางอยูสาม ดังที่

เคยอธิบายใหฟงเสมอมา หมูคณะจึงไมควร

ถือวาเปนเรื่องไมสำคัญแลวไมสนใจปฏิบัติตาม 

ก็แสดงวาไม ไดตั้งใจมาศึกษาดวยความสนใจ 

แมสิ่งอื่นๆ ก็จะเห็นวาเปนของไมสำคัญดังที่

เปนมาแลวและผานไปๆ โดยไมเห็นอะไรสำคัญ 

ความเปนทั้งนี้จึงสอใหเห็นความไมสำคัญของ 

ผูมาอบรมศึกษาอยางเต็มตาเต็มใจ เวลาออก

จากที่นี่ ไปก็จะตองนำลัทธินิสัยความไมมีอะไร

สำคัญนี้ ไปใช กลายเปนเรื่องไมสำคัญในตัว

ของผูปฏิบัติไปเสียสิ้น 

การมาอยูกับครูอาจารยที่ เราเคารพ

นับถือ ยังไมเห็นความสำคัญในคำตักเตือน 

สัง่สอนอยูแลว กเ็ทากบัจะเริม่สรางสิง่ทำลายตน 

ขึ้นในเวลาเดียวกัน นี่แลเปนสิ่งที่ ไมทำใหสนิท

ตายใจกับหมูคณะที่มาอาศัย วาจะไดสิ่งที่เปน

สาระอะไรบางไปเปนหลกัขอปฏบิตัใินกาลตอไป  

เห็นมีแตความไมสำคัญไปเสีย ความจริงธรรม

ที่นำมาสั่งสอนหมูคณะทุกๆ แขนงไดพิจารณา

กลั่นกรองแลวกลั่นกรองเลาจนเปนที่แน ใจ 

มิไดสอนดวยความพรวดพราด หลุดปากก็พูด

ออกมาทำนองนั้น แตสอนดวยความพิจารณา

แลวทั้งสิ้น ทั้งสวนหยาบ สวนละเอียด การ

กำหนดทิศทางเดินจงกรมเคยไดอธิบายให 

หมูคณะฟงมาหลายครั้งแลว จนนารำคาญทั้ง 

ผูสอนผูฟง แทนที่จะพากันพิจารณาตามบาง

พอเปนพยานแหงการมาศึกษา แตทำไมความ

ฝาฝนจึงโผลขึ้นมาอยางไมอายครูอาจารยและ

ใครๆ ที่อยูดวยกันบาง 

การพิจารณาทิศทางของความเพียร 

ทาตางๆ นี้ ผมเคยพิจารณามานานและทราบ

มานานแลว จึงกลานำมาสั่งสอนหมูคณะดวย

ความแนใจ เมื่อเห็นความฝาฝนจึงทำใหอด

สลดสังเวชใจไม ไดวา ตอไปจะเห็นแตของ

ปลอมเต็มวัดเต็มวาเต็มศาสนาและเต็มพระ

เณรเถรชีพุทธบริษัท เพราะความชอบใจความ

สะดวกใจพาใหเปนไป มิใชความไตรตรองดูเหตุ

ดูผลดวยดีพาใหเปนไป ศาสนานั้นจริงไมมีที่

ตองติ แตศาสนาจะถูกตองติเพราะผูปฏิบัติดึง

ศาสนามาเปนเครื่องมือของกิเลสที่มีเต็มหัวใจ 

ผมนะกลัวตรงนี้เอง เพราะเห็นอยูกับตาดังที่วา

อยูขณะนี้แล...”  

ความจรงิจงัของหลวงปูมัน่ในเรือ่งนี ้องค-

หลวงตาซึ่งอยู ในเหตุการณครั้งนั้นไดเคยเห็น

หลวงปูมั่นเรียกพระมาดุดาสั่งสอนอยางเขมขน

ดวยตาตัวเอง ทานจึงจำไมลืมตลอดมา สำหรับ

วิธีการเดินจงกรมตามแบบอริยประเพณีนี้ 

หลวงปูมั่นสอนไวเชนกันวา 

“การเดินจงกรมกลับไปกลับมาไมชานัก

ไมเรว็นกั พองามตางามมรรยาท ตามเยีย่งอยาง 

ประเพณีของพระผูทำความเพียรทาเดินในครั้ง

พทุธกาล เรยีกวาเดนิจงกรมภาวนา เปลีย่นจาก 

วิธีนั่งสมาธิภาวนามาเปนเดินจงกรมภาวนา 

เปลี่ยนจากเดินมายืน เรียกวายืนภาวนา 

เปลี่ยนจากยืนมาเปนทานอน เรียกวาทา 

สีหไสยาสนภาวนา เพราะฝงใจวาจะภาวนา

ดวยอิริยาบถนอนหรือสีหไสยาสน การทำ 

ความเพียรในทาใดก็ตาม แตความหมายมั่น 

ป นมื อก็ เพื่ อชำระกิ เ ลสตั ว เดี ยวกั นด วย 

เครื่องมือชนิดเดียวกัน มิไดเปลี่ยนเครื่องมือ 

คือธรรมที่เคยใชประจำหนาที่และนิสัยเดิม 

กอนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึง

เดินสั้นหรือยาวเพียงไรกอน วาเราจะเดินจากที่

นี่ ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่ โนน หรือตกแตงทาง

จงกรมไวกอนเดินอยางเรียบรอย สั้นหรือยาว

ตามตองการ” 

หลวงปูมั่นบิณฑบาตซอนสังฆาฏิ 
 

หลวงปูหลา เขมปตโต
๑
 ซึ่งอยูรวม 

จำพรรษากบัหลวงปูมัน่ในชวงวดัปาบานหนองผอื 

บันทึกขอปฏิบัติของหลวงปูมั่นขณะเตรียมและ

ออกบิณฑบาต ดังนี้ 

“...การเตรียมไปบิณฑบาต เมื่อองคทาน 

(หลวงปูมั่น) เดินไปถึงบันไดศาลา ก็มีผูหนึ่ง

กุฏิหลวงปูมั่นที่ชาวบานหนองผือพรอมใจสรางถวาย 

 ๑
   ตอมาทานเปนเจาอาวาสวัดภูจอกอ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

บริขารของหลวงปูมั่นเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑหลวงปูมั่น  

วัดปาสุทธาวาส จ.สกลนคร 
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คอยรับถอดรองเท้าเอาเก็บไว้ที่ควร ระวังมิให้

น้ำถูก เพราะรองเท้าหนัง องค์หนึ่งถือกระบวย

ล้างเท้าด้วยมือขวา มือซ้ายถูตามแข้งและ

ฝ่าเท้าทั้งใต้ฝ่าเท้าและหลังเท้า เทถูเทถูโดยเร็ว

และไม่ให้กระทบกระเทือนด้วย และไม่แสดง

มารยาทอันไม่ตั้งใจแลบออกมาให้ปรากฏด้วย 

และมีผู้คอยเช็ดเท้าอีก ต้องเช็ดเร็วๆ แต่เร็ว  

มีสติ ไม่ให้กระเทือนเกินไป ไม่ให้เบาเกินไป  

องค์ท่านขึ้นไปถึงศาลาฉัน ไม่ ได้นั่งลง

กราบ เพราะศาลาฉันโต้งๆ ไม่มีพระพุทธรูป 

(ศาลามีพระพุทธรูปลงอุโบสถต่างหาก) แล้วก็

ซ้อนสังฆาฏิถวายองค์ท่าน เว้นไว้แต่ท่าทางฝน

จะตก ขณะนีต้อ้งซอ้นชว่ยกนัสององค ์ องคห์นึง่  

ม้วนลูกบวบช่วยสองสามรอบแล้วปิดรังดุมคอ

ถวาย องค์หนึ่งปิดรังดุมใต้ถวาย การเข้าบ้าน

ซ้อนสังฆาฏิกลัดรังดุมใต้และบนนี้ องค์ท่านถือ

เคร่งมาก ตลอดถึงการนุ่งสบงที่มีขัณฑ์เข้าไป

ธรุะบา้น เชน่ บณิฑบาตและสวดมนต ์ องคท์า่น  

กล่าวว่า  

‘การห่มผ้านุ่งผ้า พระลังกาชอบเอา

อนุวาตเข้าข้างในเพราะกันผืนเดิมไม่ให้ซุยผุ

ก่อนอนุวาต จะเอาอนุวาตเข้าข้างในหรือออก

นอกก็ไม่ผิดวินัย จะผินเบื้องบนเบื้องล่างสลับ

กันไปก็ไม่ผิดพระวินัยเพราะที่ระแข้งจะได้ทน

หรือสึกหรอทันกัน’ .. 

ยุควัดป่าบ้านหนองผือเป็นยุคสุดท้ายแห่ง

หลวงปู่มั่น และเก็บลูกศิษย์ก็เก็บไว้มากกว่ายุค

ใดๆ ในสำนัก สิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย์ก็

ทุ่มเท ทอดสะพานให้ ไม่ปิดบัง ไม่ว่าแต่เท่านี้ 

ผ้าสังฆาฏิและจีวรขององค์ท่าน ท่านใส่รังดุม

ทั้งดุมคอและดุมล่างทั้งสองทาง วันหนึ่งห่มผิน

ทางหนึ่งขึ้นสลับกันเป็นวันๆ ลูกศิษย์ผู้ ไปซ้อน

ไปห่มให้ ต้องมีสติจำไว้จึงห่มถวายให้ถูกเป็น

วันๆ จึงถูกกับธรรมประสงค์ขององค์ท่าน .. 

เรือ่งบณิฑบาต พอหกโมงเชา้ ธรรมเนยีม  

บ้านหนองผือเขาก็ตีขอไม้ตะเคียนเป็นสัญญาณ

ดังไกล เป็นสามบทติดๆ กัน หมายความว่า   

พอเตรียมตัวใส่บาตรแล้วพวกเราชาวบ้าน   

แต่พอพระผ่านละแวกบ้านเขาก็ตีขออีกสามบท 

เขารวมกันเป็นกลุ่มยืนเรียงรายกันเป็นทิวแถว 

แต่ละกลุ่มเขามีผ้าขาวปูม้ายาวๆ ไว้เรียบ ส่วน

ม้านั่งของหลวงปู่มั่นเขาทำพิเศษต่างหากสูง

กว่ากัน พอยืนรับบิณฑบาตแล้วก็นั่งให้พรเขา

พร้อมกัน ไปกลุ่มอื่นอีกก็เหมือนกัน มีสามกลุ่ม

แล้วก็กลับวัด 

หลวงปู่มั่นค่อยกลับตามหลัง กับพระผู้

ติดตามองค์หนึ่งตามหลังกลับมาด้วย มี โยม

ผู้ชายรับบาตรพระผู้ ใหญ่มาวัด วันละสี่ห้าหก

คนไม่ขาด ฝ่ายพระผู้น้อยที่กำลังถือนิสัยและ

เณรก็ดี รีบกลับให้ถึงวัดก่อน เพื่อจะได้ทัน  

ข้อวัตรของครูบาอาจารย์ เป็นต้นว่า ล้างเท้า 

เช็ดเท้า รับผ้าสังฆาฏิและจีวร หรือเตรียมแต่ง

บาตรแต่งพก เป็นต้น 

แต่ในฤดูพรรษา พระเณรทั้งหลายเข้า

เขตวัดแล้วไม่รับอาหารอีก จะได้จัดแจงแต่ง

ถวายแต่เฉพาะหลวงปู่ มีบดอาหารใส่ครกบ้าง 

ซอยผัก บดในครกให้ละเอียดบ้าง เพราะองค์-

ท่านจะเคี้ยวไม่ละเอียดเพราะไม่มีฟัน ใช้ฟัน

เทียมแทน แล้วก็จัดข้าวใส่บาตร องค์ท่านมี

ข้าวเจ้าปนบ้าง ส่วนกับนั้นจัดใส่ภาชนะถวาย

วางไว้ใกล้ แล้วองค์ท่านเอาใส่เอง  

องค์ท่านฉันรวมในบาตรทั้งหวานและคาว

ด้วย ไม่ซดช้อนด้วย โอวัลตินนั้นเอาใส่แก้ว  

ไม่ใหญ่โต ขนาดกลาง ใส่พอดีพอครึ่งแก้วตั้งไว้

มีฝาครอบ พอฉันอาหารอิ่มแล้ว องค์ท่านก็ฉัน

ประมาณสามสี่กลืน ไม่หมดแก้วสักวัน แต่ก่อน

จะลงมือฉัน ก็ให้พรเป็นพิธีพร้อมกัน ธรรมดา

บ้าง สัพพพุทธาบ้าง ถ้าวันข้าวประดับดิน และ

วันสารท สวดพาหุงบ้าง  

102-167.indd   148 9/20/11   2:03:08 AM



148 149

การให้พร (โดยที่) ไม่ได้ประนมมือ (หรือ) 

ทั้งสวดพาหุงทั้งใส่บาตรขณะเดียวกัน (นั้น) 

องค์ท่านไม่พาทำเลย เพราะถือว่าไม่เป็นการ

เคารพธรรม ใส่บาตรเรียบร้อยก่อนจึงสวด ถ้า

ไม่สวดก็ให้พรธรรมดา และก่อนจะลงมือฉัน

องค์ท่านก็ทอดสายตาลงพิจารณาอาหารใน

บาตรอยู่สักครู่พอควร จึงลงมือฉัน และ (ถ้า) 

พระเณรยังไม่เสร็จ ยังจัดแจงของเจ้าตัวแต่ละ

รายยังไม่เสร็จตราบใด องค์ท่านก็ยังไม่ลงมือ

ฉันก่อน เมื่อลงมือฉันแล้ว ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ 

องค์ท่านก็ ไม่กล่าวไม่พูดอันใดขึ้น ถ้าจำเป็น

จริงๆ กลืนคำข้าวแล้วจึงพูด แต่น้อยที่สุด เป็น

ระเบียบเรียบร้อยมาก มีสติอยู่กับความ

เคลื่อนไหวของกาย ในการจะหยิบ จะวาง จะ

เหยียดแขน คู้แขน แลซ้าย แลขวา…” 

สำหรับองค์หลวงตาเองก็มั่นคงในข้อ

บิณฑบาตซ้อนผ้าสังฆาฏิโดยเคร่งครัดเสมอมา

แม้ เหงื่ อจะออกจนเปียกโชกก็ ไม่ถื อ เป็น

อุปสรรค 

“ไปบิณฑบาตกลับมา ผ้าอังสะเปียกหมด

เลย คือเหงื่อ ไปบิณฑบาตกลับมา ที่เราพูด

อย่างนี้คือเราเคยเป็นแล้ว กำลังหนุ่มน้อยนี้ 

โอ๋ย เหงื่อ มานี่จีวรเปียกหมดเลย สังฆาฏิซ้อน

กันเปียกเป็นอันดับสาม อันดับหนึ่งจริงๆ คือ  

อังสะ เหมือนซัก อันดับสองจีวร คล้ายซัก 

อันดับสามสังฆาฏิ ส่วนสบงไม่ต้องพูด เปียก

หมดเลย กำลังหนุ่มน้อยเหงื่อออกง่ายมาก” 

มั่นคงธุดงควัตร
 

ในระยะที่อยู่กับหลวงปู่มั่นท่านจะสอนให้

เราเป็นคนกินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ปฏิบัติ  

ให้มาก หรือให้เป็นคนกินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย 

การไปการมางา่ย หมายถงึ ไมท่ำตนเปน็ผูย้ศหนกั  

ศักดิ์ ใหญ่เป็นประเภทกรรมฐานขุนนาง หรูๆ 

หราๆ แต่วัตถุสิ่งของภายนอก แต่จิตใจหา  

คุณความดีมิได้เลย อันนี้ท่านไม่สรรเสริญ ท่าน

ชื่นชมบุคคลประเภทอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัว

ประดุจผ้าขี้ริ้ว แต่ภายในใจนั้นหรูหรางดงาม  

ดว้ยธรรม จะเรยีกวา่ เศรษฐธีรรม ก็ไมผ่ดิ 

ท่านเล่าถึงอุปนิสัยในการบำเพ็ญภาวนา

ของท่านว่า 

“...มาอยู่บ้านหนองผืออย่างนี้ ผมจะเดิน

จงกรมให้หมู่เพื่อนเห็นไม่ได้ โน่น ต้องเวลาสงัด

สี่ทุ่มห้าทุ่มล่วงไปแล้ว หมู่เพื่อนเงียบหมดแล้ว 

ถึงจะลงเดินจงกรม กลางวันก็เข้าไปอยู่ในป่า

โน่น ถ้าวันไหนออกมาแต่วัน เช่น ห้าโมงเย็น

ออกมาอย่างนี้ ก็เข้านั่งสมาธิเสียในกุฏิ จน

กระทั่งหมู่เพื่อนเงียบไปหมดแล้วถึงจะลงทาง

จงกรม เป็นนิสัยอย่างนั้นมาดั้งเดิม  

ไม่ให้ ใครเห็นการประกอบความเพียรของ

เราว่ามากน้อยขนาดไหน แต่ธรรมดาใครก็รู้ 

ทางจงกรมจนเป็นหลุมเป็นเหวไปใครจะไม่รู้ 

เดินจงกรมกี่ชั่วโมงมันถึงจะเป็นขนาดนั้น อยู่

ในป่าก็ดี อยู่ ในวัดก็ดี มองดูก็รู้ แต่หากนิสัย

เป็นอย่างนั้น ทางภาษาอีสานเขาเรียกว่า คน

นิสัยหลักความ คือ การลักๆ ลอบๆ ทำสมาธิ

ภาวนาอยู่คนเดียว เราไม่สนิทใจที่จะทำความ

เพียรให้ใครต่อใครเห็นอย่างโจ่งแจ้ง…” 

การถือธุดงค์ ๑๓ เป็นเครื่องชำระกิเลส

ของพระที่ทุกองค์ต่างตั้งใจสมาทานกันทั้งวัด 

ท่านเองก็สมาทานอย่างจริงจังเช่นเดิม แต่ต่อ

มาไม่นานหมู่เพื่อนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ท่านจึง

ถือเอาสิ่งนี้เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์สำคัญ

ปลุกใจตนเอง ดังนี้ 

“ . . . เ วลา เข้ าพรรษาก็ ต่ า งองค์ ต่ า ง

สมาทานธุดงค์กันทั้งวัด ครั้นสมาทานแล้วไม่กี่

วันมันก็ล้มไปๆ นี่ก็ส่อแสดงให้เห็นความจริงจัง

หรือความล้มเหลวของหมู่คณะ  

เมื่อได้เห็นอาการของหมู่เพื่อนเป็นเช่น

นั้น ทำให้เกิดความอิดหนาระอาใจไป หลายแง่

หลายทางเกี่ยวกับหมู่คณะ จิตใจยิ่งฟิต ปลุกใจ

ตัวเองให้แข็งขัน และย้อนมาถามตัวเองบ้างว่า 

‘ไงเราจะไม่ล้มไม่เหลวไปละหรือ? เมื่อ

เหตุการณ์รอบข้างเป็นไปอย่างนี้’ 

ก็ได้รับคำตอบอย่างมั่นใจว่า ‘จะเอาอะไร

มาให้ล้มให้เหลวไหลหละ ก็ตัวใคร ตัวมัน’ 

ประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมอยู่

แล้ว ทำอะไรต้องจริงทั้งนั้น ทำเล่นไม่เป็น เรา

จะล้มไม่ได้ นอกจากตายเสียเท่านั้น  

ฉะนั้น ความเปลี่ยนแปลงของหมู่เพื่อนจึง

เป็นราวกะว่าแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์หนึ่ง

ให้เราฟังอย่างถึงใจ…” 

ฉันในบาตรไม่ใช้ช้อนไม่ฉันนม
 

ขอ้ปฏบิตัเิรือ่งการขบฉนัของทา่นในครัง้นัน้  

จะระมัดระวังมิให้เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลส

ตัณหา การขบฉันให้เป็นไปตามความหิวของ

ธาตุของขันธ์พอเยียวยาประทังชีวิตไปวันหนึ่ง

ดังที่บทธรรมว่าด้วย ปฏิสังขา โยนิโส ท่าน

แสดงไว้เท่านั้น ดังนี้ 

“...การฉันในบาตรนี่เป็นกิจสำคัญอยู่มาก 

ไม่มีภาชนะใดที่เหมาะสมยิ่งกว่าบาตรสำหรับ  

ใส่อาหาร จะเป็นถ้วยชามนามกรอะไรก็แล้วแต่

เถอะ เปน็ภาชนะทองคำมาก็ไมเ่หมาะสมยิง่กวา่  

บาตร มีบาตรใบเดียวเท่านั้น มีอะไรก็รวมลง  

ที่นั่น พระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินเป็นตัวอย่าง  

อันแนบแน่นมาก่อนแล้ว 

บางคนคดิวา่อาหารทีร่วมลงไปแลว้จะทำให ้ 

ทอ้งเสยี ดงัทีส่ว่นมากวา่กนัซึง่เคยไดย้นิมาแลว้   

ท้องมีกี่พุงมีกี่ ไส้ มีกี่ภาชนะสำหรับใส่อาหาร

แยกประเภทต่างๆ นี้หวาน นี้คาว นี้แกงเผ็ด 

ความจริงในขณะที่อาหารรวมในบาตรก็เป็น

เทศนาอย่างดี  

ก่อนฉันก็พิจารณาในขณะที่ฉันก็กำหนด

พิจารณาปัจจเวกขณะ โดยความแตกต่างแห่ง

อาหาร ย่อมได้อุบายแปลกๆ ขึ้นมาจากอาหาร

ผสมนั้น เพราะไม่ได้ฉันเพื่อความรื่นเริงบันเทิง 

ไม่ ได้ฉันเพื่อความสวยงาม เพื่อความฟุ้งเฟ้อ

เห่อเหิม เพื่อความคึกคะนองอะไร ฉันพอยัง 

อัตภาพให้เป็นไป เพื่อได้ประพฤติพรหมจรรย์

ชำระกิเลสอาสวะ ซึ่งเป็นตัวพิษรกรุงรังฝัง  

จมลึกอยู่ภายในใจนี้ ให้เตียนโล่งออกจากใจ 

ด้วยพิจารณาโดยแยบคาย ซึ่งอาศัยธุดงควัตร

เหล่านี้เป็นเครื่องมือต่างหาก 

พระเราเมื่อฉันมากๆ ทำให้ธาตุขันธ์มี

กำลังมากขึ้น แต่จิตใจลืมเนื้อลืมตัวขี้เกียจ 

ภาวนา ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลย มีแต่อาหาร

พอกพูนธาตุขันธ์สกนธ์กาย ไม่ได้พอกพูนจิตใจ

ด้วยอรรถด้วยธรรม ใจหากเคยมีธรรมมาบ้าง  

ก็นับวันเหี่ยวแห้งแฟบลงไป ถ้ายังไม่มีธรรม 

เช่น สมาธิธรรม เป็นต้น ก็ยิ่งไปใหญ่ ไม่มี  

จุดหมายเอาเลย  

ธุดงค์จึงต้องห้ามความโลเลในอาหาร 

เพือ่ให้ใจมทีางเดนิโดยอรรถโดยธรรม กเิลสจะได ้ 
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ไมตองพอกพูนมากมาย กายจะไดเบา ใจจะได

สงบเบาในเวลาประกอบความเพยีร และสงบได 

งายกวาเวลาทีพ่งุกำลงับรรจอุาหารเสยีเตม็ปรี ่…” 

นอกจากนี้หลวงปูมั่นยังใหอุบายธรรม

เกี่ยวกับการขบฉันของพระเณรไวอยางถึงใจ

ดังนี้ 

“...ทานอาจารยมั่นฉันขาวในบาตรแลวก็

ฉันดวยชอน ธรรมทานผุดขึ้นมา ผุดขึ้นมา  

โอโห เหมือนน้ำไหลไฟสวางไปเลย ผุดขึ้นๆ มา

เหมือนกับวาสอนเราผึงๆ ขึ้นมาเลย ทานวา

อยางนั้น  

‘ฉันก็ฉันเพื่อเห็นภัย ยืนเดินนั่งนอนเพื่อ

เห็นภัยและในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมทั้ง

หลาย ทำไมเวลามาฉันจึงเห็นแกลิ้นแกปาก

อยางนี้ นี้หรือผูเห็นภัยเปนอยางนี้หรือ’ 

เด็ดเผ็ดรอนมากเหมือนกัน อุบายที่ผุด

ขึ้นมาในเวลานั้น  

‘นี้ ไมใชผูเห็นภัยนะนี่ ผูที่นอนจมอยูใน

วัฏสงสารหาเวลาพนไปไมไดแบบนี้นะ’ 

พอเปนอยางนั้นแลวจิตมันก็สลดทันที …” 

ดวยอุบายธรรมของหลวงปูมั่นเชนนี้ 

องคหลวงตาจึงเขมงวดกับการขบฉันของตัว

เองเปนพิเศษมิปลอยใหความอยากมาครอบงำ

จิตใจได และหลวงปูมั่นก็จับไดถึงความตั้งใจ

จริงของทานมาโดยตลอดเชนกัน ดังนี้ 

“ทานไม ไดบอกวาเราตั้งใจก็ตาม แต

กิริยาที่แสดงออกมานั้นเปนการบอกอยูชัดๆ 

วาทานทราบทุกอยางวาเราทำยังไง เชน เราไม

ฉนันมอยางนี ้ เวลาเขาเอานม 

มาถวาย ให

ผสมเผสิมอะไรใสมันเทนมลงไปแลวก็แจกพระ 

ผมไมเคยฉัน 

แมแตผมเรียนหนังสือผมยังไมฉันนม

เพราะธาตุของผมมันผิด นอนเฉยๆ นี่ ไมตอง

ฝนละนะเพราะกำลังมันเต็มที่ของมันอยูแลว 

แตจะวาเปนราคะจริตก็ไมใชนะ ราคะจริตมัน

ตองเพลิดตองเพลินไปขางนอกนูนหาเรื่องกาม

กิเลส แตมันไม ไป ธาตุขันธมันเต็มที่ของมัน 

บางทีมันก็แสดง ไมไดฉันนมก็ตาม มันจะปวดที่

ตรงตานกเอี้ยง มันจะปวด เจาของรูตัวนอนได

ระมัดระวัง  

นานๆ มาทดลองฉันนมดูนี้มันก็เห็นอยู 

เพราะฉะนั้นจึงตองตัดขาดเลย เวลาปฏิบัติยิ่ง

เปนเรื่องเฉียบขาดดวยแลวผมไมแตะเลย นี่

ทานก็เห็น เหตุที่ทานจะเห็นก็เวลาชงขนมอะไร

เอานมใสนี้ ทานวา ‘แบงใหทานมหากอนนะ

ทานมหาไมฉันนมนะ แบงใหทานมหากอนนะ’ 

นี่คือประกาศสอนพระเณรทั้ งหลาย

นั่นเองพูดงายๆ ดูซิอุบายของทาน ไมเพียงแต

พูดกับเรายังเอาเราเปนเหตุอีกดวย” 

แมหลวงปูมั่นจะทราบดีถึงความตั้งใจจริง

ของทานไมวาจะเรื่องการถือธุดงคฉันในบาตร

หรือการไมใชชอนฉันอาหารวาทานรักษาขอ

ปฏิบัติเหลานี้อยางเครงครัดไมออนแอ แต 

บางครั้งหลวงปูมั่นก็หาอุบายขนาบสวนรวม

โดยยกเอาทานมาเปนเหตุเหมือนกัน ดังนี้ 

“...พอแมครจูารยมัน่ทานกร็ูวาเราไปธดุงค 

ดวยความตั้งใจอยางเต็มที่เต็มฐาน ไปทรมาน

อยูตามปาตามเขาลูกไหนๆ ทานก็รูแลวทาน

ทำไมพูดขึ้นมาวา  

‘ทานมหา! ไปนานนัก ไปหลายวันแลว 

มัวไปซดซายซดขวาอยูที่ไหนนา ไมเห็นมา’ 

ทั้งๆ ที่ทานก็รูวาเราตั้งใจขนาดไหน เรา

ไมเคยแตะชอนเลยทานก็รู แตทำไมทานพูด

อยางนั้น ก็คือทานสอนหมูสอนคณะในวง 

นัน้นัน่เอง เวลาเรากลบัมา พระกเ็ลาใหเราฟง  

ทานวา  

‘พระกรรมฐานฉันชอนดูแลวมันขวางตา 

ขวางใจ สะดุดใจทันที เหมือนพระเจาชู ขุนนาง 

การฉันเพื่อความเห็นภัย จะหาอะไรมาเปน

ความสะดวกสบาย มาโกเกอยางนั้น มันขัดกัน

กับความเห็นภัยในการฉัน’…” 

เปนไขมาลาเรีย 
  

สภาพธรรมชาติของวัดปาบานหนองผือ 

โดยมากเปนปาดงพงลึก มีสัตวปาเขามาหลบ

ภัยในวัดมากมายหลายชนิด ทานเลาไว ดังนี้ 

“...พระกรรมฐานที่มุงอรรถมุงธรรมจริงๆ 

เขาอยูตามปาตามเขา จะรูจักอัธยาศัยของสัตว

ไดดี สัตวพวกไหนมันก็มา เขา

แอบมาอยูขางๆ เขาจะมาจุนจาน 

เขาก็ ไมมานะ คือเขาหลบภัย 

ยกตัวอยางเชนหนองผือนี่เห็น

ไดชัดมากทีเดียว พระอยูที่ ไหน

มันก็แอบๆ อยูกับพระนั่นแหละ จะให

ออกมาจุนจานไมมา ชอบอยูขางๆ เพราะมัน

เปนดงนี่ องคนี้อยูตรงนั้น องคนั้นอยูตรงนั้น

อยางนี้นะ อยูวางๆ ในดงนี่เขาอยู ไดทั่วไป ก็

เหมือนกับวามีผูรักษาทั่วไป 

หนองผือนี่มากที่สุดบรรดาสัตวที่เราเคย

ไปเที่ยวที่ ไหนๆ ในวัดหนองผือ เพราะแตกอน

มันเปนดงทั้งหมดที่เราเห็นนั่น ไปถึงบานนาใน

มีแตดงติดตอกันไปเลย สัตวอยูไดทั่วไป แตอยู

ที่อื่นเขาไมปลอดภัยเขาจึงไมอยากอยู แอบ 

เขามาๆ ถึงขนาดไมกลัวคนก็มี  

หมูทอกหมูโทนสูง เราอยากจะวาตั้ง

เกือบรวมเมตรนะ มันสูงเปนเมตรมันตัวใหญ 

ใหญจริงๆ เขาเรียกหมูโทนหมูทอก ตัวใหญ ได

พากันไปยืนดูเขาอยู ตนกะบกตนนั้นยังอยูนะ 

ตนที่เราชี้มือใหหมูเพื่อนไปดู ไอหมูปาพอตก

บาย ๔ โมงเย็น ๕ โมงเย็นเขาก็มา เขาจะมา

กินลูกกะบก เขามากินเฉยเหมือนสัตวบานนะ 

เราก็ ไปยืนดูอยู นั่นดูซิเห็นไหมเขากลัวไหม  

เขาเฉย เขาเดินเหมือนควายเราเที่ยวหากิน 

ตวมเตี้ยมๆ เฉย กินอิ่มแลวเขาก็ออกไป 

เราก็ยืนดูเขาอยูนั้นเขาไมสนใจนะ อยาง

นั้นนะ อีเกงก็มีมันแอบๆ มา เขาไมกลัว เขา

ปลอดภัย ความหมายวางั้น…” 

นอกจากสัตวปาแลวยังมีไขปาชุกชุมมาก

อีกดวย จนหลวงปูมั่นตองสั่งใหพระเณรที่ ไป

กราบเยี่ยมใหรีบออกถาจวนเขาหนาฝน ถาเปน

หนาแลงก็อยู ไดนานขึ้น แมหลวงปูมั่นเองเขา

มาวัดปาบานหนองผือแรกๆ เพียงไมกี่วันก็เริ่ม

ปวยเปนไขมาลาเรียแบบจับสั่นชนิดเปลี่ยน

เขาอยูตามปาตามเขา จะรูจักอัธยาศัยของสัตว

ไดดี สัตวพวกไหนมันก็มา เขา

แอบมาอยูขางๆ เขาจะมาจุนจาน 

เขาก็ ไมมานะ คือเขาหลบภัย 

ยกตัวอยางเชนหนองผือนี่เห็น

ไดชัดมากทีเดียว พระอยูที่ ไหน

มันก็แอบๆ อยูกับพระนั่นแหละ จะให

ฉนันมอยางนี ้ เวลาเขาเอานม

มาถวาย ให

อยูตามปาตามเขาลูกไหนๆ ทานก็รูแลวทาน

ทำไมพูดขึ้นมาวา  

มัวไปซดซายซดขวาอยูที่ไหนนา ไมเห็นมา’ 

ไมเคยแตะชอนเลยทานก็รู แตทำไมทานพูด

อยางนั้น ก็คือทานสอนหมูสอนคณะในวง 

นัน้นัน่เอง เวลาเรากลบัมา พระกเ็ลาใหเราฟง  

ทานวา  

ขวางใจ สะดุดใจทันที เหมือนพระเจาชู ขุนนาง 

การฉันเพื่อความเห็นภัย จะหาอะไรมาเปน

ความสะดวกสบาย มาโกเกอยางนั้น มันขัดกัน

กับความเห็นภัยในการฉัน’…”
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๑๕๐ ๑๕๑๑๕๑

 

สมาธิ กับ ความสงบ 

 

“...คำวาความสงบกับสมาธินั้นไมไดเหมือนกัน เมื่อพูดตามภาคปฏิบัติแลว 

ความสงบนั้นคือจิตสงบลงไป หรือวารวมลงไปหนหนึ่งแลวถอนขึ้นมาๆ เรียกวา

สงบเปนครั้งคราว ในเวลาจิตที่รวมลงไปถอนขึ้นมานี้เรียกวา ความสงบ ทีนี้เวลา

มันสงบลงไปถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหน มันสรางฐานแหงความมั่นคงภายในตัว

ของมันขณะที่สงบนั้นเรื่อยมา จนกระทั่งกลายเปนจิตที่แนนหนามั่นคงขึ้นมา จาก

ความสงบที่สั่งสมกำลังแหงความแนนหนามั่นคงมาเปนลำดับนั้น ติดตอกันมา

เรื่อยๆ เลยกลายเปนสมาธิขึ้นมาแนนหนามั่นคง นี่เรียกวาจิตเปนสมาธิแลว 

เวลาสงบแลวถอนขึ้นมาๆ นั้นเรียกวาจิตสงบ หรือวาจิตรวม พอถึงขั้นจิต

เปนสมาธิแลว จิตจะถอนขึ้นมาไมถอนขึ้นมาก็ตาม ฐานของจิตคือความสงบนั้น

แนนปงๆ ตลอดเวลา นี่ทานเรียกวาจิตเปนสมาธิ เห็นประจักษในหัวใจอยางนี้ ออ 

สมาธิกับความสงบนี้ตางกัน นี่เรียกวาสมาธิ เพื่อใหถูกตอง ดำเนินดวยความราบ

รื่น พอจิตเปนสมาธิมีความสงบมันอิ่มอารมณ ไมเสียดายในความคิดความปรุงไป

ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรสตางๆ พอใจอยูกับความสงบใจของตนนั้น เรียก

วาจิตมีสมาธิ จิตอิ่มอารมณ คือไมอยากคิดกับอารมณนั้นอารมณนี้ อาศัยความ

สงบเย็นใจ ความแนนหนามั่นคงของสมาธินั้นเปนเรือนอยูของใจ 

จิตขั้นนี้เวลามันสงบมีกำลังมากๆ แลวมันจะรำคาญในการคิดการปรุงตางๆ 

ซึ่งแตกอนมันหิวโหยมาก ไมไดคิดไดปรุงอยูไมได ดีดดิ้นอยากคิดอยากปรุง พอ

จิตมีความสงบเปนจิตแนนหนามั่นคง เรียกวาเปนสมาธิเต็มที่แลวนั้นไมอยากคิด 

ความคิดเปนการรบกวนตัวเอง จิตที่อยูแนวมีแตความรูที่เดนอยูภายในตัวนั้น 

ถือวาเปนความสะดวกสบายไมมีอะไรมากวนใจ เพราะฉะนั้นผูที่มีสมาธิจึงมักติด

ในสมาธิ หรือติดในสมาธิ เพราะสมาธินี้ก็เปนอารมณกลอมใจไดดี เมื่อยังไมถึง

ขั้นปญญาที่จะมีผลมากกวานี้แลวจะติดได…” 

 

สมาธิ กับ สมถะ 

 

“...พอบังคับจิตของเราไว จิตไมมีทางที่จะออกขางนอก สวนขางในไมให

ออกไมใหเขามา มีแตอันนี้แหละจะออกไป แลวจิตจะสงบ พอจิตสงบ สงบดวย

อารมณของธรรมบังคับไว กิเลสเปนธรรมชาติที่ฟุง ธรรมะเปนธรรมชาติที่ดับหรือ

น้ำดับไฟ กิเลสเปนไฟ ธรรมะเปนน้ำดับไฟ แลวจิตจะสงบเขาไปๆ พอสงบหลาย

ครั้งหลายหน จิตรวมครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเขาไปนี้ มันจะไปสั่งสมกำลังขึ้นมา 

เมื่อรวมหลายครั้งแลวจะเปนจิตแนนหนามั่นคง จนกลายเปนสมาธิ 

สมาธิกับสมถะนี้ตางกันนะ สมถะคือความสงบดวยจิตรวมหลายครั้งหลาย

หนแลวสั่งสมผลขึ้นมา จนกลายเปนจิตใจมั่นคงและจิตเปนสมาธิ จิตเปนสมาธินี้

แนนหนามั่นคง ไมหิวไมโหยกับอารมณตางๆ ที่อยากคิดอยากรูอยากเห็นอยาก

เปนตางๆ นี้มีแตความอยากของจิต ความหิวโหยของจิต ทีนี้พอจิตอิ่มอารมณ

ดวยธรรมแลวจิตไมอยากคิดอยากปรุง…” 

 

สมาธิ กับ จิตรวม 

 

“...คำวาจิตรวม กับสมาธินี้ตางกันนะ รวมหลายครั้งหลายหนเขาไปคอย

สรางกำลังขึ้นมาจนกลายเปนสมาธิไดในตัว นั่นจิตเปนสมาธิ คือความแนนหนา

มั่นคงของใจ จะคิดจะปรุงแตงเรื่องอะไรก็ตาม จิตนี้มีฐานอันมั่นคงของตัวเองเปน

ความสงบแนวแนอยูภายในตัวเอง นี่เรียกวาจิตเปนสมาธิ จิตที่รวมคือเวลาที่จิต

สงบเขาไปรวมเขาไปปราศจากความคิดความปรุงทั้งหลาย เรียกวาจิตสงบหรือจิต

รวม ถอนออกมาแลวมันก็มีความคิดความปรุงตามธรรมดาของมัน บางทีอาจเกิด

ความวุนวายขึ้นไดเพราะความคิดกวนใจ 

เราพยายามทำอยางนี้ไปเรื่อยๆ จิตของเราจะมีความสงางามขึ้นมา ความ

สงบของใจ ความสบายใจจะขึ้นพรอมกัน จากนั้นก็เปนความแปลกประหลาด

อัศจรรยเปนขั้นของใจ…” 

 

จิตเปนสมาธิอยูคนเดียวเหมาะที่สุด 

 

“...คำวาสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยูเปนอารมณอันเดียว แนนหนามั่นคง แมเรา

จะคิดปรุงแตงเรื่องใดไดอยูก็ตาม แตฐานของจิตคือความแนนหนามั่นคงจะไมละ

ตนเอง จะมีความแนนหนามั่นคงอยูภายในใจ นี้เรียกวาจิตเปนสมาธิในภาคปฏิบัติ 

จิตสงบเปนอยางหนึ่ง คือสงบดวยจิตรวมลงหลายครั้งหลายหน แตละหนๆ เรียก

วาจิตสงบๆ เมื่อรวมลงไปทีไรก็สงผลหนุนใหจิตมีความแนนหนามั่นคงมากขึ้นๆ 

จนกลายเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิแลวทีนี้เรื่องอารมณนั้นอิ่ม อยากจะคิดจะ

ปรุงอะไรตั้งแตกอนซึ่งเหมือนอกจะแตก ไมไดคิดไดปรุงเหมือนวาอกจะแตก อยู

ไมไดก็ตาม พอจิตเขาสูความสงบเรื่อยเขาสูสมาธิแลว ความคิดปรุงทั้งหลายเหลา

นี้จะไมมี จิตอิ่มอารมณ ไมอยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็น อยากไดยินไดฟง

สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เคยดีดดิ้นมาแตกอน เพราะความสงบเปนพื้นฐานใหเปนที่อยูของจิต

แลว จิตก็สงบเย็น นี่ทานเรียกวาจิตเปนสมาธิ 

จิตเปนสมาธินี้อยูคนเดียวแลวเหมาะที่สุด อยูที่ไหนตนไมภูเขา ตามถ้ำ

เงื้อมผา จะเปนอารมณอันเดียวของผูมีจิตเปนสมาธิ เพลินอยูกับความเปนสมาธิ 

อารมณอันเดียวคือมีแตความรูที่เดนอยูเทานั้น ไมมีสิ่งใดเขามาเจือปน คือสังขาร

ไมปรุงเอาเรื่องราวเขามาผสมใจ ใจก็เปนอารมณอันเดียว เรียกวา เอกัคคตาจิต 

เอกัคคตารมณ...”  
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๑๕๒ ๑๕๓

หนาวเปนรอนและเปลี่ยนรอนเปนหนาวแลว 

ซึ่งเปนการทรมานอยางยิ่งอยูแรมเดือน ไข

ชนิดนี้หากเปนแลวไมหายงายตั้งแรมปก็ไมหาย 

บางทหีายไป ๑๕ วนัหรอืเดอืนหนึง่แลวจนนกึวา 

หายสนิทก็กลับมาเปนเขาอีก หากผู ใดปวยเปน

ไขมาลาเรยีตองใชความอดทนมากเพราะยาแก ไข 

ไมมีใชกันเลยในวัด เพราะยาหายากไมเหมือน

สมัยทุกวันนี้  

ไขประเภทนีช้อบเปนกบัคนทีเ่คยอยูบานทุง 

แลวยายไปอยูในปาตามไรนา แมคนทีเ่คยอยูปา 

เปนประจำมาแลวก็ยังเปนไดแตไมคอยรุนแรง

เหมือนคนมาจากทางทุง และชอบเปนกับ 

พระธุดงคกรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซกไป

ตามปาเขาโดยมาก สำหรับตัวทานเองเมื่อมา

อยูที่บานหนองผือปแรกนี้ก็เปนไขมาลาเรียดวย

๑๕๒

ความเห็น และความเปนของตนจนถือวาเปนมรรคผลที่นาอัศจรรยของตน และ

ของพระศาสนาดวย ทั้งนี้แมจะมีทานที่มีความรูสามารถในทางนี้มาตักเตือนก็ไม

ยอมฟงเสียเลย เหลานี้เรียกวาเปนมิจฉาสมาธิโดยเจาตัวไมรูสึก 

สวนสัมมาสมาธ ิเลาเปนอยางไร และจะปฏิบัติวิธีใดจึงจะเปนไปเพื่อความ

ถูกตอง ขอนี้มีผิดแปลกกันอยูบาง คือ เมื่อนั่งทำสมาธิจิตรวมลงพักอยู จะเปน

สมาธิประเภทใดก็ตาม และจะพักอยูไดนานหรือไมนาน ขอนี้ขึ้นอยูกับสมาธิประ-

เภทนั้นๆ ซึ่งมีกำลังมากนอยตางกัน จงใหพักอยูไดตามขั้นของสมาธินั้นๆ โดยไม

ตองบังคับใหถอนขึ้นมา ปลอยใหพักอยูตามความตองการแลวถอนขึ้นมาเอง แต

เมื่อจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแลว จงพยายามฝกคนดวยปญญา จะเปนปญญาที่ควร

แกสมาธิขั้นไหนก็ตองพิจารณาไตรตรองดูตามธาตุขันธ จะเปนธาตุขันธภายนอก

หรือภายในไมเปนปญหา ขอแตพิจารณาเพื่อรูเหตุผลเพื่อแกไขหรือถอดถอน

ตนเองเทานั้นชื่อวาถูกตอง 

จงใชปญญาพิจารณาสภาวธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก หรือจะเปนสวน

ภายในโดยเฉพาะ หรือจะเปนสวนภายนอกโดยเฉพาะ พิจารณาลงในไตรลักษณ 

จะเปนไตรลักษณใดก็ไดจนชำนาญและแยบคาย จนรูชองทางเอาตัวรอดไปไดโดย

ลำดับ เมื่อพิจารณาจนรูสึกออนเพลีย จิตอยากจะเขาพักในเรือนคือสมาธิ ก็

ปลอยใหพักไดตามความตองการ จะพักนานหรือไมนานไมเปนปญหา จงพักอยู

จนกวาจิตจะถอนขึ้นมาเอง เมื่อจิตถอนขึ้นมาแลวจงพิจารณาสภาวธรรม มีกาย

เปนตนตามเคย นี่เรียกวา สัมมาสมาธิ และพึงทราบวาสมาธิเปนเพียงที่พัก

ชั่วคราวเทานั้น เมื่อพิจารณาโดยทางปญญามากๆ รูสึกออนเพลียภายในจิตก็เขา

พักอยูในสมาธิ จิตมีกำลังแลวถอนขึ้นมาควรแกการพิจารณาตองพิจารณา ทำ

อยางนี้โดยสม่ำเสมอ สมาธิจะเปนไปเพื่อความราบรื่น ปญญาจะเปนไปเพื่อความ

ฉลาดเสมอไป จะเปนไปเพื่อความสม่ำเสมอทั้งดานสมาธิและดานปญญา เพราะ

สมาธิเปนคุณในทางหนึ่ง ปญญาเปนคุณในทางหนึ่ง...” 

เชนกัน เปนตลอดพรรษาถึงหนาแลงก็ยังไม

ยอมหายสนิทไดเลย มีคนถามวาทานเคยเปน

ไขมาลาเรียไหม ทานตอบทันทีวา 

“โธ! เปนมาไมรูเปนกี่ครั้ง ผมบนศีรษะ

โกนให โลนแลวยังไมแลว มันยังรวงอีก ไข

มาลาเรียนี้มันรอน ปากนี้เปอยหมด” 

ชวงที่เปนไขมาลาเรียอยูนั้น มีอยูวันหนึ่ง

ในตอนกลางวันปรากฏวาไขเริ่มหนักแตเชา 

ทานจึงไมไปบิณฑบาตและไมฉันจังหันดวย ใน

วันนั้นทานพยายามตอสูกับทุกขเวทนาดวยการ

พิจารณา พอถึงเวลาบาย ๓ โมง ไขจึงสราง 

ปรากฏวากำลงัเรีย่วแรงออนเพลยีมาก จงึเพงจติ 

ใหอยูกับจุดใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาที่กำลัง

กำเริบหนัก โดยไมคิดทดสอบแยกแยะเวทนา

ดวยปญญาแตอยางใด  

ในจังหวะเวลานั้นเปนเวลาที่หลวงปูมั่น

ทานพิจารณาธรรมบางประการ จึงเห็นทาน

กำลังปฏิบัติอยูเชนนั้นพอดิบพอดี 

พอบาย ๔ โมง ทานเขาไปหาหลวงปูมั่น 

จึงถูกตั้งปญหาถามขึ้นในทันทีวา 

“ทำไมจงึพจิารณาอยางนัน้เลา? การเพงจติ 

จองอยู ไม ใชปญญาพิจารณาแยกแยะ กาย 

เวทนา จิต ใหรูเรื่องของกันและกัน ทานจะ

ทราบความจริงของกาย ของเวทนา ของจิตได

อยางไร? แบบทานเพงจองอยูนั้นมันเปนแบบ

ฤๅษี แบบหมากัดกัน ไมใชแบบพระผูตองการ

ทราบความจริงในธรรมทั้งหลาย มีเวทนา

เปนตน 

ตอไปอยาทำอยางนั้น มันผิดทางที่จะใหรู

ใหเห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู ในกาย ใน

เวทนา ในจิต ตอนกลางวันผมไดพิจารณาดู

ทานแลววา ไมใชสติปญญา คลี่คลายดูกาย ดู

มิจฉาสมาธิ : สัมมาสมาธิ 

 

“...ไดพิจารณาแลวเต็มกำลัง นับแตไดเริ่มปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ ไมเคยเห็น

ธรรมบทใดหมวดใดที่ยิ่งไปกวาสติปญญา ซึ่งจะสามารถรื้อฟนสิ่งลี้ลับอยูภายนอก

ก็ดี ภายในก็ดี ใหประจักษแจงขึ้นมาภายในใจ ดังนั้นจึงไดนำธรรมทั้งสองประเภท

นี้มาแสดงแกบรรดาทานผูฟงไดทราบวา ถาเปนไมก็แกน หรือรากแกวของตนไม 

เปนธรรมก็รากเหงา หรือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับแกกิเลสอาสวะ นับตั้งแตหยาบ

ถึงละเอียดยิ่งใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง ถาไดขาดสติไปเสียเพียงจะทำสมาธิใหเกิด

ขึ้นยอมเปนไปไมได ยิ่งไดขาดปญญาไปเสียดวยแลว แมสมาธิก็จะกลายเปนมิจฉา

สมาธิไปได เพราะคำวา สมาธิ นั้นเปนคำกลางๆ ยังไมแนวาเปนสมาธิประเภทใด 

ถาขาดปญญาเปนพีเ่ลีย้งตองกลายเปนสมาธทิีผ่ดิจากหลกัธรรมไปไดโดยไมรูสกึตวั 

คำวามิจฉาสมาธินั้นมีหลายชั้น ชั้นหยาบที่ปรากฏแกโลกอยางชัดเจนก็มี 

ชั้นกลาง และชั้นละเอียดก็มี ในที่นี้จะกลาวเฉพาะมิจฉาสมาธิในวงปฏิบัติซึ่ง

ปรากฏขึ้นกับตนเองโดยไมรูสึกตัว เชนเขาสมาธิจิตรวมลงแลวพักอยูไดนานบาง 

ไมนานบาง จนถอนขึ้นมา ในเวลาจิตถอนขึ้นมาแลวยังมีความติดพันในสมาธิ ไม

สนใจทางปญญาเลย โดยถือวาสมาธิจะกลายเปนมรรค ผล นิพพานขึ้นมาบาง ยัง

ติดใจในสมาธิอยากใหรวมอยูนานๆ หรือตลอดกาลบาง จิตรวมลงถึงที่พักแลว

ถอนขึ้นมาเล็กนอย และออกรู

สิ่ งตางๆ ตามแตจะมาสัมผัส 

แลวเพลินติดในนิมิตนั้นๆ บาง 

บางทีจิตลอยออกจากตัวเที่ยวไป

สวรรคชั้นพรหม นรก อเวจี 

เมืองผี เมืองเปรตตางๆ จะถูก

หรือผิดไมคำนึง แลวก็เพลินใน
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๑๕๒ ๑๕๓

ความกวางขวางในสำนกัเปนเครือ่งดงึดดู ทำให 

เรื่องอื่นผอนคลายไปในตัว และก็เปนที่สะดวก

ของครูบาอาจารยและหมูเพื่อนดวย แมปจจัยสี่

จวีรเสนาสนะเภสชั เจาตวักต็องปลอยใหเปนเรือ่ง 

ของครบูาอาจารยและหมูเพือ่นจะสงเคราะหตน  

โดยตนไมตองพิถีพิถัน ภิกษุสามเณรใดปฏิบัติ

แบบนี้ ในสำนักเปนธรรมวินัยอันลึกซึ้งดวย 

เปนที่เกรงขามของหมูเพื่อนในตอนนี้อีก 

จะกลาวถึงในเวลากำลังแจกอาหารอีก 

สภาพศาลาฉันในวัดปาบานหนองผือสมัยนั้น

เปนศาลามุงหญาคาและปูฟาก กวางประมาณ

สี่เมตร ยาวประมาณหาเมตร ใช

กระโถนกระบอกไม ไผบาน เวลา

กำลังแจกอาหารตองนอนกระโถน

ไวเรียบๆ กอน แจกอาหารแลว 

จึงตั้ งกระโถนขึ้นได เพราะฟาก

ขลุกขลัก เดินไปมา

กระโถนจะลม  

ในขณะกำลังฉัน

เงียบสงัดมาก ไมมีองค 

ใดจะเคี้ยวฉันอันใดใหมี 

เสียงกรอบๆ แกรบๆ 

เลย เชน ถัว่ มะเขอืแดง 

ที่ ไดฉันเปนบางยุคบาง

สมัย เมื่อเฉือนเปนชิ้นๆ 

แลวก็ตาม เมื่อมือหยิบ

สงเขาประตูปากแลวก็

เห็นวาจะไมมีเสียงกรอบแลว เราจึงเคี้ยว 

พรวดลงทีเดียว ถาเห็นวาจะมีเสียงกรอบก ็

คอยเนนลงใหบุบกอนจึงเคี้ยวตอไป ขอนี้ 

พระอาจารยมหาบัวบอก ขาพเจาจึงไดรูวิธี

ปฏิบัติ พระวินัยก็บอกไว ไมใหฉันดังจั๊บๆ หรือ

ซูดๆ แตดังกรอบมันก็ผิดเหมือนกัน เพราะมัน

คงเหมือนหมาเคี้ยวกระดูกและเสือกัดกระดูก… 

ตอนฉันอาหารเสร็จ พระอาจารยใหญ 

ไปสวมถาย สวมนั้นเปนสวมแบบโบราณ  

ขุดหลุมลึกประมาณสามเมตร ถวายเฉพาะ 

องคทาน กวางเมตรเจ็ดสิบหาเซ็นต สวม 

แบบโบราณมีรางปสสาวะ ครั้นองคทานเขาไป

ถายถอดรองเทาเรียงคูไวเรียบๆ ไมผินหนาผิน

หลัง เปดประตูแบบมีสติไมตึงตัง ปสสาวะลงใน

รางปสสาวะแลวเทน้ำลงลาง ถายเสร็จแลว

ชำระดวยใบตองกลวยแหงที่พันไวเปนกลมๆ 

ยาวคืบกวาที่ลูกศิษยจัดทำไว เพราะองคทาน

เปนโรคริดสีดวงทวาร ในยุคนั้นไมมีกระดาษ

ชำระ  

กระดาษที่มีหนังสือชาติใดๆ ก็ตามองค-

ทานไมเหยียบ ไมเอาลงในกระโถน ไมเอาเช็ด

ทวารหนักทวารเบา องคทานเคยอธิบายบอยๆ 

วา หนังสือชาติใดก็ตาม สามารถจารึกคำสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทั้งนั้น จึงควร

เคารพยำเกรง  

เมือ่ถายเสรจ็แลว องคทานปดกวาดเรยีบ  

คอยเปดประตูเบาๆ ออกมาโดยสภาพไมตึงตัง

นาเลื่อมใสถึงใจมาก ... ถายเสร็จเรียบรอย 

ทกุประการกก็ลบัพกักฏุขิององคทาน ทำกจิธรุะ 

ดานภาวนาเฉพาะองคทาน…” 

เวทนา ดูจิตบางเลย พอเปนทางใหสงบและ

ถอดถอนทุกขเวทนาในเวลานั้น เพื่อไขจะได

สงบลง”  

นี่คือความสามารถออกรูเรื่องราวตางๆได

โดยตลอดของพอแมครูอาจารยมั่นพระอรหันต 

ยุคปจจุบัน  

การฉันในวัดปาบานหนองผือ 
 

หลวงปูหลา เขมปตโต วัดภูจอกอ 

จงัหวดัมกุดาหาร เปนพระอกีรปูหนึง่ทีจ่ำพรรษา 

ที่วัดปาบานหนองผือในครั้งนั้น ปรารภถึงการ 

เตรียมการฉันในตอนหนึ่งของหนังสือชีวประวัติ

ดังนี้ 

“...ยอนมาปรารภในการเตรียมจะฉันหรือ

ฉันอยูก็ดี ธรรมดานอกพรรษาตองมีการแจก

อาหารในศาลาโรงฉันจิปาถะขลุกขลุย พระองค

ใดเปนหวงบาตรตนเองในยามเตรียมจัดแจงกัน 

ไมประเปรียวหูหลักตาไวชวยแจก เกรงแตหมู

ไมให นั่งเฝาบาตร องคนั้นแหละตองถูกเทศน

อยางหนักในขณะนั้นดวย  

ถาองค ไหนยอมเสียสละในใจวา ถาหมู 

ไมพอใจเอาใสใหเรา เราก็ไมตองฉัน เราจะ

พอใจชวยแจกชวยทำกิจอันเกี่ยวกับพระ

อาจารยและหมูเพือ่นใหเรยีบรอย เสรจ็แลว 

จึงมานั่งเฝาบาตรตน ผู ใดปฏิบัติอยางนั้น

เปนมงคลในสำนกั แมถงึคราวพลาดถกูเทศน 

ในเรื่องอื่นๆ ก็ไมถูกแรงนัก เพราะอำนาจ

บริขารเครื่องใชทั่วไปของหลวงปูมั่น  

บริเวณกุฏิหลังแรกที่หลวงปูมั่นมาพักเมื่อเขาจำพรรษา ณ วดัปาบานหนองผอื 

เปนครัง้แรก อยูตรงบรเิวณใกลๆ  ตนพะยอม (ทางทิศเหนือ) ของศาลาหลังใหญ 

สี่เมตร ยาวประมาณหาเมตร ใช

กระโถนกระบอกไม ไผบาน เวลา

กำลังแจกอาหารตองนอนกระโถน

ไวเรียบๆ กอน แจกอาหารแลว 

จึงตั้ งกระโถนขึ้นได เพราะฟาก

ขลุกขลัก เดินไปมา

กระโถนจะลม  

พอใจชวยแจกชวยทำกิจอันเกี่ยวกับพระพอใจชวยแจกชวยทำกิจอันเกี่ยวกับพระ

อาจารยและหมูเพือ่นใหเรยีบรอย เสรจ็แลว 

จึงมานั่งเฝาบาตรตน ผู ใดปฏิบัติอยางนั้น

เปนมงคลในสำนกั แมถงึคราวพลาดถกูเทศน 

ในเรื่องอื่นๆ ก็ไมถูกแรงนัก เพราะอำนาจ

สี่เมตร ยาวประมาณหาเมตร ใช

กระโถนกระบอกไม ไผบาน เวลา

กำลังแจกอาหารตองนอนกระโถน

ไวเรียบๆ กอน แจกอาหารแลว 

จึงตั้ งกระโถนขึ้นได เพราะฟาก

พอใจชวยแจกชวยทำกิจอันเกี่ยวกับพระ

เปนมงคลในสำนกั แมถงึคราวพลาดถกูเทศน 

ในเรื่องอื่นๆ ก็ไมถูกแรงนัก เพราะอำนาจ

ตองสำนึกวา เมื่อเรา

เคี้ยวพรวดลงทีเดียวจะ

มีเสียงกรอบหรือไม ถา 
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ข้อปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่น อาจารย์ 
นักปราชญ์ ลูกศิษย์ก็บัณฑิต 

 

หลวงปู่หล้ากล่าวถึงข้อวัตรโดยรวมและ

ข้อปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่นในครั้งนั้น ดังนี้ 

“...ครัน้ถงึเวลาบา่ยหนึง่โมงกวา่ๆ องคท์า่น  

ก็ลงจากกุฏิเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง บ่ายประมาณ

สี่โมงเย็นก็กวาดลานวัดพร้อมกัน ไม่มีองค์ใดจะ

ใช้กลเม็ดหลีกเลี่ยงได ้ เว้นแต่ป่วยไข้ ไม่สบาย  

หรือได้เฝ้าพยาบาลภิกษุไข้อยู่เท่านั้น  

กวาดลานวัดแล้วก็รีบหามน้ำฉันน้ำใช้ ไว้

เต็มตุ่มไห ประมาณวันละสี่สิบปี๊บเป็นเกณฑ์ 

วันซักผ้าและวันมีอาคันตุกะมาพักมาก ก็ตัก

มากกว่า รีบหามเรียบร้อยแล้วก็รีบไปสรง

ถวายหลวงปู่มั่น เสร็จแล้วกลับไปสรงกุฏิใคร

กฏุมินั ไม่ไดร้วมกนัไปสรงทีบ่อ่ แตบ่อ่นำ้ก็ไม่ไกล   

อยู่ในวัด ริมวัด น้ำในบ่อก็ไม่ขาดแห้งเลยสักที 

เปน็นำ้จดืสนทิดพีรอ้มทัง้ใสสะอาดเยอืกเยน็ดว้ย   

มรีางไมก้วา้งๆ เทใสร่างมผีา้กรอง พระอาจารย ์ 

มหาบัวได้ดูแลเป็นหัวหน้า แต่มิได้ ให้องค์ท่าน

ตักและหาม เพียงเป็นนายหมวดนายหมู่ดูแล  

ในตอนที่ว่าน้ำๆ ฟืนๆ ก็เหมือนกัน...” 

หลวงปูห่ลา้กลา่วถงึวธิปีฏบิตัติอ่หลวงปูม่ัน่  

ที่ละเอียดลออเหมาะสมมักได้รับคำแนะนำจาก

องค์หลวงตา (หลวงปู่มหา) อยู่เนืองๆ ดังนี้ 

“...เมื่อองค์ท่านวิการในธาตุขันธ์ผิดปกติ 

ได้ถ่ายตอนกลางคืนลงที่หลุมใต้ถุน ได้รีบเก็บ

ด้วยมือ โดยเอามือกอบใส่บุ้งกี๋ที่เอาใบตองรอง

แล้วเอาขี้เถ้ารองอีก กอบอุจจาระจากหลุม  

มาใส่บุ้งกี๋นั้น ส่วนหลุมนั้นเอาเถ้ารองหนาๆ ไว้

แล้วมีฝาปิดไว้ตอนกลางวัน ค่ำมืดแล้วรีบไป

เปิดไว้ เช้ามืดรีบไปตรวจดูแบบเงียบๆ เมื่อเห็น

รอยถ่ายก็รีบเก็บ รีบล้างมือด้วยขี้เถ้าและ

น้ำมันก๊าด ตัดเล็บมือไว้ ให้เรียบ ข้อที่เอามือ

กอบออก หลวงปู่มหาบอก แต่ว่าไม่ได้บอกต่อ

หนา้หลวงปูม่ัน่ บอกวา่ ‘ครบูาอาจารยช์ัน้นีแ้ลว้   

ไม่ควรเอาจอบเสียมนะ ควรเอามือกอบเอา’ 

ดังนี้ ย่อมเป็นมงคลล้ำค่าของข้าพเจ้า ... 

เมื่อคราวซักหรือย้อมถวายองค์ท่าน เรา

ก็ต้องอยู่กองย้อม กองซัก กองตาก กองพับไว้ 

กองตัด (คือ) หลวงปู่มหา กองเย็บ (คือ) ท่าน

อาจารย์วัน กองถวายยาแก้ โรค (คือ) ท่าน

อาจารย์วัน (และ) อาจารย์ทองคำ ปูที่นอน

และเอาบาตรไว้ (คือ) อาจารย์วัน (และ) 

อาจารย์ทองคำ  

หลวงปู่ ให้อุบายข้าพเจ้าปูที่นอนต่อหน้า

อาจารย์วันว่า ‘ท่านหล้าปูที่นอนกับเขาไม่เป็น 

เอาแต่ของหยาบๆ หนักๆ’ พูดเย็นๆ เบาๆ แต่

ข้าพเจ้าก็เก็บไว้เฉพาะส่วนตัว ในสมัยนั้น ถ้า

หากว่าเล่าให้อาจารย์มหาฟัง ท่านอาจารย์มหา

ก็จะต้องให้ปูจริงๆ  

มีอยู่ข้อหนึ่งที่อดไม่ ได้ ได้เล่าถวายท่าน

อาจารย์มหาฟัง คือมีพระองค์หนึ่งปูที่นอน

ถวายหลวงปู่มั่น ทั้งปูทั้งเหยียบไปมาเต็มเท้า 

บริขารขององค์ท่านบางชนิด เช่น กระป๋อง

ยาสูบ ก็ข้ามไปมา ข้าพเจ้าอดไม่ได้ก็เล่าถวาย

ท่านอาจารย์มหา ท่านอาจารย์มหาก็หาอุบาย

สังเกต ก็พบจริง จึงพูดขึ้นว่า  

“หมูท่ำแบบไมม่สีงูมตีำ่แบบนี ้ ผมไมเ่หมาะ  

หัวใจ ปล่อยให้คนที่เขาเคารพกว่านี้มาทำจะ

เป็นมงคล ทำขวางหมู่เฉยๆ” ดังนี้ แต่นั้นมา

พระองค์นั้นก็เข็ดหลาบ 

การทำข้อวัตรถวายหลวงปู่ประจำวัน คือ

ไม่ให้หลวงปู่หาอุบายคอยลูกศิษย์ มีแต่ลูกศิษย์

คอยเท่านั้น ตอนนั้นพระอาจารย์มหาได้เทศน์

หมู่ในยุคหนองผือลับหลังหลวงปู่ ซ้ำๆ ซากๆ 

เสมอๆ แมต้วัของผูเ้ขยีนอยูน่ีก้ด็ ี ถา้ไมม่หีลวงปู-่

มหาควบคุมในยุคนั้น ก็มักจะตีความหมาย  

ไม่ออกหลายเรื่องอยู่ เพราะบางเรื่องลึกลับ  

จนมองไม่ออก เมื่อองค์ท่านมีโอกาสลับหลังมา

อธิบายให้ฟัง ก็เท่ากับของคว่ำอยู่แล้วหงายขึ้น 

สำหรับองค์ท่าน (หลวงปู่มหา) ในสมัยนั้น 

ต้องมีภาระหนักใจกว่าองค์อื่น แต่ด้วยความ

ศรทัธาและพอใจกเ็ลยกลายเปน็เบาลง (เหตผุล  

ของท่านก็คือ) ก. ด้านธรรมะส่วนตัว เพราะ

เราหลายพรรษา ทั้งชื่อใหญ่ เป็นมหาด้วย   

ข. ด้านเกี่ยวกับหลวงปู่ เพราะเราเคารพและ

รักท่านมากๆ ค. ด้านบริหารหมู่ เพื่อแบ่งเบา

หลวงปู่ ง. ด้านญาติโยม เพื่อให้รู้จักความ

หมายของหลวงปู่ จิปาถะสารพัดทุกๆ ด้าน 

ท่านเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังบ่อยๆ ในยุคนั้น 

เพราะเข้าใกล้พระอาจารย์ใหญ่ขนาดไหน ก็เข้า

ใกล้หลวงปู่มหาขนาดนั้น องค์ท่านฉลาดมาก 

บอก (ผู้เขียน) ไว้ว่า  

‘ถ้าวันไหนจะไม่ทันหลวงปู่มั่นในข้อวัตร

ขององคท์า่น อยา่มาลา้งกระโถนผม อยา่มาเอา  

บาตรผมลงไปศาลา จงรีบให้ทันข้อวัตรของ

องค์หลวงปู่ก็แล้วกัน เพราะองค์ท่านจะวิจารณ์

ว่ามาเป็นคณาจารย์แข่งกัน เพราะข้อวัตรของ

องค์ท่านมีมาก’ 

แต่องค์ท่ านฉลาดรีบออกห้องก่ อน  

หลวงปู่มั่นตอนเช้า เรามีเวลาไปล้างกระโถน

ไม้ ไผ่ถวายให้และได้เอาบาตรลงมาไว้ศาลา

ถวาย สว่นบาตรตนเองเอาลงไปกอ่น (ตัง้) แตย่งั  

ไม่ไดอ้รณุ ตอ้งคลอ่งวอ่งไวจงึได ้ วชิาเกยีจครา้น   

วิชาหลับกลางวัน วิชาเกรงจะไม่ได้ฉันของดีๆ 

และมากๆ และเกรงจะไม่ได้ใช้บริขารดีๆ ก็ไม่มี

ในสมัยนั้น…” 

หลวงปู่หล้ากล่าวถึงการประชุมกันที่กุฏิ

หลวงปู่มั่นในตอนเย็น ดังนี้ 

“...หนึ่งทุ่มประชุมกันที่กุฏิหลวงปู่มั่น ผู้ที่

ไปทำแต่ข้อวัตรครูบาอาจารย์และส่วนรวม

บริบูรณ์ก็ตาม (แต่ถ้า) ถามเรื่องภาวนาไม่ได้

ความก็ถูกเทศน์หนักอีก ผู้เขียนปีแรกถูกเทศน์

หนกัสามครัง้ แตค่นละเรือ่ง มใิชเ่รือ่งเกา่ ปทีีส่อง   

ที่สาม ที่สี่ เงียบไม่มีเลยก็ว่าได้  

แต่ธรรมเนียมนักปฏิบัติย่อมถือกันว่า ถ้า

เทศนอ์งค์ใดเปน็ตน้เหต ุ ก็ใหถ้อืวา่เทศนห์มดวดั   

ถ้าไม่น้อมลงอย่างนั้นแล้ว มานะความถือตัว  
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จะกำเริบโดยไมรูตัว แมเมื่อถูกชมก็เหมือนกัน 

ถือวาชมหมดทั้งวัด ... นอมอยางนี้ คือถาใคร

ทำอยางนี้ก็จะตองถูกติเตียนอยางนี้ ไมเลือก

หนา ถาใครถูกอยางนี้ ก็ตองถูกชมอยางนี้ 

เรียกวานอมลงมาใสตน นี้ (คือ) ที่หลวงปูมหา

เคยอธิบายในยุคนั้น…” 

พระตายไปพรหมโลก 
 

ระยะทีห่ลวงปูมัน่พกัอยูวดัปาบานหนองผอื  

ในป พ.ศ.๒๔๘๙ ทานเลาวามีพระตายในวัด ๒ 

องค ตายบานนาในอีก ๑ องค ดังนี้ 

“...องคแรกอายุราวกลางคน ทานองคนี้ 

(พระอาจารยเนียม ๑๘ พรรษา) บวชเพื่อ

ปฏิบัติโดยเฉพาะ และปฏิบัติอยูกับทานแบบ

เขาๆ ออกๆ เรื่อยมาแตสมัยทานอยูเชียงใหม 

และตดิตามทานจากเชยีงใหมมาอดุรฯ สกลนคร  

แลวมามรณภาพที่วัดหนองผือ (แรม ๗ ค่ำ 

พฤษภาคม ๒๔๘๙) 

ทางดานจิตตภาวนาทานดีมากทางสมาธิ 

สวนทางปญญากำลังเรงรัดโดยมีทานเปน 

ผูคอยใหนัยเสมอมา 

ทานมีนิสัยเครงครัดเด็ดเดี่ยวมาก เทศน

กเ็กงและจบัใจเพราะมาก ทัง้ที่ไมไดหนงัสอืสกัตวั  

เทศนมีปฏิภาณไหวพริบปญญาฉลาด สามารถ

ยกขอเปรียบเทียบมาสาธกใหผูฟง เขาใจ 

ไดงายๆ แตนาเสียดายที่ทานปวยเปนวัณโรค 

กระเสาะกระแสะมานาน 

ทานถึงกาลมรณะที่วัดหนองผือ ตอนเชา

เวลาประมาณเจ็ดโมงเชา ดวยทาทางอันสงบ

สมเปนนักปฏิบัติทางจิตมานานจริงๆ เห็น

อาการทานในขณะจวนตัวและสิ้นลม แลวเกิด

ความเชือ่เลือ่มใสในทาน และในอบุายวธิขีองจติ 

ที่ ไดรับการฝกอบรมมาเทาที่ควรกอนจะมาถึง

วาระสุดทาย ซึ่งเปนขณะที่ตองชวยตัวเองโดย

เฉพาะ .. 

ขณะทานองคนั้นจะสิ้นลม พอแมครู

อาจารยมั่นและพระสงฆซึ่ งกำลังจะออก

บิณฑบาตไดพากันแวะเขาไปปลงธรรมสังเวชที่

กำลังแสดงอยูอยางเต็มตา พอทานสิ้นลมแลว

ชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งเปนขณะที่พอแมครูอาจารยมั่น

กำลังยืนรำพึงอยูอยางสงบ ทานไดพดูออกมา

ดวยทาทางเครงขรมึวา.. ‘ไมนาวติกกบัเธอหรอก  

เธอขึ้นไปอุบัติที่อาภัสสราพรหมโลกชั้น ๖ 

เรียบรอยแลว’ 

นับวาหมดปญหาไปสำหรับทานในครั้งนี้ 

แตเสียดายอยูหนอยหนึ่ง ถาทานมีชีวิตเรงยืด

เวลาเรงวิปสสนาใหมากยิ่งกวานี้บาง ก็มีหวังได

ขึ้นพรหมโลก ๕ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งแลวเตลิด

ถึงที่สุดเลย ไมตองกลับมาวกเวียนในวัฏวนนี้

อีก...” 

หลวงปูหลาบันทึกเรื่องนี้ ไวเชนกันวา  

“พระอาจารยเนียมเปนคนบานโคกนามน 

จังหวัดสกลนคร นั้นเอง ไมใชอื่นไกลเลย และ

หลวงปูมั่นปรารภเปดเผยตอพระเณรในยุคนั้น 

ขณะนั้นวา  

‘ทานเนียมเปนพระโสดาบันแลวไปเกิด

ชั้นหกอาภัสสรา’…” 

หลวงปูมั่นรู พระจะตายอีก 
 

ป ๒๔๘๙ กลางพรรษา ทานอาจารยสอ 

สุมังคโล นักธรรมเอก พรรษา ๙ เปนพระบาน

ศรีฐาน จังหวัดยโสธร แต ในสมัยนั้นขึ้นกับ 

อำเภอลุมพุก จังหวัดอุบลราชธานี ทานเปน

องคที่ ๒ ที่ถึงแกมรณภาพหลังจากปวยเปน

ไขปาไดประมาณ ๑ เดือน มีพระองคหนึ่ง

พิจารณาเห็นเหตุการณของทานผูปวยและใน

เย็นวันนั้นพระองคนี้ ไดขึ้นไปกราบหลวงปูมั่น

และสนทนาธรรมกันในแงตางๆ จนเรื่องวกวน

มาถึงทานผูปวย จึงได โอกาสกราบเรียน

เหตุการณที่ตนปรากฏถวายทานวา 

“คืนนี้ ไมทราบจิตเปนอะไรไป กำลัง

พิจารณาธรรมอยูดีๆ พอสงบลงไปปรากฏวา

เห็นทานอาจารย (มั่น) ไปยืนอยูหนากองฟน 

ที่ใครก็ไมทราบเตรียมขนมากองไววา ‘ใหเผา 

“...พระวังคีสะ ทานเกงมากในการที่ดูจิตผูที่ตายแลว ไปเกิดในภพใดแดนใด ตั้งแต 

ทานเปนฆราวาส ใครตายกต็าม จะวาทานเกงทางไสยศาสตรนัน่แหละ เวลาใครตายเขานำเอา 

กะโหลกศีรษะมาใหเคาะ ปอกๆๆ กำหนดดูทราบวาอันนั้นไปเกิดที่นั่นๆ เชนไปเกิดเปนสัตว

นรกก็บอก ไปเกิดในสวรรคก็บอก ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไปเกิดเปนเปรตเปนผีอะไรทาน

บอกหมดไมมีอัดมีอั้น บอกไดทั้งนั้น ขอให ไดเคาะกะโหลกศีรษะของผูตายนั้นก็แลวกัน 

พอทานวังคีสะไดทราบจากเพื่อนฝูงเลาใหฟงวา พระพุทธเจายังเกงกวานี้อีกหลาย 

เทา ทานอยากไดความรูเพิ่มเติม จึงไปยังสำนักพระพุทธเจาเพื่อขอเรียนวิชาแขนงนี้เพิ่มเติม

อีก พอไปถึงพระพุทธเจาทานก็เอาศีรษะพระอรหันตมาใหเคาะ ‘เอา ลองดูซิไปเกิดที่ ไหน?’  

เคาะแลวฟง เงียบ เคาะแลวฟง เงียบ คิดแลวเงียบ กำหนดแลวเงียบ ไมปรากฏวา

เจาของกะโหลกศีรษะนี้ ไปเกิดที่ ไหน! ทานจนตรอก ทานพูดสารภาพอยางตรงไปตรงมาวา  

‘ไมทราบที่เกิด’ .. 

นี่ยกเรื่องจิตที่ ไมเกิดขึ้นมา กะโหลกศีรษะของทานผูบริสุทธิ์แลว 

เคาะเทาไรก็ ไมรูวาไปเกิดที่ ไหน ทั้งๆ ที่พระวังคีสะแตกอนเกงมาก  

แตจิตที่บริสุทธิ์แลวหาที่เกิดไม ได .. จะขุดจะคนจะพิจารณาเทาไร 

หรือพลิกแผนดินคนหาวิญญาณทานก็ ไมเจอ มันสุดวิสัยของ 

“สมมุติ” แลวจะเจออยางไร! มันเลยวิสัยของคนที่มีกิเลสจะไป

ทราบอำนาจจิตของพระอรหันตทานได …” 

พระวังคีสะเคาะกระโหลกพระอรหันต 
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ท่าน... ตรงนี้เอง ตรงนี้เหมาะกว่าที่อื่นๆ’ 

ดังนี้ ทำไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ไม่ทราบ 

หรือผู้ป่วยจะไปไม่รอดจริงหรือ แต่ดูอาการก็ไม่

เห็นรุนแรงนัก ที่ควรจะเป็นได้อย่างที่ปรากฏ

นั้น” 

พอพระองค์นั้นกราบเรียนจบลง ท่านก็

พูดขึ้นทันทีว่า “ผมพิจารณาทราบมานานแล้ว

อย่างไรก็ไปไม่รอด แต่เธอไม่เสียที แม้จะไป  

ไม่รอดสำหรับความตาย เหตุการณ์แสดงบอก

เกี่ยวกับจิตใจของเธอสวยงามมาก สุคติเป็นที่

ไปของเธอแน่ แต่ใครๆ อย่าไปพูดเรื่องนี้ ให้เธอ

ฟังเด็ดขาด เมื่อเธอทราบเรื่องนี้จะเสียใจ แล้ว

จะทรุดทั้งกายและเสียทั้งใจ สุคติที่เธอควรจะ

ได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้ เพราะความเสียใจเป็น

เครื่องทำลาย” 

พออยู่ต่อมาไม่กี่วัน ท่านอาจารย์สอก็  

เกิดปุบปับขึ้นในทันทีทันใด ตอนค่อนคืน พอ   

๓ นาฬิกากว่าๆ ก็สิ้นลมไปด้วยความสงบ   

จึงทำให้คิดเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ว่าพอ

อะไรผ่านท่านคงพิจารณาไปเรื่อยๆ ในทุกเรื่อง 

เมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้ว ก็ปล่อยไว้ตาม

สภาพของสิ่งนั้นๆ 

ลาหลวงปู่มั่นธุดงค์
 

พอออกพรรษาได้สักระยะก็เป็นวาระที่

พระกรรมฐานผู้มุ่งความสงบจะออกธุดงค์  

หาสถานทีว่เิวกสงบสงดัทำความพากความเพยีร   

สำหรับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นหลวงปู่หล้าได้

กล่าวถึงการลาหลวงปู่มั่นออกวิเวกขององค์-

หลวงตาไว้ ดังนี้ 

“...พอตกถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๔๘๙   

.. . พระอาจารย์มหาบัวก็ดำริจะออกวิเวก 

โครงการขององค์ท่านจะไม่ไปไกล เพราะจะได้

ฟังข่าวสุขทุกข์ของหลวงปู่ ใหญ่ (หลวงปู่มั่น) 

ทุกประการ จะได้เป็นผู้กลับเข้ากลับออกอยู่   

ไม่ ไปแบบเตลิดเปิดเปิง และหวังจะได้ธรรมะ

พิเศษ มาศึกษากราบเรียนเพิ่มเติม เพราะอายุ

พรรษาก็มากเข้า ๑๓ พรรษาแล้ว และก็อาลัย

หลวงปู่ เกรงผู้อยู่ข้างหลังจะปฏิบัติในสำนัก

บกพร่อง ทำให้หลวงปู่ ไม่สะดวกธรรมะทุกๆ 

กรณี แต่ลงท้ายก็เลยตกลงใจไป  

ฝา่ยขา้พเจา้ (หลวงปูห่ลา้) กน็กึอยากจะไป  

กับองค์ท่านด้วย หลวงปู่ก็รู้จักแล้ว และหลวงปู่

ได้เทศน์อยู่บ่อยๆ ว่า ‘ใครออกวิเวกปีนี้ กลับมา

เมื่อถูกถามไม่ ได้ความในด้านภาวนา จะไม่ให้

อยู่จำพรรษาด้วย’ 

ตอ่ไปในอนาคต ถา้ไปวเิวกจรงิ ถามกต็อ้ง  

ได้ความแท้ ไม่น้อยก็ต้องมาก แต่ ไปวิวุ่นเสีย

เป็นส่วนมาก เพราะไปเที่ยวเล่นตามสำนัก

เฉยๆ 

การไปวเิวกในสมยันัน้ ไปในดงในปา่ ในโคก  

ในดอน ในภเูขาไดท้ัง้นัน้ เพราะไมม่สีิง่ทีส่งสยักนั  

ในการเมือง ขอแต่กล้าหาญไม่กลัวเสือสัตว์ป่า

นานาชนดิเทา่นัน้ การไปองคเ์ดยีวเปน็ชัน้ทีห่นึง่   

ไป ๒ องคเ์ปน็ชัน้ทีส่อง ไป ๓ องคเ์ปน็ชัน้ทีส่าม   

ไปมากกวา่นัน้อยูว่ดัดกีวา่ เพราะถอืกนัวา่วุน่วาย  

ไม่สะดวกได้ 

มีปัญหาว่า ‘พระอาจารย์มหาบัวนั้น 

หลวงปู่มั่นก็เกรงว่าจะไปเที่ยวเล่นดอกหรือ จึง

ปรารภอย่างนั้น?’ แก้ว่า ‘ปรารภเพื่อพวกอื่น

บุคคลอื่นต่างหาก เพราะปีนั้นจะออกวิเวก

หลายพวกอยู่’ 

ครั้นล่วงเวลามาอีก ๒-๓ วัน ท่าน

อาจารย์มหาบัวขึ้นไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นว่า 

‘เกล้าฯ นึกจะไปเที่ยววิเวกจะเป็นประการใด 

และการงานที่จะใช้เกล้าฯพาหมู่ทำนั้นยังมีอะไร
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อยู่บ้างหนอ
 เกล้าฯจะพาหมู่ทำเสร็จแล้วจึง



จะไป
ถ้ามีงานจำเป็นอยู่เกล้าฯจะรออยู่ก่อน’


หลวงปู่มั่นท่านตอบว่า ‘จีวรกาลเราก็

เสร็จแล้ว
 ฟืนเราก็บริบูรณ์แล้ว
 แต่บูรณะกุฏิ

ซอ่มแซมหลงัคาและเอาฟนื
 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ
์


จึงพากันจัดทำ
วาระนี้จะไปก็ไปได้’


พระอาจารย์มหาบัวกราบเรียนท่านว่า 

‘ถ้าไปจะไปวันไหนและทิศทางใดหนอจึงจะวิเวก

พอควร’


หลวงปู่มั่นตอบว่า ‘ถ้าสะดวกใจตน
จะไป

วันไหนก็ ได้
 ไปทางทิศตะวันออกก็มีที่วิเวกดี

พอควรอยู่นะ’


แล้วพระอาจารย์มหาบัวก็กราบลากลับ

กุฏิของตน แต่ไม่ถึงวันจะไป เป็นเพียงไปกราบ

ศึกษาให้หลวงปู่มีสิทธิ์ ถึงวันจะไปจริง ท่านจึง

จะไปกราบลาใหม่ 

ข้าพเจ้า (หลวงปู่หล้า) ได้สำเหนียกว่า 

‘ลูกศิษย์ที่มีครูไปลาอาจารย์เพื่อเที่ยวแสวงหา

วิเวกเป็นธรรมะลึกซึ้ง
 เป็นเชิงปรึกษาให้เกียรติ

อาจารย์
 ให้ความเป็นใหญ่ไว้เสมอด้วยเคารพ


ไม่ตัดสินเอาแต่ตัวตามอัตโนมัติ
 เป็นเยี่ยงอย่าง

อันดีของฝ่ายปฏิบัติ
ไม่ข้ามไม่เกินไม่อวดดีอะไร


อาจารย์ก็นักปราชญ์
 ลูกศิษย์ก็บัณฑิต


สมยัปจัจบุนันีห้าไดย้ากแท้ๆ 
หนอ
 เพราะโดยมาก



ลูกศิษย์ตกลงเอาเองหมดแล้ว
 เป็นเพียงมาลา

ไปเฉยๆ
 บางรายกรุ่นให้อาจารย์อย่างไม่อาย


เวลาไปไมม่าลาซำ้อกี
 กลายเปน็ปฏบิตัแิบบเปรต



แบบผไีปอกี
นกึๆ
แลว้
กน็า่สงัเวชมาก’


หลวงปู่หล้าขอติดตามไปด้วย 
 

หลังจากที่องค์หลวงตากราบเรียนปรึกษา

เรื่องลาวิเวกกับหลวงปู่มั่นประมาณ ๓ วัน 

หลวงปูห่ลา้ก็ไปเขา้กราบลาองคท์า่นเพือ่เตรยีม  

ออกวิเวกบ้าง หลวงปู่หล้าเล่าเหตุการณ์ครั้ง

นั้นว่า 

“...ข้าพเจ้าก็เตรียมพร้อมแล้ว เรียนท่าน

อาจารย์มหาว่า 

‘กระผมจะต้องขึ้นไปกราบลาหลวงปู่



หรือไม่หนอ’


พระอาจารย์มหาตอบว่า ‘ถ้าไปกราบลา

แต่ผม
 มันก็ถูกแต่ผม
 ส่วนท่านก็ผิด
 เพราะ

เรื่องของใครของมัน’


ข้าพเจ้ายิ่ งเพิ่มเห็นความเป็นธรรมะ

ระหว่างพระอาจารย์มหายิ่งขึ้นเป็นอันมาก 

แล้วก็ขึ้นไปกราบลาพร้อมกัน องค์ท่านหลวงปู่

ก็ใชม้ารยาทอนัละมนุละไมแบบเมตตา กราบลา  

แล้วเตรียมเดินทางไปทางทิศตะวันออกของวัด 

ตามทางคนบ้าง ทางเกวียนบ้าง มีป่าดงเป็น  

ทิวแถวมีทุ่งนาสลับเล็กน้อย มุ่งตรงไปวัดป่า

บ้านพระคำภูอันเป็นวัดร้างเป็นป่าเต็งรังสูงๆ 

ขณะนั้นกำลังหนาวจัดเริ่มเข้า ข้าพเจ้าก็ขอ

นิสัยกับพระอาจารย์มหา ท่านให้โอกาสสั่งสอน

ประทับใจว่า  

‘เออ
 เดี๋ยวนี้เราออกมาวิเวกไกลจาก

ครูบาอาจารย์
 เราทำความเพียรขนาดอยู่วัด


มันก็ไม่สมกับคำที่ว่ามาวิเวก
 เพราะการอยู่วัด



กเ็ปน็ธรรมดาของคนมาก
 กต็อ้งมงีานจกุๆ
 จกิๆ




อันนั้นบ้าง
 อันนี้บ้าง
 นี้สองคนเท่านี้ต้องตัด



ข้อวัตรให้น้อยลง
 เพื่อให้มีเวลาภาวนาติดต่อ


ไม่ขาดวรรคไม่ขาดตอน
 ส่วนน้ำล้างบาตรและ

น้ำที่ผมจะสรงนั้น
 ให้คุณคอนมาไว้ที่ ไหให้เต็ม


ส่วนน้ำดื่มน้ำฉันนั้น
 ขอให้คุณไปตักมาไว้ ใส่กา

ใส่ตุ่มให้เรียบร้อย
 ส่วนล้างบาตรนั้น
 โยมเขา

ตามมาล้างเอง
 แล้วผมเช็ดใส่ถลกเอง
 คุณจึง

เอาไปผึ่งแล้วเก็บไว้ ให้เรียบร้อย
 สรงน้ำก็ดี




ปัดที่อยู่ปูที่นอนก็ดี
ผมทำเอง
ที่พักเราก็อยู่ไกล

กันพอควรแล้วคือ
 กุฏิมุงหญ้า
 กั้นใบไม้ตองกุง


ปูฟากแคบๆ
 พอดีมุ้ง
 มอดเจาะมอดไชทั้งฟาก

และใบตองกั้น
 และขอให้คุณตั้งใจทำความ

เพียรนะ
 ไม่จำเป็นอย่าพูดกับผมนะ
 และอย่า

เข้าใจว่าผมรังเกียจ
 ไปบิณฑบาต
 ผมไม่ให้ท่าน

รบัดอกเพราะทา่นสามสีว่นักจ็บัไข
้ มนัเปน็เรือ้รงั



มาแต่กลางพรรษา’



แล้วก็พักอยู่นั้นเกือบเดือน น้ำใช้น้ำฉัน  

ไปตักเอาที่ห้วย เขาทดไว้ ไกลจากวัดประมาณ   

๓ เสน้ ขา้พเจา้ไปคอนมาไวแ้ตต่ ี๔ ตอนกลางคนื   

งมมืดไป ไม่ได้จุดไฟเลยเพราะโคมไฟไม่มี 

ท่านพาทำความเพียรไม่หยุดหย่อน ไม่มี

กลางวนักลางคนื แตข่า้พเจา้มกัจบัไขต้อนเทีย่ง  

หรือบ่ายหนึ่ง หนึ่งชั่วโมงก็สร่าง แต่ปวดหัว  

อยู่มับๆ แต่ฉันได้ ไปได้ ไม่เพลียนัก ๒-๓ วัน

ครั้งหนึ่ง แต่ตอนกลางคืนไม่ค่อยไข้  

วันหนึ่งพระอาจารย์มหาเอายาควินิน

เคลอืบนำ้ตาลใหฉ้นั กเ็ลยฉนั ๖ เมด็ทเีดยีว หดูบั  

อยูท่ัง้วนั เลยไมฉ่นัอาหาร ปลอ่ยใหย้าออกฤทธิ ์  

คุ้มได้ ๑๕ วันไข้อีก อยู่อย่างนั้น แต่ตักน้ำกวาด

ลานวัดอยู่ พาไข้เดินจงกรมอีก ไข้แบบนั้นก็มี 

ถ้า (เป็น) ไข้รากสาด มุทะลุแบบนี้ก็คงจะตาย

กัน 

ครั้นพักทำความเพียรอยู่นั้นประมาณ

เกือบเดือน พระอาจารย์มหาพาย้ายที่เข้าไป  

ในดง ไกลจากที่พักเดิมประมาณ ๑๓ เส้น   

ส่วนน้ำนั้นมาตักเอาที่เก่า ไปบิณฑบาตบ้าน-  

พระคำภูตามเดิม เขามาทำร้านให้ ปูไม้กลม

เล็กๆ กว้างพอดีกลด ไกลจากพระอาจารย์มหา

ประมาณ ๒ เส้น แต่กรรมบันดาลอีก เขาเอา

ไม้กลมเล็กมาปูต่างฟากให้นั้น มีไม้น้ำเกลี้ยงปน

อยู่ ๒-๓ ท่อน พอพักได้ ๓-๔ วัน หน้าบวมขึ้น

เห็นหน่วยตาลูกตาพอริบหรี่  

พระอาจารยม์หาหวัเราะแลว้พดูวา่ ‘ยิง่ขีร้า้ย



ก็ยิ่งตื่ม
(เพิ่ม)
ตดเหม็น’


แล้วองค์ท่านไปตรวจดูร้าน ก็เห็นไม้  

น้ำเกลี้ยง ๒-๓ ท่อนเขาเอามาลาดปูนอนให้ 

ปนกบัไมอ้ืน่อยู ่ จงึคมุให้โยมถอดทิง้เอาใหมแ่ทน   

เมื่อพิจารณาแล้วเขาไม่ได้แกล้งทำ เพราะเป็น

เวลาใบไม้ร่วง เขาไม่รู้จักว่าไม้อะไร เห็นเกลี้ยง

กลมแล้วก็เอากัน ทั้งทำด่วนด้วย ไม่ได้กั้นไม่ได้

มุงอะไรหรอก เช้ามามุ้งก็เปียก กลดก็เปียก 

ตากกับที่เลย นี้การเที่ยวในสงสารแห่งชาติๆ 

ภพๆ มันเป็นอย่างนี้…” 

หลวงปู่หล้าพักปฏิบัติอยู่กับองค์หลวงตา

ได้ประมาณ ๒ เดือนแล้ว การจับไข้ก็ยังกลับหลวงปู่หล้า
เขมปัตโต
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๑๕๘ ๑๕๙

คืนมาไมพอจะหายขาดแท เมื่อเปนดังนี้จึง

จำเปนตองลาไปปฏิบัติคนละแหง องคหลวงตา

ก็เห็นดีดวยทั้งหัวเราะทั้งพูดวา  

“ใหออกไปทุงทางสกลนคร ให ไปกางกลด 

กางมุงอยูกลางทุง เดินจงกรมภาวนาตากแดด

อยู ชะรอยธาตุขันธมันจะชอบอากาศโปรง” 

ถึงจุดนี้หลวงปูหลาไดกลาวถึงความลึกซึ้ง

ขององคหลวงตาตั้งแตครั้งยังศึกษาอยูกับ

หลวงปูมั่นนั้นแมเพียงคำปรารภก็เปนคติแก 

ผูฟง ดังนี้ 

“...ดูคำเทศนขององคทาน (พระอาจารย

มหาในครั้งนั้น) ขันมาก เปนคติไปแบบลึกๆ 

ชวนใหหวนคิดพิจารณาจับใจ จึงไดจำไว ไมลืม

เลย เพราะธรรมดาองคทานปรารภอะไรเปน

อุบายใหผูฟงมีคติทั้งนั้น ไมใชพูดแบบคติโลก

ลวนๆ มีลีลานัยอยูในตัว (เชน) 

แบบหยิกแกมหยอกแบบนี้ ถาผูฟงลอ

เขาไปแบบเลียปาก จะถูกศอกกลับหลัง เขา

พรอมนับสิบไมลุก 

แบบบรรจงตรงไปตรงมา นี้ก็แบบหนึ่ง 

แบบนี้จะฝนกระเบียดหนึ่งไมได เพราะไดทุมเท

แบบบรรจงแลว 

แบบขูทำทาทำทาง แบบนี้ตองนิ่งฟงโดย

เคารพ จะอทุธรณหรอืพดูแกตวัในขณะนัน้ไมได  

ตองแกความประพฤติของตัวลับหลัง ทานหาก

สังเกตเองวาทานเทศนเผ็ดๆ รอนๆ แลวมัน 

ไดผลไหม ทานตองสงัเกตอยูหลายวนั แตผูใดโง 

ก็เขาใจวาทานไมสังเกต  

แบบปลอบโยนนิ่มนวล แบบนี้มี ๒ นัย 

นัยหนึ่งหมดหวังหมดวิชาแลว ถาไมนิ่มนวลไว

มันจะเพงโทษมาก มันจะเปนบาป แตตัดทิ้ง 

ไมยอมสอนอีกตอไป นิ่มนวลแบบหนึ่งยังจะ

สอนตอไปอีกอยู 

แบบทำกิริยาขึงอยูเปนนิจ แบบนี้เราตอง

ทำทาไมสนใจวาทานขึงใสเรา เราทำดีเรื่อยไป 

หากแกตกอยูในตัว 

แบบหนึ่งวางเฉยไมพูดดวย แต ไมขึง 

ไมบึ้ง แบบนี้เราแกเราไปก็หาย  

ผูเขียนไดยินกับหูที่หลวงปูมั่นเทศนวา 

“ลูกศิษยรอยคนก็ตองใชอุบายรอยนัย เพราะ

นิสัยตางกัน”…” 

เหตุการณตอจากนั้นเมื่อไดเวลาทานทั้ง

สองจะแยกยายไปวิเวกคนละแหงแลว พอ

บิณฑบาตฉันเสร็จแลวองคหลวงตาก็เขียน

จดหมายฝากหลวงปูหลาพรอมกับจาหนาซอง

วา “สงทานมหาผาน บานโพนงาม วัดปริยัติ-

ธรรม” มีเนื้อความในจดหมายวา 

 

 

ทานมหาผานที่นับถือ 

 

พระองคที่ถวายจดหมายนี้  ออกจาก 

สำนักหลวงปูมั่นมาวิเวก ตองการพักวิเวกอยู 

ในเขตบานนี้บางตามสมัยเทาที่จะเปนไปได  

และก็มีหวังจะกลับเขาสำนักเดิมแหงหลวงปูมั่น 

อยู ฉะนั้นจงกรุณาใหโยมทำที่พักให ชวยเทาที่ 

เห็นสมควรวาแหงใดจะวิเวกพอ 

 

ขอแสดงมาดวยความนับถือ 

บัว ป. 

 

 

เมื่อรับจดหมายจากองคหลวงตาแลว 

หลวงปูหลาก็กราบลาออกเดินทางตอไป  

หลวงปูหลาเลาถึงเหตุการณในตอนนี้อีกวา 

ลัดหมา 

“...ทานสมเปนเพื่อนฝูงกันกับเรา นิสัยตรงไป

ตรงมา เคยกันมาตั้งแตสมัยเปนฆราวาส พอบวช

มาก็ยังเคยกันอยู สนิทกันมาก องคนี้แหละองคที่

เคยขูเรา .. ทานสมขูเราจริงๆ นะ คือทางจงกรม

ทานสมอยูทางนั้น ออกมาหาเรานี้มันตรงแนวนะ 

เราอยูที่นี่ ทานสมอยูดูจะหางขนาดนั้นละ ขนาด

โรงไฟนั้นละ ทางนี้มันตรงแนวกวางๆ เราก็อยูทาง

นี้  

ทีนี้หมามันมาเที่ยวเพนพานกำลังค่ำมืด แถว

นั้นก็มีเสือ แตเราไมคำนึงถึงเสือยิ่งกวาการเลนกับ

หมาเท านั้ น 

พอเห็นหมา

มาจุนจานค่ำๆ กำลังจะมืด ‘เอะ มันมายังไง มันมา

เที่ยว?’  

เราไปก็ดอมๆ ไปจับพุมไม หมามันอยูทางนี้ 

เราไปหัวจงกรมนี้จับพุมไม เขยานี้หมามันก็วิ่ ง 

‘สมๆๆ ลัดๆ’  

ทานสมก็ โดดออกมายืนจังกาอยูนั่น ‘ลัด

อะไรๆ’ 

หมามันก็วิ่งปบๆๆ ไป วิ่งลอดรักแรทานไป

ทานไมสนใจกับหมา ยังเถออยู เลยไม ไดดูหมา วา

ลัดอะไรๆ ยืนเถออาปากอยู.. หมามันก็วิ่งผานไป

แลวเราก็ยืนเฉย พอระลึกไดวาคงบอกใหลัดหมาตัว

นี้เลยวา ‘หือ ลัดหมาตัวนี้นะเหรอ?’  

เราก็เฉย ทานเลยวา ‘อะไรๆ ก็ ไมมีที่ตองติ

ทานอาจารย แตกับหมาไมทราบเปนยังไง การ

ประพฤติปฏิบัตินี้หาที่ตองติไม ไดเลย แตกับหมาไม

ทราบเปนยังไงทานอาจารยนี่’ 

ดุเรานะ ปุบเขาโนนเลย เราก็เฉย .. ปุบ

เขาไปเลย คือโมโหใหเรา แตเราก็เฉยเราไม ได

โมโห ก็เราเปนอยางนั้นจริงๆ นี่ พอตื่นเชาขึ้นมา

ทำทาลักษณะจะขูเรานะ มีลักษณะยิ้มๆ เราก็เฉย 

ไปบิณฑบาตคนละบาน 

ตอนนั้นเราเที่ยวลงมา มาพักที่นั่น เปนราน

เกาเขา เราก็มาพักที่นี่ ทานก็พักที่นั่น ลงมาจาก

ภูเขา วาจะไปหนองผือนั่นแหละหากยังไม ได ไป ..  

คงจะโมโหใหเรา เราเฉยไมสนใจ ก็เรากับ

หมาเปนเรื่องของเรา ทานสมเปนบาก็เปนเรื่องของ

ทานสมซิ เราไม ไดเปนบากับคน เราเปนบากับหมา

ตางหาก ตอนเชาบิณฑบาตกลับมาดูลักษณะ

เหมือนจะขูแลวมียิ้มๆ นิดหนึ่งเราก็รู หมานั้นแหละ

นึกในใจ ขูเรานะ เราก็เฉยอีกเหมือนกัน ก็เราเปน

อยางนั้นจริงๆ จะใหวาไง ทานวาก็ถูกของทาน 

ขบขันดี ...” 

นั้นก็มีเสือ แตเราไมคำนึงถึงเสือยิ่งกวาการเลนกับ

หมาเท านั้ น 

พอเห็นหมา
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“...ตอนจะออกจากพระอาจารยมหาบัว 

ไดกราบวิงวอนองคทานวา  

‘เมื่อพระอาจารยกลับถึงหลวงปูมั่นกอน

กระผม กรุณากราบเรียนหลวงปูวา คุณหลาได

ลาเกลาฯไปทีอ่ืน่ เพราะเกรงใจเกลาฯ เพราะ ๔-๕ 

วันจับไข อีกอันหนึ่ง จะลองดีตนวา จะกลา

เปนกลาตายตอพระศาสนาเพียงไร ดังนี้ หรือ

พระอาจารยเห็นดีอันใดเหมาะสมตามเปนจริง 

ก็แลวแตจะกรุณากราบเรียนเทอญ’ 

พระอาจารยมหายอนถามคืนวา ‘คุณเห็น

ประโยชนยังไง จึงใหผมกราบเรียนหลวงปูมั่น

อยางนั้น’ 

เรียนพระอาจารยมหาวา ‘เพราะเกรง

หลวงปูจะเขกวา คุณหลาไปวิเวกกับคุณมหา 

แลวแตกหนีจากคุณมหา เพราะไมลงคุณมหา 

ทิฐิมากเหลือเกิน เราจะไมใหคุณหลาอยูกับเรา

อีกตอไปดวย ดังนี้ ก็อาจเปนไดครับ’ 

พระอาจารยยิ้มแลวพูดวา ‘เออ คุณพูดมี

เหตุผลดี ผมจะกราบเรียนหลวงปูตามคำสัตย

ของคุณนั้นเอง’...” 

ชีวิตพระกรรมฐาน 
 

การหาสถานที่เที่ยวกรรมฐานของทานมัก

จะเสาะหาที่วิเวกที่ ไมไกลจากหลวงปูมั่นเทาใด

นักเพื่อเขาถึงไดเร็วหากมีปญหาเกิดขึ้นจากการ

ภาวนา การเที่ยวจึงอยูในแถบเทือกเขาภูพาน

เปนสวนมาก ดังนี้ 

“ภูพานนี้เที่ยวแหลกหมด ภูพานระหวาง

สกลนครไปถึงกาฬสินธุ ภูเขาลูกนี้เราเที่ยวมาก

ที่สุด เพราะพอแมครูจารยอยูทางพรรณา เรา

ก็เที่ยวแถวนั้น อยูสกลนคร บานโคกนามน เรา

ก็เที่ยวแถวนั้น แลวทานมาอยูทางพรรณานี่ก็

เที่ยว เที่ยวตลอดไปหมดเลย เที่ยวปาเที่ยวเขา 

เรียกวาภูเขาลูกนี้ ไปทั้งนั้นละเรา” 

หากกล า วถึ งความทุ กข ที่ ท านและ 

พระกรรมฐานผูมุงธรรมตองประสบเสมอ 

อยางหนึ่งก็คือทุกขจากฤดูกาล โดยเฉพาะ

อากาศในหนาหนาวทางอีสานนั้นแทบนอน 

ไมไดเลยทีเดียว ดังนี้ 

“… อากาศหนาวจริงๆ เวลาออกวิเวก

เพราะไมนำผาหมติดไปดวย ใชแคจีวรกับผา

สังฆาฏิพับครึ่งแลวหมพอกันหนาวไดบาง แต

ถาคืนไหนหนาวมากจริงๆ คืนนั้นนอนไมไดเลย 

ตองลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาสูเอา ตามหนาตาม

ตา แขน ขารวมถึงริมฝปากเหลานี้ แตกหมด 

ตกกระหมด  

การอาบนำ้ตองรบีอาบตอน 

กลางวันหลังปดกวาดใบไม

แลว อาบในคลองบาง 

ตามซอกหินซอกผาบาง 

หรื อ ในห วย ในคลอง

ที่ ไหนพออาบไดก็อาบ 

ถากะเวลาก็ประมาณ

บาย ๓ โมง เพราะอาบ

ค่ำนักไม ได อากาศหนาว

มากจริงๆ น้ำก็เย็นมาก ทั้งๆ ที่ตอนนั้นยัง 

หนุมนอยอยูแตมันก็ยังหนาวถึงขนาดนั้น…” 

สำหรับเรื่องกุฏิที่พักนั้น ทานใหชาวบาน

ทำเพียงวันเดียวก็เสร็จแลว พอใชหลบแดด

หลบฝน ปองกันชื้นหรือรอนหนาวไดก็เพียง

พอแลว ลักษณะก็ทำเหมือนปะรำ โดยเอาใบไม

มาวางทำเปนราน เอาใบไมวางขางบน แลวเอา 

กลดแขวนขางลาง ทานเคยเลาถึงความหนาว

เหน็บในระหวางการวิเวกในปาวา 

“…ชวงหนาหนาวแมวาทำถึงอยางนั้น

ก็ตาม น้ำคางยังคงพัดปลิวเขามาถึงได เปยก

เหมือนกับเราซักผานั่นแล เปยกทุกคืนทุกเชา 

ดังนั้นพอฉันเชาเสร็จ ถึงไดเอาออกไปตากแดด 

ถาตากเชาไป แดดก็ยังไมมี ตองทิ้งไวนั้นกอน 

กางทิ้งไวอยางนั้น  

พอฉันเสร็จแลวก็เอามุงออกไปตากที่แดด 

แมตากอยางนั้นทุกวันๆ มันก็ยังขึ้นราได เปน

จดุดำๆ ของรา มนัเหมอืน 

กับลายเสือดาวนั่น

แหละ ทั้ งๆ ที่มุ ง

สะอาดอยูก็ขึ้นรา 

เนื่องจากมันไม ได

แหงตามเวล่ำเวลา

ของมัน…” 

สำหรบับรเิวณ 

ใกลเคียงที่พักนั้น จะมี

การอาบนำ้ตองรบีอาบตอน 

กลางวันหลังปดกวาดใบไม

แลว อาบในคลองบาง 

ตามซอกหินซอกผาบาง 

หรื อ ในห วย ในคลอง

ที่ ไหนพออาบไดก็อาบ 

ถากะเวลาก็ประมาณ

บาย ๓ โมง เพราะอาบ

ค่ำนักไม ได อากาศหนาว

แมตากอยางนั้นทุกวันๆ มันก็ยังขึ้นราได เปน

จดุดำๆ ของรา มนัเหมอืน 

กับลายเสือดาวนั่น

แหละ ทั้ งๆ ที่มุ ง

สะอาดอยูก็ขึ้นรา 

เนื่องจากมันไม ได

แหงตามเวล่ำเวลา

ของมัน…” 

สำหรบับรเิวณ 

ใกลเคียงที่พักนั้น จะมี

“...ตอนจะออกจากพระอาจารยมหาบัว 

ไดกราบวิงวอนองคทานวา  

‘เมื่อพระอาจารยกลับถึงหลวงปูมั่นกอน

กระผม กรุณากราบเรียนหลวงปูวา คุณหลาได
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ทางจงกรมหลายสายอยู ใตรมไมเพื่อเดินใน

เวลากลางวัน เพราะชวงเชาสายหรือเที่ยงบาย

นั้นตนไมจะใหแนวรมตางกันไป จึงตองมีทาง

จงกรมไวหลายๆ สาย สายไหนรมในชวงใด 

ก็เดินจงกรมชวงเวลานั้น  

สวนในบางที่เปนที่ โลงๆ แจงๆ 

ที่ ไมมีตนไม มักใชเปนทางจงกรมไว

เดินตอนกลางคืน เผื่อวาหากมีงู 

แมงปอง หรือสัตวมีพิษอื่นๆ ผานมา ก็จะพอ

มองเห็นไดเปนเงาดำๆ ทานไม ไดจุดไฟตอน 

เดินจงกรมเพราะในชวงออกวิเวกนั้นทานพก

เทียนไขไปนิดหนอยเทานั้น หากไมจำเปนตอง

จุดจริงๆ ทานจะไมจุด 

เรื่องยารักษาโรค ทานวาไมตองพูดถึง 

เพราะไมเคยไดพกไปดวยเลย ถึงแมจะเจ็บไข

ไดปวยหรือเจ็บทองปวดศีรษะก็ตาม ทานมีแต

ใชการทำภาวนาเทานั้นเปนยา เปนธรรมโอสถ

อันเลิศ และแทที่จริงแลวแมในยามปกติตอนที่

อยูในวัดยังไมไดออกวิเวก หากไมจำเปนจริงๆ 

แลว ทานก็ไมนิยมใชยาใดๆ ทั้งสิ้น ทานเคย

อธิบายเหตุผลวา  

“เราไมปฏิเสธเรื่องยา แตสำหรับเรื่อง

ความกังวลจนเกินเหตุเกินผลของสมณะนั้น ผิด

ทางของพระพุทธเจา ผิดทางของผูจะฆากิเลส 

ผิดทางของผูเรียนเพื่อรูสัจธรรม  

เรื่องหยูกยาก็ใหนำมารักษากันไปไดอยู 

แต ไมใหหลงจนเกิดความกังวล อันเปนเรื่อง

ของกิเลส ทานไมไดมารักมาสงวนชีวิตจิตใจยิ่ง

กวาธรรม” 

ทานเลาถึงบรรยากาศและสภาพความ

เปนอยูระหวางออกเที่ยวกรรมฐาน ดังนี้ 

“...เราออกเที่ยวกรรมฐานไมเคยเวน

แตละป พอออกพรรษาแลวก็ออกไปเที่ยว

อยูตามปาเสียกอน ระยะเดือนมกราคม - 

กุมภาพันธ ไมตองแสวงหาที่มุงที่บัง อยู

ตามเชิงเขาเพราะอากาศมันยังไมรอน เที่ยว

อยูตามรมไม 

ถาเขาหนารอน เดือนมีนาคมจะกาวถึง

เดือนเมษายนขึ้นเขาขึ้นถ้ำ ในถ้ำอากาศเย็น 

บางทีเสือมากัดควายอยูขางๆ มุงก็มี 

เสียงควายรองเอิ้กอากๆ เราก็เผิงผางออกไป

จากมุง ดูวามันมาทำอะไรกันอยู เสียงเราดัง

ลั่นขึ้น มันก็เลยเงียบไป ลำน้ำอูน ทางที่จะตอ

เขาไปหนองผือเปนดง ฟงเสียงควายรองขางๆ 

ริมลำน้ำอูน เสือก็อยูทางนี้ ควายก็หากินอยู

ทางนี้ บานเขาอยูทางนั้น แลวเราอยูฝงนี้ คือ

มันกัดกันใกลบาน 

กลางคืนพอฝนกระหน่ำลงมา เสือโครง

เขามากดัควาย เรากร็องเวกิวากขึน้ ทนีีล้กูควาย 

มันวิ่งเขาในบาน แมมันถูกเสือกัด แลวก็

ตะเกียกตะกายลงไปริมอูน ไอเสือตัวนี้ก็ไมกลา

จะตามลงไป 

เจาของเขาเหน็ทาไมด ี อาว! 

ลกูควายตวันีม้นัมายงัไง ไมใชเสอื

กัดแมมันเหรอ เขาเลยรีบออกมา 

ออกมาก็พอดีมาเห็นเสือกัดอยู 

ขางนอกนี ้ เขากเ็ลยมากอไฟใหมนั ปองกนัไมให

เสอืมากดัซำ้อกี เพราะถาไมมไีฟ เสอืมนัอาจมา  

ถามไีฟกแ็สดงถงึเครือ่งหมายของคน มนัก็ไมมา 

เราอยูลำนำ้อนูฝงนี ้เสอือยูฝงนูน เขากอไฟ 

ไวฝงนูน เราไปพักอยูบนยอดอูนจริงๆ อยูภูเขา

โนน แมน้ำอูนไหลออกไป เราไปอยูภูเขาเราก็ 

ไดอาศยันำ้ทางนำ้อนู พอบายสามโมงลงมาจาก 

ภูเขา มีกระบอกไม ไผกับกาน้ำ กระบอกไม ไผ

ใสน้ำเขาเรียก “บั้งทิง” 

กาน้ำก็กาไม ใหญ แลวกระบอกไม ไผก็

ปลองเดียว สะพายกระบอกน้ำ พอขึ้นไปถึง 

บนเขาก็ไปอาบเหงื่อเจาของนั่นแหละ ลงมา 

ก็ไปอาบน้ำ ขึ้นไปก็อาบเหงื่อ วันละหน ที่ ไป 

อยูนั้น เพราะทำเลภาวนาดี แตน้ำสำคัญมาก 

ไปอยูที่ ไหนก็ตามถาขาดน้ำอยู ไม ไดนะ สถาน

ทำเลถึงจะดีขนาดไหนก็ตาม ถาไมมีน้ำอยูไมได 

ตอนบายลงไปอาบน้ำแลวสะพายกระบอกน้ำ

กับกาพอดีกับวันหนึ่งๆ 

ไปอยูในที่เชนนั้น จะวาไดชมนิสัยวาสนา

บางก็นาจะไดชม ทุกขลำบากลำบนอยู ในปา 

ในเขาไมมีผูมีคน แทนที่จะมีความวาเหวกังวล

เกี่ยวกับหมูกับเพื่อน เงียบเลยนะ มีแตสงัดกับ

ธรรมๆ นี่เราไปอยูคนเดียว สงัดอยูดวยธรรม

ดวยอารมณของธรรม ไมมีอารมณของโลก

มาเจือปนเลย มีแตอารมณ

ของธรรม 

กลางคืนเวลามัน

เงียบจริงๆ อยูบนหลัง

เสือ : หมูปา ตอสูดุเดือด 

ประสบการณธดุงคทำใหเหน็การตอสูระหวาง 

เสือกับหมูปา ทั้งคูนอนตายอยูในบริเวณใกลๆ กัน 

สภาพหมูปาตามตัวแหลกหมด สวนเสือก็พุงทะลุ

หมด ดวยเหตุเพราะไปเจอกันอยางจังในชองเขา 

ดังนี้ 

“ . . .มันเปนรองลงมา ภู เขามันมีชองลง 

ชองแคบๆ นะ ทางโนนเปนหลังเขา ที่จากหลังเขา

ลงมามันก็เปนชองแคบลงมา ทีนี้พอดี ไอหมูก็ขึ้น

ชองนี้ หมูใหญนะ... มันเห็นกันชัดๆ อยางนั้นนะ ไอ

เสือก็ลงมาชองนั้น พอดีมาพบกันตรงกลางนั้นเลย 

ฟดกันเลย นั่นเห็นไหมละ ตายทั้งสองนะ หมูตาย

อยูกับที่ เสือเสือกคลานขึ้นไปตายขางบน ตายทั้ง

สองเลย นั่นแหละอยางนั้น กำลังวังชามันฟดกัน นี่

ไปถูกที่คับขันดวยแลว ตางคนตางก็ ไมถอยกัน สู

กันเลย  

สุดทายก็ตายทั้งสองเลย หมูตายอยูกับที่ 

สวนเสือตะเกียกตะกายขึ้นไปนั้นก็ ไปตายอยูที่นั่น 

พุงทะลุหมดเลย ลำไสนี่ปลิวออกมาทะลุหมด สวน

หมูก็ตามเนื้อตัวแหลกหมด เสือกัด ไอเสือก็พุงทะลุ

หมด หมูดัน มันทำอยางนี้นะ หมูมันทำอยางนี้ 

สมมุติวามันดันอยางนี้ ไมใชตกงายๆ นะ มันขวิด 

ขวิด ตลอดเลยนะ นี่ก็ตาย อยางนั้นแหละ มันไม

ถอยกันงายๆ  

ที่เสือกัดมันไดเฉพาะเวลามันเผลอ ถาเปน

หมูใหญหมูโทนอยางนั้น เวลามันผานไปผานมาเรา

ถึงฟงเสียงรู หมูนี้รูสึกวาไมขยาดครั่นครามตออะไร 

เสียงดัง โครมคราม โครมคราม โครมครามมา ไม

ไดเก็บเสียงนะ พวกหมูปาเปนฝูง ก็มีเสียงดัง

เหมือนกัน…” 

สวนในบางที่เปนที่ โลงๆ แจงๆ 

แตละป พอออกพรรษาแลวก็ออกไปเที่ยว

อยูตามปาเสียกอน ระยะเดือนมกราคม - 

กุมภาพันธ ไมตองแสวงหาที่มุงที่บัง อยู

ตามเชิงเขาเพราะอากาศมันยังไมรอน เที่ยว

ตะเกียกตะกายลงไปริมอูน ไอเสือตัวนี้ก็ไมกลา

เจาของเขาเหน็ทาไมด ี อาว! 

ลกูควายตวันีม้นัมายงัไง ไมใชเสอื

กัดแมมันเหรอ เขาเลยรีบออกมา 

ออกมาก็พอดีมาเห็นเสือกัดอยู 

ธรรมๆ นี่เราไปอยูคนเดียว สงัดอยูดวยธรรม

ดวยอารมณของธรรม ไมมีอารมณของโลก

มาเจือปนเลย มีแตอารมณ

ของธรรม 

เงียบจริงๆ อยูบนหลัง
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เขาสูงๆ อากาศละเอียดมาก รางกายของเรา

มันอยูที่ละเอียด อากาศก็ละเอียดเหมือนกับวา

คลานเขามา มันซึมเขามาหาเรา 

เวลาภาวนาเงยีบๆ เริม่เขาทีภ่าวนา ไดยนิ 

เสยีงหวัใจทำงานตบุตบัๆๆ ไดยนิชดัมาก พอจติ 

เริม่เขาที ่ หวัใจทำงานกห็ายเงยีบไป จากนัน้หาย  

แลวกายก็หายเงียบไปเลย ยังเหลือแตความ

เวิ้งวางหมด รางกายนี้จะหายไปตามๆ กัน คือ

จิตมันหมดกังวลสิ่งเหลานี้ มีแตความละเอียด

ของจิต ความละเอียดของจิตหาจุดหาหมาย 

ไมได รางกายเปนสวนหยาบพอจิตเขาสูตัวเอง

โดยเฉพาะแลว รางกายหายเงียบ จิตก็เขา

ละเอียดสุดขีด ไมเกี่ยวกับเรื่องรางกาย 

นั่งภาวนากลางคืนหนาวๆ เขาสมาธิได

แลวความหนาวไมมีความหมาย ความหนาว

หายหมด จนกระทั่งจิตมันไดเวล่ำเวลาของมัน

เคลื่อนไหวออกมา พอเคลื่อนไหวออกมามันก็

รับสิ่งภายนอกดินฟาอากาศ เริ่มหนาวอีก พอ

เริ่มหนาวแลวจะนอนหนาวมันก็หนาวของมัน 

เราก็เริ่มนอน นอนไมหลับ สูหนาวไมได แลว 

กลับมานั่งอีกพอเขาไปนั้นอีกก็หายเงียบเลย 

แลวทั้งคืนมันจะตายคนเรา มันไมไดเดินมีแต

นั่ง กลางวันตองกำหนดเวล่ำเวลาเหมือนมี

โปรแกรมเชียว กลางวันเดินจงกรมมากๆ ..  

ประการหนึ่งคือวาเราไมมีผาหม มีเพียง

จีวร สังฆาฏิ สังฆาฏิก็พับครึ่ง จีวรก็พับครึ่งหม 

แลวก็ผาอาบน้ำผืนหนึ่งสำหรับเช็ดบาตร มี

เพียงเทานั้น .. เวลาธุดงค น้ำทาก็ไมมี เจอวัด

ไหนก็เขาไปซักผา เสร็จแลวก็ออกมา 

จะวาขวนขวายนอยหรอืไมขวนขวายนอย 

ก็มีเทานั้น อยางเปนของเหลือเฟอขึ้นไปก็มุง 

กาน้ำ กลด มุงกับกลดเวลากางออกแลวก็เปน

อันเดียวกัน บาตร สังฆาฏิ อะไรๆ ใสในบาตร 

ไมขีดไฟใส ในบาตรมีเทานั้น เสร็จแลวพอดี

สะพายเลย…” 

ความทุกขยากในชีวิตพระธุดงค ไมเพียง

ตองเผชิญกับสภาพอากาศและสัตวรายในปา

เทานั้น มี ไมนอยที่ปญหาเกิดขึ้นจากเพศ

บรรพชิตดวยกัน ดังนี้ 

“พูดถึงกรรมฐานนี่ ไปไหนถูกไลตลอด 

พวกเจาคณะนี่ละที่ ไลกรรมฐาน แตเราไมเคย

โดนเลย เอาคำวามหาออกหนา อยางดีก็

เฉียดๆ ดู ถากลาก็เขามาซิ วาอยางนั้นเลย 

ลองไดขึ้นเวทีแลวตองเอาใหตกเวที จะเอา

ธรรมวินัยขอไหนละ มาไล”   

อาหารปา 
 

ดวยความมุงมั่นที่จะพนจากทุกข ให ได 

ทำใหทานไมเห็นแกการกินการนอนยิ่งกวาการ

ทำความเพียรเพื่อรบกับกิเลสภายในจิตใจ จริต

นิสัยของทานในเรื่องภาวนาถูกกับการอด

อาหาร เพราะทำใหธาตุขันธรางกายเบาสบาย 

การตั้งสติทำสมาธิภาวนาก็งาย สติปญญาใน

การแกกิเลสมีความคลองตัวกวาการขบการฉัน

ที่สมบูรณ ทานจึงอดอาหารอยูเปนประจำจน

รางกายผายผอม บอยครั้ งในเวลาเดิน

บิณฑบาตหรือเดินจงกรมแทบจะกาวขาไมออก 

แตผลการภาวนานั้นกลับเจริญขึ้นๆ ทานเคย

พูดถึงสภาพจิตใจในระยะนั้นวา 

“…จิตใจยิ่งเดนเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา 

ถาไดรับอาหารการกินดี มันก็มีแตอยากนอน 

มันมีแตขี้เกียจขี้คราน การตั้งสติก็ยาก การ

พินิจพิจารณาทางดานปญญาก็ยาก…” 

สมัยปจจุบันหากทานเห็นอาหารประเภท

ที่เคยขบเคยฉันในสมัยหนุมซึ่งเคยตอสูกับกิเลส

แบบสมบุกสมบันชนิดรอดเปนรอดตายมา  

อาหารนั้นๆ ก็ยังทำใหสะดุดกึ๊กในใจทุกทีไป 

เมื่อเห็นเขา ดวยรำลึกบุญรำลึกคุณนั่นเอง  

ดังคำกลาวของทานกับพระเณรวา 

“…พวกหนอไม พวกผักอะไร ผักกระโดน

กระเดน ผักเครื่องของปานั่นแหละ มันสะดุดๆ 

นะ มันเหมือนกับวาเปนคูมิตรคูสหาย คูพึ่งเปน

พึ่งตายกันมาแตกอน มันเปน มันไม ไดชินนี่  

ทุกวันนี้ก็ไมชิน ผักอะไร เขาเรียกโหระพาระ 

เพออะไรหอมๆ นั่น นั่นก็มีอยูบนเขานะ มีอยู

ตามน้ำซับน้ำครำ พวกนี้มีแตมันเปนเถาวัลย 

มันไมใชเปนตนนะ คือมันเปนเถาเกิดอยูตาม

น้ำซับน้ำครำ...พระกรรมฐานไปอยูที่ ไหนตอง 

มีน้ำ ไมมีไดเหรอ แลวก็ผักมันมีหลายชนิด… 
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ผักชนิดตางๆ มีเยอะนะในปา องคหนึ่งรู

อยางหนึ่งๆ นั่นแหละที่ไดกินผักหลายตอหลาย

ชนดิ กเ็พราะองคหนึง่รูอยางหนึง่ๆ เวลาเอามา 

กินนะ เคยพบกับเพื่อนกับฝูงหลายจังหวัดตอ

หลายจังหวัดนี่นะ องคนั้นชำนาญกินผักอันนั้น 

องคนี้ชำนาญผักอันนั้นๆ ... หลายองคตอหลาย

องคพบกันหลายครั้งหลายหน มันก็จำไดซี มัน

ก็กวางขวางไปเอง…  

บานไหนคนนับถือมากๆ ยุงมาก อาหาร

การบรโิภคมาก เขากวน มนัไมไดภาวนา กเ็ราหา 

ภาวนาอยางเดียวนี่ เพราะฉะนั้นที่เห็นวาเปน

ความสะดวกในการภาวนา เราจึงชอบที่นั่น ก็ที่

คนไมยุงนั่นเอง เมื่อคนไมยุง อาหารมันก็ไม

คอยมีละ  

และนอกจากนัน้ ยงัไปหาบานเลก็ๆ นอยๆ  

๓-๔ หลังคาเรือนบาง ๙ หลัง ๑๐ หลังคาเรือน

บางก็อยูอยางนั้น ถาเราไมฉันกี่วันนี้ก็ไมไดพบ

คนละ พบแตเราคนเดียวนี่ เขาก็ไมมา มาหา

กันอะไร เขาก็ไมใชเปนคนยุงกับพระดวย เราก็

ไปหาที่เชนนั้นดวย แนะ ก็อยูสบาย…” 

กินแบบนักโทษ 
 

ทานเขมงวดจรงิจงัมากกบัการควบคมุเรือ่ง 

อาหารการขบฉัน เพื่อมิใหมาเปนโทษหรือเปน

พิษเปนภัยตอการภาวนา ถึงแมจะทุกขยาก

เพียงใดทานก็พยายามอดทน ดังนี้ 

“…ขาวไมกินภาวนายิ่งดี หลายวันกินที

หนึ่ง หลายๆ วันถึงกินทีหนึ่ง สมาธิก็แนว พอ

ทางขั้นปญญานี้ก็เหมือนกัน ปญญาก็คลองตัว 

ถาอดอาหารนะ มันชวยกันจริงๆ นี่หมายถึงผม

เอง จะวานิสัยหยาบอะไรก็แลวแตเถอะ...ถา 

ฉันอิ่มๆ แลว โอ โห ขี้เกียจก็มาก นอนก็เกง 

ราคะตัณหาก็มักเกิด ไดระวังอันนี้ละมากนะ  

คือธาตุขันธเวลามันคึกคะนองมันเปน

ของมันนะ เราไมได ไปคึกคะนองกับมัน ไมได

ไปสนใจยินดีไยดีกับมันก็ตามนะ แตเรื่องธาตุ

เรื่องขันธเปนเครื่องเสริม มันแสดงออกมาเรา

ก็รู อยางอาหารดีๆ ตามสมมุตินิยมนี้ดวยแลว 

พวกผดัๆ มนัๆ โห เกงมากนะ ไดระวงั ผมไมได 

กินแหละ ถึงจะไปในเมืองที่ไหนจำเปนก็กินนิดๆ 

ระวังขนาดนั้นนะ  

อาหารสัปปายะ อาหารเปนที่สบาย ใน

ธรรมที่ทานสอนไววา ที่สบายในการภาวนา 

ตางหากนี่ ไมไดสบายเพื่อราคะตัณหาเกี่ยวกับ

ธาตุขันธนี่นะ...กินแลวธาตุขันธก็ไมกำเริบ การ

ภาวนาก็สะดวกสบาย... ทานหมายเอาอยางนั้น

ตางหาก...จึงตองไดระมัดระวัง โอย กินแบบ

นักโทษนั่นแหละ พูดงายๆ … จะเห็นแกลิ้น 

แกปากไมไดนะ มันตองไดมองดูธรรมอยูตลอด

เวลา อยากขนาดไหนก็ไมเอา ถาเห็นวามันเปน

ขาศึกตอธรรมแลว ตองไดบังคับกันอยูตลอด… 

นี่ พูดถึงเวลาฝกทรมานเจาของ อาหาร

จะตองมีแตอาหารอยางวาละ เชน ขาวเปลาๆ 

ไมตองพูดละ จนชินเรื่องฉันขาวเปลาๆ อยูใน

ปาในเขา บางทถีาสมมตุวิา เขาตำนำ้พรกิมาให  

เขาก็ใสปลาราเสยี ปลารากเ็ปนปลาราดบิอยางนี ้ 

มันก็ฉันไมไดเสีย จะวายังไง เพราะไมไดมีใคร

ตามมานี่ เขาจะตามมาอะไร เราก็ไมใหเขาตาม

นี่ เราไมตองการยุง บางทีเขาก็ตำน้ำพริกให 

สักหอหนึ่งมา น้ำพริกถามีแตพริกลวนๆ เราก็

ฉันได แตนี้มันมีปลารานั้น ปลาราดิบนี่ เขา

ไมใชทำปลาราสุกๆ มันก็เลยกินไมได .. 

การอยูการกินใชสอย ไมไดมีอะไรมาเปน

อุปสรรค พอไดยังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่งๆ ไป

บิณฑบาตในหมูบานเขาอยูภูเขา ไดขาวเปลาๆ  

มาสองสามกอน บานใหญไมอยูเพราะอาหาร 

การกินสมบูรณ ธรรมะจม ถาอาหารการกิน

บกพรองๆ ธรรมะดีดๆ เพราะเราไปเราไปเพื่อ

ธรรมะ เราไมได ไปเพื่ออาหาร จึงตองไปหาอยู

ที่ขาดแคลนกันดารในปาในเขา เขาไดอะไรเขา

ก็ใส สวนมากมักจะมีแตขาวเปลาๆ นั่งภาวนา

กลางคืนก็ไมงวงถามีแตขาวเปลาๆ ไดกับก็กับ

อยางวาแหละ มีน้ำพริกบางอะไรบางนี้ดีหนอย 

คือจิตมันไม ไดอยูกับอันนี้ อยูกับมรรคผล

นิพพาน .. 

ฉันขาวเปลาๆ มันฉันไดมากแคไหน ๒-๓ 

คำมันก็อิ่มแลว...ทีนี้เดินจงกรมตัวปลิวไปเลย 

นั่งภาวนานี่เปนหัวตอ ไมมีโงกมีงวง มันก็บงให

เห็นไดชัดๆ วา เพราะอาหารนั่นเองมันทำให

โงกใหงวง... ถามีกับดีๆ ก็ฉันไดมาก ฉันไดมาก

ก็นอนมาก ขี้เกียจมากนะซี โงกงวง นั่งสัปหงก

งกงันไปละ ก็เคยเปนอยูแลวรูอยู ไปอยูอยาง

สัตวปาคุนกับพระกรรมฐาน 
ตัวมันนะ เราเห็นสักครั้งสองครั้งเทานั้นมั้ง นก

ยูงนะ ไมเจอมันบอยนักเหมือนสัตวอื่นๆ 

พวกหมูพวกอีเกงนี้เจอบอย บางทีมันก็

จุนจานๆ มาทางจงกรม มันไมกลัวคน 

มันมาอาศัยคน มาอยูรอบๆ คน เดิน

จงกรมอยูมันก็มาหากิน พวกหมูพวก

อีเกงนี้คุนงายนะ คุนงายมากเทียว มัน

มาเหมือนสัตวบานมาหาเรา หาขุดอะไรกิน 

ซูดๆ ซี้ดๆ มา เราก็เดินจงกรมเฉย .. เขาก็ ไป

ของเขาทั้งๆ ที่เขาก็เห็นเราอยู เขาไมสนใจนะ นั่น

เห็นไหม พระกับโยมผิดกัน ..  

เรื่องลิง นี้เรายังไมลืมนะ เขาจะออกหากิน

เวลากลางคืน คือกลางวันคนทำลายเขา เขาไม

ออก กลางวันเงียบเลย กลางคืนเขาออกหากิน เรา

เดินจงกรมอยูกลางคืนเงียบๆ เดือนหงายๆ เราไม

ไดจุดไฟนี่ เดือนหงายๆ ในดงนะ ดงหนาปาทึบ ฟง

เสียงเขามานี่ โถ! เสียงลั่นมาเลยเพราะเปนฝูงใหญ 

ใหญมากนะลิง เขามีหัวหนาพามา มันมีตนไมตน

หนึ่งที่บนทางจงกรมเรานี่ ผลไมมันสุกเต็มเลยเขา

มากินนี้ทุกคืน แตทุกคืนเราไมใหเขาเห็น  

คืนนั้นเราลองแสดงตัวใหเขาเห็น วาเขาจะ

ตาดี ไหมในเวลากลางคืนนะ โอย! ลิงนี่ตาดีนะ 

กลางคืนนะ ออกคืนวันที่เราจะแสดงตัวใหเขารู

เรื่องของเขานั่น เรานิ่งๆ อยูขางตนไมนี่วะ นิ่ง! เขา

“…กลางคืนดึกๆ 

สงัด ฟงเสียง นกยูง 

รอง กลางวี่กลางวันไมเคยเห็น
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นั้นมันไมนี่ ฉันอาหารอยางที่วานี่นะ...เพราะ

ฉะนั้นจึงอดบาง อิ่มบาง อยู ไป ขอให ใจได

สะดวกสบาย… 

นี่ละเวลาหาธรรมเปนอยางนั้นแหละ มี

แตความทุกขความลำบากทั้งนั้นหาธรรม จะได

สะดวกสบายดูจะไมคอยมีละ อยู ในปาในเขา

บางทีก็ไปอาศัยเขา ๓-๔ หลังคาเรือน เขาอยู

ในเขา เขาไมมีไรมีนาทำ เขาก็หาของปาอะไร 

เอาไปแลกทางชาวบานเขาขึ้นมากิน เราก็ไป

พักกับเขา ก็ ไปอยางวา มันไมมีอะไรแหละ 

องคเดียว สององคไป อาศัยกินเขาบาง ไมกิน

ก็ไดนี่ ก็เราเคยมาแลว  

อยู ในสกลนครนี่ละมากที่สุด เราเที่ยว

แหลกเลย ภูเขาลูกนี้ ไปหมด ตั้งแตสกลนครถึง

กาฬสินธุ ปนี้เขาทางนี้ ปนั้นขึ้นทางนั้นลงทาง

นั้น ขึ้นไปตลอดเลย .. เรื่องการอยูการกินนี้ 

ความอดอยากขาดแคลนเปนประจำละ แตเรา

ไมไดหวงอันนี้มากยิ่งกวาธรรม…” 

ยอดนักรบ 
 

หลวงปู มั่ นท านเปน

แบบอยางของพระธุดงค-

กรรมฐานในทุกๆ ดาน 

ความสมบุกสมบันและ

ความทุกขทรมานในการ

เสาะแสวงหาธรรมของ

หลวงปูมั่นนั้นไมมีองค ใดในสมัยปจจุบันจะ

เทียบเทียมได ดังนี้ 

“...เรือ่งความทรมานใครจะไปเกนิหลวงปู-

มั่น ความทรมานเรามาพูดนี้ขี้ปะติ๋วนะ เราจะ

ไปเทียบกับหลวงปูมั่นไม ไดเลย มันคนละโลก 

ทานทรมานมากยิ่งกวาเรา ไปอยูในปาในเขา 

ที่ ไหนที่ลำบากลำบนทานไปอยูทั้งนั้นๆ อยาง

เชน นาหมีนายูง เปนตน 

นาหมีนายูงเดินเขาไปนั้นมันใกลเมื่อไร .. 

มีแตดงแตปา พวกสัตวพวกเสือพวกเนื้อเต็มไป

หมด ไปบิณฑบาตเอาไมลำเทานี้ละเปนไมเทา 

เขาวิตกวิจารณกลัวแทนทาน ไปบิณฑบาต มา

จากภูเขาทานก็คอยมาของทานแหละ  

ทีนี้พวกสัตวพวกเนื้อพวกเสือเต็ม หมีเต็ม 

เขาก็เลยทำไมเทาให สับแลวใหทานเดินไปสัก

เทาปอกแปกๆ แลวเคาะนั้นเคาะนี้ ไป กลัวจะ

ไปเจอหมี ทานวางั้นนะ เขาบอกวากลัวจะเจอ

หมี หมีเจอคนมันมักจะทำลายคนเสียกอน มา

ตบแลวกัดแลวไป สวนเสือไม ไดพบมันเพราะ

เสือสติดีไมพบมันงายๆ ไมวิตกวิจารณอะไรกับ

เสือ แตกับหมีนี้เปนได 

หลวงปูมัน่วาเขาทำให 

เราก็ถือไปอยางนั้นแหละ 

.. ลำบากลำบนมาก ไป

บิณฑบาตบางทีเปนเดือน 

ฉันแตขาวเปลาๆ ทั้ง

นั้น คือเขาวากรรมฐาน

นี้ทานฉันถั่วฉันงา เขาไมมีถั่วมีงาเขาก็ ไม ใส

บาตรให มีแตขาวเปลาๆ เขาเอาขาวเปลาๆ ใส

บาตรให เราก็ฉันแตขาวเปลาๆ มันไมมีถั่วมีงา 

ความคิดเห็นของเขาเปนอยางนั้น เขาวา

พระกรรมฐานทานฉันแตถั่วแตงา เขาไมมีถั่ว 

มีงาเขาก็เอาขาวเปลาๆ ให เปนเดือน ทานวา 

นั่นเห็นไหมทรมานไหม 

เรื่องความกลัวนี่รูสึกทานจะไมกลัวนะ ไป

อยู ไดหมดเลย ที่ ไหนไดหมด มีแตสถานที่เปน

ภัยเกี่ยวกับเรื่องสัตวราย ทานอยูทั้งนั้นแหละ 

.. แตกอนกรรมฐานนี้เหมือนกับเปนของแปลก

ของปลอม สัญจรมาจากที่ตางๆ พวกเจาถิ่นก็

คือประเพณีบานเมืองที่ลูบคลำกันไปไมมีหลักมี

เกณฑมีเหตุมีผลอะไร อันนี้เปนหลักใหญขึ้นมา 

กลายเปนประเพณีบานเมือง .. พวกนี้ก็เห็น 

อันนั้นเปนของปลอมไปเสีย ฟดกันนะ .. 

หลวงปูมั่นสมบุกสมบันมากทีเดียว ถูกรบ

ถูกราทุกแบบทุกฉบับ ถูกขับถูกไลหาวาเปน

พระปาพระรกมาจากทิศใดแดนใด .. มันขับไล

ขางนอกวาเปนของแปลกของปลอม ถูกขับถูก

ไล .. ทั้งๆ ที่ถือศาสนาพุทธ มันก็เปนแบบกิเลส

ไปเสียทั้งหมด พุทธที่แทจริงของพระพุทธเจา

ไมมี พุทธที่แทจริงก็อยางที่หลวงปูมั่นเอาออก

มา นั่นแทจริง แตก็เปนของปลอมไปในขั้น 

เริ่มแรก ครั้นตอมาก็คอยเขาอกเขาใจ ก็คอย

ยอมรับกันไปๆ .. 

อำนาจของหลวงปูมั่นของเลนเมื่อไร 

ทานทำประโยชนใหโลกอยางเงียบๆ ตลอดมา 

สมทานเปนผูสงบงบเงียบทุกสิ่งทุกอยาง ไมมี

เรื่องมีราวกับใคร หลวงปูมั่นไมมี ถูกขับถูกไล

ไปไหนก็ถูก แตทานไมมีกับใครทานก็ ไปของ

ทานสบายๆ อยางนี้ .. ไปที่ ไหนเขาเรียกเปน

พระจรจัดตลอด เสือเย็นนี้พวกปาวาใหทาน 

พวกบานวาอีกแบบหนึ่งไลขับหนีนะ แมที่สุด

พวกคณะเดยีวกนักย็งัขนาบกนัวากนั หลงยศ … 

มาเต็มไปหมด แตเวลาเราจะกระดุกกระดิก

พลิกอะไรนี้ ตองกะวาเขากินอิ่มกอนนะ ไมงั้น

เดี๋ยวเขาเผนไม ไดกินอิ่มละ เราตองกะระยะ

พอดีเขากิน พอมีตัวไปบางก็มี .. 

ทีนี้เราก็กระดุกกระดิกนี่ พอหัวหนารอง

จิ๊กทีเดียวเทานั้นนะ นอกนั้นเงียบหมดเลยนะ 

เงียบเหมือนไมมีลิงสักตัวเดียวแหละ ลิงทั้งฝูง

ใหญๆ นะ นั่นนะเพราะมีหัวหนา มีหัวหนา

เตือนเอา เราเลยนิ่งอีกละ จนกระทั่งนานแลว

ก็มีเสียงหัวหนาด็อกๆ แด็กๆ แตพอไดยิน 

เสียงตัวหนึ่งดังขึ้น ตัวหนึ่งก็ดัง ทีนี้ออกนะ 

ออกตางตัวตางไปเลยนะ แสดงวาเขาก็อิ่ม

แลว เพราะเราทำนั้น ทำเวลากะวาเขาอิ่มแลวเขา

ไป  

เขามีหัวหนาเหมือนกัน ลิง ฝูงลิงมีเยอะนะ 

กลางวันนี้ ไมเห็นแหละ เขาไมออก คือพวกมนุษยนี้

มันยักษนี่นะ ยักษหูสั้น มันกินดะไปเลยมนุษยนี่ ลิง

ก็ ไมเลือก นี่กลางวันเขาจะไมออกหากินนะ ตอน

กลางคืนเงียบๆ ดึกๆ เขา

ถึงจะออกนะ กลาง

วันนี้ ไม เห็นแหละ 

เขาไมออก ตอง

สองทุมไปแลวถึงจะ

ออก…”  

กลางคืนเงียบๆ ดึกๆ เขา

หลวงปู มั่ นท านเปน

แบบอยางของพระธุดงค-

กรรมฐานในทุกๆ ดาน 

ความสมบุกสมบันและ

ความทุกขทรมานในการ

เสาะแสวงหาธรรมของ

เสือสติดีไมพบมันงายๆ ไมวิตกวิจารณอะไรกับ

เสือ แตกับหมีนี้เปนได 

หลวงปูมัน่วาเขาทำให 

เราก็ถือไปอยางนั้นแหละ 

.. ลำบากลำบนมาก ไป

บิณฑบาตบางทีเปนเดือน 

ฉันแตขาวเปลาๆ ทั้ง

นั้น คือเขาวากรรมฐาน
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นี่ละทานสมบุกสมบันมากขนาดไหน เรา

อยาเอามาพูดเลยเรื่องของเรา เมื่อเกี่ยวกับ

ทานแลวลมไปเลยเรื่องเรา ทานเปนประจำ แต

กอนทานบุกเบิกกรรมฐานทานเปนองคแรกไป

เลย เราเดินตามทาน ทานเปนกรรมฐานทาน

เดินหนา ทุกขยากลำบากทุกอยางอยูกับทาน

หมดนั่นแหละ นั่นละไดธรรมมาสอน…” 

ความอดทนพากเพียรเพื่อให ไดธรรมมา

สอนศิษยของหลวงปูมั่นจึงเปนแบบอยางและ

เปนกำลังใจแกพระกรรมฐานรุนตอๆ ไปได

อยางไมมีวันจืดจาง ยอนมากลาวถึงความ

จริงจังในการปฏิบัติของทานเอง แมจะทุกข

แสนทุกขแมจะลำบากแทบเปนแทบตาย 

บางครั้งแทบจะเอาชีวิตไมรอด แตความที่จิต 

มีความเจริญขึ้นๆ ทานจึงยอมอดยอมทนได 

ความทุกขยากหลังการออกวิเวกในคราวหนึ่ง 

เมื่อลงมาจากเขา  

พอกลบัมาถงึวดัปาบานหนองผอืกเ็ขากราบ

หลวงปูมั่น รูปลักษณของทานตอนนั้นปรากฏ

วา มีเนื้อตัวซีดเหลืองเหมือนทาขมิ้นปานผูปวย

เปนโรคดีซาน ทั้งรางกายก็ซูบผอมยังเหลือแต

หนังหอกระดูก จากเดิมคนหนุมอายุ ๓๐ กวา 

กลับดูเหมือนคนแกคนเฒา  

หลวงปูมั่นมองเห็นลูกศิษยในคราวนี้ถึง

กับตกตะลึงขนาดอุทานวา  

“โฮ! ทำไมเปนอยางนี้ละ?”  

แตลูกศิษยยังคงนิ่งอยู ไม ไดตอบอะไร 

หลวงปูมั่นเกรงศิษยจะตกใจและเสียกำลังใจก็

กลับพูดใหกำลังใจในทันทีนั้นวา  

“มันตองอยางนี้ซิ จึงเรียกวา นักรบ” 

เราไมใช...พระเวสสันดรนะ!!! 
 

คราวหนึ่งของการออกวิเวกในปา ทานไม

ออกฉันอาหารเปนเวลาหลายตอหลายวันเขา

จนเปนที่ผิดสังเกตของชาวบาน ถึงขนาด

หัวหนาบานตองตีเกราะประชุมลูกบานพากัน 

ไปดู ก็พบวาทานอยูเปนปกติ แตก็ดูซูบซีดผาย

ผอมมาก เหตุการณตอนนี้ทานเลาวา 

“…กระทั่งชาวบานเขาแตกบานไปดู เรา

ยังไมรูอีกวาเจาของจะตายแตชาวบานเขารู 

เขาตีเกราะประชุม เคาะ ก็อกๆ พวกลูกบานก็

พากันมาประชุม 

‘ ใครๆ วายังไง? ใครเห็นวายังไง? 

พระองคนี้ที่มาอยูบานเราเวลานี้ มาไดหลาย

เดือนแลวนะ พระองคนี้มาอยูที่นี่ ตั้งแตมาไม

ไดเหน็มาบณิฑบาต หกวนัเจด็วนัดอมๆ มาสกัวนั 

แลวหายเงียบ หายเงียบ หายมาอยางนี้ตลอด  

ทานไมตายแลวเหรอ? พวกเรากินวัน

หนึ่งสามมื้อสี่มื้อยังทะเลาะกันได ทะเลาะ

เพราะไมมีอาหารกิน มันกินขาวเปลาๆ ไมได

มันจะทะเลาะกัน แตนี่ทานไมเห็นกินเลยนี่ ทาน

ไมตายแลวเหรอ?’  

ผู ใหญบานถามลูกบาน ‘ถาทานไมตาย 

ทานไมโมโหโทโสอยูเหรอ? ไปดูซิ เราก็ไมเคย

เห็นตั้งแตเกิดมา พระไมกินขาว’ เขาก็พูด

ขนาดนั้นละ 

‘เราก็ไมเคยเห็นพระไมกินขาว เพิ่งเห็นนี่

แหละ ลองไปถามทานดูซิ แตมีขอแมอันหนึ่ง

นะ’ เขาก็ฉลาดพูดอยู  

‘เวลาจะไปตองระวังนะ พระองคนี้ ไมใช

พระธรรมดานะ พระองคนี้เปน มหานะ’ เขาวา 

‘แลวไปเดี๋ยวทานจะเขกหนาผากเอานะ ไปสู

ทานไมไดทานจะเขกหนาผากเอานะใหระวังนะ 

ถาเปนพระธรรมดาเราก็พอจะพูดอะไรตออะไร

กันได นี่ทานเปนมหาเสียดวย ทานทำอยางนั้น

นี่นะ เราไปวาสุมสี่สุมหาไมไดนะ เดี๋ยวทานจะ

ตีหนาผากเอา’  

เขาเตือนลูกบานเขา พอมาถึง เราก็เอา

จริงๆ หลั่งไหลกัน มานี่  

‘โอโฮ นี่มาอะไรนี่ จะมาแหพระเวสสันดร

เขาเมืองเหรอ? อาตมาไมใชพระเวสสันดรนะ’  

‘ไมใชๆ’ ‘อยางนั้นมาอะไร?’  

เขากม็าเลาตามเรือ่งนีแ่หละ ใหฟง มนักม็ ี

อยูสองจุด จุดหนึ่งวา  

‘ทานไมตายแลวเหรอ? ถาทานไมตาย

ทานไมโมโหโทโสอยูเหรอ?’  

พอเขาพูดจบลง เราก็มีอยูสองจุด เราก็

ถาม ‘แลวเปนยังไง? ตายแลวยังละ’ 

‘เอ ก็ไมเห็นทานตาย ทานยิ้มแยมแจมใส

อยู ไมเห็นมีอะไรนาตาย’ 

‘แลวเปนยังไงโมโหโทโสอยูไหม?’ 

‘ก็ไมเห็นทานโมโหโทโส ทานยิ้มแยมอยู

ตลอดเวลา’ 

‘เอาละให เขาใจนะ การอดอาหารนี่

อาตมาอดไม ใชเพื่อฆาตัวเองนะ อดเพื่อฆา

กิเลส ซึ่งมันฆายาก กิเลสนี่มันอยูภายในหัวใจนี่ 

ตองใชการอดอาหารชวย แลวความโมโหโทโส

ก็เปนกิเลส จะโมโหโทโสไปหาประโยชนอะไร มี

เทานั้นเหรอ?’ 

‘มีเทานั้นแหละ’ ‘ไป’ ไลกลับ ยังไมถึง 

๑๐ นาทีนะไลกลับ…” 

มีครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารใน

ระยะที่ทานยังคงออกวิเวกบำเพ็ญเพียรอยู คือ

ในหมูบานแหงหนึ่ง มีอุบาสกมาพูดอวดภูมิ 

ตอทาน อุบาสกผูนี้ เคยบวชเรียนมากอน 

หลายพรรษา และมีความรูจบนักธรรมตรี จึงมี

“...ธรรมทั้ง ๕ ขอ ศรัทธา วิริยะ สติ 

สมาธิ ปญญา คือหลักธรรมทางดำเนิน เรียก

วา อินทรีย ๕ หรือ พละ ๕ ก็ ได อินทรีย

ความเปนใหญ พละคือกำลัง..  

นักปฏิบัติจงพยายามบำรุงศรัทธาความ

เชื่อในธรรม และสมรรถภาพคือความ

สามารถของตนเอง วิริยะเพียรใหพอ สมาธิ

ความสงบจะปรากฏเปนผลขึ้น และพยายาม

บำรุงสมาธิใหเพียงพอ สติกับปญญาเปนพี่

เลี้ยง..จงพยายามบำรุงเหตุที่ ไดอธิบายมานี้ให

เพียงพอ ผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากเหตุนั้นจะไมมี

อะไรบังคับไว ได…” 

 
 
อินทรีย ๕ หรือ พละ ๕ 
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ความคุนเคยกับชีวิตพระพอสมควร 

แกเห็นทานอดอาหารมาหลายวันแลว 

รูสึกคัดคานอยู ในใจวาไมเห็นเปนประโยชน 

อันใด นอกเสียจากจะทำใหทุกขยากลำบาก

และเสียเวลาโดยเปลาเทานั้นเอง วันหนึ่งแก

เลยยกเอาเรื่องในพุทธประวัติมาพูดกับทานวา 

“ทานจะอดทำไม? กท็ราบในพทุธประวตัวิา 

พระพทุธเจาอดขาวตัง้ ๔๙ วนักย็งัไมไดตรสัรูเลย 

แลวทานมาอดอะไร มนัจะไดตรสัรูหรอื?” 

ในเรื่องนี้ทานก็เคยรูเคยศึกษา ในตำรา 

มากอนแลววา พระพุทธเจาทรงอนุญาตให 

พระภิกษุอดอาหารเพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาได 

แตหากเปนไปเพื่อการโออวด ทานทรงปรับ

อาบัติทุกขณะการเคลื่อนไหว หรือการอดอยาง

หาเหตุหาผลไม ได คือสักแตวาอดเพียงอยาง

เดียวเทานั้น โดยไมฝกฝนดานจิตตภาวนาเลย 

อยางนี้ ก็ไมเกิดประโยชนอันใด นอกเสียจาก

ทำใหทุกขยากลำบากเปลาเทานั้น 

การอดอาหารของทานมีความหมายตาม

ตำราที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต ดวยเหตุผลคือ

ทานสังเกตพบวาจริตนิสัยของทานนั้นถูกกับ

การอดอาหาร เพราะชวยใหการบำเพ็ญจิตต-

ภาวนาเจรญิขึน้ไดเรว็กวาขณะทีอ่อกฉนัตามปกติ 

ทานไดพิจารณาอยางรอบคอบและเห็น

ผลประจักษกับตนเองเปนลำดับไปเชนนี้ ทำให

ทานจึงยังมั่นคงที่จะใชอุบายวิธีนี้ เพื่อการ

ภาวนา และถึงแมจะมีผูมาพูดคัดคานตานทาน

อยางไร ก็ไมทำใหทานลังเลใจคิดเปลี่ยนแปลง

เปนอื่นได  

บิณฑบาตไดปลาราดิบ 

“...เราไปพักอยูถ้ำอะไรลืมแลวแหละ ตาคน

หนึ่งเขายายครอบครัวออกมาจากบานใหญ มาอยู

จะวาตีนเขาก็ ไมผิดละ ลงมาถึงที่นั่น ๓ กิโลกวา 

บานใหญเขาจะ ๔ กิโลกวาละ อันนี้มันติดของมัน

เองก็จำไดเอง  

เขาวา ‘ไหนบิณฑบาตไดอะไรบางไหม ไหน 

ขอดูบาตร’ 

พอเปดดูบาตรขึ้นรองกากเลย ‘โอย ไมมี

อะไร เอา สูตำ’ 

เราขบขันจะตาย เขาก็ตำน้ำพริก แลวก็เอา

ทัพพี ไปตักเอาปลาราดิบในไหมาใสครก มีพริกมี

อะไรใสแลวก็โขลกปุบปบๆ ‘เอา สูเรง’  

เราก็ขบขันดีนะ ใสปงปงๆ เสร็จแลวก็ใสหอ 

เอาใบตองมาหอ พอหอเสร็จแลวก็มาใสบาตร ก็เรา

เห็นอยูนี่ปลาราดิบจะฉันไดยังไง เราไมมีตาปะขาว

ไมมีเณรไมมีญาติโยมจะทำใหสุกไดยังไงก็รูอยู แต

เอาน้ำใจเขาไมใชอะไรนะ รออยูนั้น  

พอเสร็จแลวเขาก็เอามาใสปวะ

ลงไป ‘เฮอ อยางนี้คอยยังชั่วหนอย’  

เราไมลืมนะ เขาดีใจเขา เขา

ไดใสบาตร เขาไม ไดคำนึงเรื่องของธรรมวินัยเรา 

แตเรามีวินัย อะไรผิดวินัยก็รูอยู แตพูดก็จะเสีย

น้ำใจเขา เราเอาน้ำใจ เขามีอะไรๆ ก็รับใหจะเปน

อะไรไป ใสบาตรปุบ .. 

ปลาราที่แกตำใสมามันเปนปลาราดิบ เราก็

อยูคนเดียวในปาจะทำสุกเองก็ ไม ได พระวินัยหาม 

อันโตวุฏฐะ อันโตปกกะ สามปกกะ มีสาม คือทาน

ละเอียดลออ ไมใหนำอาหารไปเก็บไวภายใน 

เชน ในกุฏิ อันโตวุฏฐะ อันโตปกกะ 

สามปกกะ คือไมใหทำสุกเอง หามไม

ใหพระทำ เรื่องราวเปนอยางนั้น…” 

 ครั้นจะอธิบายเหตุผลใหเปนที่เขาใจ ก็ดู

วาเปนเรื่องยืดยาวเสียเวลาโดยเปลา เหตุนี้เอง

ทานจึงชอบที่จะตอบเปนอุบายให ไดนำไปคิด

อาน สำหรับอุบาสกผูนี้ก็เชนกัน ทานตอบ 

กลับไปวา “แลวโยมกินทุกวันเหรอ?” 

“กินทุกวันนะซิ ผมไมอดหรอก” 

วาดงันัน้แลวทานกพ็ดูใสปญหาแกอบุาสก

ผูเขาใจวาตวัรูเรือ่งในตำราเปนอยางดวีา 

“…แลวโยมไดตรัสรู ไหม???…” 

ใหมหาไปองคเดยีว ใครอยาไปยุงนะ 
 

หากพิจารณาถึงความสะดวกใจอยาง

แทจริงในการออกวิเวกแตละครั้งๆ ขององค-

หลวงตานั้น ทานปรารถนาจะหาที่สงบสงัดอยู

โดยลำพังเทานั้นเพราะสะดวกตอการภาวนา

มากกวา เปนความเพียรอยูตลอดเวลา สวน

การไปวิเวก ๒ คนขึ้นไปนั้นทานเปรียบเหมือน

น้ำไหลบา มันขัดมันของอยู ในตัวเพราะตอง

ระมัดระวังกันและกันตองคอยดูคอยหวงคอย

รับผิดชอบกันอยูในตัว ดังนี้ 

“…ไปที่ไหนไปแตองคเดยีว เปนความเพยีร 

ตลอดเวลา ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับ 

เดินจงกรมจากหมูบานนี้ ไปหมูบานนั้น เดิน

จงกรมทั้งนั้นนะ เปนความเพียรตลอดอยูนั้น  

ก็เวลาไหนมันเผลอจากความเพียร พราก 

ความเพียรนี้ที่ ไหน นี่เปนตามนิสัยของเจาของ 

มันเปนอยางนั้น  

มาอยูกับหมูกับเพื่อนนี้ก็เปนความจำเปน

ก็อยูเสีย เชนอยางมาอยูกับพอแมครูอาจารย

มั่นในพรรษา เราตองดูแลหมูเพื่อนตองกังวล

วุนวายนั่นนี่เปนธรรมดา ทั้งเพื่อการอบรม

ศกึษาของเราเองอกีแตกท็นเอา ... ครัน้พอออก 

จากนั้นแลว ถึงไดดีดผึงเลย เพราะฉะนั้นทาน

ถึงรูนิสัยละซิวาพอรูวาเราจะไป ทานก็ถาม  

‘ไปกับใคร?’ 

‘ไปองคเดียวครับกระผม’ 

‘เออ ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุง

ทานนะ’ ทานรูทันทีนะ ‘ใหทานไปองคเดียวนะ 

ทานมหา’…”  

มีบางครั้งเหมือนกันที่หลวงปูมั่นพูดหยอก

เลนกับทาน เชนในเวลาที่ทานขอลาวิเวก ทั้งๆ 

ที่องคทานก็ทราบดีวานิสัยของทานจริงจัง

ขนาดไหน แตเวลาจะไปจริงๆ เขา ทานก็พูด

หยอกเลนดวยความเมตตาวา  

“เอาใหดีนะ”  

ละเอียดลออ ไมใหนำอาหารไปเก็บไวภายใน 

เชน ในกุฏิ อันโตวุฏฐะ อันโตปกกะ 

สามปกกะ คือไมใหทำสุกเอง หามไม

ใหพระทำ เรื่องราวเปนอยางนั้น…” 

ไมมีเณรไมมีญาติโยมจะทำใหสุกไดยังไงก็รูอยู แต อันโตวุฏฐะ อันโตปกกะ สามปกกะ

ละเอียดลออ ไมใหนำอาหารไปเก็บไวภายใน ละเอียดลออ ไมใหนำอาหารไปเก็บไวภายใน 
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๑๖๖ ๑๖๗

ละซีทีนี้จิตก็ยอนเขามา ก็อาศัยพอแมครูบา

อาจารยเรานี่ละเปนหลัก ไปอยูโนนก็ออกเที่ยว 

ถาอยูแถวใกลเคียงประมาณสัก ๑๕ หรือ ๑๖ 

กิโลนี้ก็มากลับได ถาไปอยูไกลก็นานๆ ตองเปน

เดือนหรือเดือนกวาๆ ถึงจะมาทีหนึ่ง..มันไกล 

เชนอยางมาทางอำเภอวาริชภูมิกับหนองผือ 

มันไกลนี่ เดินทางนี้ตองคางคืนหน่ึงกวาจะไปถึง 

รถราไมตองไปถามหามนั ไมคดิถงึมนัละแตกอน  

ถามาอยางนี้แลวตองนานๆ ถึงจะไดกลับไปที

หนึ่ง เปนเดือนสองเดือน ถาอยูแถวใกลเคียง  

๑๔-๑๕ กิโลนี้อยากมาวันไหนเวลาไหนก็มา 

เพราะขอของใจเกิดขึ้นแลวอยู ไมไดแหละตอง

มา พอฉันเสร็จแลวก็ลางบาตร เก็บบาตรแลว

ก็บึ่งเลยคนเดียว 

ไปถึงโนนก็ประมาณสัก ๑๑ โมงเชา พอ

ตอนบายโมงบายสองโมงทานก็ออกจากที่แลว 

ขึ้นหาทาน มีธุระอะไรก็ทำเสียกอน อยากจะ

กลับไปที่พักเราเมื่อไรก็ชาง บางทีจนกำลังมืด

คอยไป ก็ภาวนาไปนี่ไปคนเดียว เสือก็เยอะนะ

แตมันไมสนใจยิ่งกวาการภาวนา สนใจกับการ

ภาวนานี้ มันดงทั้งนั้นนี่หนองผือ แถวนั้นมีแต

ดงทั้งนั้น ดงเสือทั้งนั้น แตแทนที่มันจะมาเปน

อารมณกับเสือ…ไม อยากไปเมื่อไรก็ไป กลาง

คืนไมไดจุดไฟนะไปที่พักเจาของ บุกไปอยางนั้น

ละ เพราะทางแคบๆ พอไปได ภาวนาเรือ่ยไป…” 

การออกเที่ยวกรรมฐานของทาน อาศัย

เดินดวยเทาเปลา เพราะแตกอนรถยนต ไมมี 

ถนนหนทางไมมี แบกกลดสะพายบาตรเขาปา

รกชัฏ ถ้ำ เงื้อมผา เพื่อหาสถานที่สงบวิเวก ผา

ที่ทานนำติดตัวไปก็มีเฉพาะผา ๓ ผืน คือ สบง 

จีวร สังฆาฏิ และผาอาบน้ำอีกผืนหนึ่ง เพื่อใช

ผลัดเปลี่ยนตอนสรงน้ำ หรือใชเปนผาหอบาตร

และเช็ดบาตรดวยเทานั้น           

พระเถระผูใหญมาศึกษาธรรม 
 

เหตกุารณวนัหนึง่ในฤดแูลงป พ.ศ. ๒๔๙๐ 

หลวงปูหลากลาววา จะถือเปนวันบังเอิญก็ 

วาไดที่ วันนั้นมีพระเถระผู ใหญ ที่มาจาก 

ตางทิศตางจงัหวดั เขาไปศกึษาหารอืธรรมะกบั

หลวงปูมัน่ในสำนกัพรอมกนัในวนัเดยีว อาท ิทาน

เจาคุณธรรมเจดีย อุดรธานี พระอาจารยสิงห 

นครราชสมีา ทานเจาคณุอรยิเวท ี (เขยีน ป.ธ. ๙)  

กาฬสินธุ หลวงปูออน อยูวัดปาหนองโดก  

อำเภอพรรณานิคม สกลนคร หลวงปูฝน อยู

ธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร พระอาจารย-

มหาทองสุก อยูวัดปาสุทธาวาส อำเภอเมือง 

สกลนคร มีพระอาจารยกงมา วัดดอยธรรม-

เจดีย เปนตน  

ดวยเหตุที่มีครูบาอาจารยหมุนเวียนเขา

มาศึกษาธรรมกับหลวงปูมั่นเชนนี้ วัดปาบาน-

หนองผือ ในยุคนั้ นจึ งถื อ เปนชุมทางหรือ

ศูนยกลางของพระเณรผูปฏิบัติเลยก็วาได และ

สำหรับการเทศนาธรรมของหลวงปูมั่นในคืน

สำคัญเชนนี้ หลวงปูหลาไดบันทึกไว ดังนี้ 

“...พอถึงหนึ่งทุมก็จุดตะเกียงเจาพายุ 

ตีระฆังลงไปรวมกันที่ศาลาอุโบสถ (ไมใชศาลา

โรงฉันดอก เพราะมันคับแคบเกินไป) ครั้น

กราบไหวพรอมกันเสร็จแลว ตางก็นั่งพับเพียบ

เงียบสงัดอยู ๒-๓ นาที หลวงปูมั่นมีสันติวิธี

ปรารภขึ้นเย็นๆ วา  

‘เออ วันนี้เหมาะสมผมจะไดศึกษากับ

พวกทาน จะผิดถูกประการใดขอใหพวกทาน

ปรารภได ไมใหเกรงใจ ผมไดศึกษานอยเรียน

นอย’ 

แลวองคทานเสนอวา ‘พระบรมศาสดา 

บัญญัติอนุศาสน ๘ อยางเปนขอเวนเรื่องใหญ 

อันเปน ปู ยา ตา ทวด ของความผิด คือ

ปาราชิก ๔ แลวอีก ๔ ประเภทในฝายปจจัย ให

ปฏิบัติจนถึงวันสิ้นลมปราณ เพราะเปนปจจัย

เครื่องอาศัยของบรรพชิต เรียกนิสัยก็มี  

๔ อยาง เที่ยวบิณฑบาตหนึ่ง อยู โคนไมหนึ่ง 

นุงหมผาบังสุกุลหนึ่ง และก็เภสัชดองน้ำมูตร

เนาหนึง่ ดานบณิฑบาต พระองคไดทอดสะพาน 

ไวแลวจนสิ้นลมปราณ แตพวกเราไมคอยจะไป

บิณฑบาตกัน กลับเห็นวามีลาภ แลวก็คอยให

เขาเอามาสงและบังสุกุล พวกเราก็ ไมอยาก

แสวงเสียเลย อยูที่สงัดกายวิเวก พวกเราก็ไม

อยากแสวงเลย สิ่งเหลานี้ พวกเราไดนึกคิด

อยางไรบาง พวกเราถูกตามอนุศาสนแลวหรือ

หากวาบกพรองอยูบาง’ 

ทานเจาคุณธรรมเจดียยิ้มอยู โดยเคารพ

มิใชยิ้มแยม สวนทานเจาคุณอริยเวที ป.ธ. ๙ 

กราบเรียนวา ‘ไมมีสิ่งจะแซงพระอาจารย ได

พระธรรมเจดีย 

(จูม พันธุโล) 

หลวงปูสิงห ขันตยาคโม 

หลวงปูออน ญาณสิริ 

หลวงปูเขียน ฐิตสีโล 

การเลือกสถานที่ภาวนาในเวลาทาน

ออกวิเวกนั้น เพื่อใหสะดวกตอการบำเพ็ญ

เพียร ทานมักถือปฏิบัติ ดังนี้ 

“...มักเลือกสถานที่ภาวนาโดยสังเกตดู

วาหมูบานไหนมีบานสัก ๓-๔ หลังคาเรือน

บาง ๙–๑๐ หลังคาเรือนบาง จะไดขาวปลา

อาหารขนมคาวหวานชนิดไหนมากนอยเพียง

ใด ไมเปนเรื่องวิตกกังวลแตอยางใด การขบ

การฉันก็พอเปนเครื่องยังชีพใหมีชีวิตเปนไป

เพื่อประพฤติพรหมจรรยอยู ไดก็เอาแลว  

ไมเห็นแกรสชาติ ไมเห็นแกรอนหรือเย็น 

ยิ่งกวาความเจริญกาวหนาทางจิตใจ… 

ทานสอนให ไปอยูในปาในเขาในที่ไหนๆ 

ที่เปลี่ยวๆ คนเราไมมีที่พึ่งก็มาหวังพึ่งตัวเอง

ทานมหาทองสุก สุจิตโต หลวงปูกงมา จิรปุญโญ 

หลวงปูฝน อาจาโร 
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๑๖๖ ๑๖๗

ดอก พวกกระผมจำไดทองไดเฉยๆ ขอรบัผม’ .. 

พระเถระในที่ประชุมทุกๆ องค ตลอด

พระภิกษุหนุมสามเณรนอย ใชมารยาทเคารพ

รักหลวงปูมั่นเหมือนบิดามารดาบังเกิดเกลา 

ไมมีทานองคใดจะจับผิดจับถูกในทางแงรายอัน

ใดเลยแหงหลวงปูมั่น การประชุมถึงจิตถึงใจจึง

จำได ไมลืม คลายกับวาเวลารางกายรอนเขา

พักรมไมสูงๆ โตๆ มีกิ่งกานสาขา อากาศโปรง

ขางลาง ลมมาพัดพอเย็นๆ ดี ไมคอยแรง 

เรียกวาประชุมเย็น มิใชประชุมรอน 

แลวองคหลวงปูก็ปรารภตอไปอีกวา 

‘พระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณา ทรงสั่ง

และทรงสอนเปนชั้นที่หนึ่ง คือภิกษุ จึงมีคำ

ออกหนาวา ภิกขเว เกือบทุกวรรคทุกตอน ถา

ภิกขเวไมศึกษาปฏิบัติ แลวจะให ใครปฏิบัติ

ศึกษาเลา สวนพระองคทรงพระกรุณา ทรงสั่ง

สอนอุบาสก อุบาสิกา เทวดา มาร พรหมก็ดี 

วาในพระบาลนีอยกวาภกิษทุัง้หลาย นางภกิษณุ ี

ก็ดี สามเณรก็ดี สามเณรีก็ดี นางสิกขมานาก็ดี 

ในพระบาลีเห็นมีนอยกวาภิกษุ ผมผูนั่งหลับตา

ไดความอยางนี้ ตามประสาผูเฒา’ .. 

องคทานเปรียบเทียบอีก ‘สีมา พัทธสีมา 

ทีค่ณะสงฆทำกรรมถกูตองไมเปนสมีาวบิตั ิ คณะ

สงฆ ๔ รปูขึน้ไปกส็วดถอนได แตโลกตุตรธรรม

นีล้ะเอยีดไปกวานัน้ นบัแตพระโสดาบนัขึน้ไปหา

พระอรหันต แมพระบรมศาสดาทุกๆ พระองค 

อริยสงฆของพระพุทธเจาเหลานั้นทั้งหมดจะ

พรอมกันมาสวดถอนจิตใจของพระโสดาบันก็ด ี

ใหเปนปถุชุนคนหนายอมเปนไปไมได 

เหตุนั้นพระอริยเจาทั้ งหลายจึงยอม

เคารพธรรมอยางแจบจมไมจืดจาง ไม ใชวา

พระอริยเจาทั้งหลายไมถือมั่นแลวจะไมเคารพ

ธรรม ยิ่งเคารพมากกวาปุถุชนคนหนาไมมี

ประมาณได ไมใชวาถอนอุปาทานความยึดมั่น

ถือมั่นไดแลวก็เลยเถิดไป ไมมีขอวัตรเคารพ

ธรรม เรียกวาพระอริยเจาเลยเขตแดน กลาย

เปนพระอริยะของพระเทวทัต แตทาน (พระ

เทวทัต) ก็เห็นความผิดของทานแลว แตเห็น

ความผิด รูตัวจวนค่ำ เลยไมมีเวลาขอขมาโทษ

พระองค ไดขอแตลับหลัง เพียงไหลขึ้นมาหา

คอหาหัว โดยนอมถวาย ถึงกระนั้นก็ยังจะได

เปนพระปจเจกในอนาคต เพราะไดสรางบารมี

มาไดสองอสงไขยแลวยังเหลือแสนมหากัป  

แตยังเปนโลกียอยู จึงสามารถประพฤติลวง 

อนันตริยกรรมได’  

หลวงปูมั่นประชุมคณะสงฆวันนั้นถึงหก

ทุมนับทั้งปกิณกะสารพัด…” 

รับผิดชอบชีวิตหมูเพื่อน 
 

ในชวงที่อยูวัดปาบานหนองผือนี ้ มี

เหตุการณที่เปนเหตุบังเอิญหรืออุบัติเหตุที่ทำให

ทานตองคันคายหรือเจ็บปวดตามรางกาย ดังนี้ 

“...ทานอาจารยจันทรโสม ทานเปนพระ 

บานทานอยูบานนาสีดา ทานออกประพฤติ

ปฏิบัติกรรมฐานมานานแหละ คุนเคยกันกับเรา 

เรียกวาทานเปนรุนนองเรา เคยอยูวัดหนอง-

ผือดวยกัน ก็พอดีเรื่องมันไปสัมผัส ทานทำ

กระติกน้ำดวยไมนะ เจาะควานขางในออกหมด 

แลวทานก็ติดกาวหรืออะไรไมรูแหละ  

ทนีีท้านกเ็อานำ้รกัเขาเรยีกนำ้เกลีย้ง
๑ 
ทา

ขางนอก นำ้รกัมนัคนันะ นำ้เกลีย้งมนัคนั ครัน้

ทำแลวทานก็ไปขุดหลุมไวขางทาง นี่เปนทาง

จงกรมของเรา เราเขาไปเดินจงกรมอยูในปา 

ผานไปผานมา หลมุนัน้อยูทางโนนนะ ไกลกนัอยู 

เราก็เดินผานไปผานมา ทานขุดหลุมเอา

ไว แลวทานเอาน้ำรัก เอาน้ำเกลี้ยงที่มันคันๆ 

นะทากระติกเสร็จ แลวทานเอาไปแขวนไวที่

หลุม เพื่อใหมันไดรับอากาศรอบตัวมัน ทานก็

ไปแขวนไวนูน ทีนี้เราเขาไปเดินจงกรมในปา 

มันคันจะตายทีนี้ คันผิดปกติ พอดีไปเจอกับ

ทาน ตอนนั้นเราก็แน ใจเฉยๆ ละวาไมมีน้ำ

เกลี้ยงน้ำเกิ้งน้ำรักอะไรละ  

‘ทานโสม ผมเปนอะไรไมรูนะ มนัคนัเหมอืน 

นำ้เกลีย้งนีน่ะ มนัคนัหมดตวัเวลานี ้ มนัเปนยงัไง  

ดซูนิะ มนัคนัไดยงัไง มนัคนัเหมอืนนำ้เกลีย้งนะ’ 

‘โอย น้ำเกลี้ยงมีอยู’  

‘มียังไงวามาซิ’  

‘อูย ผมเอามาทานี้เลย ผมไปทำเปนหลุม

ตรงโนน มีหลุมๆ ที่ทานทำไว ทานเอาไปแขวน

ไวนี่นะ ใหมันไดอากาศรอบตัว มันแหงงาย’  

‘ไหนพาไปดูซิ’ 

พอไปดู ก็เห็นแขวนอยู โอ อันนี้ เอง 

อยางนั้นทานยอมรับเลยนะ  

ทานโสมไปทำ เราเปนคนคัน เราก็บอก

วาเราคัน เหมือนคันน้ำเกลี้ยงเราวา มันเปนยัง

ไงน้ำเกลี้ยงที่ ไหนจะมี มีๆ ทานวางั้น ผมทำ

แลวผมไปไวที่นั่น ไหนไปดู ดูก็มีจริงๆ นี่วัดทาน

โสมที่อยูหนองผือดวยกัน...” 

อีกคราวหนึ่งเปนเหตุการณที่ทานอดทน

ยอมเจ็บปวดคนเดียวแทนทานพระอาจารย

แดง ทานกลาววาเปนสัญชาตญาณของความ

รับผิดชอบชีวิตหมูเพื่อน ดังนี้ 

“...ระลึกถึงตอนที่อยูหนองผือกับพอแม

ครูจารยมั่น อันนั้นแตนทั้งรังเลย เขาเรียกแตน

อะไร แตนเหลืองตอยปวดๆ นะ คือเอาตนเสา

นี้ละแบก สองคนเรา(องคหลวงตา)กับทานแดง 

ทานแดงยกนี่ขึ้น เราก็ยกนี่ขึ้น แตนมัน

ออกมาฟาดเราเสียจน หมูเพื่อน (รอง) วา 

‘แตนตอยทานอาจารยๆ’  

เราเฉยเลย เพราะถาเรากระดุกกระดิก

ทางนูนคอหัก ทิ้งไมคอหักใชไหมละ จึงตองเฉย

เลย  

‘มันไมตอยครูอาจารยบางเหรอ’ 

‘ไมตอยยังไง’ แตนตอยปวดเสียดวย 

เปนชนิดปวดมาก 

นั่นละสัญชาตญาณรับผิดชอบกัน มันจะ

ตอยเราทางไหนเอา ผูนั้นหันหลังใหเราไมรูเรา 

สมมุติวาเราปลอยปุบนี้อันนี้ทับอันนี้ลง...” 

  ๑
  น้ำเกลี้ยง มีน้ำยางที่เปนพิษรุนแรง คนที่แพหรือถูกยางจากตน

หรือละอองเกสรจะทำใหเกิดผื่นคัน ปวดแสบปวดรอนมาก 
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๕
การบำเพ็ญจิตตภาวนาขององค์หลวงตา



มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับด้วยอุบายธรรม



อันลึกซึ้งแยบคายของหลวงปู่มั่น




กำลังจิตกำลังใจขององค์หลวงตาพุ่งทะยานถึงขั้นที่ว่า




“ถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายเท่านั้น”

สละชีวิต..ต่อสู้กิเลส
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๑๗๑

ตอจากนั้นไมอยากคิด อยูทั้งวันแนวอยูดวย

ความสงบ จิตนี้เปนอันเดียวเทานี้มันก็เหมือน

วิเศษมากอยูนะเพียงความรูอันเดียวนี้  

ทั้งๆ ที่กิเลสมันก็ฝงอยู ในนั้น แตกิเลส 

มันไมออก ความฟุงซานวุนวายอะไรไมออก  

มีแตความสงบตีหัวมันไวครอบหัวมันไวมันก็

สบาย เพราะฉะนั้นผูมีสมาธิจึงติด ติดสมาธ ิ 

มนัไมอยากคดิอยากปรงุอะไรมนัสบาย อยูที่ไหน

อยู ไดหมด นั่งนี้ ไมไดกำหนดเวล่ำเวลานะ คือ

ความรูความสะดวกสบายมันอยูกับเจาของ

ตลอดเวลานี่ จะไปหากาลสถานที่เวล่ำเวลา

อะไรมากวนมัน มันก็อยูงั้น... 

...ฝกทรมานใหจิตสงบนี้ก็เปนกองทุกข 

อันหนึ่งเหมือนกัน พอจิตสงบไดแลวก็ขยับ

เขาไปอีก แตมันก็มาเพลินลืมตัวอยูตอนที่จิต

เปนสมาธิแลว มันลืมตัวก็ยอมรับวาลืมตัว ที่วา

ติดสมาธิอยู ๕ ปนะ มันลืมตัว คือมันสบาย  

ไมยุงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรเลย 

มีแตความสงบเย็น พอเขาแนวเลย เพราะ 

มันอยากเขาอยูตลอดเวลาไมอยากออก เขาไป

นัน้แลวมนัไมมอีะไรนี ่ เหลอืแตความรูอนัเดยีวแนว 

สุดทายก็วานี่ละจะเปนนิพพานๆ ไปอยางนั้น  

นั่นเรียกวานอนใจ มีสบายบางก็ตรงนี้… 

‘เราติดสมาธิอยูถึง ๕ ป จิตสงบแนว 

ไมหวัน่ไหวดัง่ภผูาหนิ อยูที่ไหนสงบสบายหมด’…” 

ติดสุขในสมาธิ ๕ ป 
 

ยอนกลบัมากลาวถงึการโหมความพากเพยีร 

ในพรรษาที่ ๑๐ ขององคหลวงตาจนทำให 

ผลแหงสมาธิธรรมของทานในระยะนั้นมี 

ความแนนหนามั่นคงมาก ดังนี้ 

“…จิตมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ สมาธิ 

มีความแนนหนามั่นคง ถึงขนาดที่วาจะให 

แนวอยู ในสมาธินั้นสักกี่ชั่วโมงก็อยู ได และ 

เปนความสุขอยางยิ่งจากการที่จิตใจ ไมฟุงซาน

รำคาญ ไมอยากจะออกยุงกับอะไรเลย  

ตาก็ ไมอยากดู หูก็ ไมอยากฟง เพราะ 

มันเปนการยุงกวน รบกวนจิตใจใหกระเพื่อม

เปลาๆ แตมีความพอใจยินดีอยูกับการที่จิต 

หยั่งเขาสูความรูอันเดียวแนวอยูอยางนั้น  

นี่ละมันทำใหติดไดอยางนี้นี่เอง  

จนขนาดทีว่า สดุทายกน็กึวาความรูทีเ่ดนๆ 

อยูนี้เองจะเปนนิพพาน จอกันอยูนั้นวาจะเปน

นิพพาน สุดทายมันก็เปนสมาธิอยูอยางนัน้ละ 

จนกระทัง่วนัตายกจ็ะตองเปนสมาธิและติดสมาธิ

จนกระทั่งวันตาย...” 

ทานกลาววาทานตดิสมาธอิยูเชนนีถ้งึ ๕ ป

เตม็ยงัไมยอมกาวเขาสูขัน้ปญญา เพือ่ถอดถอน

กิเลสออกใหสิ้นซาก ดังนี้ 

“...ความคิดทั้งหลายที่เราเพลินแตกอน

กลับเปนพิษนะ เวลาความสงบมีมากเขา 

คิดไมอยากคิดมันกวนใจ นั่นเห็นไหมเพียงแย็บ

เทานั้นกวนใจแลว อันนี้แนวนี้ ไมมีอะไรกวนนี้

สบายมากกวา อันที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิบๆ 

แย็บๆ นั่นกวนใจ นั่นเห็นไหมที่นี่ มันกลับ 

ตรงกันขามแลวนะ แตกอนความคิดนี้เปนบา 

ไปกับมันเลย แลวกลับมาความคิดนี้กวนใจ  

 
กาวเดินทางปญญา 

๑๗๑
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‘มันก็ไมใชสมาธิตายนอนตายอยูอยางนี้ซิ 

สมาธิของพระพุทธเจา ไมไดเปนเหมือนสมาธิ

แบบหมูขึ้นเขียงอยางทานนี่นะ สมาธิของ

พระพุทธเจาสมาธิตองรูสมาธิ ปญญาตองรู

ปญญา อันนี้มันเอาสมาธิเปนนิพพานเลย  

มันบาสมาธินี่ สมาธินอนตายอยูนี้ เหรอ  

เปนสัมมาสมาธินะ เอาๆ พูดออกมาซิ’  

พอทานซัดเอา เราก็หมอบ พอลงมาจาก

ทานแลวก็มาตำหนิตัวเอง เราทำไมจึงไปซัดกับ

ทานอยางนี้ เรามาหาทานเพื่อหวังเปนครูเปน

อาจารย มอบกายถวายตัวกับทานแลว แลว

ทำไมจึงตอสูกับทานแบบนี้ละ  

ถาเราเกงมาหาทานทำไม ถาไมเกงไป

เถียงทานทำไม เรื่องทิฐิมานะมันไมมี มีแตสอด

แทรกหาเหตุหาผลเทานั้น…” 

 

 

 

ผลแหงการฝกสมาธิที่แนนหนามั่นคง

พอตัวแลว ทานเปรียบไววา ถาเปนประเภท

อาหารก็มีทั้งผัก ทั้งเนื้อ ปลา เครื่องปรุงอะไร

ตางๆ ครบหมดแลว จะทำเปนแกงก็ได หุงตม

ก็ได ทอดก็ได เปนแตเพียงวาเอามาแชไวเฉยๆ 

ยังไมยอมแกงยังไมนำมาประกอบใหเปนอาหาร

ประเภทนัน้ๆ มนักท็ิง้เกลือ่นอยูอยางนัน้ สดุทาย 

ก็เนาเฟะได ทานวาเพราะมัวแตมากินสมาธิวา

เปนมรรคผลนิพพาน มัวมากินผักกนิหญาดวย

เขาใจวาเปนแกง ตอเมื่อออกกาวเดินทางดาน

ปญญา จึงเห็นผลอยางรวดเร็วเพราะเทากับ

เอาอาหารประเภทตางๆ เหลานั้นมาแกงกิน 

ทำใหเริ่มรูสึกตำหนิสมาธิวาไมเปนประโยชน

เทาใด ดังนี้ 

หลวงปูมั่นไลออกจากสมาธิ 
 

คำสั่ งสอนของครูบาอาจารยผู รู จริง 

มีความสำคัญในทุกระยะของการตอสูกับกิเลส 

สำหรับองคทานเองก็ไดกลาวยืนยันในเรื่องนี้

อยางถึงใจวา 

“หากไมมีทานอาจารยมั่นมาฉุดมาลาก 

ออกไป ก็จะติดสมาธิอยูเชนนี้กระทั่งวันตาย

เลยทีเดียว แมกระนั้นก็ตาม ก็ยังไมยอมลงใจ

งายๆ กลับมีขอโต เถียง หาเหตุหาผลกับ 

ทานอาจารยมั่นชนิดตาดำตาแดงที เดียว  

จนถึงกับวาพระทั้งวัดแตกฮือกันมาเต็มอยู

ใตถุนกุฏิ เพื่อฟงการโตกับทานอาจารยมั่น” 

ทานไม ได โตครูบาอาจารยดวยทิฐิมานะ

อวดรูอวดฉลาด แตเปนการโตดวยความที่ทาน

มีความเขาใจและเชื่อมั่นวา อันนี้ก็เปนของจริง

อันหนึ่งของทาน สวนหลวงปูมั่นก็จริงอันหนึ่ง

ของทานเชนกัน จึงเปนการโตเพื่อหาเหตุหาผล

หาหลักเกณฑจริงๆ แตสุดทายทานก็ยอม 

หมอบราบตอเหตุผล ตอความแยบคายดวย

ความรูจริงเห็นแจงของครูบาอาจารย  

การโตหาความจริงในครั้งนั้นของทาน 

เริ่มดวยคำถามของหลวงปูมั่น ดังนี้ 

“...ทานถามวา ‘เปนยงัไงทานมหา จติสงบด ี

อยูเหรอ?’ 

เราก็บอก ‘สบายดีอยู สงบดีอยู’ 

ทานก็นิ่งไป สักเดี๋ยวทานก็ถามขึ้นอีกวา 

‘เปนยังไงจิตสงบดีอยูเหรอ?’ 

เราก็ตอบวา ‘สงบดีอยู’ คือไมทราบวา

ทานจะเอาแงไหน 

พอถึงขั้นที่ทานจะเอาแลวก็วา ‘ทานจะ

นอนตายอยูนั่นเหรอ? สมาธิมันเหมือนหมู 

ขึ้นเขียง มันถอดถอนกิเลสตัณหาที่ตรงไหน? 

สมาธิทั้งแทงเปนสมุทัยทั้งแทง ทานรู ไหม?  

สุขในสมาธิเทากับเนื้อติดฟน เนื้อติดฟนเรามัน

เปนสุขที่ไหน? ทานรู ไหม? ๆๆ’ ทานซัดเขาไป

อยางหนัก ไลออกจากติดสมาธิ 

ทางเราก็งัดวิชาออกมาสูทานวา ‘ถาวา

สมาธิเปนสมุทัยทั้งแทง แลวสัมมาสมาธิจะให

เดินที่ไหนในมรรคแปด’ 

 สมาธิ ๓ ประเภท 

 

“...สมาธิทานบอกไวหลายขั้นหลายภูมิ  

ขณิกสมาธิ รวมชั่วประเดี๋ยวประดาวแลวถอน

ออกมาเสยี อปุจารสมาธ ิ รวมเฉยีดๆ ตามหลกั

ปรยิตั ิทานแสดงไววารวมเฉยีดๆ แลวกถ็อนเสยี 

อัปปนาสมาธิ รวมอยางแนบแนน แตในหลัก

ปฏิบัติที่หากจะควรแทรกไดเราก็อยากจะแทรก 

วา อุปจารสมาธิ นั้นคือเปนนิสัยของจิตที่

ผาดโผนมาก ถาหากเราคิดเปนเปอรเซ็นต

แลวนิสัยของผู ไปอยางสงบเรียบรอยนั้น 

มจีำนวนถงึ ๙๕% นสิยัทีผ่าดโผนโจนทะยานนี ้

มีประมาณสัก ๕% นี่ละประเภท ๕% นี้แหละ

เปนประเภทที่จะแสดงตัวในอุปจารสมาธิ  

คือรวมลงไปแลวไมอยูกับที่ ถึงที่ก็จริงถึงกึ๊ก

แลวถอยปุบออกมา ออกรูสิ่งนั้นออกรูสิ่งนี้ 

ตามจริตนิสัยวาสนาของ ๕% นั้นแล 

นี่ทานเรียกวาอุปจาระ คือเขาไปแลว

ถอยออกมาและรูสิง่ตางๆ นานาไมวาเปรตวาผ ี

เทวบุตรเทวดาเหตุการณตางๆ สามารถรู ได  

ทีแรกก็รูผิดๆ พลาดๆ ไปเสียกอนเพราะ 

ยังไมเคยรู ไมเคยเห็นปฏิบัติก็ยังไมถูกตอง  

เมื่อหลายครั้งหลายหนผิดก็เปนครูถูกก็เปนครู  

หลายครั้งหลายหนจิตก็มีความเชี่ยวชาญ 

มีความชำนิชำนาญ พอแย็บออกมาผิดก็รูถูก 

ก็รูทันทีๆ นี่ ใชงานไดมากสำหรับนิสัยของ  

๕% นี้ ใชในเหตุการณตางๆ ไดเปนอยางด ี 

นีเ่รยีกวาสมาธิ ๓ ประเภทเปนอยูภายในจิตใจ

ของผูบำเพ็ญจิตตภาวนาทั้งหลาย...” 

 

 สมาธิ ๓ ประเภท สมาธิ ๓ ประเภท

๑๗๑

ตำหนิสมาธิ 
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 “...คำว่า
 “สมาธิ”
 คือ
 ความแน่นหนามั่นคงของใจ
 ไม่วอกแวก

คลอนแคลน
 จิตใจอิ่มอารมณ์
 คืออารมณ์ที่จิตใจหิวกระหายอยู่ตลอดเวลานั้น

ได้แก่
หิวอยากดู
อยากรู้
อยากเห็น
ทางรูป
ทางเสียง
ทางกลิ่น
ทางรส
เครื่อง

สัมผัสต่างๆ
 มีความหิวโหยอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา
 นี่คือความหิวโหย

ของใจ
 ถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้จะหิวโหยตลอดไป
 และสร้างผลคือความทุกข์ร้อน

มาสู่จิตใจของเรา
ไม่มีเวลาสงบเย็นใจได้เลย
นี่คือจิตหิวโหยอารมณ์


พอจิตมีความสงบเย็น
 และก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นลำดับ
 จนกลายเป็นสมาธ
ิ

ทีแ่นน่หนามัน่คงเตม็ทีแ่ลว้
 อารมณเ์หลา่นี้ ไมเ่ขา้มากวนใจ
 จติไมอ่ยากคดิอยากปรงุ

เรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่เคยหิวโหยมา
 อยู่ด้วยความสงบเย็นใจ
 เป็นเอกัคคตาจิต


เอกัคคตารมณ์
 
 ประจำใจของผู้มีสมาธิ
 นั่งที่ ไหนมีแต่ความรู้ที่ เด่นดวง


อยู่ภายในใจ
 อารมณ์อื่นใดที่เคยรบกวนไม่เข้ามารบกวน
 จิตอยู่เย็นเป็นสุข


ในอิริยาบถทั้งสี่
 คือยืน
 เดิน
 นั่ง
 นอน
 ด้วยความมั่นคงของใจที่มีสมาธิ
 และ


อิ่มอารมณ์ตลอด


เวลาจิตมีสมาธิเต็มที่แล้วนั้น
 ไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไร
 เพราะเป็น

เรื่องก่อกวน
 แต่ก่อนเราหิวโหยกับอารมณ์นั้นๆ
 ถ้าไม่ ได้คิดได้ปรุงไม่ ได้
 ดิ้นรน

กระวนกระวาย
 อยากคิดอยากปรุงไม่แล้วไม่เลิกกันสักท
ี สร้างแต่กองทุกข
์

มาให้ตัวเอง
 ทีนี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุง


ทั้งหลาย
 หมุนตัวอยู่กบัความเยน็
 ความแนน่หนามัน่คงของใจ
 เปน็เอกคัคตาจติ


เอกัคคตารมณ์
 ประจำใจ
 ความรู้เพียงจิตได้ดิ่งลงสู่สมาธินี้เท่านั้น
 ก็ปรากฏว่า

เป็นที่ภาคภูมิใจ
ไม่มีคำว่าอิ่มพอ
มีแต่ความดูดดื่ม
อยู่ด้วยความเย็นใจ
สบายใจ

ตลอดเวลา


เพราะเหตุนี้เอง
สมาธิจึงทำให้ผู้บำเพ็ญหลงได้
ติดได้
ถ้าไม่มีผู้มาแนะนำ


ในทางปญญา
 จะติดสมาธิโดยไม่อาจสงสัย
 เพราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะให้


นักบำเพ็ญทั้งหลายติดได้ ไม่สงสัย
เพราะเป็นรสชาติแห่งธรรม
ผิดกันกับรสชาติ

ของโลกเป็นไหนๆ
 เรื่องของโลกเป็นรสชาติของกิเลสผลิตขึ้นมา
 กินแล้ว


มีเบื่อหน่าย
 อันนี้อยาก
 อันนั้นกิน
 อันนั้นดื่ม
 เบื่อหน่ายอันนั้น
 มาดื่มอันนี้



คิดเรื่องนั้น
 เบื่อหน่ายอันนั้น
 มาคิดเรื่องนี้
 นี่เรื่องของอารมณ์ของกิเลส
 ถ้ารส


ก็เป็นรสของกิเลส
 มีความรื่นเริงเสียชั่วครู่ชั่วยาม
 แล้วก็เอาไฟเข้ามาเผา


ในฉากหลังนั้นแล
นี่คืออารมณ์ของกิเลส



แต่อารมณ์ของธรรมอยู่ด้วยความดูดดื่มแห่งความสงบเย็นใจ
 อยู่ที่ ไหนๆ



สบายหมด
ดังท่านผู้ทรงสมาธิธรรมด้วยการภาวนาของตน...”






“…พอออกจากสมาธิ ด้วยอำนาจธรรม

อนัเผด็รอ้นของทา่นอาจารยม์ัน่เขน่เอาอยา่งหนกั 

จึงออกพิจารณา พอพิจารณา ทางด้านปัญญา

กไ็ปไดอ้ยา่งคลอ่งตวัรวดเรว็ เพราะสมาธพิรอ้มแลว้ 

เหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้าน 

สร้างเรือนนี้มีพร้อมแล้ว เป็นแต่เราไม่ประกอบ

ให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้น มันก็เป็นเศษไม้ 

อยู่เปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่สมาธิก็เป็น

สมาธิอยู่อย่างนั้น เมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็น

สติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้ จึงต้องพิจารณา

ตามอยา่งทีท่า่นอาจารยม์ัน่ทา่นเขน่เอา พอทา่น

เขน่เท่านั้นมันก็ออก… 

ตอ่จากนัน้กอ็อกทางดา้นปญัญา นีท่ีแ่ปลก 

ตอนมันจะเปิดโลกธาตุแหละ เพียงสมาธินี้ 

รูข้นาดไหนกร็ู ้ ไม่ไดก้วา้งขวางอะไร เตม็ภมูขิอง 

สมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วอยู่แค่นั้น จะทำยังไง 

ก็ไมเ่ลยนำ้เตม็แกว้ เอานำ้มหาสมทุรทะเลมนักล็น้ 

ออกหมดๆ ไม่เลยไปได้แหละ อันนี้ภูมิสมาธินี้

แน่นขนาดไหนก็แค่นั้น น้ำเต็มแก้วๆ ให้เลยนั้น

ไม่ได้นะ 

พอออกทางด้านปัญญา มันไม่ ได้เป็น

อย่างนั้นซี ทีแรกความคิดทางด้านปัญญามันก็

ไม่อยากคิด กวนใจ แน่ะ จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้

มันเป็นการกวนใจ สู้อยู่แน่วไม่ ได้ แต่ทีนี้ 

คำสอนท่านสอนว่าอย่างนั้น ครูบาอาจารย์ท่าน

สอนอย่างนั้น ให้คิดให้พิจารณาทางด้านปัญญา 

มนักฝ็นออกไป ฝนออกไปทัง้ที่ไมอ่ยากออกแหละ 

บืนออกไปพิจารณาๆ เรื่องปัญญา เรื่องธาตุ

เรื่องขันธ์ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้ 

เป็นทางเดินของปัญญา แต่ก่อนเป็นทางเดิน

ของความสงบเสียก่อน เช่น เกสาๆ โลมา 

อันเดียวก็ตามสงบได้ ในขั้นสมาธิ เอานี้เป็น 

อารมณ์แห่งสมาธิ ทีนี้พออันนี้พอสมควรแล้ว

แยกอันนี้ออกไปเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญา 

ผมเป็นยังไง ที่เกิดที่อยู่ของมันยังไง ขน 

เล็บ ฟัน หนัง ไล่กันไปๆ ทีนี้มันกระจายออกๆ 

มันก็เริ่มเห็นโทษของมันเรื่อยๆๆ พอเห็นแล้ว

ทนีีผ้ลปรากฏขึน้มาแลว้ ความสวา่งกระจา่งแจง้ 

ภูมิสมาธิไม่เป็นอย่างนั้น ภูมิปัญญาเป็นอย่างนี้ 

  สุขของโลกกับสุขของสมาธิธรรม 
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‘โอ๋ย มันต่างกันนี่น่ะ เหมือนกับมองเมฆ

มองหมอกมองเห็นนั้นเห็นนี้เข้าไป อยู่สมาธิ

เหมือนกับอยู่ในไหเอาฝาปิดไว้ มันก็สบายอยู่

ในไหนั่นซี มันไม่ ได้ออกจากไหจากตุ่มไปละซี 

พอออกทางดา้นปญัญา เปดิฝาไหฝาหมอ้เขา้แลว้  

มนักเ็ริม่มองเหน็อนันี ้ ทนีีม้นัก็โดดออกจากหมอ้  

ละ่ซ ีมนัเหน็ไมถ่นดัเขา้ใจไหม โดดออกจากหมอ้น้ี  

ฟาดนี้เตลิดเปิดเปิง อ้าว เราเป็นนี่น่ะ’… 

พอมันออกทีนี้ปัญญามันไม่เหมือนสมาธิ 

สมาธิรู้อันเดียว ปัญญานี้แย็บออกตรงไหนรู้

ตรงนั้นๆ ทั้งโทษทั้งคุณรู้ ไปพร้อมๆ กัน ควรละ

อันไหน เห็นโทษอันไหนมันเห็นประจักษ์ๆ   

ไม่ต้องถามใครนะมันหากเป็นในจิต ทีนี้เราก็ 

เอ๊ะๆ ชอบกลๆ ที่นี่นะ มันจะเริ่มละนะที่นี่น่ะ 

เอะ๊ ชอบกลๆ คดิไปแง่ไหนมนัรูแ้ปลกๆ ภมูสิมาธิ  

มนัรูอ้นัเดยีวเทา่นัน้ มนัไมม่อีะไรเปน็แง่ใหส้มัผสั  

สัมพันธ์ ให้ ได้ข้อคิด ให้มีความเข้าอกเข้าใจ  

ในสิ่งเหล่านั้น  

ทีนี้พอออกทางด้านปัญญา แย็บไป  

ตรงไหน เชน่อยา่งมองไปนีป้ับ๊เหน็หมา มองไปนี ้ 

มันเห็นนี้ มองไปนั้นเห็นนั้น มันแปลกต่างกันไป

เรื่อยๆ ทีนี้เห็นอะไรทั้งเป็นโทษเป็นคุณ มันก็

แยกก็แยะ จากนั้นมันก็เข้าใจๆ ทีนี้ดื่มละที่นี่ 

เรื่องสมาธินี้จางไปแล้วไม่อยากเข้า ชักเพลิน

ทางด้านปัญญา มันเข้าใจๆ ทีนี้แก้กิเลสมันก็  

แก้ด้วยปัญญา มันชัดอย่างนั้นนะ  

‘โห แก้กิเลสมันแก้ด้วยปัญญา ไม่ได้แก้

ด้วยสมาธิ สมาธิเราเป็นมานานเท่าไรไม่เห็น

กิเลสเหล่านี้หลุดลอยไปเลย แต่เวลาออกทาง

ด้านปัญญากิเลสนี้เห็นประจักษ์ มันหลุดไป  

ลอยไปมากน้อยเพียงไรมันรู้ๆ อ๋อ แก้กิเลสนี่

แก้ด้วยปัญญาต่างหาก’ 

นี่ละเราเรียกว่าไม่พอดี คำว่าไม่พอดี  

คืออะไร ถ้าไปด้านปัญญามันก็เห็นคุณของ

ปญัญา แลว้มาเหน็โทษของสมาธเิสยีอยา่งเดยีว 

มันไม่พอดีกัน ถ้าพอดีกันแล้วก็คือว่า เวลาออก

ทำงานเพื่อผลประโยชน์ทางด้านปัญญาก็  

ให้ออก ครั้นเวลาเข้ามาพักสมาธิเพื่อเอากำลัง

ก็ใหพ้กั เขา้ใจไหม เรยีกวา่เหมาะสม มนัเหมาะสม  

อย่างนั้น แต่ทีนี้มันไม่ออกอย่างนั้น เวลาออก

มันเพลินเลย ไม่สนใจกับสมาธินะ 

ออกทางด้านปัญญามันไม่ ได้สนใจกับ

สมาธิ ออกเท่าไรมันยิ่งรู้ยิ่งเห็นกระจายออกไป

เรื่อยๆ มันยิ่งเพลินน่ะซี ฆ่ากิเลสก็ฆ่าไปด้วยกัน 

เห็นโทษเห็นคุณมันไป เห็นคุณของธรรมเห็นไป

ด้วยกัน ฆ่ากิเลสปั๊บแล้วมันเห็นคุณขึ้นมา 

ธรรมเด่นขึ้นมาๆ ที่ตรงไหนมันไม่เห็นคุณ   

คือกิเลสปิดไว้ๆ ตามเข้าไป แก้เข้าไปตรงไหน 

กิเลสพังลงไปมากน้อยเพียงไร ธรรมก็แสดงขึ้น

มาๆ เรื่อยๆ ทีนี้มันก็เพลินล่ะซิ เพลินจนขนาด

ที่ว่า  

‘โธ ่ สมาธนิีม่นันอนตายเฉยๆ ลงขนาดนัน้

นะ ไม่ได้แก้กิเลสตัวใดได้เลย แก้ด้วยปัญญา  

ต่างหาก สมาธินี่มันนอนตายเฉยๆ มากี่ปีกี่

เดือนแล้ว ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไร’  

เมื่อลงถึงขั้นสมาธินอนตายมันก็ไม่สนใจ

กับสมาธิใช่ ไหมล่ะ มันก็ฟัดทางด้านปัญญา  

ไปเลย.. คราวนี้ก็เร่งทางปัญญาใหญ่ หมุนติ้ว  

ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีห้ามล้อบ้างเลย แต่เรา

มันนิสัยโลดโผนน่ะ ถ้าไปแง่ไหนมันไปแง่เดียว 

พอดำเนนิทางปญัญาแลว้ มนักม็าตำหนสิมาธวิา่  

‘มานอนตายอยู่เปล่าๆ’  

ความจรงิสมาธกิเ็ปน็เครือ่งพกัจติ ถา้พอดี

จริงๆ ก็เป็นอย่างนั้น นี่มันกลับมาตำหนิสมาธิ

วา่มานอนตายอยูเ่ปลา่ๆ กีป่ ีไมเ่หน็เกดิปญัญา…” 

 

 

 

 

ทางก้าวเดินออกทางด้านปัญญานี้ท่านว่า

มีความกว้างขวางมากไม่เหมือนสมาธิ สมาธิ  

จะให้มีความแน่นหนามั่นคงเท่าไรก็เต็มภูมิ  

ของสมาธิเหมือนกับน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มโอ่ง   

มีมากเท่าไรจะเอามาเทเพิ่มเติมน้ำเต็มแก้ว  

ก็รับไม่ ได้จะให้เลยจากภูมิสมาธิที่เต็มตัวแล้ว  

ไปไม่ ได้ นี่เป็นขั้นของสมาธิ สำหรับทางเดิน

ด้านปัญญานั้นเทศนาอบรมพระของท่าน  

ตอนหนึ่งกล่าวถึงวิธีการพิจารณาไว้ ดังนี้ 

“...ตามทางของศาสดาที่ประทานให้แล้ว 

ซึ่งเรารับมาตั้งแต่วันบวช ท่านสอนว่า เกสา 

โลมา นขา ทันตา ตโจ   

 

 

เกสาคือ

ผม ผมเป็นยังไง 

ผมคนเรา ทั้ งหญิง  

ทั้งชาย ตลอดถึงผมหมู ผมหมา ผมเป็ด ผมไก่ 

ผมวัว ผมควาย เรียกว่าขนไปเฉยๆ มันก็ผม 

เวลาเป็นผมเป็นไปได้หมดทั้งนั้น ดูไปหมด ผม

เขาผมเรา ผมบุคคลหญิงชาย ผมสัตว์อะไรดูให้

ทั่วถึง ผมเหล่านี้เป็นยังไง มันสะอาดสะอ้าน

อะไรบ้างพิจารณาซิ ชะล้างทุกวันๆ ผมอันนี้

แหละตัวสกปรกใหญ่ โตจึงต้องชะล้างทุกวัน   

ไม่ชะล้างไม่ได้ นี่เอามาพิจารณา ถ้าเป็นของ

ดิบของดีจะชะล้างกันหาอะไร อยู่ที่ไหนก็ดิบก็ดี 

สะอาดสะอ้านตลอดเวลา ควรที่จะแน่ใจตายใจ

ได้กับผม แต่นี้ตายใจไม่ได้ 

ขนกเ็หมอืนกนั แบบเดยีวกนั เอามาเทยีบ  

กันได้ทุกสัดทุกส่วน นี่วิธีการพิจารณาทางด้าน

ปัญญา ขอให้เริ่มก้าวเดินออกอันนี้ เอาผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง กรรมฐาน ๕ เป็นพื้นฐานแห่ง

การก้าวเดินของปัญญาเรา ผม ขน เล็บเป็นยัง

ไงให้ดู แล้วเล็บคนกับเล็บหมาก็ไม่เห็นมีอะไร

ผิดกัน มันสะอาดสะอ้าน มันสวยงามที่ตรงไหน   

จงึตอ้งไปตดิไปพนักบัมนั ดไีมด่ยีอ้มเลบ็ยอ้มเลิบ้ 

ตัดเล็บย้อมเล็บให้สวยงาม มันจะสวยอะไร

ประสาเลบ็ ถา้ไมเ่ปน็บา้แลว้จะไปตกแตง่มนัอะไร  

นักหนาชะล้างให้มันพออยู่ ได้ ไปได้ทั้งเขา  

ทัง้เราเทา่นัน้กพ็อ จำเป็นอะไรจะตอ้งมาตกแตง่ 

มาชะมาล้าง หรือมาประดับประดา ประสาเลบ็ 

นั่นปัญญา ให้พิจารณาอย่างนั้น 

วิธีพิจารณากรรมฐาน ๕   
กายคตาสติ 
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๑๗๔ ๑๗๕

ฟน เอาฟนพิจารณาซิ ฟนเปนยังไง นี่ผม 

ขน เล็บ ฟน หนัง ทานแสดงไว ในกรรมฐาน  

๕ ฟนนี้เปนยังไง ฟนเขา ฟนเรา ฟนหญิง  

ฟนชาย ฟนสัตว ฟนบุคคล มันก็คือกระดูก 

อันเดียวกัน อยู ในรางกายอันนี้เรียกวาฟน 

ความจริงแลวก็คือกระดูกนั้นแล มันวิเศษ 

วิโสอะไรฟนอันนี้ กระดูกอันนี้ กระดูกเรา 

กับกระดูกสัตวตางกันอยางไรบาง กระดูกหญิง 

กระดูกชาย กระดูกสัตว กระดูกเรา กระดูกเขา 

เอามาดูซิ กระดูกเปนของสวยของงามที่ ไหน 

ฟงแตวากระดูกๆ เทานั้นเอง  

นี้เรามาบอกวาเปนฟนเฉยๆ ความจริง 

ก็คือกระดูกสวนหนึ่งที่มาใชงานในการบดเคี้ยว

อาหารเทานั้น อยางอื่นเขาบดเคี้ยวไมได จึงให

ชื่อวากระดูกขอมือ กระดูกขอเทา วาไปตาม

ธรรมดา แตกระดูกนี้เรียกวากระดูกฟน เอามา

บดเคี้ยวอาหาร มันก็คือกระดูกนั้นเอง นี่ ให

พิจารณา ทีนี้กระดูกนี้มันสกปรกหรือมันสะอาด 

ดูซิตื่นขึ้นมาแลวลางปากลางฟน ลางเสีย 

จนกระทั่งเลยเถิดเลยแดน มีอะไรเอามาเปน

ความสะอาดลางปากลางฟน ยาถูฟน น้ำยา 

น้ำอะไรมาชะมาลางฟนใหมันสดสวยงดงามไป

แบบกิเลสไปเสีย มันก็กลายเปนกิเลสไปได 

ทั้งๆ ที่กระดูก ทั้งๆ ที่ฟนมีอยูดวยกันหมด  

มันไมไดติดใคร แตคนที่วาตัวนักรูคือใจนี้แหละ

ไปหลงเขา 

พิจารณาจากฟนแลวก็หนัง นี่วางพื้นฐาน

ยอๆ ... หนังคนเราทั้งหญิงทั้งชาย หนังสัตว 

หนังบุคคล คนเราที่ติดกันนี้ติดเพราะหนัง  

มาตกแตง ผิวมันเพียงบางๆ เทานั้น ไมไดหนา

เทาใบลานเลย คนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตา 

ใหหลงไดถนัดชัดเจนก็คือผิวหนังนี่ เทานั้น  

จึงประดับประดาตกแตงทุกอยางที่จะทำให 

หลงหนกัเขาไป ทนีีเ้ราพจิารณาทางดานปญญา 

เรื่องหนัง พิจารณาหนังภายนอกเปนผิวบางๆ 

หลอกคน พลิกเขาไปภายใน ดูหนังภายใน 

จากนั้นก็ดูเนื้อ ดูเอ็น ดูกระดูก ตับ ไต 

ไส พุง ในรางกายของเรานี้มันคืออะไร นี่คือ

ปญญา จะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่น

ถือมั่นสำคัญผิดวาเปนของสวยของงามใหลงสู 

ความจริง ความจริงก็คือวา หนังก็สักแตวา

เครื่องหุมหออวัยวะที่สกปรกโสมมนี้เทานั้น 

ไม ใชหุมหอหอปราสาทราชมนเทียรอะไร  

หุมหอซากผีดิบไว ใหพอดูไดดวยกัน ที่เปนสัตว 

เปนมนุษย อยูรวมกันเทานั้น จึงมีหนังหุมหอ

เอาไว แลวชะลาง ถึงชะลางขนาดนั้น หนังก็ 

ไมพนที่จะแสดงออกมาขี้ เหงื่อขี้ ไคล ซึ่ ง 

ลวนแลวแตเปนของสกปรกโสมมเต็มผิวหนัง

ของเรานี้ ตองชะตองลาง ไมชะไมลางไม ได

สกปรกเลอะเทอะ อยูไมได 

อะไรทีเ่ขามาเกีย่วของกบัหนงัและรางกาย 

ของเรานี้ จะสะอาดสะอานขนาดไหนตองชะ 

ตองลาง ตองเช็ดตองถู อยางที่หลับที่นอน 

ก็สวยงาม สะอาดสะอาน ราคาแพงๆ ทั้งนั้น 

บานเรือนแตละหลังๆ สรางขึ้นมากี่หองกี่หับ 

ก็วาเปนของสวยของงาม ของสะอาดสะอาน 

พอคนเขาไปอยูที่ ใด นำสิ่ งเหลานี้ เขามา 

คละเคลากับคน เสื้อผาเครื่องนุงเครื่องหม  

มาคละเคลากับคนก็กลายเปนของสกปรก 

ไปตามๆ กันหมด แมสิ่งเหลานั้นจะสะอาด  

ก็เพราะวารางกายนี้ หาความสะอาดไม ได  

ตองชะตองลางอยูเสมอ ไปอยูในบานในเรือน 

กต็องชะตองลางทำความสะอาดในบานในเรอืน  

มันขึ้นกับอะไร มันถึงไดชะไดลาง 

ตลอดเวลา ก็ขึ้นอยูกับรางกายตัวสกปรกนี้เอง 

มันไปอยูที่ ไหนเลอะเทอะไปหมด คือรางกาย 

ตัวสกปรกนี้เอง นี่การพิจารณาทางดานปญญา

ใหแยกแยะอยางนี้ ดูเขาไป ดูหนัง แลวก็ดูเนื้อ 

เนื้อคน เนื้อสัตว มันมีคุณคามีราคา และ

สวยงามที่ตรงไหน หนังเวลาถลกออกมาแลว

มาปูไวเปนยังไง นาเกลยีดมากไหม ดูเขาไปใน

เนื้อ เนื้อเปนยังไงดูเขาไป เนื้อนี่มันสกปรกหรือ

“...ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ สวนที่แข็งภายในรางกายของเรา เชนเนื้อ เชนหนัง อยางนี้เปนตน  

ทานเรียกวาธาตุดิน สวนน้ำที่ซึมซาบอยูทั่วสรรพางครางกายเรียกวาธาตุน้ำ ลม มีลมหายใจ เปนตน 

เรียกธาตุลม ไฟคือความอบอุนภายในรางกายของเรานี้เรียกวาธาตุไฟ ทั้งสี่อยางนี้รวมตัวอยู  

มีจิตเขาไปแทรกสิง เปนเจาตัวการหรือเปนเจาของอยูในนั้น .. 

ขันธ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปไดแกรางกายนี้ เวทนา ความสุข  

ความทุกข เฉยๆ เวทนามีสอง อยูภายในจิตก็มี ในขันธก็มี สัญญา ความจำไดหมายรู จำที่นั่นที่นี่  

จำชื่อจำเสียง อยางเราเรียนหนังสือจำได เรียกวาสัญญา สังขารขันธ เปนสี่ ความคิดความปรุง

อะไรๆ วิญญาณขันธ เปนหา ตากระทบรูป ความรูเกิดขึ้นจากสิ่งสัมผัสนั้น นี่เรียกวาวิญญาณ...”  

 

ธาตุ ๔ ขันธ ๕ 

ขอบเล็บ 

หนัง 

เล็บ 
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๑๗๔ ๑๗๕

สะอาด เอน็กระดกู 

ยิ่ ง ดู เ ข า ไ ป ใ น

กระดูกนี้ ทำไมมัน

ถึ ง ติ ด ถึ ง พั น นั ก

จิตใจอันนี้ แกะ 

ไมออก ดึงไม

ออก มิหนำซ้ำ

ยังสงเสริมให

ติ ด แ น น

เข า ไปอี ก 

หนัง เนื้อ 

เอน็ กระดกู 

มันก็ไมถูกตัว แลวเลอะเทอะ ทีนี้เวลาฝกหัด

เขียนไปหลายครั้งหลายหน มันก็คอยเปนตน

เปนตวัขึน้มา อานกง็ายขึน้ๆ เวลามคีวามชำนาญ 

ในการขีดเขียนแลว พอมองดูพับเทานี้มันก็รู 

เขียนก็หวัดไปเลย เพราะความชำนาญของ 

การเขียน อานก็แบบเดียวกัน อานหวัดไปเลย 

นี่คือความชำนาญ  

การพิจารณาทางดานปญญาทีแรกก็ถูไถ

ไปมาลมลุกคลุกคลาน เห็นชัดบางไมชัดบาง 

ในสิ่งที่กลาวมาเหลานี้ซึ่งเปนหินลับปญญา  

ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก  

ทุกอยางเปนหินลับปญญา ปญญาจะคมกลาขึ้น

ดวยการพิจารณาสิ่งเหลานี้ซ้ำๆ ซากๆ จิตใจ 

ก็จะมีความสวางไสวและคลองตัวขึ้นมาเปน

ลำดับ นี่แหละหลักฐานเบื้องตนที่จะเปดทาง

เพื่อมรรคผลนิพพาน ใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ก็คือ

สวนรางกายนี้แหละ ที่มันปกปดกำบัง ภูเขา 

ทั้งลูกไม ไดหนาแนนยิ่งกวาอวัยวะภายในตัว

ของเรา ทัง้เขา ทัง้เรา ทัง้หญงิ ทัง้ชาย มนัปกปด

กำบังไวหมด  

แลวดูเขาไปในตับ ไต 

ไส พุง ของคนแตละคน มีแต

สวมแตถานเต็มพุงดวยกันทั้ง

นั้นแหละ เราดูกันไดเวลานี้ก็

เพราะเอาสิ่งที่พอดูไดมาปดบัง 

ไวนี ้ หุมหอ แลวปกปดกำบงัไวดวย

การนุงการหม ซักฟอกไวเรียบรอย  

มาพบกนัเขากพ็อนาดนูาชมวาเปนหญงิ เปนชาย 

เปนเขา เปนเรา เทานั้นเอง หลักความจริงคือ

ธรรมชาติเดิมของมันนั้นหาความสะอาดสะอาน 

ไมได นี่คือปญญา พิจารณาแยกแยะอยางนี้

พิจารณาในเรื่องนี้จนกระทั่งถึง ตับ ไต ไส พุง 

อาหารเกา อาหารใหม ถึงสวมถึงถานในพุง

ของเรา 

ดูแลวทบทวนหลายครั้งหลายหน เพงเล็ง

ดวยสตดิวยปญญาหลายครัง้หลายหน จนกระทัง่ 

สตปิญญามคีวามคลองแคลวแกลวกลา ดอูวยัวะ 

ของตัวนั้นเอง ทีแรกก็เหมือนกันกับเราฝกหัด

เขยีนหนงัสอื ทัง้เขยีนทัง้ลบระเกะระกะ เขยีนแลว 

เขยีนเลา ลบแลวลบเลา เพราะเขยีนไมชำนาญ 

 

 

 

เทศนาตอนหนึ่งขององคหลวงตากลาวถึง

การระงบัความกลวัในขัน้ปญญามคีวามแตกตาง 

จากขั้นสมาธิและเตือนนักปฏิบัติใหถือหลัก

ปจจุบันธรรม ดังนี้ 

“...พอกาวเขาสูปญญาเกี่ยวกับการระงับ

ความกลัวเปนอีกแบบหนึ่ง เพราะปญญา 

กับสมาธินั้นผิดกันในคนๆ เดียวกันนั่นแหละ 

เราเองเคยปฏิบัติมาอยางนั้น ไมมีใครบอกมัน

หากรูวิธีปฏิบัติตอตัวเอง เชน เมื่อจิตอยู ใน 

ขั้นสมาธิ ก็ เอาสมาธิ เขาบังคับจิตใหสงบ 

จากความกลัว ไม ใหสงไปหาอารมณที่กลัว  

วาเสอืวาชางวางวูาอะไรวาอนัตรายตางๆ ก็ไมมี

เรือ่งกวนตวัเอง เพราะจติไมออกไปวาดภาพหลอก  

พอจิตกาวเขาวิปสสนา พอจิตปรุงแย็บ

เรื่องเสือมันก็รูทันแลวนี่นะ เพียงแย็บปรุง 

ถึงภาพเสือ สติปญญาก็ทันแลววานี่มันปรุง

ภาพเสือ เอา แมจะทันก็ใหมันปรุง ใหเปนเสือ

เขามาแลวแยกธาตุเสือ ที่วาแยกธาตุเสือ 

เพราะอะไร เพราะเราดำเนนิปญญาในการคลีค่ลาย 

แยกแยะอยูแลวนี่ จะเอามาใชระงับแบบสมาธิ

มันไมเห็นดวย จิตมันไมถนัด ถนัดในการแยก  

‘เอา เสือหรือ? กลัวมันอะไร? กลัวตรง

ไหน?’ 

คือตั้งเปนภาพเสือใหมันเห็นอยูอยาง

นั้นแล ไมใหมันดับ เพราะเรารูอยูแลววาภาพ

ของเราออกไปหลอกเจาของนี่ เอาตั้งไวภาพนี้ 

‘เอากลัวอะไร’ สตปิญญามนัทนัความเคลือ่นไหว 

ของจิต มันทันเองนะ เมื่อมันแกกลาเขาไป 

มันทันเองอยางนี้ นี่คือความจริงที่พูดให 

หมูเพื่อนฟง นี้วิธีการฝกจิตตัวเอง เมื่อมัน

รวดเร็วแลวมันทัน ภาพปรุงขึ้นเรื่องอะไรปบ 

มันรูวานี้แย็บออกไปแสดงทันที พอรูปบ 

ดับพรอม อันนี้เรายังไมใหดับ เราจะแยกมัน 

เพราะเปนอุบายของปญญาและเปนเครื่องหนุน

จิตใจใหละเอียดเขาไปอีก 

หญิงเห็นชายก็หลง ชายเห็นหญิงก็หลง 

นี่แหละมันหนายิ่งกวาภู เขาทั้งลูก จึงเปด

ทำลายภเูขาลกูนี ้ คอืภเูขาภเูรานีอ้อกดวยปญญา 

ใหเหน็อยางแจมแจงชดัเจน จนกระทัง่สตปิญญา 

คลองแคลวแกลวกลา แยกธาตแุยกขนัธออกไป 

เปนดิน เปนน้ำ เปนลม เปนไฟ แยกลงไป 

เปนอนิจจัง แปรสภาพ ทุกขัง บีบบี้สีไฟตลอด

เวลา อนัตตา หาความเปนสัตวเปนบุคคลของ

ผูหนึ่งผู ใดไมได ทั้งๆ ที่โลกยึดถือกันตลอดมา 

เขาก็ไมไดเปนอะไร เปนของใคร แยกออกเปน 

อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา แลวพจิารณาซำ้ๆ ซากๆ  

ดวยการดำเนินปญญา…” 

โสดา สกิทา อนาคา อรหันต.. 
อยาคาด ใหถือหลักปจจุบันธรรม 
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จิตมันพลิกตามอุบายปัญญาไปเสีย ไม่พลิกไป

ทางให้กลัวมันก็ไม่กลัว  

จนกระทั่งจิตว่างไปหมด เมื่อมันว่างไป

หมด อะไรแย็บขึ้นมามันก็เหมือนแสงหิ่งห้อย 

มันเป็นของมันเอง แย็บขึ้นมาดับพร้อมๆ  

มีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไร มีแต่จิต 

มันครอบร่างกายนี้ ทำให้ว่างไปหมดและ 

ครอบโลกธาตุเสียด้วย แล้วจะกลัวอะไร อุบาย

วิธีระงับจิตเป็นอย่างนั้น ระงับความกลัว  

มันไม่กลัว ต้องใช้อุบายวิธีตามขั้นของจิต 

ของสมาธิและปัญญา 

สติปัญญาให้นำออกใช้ อย่านั่งเฝ้าอยู่

เฉยๆ คอยให้เกิดปัญญา ไม่เกิดนะ อย่าว่า  

ไม่บอก บอกมาหลายครั้งหลายหนแล้ว สมาธิ

แค่ ไหนปัญญาก็จะต้องใช้ ไปตามขั้นภูมิกำหนด

พจิารณาหาอบุาย ค้นหาอุบายคิดพินิจพิจารณา

จนเกิดปัญญาขึ้นมาเอง พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำ

ให้เข้าใจๆ ทีนี้ก็เห็นคุณค่าของปัญญา จากนั้น 

ก็เดินปัญญาเรื่อยๆ ไปตามแต่กรณี 

ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลส สมาธิเเต่เพียง

ไล่กิเลสเข้ามารวมตัวให้ ใจสงบ ไม่ยุ่งเหยิง 

วุน่วายหรอืไมฟุ่ง้ซา่น จิตรวมตัว ปัญญาเป็นผู้

คลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลในการแก้กิเลสเหตุผล 

พร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยๆ ใจก ็

เกดิความสะดวกสบาย เห็นคุณค่าของปัญญา  

สติปัญญาเริ่มหมุนตัวเรื่อยๆ ความเพียร 

ก็กล้าแข็ง 

ถา้ลงความเพยีรออกกา้วเดนิแลว้  

ความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมด 

ไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในป่า

ในเขา ไม่ว่าอยู่สถานที่เช่นไร น่ากลัว

ไมน่า่กลวั จติไม่ไปสำคญั ไมส่นใจเลย 

สนใจแต่กิเลสตัวยุ่งกวนนี่เท่านั้น 

กลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พา

ใหก้ลวั เปน็ผูห้ลอกให้กลัว

นั่นเอง มันไม่ ได้ว่าเสือ

เป็นสัตว์น่ากลัว เสือ

เป็นอันตรายนะ กิเลส

ต่ า ง ห า ก เ ป็ น สิ่ ง 

นา่กลวั พาให้กลัว

และเป็นอันตราย จิตย้อนเขา้มานี ่ วา่กลวัเสอื 

ความกลวัเปน็กเิลสตวัเขยา่ต่างหาก เสอืนัน้อยู่

กบัมนัตา่งหาก ถา้เราไมป่รงุขึน้วา่เสอื ไม่ปรุงขึ้น

ว่าอันตรายก็ไม่เห็นอะไรมาเขย่าจิตใจได้ ก็คือ

ความปรุงความแต่งความเสกสรรของจิตนี้เอง 

มันเขย่าตัวเองให้ ได้รับความทุกข์ความลำบาก 

เพราะฉะนัน้ จติจงึแน่ใจและปกัใจวา่อนันีเ้ปน็ภยั 

มนัเอาตรงนีว้า่เปน็ภยั ไมเ่หน็วา่ภายนอกเปน็ภยั  

เมื่อเข้าถึงขั้นความจริงแล้วมีแต่กิเลสๆ 

เป็นภัยอยู่ภายในนี้ มันรู้อยู่นี้เห็นอยู่นี้ แสดงขึ้น

มาที่นี่ มันจะไปตะครุบเงาอยู่นอกๆ โน้นทำไม 

ปัญญาพอถึงขั้นนี้แล้ว มันหมุนติ้วๆ อยู่นี้  

รู้อยู่นี้ เห็นอยู่นี้ อะไรกระดิกพลิกแพลงขึ้นใน

จิตก็รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสทั้งเพ ขึ้นชื่อว่า 

เป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันทันกันๆ เรื่อยๆ  

นี่การปฏิบัติธรรมะ 

ผู้ ใดชอบคิดชอบพินิจพิจารณา ผู้นั้นละ 

จะเข้าใจได้ดี เราจะว่าเรามีสมาธิ ไม่มีสมาธิ 

ถงึเวลาทีค่วรจะพจิารณาใหพ้จิารณา ความสงบ 

กเ็พือ่จติสบาย การพจิารณากเ็พือ่ถอดถอนกิเลส

ภายในจิต เพื่อความสบายหายห่วงของจิต  

จิตปล่อยกังวลได้เป็นลำดับ อย่าไปคาดว่าเรา

ไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาธิเพียงแค่นี้เป็น

ปญัญาไปไม่ได ้ พจิารณาปญัญาไปไม่ได ้ อยา่หา 

คาดหมาย  

กิเลสมันมีขั้นที่ ไหน มันเกิดกิเลสขั้นไหน 

บ้าง มันไม่เห็นมาบอกเรา กิเลสแสดงขึ้นมา

ที่ ไหนก็เป็นกิเลสและเสียดแทงหัวใจเราได้ 

ทุกประเภทของกิเลส ทุกอาการของกิเลส 

ที่มันแสดง เราต้องคิดเทียบอย่างนั้นซิ กิเลส 

ไม่เห็นว่ามีชั้นไหนภูมิใด ทำไมมันเป็นกิเลส 

ทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมา เวลามีธรรม

เงื่อนใดที่เราจะพิจารณา ทำไมจะไม่เป็นธรรม 

ถึงวาระที่จะพิจารณาเราต้องพิจารณา เพราะ 

การพิจารณาก็เพื่อแก้กิเลส ทำไมจะไม่เป็น

ธรรม ปัญญาต้องหมุนกันอย่างนั้นซิ ปัญญา

ต้องดักหน้าดักหลังร้อยสันพันคมไม่งั้นไม่ทันนะ 

ได้ยินแต่ท่านว่า มหาสติมหาปญญา  

เป็นยังไงมหาสติมหาปัญญา ท่านกล่าวไว้ 

แลว้นัน้จติมนัคาดมนัหมายนะ ทา่นวา่พระโสดา 

พอแยกธาตุกำหนดดูเสือ ‘กลัวอะไรมัน’ 

เอ๊า ไล่เบี้ยกันไป ‘กลัวตามันรึ’ ‘ตาเราก็มีไม่

เห็นกลัว’ นั่นมันแก้กัน ‘กลัวเล็บมันรึ’ ‘เล็บเรา

ก็มี ไม่ เห็นกลัว’ ‘กลัวขนมันรึ ’ ‘ขนเราก็มี 

ไม่ เห็นกลัว ถ้ากลัวขนมันก็กลัวขนเราซิ  

ขนเราขนมันธาตุอันเดียวกัน’ ‘กลัวเขี้ยวมันรึ’ 

‘เขี้ยวเราก็มี กลัวอะไร’ ไล่หากันจนไม่มีทางไป 

กระทั่งถึงหาง บทเวลาไล่ถึงหางนึกว่ามันจะจน

มนัก็ไมจ่นนะ ความจรงิกเ็ราไมม่หีางนี ่ ‘กลัวหาง 

มันเหรอ’ ‘แม้แต่ตัวมันเองยังไม่กลัว แล้วเรา

จะไปกลัวหางมันหาประโยชน์อะไร’ แน่ะ  

มันแก้กันทันนะ 

ตอ่จากนัน้กก็ำหนดทำลายใหแ้ตกกระจาย

ละที่นี่ การกำหนด ปัญญามันรวดเรว็นีก่ำหนด

ให้แตกกระจายไปหมด อันนั้นก็แตกกระจาย 

ลงไปถึงความเป็นธาตุต่างๆ ความปรุงของจิต

ออกไปก็รู้ คือกำหนดไว้เมื่อเวลามันปรุงออกไป

เป็นภาพเสือ ให้มันเป็นภาพเสือเสียก่อน  

จนพิจารณาไล่ ไปทีละอาการๆ อย่างนั้นแล้ว 

ทีนี้กำหนดให้มันกระจายไปเลย การกำหนด

กระจายนี่ จิตก็แยบ็ปรงุเพราะเปน็ภาพของจิต

เองนี่ สติปัญญามันทันเอง มันทำลายกันเอง 

โดยสมมตุวิา่เสือ เพราะสถานที่เหลา่นัน้มนัมเีสอื

มันกลัวเสือ กำหนดภาพเสือให้มันดูเสียก่อน

กำหนดกระจายลงไปมันก็หมด พอปรุงขึ้นปั๊บ

ภาพอะไรมันก็ดับไปพร้อมๆ ทีนี้ก็จะกลัวอะไร 

เพราะไม่มีอะไรหลอกนี่ เป็นภาพของตัวเองไป

หลอกตัวเองต่างหาก 

ไม่ว่าเสือว่าช้างว่างูว่า

อะไร เวลาเจอจริงๆ มันก็

เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง เรา

ก็ เป็นธรรมชาติอันหนึ่ ง 

แน่ะ มันคิดไปอย่างนั้นเสีย 

นั่นก็ธาตุ นี่ก็ธาตุ มัน

พิจารณาไปอย่างนั้นเสีย พิจารณาไปอย่างนั้นเสีย พิจารณาไปอย่างนั้นเสีย 
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พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหัต บรรลุ

โสดา บรรลุสกิทาคา บรรลุอนาคา บรรลุอรหัต

อรหันต์ มันก็คาดหมายไปตามความบรรลุ   

เราจะบรรลอุยา่งนัน้เราจะบรรลอุยา่งนีม้นัคาดไป 

แต่ความคาดเหล่านั้นกับความจริงที่เราปฏิบัติ

ไปรู้เห็นไปมันเป็นคนละโลก ไม่ใช่อันเดียวกัน 

ห่างกันคนละโลก เหมือนเราวาดภาพเมือง

อเมริกาเป็นต้น เราไม่เคยเห็นอเมริกา เช่น 

กรุงวอชิงตันเป็นต้น หรือเรื่องอะไรก็ตาม   

มันจะวาดภาพขึ้นมาทันที เราก็เชื่อว่ามันเป็น

อย่างนั้นๆ พอไปเห็นเข้าเท่านั้น ภาพทีว่าดไว้

นัน้กบัความจรงิมนัเปน็คนละโลกเลย 

แตเ่ราก็ไมย่อมเหน็โทษ วา่ภาพทีเ่ราวาดไว้  

แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเรา เคยหลอกมา  

ตั้งแต่ไหนแต่ไร พูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพ

นั้นขึ้นมา พูดเรื่องอะไร เรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่อง

อะไรก็ตาม มันต้องมีภาพขึ้นมาประกอบทุกสิ่ง

ทุกอย่างทุกครั้ง แต่เวลาไปถึงความจริงแล้ว 

ภาพที่วาดเอาไว้นั้นไม่ตรงกับความจริงนั้นเลย 

ควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ยอมเห็น 

เพราะฉะนั้น จึงว่ากิเลสกล่อมคนให้หลับ

สนิทได้ง่ายนิดเดียว วาดภาพมรรคผลนิพพาน

กเ็หมอืนกนั สำเรจ็พระโสดาเหน็จะเปน็อยา่งนัน้ 

สำเร็จพระสกิทาคา สำเร็จพระอนาคาเห็นจะ

เป็นอย่างนั้น สำเร็จอรหันต์เห็นจะเป็นอย่างนั้น 

มันวาดภาพของมันไว้อย่างพร้อมมูล และเป็น

เครื่องหลอกอันหนึ่งๆ ฉะนั้นจึงไม่ต้องไปคาดไป

หมาย ให้เดินตามปฏิปทาเครื่องดำเนิน ปัจจุบัน

ธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิด

ภายในใจไม่สงสัย...” 

 

หลักเกณฑ์อันใหญ่หลวง 
 

ระหว่างอยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นที่วัด-  

ป่าบ้านหนองผือ จังหวัดสกลนคร ขณะกำลัง  

นั่งภาวนาพิจารณาด้านปัญญาในคืนหนึ่งก็เกิด 

ผลอัศจรรย์ขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนี ้ 

“...พิจารณาร่างกายนี้แหละ พิจารณา  

ลงไปๆ ดึกๆ นะ พิจารณาลงไปๆ ร่างกาย  

มันเป็นของมันเอง เวลามันจะเป็นขึ้นมา   

มันแปลกนะ ไม่มี ใครช่วยไม่มี ใครตกใครแต่ง 

มันหากเป็นของมันเอง  

พอจิตจ่อลงไปจุดเดียวเท่านั้น ร่างกาย  

จะทำงานของมันเอง ผุพังแตกสลาย สลายๆ 

ลงไป พังลงไป ก็ยิ่ งสนใจ ยิ่งดูความเป็น  

ของมัน นั่นละธรรมท่านแสดง อันหนึ่งเหมือน  

(ภาพใหญ่) กุฏิและทางจงกรมของหลวงปู่มั่น

(ภาพเล็กซ้าย) บริเวณที่ตั้งกุฏิองค์หลวงตาในสมัยนั้น ท่าน

เมตตาชี้จุดไว้ด้วยองค์ท่านเอง อยู่ห่างจากกุฏิหลวงปู่มั่นไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว ๑๕ เมตร เป็นระยะที่สามารถ 

เห็นและได้ยินเสียงของหลวงปู่มั่นได้อย่างชัดเจน

(ภาพเล็ก) กุฏิหลวงปู่มั่นมองจากบริเวณที่ตั้งกุฏิองค์หลวงตา 
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ในหนงัสอื “ประวตัทิานพระอาจารยมัน่” 

กลาวถึงผลแหงธรรมที่ปรากฏแกหลวงปู-

มั่นในถ้ำสาริกา อำเภอเมือง จังหวัด

นครนายก วา  

“...ทานพักอยูที่ถ้ำนั้นมีพระอรหันต 

หลายองคมาเยี่ยมและแสดงธรรมใหฟง

เสมอในวาระตางๆ กัน ซึ่งผิดกับที่ทั้งหลาย

อยูมากในชีวิตที่ผานมา ธรรมเปนที่แนใจได

ปรากฏขึ้นแกทานในถ้ำนั้น ธรรมนั้นคือ

พระอนาคามีผล ธรรมนี้ในพระปริยัติทาน

กลาวไววาละสงัโยชนได ๕ คอื สกักายทฏิฐ ิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ  

ปฏิฆะ ทานผูบรรลุธรรมขั้นนี้เปนผูแนนอน

ในการไมกลับมาอุบัติเกิดเปนมนุษย และ

สัตวที่มีธาตุสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เปน

เรือนรางอีกตอไป  

หากยงัไมเลือ่นชัน้ขึน้ถงึพระอรหนัตภมู ิ

ในอัตภาพนั้น เวลาตายแลวก็ ไปอุบัติเกิด

ในพรหมโลก ๕ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่ง ตาม

ภูมิธรรมที่ผูนั้นไดบรรลุในพรหมโลก ๕ ชั้น 

คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และ

อกนฏิฐา ซึง่เปนทีส่ถติอยูของพระอนาคาม ี

บุคคล ตามลำดับแหงภูมิธรรมที่มีความ

ละเอียดตางกัน ทานพระอาจารยมั่นเลา

เปนการภายในวา ทานไดบรรลุอนาคามี

ธรรมในถ้ำนั้น...” 

 

ธรรมหลวงปูมั่นในถ้ำสาริกา 

จิตมันทะลุไปหมด วางไปหมดเลย อัศจรรย  

ขึ้นไปเลาใหทานฟง ทานก็ขึ้นทันทีเลย  

‘เออ ไดหลักพยานแลว อยางนี้ละผมเปน

ผมเปนที่ถ้ำสาริกาเปนอยางทานมหานี่ละ 

เอาเลยไดการ’ 

 ขึ้นเลยนะขึงขัง นั่นเห็นไหมธรรมเขา

ดลใจทาน กอกน้ำที่ใสสะอาดทานก็ผางออกมา

เลย เรากฟ็งอยางเคลิม้เทยีว ใครบอก มันเปนขึ้น

มาเอง มันจึงไปพูดใหทานฟงไดอยางอาจหาญ 

เอาความจริงไปพูด  

ทานก็รับขึ้นเลยทันที ‘เออ! เอาละที่นี้

ไดการ ผมเปนอยางนี้แหละที่ถ้ำสาริกา เอาทีนี้

ไดการๆ’ ผงึผงัตงึตงัเลย สองตอสองนะ เสยีงลัน่ 

อยูในหอง เรากับทานไมมีอะไรกัน มันเหมือน

พอกับลูกนั่นแหละ จะเขาหาทานเมื่อไรทานไม

เคยหามนะ กับเรานะ องคอื่นไปยุงไม ไดนะ 

ใครจะไปยุงทานไมไดนะ  

ถ้ำสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

ผูดู อันหนึ่งเหมือนธรรมแสดงลวดลายตางๆ 

สุดทายรางกายนี้ก็พังลงไปๆ หมด ยังเหลือแต

กองกระดกู พจิารณากองกระดกู กระดกูเหลานี ้

มันก็เปนดินเหมือนกัน เหลานั้นก็เปนดิน สวนที่

ละเอียดมันก็ลงไปกอนแลว อันนี้สวนหยาบ 

มันก็จะลงเปนแผนดินอันเดียวกันนี้แหละ  

พอวาอยางนัน้ พรบึเลย นัน่เหน็ไหมละ ลงกพ็รบึ 

หมดเลย โลกธาตุดับหมด 

‘โอโห อัศจรรย ลงเปนชั่วโมงๆ นะ’ 

เงียบเลย แตธรรมชาติที่รู ไม ไดเงียบ 

ตัวเอง สวางจาเลย มันเงียบสิ่งมาเกี่ยวของ

ตางหาก วางไปหมดเลย โลกธาตุนี่วางเปลา 

ไปหมด โอโห อัศจรรย เปนชั่วโมงๆ จิตถึงคอย

ถอนขึ้นมา พอถอนขึ้นมาแลวกำหนดดูตนไม

ภูเขา กำหนดดูกุฏิศาลาไมเห็นเลย วางไปหมด 

ลืมตาดูก็มองเห็นเปนรางๆ แลววางไปหมด  

ตานี่เห็นพอเปนรางๆ เงาๆ นะ สวนใหญของ
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แมทานปวยก็เหมือนกัน ถาเราขึ้นเมื่อไร

ทานไม เคยวาอะไรเลย ไม เคยนะกับเรา  

ทานนอนอยู เราไปปบ เขาไปถึงเทาทาน 

เพราะเราก็หมุนติ้วของเราธรรมะของเรา  

ไปกราบเรียนเรื่องธรรมะ ทานก็อธิบายใหฟง

ปุบปบๆ เราก็ลงปุบไปเลย 

ทานไมเคยหามเรานะ นีท่ีแ่ปลกอยู ไมเคย 

ไดยินเลยวาหามหรือวามาทำไม ไมเคยมี ทั้งๆ 

ที่พระเณรเขาใกล ไม ได เราไปเมื่อไรไดทั้งนั้น 

ไมวากลางคำ่กลางคนื เวลาไหนไดทัง้นัน้เลย กม็ ี

แปลกอันหนึ่ง ไมใชยกตัวนะ เราพูดตามเรื่อง

ทานเมตตา…” 

จากนั้นหลวงปูมั่นเมตตาเลาถึงความ

อศัจรรยของจติทีเ่กดิขึน้ทีถ่ำ้สารกิา อำเภอเมอืง 

จงัหวดันครนายก ใหทานฟงภายในกุฏิที่วัดปา-

บานหนองผือ ดังนี้  

“…ทานอยูถ้ำสาริกา นั่นเวลาทานไดรับ

ความทุกขนะ นี่ละ คนเราเวลาจนตรอกจนมุม

จริงๆ ชวยตัวเองไดนะ ปญญามาเอง ของทาน

ก็เหมือนกัน 

ทานเปนโรคทอง ยานี้ก็เคยบำบัดกันได

เปนระยะๆ ไป ทานวา แลวไปอยูในถ้ำสาริกา 

ก็เปนยาสมุนไพรมีอยูตามที่ทานพัก เขาก็บอก

แลวกอนที่ทานจะขึ้นไปวา  

‘พระตาย ๔ องคแลวถ้ำนี้’  

เขาจึงถามวา ‘นี่ทานจะตายองคที่ ๕  

เหรอ?’ เขาบอกทานไมฟง ทานบอกใหเขา 

พาไปสงขึ้นถ้ำสาริกา ‘นี่ทานจะตายองคที่ ๕ 

เหรอ?’ เขาวาอยางนั้น  

‘โอย ที่ไหนก็ไมวาแหละ’ ทานวาอยางนัน้ 

‘ขอไปดู ควรอยูก็อยู’ นั่นฟงซิ ทานพูดถอมตน

ของทาน ‘ควรอยูก็อยู ควรลงก็ลง ให ไปดู 

เสียกอน’ ทางจิตทานไมไดเปนอยางนั้น ทาน

เลาใหฟง ‘ที่ไหนมันไมตายนะ’ ทานวาอยางนั้น

ทีเดียวนะ  

‘ถ้ำหรือไมถ้ำ มันก็ตายทั้งนั้นนี่นะ ปาชา

มอียูทัว่ไป’ นัน่ในใจของทาน แตเวลาพดูออกมา 

‘เขาไปดเูสยีกอนมนัควรอยูกอ็ยู ไมควรอยูกล็งเสยี’ 

ทานวาอยางนัน้ พอขึน้ไปแลวโรคกก็ำเรบิ 

ใหญเลย ‘นี่เรานี่จะเปนองคที่ ๕ จริงๆ เหรอ?’ 

ทานก็วาอยางนั้น ‘เอา หาก็หา’ ทานไมไดถอย 

‘เอา หาก็หา’ วางั้นเลย เอายาอะไรมาฉัน 

ก็ไมมนีำ้ยาเลยแหละ สดุทายทานบอกวา ยากำ 

อยูนี้ปาเขาปา  

‘มันเปนอะไร เอา! เปนก็เปน ตายก็ตาย’ 

ยาทีก่ำนีเ้อามาตมแลวปาเขาปาเลย ทิง้หมด 

เขาในถ้ำเลย ถ้ำเล็กๆ เราไปดูหมดแหละ  

ที่ทานบอกตรงไหน ไปดู ทีนี้เวลามันเอาจริงๆ 

มันก็หนักจริงๆ หนักก็ฟดกันเลย... ทุกขเวทนา 

เอากันเต็มเหนี่ยว  

‘เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เอาสนามรบนี่

เปนปาชา สนามรบกับความทุกขความทรมาน 

กับกิเลสตัณหาที่เกิดความฟุงซานวุนวายตางๆ 

ขึ้นในนั้น ฟดกันในนั้นเลย  

เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย’  

พอไดที่มันก็พรึบเลย พอลงไดจังหวะแลว 

พรบึทนัท ี ดบัหมดเลยโลกธาต ุ สวางจาไปหมดเลย 

ไมมีอะไรปดบังลี้ลับ สวางจาไปหมดเลย  

ที่เราพูดถึงเรื่องผี ใหญที่มันจะมาตีทาน 

อยางนั้นแลวเห็นไหมละ แบก

เหมือนทอนเหล็กจะมาตีทาน 

ดังที่ เขียนในหนังสือประวัติ

ทานพระอาจารยมั่น นี่ละ

ความจริง ปพรรษา ๒๒ ทาน

ไดหลักเกณฑ ไมหวั่น-

ไหวตรงนั้นละ ทั้งๆ ที่

กิเลสมีอยูนะ แตวา

หลักธรรมนี้ เขาสู ใจ

แลว ไมหวั่นไหวเลย 

เชื่อแนตอมรรคผล

นิพพาน กลาหาญ

ตั้งแตนั้นมา ไปได

หลักเกณฑอันใหญ-

หลวงที่ถ้ำสาริกา...” 

 

เทศนาอบรมพระขององคหลวงตาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการละสังโยชน 

ของพระอริยบุคคลแตละชั้น มีขอสังเกตบางประการที่ตางจากภาคปริยัติ  

ทานเมตตาแสดงธรรมนี้ ไวตั้งแต ๔๗ ปที่แลว คือ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ 

๒๕๐๗ ณ วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี  ดังนี้ 

“...เบื้องตนพระพุทธเจาก็ดี พระสาวกอรหันตผูปฏิบัติและรูเห็นตาม 

พระพุทธเจาก็ดี ทานเปนคนมีกิเลสประเภทเดียวกันกับพวกเรา แตอาศัย 

ความพากเพียรพยายามไมลดละการบำเพ็ญ เพื่อชำระซักฟอกสิ่งมืดมนของใจ 

ทานพยายามบำเพ็ญโดยความสม่ำเสมอไมหยุดชะงักหรือทอดทิ้งความพยายาม 

ใจที่ ไดรับการบำรุงจากปุยที่ดี คือกุศลกรรม ก็คอยๆ เจริญขึ้นโดยลำดับ  

จนสามารถบรรลุธรรมถึงชั้นอริยภูมิอันสูงสุด คือพระอรหัตผล คำวา 

พระอริยเจานั้น แปลวาผูประเสริฐ เพราะธรรมที่ทานไดบรรลุเปนธรรมอัน

ประเสริฐมีอยู ๔ ชั้น ดังนี้ ชั้นพระโสดา ชั้นพระสกิทาคา ชั้นพระอนาคา และ

ชั้นพระอรหัต 

ผูสำเรจ็ชัน้พระโสดา ทานกลาวไววา ละสงัโยชนได ๓ คอื สกักายทฏิฐหินึง่  

วิจิกิจฉาหนึ่ง สีลัพพตปรามาสหนึ่ง สักกายทิฏฐิที่แยกออกตามอาการของขันธ 

มี ๒๐ โดยตั้งขันธหาแตละขันธๆ เปนหลักของอาการนั้นๆ ดังนี้ ความเห็นกาย

เปนเรา เห็นเราเปนกาย คือเห็นรูปกายของเรานี้เปนเรา เห็นเราเปนรูปกาย 

อนันี ้ เหน็รปูกายในอนันีม้ีในเรา เหน็เรามีในรปูกายอนันี ้ รวมเปน ๔ เหน็เวทนา 

เปนเรา เห็นเราเปนเวทนา เห็นเวทนามีในเรา เห็นเรามีในเวทนา นี่ก็รวมเปน ๔ 

เหมือนกนักบักองรปู แมสญัญา สงัขาร วญิญาณกม็นียั ๔ อยางเดยีวกนั โปรด

เทยีบกนัตามวิธีที่กลาวมา คือขันธหาแตละขันธมีนัยเปน ๔ สี่หาครั้งเปน ๒๐ 

เปนสักกายทิฏฐิ ๒๐ มีตามทานกลาวไววา พระโสดาบันบุคคลละไดโดยเด็ด

ขาด  

แตทางดานปฏิบัติของธรรมะปา รูสึกจะคลาดเคลื่อนไปบาง เฉพาะ

สักกายทิฏฐิ ๒๐ นอกนั้นไมมีขอของใจในดานปฏิบัติ จึงเรียนตามความเห็นของ

ธรรมะปาแทรกไวบาง คงไมเปนอุปสรรคแกการฟงและการอาน เมื่อเห็นวา

ไมใชทางปลดเปลื้องตามนัยของสวากขาตธรรมแลวก็กรุณาผานไป อยาไดถือ 

เปนอารมณขัดของใจ ผูละสักกายทิฏฐิ ๒๐ ไดเด็ดขาดนั้น เมื่อสรุปแลวก็พอได

ความวา ผูมิใชผูเห็นขันธหาเปนเรา เห็นเราเปนขันธหา เห็นขันธหามีในเรา 

เห็นเรามีในขันธหา คิดวาคงเปนบุคคลประเภทไมควรแสวงหาครอบครัว  

ผัว-เมีย 

  เรียงลำดับอริยภูมิ 

>> 

168-193.indd   179 9/24/11   1:44:31 AM



๑๘๐ ๑๘๑

‘มันจะเปนบานะทาน ผมไมไดสอนใหคน

เปนบา กม็นัไมเปนอยางเกา จะใหมนัเปนอะไรอกี 

มนัเปนมนักเ็ปนหนเดยีวเทานัน้ ผมกเ็ปนหนเดยีว

เทานั้นแหละไมเคยเปนอีกเลย ผมก็ไมสงสัย 

ผมไมเหน็เปนบา นีม่าเปนบาอะไรอกี จะเปนบา

สองชั้นหรือนี่ เวลามันสวางก็เปนบาแบบหนึ่ง 

เวลามันไมสวางก็บาแบบหนึ่ง ไมไดสอนคนให

เปนบานี่นะ นี่มาเปนบางมเงาอะไรอีก มันเปน

แลวก็ผานไปแลวไปยุงกับมันทำไม พิจารณา 

ในหลักปจจุบันซิ มันจะเปนอะไรก็ใหเปน ขึ้นใน

หลักปจจุบัน ทานรูนั้น ทานรู ในหลักปจจุบันใช

ไหม นี้ ไปควาหาที่ไหนอีก’ 

ขู ใหญเลยนะ โอย ตาย นึกวาจะไปหา

คะแนน ที่ ไหนไดถูกตัดเสียขาดสะบั้นเลย  

มันยังไงกันนี่ คำวาบาสวาง คือหมายความวา

อยู ในขั้นนั้นมันกำลังดำเนิน ไมใชสวางแบบ

ตายตัววางั้นเถอะ สวางดวยจิตที่บริสุทธิ์เปน

อยางหนึ่ง สวางที่จิตไมบริสุทธิ์เปนอยางหนึ่ง 

จึงวาเปนบาได ในขั้นนี้ ถาเปนขั้นสุดทายหมด

ทุกสิ่งทุกอยางแลวมันก็ ไมมีคำวาบาแหละ 

เพราะจากนั้นหมดคำวาเสื่อมวาเจริญ 

เขาคนนั้นแมจากไปแลวก็ยังมีความติดใจ และคิดถึงน้ำในบึงนั้นอยูเสมอ 

และทุกครั้งที่เขาเขาไปในปานั้น ตองตรงไปที่บึงและแหวกจอกแหนออก  

แลวตักขึ้นมาอาบดื่มและชำระลางตามสบายทุกๆ ครั้งที่เขาตองการ เวลา 

เขาจากไปแลว แมน้ำในบึงนั้นจะถูกจอกแหนปกคลุมไวอยางมิดชิดก็ตาม  

แตความเชือ่ทีเ่คยฝงอยูในใจเขาวา นำ้ในบงึนัน้มอียูอยางสมบรูณหนึง่ นำ้ในบงึนัน้

ใสสะอาดหนึง่ น้ำในบึงนั้นมีรสจืดสนิทหนึ่ง ความเชื่อทั้งนี้ของเขาจะไมมีวันถอน

ตลอดกาล’ 

ขอนี้ เทียบกันไดกับโยคาวจร ภาวนาพิจารณาสวนตางๆ ของรางกาย

ชัดเจนดวยปญญาในขณะนั้นแลว จิตปลอยวางจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ หยั่งเขาสูความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไมมีความสัมพันธกับขันธ 

ทั้งหลายเลย และขณะนั้นขันธทั้งหาไมทำงานประสานกับจิต คือตางอัน 

ตางอยู เพราะถกูความเพยีรแยกจากกนัโดยเดด็ขาดแลว ขณะนัน้แลเปนขณะที ่

เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาอยางไมมีสมัยใดๆ เสมอเหมือนได 

นับแตวันเกิดและวันปฏิบัติมา แตก็ ไดเห็นสิ่งมหัศจรรยปรากฏขึ้นในเวลานั้น 

จิตก็ ไดทรงตัวอยูในความสงบสุขชั่วระยะกาล แลวจึงถอนขึ้นมา พอจิตถอนขึ้น 

มาจากที่นั้นแลว ขันธกับจิตก็เขาประสานกันตามเดิม 

แตหลักความเชื่อมั่นวาจิตไดหยั่งลงถึงแดนแหงความสงบอยางเต็มที่หนึ่ง 

ขันธทั้งหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไดแยกจากจิตโดยเด็ดขาด

ในเวลานั้นหนึ่ง ขณะจิตที่ทรงตัวอยู ในความสงบเปนจิตที่อัศจรรยยิ่งหนึ่ง  

เรียงลำดับอริยภูมิ 
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เมือ่ไดเลาผลภาวนาในคนืนีถ้วายหลวงปูมัน่

แลว ทานรูสกึวาจติใจพองขึน้ และเมือ่หลวงปูมัน่ 

เมตตาเลาเรือ่งของทานเองดงักลาวเปนสกัขพียาน 

อันเปนเอกดวยแลว ใจของทานก็ยิ่งพองขึ้น

ดวยความปติยินดี  

จากนั้นจึงเรงภาวนาอยางเต็มที่ดวยตั้งใจ

จะให ไดผลอัศจรรยดังเดิม หลังจากภาวนา

อยางหนักอยู ๒-๓ วันก็ไมปรากฏผลวาจะเปน

เชนเดิมแตอยางใด จึงไดขึ้นกราบเรียนถาม

หลวงปูมั่นอีกครั้งหนึ่ง ไปหาทานโดยเฉพาะ

ตอนกลางคืน ไปหาสองตอสอง ทานเลยขนาบ

เอาเสียอยางหนัก  

ทานกลาววาการภาวนาครั้งอื่นก็เปน

ธรรมดาแตครั้งนี้ตางจากทุกครั้งเปนแบบ

สะเทือนโลกจึงตองขึ้นกราบหลวงปูมั่นจนถูกขู

เอา ดังนี้ 

“...วันหลังก็เอาจะใหเปนอยางนั้นอีกมัน

ไมเปน ตอไปมนัก็ไมเปน มนักล็งของมนัเฉพาะๆ 

เสียไมจาเหมือนอยางนั้น คราวนี้จะใหเปน

อยางนั้นอีก จึงไปกราบเรียนทาน ทานขนาบ

ทันทีวา 

เพราะครอบครัว (ผัว-เมีย) เปนเรื่องของขันธหา ซึ่งเปนรวงรังของ

สักกายทิฏฐิที่ยังละไมขาดอยูโดยดี สวนผูละสักกายทิฏฐิไดโดยเด็ดขาดแลว  

รูปกายกห็มดความหมายในทางกามารมณ เวทนาไมเสวยกามารมณ สญัญาไมจำ

หมายเพื่อกามารมณ สังขารไมคิดปรุงแตงเพื่อกามารมณ วิญญาณไมรับทราบ 

เพื่อกามารมณ ขันธทั้งหาของผูนั้นไมเปนไปเพื่อกามารมณ คือประเพณี 

ของโลกโดยประการทั้งปวง ขันธหาจำตองเปลี่ยนหนาที่ ไปงานแผนกอื่นที่ตน

เห็นวายังทำไมสำเร็จ โดยเลื่อนไปแผนกรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 

อวิชชา 

ผูละสักกายทิฏฐิ ๒๐ ไดโดยเด็ดขาด คิดวาเปนเรื่องของพระอนาคามี 

บุคคล เพราะเปนผูหมดความเยื่อใยในทางกามารมณดังกลาวแลว สวน 

พระโสดาบันบุคคลคิดวาทานรูและละได โดยขออุปมาวา  

‘มีบุรุษผูหนึ่งเดินทางเขาไปในปาลึก ไปพบบึงแหงหนึ่งมีน้ำใสสะอาดและ 

มีรสจืดสนิทดี แตน้ำนั้นถูกจอกแหนปกคลุมไว ไมสามารถจะมองเห็นน้ำ 

โดยชัดเจน เขาคนนั้นจึงแหวกจอกแหนที่ปกคลุมน้ำนั้นออก แลวก็มองเห็นน้ำ

ภายในบึงนั้นใสสะอาดและเปนที่นาดื่ม จึงตักขึ้นมาดื่มทดลองดู ก็รูวาน้ำในบึง

นั้นมีรสจืดสนิทดี เขาก็ตั้งหนาดื่มจนเพียงพอกับความตองการที่เขากระหายมา

เปนเวลานาน เมื่อดื่มพอกับความตองการแลวก็จากไป สวนจอกแหนที่ถูกเขา

แหวกออกจากน้ำก็ ไหลเขามาปกคลุมน้ำตามเดิม 
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๑๘๐ ๑๘๑

แมคนชั่วที่เคยประพฤติตัวไมดีมาแลวตลอดสัตวดิรัจฉาน พระโสดาบัน

บุคคลก็ ไมรังเกียจ โดยเห็นวาเขากับเราตกอยูในวงแหงกรรมดี-ชั่ว เหมือนกัน 

ใครมีกรรมประเภทใดจำตองยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทำมา และยอมรับ 

ตามหลักความจริงที่เขาทำ หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอางโดยถูกตองในขณะนั้น 

โดยไมตองรื้อฟนอดีตคือความเปนมาของเขา ตลอดชาติ ชั้น วรรณะมาเปน

อุปสรรคตอความจริงที่ตนเห็นวาถูกตอง รีบยึดถือมาเปนคติทันที นี้เปนหลัก-

ธรรมประจำอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล 

ถาคำทีก่ลาวมาดวยความจนใจทัง้นีเ้ปนการถกูตอง พระโสดาบนั 

บุคคลแสวงหาครอบครัวผัว-เมีย ก็ ไมขัดของตอประเพณี 

ของผูละสักกายทิฏฐิ ๒๐ อันเปนรวงรังของกามารมณ 

ยังไม ไดเด็ดขาด สักกายทิฏฐ ิ ๒๐ ก็ ไมเปนอุปสรรคแก 

พระโสดาบันในทางครอบครัว เพราะเปนคนละชั้น 

ทานนักปฏิบัติโปรดยึดเอาเข็มทิศจากสวากขาตธรรม 

นำไปปฏิบัติ จนเกิดความรูความเห็นขึ้นจำเพาะตน และ

กลายเปนสมบัติของตนขึ้นมา นั่นแหละจะมีทางทราบไดวางาน

ของเราเปนงานประเภทหนึ่ง งานของทานเปนงานประเภทหนึ่ง  

แตรวมผลรายไดเปนตวัเงนิอนัเดยีวกนั จะไดรอยบาท พนับาท หมื่นบาท หรือ 

มากกวานั้น ก็ทราบชัดวาเงินจำนวนนี้เกิดจากผลงานที่ตนไดทำความอุตสาห

พยายามแสวงหามา มีมากหรือมีนอยจะเปนที่อุนอกอุนใจแกตนเอง อาจจะดี 

แมคนชั่วที่เคยประพฤติตัวไมดีมาแลวตลอดสัตวดิรัจฉาน พระโสดาบัน

บุคคลก็ ไมรังเกียจ โดยเห็นวาเขากับเราตกอยูในวงแหงกรรมดี-ชั่ว เหมือนกัน 

ใครมีกรรมประเภทใดจำตองยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทำมา และยอมรับ 

ตามหลักความจริงที่เขาทำ หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอางโดยถูกตองในขณะนั้น 

โดยไมตองรื้อฟนอดีตคือความเปนมาของเขา ตลอดชาติ ชั้น วรรณะมาเปน

อุปสรรคตอความจริงที่ตนเห็นวาถูกตอง รีบยึดถือมาเปนคติทันที นี้เปนหลัก-

ธรรมประจำอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล 

ถาคำทีก่ลาวมาดวยความจนใจทัง้นีเ้ปนการถกูตอง พระโสดาบนั 

บุคคลแสวงหาครอบครัวผัว-เมีย ก็ ไมขัดของตอประเพณี 

ของผูละสักกายทิฏฐิ ๒๐ อันเปนรวงรังของ

ยังไม ไดเด็ดขาด สักกายทิฏฐ ิ ๒๐ ก็ ไมเปนอุปสรรค

พระโสดาบันในทางครอบครัว เพราะเปนคนละชั้น 

ทานนักปฏิบัติโปรดยึดเอาเข็มทิศจากสวากขาตธรรม 

นำไปปฏิบัติ จนเกิดความรูความเห็นขึ้นจำเพาะตน และ

กลายเปนสมบัติของตนขึ้นมา นั่นแหละจะมีทางทราบไดวางาน

ของเราเปนงานประเภทหนึ่ง งานของทานเปน

แตรวมผลรายไดเปนตวัเงนิอนัเดยีวกนั จะไดรอยบาท พนับาท

มากกวานั้น ก็ทราบชัดวาเงินจำนวนนี้เกิดจากผลงานที่ตนไดทำความอุตสาห

พยายามแสวงหามา มีมากหรือมีนอยจะเปนที่อุนอกอุนใจแกตนเอง อาจจะดี 

อันนี้มันมีเสื่อมมีเจริญนี่นะ เมื่อมันสวาง

อยางนี้วันหลังมันไมเปนอยางนั้น ก็เหมือนเรา

มนัเสือ่ม ทนีีท้านกว็า ‘เปนบาหรอื’ เราไมลมืนะ 

‘มันเปนไปแลวก็เปนไปแลว การดำเนิน

จะผานจะเห็นจะรูอะไรๆ มันก็ผานไปเหมือน

เราเดินทาง ไปตรงนี้เห็นตรงนี้ๆ มันไปตรง

ไหนเห็นตรงไหนเห็นไปแลวก็เดินผานไป จะให

เห็นเหมือนเกาไดยังไง’ เวลาทานอธิบายไป .. 

เราก ็ โห ขบขันด ี ก็ ไมเปนอีกนะเปน 

หนเดียวเทานั้น เปนแบบนั้นนะ แบบอื่นมันก็

เปนของมันจิปาถะ แลวแตมันจะเปน แตที่

เดนๆ เดด็ๆ มากๆ สะดดุใจอยางมาก อยางไม

เคยเปน  

เรากเ็ลาใหฟงอยางทีข่ึน้ไปเลาถวายทาน 

อยางอื่นมันก็เปนอยูแตธรรมดาๆ แตวันนั้น

มันเปนแบบสะเทือนโลก ไปเลาใหทานฟง  

ทานก็คึกคักขึ้นเลย ‘เออ ถูกตองแลว 

เหมาะแลวไดหลักไดเกณฑแลว ผมเคยเปน 

มาแลวตั้งแตอยูถ้ำสาริกา’ ทานก็เลยรื้อมา

เลาใหฟง  

‘โห โลกธาตุดับหมดเลยเหมือนกันกับ

ทานมหาแหละ’ พูดตรงกันเปงเลย  

‘เอาละทีนี้ ไดหลักใหญแลว’  

ทานวาหลักใหญคือมันครอบไปหมด 

เกีย่วกบัเรื่องมรรคผลนิพพาน เกี่ยวกับความรู

แปลกประหลาดอะไร มันครอบไปหมด ก็เปน 

หนเดียวเทานั้นละ จนกระทั่งปานนี้ ไมเคย 

เปนอยางนั้นอีก...” 

 

 

 

 

พระธรรมเทศนาอบรมพระขององค 

หลวงตาในตอนหนึ่งอธิบายถึงลำดับวิธีการ

พิจารณาทางดานปญญาเมื่อเริ่มมีความชำนิ

ชำนาญมากยิ่งขึ้นจากการพิจารณาแยกธาตุ

แยกขันธแยกออกเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

และกลาวถึงวิธีการทดสอบหาความจริงเรื่อง

กามราคะ ดังนี้ 

“...เรื่องจิตใจของเราจะมีความเบาบางๆ 

แพรวพราวขึ้นเปนลำดับ เพราะสิ่งเหลานี้

ปกปดมันแตกอน พอปญญาเปดออกๆ จิตจะมี

ความสวางไสว เบาเนื้อเบากายดวย ไมแคแต

เบาใจนะ เบาเนื้อเบากาย คือที่จิตมายึดเรื่อง

กายมันก็หนัก ทีนี้จิตใจคอยถอนลงไปๆ อะไรก็

กลายเปนเบา รางกายไมรูเรื่องรูราวอะไรก็

กลายเปนเบา เนื่องจากเจาของเปนผูยึด... 

เรื่องรางกายนี้เปนสำคัญมาก ...  

ใครพิจารณารางกายนี้ช่ำชองเทาไร ผูนั้น

จะมีความแกลวกลาสามารถ คอยละกิเลสเปน

ลำดับลำดาไป จิตใจจะแตกฉานทางอรรถทาง

ธรรมไปดวยนะ การพิจารณากายคตาสตินี้ 

เปนการเบิกความรู ใหกระจางแจงออกไปใน 

ทุกทิศทุกทาง การพูดการจา การโตการตอบ 

ทุกสิ่งทุกอยางจะเปดออกดวยกันๆ เพราะ

อำนาจแหงกายคตาสตินี้สำคัญมากนะ การ

พิจารณารางกายนี้ เมื่อถึงขั้นมีความละเอียด

เขาไป ทางดานปญญาคลองแคลวเขาไปแลว

พิจารณาอันนี้จะรวดเร็วมากทีเดียว มองเห็น

สภาพทั้งเขาทั้งเราจะรวดเร็ว  

>> 

ความเชื่อทั้งนี้ ไมมีวันถอนตลอดกาล เพราะความเชื่อประเภทอจลศรัทธา  

ความเชื่อมั่นไมหวั่นไหวโยกคลอนไปตามคำเลาลือ โดยหาหลักฐานและเหตุผล

มิได และเปนความเชื่อมั่นประจำนิสัยของโยคาวจรผูนั้น จากประสบการณ 

นั้นแลว ก็ตั้งหนาบำเพ็ญตอไปเชนที่เคยทำมาดวยความดูดดื่มและเขมแข็ง 

เพราะมธีรรมประเภทแมเหลก็ซึง่เปนพลงัของศรทัธาประจำภายในใจ จติก็หยัง่ลง 

สูความสงบสขุและพกัอยูตามกาลอนัควร ทำนองที่เคยเปนมา แตยังไมสามารถ

ทำใจใหขาดจากความซึมซาบของขันธ ได โดยสิ้นเชิงเทานั้น  

แมเชนนั้นก็ ไมมีความทอถอยในทางความเพียรเพื่อธรรม 

ขั้นสูงขึ้นไปเปนลำดับ 

สวนคณุสมบตัปิระจำใจของพระโสดาบนับคุคลนัน้  

คือหลักความเชื่อมั่นประเภทอจลศรัทธา เปนผูเชื่อมั่น 

ตอผลที่รูเห็นประจักษใจแลว และเชื่อมั่นตอคุณธรรม

เบือ้งสงูทีต่นยงัไมรู ไมเหน็ สมานตัตตา ความเปนผูวางตน 

เสมอ ไมถือตัวดวยมานะชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น 

เปนผูมีธรรมครองใจ ไมถืออะไรใหยิ่งกวาเหตุการณที่เห็นวา

ถูกตองดวยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตาม

ทันท ี ไมยอมฝาฝนหลักความจริง ไมวาพระโสดาบันบุคคลจะเปนคนชาติ  

ชั้น วรรณะใด ยอมใหความสนิทสนมและความสม่ำเสมอกับคนทั่วไปไมลำเอียง 

วิธีการทดสอบความจริง 
เรื่องกามราคะ 
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๑๘๒ ๑๘๓

กวาการคาดคะเนทรัพยในกระเปาของคนอื่น หรือการนำปริมาณทรัพยของ 

คนอื่นมาถกเถียงกัน โดยคูความทั้งสองไม ไดรับประโยชนอะไรจากความแพ 

ความชนะนั้นๆ เลย ทั้งเปนการตัดทอนสันทิฏฐิโกที่ทรงมอบใหเปนสมบัติ 

ของผูบำเพ็ญจะรับไปเปนมรดก ใหลดคุณภาพลง 

วิจิกิจฉา คือความสงสัย โดยสงสัยวาตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ ถา

ตายแลวเกิด แตจะเกิดในภพชาติที่เคยเกิดหรือไม หรือจะเกิดเปนอะไรในภพตอ

ไป คนตายแลวเปลี่ยนภพชาติเกิดเปนสัตว หรือสัตวตายแลวเปลี่ยนภพชาติ 

เกิดเปนคนไดหรือไม คนตายแลวสัตวตายแลวไปอยูที่ ไหนกัน กรรมดี-กรรมชั่ว 

มีจริงไหม? และที่ทำลงไปแลวใหผลหรือไม ภพหนาชาติหนามีจริงไหม?  

นรก สวรรค มีจริงไหม? มรรค ผล นิพพาน มีจริงไหม? ทั้งนี้อยูในขาย 

แหงความสงสัยทั้งนั้น พระโสดาบันบุคคลคิดวาทานละได เพราะทานรูเห็นหลัก

ความจริงประจำใจ ซึ่งเปนตนเหตุของปญหาทั้งมวลที่กลาวมา และยังเชื่อกรรม

และผลของกรรมอยางฝงใจแบบถอนไมขึ้น ทั้งเชื่อความตรัสรูของพระพุทธเจา

และพระธรรม วาเปนสวากขาตธรรมและเปนนิยยานิกธรรม สามารถนำ 

ผูปฏิบัติตามใหถึงความพนทุกขไดโดยลำดับ อยางฝงใจอีกเชนเดียวกัน 

ตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติแลว ไมมีอะไรสูญในโลก มีแตความ

เปลี่ยนแปลงของสังขารทุกประเภท ซึ่งไมใชธรรมชาติเดิมเทานั้น เปลี่ยนแปลง

ตัวเองลงสูธรรมชาติ คือธาตุเดิมของเขา และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากธรรมชาติ

เดิมขึ้นมาสูธาตุแฝง เชนเปนสัตว บุคคล เปนตน กรรมดี กรรมชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่

มีประจำสัตวผูมีกิเลสเครื่องผลักดันและมีความรูสึกในแงดีชั่วตางกัน จำตอง

ทำกรรมอยูโดยดี แลวกรรมดีกรรมชั่วจะสูญไปไม ได แมผลดีผลชั่วซึ่งผูทำกรรม

จะรับเสวยเปนความสุขความทุกข จำตองมีเปนคูกัน โดยจะเสื่อมสูญไปไม ได

เหมือนกัน นอกจากผูทำใจใหหมดเชื้อจากภพชาติแลวเทานั้น จะเปนผูหมด

ปญหาในเรื่องเกิดตาย เพราะการทำดีทำชั่วและไดรับผลดีชั่ว ทั้งนี้เปนสาเหตุ

มาจากเชื้อแหงภพชาติที่ฝงอยูภายในใจเปนมูลฐาน นอกจากนี้แลวจะไมอยู 

ในอำนาจคำปฏิเสธและคำรับรองของผูใด เชนเดียวกับความมืด ความสวาง 

ตั้งอยูเหนือโลกธรรมของโลก ฉะนั้น 

สีลัพพตปรามาส ทานแปลวา การลูบคลำศีลพรต เปนสังโยชนเครื่อง

ของอันดับสาม การลูบคลำเกิดจากความไม ไวใจ ถาเปนลูกหญิงลูกชายก็เปนที่ 

ไม ไวใจของพอแม อาจจะทำความหนักใจใหพอแม ไดรับทุกขอยูเรื่อยๆ เชน 

ลูกหญิงประพฤติตัวไมสมศักดิ์ศรีของหญิง ทำคุณคาของหญิงใหต่ำลง เปนคน

ชอบเที่ยว ชอบเกี้ยวผูชาย ชอบทำตัวในลักษณะขายกอนซื้อ ใครชมวาดี  

วาหญิงคนสวยที่ ไหนเกิดความติดใจ เชื่องาย จายไปโดยไมคิดมูลคา เพื่อ 

ความเปนคูครอง ไปที่ ไหนแฟนคอยแอบแฝงและติดตามเปนพวงๆ ประหนึ่ง

เขารอยปูนาปลาทะเลไปขายที่ตลาด ครั้นแลวกลายเปนเขารอยหญิงปรามาส 

หญิงประเภทนี้เรียกวาหญิงปรามาส เปนที่ลูบคลำของชายทั่วๆ ไปดวย  

เปนหญิงปรามาสสำหรับพอแมจะตองหนักใจในการวากลาวสั่งสอนซ้ำๆ  

ซากๆ ดวย เปนหญิงชอบคาประเวณีอันเปนที่อับอายและขายหนาของ 

วงศสกุลดวย 

ถาวาเปนอสุภะ
๑
 พรึบเดียวเปนอสุภะ

หมดทัง้ราง ทัง้เขาทัง้เรา พจิารณาซำ้แลวซำ้เลา 

จนเปนทีพ่อใจแลว จติใจของเรามคีวามแนนหนา

มั่นคง เอา ทดสอบดู การพิจารณาอสุภะ 

อสุภังนี้เปนพื้นฐานควรแกการที่จะถอดถอน

กามกิเลสไดแลว ดวยการพิจารณารางกายนี้

ชำ่ชอง แลวใหกำหนดอสภุะอสภุงัทีเ่ราพจิารณา 

อยางช่ำชอง คือใหแตกใหดับเร็วก็ได ใหชาก็ได 

ใหตั้งอยูเปนที่เปนฐานไมทำลายก็ได เมื่อถึงขั้น

นี้แลวเรียกวาเราทำไดตามตองการ  

ทีนี้เอาความคลองแคลวของจิตใจเรา 

ที่ทำอยางนี้นั้น กำหนดอสุภะอสุภังเอามาตั้ง 

ที่หนาของเราที่นั่งภาวนาอยูนี้แล เอามาตั้งดู 

เอาอสุภะอันนี้กำหนดขึ้นใหเปนอสุภะ จะเปน

ทานั่งก็ได ทานอนก็ได ใหเปนภาพอสุภะปรากฏ

อยูตอหนาตอตาเรา จิตใจเราเพง ปญญา 

จอเขาไปตรงนั้นแตไมใหทำลาย เอาสติจดจอ

ไว ไมใหภาพนี้มันเคลื่อนยายไปที่ ไหน มันจะไป

ตรงไหนมาที่ ไหน ถามันยังไมพอกำหนดดูอยู 

มันจะไมเคลื่อนไหวไปที่ ไหน ถาการพิจารณา

อสุภะอสุภังยังไมพอ ปญญายังไมพอที่จะปลอย

วางมันได กำหนดอสุภะอสุภังใหอยูที่ ไหนมันก็

อยูที่นั่น กำหนดนานเทาไรมันก็อยูที่นั่นนาน  

นี่แสดงวายังไมพอกับความตองการ  

ทีนี้ขยายออกอีก พิจารณาอยางเกา 

นั้นแหละ ใหมีความชำนิชำนาญเขาไป เอามา

ตั้งอีก นี่เปนการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความ

สัตยความจริงตัดสินตนเองในเรื่องกิเลสตัณหา 

คือกามราคะนั้นแหละเปนตัวสำคัญ เพราะตัวนี้

มันพิลึกพิลั่น ทั้งหญิงทั้งชาย สัตว บุคคล 

ทัว่โลก ตดิอนันีก้นัทัง้นัน้ เพราะไมมีใครมาบอก 

มาสอน  

แมแตพระเรายิ่งติดมากยิ่งกวาฆราวาส 

ก็มีเยอะ เพราะไมสนใจในธรรม หมุนติ้วไปกับ 

กิเลสตัณหา ก็กลายเปนความพะรุงพะรัง สราง

แตความชั่วชาขึ้นมาในหัวใจของตนนั้นแล 
๑
 กรรมฐานทีย่ดึเอาซากศพเปนอารมณเพือ่พจิารณาใหเหน็ความ 

 ไมงาม ความไมเที่ยงของสังขาร 

>> 

เรียงลำดับอริยภูมิ 

นี่เราใหพิจารณาถึงอสุภะอสุภังใหเต็มที่ 

กำหนดตั้งอยูยังไง เอา ตั้ง กำหนดใหทำลาย

เมื่อไร เอา ใหทำลายใหรวดเร็วเทาไรก็รวดเร็ว 

เมื่อมันชำนาญแลวกำหนดมาตั้งไวที่หนาของ

เรานี่ ทีนี้เอาความจริง จะดูความเคลื่อนไหว 

ของอสุภะนี้ มันจะเคลื่อนไหวไปไหน เราจะ

หาความจริงจากจุดนี้ คือจุดนี้ เปนจุดที่ เรา

168-193.indd   182 9/24/11   1:38:38 AM



๑๘๒ ๑๘๓

ถาผูเปนลูกชายก็ทำความหนักใจใหพอแมอีกทางหนึ่ง เชนประพฤติตัว 

เปนคนเกเร ขี้เกียจเรียนหนังสือและไปโรงเรียน เพื่อนชวนไปเที่ยวและ 

เกี้ยวผูหญิงที่ ไหนเปนที่พอใจ ไปโดยไมบอกลาผูปกครองทางบานและ 

ทางโรงเรียนใหทราบหัวทายปลายเทาเลย ไปแสวงหาความสนุกสนานรื่นเริง

โดยวิธีชิงสุกกอนหาม ครูทางโรงเรียนเห็นทาไมดี เพราะเด็กขาดโรงเรียน 

ไปหลายวัน เขาใจวาเด็กขโมยมาที่บาน รีบมาหาผูปกครองทางบานถาม 

เรื่องราวของเด็กคนเกเร พอแมผูปกครองทางบานเกิดงงงันอั้นตูและพูดออกมา

ดวยความตื่นเตนตกใจวา ออ ก็ ไดมอบเด็กใหอยูกับครูที่โรงเรียนแลว ทางบาน

ก็ ไมสนใจ เพราะเขาใจวาเด็กอยูประจำที่โรงเรียน 

เรื่องก็เลยยุงกันใหญ เพราะผูปกครองทั้งสองฝายตางก็ ไมรูเรื่องของเด็ก 

ไฟที่เด็กกอขึ้นเพื่อประโยชนเฉพาะตัว จึงลุกลามไปไหมทั้งครู ผูปกครอง  

ทางโรงเรียนและพอแมของเด็กทางบาน ใหกลายเปนเพลิงทั้งกองไปดวยกัน 

ทั้งนี้เปนเรื่องหนักใจแกพอแม ไมนอยเลย เพราะฉะนั้น ถาเปนลูกชายประเภทที่

กลาวนี้เรียกวา ชายปรามาส พอแมตองทุกขแลวทุกขเลา สั่งสอนแลว 

อบรมเลา ไมมีเวลาปดปากสนิทลงไดเลย ตองลูบตองคลำอยูเชนนั้น ไมเปน 

อันกินอยูหลับนอนใหสนิทได 

ถาเปนสามีก็คือสามีที่ ไมนาไวใจ กลัวจะไปคบชูสูแฟนในสถานที่ตางๆ  

เวลาลับหูลับตาลูกเมีย เที่ยวพวงผูหญิงตามตรอกตามซอก แลวนำไฟปรมาณู

มาเผาผลาญลูกเมียและครอบครัว เพราะตามธรรมดาผูชายชอบเปนนักเที่ยว 

นักเกี้ยวผูหญิง และนักฉวยโอกาส ผูหญิงคนใดใจลอยพลอยเชื่องาย มักจะ 

ถูกตมจากฝายชายเสมอ ผูชายที่ ไมคอยจะเห็นคูครองเปนของสำคัญ โดยมาก

มันเปนคนเสียหายในทางกามารมณ เบื้องตนก็เห็นเหยื่อ (หญิง) ที่ผานเขามา

อยางลอยๆ นั้นวาเปนอาหารวาง แต ไม ไดคำนึงถึงปลาที่ติดเบ็ดจนถึงตาย

เพราะเหยื่อลอ ปลอยเลยตามเลยจึงตองเสียคน 

ผูมีครอบครัวเปนหลักฐานประพฤติใหหนักไปทางอารมณ จึงเปน 

ความเสื่อมเสียแกตนและครอบครัว หญิงผูมีสามีประเภทชอบแสวงหา 

อาหารวางเปนนิสัย จึงเปนที่หนักใจยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก กินอยูหลับนอนไมเปนสุข 

ฉะนั้นสามีประเภทอาหารวางนี้ จึงควรใหนามวาสามีปรามาสของภรรยา  

เพราะตองรบัประทานขาวกบันำ้ตา เนือ่งจากความประพฤตริะแวงจากสามเีสมอ 

ปลอยอารมณใหสบายใจสักนิดไม ไดเลย 

ถาเปนภรรยาก็เปนภรรยาที่ ไมนาไวใจของสามีเชนเดียวกัน เปนคน

ผลาญทรัพยกลับใจ มีนิสัยเหมือนวานร (ลิง) ทั้งเปนคูรัก ทั้งเปนคูเวร ชอบ

เทีย่วแสวงหาสิง่แปลกๆ เปนอาหารในเวลาวกิาลแบบนกคางคาว กลบัมาถงึบาน 

ก็ทำการเคี่ยวเข็ญสามี ทำทาตีโพยตีพายหาโทษรายปายสีสามี เพื่อหาอุบาย

หนีจากสามี ไปตามชู กิจการงานซึ่งเปนหนาที่ของแมบานในครอบครัวจะจัดทำ

ไมนำพา สอดหูสายตามองไปมองมา ลวนแตเปนเรื่องมารยามองทางหาแฟน 

หนักเขาก็นำเงินไปมอบใหชายชู จางคนมาฆาสามีของตัวเพื่อครองรักกับเขา 

ถาเปนหญิงประเภทนี้ก็ควรใหนามวาภรรยาปรามาส เพราะกอกรรมทำเข็ญให

สามีไดรบัความทกุขทรมานและปวดราวในหวัใจไมมวีนัสราง ทัง้เปนการเสีย่งภยั 

ตอชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากภรรยาเพชฌฆาตผูคอยสังหาร อยูตลอดเวลาที่ ได

โอกาส 

เขาใจวาชำนาญแลวในการพิจารณาอสุภะ 

แลวเอาจุดนี้มาตั้งไวตรงหนาของเรา มันจะ

เคลื่อนยายไปไหนไมตองมีใครมาบอกมาสอน  

เราดูไวเวลานั้นอยาทำลาย อสุภะอสุภังที่ตั้งไว

ในเวลานั้นอยาทำลาย มันจะเคลื่อนยายไปไหน 

มันจะไปขางหนา มาขางหลัง หรือจะไปทาง

ซาย ทางขวา หรอืจะเขาจะออก ใหดคูวามจรงิ 

อันนี้จะแสดงใหเราเห็นอยางชัดเจนเมื่อพอแลว 

เมื่อพอแลวธรรมชาตินี้จะหมุนเขาไปสู

จิตใจของเราเอง ... พิจารณาอสุภะตัวนี้ ใหดี 

มันจะเคลื่อนยายไปไหนเวลานั้นจะไมทำลาย 

มันเปนยังไงพิจารณาปญญาใหถึงฐานแหง 

กามกิเลส เอา ดูตัวนี้ เวลามันพอแลวมันจะ

บอกเองนะ อสุภะตัวนี้ คือเราไมทำลาย ตั้งไว

นั้นแหละ เอา มันจะไปไหนใหอยู ในปจจุบัน  

มันจะไปไหน ... ใหเปนเครื่องตัดสินของทาน 

ผูบำเพ็ญธรรมะขั้นนี้เอง จากนั้นแลวผานขั้นนี้

เขาไปแลวมนับอกเอง เรือ่งกามกเิลส เรือ่งตดัสนิ 

มันจะบอกในตัวเอง  

‘จดุนีเ้ปนจดุทีจ่ะตดัสนิกามราคะ ตดัสนิได

โดยไมตองไปถามผู ใดแหละ’ 

ถึงขั้นอสุภะอสุภังมีความชำนิชำนาญแลว

ตั้งไวอยางนี้ อยูอยางนี้ ถาหากวาใหมันอยูกับ

ที่มันก็อยูกับที่แลวไมเคลื่อนไหวไปมาที่ ไหน 

กแ็สดงวายงัไมพอ พจิารณาแตกกระจดักระจาย 

ทำลายไปอีก ตั้งขึ้นมาอีก แลวมาทดสอบดูอีก 

เอาจนกระทั่งมันอยูนิ่ง มันไมไปไหนมาไหนแลว

ทีนี้มันจะไปไหน ไปหาความตัดสินตนเองวา 

ใครเปนคนหลงแน อสภุะหลง หรอืจติใจเราหลง 

มนัจะตดัสนิขึน้มาในทีน่ัน่เอง นีเ่ปนจดุสำคญั …” 

เทศนาอบรมพระอีกคราวหนึ่งกลาวถึง 

การปฏบิตัขิององคทานเอง เมือ่ออกกาวเดนิทาง

ดานปญญาภายหลังสมาธิมีความพรอมและ 

แนนหนามั่นคงเปนทุนเดิมอยูนานแลว เมื่อ

พจิารณารางกายจงึเกดิความคลองแคลวแกลว

กลาสามารถเหน็ผลไดอยางรวดเรว็ เทศนากณัฑนี้

กลาวถึงวิธีการทดสอบตนเองวาจิตยังมีกาม-

ราคะอยูหรือไม ดังนี้ 

>> 

“...ก็เรงทางดานปญญา เรงทางกายนี้

กอน ตอนอสุภะ นี่สำคัญอยูมากนะ สำคัญมาก

จริงๆ พิจารณาอสุภะนี่มันคลองแคลวแกลว

กลา มองดูอะไรทะลุไปหมด ไมวาจะหญิงจะ

ชายจะหนุมจะสาวขนาดไหน  

‘ เอา พูดให เต็มตามความจริงที่จิต 

มนักลาหาญนะ ไมตองใหมผีูหญงิเฒาๆ แกๆ  ละ 

ใหมีแตหญิงสาวๆ เต็มอยู ในชุมนุมนั้นนะ  

เราสามารถจะเดินบุกเขาไปในที่นั่นได โดย 

ไมใหมีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาไดเลย’ 

นั่น ความอาจหาญของจิตเพราะอสุภะ 

มองดูคนมีแตหนังหอกระดูก มีแตเนื้อแตหนัง

แดงโร ไปหมด มันเห็นความสวยความงาม

ที่ไหน เพราะอำนาจของอสุภะมันแรง มองดูรูป

ไหนมันก็เปนแบบนั้นหมด แลวมันจะเอาความ

สวยงามมาจากไหนพอใหกำหนัดยินดี เพราะ

ฉะนั้น มันจึงกลาเดินบุก เอา! ผูหญิงสาวๆ 

สวยๆ นั้นแหละ บุกไปไดอยางสบายเลยถึง

คราวมันกลา เพราะเชื่อกำลังของตัวเอง  
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ถ้าเป็นสมบัติ
 มีรถราเป็นต้น
 ก็เป็นที่ ไม่น่าไว้ใจ
 จะขับขี่ ไปทางไหนก็กลัว

อันตราย
 ต้องเข้าโรงซ่อมบ่อยๆ
 ไม่เช่นนั้นก็จะพาเจ้าของไปคว่ำจมดินที่ ไหน


ไม่แน่ทั้งนั้น
 ต้องตรวจดูเครื่องทุกเวลาก่อนจะขับขี่ ไปไหนมาไหน
 ลักษณะที่

กล่าวมาทั้งนี้เข้าในข่ายของคำว่าปรามาส
คือการลูบคลำทั้งนั้น


ถ้าเป็นศีลก็เป็นศีลประเภทล้มลุก
 คนผู้รักษาศีลก็เป็นบุคคลล้มลุก
 เดี๋ยว

ก็ทำศีลให้ขาด
 เดี๋ยวก็ ไปรับศีลใหม่
 รับแล้วรับเล่า
 ขาดแล้วขาดเล่า
 จนตัวเอง


ก็ ไม่แน่ใจว่าตนมีศีลหรือเปล่า
 ทั้งๆ
 ที่รับศีลแล้วรับศีลเล่าอยู่นั่นเอง
 ทั้งนี้


หมายถงึศลีของสามญัชนทัว่ๆ
 ไปเพราะรบัแลว้วนันีค้ราวนี
้ แตว่นัหนา้คราวหนา้

ต้องรับอีก
 เหล่านี้เรียกว่า
 สีลัพพตปรามาส
 เพราะลูบคลำศีลเหมือนลูบคลำ

บาดแผล


พระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันแม้จะเป็นฆราวาส
 ก็เป็นผู้แน่วแน่ในศีลที่

ตนรักษาอยู่
 ไม่รับศีลแล้วรับศีลเล่าเหมือนสามัญชน
 เพราะท่านเชื่อเจตนาของ

ตนและรักษาศีลด้วยความระมัดระวัง
 ไม่ยอมให้ศีลขาดหรือด่างพร้อยด้วย

เจตนาล่วงเกิน
 แม้จะเป็นผู้นำหน้าของหมู่ชน
 ก็เพียงรับเป็นจารีตของผู้เป็น

หัวหน้าเท่านั้น
 แต่เจตนาจะรับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีศีลขาดหรือด่างพร้อย

นั้น
ไม่มีในพระโสดาบันบุคคลเลย


พระสกิทาคา
ท่านว่าทำราคะ
โทสะ
โมหะให้เบาลง
นี่ทางด้านปฏิบัติไม่มี

ข้อข้องใจ
จึงขอยุติไว้เพียงนี้


พระอนาคามี
ละสังโยชน์ได้
 ๕
คือ
๓
กับที่ผ่านมาแล้วและละเพิ่มได้อีก



๒
 ขอ้
 คอืกามราคะ
 ความยนิดีในประเพณขีองโลก
 และปฏฆิะความหงดุหงดิใจ



ส่วนกามราคะนั้นอยู่ ในวงของรูปกาย
 ตามความเห็นของธรรมะป่าว่า



สกักายทฏิฐ
ิ ๒๐
 นัน่แลเปน็บอ่ของกามราคะแท
้ ควรเปน็ภาระของพระอนาคาม
ี

เป็นผู้ละได้โดยเด็ดขาด
 เพราะผู้จะก้าวขึ้นสู่ภูมิอนาคามีโดยสมบูรณ์
 จำต้อง

พิจารณาขันธ์ห้าโดยความรอบคอบด้วยปญญา
 แล้วผ่านไปด้วยความหมด


เยื่อใย
 คือสามารถพิจารณาส่วนแห่งร่างกายทุกส่วน
 เห็นด้วยความเป็น


ปฏิกูลด้วย
 โดยความเป็นไตรลักษณ์ด้วย
 ประจักษ์กับใจ
 จนทราบชัดว่าทุกส่วน

ในร่างกายสะท้อนนี้มีความปฏิกูลเต็มไปหมด


ความปฏิกูลของร่างกายที่ปรากฏเป็นภาพอยู่ภายนอก
 กลับย้อนเข้ามาสู่


วงของจิตภายในโดยเฉพาะ
 และทราบชัดว่าความเป็นสุภะทั้งนี้
 เป็นเรื่อง


ของจิตออกไปวาดภาพขึ้นมา
 แล้วเกิดความกำหนัดยินดีก็ดี
 ความเป็นอสุภะ


ที่จิตออกไปวาดภาพขึ้น
 แล้วเกิดความเบื่อหน่ายและอิดหนาระอาใจ


ต่อความเป็นอยู่ของร่างกายทุกส่วนก็ดี
 ในภาพทั้งสองนี้จะรวมเข้าสู่จิต


ดวงเดียว
 คือมิได้ปรากฏออกภายนอกดังที่เคยเป็นมา
 จิตได้เห็นโทษแห่ง


ภาพภายนอกที่ตนวาดขึ้นอย่างเต็มใจ
 พร้อมทั้งการปล่อยวางจากสุภะและ

อสุภะภายนอก
 ที่เกี่ยวโยงกับส่วนร่างกายที่ตนเคยพิจารณา
 ถอนอุปาทาน

ความถือกายออกได้โดยสิ้นเชิง
 เรื่องของกามราคะซึ่งเกี่ยวกับกายก็ยุติลงได้



ในขณะที่ถอนจิตถอนอุปาทานจากกาย
 โดยผ่านออกระหว่างสุภะและอสุภะ


ต่อกัน
หมดความเยื่อใยในสุภะและอสุภะทั้งสองประเภท


การพิจารณาอสุภะอสุภัง พิจารณาไปจน

กระทั่งว่าราคะนี้ ไม่ปรากฏเลย ค่อยหมดไปๆ 

และหมดไปเอาเฉยๆ ไม่ ได้บอกเหตุบอกผล 

บอกกาลบอกเวลาบอกสถานที่บอกความแน่ใจ

เลยว่า ราคะความกำหนัดยินดี ในรูปหญิง 

รูปชายนี้ ได้หมดไปแล้ว ตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้น

สถานที่นั้นไม่บอก จึงต้องมาวินิจฉัยกันอีก 

ความหมดไปๆ เฉยๆ นี้ ไม่ เอา คือจิตมัน 

ไม่ยอมรับ  

ถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมด ให้รู้ 

ชัดว่า หมดเพราะเหตุนั้น หมดในขณะนั้น  

หมดในสถานที่นั้น ต้องบอกเป็นขณะให้รู้ซิ 

ฉะนั้น จิตต้องย้อนกลับมาพิจารณาหาอุบายวิธี

ต่างๆ เพื่อแก้ ไขกันอีก เมื่อหมดจริงๆ มันทำไม

ไม่ปรากฏชัดว่าหมดไปในขณะนั้นขณะนี้นะ  

พอมองเห็นรูป มันทะลุไปเลย เป็นเนื้อ

เปน็กระดกูไปหมดในรา่งกายนัน่ ไมเ่ปน็หญงิสวย 

หญิงงาม คนสวยคนงามเลย เพราะอำนาจ 

ของอสุภะมีกำลังแรง เห็นเป็นกองกระดูก 

ไปหมด มันจะเอาอะไรไปกำหนัดยินดีเล่า 

ในเวลาจติเปน็เชน่นัน้ ทนีีก้ห็าอบุายพลกิใหมว่า่ 

‘ราคะนี้มันสิ้นไปจนไม่มีอะไรเหลือนั้น  

มันสิ้นในขณะใดด้วยอุบายใด? ทำไมไม่แสดง

บอกให้ชัดเจน’  

จึงพิจารณาพลิกใหม่ คราวนี้เอาสุภะเข้า

มาบังคับ พลิกอันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูก

นั้นออก เอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งาม นี่เรา

บังคับนะ ไม่งั้นมันทะลุไปทางอสุภะทันทีเพราะ

มันชำนาญ นี่ จึงบังคับให้หนังหุ้มกระดูกให้สวย

ให้งาม แล้วนำเข้ามาติดแนบกับตัวเอง นี่! วิธี

การพิจารณาของเรา เดินจงกรมก็ให้ความสวย

ความงามรูปอันนั้นน่ะติดแนบกับตัว ติดกับตัว

ไปมาอยู่อย่างนั้น  

‘เอ้า! มันจะกินเวลานานสักเท่าไร? หาก

ยังมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมา หากไม่มีก็ให้รู้ว่า

ไม่มี’…” 

>> 

เรียงลำดับอริยภูมิ 

แต่ความกล้านี้ก็ ไม่ถูกกับจุดที่จิตอิ่มตัว 

ในขั้นกามราคะ จึงได้ตำหนิตัวเองเมื่อจิต 

ผา่นไปแลว้ ความกลา้นีม้นักบ็า้อนัหนึง่เหมอืนกนั 

แต่ตอนที่ดำเนินก็เรียกว่าถูกในการดำเนิน 

เพราะต้องดำเนินอย่างนั้นเหมือนการตำหนิ

อาหารในเวลาอิ่มแล้วนั่นแล จะผิดหรือถูก 

ก็เข้าในทำนองนี้ 
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๑๘๔ ๑๘๕

หลังจากเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได ๔ วัน

เต็มๆ ก็ ไมแสดงความกำหนัดยินดีขึ้นมาแต  

อยางใด ถึงจุดนี้ทานกลาววา   

“…ทั้งๆ ที่รูปนี้สวยงามที่สุดมันก็ไมแสดง 

มันคอยแตจะหยั่งเขาหนังหอกระดูก แตเรา

บังคับไว ใหจิตอยูที่ผิวหนังนี่ พอถึงคืนที่ ๔ 

น้ำตารวงออกมา บอกวา ‘ยอมแลว ไมเอา’ 

คือมันไมยินดีนะ มันบอกวา ‘ยอมแลว’  

ดานทดสอบก็วา ‘ยอมอะไร ถายอมวา

สิน้ก็ใหรูวาสิน้ซ ิ ยอมอยางนี้ ไมเอา ยอมชนดินี้ 

ยอมมีเลหเหลี่ยม เราไมเอา’  

กำหนดไป กำหนดทุกแงทุกมุมนะ แงไหน

มุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดยินดี เพื่อจะรูวา

ความกำหนัดยินดีมันจะขึ้นขณะใด เราจะจับ

เอาตัวแสดงออกมานั้นเปนเครื่องพิจารณา

ถอดถอนตอไป พอดึกเขาไปๆ กำหนดเขาไปๆ 

แตไมกำหนดพจิารณาอสภุะนะ ตอนนัน้พจิารณา 

แตสภุะอยางเดยีวเทานัน้ ๔ วนัเตม็ๆ เพราะจะหา 

อุบายทดสอบหาความจริงมันให ได 

ปฏิฆะความหงุดหงิดของใจ ขอนี้ทางดานปฏิบัติไมมีแปลกตางและของใจ 

จึงขอยุติไวเพียงเทานี้ 

อันดับสี่คือ อรหัตภูมิ ทานวาละสังโยชนได ๑๐ คือสังโยชนเบื้องต่ำ ๕  

ที่กลาวผานมาแลว กับสังโยชนเบื้องบนอีก ๕ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 

อุทธัจจะ อวิชชา 

รูปราคะ ความกำหนัดยินดีในรูป ไม ไดหมายถึงรูปหญิง รูปชาย และ 

รูปพัสดุสิ่งของตางๆ ซึ่งเปนของภายนอกและเปนสวนหยาบๆ แตหมายถึง 

นิมิตที่ปรากฏกับจิตอยูภายในโดยเฉพาะ คือภาพที่ ไดจากภายนอกตามที่กลาว

ผานมา ซึ่งยอนกลับเขามาอยูในวงของจิตโดยเฉพาะ ผูพิจารณาจำตองถือ 

นิมิตนี้เปนอารมณของจิต หรือเปนเครื่องเพงเล็งของจิต จะวาจิตยินดีหรือ 

ติดรูปฌานก็ถูก เพราะจิตชั้นนี้ตองทำการฝกซอมความเขาใจเพื่อความชำนาญ

อยูกับนิมิตภายใน โดยไมเกี่ยวกับกายอีกเลย จนเกิดความชำนิชำนาญ 

ในการปรุงและทำลายภาพภายในจิต ใหมีการปรากฏขึ้นและดับไปแหงภาพได

อยางรวดเร็ว 

แตการเกิด-ดับของภาพทั้งนี้เปนการเกิด-ดับอยูจำเพาะใจ มิไดเกิด-ดับ  

อยูภายนอกเหมือนแตกอน ซึ่งจิตกำลังเกี่ยวของอยูกับกายเลย แมความเกิดดับ

ของภาพภายใน เมื่อถูกสติปญญาจดจองเพงเล็งอยู ไมหยุด ยอมมีการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยลำดับ ความเกิด-ดับของภาพชนิดนี้ นับวันและ 

เวลาเร็วเขาทุกทีจนปรากฏเหมือนฟาแลบแลวดับไป ผลสุดทายก็หมดไป  

ไมมีนิมิตเหลืออยูภายในใจเลย พรอมทั้งความรูเทาทันวา ภาพนี้ก็มีความสลาย

ไปเชนเดียวกับสภาวธรรมอื่นๆ จากนั้นก็เปนสุญญากาศวางเปลา ไมมีนิมิต

ภายในจติ แมรางกายจะทรงตวัอยู แตในความรูสกึนัน้ปรากฏเปนความวางเปลา 

ไปหมด ไมมีภาพใดๆ เหลืออยูภายในจิตเลย 

อรูปราคะ คือความยินดีในสุขเวทนาหรือรูปฌาน ขอนี้ทางดานปฏิบัติ 

ไมมีขอของใจ จึงขอยุติไว 

มานะ ความถอื แยกออกเปนมานะ ๙ คอืความสำคญัใจ ๙ อยาง เชนตวั 

มีภูมิธรรมต่ำกวาเขา สำคัญวาต่ำกวาเขาบาง เสมอเขาบาง ยิ่งกวาเขาบาง  

ตนมีภูมิธรรมเสมอเขา สำคัญวาต่ำกวาเขาบาง เสมอเขาบาง ยิ่งกวาเขาบาง 

และตนมีภูมิธรรมยิ่งกวาเขา แตสำคัญวาต่ำกวาเขาบาง เสมอเขาบาง ยิ่งกวา

เขาบาง ความสำคัญทั้งนี้เปนการผิดทั้งนั้น ถาพูดตามธรรมชั้นสูง เพราะความ

สำคัญเปนเรื่องของกิเลส จึงควรแก ไขจนไมมีอะไรมาแสดงความสำคัญ 

ภายในใจ จะชื่อวาเปนใจที่บริสุทธิ์เพราะหมดความคะนองสวนละเอียด 

อุทธัจจะ คือความฟุงของใจ นี้ ไม ไดหมายถึงความฟุงซานแบบสามัญชน

ทั่วๆ ไป แตเปนกิริยาแหงความขยันหมั่นเพียรและเพลิดเพลินของพระอริยเจา

ชั้นนี้ ทานทำการขุดคนหาตนตอของวัฏฏะดวยสติปญญาอันแหลมคมของทาน

ตางหาก แตการทำทั้งนี้รูสึกจะมุงสำเร็จใหทันกับความหวังของใจที่มีกำลัง 

กลาตอแดนพนทุกข จึงไมคอยคำนึงถึงมัชฌิมา คือความพอดี ไดแก 

การพักผอนจิตใหเขาสูความสงบสุขคือสมาธิ เพราะปญญาชั้นนี้คิดไปเทาไร 

ก็ยิ่งเห็นทางถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับ ซึ่งเปนโอกาสใหผูพิจารณา 

มีความเพลินตองานของตน จนลืมพักจิตในความสงบคือสมาธิ เพื่อเปนกำลัง 

ทางดานปญญาตอไป เพราะเห็นวาการพักจิตในสมาธิก็ดี การพักหลับนอนก็ดี 

เปนการเนิ่นชาตอทางดำเนิน ฉะนั้น จิตจึงมีความเรงรีบและเพลิดเพลิน 

พอสัก ๓-๔ ทุมลวง

ไปแลวในคืนที่ ๔ มันก็มี

ลั ก ษณะยุ บ ยั บ เ ป น

ลั ก ษ ณ ะ เ ห มื อ น จ ะ

ก ำ หนั ด ใ น รู ป

สวยๆ งามๆ ที่

เรากำหนดติด

แนบกับตัวเปน

ประจำในระยะนัน้ มนัมี

ลักษณะยุบยับชอบกล  

 สติทันนะ เพราะสติมีอยู

ตลอดเวลานี่ พอมีอาการยุบยับก็กำหนดเสริม

ขึ้นเรื่อยๆ  

‘นั่นมันมีลักษณะยุบยับเห็นไหม จับเจาตัว

โจรหลบซอนไดแลวทีนี้ นั่นเห็นไหม มันสิ้นยังไง 

ถาสิ้นทำไมจึงตองเปนอยางนี้’  

กำหนดขึ้นๆ คือ คำวายุบยับนั้นเปนแต

เพียงอาการของจิต แสดงเพียงเล็กนอยเทานั้น 

ไมไดทำอวัยวะให ไหวนะ มันเปนอยูภายในจิต 

พอเสริมเขาๆ มันก็แสดงอาการยุบยับๆ ใหเปน

ที่แนใจวา  

‘เออ นี่มันยังไมหมด เมื่อยังไมหมดจะ

ปฏิบัติยังไง?’ 

ทีนี้ ตองปฏิบัติดวยอุบายใหม โดยวิธี 

สับเปลี่ยนกัน ทั้งนี้เพราะทางไมเคยเดิน สิ่งไม

เคยรู จึงลำบากตอการปฏิบัติอยูมาก พอเรา

กำหนดไปทางอสุภะนี้ สุภะมันดับพรึบเดียวนะ 

มันดับเร็วที่สุดเพราะความชำนาญทางอสุภะ 

มาแลว  

พอกำหนดอสุภะมันเปนกองกระดูก 

ไปหมดทันที ตองกำหนดสุภะ ความสวยงามขึ้น

มาแทนที่ สับเปลี่ยนกันอยูนั้น นี่ก็เปนเวลานาน

เพราะหนทางไมเคยเดิน มันไมเขาใจก็ตอง

ทดสอบดวยวิธีการตางๆ จนเปนที่แนใจ จึงจะ

ตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งได  

>> 
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ทีนี้วาระสุดท้ายเวลาจะได้ความจริง ก็นั่ง

กำหนดอสุภะไว้ตรงหน้า จิตกำหนดอสุภะไว้  

ให้ตั้งอยู่อย่างนั้น ไม่ให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างหนึ่งอย่างใด คือตั้งให้คงที่ของมัน  

อยู่อย่างนั้นละ จะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่า

หนังออกหมดเหลือแต่กระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรง

หน้านั้น แล้วจิตเพ่งดูด้วยความมีสติจดจ่อ

อยากรู้อยากเห็นความจริงจากอสุภะนั้นว่า  

เอา้! มนัจะไปไหนมาไหน กองอสภุะกองนี้

จะเคลื่อนหรือเปลี่ยนตัวไปไหนมาไหน คือเพ่ง

ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นละ เพราะความชำนาญ

ของจิต ไม่ให้ทำลายมันก็ไม่ทำ เราบังคับไม่ให้

มันทำลาย ถ้ากำหนดทำลายมันก็ทำลายให้พัง-

ทลายไปในทันทีนะ เพราะความเร็วของปัญญา 

แต่นี่ เราไม่ ให้ทำลาย ให้ตั้งอยู่ตรงหน้านั้น  

เพื่อการฝึกซ้อมทดสอบกัน หาความจริงอันเป็น

ที่แน่ใจ 

พอกำหนดเข้าไปๆ อสุภะที่ตั้งอยู่ตรงหน้า

นั้น มันถูกจิตกลืนเข้ามาๆ อมเข้ามาๆ หาจิตนี้ 

สุดท้ายเลยรู้เห็นว่าเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะ

นั้นน่ะ จิตตัวไปกำหนดว่าอสุภะนั้นน่ะมันกลืน

เข้ามาๆ เลยมาที่ตัวจิตเสียเองไปเป็น สุภะ 

และ อสุภะ หลอกตัวเอง จิตก็ปล่อยผลัวะทันที 

ปล่อยอสุภะข้างนอกว่าเข้าใจแล้วทีนี้ เพราะ

มันขาดจากกัน มันต้องอย่างนี้ซิ  

‘นี่มันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปวาดภาพ

หลอกตัวเอง ตื่นเงาตัวเอง อันนั้นเขาไม่ ใช่

ราคะ อันนั้นไม่ใช่ โทสะ ไม่ใช่ โมหะ ตัวจิตนี้  

ต่างหากเป็นตัวราคะ โทสะ โมหะ’ 

ทีนี้พอจิตรู้เรื่องนี้ชัดเจนแล้ว จิตก็ถอนตัว

จากอันนั้นมาสู่ภายใน พอจิตแย็บออกไปมันก็รู้

ว่า ตัวนี้ออกไปแสดงต่างหาก ทีนี้ภาพอสุภะนั้น

มันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะ 

กำหนดอยู่ภายในพิจารณาอยู่ภายในจิต ทีนี้มัน

ไม่เป็นความกำหนัดอย่างนั้นน่ะซิ มันผิดกัน

มาก เรื่องความกำหนัดแบบโลกๆ มันหมดไป

แล้ว มันเข้าใจชัดว่ามันต้องขาดจากกันอย่างนี้ 

คือมันตัดสินกันแล้ว เข้าใจแล้ว…” 

 

บ้าหลงสังขาร 
 

องค์หลวงตากล่าวถึงการปฏิบัติของท่าน

หลังออกจากสมาธิเข้าสู่การพิจารณาทางด้าน

ปัญญาจนถึงภาวะที่จิตพ้นจากกามกิเลสไปแล้ว 

ทา่นวา่จากนัน้กเ็ปน็สตปิญัญาอตัโนมตัซิึง่หมนุตวั

เป็นเกลียวเพื่อความพ้นทุกข์ โดยถ่ายเดียว  

ประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเท่านั้น ดังนี้ 

“...รอไม่ ได้เลย หมุนติ้วๆ สติปัญญา

อัตโนมัตินี้คือสติปัญญาแก้กิเลส ฆ่ากิเลสเป็น  

อตัโนมตั ิ ไมว่า่ยนื วา่เดนิ วา่นัง่ วา่นอน เวน้แต ่ 

หลับเท่านั้น พอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับ

งานอัตโนมัติของตนแล้วเป็นลำดับลำดา นี่คือ

สตปิญัญาอตัโนมตัทิำงาน แกก้เิลสเปน็อตัโนมติั 

ทีนี้เรื่องความพากความเพียรที่เราจะหมุนอย่าง

ที่ว่าเพียรพยายามถูไถกันไป อย่างนี้ ไม่มี ในวง

ที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติ มีแต่หมุนตัวไปเอง  

เพื่อความพ้นทุกข์ๆ แก้กิ เลสโดยอัตโนมัติ   

อยู่ที่ไหนแก้ตลอดๆ ไม่มีคำว่าพัก  

‘โห เอาเสียจนบางคืนนอนไม่หลับเลยนะ 

เป็นคืนสองคืนนอนไม่หลับ’…” 

เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ท่านว่ามันยิ่งเห็นโทษ

เห็นภัยของกิเลสอย่างหนัก ขณะเดียวกันก็เห็น

คุณค่าของความหลุดพ้นมีน้ำหนักเท่าๆ กัน 

เมื่อเป็นเช่นนี้ การต่อสู้ห้ำหั่นระหว่างธรรม  

กับกิ เลสจึง ไม่มี วันที่ จะยอมแพ้กันได้ เลย   

ท่านเล่าอย่างถึงใจว่า 

“…มนักพ็ุง่นะ่ส ิมแีตว่า่ตายเทา่นัน้ เรือ่งแพ้

ไม่พูดเลย แพ้ก็ต้องแบกหามลงเปลไปเลย   

ทีจ่ะใหย้กมอืยอมแพน้ัน้ ไมม่ ี ซดักนัขนาดนัน้…  

ถ้าได้ลงทางจงกรมแล้วมันไม่รู้จักหยุด ไม่ว่า  

เวล่ำเวลาร้อนหนาวมันไม่ได้สนใจ คือจิตมันอยู่
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ตอการพจิารณาจนเลยเถดิ ซึง่เปนทางผดิไดอกีทางหนึง่ ทีท่านใหนามวา สงัโยชน 

คือเครื่องผูกมัดใจ 

อวิชชา ถาหมายถึงอวิชชาทั่วๆ ไปในสามัญชนและสามัญสัตว ก็ขอแปล

แบบพระปาวารูแกมโง ฉลาดแกมโกง ทั้งรูทั้งหลง จับเอาตัวจริงไม ได เรียกวา

อวิชชาชั้นหยาบ สวนอวิชชาชั้นละเอียดที่ทานกลาวไวในสังโยชนเบื้องบนนั้น 

ตามความรูสึกของธรรมะปาวา คือความหลงจิตดวงเดียวเทานั้น เพราะสิ่งอื่นๆ 

สามารถรูเทาและปลอยวางได แตกลับมาหลงตัวเอง ทานจึงใหนามวา 

“อวิชชา” แปลวารู ไมรอบ รู ไมชัดเจน ยังมีเงาปดบังตัวเองไว ตอเมื่อ 

สติปญญาเพียงพอเพราะอาศัยการขุดคนไตรตรองเสมอ นั่นแลจิตจึงจะรู 

ขึ้นมาวา อวิชชาคือความหลงตัวเองเทานั้น พอปญญาไดหยั่งทราบ อวิชชา 

ก็ดับลงในขณะเดียว ไมมีอวิชชาตัวไหนจะยังเหลืออยูในจิตอีกเลย 

คำวาอุทธัจจะ คือความฟุงในการพิจารณาก็ดี มานะความถือจิตก็ดี  

ยอมหมดปญหาลงในขณะเดียวกันกับขณะอวิชชาดับไป เพราะหมดตนเหตุ 

ที่จะทำใหเพลิดเพลินและถือมั่นโดยประการทั้งปวงแลว เรื่องทั้งหมดก็มีอวิชชา 

คือสิ่งที่แปลกประหลาดอันเดียวเทานั้นเปนตนเหตุสำคัญในไตรภพ เพราะเปน

สิ่งนารู และนาหลงเคลือบแฝงอยู ในตัวของมันอยางพรอมมูล ผูปฏิบัติ 

ถาไมสันทัดทางดานปญญาจริงๆ จะหาทางออกจากอวิชชาได โดยยาก  

เพราะอวิชชาทั่วๆ ไปกับตัวอวิชชาจริงๆ รูสึกผิดแปลกกันมาก อวิชชาทั่วๆ  

ไปไดแกธรรมชาติที่รวมความหลงทั้งภายนอกและภายในเปนตัวกิเลสไวดวยกัน 

เชนเดียวกับไมทั้งตน ซึ่งรวมสิ่งตางๆ ของมันไว สวนอวิชชาจริงๆ ไดแก

ธรรมชาติที่ถูกตัดตนโคนรากจากความเพียรมาเปนลำดับ จนหายพยศ 

จากสิ่งตางๆ เขามาเปนระยะๆ สุดทายก็มารวมลงที่จิตแหงเดียว 

จุดนี้แลเปนจุดตัวจริงของอวิชชาแท แตขณะนี้อวิชชาไมมีสมุนเปนบริวาร

เหมือนสมัยที่กำลังเรืองอำนาจ ตัวอวิชชาแทนี้ เปนที่ เก็บรวมสิ่งตางๆ  

ที่แปลกประหลาดซอนไวกับตัวของมันหลายอยาง ซึ่งเราไมเคยคาดหมายไว

กอนเลย เชนเดียวกับยาพิษที่แทรกอยูกับวัตถุชิ้นเล็กๆ เปนเครื่องลอสัตว 

ใหตายฉะนั้น สิ่งแทรกซึมอยูกับตัวอวิชชาแทนั้น ที่พอจะนำมาอธิบายใหทาน 

ผูฟงไดก็เพียงเล็กนอย เพราะไมสามารถจะนำมาเทียบกับสมมุติใหเหมือน 

ตัวจริงของสิ่งเหลานั้นไดสมความตองการ สิ่งแทรกซึมนั้นคือความผองใส 

เดนดวง ประหนึ่งเปนสิ่งสำเร็จรูปโดยสมบูรณแลว หนึ่ง ความสุขเพราะอำนาจ

ความผองใสครองตัวอยู เปนความสุขที่แปลกประหลาดมาก ประหนึ่งเปนความ

สุขที่พนจากแดนสมมุติทั้งปวง หนึ่ง ความองอาจภายในตัวเอง ประหนึ่ง 

จะไมมีสิ่งอาจเอื้อมเขาไปเกี่ยวของได หนึ่ง ความติดใจและสงวนธรรมชาตินั้น

ประหนึ่งทองคำธรรมชาติ หนึ่ง 

สิง่เหลานีแ้ลเปนอปุสรรคตอการดำเนนิเพือ่สนัตธิรรมอนัแทจรงิ โดยเจาตวั 

ไมรูสึกในเวลานั้น ตอเมื่อไดผานอุปสรรคเหลานี้ ไปแลว จึงจะทราบความผิดถูก

ของตน เมื่อยอนกลับคืนมาพิจารณาขางหลังที่เคยดำเนินมา ก็ทราบไดชัดวา

เราดำเนินมาถึงที่นั้น คดโคงไปหรือผิดเพี้ยนไป ระยะนั้นเราติดความสงบ คือ

ติดสมาธิมากไป ระยะนั้นเราพิจารณาทางดานปญญามากไป ไมสม่ำเสมอ 

ทั้งดานสมาธิและดานปญญา ความเพียรจึงชาไปในระยะนั้นๆ ยอมทราบยอน

หลังโดยตลอด สิ่งที่จะใหเกิด-ตาย ตอไปอีกคืออะไร ยอมทราบชัดจากขณะ

อวิชชาดับไปแลว จากนั้นเปนผูหมดกังวลทั้งอดีตที่ เคยเปนมาของตน  

ทั้งอนาคตที่จะพาใหเปนไปขางหนา เพราะปจจุบันจิตขาดจากการติดตอ 

กับเรื่องทั้งหลายโดยประการทั้งปวงแลว...” 

>> 

เรียงลำดับอริยภูมิ 

ที่นี่มันไมไดออกนะ ออกไปตามดินฟาอากาศนี้

ไมได ออกไปหารางกายนี้วันหนึ่งมันก็ไมไดออก 

มันฟดกันอยูภายในเหมือนนักมวยเขาวงใน  

วางั้นเถอะนะ ใครจะไปสนใจเรื่องความเจ็บ

ความปวด มันไมสนใจนะ 

อันนี้กิเลสมันเขาวงในนะ ระหวางธรรม

กับกิเลสฟดกันวงใน มันเปนอยางนี้ หมุนติ้วๆ 

เดินจงกรมตั้งแตฉันอาหารเสร็จแลวจนกระทั่ง

ถึงเวลาปดกวาดตอนเย็นนะ มันเดินไดยังไง 

คือมันไมรูเวล่ำเวลา  

จนกระทั่ ง เวลาหยุดจากทางจงกรม  

แลวมองเห็นกาน้ำนี้มันจะตายเลย มันไม ได 

กนินำ้ โดดควากาน้ำมารินนี้ กลืนนี่ โห กลืน

ไมทัน สำลัก กั๊กๆๆ เวลามันฟดกันนี่ไมไดสนใจ

กับสิ่ งเหลานี้นะ เวลาออกมาแลวมาเห็น 

กาน้ำนี่สิ โอโห โดดใสเลยเชียวนะ มันจะตาย 

แหม มันขนาดนั้นนะ  

เราไมถึงฝาเทาแตกแตออกรอน โอ โห 

เหมือนไฟลนแหละ พอมาถึงที่พักถึงรูนะ  

ตอนนั้นไมรู แดดก็ไมรูรอน มันไมสนใจกับแดด

กับฝนอะไร แต ไม ไดเคยตากฝนเดินจงกรม  

แตตากแดดนี่เคยแลวเราเอาผาอาบน้ำมาพับ

ครึ่งแลวก็มัดผูกบนศีรษะนี้ แลวก็มาผูกใสคาง

เหลือแตตา  

เดินจงกรมกลางแจงทีเดียว บนไรราง

สวนรางเขา เอากันอยูนั่น ไมมีรมเลย รมไมรม

ชางหัวมัน ฟาดลงนั้นเลย ทำไดนะ ไมสนใจ 

กบัรอนกบัหนาวอะไรเลย เพราะอนันีม้นัรนุแรง

ภายในใจ 

๑๘๖
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นี่..แลวไมใชเดินอยูวันหนึ่งวันเดียว นั่นซี 

มันเปนประจำของมันอยางนั้น พอเขาทาง

จงกรมแลว เทานั้นแหละ ไมมีเวล่ำเวลานาที

มายุงกวน มีแตอันนี้ฟดกันอยูภายใน หมุนติ้วๆ 

เราก็เดิน ก็เดินไปยังงั้นละ แตทางนี้ทำงานอยู

ตลอดเวลา เดนิสะเปะสะปะไปตามเรือ่งของมนั 

ทีนี้ เดินไมหยุดสิ วันนี้ก็ เดินวันหนาก็เดิน  

เดินหลายวันตอหลายวัน… 

เดินจงกรมไมรูจักหยุด... ไมรูวาเหนื่อย 

วาอะไร เพราะมันหมุนติ้วๆ อยูนี่ งานอยูนี้ 

เดินไปบางทีเดินจงกรมนี้ โนนเซซัดเขาไป 

ในปาโนน โครมครามในปาโนน เพราะจิตมัน 

ไมออก ตาก็มืดมัวไปหมดละซี มีแตขากาวไปๆ 

ก็เขาไปโนน แลวออกมาอีกที เอาอีกอยูงั้น  

คำวาน้ำทาอะไรๆ ไมสนใจทั้งนั้นเมื่อถึงขั้น

ตะลุมบอนกัน…” 

ทานวาในขั้นสติปญญาอัตโนมัตินี้จะหมุน

ฆากิเลสตลอดเทียบไดกับเวลากิเลสมีกำลัง

จิตใจหมุนไปทางไหนคิดไปแบบไหนจะเปนกิเลส

ทั้งนั้นไม ไดเปนธรรมมีแตลากเราไปเปนกิเลส

แลว เอากองทุกขขนมาทับหัว ใจเราอันนี้ 

เปนอัตโนมัติของกิเลส ดังนี้ 

“... ปุถุชนเรานี้คิดเรื่องใดก็ตาม กิเลส

ตองเปนอัตโนมัติของมันตลอดๆ ไป นี่เวลา

กิเลสมีกำลังมากเปนอยางนั้นนะ ทีนี้บทเวลา

สติปญญาขั้นนี้ขึ้นมามันรับกันละซิ พอสติ

ปญญาขั้นนี้ขึ้นมามันฆากิเลส ทีนี้ฆากิเลส 

มันก็เพลินในการฆากิเลส เพลินไปเพลินมา 

เลยกลายเปนอตัโนมตัไิป หมนุติว้ๆ เลย อยูไมได

ตองฆาตลอดๆ นี้เรียกวาวิวัฏจักร หมุนกลับ  

แตกอนกิเลสมันเปนวัฏจักร หมุนจิต 

เขามาสูความทุกขทั้งหลาย ทีนี้เปนวิวัฏจักร

ดวยสติปญญาอัตโนมัตินี้ มันหมุนจิตกลับออก

จากกองทุกข หมุนเรื่อยๆ หมุนติ้วๆ จนกระทั่ง

กลางคืนทั้งคืน นั่งภาวนามันพิจารณาของ 

มันตลอด นอนมันก็พิจารณาของมันตลอด  

อยูอริยิาบถไหนเรยีกวาไมมอีริยิาบถ คอืมนัเปน 

สติปญญาตลอดเวลาไมวาจะยืนจะเดินจะนั่ง 

จะนอน มนัจะเปนสตปิญญาฟดกบักเิลสตลอดเวลา 

แมที่สุดเราฉันจังหันอยูนี ้ จิตมันไม ไดอยูกับ 

อาหารนะ มนัจะทำงานของมนัอยูในนัน้ หมนุติว้ๆ 

ซัดกันอยูในนั้น นี่ละสติปญญาอัตโนมัติ นี่ละ 

ฆากิเลสที่นี่ เริ่มละนะ เริ่มเรื่อยๆๆ ไป 

เทศนาอบรมพระคราวหนึ่งขององคหลวงตากลาวถึงวิธีการปฏิบัติ

เมื่อระดับจิตไดขาดจากกามราคะลงไปแลว ดังนี้ 

“...ในธรรมขัน้นีป้ระจกัษแลวทนีี ้ เมือ่มนัประจกัษแลวจะหายสงสยัเอง 

เรื่องกิเลสตัวนี้เปนมาจากอะไร จากนั้นก็พยายามตั้งภาพอันนั้นแหละ  

ที่เราเคยพิจารณาเปนมาตลอดนั้น ตั้งขึ้นไวอยางเกานั้นแหละ แลวมัน 

จะหมุนตัวเขามาๆ ในหัวใจของเรา ทีนี้เร็วขึ้นๆ นี่การฝกซอมปญญา 

ทางดานกามกิเลส อสุภะอสุภังเปนของสำคัญมาก 

จากนี้แลว สภาพอันนี้ฝกซอม มันปรากฏขึ้นมาชาเร็วขนาดไหน 

จะเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง เอาสภาพที่เราเคยกำหนดไวนี้แลว วาเปน 

การฝกซอมใหมีความชำนิชำนาญในขั้นนี้ ใหจงได นี่ละพอไดที่แลว 

ก็ฝกซอมเรื่อย จิตใจจะละเอียดเขาไปเรื่อย ในภาพเหลานี้ก็จะละเอียดเขาไปๆ นี่แหละพระอนาคามี

ทานจึงไมลงมาเกิดอีก คือกามกิเลสนี้เปนตัวสำคัญ มีแตดึงลงๆ ทาเดียว หมุนลงทาเดียว ใหสัตวทั้ง

หลายไดรับความทุกขทรมาน เพราะกดเพราะถวงบีบบี้สี ไฟอยางลึกลับภายในจิตใจอยูนั้นแล  

ทีนี้เมื่อเวลาไดเขาใจในนี้แลว เราก็ฝกซอมนี้ จิตใจของเราเมื่อไดระดับแลว เปนที่แนใจเอาละทีนี้

หมดแลว ขาดจากกันแลว ทีนี้ฝกเขาไปซอมเขาไป จิตอันนี้จะมีความชำนิชำนาญไปอีกขั้นหนึ่ง มีความ

ละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งๆ เอา ฝกซอมเขาไปเรื่อยๆ นี้เองที่เปนสักขีพยานตามที่ทานแสดงไวในอรรถ 

ในธรรมวา  

‘พระอนาคามีนั้นเมื่อบรรลุถึงขั้นอนาคามีแลว ทานจะไมกลับมาเกิดอีก คือจิตดวงนี้จะไมถูกกด

ถวงดึงลงเหมือนแตกอนเมื่อมีกามราคะผูกพันอยู พอหลักใหญของกามราคะขาดลงไปแลว เรียกวา

สอบไดแลว ๕๐% นี่หมายถึงฐานะของเราผูเปนเนยยะ ผู ไดรูชารูเร็ว จึงบอกลำดับลำดาไว’ 

พอไดรูชดัเจนแลว จติใจนีจ้ะไมหมนุลงนะ ไมมอีะไรมาดงึใจนีล้ง มกีามกเิลสเทานัน้ดงึลงๆ ตลอดเวลา 

พอกิเลสขาดออกไปในขั้นนี้แลว จิตจะคอยหมุนขึ้นเปนลำดับ พิจารณาฝกซอมจิตใจดวงนี้แหละดวย

อสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้น จิตใจจะละเอียดลงไปๆ และความหมุนตัวขึ้นไปเรื่อยๆ ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ  

นี่ละพระอนาคามีที่ทานไมกลับมาเกิดอีก ก็คือมีกามกิเลสอันเดียวนี้เทานั้นดึงลง มาสูนรกอเวจี ได

เพราะกามกิเลส พออันนี้ขาดลงไปแลวจิตใจจะเบาลงไปๆ เบาจนกระทั่งเบาหวิวๆ กำหนดพับๆ 

ซักฟอกตัวเองๆ ในสวนที่เปนมลทินอันละเอียดติดแนบอยูกับจิต ซึ่งอยูในขั้นอนาคามีที่ยังไมสมบูรณ

เต็มที่ มลทินเหลานี้จะคอยกระจายละเอียดลงไปๆ ดวยการฝกซอมของเรา  

พอละเอียดเขาไปเทาไรจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นๆ เรื่อย อยางที่ทานเทียบไวในสุทธาวาส ๕ ชั้น อวิหา  

อตปัปา สทุสัสา สทุสัส ี อกนฏิฐา นีแ่หละระดบัของพระอนาคาม ี พอไดระดบัเบือ้งตนทีว่าสอบไลไดแลว  

หากวาตายก็จะไปเกิดในอวิหา แลวเลื่อนไปอตัปปา ละเอียดเขาไปก็สุทัสสา ละเอียดเขาไปสุทัสสี 

ละเอียดเขาไปทั้งๆ ที่ยังไมตายก็รูเปนลำดับ ละเอียดเขาไปเต็มที่แลวขึ้นอกนิฏฐา นี่เปนชั้นที่ ๕  

ของสุทธาวาส ๕ ชั้น พอจากชั้นนี้แลวก็ดีดผึงกาวเขาสูนิพพาน เพราะฉะนั้นพระอนาคามี เมื่อสำเร็จ

เปนพระอนาคามีแลวทานจึงไมกลับมาเกิดอีก ถาวาเกิดก็ ไปเกิดในอวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี  

เรื่อยไป แลวพรอมที่จะไมกลับคืนมา ไปจนกระทั่งทะลุพระนิพพานไปเลย  

นีภ่าคปฏบิตั ิ ... ภาคปญญาทีอ่อก การพจิารณาทางดานปญญานีต้องพจิารณาใหเตม็เมด็เตม็หนวย  

ถึงกาลเวลาพิจารณา เวลาที่จะเขามาพักสมาธิมีความสงบ เพื่อเอากำลังหนุนทางดานปญญา  

เราก็เขามาพักสมาธิคือความสงบใจเสีย อยาไปกังวลกับความคิดอานไตรตรองเรื่องปญญาเลย ใหอยู

กับความสงบ สงบไดดีเทาไรยิ่งเปนของดี อยูตรงนี้ พอจิตอิ่มพอในความสงบแลว พอถอยออกมา

เทานั้น ทีนี้เอาพิจารณาทางดานปญญา อยายุงกับทางสมาธิ ปลอยไปเลยสมาธิ เหมือนเปนคนละโลก 

ระดับจิตของพระอนาคามี 
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ถ้าลงได้ก้าวลงไปเดินจงกรมแล้วไม่รู้จัก

หยุดจักยั้งน่ะ จนกระทั่งเวลา เช่น เวลาปัด

กวาด ฉันจังหันเสร็จแล้วลงเดินจงกรม นาน

ขนาดไหนฟังซิ มันรู้เมื่อไรว่าเช้าสายบ่ายเย็น

ที่ ไหน มีแต่กิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่ภายในใจ

หมุนติ้วๆ นี่ถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าเข้าวงใน 

ไม่รู้จักเป็นจักตาย นักมวยเข้าวงในกันเป็น

อย่างนั้น อันนี้กิเลสกับธรรมเข้าวงในกันก็แบบ

เดียวกัน วงนี้วงจะออกจากทุกข์แล้วนี่ หมุน

ติ้วๆ เดินจงกรมตั้งแต่ฉันจังหันเสร็จแล้วจน

กระทั่งถึงเวลาปัดกวาด ถึงด้อมๆ มาจากทาง

จงกรม วันนี้ก็เดิน คืนนี้ก็เดิน วันหน้าก็เดิน คืน

หน้าก็เดิน เดินไม่หยุดไม่ถอยฟัดกับกิเลส จน

กระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงเมื่อไรถึงจะหยุดได้ 

แล้วมันมีเวลากี่วันกี่ปีกี่เดือน นั่นฟังซิน่ะ เดิน

อยู่อย่างนั้นตลอด 

ถ้าลงได้เดินก็ไม่รู้จักหยุด ถ้าได้นั่งก็เอา 

ไม่ รู้ จั ก เคลื่ อนจั ก ไหว เพราะทางภาย ใน  

มันไม่ ได้ออก มันหมุนของมันอยู่ภายใน นี่ละ

ฝ่าเท้าถึงแตกเพราะเดินไม่หยุด วันนี้ก็เดิน  

วันหน้าก็เดิน เดินหลายวันหลายคืนมันก็แตก

ล่ะซิ ทีนี้มาพิจารณาถึงเรื่องความเพียรที่มัน

เป็น .. ที่ท่านเดินจงกรมฝ่าเท้าแตกเพราะ  

เหตุนี้เอง ถ้าธรรมดาเราบังคับบัญชาเราเดิน

จงกรมจนฝ่าเท้าแตก ร้อยทั้งร้อย พันทั้ง  

พันเรายังไม่อยากเชื่อนะ แต่พอก้าวเข้าถึง  

ขั้นความเพียรอัตโนมัติ สติปัญญาอัตโนมัตินี้

แล้วเชื่อทันทีเลย นี่ลงเดินจงกรมก็เหมือนกัน 

มันได้เห็นแล้วนี่ ถ้าลงได้เดินแล้วไม่รู้เวล่ำเวลา 

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า หิวโหยอะไรไม่เคยสนใจ

เลย น้ำท่าไม่ได้สนใจ 

อะไรไม่ ได้สนใจทั้งนั้นเลย มีแต่หมุนติ้ว

อยู่ภายในๆๆ วันนี้ก็ เป็นอย่างนี้ กลางคืน  

ก็เป็นอย่างนี้ ถ้าว่านั่งก็ไม่รู้จักลุก ถ้าว่าเดินก็

ไม่รู้จักหยุด ทำอะไรเป็นอันว่าคือมันหมุนอยู่

ภายในมันไม่ออกข้างนอก เรื่องที่ว่าร้อนว่า

หนาวว่าชุ่มว่าเย็นว่าหิวกระหาย อย่าเอามายุ่ง

เลยอยู่ภายนอก อันนี้อยู่ภายในไม่สนใจกับ

อะไรทั้งนั้น มันจะร้อนแผดขนาดไหนแดด   

ไม่ ได้สนใจนะ ไม่มีคำว่าร้อน กิเลสกับธรรม  

ฟัดกันอยู่ภายในอันนี้หมุนติ้วๆ มันจะออกไป

อะไรหาดินฟ้าอากาศล่ะ นั่นละทีนี้ยอมทันที   

อ๋อ ท่านเดินจงกรมฝ่าเท้าแตก ยอมรับทันที 

อ๋อ เดินแบบนี้เองเดินฝ่าเท้าแตก  

เราเองฝ่าเท้าไม่แตก แต่ได้เอามาดูจริงๆ 

พอมานั่งหยุดพักเดินจงกรม ฝ่าเท้านี้เหมือนไฟ

ลนนะ ออกร้อนวูบๆ ๆ ‘โอ้โห ทำไมฝ่าเท้าเรา

จึงเป็นอย่างนี้’  

พลิกออกมาก็มาดูหรือฝ่าเท้าแตกหรือ  

ยังไง มาดู ไม่แตก แต่เวลาเอามือลูบๆ มัน

เสียวแปลบๆ ๆ นี่จวนจะทะลุแล้วนะ ฝ่าเท้ามัน

ทะลุถึงเนื้อเข้าใจไหม หนังเรานี่เดินนานเข้ามัน

บางเข้าๆ มันทะลุจะถึงเนื้อ เรามาลูบดูฝ่าเท้า

เรานี้มันก็ ไม่แตก หรือมันฝ่าเท้าแตกทำไม  

มันออกร้อนหนักหนา มาดูมันไม่แตก แล้วเอา

มือลูบดู โอ๊ย เสียวแปลบๆ ออกร้อน นี่ถ้านาน

กว่านี้จะแตก นี่จับได้ตรงนี้ เราฝ่าเท้าไม่แตก 

แต่ว่าจะแตก ถ้านานกว่านี้ ไปแตกแน่ๆ นี่ละ

เรื่องของความเพียรของผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสาร 

ไม่ต้องมีใครบอกนะ เป็นอยู่ในหัวใจนี้แล้วยังไง

ก็ไม่อยู่  

‘ตายก็ให้ ไปเลย ที่จะมาถอยให้กิเลสบีบ

คั้นอย่างแต่ก่อนถอยไม่ ได้แล้ว นั่นเห็นโทษ

ขนาดไหน ถึงว่าถอยไม่ได้แล้ว ต้องเอาตายเข้า

ว่าเลย ถึงธรรมขั้นที่กระจ่างแจ้งจะให้หลุดพ้น

โดยถ่ายเดียวแล้วจะอยู่ไม่ได้เลย ต้องหลุดโดย

ถ่ายเดียว ไม่หลุดก็ เอ้า! ตายให้ถอยให้ยกมือ

ไหว้ ไม่มี เอาตายเข้าว่าเลย’ 

ทีนี้เวลามันไปเต็มที่แล้ว นั่งเหนื่อยแล้ว

นอน นอนให้มันหลับมันไม่ยอมหลับ มันหมุน

ของมันเหมือนกับนั่งอยู่นั้นละ หมุนฆ่ากิเลส 

‘เอ๊ นั่งก็เหนื่อย นอนก็เหนื่อย เอ้า ลุกขึ้นมานั่ง

อีก สุดท้ายแจ้งไม่หลับเลย อ้าว กลางวันยังจะ

ไม่หลับอีกนะ มันยังหมุนของมันอยู่ตลอดเวลา 

วันนี้ ไม่หลับ วันหลังก็ไม่หลับอีกกลางคืน อ้าว 

มันจะตายแล้วนะ ทำไมเป็นอย่างนี้’  

เรื่ องอ่อนน่ะอ่อนนะ คือมันจะเป็น  

ความลำบาก เป็นความอ่อนเพลียภายใน  

หัวอกของเรานี่ คือสติปัญญามันทำงาน  

อยู่ตรงนี้ สังขารคือทำงานนั่นเข้าใจไหม   

มันทำงานอยู่ ในนี้ สังขารมันทำงาน สังขาร 

สัญญา ที่คาดที่หมายที่คิดกับกิเลสจะฆ่ากิเลส

มันไปด้วยกันนั่นแหละ แต่เป็นสังขารของมรรค 

สัญญาของมรรค ไม่เป็นสัญญาของสมุทัย

สังขารของสมุทัยเหมือนแต่ก่อนเข้าใจไหมล่ะ 

แต่มันก็หมุนของมันอยู่นี้ 

ทีนี้มันก็เหนื่อยล่ะซิ ทำงานอยู่ตลอดเวลา

เหนื่อย ทีนี้เราจะมาพัก พักมันก็ไม่ถอยมันหมุน

ของมัน เรียกว่าทางแพ้ ไม่มีพูดง่ายๆ ว่าอย่าง

นั้นนะ เรื่องแพ้ ไม่มี เมื่อเรื่องแพ้ ไม่มีมันก็ต้อง

หมุนของมันเรื่อย อันนี้ก็แจ้ง  

“…พระพทุธเจา้ทา่นทรงแสดงไวเ้รยีบรอ้ยแลว้   

ก็มาเห็นประจักษ์ เอามาเป็นพยานกัน ท่านว่า

พระโสณะเลิศเลอทางความพากเพียรมาก 

..พระโสณะนี่ท่านประกอบความเพียรจนกระทั่ง  

เดินจงกรมฝ่าเท้าแตก .. พระจักขุบาลตาแตก 

นี่แหละตั้งสัจอธิษฐานจะไม่นอน รักษาตา หมอ

เขาว่า ‘ให้นอนหยอดตา หยอดยาใส่ตา’  

ท่านบอกว่า ‘ไม่นอน เพราะตั้งความสัตย์

แล้ว’ ‘ถ้าท่านไม่นอนท่านก็ตาบอด’ เขาก็บอก  

‘บอดกบ็อด’ ทา่นวา่อยา่งนัน้นะ นัน่เหน็ไหม 

ท่านไม่ ได้เชื่อหมอ ท่านเชื่อธรรมต่างหาก 

‘เอา้ บอดกบ็อด คำสตัยค์ำจรงิเราประกาศ  

ออกมาแลว้วา่เราจะไมน่อน เราจะนอนไปไม่ได’้  

ไม่นอน สุดท้ายตาแตก ตาแตกข้างนอก 

ใจจ้าเข้ามาข้างใน เห็นไหมกิเลสแตกข้างใน   

นี่พิระจกัขบุาลถงึขนาดตาแตก ทา่นก็ ไมย่อมถอย   

พระโสณะเดนิจงกรมจนฝา่เทา้แตก ทา่นก็ ไมถ่อย   

กเิลสแตก เหน็ไหมทา่นเอาขนาดนัน้นะ ทา่นถงึได้  

สิ่งเลิศเลอ...” 
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จนกระทั่งไมไหวแลวตองวิ่งขึ้นหาพอแม-

ครูจารย แตสำหรับพอแมครูจารยกับเรานี้ทาน

จะเห็นเหตุผลอะไรไมทราบนะ ถาหากวาเปนไม

ก็ยกมาทั้งทอนเลยให ไปจาระไนเองให ไป 

เลือ่ยเอง ทานไมเลือ่ยให ไมจาระไนให ไมอธบิาย

แยกแยะนะ ทานจะโยนตูมมาใหเลย …” 

โดยปกติหลวงปูมั่นจะพูดกับทานแบบ

ธรรมดาคลายพอแมพูดกับลูก แตหากเปนเรื่อง

เกี่ยวกับการภาวนาแลว จะไมพูดแบบธรรมดา

เลยแตจะจริงจังเด็ดขาดและพูดอยางคึกคัก

เต็มที่ ซึ่งถูกกับจริตนิสัยที่ผาดโผนจริงจัง 

ของทานมาก คราวนี้ก็เชนกัน  

“...ทีนี้ก็ขึ้นไปหาทานละซิ นี่ที่พอแม- 

ครูจารยวาใหพิจารณาทางดานปญญานั้น 

‘เวลานี้มันออกแลวนะ’ ก็วางั้น  

‘มันออกยังไงวาซิ’ ทานวา ‘โอย มันไมได

นอนทั้งวันทั้งคืนเลย เวลามันไดหมุนตลอดเลย

ทั้งวันทั้งคืนไมไดนอน นี่ก็ไมไดนอนมาสองคืน

แลว’  

ทานก็ ใสเปรี้ยงเลยนะ ‘นั่นละมันหลง

สังขาร’ ทานวา นั่นฟงซิสังขาร  

ทางนีก้ป็บเขาไป ‘ถาไมพจิารณามนัก็ไมรู’ 

‘นั่นละบาหลงสังขาร’...” 

 

 

 

หลวงปูมั่นใสปญหา “บาหลงสังขาร”  

ใหแกทานโดยไมมีการอธิบายหรือแจกแจง 

อะไรใหเลย ทั้งนี้เพื่อใหทานไดขบคิดใชสติ

ปญญาของตนพิจารณาหาทางแก ไขเอาเอง

ดังนี้ 

“...ทานเอาทั้งรังทิ้งเลย ปญญานี้เอา 

ทิ้ งเลยใหหาใหม เปนอยางนั้นละ คำวา 

หลงสังขารคือทางกิ เลสมันก็ เอาสังขาร 

ความคิดความปรุงนี้ออกไปใชเขาใจไหมละ  

ทีนี้ทางมรรคทางปญญาก็ตองเอาสังขารนี้ 

ออกมาใชทางดานปญญา เมื่อเวลาใชมากๆ 

มันไมรอบคอบตอสังขารที่ เปนฝายมรรค 

สังขารฝายสมุทัยก็แทรกเขามาๆ ‘นั่นละมัน

หลงสังขาร’  

คือหลงสังขารตัวมันเปนสมุทัยเราไมรู

เขาใจไหม ทานวาอยางนั้นทีนี้มันลงนะ เห็นจะ

เปนอยางทานวา แตความหมนุของเราทีม่นัหมนุ

ดวยปญญานี้ ไมถอยนะ เวลามันจะตายจริงๆ  

ก็รั้งเขามาสูสมาธิ รั้งเขามานะ.. 

สมาธินี้มันเกรียงไกรขนาดไหน ฟงซิติด

ถึง ๕ ปมันไมไดสนใจนะ เหมือนหมูขึ้นเขียงมัน

วางัน้ เวลามนัจะตายจรงิๆ กย็อนเขามาสูสมาธิ 

กำหนดภาวนาสมาธิ ถึงขนาดไดบริกรรม ... 

จิตของเรามันเปนสมาธิแนนหนามั่นคงมา

ขนาดไหน ทำไมจึงตองใชคำบริกรรมกำกับ  

ก็คือวามันเพลินกับเรื่องปญญามากกวาสมาธิ 

เพราะฉะนั้นเวลาเราจะถอนเขามาใหอยู ใน

สมาธิมันไมยอมอยู มันจะพุ งเขาหางาน 

แกกิเลส เราจึงตองบริกรรม คำวาบริกรรมนี้

นึกพุทโธๆ เราชอบพุทโธ เอาพุทโธติดไวเลย 

ใหสติอยูกับจิตใหติดอยูกับนี้ ไม ใหออกไป

ทำงาน คือสติถาออกจากนี้มันก็ ไปหางาน  

งานฆากิ เลสทางดานปญญา ทีนี้หมุนงาน 

ฆากิเลสทางดานปญญาดวยสตินั้นเขามาสูสติ

กำกับคำบริกรรม มันก็อยูกับคำบริกรรม 

บังคับไว เผลอไมไดนะ 

ในขณะนัน้ใหกาวเดนิทางดานปญญา เมือ่เหนด็เหนือ่ยเมือ่ยลาแลวกถ็อยมาพกัสมาธ ิ นีเ้ปนการกาวเดนิ

อยางราบรื่นดีงามของผูปฏิบัติทั้งหลาย ... แลวกาวเดินไปอยางนี้เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงอกนิฏฐาเต็มภูมิ 

นี่ทานเรียกวาพระอนาคามีเต็มภูมิ ไปเต็มที่นั่นนะ ตั้งแตอวิหา อตัปปานี้ยังไมเต็มภูมิ แต ไดฐาน

เรียบรอยแลว วาสำเร็จเปนพระอนาคามี ถาบันไดก็ขั้นตน บันไดของพระอนาคามีมีถึง ๕ ขั้น ถาเทียบ

บันได ขั้น ๑ อวิหา ๒ อตัปปา ๓ สุทัสสา ๔ สุทัสสี ๕ อกนิฏฐา นี่ลำดับของพระอนาคามีที่ ไดในขั้นตน

แลว แตยังไมสมบูรณแบบเหมือนผูรูธรรมโดยขิปปาภิญญา  

การกลาวทั้งนี้เรากลาวตามธรรมดาของเนยยะ อยูกลางๆ ของคนเราธรรมดา ไม ไดกลาวถึงพวก

อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู ซึ่งรวดเร็ว พอถึงปบนี่พุงเลย อวิหา อตัปปา อนาคามี นี้พุงทะลุถึงกัน  

ถึงนิพพานเลย นี่เปนประเภทหนึ่งไม ไดนับเขามาในนี้ สวนมากนักปฏิบัติของเรามักจะกาวเดินไปตามนี้ 

เพราะเปนการบำเพ็ญของผูที่อยูในทามกลาง ยากลำบาก ชาก็ชาแตถึง นี่เปนอยางนี้นะ ผูที่รวดเร็วนั้น

พอบรรลุปงๆ ถึงที่สุดเลย นี่เรียกวาอุคฆฏิตัญู เรียกวา ขิปปาภิญญา ผูรู ไดเร็วตางกันอยางนี้  

แตใหแยกแยะเอานะ นี่การพิจารณาทางดานปญญาใหพิจารณาอยางนี้ 

เรือ่งกเิลสกามราคะนีร้นุแรงมาก หนกัมากทีส่ดุ ถวงจติใจมากทเีดยีว ไมวาหญงิวาชาย เปนแตเพยีง 

ไมพูดถึงกัน เรานำมาพูดเฉพาะนักบวชที่เปนผูจะเสียสละสิ่งเหลานี้ แลวนำมาแก ไขดัดแปลงกัน แก ไข

ถอดถอนกัน จึงรูสึกวาอันนี้ยาก ยากจริงๆ เวลาเขาถึงขั้นนี้ที่จะปลอยวาง ที่จะสำเร็จเปนขั้นที่สาม 

คืออนาคามี ไดนั้น เปนนักมวยก็เรียกวานักมวยชุลมุน ตอยกันอยูวงใน หมุนติ้วๆ อยูวงใน คือสติ

ปญญาขั้นนี้ ขั้นหมุนตัวติ้วๆ อยูกับอสุภะอสุภัง พออันนี้ผานไดแลวก็กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ 

ขึ้นมา โดยที่นำอันนี้แหละมาฝกมาซอมอยูโดยสม่ำเสมอ ก็กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ…” 

>> 

ระดับจิตของพระอนาคามี 

‘อูย ยังไงกัน กลางวันก็เปนอยางนี้มันจะ

ไมตายเหรออยางนี้ วิตกนะ วิตกวิจารณ หือ 

ขนาดนี้มันจะไมตายเหรอ มันทำไมลำบาก 

ลำบนนักหนา’ 

จนกระทั่งถึงไดยอนหลังมาคิด ที่เราเคย

คิดดนเดามาแตกอนดวยความคาดความหมาย 

เวลานี้เราลำบากลำบนแตกอนเพราะเรายัง 

ไม ไดรากไดฐาน แตเวลาไดรากไดฐาน จิตมี

ความละเอยีดลออเขาไปเทาไร การงานของเรา 

จะคอยเบาไปๆ สะดวกสบายไปและพนทุกข 

ไปเลย มันคาดนะนั่นนะ มันคิดมันดนมันเดา 

แตเวลามนัไดเหตไุดผลของมนัมากเทาไรมนัยิง่หมนุ

ของมันใหญมันไมไดคิด แตเวลามันไปเจอจังๆ 

ที่เปนปจจุบันตัวเปนเอง มันก็เอามาคิด  

‘โห ที่เราคาดคิดเอาไววาแตกอนเวลา 

จิตเราหยาบนี้มันก็ตองทุกขลำบาก เวลาจิต

ละเอยีดเขาไปเทาไรมนักจ็ะคอยสบายๆ อยางนี้

มันผิดทั้งเพ เวลามันไดผลมันยิ่งหมุนของมัน

ใหญเลย มันยังไงกันๆ คิดแย็บเดียวเทานั้น

เดี๋ยวมันก็หมุนของมันไปอีก ๆ’  

แบงพัก แบงสู 
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๑๙๐ ๑๙๑

แตเราไมอยากพูดคำวาเผลอนี่ มันเผลอ

เมื่อไร ถาเราออนนี้ทางปญญามันจะออกทันที 

ออกพุงหาปญญา จึงตองบังคับๆ เอาไว  

พุทโธๆๆ ถี่ยิบเลยนะไมยอมใหมันคิดทางไหน 

สักเดี๋ยวมันก็แนวๆ เมื่อคำบริกรรมกับสติ 

ติดแนบกันไมยอมใหออกไปทำงานทางดาน

ปญญาแลว ทางนี้มันก็คอยสงบตัวลงๆ แลว

แนวลงเลยนะ ลงสูฐานเดิมของสมาธิเราที่เคย

เปน ทีนี้ถึงลงขนาดนั้นแลวมันยังตองไดบังคับ

เอาไว คือความเพลินทางปญญามันมีน้ำหนัก

มากกวานี้อยู พอเบามือนี้มันจะพุงออกโนนเลย 

เราตองบังคับไวตลอด  

จนกระทั่งจิตสงบแนวอยูเต็มที่เต็มฐาน 

ทนีีม้นัเหมอืนถอดเสีย้นถอดหนามนะ ความทกุข

ความลำบากลำบนในธาตุในขันธทีม่ันออนเปยก

เพราะการพิจารณามาก มันจะสงบตัวลงไปๆ 

เหมือนกันหมด ทีนี้จิตสงบแนวไมคิดไมปรุง

อะไรเลย อยูดวยความสงบอันเดียวเหมือน

สมาธิแตกอน 

พออยูนั้นแลวมันจึงเปนเหมือนถอดเสี้ยน

ถอดหนาม ความทุกขทั้งหลายที่ลำบากลำบน

ในการพิ จ า รณานี้ มั นถอนออกหมด เลย  

เหลือตั้งแตความรูลวนๆ กับความเอิบอิ่ม  

นี่เรียกวาหลอเลี้ยงจิตดวยสติ พักจิตดวยสติ 

จิตมีกำลังขึ้นมา พอไดกำลังพอสมควรแลวทีนี้

เราก็เริ่มเคลื่อนที่จะใหออกทางดานปญญา 

ไมตองบอก มันเร็วที่สุดนะ ถึงขนาดเราตอง

บงัคบัเอาไวใหอยู จนกระทัง่มนัมกีำลงัเตม็ทีแ่ลว 

แน ใจวาไดกำลังทางดานจิตใจเต็มที่แลว 

เราถึงปลอย พอปลอยพับก็ผึงเลยทางดาน

ปญญา นี่อันหนึ่งที่มันเห็นประจักษนะ 

พอจิตที่ ไดรับความสงบนี้หนุนจิตใหมี 

กำลังเต็มที่แลว ปญญาก็แกลวกลา คมเหมือน

กับมีดเรานี้ลับหินวางั้นเถอะ เราก็ ไดรับ 

การพกัผอนนอนหลบัเรยีบรอยแลว มกีำลงั หรอื

เขาสมาธิก็เปนกำลังอยูแลว พอออกนั้นเรียก

วามีดไดแกปญญานี้ ไดลับหินคือสมาธิแลว 

ออกคราวนี้มันพุงๆๆ ยิ่งคลองตัวยิ่งกวานั้นนะ  

ตั้งแตกอนเราก็ออกไมทราบวาเอาทาง

สันลงเอาทางคมลง เวลามันหมุนของมันเต็มที่ 

แต เวลาออกจากสมาธินี้แลว มันหมุนไป 

ตรงไหนนี้ขาดสะบั้นๆ มันก็จับไดๆ นี่ ทีนี้เวลา

มันจะตายจริงๆ ธรรมดาไมจริงๆ มันไมยอม

เขามาพักสมาธิ แตมันก็จับเงื่อนได เวลามันจะ

ตายจริงๆ มันก็ถอนยอนจิตมาสูสมาธิ มันจะ

ตายจรงิๆ มนัถงึจะเขานะ ไมตายจรงิๆ มนัไมยอม 

คือมันเพลินทางดานปญญา อยางนี้ตลอดไป

เลยนะ 

ทานจงึเรยีกวาอทุธจัจะ ในสงัโยชนเบือ้งบน 

สังโยชน ๕ เบื้องบน รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 

อุทธัจจะ อวิชชา ๕ อยางนี้เรียกวาสังโยชน

เบื้องบน อรหัตมรรคเทานั้นเปนผูกาวเดิน  

จะพนอยู ในสังโยชนเบื้องบนหา สังโยชน 

เบื้องต่ำหา สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต-

ปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ สังโยชนเบื้องบน 

ก็คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 

อวชิชา ทนีีม้นัอยูในขัน้อทุธจัจะ คำวาอทุธจัจะนี้

มันเพลินในการพินิจพิจารณา ไม ใชฟุงซาน

รำคาญแบบโลกๆ เขานะทีว่าสงัโยชนเบือ้งบนนี ่

มันเพลินการพิจารณาตางหากคำวาอุทธัจจะๆ 

มันไมอยากพักสมาธิ มันเพลินกับการพิจารณา

เพื่อแกกิ เลสโดยลำดับๆ มันเพลินของมัน  

จึงตองไดรั้งเขามาสูสมาธิเปนกาลเปนเวลา 

เวลามันผานไปแลวมันก็รูเอง 

อยางที่ทานวา ‘นั่นนะมันหลงสังขาร ๆ’  

บทเวลามันผานไปแลวมันมาแยกแยะได

หมดนะ ออ ทานวาอยางนั้นหมายความวา

อยางนั้นๆ มันยอนรูหมดเลยนะ นี่ที่ทานเอาซุง

ทั้งทอนมาใหเราไปจาระไนเอง ครั้นเวลามันรู

มันตามรูทั้งหมด ออ ทานใหเราคิดเอาความ

หมาย ทานพูดใหพิจารณาหรือแจงใหทาน 

กอ็าจจะทำ แตสำหรบัเราทานไมเคยนะ อนัไหน

ตองโยนใหทั้งทอนเลยให ไปจาระไนเอา มันก็

ยอนหลังๆ มาพิจารณาถึงเรื่องเหลานี้ เชน 

อุทธัจจะ ความฟุง มันความเพลินในความเพียร

มันไมอยากเขาสมาธิ มันเพลินถายเดียว 

เพราะฉะนั้นจึงตองรั้งเขามาสูสมาธิใหพอ

เหมาะพอดีกัน เปนอยางนั้น…” 

แมจะใชวิธีรั้งการฆากิเลสเอาไวดวย 

คำบริกรรม พุทโธ เพื่อสงบพักงานเขาสูสมาธิ

ทำใหมีกำลังวังชาเหมือนกับไดถอดเสี้ยนถอด

หนามถึงขนาดนั้นแลวก็ตาม ทานวายังตอง

คอยบังคับไวมิใหพุงออกทำงานอีกเพราะสติ

ปญญาจะตามตอนกิเลสเรื่อยไป ดังนี้ 

“...เวลาออกทางดานปญญานี่ โถ! ไมมี 

ในตำรา เราก็เรียนมาเหมือนกัน เพราะฉะนั้น

จึงกลาพูดได ... กิเลสประเภทไหนเปนยังไง 

สติปญญานี้เหนือกวาๆ ตามตอนกันทัน เผากัน

ไปเรื่อยๆ มันเปนเอง นั่นละที่มันเพลิน มันไม

ไดหลับไดนอน มันเพลินฆากิเลส เพราะมัน 

เห็นภัยอยางสุดหัวใจแลว ถึงขนาดที่วา  

‘ยังไงกิเลสไมตาย เราตองตาย’…” 

ภาพหนาหอง

เกาอี้และเตียง

ภายในกุฏิ

หลวงปูมั่น
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๑๙๒ ๑๙๓

จิตไมเผลอดวยสติปญญา 
อัตโนมัติ 

 

ทานเปรียบการพักหลับเปนกำลังอันหนึ่ง

ทางธาตุขันธ การพักจิตเขาสูสมาธิก็เปนกำลัง

อันหนึ่งทางจิตใจ เพราะเมื่อกำลังวังชาไมพอ 

ก็เปนเหมือนมีดไมคมฟนเทาไรก็ไมขาดงายๆ 

การพักสูสมาธิจึงเปนเหมือนหินลับมีดพรอมใช

งานตอไป ดังนี้ 

“...นี่ละขั้นสติปญญาอัตโนมัติ พอจากนี้

หมุนเขาไป ละเอียดลออเขาไปๆ แลวก็เชื่อม-

โยงถึงมหาสติมหาปญญา เพียงขั้นสติปญญา

อัตโนมัตินี้ก็ไมมีเผลอแลว จิตจะเผลอ สติสตัง

เผลอไมมีแลว พอกาวเขาสูมหาสติมหาปญญา 

นอกจากไมเผลอแลวยังละเอียดลออ ซึมซาบ

ไปหมดเลย  

สติ ปญญาอั ต โนมั ติ นี้ ยั ง เ ป นคลื่ น ๆ  

ถาทำงานก็เหมือนเขาฟกลาบยำลาบ ถึงจะยำ

ถี่ยิบขนาดไหนมันก็เปนคลื่นแหงการยำลาบอยู

นั้นแหละ ทีนี้พอกาวจากสติปญญาอัตโนมัตินี้

เขาไปสูมหาสติมหาปญญา ทีนี้ราบรื่นไปเลย 

ซึมซาบ ฆากิเลสก็ซึมซาบ อะไรซึมซาบทั้งหมด

ไปตามๆ กัน นี่เรียกวามหาสติมหาปญญา ... 

ทีนี้ การพิจารณาสติปญญาอัตโนมัติ  

ก็ถือเอาขั้นอนาคานี้ อารมณของอนาคา นิมิต

ของอนาคานี้ฝกซอมจนชำนิชำนาญ แลวกลาย

เปนวางไปหมด หมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิต ซึ่งเรา

มาตั้งฝกซอมนี้หมดไปๆ หมดเร็วเขาๆ สุดทาย

หมด ตั้งขึ้นพับดับพรอมๆ เหมือนฟาแลบๆ  

ตอไปอยางงั้นไมมี ไมมีจะเปนอะไรที่นี่นะ  

จิตมันวางไปหมดแลว มันหากเปนเองสิ่งที่มี

เงื่อนตอมันมี เหมือนกับไฟไดเชื้อ เชื้อไฟมีอยู

ที่ ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชื้อโดยไมบังคับกัน

แหละ ขอใหมีเชื้อไฟเถอะ ไฟจะลุกลามไปตาม  

อันนี้ ขอ ใหมี เชื้ อกิ เลสอยู ที่ ต รง ไหน  

สตปิญญาซึง่เปนเหมอืนกบัไฟ ความพากความเพยีร

เหมือนกับไฟ จะหมุนเขาไปพิจารณา เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ เวทนาก็ถือเอาเวทนา

ทางกายบาง ถือเอาเวทนาทางจิต สวนมาก 

จะเปนเวทนาทางจิตนะ ทางกายผานไปแลว 

ไมคอยสนใจ สัญญา สังขาร วิญญาณ มักจะมี

แตสุขเวทนาภายในจิตใจ ทุกขเวทนามี แตวา 

นอยๆ ลงไปโดยลำดับ สุขเวทนานั้นเดนๆ นี่ก็

อยู ในขั้นสมมุติ สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เฉพาะอยางยิ่งคือสังขาร พอปรุงแพล็บๆ  

ปรุงมาจากไหน ปรุงมาจากใจ ดับไปดับไปไหน 

มาจากใจ  

สัญญาหมายปบมาจากไหน สติปญญานี้

จะหมุนตามๆ ทันทีโดยหลักธรรมชาติ สุดทาย

มันก็หมุนออกจากใจ หมุนเขามาก็หมุนเขามา 

สู ใจ ติดตามเขาไปหาพระราชวังหลวง คือ 

อวิชชาปจจยา สังขารา ไดแก กษัตริยวัฏจักร 

อยูในทามกลางนี้แหละ อวิชชาเปนกำแพงลอม

เอาไว ตัวอวิชชาจริงๆ อยู ในกำแพง เพราะ

ฉะนั้นจึงติดตามเหลานี้เขาไป ติดตามอันนี้

เขาไปเรื่อย ฝกซอมกันเรื่อย พอมันเขาใจ 

เขาใจหลายครั้งหลายหน เขาใจเรื่อยๆ เขาไป

กต็ามเขาไปถงึอวชิชาปจจยา สงัขารา กลายเปน 

ปจจยาการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้น เรียกวา

อริยสัจสี่ เปนเต็มตัวแลวเขาไปนั้น  

แลวจิตมันตามเขาไปหลายครั้งก็ไปเห็น

ตนตออันใหญหลวง คือ อวิชชาปจจยา ซึ่ง

เปนกษัตริยวัฏจักรภายในหัวใจของเรา เพราะ

สิ่งอื่นมันปลอยหมดแลว จิตใจวางไปหมด ทั้งๆ 

ที่จิตก็ยังไมวางตัวเอง แตสิ่งภายนอกทั้งหลาย 

มันวางไปหมด ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศ วัตถุ

ตางๆ นี้วางไปหมด ไมมีในจิตใจ จิตใจกลาย

เปนความวางไปหมดแลว เหลือตั้งแตภายใน 

ตัวเองยังไมวาง อานใหมันถึงอยางงั้นซิ 

นักปฏิบัติ ใหถึงตัว อะไรยังไมวาง ก็อวิชชา

ปจจยา สังขารา ยังสำคัญวาอันนั้นวาง อันนี้

วาง ตัวเองลืมตัวเอง ตัวเองยังไมวาง ใหยอน

เขามาจนกระทั่งถึงตัวจริงของอวิชชา…” 
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๑๙๒ ๑๙๓

“...ผูสำเร็จพระอนาคามีขั้น

ตน ถาสอบก็ เรียกวาสอบได 

๕๐% แลว เปนอันวาสอบได 

สอบได เพียงขั้นแรก ๕๐% นี้  

เมื่อตายลงไปแลวก็ควรแกอวิหา 

ชั้นอนาคามีชั้นแรก สวนใหญคือ

วาสอบไดแลวนั้น เรียกวาสวน

ใหญนั้นตายแลว กามราคะหมด 

แตสวนที่ปลีกยอยที่เปนกระแสของราคะตัณหานี้ยังมีเปนขั้นๆ ตอนๆ ไป 

เพราะฉะนั้นผูสำเร็จพระอนาคามีแลว เวนผูที่เปนขิปปาภิญญาคือบรรลุธรรม

อยางรวดเร็วเสีย ผูบรรลุธรรมเปนไปตามธรรมดากลางๆ นี้ จะตองไดกาวเปน

ลำดับลำดาไป 

พอสอบไดเปนพระอนาคามี กามกิเลสไดสิ้นไปจากใจแลว ซึ่งเปนสวน

ใหญสิ้นไปแลว สวนปลีกยอยที่มีเล็กๆ นอยๆ แต ไมถึงกับจะทำใหเกิดกามกิเลส

ไดอีกตอไปนั้นยังมีอยู ทานจึงชำระกามกิเลสประเภทนี้ นี่ละทานเรียกวา 

สติปญญาเปนอัตโนมัติ คือเปนตั้งแตขั้นนี้ขึ้นไป ขั้นที่จะฆาฟนหั่นแหลกกับ 

กามกิเลสขั้นแรกนั้น เปนขั้นชุลมุนวุนวาย ถาเปนนักมวยก็คลุกวงในกัน 

ตลอดเวลา จนกระทั่งกิเลสตัวสำคัญนี้ขาดสะบั้นลงไปแลว จากนั้นก็เปนสติ

ปญญาอัตโนมัติ ทานฝกซอมกามราคะที่สวนใหญสิ้นไปแลว สวนที่ยังบริษัท

บริวารนี้เปนเหมือนกับวาเปนผุยเปนผงยังมีอยู ทานก็ฝกซอมอันนี้แหละเปน

ลำดับลำดา 

เมื่อละเอียดเขาไป ก็กาวเขาไปสู จากอวิหาแลวก็ ไป อตัปปา สุทัสสา  

สุทัสสี นี่ฝกขึ้นไปเรื่อยๆ จิตจะคอยเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงอกนิฏฐา 

นี่เต็มภูมิ เรียกวาราคะไปสิ้นสุดโดยสิ้นเชิงในขั้นอกนิฏฐานี้ จากนั้นก็กาวเขาสู

นิพพาน สิ้นโดยลำดับถึงขั้นนิพพานทีเดียว นี่พูดถึงการปฏิบัติธรรม คำวา 

กามกิเลสสวนใหญขาดไป เพราะฉะนั้นในสุทธาวาส ๕ ชั้น จึงตองมีเปนลำดับ

ลำดาไป ใหเหมาะใหควรแกผูที่ชำระกามกิเลสนี้ ไดยังไมหมดโดยสิ้นเชิงทีเดียว 

ยังเหลืออยูเปนผุยเปนผง ก็จะไดชำระซักฟอกกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง 

ขัน้สดุยอด คอือกนฏิฐา แลวกก็าวเขาสูนพิพาน เรยีกวาสำเรจ็เปนพระอรหนัตแลว 

ที่กลาวถึงเรื่อง จิตไมตายนี่เปนอยางนี้เอง ผูที่สำเร็จเฉพาะอยางยิ่ง คือ 

ผูสำเร็จพระอนาคามีนี้ ตายเวลาไหนทานจะทราบของทานทันทีวา ทานจะไป

เกิดในภูมิใด อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา คำวาเกิดนั้นทานเรียก 

ในที่ทั่วๆ ไป แตคำวาคอยเลื่อนชั้นไปตามลำดับของจิตนี้สนิทดีสำหรับผูปฏิบัติ 

จะวาเกิดชาตินี้ ตายจากอวิหาแลวไปอตัปปาอยางนั้น ไมคอยสนิทในภาคปฏิบัติ 

ถาวาเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆ สมกับนามของใจวาเปนนามธรรมแลว ไมมีรูปราง 

อยางอื่นพอใหเกิดใหตายตอไปอีก ก็รูปรางเปนนามธรรม จึงเรียกวาเกิดก็ ได 

ตายก็ ได ใหสนิทจริงๆ ก็คือเลื่อนชั้นไปเปนลำดับลำดา จนกระทั่งถึงอกนิฏฐา

แลวก็กาวเขาสูนิพพาน สำเร็จเปนพระอรหันต นี้สนิทใจ...” 

พระอนาคามีสอบขึ้นชั้น 

กุฏินี้หางไกลจากกุฏิหลวงปูมั่น หลายคนเขาใจวาเปน 

กฏุอิงคหลวงตา แตเมือ่สอบถามเจาอาวาสวดัปาบาน-

หนองผือองคปจจุบัน และศิษยผู ใกลชิดองคหลวงตา  

ก็ไดรับการยืนยันวา ไดยินจากองคหลวงตาเองวาไม

เคยพกัทีก่ฏุนิี ้ กฏุอิงคหลวงตาชำรดุไปแลว อยูใกลกบั

กฏุหิลวงปูมัน่ 

สำหรบัรายนามพระภกิษใุนภาพ เปนรายนามพระภกิษ ุ

สามเณรทีจ่ำพรรษารวมกบัหลวงปูมัน่ ภรูทิตัโต ทีว่ดั-

ปาบานหนองผอืตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๒ 
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๑๙๕

อุปฏฐากหลวงปูมั่น 
  

   

เกี่ยวกับการปฏิบัติตอหลวงปูมั่นนั้น  

องคหลวงตาพยายามใชความสามารถอยาง

เต็มกำลังสติปญญาทุกสิ่งทุกอยางเฉพาะอยาง

ยิ่งในระยะ ๕ พรรษาสุดทายที่อยูกับหลวงปูมั่น

ที่วัดปาบานหนองผือ หลวงปูหลาไดเลาถึง

ความเอาใจใสและความเคารพบูชาขององค-

หลวงตาที่มีตอหลวงปูมั่นวา  

“...ดานบิณฑบาต หลวงปูมั่นพาลูกศิษย

ปฏิบัติยินดีภัตที่ตกลงในบาตร ไมคอยสงเสริม

ในการตามสงทีหลังอันเปนปจฉาภัต ยินดีฉัน

รวมในบาตรทั้งหวานคาว ไมซดชอน เอามือ

เปนชอน ดานจีวร ยินดีบังสุกุลวางไวที่กุฏิบาง 

บันไดใกลที่ขึ้นลงบาง ทางไปสวมและใกลทาง

จงกรม และทางไปบิณฑบาตบาง และในศาลา

ที่ประชุมฉันบางแตหลวงปูมีภาพพจนลงไปอีก 

มีขอสังเกตของพระอาจารยมหาบัว เลาให 

ผูเขียนฟงเปนพิเศษ จึงสังเกตได พระอาจารย

มหาบัวเลาใหฟงวา  

‘หลาเอย ผมสังเกตหลวงปูมั่นไดคือ  

ผาบงัสกุลุอนัใด ทีเ่จาศรทัธาเขาทำกองบงัสกุลุไว 

เปนสวนรวม เชน ที่หนทางบิณฑบาตและศาลา

และทีร่มไมไกลจากกฏุอิงคทาน แมทานจะขาดเขนิ 

สักเพียงใดก็ดี องคทานไมคอยจะใชใหเขา หรือ

 
อุปฏฐากพอแมครูอาจารยหลวงปูมั่น 

!
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ไม่ ใช้เลยก็ว่าได้ องค์ท่านใช้แต่เฉพาะที่เขา  

เอามาบังสุกุลไว้ที่กุฏิ ใกล้บันใด ใกล้ส้วม   

ใกล้บริเวณทางจงกรมขององค์ท่านเท่านั้น 

สังเกตดูดู๋ถ้าไม่เชื่อ’ 

เมือ่สงัเกตดกูเ็ปน็จรงิแท้ๆ  เพราะองคท์า่น

ลึกซึ้ง ใช้ของไม่มีราคีแก่ท่านผู้ ใด และของที่

เขาเอามาบังสุกุลใกล้บริเวณที่องค์ท่านอยู่และ

พักนั้นก็ดี องค์ท่านไม่ ได้หวงไว้ ใช้องค์เดียว 

เมื่อลูกศิษย์ขาดเขินก็ให้ทั้งนั้น 

ในยุคบ้านหนองผือ พระอาจารย์มหา .. 

ลกึซึง้มากทกุวถิทีาง หลวงปูม่ัน่ไว้ใจกวา่องคอ์ืน่ๆ 

ในกรณีทุกๆ ด้าน ควรจะเปลี่ยนไตรจีวรผืนใด

ผืนหนึ่งก็ดี หรือครบทั้งไตรก็ดีหรือสิ่งใดที่ควร

เก็บไว้เป็นพิเศษ เฉพาะองค์หลวงปู่ก็ดี ในด้าน

จีวรและของใช้เป็นบางอย่าง ตลอดทั้งเภสัช 

เป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์มหาทั้งนั้น   

เป็นผู้แนะนำให้คณะสงฆ์รู้ความหมายลับหลัง

หลวงปู่มั่นทั้งนั้น และหลวงปู่มั่นก็มิได้นัดหมาย

ใหพ้ระอาจารยม์หาบวัทำประโยชนเ์พือ่องคท์า่นเอง  

อย่างนั้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ลึกหรือตื้น

ด้วยประการใดๆ เลย พระอาจารย์มหาเคารพ

ลึกซึ้งเป็นเอง…” 

เรื่องความละเอียดลออเกี่ยวกับการ  

เฝ้าสังเกตการขบการฉันของหลวงปู่มั่นนั้น 

หลวงปู่หล้าก็ยังเคยกล่าวชื่นชมท่านไว้ว่า   

“…พระอาจารยม์หา เวลาอยูก่บัหลวงปูม่ัน่ 

คงจะนึกอยากจะเว้นอาหารอยู่ แต่มีเหตุผล  

ในใจว่า เราเป็นพระผู้ ใหญ่อยู่กับองค์ท่าน   

เราจะได้สังเกตองค์ท่าน ว่าวันหนึ่งๆ องค์ท่าน

ฉันได้เท่าไร ข้าวหมดขนาดไหน กับอะไรหมด

ขนาดไหน เราจะได้สังเกตประจำวัน เพื่อจะจัด

ถวายได้ถูก เท่าที่มีมาโดยเป็นธรรม แม้องค์-

ท่านหยิบใส่บาตรเองก็ดี เราจะสงวนรู้ว่าหยิบ

อะไรบ้าง เพราะเราเป็นห่วงองค์ท่านมาก เมื่อ

องค์ท่านฉันได้บ้าง เราก็พลอยเบาใจ…” 

และด้วยเหตุนี้เอง เมื่อมีโอกาส จำเป็น

ต้องลาองค์หลวงปู่มั่นเพื่อไปธุระที่จังหวัด

อดุรธานชีัว่คราว หลงัจากเสรจ็ธรุะแลว้ ขากลบั  

ท่านจะพยายามจัดหาเอาของใช้ของฉันที่

อุดรธานี ที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ขององค์ท่าน 

เพราะท่านคอยสังเกตอยู่ตลอด จนรู้ว่าอันใด

องค์ท่านฉันได้สะดวกธาตุขันธ์ ท่านก็จะ  

เอาใส่เข่งๆ เต็มเอี๊ยดแล้วให้เณรแกงหม้อเล็กๆ 

ถวายองค์ท่านวันละหม้อเป็นประจำโดยมิให้

หลวงปู่มั่นทราบ แต่ต่อมาหลวงปู่มั่นก็ล่วงรู้ ได้

และได้ห้ามปรามไว้ แม้อย่างนั้นด้วยความ

เคารพรั กและ เป็ นห่ ว ง ในธาตุ ขั น ธ์ ของ  

ครูบาอาจารย์ซึ่งล่วงเลยเข้าวัยชรามากแล้ว 

ท่านก็หาอุบายทำของฉันถวายหลวงปู่มั่นอีก  

จนได้ ดังนี้ 

“...บางเวลาจึงหาอุบายลาท่านมาอุดรฯ 

ไม่มีอุบายไม่ ได้ ต้องมีอุบายเต็มตัวข้อแก้ตัว  

มาเต็มตัวเลย หาอุบายมาจังหวัดอุดรฯ แต่ละ

ครัง้นี ่ ความจรงิตัง้ใจมาหาเอาของไปถวายทา่น 

จึงต้องหาอุบายที่จะทำให้ท่านยอมอนุญาต   

พอท่านอนุญาตแล้ว เวลาจะไปก็ต้องมีอุบาย 

พยายามจะไม่ให้ท่านจับได้ ทำทีไปหาแก่นขนุน

มาย้อมผ้าบ้าง อะไรที่จำเป็นที่จะไม่ถูกท่าน

ตีหน้าผากเอา 

ถึงอุดรฯ แล้วสั่งโยมให้เขาไปหากว้าน  

ของในตลาด อันไหนที่เห็นท่านชอบฉันสั่งเลยๆ 

จัดใส่ เข่งๆ จนเต็มที่แล้ว แล้วจึงหาเอา  

แก่นขนุนใส่ไปด้วยเพื่อเป็นข้อแก้ตัว  

‘แกน่ขนนุนีห่ละคอืแกน่แกต้วั เวลาจำเปน็  

ท่านซักถามจะเอานี้เป็นข้อแก้ตัว’  

สิ่งของพร้อมมูลแล้วจึงขึ้นรถกลับ พอ  

ขากลบัมาถงึอำเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร

แลว้ ทางรถไปตอ่ไม่ไดก้เ็อาเกวยีนเขามาบรรทกุ

ของทีเ่ตรยีมเอาไปถวายทา่นเตม็ลอ้เทยีวนะ 

พอกลับถึงวัดบ้านหนองผือ ต้องทำแบบ

หลบๆ ซ่อนๆ ลุกลี้ลุกลนตลอด ให้เณรมาขน

ทันทีๆๆ เก็บเข้าไปซ่อนไว้หมด ไม่ ให้มีพิรุธ   

ไม่ ให้ท่านเห็น ไม่ ให้ล้อเกวียน เข้าไปลึกนะ 

กลัวท่านจะมองเห็น ต้องจอดไว้ข้างนอกแล้วก็

ขนออกไปเก็บไว้ในกระต๊อบเก็บไว้ที่ไหนดีๆ  

‘เณรเพ็งนี่หละ (พระอาจารย์บุญเพ็ง 

เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล) เป็นผู้ที่คอยปฏิบัติ

กับเรา แล้วก็คอยดูท่าน’ 

พอเรียบร้อยแล้วจึงไปหาท่าน พอท่าน

ทราบว่าเรามาแล้ว ตอนเช้าท่านเดินบิณฑบาต

ออกมานี้ตาท่านส่ายๆ รอยล้อรอยเกวียน   

เราเอาไม้กวาดไปกวาดไว้หมดนะไม่ ให้เห็น   

เราก็ว่าเรารอบคอบดี แต่ไม่พ้นตาท่านจับจนได้

ไปเห็นรอยล้ออยู่นั้น กวาดไม่หมด จึงถามว่า  

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

บริขารหลวงปู่มั่น 

ในพิพิธภัณฑ์วัดป่าสุทธาวาส 

จ.สกลนคร
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๑๙๖ ๑๙๗

‘นีร่อยเกวยีนมาจากไหน’ ทานจีเ้ขาไปเลย 

เอาอีกละ กูตายที่นี่ ‘ออ! มาจาก 

ทางอำเภอพรรณาฯ เห็นแกนขนุนดีๆ ก็เลย  

เอาแกนขนุนมา’ 

กราบเรียนทาน ทานก็เลยนิ่งเลยนะ  

นี่เห็นไหมทานจับไดแลวนั่น อยูๆ ตอมาสักพัก 

ทานปดกวาด มองโนนมองนี้ กวาดนั้นกวาดนี้ 

เดินไป ตรงดิ่ งเปดกุฏิที่ เราเก็บของที่ขน 

มาจนได โถ! 

‘อะไรเต็มอยูในนี่’ ทานจี้ถาม  

‘อูย! เราจะตาย เราหาขอแกตัว’ 

และกระทำอย า งตั้ ง ใ จจดจ อ เพื่ อ ให เ กิ ด 

ความสะดวกสบายแกธาตุขันธรางกายของ

หลวงปูมัน่มากทีส่ดุ ความเหนด็เหนือ่ยออนเพลยี 

หรือทุกขยากลำบากสวนตนนั้นไมถือเปน 

ประมาณหรือเปนปญหาอุปสรรคยิ่งกวาการให 

ครูบาอาจารย ไดรับความสะดวก เรียกไดวา

ยามใดที่ทานอยู ยามนั้นครูบาอาจารยก็เบาใจ  

 

 

 

 

หลวงปูมั่นใหความไววางใจโดยมอบให

ทานเปนผูจัดสรรจตุปจจัยไทยทานตาม 

ความจำเปนแกพระเณรภายในวัด ใน

เรื่องนี้ทานเคยเลาไววา 

“…อยางของที่ตกมานี่ ทาน

อาจารยมั่นมอบเลยนะ ‘ทานมหาจัดการ

ดูแลพระเณรนะ’ 

หลวงปูมัน่พดูเทานัน้ แลวปลอยเลยนะ 

เขามาทอดผาปากองพะเนินเทินทึก เราเปน 

ผูดูแลทั้งหมดเลย องคไหนบกพรองตรงไหน 

องคไหนบกพรองอะไรๆ จัดให จัดให สำหรับ

เราไมเอา ครั้นเวลาเราไมอยูบาง ทานสืบถาม

พระนี่  

‘ทานมหาทานไดเอาอะไรไหม? ของที่เอา

มามอบใหทานจดัใหพระเณร ทานเอาอะไรไหม?’ 

พระตอบ ‘ทานไมเอาอะไรเลย’ ทานนิง่นะ 

เฉย ทานจบัไดหมด พจิารณาแลว เราทำทัง้หมด 

ดวยความเปนธรรม ทานรู… 

เราไมเอาอะไรนี่ ขนาดทานเอาผาหม 

ของทานไปบังสุกุลใหเรา มีที่ ไหน ไมเคยมีนะ 

เพราะทานเห็นเราไมใชผาหม หนาวขนาดไหน

เราก็ไมเอา เราเด็ดของเราอยูอยางนั้นตลอด... 

เราก็ ไม ไดบอกวาเราไมมีผาหม เพราะ 

เราไมเอา ผามีเทาไหรเราก็ไมสนใจ นอกการ

ปฏิบัติตนเองใหเครงครัด และสุดทายทานก็ 

เอาผาหมทานมา

ใหเรา ถาเอา

ผาหมผืนใหมๆ  

มาใหเรา ก็กลัว

เราไมหม ถาเอา

ผาหมใหม ให ทานก็

กลัวเราจะไม ใช นั่นเห็นไหมอุบายของทาน  

ตองเอาผาของทานที่ทานหมอยูนั่น พับ

เรียบรอยแลวไปบังสุกุลใหเรา  

เอาดอกไมเอาเทียนไป โอย ทุกๆ อยาง

ทานเปนอาจารย ปรมาจารยชั้นเอกทุกอยาง 

ไปกข็ึน้ไปวางไวทีน่อนของเราเลย กฏุหิลงัเตีย้ๆ 

ทานขึ้นไปเอง เอาไปวางไว วางไวกลางที่นอน 

มีดอกไมมีเทียนวาง  

ผาหมเปนผาที่ทานหมอยูแลว ผาใหม

ทานกลัวเราจะไม ใช นั่นแหละทานหาอุบาย 

ตองเอาผาทานเอง วางัน้เถอะ เราขึน้ไปแลวไปด ู 

‘อูย! มันผาพอแมครูจารย ผาที่ทานครอง

อยูทุกวันทาน หมอยูทุกวัน’  

เรารูทันทีเลย เราปฏิบัติอยูทุกวันกับ 

ผาทาน ทำไมจะไมรู นี่แสดงวาให ใช ให ใช

หนอยเถอะ ก็ดูรอยเทาทานมาจากทางกุฏิ 

ดอมๆ ขึ้นมานี้ก็กลับไป ตามดูรอยรองเทาทาน 

ทานคงสงสารเรามาก เห็นวาเราไมใชผาหม  

ก็คือความเด็ดขาดของเราเองไม ใชอะไรนะ 

ผาหมมีแตเราไม เอา ทานก็รู ทานเอามา

บังสุกุลเราก็หมใช วางั้น เพราะทานเห็นนิสัย

อยางนั้น เอาจริงเอาจังทุกอยาง…” 

 

 

 

 

 

เหตุการณชวงหนึ่งเกิดขึ้นที่วัดปาบาน-

หนองผือ ทานสั่งใหเณรเพ็ง (หลวงปูบุญเพ็ง 

เขมาภริโต) ทำอาหารเลก็ๆ ทีส่งัเกตวาถกูธาตขุนัธ 

หลวงปูมั่นเปนประจำทุกวันซึ่ งหลวงปูมั่น 

ก็ไมอยากเสริมจึงหาวิธีขนาบศิษยทั้งสอง ดังนี้ 

“...ของอะไรที่ถูกกับธาตุกับขันธทานเรา

จะพยายามหามาๆๆ ไม ใหทานรูนะ รู ไม ได 

เณรเพ็ง เณรเพ็งละเปนเขียงรอง ใหเณรเพ็ง

มาทำ ทานสบัเณรเพง็ เณรเพง็เปนเนือ้บนเขยีง 

เราเปนเขยีงทานเปนมดียำลง เณรเพง็ 

ก็ไมทราบจะปฏิบัติตอใครอยางไร  

‘ทานวามาทำหาอะไรนี่นะ 

บิณฑบาตมาลนบาตรๆ กินใหตายมัน

ก็ตายนี่นะ ทานไปอยางนั้นนะ มายุง

ทำไม’ 

เรื่องอาหารการฉันนี้อะไรที่ถูกกับธาตุ 

กับขันธของทาน ก็เราเปนผูปฏิบัติอยูตลอด 

ทานชอบฉันอะไรบางเราสังเกตอยูตลอด  

อันไหนที่ทานเมตตาฉัน เห็นวาถูกกับธาตุ  

กับขันธทาน เราจะไปหาสิ่งนั้นมาเปนเขงๆ 

ตองเอามาอยางเต็มเหนี่ยว 

ถาได โอกาสลาทานไปเที่ยวกรรมฐาน 

ทางไหน ในปาในเขามีอะไรที่ถูกกับธาตุกับขันธ

ทานก็ ไปหาเอามาอีก ก็ ไม ไดนึกวาทานจะรู  

บทเวลาทานใสนี้  

‘โอย ใสนี้หงายหมาเลย ไม ไดหงาย

ธรรมดา ไมมีทาตอสู สูทานไม ไดวางั้นเถอะ 

เปรี้ยงทีเดียวหงายเลย’…” 

เรื่องการขบการฉัน หยูกยา ผานุงผาหม 

บริขาร และเครื่องใช ไมสอยทุกสิ่งทุกอยาง 

ของหลวงปูมัน่ ทานจะคอยสงัเกตพนิจิพจิารณา 

หลวงปูมั่นเอาผาหมมาให 

เณรเปนเนื้อ เราเปนเขียง 
ถูกหลวงปูมั่นสับยำ 

บริขารหลวงปูมั่น

เราไมเอา ครั้นเวลาเราไมอยูบาง ทานสืบถาม

พระนี่  

บริขารหลวงปูมั่น
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๑๙๖ ๑๙๗

“...บางทีพอแมครูจารยมั่นทานพูดมีตลกขบขัน  

อยูกับทานมันหากหัวเราะไม ได เราจะตายบางที 

กลั้นหัวเราะไมอยู มันอดหัวเราะไม ไดนะ มันทำไม

เปนอยางนั้น ทานพูดแปลกๆ หากเปนคติดวยขบขัน

ดวยอยูในตัวนี่แหละ 

วันหนึ่งเรามันดื้อสิ หมูตัวขนาดกระโถน แตมัน

อวนๆ มันเดินไปขุดดินขึ้นมาริมถนน จนเปนรอง  

มันก็เอาจมูกมันขุดหญาแหวหมูกินเพลิน ทานก็เดิน

บิณฑบาตไปทางนั้น พูดไปพลางมองหางตาแย็บ 

มาหาเรา 

“นี่เห็นไหม หมูเขาไมมีจอบมีเสียม เขายังขุดไดเห็นไหม เขาไมยอมตาย เขาขุดกินหญาแหวหมู 

เห็นไหม พระเราจะไปโงอะไรนักหนา ปญญามีขุดลงไปสิ”  

ทานวาอยางนั้น อุบายของทาน ออกอยางนั้น อันนี้พอทานผานไปแลว เราก็ ไปเจอหมูตัวถัด 

กันไป มันกำลังเอาจมูกขุดดินกินหญาแหวหมู เราไม ไดตั้งเจตนาอะไรนะ เราเดินไปนั่น เวลามันขุดอยู 

นี่มันจะทำยังไง เราจึงสอดเทาเขาไปใตทอง มันตื่นกระโดดหนีตกลงรอง ตกไปแลวมันไมแลวยังหงาย

ทองขาชี้ฟา  

ทานมองมา “มันเปนอะไร มันเปนอะไรๆ” 

เราไมทราบวาจะพูดยังไง มันขบขันนี่สิเรื่องมันขบขันนะ “วาแตพระไมมีปญญา บทเวลาหมูตัวมี

ปญญาตกไปงี้ หงายทอง” มันอดหัวเราะไม ได 

ทีนี้ถึงเวลาใหพรทานเปนองคยะถาสัพพี สวนเราเปนคนรับสัพพี ฯ พอถึงคำวา สัพพี ฯ  

เรารับไม ไดเราก็นิ่ง กลั้นหัวเราะ จะรับไดอยางไรมันคอยจะพุงออกมาอยูนี่ (หัวเราะ) เราก็เลยรับไม ได

นี่นะ ทานก็สัพพีคนเดียว หมูเพื่อนก็เลยรับทางโนน เราก็เลยสัพพี ไม ไดเลยละ ทีนี้พอพนหมูบานแลว

ทานก็วา “ทำไมขึ้นยะถาฯ ให สัพพีฯ ไมเห็นรับ” 

“ผมอยากจะหัวเราะ มันขำจะตาย” 

“หึ! เทานั้นก็อยากหัว (หัวเราะ)” ทานวา 

มันขบขันนะ เพราะทานพูดทานไมมีอะไรนี่นะ ไอเรามันเปนบานี่ อดหัวเราะไม ได ที่เราทำหมู 

ไมใชอะไรนะ เราทำดวยความรักหมูตางหาก เราไม ไดทำดวยความแกลงทานอะไร แมนเม็ดทรายหนึ่ง

ก็ ไมมี แตนี่เราพูดสนุกเฉยๆ ทำไมมันถึงฉลาดนักหมูเรานี่นะ เหมือนลักษณะอยางนั้น แตความจริง 

เราไมมีเจตนาอยางนั้น คือมันอวนมันนารักนี่ 

นัน่ละ เรือ่งมนัเปนอยางนัน้ ขบขนัจะตาย ทานมอีบุายแปลกๆ ทีเ่ราไมเคยคดิเคยคาดนะ ไปเจอ 

อะไรนี่จะออกมาปุบๆ เปนคติทั้งนั้น นี่เปนนิสัยของพอแมครูจารยมั่น สมกับทานเปนครูเปนอาจารย 

คำที่วา “ศาสดา” ไมใชขึ้นบนธรรมาสนนั่งเทศนแลวถึงจะวาศาสดานะ บทอากัปกิริยาทุกอยาง 

ความเคลื่อนไหวไปมาขององคศาสดานั่นแหละ คือครูเอกนะ เปนคติ จับมาเปนคติไดหมดเลย  

ไมจำเปนจะตองตั้งหนาตั้งตาเทศน ใหการอบรม สั่งสอนถึงจะวาเปนศาสดา ความเคลื่อนไหวไปมา

ขององคศาสดานั่นละ คือครูของโลกตลอด ยึดไดหมด เปนคติ 

อันนี้พอแมครูจารยมั่นก็เหมือนกัน เคลื่อนไหวอะไรออกไปมีแตเปนคติ พูดออกมาแย็บๆ หนึ่งก็ 

มีคติเตือนใจ บางทีเวลาทานเปดเต็มที่ ทานบอกวา “ถาจะสมมุติ เอาบริเวณที่เขาลอมรั้วของวัดนี้  

มันกวางขนาดไหน คนเต็มทั่วโลกนี้ สูจิตวิญญาณในบริเวณวัดนี้เทานั้น ไม ได” 

คือทานยกเอาคน เฉพาะคนหมดทั้งโลกนี้ ไมรวมสัตวนะ ก็ยังสูจิตวิญญาณในวงวัดนี้ ไม ได ทาน

วาอยางนี้นั่น ลึกลับมาแต ไหน ลึกลับสำหรับสายตาคน แต ไมลึกลับสำหรับความจริงตอความจริง  

ความจริงตอความจริงคืออะไร คือธรรมชาติที่รู ก็รูตามความจริง...” 

 

ทานวางั้น อันนี้เปนเรื่องของทาน เราก็

ไปกระซิบกับเณรเพ็งใหทำอยางนั้นๆ แกตัว

เขาใจไหม หาอุบายแกตัว เณรเพ็งก็ทำตามเรา

ทุกอยาง เพราะเณรก็เคารพเรา 

ทีนี้เวลาบิณฑบาตนั่นละที่มันขบขันมาก 

เณรก็ทำอาหารเล็กๆ อยูในครัว ตามธรรมดา

บิณฑบาตทานออกหนาแลวพระเณรจะหลั่งไหล

ไปตามทานๆ ลงจากศาลาหอฉันนั่นนะ พอทาน

ออกไปแลวพระเณรก็ตามหลังทานเปนสาย 

ยาวเหยยีดไป แตวนันัน้เผอญิอะไรไมรู พระเณร 

ออกไปหมดแลวทานยังไมไปทานยังอยูนั้น 

ทีนี้เณรเพ็งก็วา ‘กูตาย พระเณรไปกัน

หมดแลว’ แสดงวาพอแมครูจารย ไปแลวก็เลย

วิ่งจากครัวมาพบทาน 

‘เหอ มาไงมาแขงนี่ จะขับไลทานเพ็งออก

จากวัดนะ มาแขงมาจากไหน ตองออกจากวัด

เณรนี้มันยังไงกัน เณรมาแขงนี่’  

โอะ กูตาย วันนี้ทำไง ทานจะเอาเณร

ออกจากวัด ก็เรานั่นละจะเปนคนแก ไมใชใคร 

ไมสบายเลยวันนั้น บิณฑบาตทานพูดอะไร 

กับเรา เราก็นิ่งเฉยไมพูดเลย ทุกวันมีตอบบาง

อะไรบางวนันัน้นิง่ ทานคงจะทราบวามหาองคนี ้

มันจะตาย วันนี้กูจะไลเณรเพ็งออกไปมันจะไป

แบกเณรเพ็งเอาไวนี่ กูพูดอะไรมันก็ ไมพูด  

ทานรูนะเรื่องเหลานี้รูหมด  

พอฉันเสร็จแลว เพราะเราเคยปฏิบัติ  

ฉันเสร็จแลวไปเช็ดไปกวาดถูที่บริเวณทานฉัน 

ใหพระเณรเอานั้นลงไป มีอะไรก็คุยกับทาน

เรื่องนั้นเรื่องนี้ ไป คุยไปคุยมาดึงเขามาๆๆ  

ใกลเขามาหาเณรเพ็งนี่นะ พอถึงนั้นเฉียดตรง

นั้นแลว เออ ขึ้นเลย  

‘ไหน เณรเพ็งวาไงทานมหา’ ขึ้นเลย  

เขาจุดแลวที่นี่ จึงกราบเรียนทาน  

เรากราบเรียนทานอยางมีเหตุมีผลนะ

ทานกฟ็ง พอสดุทายทานยงัไวลวดลายนะ เราขอ 

เมตตาจากทานเพราะมันลุกลี้ลุกลนมันรีบ 

มนักลวัจะไมทนั มนักเ็ปนบางอะไรๆ นี ้ขอเมตตา 

เอาไวเสียกอน  

‘เออ คราวหลังเปนอยางนี้ ไม ไดนะเพ็ง’ 

ทานรูเราแลวตั้งแตบิณฑบาตเราไมพูดอะไรเลย 

มหานี้มันจะอกแตกละวันนี้กูจะไลเณรเพ็งหนีคง

วางั้นนะ แตกับเราทานก็ไมวาอะไรนะ เรื่อง

เณรเพ็งนี้ก็มีภาคทัณฑเอาไว 

หลวงปูมั่นยกเรื่องหมูเปนคต ิ
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‘เพ็งทำอยางนี้อีกไมไดนะ’ ทานวา  

นั่นทานใหอภัยแลว แตมีลวดลายเอาไว

นั้นอีก ทานเพ็งจึงเปนเนื้อบนเขียง ขางบนก็

เปนทานนั่นละสับลงไป เราเปนเขียงรองเอาไว 

ทานเพ็งเปนลาบพอดี เปนอยางนั้นละ อยูกับ

พอแมครูอาจารยนี่เปนของงายเมื่อไร พอแม-

ครูอาจารยจอมปราชญสมัยปจจุบัน พอแม- 

ครูอาจารยมั่นเปนจอมปราชญในสมัยปจจุบัน 

ไมอยางนัน้ไมทนั ความคดิความอานมนักเ็กดิเอง 

ปญญาเมื่อคิดมันเกิดเองใหทันกับเหตุการณ 

ที่ทานคลองแคลววองไวเฉลียวฉลาดแหลมคม 

เราก็ฟตของเราวาตัวโงวาอยางนั้นเถอะนะ 

เปนตัวจอมโงเขารับกันไมอยางนั้นไมทันกาล…” 

แมจะเสี่ยงตอการถูกดุดาวากลาวเพราะ

หลวงปูมั่นไมเสริมในสิ่งที่ขัดปฏิปทาที่ เคย

ดำเนนิมา แตดวยความหวงใยในธาตขุนัธพอแม- 

ครอูาจารยผูมพีระคณุสงูสดุซึง่ชราภาพมากแลว 

อยากใหมีกำลังมีอายุยืนยาวอยูเปนรมโพธิ์ 

รมไทรแกหมูศิษยอีกนานแสนนาน ทานก็ยอม

เสี่ยงได ดังนี้ 

“...นี่ก็ขอรองทานนะเวลาทานจวนตัวเขา

มาเตม็ทีแ่ลว ขอใหทานซดชอนเพราะบณิฑบาต 

ก็ไมไดแลว ทานกย็งัไมยอม กก็ราบเรยีนทานวา 

‘แตมนัจำเปน พอแมครอูาจารยพาลกูศษิย

ลูกหาบึกบึนมาก็พอแลว อันนี้ก็เปนเรื่องที่จะ

ปฏบิตัติอธาตตุอขนัธ พอจะเปนไปได ไดวนัหนึง่ 

สองวนักเ็ปนทีภ่าคภมูใิจแกสตัวโลกทัง้หลายแลว 

ขอใหพอแมครูอาจารย ไดทำตามธาตุตามขันธ 

ไมมี ใครจะมายึดแหละไมใชพระเทวทัตมาอยู 

ที่นี่ ถาเปนพระลูกศิษยมีครูแลวไมมีใครจะยึด’ 

เราละเปนตัวสำคัญกับพอแมครูอาจารย

ผูอืน่ไมกลาพดู เรามนักลา กลาดวยเหตดุวยผล 

ใครจะมายึดพอแมครูอาจารยในเวลานี้ ใครยึด

ก็เปนเทวทัต เราวางั้น ถาลูกศิษยมีครูแลว 

ไมยดึ เพราะธาตขุองพอแมครอูาจารยเปนยงัไง 

เวลานี้ ใครก็รู พอแมครูอาจารยมีความสะดวก

สบายดวยการขบการฉันดวยวิธีใดก็ขอนิมนต

เพื่อเปนประโยชนแก โลก อยู ไปกี่วันก็เปน

ประโยชนแกโลกไมใชนอยๆ ฉันไมสะดวกอะไร

ไมสะดวกธาตุขันธก็ยิ่งทรุดลงไปๆ แลวก็ยิ่ง 

มีแตทางเสื่อมทางเสียโดยถายเดียว  

ทานก็ฉันใหบาง สักเดี๋ยวทานก็พลิก 

อีกแหละ เราก็เอาอีก เพราะนิสัยของทาน

นิสัยปญญานี่ พลิกพั๊บๆ ๆ…” 

 สำหรับการดูแลเรื่องหมากพลู

บุหรี่ที่ชาวบานทำมาถวายหลวงปูมั่น

นั้นทานเคยพูดไวเชนกันวา “ทาน 

ตำหมากวันหนึ่งไมมากนะ ตอนเชา 

ตอนบาย และตอนเยน็ๆ บหุรีก่็ไมมาก 

ตอนเชา ตอนบาย แลวตอนค่ำ บุหรี่นี้

จะมีถึง ๓ ครั้ง แตหมากก็นาจะเหมือนใน

ระยะเดยีวกนั เวลาลกูศษิยลกูหาขึน้ไปหาทาน 

ทานคุย แลวก็ตำหมากถวายทาน” 

ทานก็ฉันใหบาง สักเดี๋ยวทานก็พลิก 

ทั้งๆ ที่ผาหายากนะ สมัยนั้นสงครามโลก

ผาหายาก ทานหามาแตไหนก็ไมรูแหละ 

‘อาจารยสลีา บานวา อากาศอำนวย นีเ้กง 

ทางมีดโกนทอง’ มาทีไรเปนกำๆ เปนมัดๆ  

มาเลย แจกพระเณรไดทั่วทั้งวัด  

องคนั้นเกงทางนั้นๆ เราก็ฟงไปอยางนั้น

แหละ องคนั้นเดนทางนั้นๆ เราก็มีแตเพลินฟง 

ทั้งอาปากคาง... พอทานชมองคนั้นองคนี้หมด

แลว ก็หันมาหาเราชี้นิ้วเลยวา  

พระอาจารยสีลา อิสสโร 

วัดปาอิสระธรรม จ.สกลนคร

“...ตอนจะฉัน ทานเอาตอนที่ปดประตู 

ตีหมาเพื่อมันจะไดขี้ทะลักออก เรานั่งอยูนี้  

กท็านนัง่อยูนัน้ กำลงัจะฉนั ทานพดูเปรยๆ ขึน้วา 

‘พระเรานี้ แตละองคๆ นิสัยไมเหมือนกัน 

องคหนึ่งเดนทางหนึ่งๆ ทานกงมาก็เดนทางผา 

มาทีไรตองไดผามาเปนไมๆ’ 

‘นี่! ตัวยุงที่สุดคือตัวนี้ นี่ยุงที่สุด ไปที่ไหน

อะไรแหลกไปเลย อะไรๆ ที่ไหนมนัไปยุงเอาหมด 

อะไรอยูที่ไหนมันไปเห็นหมด ไปยุงหมด’ 

‘กูตาย’ เราอุทานในใจ เอาแลวที่นี้ จะสู

ทานไดยังไง เรามัวแตฟงทานเพลิน เวลาทาน

จะฟาดเรานี้เราไม ไดดู ทานใสเอาอยางถนัด 

เราก็หมอบ ก็มันเปนความจริง นึกวาทานจะ

ไมรู เห็นไหมละ อยางนั้นแลวเวลาทานตี 

ตัดคอรองแทนหมูเพื่อน 

เพื่อเปนการแบงเบาภาระแกหลวงปูมั่น 

ทานจะคอยเปนหูเปนตาสอดสองดูแลพระเณร 

คอยสังเกตอัธยาศัยใจคอพระเณรที่อยูรวมกัน 

ทราบกันวาในยามที่พระเณรมีขอผิดพลาดเกิด

ขึ้นคราใด ทานมักจะออกรับผิดกับหลวงปูมั่น

แทนหมูเพื่อนชนิดยอมตัดคอออกรองเลยก็วา

ได ดังนี้ 

บริขารหลวงปูมั่นอันไดแกมีดโกน หินลับมีด และหมอกรองน้ำ
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พระอาจารยกงมา จิรปุญโญ 

วัดดอยธรรมเจดีย จ.สกลนคร

เรื่องพระเณรก็เหมือนกัน เรานี้เรียกวา

รบัแทนหมูเพือ่นในวดั เดด็ดกุอ็ยูกบัเรา แตเวลา 

จำเปนนี้เราตัดคอเขารองๆ ใครผิดที่ ไหนเราก็

หาอุบายสอดเขาไป หาอุบายเขาไปได ไม ได

แตงขึ้นนะ มันหากมีเงื่อนพอเขาถึงไดเราก็ไป 

อันนั้นผิดอยางนั้นผิดอยางนี้ เราก็บอกวา 

‘เรือ่งราวมนัเกีย่วกบัเรือ่งกระผม เราสัง่ให 

หมูเพื่อนทำอยางนั้นๆ’ เราก็วาไป พอมาถึงเรา 

เราเปนคนผิดแลวทานก็นิ่งเสีย นิ่งหนหนึ่ง นิ่ง

สองหน นิ่งหลายหนตอหลายหน พระเณร 

ไมใชนอยองคนี ่ เดีย๋วองคนัน้ผดิอยางนัน้ องคนี ้

ผดิอยางนี ้มแีตเราเปนผู ไปตดัคอรอง ครัน้นานๆ 

เขากเ็อาตอนฉนัจงัหนันัน่ละ ตอนเงยีบๆ บทเวลา 

จะขึ้นทานกลาววา...  

‘พระเณรผิดทายวัดหัววัดก็มหาบัวผิด 

พระเณรหูหนวกตาบอดผิดก็มหาบัวผิด เปนใบ

เปนบอผิดก็มหาบัวผิด มหาบัวผิดทั่วทั้งวัด 

พระเณรหหูนวกตาบอดเปนบาเปนบอมาจากไหน 

เขามาในเขตวัดนี้ มีแตผูถูกทั้งหมด มหาบัว 

ผิดคนเดียว เหอ! มหาองคนี้มันโงถึงขนาดนั้น

เชียวเหรอ’ 

ทานรูแลววาเราตัดคอรองหมูเพื่อน เราก็

หมอบเสีย อยางนั้นละเห็นไหม ทานจับไดหมด 

เวลาพระเณรจะเปนจะตายเราก็ตัดคอรอง  

แตเวลาออกมาแลวก็สอน อยางนอยก็สอน 

มากกวานั้นจับบิดเอาเลย ‘ทำไมทำอยางนั้นๆ’ 

จี้เอาเลย ก็เราเปนคนรอง ออกมาแลว นั่นละ

ไมไดนึกวาทานจะรูจะจับได เห็นไหมละ จับได

หมดเลย อยางนี้ซิเราถึงไดเทิดทูน 

พอแมครูจารยมั่นนี้ ทานตามดูจริงๆ  

จับทั้งสวนหยาบ สวนละเอียด จับหมดเลย 

เพราะฉะนั้นเราถึงเทิดทูนสุดยอด อะไรก็ตาม

ท านเห็นหมด เราพยายามทำแบบไหน  

ทานเห็นหมด แตทานก็พอที่จะคิดบางวา  

‘นี่มันก็ตองใชปญญาเต็มภูมิมันนั่นแหละ  

แตปญญานี้มันเปนปญญาหางอึ่ง’ 

เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพอแม- 

ครจูารยมัน่นีล้งใจทนัทีๆ  เราสดุกำลงัความสามารถ 

ของเราที่จะพินิจพิจารณาสังเกตสังกาทาน  

ไมวาหลักธรรมหลักวินัย ไมมีเคลื่อนคลาดเลย 

ทีเ่ราเทดิทนูสดุยอดกค็อืเรือ่งความฉลาดแหลมคม 

ของทาน การปฏิบัตินี้ตรงแนวตามตำรับตำรา 

พระวินัยขอไหนๆ ตรงไหนทานเก็บหอมรอมริบ

เรียบหมด ไมมีเรี่ยราดสาดกระจาย พรรณนา

ไมหมดเรื่องเรดารทานจับเรานี่ ทานจับจริงๆ 

ไมใชธรรมดา…” 

มีอยูคราวหนึ่ง ทานไมสบายปวยหนัก 

จนลุกไมขึ้น ทั้งลมก็แรงตลอด ฝนก็ตกทั้งคืน 

ใบไมจึงรวงหลนมากมาย พอเชามาหลวงปูมั่น

ไม ไดยินเสียงปดกวาดใบไมเหมือนทุกๆ วัน 

รูสึกผิดจากปกติมาก หลวงปูมั่นจึงถามขึ้น 

ทันทีวา 

“หือ?ๆ พระเณรไปไหนหมด หือ? ทาน

มหาไปไหน?”   

พระเณรตอบวา “ทานอาจารยมหาปวย” 

หลวงปูมั่นพูดแบบดุๆ ขึ้นทันทีวา  

“หือ?ๆ ทานมหาปวยเพียงองคเดียว  

วัดรางหมดเลยเชียวหรือ?”  

ทีก่ลาวเชนนีเ้ปนเพราะโดยปกตปิระจำวนั 

ทานจะคอยใสใจเปนธุระนำหนาหมูคณะออกทำ

ขอวัตรตางๆ ทุกชิ้นทุกอันอยูเสมอ เมื่อมาเจ็บ

ปวยจนลุกไมขึ้นพระเณรจึงยังไมทันทราบ เลย

ไมมี ใครพาเริ่มตนทำขอวัตร ทำใหเชาวันนั้น 

ดูเงียบผิดปกติ 

 

 

และในบางครั้งที่ทานปวยไขอยางหนัก  

มีอยูเหมือนกันที่หลวงปูมั่นเมตตาเอายาไปให

ฉันดวยตนเองเลยทีเดียว ทานเลาใหฟงอยาง

ไมมีวันลืมเหตุการณนี้ ไปไดเลย ดังนี้   

“...เรามีนิสัยวาสนาอยางหนึ่งเหมือนกัน

คือ ไมคอยไดเขาไปเกี่ยวของกับโรงพยาบาล 

ถาไมจำเปนจริงๆ ไมไป ยิ่งเวลาออกปฏิบัติอยู

นั้น ยิ่งไมสนใจเลยกับหมอ ยาก็ไมเคยติดยาม

แมเม็ดเดียว  

อยูแบบหมูแบบกวาง เวลามันจะปวยมัน

ไปหาโรคมาจากไหน ทำไมเปนได ธรรมแกตัว

เองแกอยางนั้น เวลามันจะหายมันไปหาโอสถ

มาจากไหน เกิดที่ไหนมันก็ตายที่นั่นแหละ  

   ฟนหลวงปูมั่นหลุด 

 

วันหนึ่งทานเนตร (พระอาจารยเนตร 

กันตสีโล) นั่งอยูติดทางบันได สวนเรา 

ก็นั่ งอยูนี่ติดกับพอแมครูจารยมั่น 

สนทนากัน สักประเดี๋ยวพอแม- 

ครูจารยมั่นพูดขึ้นวา “โอ! ฟนเรา

หลุด ฟนหลุดหายตอนอาบน้ำ” 

“หลดุหายทีห่องนำ้ 

เหรอ” 

“ เออ ! 

ก็ที่หองน้ำ

นั่นแหละ” 

ทานวาอยางนั้น 

พอวาอยางนั้น เราก็ลุกปุบ ทานเนตร 

กล็กุปบเลย ทานอยูใกลหองนำ้กวาเรา ทานจงึ 

ลงไดเร็วกวา เราอยูดานขางใน กวาจะออกมา

ทานเนตรไปกอนแลว 

พอไปถึงหองน้ำ เราก็จับหลังทานไสลมลง 

ตาก็ลอกแลกสาดสองมองหา แตทานเนตร 

ก็พบฟนกอนเรานะ พอดูดีๆ กลายเปนฟนลอง 

(ปลอม) อูย ! นึกวาฟนจริง หมดทาเลย 

(หัวเราะ) 

เออ! บาปมันสูบุญไม ไดนะ เรามันไม

ซื่อสัตยสุจริตนี่ พอแมครูจารยมั่นทานก็ดู

อยูคงคิดวา “พวกบาสองตัวนี้มันทำอะไรกัน” 

ยาดีของหลวงปูมั่น 

พระวินัยขอไหนๆ ตรงไหนทานเก็บหอมรอมริบ

เรียบหมด ไมมีเรี่ยราดสาดกระจาย พรรณนา

ไมหมดเรื่องเรดารทานจับเรานี่ ทานจับจริงๆ 

มีอยูคราวหนึ่ง ทานไมสบายปวยหนัก 

จนลุกไมขึ้น ทั้งลมก็แรงตลอด ฝนก็ตกทั้งคืน 

ใบไมจึงรวงหลนมากมาย พอเชามาหลวงปูมั่น

ไม ไดยินเสียงปดกวาดใบไมเหมือนทุกๆ วัน 

รูสึกผิดจากปกติมาก หลวงปูมั่นจึงถามขึ้น 

วันหนึ่งทานเนตร (พระอาจารยเนตร 

กันตสีโล) นั่งอยูติดทางบันได สวนเรา 

ก็นั่ งอยูนี่ติดกับพอแมครูจารยมั่น 

สนทนากัน สักประเดี๋ยวพอแม- 

ครูจารยมั่นพูดขึ้นวา 

หลุด ฟนหลุดหายตอนอาบน้ำ” 

“หลดุหายทีห่องนำ้

เหรอ”

ผาบริขารหลวงปูมั่น
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ถวายเปลือกนอง๑ 

 

ในการปฏิบัติตอที่พักหลับนอนของหลวง-

ปูมั่นนั้นทานก็ทำอยางละเอียดลออที่สุดแม

อยางนั้นหลวงปูมั่นก็มีอุบายที่จะเตือนมิใหนิ่ง

นอนใจ ดังนี้ 

“...จัดที่หลับที่นอนให เราก็พยายามเต็มที่

เต็มฐาน เราจัดที่นอนใหทานปูเสื่อปูอะไรที่นอน 

ทานบอกอยางดีนะบอกอยางนี้ๆ โอย จดจำเกง

ยิ่งกวาอะไรนะ เราก็พยายามทำแต ไมนาน 

ก็พลิกปุบ แตกอนไดยินแตเพื่อนฝูงเลาใหฟง 

ครูบาอาจารยผูทานปฏิบัติมากอนเลาใหฟง 

‘เรื่องทำกับพอแมครูอาจารยนี้มันไมถูก

แหละ เพราะมันไมถูกอยูที่หัวใจเรา เดี๋ยวทานก็

พลิกเดี๋ยวทานก็ดุเราก็จำเอาไว ก็จริง ทำ

เหมือนกับวาจะเอาดินสอขีดไว โนนละ แมแต

วางกาก็ เหมือนกับจะเอาดินสอขีดเอาไว 

กำหนดไว ใหดี สุดทายก็เอาปบอีกแหละ ทำไม

ทำอยางนี้ตองทำอยางนี้ๆ ซี’ 

ทานก็พลิกไปนิดหนอยเทานั้นละไมมาก 

ความจริงคือจิตของเราพอเห็นวาถูกแลวมัน

นอนใจนะไมระเวียงระวังมันนอนใจ ทานพลิก

ปบตรงนั้นไม ใหนอนใจ ให ได ใชความคิด 

....ความหมาย เรารูตามหลังนั่นนะ  

‘ออ เปนอยางนี้เอง’  

ทานให ใชความคิดไม ใชทำแบบเซอๆ  

ถูกอยูกับคำวาถูก นอนอยูนั้นเสีย ไม ได ใช

ความคิดเลยไมเกิดปญญา นี่สอนใหเกิดปญญา

จะวาไง ทานสอนเพื่อความฉลาดทุกระยะ  

แลวทานก็พลิกเรื่อยๆ  

แตกอนเราก็ไมเขาใจอะไรนัก ทีนี้ตอมาๆ 

เขาใจ ออ เปนอยางนั้นๆ เพราะทานไมไดคุน

กับอะไรจิตทาน แลวอุบายวิธีที่ ไมคุนกับอะไร

นั้นนะ มันเปนอุบายที่ถูกตองสำหรับผูมีกิเลส 

ที่จะถอดถอนกิเลส ความนอนใจไม ใชเปน 

สิ่งถูกตอง นี่ยอมรับทาน…” 

เวลาเจบ็ไข ไดปวยใครเอายามาให เราบอก 

‘อยามายุง’ ทีนี้ หลายครั้งหลายหนทานเห็น 

ทานก็มาเองละสิ คึกคักเขาไปถึงตัวเราเลยนะ 

เรานอนไขอยูนะ  

‘นี่! นี่! ไดยามาแลวนะทานมหานะ นี่!  

ไดยาดีวิ เศษมาให พอฉันปุบจะหายทันที  

เอา! เอา! ฉัน’ ทานวาอยางนั้นเลย มือยื่นให

พรอมเลย 

ตกลงเราก็ตองฉัน ถาเปนเรื่องพอแม- 

ครูอาจารยมั่นนี้เราไมเคยปฏิเสธเลย ทานพูด 

เลยวา  

‘ยานี้สำคัญมาก ยาดีนะ ฉันแลวหาย 

หาย หาย จะหายกอนฉันดวยซ้ำนะ’  

ทานเสกสรรยาของทาน แลวทานก็ยื่น

เขามาใหเลย  

‘เอา... เอา... เอาใหมันหายเดี๋ยวนี้เลย’ 

นี่ถาวาเด็ดจริงๆ ทานก็เปนอยางนั้นนะ

พอแมครูจารยมั่น เพราะทานทราบวานิสัยเรา

เปนอยางนั้น เวลาเด็ดเราก็ยอมรับ เพราะเรา

มันจริงจัง ทานจึงเอามาเอง ฉันแลวก็ไมหาย 

เราก็ไมสนใจวาหายหรือไมหาย ... นี่พูดถึงพอ-

แมครูจารยมั่นทานปฏิบัติตอเรา ทานเอาอยาง

นั้น กับองคอื่นๆ ก็ไมเห็นทานทำ…” 

อีกเรื่องหนึ่งที่องคหลวงตาวาเปนสิ่งที่ 

สลักลึกอยูภายในใจของทานตลอดมา คือเรื่อง

เปลือกนองเมื่อนำมาทุบตียนเขามาและแผออก

แลวใชทำเปนอาสนะนั่งไดเปนอยางดี ดังนี้ 

“..ทานอาจารยมั่นทานวา ‘แตกอนเคยใช

เปลือกนอง ทุกวันนี้ ไมคอยไดใช ไมมีตนนอง” 

ชื่อตนไม ชื่อ “นอง” เปนตนไมเปลือก

หนาๆ เวลาเราตองการจะเอามาปูนี้ เราไปตี

ยนๆๆ เขารอบตนทุกๆ ดาน แลวแผออกมา 

มันก็ออนนุมๆ อยู ในตัวของมันเอง เอามา 

ตากแหงเรียบรอย แลวก็เอามานั่งทำเปน

อาสนะ พอทานพูดถึงเรื่องเปลือกนองวา  

‘แตกอนใชเปลือกนองอยู เปนประจำ 

แถวถิ่นนี้ ไมมีเปลือกนองเลยไม ได ใชเปลือก

นอง’ 

เราก็กราบเรียนทานทันทีวา ‘มี’ 

ทานถามวา ‘จะมีอยูที่ไหน’ 

‘อยูทางโนน มี กระผมไปเที่ยวถ้ำนั้นๆ 

จังหวัดสกลนคร มี มีเยอะ’ กราบเรียนทาน

อยางนั้น 

‘กระผมจะไปหามาถวายให’ ทานนิ่งๆ 

แลวจากนัน้มา อกี ๒-๓ วนั กก็ราบเรยีน 

ทานถึงเรื่องที่จะไปเอาเปลือกนองวา ‘จะตอง

คางคืน จากหนองผือเดินทางไปไมมีรถยนต 

ตองเดินไป’ 

พอตกลงกันเรียบรอยแลวตอนค่ำนั้น ก็

กราบเรียนทานวา ‘วันพรุงนี้กระผมจะได 

ออกเดินทางแต เชา ไปฉันจังหันที่อำเภอ 

พรรณาฯ จะไม ไดมาเกี่ยวของเรื่องตางๆ  

กับพระกับเณรกับขอวัตรปฏิบัติตางๆ’ 

ทีนี้ ก อนที่ จ ะออกเดินทางหนูมั นชุ ม  

ถาสิ่งของไมเก็บใหดีๆ ไมได หนูมันเขาไปกัดฉีก

ไปทำลายหมด บรขิารเราก็ไมมมีากนีน้ะ มเีลก็ๆ 

นอยๆ เราก็จัดเอาของเล็กๆ นอยๆ มาใสถุง

ยามเอาไว เสร็จเรียบรอยแลวเราก็วางพิง

หมอนไวที่นั่นแหละ แลวก็สั่งกับพระเอาไววา  

๑
  ชื่อพื้นเมือง จอยนาง ยาคาง ยานอง (เชียงใหม) ชะแวะ ยางนองขาว (นครราชสีมา) เทียน-ขโมย (เพชรบูรณ) ยานาง  

(ภาคกลาง ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร Antiaris toxicaria Lesch. subsp. toxicaria  ลักษณะ ไมตน น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว  

เรียงสลับ มีขนปกคลุมหนาแนน ดอกชอ ออกที่งามใบ ผลรูปรี สีแดงเขม เมื่อสุกสีดำ สรรพคุณ เปลือกและใบ แก ไข น้ำคั้นจากใบ  

ใชในปริมาณนอยเปนยากระตุนหัวใจ น้ำยาง ใชเปนยาพิษทาลูกหนาไมยิงสัตว เมล็ด แกทองรวง แก ไข แกบิด 

ตนน�อง
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‘เวลาผมออกไปแลวนั้นใหพากันไปเอา

ยามที่ผมเอาของใสไวขางในนั้น ใหเอาไปเก็บ

ไวดีๆ นะ ไมงั้นหนูมันจะกัด’ เราสั่งพระไว

เรียบรอย พระก็ทราบแลว 

ทีนี้ เราก็ออกเดินทางแตเชา พอทาน 

(หลวงปูมั่น) ฉันจังหัน

เสร็จแลววันนั้น ทานก็

ถามพระ ‘ฮึ! ทานมหาไป

แลวหรือ?’  

‘ ไ ป แ ต เ ช า แ ล ว

ขอรับ’  พระตอบ 

นึกวาองคทานจะ

ไมมีอะไรนะ พอฉันเสร็จ

แลวลุกจากที่นั่งไปกุฏิเรา ตรงขึ้นขางบนเลย 

ขึ้นไปควาเอายามที่เราเอาวางไวขางหมอน 

สะพายยามเราลงมานะ พระก็รุมไปหาทาน 

ทานกำลงัเอายามเราไปกฏุทิานนะ แปลกมากอยู  

รูสึกทานเมตตามาก เราพิจารณาเพราะไมเห็น

ทานทำกับองคใดๆ อยางนี้  

ทีนี้พอทานเดินลงมาจากกุฏิเรา พระก็รุม

เพื่อจะไปรับยามกับทาน  

 
 

‘อยามายุง’ ทานวาอยางนี้นะ ทานก็เดิน

เรื่อยๆ พระก็เดินตามไป พอไปถึงกุฏิทานแลว

ทานกเ็อายามของเราวางขางๆ ทาน แลวพระก็

รมุตามไปกราบทาน จากนั้นก็เอาแลวนะทีนี้นะ 

‘นี้ทานมหาไปทำประโยชนรูกันไหมนี่ 

แล วของที่ ท านวางไวนั้ น

ทำไมทิ้งไวอยางนั้น ไมเห็น

ใครไปดูแลเก็บสิ่งของๆ ทาน 

มนัยงัไงกนั’ ทานวาอยางงั้น 

พระก็เลยกราบเรียนวา 

‘กอนที่ทานจะไป ทานไดสั่ง

พวกกระผมเรียบรอยแลววา 

ท าน ได จัดยามวางไวขาง

หมอน ให ไปเกบ็ไวดวย หนมูนัจะกัด พวกกระผม

ฉันจังหันเสร็จเรียบรอยจึงจะไปเอามาเก็บ  

แตพอแมครูจารยไปเอามาเสียกอน’  

ทานก็เลยนิ่งนะ 

พอคุยกันพอสมควรแลวพระก็คลานขึ้น

มาเอายาม ทานก็ไมวาอะไร รูสึกวาทานจอง

มากนะสำหรับเรา เหมือนเรดาร จับตลอดเลย 

ความเคลือ่นไหวของเราไปไหนมาไหนจบัตลอด…” 

 

 มีเรื่องหนึ่ งที่องคหลวงตาเลาไวแต 

ไม ไดบอกวาเกิดขึ้นหมูบานใด เรื่องเกิดขึ้นใน

ตอนเชาขณะหลวงปูมั่นเดินบิณฑบาตผาน 

ทุงนาของเขา แตเจาของไมตองการใหทาน 

เหยียบผานคันนาของเขาไป ดังนี้ 

“...เขาวาทำคันนาเขาเสียหาย เขาก็เอา

ขี้ ไปราดตามคันนาไว ไมใหทานเดินผานมา

บิณฑบาตที่นั่น เขาโกรธเคียดใหทาน สำหรับ

ทานเฉยอยู ทานไมสนใจละ 

แลวสุดทายในที่สุดคนพวกนี้ก็เลยกลาย

เปนคนบากันทั้งครอบครัว  

มันชางเปนไปตางๆ นานา ไมเปนบาก็ 

เปนใบ ที่เปนหมดทั้งครอบครัวเพราะพวกนี้ 

ก็พลอยยินดีในเรื่องนี้ ไปดวย แตคนที่ลงมือทำ

เปนพอ 

พอพอแมครูจารยมั่นออกมาบิณฑบาต 

ทานจึงเหยียบขี้ที่เขาเทลาดไวเปรอะเปอนเทา 

ไปหมด 

เมื่อเปนดังนั้นพวกคนที่อยูในครอบครัว

เดียวกันคงจะดีใจพลอยยินดี ไปดวย คือสมรู

รวมคดิเปนใจ แลวกรรมสงผลใหเปนบา ผูเฒา 

หัวหนาครอบครัวก็เปนบา แลวลูกเตาเกิดมา

เปนบาก็มี เปนใบก็มี คนดีๆ หาไมคอยมี 

ในบานนั้น เปนกันอยูอยางนั้น จนชาวบาน 

เขาลือกันวาเปนเพราะทำกับทาน 

ตั้งแตนั้นมาไมมีจะกิน ยากจน คนเขา 

ชี้หนาดาทอกันหมดทั้งหมูบาน เพราะใครๆ 

เขาก็รูกันทั้งหมูบานวาทำกรรมอันนาทุเรศกับ

ทานอยางนั้น เวลากรรมบันดลบันดาลมันให

ผล มันเปนให โลกเขาเห็นทั้งบานทั้งเมือง

เหมือนกันนี่แหละที่เรียกวา กรรมตามทัน...” 

แรงกรรมอุจจาระราด 

ทางหลวงปูมั่น 
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ไมกวาดสอนศิษย 
 

แมหลวงปูมั่นจะใหความเมตตาเปนพิเศษ

หลายอยาง แตก็มีเหมือนกันที่ทำใหทานตอง

ถูกหลวงปูมั่นดัดนิสัยเอาบาง ดังนี้ 

“...ทานดัดนิสัยเราหนหนึ่ง เราก็ ไมลืม 

เรื่อง “ไมกวาดดามหนึ่ง” ที่เราคิดวาใช ไมได

แลวจงึทิง้เขาไปในปา วนัตอมาเราไปเดนิจงกรม

อยู ในปา ถึงเวลาปดกวาดเราออกมาแลว 

เอื้อมมือไปหยิบไมกวาดที่สอดไว ใตถุนกุฏิ 

แลวไปเห็นไมกวาดดามที่เราทิ้งในปามาเหน็บ

อยูที่นั่น  

‘อาว! ไมกวาดนี้มันมาไดยังไง’ เราจับเอา

ไมกวาดออกมาดู 

‘ออ! ไมกวาดนีเ้ปนไมกวาดทีเ่ราทิง้ไปเมือ่ 

วันกอน ใครหนอ? เอามาเหน็บไวที่นี้ คงเปน

พอแมครูจารยแหละ ทานสอนเรา’ เห็นดังนั้น 

เราก็หมอบเลย 

“...ที่บานกุดละโฮงกุดนี้ .. กุดใหญนี้มันแรงอยูนะ นี่ที่วาโยมผูหญิงคนนั้น 

แกอยูบานหนองบัว บานนี้ละบานเราไปบิณฑบาตนี่ละ ชื่อบานหนองบัว เวลานี้

เขาทำเขื่อนน้ำอูนทวมหมดแลว ยกหนี ไปหมด  

อันนี้ก็สำคัญมากนะ เพราะแกรูภายในดี แกเลาเรื่องภาวนาใหพอแม- 

ครูจารยมั่นฟงที่หนองผือ ผัวของแกชื่อบุญมา แตเมียนั้นจำชื่อไม ได แตเมีย 

นั้นละภาวนาเกง ไปหาพอแมครูจารยมั่น ทานแกถึงเรื่องแกรูนิมิตตางๆ พวก

เปรตพวกผีอะไร แกอยูบานหนองบัว ลูกของแกนั้นปวยกะออดกะแอดอยูอยาง

นั้น เอายาอะไรมาใสก็ ไมหาย ๆ 

ทีนี้เวลาแกภาวนาละซี แกไปเลาใหพอแมครูจารยฟงเปนตุเปนตะจริงๆ 

พูดอยางอาจหาญดวย พูดถึงเรื่องลูกสาวแกนะ ปวยกะออดกะแอดอยูอยางนั้น

ไมมีทางหาย ทำยังไงก็ ไมหาย แกเลยนั่งภาวนากลางคืน แกวา 

‘พวกผีอยูกุดละโฮงเขาเตรียมจะกินเลี้ยงกัน มันมีบานใหญโต บานผี เขา

เตรียมจะกินเลี้ยงกัน คือจะแตงงานกับเด็กผูหญิงคนนี้ ผีคนนั้นผีที่อยู ใน 

กุดละโฮงนั้น เขาจะมาเอาเด็กคนนี้ ไปเปนเมีย เขากำลังเตรียมจะแตงงานกัน’  

ทางนีภ้าวนาไปก็ ไปเจอละซ ี แกกเ็ลยไปไลเบีย้กนัเลยกบัเขา ซดักนัเสยีจน  

โถ เกิดเรื่องกับผี ไมใชเลนแกวา เขาบอกวา ‘จะเอาเด็กคนนี้’  

‘เอาไปไดยังไงลูกของฉัน ฉันมีสิทธิ์เต็มตัว ดี ไมดีฉันจะมาฟาดบานนี่ 

ใหแตก เอา ถาฝนไปเอาลูกของฉันมาแตงงานนี้ ฉันก็จะไปเอาพวกนี้มา

แตงงานอีกเหมือนกัน ฉันจะเอากี่คนก็ ไมทราบแหละ’ 

แกวางั้นนะ นี่หมายถึงความรูของแกที่ฟดกับผี แกก็เกงนะโวหารของแก 

คือถาเอาลูกของฉันไปแตงงานเปนลูกสะใภแลว ฉันจะเอาโนนมาใหลูกของฉัน

มาแตงงาน เอามันทั้งผูหญิงผูชายในนี้ ‘จะยอมใหฉันไหม’ ‘ไมยอม’  

‘ถาไมยอมลูกของฉันก็ตองไมยอมเหมือนกันซี’  

ตกลงเลยยกเลิก คือถาทางนี้จะเอาลูกของแกนี้ ไปแตงงาน พอแตงก็ตาย

ใช ไหมละ คนนี้ตองตาย ทางนี้ ไปถกกันกับผีกุดละโฮง .. แกก็ ไปถกกับตาคนนี้ 

ที่เขาจะแตง โอย ยกกันมาชุมนุมกันทั้งบานเลยแกวาอยางนั้นนะ แกบอกวา  

‘เอา เหตุผลเปนอยางนี้ ถาเอาลูกสาวของฉันมาแตงงานนี้ ฉันก็จะเอา

ลูกสาวลูกชายของผี ไปแตงงานกับลูกของฉัน หลานของฉันมีเทาไรฉันจะมา

กวานเอาพวกนี้ ไปแตงงานใหหมด จะยอมไหม’ 

‘โอย ยอมไม ได คนหนึ่งเปนผี คนหนึ่งเปนคน’ 

‘อันนี้ลูกของฉันก็เปนคน อันนี้เปนผีนี่ ถายอมฉันก็จะให เสียดายฉันก็จะ

ให แตฉันจะเอามากกวา ทางนี้จะเอามากกวา ดี ไมดีบานผีแตก’ 

แกวางั้นนะ ทางนั้นไมยอม ‘ถาไมยอมก็ตองเลิกกันซี’ ตกลงเขายอมรับ 

เลิก 

พอจิตถอนออกมาแลว เอา ทีนี้ลูกของเรานี้ ไมตองไปหายามาใสมันเลย 

แกยันกับผัวเลย ลูกของเราคนนี้ เพราะอะไร เพราะผีเขาจะเอาไปแตงงาน  

จนจะตายแลวนี่ ทีนี้ ไดตัดสินกันแลว ฟดกันกับทางผีเสียจนแหลกเมื่อคืนนี้  

เราก็จะเอาลูกผีมาแตงงาน ผีก็จะเอาลูกเราไปแตงงาน ตางคนตางไมตกลงกัน

ก็ตองเลิกกัน ไมยุงกัน ทีนี้ผียอมเลิกแลว แลวเด็กของเรานี้ ไมตองหายาแลว 

มันหายเอง หายจริงๆ นะ หายวันหายคืนไปเลยไมตองหายา เรื่องของผีก็เลิก

ผีจะเอาลูกไปเปนเมีย 
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กันไป นี่เกงไหมแกภาวนา เห็นไหม 

ไปเลาใหพอแมครจูารยฟง แตอนันีเ้ราไมเคยเลาใช ไหม เราไมเคยเลาใหฟง พดูอยางเปนตเุปนตะ  

พอแมครจูารยมัน่ไมไดคานสกัคำเดยีว เหน็ไหม ทานยิม้ๆ เกงไหมแก อาจหาญมากนะ อยางนีล้ะความรู 

ถาเปนในจติแลว ไปพดูใหพอแมครจูารยฟงแบบเปนตเุปนตะเลยเทยีว ทานไมคาน มแีตยิม้ๆ นัน่เหน็ไหม  

ความจรงิทานรูแลวทานจะไปคานยงัไง ความรูของผูหญงิคนนี ้ โอย แปลกประหลาดมากนะ พสิดารมาก 

เวลาแกไปเลาใหฟง ใหพอแมครูจารยฟง เรานั่งฟงตลอดนี่นะเวลาเราอยูที่นั่น นี่ละที่เราไปอยูที่นั่นมันก็

มีของมันเหมือนกัน  

เปนยงัไงผมีหีรอืไมม ี นีล่ะเอาตวัจรงิของนกัภาวนามาพดู เขาพดูมเีหตมุผีลฟงซ ิ เวลาเขาไปถกกนั 

กับบานผี โถ ผี ไมใชนอยๆ กุดละโฮงนี้บานผีทั้งนั้นเขาวางั้นนะ เต็มอยูนี้หมดเลย เวลาไปฟดกับเขา 

เขาสูเราไม ได .. เกงไหมละแกภาวนาฟดกับผี แลวไปพูดใหพอแมครูจารยฟงนี้ โอย อยางอาจหาญเสีย

ดวยนะ  

นี่ละความรูในจิตจริงๆ มันไม ไดสะทกสะทานนะ ผึงๆ เลย มันแนในหัวใจนี่ ภาวนาดี ทานก็บอก

ใหตีตะลอมจิตเขาไปสูภายใน แลวใหพิจารณารางกายสวนตางๆ นี้เปนทางแกกิเลสตัณหา สิ่งเหลานั้น

เปนตามอุปนิสัยไปธรรมดา เปนสิ่งที่รูที่เห็น เหมือนเราเดินไปไหน ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เห็นเปรตเห็นผี 

เห็นเทวบุตรเทวดา ก็เหมือนเราเห็นผูเห็นคนเห็นสัตวตางๆ ในสองฟากทางไปนั้นแหละ ไมใชเรื่องแก

กิเลส แนะทานสอน 

เรื่องแกกิเลสตองหมุนสติปญญาเขามาสูภายใน กิเลสอยูภายใน พิจารณารางกาย ทานก็สอน 

สิ่งเหลานั้นมันก็มีอยางนั้นแหละ มีตาเราก็เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีตาใจเราก็เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเปนอุปนิสัย 

ของกันและกัน ทานก็บอก แต ไมใชเปนเรื่องแกกิเลส ถาหลงตามมันแลวผิดแน ทานสอนเขามาภายใน 

เราฟงละเอียดลออ…” 

 

ตั้งแตนั้นมา “ไมกวาดดามนั้น” ก็เปน

อาจารยเอกทีเดียว ถาพอซอมไดยังไงเราจะ

ซอมเต็มเหนี่ยวเลยนะ นี่แสดงวา มันพอใช ได

อยูเอาไปทิ้งทำไม ทานเทศนสอนเรา ไมกวาดนี่

ตองซอมใหเรียบรอยจนใช ไม ไดแลวถึงจะทิ้ง 

ถาทิ้งครั้งที่สองนี้ทานนาจะเอามาตีหนาผาก

เรา ครั้งนี้ยังไมตี อยางนั้นละ ทานสอนเรา 

อุบายทาน เราก็ปฏิบัติตามนั้นเลย…” 

 

 

 

 

ในหมู บ านหนองผือมีบ านอยู ๗๐  

หลังคาเรือน มีคุณยายนุงขาวหมขาวคนหนึ่ง

ชื่อ “กั้ง” อายุราว ๘๐ ป เปนนักภาวนาสำคัญ

คนหนึ่งที่หลวงปูมั่นเมตตาเปนพิเศษเสมอมา 

คุณยายอุตสาหตะเกียกตะกายไปศึกษาธรรม

กับทานที่วัดปาบานหนองผือเสมอ ดังนี้ 

อัฐิคุณยายกั้ง 

“...แกใช ไมเทาเปนเครื่องพยุงออกไปหา

พอแมครูจารยมั่น กวาจะถึงวัดตองพักเหนื่อย

ระหวางทางถึง ๓-๔ ครั้ง ทั้งเหนื่อยทั้งหอบ 

นาสงสารมาก บางททีานพระอาจารยมัน่กท็ำทา 

ดุเอาบางวา  

‘โยมจะออกมาทำไม มันเหนื่อยไมรูหรือ 

แมแตเด็กเขายังรูจักเหนื่อย แตโยมแกจนอายุ 

๘๐-๙๐ ปแลวทำไมไมรูจักเหนื่อยเมื่อยลา  

มาใหลำบากทำไม?’ 

แกเรียนตอบทานอยางอาจหาญตามนิสัย

ที่ตรงไปตรงมาของแกวา  

‘ก็มันอยากมา มันก็มาซิ’…” 

คุณยายแกมีหลานชายคนหนึ่งเปนโยม

อุปฏฐากหลวงปูมั่น คอยสงบาตรทุกวันๆ  

พอองคทานรับบาตรเสร็จแลว ก็จะสะพาย

บาตรไปสงที่วัดทุกวันไมเคยขาด องคหลวงตา

กลาวถึงการภาวนาของคุณยายวา 

คุณยายกั้ง ผูมีญาณหยั่งรู 

หุนขี้ผึ้งหลวงปูมั่น และอัฐิคุณยายกั้ง บนกุฎิหลวงปูมั่น 

ที่วัดปาบานหนองผือ จ.สกลนคร

“คุณยายแกภาวนาดี มีหลักเกณฑ 

ทางจิตแลว แกยังมีปรจิตตวิชชา คือสามารถรู

พื้นเพดีชั่วแหงจิตคนอื่นไดดวย และมีนิสัย 

ชอบรูสิ่งแปลกๆ ภายนอกดวย เวลาแกมารับ

การอบรมกับทานอาจารยมั่น แกเลาความรู

แปลกๆ ถวายทานดวยความอาจหาญมาก 

ทานทั้งขบขันทั้งหัวเราะ ทั้งเมตตาวายายแกนี้

อาจหาญจริง ไมกลัวใคร” 

คุณยายสามารถรู เรื่องความคิดจิตใจ 

ของใครตอใครไดจนบางครั้งหลวงปูมั่นยังได

ถามคุณยายแบบขบขันวา “รูเรื่องนั้นไหม?”    

 คุณยายก็วา “รู”  

“แลวเรื่องนี้รู ไหม?” ก็วา “ก็รูอีก”  

หลวงปูมั่นเลยลองถามวา “แลวรู ไหม? 

จิตของพระในวัดหนองผือนี้”   

คุณยายวา “ทำไมจะไมรู” แถมพูดแบบขู

เลยวา “รูหมดแหละ”  

คุณยายเคยเลาเรื่องภาวนาใหหลวงปูมั่น

ฟงอยางอาจหาญวา “มองมาวัดหนองผือแหงนี้

สวางไสวทั่วหมดเลย มีแตพระภาวนาดวงเล็ก

ดวงใหญเหมือนดาวอยูเต็มวัด”  
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เวลาเลาถวายหลวงปูมั่น คุณยายจะพูด

แบบอาจหาญมากไมกลัวใคร แมพระเณร

จำนวนรวมครึ่งรอยซึ่งมีทาน (องคหลวงตา

มหาบัว) รวมอยูดวย จะนั่งฟงอยูเวลานั้นดวย

ก็ตาม คุณยายก็จะพูดไดอยางสบาย ไมสนใจ

วาใครจะคิดอะไร ดังนี้ 

“...พวกพระทั้งหลายพากันรีบลางบาตร 

แลวคอยมาแอบฟงคำพูดของแก อยูทาง 

ดานหลังหอฉัน แกพูดอาจหาญตามหลัก 

ความจริงไมสะทกสะทาน 

   

“...คุณยายกั้งคนนี้แหละแกจะไปเกิดในทองหลานสาว พอพิจารณาลงไปจิตละเอียดแนว

ลงไปแลว กำหนดดูแลวเปนสายเหมือนใยบัวนี่ เปนสายยาวเหยียด ตามสายไปตามไปๆ เขา

ทองหลาน จากนั้นก็ปุบปบขึ้นมา โอ กระวนกระวายที่นี่ พอออกจากนั้นแลวก็วิ่งมาหาพอแม- 

ครูจารยมั่นเรานี่ มาเลานี่ ใครก็ฟงกันทั้งวัดปฏิเสธไดเหรอ  

‘โห หลวงพอ ทำไมเปนอยางนั้น’ 

โยมภาวนาเมื่อคืนนี้เปนอยางนั้นๆ นะ ก็เลยเลาใหฟง พอแมครูจารยมั่นแทนที่จะปฏิเสธ

วาไมจริง ไมนะ พอทางนั้นเลาใหฟงทานนั่งนิ่งสักนาทีกวาๆ ทานไมพูดอะไรละ ทางโนนเลาพอ

จบลงแลว ทางนั้นก็นิ่งทางนี้ก็นิ่ง สักเดี๋ยวแพล็บออกมาเลย  

‘ใหกำหนดตัดนะ เวลานี้ยังไม ได ไปถือกรรมสิทธิ์ ใหกำหนดตัด เพียงไปจับจองไวเทานั้น

แหละ นั้นละโยมนี่ตายแลวจะไปเกิดทองหลานรู ไหมละ เวลานี้กำลังไปจับจอง แตเจาตัวยังไม

ไป ใหรีบกำหนดตัดนะ ใหตัดสายใยนั้นนะ’ 

โอย ใครก็ฟง ตานี้ ไมหลับแหละ จนตาแหง ลืมตาจอง ปากก็อาดวย ปากหลวงตาบัวก็อา

ดวย มันอาดวยกันหมด ก็พบสิ่งไมเคยไดยินใช ไหมละ ทานบอกกำหนดใหตัดนะ ไม ไดนะโยมนี้

ตาย พอออกจากนี้ปบนี้ตายแลวจะไปอยูทองหลานนี้นะ เวลานี้กำลังไปจับจองที่ ไวอยูแลว แต

เจาตัวยังไม ไป 

นั่นฟงซิใหกำหนดตัด คือตัดทางโนนมันก็ขาดจากกรรมสิทธิ์ที่จับจองนั้นก็แลวไป นี่ละที่วา

สภาหนูขึ้น พวกหนึ่งไปจับจองวาจะเกิดแลว ทำไมจึงตองไปตัดอยางนั้น มันไมเปนการฆาสัตว

ฆามนุษยเหรอ วางั้น ถึงไดแกกันวาไม ไดเปนการฆา เพราะอันนี้เปนเพียงไปจับจองเฉยๆ ยังไม

ไดโยกยายตัวไป เพียงไปจับจองที่นี้เทานั้น เหมือนเราไปจองบานใหม ไปจองไวแลวก็กลับมาอยู

บานเกา ออกจากนี้เราก็จะไปอยูบานใหม ยังไม ได ไปถูกทำลายเสียกอน นั่นละเรื่องราวมันเปน

อยางนั้น 

ธรรมะของพระพุทธเจาเปนของพิสดารมากจริงๆ สำคัญก็คือปรับใจเจาของ ใหภาวนาให

จิตสงบเย็นแลวจะเห็นสิ่งตางๆ ไมเคยรูเคยเห็นจะเห็นที่ในใจๆ แปลกประหลาดอัศจรรยมีอยูใน

นี้หมดเลย อยูในใจที่เปนเวทีของธรรมนี่ ธรรมเขาในเวที ธรรมอยูในภาชนะนี้แลวจะแสดง

ลวดลายออกทุกแงทุกมุมเลย แตกอนธรรมไมมีที่สถิตแลวก็เหมือนไมมีธรรมอยูอยางนั้นนะ พอ

มีที่สถิตมีที่ยับยั้งมีที่อยูที่อาศัยแลว ทีนี้ก็แสดงลวดลาย แสดงไดหมด ..  

‘นี่ ไดทราบวา อัฐิของแกเปนพระธาตุ เราเชื่อวาอยางนั้นเลย ยายกั้งนี้เราเชื่อแลวแหละ 

เพราะตอนนั้นแกเดินจงกรมนี้ เอาไมเทาเดินอยูบนกุฏิหมายถึงความเพียรหมุนอยูภายใน ตอง

เปลี่ยนอิริยาบถให แกนั่งอยูนานไม ไหว ตองเดิน เพราะอันนี้หมุนอยูตลอด เราไมลืม’ 

 

‘เวลาพวกทวยเทพทั้งหลายมากราบ 

พอแมครูจารยที่หนองผือ หลั่งไหลมา เขามา

ทิศทางพระไมอยูนะ  

พวกทวยเทพทัง้หลาย เขาเคารพพระมาก  

คือเขาจะมาทางดานไมมีพระ ถาพระมากทาง

ดานไหน เขาจะไมมาทางดานนั้น เขาไมมาสุมสี่

สุมหานะ’  

พอแมครูจารยบอก กับโยมยายกั้งพูด 

เขากันได ทานบอกวา  

‘ทางดานนี้พวกเทพมา ใครอยาไปทำสุมสี่

สุมหาแถวนั้นนะ นอนก็เหมือนกันหลับครอกๆ 

แครกๆ ใหพวกเทพเขามาปลงธรรมสังเวช 

ไมไดนะ ใหรักษามารยาท’ 

พอแมครูจารยมั่นทานพูดกอน แลวโยม

ยายกั้งนี้แกมาพูดแบบเดียวกัน แกรูจิตคนอื่น 

แกเหน็จรงิๆ รูจรงิๆ ใครสะอาดผองใสขนาดไหน

แกเหน็ เวลาแกมาเลานี ้ คอืแกนสิยัตรงไปตรงมา 

พูดไมกลัวใครเหมือนขวานผาซาก รูอยางไร 

พูดอยางนั้น แกเปนคนตรงไปตรงมา พวกพระ

ก็สนุกฟง… 

ยายกั้งมาเลาถวายถึงการลวงรูจิตของ

ทานและพระเณรในวดั รูสกึนาฟงมาก พระเณร 

ทั้งแสดงอาการหวาดๆ บาง แสดงอาการอยาก

ฟงแกเลาบาง แกเลาวา  

‘นับแตจิตทานอาจารยลงมาถึงจิตเณร 

ความสวางไสวลดหลั่นกันลงมาเปนลำดับลำดา 

เหมือนดาวใหญกับหมูดาวเล็กๆ ที่อยูดวยกัน

ฉะนั้น รูสึกนาดูและนาชมเชยมาก ที่มองดูจิต

พระเณรมคีวามสวางไสวและสงาผาเผย ไมเปน

จิตที่อับเฉาเฝาทุกขที่กลุมรุมดวงใจ แมเปนจิต

พระหนุมและสามเณรนอยๆ ก็ยังนาปติยินดี

และนาเคารพนับถือตามภูมิของแตละองค 

ที่อุตสาหพยายามชำระขัดเกลาไดตามฐานะ

ของตน’ 

บางครั้งแกมาเลาถวายทานเรื่องแกขึ้นไป

พรหมโลกวา ‘เห็นแตพระจำนวนมากมาย 

ในพรหมโลก ไมเห็นมีฆราวาสสลับสับปนกันอยู

บางเลย ทำไมจึงเปนเชนนั้น?’ 

ทานตอบวา ‘เพราะที่พรหมโลกโดยมาก 

มีแตพระที่ทานบำเพ็ญจิตสำเร็จธรรมขั้น 

อนาคามผีลแลว สวนฆราวาสมจีำนวนนอยมากที่

บำเพ็ญตนจนไดสำเร็จธรรมขั้น อนาคามีผล 

แลวไปเกิดและอยู ในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่ง 

ฉะนั้นโยมจึงเห็นแตพระไมเห็นฆราวาสสับปน

อยูเลย อีกประการหนึ่ง ถาโยมสงสัยทำไม 

จงึไมถามทานบาง เสยีเวลาขึน้ไปถงึแลว มาถาม

อาตมาทำไม?’ 

แกหัวเราะแลวเรียนทานวา ‘ลืมเรียน

ถามพระทาน เวลาลงมาแลวจึงระลึกไดก็ 

มาเรียนถามทาน ตอไปถาไมลืม เวลาขึ้นไปอีก

จึงจะเรียนถามพระทาน’ 

ตายแลวจะเกิดในทองหลาน 
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 พระนางพิมพา 

คณุยายกัง้เปนตวัอยางสตรผีูหนึง่ทีบ่รรลธุรรมในสมยัหลวงปูมัน่ ซึง่ในสมยั

พทุธกาลมสีตรทีีบ่รรลธุรรมเปนจำนวนมาก ขอยกตวัอยางพระธรรมเทศนาขององค-

หลวงตาเกีย่วกบัพระนางพมิพา ซึง่เปนสตรผีูรูธรรมเหน็ธรรมผูหนึง่ในสมยัพทุธกาล 

ดงันี้ 

“...พระพทุธเจากบัพระนางพมิพาทีส่รางบารมดีวยกนั นัน้ละเปนอนัเดยีวกนัมา

ตลอด ตัง้แตสรางพระบารมเีพือ่จะเปนพระพทุธเจาขึน้มา ไปเกดิในภพใดชาตใิดก็

ตองไปเกดิพบกนัๆ เปนคูบารมกีนัมาจนไดตลอดเลย นีล่ะซือ่สตัยสจุรติตอกนั เวลา

พระพุทธเจาเปนศาสดาแลว พระนางพิมพาก็ตามเสด็จเห็นไหม .. เวลา

พระพทุธเจาเสดจ็ออกทรงผนวชนัน้ กท็รงเลง็เหน็ถงึเรือ่งโลกมคีณุคาขนาดไหน 

พระชายามคีณุคาขนาดไหนกค็ดิ เมือ่เทยีบแลวพระชายานีเ้ทากบัเมด็หนิเมด็ทราย 

ประโยชนของโลกฟงซกิวางขวางขนาดไหน..ประโยชนของโลกนี ้ โลกสามแดนโลก

ธาต ุเทวบตุรเทวดา อนิทร พรหม เปรต ผ ีประเภทตางๆ ทัว่แดนโลกธาต.ุ. จงึตอง

ยอมเสยีสละ จะลาพระชายาก็ไมลา ลกูกต็ดิอยูกบัอกแม ถาไปชมลกู แมมนัตืน่ขึน้

มากอดคอเสรจ็เลย จะไปไหนสทิธตัถะ .. มดัคอเขาเรือ่ย พดูคำไหนมดัเขาเรือ่ยๆ .. 

จงึตองเสยีสละออกไป ไปบำเพญ็อยู ๖ ปนัน้..  

พระราชบดิาทรงทลูอาราธนาไปเสวยพระกระยาหารทีพ่ระตำหนกั ดวูาพระ

ตดิตามไปตัง้ ๒ หมืน่นะ ฟงซ ิพอฉนัเสรจ็เรยีบรอยแลวกร็บัสัง่ พระสงฆ ๒ หมืน่

นัน่กก็ลบักนัไปหมดแลว สวนพระองคกบัพระโมคคลัลาน พระสารบีตุร ยงัอยู ๓ 

พระองค จะไปเยีย่มพมิพา แลวพอดกี็ไดรบัคำเผดยีงจากพระราชบดิาอกี  

‘โอย พระนางพมิพาเปนคนทีด่มีากหาไมไดแลว’ นีปู่ชมลกูสะใภเขาใจไหม  

‘พระนางพมิพานีห้ายากแลวไมมีใครเหมอืน นีม่าถงึระยะนีแ้ลวจะไมไปโปรดไป

เยีย่มพมิพาบางเหรอ ถงึขนาดทีม่าฉนันีแ่ลว พระตำหนกัพระนางพมิพากอ็ยูขางๆ นัน่’ 

ทางนัน้ไมกลาออกมา พระนางพมิพานะ คนจะมากขนาดไหนไมกลาออกมา พอ

ทลูเผดยีงอยางนัน้ พระองคกร็บัสัง่กบัพระวา ‘สารบีตุรกบัโมคคลัลานไปดวย เรา  

จะไปเยีย่มพมิพา’ ครัน้เขาไปแลวกำชบั เพราะสายเกีย่วโยงกนัมคีวามแนนหนา

มัน่คงมามากนอยเพยีงไร นานแสนนานขนาดไหน .. ‘หากวาพมิพาจะมาทำอะไรกบั

เรากต็าม สารบีตุร โมคคลัลานนี ้ ใหเฉยเปนแบบหหูนวกตาบอดไปเลย นางพมิพา

จะมาทำอะไรๆ กต็ามไมใหสนใจ ใหทำตามพระอธัยาศยัของพมิพา ซึง่มคีวามสนทิ

สนม ความกลมกลนืเปนอนัหนึง่อนัเดยีวมาตัง้กปัตัง้กลัปแลว วาระนีเ้ปนวาระทีจ่ะ

แสดงทกุสิง่ทกุอยางใหเหน็ชดัเจน ความหมายวาอยางนัน้ แลวเธอจะทำอะไรกช็าง 

อยาไปสนใจ’ 

พอพระองคเสดจ็เขาไปทีร่บัแขก ทางนีก้็ ไปทลูพระนางพมิพาวา พระลกูเจา

เสดจ็มาถงึแลว เวลานีป้ระทบัอยูทีน่ัน้ พอเสดจ็ออกมาปรีเ่ขาเลยเหน็ไหมละ กอด

พนัเลยทเีดยีว เหน็ไหมละรูเรือ่งอะไรไหม สนใจอะไรไหม อำนาจแหงบพุเพนวิาส

ชาตปิางกอนเคยเกีย่วโยงกนัมาแนนหนาขนาดไหน เกนิกวาทีจ่ะมาอำ้มาอาย มา

อะไรกบักริยิาทาทางของโลกสมมตุนิีเ้พยีงเทานัน้ สิง่ทีห่นกัหนวงถวงจติใจมากีก่ปักี่

กลัป คราวนีเ้ขาดายเขาเขม็แลว กป็ระจกัษอยู

ในหวัใจ พอมากเ็ขาสวมกอดเลย พระพทุธเจา

ประทบันัง่อยู พระองคกเ็ฉยไมไดสนใจ มากอด

ทางนีเ้ฉย กพ็ระจติของพระพทุธเจาเลง็ญาณดู

ตลอดเวลา ถงึวาระไหนควรจะปฏบิตัติอกนัอยาง

ไรบางๆ พระพทุธเจาทรงทราบตลอดเวลา แลว

ปลอยใหนางพมิพาทำใหสมใจทีร่กั พดูงายๆ วา

อยางนัน้ แลวกท็รงแสดงยอ ๆ วา 

‘นีเ่ปนวาระของเราทีจ่ะหลดุพนจากทกุขไป

ดวยกันแลว ก็แสดงยอๆ ออกมา เราอุตสาห

พยายามตะเกยีกตะกายออกบวชมาแลวก็ไดสำเรจ็มรรคผลขึน้มาเตม็กำลงั’  

ทนีีก้จ็ะมาถงึนางละนะ คอืความหมายวานางนัน้คอือะไรของเรา ความหมายก็

พูดยอ ๆ แสดง ทีนี้จะเอากันไปใหพนจากทุกขโดยสิ้นเชิง ก็สอน ทางนั้นก็คอย

ไดสตสิตงัๆ ทีก่อดรดัอยูนัน้เปนไปเองนะ คอยถอยตวัออกเอง นัน่ละธรรมเขา คอย

ถอยตวัออกเอง จนกลายเปนประทบันัง่เปนระเบยีบเรยีบรอยสวยงามมาก ทางนีก้็

แสดงธรรมใหฟง เกดิความเชือ่ความเลือ่มใส ถงึใจเลย นัน่เปนปฐมฤกษ จากนัน้ก็

สำเรจ็โสดา สกทิา เรือ่ยไป เราไมพดูไปมากละ 

นีค่อืความผกูพนัเปนอยางนัน้แหละ เปนมาตัง้แตกอน พระองคทรงทราบหมด 

พวกเราไมทราบจะวายงัไง ความเปนคนดคีวามเปนผูทีจ่ะทำประโยชนใหโลกมากมาย 

จงึตองชัง่ตองตวง ประโยชนกบัพระนางพมิพาไมมากเทากบัประโยชนแกสตัวโลกทัว่ๆ 

ไป จงึตองสละพระนางพมิพา แตสละออกไปกส็ละเพือ่จะเอา ไมไดสละเพือ่จะปดทิง้ 

สละไปเสยีกอน ไดแลวกม็าเอากนัไปเหน็ไหมละ กอ็ยางนีล้ะ นีค่วามดพีีน่องทัง้หลาย 

เมือ่เคยสบืตอเกีย่วเนือ่งกนัดวยคณุงามความด ี เปนอวยัวะเดยีวกนั เปนจติใจดวง

เดยีวกนัแลว เกดิในภพใดชาตใิดไมตองบอก 

ปพุเพ สนันวิาเสนะ ปจจปุน นะหเิตนะ วา เอวนัตงั ชายะเต เปมงั อปุะลงัวะ 

ยะโถทะเก   

บพุเพนวิาสชาตปิางกอนเปนสิง่ทีส่นทิสนมกลมกลนืกนัมา ไมมีใครแยกไดเลย 

พอพบกนัปบมนัเปนของมนัเอง นีค่อืความเคยชนิ เปนมาอยางนี ้ จากนัน้มาอยูดวย

กนักบ็ำรงุกนัในปจจบุนั ดวยความเหน็อกเหน็ใจ ความซือ่สตัยสจุรติตอกนั ยิง่มคีวาม

แนนหนามคีวามอบอุนมากขึน้ๆ ทานจงึเทยีบเหมอืนกบัวาดอกบวั กอบวัที่ไดรบัเปอก

ตมเปอกโคลนทีห่ลอเลีย้งแลวมนักม็คีวามชืน่บานขึน้ไปโดยลำดบั อนันีก้ารมาอยูดวย

กนัไดรบัความซือ่สตัยสจุรติ ความฝากเปนฝากตายตอกนั กต็างฝายตางเปนเครือ่ง

บำรงุนำ้ใจซึง่กนัและกนั สนทิสนมเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัไป แปลในธรรม นีล่ะทีว่า 

ดอกบวัทีเ่กดิในโคลนตม โคลนตมแลหลอเลีย้งดอกบวัใหชุมเยน็ ใครทีม่าเกดิดวยกนั

ในวงวฏัวนนีก้เ็หมอืนเกดิในเปอกตม แลวตางคนตางทำความด ี ไวเนือ้เชือ่ใจซึง่กนั

และกันแลวก็เปนอันเดียวกันไปเลย สุดทายก็ยกกันขึ้น อยางพระนางพิมพา 

พระพทุธเจาเหน็ไหมละ…” 

แลวแกจึงเรียนถามทานตอไปอีกวา ‘เมื่อ

คืนนี้ ใครกัน มองตรงไหนก็มีแตหนาเต็มไป

หมด?’  

ทานก็ตอบใหดวยความเมตตาวา ‘ออ! 

นั่นมันทาวมหาพรหม เขามานมัสการเรา’ 

ทานอาจารยตอบปญหายายกัง้มคีวามหมาย 

เปนสองนัย 

นัยหนึ่งตอบตามความจริง นัยสองตอบ

เปนเชิงแกความสงสัยของยายกั้งที่ถาม ตอมา

ทานหามไม ใหแกออกรูสิ่ งภายนอกมากไป  

เสียเวลาพิจารณาธรรมภายในซึ่งเปนทางมรรค

ทางผลโดยตรง ยายกั้งก็ปฏิบัติตามทาน…” 

ความรูที่พิเศษอีกตอนหนึ่งก็คือที่คุณยาย

ทายใจหลวงปูมัน่อยางอาจหาญมาก และไมกลวั

วาทานจะดุจะวาอะไรบางเลย คุณยายทายวา 

“จิตหลวงพอพนไปนานแลว ฉันทราบ 

จิตหลวงพอมานานแลว จิตหลวงพอไมมี ใคร

เสมอ ทัง้ในวดันีห้รอืทีอ่ืน่ๆ จติหลวงพอประเสรฐิ

เลิศโลกแลว หลวงพอจะภาวนาไปเพื่ออะไร?” 

หลวงปูมั่นจึงตอบทั้งหัวเราะ และเปน

อุบายสอนคุณยายไปพรอมวา  
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“ภาวนาไปจนวนัตายไมมถีอย ใครถอยผูนัน้ 

มิใชศิษยตถาคต”  

คุณยายเรียนทานวา “ถาไปไดก็พอไป 

แตนี่จิตหลวงพอหมดทางไปทางมาแลว มีแต

ความสวางไสวและความประเสริฐเต็มดวงจิต

อยูแลว หลวงพอจะภาวนาไปไหนอีกเลา ฉันดู

จิตหลวงพอสวางไสวครอบโลกไปหมดแลว 

อะไรมาผานหลวงพอก็ทราบหมด ไมมีอะไร

ปดบังจิตหลวงพอไดเลย  

แตจิตฉันมันยังไมประเสริฐอยางจิต 

หลวงพอ จึงตองออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพอ

ไดชี้แจงทางเดินใหถึงความประเสริฐอยาง

หลวงพอดวยนี้” 

ทุกครั้งที่คุณยายมา จะไดรับคำชี้แจง 

จากหลวงปูมั่นทางดานจิตตภาวนาดวยดี  

ขณะเดียวกันพระเณรตางองคตางก็มาแอบอยู

แถวบริเวณขางๆ ศาลาฉัน ซึ่งเปนที่ที่คุณยาย

สนทนากบัทาน เพือ่ฟงปญหาธรรมทางจติตภาวนา 

ซึ่งโดยมากเปนปญหาที่รูเห็นขึ้นจากการภาวนา

ลวนๆ เกี่ยวกับอริยสัจทางภายในบาง เกี่ยวกับ

พวกเทพพวกพรหมภายนอกบาง ทั้งภายใน

และภายนอก เมื่อคุณยายเลาถวายจบลง  

ถาทานเห็นดวยทานก็สงเสริมเพื่อเปนกำลังใจ

ในการพิจารณาธรรมสวนนั้นใหมากยิ่งขึ้น  

ถาตอนใดที่ทานไมเห็นดวย ก็อธิบายวิธีแก ไข 

และสั่งสอนใหละวิธีนั้น ไมใหทำตอไป 

หลวงปูมั่นเคยชมเชยคุณยายทานนี้ ให

พระฟงวา  

“แกมภีมูธิรรมสงูทีน่าอนโุมทนา พวกพระเรา 

มีหลายองคที่ไมอาจรู ไดเหมือนคุณยาย” 

หลวงปูมั่นอาพาธ  
ไปพักวัดรางบานนาใน 
 

เหตุการณในคราวหนึ่งเปนชวงฤดูแลง 

ป พ.ศ.๒๔๙๑ หลวงปูมั่นนึกอยากไปพักที่วัด

รางบานนาในสักระยะหนึ่ง หลวงปูหลาได

บันทึกเหตุการณไว ดังนี้ 

“...หันมาปรารภ ป ๒๔๙๑ ในฤดูแลง

หลวงปูมั่นก็เริ่มปวยมีไขสลับมีไอดวย แลว 

องคทานปวยอยู แต ไปบิณฑบาตไดอยูอีก

ประมาณ ๖-๗ วัน องคทานนึกอยากจะ 

ไปพักบานนาในสักวาระ องคทานก็สั่งเสีย 

หลวงตาทองอยูวา  

‘อยูเอย จะไปพักวัดรางบานนาในสัก

ระหวางกอน เพราะไกลกนัจากวดัปาบานหนอง- 

ผือประมาณหนึ่งกิโล’ 

แลวก็บอกหลวงปูมหาใหดูแลหมู องค-

ทานจะไปกับองคนั้นองคนี้ ก็ไมลั่นวาจาออกชื่อ 

... แลวพระอาจารยมหาพิจารณาวาควรให 

องคหนึ่งไปกับองคทาน แลวตกลงลับหลัง

หลวงปูวา ควรใหทานทองคำไปดวย แลวก็

จดัแจงบรขิารรวดเรว็พลนัทนักาล แลวองคทาน 

ไปพักไดสองคืน พระเณรยังไมกลาเขาไปเยี่ยม 

เพราะเกรงองคทานดุวา เรามาวิเวก พากันมา

ยุงทำไม  

องคหลวงตากลาวถึงเหตุการณอัศจรรย

ในวันหนึ่งที่หลวงปูฝน อาจาโร ลูกศิษยผูใหญ

ทานหนึ่งของหลวงปูมั่นไดเขามากราบเยี่ยม

หลวงปูมั่น ดังนี้ 

“...ตามธรรมดาครบูาอาจารยองคไหนกต็าม

ซึ่งเปนลูกศิษยผูใหญของทานมากราบเยีย่ม เรา

จะไมละสายตาวาทานปฏิสันถารตอนรับทั้ง

ภายนอกภายในกันอยางไรบาง เราจะจับให ได

ทุกองคทีเดียว เพราะลูกศิษยผูใหญของทานมี

เยอะ อยางทานอาจารยฝนลงมาเปนลำดับ 

ลำดา ทานอาจารยออน ใครตอใครทีม่า 

ทานอาจารยฝนทานมคีวามรูแปลกๆ ตางๆ 

พอทานขึน้ไปกราบพอแมครจูารยมัน่ ทานทัง้พดู

ทัง้ยิม้ พอกราบลงทานกก็ลาววา ‘เออ! หอมอะไร

แปลกๆ แตไมใชธปู’ ทานพดูแลวกอ็มยิม้ 

‘เออ! ใชแลว’ พอแมครูจารยมั่นทาน

ตอบสั้นๆ เทานั้น  

เราก็จับเอาคำพูดนั้นไว ‘ที่วาใชแลว มัน

ใชอะไรหนอ?’ เราก็สงสัยอยูนานวัน 

วนัหลงัพอไดโอกาสดีๆ  เราจงึไปกราบเรยีน

ถามทานวา ‘ทีพ่อแมครจูารยพดูกบัทานอาจารยฝน 

ตอนที่ทานอาจารยฝนขึ้นมากราบแลวยิ้มๆ แลว

บอกวามนัหอมอะไรนา แปลกๆ แตไมใชธปู แลว

พอแมครูจารยตอบวา เออ! ใชแลว นั่นมัน

หมายความวาอยางไร?’ 

‘โห... พวกรกุขเทพมาฟงเทศนเตม็หมดเลย 

คำที่วาหอมอะไรที่ ไมใชธูปนั้นทานฝนทานพูด

ถึงเรื่องรุกขเทพตางหาก’ 

ความหมายของทานกค็อืวาทานอาจารยฝน 

มาที่นี่พวกรุกขเทพทั้งหลายมารอเปนทิวแถว

เต็มไปหมด เวลาทานทั้งสองสนทนาธรรมกัน 

พวกรุกขเทพทั้งหลายก็ ได โอกาสฟงธรรมไป

พรอมดวย…” 

ทานอาจารยทองคำ จารุวัณโณ (ญาโณภาโส)

  หลวงปูฝน 

  กราบเยี่ยมหลวงปูมั่น 

พระเณรผูอยูขางหลังเงียบเหงาไปทั้งวัด 

วาเหวมาก ปรากฏแกตาแกใจวา ตนไมตางๆ 

ในวัดและบรรยากาศเงียบเหงา ลมก็ไมพัดมา 

คลายกับวาวาเหวไปตามกันหมด ... 

พอตกพลบค่ำ ๕ โมงเย็นก็ไปกราบพระ-

อาจารยมหา แลวปรารภวา  

‘กระผมอยู ไมเปนสุข อยากจะไปเยือน

หลวงปูที่อยูกับครูบาทองคำ ๒ องค ทั้งกลัว

องคทานจะดุ จิตใจกระผมวาเหวมากขอรับ 

กระผมนึกวาจะไปองคเดียว แลวจะกลับตอน

กลางคืนองคเดียว จะเปนประการใดหนอ’ 

องคพระอาจารยมหาตอบวา ‘เออ ผมก็

วาเหวเหมือนกันทานลองไปดูซิ ผมไมวาดอก’ 

กราบลาองคทานแลวก็รีบไป พอไปถึงก็

ค่ำมืดพอดี ขณะนั้นองคหลวงปูและครูบา-

ทองคำนั่งอยูพื้นดิน พอเรายังไมทันนั่งลงกราบ

องคหลวงปูพูดขึ้นเย็นๆ วา  

‘เออ คุณหลามา ไปเอาฟนนั้นมาใส ไฟ 

ใหกัน ดุนไหนไมเรียบรอยก็เก็บเสียเนอ’ 
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การจับไขขององคหลวงปูก็เบาลงแลว 

ชะรอยจะเปนดวยอากาศโปรงกวากันบางหรือ

ยังไงไมทราบได ครั้นตอนดึกประมาณ ๔ ทุม

เศษก็กราบลากลับวัด แลวพระอาจารยมหายัง

มทินัไดหลบั ขึน้จากทางจงกรมใหมๆ  ไฟตะเกยีง

จุดริบหรี่อยู ขึ้นไปกราบองคทาน (พระอาจารย

มหา) เลาถวายทุกประการ องคทานคำนึง

พิจารณาแบบบรรจง องคทานกลาววา  

‘เออพรุงนี้ฉันเชาเสร็จผมจะพาหมูเรา

ทั้ งหมดและชาวบานหนองผือทั้ งหมด ไป

อาราธนากราบเทา นิมนตวิงวอนใหองคหลวง-

ปู คืนมาวัดเราตามเดิม เพราะชาววัด ชาวบาน

ก็วาเหวเงียบเหงา กินมิไดนอนไมหลับ แมตัว

ของผมก็สลดใจและวาเหวมากคราวนี้ องค-

ทานจะไปวิเวกจริงหรืออะไรๆ ผมก็พิจารณา

ยากอยูสกัหนอย ไมวาแตสกัหนอยละ พจิารณา 

ยากกันดีๆ นี้เอง หลาเอยหลา’ 

ครั้นตื่นเชาบิณฑบาตฉันเสร็จ โยมก็หลั่ง

ไหลเขามารวมกันที่วัดปา องคพระอาจารยมหา

ก็ประกาศ พระในวัดเตรียมตัวหมผาจีวร และ

โยมก็เอาแครสำหรับจะหามองคหลวงปู ไป

พรอมดวย ทั้งชาวบานชาววัดประมาณรอยคน 

พอไปถึงก็เงียบสงัด ไมมีใครกรอบแกรบและไอ

จาม กราบพรอมกันหมดแลว โยมผูฉลาดขอ

โอกาสกราบเรียนวา  

‘ เวลาที่องคหลวงปูมาพักวิ เวกเพียง 

สองสามวันนี้ เทากับวานานถึงรอยพันป  

ทั้งชาวบานและชาววัดไมเปนอันกินอันนอน

วาเหวมาก ขอกราบเทาเรียนถวายองคหลวงปู 

ได โปรดกรุณากลับตามเคยเทอญ โทษของ

เกลาอันใดมี ขอได โปรดประทานอภัยใหเกลา

และทุกถวนหนาเทอญ  

การปฏิบัติทุกๆ ประการ หลวงปูเห็น

สมควรประการใด ทั้งชาวบานและชาววัดจะ

ยอมทำตาม ไมมีขัดหฤทัยของธรรมแหงองค

หลวงปูตามสติกำลังอยูทุกเมื่อเทอญ’ 

ครั้นแลวก็คอยจัดแจงแตงบริขารของ

องคหลวงปู นิมนตหลวงปูขึ้นบนแครหามเดิน

ชาๆ เงียบๆ โยมหามออกกอน พระตามหลัง  

ที่นั่งขององคทานปูอาสนะดวยเบาะยัดใบกลา

แหง องคทานนัง่ขดัสมาธไิมขงึขงัและไมออนแอ 

แลดูถึงใจไมมีจะเทียบได ..  

จนถึงวัด ครั้นองคหลวงปูขึ้นถึงกุฏิ

เรียบรอยแลว บรรดาลูกศิษยที่ถือนิสัยก็มี  

รีบหมผาเฉวียงบามาขอโอกาสตอนิสัยตามเคย 

ตอแตนั้นขอวัตรในระหวางลูกศิษยกับหลวงปู 

ก็ของใครของมันตามเคยที่ทำมา  

ขอใหเขาใจวามีพระอาจารยมหาและ

หลวงตาทองอยูเทานั้นไม ไดขอนิสัย เพราะ 

องคทานทั้งสองนี้มีพรรษาสูงพอควรแลว แต

พระอาจารยมหานั้นขอหรือไมขอ ก็มีขอวัตร

ประจำหลวงปูแบบลึกซึ้งอยูแลว ไมจำเปนจะ

สงสัยจะเอามากลาววิจัยเลย เพราะองคทาน

เปนมือขวาชวยหลวงปูรองรับอยู…”  

 
ดูแลพระเณรทำขอวัตรหลวงปูมั่น 

 

โดยปกติองคหลวงตาจะเปนผูดูแลให 

คำแนะนำเรื่องตางๆ วา อันใดตองทำ อันใด

ควรทำ อันใดตองเวน หรืออันใดควรเวน  

เพื่อไมใหเปนที่ขวางหูขวางตาขวางอรรถขวาง

ธรรมของหลวงปูมั่น ทานจะวางระเบียบหนาที่

การงานตามธรรมใหเหมาะสมและเขาอกเขาใจกนั 

ใหความเคารพตามอายุพรรษา ผู ใดเคยดูแล

บริขารชิ้นใดของหลวงปูมั่นก็ใหเอามาตามนั้น 

ไมมกีารกาวกายกนั ทานกลาวถงึการดแูลอปุฏฐาก 

หลวงปูมั่นในชวงอยูวัดปาบานหนองผือในระยะ

ทายๆ ไว ดังนี้ 

“...ตอนเชา..พอออกมาจากหองแตกอน

เรานั่นแหละจะเขาถึงทานกอนเพื่อน เขาไป 

ในหองทาน พอทานเปดประตู บริขารอะไรๆ  

เรานั่นแหละจะเปนผูขนออกมาใหพระใหเณร 

ครั้นพอนานมาๆ ทานก็ปรารภวา  

‘เออ! พระที่มีอายุพรรษามากแลวไมควร

ที่จะมาเกี่ยวของกับขอวัตรปฏิบัติสำหรับเรา

มากนัก เพียงมาอยูหางๆ ปลอยใหพระเณร

 

  ทานพอลีมากราบหลวงปูมั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในระหวางที่หลวงปูมั่นพักอยูที่วัดปาบาน-

หนองผือ มีลูกศิษยรุนเกาๆ มาคารวะ 

ทานเสมอ ทานพอลีก็เปนศิษยรุนใหญผูหนึ่ง 

มาตั้งแตเริ่มแรกและไดเขามากราบทานที่ 

วัดปาบานหนองผือเชนกัน ดังนี้ 

“...ทั้งพอแมครูจารยมั่นและทานพอลีเอง 

ก็เคยไปมาหาสูกันอยูเสมอ เทาที่ ไดสังเกตใน

เวลาทานไปกราบนมัสการพอแมครูจารยมั่น 

ทีว่ดัปาหนองผอืนัน้ รูสกึวาทานแสดงอากปักริยิา 

เต็มไปดวยความเมตตาอยางมากมายเห็นได

อยางเดนชัด 

คราวที่ทานพอลีมากราบเยี่ยมทาน ทาน

เปนผูสัง่เราเองวา ‘ใหไปจดัในปาลกึๆ นอกบรเิวณ 

รัว้วดั ใหทานพอลีไดพกัสบายๆ เพราะสงดัดกีวา 

ที่อื่นๆ’ 

หลังจากนั้นพอแมครูจารยมั่นยังตามไปดู

สถานที่พักนั้นอีกดวย นี่ก็เปนเหตุใหประทับใจ

ไมลืม และการใหโอวาทสั่งสอนใน ๒-๓ คืน 

ที่ทานพอลีพักอยูนั้น รูสึกวาประทับใจอยาง

มากมายทีเดียว เพราะทานพอลีเปนศิษยที่ทาน

เมตตาไววางใจ นานๆ จะไดกราบนมสัการทาน

ครั้งหนึ่งและไดสนทนาธรรมกัน ทานจึงได

สนทนากันอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถ

เต็มธรรมทุกขั้นตอน ซึ่งยากที่จะหาฟงไดใน

เวลาอื่น 

‘เราไดพบทานพอลีครั้งแรกมาจนกระทั่งถึง

บัดนี้ ทานมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหาญชาญชัย

มากในการประพฤติปฏิบัติ’…” 
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เหลานี้มาทำขอวัตรปฏิบัติ ตอไปจะไมมีนิสัย 

ติดหัวมันละ ถาไมใหมันทำบาง’ 

เมื่อปรารภเชนนั้น ตั้งแตนั้นมาเราก็อยู

หางๆ เปนแตเพียงบอกกับพระวาองค ไหนเอา

บริขารชิ้นใดๆ ของทานลงมา ไมใหกาวกายกัน 

เราเปนเพียงอยูหางๆ บางทีก็นั่งอยูขางนอก

หองในกุฏิคอยดูพระเณรเอาบริขารทานลงไป 

บางทีก็ ไมขึ้นแตจะมายืนอยู ใตถุนกุฏิคอยดู 

พระเณรเอาของลงมา…” 

เมื่อหลวงปูมั่นไมเห็นทานสักสองวันสาม

วันผานไป หลวงปูมั่นก็มักจะถามกับพระวา  

“นี่! ทานมหามามั้ย? ตอนเชาทานมหา 

มามั้ย?” พระเณรก็ตอบวา 

“มาครับ ทานอยูขางลาง”  

หลวงปูมั่นก็นิ่งไปเสียทานวาเหมือนกับ

เรดารจับอยูตลอด พอเวนหางสองสามวันผาน

ไปไมเห็นอีก ทานก็ถามขึ้นมาลักษณะเดิมอีก 

พระเณรก็ตอบแบบเดิม ทานก็นิ่งอีก แม ใน 

ชวงที่หลวงปูมั่นเจ็บไข ไดปวย ทานก็ถามกับ

พระเณรวา  

“ทานมหาพิจารณายังไงละ? เราเจ็บไข

ไดปวยเอามากแลวนะ ทานมหาไดพิจารณา

อยางไร?”  

พระเณรก็ตอบวา “ทานจัดเวรดูแล

เรียบรอยแลว”  

คือใหมีพระอยูขางบนสององคนั่งภาวนา

เงียบๆ อยูขางลางสององคเดินจงกรมเงียบๆ 

สำหรับทานเปนผูคอยควบคุมเวรอีกตอหนึ่ง  

 

พลาด..เทศนครั้งสุดทาย 
  

หลวงปูมั่นพักอยูวัดปาบานหนองผือ  

๕ พรรษา เฉพาะองคทานเองพักอยูกับที่ 

ไมคอยได ไปเที่ยววิเวกทางไหนเหมือนเมื่อกอน

เนื่องจากตอนมาอยูทีแรกอายุทานราว ๗๕ ป

เขาไปแลว สุขภาพก็นับวันทรุดลง เพียงพักอยู

เปนรมเงาของบรรดาศษิยทีก่ำลงัแสวงหาธรรม 

ไดอาศัยความรมเย็นก็เปนที่ภาคภูมิใจแลว 

และเนื่องจากวัดปาบานหนองผือเปนศูนยกลาง

ของคณะปฏิบัติทั้งหลาย ทั้งที่เที่ยวอยู ในที่

ตางๆ แถบนั้น ทั้งที่พักอยูตามสำนักตางๆ ที่ไป

มาหาสูหลวงปูมั่นไดอยางสะดวกสบาย ทั้ง

ทำเลบำเพ็ญสมณธรรมมีมาก หาเลือกไดตาม

ชอบใจ มีทั้งปาธรรมดา มีทั้งภูเขา มีทั้งถ้ำ ซึ่ง

เหมาะแกผูแสวงหาที่บำเพ็ญ  

ทานวาคงเปนดวยเหตุผลเหลานี้ที่ทำให

หลวงปูมั่นพักอยูวัดปาบานหนองผือนานกวา 

ที่อื่นๆ นับวาทานทำประโยชนแกพระเณร 

และประชาชนไดมากกวาที่อื่นๆ ในเขตจังหวัด

สกลนคร สวนประโยชนกับภูตผีเทวดาไมคอย 

มีมาก มาหาทานเปนบางสมัยไมบอยเหมือน

เมือ่อยูเชยีงใหม ทานกลาววาเมือ่ครัง้หลวงปูมัน่

เทศนแบบฟาดินถลม คือเอาอยางเต็มเหนี่ยว 

ถึง ๓ ชั่วโมงที่วัดเจดียหลวงนั้นเปนครั้งสุดทาย 

ที่ เชียงใหมซึ่ งทานมี โอกาสไดรวมฟงดวย  

แตในคราวที่บานหนองผือนี้ ทานกลับพลาด

โอกาสฟงเทศนของหลวงปูมั่น เทศนครั้งนี้ 

เปนประเภทฟาดนิถลมเชนกนั นานถงึ ๔ ชัว่โมง

เตม็ ที่สำคัญก็คือเปนเทศนครั้งสุดทาย ดังนี้ 

“…พูดงายๆ วาเปนครั้งสุดทาย เทศนที่

หนองผอืเหมอืนกนั เรากพ็ดูกบัทานอยางชดัเจน

กอนทีจ่ะลาทานไปเทีย่ว มาทางวารชิภมู ิ(อ.วารชิภมู ิ

จ.สกลนคร)... จากอำเภอวารชิภมูไิปหาหนองผอื 

ทางตั้งพันกวาเสน… 

ทีนี้เวลาเราจะกราบลาทานไปที่ ไหนรูสึก

วาทานจะไมอยากให ไป แตทานก็เห็นใจในเรื่อง

ความพากเพียรของเรา ทานคิดถึงเรื่องพระ

เรื่องเณร สวนมากทานคิดถึงเรื่องนี้ เพราะ

เวลาเราอยูพระเณรเรียบหมด เวลาเราออกไป

แลวพระเณรอาจจะระเกะระกะขวางหูขวางตา

ใหทานหนักใจก็ได 

ทีนี้พอถึงเวลาจะไปแลว เชน ปรึกษากัน

อยางวันนี้ เวนอีกวันสองวัน ทีนี้เวลาจะไปลา

จริงๆ ครองผาขึ้นไปแหละ พอขึ้นไปทานมอง

เห็น… ทานก็ถามวา ‘จะไปทางไหน?’ 

‘วาจะไปทางถ้ำพระทางโนนทางบานตาด

ภูวง’  

ทานพูดของทานไปเรื่อยๆ กอน จนนาน

พอสมควรแลวก็เปดโอกาสใหอยางนี้ละ เราก็

กราบเรียนถามถึงเรื่องการงานภายในวัด  

‘ถามีอะไรที่จะจัดจะทำ กระผมก็จะได

ชวยหมู เพื่อนทำใหเสร็จเรียบรอยทุกอยาง 

หากวาไมมีอะไร ก็อยากจะกราบนมัสการ

ปรึกษาพอแมครูอาจารย ไปภาวนาสักชั่วระยะ

หนึ่ง’  

ทานถาม ‘จะไปทางไหนละ?’  

‘คราวนี้คิดวาจะไปไกลสักหนอย’ คือตาม

ธรรมดาเราไมคอยไปไกลไปประมาณสัก ๒๐-

๓๐ กิโลเทานั้นละ... ๔๕ กิโล ‘คราวนี้จะไปไกล

หนอย ไปทางอำเภอวาริชภูมิ’  

‘เออดี ทางโนนก็ดี’ ทานวา ‘สงบสงัดดี 

มีแตปาแตเขาทั้งนั้นแหละ’ ทานวา ‘แลวไป 

กี่องคละ?’ 
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‘ผมคิดวาจะไปองคเดียว’  

‘เออดีละ ไปองค เดียว’ ทานก็ชี้ ไป  

‘ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาจะไปองคเดียว’ 

(เมือ่ถงึวนัจะไป) ทานก็ใหปญหาถงึ ๔ ขอ 

เราไมลืมนะ เพราะตามธรรมดาเราขึ้นไป 

หาทาน ไมคอยครองผาแหละเพราะไมมีผูมีคน 

ก็มีแตพระแตเณรในวัด ไมมี ใครไปยุงกวน 

สงบสงัด ตอนเชาจะไปหาทาน ฉันจังหัน 

เสร็จแลวก็ขึ้นไป มีแตผาอังสะ เพราะทานก็ไม

ไดถืออะไรนี่มีแตพวกกันเอง… แตวันนั้นเรา

ครองผาไป พอขึ้นไป  

‘หึ! ทานมหาจะไปไหนนี่? จะไมไปละมั้ง 

จะอยูดวยกันนี้ละมั้ง’ 

เราก็เฉยไมรูจะวาไง สะเทือนใจแลวนะ

ทีนี้ ทั้งๆ ที่ทานรูแลววาเราจะลา ก็ตกลงกัน

แลวเรียบรอยแลว ทานยังใสปญหานะ เราก็

กึกเลยเชียว นี่ถาหากวาทานไมมีเงื่อนไขครอง-

ผาขึ้นมาแลวก็ตาม เราจะไมลาทาน เรากลับ

เลย ทีนี้ทานก็สงสารอยูทานมีเงื่อนไข พอขึ้น

ไปกราบแลวทานก็คุยไป ไมไดปรารภถึงวาเรา

จะไปไหนมาไหนเลย พอนั่งคุยกันเรื่องนั้น 

เรื่องนี้แลว 

‘หึ! อยากจะไปเที่ยวเหรอ’ ทานวา 

จากนั้นก็ไป ... พอเราไปสัก ๖-๗ วันมั้ง 

‘เออ! ทานมหาไปอยูยังไงนา’ ถามถึงเรื่อยนะ 

คอืทานพดูเรือ่งอะไรเกีย่วกบัเรา พระเณร

จะเปนผูเลาเรือ่งใหเราฟงหมดนัน่แหละ สำหรบั 

ทานเองเฉยนะ เราก็จับไวลึกๆ ทานถามถึงเรา

ยังไงเราทราบแลวเราก็เงียบ คือเปนอยางงั้น

ตลอดมาพอแมครูจารยมั่น 

เพราะฉะนั้นถาไมจำเปนจริงๆ เราก็ไม

อยากไปจากทานเพราะรูสึกวาทานเมตตามาก

ทั้งที่อนุญาตให ไป แตตองถามถึงเรื่อยวา  

‘หึ! ทานมหาไมเห็นมานะ หลายวันแลว’ 

บางทีธรรมะทานขึ้นภายในใจ ‘เออ! วันนี้

บาลีผุดขึ้นแลว ทานมหามาจะใหทานมหา 

แปลใหฟงนะ’ ทานวาอยางนั้น 

รอทานมหามากอนแลวคอยพูด พอเรา

มาทานก็วา ‘นี้บาลีขึ้นแลวนะ ยกบาลีขึ้น 

ปง ปง เอา! แปล ใครเปนมหา’ 

เราก็ขอนิมนตพอแมครูจารยโปรดเมตตา

ไปเลย ทานก็ผางทันทีเลย ก็ทานรูหมดแลวนี่ 

ทานหาอบุายทีจ่ะกาวเดนิธรรมของทานตางหาก

โดยเอาเราเปนพื้นฐาน เพราะธรรมะภายในใจ

ทานมักจะเกิดเปนบาลี บาลีเปนภาษามคธ 

ความเขาใจขึ้นพรอมกันเลย บาลีขึ้นยังไง 

‘ก็คิดวาอยากจะไปวิเวกภาวนาชั่วระยะ

กาล’ เราเรียนทานวาอยางนั้น  

ทานนิ่งแลวใหเหตุผลนะ นิ่งอยูสักครูหนึ่ง

แลวทานก็ปรารภมาวา  

‘ถาอยูก็ไดกำลังใจ  

 ไปก็ไดกำลังใจ  อยูดีกวา 

ถาอยูก็ไดกำลังใจ 

 ไปไมไดกำลังใจ  อยูดีกวา 

ถาอยูไมไดกำลังใจ   

 ไปไดกำลังใจ  ไปดีกวา 

ถาทั้งไปทั้งอยู   

 ไมไดกำลังใจ  ใหอยูดีกวา’ 

คำพูดของทานแยกออกมาละเอียดมาก 

‘เออ! ไป’ ทานวา… 

ทีนี้ เวลาจะไปก็จำไดวา เดือน ๓ ขึ้น  

๓ ค่ำ เราไมลืมนะ กอนจะไปก็  ‘กระผมไป

คราวนี้ คงจะไม ไดกลับมารวมทำมาฆบูชา

คราวนี้’ เราก็วาอยางงั้น ไป ๙ วัน ๑๐ วัน 

กลับมา ทางมันไกลนี่ เดินดวยเทาทั้งนั้นแหละ  

‘เออ บูชาคนเดียวนะ มาฆบูชาคนเดียว

จริงๆ นี่’ ทานวาอยางนั้นแลว ชี้เขาตรงนี้นะ 

‘พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เปนมาฆบูชาทั้ง

นั้นแหละ เอาตรงนี้นะ’  

เมื่อหลวงปูมั่นเริ่มปฏิบัติวิปสสนาใหมๆ ในสำนักหลวงปูเสาร กันตสี โล วัดเลียบ 

อุบลราชธานี ทานบริกรรมภาวนาดวยบท พุทโธ ประจำนิสัย .. ในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตวา 

ทานออกเดินทางจากหมูบานเขาสูปาใหญอันรกชัฏที่เต็มไปดวยขวากหนามจนจะหาที่ดนดั้น

ผานไปแทบไม ได ทานพยายามซอกซอนไปตามปานั้นจนพนไปไดโดยปลอดภัย พอพนจากปา

ไปก็ถึงทุงกวางจนสุดสายตา เดินตามทุงไปโดยลำดับไมลดละความพยายาม ขณะที่เดินตามทุง

ไปไดพบไมตนหนึ่งชื่อตนชาติ ซึ่งเขาตัดลมลง ขอนจมดินอยูเปนเวลานานป เปลือกและกระพี้ 

ผุพังไปบางแลว ไมตนนั้นรูสึกใหญโตมาก ทานเองก็ปนขึ้นและไต ไปตามขอนชาติที่ลมนอน 

อยูนั้น พรอมทั้งพิจารณาอยูภายใน และรูขึ้นมาวา ไมนี้จะไมมีการงอกขึ้นไดอีก ซึ่งเทียบกับ

ชาติของทานวาจะไมกำเริบใหเปนภพ-ชาติสืบตอไปอีกแนนอน .. 

ขณะที่กำลังยืนพิจารณาอยู ปรากฏวามีมาสีขาวตัวหนึ่งรูปรางใหญและสูง

เดินเขามาเทียบที่ขอนชาตินั้น ทานนึกอยากจะขี่มาขึ้นมาในขณะนั้น เลยปนขึ้นบน

หลังมาตัวแปลกประหลาดนั้น ขณะนั้นปรากฏวามาไดพาทานวิ่งไปอยางเต็มกำลัง

ฝเทา ทานเองก็มิไดนึกวาจะไปเพื่อประโยชนอะไร ณ ที่ใด แตมาก็พาทานวิ่งไป

อยางไมลดละฝเทา โดยไมกำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงคใดๆ ในขณะนั้น 

ระยะทางที่มาพาวิ่งไปตามทุงอันกวางขวางนั้น รูสึกวาไกลแสนไกลโดยไมอาจจะ

คาดได ขณะที่มากำลังวิ่งไปนั้น ไดแลเห็นตูใบหนึ่ง ในความรูสึกวาเปนตูพระไตร-

ปฎกซึ่งวิจิตรดวยเงินสีขาวงดงามมาก มาไดพาทานตรงเขาไปสูตูนั้นโดยมิไดบังคับ 

พอถึงตูพระไตรปฎกมาก็หยุด ทานก็รีบลงจากหลังมาทันทีดวยความหวังจะ

เปดดูตูพระไตรปฎกที่ตั้งอยูเฉพาะหนา สวนมาก็ ไดหายตัวไปในขณะ

นั้น.. แตมิทันจะเปดดูตูพระไตรปฎกวามีอะไรอยูขางในบาง เลย

รูสึกตัวตื่นขึ้น 
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ความเข้าใจไม่ต้องแปล คือขึ้นพร้อมกัน   

ความเข้าใจปรากฏขึ้นพร้อมกัน 

นี่เราพูดเรื่องพ่อแม่ครูจารย์มั่นเมตตา 

ท่านเมตตาเราสุดขีด เราปฏิบัติต่อท่านมันเข้า

กนัไดเ้รยีกวา่ทกุกระเบยีดก็ไมผ่ดิ เราเปน็ปถุชุน

ก็ตาม แต่ความเทิดทูนเคารพเลื่อมใสที่มีต่อ

ท่านนั้นมันเต็มหัวใจ… ทีนี้พอถึงวันมาฆบูชา

สายๆ หนอ่ยประมาณสกั ๑๑ โมง ทา่นถามพระ  

‘ท่านมหาไม่มารึ? เห็นท่านมหาไหม?’       

พระว่า ‘ไม่เห็นครับกระผม’  

‘ไปไหนกันนา?’ พอบ่าย ๒ โมง ๓ โมง

เอาอีกถามอีก ตกเย็นเข้ามาอีกถามอีก  

‘เอ๊ มันยังไงท่านมหาไปยังไงนา?’ เหมือน

กับว่าท่านมีความหมายของท่านอยู่ ในนั้น 

เหมือนกับว่าท่านจะเทศน์ให้เต็มที่ เพราะท่าน

จะป่วย ก่อนนั้นท่านไม่ ได้ป่วยนี่นะ แต่ท่าน

ทราบของท่านไว้แล้วเรื่องเหล่านี้ ตอนที่เราจะ

ลาท่านไป ท่านก็ดีๆ อยู่นี่ พอถึงเวลาท่านลงมา

ศาลาหันหน้าปุ๊บมา  

‘หือ? ท่านมหาไม่ได้มารึ?’  

‘ไม่เห็นครับ’ ใครก็ว่าอย่างงั้น  

‘เอ๊ มันยังไงนา? ท่านมหานี่ยังไงนา?’ ว่า

อย่างนี้แปลกๆ อยู่ ทั้งๆ ที่ ได้ตกลงเรียบร้อย

แล้ว ท่านมีอะไรของท่านอยู่ แล้วท่านก็เทศน์

ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึง ๖ ทุ่ม ฟาดวันมาฆบูชานี้ 

   

 

“…วันมาฆบูชา คล้ายกับวันปลงพระชนมายุสังขารของพระพุทธเจ้า ที่จะทรงลาโลกลาสงสาร   

หรอืลาเรอืนจำแหง่วฏัจกัร สละธาตขุนัธท์ิง้ เพราะเปน็ “ภารา หเว ปญัจกัขนัธา” มาเปน็เวลาแปดสบิ  

พระพรรษาแล้ว ซึ่งเป็นภาระหนักมาก ทรงแบกมาถึง ๘๐ ปี หนักตลอดเวลา ไม่เคยเบาเลย คือ  

ธาตุขันธ์นี้แล อย่างอื่นยังมีเบาบ้างหนักบ้าง พอได้หายใจโล่ง ข้าว น้ำ เราหาบหิ้วมาหนักๆ นี่   

เราคดกินไป รินไป ใช้อย่างอื่นไป ก็หมดไป หมดไป แล้วก็เบาไป ส่วนธาตุขันธ์แบกมาตั้งแต่วันเกิด  

ไม่เคยเบา หนักมาเรื่อยๆ ยิ่งเฒ่ายิ่งแก่ กำลังวังชาที่จะแบกจะหามไม่พอ ก็ยิ่งปรากฏว่าหนักขึ้นไป  

โดยลำดับ ท่านจึงว่า “ภารา หเว ปัญจักขันธา ขันธ์ทั้งห้านี้เป็นภาระอันหนักมาก” 

 แบกรูป แบกกายหนักแล้วยังไม่แล้ว ยังแบกทุกขเวทนาที่มีอยู่ในกาย แบกสัญญา สังขาร 

วิญญาณ ซึ่งล้วนแต่เป็นของหนัก และยังทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยไม่เพียงหนักเฉยๆ มันยังมีหนาม  

อันแหลมคมเสียบแทงเข้ามาภายในกายในใจอีก 

 พระพุทธเจ้าท่านทรงอดทนแบกธาตุขันธ์นี้มาจนถึง ๘๐ พระพรรษา วันนี้พูดง่ายๆ ก็ว่า   

“โอ๊ย! ขันธ์นี้เหลือทนแล้ว ลาเสียทีเถอะ!” อันเป็นการปลงพระทัยว่า จะทรงปลงพระชนมายุสังขาร 

จากนี้ ไปอีกสามเดือนจะทรงสลัดปัดทิ้งภูเขาภูเรานี่เสียที ทรงตรึกในวันเพ็ญเดือนสามเช่นนี้   

ในวันเพ็ญเดือนสามนั้นเองปรากฏว่า ยังมีพระสาวก ๑,๒๕๐ องค์ ต่างองค์ต่างมาด้วยอัธยาศัยน้ำใจ

ของตัวเอง ซึ่งไม่ต้องถูกเชื้อเชิญนิมนต์มาแม้แต่องค์เดียว มารวมกันในวันนั้นโดยพร้อมเพรียง   

จึงได้ประทานพระโอวาท เป็น “วิสุทธิอุโบสถ” ขึ้น ให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลาย เป็นเครื่องรื่นเริง  

ในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานในวันนั้น ในบทความย่อๆ ว่า 

สัพพปาปัสส อกรณัง การไม่ทำบาป ความเศร้าหมองอันเป็นความทุกข์ทั้งปวง หนึ่ง .. จะทำด้วย  

วิธีใด ใจจึงจะไม่เศร้าหมอง? กุสลัสสูปสัมปทา จงยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเพื่อจะแก้ ไข เพื่อซักฟอก

ความเศร้าหมอง คือ “บาป” นั้นออกจากใจ แล้วกลายเป็น สจิตตปริโยทปนัง ขึ้นมา คือใจจะผ่องใส .. 

นี่คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ อนูปวาโท อย่าไปกล่าวไม่ดีกับผู้หนึ่งผู้ใด อนูปฆาโต 

อย่าฆ่า อย่าทำลาย หรือทำร้ายสัตว์ มนุษย์ ไม่ดี ปาฏิโมกเข จ สังวโร สำรวมอยู่ในข้ออรรถข้อธรรม  

ที่จะเป็นเครื่องถอดถอนกิเลส มัตตัญญุตา จ ภัตตัสมิง ให้รู้จักประมาณในการกินอยู่พูวาย อย่าให้

ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลสำหรับนักปฏิบัติ ให้รู้จักประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตน ปันตัญจ 

สยนาสนัง ให้แสวงหาที่นั่งที่นอนอันสงัด เพื่อกำจัดกิเลสด้วยความวิเวกนั้นๆ อธิจิตเต จ อาโยโค   

พึงประกอบจิตให้ยิ่งในอรรถธรรมด้วยสติปัญญาไปโดยลำดับ 

นี่เป็นพระโอวาทที่ประทานเป็นเครื่องรื่นเริงแก่บรรดาพระสาวกอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ในเวลาบ่าย 

ซึ่งคล้ายกับวันนี้ พระโอวาททั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรื่นเริงสำหรับสาวกอรหันต์เหล่านั้น ไม่ใช่แสดงเพื่อให้

ท่านเหล่านั้นยึดเป็นเครื่องมือ เพื่อซักฟอกกิเลส หรือนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะ  

ออกจากจิตใจแต่อย่างใด เพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้วทั้งนั้น จึงเรียกว่า “วิสุทธิอุโบสถ” 

ที่ประทานพระโอวาทในท่ามกลางพระสาวกอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ นี้ก็เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ปรากฏ

อีกเลยในศาสนาของพระพุทธเจ้า ทั้งตอนที่ยังทรงพระชนม์อยู่และเวลาที่ปรินิพพานไปแล้ว และ  

ตลอดไป คงไม่มีซ้ำอีก 

ทีเ่ราระลกึถงึทา่นเหลา่นัน้ กเ็พราะทา่นเปน็ “อจัฉรยิบคุคล” เปน็บคุคลอศัจรรย ์ในทา่มกลางแหง่มนษุย์

ทั่วโลกที่ล้วนเป็นผู้มีกิเลสโสมม หมักหมมอยู่ภายในใจ ไม่ปรากฏแม้คนหนึ่งจะบริสุทธิ์อย่างท่าน 

เมื่อขยายความออกก็มีเท่านี้ นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หรือเป็นคำสอนของ

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ประทานไว้ .. 

ถึงวันเพ็ญเดือนหก ก็เป็นวันทรงปลงสังขาร ตามที่ทรงประกาศไว้ ตั้งแต่วันเพ็ญเดือนสาม ซึ่ง

คล้ายกับวันนี้ จากนั้นมา เรื่องธาตุเรื่องขันธ์สิ่งบังคับก่อกวน ก็หมดสิ้นไปจากพระพุทธเจ้า เป็น   

“อนุปาทิเสสนิพพาน” ล้วนๆ หมดความกังวล หมดความรับผิดชอบในสมมุติทั้งปวง ไม่มีอะไรเหลืออยู่

เลย นี่เรียกว่า “ธรรมเหนือโลก” “ธรรมสุดส่วน”…” 

 

มาฆบูชา
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โอ๋ย เอาอย่างหนักเทียวนะ ๔ ชั่วโมง ตั้งแต่   

๒ ทุ่มถึง ๖ ทุ่มเป๋ง  

เทศน์จบลงแล้ว ‘โอ๊ย เสียดายท่านมหา

ไม่ ได้มาฟังด้วยนะ’ ว่าอีกนะซ้ำอีก ก็เหมือน

อย่างว่าเทศน์ครั้งสุดท้าย จากนั้นมาท่านไม่ได้

เทศน์อีกเลยนะ 

พอเดอืน ๔ แรมคำ่หนึง่ ผมกม็าถงึ ผมไป  

เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ ถึงเดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ   

ก็เป็น ๑ เดือนพอดี เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ   

ผมกลับมา ผมจำได้แต่ข้างขึ้นข้างแรม จำวันที่

ไม่ได้ เหตุที่จะจำได้ก็เพราะว่า พอผมขึ้นไป

กราบท่านตอนบ่าย พอท่านออกจากที่แล้วผมก็

ขึ้นไปกราบ  

‘มันยังไงกันท่านมหานี่’ ท่านว่าอย่างนี้ 

‘เทศน์เสียจนฟ้าดินถล่มก็ไม่มาฟังกัน’  

นี่เราถึงได้ย้อนพิจารณา อ๋อ ที่พระท่าน

เล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเพราะเหตุนี้เอง  

‘เทศน์เสียจนฟ้าดินถล่ม นี่ผมเริ่มป่วย

แลว้นะ เริม่ปว่ยมาตัง้แตว่านซนืนี’้ นัน่ทา่นวา่…” 

หลวงปู่มั่นเตือนล่วงหน้า 
 

การอบรมพระเณรของหลวงปู่มั่ นมี

เป็นการเฉพาะภายในวัดป่าบ้านหนองผือ และ

ประชุมอบรมพระที่ มาจากสถานที่ ต่ า งๆ   

โดยรอบ ดังนี้ 

“...วงกรรมฐานนี้การอบรมถือเป็นอันดับ

หนึ่ง พอถึงกาลเวลาแล้วเหมือนเด็กหิวนม   

จะได้มาฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ จิตใจยิ้มแย้ม

แจ่มใส หน้าตาผ่องใส มาจากที่ต่างๆ ที่ท่านไป

ภาวนาอยู่ ไม่ ไกลนัก สถานที่ ๔ กิ โลบ้าง   

๕-๖ กิโลบ้าง พอถึงวันประชุมท่านอบรมนี่ 

พระมาจากที่ต่างๆ บางแห่งถึง ๙ กิโล ๑๐ กิโล

ก็มา ท่านอบรมตอน ๒ โมง คือกลางคืน  

จะมีเฉพาะภายในวัด แต่สำหรับข้างนอกท่านมี

การประชุมอบรมกันตามวัน ท่านถือเอาวันลง

ปาฏิโมกข์รวมตามหลักธรรมหลักวินัย 

คือปาฏิ โมกข์นั้นสวดหลักเกณฑ์ของ  

พระวินัย สำหรับพระผู้ปฏิบัติตามพระวินัย   

วัน ๑๕ ค่ำ มีผู้สวดปาฏิโมกข์ ปาฏิโมกข์เป็น  

ข้อยืนยันของพระผู้รักษาพระวินัย มายืนยัน

สวดปาฏโิมกข ์ สำหรบัวงกรรมฐานถงึวนัเชน่นัน้

พระอยู่ในที่ต่างๆ หลั่งไหลมาด้วยความยิ้มแย้ม

แจ่มใสเหมือนเด็กหิวนมแม่นั่นแหละไม่ผิด  

อะไรกัน ด้วยความพออกพอใจ วันนี้จะได้ยินได้

ฟังการอบรมจากท่าน เพราะที่อยู่ห่างๆ จะได้

มาเป็นบางเวลา ไม่เหมือนที่อยู่ ในวัดกับท่าน   

อยู่ ในวัดก็เรียกว่าเป็นกรณีพิเศษอยู่ โดยดี   

แต่อยู่นอกๆ จะได้มาในวันอุโบสถ .. 

วันอุโบสถปาฏิโมกข์ส่วนมากท่านจะเทศน์

เวลาบ่าย ๒ โมง บ่ายโมงก็เริ่มลงอุโบสถสวด

ปาฏิโมกข์ พอบ่าย ๒ โมงท่านก็ ให้ โอวาท  

พระสงฆ์ .. โอวาทนั้นจะเด็ดมากอยู่นะ เพราะ

มีแต่พระล้วนๆ โอวาทท่านจะเด็ดเฉียบขาดๆ 

แม่นยำๆ ...” 

เมือ่หลวงปูม่ัน่ชราภาพมากแลว้ ทา่นจะพดู

เตือนพระเณรอยู่เสมอให้ตั้งอกตั้งใจ เพราะ  

การอยูด่ว้ยกนัมใิชเ่ปน็ของจรีงัถาวร มแีตธ่รรม

เท่านั้นเป็นสิ่ งที่ควรยึดอย่างมั่นใจตายใจ   

ครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอน อย่านอนใจว่า  

ได้มาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วท่านจะอยู่กับเรา

ตลอดไป เมื่อนานเข้าๆ หลวงปู่มั่นก็เปิดออกมา

อีกว่า  

“…ใครจะเข้มแข็ง ความพากเพียรอะไร  

ก็ ให้เข้มแข็ง มีความรู้ความเป็นอะไรภายใน

จิตใจ เอ้า ให้มาถามมาเล่า ให้ฟัง ภิกษุเฒ่า  

จะแก้ให…้นีเ่วลาภกิษเุฒา่ตายแลว้ยากนะ ใครจะ

แก้เรื่องจิตใจทางด้านจิตตภาวนา นี่ไม่นานนะ” 

ท่านย้ำลง “ไม่เลย ๘๐ นะ…๘๐ ก็นี่มัน

นานอะไร พากันมานอนใจอยู่ได้เหรอ…”  

เมื่อหลวงปู่มั่นพูดเตือนดังกล่าว พระเณร

ทั้งหลายต่างสลดสังเวชใจ รีบตั้งหน้าตั้งตาเร่ง

ปฏบิตักินั สำหรบัตวัทา่นเองทา่นเลา่ถงึเหตกุารณ์  

ตอนสำคัญนี้ ให้พระเณรฟังว่า  

“…เหมือนกับว่าจิตนี่มันสั่นริกๆ อยู่ 

พอได้ยินอย่างนั้นแล้วความเพียรก็หนัก เวลา  

ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้พึ่งพาอาศัย

ร่มเงาท่านแก้ข้ออรรถข้อธรรมที่สงสัย ก็เร่ง

ความเพียรเข้าเต็มที่ๆ พอท่านย่างเข้า ๘๐ 

พั้บ ท่านก็เริ่มป่วยแหละ พอป่วยแล้วท่าน

บอกไว้เลยเชียว แน่ะฟังซิ ซึ่งท่านเคยป่วยเคย

ไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หน เป็นไข้มาลาเรียเป็นไข้

อะไร ท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตาย แต่

พอเป็นคราวนี้เพียงเริ่มเป็นเท่านั้น ไม่ ได้มาก

อะไรเลย ท่านบอกว่า  

‘ผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วานซืนนี้นะ’ 

เพราะเราเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวภาวนา

อยูท่ีอ่ำเภอวารชิภมู ิ มาถงึทา่นตอนคำ่ เราไปถงึ  

วันค่ำหนึ่ง ท่านก็ป่วยขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔   

ผมจำได้ขนาดนั้นนะ วันค่ำหนึ่งเราก็กลับมา  

ถึงท่าน  

‘ผมเริ่มป่วยตั้งแต่วานซืน’ วานซืนก็

หมายถึงวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ‘นี่ป่วยครั้งนี้ เป็น  

ครั้งสุดท้ายนะ ไม่หาย ยาจากเทวดาชั้นพรหม

ไหนๆ ก็มาเถอะ ไม่มียาขนานใดในโลกนี้จะมา

แก้ ให้หาย ไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้าย แต่ ไม่ตาย  

ง่ายนะ เป็นโรคทรมาน เขาเรียกว่าโรคคนแก่ 

อย่าไปหาหยูกหายามาใส่มารักษา มันเป็นไป

ตามสภาพของขันธ์นี้แหละ เอามารักษาก็

เหมือนกับใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำไม้ที่ตายยืนต้นแล้ว

นั่นแหละ จะให้มันผลิดอกออกใบออกผลเป็นไป

ไม่ ได้ ยังแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลง  

จมแผ่นดินเท่านั้น ... นี่ก็อยู่แต่มันยังไม่ล้ม

เท่านั้นเอง จะให้หายด้วยยาไม่หายนะ นี่เพียง

เริ่มเป็นเท่านั้น’  
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ท่านว่าอย่างนั้น แน่ไหม? ฟังซิ .. ท่าน

อาจารย์มั่น แม่นยำมาก ท่านเคยบอกกับ  

พระอยู่เรื่อยๆ เวลาลงอุโบสถเสร็จเรียบร้อย .. 

ผมถึงได้กราบสุดหัวใจผม ท่านเปิดออกมา

อย่างนั้นไม่มีอะไรผิด  

‘ยา่งเขา้ ๘๐ ไมเ่ลย ๘๐ นา โรคนีเ้ปน็ไข ้ 

วาระสุดท้าย จะไม่หายจนกระทั่ งตาย   

จะตายด้วยป่วยคราวนี้แหละ แต่ไม่ตายง่าย 

เป็นโรคทรมาน’  

ก็เป็นจริงทุกอย่างที่ท่านพูด ตั้งแต่เดือน 

๔ ถึงเดือน ๑๒ ฟังซิ ๗-๘ เดือนท่านเริ่มป่วย

ไปเรื่อยๆ เหมือนกับค่อยสุมเข้าไปๆ สุดท้าย  

ก็เป็นอย่างว่านั้น…” 

หมู่คณะฟังหลวงปู่มั่นเทศน ์
 

คราวหนึ่งในช่วงต้นปี ๒๔๙๒ ขณะที่  

องค์หลวงตากำลังธุดงค์อยู่บ้านคำบิด อำเภอ  

วาริชภูมิ จังหวัดสกลนครนั้น หลวงปู่บุญจันทร์ 

กมโล และหมู่คณะก็ได้ธุดงค์ ไปพบและขอพัก

อยู่กับท่านระยะหนึ่ง และเมื่อใกล้วันวิสาขบูชา

ก็ ได้พบกันอีกครั้งที่วัดป่าบ้านหนองผือ ใน

ประวัติหลวงปู่บุญจันทร์ ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติ

ขององค์หลวงตาต่อพระอาคันตุกะที่เข้ากราบ  

หลวงปู่มั่นในครั้งนั้นไว้ ดังนี้ 

“ . . .หลวงปู่ (บุญจันทร์ ) พร้อมด้วย  

ลูกศิษย์ .. เที่ยววิเวกขึ้นไปบนภูอ่างศอ ซึ่ง  

เป็นภูเขาสูงลูกหนึ่งที่ ใหญ่ในเทือกเขาภูพาน   

ที่ภูอ่างศอนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ ใหญ่ๆ เขียวชอุ่ม 

และมีสัตว์ป่านานาชนิด ตกเวลากลางคืน  

มเีสยีงสตัวป์า่ทีเ่ทีย่วหากนิกลางคนืสง่เสยีงรอ้ง 

ประกอบกับความวิเวกวังเวงในเวลาดึกสงัด 

ทำให้จิตใจตื่นอยู่ตลอดเวลา และตั้งอยู่ ใน  

ความไม่ประมาท เมื่อพักวิเวกอยู่บนภูอ่างศอ

พอสมควรแล้ว .. จึงลงจากภูอ่างศอ มุ่งหน้า  

สูบ่า้นคำบดิ อำเภอวารชิภมู ิจงัหวดัสกลนคร .. 

พอมาถึงบ้านคำบิด ได้ทราบว่าท่าน  

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พักวิเวก

อยู่ที่เสนาสนะป่าหนองน่อง บ้านคำบิด จึงได้

พาลูกศิษย์เข้ากราบนมัสการ และพักอยู่กับ

ท่าน ๗ คืน ตอนเช้าเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้าน  

คำบิด เวลากลับออกจากบ้าน หลวงปู่จะรับ

บาตรท่านพระอาจารย์มหาบัว แต่ท่านไม่ยอม

ให้รับง่ายๆ อาศัยความพยายาม ทำด้วยความ

เคารพ ทำด้วยความจริงใจ ในที่สุดท่านจึงยอม

ให้รับบาตรท่าน พอกลับถึงที่พักจัดแจงฉัน  

ภัตตาหารตามมีตามได้ เสร็จแล้วจึงได้กราบลา

ท่านพระอาจารย์มหาบัว เดินทาง(ต่อไป) … 

(ต่อมา) ในระยะนั้นเป็นเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๒ ใกล้จะถึงวันวิสาขบูชา ในขณะนั้น

หลวงปู่ท่านมีความสงสัยในอุบายธรรมที่ ได้

ปฏิบัติอยู่ .. มองไม่เห็นใครที่จะแก้ความสงสัย

นี้ ได้ มีแต่ท่านพระอาจารย์มั่นเท่านั้นที่จะแก้

ความสงสัยนี้ ได้ หลวงปู่จึงให้ลูกศิษย์คอยอยู่  

ที่สำนักป่าหนองเม้า บ้านจำปา .. (และ)   

เดินทางไปที่บ้านไชยวาน อำเภอหนองหาน .. 

บ้านต้อง .. บ้านหนองโดก ..  

(ต่อมาได้) เดินทางด้วยเท้าเข้าไปบ้าน

หนองผือนาในพร้อมกันกับท่านพระอาจารย์-

เพียร วิริโย .. พอเดินทางถึงวัดป่าหนองผือ

เป็นเวลาใกล้ค่ำ ได้พบท่านพระอาจารย์มหาบัว

ที่วัดป่าหนองผืออีก จึงได้กราบเรียนถามท่าน

ถึงเวลาที่จะเข้ากราบนมัสการฟังธรรมจาก  

ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น .. พระอาคันตุกะที่ไป

ถึงใหม่จะต้องรอคอยก่อน  

ท่านพระอาจารย์มหาบัวจะเป็นผู้เข้าไป

กราบเรียนท่านพระอาจารย์ ใหญ่มั่นก่อนว่า 

‘ท่านให้พักในวัดหนองผือด้วยหรืออย่างไร   

หรือท่านจะให้พักกุฏิหลังไหน’  

เมื่อท่านสั่งอย่างไรก็ทำตามอย่างนั้น 

ไม่ใช่ว่าจะทำตามอำเภอใจของตนเอง พอท่าน

พระอาจารย์มหาบัวเข้าไปกราบเรียนท่าน  

พระอาจารย์มั่นแล้ว ท่านก็บอกเสนาสนะให้

และบอกให้สรงน้ำเสร็จแล้วจึงขึ้นไปกราบ

นมัสการฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น

บนกุฏิท่าน เมื่อหลวงปู่สรงน้ำเสร็จเรียบร้อย

แล้ว จึงนุ่งห่มครองจีวรให้เรียบร้อย สำรวมใจ

ให้อยู่ ในความสงบ ไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์  

อย่างอื่น มีสติอยู่กับใจตัวเอง หลวงปู่เล่าว่า 

การสำรวมนัน้ไดส้ำรวมระมดัระวงัมาโดยตลอด 

พอคดิวา่จะไปกราบนมสัการทา่นอาจารย์ใหญม่ัน่  

ยิ่ งเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิ เศษ   

พอขึ้น ไปบนกุฏิท่ านพระอาจารย์ ใหญ่มั่ น   

ต้องระมัดระวังไม่ให้มีเสียงอะไรรบกวนท่าน   

เครื่องใช้ ในการธุดงค์ของหลวงปู่มั่น

ตลอดชีวิตสมณเพศของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านธุดงค์ตามป่าเขาลำเนาไพร จาริกไปตามขุนเขาต่างๆ  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเกือบตลอด เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อธุดงควัตรคือ อัฐบริขาร กลด มุ้ง  

บั้งถาน (กระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำ ใช้ทำความสะอาดหลังถ่าย) สายระเดียง (เชือกที่ใช้ทำราวผ้าหรือแขวนกลด)  

หมอน หนังจัมมขันก์ (แผ่นหนังที่ใช้ปูนั่งหรือนอน)
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พระอาจารย์สิงห์ทอง  ธัมมวโร

หลวงปู่บุญมี  ปริปุณโณ

พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

หลวงปู่เพียร  วิริโย

ในขณะนั้นได้มีพระเถระและพระภิกษุรูปอื่น



ขึ้นไปนั่งฟังธรรมอยู่ก่อนแล้ว
 ท่านพระ-

อาจารย์ ใหญ่มั่นกำลังแสดงธรรมอยู่
 พอ

หลวงปู่ขึ้นไปแล้วก็กราบเบาๆ
 เสร็จแล้วก็

นั่งกำหนดจิตฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์-

ใหญ่มั่นต่อไป…”


ภายหลังหลวงปู่มั่นได้แสดงธรรมและ

ถามถึงที่มาแล้ว
ท่านก็พูดว่า



“ จะพจิารณาอะไร ผมปฏบิตัมิานี ้๔๐ ปี

แลว้ ผมไม่หนีจากกายกับใจ พิจารณากาย

แล้วก็พิจารณาใจจนหายสงสัย”



แลว้ทา่นกแ็สดงธรรมตอ่ไป
พอหลวงปู-่



บุญจันทร์ได้รับโอวาทคำตอบจากหลวงปู่มั่น



ทั้งที่ยังไม่ ได้ถามอะไร
 หลวงปู่ก็หมดความ

สงสยัลงในขณะนัน้
สำหรบัหลวงปูเ่พยีร
วริโิย




เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ ได้ฟังเทศน์หลวงปู่มั่น



อยู่ในขณะนั้นด้วย
 ในประวัติของท่านกล่าว

ถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่า


“...ออกมาพักภาวนาอยู่ที่วัดป่าบ้าน



หนองโดกอีก
ช่วงนี้มี
หลวงปู่อ่อน
ญาณสิริ

ทา่นอาจารยก์ู
่ ธมัมทนิโน
 ทา่นอาจารยส์งิห-์

ทอง
 ธัมมวโร
 ท่านอาจารย์บุญม
ี ปริปุณโณ


แลว้ผมก็ได้พักอยู่ด้วยกันที่นี่



พอดีใกลว้นัวสิาขบชูา
 เดอืนพฤษภาคม




พ.ศ.๒๔๙๒
 ท่านอาจารย์บุญจันทร์
 กมโล




ท่านก็จะเข้าไปกราบหลวงปู่ ใหญ่มั่น
 และ



ท่านก็ได้เข้ามาพักที่นี่
๑
คืน
พอวันรุ่งขึ้นฉัน

จังหันเสร็จแล้ว
ท่านก็จะเข้าไปกราบหลวงปู่-


ใหญ่มั่น
 ผมเลยได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับ

ท่าน
นับว่าเป็นการเข้าไปกราบหลวงปู่ใหญ่-

มั่นอีกเป็นครั้งที่
๒
ของผม



พอไปถึงคืนนั้นก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่-

ใหญ่มั่นได้ฟังเทศน์ท่าน
 ท่านได้เมตตาถาม

ขึ้นว่า
‘ท่านองค์ไหนมาจากท่านสิงห์ทอง?’



ผม ได้ ตอบกราบ เรี ยนท่ าน ไปว่ า


‘เกล้ากระผมครับ’
 แล้วก็นั่งฟังเสียงนาฬิกา

อยู่ที่กุฏิของท่านนั่นเอง...”


หลวงปู่เพียรเล่าความรู้สึกในการฟัง

เทศน์หลวงปู่มั่นครั้งแรกว่า
 “หลวงปู่มั่น

เมตตาเทศน์ให้ฟังแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องว่าท่าน

เทศน์อะไรบ้าง ผมเองตอนนั้นก็เหมือนลิง

เหมือนควายตัวหนึ่ง” 

สำหรับการฟังเทศน์หลวงปู่มั่นในครั้ง

ที่สองหลวงปู่เพียรบอกว่า
 “หลวงปู่ใหญ่มั่น

ท่านเอาธรรมะข้างในมาเทศน์ให้ฟัง ผมก็

เลยฟังไม่รู้เรื่องที่ท่านเทศน์” 

หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

194-229.indd   213 9/24/11   2:09:51 AM



๒๑๔ ๒๑๕

จึงไปเลาใหเพื่อนฝูงฟง ‘โอ ผมจะมาขาย

โงใหทานฟง นี่ผมภาวนาปรากฏทางภาวนาวา

มีตาปะขาวมาบอกวา ๙ ปสำเร็จ ผมก็บวชมา

ถึง ๙ ปไมไดเรื่องไดราวอะไร เลยแยกออกมา 

ออกปฏิบัติ ๙ ปสำเร็จ นี่ก็ออกพรรษาวันนี้ 

เปน ๙ ปแลว ยังไมสำเร็จเลย แตความ

ละเอียดของจิตยอมรับวาละเอียด หากยังไม

สำเร็จ’  

ทานกแ็กดนีะ เปนคตไิดด ี ผูปฏบิตัภิาวนา 

ดวยกัน  

‘โห ไมใชคำวา ๙ ปนี้ ตองหมายถึงตั้งแต

ออกพรรษาถึงเขาพรรษาหนานูน ๙ ปนี้ถึงจะ

ครบถวน อันนี้มันพึ่งออกพรรษามานี้ยังอีก

เท า ไรถึ งวั น เข าพรรษายั งอี กนานอยู นะ  

ยังไมใช ๙ ปวันออกพรรษา ๙ ปนี้จนกระทั่งถึง

พรรษาหนา ๙ ปเต็มนั่นละ สำเร็จไมสำเร็จ 

ก็รูกันตรงนั้นละ เดี๋ยวนี้ยังไมใช ๙ ป’  

พระทานแกดีนะ ‘หือ อยางนั้นเหรอ’ 

คึกคักตั้ งใหม คราวนี้จิตก็ละเอียดอยูนะ  

ฟาดกันเสียตั้งแตนั้นละมา .. เปนเครื่องปลอบ-

ใจดี เราก็คิดเพื่อนฝูงนักภาวนาดวยกัน องคนี้

ทานก็ เด็ดเดี่ยวเกงเหมือนกัน พูดเปนคติ 

เครื่องเตือนใจได จึงฟาดกันอีกตั้งแตวันออก-

พรรษา .. 

อันนี้ เราก็ระลึกถึงคุณของทานอยูนะ 

ทานแกดีอยู .. นี่เราก็ไมลืมนะ คือเก็บไวตลอด

ไมพูดให ใครฟงเลย .. เพื่อนฝูงนักภาวนาดวย

กันนี้ปรึกษาหารือกันไดกำลังใจนะ นี่เราก็ไมลืม

เพื่อนฝูงเตือนเรา ไม ใหหมดหวังวางั้นเถอะ  

เรานี้รูสึกจะหมดหวัง ตั้งแตวันออกพรรษาปบ

มันยังไมสิ้นนี่ ทานก็มาแกใหอีก ..  

องคทีว่านีเ่พือ่นฝงูดวยกนั .. เปนคูปรกึษา

หารือกันได วาอะไรเปนยังงั้น จิตใจเด็ดเดี่ยว

เหมือนกัน .. ทานพูดเปนคติดี ไอเรานึกวาหมด

หวังแลวตั้งแตวันออกพรรษาปงนั่นละหมด 

หวัง .. เราก็ ไมลืมนะ นี่เพื่อนฝูงดวยกันนะ

ปรึกษาหารือกันทางจิตตภาวนา .. มีแกใจขยับ

เขาอีก แตกอนก็ขยับอยูแลว ทีนี้เพื่อนมาเพิ่ม

กำลังใจให...” 

การพบกันเวลาออกวิเวกและการตอนรับ

พระอาคันตุกะขององคหลวงตาในครั้งนั้นทำให

ทานมีความคุนเคยสนิทใจในธรรมตอกันจนตอง

ไดเกี่ยวของชวยเหลือกันอีกในกาลขางหนา 

 
 

 

เมื่อครั้งองคทานจะออกปฏิบัติ มีนิมิต 

ตาปะขาวมาหาแลวนบัขอมอืใหด ูนบัถงึ ๙ กห็นั

มามองดูหนาทานก็รับรูความหมายกันวาปฏิบัติ  

๙ ปสำเร็จ แตครั้นมาถึงวันออกพรรษาที่ ๑๖ 

ยังไมเปนไปตามนั้นจึงทำใหรูสึกเสียกำลังใจ 

จนตองไดปรารภปญหากับหมูเพื่อน ดังนี้ 

“...ภาวนาเก็บไว ๙ ป มาขายโง ให 

หมูเพื่อนฟง เพื่อนฝูงก็เปนนักภาวนาดวยกัน 

วันนี้ผมจะขายโงใหทานฟงวา  

‘ผมเก็บความรูสึกนี้ เวลาภาวนาปรากฏ

วาตาปะขาวเดินเขามาหา นั่งภาวนาอยู พอจิต

สงบเขาไปปบตาปะขาวเดินเขามา เดินเขามาก็

มานบัขอมอืใหเหน็ นบัเปนขอๆ ถงึ ๙ ขอ พอถงึ 

๙ ขอแลวก็เงยหนามาดูเรา ทางนี้ก็รูรับกันวา 

๙ ปสำเร็จ’ 

คิดวาตั้งแตวันบวชมาถึง ๙ ปสำเร็จ  

พอถึง ๙ ป ปที่ ๙ แลวแหมไฟนรกเผาหัวอก 

จะตาย โอย มันจะ ๙ ปยังไงยังงี้มีแตไฟนรก 

แลวคิดไปอีกวาหรือตั้งแตวันปฏิบัติออกไป ๙ ป

สำเร็จนะ ทีนี้เลยแยกไปนั้น  

ทีแรก ๙ ป ๙ พรรษาสำเร็จ แตที่ไหนได 

๙ พรรษาจิตนี้เปนไฟ มันจะสำเร็จไดยังไง ... 

เอา ถางั้นแยกไป เอาตั้งแตปฏิบัตินี้ ๙ ป 

วางั้นนะ ก็เลยแยกไป ๙ ป … แตไมไดบอกวา

บวชมา ๙ ปหรือปฏิบัติ ๙ ปสำเร็จนะ เราก็จับ

อันนั้นเอาไวเลย ... 

๙ ปนี้ ไม ไดเรื่องแลวเปนไฟ ๙ ปที่บวช 

มานี้ คงจะเปน ๙ ปในการปฏิบัติมากกวา ..  

๙ ป เราหมายถึงวันออกพรรษาเรานับเปน  

๙ ปแลวนะ พอออกพรรษาปุบจิตนี้หมุน

พอแลว หมุนติ้วๆ แลว แตก็ยังไมสำเร็จ  

มาออกพรรษาเสียวันนั้น 

‘แลวกนั ทำไมวา ๙ ปสำเรจ็ นีอ่อกพรรษา

วันนี้แลวทำไมยังไมสำเร็จ แตจิตที่ละเอียดลออ

ยอมรับ รับกันหากยังไมสำเร็จ’  

พระอาจารยวัน อุตตโม

หลวงปูหลา  เขมปตโต

พระอาจารยทองคำ  จารุวัณโณ

หมูเพื่อนแกนิมิต ๙ ปสำเร็จ 
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คิลานุปัฏฐากหลวงปู่มั่นสุดหัวใจ 
  

การป่วยครั้งนี้ของหลวงปู่มั่นเป็นจริง
 

ทุกอย่างตามที่ท่านพูดตั้งแต่เริ่มป่วยในเดือน

 

๔
 สุมไปเรื่อยๆ
 จนถึงระยะออกพรรษา
 และ

เมื่อถึงวาระที่หลวงปู่มั่นป่วยหนักมากแล้ว

 

องค์หลวงตากล่าวว่า
 ถ้าองค์ท่านไม่นอนทั้งคืน

ท่านก็ไม่ยอมนอนทั้งคืนด้วยเช่นกัน
 และถึงแม้

จะต้องได้นั่งอยู่กับที่นานมากเข้าๆ
 จนเริ่มรู้สึก

เจบ็เอวมาก
 แตเ่พราะความเคารพรกัหลวงปูม่ัน่ 

แม้จะเจ็บมากเพียงไรก็ไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่า

การคอยเฝ้าดูแลองค์หลวงปู่มั่นอย่างใจจดจ่อ

ที่สุด
ดังนี้


“เวลาพ่อแม่ครูจารย์มั่น ท่านป่วยหนัก

เข้าเท่าไร เราปฏิบัติต่อท่านเหมือนว่าเรานอน

อยู่งีบเดียวเท่านั้นนะ รีบตื่นไปดูทุกอย่าง   

ก็รู้สึกว่าท่านเมตตาเรามาก ท่านจวนเข้าไป

เท่าไร (หมายถึงอาพาธหนักขึ้น) เรายิ่งติด  

แนบตลอด หนีไปไหนไม่ได้ คอยดูคอยสังเกต 

คอยเตือนพระเณรให้ปฏิบัติต่อท่าน ให้เป็น

ความสงบร่มเย็นเฉพาะท่าน ไม่ให้มีอะไรมา

กระทบกระเทือน เราต้องเอาอย่างหนักทีเดียว” 

เมื่อองค์ท่านงีบหลับไปบ้าง
 ท่านก็ถือ

โอกาสนั้นออกไปเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง
 ด้วยการ

ไปเดินจงกรมในบริเวณใกล้เคียง
โดยไม่ลืมที่จะ

ให้พระที่ ไว้ ใจได้คอยดูแลองค์ท่านอยู่เงียบๆ


ตลอดเวลาแทน
ท่านบอกพระองค์นั้นไว้ด้วยว่า


“หากมีอะไรให้รีบบอกทันทีและคอย

สังเกตดูว่า ถ้าองค์ท่านมีทีท่าว่าจะตื่นขึ้น ก็ให้

รีบบอกทันทีเช่นกัน” 

การที่พระผู้ เฝ้าไข้องค์ท่านต้องคอย
 

บอกทา่นอยู่เสมอๆ
 เพราะต่างก็สังเกตพบว่า


เวลาองค์ท่านตื่นขึ้น
 เมื่อลืมตาขึ้นมามักจะ
 

ถามขึ้นว่า



“ท่านมหาไปไหน?ๆ”  

พระผู้เฝ้าไข้ก็จะรีบวิ่งไปบอกท่านทันที
 

ในจุดที่นัดหมายกันไว้แล้ว
 ท่านเองก็รีบมาทันที

เช่นกัน
 ท่านเล่าถึงความหวงความห่วงใยที่มี
 

ต่อหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะเวลาป่วยหนักว่า


“...เราเคยคิดเกี่ยวกับท่าน
 เวลาท่านป่วย


เอาทา่นมาบา้นภู
่ อำเภอพรรณานคิม
 แลว้อยูน่ัน่ 

ตอนดึกๆ
ไม่มีใคร
มีแต่เราอยู่กับท่าน
พระเณร

ก็อยู่ข้างนอก
ผู้หลับก็มี
ผู้ ไปพักก็มี
แต่สำหรับ

เรานั้นอยู่ในมุ้งเป็นประจำ
 สมมุติว่าท่านหลับ


ทั้งคืนเราก็ไม่นอนทั้งคืนเลย
 คือเราไม่ยอมให้

ใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่าน
 ขนาดนั้นนะความ

หวงของเรานะ



หวงพ่อแม่ครูจารย์มั่นหวงขนาดนั้นนะ


มันหากเป็นในหัวใจนิสัยสันดานเรานี่นะ
 คือ

หวงท่านไม่อยากให้ใครไปแตะต้องท่านเลย
 คือ

กลัวเขาจะไปจับพิรุธท่าน
 ท่านไม่ดีอย่างนั้น

 

จะไปตำหนิท่านอย่างนั้นอย่างนี้
 คือเรามันเทิด

ทูนท่านสุดหัวใจแล้ว
 ยิ่งถ่ายหนักถ่ายเบาด้วย

แล้วเราจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปยุ่งเลย
 เราจะทำ

หน้าที่คนเดียวหมด...


เวลาเงียบๆ
 ท่านนอนมีลักษณะเหมือน

ครวญคราง
เสียงร้องอี้ๆ
อี้ๆ
เราก็ฟัง



ทนีีม้นักว็ติกขึน้มา
 แตค่วามวติกนีร้ะวงันะ 

ไม่ใช่ปล่อยให้มันวิตกให้มันคิดขึ้นมาโดยอิสระ


คือมีเครื่องระงับกันอยู่นี่
 คอยมีสิ่งที่คอยตบ

คอยตีกันอยู่นะ
พอมันปรุงขึ้นมาว่า



ผ้าที่หลวงปู่มั่นใช้ประจำวัน มีผ้าอาบน้ำฝน ผ้าปูนั่ง 

ผ้าปูนอน ผ้าเช็ดบาตร ผ้าเช็ดปาก ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า 

ถุงเท้า และผ้าบริขารที่เรียกรวมๆ กันว่า “บริขารโจล” 

ซึ่งท่านปะชุนด้วยองค์ท่านเอง ใช้สอยอย่าง 

กระเหม็ดกระแหม่ ไม่สุรุ่ยสุร่าย

‘ขณะที่ท่านแสดงลักษณะอย่างนี้นั้น   

ท่านจะเผลอบ้างหรือไม่นะ’
เท่านั้นล่ะนะ


มันเหมือนกับว่ามีอันหนึ่งมาตบตีกันเลย


ถา้อยู่ในมอืกเ็รยีกวา่หลดุมอืไปเลยนะ
ตกทนัทเีลย 

ไม่คิดต่อไปอีก
 แต่ก็ ไม่ลืมนะความคิดที่แย็บ

ออกมา
ทา่นไมแ่สดงมากนะ
พอนดิๆๆ
เทา่นัน้นะ


ตามธรรมดาของขนัธม์นักแ็สดงเต็มตัวของมนัละ 

ธรรมดาของคนทั่วๆ
 ไป
 แต่นั่นท่านพอระงับได้

ท่านก็ระงับของท่านไป…”


ดังนั้นในยามที่หลวงปู่มั่นป่วยหนักเช่นนี้


ท่านจะเป็นผู้ทำธุระต่างๆ
 เกี่ยวกับองค์ท่าน

ด้วยตัวเองทั้งหมด
 เฉพาะอย่างยิ่งการถ่าย

หนักถ่ายเบาขององค์ท่าน
 เหตุผลที่เป็นเช่นนี้


องค์หลวงตาเมตตาอธิบายว่า
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๒๑๖ ๒๑๗

“…เราทำตอทานดวยความจงรักภักดี 

เทิดทูนขนาดไหน ไมให ใครเขาไปยุงเลยและ

ทานก็ไมเคยตำหนิอะไร เราทำกับทานถึงจะโง

หรือฉลาด เราขอถวายทุกสิ่งทุกอยางแลว 

ทานไมเคยตำหนิเรา จะถายหนักถายเบาอะไร 

เราจัดการเองหมด ไมให ใครมายุง กลัวใคร 

จะไปคิดไมดีในเรื่องอะไรๆ ที่เปนอกุศลตอทาน 

เพราะปุถุชนเปนไดนี่นะ  

เราถึงเปนปุถุชนก็ตาม แตเรามันไมใช

อยางนัน้ เรามอบหมดแลวนี ่ มนัตางกนัตรงนีน้ะ 

สติปญญาที่ เรานำมาใชกับทาน ก็เรียกวา  

เต็มกำลังของเรา… 

เวลาถายหนักนี่สำคัญมาก ไมให ใครเห็น

ดวยนะ เราทำของเราไมให ใครมองเขาไปเห็น

เลยนะ เอารางกายเอาตวัของเราบงัไวหมดเลย 

ทำคนเดียวของเรา แตกอนไมมีกระดาษ ไมมี

ถุงพลาสติก มีแตกระโถนกับผาขี้ริ้ว ผาอะไร 

กระดาษก็มีแบบกระดาษหอพัสดุ  

เวลาทานถาย เราก็เอามือรองที่ทวาร

ทานเลย หยอนปบใสปุบ หยอนปบใสปุบ  

เสร็จแลวเอาผาคอยเช็ดตรงนั้น ใหทานถายลง

กับมือเราเลยนะ ไมใหใครเขาไปยุงเลย… 

เราก็เอามือเรานี่กอบโกยอุจจาระใส

กระโถนเสร็จเรียบรอยแลวเราถึงจะยื่นออกไป 

ผูที่คอยรับอยูขางนอกเต็มอยูแลวนะ แตไมมี

ใครกลาเขามา เพราะเราไมใหเขา…  

เสร็จเรียบรอยแลว เราทำความสะอาด

เอง ทำเองเสร็จแลว เราก็วิ่งออกมา เพราะ

พระอยูขางนอกเต็มหมด อยู ในนั้นมีแตเรา 

คนเดียว…” 

 

 

 

 

ในระยะที่หลวงปูมั่นไอดวยโรควัณโรค 

ซึ่งเปนโรคติดตอรายแรง ผูเขาไปใกลชิดติดพัน

ดวยยอมมีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงมากและจะ

ตองเสียชีวิตแนนอน ดังนี้ 

“...โรควัณโรคสมัยนั้นแก ไมตก ใครเปน

แลวตองตายเทานัน้ พอแมครจูารยมัน่ ทานปวย

เปนวัณโรค แตเดชะบุญอันหนึ่ง ที่มันก็คิดคาด

ไมถูกเหมือนกัน เพราะวัณโรคนี้ ใครเปนเขาไป

แลวมันก็ตองติดวัณโรค  

เราอยูกับทานคลอเคลียกันอยูเหมือนพอ

กบัลกู พอตกตอนเยน็เขาจะเอาสำลนีัน้มาวางไว

ใสกะละมัง ทานจะไอ ไอแลวขากเสลดไมออก 

เราก็ตองชวยเอาสำลีนี้หอมือกวานชวยทาน

กวานอยูตลอด หนาวเทาไรยิ่งไอ 

คำวา วัณโรค ก็รูอยู แตเราก็ไมเคยไป

สนใจกับวัณโรค มีแตสนใจกับทานอยางเดียว  

ใครก็บอกวา ‘โอย! เวลาคลุกคลีกับทาน

มากๆ จะทำใหเปนวัณโรค’  

‘จะเปนอะไรวะ เราไมสนใจ’  

จนกระทั่งทุกวันนี้เราอยูมาปกติดีไมมี

อะไร...” 

นอกจากจะไมกังวลกับการติดเชื้อวัณโรค

จากหลวงปูมั่นแลว ทานยังตองอยูคลอเคลีย

ใกลชิดติดพันกับองคทานอยูตลอด แมเวลาไอ 

ทานก็เอาสำลีกวานเสลดออกชวย และยิ่งใน

เดือน ๑๑-๑๒ อากาศหนาวเย็นเขามา องค-

ทานก็จะไอหนักขึ้น ถาคืนไหนไมไดนอน ทานก็

ไมนอนดวย เพราะตองชวยกวานอยูตลอดคืน 

ทานวาสำลีที่ใชแลวนี้ถึงกับลนพูนกะละมังเลย 

เพราะตองกวานออกเรื่อยๆ เหตุการณในตอน

นี้ทานก็เคยเลาไววา 

“ถาวันไหนทานไมหลับ เราก็ไม ไดหลับ 

ถาวันไหนทานไดหลับบาง เราก็ออกไปเดิน

จงกรม กลางวันไม ไอทานจะอยูสบาย ก็ ให 

พระที่พอไว ใจไดองค ใดองคหนึ่งอยูแอบๆ  

ทาน อยูขางๆ แตไมไดเขามุงกับทาน เราก็ได

พักในตอนนั้น ถากลางคืนนี้ เตรียมพรอม

ตลอดเวลา  

ถาพูดถึงพอแมครูอาจารยมั่น เราเทิดทูน

สุดหัวใจ เรามอบหมดทุกอยาง ไมมีอะไรเหลือ

ติดเนื้อติดตัวเรา เรา

มอบหมดเลย ความ

ลำบากลำบน เราไม

สนใจ เรามอบหมด

เลย” 

ที่หลวงปูมั่นคอยถามถึง

ทานมหาอยูเสมอนี ้ ไมใชเพิ่ง

จะมีขึ้ น ในระยะนี้ เท านั้ น 

ก อนหน านี้ ก็ มี และแม ใน

คราวที่ทานออกเที่ยววิเวก

หลายตอหลายวันเขา องค-

ทานก็เริ่มถามกับพระเณร

ขึ้นแลววา  

“...เอ ทานมหาไปไหน

นา? ไปหลายวันแลวนะ...”  

ครั้ น เมื่ อท านกลับมา 

ถึงวัด หลวงปูมั่นก็ ไมพูดอะไร 

แตพระเณรก็แอบเอาเรื่องนี้ ไป

เลาใหทานฟง ทานก็ทำเหมือน

กับไมรูอะไร แตพอทานไดออก

เที่ยวอีกหลายวัน หลวงปูมั่นก็ไดถาม

พระเณรขึ้นอีก เชนวา  

“เออ มหาไปหลายวันแลวนะ ไมเห็นนะ”  

ความเมตตาอยางนาประทับใจที่ครูบา- 

อาจารยมอบใหนี้ ก็คงดวยเพราะองคทานลวงรู

ถึงหัวใจของทานที่ยอมมอบทุกอยางชนิดไมมี

อะไรเหลือ เพื่อเทิดทูนเคารพบูชาคุณอยางสุด

หัวใจตอองคทานนั่นเอง  

 

 

 

 

เหตุการณ ในระยะที่หลวงปูมั่นอาพาธ

หนักเขาๆ นี้ หลวงปูหลาก็ไดบันทึกไวเชนกันวา 

“...ครั้นลวงเวลามา ๒๔๙๒ ปวารณา

ออกพรรษาแลว องคหลวงปูก็ชราพาธทวีเขา 

พระอาจารยมหาก็ไดจัดพระเณรเปลี่ยนวาระ

เขาเฝารอบๆ ใตถนุและรอบกฏุขิององคหลวงปู 

แตครูบาวัน ครูบาทองคำและขาพเจาไม ได

เปลี่ยน เพราะไดถูกนอนเฝาที่ขางบนระเบียง

กุฏิองคทานและก็มีงานประจำตัวคนละกระทง 

ขาพเจามีงานประจำตัวรักษาไฟอั้งโลและคอย

ชำระอาจมของหลวงปู  

วันหนึ่งตอนกลางวันประมาณสี่ โมงเชา

กวาๆ หลวงปูองคทานสั่งขาพเจาวา  

‘ถาเราตายรีบพากันเผาโดยดวนเนอ’ 

ปรารภแบบเย็นๆ เบาๆ  

ซึ่งเปนโรคติดตอรายแรง ผูเขาไปใกลชิดติดพัน

ดวยยอมมีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงมากและจะ

สุดหัวใจ เรามอบหมดทุกอยาง ไมมีอะไรเหลือ

ติดเนื้อติดตัวเรา เรา

มอบหมดเลย ความ

ลำบาก

สนใจ เรามอบหมด

เลย” 

 

เปนตายไมวา เพื่อหลวงปูมั่น 

ดวงประทีปใกลสิ้นแสง  
หลวงปูมั่นสั่งไว 
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‘ถ้าเผาแล้ว จงส่งข่าวไปหาท่านเจ้าคุณ

ธรรมเจดีย์และญาติของเรา’ 

กล่าวสั้นๆ เบาๆ แล้วองค์ท่านหลวงปู่  

ก็นิ่งภาวนานอน ไม่รู้จะกราบเรียนอย่างไร 

เพราะอา้ยกเิลสนำ้ตามนัออกมาแลว้ ทัง้เอีย้วคอ  

ไปแลดคูรบูาวนั ครบูาวนักแ็ลดปูระสบสายตากนั 

แต่ต่างคนก็ต่างนิ่งอยู่เงียบๆ อีกสักครู่หลวงปู่

องค์ท่านบอกเย็นๆ ว่า  

‘เอาไฟไปดับเสีย เพราะร้อนบ้างแล้ว   

พากันไปพัก จะอยู่องค์เดียวไปสักพักก่อน’ 

แล้วก็พากันเก็บสิ่งของเงียบๆ ไม่ ให้  

กระเทือนก๊อกๆ แก๊กๆ กราบแล้วก็พากันลงมา

พรอ้มกนั ครบูาวนักข็ึน้กฏุขิองทา่น สว่นขา้พเจา้  

ยังไม่ขึ้นกุฏิของตน ทอดสายตาแลดูกุฏิของ

พระอาจารยม์หา (บวั) เหน็องคท์า่นพกัอยูธ่รรมดา 

ก็ขึ้นไปกราบองค์ท่านพร้อมทั้งประนมมือ  

ขอโอกาสกราบเรียนว่า 

‘วันนี้องค์หลวงปู่กล่าวว่า ถ้าเราตายรีบ

พากันเผาโดยด่วนเน้อ ปรารภแบบเย็นๆ เบาๆ 

ถา้เผาแลว้ จงสง่ขา่วไปหาทา่นเจา้คณุธรรมเจดยี์

และญาตขิองเรา แลว้องคห์ลวงปูก่น็ิง่ภาวนานอน 

พออกีสกัครูก่บ็อกใหเ้อาไฟออก เพราะรอ้นแลว้ 

แลว้กบ็อกใหพ้วกกระผมลง วา่จะพกัอยูอ่งคเ์ดยีว

สักพักก่อน ดังนี้ พวกกระผมเก็บของเรียบร้อย

แล้วก็ลงมาพร้อมกันกับครูบาวัน กระผมก็  

ไม่ได้พูดกับครูบาวันอันใดเลย ต่างคนก็ต่างนิ่ง 

แต่มองดูหน้ากันอยู่เงียบๆ ขอรับ’ 

พระอาจารยม์หาถามวา่ ‘ในเวลาองคห์ลวงปู ่ 

สั่งนั้น คุณอยู่ที่ไหน’ 

เรยีนวา่ ‘เฝา้ไฟอยู่ใกลเ้ตยีงขององคห์ลวงปู่ 

เพียงหัวเข่าหลวงปู่’ 

องค์ท่านถามต่อไปว่า ‘ท่านวันอยู่ไกลใกล้

ขนาดไหนและทำอะไรอยู่’ 

เรยีนวา่ ‘ครบูาวนัอยูห่า่งหลวงปูป่ระมาณ  

วากว่าๆ มีธุระเลือกยาอยู่เงียบๆ’ 

องค์ท่านถามต่อไปอีกว่า ‘ท่านวันได้ยิน

หรือไม่’  

เรียนตอบว่า ‘ได้ยิน เพราะกระผมได้

เอี้ยวคอคืนไปแลดูครูบาวัน ประสบตากันอยู่ 

ครูบาวันก็ ไม่พูดอะไร กระผมก็ ไม่พูดอะไร   

ต่างคนก็ต่างเงียบ แล้วการสั่งเสียขององค์-

หลวงปู่จะเป็นความจริงหรือประการใดขอรับ’ 

พระอาจารย์มหาตอบว่า ‘จริงทีเดียว’ 

กราบเรยีนวา่ ‘ถา้เปน็ความจรงิ ไฉนจงึสัง่

กระผมเป็นคำฝากไปหาครูบาวันในตัว เพราะ

ครูบาวันนั่งอยู่ใกล้องค์หลวงปู่มากกว่ากระผม 

และกระผมเล่าก็เป็นผู้น้อยพรรษา และไฉน  

จึงไม่สั่งพระอาจารย์มหา ซึ่งเป็นพระผู้ ใหญ่  

องค์สำคัญขอรับ’ 

พระอาจารย์มหาตอบว่า ‘ไม่เป็นอย่างนั้น

ดอก เพราะองค์ท่านมองเห็นว่า พระองค์นี้  

เปน็พระออ่นพรรษากจ็รงิ แตแ่กอ่าย ุ ทัง้ยอมตวั

เข้าใกล้เราด้วย ขณะนี้เราไม่ต้องการพูดมาก

หลายคำ ถ้าหากว่าเราพูดกับพระผู้ ใหญ่ มันจะ

ตอกเราหลายคำ เธอหากจะนำคำอันนี้ ไปเล่า

ใหพ้ระผู้ใหญฟ่งัเอง เพราะเธอเปน็ผูส้นใจอยูแ่ลว้ 

อันนี้เป็นเพียงเริ่มธรรมาสน์เฉยๆ ดอก หล้า 

พรุ่งนี้จะพูดดังกว่านี้ ให้คณะสงฆ์ได้ยินหมดละ 

เผงๆ ทีเดียวละ’  

ครั้นเป็นวันใหม่ ฉันเสร็จแล้ว คณะสงฆ์

ขึ้นไปมากจนหมดวัด (องค์ท่านหลวงปู่มั่น)   

ก็ปรารภขึ้นดัง พร้อมทั้งบรรยายกว้างขวาง

ออกไปละเอียดอย่างที่พระอาจารย์มหาทายไว้

ไม่ผิดเลย องค์ท่านหลวงปู่บรรยายออกไปว่า  

‘ถา้เอาเราไวน้านกจ็กุจกิมาก ลกูๆ หลานๆ 

จะจุกๆ จิกๆ ขาดจากวิเวก จะมีแต่วิวุ่นและ

สัตว์ก็จะตายมาก และพระองค์เจ้าก็ ๗ วัน

เท่านั้นถวายพระเพลิง ถึงกระนั้น มัลลกษัตริย์

เขากเ็อาไฟไปถวายพระเพลงิตัง้แตว่นัที ่ ๓ แลว้ 

แต่ ไฟไม่ติดถึง ๓ ครั้ง เพราะเทวดาบันดาล  

ไม่ให้ ไฟติด เพราะคอยพระมหากัสสปะกำลัง

เดินทางมา พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ นี้ เราเป็น  

ขีเ้ลบ็ขีเ้ทา้ของพระองคเ์จา้ เกบ็เราเอาไวก้ค็อย

พระมหากัสสปะเหม็นเท่านั้น’ ดังนี้ สั่งซ้ำๆ 

ซากๆ ด้วย 

 

กุฏิและทางจงกรมขององค์หลวงปู่มั่น 

ที่วัดป่าบ้านหนองผือ     

“ศาลาหลวงปู่มั่น” เป็นศาลาที่หลวงปู่มั่น ใช้เป็นที่ประชุม

สงฆ์เพื่อให้ โอวาทพร้อมทั้งวางระเบียบกฎเกณฑ์ 

ให้แก่คณะกรรมฐาน และแสดงธรรมแก่พุทธบริษัท 

ขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือ

  >>
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ผู้เขียนมิได้มีความสงสัยในองค์หลวงปู่



ว่าจะมักใหญ่ใฝ่สูงในเรื่องฌาปนกิจอันใดเลย

แม้แต่นิดเดียว
 เพราะได้เห็นด้วยตาเต็มตา


เห็นด้วยใจเต็มใจ
 และพยานอันสำคัญก็คือ



พระอาจารย์เนียม
๑๘
พรรษา
พระอาจารย์สอ


ก็
 ๙
 พรรษา
 ๒
 ศพปีเดียวกัน
 สิ้นลมปราณ



วันไหนก็เผาวันนั้นอีกด้วย
 ที่องค์หลวงปู่อยาก

จะเผาลูกศิษย์แบบหนึ่ง
 แล้วอยากจะให้ทำให้

องค์ท่านแบบหนึ่งนั้น
 เป็นไม่มีเลย
 เป็นเรื่องผู้

อยู่ข้างหลังต่างหากที่เอาไว้ช้า
 เพราะมีมติ



จะสร้างโบสถ์ ไว้ ให้เป็นปูชนียสถานทางวัตถุ

เพื่อให้ถึงใจแก่ประชาชนผู้หนักไปในทางวัตถุ


พระฝ่ายปฏิบัติก็เลยกลายเป็นปัญหาโบสถ์



มาจนทุกวันนี้ละเอ๋ย
..


องค์หลวงปู่มั่นผู้ชราพาธเพิ่มหนักเข้า


ออกพรรษาแล้ว
 ครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้า



จำพรรษาอยู่ต่างทิศต่างจังหวัด
 ต่างอำเภอ


ต่างตำบลก็ทยอยกันเข้ามาเฝ้าองค์หลวงปู่ที่



วัดป่าบ้านหนองผือ
 ต่างก็ออกความเห็นมติ

ตามเจตนาแต่ละองค์
๒๔๙๒
เดือนพฤศจิกายน

นั้นเอง
เป็นข้างขึ้นของเดือนนั้น



มีพระอาจารย์ เทสก์
 (หลวงปู่ เทสก์



ในปัจจุบัน)
 สมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่



เขาน้อย
 ท่าแฉลบ
 จ.จันทบุรี
 มีหลวงปู่อ่อน


สมยันัน้องคท์า่นจำพรรษาอยูว่ดัปา่บา้นหนองโดก


อ.พรรณานิคม
 จ.สกลนคร
 มีหลวงปู่ฝั้น




สมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่วัดป่าธาตุนาเวง


ที่เรียกว่าวัดภูธรพิทักษ์
 อ.เมือง
 จ.สกลนคร




มีพระอาจารย์กงมา
หรือหลวงปู่กงมา
สมัยนั้น

องค์ท่านจำพรรษาอยู่ วัดดอยธรรมเจดีย์




แต่กำลังเริ่มก่อสร้างอยู่ยังไม่ทันกว้างขวาง




ไปบิณฑบาตบ้านนาสีนวล
 แต่องค์ท่านไปๆ


มาๆ
 อยู่วัดป่าบ้านโคก
 เพราะวัดเดิมอยู่นั้น



ก็ถูกขึ้น
 อ.เมือง
 จ.สกลนคร
 มีพระอาจารย์กู่


หรือหลวงปู่กู่ก็ว่า
 จำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านโคก-

มะนาว
 อ.พรรณานิคม
 จ.สกลนคร
 มี



พระอาจารย์มหาทองสุก
 วัดป่าสุทธาวาส


อ.เมือง
 จ.สกลนคร
 และสมัยนั้นวัดป่าบ้าน-

หนองผือ
องค์หลวงปู่มั่นก็ขึ้นบัญชีพระประจำปี

กับวัดสุทธาวาสอยู่
มีพระอาจารย์สีโห
สมัยนั้น

องค์ท่านจำพรรษาอยู่นครราชสีมา
 เป็นวัดใด

สงสัยจำไม่ชัด
มีพระอาจารย์กว่า
สมัยนั้นองค์-

ท่านจำพรรษาบ้านนาหัวช้าง
 อ.พรรณานิคม


จ.สกลนครนั้นเอง
 ให้เข้าใจว่า
 พระอาจารย์กู่



ก็ดี
 พระอาจารย์กว่าก็ดี
 หลวงปู่ฝั้นก็ดี




เป็นเครือญาติใกล้ชิดกันในฝ่ายตระกูลวงศ์




แต่พระอาจารย์กู่มีพรรษาเหนือกว่าหลวงปู่ฝั้น


ได้สิ้นลมปราณไปหลังหลวงปู่มั่นพรรษาหนึ่ง

เท่านั้น
 มีพระอาจารย์วิริยังค์
 สมัยนั้นองค์ท่าน

จำพรรษาอยู่วัดป่าใน
 อ.ขลุง
 จ.จันทบุรี
 และ



ก็ไปๆ
มาๆ
อยู่วัดป่ากงสีไร่
 อันเป็นอำเภอขลุง

นั้นเอง
จึงเขียนไว้เป็นที่ระลึก…”











หลวงปู่หล้าเล่าเหตุการณ์ครั้งสำคัญ



ในระยะนั้นโดยละเอียดต่อไปว่า


“...เมื่อองค์ท่านพระเถระเหล่านี้
 ต่างก็มี

ศรทัธามารวมกนัในยามออกพรรษาแลว้ทีว่ดัปา่-

บ้านหนองผือดังกล่าวแล้วในเรื่องหลวงปู่




องคท์า่นชราพาธเพิม่ทวขีึน้
 กป็ระชมุปรกึษากนั


สว่นหลวงปูก่งมายนืยนัทางเดยีวดว้ยนำ้ใสใจจรงิ

ว่า
 ‘ควรนิมนต์หลวงปู่พักวิเวกวัดป่าบ้านม่วงไข่

ก่อน’
ซ้ำๆ
ซากๆ
อยู่เป็นหลายครั้ง


ส่วนองค์หลวงปู่ เทสก์
 หลวงปู่อ่อน




หลวงปูฝ่ัน้
พระอาจารยก์ู
่พระอาจารยม์หาทองสกุ


พระอาจารย์มหาบัว
 พระอาจารย์กว่าเหล่านี้


ตามพฤติการณ์ ไม่ ได้จ้ำจี้จ้ำไชกราบเท้าเรียน


แล้วแต่องค์หลวงปู่จะสะดวก
 แต่ก็ไม่ขัดขวาง

หลวงปู่กงมาด้วยประการใดๆ
 อะไรนัก
 ตกลง

องค์หลวงปู่มั่นก็รับไปแบบจำใจ


ตื่นขึ้นเป็นวันใหม่
 ไปบิณฑบาตแต่เช้า




ฉันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวโกลาหล
 แล้วลูกศิษย์



ทีข่อนสิยัดว้ยประจำวดัหลวงปูม่ัน่
 กแ็บง่ออกเปน็

สองพวก
 พวกที่ ไปก่อนให้ ไปก่อนแต่เฉพาะผู้



มีข้อวัตรจำเป็นอันเว้นไม่ได้
 ซึ่งเกี่ยวกับองค์-

หลวงปู่
 ให้ ไปสามองค์ก่อนคือ
 ๑.
 ครูบาวัน




๒.
 ข้าพเจ้า
 ๓.
 พระสีหา
 เท่านั้น
 ในข้อนี้



พระอาจารย์มหาบัวเป็นผู้แต่ง
 เพราะพระเถระ

นอกนัน้จำพรรษาอยูต่า่งถิน่
 พระอาจารยม์หาบวั

และหลวงตาทองอยู่
ให้ควบคุมหมู่ผู้อยู่ข้างหลัง

ไปพลางก่อน
เพราะการตัดเย็บจีวรก็ยังไม่เสร็จ

สิ้นเท่าไรนัก
 เพราะจุกๆ
 จิกๆ
 กับงานฉุกเฉิน

หลายด้าน
วัดแตกสาแหรกขาด



วัดแตกสาแหรกขาด

พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)

หลวงปู่สีลา อิสสโร

พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร

หลวงปู่สีโห เขมโก

พระอาจารย์กว่า สุมโน

พระอาจารย์มหาทองสุก สุจิตโต พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
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ฝา่ยพระอาจารยต์า่งๆ ทีม่าตา่งทศิ กย็กทพั

ไปพร้อมกองหน้าหมด เงียบเหงาเย็นเงียบ 

ออกเดินทาง ๓ โมงเช้า เอาแคร่มาหามหลวงปู่

ทั้งพระทั้งโยมประมาณ ๒๐๐ คน หามไปตาม

ทางเกวียนผ่านบ้านหนองผือไปทางทิศตะวันตก 

ค่อยเดินไปเท้าต่อเท้า แล้วเลี้ยวขวาโค้งตรงไป 

อ.พรรณานิคม  

อนิจจาเอ๋ย บ้านหนองผือเศร้าโศกโศกา

น้ำตาหลั่งไหล เพราะเอาองค์มิ่งขวัญเขาหนี

ไกลไปจากถิ่นบ้านเขา สารพัดผู้จะคร่ำครวญ

รำพันพิไร เสมือนพากันตายไปเงียบไปทั้งบ้าน 

พอผ่านบ้านหนองผือไปประมาณ ๒ 

กิโลเมตร องค์หลวงปู่พูดเย็นๆ ขึ้นว่า ‘พากัน

หามไปปิ้งไปเผาที่ไหนหนอ’ .. 

(ในตอนนั้น) ครูบาวันและคุณสีหาได้

กระตกินำ้องคล์ะลกู สะพายออก(ไป)กอ่น (พวก)   

ทีห่ามแคร ่ ไปไกลกนักวา่ ๑๐ วา ครบูาอาจารย์

ทั้ งหลายก็เดินออกหน้า (พวก)ที่หามแคร่   

ไปไกลกว่านั้นเป็นลำดับ ส่วน(พวก)ตามหลัง

แคร่ไปกเ็ปน็ระยะๆ เปน็ทวิแถว สว่นพวกเกวยีน  

ที่ขนของก็ตามหลัง บาตรบริขารโยมสะพาย

เอาหมดแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้แทรกเเซงโยม  

เข้าใกล้ที่หามได้  

ข้าพเจ้าไม่ ได้หามใส่บ่าหรอก เป็นเพียง

เอามือขวาจับชูเอียงตัวซิกแซ็กเดินไป โยม  

เขาหาม เขาเอาผ้าผูกเป็นงวงสะพาย บ้างเอา

มือจับคนละมือบ้าง เพราะมากคน บางแห่ง  

ก็หย่อนลง บางแห่งก็ยกขึ้นเพราะดินสูงต่ำ 

ที่ ไหนหญ้ารกปกคลุมทางเพียงเข่าและแข้งขา  

ก็เรียบร้อยไปหมด เพราะคนนั้นเหยียบบ้าง 

คนนี้เหยียบบ้าง .. 

แผนที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนย้ายองค์หลวงปู่มั่น 

และสถานปฏิบัติธรรมจำพรรษาของพระเถระในช่วงปี พ.ศ.๒๔๗๔-๒๔๙๒

ขบวนเคลื่อนย้ายองค์หลวงปู่มั่น  

จากวัดป่าบ้านหนองผือไปยังวัดป่ากลางโนนภู่

194-229.indd   219 9/11/11   4:30:45 PM



220 221

ได้ทางพอควรก็พักดื่มน้ำ องค์หลวงปู่ดื่ม 

๒-๓ จิ๊บ แล้วนอนตะแคงข้างขวาอยู่บนแคร่  

ที่ปลงวางไว้ .. พักประมาณสิบหรือสิบห้านาที

โดยคาดคะเน ก็เดินทางต่อ พอถึงทุ่งนาแห่ง

หนึ่ง เป็นหนทางมีตมโคลนเลอะเทอะ และ

จวนแจจะคำ่มดื ไมม่ทีางเวน้แตท่ีน่าเขา ขา้วเขา

กำลังจะพอเกี่ยว เขามีศรัทธาไขรั้วรื้อรั้วออก 

ให้ฝ่าเหยียบข้าวไป  

 คนทั้ง ๒๐๐ กว่าฝ่าตะลุยข้าวไปจนสุด  

ทุ่งนาเขา จึงได้ลัดใส่หนทางอันพ้นโคลนตม 

ข้าวก็ล้มไปเรียบร้อย พร้อมทั้งหล่น พร้อม  

ทั้งขาด นับว่าศรัทธาเขาเกิดขึ้นสดๆ แก้ปัญหา

ซึ่งหน้าได้ โดยสุจริตใจ จะหาได้ยากในสมัยนี้ 

และเปน็ขา้วทีก่อโต และเปน็รวงโต เมลด็โตดว้ย 

การเสียหายอย่างน้อยก็ ไม่ต่ำกว่าหกร้อย

กิโลกรัม เรียกว่าบุญองค์หลวงปู่เป็นปาฏิหาริย์

อยู่ในตัวแล้ว .. 

ขณะทีก่ำลงัจะแวะผา่นขา้วเขานัน้พระมหา-

เถระได้พูดกันว่า ‘ไม่ควรเอาองค์หลวงปู่ ไปพัก

ม่วงไข่ เพราะเป็นวัดร้างมาหลายปี มีต้นไม้  

ทึบมาก อากาศไม่ โปร่งและเดี๋ยวนี้ก็ค่ำแล้ว 

และองค์หลวงปู่เล่าอาการก็หนักเข้า เพราะ  

จะอ่อนเพลียในการหามมา ข้ามป่าโคกดง ก๊อก-

แก๊กๆ’ 

จึงตกลงแวะบ้านกุดก้อม (ดงภู่ก็ว่า) เป็น

วัดป่าพระอาจารย์กู่ พอถึงที่นั้นก็หนึ่งทุ่มกว่าๆ 

โดยประมาณ อาการหลวงปู่ก็หนักขึ้นทวีมาก 

ต่อรุ่งเช้าจึงเบาลงบ้าง  

ในวันนั้นฉันจังหันแล้วมีพระองค์หนึ่ง  

จะไปตัดช่องกระดานศาลาใกล้ที่พักป่วยของ

องค์หลวงปู่ เพื่อให้เป็นช่องขององค์หลวงปู่

ถ่ายอาจม องค์หลวงปู่ปรารภดังๆ ขึ้นว่า   

 ‘อย่ามาทำเลย ท่านหล้าเธอกำกับของ

เธอประจำอยู่ มาทำแล้วก็ไม่ถูกความประสงค์

ของเธอดอก’  

ในระหว่างพักอยู่วัดป่ากุดก้อมคือบ้านภู่ 

หรอืวา่ดงบา้นภู ่กเ็รยีกกนัหลายอยา่ง มพีระเถระ

มาเพิม่ขึน้อกีคอื ทา่นเจา้คณุธรรมเจดยี ์ จ.อดุรฯ 

พระอาจารย์สีลา วัดป่าบ้านวา อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร รวมพระเณรทั้งหมด ๔๐ รูป และ

มาพักได้ ๓ คืน พระอาจารย์มหาบัวก็ทิ้ง  

บ้านหนองผือมาและหมู่ทั้งหลายก็ทยอยมาจาก

บ้านหนองผือได้ ๑๑ วัน ครูบาทองคำก็มากับ

หมู่อีก เหลือแต่หลวงตาทองอยู่องค์เดียว   

ส่วนองค์หลวงปู่มั่นก็ป่วยหนักเข้าๆ พักอยู่  

ที่นั้นได้ ๑๑ คืน …” 

  

 

 

กลา่วถงึคราวเมือ่ตน้ป ีพ.ศ. ๒๔๙๒ หลงัจาก 

องค์หลวงตากลับจากวิเวกมาถึงวัดแล้วนั้น 

หลวงปูม่ัน่ไดเ้ลา่ใหฟ้งัวา่ทา่นเริม่ปว่ยตัง้แต ่ ขึน้ 

๑๔ คำ่ เดอืน ๔ ทา่นวา่เริม่ปว่ยคราวนี้ ไมเ่หมอืน 

กบัคราวใดๆ ซึง่แตก่อ่นเวลาทา่นปว่ย ถา้มผีูน้ำ

ยาไปถวายทา่น ทา่นกฉ็นัใหบ้า้ง มาคราวนีท้า่น

ห้ามการฉันยาโดยประการทั้งปวง แต่ขั้นเริ่ม

แรกป่วย โดยให้เหตุผลว่าการป่วยคราวนี้ ไม่มี

หวังได้รับประโยชน์อะไรจากยาเช่นเดียวกับ

ต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่เท่านั้น ธาตุขันธ์ที่แก่

ชราภาพขนาดนีแ้ลว้ ยอ่มมลีกัษณะเชน่เดยีวกนั 

หยูกยาจึงไม่เป็นผลอะไรกับโรคคนแก ่ ดังนี ้ 

 

“...ท่านว่า แม้ท่านจะห้ามยามิให้นำมา

เกี่ยวข้องกับท่าน แต่ก็ทนต่อคนหมู่มากไม่ไหว 

คนนั้นก็จะให้ท่านฉันยานั้น คนนี้ก็จะให้ท่านฉัน

ยานี้ คนนั้นจะฉีด คนนั้นจะให้ฉัน หนักเข้าท่าน

ก็จำต้องปล่อยตามเรื่อง มีคนมากราบเรียน

ถามเรื่องยาถูกกับโรคของท่านหรือไม่ ท่านก็นิ่ง

ไม่ตอบโดยประการทั้งปวง เมื่ออาการของท่าน

หนกัจวนตวัเขา้จรงิๆ ทา่นกบ็อกกบัคณะลกูศษิย์

ทั้งพระและญาติโยมว่า  

‘จะให้ผมตายในวัดป่าหนองผือนี้ ไม่ ได้ 

เพราะผมน่ะตายเพียงคนเดียว แต่ว่าสัตว์ที่

ตายตามเพราะผมเป็นเหตุจะมีจำนวนมากมาย 

เพราะฉะนั้น ขอให้นำผมออกจากที่นี้ ไปจังหวัด

สกลนคร เพื่อให้อภัยแก่สัตว์ซึ่งมีจำนวนมาก 

อย่าให้ เขาพลอยทุกข์และตายไปด้วยเลย   

ที่ โน้นเขามีตลาดซึ่งมีการซื้อขายกันอยู่แล้ว 

ไม่มีทางเสียหาย ซึ่งเนื่องจากการตายของผม’ 

พอท่านพูดและให้เหตุผลอย่างนั้น ทุกคน

ต้องยอมทำตามความเห็นของท่าน จึงเตรียม

พาผมไปสกลนครให้จงได้  
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แคร่ที่นอนมาถวาย และอาราธนานิมนต์ท่าน

ขึ้นนอนบนแคร่ แล้วพร้อมกันหามท่านออกไป

ในวนัรุง่ขึน้ พอมาถงึวดัปา่บา้นภู ่ อำเภอพรรณา-  

นิคม จังหวัดสกลนครแล้ว ก็พาท่านพักแรมคืน

อยู่ที่นั้นหลายคืน ท่านก็คอยเตือนเสมอว่า  

‘ทำไมพาผมมาพักค้างคืนที่นี่ล่ะ ผมเคย

บอกแล้วว่าจะไปจังหวัดสกลนคร ก็ที่นี่ ไม่ ใช่

สกลนคร’ 

ท่านว่า เมื่อจวนตัวเข้าจริงๆ ในสามคืน

สุดท้าย ท่านไม่ค่อยจะพักนอน แต่คอยเตือนให้

รีบพาท่านไปสกลนครเสมอ เฉพาะคืนสุดท้าย 

ไม่เพียงแต่ไม่หลับนอนเท่านั้น ยังต้องบังคับว่า 

‘ให้รีบพาผมไปสกลนครในคืนวันนี้จงได้ 

อย่าขืนเอาผมไว้ที่นี่เป็นอันขาด’ 

ท่านพูดย้ำแล้วย้ ำ เล่ าอยู่ทำนองนั้น   

แม้ที่สุดท่านจะนั่งภาวนา ท่านก็สั่งว่า ‘ให้หัน

หน้าผมไปทางจังหวัดสกลนคร’ 

ทีท่า่นสัง่เชน่นัน้เขา้ใจวา่เพือ่ใหเ้ปน็ปญัหา

อันสำคัญแก่คณะลูกศิษย์ จะได้ขบคิดถึงคำพูด

และอาการที่ท่านทำอย่างนั้นว่า มีความหมาย

แค่ ไหนและอย่างไรบ้าง พอตื่นเช้าจะเป็น

เพราะเหตุไรก็สันนิษฐานยาก เผอิญชาวจังหวัด

สกลนครซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน พร้อมกัน  

เอารถยนต์มารับท่าน ๓ คัน แล้วอาราธนา  

นิมนต์ให้ท่านไปจังหวัดสกลนคร ท่านก็เมตตา

รับทันที เพราะท่านเตรียมจะไปอยู่แล้ว ก่อนจะ

ขึ้นรถยนต์ หมอได้ ไปฉีดยานอนหลับให้ท่าน 

จากนั้นท่านก็นอนหลับไปตลอดทางจนถึงวัด-

สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร...” 

เหตุการณ์ในตอนนี้ หลวงปู่หล้าได้บันทึก

ไว้ว่า 

“...ตื่นเช้าชาวสกลนครตลอดถึงคุณหมอ 

แพทย์ ใหญ่ ในสกลนครก็มาถึ งแต่ เช้ าตรู่   

ชาวสกลนครกราบเท้าเรียนถวายวิงวอนว่า   

‘ขอนมินต์ให้ ไปพักวัดป่าสุทธาวาส’ 

นิมนต์วิงวอนถึง ๓-๔ ครั้ งติดๆ กัน   

องคห์ลวงปูป่รารภวา่ ‘เออ หามศพตกปา่ชา้หนอ 

ไม่มีวันได้หามคืน บัดนี้มาถูกเราแล้ว’ 

องค์หลวงปู่กล่าวต่อไปว่า ‘ถ้าไปก็ลำบาก

อีกละ’ เพราะลูกศิษย์ก็มาต่างทิศ มากเข้า   

๔๐ องค์ รวมทั้งเก่าใหม่ เขากราบเรียนว่า 

‘มากน้อยเท่าไรก็ตามขอรับ จะเอารถขนวันยัง

ค่ำนั้นแหละ’ 

แท้จริงสมัยนั้นมีรถวิ่งไปมาจากสกลนคร 

อุดรธานี ๒-๓ คัน กับรถกรมทางคันหนึ่ง 

หนทางก็เป็นหินลูกรังปูถี่ๆ ห่างๆ ลักๆ ลั่นๆ   

ยังไม่เรียบร้อยได้...” 

การที่หลวงปู่มั่นเร่งให้พาเข้าสกลนคร

โดยเร็วแต่ครั้นเมื่อแพทย์และชาวสกลนครมา  

กราบนิมนต์วิงวอนถึงองค์ท่านเองแล้ว หลวงปู่-

มั่นท่านก็มีทีท่านิ่งๆ แต่กลับมีลักษณะห่วงใย

พระเณรฆราวาสศิษย์ผู้ติดตามทั้งหลายว่าจะ

เดินทางไปกันอย่างไรได้ครบถ้วนและทันกับ

ปัจฉิมกาลขององค์ท่านอีกด้วย เพราะสมัยนั้น

ขาดแคลนรถบริการ การรับส่งพระฆราวาส

ขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเดินไปก็คง

ต้องใช้เวลาอีกยาวนานอาจไม่ทันการณ์ เมื่อ

หลวงปู่มั่นกล่าวขึ้นในลักษณะนี้ คณะชาว

สกลนครจึงขานรับในทันที ความมุ่งหมายของ

หลวงปู่มั่นจะไปสกลนครให้จงได้จึงบรรลุผลทัน

กาลพร้อมลูกศิษย์ทั้งมวล หลวงปู่หล้ากล่าวถึง

เหตุการณ์ในตอนนี้ต่อไปว่า 

“...พระองค์ทรงทราบแล้วว่า ถ้าเราไป

นิพพานผิดแล้วความร้อนจะไม่มีอะไรเกินเวลา

เราตาย พูดง่ายๆ ถ้าเราตายเมืองใหญ่ๆ เขา 

เขามีอำนาจมาก เรื่องพระบรมธาตุพระสรีระ

ของพระองคน์ี ้ เขาจะหงึหวงไวห้มด เตรยีมพรอ้ม

ที่จะฆ่าฟันหั่นแหลกกัน แต่หากไปปรินิพพาน

เมืองกุสินารา บ้านเมืองนี้เป็นบ้านเล็กบ้าน

น้อยทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ด้วยความเป็นธรรม 

เขาไมเ่ปน็บา้นใหญ่บา้นโตฤทธิ์มากอำนาจมาก 

ก็แจกด้วยความเป็นธรรมเหมือนกันหมด เมือง

ใหญ่เมืองไหนมายกทัพมาเลย จะมาแย่งพระ-

สรีระของพระพุทธเจ้า  

โทณพราหมณก์ย็กตนขึน้เลยประกาศปา้งๆ 

‘พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้

ตรสัรูเ้ปน็ศาสดาเอกของโลก ใหแ้ตค่วามรม่เยน็

แก่โลกมาเป็นเวลานาน นี้ก็เป็นวาระสุดท้าย 

แล้วพวกเราทั้งหลายจะมาห้ำหั่นกันด้วยวิธี

การรบราฆ่าฟันกัน เพราะการแย่งพระสรีระ

พระพุทธเจ้าไม่สมควรอย่างยิ่ง ควรที่จะแบ่ง

สันปันส่วนให้สม่ำเสมอด้วยความเป็นธรรม 

สมพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความเป็นธรรม’  

ลงหมดเลย นัน่โทณพราหมณว์า่ การรบรา

ฆ่าฟันไม่มี ใครดี มีแต่แหลกเหลวไปทั้งนั้น 

การเฉลี่ยเผื่อแผ่ด้วยความเป็นธรรม เป็นธรรม

ทีพ่ระพทุธเจา้สอนโลกมาแลว้ เอาอนันี้ไปปฏบิตัิ 

ยอมรบักนัหมด เอาอยา่งนัน้กแ็จก มกีีห่วัเมอืง

มาแจกเสมอกันหมด สงครามก็ ไม่เกิด เห็น

ไหมล่ะ  

พระองค์ทรงเล็งญาณดูแล้ว สถานที่จะไป

ปรินิพพานจะมีทั้ งฟืนทั้ งไฟมีทั้ งน้ำทั้ งท่า  

ความชุ่มเย็นและความแหลกเหลวก็จะมีถ้า

นิพพานผิดที่ นี่พระองค์ทรงเล็งญาณดูแล้วไป

นพิพานเมอืงนี ้ เมอืงนีก้เ็ลยเยน็ เขา้ใจแลว้เหรอ 

กุสินาราเป็นเมืองเล็ก จะไปรบราฆ่าฟันกับใคร 

ใครไปก็ยกทัพไปอวดอำนาจของตัวเอง  

ส่วนกุสินาราเอาธรรมออกรับพระพุทธเจ้า

สอนโลกด้วยความเป็นธรรม ให้ความสงบ

รม่เยน็ เฉลีย่เผือ่แผเ่สมอหนา้กนัหมด พวกเราจะ  

มาอวดอำนาจบาตรหลวงฆ่าฟันหั่นแหลกกัน

อย่างนี้ ไม่สมควรกับองค์ศาสดาที่ปรินิพพาน 

ต้องแบ่งสันปันส่วนให้ ได้เสมอกันหมดสงคราม

ก็ ไม่เกิด นี่ละพระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูแล้ว 

ไม่อย่างนั้นแหลกนะ…” 
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“...แลวก็กราบเทาเรียนถวายใหองคหลวง- 

ปูฉนัอาหาร องคหลวงปูกน็ัง่ฉนัไดอยู ไมไดพยงุช ู

ฉันประมาณ ๕-๖ คำเล็กแหงอาหารเหลวๆ  

ที่ซดดวยชอน ครั้นเสร็จแลวคุณหมอใหญ 

จ.สกลนครก็ฉีดยานอนหลับให ดวยการขอ

อนุญาต ๔-๕ ครั้ง องคหลวงปูก็ยอมใหฉีด 

แบบฝนๆ แลวก็เตรียมตัวออกเดินทางโกลาหล 

..  แลวเอาแครมาหามองคหลวงปูขามทุง  

องคหลวงปูนอนตะแคงขางขวา ซอนเทา 

เหลื่อมกัน หามขามทุงไปสูถนน ไกลประมาณ

เกือบกิโลเมตรจึงถึงถนน แลวเอาองคหลวงปู

ขึ้นรถกรมทาง เอานอนดานหนา 

ครบูาวนั อาจารยวริยิงัค ขาพเจา คณุสหีา

ก็ ไปขบวนกองหนาสวนหลวงปูก็นอนนิ่งไม

กระดิกพลิกไหวตัวอะไรเลย ปรากฏแตลม 

เขาออกแบบเบาๆ 

พอถึงวัดปาสุทธาวาสแลวก็หามองค-

หลวงปูขึ้นกุฏิพิเศษหลังหนึ่ง อันมีระเบียงรอบ

ทัง้สีด่าน มงุกระดานกัน้ฝา มปีระตเูขาหองนอน

สองทาง มีหนาตางบริบูรณ รอบระเบียงนอก 

มีลูกกรง หองนอนนั้นกวางประมาณ ๓ เมตร 

ปริมณฑลระเบียงโดยรอบสามดานนั้นกวาง

ประมาณ ๒.๕๐ เมตร สวนดานหนานั้นกวาง

ประมาณ ๔ เมตรหรือ ๕ เมตรนี้แหละ เพราะ

เปนกุฏิ ๒ หอง แลวก็มีระเบียงรอบสี่ดาน แลว

กั้นหองหนึ่งเปนหองนอน  

แลวครูบาอาจารยตางทิศก็แตกตื่นกัน 

มาเปนระยะๆ องคหลวงปูสิงห โคราช หลวงปู-

บุญหลาย หลวงปูสาร พระอาจารย เกิ่ ง  

พระอาจารยสิม ตลอดพระหนุมเณรนอยฝาย

ปฏิบัติหลั่งไหลเขามาเปนลำดับ ไมสามารถ 

จะบอกชื่อลือนามได 

ศาลาที่พักอาพาธหลวงปูมั่น วัดปากลางโนนภู บานกุดกอม ต.ไร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ไมและแครที่ใชหามหลวงปูมั่นออกจากวัดปาบานหนองผือ

ในชวงที่หลวงปูมั่นอาพาธ
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แลวก็เอาองคหลวงปูเขาหองนอนตะแคง

ขางขวา พอตกเวลาประมาณ ๖ โมงเย็น  

หลวงปูกงมาบอกวา ‘ทานทองคำ ทานหลา 

ทานสีหา พากันบอบโบยหิวนอนมานานแลว 

จงพากันรีบนอนอยูระเบียงนี้แตหัวค่ำเสีย  

พระอาจารยฝนกับผมจะชวยเฝาในหององค

หลวงปู สวนทานวันเขาพักกุฏิหนึ่งกับวิริยังค

กับทานเนตรแลว สวนทานมหาบัวพักรุกขมูล

รมไม ในวัด เธอเรงความเพียร เกรงหลวงปู 

จะสิ้นลมกอน’...” 

องคหลวงตาไดเลาถึงเหตุการณสำคัญ 

ในชวงนี้ตอไปวา 

“...เวลา ๐๑.๐๐ น. ทานก็เริ่มตื่น พอตื่น

จากหลบัแลว จากนัน้ทานกเ็ริม่ทำหนาทีเ่ตรยีมลา 

ภารา หเว ปญจกัขนัธา ขนัธหาเปนภาระหนกั 

จะมรณภาพ .. 

กอนหนา (มรณภาพ) ประมาณ ๒ ชั่วโมง

เศษ ทานนอนทาตะแคงขางขวา แตเห็นวา

ทานจะเหนื่อยมากเพราะนอนทานี้มานาน  

 หลวงปูสิงห ขันตยาคโม พระอาจารยเกิ่ง อธิมุตตโก พระอาจารยสิม พุทธาจาโร

ออกมา ชั้นในก็มีพระผู ใหญมีทานเจาคุณ- 

พระธรรมเจดียเปนตน ชั้นนอกก็เปนพระที่มี

พรรษานอย แลวถัดกันออกไปก็เปนพระนวกะ

และสามเณร บรรดาพระทั้งพระเถระและ 

รองลำดับกันลงมาจนถึงสามเณร  

ในขณะนั้นรูสึกจะแสดงความหมดหวัง

และหมดกำลังใจไปตามๆ กัน แตไมมีใครกลา

ปริปากออกมา นอกจากมีแตอาการที่เต็มไป

ดวยความหมดหวังและความเศราสลดเทานั้น 

เพราะรมโพธิ์ ใหญมีใบหนาซึ่งเคยเปนที่อาศัย

และรมเย็นอยางยิ่งมาเปนเวลานาน กำลังถูก

พายุจากมรณภัยคุกคามจะหักโคนพินาศใหญ

ขณะนั้นอยูแลว การทำหนาที่ของทานก็กำลัง

เปนไปแบบมองดูแลวหลับตาไมลง ทั้งทานผูอื่น

และเรา 

ขณะที่ทานจะสิ้นลมจริงๆ รูสึกวาอาการ

ทกุสวนของทานอยูในความสงบและละเอยีดมาก 

จนไมมีใครจะสามารถทราบไดวา ทานสิ้นลมไป

ในขณะใดนาทีใด เนื่องจากลมหายใจของทาน 

จึงพากันเอาหมอนที่หนุนอยูหลังทานถอยออก 

เลยกลายเปนทานอนหงายไป พอทานทราบก็

พยายามขยับตัวหมุนกลับ จะนอนทาตะแคง

ขางขวาตามเดิม พระเถระผู ใหญซึ่งเปนศิษย

ของทานก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังทาน 

เขาไปอกี ทานเองกพ็ยายามขยบั  ๆ เชนเดยีวกนั 

เมื่อเห็นอาการของทานออนเพลียมาก และ

หมดเรี่ยวแรงก็เลยหยุดไวแคนั้น  

ดังนั้นการนอนของทานจะวานอนหงายก็

ไมใช จะวานอนตะแคงขางขวาก็ไมเชิง เปน

อาการเพียงเอียงๆ อยูเทานั้น ทั้งเวลาของทาน

ก็จวนเขามาทุกที บรรดาศิษยก็ไมกลาแตะตอง

กายทานอีก จงึปลอยทานไวตามสภาพ คอืทาน

นอนทาเอยีงๆ จนถึงเวลา ซึ่งเปนความสงบอยู

ตลอดเวลา 

ในวาระสดุทายนีต้างกน็ัง่สงัเกตลมหายใจ

ของทานแบบตาไมกะพริบไปตามๆ กัน การนั่ง

ของพระที่มีจำนวนมากในเวลานั้นตองนั่งเปน

สองชั้น คือชั้นใกลชิดกับทาน และชั้นถัดกัน

ไมและแครที่ใชหามหลวงปูมั่นออกจากวัดปาบานหนองผือ

ในชวงที่หลวงปูมั่นอาพาธ

บนศาลาทีพ่กัอาพาธหลวงปูมัน่ 

ทางจงกรมภายในวัดปากลางโนนภู
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ละเอียดเข้าเป็นลำดับ จนไม่ปรากฏว่าท่านสิ้น

ไปเมื่อไร เพราะไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง

แสดงอาการในวาระสุดท้ายพอให้ทราบได้ว่า 

ท่านสิ้นไปในวินาทีนั้น แม้จะพากันนั่งสังเกตอยู่

เป็นเวลานาน ก็ไม่มีใครรู้ขณะสุดท้ายของท่าน 

ทา่นเจา้คณุพระธรรมเจดยีซ์ึง่เปน็ประธาน

อยู่ในที่นั้นเห็นท่าไม่ได้การ จึงพูดขึ้นว่า  

‘นี่ ไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือ’  

จากนัน้ทา่นกด็นูาฬกิาเปน็เวลา ๐๒.๒๓ น. 

จึงได้ยึดเอาเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของ

ท่าน…” 

เหตุการณ์ ในครั้งนั้นองค์หลวงตาเอง

พยายามสอดศีรษะเข้าไปเพื่อเฝ้าสังเกตดูภาพ

หลวงปู่มั่นนิพพานอย่างละเอียดลออในขณะที่

จวนเจียนเต็มที่แล้ว ดังนี้ 

“...พระอรหันต์นิพพานนี้ ไม่รู้นะ ดูพ่อแม่-  

ครูอาจารย์มั่นเราละจ้อใหญ่ ครูบาอาจารย์

ผู้ ใหญ่ก็มีเช่นอย่างหลวงปู่ฝั้นหลวงปู่เทสก์  

ไปอยู่ข้างใน เราเอาหัวสอดเข้าดูท่าน เวลา

ท่านจะสิ้นลม ตาเราไม่กะพริบ ถึงขนาดนั้น

น้ำตาพุ่งเลย สลดสังเวช  

คุณพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีจริงๆ คุณท่าน

เหลือล้นพ้นประมาณ น้ำตาร่วงเลยพ่อแม่-  

ครูอาจารย์มั่นล่วงไป ขนาดนั้นเลย มันไม่ทราบ

ขาดสะบั้นลงหมดเลยละ ตัวเองเหมือนไม่มี

ความดี ความดีเหมือนอยู่กับท่านหมด พอท่าน

สิ้นลมปั๊บเหมือนว่าโลกธาตุจมไปตามๆ กัน 

เลยนะ 

อำนาจคุณเหลือล้นพ้นประมาณ . .   

เวลาท่านจะล่วงไปอีกก็เอาอีก ดูจ้ออยู่อย่างนี้

เรา ตาไม่กะพริบเลย หัวจ่อดูท่าน เวลาท่านจะ

ไปจริงๆ ลมหายใจมาสองสามงาบ พองาบ  

ที่สามอ่อนลง จากนั้นก็เบาลงๆ ลมหายใจเบา

ลงๆๆ และหายเงียบเลยนะ ไม่รู้ขณะท่านสิ้น

เมื่อไรไม่รู้ รู้ตั้งแต่ตอนต้นหายใจปากงาบๆ 

สามพักเท่านั้นละ จากนั้นก็อ่อนลงแล้วเงียบไป 

ไปเลย เราเห็นต่อหน้าต่อตา แหม น้ำตา 

เพราะอำนาจแห่งคุณของท่าน 

แต่ก่อนท่านไม่เคยพูดนะ อยู่ด้วยกันมา

สักกี่ปีท่านไม่เคยพูดว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ พอตอน

วาระสุดท้ายนี่แหละ  

‘ไปคราวนี้จะไม่กลับนะ’

เท่านั้นละสะดุดเลยเราก็ดีนะ ท่านไม่เคย

พูดนะ ไปคราวนี้จะไม่กลับล่ะท่านว่า ไม่กลับ  

ก็คือว่าไปเลย สิ้นแล้ว  

ผู้สิ้นกิเลสดับก็หมายถึงพระอรหันต์ดับ 

ไปคราวนีจ้ะไมก่ลบัทา่นวา่เทา่นัน้ คำพดูคำเดยีว

นี้สะดุด จนกระทั่งทุกวันนี้...” 

 

 

 

 

ทา่นมีโอกาสอยูจ่ำพรรษารว่มกบัหลวงปูม่ัน่

โดยลำดับดังนี้ บ้านโคก ๑ พรรษา บ้านนามน 

๑ พรรษา และแห่งสุดท้ายที่บ้านหนองผือ   

๕ พรรษา สำหรับวันมรณภาพของหลวงปู่มั่น 

ตรงกับเวลา ๒ นาฬิกา ๒๓ นาที ของวันที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดป่าสุทธาวาส 

จังหวัดสกลนคร สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี องค์-

หลวงตากล่าวถึงความรู้สึกในคืนที่หลวงปู่มั่น  

ได้ถึงแก่มรณภาพดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน 

ดังนี้ 

“...ในคืนนั้นท่านมรณภาพ เวลานั้นเกิด

ความโกลาหลอลหม่านแบบไม่มีใครช่วยใครได้

อย่างลึกลับในสมาคมมหาวิปโยคพลัดพราก  

ในยามดึกสงัด ต่างองค์ต่างงุ่มง่ามลูบคลำไป

ตามความเซ่อซ่า ลืมสติสตัง มิได้กำหนด

ทิศทางมืดแจ้งอะไรเลย เพราะอำนาจความ

เสียใจไร้ชิ้นดีที่เกิดจากความพลัดพรากแห่ง

ดวงประทีป ที่เคยให้ความสว่างไสวมาประจำ

ชีวิตจิตใจได้ดับวูบสิ้นสุดลง ปราศจากความ

อบอุ่น ชุ่มเย็น เหมือนก่อนมา 

บางท่านเป็นลม ราวจะสลบล้มลงสิ้นใจ

ไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลม เหมือนอะไรๆ ก็สิ้น

สุดไปตามท่านเสียสิ้น ราวกับทุกสิ่งได้ขาด

สะบั้นหั่นแหลกเป็นจุณวิจุณไปเสียสิ้น ราวกับ

โลกธาตุนี้ ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะ 

ของจิตผู้กำลังกระหายที่พึ่งได้อาศัยเกาะพอได้

หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลย 

ปรากฏแต่ท่านองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจ

เพื่อฝากอรรถฝากธรรมและฝากเป็นฝากตาย

ทุกขณะลมหายใจเอาเลย ส่วนพระพุทธเจ้า 

พระธรรม และพระสงฆ์สาวก ใจก็ไม่ปรากฏว่า

ประมาท หากแต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึก  

ในขณะนั้น ไม่สามารถอาจเอื้อมรื้อฟื้นขึ้นมา

เป็นที่พึ่ง และเป็นสักขีพยานได้อย่างใจหวัง

เหมือนท่านซึ่งอยู่ตื้นๆ ทั้งเห็นๆ และซึมซาบ  

ถึงจิตใจอยู่ทุกขณะที่ท่านอบรมชี้แจงข้ออรรถ

ข้อธรรมในเวลาสงสัยเรียนถามท่าน ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ ไขได้  

โดยลำพัง พอท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจง  

ให้เท่านั้น เป็นตกไปในทันทีทันใด มิได้เผา  

ลนหัวใจอยู่ต่อไปนานเลย 

‘นี้เป็นจุดที่สลักลึกลงในหัวใจ ทำให้เกิด

ความกระเทือนใจมาก เวลาท่านพลัดพรากไป 

นั่งรำพึงแบบคนตายที่ยังหายใจอยู่ ในชีวิต  

พระเพิ่งมีครั้งนี้ ในชีวิต’ 

ตาชำเลอืงไปเหน็องคท์า่นทีน่อนปราศจาก

ลมหายใจและความรู้สึกใดๆ ด้วยความสงบทีไร 

น้ำตาร่วงพรู น้ำตาร่วงพรูอย่างไม่เป็นท่าทุกที 

ทางภายในลมสะอึกสะอื้นในหัวอกหนุนให้เกิด

ความตีบตันขึ้นมาปิดคอหอย แทบจะไปเสีย  

ในขณะนั้น มีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่า  

ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) 

ประธานจัดงานถวายเพลิงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่นมรณภาพ   
หัวใจแทบสลาย 
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แต่ยังมีภาระการงานทางใจอยู่ ยังต้องการ

ครบูาอาจารยท์ีเ่ปน็ทีล่งใจและสามารถชว่ยชีแ้นะ

จุดสำคัญที่ กำลั งติดอยู่ นี้ ให้ผ่ านพ้นไปได้   

การมรณภาพของหลวงปู่มั่นจึงทำให้ เกิด  

ความสลดสังเวชแก่ท่านอย่างเต็มที่ ดังนี้ 

“…วันท่านอาจารย์มั่นมรณภาพได้เกิด

ความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่า

หมดที่พึ่งทางใจแล้ว เพราะเวลานั้นใจก็ยังมี

อะไรๆ อยู่ และเป็นความรู้ที่ ไม่ยอมจะเชื่อ

อุบายของใครง่ายๆ ด้วย  

เมื่อชี้ ไม่ถูกจุดสำคัญที่เรากำลังติดและ

พิจารณาอยู่ ได้อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยชี ้  

ซึง่เคยไดร้บัผลจากทา่นมาแลว้ ทั้งเป็นเวลาเร่ง

ความเพียรอย่างเต็มที่ด้วย  

ฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้ว

จึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติด คิดแต่จะอยู่คนเดียว

เท่านั้น จึงพยายามหาที่อยู่ โดยลำพังตนเอง 

และได้ตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียวจนกว่าปัญหา

ของหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยสิ้นเชิง 

จึงยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปตามโอกาส

อันสมควร…” 

พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน ทั้งใกล้และไกลจากทุกสารทิศ ต่างพากันหลั่งไหลร่วมงานพิธีมิได้ขาด

‘เราจะไม่ขาดใจตายไปกับท่านเดี๋ยวนี้

เชียวหรือ?’ 

พยายามพร่ำสอนตนว่า ท่านตายไปด้วย

ความหมดห่วงหมดอาลัยอันเป็นเรื่องของกิเลส

โดยสิ้นเชิง แต่เราตายไปด้วยความห่วงความ

อาลยัจะเปน็ขา้ศกึตอ่ตวัเอง ความอาลยัเสยีดาย

และความตายของเราไม่เกิดประโยชน์อะไร  

แก่เราและแก่ท่าน 

เวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็มิได้สั่งสอนให้เรา

คิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้ แบบนี้  

เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโลกที่เขาใช้กันตลอดมา 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ‘ผู้ ใดปฏิบัติ

ธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคต   

ผู้ ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต’ ฉะนั้น 

ความคิดถึงแบบนี้จึงยังไม่เข้ากับธรรมเหล่านี้

ได้สนิท  

สิ่งที่จะเข้ากันได้สนิท คือการปฏิบัติตน

ตามคำสอนที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความ

ถูกต้องแม่นยำ นั่นเป็นความคิดถึงท่าน  

โดยถูกต้อง 

แม้จะตายเพราะการฝึกทรมานตนตาม

หลักธรรม ก็ชื่อว่าตายอย่างถูกต้อง ควรคิด

และปฏิบัติตนตามแบบนี้จะสมกับว่าเรามา

ศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผล  

จงึพอไดส้ตสิตงั คดินอ้มเอาธรรมมายบัยัง้ 

ชโลมใจที่กำลังถูกมรสุมพัดผันทั้งดวง และพอมี

ชีวิตรอดมาได้ ไม่จมลงแบบไม่เป็นท่าเสียแต่

ครั้งนั้น...” 

 

 

 

 

ด้วยสมาธิที่แน่นหนา และด้วยความ

เพียรด้านปัญญาอย่างจริงจัง ทำให้ท่าน

สามารถถอดถอนกิเลสออกได้เป็นลำดับๆ ไป 

จนก้าวเข้าถึงความละเอียดอ่อนของจิตและ

เห็นอวิชชาในจิตเป็นของอัศจรรย์ เป็นของน่า-

รักน่าสงวนน่าติดข้องน่าเฝ้ารักษาอยู่อย่างนั้น

เป็นอัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืน ระยะนี้อยู่ในช่วง ๔ 

เดือนก่อนหน้าที่หลวงปู่มั่นจะมรณภาพ  

ถึงแม้สติปัญญาจะเป็นอัตโนมัติหมุน

ตลอดทัง้วนัทัง้คนื หรอืแมจ้ติจะละเอยีดเพยีงใด 

ผู้มีพระคุณสูงสุดจากไป   
อาลัยอาวรณ์สุดประมาณ 
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อนิจจา วต สังขารา เรือนร่างของท่าน

นอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสและ

อาลัยยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสละแทนได้

ด้วยความรักในท่านกับเรือนร่างของเราที่นั่ง

สงบกายแต่ใจหวั่นไหวอยู่ด้วยความหมดหวัง

และหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไป 

ทั้งสองเรือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรม 

คือ อนิจจา อันเดียวกัน ต่างก็เดินไปตาม   

หลักธรรม คือ อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เกิด 

แล้วต้องตาย จะให้เป็นอื่นไปไม่ได้  

ส่วนหลวงปู่มั่นท่านเดินแยกทางสมมติ  

ทั้งหลายไปตามหลักธรรมบทว่า เตสัง วูปสโม 

สโุข ทา่นตายในชาตทิีน่อนสงบใหศ้ษิยท์ัง้หลาย

ปลงธรรมสังเวชชั่วขณะเท่านั้น  

ต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตาของ

ลูกศิษย์เหมือนสมมติทั่วๆ ไป เพราะจิตของ

ท่านที่ขาดจากภพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาด

จากกันคนละชิ้นจะต่อให้ติดกันสนิทอีกไม่ ได้

ฉะนั้น…” 

ท่านนั่งรำพึงรำพันอยู่ด้วยรู้สึกหมดหวัง

ในใจว่า  

“ปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเปลื้อง

กับท่าน บัดนี้ เราจะไปปลดเปลื้องกับใคร?   

และใครจะมารับปลดเปลื้องปัญหาของเรา  

ให้สิ้นซากไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มั่น

ไม่มีแล้ว 

เปน็กบัตายกม็เีราคนเดยีวเทา่นัน้ เชน่เดยีว

กับหมอที่เคยรักษาโรคเราให้หายไม่รู้กี่ครั้ง 

ชีวิตเราอยู่กับหมอคนเดียวเท่านั้น แต่หมอผู้ ให้

ชีวิตเรามาประจำวันก็ได้สิ้นไปเสียแล้วในวันนี้ 

เราจึงกลายเป็นสัตว์ป่าเพราะหมดยารักษาโรค

ภายใน” 

เมื่อนั่งอาลัยอาวรณ์ถึงหลวงปู่มั่นด้วย

ความเคารพรักและเลื่อมใสพร้อมทั้งรู้สึกหมด

หวังหมดที่พึ่งทางใจระคนกันไป แต่แล้วท่านก็

กลับได้อุบายต่างๆ ขึ้นมาในขณะนั้นว่า  

“...วิธีการสั่งสอนของท่านเวลามีชีวิตอยู่ 

ท่านสั่งสอนอย่างไร ต้องจับเงื่อนนั้นแลมาเป็น

ครูสอน และท่านอาจารย์มั่นเคยย้ำว่า  

‘อยา่งไรอยา่หนจีากรากฐานคอืผูรู้ภ้ายในใจ 

เมื่อจิตมีความรู้แปลกๆ ซึ่งจะเกิดความเสียหาย 

ถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรู้ประเภทนั้นได้ 

ใหย้อ้นจติเขา้สูภ่ายในเสยี อยา่งไรก็ไมเ่สยีหาย’...” 

หลวงปู่มั่นสอนไว้อย่างนี้ท่านก็จับเอา

เงื่อนนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติต่อตนเองจนเต็ม

ความสามารถ 

  

 

 

 

ท่านเล่าถึงบรรยากาศในช่วงเตรียมงาน

ฌาปนกิจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

ความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคี  

ของพี่น้องชาวสกลนครทำให้ท่านฝังลึกลงสู่

จิตใจอย่างไม่มีวันหลงลืมได้เลย ดังนี้  

“...พอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ ใหญ่ทั้งข้าราชการ

ทุกแผนกในตัวจังหวัด ทราบข่าวมรณภาพ  

ของท่านอาจารย์ ต่างก็รีบออกมากราบเยี่ยม

ศพท่าน และปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับ  

ศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อความ

เหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติโดยควรแก่

เมื่อการมรณภาพของหลวงปู่มั่นผ่านไป 

ผู้คนที่อยู่แวดล้อมเรือนร่างองค์หลวงปู่มั่น  

ก็เริ่มเบาบางลง   

โอกาสเช่นนั้นท่านจึงเข้าไปกราบที่เท้า 

และนั่งรำพึงรำพันปลงความสลดใจสังเวช

น้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าเกือบ ๒ ชั่วโมง 

พร้อมทั้งพิจารณาธรรมในใจของตนกับโอวาทที่

หลวงปู่มั่นให้ความเมตตา อุตส่าห์สั่งสอนมา

เป็นเวลาถึง ๘ ปีที่อาศัยอยู่กับท่านว่า 

“…การอยู่เป็นเวลานานถึงเพียงนั้น แม้คู่

สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่ง หรือลูกๆ ผู้เป็นที่รัก

ของพ่อแม่ อยู่ด้วยกันก็จะต้องมีข้อข้องใจ  

ต่อกันเป็นบางกาล แต่ท่านอาจารย์กับศิษย์

ที่มาพึ่งร่มเงาของท่าน เป็นเวลานานถึงเพียงนี้ 

ไม่เคยมีเรื่องใดๆ เกิดขึ้น 

ยิง่อยูน่านกย็ิง่เปน็ทีเ่คารพรกัและเลือ่มใส

หาประมาณมิได้ ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อน

ผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนั้น  

คณะกรรมการจัดงานและคณะพิณพาทย์ งานถวายเพลิงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ข่าวหลวงปู่มั่นกระจายทั่วประเทศ 
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ฐานะ ที่ท่านเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญ  

ที่ ป ระชาชนเคารพเลื่ อม ใสมากแทบทั่ ว  

ประเทศไทย พร้อมกับนำเรื่องท่านไปออกข่าว

ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาชนที่เป็น

ลูกศิษย์และท่านที่เคารพเลื่อมใสในท่าน ซึ่งอยู่

ในที่ต่างๆ ทั้งใกล้และไกลได้ทราบโดยทั่วกัน  

พอข่าวท่านมรณภาพกระจายไปถึงไหน 

ทั้งประชาชนและพระเณรทั้งใกล้และไกล   

ต่างพากันหลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านถึง  

ที่นั้นมิได้ขาด นับแต่วันมรณภาพจนถึงวันถวาย

ฌาปนกิจศพท่าน ทั้งที่มากลับและมาค้างคืน 

โดยมากที่มาจากทางไกลก็จำต้องค้างคืนเพราะ

การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกวันนี้ .. 

ศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ ใหญ่และข้าราชการเห็น

ต้องกันว่า ควรเก็บไว้จนถึงเดือนสามข้างขึ้น 

คือต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ค่อยถวายฌาปนกิจ-  

ศพท่าน ด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมกันจัดหีบถาวร

เพื่อบรรจุศพท่าน  

ในวันต่อมาเวลาบ่าย ๔ โมง ประชาชน 

พระเณรจำนวนมากมายพร้อมกันสรงน้ำ  

ศพท่าน เสร็จแล้วใช้ผ้าขาวพับห่อพันองค์ท่าน

หลายชั้น ภายนอกจีวรที่ครองถวายเรียบร้อย

แล้วอาราธนาเข้าในหีบศพถาวร หลังจากนั้น

คณะศรัทธามากท่าน มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์

เปน็ประธาน ปรกึษากนัตกลงจดัใหม้กีารสวดมนต์

ถวายท่านทุกคืน และมีการแสดงธรรมด้วย  

ในวาระเดียวกัน ส่วนหีบศพท่านด้านหน้าปิด

ด้วยกระจก เพื่อท่านผู้มาแต่ ไกลยังไม่เห็น  

องค์ท่าน ประสงค์อยากดูย่อมเป็นความสะดวก 

ไม่เสียใจว่ามาถึงแล้วไม่ได้เห็นท่าน 

การสวดมนต์ถวายท่าน มีประชาชนและ

พระเณรมาร่วมพิธีวันละมากๆ งานคราวนี้ ได้

เห็นน้ำใจพี่น้องชาวสกลนครเรา ทั้ งท่าน

ข้าราชการทุกแผนก ตลอดพ่อค้าประชาชน  

ทั่วหน้ากันที่มีศรัทธาแข็งแรงและห้าวหาญ  

ในการบริจาค และเอาการเอางานในธุระหน้าที่

ไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลย นับแต่วันท่าน

อาจารย์ ไปถึงและมรณภาพจนถึงวันงานถวาย

ฌาปนกิจศพท่าน พี่น้องชาวสกลนครเรา ต่าง  

วิง่เตน้ขวนขวายทีจ่ะใหพ้ระเณรไดร้บัความสะดวก

ในปัจจัยสี่ และกิจการใหญ่ โตที่ขวางหน้า  

อยู่ใหส้ำเรจ็ไปดว้ยดแีละมเีกยีรต ิ โดยไมเ่หน็แก่

ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองใดๆ ทั้งสิ้น 

พระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยม  

ศพท่านอาจารย์ในระหว่างก่อนจะถึงวันงาน

เป็นเวลาสามเดือน และพระเณรอยู่ประจำ  

เพื่อดูแลกิจการจำนวนเป็นร้อยขึ้นไป พี่น้อง  

ทั้ งหลายมิได้ย่อท้อ ทั้ งผู้ ใหญ่ผู้น้อยต่าง

พร้อมใจกันมีศรัทธาใส่บาตร จนกว่าพระเณร

จำนวนมากจะผ่านไปหมดทุกองค์ แทบเป็นลม 

แมเ้ชน่นัน้ก็ไมย่อมลดละความเพยีร คงพรอ้มกนั

พยายามโดยสม่ำเสมอ อาหารบิณฑบาตไม่เคย

บกพร่องเลย มีแต่เหลือเฟือตลอดสาย ไม่ว่า

พระเณรจะมาเพิ่มมากเพียงไร ไม่มีวิตกวิจารณ์

ว่าอาหารจะบกพร่องขาดเกิน .. ผู้เขียนไม่นึก

ไม่ฝันว่าจะได้เห็นความอดทน ความทนทาน 

ความเสยีสละทกุดา้นของพีน่อ้งดงักลา่วขนาดนี ้

พอเห็นแล้วถึงใจ จำติดตาติดใจไม่ลืมเลย.. จึง

ขอจารกึไว้ในใจตลอดจนอวสาน ไมม่วีนัหลงลมื

เลย .. 

พระเณรที่ มาช่วยดูแลงานที่ ควรทำ  

เพื่อเตรียมรับท่านที่มาในงาน โดยมีฆราวาส

ญาติโยมเป็นแรงงาน ก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่าย 

เพราะเพียงระหว่างที่ ยั ง ไม่ถึ งวันงานก็มี  

พระเณรมากอยู่แล้ว ยิ่งถึงวันงานเข้าจริงๆ   

ได้กะการกันไว้ว่า ทั้งพระเณรและฆราวาสที่จะ

มาในงานนี้ต้องเป็นจำนวนหมื่นขึ้นไป ฉะนั้น  

จำต้องพากันเตรียมจัดทำปะรำต่างๆ ทั้งที่พัก 

ทั้งโรงครัวไว้มากเท่าที่จะมากได้ ..  

พอจวนวันงานจะมาถึง พระเณรและ

ประชาชนนับวันหลั่ งไหลมาทุกทิศทุกทาง  

ทั้งใกล้ทั้งไกล .. งานนี้ ไม่มีมหรสพคบงันใดๆ 

ทั้งสิ้น เพราะเป็นงานกรรมฐานล้วนๆ เครื่อง

ไทยทานที่ ประชาชนต่ างมี ศรั ทธานำมา  

สมโภชโมทนาช่วยเหลือในงานนี้ อยากจะพูดว่า 

กองเทา่ภเูขาลกูยอ่ยๆ เรานีเ่อง .. อาหารมมีาก

จนเหลือเฟือ ตลอดงานไม่มีอดอยากขาดแคลน

เลย .. ไม่เคยปรากฏว่ามีการดื่มเหล้าเมาสุรา

และทะเลาะวิวาทฆ่าตี และฉกลักขโมยปล้นจี้

สิ่งของของกันและกันเลย .. 

ตอนกลางคืนราว ๒ ทุ่มมีการสวดมนต์

และมาติกาบังสุกุลถวายท่านทุกคืน และ  

มีการแสดงธรรมทุกคืน ตอนเช้าหลังจากเสร็จ

แล้วมีการมาติกาบังสุกุลไปเรื่อยๆ ไม่ค่อย  

มีกำหนดเวลาตายตัวนัก เพราะศรัทธาและ

พระเณรมีมาก .. รายชื่อของพระเณรที่มา  

ในงาน ทางกองบัญชีพระได้จดชื่อและ  

ฉายาท่านไว้พร้อมแล้วแต่ขณะท่านมาถึงวัด  

ทีแรก…”  
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พระเถรานุเถระ ตลอดบรรดาศิษยานุศิษย์ ในงานถวายเพลิงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร 

ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓

๑.	สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	(พิมพ์	ธัมมธโร)	

๒.	พระพรหมมุนี	(ผิน	สุวโจ)

๓.	พระธรรมเจดีย์	(จูม	พันธุโล)

๔.	พระเทพวรคุณ	(อ่ำ	ภัทราวุโธ)

๕.	พระครูประจักษ์อุบลคุณ	(พระมหาสุธีร์	ภัททิโย)

๖.	พระเทพญาณวิศิษฏ์	(เติม)

๗.	พระอริยคุณาธาร	(เส็ง	ปุสโส)

๘.	พระธรรมบัณฑิต

๓๓

๒๑

๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๘
๙๘๗๖

๑ ๒ ๓ ๔
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๑๙

๑๐

๓๕
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๒๘ ๒๙ ๓๐

๒๐

๒๔

๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐

๒๒๘ ๒๒๙

พระเถรานุเถระ ตลอดบรรดาศิษยานุศิษย ในงานถวายเพลิงพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ณ วัดปาสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร 

ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓

๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธัมมธโร) 

๒. พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)

๓. พระธรรมเจดีย (จูม พันธุโล)

๔. พระเทพวรคุณ (อํา ภัทราวุโธ)

๕. พระครูประจักษอุบลคุณ (พระมหาสุธีร ภัททิโย)

๖. พระเทพญาณวิศิษฏ (เติม)

๗. พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสโส)

๘. พระธรรมบัณฑิต

๓๓

๒๑

๑๑

๑๒

๒๒

๒๓

๓๒

๑๓ ๑๖
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๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๘
๙๘๗๖

๑ ๒ ๓ ๔

๕

๑๙

๑๐

๓๕
๓๔ ๓๖

๒๕
๒๖ ๒๗

๒๘ ๒๙ ๓๐

๒๐

๒๔

๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐
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๙. พระญาณวิศิษฏ์ (สิงห์ ขันตยาคโม)

๑๐. พระเทพบัณฑิต (อินทร์ ถิรเสวี)

๑๔. พระราชสุทธาจารย์ (พรหมา โชติโก)

๑๕. พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี

๑๗. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

๑๘. พระอาจารย์กว่า สุมโน

๑๙. หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

๒๐. หลวงพ่อขุนศักดิ์

๒๑. หลวงพ่อทองสุก

๒๔. พระครูอุดมธรรมคุณ (มหาทองสุก สุจิตโต)

๒๕. พระราชคุณาภรณ์

๒๖. พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม

๒๗. พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ

๒๘. พระอาจารย์อ้วน

๒๙. พระอาจารย์สาม อกิญจโน

๓๐. พระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล)

๓๓. พระอาจารย์เกตุ วัณณโก

๓๔. พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

๓๕. พระสุธรรมคณาจารย์ (แดง ธัมมรักขิโต)

๓๖. พระครูปัญญาวราภรณ์

๓๗. พระวินัยสุนทรเมธี

๓๘. พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน

๓๙. พระครูพุฒิวราคม (พุฒ ยโส)

๔๐. พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร
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๖ 
สภาวจิตขั้นละเอียดขององค์หลวงตา

ทำให้ท่านต้องหลีกเร้นออกจากหมูค่ณะ

เพือ่หาสถานทีบ่ำเพญ็ขัน้อกุฤษฏ์

จนกระทัง่คำ่คนือนัเงยีบสงดับนเทอืกเขาภูพาน

จิตของท่านก็สามารถปล่อยวางภาระสิ้นเครื่องผูกพัน

หลุดพ้นจากอาสวกิเลสเป็นสอุปาทิเสสนิพพานสมความตั้งใจ

เข้าถึงธรรมธาตุ
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“ของกลาง” มัดตัว 

 

เมื่อได้อาราธนาศพหลวงปู่มั่นไว้ที่วัดป่า-

สุทธาวาสแล้ว ท่านก็หลบไปหาภาวนาอยู่ตาม

ป่าตามเขาตามธรรมดาจะไปคนเดียว แต่ครั้ง

นั้นมีพระติดตามด้วยองค์หนึ่ ง ไม่ว่ าจะไล่

อย่างไรก็ไม่กลับเลยติดตามไปจนได้ ดังนี้ 

“...เป็นพรรษาที่ ๑๖ นะ นั่นละตอนที่เรา

กำลังหมุนติ้ว ใครติดตามไม่ได้ ท่านสีทาแอบ

ตามไปจนได้ เราไล่ ไปอยู่ โน่น คนละฟากป่า

โน่น เราอยู่ที่นี่ให้เหมือนอยู่คนเดียว เรียกว่าไม่

ให้พบกันเลยทั้งวัน บิณฑบาตท่านก็ไปสายหนึ่ง 

เราก็ไปสายหนึ่ง ไม่เห็นกัน .. ไปบิณฑบาตมันก็

หมุนของมันตลอดๆ ใครใส่บาตรไม่ทราบผู้หญิง

ผู้ชายไม่สนใจนะ จิตจะทำงานนี้ตลอดๆ ได้มา

ฉันเพียงพอมีชีวิตให้อยู่เป็นไปเท่านั้น แม้เวลา

ฉันจังหันจิตก็ไม่ได้อยู่กับอาหารการกินนะ มัน

จะหมุนของมันระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกัน   

นี่ละเวลาธรรมมีกำลังแล้ว กิเลสอยู่ที่ ไหนมัน

ตามเผาตามฟันกันแหลกๆ .. 

มาพบกันเวลาฉัน นอกนั้นไม่พบกันเลย 

เพราะเราต้องการอยู่คนเดียว อันนี้แอบ

ติดตามเราเหมือนปลิงมันเกาะติดนั่นเอง จึง

บังคับให้ ไปอยู่ทางโน้น กลางค่ำกลางคืนเวลา

ไหนห้ามไม่ให้มาหาเรา เราบอกกันอย่างนี้ .. 

เราหลบหนีขนาดไหนวิ่งตามเราไปได้ ..  

มหาสติมหาปัญญา 

อุทยานแห่งชาติภูพาน
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‘ถายังเห็นเราอยูที่รานนี้เมื่อไร อยาเขา

มานะ ถาจะมาทำอะไรก็ใหมาตอนเราไปเดิน

จงกรม’  

เราบอกอยางนั้น เพราะทางจงกรมของ

เราอยูในปา .. เราก็อยูทางนี้ พระองคนั้นอยู

ทางโนน พอดีอันนี้เปนเขื่อนลำน้ำอูนนี่นะ นี่มัน

อยูขางๆ ที่เราพักนะ ที่เราพักนั้นก็เหมาะดี 

ภาษาอีสานเรียกวาไมบง ไม ไผบง อูย! รมเย็น 

เราก็เดินจงกรมตรงนี้สบาย 

ทีนี้เขาก็มาทอดแหตรงที่มันเปนคุงน้ำ 

เราเห็นเขาทอดแหเสียงอึกทึกครึกโครม เราก็

เลยหนีไปอยู ในปาลึกๆ เราไปเดินจงกรมอยู

โนน จนกระทั่งมืดเราถึงมา 

อันนี้เรื่องถึงบทมันนะ ไอเณรนั่นจำชื่อมัน

ไดจนกระทั่งบัดนี้ ชื่อ “เณรแปลง” มาจากบาน

หนองโดก เณรแปลงมันมีผาเช็ดตัวผืนหนึ่ง มัน

อยากเขาไปวัดปาหนองบัวก็เดินผานปาของเรา

ที่พักอยูนั่นไป 

เวลาไปนั้นเณรแปลงมันไปเผลอ

อยางไรไมทราบ ผาที่พาดบามานี้

ตกหลนลงขางทางที่ชาวบานเขา

ขึ้นมาจากหวยอูน ขากลับมาเณร

ไมเห็นผาจึงพูดใหพระฟงวา 

‘โอย! ผาผมหาย’ พูดกับ

พระองคที่มากับเราฟง 

ทีนี้พวกที่เขาตกปลาเสร็จ

แลวก็ขึ้นมา เห็นผานี้ตกอยู ผูเห็น

ทีแรกนั้นไมไดวาแผปลาละ บอก 

‘ครูบาวัดนี้ทำผาตก’ จึงเอาผาไป

พาดไว  

“...เมื่อจิตยังไมสงบเราจะพิจารณาสิ่งใดก็ ไมชัดเจน แมจะพิจารณาทางปญญาก็กลายเปน

สัญญาไปเสียโดยมาก นี้หมายถึงสัญญาที่จะกอเหตุเปนสมุทัย สะสมกิเลสขึ้นภายในใจ เพราะความรู

ความเห็นที่มาผานทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อใจไดรับความสงบแลว จะพิจารณาสภาวธรรมก็

เห็นชัดเจนแจมแจง เชนเดียวกับบุคคลที่กำลังหยุดนิ่งอยู มองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้น สมาธิพระองค

ก็ ไดทรงบำเพ็ญมา คำวา “สมาธิ” นี้หมายถึงความสงบของใจหรือความแนนหนามั่นคงของใจ เมื่อใจ

ไดรับความสงบแลว ความสุขจะปรากฏขึ้นมาในขณะนั้น ถายังไมสงบก็ยังไมปรากฏเปนความสุขขึ้น

มา เมื่อมีความสงบสุขแลว เราพอมีชองทางจะพิจารณาทางปญญา 

คำวา “ปญญา” หมายถึงความสอดสองมองดูเหตุการณตางๆ ไดทะลุปรุโปรงเปนลำดับหรือ

ความแยบคาย ออกจากใจอันเดียว สัญญาคือความจำ ปญญาคือความคลี่คลายในสิ่งที่ตนจดจำไว

นั้น เชนเดียวกับเรามัดไมหลายกิ่งหลายแขนงเขาเปนมัดๆ สัญญาเชนเดียวกับตอกหรือลวดที่เรามัด

ไมเปนกำไว ปญญาเปนผูคลี่คลายไมที่เรามัดไวนั้นใหเห็นวามีกี่ชิ้นดวยกัน มี ไมอะไร และชื่อวาอะไร

บาง เรื่องของปญญาจึงเปนธรรมชาติคลี่คลายดูสภาวธรรมซึ่งเปนของมีอยูในตัวของเรา 

อนึ่ง คำวา “สมาธิ” การทำใจใหมีความสงบเยือกเย็น ทานผูฟงทั้งหลายคงจะเคยไดทราบแลว

วามีหลายชั้น ขณิกสมาธิ จิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแลวถอนขึ้นมาเสีย อุปจารสมาธิ คือสมาธิที่รวม

สงบแลวถอนออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตางๆ ที่มาสัมผัสใจในขณะนั้น จะเปนเรื่องสัตว บุคคล หรือ

ภูตผีก็ตาม จัดเขาในวงอุปจารสมาธินี้ สวนอัปปนาสมาธิ จิตที่หยั่งลงแลวมีความสงบอยางเต็มที่ และ

รวมอยู ไดเปนเวลานานๆ คำวา “อัปปนาสมาธิ” นี้มีความหมายกวางขวางมาก จิตรวมอยู ไดนานดวย 

มีความชำนิชำนาญในการเขาออกของสมาธิดวย ตองการเวลาใดไดตามความตองการดวย 

แตเราผูบำเพ็ญในทางปญญานั้น ไมจำเปนตองถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลวจึงจะตองพิจารณาทาง

ปญญา เรื่องของสมาธิ คือความสงบ จะสงบมากนอย พึงทราบวาเปนบาทฐานแหงวิปสสนาคือ

ปญญาเปนขั้นๆ ไป เพราะปญญามีหลายขั้น ขั้นหยาบ ขั้นกลาง ขั้นละเอียด สมาธิในขั้นหยาบก็เปน

บาทฐานของวิปสสนาขั้นหยาบได ขั้นกลาง ขั้นละเอียดก็เปนบาทฐานของปญญาขั้นกลาง ขั้น

ละเอียดได และในขณะเดียวกันพึงทราบวา สมาธิกับปญญานั้นเปนธรรมคูเคียงโดยจะแยกจากกันไม

ออก ควรใชปญญาคูเคียงกันไปกับสมาธิตามโอกาสอันควร คือถาเราจะดำเนินในทางสมาธิโดยถาย

เดียว ไมคำนึงถึงเรื่องปญญาเลยแลว จะเปนเหตุใหติดสมาธิคือความสงบ 

เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว ตองพิจารณาในทางปญญา เชนพิจารณาธาตุขันธโดยทาง

ไตรลักษณ วันนี้ก็พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วันหนาก็พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรตรอง

อยูเชนนี้ทุกวันทุกคืนไป ไมตองสงสัยวาจะไมชำนาญในทางปญญา ตองมีความคลองแคลวชำนาญ

เชนเดียวกันกับทางสมาธิ ปญญาในเบื้องตนตองอาศัยการบังคับใหพิจารณาอยูบาง ไมใชจิตเปน

สมาธิแลวจะกลายเปนปญญาขึ้นมาทีเดียว ถาจิตเปนสมาธิแลวกลายเปนปญญาขึ้นมาเอง โดยผู

บำเพ็ญไมตองสนใจมาพิจารณาทางดานปญญาเลยแลว จิตก็ ไมมีโอกาสจะติดสมาธิ ดังที่เคยปรากฏ

ดาษดื่นในวงนักปฏิบัติ ความจริงเบื้องตนตองอาศัยมาพิจารณา ปญญาจะมีความคลองแคลวและมี

ความสวางไสว ทั้งรูเทาทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวของเปนลำดับ จะเปนไตรลักษณที่หยาบก็จะเห็นในทาง

ปญญา 

ไตรลักษณอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียดนั้น ขึ้นอยูกับการพิจารณา เชนเรา

พิจารณาในสวนรางกายจัดวาเปนไตรลักษณสวนหยาบ พิจารณาในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

จัดเปนไตรลักษณสวนกลาง พิจารณาเรื่องจิตที่เปนรากเหงาแหงวัฏฏะจริงๆ แลว นั่นคือ

ไตรลักษณสวนละเอียด เมื่อจิตไดกาวเขาสู ไตรลักษณสวนหยาบ ไตรลักษณสวน

กลาง ไตรลักษณสวนละเอียด จนผานพนไตรลักษณทั้งสามนี้ ไปแลว 

ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในอันดับตอไปอยางไมมีปญหาใดๆ นั้น จะ

เรียกวา อัตตาก็ตาม อนัตตาก็ตาม ไมเปนไปตาม

ความสมมุตินิยมใดๆ ทั้งนั้น เพราะอัตตากับ

อนัตตาเปนเรื่องของสมมุติ ซึ่งโลกก็มีอยู

ดวยกัน ธรรมชาติอันนั้นไมใชสมมุติ โลก

ทั้งหลายจึงเอื้อมถึงไดยาก เมื่อมีอัตตา

และอนัตตาเปนเครื่องเคลือบแฝงอยูในใจ...” 

 

ไตรลักษณอยางหยาบ กลาง ละเอียด 

 

นั้น ขึ้นอยูกับการพิจารณา เชนเรา

พิจารณาในสวนรางกายจัดวาเปนไตรลักษณสวนหยาบ พิจารณาในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

จัดเปนไตรลักษณสวนกลาง พิจารณาเรื่องจิตที่เปนรากเหงาแหงวัฏฏะจริงๆ แลว นั่นคือ

ไตรลักษณสวนละเอียด เมื่อจิตไดกาวเขาสู ไตรลักษณสวนหยาบ ไตรลักษณสวน

กลาง ไตรลักษณสวนละเอียด จนผานพนไตรลักษณทั้งสามนี้ ไปแลว 

ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในอันดับตอไปอยางไมมีปญหาใดๆ นั้น จะ

เรียกวา อัตตาก็ตาม อนัตตาก็ตาม ไมเปนไปตาม

ความสมมุตินิยมใดๆ ทั้งนั้น เพราะอัตตากับ

อนัตตาเปนเรื่องของสมมุติ ซึ่งโลกก็มีอยู

ดวยกัน ธรรมชาติอันนั้นไมใชสมมุติ โลก

ทั้งหลายจึงเอื้อมถึงไดยาก เมื่อมีอัตตา

และอนัตตาเปนเครื่องเคลือบแฝงอยูในใจ...” 
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ตื่นผี “อะแอ้ม” 

พอผู้มาทีหลังเห็นจึงนึกว่าเป็นสัญลักษณ์

ว่า พระแผ่ปลา (ขอบิณฑบาตปลา) เขาจึง

ร้อยปลาเป็นพวงแล้วก็แขวนไว้ข้างๆ ร้านเราที่

เราพัก ไอ้เราไม่รู้เรื่อง เราอยู่ในป่าโน่น 

นี่สิ! ที่ว่าเหตุผลมันถูกมัดใช่ ไหมล่ะ มัน

หากเป็นของมันเองอย่างนี้แหละ ทีนี้พอตอน

เช้าเราออกบิณฑบาตกลับมา ชาวบ้านเขามา

คอยอยู่แล้ว เขาก็ร้อยปลามานี่เป็นครูบาองค์ที่

ไปแผ่ปลาเขาเมื่อวานใช่ไหม  

‘โยม! ทำไมว่าอย่างงั้น’ เราก็ว่าอย่างงี้  

‘กเ็หน็เอาผา้เหลอืงผนืหนึง่ พาดไวน้ัน้ เขา

กร็อ้ยปลาแลว้กแ็ขวนไวต้รงจดุเดยีวกนันัน้’  

‘แล้วกัน ยังไงกันนี่ ไหนไปเรียกพระองค์

นั้นมาดูสิ’ 

ก็เรียกพระอีกองค์นั้นมา มาก็มาถาม 

‘ท่านรึเปล่า ไปแผ่ปลาเขาเมื่อวานนี้’ เราว่า

อย่างงั้นนะ ‘ฮึ แผ่ตอนไหน อ้าว! ไม่ ได้แผ่’ 

พระองค์นั้นก็งงอีกเหมือนกันนั่นแหละ  

‘ไม่แผ่จะเป็นใคร มันก็มีเรา ๒ คนเท่านั้น

ในป่านี้ ต้องจับเรา ๒ คนเท่านี้’ นี่เห็นไหม

(ชี้ ไปที่ระดับใต้ถุนศาลา) เราก็ ไม่เห็นไอ้ร้านบ้านั่นน่ะ ร้านท่านสมอยู่ .. 

เพราะเราไปพักทีหลัง เขาทำร้านไว้ คือเดินจงกรมแถวนี้ ไม่ ได้ น้ำเต็มอยู่ 

ต้องไปเดินบนฝั่งโน้น ให้เขาทำทางจงกรมให้บนฝั่ง นี่มันแปลกไหมล่ะ กำลัง

คนทำทางจงกรมอยู่มากๆ นี่นะ ชาวบ้านเขาไปทำทางจงกรมให้เรียบร้อย 

อยู่ๆ หมาก็ ไล่หมูป่ามา เห็นกันทั้งบ้านจะปฏิเสธกันได้ยังไง ร่ำลือกันทั้งบ้าน 

(บ้านกุดละโฮง) ‘อู๊ย ผีบึง’ 

บึงนี้เขาเรียกกุดละโฮง เขาว่าผีบึงนี้แรงแท้ๆ เห็นชัดเจนวันนี้ ก็เห็น

กันทั้งบ้านเขาไปทำทางจงกรม อยู่ๆ หมาที่ ไปทำงานกับเขานั้นแหละ ไปกับ

เจ้าของเขา มันก็ ไล่หมูใหญ่มา โอ้โห หมูทอกโทนใหญ่โตวิ่งมา หมาก็เห่า 

ว้อกๆๆ ไล่กันมา หมา ๒ ตัว ๓ ตัว 

ไอ้หมูตัวนั้นก็วิ่งบึ่งเข้ามาหาคน หมาก็ตามไล่มา พอมาถึงคนนี้วิ่งเข้า

กอไผ่ห่างๆ นี้หายเงียบเลย หมูตัวนั้นไม่ทราบไปไหน ทีแรกก็เห็นเป็นหมูร้อย

เปอร์เซ็นต์วิ่งมา คนก็แตกฮือล่ะซี หมาไล่มันมา มันก็วิ่งมาๆ พอมาถึงนี้ ไปนี้

เข้ากอไผ่ห่างๆ นะ หายเงียบไปเลย ต่างคนก็ต่างงงงันอั้นตู้ แล้วมันไปไหนๆ 

ก็ ไม่ทราบไปไหนก็ดูกันอยู่นี้  

‘เอ๋ มันไปยังไงน้า’ ไอ้หมาก็เลยโลเล มาถึงที่นั่นหมาก็เลยโลเล หมูไป

แล้วไม่ทราบไปที่ ไหน 

‘โธ่ ทำไมมันเตรียมท่าสู้เราแต่หัวปีนักนา ผีตัวนี้มันคง

แรงจริงๆ ตั้งแต่ทำทางจงกรมอยู่มันก็ยังแสดงฤทธิ์อย่างนี้ 

ตอนกลางคืนนี้กับเราคงฟัดกันแน่ๆ ละ’ เพิ่นว่านะ อีตาสม  

นี่มันคิดบ้าของมันคนเดียวนั่นแหละ ..  

พอดีหกโมงเย็นจวนจะมืด ทางนี้ก็เตรียมท่าอยู่แล้ว 

คงจะฟัดกับผีนั่นแหละ พอดีกับคนคริสตศาสนาอยู่บ้าน    

เหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งอยู่ในที่บ้านเดียวกันแต่ท่านไม่ ได้ระบุช่วงเวลา 

ท่านว่าทำให้เห็นถึงความกลัวตายกลัวผีของคนทั้งๆ ที่ถูกสอนให้ ไม่เชื่อว่า  

ผีมีจริง ดังนี้ 

“...เรื่องความกลัวตาย นี้มันทำให้ลืมศาสนาได้เหมือนกันนะ .. เขา

เรียกบ้านแร่บ้านเร่ออะไร เราก็เคยไปอยู่ที่นั่นไปพักภาวนา มีบึงใหญ่ บึงนี้มี

จระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งประจำอยู่ในบึงนั้น ถ้าถึงหน้าน้ำจริงๆ แล้ว น้ำอูนนี่แหละ 

เวลาน้ำล้นฝั่งมากๆ นี้ จระเข้ก็ออกจากบึงลงไปน้ำอูนนี่ ไปเที่ยว พอจวนน้ำ

ลดลงไปแล้วมันก็ปีนขึ้นมาอยู่ในบึง เพราะลำน้ำอูนกับบึงนี้ห่างกันดูเหมือน

จะประมาณสักเพียง ๒ เส้นเท่านั้นละมั้ง (๘๐ เมตร)  

บึงใหญ่มันอยู่ทางด้านนู้น แม่น้ำมันผ่านไปนี้ จระเข้ตัวนี้มันอยู่นี้ มัน

เคยเข้าเคยออกไปมาอยู่ตลอด มันรู้ทิศทางดี ถึงหน้าฝนนี่มันก็ลงเที่ยวไป

ตามลำน้ำอูนไปเรื่อย ไปที่ ไหนมันก็ ไป พอจวนน้ำจะลดลงๆ จะสิ้นฤดูฝนแล้ว

มันก็มานี้แหละ ขึ้น เข้าบึงนี่ บึงนั้นเขาบอกว่าแรงมาก แรงจริงๆ ใครไปทำ

อะไรก็ ไม่ ได้ ภาษา (อีสาน) ทางเรานี่เรียกว่า มันเข็ดมันขวางมาก ทางนี้เขา

เรียกว่ามันแรงมาก มันจะแสดงให้เห็นแปลกๆ ต่างๆ แล้ววันนั้นก ็ อีตาสม  

(ท่านสม) ไปภาวนาอยู่นั่น (หัวเราะ) .. 

เขาบอกว่า ‘โอ๊ย อยู่ที่นี่มันแรงนะ มันจะแรงอะไร มันสู้ธรรมได้เหรอ’  

นี่ละความโม้ความคุยมันเป็นกิเลสนะ กิเลสกับธรรมก็ฟัดกันล่ะซ ิ

พอไปให้เขาทำทางจงกรมให้ ทำร้านอยู่สูงดูเหมือนจะขนาดนี้ละมั้ง 
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แร่ใกล้ๆ กันนั้นแหละ มันไม่เชื่อว่าผีมี พวกนี้ ไม่เชื่อว่าผีมี เขาก็ถือตามนั้นมา 

ทีนี้มันมาแขวนเบ็ดล่ะซี ตอนค่ำมาแขวนเบ็ดหรือปักเบ็ด ทางนี้นั่งภาวนาอยู่ 

พอค่ำสักเดี๋ยวได้ยินเสียงเดินจ๋อมแจ๋มๆๆ มา  

‘เอ๊ มันเริ่มแต่หัวค่ำนักนา’ (หัวเราะ) ไอ้อยู่ข้างบน(ท่านสม)นี่ ‘โธ่ มัน

เริ่มแต่หัวค่ำนะนี่ นี่ยังไม่มืดนะ’ มองลืมตาดูมันยังไม่มืด “มันทำไมมาแต่

หัวค่ำนักนา” (หัวเราะ) 

ทางนัน้พอปกัเบด็เปน็พกัๆ เขากห็ยดุ พอปกัเบด็ตรงนัน้เสรจ็เขากจ็อ๋มๆ 

มาเรื่อย มาปักตรงนี้ แล้วก็จ๋อมๆ มา ‘โถ ใกล้เข้ามาแล้ว’ (หัวเราะ) ใกลเ้ขา้

มาทกุท ีทางนีก้เ็สกคาถา วา่อยา่งนัน้นะ ทา่นวา่ซดั วริปูกัเขฯ จบ กรณฯี จบ 

ว่างั้นนะ (หัวเราะ) มันยังจ๋อมๆ เข้ามาเรื่อยๆ ‘โธ่ มันจะเอาจริงๆ นะ’  

มีแต่จะเอาจริงๆ เรื่อยๆ เข้ามา เห็นท่าไม่ ได้การณ์ คือมาใกล้ๆ นี่ มัน

จะปักเบ็ดผ่านไปนี่ละเรื่องมัน พอมาถึงที่นี่แล้ว มาถึงนี้ เห็นท่าไม่ ไหวกลัวมัน

จะปีนขึ้นไปหาไม่ใช่อะไรนะ คาถาอะไรก็ ไม่ ได้เรื่องแล้ว เสกคาถาอะไรมันก็

ไม่สนใจ มันจ๋อมๆ เข้ามาเรื่อย จนกระทั่งมาถึงที่นี่แล้วกลัวมันจะปีนขึ้นไปหา

ซี ไอ้จ๋อมๆ นั่นน่ะ คาถาปราบไม่ ไหวแล้ว ทางนี้เห็นไม่ ไหวก็เลยสู้แบบ

กระแอมขึ้นว่า ‘อะแอ้ม’  

พอกระแอม ‘อะแอ้ม’ ปรากฏว่าทางนั้นก็วิ่งเอาตายว่าเลย วิ่งเอาตัว

รอด ฟังเสียงน้ำนี่แตกกระเจิงไปเลย วิ่งหนีตาย เข้าใจไหม นี่ละศาสนา

คริสต์เขาว่าผี ไม่มีเข้าใจไหม บทเวลากลัวผี โอ๋ย ไม่มีใครสู้ เลยเป็นไข้อยู่ ๓ 

วัน ไอ้ผี ไม่มีเป็นไข้อยู่ถึง ๓ วัน มันวิ่งไปถึงบ้าน  

‘โอ๊ย ใครจะว่าผี ไม่มีอย่าไปเชื่อ เราเห็นด้วยตัวของเราเองแล้ว เสียง

กระแอมเหมือนเสียงคนเทียวละ ผีมันอยู่บนหัวเราด้วยนะ’ ว่างั้นนะ  

ก็ร้านเขาตั้งอยู่นี้ ไอ้นี้ก็หนีตายอย่างว่าละ ทางนี้ อะแอ้ม ขึ้นเลย ทาง

นั้นก็นึกว่าเป็นผี มันก็วิ่งเสียงน้ำแตกกระเจิงเลย ไปถึงบ้าน ใครว่าผี ไม่มีอย่า

ไปเชื่อ เราเห็นด้วยตาเราเอง เสียงกระแอมเหมือนเสียงคนเชียวละ ที่แท ้ 

(ทา่นสม) กระแอม ทางนัน้กว็ิง่ไป เปน็ไขถ้งึ ๓ วนันะไอก้ลวัผ ีเปน็ไขถ้งึ ๓ วนั 

พอตอนเช้ามีท่านสมอยู่ที่นี่ องค์หนึ่งอยู่นู้น หัวบึงไกลๆ โน่นนะ ตื่น

เช้ามาก็โดดลงจากนี้ ไปหาองค์นั้น ‘โถ พิลึกจริงๆ มันฟัดผมตั้งแต่หัวค่ำ ผีนี่

สำคัญมากมันฟัดผมแต่หัวค่ำเลย’ ‘มันเป็นยังไงว่าซิน่ะ’  

 ‘ก็มาทีแรก มานี่เสียงจ๋อมๆ เหมือนเสียงคน มาเป็นระยะๆ คาถาเสก

เรื่อย เสกคาถาไหนก็ ไม่มีความหมายๆ เข้ามาจนกระทั่งถึงใต้ร้านผมนี่แหละ 

ผมไม่มีท่าสู้ก็เลยกระแอม บทเวลามันวิ่งนี้แหม ผีตัวนี้สำคัญมากนะ เวลามา

เดินจ๋อมๆ เหมือนเสียงคน เวลาไปเหมือนเสียงช้าง วิ่งน้ำแตกกระเจิงเลย 

ไปใหญ่เลย’ 

‘มันใช่เหรอ’ องค์นั้นว่า ‘ไม่ใช่ยังไง เมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับเลยคอย

ต่อสู้มันอีก’  

‘มันไม่ใช่นา ไม่ใช่คนหรอกเหรอ’ 

‘มันจะคนอะไรเสียงผีแท้ๆ แต่มามันเหมือนเสียงคน เดินจ๋อมๆ บท

เวลามันไปนี้ผีร้อยเปอร์เซ็นต์เลย’ 

‘มันใช่เหรอ ไหนพาไปดูน่ะ ผมยังไม่เชื่อ ไม่ใช่เขามาหาปลาเหรอไม่ใช่

เขามาแขวนเบ็ดเหรอ’ องค์นั้นว่างั้น ทีนี้ชักอ่อนลง ท่านสมนี่ ‘เอ ก็ ไม่แน่ละ’ 

จึงไปดูกัน  

พอไปดูแล้ว โอ๋ย คน รอยมันวิ่งตามมานี้ กระโดดขึ้นเนินเล็กๆ นี้รอย

มันแหลกหมดเลย ‘นี่เห็นไหมดเูสยี ทำอะไรไมพ่นิจิพจิารณาเปน็อยา่งนี ้ นีจ่ะ

ไปโกหกชาวบา้นเขานะ วา่ผเีปน็อยา่งนัน้อยา่งนี ้ใหด้เูอานี’่ 

‘โอ๋ คนจริงๆ แหละ’ ยอมรับ  

เบ็ดนี้ปักไว้เป็นแห่งๆ เห็นเป็นพยาน มันวิ่งหนีแล้ว ไอ้ทางนั้นไข้ยังไม่

หาย ๓ วัน นี่ศาสนาฝรั่งว่าผี ไม่มีๆ บทเวลามันได้กลัวเป็นไข้ ๓ วัน มันกลัวผี

เห็นไหม นั่นละเวลากลัวตาย ศาสนาหมดเลย ศาสนาสอนว่าไม่มีผี หมดเลย

วันนั้น ความกลัวตายพาเผ่นไปใหญ่ เป็นไข้ถึง ๓ วัน นี่พูดถึงเรื่องศาสนาว่า

ไม่มีผีๆ ไม่มียังไง มันมีมาตั้งแต่โคตรแซ่ของพวกนี้ยังไม่เกิด ผีมีทุกแห่ง

ทุกหน แต่นี้เป็นผีคนเท่านั้นแหละ ผีจริงๆ มันก็มีอยู่อย่างนั้น...” 

เหตุผลของกลางมันมัดแล้วใช่มั้ยล่ะ มันก็มีเรา 

๒ คนนี่ พระที่ ไหน จะมาอยู่ที่นี่ เรา ๒ คน

เท่านั้นจะติดคุกติดตะราง แล้วก็ซักพระองค์นั้น 

พระองค์นั้นก็หน้าเสียหมด พองงไปงงมาเลย

ระลึกได้ 

‘อ้อ! เมื่อวานนี้เณรแปลงมันมานี่บอกผ้า

หาย ผ้าหายไม่ทราบหายตรงไหน ถ้างั้นอาจจะ

ใช่ ไหนมาดูผ้าดีกว่า เอาผ้ามาดู’ 

พอเริ่มหัวเราะกันได้บ้างล่ะที่นี้นะ เพราะ

มันมีช่องออกได้แล้วนี่ ให้ตามไปหาเณรแปลง

บ้านหนองโดกนะ ให้โยมนี้ ไป ไปถามว่า ‘ผ้านี้

เป็นผ้าของเณรแปลงจริงไหม’  

พอเณรเห็น เณรก็หัวเราะแย้กๆ ‘โอ้ย! ใช่

แล้ว ผ้าของผมเอง’ (หัวเราะ) 

‘โอ้ย! ผ้านรก ผ้าอเวจี ผ้าเทวทัต มันไป

ทำลายเราอยู่ในป่า เอาเผาไฟนะผ้านี้มันไม่ได้

เป็นมงคลแล้วผ้านี้’  

เราก็บอกอย่างนั้น…” 

เรื่องนี้เป็นข้อคิดว่าหากบังเอิญ “ของ-

กลาง” ไปเกี่ยวข้องพาดพิงด้วยพยานหลักฐาน

 

“ปัญญาปริภาวิตัง จิตตัง 

สัมมเทว อาสเวหิ วิมุจจติ  

จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้น

จากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ” 

ต่างๆ แบบสมเหตุผลแล้วอาจมัดตัวคนดีให้ติด

คุกติดตะรางได้แม้ ไม่ได้ทำผิดเลย 
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ประวัติเมืองอุดรธานี 

หลวงปูฝนดัดสาวคะนอง 
 

ทานเลาเหตุการณคราวหนึ่งเกิดขึ้นใน

ระหวางที่หลวงปูฝนทานเปนหัวหนางานกำลัง

ควบคุมงานพาพวกลูกศิษยลูกหาพระเณรและ

ประชาชนญาติโยมสานขัดแตะที่จะเผาศพ

หลวงปูมั่น ดังนี้ 

“...อยูๆ ก็มีเด็กผูหญิงสองคนคึกคะนอง

ขับจักรยานเขามานี่ พระทานก็สานขัดแตะอยู 

ท านอาจารยฝ น

เปนหัวหนา อยู

ธรรมดาๆ มันก็ขับ

รถมานี ่สะเปะสะปะ

มานี่ เฉียดพระมา

นี่ ทานเลย  

‘มันอยางไร

เดก็เหลานี’้ ทานวา

อยางนัน้นะ  

‘มันไมรูภาษี

ภาษาอะไร’ พอวาอยางนั้นทานบอกวา ‘เอา จะ

ใหมันลมใหดู จะไมใหเจ็บ’ ทานบอกอยางนั้น

นะ ‘จะใหมันลมใหดู ขายหนามันสักหนอย แต

ไมใหเจ็บ’ ทานบอกอยางนั้นนะ  

ทีนี้พระเณรก็ปลอยหมด คอยจอเลย 

เพราะทานพูดเสียงดังดวยนะ  

‘มันเกงนักเด็กเหลานี้นะ เอาศาสนา

ปราบมัน’ ขับมาสะเปะสะปะมานี่ แลวเฉียด

พระมานี่นะ ทานก็นั่งอยูนั้น .. พอออกไปก็ลง

ตูมเลย ทีนี้พระเณรหัวเราะกันลั่น เปดเลย 

ปานนี้มันกลับมาแลวยังไมรูนะ เห็นไหมละ พอ

วาอยางนั้น เห็นไหมละ บาปมีบุญมีมาประมาท

ไดเหรอ พอมันลมลงตอหนาพระ นั่นเห็นไหม

ละบาปมีบุญมีมาประมาทไดเหรอ ทานวา ทาน

บอกวาจะใหมันลมใหดู พระเณรไดยินหมดเลย 

เฉียดพระมานี่มันคึกคะนอง ไปนั่นก็ลมทั้งสอง

ตอหนาพระ  

ทีนี้พระจออยูแลวกำลังสานขัดแตะปลอย

มือหมด จอคอย..เพราะฟงเสียงคำพูดทาน 

คอยดูจังหวะมันจะออกตามที่ทานสั่ง พอวาก็

ตูมเลย อูย มันอายมากนะนี่ แกกันตกกับมัน

ทะลึ่ง พอไปแลว เห็นไหม บาปมีบุญมีมา

ประมาทไดเหรอ ทานอาจารยฝนมีพลังจิตมาก 

แรง…” 

 

พิธีถวายเพลิงปรากฏเหตุอัศจรรย
 

เมื่อถึงเวลาเคลื่อนยายหลวงปูมั่นขึ้นสู

เมรุ ความเศราโศกร่ำไหก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง ครั้น

พอถึงเวลาประชุมเพลิงก็ปรากฏเหตุการณ

อัศจรรยขึ้น องคหลวงตาลำดับเหตุการณของ

งานในครั้งนั้น ดังนี้ 

ดานหนาเมรุตั้งสรีระหลวงปูมั่น ภูริทัตโต 
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“...งานนี้มี ๓ คืนกับ ๔ วัน และงานนี้

เป็นงานที่แปลกและอัศจรรย์เป็นพิเศษ คือคน

มามากต่อมากแต่ ไม่มีการส่งเสียงหนึ่ง ไม่

ทะเลาะวิวาทฆ่าตีกันหนึ่ง ไม่มีการขโมยของกัน

ล้วงกระเป๋ากันหนึ่ง เก็บสิ่งของมีค่าได้ยัง

อุตส่าห์นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่กองโฆษณาหนึ่ง 

ไม่มีคนดื่มเหล้าเมาสุรามาอาละวาดเกะกะใน

บริเวณงานหนึ่ง พระเณรก็สงบเสงี่ยมงามตา

น่าเคารพเลื่อมใสหนึ่ง .. 

ส่วนเมรุเป็นที่บรรจุศพท่าน ได้จัดขึ้นใน

บริเวณที่พระอุโบสถตั้งอยู่เวลานี้ รู้สึกสวยงาม

มาก สมเกียรติ ทำเป็นจตุรมุข มีลวดลาย

แปลกประหลาดมาก .. ถ้าจำไม่ผิดวันขึ้น ๑๑ 

ค่ำ เป็นวันอาราธนาท่านไปสู่เมรุ ก่อนหน้าเล็ก

น้อยบรรดาลูกศิษย์ทั้งพระและประชาชนได้

พรอ้มกนัทำวตัรขอขมาโทษทา่นเปน็ทีเ่รยีบรอ้ย 

หลังจากนั้นก็อาราธนาไปสู่เมรุ ตอนนี้คงอดทน

ไม่ ไหว ได้เกิดโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นอีกจนได้ 

คราวนี้เป็นคณะลูกศิษย์ฝ่ายฆราวาสหญิงชาย 

พอเริ่มอาราธนาท่านเคลื่อนที่ ไปสู่เมรุ ต่างมี

อากัปกิริยาที่ ไม่ค่อยแจ่มใสขึ้นมาในขณะนั้น 

น้ำหูน้ำตากิริยาเศร้าโศกและเสียงร้องไห้เริ่ม

แสดงออกเป็นลำดับ .. บรรดาลูกศิษย์บริวาร

ต่างร้องไห้ด้วยความอาลัยเสียดาย .. จนศพ

ท่านที่อาราธนาเข้าสู่เมรุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

อาการทีน่า่เวทนาสงสารเหลา่นัน้จงึคอ่ยๆ สงบลง 

พอได้เวลาที่กำหนดไว้ ๖ ทุ่มคือเที่ยงคืน 

ก็พร้อมกันเริ่มถวายเพลิงจริง แต่ผู้คนในขณะ

นั้นประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออัดยัดเยียดเบียด

เสียดกันจนจะหาทางเดินไม่ได้ เพราะต่างคน

ต่างมุ่งอยากดูอยากเห็นในวาระสุดท้ายเพื่อเป็น

สิริมงคลแก่ใจไปนาน .. เพราะปกติฟ้าก็แจ้ง

ขาวดาวสว่างในฤดูแล้งธรรมดาเราดีๆ นี่เอง 

พระเถรานุเถระและศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่มาในงานถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่น ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓ 
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พอถึงเวลาถวายเพลิงท่านจริง ขณะนั้น

ปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาดย่อมๆ ไหลผ่านเข้า

มาและโปรยละอองฝนมาเพียงเบาๆ พร้อมกับ

ขณะที่ ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณ 

๑๕ นาที เมฆก็ค่อยๆ จางหายไปในท่ามกลาง

แห่งความสว่างแห่งแสงพระจันทร์ข้างขึ้น จึง

เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาด

จะเดาได้ถูก ว่าทำไมจึงดลบันดาลให้เห็นเป็น

ความแปลกหูแปลกตาขึ้นมาในท่ามกลางความ

สว่างแห่งแสงเดือนเช่นนั้น เพราะปกติฟ้าก็แจ้ง

ขาวดาวสว่างในฤดูแล้งธรรมดาเราดีๆ นี่เอง 

แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆ มีเมฆลอยมาและมี

ละอองฝนโปรยปรายลงมา ทำให้แปลกตา

สะดุดใจระลึกไว้ ไม่ลืมจนบัดนี้ .. 

การถวายเพลิงท่านมิได้ถวายด้วยฟืนหรือ

ถ่านดังที่เคยทำกันมา แต่ถวายด้วยไม้จันทน์ที่มี

กลิ่นหอม ซึ่งบรรดาศิษย์ท่านผู้เคารพเลื่อมใส

ในท่าน สั่งมาจากฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวเป็น

พิเศษจนเพียงพอกับความต้องการและผสม

ด้วยธูปหอมเป็นเชื้อเพลิงตลอดสาย .. นับแต่

ขณะเริ่มถวายเพลิงท่านได้มีกรรมการทั้งพระ

และฆราวาสคอยดูแลกิจการอยู่เป็นประจำ

ตลอดงานนั้น และมีการรักษาอยู่ตลอดไป 

จนถึงเวลาเก็บอัฐิท่าน 

เวลา ๙ น. ของวันรุ่งขึ้นก็เริ่มเก็บอัฐิท่าน

และแจกไปตามจังหวัดต่างๆ ที่มีผู้มาในงานนี้ 

เพื่อนำไปเป็นสมบัติกลางๆ โดยมอบกับพระใน

นามของจังหวัดนั้นๆ เชิญไปบรรจุไว้ ในสถานที่

ต่างๆ ตามแต่จะเห็นควร ส่วนประชาชนก็มี

การแจกเหมือนกัน แต่คนมากต่อมากไม่อาจ

ปฏิบัติได้โดยทั่วถึง ..  

ตอนเก็บอัฐิท่านพึ่งผ่านไปนั้น ก็น่าสงสาร

ประชาชนอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูก

อีกวาระหนึ่ง ซึ่งทำให้ประทับตา

ประทับใจอย่างมาก คือพอคณะ-

ก ร รมก า ร เ ก็ บ อั ฐิ ท่ า น เ ส ร็ จ

เรียบร้อยลงเท่านั้น ผู้คนชาย

หญิงต่างชุลมุนวุ่นวายกันเข้าเก็บ

กวาดเอาเถ้าและถ่านที่เศษเหลือ

จากที่เก็บแล้วไปสักการบูชา ได้

คนละเล็กละน้อย จนสถานที่นั้น

เตียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน้ำและ

“...สมัยที่เราพักอยู่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มันเป็นกรรมบันดาล อย่างไรไม่

ทราบ.. พูดถึงสัตว์กับพระนี้ รู้เข้าใจกันมากทีเดียว ผ้าสีเหลืองหม่นของพระไปไหนไม่เป็นภัยต่อใครๆ 

เราไปอยู่ในป่าในเขาก็มีพวกสัตว์นี้เข้ามาอยู่ด้วย คือว่ามันอยู่ข้างนอกมันกลัวนายพราน กลัวพวกสัตว์

ด้วยกันเช่นเสือร้ายมาเอาไปกินบ้าง คนฆ่าบ้าง ถ้ามาแอบอยู่กับพระ ย่อมปลอดภัย ไม่

ค่อยเป็นอะไร 

เราไปพกัคนเดยีวในปา่เปน็ทีด่งลุม่ๆ พวกเนือ้ พวกอเีกง้ พวกหม ูพวกเสอื พวกหม ี

เตม็อยู่ในนัน้ เหน็วา่ทีน่ัน่มนัสงดัด ีหา่งจากหมูบ่า้นกโิลกวา่ๆ ไม่ไกลนกั บางบา้นก ็๒ กโิล 

บณิฑบาตกบัเขาพอไดอ้าศยั 

ขณะนั้นมีพวกนายพรานมาหาล่าเนื้อ เขาดาหน้ากระดานล้อมโอบป่าเข้ามานาย

พรานดักอยู่ขา้งหนา้ ดา้นกลางเปน็บรเิวณสตัวอ์ยู ่ แลว้พวกนี้ ไลด่าหนา้เขา้ไป เคาะไม้

เคาะอะไรไป รอ้งโหวกเหวกๆ ไป เพื่อไล่ล่าเนื้อให้ ไปรวมอยู่ในจุดเดียว 

เราก็อยู่ที่ป่านั่น ล้อมเข้ามาจนกระทั่งถึงที่พักเรา มันทำให้เราสลดสังเวชเหลือ

ประมาณ เราก็ดู ... บ้านเราเมืองเรามีศาสนา ถ้าเป็นคนไม่รู้เรื่องเราก็จะบอก นี่มันรู้

เรื่องแล้ว มันแกล้งเฉยๆ เราก็เลยไม่สนใจ… เพียงคิดในใจว่า  

‘เอ! บ้านนี้เมืองนี้ มันเป็นยังไงกันนะ คนเราก็ต้องมีความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาป จะ

มาหาล่าสัตว์บริเวณพระอยู่ ได้ยังไง โอ้! ชาวบ้านนี้ ช่างหยาบหนาเสียจริงๆ’ 

พวกนายพรานเขามีข้อกติกากัน คือ ใครไปตรงไหนให้ ไปตรงนั้น ไปที่อื่นไม่ ได้ เวลาล่าเนื้อ เขา

มีกติกาอยู่ ๒ อย่าง ๑) นายพรานยิงไม่ถูกเขาเฆี่ยนนายพราน ๒) ถ้าลูกน้องไล่ ไปไม่ตรงตามจุดที่

เขาทำเครื่องหมายต้องถูกเฆี่ยน เพราะฉะนั้นพวกสัตว์และพวกพราน มันจึงมาถึงที่ที่เราพักอยู่  

ไอ้นายพรานคนหนึ่ง เดินจ๊อกแจ๊กๆๆ มายืนอยู่ข้างหน้า มันโกรธที่พวกเนื้อตื่นหนีจึงตะโกนชี้

หน้าด่าเป็นภาษาอีสานว่า ‘พระห่ากินหัวมึง! มึงมาอยู่ตายหยังบ่อนนี้! กูจะเอาปืนยิงหัวมึง มึงบ่ฮู้

จักบ่อนไล่เนื้อคนหรือ? (พระห่ากินหัว มึงมาอยู่ตายทำไมตรงนี้ กูจะเอาปืนยิงหัวมึง มึงไม่รู้จัก

สถานที่ล่าเนื้อคนหรือ) 

มันด่าว่าแล้วมันก็ ไป มันไม่ยิงหัวเราหรอก มันด่าว่าเฉยๆ แต่กิริยามันอุจาด เราก็เฉย พวกลูก

น้องได้ยินมันพูดอย่างนั้น ก็ยืนฟังหน้าแห้ง เพราะมีบางคนที่เขาเคารพพระ เป็นแต่เพียงนายสั่งให้ ไป

อย่างไร ก็ ไปอย่างนั้น หลีกไม่ ได้เขาจะเฆี่ยน 

สักประเดี๋ยว..ผู้เฒ่าซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากที่ดูแลเราก็เข้ามา แกจึงไปขนาบพวกนั้น พูดเสียงดัง

เหมือนกันว่า ‘พวกห่ากินหัวสู ครั้นสูหิวสิตาย สูเป็นหยังบ่เอางัวอยู่คอกกูมาฆ่ากิน สูมาไล่อีหยัง 

ไล่เนื้อพระวัดพระวา ครูบานี่ กูตั๊วเป็นผู้เอามา เอาเพิ่นมานี่’ (พวกห่านี่...ถ้าพวกมึงหิวเนื้อจนจะ

ตาย ทำไมไม่เอาวัวในคอกกูมาฆ่ากิน ทำไมจึงมาไล่ฆ่าสัตว์ในวัดในวา พระรูปนี้ กูเป็นคนไปนิมนต์

ท่านมา) พวกพรานฟังแกด่าว่าแล้วก็เฉย บ่ปาก (ไม่พูดอะไร) 

ต่อมาอีกไม่นานนัก ประมาณเกือบๆ อาทิตย์ .... ไฟได้ลุกลามไหม้บ้านและยุ้งข้าวของนาย

พรานคนที่ด่าเราจนเกลี้ยงหมด ทั้งๆ ที่ตัวเขานอนอยู่บ้านในเวลากลางวันแสกๆ ไหม้ก็ ไหม้

เฉพาะบ้านและยุ้งข้าวของแกหลังเดียวเท่านั้น แล้วหลวงก็ปรับสินไหมอีกในฐานละเมิด คือ

ดูแลยุ้งข้าวไม่ ได้ 

ตอ่จากนัน้อกี...พอตกเดอืนพฤษภาคม แกไปทอดแห ไปไดป้ลามาแลว้ เดนิไปเกบ็ใบ

มะขามออ่นมาต้มใส่ปลา จึงปีนขึ้นต้นมะขาม ขณะปีนพลาดตกลงมาโดนเสาโคนรั้วปลาย

แหลมๆ เสียบตูดทะลุ ตายคาที่ 

พวกชาวบ้านมาเห็นดังนั้น ก็ร้องเรียกบอกข่าวกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่า ‘มันจะตายกัน

ทั้งบ้าน ไอ้พวกที่ ไปหาไล่เนื้อขู่ยิงพระ’ จึงกลัวกันจนจะเป็นบ้าไปเลย 

นี่มันเป็นสิ่งน่าคิด..น่าพิจารณา เราพูดตามเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้น เรื่อง

ศาสนานี่สำคัญอยู่นะ เป็นเรื่องลึกๆ ลับๆ อยู่ ผ้าเหลืองนี้ จึงมีอำนาจอยู่ลึกๆ นะ 

...เพราะธรรมเหนือวิทยาศาสตร์ เรื่องบุญเรื่องกรรมเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง…” 

ถูกนายพรานด่าว่า
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เช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีก พอได้ออกมาต่างคนต่าง

ยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจอย่างบอกไม่ถูก เหมือนตัว

จะเหาะลอยในขณะนั้น มองดูในมือต่างคนต่าง

กำแน่นราวกับจะมีใครๆ มาแย่งชิงเอาดวงใจ

ในกำมือไปเสียฉะนั้น  

นี้ เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารสังเวชอีก

เหตุการณ์หนึ่ง ไม่ด้อยกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่

ผ่านมาในงานท่านอาจารย์มั่นครั้งนี้ .. 

ก่อนจะพากันกลับไปถิ่นฐานบ้านเรือน

ของตนๆ โดยมากพากันไปกราบลาท่าน

อาจารย์ที่เมรุ ซึ่งเป็นความมั่นว่า ท่านย้ายจาก

ศาลาไปอยู่เมรุแล้ว ขณะก้มกราบท่านถึงวาระ

ที่สามจบลงต่างพากันนั่งนิ่งไปครู่หนึ่ง เป็น

ลักษณะรำพึงรำพันด้วยความอาลัยเสียดาย

อย่างสุดซึ้ง แล้วแสดงอาการไว้อาลัยด้วย

น้ำตาสะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสาร ..  

พอคณะนั้นผ่านออกมาด้วยความเศร้า

โศกหน้าชุ่มด้วยน้ำตา คณะนี้ก็ก้าวเข้าไปกราบ

ลาท่าน ด้วยกิริยาท่าทางของคนที่มีความจงรัก-

ภักดีและเศร้าโศก .. เป็นความสับเปลี่ยนเวียน

กันไปมาอยู่ที่บริเวณเมรุท่านเป็นชั่วโมงๆ .. 

พอถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้ว 

ปรากฏว่าพระเณรสายของท่านมีความกระวน

กระวายระส่ำระสายมากพอดู เพราะปราศจาก

ที่พึ่งที่ยึดทางใจ ระเหเร่ร่อนไปทางทิศใต้ทิศ-

เหนือเหมือนว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศฉะนั้น 

.. ผู้เขียนได้เห็นโทษครั้งยิ่งใหญ่สมัยท่านพระ-

อาจารย์มั่นมรณภาพผ่านไปเพียงองค์เดียว

เท่านั้น แต่ในสายตาและความรู้สึกปรากฏว่า 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านมีความซบเซาเหงาหงอย 

และอยากจะพูดว่า ล้มละลายไปตามๆ กัน

มากมาย ทั้งนักบวชและฆราวาส จนไม่อาจ

ประมาณได้…”  

โดยสรุปกำหนดงานหลวงปู่มั่นนี้ ท่านทำ

พิธีเปิดมีกำหนด ๓ คืนกับ ๔ วัน เริ่มแต่วันขึ้น 

๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ถวายฌาปนกิจศพท่านคืนวัน

ขึ้น ๑๓ ค่ำ ราว ๖ ทุ่ม พอรุ่งเช้าของวันขึ้น ๑๔ 

ค่ำก็เป็นวันเก็บอัฐิท่าน 

 

ต้นเหตุเขียนประวัติหลวงปู่มั่น
 

ย้อนกล่าวถึงระยะที่หลวงปู่มั่นเริ่มป่วย 

ปรากฏว่าเป็นระยะที่สภาวะจิตขององค์หลวง-

ตากำลังหมุนตัวด้วยสติปัญญาจากการออก

พิจารณาด้านปัญญามาได้ระยะหนึ่งแล้ว ในวัน

นั้นหลวงปู่มั่นได้กล่าวข้อความสำคัญอันเป็น

เหตุให้องค์หลวงตาต้องเรียบเรียงหนังสือ

ประวัติหลวงปู่มั่นขึ้นมา ดังนี้ 

“…ตอนท่านอาจารย์มั่นเริ่มป่วย จิตเราก็

เริ่มชุลมุนวุ่นวายของมันไม่มีวันมีคืนเลย ตั้งแต่

นั้นมาเรื่อยๆ จิตเราก็ไม่ว่างเลย ท่านป่วยหนัก

เข้าเท่าไร เราก็ยิ่งต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับ

การดูแลรักษา ตลอดถึงหมู่ เพื่อนที่จะไป

เกี่ยวข้องกับท่าน เราเป็นผู้คอยให้อุบายคอย

แนะนำตักเตือน ไอ้เราเองก็หมุนติ้วๆ ซิ ลงจาก

กุฏิท่านก็เข้าทางจงกรม แน่ะ  

พอออกจากทางจงกรมมาก็ขึ้นกุฏิท่าน นี่

หมายถึงอยู่หนองผือ ออกจากกุฏิท่านก็เข้าทาง

จงกรม ปล่อยท่านก็ปล่อยไม่ ได้ เป็นเรื่อง

สำคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้ แม้หมู่เพื่อนจะมี

มากก็ตาม แต่เราคอยแนะคอยให้อุบายคอย

อะไรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ 

พอมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เข้าทางจงกรม 

เพราะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่นจริงๆ ที่เรียกว่า

มันเป็นของมันเอง ไม่มี ใครบอกใครสอนไม่มี

ใครแนะใครนำแหละ หากเป็นในตัวของมันเอง

ถึงวาระที่มันเป็น นี่ถ้าเราเรียกก็ เรียกว่า  

ภาวนามยปัญญาอย่างว่า  

เมื่อก้าวถึงขั้นภาวนามยปัญญาแล้วต้อง

หมุนตัวไปเองเป็นอัตโนมัติ ไม่หยุดไม่ถอย มีแต่

หมุนอยู่ตลอด หมุนกับกิเลสนั่นแหละไม่ใช่หมุน

อะไร ลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวล่ำเวลา 

ไม่ได้ส่งออกนอก มีแต่พันกันอยู่กับกิเลสอาสวะ

ประเภทต่างๆ อยู่ภายในนั้น .. 

ตอนนั้นเรากำลังหมุนนะจิตเรา ท่านเริ่ม

ป่วย ตอนนั้นจิตของเราหมุนอยู่แล้ว หมุนเป็น

ธรรมจักร ไม่ได้นอน ถ้าตามธรรมดาแล้วทั้งวัน

ทั้งคืนมันจะตายทิ้งเปล่าๆ ต้องได้พัก หักเอาไว้ 

รั้งเอาไว้ อยู่ๆ ท่านพูดลักษณะเอะใจขึ้นมา เรา

คิดไว้แล้วนะ เป็นแต่เพียงว่าไม่พูด ท่านเอะใจ

ขึ้นมา  

‘เอ้อ เราก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายองค์ 

เฉพาะอย่างยิ่งคือพระ เราเทศนาว่าการสอน

มานี้นานแสนนาน ใครได้คิดอะไรไว้บ้างไหม?’  

ท่านว่างั้นนะ ทางนี้เราก็กราบเรียนทันที

เลย ขึ้นก่อนใคร เราขึ้นเลย  

‘คิดเต็มหัวอกเราบอก แต่เวลานี้งาน

กำลังเต็มหัวใจ’ 

เราว่าอย่างนี้ ท่านปุ๊บมาหางานเต็มหัวใจ

เลย เพราะท่านเคยทราบจากเราแล้ว ที่ขึ้นหา

ท่านบางทีวันละ ๒ หน ๓ หน จิตใจมันหมุน 

รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ตั้งอยู่หน้าเมรุ 

230-289.indd   239 9/16/11   9:51:29 PM



240 241240

นั่นละท่านก็ทราบแต่นั้นแล้ว แต่เวลานี้งาน

กำลังเต็มหัวใจ  

‘เอ้อ ขึ้นเลย เอาๆ งานของตนให้ ได้นะ 

งานนั้นเป็นงานนอก เอางานของตนให้ ได้ 

พระพุทธเจ้าเอางานของตน สำเร็จแล้วสอน

โลก สาวกทั้งหลายเอางานของตนสำเร็จแล้ว

สอนโลก นี่เอางานของตนให้สำเร็จสอนโลก’ 

ท่านว่า 

เรื่องของท่านว่าใครคิดอะไรบ้างไหมเลย

ไม่พูดถึง คิดอะไรก็คือว่า จะจดจารึกเรื่องราว

อะไรของท่าน อรรถธรรมของท่านนั่นแหละ 

เราก็ตอบขึ้นทันทีเลย เพราะเราเข้าใจแล้ว พอ

ท่านพูดอย่างนั้นเข้าใจ คิดเต็มหัวใจ แต่เวลานี้

งานกำลังเต็มหัวอก ท่านก็ปั๊บมาทางงานเต็ม

หัวอกเลย เพราะเคยกราบเรียนท่านอยู่แล้ว  

ตั้งแต่ท่านไม่ถามข้อนี้ จิตของเรากำลัง

หมุนแล้ว ท่านเลยหมุนเข้ามา ‘เอางานของตน

ให้ ได้ ถ้างานของตนเสร็จแล้วจะแตกกระจาย

ไปหมด งานนั้นเป็นงานนอก งานในเป็นสำคัญ 

ท่านเลยหมุนมาทางงานในเสีย’ 

หลวงปู่มั่นบอก ให้พึ่งท่านมหานะ 
 

ในช่วงเวลาเดียวกับที่สภาวะจิตของท่าน

กำลังหมุนเป็นธรรมจักรอยู่นี้ วันหนึ่งหลวงปู่-

มั่นก็ ได้ปรารภกับพระที่ขึ้นไปทำข้อวัตรนวด-

เส้น ซึ่งมีผลให้หมู่เพื่อนต่างก็คอยแอบจดจ้อง

หวังพึ่งพาอาศัยท่านต่อไป ดังนี้  

“...ท่านนอนให้พระนวดเส้นอยู่ ๒-๓ องค์ 

เวลาท่านจะขึ้น คือตอนนั้นท่านก็ทราบแล้วว่า

จิตของเรากำลังหมุน ท่านทราบอยู่แล้ว ท่าน

เอะใจขึ้นมา  

‘เอ้อ นี่เวลาผมตายแล้ว พวกท่านจะ

อาศัยใคร จะเกาะใครล่ะ?’ 

พระก็นิ่ง สักเดี๋ยวเอะขึ้นมาอีก ‘เอ้อ ให้

อาศัยท่านมหานะ’ 

ท่านไม่พูดมากละ พูดกับพระ ท่านไม่พูด

กับเราแหละ ท่านเล่าให้พระฟัง ถ้าท่านเล่า

เรื่องของเราให้พระฟังแล้ว พระต้องมาเล่าให้

เราฟังหมดแหละ แต่เราก็เฉยเหมือนไม่รู้ ท่าน

ก็เฉยเหมือนไม่รู้ เวลาท่านเล่าเรื่องของเรา  

‘เอ้อ ให้อาศัยท่านมหานะ ให้เกาะท่าน-

มหานะ ท่านมหาสำคัญอยู่มากทั้งภายนอก

ภายใน ภายนอกก็ข้อวัตรปฏิบัติ หลักธรรม

องค์หลวงตาในงานถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร 
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ในงานศพของหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ท่านได้พบ

กับสามเณรองค์หนึ่งอยู่บ้านน้ำก่ำ อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สามเณรองค์นี้ระลึกชาติย้อนหลังได้ แต่ส่วนมากไม่อยากเล่าเรื่องระลึกชาติได้

เพราะเล่าที ไรเป็นไข้ทุกทีจึงเข็ดหลาบ ท่านจึงบอกเณรว่าให้เล่ามาให้หมด

คราวนี้ ไมเ่ปน็ไขแ้นน่อนแลว้เณรก็ ไมเ่ปน็ไขจ้รงิๆเณรเลา่เรือ่งในอดตีชาตไิวด้งันี้

“...ในอดีตชาติชื่อว่า “บัว” อยู่บ้านโคกเลาะ พอโตเป็นหนุ่มแล้วไปฟัง

เทศน์ แล้วเกิดความเลื่อมใสในท่านอาจารย์ทอง อโสโก (วัดป่าเกาะแก้ว

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม) ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่เสาร์ ท่านไปเผยแผ่

ธรรมทางเมืองอุบลฯจึงเข้ามาขอบวชกับท่านตามท่านมาอยู่บ้านสามผงพอดี

มาเป็นไข้ป่าตายที่บ้านสามผงปีนั้นพระตาย๓องค์

พอตายแล้วแบกกลดสะพายบาตรดูเขาเผาศพตัวเอง คนเป็นร้อยๆ เต็ม

อยู่นั่นเขาไม่สนใจกับพระบัวสักคนเดียวเลย

จากนั้นได้ ไปศาลาใหญ่หลังหนึ่ง ศาลาหลังนั้นเจ้าหน้าที่พวกยมบาลเต็ม

อยู่ที่นั่นมีหัวหน้า๒คนหัวหน้าน่ากลัวมากสมุดบัญชีมีเป็น๒กองกองหนึ่ง

เล็กกองหนึ่งใหญ่

กองใหญ่เป็นบัญชีสำหรับคนทำความชั่ว กองเล็กนี้สำหรับบัญชีคน

ทำความดี พอเรียกชื่อปั๊บต้องมาถึงปุ๊บเลย อำนาจแห่งกรรมบีบบังคับขนาดนั้น

มีกี่คนโทษประเภทนี้

ในที่สุดยังเหลือแต่ยายคนหนึ่งเป็นเหมือนคนวัดแต่งตัวเหมือนคนไปวัด

ถือศีลถือธรรมยมบาลเขาเรียกคุณแม่นอกนั้นเขาเรียกนายนั้นนายนี้

เขาพูดว่า ‘คุณแม่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ ไปได้ เปลื้องผ้านี้ออกลงไปตรงนี้ 

แล้วรถทิพย์จะมารับ เครื่องประดับประดาตบแต่งเขาจัดเอามาพร้อมรถเลย 

แล้วก็ขึ้นรถทิพย์เหาะปลิวไปเหมือนสำลี มีสีงามอร่ามตา’ 

ยังเหลือพระบัวอยู่คนเดียวจึงถามยมบาลว่า ‘แล้วอาตมาเล่า จะให้ ไป

ทางไหน ทำไมไม่เห็นเรียกถามเหมือนคนอื่น’ 

‘ท่านครับ ถ้าท่านตั้งใจจะไปเกิดเมืองมนุษย์ก็ให้กลับหลัง ย้อนไปทางนี้ 

ถ้าจะไปสวรรค์ ก็ให้ลงไปตรงนี้ แล้วรถทิพย์จะมารับเอง’ 

‘อาตมาไม่ ไปแหละ อาตมาหิวน้ำ จะไปหาฉันน้ำก่อน’ พระบัวตอบ

จากนั้นพระบัวจึงลงมา จนถึงบ้านน้ำก่ำ ขอบิณฑบาตฉันน้ำกับเขา เขา

บอกว่า ‘ให้ ไปรออยู่บ้านหลังนี้นะ เขาจะไปตักน้ำให้’หมายถึงบ้านหลังที่พระบัว

จะมาเกิดใหม่นั้นเอง

พอไปที่นั่นรู้สึกเคลิ้มแล้วหลับไปเลย เลยยังไม่ทันได้ฉันน้ำ พอตื่นขึ้นมา

ที่ ไหนได้เกิดแล้วต่อมาได้มาบวชเป็นสามเณรแกระลึกชาติของแกได้ตลอดนะ

ระลึกชาติย้อนหลังๆได้ตลอดเลย

เมื่อได้ฟังเช่นนั้น ท่านก็เล่าเรื่องของเณรทั้งหมดให้พระอาจารย์ทองฟัง

เพราะท่านมาในงานศพหลวงปู่มั่นเหมือนกัน ท่านถึงกับตกตะลึง ท่านตกใจ

กล่าวว่า‘นี่ใช่แล้ว พระบัว ไล่ผีเก่งนะพระองค์นี้ แต่ ไม่เห็นไล่ผีเจ้าของได้’

พวกที่สลบไสลหรือตายฟื้นกลับคืนมาแล้วระลึกชาติได้นี้อาจมีเคลื่อน

คลาดเพราะคนกระเสือกกระสนกระวนกระวายต่างจากพระพุทธเจ้าระลึกชาติ

ย้อนหลังด้วยบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ภพชาติของพระองค์มีกี่ภพกี่ชาติทรง

ทราบได้ตลอดทั่วถึง ตลอดของสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ ได้หมดด้วยพระญาณหยั่ง

ทราบไม่ ได้รู้ด้วยการสลบไสลเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเขาเป็นกัน…”

วินัยตรงเป๋งๆไม่เคลื่อนคลาดหลักภายในก็คือ

ภายในจิตใจได้แก่จิตตภาวนาก็หมุนติ้วอยู่แล้ว’

ท่านก็พูดเท่านั้น เพราะฉะนั้นเวลาท่าน

ล่วงลับไปเท่านั้น พระเณรจึงเกาะเราพรึบเลย 

พระเณรจับอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยสนใจกับใคร 

เราไปแต่องค์เดียวเราไปเที่ยว บทเวลาท่าน

มรณภาพ พระเณรเกาะพรึบเลยเชียว เรื่อยๆ 

มาจนกระทั่งป่านนี้...” 

เมื่อเสร็จงานพิธีศพหลวงปู่มั่น พระเณร

หลายสิบรูปต่างคอยติดตามท่านอยู่ตลอด แม้

ท่านจะพยายามหลบหลีกปลีกตัวหนีไปทางอื่น 

ด้วยเพราะเป็นระยะที่ต้องการอยู่ลำพังคน

เดียว แต่ก็มีหมู่เพื่อนคอยสืบรอยติดตามไป

ตลอดเวลา แทบจะทุกสถานที่ เพราะเพิ่งขาด

ร่มโพธิ์ร่มไทรใหญ่คือหลวงปู่มั่นไปไม่นานนี้ 

เดี๋ยวองค์นี้ตามมา สักเดี๋ยวองค์นั้นตามมาอีก

แล้ว เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดในระยะนั้น ท่านเล่า

ถึงเหตุการณ์ระยะนี้ว่า 

 “…ถึงระยะที่จะอยู่กับหมู่เพื่อน ไม่ได้… 

มันอยู่ ไม่ได้จริงๆ เสียเวล่ำเวลาใครมายุ่งไม่ได้

นะ คิดดูซิไปบิณฑบาตที่ไหน หมู่บ้านใหญ่ๆ ไม่

อยู่ ไปหาอยู่บ้าน ๕-๖ หลังคาเรือน… บ้านใหญ่

ไม่เอา ถ้ายิ่งบ้านไหนไปแล้วเขารุมมาหา โอ๋ย 

บ้านนี้ ไม่ได้เรื่องแน่ นั่น เขาจะมายุ่งเราจนหา

เวลาภาวนาไม่ได้ ไม่เอา  

หนีไปหาอยู่หมู่บ้าน ๓-๔ หลังคาเรือน 

บิณฑบาตกับเขาพอมีชีวิตบำเพ็ญธรรมให้เต็ม

เม็ดเต็มหน่วยเท่านั้น ไปบิณฑบาตก็ทำความ

พระอาจารย์ทองอโสโก

เพียรตลอด ยุ่งกับใครเมื่อไร ทั้งไปทั้งกลับมีแต่

เรื่องความเพียรเหมือนกับเดินจงกรม มันเป็น

อยู่ ในหลักธรรมชาติของมันเองเวลามันหมุน

ของมัน เห็นชัดๆ อยู่ในหัวใจว่า  

‘อยู่กับใครไม่ได้’  

นี่มันก็รู้อยู่กับใจเราเอง ระยะหนึ่งมัน

บอกว่า ‘อยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องได้วิ่งหาครูหา

อาจารย์ไม่งั้นจมแน่ๆ’  

มันรู้ชัดอยู่ ก็ต้องได้เข้าหาครูหาอาจารย์ 

ถึงวาระที่จะอยู่คนเดียวนี่ จะอยู่กับใครไม่ ได้

แล้วมันก็รู้อีก ใครติดตามไม่ได้นะ โอ๋ย! ขโมย

หนีจากพระจากเณรเหมือนขโมย ขโมยใหญ่ๆ 

เลยนี่ โน่นหัวโจรหัวโจกนั่น ขโมยหนีกลางคืน 

กลางวันหมู่เพื่อนจะเห็น  

สามเณรระลึกชาต ิ
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ถ้าพอไปกลางวันได้ก็ไป พอไปกลางคืนได้

ก็ไปกลางคืน ดึกดื่นไม่ว่านะ หนีจากหมู่เพื่อน 

มันไม่สบาย มันอยู่ ไม่ได้ ก็งานของเราเป็นอยู่

อย่างนี้มีเวลาว่างเมื่อไร อยู่อย่างนี้ตลอด แล้ว

จะไปอ้าปากพูดคุยกับคนนั้น อ้าปากพูดคุยกับ

คนนี้ ได้ยังไง งานเต็มมืออยู่นี่ นั่นถึงวาระมัน

เป็นในหัวใจรู้เอง...” 

 พระโมคคัลลาน์พระสารีบุตร..นิพพาน 

“...พระสารีบุตรมีฤทธาศักดานุภาพมาก มา

ทูลไปนิพพาน วันนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ‘เออ 

นี่สารีบุตรเธอจะนิพพานแล้ว มีอะไรๆ ก็ฝากน้องๆ 

ไว้เป็นที่ระลึก’  

พระองค์แย้มเท่านี้เอง .. พระสารีบุตรก็

แสดงฤทธิ์เต็มเหนี่ยว พระโมคคัลลาน์เหมือนกัน

เหาะขึ้นเหาะลงอะไร วันนี้ประตูพระเชตวันเปิด

หมดเลย บรรดาพระทั้งหลายที่อยู่ในวัดนี้จะไปส่ง

พระสารีบุตรซึ่งเป็นพี่ของเธอทั้งหลายให้ ไปได้ จะ

ไปนิพพานที่ห้องประสูติ คือจะไปโปรดแม่ในวาระ

สุดท้าย แม่เป็นมิจฉาทิฐิ พระสารีบุตรก็ ไปแสดง

ฤทธิ์ให้แม่เห็น

เริ่มแต่แสดงฤทธิ์ให้เทวดาชั้นต่างๆ ลงมา พระสารีบุตรเปิดโอกาสให้ทั้งเทวดาทั้งแม่ ได้

เห็นกันชัดเจนเหมือนเรามองเห็นกันพอเทวดาชั้นนี้เคลื่อนออกไปก็เข้ามาถามลูกลูกก็บอกว่า

นี่เทวดาชั้นนั้น เดี๋ยวมาอีกๆ ฟังให้ดีนะ บรรดาเทวดาทั้งหลายมาเป็นชั้นๆ ทุกสิ่งทุกอย่างการ

แตง่เนือ้แตง่ตวัรปูรา่งลกัษณะทกุอยา่งๆจะละเอยีดลออขึน้เรือ่ยๆแมด่อูยู่เพราะแมเ่ปน็มจิฉา-

ทิฐิไม่ยอมฟังเสียงลูกเลย

เวลาลูกจะมานิพพานยังบอกว่า ‘เออ อุปติสสะออกไปบวชแล้ว แก่จนขนาดนี้จะยังมาสึก

อะไรกัน’ 

คือนึกว่าลูกจะมาสึก พระสารีบุตรจึงอบรมสั่งสอนแม่ ท้าวมหาพรหมมาเป็นวาระสุดท้าย

เหลืองอร่ามไปหมดมหาพรหมเป็นหัวหน้าลงมาพระสารีบุตรก็เทศน์โปรดแม่แม่ร้องไห้นะ

‘โอ้โห ลูกเราเป็นอย่างนี้เชียวเหรอนึกว่าจะมาสึกบั้นแก่’ 

แล้วมาเป็นอย่างนี้ให้เราเห็น แม่เกิดความสลดสังเวชร้องห่มร้องไห้ เหล่านี้เหมือนกับ

สามเณรของอาตมาฟังซิน่ะตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมานี้เท่ากับสามเณรของอาตมานั้นแหละก็

ยิ่งเห็นชัดเจนว่าลูกของเรานี้ใหญ่โตขนาดไหนยิ่งอัศจรรย์พอเสร็จจากนั้นท่านก็นิพพาน…”





องค์ตำหนิเอาดังนี้ 

“...ในระยะที่ท่านพ่อแม่ครูจารย์มั่นป่วย 

มรณภาพ จนกระทั่งถวายเพลิงศพท่านนั้น เรา

จะไม่มีเวลาเลย จิตมันหมุนเป็นธรรมจักร  

อยู่กับใครไม่ได้  

ศพท่านเอาไว้ที่วัดป่าสุทธาวาส เรามา  

กราบปั๊บๆ แล้วไปเลย เข้าไปอยู่ในป่าเขาคน

เดียวทางภูพาน จิตเวลามันก้าวของมัน ก้าว

ไม่มีวันมีคืน ซัดเข้าไปจนสติปัญญาเป็น

อัตโนมัติแล้ว หมุนติ้วๆ จากนั้นก็เข้ามหาสติ

มหาปัญญา ยิ่งหมุน ยิ่งละเอียด ยิ่งซึมซาบ ที่

ชัดเจนก็คือว่า 

‘อยู่กับใครไม่ ได้ ในเวลาเช่นนั้น ต้องอยู่

คนเดียวกับอารมณ์แห่งธรรมกับกิเลสฟัดกันอยู่

บนหัวใจเท่านั้นใครมายุ่งไม่ได้’

มางานถวายเพลิงศพพ่อแม่ครูจารย์มั่น 

มาอยู่ได้เพียง ๔ วัน พอเผาศพท่านเสร็จแล้ว

เปิดเลย จนครูบาอาจารย์บางองค์ก็ว่าเอา

เหมือนกันนะ แต่เราไม่สนใจ เพราะท่านไม่รู้

เรื่องของเรา ท่านว่า ‘ท่านมหาบัว เวลาท่าน

อาจารย์มั่นมีชีวิตอยู่เหมือนเงาเทียมตัว พอ

ท่านมรณภาพไปแล้วหายเงียบไปเลย ไม่มา

มองดูครูบาอาจารย์เลย’

ท่านว่าอย่างนั้นก็มีอันนั้นก็ภูมิจิตของท่าน

เป็นอย่างนั้น บอกภูมิแล้วนั่น มันบ่งบอกแล้ว

ว่าผู้ตำหนิเราอย่างนั้นมีภูมิจิตใจเป็นยังไง มัน

บอกในตัว…” 

อุปสรรคในการหลบหลีกหมู่เพื่อนเพื่อ

ออกวิเวกของท่านยังมีอยู่บ้างเมื่อได้พบกับพระ

ผู้ ใหญ่ฝ่ายปริยัติซึ่งเป็นพระอาจารย์เก่าของ

ท่านในงานถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่นครั้งนี้ดังนี้ 

“...ทีนี้ครั้งสุดท้ายถวายเพลิงหลวงปู่มั่น

เรานี่ละ (เจ้าคุณพิมพ์ ธัมมธโร)ท่านก็มา แล้ว

เพื่อนของท่านเจ้าคุณศรีวรคุณ เป็นน้องชาย

ของท่านเจ้าคุณอุบาลี ท่านเป็นเพื่อนกันนั่งอยู่

ด้วยกัน เราเข้าไปกราบท่าน โอ๋ย เอาใหญ่เลย

ที่นี่นะ จะเอากลับกรุงเทพเดี๋ยวนั้น กลับพร้อม

กับท่านเลยไม่ใช่เล่นๆ ขนาด ๑๖ พรรษาแล้ว

นั่น ท่านจะเอากลับกรุงเทพ .. 

ตอนนั้นจิตของเราหมุนเป็นธรรมจักร จะ

กลับไปได้ยังไง พูดง่ายๆ จิตมันเป็นธรรมจักร 

พระเทพวรคุณ

เมื่อครั้งเป็นพระศรีวรคุณ(อ่ำภัทราวุโธ)

อยู่งานศพได้เพียง ๔ วัน 
 

ด้วยสภาวะจิตใจของท่านในระยะนั้นหมุน

ตัวเป็นอัตโนมัติตลอดวันคืนจึงทำให้ท่านกลับ

มาพักอยู่ในช่วงเตรียมงานถวายเพลิงศพหลวง

ปู่มั่นเพียง ๔ วันเท่านั้น พอเผาศพแล้วท่านก็

ปลีกตัวหนีออกไปทันทีจนถูกครูบาอาจารย์บาง
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หมุนอัตโนมัติฆ่ากิเลส มีตั้งแต่ฆ่ากิเลสโดยถ่าย

เดียวๆ แล้วจะเข้าไปสั่งสมกิเลสในกรุงเทพได้

ยังไงพูดตรงๆ ท่านมีแต่จะให้กลับกรุงเทพ ดุอีก

ด้วยนะ เพราะท่านติดตามมาหลายครั้งหลาย

หนไม่ ได้ผล คราวนี้ท่านเอาใหญ่ท่านจะเอา

กลับกรุงเทพพร้อมไปเลย มีแต่จะให้กลับ

กรุงเทพถ่ายเดียวๆ  

เราก็นิ่ง ‘เอ๊ ทำยังไงนา’ จนท่านพูดจบ

แล้วเราถึงจะได้กราบเรียนท่าน ยังพูดไม่จบ

เลย เจ้าคุณศรีวรคุณท่านเป็นเพื่อนกันนี่ ฟัง

ท่านเอาอย่างเข้มข้นๆ ทางนั้นก็คงจะรำคาญ 

‘ก็จะให้เขากลับไปหาอะไรอีก นี่ก็ใหญ่โต

ขึ้นมา ถ้าเป็นผู้เป็นคนก็มีครอบครัวเหย้าเรือน

แล้ว จะให้ท่านไปเป็นเด็กได้ยังไง ถ้าธรรมดาก็

เปน็พอ่ตาแมย่ายแลว้ยงัจะใหเ้ปน็ลกูเขยเขาอยู่

เหรออายพุรรษากม็ากแลว้แกข่นาดนีแ้ลว้’

นี่ละจิตเมื่อถึงคราวที่มันจะออก เป็น

อย่างนั้น เวลากิเลสพันไว้นี้ กิเลสก็กล่อมไป

ทางต่ำๆ ดึงลงๆ ทางนี้ก็เคลิ้มหลับไปตามมัน 

ทีนี้พอธรรมตื่นตัวขึ้นมาแล้วเอาละที่นี่ ฟัด

กิเลสทั้งวันทั้งคืน บังคับให้หลับ บางทีไม่หลับ 

ต้องเอาพุทโธเป็นคำบริกรรม นึกพุทโธๆ ให้จิต

สงบอยู่กับพุทโธ ไม่งั้นมันจะพุ่งๆ ทางปัญญา

จะฆ่ากิเลส กิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาขาดสะบั้นๆ 

ถึงขนาดนั้นแล้วมันจะกลับไปได้ยังไง ไปอยู่กับ

สมเด็จท่านได้ยังไง แต่ท่านไม่รู้ภายในของเรา

นั่นซี การที่จะกราบเรียนท่านยังไงต้องมี

มารยาท ด้วยความเคารพ พอดีท่านเจ้าคุณ

ท่านช่วยเราก็เลยรอดตัวไปได้ 

ฟังซิ ในงานศพพ่อแม่ครูจารย์มั่นอยู่เพียง 

๔ วัน ขนาดนั้นละ มันอยู่ไม่ได้ มันพุ่งๆ ภายใน

จิต เรื่องฆ่ากิเลสนี่หมุนติ้วๆ มีแต่จะไปท่าเดียว 

ออกท่าเดียว นี่ถึงกาลเวลามันจะออกมันไม่ฟัง

เสียงอะไร มีแต่ฆ่ากิเลสตลอดเวลา พองาน

เสร็จก็โดดเลย พอเผาศพท่านได้ ๔ วันขึ้นเขา

วัดดอยธรรมเจดีย์ ลงจากนั้นก็เปิดลงอำเภอ

บ้านผือ เข้าศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย …” 

  

สงสัยอุบายธรรมที่  
วัดดอยธรรมเจดีย์ 

 

วันหนึ่งช่วงเดือน ๓ ข้างแรมหลังเสร็จ

พิธีถวายเพลิงหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านก็ไปภาวนาที่

วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร ระยะนั้น

ท่านยังอัศจรรย์กับความสว่างไสวของจิตดังนี้ 

“…จิตของเรามันสว่างไสว ก็อย่างว่านั่น

แหละ คนเป็นบ้าอัศจรรย์ตัวเอง ไม่มี ใคร

อัศจรรย์เท่าเจ้าของอัศจรรย์บ้าในตัวเอง ไม่ใช่

อัศจรรย์ธรรมแต่เป็นอัศจรรย์บ้า ความหลง

ความยึดจิตอวิชชา มันจึงอัศจรรย์ตัวเอง เวลา

เดินจงกรมอุทานออกมาในใจว่า  

‘แหม...จิตเราทำไมสว่างเอานักหนานะ 

ร่างกายเรามองดูมันเห็นพอเป็นรางๆ เป็น

เงาๆ เพราะความรู้ทะลุไปหมด’ 

สว่างไปหมดเลยก็อัศจรรย์ล่ะซิ เราถึงว่า

อัศจรรย์บ้า...” 

ทา่นอดอาหารมาไดเ้พยีง ๓ วนั เนือ่งจาก

ระยะนั้นอดนานมากไม่ได้แล้ว เพราะนับแต่เริ่ม

ปฏิบัติมาจนขณะนี้เป็นเวลา ๙ ปี ตอนนี้ก็

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(พิมพ์ธัมมธโร)

จากนั้นท่านก็ถามมาหาเรา เราอยาก

ตอบตั้งแต่ท่านยังไม่ถาม ‘นี่ท่านมหาพรรษา

เท่าไร’ ‘๑๖ พรรษา’ ‘นู่นน่ะ’ ขึ้นอีกนะ ‘๑๖

พรรษาเป็นอุปัชฌาย์ก็ได้แล้ว จะเอาคืนไปเป็น

ลูกเขยใหม่อยู่ได้ยังไง’

เราก็เลยรอดตัว ท่านนั่งนิ่งนะ รอดตัว 

องค์นี้ช่วยนะไม่งั้นจะแก้ยากเหมือนกัน แต่

เรื่องให้กลับ กลับไม่ได้เลย พูดให้มันตรงเสีย 

เวลานั้นจิตมันเป็นธรรมจักรแล้ว หมุนติ้วๆ เลย

ไม่มีวันมีคืน ไปแต่องค์เดียวอยู่ ในป่าในเขาๆ 

มาเผาศพพ่อแม่ครูจารย์มั่นเพียง ๔ วัน คืออัน

นี้มันหมุนตลอด บังคับให้อยู่ได้เพียง ๔ วัน พอ

งานเสร็จแล้วออกเลยทีเดียว เพราะอันนี้มัน

รุนแรงมาก มีแต่จะพุ่งๆ โดยถ่ายเดียว 

“...เรื่องพ่อแม่ครูจารย์มั่นแสดงอิทธิฤทธิ์ ให้เห็นหลายแห่งนะ .. เหรียญท่านก็เป็นฤทธิ์เป็น

เดชอยู่นะ เหรียญรุ่นแรกๆ เลยละ เขาทำอยู่สกลนครเราจำได้ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์นี่แหละทำ

พวก ต.ช.ด.ได้เหรียญแล้วเอาติดคอไปคืนวันนั้น เพราะรักสงวนท่านมากเลยเอาท่านไว้ใต้ที่นอน

แล้วก็นอนทับกลัวใครจะมาคว้าเอาไปเสีย

ปลดออกจากคอแล้วก็วางไว้ใต้ที่นอนว่าหมอนก็ ไม่ใช่หมอนพวกตชด.นอนอยู่ในป่าเอา

ใส่ ไว้ใต้ที่นอน พอนอนหลับไปก็ฝันถึงท่านอาจารย์เสาร์กับท่านอาจารย์มั่นเดินมาด้วยกัน เพราะ

ท่านติดกันมาแต่ ไหนแต่ ไรมาว่า

‘พวกนี้เอาเรามาทิ้งไว้ในป่าในเขาไม่นำพา พวกเราหนีนะไม่อยู่กับพวกนี้’  

ว่างั้นแล้วเขามองตามหลังเห็นท่านเดินไปสององค์ เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาคว้าหา

เหรียญก็ ไม่เห็น เหรียญหายไป อย่างนั้นก็เป็น แปลกอยู่นะ

ความฝันน่ะ พอความฝันผ่านไปแล้วก็ตื่นรู้สึก

ตัวก็ค้นที่เอาไว้ใต้ที่นอนเลยหายเงียบ

จริงๆ ไม่ ได้เลย ร้องไห้โฮตำรวจคนนั้น

ไม่ ได้จริงๆนะหายเลยค้นจนแหลกก็

ไม่มีนั่นดูซิเหรียญหายไปไหน…”



แสดงอิทธิฤทธิ์ 
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พรรษาที่ ๑๖ แล้ว ท่านก็อดอาหารแบบสมบุก

สมบันอย่างนี้ตลอดมา วันนั้นท่านจึงตั้งใจจะ

ฉันจังหัน  

เนื่องด้วยท่านพระอาจารย์กงมา (เจ้า

อาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ในขณะนั้น) อนุญาต

ให้ชาวบ้านมาใส่บาตรที่วัดทุกวันพระ พระเณร

จึงไม่จำเป็นต้องออกไปบิณฑบาตนอกวัด 

ดังนั้นพอได้อรุณแล้ว เพื่อรอเวลาฉัน

อาหารท่านจึงออกจากกุฏิไปเดินจงกรมทาง

ด้านตะวันตกของวัด ตั้งใจว่าจะเดินอยู่จน

กระทั่งได้เวลาบิณฑบาต ขณะที่ท่านเดินจงกรม

ไปมาอยู่นั้น เกิดรำพึงขึ้นในใจว่า  

“เอ…จิตนี่ทำไมอัศจรรย์นักหนานะ มัน

สว่างไสวเอามาก…”

ท่านอธิบายถึงสภาวะจิตใจของท่านใน

ช่วงนี้ว่า 

“...จิตเราอัศจรรย์ที่มันสว่างไสวอะไร

นักหนานี่ .. เดินอยู่นั่งอยู่ที่ไหนมองดูอะไรนี้มัน

สว่างจ้าไปหมดเลย ร่างกายของเรามีมัน

เหมือนกับตะเกียงเจ้าพายุเรานี้ แก้วครอบมัน

ใสอยู่ข้างนอก คือจิตนี้เป็นเหมือนไส้ตะเกียงจ้า

อยู่ข้างใน ทีนี้มันก็ส่องออกมาทะลุหมด แก้ว

ครอบอยู่นี้เหมือนไม่มีทะลุออกหมด ร่างกายนี้

เรียกว่าไม่มี ธรรมชาตินี้มันสว่างมันซ่านออก

ไปหมดเลย มันกระจายไปหมด ร่างกายมี

เหมือนไม่มีเราจึงอัศจรรย์ละซิ ยืนอยู่นั่งอยู่ดู

อยู่นี้จะว่าไง จิตมีวันมีคืนที่ไหน ความสว่างของ

จติไมม่มีดืมแีจง้นะ เปน็ธรรมชาตอิยา่งนัน้จา้อยู่ 

‘โถ จิตเราทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้เทียว

นา’

นั่นเห็นไหมล่ะ กำหนดทดลองดูนะ ไม่ใช่

ธรรมดา คือมันสว่างขนาดนี้แล้ว ไปอยู่บนเขา

นี่นะ เอาภูเขาทั้งลูกกำหนดดู ภูเขาทั้งลูกนี้

เหมือนเงา เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงเจ้า

พายุนั่นแหละ ภูเขาทั้งลูกนี้เหมือนเงาเหมือน

แก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุ จิตนี้พุ่งออกหมด

เลย จึงได้อัศจรรย์  

‘โอ้ โห จิตของเรานี้ทำไมถึงอัศจรรย์ถึง

ขนาดนี้เชียวนา’

นี่ละพระธรรมท่านกลัวเราติด ก็เราติด

แล้วนั่นน่ะจะว่าไง ท่านกลัวเราติดจึงขึ้นมา นี่

ละที่ว่าธรรมเกิดฟังเอานะ เมื่อเห็นความ

อัศจรรย์เจ้าของ มองไปที่ ไหนมันว่างไปหมด

เลย .. นี่ละจิตดวงนี้ เวลาชำระความมัวหมอง

มลทินมืดตื้อออกมากน้อยเพียงไร มันจะแสดง

ตัวเต็มเหนี่ยวๆ 

ทีนี้ก็ขึ้นอัศจรรย์ในตัวเอง โอ้โห จิตของ

เราทำไมถึงอัศจรรย์ถึงขนาดนี้เทียวนา กำหนด

ดูอะไรมันไม่มีเลย มองดูภูเขาต่อหน้านี้มันทะลุ

ไปต่อหน้าต่อตาเลย อันนี้มันรุนแรงทะลุไปหมด 

ภูเขาไม่มีความหมายนะ เหมือนกับตะเกียงแก้ว

ครอบไม่มีความหมาย ไส้ตะเกียงความสว่าง

ทะลุออกไปหมดเลย อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ

เราเทียบได้อย่างนี้  

ทีนี้ธรรมเกิดนะ เรียกว่าธรรมเตือน กลัว

เราจะติด พอรำพึงอยู่นั้นเราก็นิ่ง สักเดี๋ยวขึ้น

มาเป็นคำพูดนะ ออกมาจากหัวใจจริงๆ เป็นคำ

พูดเหมือนเราพูดกัน แต่ให้ ได้ยินเสียงไม่ได้ยิน 

หากเป็นคำพูดในใจบอก พอรำพึงถึงเรื่องความ

อัศจรรย์ของจิตจบลงเท่านั้น อุบายก็ผุดขึ้นมา

ในขณะจิตหนึ่งเป็นคำๆ เป็นประโยคๆ อย่างไม่

คาดไม่ฝันว่า  

 ‘ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแล

คือตัวภพ’ 

ว่าอย่างนั้นเรางงทันที งงเป็นไก่ตาแตก

ไปเลย ทั้งๆ ที่ธรรมท่านเตือนเรา ให้รู้ว่าจุดก็

คือจุดผู้สว่างนั้นแหละ แทนที่จะได้อุบายจาก

อุบายนั้น กลับไม่ ได้ นี่ถ้าเป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาด 

ท่านก็ว่า “ธรรมเกิดแต่เรามันโง่ จึงไม่อาจคิด

ขึ้นได้” มิหนำซํ้ายังเพิ่มความสงสัยเข้าไปอีกว่า 

“เอ!จุดที่ไหน?ต่อมที่ไหน?”

ทั้งที่ก็มองเห็นชัดๆ อยู่แล้ว เพราะจุด

สว่างมันเห็นเป็นดวงอยู่ ในจิต สว่างจ้าอยู่ 

ภายในจิตนี้ พูดง่ายๆ ก็เหมือนตะเกียงเจ้าพายุ 

มันสว่างจากไส้ตะเกียง ไส้มันคือที่ จุดที่สว่าง 

มันก็เห็นอยู่แล้ว จุดแห่งความสว่างมันก็เห็นได้

อย่างชัดๆ แต่มันไม่จี้เข้าตรงนี้ กลับลูบคลำไป

ที่ไหนตามประสาความโง่นั่นแล อุบายผุดขึ้นมา

ขนาดนั้นแล้วน่าจะยึดได้ มันยังยึดไม่ได้ จึงไม่

ได้ประโยชน์จากอุบายที่ผุดขึ้นบอกในเวลานั้น 

ปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆ ยังปลงวางกันไม่

ได้ จึงได้แบกปัญหานี้ธุดงค์ ไปคนเดียวในป่าใน

เขาทางอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ

ทางอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย…” 

ทางจงกรมที่องค์หลวงตาใช้พิจารณาธรรม

หลวงปู่กงมาจิรปุญโญ

เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์

ในช่วงที่องค์หลวงตาไปพักภาวนา
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ความจำเป็นของครูอาจารย์  
 

ท่านกล่าวถึงความฉลาดของหลวงปู่มั่นที่

มีอุบายวิธีติดตามผลการภาวนาของลูกศิษย์แต่

ละรายๆ จะได้ ไม่เสียเวลาและก้าวเดินอย่างถูก

ต้องเป็นลำดับไปดังนี้ 

“...ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเรานี่มีมากที่สุด 

พวกเพชรน้ำหนึ่งๆ รู้สึกจะเป็นลูกศิษย์ของท่าน

ทั้งนั้น ท่านไม่ยุ่งกับใคร แต่กับพระนี่ โถ ท่าน

ติดตามนะ ใครภาวนาเป็นยังไงๆ ท่านจะ

ติดตามเรียกมาถามเรื่อย แม้แต่อย่างเรานี้ท่าน

เพราะท่านแหย่หาเรื่องเฉยๆ ท่านมหานี่ก็เสื่อม

ไปแล้ว หายเงียบไปเลย 

‘แต่ก่อนก็เห็นว่าภาวนาดีหน่อย ทีนี้ก็

เสื่อมไปหมดแล้ว’

ทางนี้มันก็คึกคัก จะกัดจะเห่าละซี ‘มัน

เสื่อมไปไหนน่ะ’ อยากว่าอย่างนั้นนะ พอได้

โอกาสเราก็ไปหาท่านคุยเรื่องธรรมะ ท่านฟัง

เสร็จเรียบร้อยแล้ว คำเหล่านั้นก็ไม่มี เพราะ

ท่านแหย่เฉยๆ เราก็รู้ มันหากมีละท่าของท่าน 

แหย่ท่านั้นท่านี้  

ครั้นนานๆ คุยกันนี้ ‘หือ เสื่อมไปถึงไหน

แล้ว’อย่างนั้นนะ  

มันก็โมโหซิ มันเสื่อมไปไหน ท่านแหย่เอา

ที่จุดสำคัญๆ นะ .. ก็คนหนึ่งเร่งภาวนาจนจะ

เป็นจะตาย จิตมันก็สง่างามตลอด แล้วอยู่ๆ ก็

มาแหย่เอา คือท่านหาอุบายจะให้คุยธรรมะให้

ท่านฟัง ก็มีเท่านั้นละเรื่องน่ะ แต่ท่านไม่ได้พูด

ธรรมดาน่ะซี  

บางทีนั่งอยู่เวลาประชุมพระมากๆ อยู่

ด้วยกัน นั่งอยู่นี่ ‘ท่านมหาก็เห็นมีวี่ๆ แววๆ

บ้างภาวนาทีแรก เดี๋ยวนี้หายหมด เสื่อมหมด

แล้ว’ ว่างี้นะ ทางนี้ก็คึกคักล่ะซี หมาตัวนี้ลุก

คึกคักขึ้นจะเห่าแล้ว มันเสื่อมไปไหน เห่าว้อกๆ 

มันเสื่อมไปไหนน่าอยากว่าอย่างนั้น ท่านมี

อุบายแปลกๆ นะ  

อู๋ย ท่านฉลาดมาก ฉลาดจริงๆ ยกให้เลย

หลวงปู่มั่นนี้ อุบายวิธีการต่างๆ ท่านเอาจริง

เอาจัง ติดตามนะ ใครภาวนาได้ผลมากน้อย

เพียงไรนี้ท่านจะติดตามเรื่อยๆ อย่างนี้ละ

ติดตามแบบนี้ละ คนละแบบๆ องค์หนึ่งเป็น

แบบหนึ่งๆ ส่วนเราแบบนี้ว่างั้นเถอะ ทีไรก็

แบบนี้เท่านั้น ให้คึกคักๆ ขึ้นจะเห่าทันทีเลย 

แปลกอยู่นะ…” 

ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงมั่นใจว่าหากหลวงปู่มั่น

ยังมีชีวิตอยู่ ปัญหาธรรมภายในใจของท่านที่

เป็นอยู่ขณะนี้ หลวงปู่มั่นท่านจะสามารถแก้ให้

ได้ในทันที ท่านเปรียบความรู้ความชำนาญของ

หลวงปู่มั่นที่สามารถแก้ปัญหาของศิษย์ได้อย่าง

รวดเร็วไว้ดังนี้ 

“.. .เวลาออกมาจากป่าจากเขา หอบ

ปัญหามาจนจะก้าวไม่ออก พอมากราบเรียนพ่อ

แม่ครูจารย์มั่น ท่านก็ใส่เปรี้ยงๆ ความสงสัย




ฆ่าล้างแค้นสะดุดปาฏิหาริย์หลวงปู่มั่น

“...มันเป็นปาฏิหาริย์ไหมนี่ เขามาเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องโกหก เขาจะไปฆ่ากันถือปืนไปเลยติด

ไปเลยจะฆ่าถ่ายเดียว เพราะเจ็บแค้นอย่างมากทีเดียว ไม่ ได้ฆ่าไม่ ได้ว่างั้นเลยตั้งหน้าจะไปฆ่า

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ๆ มันเป็นปาฏิหาริย์ นี่ละธรรมใครอย่ามาคาดๆ เรื่องธรรมนี่เลยทุกสิ่งทุก

อย่างที่เราจะคาดจะเดาได้

เขาเดินไปเลยตั้งใจจะไปฆ่า ไปก็เปรี้ยงเลยไม่ต้องมีหลบมีหลีกอะไรเพราะมันถึงใจ เดิน

เข้าไปยิงเลย จะตายก็ตามขอให้คนนี้มันตาย ขนาดนั้นนะ กึ๊กๆ ไป พอไปไม่ทราบว่ายังไง อยู่ๆ

หลวงปู่มั่นเรานี่กึ๊กขึ้นตรงหน้าเลย นั่นเห็นไหม เขาเคารพหลวงปู่มั่นอยู่แล้ว เห็นไหมล่ะ นี่ละจุด

สำคัญฟังเอาซิ

ตั้งหน้าตั้งตาจะไปฆ่า๑๐๐เปอร์เซ็นต์พอไปนั้นไม่ทราบหลวงปู่มั่นมาจากไหนผุดขึ้นมายืน

จังก้าข้างหน้านี่ ‘เหอ ขึ้นเลยทีเดียว นี่จะไปตกนรกหลุมไหน’  

ว่างั้น โห ทิ้งปืนเลยกราบราบ กลับไปแล้วเป็นมิตรกัน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์อีกเหมือนกัน นั่น

เห็นไหมกลับเป็นคนใหม่ขึ้นมากลับตัว๑๐๐เปอร์เซ็นต์เลยกราบแล้วกลับมาโหเรายังมีวาสนา

บารมี มาชมเจ้าของนะ ถึงคราวจะเป็นจะตายจะล่มจะจมจริงๆ หลวงปู่มั่นท่านมาจากไหน ตั้งแต่

เกิดมายังไม่เคยเห็นท่าน เขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกเขาไม่เคยเห็น แต่เขาเคารพกราบไหว้บูชา

ตลอดอย่างฝังใจเหมือนกัน

อันนี้อยู่ๆ หลวงปู่มั่นมาฉุดลากขึ้น เราจะไปลงนรกหลุมไหนว่างี้เลยนะ ฮึบขึ้นมาอย่างเด็ด

ขาดเสียด้วยนะ ยืนจังก้าอยู่นี้ แล้วมีที่ ไหน เห็นไหมล่ะ โผล่ขึ้นมายืนจังก้าต่อหน้านี้ โห ทิ้งปืน

แล้วกราบไหว้ เสร็จแล้วกลับเลย กลับตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แล้วยิ่งมีความแน่นหนามั่นคงเข้า

ทางด้านศีลธรรมไม่ทำอะไรตั้งแต่บัดนั้นพวกสัตว์พวกเสืออะไรตัวเล็กๆน้อยๆไม่ฆ่าเลยฟังซิตัด

ได้หมด

นี่ละอำนาจความดี ไม่อย่างนั้นคนนี้ก็จมลงในนรก คนนั้นก็ตายคนนี้ก็จมลงนรก แล้วมา

โผล่ๆ ขึ้นมาฉุดลากขึ้นในปัจจุบัน .. ตั้งแต่นั้นมาก็เลยชมบารมีของตัวเอง โห เรานี่ยังมีบารมีอยู่

หนาถ้าไม่มีบารมียังไงต้องพังไอ้นั้นต้องตายเราต้องลงนรกอย่างแน่ว่าละกลับตัวเป็นคนดี๑๐๐

เปอร์เซ็นต์ไปเลย สละตายกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กับครูบาอาจารย์ นี่เห็นไหมจุด

แห่งความยับยั้งเห็นอยู่อย่างนี้จะว่าไงธรรมใครอย่าไปคาดนะแต่เรื่องกิเลสมันยังคาดวาดภาพไป

ธรรมเหนือหมด นี่ละเรื่องการยับยั้งตัวเอง เมื่อมีที่เคารพนับถืออยู่มันมีที่ยับยั้งนะ ถ้าไม่มีเลยก็

อย่างว่านั่นแหละ...”

ยังใส่ปัญหา คือถ้าเราไม่ ได้คุยธรรมะกับท่าน

โดยเฉพาะประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ แล้ว ท่าน

จะหาอุบายแหย่มา ‘ท่านมหาก็ภาวนาไม่เห็นได้

เรื่อง’

ท่านยุหมาจะให้เห่าให้กัดใช่ ไหม เพราะ

เรากำลังเป็นหมาอยู่นี่นะ ท่านก็แหย่มา ‘ท่าน

มหาภาวนาทุกวันนี้ ไม่เป็นท่าแล้วเสื่อมไปแล้ว’

โห ทางนี้มันคึกคัก มันเสื่อมที่ ไหนน่ะ 

หมาตัวนี้มันคึกคักมันจะเห่าทันทีเลย มันเสื่อม

ที่ ไหนน่ะ พอได้โอกาสก็เข้ากราบเรียนท่าน ที่

ว่านั่นก็หายไปเลยนะ ท่านไม่ ได้พูดถึงเลย 
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พังทลายลงไปหมด ตัวเบาหวิวๆ ถ้าตรงไหนยัง

ไม่ลงกันก็ถกกัน บรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูก

ศิษย์ของท่าน ไม่มีใครเป็นพระตัวซนตัวขี้ดื้อยิ่ง

กว่าเรา คือเราต้องการความจริง ท่านก็ทราบ

ความจริงของเรา เพราะเราไม่ใช่เป็นคนหน้า

ด้านที่จะไปอวดทิฐิมานะต่อท่าน ท่านก็ทราบ 

ท่านจึงแสดงให้เราฟัง 

ผู้รู้แก้ปัญหามันผิดกันกับผู้ ไม่รู้มาก ก็

เหมือนหมอเถื่อนกับหมอปริญญานั่นแหละ ผิด

กันยังไงก็ดูเอาสิ หมอเถื่อนนั่นทุ่มกันทั้งหีบ ดี

ไม่ดีคนไข้ตาย หมอปริญญาเขาไม่ใช่อย่างนั้น 

เขาถามอาการแล้วตรวจดูแล้ว เขาก็หยิบยามา

นิดเดียวเท่านั้น ใส่ปั๊บเลย ควรฉีดก็ฉีด ควรให้

รับประทานก็รับประทาน มันก็หายไปเลย มัน

ผิดกัน ไม่จำเป็นต้องยกยามาทั้งหีบ 

นี่ก็เหมือนกัน ธรรมอันใดที่จำเป็นเหมาะ

สมกับปัญหาที่เกิดเวลานี้ ของคนนี้ ใส่เปรี้ยง

เดียวเท่านั้น จบเลย…” 

แต่เนื่องจากขณะนี้หลวงปู่มั่นได้จากไป

แล้ว อุบายที่ผุดขึ้นภายในจิตของท่านว่า “ถ้า

มีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ” 

เป็นปัญหาธรรมที่ท่านยังไม่เข้าใจความหมาย

ในเวลานั้น ท่านจึงได้แต่รู้สึกเสียดายเป็นอย่าง

ยิ่งว่าหากหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่ องค์ท่านจะ

สามารถแก้ปัญหานี้ ให้ ได้ในทันที ดังนี้ 

 “…หากท่านอาจารย์มั่นยังทรงธาตุทรง

ขันธ์อยู่ ท่านจะแก้อุบายนี้ ได้ทันที และจิต

อวิชชาดวงสว่างไสวน่าอัศจรรย์นี้ก็จะต้องพัง

ทลายขาดสะบั้นลงไปในตอนนี้เลยทีเดียว แต่

เพราะด้วยขณะนั้นปัญญายังไม่ทันกับอุบายที่

ผุดขึ้น จึงไม่สามารถพังทลายได้ มิหนำซ้ำยัง

ติดยังยึดมันเข้าเสียอีกด้วย…” 

ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงพูดอย่างถึงใจอยู่

เสมอว่า ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงนั้นมีความจำเป็น

อยู่ทุกระยะดังนี้ 

“…ถ้าสมมุติว่านำปัญหานี้มาเล่าถวาย

ท่านอาจารย์มั่นตรงนี้ปั๊บ .. ท่านจะใส่ผางมา

ทันที ทีนี้จะเข้าใจปุ๊บเดียว จุดนั้นก็พังทลายไป

เลย นี่มันไม่เข้าใจ ปัญหาก็บอกชัดอยู่แล้ว นี่ซิ

ถึงได้ว่าความจำเป็นมีอยู่ทุกระยะนา ..  

เรื่องจิตนี่จึงสำคัญที่ครูที่อาจารย์ผู้ ให้การ

อบรมสั่งสอน ผู้ที่ท่านรู้แล้วไม่ต้องพูดมากเลย 

ท่านใส่ปั๊บเดียวได้ความ ใครจะมาสุ่มครอบทั้ง

หนองทั้งบึงไม่ได้ จะโยนยาใส่กันทั้งตู้ทั้งหีบมัน

ไม่ได้  

เรื่องความจำเป็นกับครูอาจารย์ มัน

จำเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าขั้นไหนๆ ความก้าวหน้า

ของเรามันช้าผิดกัน ปัญหาบางอย่างแก้กันอยู่ 

๒ วัน ๓ วันแก้กันยังไม่ตก...ไม่ตกมันก็ไม่ถอย 

จะต้องแก้ ให้ตกจนได้ นี่ซิมันจะตาย เพราะคำ

ว่าแพ้นั้นมีไม่ ได้ ถ้าจะแพ้ ให้ตายเสียดีกว่า 

นอกจากต้องทะลุโดยถ่ายเดียว ถ้าไม่ทะลุก็

ต้องเจาะกันอยู่อย่างนั้น หมุนติ้วๆ อยู่นั้น…” 

หมู่เพื่อนเกาะพรึบ 
    

ท่านไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาเป็นครู

เป็นอาจารย์ของใคร เนื่องจากอุปนิสัยชอบอยู่

คนเดียวตลอดมาดังนี้ 

“…จังหวะที่หลวงปู่มั่นมรณภาพ เป็น

จังหวะที่หมู่เพื่อนขาดที่พึ่ง จึงเกาะพรึบเลย ตั้ง

แต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ พอเผาศพท่านแล้ว

ออกหลบหลีกปลีกตัวหนีไปอยู่ ในป่าในเขาลูก

ไหนลูกไหนก็ตาม ขโมยนี้สุดยอด คำว่าขโมย

จากหมู่เพื่อนนี้ คำว่าสุดยอดคือยังไง  

กลางคืนเงียบๆ ดึกๆ ก็ ไป เพราะหมู่

เพื่อนไปรุมนี่ เรารำคาญเราไม่อยากอยู่ ทีนี้พอ

เงียบๆ ก็เดินดู เห็นหมู่ เพื่อนบางองค์เดิน

จงกรม บางองค์นั่ งสมาธิ นี่ เรียกว่าไปดู

ลาดเลา เราเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้ว พอมา

ปั๊บ หนีหมู่เพื่อนออกทางนี้นะ สะพายบาตรหนี

กลางคืน เงียบ ไปเลย พอตื่นเช้ามา หมู่เพื่อน

ยุ่งไปหมดเลยเหมือนฟ้าดินถล่มละ  

‘ไปแล้วไม่ทราบไปทางไหนละ’

หายเงียบ พอประมาณสัก ๒ อาทิตย์นะ 

เพราะพวกนี้เก่งนี่นะ... จมูกพระนี่ติดตามถึง

เขาลูกไหน ถ้ำไหน ตามถึงหมด... ตามจน

กระทั่งถึง ไม่ว่าจะไปอยู่ป่าไหน เขาลูกไหน ถ้ำ

ไหน รู้หมดเลย โอ๋ เราจึงว่าให้ 

‘จมูกหมานี้สู้จมูกพระไม่ได้นะ’

เราว่าถึงยังงี้ว่าขนาดไหนก็เฉย (หัวเราะ) 

ขอให้ ได้อยู่ด้วยก็เอา อย่างนั้นละนะ ว่าขนาด

ไหนก็เฉยเหมือนไม่มีหูมีตาไม่มีจิตมีใจนะ เฉย 

คือหมายความว่า เราได้ที่แล้ว จะว่ายังไงว่า

เถอะ ทีนี้เอาอีกนะ พอเผลอเอาอีก บางที

กลางวันแสกๆ หมู่เพื่อนเดินจงกรมอยู่ในเขาใน

ป่านี่ว่ะ ไปเดินฉากนู้นฉากนี้ดู เราเตรียมของไว้

แล้ว ไปเดินดูนั้นดูนี้ เห็นองค์นั้นเดินจงกรมอยู่

บ้าง องค์นี้นั่งสมาธิอยู่บ้าง ไปเอาของที่เตรียม 

ออกทางนีน้ะทางที่ไมม่ีใครนี ่ ไปเลยๆ อยูย่งังัน้ไม ่ 

ทราบวา่กีค่รัง้กีห่น สดุทา้ยมนักพ็น้ไปไม่ไดน้ะ .. 

มันเกาะไม่ถอยนี่ หลบโน้นหลีกนี้ๆ ยิ่ง

ท่านสิงห์ทองนี่ยิ่งเกาะใหญ่ ตามเลยเทียว 

ได้ยินว่าเราไปทางอำเภอบ้านผือเข้าในเขาแล้ว

ตามเข้าไปๆ ได้ยินแต่ข่าวท่านไปนี้ๆ ไปโน้นๆ 

(พอ)ท่านสิงห์ทองไปพักอยู่ที่นั่น เขาก็มาขอฟัง

พระอาจารย์สิงห์ทองธัมมวโร

หลวงปู่ลีกุสลธโร
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เทศน์ท่านสิงห์ทองก็บอก 

‘โอ๊ยตายยังไงกันนี่อาตมาเทศน์ไม่เป็น

กำลังเสาะแสวงหาครูอาจารย์อยู่นี้ อาจารย์

มหาบัวท่านมาพักอยู่ที่นี่ท่านไปทางไหน’

เรากำลังหนักเสียด้วยตอนนั้น หนัก

ภายใน จึงได้หลบ หนี หลีก หลบตะพึดตะพือ

ละตอนนั้น เกาะเท่าไรก็สลัด เขาบอก ‘ท่านไป

ทางโน้นๆ ท่านอาจารย์มหาบัวก็ว่าเทศน์ ไม่

เป็นท่านไม่ยุ่งกับใครนะ ใครมาท่านไล่หนีหมด

เลย ท่านบอกท่านเทศน์ไม่เป็นๆ บทเวลาวันที่

ท่านจะไปพวกญาติโยมมามากต่อมาก ท่านทน

ไม่ไหวท่านก็เทศน์ให้ฟังโอ้โหบทเวลาเทศน์วัว

คู่ร้อยสู้ ไม่ได้เลย’

แต่ก่อนวัวคู่หนึ่ง ๑๐๐ บาทแล้วเรียกว่า

เยี่ยมว่างั้นเถอะนะ มันไม่เคยมีแหละวัวคู่หนึ่งที่

ซื้อถึง ๑๐๐ บาทนะ อย่างมากก็ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

บาทเท่านั้นพอ อันนี้วัวคู่ร้อยสู้ ไม่ ได้ อันนี้ก็

เหมือนกัน ท่านสิงห์ทองเลยว่า ‘โอ๊ย ไม่ ใช่

อาตมาเทศน์ไม่เป็น’..

ธรรมลี(หลวงปู่ลี กุสลธโร)นี้ละที่เกาะ

เราเกาะติด เกาะไม่ปล่อยธรรมลี คงจะเห็น

โทษหรือเห็นคุณอย่างไรไม่ทราบ มีอะไรตอบ

รับเราเรื่อยๆ คือเราไปคนเดียว เที่ยวกรรม

ฐานเราไม่ค่อยไปกับใคร เราไปคนเดียว แต่

ธรรมลีนี้ขโมยเกาะๆ สลัดอย่างไรไม่หลุด เกาะ

ติด นี่คงจะคิดย้อนหลังเพราะขัดนิสัยเราท่าน

คงคิดอย่างนั้นละ ขัดนิสัยเราที่ชอบไปคนเดียว

อย่างไม่มีใครติดตามได้เลย แต่ธรรมลีติดตาม

ได้ สลัดอย่างไรไม่หลุดธรรมลี .. 

เราไปแต่คนเดียว เที่ยวกรรมฐานไปคน

เดียว คนเดียวไม่ใช่อะไรมันเป็นตามนิสัย นิสัย

มันชอบเด็ด ถ้าไปคนเดียวป่าช้าอยู่กับเรา

เท่านั้นพอ ถ้ามีหมู่เพื่อนป่าช้าอยู่สองแห่ง แบ่ง

นู้นแบ่งนี้ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าไปคนเดียว

แล้วป่าช้าอยู่กับเรา มันต่างกันอย่างนั้นละ นี่

ธรรมลีชอบเกาะ ธรรมลีนี้ เกาะ ใครไม่ ได้

ติดตามเราได้ง่ายๆ ละการเที่ยวนี่พูดได้ชัดเจน

เลยว่าเด็ด การเที่ยวธุดงค์เด็ด ไปแต่องค์เดียว 

คือมันสนุกมอบเลย ทุกอย่างมอบเลยๆ ไม่ได้

แบ่งรับแบ่งสู้ ถ้ามีเพื่อนมีฝูงมันแบ่งของมัน 

คิดนั้นคิดนี้ ถ้าไปคนเดียวพุ่งเลย มันต่างกัน 

เราไปคนเดียวพุ่งเลย การทำความเพียรก็พุ่ง

แบบเดียวกันเลย ไม่ได้มีอะไรแบ่งรับแบ่งสู้ มัน

ผิดกันตรงนั้นละ 

แต่นี้ธรรมลีเกาะติด คงจะคิดย้อนหลัง  

ทา่คอืขดันสิยัเรา ธรรมลนีีเ้กาะตดิ นอกนัน้เกาะ  

ไม่ติด กลางคืนเตรียมของเรียบร้อย ถ้าจะไป

วันพรุ่งนี้ ไปเที่ยวใครก็ทราบๆ เราเตรียมของ

กลางคืนแล้วก็เดินฉากนู้นฉากนี้ องค์นั้นเดิน

จงกรม องค์นี้นั่งภาวนา เดินฉากดูหมดแล้ว 

ของเตรียมไว้แล้ว พอกลับมาออกทางหลังเลย 

ตื่นเช้ามาไม่เห็นเรา เป็นแต่อย่างนั้น...” 

ต่อมาเมื่อมีพระเณรติดตามขอรับคำ

แนะนำจากท่านมากขึ้นทุกที ความเห็นใจที่ท่าน

เองก็เคยเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์เช่นนี้มา

ก่อน จึงทำให้ยอมรับภาระในที่สุด 

“…ผมไม่ ได้ เคยคิดว่า ได้ เป็นครู เป็น

อาจารย์ใครทั้งนั้นแหละ เพราะนิสัยไม่มีทางนั้น 

มีแต่จะเอาๆ เรื่องของเจ้าของโดยเฉพาะๆ 

เหมือนไม่เคยที่จะไปสนใจไปสอนผู้ ใดเลย เวลา

ปฏิบัติก็มุ่งต่ออรรถต่อธรรมอย่างเดียว ทีนี้

เวลาพอลืมหูลืมตาได้บ้าง มันก็ ไม่สนใจที่จะ

สอนใครเสีย อยู่อย่างนี้สบายดี ว่างั้น  

เพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนรุมไปกับผม 

ผมจึงขโมยหนีเรื่อยนะซิ อยู่คนเดียวสบายดีๆ 

ไม่มีอะไรมากวน สบายดีๆ มันเป็นอย่างนั้น ทีนี้

“...กายวิเวก ความสงัดแห่งกาย ในสถานที่อยู่

อาศัย ที่ ไปที่มาตามบริเวณที่อยู่นี้ นับว่าเป็นสัปปายะ

ความสบายพอสมควร จิตวิเวก ท่านผู้มุ่งให้เป็นไป

เพื่อความสงัดภายในตามขั้นแห่งความสงบของตน ก็

มีประจำจิตของท่านผู้บำเพ็ญพอสมควร ส่วนผู้เริ่มฝึก

หัดใหม่ๆ ยังไม่ ได้จิตวิเวกภายในใจ จงพยายามบำรุง

อินทรีย์ทั้ง๕ให้มีกำลังความวิเวกภายในค่อยปรากฏ

ขึ้นเป็นลำดับ ผู้ที่ ได้รับความวิเวกภายในพอประมาณ

แล้ว จงพยายามส่งเสริมให้มีความละเอียดเข้าเป็น

ลำดับ พร้อมทั้งปัญญาความรอบคอบในความวิเวก

ของตนและผู้มีธรรมยิ่งกว่านั้นจงรีบเร่งตักตวงความ

เพียรด้วยปัญญาให้เพียงพอ จะปรากฏเป็นอุปธิวิเวก 

ความสงัดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจขึ้นมาก…”



กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวก
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มันมากต่อมาก รุมเข้าๆ ก็เลยเป็นอย่างนี้ 

อย่างที่เห็นนี่ แต่ไม่ได้เป็นกับนิสัยของเจ้าของ

นะ 

ก็อยู่ ไปอย่างนั้นแหละ เพราะเห็นหัวใจ

แต่ละดวงๆ นี้มีคุณค่า คิดถึงเรื่องเราเวลา

เสือกคลาน เกิดขึ้นมาเจอพ่อเจอแม่อยู่แล้ว ครู

อาจารย์เราได้วิ่งหาแทบล้มแทบตาย ไปที่ ไหน

มันก็ไม่เหมาะเจาะในหัวใจ มันก็ต้องผ่านไปๆ 

จนกระทั่งไปถึงที่เหมาะเจาะแล้วมันถึงทุ่มกันลง 

หมู่เพื่อนแสวงหาครูบาอาจารย์ก็คงเป็นอย่าง

เดียวกันนี้ นี่แหละเอามาบวก มาลบ คูณ หาร 

กันดูแล้ว เราทนอยู่ด้วยเหตุนี้นะ… 

เราก็ทนเพื่อหมู่เพื่อเพื่อนเพราะหัวใจอยู่

กับหมู่กับเพื่อนเท่านั้น ด้วยความเมตตาสงสาร 

เพราะการดำเนินทางด้านจิตใจนี้เราเห็นโทษมา

พอแล้วสำหรับเราเอง เราเห็นคุณค่าของครูบา

อาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้อง

แม่นยำ 

จากนัน้กเ็อาเรือ่งเหลา่นีแ้หละมาพจิารณา

เทียบเคียงถึงเรื่องหมู่เพื่อนทั้งหลาย จึงทนนะนี่

นะ ผมทนเอาเฉยๆ  

‘ถ้าเป็นตามนิสัยของผมแล้ว นิสัยหมาย

ถึงความชอบใจนะ เราไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่

เพื่อนมีมากๆนี่นะ’

 นิสัยของเราเป็นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว

เรื่องความอยู่คนหนึ่งคนเดียว ตั้งแต่ปฏิบัติเรา  

  

ก็ปฏิบัติอย่างนั้น .. เรื่อยมาอย่างนั้น จน

กระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้ว หมู่

เพื่อนรุมเกาะเรานี่ซิ… 

 

 
  

ราวปี ๒๔๙๓ หลังเสร็จสิ้นงานประชุม

เพลิงหลวงปู่มั่น ท่านได้ ไปพักอยู่กับท่านพระ

อาจารย์หล้า ขันติธโร (วัดป่าขันติยานุสรณ์ 

บ้านนาเก็น อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี) ใน

เขาลึกราวครึ่งเดือน ที่พักเป็นป่าเขา อาศัยอยู่

กับชาวไร่ บิณฑบาตพอเป็นไปวันหนึ่งๆ เดิน

จากที่พักออกมาหมู่บ้าน กว่าจะพ้นจากป่าก็

เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง ๒๐ นาที ถึงหมู่บ้านก็ร่วม 

๔ ชั่วโมง ครั้งนั้นท่านได้มีโอกาสสนทนาธรรม

กับท่านพระอาจารย์หล้าเกิดความซาบซึ้งจับใจ

ในธรรมของท่านมาก ดังนี้ 

“...ท่านอาจารย์หล้าเป็นศิษย์ผู้ ใหญ่ของ

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูมิลำเนาเดิมอยู่

เวียงจันทน์ ท่านไม่รู้หนังสือเนื่องจากไม่เคย

เรียนมาก่อน นับแต่อุปสมบทแล้ว ท่านอยู่ที่ฝั่ง

ไทยตลอดมาจนวันมรณภาพ เพราะทางฝั่งไทย

มีหมู่คณะและครูอาจารย์ทางฝ่ายปฏิบัติมาก 

ท่านอาจารย์หล้าเริ่มฉันหนเดียว และ

เที่ยวกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขากับท่านพระ-

อาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสาร์มาแต่เริ่ม

อุปสมบท ไม่เคยลดละข้อวัตรปฏิบัติและความ

เพียรทางใจตลอดมา .. 

ท่านอาจารย์หล้าอธิบายปัจจยาการคือ

อวิชชาได้ดี ละเอียดลออมาก ยากจะมีผู้

อธิบายได้อย่างท่าน เพราะปัจจยาการเป็น

ธรรมละเอียดสุขุมมาก ต้องเป็นผู้ผ่านการ

ปฏิบัติภาคจิตตภาวนามาอย่างช่ำชอง จึงจะ

สามารถอธบิายได้โดยละเอยีดถกูตอ้ง เนือ่งจาก

ปัจจยาการหรืออวิชชาเป็นกิ เลสประเภท

ละเอียดมาก ต้องเป็นวิสัยของปัญญาวิปัสสนา

ขั้นละเอียดเท่าๆ กัน จึงจะสามารถค้นพบและ

ถอดถอนตัวปัจจยาการคืออวิชชาจริงได้ และ

อธิบายได้อย่างถูกต้อง .. 

ทา่นอาจารยห์ลา้มนีสิยัเดด็เดีย่วอาจหาญ 

ท่านพระอาจารย์หล้าขันติธโร

พบปราชญ์ กลางป่าเขา 
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ชอบอยู่และไปคนเดียว ท่านมีนิสัยชอบรู้สิ่ง

แปลกๆ ได้ดี คือพวกกายทิพย์ มี เทวดา 

เป็นต้น พวกนี้เคารพรักท่านมาก ท่านว่าท่าน

พักอยู่ที่ไหนมักมีพวกนี้ ไปอารักขาอยู่เสมอ 

ท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมากตลอดมา 

และไม่ชอบออกสังคมคือหมู่มาก ชอบอยู่แต่ป่า

แต่เขากับพวกชาวป่าชาวเขาเป็นปกติตลอดมา 

ท่านมีคุณธรรมสูงน่าเคารพบูชามาก คุณธรรม

ทางสติปัญญารู้สึกว่า ท่านคล่องแคล่วมาก .. 

เวลาท่านจะจากขันธ์ ไป ก็ทราบว่าไม่ให้

ใครวุ่นวายกับท่านมาก เป็นกังวลไม่สบาย ขอ

ตายอย่างเงียบแบบกรรมฐานตาย จึงเป็น

ความตายที่เต็มภูมิของพระปฏิบัติ ไม่เกลื่อน

กล่นวุ่นวาย...” 

 

พระอุปัชฌาย์ไปธุดงค์ด้วย 
 

ในช่วงเวลานี้ภาระปัญหาธรรม “ถ้ามีจุด

มีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ”ยังแก้

ไม่ตก การแก้ปัญหานี้ต้องปลีกตัวภาวนาอยู่

เพียงลำพังเท่านั้นจึงจะสะดวกต่อการพิจารณา 

แต่เรื่องกลับเป็นตรงกันข้าม การออกธุดงค์

ครั้งนี้กลับมีความจำเป็นต้องให้ท่านเจ้าคุณ

ธรรมเจดีย์ พระอุปัชฌาย์ของท่านร่วมเดินทาง

ไปด้วยตามความประสงค์ของท่านเจ้าคุณ การ

ร่วมเดินทางคราวนี้เกือบทำให้ท่านเจ้าคุณต้อง

เขา้ใจผดิไป ทา่นเลา่เหตกุารณ์ในครัง้นัน้วา่ 

“...พรรษา ๑๖ เราย้อนกลับมา เข้าไปใน

ภู เขาไปอยู่ทางถ้ำผาดัก (อำเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธานี) นั่นก็ป่าเสือที่นั่นก็ดี ท่านเจ้า

คุณธรรมเจดีย์ ท่านไปด้วยวันนั้นท่านว่า ‘เรา

ขอไปด้วย’ โอ๊ย แล้วกัน ก็เราจะไปหาทำความ

เพียร ท่านก็เป็นอุปัชฌาย์เราด้วย ก็ต้องได้เป็น

กังวล ก็เป็นจริงๆ  

ทีแรกเราพักอยู่ ในบริเวณศาลาเล็กๆ 

ท่านไปเยี่ยมอาจารย์หล้า .. ท่านอาจารย์หล้า

ท่านอยู่องค์เดียวท่านลึกๆ ไปอาศัยพวกทำไร่

ทำสวนอยู่ลึกๆ ท่านเจ้าคุณก็อยากไปเยี่ยมท่าน 

ชวนเราไปด้วย เราจะไปลำพังเราต่างหากนี่นะ 

ตกลงเราก็ต้องไป ก็ท่านเป็นอุปัชฌาย์เราจะว่า

ไง ไปแล้วมันก็ไม่สบายอย่างว่า เพราะจิตมัน

หมุนตลอดเวลา อยู่กับใครไม่ได้  

นี่ละถึงขั้นมันจะไป ฟังเอาซิจิต ถึงขั้นมัน

จะผึงจะไปแล้ว อยู่กับใครไม่ ได้ แม้แต่อยู่กับ

พระด้วยกัน อย่างท่านเจ้าคุณกับเพื่อนฝูงด้วย

กันยังอยู่ ไม่ ได้ เสียเวลา เหมือนน้ำไหลบ่า 

เดี๋ยวคิดกับองค์นั้น พูดกับองค์นี้ ไม่ได้ มันจ่อ

เหมือนนักมวยเข้าวงใน หมุนติ้วๆ อยู่งั้นตลอด

เวลาเว้นแต่หลับ พอตื่นก็ปุ๊บแล้ว เอากันแล้ว

ตลอด ไม่ ได้คิดถึงดินฟ้าอากาศที่ ไหนๆ มีแต่

หมุนอยู่ภายในตลอด การขบการฉันไม่สนใจ 

ไปลำพังเจ้าของ อยากฉันเมื่อไรก็ฉัน ไม่อยาก

ฉันหมุนติ้วตลอดเลย นี่เป็นความเพียรในระยะ

นั้น เรียกว่าเป็นความเพียรอัตโนมัติ สติปัญญา

อัตโนมัติหมุนตลอด ถึงขั้นมันจะไป .. นี่ละ

ธรรมเมื่อมีกำลังแล้วเป็นอย่างนั้น ถึงขั้นนี่แล้ว

ไม่อยู่ จิตหมุนติ้วๆ อยู่กับใครไม่ได้เลย เพราะ

ฉะนั้นเราถึงหลบถึงหลีกหนีอยู่องค์เดียว  

พอเผาศพพ่อแม่ครูจารย์มั่นแล้วก็หลีก

หนี หลบหนีเรื่อย ไม่ให้ใครทราบนะ ไปไม่บอก

ใครเลย จะออกไปทางไหนไม่บอก ไปอยู่นี้

ประมาณ ๒ อาทิตย์บ้างอะไรบ้าง เดี๋ยวพระ

เณรก็ตาม หลบหนีอีกแล้ว ไปอีกแล้วอยู่อย่าง

นัน้ ก็ไปจนตรอก ทา่นเจา้คณุอปุชัฌาย์ไปดว้ย .. 

ก็เราจะไปนู้นแต่ท่านขอไปด้วยน่ะซี เรา

ขโมยหนีจากหมู่เพื่อนแล้วมาโดดเดี่ยวคนเดียว 

ทีนี้จะเอาให้สุดเหวี่ยง มาก็มากราบท่านด้วย

ความเคารพ เพราะทา่นเปน็อปุชัฌาย ์ มาอดุรจะ

เผ่นไปทางอื่นเลยก็ ไม่เหมาะ ไปกราบท่านก็

ถาม ‘จะไปเที่ยว เอ้อ ถ้าจะไปทางนู้นข้าจะไป

ด้วย’ กูตายเรา โอ๊ย ยังไง ท่านก็ไปด้วย ไป

ด้วยท่านก็ไปแบบของท่านละซิ แบบของเรา

ต่างหาก แบบของท่านต่างหาก ครั้นเวลาไป

แล้วมันไม่สะดวก นี่คือว่าอยู่กับใครไม่ได้ ทนไป

กับท่าน .. 

อยู่นั้นเราไม่สบายเพราะจิตมันหมุนเป็น

ธรรมจักร จะอยู่กับใครได้ ก็เลยออกจากนั้นมา 

แผนที่แสดงการธุดงค์ขององค์หลวงตาในสมัยนั้น
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อยู่นั้นก็ห่างอยู่นะ ท่านก็ยังวิตกกับเราอยู่ อยู่

ห่างๆ นั้นก็ดี เป็นอย่างนั้นนะ ว่าเข้าไปอยู่ป่า

เสือ จากนั้นมาเราก็ไปเที่ยวดูที่นั่นที่นี่ ไปเห็นที่

นู่นเหมาะ ป่าลึกๆ โน่น ให้ญาติโยมเขาไปทำ

แคร่ให้เรียบร้อย เราไปทำภาวนาของเราที่นั่น 

จะมาฉันร่วมก็ตอนเช้า จากนั้นแล้วเราก็จะไป

โน้น เราคิดว่างั้น เพราะจิตมันหมุนเป็นธรรม

จักรตลอดเวลา พรรษา ๑๖ เดือน ๔ ระหว่างนี้

มั้ง เดือน ๔ ละ เดือนมีนา เมษาอยู่ทางโน้น 

อยู่ในป่า 

ถ้าอยู่คนเดียวนี้พุ่งๆ ตลอด ตั้งแต่ตื่น

นอนจนกระทั่งหลับจิตไม่มีคำว่าเผลอ สติ

ปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีเผลอ หมุนกันตลอดเลย 

เหมือนนักมวยเข้าวงใน จะไปดูเวล่ำเวลา

นาฬิกานาทีตีโมงที่ไหนนักมวยเข้าวงใน ถ้าไปดู

ตายเข้าใจไหม อันนี้ก็เหมือนกัน กิเลสกับธรรม

ฟัดกันเข้าวงในเป็นอย่างนั้น ไม่รู้จักเป็นจักตาย 

หมุนติ้วๆ .. อยู่กับท่านมันไม่สะดวก ท่านก็คุย

ธรรมะ แต่เป็นธรรมะธรรมดาพื้นๆ นั่นซี ไม่ใช่

ธรรมะที่เราหมุนติ้วๆ มันก็เข้ากันไม่ได้ อยู่ที่นี่ก็

ไม่สบาย ตอนค่ำคืนก็ต้องมาหาท่าน ถ้าเราไป

อยู่ ไกลๆ นู้นกลางคืนเราไม่มา เราจะมาแต่

ตอนเช้า เราจึงไปอยู่ทางนู้น เราก็ให้เขาทำ

แคร่ให้เล็กๆ อยู่ลึกๆ ไกลจากท่านไป เรียกว่า

เหมาะว่างั้นเถอะ  

เราจะมาฉันจังหันร่วม จากนั้นแล้วไม่มา 

ถึงเวลาฉันจังหันเราถึงจะมา เราคิดอย่างนั้น 

เพราะงานของเราไม่ว่าง ให้เขาทำแคร่ให้เสร็จ

เรียบร้อยแล้วเราก็มา แล้วท่านก็ ไปที่นั่นนะ 

เวลาเรามาที่พักของเราแล้ว ท่านก็พาโยมไป 

‘ไหนมหาบัวไปทำแคร่ที่ไหน’

ว่างั้น ให้ โยมเขาพาไปดู ตอนค่ำเราอยู่

แคร่เรายังไม่ไป ทำเสร็จวันนั้นแหละแต่ยังไม่

ไป ตอนค่ำลาท่านแล้ววันหลังจึงจะไป คิดว่างั้น

นะ พอเรากลับมาท่านก็ไปดู เรามาหาท่านตอน

ค่ำ ทีนี้ท่านเปิดเผยแล้วนะ ‘ตั้งแต่อยู่ที่นี่เราก็

วิตกกับเธอไปอยู่ป่าลึก’

ก็ไม่เห็นลึก เพราะตอนเช้าตอนเย็นเราก็

มาเกี่ยวข้องกับท่านอยู่ที่นี่นะ มันไม่สะดวกใน

งานของเรา เพราะฉะนั้นจึงหลีกไปโน้น จะมา

เฉพาะตอนเช้าเท่านั้น เราคิดว่างั้น เวลาทำ

เสร็จแล้วท่านก็ไปดูแล้วกลับมา ตอนค่ำเราก็

ไปหาท่าน คิดว่าจะลาท่านไปวันพรุ่งนี้ ว่างั้นนะ 

ท่านว่า ‘เราก็ไปดูที่เธออยู่นะบัว ที่เดิมนี้

มันก็เปลี่ยวพอแล้วบัว ยิ่งไปอยู่ที่นั่น โอ๊ย เรา

วิตกนะบัวน่ากลัวนะบัวอย่าไปเถอะ’

ว่าอีกแหละ อู๊ย เรายังไงกัน ท่านก็อยู่

ตามสภาพของท่าน กับสภาพของเรามันต่างกัน 

‘โอ๊ย อย่าไปเถอะบัวเราเป็นห่วงเธอ นั่นป่า

จริงๆ นะนั่น พวกสัตว์พวกเสือ น่าเป็นห่วงนะ

บัวอย่าไปเถอะ’

ท่านเปิดออกแล้วนะ ก็เราจะฝืนท่านยังไง

ได้ ใช่ ไหมล่ะ ตกลงเลยไม่ ได้ ไป ไปทำร้านไว้

เฉยๆ อันนี้จิตมันหมุนอยู่ตลอด มันอยู่ ไม่ ได้ 

หลายครั้งนะลาท่านไปที่นั่นที่นี่ ท่านก็มีอุบาย

พูดอย่างนั้นตลอด เราก็ทนไม่ได้ เราก็ลาหลีก

ไปนั้นหลีกไปนี้ท่านก็จับละซิ  

พอครั้งที่สามเราจะขอไปอยู่ในเขาลูกนี้ ชี้

ไป เห็นอยู่ภูเขา เขาว่ามีสถานที่ดีอยู่ พอลา

ครั้งที่สามท่านเปิดเลยนะ ‘เอ๊อ บัวเอ๊ย เรามา

อยู่กับเธอนี้เธอเป็นกังวลกับเรา เธอไม่สะดวก

เราไปแล้วเธอจะสะดวกสบายแหละ’

เราไม่รู้จะว่ายังไงก็เรามันอยู่ ไม่ ได้ มัน

หมุนตลอด จากนั้นเราก็หาอุบายลาหนีออกไป

เลย ท่านก็เลยว่า ‘เอ๊อ มหาบัวอยู่กับเรานี้ ไม่

สะดวกสบายเป็นยังไงน้า’

ท่านพูดกับโยมท่านอาจารย์หล้านะ ‘มหา

บัวมาอยู่กับเรารู้สึกดิ้นทางนู้นดิ้นทางนี้เรื่อย

ท่านไม่รู้เรื่องของเรานะ อยู่กับเราไม่ค่อยสนิท

มักจะไปที่นั่นมักจะไปที่นี่เป็นยังไงน้ามหาบัว’

ท่านรู้สึกจะมีอะไรกับเรา แต่เรามันหนัก

ในทางนี้ ไม่เป็นกังวล เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่อง

โลกๆ เรื่องของเราเป็นเรื่องธรรมล้วนๆ หนี

จากท่านเสียจนได้ พอเราหนีมาแล้วไม่กี่วันท่าน

ก็หนีมา มาก็มาพูดอยู่ทางวัดโพธิฯ พูดให้

พระกรรมฐานฟัง ท่านไม่พูดกับประชาชนแหละ 

ท่านไม่รู้เรื่องของเรา ทีแรกท่านคิดจะยกโทษ

เรานะ ‘มหาบัวอยู่กับเราไม่เป็นสุข เป็นยังไง

ไม่รู้นะ เดี๋ยวลาไปนั้น เดี๋ยวลาไปนี้ ลาอยู่งั้น

เป็นยังไงอยู่กับเราอยู่ ไม่ติด เหมือนจะรังเกียจ

เราอะไรจนกระทั่งเราให้ ไปก็ไปเลยไม่เป็นสุข

มหาบัวเป็นยังไงน้า’

พอดีไปคุยกับพระที่เคยคุยธรรมะกับเรา 

เป็นพระกรรมฐานที่เคยคุยธรรมะกับเรา ท่าน

เล่าเรื่องเป็นลักษณะที่ว่าไม่พอใจในเรา ว่าเรา

อยู่กับท่าน เราไม่พอใจ คงเป็นอย่างนั้น .. 

พระองค์นั้นก็เราเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่ ท่านเลย

เล่าให้ฟังทีนี้นะ  

‘โอ๋ย ท่านไม่รังเกียจ ท่านเล่าเรื่องความ

เพียรให้ฟัง เวลานี้ท่านกำลังพิจารณาอย่าง

นั้นๆ ธรรมะของท่านกำลังเร่ง ท่านอยู่กับใคร

ไม่ได้ท่านหลีกหนีมาๆมีแต่หลีกอันเดียวท่าน

หลบหลีกจากหมู่จากเพื่อนตลอด เพื่องานของ

ท่านสะดวกสืบต่อเป็นลำดับลำดาไม่ขาดวรรค
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ขาดตอน ความเพยีรของทา่นเตม็เมด็เตม็หนว่ย

ที่ลาไปที่นั่นที่นี่คงจะเป็นเพราะการภาวนาของ

ทา่นเรง่ นีท่า่นมากบัพระเดชพระคณุ ทา่นอาจ

จะเปน็หว่งความเพยีรของทา่นทา่นถงึไปทีน่ัน่ทีน่ี’่

‘หือๆ ?’ ท่าน(เจ้าคุณธรรมเจดีย์) จ่อฟัง

นะ เรื่อยเข้าไปนะ จ้อเข้าไป พระองค์นั้นก็เลย

เล่าเรื่องธรรมะของเรา ธรรมะประเภทนี้ท่าน

เคยเล่าให้ฟังแล้ว ท่านไม่มีวันมีคืน ท่านอยู่กับ

ใครไม่ได้ ท่านต้องหลีกไปอยู่องค์เดียวๆ ของ

ท่านอย่างนั้น ‘หือๆ?’ จ้อเข้าเรื่อยนะทีนี้ เป็น

อย่างนั้นแหละ 

‘อ๋อ เพราะฉะนั้นเธอถึงอยู่กับเราไม่ติด

ไปอยู่กับเรา เธอไปทำที่อยู่ลึกๆ เราก็เป็นห่วง

อยู่แล้ว มิหนำซ้ำยังโดดไปโน้นอีก ไปภูเขาลูก

โน้นลูกนี้อีกอ๋ออย่างนั้นเอง’

ทีนี้ลงใจนะ อ๋อๆ เป็นอย่างนั้นเอง 

พระองค์นี้เราเคยเล่าให้ฟัง ว่าท่านอยู่กับใครไม่

ได้ ท่านหลีกหนีจากหมู่จากเพื่อนตลอดเวลา 

มานี้มากับพระเดชพระคุณท่านก็มา มาด้วย

ความจำเป็นท่านก็มา พระเลยเล่าให้ฟัง แต่

ท่านก็อดคิดเรื่องงานของท่านไม่ได้ ต้องหลีก

ต้องเร้น ‘เอ๊ออย่างนั้นเหรอเราไม่รู้อ๋อ เป็น

อย่างนั้นเอง’

ทีนี้พอเรากลับมาคราวหลังนี่ขอโทษเรา

นะ ‘เอ๊อ บัวเราได้คิดผิดกับเธอมามาก ตอน

เธอไปอยู่กับเรา ว่าเธอรังเกียจเราอะไรต่อ

อะไรข้าเข้าใจผิดนึกว่าเธอรังเกียจข้า เราอด

คิดไม่ได้นะ อยู่กับเราไม่เป็นสุข เดี๋ยวลาไปนู้น

เดี๋ยวลาไปนี้ๆ ไม่รู้กี่ครั้ง ทีนี้พระมาเล่าให้ฟัง

แลว้เราพอใจๆเราขอโทษนะบวัขอโทษเธอนะ’

‘โอ๊ยจะเป็นไร’ เราก็ว่าอย่างนั้น ทีนี้ท่าน

เห็นโทษของท่านนะ ที่ว่าเราอยู่ ไม่ได้

อย่างนี้เพราะความเพียรเป็นอย่าง

นั้นๆ ท่านเปิดออกมาเลย (ตอนนั้น) 

โน่นอยู่ ในเขา ทางที่ว่าไปถ้ำผาดัก 

ลงจากนั้นแล้วก็มาอยู่ตีนเขา ลาท่าน

เจ้าคุณมา ท่านเอาไว้ ไม่อยู่ว่างั้น

เถอะน่ะ จะอยู่ได้ ไงมันหมุนติ้วๆ ก็มาขัดหัวอก

ที่นั่น หายจาก(โรคเจ็บขัดในหัวอก)แล้วถึงได้

มาสกลนคร แลว้ขึน้วดัดอยธรรมเจดยี(์ตอ่ไป)…” 

หลังจากที่ท่านได้ลาจากท่านเจ้าคุณไปใน

ระยะนั้น ความต่อเนื่องทางความเพียรจึงมีขึ้น

อีกครั้งหนึ่ง กล่าวถึงปัญหาหนึ่งของบรรดา

พระกรรมฐานเกี่ยวกับการออกเที่ยวธุดงค์ใน

สมัยนั้น มักได้รับผลกระทบจากพระฝ่าย

ปกครอง แต่สำหรับท่านเองกลับไม่เคยพบ

ปัญหาเช่นนี้เลยดังนี้  

“...ออกปฏิบัติกรรมฐานไปองค์เดียวๆ 

ตลอดเลย .. ตามธรรมดาแต่ก่อนพวกการ

ปกครองไม่ ได้แยกกันธรรมยุตกับมหานิกาย 

เจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้เห็นกรรมฐานไปนี่ โหย 

ถูกไล่ถูกขนาบ พวกนี้อวดก้ามอย่างนั้นละ แต่

กับเราไม่เคยถูกไล่นะ เราไปองค์เดียวอย่างนั้น

ละ หลักธรรมวินัยก็เรียนมาเต็มที่ทุกอย่าง 

อะไรผิดถูกประการใดก็รู้ แต่เราไม่เคยถูกขับ

แหละ ส่วนมากพระกรรมฐานไปมักจะถูกขับถูก

ไล่ แต่เรานี้ ไม่ว่าไปที่ ไหนไม่เคยมี สถานที่ว่า

เก่งๆ เราไปก็ไม่เห็นมี คงเป็น “มหา” นี่ละเป็น

กำแพงทำให้ ไม่กล้า ไม่เคยมี ไปอย่างนั้นตลอด

องค์เดียวๆ...” 

สำหรับพระอุปัชฌาย์ของท่านเองแม้จะ

เป็นพระในฝ่ายปกครอง แต่ท่านมีความเข้าใจ

ชีวิตพระธุดงคกรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง และยัง

ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองช่วยเหลือพระกรรมฐาน

ให้ ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรม

จนตลอดชีวิตของท่านเลยทีเดียว องค์หลวงตา

กลา่ววา่ทีเ่ปน็เชน่นีก้เ็พราะทา่นเจา้คณุอปุชัฌาย์

มีความเคารพบูชาและเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่น

มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วดังนี้ 

“...เจ้าคุณอุปัชฌาย์เราท่านเป็นธรรมทั้ง

แท่งเลยนะ เพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น

มาตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่าน

บอกว่า 

‘นี่เณรจูมดูมันหูกางๆลักษณะมันจะเป็น

ผู้ ใหญ่ได้ เอาไปเรียนหนังสือเสีย ให้มันได้มา

เป็นผู้ ใหญ่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อย’

แล้วท่านอาจารย์มั่นก็ ไปฝากที่วัดเทพ-

ศิรินทร์ กว่าจะเป็นมหาจูม สอบเท่าไรก็ตก ตก

เท่าไรก็สอบ จนเขาเรียกท่านว่า “มหาจูม

หนังสือเน่า” 

พอได้มาเป็นเจ้าคณะมณฑลก็อยู่ให้ความ

ร่มเย็นแก่หมู่คณะมาโดยตลอด เป็นอย่างพ่อ-

แม่ครูจารย์มั่นว่าไว้จริงๆ…” 

  

ป่วยหนัก…รักษาด้วยธรรมโอสถ 
 

คราวหนึ่งในระยะไล่เลี่ยกัน ท่านไปพัก

วิเวกทางบ้านกาหม-โพนทอง ซึ่งอยู่ระหว่าง

อำเภอบ้านผือ (จังหวัดอุดรธานี) กับอำเภอ

ท่าบ่อ (จังหวัดหนองคาย) ต่อเขตต่อแดนกัน มี

แม่น้ำทอนเป็นเขตแดน ชาวบ้านเล่าว่า ในครั้ง

นั้นท่านวิเวกมาพักวัดร้าง
๑
 ห่างป่าช้าประมาณ 

๒๐๐-๓๐๐ เมตร สมัยนั้นเป็นป่าดงดิบบริบูรณ์

มาก มีสัตว์ป่าชุกชุมจนเป็นที่หลบหลีกของ

เหล่านักเลง ที่ขโมยปล้นจี้หนีอาญาแผ่นดิน 

เลยป่าช้าไปเล็กน้อยเป็นบ้านหนองกระตัง-

หนองกระติ้ว ซึ่งท่านก็เคยแวะพักเช่นกัน 

๑ 
ปัจจุบันเป็นทุ่งนามีเพียงต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์หรือร่องรอยไว้ ป่าช้า

เดิมได้ขยับขยายปัจจุบันโล่งเตียนเป็นพื้น โดยการผันน้ำจากฝายน้ำ-

ทอนที่ไหลลงสู่แม่น้ำโฮงและแม่น้ำโขงตามลำดับ  

บ้านกาหม (เดิมเรียกบ้านกาโฮมหรือกาหม-โพนทอง เพราะมีฝูงกามานอนเป็นจำนวนมากที่ดงแห่งนี้) อยู่ใกล้บ้านโพนทอง

ห่างกันประมาณ๘กิโลเมตรเดิมทั้งสองหมู่บ้านอยู่ติดกันแต่เกิดน้ำท่วมจึงย้ายหมู่บ้านห่างกันออกไป
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เมื่อท่านมาพักภาวนาอยู่ในป่าแห่งนี้ ชาว

บ้านหมู่บ้านกาหม-โพนทองจำนวนมากต่างพา

กันล้มป่วยด้วยโรคเจ็บขัดในหัวอกดาดาษกัน

ไปหมดเหมือนโรคอหิวาต์หรือฝีดาษ ถึงขนาดที่

ว่าวันหนึ่งๆ เป็นกันตายกันวันละ ๓-๔ คนบ้าง 

๕ คนบ้าง บางวันก็มีถึง ๗-๘ คนบ้าง เขาก็ไป

นิมนต์ท่านมาสวด กุสลามาติกา บังสุกุล ให้

คนตาย เพราะแถวนั้นไม่มีพระ วันทั้งวันมีแต่  

กุสลามาติกา อุทิศส่วนบุญให้คนตายไม่หยุด

หย่อน เดี๋ยวมีคนนั้นตายแบกเข้ามาแล้ว สักพัก

เดี๋ยวแบกเข้ามา

ใหม่อีกแล้ว 

ท่ า น เ ล ย

จะ ไม่ ไ ด้

ห นี ห่ า ง

จากป่าช้าเลย 

จนสุดท้ายโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนมากมายนี้ก็มา

เป็นขึ้นกับตัวท่านเอง  

อาการของโรคเจ็บเหมือนกับเหล็กแหลม

หลาวทิ่มแทงประสานกันเข้าไปในหัวอกในหัวใจ 

จะหายใจแรงก็ไม่ได้ ยิ่งถ้าหากว่าจามด้วยแล้ว

แทบจะสลบไปในตอนนั้นเลยทีเดียว เมื่อ

อาการเกิดขึ้นเช่นนี้ทำให้ท่านทราบได้ทันทีว่า 

ถ้าขืนเป็นเช่นนี้แล้วไม่นานก็คงต้องตายอย่าง

แน่แท้ เพราะแม้แต่การหายใจก็จะไม่ได้ มันคับ

เข้าแน่นเข้าเรื่อยๆ หายใจแรงแทบไม่ ได้เลย 

เมื่ออาการเช่นนี้ปรากฏขึ้นท่านจึงบอกชาวบ้าน

ว่าเป็นโรคแบบเดียวกันนี้แล้ว ต้องขอหลบตัว 

ท่านเล่าว่าระยะนั้นจิตของท่านละเอียด

มากทีเดียว เรื่องร่างกายเป็นอันว่าปล่อยวาง

กันไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือ เหลือแต่นาม

ธรรม ความคิดความปรุงที่ฟัดเหวี่ยงกันอยู่ตรง

นั้น จิตก็รู้สึกละเอียดมาก ผ่องใสมาก กล้า

หาญมาก 

 จากนั้นท่านก็เก็บตัวพักที่ป่ากอไผ่ที่เชิง

ภูเขา เมื่อโรคเจ็บขัดหัวอกนี้ ได้ปรากฏขึ้นก็

ทำให้ท่านชักจะรวนเร จึงพิจารณาว่า  

 “…เออ! คราวนี้เราจะไปตายเสียแล้ว

เหรอ ในเวลานี้เรายังไม่อยากไป เพราะใน

หัวใจถึงจะละเอียดขนาดไหนก็ตาม แต่ก็รู้อยู่ว่า 

จิตนี้ยังไม่ ได้เป็นอิสระ ยังมีอะไรอยู่ ในจิต 

หากว่าตายไปในตอนนี้ก็แน่ใจในภูมิของจิตภูมิ

เลย หายเงียบไม่มีอะไรเหลือ โล่งหมดในหัวอก

นี่ สุดท้ายก็เหมือนกับว่าร่างกายไม่มี ว่างไป

หมดเลย พักดูความอัศจรรย์ของจิต 

เมื่อทุกขเวทนาดับไปหมดแล้ว มีแต่ความ

ว่างของร่างกาย จากนั้นก็เป็นความว่างของจิต 

กายหายเงียบ เมื่อจิตมันพอตัวได้กำลังแล้วก็

ยิบแย็บๆ ถอยออกมาๆ จิตก็ยังว่าง ร่างกาย

แม้จะมีอยู่แต่ไม่มีเจ็บมีปวดมีเสียดแทงในหัวอก

อย่างที่เคยเป็นมาเลย จึงแน่ใจว่าไม่ตายแล้ว

ทนีี ้โรคนีห้ายไมย่ากอะไรเลย แกก้นัดว้ยอรยิสจั 

พอหลังจากนั้นแล้วก็ลงเดินจงกรม เอา

ตะเกียงแก้วครอบเล็กๆ ภาคอีสานเขาเรียก

ตะเกียงโป๊ะเล็กๆ จุดไว้ข้างนอกมุ้งโน้น... ตั้ง

แต่ต่อสู้กันอยู่โน้นนะ จุดไว้แล้วก็เข้าที่ละ มอง

เห็นไฟอยู่นอกมุ้งโน้น ไม่ ได้เอาเข้ามาในมุ้ง 

จากนั้นก็ลงเดินจงกรม โอ๋ย เดินก็ตัวปลิวไป

เลย หายเงียบไม่มีอะไรเหลือ…” 

ท่านเดินจงกรมจนตลอดรุ่ง คืนนั้น ท่าน

จึงไม่ได้นอนเลย เมื่อแสงอาทิตย์สว่างพอรำไร 

ผู้เฒ่าที่แอบอยู่ข้างกอไผ่ก็ปุบปับออกมาด้วย

ความดีใจ ท่านเห็นผู้เฒ่าจึงทักว่า 

“เอ้าโยมมาทำไมล่ะ?”

“โหผมนอนอยู่นี้ข้างกอไผ่นี่” แกว่า 

“เอ้า นอนทำไม? ก็บอกให้ ไปตั้งแต่เมื่อ

คืนนี้”

“โอ๊ย ผมไม่ไป ผมกลัวท่านจะตาย ผม

คอยแอบอยู่นี้ ผมก็ไม่ได้นอนเหมือนกันทั้งคืน

ไฟของท่านสว่างตลอดรุ่ง เห็นท่านมาเดิน

จงกรมผมก็ดีใจบ้าง”

 การพิจารณาทุกขเวทนาจากการป่วย

คราวนี้ ท่านเคยยกเอามาเป็นตัวอย่างสอนพระ

ให้รู้หลักว่า 

ของธรรม ว่า จะต้องไปเกิดในที่นั้นๆ ยังไงก็

ตอ้งคา้งอยู ่ยงัไมถ่งึที ่เหลา่นีท้ำใหว้ติกวจิารณว์า่ 

‘ยังไม่อยากตาย’

เพราะจิตยังจะค้างอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่ง ใน

ความรู้สึกยังมีอาลัยอาวรณ์อยู่ แต่ไม่ใช่กับชีวิต 

เป็นความอาลัยอาวรณ์อยู่กับมรรคผลนิพพานที่

ตนต้องการจะได้…” 

แต่ด้วยเหตุที่โรคมันบีบบังคับตลอดเวลา 

ทำให้ท่านต้องหมุนกลับมาพิจารณาย้อนหลังว่า 

“ไม่อยากตายก็ต้องได้ตายเมื่อถึงกาลมัน

แล้วห้ามไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นคติธรรมดายุ่งไป

ทำไม เรื่องทุกขเวทนานี้ก็เคยผ่าน เคยรบมา

ด้วยการนั่งหามรุ่งหามค่ำนั่งตลอดรุ่ง

แม้ทุกขเวทนามากแสนสาหัสก็เคยได้ต่อสู้

จนได้ความอัศจรรย์มาแล้ว โรคนี้ก็ เป็น

ทุกขเวทนาหน้าเดียวกันอริยสัจอันเดียวกันจึง

ถอยไปไม่ได้”

มีชาวบ้านยกทั้งบ้านพากันไปเยี่ยมท่าน

เป็นร้อยๆ ท่านก็ให้เขากลับหมด ไม่ให้ ใครมา

ยุ่งเลย จะเหลืออยู่ก็แต่ผู้เฒ่าคนหนึ่งเท่านั้น 

แกแอบซุ่มดูท่านอยู่ตลอดทั้งคืนด้วยความเป็น

ห่วงที่กอไผ่ในป่าใกล้ๆ กันนั้นโดยไม่ให้ท่านรู้ตัว 

ทา่นตัง้ใจจะขึน้เวทตีอ่กรกนักบัทกุขเวทนา

ของโรคนี้ ในคืนนี้ ชนิดจะให้ถึงเหตุถึงผลถึงพริก

ถึงขิงถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียว จากนั้นก็เข้าที่

นั่ งภาวนา โหมกำลังสติปัญญาหมุนเข้า

พิจารณาทุกขเวทนาในจุดตรงกลางอกที่กำลัง

เจ็บเสียดแทงอยู่นี้ ท่านเล่าไว้ดังนี้  

“…พิจารณาทุกขเวทนาในหัวอกนี้ว่าเป็น

ยังไง เกิดขึ้นจากอะไร เสียดแทงอะไร เวทนา

เป็นหอกเป็นหลาวเมื่อไรกัน มันก็เป็นทุกข์

ธรรมดานี้เอง ทุกข์นี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่ง เป็น

ของจริง… ค้นกันไปมาไม่ถอย เป็นตายไม่สนใจ 

สนใจแตจ่ะใหรู้ค้วามจรงิในวนันีเ้ทา่นัน้ พจิารณา

ดังนี้ 

ทุกขเวทนามันมากเท่าไรมันแทงในหัวอก 

สติปัญญายิ่งหมุนติ้วๆ สู้ ไม่ถอยจากหัวค่ำจน

กระทั่งถึง ๖ ทุ่มกว่า พอเต็มที่เห็นประจักษ์ 

เวลาถอนนี้ ถอนอย่างประจักษ์เช่นเดียวกับ

ทุกขเวทนาจากการนั่งตลอดรุ่ง จิตรอบด้วย

ปัญญา ทุกขเวทนาถอนแบบเดียวกัน ถอน

ออกๆ กำหนดตามกันๆ ถอนออกจนโล่งหมด
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“…ทุกขสัจนี้เป็นเหมือนหินลับปัญญานะ 

ถ้าเราพิจารณาแบบพระพุทธเจ้าสอนแบบอริย-

สัจเป็นของจริงๆ เรื่องทุกขเวทนานี้เป็นหินลับ

ปัญญาให้คมกล้า…  

เวลาพิจารณาแล้วแก้ถอนกัน มันก็ถอน

ให้เห็นชัดๆ นี่นะ... มันแก้กันได้ด้วยอริยสัจ 

ปัญญาพิจารณากองทุกข์ แยกแยะกันกับ

ร่างกายของเราออกให้เห็นอย่างชัดเจน ดังที่

เราเคยปฏิบัติมาในสมัยที่นั่งหามรุ่งหามค่ำ ไม่

ได้ผิดกันเลย แต่เรื่องสติปัญญาต้องขึ้นสดๆ 

ร้อนๆ เราจะไปเอาเรื่องเก่าเรื่องที่เคยเป็นมา 

มาปฏิบัติไม่ได้... 

เรื่องแก้กิเลส แก้อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง แก้

ทุกขเวทนานี้ มันต้องสดๆ ร้อนๆ...อย่าให้เกิด

ขึ้นมาด้วยการคาดการหมาย... มันถึงแก้สดๆ 

ร้อนๆ จริงๆ …” 

 

ผีปอบสาว  
 

หลงัจากหายโรคเจบ็ขดัในหวัอกดว้ยธรรม-

โอสถแลว้ ทา่นก็ไปทีว่ดัปา่สทุธาวาสดว้ยเหตผุล

ทีเ่กีย่วขอ้งผกูพนัไวก้บัพระอปุชัฌายอ์กีดงันี้ 

“ . . .ท่ าน( เจ้ าคุณธรรมเจดีย์ )ก็ ไล่ ไป

สกลนคร เราก็จะไปสกลฯ อยู่แล้ว เราจะไป

ตามสบายของเรา ท่านผูกพันมากนะ ท่านให้

ไปบวชหมอเจริญ วัฒนสุชาติ
๑
 ตอนนั้นเขา

แกว่ามีวิชาที่ขัดกันกับสิ่งนี้ เช่นกินของ

ดิบอย่างนี้นะ ถ้าหากกินเนื้อดิบปลาดิบอย่างนี้

เข้าไปมันจะขัดกับวิชานี้ ถ้าขัดแล้วก็ทำให้เป็น

ปอบได้ ถ้าไม่ขัดก็ไม่เป็นอะไร สิ่งที่ทำให้ขัดกัน

ก็เช่น ไม่ให้กินเนื้อหรือไม่ให้กินปลาดิบ หรือ

อย่างลาบเลือด หรือเครือกล้วยก็ห้ามไม่ให้ ไป

ลอด นี้ก็ไปลอดไม่ได้มันผิด นี่ละที่แกเล่าให้ฟัง 

เราก็ฟังดูเหมือนกัน เอ๊ พิลึก ที่วัดป่า-

สุทธาวาสนี่ละ เรากำลังจะไปวัดดอยธรรม-

เจดีย์กับหมอเจริญ หมอเจริญกำลังจะบวช ให้

ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ ไปบวช... แกบวชให้แม่ 

แม่ขอก็เลยบวชให้ ก็พอดีผู้หญิงคนนั้นแกมา

คอยรถอยู่ที่หน้าวัด แต่ก่อนรถไม่ค่อยมีแหละ 

มาที่กุฏิ พวกนี้ก็นั่งอยู่นั้น แกมาก็เลยพูดกันไป

พูดกันมาจึงได้รู้เรื่องรู้ราวว่าแกเป็นปอบ 

‘ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เหรอ?’

เป็นอยู่แกว่างั้นนะ ‘ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่

ยังแก้ ไม่ตก เพราะว่านเขาสักไว้กระหม่อมนี้

แล้วไปทำผิดเลยกลายเป็นปอบไป…’

…ถ้าหมอเขาเก่งๆ มันไปกินใครอย่างนี้

เขาไปขับผี พอจับมัดได้แล้ว เอาเชือกนะมัด

เขาเรียกเชือกระกำ เป็นเชือกวิชา เมื่อเขามัด

ผกูนี้ ไวแ้ลว้มนักอ็อกไม่ได ้จากนัน้เขากซ็กัถามซ ิ

‘เป็นใคร?มาจากไหน?’

เป็นนั้นชื่อว่าอย่างนั้นๆ ‘แล้วใครเป็น

เจ้าของ?’ มันก็ชี้บอกเจ้าของ 

‘ยายนี้แหละ’ คนยังสาวๆ อยู่นะไม่ใช่

ยายอะไรแหละ หมอเจริญนี้เชื่อเลย… 

โอ้ โห! วิชามันแปลกนะ เอาไปคิดแหละ

พวกหมอแผนปัจจุบันนี่นะ สิ่งเหล่านี้เขาไม่เชื่อ

ว่ามี ทีนี้หมอเจริญนี่แหละเชื่อ ไปเห็นแล้วไม่

เชื่อได้ยังไง เพราะเขาพูดเป็นตุเป็นตะ พูดเป็น

หลักความจริง หลักฐานพยานก็สักอยู่บน

กระหม่อมเขา ก็บอกว่าสักอยู่ตรงนี้ นี่ละตัวมัน

พาเป็นเหตุ ก็มีหลักฐานพยานอยู่ทุกสิ่งทุก

อย่างแล้วจะไม่เชื่อได้ยังไง มันกินคนเขาก็บอก

ว่ามันไปกินคน…” 

ภายหลังเสร็จงานบวชคุณหมอเจริญแล้ว 

ท่านก็ออกเดินทางขึ้นภูเขาหลังวัดดอยธรรม-

เจดีย์ในทันที  

  

 

 

วัดป่าสุทธาวาส เรียนแพทย์ ให้ ไปสวดกรรมวาจาให้เขา ท่าน

จะไปบวช แล้วให้เราไปสวดกรรมวาจา ให้รอ

ท่านอยู่วัดสุทธาวาส...” 

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นช่วง

เวลาที่ท่านกลับมาพักวัดป่าสุทธาวาส จังหวัด

สกลนคร อีกครั้งหนึ่งภายหลังงานประชุมเพลิง

หลวงปู่มั่นเสร็จสิ้นลง เพื่อร่วมงานบวชตาม

ประเพณีของคุณหมอเจริญ ในช่วงเวลานั้นมี

หญิงสาวนางหนึ่งได้เข้ามาพูดคุยสนทนากับ

หมอเจริญโดยท่านเองก็ได้ร่วมฟังเรื่องราวใน

ครั้งนี้ด้วย ดังนี้  

“…อย่างเขาว่าเป็นปอบเป็นผีก็เหมือนกัน 

คนนั้นเป็นปอบคนนี้เป็นปอบ มันมีผีมาสิงอยู่

ในคนเขาเรียกปอบ เอ๊ ชื่อว่าอะไรนาหญิงคนนี้ 

หมอเจริญซักเอาเสียจนตาแห้ง นั่งดูหญิงคน

นั้น หมอเจริญน่ะเป็นนักเรียนแพทย์ปัจจุบัน 

อยากรู้ชัดๆ เป็นยังไงแน่ แกก็เล่าให้ฟังจริงๆ 

โห แกเล่าอย่างอาจหาญนี่ นั่นเหมือนกับอ้า

ปากด้วย ลืมตาไม่หลับด้วยอ้าปากด้วย คือแก

พูดมันน่าฟัง  

ถ้าวันไหนมันหิวมันดิ้นอยู่ในนี่ เจ้าของจะ

รู้สึกรำคาญ ว่างั้น ปอบส่วนมากมันจะออก

ทางตา แพล็บๆ ทางตาแล้วก็ ไปแล้ว ทาง

เจ้าของนี้ก็คอยร้อนใจละซิกลัวว่ามันจะไปกิน

ใครเข้า ถูกหมอเขาเก่งเขาไล่ติดตามผีมา ก็มา

หาเราได้ ถ้าคนไล่ผีไม่เก่ง คนไล่ผีไม่รู้มันก็กิน

คน พอมันกินอิ่มแล้ว ก็กลับมาหาคน กลับมา

หาเจ้าของนั่นแหละ มาเข้าเจ้าของ เข้าทางหู

บ้างเข้าทางตาบ้างแว้บเดียว ทีนี้ก็จะรู้สึกง่วง

นอนทั้งวัน ถ้ามันได้ ไปกินอิ่มๆ มาแล้วจะง่วง

นอนทั้งวันเลย แต่ถ้ามันหิวแล้วเจ้าของก็จะ

รู้สึกกระวนกระวายคือมันกวนอยู่ภายใน ครั้น

ถ้าออกไปกินเขาก็ถูกเขาไล่ละซิว่า 

‘อีนี้เป็นปอบอีนั้นเป็นปอบ’

เขาไล่ตามมาก็มาโดนเอาเราเข้า เหตุที่

จะเป็นปอบก็เพราะแกไปสักว่าน เขาเรียก 

ว่านกระจาย สักอยู่บนหัวนี่… ให้เขาสักว่านให้

ที่กระหม่อม แล้วอยู่ยงคงกระพันด้วยนะ เมื่อ

สักว่านแล้ว แทงก็ ไม่เข้าฟันไม่เข้าปืนยิงไม่

ออก… นั่นละเหตุที่จะมาเป็นปอบก็เพราะว่าน

อันนี้คือรักษาไม่ได้  ๑
 คุณหมอเจริญ วัฒนสุชาติ ต่อมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ศรีธัญญา ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ 
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น้ำซับน้ำซึม ด้วยสติปัญญา 
 

ในระยะนั้นองค์หลวงตากล่าวถึงความ

เพียรในการบำเพ็ญจิตตภาวนาของท่านว่าเป็น

ไปเองโดยไม่ต้องได้บังคับ ทั้งนี้เป็นผลมาจาก

ภาวนามยปัญญาอันเป็นสติปัญญาที่หมุน  

ตัวเองโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการบังคับ

บัญชาในเรื่องความพากความเพียรเลย กลับ

ต้องได้รั้งเอาไว้ มิเช่นนั้นแล้วสติปัญญานี้จะ

ทำงานจนเลยเถิด ด้วยเพราะเห็นโทษแห่ง

วัฏจักรอย่างถึงใจนั่นเอง ใจจึงมีกำลังมากที่จะ

ถอนตัวออกจากทุกข์อย่างเต็มเหนี่ยว โดยไม่มี

คำว่าเป็นว่าตายเลย ท่านกล่าวว่า  

“…นี่สติปัญญาขั้นนี้ก้าวแล้ว ทีนี้ เบิก

กวา้งๆ ออกเรือ่ยๆ เรือ่งกเิลสตณัหาวฏัจกัรวฏัวน

หมุนภายในดวงใจนี้ เหมือนกับว่ามันหดย่นเข้า

มาๆ ทางเบิกกว้างที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เบิก

กว้างออกๆ สติปัญญาหมุนตัวเป็นธรรมจักร นี่

เรียกว่า ธรรมทำงาน ธรรมมีกำลัง ย่อมหมุน

ตัวกลับเหมือนกันกับกิเลสที่มันมีกำลังหมุน

หัวใจของสัตว์เป็นวัฏจักรไปตามๆ กันหมด ไม่

ว่ากิริยาใดของกิเลสที่มันแสดงตัวออกมา มัน

ทำงานเพื่อวัฏจักรของมันทั้งนั้นๆ  

ทีนี้เมื่อสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมมีกำลัง

แล้วหมุนกลับ ทีนี้หมุนกลับโดยอัตโนมัติเหมือน

กิเลสมันหมุนอยู่ในหัวใจสัตวโลกเป็นอัตโนมัติ

คืนแห่งความสำเร็จ 

ของตัวเองนั้นแล พอถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้ว 

เป็นหมุนกลับๆ ตลอดเวลา ไม่ว่ายืนว่าเดินว่า

นัง่วา่นอนเวน้แตห่ลบัอยา่งเดยีวเทา่นัน้นอกจาก

นั้นสติปัญญาขั้นนี้จะฆ่ากิเลสตลอดเวลาโดย

อัตโนมัติ หมุนติ้วๆ กิเลสขั้นหยาบหมุนหนัก

เรียกว่าปัญญาขั้นผาดโผนโจนทะยานเหมือนว่า

ฟ้าดินถล่ม ปัญญาขั้นหยาบกับกิเลสขั้นหยาบๆ 

ฟัดกัน  

พอจากนั้นแล้วสติปัญญาก็ค่อยเบาไปๆ 

เพราะกิเลสเบาลงๆ สติปัญญาก็ค่อยเบาไป

ตามๆ กัน หมุนไปตามๆ กัน เป็นน้ำซับน้ำซึมๆ 

กิเลสซึมซาบไปไหนสติปัญญาขั้นอัตโนมัติก้าว

เข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้ว ซึมซาบไปตามๆ 

กันเลย เหมือนไฟได้เชื้อ เอ้า ละเอียดขนาด

ไหน สติปัญญานี้ก็ละเอียดตามกันไปๆ โดย

อัตโนมัติ…”  

ท่านกล่าวถึงความเข้าใจที่เคยคาดว่าจิตมี

ความละเอียดเท่าไรก็ยิ่งจะมีความสุขความ

สบายงานการจะค่อยเบาบางไปๆ นั้น มาถึง

ตอนนี้กลับเป็นตรงกันข้ามไปหมดดังนี้ 

“...บางทีจนรำคาญเหมือนกันนะ เพราะ

มันหมุนไม่หยุดไม่ถอย ‘เอ๊ นี่มันอะไรกัน’ แต่

มันคิดได้ชั่วขณะเท่านั้นนะ แต่พอหยุดคิดปั๊บ

มันพุ่งใส่งานนั้นเลย  คือ ความคาดของเรานั้น

กับความจริงนี้มันห่างกันคนละโลกเลย คือเรา

คาดไว้อย่างนี้นะว่า 
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‘จิตนี้ ได้มีความละเอียดลออเข้าไปเท่าไร

ก็ยิ่งจะมีความผาสุกสบาย งานก็ยิ่งจะน้อย

เข้าไปๆสบายเข้าไปเรื่อยๆ?’ นี่เราคาดเราคิด

นะ  

แต่เวลาความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น เข้า

สมาธินี้ก็เหมือนงานน้อยจริงๆ พอพิจารณา

ปั๊บๆ ก็รวมสงบแล้วอยู่สบายเป็นคนขี้เกียจ 

นอนตายอยู่ ในสมาธินั้น ความจริงเจ้าของ  

ขี้เกียจต่างหาก ตอนนี้งานน้อยนี่ คือมันอาศัย

ความสงบ มันติดความสบาย 

พอออกทางด้านปัญญา พอได้เหตุได้ผล

ทางด้านปัญญาแล้ว ทีนี้มันเห็นผลแล้วทีนี้นะ 

มันเริ่มละที่นี่ เริ่มหมุนเรื่อยๆ พิจารณาเข้าไป

เรื่อยเข้าใจเรื่อยแก้เรื่อย ถอดถอนกิเลสได้ด้วย

ขาดเรื่อยไปเรื่อยๆ เอาละที่นี่นะ ทีนี้ก็เป็น

ธรรมจักรหมุนตัวเป็นเกลียว เอาละที่นี่ต้องได้

รั้งเอาไว้ แล้วทีนี้บทเวลามันเพลีย ถึงร่างกายก็

เพลียด้วยไม่ได้เพลียแต่ตรงนี้นะ ในร่างกายทุก

ส่วนก็รู้สึกเพลีย เพราะจิตทำงาน ปัญญา

พิจารณาค้นคว้าเขาเรียกว่าทำงาน 

ก็รำพึง ‘เอ๊ เราคิดไว้ว่าเมื่อจิตมีความ

ละเอยีดลออเขา้ไปเทา่ไร ยิง่จะมคีวามสขุมากๆ

ทำไมเดี๋ยวนี้ถึงเป็นอย่างนี้มันสุขมากยังไง มัน

วุ่นกับงานตลอดจนแทบจะเป็นจะตาย ถ้าว่า

งานมันก็ยิ่งมากเข้าไปโดยลำดับ’

มันไม่เหมือนกันตั้งแต่ก่อนที่เราคาดไว้ว่า

จิตละเอียดเข้าไปเท่าไรงานยิ่งจะน้อยลงไปๆ 

และจะมีความสุขยิ่งสบายๆ แล้วหมดไปเลยสิน้

ไปเลย นีเ้ปน็ความคาดตา่งหากไม่ใชค่วามจรงิ 

เวลาความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น พอถึง

ขั้นปัญญานี้แล้ว โอ้ โห มันกว้างขวางยิ่งกว่า

อะไร มันหมุนติ้วๆ นี้ครอบโลกธาตุในส่วน

ร่างกายหยาบนี้ อันนี้แหละตัวมันดิ้นมาก 

เหมือนกับน้ำไหลโจนลงมาจากภูเขา เหมือนกับ

น้ำตกนะ เช่นแม่สาที่เชียงใหม่ มันเหมือนอย่าง

นั้น ปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายมันรุนแรงมาก

เหมือนกับน้ำตกนั่นแหละ  

ทีนี้พอร่างกายนี้หมดนั้นแล้ว มันเข้าไป

ส่วนอาการของขันธ์ ๔ นี้คือ เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ มันเป็นน้ำซับน้ำซึมที่นี่ ไหล

รินอยู่ทั้งแล้งทั้งฝน คือตลอดเวลาหากไม่แบบ

น้ำตก เพราะอันนี้มันส่วนละเอียดแล้ว มันก็

หมุนอยู่เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าหมุนแบบนี้ 

คือหมุนเบาๆ หากหมุนไม่หยุด ตอนพิจารณา

ร่างกายนี้เหมือนกับน้ำตกไหลโจนมาจากภูเขา 

เสียงซ่าๆ ดังถึงไหนโน้นน่ะถ้าเราจะเทียบ พอ

อันนี้หมดปัญหาไปแล้ว เหลือแต่นามธรรม 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีนี้มันก็ไหล

รินอยู่นั่น 

มันพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยนี่นะ เอ๊ นี่มัน

จะสิ้นสุดเมื่อไร ก็เราคิดคาดไว้ตั้งแต่ต้นว่า จิต

มีความละเอียดลออเท่าไรก็ยิ่งจะมีความสุข

ความสบาย งานการก็จะค่อยเบาไปๆ ทำไมมัน

กลับตรงกันข้ามไปเสียหมด แล้วเมื่อไรจะได้

สะดวกสบายสักที ว่างี้ พอหยุดกันแล้วปั๊บมันก็

ทำงานแล้ว คือเรารั้งมันไว้มันคิดเท่านั้น พอ

ปล่อยปั๊บมันปุ๊บใส่งานที่กำลังทำยังไม่เสร็จ คือ

ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอันไหนแล้วมันจะต้องตาย

ด้วยกันพูดง่ายๆ เรื่องจะแพ้นี้มันไม่ยอม 

นอกจากตายกับให้รู้ ให้ผ่านไปได้เท่านั้น  

จนกระทั่งมันไปเสียหมดกำลังของมันที่จะ

ไปอีกแล้วมันก็ระงับไปเอง สติปัญญาที่หมุนตัว

เปน็เกลยีวอยูน่ัน้กร็ะงบัไปเองเปน็หลกัธรรมชาติ

เหมือนกัน เป็นอัตโนมัติเหมือนกัน...” 

เกี่ยวกับการพิจารณาด้านปัญญาเมื่อผ่าน

แต่ละขั้นมาถึงอวิชชาซึ่ ง เป็นสังโยชน์ข้อ

สุดท้ายของพระอนาคามีก่อนจะบรรลุธรรมขั้น

สูงสุดนั้น ขอยกพระธรรมเทศนาของท่านมา

แสดงโดยย่อดังนี้ 

“...ทีนี้การปฏิบัติเมื่อผ่านขั้นร่างกายนี้ ไป

หมดแล้ว สุภะก็ ไม่ปรากฏ อสุภะอสุภังไม่มี 

ความที่ว่าน่ากล้าน่ากลัวในเรื่องร่างกายก็หมด

ไป ทีนี้พอเกิดขึ้นมาก็กลายเป็น อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา เกิดขึ้นมาเกิดกับดับพร้อมๆ เรื่อง  

อสุภะอสุภังผ่านไปเลยๆ สุดท้ายร่างกายก็ไม่  

มี โลกนี้กลายเป็นโลกว่างไปหมดจากการ

พิจารณาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรก ถือร่างกายเป็นพื้น

ฐานแห่งการพิจารณา เมื่อพิจารณาอันนี้ชำนิ

ชำนาญเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีเขามีเรา มีหญิง

มีชาย มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ทั้งเขาทั้งเรา

เสมอกันหมด แล้วจะไปข้องแวะกับอะไร มันก็

เดินไปตามสายกลางไม่ข้องแวะกับอะไร 

จากนั้นก็ เข้าสู่นามธรรม พิจารณา

ร่างกายจนกระทั่งหมด คำว่าหมดนี้เป็นอย่างไร   

ร่างกายนี้ที่เรา ยังแยกอสุภะอสุภังอยู่ในขั้นนี้ 

พอผ่านจากนี้แล้วอสุภะอสุภังจะไม่มี เกิดขึ้นมา

พับดับพร้อมๆ เราจะพิจารณาว่าเป็นของ

สวยงามไม่สวยงามไม่ทัน เพราะอารมณ์ของ

จิตอันนี้เกิดรวดเร็ว เกิดกับดับพร้อมๆ ทีนี้เรื่อง  

อสุภะอสุภังความสวยงามไม่สวยงามผ่านไป 

ไม่มี เข้าถึงจิต แล้วกลายเป็นจิตอวกาศไปเลย

ที่นี่ มองดูอะไรมันก็เป็นอวกาศเหมือนฟ้าแลบๆ 

ปรากฏรูปนามใดก็ตามมันก็เป็นเหมือนฟ้าแลบ 

เราจะแยกเป็นของสวยของงามไม่สวยงาม

ไม่ทัน ขั้นของจิตที่พิจารณาไปแล้วเป็นอย่างนี้

นักปฏิบัติ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ 
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จากร่างกายเพราะความรู้รอบด้วยนิมิตภายในก็หมดสิ้นไป เพราะอำนาจของสติ

ปญัญารูเ้ทา่ทนัดว้ย นีแ่ลชือ่วา่วา่งตามฐานะของจติ เมือ่ถงึขัน้นีแ้ลว้จติวา่งจรงิๆ

แม้กายจะปรากฏตัวอยู่ก็สักแต่ความรู้สึกว่ากายมีอยู่เท่านั้น แต่ภาพแห่งกายหา

ได้ปรากฏเป็นนิมิตภายในจิตไม่ ว่างเช่นนี้แลเรียกว่า ว่างตามภูมิของจิต และมี

ความว่างอยู่อย่างนี้ประจำ ถ้าว่างเช่นนี้ว่าเป็นนิพพาน ก็เป็นนิพพานของผู้นั้น

หรือของจิตชั้นนั้นแต่ยังไม่ใช่นิพพานว่างของพระพุทธเจ้า

ถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างของนิพพาน ในขณะจิตที่ลงสู่สมาธิก็เป็น

นิพพานของสมาธิแห่งโยคาวจรผู้ปฏิบัติผู้นั้น เสียเท่านั้น ความว่างทั้งสอง

ประเภทที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่เป็นนิพพานว่างของพระพุทธเจ้า เพราะเหตุใด เพราะ

จิตที่มีความว่างในสมาธิ จำต้องพอใจและติดในสมาธิ จิตที่มีความว่างตามภูมิ

ของจิตจำต้องมีความดูดดื่มและติดใจในความว่างประเภทนี้ จำต้องถือความว่าง

นี้เป็นอารมณ์ของใจจนกว่าจะผ่านไปได้ถ้าผู้ถือความว่างนี้ว่าเป็นนิพพานก็เรียก

ว่าผู้นั้นติดนิพพานในความว่างประเภทนี้โดยเจ้าตัวไม่รู้ เมื่อเป็นเช่นนี้ความว่าง

ประเภทนี้จะจัดว่าเป็นนิพพานได้อย่างไร

ถ้าไม่ต้องการนิพพานขั้นนี้ ก็ควรกาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ออกตรวจตราดูให้ชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน เพราะความว่างที่กล่าวนี้เป็นความ

ว่างของเวทนาคือสุขเวทนามีเต็มอยู่ในความว่างนั้นสัญญาก็หมายว่างสังขาร

ก็ปรุงแต่เรื่องความว่างเป็นอารมณ์วิญญาณก็ช่วยรับรู้ทางภายในไม่เพียงจะรับ

รู้ภายนอก เลยกลายเป็นนิพพานของอารมณ์ ถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ชัดและ

ความว่างให้ชัด โดยเห็นเป็นเรื่องของสังขารธรรม คือสิ่งผสมนั่นแล จะมีช่อง

ทางผ่านไปได้ในวันหนึ่งแน่นอน เมื่อพิจารณาตามที่กล่าวนี้ ขันธ์ทั้งสี่และความ

ว่างซึ่งเป็นสิ่งปิดบังความจริงไว้ ก็จะค่อยเปิดเผยตัวออกมาทีละเล็กละน้อย จน

ปรากฏได้ชัดจิตย่อมมีทางสลัดตัวออกได้

แม้ฐานที่ตั้งของสังขารธรรมที่เต็มไปด้วยสิ่งผสมนี้ ก็ทนต่อสติปัญญาไม่ ได้

เพราะเป็นสิ่งเกี่ยวโยงกัน สติปัญญาประเภทค้นแร่แปรธาตุจะฟาดฟันเข้าไป

เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อลุกลามไปไม่หยุด จนกว่าจะขุดรากเหง้าของธรรมผสมนี้ขึ้น

ได้เสียเมื่อใด เมื่อนั้นจึงจะหยุดการรุกการรบ เวลานี้มีอะไรที่เป็นข้าศึกต่อ

ว่างในสมาธิ ว่างในขั้นอรูปธรรม ว่างอกาลิโก 

 

ผู้พิจารณาอย่างเชื่องช้าธรรมดาจะเห็น

อย่างละเอียดลออ ในทางเดินแห่งกรรมฐาน

เพื่อความพ้นทุกข์ จะเห็นได้อย่างละเอียดลออ 

จิตขั้นนี้พิจารณาอย่างนี้ ขั้นนั้นพิจารณาอย่าง

นั้นเรื่อยไป จนกระทั่งถึงจิตไม่มีรูปมีนามแล้ว 

ร่างกายของสัตว์ของบุคคลเป็นอวกาศไปหมด 

ว่างไปหมด แล้วเราจะพิจารณาอะไรว่าเป็น

สุภะอสุภะ ว่าสวยว่างาม ไม่สวยไม่งาม พอตั้ง

พับดับไปพร้อมๆ เอาอะไรมางาม อะไรไม่งาม 

มันดับไปพร้อม นี่ขั้นของจิตแห่งการพิจารณา

กรรมฐาน พอจากนี้แล้วก็มีตั้งแต่เหมือนแสง  

หิ่งห้อย เหมือนฟ้าแลบแพล็บๆๆ เกิดดับๆๆ 

จากนั้นก็หมุนเข้าไปหาจิต 

เพราะออกจากจิต เวลาจิตยังหยาบ

อาการเหล่านี้ก็ออกมาส่วนหยาบๆ ว่าเป็นของ

สวยของงามไม่สวยไม่งาม จากนั้นก็ อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ต่อจากนั้นมีแต่เกิดดับๆ มัน

ไปหมด ภายนอกก็ว่าง  

‘รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์

เต็มในโลกนี้ว่างจากจิตหมด แม้ที่สุดอารมณ์

ภายในจิตที่ทำความผูกพันแก่ตัวเองเพราะ

ความคิดความปรุงก็ว่างไปหมด วางไปหมด’ 

ทีนี้บริสุทธิ์ที่ตรงไหนล่ะ เมื่อมันปล่อยไป

หมดแล้วก็เหลือแต่จิตล้วนๆ ท่านให้ชื่อว่าจิต

บริสุทธิ์ ดังท่านสำเร็จพระอรหันต์นั่น คือปล่อย

หมดแล้วสิ่งอันนี้ ว่างหมด ปล่อย วางด้วยว่าง

ด้วย ปล่อยไปหมด แม้ส่วนภายนอกว่างจิตยัง

ไม่ว่าง พิจารณาเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็ว่าง 

อะไรก็ว่าง ว่างเสมอกันหมด ทั้งภายนอก

ภายในตลอดทั่วถึง นั้นละคือจิตที่บริสุทธิ์ ถ้า

ว่างข้างนอกยังไม่ว่างตัวเองก็ยังไม่บริสุทธิ์ เช่น

เดียวกับเราไปอยู่ในห้อง ห้องนี้มันว่าง มันโล่ง

มันว่าง ห้องนี้ว่าง ใครไปดูๆ ก็ว่าห้องนี้ว่างๆ 

ยิ่งให้เจ้าของที่เข้าไปยืนอยู่กลางห้องไปพูดว่า

แสดงออกที่จิต ดับที่จิต ตามเข้าไปหาจิต นั้น

ละการพิจารณา พอถึงขั้นที่จิตกับอวิชชาอยู่

ด้วยกัน เมื่อมีอวิชชานั้นจิตก็หลงจิต หลงตัว

เองและหลงสิ่งอื่น ไม่หลงส่วนหยาบก็หลงส่วน

ละเอียด ปล่อยส่วนหยาบส่วนละเอียดยังมันก็

พิจารณาตามเข้าไป ตามเข้าไปจนหมด ไม่มี

อะไรเป็นกิเลส มาม้วนเสื่อกันที่จิต 

อวิชชาปัจจยา สังขารา อวิชชา คือ

อะไร เวลาพิจารณาเข้าไปแล้วอวิชชาก็คือ

นางงามจักรวาล พอเข้าไปถึงจิตดวงนั้นแล้วจะ

สง่างามผ่องใสมากทีเดียว น่าอัศจรรย์ นี่เรียก

ว่านางงามจักรวาล หลอกสติปัญญาที่ยังไม่

สามารถจะแก้ตกได้ เป็นอย่างดี ทีนี้ เวลา

พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหลายครั้งหลายหน

สิ่งเหล่านี้ก็พังลงไป อวิชชาปัจจยา สังขารา 

ที่ว่าเป็นนางงามของจิต ทำให้โลกหลงไปก็พัง

ไปด้วยกัน ทีนี้ก็ไม่มีอะไรงามในโลกนี้ มันก็ว่าง

“...ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อปัญญาพิจารณารอบคอบแล้วก็ดับไปในขณะ

นั้นจิตก็ลงสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ในระยะเช่นนี้จะว่าจิตว่างก็ ได้อยู่แตว่่าง

ในสมาธิ พอจิตถอยออกมา ความว่างก็หายไป จากนั้นก็

พิจารณาไปอีกและพิจารณาต่อไปเรื่อยๆจนจิต

มีความชำนาญในด้านสมาธิ ขอสรุปความให้

ย่อลงเพื่อให้พอดีกับเวลา เมื่อสมาธิมีกำลัง

ทางด้านปัญญาก็เร่งพิจารณาตามส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย จนรู้เห็นชัดและ

สามารถถอดถอนอุปาทานของกายได้

โดยสิ้นเชิงจากนั้นจิตก็จะเริ่มว่างแต่ยัง

ไม่แสดงความว่างอย่างเต็มที่ ยังมีนิมิต

ภายในแสดงภาพปรากฏอยู่กับใจ เพราะใน

ระยะนี้ใจว่างจากกายและวัตถุภายนอกแต่ยัง

ไม่ว่างจากนิมิตภายในของตัวเอง จนกว่าจะ

มีความชำนาญโดยอาศัยการฝึกซ้อมไม่

ลดละนิมิตภายในใจก็นับวันจางไป

สุดท้ายก็หมด ไม่ปรากฏ

นิมิตทั้งภายนอกภายในใจ นั่น

ท่านก็เรียกว่าจิตว่างว่างชนิดนี้

เป็นเรื่องว่างประจำนิสัยของจิต

ที่มีภูมิธรรมประจำขั้นแห่งความ

ว่างของตน นี่ ไม่ใช่ว่างสมาธิ

และไม่ใช่ว่างในขณะที่นั่งสมาธิ

ขณะที่นั่งสมาธิเป็นความว่าง

ของสมาธิ แต่จิตที่ปล่อยวาง
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ห้องนี้เป็นอย่างไร ห้องนี้ว่างๆ ถ้าผู้ละเอียดยิ่ง

กว่านั้นเข้าไปเป็นอย่างไร มันจะว่างอย่างไร 

เจ้าของไปยืนขวางห้องอยู่นั้นน่ะ ถ้าอยากให้

ห้องมันว่างให้ออกมา พอเจ้าของโดดออกมา

จากห้อง ห้องก็ว่างเต็มที่  

ติดอย่างอื่นอย่างใดก็ปล่อยมาๆ แต่

ติดตัวเองก็เรียกว่าไปยืนขวางห้อง พอถอนตัว

เองออกมา ตัวเองก็ถอน ตัวก็รู้ตัวเอง รู้

ภายนอก รู้ภายใน ทั้งจิตใจก็รู้เท่าทันไปหมด 

เรียกว่าว่างหมด ในห้องนั้นไม่มีอะไรอยู่ ในจิตนี้

ไม่มีอะไรอยู่ ตัวเขาตัวเรา เป็นอัตตานุทิฏฐิ

อะไรเหล่านี้ ไม่มี ว่างหมด นี้ละที่ท่านสอนพระ

โมฆราช ทีนี้ ใครก็ตามเมื่อปฏิบัติตามโอวาทที่

สอนพระโมฆราชนั้น ผู้นั้นก็เป็นพระโมฆราชขึ้น

มาได้ทันทีทันใด สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็

คือโมฆราชอรหันต์เหมือนกันหมด .. เพราะเป็น

ผู้ว่างเปล่าแล้วจากสิ่งทั้งหลาย ไม่มีอะไรเข้ามา

แผ้วพานได้เลย นั่นสุญญโต โลกัง พญา

มัจจุราชจะตามไม่ทันมองไม่เห็น...” 

นิพพานว่างตามแบบของพระพุทธเจ้า คือสิ่งที่ติดใจอยู่ในขั้นนี้และขณะนี้แลเป็นข้าศึก สิ่งที่ติดใจ

ก็ ได้แก่ความถือว่าใจของเราว่างบ้างสบายบ้าง ใสสะอาดบ้าง ถ้าจะเห็นว่าใจมันว่างแต่มันอยู่กับ

ความไม่ว่าง ใจมันเป็นสุข แต่มันอาศัยอยู่กับทุกข์ ใจใสสะอาด แต่มันอยู่กับความเศร้าหมองโดย

ไม่รู้สึกตัว ความว่าง ความสุข ความใส นั่นแลเป็นธรรมปิดบังตัวเอง เพราะธรรมทั้งนี้คือ

เครื่องหมายของภพชาติ

ผู้ต้องการตัดภพชาติจึงควรพิจารณาให้รู้เท่าและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ อย่าหวงไว้เพื่อก่อไฟ

เผาตัว ถ้าปัญญาขุดค้นลงตรงที่สามจอมกษัตริย์แห่งภพปรากฏอยู่ นั้นแลจะถูกองค์การใหญ่ของ

ภพชาติและจะขาดกระเด็นออกจากใจทันที ที่ปัญญาหยั่งลงถึงฐานของเขาตั้งอยู่ เมื่อสิ่งทั้งนี้สิ้น

ไปแล้วเพราะอำนาจของปัญญา นั้นแลเป็นความว่างอันหนึ่ง เครื่องหมายของสมมุติใดๆ จะไม่

ปรากฏในความว่างนั้นเลยนี่คือความว่างที่ผิดกับความว่างที่ผ่านมาแล้วความว่างประเภทนี้ เรา

จะว่าเป็นความว่างของพระพุทธเจ้าหรือความว่างของใครนั้น ผู้แสดงไม่สามารถจะเรียนให้ทราบ

ได้ว่าจะควรเป็นความว่างของใคร นอกจากจะเป็นความว่างที่รู้เห็นกันอยู่ด้วยสันทิฏฐิโกของผู้

บำเพ็ญเท่านั้น

ความว่างอันนี้ ไม่มีกาลสมัย เป็นอกาลิโกอยู่ตลอดกาล ความว่างในสมาธิมีความ

เปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งด้านความเจริญและความเสื่อมความว่างในขั้นอรูปธรรมซึ่งกำลังเป็นทาง

เดินก็แปรสภาพหรือผ่านไปได้ แต่ความว่างในตนเองโดยเฉพาะนี้ ไม่มีความเปลี่ยนแปลง เพราะ

ตนไม่มีอยู่ในความว่างนั้น และไม่ถือความว่างนั้นว่าเป็นตน นอกจาก ยถาภูตัง ญาณทัสสนัง

เห็นตามเป็นจริงในหลักธรรมชาติแห่งความว่างนั้น และเห็นตามเป็นจริงในสภาวธรรมที่ผ่านมา

เป็นลำดับและที่มีอยู่ทั่วไปเท่านั้นแม้ศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ ไขก็รู้เท่าและปล่อย

วางไว้ตามเป็นจริงไม่มีสิ่งใดจะเข้าไปแฝงอยู่ในธรรมชาติแห่งความว่างในวาระสุดท้ายนั้นเลย..

โปรดนำความว่างทั้งสามประเภทนี้ ไปพิจารณา และพยายามบำเพ็ญตนให้เข้าถึงความว่าง

ทั้งสามนี้ เฉพาะอย่างยิ่งความว่างในวาระสุดท้ายซึ่งเป็นความว่างในหลักธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดและ

สมมุติใดๆ อาจเอื้อมเข้าไปทำการเกี่ยวข้องได้อีกต่อไป ความสงสัยนับแต่ขั้นต้นแห่งธรรม จนถึง

ความว่างอย่างยิ่งจะเป็นปัญหาที่ยุติกันลงได้ด้วยความรู้ความเห็นของตนเป็นผู้ตัดสินเอง…”



เสียงบรรลือโลกธาตุ ชาติสิ้นแล้ว 
 

ท่านเดินทางออกจากวัดป่าสุทธาวาส  

ในตัวเมืองสกลนครแล้วก็ย้อนกลับสู่วัดดอย-

ธรรมเจดีย ์ อีกครั้ งหนึ่ ง คราวนี้พักอยู่กุฏิ

กระต๊อบหลังเล็กๆ อยู่บนยอดเขา เป็นกุฏิต่าง

จากครั้งก่อนที่เคยเกิดปัญหาธรรมผุดขึ้นในใจ  

ระยะนั้นเป็นพรรษาที่ ๑๖ ในชีวิตการ

บวชของท่านและเป็นปีที่ ๙ แห่งการออก

ปฏิบัติกรรมฐาน บนเขาลูกนี้ของคืนเดือนดับ

แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ตรงกับวันจันทร์ที่ 

๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ด้วยความ

อดทนพากเพียรพยายามติดต่อสืบเนื่องตลอด

มานับแต่เริ่มออกปฏิบัติอย่างเต็มเหนี่ยวรวม

เวลาถึง ๙ ปีเต็ม คืนแห่งความสำเร็จระหว่าง

กิเลสกับธรรมภายในใจของท่านก็สามารถ

ตัดสินกันลงได้ในเวลา ๕ ทุ่มตรง ดังนี้ 

“…ก็พิจารณาจิตอันเดียว ไม่ ได้กว้าง

ขวางอะไร เพราะสิ่งต่างๆ ที่เป็นส่วนหยาบมัน

รู้หมด รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสทั่วโลก

ธาตุมันรู้หมดเข้าใจหมดและปล่อยวางหมด

แล้ว มันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ยังไม่ยอมสนใจ

พิจารณาเลย  

มันสนใจอยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงกับ

เวทนาส่วนละเอียดภายในจิตเท่านั้น สติปัญญา

สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอันนี้ พิจารณาไปพิจารณา

มา แต่ก็พึงทราบว่าจุดที่ว่านี้มันยังเป็นสมมุติ 

มันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวง

สมมุติ จะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่าง

กระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมุติ เพราะอวิชชายังมี

อยู่ในนั้น 
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พระโมฆราช 

 

อวิชชา นั้นแลคือ ตัวสมมุติ จุดแห่ง

ความเด่นดวงนั้นก็แสดงอาการลุ่มๆ ดอนๆ 

ตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นจน

ได้ บางทีก็มีลักษณะเศร้าหมองบ้างผ่องใสบ้าง 

ทุกข์บ้างสุขบ้าง ตามขั้นละเอียดของจิตภูมินี้ ให้

ปรากฏพอจับพิรุธได้อยู่นั่นแล สติปัญญาขั้นนี้

เป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวด 

กวดขัน แทนที่มันจะจ่อกระบอกปืนคือสติ

ปัญญาเข้ามาที่นี่  มันไม่จ่อ  มันส่งไปที่อวิชชา

หลอกไปโน้นจนได้  

อวิชชานี้แหลมคมมาก ไม่มีอะไร

แหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้าย

ว่า ความโลภมันก็หยาบๆ พอเข้าใจและเห็น

โทษได้ง่าย แต่ โลกยังพอใจกันโลภ คิดดูซิ 

ความโกรธก็หยาบๆ โลกยังพอใจโกรธ ความ

หลง ความรัก ความชัง ความเกลียด ความ

โกรธอะไร เป็นของหยาบๆ พอเข้าใจและเห็น

โทษได้ง่าย โลกยังพอใจกัน 

อันนี้ ไม่ ใช่สิ่งเหล่านั้น มันเลยมาหมด 

ปล่อยมาได้หมด แต่ทำไมมันยังมาติดความ

สว่างไสว ความอัศจรรย์อันนี้ ทีนี้ อันนี้เมื่อมัน

มีอยู่ภายในนี้ มันจะแสดงความอับเฉาขึ้น

มานิดๆ แสดงความทุกข์ขึ้นมานิดๆ ซึ่งเป็น

ความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ไม่คงเส้นคงวา 

ให้จับได้ด้วยสติปัญญาที่จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่

ตลอดเวลาไม่ลดละความพยายามอยากรู้อยาก

เห็นความเป็นต่างๆ ของจิตดวงนี้ สุดท้ายก็หนี

ไม่พ้น ต้องรู้กันจนได้ว่า จิตดวงนี้ ไม่เป็นที่แน่ใจ

ตายใจได้ จึงเกิดความรำพึงขึ้นมาว่า  

‘จิตดวงเดียวนี้ ทำไมจึงเป็นไปได้หลาย

อย่างนักนะ เดี๋ยวเป็นความเศร้าหมอง เดี๋ยว

เป็นความผ่องใส เดี๋ยวเป็นสุข เดี๋ยวเป็นทุกข์

ไม่คงที่ดีงามอยู่ได้ตลอดไป

ทำไมจิตละเอียดถึงขนาดนี้แล้ว จึงยัง

แสดงอาการต่างๆอยู่ได้’

พอสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามา

พิจารณาจิตดวงนี้ ความรู้ชนิดหนึ่งที่ ไม่คาดไม่

ฝันก็ผุดขึ้นมาภายในใจว่า  

‘ความเศร้าหมองก็ดี ความผ่องใสก็ดี

ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเหล่านี้เป็นสมมุติทั้ง

สิ้นและเป็นอนัตตาทั้งมวลนะ’

เท่านั้นแล สติปัญญาก็หยั่งทราบจิตที่ถูก

อวิชชาครอบงำอยู่นั้นว่า เป็นสมมุติที่ควร

ปล่อยวางโดยถ่ายเดียว ไม่ควรยึดถือเอาไว้  

หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติ

ปัญญาผู้ทำหน้าที่ตรวจตราอยู่ขณะนั้นผ่านไป

ครู่เดียว จิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่าต่าง

วางตัวเป็นอุเบกขามัธยัสถ์ ไม่กระเพื่อมตัวทำ

หน้าที่ใดๆ ในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆ ไม่จดจ่อ

กับอะไร ไม่เผลอส่งใจไปไหน ปัญญาก็ ไม่

ทำงาน สติก็รู้อยู่ธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับ  

สิ่งใด 

ขณะจิต สติ ปัญญา ทั้งสามเป็นอุเบกขา

มัธยัสถ์นั้นแล เป็นขณะที่ โลกธาตุภายในจิต 

อันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจได้กระเทือน และ

ขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบัลลังก์คือใจ กลาย

เป็น วิสุทธิจิต ขึ้นมาแทนที่ ในขณะเดียวกัน

กับอวิชชาขาดสะบั้นหั่นแหลกแตกกระจายหาย

ซากลงไปด้วยอำนาจสติปัญญาที่เกรียงไกร  

ขณะที่ฟ้าดินถล่มโลกธาตุหวั่นไหว(โลก

ธาตุภายใน) แสดงมหัศจรรย์บั้นสุดท้ายปลาย

แดนระหว่างสมมุติกับวิมุตติตัดสินความบนศาล

สถิตยุติธรรม โดยวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้

ตัดสินคู่ความ โดยฝ่ายมัชฌิมาปฏิปทา มรรค

อริยสัจเป็นฝ่ายชนะโดยสิ้นเชิง ฝ่ายสมุทัย  

อริยสัจเป็นฝ่ายแพ้น็อคแบบหามลงเปล ไม่มี

ทางฟื้นตัวตลอดอนันตกาลสิ้นสุดลงแล้ว เจ้า

ตัวเกิดความอัศจรรย์ล้นโลก อุทานออกมาว่า  

‘โอ้โหๆ..อัศจรรย์หนอๆแต่ก่อนธรรมนี้

อยู่ที่ไหนๆมาบัดนี้ธรรมแท้ ธรรมอัศจรรย์เกิน

คาดเกินโลก มาเป็นอยู่ที่จิตและเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันกับจิตได้อย่างไร..

และแต่ก่อนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระ

สงฆ์สาวกอยู่ที่ ไหน? มาบัดนี้องค์สรณะที่แสน

อัศจรรย์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตดวงนี้ ได้

อย่างไร..

โอ้โห!  ธรรมะแท้ พุทธะแท้ สังฆะแท้ 

เป็นอย่างนี้ละหรือ’...” 

ดูก่อนโมฆราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกให้เป็นของสูญเปล่าว่างเปล่า

ถอนอัตตานุทิฏฐิ ที่ถือว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นเหมือนกับก้างขวางคอนี้ออกเสีย จะพึงข้าม

พ้นพญามัจจุราชเสียได้ พญามัจจุราชจะตามไม่ทันมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่าง

เปล่าอยู่อย่างนี้พระโมฆราชก็บรรลุธรรมขึ้นในธรรมบทนี้ละเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา…”





โลกธาตุสะเทือนสะท้าน สลด
สังเวชการเวียนว่ายตายเกิด 

  

ผลแห่งความพากเพียรปฏิบัติธรรมจนถึง

ที่สุดของท่านในคืนนั้นทำให้เกิดความสลด

สังเวชใจในการเวียนว่ายตายเกิดของตนดังนี้ 

“…จนถึงคืนวันดับนั้นถึงได้ตัดสินใจกันลง

ได้ด้วยความประจักษ์ใจ หายสงสัยทุกสิ่งทุก

อย่างเรื่องภพเรื่องชาติ เรื่องความเกิด แก่ 
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น้ำตาร่วงสลดสังเวช  
และอัศจรรย์ในธรรม 

 

ความรู้เห็นประจักษ์ใจบนดอยธรรมเจดีย์

นี้เอง ทำให้ท่านถึงกับน้ำตาร่วงด้วยเหตุผลสอง

ประการ ท่านเล่าไว้ดังนี้ 

“…ร่วงสองอย่าง ร่วงด้วยความสลด

สังเวชภพชาติแห่งความเป็นมาของตนหนึ่ง 

เจ็บ ตาย เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภท

ได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในคืนวันนั้น ใจได้

เปิดเผยโลกธาตุให้เห็นอย่างชัดเจน เกิดความ

สลดสังเวช น้ำตาร่วงตลอดคืน  

ในคืนนั้นไม่ ได้หลับนอนเลย เพราะสลด

สังเวชความเป็นมาของตน สลดสังเวชเรื่อง

ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะอำนาจแห่ง

กิเลสมันวางเชื้อแห่งกองทุกข์ฝังใจไว้ ไปเกิดใน

ภพนั้นชาตินี้มีแต่แบกกองทุกข์หามกองทุกข์ 

ไม่มีเวลาปล่อยวางจนกระทั่งถึงตายไปแล้วก็

แบกอีกๆ คำว่า แบก ก็คือใจเข้าสู่ภพใดชาติใด

จะมีสุขมากน้อย ทุกข์ต้องเจือปนไปอยู่นั่นแล 

จึงได้เห็นโทษ เกิดความสลดสังเวช  

แล้วก็มาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อน

ไม่เคยคิดว่าจิตใจจะมีคุณค่ามหัศจรรย์ถึงขนาด

นั้น การไม่นอนในคืนนั้นเพราะความเห็นโทษ

อย่างถึงใจและความเห็นคุณอย่างถึงจิตถึง

ธรรม ในตอนท้ายแห่งความละเอียดอ่อนของ

จิต เราก็เห็นว่าอวิชชาเป็นของดีและประเสริฐ

ไปอย่างสนิทติดจมไปพักหนึ่ง... 

หลงอวิชชาอยู่เป็นเวลา ๘ เดือนไม่เคย

ลืม  เพราะรักสงวนอวิชชาซึ่งเป็นตัวผ่องใส  

ตัวสง่าผ่าเผย  ตัวองอาจกล้าหาญ  จึงรัก

สงวนอยู่นั้นเสีย …  ทั้งๆ ที่สติปัญญาก็มีเต็ม

ภูมิแต่ ไม่นำมาใช้กับอวิชชาในขณะนั้น เมื่อ

เวลาได้นำสติปัญญาหันกลับมาใช้กับอวิชชา

อย่างเต็มภูมิ เรื่องอวิชชาจึงแตกกระจายลงไป 

ถึงได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจนั้น

แหละ จึงเป็นความอัศจรรย์อย่างแท้จริง ไม่

อัศจรรย์แบบจอมปลอมดังที่เป็นมา…” 

โลกธาตุสะเทือนสะท้านหวั่นไหวเกิดขึ้น

ในขณะที่ธรรมภายในใจของท่านกระจ่างแจ้ง

ขึ้นมาดังนี้ 

“...อยัญจ ทสสหัสสี โลกธาตุ หมื่นโลก

ธาตุ สังกัมปิ สัมปกัมปิ สัมปเวธ ิ มีความ

สะเทือนสะท้านทั่วถึงกันหมดเลยในหมื่นโลก

ธาตุนี้ อำนาจอานุภาพความสว่างไสวของ

เทวดาทั้งหลายทั้งแดนโลกธาตุนี้ ไม่มีอานุภาพ

ของเทวดาตนใดจะเสมอเหมือนอานุภาพแห่ง

ธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกระจ่างแจ้ง

ขึ้นมาในเวลานั้น 

แต่เมื่อธรรมนั้นกระจ่างขึ้นมาภายในใจ

เรา ซึง่เปน็ธรรมประเภทเดยีวกนั รูอ้ยา่งเดยีวกนั 

เห็นอย่างเดียวกันแล้วจะไปทูลถามผู้ ใด 

แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้า พูด

แล้ว สาธุ! ไม่กราบทูลหรือไม่ทูลถามท่านให้

เสียเวลา เพราะคำว่า สันทิฏฐิโก ที่รู้เองเห็น

เองนั้น เป็นธรรมที่ประกาศด้วยความเลิศเลอ

สุดยอดแล้ว 

‘นี่เราก็ ไปเจอเข้าแล้วประจักษ์ ใจประ

หนึ่งว่าแดนโลกธาตุนี้ ไหวไปหมด’

ในขณะที่กิเลสตัวกดถ่วงจิตใจมาตั้งกัปตั้ง

กัลป์ ตัวพาให้เกิดให้ตาย เพียงเราคนเดียวนี้ 

การเกิดตายของเรา หากว่าเอาประเทศไทย

เป็นป่าช้าแล้วน่ะ ร่างกายของเราเพียงคน

เดียวนี้ ไม่มีที่ ใดที่จะเก็บจะวางศพของตัวเอง 

‘มากไหมพิจารณาสิ!’

เพราะมันเกิดมันตายมันเกิดมันตายมา 

ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย 

จนกระทั่งคืนวันนั้น เป็นวันตัดสินขาด

สะบั้นไประหว่างป่าช้าคือความเกิดตายกับใจ

ของเราที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากความเกิดตาย 

‘ใจกระจ่างแจ้งขนาดนั้นแล้ว โลกธาตุจะ

ไมห่วัน่ไหวไดย้งัไงกเิลสมนัหนกัขนาดไหนฟงัซ’ิ

หลังจากนั้นแล้วความสว่างจ้าครอบโลก

ธาตุกลับปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวที่เคยมืดบอด

มากี่กัปกี่กัลป์ นี้แหละความสว่างกระจ่างแจ้ง

ขึ้นมา โดยไม่ต้องไปทูลถาม พระพุทธเจ้าเลย

เพราะหายสงสัยทุกอย่าง นี้เรียกว่า จิตมีความ

สว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุแล้ว...” 

กุฏิที่วัดดอยธรรมเจดีย์ซึ่งอยู่ในบริเวณที่องค์หลวงตาสำเร็จธรรม
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เพราะความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้า สาวกทั้ง

หลายที่ท่านหลุดพ้นไปแล้ว ท่านก็เคยเป็นมา

อย่างนี้หนึ่ง เราก็เป็นมาอย่างนี้ คราวนี้เป็น

ความอัศจรรย์ในวาระสุดท้ายได้ทราบชัดเจน

ประจักษ์ใจ เพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในจิตนั้น

แล้ว แต่ก่อนจิตเคยมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับ

สิ่งใด บัดนี้ ไม่มีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแล้ว… 

เกิดความอัศจรรย์ในธรรมที่ปรากฏขึ้น

โดยปราศจากสมมุติใดๆ เข้าไปเจือปนในจิต

ดวงนั้น ถึงกับทำให้เกิดความขวนขวายน้อย ไม่

คิดจะสอนผู้หนึ่งผู้ ใดได้ เพราะคิดในเวลานั้นว่า 

สอนใครก็ ไม่ ได้ ถ้าลงธรรมกับใจเป็นของ

อัศจรรย์เหลือล้นถึงขนาดนี้แล้ว ไม่มีใครที่จะ

สามารถรู้ ได้เห็นได้ ในโลกอันนี้ เพราะเหลือ

กำลังสุดวิสัยที่จะรู้ ได้ 

เบื้องต้นที่เป็นทั้งนี้เพราะจิตยังไม่ได้คิดใน

แง่ต่างๆ ให้กว้างขวางออกไปถึงปฏิปทาเครื่อง

ดำเนิน จึงได้ย้อนกลับมาพิจารณาทบทวนกัน

อีก ทั้งฝ่ายเหตุคือปฏิปทา ทั้งฝ่ายผลที่ปรากฏ

ในปัจจุบันว่า ถ้าธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่

พระพุทธองค์ด้วยข้อวัตรปฏิบัติอันได้แก่ ศีล 

สมาธิ ปัญญา หรือมรรคมีองค์ ๘ อย่างจริงจัง

ให้สมบูรณ์เต็มภูมิแล้ว ย่อมประจักษ์ผลเป็น

ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์จากการเวียน

ว่ายตายเกิดได้ด้วยตัวของผู้นั้นเองดังนี้ 

“…ตามธรรมดาร่างกายนี้เมื่อมีกำลังมาก

ย่อมส่งเสริมกิเลสได้ดี อย่าว่าส่งเสริมจิตเลย 

และส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้น ราคะก็เริ่ม

มากขึ้น ความง่วงเหงาหาวนอนความขี้เกียจขี้

คร้านก็เริ่มมากขึ้นๆ โดยลำดับ ทุกสิ่งทุกอย่าง

อันเป็นเรื่องของกิเลสมันมากไปตามๆ กัน ขึ้น

ชื่อว่ามารเครื่องทำลายจิตใจแล้วมากไปตามๆ 

กัน อันใดที่ผิดก็ทรงแสดงบอกว่าผิด  

การฝกึทรมานตนใหล้ำบากเปลา่ๆ ก็ไม่ใช่

ทาง เพราะกายไม่ใชจ่ะเปน็ผูต้รสัรูธ้รรม ใจตา่ง

หากเป็นผู้ตรัสรู้ธรรม การฝึกการทรมานตนใน

ทางกายโดยไมม่จีติเขา้ไปเกีย่วขอ้งในการทำงาน

นั้นเลยก็ไม่เกิดประโยชน ์ อัตตกิลมถานุโยค 

กามสขุลัลกิานโุยค ทัง้สองประเภทนี้ ไม่ใชท่าง 

พระองคท์รงแนะนำสัง่สอนใหล้ะใหห้ยดุ .. 

ฐีติภูตัง พิจารณาปัจจยาการ 
 
“...อวชิชาปจัจยา สงัขารา สงัขารปจัจยา วญิญาณงั วญิญาณปจัจยา นามรปูงั .. ไป

เรือ่ยๆมนัสง่ออกมาจากจตินีแ้หละ ทา่นอาจารยม์ัน่ทา่นวา่ “ฐตีภิตูงั อวชิชาปจัจยา สงัขารา

ทา่นวา่ ฐตีภิตูงัหมายถงึจติอวชิชาอาศยัจติเปน็อวชิชาปจัจยาสงัขาราขึน้มาเพราะฉะนัน้จงึ

ตอ้งพจิารณาลงทีน่ัน่เพราะอวชิชาปจัจยา สงัขารามนัออกมาจากจติเปน็ขึน้จากจติมจีติเปน็

ทีอ่าศยัของอวชิชา ไมม่จีติอวชิชาอาศยัไม่ได้จงึตอ้งพจิารณาลงไปทีน่ัน่ชำระกนัทีน่ัน่ฟาดฟนั

กนัลงไปทีน่ัน่ดว้ยสตปิญัญาอนัทนัสมยั อวชิชาขาดกระจายไปหมด อวชิชายเตวว อเสสวริาค

นโิรธา สงัขารนโิรโธ..เปน็ตน้ทนีีก้ด็บัๆๆๆเรือ่ยไปจนถงึนโิรโธ โหต ิ 

นัน่! ในเบือ้งตน้ของวา่ “สมทุโย โหติ พอกลายเปน็นโิรโธ โหติ อวชิชาดบั อะไรๆ  ที่

เกีย่วโยงกนักด็บัไปหมดกลายเปน็นโิรธดบัทกุขด์บัสมทุยัภายในใจอยา่งไมม่อีะไรเหลอืเลย!

นีเ่ปน็ขัน้สดุทา้ยแหง่การสรา้งบา้นสรา้งเรอืนมา ตัง้แตค่วา้ไมท้ัง้ตน้มาปลกูบา้นปลกูเรอืน

มาไสกบลบเหลีย่มมาเลือ่ยมาเจาะมาสิว่ตามความตอ้งการของนายชา่งคอืผูป้ฏบิตัิจนกระทัง่

สำเรจ็ขึน้มาเปน็บา้นหลงัอศัจรรย์ มคีวามสงู สงูพน้โลก สงา่งามขึน้มาที่

จิตใจ ย่อมมีความลำบากเป็นทางเดิน แต่สุดท้ายก็มีความอัศจรรย์

อย่างยิ่งจากความลำบากนั้น ความลำบากนั้นจึงเป็นเครื่อง

สนบัสนนุใหผ้ลนีเ้กดิขึน้เปน็ทีพ่งึพอใจ ดงัหลกัธรรมทา่นกลา่วไว้

วา่“ทกุขสัสานนัตรงั สขุงั ” สขุเกดิในลำดบัความทกุข์คอืการ

ประกอบงานด้วยความทุกข์เสียก่อน ก่อนจะได้

รบัความสขุ…”

คนอื่นๆ จะรู้ ได้แล้ว เราทำไมถึงรู้ ได้ เราก็เป็น

คนๆ หนึ่งเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆ ไป เรารู้ ได้

เพราะเหตุใด ก็ย้อนเข้ามาหาปฏิปทา 

พิจารณากระจายออกไป   จนได้ความชัดเจน

ว่า… 

‘ถ้ามีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแล้ว ก็จะต้อง

ได้รู้อย่างนี้’

ท่านผู้ ใดบำเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติให้สมบูรณ์

เต็มภูมิดังที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้แล้ว 

ธรรมชาตินี้ ไม่ต้องมีใครมาบอก จะรู้เองเห็น

เอง เพราะอำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็น

เครื่องบุกเบิกทำลายสิ่งที่รกรุงรังพัวพันอยู่

ภายในใจจะแตกกระจายออกไปหมด เหลือแต่

ธรรมล้วนๆ จิตล้วนๆ ที่เป็นจิตบริสุทธิ์ …” 

ดำเนินตามมรรค ๘   
พ้นทุกข์ได้จริง 

 

ท่านกล่าวแสดงให้เห็นเป็นที่แน่ใจได้ว่า 

หากยังมีผู้พากเพียรดำเนินตามคำสั่งสอนของ
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มัชฌิมาปฏิปทา ท่ามกลาง เหมาะสม .. 

เป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาในการแก้การ

ปราบกิเลสทุกประเภท .. ถ้าเป็นประเภท

โลดโผน มัชฌิมาปฏิปทาก็โลดโผน ฟาดฟันหั่น

แหลกกันลงไปจนกิ เลสหมอบราบ กิ เลส

ประเภทกลาง มัชฌิมาก็ประเภทกลาง หมาย

ถึงสติปัญญาประเภทกลาง เอาให้กิเลสแหลก

หมอบราบไป กิเลสส่วนละเอียดจนกระทั่ง

อวิชชาซึ่งเป็นสิ่งละเอียดสุดในบรรดากิเลส 

ไม่มีกิเลสตัวใดจะละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอวิชชา 

สติปัญญาก็เป็นมหาสติ มหาปัญญา ทันกัน 

ฟาดฟันหั่นแหลกกันแตกกระจายไปหมด ไม่มี

กิเลสตัวใดจะมีอำนาจนอกเหนือมหาสติ มหา

ปัญญา อันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาละเอียดอ่อนไป

ได้เลย .. 

ท่านผู้ ใดบำเพ็ญวัตรปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็ม

ภูมิดังที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้แล้วธรรมชาติ  

นี้ ไม่ต้องมีใครมาบอก จะรู้เองเห็นเอง เพราะ

อำนาจแห่ง มัชฌิมาปฏิปทา เป็นเครื่องบุก

เบิกทำลาย สิ่งที่รกรุงรังพัวพันอยู่ภายในใจ จะ

แตกกระจายออกไปหมด เหลือแต่ธรรมล้วนๆ 

จิตล้วนๆ ที่เป็นจิตบริสุทธิ์ จากนั้นจะเอาอะไร

มาเป็นภัยต่อจิตใจ  

แม้สังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความ

ลำบากแค่ไหน ก็สักแต่ว่าสังขารร่างกายเป็น

ทุกข์เท่านั้น ไม่สามารถที่จะทับถมจิตใจให้

บอบช้ำให้ขุ่นมัวได้เลย เพราะธรรมชาตินั้น

ไม่ ใช่สมมุติ ขันธ์ทั้งหมดนี้ เป็นสมมุติล้วนๆ 

ธรรมชาตินั้นเป็น วิมุตติ หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่

ทั้งหลายซึ่งเป็นตัวสมมุติแล้ว แล้วจะเกิดความ

เดือดร้อนได้อย่างไร เป็นก็เป็น ตายก็ตาย 

เรื่องของขันธ์สลายลงไปตามสภาพมันที่ประชุม

กันเท่านั้น…” 

  
ไตรโลกธาตุชัดเจนประจักษ์ใจ  

 

ท่านนำความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นบนยอด

เขาวัดดอยธรรมเจดีย์มาสั่งสอนลูกหลานชาว

พุทธด้วยความเมตตาห่วงใยด้วยเกรงจะลืมเนื้อ

ลืมตัวไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ว่าเป็น

ของมีจริง ดังนี้ 

“…จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ 

ไม่มีสิ่งใดเหลือเลย ก็ประจักษ์กับใจของเรา สิ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับกิเลสที่เรารู้ประจักษ์ใจของเรา

คอือะไร คอื นรก เปรต อสรุกาย บญุบาป เทว-

บุตร เทวดา อินทร์ พรหม มีหรือไม่มี 

พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร ยอมรับกราบ

อย่างราบเลย หาที่ค้านไม่ได้  

เพราะสิ่งเหล่านี้มีมากี่กัปกี่กัลป์นับไม่ถ้วน

แล้ว มีมาดั้งเดิม พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมา

ตรัสรู้ ก็มารู้เห็นสิ่งเหล่านี้ นอกจากเห็นกิเลส 

ฆ่ากิเลสจากพระทัยของท่านแล้ว ก็มารู้เห็นสิ่ง

ที่เกี่ยวโยงกันกับความรู้ที่จะควรรู้ควรเห็นนี้

เหมือนกันหมด  

เพราะฉะนั้น การแสดงธรรมสอนธรรม

แก่โลก ท่านจึงต้องสอนตามหลักความจริงว่า 

บาปมี เพราะบาปมีมาดั้งเดิม มาแต่กาลไหนๆ 

บุญมี บุญเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ตั้งแต่กาล

ไหนๆ นรกมี สวรรค์มี พรหมโลกมี นิพพานมี

ยอมรับว่ามีมาตั้งแต่กาลไหนๆ แล้ว  

เมื่อความรู้ความเห็นซึ่งหยั่งเข้าไปสู่จุด

เดียวกันแล้ว เห็นอย่างเดียวกันแล้ว จะเอา

อะไรมาค้านกัน เห็นก็เห็นอย่างกระจ่างแจ้ง ไม่

สงสัย รู้อย่างกระจ่างแจ้ง อย่างอาจหาญชาญ-

ชัยตามความจริงที่มีอยู่นั้น  

เวลานำมาพูดจะสะทกสะท้านที่ ไหน   

ใครจะเชื่อก็ตาม ไม่เชื่อก็ตาม ความรู้ความเห็น

ความ เป็ นนี้ ไ ม่ ไ ด้ คลาด เคลื่ อนจากหลั ก  

ความจริงไปเลย เป็นความจริงล้วนๆ ..  

ภพภูมิทั้งหลายนี่สำหรับสัตว์ทั้งนั้น ไม่มี

“…พระอัญญัตรภิกขุ ท่านกำลัง

สงสัยธรรมขั้นละเอียด จะไปทูลถาม

พระพุทธเจ้า พอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎี

พอดีฝนตก ก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถุนนั้น สังเกตดู

น้ำฝนที่ตกมาจากชายคา มากระทบน้ำที่พื้น

แล้วเกิดตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมา ฟองน้ำ

ตั้งขึ้นมาเท่าไร มันก็ดับไปแตกไป ท่านก็

พิจารณาเทียบเคียงกับสิ่ งภายใน คือ 

“สังขาร” ความคิดปรุง เพราะขั้นนี้จิตจะ

พิจารณาเรื่อง“สังขาร”และ“สัญญา”ความปรุงและความสำคัญต่างๆของใจมากกว่าอย่าง

อื่น

ในเวลาน้ำตกลงมากระทบกัน นอกจากมีความกระเพื่อมแล้ว ก็ตั้งเป็นต่อมขึ้นมาเป็น

ฟองขึ้นมาแล้วดับไปๆท่านก็พิจารณาเทียบเคียงเข้าไปภายในคือความคิดปรุงของจิตคิดดี

คิดชั่วมีความเกิดความดับเป็นคู่เคียงกันไปเป็นลำดับๆเสร็จแล้วก็กลายลงมาเป็นน้ำตามเดิม

สังขารนี้เมื่อคิดปรุงเสร็จแล้วก็ลงไปที่จิตตามเดิม ท่านเลยบรรลุธรรมขั้นสูงสุดใน

สถานที่นั้นเอง พอบรรลุธรรมแล้วฝนก็หยุด ท่านก็กลับไปกุฎี ไม่ ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีก

เลยเพราะหมดข้อสงสัยแล้วเป็นสันทิฏฐิโก…”





พระอัญญัตรภิกข ุ
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พิสูจน์ตายแล้วสูญด้วยจิตตภาวนา 

ช่องว่างที่สัตว์ ไม่อยู่ ไม่มี หมื่นจักรวาล ฟังซิ 

แสนจักรวาล กว้างขนาดไหนแสนจักรวาล 

จักรวาลหนึ่งกว้างขนาดไหน ตั้งหมื่นตั้งแสน

จักรวาลโลกนี้กว้างขนาดไหนสัตว์อยู่หมด แล้ว

กห็มนุเกดิหมนุตายกนัอยูอ่ยา่งนัน้ตลอด…อย่าง

นรกอย่างนี้ที่ท่านว่าหลุมที่มหันตทุกข์ ชั่วฟ้า

แมบ (ฟ้าแลบ) นี้ ไม่มีว่าเป็นความสุข เรียกว่า

มหันตทุกข์ อนันตริยทุกข์ ทุกข์ไม่มีระหว่างเลย 

จะปล่อยช่องว่างไว้เพียงชั่วฟ้าแมบอย่างนี้ ว่า

ชั่วระยะนี้เป็นความสุขแก่สัตว์ประเภทที่มีกรรม

หนาที่สุด ..  

บาปเราก็ไม่สงสัย บุญไม่สงสัย นรกทุก

หลุมไม่สงสัย สวรรค์กี่ชั้นไม่สงสัย .. ตั้งแต่ชั้น

แรก จนกระทั่งถึงพรหมโลก ๑๖ ชั้น มี

สุทธาวาสเป็นชั้นสุดท้าย .. นิพพานไม่สงสัย 

ตลอดภพภูมิต่างๆ พวกเปรตพวกผี เทวบุตร

เทวดา อินทร์ พรหม ที่อยู่สวรรค์ชั้นนั้นๆ 

พรหมโลกชั้นนั้นๆ ตลอดพวกเปรตพวกผีที่อยู่

ตามกำเนิดตามภพชาติของตน ที่เสวยกรรม

ตามลำดับลำดามา เราก็ไม่สงสัย ได้ประจักษ์

แล้วในหัวใจนี้ .. 

อยา่พากนักลา้หาญตอ่บาปนะ พระพทุธเจา้

เป็นศาสดาองค์เอก ทุกๆ  พระองค์สอนว่า 

บาปมี อย่าทำบาป บุญมี ให้สร้างคุณงามความ

ดีเพื่อบุญเพื่อกุศล นรกมีอย่ากล้าหาญชาญชัย

ต่อสู้พระพุทธเจ้า อวดดิบอวดดี เก่งกว่า

พระพุทธเจ้า ไปลบล้างว่า นรกไม่มี ตายแล้ว

จะจมลงทันทีทันใด  

ถ้าใครอาจหาญชาญชัยต่อพระพุทธเจ้า 

กล้าลบล้างว่า บาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี

สวรรค์ ไม่มี ผู้นั้นแลคือผู้หมดคุณค่าแล้ว ทั้งๆ 

ที่ลมหายใจยังฟอดๆ อยู่นั้น พอลมหายใจขาด

แล้ว จะดีดผึงทันที ไม่ได้มีคำว่าใกล้ว่าไกล จาก

นี้ถึงแดนนรกกี่กิโลกี่เส้นกี่วา ไม่เคยมี พอใจ

ขาดลมหายใจขาดสะบั้นลงไปแล้ว กรรมที่ทำ

ชั่วช้าลามกทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้ง  เป็นกรรม

โดยแท้ ไม่มีที่ลับที่แจ้ง มันแจ้งขาวดาวกระจ่าง

อยู่ภายในใจของผู้ทำนั่นแล…” 

ท่านกล่าวว่าคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดี 

ย่อมมีทางตกหลุมตกบ่อได้ฉันใด ผู้มีใจมืดบอด

ด้วยกิเลสตัณหาไม่เชื่อตาใจของพระพุทธเจ้า

พระอรหันต์ท่าน ย่อมนำความล่มจมมาสู่ตนได้

“...การพิจารณาในอาการต่างๆ ของร่างกายด้วยปัญญา ย่อมเห็นตาม

เป็นจริงไปโดยลำดับและถอนอุปาทานในร่างกายไปพร้อมๆกันจนถึงขั้นปล่อย

วางรูปกายได้

จิตก็นับวันเด่นดวงและเป็นตัวของตัวยิ่งขึ้น เพราะกระแสของจิตรวมเข้า

สู่จุดเดียวจำพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นอาการหนึ่งๆของ

จิต ก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันกับกาย คือ โดยทางไตรลักษณ์อย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือทั้งสามไตรลักษณ์ จนเป็นที่เข้าใจด้วยปัญญา ใจย่อมปล่อยวางได้

อย่างหายห่วง

ตอนนี้แล ผู้ปฏิบัติจะทราบได้ชัด เรื่องรวง

รังแห่งภพแห่งชาติและอุปาทานในขันธ์

ได้ถูกถอนไปหมดแล้ว ยังเหลือ

เฉพาะตัวภพ ที่ติดแนบราวกับ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ

สติปัญญาอัตโนมัติที่

แหลมคมทุกด้านขุดค้นลงที่จุดอัน

เป็นตัวภพนั้น ไม่หยุดยั้งราวกับธรรมจักร

หมุนรอบตัวและโค่นตัวภพนั้นลงเผาด้วยมหาสติมหาปัญญาไม่มีซากสมมุติ

แม้ปรมาณูเหลืออยู่ภายในใจเลย

ท่านผู้นี้รู้แล้ว รื้อแล้วซึ่งรวงรังแห่งภพชาติ ขาดกระเด็นอย่างไม่มี

ร่องรอยสมมุติเหลืออยู่เลย ด้วยการพิสูจน์โดยทางจิตตภาวนา ดังพระพุทธเจ้า

และพระสาวกพาดำเนินมา เมื่อถึงที่นี่แล้วเป็นอันว่าพ้นภัยทั้งมวล ไม่มีอะไร

กวนใจอีกต่อไปตลอดอนันตกาล

ท่านผู้ใดอยากรู้อยากเห็นว่าจิตตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญกรุณา

พิสูจน์ทางด้านจิตตภาวนาอันเป็นหนทางให้เข้าถึงความจริง ความจริงมีอย่างไร

ภายในจิตจะทราบเองด้วยจิตตภาวนา ซึ่งถึงขั้นที่ควรรู้ควรเห็น ไม่มีใครและ

อะไรมาปิดบังไว้ ได้ นอกจากกิเลสของตัวปิดบังตัวเองเท่านั้น จะไปตำหนิใครได้

ลงคอเล่า

ถ้าต้องการรู้ความจริงคือตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญที่มีอยู่กับทุก

คน จึงควรค้นคิดด้วยทางจิตตภาวนา ไม่ควรฝืนคิดโดยลำพังตัวเอง กลัวจะถูก

กิเลสพันหนักเข้าจนกลายเป็นแหพันลิงลิงตัวคะนองอยู่ ไม่เป็นสุขมือคว้าเอา

แหเขามาทอดลงในน้ำ สุดท้ายลิงตัวคะนองเลยกลายเป็นปลาที่ถูกแหพันตาย

เปล่าๆ...”
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ฉันนั้นเหมือนกัน ท่านจึงกล่าวย้ำเตือนชาวพุทธ

ผู้ ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่า 

“…ความล่มจมจะมีแก่ผู้ ไม่เชื่อ นั้นแล นี่

เรียกว่า สวากขาตธรรม ท่านตรัสไว้ชอบแล้ว 

นี้ประมวลเข้ามา เรายอมรับทุกประเภทที่

พระองค์ทรงแสดงไว้แล้ว ตั้งแต่บาปแต่บุญ 

นรกสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน เทวบุตรเทวดา 

เปรตผีมี  เรายอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ขณะ

ที่กิเลสเปิดจากใจเท่านั้นสว่างจ้าขึ้นมาหมด ไม่

เคยคาดเคยคิดเคยรู้เคยเห็นว่าจะรู้จะเห็น ก็

เป็นขึ้นมาแบบอัศจรรย์ จึงได้อัศจรรย์ตัวเองว่า 

‘เรารู้ ได้ยังไง?เห็นได้อย่างไร?’

จิตดวงนี้แลตั้งแต่กิเลสครอบงำอยู่ มันก็

เหมือนคนตาบอด อะไรจะมีอยู่มากน้อยเพียง

ไรมันไม่เห็น สีแสงวัตถุต่างๆ มองไม่เห็นแต่

โดนเอาๆ นี่จิตที่มืดบอดก็เหมือนกัน มีแต่โดน

ความทุกข์ความทรมาน โดนบาปโดนกรรม

เรื่อยมา แล้วขั้นบำเพ็ญมาๆ ก็ค่อยหูแจ้งตา

สว่างออกไปๆ สุดท้ายเปิดโล่งหมดทั่วแดนโลก

ธาตุ สว่างจ้าครอบโลกธาตุ เกิดความอัศจรรย์

ในตัวเองว่า  

‘รู้ ได้อย่างไร? เห็นได้อย่างไร? สิ่งที่ ไม่

เคยคาดเคยคิดเคยรู้เคยเห็น ก็เห็นก็เป็นขึ้นมา

ประจักษ์ใจเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้ว เป็นแต่

เพียงว่าตาเรามันหลับด้วยกิเลสปิดบังเท่านั้น

พอเปดิตาคอืกเิลสออกจากใจแลว้สวา่งจา้ขึน้มา’

ก็ยอมรับ กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบตั้ง

แต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้…” 

ศพคนๆ เดียวประเทศไทยไม่พอ 
 

เรื่องการเกิดตายของคนแต่ละคนๆ นี้ 

ท่านเคยกล่าวอย่างถึงใจให้เห็นทุกข์เห็นโทษ

ของการเกิด และรีบเร่งขวนขวายสร้างคุณงาม

ความดีใส่ตนให้มาก ดังนี้   

“…การเกิดการตายนี้ เกิดตายทับถมกัน

มานี้ สักเท่าไรๆ แต่ละศพแต่ละคนๆ มันรู้ ไป

หมด เวลามันรู้นะ เอาให้มันจริงๆ จังๆ อย่างนี้

เลยนะ มันจึงขยะแขยง  

‘โห มันผ่านของมันออกแล้ว มันก็ยัง

ขยะแขยงอยู่นะ โถ! แต่เวลามันจมอยู่ มันไม่

ขยะแขยงนะ บืนอยู่อย่างนี้ เวลามันผ่านออก

มาแลว้มนัถงึไดเ้หน็โทษของมนัขยะแขยงนะ’…

คนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งๆ นี้ถ้าไม่มีบุญไม่มี

กุศลแล้วไม่มีความหมายเลย วนเวียนตายเกิด

ตายสูงตายต่ำตายเกิดอยู่อย่างนั้นตลอด 

ตลอดมากี่กัปกี่กัลป์ คนหนึ่งๆ นี้ เอามากอง

ประเทศไทยนี้ ไม่พอกอง ศพของคนคนหนึ่งที่

ตายเกิดๆ เป็นสัตว์ประเภทใดก็ตามมารวมกันนี้ 

เพียงคนคนเดียวเท่านั้นทั่วประเทศไทย

เรานี้ หาที่กองศพไม่มีเลย นานขนาดไหนกี่กัปกี่

กัลป์ที่ตายเกิดตายทับกองกันอยู่นี่น่ะ เรียกว่า

ตายกองกัน ล้วนแล้วตั้งแต่จิตนี่ออกไปร่างนั้น

แล้วเข้าสู่ร่างนี้ เข้าสู่ร่างไหนก็ว่าเกิด ร่างไหน

หมดสภาพก็ว่าตายๆ ว่าเกิดว่าตาย มันหาก

หมุนของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา นี่ละวัฏวน

วัฏจักร… 

สิ่งที่มาแก้คืออะไร  บุญกุศลเราสร้าง

มากน้อยเท่าไรๆ มารวมกัน แล้วค่อยแก้ ไปแก้

มา แก้มากเข้าๆ บุญกุศลมีมากเข้า ความหนา

แน่นของการแก้ก็หนาแน่นเข้าๆ  

อันนี้ก็ค่อยจางไปๆ ก็สว่างจ้าออก สว่าง

จ้าก็ดีดผึงๆ เลย นี่ละพระพุทธเจ้าทุกๆ 

พระองค์มองดูหัวใจสัตวโลก ที่เขาไม่มีศาสนา

คือเขาไม่ ได้มองดูหัวใจเลย เขาดูแต่วัตถุ

เท่านั้น…” 

 

จิตวิญญาณมีจริง 
 

ท่านกล่าวยืนยันเรื่องจิตวิญญาณว่าเป็น

ของมีจริงดังนี้   

 “…จิตวิญญาณอยู่บนฟ้า อากาศเต็มไป

หมด เราเห็นได้ที่ ไหน เห็นแต่นกมันบินมาบน

ฟา้เทา่นัน้ แตจ่ติวญิญาณของสตัวท์ีเ่ตม็ยัว้เยีย้ๆ   

อยู่ทั้งในน้ำบนบกมีทั่วไปหมด จิตวิญญาณไม่มี

อะไรเป็นอุปสรรค กรรมพาไปไหนไปได้หมด 

เกิดได้หมดทั้งนั้น เสาะแสวงหาเรื่องบาปเรื่อง

บุญนี้มันมีอยู่กับใจ บังคับให้ ไปเกิดได้หมด… 

จิตดวงนี้ ไม่เคยตาย ไม่เคยฉิบหายแต่

ไหนแต่ไรมา ถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุต่างๆ ในแดน

โลกธาตุนี้ว่าอันไหนมากกว่าอะไร ไม่มีอะไรที่จะ

มากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตวโลก เต็ม

ท้องฟ้ามหาสมุทร ใต้ดิน เหนือดิน มีเต็มหมด

เลย อันนี้มากที่สุดคือจิตวิญญาณของสัตวโลก 

เพราะมนัไมเ่คยสญูนัน่เอง มนัเตม็อยูน่ี ่ครอง ภพ 

“...ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่า พุทธันดรหรือสุญญกัป ก็หมายถึงความว่างเปล่าจากศาสนา

พุทธันดร หมายถึงระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตรัสรู้นั่นก็ว่างจากศาสนา..ภัทรกัป 

แปลว่ากัปที่เจริญ .. กัปหนึ่งๆ นั้นมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทีละองค์บ้าง ทีละสององค์บ้าง สามองค์

บ้างถ้าเป็นภัทรกัปกัปใหญ่ก็มาตรัสรู้ถึง๔-๕องค์ดังภัทรกัปของเราทุกวันนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้

๕พระองค์คือพระอริยเมตไตรยเป็นองค์ที่๕นี้เรียกว่ากัปหนึ่งๆพอสิ้นกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัป 

ในสุญญกัปนั้นแลเป็นกัปที่สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ไม่มีน้ำไม่มีเครื่อง

เยียวยารักษาเลย มีแต่ความทุกข์ความทรมานล้วนๆ จนกว่าว่ากัปนี้ผ่านไปกัปหน้าผ่านมาแล้ว

พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงจะได้สร้างคุณงามความดีถึงจะได้ค่อยรอดพ้นไปได้บรรดาสัตว์ที่รออยู่แล้ว

ก็เลยรอดพ้นในเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ๆ นี่พวกเราทั้งหลายก็ ได้เกิดมาอยู่ในภัทร

กัปคือกัปของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมจากนี้ ไปก็จะเป็นพระอริยเมตไตรยมา…”

สุญญกัป 
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ครอง ชาติ อยู่ทุกแห่งทุกหนตามเพศตามภูมิ  

อย่างที่เราเป็นมนุษย์ก็เห็นกันอยู่ ไม่เป็น

มนุษย์ เป็นสัตว์ก็เห็นกันอยู่อย่างงั้น เป็นไก่ 

เป็ด นก ปลา เป็นอะไรเราก็เห็นกันอยู่อย่างนั้น 

ที่ละเอียดกว่านั้นมันก็มีอยู่อย่างเดียวกันนี้เลย 

ไม่ได้ผิดกัน มันมีอยู่ตามสภาพของตนๆ เป็นแต่

เพียงว่าเราสามารถสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นได้หรือ

ไม่ได้เท่านั้นเอง นั่นก็เป็นอย่างนั้นละ  

มันมีภพละเอียด หยาบ หยาบต่างกัน 

อย่างพวกเทวบุตรเทวดา อินทร์พรหม พวก

เปรตพวกผีก็เหมือนกับเรานี่ มีภพมีชาติเป็น

กำเนิดที่เกิดของตัวเองด้วยวิบากกรรมดีชั่ว

เหมือนกันหมด ไม่มี ใครแตกต่างกัน เพราะ

ฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทกัน สัตวโลกที่เกิด

ขึ้นมาด้วยกัน อย่าตำหนิกันด้วยชาติชั้นวรรณะ 

สถานะสูงต่ำ อย่าไปตำหนิกัน… 

ตั้งแต่แดนมนุษย์ ไปจนกระทั่งถึงสวรรค์ 

พรหมโลก นิพพาน นี้เป็นแดนแห่งคนมีบุญ คน

มีบาปไปไม่ ได้ ในสวรรค์แม้แต่ชั้นจาตุมนี้ก็

เหมือนกัน เทวบุตรเทวดาเต็มอยู่ ในชั้นจาตุม

เพียงชั้นแรกชั้นจาตุม ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต 

นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี เป็นชั้นๆ นี้ ไม่ว่า

ชั้นไหน เข้าไปถามดูตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์นี้ พวก

เทพทั้งหลาย เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม อยู่

ด้วยกองกุศลของตน ที่ ไปเสวยความดีอยู่นั้น 

เราไปหาค้นดูว่าในสถานที่นี่มีคนชั่วช้าลามก

นรกจกเปรต ไปทำความชั่วช้าให้แก่สัตว์และ

มนุษย์ทั้งหลายทั่วๆ ไป ตายแล้วเขาได้มาขึ้น

สวรรค์ในที่นี่มีไหม ไม่มีแม้รายเดียว .. 

ในตำราแสดงไว้ว่านรกนั้นมีถึง ๒๕ หลุม 

ตั้งแต่หลุมที่เป็นมหันตทุกข์หนักที่สุด จนถึง

หลุมสุดท้าย นี่เรียกว่านรก ๒๕ หลุม .. แล้ว

ปลีกย่อยยังมีอีกเยอะ ส่วนใหญ่มี ๒๕ หลุม .. 

สวรรค์ ๖ ชั้นตั้งแต่จาตุมฯ ขึ้นไปถึงชั้นที่หกคือ 

ปรนิมมิตวสวัตดี นี่คือสวรรค์ ๖ ชั้น แล้วพรหม

โลกอีก ๑๖ ชั้น จากนั้นก็เป็นนิพพาน เหล่านี้

ทรงรู้แจ้งแทงทะลุเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง จาก

นั้นก็พวกเปรตผีประเภทต่างๆ สัตว์ทั่วโลกดิน

แดนในไตรโลกธาตุนี้...” 

  

กิเลสหลอกว่า “ตายแล้วสูญ” 
  

 มีคนจำนวนมากยังเข้าใจว่า เมื่อสิ้นใจ

ตายไปแล้วก็สูญสิ้นจบกันเท่านั้น แท้จริงแล้ว

หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนย้ำ

เสมอๆ ว่า 

“…สัตว์ที่ว่าตายเกิดๆ มันไม่มีที่ไป เพราะ

สิ่งเหล่านี้ ไม่สูญ มันหากหมุนหากเวียนกัน 

ออกจากนี้ ไปเป็นสัตว์ เป็นเทวบุตรเทวดา ไป

เป็นอินทร์เป็นพรหมก็มี เป็นเปรตเป็นผีก็มี 

เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่

อย่างนี้ตั้งกัปตั้งกัลป์มาแล้ว จิตวิญญาณดวงนี้

ตายไม่เป็น 

เพราะฉะนั้นคำว่าตายแล้วสูญถึงขัด

กันเอาอย่างมากทีเดียว เป็นกลมายาของกิเลส

โดยตรงที่หลอกสัตวโลกให้ทำชั่ว เพราะถ้าว่า

ตายแล้วสูญแล้วไม่มีเงื่อนสืบต่อ  อยากทำ

อะไรก็ทำ ความอยากทำคือทางเดินของกิเลส

อยู่แล้ว ก็ทำตามความอยาก ตายลงไปแล้วไม่

สูญละซิ ก็เสวยกรรมอยู่งั้น  

อะไรจะมากยิ่ งกว่าจิตวิญญาณของ  

สัตวโลก เต็มอยู่ ในโลกอันนี้ เพราะมันไม่สูญ 

หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามอำนาจของกรรม 

เกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้อยู่อย่างนั้น ตายแล้วก็

เกิดๆ ตายกองกัน พวกนี้พวกตายกองกัน กอง

ทับเขากองทับเราอยู่นั้นไม่มีทางไป  

เพราะจิตวิญญาณไม่สูญ มีเต็มท้องฟ้า

อากาศ ที่ไหนเต็มไปหมด ไม่มีอะไรมากยิ่งกว่า

ธรรมชาติอันนี้ หนาแน่นที่สุด นี่ละเรียกว่า

กรรมของสัตว์ คือพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ก็มา  

“...จิตนั้นอยู่ตรงกลางและอยู่ในหัวใจเป็นที่อันหนึ่งของจิตท่านว่า คูหาสยัง หทยังในหัวใจมัน

อยู่ตรงกลาง ในเวลาจิตสงบ เริ่มจากสงบเข้าไปๆ มันก็รู้อยู่ภายในๆ นี่ ไม่ ได้มารู้ข้างบนนะ มันเป็นอยู่

ข้างในตรงกลางๆนี้จนกระทั่งถึงความสว่างไสว

ไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวก็อยู่ตรงนี้ ขั้นของปัญญาที่เบิกอะไรต่ออะไรออก ก็สว่างไสวอยู่

ภายในนี้ละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่ตรงกลางๆตลอดเลยไม่ ได้เคยปรากฏว่าอยู่บนสมองนอกจาก

เรียนนั่นเห็นได้ชัด(เวลา)เรียนว่าสมองทำงานจริงๆภาคภาวนานี้ ไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่ตรงกลาง...”





คูหาสยัง หทยัง 

กวาดเอาดวงวิญญาณเหล่านี้ ที่ว่าเป็นสัตว์เป็น

บุคคลเป็นเทวบุตรเทวดาแล้ว ก็ถอดออกไปๆ 

พ้นไปๆ 

ใครจึงให้สร้างความดีซิ ถ้าอยากพ้นไป

ตามพระพุทธเจ้าให้สร้างความดี มันเปลี่ยน

เรื่อยนะจิตวิญญาณนี่ เปลี่ยนเป็นภพนั้นชาตินี้

ตามอำนาจของกรรม หมดกรรมนี้แล้วก็มีกรรม

นั้นต่ออีก ภพนั้นสืบภพนี้ ไปเรื่อย กรรมหนัก

กรรมเบามีอยู่เรื่อยๆ อย่างนั้นละ .. กรรมพา

ไปไหนไปได้หมด เกิดได้หมดทั้งนั้น เสาะ

แสวงหาเรื่องบาปเรื่องบุญนี้มันมีอยู่กับใจ 

บังคับให้ ไปเกิดได้หมด เพราะฉะนั้นจึงอย่าพา

กันกล้าหาญ ไม่มีอะไรจะเป็นอุปสรรคต่อกรรม

ดีกรรมชั่วได้ กรรมดีกรรมชั่วนี้ ไสเข้าไปได้หมด

เลย ที่ท่านว่าไม่มีอานุภาพใดเหนืออานุภาพ

แห่งกรรมดีกรรมชั่วไปได้ คือครอบโลกธาตุ…” 

  
กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบ 

 

ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่คืน

อัศจรรย์บนวัดดอยธรรมเจดีย์เป็นต้นมา ทำให้

ท่านกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบและกราบ

ยอมรับยืนยันในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตา

แสดงไว้ทุกอย่าง ไม่มีที่คัดค้าน ไม่มีอะไรติด

ข้องภายในใจเลย ท่านกล่าว อย่างเด็ดถึง

ขนาดว่า  

“…หากว่าผู้ ใดจะมาตัดคอเราถ้าเชื่อตาม

พระพุทธเจ้าว่าบาปนรกสวรรค์มีแล้วจะตัดคอ 

เรายอมให้ตัดเลย แต่ความเชื่อที่ประจักษ์หัวใจ

นี้ ไม่ยอมตัด เราจะตายทั้งๆ ที่คอขาดก็ ไม่
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เสียดาย เพราะเราได้รู้ ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆ นี่

แหละศาสนาเปิดเผยมากี่กัปกี่กัลป์แล้ว สอน

ชาวเราทั้งหลาย กิเลสมันก็ปิดมากี่กัปกี่กัลป์

แล้วให้สัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงงกงันไปตามมัน ให้

ได้รับความเดือดร้อนมากมาย…ให้เชื่อเถิด ถ้า

ไม่อยากจม ให้เชื่อพระพุทธเจ้านะ  

ศาสนานี่เป็นศาสนาชั้นเอก ไม่มีอะไร

เหมือนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เป็นจิต

ที่บริสุทธิ์พุทโธสว่างจ้าครอบโลกธาตุแล้ว จึง

มองเห็นได้หมด เรียกว่า โลกวิทู เมื่อจิตได้เข้า

ถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธแล้วจะสว่างจ้า แม้จะไม่  

ลึกซึ้งกว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตาม  

พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีใบดก

ใบหนาชุ่มเย็น แผ่กระจายกิ่งก้านสาขาออกไป

อย่างกว้างขวาง แม้ต้นไม้อื่นๆ จะไม่กระจาย

กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างขวางอย่างต้นไม้ของ

พระพุทธเจ้าก็ตาม แต่ก็เต็มกำลังแห่งกิ่งก้าน

สาขาของตนที่แผ่กิ่งก้านออกไปนั่นเอง  

นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับต้นไม้

ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านออกไปสุดแดนโลกธาตุสุดแดน

“...อสงไขยแปลว่านับไม่ ได้..ถ้าเราเทียบก็ ไปยุติกันที่ล้านๆทุกวัน

นี้เอาล้านเป็นประมาณ พอไปถึงล้านก็หนึ่งล้าน สองล้าน สามล้านไปเลย

อันนี้ ไปถึงนั้นก็เรียกว่าหนึ่งอสงไขย สองอสงไขย สามอสงไขยไปเลย

พระพุทธเจ้ามี ๓ ประเภท .. ประเภทแรก ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป

ประเภทที่สอง ๘ อสงไขยแสนมหากัป ประเภทที่สาม ๔ อสงไขยแสน

มหากัป

พระพุทธเจ้ามี ๓ ประเภท ความตรัสรู้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เสมอ

กันหมด แต่อำนาจวาสนาบุญญาธิสมภารของพระพุทธเจ้าเป็นไปตาม

ประเภท ประเภทที่หนึ่ง การแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกนี้ ได้กว้างขวาง

มากมายทีเดียว ประเภทที่สองก็ลดลงมา พระพุทธเจ้าเรานี้เป็นประเภทที่

สามขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ได้น้อยกว่าสองประเภทเบื้องต้น..

พระพุทธเจ้าองค์ที่ล่วงมาแล้วจำนวนนับไม่ถ้วนก็มีแบบเดียวกัน

ตรัสรู้ธรรมแบบเดียวกันรู้เห็นธรรมแบบเดียวกันจึงสอนโลกแบบเดียวกัน

ไม่มีศาสดาองค์ใดแหวกแนวที่จะตรัสรู้ต่างกัน และรู้เห็นความจริงทั้งหลาย

แตกต่างกัน..ทรงรู้ตามสิ่งนั้นๆแบบเดียวกันการแนะนำสั่งสอนอบรมให้

บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นกำลังปราบปรามความชั่ว หรือโรคร้ายทั้ง

หลายที่มีอยู่ในจิตก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกัน..

ที่ต่างกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้ว เช่น บางองค์มีอายุ

๘๐,๐๐๐ ปีบ้าง ๖๐,๐๐๐ ปีบ้าง พระพุทธเจ้าของเรามีอายุ ๘๐ ปี การลง

อุโบสถสังฆกรรมของพระสงฆ์ นับเวลาตั้ง ๗ ปีถึงประชุมสงฆ์ลงอุโบสถ

สวดปาฏิโมกข์เสียหนหนึ่ง พระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็ ๑ ปีหรือ ๖ เดือน

ถึงจะลงอุโบสถหนหนึ่งพระสงฆ์ก็กลมเกลียวกันดีไม่มีความแตกร้าวไม่มี

อธิกรณ์อะไรเกิดขึ้น สำหรับพระพุทธเจ้าของเรา ๑๕ วันลงอุโบสถคือการ

ประชุมสวดปาฏิโมกข์ ท่ามกลางสงฆ์หนหนึ่งเรื่อยมา .. อานุภาพแห่ง

พระพุทธเจ้ามีแตกต่างกันอยู่บ้างท่านก็แสดงไว้..นอกนั้นเหมือนกันหมด

สพัพปาปสัส อกรณงั การไมก่ระทำบาปทัง้ปวงหนึง่กสุลสัสปูสมัปทา

การยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่ง สจิตตปริโยทปนัง การยังจิต

ของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอตัง พุทธาน สาสนัง นี้

เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านสอนอย่างนี้เหมือนกันหมด

จากนั้นท่านก็ขยายความออกไปว่า อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกเข จ 

สังวโร ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำลายผู้อื่น สำรวมในปาฏิโมกข์  มัตตัญญุตา   

จ ภตัตสัมงิ รูจ้กัประมาณในการขบการฉนัปนัตัญจ สยนาสนังให้แสวงหา

อยู่ในสถานที่วิเวกสงัด  เอตัง พุทธาน สาสนัง อีกเหมือนกัน นี่ก็เป็นคำ

สั่งสอนของพระพุทธเจ้า อธิจิตเต จ อาโยโคการกระทำจิตให้ยิ่งนี่ก็เป็น

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลย ..

บาปบุญ นรกสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน เหล่านี้ ท่านสอนแบบเดียว

กันหมด...”

พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท 


สมมุติ แต่ความรู้ความเห็นของพระสาวกผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญยังมีอีก ก็ลดกันลงมาๆ แต่จะ

ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลย…กระจ่างแจ้ง

ด้วยกันหมด นอกจากท่านจะพูดหรือท่านไม่พูด

เท่านั้น นี่ เป็นโอกาสที่ ได้มาพูดให้พี่น้องทั้ง

หลายฟัง ก็เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติ แต่ก่อน

เราไม่เคยพูด รู้ก็รู้ เห็นก็เห็นประจักษ์ มาตั้งแต่

ที่กล่าวนั้นแหละ วัดดอยธรรมเจดีย์…”  

มดืเพยีงใด พากเพยีรไป กส็วา่งได ้
 

ความสำเร็จขั้นสูงสุดในชีวิตนักบวชของ

ท่านในครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากความพากเพียร

อุตสาหะอย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่ เมื่อครั้งเป็น

ฆราวาสอยู่นั้น ท่านไม่รู้จักเรื่องบุญกรรมมา

ก่อนแต่อย่างใด แต่ด้วยท่านมีนิสัยรักเคารพใน

เหตุผลอรรถธรรมเป็นพื้นฐานมาแต่เดิม ชีวิต

ของท่านจึงเปลี่ยนแปลงไป ท่านกล่าวไว้ดังนี้ 

“...เราอ่านเรา...ที่อ่านมาเพื่อเป็นคติสอน

พี่น้องทั้งหลาย คือเราอ่านตัวเราเองมาโดย
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ลำดับตั้งแต่เริ่มแรกเลย ไม่รู้ประสีประสาอะไร

เลย มันก็เห็นชัดๆ ในใจของเรา คือไม่รู้จักบุญ

จักบาป มีแต่ความอยากได้ สมมุติไปหากินนี้ 

ไปหาอะไรบ้างที่มันจะได้ เห็นสัตว์ฆ่าสัตว์ เห็น

ปลาเอาปลา เห็นไก่เอาไก่ เห็นอะไรเอาทั้งนั้น

เพราะอยากได้  

มันไม่ได้คำนึงถึงบาปถึงบุญ นั่นละ ดูพื้น

ฐานของจิต นี่เป็นพื้นฐานของจิตในขั้นนั้น ว่า

งั้นเถอะ คือว่าไม่ได้สงบเรื่องบาปเรื่องบุญอะไร

เลย มีแต่ความอยาก ไปหาอะไรก็อยากได้อัน

นั้น ไปหากินมันก็ไม่พ้นที่จะฆ่าสัตว์ เห็นสัตว์ตัว

ใดเอาทั้งนั้นล่ะ  

จากนั้นก็มาบวชเป็นพระ นี่ละ ความรู้สึก

ทางด้านจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนมาบวชเป็น

พระนะ แต่ก่อนเป็นธรรมดา แต่อันหนึ่งที่เป็น

นิสัยจิตใจอยู่นั่น ความเคารพพระ เลื่อมใสพระ

และเชื่อศาสนา มันฝังอยู่ในจิตเลย เห็นพระคือ

ไม่อยากพบ ไม่อยากเข้าไปหาใกล้ อายท่าน 

อายกับกลัวเป็นสิ่งอันเดียวกัน ไม่ค่อยจะเข้าไป

หาพระ  

ที่ ไม่เข้าไปหาคืออายท่าน ลักษณะอาย

กับกลัวมันอยู่ด้วยกัน ถ้าไม่เจอหน้ากันจริงๆ 

แล้ว ไม่ค่อยได้พบพระ นอกจากจะไปเจออย่าง

จัง หลีกไม่ ได้ ก็หมอบกราบสักที นี่พื้นใจนะ 

พื้นของจิตที่มันเป็นของมันในหลักธรรมชาติ 

ธาตุดั้งเดิมมันเป็นอย่างนั้น ไม่ค่อยคิดถึงเรื่อง

บาปเรื่องบุญอะไร นี่ เป็นเรื่องความอยาก 

อยากได้อะไรก็ไปตามความอยาก ไม่ ได้สนใจ

“...ผู้บำเพ็ญธรรมจะรู้วิถีจิตของตน เวลาลำบากๆ ล้มลุกคลุกคลาน ถึง

กาลเวลาที่มันค่อยเป็นค่อยไปมันค่อยเป็นค่อยไปของมัน ต่อจากนั้นก็หมุนไป

เองเลย หมุนไปเองๆ เริ่มเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ จากนั้นก็สติปัญญาอัตโนมัติ

ความเพียรโดยลำพังตัวเองนี้เต็มตัวๆ อยู่ที่ ไหนไม่ขาดเลย ตื่นขึ้นมาพั้บความ

เพียรเป็นแล้วๆจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญากิเลสมองแทบไม่เห็นนะถึงขั้น

มหาสติมหาปัญญานี้มองดูกิเลสทั้งๆ ที่มีอยู่เหมือนไม่มีนะ เพราะอำนาจของ

มหาสติมหาปัญญารุนแรงมากโผล่ ไม่ ได้ขาดสะบั้นเลย

นั่นเห็นไหมเวลาธรรมมีกำลังกิเลสโผล่ ไม่ ได้ ขาดสะบั้นไปเลย แต่เวลา

กิเลสมีกำลังสติตั้งขึ้นมาพับล้มผล็อยขาดสะบั้นเข้าใจไหม สติปัญญาขาดสะบั้น

กระแสกิเลสฟาดเอาขาดสะบั้นทีนี้พอเราฝึกซ้อมจิตใจของเราให้สติสตังดีความ

เพียรดีแล้ว เข้าไปถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสขาดสะบั้นๆ มันแก้กัน

อย่างนั้นเห็นอยู่ในหัวใจของเรายิ่งเป็นมหาสติมหาปัญญาด้วยแล้วกิเลสมองดู

แทบไม่มีนะ มันว่างไปหมดแทบไม่มี แต่ดีที่ ไม่เคยสำคัญตนว่าได้สิ้นสุดลงไป

แล้วทั้งๆที่กิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ไม่เคยสำคัญถ้ามีอยู่ละเอียดก็ยอมรับว่า

มีๆอยู่งั้น

บางทีถึงได้คิดขึ้นมาว่า หือ มันเป็นยังไงกิเลสมันม้วนเสื่อไปหมดแล้ว

เหรอ ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆ ขึ้นมาแล้วเหรอ ว่าเฉยๆ แต่ยังไม่สำคัญตน

ว่าเป็นอรหันต์น้อย เพราะตอนนั้นมันว่างกิเลสไม่โผล่ อำนาจของสติปัญญามัน

รุนแรง จากนั้นพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจริงๆ แล้ว สันทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดมา

พร้อมกันเลย ทีนี้อรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ ไม่ถามถึงเลย อรหันต์น้อยก็ ไม่มี

อรหันต์ใหญ่ก็ ไม่มี มีแต่ สันทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดในจิต นั่นละบริสุทธิ์แล้วเป็น

ธรรมธาตุผางขึ้นมาทีเดียวหมดเลย

จากนั้นแล้วไม่ ได้รบละจะรบกับกิเลสตัวไหนเป็นสัญญาอารมณ์กับอะไร

บ้าง คือธรรมดาจิตนี้จะมีข้าศึกเต็มตัวอยู่ตลอดเวลา จะหมุนของมันอยู่นั้นละ

หมุนอยู่นี้คืออะไร คือสมุทัย อวิชชาปัจจยา มันหมุนมันดันออกมาให้คิดเป็น

สังขารสัญญาอารมณ์ไปเรื่อยๆมันดันออกมาเรื่อยๆทีนี้พอตีเข้าไปๆจนกระทั่ง

กำลังวังชาของอวิชชาอ่อนลงๆ สัญญาอารมณ์ที่หลอกลวงเบาเข้าไปๆ แทบ

ไม่มีๆ สุดท้ายก็ ไปมีอยู่ที่จิต มีก็มีอย่างเบาบางที่สุด ทีนี้พอ สันทิฏฐิโก ขั้น

สุดท้ายโผล่ขึ้นมาเท่านั้นละเหล่านี้ขาดสะบั้นไปหมด จากนั้นมาแล้วไม่มีอะไร

กวนใจ เห็นได้ชัดเจนว่า โอ๊ โลกอันนี้วุ่นเพราะกิเลส มีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวยุ่ง

พอกิเลสขาดจากใจแล้วไม่มีอะไรยุ่งเลย

พระอรหันต์ท่านไม่ยุ่ง หมด ที่ท่านแสดงไว้ว่า วุสิตัง พรัหมจริยัง กตัง 

กรณียัง นาปรัง อิตถัตตายาติพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว กิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ ไม่มี ก็คืองานอันใหญ่หลวง งานวัฏวน

งานวัฏจักรคืองานฆ่ากิเลส เมื่อกิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเรียกว่างานอันใหญ่

หลวงนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว นี้เป็นงานที่ควรทำ เป็นงานที่ควรชำระให้เต็มเม็ด

เต็มหน่วย กตัง กรณียังกิจที่ควรทำก็คือการถอดถอนกิเลสได้ทำเสร็จเรียบร้อย

แล้ว กิจอื่นที่ยิ่งกว่านี้ ไม่มี กิจสำคัญก็คือกิจถอดถอนกิเลส ตั้งแต่นั้นมากิเลส

ไม่มี

พระอรหันต์ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมาแทรก ตั้งแต่ที่ขาดสะบั้นลงไป เป็น

อกุปธรรมทันทีทันใด แล้วก็ ไม่มีข้าศึกอีกเลย อดีตอนาคตลบหมด อดีตที่เคย

เป็นมาให้วิตกวิจารณ์ดีใจเสียใจเพราะความเป็นมาของตัวเองก็ ไม่มี แล้วข้าง

หน้าเราจะไปเกิดในภพใดชาติใด จะไปได้รับความทุกข์ความทรมานในนรกหลุม

ไหนๆ หรือจะไปสวรรค์ชั้นพรหม หมด ขาดสะบั้นไปหมด ปัจจุบันก็รู้เท่าหมด

แล้วจ้าไป นั่นเรียกว่าสมมุติหมด อดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสมมุติทั้งมวลขาด

สะบั้นลงไป ท่านทรงแต่บรมสุข ที่เรียกว่านิพพานเที่ยง เที่ยงอยู่ที่ใจซึ่งหมดสิ่ง

รบกวนคือกิเลส ไม่มีอะไรเหลือแล้ว นั่นละนิพพานเที่ยงอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติ

บำเพ็ญ ใครขี้เกียจขี้คร้านแล้วแบกแต่กองทุกข์ ผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรไม่

หยุดไม่ถอยจะมีวันเบาบางไปเรื่อยๆนะ…”





เป็นพระอรหันต์น้อยๆ แล้ว ?? 
 

วัดโยธานิมิตรจ.อุดรธานี
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กับคำว่า “บาป” ว่า “บุญ” อะไร 

ถึงวาระจะบวชล่ะ นี่ก็อ่านมาตลอด นี่ละ

คำว่า “สายบุญสายกรรม” มันเป็นที่แน่ ใจ

เจ้าของ เช่น เจ็บไข้ ได้ป่วยจนว่ามันจะไปจริงๆ 

ก็มีนะ ป่วยบางครั้งหนักมาก แต่สติยังดีอยู่ 

เวลาเป็นไข้หนักนั่นล่ะ ตอนใกล้จะบวช พอ

หายป่วยแล้วก็ออกบวชปีนั้นล่ะ ป่วยหนักเสีย

ด้วย จากนั้นมาประหวัดเกี่ยวกับเรื่องบวชหนัก

เข้านะ 

‘เอ…เราจะตายแล้วจริงๆ เหรอ? ยังไม่

ได้บวชพอมีบุญติดเนื้ อติดตัว เลยเหรอ?’

เป็นคำนึกน้อมในใจว่า  

‘...ขอให้โรคนี้ หายโรคหายภัย ขอให้ ได้

บวช...’

แล้วมันก็แปลกนะ โรคนี้มันจะตายอยู่

แล้วนะ มันก็หายวันหายคืน ทีนี้ออกมาบวช 

มันเหมือนกับว่ามีอะไรช่วยนี่ เวลาบวชก็ง่าย

มาก ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยเกี่ยวกับเรื่อง

การบวช อย่างอื่นขัดข้องหมด เกี่ยวกับเรื่อง

บวชโล่งไปเลย นี่อะไรน่าคิด… 

เวลาบวชเราก็เป็นนิสัยอันนี้ด้วย จริงจัง

มาตลอด จะเป็นฆราวาสก็จริงตลอด เป็นพระ

มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกัน เป็น

เครื่องยึดเครื่องเกาะแล้วมันก็ยิ่งแน่น แม่นยำ

ติดแน่นกับหลักธรรมหลักวินัย  

การอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย การ

อ่านหนังสือนี้สำคัญมาก เราได้มานำพี่น้อง

ทั้ งหมดทุกวันนี้ เพราะหนังสือประวัติ

พระพุทธเจ้า และประวัติพุทธสาวก อ่านแล้ว

จิตหมุนติ้ว ปลุกจิตใจได้ถึงขนาดนี้ … นี่เรียน

หนังสือไปเรียนไป เอะใจไปเรื่อย เรียนหนังสือ

ธรรมะ เรียนไปๆ เอะใจเรื่อย 

‘เอ๊ะนี่ ท่านตำหนิว่ายังงั้น เราก็เคยทำ

อย่างนั้นมาแล้ว เอ๊ะเรื่อยๆ นะ ให้สะดุ้งเรื่อย

ไป’

ในเรื่องภาวนาไม่ละนะ นี่อันหนึ่งมัน

แปลกอยู่ เลื่อมใสพระกรรมฐาน เราอยู่เรียน

หนังสือ ถ้าเห็นพระกรรมฐานมาพักในวัดเรานี่ 

เราจะไปถึงก่อนใครล่ะ ไปคุยกับท่าน ท่านคุย

น่าฟังนะ ติดใจ ชอบกรรมฐาน ภาวนาก็ ไม่

ลดละ ภาวนาอยู่เงียบๆ ไม่ให้ใครรู้ ทำอยู่แบบ

นั้นละ…  

นี่อันหนึ่งฝังใจ ฝังนิสัย เรียนหนังสือ อยู่

กับพวกลิงพวกค่าง เขาไม่รู้ภาษีภาษาอะไร 

กิริยาท่าทางก็เป็นไปเหมือนเขา แต่ส่วนลึกใน

หัวใจเรานี้คือเรื่องภาวนานี้ เราไม่ละ “ธรรม” 

เป็นหลักใจ ไม่ลดละ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่า

ล่วงเกินสิกขาบทวินัยด้วยเจตนาอันลามก...” 

ต่อสู้กิเลส..ทุกข์แสนสาหัส 
 

ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในธรรมดัง

กล่าวนี้ ทำให้ท่านสมัครใจที่จะเผชิญกับความ

ทุกข์จากความเพียรฝึกฝนจิตอย่างหนัก ดังที่

ท่านเคยกล่าวไว้อย่างเด็ดว่า 

“…ทุกข์ใดๆ ที่โลกว่ากันว่าทุกข์หนักหนา

นั้น เราก็เคยผ่านโลกเห็นโลกมาก่อนพอสมควร

ถึง ๒๐ ปีเต็ม บางงานก็เหมือนกับว่าจะเหลือ

กำลังคือหนักมาก แต่เมื่อเทียบแล้วไม่มีงานใด

ที่จะหนักมากและทุกข์ยากลำบากยิ่งกว่างาน

ต่อสู้กับกิเลส เพราะงานเหล่านั้นแม้จะหนัก

มากเพียงใด ก็ไม่เคยถึงขนาดสละชีวิตจิตใจกับ

งานนั้น แต่สำหรับงานฆ่ากิเลสนี้ ต้องยอมสละ

เป็นพื้นฐานเรื่อยๆ เลย…” 

ตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งของท่านก็คือ

การตื่นนอน ท่านก็ยังอุตส่าห์ฝึกหัดดัดนิสัยกัน

เสียใหม่อย่างเข้มแข็งจริงจัง ดังนี้ 

“ . . .พอรู้สึกจะดีดผึงเลย ตั้งแต่ เรียน

หนังสือ ไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาธรรมดา เพราะ

ความตั้งใจ ความฟิตตัวเอง เป็นจริงเป็นจังกับ

องค์หลวงตาเมตตาเล่าถึงการสนทนา

ธรรมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ทองที่สร้างความ

รื่นเริงในธรรมถึงกับลืมเวล่ำเวลาดังนี้

“...ศาลาหลังเล็กๆ มาสร้างวัดทีแรก

ศาลาหลังเล็กๆ ท่านสิงห์ทองก็มาด้วยกันนี่

แหละ มาสร้างวัดด้วยกันทีแรก ทีนี้ท่านสิงห์

ทองก็ลาไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมากลับมาแล้วก็

มานั่งศาลาเล็กหลังนั้นละคุยกันกับท่านสิงห์

ทอง นี่เรียกว่ามันเพลิน ลืมตัวนะ สององค์

เท่านั้นละ

สองทุ่มเราลงมาศาลานี้ท่านสิงห์ทองก็มา

มาคุยกันตั้งแต่สองทุ่มฟาดเสียตีสี่นานไหมมัน

เพลินอะไรก็ ไม่รู้ พูดถึงเรื่องภูเขาพูดถึงเรื่อง

จิตตภาวนา มันเพลินเอาตอนนี้ละตอนภาวนา

ท่านสิงห์ทองก็เล่าเรื่องของท่านให้ฟัง สิ่งใดที่

รับกันมันก็ออกรับกันๆ เรื่อย จนเพลินนะ ตั้ง

แต่สองทุ่มจนกระทั่งตีสี่ นานหรือไม่นาน นี่ละ

ว่าเพลิน เพลินอย่างนี้ละธรรม ลืมเวล่ำเวลา

จนกระทั่งมันจะรู้สึกอะไรของมันมาดู

‘เอ้า มันดึกแล้วนี่นะ’ มาดูนาฬิกา ‘โอ๊ย 

นี่มันตีสี่แล้วนะ เอา เลิกๆ’ 

ลุกเลยนะ พอว่าตีสี่มันจะสว่างแล้วนี่

เดือนมิถุนาพอตีห้ามันสว่างแล้ว นี่มันตีสี่มันจะ

สวา่งแลว้นีน่ะ เลกิกนักล็กุเลย เราก็ ไป ทนีี้ ไป

แล้วมันอะไรก็ ไม่รู้นะ พอไปถึง กุฏิเรามันหลัง

เล็กๆ นี่ เข้าไปแล้วเอาย่ามวางปุ๊บแล้วดัดเส้น

เสยีกอ่น จะไมน่อนนัน่แหละ กม็นัเลยเวลาแลว้

ดดัเสน้แลว้ถงึจะลงไปเดนิจงกรมเราวา่งัน้นะคดิ

เอาไว้เรียบร้อย แล้วก็มาแผ่สองสลึง ฟาดเสีย

มนัเตม็บาทเลยแผส่องสลงึแผเ่ลยทเีดยีวหลบั

จนกระทั่งท่านสิงห์ทองไปบิณฑบาตใน

บ้านกลับมา มาสะกิดนิ้วเท้าเราตอนเราหลับ

เพลินอยู่ ท่านสิงห์ทองท่านไม่นอนท่านไป

บิณฑบาตกลับมาถึงเวลาแล้วมาสะกิดเรา เรา

ยังหลับครอกๆ ‘เอ้า พอบิณฑบาตแล้วหรือ’

‘พอบณิฑบาตที่ไหน บณิฑบาตมาแลว้’  ‘หอื’ 

นั่นเห็นไหมบทเวลามันเพลินเพลินทั้ง

สองอย่างเพลินคุยธรรมะกันเวลาเพลินเราก็

ไม่รู้ ไปดัดเส้นนี้ดัดแล้วดัดเลยไปเลยมันหลับ

ไม่รู้ตัวนะ จนกระทั่งท่านสิงห์ทองไปบิณฑบาต

ท่านสิงห์ทองไม่นอน บิณฑบาตกลับมาก็ ไป

สะกิดเท้าเรา คึกคักตื่นมา เอ้า พอบิณฑบาต

แล้วหรือ พออะไรไปบิณฑบาตกลับมาแล้ว

อย่างนั้นก็มีมันเพลินแบบไหนนั่นฟังซิ…”



สนทนาธรรมจนลืมเวลา 
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ตัวเอง พอตื่นนี้ ดีดผึงๆ ถ้ามีเพื่อนนอนอยู่ข้าง

ด้วยนะ หมู่เพื่อนจะตื่นเพราะความสะดุ้งเวลา

ลุกตื่นนอน เรียนหนังสือก็เป็นแบบนั้น ตั้งแต่

เป็นนาคเข้าเรียนก็เป็นแบบนั้นเรื่อยมา ฝึกเสีย

จนชินเป็นนิสัย... 

ทีนี้ยิ่งออกปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเก่ง แล้วไม่

เคยนอนซ้ำอีกนะ ถ้าลงได้ดีดผึงไปแล้วเท่านั้น 

เว้นแต่วันถ่ายท้องไม่ได้หลับไม่ได้นอน นั่นเราก็

ยกเว้นให้เฉพาะ ไม่ให้ลุกลาม... มันถ่ายท้องก็

ลุกขึ้นไปถ่าย แล้วก็กลับเข้ามานอน อย่างนี้เรา

ยกให้ เป็นกรณีอย่างนี้ นอกจากนั้นเป็นไม่ได้

เด็ดขาดนะ ว่างั้นเลย ทีนี้เมื่อทำตลอดตั้งแต่

บวชมาจนกระทั่งออกปฏิบัต ิ จนมันชินต่อนิสัย 

ไม่ต้องตั้งใจลุกอะไรนะ พอรู้สึกนี้มันจะดีดผึง

ทนัที 

จนกระทั่งพรรษา ๑๘ เราไม่ลืมนะ ที่เรา

มาฝึกหัดนิสัยใหม่ เพราะมันเป็นนิสัยแล้วแก้ ไม่

ตกง่ายๆ นะ .. เวลาภาวนาเราเคยเสียใจให้เรา

อยู่ นั่งไป….หลับ พอตื่นขึ้นมามันหลับอยู่กับ

หมอนใบหนึ่ง โอ้ตายนี่วะลุกคึกคักขึ้นเลย ออก

เดินจงกรมเลย ไม่ยอมนอน ตั้งแต่ตอนนั้นไม่

นอนเลยเอาจนตลอดสว่าง คือดัดกัน ... 

พรรษาที่ ๑๗ ล่วงไปแล้ว เราก็มาแก้

นิสัยใหม่ คือการตื่นนอนแบบนั้นก็ถูกต้องแบบ

หนึ่ง เพราะอยู่ ในเวลาเร่งความพากความ

เพียร...ให้ตื่นเนื้อตื่นตัวตลอดเวลา ก็ยอมรับว่า

ถูกต้อง 

แต่เวลานี้ควรจะต้องพักผ่อนธาตุขันธ์พอ

ประมาณ ต่อไปนี้กำหนดสอนเจ้าของ รำพึงใน

เจ้าของ แล้วเวลาการตื่นนอนก็ควรจะให้รู้ทิศ

ใต้ทิศเหนือที่นั่นที่นี่แล้วค่อยลุกขึ้นมาธรรมดา 

ด้วยความมีสติธรรมดา ต้องการอย่างนี้ ทีนี้เรา

จะฝึกให้มันพอรู้สึกตัวแล้วมองรู้ทิศทางแล้วลุก

ขึ้นธรรมดาเรียบๆ ไม่ ให้ตื่นปึ๋งปั๋งอย่างนั้น 

พยายามฝึก...เราก็พยายามฝึกมาร่วมปี...ให้

รู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นมาธรรมดา ฝึกอยู่ร่วมปีจึง

เปลี่ยนได้…” 

ท่านกล่าวถึงจุดนี้ ทำให้ทราบชัดเจนว่า 

คนเรานี้ดีได้ด้วยการฝึก ฝึกหัดเช่นไรย่อมเป็น

ไปเช่นนั้น จะให้อยู่เฉยๆ แล้วดีขึ้นมาเอง ย่อม

เป็นไปไม่ได้ 

ทา่นยงัเลา่ถงึความยากลำบากในการตอ่สู้

กับกิเลสถึงขนาดต้องยอมเสียสละได้แม้กระทั่ง

ชีวิตของตนเพื่อแลกกับธรรมอันสุดประเสริฐ  

ดงันี้ 

“…เมื่อถึงคลื่นที่จะฟัดกับกิเลสอย่างเต็ม

เหนี่ยวแล้ว ชีวิตนี้ ไม่มีความหมายเลย เรียกว่า

ตายก็ยอมตาย เสียสละเอาชีวิตเข้าแลกเลย 

เพราะกิเลส ถ้ามันไม่เก่งจริงๆ แล้ว มันคงไม่

สามารถครองหัวใจสัตว์โลกได้ตลอดมาทุกภพ

ทุกชาติเช่นนี ้ ครั้นพอจะต่อกรกับมัน มันก็เลย

ตอ้งฟดักนัใหเ้ตม็เหนีย่ว เรยีกวา่ทกุขแ์สนสาหสั .. 

นี่ถึงกล้าพูดออกมาได้ เรากับกิเลสนี้มัน

ผูกขึ้นมานะ เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอะไรแหละ มัน

เอาเรื่องที่เคยต่อสู้กันถึงพริกถึงขิงถึงเป็นถึง

ตายมานัน่แหละ กเิลสกบัเรานี้ ไมท่ราบเปน็ยงัไง 

มันเป็นข้าศึกต่อกันอย่างยิ่ง สมมุติว่านั่งฉัน 

จังหันอยู่นี้ว่ากองทัพกิเลสมาแล้ว ไหนทีเดียว 

บาตรนี้ทิ้งตูมเลย ใส่กันเปรี้ยงไม่มีคำว่ายกครู  

‘เอ้ากิเลสตายแล้วถึงจะกลับมาฉันจังหัน

อีกทีหนึ่ง ถ้าเราตายแล้วก็ไม่ต้องมาฉันไม่ต้อง

มายุ่งมันให้กิเลสเผาศพไปเลยคำว่าถอยไม่มี’

เพราะมันเคียดแค้นถ้าพูดถึงเรื่องความ

เคียดแค้นแบบโลกๆ นะ นี่เรายกเอามาพูดให้

เปน็ขอ้เปรยีบเทยีบกบัโลกสมมตุทิีม่วีา่เคยีดแคน้ 

มันถึงใจถึงขนาดนั้นนะ  

รอไม่ ได้เลย คำข้าวยังคาปากอยู่ก็ทั้ง

ต่อยทั้งเคี้ยว หรือมันลืมเคี้ยวก็ไม่รู้แหละ เอา

กันเลย ปึ๋งเลยเทียวรอไม่ได้…” 

ท่านเคยเปรียบความทุกข์ยากลำบากใน

การต่อสู้กิเลสกับการติดคุกติดตะรางไว้ดังนี้ 

“…ตั้งแต่บัดนั้น .. ขึ้นเวที ไม่มีการให้น้ำ 

ถ้าว่าให้น้ำก็ ให้ เวลาหลับ นอกนั้นไม่มี 

กรรมการไม่ต้อง ไม่มีกรรมการแยก มันจะตาย

ช้าไป ใครเก่งให้อยู่บนเวที ใครไม่เก่งให้ตกเวที 

ระหว่างกิเลส กับธรรมฟัดกันบนหัวใจเรา เอ้า 

ใครเก่งให้อยู่บนเวที ใครไม่เก่ง เอ้า ให้ตกเวที 

.. ติดคุกติดตะรางนี้ เราสมัครเลยนะ 

ความทุกข์ยากลำบากในการประกอบ

ความพากเพียร เราหนักมากขนาดนั้น เขาว่า

ติดคุกติดตะรางนี้เป็นความทุกข์ความลำบาก 

เราจะสมัครไปติดคุกติดตะราง เพราะติดคุกติด

ตะรางกินข้าววันละ ๓ มื้อ จักตอกเหลาตอกได้

วันละ ๕ เส้น ฆ่าเวลาไปวันหนึ่งๆ พอได้ถึงวัน

ออก แต่ส่วนเราถ้ากิเลสไม่พังจากหัวใจเมื่อไร

ไม่มีวันออก ต้องเอากันจนเป็นจนตาย มันก็

หนักมากละซิ…” 
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“...จิตตมัคโค คือ ทางเดินของจิตที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆ มันเหมือนกับทางเดินด้วยเท้า

ของเราเราเดินด้วยเท้าเดินไปที่ ไหนที่อยู่๒ฟากทางมองเห็นหมดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ทาง

เดินของจิต จิตก้าวเดินไปตามวิถีของธรรม เดินไปไหนสิ่งที่เป็นวิสัยของจิตซึ่งเป็นทางของจิต

โดยแท้แล้วมันจะเห็น บาป บุญ นรก สวรรค์ เปรต ผี อสุรกาย อะไรมันจะเห็นๆของมัน...”

๘ เดือนกับนางงามจักรวาลอวิชชา 
๓ เดือนกับการแก้ปัญหาธรรม 

 

ย้อนมากล่าวถึงปัญหาธรรม “ถ้ามีจุดมี

ต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ” ที่เกิด

ขึ้นที่วัดดอยธรรมเจดีย์ ท่านกอดปัญหานี้ ไว้

นาน ๓ เดือน หลังออกจากวัดดอยธรรมเจดีย์

เพื่อไปร่วมงานทำบุญ ๑๐๐ วันหลวงปู่มั่นแล้ว

ออกวิเวกไปทางรอยต่อจังหวัดอุดรธานีและ

หนองคาย และในที่สุดก็วกกลับมาที่

วัดดอยธรรมเจดีย์จึงสามารถแก้

ปัญหานี้ ได้ด้วยองค์ท่านเอง

ดังนี้ 

“...เวลามันผ่านไปแล้ว 

จึงมารู้นะ มีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ 

คือจุดของดวงไฟอยู่กลาง

ตะเกียงเจ้าพายุเข้าใจไหม นี่ละ

เรียกว่าจุดความสว่างไสว นี้ก็เป็นจุด

นี้ก็เป็นสมมุติ นี้คือตัวภพตัวชาติ อยู่จุดนี้นะ 

ความหมายว่างั้น ธรรมที่บอก แต่เรามันจับไม่

ได้‘โอ้โหยทำไมเป็นอย่างนี้’

เลยงงไปอีก จะจับเอาจุดนั้นไม่จับ พูด

แลว้คดิถงึพอ่แมค่รจูารย ์ โอย๋ ถา้หากวา่พอ่แม-่

ครูจารย์ยังมีชีวิตอยู่ คือตอนนั้นท่านล่วงไป  

ใหม่ๆ เผาศพท่านเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นวัดดอย

ธรรมเจดีย์เดือน ๓ จิตของเรามันก็เป็นของมัน

อยู่แล้ว แต่ระยะนั้นขึ้นไปที่สงัดมันยิ่งเพิ่ม

เข้าไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันจ้าไปหมด ทีนี้มันก็เกิด

อันนี้ขึ้นมา 

นี่ถ้าหากว่าพ่อแม่ครูจารย์มั่นยังอยู่ เราก็

จะไปกราบเรียนท่านว่า จิตของเราสว่างไสว

อย่างนั้นๆ แล้วธรรมหรืออะไรก็ ไม่ทราบมา

เตือนเรา จุดกับต่อมมันเป็นไวพจน์ของกันใช้

แทนกันได้ จุดก็จุดความสว่างนี้ สว่างของจิตนี้

เหมือนกับไส้ตะเกียงเจ้าพายุนั่นแหละ คำว่า

ต่อมคืออันนี้ จุดก็คืออันนี้เอง ถ้ามีจุดมีต่อม

แห่งผู้รู้อยู่ที่ไหน คือมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ ผู้รู้ก็คือ

ตัวนี้แหละ คือตัวสว่างที่มันครอบผู้รู้นี้เอาไว้นะ 

ความสว่างนี้มันเป็นอีกอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นมัน

ถึงพังลงได้ซิ ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ ผู้รู้คือใจนี้ 

อยู่ที่ ไหนนั้นแลคือตัวภพ นี่ภพชาติอยู่จุดนี้ พอ

ว่าอย่างนั้นเรางง ถ้าหากว่าเราจับได้ปุ๊บว่าจุด

ต่อมคืออันนี้เอง ก็จะไป(สำเร็จ)เดี๋ยว

นั้นเลยนะ  

ถ้าไปเล่าให้พ่อแม่ครู

จารย์ฟังอย่างนี้ ท่านจะ

ใส่ทันทีเลยนะว่า ‘ก็จุด

นั้นแลก็ตัวสว่างนั่นแหละ

คือตัวจุดตัวต่อมตัวภพตัว

ชาติ นั่นแหละตัวภัย’ 

ใส่ทีเดียวผางเลยนะ จะ

สำเร็จในเวลานั้นเลย พูดให้มันตรงเลย 

เพราะมันจวนเต็มเหนี่ยวแล้วนี่ เราก็ไปติดตรง

นั้น ถ้าท่านตีตรงนั้นออกแตกกระจายมันก็ผึง

เลย อันนี้ ไปงงเป็นบ้า เสียเท่าไร ๓ เดือนเรา

ไม่ลืมนะ จากวัดดอยธรรมเจดีย์นี้ เขาก็นิมนต์

ลงไปงานร้อยวันของพ่อแม่ครูจารย์มั่น เราก็

ต้องได้ลงไปเพราะเคารพมาก เขานิมนต์ลงไป

ในงานร้อยวัน เราก็ต้องลงไปสกลนครไปงาน

ร้อยวันท่าน  

ออกจากนั้นแล้วบึ่งเลยหนีเลย ไม่ขึ้นมา

วัดดอยอีก ฟาดไปทางอำเภอบ้านผือ อำเภอ

ศรีเชียงใหม่ ไปนู้น ถึงกลับมาอีกเป็นเวลา ๓ 

เดือน จากจุดต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหนเป็นเวลา ๓ 

เดือน จากนี้ ไปกลับมาก็มาปลงกันที่นี่อีกนะ 

ขึ้นมาอีกวัดดอยที่เก่านั่นแหละ ที่ว่าวันที่ ๑๕ 

นั่น นี่ครั้งที่ ๒ ครั้งสุดท้ายของมันที่มาพังกันได้ 

พออันนี้พังลงไปแล้ว ‘โอ้ โห เอาอีกนะ

โอ๊ย ที่แสดงก็แสดงอย่างถูกต้อง ทำไมมันโง่

เอานักหนานะ ทีนี้เวลามันเปิดก็เปิดจุดนั้นเอง

ที่ว่ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ไหน คือจุดต่อมแห่งผู้

รูน้ัน้พงัลงไปหมดแลว้ผูรู้จ้รงิๆแลว้จา้หมดเลย’

ทีนี้ความสว่างไสวที่ว่าอัศจรรย์นั้นมัน

กลายเป็นกองขี้ควายไป ฟังซิน่ะ กองขี้ควาย

มันดีอะไร 

นี่ที่เราเห็นว่ากองขี้ควายเป็นทองคำทั้ง

แท่ง คือจุดคือต่อมนี้เอง เราไม่รู้ ธรรมท่าน

เตือนขึ้นมา จะหลงอันนี้ เวลามันไปพังกันได้

แล้ว ไอ้ที่ว่าความสว่างไสวนี้มันกลายเป็นกองขี้

ควายไปนะ ธรรมธาตุที่ถูกความสว่างครอบ 

อันนี้คืออะไร นั่นละอันนั้น พออันนี้เปิดจ้าอันนี้

พังลงไปแล้ว อันนั้นจ้าขึ้นมา โอ้โห ทีนี้พูดไม่ได้ 

จึงว่าฟ้าดินถล่มว่างั้นเถอะ ไอ้สว่างไสวมากๆ นี้

กลายเป็นกองขี้ควายไปอย่างสดๆ ร้อนๆ ที

เดียว โถ เป็นอย่างนี้นะ จึงได้ โถ อวิชชาขนาด

นี้เทียวนาๆ นี่อวิชชา  

ใครอย่าไปคาดอวิชชาว่าเป็นเสือโคร่ง

เสือดาวเป็นยักษ์เป็นผี เวลาไปเจอเข้าแล้วเป็น

อย่างนี้ละอวิชชา เป็นนางงามจักรวาล ใคร

ก็ตามถ้าไม่มีใครสอนไปแล้วติดว่างั้นเลย เรา

พูดอย่างมั่นใจเราติดมาแล้ว พออันนี้พังไป

เท่านั้น ธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติ

แท้คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเปิดออก หมดแล้ว

เต็มเหนี่ยว นี้ละที่เข้ากันไม่ได้กับกองขี้ควายอัน

นี้ ซึ่งเป็นเครื่องหลอกของอวิชชา นี่ละอวิชชา

แท้เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่อะไรเป็นอวิชชา 

อย่าไปคาด อวิชชาเป็นเสือโคร่งเสือ

เหลืองเสือดาว เป็นยักษ์เป็นผี คาดไม่ถูก เวลา

เข้าไปเจอจริงๆ แล้ว โอ๋ย นางงามจักรวาล

กล่อมหลับหมด อย่างนี้ยิ่งหลับง่าย ว่าแก่นี้ ไม่

แก่นี้ ให้เห็นหญิงสาวลองดู หลง เมียเจ้าของนั่ง

อยู่ข้างหลังมันเห็นเมื่อไร นี่ถ้าเห็นตัวนี้แล้วลืม

บ้าไปเลย เข้าใจไหม เตือนไว้อย่าเป็นบ้านะ 

เฒ่าแก่แล้วหัวก็ล้านด้วยเดี๋ยวจะไม่มีผมนะ มัน

ต้องซัดกันอย่างนี้ นี่ละเข้าใจไหม อวิชชามัน

หลอกให้คนลืมตัว หัวล้านไม่ว่าล้าน เห็นสาวนี้

วุ่นเลยนะ นี่มันหลอกเอาอวิชชา เข้าใจไหม นี่

เราพูดถึงเรื่องอัศจรรย์นะ พออันนี้พังลงไปแล้ว

จิตตมัคโค 
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“...สามแดนโลกธาตุนี่ เป็นถังขยะทั้งนั้น .. คำว่าถังขยะ คือวัฏจักรทั้งหมดนี้เป็นถังขยะว่าอย่าง

นั้นเลย นิพพานหรือธรรมธาตุนั้นนอกพ้นไปหมดแล้วไม่ใช่ถังขยะ .. ทีนี้ถังขยะนี้มีหลายประเภท ดังยก

ออกมาว่า

ถังขยะอุคฆฏิตัญญู นี้ประเภทเยี่ยม คือเป็นคนมีอุปนิสัยปัจจัยคอยที่จะพ้นไปแล้ว หาทางออก

ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเบญจวัคคีย์ทั้งห้าถังขยะประเภทนี้คำว่าถังขยะคือท่านยังมีกิเลสอยู่ถึง

ท่านจะมีนิสัยเต็มภูมิก็ตามแต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเรียกว่าถังขยะ..

วิปจิตัญญู ก็ลดกันลงมานิดหนึ่ง นี่ก็เป็นถังขยะเหมือนกัน เพราะจิตยังมีกิเลสอยู่เรียกว่าถังขยะ

ได้ทั้งนั้นถ้าลงกิเลสยังแทรกอยู่นิดหนึ่งเรียกว่าถังขยะได้หมดเป็นแต่ว่าถังขยะที่หยาบละเอียดต่างกัน

เท่านั้น

พอถึงขั้นเนยยะนี้ก็กึ่งกลาง ทั้งจะลงนรก ทั้งจะไปสวรรค์ เนยยะพอลากพอเข็นกันได้ พออ่อน

กิเลสก็ลากลงนรกได้ ถ้าแข็งก็ลากขึ้นได้ นี่จึงว่าพอแนะนำสั่งสอนได้ หลายครั้งหลายหนพอเป็นไปได้

เป็นถังขยะประเภทที่สาม

ประเภทที่สี่ ปทปรมะนี้หมดคุณค่าโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรมีความหมายเลย...”



พูดไม่ ได้เลยว่างั้นเถอะ จนถึงขนาดที่ว่าออก

อทุานเลย ‘โอ้โห ขนาดนีเ้ทยีวเหรอพระพทุธเจา้

ตรัสรู้อย่างนี้ละเหรอๆ’ เห็นไหมมันซ้ำนะ ซ้ำ

ด้วยความถึงใจนะ 

ก็เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ยัง

ไง เวลามันผางขึ้นมานี้ ขึ้นอุทานทันที กองขี้

ควายพังลงไปแล้ว อันนี้จ้าขึ้นมานี้ อย่างนี้  

เหรอ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรอๆ นู่น

ขึ้นเองนะ เราไม่ ได้วัดรอยมันเป็นของมันเอง

เข้าใจไหม กระเทือนไปหมดเลย หือ ธรรมแท้

เป็นอย่างนี้ละเหรอๆ พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้

ละเหรอ คืออันเดียวกันนี้ๆ ทีนี้ก็ประมวลมา 

เหอ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์นั้น 

กลายมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไง คือมัน

เป็นแล้วเข้าใจไหม นี่เรียกว่ามหาสมุทร นี่เป็น

แม่น้ำมหาสมุทรแล้ว ถ้าเป็นธรรมธาตุก็เป็น

ธรรมธาตุเหมือนกันแล้ว ไม่มีคำว่า พุทธ ธรรม 

สงฆ์ รวมเข้าไปเป็นอันเดียวกันแล้วเลิศอยู่ใน

นั้นหมด อ๋อ อย่างนี้เอง 

นี่พูดถึงเรื่องความสว่างของจิตมันเป็นขั้น

เป็นตอนนะ เราเทศน์ลำดับของจิตของความ

ว่างเราก็พูดให้ฟัง จนกระทั่งถึงนี่ ได้พูดถึงสุด

ยอดเลย สุดขีด เราพูดเลยนี้ต่อไปไม่ ได้แล้ว 

ความสามารถเราไม่มี เราก็ไม่สนใจกับความ

สามารถอันใดที่จะเหนือไปอีกด้วยนะ เราไม่เคย

สนใจ .. 

ที่พูดถึงเรื่องความสว่างไสวของจิตจนตัว

เองก็อัศจรรย์ตัวเอง นี่มันเป็นกิเลสอยู่นั่น 

เจ้าของไม่รู้ ทั้งๆ ที่เราจะให้พ้นจากกิเลส แต่

เวลาไปเจอกิเลสตัวสง่าผ่าเผย ตัวผ่องใสนี้

เข้าไปแล้วติดเลยเทียว ไม่มีใครมายอก็เจ้าของ

ยอเจ้าของเอง  

‘โอ้ โห จิตเรานี้ทำไมมันถึงสว่างไสวเอา

นักหนานาโถอัศจรรย์’

กำหนดทดลองดูสิ่งไหนๆ ก็ไม่เหมือนมัน 

มองดูที่ ไหนมันไม่เหมือนอันนี้ อันนี้มันสว่างจ้า 

ทำไมจติใจจงึสวา่งไสว อศัจรรยถ์งึขนาดนีเ้ชยีว  

นาๆ 

นี่ละท่านทั้งหลาย รู้ ไหมว่า เครื่องกล่อม

กิเลสกษัตริย์วัฏจักรของกิเลสทั้งหลายคือ

อวิชชา วิชชาสุดยอดของอวิชชามันกล่อมใจ 

ถึงขนาดผู้ปฏิบัติธรรมขั้นนี้ ไม่ใช่ขั้นธรรมดานะ 

อย่างน้อยสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวไปด้วย

ความรอบคอบตลอดเวลา แล้วเชื่อมโยงกันกับ

มหาสติมหาปัญญา ซึมซาบไปด้วยความ

รอบคอบ เหตุใดจึงมาติดความสว่างไสวอย่างนี้

ซึ่งเป็นเหยื่อของอวิชชา ฟังให้ดีนะ นี่ละเหยื่อ

ของอวิชชาที่กล่อมสัตวโลกดังที่เคยพูด  

ใครอย่าไปวาดภาพหนา วาดภาพอวิชชา

เหมือนเสือโคร่งเสือดาว อย่านะ ผิดทั้งเพ 

เวลาเจออวิชชาเข้าไปก็คือตัวนี้เอง ยอตัวเอง 

โถ จิตเราทำไมสว่างไสวเอานักหนา อัศจรรย์

นักหนา นี่ เห็นไหมมันเป็นให้ยอเอง คือมัน

อัศจรรย์อันนี้ จิตอันนี้ก็อยู่กับเรา โหย จิตเรา

ทำไมสว่างไสวนักหนานา นี่ละวิชชาสุดยอด

ของวัฏจักรอยู่จุดนี้ กล่อมโลก ถึงขนาดมหาสติ

มหาปัญญายังติดได้ ฟังซิน่ะ แต่ว่าติดใน

ประเภทของมหาสติมหาปัญญา ติดด้วยความ

ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ติดแล้วสลัดได้  

โลกติดไม่มีทางสลัด สำหรับผู้บำเพ็ญ

ธรรมถึงขั้นมหาสติมหาปัญญายังติดอันนี้อยู่ 

แต่ติดเพื่อจะถอน คือพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา มหาสติมหาปัญญาไม่มีคำว่า

นอนใจ เรียกว่าติดด้วยความไม่นอนใจ ด้วย

ความสิ้นปัญญาอยู่นั้นละมันยังออกหาช่องไม่ได้ 

ถังขยะ ๔ ประเภท 
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มันก็ติดแบบมหาสติมหาปัญญาติดกิเลสติด

อวิชชา นี่ละที่ว่าวิชชาสุดท้าย วิชชาสุดยอด

ของวัฏจักร คือ อวิชชาปัจจยา สังขารา ใคร

ไปวาดว่าเป็นเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือน

ยักษ์เหมือนผี หรือว่าน่าหวาดน่ากลัวนี้ผิดทั้งเพ 

เวลาเข้าไปเจอจริงๆ แล้ว ใครจะอ้อยอิ่งยิ่งกว่า

อวิชชานี้ 

จึงเทียบได้ว่า นางงามจักรวาล ว่างั้น

เหมาะเลย นางงามจักรวาลกับยักษ์กับผีมันเข้า

กันได้ ไหมล่ะ ที่เราวาดภาพอวิชชาเหมือนยักษ์

เหมือนผี ทีนี้เวลาไปเจออวิชชาจริงๆ แล้วมัน

กลายเป็นนางงามจักรวาลไปเห็นไหมล่ะ ไม่รู้ นี่

ก็เรียกว่า อวิชชาก็คือกิเลส จอมกิเลสจอม

กษัตริย์ มันก็ไปรอตัวเองอยู่ในนั้นเสีย โห ทำไม

จิตเราถึงอัศจรรย์ขนาดนี้ ทำไมสว่างไสวเอา

นักหนา กำหนดไปที่ ไหนจ้าไปหมด ครอบไป

หมดเลย อัศจรรย์ตัวเองอยู่คนเดียวฟังซิน่ะ 

พระธรรมท่านก็เมตตาเพราะเห็นติด คำว่าติด

ไม่ใช่ของดี แม้จะพ้นอยู่ชั่วระยะใกล้ๆ ก็ตามก็

ไม่ใช่ของดี 

ธรรมท่านก็เตือนขึ้นมาว่า ถ้ามีจุดมีต่อม

แห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ คือตัวนี้เอง 

ตัวสว่างกระจ่างแจ้ง นี่จุดแห่งความสว่าง

กระจ่างแจ้ง หรือต่อมแห่งความสว่างกระจ่าง

แจ้ง หรือต่อมแห่งความอัศจรรย์ นี้แลคือตัวภพ 

แต่เราไม่รู้ซิธรรมท่านเตือนบอก เลยงงไปอีก 

มันงงของมันไป ขนาดนั้นละ วิชชาสุดท้ายของ

วัฏจักรมายุติกันตรงนี้ หลงสุดขีดก็หลงตรงนี้ 

ถ้าแก้นี้ ไปแล้วผางเลยที่นี่ ฟังซิน่ะที่ว่า ความ

สว่างกระจ่างแจ้ง ความอัศจรรย์เต็มเหนี่ยวๆ 

เต็มที่ ในหัวใจเรานี้น่ะ พอมหาสติมหาปัญญา

ฟัดธรรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งเต็มที่ขาด

สะบั้นลงไปหมด แล้วอันนั้นจ้าขึ้นมาคราวหลัง

นี้ เป็นยังไง นี่ละจ้าขึ้นมาคราวหลังนี้คือจ้า

วิมุตติหลุดพ้น 

จ้าเบื้องต้นนั้นคือ จ้าวัฏจักร ความสว่าง

ของวัฏจักรคืออวิชชา ความสว่างของวิวัฏจักร

คือจิตที่หลุดพ้นแล้ว ได้แก่ท่านผู้ตรัสรู้ธรรม 

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ตรัสรู้ธรรมผางขึ้น

มาคราวนี้ ความสว่างอันนี้แลเป็นความสว่าง

นอกจากวัฏจักรไปเรียบร้อยแล้ว  

ทีนี้ เวลามาเทียบกับความสว่างของ

วัฏจักรของอวิชชานี้ อวิชชาจึงกลายเป็นกองขี้

ควายไปได้ ฟังซิธรรมชาตินั้นเหนือกันขนาด

ไหน จึงมาตำหนิความสว่างของอวิชชานี้ว่าเป็น

เหมือนกองขี้ควาย เลิศขนาดไหนถึงจะมา

ตำหนิอย่างนี้ ได้ลงคอ พิจารณาซิ นั่นน่ะที่พูด

ไม่ได้ อันนั้นเลยแล้วพูดไม่ถูกทั้งนั้น  

ถ้ามีข้อเทียบเคียงมาเทียบเคียงกับ

อวิชชาที่สว่างไสวนี้ นี้แลคือกองขี้ควาย ได้

เท่านั้น ธรรมชาตินั้นคืออะไรพูดไม่ได้นะ…” 

ตัดเข้าไปๆ เข้าไปถึงรากแก้ว ถ้าเป็นต้นก็เรียก

ว่าแก่น ถ้าเป็นรากก็เรียกว่ารากแก้ว อวิชชา

จริงๆ แม้แต่มหาสติมหาปัญญายังหลงกลมายา

ของมันว่าไง ละเอียดขนาดไหน ละเอียดขนาด

นั้น ขนาดสติปัญญาอัตโนมัติยังหลงกลมัน เป็น

องครักษ์รักษามันเสียด้วยซ้ำไป  

‘เฮ้อ พูดถึงเรื่องความโง่ต่ออวิชชานี่ก็น่า

บัดซบเหมือนกันนะ มันทุเรศ ไม่ให้อะไรมาแตะ

ต้อง เพราะมันผ่องมันใสมันละเอียดลออ มัน

อ้อยอิ่งไม่มีอะไรเหมือนเลย’ 

เวลาเข้าไปถึงตัวอวิชชาจริงๆ แทนที่จะ

เป็นภาพเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์

เหมือนผีอย่างนั้น มันกลับเป็นนางงามจักรวาล

ไปซิ เจ้าสติปัญญาที่ฝึกมาอย่างเกรียงไกรนั้นก็

เลยกลายเป็นองครักษ์รักษาอันนี้ ไม่ให้อะไรมา

แตะต้องมัน 

สลัดปั๊บๆ อะไรจะมาแตะไม่ ได้ สัมผัส

อะไรเรื่องอะไรนี้มันสลัดปั๊บๆ เลยรักษาอวิชชา

ไว้เสียนี่ กลายเป็นองครักษ์ของอวิชชา ใน

เบื้องต้นเป็นอย่างนั้น เพราะไม่มีอะไรเหลือ มี

อันเดียวเท่านั้น ไม่มีอะไรที่จะพิจารณา

แล้ว..หมด สิ่งเหล่านี้มันรู้หมดแล้ว มันปล่อย

ทั้งนั้นแหละไม่ไปสนใจ รู้อะไรแล้วปล่อย มันจะ

ดูรู้สึกที่สง่าผ่าเผยที่ว่าความผ่องใสองอาจ  

กล้าหาญ  

สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา  ทั้งปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ ได้เร็ว หนึ่ง  

สุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา  ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ ได้ช้า หนึ่ง  

ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา  ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ ได้เร็ว ก็มี  

ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา  ทั้งปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ ได้ช้า ก็มี  

นี่ละเรียกว่าเป็นนิสัยของแต่ละรายๆ .. ถ้านิสัยที่ควรจะเอากันอย่างหนักก็ต้องหนัก ไม่หนัก

ไม่ ได้ ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเอง .. ที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเอง ที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจ

ของตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆ  

 

 ปฏิปทา ๔ อย่าง คือ 
 

อวิชชากองขี้ควาย
 

การต่อสู้กับกิเลสมีความยากลำบากมาก

แม้สามารถฝึกฝนสติปัญญาถึงขั้นเกรียงไกรก็

ยังหลงมายาของนางงามจักรวาลอวิชชาดังนี้ 

“…อวิชชาแท้นั่นละจอมกษัตริย์ของกิเลส

ทั้งหลาย ถ้าเป็นไม้ก็เรียกว่ารากแก้ว รากฝอย
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ถ้าพูดถึงว่า ‘อัศจรรย์ของอวิชชานี้ก็

อัศจรรย์จนขนาดสติปัญญาอัตโนมัติชมเชย’ 

พูดง่ายๆ นะ ‘ยกย่องชมเชยถวายตัวเป็น

องครักษ์’พูดง่ายๆ  

แต่เพราะขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วจะละเอียด

ขนาดไหนก็ตาม มันจะแสดงอาการพิรุธให้เห็น

จนได้ ด้วยสติปัญญาอัตโนมัตินี้ก็แหลมคมไม่ใช่

เล่น เพราะไม่ใช่แต่เพียงรักษาอย่างเดียว ยัง

ต้องสังเกตว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับนี้ๆ ทีนี้มันก็มี

เพราะอันนี้เป็นตัวสมมุติ ทีนี้สมมุติที่จะแทรก

กันขึ้นมากับสมมุตินี้ก็ ได้แก่ความผ่องใสความ

เศร้าหมอง คือความผ่องใสนั้นผ่องใสตามส่วน

ของธรรมละเอียด เศร้าหมองก็เศร้าหมองตาม

ส่วนของธรรมละเอียด มันหากมีจนได้ แม้จะ

ละเอียดขนาดไหนสติปัญญานี้ก็ทันก็รู้ เมื่อ

แสดงขึ้นมาหลายครั้งหลายหนก็ทำให้เอะใจ  

‘เอ๊ะ ทำไมธรรมชาติอันนี้นึกว่าจะคงเส้น

คงวาแล้ว ทำไมจึงมีอาการแปลกๆ ให้เห็น

เดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมอง ถึงจะ

ละเอียดแค่ไหนก็ตามนะ’

จิตละเอียดแค่ไหนความเศร้าหมองความ

ผ่องใสก็จะละเอียดไปตามๆ กันนั้นแหละ แม้

เช่นนั้นมันก็ ไม่ทนกับสติปัญญาที่จ่ออยู่ตลอด

เวลาได้ ทั้งๆ ที่รักษาอยู่มันก็แสดงอาการให้

เห็นพิรุธก็จับปั๊บเข้าไปซิ เลยเอาจุดนี้ เป็น

สนามรบละที่นี่ ‘เอ๊ นี่มันอะไรถึงเป็นอย่างนี้’

กว่าจะรู้นะ ว่าเป็นของดิบของดีว่าเป็นของ  

วิเศษวิโส  

‘ทำไมจึงมามีอาการ

เ ศ ร้ า ห ม อ ง บ้ า ง

อาการผ่องใสบ้างมี

ลักษณะทุกข์บ้าง

สุขบ้าง ทำไมจึง

มาเป็นอย่างนี้?’

คือทุกข์ก็ทุกข์

ตามส่วนละเอียดของ

ธรรมของจิตนั่นแหละ ไม่

ทุกข์มากก็พอให้รู้จนได้ เพราะสติ

ปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นที่แหลมคม

มาก ก็จับซิ นั่นเป็นต้นเหตุให้

พิจารณา ทีนี้จุดนั้นเลยเป็น

จุดพิจารณาขึ้นแล้วที่นี่ เหมือนกับสภาวธรรม

ทั้งหลาย เราผ่านไปได้ก็เพราะเราพิจารณา

เขา้ใจแลว้ผา่นไปๆ ทีนี้อันนี้กำลังสงสัยมันก็จ่อ

เข้ามานี้อีก มันพิจารณาเข้าใจปั๊บก็ขาดลอย  

ไปเลยไม่มีอะไรเหลือ  

ทีนี้เมื่อเราเทียบถึงว่าความอัศจรรย์ของ

อวิชชาอันนี้กับความอัศจรรย์ของจิตที่บริสุทธิ์

นั้นมันเป็นคนละโลกเลย ถ้าหากว่าเราจะเทียบ

ก็เหมือนกับกองขี้ควายกับทองคำทั้งก้อนผิดกัน

ยังไง ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนทองคำทั้งแท่งทั้ง

ก้อน อวิชชานี้เหมือนกับกองขี้ควาย มันห่างกัน

ขนาดนั้นนะ ผิดกันขนาดนั้น เพราะฉะนั้นจึง

ใครก็ตามถ้าไปเจอนี้ ได้หลงกลอันนี้แล้วและ

ค่อยผ่านไปทีหลัง ยังไงก็ต้องเกิดความสลดใจ

เห็นความโง่ของตัวเอง  

‘โอ้โหๆ ขนาดนี้เชียวเหรอ อวิชชาขนาด

นี้เชียวเหรอ โอ้โหๆ เลย เรานึกว่ามันอัศจรรย์

ขนาดไหนอัศจรรย์อะไรกองขี้ควายมันมาหลง

กองขี้ควายจนได้’

เพราะสติปัญญาอันนั้นแหละ เพราะทาง

ไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ แต่เวลาพิจารณาเข้าไปๆ 

มันก็ตะล่อมเข้าไปๆ ก็ไปถึงจุดสุดท้ายของมัน 

จุดสุดท้ายคือจุดนี้  

ถ้าหากว่าแก้ ไม่ได้มันก็ต้องอยู่นี้แหละ ยัง

พาให้หลง แม้จะไม่กลับมาเกิดอีกก็ตาม ก็ยังจะ

ต้องเกิดอีกขั้นนั้นขั้นนี้  ถึงจะต่อถึงที่สุดก็ยัง

เรียกว่าเกิด ไปเกิดในพรหมโลก ๕ ชั้นเป็นต้น 

อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา ๕ ชั้น

นี้เป็นชั้นที่อยู่ของพระอนาคามีซึ่งกำลังดำเนิน

อรหัตมรรค อรหัตมรรคกำลังจะเต็มภูมิแล้ว 

พอรู้ปั๊บก็เป็นอรหัตผลขึ้นมาเต็มภูมิ…” 

เมื่อถึงจุดนี้ย่อมเป็นสิ่งพิสูจน์ปฏิปทาการ

ดำเนินของท่านว่า แม้จะทุกข์ยากลำบากเพียง

ใด ความพากเพียรเข้มแข็งมุ่งมั่นจริงจังของ

ท่านมีน้ำหนักมากกว่า  

ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนพระ

ภิกษุ ในครั้ งพุทธกาลให้มี พละ ๕ หรือ 

อินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 

ปญัญา ซึง่เทา่กบัเปน็การตามเสดจ็พระพทุธเจา้  

ตลอดเวลาจึงปรากฏผลเป็นความจริงเป็น

ความบริสุทธิ์อยู่ภายในใจท่านตลอดไป 

พระครั้งพุทธกาล   
บวชเพื่อพระนิพพาน 

 

องค์หลวงตากล่าวถึงความจริงจังของ

พระในครั้งพุทธกาล ดังนี้ 

“...ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นองค์

ประทานพระโอวาทแก่บรรดาพระผู้ปฏิบัติที่เข้า

มาอบรมศึกษา และศึกษาเพื่ออรรถเพื่อธรรม

เพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ ไม่ได้ศึกษาเพียงสัก

แต่ชื่อแต่นามเพราะความจดจำเพียงเท่านั้น 

และไม่ได้ศึกษาเพื่อเอาขั้นเอาภูมิดังปัจจุบันนี้   

นอกจากท่านจะได้ยินได้ฟังธรรมจาก

พระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์แบบทุกอย่างในเรื่อง

มรรคผล ท่านยังได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมใน

การชำระกิเลสอยู่ทุกกาลอีกด้วย โดยมักหลีก

เร้นอยู่ในป่าเขาลำเนาไพร ไม่ค่อยพลุกพล่าน

วุ่นวายด้วยฝูงชน  

พระผู้มาศึกษาก็ล้วนแต่มีความมุ่งมั่นต่อ

มรรคผลต่อวิมุตติต่อความพ้นทุกข์จริงๆ โดยมี

ความพากเพียรเป็นพื้นฐานเพราะเห็นภัยจาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิ งานของพระในครัง้พทุธ-

กาลจึงมีแต่เรื่องของงานเดินจงกรม นั่งสมาธิ

ภาวนา ซึ่งก็คืองานฆ่ากิเลสโดยตรงนั่นเอง 

ฉะนั้นผลแห่งการปฏิบัติจึงมักบรรลุสมความ

ตั้งใจ เกิดพระอรหันตขีณาสพขึ้นอย่าง

230-289.indd   272 9/12/11   11:29:27 AM



272 273272

มากมายในสมัยนั้น .. รองลงมาก็เป็นพระ-  

อนาคา เป็นสกิทาคา เป็นโสดาบัน เป็น

กัลยาณภิกษุ และกัลยาณปุถุชน...” 

ย้อนกลับมาสู่ชีวิตของท่าน แรกเริ่มเดิมที

ท่านก็มิได้ตั้งใจอยากบวชแต่อย่างใด ด้วย

ขนบประเพณีแต่โบราณทำให้พ่อแม่ปรารถนา

จะได้บุญจากการบวชของลูก ใจในทีแรกแม้จะ

ยังไม่พร้อม แต่ด้วยน้ำตาพ่อแม่ทำให้ท่าน

ตระหนักเห็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของ

พ่อแม่ที่จะขออาศัยพึ่งใบบุญบวชจากลูก เพื่อ

เป็นทุนอุดหนุนชีวิตหลังสิ้นอายุขัยแล้ว ความ

กตัญญูรู้คุณทำให้ตัดใจได้ เมื่อเข้าสู่ร่มกาสาว-

พัสตร์ นิสัยทำอะไรทำจริงอันติดมาแต่ครั้ง

ฆราวาส ทำใหม้คีวามจรงิจงัตอ่การศกึษาธรรม-

วินัยของพระพุทธเจ้า จึงเริ่มเข้าใจจุดหมาย

แท้จริงของชีวิต  

เมื่อเรียนปริยัติก็เรียนเพื่อเก็บหอมรอม-

ริบข้อธรรมและวินัยหลายแง่หลายมุม  โดย

หวังเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ในการออกปฏิบัติ

ธุดงคกรรมฐานอย่างแท้จริง มิใช่หวังชั้นหวัง

ภูมิยศศักดิ์แต่อย่างใด ความรู้นั้นทำให้พอมี

เกณฑ์บรรทัดฐาน ในการเสาะหาครูอาจารย์ผู้รู้

จริงเรื่องมรรคผลและข้อปฏิบัติที่ตรงทาง  

จากนั้นเมื่อมี โอกาสเข้าศึกษาอบรมกับ

หลวงปู่มั่น จึงได้เร่งความเพียรอย่างเต็มสติ

กำลังความสามารถด้วยจิตตภาวนา จน

สามารถหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเข้าสู่แดนแห่ง

ความพ้นทุกข์อันเกษม ชีวิตนักบวชของท่านจึง

สมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติ  ปฏิบัติ และปฏิเวธ 

พระไตรปิฎกตาบอด  คือ เราเรียนเท่า-

ไหร่ก็เรียน ฟาดจนจบพระไตรปิฎกก็ได้แต่ชื่อ 

ได้แต่นาม ได้แต่ความจำ ได้แต่ตำรับตำรา ไม่

ได้ความจริงอย่างท่านมา ก็เรียกว่า ผู้ ไปจด

จารึก หรือ ถ้าเป็นประเภทนั้นก็ตาม แล้วผู้ที่

เรียนตามนั้นก็เป็นคนตาบอด คำว่า “บอด” นี้

หมายความว่ากิเลสครอบงำหัวใจ ใจยังมืดมิด

ปิดตาอยู่ แม้จะเรียนอรรถเรียนธรรม ก็มีแต่

ชื่อแต่นามของอรรถของธรรม แต่ใจยังบอด

อยู…่”   

เพราะเหตุนี้ ท่านจึงเน้นภาคปฏิบัติที่  

ครูบาอาจารย์แนะนำให้เข้าสู่ความจริง ดังนี้ 

“… พระพุทธศาสนาของเราตามตำรับ

ตำราท่านก็มีไว้สมบูรณ์ ทั้งพระสุตตันตปิฎก 

พระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ท่านบรรจุไว้

เรียบร้อย เราก็เรียนมาตามนั้น เรียนตามที่

ท่านจดจารึกเอาไว้ ในปิฎกต่างๆ เข้าสู่หัวใจ

ด้วยความจำ ในระยะนี้การเรียนทั้งหมดไม่ว่า

จะเรียนปิฎกใดเข้าสู่ ใจ เป็นการเข้าสู่ด้วย  

ความจำ ธรรมะที่ ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ท่องบ่น  

สังวัธยายทั้งหมด รวมเข้ามาสู่ใจนี้เป็นธรรมะ

ภาคความจำ ไหลเข้าสู่ ใจด้วยความจำ ยังไม่

เข้าสู่ใจด้วยความจริง  

เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษามากน้อยจึงไม่พ้น

ความสงสัยในการดำเนินว่าจะดำเนินอย่างไรดี 

ดำเนินอย่างไรถูกหรืออย่างไรผิด ความสงสัยนี้

จะต้องเป็นพื้นอยู่ โดยดีในบรรดานักปริยัติทั้ง

หลายไม่ว่าท่านว่าเรา นี่พูดตามหลักความจริง

ซึ่งมีอยู่ในหัวใจของผู้ศึกษาเล่าเรียนมา 

เราอยากจะพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่า 

ทุกดวงใจเป็นอย่างนั้น เพราะจะเป็นเรื่องที่จะ

เป็นอย่างนั้นโดยแท้ เนื่องจากไม่มีผู้สันทัด

จัดเจนในปฏิปทาเครื่องดำเนินและรู้เห็นจาก

การดำเนินนั้น อันเป็นฝ่ายผลมาก่อนแล้วมา

ชี้แจงแสดงบอก จึงทำให้ผู้ที่ศึกษามากน้อยอด

สงสัยไม่ ได้ จำต้องสงสัยอยู่ โดยดี นี่เป็นคติ

นิสัยของปุถุชนเราโดยทั่วๆ ไป 

การพูดถึงก็พูดถึงแต่ภาคความจำ ไม่ว่า

จะพูดถึงธรรมในปิฎกใด... พระวินัยปิฎกนั้นรู้

แล้วว่าต้องอาศัยความจำเป็นหลักสำคัญที่จะ

ประพฤติปฏิบัติตัว อันนี้ ไม่พิสดารอะไรมาก ที่

พิสดารมากก็คือพระสุตตันตปิฎก และพระอภิ-

ธรรมปิฎก ซึ่งเป็นธรรมที่พิสดารมากจริงๆ ... 

ผู้ที่เรียนมาทั้งหลายนี้ ไม่ ได้มีความจริง

เข้าสู่ ใจแล้วจะเอาอะไรไปประพฤติปฏิบัติ จึง

ต้องแบกความสงสัยเต็มหัวใจอยู่นั่นแล เรียนก็

พระไตรปิฎกใน  
 

องค์หลวงตาเปรียบเทียบความรู้จากการ

เรียนปริยัติกับความรู้จากการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

“…พระไตรปิฎกใน คือ ผู้สิ้นกิเลสแล้ว 

เปน็ผูท้รงธรรมลว้นๆ ไวบ้รสิทุธิเ์ตม็ที ่พระไตร-

ปิฎกนอก เป็นคนที่มีกิเลส ไปจดจารึกเอามา  

แยกเข้าไปอีกว่า พระไตรปิฎกตาดี  คือ 

ท่านผู้สว่างกระจ่างแจ้ง ทรงธรรมแท้ ทรง  

ธรรมที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่ ไว้ คือ พระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระอรหันต์ท่าน  นี่ออกจากหัวใจ

ของท่านจ้าไปหมดครอบโลกธาตุ 
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 “…พระอัสสชิ ทานกำลังบิณฑบาต ดูลักษณะทาทางกิริยามารยาทนาเคารพนาเลื่อม-

ใส พระสารีบุตรมีโอกาสออกไปก็ ไปเจอทาน คอยติดตามแอบตามดูไปๆ เออ..พระสมณะองค

นี้ทำไมมาจากที่ ไหน ดูกิริยาทาทางเหลือบสายตามองขวาเรียบไปตลอด นาเคารพเลื่อมใส ก็

คอยตามไป พอพนจากหมูบานแลวคอยถาม พระผูเปนเจาบวชมาจากสำนักใด ดูกิริยาทาทาง

นาเคารพเลื่อมใสมาก  

ทานยังพูดถอมตนเอาไววา ‘อาตมานี่พึ่งบวชใหมๆ ในศาสนา ถือศาสนาพุทธ พึ่งบวช

ใหมๆ ยังไมรูอรรถธรรมอยางลึกซึ้งกวางขวางอะไรมากนัก แลวจะแสดงธรรมยอๆ ใหฟง 

ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ คือเกิดจากใจ ทั้งดีทั้งชั่วเกิดจากใจ ดับก็ดับที่ใจ ระงับดับดวย

ความถูกตองก็ระงับดับกันที่ใจ พระสมณโคดมของเราสอนอยางนี้’  

การแสดงธรรมทานยอๆ แตเปนหัวใจของศาสนา เพียงเทานั้น พระอัสสชิเปนถึงขั้น

พระอรหันตแตทานไม ไดพูดวาทานเปนพระอรหันตนะ .. ทานไมพูดนะ ทานพูดถอมตัว ทาน

พดูถงึ มหาเหต ุมหาเรือ่ง หมายถงึใจดวงนี ้ผูมสีตปิญญาเฉลยีวฉลาดวองไวอยางพระสารบีตุร 

ก็ทราบ “มหาเหตุ” ไดทันที จับความจริงไดในขณะนั้น พอจบลงเทานั้นพระสารีบุตรไดสำเร็จ

พระโสดาบันเลย..   

(เมื่อสำเร็จเปนพระอรหันตแลว) ทีนี้พระสารีบุตรก็จอมปราชญอีก พระสารีบุตรเปนถึง

อคัรสาวกขางขวา ไดรบัเอตทคัคะทางปญญา เฉลยีวฉลาดพอตวั ยอมจะทราบเรือ่งของพระ-

อัสสชิวาถึงขั้นใดภูมิใด เปนพระประเภทใดโดยไมตองสงสัย นั่น ไดทราบวาพระอัสสชิอยูใน

ทิศใดแดนใด พระสารีบุตรจะนอมเกลากราบไหว ไปในทิศนั้นภูมินั้น ทิศทางโนนทางไหนก็ตาม 

อยูตลอดจนกระทั่งวันนิพพาน  

นั่นเปนยังไง ทานรูภูมิกัน ทานรูจักความเหมาะสมของกันและกัน นั่นละคุณอยางนั้น

คุณซาบซึ้งมาก ทานถือเนื้อถือตัวเมื่อไร ทานถอมตนอยางนั้นละผูที่สิ้นกิเลส…” 

พระสารีบุตร นอบนอมตอพระอัสสชิ 
 

เรียน รูก็รู ในภาคความจำ แตวิธีปฏิบัติเมื่อไมมี

ผูชำนิชำนาญพรอมทั้งการทรงผลมาแลวมาพา

ดำเนิน จึงเปนเรื่องลำบากอยูมาก ไมสามารถ

ที่จะปฏิบัติได โดยถูกตองดีงามและราบรื่นไป

โดยสม่ำเสมอเลย ดวยเหตุนี้ จึงตองเสาะ

แสวงหาครูหาอาจารย  อยางสมัยปจจุบันนี้ก็

คือ หลวงปูมั่นเปนสำคัญ…”  

ผูปฏิบัติจริงไมคลำชาง 
  

ความรูที่เกิดจากการเรียนธรรมกับความ-

รูจากการปฏิบัติธรรมจนเห็นจริง องคหลวงตา

เคยเปรียบใหมองเห็นภาพงายๆ ดังนี้ 

“…คนมีกิเลสไปอานพระไตรปฎก ไปเรียน

พระไตรปฎก… ถกเถียงกันยุงไปหมด เห็นไหม

นั่นเพราะคนมีกิเลส ธรรมเปนของจริงแคไหน

หัวใจไมไดจริง ใจปลอม มันก็ถกเถียงกันเพราะ

ความปลอมไมใชเพราะความจริง ถาผูปฏิบัติ

แลวมองดูที่ ไหนก็รูหมด เหมือน ชาง ตัวหนึ่ง

นั่นละ อันไหนเปนหางชาง อันไหนเปนงวงชาง 

อะไรเปนงา อะไรเปนหู อะไรเปนสีขางมันก็รู

หมด คนตาดีๆ แตคนตาบอดไปคลำ คลำตรง

ไหนก็วาชางเหมือนนั้นเหมือนนี้ ไป ก็อยางนั้น

แหละ… 

…ตาบอดคนหนึ่ ง ว า  ‘ ช า งนี้ เ หมื อน 

ไมกวาด’ เพราะไปคลำถูกหางชาง ตาบอด อีก

คนหนึ่งไปคลำถูกขางของมันก็วา  

‘ไมใชนะ ชางนี้เหมือนฝาเรือน’   

อีกคนหนึ่งไปคลำถูกขาของมัน.. เถียงกัน

อีกละ ‘ไม ชางไมใชฝาเรือน ชางไมใชไมกวาด 

ชางมันคือตนเสา’ 

คนหนึ่งก็ไปคลำถูกหูมันอีกแหละ คลำชาง

ตัวเดียวกันนั่นแหละ คลำคนละแหงๆ คนที่ ไป

คลำถูกหูนี้ก็มาคานเอานี่  

‘ชางมันไมใชตนเสา มันเหมือนกระดงฝด

ขาว’  

คราวนี้ผูที่มาคลำเอางวงของมันนี้วา 

‘ชางคือปลิง’ ก็เถียงกันอยูอยางนั้นละ และ

เถียงกันอยูใตรมมะกอกดวยนะ พอดีลมพัดมา 

มะกอกหลนตูมใสหัวตาบอดคนหนึ่ง แกก็รอง

ขึ้นวา  

‘เฮย กูพูดแตปากนะ มึงถึงขนาดถึงไมถึง

มือ ตีกูถึงขนาดนี้เชียวเหรอ’  

วาแลวก็ซัดกันเลย ทีนี้ตาบอด ๖ คนฟด

กันนัวเลย เพราะมะกอกลูกเดียว อันนี้ก็เหมือน

กัน คนนั้นวางั้น คนนี้วาอยางงี้นะ เวลานี้

มะกอกกำลังจะหลนลงหรือมันหลนลงแลวก็ไมรู

นะ มะกอกหลนลงในพวกนี้นะ พวกเราเหมือน

ตาบอดคลำชางนั่นละ คลำไปถูกตรงไหนก็วา

ธรรมนี้เหมือนนั้นๆ ไปหมดเลย  

คนตาดีมองดูชางมันเห็นหมด จะไปสงสัย

อะไร ชางทั้งตัวไมสงสัย คนตาดีดูแปบเดียวรู  

นั่นแหละ พระพุทธเจาพระอรหันตทานดู ธรรม

ทานดูเหมือนคนตาดีดูชาง พวกเราเรียนธรรมดู

ธรรมเหมอืนตาบอดคลำชาง เถยีงกนัวนัยงัคำ่ .. 

มะกอกหลนไปไหนแลวไมรู มะกอกไมได

สนใจใครหรอก .. แตพวกนี้เลยซัดกันนัวเลย 

แทนที่จะชำระคดีมันก็เลยไม ไดชำระ มะกอก

มาตีหัวแลวซัดกันนัวเลย .. ฟดกันอยูในสนาม

ตาบอด มันจะไมเลิกนะ ทีนี้ ไมทราบวามะกอก

มาจากไหน มันก็หายากนะมะกอกที่จะมาหลน

ตูมใสหนาผากพวกนี้ มันหายากนะ  

สมัยทุกวันนี้จะไมคอยมีแลวนะมะกอก 

คือใครไม ไดสนใจมะกอกยิ่งกวาคลำชาง แลว
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มาเถียงกันตีกัน นั่นแหละ .. พวกเรามันเรียน 

เรียนดวยความจำ ..  

ใครเรียนที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวด

อำนาจความรูความฉลาดของตนขึ้นจากความ

จำนั้น แฝงความจำไปอีกเปนปลอมๆ ไปอีก 

เอามาโตกันเสียเปนบาน้ำลายโดยไมรูสึกตัว 

ถาหากปฏิบัติใหรูตามความจริงของธรรมที่ทาน

สอนไว  .. ก็จะไปถามใคร ไปโตเถียงกันใหเสีย

เวล่ำเวลาทำไม ถาไมใชตาบอดคลำชาง 

ทานใหปฏิบัติซี ใหรูซี  ใครรูมากนอย

เทาไรอาจหาญ ทำไมจะไมอาจหาญ สัมผัสดวย

ใจรูดวยใจเพราะปฏิบัติดวยใจนี่ ตองรูทั้งกิเลส

หยาบกลางละเอียด รูทั้งธรรมอยางหยาบ 

อยางกลาง อยางละเอียด และอยางละเอียด

สุดสิ้นพนความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์ 

ไมรูที่ใจอะไรจะเปนผูรู…” 

สายนั้นสายนี้ เมื่อเขาสูมหาสมุทรทะเลหลวง

แลวเรียกวา แมน้ำมหาสมุทรอยางเดียวกัน

หมด .. 

แมน้ำสายตางๆ เปรียบกับผูบำเพ็ญ ในที่

ตางๆ อยูที่ไหนก็ตาม เมื่อบารมีแกกลา พอไหล

เขามา ใกลเขามาๆ สรางคุณงามความดี นี่

เรียกวา แมน้ำสายตางๆ ไหลเขามาอยางนี้ พอ

มากเขา จวนเขาๆ ก็ถึงแมน้ำมหาสมุทรทะเล  

เนี่ยอันนี้ ก็เขาถึงมหาวิมุตติมหานิพพาน เมื่อ

เต็มที่แลวก็ตองถึงขั้นสุดยอดแหงธรรมทั้ง

หลายไดเหมือนกันหมด  

ไม ไดเลือกวาเปนผูหญิงผูชายนักบวช

ฆราวาสนะ สำคัญอยูที่การสรางบารมีซึ่งเปน

พื้นฐานอันสำคัญที่จะยกผูบำเพ็ญใหถึงความ

หลุดพนได ทีนี้เมื่อบำเพ็ญเต็มที่ๆ ก็เหมือนกับ

แมน้ำสายตางๆ คอยไหลเขามา ใกลเขามาๆ 

บารมีแกกลาก็ใกลเขามาๆ พอถึงกันปุบ ก็เรียก

วา ถึงเต็มภูมิเปนอรหัตตบุคคลขึ้นมา  

นั่นละ มหาวิมุตติมหานิพพานเขาถึงแลว

ทีนี้ ผูบรรลุธรรมนี้เขาถึงมหาวิมุตติมหานิพพาน

แลวเปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด 

ทีนี้แยกไมออกวาผูนี้รายนี้ รายนี้มาจากไหน มา

จากไหน พูดไมออก เพราะเขาถึงแลว เรียกวา

แมน้ำสายตางๆ ไมมีความหมายละ เพราะเขา

ในมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกัน   

นี่ผูบำเพ็ญในคุณงามความดีประเภท 

ตางๆ  ก็เปนดุจแมน้ำลำคลอง แตละรายๆ ไหล

เขาๆ แลวเขาสูจุดสุดยอดแหงความพนทุกข วา

งั้นเลย เรียกวา ความพนทุกขอยูที่จุดนั้น อยูที่

มหาวิมุตติมหานิพพาน เนี่ย เขาถึงนั้นแลว เปน

มหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมด  

เพราะฉะนั้นทานจึงวา บรรดาผูบรรลุ

ธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแลว นับแตพระพุทธเจา

ลงมาถึงสาวกองคสุดทายเปนเหมือนกันหมด 

นั่นฟงซิ แยกกันไมออก... ไมมีคำวายิ่งวาหยอน

ตางกัน แยกกันไมออก…” 

สายน้ำ มหาวิมุตติ 
มหานิพพาน  
 

องคทานเปรยีบผลแหงการบำเพญ็ของนกั

ปฏบิตัแิตละรายๆ เพื่อเขาสูแดนนิพพานไวดังนี้ 

“…แมน้ำสายตางๆ ไมวาสายใดก็ตาม 

ไหลลงมาแลวไปรวมลงในมหาสมุทรแหง

เดียวกัน แมน้ำสายตางๆ เราจะเรียกวาแมน้ำ

สายนั้นๆ เชน แมน้ำบางปะกง แมน้ำนาน  

แมน้ำเจาพระยา แมน้ำอะไรก็ตามนะ นี่เรียกวา

สายทางของน้ำไหลลง 

พอเขาถึงมหาสมุทรแลวเปนน้ำมหาสมุทร

อันเดียวกันหมด แยกกันไมออก ไมมีวาแมน้ำ

ขอขมาหลวงปูมั่น  
ระลึกพระคุณไมสรางซา 

    

องคทานระลกึถงึความผดิของตนเมือ่ครัง้

กำลังปฏิบัติวาเคยสงสัยในอาการบางลักษณะ

ของหลวงปูมัน่อยูบางแมเพยีงเลก็นอยกต็าม แต

เมื่อขณะนี้ผลแหงการปฏิบัติไดประจักษกับใจ

ตัวเองแลวจึงเกิดความเขาใจในทันที ดังนี้ 

“...เวลาดึกๆ ทานมีลักษณะเหมือนครวญ

เหมือนคราง อี๊ๆๆ นิดๆ ไมไดมากนะ ก็เราอยู

นั่นนะ มีลักษณะอี๊ๆ แอะๆ เหมือนรองเหมือน

ครางเบาๆ นะ แลวมันก็แย็บขึ้นมา แตแย็บ

เราระวังนะ  

‘เอ! เวลาทานเปนอยางนี้ทานจะมีเผลอ

บางไหมนา’  

เทานั้นละ พอเราวาเหมือนอันหนึ่งมันตี

ปบเลยไมใหกำเริบยิ่งกวานี้ ไปพูดงายๆ ก็ระวัง

อยูนี่ เพียงแย็บออกไปเทานั้นละ เวลาทานมี

อาการอยางนี้ทานมีเผลอบางไหมนา เทานั้น

ละเราก็หยุดทันทีเลย แลวก็จำไวดวยไมลืมนะ 

หากเปนธรรมชาติของมันเอง 

จนกระทั่งเรื่องผานไป ทานปรินิพพานไป

แลว เรื่องของเราจึงมาเปนทีหลัง เราก็กราบ
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เอาไปทำอย่างนั้น เครื่องมืออันนี้ ไปใช้อย่างนี้ๆ 

ที่เราเรียนมาเราจำได้ แต่ปฏิบัติไม่ถูก ปฏิบัติไม่

เปน็ อาศยัทา่นพาปฏบิตัดิำเนนิ การเรยีนมานัน้ 

เราจำได้แต่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติ ท่านก็หยิบออกมา 

อันนี้ ให้ทำประโยชน์อย่างนั้น อันนั้นให้ทำ

ประโยชน์อย่างนั้นๆ เราก็ยึดก็จับเอาได้จาก

ท่านเรื่อยมาจนเป็นภาคปฏิบัติ  

ภาคปฏิบัติก็เอาอีกเหมือนกัน ต้องให้  

ท่านเป็นแม่เหล็ก เป็นเครื่องดึงดูด เป็นร่มโพธิ์

ร่มไทร เราอยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทร เหมือนกับกาจับ

ภูเขาทอง... เหลืองอร่ามไปเลย กิเลสมันกลัว

เวลามาอยู่กับท่าน กิเลสมันก็หมอบ อยู่กับท่าน

สบายๆ นี่ก็เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอันหนึ่ง เป็นแม่

เหล็กเครื่องดึงดูดเราให้มีแก่ใจประกอบความ

พากเพียรเอาเป็นเอาตายหนักเบาออกมาจาก

ท่าน ได้รับการศึกษาจากท่าน ทุกสิ่งทุกอย่าง

ท่านแนะนำเต็มภูมิ และพาปฏิบัติเต็มกำลังทุก

ดา้น… อนันีท้า่นสอนละเอยีดลออมากทเีดยีว…” 

ความเคารพผูกพันระลึกถึงพระคุณของ

พ่อแม่ครูอาจารย์ที่แนบแน่นฝังจิตของท่านนั้น 

จะทราบได้ชัดเจนจากคำเทศน์ของท่านตอน

หนึ่งว่า  

“ผมไปอยู่ที่ ไหน ถ้าไม่ ได้กราบท่าน

อาจารย์มั่นแล้วนอนไม่ได้ อยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน 

แม้ที่สุดจะเดินจงกรม ก็ต้องหันหน้าไปไหว้ท่าน

เสียก่อน ถ้ามีรูปท่านเป็นที่หมายของสมมุติ ก็

กราบไหว้รูปของท่าน หากไม่มีอะไรเลย ก็เอา

คุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมมุติน้อม

นมัสการไป พระคุณของท่านไม่มีวันจืดจาง 

ประหนึ่งว่าท่านไม่ ได้ล่วงลับไป ธรรมชาติอัน

หนึ่งเป็นอย่างนั้น เหมือนกับดูเราอยู่ตลอด

เวลา” 

ขอขมาโทษท่านเลย  

อันนี้เราแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า เราหลุด

ไปเลยไม่มีอะไรเหลือ ... 

ที่เราไปคิดเกี่ยวกับเรื่องท่านว่า เอ๊ ท่านมี

ลักษณะ อื๊อๆ อย่างนี้ท่านจะเผลอบ้างไหมนา 

นี้หมดเราแน่ใจ เพราะเราระมัดระวังมาก พอ

แย็บเท่านั้นเราก็รีบ เหมือนกับรีบตบกันลงทันที

เลย แล้วก็ ไม่ลืมขณะจิตที่คิดถึงท่านอย่างนี้ 

เวลาเรื่องของเราผ่านไปทีหลัง (หมายถึงสิ้น

กิเลส) ถึงกลับมายอมเลยทันที 

‘โอ้โห! ทำไมคิดผิดเอามากมาย คาดพ่อ-

แม่ครูอาจารย์ โห! คนมีกิเลสไปคาดคนสิ้น  

กิเสสมันคาดกันได้อย่างนี้เชียวเหรอ’ 

มันยอม จึงเข้าไปกราบขอขมาโทษอัฐิ

ของท่าน อันนี้ปรากฏว่าโล่งไปเลยทันทีไม่

ปรากฏว่ามีอะไรตกค้าง…” 

ผลแห่งธรรมที่ปฏิบัติจนประจักษ์ใจมาได้

นี้ก็เพราะอุบายคำสอนของหลวงปู่มั่น  ฉะนั้น

ท่านจึงเคารพบูชาและรู้ซึ้งในพระคุณหลวงปู่-

มั่นอย่างสุดจิตสุดใจชนิดมอบกายถวายชีวิตแก่

ท่านได้ ท่านกล่าวยกย่องคุณธรรมและ

คุณสมบัติของหลวงปู่มั่นว่าเป็นผู้พรั่งพร้อม

สมบูรณ์แบบทุกอย่าง ไม่มีสิ่งใดตกเรี่ยเสียหาย

เลย ไม่ว่าจะเรื่องหลักธรรมหลักวินัย หลวงปู่-

มั่นสามารถเก็บหอมรอมริบได้หมด  

ความเคารพบูชาอย่างสูงสุดของท่านที่มี

ต่อหลวงปู่มั่นนั้น ท่านเคยกล่าวไว้อย่างจับจิต

จับใจผู้ฟังว่า 

“…พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเป็นทั้งพ่อ

เราทั้งแม่เรา ทุกอย่างรวมอยู่ ในนั้นหมด ให้

อรรถให้ธรรม ให้ข้อคิดเห็นที่จะเป็นสิริมงคล 

สิ่งใดไม่ดีปัดเป่าออกไปด้วยคำแนะนำสั่งสอน

ทุกแง่ทุกมุม จึงเป็นเหมือนกับพ่อกับแม่ของเรา 

เหมือนเรามีพ่อมีแม่นี่แหละ… 

เราเคารพท่านสุดขีด ในหัวใจของเรานี้

อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหมดเลย เราพูด

จริงๆ ในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เราไม่

ได้ประมาทท่าน เราไม่ได้คบค้าสมาคมกับท่าน

สนิทติดจมจริงๆ ฝากเป็นฝากตายเหมือนพ่อ-

แม่ครูอาจารย์มั่น นี่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ กิ แต่ 

กา แต่ เอะ แต่ เอ เรื่อยไป ท่านสอนหมดใน

ภาคปฏิบัติธรรมนะ  

ส่วนภาคปริยัติเราก็เรียน เรียนไปแล้ว  

แต่ ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไร เพียงแค่จดได้มา   

จำได้มาเฉยๆ ไม่รู้วิธีภาคปฏิบัติ เป็นยังไง   

ท่านต้องบอก อันนี้ทำอย่างนี้ เครื่องมืออันนี้

บนกุฏิหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ 

ลูกหลานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น
 

ด้วยอุบายคำแนะนำสั่งสอนจากผู้รู้จริง

เห็นจริงเช่นหลวงปู่มั่นนี้เอง ทำให้บรรดาลูก-

ศิษย์ลูกหาภิกษุบริษัทที่เข้ามาศึกษากับหลวง-  

ปู่มั่นมี เป็นจำนวนมากแตกกระจายอยู่ทั่ว

ประเทศ เพราะได้หลักได้เกณฑ์ที่ถูกต้องจาก

ท่านมาเป็นเครื่องดำเนินจนเป็นที่อบอุ่นใจ 

ท่านเคยเล่าให้พระเณรฟัง เกี่ยวกับปฏิปทา 
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มหานิกาย ธรรมยุต   
ศากยบุตรอันเดียวกัน  

 

วัดหรือสำนักใดที่มีความตั้งใจประพฤติ

ปฏิบัติธรรม องค์หลวงตาก็ ให้ความเคารพ

นับถือเข้ากันได้อย่างสนิทใจโดยไม่ถือในเรื่อง

กลุ่มก้อนหมู่เหล่า ไม่ถือเรื่องชาติเรื่องภาษา

เรื่องชั้นวรรณะ ไม่ถือเรื่องชื่อเรื่องนิกายเป็น

ประมาณยิ่งกว่าธรรมวินัย ดังคราวหนึ่งท่าน

ปรารภเรื่องนี้กับพระฝ่ายมหานิกายว่า 

“…พระครัง้พทุธกาล ทา่นมแีตศ่ากยบตุร 

เท่านั้น ท่านไม่มีนิกายนั้นนิกายนี ้  นิกายนี้ตั้ง

เปน็ชือ่เปน็นามไมเ่หน็สำคญัอะไร ตัง้ฟากจรวด

ของหลวงปู่มั่นว่า 

“…พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ท่านพาดำเนิน

อย่างถูกต้องแม่นยำ ถือเอาธุดงควัตร ๑๓
๑
    

นี้เป็นพื้นเพในการดำเนิน และการประพฤติ

ปฏิบัติจิตใจของท่านก็เป็นไปโดยสม่ำเสมอ ไม่

นอกลู่นอกทางทำให้ผู้อื่นเสียหาย และริจะทำ

เพื่อความเด่นความดังอะไรออกนอกลู่นอกทาง

นั้นก็ไม่มี เป็นแนวทางที่ราบรื่นดีงามมาก นี่ละ

เป็นที่นอนใจ เป็นที่ตายใจ ยึดถือไว้ ได้ โดยไม่

ต้องสงสัย ก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่าน  

นี่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของ

ท่านก็มีจำนวนมากพากันดำเนินมา ยึดถือหลัก

นั้นแหละมาปฏิบัติได้แพร่หลายหรือกระจาย

ออกไปแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นแขนงๆ 

จนกระทั่งถึงพวกเรานี้ ก็มาจากสายของท่าน

นั่นเอง เป็นที่แน่ใจไม่สงสัย คือไม่มีคำว่าแฝงๆ 

หรือแผลงๆ อะไรออกไป ให้เป็นที่สะดุดตาไม่

แน่ใจอยา่งนี้ ไมม่ ี ทา่นดำเนนิอะไรเปน็ทีเ่หมาะสม

ทั้งนั้น คือมีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันไม่ผิด

เพี้ยนไปเลย 

นี่ เพราะเหตุไร เพราะเบื้องต้นท่านก็

ตะเกียกตะกายก็จริง แต่ตะเกียกตะกายตาม

หลกัธรรมหลกัวนิยั ไม่ไดน้อกเหนอืไปจากหลกั-

ธรรมหลักวินัย หลักวินัยคือกฎของพระ 

ระเบียบของพระ ท่านตรงเป๋งเลย และหลัก-

ธรรมก็ยึดธุดงค์ ๑๓ ข้อนี้เป็นทางดำเนิน ไม่ได้

ออกนอกลู่นอกทางนี้ ไปอย่างทางอื่นบ้างเลย นี่

จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ขั้น

เริ่มแรกของท่าน   

ต่อจากนั้นท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดย

ลำดับลำดา ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติของ

ท่าน จนกระทั่งเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดย

สมบูรณ์ในหัวใจท่าน แล้วก็ประกาศสั่งสอน

ธรรมแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลาย พร้อมทั้งปฏิปทา

เครื่องดำเนินด้วยความองอาจกล้าหาญ ไม่มี

คำว่าสะทกสะท้านแม้นิดหนึ่งเลย นี่เพราะ

ตายใจสำหรับตัวเอง ไม่มี  จะว่ายังไง นั่น มัน

เป็นอย่างนั้น  

จติเสาะแสวงหาแตค่รบูาอาจารยอ์ยูต่ลอด

เวลา  เฉพาะอยา่งยิง่พอ่แมค่รอูาจารยม์ัน่…” 

ความแน่ใจในใจของท่านเอง ทั้งฝ่ายเหตุทั้ง

ฝ่ายผล ท่านเป็นที่แน่ใจทั้งสองแล้ว 

พวกบรรดาลกูศษิยล์กูหาทัง้หลาย ทีเ่ขา้ไป

ศกึษาอบรมกบัทา่น จงึไดห้ลกัไดเ้กณฑจ์ากความ

ถกูตอ้งแมน่ยำทีท่า่นพาดำเนนิมา มาเปน็เครือ่ง

ดำเนินของตน แล้วถ่ายทอดไปโดยลำดับลำดา 

ไม่มีประมาณ เฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัท ม ี 

กว้างขวางอยู่มากสำหรับลูกศิษย์ของพ่อแม่ครู-

อาจารยม์ัน่แตกกระจายออกไป  

การที่ ได้ปฏิปทาเครื่องดำเนินจากท่านผู้รู ้ 

ผู้ฉลาดพาดำเนินมาแล้วเช่นนี ้ เป็นสิ่งที่หาได้

ยากมาก นี่ละ เป็นที่ให้ตายใจนอนใจ อุ่นใจได ้

ผิดกับที่เราเรียนมาโดยลำพัง และปฏิบัติโดย

ลำพงัเปน็ไหนๆ  

ยกตัวอย่างไม่ต้องเอาที่อื่นไกลที่ ไหนเลย 

ผมเองนี่แหละเรียน จะว่าอวดหรือไม่อวดก็ตาม 

ก็เรียนถึงมหา แต่เวลาจะหาหลักหาเกณฑ์มา

ยึดเป็นเครื่องดำเนินด้วยความอบอุ่นแน่ ใจ

๑ 
องค์หลวงตากล่าวไว้ ในหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นว่า “...ธุดงค์ ๑๓ แต่ละข้อมีความหมายในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทได้อย่างอัศจรรย์ยากที่คาดให้ทั่วถึงได้ดังนี้ ๑. บิณฑบาตเป็นวัตร   

๒. บิณฑบาตตามลำดับบ้าน ๓. ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง ๔. ฉันในบาตร ๕. ฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆ  ๖. ถือผ้าสามผืน ๗. ถือผ้าบังสุกุล ๘. อยู่รุกขมูลร่มไม้  ๙. อยู่ป่า ๑๐. อยู่ป่าช้า ๑๑. อยู่กลางแจ้ง ๑๒. อยู่ในที่เขาจัดให้   

๑๓. ถือไม่อยู่อิริยาบถนอน...” 

นายวัน คมนามูล ชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์ฝ่ายฆราวาสของหลวงปู่มั่น ได้นำผงอัฐิขององค์ท่าน  

บรรจุไว้บูชาที่บ้าน ต่อมาได้แปรสภาพกลายเป็นพระธาตุ องค์หลวงตาได้พิจารณาและนมัสการ 
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ดาวเทียมก็ไปตั้งชื่อนักโทษซ ิ มันอยู่ในเรือนจำ 

แต่ชื่อมนัอยู่ฟากจรวดดาวเทียม ใครนบัถอืไหม

นกัโทษคนนัน้ นีเ่ขา ชือ่เขาสงูนะนกัโทษคนนีน้ะ 

เขามาติดคุกต่างหาก แต่ชื่อเขาอยู่ฟากจรวด

ดาวเทียมนี ้ คนจะยอมรับนับถือเขาไหม นั่น 

ศากยบตุรของพระพทุธเจา้กเ็หมอืนกนั ถา้ลงมา

ประพฤติปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัย 

กเ็รยีกวา่ลดคณุคา่ของตวัลงโดยลำดบั  

ชื่อนามไม่เกิดประโยชน์ ชื่อตั้งไว้ยังงั้นละ 

ตั้งแต่เป็ด แต่ไก่ หมู หมา เขาก็มีชื่อ พระก็ตั้ง

ไว้อย่างนั้น หลักใหญ่คือศากยบุตร ขอให้

ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย นั่นแลคือผู้จะ

ทรงมรรคทรงผลและผู้ทรงมรรคทรงผล ชื่อ

นามเฉยๆ นั้น ตั้งไว้ยังงั้นแหละ ไม่ใช่ผู้ทรง

มรรคทรงผล .. โลก .. ประเพณีเป็นมาอย่าง

นั้น .. อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี้ เป็นผู้พูด

ซะเองนะ .. 

พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านไม่ ได้สนใจกับ

ชื่อนะ ท่านสนใจกับหลักธรรมหลักวินัยศากย-

บุตรต่างหาก ฉะนั้นเวลาลูกศิษย์ผู้ ใหญ่ของ

ท่านที่เป็นพระฝ่ายมหานิกายมาขอญัตติ
๑
กับ

ท่าน ท่านอาจารย์มั่นนี่เองพูดให้เราฟังนะ เรา

ถึงได้พูดได้อย่างอาจหาญท่านว่า 

‘ท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

เราเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจำนวนมาก และ

ท่านเหล่านี้จะมาขอญัตติกับเรา’ 

ท่านว่า ‘ไม่ต้องญัตติ ’ ท่านพูดตรงๆ 

อย่างนี้เลย .. ท่านสั่งเลยนะ  

‘มัคคาวรณ์ สัคคาวรณ์
๒
  ไม่มี เพศก็ตั้ง

ขึ้นแล้ว ทางสังคมยอมรับกันทั้ง ธรรมยุต และ 

มหานิกาย นี่เป็นความยอมรับทั่วหน้ากันแล้ว

ในสังคม ส่วนธรรมวินัยก็เป็นที่เปิดทางให้แล้ว

สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่มีคำว่านิกายนั้น

นิกายนี้ ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น 

เป็นศากยบุตรของพระพุทธเจ้าได้เสมอหน้ากัน

หมด’   นี่หลวงปู่มั่นท่านแสดง  

‘ผมสงสารเพื่อนฝูงของท่าน มีจำนวน

มาก ถ้าท่านทั้งหลายญัตติเสียแล้ว หมู่เพื่อนก็

จะเข้ากันไม่ติด ไม่ต้องญัตติแหละ’ 

คำว่าเพื่อนฝูงได้แก่ ธรรมยุต มหานิกาย 

ที่เขาตั้งชื่อกันอย่างนั้น .. เพราะโลกเขาถือ

สมมุติ 

‘ถ้าญัตติแล้วก็เป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ นี่คณะ

ของท่านมี เป็นจำนวนมาก ควรจะได้รับ

ประโยชน์จากท่านทางด้านอรรถธรรมบ้าง จึง

ไม่ให้ญัตติ’ 

ท่านบอกอย่างเด็ดขาดไปเลย ทางด้าน

ปฏิบัติ สัคคาวรณ์ มัคคาวรณ์ ไม่มีต่อผู้ปฏิบัติ

ดี แต่ผู้ปฏิบัติไม่ดีนี้ ไม่มีหวัง ว่างั้นเลยนะ อยู่

กับข้อปฏิบัติ .. ท่านเล็งผลประโยชน์ โน่นนะ 

ท่านไม่ได้เล็งนิกายนั้นนิกายนี้นะ  

‘พอเวลาญัตติแล้วเขาก็จะถือว่าเป็นคณะ

นั้นคณะนี้ ไปเสีย ผู้ที่ ไม่เข้าใจในอรรถในธรรม

มันก็เข้าไม่ถึง ผลประโยชน์ก็ขาดไป’ ว่างั้น  

‘เมื่อพวกท่านได้กระจายออกไปทางด้าน

ธรรมะนี้แล้ว เวลาไปที่ไหน พวกท่านทั้งหลายนี้

มีพวกมากเสียด้วย ก็ยิ่งกระจายมาก ผล

ประโยชน์ก็มาก จึงไม่ต้องญัตติ ดี’ 

ท่านว่า ‘ผลประโยชน์มากกว่าญัตติ’  

ท่านพูดตรงๆ เลยละ ท่านเล่าให้ฟังนะ 

พูดถึงลูกศิษย์ลูกหาของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบ ท่านไม่ได้ว่าธรรมยุตหรือมหานิกาย ใคร

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านชมเชยทั้งนั้น นั่นละ ผู้

เป็นธรรมเป็นอย่างนั้น ..  

เอาหลักธรรมหลักวินัยนั่นละ เป็นหลัก

ของพระ อันนี้เป็นหลักที่แน่ใจ ตัวเองก็อบอุ่น 

ไปที่ ไหนเย็นล่ะ เพราะพระมีธรรมมีวินัยมี

เมตตาไปพร้อม เย็นไปหมด ไม่มีธรรมไม่มีวินัย

ใจดำน้ำขุ่นตีบตันอั้นตู้ ดูไม่ได้ พระใจดำน้ำขุ่น

ตีบตันอั้นตู้หาเมตตาไม่ได้ เป็นฟืนเป็นไฟในตัว

เองก็ไปเผาบ้านเผาเมืองต่อไปอีกละ เนี่ย ไม่ดี  

ไปที่ไหนเย็น ดูจิตเจ้าของตลอด นี่ละ ผู้

ปฏิบัติธรรมต้องดูจิตเป็นสำคัญ ศีลก็ดี สมาธิ

ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นออกไปจากจิต สติปัญญา

รักษาจิตบำรุงจิตใจให้ดี .. อยู่ไหนเย็นสบายไป

หมด นี่ละ มรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ ไม่ได้อยู่ที่

คนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ นิกายนั้นนิกายนี้นะ อัน

นั้นตั้งไว้โก้ๆ ไปอย่างงั้นแหละ... ” 

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่านิกายใด ท่าน

จึงเข้ากันได้อย่างสนิทใจ ดังนี้ 

“…พระผู้มุ่งธรรมมุ่งวินัยด้วยกันแล้ว ไป

ที่ ไหนสนิทกันหมด ไม่ ได้เหมือนโลกนะ ไม่มี

นิยมนิกายนั้นนิกายนี้ ขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้

สนิททันทีเลย .. สำหรับหลวงตาบัวเอง ใครจะ

ว่าบ้าก็ตาม ไม่มีชื่อ ตั้งไว้อย่างนั้นโก้ๆ ไปอย่าง

นั้นละ ธรรมยุตมหานิกายใครก็ตาม ถ้าปฏิบัติ

ไม่ดีแล้ว จะเป็นเทวดามาจากฟ้าก็ ไม่ เป็น

ประโยชน์ อะไรแหละ .. 

แม้จะเป็นนิกายเดียวกัน ชื่อเดียวกัน

ก็ตาม ถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วไม่เข้าหน้านะ ไม่อยาก

มองดูจนกระทั่งหน้าจะว่าอะไร ธรรมวินัยเป็น

เครื่องบังคับหรือเป็นเครื่องยืนยันว่า จะเข้ากัน

ได้สนิทหรือไม่สนิทเพราะอะไร ถ้าธรรมวินัย

การปฏิบัติเข้ากันได้แล้ว เป็นศากยบุตรเหมือน

กันหมด…” 

๑ 
  บวชญัตติจากมหานิกายเป็นธรรมยุต 

๒   
สิ่งกีดขวางสวรรค์ นิพพาน 
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๒๗๘ ๒๗๙

 

 

อนัตตลักขณสูตรภาคปฏิบัติ 

 
“...รปูง อนตัตา เวทนา อนตัตา สญัญา อนตัตา สงัขารา อนตัตา นัน่เหน็

ไหม อนัตตลักขณสูตรนะ อันนั้นก ็ อนัตตา อนัตตา ปลอยๆ อยายึด ปลอยๆ 

เรือ่ยๆ อนันีก้ ็ อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา มแีตขวากแตหนามมแีตฟนแตไฟ ปลอยๆ 

อยาเหยียบอยายาง อยาไปแตะอยาไปจับอยาไปยึดถา

ไมอยากใหถูกเผาทั้งมือนั่นพูดงายๆ วางั้น 

เหมือนกับวาตีขอมือไว เอา กาวนี้ ตีขาไว

กาวไปตรงนี้อยากาวไปตรงนั้น กาวไปเรื่อย 

เอา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนทางเดิน 

พิจารณานี้ ปลอยไปเรื่อยเขาใจเรื่อยๆ นั่น 

วุสิตัง พรัหมจริยัง กตัง กรณียัง นาปรงั 

อิตถัตตายาต ิ ปชานาตีต ิ ทานถึงรูจะวาไง 

แตพูดตามความจริงนี้ผมก็พูดไดแคนั้นละ 

    สำหรับอนัตตลักขณสูตร ถาหากเราจะพูด

ตามสูตรนี้จริงๆ สำหรับจิตผมนี้ไมสนิทนะ แตอาทิตตปริยายสูตรผมลงรอย

เปอรเซ็นตเลย เพราะภาคปฏิบัติเปนอยางนั้นจริงๆ นี่ ผมวาถาจะคิดวาทานเทศน

มามากแลวทานยนเอามานี้ผมก็ไมสนิทใจ มันเลยไปลงเอาผูที่จดจารึกเสียมากนะ 

ผูจดจารึกเปนคนประเภทใด นั่น ถาเปนพระอรหันตจดจารึกแลวจะเต็มภูมิ 

เหมือนอยางอาทิตตปริยายสูตร อันนั้นผมหาที่แยงไมไดเลย ภาคปฏิบัติลงได 

อยางสนิทรอยเปอรเซ็นต แตนี้ไมเปนอยางนั้น อนัตตลักขณสูตรนี่ไมลงจิตนี่ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อนัตตา พออันนี้เปน อนัตตา แลวเบื่อหนายไป

เลย นิพพินทัง วิรัชชติ วิราคา วิมุจจติ ไปเลย คือเมื่อเบื่อหนายในอาการทั้งหานี้

แลวยอมคลายกำหนัด เมื่อคลายกำหนัดแลวยอมหลุดพน 

เบื่อหนายเพียงหานี้หลุดพนไดยังไง ถาภาคปฏิบัติมันไปกองอยูในจิตนั้นนะ 

เห็นไดชัดๆ ในภาคปฏิบัติ เราเปนอยางนี้นี่นะ คือเอาความจริงนี้ออกมายันกัน 

พอถงึอาทติตปรยิายสตูร แหม แจงละเอยีดมากนะ รเูปสปุ นพิพนิทต ิจกัขสุมงิป 

นพิพนิทต ิคอืเบือ่หนายทัง้ทางรปูทัง้ทางตาทัง้ทางเสยีงทัง้ทางห ู ยอนหนายอนหลงั

เรื่อยๆ ตลอดถึงสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธกันทำใหเกิดสุขบางทุกขบางอะไรบาง เลย

เบื่อหนายๆ ไปหมด ทั้งสุขทั้งทุกขเรื่อยไปจนกระทั่งถึง มนัสมิงป นิพพินทติ 

ธัมเมสุป นิพพินทติ แลวก็ วิญญาเณป นิพพินทติ วาไปหมด เบื่อหนายในจิต 

เบื่อหนายในธรรมคือสิ่งที่มาสัมผัสกับจิต อารมณที่เกิดขึ้นจากจิตเบื่อหนาย แลว

เมื่ออารมณเกิดขึ้นจะเปนสุขเปนทุกขเปนเวทนาอะไรๆ ขึ้นมาเบื่อหนายหมดๆ 

แนะ ละเอียดมากนะ เขาถึงจิตแลวนี่ เบื่อหนายเขาถึงจิตแลวก็ถึงธรรมซี ธรรมก็

หมายถึงอวิชชาอยูในนั้นจะวาไง เขาถึงนั้นหมดเลย จนแตกกระจายไปแลว  

นิพพินทติ วิรัชชติ เรื่อยไป นี้ลงเต็มที่ผม แตอนัตตลักขณสูตรนี้ไปถึงขันธ ๕ ไป

นั้นหมด… 

อนัตตลักขณสูตรแจงไปถึงขันธ ๕ จบแลวก็ไปเลย เบื่อหนายจิตนั่นยังไม

พระธรรมเทศนาขององคหลวงตาวาดวยความรูปริยัติในภาคปฏิบัติ 

ถึง เอ ทำใหคิดไปถึงเรื่องผูรจนา นี้ทำใหคิดไปหลายแงเหมือนกันนะทุกวันนี้ ตั้ง

แตกอนผมไมไดคิดอะไรมากนักนะ แตเกี่ยวของกับผูรจนาคัมภีรเหลานั้นๆ เปน

คนประเภทใด ถาเปนประเภทอรหันตแลวจะถึงใจๆ มาโดยลำดับเลย เพราะเอา

ความจริงออกมา อันนั้นกางมา ความจริงอันนี้อยูในหัวใจนี้มันวิ่งถึงกันปบๆ 

ประสานกันอยางนี้ ทีนี้เอาแตความจำ ทานวาอะไรเอาแตความจำเขาไปใสมันไมมี

คุณคา มันหลุดมันขาดมันตกไปไดนี่ ถาลงความจริงฝงอยูในหัวใจแลว วาไปตรง

ไหนมันสัมผัสสัมพันธกัน ประสานกันอยางนี้ๆ มันก็เต็มเม็ดเต็มหนวย 

เอา เรายกตัวอยางเชน เราจะไปเขียนประวัติของพระอรหันต เอาลองดูซิ 

เพียงความจำเรานี้จะเขียนประวัติของพระอรหันตใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเปนไปไมได 

ผมวางั้นเลย ถาเปนพระอรหันตเขียนประวัติของพระอรหันตแลวเต็มหมดเลย 

แนะ เพราะความจริงเปนอันเดียวกัน ทานผานไปแลวก็ตาม ความจริงอันนี้รูกัน

อยูนี้มันไมผาน วิ่งถึงกันไดปุบๆๆ เลย แนะ นั่นซิตอนถึงขั้นธรรมละเอียดละซิ

ตอนมันจะไปไมได เอาเพียงความจำเฉยๆ ไปไมไดถาไมมีความจริงเปนเชื้อวิ่ง

ถึงกันประสานกันกับประวัติของทาน นั่นนะมันสำคัญ…” 

 

ทุกขสมุทัยประกาศทาทายตลอดเวลา 

 
“...สัจธรรมเฉพาะอยางยิ่ง ๒ อยาง ประกาศทาทายเราอยูตลอดเวลา เรา

จะสูหรือไมสู รบหรือไมรบ ทุกขกับสมุทัยประกาศอยูในหัวใจเราทั้งทางรางกาย 

ชาติปทุกขา ชราปทุกขา มรณัมปทุกขัง นี้ประกาศทางกาย เรื่องของทุกข  

โสกปรเิทว นัน่เปนทางใจ  โสก หมายถงึใจ โสกปรเิทวทกุขโทมนสัสปุายาสาป 

ทกุขา อปัปเยห ิสมัปโยโค ทกุโข นีเ่กีย่วกบัทางใจ นีท่กุขทางกาย ทกุขทางใจแสดง

ใหเห็นไดชัดอยูภายในจิตใจ นี่ละที่วา เอหิปสสิโก ทานจงด ู ทานบอกเรานั้นเอง  

เอห ิทาน ตวัง อนัวาทาน เอห ิจงมาด ูดตูรงทีน่ี ่ ธรรมสอแสดงอยูทีน่ี ่ทกุขกส็ออยูทีน่ี่ 

สมุทัยคืออะไร สัจธรรม ๒ อยางนี้เดนอยูเวลานี้ หากสติ

ปญญาของเรายังไมเดน อันนี้ตองเดนอยูเสียกอน ดูใหดี

พิจารณาใหด ี นันทิราคสหคตา ตัตร ตัตราภินันทิน ี

เสยยถทีงั กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา สิง่ทีส่หรคต ไป

ดวยความรื่นเริงบันเทิงนั้นเปนไปจากอะไร เปนไปจาก 

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา  ที่แสดงอยูในจิตนี้มี

แตสัจธรรมประเภทนี้ 

เอหิ จงดูที่นี่ คือ เอหิ นอมใจเขามาดูที่นี่ ถา

หากเปนกิริยาของคนก็ เอหิ จงมา แตนี้เปน

เรื่องของธรรม เปนเรื่องกระแสของจิต  

เอหิ จงยอนจิตเขามาดูที่นี่...” 
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๒๘๑๒๘๐

 มัชฌิมาปฏิปทาภาคปฏิบัติ 
 ของนักบวชและฆราวาส 
 

“...คำวาสติปฏฐานก็ดี อริยสัจก็ดี เปนปจจุบันธรรมซึ่งปรากฏอยูกับกาย

กับใจของเราตลอดเวลา ในมัชฌิมาปฏิปทาทรงตรัสไววา  

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คำวาเห็นชอบทั่วๆ ไปก็มี เห็นชอบในวงจำกัดก็

มี และเห็นชอบในธรรมสวนละเอียดยิ่งก็มี ความเห็นชอบของผูถือพระพุทธ-

ศาสนาทั่วๆ ไปโดยมีวงจำกัด เชน เห็นวาบาปมีจริง บุญมีจริง ผูทำดีไดรับผลดี ผู

ทำชั่วไดรับผลชั่ว เปนตน นี่ก็เรียกวาสัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่ง ความเห็นในวงจำกัดของ

นักปฏิบัติผูประกอบการพิจารณาสติปฏฐาน หรืออริยสัจสี่ โดยกำหนด กาย 

เวทนา จิต ธรรม เห็นวาเปนไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ประจำตนทุก

อาการดวยปญญา 

ปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นลงในพระสัจธรรม เพราะการพิจารณาไตรลักษณ

เปนตนเหตุ และถือไตรลักษณที่มีอยูในสภาวธรรมนั้นๆ เปนทางเดินของปญญา 

และพิจารณาในอริยสัจ เห็นทุกขที่เกิดขึ้นจากกายและจากใจ ทั้งของตนและของ

คนอื่น สัตวอื่น วาเปนสิ่งไมควรประมาทนอนใจ พรอมทั้งความเห็นโทษในสมุทัย 

คือแหลงผลิตทุกขใหเกิดขึ้นแกสัตวเสวยผลไมมีประมาณตลอดกาล และเตรียม

รื้อถอนสมุทัยดวยปญญา เพื่อกาวขึ้นสูนิโรธ คือ แดนสังหารทุกขโดยสิ้นเชิง นี่ก็

เรียกวา สัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่ง 

สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในธรรมสวนละเอียดนั้น ไดแก ความเห็นชอบใน

ทุกขวาเปนของจริงอยางหนึ่ง ความเห็นชอบในสมุทัยวาเปนของจริงอยางหนึ่ง 

ความเห็นชอบในนิโรธวาเปนของจริงอยางหนึ่ง และความเห็นชอบในมรรค คือ 

ศีล สมาธิ ปญญา วาเปนของจริงอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความเห็นชอบโดยปราศจาก

การตำหนิติชมในอริยสัจและสภาวธรรมทั่วๆ ไป จัดเปนสัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่ง 

สัมมาทิฏฐิมีหลายขั้นตามภูมิของผูปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นๆ ถาสัมมาทิฏฐิมี

เพียงขั้นเดียว ปญญาจะมีหลายขั้นไปไมได เพราะกิเลสความเศราหมองมีหลาย

ขั้น ปญญาจึงตองมีหลายขั้น เพราะเหตุนี้เอง สัมมาทิฏฐิจึงมีหลายขั้นตามที่ได

อธิบายผานมาแลว 

ในปฏิปทาขอ ๒ ตรัสวา สัมมาสังกัปโป ความดำริชอบ มี ๓ ประการ คือ 

ดำริในทางไมเบียดเบียน ดำริในทางไมพยาบาทปองราย ดำริเพื่อออกจากเครื่อง

ผูกพัน  

ดำริในทางไมเบียดเบียนนั้น คือ ไมคิดเบียดเบียนคนและสัตว ไมคิด

เบียดเบียนตนเองดวย ไมคิดใหเขาไดรับความทรมานลำบากเพราะความคิดของ

เราเปนตนเหตุ และไมคิดหาเรื่องลำบากฉิบหายใสตนเอง เชน ไมคิดจะกิน 

ยาเสพติด มีสุรา ฝน และเฮโรอีน เปนตน 

ดำริในทางไมพยาบาท คือ ไมคิดปองรายหมายฆาใครๆ ทั้งสัตวและมนุษย 

ไมคิดเพื่อความชอกช้ำและฉิบหายแกใคร ไมคิดใหเขาไดรับความเจ็บปวดบอบช้ำ 

หรือลมตายลงไปเพราะความคิดของเราเปนตนเหตุ และไมคิดปองรายหมายฆา 

ตัวเอง เชน คิดฆาตัวเองดวยวิธีตางๆ ดังปรากฏในหนาหนังสือพิมพเสมอ นี่คือ

ผลเกิดจากความคิดผิด ตัวเองเคยมีคุณแกตัวและเปนสมบัติอันลนคาแกตัวเอง 

เพราะความคิดผิดจึงปรากฏวาตัวกลับเปนขาศึกแกตัวเอง เรื่องเชนนี้เคยมีบอย 

พึงทราบวาเปนผลเกิดจากความดำริผิดทาง ผูรักษาตัวและสงวนตัวแท เพียงแต

จิตคิดเรื่องไมสบายขึ้นภายในใจเทานั้น ก็รีบระงับดับความคิดผิดนั้นทันทีดวย

เนกขัมมอุบาย ไหนจะยอมปลอยความคิดที่ผิดใหรุนแรงขึ้นถึงกับฆาตัวตาย เปน

ตัวอยางแหงคนรักตัวที่ไหนมี 

ความดำริเพื่อออกจากเครื่องผูกมัด นี่ถาเปนความดำริทั่วๆ ไป ตนคิดอาน

การงานเพื่อเปลื้องตนออกจากความยากจนขนแคน เพื่อความสมบูรณพูนผลใน

สมบัติ ไมอดอยากขาดแคลน ก็จัดเขาในเนกขัมมสังกัปโปของโลกประการหนึ่ง 

ผูดำริใหทาน รักษาศีล ภาวนา คิดสรางถนนหนทาง ขุดบอน้ำ กอพระเจดีย 

ทะนุบำรุงปูชนียสถานที่ชำรุดทรุดโทรม สรางกุฏิ วิหาร ศาลา เรือนโรงตางๆ โดย

มุงกุศลเพื่อยกตนใหพนจากกองทุกข ก็จัดเปนเนกขัมมสังกัปโปประการหนึ่ง 

ผูดำริเห็นภัยในความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเกิดในสัตวและสังขารทั่วๆ ไป 

ทั้งเขาทั้งเราไมมีเวลาวางเวน เห็นเปนโอกาสอันวางสำหรับเพศนักบวชจะบำเพ็ญ 

ศีล สมาธิ ปญญา ใหเปนไปไดตามความหวัง ดำริจะบวชเปนชีปะขาว เปนพระ 

เปนเณร นี่ก็จัดเปนเนกขัมมสังกัปโปประการหนึ่ง 

นักปฏิบัติมีความดำริพิจารณาอารมณแหงกรรมฐานของตน เพื่อความ

ปลดเปลื้องจิตออกจากนิวรณธรรมทั้งหลาย โดยอุบายตางๆ จากความดำริคิดคน

ไมมีเวลาหยุดยั้งเพื่อเปลื้องกิเลสทุกประเภท ดวยสัมมาสังกัปโปเปนขั้นๆ จน

กลายเปนสัมมาสังกัปโปอัตโนมัติ กำจัดกิเลสเปนขั้นๆ ดวยความดำริคิดคนตลอด

เวลา จนกเิลสทกุประเภทหมดสิน้ไปเพราะความดำรนิัน้ๆ นีก่จ็ดัเปนสมัมาสงักปัโป

ประการสุดทายแหงการอธิบายปฏิปทาขอที่สอง 

ปฏิปทาขอที่ ๓ ตรัสไววา สัมมาวาจา กลาววาจาชอบ นี่กลาวชอบทั่วๆ 

ไปก็มี กลาวชอบยิ่งในวงแหงธรรมโดยจำเพาะก็มี กลาวชอบตามสุภาษิตไมเปน

พษิเปนภยัแกผูฟง กลาวมเีหตผุลนาฟงจบัใจไพเราะเสนาะโสต กลาวสภุาพออนโยน 

กลาวถอมตนเจียมตัว กลาวขอบบุญขอบคุณตอผูมีคุณทุกชั้น เหลานี้จัดเปน

สัมมาวาจา ประการหนึ่ง 

สัมมาวาจาที่ชอบยิ่งในวงแหงธรรมโดยจำเพาะนั้น คือกลาวในสัลเลขธรรม 

เครื่องขัดเกลากิเลสโดยถายเดียว ไดแกกลาวเรื่องความมักนอยในปจจัยสี่เครื่อง

อาศัยของพระ กลาวเรื่องความสันโดษ ยินดีตามมีตามไดแหงปจจัยที่เกิดขึ้นโดย

ชอบธรรม กลาวเรื่อง อสังสัคคณิกา ความไมคลุกคลีมั่วสุมกับใครๆ ทั้งนั้น 

วิเวกกตา กลาวความสงัดวิเวกทางกายและทางใจ วิริยารัมภา กลาวเรื่องการ

ประกอบความเพียร กลาวเรื่องการรักษาศีลใหบริสุทธิ์ กลาวเรื่องทำสมาธิใหเกิด 

กลาวเรื่องการอบรมปญญาใหเฉลียวฉลาด กลาวเรื่องวิมุตติ คือความหลุดพน

และกลาวเรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ความรูเห็นอันแจงชัดในความหลุดพน นี่จัด

เปนสัมมาวาจาสวนละเอียด การกลาวนั้นไมใชกลาวเฉยๆ กลาวรำพัน กลาวรำพึง 

กลาวดวยความสนใจและความพออกพอใจ ใครตอการปฏิบัติในสัลเลขธรรมจริงๆ 

ในปฏิปทาขอ ๔ ตรัสไววา สัมมากัมมันโต การงานชอบ การงานชอบทั่วๆ 

ไป ประการ ๑ การงานชอบในธรรมประการ ๑ การงานทำโดยชอบธรรม ไมผิด

กฎหมายบานเมือง เชน การทำนา ทำสวน การซื้อขายแลกเปลี่ยน เหลานี้จัด

เปนการงานชอบ การปลูกสรางวัดวาอารามและการใหทานรักษาศีล เจริญเมตตา

ภาวนา ก็จัดเปนการงานชอบ แตละอยางๆ เปนสัมมากัมมันโตประการ ๑ การเดิน

จงกรม นั่งสมาธิก็จัดเปนการงานชอบ ความเคลื่อนไหวของกาย วาจา ใจทุก

อาการ พึงทราบวาเปนกรรมคือการกระทำ การทำดวยกาย พูดดวยวาจา และคิด

ดวยใจ เรยีกวาเปนกรรม คอืการกระทำ ทำถกู พดูคดิถกู เรยีกวา สมัมากมัมนัตะ 
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การงานชอบ

คำว่าการงานชอบมีความหมายกว้างขวางมากแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะน้อมไป

ใช้ในทางใด เพราะโลกกับธรรมเป็นคู่เคียงกันมา เหมือนแขนซ้ายแขนขวาของคน

คนเดียว จะแยกโลกกับธรรมจากกันไปไม่ได้ และโลกก็มีงานทำ ธรรมก็มีงานทำ

ด้วยกัน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะของคนและการประกอบไม่เหมือนกัน การงานจะให้

ถูกรอยพิมพ์อันเดียวกันย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นผู้อยู่ในฆราวาสก็ขอให้ประกอบ

การงานถูกกับภาวะของตน ผู้อยู่ในธรรมคือนักบวช เป็นต้น ก็ขอให้ประกอบการ

งานถูกกับภาวะของตน อย่าให้การงานและความเห็นก้าวก่ายไขว้เขวกัน ก็จัดว่า

ต่างคนต่างสัมมากัมมันตะ การงานชอบด้วยกัน โลกและธรรมก็นับวันจะเจริญ

รุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับเพราะต่างท่านต่างช่วยกันพยุง

ปฏิปทาข้อ๕ตรัสไว้ว่าสัมมาอาชีโว เลี้ยงชีพชอบ การเลี้ยงชีพด้วยการ

รับประทานธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั่วๆ ไปประการหนึ่ง การหล่อเลี้ยงจิตใจ

ด้วยอารมณ์อันเกิดจากเครื่องสัมผัสประการหนึ่ง การหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยธรรม

เป็นขั้นๆประการหนึ่ง

การแสวงหาอาชีพโดยชอบธรรมปราศจากการปล้นสะดมฉกลักของใครๆ

มาเลี้ยงชีพหาได้มาอย่างไรก็บริโภคเท่าที่มีพอเลี้ยงอัตภาพไปเป็นวันๆหรือจะมี

มากด้วยความชอบธรรมก็จัดเป็นสัมมาอาชีโวประการหนึ่ง

ใจได้รับความสัมผัสจากสิ่งภายนอก คือ รูปหญิง ชาย เสียง กลิ่น รส

ความสัมผัสของหญิงชาย และสิ่งของที่ถูกกับจริตชอบ เกิดเป็นอารมณ์เข้าไป

หล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานหายความโศกเศร้ากันแสง มีแต่ความ

รื่นเริงบันเทิงใจกลายเป็นอายุวัฒนะขึ้นมา แต่ถ้าแสวงผิดทางก็กลายเป็นพิษ

เครื่องสังหารใจ นี่ก็จัดเป็นสัมมาอาชีพสำหรับโลกผู้มีมัตตัญญุตา รู้จักประมาณ

และขอบเขตที่ควรหรือไม่ควร

การบำรุงจิตใจด้วยธรรมะคือไม่นำโลกที่เป็นยาพิษเข้ามารังควานใจตาหู

จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ ให้พึง

พิจารณาเป็นธรรมเสมอไป อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายจะกลายเป็นความฝืด

เคืองขึ้นภายในใจ การพิจารณาเป็นธรรมจะนำอาหาร คือโอชารสแห่งธรรมเข้ามา

หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้มีความชื่นบานด้วยธรรมภายในใจ ให้มีความชุ่มชื่นด้วยความ

สงบแห่งใจให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเฉลียวฉลาดแห่งปัญญาไม่แสวงหาอารมณ์

อันเป็นพิษเข้ามาสังหารใจของตนพยายามนำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงเสมอ

อายตนะภายในมี ตาหู เป็นต้น กระทบกับอายตนะภายนอกมีรูป เสียง

เป็นต้น ทุกขณะที่สัมผัสจงพิจารณาเป็นธรรม คือความรู้เท่าและปลดเปลื้องด้วย

อุบายเสมอไปอย่าพิจารณาให้เป็นเรื่องของโลกแบบจับไฟเผาตัวเองจะกลายเป็น

ความร้อนขึ้นที่ใจ จงพยายามกลั่นกรองอารมณ์ที่เป็นธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจ

อยู่ตลอดเวลา อาหารคือโอชารสแห่งธรรมจะหล่อเลี้ยงและรักษาใจให้ปลอดภัย

เป็นลำดับที่อธิบายมานี้จัดเป็นสัมมาอาชีวะประการหนึ่ง

ปฏิปทาข้อ๖ตรัสไว้ว่าสัมมาวายาโม ความเพียรชอบท่านว่าเพียรในที่สี่

สถานคือเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในสันดานหนึ่ง เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว

ให้หมดไปหนึ่ง เพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นหนึ่ง และเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วอย่า

ให้เสื่อมสูญไปหนึ่ง โอปนยิโกน้อมเข้าในหลักธรรมที่ตนกำลังปฏิบัติได้ทุกขั้น แต่

ที่นี่จะน้อมเข้าในหลักสมาธิกับปัญญาตามโอกาสอันควร พยายามระวังรักษาจิตที่

เคยฟุ้งซ่านไปตามกระแสแห่งตัณหาเพราะความโง่เขลาฉุดลากไปหนึ่ง ความ

ดิ้นรนกวัดแกว่งของจิตที่เคยเป็นมา จงพยายามทรมานให้หายพยศด้วยอำนาจสติ

และปัญญาเป็นเครื่องฝึกทรมานหนึ่ง

ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นธรรมแก้กิเลสทุกประเภท จงพยายามอบรมให้เกิด

ขึ้นกับใจของตนถ้าต้องการไปนิพพานดับไฟกังวลให้สิ้นซากจงอย่าเห็นศีลสมาธิ

ปัญญาเป็นกรวดเป็นทราย ศีล สมาธิ ปัญญา ทุกๆ ขั้นได้ปรากฏขึ้นกับตนแล้ว

อย่ายอมให้หลุดมือไปด้วยความประมาท จงพยายามบำรุงศีล สมาธิ ปัญญา

ทุกๆ ขั้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ จนสามารถแปรรูปเป็นมรรคญาณประหาร

กิเลสแม้อนุสัยให้สิ้นซากลงเสียที แดนแห่งวิมุตติพระนิพพานที่เคยเห็นว่าเป็น

ธรรมเหลือวิสัยจะกลายเป็นธรรมประดับใจทันทีที่กิเลสสิ้นซากลงไป

ในปฏิปทาข้อ ๗ ตรัสไว้ว่า สัมมาสติ ความระลึกชอบ ได้แก่ การตั้งสติ

ระลึกตามประโยคความเพียรของตน ตนกำหนดธรรมบทใดเป็นอารมณ์ของใจ

เช่น พุทโธ หรือ อานาปานสติ เป็นต้น ให้มีสติระลึกธรรมบทนั้นๆ หรือตั้งสติ

กำหนดในสติปัฏฐานสี่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งกำหนดเพื่อสมาธิ ทั้งการ

พิจารณาเพื่อปัญญา ให้มีสติความระลึกในประโยคความเพียรของตนทุกๆ

ประโยคจัดเป็นสัมมาสติที่ชอบข้อหนึ่ง

ปฏิปทาข้อ๘ตรัสไว้ว่า สัมมาสมาธิ คือสมาธิที่ชอบได้แก่สมาธิที่สัมปยุต

ปัญญา ไม่ใช่สมาธิแบบหัวตอ และไม่ใช่สมาธิที่ติดแน่นทั้งวันทั้งคืนไม่ยอม

พิจารณาทางด้านปัญญาเลย โดยเห็นว่าสมาธิเป็นธรรมประเสริฐพอตัว จนเกิด

ความตำหนิติโทษปัญญา หาว่าเป็นของเก๊ไปเสีย สมาธิประเภทนี้เรียกว่า มิจฉา

สมาธิ ไม่จัดเป็นสมาธิที่จะทำบุคคลให้พ้นจากทุกข์ไปโดยชอบธรรม ส่วนสมาธิที่

จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั้น ต้องกำหนดลงไปในหลักธรรมหรือบทธรรมตาม

จริตชอบ ด้วยความมีสติกำกับรักษา จนจิตรวมลงเป็นสมาธิได้ และจะเป็นสมาธิ

ประเภทใดก็ตาม เมื่อรู้สึกจิตของตนสงบหรือหยุดจากการคิดปรุงต่างๆ รวมอยู่

เป็นเอกเทศอันหนึ่งจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายจนกว่าจะถอนขึ้นมา จัดเป็นสมาธิที่

ชอบ

และไม่เหมือนสมาธิซึ่งรวมลงไปแล้วไม่ทราบกลางวันกลางคืน เป็นตายไม่

ทราบทั้งนั้นเหมือนคนตายแล้วพอถอนขึ้นมาจึงระลึกย้อนหลังว่าจิตรวมหรือจิต

ไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบ นี่เรียกว่าสมาธิหัวตอ เพราะรวมลงแล้วเหมือนหัวตอ ไม่มี

ความรู้สึกสมาธิประเภทนี้จงพยายามละเว้นแม้ที่เกิดขึ้นแล้วรีบดัดแปลงเสียใหม่

สมาธิที่กล่าวนี้เคยมีในวงนักปฏิบัติด้วยกัน วิธีแก้ไขคือหักห้ามอย่าให้รวมลงตาม

ที่เคยเป็นมาจะเคยตัวตลอดกาล จงบังคับให้ท่องเที่ยวในสกลกายโดยมีสติบังคับ

เข้มแข็ง บังคับให้ท่องเที่ยวกลับไปกลับมาและขึ้นลงเบื้องบนเบื้องล่างจนควรแก่

ปัญญาและมรรคผลต่อไป

ส่วนสัมมาสมาธิ เมื่อจิตรวมลงไปแล้ว มีสติรู้ประจำอยู่ในองค์สมาธินั้น

เมื่อถอนขึ้นมาแล้วควรจะพิจารณาทางปัญญาในสภาวธรรมส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ใน

กาย ในจิตก็พิจารณาในโอกาสอันควรสมาธิกับปัญญาให้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกัน

เสมอไป อย่าปล่อยให้สมาธิเดินเหินไปแบบไม่มองหน้ามองหลังโดยไม่คำนึงถึง

เรื่องอะไรทั้งนั้น

สรุปความแล้วสติสมาธิปัญญาทั้งสามนี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันโดยจะ

แยกจากกันให้เดินแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ สมาธิกับปัญญาต้องผลัดเปลี่ยนกัน

เดินโดยมีสติเป็นเครื่องตามรักษาทั้งสมาธิและปัญญา

นี่แลปฏิปทาทั้ง ๘ ที่ได้อธิบายมา โดยอิงหลักธรรมบ้าง โดยอัตโนมัติบ้าง

230-289.indd   281 10/4/11   10:17:08 AM



 

๒๘๒

 

๒๘๓๒๘๒

ตั้งแตสัมมาทิฏฐิ ถึงสัมมาสมาธิ พึงทราบวาเปนธรรมหลายชั้น แลวแตทานผูฟง

จะนำไปปฏิบัติตามภูมิแหงธรรมและความสามารถของตน 

ในปฏิปทาทั้ง ๘ ประการนี้ ไมเลือกวานักบวชหรือฆราวาส ใครสนใจปฏิบัติ

ใหบริบูรณได ผลคือวิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ เปนสมบัติอันล้ำคาของผูนั้น 

เพราะศีล สมาธิ ปญญารวมอยูในมรรคนี้ และเปนเหมือนกุญแจไขวิมุตติทั้งสอง

ใหประจักษกับใจอยางเปดเผย 

อนึ่ง ทานนักปฏิบัติอยาพึงเขาใจวา วิมุตติกับวิมุตติญาณทัสสนะทั้งสองนี้

แยกกันไปอยูในที่ตางแดนหรือแยกกันทำหนาที่คนละขณะ ที่ถูกไมใชอยางนั้น 

เขาตัดไมใหขาดดวยขวาน ขณะไมขาดจากกัน ตาก็มองเห็น ใจก็รูวาไมทอนนี้ขาด

แลวดวยขวาน เห็นดวยตากับรูดวยใจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันฉันใด วิมุตติและ

วิมุตติญาณทัสสนะก็ทำหนาที่รูเห็นกิเลสขาดจากใจดวย ศีล สมาธิ ปญญา ใน

ขณะเดียวกันฉันนั้น จากนั้นแลวก็ไมมีปญหาอะไรใหยุงยากอีกตอไป เพราะปญหา

ยุงยากก็คือปญหากิเลสกับใจเทานั้นที่ใหญยิ่งในไตรภพ เมื่อปลอยใจอันเปน

ปญหาใหญที่สุดแลว กิเลสซึ่งเปนสิ่งอาศัยอยูกับใจก็หลุดลอยไปเอง ศีล สมาธิ 

ปญญาและวิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ก็ปลอยวางไวตามเปนจริง เรียกวา ตาง

ฝายตางจริงแลวก็หมดคดีคูความลงเพียงเทานี้…” 

สบายในทิฏฐธรรม จนกระทั่งวันทานนิพพานทานถึงจะปลอยนี้ได อันนี้เปนวิหาร

ธรรมของทานคือสมาธิ ปญญาพิจารณาเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องธรรมในแง

ตางๆ หรือพิจารณารางกายเปนวิหารธรรมเหมือนกัน มันก็เปนเครื่องรื่นเริงระหวาง

กายกับจิตที่ครองตัวกันอยู มันก็ไปดวยจีรังถาวรถึงอายุขัย... 

เดินจงกรมเห็นกระรอกกระแตก็เลนกับมันเสีย เลนกับมันดวยความรักมัน

สงสารมัน ไมไดเลนดวยความคะนองนะ คือความเมตตานั้นละสำคัญมาก เห็น

สัตวอะไรก็เลนกับสัตวนั้น เลนดวยความสงสาร บางทีหยุดจงกรมดูนี่ นอกจากมี

ธรรมแงใดแงหนึ่งที่เปนปญหาขึ้นมา ธรรมแงนี้มีความหมายแคไหน มันจะมีความ

สัมผัส มันจะตามเลยจนกระทั่งเขาใจแลวก็ปลอยเฉยๆ เหมือนกับไมมีสติปญญา

อะไรเลย เฉย  

ถาหากวาสัมผัสธรรมบทใดแงใด มีความหมายลึกตื้นหยาบละเอียดแคไหน 

พอสัมผัสนั้นมันจะตามเลยทีนี้ มันจะหมุนเลย เพราะฉะนั้นการบิณฑบาตจึงไปกับ

หมูเพื่อนไมคอยได เดินฉุบฉับๆ ตามหลังไมคอยได คือเรากำลังพิจารณาของเรา 

เพลินไปตามเรื่องของเราอยู เวลาขากลับมาก็หลีกใหหมูเพื่อนมากอน แลวเราก็

พิจารณาของเรามาเรื่อย 

ก็ไมทราบจะอยูกับอะไร อาศัยธรรมพอใหอยูสะดวกสบาย นั่งภาวนาก็

ภาวนาอยูนั้นนะทุกวันนี้ ภาวนาอยูนั้น มันเปนการพยุงระหวางธาตุขันธกับจิตอยู

ดวยกันเปนผาสุก  

ถาเราใชกิริยาของจิตมากๆ นั้นธาตุขันธมันก็เพียบ ถาเพียบแลวมันก็ไปแพ

ทางธาตุขันธนั่นแหละ จิตมันจะไปแพไดยังไง มันแพธาตุขันธนี่ คือไมถึงอายุขัย 

พูดงายๆ ก็เหมือนอยางเรามีเงินรอยบาท วันหนึ่งเราใช ๒๕ บาทพอดีกับ

ครอบครัวของเรานี้ เราไปใชเสียวันเดียวรอยบาท มันก็หมดภายในวันเดียวแทนที่

จะไดถึง ๔ วันก็ไมได เงินรอยบาทใชวันละ ๒๕ บาทแทนที่จะถึง ๔ วันมันก็ไมถึง 

ทีนี้อายุขัยของเราสมมุติวา ๗๐ หรือ ๘๐ นี้เปนอายุขัย  ถาเราสมบุกสมบัน

ไมมีวิหารธรรมใหเปนเครื่องอยูระหวางขันธกับจิตแลว จะใหอยูถึงโนนมันก็ไมถึง

เสีย ถาเราพยายามรักษาใหพอเหมาะพอสมกันมันก็ถึงอายุขัยได มันรูอยูภายใน

จิตนี่ ถาหากวามันขัดกันเมื่อไรแลว ฝายธาตุฝายขันธนั้นละจะเปนฝายบอบช้ำ 

สวนจิตอันนี้จะบอบอะไร ถาหากวาจิตเลยสมมุติทุกสิ่งทุกอยางแลวไมมีอะไรบอบ 

อยูอยางนั้นเปนอกาลิโก อกาลิกจิต อกาลิกธรรม 

พระพุทธเจา พระสงฆสาวก ครูบาอาจารยทั้งหลายทานทำความพากเพียร

อยูตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันทานนิพพานก็เพราะเหตุนั้นเอง มีความจำเปน

ระหวางขันธกับจิต หากไมมีเรื่องที่จะถอดถอนกิเลสตัวใด เพราะหมดไปแลวก็จะ

เอาอะไรมาถอน มันไมมีอะไรมันเงียบเหมือนบานรางพูดงายๆ เมื่อกิเลสหมดไป

แลวก็เงียบเทานั้นเอง  

มันไมเงียบก็เพราะกิเลสกอกวนยุแหยอยูตลอดเวลา พอธรรมชาตินั้นหมด

ไปแลวก็ไมมีอะไรมากอกวนมายุแหยอะไรๆ ใหลำบากลำบน ขันธนั้นมีแตขันธ

ลวนๆ คิดปรุงยิบแย็บๆ ของมัน คิดปรุงอะไรก็ดับพรอมๆ โดยหลักธรรมชาติของ

มัน 

เราไมตองไปเขมงวดกวดขนัหรอืระมดัระวงัรกัษา มนัจะเปนภยัหรอืมนัจะนำ

เรือ่งอะไรมาสูเรา ไมจำเปน เปนธรรมชาตขิองมนั คดิเรือ่งอะไรมนัคดิปบๆ ผานไป

พรอมๆ ดบัไปพรอมๆ ทกุขณะทีค่ดิดบัไปพรอมๆ รูกนัอยูอยางนัน้เปนหลกัธรรมชาต ิ

เรากร็ูอยูโดยหลกัธรรมชาต ิขนัธทีใ่ชกเ็ปนไปตามหลกัธรรมชาตขิองมนั 

 
วิหารจิต วิหารธรรม 
 

พระอรหันตขีณาสพ คือพระอรหันตผูหมดอาสวะแลวเพราะกำจัดอาสวะ

คือกิเลสที่หมักหมมอยูในจิตที่ชุบยอมจิตใหชุมอยูเสมอไดแลวอยางสิ้นเชิงไม

กลับมาเกิดทำอันตรายจิตไดอีกตอไป เทศนอบรมพระคราวหนึ่ง องคหลวงตา

กลาวถึงวิหารธรรมของพระอรหันตระหวางที่ยังมีชีวิตอยู ดังนี้ 

“...การภาวนาในทานผูสิ้นกิเลสแลวมีสองประเภทดังกลาวนี้ ประเภทที่

หนึ่งเพื่อบรรเทาธาตุขันธ .. อิริยาบถตางๆ ยืนนานก็ทุกข เดินนานก็ทุกข นอน

นานก็ทุกข นั่งนานก็ทุกข เพื่อบรรเทาขันธใหอยูในความพอเหมาะพอดี ใน

ระหวางขันธกับจิตที่ครองกันอยูนี้ .. ประเภทที่สองเพื่อพิจารณาจิตกับธรรมทั้ง

หลาย .. อยางพระพุทธเจาก็สองโลกธาตุ พิจารณาเล็งญาณดูสัตวโลกดวยจิตที่

บริสุทธิ์แลวนั้น พิจารณาอยางนั้นๆ แลวพระอรหันตทานก็ทำเต็มภูมิของทาน 

พิจารณาเต็มภูมิเต็มกำลังของทานนั้นแล .. เกี่ยวกับสัตวโลกทั้งหลายมีความลึก

ตื้นหนาบาง หยาบละเอียด ตลอดถึงสัตวโลกเปนยังไงๆ จะรูในเวลาทาน

พิจารณานี้แจมแจงขึ้นอันหนึ่ง อันหนึ่งอยูธรรมดาทานก็รูตามธรรมดา ถาทาน

พิจารณานั้นก็ยิ่งละเอียดลออเขาไป รูมากเขาไปโดยลำดับลำดา .. เพื่ออยูเปนสุข

ในทิฏฐธรรม คือเวลายังครองขันธอยู ทานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาเหมือนเรา

นั้นแล… 

แมแตพระขีณาสพทาน ทานก็ตองอาศัยสมาธิเปนวิหารธรรมเครื่องอยู
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ถาหากวามีกิเลสอยูภายในก็เปนเครื่องมือของกิเลส ขันธนี่มันก็เปนภัย

เหมือนกัน เหมือนมีดเลมนี้ถาเอาไปฟนอะไรใหเปนโทษก็ได ฟนหัวคนก็ได ทิ่ม

แทงใครก็ได มาฟนทำผลประโยชนก็ไดมีดเลมนี้ ขันธนี้ก็ของกลาง แตกอนเปน

เครื่องมือของกิเลส กิเลสเอาไปใชใหทำลายเจาของทำลายอะไรตออะไรยุงไป

หมด  

ทีนี้พอกิเลสตัวสำคัญดับไปแลว เรียกวาโจรหัวโจกที่เปนเจาของของขันธนี้

ดับไปแลวก็มีธรรมขึ้นแทนที่ แลวเปนเครื่องมือของธรรม 

พระพุทธเจาประกาศธรรมสอนโลกก็อาศัยขันธนี้ เสด็จไปที่ไหนมาไหน 

ตลอดถึงปรุงภายในจิตที่จะแสดงมาเปนอรรถเปนธรรม พินิจพิจารณาเรื่องอะไรนี้

ก็อาศัยขันธ ปญญาก็เปนกิริยาอันหนึ่งๆ ยึดเอามาใชงานเพื่อทำประโยชนใหโลก 

จึงเรียกวาขันธลวนๆ นั่นเปนอยางนั้น ใชไปถึงอายุขัยถึงกาล 

นี่ถาหากวาเราจะเทียบนะ ถาหากวาจิตนี้มีเครื่องมือเปนของตน คือจิตที่

บริสุทธิ์แลวมีเครื่องมือเปนของตน โดยไมตองอาศัยสมมุติเปนเครื่องมือ สมมุติ

คือขันธ ๕ นี้เปนเครื่องมือของกิเลสมันเปนวัฏจักรเปนสมมุติ จิตที่เปนวิมุตติใหมี

เครื่องมือเปนวิมุตติมาใช  

จะไมมีอันใดที่จะสวยงามจะนาดูจะอัศจรรย ยิ่งกวาลวดลายของจิตที่

บริสุทธิ์แสดงตัวออกไป สมมุติวาแสดงการเทศนาวาการหรือการแนะนำสั่งสอน

ใครก็ตาม ใหมีเครื่องมือสำหรับจิตนั้นโดยเฉพาะ จะไมมีอะไรนาดูยิ่งกวาพระ

อรหันตทานแสดงกิริยาแหงธรรมออกมา ดวยเครื่องมือของทานโดยเฉพาะ 

อันนี้ทานไมมีก็ตองมาอาศัยขันธนี่เปนเครื่องมือ ขันธนี้เปนสมมุติ จิตเปน

วิมุตติก็ตองมาอาศัยสมมุตินี้ใช เพราะฉะนั้นกิริยานี้จึงเปนเหมือนโลก เคยชาเคย

เร็วจริตนิสัยเปนอยางไรก็ตองคงเสนคงวาของมันไปอยางนั้นตามเดิม จึงเรียกวา

นิสัย ควรที่จะพูดหนักเบามากนอยเขมขนถึงเรื่องธรรมทั้งหลาย ทีนี้ก็เอาเรื่อง

ขันธนี้มาใช มันก็เปนลักษณะเหมือนโกรธเหมือนโมโหโทโสไปเสีย ความจริงเปน

พลังของธรรมแสดงออกมา ไมใชพลังของกิเลสพลังของอารมณที่เกิดจากกิเลส

แสดงออกมา ผิดกันตรงนี้ ถาหากวาธรรมจิตตวิสุทธิมีเครื่องมือเปนของตนใช  

โอโห จะนาดูที่สุด ไมมีอะไรนาดูยิ่งกวา…” 

 
 
วิสุทธิจิต วิสุทธิธรรม 
 

 

“...ขันธทั้งหมดนี้เปนสมมุติลวนๆ ธรรมชาตินั้นเปนวิมุตติ หลุดพน 

จากสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งเปนตัวสมมุติแลว แลวจะเกิดความเดือดรอนไดอยางไร 

เปนก็เปน ตายก็ตาย เรื่องของขันธสลายลงไปตามสภาพของมันที่ประชุมกัน

เทานั้น  

จิตดวงนี้เปนอยางไร ตอไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยางชัดเจน จะไปเกิด

ที่ไหนเมื่อไมมีเชื้อ ไมมีเงื่อนตอทั้งเงื่อนตนเงื่อนปลาย ทั้งอดีต อนาคต แมแต

ปจจุบันก็รูเทาทันไมไดยึดไดถือ สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 

ไมถือมั่นแลว เพราะไดรูประจักษใจแลว  

เมื่อรูประจักษใจและปลอยวางหมดแลว มีธรรมอะไรที่ไมใชอนัตตาไมใช

อัตตา คือ วิสุทธิธรรม วิสุทธิจิต จะเรียกวิสุทธิจิตก็ได จะเรียกวิสุทธิธรรมก็ได 

จะเรียกนิพพานก็ไดไมมีปญหาอะไรเมื่อถึงตัวจริง ไมมีกิเลสสมมุติใดๆ เขามา 

ขัดขวางแลว เรียกไมเรียกก็ไมมีปญหาอะไรทั้งนั้น เพราะจิตหลุดพนจากปญหา

ความยุงเหยิงทั้งมวลไปแลว…” 

 

พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตมังสวิรัติ  
ดวยพระญาณหยั่งทราบที่ละเอียดลออ 
 

“...การที่พระพุทธเจาผูมีพระญาณหยั่งทราบในเหตุการณทั้งปวง ไมทรง

อนุญาตมังสวิรัตินั้น ตองทรงทราบในเหตุการณที่ไมทรงอนุญาตนี้ไดดีกวาสามัญ-

ชนที่มีกิเลสทั่วๆ ไปคาดคิดกันอยูมาก พระองคตองทรงทราบทั้งสัตวมีชีวิตที่

กำลังถูกฆา และจิตวิญญาณของสัตวที่ถูกฆาตายไปแลว จะพึงหวังพึ่งบุญพึ่ง

กรรมตอไปเชนเดียวกับมวลสัตวทั่วโลกดินแดน หากเนื้อหนังอวัยวะนั้นถูก

จำแนกแจกไปในทางที่ดี สัตวผูเปนเจาของก็จะพึงมีสวนดีไปดวยไมตายเปลา 

เรื่องทำนองนี้ยอมเปนพุทธวิสัยที่จะทรงพิจารณาทราบโดยลำพัง ไมเปนสิ่ง

ที่จะนำมาประกาศแกโลก อันเปนการสงเสริมปาณาติบาตใหกำเริบรุนแรงยิ่งขึ้น 

เพราะปกติโลกก็ทำกันอยูแลวกอนแตพระพุทธเจายังไมอุบัติ โดยไมมีใครหักหาม

ได ซึ่งเทากับกั้นน้ำมหาสมุทรดวยฝามือนั่นแล 

บรรดาพระอรหนัตองคไหนจะไมรูอยางนัน้ไมม ี พระพทุธเจาทกุพระองคจงึไม

ทรงหามการฉนัเนือ้ฉนัปลา เพราะเปนสิง่ทีส่ดุวสิยั เราพดูไดเพยีงเทานัน้ ลกึลบักวา

นัน้พดูไมได รูเตม็หวัใจพดูไมได นัน่วาไง กเิลสกส็นกุออกลวดลายซ ิออกมาอวดตวั

วาบรสิทุธิเ์พราะไมฉนัเนือ้ฉนัปลา เรือ่งมงัสวริตัเิปนลวดลายของกเิลส กเิลสไมได

ละเอียดอะไรพอจะไปใหอภัยในสวนลึกลับอยางนั้น มันไมรูนี่กิเลส แตจิตที่

ประกอบดวยธรรมแลวปดไมอยู ความจรงิมอียูตรงไหนรูตรงนัน้ ๆ เหน็ตรงนัน้ 

พอแมครูอาจารยมั่นทานพูดนิดๆ เกี่ยวกับเรื่องฉันเนื้อฉันปลานี่แหละ ฉัน

อะไรๆ ก็ไมไดคิด ฉันเหลานี้มันไดคิด แตมันสุดวิสัยที่จะแก สุดวิสัยที่จะหักหาม

ไมใหเปนอยางนี้ โลกเปนเหมือนน้ำมหาสมุทรมาดั้งเดิมอยางนั้น ใครจะไปแยกไป

แยะตักตวงเอามาใชอะไรๆ ก็แลวแตบุคคลที่จะนำมาใช ที่จะไปกั้นน้ำมหาสมุทร

ไมใหไหลไมได ทานพูดแย็บเทานั้น  

หลงัๆ มานีเ้รากม็าเขาใจซ ิพอแมครจูารยทานพดูไมออก ทานกร็ูเหตรุูผลวา 

การพดูออกไปมแีงหนกัเบาไดเสยีขนาดไหน ผูฟงจะไมฟงไปตามความจรงิทีรู่ๆ  นัน้ 

มันจะแหวกแนวไปดังที่แหวกแนวอยูทุกวันนี้ เอาออกโอออกอวดเรื่องมังสวิรัติ 

ใครจะไปเกินพระพุทธเจาเรื่องความรูในแงหนักเบาทุกแงทุกมุม ไมอยางนั้น

จะเปนสัพพัญูเหรอ พวกไหนใครเปนสัพพัญู พวกประกาศตนปางๆ วาฉัน

มังสวิรัติจึงเปนเมตตาที่บริสุทธิ์นี่หรือพวกสัพพัญู พวกกิเลสเหยียบหัวไมวา 

เอาลวดลายกิเลสมาเปนเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายเพียงไมฉันเนื้อฉันปลาเทานั้น 

แตจิตเปนยังไง มันอยูที่จิตนี้ตางหากนี่ อันนี้เพียงเอามาอวดไดแคกิริยาเทานั้น 

ทานผูฉันทานจิตบริสุทธิ์ขนาดไหน นั่นเอามาเทียบกันซิ มันเขากันไดเมื่อไร  

พอแมครูจารยทานวามันสุดวิสัยจะทำยังไง สวนที่เปนวิสัยใครก็มองไมเห็น 

นั่นฟงซิ นี่ที่สำคัญมาก คือตายไมใหมันตาย ไมอยากตายไมอยากถูกเบียดเบียน 

ไมอยากใหใครฆาแตเขาก็ฆา นี่มันสุดวิสัยอันนี้ โลกเปนมาอยางนี้แตดั้งเดิม สวน

ที่ไมสุดวิสัยอีกแงหนึ่งไมมีใครรู ทานวาอยางนี้ พูดออกมาก็ไมเกิดประโยชน...” 
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๒๘๕๒๘๔

หลวงปูมั่นฝน 
 

“...ในบุพพสิกขามีอยูวา “พระอรหันตนอนหลับแลวไมฝน” วางั้น เราก็

เปนแตเพียงจำเอาไวไมไดพิจารณา พระอรหันตนอนหลับแลวไมฝน นี่อันหนึ่ง 

เรื่องความฝนนี้ก็เปนเรื่องของธาตุของขันธนี่ทำไมฝนไมได นี่เปนเรื่องของขันธ ๕ 

แทๆ ขันธ ๕ เปนสิ่งที่กระดุกกระดิกไดเหมือนทั่วๆ ไป ทำไมพระอรหันตจะฝนไม

ได นี่ซิเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้  

เอา พิจารณาธาตุขันธใหชัดเจนซิ ทั้งจิตดวย ทั้งขันธ ๕ นี้ดวย รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ดวย ทานบรรลุมรรคผลนิพพานทานสังหารขันธ ๕ นี้

ใหฉิบหายไปแลวเหรอ? ขันธ ๕ นี้จึงดีดดิ้นไมได การดีดดิ้นไดก็ฝนไดละซิ นั่นจะ

วาไง ขันธเปนขันธนี่ทำไมจะฝนไมได นี่ซิมันนาคิดอยู คิดละซิที่นี่ ใครจะวาเปน

ทิฐิก็ตาม มันคิดก็บอกวาคิด..เรา 

เรื่องความฝนนี้ก็เปนเรื่องของธาตุของขันธ ทำไมพระอรหันตจะฝนไมได 

ขันธ ๕ เปนสิ่งที่กระดุกกระดิกไดเหมือนทั่วๆ ไป ทานบรรลุมรรคผลนิพพานแลว

ทานสังหารขันธ ๕ นี้ใหฉิบหายไปแลวเหรอ? ขันธ ๕ นี้จึงดีดดิ้นไมได การดีดดิ้น

ไดก็ฝนไดละสิ ขันธเปนขันธ ทำไมจะฝนไมได 

พูดตัวอยางใหเห็นชัดๆ ก็อยางที่หนองผือ พอแมครูจารยมั่นทานกั้นหอง

ศาลาอยู วันนั้นทานไมคอยสบายทานเปนหวัดใหญธาตุขันธมันไมคอยสบาย เรา

จึงเดินจงกรมอยูขางๆ ศาลาตรงไปทางหองที่ทานพักนั่น แลวทานนอนหลับ ทาน

ละเมอไป เดินจงกรมอยูขางๆ ไดยินเสียงผิดปกติ เอิ๊กอาก เราเลยปุบปบจะวิ่ง

ขึ้นไปหาทาน แตทานเร็วนะ พอรองเทาปุบปบๆ ทานคงไดยินเสียงเราเดินฉั้บฉั้บๆ 

เขาไป ทานก็เลยกึ๊กกั๊กขึ้นวา ‘ใครมานั่น’ 

เราก็กราบเรียนทานวา ‘ผมมหา ไดยินเสียงพอแมครูจารยดังผิดปกติ’ 

‘ออ! ฝนละสิ ฝนเมื่อกี้นี้ ฝนเรื่องเกี่ยวกับหมา ดุหมา ไลหมา’        

ทานวา ...” 

 

ยาเสพติด ฝน กัญชา กับ พระอรหันต 
 

 

“...อยางยาเสพติดนี่นะ จะเปนสุรายาเมา ฝนกัญชา ยาเสพติดประเภทใด

ก็ตาม ไมวาธาตุขันธใด ไมวาธาตุขันธของพระพุทธเจา ไมวาธาตุขันธของพระ

อรหันต เหมือนกันกับธาตุขันธของพวกเรา เวลาเอาอันนี้เขาไปกิน เมื่อมันเคยมัน

ชินแลวติดไดดวยกัน พระพุทธเจาไมติด ความเปนพระอรหันตบริสุทธิ์นั้นไมติด 

แตระหวางขันธกับสิ่งเหลานี้เปนสมมุติดวยกันมันไมใชเปนพระพุทธเจา เขาใจ

ไหม มันไมใชอรหันต มันเปนสมมุติ เชนยาเสพติดกับลิ้นเรานี้ก็เปนสมมุติ มัน

เหมาะกันมันซัดกันไดแลวติดไดเขาใจไหม เอายาเสพติดไปใหพระอรหันตกินก็

เอาไปซิ ติดดวยกัน แตหมายถึงวาลิ้นกับยานี้ติดเทานั้น เรื่องจิตของทานไมมีทาง

ที่จะใหติดเขาใจไหม .. 

เวลากิเลสมีอยูไมวารูปวากาย วาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เสริมให

กิเลสเกิดตลอด พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปนี้เปนขันธลวนๆ ไมเปนกิเลส นี่ละ

ธรรมเกิดอยางนั้น .. ขันธนี่เหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมมีอะไรผิดแปลกตางกันนะขันธ 

โลกเปนยังไง ขันธของพระพุทธเจาของพระอรหันตก็เปนแบบเดียวกัน เปนแต

เพียงวาเปนขันธลวนๆ ไมมีกิเลสเจือปน การเปนอยูหลับนอนอะไรๆ เหมือนกัน

หมด คือความรูที่อยูในขันธ วงขันธนี้เทานั้นที่เปนอยูในขันธ ความรูที่รับทราบ

ตลอดเวลาในขันธนี้คือความรูที่เกี่ยวกับขันธ เวลามีชีวิตอยู สำหรับความบริสุทธิ์

นั้นเรียกวาทุกอยางขาดสะบั้นไปหมดตั้งแตขณะทานตรัสรูธรรม หรือบรรลุธรรม  

เรื่องขันธนี้มันเปนเหมือนโลก ยังบอกแลว เชนอยางยาเสพติดลองดูซินะ 

ขันธใครก็ตาม เพราะขันธนี้เปนสมมุติดวยกัน ติดไดไมสงสัย ไมวาขันธปุถุชน ไม

วาขันธของพระอรหันต ขันธของพระพุทธเจา ยาเสพติดเขาไปในขันธนี้มันเขากัน

ไดเสมอกัน เพราะฉะนั้นพูดไดยันเลยวา ปุถุชนแนใจแลววากินยาเสพติดนั้นติด 

พระอรหันตใครวาไมติด ติด ขันธของทานติด แตดวงใจของทานอรหันตไมติด 

ขันธของทานติด ขันธของพระพุทธเจาติด แตพระพุทธเจาไมติดยาเสพติด ให

เขาใจอยางนั้นซิ แยกอยางนั้นซิ เพราะเหลานี้เปนเรื่องของสมมุติก็ตองเปนแบบ

สมมุติไป  

เพราะฉะนั้นทานจึงหาม เมื่อมีความรับผิดชอบในธาตุในขันธของตนจาก

ความบริสุทธิ์ของใจแลวทานจะไมแตะสิ่งเหลานี้ ทานรักษาไดเขมงวดกวดขัน ถา

กินลงไปติดเหมือนกัน เขาใจเหรอ ไมใชเปนพระอรหันตแลวไมติด อยาเขาใจผิด

นะ นี่ถอดออกมาจากหัวใจ ฟงใหชัดเจนนะ ทุกสิ่งทุกอยางเปนเหมือนโลกทั่วๆ 

ไป เปนแตเพียงวาจิตเปนอันหนึ่งตางหาก ผานไปหมดแลว รับผิดชอบอยูนั้นแต

ไมใชอันนั้น มันเปนหลักธรรมชาติของมัน เรื่องของขันธก็เปนไปตามขันธ อะไร

ควรชอบ อะไรไมควรชอบ อันนั้นดี อันนี้ไมดี รักอันนั้น ไมรักอันนั้น อยูในวงขันธ

ทั้งนั้นเขาใจไหม ธรรมชาตินั้นไมมี ใหพากันเขาใจนะ .. เพราะฉะนั้น

พระพุทธเจาทานจึงหามตลอดไปเลย สิ่งที่เปนภัยพระพุทธเจา

ทราบหมด .. พวกยาเสพติดนั้นสงเคราะหเขาในสุราเลย

ทันที ไมตองไปหามาจากที่ไหน อันนี้เปนภาคที่เปนพิษเปน

ภัย เขาในสิ่งที่เปนพิษเปนภัย หามในทางพระวินัยทันที

เลย…” 

 

 

จิตเดิมแท 
 

“...จิตแทนี้ตองเปน “ความบริสุทธิ์” หรือ “สอุปาทิเสสนิพพาน” ของพระ

อรหันตทานเทานั้น  นอกจากนี้ไมอาจเรียก “จิตแท” อยางเต็มปากเต็มใจได 

สำหรับผูแสดงกระดากใจไมอาจเรียกได 

“จิตดั้งเดิม” หมายถึงจิตดั้งเดิมแหง “วัฏฏะ” ของจิตที่เปนอยูนี่ ซึ่งหมุน

ไปเวียนมา ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไวในหลักธรรมวา “ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย จิต

เดิมแทผองใส”  นั่น! “แตอาศัยความคละเคลาของกิเลสหรือกิเลสจรมา จึง

ทำใหจิตเศราหมอง”  ทานวา 

“จิตเดิมแท” นั้นหมายถึงเดิมแทของสมมุติตางหาก ไมไดหมายถึงความ

เดิมแทของความบริสุทธิ์ เวลาทานแยกออกมา “ปภัสสรมิทัง จิตตัง ภิกขเว” 

“ปภัสสร” หมายถึง ประภัสสร คือความผองใส ไมไดหมายถึงความบริสุทธิ์ นี่ 

หลักเกณฑของทานพูดถูกตองหาที่แยงไมไดเลย ถาวาจิตเดิมเปนจิตที่บริสุทธิ์นั้น
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จะมีที่คานกันวา “ถาบริสุทธิ์แลวมาเกิดทำไม?” นั่น แนะ! 

ทานผูชำระจิตบริสุทธิ์แลวทานไมไดมาเกิดอีก ถาจิตบริสุทธิ์แลวชำระกัน

ทำไม มันมีที่แยงกันตรงนี้ จะชำระเพื่ออะไร? ถาจิตผองใสก็ชำระ เพราะความ

ผองใสนั้นแลคือตัว “อวิชชา” แทไมใชอื่นใด ผูปฏิบัติจะทราบประจักษใจของตน

ในขณะที่จิตไดผานจากความผองใสนี้ไปแลวเขาถึง “วิมุตติจิต” ความผองใสนี้จะ

ไมปรากฏตัวเลย นั่น! ทราบไดตรงนี้อยางประจักษกับผูปฏิบัติ และคานกันไดก็

คานกันตรงนี้ เพราะความจริงนั้นจะตองจริงกับใจของบุคคล เมื่อใครทราบใครรูก็

ตองพูดไดเต็มปากทีเดียว 

 ฉะนั้น จิตของพวกเรากำลังตกอยูในวงลอม ทำใหหวาดใหกลัว ใหรักให

ชัง ใหเปนทุกสิ่งทุกอยางชื่อวาเปนอาการของสมมุติ เปนอาการของกิเลสโดยสิ้น

เชิง  ตัวเราเองไมไดพลังจิตเปนของตนเอง  มีแตพลังของกิเลสตัณหาอาสวะ มัน

ผลักมันดันอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน แลวเราจะหาความสุขความสบาย

มาจากที่ไหน  เมื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเปนของแปรสภาพอยูตลอดเวลา  ยังมายั่วยุจิต

ใหเปนไปตามอีกดวยโดยที่เราไมรูสึก 

โลกนี้จะหาความสุขที่ไหน หาไมได  ถาไมไดถอดถอนธรรมชาติเหลานี้ออก

จากจิตใจโดยสิ้นเชิงเสียเมื่อไร จะหาความทรงตัวอยูอยางสบายหายหวงไมไดเลย 

จะตองกระดิกพลิกแพลงหรือตองเอนโนนเอนนี้ ตามสิ่งที่มาเกี่ยวของยั่วยวนมาก

นอย ฉะนั้นทานจึงสอนใหชำระจิต ซึ่งเปนการชำระความทุกขทรมานของตน

นั้นแล 

ไมมีผูใดที่จะหยั่งถึงหลักความจริงไดอยางแทจริงดั่งพระพุทธเจา มีพระองค

เดียวที่เรียกวา “สยัมภู” โดยไมตองไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูหนึ่งผูใดเลย ใน

การแกกิเลสออกจากพระทัยของพระองค ทรงทำหนาที่ทั้งเปนนักศึกษาทั้งเปนครู

ไปในตัวลำพังพระองคเดียว จนไดตรัสรูถึงขั้น “ยอดธรรม ยอดคน ยอดศาสดา” 

สวนทางสมาธิดานความสงบนั้น ทานคงไดศึกษาอบรมมาบางเหมือนกันกับ

ดาบสทั้งสอง ไมปฏิเสธ แตนั่นไมใชทางถอดถอนถึงความเปน “สัพพัญู” ได 

เวลาจะเปน “สพัพญั”ู กเ็สดจ็ออกจากดาบสทัง้สองไปบำเพญ็ลำพงัพระองคเดยีว 

และทรงรูเองเหน็เองโดยไมมคีรสูัง่สอนเลย แลวนำธรรมนัน้มาสัง่สอนโลก...” 

 

ภวังคจิต 
 

“...ภวังคจิต คำวาจิตตกภวังค บางทานอาจไมเขาใจ จึงขออธิบายไวบาง

เลก็นอย คำวา ภวงัค แปลอยางปาๆ ตามนสิยัทีถ่นดัใจ จงึขอแปลวา องคแหงภพ 

หรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชชามาตั้งแตดึกดำบรรพแสนกัปนับไมถวน คำวา 

จิตตกภวังค คือ อวิชชารวมตัวเขาไปอยูในที่แหงเดียว ไมทำงานและไมใชสมุนให

ออกเที่ยวลาเมืองขึ้นตามสายทางตางๆ นั่นแล ทางออกทางเขาของสมุนอวิชชา 

คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เมืองขึ้นของอวิชชา คือ รูปรอยแปด เสียงรอยแปด 

กลิ่นรอยแปด รสรอยแปด เครื่องสัมผัสรอยแปด ซึ่งลวนเปนที่รักชอบของ

อวิชชาทั้งสิ้น สมุนของอวิชชา คือ ราคะตัณหาโดยอาศัย สัญญา สังขาร 

วิญญาณ เหลานี้ เปนเครื่องมือชวยจัดการงานตางๆ ใหเปนไปตามความหวัง 

ขณะที่จิตตกภวังคดวยกำลังของสมาธิ อวิชชาก็พักงานไปชั่วระยะหนึ่ง พอ

จิตถอนขึ้นมาก็เริ่มทำงานอีกตามหนาที่ของตน แตไมรุนแรงเหมือนที่ยังไมถูกหัก

แขงหักขาจากสมาธิภาวนา ดังนั้นสมาธิภาวนาจึงเปนเครื่องมือตัดกำลังของ

อวิชชาไดดี เพื่อปญญาจะไดทำการกวาดลางไปโดยลำดับ จนไมมีอวิชชาเหลืออยู

ภายในใจ คำวาภวังคจิตนี้ เริ่มทราบไดจากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไป พอ

ถอนออกมา เรียกวาจิตออกจากภวังค และเริ่มยุงไปกับเรื่องรอยแปดที่อวิชชา

เปนผูบงการ ไมมีวันสำเร็จเสร็จสิ้นลงไป ฉะนั้นจึงไมมีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาว

ราวเรื่องหาเหตุผลตนปลายไมได เหมือนงานของอวิชชาที่แผกระจายไปทุกแหง

หนตำบลหมูบานตลอดโลกสงสาร และกลาไดกลาเสยีตองานของตน.. 

ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปไดเมื่อไร ภวังคจิตไมมีวันสูญสิ้นไปโดยลำพัง เพราะ

เปนแหลงสรางภพสรางชาติสรางกิเลสตัณหามานาน และทางเดินของอวิชชาก็คือ

การสรางภพชาติบนหัวใจสัตวโลกอยูตลอดไป .. ถาตองการหลุดพน ก็ตองสราง

สติปญญาขึ้นกับใจจนคลองแคลวแกลวกลา สามารถทำลายภวังคจิตอันเปนตัว

ภพชาตินั้นเสีย ภวังคจิตก็สลายหายซากไปเอง ผูจะทราบภวังคจิตได ตองเปนผูมี

สมาธิอันมั่นคงและมีสติปญญาอันแหลมหลัก เขาเขตขายแหงมหาสติมหาปญญา

นั่นแล นอกนั้นไมสามารถทราบได แมเรียนจบพระไตรปฎก...” 
 

 พระอรหันตตื่นตลอดเวลาแลว 
 นอนหลับไดอยางไร?   

 

“...เวลานี้ศาสนานับวันมีสิ่งที่เปนภัย สิ่งที่เปนขาศึกหนาแนนขึ้นโดยลำดับ 

แมในวงชาวพุทธของเราเอง โดยไมมีเจตนาจะทำลายหรือจะขัดแยงมันก็ยังมีได 

เพราะสิ่งที่ขัดแยงที่ทำลายนั้นไมขึ้นกับเจตนา มันก็ขัดไดแยงไดทำลายได นี่คือ

ภาคแหงความจำ ภาคแหงความคาดคะเน จะไปตรงกับความจริงไมได ยกตัวอยาง

เชน เขาออกเปนหนังสือวา “ถาผูใดหรือพระองคใดยังมีการนอนหลับอยูแลว 

พระองคนั้นไมใชพระอรหันต” นั่น พระอรหันตแทไมไดหลับ เพียงพักผอนธาตุ

ขันธเทานั้น สวนจิตใจของทานตื่นอยูตลอดเวลา คือหมายเอา ชาครธรรม ที่มีอยู

ประจำจิตที่บริสุทธิ์ของทานนั้นนะ แตเวลาเอานำออกมาพูดดวยความจำดวยความ

คาดคะเนจึงผิดกันไปคนละโลก หาเขาใกลชิดกับความจริงนั้นแมแตนอยไม เลย

กลายเปนคนละเรื่องขึ้นมา 

การหลับนอนเปนเรื่องของธาตุของขันธก็ทราบดวยดีอยูแลว แลวผูรูอัน

บริสุทธิ์ซึ่งครองรางอยูนั้นคืออะไร คือ ชาคร หมายถึงธรรมชาติที่ตื่นอยูนอกจาก

วงสมมุติทั้งปวงมีขันธเปนตน อาการแหงความทราบในวงแหงขันธจะเปนอาการใด

ก็ตามเปนเรื่องของขันธ เปนเรื่องของสมมุติ อาการเหลานี้ระงับตัวลงไปก็เรียกวา

ขันธระงับ ธรรมชาตินั้นเปน ชาคร อยูนอกสมมุติคือขันธอันนี้ ไมไดอยูในวง

สมมุติคือขันธอันนี้ แมจะอยูในทามกลางแหงขันธก็ตาม ชาคร นั้นคือ ชาคร เมื่อ

หลับก็เปนเรื่องของขันธนี้ระงับตัวลงไป ไมใชอาการทุกสวนของขันธของสมมุติที่มี

อยูในขันธนี้ สวน ชาคร นั้นขันธจะตื่นไมตื่นจากหลับก็ตาม ชาคร ก็คือ ชาคร อยู

นั้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของทั้งหลับและตื่น นั่น 

นี้เอามาคาดซี เลยกลายเปนเรื่องพระอรหันตนอนหลับอยูแลวไมใชพระ

อรหันต นี่จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ความคาดความหมาย ความจดความจำ กับ

ความจริงมันตางกันอยางไร ตางกันอยูมากทีเดียวหรือตางกันเอามาก อาการ

ทั้งหมดที่แสดงในขันธลวนเปนสมมุติดวยกันทั้งนั้น เพราะขันธเปนรากฐานของ

สมมุติอยูแลว ขันธกระดิกอะไรออกมาก็เปนสมมุติทั้งหมด พอขันธระงับตัวลงไป 
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สมมุติในวงขันธนี้ก็ระงับตัวไปดวย แลว ชาคร นั้นจะมามีสวนไดสวนเสียกับขันธ

นี้อยางไร เพราะไมใชฐานะที่จะมาเกี่ยวของกันได หรือมาสัมผัสสัมพันธกัน

เหมือนโลกทั่วๆ ไปได ตางอันตางเปนหลักธรรมชาติของตัวอยูเชนนั้น 

ความรูที่บริสุทธิ์ลวนๆ นั้น เราจะนำมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรูเชนเดียวกับ

ความรูในขันธนี้พูดไมได อันนี้มันหยาบๆ นี่ รูเดนอยูในขันธอันนี้ก็เปนเรื่องสมมุติ

อันหนึ่ง นั่น ไมตองพูดถึงวารูดวยการคิดการปรุง รูดวยการรับทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่

เขามาสัมผัสสัมพันธกับขันธทุกอายตนะ แมแตความรูอยูธรรมดาโดยลำพังตนเอง

ที่เดนๆ นี้ก็เปนเรื่องสมมุติอันหนึ่ง นั่น ที่นอกจากนี้ไปคืออะไร นั่นพูดไมได

ปฏิเสธไมไดวาไมรู แตไมรูแบบที่รูอยูในวงขันธ อันนี้เปนเรื่องอาการของสมมุติทั้ง

มวล จะเอาความรูเหลานี้ไปใชที่ไหนไดเพราะเปนเรื่องสมมุติทั้งหมด จะเอาไปใช

ในวิมุตติไดเหรอ ใชไมได 

ธรรมชาติที่เปนวิมุตติ ที่เปนความรูของวิมุตติอยางแทจริงแลวพูดไมไดนี่ 

เพราะไมใชสิ่งนี้ทั้งนั้น นั่น ถาไมรูสิ่งนั้นเราก็เหมือนวาสิ่งนั้นไมมี จะมีแตความรูที่

เดนๆ อยูในขันธเห็นๆ ชัดๆ กันอยูนี้เทานั้นวาเปนความรูที่วิเศษวิโสอะไรไป มัน

วิเศษอะไรความรูเหลานี้ สิ่งที่วาวิเศษนั้นไมไดพูดวาวิเศษ ไมไดพูดวาเลว ไมไดพูด

วาอะไร บรรดาทีเ่ปนสมมตุนิัน่ตางหาก แมอยูในขนัธกไ็มใชขนัธ ลองปฏบิตัดิซู.ิ..” 

 
 

พระอรหันตถาไมบวชจะตายใน ๗ วันจริงหรือ? 
 

 

“...อันหนึ่งในหนังสือก็มีดูเหมือนจะหลายเลมอยูนะ ที่วา ‘ผูที่สำเร็จพระ

อรหันตแลวตองบวชภายใน ๗ วัน ถาไมไดบวชภายใน ๗ วันแลวตองตาย’ วางั้น 

นี่อันหนึ่ง 

ในหลักธรรมชาติแลว ผูนั้นจะรูตัวเองในหลักธรรมชาติ อะไรจะตองมีขีดมี

คั่นมีบังคับบัญชากัน กดกันถึงขนาดวาถาไมไดบวชแลวเลย ๗ วันไปแลวตาย คือ

จะอยูไดภายใน ๗ วันผูสิ้นกิเลสแลวถาไมบวช เลย ๗ วันไป..ตาย นี่นะใน

หนังสือนี่ผมก็เห็น ไมใชคุยเฉยๆ เราเห็นจริงๆ นี่นะนี่ก็ดี แตผมไมไดใชความ

พิจารณาอะไรมากนักแตกอน ก็เหมือนที่วาพระอรหันตนอนหลับแลวไมฝน นี่อัน

หนึ่ง ที่วาผูสำเร็จอรหัตภูมิแลวตองบวชภายใน ๗ วัน  ถาไมบวช..ตาย นี่ก็เห็น 

ทีนี้ก็มาทำใหอดคิดไมไดนะทุกวันนี้ ใหคิดเหมือนกัน 

อันหนึ่งที่วา ถาสำเร็จธรรมขั้นสูงสุดคืออรหัตภูมิแลว ถาไมไดบวชจะตาย

ภายใน ๗ วันนี้ก็เหมือนกัน ทำใหคิดเหมือนกันนะ วิสุทธิธรรมหรือวิสุทธิจิตนี้เปน

เพชฌฆาตฆาขันธ ๕ เชียวเหรอ นั่น อันนี้ไมใชเปนเพชฌฆาตนี่นะ สิ่งใดที่ควรไม

ควรพระอรหันตทานจะรูของทานเอง ถึงขั้นนี้แลว จะไมมีใครมาบอกก็ตาม ทาน

จะรูวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันธของทาน เหตุใดจะตองไปตายภายใน ๗ วันวะ นี่

อันหนึ่ง จะวาบาก็บาแลวผม เอา มันเกินเหตุเกินผลก็ตองอยางนั้นซิ 

วธิกีารจดจารกึนีส่ำคญัอยูนะ เอาแตความจำลวนๆ อะไรมากอ็าจจะจำสุมสีสุ่มหา

จดมาเรือ่ยๆ อยางนัน้กไ็ด เรากไ็มไดประมาท เราอาจเปนทางสนันษิฐาน อะไรๆ กจ็ด

มาเรื่อยจารึกมาเรื่อยดวยความจำๆ ไมมีความจริงเขาไปแทรกกันบางแลวก็ลำบาก

เหมอืนกนันะ มคีวามจรงิคอืตวัผูไปจดจารกึนัน้นะ ถามคีวามจรงิภายในจติใจ มภีมูจิติ

ภมูธิรรมแลว จะไดธรรมะละเอยีดมามากมาย จะไมมแีตความจำลวนๆ มา…” 

ศาสนาเซน  

 

“...เรื่องศาสนาเซน เราพิจารณาแลวเราไมสงสัย ศาสนาเซนก็เรียกวา

ศาสนาพุทธ เราอานหมดแลวเรื่องศาสนาเซน อานเต็มกำลังเลย ศาสนานี้ทาน

แสดงถึงธรรมฝายสูง ธรรมขั้นสูง ศาสนาเซนใหใชปญญาๆ ผูที่เปนเซน ผูที่บรรลุ

ธรรมผานเขาไปจนถึงกับไดตั้งศาสนาเซนขึ้นมา นั่นผานไปแลว ก็คือจากพุทธ

ศาสนานั่นเอง พวกนี้ก็มาตั้งอันหนึ่งขึ้นมาเปนเนื้อหนังของตัวเอง วาเปนศาสนา

เซน 

ความจริงศาสนาเซน คือภาคปฏิบัติ เอาอยางนี้เลยใหมันเห็นชัดๆ เทียบกัน

ไดทันที ภาคปฏิบัติขั้นปญญา กาวเขาถึงขั้นปญญาอัตโนมัติ อะไรๆ จะเปนปญญา

ทั้งหมด มองเห็นอะไร ไดยินอะไรก็ตาม ไมเห็นก็ตาม สติปญญานี้จะกาวเดินไป

ตลอดเวลาเปนอัตโนมัติ จากนั้นก็บรรลุธรรม พอบรรลุธรรมแลวเขาเลยเอาสติ

ปญญาขั้นนี้เปนศาสนาของเขาไปเสีย เขาหาไดรูไมวา ศาสนธรรมขั้นละเอียดนี้มา

จากพุทธศาสนา พระพุทธเจาแสดงศีล สมาธิ ปญญา เห็นไหม  ขึ้นศีล สมาธิ 

ออกจากสมาธิก็ปญญา ปญญานี้ปญญาขั้นละเอียดเขาถึงที่วาสติปญญาอัตโนมัติ 

แลวบรรลุธรรมไปเลย 

เขาเลยเอาจุดนี้มาเปนศาสนาของเขา เปนศาสนาเซน ความจริงเปนกิ่งกาน

ของพุทธศาสนาตอนปลาย ตอนยอดที่จะถึงที่สุด เขาใจไหม นี่เราพิจารณาแลว 

ออ เขาเอาอันนี้เองไปเปนศาสนาเซน ก็มันยันกันอยูนี้ในหัวใจนี่เราจะสงสัยไปไหน 

เราผานมาหมดแลว อันนั้นผานไปกอนก็ตาม เราผานทีหลังมันก็เหมือนกันแลว 

แลวไปเถียงกันทะเลาะกันหาอะไร เขาใจไหมละ ออ อันนี้เองที่วาเปนศาสนาเซน 

คือธรรมะสวนละเอียดของพระพุทธเจาที่จวนจะบรรลุธรรม จนกระทั่งถึงขั้นบรรลุ

ธรรม คือจุดนี้ แลวเขาเอาจุดนี้เปนจุดสุดยอดของเขาไปเลย เขาไมสนใจ เขาไม

ทราบวาจุดนี้มาจากอะไร มาจากปญญา มาจากสมาธิ มาจากศีล เขาไปเรื่อยๆ 

เขาใจเหรอละ 

นี่เราพิจารณาหายสงสัย ออ ศาสนาเซนไปตรงนี้เอง ก็มีสองเทานั้นที่เชื่อได

อยูเวลานี้ ตายใจไดเลย แตศาสนาเซนใชปญญา ทีนี้ผูถือศาสนาเซน ตั้งแต ก.ไก 

ก.กา ไป ก็ไดโดดใสดอกเตอร ดอกเตอรคือขั้นสติปญญาอัตโนมัติ ทานไปถึงขั้น

ดอกเตอรแลวบรรลุธรรม ทีนี้พวกนั้นมาไมตองเรียน ก.ไก ก.กา ละ ฟาดใส

ดอกเตอรเลย มันก็เลยเปนด็อกหมาไปละซี ผูนั้นทานเดินตามนั้น 

ไอเราไมรูเรื่องจะเอาอันนั้นไปปฏิบัติ ทีนี้ใครมาถือศาสนานี้ตองใช

ปญญาทั้งนั้นๆ ใชถึงวันตายมันก็ไมได เพราะไมใชขั้นของปญญา

ขั้นนั้น ก.ไก ก.กา ยังไมได ไปฟาดเอาดอกเตอร ใครเชื่อ

ถือไดยังไง…” 
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๒๘๖ ๒๘๗

“อาจารยของเราก็มีสอง เราชี้นิ้วไดเลย 
อาจารยทางฝายวิปสสนาก็..หลวงปูมั่น    อาจารยทางฝายปริยัติก็..สมเด็จพระมหาวีรวงศ 

สององคนี้แหละ อยูบนหัวใจเรา” 

วันที่ ไดรับหนังสือ ชื่อหนังสือ* (ทั่วไป) 

๑๔/๑/๘๓ ปาริชาติวิญญาณ กับ การธุดงค รวบรวมโดย พระอมฺพโร ภิกฺขุ 

๑๔/๑/๘๓ แนะธรรมวิภาค น.ธ.เอก ธรรมวิจารณ ๒๔๗๗  

๑๘/๒/๘๓ หนังสือไตรนิกาย พระอุบาลีคุณูปมาจารย สิริจนฺโท (จันทร) วัดบรม-

นิวาส เปนผูเรียบเรียงตั้งแตเปนพระญาณรักขิต พ.ศ.๒๔๔๘  

๑๔/๔/๘๕ สีลวัตต วาดวยขอปฏิบัติเพื่อบัลลุพระนิพพาน กับ วิจารธรรม และ

เผยแผธรรม พระมหาเสง ปุสฺโส ธรรมโฆษ ป.๖ วัดสุทธาวาส สกลนคร 

เรียบเรียง ณ ๕ มี.ค ๒๔๘๔ 

๑๐/๔/๘๙ เทศนาปจุฉาวสิชัชนา เรือ่ง พระปายาสสิตูร เลม ๑ (หนาทีพ่ระยาปายาสริาช) 

๑๐/๔/๘๙ เทศนาปจุฉาวสิชัชนา เรือ่ง พระปายาสสิตูร เลม ๒ (หนาทีพ่ระกมุารกสัสป) 

๑๘/๒/๙๓ ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธ และ ธรรมบรรยาย  

ของ พระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถร วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

วันที่ ไดรับหนังสือ ชื่อหนังสือ* (นักธรรม) 

พ.ศ. ๒๔๗๗ พุทธประวัติ เลม ๓ ออกจากฉบับเดิมของสมเดจพระสังฆราช (สา)  

พ.ศ. ๒๔๖๗ 

๔/๒/๘๐ บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาคที่สอง สมาส แล ตัทธิต สมเด็จพระมหา-

สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแตง พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔/๒/๘๐ บาลีไวยากรณ อาขยาต แล กิตก ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๔/๒/๘๐ บาลีไวยากรณ วากยสัมพันธ ภาคที่ ๓ พระสาสนโสภณ พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๑๖/๘/๘๐ ธมฺมปทฏกถา ปโม ภาโค วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา  

พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๘ 

๑๖/๘/๘๐ ธมฺมปทฏกถาย ทุติโย ภาโค วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา  

พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๙ 

๑๖/๘/๘๐ ธมฺมปทฏกถาย ตติโย ภาโค วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา  

พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๘ 

๑๖/๘/๘๐ พระธมฺมปทฏกถา ภาค ๔ สมเดจพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส ทรงชำระ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๖/๘/๘๐ พระธมฺมปทฏกถา ภาค ๖ สมเดจพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส ทรงชำระ พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๖/๘/๘๐ พระธมฺมปทฏกถา ภาค ๗ สมเดจพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส ทรงชำระ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๖/๘/๘๐ พระธมฺมปทฏกถา ภาค ๘ สมเดจพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส ทรงชำระ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๖/๘/๘๐ ธมฺมปทฏกถาย ปฺจโม ภาโค วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา 

พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๙ 

๒๕/๘/๘๐ ธรรมบท เผดจ เลมหนึ่ง ก.ว. สองสหาย แปล พ.ศ. ๒๔๗๓ 

วันที่ ไดรับหนังสือ ชื่อหนังสือ* (นักธรรม) 

๒๕/๘/๘๐ ธรรมบท เผด็จ เลมสอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๕/๘/๘๐ ธรรมบท เผด็จ เลมสาม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๒๗/๘/๘๐ ธรรมบท เผด็จ เลมสี่ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๕/๘/๘๐ ธรรมบท เผด็จ เลมแปด พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๐/๒/๘๑ ธรรมวิจารณ (สวนปรมัตถปฏิปทา และสวนสังสารวัฏฏ) ของ สมเด็จ

พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๒๗/๘/๘๐ ธรรมบท เผด็จ เลมหา พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๒๗/๘/๘๐ ธรรมบท เผด็จ เลมหก พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๒๗/๘/๘๐ ธรรมบท เผด็จ เลมเจ็ด พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๒/๘/๘๑ ประชุมวิชา น.ธ.โท ธรรมวิภาค วินัยมุข อนุพุทธ สังคีติกถา พุทธสาสน-

กาล ๒๔๗๙  

๑๑/๘/๘๑ อธบิายบาลเีวยยากรณ อาขยฺาต พรอมทัง้ธาตใุนมลูและสจู ิพ.ศ. ๒๔๗๘ 

๑๘/๒/๘๓ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐ 

๑๘/๒/๘๓ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐ 

๑๘/๒/๘๓ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐ 

๑๘/๒/๘๓ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐ 

๑๘/๒/๘๓ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐ 

๑๘/๒/๘๓ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๑๘/๒/๘๓ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๑๘/๒/๘๓ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๑๙/๖/๘๓ ปรัชญาเถรภูมิ์ รวบรวมโดย คณะอุดมศาสตร เปนคูมือนักธรรมชั้นตรี, 

โท, เอก, นักเทศน, และเจาอาวาส 

๑๐/๔/๘๙ ประมวลหัวขอนักธรรมเอก และธรรมศึกษาเอก – ธรรมวิจารณ หัวใจ

สมถ สมถกัมมัฏฐาน วิปสสนากัมมัฏฐาน พุทธคุณ มหาสติปฏฐานสูตร 

คิริมานนทสูตร วินัยมุข เลม ๓ พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ พุทธ-

อนุพุทธ-พุทธานุพุทธประวัติ-ปฐมสมโพธิ สังคีติกถา  

“อาจารยของเราก็มีสอง เราชี้นิ้วไดเลย 
    อาจารยทางฝายปริยัติก็..สมเด็จพระมหาวีรวงศ 

รายชื่อหนังสือปริยัติที่องคหลวงตาเก็บรักษาไวยาวนาน 

* ชื่อหนังสือในตารางขางตนสะกดคำตามหนังสือตนฉบับในยุคสมัยนั้น วันที่ไดรับหนังสือระบุวันเดือนปตามการบันทึกที่องคหลวงตาไดรับ 
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๒๙๒ ๒๙๓

เปดวิมุตติธรรม 
 

หลังจากผานเหตุการณ ในยามดึกของ 

คืนฟาดินถลมบนเขาวัดดอยธรรมเจดียแลว  

รุ งเชาวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๖ (วันที่ ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๔๙๓) องคหลวงตาก็ลงจาก 

วดัดอยธรรมเจดยีมาถงึวดัปาสทุธาวาส เพือ่เขา 

กราบบูชาสังเวชนียสถานระลึกบุญคุณพอแม-

ครูอาจารยหลวงปูมั่นผูมีพระคุณสูงสุดของทาน 

พอดีในวนันัน้มกีลองถายภาพ ทานพระอาจารย-

มหาทองสุกจึงมีเมตตากุลีกุจอจัดการใหทาน

ถายรูปไวเปนที่ระลึก ดังนี้ 

“...ทานอาจารยมหาทองสุกทานเอาพัด

มาใสใหเลย ทานถามวา ‘เปนยงัไง เรยีนหนงัสอื 

มาแทบลมแทบตาย ไดเคยเห็นพัดมหาไหม

ละ?’ 

คือเราไมเคยสนใจกับสิ่งเหลานี้ จึงเรียน

ทานวา ‘อูย! กระผมไมเคยสนใจกับมัน’ 

พอวางั้นทานก็ปุบปบวิ่งเขาไปเอาพัดใน

หองทานมาตั้งกึ๊ก ‘มหาบัว มาถายรูป มหา

วัดปาสุทธาวาส 

ทั้งคนไมมีพัดยศติดบางมันมีอยางหรือ เรียนมา

แทบเปนแทบตาย ตองเปนเครื่องหมายของ

ทางโลกทางธรรมบาง’ 

ทานวาของทานเองแลวกุลีกุจอจัดการ

ของทานเอง ชางเขามาที่นั่น ถายรูปเดี๋ยวนั้น

เลย ‘เอา! นั่งตรงนี้ นั่งใหเราถายรูป ตั้งพัดยศ

ไวขางหลัง’ 

เราก็เฉยทำตามทาน นี่เปนพัดยศทาน

อาจารยมหาทองสุก เอามาใหเราถายรูป…” 

ที่วัดปาสุทธาวาสแหงนี้ยังมีความสำคัญ

อีกประการหนึ่งสำหรับทานคือเปนสถานที่เปด

เผยความรูธรรมเห็นธรรมภายในใจแกพระผู

รวมบำเพ็ญสมณธรรมมาดวยกันตั้งแตครั้ง 

อยูกับหลวงปูมั่น ที่วัดปาบานหนองผือ ดังนี้ 

“ทานเพ็งนี้เองคือผูที่เราบอกเปนคนแรก 

เมื่อเราพนจากสมมุติทั้งปวงแลว” 

ทีท่านใหความเมตตาตอพระอาจารยบญุเพง็  

เขมาภิรโต เชนนี้ก็เนื่องจากติดสอยหอยตาม 

มานาน และในระยะที่หลวงปูมั่นยังมีชีวิตอยูที่

วดัปาบานหนองผอื ทานพระอาจารยบญุเพง็ยงั

เปนสามเณรอยู มีความขยันขันแข็งอดทนและ

ใสใจในการงานด ีทานจงึคดิสงสารวา 

“หากมีโอกาสไดฟงธรรมอัศจรรยครั้งนี้ 

จะเปนกำลังใจใหขันแข็งในการบำเพ็ญเพียร 

ยิ่งขึ้น และจะเปนที่แน ใจตายใจวามรรคผล

นิพพานนั้นมีจริง” 

ดวยเมตตาเชนนี้ทานจึงเรียกมาแลวคอย

เปดเรื่องวา 

“นี่! จะเลาอันหนึ่งใหฟงนะ ทานเคยติด

สอยหอยตามผมมาเปนเวลานานแลว แลวคำที่

ผมจะพูดเวลานี้ทานเคยไดยินไดฟงไหม?”  

วัดปาสุทธาวาส 

ทิวทัศนมองจากวัดดอยธรรมเจดีย อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
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พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต  

 

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 

พระอาจารย์มหาทองสุก สุจิตโต  

 

องค์หลวงตาที่วัดป่าสุทธาวาส   

ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

จากนัน้ทา่นกเ็ลา่เรือ่งบนวดัดอยธรรมเจดยี
์


ในคืน
๑๔
ค่ำให้ฟังจนจบแล้วจึงพูดขึ้นว่า


“พอฟังแล้วเป็นยังไงคำนี้ ท่านเคยอยู่กับ

ผมมาเป็นเวลานาน เคยได้ยินไหม? ผมเคยพูด

ให้ฟังไหม?”



พระอาจารย์บุญเพ็งตอบด้วยความ

ตืน่เตน้ปตีใินใจเปน็ลน้พน้วา่
 “โห กระผมไมเ่คย  

ฟังอย่างนี้มาก่อนเลย” 

จากนัน้ทา่นเมตตาสอนพระอาจารยบ์ญุเพง็



ต่อไปว่า



“นั่นละ ให้ตั้งใจหนา อย่างนี้ละธรรม

พระพุทธเจ้าเป็น อกาลิโก มีเป็นพื้นฐานประจำ

ตลอดเวลา เป็นปัจจุบัน เอาให้จริงนะ นี่ได้เห็น

เสียแล้ว หายสงสัยทุกอย่าง หายสงสัย

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หายหมดเลย 

เป็นอันเดียวกันหมด  

แลว้เราวา่อยา่งนี ้ เราไมส่งสยัพระพทุธเจา้  

อยู่ตรงไหนๆ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ตรงไหน 

จติกบัธรรมนีเ้ปน็อนัเดยีวกนัแลว้ กบัพระพทุธเจา้  

ทั้งหลายเป็นอันเดียวกันแล้ว ไม่แยก ไม่มีแยก 

เป็นอันเดียวกัน” 

ต่อมาภายหลังพระอาจารย์บุญเพ็งผู้ฟัง

ธรรมครั้งสำคัญเปิดเผยถึงความรู้สึกในอดีต

ขณะที่ฟังนั้นว่า



“ตั้งใจรับฟังด้วยความเคารพบูชาอย่าง

สูงสุด ถึงแม้ว่าในระยะนั้นจะยังไม่เข้าใจใน

อรรถธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดลออได้ตลอดก็ตาม

ที แต่ก็ได้เก็บคำสอนที่ออกมาจากเมตตาธรรม

ของท่านไว้เป็นข้อระลึกและเป็นกำลังใจในการ

บำเพ็ญสมณธรรมอย่างมิรู้ลืมตลอดมา” 

หลงัจากพกัวดัปา่สทุธาวาสกบัพระอาจารย-์



มหาทองสกุได
้ ๒
 คนื
 ทา่นกบัทา่นพระอาจารย-์

บญุเพง็
 เขมาภริโต
 กอ็อกเดนิทางไปถ้ำอำเภอ

วาริชภูมิ
บ้านนาเชือก
ทุ่งเชือก
ตั้งใจว่าจะเข้า

อยู่จำพรรษาในถ้ำแห่งนี้ต่อไป
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๒๙๔ ๒๙๕

ยอนกลับวัดปาบานหนองผือ  
  

เมื่อองคหลวงตาและทานพระอาจารย- 

บุญเพ็งเดินทางมาถึงถ้ำอำเภอวาริชภูมิ บาน 

นาเชือก ทุงเชือก เพื่อเตรียมตัวเขาจำพรรษา

เรียบรอยแลว แตเมื่อไดพบโยมคนหนึ่งถึงกับ

ทำใหทานตองเปลี่ยนใจ ดังนี้ 

“...เผอิญผูเฒาทิดผาน คนบานหนองกุง 

แกเคยไปหาเราทีว่ดับานหนองผอืบอยๆ ทราบวา 

เรามาแกจึงขึ้นไปหาเราที่ภูเขาอำเภอวาริชภูมิ 

ก็ไปเลาสภาพของวัดปาหนองผือใหฟงวา 

‘โอย! นาสลดสังเวช ดูสภาพหนองผือ

เหมือนบานรางวัดราง แตกอนพระเณรเหลือง 

อรามๆ เต็มวัดตลอด มีหลวงปูมั่นเปนรมโพธิ์

รมไทร ประชาชนญาติโยมยิ้มแยมแจมใส 

ทำบุญใสบาตรเหมือนแดนสวรรคอยู ในบาน

หนองผือ 

พอทานหลวงปูมั่นลวงไปแลว เวลานี้

เหมือนวัดราง ซบเซาหมดเลย ยังเหลืออยูแต

พระหลวงตา ๒-๓ องค’ 

ฟงแลวเราสะดุดใจอยางแรง ไมถาม 

ไมตอบเลยพอแกพูดอยางนั้น แกก็เลาธรรมดา 

แกไมรู วาเราเอาจริงเอาจัง ไปสะดุดเรา

อยางไรบาง พอแกไปแลว ก็พิจารณาเต็มเม็ด

เต็มหนวยถึงบุญถึงคุณของบานหนองผือ เวลา

นี้จะกลายเปนวัดราง ยังไงกันนี่  

พอตอนเชา ฉันเสร็จแลว ตัดสินใจบอก

ทานเพ็งวา ‘ไป กลับหนองผือ’ 

‘เอา กลบัไปยงัไงอกี’ ทานเพง็นสิยัอยางนัน้ 

‘ทาน..ไมไดยนิหรอื? เมือ่วานนีเ้ฒาทดิผาน 

มาเลาใหฟงนั่นนะ’ 

เราเลาใหฟงเหตุผล ทานก็เขาใจทันที

เพราะนั่งอยูดวยกันในถ้ำ นี่ละเหตุที่ตัดสินใจ

กลับไป จวนเขาพรรษา พอไปถึงหนองผือตรง

กบัเดอืน ๘ ขึน้ ๘ คำ่ มแีตพระแกๆ  ๒-๓ องค 

จริงๆ จากนั้น ๑๕ ค่ำ ก็ประชุมเขาพรรษา  

พอเห็นเราเขาไป เรื่องก็กระจายออกไป

ขางนอก พระเณรจึงพากันหลั่งไหลเขาไป ปนั้น

จำพรรษารวม ๓๐ รูป ไลเลี่ยกับปพอแม- 

แผนที่การธุดงคและจำพรรษาขององคหลวงตาในชวงเวลานั้น 

พรรษาที่ ๑๗   
(พ.ศ. ๒๔๙๓) 
 
จำพรรษาที่วัดปาบานหนองผือ  
(ปจจุบัน วัดปาภูริทัตตถิราวาส)  
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

>> 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕  

อายุ ๒๔ -๒๕ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑) 

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดียหลวง จ.เชียงใหม 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะปาบานโคก 

(วัดปาวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะปายาง 

บานทาบอสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

วัดทาชาง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘ 

อายุ ๒๘ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดปาจักราช จ.นครราชสีมา 

 

พรรษาที่ ๑๒ -๑๖ 

อายุ ๓๒ -๓๖ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๒) 

วัดปาบานหนองผือ 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะปาบานนามน 

(วัดปานาคนิมิตต) 

จ.สกลนคร   

พรรษาที่ ๑๗ 

อายุ ๓๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๙๓)  

พรรษาที่ ๑๘ พรรษาที่ ๑๙ 

วัดปาบานหนองผือ  

ต.นาใน อ.พรรณานิคม  

จ.สกลนคร 

290-329.indd   294 10/4/11   8:30:29 PM



๒๙๔ ๒๙๕

ทิวทัศนที่มองลงมาจากถ้ำตาดภูวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 

บรรยากาศทางเดินบริเวณถ้ำตาดภูวง 

ครูจารยมั่นอยู ๓๕-๓๖ รูป พระเณรแนนหนา 

มั่นคง ดูเหมือน ๒๘ หรือ ๒๙ องค นั่นละถึง

กลับมา เพื่อสนองคุณชาวบานหนองผือ…” 

ผูเฒาทดิผานเปนลกูศษิยวดัปาบานหนองผอื 

ไดเลาความเปลี่ยนแปลงไปของวัดถึงกับทำให

ทานเกิดความรูสึกสลดหดหูใจอยางมาก จึงคิด

ตัดสินใจกลับคืนในทันทีดวยเหตุผลตอไปนี้ 

“วัดหนองผือเปนวัดที่ทานอาจารยมั่น 

จำพรรษาในวาระสุดทายของชีวิต และบาน

หนองผื อ เ อ งก็ เ ป นบ า นที่ มี บุ ญมี คุณต อ 

พระกรรมฐานมากมาย พระเณรมาเทาไรๆ 

สามารถเลี้ยงพระไดทั่วถึงหมด ทั้งๆ ที่มีบาน

เพยีง ๗๐ หลงัคาเรอืนเทานัน้ บดันีจ้ะกลายเปน 

วัดราง เหมือนไมมีใครเหลียวแล คลายกับวา

บานนี้เปนเหมือนผาขี้ริ้ว มันสมควรแลวเหรอ? 

ดูมันเกินเหตุเกินผลไป” 

องคทานจงึตดัสนิใจยอนกลบัมาจำพรรษา

ที่นี่อีกทั้งที่เหลือเพียง ๗ วันจะเขาพรรษาแลว 

บรรดาหมูเพื่อนพระเณรที่หวังพึ่งพาอาศัย หวัง

ไดรับคำแนะนำอรรถธรรมขอวัตรปฏิบัติจาก

ทานก็เลยตางยอนกลับมาจำพรรษาที่นี่ดวยกัน

จำนวนมาก เลยกลายเปนวาในพรรษานั้นมี

พระเณรอยูดวยกันถึง ๒๘ องคเปนที่อบอุน

เย็นใจแกชาวบานหนองผือเชนเดิม 

พอตาย พอยัง  
 

ยอนมากลาวถึงคุณยายผูมีญาณหยั่งรู 

ที่มักมาสนทนาธรรมกับหลวงปูมั่นบอยๆ ที่บาน

หนองผือแหงนี้ แกยังคงมีชีวิตอยูแตก็ชราภาพ

มากแลว เวลามาวัดแกจะค้ำดวยไมเทา มาครั้ง

หนึ่งๆ ตองพักถึง ๕ หน ทั้งๆ ที่บานของ 

คุณยายก็อยู ไมไกลจากวัดนักคือราว ๑๐ เสน

กวา  

คุณยายแกสงสารหลานชาย (ชื่อพุด)  

ซึ่งเคยอุปฏฐากหลวงปูมั่นมากอน เกรงจะ 

ไมทราบถึงคุณธรรมของทาน (หมายถึงองค

หลวงตา) และอาจปรนนิบัติรับใชทานไมดีเทาที่

ควร แกเลยแอบกระซิบหลานชายวา  

“ไอพุด! นี่นะ กูจะบอกใหมึงรู มึงอยา 

พูดให ใครฟงนะ มึงตองรูนะ มึงรูแลวยังวา 

วัดหนองผือนี้ พอตายแลวพอยัง มึงรู ไหมพอ

ตายแลวพอยัง”  

จากนั้นแกก็ชี้ ไปที่องคหลวงตา แกเรียก

ทานวา “ทานมหา” แกกระซิบหลานตอวา  

“ทานมหาบัว มาจำพรรษาที่นี่แลว องคนี้

กับญาทานมั่นเปนอันเดียวกันนะ ใหมึงรูเสีย 

ตั้งแตนี้ตอไปใหมึงรู ทานมหาบัวครองวัดแทน 

ครองธรรมแทนแลว ครองทุกอยางสมบูรณ

เต็มที่แลวนะ ใหมึงเคารพเหมือนกันกับ 

หลวงปูมั่นนะ มึงอยาปลอยอยาวางนะ ใหมึง

>> 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕  

อายุ ๒๔ -๒๕ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑) 

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดียหลวง จ.เชียงใหม 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะปาบานโคก 

(วัดปาวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะปายาง 

บานทาบอสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

วัดทาชาง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘ 

อายุ ๒๘ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดปาจักราช จ.นครราชสีมา 

 

พรรษาที่ ๑๒ -๑๖ 

อายุ ๓๒ -๓๖ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๒) 

วัดปาบานหนองผือ 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะปาบานนามน 

(วัดปานาคนิมิตต) 

จ.สกลนคร   

พรรษาที่ ๑๗ 

อายุ ๓๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๙๓)  

พรรษาที่ ๑๘ พรรษาที่ ๑๙ 

วัดปาบานหนองผือ  

ต.นาใน อ.พรรณานิคม  

จ.สกลนคร 
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ตาย ๙๙ % 
  

ในพรรษานี้วันหนึ่งมีโยมมาจากในเมืองได

นำยาถายทองมาถวายใหพระเณรในวัดฉัน จะ

ดวยเหตุผลใดนั้นทานลืมเลือนไปเสีย พระเณร

องคอื่นๆ เมื่อไดฉันยานี้แลว ตางก็ถายทองกัน

แบบปกติตามฤทธิ์ยาถายทั่วไปที่ เจาหนาที่

กำหนดไว จึงไมมีอะไรผิดแปลก  

แตสำหรับทานเอง หลังจากฉันไปได ไม

นาน ผลปรากฏวาทานตองถายทองอยางหนัก

ถึง ๒๕ ครั้ง อาเจียน ๒ ครั้ง ความรุนแรงถึง

ขนาดที่วาเศษอาหารนี้ พุงออกมาติดขางฝา

คอยแอบปฏิบัติอุปถัมภอุปฏฐากทานใหดี

เหมือนหลวงปูมั่นนะ คุณธรรมอันเดียวกันเลย 

ไมมีใครรูละ กูกระซิบใหมึง มึงอยาไปบอกใคร

นะ” 

พระเณรที่วัดปาบานหนองผือระยะนั้นตาง

เหน็วา คุณยายแกออกมาหาหลวงปูมั่นอยางไร 

แกก็ออกมาหาทานแบบเดียวกันเหมือนกับสมัย

ที่หลวงปูมั่นยังคงมีชีวิตอยูไมผิดกัน ทานเลาถึง

เหตุการณในตอนนั้นวา  

“…หลวงปูมั่นเสียไปแลว เราไปจำพรรษา

ที่นั่น แกก็ออกมาจากบานมาหาเราตอนเชา จึง

ถามแกวา ‘มานี่พักกี่หน?’ 

แกตอบวา ‘๕ หน’ ‘แลวมาทำไม?’  

‘ก็มันอยากมานี่’ แกพูดอยางนั้นแหละ 

นิสัยแกพูด อยางตรงไปตรงมา ‘มาอะไร?’  

เราวา ‘ก็มันอยากมานี่ ก็มาแหละ’  

แกมาเรื่อยมาหาเรา... แกก็เขามาหาเรา

พรอมกับหลาน แต ไมคุยอะไรกับเรามาก

เหมือนกับที่ เคยคุยกับพอแมครูจารยมั่น…  

พอฉันเสร็จแลวแกก็มา ขึ้นมาคุยธรรมะลั่นเลย 

สนุกนะแกพูดธรรมะ พูดดวยความรู คนไมได

ศึกษาเลาเรียน หนังสือตัวเดียวก็ไมไดนี่ แกพูด

นี้ราเริงมาก พระเณรนี้รุมเลย เวลาแกพูดมัน

นาฟงทั้งนั้นนี่ พูดดวยความรูออกในแงตางๆ  

รูพวกอินทร พวกพรหม พวกเทวบุตรเทวดา…” 

ดวยนิสัยของหลานชายที่ปดความลับไว

ไมอยู คำกระซิบของคุณยายจึงเปนที่รูกัน 

แมกระทั่งตัวทานเอง ดังนี้ 

“ไอหลานก็มากระซิบเราอีก เราถึงขบขัน

จะตาย แกกระซิบหลาน มึงอยาบอกใครนะ  

ไมบอกใครแต ไปบอกหลวงตาบัวเสียเอง” 

(หัวเราะ)  

กุฏิหลวงปูมั่น ที่วัดปาบานหนองผือ 

290-329.indd   296 10/1/11   10:47:40 AM



296 297

เลยทีเดียว จนร่างกายอ่อนลงๆ อย่างรวดเร็ว 

แม้ว่าท่านจะฉันยาแก้กันแล้วก็ตาม แต่ก็ ไม่

สามารถแก้ฤทธิ์ยาขนานนี้ ได้ ดังนี้ 

“...มคีนนำยามาขาย ยาขวดแบบนัน้เราก็

ไม่ เคยเห็นมาก่อน คนขายเขาว่าเขาอยู่  

กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม บอกจน

กระทัง่หอ้ง ๗ นีล่ะเวลาเปน็เหตแุลว้มนัไมล่มืนะ 

วันที่เขามา เราก็ปัดกวาดไปถึงศาลา 

พอดีเขาก็มาถึงนั้น เราปัดกวาดพอดีเสร็จ

เรียบร้อย แล้วก็เอาไม้กวาดไปวางไว้แล้วก็เลย

ขึ้นไปศาลา พอขึ้นไปเห็นเขาเปิดหีบออกมา 

กระเป๋าของเขานั่นละมียาหลายประเภท แต่ยา

ขวดนั้นมองไปปั๊บ มันสะเทือนใจทันทีทันใด 

‘โอย๊! ยาขวดนีฉ้นัไม่ไดน้ะ ใครฉนัตายนะ’ 

เราว่างี้นะ รู้สึกเสียมารยาท เขาหน้าซีด 

แห้งไปหมดละ ที่เราไปว่าเขาอย่างนั้น จากนั้น

แล้วเราค่อยพลิกใหม่ ‘ยาขวดนี้เป็นยาแก้อะไร’ 

เราถาม 

‘ยาถ่าย ไม่เป็นอะไรละครับ พวกผมมียา

ห้าม’ พวกขายยามันกล่อมคนเก่ง 

เราจึงฉัน ก็ฉันธรรมดา พระองค์ละ

ช้อนๆๆ พระท่านถ่ายธรรมดา พอถึงสองทุ่ม  

เขาเอายาหา้มมาหา้ม พระทา่นกห็าย ไอเ้รากฉ็นั

เท่ากันกับเขา เวลายาห้ามมามันไม่ยอมหายซ ี

ถ่ายเสียจนตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึง ๘ โมงเช้า... 

เรานั่งอยู่เขียงส้วม ถ่ายท้อง ๒๕ หน 

เกิดอาเจียนอย่างรุนแรง ๒ หน ความแรงของ

มันทำให้เศษอาหารพุ่งจากนี้ ไปติดฝาโน่น 

ร่างกายอ่อนลงทันที มันจะตายอย่างเห็นได้ชัด 

อ่อนลงๆ อย่างรวดเร็ว แน่ะ มันสนุกพิจารณา

กันสบายเลย ตอนมันจะไปจริงๆ แล้วความรับ-

ผิดชอบของร่างกายส่วนต่างๆ ที่อยู่ในตัวของ

เรานี้มันหดมาพร้อมๆ กัน ข้างล่างก็หดขึ้นมา

อยู่กลางหัวใจนี่ ข้างบนก็หดลงไป ข้างซ้ายข้าง

ขวาหดเข้ามาพร้อมกันเลย ลงไปตรงกลาง 

ความรับผิดชอบของจิตที่ซ่านออกไปตาม

ร่างกายส่วนต่างๆ นี้หดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็ว

ทีเดียว ตายไป ๙๙% เหลือเพียงเปอร์เซ็นต์

เดียว แต่มันแปลกอยู่นะที่ไม่ล้ม 

จากนั้นมาก็ปล่อยเลยหมด ร่างกายก็

หมดความหมาย คือร่างกายเป็นเหมือนท่อนไม้

ท่อนฟืนไปแล้ว หูนี้เลยหนวก ไม่ใช่หนวกไม่ใช่

บอดเสยีแลว้ เลยนัน้ไปแลว้ เปน็ทอ่นไม ้ 

ท่อนฟืน .. ประสาทส่วนต่างๆ ดับหมด 

เป็นเหมือนท่อนไม้ ไปหมด 

เวทนาของกายที่มันเป็นอย่าง

สาหัสนั้น ก็พลันดับวูบ ไม่มีอะไรเหลือ 

พอกายหมดความหมาย ทกุขเวทนา  

ก็หมดความหมาย ทุกขเวทนาก็ดับหมด 

นี่จึงได้เชื่ออย่างแน่ใจว่าคนเราเวลาจะ

ตาย ถ้ามีสติทราบเรื่องของตัวเองอยู่

อย่างชัดเจนแล้ว ขณะจะตายนั้นเวทนา

ต้องดับหมด อันนี้มันดับ ขณะที่เวทนา

ดับหมด .. ยังเหลือแต่ความรู้อันเดียว

เท่านั้น ความรู้นั้น เราก็พูดไม่ถูกนะ คือ

ตอนที่มันผ่องใส เราก็รู้ว่ามันผ่องใส 

แต่ก่อนรู้กันทุกระยะๆ แต่ตอนนั้นคำว่า 

“ผ่องใส” หรือ “เศร้าหมอง” มันไม่มี .. 

ทั้งๆ ที่ทุกขเวทนาอย่างสาหัส พอถึงขั้น

จะไปจริงๆ แล้ว ความรับผิดชอบในความรู้สึก

นี้มันหดตัวเข้ามา วูบเดียวเท่านั้นพร้อมกันหมด

เลย เข้าไปอยู่ตรงกลางนี้ ตรงกลางนี้ก็สักแต่

ว่ารู้นะ จะว่าเป็นจุดเป็นต่อมแห่งผู้รู้อย่างนั้น

อย่างนี้ ไม่มี พูดได้แต่ว่า “สักแต่ว่ารู้” เท่านั้น 

แล้วทุกขเวทนาดับ อะไรดับ ร่างกายดับหมด

จากความรู้สึกของกายเองและความรู้สึกของ

ทางประสาท จิตก็เป็นจิต ทุกขเวทนาก็ดับ

พร้อมกันเลย .. 

พอมันมี “สักแต่ว่ารู้” เท่านั้น สังขารมัน

ยังใช้ ได้อยู่นะ ความปรุงของจิตยังใช้ ได้อยู่ 

ทั้งๆ ที่ตา หู จมูก ลิ้น กายทุกส่วน มันหมด

ความหมายกลายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมด

แล้ว แต่ทำไมสังขารนี้อยู่ ในวงขันธ์มันปรุงได้ 

เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันปรุงได้ แต่ความปรุง

อันนี้หรือมันเกี่ยวกับจิต เพราะปรุงออกมามันก็

ออกมาจากจิต สัญญาก็ออกมาจากจิต 

ตอนมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมด  

ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนยังเหลือเปอร์เซ็นต์เดียว 

เรียกว่า ๙๙% ก้าวเข้ามาถึง ๙๙% พอ ๑๐๐% 

ก็ดีดพั้บออกเลย ประโยคหลังประโยคสุดท้ายก็

จิตเคลื่อนออก แต่นี้ยังไม่เคลื่อนแต่มันปรุงได้

ทั้งๆ ที่มีแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ 

แล้วมีอันหนึ่งปรุงถามขึ้นมาว่า ‘หือ! จะ

ไปเดี๋ยวนี้เชียวหรือ?’ 

มันปรุงตอบว่า ‘เอ้า! ไปก็ไป’ 

พอกำหนดจิตลงเหมือนกับว่าจะเสริมให้

มันไป จะช่วยให้มันไปเลย ‘เอ้า! จะไปก็ไป’ มัน

ก็ตั้ งท่าไป ตั้ งหน้าไป แต่แล้วมันกลับไป

สนับสนุนกัน มันก็เลยเป็นพลังอันหนึ่ง พอจ่อ

จิตเข้าไปตั้งท่าจะไป จ่ออยู่กับผู้รู้เท่านั้น ความ

รับผิดชอบของจิตนี้ซ่านออกไปอีก แทนที่มัน  

จะไปกลับไม่ ไป .. ด้วยอำนาจพลังของจิต  

ที่กำหนดจะไปนี้ เลยเป็นพลังทำให้จิตมันซ่าน

ออกไปอีก ให้รับรู้ ในสิ่งต่างๆ ในส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย .. ทางนี้ก็ขึ้นมา ทางนั้นก็ลงไป

ข้างล่าง ลงไปทั่วสรรพางค์ ออกทั่วสรรพางค์

ร่างกายอย่างรวดเร็วเลย 

‘หือ? ไม่ไปหรือ? ไม่ไปก็อยู่ซิ’ ว่างั้น 

มันไม่เห็นเสียดายหึงหวงอะไรเลย เอ! 

มันก็คิดได้นี่นะ มันแปลกอยู่นะ สังขารนี้มัน

ปรุงได้ 

แน่ะ เป็นอย่างนั้นไม่ลืมนะ ความรู้สึก

ของเจ้าของเป็นอย่างนั้นจริงๆ คิดอย่างนั้น

ด้วยเวลาจะไป ‘จะไปจริงๆ เหรอ เอ้า ไปก็ไป

ซิ’ กำหนดปั๊บเพื่อจะช่วยให้มันไปเสีย คือไป

อย่างหายห่วงพูดง่ายๆ ไม่ ได้สงสัยอะไรนี่ 

ระยะนั้นเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรแล้ว .. 

องค์หลวงตาชี้บอกบริเวณกุฏิของท่านเมื่อครั้งจำพรรษาที่

วัดป่าบ้านหนองผือ 
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จากนั้นอาการปวยของทานก็คอยทุเลา

ลงๆ กำลังวังชาก็เริ่มฟนตัวขึ้นเปนลำดับและ

กลับคืนจนเปนปกติในที่สุด  

หลวงปูศรีติดตามธุดงค 
 

หลวงปูศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนา-

ราม จังหวัดรอยเอ็ด ไดกลาวถึงเหตุการณเมื่อ

ปลายป พ.ศ. ๒๔๙๓ ในตอนหนึ่งของประวัติวา 

“...ปลายป ๒๔๙๓-๒๔๙๔ เราไดติดตาม

ทานพระอาจารยมหาบัว ญาณสัมปนโน ธุดงค

ทองเที่ยวกรรมฐาน เดินทั้งวันจนค่ำแตวาทาน

ไมไดสะพายของหนัก เราสะพายชวยทาน แม

ลำบากแตก็เต็มใจเพราะคิดวา  

‘เรามาสูสงคราม สงครามโลกแต ไมใช

โลกขางนอก โลกในตัวเรา ขันธโลก คือโลก

ขันธหา ถาผู ใดชนะตนทานเรียกวา ดีกวา

ชนะสงครามภายนอกหลายเทา โลกที่เขาใช

อาวุธยุทธภัณฑฆากันเปนอีกพวกหนึ่ง แต

ปญหาของเราโลกอันนี้ขันธ โลกสูกับอำนาจ

ฝายต่ำที่มันดึงเราลงไปทางต่ำ ภาษาธรรมะ

ทานเรียกวากิเลส’ 

ในสมัยครั้งกระโนน สมัยเมื่อไปอยูปาอยู

เขา เราจะไปอาศัยอะไรๆ มันก็แสนจะยาก 

ตองเอากระบอกไม ไผแทนถวยแกวและกาน้ำ 

ไปมาสะดวกดี ไมตองระมัดระวังเพียงแตรักษา

หายสงสยัทกุสิง่ทกุอยางแลว พดูตามความ

จรงิ เวลานัน้มนัจะมาประกาศความจรงิใหเราเหน็

อยูซ ิ ตอนจะตายนีก่็ไมเหน็มนักลวัอะไร มนัตามรู

กันทุกระยะๆ จนกระทั่งถึงวาหมดทุกขเวทนาที่

เปนอยางสาหสัขนาดถงึขัน้จะตาย มนักร็ูของมนั

อยูตลอดเวลา ไมพลัง้ไมเผลอ จนทกุขเวทนาใน

รางกายนีท้ีเ่ปนสาหสั ดบัจนหมด เพราะความรบั-

ผิดชอบของจิตมันหดตัวเขามาวูบเดียวเทานั้น 

ทุกขเวทนาก็เปนอันวาดับไปพรอมกันกับความ 

รับผิดชอบทางดานรางกาย  

‘เอาจะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ? เอาไปก็ไป’  

ยังเหลือแตความรูเทานั้น กำหนดปบเขา

จุดความรูนั้น ไมถึงนาทีนะมันซานออกไปอีก 

พอความรูนี่มันซานออกไปทั่วสรรพางครางกาย

แลว หูก็เริ่มรูเริ่มไดยินเสียง ตาฝาฟางก็เหมือน

กับมองเห็น ความรูสึกทางสวนรางกายก็รู พอ

ความรับผิดชอบมันออกไปสูอวัยวะสวนตางๆ 

ประสาทสวนตางๆ มันก็รับทราบของมัน ... ทีนี้

ทุกขเวทนาก็เริ่มขึ้น ก็สาหัสเหมือนอยางที่เคย

เปน สาหัสมันก็สาหัสในสวนรางกายตางหาก 

ไมไดสาหัสในจิต ไม ไดเขาถึงจิต จิตเปนปกติ

อยูอยางนั้นธรรมดาๆ …  

นี่ก็ทำใหคิดเหมือนกันวาคนเราถามีสติดีๆ 

จะทราบเวลาตาย คนเวลาจะตายจริงๆ เวทนา

จะดับหมด เวทนาไมมีเหลือ จิตถึงจะเคลื่อนตัว

ออก…” 

เครื่องอัฐบริขารเทานั้นอยางอื่นไมตองเกี่ยว 

หมายความวาไปอยางงายๆ ไมตองกังวลใน

เรื่องอื่นๆ มาพิจารณาถึงตัวเรานึกถึงใจเราให

มากขึ้น ถาเรามีสติจดจออยูตลอด ไมนานก็จะ

เกิดความสงบไดสติงาย ในระยะนี้จำเปนเหลือ

เกินที่เราจะพยายามใหมันเกิดขึ้น 

รูจักเรื่องของตัวเอง จึงจะมีความเมตตา

สงสารตวัเองเกดิขึน้ในจติใจของเรา ถาจติใจรูรส

ของธรรมะสกัอยางหนึง่ พอคดิถงึการกระทำซึง่

เราไดกระทำมาตัง้แตเรารูเดยีงสามาตลอดจนถงึ

ปจจบุนันี ้ จะเกดิสงสารตวัเองจนนำ้ตาไหลวาการ

กระทำมาหรอืความคดิความเหน็มาแตกอน  

‘โอย!...นาสลด นาสังเวช หางกันเหมือน

ฟากับดิน’ 

เมื่อเราดำเนินจิตไปสูงเทาไร ก็ยิ่งเห็น

ความเหลวแหลกของจิตใจที่มันเปนมาแลวแต

หนหลัง จิตใจก็หยั่งไปสูถึงคุณธรรมไดอยาง 

ดูดดื่ม มีธรรมะมากเทาไร จิตใจก็ยิ่งบริสุทธิ์

ผุดผองมากขึ้นเทานั้น... 

เราไดติดตามทานอาจารยมหาบัวธุดงค

ไปทางบานหวยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัด

นครพนม
๑
 และไดอยูจำพรรษา ๑ พรรษา…” 

 

หลวงปูศรี มหาวีโร 

เทือกเขาภูพาน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

๑ 
อำเภอคำชะอียังขึ้นอยูกับจังหวัดนครพนม ระยะนั้นยังไมมีจังหวัด

มุกดาหาร 

290-329.indd   298 10/5/11   3:48:12 PM



๒๙๘ ๒๙๙

กรรมฐานยุคหวยทราย 
 

ภายหลังหลวงปูมั่นเขาสูนิพพาน องคหลวงตาไดเขา

จำพรรษาที่วัดปาบานหนองผือได ๑ พรรษา จากนั้นทาน 

ก็ ไปจำพรรษาที่บานหวยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัด

มุกดาหาร อยูถึง ๔ ป พระเณรก็หลั่งไหลติดตามไปอยูดวย

มากมายตามบานเล็กบานนอยแถบนั้น แตที่อยู ในสำนัก

ของทานจริงๆ มีประมาณ ๑๐ กวาองค องคหลวงตากลาว

ถึงเหตุการณในชวงนี้วา 

“เราไปอยูหวยทรายถงึ ๔ ป หวยทรายสงดัด ีอยูตนีเขา  

บานหวยทรายอยูทางดานตะวันออก ภูเขาอยูทางดาน

ตะวันตก วัดอยูทางทิศเหนือของภูเขา จำพรรษาปแรกเรา

ขึ้นไปจำพรรษาบนเขากับเณรภูบาล (ตอมาศึกษาจบมหา

เปรียญ) ใหหมูเพื่อนอยูขางลาง เราขึ้นไปอยูบนภูเขา  

แผนที่การจำพรรษาขององคหลวงตาในชวงเวลานั้น 

พรรษาที่ ๑๘ - ๒๑   
(พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๗) 
 
จำพรรษาที่เสนาสนะปาบานหวยทราย 
(ปจจุบัน วัดปาวิเวกวัฒนาราม) 
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

อดีตสามเณรภูบาล 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร  

จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕  

อายุ ๒๔ -๒๕ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑) 

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดียหลวง  

จ.เชียงใหม 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะปาบานโคก 

(วัดปาวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

วัดทาชาง  

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

วัดศาลาทอง  

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะปาบานนามน 

(วัดปานาคนิมิตต) 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๘ 

อายุ ๒๘ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดปาจักราช 

จ.นครราชสีมา 

 

เสนาสนะปาบานหวยทราย  

(ปจจุบัน วัดปาวิเวกวัฒนาราม) 

อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 

>> 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะปายาง 

บานทาบอสงคราม  

จ.นครพนม 
พรรษาที่ ๑๒ -๑๗ 

อายุ ๓๒ -๓๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๓) 

วัดปาบานหนองผือ 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๑๘ -๒๑ 

อายุ ๓๘ -๔๑ ป 

(พ.ศ.๒๔๙๔ -๒๔๙๗)  

พรรษาที่ ๒๓ พรรษาที่ ๒๒ 
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มันใกล้ๆ กัน พอถึงเวลาที่จะประชุมก็ลงจาก

ภูเขาไปประชุมที่วัดตีนเขา เราเป็นผู้เทศน์

แหละ อาจารยม์หาบญุมี  ทา่นอยูว่ดัขา้งลา่ง   

เราอยู่ข้างบน .. ทางผ่านแต่ก่อนไม่มี ลงจาก

ภูเขาก็เข้าวัดตีนเขา...” 

องคห์ลวงตาสงเคราะหพ์ระเณรดว้ยการ

เทศนาอบรมสั่งสอนด้วยความเอาใจใส่จริงจัง 

เข้มงวดทั้งธรรมวินัยทั้งข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ 

และเทศน์ให้กำลังใจในการบำเพ็ญเพียรจน  

พระเณรหลายต่อหลายรูปรวมทั้งฆราวาส  

เกิดผลภาวนาประจักษ์ใจขึ้นเป็นลำดับ  

หลวงปู่ศรี มหาวี โร วัดประชาคม-

วนาราม (ป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระอีก

รูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในช่วงเวลานั้นได้กล่าว

ไว้ในตอนหนึ่งของหนังสือประวัติว่า 

“...ท่านอาจารย์มหาบัว ท่านอยู่ ในวัย

หนุ่ม ร่างกายแข็งแรง ปราดเปรียว ทำความ

เพียรเป็นแบบอย่างในทุกอิริยาบถ เป็นที่พึ่ง

อันมั่นคงของพระเณรเหมือนอย่างที่ท่าน  

พระอาจารย์มั่นสั่งลาก่อนปีที่ท่านจะนิพพาน

ว่า ‘เมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งมหาบัว’… 

ในสมัยนั้นสมถะสันโดษมาก กระโถนใช้

กระบอกไม้ ไผ ่ เสนาสนะกฏุกิัน้ดว้ยใบตองและ

ฟาง แม้กุฏิท่านอาจารย์มหาบัวเองก็ยังเป็นฟาก

มุงด้วยหญ้าคา ประตูหน้าต่างทำเป็นงวงฝาแถบ

ตองผลักไปมา หรือเวิกออกแล้วก็ค้ำเอา 

ข้อปฏิบัติที่ท่านถือเคร่งในยุคนั้นคือ ปฏิบัติ

อย่างหยาบๆ ห้ามนอนก่อน ๔ ทุ่ม ถ้าใครนอน

ก่อน ๔ ทุ่ม ต้องตื่นขึ้นมาทำความเพียรก่อนตี ๔ 

ถ้าผิดจากนี้ ได้ตักเตือนถึงสามครั้ง ถ้าทำไม่ได้

ท่านจะไล่หนีจากวัดทันที 

พระกรรมฐานยคุหว้ยทรายโดยทา่นอาจารย-์

มหาบัวเป็นผู้นำ ปฏิปทาถอดแบบมาจากท่าน-  

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ยุคหนองผือทุกอย่าง 

ทา่นตแีละเขน่พระเณร โดยมเิหน็แกห่นา้ พากเพยีร

เป็นอย่างมาก วันคืนที่ผ่านไปล้วนแต่ประกอบ  

จิตตภาวนาในอิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน 

ประกอบความพากเพยีรดว้ยสตปิญัญาตลอด 

มองไปทางด้านใดเห็นพระเณรต่างเร่ง

ความเพียร เหมือนว่าจะสิ้นกิเลสกันไปหมดทุก

คน กิริยาแห่งความขี้เกียจขี้คร้านไม่มี ให้เห็น   

ทุกรูปทุกนามต่างก็เร่งความเพียรเหมือนจะสิ้น

กิเลสในวันนี้หรือพรุ่งนี้…” 

การแสดงธรรมภาคจิตตภาวนาขององค์

หลวงตาในช่วง ๔ ปีที่ห้วยทรายนี้ นอกจากท่าน

จะแสดงธรรมอบรมพระเณรที่อยู่จำพรรษาร่วม

กับท่านแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พระเณรที่อยู่

บริเวณโดยรอบเข้ามาร่วมฟังธรรมด้วย หนึ่งใน

นั้นคือท่านพระอาจารย์มหาบุญมี สิริธโร ซึ่ง

องค์หลวงตากล่าวยกย่องคุณธรรมของท่านไว้ว่า 

บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งกุฏิ  

ขององค์หลวงตาสมัยนั้น 

บริเวณที่เคยเป็นห้องน้ำ  

ขององค์หลวงตาสมัยนั้น 

“อาจารย์มหาบุญมีนี้ท่านไปอยู่ห้วยทราย

กับเรา ท่านแก่พรรษากว่าเรา ดูเหมือน ๒ 

พรรษา ท่านเรียนเป็นเปรียญหลังเรา แล้วก็

ออกปฏิบัติหลังเรา เราออกก่อน ท่านมาก็มา

อยู่กับเราห้วยทราย ท่านออกมาทีแรก ท่านมา

ฝึกหัดทางด้านภาวนา  

‘ทีนี้จะออกภาวนาแล้ว’ 

ทา่นวา่อยา่งนัน้ ทา่นออกมาอยูห่ว้ยทราย   

พระอาจารย์มหาบุญมี   

สิริธโร วัดป่าวังเลิง   

จังหวัดมหาสารคาม 
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๓๐๐ ๓๐๑

พระสาวก.... ครั้งพุทธกาล 

เราอยูบนเขากับเณรหนึ่ง ใหทานอยูกับพวก

พระอยูทางตีนเขาทางนูน ทานเปนตุกตาเลย

นะ ทานไมถือเนื้อถือตัว ทานมอบใหเราหมด 

ทานบอกวาทานเปนพระอาคันตุกะเพียงมา

อาศัยเทานั้น มาอาศัยก็มาอาศัยทานอาจารย 

บอกตรงๆ เลย มาอาศัยทานอาจารยเพื่อจะ

อบรมทางดานจติตภาวนา ทานเอาจรงิๆ ..  

คุนกันมากกับเรานะ เพราะทานเคยอยู

กับเราแลว จะเรียกตามหลักธรรมชาติอยาง

พระโปฐิละกับเณรนั้นก็ไมผิด ทานถือเราเปน

อยางนั้น ทานเคารพมาก แตทานเปนอาวุโส 

ทานเคารพในทางดานธรรมะธมัโม ทางพระวนิยั 

เราเคารพทาน เพราะพระวินัยมีอาวุโสภันเต  

ธรรมะไมมี ถือคุณธรรมเปนสำคัญ ทานนับถือ

มากทีเดียว” 

เขนหนัก ดวยอรรถธรรม 
 

ทานพระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร  

วัดปาแกวชุมพล จังหวัดสกลนคร เปนองคหนึ่ง

ที่ ไดอยูจำพรรษาในระยะนี้ หนังสือประวัติยอ

ของทานพระอาจารยสิงหทองไดกลาวถึง 

ความจริงจังขององคหลวงตาตอพระเณรยุค

บานหวยทรายวา 

พระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร 

พระโปฐิละ ใบลานเปลา 

 
“…พระโปฐิละ พระพุทธเจาทานเห็นนิสัยองคนี้สามารถที่จะบรรลุธรรม พระโปฐิละกำลังเพลิน

สอนอรรถสอนธรรมใหโลกสงสารอยู พอไปหาทานก็ใสปญหาเลย ‘โปฐิละๆ’  

โปฐิละ แปลวาใบลานเปลา เรียนเปลาๆ หัวโลนเปลาๆ บวชเปลาๆ กินขาวชาวบานเปลาๆ  

เขาใจไหม มีแตเปลาๆ โปฐิละ ทานก็สะดุดใจกึ๊กเลย พระพุทธเจาเทศนโปฐิละใบลานเปลาๆ เทานั้น 

ทานตองเล็งเห็นนิสัยของเรา ทานหยั่งไปทางเปนมงคลนะ ..  

พอกลับมาถึงวัดเตรียมของไปกลางคืนเลย สำนักไหนๆ สำนักวงกรรมฐาน ครูบาอาจารยองค

ใดที่เดนดวยอรรถดวยธรรมจริงๆ ภายในใจ แลวบึ่งเขาไปหาองคนั้น ทีนี้ในวัดนั้นมีแตพระอรหันต จน

กระทั่งถึงเณรนอยก็เปนอรหันต อยูนี่ ๔-๕ องคสำเร็จทุกองค .. ไปถึงก็เขาหาพระเถระ มหาเถระ

เรื่อยมาๆ จนกระทั่งสุดเณรสุดทาย ไปถึงองคไหนก็วา 

‘โอย ผมพึ่งบวชมาผมไมรูภาษีภาษาอะไร นี่ทานรูนิสัยแลว’  

วางั้น เณรนอยก็เณรนอยอรหันต โงเมื่อไร .. เณรนอยไมใชขอนซุง บางรายพระไปตบหัวเณร 

ไมอยากสึกหรืออีลุงวางั้นนะ เรียกลุงนะ ไมอยากสึกหรือเณร ไปตบหัวเลนนะ เณรก็บอกวาไมอยาก

สึกก็วางั้น ก็เปนอรหันตแลวสึกไปหาอะไร สึกไปหาขอนซุงนี้เหรอ ขอนซุงที่กำลังตบหัวอยูนี้เหรอ 

เณรเปนอรหันต พระเปนพระปุถุชน นี้เปนปุถุชนไปเคาะหัวพระอรหันต แตก็ดีนะละ พอมาทราบ

ทีหลังแลว โอย เห็นโทษจริงๆ นะ กลับไปขอขมาเณรนะ เณรก็เฉย ก็เปนอรหันตจะไปอะไรกับใคร 

เณรก็ ไมวาอะไร ไปตบหัวเณร คือมันนารัก... นี่ขอนซุงไปเคาะทองคำทั้งแทง มันเปนอยางนั้น มีใน

ตำรา แลวก็ ไปขอขมาเณรนะ .. 

ที่วาพระโปฐิละนะถวายตัวเปนลูกศิษย เปนลูกศิษยจริงๆ เณรนั้นเปนเหมือนมหาเถระ  

โปฐิละองคนั้นก็เปนเหมือนสามเณรนอยตามหลังเลยนะ ทานจริงจังมาก ถาลงลงอยางนั้น เณรหา

อุบายวิธีทรมานทุกอยางนะ นั่นเห็นไหม เณรอรหันตนะ หาอุบายวิธีทรมานดูทิฐิมานะจะมีอะไรบาง 

บางทีใหครองผาดีๆ แลวบอกวา ‘ผมอยากไดอันนั้นในกอไผ’ 

กอไผหนามๆ นั่นนะ ใหครองผาเสียกอนให ไปเอา พอจะเขาไปถึง ไปจริงๆ นะ ไปกอไผนี้เขาไป

ใหบุกเขาไป พอไปถึงจริงๆ เอาละผมไมเอาแลว เณรทรมาน บางทีครองดีๆ จะให ไปเอาอะไรในน้ำ 

อยากไดอะไรในน้ำนั้น ครองผาดีๆ ก็ลงไป ครั้นพอผาจะเปยกใหขึ้นมาเสีย ก็หาอุบายวิธีดูทิฐิมานะมี

หรือไมมี พอเห็นวาจริงจังไมมีทิฐิมานะเณรก็เลยเริ่มสอน 

พอเณรสอนจนทานถึงธรรมขั้นสูง เพื่อเปนการใหเกียรติพระโปฐิละที่ทานเปนเถระ เณรก็เลย

พาพระโปฐิละนี้ ไปเฝาพระพุทธเจา นั่น ใหเกียรตินะ 

พอไปถงึพระพทุธเจา ‘เปนยงัไงเณร ลกู

ศษิยของเธอเปนยังไง’  

‘อูย หายาก หาอยางนี้หายาก’ 

เวลาจะเขาดายเขาเข็มจริงๆ ก็มอบ

ถวายพระพุทธเจาใหพระองคสอน เณรก็

หลบก็เพื่อใหเกียรติพระเถระ ไปสำเร็จกับ

พระพุทธเจา เณรสอนเรียบรอยแลวนะ 

จวนแลวก็ ไปหาพระพุทธเจา  

พระองคก็ทรงสอนสำเร็จเปนพระ

อรหันตขึ้นมา นี่เปนอยางนั้นละ ทานถือ

เนื้อถือตัวเมื่อไร …” 
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๓๐๒ ๓๐๓

“…ทานพระอาจารยมหาบัวทานเขมงวด 

กวดขันกับพระเณรที่ ไปปฏิบัติกับทานมาก  

ยามค่ำคืนทานอาจารยมหาบัวจะลงเดินตรวจ

พระเณรในวัดโดยไมใช ไฟฉาย วาพระเณรองค

ไหนทำความเพียรอยูหรือเปลา ถามองเห็นจุด

ไฟอยูทานก็จะไมเขาไป ถาองค ไหนดับไฟทาน

จะเขาไป เขาไปจนใตถุนกุฏิแลวฟงเสียงวาจะ

นอนหลับหรือเปลา หรือนั่งภาวนา เพราะคนที่ 

นอนหลับสวนมากเสียงหายใจจะแรงกวา

ธรรมดาที่ไมหลับ 

ถาหากวาองค ไหนนอนหลับกอน ๔ ทุม

แลว พอตอนเชาประมาณตี ๔ ทานจะเดินตรง

ไปที่กุฏิองคนั้นแหละ และถายังไมตื่น ตอนเชา

ลงศาลาจะเตรียมบิณฑบาต ทานจะเทศนวาให

พระเณรองคนั้น ถาทานไดเตือนถึง ๓ ครั้งแลว

ไมดีขึ้น ทานจะขับไลออกจากวัด ให

ไปอยูวัดอื่น โดยพูดวา  

‘ผมสอนทานไมไดแลว 

นิมนตออกไปจากวัดเสีย’ 

ฉะนั้น พระเณรยุค

บานหวยทรายภายใต

การนำของท านจึ งมี

ความพากเพียรในดาน

การทำสมาธิภาวนาเปน

อยางมาก ตางองคตาง

ลักกัน (แอบปฏิบัติ) คือ 

บ า ง อ งค เ ว ล า หมู เ ดิ น

จงกรมจะขึ้นกุฏิแลวไมจุดไฟ 

ทำท า เหมือนกับว านอนแต

ความจรงินัง่ภาวนา เวลาหมูขึน้จาก 

ทางจงกรมหมดแลว จึงคอยลงเดินก็มี  

ทานอาจารยสิงหทองเคยเลาใหฟงวา 

สมัยนั้นเหมือนกับวาพระเณรในวัดนั้นจะไมคาง

โลกกัน พอตื่นนอนขึ้นมา มองไปเห็นแตแสงไฟ

โคมสวางไสวตามกุฏิของพระเณรเหมือนกับ 

ไมนอนกัน  

เรื่องอาหารการกิน เขามีกบหรือเขียด 

ตัวเดียวอยางนี้ เขาก็แบงใสบาตรได ๔ บาตร 

๔ องคก็มี ในคราวที่อดอยาก มะเขือลูกเดียว

อยางนี้ เขาจะผาใสบาตรได ๔ องค ทั้งนี้

เนื่องจากทางอีสานนั้นกันดารน้ำ โดยเฉพาะ

หนาแลงบางแหงตองไดกินน้ำในสระ พรอมทั้ง

ปาสับปะรดนี้แหลกหมดเลย พวกนี้ ไลแสงสวาง

กับเณรนั้นละ เปนเณรเหมือนกัน  

นี่มันหลอกเห็นไหมละ นั่งอยูนี่แสงสวาง

ตกลงมาเอามอืเอือ้ม มนักห็างไป ขยบัไปๆ สวางไป

ก็ไลๆ  กนัเลย ปาสบัปะรดแหลกหมด ใหหมูเพือ่น

มาไลชวย ‘มนับา ภาวนานีแ้บบบาเขาใจไหม’  

ม ี(จรงิ) เหน็กบัตาเราละอยูทีห่วยทราย ฟง

เสยีงกวบกาบๆ กลางคนืไลแสงสวาง มนั

เปนอยางไร ไลเขาในปาสบัปะรด สบัปะรด

แหลกหมดเลยละ ... อยางนัน้กม็นีกัภาวนา 

• แลวมีพระองคหนึ่ง พระองคนี้ก็สม

เหตุผลอยู เปนพระนักเลง แตกอนเปนเสือใหญ 

กลับตัวไดจากธรรมะของหลวงปูมั่นเรานี่ละ แลว

มาบวช อันนี้ก็เหมือนกัน เด็ด เหมือนคำวาเปน

นักเลงนั่นละ เด็ดมาก จึงไดเห็น

เรื่องเจาของ  

มันมีทางเสือขึ้นมา

ที่นี่ ถ้ำแกอยูนี้ เสือมัน

ขึ้นมาตอนกลางวัน อัน

นี้ ห น า ผ า  ไ ปนั่ ง อ ยู

หนาผาถาเผลอก็ใหตก

ตาย คือใหเลือกเอา 

จะเอาทางเสือขึ้นมา 

นั่งอยูที่ทางเสือขึ้นมา

กับนั่ งอยูที่ หนาผาจะ

เอาอันไหน ใหเลือกเอา 

บอกวานั่งอยูที่เสือมานี้รูสึก

จะไมเผ็ดรอนยิ่งกวานั่งหนาผา 

เลยไปนั่งอยูหนาผา ทางเสือขึ้นมา

ไมนั่ง ทีนี้นั่งอยูหนาผาเลย โห จิตนี้ลงได

เต็มที่นะแปลกอยู คือเผลอไม ได 

เผลอตกเลย ไปนั่งอยูหนาผาเผลอ

กต็กเลย แลวไมเผลอเลย นัน่ละจติลง 

ไดเต็มเหนี่ยวเลย แนะแปลกอยู 

วิธีดัดนะนั่น ทานไม ไดสอนกัน 

เปนวธิกีารของแตละองคๆ  จะฝกเจาของ  

ดัดเจาของทำอยางนั้น .. มันกลัวตาย

ยิ่งกวากลัวเหววาอยางนั้นนะ เลยไม

เผลอ จิตลงเต็มเหนี่ยวเลย นั่นอยาง

นั้นละการฝกทรมานตัวเองหลายแบบ...” 

ดัดตัวเอง 

ตกลงมาเอามอืเอือ้ม มนักห็างไป ขยบัไปๆ สวางไป

ก็ไลๆ  กนัเลย ปาสบัปะรดแหลกหมด ใหหมูเพือ่น

มาไลชวย 

ม ี(จรงิ)

เสยีงกวบกาบๆ กลางคนืไลแสงสวาง มนั

เปนอยางไร ไลเขาในปาสบัปะรด สบัปะรด

แหลกหมดเลยละ ... อยางนัน้กม็นีกัภาวนา 

 แลวมี

“...เณรผองทีว่ดัหวยทราย เราไมลมื ฟง

เสยีงตุบ กลางคนืประมาณ ๓ ทุม เรากำลงัจะ

ออกจากสมาธ ิ ฟงเสยีงตุบเสยีงดงัหนกัดวยนะ 

‘เอ มนัเสยีงอะไรนา’  

เ ราอยู กุ ฏิ ไ ด ยิ น

เสียง ไมนานไดยินเสียง

พุมพิมๆ พูดกันพุมพิมๆ 

มา ‘มีเรื่องอะไรนา’  

เราเลยลงไปดู ‘เปน

อยางไร’ ‘เณรผองตกกุฏิ’ ‘มันเปนอะไร

มันถึงตก’  

‘ทีแรกนั่งอยูขางในมันงวงนอน ทีนี้

เอา..ดัดมัน มานี่ก็มานั่งอยูขางนอก นั่งอยู

หมิ่นๆ เอา ถามันงวงใหมันตก พอดีมันงวง

จริงๆ’  

ฟงเสียงตูม กลางคืนนะ เณรนั้นตกกุฏิ 

คือมันงวงมันตก แกมาดัดมันอยูที่นั่นมันก็ตกที่

นั่นเณรผอง เอามันขนาดนั้นละ ฟงเสียงตุบ .. 

นั่งมันงวงๆ ตก นั่งหมิ่นๆ งวงก็ตกกุฏิ เอามัน

ขนาดนั้น ก็ยังดีอยู 

• อีกรายหนึ่งมันเปนบาอะไร เณร

เหมือนกันละ นั่งภาวนาแสงสวางมันออก  

แสงสวางออกจากจิต ทีแรกนั่งอยู ไมเคลื่อนที่ 

แสงสว า งออกเหมื อนว า เอื้ อมมื อ ใส มั น  

พอขยับออกไปแสงสวางดวงใหญ มันตกมา

จากบนอากาศ ผัวะลงนี้เลย สวางจา แลวแก

ก็ดู เหมือนวาเอามือไปจับ มันก็เลยถอยไป 

เณรนี่ก็ถอยออกไปดวย พอถอยไปมันก็ ไปๆ 

เลย ไลกันตอนกลางคืนหาแสงสวาง  

ใหหมูเพื่อนมาไลชวย  

พระเณรองคนั้น ถาทานไดเตือนถึง ๓ ครั้งแลว

ไมดีขึ้น ทานจะขับไลออกจากวัด ให

ไปอยูวัดอื่น โดยพูดวา  

นิมนตออกไปจากวัดเสีย’

บา งอ งค เ ว ล า หมู เ ดิ น

จงกรมจะขึ้นกุฏิแลวไมจุดไฟ 

ทำท า เหมือนกับว านอนแต

ความจรงินัง่ภาวนา เวลาหมูขึน้จาก 

ทางจงกรมหมดแลว จึงคอยลงเดินก็มี  

มาบวช อันนี้ก็เหมือนกัน เด็ด เหมือนคำวาเปน

นักเลงนั่นละ เด็ดมาก จึงไดเห็น

มันมีทางเสือขึ้นมา

ที่นี่ ถ้ำแกอยูนี้ เสือมัน

ขึ้นมาตอนกลางวัน อัน

นี้ ห น า ผ า  ไ ปนั่ ง อ ยู

หนาผาถาเผลอก็ใหตก

ตาย คือใหเลือกเอา 

จะเอาทางเสือขึ้นมา 

นั่งอยูที่ทางเสือขึ้นมา

กับนั่ งอยูที่ หนาผาจะ

เอาอันไหน ใหเลือกเอา 

บอกวานั่งอยูที่เสือมานี้รูสึก

จะไมเผ็ดรอนยิ่งกวานั่งหนาผา 

เลยไปนั่งอยูหนาผา ทางเสือขึ้นมา

ไมนั่ง ทีนี้นั่งอยูหนาผาเลย โห จิตนี้ลงได

ยิ่งกวากลัวเหววาอยางนั้นนะ เลยไม

เผลอ จิตลงเต็มเหนี่ยวเลย 

นั้นละการฝกทรมานตัวเองหลายแบบ...” 

เลย ไลกันตอนกลางคืนหาแสงสวาง  

ไมนั่ง ทีนี้นั่งอยูหนาผาเลย โห จิตนี้ลงได

เต็มที่นะแปลกอยู คือเผลอไม ได 

เผลอตกเลย ไปนั่งอยูหนาผาเผลอ

กต็กเลย แลวไมเผลอเลย นัน่ละจติลง

ไดเต็มเหนี่ยวเลย แนะแปลกอยู 

วิธีดัดนะนั่น ทานไม ไดสอนกัน 

เปนวธิกีารของแตละองคๆ  จะฝกเจาของ  

ดัดเจาของทำอยางนั้น .. มันกลัวตาย

ไมนั่ง ทีนี้นั่งอยูหนาผาเลย โห จิตนี้ลงได

เลย ไลกันตอนกลางคืนหาแสงสวาง  

ใหหมูเพื่อนมาไลชวย  

เต็มที่นะแปลกอยู คือเผลอไม ได 

เผลอตกเลย ไปนั่งอยูหนาผาเผลอ

กต็กเลย แลวไมเผลอเลย นัน่ละจติลง

ไดเต็มเหนี่ยวเลย แนะแปลกอยู 

เปนวธิกีารของแตละองคๆ  จะฝกเจาของ  

ดัดเจาของทำอยางนั้น .. มันกลัวตาย

ยิ่งกวากลัวเหววาอยางนั้นนะ เลยไม

เผลอ จิตลงเต็มเหนี่ยวเลย 

นั้นละการฝกทรมานตัวเองหลายแบบ...” 

เลย ไลกันตอนกลางคืนหาแสงสวาง  

ใหหมูเพื่อนมาไลชวย  
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๓๐๒ ๓๐๓

ไปสงสองคน ไปสงถึงแจงตะวัน (แจงตะวันเปน

ชื่อสถานที่) แลวก็กลับ ตอแตนั้นก็ตั้งหนาเดิน

ตรงขามบานโพนแดง ขามบานดงมอนกาน

เหลือง ขามหวยบางทราย ไปพักใกลบานสง-

เปอย ที่ทุงนาแหงหนึ่ง อยูกลางดง มีเถียงนา 

วางๆ อยูหลังหนึ่ง ก็พอดีกับค่ำ พักนอนที่นั้น 

.. ฉันเสร็จเรียบรอยแลว .. ก็ตั้งหนาภาวนา 

เดนิขามบานนาคำ บานตากแดดเขาบานหนอง-

เอี่ยนทุง แลวเดินทางตามทางหลวง พอถึง

หวยทรายก็มืดพอดีจุดไฟ องคหลวงปูมหาก็อยู

ในศาลากำลังเทศนพระและแมชีอยู  

ทานทักวา ‘ทานหลามาแลว’  

ทานประกาศวา ‘นี้แหละเขียงเช็ดเทา

พระอาจารยใหญมั่นองคหนึ่ง’ 

กราบนมัสการแลวองคทานก็ถามไถทุก

ประการ ตกลงไดนอนอยูทีศ่าลาเพราะกฏุเิตม็ .. 

พอขาพเจามาพักวัดปาสุทธาวาส คุณเพ็ง 

คุณสีหาพอไดรับทราบขาววา ขาพเจามาถึง 

วัดปาสุทธาวาสจะไปหาพระอาจารยมหาบัว 

ขณะนั้นคุณเพ็งคงอยูกับหลวงปูฝน คุณสีหา 

คงอยูกับพระอาจารยวัน ก็พากันชวนกันไปหา

พระอาจารยมหาบัวเพื่อจะไดจำพรรษารวมกัน

หมูเกาอีก เพราะเคยไดอยูรวมกันมาแลวใน 

ยุคหนองผือ รูจักนิสัยใจคอกันแลว จะปฏิบัติ

สะดวก 

สมัยนั้นเปนเวลาฤดูเดือนพฤษภาคมขาง-

แรม หลังวิสาขบูชา ๒๔๙๖ แลว พระอาจารย-

มหาไดปรารภลับหลังกับหมูวา 

‘ผมไปอยูกับหลวงปูมั่น เสนาสนะเต็ม

หมด องคทานไดพาหมูทำกุฏิใหผมอยู มาบัดนี้

ผมจะไดทำกุฏิใหทานหลาอยูละ ผมเปนเวรกับ

องคหลวงปูในตอนนี้อีกแลว ใชเวรไปเสีย’ 

แลวไดรีบทำกุฏิมุงหญาปูฟากอีกหลังก็

เสร็จไปโดยเร็ว ได ใหอาจารยสิงหทองไปอยู 

แลวไดสับเปลี่ยนหลังอื่นใหขาพเจาไปอยู แต

อยูใกลพระอาจารยมหาทางทิศเหนือนั้น กุฏิที่

ปลูกใหมอยู ใกลพระอาจารยมหาทางทิศใต 

สามเณรโสใหอยูขางใกลโรงไฟ 

ปนั้นมีพระ ๑๑ รูป สามเณร ๔ องค คือ 

๑. พระอาจารยผูเปนหัวหนา (อาจารยมหาบัว) 

๒. พระอาจารยสม ๓. พระอาจารยสิงหทอง 

๔. หลวงพอนิล ๕. ขาพเจา ๖. คุณเพียร  

๗. คณุสพุฒัน ๘. คณุเพง็ ๙. คณุสหีา ๑๐. คณุล ี 

๑๑. คุณสวาส ๑๒. เณรนอย ๑๓. เณรนอยอีก 

๑๔. เณรบุญยัง ๑๕. เณรโส 

ปฏิปทาของหลวงปูมหาพาทำเหมือนสมัย

ยุคหนองผือหลวงปูมั่น เพราะสมัยหวยทราย

แขกโยมยังไมมาก...ประวัติยุคหวยทราย ก็เปน

ยุคที่พระอาจารยมหาตีและเขนพระเณรโดย

มิไดเลือกหนาเหมือนกัน แตอยาลืมวาสมัยบาน

หวยทรายในยุคนั้น ในศาลาโรงฉันยังได ใช

กระโถนกระบอกไม ไผบานอยูนะ แมอยูตามกุฏิ

เปนสวนมากก็เหมือนกัน น้ำมันกาดก็มีเพียง 

ปละสองปบ ผาที่จะทำไตรจีวรก็เหลืออยูหมด

วัดเพียงปละไมสองไมเทานั้น มูลคาในวัด

ทั้งหมดรวมกันในวัด บางทีก็รอยสองรอย

เทานั้น  

ปรารภไวเพื่อใหกุลบุตรสุดทาย

คำนึ ง  จะ ได ไ ม ลื มตั ว ในสมั ย

วัตถุนิยมหรูหราเพราะ

เกรงกิเลสจะหรูหราขึ้น 

ไปตักเอาไกลดวย เปน ๒-๓ กิโลเมตรก็มี 

เพราะขุดบอไมมีน้ำ ถึงจะมีบางแหงน้ำก็เค็ม 

กนิไมได และสิง่ทีต่ามมาดวยกค็อื ความอดอยาก 

เรื่องอาหารการกิน 

อาศัยแกนไม รากไม ใบไมมาตมฉัน 

นานๆ จะมีน้ำออยกอนทีหนึ่ง... กอนเดียวแบง

กันฉัน ๓-๔ องคก็ยังพอ ... บางปพระเณรปวย

เปนไขมาลาเรียเกือบหมดทั้งวัด ยังเหลือแต

ทานพระอาจารยมหาบัวและพระอีกองคหนึ่งก็

ม ีเปนผูทำกจิวตัรประจำวนั เชน ปดกวาดลาน-

วัด และตักน้ำใชน้ำฉัน…” 

หลวงปูหลา เขมปตโต วัดภูจอกอ 

จังหวัดมุกดาหาร เปนอีกรูปหนึ่งที่อยูรวมจำ

พรรษาดวย หลวงปูหลาเลาถึงเหตุการณกอน

เขาหวยทรายและบรรยากาศในยุคบานหวย-

ทรายไวอยางนาประทับใจ ดังนี้  

“…(ขาพเจา) พักอยูวัดโพธิสมภรณคืน

หนึ่งแลวทานเจาคุณธรรมเจดียก็สงขึ้นรถยนต

มาลงสกลนคร พักอยูสุทธาวาส ๑ คืนก็เดิน-

ทางดวยฝเทามาพักวัดปาบานโคกกับพระ-

อาจารยอุนหนึ่งคืน แลวไปพักวัดดอยธรรม-

เจดียประมาณ ๗ วัน เอาฟนชวยหลวงปูกงมา

อยูบาง ลาออกจากนั้นก็ไปพักวัดปาบานนาโสก 

อยูประมาณ ๗ วันมีเณรโส บานนาโสก อยาก

จะไปหวยทรายดวย จึงพูดกับเณรวา  

‘ถาเณรอยากไปจงไปทีหลัง อยาได ไป

พรอมกัน เพราะจะทับถมขา คลายกับขามา

ยักยอกเอาเณรไปดวย’ 

เณรกลาว ‘อยากจะไปศึกษากับพระ-

อาจารยมหาบัวที่วัดปาหวยทราย ไดยินแต

กิตติศัพทมาหลายปแลว อยากเห็นอยากรู’ … 

ตื่นขึ้นเปนวันใหมฉันเสร็จเรียบรอยก็

กราบลาหลวงพอเตรียมเดินทาง .. แลวโยมก็

หลวงปูเพียร วิริโย หลวงปูลี กุสลธโร พระอาจารยนิล ญาณวีโร หลวงปูหลา เขมปตโต พระอาจารยสุพัฒน สุขกาโม 

คำนึ ง  จะ ได ไ ม ลื มตั ว ในสมั ย
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๓๐๔ ๓๐๕

ทานนอย (ที่ ไปอยูสหรัฐทุกวันนี้) ทานนอย 

หลานทานสิงหทอง ทานนอยทานอุน ตอนนั้นไปอยู

หวยทรายดวย มันเปนเณร อะไรผานนิดหนอยไม

ได แตธรรมดานิสัยไมชอบพูดนะ เงียบๆ แตอะไร

ผานถาเจ็บวากขึ้นเลย เณรรองนี้เร็ว ‘วาก’ ขึ้นเลย 

พาเณรนี้เขาไปเอาไมกวาดอยูในบริเวณวัด 

เอาไมกวาดไมอะไรมา ไปนั้นพวกปลวก ปลวกไมใช

ปลวกเล็กๆ นอยๆ นะ ปลวกใหญ  

เราก็รูนิสัยเณรนี้มันรองเกง นี่เปนนิสัยของ

มัน พอตื่นนิดหนอยรอง ‘แอ’ ขึ้นเลย พอไปถึง

ปลวก ปลวกก็ตัวใหญๆ ไมใชปลวกตัวเล็กๆ มัน

ไมมีทางก็เดินตามปาไป มองลงไปเห็นแตปลวกเต็ม 

ดานเสนาสนะก็กั้นใบตองและฟางเปน

สวนมาก พระอาจารยมหาก็ยังอยูกุฏิฟากและ

มุงหญา ประตูหนาตางก็ทำเปนงวงฝาแถบตอง

ผลักไปมา หรือเวิกออกแลวก็ค้ำเอา 

ดานทำความเพียรมีเวลามากกวาทุกวันนี้ 

คราวหนุมอยูหลวงปูมหายิ่งประเปรียวกวานี้

มาก พวกลูกศิษยที่ ได ไปหุมหลวงปูบานตาด 

ในยุคปจจุบันนั้น องคทานอนุโลมที่สุด อยาวา

องคทานดุเลย…” 

อัศจรรย..ความเด็ดเดี่ยว 
องคหลวงปูมหา  

 

ดวยเหตุที่หลวงปูหลาทานเห็นถึงปฏิปทา

ความจริงจังขององคหลวงตาตั้งแตสมัยที่

ปฏิบัติตอสูกับกิเลสกระทั่งถึงระยะที่เปนครูบา

อาจารยสอนสั่งพระเณรหลายรุนตอหลายรุน

ดวยกันมานี้  

ดังนั้น เมื่อหลวงปูหลาทานตั้งวัดภูจอกอ

ขึ้นมา มีพระเณรเขามาอยูศึกษากับทาน เพื่อ

ใหพระเณรลูกหลานที่อยูในการปกครองไดเห็น

คติแบบฉบับอันงดงาม การแสดงธรรมของ

ทานจึงมักตองไดกลาวถึงองคหลวงตาอยู

เสมอๆ  

  วัดบรรพตคีรี (ภูจอกอ) บ.แวง 

  ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง  

  จ.มุกดาหาร 

 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ 

 

กราบเทาทูลเรียนถวาย องคหลวงปู ที่เกลาเคารพจนเกลาสิ้นภพสิ้นชาติ 

ในระหวาง ๔-๕ วันหลังที่ลวงมา เกลาไดกราบเทาทูลถวายฝากมุงมาทูล

ถวายองคหลวงปูกับพวกครูโรงเรียน ที่เขาปรารภวาจะมากราบเทาองคหลวงปู 

พรอมทั้งมีจดหมายอยูในที่นั้นดวย ถาหากวาองคหลวงปู ไดรับพรอมกันแลว จงทรง

พระมหากรุณาใหพระเลขาตอบจดหมายใหเกลาทราบดวยเทอญ เพื่อจะไดหาย

กังวล เกลาเมื่อพิจารณาขณะจิตก็ ไดนึกถึงองคหลวงปูอยูเปนอาหารของใจอยาง

เคารพสูงยิ่ง และองคหลวงปูทรงปฏิปทาเด็ดเดี่ยวสมตนสมปลายเปนธรรมอัน

หาไดยากในสมยัปจจบุนันี ้ เรือ่งนอกๆ ทีเ่กลาวจิารณตามประสาอารมณบาของเกลา 

ที่เปนบานั้น เกลาไดพิจารณาลึกลงไปกวานั้นมาแต ไรๆ แลว และไมมีที่จะแซงองค

หลวงปูอันใดไดเลย ถาผูหนักไปในทางธรรมแลวก็จะไดอัศจรรยองคหลวงปูที่เด็ด

เดี่ยวเปนทิฏฐานุคติของอนุชนรุนหลังอยางยอดเยี่ยม 

การกราบเทาทูลเรียนถวายจดหมายองคหลวงปู ถาเขียนนอยก็ ไมสมเจตนา

ของเกลา ถาเขียนมากองคหลวงปูก็จะนาเบื่อ ไมรูวาความพอดีอยูในระดับใด ตอง

ยอมบกพรองยกธงขาวตอองคหลวงปูอยูเสมอๆ ผูกขาดจองขาดจนเกลาสิ้นภพสิ้น

ชาติ 

กราบเทาทูลเรียนถวายมาดวยความเคารพสูงยิ่งจนเกลาสิ้นภพสิ้นชาติ 

 

เกลา 

(พระหลา เขมปตฺโต) 

 

คราวหนึ่งที่หวยทรายทานหาวิธีดัดนิสัยเณรที่

ชอบรองเสียงดังเวลามีอะไรมาทิ่มแทงใหเจ็บดวย

ความขบขันเพื่อใหเณรระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

“...สัญชาตญาณของมนุษยเรามันรักษากัน 

ปองกันกัน หรือปองกันตัวอะไรนี้มันมีของมัน นี่

หมายถึงธรรมดา นอกจากจะแกลงหรือทำตลกเปน

อีกแงหนึ่ง  

แกลงดัดเณร 

อีกแงหนึ่ง  

บทเวลาจะดัด มีสัญชาตญาณหรือไม

สัญชาตญาณมันจะดัดกันเปนยังไง เราไปเห็น

ปลวกมันเต็มที่ เราก็ทำทาเซอ ทำทามองนูนมองนี้ 

มันอะไรอยูแถวนี้ คืออยากใหเณรเซอไมมอง เราก็

ดันไวดันทางที่จะปลอดภัยไว เปดทางที่ปลวกจะ

ฟาดเณรไว  

มันก็เดินไป คอยฟงเสียง ‘วาก’ มันมากนะ

ปลวกใหญ ฟงเสียงมันรอง ‘วากๆ’ รอง ‘วากๆ’ 

เสร็จ เราก็บอกวา ‘ไดการๆ’ คือดัดสันดานเณร

เรียกวาไดการ ไมลืมหวยทราย มันชอบรองเณรนี้ 

เอะอะรอง พอดีปลวกฟดมันเสียเต็มเหนี่ยว เสียง

รองกากๆ เราเลยบอกวา เออ ไดการๆ ขบขันดี ...” 

 

ดงับนัทกึฉบบัหนึง่ทีห่ลวงปูหลาทานเขยีนเปนจดหมายไวเปนอุบายสอนพระ ดังนี้  

จดหมายหลวงปูหลาถึงองคหลวงตาจากหนังสือ “ผูบรรลุแดนเกษม”  

รวมธรรมเทศนาของหลวงปูหลา เขมปตโต หนา ๑๒๕ 
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๓๐๔ ๓๐๕

โปรดคุณแมชีแกว 
 

ที่บานหวยทรายแหงนี้มีนักปฏิบัติธรรม

หญิงทานหนึ่งนามวา คุณแมชีแกว เสียงล้ำ 

เวลาภาวนามักจะมีความรูแปลกพิสดารมาก 

เมื่อทานมาจำพรรษาที่บานนี้ จึงมีโอกาสได

สนทนาซักถามพรอมกับใหอุบายทางจิตต-

ภาวนาแบบเด็ดจนสามารถพลิกภาวะจิตของ

คุณแมชีแกวไดอยางนาอัศจรรย ดังนี้ 

“...แมชีแกวที่อยูบานหวยทรายนี้ เปน

ลูกศิษยดั้งเดิมของทานอาจารยมั่นมาตั้งแต

เปนสาวโนนนะ แกภาวนาเปนตั้งแตเปนสาว

โนน ถาวันไหนภาวนาแปลกๆ พอทาน

อาจารยมั่นบณิฑบาตมาถงึนัน้ ทานจะวา ‘วนันี้

ออกไปวดันะ’ 

เพราะทานหยั่งทราบทุกอยาง...ทีนี้พอ

ทานจะจากที่นั่นไป ทานก็บอกตรงๆ เลย 

บอกวา ‘นี่ถาเปนผูชายแลวเราจะเอาไปบวช

เปนเณรดวย’ 

อายตุอนนัน้ราว ๑๖-๑๗ ป ‘นีเ่ปนผูหญงิ 

มันลำบากลำบน ไมเอาไปแหละ อยูนี่แหละ 

จะเปนบาครอบครัวเหมือนโลกเขา ก็แลวแต

เถอะ’ 

วาดงันีแ้ลวทานก็ไป กอนจะไปทานสัง่วา  

‘แตอยาภาวนานะ’ 

นี่สำคัญ ทานสั่งไวจุดนี้แหละ คือนิสัย

แกผาดโผนมาก เรื่องภาวนานี้นิสัยผาดโผน

มากจริงๆ เหาะเหินเดินฟาดำดินบินบนใน

หัวใจมันออกรูออกเห็นหมด เทวบุตรเทวดา

อินทรพรหมเปรตผีนี้มันไปรู ไปหมด นั่นซิ ทีนี้

เวลาไมมีครูมีอาจารยคอยแนะคอยบอก กลัว

มันจะเสีย 

ทานจงึหามไมใหภาวนา ‘เราไปนี้ ไมตอง 

ภาวนาแหละ ตอไปมนักจ็ะมคีรมูอีาจารยสอน 

เหมือนกันนั่นแหละ’ 

ทานวาอยางนี ้ ทานวาผานๆ ไปอยางนี้

แหละ... ทีนี้นานเขาๆ หนักเขามันอดไม ได  

มนัอยากภาวนาอยูตลอด แกกเ็ลยภาวนา กพ็อด ี

เปนจงัหวะทีเ่ราไปทีน่ัน่พอเหมาะดเีลยเทยีว 

พอเราไปถงึ แกกม็าเลาใหฟง ตอนทีเ่รา 

ไปนั้นเราไปจำพรรษาบนภูเขา ใหหมูเพื่อน 

จำพรรษาขางลาง เรากบัเณรหนึง่ไปจำพรรษา 

“...ปลัดอำเภอคำชะอีเขาสนิทสนมกันกับ 

ผูใหญจูม เวลาเขาพูดกับผูใหญจูม เขาจะบี้จมูกไว

กอน ‘ผูใหญจูมเวลาแตงตัวนี่ขาหลวงสู ไม ได แต

เวลาเขียนหนังสือเหมือนไกเขี่ย’  

พอดีแกสงจดหมายมาหาเรา เราอานไมออก 

อานออกแตขำตวัเดยีว คอืแกชือ่จมู นามสกลุ ผวิขำ 

คำวา “ผิว” อานไมออก อานไดแต “ขำ” ตัวเดียว 

สองสามวันแกก็ตามมา แกคงสงสัยอานไดมั้ย 

‘ทานอาจารยไดรับจดหมายผมแลวยัง’ ‘ไดรับแลว’ 

‘แลวเปนอยางไรอานออกไหม’ 

‘ทำไมอานไมออก ผูเขียนเขียนได ผูอานอาน

ไม ไดมีอยางเหรอ’  

‘ลองอานดูซิ’ เราอานไมออกจริงๆ นะ เราก็

เลยวา ‘อืออาๆๆ ... ขำ’ เราวาอยางนั้น  

‘อาวทำไมอานอยางนั้น’ ‘ก็เขียนอยางนั้นนี่’ 

เราก็วา คืออานไมออกเลย ผิวขำ ผิวก็อานไมออก 

ไดแตขำตัวเดียว ใหเราอานเราก็อานอืออาๆๆ ขำ 

เราวาอยางนั้น ทำไมอานอยางนั้นละ อาวก็เขียน

อยางนี้นี่ ดัดคนใหมันทันกัน...” 

อยูบนภูเขา บานหวยทรายนั่นแหละ 

พอวันพระหนึ่งๆ พวกเขาจะไป ไป

พรอมกันไปละ ไปทั้งวัดเขาเลยแหละ พวก

แมชีแมขาวหลั่งไหลกันไป ขึ้นบนภูเขาหาเรา

ตอนบาย ๔ โมง ๔ โมงเยน็เขาก็ไป ตอนจวน 

๖ โมงเย็นเขาก็กลับลงมา พอไปถึงแกก็เลา

ใหฟง ขึ้นตนก็นาฟงเลยนะ พอแกขึ้นตนก็ 

นาฟงทันที 

‘นี่ก็ ไม ไดภาวนา เพิ่งเริ่มภาวนานี่

แหละ ญาทานมั่นทานไมใหภาวนา’ 

แกวาอยางนั้น ‘ทานหามไมใหภาวนา’ 

เราก็สะดุดใจกึ๊ก มันตองมีอันหนึ่ง

แนนอน ลงหลวงปูมั่นหามไมใหภาวนานี้ตอง

มีอันหนึ่งแนนอน จากนั้นแกก็เลาภาวนาให

ฟงนี ้ โถ ไมใชเลนๆ พสิดารเกนิคาดเกนิหมาย  

เราก็จับไดเลยทันที 

‘ออ อันนี้เองที่ทานหามไมใหภาวนา’ 

พอไปอยูกับเรา .. ไปหาเราก็ภาวนา

พูดตั้งแตเรื่องความรูความเห็น ไปโปรด

เปรตโปรดผีโปรดอะไรตออะไร นรกสวรรค

แกไปไดหมด รูหมด แกรู ทีนี้เวลาภาวนา 

มันก็เพลินแตชมสิ่งเหลานี้ ครั้นไปหาเรา 

นานเขาๆ เราก็คอยหามเขาหักเขามาเปน

ลำดับลำดานี่แหละ เอากันตอนนี้ ทีแรกให

ออกได ‘ใหออกก็ได ไมออกก็ได ได ไหมเอา

ไปภาวนาดู?’  

ครั้นตอมา ‘ไมใหออก’ ตอมาตัดเลย

เด็ดเลย ‘หามไมใหออกเปนอันขาด’ 

นั่นเอาขนาดนั้นนะทีนี้ ใหแกรูภายใน

อันนั้นเปนรูภายนอกไม ใชรูภายใน ไม ใช 

คุณแมชีแกว เสียงล้ำ 

ดัดคนใหทันกัน 

รูเรื่องแกกิเลส จะใหแกเขามารูภายในเพื่อจะแก

กิเลส แกไมยอมเขา เถียงกันแกก็วาแกรู แกก็เถียง

กันกับเรานี่แหละ ตอนมันสำคัญนะพอมาเถียงกับ

อาจารย อาจารยก็ไลลงภูเขา รองไหลงภูเขาเลย 

‘ไป...จะไปที่ ไหน...ไป สถานที่นี่ ไมมีบัณฑิต

นักปราชญ มีแตคนพาลนะ ใครเปนบัณฑิต 

นักปราชญให ไป ลงไป...’ 

ไลลงเดี๋ยวนั้น รองไหลงไปเลย เราก็เฉย 

น้ำตานี้ ไมเห็นมีประโยชนอะไร เราเอาตรงนั้น 

ไล...ลงไป ‘อยาขึ้นมานะ แตนี้ตอไปหาม’ ตัดเด็ดกัน

เลย ไปได ๔-๕ วัน โผลขึ้นมาอีก 

‘...ขึ้นมาอะไร !!!...’ 

‘เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอน เดี๋ยวๆ ใหพูดเสีย

กอน’ แกวา 

‘มันอะไรกัน นักปราชญใหญ’ เราวาอยางนั้น

นะ วานักปราชญใหญ แกวา ‘เดี๋ยวๆ ใหพูดเสีย

กอนๆ’ แกจึงเลาใหฟง คือไปมันหมดหวัง แกก็หวัง

จะพึ่ง ก็พูดเปดอกเสียเลย แกหวังวา 
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‘จะพึ่งอาจารยองคนี้ ชีวิตจิตใจมอบไว

หมดแลวไมมีอะไร แลวก็ถูกทานไลลงจากภูเขา 

เราจะพึ่งที่ไหน? แลวเหตุที่ทานไล ทานก็มีเหตุ

มีผลของทานวา เราไมฟงคำทาน ทานไลนี่ถา

หากวาเราจะถือวาทานเปนครูเปนอาจารย 

แลวทำไมจึงไมฟงคำของทาน เพราะเราอวดดี 

แลวมันก็เปนอยางนี้ ไมเห็นไดเรื่องไดราวอะไร 

ทีนี้ก็เลยเอาคำของทานมาสอนมาปฏิบัติ มันจะ

เปนยังไง? เอาวาซิ มันจะจมก็จมไปซิ’ 

คราวนี้แกเอาคำของเราไปสอน บังคับ 

ไมใหออกอยางวา นั่นแหละ แตกอนมีแตออกๆ 

หามขนาดถึงวาไลลงภูเขา แกไมยอมเขา มีแต

ออกรูอยางเดียว พอไปหมดทาหมดทางหมด 

ที่พึ่งที่เกาะแลว ก็มาเห็นโทษตัวเอง ‘ถาวาเรา

ถือทานเปนครูเปนอาจารย ทำไมไมฟงคำทาน 

ฟงคำทานซิ ทำลงไปแลวเปนยังไงใหรูสิ’ .. 

ทีนี้ก็มีแตบังคับใหอยูละคราวนี้เพราะมัน

ชินพอ พอบังคับใหอยู พอแนวลงอยูนี้ก็สวาง

จาขึ้น แลวก็ปรากฏเปนนิมิตเรานี้แหละมา ถือ

มีดเขาเรียกวาอะไรไมรู มีดก็มีดคมกริบ แสง

ออกแพรวพราวๆ ทีนี้ ใหพิจารณาอยางนี้นะ 

การทำลายกายทำลายอยางนี้ จุดตะเกียงเจา

พายุมาดวยนะ หิ้วตะเกียงเจาพายุมาดวยแกวา 

หิ้วตะเกียงเจาพายุมาแลวก็ฟนเลย ฟนตัวแก

นั่นแหละในนิมิตภาวนา ฟนพออันนี้ขาดตกอัน

โนนขาดตก ฟนนี้ๆ ทำอยางนี้ๆ แยกกายแยก

อยางนี้ ฟนฟาดมันแหลกไปเลยนะ ฟนแลว

เขี่ยๆ เขี่ยออก  

‘นี่ๆ ดูเอาๆ แลวแยกออกไปอันไหนเปน

สัตวอันไหนเปนบุคคล อันไหนเปนหญิง อันไหน

เปนชาย เอาดูเทียบดู อันไหนสวยอันไหนงาม 

เอา ดู’ 

ฟนออกจนแหลก  ทางนี้ก็ดู เกิดความ

สลดสังเวชภายในจิตใจ มันเปนนิมิตอันหนึ่ง

ออกแตเปนธรรม พออันนี้แตกกระจัดกระจาย

ไปจนกระทั่งวาเกิดความสลดสังเวชตัวเอง พอ

คราวนี้พึ่บลงอีก คราวหลังนี้เงียบเลย พูดไมถูก

คราวนี้ จะวาอัศจรรยขนาดไหนพูดไมถูก ทีนี้

พอจิตถอนขึ้นจากนั้นก็หมอบกราบไปทาง

ภูเขาเลยแกวา .. 

พอทำตามนั้นมันก็เปดโลงภายในซิ 

ทีนี้จาขึน้เลยเชยีว .. นีแ่หละทีก่ลบัขึน้มา 

กลบัขึน้มาเพราะเหตุนี้ ทีนี้ ไดรูอยางนั้นๆ ละ

ทีนี้ รูตามที่เราสอนนะ 

‘เออ เอาละ ทีนี้ขยำลงไปนะตรงนี้ ทีนี้

อยาออก อยายุง ยุงมานานแลวไมเห็นเกิด

ประโยชนอะไร เหมือนเราดูดินฟาอากาศ ดูสิ่ง

เหลานั้นนะ ดูเปรตดูผีดูเทวบุตรเทวดา มันก็

เหมือนตาเนื้อเราดู สิ่ งเหลานี้ ไม เห็นเกิด

ประโยชนอะไร ถอนกิเลสตัวเดียวก็ไมได นี่ตรง

นี้ตรงถอนกิเลส’ 

เราก็วาอยางนี้ ‘เอาดูตรงนี้นะ’ 

แกก็ขยำใหญเลย เอาใหญเลย ลงใจไม

นานนะก็ผานไป แกบอกแกผานมานานนะ... 

พ.ศ.๒๔๙๔ เราไปจำพรรษาที่หวยทรายในราว

สัก ๒๔๙๕ ละมัง แกก็ผาน...” 

ความรูพิสดารของคุณแมชีแกว 
 

องคหลวงตาเลาความรูแปลกพิสดารของ

คุณแมชีแกวไว ดังนี้ 

“...สัตวบางประเภทๆ นี้ รายไหนตายไป

เนื้อหนังของเขา เขาหวังประโยชนจากเนื้อ

หนังของเขาตลอด เวลาไดนี้ ไปทำบุญใหทาน

เขามีหวังไดรับ ถาปดเสียนี้ทางเดินของเขาที่

จะไดบุญไดกุศลไมมี 

คุณแมแกวก็เปนลูกศิษยหลวงตาบัว ลูก

ศิษยหลวงปูมั่นนั่นแหละ แกนั่งภาวนาอยูตอน

เชา ที่หวยทรายนะ มีบุรุษคนหนึ่งมาเขานิมิต

แมชีแกว เขามาขอวา 

‘คุณแม นี่ผมเปนหมูถูกนายบินยิงอยูที่

ภูเขาลูกนั้น ไปเผลอตัวถูกเขายิงตาย เวลาผม

ตายแลวนี้เขาเอาเนื้อหนังมาถวายมาทานนี้ ขอ

เมตตาใหฉันฉลองศรัทธาใหผมดวย ผมจะไดมี

สวนบุญสวนกุศลจากเนื้อนี้ ผมตายดวยความ

พลั้งเผลอ คือหิวน้ำไปกินน้ำ เขาฆาตาย เขา

ยิง ผมสุดวิสัยตายไปแลว บุญกุศลจะเปน

เครื่องหนุนผม เวลาเขาเอามาถวายขอใหคุณ

แมชวยฉลองใหหนอย’  

นี่เห็นไหมละ พอตื่นเชา

มาก็เรียกหมูเพื่อนมา แลวแก

ก็เลาใหเขาฟง ‘ทำไมแปลกๆ 

อยางนี้ มันจะจริงไหม มันเปน

อยางนั้นเมื่อคืนนี้’ 

ไมนานพวกลูกเมียของนายบินที่ฆาหมู

ตายแลวเอาเนื้อมาถวายสำนักแมชี ‘นี่เนื้อ

อะไร’ 

‘โอย เนื้อหมูนี่ ไอบินมันไปฆา ไดหมูมา

จากภูเขานั้นๆ เลยเอามาทำบุญใหทาน’  

เปนไงเขากันได ไหมละ ตรงเปงเลย ชื่อ

ไอบินจริงๆ ยิงหมูตายแลว ทางนี้มาบอกไว

กอน .. พอพระออกบิณฑบาตกลับมานี้ เขาก็

เอาเนื้อหมูมา เราซักใหญเลยทีนี้เพราะเรื่องมัน

เกิดขึ้นสักครู พูดกันยังไมจบ มาก็เรื่องเขากัน

รอยเปอรเซ็นตเลย อยางนี้เปนตน เขาใจไหม 

มันลึกลับ 

สัตวทั้งหลายที่ตายไปนั้นจะหามกันไดยัง

ไง เมื่อหามอันนี้ความมุงหมายของสัตวที่ตาย

ไปแลวจะไมมีทางกาวเดิน ไมมีทางออก เขาใจ

ไหม ตองอาศัยบุญกุศลจากเนื้อหนังของเขาที่

ตายไปแลวนั้นมาหนุนตัวเองไปอีก...” 

คราวนี้พึ่บลงอีก คราวหลังนี้เงียบเลย พูดไมถูก

คราวนี้ จะวาอัศจรรยขนาดไหนพูดไมถูก ทีนี้

พอจิตถอนขึ้นจากนั้นก็หมอบกราบไปทาง

แมชวยฉลองใหหนอย’

มาก็เรียกหมูเพื่อนมา แลวแก

ก็เลาใหเขาฟง 

อยางนี้ มันจะจริงไหม มันเปน

อยางนั้นเมื่อคืนนี้’ 
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ในคราวที่หลวงปู่มั่นมรณภาพเมื่อวันที่ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ เวลา ๐๒.๒๓ น.   

คุณแม่ชีแก้วก็ทราบข่าวได้ ในทันทีทั้งที่อยู่  

ห้วยทราย นอกจากนี้ยังทราบล่วงหน้าว่าองค์-

หลวงตาจะมาที่ห้วยทรายก่อนที่จะเดินทางมา

ถึงจริง และเมื่อมาอยู่จำพรรษาที่ห้วยทราย

แล้วคุณแม่ชีแก้วก็ทราบการไปการมาของท่าน

ตลอดทุกระยะ องค์หลวงตาเล่าไว้อย่างน่า

อัศจรรย์ ดังนี้ 

“…ความรู้ของคุณแม่แก้วแปลกพิสดาร

มาก .. ตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพ 

โอ๊ย แกแม่นยำของแกขนาดนั้น.. ‘ญาท่านเสีย

แล้ว...เมื่อคืนนี้’

แกเล่าว่า ‘ญาท่านมาบอกว่ามานี่มา ไป

ดูเสียซากเรา เห็นแต่ซากแล้ว ญาท่านว่า พ่อ

ไปแล้วนะ’

พอพูดคุยกันยังไม่เลิกเลย ไอ้หลานมันก็

ไปคำชะอี ไปได้ข่าวเขาออกวิทยุตอนเจ็ดโมง

เช้า ประกาศลั่นว่า ‘หลวงปู่มั่นเสียแล้ว’ 

มาถงึมนักว็ิง่ถงึวดัเลย วิง่กระหดืกระหอบ

มา ‘อะไร?’

‘โอ๊ยญาท่านเสียแล้ว’  

นั่นเห็นไหม...เห็นไหม เสียในเวลาเท่านั้น

เท่านี้ เขาประกาศลั่น นี่ก็แม่นยำมาก ..  

(อีกเรื่องหนึ่ง) พอเราไปถึง (ห้วยทราย) 

ทีแรกก็เอาละ แกก็เก่งเหมือนกัน เราพูดตาม

ความแกเก่ง ‘เอ้อ ปีนี้จะมีครูบาอาจารย์เรามา

คล้ายคลึงกับญาท่านมั่น จะมาปีนี้ละ พวกเรา

จะชุ่มเย็น ตั้งแต่ญาท่านมั่นออกไปแล้วนี้แห้ง

ผากบรรดาพระเณรทั้งหลายคราวนี้จะมีละ’

นั่นเห็นไหม ปรากฏแล้ว เวลาถามแก 

นานๆ ถงึถาม แกบอกวา่ ‘ดวงดาวเหาะลอยมา

บนอากาศ ดวงใหญ่ดวงเล็กเหาะลอยล้อมรอบ

มาลงห้วยทรายเราหมด ลงข้างๆ ลงนี้หมด ..

ดาวปนีีจ้ะมคีรอูาจารย์ ตัง้แตญ่าทา่นมัน่ไปแลว้

จากนูน้มาหายเงยีบจะมคีราวนีล้ะไลเ่ลีย่กนั’  

แน่ะ แปลกอยู่นะแก แกพูดอย่างออก

หน้าออกตา เพราะแกพูดด้วยความรู้ของแก มี

ปนีีล้ะ จากนัน้มาบรรดาประชาชนลกูศษิยล์กูหา   

มีพระมาพักห้วยทรายทีไรหลั่งไหลออกไปดู 

แล้วพอเขาถามแก ‘ใช่ไหม’ แกบอก ‘ไม่ใช่ๆ’  

นี่เปิดอกให้ฟังเสีย พอ (มีพระ) ไป (ห้วย

ทรายเขาก็ถามแก) ‘ใช่ไหม’ แกบอก ‘ไม่ใช่ๆ’ 

นั่นละเวลาแกออกจากที่ของแกแล้วแกจะบอก 

‘ทีพ่าเหาะลอยมาตามบนฟา้สวา่งจา้มานัน่

ตามบนฟ้าเต็มฟ้ามาเลย ดวงใหญ่ดวงเล็กลง

ห้วยทรายนี้หมด ลงกระจายออกไปตามนี้หมด

ปีนี้จะมีครูอาจารย์มาโปรด เหาะลอยมาจาก

บนฟ้าดวงสง่างามดวงใหญ่ดวงเล็กมารอบๆ’

พอมีครูบาอาจารย์องค์ ไหนมาก็พากัน  

ไปดู ‘เป็นยังไงใช่ไหม’ แกบอก ‘ไม่ใช่ๆ’ เรื่อย 

นี่ละความรู้ภายในจะไปถามใครที่ ไหน มันชัด

อยู่ในหัวใจ ชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเรา แม่นยำๆ องค์

ไหนมา ไม่ใช่ๆ  

ทีนี้ก็พอดี หลวงตาบัว หนองแซง ชื่อบัว

เหมือนกัน ‘พอว่ามีพระองค์หนึ่งชื่อบัวมาเที่ยว

นี้’ โอ๊ย ต่างคนต่างเตรียมพร้อมออกไป เป็น

หลวงตาบัวมาก่อนหน้านั้นสองวัน ชื่อบัว แต่แก

ก็ยังบอกว่า ‘ไม่ใช่’ อีกแน่ะเห็นไหม ยังไม่ใช่ยัง

ว่าอีกนะ บัวชื่อเหมือนกันก็ตาม แต่ยังไม่ใช่ 

อีกสองวันเราก็โผล่ไปละคือหลวงตาบัวไป

ก่อนหน้าเรา พวกนี้พวกดักละ เราไปไหน  

ไม่ได้พวกดักตาม ตามธรรมดาเราไปคนเดียวๆ 

อันนี้ก็ดักตาม พอทราบว่าเราจะมาทางนี้แล้ว

ดัก หลวงตาบัวมา ชื่อน่ะใช่ แต่องค์นั้นไม่ใช่ 

ขบขันดีอยู่นะ นี้เปิดตามหลักความจริง พวกนี้

พวกดักเราเพราะท่านอาจารย์มั่นเคยพูดทิ้งท้าย

ไว้ว่า ‘ต่อไปจะมีผู้มาสอนอยู่นะ’ พวกนี้จึงดัก 

พอทราบว่าเราจะไปทางห้วยทรายจึงดักหน้าไป

ก่อนว่า ‘ชื่อบัว’ แกก็ยังว่า ‘ใช่ชื่อนั้นใช่ แต่ตัว

ยังไม่ใช่’ ว่าอีกละ 

ก็พอดีเราไปหลังหลวงตาบัวสัก ๒-๓ วัน 

ทีนี้พอไปถึงจริงๆ แล้ว จึงออกมาดู พอมาดูทีนี้

พูดไม่ได้เลย ตอนคุ้นกันแล้วถึงเปิดให้ฟัง นี่เรา

เปิดเพราะแกก็ตายไปแล้ว เราก็อยู่อย่างนี้ ไม่มี

ได้มีเสียอะไรต่อกัน ก็จะเปิดให้ฟัง พอมาเห็น

เรา แกทั้งจะปวดหนักทั้งจะปวดเบาแกว่า  

พอเราไปคราวนี้ ‘เป็นยังไงองค์นี้ ใช่ไหม’

แกว่าพอเจอเข้ามันโดนปึ๋งเลย ‘ใช่องค์นี้

แหละๆ ทั้งปวดหนักทั้งปวดเบา มันลงมัน

กลัว ทั้งกลัวทั้งเคารพ แต่คอยดูไปท่านจะ

สอนพวกเราไหม ดูไป’ 

หลวงปู่บัวสิริปุณโณ
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แกแมนยำมากเรื่องความรูแปลกๆ ชี้นิ้ว

เลย สำคัญที่สุดที่เรียกวาไมพลาดเลยก็คือเวลา

เราไปไหนมาไหนนี่ แกรูทันที ไมมีพลาดเลย 

แมนยำ ไมมีเคลื่อนเลย พอเราออกจากวัด คือ

วัดเราก็อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับบาน

หวยทราย วัดแกก็อยูตะวันออกเฉียงใตของ

หมูบาน เวลาเราออกไปแลวรู ไมผิดเพี้ยนเลย 

‘อาวญาทานไปแลวนะวันนี้นะ’ วาอยาง

นั้นนะ ‘ไปแลว’ 

ที่เราไปไหนมาไหนนิสัยเราก็อยางนี้ มัน

ไมเคยพูดไมเคยบอกใคร มันเปนนิสัยอยางนั้น

แตไหนแตไร ทางนี้ก็รูแลวเริ่มแลวนะนี่ ‘อบอุน

เขาแลว คอยอบอุนเขามาๆ’ 

พอถึงที่ก็วา ‘ถึงแลว’ ตอนเชาก็ ได 

หุงขาว แลวเตรียมหมากทุกวันไมมีพลาด  

เราถึงไดถามนะสิ ‘นี่เตรียมมาทุกวันหรือ? 

หมากนี่ขาวเนี่ย’ 

หุงขาววันละหมอเล็กมาใหทุกวัน ตอน

เราอยูนั่นนะ บอกเทาไหรก็ ไมฟง หุงขาว

เตรียมหมาก แกคอยจัด ตัวแกเองไมมาหรอก 

แตใหแมชีมาจังหัน แมชีก็เอามา สวนแกนานๆ 

จะเอามาทีหนึ่ง ถามแมชีเรื่องหุงขาว แมชี 

ตอบวา ‘เพิ่งหุงตอนญาทานมานี่แหละ’ 

เขาเรียกญาทาน เปนความเคารพ 

ของเขานะ ‘หมากนี่เพิ่งทำ ตอนญาทานไมอยู  

ขาวนี่ก็งดหมด’  

‘แลวทำไมถึงรูวาจะทำ?’ แมชีตอบวา ‘ก็

คุณแมบอกใหทำไปเถอะ ญาทานมาแลว’ 

นี่แหละ อันนี้ ไมพลาดนะ สำคัญไมมี

พลาด…” 

ศิษยคนสำคัญอีกทานหนึ่งในระยะที่พัก

อยูบานหวยทรายแหงนี้คือ ตาปะขาวคำตัน  

ซึ่งระยะตอมาไมนาน ตาปะขาวก็ไดบวช

เปนพระภิกษุ (หลวงปูคำตัน ฐิตธัมโม วัดปา

ดานศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัด

หนองคาย) การบวชของตาปะขาวทานนี้องค-

หลวงตาเมตตาเปนผูจัดหาบริขารเครื่องบวชให

ดวยตนเอง ดังนี้ 

“…หลวงพอตันนะ องคหนึ่งนะ อันนี้ก็ 

เราบวชใหเลยนะ เปนตาปะขาว แกภาวนาดี 

แกเลาภาวนาใหฟง เขาทานี่วะ 

เราเลยจัดบริขารให ไปบวชมุกดาหาร แต

กอนเปนอำเภอ เดินดวยเทาไปบวช เราไมไป

แหละ แตใหโยมพาไป ใหพระพาไป บริขารเรา

เตรียมพรอมเสร็จแลว ให ไปบวชแลวมาอยู

หวยทรายดวยกันกับเรา หลังจากนั้นก็พลัด-

พรากจากกันไป พบกันเปนบางครั้งบางคราว 

จนกระทั่ง ทานมาอยูนี่ (วัดปาดานศรีสำราญ) 

จนทานเสียไป  

การภาวนาของทานดีมาตั้งแตเปนตา-

ปะขาว เราถึงไดจัดบริขารบวชให จากนั้นการ

ภาวนาก็กาวหนาเรื่อยๆ ไปจนควรแกการกอ

เจดียให .. หลวงพอตันเปนพระสำคัญองคหนึ่ง 

ไดติดสอยหอยตามกันมาตลอดตั้งแตเริ่มแรก

เปนลูกศิษยมา…” 

                           
หลวงปูคำดีนิมิตรู.. 
องคหลวงตาจะมาพบ 

 

ในป พ.ศ.๒๔๙๕ องคหลวงตาหาอุบาย

หลบหลีกหมูเพื่อนไปเยี่ยมหลวงปูคำดีที่วัด- 

ศรีฐาน จังหวัดขอนแกน องคทานจึงปดเงียบ 

ไมบอกกลาวใหผู ใดทราบเลย แตถึงอยางนั้น

หลวงปูคำดีก็สามารถรับรู ไดลวงหนา ดังนี้ 

“...นิมิตทานสำคัญมาก ปรากฏในภาวนา

ไมผิดพลาดนะ ที่อยูวัดศรีฐานแตกอนเปน 

วัดปาจริงๆ เขาเรียกสามเหลี่ยมไปขอนแกน 

นั่นนะ ที่แยกไปทางชุมแพ แยกไปทางโคราช 

แยกไปทางไหน สามเหลี่ยมใหญนั่นนะ แตกอน

เปนดงทั้งหมด วัดปาศรีฐานอยูตรงนั้นแหละ 

เราไปเรายังจำได ป พ.ศ.๒๔๙๕ ขโมยหนี

จากหมู เพื่อนไป หาอุบายมาเยี่ยมโยมแม 

เพราะรำคาญพระเณรรุม หาอุบายมาเยี่ยม 

โยมแม ก็มาพักอยูกับโยมแมเพียงสองคืน

เทานั้นเอง เราเปดไปขอนแกนคนเดียว ทีนี้

ทานไดนิมิต .. ตอนนั้นมันบันดลบันดาลยังไงก็

ไมรู แทบจะทกุครัง้เรือ่งมนัรบักนัไดพอดีๆ  อนันี ้

ทานนิมิตในภาวนาของทาน ทานบอกทานฝน 

ถาพูดนอกๆ ทานก็บอกวาฝน จริงๆ ก็คือฝน

คุณแมชีแกว เสียงล้ำ 

“...เราก็ ไมเคยพูดนะอยางนี้นะเพราะมันเปนเรื่องผานมาแลว ไมทราบพูด

หาอะไร ทีนี้เวลามันสัมผัสเราก็พูดบาง มันนานแลว แลวแก (แมชีแกว) ก็ถาม          

‘เทาทีพ่จิารณาดนูะ ทีม่นัรูมา ญาทานนีเ่คยปรารถนาพทุธภมูมิานะ แลวทำไม

ถึงเลิกเสียละ ใช ไหม’ 

แกวางั้นนะ เราก็ ไมตอบเสียเลยกระทั่งบัดนี้ยังไมตอบเลยนะ แกถามแบบ

สงสัยนะ เราก็เฉยเลย แกก็จับคำอะไรเราไม ไดนะ เราก็ ไมเคยพูดที่ ไหนวาเรา

เคยปรารถนาพุทธภูมิมา เราก็ ไมเคยพูดที่ ไหน แตแกทำไมนำมาพูดทั้งๆ ที่เรา

ไมเคยพูดที่ ไหนเลยนะวาเราเคยปรารถนาพุทธภูมิหรือไม เคยปรารถนาเราก็ ไม

เคยพูด แกจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตามแกก็ ไมกลาถามอีกนะ เราก็เฉยมาจนกระทั่ง

ทุกวันนี้ แกตายไปแลวเราก็เฉย...” 

เลิกปรารถนาพุทธภูมิ 

หลวงปูคำตัน ฐิตธัมโม 
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ภาวนานั่นเองเปนไรไป .. ทานฝนในของทาน 

นกัภาวนารูกนั วนันัน้ภาวนาอยูมนัเกดิเรือ่งราว

ขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาตอนเชาก็รีบสั่งพระเลย  

‘เออ เมื่อคืนนี้ผมไดนิมิตแปลกประหลาด

มาก จะมีพระองคสำคัญ แตวาองค ไหนทานก็

ไม ไดบอก จะมีพระองคสำคัญมาวัดเราใน 

เร็วๆ นี้ ถามีพระกรรมฐานมาจากที่ไหนก็ตาม 

อยางไรขอให ไดพบกับเราเสียกอน’ 

ทานจดัพระมาเลยนะ จดัพระมาเฝาศาลา  

ศาลาวัดปาศรีฐานเปนปาจริงๆ ไมให ไปไหน 

คอืทานสัง่ไววา ถาพระกรรมฐานมาไมวาองคใด 

ก็ตาม แกหรือหนุมก็ตาม ถาเปนพระกรรมฐาน 

นอกนั้นทานไมพูด แลวมานี้อยางไรก็ขอใหพบ

ผมเสียกอนกอนที่ทานจะผานไป ให ไดพบผม

เสียกอน ผมจะไดพบพระองคสำคัญเร็วๆ นี้นะ

ทานวางั้น ทานจึงจัดพระใหมาอยูมาเฝาศาลา 

ครั้นเวลาพระมาเฝาศาลา พอดีเราไป 

ทีน่ัน่องคเดยีว ขโมยหนนีี ่ ตตีัว๋ก็ไมใหใครทราบ  

มาเยี่ยมมารดา ๒ คืน นี่ละตนเหตุที่จากหมู

เพื่อนได ถาวาไปเที่ยววิเวก โอย ไม ไดนะ 

แหลกเลย รุมเขาใจไหม นี่จะไปเยี่ยมมารดาจะ

ไปไดยังไง จะไปหาที่สงัดยังไง ฟงแตวาไป

เยี่ยมแมเปนไรละ มันก็หาทางออกได  

เราก็มาพักอยูกับแม ๒ คืน ตอจากนั้นก็

ออก ออกไปไม ให ใครทราบ ใหนองไปตีตั๋ว

สถานีรถไฟคำกลิ้งนี่ละ ไปลงขอนแกนแลวจะ

ไปเขาในภูเขา ความคิดวาอยางนั้น อำเภอ

ภูเวียง พอตีตั๋วแลวก็ขึ้นรถไฟ ไปคนเดียว มันก็

บันดลบันดาลไปเจอเอาโยมคนหนึ่ง โยมคนนั้น

ก็คุนกับเรา คุนมหาคุนวางั้นเถอะ แลวคุนกับ

ทานเจาคุณธรรมเจดีย อุปชฌายเราดวย 

พอไปเจอเราบนรถไฟ ‘เอย ทานอาจารย

มายังไง ขึ้นเลย’ 

‘เปนบาหรือไง’ เราวางั้น หมดละทีนี้

ความขลังของกู หมดละที่นี่ เปนบาเรอะเราวา

งั้น มันโมโห มันหมดแลวความขลังของเรา 

เขาลบลายหมดแลว ไปนี้มันก็จะไปบอกทาน

เจาคุณวาเราไปทางไหนๆ นี่ทานจะลงไหน  

ตีปากเอานะ บอกเทานั้นพอไมพูดมากนะ  

ทีแรกถามเราก็วาเปนบาเหรอ 

‘แลวทานอาจารยจะตีตั๋วลงไหน’ ‘นี่  

ฟาดปากเอานะ’ เลยนิ่งเลย 

ทีนี้มันไมอยูเฉยๆ ซีมันคอยแอบดูเรา

เวลาเราจะลงสถานีรถไฟ มันจะไปโคราช  

เราไปลงขอนแกน ปบลง มันเห็นแลวนะนั่น 

วัดปาชัยวัน อ.เมือง จ.ขอนแกน 

รถจักรดีเซลไฟฟาดาเวนปอรตที่ใช ในป พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๙๘ 

หลวงปูคำดี ปภาโส 
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อยางนีล้ะถามเีหตมุนัไมไดลมืนะเรา มนัจบัปบเลย 

ทีนี้พอนั่งอยูนั้นเราดูไปที่ ไหนๆ ทานก็วา

มาเฝาศาลาเฝาอะไร มีสาระอะไรบางบนศาลา 

มีที่ ไหนมันก็ ไมมี มีแตกระบอกไม ไผตัดเปน

กระโถน แทนกระโถน แลวก็ถวยดินแทน

กระโถน แตกอนกระโถนไมมี ถวยดินครอบไว

มุมเสาๆ แลวกระโถนนั่นก็คือไม ไผตัดครึ่งเอา

เปนกระโถนแทน เราดูก็ไมเห็นมีอะไร ที่ทานสั่ง

ไวนั้นนาจะเปนความจริงเราก็คิด ตอไปทานก็

ถามชื่อ  

‘ทานอาจารยชื่อวายังไง’ ‘ถามไปทำไม’ 

‘คือเวลามีพระกรรมฐานมาอยางนี้แลว 

เวลาไปกราบเรียนทาน ทานถามชื่อถามนามก็

จะไดกราบเรียนใหทานทราบ’ 

นั่นซี เราก็ เลยบอกวา ‘บัว’ ‘เหอๆ 

อาจารยมหาบัวเหรอ’ 

‘อาจารยอะไรก็จะเปนไร’ เราวางี้ ดุเลย 

ตอจากนั้นก็รูละซี  

‘โอย ทานอาจารยพูดถึงทานอาจารยอยู

ตลอดเวลา เทศนสอนพระนี้เอาทานอาจารย

มาขนาบพระอยูเรื่อย’ 

ทีนี้พอเราไปนั้นพระยังไมรูจักเรานี่ พอ

ตกกลางคืนมาก็คุยธรรมะกัน ตอนเชาตอนมา

ฉันจังหันพระยังไมรูเรานี่ รูเฉพาะทาน เพราะ

เราไปอยูกุฏิขางๆ ทาน ไปคุยกับทานตอนกลาง

คืนแลวกลับมานอนกุฏิ  

ตอนเชาออกบิณฑบาต พอมาแลว อันนี้

พอกลับไปก็ไปหาทานเจาคุณธรรมเจดียละซี 

แวดๆ โอย อยากฟาดปากมันอีก มันโมโห หมด

ขลัง ไปอยู ไมไดนานทานเจาคุณธรรมเจดียให

คนไปตามบอก ‘จะพาไปกรุงเทพฯ’ อยางนั้นละ

เรื่องราวนะ 

พอลงรถไฟก็ไปวัดทานอาจารยคำดี ไป

องคเดียว สะพายบาตรไปองคเดียว พระก็ไมรู

วาเราเปนใคร พระองคนั้นทานเลาละเอียด

ลออตามที่ทานอาจารยคำดีสั่งนะ  

‘ผมมาอยูที่นี่เพราะทานอาจารยคำดีสั่ง

ใหผมมา มาเฝาวัดอยูที่นี่ คือทานบอกวาทาน

ไดเหตุวาจะมีพระองคสำคัญมาวัดเราเร็วๆ นี้ 

แลวทานก็สั่งเอาไววา ถาเปนพระกรรมฐาน ไม

วาหนุมวาแกอยาดวนใหทานไปไหน ใหพบกับ

ทานเสียกอน เพราะฉะนั้นทานถึงไดสั่งใหผมมา

พักอยูที่ศาลา คอยตอนรับพระสังเกตพระ 

ที่ควรจะไดพบหรือไมไดพบ ผมจึงไดมาอยูนี้’ 

ก็เลยมาเฝาตามที่ทานสั่ง แกก็เลาสะเปะ

สะปะไป แลวก็ ไมรู ใครเปนใคร เราเปนใคร 

เราก็มีแตคอยหลบคอยซอนตลอด จะเปดงายๆ 

ไดเหรอ ทานก็พูดสะเปะสะปะไปตามภาษาของ

แก เปนพระบวชใหม ไดสองพรรษา .. เราก็

ถาม ตอนนั้นพระไมรูเรานะ พระองคนั้นไมรู 

เราก็เลยถามวา  

‘ทานใหมาอยู ไดกี่คืนแลว ได ๒ คืนนี้

แหละ’ วางั้นนะ  

จำไดจนกระทั่งชื่อ ชื่อทานชื่อพระฮวด 

ตอนสำคัญนะ คือทานนั่งองคหัวหนา พอดี 

เราก็เปนองคที่สอง นั่งอยูขางๆ ทาน แลว 

พระเณรก็นั่งเปนแถว ทีนี้เวลาพระเณรแจก

อาหารไปใกลๆ ทาน พอจัดอาหารถวายทาน 

ทานกระซิบ  

‘นั่นรู ไหมเสือ’ ทานวาอยางนั้นนะ 

ทานพูดเบาๆ ใหรูเฉพาะพระองคนั้น แต

เราหูดีก็ไดยินอยูตลอด องค ไหนก็ตามพอเขา 

ไปหาทานใกลชิดทาน ‘ใหรูนะเสือ ระวังนะ’ .. 

พระเณรกิริยาทาทาง ก็ เปนธรรมดาของ 

พระเณรที่ทานไมดุวางั้นเถอะ มันก็อาจเปนไป

“...ทานอาจารยคำดีทานสอนพระ คือทานฝก

นิสัยใหมหมดทานเลาใหเราฟง นิสัยทานสุภาพ

เรียบรอยมากทีเดียว เรานึกวาเปนนิสัยเดิมทาน 

เราก็ ไดชมนิสัยทานเรียบราบมากทีเดียว เวลาสนิท

กันนานๆ เขามาแลวทานเลยเลาใหฟง ทานบอก

วา ‘กิริยาอาการที่ผมใชอยูทุกวันนี้ผมฝกหัดใหม

นะทานมหา ไมใชนิสัยเกาผม’ 

นี่เราไดชมวาทานฝกไดเรียบจริงๆ เปน

ใหมขึ้นมาหมด ฝกหัดนิสัยไดใหมหมดเลย  

ดุเณรรองไห 
‘แตกอนผมนิสัยวูวาม ใหทันใจ ใจรอน อะไรพอ

ขวางขวาง อะไรพอปา ปา ตนเหตุที่จะมาใหผมดัด

นิสัยผมอยางเด็ดขาดเกิดขึ้นจากเณรที่วัดศรัทธา-

รวม โคราช’ 

ทานพักอยูวัดศรัทธารวม เขาถวายผามาแลว

เณรเย็บเปนผาสบง ทีนี้เณรเย็บผิด เอามาดูก็ผิด

จริงๆ พอเห็นเย็บผาผิดทานก็เลยฉีกตอหนาเณร 

ผาใหมๆ นะ ทานฉีกผาตอหนาเณรเลย ทานไม

สนใจตามนิสัยดั้งเดิมของทานเปนอยางนั้น ผา

ใหมๆ เย็บผิดเทานั้นฉีกเลย  

เณรไปนั่งแอบอยูตนเสา ไปรองไหอยูตนเสา

นูน ทานไปเห็นไปเจอเขา เณรที่เย็บผาผิดถูกเราทำ

ประชดฉีกผานี้ ไปนั่งอยูขางตนเสารองไหอยูนั้น 

เลยไปสะดุดใจอยางแรง วาเณรนี่ ไดรองไหเสียใจ

หรืออะไรก็ ไมรูแหละ เกิดจากเหตุที่เราฉีกผาที่เณร

เย็บผิดนั่นตอหนาตอตาเณร เณรเลยไปนั่งแอบตน

เสารองไห 

นั่นละทานนำมาดัดทาน ทานวาอยางนั้น 

ทานเลาใหเราฟงเอง  

‘เรื่องเหลานี้มันก็มีผิดมีพลาดได เย็บสบงจีวร 

ไมวาอะไรผิดพลาดไดทั้งนั้น แตก็ ไมมีอะไรเสียหาย 

ผิดพลาดก็ธรรมดาๆ ความเสียหายมาอยูที่เรา

ทำเวลานี้ เอาผาที่เย็บผิดนั่นนะมาฉีกตอหนาตอตา

เณร ผาไมเสีย มันเสียเรา นี่ถาเราไมฝกหัดนิสัย

กันนานๆ เขามาแลวทานเลยเลาใหฟง ทานบอก

วา ‘กิริยาอาการที่ผมใชอยูทุกวันนี้ผมฝกหัดใหม

นะทานมหา ไมใชนิสัยเกาผม’ 

นี่เราไดชมวาทานฝกไดเรียบจริงๆ เปน

ใหมขึ้นมาหมด ฝกหัดนิสัยไดใหมหมดเลย  

เสนาสนะภายในวัดปาคลองกุง  

สรางสมัยทานพอลีจำพรรษาอยู 
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อย่างนั้นละ ทีนี้พอท่านกระซิบต่อไปแล้ว   

องค์ใดผ่านท่านจะกระซิบทั้งนั้นละ เราได้ยิน

ตลอดๆ เลย แต่เราก็เฉยเหมือนไม่ได้ยิน .. 

พอวนัหลงัมาพระเณรเรยีบหมด แปลกอยู ่

หลังจากนั้นแล้วเรียบหมด คงรู้กันหมดทั้งวัด   

นี่ละองค์ที่ท่านเอามาขนาบพวกเราอยู่ทุกวันคือ

องค์นี้เอง ...” 

ธุดงค์จันทบุรี
 

อีกคราวหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ องค์ท่าน

หลบหลีกหมู่เพื่อนแวะไปเที่ยววิเวกทางจังหวัด

จนัทบรุซีึง่ทา่นไดเ้ลา่เหตกุารณ์ในครัง้นัน้ไว ้ดงันี ้

“...เราขโมยหนีจากหมู่เพื่อนจากห้วย-

ทรายมุกดาหารมาจันทบุรี พ.ศ. ๒๔๙๕ มาหลบ

ภาวนาอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้ง .. 

ที่ขโมยหนีหมู่เพื่อนไปนะ เพราะลำบาก

รำคาญ หาอุบายมาเยี่ยมโยมแม่ จะไปยังไง ไป

เยี่ยมโยมแม่มันหาความสงัดที่ไหน มานั่นพระรู้

หมดแล้วแหละ ยังไงก็จะเผ่นที่ไหนแหละ มานี้

ปับ๊มาเยีย่มโยมแมส่องคนื ปับ๊ลงจนัทฯ์ หนไีปนูน้

แหละ ไม่ให้ใครทราบนะไป ไปจนัทฯ์ ก็ไม่ให้ใคร

ใหม่นิสัยนี้จะไปใหญ่ จะทำให้เสียพระทั้งองค์

คือเรานี้เอง  

ตั้งแต่นี้ต่อไปนิสัยอย่างนี้เราจะไม่เอามา

ใช้เป็นอันขาด เราจะฝึกหัดนิสัยใหม่หมดเลย 

นิสัยเก่าตัดขาดสะบั้นไปเลย เอานิสัยเรียบร้อย

ดีงามมาใช้ เพราะฉะนั้นผมถึงมีนิสัยอย่างนี้

ท่านมหา นิสัยเดิมผมไม่ ได้เป็นอย่างนี้’ 

ทา่นกเ็ลา่ใหฟ้งั เพราะนสิยัทา่นเรยีบรอ้ย  

มาก...” 

ทราบเหมือนกัน ไปพักอาศัยอยู่กับอาจารย์-

เฟื่อง
๑
.. เมื่อเรามาถึงแล้วก็บอกท่านอาจารย์-

เฟื่อง (โชติโก) ว่า 

‘ผมไม่ ไปฉันในที่ ไหนๆ ขออย่าให้ผม

เกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆ ส่วนเรื่องการนิมนต์

ออกไปฉันที่นั่นที่นี่ตามงานต่างๆ ขออย่าให้ผม

เกี่ยวข้องเลย ผมมาพักผ่อนภาวนาสบายๆ 

ของผมต่างหาก’ 

ในตอนนั้นพระวัดป่าคลองกุ้งก็ ไม่มาก   

วัดยังเป็นป่าเป็นดง ส่วนในเรื่องการบิณฑบาต 

ก็บิณฑบาตกับชาวสวนที่อยู่ในถิ่นแถวนั้น ไม่ได้

เข้าไปบิณฑบาตในเมือง อาจารย์เฟื่องท่านก็พา

เราไปบณิฑบาตตามบา้นชาวสวน สว่นพวกพระ  

เข้าไปบิณฑบาตในเมือง .. 

อาจารย์เฟื่องเป็นคู่กับอาจารย์เจี๊ยะ อยู่

นั้นสบาย คือการถูกนิมนต์ ไปฉันที่นั่นที่นี่ ไม่ให้

ไปยุ่งเลย .. เราสั่งขาดเลย พอไปอยู่ที่นั่นเรา  

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก, องค์หลวงตา, ไม่ทราบนาม 
วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี 

๑ 
เกดิในสกลุ เชือ้สาย เมือ่วนัองัคาร เดอืน ๖ แรม ๖ คำ่ ปเีถาะ ตรงกบั

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๘ ที่บ้านน้ำฉู่ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.๒๔๗๘ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ, พ.ศ.๒๔๘๐ 

พบพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) และได้

ญัตติเข้าคณะธรรมยุต, พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต, วันที่ 

๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ มรณภาพที่ประเทศฮ่องกง, วันที่ ๑๔ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ บรรจุพระศพ ณ สถูปญาณวิศิษฏ์ รวมสิริ

ชนมายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๔๙ 
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ก็เลยเปนผูมีพรรษาแกกวาทาน เราก็มอบให

ทานหมด เราไมไปเลยจริงๆ ทานดูเหมือนไป

แทบทกุวนั เดีย๋วรานนัน้นมินต รานนีน้มินตไปฉนั  

เราอยูที่นั่นสบาย เปนปาลวนๆ เรียกวาวัดปา-

คลองกุงถูกตอง มีเทานั้น นอกนั้นเปนปาไป

หมดเลย นั่นแหละเปนครั้งแรกเราไป ไปคน

เดียวนั่นแหละ ไปอยูสบายๆ .. เรากับอาจารย-

เฟองเคยอยูดวยกันที่วัดปาหนองผือ สกลนคร 

สวนอาจารยเจี๊ยะ (จุนโท) กับเราก็เคยอยูดวย

กันที่วัดบานโคกนามน สกลนคร จำพรรษาดวย

กนัทีน่ัน่ กเ็ลยคุนกนัมาตัง้แตอยูรวมสมยัหลวง-

ปูมั่นโนน 

เพราะฉะนั้นเราถึงมาหลบซอนตัวอยูทาง

จันทบุรีนี้ เพราะเราทราบแลววาอาจารยเจี๊ยะ

กับอาจารยเฟองอยูที่นี่ คุนกับทานมานานมาก 

เราจากหมู เพื่ อนมาหลบอยู จั นทบุรี 

เนื่องจากหมูเพื่อนรุมตั้งแตพอแมครูจารยมั่น

มรณภาพลง รุมมากจนกระทั่งไปไม ไดวางั้น

เถอะ เราจึงไดเกี่ยวกับหมูเพื่อนตั้งแตบัดนั้น

เปนตนมา คอืตัง้แตปหลวงปูมัน่มรณภาพ ๒๔๙๒  

ถวายเพลิงทานป ๒๔๙๓ พอเดือนกุมภาพันธ 

หมูเพื่อนวิ่งตามเราไปไหนตามเกาะอยูตลอด 

พออยูจันทบุรีพอสมควรแลวจึงยอนกลับ 

หวยทราย มุกดาหารตามเดิม…” 

 

นิมิตอัศจรรย “สรงน้ำพระพุทธรูป 
ทองคำ” หยั่งรูอนาคต 

ในคืนหนึ่งที่หวยทราย มีนิมิตอัศจรรย

ปรากฏขึ้นมาใหทานไดทราบถึงเหตุการณ 

เกี่ยวกับประชาชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

“...เหตุที่จะบวชโยมแมมันก็มีตนเหตุ นูน

อยูหวยทราย มันไปเจอทางนูนแลวเปนขึ้นทาง

นูนแลว มาก็ไดเลาใหหมูเพื่อนฟง  

‘เออ ไอเรานี้นึกวาจะไปสะดวกสบาย นี่

มันจะไมสะดวกสบายนะ’ 

มาพิจารณา คืนนี้ปรากฏเรื่องเกี่ยวกับ

โยมแมมาเกี่ยวกับเรา ตลอดถึงเรื่องของโลกนี้

ก็มาเกี่ยวกับเรา คือคำวาโลกมาเกี่ยวกับเรา

ไดแก วันนั้นเวลามันแสดงขึ้นภายในจิตใจนี้ 

เหมือนวาเรานี่จะขึ้นไปสรงน้ำพระพุทธเจามาก

ตอมาก ... เปนแทนที่สูงประมาณสัก ๑ เมตร 

๓๐ ความสูงนะ เปนแทนใหญ เราขึ้นไปสรงน้ำ

พระพุทธเจาทั้งหลาย นิมิตแสดงออก 

 

ทานเลาถึงพลังจิตของทานพระอาจารยลี 

ธัมมธโร แหงวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 

ดังนี้ 

“…พูดถึงเรื่องจิต… อยางสมัยปจจุบันนี้นะ... 

คือทำไมถึงทราบกันได ก็ทราบในวงปฏิบัติดวยกัน

นะสิ! พระกรรมฐานประสานกันอยูตลอดเวลา  

พวกเราฆราวาสไมคอยทราบกัน... ภาคปฏิบัติทาง

ดานจิตตภาวนา องค ไหนเปนอยางไรๆ ทานจะ

ทราบกันอยูอยางลึกลับอยูภายในของทานนะ ใน

ระหวางพระกรรมฐานดวยกัน แตคนภายนอกนั้น 

ไมทราบ เพราะทานไมพูด... 

เวลาไปไหน พระกรรมฐานเปนผูมุงอรรถ 

มุงธรรมจรงิๆ เราจะไมทราบเลย เหมอืนกบัวาผาขีร้ิว้ 

พลังจิต..ทานพอลี 

หอทอง ทานไม ไดมุงพูดอะไรตออะไร... นั่นละ ถา

ความเปนธรรมจริงๆ แลว จะไมมีโลกามิสเขาไป

เคลือบไปแฝงเลย... แตในวงปฏิบัติดวยกัน แลว 

อยางไรก็ปดไมอยู อะไรก็ตองเปดสูกันฟง เพื่อจะได

แก ไขกัน มีอะไรๆ ขัดของตรงไหน พอองคนั้นเลา

ใหฟงแลว ขัดของตรงไหนองคนี้จะแกใหทันที แก

ใหแลวเปดทางโลง... นั่น เรื่องของจิตเปนอยางนั้น 

หลวงปูมั่น นานๆ ทานจะยกองคนั้นมา ซึ่ง

เปนลูกศิษยของทานทั้งนั้นละ ทีนี้ยกมาคราวใดจะ

ตองมีจุดสำคัญๆ ที่ทานจะนำออกมา อยางทาน

อาจารยลีนี้ทานก็วา 

‘ทานลีนี้นะ กำลังใจดีมาก’  

ฟงสิกำลังใจพลังของใจ นี่จะยกตัวอยางให

ประกอบกับคำวาพลังของธรรม ทานเฟอง เปนคน

เลาใหฟง เราไม ไดอยูที่นั่นดวยละ ทานอาจารยลี

นั่งอยู ทานเฟององคหนึ่งและเด็กชื่อมนูญคนหนึ่ง 

อยูนี่ แลวทานก็นั่ง ตอนนั้นก็คุยธรรมะกันเล็กๆ 

นอยๆนะ 

‘เออ เราจะพานั่งสมาธิ’ 

ทานอาจารยลีวาอยางนั้น ‘เอา เขาที่’ (นั่ง

ขัดสมาธิ) ทานวาอยางนี้นะ ทานอาจารยเฟองเลา

ใหฟง พอวาอยางนั้นองคทานอาจารยลี ทานไม ได

นั่งหลับตานี่ ทานไม ไดนั่งเขาที่ ทานนั่งธรรมดา 

‘เอานูญ! เขาที่’  

ครั้นเวลากาวขึ้นไปแลว เปนพระพุทธเจา

รูปทองคำทั้งแทงๆ เทาองคของพระพุทธเจา

ทุกๆ พระองคไปเลย อยูบนแทน น้ำที่เราไปก็มี

น้ำหอม น้ำอะไรที่เปนน้ำเคารพนับถือนั่นแหละ 

ขึ้นไปก็ประพรมทานดวยความเคารพ เรื่องของ

ในนิมิตมันก็ไมนาน พระพุทธเจาที่อยูบนแทน

พระเปนทองคำทั้งแทง ไปประพรมทานดวย

ความเคารพๆๆ ทั่วถึงไปหมด ฟงซิวาทั่วถึงไป

หมดในเวลาไมเนิ่นนาน 
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พอนั่งปุ๊บปั๊บ เด็กเข้าที่นั่งสมาธิ ท่านคงเคย

สอนมา ท่านอาจารย์เฟื่องนั่งอยู่ทางนี้ ‘เอ้า เราจะ

ให้ตัวลอยนะ’ 

ท่านอาจารย์ลีกล่าว นี่ละ ที่ว่าพลังของจิต 

‘เราจะใหต้วัลอยนะ’ พอวา่อยา่งนัน้ ‘เอา้ ขึน้...ขึน้...’   

แล้วดูมือท่านนะ อาจารย์เฟื่องดู ท่านว่า ท่านทำ

มือด้วย ‘เอ้าๆ ขึ้น...ขึ้น...ขึ้น...’ 

ท่านอาจารย์ทำมืออย่างนี้ ขึ้นจริงๆ เด็กคน

นั้นนะ ตัวลอยขึ้นๆ ... แต่สูงขนาดนี้ ... นี่ละพลัง

ของจิตที่ท่านอาจารย์มั่นว่า ‘พลังของจิตท่านลีนี่ดี

มาก’ ... ฟังสิ! พลังของจิตดีมาก นี่ละ พลังเป็น

อย่างนี้ แล้วพอเด็กนี้ลงแล้ว ทางท่านอาจารย์เฟื่อง

ก็คิดมั่นใจว่า ‘ยังไงท่านก็จะให้เราขึ้นคราวนี้ เราจะ

ไม่ยอมขึ้น วันนี้ฝืนกัน’ 

แล้วก็จริงๆ สักเดี๋ยวท่านอาจารย์ลีก็ว่า ‘เอ้า 

เฟื่อง’ ท่านเฟื่องปรารภในใจ ‘ว่าแล้ว’ ทางท่าน

อาจารย์ลีนั้นว่า ‘เอ้าๆ ขึ้นๆ’ ท่านอาจารย์เฟื่องว่า  

‘มันจะขึ้นจริงๆ หว่า! สู้ท่านไม่ ได้ เราไม่ให้

ขึ้นนะสิ แต่มัน...อันนี้มันโยกแล้ว มันแปลกๆ แล้ว’ 

ท่านว่า ‘เราก็สู้ๆ แต่สู้อย่างไรก็...’ 

อย่าให้พูดเถอะ (ขบขัน) ไอ้เรื่องแพ้อย่ามา

พูดเลย คือเรื่องแพ้ท่านอาจารย์ลี ท่านเฟื่องว่า  

‘อีกนิดหนึ่งนะ... ลงเลยนั่น หัวคะมำ ถ้า

สมมุติว่าก้นเราไม่ขึ้น หัวเราต้องคะมำ’  

ท่านว่าอย่างนั้น นั่นนะ เห็นไหม นั่นไม่ใช่

เล่นนะ พอเสร็จแล้ว แล้วท่านก็ยืนอยู่นะ พอเห็น

ทางนั้นขยุกขยิกๆ มันจะขึ้นแต่ ไม่ขึ้นนี่นะ พอเสร็จ

แล้วท่านก็หยุด พอหยุดแล้วก็นั่งละ 

‘โอ้ย ดื้อ’ (องค์หลวงตาพูดอย่างขบขัน) 

ท่านอาจารย์ลีพูดอย่างนี้ ท่านไม่พูดมาก ‘เฮ้ย ดื้อ’ 

(ขบขัน) ผมยังไม่ลืมอยู่นะ ท่านเฟื่องว่าท่าน

อาจารย์ลีมียิ้มอยู่บ้างนิดหนึ่ง 

นี่ละเรื่องพลังจิต อันนี้ก็จะเป็นได้บางราย...  

เพราะเป็นเรื่องภายนอก ใช้ภายนอกต่างหาก   

ตามแต่จริตนิสัยของใครที่จะใช้ในทางไหน ไม่ใช่

หลักของศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพานจริงๆ 

อันนั้นเป็นหลักเพื่อจะละจะถอนกิเลส...  

กำลังจิตอันนี้มันเป็นเครื่องใช้แล้วแต่ใครจะมี

นิสัยวาสนาหนักไปทางไหน เช่น เหาะเหินเดินฟ้า

ดำดินบินบน ที่ท่านแสดงไว้ในอภิญญา ๖ หรือ

วิชชา ๓ …” 

พอก้าวออกจากนั้นมาดูประชาชนนี้แน่น

หมดเลย อ้าว นี่มันนิมิตยังไงอีก แต่มันก็รู้ของ

มันเอง ลงมานี้เขารอรับน้ำพุทธมนต์อยู่ รับน้ำ

สรงน้ำพุทธมนต์จากเราเต็มไปหมดเลย 

พอลงจากแท่นพระพุทธรูปแล้ว ก็ลงมา

ประพรมน้ำมนต์ให้ประชาชน ไม่ใช่เป็นน้ำอบ

น้ำหอมที่เราขึ้นประพรมสรงพระพุทธเจ้านะ   

อันนั้นขึ้นด้วยนิมิตมันขึ้นพอเหมาะพอดีด้วย

ความเคารพ ภาชนะอะไรที่จะไปสรงน้ำท่านก็

เหมาะสมทุกอย่าง ในนิมิตมันพูดไม่ได้มันหาก

พรอ้มกนั พอสรงนำ้ไมเ่นิน่นานนกักท็ัว่ถงึหมดเลย 

เรามาพจิารณาตรองตามเรือ่งนี ้‘เอ ๊โยมแม ่ 

กับเรานี้ ถ้าไม่เอาโยมแม่บวชเห็นจะไม่ได้ มัน

เกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้’ พิจารณา ผมก็เข้าใจๆ   

ไปตามลำดับของนิมิตที่เป็นเครื่องเทียบเคียง 

โยมแม่เราก็เอามาบวชตั้งแต่โน้น 

ส่วนที่รดน้ำประชาชนนี้เกี่ยวกับการสั่ง

สอนประชาชนนั้นเราก็เข้าใจ ส่วนเรื่องสรงน้ำ

พระพุทธรูปทั้งหลายเราไม่พูดเท่านั้น เรื่องนิมิต

มันก็แปลก 

มองไปทางนี้ประชาชนแน่นหมด รอบ

หมดเลย นี่มันอะไรกันอีก แล้วมันก็เข้าใจ ลง

ไปทีนี้ประพรมเหมือนกับว่าน้ำพุทธมนต์ ให้

ประชาชน พอออกจากนี้ ไปแลว้กม็แีตป่ระชาชน 

เรื่องพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าหาย ผ่านไปแล้ว

หายเงียบเลย 

ทีนี้มีแต่ประชาชนเต็มหมดเลย มองไป

ไหนสุดสายหูสายตา ฟากจากนั้นไปอีกพักหนึ่ง

ลงตำ่ไป มนัตำ่กวา่กนัประมาณสกัวากวา่ๆ เรา

ก็ลงจากฟากนั้นลงไป ทีนี้เวลาประพรมน้ำมนต์

ให้ประชาชน รดน้ำมนต์ประชาชนนี ้ มันออก

จากนิ้วมือออกจากฝ่ามือ พอมือเราสาดน้ำนี้

แตกกระจายไปเลย แตกกระจายนี้ทั่วถึงอย่าง

รวดเรว็ มนักช็ดัเหมอืนกนัพอสา่ยนิว้มอืนีซ้า่ๆๆ 

ไปหมด น้ำนี้ออกจากนิ้วมือๆ มันก็ไม่นาน มัน

ทัว่ถงึหมดนะมากๆ นัน่นะ่ เพราะมนัเปน็ในนมิติ

ใหรู้เ้รือ่งราว พอสา่ยมอืไปนีน้ำ้อนันีจ้ะออกจาก

ปลายมอืๆ นีซ้า่ๆๆ สาดนูน้สาดนีจ้นรอบหมดใน

เวลาไม่นานเลย พอจากนั้นปั๊บลงไปแล้ว อ้าว 

จะลงจากทีป่ระพรมนำ้มนต์ใหป้ระชาชน  
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กันหมด บรรดาพระพุทธเจ้าไม่ต้องถามกัน 

เป็นอันเดียวกันหมดเลย ครอบไปหมดเลย   

ถึงหมด นี่เราแยกออกมานะ พออันนี้มันผาง

เข้าไปจุดนั้นแล้วมันจะทั่วถึงกันหมด บรรดา

พระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยทั่วถึงกันหมด 

เป็นอันเดียวกันเลย ดังที่เคยพูดแล้วเหมือน  

น้ำมหาสมุทร 

ทีนี้ออกจากนี้ ไปมันเกี่ยวข้องอะไรอีก   

นี่ก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการแนะนำสั่งสอน

ประชาชนอย่างทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ มันก็พอเป็น

พยานได้แล้วมิใช่เหรอ สอนประชาชนมาเต็ม

เม็ดเต็มหน่วย... สอนไม่หยุดไม่ถอย กว้างขวาง

ออกไปจนออกทั่วโลก นี่ที่ว่าเอามือส่ายไปอย่าง

นี้มันก็เข้ากันได้ เอาโยมแม่มาบวช แนะนำสั่ง

สอนโยมแม่ เรื่องราวจึงจบลงไป มันก็เดินตาม

นั้นไม่เห็นผิด  

นี่ ได้ออกปากพูดจริงๆ ให้กับหมู่เพื่อนฟัง

เรื่องเฉพาะโยมแม่นี่ เรามาพิจารณาตรองตาม

เรื่องนี้ ‘ผมไปไหนไม่รอดนะ โยมแม่มีมา

เกี่ยวข้องแล้วจะต้องได้เกี่ยวข้องกับโยมแม่ ถ้า

ไม่เอาโยมแม่บวชเห็นจะไม่ได้  มันเกี่ยวพันกัน

อยู่อย่างนี้’ 

จากนั้นมาเกี่ยวกับโยมแม่ เห็นโยมแม่มา

ข้างล่าง ตอนนั้นเรายังเหาะอยู่ ประชาชนนั่ง

อยู่นี้ เหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชน น้ำส่าย

มือไปนี้น้ำออกปั๊บๆ กำลังก้าวลงไป โยมแม่  

อีกแล้ว อ้าว โยมแม่มาคอยอยู่นั้น ‘อ้าว นี่จะ  

ไปไหนอีกล่ะ’ ‘ไม่ไปไหนแหละ’ 

‘จะไปแล้วเหรอจะไม่กลับเหรอ’ ลักษณะ

ว่างั้น ‘อ๋อ ไปทำประโยชน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็

จะกลับมา’ คือเวลาจะลงมาเห็นอย่างนั้น พอ

ว่างั้นก็เลยลงไป ตอนนี้ยังมัวๆ นิดหน่อย ดูว่า

เวลาจะขึน้นะ โยมแมม่ารออยูน่ี ่จะขึน้ไปสรงนำ้

พระพุทธเจ้าและประชาชนทั้งหลาย โยมแม่ว่า  

‘เหอ จะไปแลว้เหรอ จะไมก่ลับมาแล้วเหรอ’ 

ว่างั้นนะ 

เราบอกว่า ‘จะกลับ คือเราจะไปทำธุระ

เรยีบรอ้ยแลว้จะกลบัมาหาโยมแม ่ รออยูน่ีแ่หละ’   

เราว่างั้น รออยู่นี่หมายถึงรออยู่บ้านโยมแม่ 

พอว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ผ่านขึ้น สรงน้ำ

เสร็จแล้วโยมแม่ปูเสื่อเอาไว้ ก็มีบ้านหลังหนึ่ง

เล็กๆ หลังในนิมิต ปูเสื่อไว้ก็มีน้องชายคนหนึ่ง

นั่งอยู่นั้น คอยอยู่ เราก็เหาะลงไปหน้าบ้านขึ้น

ไปนั่ง พอลงไปแล้วเราก็ไปนั่งเสื่อ โยมแม่ก็นั่ง

อยู่นี้ น้องชายนั่งอยู่คนหนึ่ง เหมือนกับจะสอน

โยมแม่อะไรๆ นี่แหละ พอดีรู้สึกตัวเสีย พอไป

ถึงอันนี้ยังไม่ ได้สอนว่าไงนะ มันก็รู้ ในจิตทันที

เลย ทีนี้จิตมันก็ถอยออกมา เรื่องราวก็เลย

หมดไป มันก็เข้าใจทันที 

‘เอ้อ เรานี้จะไปไหนไม่พ้นละนะ โยมแม่

มาเกี่ยวพันแล้ว ไอ้เด็กน้องชายนี่มันมีอะไรอีก

นะ มันมีอะไรมาเกี่ยวพันกับเราอีกนะ’  

จากนั้นไปแล้วเราจึงได้พิจารณา จึงได้

กลับมาบวชโยมแม่ ไปไหนไม่ ได้นะ เกี่ยวกับ

โยมแม่แล้ว ออกมาก็มาบวชโยมแม่ ได้อย่าง

คล่องตัว ไม่มีอุปสรรคขัดข้องประการใดเลย 

แล้วไอ้น้องชายนั้นก็มีธุระ เราไปเปลื้องเหตุผล

กลไกอะไรทุกอย่างให้ ผ่านไปได้เรียบร้อย แน่ะ 

มนักม็าเกีย่วขอ้งกบัเรา เรือ่งราวสงบเรยีบรอ้ย  

ไปจากเราเป็นผู้ ไประงับเหตุการณ์ต่างๆ 

ทีนี้ก็มาพิจารณานี้ เราพูดจริงๆ อ้าวทีนี้

จะเปิดนะ เรื่องที่ขึ้นไปสรงน้ำพระพุทธเจ้านี้ 

พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์เต็มไปหมดเลยอยู่บน

แท่น ขึ้นไปแล้วเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้ง

แท่งๆ นี้มันก็วิ่งถึงกัน นี่แหละที่ว่าจิตขอให้ ได้

ถึงวิมุตติเถอะน่ะ พอมันจ้าขึ้นเท่านี้มันจะถึง  

ทิวทัศน์ที่มองจากลานหินบริเวณหน้ากุฏิองค์หลวงตาสมัยจำพรรษาที่ห้วยทราย ปัจจุบันเป็นวัดถ้ำนกแอ่น จ.มุกดาหาร 
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องคทานกลาวถงึความรูจากนมิติในครัง้นัน้

กับการออกมาอุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ในเวลาตอมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๑ เปนตนไป 

ซึ่งเปนชวงบั้นปลายชีวิตวาเปนสภาวธรรม 

ที่ประจักษรูเห็นไดเฉพาะตน ดังนี้ 

“...นี่ความรู ถามันลงไดเปนขึ้นในจิตมัน

จะไปถามใครงายๆ ไมถามนะ ความแนอยูใน

นั้นหมด เชนอยางขึ้นไปสรงพระพุทธเจานี้ทาง

นี้รับกันแลว สรงพระพุทธเจาทุกพระองคก็คือ

ความรูนี้ เขาซานถึงกันหมดแลว ที่ รดน้ำ

ประชาชนมันก็เขาใจ บอกในตัว รู ในนี้ๆ เสร็จ 

ไมตองไปวินิจฉัย อันนี้เกี่ยวกับการสอนโลก

สอนประชาชนเปนอยางนี้ๆ มันก็เปนอยางนั้น 

นี่ความรูที่เกิดขึ้นจากจิตใจทางดานจิตตภาวนา 

อยางนี้เราก็ไมเคยพูดอยางจะแจงเหมือนวันนี้ 

วันนี้มันเกี่ยวกับโยมแมมาแลวก็เลยพูดใหฟง 

อยางอื่นก็เหมือนกันนี้ ที่มันเปนอยู ใน

จิตใจ แตไมจำเปนตองพูดก็เหมือนไมรูๆ อันใด

ที่ควรจะพูดเพราะมันเปนสักขีพยาน ดังที่เทศน

สอนโลกก็ออกมาแจงกันดู สรงพระพุทธรูป 

ก็คือเขากราบซานถึงพระพุทธเจาเปนอัน

เดียวกันหมด มันก็เขาใจ สอนประชาชนเขาใจ 

จนกระทั่งมาสอนโยมแมมันก็ ไดเหตุไดผลไป

ตามรองรอยที่รูแลวๆ บอกวาเรานี้ ไปไหนไมได

นะ เวลานี้ โยมแมเขามาเกี่ยวของแลว จะตอง

ไดเกี่ยวของโยมแมกอน มันก็เปนไปตามนั้น 

นี่พูดถึงเรื่องความรูภายในจิตใจ ไม ใช

ธรรมดานะการปฏิบัติธรรม ขอใหทานทั้งหลาย

ไดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ที่พูดเหลานี้นั้นเอามาพูด

เฉพาะที่พอพูดไดๆ ที่ ไมพูดไดมันหนาแนน

ครอบโลกธาตุ ความรูนี่มันซานไปหมดเลย 

อะไรที่ควรพูดไมควรพูดมันก็รูเองในจิตที่รูๆ อัน

มี เหตุการณประหลาดเกิดขึ้นในชวง 

จำพรรษาที่หวยทราย ทำใหทานตองไดเอยเรียก

แมวใหมาขูหนู ดังนี้ 

“...เราจะพูดเรื่องหนู เราก็ตัวเทาหนูตัว

หนึ่งมันก็ทำใหแปลกใจเหมือนกัน มันเปนอะไร 

หรือวาแมวนี้มันมีหูทิพยตาทิพย ในหองนั้นเอา

หมอนแขวนไว ที่แขวนก็เพราะกลัวหนูจะกัด

นั่นเอง ถึงเอาเชือกมาผูกหมอนนี้แขวนเอาไว ก็

หนูนี่แหละขึ้นไปกัดเชือกขาดตกลงมา แลวหนู

อีกนั่นแหละเปนผูขยำหมอนแหลกหมด  

เราไปเห็นเขาจึงพูดวา ‘แมวมันไปไหน 

ดงนี้ ไมมีแมวเหรอ ทำไมหนูถึงไดพิลึกนักหนา 

หนูมันมาทำลายศาสนาแหลกหมดแลวนี่

เห็นไหม ในหองนี้นะ’ เราวางั้น 

พอดีตอน ๕ โมงเย็นมันแปลกอยูนะ 

เณรไปบอกวา ‘ที่ครูอาจารยถามหาแมว 

เรียกหาแมวเมื่อเชานี้ มันมาจริงๆ แลวนะ’ 

‘มันมาอยู ไหนละ’ ‘มันมาอยูใตหอง

เก็บหมอนนั้นแลว’ เณรตอบ 

หลวงตากับหนู 
เราถาม ‘เอะ! ทำไม มันมาไดยังไง’ 

‘ก็ไมทราบ แมวตวัใหญมาก’ เณรวางัน้ 

‘มันอยู ไหนละ’ ‘มันหมอบอยูใตหองนั้นละ 

อยูที่พื้น’ 

เณรวามันอยูพื้นแตความจริงมันอยู ใต

หองที่หนูกัดหมอนนั่นแหละ ‘อยูตรงไหนนะ เรา

จะไปดูหนอย’ เราจึงเดินไปดู ไปดู มันอยูนั่น

จริงๆ ดางๆ สีกระตายบาง สีขาวบาง 

สวนพระทานมายืนดูอยูเต็มไปหมดแลว 

แมวเหลานั้นมันไมเคยมีมา ไมเคยเห็นมากอน

เลย แลวก็มีมาบันดลบันดาลเอาวันนั้น อันนี้เรา

ก็ ไม ไดพูดวาเราศักดิ์สิทธิ์นะ เราพูดถึงเรื่องแมว

มันมีหูทิพยตาทิพย ตางหากนะ 

เราจึงบอกแมวพูดกับแมววา ‘มึงอยาไป

หากัดหนูนะ กูเรียกพวกมึงมาเฉยๆ’ 

แลวแมวทั้ งหลายเหลานั้ นก็มาแทบ 

ทุกวัน พอ ๕ โมงเย็นมาแลวเดินฉากโนน ฉากนี้ 

ตรวจตราปราบขูหนู ทีนี้พอตกกลางคืนนี้เขาจะ

ทำทาฉลาดมากนะ เขาจะรองเสียงดัง อาวๆๆ 

อยูรอบวัด ตั้งแตนั้นมาหนู .. เงียบเลย นี้มันก็

แปลก…” 

พิจารณาผมก็เขาใจๆ ไปตามลำดับของ

นิมิตที่เปนเครื่องเทียบเคียง โยมแมเราก็เอามา

บวชตั้งแตโนน เรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เกี่ยว

พันมาดังที่แนะนำสั่งสอน มันไมไดเปนไปดวย

ความเสความแสรงอะไรนะ มันเปนไปโดย 

หลักธรรมชาติ สวนที่รดน้ำประชาชนนี้เกี่ยวกับ

การสั่งสอนประชาชนนั้นเราก็เขาใจ สวนเรื่อง

สรงน้ำพระพุทธรูปทั้งหลายเราไมพูดเทานั้น 

เรื่องนิมิตมันก็แปลก สวนที่ขึ้นไปสรงน้ำ

พระพุทธเจานี้เราก็ไมเคยคาดเคยคิด ไมอาจ 

ไมเอื้อมวาจะเปนอยางนั้นขึ้นมา แลวจะไดพูด

อยางนี้ขึ้นมา  

ในหลักธรรมชาติเวลาจิตมันเขาถึงขั้น

ของมันเต็มภูมิแลวถึงพระพุทธเจา มันถึงหมด

เลย ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาองคใด ไม

มองดูองค ใดแหละ เปนอันเดียวกันแลวพอ  

นี่ละธรรมที่เวลามันเขาถึงเรียกวาธรรมธาตุ

วิมุตติหลุดพนแลว จาขึ้นเปนอันเดียวกันหมด

เลย นี่มันก็เขากันได เราก็ไมสงสัย นิมิตอันนั้น

ขึ้นมากับจิตที่มันเปนมันก็เขากันได จากนั้นมาที่

วาจะสั่งสอนประชาชนมืดแปดทิศแปดดาน 

เวลาสอนประชาชนก็น้ำที่ประพรมประชาชน

มันออกจากนิ้วนะ ออกทุกนิ้ว สาดจาไปหมด

เลย จนกระทั่งหมดแลวถึงไดลงไปหาโยมแม 

มันก็เปนไปตามนั้นจะใหวาไง 

นี่ เราก็พูดอันนี้มันเกี่ยวกับประชาชน  

เราพูดกวางๆ ไวธรรมดา อันนี้มันเกี่ยวกับ

ประชาชน พูดใหพระฟง สำหรับเกี่ยวกับ

พระพุทธเจานั้นเราก็พูดถึงเรื่องหลักธรรมชาติ

แลวเปนอันเดียวกัน ถึงกันหมดเลยไมตอง 

ถามกัน ทั่วถึงหมด สวนเกี่ยวของกับประชาชน

ก็บอกอันนี้เกี่ยวของกับประชาชนใน

การแนะนำสั่งสอน ก็พูดเทานั้น 

เราไมไดพูดกวางขวางอะไร

นะ มันก็เปนไปตามนั้น จะ

พูดไปอะไรนักหนา แลว

สอนประชาชนเปนยังไง

ทุกวัน ก็อยางที่เห็นนั่น

แหละ กวางขวางหรือไม

กวางขวางก็พิจารณา ...” 

ดงนี้ ไมมีแมวเหรอ ทำไมหนูถึงไดพิลึกนักหนา 

หนูมันมาทำลายศาสนาแหลกหมดแลวนี่

ก็บอกอันนี้เกี่ยวของกับประชาชนใน

การแนะนำสั่งสอน ก็พูดเทานั้น 

เราไมไดพูดกวางขวางอะไร

นะ มันก็เปนไปตามนั้น จะ

พูดไปอะไรนักหนา แลว

แหละ กวางขวางหรือไม
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ทุกประเภทก็เปนสันทิฏฐิโก การรูเห็นสิ่งตางๆ 

นี้ก็เปนสันทิฏฐิโก ไมตองไปถามใคร นี่ละ

อำนาจแหงการปฏบิตัธิรรม ไมใชเรือ่งเลก็นอย 

อยางทีเ่รามาสอนโลกนีก่เ็หมอืนกนั พาพี-่

นองทั้งหลายชวยชาติบานเมืองนี้ก็เหมือนกัน 

เราพิจารณาโดยอรรถโดยธรรมทุกสิ่งทุกอยาง

ไป ตลอดจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ ดำเนินไปโดย

อรรถโดยธรรม เราจะไมเอาเรื่องโลกเรื่อง

สงสารเขามาเปนใหญเปนโตยิ่งกวาธรรมที่เรา

ไดปฏิบัติไดรู ไดเห็น แลวเอาธรรมนี้เปนเข็ม

ทิศทางเดิน พิจารณาตามธรรม สมควรยังไงไม

สมควรยังไง จะออกมากนอยๆ ออกชองไหนๆ 

มันจะเปนไปตามธรรมๆ แลวก็พากาวเดินไป

ตามที่เปนมานี้ .. 

เดี๋ยวนี้เราเหมือนกับวาอยู ในทามกลาง

ชาติไทยของเราทั้งชาติ ทั้งศาสนา เพราะเราก็

เปนคนไทย ทั้งชาติทั้งศาสนาก็อยูกับเราหมด 

ความรับผิดชอบกระเทือนถึ งกันหมดทั่ ว

ประเทศไทย แลวเราก็มาทำประโยชนเพื่อ 

อุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย…” 

พาโยมมารดาบวช 
 

ในชวงพกัจำพรรษาทีห่วยทรายตลอด ๔ ป  

องคทานมักออกเที่ยววิ เวกตามอัธยาศัยที่ 

ไปมาอยางสะดวกสบายเงียบๆ ตามลำพัง 

สถานที่ที่ทานวิเวกในชวงนั้นหากไมนับยานที่

ไกลออกไปเชนในจันทบุรีแลว บริเวณเทือกเขา

ภูพานในแถบนี้ทานออกเที่ยวชมหมด ดังนี้ 

“ตอนไปอยูหวยทรายก็ขึ้นเทือกเขาภูพาน

ทางโนน เรียกวาภูเขาตั้งแตหนองสูง คำชะอี 

(จังหวดัมกุดาหาร) มาถงึอำเภอสวาง (สวางแดนดนิ 

“. . .บานหนองกะปาด (อ.คำชะอี 

จ.มุกดาหาร) เขาเลี้ยงวัวฝูงไว วัวฝูงนั้น 

เมื่อพอคาเขาไปติดตอเขาก็ไปซื้อที่เจาของ

เลี้ยงวัวฝูงไวนั้น ทีนี้พอคาเขาจะใหตัวละ ‘๓ 

บาท’ แตเจาของนั่นจะเอา ตัวละ ‘๔ บาท’ 

ทางนั้นใหเขา ‘๓ บาท’ ทางนี้ก็ ‘๔ บาท’ 

เรื่อยๆ ..  

เจาของผูขายวัวมันนั่งชันเขา มัน

ปลอยหำไวนี่นะ เรื่องจริงมันเปนอยางนั้นวา

ไง อันนี้เขาก็มาซื้อวัว เขาจะใหตัวละ ‘๓ 

บาท’ ทางนี้ก็ ‘๔ บาทๆ’ พอดีเมียมันขึ้นมา 

มันนั่งอยูชานกับลูกคาที่เขามาซื้อวัว พอขึ้น

มา มาเห็นผัวนั่งชันเขา ปลอยหำเขาใจไหม 

ปลอยหำ  

เมียมันเห็นมันอายซิเมีย เมียขยิบตา

ใสปบ เขาใจไหมละ มันเห็นหำผัวละมันอาย

เขา ขยิบตาใสผัว 

บานหนองกะปาด 
ผัวนึกวาเมียใหขึ้นราคา พอเมียขยิบตา

ปบทางนี้ก็ ‘๕ บาทๆ’ เลย เมียก็เขาไปใน 

หอง  

‘อูย ตั้งแต ๓ กับ ๔ บาทก็ยังไมลงกัน

ได ทำไมอยูๆ ก็ไป ๕ บาท ๖ บาทยังไงนี่ ไม

เอาแลวเรา’ 

เขาก็ลงไป พอเขาลงไปแลวเมียก็ออก

มาบอกวา ‘ที่เขาจะซื้อตัวละ ๓ บาทมันก็นา

จะขายใหเขาไดแลวนี่นะ’ 

‘เอา ก็เธอขยิบตาใสฉันวาใหขึ้นราคา

ฉันก็ขึ้นราคาละซิ’ 

‘ไมขยิบยังไงปลอยหำใหเขาเห็น มัน

อายเขาจะตายแลว อูย เสียดาย เขาไปไดหา

ทวีปแลว’ 

นี่ละหำนี้หำขาดทุน เขาใจไหม มัน

ปลอยหำ หำขาดทุน ไมไดกำไร ๔ บาทก็เลย

ไมได ยังจะบืนเอา ๕ บาทอยู เขาก็เปดละ

ซี...” 

 

ใดที่ควรจะนำออกมาพูดได เปนประโยชนมากนอยก็นำมา อะไรที่ไม

เปนประโยชน แตมันเกลื่อนในสิ่งที่รูที่เห็นมันก็เกลื่อน ก็ปลอยไวตาม

สภาพเปนจริงเสีย 

เรือ่งสภาวธรรมทัง้หลายจะปดธรรมชาตทิีรู่นีป้ดไมไดนะ ถงึการ

รูการเห็นไปถามพระพุทธเจาที่ ไหน ไมถามวางั้นเลย เวลารูมัน

ประจกัษๆ  หายสงสยัๆๆ ไปในตวัเลย ทานจงึวาสนัทฏิฐโิก การแกกเิลส 

ทวิทศันอกีมมุทีม่องจากลานหนิบรเิวณหนากฏุอิงคหลวงตา 

ทีบ่านหวยทราย 

290-329.indd   316 9/23/11   11:37:22 PM



316 317

อย่างไรก็ตาม หลังมีนิมิตอัศจรรย์ปรากฏ

แก่ท่านเช่นนี้แล้ว การท่องเที่ยววิเวกไปตาม

อัธยาศัยก็มีอันต้องสะดุดลง ดังนี้ 

“นิมิตแปลกดีนะ นิมิตอันนี้มีแปลกแต่

ต้องได้ชม ถ้าลงนิมิตได้แสดงให้เห็นชัดๆ อย่าง

นั้น มันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดเท่าไร  

‘ผมมาพิจารณาดูเรื่องเกี่ยวกับโยมแม่ 

ภาวนาอยู่นิมิตปรากฏเกี่ยวกับโยมแม่ ถ้าเราไม่

ได้ เอาโยมแม่บวชจะไม่ ได้นะมันเกี่ยวกัน 

อย่างไรจะต้องให้โยมแม่บวช แล้วจะต้องเป็น

อย่างนั้นๆ ตามนิมิตตามความเป็นในสิ่งนี้ ต้อง

เป็นอย่างนั้นๆ ไม่สงสัย’ 

แลว้เปน็จรงิๆ ตามนัน้ เราจงึไมม่อีะไรคดิ   

เพราะเป็นไป ตามที่คิดไว้แล้ว มันก็ได้ตั้งสำนัก 

(จริงๆ) นี่ว่ายังไง แต่ก่อนผมไม่มีสำนักนี่ ตาม

นิสัยเราอยู่ที่ ไหนเราก็อยู่ของเรา ไปของเรา

สบาย ออกพรรษาแล้วหายเงียบๆ ไปอย่าง

สบายหายหว่งเหมอืนนกมแีตป่กีกบัหางเทา่นัน้… 

อันนี้มาเอาโยมแม่บวชจะต้องเป็นอย่าง

นั้นๆ แล้วก็เป็นอย่างว่าจริงๆ พะรุงพะรัง เรา

ไม่มีทางแก้ ไข เพราะพิจารณาทราบไว้แล้วตั้งแต่

โน้น เอามือเขียนจะเอาตีนลบได้ยังไง ถ้าไม่เอา

โยมแม่บวชนี้เห็นจะไม่แล้วกันได้ แต่ โยมแม่ก็

บวชได้อย่างง่ายดาย โยมแม่ก็ยิ้มเอาเลย  

‘แน่ะ! มันก็เป็นไปตามนั้น’ …” 

จากนั้นท่านจึงจากบ้านห้วยทรายมาที่  

บ้านตาดเพื่อชักนำให้ โยมมารดาออกบวช   

หลวงปู่หล้าบันทึกเหตุการณ์ในระยะนี้ ไว้ว่า 

“...พอถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ออกพรรษาแล้ว

จีวรกาลเสร็จ องค์ท่าน (หมายถึงองค์หลวงตา

มหาบัว) จะได้ ไปเอามารดาบวชขาว องค์ท่านก็

คิดละหวนทวนไปมาว่า ถ้าบวชแล้วจะเอาโยม

มารดามาอยู่ห้วยทราย คุณชีแก่ๆ อายุมาก

ตลอดทั้งหนุ่มก็มีอยู่มากแล้ว เกรงจะมาทับถมให้

ภาระหนักขึ้นแก่ผู้ที่ท่านบวชก่อน เพราะเป็นโยม

มารดาของผู้เป็นเจ้าอาวาส ก็ต้องจะได้ให้เกียรติ

ให้คุณเป็นพิเศษ เกรงจะหนักใจแก่ท่านผู้มีอายุ

มากและพร้อมทั้งบวชก่อน จึงตกลงใจว่าบวช

โยมมารดาแล้ว จำจะหาที่อยู่ ใหม่ องค์ท่านจึง

ปรึกษากับคณะสงฆ์ว่า  

‘ผมจะได้ ไปบวชโยมมารดา ส่วนจะกลับนั้น

บอกไม่ถูกเสียแล้ว ส่วนที่จะไปกับผมนั้น จะไป

หมดก็ไม่ถูก เวลาอยู่เราก็แย่งกันอยู่ เวลาไปเรา

ก็แย่งกัน มันเป็นเรื่องไม่งามแก่ฝ่ายปฏิบัติ 

จะเสียวงศ์ตระกูลฝ่ายปฏิบัติ  

ฉะนัน้ขอใหค้ณุสม...จงพาหมูอ่ยูน่ีบ้า้งใน

พรรษาต่อไปนี ้ ทีนีส้่วนผูท้ี่จะไปกบัผม คนนัน้  

คนนีผ้มก็ไมว่า่ สว่นจะอยูน่ีก่เ็หมอืนกนั ถา้ไปกบั  

ผมมากกล็ำบากอกี เพราะไมท่ราบวา่จะไดอ้ยูท่ี่

ใดแน ่จงึเปน็ของนา่ควรคดิมากแท้ๆ  ในเรือ่งนี’้ …” 

เมื่อถึงบ้านตาดท่านจึงจัดการบวชชี  

ให้ โยมมารดา และให้การอบรมปฏิบัติจิตต-

ภาวนา ปีนั้นโยมมารดามีอายุครบ ๖๐ ปีพอดี 

ท่านเล่าเหตุการณ์ในระยะนั้นว่า  

“…พอได้เวลาแล้วก็จดหมายมาบอก

โยมแม่ว่า ‘จะมาจากห้วยทรายประมาณวันที่

เท่านั้น ให้เตรียมพร้อมไว้’ 

ตั้งใจว่าเมื่อมาแล้วจะเอาโยมแม่บวช

ทันที พอมาถึงโยมแม่ก็พอดีเตรียมพร้อมไว้

แลว้กจ็บับวชเลย มผีูเ้ฒา่แมแ่กว้ (คณุแมช่แีกว้   

เสียงล้ำ) ที่ติดตามมา ๓ คนนี้มาเพื่อโยมแม่

นี่เอง ถ้าไม่อย่างนั้นโยมแม่จะไม่มีเพื่อนฝูงอยู่ 

เพราะพวกนั้นก็เห็นคุณเรานี่...  

ทีนี้เราจะมาบวชโยมแม่นี้ เขาก็ติดตาม

มาเพื่อมาเป็นเพื่อนฝูงของโยมแม่นั่นละ...พอ

มาก็จับบวชเลยทันที คล่องตัวเลย …” 

ทิวทัศน์ของเทือกเขาภูพาน 

โยมแม่ขององค์หลวงตา 

จงัหวดัสกลนคร) เราเทีย่ว

แหลกหมดเลย เที่ยวป่า

เที่ยวเขา .. ออกพรรษา

แล้วหายเงียบๆ ไปอย่าง

สบาย” 
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หลวงปูเจี๊ยะสรางวัดให 
 

จันทบุรีเปนจังหวัดที่มีความพิเศษมีความ

เคารพเลื่อมใสและมีความเกี่ยวของผูกพัน

ยาวนานกบัพระกรรมฐานสายหลวงปูมัน่ ภรูทิตัโต  

ตลอดมา มีฆราวาสนักภาวนาและพระภิกษุ

สามเณรออกบวชปฏบิตัธิดุงคกรรมฐานจนปรากฏ

ชือ่เสยีงเรยีงนามจำนวนมาก องคหลวงตากลาว

ถงึตนสายปลายเหตขุองเรือ่งนี้ ไวตอนหนึง่วา 

“พระกรรมฐานเรามีมากอยูที่จันทฯแหง

หนึง่ ทีจ่นัทฯนีต้นเหตกุ็ไปจากทานอาจารยลเีรา

ไปที่นั่นเขาคอยรูเรื่องรูราวแลวครูบาอาจารย

ทั้งหลายก็ไปไลเลี่ยกัน ไปแถวนั้น เลยกลาย

เปนตัง้หลกักรรมฐานขึน้ทีจ่นัทฯ ตัง้แตบดันัน้มา

จนกระทั่งปานนี้ วัดกรรมฐานจึงมีมากอยูเสมอ 

เพราะสถานที่ทำเลเหมาะๆๆ มันเปนปาเปนเขา 

แลวก็ ไปที่จันทฯนั่นมีแตครูบาอาจารยองค

สำคัญๆ นะ ทานอาจารยลี ทานอาจารยกงมา 

ทานอาจารยจนัทร และกท็านอาจารยมหาทอง-

สุกที่มาเปนเจาอาวาสอยูวัดสุทธาวาส จึงวา

จันทฯ นี่มีแตพระดีๆ พระองคสำคัญๆ ทั้งนั้นไป

ตั้งฤกษตั้งแถวเปนปฐมฤกษไดดีมากทีเดียว” 

ดวยเหตุนี้เองจันทบุรีจึงมีสำนักกรรมฐาน

กระจายอยูในพื้นที่ตางๆ จำนวนมาก เฉพาะ

ทานพอลีองคเดียวจำพรรษาที่จันทบุรี ๑๔ 

พรรษา ไดสรางสำนักปฏิบัติที่จันทบุรีมากถึง 

๑๑ สำนัก ขอยอนกลาวถึงองคหลวงตาสมัยอยู

หวยทราย จังหวัดมุกดาหาร ทานหาอุบายหนี

หมูเพื่อนพระเณรมาหลบพักอยูวัดปาคลองกุง 

จังหวัดจันทบุรีในป พ.ศ.๒๔๙๕ และกลับไปจำ

พรรษาที่หวยทรายเชนเดิม 

พอถึงปลายป พ.ศ.๒๔๙๗ ทานตัดสินใจ

เดินทางออกจากหวยทรายมาบวชโยมแมที่ 

บานตาด จากนัน้จงึเดนิทางตอไปยงัวดัยางระหง  

จังหวัดจันทบุรี สมัยนั้นยังเปนปาดง รถยนต

เขาไดเปนบางเวลา หนาแลงรถจิ๊ปเขาไปได

บาง ทานเลาเหตุการณในชวงนี้วา 

“...ที่จะไดลงมาจันทบุรีก็เพราะเปนหวง

โยมแม ถาโยมแมบวชแลวอยูบานตาดจะเปน

สัญญาอารมณกับลูกกับหลาน อยูในบานใกล

บานไมเหมาะ พอบวชโยมแมแลวก็พาโยมแม

หนี กลัวจะเปนกังวลกับลูกหลานบานเรือน

อะไร ก็พาหลบหนีมาจันทบุรีนี้แหละ  

เขาไปอยูวัดยางระหงลึกๆ ทีท่านถวิลอยู 

พักอยูวัดยางระหงประมาณ ๓ เดือน ออกจาก

ยางระหงเพราะอาจารยเจีย๊ะ (จนุโท) มานิมนต

เราวา 

แผนที่การจำพรรษาขององคหลวงตาในชวงพรรษานั้น 

พรรษาที่ ๒๒   
(พ.ศ. ๒๔๙๘) 
 
จำพรรษาที่วัดใกลสถานีทดลอง๑

การเกษตร (ปจจุบันวัดชากใหญ) 
หมู ๑๑ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห 
จังหวัดจันทบุรี 

 ๑
  องคหลวงตาเรียกที่ราชการแหงนี้วา “สถานีทดลอง” มีชื่ออยาง

เปนทางการในปที่จำพรรษาวา “สถานีกสิกรรมพลิ้ว จันทบุรี” ตอมา

เปลี่ยนเปน “สถานีทดลองพืชสวนพลิ้ว” ปจจุบันมีชื่ออยางเปน

ทางการคือ “ศูนยวิจัยพืชสวน จันทบุรี” 

>> 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕  

อายุ ๒๔ -๒๕ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑) 

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดียหลวง จ.เชียงใหม 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะปาบานโคก 

(วัดปาวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะปายาง 

บานทาบอสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๑๘ -๒๑ 

อายุ ๓๘ -๔๑ ป 

(พ.ศ.๒๔๙๔ -๒๔๙๗) 

เสนาสนะปาบานหวยทราย 

จ.มุกดาหาร 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

วัดทาชาง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘ 

อายุ ๒๘ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดปาจักราช จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะปาบานนามน 

(วัดปานาคนิมิตต) 

จ.สกลนคร   

พรรษาที่ ๑๒ -๑๗ 

อายุ ๓๒ -๓๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๓) 

วัดปาบานหนองผือ 

จ.สกลนคร วัดใกลสถานีทดลองการเกษตร (ปจจุบันวัดชากใหญ) 

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 

พรรษาที่ ๒๒ 

อายุ ๔๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๙๘) 

พรรษาที่ ๒๔ พรรษาที่ ๒๓ 
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ออกมา กับโยมแมละมา 

ทานเจีย๊ะมาสรางใหอยูสบาย เรยีกวาทาน

มีคุณตอเรา ทานมาสรางใหอยูสบาย กุฏ ิ ๑๒ 

หลงั ศาลาใหเอาเลก็ๆ โยมแมกเ็ลก็ๆ เหมอืนกนั 

ทานจดัใหหมด เรยีกวาทานมคีณุตอเรามากมาย

อาจารยเจี๊ยะ เราไมลืมนะ เรื่องคุณนี้รูสึกจะมี

เดนในหัวใจ มันเปนในนิสัยเองเรื่องคุณ ใครได

ทำคณุใหแกเราเปนอยูลกึๆ ไมลมืนะ 

นี่ทานอาจารยเจี๊ยะทำนี้ ไมลืม ไปก็ขึ้นอยู

เลย ทานอยู เขาแกวตอนนั้น ทานเปนเจา

อาวาสอยูเขาแกว ทานกับเราพัวพันกันมาตั้ง

แตไปอยูสกลนครดวยกันกับพอแมครูจารยมั่น 

รูจักคุนเคยกันมาแต โนนกับอาจารยเฟอง 

อาจารยเจีย๊ะ สององค พระชาวจนัทฯนะ คุนกนั

มาตั้งแตสกลนครกับหลวงปูมั่น เพราะฉะนั้น

เวลาเราไปทานทัง้สอง เฉพาะอยางยิง่อาจารย-

เจี๊ยะจึงมารับรองทุกอยางเลยเทียว 

ธรรมดาเราไมอยูแหละ รูสึกมันขวางใจ

เอาเหลือเกินระหวางพี่กับนอง เสียงพี่สาว

‘พี่สาว เจลุย คุณรัตน ซื้อที่ไว ๒๖ ไร ๓ 

งาน ๕๓ ตารางวา เปนจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ 

บาท เปนทำเลเหมาะสมกับบำเพ็ญกรรมฐาน 

อยากถวายเปนวัดกรรมฐาน ก็มองเห็นทาน

อาจารยพอดี เวลานี้ทานอาจารยกำลังเที่ยว

ธุดงคมา ยังไมไดตั้งรกตั้งรากฐานที่ไหน มาขอ

นิมนตให ไปที่วัด ใกลสถานีทดลองฯ’ 

มานิมนตเรา เราก็วาจะไปดูเสียกอน เรา

ก็มาจากยางระหงมาดู ทำเลดีอยูก็เลยรับ นั่น

ละเรือ่งราวมนั ทีส่ามแยกพลิว้นัน่ละ อาจารย-

เจี๊ยะพอทราบวาเรารับเทานั้นละ แถวคลอง

แถวอะไรทานเปนคนหนองบัว ทรายงาม แถว

นั้นเปนญาติเปนมิตรทานทั้งหมดแถวคลองแถว

นั้น พอเรารับเทานั้นทานสั่งคำเดียวเลย คนนั้น

เอาหลังนั้นๆ ตางคนตางมาสรางกุฏิกระตอบๆ 

ใหคนละหลังๆ เหมือนไมไดสรางวัดนะ เพราะ

ตางคนตางมาทำเฉพาะกุฏิของตัวๆ นี่ทาน

อาจารยเจี๊ยะนะเปนคนสั่งทีเดียว เราไม ได

สรางอะไรเลยสักนิดเดียว 

ที่ครัวโยมแมก็อาจารยเจี๊ยะเปนคนจัดเอง 

ไปสั่งให ไปอยูรวม ๔ คนทั้งโยมแมดวย นั่นละ

สรางวดัทีน่ัน่ อาจารยเจีย๊ะจงึมคีณุมากตอเรา คอื

สรางวดัทัง้หมดนัน้บรรดาพระกรรมฐานดเูหมอืน 

๑๒ องคหรอืไง ให ไดทกุองคๆ  กระตอบอยางของ

เรานัน่ อยางเดยีวกนันีล่ะแตมงุจาก ไมใชหญา 

มุงจาก สรางปบๆ สูงขนาดนี ้ แลวมีพักหนึ่ง 

นัง่ภาวนา แลวกท็างจงกรมๆ 

ก็ทานเปนกรรมฐานลูกศิษยพอแมครู-

จารยมั่นทานจะไมรูเรื่องเหลานี้ ไดยังไง ทานก็รู 

สรางกุฏิตรงไหน ทางจงกรมตรงไหนเหมาะสม

ทานรูเอง ทานจัดสั่งหมดเลย เราไมได ไปสราง 

กระทั่งเสร็จเรียบรอยแลวทานก็ไปนิมนตเรา

พระอาจารยถวิล จิณณธัมโม 

เสียงไมโครโฟน นองชายก็เสียงโทรโขง ซัดกัน

เถียงกันอยูกระตอบเล็กๆ บานพี่สาวเขาทำ 

โรงน้ำออย เราไปพักอยู โรงน้ำออยนี่แหละ  

ฟงเสียงคุยกันสองคน พี่สาววาจะเอาองคนั้น 

ทางนองชายวามงึอยาเอาอลีุย มงึเชือ่กเูถอะนะ  

เถียงกันเราไดยินชัดเจน 

‘ใหมึงเอาอาจารยมหาบัว มึงตองการ

องค ไหนๆ มึงคอยดูกูนะกูพูดผิดไหม อาจารย

องคนี้มึงเคยเห็นทานแลวยัง องคที่วากูไมเคย

เห็นอยาวาแตมึงเลย วาองคนั้นเทศนดีอยาง

นั้นอยางนี้ ใหทานมาอยู เสียกอนดีไมดีก็รู

กันเอง’ 

วางั้น เถียงกันเราไดยิน โอย ขบขัน 

เถียงกันทะเลาะกันยุง 

เราจึงไดพาโยมแม ไปจำพรรษาที่นั่น 

อาจารยเจีย๊ะเปนผูมบีญุคณุตอเรามาก เราไมเคย 

ลมืนะ ฝงลกึมาก เรานี้ ไมเหมอืนใคร ถาฝงอะไร 

ตองฝงลึกมาก พูดถึงเรื่องอาจารยเจี๊ยะที่มีคุณ

ตอเรา วดันัน้ทัง้หมดสถานทีดลองเปนอาจารย-

เจี๊ยะทั้งหมดเลยสรางให เอาจริงเอาจังมาก 

>> 

วัดใกลสถานีทดลองการเกษตร (ปจจุบันวัดชากใหญ) 

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 

พรรษาที่ ๒๒ 

อายุ ๔๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๙๘) 

พรรษาที่ ๒๔ พรรษาที่ ๒๓ 
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ปรกติท่านก็เคารพเราแต่ ไหนแต่ไรมา ตั้งแต่

อยู่กับพ่อแม่ครูจารย์มั่นด้วยกันท่านก็รู้อยู่ เป็น

พระหนุม่พระนอ้ยดว้ยกนั ตอ่จากนัน้กเ็กีย่วขอ้ง  

กันมาเรื่อยๆ ท่านเคารพมาเรื่อยๆ  

พอนิมนต์เราไปที่วัดใกล้สถานีทดลองฯ 

เราไม่ได้ทำงานอะไร เราไม่ได้เกี่ยวข้อง เป็น

สัญญาอารมณ์กับการก่อสร้าง ท่านทำเอง

ทั้งหมด โยมนั่นเอากุฏิหลังนั้น โยมนี้เอากุฏิ

หลังนี้ ท่านชี้ทีเดียวเลย คนที่ ไปอยู่ที่สถานี

ทดลองฯ ยา้ยมาจากทางหนองบวั ซึง่เปน็ญาติๆ  

ของท่านทั้งนั้น จะเป็นญาติหรือไม่ก็ตาม ท่านก็

คุ้นกับเขาอยู่แล้ว สั่งยังไงก็ ได้หมด จึงว่า

อาจารย์เจี๊ยะมีคุณต่อเรามากมาย สร้างวัด

สร้างวาให้หมด เราไม่ได้ ไปแตะ ไม้ชิ้นหนึ่งก็ไม่

ได้ ไปแตะ ทำเสร็จแล้วเข้าไปอยู่เลยสบาย ทาง

จงกรมท่านก็ทำให้เหมาะๆ หมดเลย สะดวก

สบาย อาจารย์เจี๊ยะท่านมีคุณต่อเรามาก .. 

เรื่องสิ่งปลูกสร้างอะไรๆ ไม่มีปัญหาเลย

ได้คนละ ๑ หลังเลย เราก็เลยอยู่จำพรรษาที่

นั่น นั่นละท่านมีคุณต่อเรามากนะ…” 

หนังสือประวัติหลวงปู่ฟัก สันติธัมโม วัด-

เขาน้อยสามผาน จังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวถึง

พระที่จำพรรษาในครั้งนั้นกับท่าน ดังนี้ 

“...ในปีนั้นมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตาม

ท่าน (องค์หลวงตาพระมหาบัว) มาด้วยหลาย

รูป อาทิ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร พระ-

อาจารยเ์พยีร วริโิย พระอาจารยบ์ญุเพง็ เขมา-

ภิรโต พระอาจารย์ลี กุสลธโร เป็นต้น โดยใน

ครั้งนั้นพระอาจารย์ฟักขณะยังเป็นฆราวาสก็ได้

พามารดาไปกราบท่านที่วัดนี้ด้วย...” 

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

“…ที่จันท์ฯ มีสถานที่วิเวกสงัดมากทีเดียว 

เพราะเป็นป่าเป็นเขา พระผู้ปฏิบัติเพื่อตักตวง

เอามรรค ผล นิพพาน ต้องเป็นผู้เช่นนั้น .. 

ได้เทศน์ออกสังคมก็ไปเทศน์ที่เมืองจันท์ฯ

เทศน์เหล่านั้นก็เทศน์แต่ไม่ได้อะไรนัก แต่เมือง

จันท์ฯนี่ โห เหนียวแน่นมากนะ ศรัทธาสำคัญ

มากนะ วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี้ คนเต็มอยู่

นู่น สถานีทดลองฯ ไปฟังเทศน์เต็มอยู่  

เขายังมาพูดอวดท่านพ่อลี เขาไม่รู้ว่า 

เรากับท่านพ่อลีคุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อไร เขาไป

แล้วก็เอามาคุยโม้กับท่านพ่อลี ระยะนั้นท่านพ่อ

ล ีทา่นอยูว่ดัปา่คลองกุง้ เขาไปเลา่ใหท้า่นฟงัวา่  

จันทบุรี..แดนธรรมกรรมฐาน
 

หลังจากท่านพระอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท 

นิมนต์องค์ท่านมาพักและสร้างวัดขึ้นในที่ดิน  

ของโยมพีส่าว บรเิวณสถานทีดลองกสกิรรมพลิว้ 

อำเภอแหลมสิงห์ ท่านพระอาจารย์เจี๊ยะเป็นผู้

ดูแลในการจัดสร้างเสนาสนะให้ ได้รับความ

สะดวกครบถ้วน ใช้ เป็นที่พักจำพรรษาได้  

เป็นอย่างดี มีขอบเขตบริเวณเป็นส่วนเป็นสัด

ชัดเจนทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายอุบาสิกา 

การเกี่ยวข้องสังคมกับประชาชนของท่าน

นั้น ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนที่จังหวัดจันทบุรีนี้

เอง ท่านเล่าถึงสภาพธรรมชาติที่เหมาะสม

ประกอบกับพี่น้องชาวจันทบุรีที่มั่นคงเหนียว

แน่นทางพุทธศาสนาไว้ ดังนี้ 

คอืตอนระยะนัน้ทา่นไปๆ มาๆ กบัวดับรม-

นิวาส เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จมหาวีรวงศ์ท่านไม่

ค่อยสบาย ต้องนิมนต์ให้ท่านอาจารย์ลีไปด้วย 

ไปวัดบรมนิวาสแล้วกลับมา ไปแล้วกลับมา ทีนี้

เป็นจังหวะที่ท่านพักวัดบรมนิวาส เวลาท่าน

กลบัมาจนัทฯ์เขาออกมาเขากม็าคยุโม้ใหท้า่นฟงั 

.. เพราะเขาไม่รู้ว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไรแล้ว 

ทา่นกอ็ดหวัเราะไม่ได ้ทา่นกว็า่เพยีงเทา่นัน้ละวา่ 

‘มันต้องอย่างงั้นซิ’ .. 

ท่านก็ ไปนะวัดสถานีทดลองเรา ท่าน

ตั้งใจเข้าไปเยี่ยม เสร็จแล้วก็พาเราไปอำเภอ

ขลุงด้วยกันวันนั้น ท่านไปกับญาติโยม พาไปวัด

องค์หลวงตา พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมัมวโร  

และพระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต 

‘ท่านพ่อ เดี๋ยวนี้ ได้พระองค์สำคัญองค์

หนึ่งแล้ว มาอยู่ที่วัดสถานีทดลอง’  

‘สำคัญอะไร?’ ท่านก็ว่าซิ ความจริงคุ้น

กันมาตั้งแต่เมื่อไรเขาไม่รู้ เขาว่า  

‘อู๊ย เทศน์นี้เก่งมากทีเดียว เทศน์น้ำไหล

ไฟสว่างไปเลย ชื่อท่านอาจารย์มหาบัว’ ว่า

อย่างงั้น แล้วก็คุยให้ท่านฟังนะ  

‘มันต้องอย่างงั้นซิ’ เวลาท่านตอบ ‘มัน

ต้องอย่างงั้นซิ’ พอคำเดียว ความจริงเรากับ

ท่านเคยสนิทสนมกันมานานแล้ว ตั้งแต่ตอน

ท่านไปพักหนองผือกราบเยี่ยมหลวงปู่มั่น เขา

ไม่ทราบว่าเรากับท่านอาจารย์ลีมีอะไรกัน เป็น

อะไรกันมาเมื่อไรเขาไม่ทราบนะ เอาหัวเข่าไป

อวดท่านมีอย่างเหรอ เขาจะไปรู้อะไร .. 

พระอาจารย์เพยีร วริโิย พระอาจารย์ลี กสุลธโร   
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๓๒๐ ๓๒๑

เอาอีกแหละ พอวันหลังก็ตามไปหาทานที่

วัดคลองกุงนั่นแหละ ทานสนิทกับเรามากมาตั้ง

เมื่อไร พวกนั้นเขาไมรู…” 

นิมิต “ทางไมสะดวก”   
โยมหริ่งรูวาจะมา 

 

คืนหนึ่งระหวางพักอยูที่สถานีทดลองฯ มี

นิมิตปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง บอกเตือนถึง

ความไมสะดวกที่จะตองประสบอยางไมอาจ

เลียงได ดังนี้ 

“...เราอยูสถานีทดลองฯ จะไปจังหวัด

ตราด ตดัสนิใจปุบปบในเดีย๋วนัน้วาจะไป กลาง-

คืนนิมิตไมดีแตมีความจำเปนที่จะตองไปตราด 

ก็เลยเลาใหหมูเพื่อนฟงเรียกพระมาบอก .. เขา

เรียกอะไรเปนเนินหนึ่ง อาจารยเฟองไปพักอยู

ที่เนินนั้น เปนสวนยาง ที่สงบสงัดดี เราก็ไมได

ถามวาเขาจะถวายวัดหรือวาเขาถวายแลว 

หรอืวาทานไปพกัธรรมดา แตเปนทำเลทีเ่หมาะ-

สมมาก เดนิผานทุงนาไป ไมมถีนนผาน สถานที่

เหมาะสมมากในการภาวนา 

ตอนนั้นเราไปแบบปุบปบ ทานเพ็งนี่เรา

ไมลมืนะ คอืตดัสนิใจตอน ๕ โมงเชา (๑๑.๐๐ น.)  

จะไปตราด ก็เรียกทานเพ็งมา  

‘เพ็งนี่ ไปเรียกรถมาเดี๋ยวนี้เรามีธุระดวน 

วันนี้ผมจำเปนที่จะตองไปจังหวัดตราดดวย

ความจำเปน แลวใหคอยฟงเสยีงของผมดวยนะ 

นิมิตผมไมดีนะเมื่อคืน แตไมมีการเจ็บไข

ไดปวย ไมเปนอันตรายตอชีวิต แตเกี่ยวกับ

เรื่องเวล่ำเวลามีความคลาดเคลื่อนได คราวนี้

ผมจะไมสะดวกนะหากไม เปนภัย หากไม

สะดวก’ 

เมื่อคืนนิมิตแสดงอยางนั้น แลวก็ออก

เดินทาง จวนเขาพรรษาแลวดวย คอยฟงก็

แลวกัน บอกชัดๆ เลย .. พอเราเตรียมของ

ปุบปบๆ แตกอนรถไมคอยมี มีสองบริษัท 

บริษัท ร.ส.พ. กับบริษัทเทียนชัย ในระยะเที่ยง

มีรถ ร.ส.พ.ไป พอออกไปถึงหนาสถานีรถ

ประจำทางปบ รถเขาก็มาพอดี เราก็ขึ้นไป 

ถามเขาวา ‘รถเทียนชัยออกไปหรือยัง?’ 

‘ออ! รถเทียนชัยยังไม ไป’ เขาวางั้น 

ทานพอลีที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 

ทานพอลีที่วัดปาคลองกุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อป พ.ศ ๒๔๙๖ 

นั้นวัดนี้ รถตูคันหนึ่งแลวเอาเราไปดวย เวลาขากลับมาทานจะเอาเรา

ไปที่วัดคลองกุงดวย ‘โอย วันนี้ ไปยังไมได วันพรุงนี้จะตามไปทีหลัง’  

ทานก็วา ‘งั้นวันพรุงนี้ ไปหาที่วัดนะ มีเวลานอย เดี๋ยวจะไดกลับ

กรุงเทพฯ อีก’  

พระอาจารยเพยีร วริโิย พระอาจารยล ีกสุลธโร  
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๓๒๒ ๓๒๓

พอเขาวา “รถเทียนชัย” มันสะดุดจิตปุบ

เหมือนในนิมิต ควรไปรถเทียนชัยหรือไมมัน

ขวางทันทีเลยนะ 

สักเดี๋ยวก็ไดยินเสียงรถบึ่งๆ มา ไปดูซิรถ

คันไหนมา เขาก็วิ่งปบออกไปดู รถกำลังวิ่งมานี่ 

‘รถ ร.ส.พ.ๆ มา’  เขาวางั้น 

‘เอา! ขึ้นคันนี้ๆ ถาไมไดขึ้นคันนี้ ไมได ไป’ 

เราวาอยางนี้นะ 

พอไปแลวก็คงฝนตกทั้งคืนไปถึงจังหวัด

ตราด พอเลยอำเภอขลุงไปเทานั้นแหละ โอโห! 

ฝนตกหนักจนกระเปารถมันตองไดเดินนำหนา

รถ น้ำฝนมันทวมสูง กระเปารถคอยทำมือโบก

นำทางไปเปนยานๆ ก็ตองเปนอยางนั้นไปตั้ง  

๓ ยาน ๔ ยาน พยายามบุกขึ้นเนินไปจนได 

เราจึงลงที่นั่น ไปคางอยูคืนเดียว พอกลับมาวัน

หลังน้ำฝนมันมากยิ่งกวาอะไร... รถก็มาไดแค 

๑๒ กิโลเมตร 

เราก็ลงมาเปลี่ยนผาอาบน้ำแลวเอาผา

จีวรพันคอ ลุยน้ำลึก ๓-๔ แหง บางแหงก็ได 

นั่งเรือ บางแหงไมมีเรือ ก็ลุยไปพอขึ้นมาถึงที่

เนินนั้น เห็นแตใบไมลาดอยูตามนั้น แลวก็เห็น

รถบัสเทียนชัยเครื่องพังอยูนั้นไปไมได เห็นคน

เอากิ่งไมมากั้นดารดาษ ฝนพรำทั้งคืน เปยก

ทำใหระลึกถึง ที่ เคยพูดเสมอวาโยมหริ่ ง  

ของเลนเมื่อไร โยมหริ่งคนจังหวัดตราด เปน 

คูกันกับโยมทองแดง เปนคนจังหวัดจันทฯ 

ภาวนาเกงทั้งคู .. 

โยมหริ่ง .. แกอยูจังหวัดตราดนะคนนี้ 

อันนี้ก็อีกเหมือนกัน เขาหาวาแกเปนบา พวก

ชาววัดดวยกัน ที่อยูวัดดวยกันปฏิบัติธรรม 

อยูที่ เขาเรียกอะไรนะจากจังหวัดเขาไป มัน 

เปนเนิน เปนเนินแลวเปนปายาง อาจารยเฟอง 

ก็อยูที่นั่น ไปตั้งสำนักภาวนาอยูนั่น มีโยมคนนี้

ละกับพวกโยมเขาเปนสำนักของเขาอีกทาง

หนึ่ง ทานอาจารย เฟองก็อยูอีกทางหนึ่ ง  

ทานพอลีกับสมเด็จฯ 

“...สมเด็จมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) วัดบรมนิวาส 

กรุงเทพฯ ทานพูดเรื่องอาจารยลี ที่วัดอโศการามนั้นแหละ 

ทานนิมนตทานอาจารยลี ไปที่นั้นเสมอ ทานมหาสมบูรณดวย

นะ ที่เปนคูติดกันนั้นละ  

ก็มีทานอาจารยลีนี่แหละที่เขากับทาน

ไดสนทิ มขีูมอีะไรได ขูสมเดจ็ฯ ไดเชยีวนะทาน

อาจารยลนีะ เพราะทานนสิยัอาจหาญดวยนีน่ะ 

พอมาถงึทานใสเอาเลย พดูอะไรก็ไมรูนะ พดูถงึ

หลกัภาวนา  

‘ทาน (สมเด็จฯ) ก็ ไมคอยเชื่อ เรื่อง

สมาธินี่นะ ทานไมคอยเชื่อ’  

ทาน (อาจารยลี ) วา ‘แตทาน 

(สมเด็จ) ก็สนใจนะ ทานหาเหตุผล ทาน

ศึกษา แตทานไมเชื่อ ทานสอบถามเราวา

อยางนั้นอยางนี้ เรื่องภาวนา เราก็สอดแทรก

เขาไปใหทานไดเปนคติ แตทานก็ยังไมยอม 

ในใจของทานก็ยังไมลง’ 

‘มันเปนยังไงนะ จะดัดผู เฒาองคนี้ 

ซักหนอยนะวันนี้ คอยฟงนะ ไมนานหรอก’ 

(อาจารยลี) กระซิบบอกพระ 

สักพักเดียว (สมเด็จฯ) ก็บอกพระวา 

‘เอาทานลีขึ้นไปเดี๋ยวนี้ เปนไรๆ เปนไขตัวสั่น

เชียว ไมรูเปนอะไรอยูดีๆ ก็ตัวสั่น’ 

‘ออ.. มันไมเปนอะไรหรอก ถาเราภาวนา

เดี๋ยวก็หายสั่น นี่ ไมภาวนามันก็สั่นนะซิ’ ทาน 

(อาจารยลี) พูดไป  

สมเด็จฯ ก็มองหนาแต ไมพูด  

ทานอาจารยลีพูดอีก ‘เดี๋ยวมันก็หาย

แบบนี้มันสั่นแบบไมมีภาวนา ถามีภาวนาเดี๋ยว

สั่นมันก็หายเอง’ 

ทานวาทานเพงจิตใสอยางนั้น ดัดทาน

สมเด็จฯ หลายครั้งหลายหน บางทีเอารอนๆ 

รอนไปทั้งตัว เปนฟนเปนไฟเลยนะ สมเด็จฯ 

ทานวา ‘ไมรูเปนอะไร อยูดีๆ ก็รอนขึ้นมาเฉยๆ’ 

แลวอาจารยลีก็คอยๆ สอน คอยแทรก

หลายครั้งหลายหน สมเด็จฯ ทานลงกับทาน

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) ทานพอลี ธัมมธโร 

แฉะไปหมด มีรถคันเดียวทิ้งไวนั้นรถอื่นไมมีสัก

คันเดียว  

ไปดูเห็นคนตากฝนกันคิดวา ‘ถาเรามารถ

คันนี้มันเปนอยางนี้เอง’ นี่ละมันถึงไดขวางใน

จิต มันไมยอมจะขึ้นรถคันนี้ กี่คนมาก็อยูนั้น

หมด ไมทราบวากลับคืนไปนูนหรือไปไหนก็ไมรู 

กลับคืนไปเขาสมิงหรือไปไหนก็ไมรู เราก็ไมได

ถามเขามองดูตามขางทางใบไมปูเกลื่อนไปหมด

เลย มีแตขี้ตมขี้ โคลนเต็มไปหมดเพราะฝนพรำ

ทั้งคืนนี่ แลวทำไมคนจะไมแยละ 

เรื่องนิมิตนี้ นอกจากมันสำคัญจริงๆ เรา

ถึงจะยึดเอามาพิจารณา ถาธรรมดาๆ ที่มันเปน

ในจิตนิดๆ ก็ไมเปนไร พอตื่นเชามาก็ออกจาก

นั้นแลวก็มาคางที่วัดขลุง...” 

เปนที่นาประหลาดใจวาเหตุการณการ 

เดินทางในครั้งนี้ขององคหลวงตาไดลวงรู 

มากอนแลวโดยความรูพิ เศษของโยมชาว 

จังหวัดตราดคนหนึ่ง ดังนี้ 

“...จังหวัดตราดแตกอนลูกศิษยมีเยอะ 

แตก็คงจะลวงลับไปแลว เพราะแตกอนเปน

คนกลางคนไป เราไม ได ไปจังหวัดตราดนาน 

ลูกศิษยคงจะหมดไปแลว จังหวัดตราดนี้ 

เยอะนะลูกศิษย พอพูดถึงเรื่องจังหวัดตราดก็
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๓๒๒ ๓๒๓

นี่ที่สำคัญมากนะ 

แกพักอยูมุมโนน มีบริเวณที่อุบาสิกาเขา

พักอยู ดูจะเปนทางดานทิศตะวันออก แกวิ่ง

กุลีกุจอมา แกเปนคนไมชอบพูด ทั้งวันแกจะ

พูดหรือไมพูดก็ไมรู นิสัยแกนิ่ง เฉย แตภาวนา

สำคัญนะ แกปุบปบๆ ออกมาศาลาเล็กๆ พระก็

มีอาจารยเฟองกับใครอยูนั้น แกปุบปบๆ ออก

มา ลักษณะตาลีตาลานมา ‘โยมหริ่งมาอะไร’  

‘จะมาอะไรก็ทานพอบัวกำลังมา นี่ทาน

กำลังมา ทานกำลังออกเดินทางมา’ วางั้นนะ 

‘โยมหริ่งไมใชเปนบาแลวหรือ’ ใครก็รุม

โจมตีแก  

‘เปนบายังไง ทานกำลังออกเดินทางมา

เดี๋ยวนี้ ทานจะมาที่นี่’ 

ทีนี้เราก็ไมเคยไป แตเราจะไปหาอาจารย

เฟองนั่นแหละ จุดนั้นละ แกก็พูดอุบอิบกุลีกุจอ

ตาลีตาลานวา ‘ทานจะมาที่นี่’ ใครก็รุมโจมตีแก 

‘เอา ถาหากวาทานไมมาคราวนี้ตอง 

เผาศพโยมหริ่งวันนี้’ 

‘เอา เผาก็เผา ก็ทานมาแลวนี่นะ มาแลว

เดี๋ยวนี้’ วางั้นนะ  

พอบายประมาณสัก ๔ โมงกวาๆ เราก็

เขาถึง พอไปเราก็เดินผานทุงนาเขาไปนั้นเลย 

ไปพวกนั้นก็ยังรอกันอยู ทั้งคอยฟงวาเราจะมา

ถึงจริงๆ หรือไมจริง ถาไมจริงจะฆาโยมหริ่ง  

มีสองทาง โยมหริ่งอยูบนเขียงแลวละ วางั้น

เถอะ 

พอเราไปเขาก็ฮือเขามาเลย ‘โอย มา

จริงๆ’ 

‘มาจริงๆ อะไร’ เขาก็เลยพูด  

โยมหริ่งตาลีตาลานมาบอกวา ‘ทานพอ

มหาบัวกำลังมา มาบอกเดี๋ยวนี้ วาจะฆาโยม

หริ่งอยู คอยฟงถาอาจารย ไมมาโยมหริ่งตอง

ตาย’ 

แกพูดอยางอาจหาญเสียดวย นั่นเห็นไหม

ละ พูดอะไรแกไมยอมฟง บอกวามาแลวเดี๋ยวนี้ 

วางั้นเลย พอ ๔ โมงเย็นเราก็ไปจริงๆ พวกนั้น

ก็รออยูนั้นละ พวกญาติโยมมีหลายคน พระก็มี

หลายองครออยูที่ศาลา รอตามที่โยมหริ่งพูดวา 

‘ทานจะมาจริงๆ เหรอ ทานไมเคยมาที่นี่

ทานจะมาเหรอ’  

พอโผลเขาไป โอย มาจริงๆ เสียงฮือฮาๆ 

รู ไดยังไง ก็โยมหริ่งมาฮือฮาๆ เปนบาอยูนี้ วา

กำลังจะฆาโยมหริ่ง พอดีทานอาจารยมา โยม

หริ่งเลยรอดชีวิตไป ‘ไหนโยมหริ่งอยูไหน’  

‘อยูโนน’ บอกใหมาหาเราไมยอมมา กลัว 

คือกลัวมาก สำหรับเราแกกลัวมาก บอกใหมา

เดี๋ยวนี้ มาแกก็มานั่งเฉยๆ ไมพูด แตเวลาพูด

ตรงไหนจริงตรงนั้นนะ…”  

ฝนหลวงปูมั่นพาบิณฑบาต 
 

อีกคราวในปที่สรางวัดสถานีทดลองฯ คืน

หนึ่งองคทานฝนวาหลวงปูมั่นพาออกบิณฑบาต

มีลักษณะขูเตือน ดังนี้ 

“...วนันัน้ฝนตกหนกั พระออกไปบณิฑบาต 

มีหลายสาย ไอเราเปนผู ใหญมักจะเอาเปรียบ 

ผูนอยละ มันเปนธรรมดา แลวผูนอยก็ชอบจะ

ใหเราเอาเปรียบเสียดวยนะ 

พระก็ เรียนวา ‘ทานอาจารยทานไป

บิณฑบาตสายใกลๆ นี้สะดวกดี’ 

ผูนอยก็อยากใหผู ใหญเอาเปรียบ ผู ใหญ

อยางเราก็วา ‘เออ! เรามันผู ใหญเราไมสะดวก

ไมเหมือนผูนอย มันไมคลองตัว เราไปสาย

ใกลๆ นี้ดีกวา’ 

ทีนี้พอไปบิณฑบาต เราไปสายใกลสถานีฯ 

พระไปหลายสาย เฉพาะอยางยิ่งแถวคลอง วัน

นั้นฝนตกหนัก ไดกั้นรมไป ทางผานมันมีคลอง 

ใช ไมพาดขามไปแลวก็ไตขาม  

ฝนตกมากๆ ลืน่ พอลืน่พระที่ไปบณิฑบาต 

ก็ตกลงคลองเลย ลงมันไมใชลงธรรมดา ลงแต

ไมลมนะ ตกลงในน้ำยังกั้นรมอยู ขาวกับน้ำ 

โอย! มันเต็มไปหมดเลยนะ คือน้ำเต็มบาตรขาว

ไมทราบไปไหน แชกันเลย (หัวเราะ) 

ทีนี้ตอนขากลับมาจากบิณฑบาตแลว  

พระทานมาเลาเรือ่งนี้ใหเราฟง องคนัน้วาอยางนัน้  

องคนีว้าอยางนี ้ เรือ่งเกีย่วกบันำ้ เรือ่งตกคลอง 

คือบิณฑบาตตกลงไปน้ำก็เขาบาตรหมดเลย  

วนันี้ ไมไดอะไรเลย ไดแตบาตรเปลาๆ มา ถาจะ

เอาน้ำกับขาวมาก็ไมทราบจะเอามาอะไร ทาน

พดูกม็เีหตผุลทัง้ๆ ทีเ่สยีดายอยู 

‘สงสารญาติโยมเขาก็สงสาร แตมันกิน 

ไมไดจะทำยังไง’ ทานวา  

...พอพระเณรทานวาอยางนั้นแลว เราก็

คิด เอ! เรานี้หัวหนาเอารัดเอาเปรียบหมูเพื่อน

มากไป หมูเพื่อนเลาธรรมดาเราก็รูเจตนา เรา

ก็รู เลาทั้งหัวเราะ 

ทีนี้ก็เลยคิดตกลงใจนะ ‘ตอไปนี้เราจะไป

สายอื่น ไปสายนั้นบางสายนี้บาง ไมเอาเปรียบ

หมูเพื่อนมากเกินไป สายใกลสายไกลสายไหน

ไปทุกสายละทีนี้’ คิดตกลงในใจนะ แตไมไดพูด

ใหใครฟง 

พอตกเวลากลางคืนจึงฝนวา 

พอแมครจูารยมัน่ เดนิบณิฑบาต

มา เราก็ยืนอยูธรรมดา ทาน

มาชวนวา ‘ไป... ทานมหาจะ

พาไปบิณฑบาต’ ลักษณะ

ขูๆ 

‘เอ! อยางไร 

วันนี้เราจะมีความผิด

อยางไรแนๆ’ 

อยางนี้ลูกศิษยกับ

อาจารยมันเปนอยางนี้

แหละนะ ถาเห็นอาการของ

อาจารยอยางนั้น ตองมอง

เจาของมันจะผิดตรงไหนแนๆ 

เลยอันนี้ เหมือนอยางพระเณร

อาจารยลีนะ 

สมเด็จฯ ทานเลามาวา ‘ทานอาจารยลี

มีอะไรสำคัญนะ หลายครั้งหลายหนมีลักษณะ

เปนการมาดัดเรา อยูดีๆ มาทำใหเปนไขตัวสั่น 

พอทานลีขึ้นมาก็หายเลย แลวอยูดีๆ ตัวรอน

ขึ้นมาเปนฟนเปนไฟ พอเรียกทานลีขึ้นมาก็

หายเลย สงสัยทานลีคงจะทำเราแหละ’ 

สมเด็จฯทานพูดเองนะ ครั้นพอทาน

อาจารยลีมาพูด ก็พูดแบบเดียวกัน ‘นี่ทำ

สมเดจ็ฯ ซะหนอย ผูเฒาทฐิสิงู’ คอืทานเปนคน

ทำเอง นี่แหละ ทานพูดไมยิ้ม ไมขบขัน แต

เราหัวเราะจะตาย  

ท านอาจารยลี ท านรุ นแรงด านจิ ต 

พลังจิต อยางที่วาแหละ...” 
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๓๒๔ ๓๒๕

มันกลัวเรา มันกลัวแบบเดียวกันนี่แหละ 

(หัวเราะ) ไม ไดกลัวแบบอื่นนะ ใจทั้งรัก ทั้ง

สนิท ทั้งกลัว มันเปนอยางนั้นแหละ 

จากนั้นก็รีบครองผา แตครองผาใน 

ความฝนมันไม ไดยากนะ มันปุบปบๆ เสร็จ 

เรียบรอยเลย พอเราเดินไปตามหลัง ทานพูด

ขึ้นวา  

‘ไอผูที่เขาหานะ เขาหาแทบลมแทบตาย

นะ ผูที่เขาจะหามาใหทานไดแตละทัพพีแตละ

หอนี้ แตละหมกละหอนี้เขาแทบลมแทบตายนะ 

หลังสูฟาหนาสูแดดสูฝน ไอเราถึงเวลาก็ดอมๆ 

ไปเอามากินเฉยๆ ก็วาลำบาก มันจะทรง

ศาสนา ไปไดอยางไรมีแตพระขี้เกียจ พระถาจะ

เห็นตั้งแตความลำบาก ไมมองเห็นอรรถเห็น

ธรรม ไมคิดเห็นอรรถเห็นธรรมเลยนี้ ทรง

ศาสนาไปไม ได แลวยิ่งจะมีแตพระขี้ เกียจ

ออนแอดวยแลวศาสนาจมไปเลย’ 

พอได ไมจากพอแมครูจารยมั่นมาตีหัวเรา

แลว เราก็เอาไมนั่นแหละไปตีหัวหมูเพื่อน พอ

ตื่นเชาขึ้นมา เราก็สอนพระวา 

‘นี่เขาหามาแทบลมแทบตาย กวาจะมา

ใหทานแตละครั้ งละหน นี่ เดินดอมๆ ไป

บิณฑบาตตกคลองเทานั้น ตกคลองมันก็ความ

เซอของคนตางหาก ไมไดเปนเพราะอะไรนี่นะ 

นั่นละความไมสำรวมมันเปนอยางนั้น ความ

เซอๆ ซาๆ มันเปนอยางนั้น’ ตีไปเรื่อยๆ เลย 

ที่ทานวา (บิณฑบาต) โปรดสัตวๆ เขาได

เห็นครู เดียวขณะเดียว เขาก็มีผลมากมี

อานิสงสมาก ไดยินไดฟงนิดหนึ่งๆ เขาก็มีผล

มากมีอานิสงสมาก และเขาได ใหทานนิดหนึ่ง

ก็ตาม มีผลมีอานิสงสมากที่สุดเลย อะไรให

ทานก็ดี ความเคารพทุกสิ่งทุกอยางก็ดี อะไรที่

จะเกินใหทาน และเคารพพระพุทธเจา พระ

สาวกทั้งหลาย…” 

เพียงดูรูลักษณะคน 
 

อีกเรื่องหนึ่งในปจำพรรษาที่จันทบุรี ทาน

พระอาจารยสิงหทอง
๑
 รูสึกอัศจรรยความ

สามารถของทานในการดูลักษณะคนเปนอยาง

ยิ่ง เพราะสังเกตดูเพียงเล็กนอยก็สามารถ

ทราบถึงอุปนิสัยใจคอไดอยางถนัดชัดเจน  

ในวันนั้นขณะที่พระเณรกำลังทำงานกัน

อยู ทานก็บอกใหดูคนๆ หนึ่งแลวจึงพูดขึ้นวา 

“พวกทานดูคนๆ นี้เปนยังไง มาใกลชิด

ติดพันอยูกับวัดนี่หนะ” 

พระเณรทั้งหลายตางพากันแปลกใจ ใน

คำถามของทาน เพราะก็ไมเห็นวาชายผูนี้ จะมี

อะไรผิดปกติไปกวาคนอื่นๆ แตอยางใด ทาน

พระอาจารยสิงหทองจึงไดตอบไปวา  

“จะวายังไง? ก็เปนคนดีๆ นี่” 

ทานวา “ใชเหรอ? ดูใหดีนะ” 

ทานพระอาจารยสิงหทองพูดอยางมั่นใจ

วา “จะดูใหดีอะไร ก็ดูมาดีแลว” 

“ใหพิจารณาเสียกอนนะ” ทานย้ำ 

วัดชากใหญ อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี องคหลวงตาที่จันทบุรี เมื่อพฤศจิกายน ๒๔๙๗ 

 ๑
  ทานอาจารยสิงหทองเคยจำพรรษากับหลวงปูมั่นที่บานหนองผือ 

ตอมาติดสอยหอยตามองคหลวงตาไปจำพรรษาที่บานหวยทราย 

จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดจันทบุรี และที่บานตาด จังหวัดอุดรธานี 
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องคุลีมาล 

พระพทุธเจาและพระสาวกอรหนัตผูชำนาญ

มิไดมองลักษณะคนเพียงภายนอกที่ปรากฏให

เหน็เทานัน้ ทรงมองสตัวโลกดวยพระญาณหยัง่

ทราบรูรอบการเกิด การตายและอุปนิสัยแหง

สัตวและยังสามารถจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว 

สามารถพลกิชวีติผูทีก่ำลงัดิง่อเวจมีหานรก มาสู

การบรรลธุรรมเปนพระอรหนัตเชน “องคลุมีาล” 

ดงัองคหลวงตาไดเทศนาไว ดงันี ้  

“…พระองคลุมีาล นัน่มอีปุนสิยัถงึขัน้จะเปน

พระอรหนัต แตกเ็พราะความหลงกลของความ

ชัว่ชาลามก พระองคลุมีาลเปนเดก็อยูในสำนกั

อาจารยเดยีวกนั เปนเดก็ด ีเดก็ทัง้หลายไมดมีนั

กอ็จิฉากนัซ ี รวมหวักนัยกโทษองคลุมีาลวาไมดี

อยางนั้นไมดีอยางนี ้ ทั้งๆ ที่เด็กคนนี้ด ี คือ

อาจารยรักนั่นเอง อิจฉา เห็นวาเด็กคนนี้ดี

อาจารยรัก เลยไปฟองอาจารยใหพลิกสติ

ปญญาเสียใหม แลวเชื่อกลอุบายของพวก

ลามกนีล่ะ ‘เออ เราจะจดัการทหีลงั’ จากนัน้จงึ

หากลอบุาย เพราะองคลุมีาลบอกนอนสอนงายนีน่ะ 

คนดมีนักต็รงไปตรงมานัน่ซ ี อาจารยกบ็อกวา ‘ใหไป

ฆาคนให ไดถึงพันคน ฆาใครตายแลวใหเอาเล็บมา

หนึง่เลบ็ พอฆาคนถงึพนัคนไดเลบ็หนึง่พนัเลบ็แลวมา 

เราจะประสทิธิป์ระสาทวชิาให’ 

ทางนีก้เ็ชือ่แบบเถรตรงอยางวานะ ก็ไปตามฆาคน

ฆาไปๆ ทนีีแ้มความกงัวลกส็ดุหวัใจวางัน้เถอะ สดุทาย

ก็ตดัสนิใจจะไปหาลกู ลกูมนัไมไดวาแมนะ มนัจะเอา

เลบ็เทานัน้ มนัไมไดคดิวาแมวาพออะไร ไมไดคำนงึถงึ

บาปถงึบญุ มตีัง้แตคำนงึถงึวชิาทีจ่ะเอาใหไดครบ 

พระพุทธเจาทรงเล็งญาณเห็นไหมละ ‘โอ ตาย 

องคลุมีาลนีถ้าเทยีบแลว ตดักิง่ตดักานตดัดอกตดัใบ 

หดเขามาๆ แลว คราวนี้เปนคราวสุดทายก็จะถอน

ลำตนนีข้ึน้ ไมตนนีก้จ็ะตาย ตดักิง่กานสาขาดอกใบไม

ถึงตาย ยังไมเสีย ถาถอนตนโคนตนมันลงแลวตาย 

ฆาใครกต็ามกีค่นกต็าม เหมอืนกบัตดักิง่ตดักานเขาใจ

ไหม ยงัไมสามารถทีจ่ะทำลายอปุนสิยัของพระอรหนัต

ได ถามาฆามารดาเสยีอยางเดยีวเทานัน้หมดเลย’ 

 พระองคทรงทราบแลว พอตืน่เชามากเ็สดจ็ไป

เลย หาองคลุมีาล ไปก็ไลจะฟนจะฆาพระพทุธเจาเอา

เล็บ พระพุทธเจาก็หลบ

หลกี นี่ก็วิ่งไล 

บอกวา ‘หยดุๆ’ ทาน

ก็เอาธรรมะตอบมา ‘เรา

หยุดแลว มีแตเธอวิ่ง

ตลอดๆ วิ่งทำความชั่ว’ 

นั่นเห็นไหมละ ‘เราหยุด

ทำความชั่วมานานแลว หยุดนะหยุดทำความชั่ว’  

เวลาทานแกนะ ทางนี้ไลตามทาน ทานวิง่ บอกใหทาน

หยดุ ทานบอกทานหยดุแลว ยงัไมหยดุแตเธอ กำลงั

จะสรางบาปสรางกรรมตลอดเวลา ฟงสะดดุกึก๊เลย นี่

ละอปุนสิยัม ี ทรงเลง็ญาณทราบแลวกร็บีมาสะกดั ไม

งั้นหลังจากนั้นแมมาแลวก็จะฆาแม ทีนี้อุปนิสัยนี้

เหมอืนกบัถอนตนไมขึน้ทัง้รากเลย หมด .. พระองคจงึ

มาสอน แลวไดบรรลเุปนพระอรหนัตขึน้มา นีล่ะเรยีก

วาเลง็ญาณดู 

ภพัพา ภพัเพ วโิลกานงั ทรงเลง็ญาณดสูตัวโลก 

ใครมาของแหงตาขายคอืพระญาณหยัง่ทราบกเ็สดจ็

ไปโปรดคนนัน้…” 

จากนัน้องคทานก็ไดอธบิายในฉากหลงัของ

ชายผูนั้นวา “นี่เปนนักเลงโตนะ สามารถฆาคน 

๕ คนได โดยไมรูตัว เพราะมีลักษณะทุกอยาง

พรอมหมดเลย”  

ทานพระอาจารยสิงหทอง รูสึกแปลกใจ

และยังไมเชื่อคำพูดของทาน จึงไดแอบตามไป

สืบประวัติเบื้องหลังของชายผูนั้นอยางจริงจัง

ชนิดจะเอาใหรูความจริงให ได เมื่อซักไซ ไล

เรียงกันอยางหมดไสหมดพุงในจุดที่สงสัยแลว 

ผลปรากฏวาเปนจริงตามนั้นทุกประการ จึง

กลับมาพูดกับทานวา 

“โอย อัศจรรย ทานอาจารยดูคนดูยังไง 

ทำไมอาจารยอยูๆ ก็พูดขึ้น ทั้งๆ ที่เขาก็ไมมี

อะไรกับทานอาจารยใหจับพิรุธไดเลย ทั้งๆ ที่

เขาก็ดิบก็ดีมาตลอด ผมดูเขามาตลอด ยอม

ทานอาจารยเลย” 

องคทานเคยกลาวถึงอุปนิสัยใจเด็ดของ

ทานพระอาจารยสิงหทองใหพระเณรฟงวา  

“ทานสิงหทองนี้เด็ด! เปนคนไมยอมใคร

งายๆ และหากไมยอมแลวจะสูเลย หากยอม

แลวจะยอมจริงๆ” 

แมชีแกวหยั่งรู..หมาเกิดเปนลูก
เศรษฐี 

 

กลาวถึงคุณแมชีแกวซึ่งมีความรูผาดโผน

จนหลวงปูมั่นตองสั่งหามไวมิใหภาวนา ตอมา

เมื่อองคหลวงตามาพักจำพรรษาที่หวยทราย

ทานไดหาอุบายแกภาวะจิตของคุณแมชีแกวจน

ผานเขาถึงที่สุดแหงธรรมที่หวยทรายนั่นเอง 

คุณแมชีแกวไดติดตามดูแลโยมแมขององค-

หลวงตาตั้งแตวันบวชที่บานตาดและตามมาพัก

จำพรรษาที่สถานีทดลองฯ แหงนี้ดวย องค-

หลวงตาไดเลาความรูพิเศษของคุณแมชีแกวที่

จันทบุรีไวเชนกันวา 

“...เรานึกถึงหมาตัวหนึ่ง

ที่อยูสถานีทดลองฯ มันมีหมา 

๓ ตัว ไอชาง ไอสิงห 

ไอแพะ มันมักจะมาวัด

อยูเสมอ คือเจาของที่

เขาถวายที่ เขาเขาวัด

เขาวาเสมอ มันกม็า 

กับเจาของ (ชื่อยายลุยเปนพี่สาวหลวงปูเจี๊ยะ) 

ครั้นตอไปเจาของไมมาเขาก็มาเอง .. ทาง

จงกรมเรานี้เขาไมผาน เวลาเขามาทางจงกรม

เขาจะเดินเลาะไปนูน ไปสุดหัวจงกรมเขาถึงจะ

วกกลับมา เขาไมเคยผานทางจงกรม ไอชางนี่

สำคัญกวาเพื่อน มันนารักทั้งสามตัวแหละ .. 

มีแปลกอยู แมชีแกวแกสำคัญอยูนะ แก 

ก็พูดอยูอยางนี้แหละจะวาไง พูดดวยญาณ 

หยั่งทราบ แนนอนอยูๆ แกก็พูดวา ‘โอย นา

เสียดายนะ ไอชางนี่ไมนานจะตาย แตตายแลว

ก็ไม ไปต่ำละ จะไปเกิดกับเศรษฐีในกรุงเทพฯ

ตายแลวมนัจะไปเกดิเปนลกูเศรษฐีในกรงุเทพฯ’ 

นั่นบอกแลวนะ ไอชางนี่มันก็มากับเพื่อน

ฝูงอยูธรรมดานั่นละ มันก็มาหากินอยูนี้ละ นา

สงสาร แกพูดอยูอยางนี้ นั่นละญาณเห็นไหม

ละ หยั่งทราบแนนอนเลย บอกวานาสงสาร 

มันมาหากินอยูกับหมูกับเพื่อน ๓ ตัว นี่ไอชาง 

แกชี้มืออยางนี้นะ นาสงสาร ไมนานมันจะตาย 

แลวจะไปเกิดเปนลูกเศรษฐีในกรุงเทพฯ ไมต่ำ

แหละวางั้น 

ทำไมอาจารยอยูๆ ก็พูดขึ้น ทั้งๆ ที่เขาก็ไมมี

อะไรกับทานอาจารยใหจับพิรุธไดเลย ทั้งๆ ที่

เขาก็ดิบก็ดีมาตลอด ผมดูเขามาตลอด ยอม

องคทานเคยกลาวถึงอุปนิสัยใจเด็ดของ

“ทานสิงหทองนี้เด็ด! เปนคนไมยอมใคร

จันทบุรีไวเชนกันวา 

“...เรานึกถึงหมาตัวหนึ่ง

ที่อยูสถานีทดลองฯ มันมีหมา 

๓ ตัว ไอชาง ไอสิงห 

ไอแพะ

อยูเสมอ คือเจาของที่

เขาถวายที่ เขา

เขาวาเสมอ มันกม็า 

290-329.indd   325 9/27/11   1:26:18 AM



๓๒๖ ๓๒๗

‘อูย นิพพานหนองสำเร็จมันนิพพานขี้หมู

ขี้หมา มันขึ้นนี้แลวมันสงาจาขึ้นมาเลย โถ 

นิพพานนั้นสู ไมไดเลย’ 

แนะเห็นไหมละ อยางนั้นละ ไมไดปฏิเสธ

นะ ก็บอกวาใหทำอยางนี้ๆ แขงนิพพานนั้นแลว

จะรูเอง  

พอแกพิจารณา แกเอาจริงจังนะ เราวา

อะไร เพราะแกจะลงเต็มที่เลยกับเรา พอเห็น

อันนี้แลว 

‘โอย นิพพานเรามันนิพพานอะไรก็ไมรู’  

นี่ละผูหญิงคนนี้ ทีนี้มีพระองคหนึ่งชอบ

คุยชอบจะเกงๆ อยูงั้นละ ลักษณะบงเบงหนอย 

ไปที่ ไหนก็อยากใหเขายกตัววาดี นิสัยมักเปน

อยางนั้น เรารูนิสัยแลว แกอาจไมรูยิ่งกวาเรา 

เพราะเคยสมาคมกันมามากตอมากแลวกับ

พระองคนี้ ไมระบุชื่อแหละ พระองคนั้นก็ ไป

บานโยมทองแดง บานแกอยูกลางทุ งนา 

หลังเดียวหางๆ กึ๊กกั๊กไปถึงแก พอขึ้นไปก็ 

นั่งภาวนา ไปคุยโมโออวด กอนจะนั่งภาวนาก็

บอกแกวา ‘เอา! โยมทองแดง มานั่งภาวนากัน 

นั่งภาวนาแขงอาจารย นั่งภาวนาแขงอาจารย

มหาบัวดูหนอยเปนยังไงวะ’ 

ปากบงเบงละทานองคนี้ แกกับเราเปน

ยังไงกันแกก็รูนี่นะ นี่ละแกโกรธตรงนี้ถาวา

โกรธนะ ‘อาตมาก็จะนั่งนี้’ 

พระนั่งพักบน โยมคนนี้นั่งอยูขางลางก็

นึกวา เอา นั่งภาวนาแขงอาจารยมหาบัว คือ

พระนี้หยิ่งอยางนั้นตลอดพระนะ พอพระวา

อยางนั้น โยมคนนี้ก็นึกในใจ ‘โถ เราเคารพทาน

สุดหัวใจเรา แลวทำไมถึงใหภาวนาแขงอาจารย

มหาบัวละ’ 

คือนิสัยพระองคนี้ปนอยูเรื่อยๆ นิสัยของ

แกเปนอยางนั้น พระองคนั้นพูดเสร็จก็นั่ง

ภาวนาทันที โยมทองแดงแกก็นั่งจีบหมากที่จะ

เอามาถวายเราในตอนเชา แกคิดวา ‘พระ

อาจารยองคนี้ดูถูกอาจารยเรา พูดคำไหนมีแต

ขวางอาจารยของเรา อวดเกงกับอาจารยของ

เราตลอด เปนยังไงพระองคนี้จะเกงขนาดไหน 

ทานเกงจริงๆ หรือ เราจะทดลองดูหนอย จะ

ดัดนิสัยอาจารยองคนี้ ใหเห็นประจักษสักหนอย

นะ เอะอะจะใหเปนคูแขงกับอาจารยของเรา

อาจารยมหาบัว ทานเกงขนาดไหนเราจะลองดู’ 

บทเวลาจะตายก็เปนอยางวาจริงๆ สัก 

๓-๔ วันมั้งหลังจากแกพูด มาหากินอยูกับเพื่อน

สามตัวเขา เขาก็ไมรูภาษีภาษาอะไรละ แกพูด

อยางนี้จะใหวาไง แกพูดพระฟงทั่วหนากัน .. 

ไมนานปุบปบตายจริงๆ  

‘โอย ไปแลวตายแลว ไอชางตายแลว 

เปนยังไงไปเกิดที่ไหน ไปที่นั่น.....’  

วางั้น อยางนั้นแลวแกแมนยำมาก ญาณ

ของแกเรื่องหยั่งทราบ…” 

กระแสจิต..โยมหริ่ง โยมทองแดง  
 

อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในชวงที่ทานพักทาง

จันทบุรีเกี่ยวกับกำลังกระแสจิตของคน ดังนี้ 

“...เทาที่เดนมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องคนจะ

มาทำบุญทำทานนี้รูสึกเดน มันมาผานจิตใจ

ของคน กระแสของจิตมันเปนเหมือนคลื่น

อากาศ อยางไรไมรูนะ เหมือนคลื่นวิทยุออก

อากาศ นี้เปนไปตามนิสัยของคน .. 

กระแสจิตนี้แรงไมใชเลน ถาเพงแรงไป

แรง ถาเพงเบาไปเบา แผซานชุมเย็นไปหมด 

พอพูดอยางนี้ก็ ใหนึกถึง “โยมทองแดง อยู

จันทบุรี” ลูกศิษยของเรานี่แหละ เขามาดูถูก

อาจารย ลูกศิษยเราเปนผูหญิง แกภาวนาเกง

ไมใชเลนนะ ที่วาแกนั่งอยูศาลาที่สถานีทดลอง

จันทฯ กระแสจิตของแกแรงมาก แกเคารพเรา

สุดหัวใจ 

เราบิณฑบาตมา แกเปนนิสัยปากเปราะ

หนอยไมคอยเก็บความรูสึก เปนอยางไรรู

อยางไรวาอยางนั้นเลย โยมทองแดงแกก็เปน

ความจริงของแกทางหนึ่งเหมือนกัน แตปาก

เปราะ ‘จะตีปากเอานะ’ เราวา ผูนี้เรียกเรา

ทานอาจารย ผูนั้นเรียกทานพอ พอดีเราเดินมา

ศาลาหลังเล็ก ศาลาก็ทำพอไดพักเทานั้น พอ

เราเดินเขามา วากวี้กขึ้นเลยนะ 

 ‘ โอย ทานอาจารย ดูซิ ทำไมทาน

อาจารยรัศมีสงางามหมด ครอบมาเลย แผมา

หมดเลยเห็นไหม’ 

‘รัศมีรัดสะหมาอะไรเปนบาหรือ เดี๋ยวตี

ปากเอานะ’ เราวาอยางนี้ นิ่งเงียบเลย นั่นละ

บทเวลาแกจะพูด แกปากเปราะ 

‘ก็มันเปนอยางนั้นจริงๆ’  

‘เปนก็จะเปนอะไร’  

วางั้นแหละเรา เราก็ ไมลืม แกเลยนิ่ง 

เปนอยางนั้นคนนี้ แกภาวนาดีทั้งคูแหละ โยม

ทองแดงบานแกอยูทางหนองสำเร็จ หางจาก

วัดไปประมาณกิโลกวา เราเคยไปบานแก แก

นิมนตไป ไปแกก็พูดปากเปราะอยางวา  

‘นี่ทานอาจารย เห็นนิพพานแลวนะ’ 

‘นิพพานเปนยังไง’ ‘อูย นิพพานสงางาม

มาก อยูทางหนองสำเร็จ’ 

แกชี้ขึ้นฟาไปนูนละ คือแสงสวางของแก 

แกตื่นเงาตัวเอง แตเราไมไดบอก เฉย .. คือ

นิสัยแกรูสิ่งนั้นสิ่งนี้แปลกๆ  จากนั้นมาเลา เรา

ก็ ใหพิจารณาอยางนี้ๆ เพื่อจะไดเห็นนิพพาน

ชัดเจนมากขึ้น เราวาอยางนี้ เราไมไดปฏิเสธ

นะแกวาอะไร เราเลยบอกวาใหพิจารณาอยาง

นี้ๆ จะไดเห็นนิพพานสงางามยิ่งขึ้นกวานั้น  

นั่นก็วางาม แตใหพิจารณาอันนี้เขาไปเพื่อเสริม

กันแลวจะไดเห็นงามยิ่งขึ้น แกก็จำเอาไวเลย

แลวก็ทำ อีกสองวันแกก็ไปหาเรา 
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แกนั่งอยูขางลาง พระองคนี้ก็นั่งภาวนา 

พอแกคิดอยางนั้นแลวก็เพงกระแสจิตในขณะที่

มือกำลังจีบหมาก กินหมากอยู พอแกกำหนด

จิตดีแลวก็กำหนดเปนไฟ เพงเอาธาตุไฟเผา

พระองคนั้น ใสจี้เขาไปกนเลย ดีดผึงเลยเทียว

นะ จนกระโดดตกตูมลงมาจากที่นั่งภาวนา รอง

เสียงดังบงเบงขึ้นเลยวา 

‘ทำไมทำรุนแรงอยางนี้ โยมทองแดง

ทำไมกำหนดไฟเผาอาตมา’ 

แกวา ‘เผาอะไร ฉันก็นั่งอยูธรรมดานี้ 

กำลังนั่งจีบหมากอยู’ 

ดีดผึงเลยจริงๆ นะ โดดตกตูมเลย เผา

อยางแรง แกวาอยางนั้น นั่นเห็นไหมกระแส

ของจิต นี่ละอำนาจของจิต กระแสของจิต เผา

เสียจนพระโดดตกลงมา ทำไมทำรุนแรงเอาไฟ

มาเผากัน เผายังไงไมรูละ ดุใหญเลย 

แกวา ‘เห็นไหมอยากเกงกวาอาจารยเรา

นัก แลวไมเห็นเกง เพียงถูกไฟเทานี้ก็โดดแลว 

อาจารยเราไมเห็นโดด ถาเกงกวาอาจารย 

มหาบัวของเราจริงๆ ก็ ใหรูซิดับไฟดับยังไง 

เรื่องภาวนาดับกันไดนี่ ไมเห็นดับไดมีแตบงเบง

โดดผึงออกมา นี่แสดงวาใช ไมได อยากมาคุย

โมกับอาจารยเรา’ 

แกมาเลาใหเราฟงทีหลัง แกปากเปราะ

คนนี้ คือแกคงทดลองเราพอแลวแหละ แตเรา

มันเฉยไมเคยสนใจ โยมทองแดงแกถือเราเปน

อาจารย เคารพเรามากที่สุด ขบขันดีเหลือเกิน 

พระองคนั้นมาคุยเหยียบเรา ลูกศิษยเราซัดเสีย

กอน (หัวเราะ) นี่ละอำนาจของจิต พลังของจิต 

โยมทองแดงนี้กำหนดใหรถหยุดก็ได พูดอยาง

ตรงไปตรงมาแนนอนเลย รถจะวิ่งขนาดไหนก็

วิ่งเถอะ กำหนดปบนี่หยุดเลยไปไมได กำหนด

ใหหยุดๆ เลย เครื่องยนตกลไกพอกำหนดปบ

หยุดเลย อยางนี้ละกำลังของจิต ..  

โยมทองแดงแกบอกวารถ

นี้จะใหหยุดเมื่อไรหยุดไดเลย 

กำหนดปบใสนี้หยุดกึ๊กเลยไป

ไม ได จนเจาของเขางงเขา

มองหนาเรา คือแกเคยมาแลว

ละเรื่องเคยแตไมพูดเฉยๆ รถมัน

กระแทก แตกอนทางไม ไดลาดยาง 

เปนหินลูกรัง รถมันกระแทก แตงอยูใน

ตะกราของแกตกออกเรื่อย แกเก็บเขาเรื่อย 

แลวกระแทกตกออกไปเรื่อย มันเปนยังไงรถ

คันนี้ แกนึกในใจ แกกำหนดใสรถใหรถไปชาๆ 

คือแกจะขนแตงของแกขึ้น 

‘เอ รถนี้มันเคยไปเร็ว ทำไมมันถึงไป

อยางนี้เหมือนเตา’ 

เขาวางั้น เขาวาของเขาเอง รถมันคอย

ไปเอื่อยๆ เรงเทาไรๆ มันก็ไมไป มันเอื่อยๆ แก

ก็ขนแตงแกใสตะกรา 

พอแกขนแตงแกเสร็จแลวแกก็หยุด ทีนี้

รถเขาก็วิ่งปงๆ เอา รถกระแทกอีกตกอีก

ตูมตามๆ อีก แกกำหนดอีกใหรถชาอีก 

‘เอ รถคันนี้ทำไมวันนี้เปนอยางนี้’ เขาวา

งั้น ทีแรกเขายังไมสงสัยแก ‘รถคันนี้ทำไมเปน

อยางนี้ เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวชา ธรรมดาวิ่งเร็ว เรง

ขนาดไหนก็ได แตวันนี้ทำไมเรงแลวก็ยังเอื่อยๆ 

มันเปนยังไงรถคันนี้’ 

พอแกเก็บแตงเสร็จแลวแกก็ปลอย รถก็

บึ่งไปเรื่อยๆ พอรถวิ่งไปกระแทกอีกแตงตกอีก 

เก็บอีกๆ แกกำหนดจิตใสอีก สุดทายเขาเลย

มองหนาแก ‘เหอ เปนยังไงหรือยายใหรถหยุด’ 

‘อาว ก็ฉันนั่งอยูบนรถจะใหรถหยุดยังไง 

มันก็ขึ้นอยูกับแกแหละ’ ‘ใชเหรอ..??’ 

สุดทายเขาเลยจองดูแก เขาแนใจวาเปน

ยายคนนี้แหละเพราะมันหลายหนกวาจะไป

ถึงที่ลง รถวิ่งเอื่อยๆ แลวหยุด บางทีหยุด

จนกวาแกจะเก็บแตงเสร็จ 

พอวิ่งทีไรรถกระแทกแตงตกออกไป

อีก เก็บอีกอยูงั้น แลวกำหนดจิตใหรถ

หยุดอยูเรื่อย จนกระทั่งเขาจับได ‘โฮ คง

เปนยายคนนี้แหละทำใหรถหยุด’ 

‘อยามาหาเรื่องนะ’ แกวา แกขับ

ไมดีเอง แกวางั้น ความจริงแตงเราตก

เราเก็บแตง ก็เลยกำหนดไมใหรถมันวิ่ง

เร็ว บางทีกำหนดใหมันหยุดมันก็หยุด 

หลายครั้งหลายหนเขาก็เลยงง สุดทายก็

มองมาหาเรา มองมาหาแกนะ พอแก

เก็บแตงเสร็จก็บอก ไปซิรถ มันก็ไปเรื่อย

ของมัน สักเดี๋ยวแตงตกอีก เอาอีกอยูงั้น 

นี่พูดถึงเรื่องแกกำหนดใหหยุด หยุดได

จริงๆ แกแนนอนมากแกบอก เรื่อง

เครื่องยนตกลไกกำหนดใหหยุด หยุดได

เลย แกเลา 

ทานอาจารยลี ทานอาจารยฝน พลังของ

จิตใช ในทางนี้เกงเหมือนกัน กำหนดใหหยุด 

หยุดไดเลยๆ เครื่องยนตกลไก นี่พลังของจิตมัน

ตางกัน .. 

อีกคนชื่อโยมหริ่ง (ชาวตราด) แกไปกนั

สองคน ภาวนาเกงดวยกันทั้งคู คนนี ้

แกไมคอยพูด ทุกสิ่งทุกอยางแกรูมากนะ คนนี้

ยิ่งมากกวานั้นอีก ทีนี้แกไปเรากำลังเย็บผาอยู

ที่กุฏิที่สถานีทดลอง แกขึ้นไปสองคนกับโยม

ทองแดง เราเย็บผากับพระอยูเฉลียงกุฏิเรา 

‘มาทำไมกำลังเย็บผา ไมรูจักเวล่ำเวลา ยุงหา

อะไร’ 

เราวาเทานั้นแลวเราก็หยุด แลวก็เย็บผา

ของเราไปเรื่อยๆ แกนั่งนิ่งทั้งสองคน สักเดี๋ยว

ไมนานนัก เราไมพูดดวยนี่เราเย็บผา เขาดูเรา 

เราจอเขาอยูตลอดเวลา สงจิตไปทีไรจอเราอยู

อยางนี้ตลอดเวลา เย็บผาทานก็เย็บแตจิตจอ

เราอยูตลอดเวลา ทีนี้เลยรอน รอนทั้งคูเลย รู

ดวยกันทั้งสอง นั่นเปนอยางนั้น สักเดี๋ยวแกก็

ลงไป แกลงไปแกพูดขบขัน 
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ก็ได้ประโยชน์ สำหรับผู้หญิงก็เด่นอยู่สองคน .. 

โยมหริ่งจะพ้นได้นะ เพราะเข้าช่องแล้ว เข้า

ช่องจะไปแล้ว โยมทองแดงก็เหมือนกัน ตอน

นั้นยัง หากจะไป ถ้าลงเข้าจุดนี้แล้วพุ่งเลย ไม่

ถอย .. ส่วนนอกนั้นก็มีธรรมดา พระที่ ได้คติ

เครื่องเตือนใจมีอยู่เยอะ เราไปจำพรรษาที่

สถานีทดลองฯ...” 

อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่สถานีทดลองฯ เช่น

กันแต่คนนี้เป็นโยมผู้ชาย องค์ท่านเล่าไว้ ดังนี้ 

“...ที่จันท์ฯนี่ลูกศิษย์ก็มีหลายคนนะที่มีจิต

ประเภทนี้ ที่จันท์ฯนี้มีหลายคนอยู่ ผู้หญิงมีสอง

คนกับผู้ชาย ที่เราทราบชัดแล้วก็คือผู้นี้แหละ

คนหนึ่ง เรียกว่าสามคนก่อนก็ได้ ที่ชัดเจนแล้ว  

ผู้หญิงก็สองคน คนหนึ่งรู้ทั้งจิต จิตใครเป็น  

ยงัไงๆ แกรูห้มด คนหนึง่ไมพ่ดูถงึ แตเ่รือ่งภมูจิติ  

เหมือนกัน มีผู้หญิงสองคนกับผู้ชายคนหนึ่งที่

จันท์ฯ ที่สถานีทดลองนั่นละ .. 

โยมผู้ชายคนนี้แกมาพูดให้ฟัง ตัวแดงขึ้น

นะ แกโมโหให้ตัวเองนั่นแหละ คือแต่ก่อนแก  

ไม่พอใจในการไปวัดไปวา เขามาชวนก็เคียด

โกรธแค้นให้เขา ‘ถ้าหากว่าชวนไปแล้วฆ่าเลย 

แกจะตามฆ่าเลย’ แกว่าอย่างนี้นะ 

เวลานี้จิตแกลงแล้วเห็นจิตใจคนอื่น โยม

คนนี้นะอยู่ที่สถานีทดลองฯ .. แกมาเล่าให้ฟัง 

เห็นจิตเห็นใจคน ใครๆ แกก็เห็น เวลามันกำลัง

เมาหมัดกิเลสอยู่ เขามาชวนไปวัดโกรธให้เขา

ทั้งวัน ว่าอย่างนั้นนะแกพูด พูดแล้วดูตัวแกตัว

แดงขึ้น แกโมโหให้แกเอง ไม่ได้โมโหให้ ใครละ 

โมโหให้ตัวเอง แหม เวลามันหนามันหนาขนาด

นั้น คือเวลานี้วางแล้วมองเห็นจิตคนอื่น...  

(ทีนี้) ท่านสิงห์ทองเป็นพระขี้ดื้อ พอพูด

ถึงเรื่องรู้จิตใครต่อใคร ท่านคงคันฟันนะท่า 

อยากให้เขาถาม เขาไม่ถามก็เลย (ถามเอง).. 

‘ส่วนจิตของอาตมาพ้นหรือยัง’ 

‘จิตท่านยังไม่พ้นแต่ละเอียดมากสุด ไม่

เหมือนท่านอาจารย์นี่พ้นแล้ว’  

บอกชัดๆ เลย แกพูดหน้าตาเฉย ท่าน

สิงห์ทองหน้าซีด ไอ้เราจะหน้าบานหรือหน้าบึ้ง

ก็ไม่รู้ละ แกว่าอย่างนั้นละแกเล่าให้ฟัง ... เวลา

จิตใจแกผ่องใส แกเห็นจริงๆ เห็นจิตใจคนอื่น

เห็นจริงๆ...” 

 

องค์หลวงตา (ถ่ายเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๐๐) 

‘โอ๊ย วันนี้นึกว่าจะไปดูท่านพ่อบัว ที่ไหน

ได้พอส่งจิตปั๊บท่านจ้อเราอยู่แล้ว ท่านไม่ได้เย็บ

ผ้า จิตท่านจ้อเราอยู่ตลอดเวลา ส่งทีไรจ้ออยู่

แล้ว อยู่ไม่ได้เรา กลัวท่านมาก เผ่นเลย’ 

มาดูทีไรท่านจ้ออยู่นี้ เลยถอยจิตออกมา 

พอจ่อเข้ามาทีไรท่านจ้อเราอยู่แล้ว ถึงสามหน 

โอ๋ย ไม่ได้เดี๋ยวท่านจะเขกเอา เลยกราบมับๆ 

เปิดหนีลงไปเลย พอตอนบ่ายๆ โยมหริ่งอยู่ๆ 

แกหัวเราะคิกๆ ขึ้นมาคนเดียว ว่าจะมาดูใจเรา

ที่ ไหนได้เราดูแกอยู่แล้ว แกไม่ค่อยชอบพูด

อะไร นิสัยแกไม่ค่อยชอบพูด ไม่ปากเปราะ

เหมือนคนนี้ อยู่ๆ แกก็หัวคิกๆ ขึ้นมา 

โยมทองแดงถาม ‘ป้าเป็นอะไร’ 

‘อู๊ย มันขบขัน เราว่าจะไปดูจิตท่าน โอ๋ย 

ท่านเย็บผ้าอยู่เหมือนไม่ดูไม่อะไร พอส่องจิต

เข้าไปทีไรท่านจ้อดูเราอยู่แล้วท่านจะตีหน้าผาก

เรา ท่านเย็บผ้าท่านดุเรา เลยกลัวใหญ่เลย 

เลยอยู่ ไม่ได้ต้องลงมา จ้องไปทีไรท่านจ้องเรา

อยู่แล้ว ก็เปิดเลยเท่านั้น โหย ท่านไม่ได้เย็บผ้า

นะจิตน่ะ มือท่านเย็บผ้า จิตท่านจ้องอยู่นี้ กลัว

ท่านก็เลยลงมา มันอดขบขันไม่ได้ เหมือนว่าจะ

ไปต่อยท่าน ที่ไหนได้หมัดท่านจ้ออยู่นี้แล้ว’ 

เลยลงมาหัวเราะกิ๊กๆ นะ อย่างนั้นละแก

รู้นะ แกไม่ค่อยพูดแหละ พูดอะไรจริงอันนั้นนะ 

แกพูดตรงไหนแน่ทุกอย่าง แกกลัวมากกลัวเรา 

ก็มีสองคนฝ่ายผู้หญิง คงเสียไปแล้ว

แหละ เพราะแก่กว่าเราทั้งนั้น โยมทองแดง

ตอนนั้นดูอายุ ๕๐ แล้ว โยมหริ่งถึง ๖๐ กว่า

แล้วแหละ คงเสียไปหมดแล้ว  

มีสองคนนี่ละภาวนาดีอยู่ โยมหริ่งก็เก่ง

ทางภาวนา ดูใจคนนี่รู้หมดเลย เพราะฉะนั้น

แกมานั่งปั๊บจะมาดูใจเรา 

แกภาวนาดีทั้งสอง คิดว่าจะผ่านได้ทั้ง

สอง เราดูเข้าวิถีแล้ว เข้าวิถีที่จะพ้น ไม่ถอย

แหละ แตต่อนนัน้ยงั ทางจงัหวดัจนัทฯ์มคีนหนึง่ 

ทางจังหวัดตราดก็มีคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงด้วยกัน

ทั้งนั้น จากนั้นก็ไม่ค่อยปรากฏนัก ธรรมดาๆ 

แต่สองคนนี่สำคัญอยู่มาก ไปอยู่จันท์ฯคราวนี้
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บันไดทางขึ้นเขา วัดพิชัยพัฒนาราม  

(วัดเขาน้อยสามผาน) 

วัดเขาน้อยสามผาน 

พักบ้านสามผาน  
 

เมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้พาโยมมารดา

มาพักที่บ้านสามผาน อำเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี (ขณะนั้นยังไม่เป็นวัด) แม้กระนั้น

ญาติโยมทางสถานีทดลองฯ ก็ยังได้ตามมาฟัง

ธรรมและนิมนต์ขอให้ท่านกลับไปอยู่เนืองๆ จน

บางครั้งเป็นเหตุให้ญาติโยมทางบ้านสามผาน

เริ่มรู้สึกอึดอัดอยู่ไม่น้อย เพราะก็เคารพรักท่าน

เหมือนกัน ไม่อยากให้กลับไป อยากจะให้ท่าน  

อยู่ที่นั่นนานๆ หรือหากเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่

ตลอดไปเลย  

ในหนังสือประวัติหลวงปู่ฟัก สันติธัมโม 

กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ว่า 

พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม 

ก็บังเอิญถูกกับยาสมุนไพรของหมอที่นั่น จึง

เป็นอันต้องจากชาวจันทบุรีมาด้วยความอาลัย

ทั้งสองฝ่าย 

เพราะเหตุที่ท่านไปจังหวัดจันทบุรี ใน

คราวนั้นเอง จากนั้นมาชาวจันทบุรีก็ได้ตามมา

ศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านที่วัดป่าบ้านตาดไม่

เคยขาด และท่านเองหากมีโอกาสก็จะไปเยี่ยม

พี่น้องชาวจันทบุรีอยู่เสมอเช่นเดียวกัน 

สำหรับการเที่ยววัดกรรมฐานในจังหวัด

อื่นๆ ของภาคตะวันออก องค์หลวงตาได้เคย

กล่าวไว้เช่นกัน แม้มิได้ระบุช่วงเวลาที่แน่ชัด  

ไว้ก็ตาม ท่านได้ยกเอาท่านพระอาจารย์เกิ่ง   

อธิมุตตโก เป็นต้นเหตุแห่งกรรมฐานใน  

จังหวัดชลบุรี ดังนี้  

“ท่านอาจารย์เกิ่งได้ลูกศิษย์ลูกหามาก 

เฉพาะอย่างยิ่ งฝ่ายพระอยู่ทางเมืองชลฯ 

ฆราวาสไมค่อ่ยม ี แตพ่ระมเียอะ ทา่นไปอยูต่น้ๆ   

บางพระ แถวนั้นแหละ จากนั้นขยายออกวัดวา 

เราไปเที่ยวหมดแถวนั้นตามหลังท่านไป สำนัก

ท่านอาจารย์เกิ่งๆ เราไปเที่ยวตามหลังท่าน .. 

เราไปเที่ยวทางโน้น ท่านไปก่อนหน้าแล้ว 

เบกิทางกวา้งขวางไวห้มด วงกรรมฐานเขา้ใจกนั  

พอสมควรแลว้ เราไปตามหลงั ทา่นอาจารยเ์กิง่  

เบิกทางก่อน สมชื่อสมนามที่ท่านเคยเป็น

อปุชัฌาย ์ญตัตปิุบ๊เปน็ธรรมยตุ ลกูศษิยห์ลวงปูม่ัน่   

เรียน ก.ไก่ ก.กา ใหม่ ตั้งใหม่เลย เป็นผู้ ใหม่  

เป็นลูกเขยใหม่ มันก็เข้มแข็งซิลูกเขยใหม่  

ใช่ไหมละ่ นสิยัทา่นดลูกัษณะทา่ทางนา่เกรงขาม” 

“...พอถึงช่วงเวลาที่หลวงตามหาบัวมา  

จำพรรษาทีจ่นัทบรุ ีณ วดัชากใหญ ่อำเภอแหลม-

สงิห ์ก่อนหลวงตาจะกลับไปอุดรธานี ผู้ ใหญ่ปิ๋น  

ได้ ไปนิมนต์ท่านขึ้นมาพักบนเขาน้อยสามผาน

โดยมีพระอาจารย์ฟักซึ่งยังเป็นฆราวาสตาม

ผู้ ใหญ่ไปนิมนต์ด้วย 

เมื่อท่านรับนิมนต์จึงได้พาคณะ รวมทั้ง

โยมมารดาของท่าน ขึ้นมาพำนักที่กุฏิชั่วคราว

บนเขา สมความปรารถนาของผูน้มินต ์ ในครัง้นัน้  

พระอาจารย์ฟักเป็นผู้ถือบริขารของหลวงตา  

เอง พร้อมทั้งมาอุปัฏฐากรับใช้ ครั้นรุ่งเช้าก็

คอยถือย่ามตามเพื่อนำทางว่าควรไปโปรด

ญาติโยมทางไหนบ้าง เพราะท่านเป็นคนใน

พื้นที่ย่อมรู้หนทางเป็นอย่างดี...” 

พอดีในตอนนั้นโยมมารดาก็ป่วยมากด้วย

โรคอัมพาต จำเป็นจะต้องได้พากลับมาที่บ้าน-

ตาด จังหวัดอุดรธานี อีกทั้งโรคของโยมมารดา
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๓๓๒ ๓๓๓

โยมมารดาปวย  
หวนกลับบานตาด 

 

ดวยเหตุที่ โยมมารดาลมปวยดวยโรค

อัมพาต องคหลวงตาจึงพากลับมารักษาตัว 

ที่บานตาด หมอที่รักษาโรคอัมพาตใชออยดำ

ผสมในสูตรยาดวย ทานจึงหาออยดำมาปลูกไว

ขางๆ กุฏิของโยมมารดา หมอทำการรักษาอยู

ถึง ๓ ป โรคจึงหายขาด  

จากการที่ตองอยูพยาบาลโยมมารดา 

เปนเวลานาน ทั้งโยมมารดาก็มีอายุมากแลว 

การจะหอบหิว้ไปอยูดวยกนัในสถานทีท่รุกนัดาร 

ตามอัธยาศัยเดิมของทานที่ชอบหลีกเรน 

แตผูเดียวนั้น ก็มีแตจะสรางความลำบากใหกับ

โยมมารดามาก ความคิดกอตั้งวัดปาบานตาด

จึงเกิดขึ้นดวยเหตุผลนี้เอง 

ประจวบกับเวลานั้นชาวบานตาดก็ไดยิน

กิตติศัพทกิตติคุณของทานมานานแลว มีความ

ประสงคอยากใหทานตั้งวัดขึ้นเชนกัน จึงได

พรอมใจกนัถวายทีด่นิ ทำใหวดัปาบานตาด เริม่

เปนรปูเปนรางขึน้ตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนตนมา  

ทานเลาเหตุการณในชวงนั้นไว ดังนี้ 

“...ทีแรกเรามาพักอยูนอกบานทางนูน 

เขาจึงนิมนตใหมาพักที่ตรงนี่ มีสองเจาภาพ

ถวายที่ดิน จึงกลายเปนวัดขึ้นมา แลวก็สงบ

สงัดดี เปนเอกเทศ 

ประจวบกับโยมมารดาบวชชี เมื่ อมี 

อายุครบ ๖๐ ปพอดี สวนโยมบิดานั้นไดสิ้นชีวิต

ไปกอนหนานี้แลวตอนอายุ ๕๕ ป จากนั้นเรา

จึงไดพาโยมมารดาไปจำพรรษาดวยที่จังหวัด

จันทบุรีเปนเวลา ๑ พรรษา โยมมารดาได 

ลมปวยลงดวยโรคอัมพาต จึงหวนกลับพามา

รักษาตัวที่บานตาด 

พรรษาที่ ๒๓ – ๗๗ 
(พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๕๔) 
 
จำพรรษาที่วัดปาบานตาด  
ตำบลบานตาด อำเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

แผนที่แสดงการจำพรรษาที่จันทบุรีแลวกลับมาตั้งวัดปาบานตาด 

ออยดำ 

ความเปนมาของ 
วัดปาบานตาด 

กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕  

อายุ ๒๔ -๒๕ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑) 

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดียหลวง จ.เชียงใหม 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะปาบานโคก 

(วัดปาวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะปายาง 

บานทาบอสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๑๘ -๒๑ 

อายุ ๓๘ -๔๑ ป 

(พ.ศ.๒๔๙๔ -๒๔๙๗) 

เสนาสนะปาบานหวยทราย 

จ.มุกดาหาร 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ป 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

วัดทาชาง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘ 

อายุ ๒๘ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดปาจักราช จ.นครราชสีมา 

 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะปาบานนามน 

(วัดปานาคนิมิตต) 

จ.สกลนคร   

พรรษาที่ ๑๒ -๑๗ 

อายุ ๓๒ -๓๗ ป 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๓) 

วัดปาบานหนองผือ 

จ.สกลนคร 
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๓๓๒ ๓๓๓

โรคของโยมมารดาถูกกับยาหมอที่อยู

บานจั่น ซึ่งไมหางจากบานตาด (ประมาณ ๔-๕ 

กิโลเมตร) เรามาพักและรักษาโรคของโยมแม

พรอมๆ กัน ทีนี้พอนานๆ ไปก็เลยกลายเปน

สรางวดัปาบานตาดขึน้มา เรือ่งมนัเปนอยางนัน้…” 

 

 

 

 

ชาวบ านตาดเล าว า ในเบื้ องตน เมื่ อ 

องคหลวงตาพาโยมมารดากลับจากจันทบุรี  

ไดพาโยมมารดาและคณะมาพำนักอยูที่บริเวณ

เหลาภูดิน ซึ่งเปนที่ดินของโยมบิดามารดา 

ของท าน และอยู ทางทิศตะวันออกของ

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ ซึ่งเปนโรงเรียน

มัธยมศึกษาและตั้ งอยู ทางทิศตะวันออก 

ของบานตาดติดถนนสายบานตาด-กกสะทอน  

ตอมาคุณตากอน วังคำแหง
๑
 และ  

คุณตาบุดสา บัวสอน
๒
 ซึ่งมีที่ดินอยูติดกัน 

ไดนิมนต ไปดูที่ดินซึ่งทั้งสองจับจองไว โดย

แปลงหนึง่เปนทีด่นิหวัไรปลายนาของคณุตากอน 

ซึ่งมีลักษณะเปนที่สูงและไมสามารถใชทำนาได  

คุณตากอนนี้มีที่นาอยูดานทิศเหนือทางเขาวัด-

ปาบานตาด ตั้งแตประตูหนาวัดจนถึงสระน้ำ 

สวนคุณตาบุดสาไดถวายที่ดินที่ ไดจับจองไว 

ทำไรทำสวนใหแกองคทาน กวาง ๘ เสน ยาว 

๘ เสน ซึ่งอยูติดกันกับที่ดินของคุณตากอน 

และเมื่อรวมที่ดินทั้งสองแปลงสองเจาของเขา

ดวยกันจึงเปนเขตวัดปาบานตาดมาแตเริ่มแรก 

สวนชื่อวัดปาบานตาดที่มีชื่อเปนทางการ 

วา วัดปาเกษรศีลคุณ นั้น หลวงปูบุญมี  

ปริปุณโณ แหงวัดปาบานนาคูณ อำเภอบานผือ 

จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยูกับองคหลวงตามาตั้งแต

เริ่มตั้งวัดในป พ.ศ.๒๔๙๙ อธิบายวา เปนนาม

ขององคหลวงตา คือ “บัว” ซึ่งเปนชื่อของ

ดอกไม (คำวา “เกษร” แปลวา ดอกไม)  

เกี่ยวกับสภาพวัดและการดำเนินการ 

ในชวงเริ่ มตนสรางวัดนั้น องคหลวงตา 

เคยกลาวไวเชนกันวา 
๑
 องคหลวงตาเรียกคุณตากอนวา “ผูเฒากอน” หรือ “พอออกสิน” 

เปนการเรียกชื่อตามชื่อลูกคนโตซึ่งเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของชาว

อีสาน คุณตากอนมีความเกี่ยวพันเปนญาติผูนองของโยมมารดาของ

องคหลวงตา โยมบิดาและโยมมารดาเรียกคุณตากอนวา “นาบาว” 

๒
 องคหลวงตาเรียกคุณตาบุดสาวา “พอออกใจดี” หรือ “เฒาใจดี” 

เพราะความสนิทสนมคุนเคยกันแตครั้งเปนฆราวาส โดยองคหลวงตา

เปนเพื่อนกับนองชายคนหนึ่งของคุณยายสีกาภริยาคุณตา วันหนึ่งได

ซอมมวย เตะตอยชกกันเลนตามประสาวัยรุน แลวถูกคุณยายสีกา 

ผูเปนพี่สาวดุดากลาวหาวาเปนเรื่องนารำคาญไรสาระ อันเปนการบอก

สอนปรามนองๆ ดวยเกรงจะไปในทางไมดี ในขณะที่คุณตาบุดสาผูเปน

สามีแมจะนั่งดู หรือเห็นการชกตอยของนองๆ คุณตาก็ไมไดวากลาว

ใดๆ คงนิ่งเฉยเสีย แม ในเวลาตอๆ มา คุณตาก็จะไมคอยพูด เปน

ลักษณะของคนใจดี องคหลวงตาจึงเรียกคุณตาวา พอออกใจดีหรือ 

ผูเฒาใจดี ตลอดมา 

 

คุณตากอน-คุณยายสู วังคำแหง       

“...วัดปาบานตาดเมื่อเริ่มสรางวัดใหมๆ  

มีพระเณรอยูดวยกันหลายรูป ตอนที่ เรา 

มาสรางวัดนี้นะ วัดนี้เปนดงทั้งหมด ติดตอ 

จากนี้ ไปถึงอำเภอหนองแสง เปนดงใหญทั้งนั้น 

ทะลุปรุโปรงไปหมด มีแตดงแตปา สัตวนี้ 

เต็มไปหมด มีทุกประเภทของสัตว ชางเปน

โขลงๆ เต็มดง กระทิง วัวแดง กวาง หมูเปน

ฝูงๆ ฝูงละเปนรอยก็มีหมูปาในดงนี้ พวกเกง

พวกกวางพวกอะไร ไกปา ไกฟา อีเห็น เมน 

เต็มดงนี้ .. 

สรางวัดปาบานตาด 

หลวงปูบุญมี ปริปุณโณ 

คุณตาบุดสา-คุณยายสีกา บัวสอน 

พรรษาที่ ๒๒ 

อายุ ๔๒ ป 

(พ.ศ.๒๔๙๘) 

วัดสถานีทดลอง  

(วัดชากใหญ) 

จ.จันทบุรี 

วัดปาบานตาด ต.บานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๒๓ 

อายุ ๔๓ ป 

(พ.ศ.๒๔๙๙) 

พรรษาที่ ๗๗ 

(พ.ศ.๒๕๕๔) 

สิริรวมอายุ ๙๗ ป ๕ เดือน ๑๘ วัน 
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๓๓๔ ๓๓๕

ตนไมเดี๋ยวนี้ ใหญ โตแลว (ป ๒๕๕๐)  

ตอนตัง้วดัแตกอนไมม ี (ชี้ ไปทางกฏุอิงคหลวงตา) 

ถูกเขาทำลายทำสวน ปาราบไปหมด ๕๐ ป 

ไดขนาดนี้ตนไม เรียกวาเปนคนละโลกไปเลย 

มาอยูที่นี่ทีแรกเปนปาเบญจมาศปาอะไร (ชี้ ไป

ทางดานหนาศาลา).. พอมาสรางวัดตนไมก็ขึ้น

ขนาดนี้ ๕๐ ป ดงตอกันนะ นานี่ไมมี เปนดง 

ตอไปเปนดงใหญ พวกหมู กวาง เกง หมี เสือ 

สรางวัดทีแรกมันผานเขามาในวัด มันเดินผาน

ทางที่ เขาบานเสือโครงใหญ ก็ปาเขานี่มัน 

ผานไปผานมา .. พวกหมี พวกเสือโครง ผานไป

ผานมา 

ทานแสวง (ดวูาไปตายทีว่ดัเขานอยละมัง้) 

ทานกลัวหมี ทีแรกมันออกมากุฏิเรา กุฏิเรา

เปนกระตอบ พอมาเจอกุฏิเราเขาตีสาม มันจะ

ขามไปดง ขามไปขามมา หมี ใหญ ตัวใหญ 

ตัวดำๆ เดือนหงายๆ มันออกมาหาเราแตยัง

ไมทันเห็นเรา เสียงมันดังโครมครามๆ มาเจอ

กุฏิเราแลวก็เลาะไปเจอเอากุฏิพระแสวง กุฏิมี 

แตกระตอบนะ พระแสวงยนืตวัสัน่อยูในกระตอบ  

มันออกมาเจอกระตอบมันก็หลบอีกมันไมผาน 

หลบไปทางนูนหมีใหญ มีสองสามตัวรอยมัน

ผานไปผานมา เดี๋ยวนี้หมดเสือไมมี พวกสัตว

เนื้อหมด เขาตั้งอำเภอแถวนั้นแหละดงใหญ .. 

ภาพบรรยากาศในอดีตของวัดปาบานตาด 

หมูปาเปนฝูงๆ ยังพากันมาอาศัยนอน

และเที่ยวหากินอยูตามบริเวณหนากุฏิพระเณร

ในเวลากลางคืน หางจากที่ทานเดินจงกรม 

ราว ๒-๓ วาเทานั้น ไดยินเสียงมันขุดดิน 

หาอาหารดวยจมูกดังตุบตั๊บๆ อยูในบริเวณนั้น 

ไมเห็นมันกลัวทานเลย เวลาทานเรียกกันมาดู

และฟงเสียงมันอยู ใกลๆ ก็ไมเห็นมันวิ่งหนีไป 

ยังพากันเที่ยวหากินตามสบายในบริเวณนั้น

แทบทุกคืน ทั้งหมูและพระเณรเคยชินกันไปเอง 

แตทุกวันนี้ยังมีเหลือเล็กนอยและนานๆ พากัน

มาเที่ยวหากินทีหนึ่ง .. ตอไปไมกี่ปคงจะเรียบ

ไปเอง .. 
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๓๓๔ ๓๓๕

แถวนี้ ไมมตีนไม (ชี้ ไปทางกฏุอิงคหลวงตา) 

เปนพุมหมดเลย ใหญขนาดนี้ตนไม มันเปน 

ดงเกาเขามาทำไรทำสวน เตียนโลงไปหมด  

พอเรามาสรางวัดที่นี่มันขึ้นใหมนะนี่ ตนใหญๆ 

ขึน้ใหมหมดเลย ประมาณ ๕๐ ป พระกด็เูหมอืน 

๑๒ องค ปแรกมาอยูนี่ ๑๒ องค เรารับจำกัด 

๑๘ องค .. 

วดัปาบานตาด (ระยะตอๆ มา) .. มเีนือ้ที ่

กวางขวางก็ดี ทำประโยชนเพื่อสวนรวม 

เพราะวัดนี้เปนวัดของแผนดิน ทำประโยชน 

ก็เพื่อแผนดิน  

ตั้งแตสรางวัดเราก็ทำประโยชนเรื่อยมา 

ถนนหนทางทำตั้งแตบานดงเค็งเขามาถึงบาน-

ตาดใหลูกศิษยลูกหาชวยกันทำเรื่อยมา 

ถนนจากหมูบานเขามาถงึวดันีก้เ็หมอืนกนั 

นี่เราทำเอง ขอชาวบานขอลูกเตาหลานเหลน 

นำทางมา แหวกทางมา ขอมาเรื่อยๆ แลวก็ขึ้น

คาสินน้ำใจเขา เราไมขอเอาเฉยๆ เราใหคา 

สินน้ำใจตอบแทน คาตอบแทนเราก็ไมใหต่ำ  

ใหสูงไว เสมอๆ เพราะฉะนั้นสองฝงทางนี้ 

มนัจะมหีลกัฝงอยู นีเ่รากจ็ายเงนิเขาไปหมดแลว 

สระน้ำหนาวัดนี้ก็เหมือนกัน เราก็ใหทำ

เพื่อชาวบาน ทางสายหนาวัดนี้แตกอนมันเปน

ดงนะ มันไมมีบาน นี่เราขอเอาไวกอนเลย  

หลวงตาบิณฑบาตไมไดบิณฑบาตแตขาว

อยางเดียวนะ แมกระทั่งถนนหนทางก็ขอ

บิณฑบาต ขอไปไหนไดหมด เขาก็วา ‘อูย! 

หลวงตาขออะไรไดหมดแหละ’  

และเขาก็ใหหมดจริงๆ นะ ถนนหนทาง

มันจึงกวาง…” 

ฝงลึกคำพูด “ผูเฒากอน” 
 

เมื่ อถึงคราวตองสรางวัดการปรับที่ 

ปรับทางก็มีความจำเปนขึ้นมา สิ่งนี้ทำใหทาน

ซึ้งในน้ำใจของคุณตากอน ญาติฝายโยมแม 

ชนิดฝงลึกไมมีวันลืม ดังนี้ 

“...ทีแรกเรามาพักอยูนอกบานทางนูน 

เขาจึงนิมนต ใหมาพักตรงนี้ มี ๒ เจาภาพ 

ถวายที่ดิน จึงกลายเปนวัดขึ้นมา ดูแลวก็สงบ

สงัดดีเปนเอกเทศ .. ทำถนนเขามานี่ สรางวัด

นี้ พ.ศ.๒๔๙๘ เดือนพฤศจิกายน เดินบุกไปตาม

คันนาไมมีถนนหนทาง พอป พ.ศ.๒๕๐๒  

ผูเฒากอนเจาของนา ๒ แปลงก็ใหที่ดินทำถนน 

ทำจากสะพานหนาวัดเขามา ใหเงินเทาไหร 

แกก็ไมยอมเอา ผูเฒากอนแกบอกวา  

องคหลวงตานำพระสงฆรับบิณฑบาต 

โปรดญาติโยมในหมูบาน จากนั้นรับบาตรหนาวัด 

(บนขวา) องคหลวงตา หลวงปูบุญมี  

ทานพระอาจารยอินทรถวาย 

และทานพระอาจารยเชอรี่ ขณะบิณฑบาต 
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๓๓๖ ๓๓๗

ถาหากวาเขาใหก็ตัดตรงเขามา ถาเขาใหนา

แบงนาให เปนทานนะเราก็ตรงเขามาเลย 

ติดตอเขาก็งายนิดเดียว เขาอยากใหอยูแลว 

เขาใหเลย จากนั้นทางมันจึงตรงเขามานี่ .. 

พอเวลาผูเฒาแกมากเขาจรงิๆ เรากบ็อกวา 

‘ใหตายใจ หลบัตาใหสบายหายหวงนะ หลานจะ 

เผาศพใหเอง’ .. 

เวลาผู เฒ าตายก็สั่ ง เขา ใหมา เผาที่ 

หนาประตูวัดได แกเปนเจาของที่นี้ เวลาตาย 

ก็เราเปนเจาของศพ เปนเจาภาพเลย ดูแล 

ทุกอยาง การทำบุญใหทานใหทุกอยางครบ

หมดเลย เผาที่หนาประตูวัด เราทำบุญใหทาน

ถึงผูเฒาเรียบรอยทุกอยางเลย .. 

ผูเฒานี้เปนนองแม มามีเมียอยูทางนี้ 

เพราะฉะนั้นนา ๒ แปลงนี้จึงมีคุณคามาก ลึก-

ซึ้งมากภายในหัวใจและในวัดนี้ เพราะคุณธรรม

เปนของลึกซึ้งมาก เงินลานสู ไม ได อันนี้เปน

น้ำใจ น้ำเงินกับน้ำใจตางกัน 

น้ำใจนี้ลึกซึ้งมาก…” 

สำหรับคุณตากอนและ

คุณตาบุดสานั้น องคหลวงตา

ไดแสดงออกใหคุณตา

กอนและลูกหลานเห็น

วา องคทานระลึกถึง

ความดีงามที่คุณตา

กอนไดถวายที่ดิน

เพื่อสรางวัดปา-

บานตาดอยาง

เสมอตนเสมอ

ปลายตลอดมา 

เชน ในยุคแรกที่บุกเบิกวัดปาบานตาด ซึ่งมี 

แมชีอยู ๔ ทาน เวลาทำนาทานจะใหแมชีนำ

กับขาวมาแขวนไวที่ตนไมตรงคันนาหนาวัดแลว

บอกวา  

“จะไดมีเวลาทำนาไมตองกังวลกับการหา

กับขาว” 

และเมื่ อคุณตากอนถึงแกกรรมในป  

พ.ศ. ๒๕๓๒ ขณะอายุ ๘๙ ป ทานก็เมตตาให 

นำศพของคุณตากอนไปเผาที่บริเวณหนาวัดปา

บานตาด นอกจากนี้ ในยุคที่เหลือแตลูกๆ ของ

คุณตากอน องคทานก็ปรารภวา ไมปรารถนา

เลยในการที่จะใหผูมีศรัทธามาซื้อเอาที่ดินตรง

บริเวณเหนือทางเขาวัดปาบานตาดมาเปนที่ดิน

ของวัด เนื่องจากเปนที่ดินของผูมีบุญคุณตอ 

วัดปาบานตาด แตเมื่อลูกหลานของคุณตากอน

กราบเรียนวา ไดซื้อที่ดินแปลงอื่นทดแทนแลว 

องคหลวงตาจึงยอมใหผูมีศรัทธาซื้อที่ดินนั้น

ถวายวัด  

สำหรับคุณตาบุดสานั้นถึงคราวเจ็บปวย

จำเปนตองเขาโรงพยาบาล องคหลวงตาก็ได

เมตตารับผิดชอบเงินคารักษาพยาบาลทั้งหมด 

และเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะอายุ ๘๒ ป คุณ-

ตาบุดสาก็ถึงแกกรรมลง องคทานไดเมตตา

ชวยจัดงานศพจนแลวเสร็จ 

เพราะฉะนั้นนา ๒ แปลงนี้จึงมีคุณคามาก ลึก-

ซึ้งมากภายในหัวใจและในวัดนี้ เพราะคุณธรรม

เปนของลึกซึ้งมาก เงินลานสู ไม ได อันนี้เปน

น้ำใจ น้ำเงินกับน้ำใจตางกัน 

น้ำใจนี้ลึกซึ้งมาก…” 

สำหรับคุณตากอนและ

คุณตาบุดสานั้น องคหลวงตา

ไดแสดงออกใหคุณตา

กอนและลูกหลานเห็น

วา องคทานระลึกถึง

ความดีงามที่คุณตา

กอนไดถวายที่ดิน

ปลายตลอดมา 

สัญชาตญาณรับผิดชอบ 
 

เหตุการณคราวหนึ่งในชวงกำลังสรางวัด-

ปาบานตาด องคทานเขาปกปองเด็กใหพน

อนัตรายโดยทานเองยอมเจบ็ปวดแสนสาหสั ดงันี้ 

“ . . .ตอนี้ปวดมาก ที่รู ไดชัดก็คือวา  

อยูตะวันตกกุฏิ เราไป พาเด็กเขาไปในนั้น  

สรางวดัใหมๆ  กฏุขิองเราทีอ่ยูทกุวนันี ้ (ตอนนัน้)  

ยังไมไดสราง (เพิ่ง) มาสรางวัดใหมๆ  

วันนั้นพาเด็กไปเอาอะไรอยูขางใน แลวมี

ตอรังใหญรังหนึ่ง ทีนี้เถาวัลยกับรังตอนี่มัน

เกี่ยวกันกับสายทางที่เราไป พอไปผานนี่ปบ 

มันก็กระเทือนรังตอ มันก็ตอยเอาเลย  

แตทีนี้ ไมมี ใครไปผานละซี ก็วัดปาดวย

เปนทำเลของเราอยูดวย ใครไมกลาผานไป 

แถวนั้น พอเด็กอายุ ๑๕ ขวบเดินผานไป  

ผานเถาวัลย นี่จับเถาวัลยดึง รังตอมันติดอยู

ขางๆ มันเกี่ยวโยงกันกับเถาวัลย พอไปดึงนี้ 

ตอก็แตกรังออกมาเลย ทางไปนี้  

สำหรับคุณตากอนและ

คุณตาบุดสานั้น องคหลวงตา

ไดแสดงออกใหคุณตา

กอนและลูกหลานเห็น

วา องคทานระลึกถึง

ความดีงามที่คุณตา

กอนไดถวายที่ดิน

‘เงนิไมเอา จะเอาบญุนี ้ตดัทางเขามาเลย’ 

เราจะเอาอะไรให แกก็ไมเอา ใหเปนลานๆ 

ก็ ไมเอา จะเอาบุญเทานั้น คำพูดของผูเฒา 

เรายังไมลืมฝงลึกมากนะ แกบอกวา ‘จะไตไป

ทำไมคันนา พระตกคันนา มันไมเหมือนเด็ก

นอยตกนะ รีบไปทำถนนเขาสิ พระตกคันนา 

มันมีบาปดวยละ’ .. 

ผูเฒากอนถวายที่ทั้งหมดใหเปนวัด นาก็

ใหเลย นาของแก ตัดทางเขามาเลย ผูเฒานี่

เปนคนใจบุญนะ ใจบุญ ถวายที่นี่ ยกที่ดิน 

ถวายทั้งหมดเลยก็เลยไดอยูที่นี่ ผูเฒาใหนา 

ผูเฒานะตัดเขามา มันมีนาสองเจา มีเจาหนึ่งๆ 

องคหลวงตากับกุฏิของทานในยุคแรก 
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มันใส่เด็กปั๊บ เด็กก็ร้อง ‘แว้’ เด็กร้อง 

‘แว้’ เรามองดู มันเป็นต่อ 

นี่ที่ เ รียกว่ าสัญชาตญาณรับผิดชอบ  

มันเป็นของมันเอง พอรู้ว่าเป็นต่อเท่านั้นละ  

ปัดเด็กหนีเลย เพราะมันเป็นช่องเล็กๆ  

ปัดเด็กออกไปเลย เรากันไว้ ให้มันซัดเรา 

เราก็ยืนกันอยู่นั่นมันก็ฟาดหลังเราปุ๊บเลย   

ต่อทั้งรัง 

เด็กดูเหมือนจะตอดได้ตัวเดียวหรือไง 

อายุ ๑๕ ปี เป็นไข้เลยนะเด็ก ส่วนเรานับไม่ได้

เลย ฟังซิว่าสัญชาตญาณ ยืนกันไว้เลย มันจะ

ตามต่อยเด็กไม่ให้ ไป ปิดประตูป่าช่องแคบๆ 

เรายืนกันไว้เลย มันก็ซัดเราเสียจน .. ฟาดเรา

กลางหลังหมดรังเลย ปวด .. เรากันไว้ ให้มัน

ซัดเรา ทีนี้พอเสร็จแล้วให้หมู่เพื่อนมาดู มันเป็น

จ้ำๆๆ แดงๆ หมดรัง ไข้เลย เด็กถูกต่อย  

ตัวเดียวเท่านั้นก็เป็นไข้ ไอ้เราหมดรังเป็นไข้

ทันทีเลย 

ตีสองตีสามค่อยสงบ ตั้งแต่บ่ายสี่โมงนะ 

นี่เรียกว่ามันยกขบวนมันทั้งรังเลยละใส่ข้าง

หลังเรา...” 

 

 

 

ขอยกนิมิตที่องค์ท่านบันทึกไว้ตั้งแต่ปี   

พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังนี้ 

“ . . .คืนวันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน   

พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกบัขึน้ ๑๒ คำ่ เดอืน ๑๒ วนัพธุ 

เวลา ๒๓.๐๐ น. ดังนี้ 

ขณะนั้นปรากฏว่า เราอยู่วัดแห่งหนึ่ง  

ซึ่งตั้งอยู่ ในป่าเปลี่ยวมาก ห่างจากบ้านไม่มี

ประมาณ อยู่กับสามเณร ๓ องค์ ไม่รู้จักนาม 

คล้ ายกับว่ า เณรอยู่ ใ นวั ดของ เราขณะนี้   

เวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนตรง เราพาเณร  

ทำธรุะอยูห่นา้กฎุ ี(กฏุ)ิ หา่งจากกฎุปีระมาณ ๑๐ 

วาหลวงพอดี เสร็จแล้วล้างมืออยู่ที่หน้ากุฎีนั้น

ด้วยกัน พอต่างล้างมือเสร็จแล้ว เราขึ้นไปกุฎี

ก่อนเณรทั้งสาม 

กุฎีนั้นปรากฏว่าเป็นกุฎี ๒ ชั้น พอเราขึ้น

ไปถึงกุฎีชั้นบน ปรากฏว่า กุฎีชั้นบนนั้นบาน

ประตูเปิดอยู่ก่อนแล้ว แต่เราไม่ได้นึกสงสัยว่า

จะมีอะไรเกิดขึ้น จึงตรงเข้าไปในห้องกุฎี  

พอเข้าไปในห้องปรากฏในสายตาตรงประตู

ด้ านตะวันตกซึ่ ง เปิดบานอยู่ แล้ ว เช่นกัน   

ก็ปรากฏเห็นรูปบุรุษคนหนึ่ง เดินผ่านหน้า

ประตูแวบเดียวด้วยความเร็วของเขา จึงนึก

สงสัยว่าจะเป็นคนชนิดไรขึ้นมากุฎีในกลางคืน 

ซึ่งเป็นยามดึก ก็รีบสอดสายตาดักฟากมุมเสา

ตรงประตูด้านหนึ่ง ก็พอดีสายตาไปสบกับบุรุษ

นั้นซึ่งลอบๆ มองๆ เข้ามาข้างในห้องที่เราอยู่ 

พอเราทราบว่าเป็นผู้ร้ายแน่ ในใจแล้ว 

ทันใดนั้นเขาก็ตรงเข้ามาถึงตัวเราทันที แต่ไม่

ได้จับต้องกายของเราแต่อย่างใด เป็นแต่นั่ง

ใกล้ชิดเรามาก แม้เราเองในขณะนั้นก็ปรากฏ

วา่นัง่กระโหยง่เชน่เดยีวกบัเขา แลว้จงึถามเขาวา่ 

‘เข้ามาทำไมกัน’ 

เขาก็ตอบทันทีพร้อมทั้งมือข้างขวาถือปืน

สั้นทำท่าขู่เราอยู่ว่า ‘มาฆ่าท่านนั่นเอง’ 

แล้วเราก็ถามซ้อนอีกว่า ‘จะฆ่าอาตมา

ทำไม อาตมามีความผิดอะไร หรือท่านต้องการ

สิ่งของอะไรซึ่งมีอยู่ภายในกุฎี ก็เชิญถือเอาไป

ตามต้องการ จะมาฆ่าอาตมาเอาประโยชน์

อะไรเล่า?’ 

เขากต็อบวา่ ‘เมือ่ทา่นยงัอยูจ่ะทำประโยชน ์ 

แก่พระศาสนามาก ใครๆ เขาก็นับถือท่านมาก 

จนลือกระฉ่อนไปหมดแลว้เวลานี ้เฉพาะอยา่งยิง่

หนงัสอื “ปัญญาอบรมสมาธิ” ที่ท่านแต่งพิมพ์

ไปแล้ว รู้สึกว่าคนสนใจและชอบมากจริงๆ 

กำลังจะเป็นหนังสือตัวแทนของท่านและเป็น

ตวัแทนของพระพทุธเจา้อยู่แล้ว ถ้าหากว่าฝืนให้

ท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อไป ศาสนาจะเจริญขึ้นมาก 

คล้ายๆ กับสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่และทรง

ประกาศศาสนาเอง ฉะนั้นผมเห็นเหตุนี้เองจึง

จะรีบมาฆ่าท่านเสีย ศาสนาจะได้เสื่อมโทรมไป 

คนจะได้มืดมนหลงอยู่ ในโลกนี้เป็นเวลานานๆ 

ผมนี้คือพญามาร เคยทำลายพระศาสนาและ

ฆ่าพระมามากแล้ว’  

ดังนี้ พอพูดกันจบลงเพียงนี้ ก็ปรากฏ

สามเณรทั้ง ๓ ขึ้นมา บุรุษคนนั้นไม่เห็นมี

อาการสนใจอะไรกับเณร นอกจากคุมเชิงกับ

องค์หลวงตาและญาติโยมกำลังเดินทางเพื่อไปทำธุระ 

บันทึกคำนิมิตฝัน
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เราอยูเทานั้น เณรก็ ไมอาจพูดอะไรเชนกัน

เพราะกลัวเขา ตอจากนั้นเราก็พูดกับเขาอีกวา 

‘การที่ทานมาที่นี่ประสงคจะฆาเราคนเดียว

เทานัน้ ไมประสงคอยางอืน่ใชไหม’ เขาตอบวา ‘ใช’ 

‘ถาเชนนั้นเราขอกราบพระสวดมนต และ

อำลาพระพทุธเจา พระธรรม และพระสงฆกอน 

เสร็จแลวคอยฆา เราไมหนีไปไหนหรอก’ เขาก็

ยอมใหทำ 

พอเสรจ็แลวเรากเ็ริม่สัง่เณรวา ‘เราจะตาย

นับแตขณะนี้เปนนาทีสุดทาย’ เณรก็ทราบ

อาการจะตายของเราทนัท ี เพราะตวัเหตผุูจะฆา 

ก็นั่งรออยูแลว พวกเณร

เห็นถนัดทุกองค เปน

แต ไมกลาพูดอะไร

เพราะกลัวเขา จากนั้นเขาก็เริ่ม

เอาปนจอเขาตรงหนาอกเรา เราเอง

ไมปรากฏวามีความหวั่นไหวแมแตนอย 

มีน้ำใจองอาจกลาหาญจนวินาทีสุดทาย ขณะที่

เขายิงเรานั้นปรากฏเสียวๆ รอนๆ ที่ทรวงอก 

แพล็บๆ สองครั้ง ในขณะเดียวกันก็ปรากฏขึ้น

เปนคำวา อรหํ – สวากฺขาโต – สุปฏิปนฺโนฯ 

ภายในใจอยางแจงชัด โดยที่เรามิไดวา แตเปน

คำปรากฏขึ้นมาเอง 

พอเขาทราบวาเราตายแลว เขาก็พาเณร

ลงจากกุฎีจะรีบหนี พอลงไปถึงหนากุฎีก็มีคน

จำนวนมากมารุมจับเขามัดคอไวอยางแนน  

ตัวเราเองที่เขาใจวาเขาฆาตายแลว ก็มีความ

รูสึกอันหนึ่งซึ่งเหมือนยังไมตาย แลวเดินเขาไป

ในบาน ผานบานออกไปทางทิศเหนือ โดยรำพึง

ในใจวา 

‘การนิพพานเปนอยางนี้ โดยไมมีความ

ทุกขรอนอะไรเลย แมแตขณะจะตายในเวลา

เขาฆาก็ไมมีอาการเจ็บปวด ตายแลวก็ไมทุกข 

สบายเชนเดียวกับยังมีชีวิตอยู’ 

กำลังเดินรำพึงอยูอยางนี้ ก็พอดีบุรุษนั้น

วิ่งตามมาทัน แลวกระโดดเขาสวมกอดเราทันที 

เราก็รีบถามเขาอีกทันทีวา ‘มาสวมกอดเรา

ทำไม’ ตอบวา ‘มาอาศัยทาน เขาจะรุมฆาผม 

ผมไมมีที่พึ่ งแลว ขอทานจงเปนที่พึ่ งของ 

ผมดวย’  

เราจึงตอบเขาวา ‘เวลาเปนอยูเห็นเรา

เปนขาศึก เวลาจะตายก็วิ่งมาพึ่ง นี่สมชื่อวา 

มารเอาเสียจริงๆ มารกับอสรพิษเปนสัตว

ประเภทเดียวกัน ไมรูจักบุญคุณของใครทั้งนั้น 

รูจักแตทำลายโดยถายเดียว’ 

เขาไมตอบวาอะไรนอกจากกอดรัดเราไว 

ทั้งกลัวเขาจะมาฆาจนตัวสั่นริกๆ ไปเทานั้น 

นิมิตมาถึงนี้ก็พอดีรูสึกตัวตื่นขึ้น จึงทราบวา

นิมิตฝนไป จึงรีบบันทึกไวในขณะนั้นนั่นเอง...” 

 

 

 

เมือ่คราวมาอยูวดัปาบานตาดระยะแรก

มีนิมิตเกิดขึ้นแบบถนัดชัดเจน ดังนี้ 

“...เรื่องนิมิตนี่แปลกๆ มันเปน

หลายครั้งหลายหน ถานิมิตชนิด

อยางชัดๆ จริงๆ แลวไมคอยผิด 

หลายครั้งหลายหนที่ เราเคยเปน  

อยางคราวมาอยูที่ วัดปาบานตาดทีแรกก็

เหมือนกัน  

คืนวันนั้น แหม! นิมิตแสดงออกมานี้  

จนกระทั่งเรานี้ ไมกลาจะพูดอะไรใหฟงเลย

ทำไมนิมิตจึงเปนอยางนี้ 

นิมิตปรากฏวา มีกำแพงรอบ เราไปอยู

ตรงกลาง ไมมีทางออกเลย นายพรานมือแมน

ปนมาขอยิงเราตอหนา หันปากกระบอกปนจอ

มาหาเรา หางกันไมถึงวา เราก็เปดผาออก

เหลือแตเพียงผาอังสะแลวพูดวา ‘เอา! ยิงเลย’ 

พอเขายิง ยิงยังไงก็ไมเห็นถูก ดังเปรี้ยง! 

เปรีย้ง! อยูเฉยๆ จนกระทัง่ลกูกระสนุดนิดำหมด 

พอกระสุนหมดแลวยอมเขามาหมอบกราบ 

ขอกราบทานหนอย หมดความสามารถแลว  

มีเทานี้แหละความสามารถ พอกราบแลวเขา

ลุกหนีไป 

พวกทานสงิหทองใครตอใครรมุเขามาหาเรา 

‘เปนอยางไรไมเปนผุยผงไปหมดแลวเหรอ 

ทานอาจารย’  

เสียงปนนี้ดังลั่น เขามาจับผาอังสะของ

เราดกู็ไมเหน็มรีอยขาดอะไร แลวนีท่านอาจารย 

ดีดวยอะไร ‘ดีดวยพุทโธ’ เราวาอยางนี้นะ  

ในนิมิตมันบอก  

พอตืน่เชาขึน้มานี ้ เอ! มนัเรือ่งอะไรกนันา 

ถึงไดฝนถนัดชัดเจนจริงๆ แต ไมบอบช้ำ  

หาทางหลีกไม ไดหากไมบอบช้ำ นี่เปนเรื่อง

อะไรนา คือบอกความหมาย มันไมมีอันหนึ่ง 

คือเรื่องมาแสดงนิมิตจะแสดงความหมายไปนั้น

ไปนี้ก็ไมมี เราจะมาตีความหมายวาอยางไหน 

นิมิตเปนอยางนี้ 

พอตอนบาย ๓ โมง พวกตลาดก็มาสิ  

เอาจดหมายจากทานเจาคุณพระธรรมเจดีย  

พระอุปชฌายะ มามอบให แลวมีเด็กผูหญิง

สาวคนหนึ่งมาดวย มาขอฝากเด็กคนนี้บวชเปน

ชีในสำนักนี้  

‘ออ! อันนี้เอง คือไมมีทางไปไดเลย’  

จดหมายของทานเจาคุณมาหาเรา แลวก็

พวกตลาดเปนพวกเจาหนาเจาตากันทั้งนั้น

ละมา มันก็เหมือนเรื่องราวในนิมิต พอมาแลว

เราก็ชี้แจงเหตุผลใหฟงตามเรื่องตามราว ให ไป

กราบเรียนทาน  

‘เราไมรับ’ 

เราหาอุบายพูดอยางเหมาะสมกับเหตุผล

ที่เขาจะยอมรับ เขาก็ยินดีตกลง เราบอกวา  

‘เทาที่มีอยูนี้ก็ดวยความจำเปนเกี่ยวกับ

โยมแม เราไม ไดสรางวัดเพื่อจะสั่งสมแมชี 

แมขาวที่ไหนมากมาย มีแตคนแกๆ อยูดวยกัน

ที่ติดมาดวยกันแลว ถึงเวลาจำเปนเรารับเทานี้ 

คนอื่นเราไมรับ ขอให ไปกราบเรียนทานวา  

เรารับดวยความจำเปนเกี่ยวกับโยมแม ใหโยม

แมมีหมูเพื่อนอยูดวยเฉยๆ เราไมตั้งใจวาจะ

สั่งสมแมชีแมขาวใหมากมายอะไร’ 

เราก็บอกอยางนั้น เขาก็เลยไปกราบ

เรียนทานเจาคุณฯ วันหลังเราก็ตามไปอีก  

ทานก็บอก 

‘เออ! บวั ขอยรูความประสงคของเจาแลว 

เราก็ไมติดใจอะไรแลวละบัว อุบายของเจาพูด

ก็ดี ไมเห็นมีอะไรขัดของ เราไมขัดของเจา  

เมื่อมีความจำเปนแลวเราก็เห็นใจ’ 

 ทานวาอยางนั้น นี่ก็ไมบอบช้ำทานก็ไม

บอบช้ำพวกตลาดก็ยอมรับเหตุผลเรา ไมมี 

ใครโกรธ ใครเคียดอะไรใหเรา นี่ที่วามันไม

บอบชำ้คอืยงิขนาดนี้ ไมบอบชำ้ ออ! เรือ่งนีเ้หรอ 

เขากันปบเลย…”               

นิมิตปนจอยิง 

เพราะกลัวเขา จากนั้นเขาก็เริ่ม

เอาปนจอเขาตรงหนาอกเรา เราเอง

ไมปรากฏวามีความหวั่นไหวแมแตนอย 
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ครั้งหนึ่งองคทานมีความจำเปนตองไป

เขาวงพระจันทร จังหวัดลพบุรี จึงไดถูกชาย 

ผูดูแลรักษารอยพระพุทธบาทคนหนึ่งจองมองดู

ทานแบบผิดปกติ ดังนี้ 

“...เขานิมนตแกมขอรองเราไปที่เขาวง

พระจันทร เจาของหางขายยาเศรษฐี ใหญ 

ในกรุงเทพฯ เราก็ไมเคยไปเหยียบบานเขาเลย 

เพราะเราคบคนไมไดคบเพื่อเงิน คบเพื่อธรรม 

ถาเปนแบบโลกๆ อูย! ไดโยมอุปฏฐากใหญโต 

หางขายยาใหญ เราไมเคยสนใจแหละเรื่อง 

อุปถัมภปฏฐาก เราไมเคยมีในใจนอกจากธรรม 

เขาพาไป มีแตคนแกๆ ผูหญิงอายุ  

๕๐-๖๐ ผูชายมีแตเพียงคนขับรถคนเดียว ฉัน

จังหันแลวไปถึงนั้นตั้ง ๓ ทุมกวาแลว จาก 

กรุงเทพฯ ไปถึงก็มืด เขาจัดที่พักใหเราพักที่วัด

ชายเขาวงพระจันทร 

พอตื่ น เช า เขาก็ จั ดอาหารมา ให ฉั น  

เราก็หาอุบายถามวาใครบางจะขึ้นเขาในวันนี้ 

คนนั้นก็วา ‘ฉันก็จะขึ้น’ คนนี้ก็วา ‘ฉันก็จะขึ้น’ 

มีแตคนจะขึ้นทั้งหมด โอยตาย! ไปกับพวกนี้  

๕ ชัว่โมงก็ไมถงึ เขากย็อนถามเรา ‘แลวทานละ

ขึ้นไหม’ 

‘โอย! ตองดเูหตกุารณเสยีกอน เหตกุารณ 

ควรขึ้นก็ขึ้น ไมควรขึ้นก็ไมขึ้น’ เราวาอยางนี้ 

ในที่สุดพอมี โอกาสเราก็ขึ้นไปคนเดียว  

๑ ชั่วโมงถึงสถานที่เลย ทหารไป ๑ ชั่วโมง  

๑๕ นาทีเปนอยางเร็ว (สวน)ประชาชนตอง  

๒-๓ ชั่วโมง พอไปถึง คนที่ดูแลรักษารอย

พระพุทธบาทออกมาตอนรับ จัดหาน้ำรอน 

น้ำชามาถวาย แตตาเขาจองมองเราจนผิดปกติ 

เราดูเขาเขาไมรูนะ แตเขาดูเรานี่รูชัดเจน 

มารยาทการดูมันตางกัน เรามองดูก็รูวาเขาดู

เรา หากวาเปนคนเปนอยางแบบโลกก็แสดงวา

มีพิรุธตอกัน แตเราไมสนใจ  

เขาวงพระจันทร ต.หวยโปง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ความสูง ๖๕๐ เมตร  

จากเชิงเขาถึงยอดเขาตามแนวบันไดยาว ๑,๖๘๐ เมตร และมีบันได 

ทั้งหมด ๓,๗๙๐ ขั้น ชั้นบนสุดมีรอยพระพุทธบาท ซึ่งองคหลวงตา 

ใชเวลาเดินขึ้นไปเพียง ๑ ชั่วโมง 

เขาถาม ‘อาจารยมากับใคร?’ 

‘ที่มาตรงนี้ มาคนเดียว’ เราบอก 

‘แลวมีใครมาดวยไหม?’ ‘ม ี อยูกนัขางลาง

โนน เขาจะขึ้นกันมาทีหลัง’ 

เขาจองมองดูแตเรา เพงมองอยูอยางนั้น 

เราฉันน้ำรอนน้ำชาใหเขานิดๆ หนอยๆ แลว

เขาจอง พอเสร็จแลวเขาบอกวา ‘ขอดูลายมือ’ 

เราก็เขาใจ ‘ออ! ที่เขาจองดูเราหมายถึง

จะขอดูลายมือนี่เอง’ 

ที่ ไมลืมคำพูดของเขา ก็คือวาประโยค 

คำพูดที่สำคัญก็คือ 

‘๑. ทานอาจารยนี้มี เทาไรหมด ไมมี 

การสั่งสม ถาเปนน้ำในคลองก็ไมมีแองเก็บน้ำ

ไหลเตลิดเปดเปงหมดจึงไมมี แตไมจน   

๒. ปากเปนพุทธะ ตามหลักของเขาคือ 

วาทะคำพูดสำคัญมาก   

๓. ทานอาจารยไมใชพระธรรมดา’ 

เราก็แปลกใจ เราไมเคยถามนะ มีแต

เรื่องเขาพูดเองแลว เราเฉยไมสนใจถาม จำได 

๓ ประโยค…” 

 

ทางขึ้นเขาวงพระจันทรยามค่ำคืน 

ดูลายมือที่เขาวงพระจันทร 

รอยพระพุทธบาทที่เขาวงพระจันทร 
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ทางขึ้นเขาวงพระจันทรยามค่ำคืน 

กุฏิ ศาลา.. พออาศัย  
 

หากจะกลาววา วดัของทานเปนเสมอืนหนึง่

ทำนบน้ำอันกวางใหญ พรอมเสมอที่จะใหบคุคล

ไดอาบดืม่ใชสอยและเพือ่กจิการประโยชนอื่นใด 

ไดทุกขณะก็คงไมผิดไป เมื่อมีจตุปจจัยเขามา

มากนอยเพียงใด ทานไมเคยหวงแหนเกบ็งำไว

เพื่อตัวของทานหรือเพื่อวัดของทานเลย มีแต 

มุงทำประโยชนชวยโลกเรื่อยมา  

เหตุนี้เองภายในวัดปาบานตาด จึงไมมี 

สิ่งกอสราง
๑
 สวยสดงดงามหรูหราแตอยางใด 

ดังนี้ 

“…เงินวัดนี้เงินเพื่อโลก เราไม ไดเก็บ

สำหรับวัดนี้ ใครจะมาสรางอะไรให เราไมเอา 

นี่ดูซิ  

ศาลาการเปรียญ กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร เสา ๖๖ ตน สรางเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ขยายตอเติม 

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔ และเปลี่ยนเสาไมชวงลางเปนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๔  

ลักษณะทั่วไป พื้นไม บันไดไม เสาชวงลาง ใตถุนโลงไมเทพื้น เสาชวงบนเปนไม หลังคาโครงไมทรงปนหยา  

ศาลาในอดีต 

ศาลาปจจุบันที่ยกเปนสองชั้นแลว 

ภาพถายในมุมสูงของวัดปาบานตาดในชวงมีงานชวยชาติ

ในครั้งนั้นยังไมสรางศาลาใหญ 

๑
 
พระอาจารยเส็ง เลาเปนขอมูลบันทึกความจำถึงการกอสรางเปลี่ยนแปลงในวัดจะเปนไปดวยความจำเปนและมีเหตุผลเสมอ ซึ่งแตเดิมศาลาไมใน

วัดปาบานตาดนั้นมีพักชั้นเพียง ๒ ระดับและสวนที่เปนพระประธาน ตอมาราวป ๒๕๐๓-๒๕๐๔ เพิ่มพักลางพื้นไมรูปตัวยู (U) อีกระดับ รวมเปน  

๓ ระดับจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นในป ๒๕๒๓ ปลวกเริ่มกินเสาไมเดิมจึงเปลี่ยนเปนเสาคอนกรีตทั้งหมด ๖๘ ตน ใชเวลาดำเนินการเพียง ๓ วัน หลังการ

ปรับปรุงเสาศาลาแลวเสร็จ ในป ๒๕๒๔ ก็เปลี่ยนเสาไมกุฏิองคหลวงตากับอีก ๒ กุฏิเปนเสาคอนกรีตดวยเชนกัน ตอมาในป ๒๕๓๙ ประชาชน 

เขามาเกี่ยวของมากขึ้นจึงยกศาลาขึ้นเปน ๒ ชั้น และเทพื้นคอนกรีตชั้นลาง พระเณรจึงยายลงมาฉันจังหันดานลางศาลานับแตนั้นมา 
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ศาลาของหลวงตาบวัหลงันีก้ ็๔ หนแลว้นะ 

เขามาขอสร้าง...ขอรื้อสร้างใหม่… 

เราไม่ให้สร้าง สร้างไปหาประโยชน์อะไร 

สร้างหัวใจซิ ที่ประเสริฐเลิศโลกอยู่ตรงนี้ ไม่ได้

อยู่กับอิฐกับปูนกับหินกับทราย ไปสร้างมันหา

ยุ่งหาอะไร ถ้าไม่ใช่หมาขี้เรื้อนหาเกาในที่ไม่คัน 

ฟาดกิเลสตัวมันดิ้นมันดีด ให้เกาเอาตรงนั้นซิ 

ไปที่ ไหนก็เลยเป็นทำเล เขาเรียกรีสอร์ตรีแสด

ไปหมดแล้ว เดี๋ยวนี้วัดต่างๆ กลายเป็นรีสอร์ต  

รีแสดไปละ เป็นอย่างนั้นนะ .. ศาสนธรรมเป็น

สิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าวัตถุ เครื่องก่อสร้างให้

ความกังวลวุ่นวาย เราคำนึงถึงเรื่องนั้นต่าง

หากนะ  

กุฏิ กุฏิ เรา ๘ หนมาขอปลูกใหม่ ให้   

ขอรื้อใหม่ปลูกใหม่ ถ้าไม่ ให้รื้อก็ปลูกใหม่   

ไม่เอาทั้งนั้นเรา ถึง ๘ หน หนที่ ๘ ก็ขนาบกัน

ใหญ่ซิถึงได้หยุดมา ว่าครูบาอาจารย์อยู่อย่างนี้

มันไม่เหมาะสม .. หลังที่สร้างขึ้นนี้เขาส่งเงินมา 

กบ็อกตรงๆ เลย เขาเหน็เราอยูก่ระตอ๊บสงูแคเ่ขา่ 

พื้นก็สับไม้ ไผ่เป็นฟากปู สร้างด้วยฟาง มุงด้วย

หญ้า เราอยู่นั้นพังไป ๓ หลัง หลังที่ ๔ ถึงได้

ปลูกหลังนี้ขึ้นมา (กุฏิหลังปัจจุบัน) เพราะปลวก

กินต้นเสาล้มลงปลูกใหม่ ช่างพอทราบว่า  

เป็นกุฏิของเราก็มาต่อว่าเราที่ศาลา คนก็ยังอยู่

มากๆ นี้เขามาต่อว่าเรา ยังร้องไห้อีกด้วย   

บอกว่า 

‘ครบูาอาจารยช์ือ่เสยีงโดง่ดงัทัว่ประเทศไทย

มาดูกุฏิแล้วหลังเท่ากำปั้น จะอยู่ได้ยังไง?’  

‘เอ้า ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่นี้เป็นยังไง? 

ท้องของแม่กับกุฏิหลังนี้อะไรใหญ่กว่ากัน   

กุฏิหลังนี้ ยืนได้เดินได้ นั่งได้นอนได้อย่าง

สะดวกสบาย ไปมาได้ ในท้องแม่ ไปไหนได้

ไหม? คับแคบยิ่งกว่านี้ยังอยู่ ได้ ตั้ง ๙ เดือน 

๑๐ เดือน อันนี้ขนาดนี้แล้วทำไมจะอยู่ ไม่ ได้   

ถ้าต้องการกว้างๆ ก็ไปอยู่ทุ่งอยุธยานั่นซิ…’ 

เขาไม่ยอมซิ กลับไปเขาส่งเงินตูมมา   

ทีนี้เราไม่ได้มีข้อสั่งเสียหรือมีข้อแม้อะไรเอาไว้ 

จะส่งกลับคืนก็เหมือนประชดกันนี่ เลยได้ฝืน

ปลูกนะ… 

๒.๑.
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๓๔๒ ๓๔๓

(๑)  กุฏิองคหลวงตาในระยะเริ่มตนตั้งวัดปาบานตาด เปนเพียงกระตอบเล็กๆ มุงจาก  

(๒) กฏุอิงคหลวงตาในระยะตอมาปรบัเปนกฏุไิมใตถนุคอนขางสงูทีม่ัน่คงยิง่ขึน้ ดานบนมหีองจำวดัขนาดเลก็และหองนำ้

แบบเรยีบงาย ดานนอกเปนระเบยีง องคทานใชกฏุหิลงันีย้าวนานทีส่ดุตัง้แตเริม่สราง ราวป พ.ศ.๒๕๐๔ จนถงึป พ.ศ.๒๕๕๑ 

(๓) ปรับปรุงกุฏิอีกครั้งโดยการยกสูงขึ้น เริ่มจากการขุดฐานเสาในชวงสายวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ หลังจากที่ 

รถองคหลวงตาเคลื่อนออกจากวัดปาบานตาดไปสวนแสงธรรม แลวเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ กอน 

องคหลวงตากลบัจากสวนแสงธรรม ใชเวลา ๑๘ วนั ในการบรูณะจากกฏุเิดมิ โดยการยกกุฏิในคราวนั้นเปนความ 

พรอมเพรียงสามัคคีทั้งฝายพระสงฆและฆราวาส สำหรบัสภาพภายในกฏุอิงคหลวงตาและหองน้ำนั้น สรางใหเหมาะ

สมกับธาตุขันธในวัยชราของทานที่ควรไดรับความสะดวกในการปรบัเปลีย่นอริยิาบถ 

๓. 

 << บั้งถานและไมซับแหง 

 ขององคทาน สำหรับ 

 ชำระหลังการขับถาย 
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๓๔๔ ๓๔๕

จากนั้นเราก็สั่งเลยเทียว ใครจะสงสิ่ง 

สงของเงินทองมาใหเกี่ยวกับการกอสรางใน 

วัดปาบานตาดนี้แลว ตองใหเราทราบเสียกอน 

ถาสงมาสุมสี่สุมหากอนหนาอยางนั้นไม ได  

ถายังไมไดตกลงกันแลว สงมาเทาไรก็ไมสำเร็จ 

ตองบอกอยางนัน้เลย เรากถ็อืปฏบิตัอิยางนัน้มา 

ใครจะมาสรางหากไม ไดขออนุญาตใหเปนที่

ตกลงใจกันเสียกอน เราไมใหทำ... 

ที่อยูพออยูๆ ไป แตทางจงกรมใหเปน 

เหวไปเปนไร (เดนิจงกรมมากกระทัง่ทางเดนิเปน 

รองลึก) นั่นละ ธรรมเจริญ พระพุทธเจา 

พระสาวกทานดำเนินอยางนั้น ทานไม ไดเอา

วัตถุออกหนาออกตาอะไร นี่อยูที่ ไหนมีแตเรื่อง

กอสรางถือเปนใหญเปนโต เปนหลักศาสนา

ใหญโตเชียว เหอแขงขันโนน จะวาอะไร… 

หองน้ำพระกรรมฐานเรานะ ในหองน้ำ

เห็นแปรงถูฟนเห็นอะไรๆ ในหองน้ำนี้บอก

ชัดเจนแลววาไมเอาไหน นั่นมันชี้บอกนะ มาถู

ฟงถูฟนกี่ชั่วโมงกวาจะเสร็จกวาจะสิ้น แสดงวา

ไมเอาไหน สติสตังไมทราบไปไหนไมรู เลย 

เหมือนคนตายแลว ผูที่เปนนักรบไมไดมีอะไร

มากนะ เอาแตจำเปนๆ จอกันอยูตลอดเวลา  

นี่เรียกวานักรบ หองน้ำไมมีอะไร มีแตที่จำเปน

เทานั้นนอกนั้นไมมี อันนี้ ในหองน้ำมีทุกสิ่งทุก

อยางเหมือนเครื่องประดับประดาตกแตง ..  

ดูแลวอิดหนาระอาใจนะ พึ่งมาพูดนี่ละ ไมเคย

พูดนะนี่ .. สำหรับพระทั่วๆ ไป มันปลอยอาลัย

ตายอยากแลวแหละ ที่ยังจะพอมีหวังหายใจ 

ฝอดๆ อยูบางคือพระกรรมฐาน .. 

ศาลานี่ (ศาลาใน) ศาลาหลังนี้ก็ ๔ หน

แลวนะ เขามาขอรื้อสรางใหมบาง ขอยกศาลา

ใหมบาง ยกขึ้นเราก็ไมใหยก สรางก็ไมใหสราง 

ขยายใหมเราก็ไมขยาย จึงอยูอยางนี้ .. เขาก็

อยากจะมาทำใหมให เราก็ไมเอา ตีเพดานให 

เราก็ ไม ใหตี นั่น นี้มันเหมาะแลว พอดีแลว  

โกหรูไปอะไรเรื่องโลกๆ ให โกหรูอยูภายใน 

หัวใจซิ ใสสวางกระจางแจงอยูภายในใจ  

นั่น ของอัศจรรยอยูตรงนั้นตางหาก ไมไดอยู

กับหินกับทรายกับอิฐกับปูนกับเหล็กหลา 

อะไรนี่ .. ทำพออยูได พอ… 

ยกศาลา (ใน) ศาลาหลงันีแ้ตกอนเตีย้ๆ นะ 

นีย่กขึน้แลว เขามาขอสรางใหมเราไมเอา สราง

อะไรๆ ไมเอาทั้งนั้น สุดทายก็เลยมายกศาลา

หลังนี้ขึ้นเปนสองชั้น ชั้นบนชั้นลางอยูมา  

(เชนปจจุบัน) .. แลวคนก็อยูขางลาง แลวแขก

คนมาก็ ใหนอนขางบน ก็เทานั้นละ สำหรับ 

วัดปาบานตาดเวลานี้มันก็เลอะเทอะแลว ..  

มีความจำเปนตั้งแตเราชวยบานชวยเมือง  

แขกคนพระเณรไปมาทั้งวันทั้งคืน ทีนี้การงาน

เทาไรมันก็ทำไปเรื่อย ไอเราไมรูนะเขาทำ  

เขาทำของเขาเองเราไมรู สุดทายก็เลยเปน

ศาลาเดือนเกาไปเลย .. 

 

๑. 
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๓๔๔ ๓๔๕

(๑) ทางจงกรมขององคหลวงตาในปา 

อยู ทางด านหลั งกุฏิของท านราว  

๑๕ เมตร ตอมาองคทานชราภาพมาก

ขึ้นจึงไดปูพื้นซีเมนตเพื่อปองกันการ

ลื่นลม  

(๒) และเมื่อชราภาพมากขึ้นอีกจึง

สรางทางจงกรมบนกุฏิ  

(๓) สภาพเมื่อปรับยกกุฏิแลว องค-

ทานใชทางจงกรมดานลางจนกระทั่ง

วาระสุดทาย 

๒. ๓. 

ภาพแหงความสมานสามัคคีรวมแรงรวมใจ 

ยกกุฏิดานลางเพื่อใหเปนที่พักจำวัดขององคหลวงตา 

330-351.indd   345 9/17/11   11:58:57 PM







๓๔๘ ๓๔๙

อาสนะขององคหลวงตาภายใน

บริเวณดานลางศาลาวัดปาบานตาด 
จุดแสดงเขตพัทธสีมาของวัดปาบานตาด 

ถายเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๑ 

ชั้นบนศาลาวัดปาบานตาด 
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๓๔๘ ๓๔๙

ศาลาใหญ บรเิวณหนาวดั เขามาขอไมรูกีค่รัง้ 

กี่หน คราวนี้บริษัทกระทิงแดงกับเสี่ยกิมกาย 

ยกทัพมาขออีก เราพิจารณาเหตุผลเลย

อนุญาตใหสรางศาลาใหญ (สรางตนป ๒๕๔๔) 

แตไมใหมีปูชั้นนั้นชั้นนี้ เปนหองเปนหับไมใหมี 

ใหโลงไปหมดเลย เขากะความยาวมา ๕๕ เมตร 

ความกวาง ๑๕ เมตร เราพิจารณาเหตุผล

เรียบรอยแลว เราก็อนุญาตใหเลย เวลาเรา

อนุญาตฟาดเสีย ๖๐ เมตร กวาง ๓๐ เมตร 

เขายิ่งพอใจใหญเลยนะ ขนาดนั้นมันถึงพอคน 

เพราะสถานที่นั่ น เปนสถานที่ จะรวมงาน  

งานแตละครั้งคนจะนั่งไดหมด .. เราเคยคิด

เมื่อไรวาเราจะสรางอยางนั้น แตมันก็เปน

เพราะสิ่งเกี่ยวของมันเกี่ยวโยงกันมา การชวย

ชาติบานเมือง ประชาชนมามากมานอยทั่ว

ประเทศไทยก็เขามาที่นี่ ผูเกี่ยวของกับบุญ- 

คุณประโยชนแกชาติแกตัวเอง แลวก็ตอง 

เขามาหาสถานที่ที่เปนที่เคารพนับถือเปนที่

ตายใจได เชน วัด สถานที่นี้ก็คือวัดปาบานตาด 

ครั้นเวลามาคนเต็มทองนา ฝนตกฟาลงเปยก-

ปอนงอมแงม ดูแลวดูเลา มันจะอดคิดไดยังไง

คนเรา เมื่อกอนเราตัดขาดสะบั้นๆ นะ มาสราง

ไมได คิดดูซิศาลาหลังนี้ (ศาลาใน) เขาจะมา

ขอสรางถึง ๔ หนนะ ดุกันแหลกเลย... 

กุฏิในวัดก็ไปถือกรรมสิทธิ์เหมือนอยาง

ทางโลก .. นีก่็ไดยนิตามวดัตางๆ ครบูาอาจารย

ทานก็เคยพูดดวยความอิดหนาระอาใจใหฟง  

ก็เปนผลที่เราคิดไวแลวทั้งนั้น ก็ไมทราบจะคาน

ยังไง .. เกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่เขาไปอยู 

ในวัด สรางความไมสงบขึ้น สรางความทะเลาะ

เบาะแวงกันขึ้น สรางเรื่องสรางราวขึ้น ยุงไป

หมดนะ กฏุหิลงัไหนไปสรางแลวกถ็อืกรรมสทิธิ์ๆ  

ใครไปแตะไมได นั่นฟงซิ .. นิสัยของโลกเอามา

ใชในวัดมันก็ขวางวัดละซิ ไมขวางยังไง เพราะ

วัดไม ได เหมือนโลก แตเอานิสัยโลกมาใช  

ของใครกล็อ็กกญุแจ เวลาไป ตดิหามไวดวยวา 

‘ไมใหใครมาอยู ไมใหใครมาเกี่ยวของ’ นั่นฟงซิ 

มีเทาไรก็มาเปนของใครของเราเปนเจาอำนาจ

อยูนั้นหมด 

ทีเ่ราไมใหทำกเ็พราะคดิเรือ่งเหลานีแ้ลวนี ่

ทำแลวเปนจริงๆ ถาอนุญาตก็เปนอยางนั้น

จริงๆ เราจึงไมอนุญาตใหทำ ใครจะมาขอสราง

ขนาดไหนก็ตาม เปนคนใหญคนโตขนาดไหน 

ไมสำคัญยิ่งกวาเหตุผลคืออรรถคือธรรม  

ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

ตัวอยางเรือนพักอุบาสิกา 

ตัวอยางเรือนพักอุบาสก 

‘เอา มาอยูเลย วัดนี้คนเคยมาอยูกันมาก

แลวไมมอีะไรแหละ ไมจำเปนตองสรางอะไรแหละ 

มาอยูเลย อยูได เขาคบัเรากค็บั เขาแคบเรากแ็คบ 

เขาแนนเรากแ็นน เขาลำบากเราก็ลำบาก ไมมี

ใครไดเปรียบเสียเปรียบกันแหละ’   
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กำแพงวัด
๑
 นี้จะเปนประโยชนกั้นสัตว 

พวกแมวนี้ตลอดไป แลวสัตวในวัดนี้ก็จะคอย

งอกเงยขึ้น เฉพาะอยางยิ่งคือพวกกระแต  

ลูกกระตายนี้อันตรายมาก .. คลองหนาวัดนี่

ขดุลอกออกแลว ทนีีข้ยะมนัเตม็ เราทำฝายนำ้-

ลนนี้น้ำจะขึ้นมาก เพราะฉะนั้นจึงตองขนขยะ

ออกใหหมด เวลาน้ำมามากจะได ใสสะอาด  

วัดไดอาศัยนี่ละ .. อยาวาแตในวัดเลยทางบาน

ก็มาใช ได สระนั้นใช ไดตลอด .. คือเราเห็น

ความจำเปนของสัตว วาไมมีน้ำแถวนี้ ไมมีเลย 

ก็เลยใหเขามาขุดสระ สระที่มีอยูทุกวันนี้ .. 

เวลาหนาแลงก็ไดอาศัยนั้นกินใชกัน เราทำไว 

เพื่อควาย…” 

วัดนี้ไมมีโบสถ ไมมีเมรุ 
 

กลางป พ.ศ. ๒๕๒๒ องคทานกลาวกับ 

พระเณรเกี่ยวกับการสรางโบสถภายในวัดวา  

“…มีเจาศรัทธาทานหนึ่ง
๒
 จะถวายเงิน 

เพื่อสรางโบสถทั้งหลัง เรายังไมอาจรับได  

เคยมีบางไหมในประเทศไทย และองค ไหน 

ที่มีผูถวายเงินสรางโบสถทั้งหลังแลวไมรับ 

นอกจากขรัวตาวาสนานอยนี้เทานั้นจึงไมอาจ

รับได  

ที่ ไมอาจรับไดนั้นก็มีเหตุผลเหมือนกัน .. 

ความจริงหลักธรรมที่ เราเล็งอยูยึดถืออยู  

กราบไหวบูชาเปนขวัญใจและเทิดทูนสุดจิต

สุดใจอยูตลอดเวลานั้น เปนสิ่งที่ ใหญโตมาก 

ยิ่งกวาสิ่งใดในโลกธาตุ  

สิ่งเหลานั้น เราไมไดเทิดทูนเหมือนธรรม 

เพราะเปนเพียงปจจัยเครื่องอาศัยไปเปนวันๆ 

เทานั้น สวนธรรมเปนเรื่องใหญโตมากที่ตองรัก

สงวน  

เรื่องการสรางโบสถสำหรับวัดนี้ยังไมมี

ความจำเปน สิ่งใดที่จำเปนก็ทำสิ่งนั้น เชน 

จิตตภาวนาเปนงานจำเปนอยางยิ่ง การทำ

อุโบสถสังฆกรรมทำที่ ไหนก็ ได ตามรมไม 

ชายเขาที่ ไหนก็ได ไมขัดของอะไร ตามหลัก

พระวินัยจริงๆ แลว ไมมีอะไรขัดของ การสราง

โบสถสรางวิหารควรใหเปนที่เปนฐานที่เหมาะ 

ที่ควร ไมใชจะสรางดะไปหมด .. 

การสรางโบสถหลงัหนึง่เปนยงัไง นบัตัง้แต

เริ่มแรกตกลงกับชางในการสรางโบสถเปน 

ยังไง ถนนหนทางเขาไปในวัดจนถึงบริเวณ 

ที่จะสรางโบสถจะตองเปดโลงตั้งแตบัดนั้น 

จนกระทั่งถึงวันสรางโบสถสำเร็จ ตองบุกเบิก

ไปหมดยิ่งกวาโรงงาน คนงานก็ตองมีทั้งหญิง

ทั้งชายจำนวนมากมายที่จะเขามานอนกองกัน

อยูนี้ ทั้งชางทั้งคนงานไมทราบมาจากแหงหน

ตำบลใด  

บางรายหรือสวนมากก็ ไมเคยรูเลยวา

ศาสนาเปนอยางไร พระเณรในวัดทานปฏิบัติ

อยางไร แลวเขาจะมีความเปนระเบียบ

เรียบรอยพอเปนความสงบงามตาแกพระเณร

ในวัดไดยังไง มันตองเหมือนกับเอายักษ 

เอาเปรตเอาผีเขามาทำลายวัดนั่นเอง 

ในขณะที่เปดโอกาสตกลงกันเรียบรอย

แลวนั้นนะ ไมวาผูคนหญิงชายรถราตางๆ  

ตองเขาตองออกกันตลอดเวลา ประตูวัดปด 

ไมไดเลย และสถานที่ที่จะสรางโบสถขึ้นมาให

เปนของสงางามแกวัดแกพระสงฆ ในวัด  

แตพระเณรกลับตายกันหมดจากจิตตภาวนา 

จากมรรคผลนิพพาน ที่ควรจะไดจะถึงจาก

สมณธรรม... คือ จิตตภาวนา แลวจะเอาอะไร

มาเปนความสงางามอรามตา  

‘ลองพิจารณาดูซิ นี่ เราคิดอยางนั้น 

และพูดอยางนี้นะ จะเปนความคิดผิดพูดผิด

หรือถูกประการใดบาง?’...” 

๑
 
กำแพงรอบวัด สูง ๒.๕ เมตร ยาวตลอดอาณาเขตของวัดทั้งสิ้น ๑,๘๘๐ เมตร สรางเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๒๐ ลักษณะเปนกำแพง 

 คอนกรีตเสริมเหล็ก มีประตูเหล็กโปรงกวาง ๔ เมตร อยูหนาวัดดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และประตูกวาง ๒ เมตร อยูหลังวัดดานทิศใต 

๒
 
เปนบุคคลสำคัญระดับประเทศ 

กำแพงสมัยดั้งเดิมของวัด 

สระน้ำในบริเวณวัด 
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กิ่งไมแหงที่หักทิ้งไว ในปา ถูกรวบรวมไวเปนไมฟนเพื่อเปน

เชื้อเพลิง ในการตมน้ำฉัน น้ำใช น้ำซัก น้ำยอมผา 

โรงปนไฟ 

สิ่งกอสรางอีกอยางหนึ่ง หากไมมีความ

จำเปนจริงๆ องคหลวงตาไมสงเสริมใหสรางขึ้น 

ในวัด คือ เมรุ ซึ่งทานใหเหตุผลไว ดังนี้ 

“...สักกาโร ปุริสัง หันติ มันฆาคน ใคร

ไดมาก็นับหานับสิบละซี ไดมานับเทานั้นนับเทา

นี้ สุดทายนับแตเงินไมไดนับธรรมละซิ ไมไดหา

ธรรม ยิ่งมีเมรุวัดไหนดวยแลวนั่นละวัดนั้นละ

เปนวัดแหลกเหลวหมดเลย ไมมีชิ้นดีแหละ พูด

ไดเต็มปากนับแตเงินทั้งนั้นวันยังค่ำคืนยังรุงจะ

เปนอะไรไป นับอรรถนับธรรมที่ไหน พูดใหเต็ม

ปาก โลกมันเต็มเปาจะวาไง ไมใหพูดเต็มปาก

ไดเหรอ นี่ใครจะมานิมนตให ไปฉันที่ ไหนเราไม

ให ไป วัดนี้ ไมให ไปเราตัดไวหมดเลย เพื่อให

พระไดบำเพ็ญภาวนา เมื่อไดคุณงามความ

ดีแลวพระกับโยมแยกกันไมออก โลกกับธรรม

แยกกันไมออก  

พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวชใคร

ติดตามพระองค เวลาเปนศาสดาเอกของโลก 

ใครทำประโยชน ใหแก โลกไดมากยิ่ งกวา

พระพทุธเจาไมม ีนัน่ฟงซ ิแยกกนัออกไหมละ...” 

เครื่องใชไมสอยตามเหตุผล 
 

องคทานแสดงธรรมกลาวใหเห็นถึงหลัก

ปฏิบัติของวัดและเครื่องใช ไมสอยภายในวัด 

อันเหมาะสมแกบรรพชิต ดังนี้ 

“…เกาอี้เราก็ ไม ใหมี . . ใหระวังนะมี

พระพุทธรูปใหญอยูที่ ไหน หามายุงมากนัก  

คนนัน้กถ็วายพระพทุธรปู คนนีถ้วายพระพทุธรปู  

เลยเกลื่อน พระก็เกรงใจจะวาไง รับไวๆ เลย

เกลื่อนตั้งแตเศษเหล็กเศษทอง หัวใจคนไมได

เปนทอง ทำอยางสบายๆ คิดอยางงายๆ  

คิดแลวไปซื้อพระพุทธรูป เขาขายแลวเอามาให

พระแบกหามพระพทุธรปูเตม็ (ไปหมด) อยาทำนะ 

สำนักเรา ใหเปนขึ้นมาที่นี่นะ พระพุทธรูป 

เปนเครื่องหมายแหงการเคารพบูชา แตความ

เอาจริ ง เอาจั งแลวจะนอมเข ามาสู จิ ต ใจ  

ปฏิบัติสำรวมระวังใจเจาของ.. 

เขาจะถวายรถยนต เอามาทำไมรถ 

เต็มแผนดิน จะขึ้นคันไหน ลูกศิษยคนไหน 

เขาพรอมเสมอ อยากใหขึ้นรถเขา เรามีเหตุ 

มีผลทุกอยางที่หามอะไร พระหามาอะไรหารถ 

ไม ใชฆราวาสนี่ . . อันนี้ เปนเรื่องของโลก 

เขาใชกัน พระเปนเพียงอาศัยความสะดวกไป

กับเขาเทานั้น จะมาเปนเนื้อเปนหนังเปนตัว

ของตัว เปนเจาของรถของราขึ้นมามันก็เหมือน

โลกเขานะซิ .. 

ไฟฟา เขาจะเอาเขามาเราก็หามมานาน

แลว นี่ถาเอาไฟเขามา ลองดูซิ สิ่งที่แอบแฝง

เขามา ที่จะตามเขามาใหวัดเสีย มาฟุงเฟอ

เหอเหิมกันเต็มวัดวาเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด  

ไมทราบวาวิทยุ โทรทัศน ตูเย็น จะแอบตามกัน

มา... 

โทรศัพท ก็จะมาติดขึ้นอีก. . . มาขอ  

๒ ครั้งแลวนะ ผูวาราชการจังหวัดมาติดตอ 

เรา จะขอตั้งโทรศัพทที่วัด เพื่อการติดตอ 

สะดวก... นี้เราก็ไมเอา เพราะผลประโยชนที่จะ

ไดมีเพียงนิดเดียวผลเสียที่ตามมานี้มากตอ 

มากพรรณนาไมจบไมสิ้นเลย 

สมควรแลวเหรอจะเอาชางแลกแมว  

มันจะกริ๊งกรางๆ ทั้งวันทั้งคืนไมมีเวลาเลย  

ทางไหนก็ โทรมา ผูรับสายหนีไปไหนไม ได

แหละ...  

วันหนึ่งๆ จะเขามาเทาไร แมแตมาจังหัน

มาวัดมาวาก็โทรเขามา... อยาวาแตขางนอกจะ

โทรเขามาเลย ขางในนี้ก็เปนบาไปเลยแหละ 

โทรแหลก นั่นฟงซิ 

เราก็ ให เหตุผลกับผูวาฯ ไป ก็อุดรฯ  

กับวัดนี้ ไมเห็นไกลกัน มีเหตุผลอะไรมีความ

จำเปนอะไร รถวิ่งไปหาครูเดียวก็ได... ความมี

โทรศัพทเปนความเสียหายมากมาย แลว 

พระเณรจะคึกคะนองขึ้นอีก เราวายังงี้เลย  

จึงไมยอมใหตั้ง  

‘ทุกสิ่งทุกอยาง เราคิดดวยเหตุผลทั้งนั้น 

ไมวาจะอนุญาต ไมวาจะหาม .. เอา! ใหคาน 

มา วางั้นเลย ถาเหนือนี้เรายอมรับ ไมวาใคร

ก็ตาม ถาไมเหนือแลว เราไมทำนะ .. ไมใชเรา

มีทิฐิมานะไม ใหทำนะ เราตองการเหตุผลนี่ 

รักษาศาสนาก็ตองรักษาดวยเหตุดวยผล  

อะไรที่จะเขามาเกี่ยวของกับวัดกับวาศาสนา

พระเณร ก็ตองมีเหตุผลซิ ทำแบบสุมเดา 

ไดเหรอ’…” 

<< เตาเผาขยะแบบเรียบงาย 

 

โรงน้ำรอน เปนที่ฉันน้ำรอน   

น้ำปานะ ของพระเณรในชวงบาย  

สรางเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๐๗ กวาง  

๘ เมตร ยาว ๘ เมตร เสา ๑๖ ตน  

ลักษณะทั่วไป เสาไมตั้งบน 

ตอมอคอนกรีต พื้นเปนดิน มุมหนึ่ง 

ยกพื้นไม ใชฝาไมกั้นเปนหอง 

เก็บของ หลังคาทรงหนาจั่ว 

มุงสังกะสีพรอมเตาไฟ กอดวย 

คอนกรีตมีปลองควัน ๒ เตา  

สรางเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ 
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ข้อวัตรปฏิบัติวัดป่าบ้านตาด

วัดป่าบ้านตาด ตั้งอยู่ ณ ตำบลบ้านตาด 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่กำแพง

ล้อมรอบ ๑๖๕ ไร่ ๑๕ ตารางวา (พื้นที่ ใหม่ 

๓๑๗ ไร่) ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ 

ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ 

รอบๆ เป็นที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำดี ทำนาได้ผลดี

กว่าที่อื่น สภาพภายในเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

อันสงบเรียบง่าย  

ด้วยเหตุที่มีกำแพงล้อมรอบบริเวณอย่าง

มิดชิด จึงรักษาต้นไม้และสัตว์ป่าให้รอดพ้นจาก

การทำลายหรือการลักลอบเข้ามาฆ่าสัตว์ ใน

บริเวณได้ บรรยากาศในเขตอภัยทานแห่งนี้  

จึงร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ และ

เป็นที่พึ่งพิงอันอบอุ่นและปลอดภัยแก่สัตว์น้อย

ใหญ่หลากชนิด อาทิ ไก่ป่า กระรอก กระแต 

แย้ นก ฯลฯ ที่นั้นคือ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อก้าวย่างเข้าสู่บริเวณวัด จะสัมผัส  

กับความร่มรื่นชุ่มตาเย็นใจกับธรรมชาติของป่า 

ได้ยินเสียงของแมลงมีปีกหมู่ใหญ่ร้องเสียงก้อง

กังวานสนั่นไพรในบางฤดูกาล ปะปนด้วยเสียง

ขันของไก่ป่าซึ่งออกเที่ยวหากินอย่างแข็งขัน

ชนิดไม่มีวันหยุดงานเหมือนมนุษย์เรา  

ครั้นเดินต่ออีกประมาณ ๕๐ เมตร จะพบ

ศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นศาลาไม้

เนื้อแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังใหญ ่ และมเีพยีง

หลังเดียวในวัดนี ้ เดิมทีเป็นศาลาชั้นเดียว  

ยกพื้นเตี้ย แต่ภายหลังถูกยกให้สูงขึ้น เพื่อใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น  

ด้านบนศาลานั้น เป็นที่ประดิษฐาน   

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัด 

ชั้ นต่ างระดับที่ ใช้ สำหรับตั้ งพระพุทธรูป   

บนชั้นมีรูปถ่ายของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์

หลวงปู่มั่น ดังนี้  

หลวงปูข่าว วดัถำ้กลองเพล หลวงปูแ่หวน 

วัดดอยแม่ปั๋ง หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร 

ท่านพ่อลี วัดอโศการาม ด้านหลังพระพุทธรูป

บนฝาผนงัมรีปูถา่ยของ หลวงปูเ่สาร ์ หลวงปูม่ัน่ 

อยู่ด้านขวา สำหรับด้านซ้ายของพระพุทธรูป   

มีพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวง- 

วชิรญาณวงศ์ และท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์  

องค์หลวงตาไม่ให้มีชื่อวัดป่าบ้านตาดในที่ใดเลย องค์ท่านให้เหตุผลว่า “วัดกรรมฐาน เป็นที่สงบ สงัด วิเวก เหมาะแก่การ

ภาวนา เพื่อความสงบใจ ไม่ควรเขียนป้ายบอกให้คนแห่ไปเที่ยวชม ถ้าทางวัดทำป้ายเองไม่เหมาะ แต่ถ้าทางบ้านเมืองเขา

จัดทำขึ้นเองก็เป็นเรื่องของเขา” 
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๓๕๓

ตูดานขวาของพระพุทธรูปนั้น เปนที่

ประดิษฐานอัฐิธาตุของหลวงปูมั่น รวมทั้ง 

อัฐิธาตุของครูบาอาจารยองคอื่นๆ 

องคหลวงตาใชสถานที่ชั้นบนของศาลา

แหงนี้ แสดงธรรมแกพระภิกษุสามเณรในวัด 

ตลอดจนเปนที่ประชุมทำสังฆกรรมรวมกัน เชน 

ลงอุโบสถ อธิษฐานเขาพรรษา สวดปวารณา 

และกรานกฐิน เปนตน  

ดานลางศาลานั้นใช เปนที่สำหรับฉัน 

จังหัน นอกจากนั้นองคหลวงตายังใชเปนที่

แสดงพระธรรมเทศนา และปฏิสันถารกับ

ศรัทธาฆราวาสญาติโยม ที่มาจากทุกสารทิศ

อยางไมขาดสายไมเวนแตละวัน 

 

 

 

ปายที่เขียนไววา “ที่นี้เปนวัด เปนสถานที่

ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจำเปนไมควร

มาเที่ยวเพนพาน” เพื่อใหมาวัดแลวมีความ

สำรวมระวงัใจ เฉพาะอยางยิง่มาดวูดัปาบานตาด

วาเปนอยางไร ทานดำเนินอยางไร พระมีหลัก

มเีกณฑมธีรรมวนิยั มคีวามพนทกุขเปนจดุหมาย

ปลายทาง เหมือนพวกระเกะระกะไหม มาไมมี

หลักมีเกณฑในใจเลย หัวใจที่สวางจากับใจที่จม

อยู ในมูตรในคูถ คือกิเลสตัณหาทั้งหลายนี้ 

มันดูกันไมได ตางกันราวฟากับดิน ภาษาธรรม  

เราอยูกับธรรม พระปฏิบัติทานมีสติสตัง  

มันรำคาญหนักเขาเลยติดประกาศไว  

ปายประกาศธรรมออกใหรูกันเสียบาง 

ธรรมพระพุทธเจา ธรรมพระอรหันตเปนยอด

ธรรมทั้งนั้น 

 

 

 

ที่พักของพระภิกษุสามเณรแตละรูป  

เปนรานเรียบงายคลายกระตอบเล็กๆ พอแก

การบังแดดฝนหรือลม และเพื่อปองกันการ

รบกวนจากสัตวเลื้อยคลาน หรือกันความชื้น

จากพื้นดินและอื่นๆ จึงยกรานใหสูงขึ้นจากพื้น

ประมาณ ๑-๑.๕๐ เมตร 

รานมีขนาดเพียงพอสำหรับนอนคนเดียว 

มีหลังคาสังกะสี ผนังทั้ง ๔ ดานใชผาแปงดิบ

หรือจีวรเกาๆ ขึงแทนฝา เพื่อกันลมกันฝนและ

ใชมุงกลดกันยุง ภายในใชเก็บบริขารที่จำเปน

ของพระภิกษุสามเณร เชน บาตร กลด ไตร-

จีวร เสื่อ ผาหม ตะเกียง เทียนไข หนังสือ

ธรรมะและของใชที่จำเปนอื่นๆ  

ดานหัวนอนจะมีพระพุทธรูปหรือรูป 

ครูบาอาจารยติดไวเพื่อกราบไหวบูชาเปน 

อนุสติและเปนกำลังใจในการบำเพ็ญภาวนา 

รอบๆ รานมีบริเวณพอเหมาะไมกวางจนเกินไป 

ทุกๆ รานมีทางเดินจงกรมอยางนอย  

๑ สายอยูใกลบริเวณ และมักทำไวใตรมไมใหญ 

ทางจงกรมมีขนาดกวางประมาณ ๑ เมตร  

ยาวประมาณ ๒๕-๓๐ กาวเดินปกติ ในยาม

ค่ำคืนขณะเดินจงกรมจะใช โคมเทียนจุดสวาง

พอมองเห็นทาง รานเหลานี้กระจายอยูทั่ว

บริเวณภายในวัดทั้งในเขตกำแพงชั้นในและ

กำแพงชั้นนอก แตละรานจะอยูอยางโดดเดี่ยว 

เพื่อใหมองไมเห็นกัน  

ทางทีจ่ะเขาไปถงึรานเปนทางแคบคดเคีย้ว

เลี้ยวลด ซึ่งทำใหมองเห็นรานไดยาก พระเณร 

ที่เขาพักในราน จึงเหมือนเขาไปอยูอีกโลกหนึ่ง 

ทามกลางปาลึกเพียงองคเดียว อันเปนโลกแหง

ความสงบรมเย็น ไกลจากเสียงรบกวนใดๆ  

ทั้งปวง จึงสัปปายะ สะดวกในการบำเพ็ญ 

สมณธรรม  

สำหรับกุฏิที่มีฝาผนังทำดวยไมถาวร  

มีประมาณ ๑๐ กวาหลัง โดยมากเปนกุฏิของ

พระเถระ ภิกษุสูงอายุ หรือกุฏิรวมของฆราวาส

ที่มาพักภาวนาชั่วคราวชวงสั้นๆ ซึ่งมีแนวเขต

จัดแยกออกจากกัน ระหวางพระภิกษุสามเณร 

ฆราวาสชายและหญิงอยางเปนระเบียบ 

  

กุฏิที่พักของพระเณร 

ประกาศที่นี้เปนวัด 

องคพระประธานประดิษฐานบนศาลาวัดปาบานตาด 
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 << กอนรุงอรุณ 

 พระเณรจะมา 

 จัดเตรียมอาสนะ 

 สำหรับฉันภัตตาหาร 

 << องคหลวงตาขณะ  

 เดินจงกรมบนศาลา  

 (ในยุคที่ยังไมไดยก ๒ ชั้น) 

องคหลวงตานำบิณฑบาตที่วัดปาบานตาด >>  
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กิจวัตรประจำวันพระเณร
            

กิจวัตรหลักประจำวันของพระเณรก็คือ 

การนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม เพื่อฝึกฝนสติ

ปญัญา และชำระกเิลสตวัรอ้นรุม่กระวนกระวาย  

อยู่ภายในจิตใจให้เหือดแห้งไป ดังนั้นโดยปกติ

พระภิกษุสามเณรในวัดจึงไม่รับกิจนิมนต์ ไปฉัน

ในที่ใดๆ นอกวัด เพื่อให้มีเวลาอย่างเต็มเม็ด

เต็มหน่วยด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่เพียง

อย่างเดียว  

ในยามเช้า พระภิกษุผู้มีหน้าที่จะจัด

อาสนะองค์หลวงตาอย่างละเอียดประณีตด้วย

ความเคารพบูชายิ่ง  

ชว่งเชา้มดืกอ่นบณิฑบาตจะเปน็การเตรยีม  

สถานที่สำหรับฉันจังหัน โดยทั้งพระและเณร

ต่างช่วยกันทำความสะอาด จัดอาสนะ กระโถน 

ขัดถูพื้นศาลาด้วยกาบมะพร้าว ปัดกวาดศาลา

และบริเวณรอบๆ อย่างสามัคคีพร้อมเพรียง  

งานการทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านจะพยายาม

ทำอยา่งขนัแขง็ มสีต ิ และเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย

ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเน้นอยู่ เสมอ

ตลอดมา  

พอได้อรุณ วันใดที่ท้องฟ้าดูเป็นปกติ   

ไม่มีวี่แววว่าฝนจะตก ท่านจะครองจีวรซ้อน

สังฆาฏิ แล้วออกบิณฑบาตโดยพร้อมเพรียงกัน 

เดินมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านตาด ระยะทางไป

กลับประมาณ ๓-๔ กิโลเมตร ขากลับแวะ  

รับบาตรจากญาติโยมที่มาจากในเมืองและ  

ต่างจังหวัดบริเวณหน้าวัดอีกครั้งหนึ่ง  

เส้นทางเดินบิณฑบาตแต่อดีตม ี ๒ สาย  

พระสายแรกประกอบด้วยพระหนุ่มมีกำลังขา

แข็งแรง ต้องเดินออกกำลังไปไกลพอสมควร

ประมาณ ๒.๕ กม. ส่วนพระสายที่สองจะออก

เดินห่างจากสายที่ ๑ ประมาณ ๕-๑๐ นาที   

(ในช่วงที่องค์หลวงตาอายกุวา่ ๗๐ ป ี ท่านก็ยัง

คงเดินบิณฑบาตเข้าหมู่บ้าน โดยจะขึ้นไป

ดัดตนบนศาลาก่อนออกบิณฑบาตประมาณ   

๑๕ นาที จากนั้นจะเดินตามหลังพระที่ออก

บิณฑบาตไปก่อนทั้งสองสาย โดยทั้งสองสาย

จะไปหยุดรอที่ กม.๑ เพื่อจัดขบวนแล้วให้องค์-

หลวงตานำเดนิไปหมูบ่า้นตาดเปน็อตุราวฏั) 

ผู้ที่มาใส่บาตรก็เรียงรายอยู่หน้าบ้านของ  

ตน ทุกคนไม่ว่าผู้ ใหญ่เด็กพากันพนมมือนบไหว้  

ภายหลังฉัน ก่อนการแสดงพระธรรมเทศนา แสดงพระธรรมเทศนาตามอัธยาศัย องค์หลวงตาให้พรก่อนฉัน 

บิณฑบาตเป็นวัตร ฉันมื้อเดียวและฉันในบาตรเป็นวัตร เป็นธุดงควัตรหลัก  

ที่องค์หลวงตานำพาพระเณรวัดป่าบ้านตาดให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

พิจารณาก่อนฉัน 
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๓๕๖ ๓๕๗

เมื่อแถวพระผานมา ปจจุบันมีสายบิณฑบาต

เพิ่มอีกหนึ่งสายระยะทางใกลกวาสายที่ ๒  

ไมมากนัก  

เมื่อองคหลวงตาชราภาพมากขึ้นทานก็

บิณฑบาตยนเขาๆ ใหพอเหมาะกับกำลังธาตุ-

ขันธที่ออนลง ระยะตอมาก็เมตตาบิณฑบาต

บริเวณหนาวัดเทานั้น องคทานฝนธาตุขันธ

โปรดญาติโยมเชนนี้อยูหลายปทั้งๆ ที่ตองรับ

และเทบาตรสลับไปสลับมาจำนวนมากเปน

รอยๆ บาตรทีเดียว และในที่สุด...วันหนึ่งองค-

ทานก็ลมลงขณะบิณฑบาตนั่นเอง  

ป พ.ศ. ๒๕๔๐ องคหลวงตาออกบณิฑบาต 

ภายในสวนแสงธรรมตามปกติ ตอมาเนื่องจาก

ผูคนหลั่งไหลมาทำบุญใสบาตรเปนจำนวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ทานตองถายบาตรเปนรอยถึง 

สองรอยกวาครั้งตอวัน การกมและเงยศีรษะ

บอยๆ ทำใหเวียนศีรษะ (ระยะนั้นองคทาน 

อายุ ๘๔ ปแลว) ในเมื่อธาตุขันธ ไมอำนวย  

องคหลวงตาจึงงดการบิณฑบาตและใหพระ

อปุฏฐากนำบาตรขององคหลวงตาออกรบับาตร

แทนโดยในชวงเวลาเดียวกันนี้องคทานจะไป

เดนิจงกรมทานกลาววาจะเปนประโยชนมากกวา 

เมื่อเสร็จจากบิณฑบาต พระเณรและ

ฆราวาสตางชวยกันจัดอาหารหวานคาว 

เปนหมวดหมู ใสถาดไว เพื่อใหญาติโยมทั้งที่ 

มาพักปฏิบัติธรรมและที่มาทำบุญตอนเชา 

ไดรับประทานหลังพระฉันเสร็จแลว  

เมือ่พระเณรจดัอาหารเสรจ็เรยีบรอยแลว 

องคหลวงตาจะอนุโมทนาใหพร จากนั้นพระ

เณรทานจะพิจารณาอาหารในบาตรกอนดวย  

ปฏิสังขาโย นิโสฯ เสร็จแลวฉันในบาตร 

ดวยอาการสำรวม เงียบกริบ เหมือนไมมีใคร 

รับประทานอาหารอยูในบริเวณนั้น  

เสร็จการฉันเชาแลว ผูมาทำบุญเชา

พรอมใจกันฟงเทศนจากองคหลวงตา หลังฟง

เทศนเสร็จญาติโยมพากันกลับ  

สำหรับพระเณรตางองคตางกลับราน

ที่พักปฏิบัติธรรม มีการเดินจงกรม นั่งสมาธิ

ภาวนาตลอดวัน อาจมีการพักผอนบางแลวแต

ความอุตสาหะพยายามของแตละองค 

ชวงเวลาบาย เปนเวลาที่พระมารวมกัน

ฉันน้ำรอนหรือน้ำปานะที่ โรงไฟหรือโรงตม- 

น้ำรอนแคชวงเวลาสั้นๆ สัก ๑๕–๓๐ นาที  

อนัเปนการพกัเหนือ่ยจากการภาวนา เสรจ็จากนี ้

กแ็ยกยายเขาทีภ่าวนาตอ จนถงึในชวงประมาณ 

ปดกวาดบริเวณกุฏิ ทางเดิน และรอบศาลา 

ใชกะลามะพราวขัดถูพื้นแลวจึงปดกวาด 

พระเณรชวยกันเติมน้ำใหเต็มภาชนะในบริเวณตางๆ ของวัด ในอดีตใชวิธีโยกน้ำดังภาพซาย 

(บนซาย) ฉันดวยความสำรวม 

(บนขวา) ที่ลางบาตร 

(ซาย) ทำความสะอาดบริเวณศาลา ชำระลางแกว

กระโถน และภาชนะตางๆ ภายหลังจบการแสดงธรรม 
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๓๕๖ ๓๕๗

 

บาย ๓ โมง พระเณรพรอมเพรียงกันออกมาทำ

ขอวตัรปดกวาดรานและบรเิวณทางเดนิ ตลอดถึง

รอบศาลา จากนั้นขัดถูทำความสะอาดพื้น

ศาลา เติมน้ำลางเทาบริเวณรอบศาลาและ 

ในหองน้ำหองสวมใหเต็ม 

ชวงเวลาค่ำ เปนชวงเวลาที่พระเณร 

เขาที่ เดินจงกรมนั่ งสมาธิภาวนาไหวพระ 

สวดมนตตามอัธยาศัยเฉพาะตน สวนในระยะ 

ที่องคหลวงตามีธาตุขันธแข็งแรงอยูนั้นทานจะ

เรียกประชุมเทศนาอบรมพระสัปดาหละครั้ง

โดยประมาณ ตอมาระยะหลังเมื่อชราภาพ 

มากขึ้นก็เวนการประชุมพระหางออกไปเรื่อย

จนกระทั่งงดโดยสิ้นเชิงในป ๒๕๓๙ เปนตนมา 

อยางไรก็ตาม เฉพาะในวันเขาพรรษาและ 

วันกฐินเทานั้นที่ทานยังคงเมตตาแสดงธรรม

อบรมพระในชวงเวลา ๑๕ ปสุดทายกอน 

จะละขันธเขาสูพระนิพพาน 

ทำความสะอาดหองน้ำพระเณรและฆราวาส 

การซักและยอมผามักจะทำกอนวันอุโบสถ  

การยอมใชน้ำแกนขนุนที่เคี่ยวจนไดสีที่เหมาะสม 

หลังออกพรรษาตั้งแตแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ 

เปนการตัดเย็บทำจีวรของพระภิกษุ เพื่อผลัดเปลี่ยนจีวร และผา

บริขารที่เกาชำรุด 

การตากผา พระวินัยกำหนดใหตากแดด

เมื่อแหงตองรีบเก็บ ขณะที่ตากใหเฝาผา

เพื่อปองกันแมลงมากัดผา การทำดังนี้

เปนการรักษาผา 
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๓๕๘

 

๓๕๙

การพับผาขององคหลวงตานั้น พระผูรับผิดชอบจะทำดวยความเคารพ 

ละเอียดประณีตและเปนระเบียบเรียบรอยมากที่สุด 

ขั้นตอนการพับผาสบง 

ขั้นตอนการพับผาอังสะ 

เมื่อพับเสร็จแลว 

จะพาดเตรียมไวใหองคทาน 

หยิบใชสอยไดโดยสะดวก 

การพับผาบริขารขององคหลวงตา 

เมื่อพับเสร็จแลว 

จะพาดเตรียมไวใหองคทาน 

หยิบใชสอยไดโดยสะดวก 
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๓๕๘

 

๓๕๙

เมื่อพับเสร็จแลว 

จะพาดเตรียมไวใหองคทาน 

หยิบใชสอยไดโดยสะดวก 

ฝายพระเณรผูเปนศิษย เมื่อไดมาฝกวิชากับครูบาอาจารยชั้นนี้ซึ่งเปรียบ

เปนครูมวยตอสูกับกิเลสชั้นเยี่ยมสุดยอดแลว ที่ไหนจะมายอมกิน ยอมนอน  

อยูบนเขียงใหกิเลสมันสับยำแตเพียงฝายเดียว ครูมวยบอกเตะเปนเตะ บอกตอย

เปนตอย แมไมบอกพระเณรในวัดก็ยังอยากจะลุกออกไปตอสูกับมันอยูนั่นเอง

เพราะกิริยาอาการของครูมวยแสดงออกมาใหเห็นแมไมพูดก็มีแตความเด็ดเดี่ยว

จริงจังทั้งสิ้น พระเณรวัดปาบานตาดจึงพลอยไดซึมซับความจริงจังอยางนั้นติดตัว

มาบาง ดังปรากฏในชวงที่มาศึกษาอยูกับทาน ความเพียรของพระเณรแทบทุกรูป 

ดูชางอาจหาญ บางองคอดอาหารคราวหนึ่ง ๑๐ วันบาง ๒๐ วันบาง ๓๐ วันบาง 

จนรางกายผอมโซ บางองคอดนอนตลอดทั้งคืน หรือหลายๆ คืน บางองค 

นั่งสมาธิตลอดรุง บางองคเดินจงกรมตลอดรุง ตางองคตางก็ทำความเพียรกันอยู

อยางเงียบๆ ที่กุฏิของตน ไมไปสุงสิงกับใคร แมทำกิจวัตรปดกวาดก็มีแตเสียง 

ปดกวาดเทานัน้ เสยีงพดูคยุกนัไมมเีลย จนโยมทีม่าวดัพากนัสงสยัและไมเขาใจวา 

ทำไมพระวัดนี้จึงไมยอมพูดคุยกับญาติโยม ขยับจะถามอะไรสักหนอยทาน 

ก็เดินเลี่ยงหนีไปเสีย แมกับพระดวยกันก็ไมเห็นทานคุยกัน ตางองคตางทำกิจวัตร

ของตนอยูอยางเงียบๆ ไมยอมพูดยอมจา มีชาวตางประเทศที่ไมรูขอปฏิบัติเคยคิด

ไปไกลขนาดวาพระวัดนี้คงไมคอยถูกกัน แทที่จริงแลวทานพยายามใชวิชามวย

ตอสูกับกิเลสดวยการรักษาสติเจริญภาวนาอยูภายในเงียบๆ หากมัวแตพูดคุยกัน

คงโดนคูตอสูเลนงานหมดรูปเปนแน 

สิ่งหนึ่งที่พอแมครูอาจารยย้ำนักย้ำหนาก็คือ การที่ไมใหพระเณรคลุกคลีกัน  

ไมใหไปมาหาสูกันระหวางกุฏิโดยไมจำเปน ใหเครงครัดตามหลักแหงสัลเลขธรรม 

ใหตางองคตางอยูดวยความสงบ ปรารภความเพียรภาวนาอยูในที่ของตน แมใน

การพบปะพูดคุยกับญาติโยม ก็อนุญาตใหแตเฉพาะพระเวรประจำศาลาเพียงหนึ่ง

หรอืสององคทีไ่ดรบัการฝกแลวเทานัน้ หามไมใหพระองคหนึง่องคใดเทีย่วเพนพาน 

อยูบริเวณศาลา โรงน้ำรอน หรือตามที่ตางๆ โดยไมมีความจำเปน หากพอแม 

ครูอาจารยเดินไปพบเห็นดูเกะๆ กะๆ ขวางหูขวางตาขวางอรรถธรรมเขาอยางนอย

สองหรือสามครั้ง พระเณรผูนั้นเปนตองไดถูกคาดโทษทัณฑเปนแนแท  

 

 

 

 

คราวหนึ่งในฤดูหนาว องคทานคาดคั้นเอากับพระเวรศาลารูปหนึ่งเมื่อเห็น

พระองคหนึ่งออกมาเที่ยวเพนพานอยูแถวโรงน้ำรอน นอกจากนี้ยังมีลักษณะ

เหมือนกับจะออกมาผิงไฟเพื่อบรรเทาอาการหนาวอีกดวยเพราะอยูใกลบริเวณ 

เตาเผาไฟ องคทานคาดคั้นเอาอยางหนักวา 

“ เมื่ อสั กครู นี้ เร า เห็นพระมา เที่ ยว

เพนพานแถวโรงน้ำรอน ดูๆ จะมาผิงไฟนะ เรา

สั่งไวรูกันแลวไมใชหรือวา หามพระเณรออก

มาเที่ยวเพนพานแถวศาลาโดยไมจำเปน และ

หามออกมาผิงไฟ เปนพระหนุมเณรนอยอยู

แทๆ เพียงเทานี้ก็ไมมีความอดทน เหยาะๆ 

แหยะๆ ไมจริงจัง หาแตความสะดวกสบาย

 

(สวนหนึ่งของบทบันทึกเพื่อเปนคติแกอนุชนรุนหลัง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน” แหงวัดปาบานตาด หรือ 

ที่พวกเราเรียกองคทานวา “พอแมครูอาจารย” กิตติศัพทกิตติคุณของทาน 

ไดแผขจรขจายไปแลวอยางกวางขวางและยากที่จะหาผูใดเสมอเหมือนในยุค

ปจจุบัน คำกลาวขานเกี่ยวกับองคทานนั้นมีมากมาย ดังเชน ทานเปนพระอรหันต

สำเร็จกิจในพระพุทธศาสนาแลวบาง ทานเครงครัดในธรรมในวินัยบาง ทานดุบาง 

เหลานี้ เปนตน ก็จริงอยางนั้น แมกิตติศัพทของทานจะฟงดูแลวนาเกรงขามจน 

มิกลาเขาใกล แตกลับยิ่งทำใหผูคนหลั่งไหลไปกราบไหวบูชาคุณของทานอยาง

มากมาย แมพระเณรก็เขาไปศึกษาอยูกับทานภายในวัดปาบานตาดอยางเนืองแนน 

จนแตละพรรษาไมมีกุฏิเพียงพอใหพระเณรอยูจำพรรษาไดครบดังใจหวัง 

เพราะเหตแุหงความทีท่านเปน “จอมปราชญ” นีแ้ล องคทานจงึมคีวามลกึซึง้ 

สุขุมคัมภีรภาพ ในอันที่จะปกปองพระเณร ใหอยูรอดปลอดภัย เพื่อความสงบ

รมเย็นในการบำเพ็ญเพียรภาวนา บรรดาคลื่นโลกธรรมที่หลั่งไหลโถมทะลัก 

เขามายังวัดปาบานตาด ตลอดจนมลพิษทางใจ อันจะเปนเหตุกระทบกระเทือน

จิตใจของพระเณรใหขัดของเรื่องภาวนา จะตองมาปะทะกับองคทานกอน และ

หลายสิ่งหลายอยางถูกพอแมครูอาจารยใชพลังธรรมภายในอันแข็งกราวตีโต 

จนแตกกระจัดกระจายถอยรนไปอยางไมเปนขบวน กิจนิมนตไปทำบุญในที่ตางๆ 

ไมรับ (เวนเฉพาะงานศพที่พระไปปลงธรรมสังเวชได) กิจอื่นถาจำเปนก็ไปตาม

ลำพังทานองคเดียว (กลาวถึงสมัยที่ทานกำลังเคี่ยวเข็ญพระเณรอยางเต็มที่)  

มีผูจะนำไฟฟาเขามาในวัดก็ไมใหเขา โทรศัพทก็ไมเอา กุฏิหรูๆ ก็ไมใหสราง โบสถ

หลังงามๆ ก็ไมใหทำ ขาวของเครื่องใช สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไมจำเปน 

ถูกกีดกันออกไปหมด เปดโลงไวทางเดียว คือ ใหพระเณรไดทำความเพียรภาวนา

กันอยางเต็มที่ ไมใหมีอะไรมากวนจิตกวนใจ จนกลายเปนพิษเปนภัยขึ้นมา  

เตาเผาไฟ องคทานคาดคั้นเอาอยางหนักวา 

เพนพานแถวโรงน้ำรอน ดูๆ จะมาผิงไฟนะ เรา

สั่งไวรูกันแลวไมใชหรือวา หามพระเณรออก

มาเที่ยวเพนพานแถวศาลาโดยไมจำเปน และ

หามออกมาผิงไฟ เปนพระหนุมเณรนอยอยู

แทๆ เพียงเทานี้ก็ไมมีความอดทน เหยาะๆ 

แหยะๆ ไมจริงจัง หาแตความสะดวกสบาย

ขอวัตรปฏิปทาในพอแมครูอาจารยฯ 

มิใหพระเณรเพนพานแถวศาลา 

352-362.indd   359 9/21/11   9:58:46 PM



 

๓๖๐

 

๓๖๑

ปรนเปรอแตกาย แตภายในใจกลับไมมีสติไมมีทีทาแหงการตอสูกับกิเลสในใจตน

เลย พระที่เราเห็นนี้เปนใคร บอกมานะ บอกใหหนีนะ ใหออกจากวัดเราเดี๋ยวนี้” 

ที่องคทานเอาจริงเอาจังมากถึงเพียงนี้ก็เนื่องจากกอนหนานี้ไดบอกเตือนไว

หลายครั้งหลายคราแลว เมื่อออกมาพบเห็นพระทำผิดคำสั่งดวยองคทานเองเชน

นี้ ทานจึงกลาวอยางเผ็ดรอนขึ้นในทันทีหากผูใดพบเห็นกิริยาของทานในเวลานั้น

จะเห็นประหนึ่งวาพระเวรศาลาผูนั้นกำลังถูกดุวาอยางรุนแรง แตเมื่อไดกราบเรียน

เหตุผลความจริงตอองคทานวา ที่เห็นพระรูปนั้นออกมาโรงน้ำรอนทานมิไดออกมา

ผิงไฟ ทานออกมาทำขอวัตรชวยงานพระเวรศาลาเปนครั้งคราว พอกราบเรียน 

เชนนั้นองคทานก็คลายการคาดโทษพระรูปนั้นทันที  

 

 

การพูดคุยกับโยมผูหญิง 
  

 

ในบางคราวมีพระองคหนึ่งพูดคุยกับโยมผู

หญิงที่ใตถุนศาลา แมไมใชอยูในที่ลับตาแตอาจอยู

ในขายเปนที่ลับหูได จะดวยเหตุบังเอิญหรือ

อยางไรก็ไมทราบทุกวันก็ไมปรากฏเห็นพอแมครู-

อาจารยในเวลานั้น แตในวันนี้องคทานมาพบเห็น 

เขาพอดี ธรรมดาผูหญิงยอมถือวาเปนขาศึกตอ 

พรหมจรรยอยูแลว ในธรรมทานก็สอนใหระมัดระวังอยางยิ่งยวด ถึงขนาดวาไมให

เห็นเสียเลยนั่นแหละเปนดี ถาจำเปนตองเห็นก็อยาพูดดวย ถาจำเปนตองพูดดวย

ก็ใหมีสติอยาใหผิดธรรมผิดวินัย การที่พระคุยกับโยมผูหญิง ธรรมวินัยทาน

เปรียบเฉกเชนการไปเลนกับอสรพิษราย หากเปนการพูดคุยที่ลอแหลมตอการผิด

พระวินัยดวยแลว คือ อยูในบริเวณนั้นเพียงสองตอสอง แมจะมีพระองคอื่นอยู

หางออกไปไมลับตา แตหากเมื่อพูดคุยไมมีใครไดยินก็อาจเขาขายเปนที่ลับหูได 

เมื่อพอแมครูอาจารยออกมาพบเห็นการกระทำลักษณะใกลเคียงนี้ก็เหมือนกับ

เปนการอาราธนาเทศนดีๆ นี่เอง ดังนี้ 

“ทานองคนี้ ชอบประจบประแจงญาติโยม มันมีสมบัติอะไรของทานนักหนา 

อยูที่ใตถุนศาลานั่น”  

ถาเรื่องไมเลวรายนักทานก็จะคาดโทษไวกอน ถาเปนเรื่องรุนแรงก็ถึงขั้นไล

ออกจากวัดไปเลย อุบายทรมานพระเณรของพอแมครูอาจารยนั้นตองยอมรับวา 

องคทานเปนจอมปราชญโดยแท การคาดโทษของทานในครั้งนั้นทำใหพระองคนั้น

ตองรีบขอโอกาสขึ้นไปที่กุฏิองคทานเพื่อไปกราบเรียนแกตัวโดยใหเหตุผลวา  

“ที่ไปคุยก็เพราะวาโยมผูหญิงเปนคนบานเดียวกัน” ทานใหเหตุผลเชนนี้

เพราะนึกวามีน้ำหนักเพียงพออีกทั้งดวยความกลัววาจะถูกลงโทษหนัก ผลที่ไดรับ

ผิดคาดหมายเลยยิ่งถูกองคทานขนาบเขาใหอีกวา 

“ทานองคนี้ ผิดแลวใหรูจักผิด อยามาแกตัว แมในพรรษาก็กระเด็นออก

จากวัดไดนะ คนในบานตาดก็เปนคนบานเดียวกับผมทั้งนั้น ทานเคยเห็นผมไปคุย

กับใครแบบนั้นหรือ” 

 เมื่อเจอเขาไปแบบนี้ พระองคนั้นก็ไดแตนั่งกมหนานิ่งยอมรับผิดแตโดยดี 

ที่ถูกตองนั้นหากมีความจำเปนตองพูดคุยกับโยมผูหญิงจริงๆ ตองมีพระเณรหรือ

โยมผูชายคนใดคนหนึง่อยูเปนเพือ่นตลอดระยะเวลาทีส่นทนา สถานทีท่ีเ่หมาะสม

ก็คือบนศาลาวัดปาบานตาด พูดคุยธุระการงานเทาที่จำเปนเทานั้นแลวรีบเลิกลา 

และแมวิธีการถูกตองก็ไมควรทำเชนนี้บอยครั้งเพราะจะผิดธรรมผิดขอวัตรปฏิบัติ

ของวัดอีก 

 อันที่จริงหากครูบาอาจารยตำหนิก็ตองยอมรับอยางเดียวเทานั้น การแกตวั

นัน้กลบัเปนการทำรายตวัเองหนกัเขาไปอกี เพราะนอกจากจะดไูมเชือ่ฟงคำสอนแลว

ยังเทากับไปถกเถียงหรือทาทายทานอีกตางหาก ซึ่งในทางกรรมฐานถือเปนการ 

ขาดความเคารพตอครบูาอาจารยของเราอยางมาก อยางไรกด็ ี ความยอดเยีย่มของ 

พอแมครูอาจารยไมหยุดเพียงแคนั้น พอรุงเชาอีกวันหนึ่ง พระองคนี้จะเขาไปทำ

ขอวัตรอยูใกลชิดองคทาน เชน การรับประเคนอาหาร หรือการจัดอาหารถวาย 

แตปรากฏวาพอแมครูอาจารยไลหนีไมยอมใหเขาใกลอีกเลย กวาจะเรงภาวนา

ทำความดีจนทานผอนคลายโทษทัณฑลงไดสำหรับพระองคนี้ตองใชเวลานานถึง

สองหรือสามปเลยทีเดียว องคทานจึงยอมใหเขามาปรนนิบัติรับใชใกลชิด 

ไดอีก นี่ละพอแมครูอาจารยผูเปนจอมปราชญแหงกรรมฐาน 

 

 

การแจกจายอาหารของพระเณร 
  

 

แลววันหนึ่ง พระอีกองคหนึ่งซึ่งเคยไปสัพยอกพระองค

ที่ถูกคาดโทษไวก็เจอธรรมเผ็ดรอนเขากับตนบาง เรียกวา

กรรมสนองทันตาเห็น เนื่องจากปกติในเวลาแจกอาหารตอน

กอนฉันจังหันในสมัยนั้นยังใชศาลาชั้นบนเปนที่ฉันจังหันอยู 

พระทุกองคก็ชวยกันแจกอาหาร บางองคก็ตักใสถวยจัดใส

ถาดไว แลวจัดแยกเปนชุดๆ สงใหบรรดาญาติโยมที่มาพัก

ปฏิบัติธรรมในโรงครัวบาง ตามกุฏิตางๆ บางอยางทั่วถึง พอ-

แมครูอาจารยทานจะคอยสำรวจตรวจตราดูแลอาหารการกิน

ของพวกญาติโยมที่มาพำนักปฏิบัติธรรมภายในวัดดวยวามีมากนอยเพียงพอหรือ

ไมอยางไร ผูที่จะจัดอาหารเขาไปในโรงครัวนั้นจะทำสุมสี่สุมหาไมไดเด็ดขาด เรียก

วา ตองรูจักจัดประเภทของอาหารใหพอดีและเหมาะสม เขาจะตองรับประทานได

ดวย เหตุการณคราวนี้กรรมก็มาตามสนองพระองคที่ไปสัพยอกเขาไวบาง คือ

ขณะที่ทานกำลังถือหมอแกงแจกอาหารเขาในบาตรพระอยูนั้น เสียงพอแมครู-

อาจารยก็ดังขึ้นลั่นศาลาเลยทีเดียว ทามกลางผูคนมากมาย 

“ใครไปหิ้วหูพระองคนี้หูเดียวใหดูหนอยซิ หิ้วหูพระองคนี้หูเดียวดูซิจะเปน

ยังไง” 

พระองคที่ถูกวานั้นยังยืนงงทำอะไรไมถูก ไมเขาใจความหมายวา อยูๆ 

ทำไมจะมาหิ้วหูทานหูเดียวแลวก็ยังไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง ที่แทพระองคนั้น

กำลังใชมือขางซายถือหูหมอหูเดียวโดยใชมือขางขวาถือทัพพีตักแกงใสบาตรพระ 

การแจกอาหารของพระเณร 

352-362.indd   360 9/21/11   9:15:02 PM



 

๓๖๐

 

๓๖๑

มีเณรองคหนึ่งไมทราบวาภาวนาดีอยางไร เขาใจวาตัวเองสำเร็จธรรมแลว 

จึงพยายามจะขึ้นไปกราบเรียนพอแมครูอาจารย ครูบาที่เปนเวรศาลา เห็นอาการ

ของเณรก็รูแลววาแทจริงเปนเชนไร คิดพยายามจะชวยเหลือจึงกลาววา 

“นี่เณร ลองเลาใหครูบาฟงหนอยซิ มันเปนยังไง ไมตองไปกราบเรียน 

พอแมครูอาจารยก็ไดหรอก ครูบาพอแนะนำไดอยูนา”  

เณรก็พูดขึ้นวา “ถึงเลาใหครูบาฟงก็ไมรูเรื่องหรอก ของอยางนี้มันเปน

ปจจัตตัง”  

สุดทายครูบาเห็นเณรตั้งทาจะขึ้นไปกราบเรียนพอแมครูอาจารยใหไดก็เลย

ปลอยตามความประสงค เณรจึงกาวขึ้นกุฏิของพอแมครูอาจารยอยางอาจหาญ  

มิหนำซ้ำยังบังอาจเคาะประตูกุฏิทานอยางไมสะทกสะทานอีกดวย ทันใดนั้น  

เณรก็เห็นพอแมครูอาจารยเปดประตูออกมา เณรจึงรีบกราบเรียนวา  

“พอแมครูอาจารยครับ ผมสำเร็จแลวครับ”   

วาดังนั้นแลวยังไมทันที่เณรจะกราบเรียนวาอยางไรตอ เสียงพอแมครู

อาจารยก็ดังขึ้น ไมผิดอะไรกับอสนีบาตฟาดลงที่ขางหู 

“เณรนี่มันจะเปนบาแลวหรือ? หนีเดี๋ยวนี้นะ” เทานั้นเอง เณรก็เหมือนมี

ปาฏิหาริยกระโจนพรวดพราดลงจากกุฏิไวกวาสายฟาแลบเสียอีก วิ่งกระหืด 

กระหอบออกมาก็พอดีมาพบครูบาซึ่งคอยสังเกตการณอยูตลอด จากนั้นครูบา 

ก็พูดยิ้มๆ กับเณรวา  

“เปนไงบางละเณร ของอยางนี้มันเปนปจจัตตัง ไมเจอกับตัวเองก็ไมรูหรอก

เนอะ ครูบาบอกแลวก็ไมเชื่อ” 

ผลปรากฏวาอาการทีส่ำคญัตนเชนนัน้กร็ะงบัลงไป และองคทานกม็ไิดไลหนี

หรือเอาเรื่องนี้มากลาวดุดาอะไรอีกเลย 

อีกคราวหนึ่งครั้งนี้เปนพระ คือ ครูบาอีกองคหนึ่งทานภาวนาแลวเกิด

สำคัญผิดวา ตัวเองมีหูทิพยขึ้นมา เพราะไดยินเสียงลึกลับอะไรตางๆ มากมาย 

ครั้งหนึ่งทานไดยินเสียงนกรอง แลวทานก็เขาใจไปวา นกมันบอกวาฝนกำลังจะตก

แลว ทานก็รีบไปเก็บถวยเก็บจานชามที่ตากแดดเอาไว พอเก็บเสร็จไมนาน ฝนก็

ตกลงมาจริงๆ ยิ่งทำใหทานหลงเชื่อเสียงที่ไดยินหนักเขาไปอีก ครั้นปรึกษาครูบา

องคไหนก็ไมเปนที่ลงใจ สุดทายแมจะเกรงกลัวเพียงใดก็ตองยอมเสี่ยงเขาหาพอ-

แมครูอาจารยดวยตนเองเพื่อใหไดความจริงไดเหตุผลผิดถูกเอามาสอนตน พอ

กาวเทาขึ้นบันไดกุฏิ ทานเห็นพอแมครูอาจารยอยูขางบนจองมองดูทานดวย 

แววตาดุๆ ทานก็ชักไมคอยจะกลาแลวจากนั้นจึงเอามือชี้มาที่หูของตัวเองแลว 

พูดขึ้นวา “พอแมครูอาจารยครับ หูผม...”  

ครูบาองคนี้กลาวยังไมทันจะจบ กำลังวาจะพูดอะไรตอไปอีกปรากฏวา 

พอแมครูอาจารยก็ขนาบเขาใหในทันทีวา “ทานนี่..ระวังจะเปนบานะ”  

พอครูบาไดยินดังนั้นก็หันหลังลงจากกุฏิเปดแนบไปเลย ตอนหลังพอแม- 

ครูอาจารยก็เมตตาเทศนสอนใหบริกรรมพุทโธถี่ๆ และอยาไปยุงกับเสียงที่ไดยิน

อีก เรื่องหูทิพยที่วาดภาพไวก็เลยจืดจางหายไป 

 

และขณะที่ทานกำลังยืนงงอยูนั้น พระอีกองคตองเขามาชวยกูสถานการณโดย

เขาไปถือหมอแกงนั้นแทนทาน แตใชสองมือจับหูหมอแกงทั้งสองหู แลวเอาหมอ

แกงวางกับพื้นจึงคอยเอาทัพพีตักแกงใสบาตร พอตักแลวก็ยกหมอแกงเดินแจก

อาหารตอไป แตใชสองมือจับหูหมอสองหู เวลาจะตักใสบาตรก็วางหมอแกงลงกับ

พื้นเสียกอน เรื่องก็เลยยุติไปแตพระองคที่โดนเทศน รูสึกวาวันนั้นทำเอาฉันขาว

แทบไมลงเลยทีเดียว 

  

เปนเรื่องแปลกแตจริง จะวา

เปนแรงบันดาลใจจากอะไรก็ตาม 

พระเณรในวัดปาบานตาดถาไดทำ

อะไรตอหนาพอแมครูอาจารย จิตใจ

รูสึกคึกคัก บางทีก็ดูเหมือนจะกลาแต

บางทีก็ดูเหมือนจะกลัว ยิ่งถาตัวเอง

กำลังทำอะไรที่ดีๆ อยู ยิ่งนึกอยากให

ทานมาเห็น ทานกลับไมเคยเหลือบตา

แลดสูกัท ี แตทตีอนทำอะไรผดิๆ พลาดๆ ไมคอยจะดทีานกลบัเปนสงสายตาแวบมา

ทุกครั้งไป ยิ่งถาแอบทำอยูตามกุฏิ เชน จับกลุมคุยกันไมนานก็มักจะเจอองคทาน

มาเยี่ยมแบบไมรูตัว พอพระเณรเหลือบไปเห็นองคทานเขาเทานั้น ทุกองคทุกทาน

จะรับรูในโทษความผิดของความเหลาะแหละเหลวไหลของตนโดยทันที ถึงเวลา

นั้นจึงไมรูวาใครเปนใครดวยความละอายตอพอแมครูอาจารย ตางพากันวิ่งปาราบ

เลยทีเดียว ทุกองคทุกทานยอมรับในความผิดไมคิดถกเถียงหรือโกหกพอแม- 

ครูอาจารยแตอยางใด และตางก็จดจอคอยฟงเทศนากัณฑใหญในเหตุการณ 

ครั้งนั้นดวยความระทึกใจ 

 

อุบายขูพระเณรใหรูทันจิตตน 

 

อีกคราวหนึ่งครูบาอีกองคหนึ่ง

ทานอธิษฐานจิตวา หากทานทำอะไร

ผิด ขอใหพอแมครูอาจารยอยาดาทาน

ตอหนาผูคนเลย ทานวาทานอายคน 

ทานรับไมได ขอใหบอกกับทานดีๆ ก็

เปนเรื่องที่แปลกนัก ทานทำจานใส

อาหารตกแตกในศาลาเสียงดังเพลง

เลยทีเดียว เปนความผิดพลาดครั้ง 

รายแรงนักสำหรับพระกรรมฐานผูจักตองมีสติระมัดระวังสำรวมอยูเปนนิตย แต

ความผิดในครั้งนั้นพอแมครูอาจารยเพียงแคหันมามอง  

พอทานเห็นแลวก็เฉยๆ เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ทานวาทานไมเคยถูกพอ-

แมครูอาจารยดุดาตอหนาญาติโยมเลย แตดุดาในที่เฉพาะก็มีบาง  
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เดินบิณฑบาตทำขอวัตรปดกวาด 
 ใหสมเปนพระหนุม 

 

อีกเรื่องหนึ่ง ครูบาองคหนึ่งทานเดินจงกรมกางรมสูฝน จนทางจงกรมแฉะ
เปนเลนเปนโคลน พอฝนหยดุทานเหน็พอแมครอูาจารยเดนิผานมา ครบูารบีลางเทา
หลบขึ้นกุฏิแอบดูอยู เพราะถาพอแมครูอาจารยเห็นพระเดินจงกรม ทานจะเดิน
เลี่ยงเขาปา นัยหนึ่งไมตองการใหพระรูวาทานมาดู นัยสองไมเปนการรบกวน 
พระทำความเพยีร พอแมครอูาจารยมองเหน็ทางจงกรมกร็ูทนัทวีา มพีระเดนิจงกรม 
ในระหวางที่ฝนตก เย็นวันนั้นพอแมครูอาจารยสั่งตีฆองเรียกประชุมเพื่อเทศน
อบรมและทานก็เทศนใหกำลังใจวา “ฝนตกๆ ก็ยังมีพระเดินจงกรมอยู” 

ทำใหครูบาทานนี้ปลาบปลื้มใจมาก วันหนึ่งครูบาเกิดทองเสียอยางรุนแรง 
ตอนเชาเดินไปบิณฑบาตเกือบไมไหวแตก็แข็งใจไปและวันนั้นก็ชางแปลก
ประหลาดเสียเหลือเกิน อยูๆ พอแมครูอาจารยก็ใชใหพระองคหนึ่งเอาผลไมไป
ใสบาตรครูบาพรอมกับพูดวา “ผลไมนี้ชวยแกโรคถายทองไดนะ”  

ครบูาเพยีงไดยนิเทานี ้ ยงัไมทนัไดฉนัผลไมนัน้โรคมนักท็ำทาจะหายไปเสยีแลว 
นี่ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่หยิบยกมา พระเณรที่อยูกับพอแมครูอาจารยตางองค
ตางประสบพบเห็นความเมตตาขององคทานในหลายลักษณะไมซ้ำแบบกัน 

พอรุงเชาครบูากอ็อกไปบณิฑบาตตามปกตเิชนทีเ่คยปฏบิตัมิา แตตอนขากลบั 
จากบณิฑบาตนัน้ พระเณรตองเดนิผานพอแมครอูาจารยในชวงใกลๆ  จะถงึประตวูดั 
อันนี้ก็เปนอุบายอันชาญฉลาดที่พอแมครูอาจารยคอยสอดสองพระเณรในยาม
บิณฑบาตไปในตัว ถาหากเห็นพระหนุมองคไหนเดินบิณฑบาตมาชากวาหมูพวก
เปนประจำ บางทีก็อาจจะไดของแถมเปนเทศนเด็ดๆ ตามมา ยกตัวอยางเชน 

ครูบาทานหนึ่งไดเดินแซงพอแมครูอาจารยตอนใกลๆ จะถึงประตูวัด ใน
ขณะที่กำลังจะแซงทานไปนั้น ก็ไดยินเสียงองคทานพูดขึ้นเบาๆ พอใหไดยินวา 

“พระหนุมๆ หัวเทากำปน เดินบิณฑบาตยังกะคนแกอายุ ๘๐ มันใช 
ไมไดนะ”  

นอกจากนี้ องคทานไดเคยเทศนสอนเกี่ยวกับการครองผาออกบิณฑบาตวา 
“ถาใครไมซอนผาสังฆาฏิออกไปบิณฑบาต ใหไลหนีออกจากวัด ถาไมกลา

บอกใหมาบอกเรา เวนไวแตวันที่ฝนจะตก” 

การปฏิบัติครูอาจารย  
 ใหสังเกตรูจักคิดอานใหรอบคอบ 

 
พระเณรทีเ่คยอยูกบัองคทานทกุรุนตางยอมรบัเปนเสยีงเดยีวกนัในความเปน 

จอมปราชญของพอแมครูอาจารยวาสุดฉลาดแหลมคม ทานรอบรูทั้งภายนอก
ภายใน เต็มเปยมดวยกระแสแหงเมตตาธรรม แมในการทำขอวัตรหยาบทาง
ภายนอก หากเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กนอยพอแมครูอาจารยก็ไมยอมปลอย
ปละละเลยใหเกิดเปนความเสียหายแกศิษย อยางเชนเหตุการณในคราวนี้ 

ครั้งหนึ่งขณะที่พอแมครูอาจารยจะนั่งรถออกไปทำธุระขางนอก องคทานใช
ใหพระเวรศาลาไปเอากระโถนเล็กมาให พระก็ไปหยิบเอากระโถนผิดเปนกระโถน
ใบใหญมา จะดวยความรีบรอนไมทันคิดใหรอบคอบวาทานสั่งอยางไร หรืออาจ 
คิดเองวากระโถนอะไรก็ใชไดเหมือนกัน หรือเพราะไมรูขนาดของกระโถน 
จึงไมใสใจทำตามที่ทานบอก ซึ่งโดยปกติกระโถนเล็กจะใชเปนกระโถนสำหรับบวน
คำหมาก สวนกระโถนใหญจะใชทิ้งเศษอาหารในชวงเวลาฉันตอนเชา เรียกไดวา
เปนของใชในกิจที่แตกตางกันและพระเณรทุกองคนาจะรูเปนอยางดีแลว แต
สำหรับพระองคนี้ไมทราบวาเปนเพราะเหตุใดจึงหยิบฉวยมาผิด มิหนำซ้ำ ตอนปด
ประตรูถถวายทาน กย็งัปดๆ เปดๆ ดโูลเลโลกเลก ตองปดๆ เปดๆ ถงึสองทสีามท ี
กวาจะล็อคประตูได พอแมครูอาจารยจึงตองไดทั้งดุทั้งปลอบ ดังนี้ 

“ทานองคนี้มันยังไงกัน บอกใหไปเอากระโถนเล็กก็ไปเอากระโถนใหญมา 
ปดประตรูถกป็ดตัง้สองทสีามท ียงัปดไมเขา ทำไมจะเซอซาเอานกัหนา การทำขอวตัร
ปฏิบัติครูบาอาจารย มันตองไดศึกษาคิดอานใหรอบคอบถึงหนาที่การงานที่
เกี่ยวของในทุกดานที่ตนเองตองกระทำ เพื่อปฏิบัติหนาที่นั้นๆ ใหเหมาะสมและ
ถูกกับอัธยาศัยของครูบาอาจารย ไมใชทำไปแบบไมรูเรื่องรูราว ไมใชความคิด
ความอาน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความบกพรองทางดานสติปญญา ขาดความ
เอาใจใสในกิจการงานที่ควร ยอมไมสมควรแกนักปฏิบัติผูมุงหวังความหลุดพน” 

และอีกกรณีหนึ่ง ขณะที่องคทานกำลังจะเดินขึ้นรถที่จอดรออยูหนากุฏิ 
ระหวางนั้นโยมไดนำน้ำปานะมาถวายอยางรีบรอนตรงประตูดานคนขับ โดยยืนอยู
และไดยื่นถวายพระที่นั่งอยูบนรถดานซายของคนขับดวยความเรงรีบ องคทาน
เหน็กริยิาเหลานัน้ในทามกลางผูคนมากมาย พอองคทานขึน้นัง่บนรถกเ็อด็ขึน้เลยวา 

“พระรบัประเคนไมมธีรรม ไมมวีนิยั เราดไูมไดนะ...เอาลงไป รบัประเคนใหม” 
สาเหตุที่โดนดุก็เนื่องจากกิริยาที่โยมยื่นปานะถวายพระนั้นเปนอาการขาด

ความเคารพ พระก็ยังไปรับเสียอีก จะกระทำดวยความรีบรอนหรืออยางไรก็แลว
แต โยมก็ควรนอมเขามาถวาย ซึ่งก็อยูในองคประเคน ๕ * ตามพระวินัยนั่นเอง 
หากวาโยมประมาทขาดความรอบคอบ พระก็ควรบอกกลาว ซึ่งองคทานได
พยายามพร่ำสอนพระโดยตลอดเกี่ยวกับการสงวนรักษาพระธรรมวินัย 

อีกเหตุการณหนึ่งมีหมอเสนมาจับเสนถวาย และไดขอใหองคทานนั่งขัด
สมาธิเพื่อจะจับเสนตะโพก องคทานจึงพูดขึ้นวา 

“นัง่สมาธจิบัเสน เราไมคอยสนทิใจ ถานัง่ขดัสมาธกิน็ัง่ภาวนาไปเลย” 
อีกคราวหนึ่ง องคทานไดรับนิมนตไปรับผาปาในงานพระราชทานเพลงิศพ

หลวงปูออนสา สุขกาโร ทางวัดไดจัดที่นอนจับเสนไวหนาธรรมาสน 
ของหลวงปูจันทรศรี จันททีโป องคทานเลยดุขึ้นวา 

“พระไมดูธรรมดูวินัย ไมรูเหรอ อาวุโสภันเต  
มาปูหนาหลวงปูจันทรศรีไดอยางไร ธรรมวินัยอยูตรง

ไหนองคศาสดาอยูที่นั่น ยายออกไปที่อื่น” 

อีกเหตุการณหนึ่งมีหมอเสนมาจับเสนถวาย และไดขอใหองคทานนั่งขัด
สมาธิเพื่อจะจับเสนตะโพก องคทานจึงพูดขึ้นวา 

“นัง่สมาธจิบัเสน เราไมคอยสนทิใจ ถานัง่ขดัสมาธกิน็ัง่ภาวนาไปเลย” 
อีกคราวหนึ่ง องคทานไดรับนิมนตไปรับผาปาในงานพระราชทานเพลงิศพ

หลวงปูออนสา สุขกาโร ทางวัดไดจัดที่นอนจับเสนไวหนาธรรมาสน 
ของหลวงปูจันทรศรี จันททีโป องคทานเลยดุขึ้นวา 

“พระไมดูธรรมดูวินัย ไมรูเหรอ อาวุโสภันเต  
มาปูหนาหลวงปูจันทรศรีไดอยางไร ธรรมวินัยอยูตรง

ไหนองคศาสดาอยูที่นั่น ยายออกไปที่อื่น”

*องคประเคน ๕ ประกอบดวย 

๑. ของที่ประเคนตองไมใหญโตและหนักเกินไป (เพราะตองยกใหพนจากพื้น) 

๒. ผูประเคนตองอยูในหัตถบาส (ชวงแขนหางจากพระประมาณ ๑ ศอก) 

๓. ผูประเคนนอมสิ่งของที่จะประเคนนั้นดวยมือก็ได หรือเกี่ยวเนื่องดวยกายก็ได เชน ใชทัพพีตักถวาย 

๔. ผูประเคนนอมสิ่งของที่จะประเคนนั้นเขามาดวยอาการเคารพนอบนอม 

๕. สำหรับผูชายพระรับประเคนดวยมือ แตผูหญิงพระจะใชผาทอดรับ ใชบาตรหรือจานแทน 
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บริขารของพระปา 

 

เกี่ยวกับเรื่องบริขารที่จำเปนตองใชนั้น 

ในปฏิปทาของพระปาสายทานพระ-

อาจารยมั่น ภูริทัตโต ก็มีแบบอยาง

ที่ทานพาปฏิบัติสืบตอกัน

มาจนถึงทุกวันนี้ โดย

ม า ก ท า น ก็ ยึ ด ถื อ

ปฏิบัติตามพระวินัย

อยางเครงครัด ไม

ค อยจะมี อ ะ ไ ร

แปลกประหลาด 

ห รื อ พิ ส ด า ร

แหวกแนวออกนอกลู

นอกทาง  ปกติพอแมครู-

อาจารย ไมคอยจะสงเสริมให

พระเณรในวัดปาบานตาด มา

หมกมุนเกี่ยวกับการจัดทำบริขาร

ตางๆ มากนัก เพราะองคทานเอง 

เคยทำกลดเพียงคันหนึ่ง แลวเปน

เหตุใหจิตเสื่อมไปเปนป กวาจะรื้อฟน

จิตใจใหมีสมาธิกลับคืนมาไดดังเดิม ก็

ตองผานความทุกขทรมานเพราะจิตเสื่อมมา

อยางสุดแสนสาหัส 

เพราะเหตุนั้น องคทานจึงตองเขมงวด

กวดขนั และคอยปองกนั ไมใหมกีารงานใดๆ มา

เปนภัยตอจิตตภาวนาของพระเณร อันจะเปน

เหตุทำใหจิตใจเหินหางจาก “พุทโธ”  และอีก

อยางหนึ่ง สำหรับผูที่มีพื้นฐานของสมาธิจิต

มัน่คงดแีลว กย็งัเปนเหตใุหสมาธเิสือ่มได เพราะ

การทำบริขารแมเพียงการทำกลดคันเดียวยัง

ไมทนัแลวเสรจ็ สมาธทิีเ่คยเขาไดตลอดเวลา ก็

เริม่ปรากฏเขาไดบาง ไมไดบาง จนถงึขัน้สมาธิ

อันตรธานไมหลงเหลือเลย  ดังที่องคทานได

เผชิญมาแลว และเห็นโทษของความที่จิตเสื่อม

อยางถงึใจ  

แตถงึกระนัน้ องคทานก็ไมไดหามมใิหพระ

เณรจัดทำบริขารเสียเลยทีเดียว เพราะความ

สำคญัเกีย่วกบับรขิารทีจ่ำเปนตองใชกย็งัคงมอียู 

และเปนสิ่งที่พระเณรตองพึ่งพาอาศัยไปตลอด

ชวีตินกับวช  ดงันัน้ การศกึษาเรยีนรู ใหเขาใจ 

และฝกหดัทำบรขิารใหเปนดวยตนเอง กน็บัวามี

ความจำเปนอยางยิ่งเชนกัน  องคทานเคย

ปรารภวา “พระเณรควรศึกษาและฝกหัดทำ

บริขารใหเปนบาง อยางนอยก็คนละอยางสอง

อยางกย็งัด ีเพือ่ชวยกนัรกัษาแบบอยางบรขิารที่

ถกูตอง  และปฏปิทาอนัดงีามของครบูาอาจารย 

ใหกุลบุตรผูมาสุดทายภายหลังไดมีโอกาสศึกษา

เรียนรู และนำไปปฏิบัต ิ เพื่อสืบทอดพระพุทธ-

ศาสนาในภายภาคหนาตอไป หากพระเณรพากนั

ทอดธรุะเสยีแลว  ตอไปใครจะมาทำบริขารที่ถูก

ตองใหพระเณรไดใชกัน”  

ก็จริงอยางนั้นทีเดียว หากพระเณรทำ

บริขารกันเองไม ไดแลว ก็คงจะตองไปพึ่ง

บริขารจากรานคา ซึ่งก็ทำมาผิดบาง ถูกบาง 

ใช ไดบาง ใช ไม ไดบาง อยางที่เห็นๆ กันอยู 

เพราะคนทำก็ทำมา เพียงเพื่อขอใหขายได บาง

เจาก็ทำดี บางเจาก็ทำไมดี สวนคนซื้อก็สักแต

วาซื้อ เพียงเพื่อใหมีของไดถวายพระ เรียกวามี

ศรัทธาเต็มเปยม แตขาดปญญาใครครวญ 

สวนผู ใชคือพระเณร ก็ไมไดซื้อหามาเอง  เขา

เอามาถวายก็จำตองฉลองศรัทธากันไปตามมี

ตามได  ใช ไดบาง  ใช ไมไดบาง ก็ทนๆ กันไป  

เรื่องมันก็เขาตำราวา “คนซื้อก็ไมไดใช คนใชก็

ไม ไดซื้อ คนทำก็สนุกขายกันไปเรื่อยๆ” นี่คือ 

ความจริงในยุคปจจุบัน 

ดังนั้น การที่พอแมครูอาจารย ไมถึงกับ 

สงเสรมิพระเณรในเรือ่งนี ้แตในขณะเดยีวกนั กช็ี้

ใหเห็นถึงความสำคัญ และความจำเปนที่ตอง

ฝกหัดทำบริขารใหเปน แมองคทานเอง พวก

ลูกศิษยก็ทราบกันดีวา องคทานมีฝมือในการ

ตัดเย็บจีวรที่ทั้งรวดเร็วและสวยงามไมธรรมดา

เลย ดังนั้น การที่องคทานไมสงเสริม แตก็ไม

ถึงกับหาม และยังชี้ ใหเห็นถึงความจำเปนของ

การจัดทำบริขารอีกดวย  จึงนาจะเปนอุบายที่

มุงสอนใหพระเณรรูจักรักษาตนเอง มิใหเรื่อง

บริขารอันเปนของภายนอก มาทำลายสาระ

สำคัญทางดานภายในคือจิตตภาวนานั่นเอง 

จะเห็นไดจากการที่วัดปาบานตาดรับกฐิน

ในแตละป พอแมครอูาจารยจะพาพระเณรกราน

กฐิน และอนุโมทนากฐินทุกครั้งไป การกราน

กฐนินัน้ ตองไดเอาผากฐนิ มา กะ ตดั เยบ็ ยอม

ให ไดส ี และเสร็จทันในวันนั้น ใหเปนจีวรผืนใด

ผนืหนึง่ โดยมากก็ใชเยบ็เปนสบง เพือ่ใหทนักบั

เวลาที่มีอยูอยางจำกัด  และตองไดภิกษุผูมี

ความสามารถ มคีวามชำนาญการ กะ ตดั เยบ็ 

ยอม จงึจะสำเรจ็ประโยชน ใช ไดทนักบัเวลา  

เมื่อกรานกฐินแลว ก็เปนชวงที่พระเณร

จะออกเดินธุดงค เพื่อหาที่สงบสงัดบำเพ็ญ

เพียรภาวนาในปาในเขาตามอัธยาศัย การ

กรานกฐินจะอยู ในชวงจีวรกาลสมัย สำหรับ

ภิกษุที่ตองการจีวรผืนใดผืนหนึ่ง ก็ตองชวยกัน

ตัดเย็บจีวร ในครั้งพุทธกาลนั้น ถือวาการตัด

เย็บจีวรแตละครั้ง เปนงานใหญที่พระเณรตอง

ชวยกันทั้งวัดเลยทีเดียว ในครั้งพุทธกาล แม

พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ยังไดเสด็จมาชวยพระ

ภิกษุสงฆทำจีวรในครั้งนั้นดวย 

สวนที่วัดปาบานตาดนั้น เมื่อรับกฐินแลว 

พอแมครูอาจารยก็อนุญาตใหพระเณรตัดเย็บ

จีวรกันได โดยใชศาลาดานใน ชั้นบน แตองค-

ทานก็เขมงวดกวดขันใหตัดเย็บเปนเวล่ำเวลา 

พอถึงเวลาทำขอวัตรปดกวาดก็ตองหยุดทันที  

และหากมีทีทาวาจะยืดเยื้อไปนานหลายวัน ก็

จะพูดเตือนสติใหพระเณรไดคิด และรูจักความ

พอเหมาะพอดีในการจัดทำบริขาร  เพื่อไมให

พระเณรเหนิหางจากจติตภาวนานานมากเกนิไป 

สำหรับพระปานั้น เรื่องบริขารทานมักจะ

จัดทำกันเอง เพราะจะมีพระที่เกงในการทำ

บริขารแตละอยาง ตามจริตนิสัย บางองคก็เกง

เย็บจีวร บางองคก็เกงทำขาบาตร บางองคก็

เกงทำกลด เปนตน ซึ่งบริขารแตละอยางนั้น 

กวาที่จะทำไดสำเร็จ ก็ตองผานการเรียนรูและ

ฝกหัดมาเปนอยางดี และตองใชความเพียร

พยายามอยางมากมายเลยทีเดียว สำหรับผูที่มี

ฝมือในการทำบริขาร สวนใหญทานมักทำถวาย

ครูบาอาจารย หรือสงเคราะหแกหมูคณะที่

ขาดแคลนตามโอกาสอันควร  และถายทอด

วิชาสืบตอกันมาในวงพระกรรมฐานดวยกัน 

สำหรับบริขารที่พระปานิยมทำกันเองนั้น 

ก็มี การตัดเย็บ สบง จีวร สังฆาฏิ  ผาอังสะ 

ผาปูนั่ง  ผาอาบน้ำ การทำถลกบาตร (สบ-

บาตร)  ขาบาตร กลด  มุงกลด และเครื่องใช

ตางๆ เชน การทำไมสีฟน (ไมเจีย)  ทำไมกวาด

สำหรับกวาดลานวัด  เหลานี้เปนตน ซึ่งบาง

อยางจำเปนตองทำใหถูกตองตามพระวินัย  

และบางอยางก็จำเปนตองศึกษากรรมวิธี

เกี่ยวกับเรื่องบริขารที่จำเปนตองใชนั้น 

ในปฏิปทาของพระปาสายทานพระ-

อาจารยมั่น ภูริทัตโต ก็มีแบบอยาง

ที่ทานพาปฏิบัติสืบตอกัน

แหวกแนวออกนอกลู

เคยทำกลดเพียงคันหนึ่ง แลวเปน

เหตุใหจิตเสื่อมไปเปนป กวาจะรื้อฟน

จิตใจใหมีสมาธิกลับคืนมาไดดังเดิม ก็

ตองผานความทุกขทรมานเพราะจิตเสื่อมมา

พระเณรในวัดปาบานตาด มา

หมกมุนเกี่ยวกับการจัดทำบริขาร

ตางๆ มากนัก เพราะองคทานเอง 

หลวงปูเจี๊ยะ จุนโท ทำไมเจีย 

ไมสีฟนที่ใช ในวงพระกรรมฐาน 
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เปนการเฉพาะ  และมีครูบาอาจารยเปนผู

ถายทอด จึงจะสามารถทำได โดยถูกตองและ

เหมาะกบัการใชงาน ดงันัน้ หากพระเณรไมตัง้อก 

ตั้งใจศึกษากันอยางจริงๆ จังๆ  ก็ ไมอาจจะ

รักษาปฏิปทาในสวนนี้ ไว ได 

ในลำดับนี ้ ก็จักแสดงบริขารตางๆที่นิยม

ทำกันในสายพระปา พอใหเปนแนวทางปฏิบัติ

โดยสังเขป และเปนแบบอยางแกกุลบุตรผูมา

สุดทายภายหลังไดเรียนรู และสืบทอดปฏิปทา

อนัดงีาม และถกูตองตามพระวนิยั ดงัตอไปนี้ 

 

การกะ ตัด เย็บ ยอม จีวร 

 

จีวร เปนบริขารสำคัญของพระที่จำเปน

ตองมี และตองทำใหถูกตองตามพระวินัยดวย  

สำหรับใชนุงหมปกปดรางกาย ประกอบดวยผา 

๓ ผืน เรียกวา ไตรจีวร ดังนี้ 

๑. สังฆาฏิ คือ ผาพาดหรือผาทาบไหล 

(สำหรับธรรมยุต ใชผา ๒ ชั้น) 

๒. อุตราสงค คือ ผาสำหรับหม ที่เรา

เรียกกันวา จีวร 

๓. อันตรวาสก คือ ผานุง ที่เรียก

กันวา สบง 

สำหรับงานตัดเย็บจีวรนั้น 

คอนขางเปนงานทีส่ลบัซบัซอน

พอสมควรทีเดียว หากมิได

ตัง้ใจศกึษาฝกหดักนัอยาง

จรงิๆ จงัๆ แลว คงทำสำเรจ็

ไดยากมาก 

เริ่มตนจากการกะขนาดใหนุงหมได

พอดเีสยีกอน  ซึง่กม็มีาตรฐานของแตละบคุคล

ดังนี ้ ใหผูสวมใสงอขอศอกตั้งฉาก แลววัดจาก

สวนปลายขอศอกถงึปลายนิว้กลาง วายาวเทาไร 

สมมติวา ศอกยาว ๔๕ ซม. 

ขนาดมาตรฐานของสบง คือ ยาว ๕ 

ศอก กับ ๑ คืบ (๑ คืบ = ๓๐ ซม.) จะไดขนาด

ของสบง คอื ยาว (๔๕ x ๕) + ๓๐ =  ๒๕๕ ซม.   

(คำวา ศอกในที่นี้ คือความยาวศอกของผู ใช)  

สวนกวางมาตรฐาน  ๒ ศอก  ก็จะไดสวนกวาง

คือ  ๔๕ x ๒  =  ๙๐ ซม.  

ขนาดมาตรฐานของจีวร คือ ยาว ๖ ศอก 

กับ ๑ คืบ ก็จะไดขนาดของจีวร คือ ยาว  

(๔๕ x ๖) + ๓๐ = ๓๐๐ ซม.  สวนกวาง (สูง) 

มาตรฐาน  = ๔ ศอก กับ ๑/๒ คืบ (ครึ่งคืบ = 

๑๕ ซม.) ก็จะไดความกวาง (สูง) ของจีวร  =  

(๔๕ x ๔) + ๑๕ = ๑๙๕ ซม.   

สวนสังฆาฏินั้น ใชขนาดเทากับจีวร โดย

มากเมื่อตัดเย็บเสร็จแลว สังฆาฏิจะขนาดใหญ

กวาจีวรเล็กนอย เผื่อเวลาเดินไปบิณฑบาต 

ตองซอนจีวรเขากับสังฆาฏิแลว จีวรจะไมเลย

สังฆาฏิออกไป 

ขนาดมาตรฐานคือ รูปรางคนปกติ ไม

อวนใหญเกินไป หรือสูงเกินไป ถาคนอวนใหญ 

จะตองเพิ่มดานยาวออกไปอีก  สวนคนสูงก็

ตองเพิ่มดานกวาง (สูง) ใหมากขึ้น   

เมื่อรูจักขนาดมาตรฐานของจีวรดังนี้ 

แลว จากนั้นจึงทำการคำนวณ หรือที่เรียกวา 

กะขนาด โดยจีวรจะมีขนาดตั้งแต ๕, ๗, ๙ 

หรือ ๑๑ ขัณฑสูงสุด  แตสวนใหญนิยมใช จีวร 

๙ ขัณฑ เปนมาตรฐาน   

ดังนั้น หากจะตัดจีวร ๙ ขัณฑ ก็ตอง

คำนวณให ไดวา แตละขัณฑจะกวางเทาไร และ

ยาวเทาไร เมื่อเย็บเขากันเปนจีวรแลว จะตอง

ไดจีวรขนาดที่นุงหมไดพอดี   

สำหรับการคำนวณขนาดของแตละขัณฑ 

ก็มีหลายวิธ ี แลวแตวาใครจะถนัดแบบไหน   

ขอใหตดัเยบ็ออกมาแลว ไดตามขนาดทีต่องการ

ก็เปนอันใช ได  เมื่อคำนวณไดขนาดของ

ขัณฑจีวรเทาไรแลว บวกเพิ่มเขาไปอีก

ขัณฑละ ๒ ซม. ก็จะเปนขนาด

ขัณฑของสังฆาฏ ิ เมื่อเย็บเสร็จ

แลว ก็จะไดสังฆาฏิขนาดพอดี

กบัจวีร โดยมากสงัฆาฏจิะใหญ

กวาจวีรเลก็นอย 

 

โครงสรางจีวร ขนาด ๙ ขัณฑ 

  

กรอบสี่เหลี่ยมโดยรอบเรียก อนุวาต โดย

มาตรฐานนิยมใช กวาง ๑๕ ซม. ที่เห็นเปนเสน

คูคั่นตามแนวตั้งของแตละขัณฑ เรียก กุสิ 

(หรือกุสิยาว)  และที่เปนเสนคู คั่นขวาง ขนาน

กับดานยาวของจีวรทั้งขางบนขางลางสลับ 

กัน เรียก อัฑฒกุสิ (หรือกุสิขวาง)  ทั้งกุสิ และ

อัฑฒกุสิ ขนาดมาตรฐานนิยมใช กวาง ๖ ซม. 

วิธีการคำนวณ 

 

สมมติ  ผู ใชจีวร ศอกยาว ๔๕ ซม. ตองการจีวร ๙ ขัณฑ ความยาวจีวรมาตรฐานก็คือ ๖ 

ศอก กับ ๑ คืบ ดงันัน้ จะได ความยาวจวีรทีต่องการ = (๔๕ x ๖) + ๓๐ = ๓๐๐ ซม.  (เผื่อรอยเย็บ

และเผื่อผาหดแลว) 

เมื่อจะคำนวณขนาดของแตละขัณฑ ก็ ใหเอาความยาวของจีวร หักดวยความกวางของ

อนุวาตทั้งสองดานๆ ละ ๑๕ ซม.  (๑๕ x ๒)  = ๓๐ ซม.  และหักความกวางของ กุสิยาว ซึ่งมี

โครงสรางจีวร 
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ทั้งหมด ๘ กุสิๆ ละ ๖ ซม. (๘ x ๖)  =  ๔๘ ซม. ออกไปกอน  ก็จะเหลือพื้นที่สุทธิสำหรับคำนวณ

ขนาดของแตละขัณฑ คือ ๓๐๐ - ๓๐ - ๔๘  =  ๒๒๒  ซม. 

ฉะนั้น จีวร ๙ ขัณฑ จะแบงไดพื้นที่สุทธิที่ไมรวมกุสิ ไมรวมอนุวาต ออกเปน ๙ ชิ้น = ๒๒๒  

หารดวย ๙  ไดชิ้นละ   ๒๔.๖๗  ปดเศษเปน  ๒๕ ซม.  เพื่อใหงายตอการตัดผา  จากนั้นก็บวกกุสิ 

และอนุวาต กลับคืนเขาไป ดังนี้ 

ขัณฑกลาง ๑ ขัณฑ มี ๒ กุสิ จะได ขัณฑกลาง กวาง = ๒๕ + ๖ + ๖ = ๓๗ ซม. 

ขัณฑริม ๒ ขัณฑๆ ละ ๑ อนุวาต จะได ขัณฑริม กวาง = ๒๕ + ๑๕  = ๔๐ ซม. 

ขัณฑเล็ก ๖ ขัณฑๆ ละ ๑ กุสิ จะได ขัณฑเล็ก กวาง = ๒๕ +  ๖  = ๓๑ ซม. 

ก็จะไดขนาดความกวางของแตละขัณฑ ตามตองการ 

  

๑ นิ้ว  จากนั้นจึงเย็บเขาอนุวาตก็สำเร็จเปน

จีวร ขั้นตอนสุดทายก็ติดรังดุมชายจีวร และติด

รังดุมคอ ทั้งดานบน และดานลาง เพื่อใหนุงหม

สลับกันไดทั้งสองดาน ก็เปนอันจบสิ้นขั้นตอน

การเย็บที่สมบูรณ 

สำหรับการติดรังดุมคอทั้งดานบน ดาน

ลาง และหมคลุมจีวรสลับกัน วันหนึ่งเอาดาน

บนขึ้น อีกวันหนึ่งเอาดานลางขึ้น ก็เปนปฏิปทา

ที่ทานพระอาจารยใหญ หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

ถายทอดแกลูกศิษยมาในยุคปจจุบัน เหตุผลก็

คือ เมื่อหมคลุมสลับกันทั้งสองดาน ยอมทำให

จีวรเปอยขาดพรอมกันทั้งสองดาน ไมใชเปอย

ขาดอยูเพียงดานเดียว ก็เปนเหตุยืดอายุจีวรให

ใช ไดนานยิ่งขึ้นไปอีก  ก็เปนความจริงอยางนั้น 

หากทานผู ใดเคยใชจีวรจนถึงขั้นเปอยขาด 

และเย็บปะไปเรื่อยๆ แลว ก็จะเห็นความจริงใน

ขอนี้ และเกิดความซาบซึ้งอยางถึงใจทีเดียว 

เมื่อผานขบวนการเย็บเสร็จเรียบรอย

แลว ก็จะนำไปสูการยอมแกนขนุน โดยใชเตา

ตมแกนขนุนขนาดใหญ เคี่ยวแกนขนุนจนไดน้ำ

ออกเปนสีแดงคล้ำ จากนั้นจึงผสมสียอมผา 

โดยใช สีทอง สีกรัก สีแกนขนุน สีแดง หรือใช

น้ำที่ฝนจากหินแดง  ตองผสมให ไดสัดสวนกัน

พอดี  

สำหรับปริมาณการผสมนั้น ขึ้นอยูกับผา

ที่จะยอม วาจะยอมกี่ผืน ผาหนาหรือผาบาง 

ปริมาณการผสมก็แตกตางกันไป ทั้งนี้ตอง

อาศัยผูมีประสบการณจึงจะสามารถผสมสี 

และยอมออกมาไดสีมาตรฐานตามที่ใชกัน หาก

ผสมไมเปนก็อาจทำใหจีวรเสียสีได การผสมสี

จึงกลาวไดวา มีความสำคัญมิใชนอย  สำหรับสี

จีวรที่ใชกันในวงพระปานั้น จะออกเปนสีเหลือง

แกมแดง (สีเหลืองหมน)  หรือไมก็สีวัวโทน ซึ่ง

เปนสทีีถ่กูตอง และตรงตามปฏปิทาทีพ่อแมครู-

อาจารยพาปฏิบัติมาแตเดิม 

ดังนั้น จะเห็นไดวา กวาจะทำการ กะ ตัด 

เย็บ ยอมใหสำเร็จเปนจีวรแตละผืนไดนั้น ตอง

ผานขั้นตอนมากมาย และตองใชฝมือบวกกับ

ความเพียรพยายามอยางยิ่งยวดเลยทีเดียว 

ฉะนั้น การที่พระเณรจะไดมี โอกาสนุงหมผา

จีวร ที่ผานการ กะ ตัด เย็บ ยอม เชนนี้ ไดนั้น 

จึงไมใชของงาย เพราะตองอาศัยภิกษุผูฉลาด 

และมคีวามสามารถอยางยิง่จรงิๆ หากทานผู ใด

มี โอกาสไดนุงหมผาจีวรเชนนี้แลวก็ถือเปน

ความภาคภูมิใจไดเลยทีเดียว   

และทีส่ำคญัยิง่กวาสิง่อืน่ใด  สิง่นีค้อืการ

สืบทอดปฏิปทาดั้งเดิมแหงวงพระกรรมฐาน ที่

พอแมครูอาจารย ไดพาปฏิบัติมา  หากยังมี

ภิกษุผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูตราบใด ปฏิปทา

เหลานี้ยอมไมมีวันเสื่อมสลายไปอยางแนนอน  

ดังนั้น พระเณรจึงควรเห็นความสำคัญ และ

สืบทอดปฏิปทาในขอนี้ ไว  ไมควรลืมตัว และ

มักงาย  หวังพึ่งแตบริขารจากรานคาโดยถาย

เดียว 

จรงิอยู แมในยคุปจจบุนั โรงงานทอผา

สำเร็จรูป สามารถยอมสีผาจากโรงงานได

ใกลเคียงกับสีผาจีวรที่พระกรรม-

ฐานใชอยู  ดวยเทคโนโลยีที่ดีกวา  

ทำใหสีติดทนนานกวา และ

สามารถซักไดแมกับน้ำเย็น หรือกับ

เครื่องซักผาสมัยใหม โดยที่สีไมลอก 

ไมตองมาตม เคี่ยวแกนขนุน ซัก ยอม

ใหยากลำบาก  ซึ่งก็เปนการอำนวย

ความสะดวกใหกับพระเณรได ไมใช

เมื่อคำนวณขนาดของแตละขัณฑ ไดแลว 

ก็ขีดเสนกุสิ และอัฑฒกุสิ ให ไดตามรูป

โครงสรางจีวร  การขีดอัฑฒกุสิ หรือที่เรียกวา 

กุสิขวางนั้น ก็ขีดเปนเสนคูขนานหางกัน ๖ ซม. 

ให ไดแนวตรงกันทุกขัณฑ โดยมากจะใชวิธีพับ

สามสวน แลวขีดอัฑฒกุสิ เขาหากึ่งกลางของ

แตละขัณฑ  หรือขีดออกไปทางดานริมผาก็ได 

หรือใชวิธีพับครึ่ง แลววัดจากกึ่งกลางแตละ

ขณัฑ แบงให ไดระยะอฑัฒกสุ ิดานบน ดานลาง 

สลับใหเทาๆกัน ตามรูปโครงสรางจีวรก็ ได    

จากนั้นจึงลงมือตัดผาออกเปน ๙ ชิ้น โดยตอง

กำหนดหมายไวดวยวา ชิ้นไหนเปนขัณฑ ไหน 

เสร็จแลว จึงเขาสูขั้นตอนการเย็บ โดยเอาแต

ละขัณฑมาตอกัน โดยเย็บแบบลมตะเขบ็ หรือ

ลมดูก ซึง่ตองมคีวามชำนาญไมใชนอย จึงจะ

เย็บไดสวยงาม 

สวนความกวาง (สูง) ของจีวร เมื่อตัด

เย็บแตละขัณฑตอกันเสร็จแลว กอนเขาอนุวาต 

ก็ขึงเชือกตัดริมดานบน และดานลาง ให ได

ตามขนาดความกวางมาตรฐานที่คำนวณไว 

โดยมากนิยมเวาตรงขัณฑกลางเขามาประมาณ 

จรงิอยู แมในยคุปจจบุนั โรงงานทอผา

สำเร็จรูป สามารถยอมสีผาจากโรงงานได

ใกลเคียงกับสีผาจีวรที่พระกรรม-

ฐานใชอยู  ดวยเทคโนโลยีที่ดีกวา  

เครื่องซักผาสมัยใหม โดยที่สีไมลอก 

ไมตองมาตม เคี่ยวแกนขนุน ซัก ยอม

ใหยากลำบาก  ซึ่งก็เปนการอำนวย

ความสะดวกใหกับพระเณรได ไมใช
กระบวนการยอมจีวร 

กระบวนการกะ ตัด เย็บ จีวร 
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นอย ซึ่งก็นาที่พระเณรจะควรยินดี แตในขณะ 

เดียวกัน บนความสะดวกสบายเชนนั้น ก็ไมผิด

อะไร กับการเอาระเบิดนิวเคลียรนิวตรอน มา 

กวาดลางทำลายปฏิปทาในฝายกรรมฐานให 

แตกทำลายอยางพินาศยอยยับไมเหลือซาก 

เลยทีเดียว  

 

 

  

 

 

 

การบมบาตร
๑
  

 

บาตร คือบริขารที่จำเปนตอ

การดำรงชีพของภิกษุ ใชภิกขา-

จารบิณฑบาตอาหารจากชาว-

บานในชีวิตประจำวัน และหาก

ถึงคราเดินธุดงคสูพงไพร 

พระกรรมฐานก็ ใช

บาตรตางกระเปา

เดนิทางใสบรขิารตาง  ๆ

เชน สังฆาฏิ ผาอาบนำ้ 

ที่กรองน้ำ เปนตน 

พระพุทธองค 

ทรงอนุญาตให ใชบาตรดิน

และบาตรเหล็ก ปจจุบันนิยมใชบาตรสเตนเลส

เปนเหล็กที่ทนทานไมเปนสนิม และกำหนดให

ภิกษุมีบาตรไดเพียงใบเดียว โดยตองอธิษฐาน

เปนของใชสวนตัว  

บาตรที่สามารถอธิษฐานได ตองผานการ

บมดวยไฟเสียกอน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

- ทำความสะอาดบาตรใหเรียบรอย ลาง

ดวยผงซักฟอก เช็ดใหสะอาดแหงสนิท ไมใหมี

รอยนิ้วมือและคราบสกปรกติดอยู 

- เตรียมถังแกส ปบใหญ หรือถังน้ำมันที่

ใสบาตรเขาไปได และไมสูงจากบาตรเกินกวา 

๑ ฟุต 

- เตรยีมหาฟน ไม ไผ ไมรวก และไมอืน่ ๆ 

ที่ใหความรอนสม่ำเสมอ ถาไมมีใชฟาง ใบไม

แหง กาบมะพราว หรือวัสดุอื่นที่หางายในทอง-

ถิ่นนั้นๆ  

- ใชสังกะสีรองที่พื้นดินกันความชื้นและ

สัตวในดินไมให ไดรับอันตรายจากไฟ 

- ขนทรายใสบนแผนสังกะสีเกลี่ยใหทั่ว 

เอาอิฐมาวาง ๓ กอนเปนสามเสา 

- วางสังกะสี ทราย อิฐ ที่เตรียมไวใหถูก

ตองเรียบรอย 

- นำบาตรที่ทำความสะอาดเรียบรอย

แลวคว่ำลงบนอิฐสามเสานั้น 

- ครอบปบหรอืถงัแกสลงตรงบาตร ระวงั

อยาใหบาตรเคลื่อนที่ 

- ตัง้ฟนรอบๆ ถงัแกส ระวงัอยาใหกระทบ

ถังแรง จะทำใหเคลื่อนที่ถูกบาตรลม 

- จุดไฟเผาให ไดความรอนที่สม่ำเสมอ 

ปลอยให ไฟไหมฟนจนหมด 

- เมื่อฟนหมด เขี่ยถานและขี้เถาออกหาง

ถัง รอสักครู แลวนำบาตรออกมาขณะที่บาตร

ยังอุนอยู ใชผาชุบน้ำมันพืช เชน น้ำมัน

มะพราว เช็ดใหทั่ว 

- เมื่อบาตรเย็นสนิทแลว นำบาตรมาลาง

ใหสะอาด เชด็ใหแหง บาตรทีบ่มแลวจะมสีตีาง ๆ 

กัน เชน สีดำ สีน้ำเงิน สีมวง สีทอง สีปก 

แมลงทับ (เขียว) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรอนและ

ระยะเวลาในการบม 

 

 

การทำขาบาตร 

 

ขาบาตร เปนบริขารจำเปนที่พระเณร

ตองใชคูกับบาตร เปนที่รองบาตร พระวินัยไม

ไดกำหนดรูปแบบบังคับวา ขาบาตรจะตองเปน

อยางนั้น จะตองเปนอยางนี้เหมือนบาตร หรือ 

จีวร เพราะฉะนั้น ขาบาตรจึงคอนขางมีหลาก

หลายรปูแบบ ขึน้กบัวา ใครจะมคีวามสามารถใน

การทำอยางไร แตสำหรับในวงพระกรรมฐาน

นั้น ก็มีรูปแบบอันเปนปฏิปทาที่ครูบาอาจารย

ถายทอดสืบตอกันมาเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 

 โดยมากนิยมใช ไม ไผตง ที่เนื้อแหงสนิท 

นำมาตัดเปนทอนยาวประมาณ ๙ นิ้ว แลวผา 

เหลาใหเปนเสนกลม นำมาดึงรูดผานรูเหล็ก

เพื่อบังคับให ไดขนาดที่เทากันตามตองการ ขา

บาตรที่นิยมทำกันโดยมาตรฐาน จะใชลิ่วไม ไผ

จำนวนประมาณ ๒๗๐ - ๒๘๐ ลิ่ว แต ใน 

ภาพแสดงขั้นตอนการทำขาบาตร 

๑
 บมบาตร บางแหงใชระบมบาตร หรอืรมบาตร คอืการรมบาตรใหดำ

เปนมันเพื่อกันสนิม 
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ยุคหลังๆ  มีการพัฒนาวัสดุที่ใช บางทีก็หันไป

ใชกานลาน ซึ่งเหนียวกวา หรือบางทานก็เขยิบ

ไปนิยมไมเนื้อแข็งจำพวกไมพยุง ไมมะคา หรือ

ใชแกนมะขามกันไปเลย เนื่องจากเปนไมที่มี

ลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ มีความแข็ง

แรงทนทาน แตก็หาไดยาก และทำไดยาก และ

มีน้ำหนักมากกวา   

ขาบาตรจะสวยงามหรือไม ก็อยูที่การคัด

ไม และเหลาไม  การหลาบใหกิ่วตรงกลาง 

ลาดเอียงไปหาสวนปลายทั้งสองดาน โดยตอง

ไดระดับความลาดเอียงเทากันหมดทุกลิ่ว 

ปจจบุนัสามารถทำบลอกแลวใชลกูหมู
๑
ขดั กจ็ะ

ทำให ไดขนาดลิ่วเปนมาตรฐานเทากันหมด  

การรอยถักขาบาตรดวยเชือกใหเปนแนว

เดียวกัน และไดระยะวงรอบที่หางเทากัน  การ

ออกแบบลายถัก และการเลนระยะหางลายถัก

รอบขาบาตรใหสวยงาม กลมกลืนกัน ทั้งดาน

บน และดานลาง จะชวยขับใหขาบาตรดูเดน 

และประณีตยิ่งขึ้น  ผสานกับการพนสียอม 

เนื้อไม ใหดูภูมิฐานและสงางาม ซึ่งตองใชฝมือ

และความชำนาญอยางมากเลยทีเดียว และที่

สำคัญ ตรงเอวขาบาตรตองไดขนาดพอดี ไมดู

เล็กหรือใหญเกินไป   

เมื่อถักรอยรอบขาบาตร เสร็จสวยงาม

ดีแลว ตองใชลอบังคับขันดวยนอต ให ไดสวน

สูงตามที่ตองการ และขีดเสนรัศมีโดยรอบเปน

วงกลม เพื่อตัดลิ่วทุกลิ่ว ให ไดขนาดวงกลม

ตามที่ตองการ  ปจจุบันสามารถใชลูกหมูเจีย

ชวย ก็ทำใหงานไดมาตรฐานดีขึ้นกวาเดิม 

เมื่อตัดและเจียรอบเปนวงกลมไดที่แลว 

ก็จะถักตะกรุดเบ็ดรัดปลายและเขาขอบดวย 

ไม ไผที่ขดยาวเปนวงกลมรอบขาบาตร งาน 

ขั้นตอนนี้ตองใชฝมือและประสบการณความ

ชำนาญอยางมาก จึงจะสามารถเขาขอบได

เรียบ และเปนวงกลมสวยงามเทากันหมด ทั้ง

ดานบนและดานลาง โดยที่ขาบาตรไมเบี้ยว

หรือเอียง  สวนดานที่ตองวางกับพื้น ก็จะใช

หวายถักรองกันสึก หรือสมัยใหมนี้เปลี่ยนมาใช

สายไฟถักรองกันสึกแทน ซึ่งก็ดูสวยงามดี 

เมื่อเขาขอบเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะได

ขาบาตร โคง เวา เปนวงกลมไดสัดสวนพอ-

เหมาะพอดี จากนั้นก็ ใช ไหมพรมเนื้อดี ถัก 

ถลกขาบาตรอีกครั้งหนึ่ง  สวนจะถักลวดลาย

แบบใด ใหสวยงามแคไหน ก็อยูที่ผู ใชตองการ

แบบไหน อกีทัง้ผูถกัมคีวามชำนาญ และมคีวาม

เพียรมากนอยเพียงใด  ซึ่งสามารถศึกษาเรียน

รูและฝกหัดทำไดทุกอยาง  

ขาบาตรที่เสร็จสมบูรณพรอมดวยความ

งามอันวิจิตรประณีต ทั้งดูภูมิฐาน และดูมีสงา 

เชนนี้  ยอมแสดงใหเห็นถึงความสุขุมคัมภีร-

ภาพ  และความเพียรอันยิ่งยวดของผูทำเลยที

เดียว  อีกทั้งเปนการสรางสมบุญบารมีในอีก

แขนงหนึ่งดวย แมผูมีโอกาสได ใชขาบาตรที่มี

ความงามพรอมเชนนี้ หากเปนการที่ ไดมาเอง

ภาพแสดงการทำสายรัดประคด ซึ่งเปนบริขารอีกอยางหนึ่งที่จำเปนของพระ 

โดยธรรม ยอมแสดงถงึบญุบารมทีีส่ัง่สมมาแลว

มากเชนกัน แตตองมิใชการดิ้นรนแสวงหามา

ดวยอำนาจของกิเลสตัณหา ดังนั้น ปฏิปทาที่

พอแมครอูาจารยพาดำเนนิมาเกีย่วกบัเรือ่งนีน้ัน้ 

กม็ุงหวงัมใิหบรขิารกลายมาเปนโทษแกพระเณร

นั่นเอง ทานสอนใหพระเณร รูจักทำบริขารให 

“เปน” คอืรูจกัประมาณในการทำ และ ใชบรขิาร

ให “เปน” คือ ไมใหยึดติดจนกลายมาเปนภัย

กับตัวเอง 

การถักเย็บ 

ที่รองขาบาตร 

๑
 ลูกหมูหรือลูกหนูเปนเครื่องเจียชนิดหนึ่ง 
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ครูบาอาจารยพระกรรมฐาน 
ที่เกี่ยวของกับองคหลวงตา*  

องคหลวงตาเทิดทูนบูชาคุณธรรมพอแม-

ครูอาจารยหลวงปูมั่นแบบสุดจิตสุดใจดวย

เหตุผลหลายประการ เฉพาะขอวัตรปฏิปทา

ของหลวงปูมั่นประจำองคเพียงเรื่องเดียวก็ไม

อาจพรรณนาไดหมดสิ้นและยากจะมีผู ใดเสมอ

เหมอืน หลวงปูมัน่ยงัสามารถนำพาศษิยานศุษิย

พระเณรใหกาวเดินตามรอยทานไดอีกเปน

จำนวนมาก แตในระยะตอมาครูบาอาจารย

เหลานั้นก็คอยลวงลับดับขันธ ไป ภาระการ

แนะนำสั่งสอนจึงตกมาสูองคหลวงตาหนักขึ้น

อยางเลี่ยงไมได ในเรื่องนี้องคหลวงตาไดกลาว

ไวเชนกันวา 

“...หลวงปูมั่นบุกเบิกกรรมฐาน ทานเปน

องคแรกไปเลย เราเดินตามทาน ทานเปน

กรรมฐานทานเดินหนา ทุกขยากลำบากทุก

อยางอยูกับทานหมดนั่นแหละ นั่นละไดธรรม

มาสอน แลวใครที่จะทำที่จะกระจายไปกวาง

แสนกวางเหมือนหลวงปูมั่น  

*
 พระภิกษุสามเณรครูบาอาจารยที่เกี่ยวของกับองคหลวงตามีเปนจำนวนมากทั้งฝายมหานิกายและฝายธรรมยุตจากทุกภาคทั่วประเทศ รุนอาวุโสสูงมาจากการเรียนปริยัติหรือศึกษาภาคปฏิบัติกับหลวงปูมั่น รุนอาวุโสรองลงมา

มาจากการพบกันระหวางการเที่ยววิเวกในสถานที่ตางๆ และสำหรับศิษยานุศิษยขององคหลวงตามาจากการมีโอกาสไดอยูจำพรรษาดวย หรือการเปนพระอาคันตุกะมาศึกษาในสำนักขององคทานเปนระยะๆ แตมิไดจำพรรษา 

หรือพระเณรที่ไดเคยอุปถัมภอุปฏฐากองคทานในแงมุมและในวาระตางๆ ตลอดถึงพระเณรที่ไดเสียสละรวมแรงรวมใจกันในงานรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งมีอยูจำนวนมากมายนับเปนหมื่นรูปขึ้นไป และอื่นๆ  

 คณะกรรมการผูจัดพิมพฯ ขอมีสวนและขออนุโมทนาสาธุการในกุศลผลบุญของพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารยทุกรูปมา ณ โอกาสนี้ และกราบขออภัย / ขออภัยเปนอยางสูงหากขอมูลที่รวบรวมมาไดนั้นตองตกหลนหรือขาด

ความสมบูรณไปดวยขอจำกัดหลายประการ ทำใหรายชื่อพระภิกษุสามเณรยอมมีโอกาสตกหลนไปได แตความสมบูรณในคุณความดีของทานทั้งหลายที่มีตอองคหลวงตานั้นมิไดตกหลนไปดวยแมแตนอย อนึ่ง การเก็บบันทึก

ขอมูลบุคคลของวัดเพิ่งเริ่มจัดทำขึ้นในระยะหลังไมกี่ปนี้ตามความจำเปนที่พระเณรเขามาขออยูศึกษามากขึ้น 

หลวงปูมั่นจึงเปนโรงงานใหญ สำหรับ

ผลิตลูกศิษยลูกหาทั้งหลายทางดานอรรถดาน

ธรรมใหกระจายออกไปทกุวนันีก้อ็อกจากหลวง-

ปูมั่น เทศนาวาการสั่งสอนบรรดาลูกศิษย ไป

ประพฤติปฏิบัติ ไดมรรคไดผลขึ้นมาธรรมะ

กระจายออกไป เหลานี้มีตั้งแตลูกศิษยทาน

อาจารยมัน่ทัง้นัน้นะ ทีแ่ผกระจายทัง้ฝายธรรม-

ยุตและมหานิกาย เปนลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งนั้น

แหละ องคทานนิพพานไปแลวชื่อเสียงนี้

กระฉอนทั่วประเทศทั่วโลก  

เฉพาะองคทานเองทานไมคอยไปสอนใคร

ละ ถาสอนก็สอนพระ พระอยูกับทานไมกี่องค 

ในปาในเขายิ่งแลวทานไมรับใคร ตอนทานแกนี้

ทานคงจะสงสารบางก็เลยรับพระมา แตกอน

ไมนะ พระไปอยูกับทานไมได 

ลูกศิษยของทานองค ไหนๆ ที่ปรากฏชื่อ

ลือนามเหลานี้มีแตเปนลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งนั้น

นะ อยางทานอาจารยขาว อาจารยคำด ีอาจารย-
ถายเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๑ 
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อะไรตออะไรๆ ตลอดอาจารยตื้อที่ ไหนใชหมด

เลย เปนลูกศิษยของทานทั้งนั้น กระจายออก

ไปนี้ก็เพราะลูกศิษยของทาน โรงงานใหญอยูที่

นั่นผลิตธรรมใหลูกศิษยลูกหา แลวก็นำธรรมนี้

ออกไปกระจายทั่วโลกเวลานี้ ก็เพราะหลวงปู-

มั่นองคเดียว  

ปฏิปทานี้เปนแบบฉบับไมเคลื่อนคลาด

อะไรเลย เดี๋ยวนี้คอยหดยนเขามาๆ ภาคปฏิบัติ 

 

ยุคบานหวยทราย  
(พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๘) 

 

เปนพระกรรมฐานทีจ่ำพรรษากบัองคหลวง-

ตาในยุคกอนสรางวัดปาบานตาดและเปนระดับ

ครบูาอาจารยในสมยัปจจบุนั มรีายนามดงันี ้ 

พระอาจารยสม โกกนุทโท, พระอาจารย

สิงหทอง ธัมมวโร, พระอาจารยนิล ญาณวีโร, 

หลวงปูบัว สิริปุณโณ, หลวงปูหลา เขมปตโต, 

หลวงปูศรี มหาวีโร, หลวงปูบุญมี ปริปุณโณ, 

หลวงปูเพียร วิริโย,  พระอาจารยสุพัฒน สุข-

กาโม, พระอาจารยบุญเพ็ง เขมาภิรโต, พระ-

อาจารยสีหา, หลวงปูลี กุสลธโร, พระอาจารย

สวาท, หลวงปูคำตัน ฐิตธัมโม, หลวงพอชาลี 

โชติปาโล ฯลฯ   

มีสามเณร ๔ รูปคือ สามเณรชื่อนอย ๒ 

รูป, สามเณรบุญยัง และสามเณรโส 

พระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร 

พระอาจารยสุพัฒน สุขกาโม 

พระอาจารยบุญเพ็ง เขมาภิรโต 

หลวงปูบัว สิริปุณโณ 

หลวงปูบุญมี ปริปุณโณ 

หลวงปูคำตัน ฐิตธัมโม 

หลวงปูหลา เขมปตโต  

หลวงปูเพียร วิริโย 

 พระอาจารยนิล ญาณวีโร 

หลวงพอชาลี โชติปาโล 

หลวงปูศรี มหาวีโร 

หลวงปูลี กุสลธโร 

ก็ยังเหลือแตเราที่วอๆ อยูนี้กับพระกับเณรทั้ง

หลาย พระเณรจุดศูนยกลางจะมาอยูกับเรา

เวลานี้นะ ไมบอกก็เปนเอง อยูกับเราคอยฟง

เสียงเรา แตกอนทั้งหลายก็อยูกับหลวงปูมั่น 

ทีนี้ทานลวงไปแลว ก็ถัดลงมาที่ยังเปนตนเปน-

ตัวอยูก็คือเรา ก็ทราบแลววาเราเปนลูกศิษย

หลวงปูมั่น ทีนี้ก็มายึดมาเกาะตรงนี้ละ 

เรื่อยมา…” 
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ยุควัดปาบานตาด  
(พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๕๔) 

 

ตั้งแตองคหลวงตาสรางวัดปาบานตาด พระเณรก็เริ่มหลั่งไหลมา

อยูศกึษากบัทานมากขึน้ ซึง่มทีัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ ในระยะแรก

ทานจำกัดจำนวนพระเณรจำพรรษาไวเพียง ๑๗-๑๘ องค และคงจำนวน

ไวเชนนั้นหลายป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๙ มาจนกระทั่งถึงป พ.ศ. ๒๕๑๙-

๒๕๒๐  

ครั้นออกพรรษาจะมีพระเณรอาคันตุกะจำนวนมากสลับสับเปลี่ยน

หมุนเวียนเขามาพักชั่วคราว หากพระเกาขยับขยายออกไปแลวไมกลับมา

กอนวันวิสาขบูชา พระเณรอาคันตุกะเหลานี้ก็จะเขาจำพรรษาแทนที่กัน

ตอไป โดยมากจะถือเกณฑเรียงลำดับมากอนหลังเปนหลัก ระยะตอมา

เมื่อครูบาอาจารยองคสำคัญๆ ลวงลับไป พระเณรจำนวนมากไมมีที่เกาะ

ที่ยึด องคทานก็อนุโลมผอนผันรับพระเขาจำพรรษามากขึ้น ดังนี้ 

“...บรรดาลูกศิษยทั้งหลายที่ ไปอบรมอยูวัดปาบานตาดทั่วประเทศ

ไทย ไมใชนอย ๆ ถาพูดตามความสัตยความจริงแลวหลวงตาบัวนี้มี 

ลูกศิษยฝายพระนี้มากที่สุด .. เราไมอยากรับพระรับเณรก็ดังที่วานี่แหละ 

รบัเปนภาระแลวดแูลแนะนำสัง่สอนตลอดเลย กลางคำ่กลางคนืตองออกไป

สังเกตดูพระดูเณรประกอบความพากเพียรอยางไรหรือไม ตั้งหนาตั้งตา

มา มาแลวมาอยูยังไง เคยไลออกจากวัดหลายองคนะ ที่มารับไวแลว มา

แลวไมเปนทาซิ นอนไมรูจักตื่น เวลานอนยังไมถึง ๔ ทุมเลยนอนหลับ

ครอกๆ แลว ‘เอ มันยังไงกัน’  

หลวงปูหลา เขมปตโต  

กราบคารวะองคหลวงตา 

บนศาลาวัดปาบานตาด 

องคหลวงตากับพระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร บนศาลาวัดปาบานตาด เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ 
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พระอาจารยปเตอร  

ปญญาวัฑโฒ 

พระอาจารยจอรจ (เชอรี่)  

อภิเจโต 

หลวงปูผาง ปริปุณโณ  หลวงปูสอ พันธุโล   หลวงปูเจี๊ยะ จุนโท 

พระอาจารยทองอินทร  

กตปุญโญ 

พระอาจารยทอง จันทศิริ 

พระอาจารยนอย ปญญาวุโธ 

(นาคขวา)   

หลวงปูอุนหลา ฐิตธัมโม 

(นาคซาย)   

พระอาจารยบุญกู  

อนุวัฑฒโน 

หลวงปูฟก สันติธัมโม พระอาจารยแสวง โอภาโส 

นั่นเอาละนะ พอเที่ยงคืนไปดูอีกแลว ตี ๓-๔ ไปดูอีก วันหลัง

สังเกตอีก กอนที่จะไลออกจากวัดไมใชไลเฉยๆ นะ ทดสอบดูรูนิสัย จริต

นิสัยขี้เกียจขี้ครานทอแทออนแอหรือขยันหมั่นเพียรหมดเรียบรอยแลว 

ที่ไลออกจากวัดก็ผูขี้เกียจ ไปดูจับเอาทุกระยะๆ แนใจแลวบอกเลย ทาน

ให ไป ไมมีมาคัดคานเรา เราจับไดหมดแลว เพราะฉะนั้นจึงไมอยากรับ

พระรับเณร รับมาก็เปนภาระ .. 

ปแรกมาอยูนี ่๑๒ องค เรารบัจำกดั ๑๘ องค .. อยางวัดนี้อยางมาก

ที่สุดไมเลย ๑๘ องค เรียกวามากที่สุด ตอนนั้นมีครูบาอาจารยหลายองค

ทานยังมีชีวิตอยู พระเณรทั้งหลายก็ได ไปอาศัยอยูกับทานๆ .. ทีนี้พอ

องคนั้นลวงไปองคนี้ลวงไปก็ไหลเขามาหาเรา จาก ๑๘ รับ ๒๐ จาก ๒๐ 

เตลิดเลยเปน ๕๐ กวาตลอดมา ครูบาอาจารยแตกอนอยางหลวงปูขาว 

พระเณรก็ไปเต็มอยูนั่น หลวงปูฝน เต็มอยูนั่น หลวงปูออน เหลานี้เต็ม

ทั้งนั้นละ พอองคนั้นลวงไปองคนี้ลวงไปไหลเขามาๆ .. ไมมีที่ยึดที่เกาะก็

ไหลเขามาละซิ จึงไดรับเพิ่มขึ้น รับพระรับเณรเปนภาระหนักมากอยูนะ 

รับตองรับผิดชอบทุกอยางดวย สังเกตสังกาแนะนำสั่งสอน จึงไมรับ

งายๆ…” 

เทศนาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ แสดงถึงความเมตตา

ศิษยเปนลนพนแมจะชราภาพมากอายุจวนจะ ๙๓ ปแลวก็ตาม ทานยังสู

อุตสาหออกเดินตรวจตราดูทางจงกรมดูความพากเพียรของพระเณรใน

ยามค่ำมืดดึกดื่น ดังนี้ 

“กลางคืนผมเดินดูไมเห็นพระลงเดินจงกรมกลางคืนเงียบๆ ไมเห็น

นะ นี่พึ่งมาพูดวันนี้ ไปดูเปนประจำนะ ทานทั้งหลายวาผมไมไปดูเหรอ 

มันขี้เกียจอะไรนักหนา ถาขี้เกียจใหหนีจากวัดนี้ อยาอยู นี้ ไปเที่ยวเดินดู

หมด กลางค่ำกลางคืนไมเห็นพระออกมาเดินจงกรมหย็อกๆ แหย็กๆ เลย 

ทานทั้งหลายวาผมไมดูเหรอ ผมไปดูตลอดนะ นี่ละวันนี้ออกพูดเสียบาง 

นานๆ พูดทีหนึ่งๆ 

นี่ละการปกครองหมูเพื่อนรับหมูเพื่อนรับจริงรับจัง แนะนำสั่งสอน 

สังเกตสังกาทุกแงทุกมุม ใหพากันเอาจริงเอาจัง อยามาเหลาะแหละให

เห็น ตั้งแตดูธรรมดานี้ก็ขวางตาพอแลว แบบหลับหูหลับตาไปกับหมูกับ

เพื่อน นี้ ไมไดคุยนะความเพียร ดูหมูเพื่อนดูไมได ถาเราทำอยางนี้เราก็

ตายไปนานแลวแหละ นี่ไมไดทำอยางนี้” 

บานตาดยุคแรก (พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๑๑) 
  

เปนยุคที่องคหลวงตาเนนการสอนพระเปนพิเศษ ครูบาอาจารยที่

อยูจำพรรษารวมกันในเวลานั้นก็มีทั้งที่ตามมาจากยุคหวยทราย อาทิ 

พระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร, หลวงปูบุญมี ปริปุณโณ, หลวงปูเพียร  

วริโิย, พระอาจารยสพุฒัน สขุกาโม, หลวงปูบญุเพง็ เขมาภริโต, หลวงปูล ี

กุสลธโร, พระสุกันต, พระอาจารยคำผิว สุภโณ, พระผัน, พระสมนึก 

และสามเณรเสริฐ 

ครบูาอาจารยทีม่าจำพรรษาดวยหรอือยูศกึษาใหมมรีายนามดงันี ้

หลวงปูเจีย๊ะ จุนโท, หลวงปูผาง ปริปุณโณ, หลวงปูสอ พันธุโล, พระ-

อาจารยทอง จันทสิริ, หลวงปูฟก สันติธัมโม, พระอาจารยแสวง โอภาโส, 

พระอาจารยบญุกู อนวุฑัฒโน, พระอาจารยนอย ปญญาวโุธ, หลวงปูอุน-

หลา ฐิตธัมโม, หลวงปูบุญยัง ผลญาโณ, พระอาจารยทองอินทร 

กตปุญโญ, พระอาจารยปเตอร ปญญาวัฑโฒ, พระอาจารยจอรจ (เชอรี่) 

อภิเจโต เปนตน 
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  บานตาดยุคสอง (พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๒๘) 

 เปนยุคที่องคหลวงตาเกี่ยวของกับประชาชนและพระเณรมากขึ้น ครูบาอาจารยที่อยู 

จำพรรษารวมกันมีรายนาม ดังนี้ 

 พระอาจารยอินทรถวาย สันตุสสโก, พระอาจารยทองฮวด ฐานวโร, พระอาจารยสุชาติ, 

พระอาจารยเอียน อริเยสโก, พระอาจารยประยูร, พระอาจารยจอน, พระอาจารยสุธรรม สุธัมโม, 

พระอาจารยคลาด ครุธัมโม, พระอาจารยนิพนธ อภิปสันโน, พระอาจารยบุญทัน ฐิตสีโล, พระ-

อาจารยเยื้อน ขันติพโล, พระอาจารยณรงค อาจาโร, พระอาจารยสม ขันติโก, พระอาจารยโกวิท 

ฐานยุตโต, พระอาจารยมาลา ญาโณภาโส, พระอาจารยมหาณรงค ฐิตญาโณ, พระอาจารยสุดใจ 

ทันตมโน, พระอาจารยสุชาติ อภิชาโต, พระอาจารยบุญจันทร กตปุญโญ, พระอาจารยบุญชวย 

ปญญวันโต, พระอาจารยฟลลิป, พระอาจารยแพท, พระอาจารยบุญมี ธัมมรโต, พระอาจารยจำรัส 

จันทโชโต, พระอาจารยวงศสิน, พระอาจารยดิ๊ค สีลรตโน, พระอาจารยวิศิษฐ สันติงกโร, พระ-

อาจารยมานะ เทวธัมโม, พระอาจารยเฉลิม ธัมมธโร, พระอาจารยชิต ฐิตจิตโต, พระอาจารยมงคล, 

หมายเหตุ  

การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับกาลเวลา สถานที่ และบุคคล ไว ในที่นี้ มีความมุงหมายเพื่อเปนหลักฐานอางอิงในเชิงประวัติศาสตรแตพอสังเขป มีรายละเอียดที่ควรทราบ ดังนี้ 

o รายนามขางตนนี้ ไมรวมถึงครูบาอาจารยที่ไมเคยจำพรรษากับองคหลวงตาแมอาจไดชวยเหลือหนาที่การงานหรือมีความเกี่ยวของอยางลึกซึ้งกับองคหลวงตา  

o ในยุคแรกๆ ยังไมมีการบันทึกการจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรทำใหขอมูลในชวงเวลาดังกลาวอาจตกหลนหรือขาดหายไป 

o รายนามขางตนนี้รวมถึงพระภิกษุผูที่เคยเขามาศึกษากับองคหลวงตาระยะหนึ่งและไดลาสิกขาแลว นอกจากขอมูลที่นำมาแสดงขางตน ยังมีพระภิกษุสามเณรที่หมุนเวียนมาศึกษากับองคหลวงตาในชวงออกพรรษาเปน 

 จำนวนมากยิ่งกวาในพรรษา จึงไมสามารถนำมาแสดงไดทั้งหมด  

o   มีฆราวาสในสาขาอาชีพตางๆ รวมถึงบุคคลสำคัญๆ เขามาบวชศึกษาชั่วคราวทั้งจำพรรษาหรือบวชนอกพรรษาอีกเปนจำนวนมากในชวงที่องคหลวงตาดำรงธาตุขันธอยู 

 
 

ทะเบียนบานวัดปาบานตาด และบัญชีกลางปวัดธรรมยุต 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ และ พ.ศ.๒๕๑๔ 

พระอาจารยวุฒิชัย สุตาวุโธ, พระอาจารยนอย(สุรินทร), พระอาจารยวันชัย วิจิตโต, พระอาจารยนพดล นันทโน, พระอาจารยภูษิต ขันติธโร, พระ-

อาจารยพิมพา จาคจิตโต, พระอาจารยทวีป กมโล, พระอาจารยสงบ ปภาโส, พระอาจารยแดง, พระอาจารยสมเดช สิริจันโท, พระอาจารยสุพัฒน 

ธัมมวโร, พระอาจารยศานิตย, พระสมยศ, พระอาจารยมานะ ฉันทสาโร, พระอาจารยชูชาติ, พระอาจารยธีรยุทธ ธีรยุธโน, พระอาจารยสุนทร ฐิติโก, 

พระอาจารยประยูร, พระอาจารยประสิทธิ์, หลวงพอณัฐ, พระฌาน, พระอาจารยบำรุง นวพโล, พระอาจารยบุญเติม ฐิโตภาโส, พระอาจารยกฤษฎา 

สุรวังโส, พระอาจารยสุลาน ปภัสสโร, พระอาจารยสมบูรณ ฐิตญาโณ ฯลฯ 
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ศรณรงค ธีรปญโญ, พระอาจารยนิคม ปญญาธโร, พระอาจารยประสพ  

วรจิตโต, พระอาจารยสมหมาย ฐานุตตโร, พระอาจารยจิว อภิปุญโญ, 

พระอาจารยแกน, พระอาจารยมหาธีรนาถ อัคคธีโร, พระอาจารยณฤทธิ์ 

อิทธิโชโต, พระอาจารยสมพร ยโสธโร, พระอาจารยนิรุจน อลี โน,  

พระอาจารยวิชาญ อัคคจิตโต, พระอาจารยมหาสมควร รตนปญโญ,  

พระอาจารยมารตนิ ปยธมัโม, พระอาจารยบารม ีสทุธจติโต, พระอาจารย

คณิต โชติธัมโม ฯลฯ 

 

จำพรรษาในระหวางเปนสามเณร ไมทราบสถานภาพปจจุบัน 

สามเณรสนอง หรเพลิด, สามเณรรัศมี กานจักร, สามเณรนิโก 

ขันธรักษ, สามเณรไพฑูรย นุตตะกุล, สามเณรมานะ เทียมราช, สามเณร

สมชาย ทองราช, สามเณรอุทัย ทองราช 

 

 เปนยุคที่เปดกวางสูสาธารณชน องคหลวงตาอนุโลมใหมีพระ

เณรในพรรษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น อางอิงตามขอมูลของวัดเก็บบันทึกไว 

มีดังนี้ 

  

ป ๒๕๓๓  จำนวน ๔๔ องค  ป ๒๕๓๘  จำนวน ๔๖ องค 

ป ๒๕๓๙  จำนวน ๔๘ องค ป ๒๕๔๐  จำนวน ๔๘ องค 

 

ครูบาอาจารยที่จำพรรษารวมกันมีรายนาม ดังนี้ 

พระอาจารยสุทธิ ธัมมสาโร, พระอาจารยพิพัฒน ธัมมวโร,  

พระอาจารยสถาพร, พระอาจารยสมภพ อภิวัณโณ, พระอาจารยบัณฑิต  

ธีรธัมโม, พระอาจารยนรา กตรักโข, พระอาจารยวิทยา กิจจวิชโช, 

พระอาจารยวีระศักดิ์ ติกขวีโร, พระอาจารยชวน ฐิติธัมโม, พระอาจารย

สุริยัน วรคุโณ, พระอาจารยภาสกร ภาสกโร, พระอาจารย ไพรินทร 

ปญญาพโล, พระอาจารยมหาตี๋ ปยสีโล, พระอาจารยกองคำ เปมสีโล, 

พระอาจารยสมพงษ ขันติ โก, พระอาจารยสมหมาย อุปติสโส,  

พระอาจารยสุทธิชัย สุทธิชโย, พระอาจารยประภาส กตปญโญ,  

พระอาจารยชูชาติ ชยธัมโม, พระอาจารยถาวร ขันติโก, พระอาจารย

มหาสำรวย สุภวิสสุโภ, พระอาจารยชาตรี นิสโภ, พระอาจารยเรืองเดช 

ฉินนาลโย, พระอาจารยวิเชียร อิฏฐาโน, พระอาจารยสำรวย อารัญโย, 

พระอาจารยกนก กนโก, พระอาจารยอมร ติขิโณ, พระอาจารยอำนวย 

กันตธัมโม, พระอาจารยพรหม กิตติวัณโณ, พระอาจารยนพรัตน 

กันตธัมโม, พระอาจารยปรัชญา โอภาโส, พระอาจารยโสภา สมโณ,  

พระอาจารยสาธิต ชยสาธิโต, พระอาจารยทศพล กิตติวโร, พระอาจารย

โกศิล ปญญากโร, พระอาจารยสกริณ จิตตปญโญ, พระอาจารย

ปราโมทย สิรินันโท, พระอาจารยประสบ กุสโล, พระอาจารยสุทธิพงษ  

สุทธิพุทโธ, พระอาจารยธนพิบูลย รตนปญโญ, หลวงพอจิตติ จิตตวชิโร, 

พระอาจารยสมพงษ ฐิตวังโส, พระอาจารยรัฐวีร ฐิตวีโร, พระอาจารย-  

 บานตาดยุคสาม (พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๐) 

 

ทะเบียนบานวัดปาบานตาด และบัญชีกลางปวัดธรรมยุต 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ และ พ.ศ.๒๕๑๔ 
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	 บ้านตาดยุคสุดท้าย	(พ.ศ.	๒๕๔๑	–	๒๕๕๔)		
 

เป็นยุคที่เปิดกว้างสู่สาธารณชนสูงสุดเนื่องจากองค์หลวงตาเมตตา

ออกมาช่วยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อ้างอิงตามข้อมูลของวัด

เก็บบันทึกไว้มีดังนี้ 

ปี ๒๕๔๑  จำนวน ๔๖ องค์ 

ปี ๒๕๔๒  จำนวน ๔๗ องค์ 

ปี ๒๕๔๓  จำนวน ๔๖ องค์  

ปี ๒๕๔๔  จำนวน ๔๙ องค์  

ปี ๒๕๔๕  จำนวน ๕๒ องค์  

ปี ๒๕๔๖  จำนวน ๕๕ องค์  

ปี ๒๕๔๗  จำนวน ๕๗ องค์ 

 

ครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาร่วมกันมีรายนามดังนี้ 

พระอาจารย์สงัด ฐิตธัมโม, พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุณณารักโข, 

พระอาจารยเ์สวต  จริธมัโม, พระอาจารยจ์ำเรญิ   คณุวโร, พระอาจารย ์ 

คัมภีร์ ญาณคัมภี โร, พระอาจารย์สันต์ชัย สันติธัมโม, พระอาจารย์

ประพจน์ ทีฆายุโก, พระอาจารย์ปัญญา ฐิตโสภโณ, พระอาจารย์บัญชา 

เมตติโก, พระอาจารย์สุทธิชัย จักกวโร, พระอาจารย์สมฤกษ์ ญาณวโร, 

พระอาจารยส์ขุกาย พลญาโน, พระอาจารยส์นัต ิสปุฏปินัโน, พระอาจารย์

พอใจ โฆสธัมโม, พระอาจารย์เรือนทอง สันตจิตโต, พระอาจารย์อำพล 

ฐานุตตโร, พระอาจารย์ชำนาญ อภิชัญโญ, พระอาจารย์ทวี อัตตสาโร, 

พระอาจารย์ธีระเดช ถิรธัมโม, พระอาจารย์วิมาร เขมาภิรโต, พระ-

อาจารย์ประพบ ลาภิโก, พระอาจารย์ยุทธนา ตันติปาโล, พระอาจารย์

ทิพากร สุภาจาโร, พระอาจารย์สมชาย จิตตกาโร, พระอาจารย์นกหวีด 

กิตติวุฑโฒ, พระอาจารย์อดิศร รตนปัญโญ, พระอาจารย์ฉัตรชัย วิชโย, 

พระอาจารย์ชวลิต ภูริปัญโญ, พระอาจารย์เฉลิมชัย อธิจิตโต, พระ-

อาจารย์ ไพโรจน์ อภิปุญโญ, พระอาจารย์สิงห์โต โฆสโก, พระอาจารย์

สมงิ ปยิธมัโม, พระแกส รตนญาโณ, พระฉตัรแกว้ ญาณรงัส,ี พระเขมาสาลา 

ธมัมเฉโก, พระปอิอต จติตปญัโญ, พระวรีะพงษ ์สจุณิณธมัโม, พระจนัทร-์

ญา เปสโล, พระพรเทพ ญาณวุฒโฑ, พระอ้วน ธัมมเฉโก, พระไพโรจน์ 

อัตตคุตโต, พระฮานส์ ญาณธัมโม, พระปีเตอร์ ฐิตธัมโม, พระพิทักษ์   

รตนิธโร, พระมหาพศิษิย ์ธรีปญัโญ, พระธงชยั นริโต, พระวรีะพล สจัจวโร,   

พระไกรวัลย์ ฐานวโร, พระนิรันต์ นิรันตโร, พระมนู กิตติวัณโณ, พระ-

รอนนี ่กนัตธมัโม, พระจอหน์ กสุโล, พระอาทติยเ์ทพ อภปิญัโญ, พระวรีะ-

ศักดิ ์ ถาวรจติโต, พระเพลินจติ อธจิติโต, พระ ม.ล.สิทธโิชค สิทธเิตโช, 

พระหมาย มหทัธโน, พระศภุชยั ภรูปิญัโญ, พระพณิโย กาญจโน, พระสมชาต ิ

ฐิตธัมโม, พระเจี่ย ปิยสีโล, พระเฮนรี่ หิริวโร, พระกัมพล ขันติพโล,   

พระพายัพ ฉันทสีโล, พระสมัพนัธ ์ถริโสภโน, พระมณฑล วรจติโต, พระ-

ศภุนติ ิครุโุก, พระวรวฒุิ ภัททธัมโม, พระสารทูล สุชาโต, พระธนเศรษฐ์ 

สมงัคโิก, พระปญัญา นมิมโล, พระมนตร ี จตัตสีโล, พระภานมุาศ ฐานโิย, 

พระสุชาติ ฐิตสุขโข, พระโชตริส, พระดนยั โสภโิต, พระอภสิทิธิ ์สทิธชิโย, 

ปี ๒๕๔๘  จำนวน ๕๘ องค์ 

ปี ๒๕๔๙  จำนวน ๕๖ องค์ 

ปี ๒๕๕๐  จำนวน ๕๘ องค์ 

ปี ๒๕๕๑  จำนวน ๖๑ องค์ 

ปี ๒๕๕๒  จำนวน ๖๓ องค์ 

ปี ๒๕๕๓  จำนวน ๖๒ องค์ 
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พระเกรสนั มนญุโญ, พระวนิยั สริกิโุล, พระเจตน ์อาจติตธมัโม, พระตตีอ้ง 

วรปญัโญ, พระโจเซฟ ปิยธัมโม, พระประเสริฐ ขันตโสภโณ, พระธงชัย  

อธิปัญโญ, พระปีเตอร์ ตปสีโล, พระปิโยรส ฐิตรโส, พระพิศาล วิชโย, 

พระเนตร สันตจิตโต, พระเดวิด อภิสัทโธ, พระพรชัย นาถธัมโม, พระ-

ทรงศักดิ์ ติกขวี โร, พระพยัคฆ์ ปัญญารัตโน, พระนิวัติ สุวัณโณ,   

พระวรัตน์ วรญาโณ, พระอนุวัฒน์ ปิยวาจโก, พระเดชา จัตตสัลโล,   

พระสมชาย วรจิตโต, พระบวร (โคคำมา) ฯลฯ 

 

จำพรรษาในระหว่างเป็นสามเณร ไม่ทราบสถานภาพปัจจุบัน 

สามเณรจิตติ สุวรรณพฤกษ์ , สามเณรกะวีวัฒน์ นาสวัสดิ์ , 

สามเณรนนท์ ยะสุตา, สามเณรเอกชัย ใจสุต๊ะ 

 

 บา้นตาดยคุสิน้รม่โพธิร์ม่ไทรใหญ ่ (พ.ศ.๒๕๕๔ 
เป็นต้นไป)  

 

เป็นยุคที่พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน 

โดยก่อนละขันธ์องค์ท่านบรรจงฝากพระธรรมคำสอนตอนเช้ามืดของวัน

ใหม่และปีใหม่เวลาตีหนึ่งเศษของวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรง-

พยาบาลศิริราช ไว้เป็นเครื่องระลึกเตือนใจตลอดไปแก่พระอาจารย์สุดใจ

ในนามผู้แทนคณะศิษย์ทั้งปวงว่า 

“มอืของครอูาจารยก์บัมอืของลกูศษิยล์กูหา ญาตมิติร เพือ่นฝงู 

เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัใชแ้ทนกนัได ้ไว้ใจกนัได ้เชือ่ใจกนัได ้ตายใจกนัได”้ 

องค์หลวงตาท่านฝากเตือนคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ของท่านทั้งปวงให้

มีสามัคคีธรรมรักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้รักษาและ

สืบทอดมรดกธรรมได้แก่ข้อวัตรปฏิบัติ คำสั่งสอน และปฏิปทาที่ท่านพา

ดำเนินมามิให้เสื่อมคลายและสูญหายไป ให้ฝากเป็นฝากตายช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป  
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องค์หลวงตามักมีเหตุได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสำคัญๆ ที่ต้องใช้เหตุผล  

ไหวพริบปฏิภาณและบารมีในการจัดการปัญหา และทุกเรื่องก็ผ่านพ้นไปด้วยดี   

เป็นที่ลงใจของทุกฝ่าย ทางด้านปัญหาธรรม องค์หลวงตาก็มีโอกาสได้สนทนา  

แก้ปัญหาธรรมขั้นละเอียดให้แก่พระสุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำนวนมาก    

จนถึงกับเคยได้รับคำยกย่องจากพระมหาเถระที่มีพรรษาสูงกว่าว่า   

“องค์หลวงตาเป็นอาจารย์ของท่าน” ด้วยเหตุนี้การแก้ปัญหาทั้งส่วนย่อย  

ส่วนใหญ่ในช่วงชีวิตของท่านจึงกล่าวขานได้อย่างสมบูรณ์แบบว่า   

องค์หลวงตาเป็นเสาหลักแห่งวงกรรมฐานสมัยกึ่งพุทธกาล 
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เสาหลักกรรมฐาน 

งานฉลองกึ่งพุทธกาล 
  

เมื่อครั้งที่องคหลวงตาจำพรรษาที่จันทบุรี

ในป พ.ศ. ๒๔๙๘ ชาวจันทบุรีไดเลาใหทานพอลี 

วดัอโศการาม ฟงถงึการเทศนาขององคหลวงตา

ชนิดน้ำไหลไฟสวางเลยทีเดียว ซึ่งแทจริงแลว

ทานทั้ งสองเคยรูจักกันมากอนแลวตั้ งแต 

หลวงปูมั่นยังมีชีวิตอยู องคหลวงตาเลาวา  

“…ทานพอลีมีนิสัยเด็ดเดี่ยว อาจหาญ

ชาญชัยมากในการประพฤติปฏิบัติ และทานเคย

เปนลูกศิษยของหลวงปูมั่นมาตั้งแตเริ่มแรกโนน  

จนกระทั่งไดพลัดพรากจากกันทั้งหลวงปูมั่น  

และทานเองก็เคยไปมาหาสูกันอยูเสมอ  

เทาที่ไดสังเกตในเวลาทานไปกราบนมสัการ

หลวงปูมัน่ทีว่ดัปาบานหนองผอื

นัน้ รูสกึวาหลวงปูมัน่ทานแสดง

อากปักริยิาเต็มไปดวยความ

เมตตาอยางมากมายเห็นได

อยางชัดเจน แมทานจะไมได

พกัอยูวดัปาบานหนองผอืเปน

เวลานานกต็าม แตสถานที่ให

พั กสำหรับท านพอลี เรานี ้

ทานเปนผูสัง่เองวาให ไปจัดที่

นั่นๆ คือในปานอกบริเวณ 

รั้ววัด ใหทานลีไดพักสบายๆ เพราะสงัดดีกวาที่

อื่นๆ 

คำวาที่นั่นๆ นั่นหมายถึงในปาลึกๆ โนน 

แลวก็สั่งเราเองนี้ ใหเปนผู ไปดูและจัดสถานที่ 

ที่จะใหทานพัก หลังจากนั้นทานยังตามไปดู

สถานที่พักนั้นอีกดวย นี่ก็เปนเหตุใหประทับใจ

ไมลืม และการให โอวาทสั่งสอนใน ๒-๓ คืน 

ที่ทานพักอยูนั้น รูสึกวาประทับใจอยางมาก 

ทีเดียว  

เพราะครบูาอาจารยทีเ่ปนลกูศษิยของทาน

และเปนที่เมตตาเปนที่ไววางใจของทาน นานๆ 

จะได ไปพบกับทาน กราบนมัสการทานครั้งหนึ่ง

และไดสนทนาธรรมกัน ทานจึงไดสนทนากัน

อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรม 

ทุกขั้นตอน ซึ่งยากที่จะหาฟงไดในเวลาอื่นๆ 

ทานพอลี ธัมมธโร 

องคหลวงตากับสภาพวัดปาบานตาดในอดีต 
วัดปาบานหนองผือ จ.สกลนคร 
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นี่ก็ เปนเหตุการณที่ ลืมไม ได เพราะ 

หลวงปูมั่นนั้นแสดงอาการอันใดออกมายอม

เต็มไปดวยเหตุดวยผลดวยความหมายที่จะยึด

เปนคติไดตลอดไป ไมสักแตวากิริยาที่แสดง 

ออกมาเทานั้น แตเต็มไปดวยความหมาย  

นี่ทานพอลีก็เปนลูกศิษยองคสำคัญองคหนึ่ง

ของหลวงปูมั่นเรา...” 

จากคำกลาวนี้แสดงใหเห็นวาทานพอลี

รูจักคุนเคยกับองคหลวงตาตั้งแตสมัยอยูบาน

หนองผอืแลว 

ตอมาเมื่อทานเริ่มสรางวัดปาบานตาด 

ได ไมนาน ปนั้นเปนป ๒๕๐๐ ครบกึ่งพุทธกาล 

ทานพอลีจึงไดจัดเตรียมงานฉลองพระพุทธ-

ศาสนาขึน้ทีว่ดัอโศการาม จงัหวดัสมทุรปราการ  

ความตั้งใจของทานพอลีในทีแรกคิดจะจัดงาน

นาน ๒ อาทิตย แตก็มีเหตุใหขยายวันเพิ่ม 

ออกไป 

เปนปกติธรรมดา เมื่อทำกิจการงานใด

ปญหาในงานนั้นยอมเกิดมีขึ้นไมมากก็นอยและ 

หากตองอาศัยคนหมูมากเขารวมงานกัน 

ดวยแลว การตกลงกันในงานเพื่อจะใหมีทิศทาง

เดียวกัน ยอมเปนสิ่งจำเปนมากยิ่งขึ้นไปอีก  

มิฉะนั้นปญหายุงๆ พอใหรำคาญใจยอมจะ 

เกิดขึ้นไดโดยงาย แมในคราวจัดงานบุญครั้งนี้

ก็เชนกัน  

พอเริ่ มงานไดประมาณอาทิตยหนึ่ ง  

ก็เริ่มมีปญหาบางประการเกิดขึ้น คือจำนวน 

แมครัวมีไมเพียงพอ ปญหาเทานี้

คงไม ใหญ โตอะไร แต

เมื่ อขยายผลมากขึ้ น

ทำ ให เ กิ ดปญหาอื่ นๆ  

อันเปนกิ่งกานสาขาตาม

มาจนเปน เหตุ ให เกิ ด 

การโต เถียงกันในที่สุด

เนือ่งจากยังหาจุดลงตัวไมได งาน

สวนรวมจึงเกิดชะงักงันขึ้น กลายเปนปญหา

ใหญโต แมจะมีพระภิกษุครูบาอาจารยพยายาม

ไปพูดคุยชวยแกปญหา แตก็ยังไมเปนผลดีขึ้น

แตอยางใด บางทีอาจซ้ำรายลงไปอีก ดังนี้ 

แมครัวมีไมเพียงพอ ปญหาเทานี้

เนือ่งจาก

บรรยากาศงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ณ วัดอโศการาม  

จังหวัดสมุทรปราการ 
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๓๘๐ ๓๘๑

ภาพฝาผนังที่วิหารวิสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม  

ตอนสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) เสด็จมาประชุมเพื่อจัดงานฯ  

มีพระเถรานุเถระมารวมประชุมกวา ๘๐๐ รูป 

“...อยางวัดอโศการามระงับเหตุก็เรา  

มีงานฉลอง ๒๕๐๐ คนแนนหมดเลย งานนี้ 

จะใหมีอยูสองอาทิตย ทำประมาณสัก ๖-๗ วัน

เรื่องราวก็เกิดขึ้น ยังไมถึงไหนเกิดเรื่องขึ้นแลว

ภายในวัด ยุงกันฝายผูหญิง แมครัวไมพอบาง

อะไรบางยุงกัน อโศการาม นี่ก็ทานพอลีละ 

ทานก็สั่งทานอาจารยเจี๊ยะนี้ละไปหาเราวา 

‘บอกใหมหาบัวไประงับเหตุในครัวเดี๋ยวนี้ คน

อื่นไปแทนไมไดโดยเด็ดขาด หามไมใหใครแทน

เปนอันขาด ใหมหาบัวเทานั้นไป’ 

แลวก็บอกใหทานอาจารยเจี๊ยะไปหาเรา 

ใหเราไประงับเหตุการณในครัว เราบอก ‘ไปหา

องคอื่นไมไดหรือ’ 

‘ทานหามเด็ดขาด ใหทานอาจารยเทานั้น

ไประงับเหตุการณในครัว’  

‘โอย ทำไงอยางนี้’ ‘ก็ทานสั่งอยางนี้จะ

ทำไง’ ตกลงเราก็เลยไป …” 

ดวยความจำเปนเชนนี ้ ทานจงึเขาซกัถาม

กับแมครั ว เพื่ อดู ว ามีปญหาอะไรตนสาย 

ปลายเหตุอยางไร เมื่อเขาใจเหตุผลแลวทานก็

ชี้ปญหาและการแก ไขอยางตรงไปตรงมา ดังนี้ 

“ . . . เราเอาอยางหนักๆ เลยที เดียว  

เพราะมันไมลงกัน แมครัวมีแต เขาโคงๆ  

ตัวใหญๆ ตัวทิฐิมานะใหญๆ ทั้งนั้นอยู ในครัว 

พออาจารยเจี๊ยะพูดคำหนึ่งเขารุมมานี้หลงทิศ 

เมาหมัด พอทางนี้พูด ทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นเลย

นะ ฟาดอาจารยเจี๊ยะ จนกระทั่งอาจารยเจี๊ยะ

ไดมากระซิบกับเรา  

‘นี่ๆ ทานอาจารยเห็นไหมผมพูดอะไรไม

ไดนะ’  

เราก็นิ่งเฉยฟง บทเวลาเราจะพูด บอก

ตรงๆ เลย เราบอกชัดเจนเลย เอาอยางเด็ด 

นี่นะ ไมเด็ดไมได  

‘เอา ใหพูดคนละฝาย ฝายไหนจะพูด

เรื่องราวอะไรใหพูดมาเต็มเม็ดเต็มหนวย  

ฝายหนึ่งใหนิ่ง ฝายไหนจะพูดออกมา ทางนี้ ให

เงยีบหมด พอทางนัน้เสรจ็เรยีบรอย เอา ทางนี้ 

พูดทางนั้นใหเงียบๆ’  

ทานพอลี องคหลวงตาและคณะสงฆบิณฑบาตในงานฯ 
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๓๘๐ ๓๘๑

ภาพฝาผนังจำลองบรรยากาศในงานฯ 

 

 

ศาลาทรงธรรม วัดอโศการาม ที่ใช ในงานฯ 

ครัวก็มีแตเขาโคงๆ พูดใหมันชัดๆ เสีย 

โอโหย ไมใชเลนๆ นะ นั่นก็เอาอีกแหละ เขาไป

ก็ ใสเปรี้ยงเลยเทียว นี่ก็ขบขันดีเหมือนกัน  

ทางนี้พูดทางนั้นจะแย็บออกมาไม ได ฟดเลย 

เลยนิ่งหมด  

‘เอา ทางนี้มีอะไร เอา พูดออกมาใหหมด 

บอกใหหมด’  

พอหมดแลว ‘หมดแลวเหรอ’ ‘หมดแลว’  

เอา ทางนี้ขึ้น ทางนี้เงียบ ทางนี้ก็เงียบ 

ทางนั้นขึ้นเต็มที่ๆ เราก็เอาทั้งสองเขามา

ประมวลกนั ไมเอามากละเอาเดด็เสยีดวย เราวา  

‘เวลานีพ้วกเราทั้งหลายมากันในนามลูก-

ศิษยของทานพอนะ เราไมไดมาในนามอาจารย

ของทานพอ เมื่อตางคนตางไมไดมาในนามของ

อาจารยทานพอ เปนลูกศิษยของทานพอดวย

กันทั้งสองฝาย การมาทะเลาะเบาะแวงอยางนี้

มันเปนการเสริมเกียรติทานพอ หรือเปนการ

เหยียบทานพอลง เอาตอบ’  

นั่นขึ้นอยางนี้นะ ขึ้นงี้เลย  

‘เวลานี้ทานพอทานไมมีอะไรทานนิ่งๆ  

ฟงเหตุการณของพวกเราอยู ซึ่งกำลังกัดกัน.. 

วาสนาบารมีของทานพอเปนยังไง เราถึงมาทำ

อยางนี้ .. เพราะเราทุกๆ คน ก็มาในนาม 

ลูกศิษย แลวทำไมถึงจะปฏิบัติตอกันไมไดละ? 

ทำไมถึงกระทบกระเทือนถึงทานพอ หากวา

ทานพอมาวาแบบนี้จะวายังไงละ ทานพอจะ 

ไมพูดกี่คำนะ จะพูด ๒-๓ คำแลวพวกเราจะแก

ได ไหม? ..  

เอา นี่หากวาทานพอทานดำเนินตาม

ความรูความเห็นของทานแลว ทานเตรียม

บริขาร ๘ เทานั้น เดินผานพวกเราที่ เปน 

ลูกศิษยทั้งหลายอวดอางตนเองวาเปนลูกศิษย

ทานพอๆ ทั้งวัดนี้นะ ทานเดินผานมานี้วา 

อาตมาไมมีวาสนาแลวเวลานี้ มีลูกศิษยเทาไร 

ก็ไมสามารถที่จะระงับ หรือจะสงเสริมวาสนา

อาตมาได “อาตมาจะไปแลวนะ อาตมาไมมี

วาสนาบำเพ็ญพาลูกศิษยลูกหา พาทำงาน

คราวนี้ก็ไม ได อาตมาจะไปตามบุญตามกรรม

ของอาตมา”  

สะพายบาตรเดินผานออกไปนี้ เอา 

ทั้ ง ห มดนี้ ใ ค ร จ ะ ไ ป เ อ าท า น กลั บ คื น ม า 

ไดมีไหม เอา วาซิ ทานกาวออกจากวัดไปนี้ 

เอา ใครจะติดตามไปเอาทานมาได ไหม? ถา

หากวาพวกเราไมรีบแก ไขตั้งแตบัดนี้ .. ก็เวลา

นี้เหตุการณยังอยู ในฐานะสมควรที่จะแก ไข

พิจารณากันไดอยู ในระหวางลูกศิษยทั้งหลาย 

ที่จะคุยกันเพื่อสงเสริมครูบาอาจารย แลว

ปฏิบัติกันไมไดเหรอ? ทำไมจะทำไมได แลวจะ

ใหครูบาอาจารยออกหนี ดวยการวาทานมี

วาสนานอย ในขณะเดียวกันพวกเราวาสนา

เปนยังไง ตอนนี้ทานยังไมไป เราจะพิจารณา

ยังไง ไอเรื่องแมครัวเขาก็มาในนามเปนลูกศิษย

ทุกคน ไปโรงไหนๆ ติดตอโรงไหนก็ไดแมครัว

ยากอะไร แตหาครหูาอาจารยนีห้าไดงายๆ เหรอ’ 

ในครัวเรียบวุธ นิ่งหมดเลย เห็นโทษของ

ตวัเองหมด ยอมรบัตามเหตผุลของเราทกุอยาง 

ทีนี้ก็ลงพรึบเลย...” 

พอทานพูดถึงจุดนี้ ก็ เหมือนเปนการ

กระตุกเตือนใจใหระลึกถึงบุญคุณทานพอลี 

ที่อุตสาหเมตตาแนะนำสั่งสอนใหรูผิดชอบชั่วดี

พอเปนผู เปนคนขึ้นมา ตางมีแก ใจแข็งขัน 

ปดปญหาเหลานั้นใหจางไป ไมเห็นเรื่องขัดอก

ขัดใจเล็กๆ นอยๆ เปนเรื่องใหญยิ่งกวากิจการ

งานของครูบาอาจารย ตางขันอาสารับปาก

รับคำทานขึ้นในทันที ดังนี้ 

“...คนนี้จะไปติดตอครัวนั้น คนนั้นไป

ติดตอครัวนี้พรึบเดียวเลย เพราะเห็นโทษที่ทาน

จะเตรียมของออกมาเดินฉากหนาไปนี่ .. ลงกัน

ทันทีเลย พอเรากลับออกมาแลวประกาศ  

ทานพอลี ธัมมธโร 

พระสงฆที่บวชในงานฯ  

และเนื่องจากสมัยนั้นยังไมมีอุโบสถ  

จึงอุปสมบทในเรือเรียกกันวาสิมน้ำ 
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แม่ครัวนี้พรึบเดียว ยังไม่ถึง ๒ ทุ่ม ฟาด 

๒ ร้อยคนแล้ว พอ ๒ ทุ่มกว่า ๒ ร้อยกว่าคน 

พอ ๓ ทุ่ม มีถึง ๓ ร้อยคน พอ ๙ โมงเช้านี้

ออกมา ๓ รอ้ยกวา่ เรือ่งราวเรยีบไปเลยเพราะ  

เห็นโทษที่ท่านจะก้าวหนีจะเป็นยังไง อันนี้มัน

หนกัมากขนาดไหน มนัยอมมนัเหน็โทษเลยพรบึ  

เลย แมค่รวัเตม็เอีย๊ดเลยพอ เรยีบตัง้แตน่ัน้ไมม่ ี 

เรื่องกันเลย จนกระทั่งท่านได้ขยายงานออกไป

อีกเป็น ๓ อาทิตย์ โดยไม่มีปัญหาขัดแย้งใดๆ 

เกดิขึน้ เรือ่งตา่งๆ กส็งบไปหมด เรยีบตลอดเลย .. 

นีเ่ราก็ไมล่มื เรือ่งราวเราละ่เขา้ระงบัเรือ่ง

ครวั จากนัน้แลว้เราเอาสองเรือ่งนีม้าประมวลกนั

ก็ใส่ตูมไปเลย เรียบร้อยไปเลย ก็อย่างนั้นแล้ว 

นัน่ละ่เรือ่งราวมนั จงึไประงบั ทา่นคงจะเหน็ผล .. 

ทา่นเลยขยายงานออกไปอกีเปน็ ๓ อาทติย ์

ทีแรก ๒ อาทิตย์ เห็นว่าเรียบร้อยแล้วทกุอยา่ง

ก็ใหเ้ลือ่นงานออกไปอกีเปน็ ๓ อาทติย ์แต่เราไป

ไหนไม่ได้นะ ท่านเห็นหน้าเราก็ว่า  

‘มหาบัวไปไหนไม่ ได้นะ ยังไม่เสร็จ...   

มหาบัวไปไหนไม่ได้นะ งานยังไม่เสร็จ’ 

ทา่นอาจารยล์กีบัเรามกัจะเปน็อยา่งนัน้ละ 

ก็เดชะอยู่ ไประงับที่ ไหนเรียบทุกแห่ง ไม่เคย

เหยียบหัวเราไปด้วยงานไม่สงบไม่เรียบร้อย

ไม่มี ไปทีไรก็เรียบร้อยทุกอย่าง อย่างวัด  

อโศการามก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย อันนั้นก็เรียบ

ไปเลย เป็นอย่างนั้น…” 

คงเพราะเหตุการณ์จุดนั้นด้วยส่วนหนึ่ง

เป็นผลให้ท่านพ่อลีสงวนท่านไว้ ไม่ยอมให้ท่าน

ไปไหนตลอดระยะงานฉลองครั้งนั้น และ  

เมื่อท่านพ่อลีเจอหน้าท่านครั้งใดมักจะพูดขึ้น

แบบคนสนิทคุ้นเคยเช่นนี้  

จากนั้นท่านพ่อลีก็พาท่านเดินไปดูที่นั่นที่นี่ 

ในตอนเช้าเวลาเลี้ยงอาหารกันบ้างหรือดูเรื่อง

อื่นๆ บ้าง ทำให้ทุกคนในงานครั้งนั้นเห็นถึง

ความเมตตาสนิทสนมที่ท่านพ่อลีมีต่อท่านอย่าง

เป็นกรณีพิเศษ 

 

พระเถรานุเถระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถ่ายภาพร่วมกัน

วันผูกพัทธสีมา ณ พระอุโบสถวัดอโศการาม   

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ 

 

(แถวนั่งจากซ้าย) หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต  

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์อ่อนสี 

(จ.อุดรธานี) หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

เจ้าคุณอ่ำ ภัทราวุโธ ท่านพ่อลี ธัมมธโร  

พระอาจารยแ์ดง ธมัมรกัขโิต พระปลดัศร ี(วดัมณชีลขนัธ)์ 

หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต 

 

(แถวกลางจากซ้าย) พระอาจารย์ไสว หลวงปู่หลวง 

กตปุญโญ พระอาจารย์สวด พระครูพรหมวิหาร   

พระอาจารย์เม้า ธัมมุตตโม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 

พระมหาสมจิตร (วัดควนจง) ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก   

หลวงปู่ถวิล จิณณธัมโม พระอาจารย์บุญมี ปัญญาปทีโป 

พระครูสัน (วัดป่าคลองกุ้ง) 

 

(แถวสุดท้ายจากซ้าย) พระครูธงชัย (วัดพุทธมงคลนิมิตร 

จ.นครสวรรค์) ไม่ทราบนาม พระอาจารย์ปทุม   

(วัดหนองบัว) พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม    

และพระใบฎีกาตุ๋ย 
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๓๘๒ ๓๘๓

เหตุการณระหวางองคหลวงตากับทานพอลีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทานเคยเลาแบบขบขันเต็มที่ถึงความ

เชยของตัวทานเอง ดังนี้ 

“…มันขบขันตอนที่ทานปวยมารักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลบุคคโลทหารเรือ (ตอมาในป พ.ศ.๒๕๐๒ 

เปลี่ยนชื่อเปนโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา) นั่นละ เราไปเยี่ยมทาน แลวมันมีออดอยูอันหนึ่ง 

(ออดสำหรับคนปวยไวเรียกแพทยพยาบาลในยามฉุกเฉิน) เขาเอาวางไวนี่ เราก็คุย ก็มันวางอยูขาง

เรานี่ เราก็ ไปนั่งคุย คุยกับทาน เห็นออดมันวางอยู เราไมรูวามันเปนออดนี่นะ 

มันขบขันดีนะ ขบขันตรงนี้ละ ตรงพระปามันเซอ ไมรูเรื่องอะไร ไปเห็นออดมันวางอยู มันติดอยู

ขางนี่ เราก็จับมา เห็นมันออนๆ เราก็เลยบีบดูเสีย เราไมรูวามันเปนออดนี่นะ พอบีบทางนี้ มันก็ ไป

กวนพวกหมอและพยาบาลนี่นะ พวกที่อยูขางลางก็เลย โฮ เลยแตกฮือขึ้นเลย รุมขึ้นมา  

‘เอะ ทานพอเปนอะไร? เปนอะไร?’ 

ทานพอวา ‘จะเปนอะไร แลวเปนอะไรกันเนี่ย?’ ‘ก็ ไดยินเสียงออดทางนูน’ 

ทานพอวา ‘ออดที่ ไหนหนะ?’ 

ทานก็ ไมรูวาเรากด มันขบขันตรงนี้ละ ไอเราเองยังไมรูนะ เขามาทางนูนเราก็ยังไมรูวาอันนี้ 

คือออด เสียงออดมันไปกวนของเขา ก็เราบีบเลนธรรมดา ออดๆ นั่นซี เขาก็รุมขึ้นมา 

‘เอ ทานพอเปนอะไร? ทานพอเปนอะไร?’ เขามาแบบตาลีตาลานนะ มาแบบรีบดวนจริงๆ… 

ก็มันนุมๆ เรากดเลน เราถามเขาวา ‘หือ? อันนี้เหรอ? ที่วาไดยินเสียงออด นี่อันนี้เหรอ?’ 

‘อันนี้แหละ’ ‘โอ แลวกันละ เราบีบเลนอยูนี้’ 

ทานพอวา ‘หุย ทำไมเขาเรื่อง’ 

ทานวาอยางนั้นนะ ทานพูดเทานั้นหละ ‘ทำไมเขาเรื่อง’ เขาก็แตกฮือลงไปละนะ พอรูเรื่องวา

เพราะอันนี้เอง เราวา ‘โอย นี่กระผมแหละบีบเลน นึกวาอะไร ไมรูเรื่อง’   

ทานพอวา  ‘ดื้อไมเขาเรื่อง’ .. พอเขารูเรื่องแลวตางคนตางหัวเราะกันลั่น…” 

  

ขบขัน พระปาเขาเมือง มหาบัว เอา ! พิจารณา 
 

อีกครั้งหนึ่งที่วัดอโศการามแหงเดียวกันนี้ 

มีการประชุมสงฆเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่ ง 

องคหลวงตาก็ไดเขารวมประชุมดวย ครั้งนั้น 

มีแตพระเถรานุเถระครูบาอาจารยองคสำคัญๆ 

ทั้งนั้น ทราบวาระหวางการประชุมซึ่งยังหา 

จุดลงเอยไม ไดนั้น ทานพอลีไดบอกทานให

แสดงความคิดเห็นดวย ถึงกับพูดในที่ประชุมวา     

 “มหาบัว เอา ! พิจารณา” 

ดวยความจำเปนและเคารพทานพอลี 

ทานก็รวมแสดงความคิดเห็นดวยและนิสัย

จริงจังเปนพื้นเดิม การวินิจฉัยในเรื่องนั้นของ

ทานจึงเปนไปแบบเต็มเหนี่ยวเต็มเหตุเต็มผล 

และผลปรากฏวา คณะสงฆตางเห็นดีและ

ยอมรับตามคำวินิจฉัยของทานดวยกันหมด 

วาระการประชุมที่มีลักษณะเหมือนวาจะหาที่

จบลงได โดยยากก็

กลับกลายเปนอัน 

ตกลงยอมรบัตามนัน้ 

ไดอยางรวดเรว็ถึงใจ 

การประชุมสิ้นสุดลง

ไดดวยดี 

ความเมตตาที่

ทานพอลีมีตอองค

หลวงตาอี ก เ รื่ อ ง

หนึ่งนั้น เปนระยะที่

สุขภาพของทานพอลีเริ่มไมคอย 

ดีนัก ทานพอลียังอุตสาหเมตตา

เขียนจดหมายดวยตนเองมาถึง

ทาน มีใจความโดยยอวา 

“ใหทานไปจำพรรษาที่วัด

อโศการามดวย”  

แตในระยะนั้นทานเองก็เพิ่ง

เริ่มสรางวัดปาบานตาดขึ้นใหมๆ 

เชนกัน อีกทั้งพระเณรที่วัดก็มีไม

นอย องคทานจึงตอบกลับไปดวย

ความเคารพวา  

“ไมสามารถไปจำพรรษากับ

ทานพอลีได” 

๓๘๓

เมื่อคราวอาพาธทานพอลี ธัมมธโร จัดทอดผาปา 

ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๔ 
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นิสัยวาสนาเรื่องประสาน
 

การประชุมปรึกษาหารือกันในงานใด

ก็ตามไม่ว่าฝ่ายฆราวาสหรือสงฆ์มักมีทางเลือก

ที่เหมาะสมหลายทาง การตัดสินใจเลือกทางใด

ทางหนึง่ตอ้งกลา้หาญทีจ่ะยกเหตผุลอนัแนน่หนา 

และเป็นธรรม จะเป็นที่ลงใจแก่ทุกฝ่ายโดยง่าย 

ความกล้าหาญจริงจัง มีเหตุผล และเป็นธรรม

เช่นนี้เป็นคุณสมบัติเด่นขององค์หลวงตาจึง

สามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้

อยา่งนา่อศัจรรย ์ ดงัเชน่คราวหนึง่มกีารประชมุ  

หารือที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี 

เหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อเจ้าคุณ-

ธรรมเจดีย์พระอุปัชฌาย์ของท่ านถึ งแก่

มรณภาพแล้ว ที่ประชุมมีเรื่องปรึกษาปรารภ

เกี่ยวกับเรื่องเมรุและบริขารเครื่องใช้ของ  

เจา้คณุธรรมเจดยี ์ ผูร้ว่มประชมุมทีัง้เจา้คณะภาค 

เจา้คณะจงัหวดั พระเถระหลายรปู ฝา่ยฆราวาส  

ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและตัวแทน

หน่วยงานราชการอื่นเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ 

“...เช่นอย่างวัดโพธิ์ฯ นี่ประชุมกัน ๒ วัน  

ไม่เสร็จ เจ้าคณะต่างๆ มา ไปไม่ได้สองวันเต็ม 

เอากันอยู่สองวัน มีแต่เขาโค้งๆ นะ โอ้ พระ

ทะเลาะกนัไม่ใชเ่ลน่ๆ นะ เจา้คณะๆ ทะเลาะกนั 

พอวันที่ ๓ ท่านเจ้าคุณเลยเอาจดหมายน้อยให้

เณรถือมาแค่นี้ เพราะเป็นกันเองเรากับท่าน-

เจ้าคุณ ตั้งแต่เป็นมหาเปรียญด้วยกันมา   

จนท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาคอะไรๆ 

เรือ่ยมา เราคงเสน้คงวาหนาแนน่เปน็หลวงตาบวั  

ตามเดิม 

คือแต่ก่อนไม่มีรถ รถมันลำบาก ทางรถ

ไมม่ ี มเีปน็ทางลอ้ทางเกวยีนเสยี ถา้เปน็หนา้แลง้  

ก็มีแต่ทราย ต้องรถจี๊ปถึงจะไปได้ ถ้าเป็นหน้า

ฝนมีแต่ตมแต่ โคลน เราก็เดินไปเลย วันนั้น  

เณรเอาจดหมายน้อยมาแค่นี้ เดินมานะไม่มีรถ 

ไม่มีทางรถมา ท่านเจ้าคุณส่งจดหมายมาถึง  

เราว่า  

‘ขอนมินตท์า่นอาจารย์ไปดบัไฟวดัโพธิฯ์   

ให้ด้วย เวลานี้ ไฟกำลังโหมลุกไหม้วัดโพธิ์ฯ   

จะแหลกหมดวดัแลว้ มองเหน็แตท่า่นอาจารย์  

องค์เดียวเท่านั้น ขอนิมนต์ไปโดยด่วน’ 

เราไม่สบาย มีไข้เล็กน้อย เป็นไข้อยู่  

แต่เราก็ ไปเพราะเราเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่  

ที่ว่าประชุมตั้ง ๒ วันไม่เสร็จนี้อย่างไรกัน   

สิ่งที่ควรจะลงกันได้ทำไมไม่ลง เพราะเหตุผล

กลไกอะไร นีล่ะเปน็นำ้หนกัอนัหนึง่ เราจงึตอ้งไป 

สะพายบาตรไปเลยคนเดียวนะ แต่ก่อนไม่มีรถ 

เดินถึงวัดโพธิ์ฯ เลย จากนี้ถึงวัดโพธิ์ฯ เลย  

ฝ่ายอธิกรณ์เรียกว่าฝ่ายข้าศึกก็มีผู้ว่าฯ

เป็นผู้นำมา ทางฝ่ายวัดก็ทั้งวัด เอากันเสีย   

๒ วันไม่ลง เจ้าคณะภาคที่ ไหนมาประชุม  

ก็ไม่ลงกัน พอประชุมกันที่จะทำเมรุแล้วล้มๆ   

มีอยู่ ๒-๓ คนที่ว่าทำเมรุให้ล้มๆ อยู่ เรื่อย   

เป็นอธิบดีศาลอยู่ในนั้นคนหนึ่ง เกี่ยวกับผู้ว่าฯ  

อีกคนหนึ่ง แล้วใครอีก ๓ คนมาทำให้เมรุล้ม  

อยูเ่รือ่ยๆ ถา้วา่ประชมุเทา่นัน้ลม้ๆ ๓ คนทำใหล้ม้ 

ไปวันนั้นก็ซัดกันใหญ่เลย เอาเจ้าคณะไหนๆ   

มาชำระไม่ลง  

ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์เริ่มอาพาธตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ 

จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๐๕  คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราช

ได้ผ่าตัดก้อนนิ่วออก รักษาจนหายเป็นปกติแล้วเดินทาง

กลับวัดโพธิสมภรณ์ ต่อมาปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๕ 

ทา่นเริม่อาพาธอกีครัง้ คณะแพทยซ์ึง่ม ี ศ.นพ.อวย เกตสุงิห์ 

เป็นประธาน ได้นิมนต์ท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ศิริราช ท่านเดินทางเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๐๕ โดยมีองค์หลวงตาร่วมเดินทางไปด้วย ศ.นพ.อวย   

เกตสุงิห ์ ไดถ้วายการผา่ตดัถงุนำ้ด ีมกีอ้นนิว่ ๑๑ เมด็ อาการ  

ดีขึ้นเพียง ๓ วัน ต่อจากนั้นอาการทรุดลง จนกระทั่ง   

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ท่านได้มรณภาพด้วยอาการสงบ   

เมื่อเวลา ๑๕.๒๗ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช  

 (จากภาพ) ขบวนแห่ศพท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ 

(จูม พันธุโล) ผ่านบริเวณห้าแยกเมืองอุดรธานีไปยังวัด-  

โพธิสมภรณ์ โดยมีพิธีรับศพและบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่   

๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ 
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เราไมพ่ดูถงึเรือ่งราวที่ไมล่งเพราะอะไรละ เราเอา

ธรรมวินัยเข้ากางกับเรื่องราวนั่นใส่กันๆ เข้าไป

เลย บรรดาพระสงฆท์ัง้หลายกย็กมอืพรอ้มๆ กนั  

ลงเรียบร้อยเลย 

เราคนเดียวเราพูดกับคู่กรณีกัน ว่าอย่าง

นั้นเถอะ กรณีที่ ให้แตกกระจายๆ ไม่ให้ลงได้  

นะนั่น มัดกันไป ซัดกันไปซัดกันมา มัดกันเข้า 

สดุทา้ยกเ็ลยลงเรยีบรอ้ย ๔๕ นาท ี เราไมล่มืนะ 

ทีนี้พอเสร็จแล้วเราเหนื่อยก็นอนแผ่สองสลึง 

พวกนั้นก็เลิกกันไป พวกพระก็เข้าไปนวดเส้น  

ให้ เจ้าคุณอุดร นิสัยเรียบนะ เป็นนิสัยดุใคร  

ไม่เป็น พอนั่งอยู่ข้างๆ อย่างนี้เงียบๆ ละ นิสัย

ของท่านนั่นแหละ พูดขึ้นอยู่คนเดียวข้างๆ   

หมู่เพื่อนนี่ละ  

‘ถ้าใครอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารย์

ของเราให้มาดูเวลาขึ้นเวที’ 

พอว่าอย่างนั้นเราก็ขู่ว่า ‘ก็เรื่องราวมัน

เสร็จสรรพเรียบร้อยไปแล้วมาอุ่นกินหาอะไร 

มันเน่าเฟะไปแล้ว ท้องเสียท้องบูดไปหมดนี่น่ะ 

มาอุ่นกินหาอะไร เรื่องแล้วไปแล้ว’ 

ทดลองดูท่านจะออกกิริยาไหน กิริยาเก่า 

‘โอ๋ มันก็น่าอุ่นน่ากิน กินทั้งวันก็กินได้สบาย

เพราะมันมีรสมีชาติอยู่’ 

ทา่นกว็า่ของทา่นสบาย ขบขนันะ เราแหย ่ 

เราขู่ท่าน นึกว่าท่านจะมีกิริยาอะไรเหมือนเดิม 

เราก็เลยไป เลยตกลงมาเอาเจ้าคณะ  

วัดป่าบ้านตาดไปเลย ๔๕ นาทีเห็นไหมละ 

เรียบ ยอมรับทั้งสองฝ่ายด้วยความพอใจ พอ

ไปถึงก็เอากันเลย เราไม่ลืม ๔๕ นาที ใส่

เปรี้ยงๆ ดักนั้นดักนี้ซัดนั้นซัดนี้ สุดท้ายยอมรับ

หมดเลย เปน็อนัวา่หาทีค่า้นไม่ไดแ้ลว้ ยอมรบักนั  

ทั้งวัด ทั้งสองฝ่ายยอมรับด้วยเหตุผล นั่นเห็น

ไหมล่ะ  

นี่ละที่ว่าทำเมรุให้ล้มๆ ไปประชุมวันนั้น  

ก็ซัดกันเลยกับเรา ไปทีไรไปขู่พระ สามกษัตริย์

ใหญ่นี่ ในนั้นมีอธิบดีศาลคนหนึ่งด้วย ไม่ ใช่

นอ้ยๆ ละ ไมเ่คยโดนกนัจงัตอ่จงัใสก่นัเขา้ใจไหม 

บทเวลาเราเข้าประชุมขึ้นผางมา ทางนี้ก็ซัดกัน

เปรี้ยงเลย โอ๋ย ในที่ประชุมนี้เงียบกริบเลย

เวลาได้ซัดกัน อย่างนี้ละ 

ทางวดัรูส้กึวา่พรอ้มกนัหมดนะ เจา้อาวาส  

พูดกับพระผู้ ใหญ่ๆ ในนั้น วันนี้ท่านอาจารย์-

มหาบัวจะมาชำระเรื่องนี้นะ เราเองไปนิมนต์

ท่านมา ให้ฟังเสียงท่านนะทุกคน เท่านั้นละ

ท่านสั่งเอาไว้ ไปก็เอาเลย ประชุมปึ๊บขึ้นมาเลย 

เป็นอย่างไร เหตุผลกลไกอย่างไรไล่มาๆ เรื่อยๆ 

เข้าไป เราเอาหลักธรรมวินัยกางตลอด ไม่ได้

นอกเหนือไปจากหลักธรรมวินัย เอากัน ซักกัน

ไปซกักนัมา เอาไปเอามามแีตเ่ราคนเดยีววนันัน้ 

เราเป็นคนซักคนนั้น เหตุที่ ไม่ลงรอยเพราะใคร

เป็นต้นเหตุไล่เข้าไปหาผู้นั้น ซักกันๆ ๔๕ นาที 

ผู้ ว่าราชการจังหวัดไปกับฝ่ายนั้นละ  

ฝ่ายทำลาย ไม่ลง วันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด  

ก็มาๆ ดูว่าเป็นฝ่ายนั้น เป็นลูกศิษย์ของฝ่ายนั้น 

ฝ่ายไม่ลงใคร ไปก็เอาเลยละ ทีนี้ ใครก็คอย  

ฟังเสียงเรา เพราะเรื่องอะไรมันก็ ไม่เสร็จ 

ประชุมกัน ทีนี้ก็ฟังเสียงเรา เราก็ถามต้นเหตุ

เป็นอย่างไรไล่มาๆๆ เอาธรรมวินัยเข้ากางๆ 

ซดักนัเลย มดักนัเขา้เลย เอา พดูงา่ยๆ อยา่งนีล้ะ 

ซัดกันเข้า มัดเข้าๆ สุดท้ายแพ้ พอพูดอะไร  

‘เอา..ถ้าสงฆ์เห็นด้วยตรงไหนให้ยกมือขึ้น 

พรึบๆๆ เอา เจ้าของว่าอย่างไร เอ้าค้านมา’ 

เจ้าของเงียบ เป็นอันว่ายอมรับโดย  

ดุษณีภาพ นิ่งๆ เอาซักกันไปๆ พอซักกันไปถึง

จุดแล้วก็พอ เราลงจุดปึ๊บทางนี้ เอา นี้ผิดหรือ

ถูก ถ้าถูกให้ยกมือขึ้น พรึบๆ เลย เอากัน ๔๕ 

นาทีเรียบร้อย ซักกันอย่างหนักนะ  

นั่นละที่เจ้าคุณอุดรนิสัยท่านเรียบร้อย 

ท่านดุใครไม่เป็น ไอ้เรามันว่าหมาว่าแมวอยู่  

ในนี้หมด ทั้งกัดทั้งข่วน พอขึ้นเวทีก็ซัดกันเลย 

ผูว้า่ฯกน็ัง่อยูน่ัน่ เราเปน็คนซกั ไปๆ มาๆ สดุทา้ย  

ลงเลย เราสรปุเลยนะ เปน็ ๔๕ นาทนีะนัน่ซดักนั 

มแีตเ่รากบัเจา้ของคดทีี่ไมล่ง คอืขวางกนัอยูน่ัน่ 

เพราะเหตใุดเอาไลม่า ซดักนัไปซดักนัมา สดุทา้ย  

ลงทัง้ฝา่ยนีฝ้า่ยนัน้ เอา ถา้ไมล่งตรงไหนใหค้า้นมา   

ถ่ายเมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๐๙ อายุ ๕๓ ปี คณะสงฆ์กราบคารวะองค์หลวงตาและรับฟังธรรมบนศาลาวัดป่าบ้านตาด 
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ดุใครไมเปน เราก็อดหัวเราะไมได โอ นิสัยนี้ก็

เปนอยางนี ้ ดคุนไมเปน ไอเราเปนฝายด ุ เจาคณุ 

ยังอยูนี้ละทุกวันนี้ ดุทานนึกวาทานจะขึ้นแบบ

ไหนไมขึ้นนะ ขึ้นแบบเดิม .. ทานเจาคุณอุดร 

ชื่อสวัสดิ์ บวชเปนลูกวัดโพธิ์ฯ มาแตนูนจน

กระทั่งปานนี้ทานดุใครไมเปนนะ นิสัยทาน

เรียบมากทีเดียว ไมเคยเห็นทานดุใครเลย 

เรียบตลอด เราหาอุบายวิธีแหยใหความโมโห

ทานขึ้นบางไมมี เรียบอยูตามเดิม .. 

นี่ละที่วาอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารย

ของเราใหทานมาดูเวลาขึ้นเวที คือเวลาขึ้น 

เอาจรงิๆ นะเรา ไมมสีงูมตีำ่ เอาธรรมกางเขาเลย 

เอาธรรมกางเขาไป ไลเขาหาธรรมๆ หาวินัย  

ที่อื่นขัดกับธรรมวินัยซัดกันตรงนั้นๆ นั่นละ 

ยอมรบักนัหมดทัง้วดัเลย คูกรณกีย็อมรบั ผูวาฯ

มาดวยกันก็เงียบไมมีวาอะไรเลย คือเวลาขึ้น

มันไมมีสูงมีต่ำนะ เอาธรรมวินัยออกกางแลว

ซดัไปตามนัน้เลย ทนีีก้ริยิาอาการทกุอยางมนักข็ึน้ 

นั่นละอยางที่วาอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารย

ของเราใหมาดูเวลาขึ้นเวที คือเวลาขึ้นเวทีมัน

ซัดจริงๆ เขาใจไหมละ เอาเปรี้ยงๆ เลย .. 

พูดเรื่องอธิกรณเรื่องอะไรนี้มักจะมีเสมอ 

มันจะเปนนิสัยวาสนาอะไรไมรูนะ เราเขาจุด

ไหนก็เปนอันวาเรียบลงไปทุกแหง ไมใชครั้งนี้ 

มีทุกแหงใหญๆ ทางภาคกลางก็เหมือนกัน  

มีใหญๆ  ทัง้นัน้ แตกเ็ดชะทกุครัง้ไมเคยพลาดนะ 

เรียบรอยลงดวยดี เปนอยางนั้นละ มันคงจะมี

นิสัยวาสนาอันหนึ่งประสานๆ ใหเรียบรอยเปน

ที่ลงใจกัน ยอมรับกัน ก็เรียบรอยไปดวยดีทุก

แหงที่เราเขาประชุมทีไร เปนอยางนั้นละ .. 

ไปที่ ไหนมักจะเปนนะเรา มันจะมีนิสัย

วาสนาอยางนัน้ก็ไมทราบ คอืสวนยแุหยไมมเีลย 

แตสวนประสานนี้มีเต็มหัวใจเต็มกิริยาอาการ

ทุกอยางตลอดมา คงเปนอานิสงสอันนี้ละมัง .. 

มันก็เหมือนวาจะมีวาสนาไปทางเรื่องประสาน

นะ มักมีเสมอ เรามักจะไประงับไดทุกงาน ไมมี 

งานไหนทีเ่ราไดเขาแลว ไดผานไปเฉยๆ ไมสำเรจ็ 

ไมเคยปรากฏ เขาในงานไหนปบเรียบรอยๆ ไป 

เรามักจะมีนิสัยวาสนาทางนี้ เพราะนิสัยของ

เราชอบประสานนะ ทีย่แุหยใหแตกไมมีในเรา .. 

ในวัดโพธิ์ฯ นี้มีเรื่องอะไรตองเอาเราไป

ระงับนะ แตเดชะนะ เรียบทุกท ี ไมเคยขามหัว 

เราไป ไปตัง้กกใหมตอสูกบัเราอกีอยางนี้ ไมเคยม ี 

พอลงแลวหมอบ ยอมทัง้สองฝาย คูกรณยีอมเรา 

มันคงจะเปนวาสนาอันหนึ่งอยู คืออะไรก็ตาม

ระงบัอะไรเรยีบหมดๆ นะ อธกิรณใหญๆ  เราเขา 

ปบ เรยีบ .. ด ีรูสกึวาสายศาสนานีรู้สกึจะราบรืน่ 

ดีนะ ไมเคยมีอะไรเลยนะ ตั้งแตเริ่มบวชมา 

จนกระทั่งปานนี้ ไมเคยมีอะไรมาขัดมาของ 

หรือเรื่องราวใดๆ มัวหมองไมเคยมี มีแตระงับ 

ระงับเรื่องราวตางๆ หรืออธิกรณตางๆ มักจะ

เดนอยู เดน อยางวัดโพธิ์ฯ นี้เกิดเรื่องอะไร 

จะตองมาเอาไป เอาเราไป เรียบเลยนะ .. 

จิตนี้ ไมมีอับเฉา จาตลอดเวลา เรียกวา

ภูมิใจ การตายของเราไมมีวิตกวิจารณ ภูมิใจ 

คือมันจาอยู ในนี้ จึงวาสมมรรคสมผลมาทาง

ศาสนา ทางโลกขัดๆ ของๆ ขัดๆ ของๆ เรื่อย 

ไมสะดวกๆ เราก็เปนคนจะวาทิฐิก็ถูก มันไมลง

ใครงายๆนะ ถาหากวาเหตุผลไมลงไมลงนะนี่  

นี่ถาเปนทางโลกขัดๆ ของๆ เรื่อยมา พอทาง

ธรรมปบติดเลย สะดวกจนกระทั่งปานนี้  

หลวงปูจันทรศรี จันททีโป เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ นำคณะสงฆเขากราบคารวะองคหลวงตา 

วัดโพธิสมภรณ (ถายจากหนองประจักษ) 
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จนปานนี้ ไมเคยมเีรือ่งมรีาวอะไรทางศาสนา 

นอกจากระงับดับเรื่องทั้งหลายเทานั้น ที่จะ 

ใหเกิดเรื่องเกิดราวเราไมเคยมี มีแตระงับ 

ดับเรื่องของสงฆของพระมีเรื่อยๆ ไปเลย  

มมีากนะ มนักค็งจะสายบญุสายกรรมไปทางนีล้ะ 

ไปทางสายระงับดับเรื่องตางๆ เพราะมันมาก

ตอมากนะเรา ใหญแทบทั้งนั้นละ ระงับได

เรียบๆ เลย ในตัวของเรารูสึกจะทางดาน

ศาสนาทางดานธรรมะโลงกวากัน ทางโลกขัดๆ 

ของๆ ตลอด ถาทางธรรมราบรื่นเรื่อยตั้งแต

บวชจนปานนี้ ไมเคยมีเรื่องมีราวอะไรที่จะได

รับความหนักใจจากเราไมเคยมี นอกจากเรา

ชวยๆ ยกตัวอยางเชนอยางวัดโพธิ์ฯ 

เอ มันก็แปลกอยูนะ เดชะอันหนึ่งอยู  

ไปเปนลูกศิษยครูบาอาจารยองคใดไมวาฝาย 

ปฏิบัติไมวาฝายปริยัติ รักทั้งนั้น นั้นรักเรา 

เมตตามาก ทางฝายปรยิตักิเ็มตตามาก ทางฝาย 

ปฏิบัติก็เมตตามาก ยกตัวอยางพอแมครู-

อาจารยมั่นรักเมตตาอยูลึกๆนะ ไวใจ ทุกอยาง

ไวใจ ถามนูนถามนี้อะไรๆ ถาอะไรที่ยังไมลงกัน

แลวทานมหาวาอยางไร ทานถามมาแลวนะ  

เอาเราเปนขอสรปุ ทานมหาวาอยางไร ทานวา

อยางนัน้  ๆ พอวาอยางนัน้เรยีบ เอาละถกูตองแลว 

ตามทีท่านมหาพดู แนะอยางนัน้นะ ไมเคยคาน  

ทางศาสนานี่โลง ทางโลกขัดๆ ของๆ เรื่อยไป 

ทางศาสนาปุบเลย ทะลุๆ เลย .. 

คบคาสมาคมกับครูบาอาจารยเรียกวา

เขาขัน้ดมีาก ทางฝายปรยิตักิต็าม ครบูาอาจารย

รกัทัง้นัน้ ทางฝายปฏบิตัเิชนพอแมครอูาจารยมัน่ 

ไว ใจเลยทุกอยาง ก็ดี เปนผูนอยคอยดูแล

อุปถัมภอุปฏฐากครูบาอาจารยผู ใหญที่ทาน

ไวใจๆ ...” 

บทสรุปของที่ประชุมคราวนั้นปรากฏวา

ไมมีใครคัดคาน ทุกคนตกลงเห็นดีเห็นงามและ

เซ็นรับรองขอยุติรวมกันดวยความเรียบรอย 

พรอมนี้ยังขอใหทานรวมเซ็นชื่อเปนเกียรติดวย 

แตทานก็ไมไดเซ็นชื่อแตอยางใดดวยเหตุผลวา 

“เราไมไดมาเพือ่การลงเอาชือ่ แตมาเกีย่ว 

กบัเรือ่งนีต้างหาก เมือ่วาระสงบเรยีบรอย เราก็

พอใจแลว” 

ดวยอุปนิสัยของทานที่มีเหตุมีผล และ 

มีความจริงจังเด็ดขาด ไมหวั่นเกรงตอสิ่งใด 

หรือคนใดยิ่งกวาธรรมนี้เอง องคทานจึงมักถูก

ขอใหเปนหลกัในการประชมุสำคญัๆ อยูเสมอ อกี

ทัง้การแสดงความคิดเห็นของทานจะพยายาม 

หาจุดที่ถูกธรรมวินัย ดังนั้นเรื่องที่เปนปญหา

อยูนั้นจึงมักไมมีสิ่งกระทบกระทั่ง หากมีก็นอย

ที่สุด แตก็ดวยถือเอาเหตุผลและธรรมเปนใหญ 

การประชุมครั้งสำคัญในที่ตางๆ จึงยอมรับ 

ตกลงกันไดงาย และสงบเรียบรอย  

นอกจากการประชุมที่ทานเขารวมวินิจฉัย

ดวยดงัไดกลาวมาแลวขางตน ทานกย็งัมีโอกาส 

เขารวมประชุมครั้งสำคัญๆ อื่นๆ อีกมาก เชน 

ที่วัดปาสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร วัดปาอุดม-

สมพร จงัหวดัสกลนคร วดัถำ้กลองเพล จังหวัด

หนองบัวลำภู เปนตน  

ที่ปรึกษาแหงวงกรรมฐาน 
 

ในระยะตอๆ มา องคหลวงตามักไดรับ 

คำรองขอจากคณะศษิยทัง้บรรพชติและฆราวาส

อยูเนืองๆ ขอใหรับเปนประธาน ใหคำปรึกษา

แนะนำและตดัสนิใจในงานสำคญัตางๆ ทีม่แีงมมุ

ปลีกยอยมากมายอันเปนเหตุใหมีเรื่องตอง 

ถกเถยีงกนัอยูเนอืงๆ ครัน้เมือ่มปีระธานทีป่รกึษา

ทีเ่ดด็ขาดจรงิจงัและประกอบดวยเหตผุลอรรถ-

ธรรมเชนองคทานเปนผูตัดสินใจรวมอยูดวย

แลว งานนั้นๆ มักผานไปไดอยางราบรื่นทุกครั้ง

ทุกคราไป เปนที่อบอุนเย็นใจแกผูเกี่ยวของ 

ทุกฝาย  

ดวยความเมตตาและเห็นถึงความจำเปน

ดังกลาว ทำใหองคทานยอมเหน็ดเหนื่อยแบก

ภาระที่มาเกี่ยวของและรับผิดชอบในเรื่อง

สำคัญๆ เสมอ อาทิ 

องคหลวงตาเยี่ยมอาพาธหลวงปูเจี๊ยะ จุนโท องคหลวงตาในงานเผาศพหลวงปูบัวพา ปญญาภาโส 

องคหลวงตารดน้ำศพหลวงปูคำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
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• เรื่องการจัดตั้งวัดกรรมฐานในจังหวัด

ต่างๆ ทุกภาค เพราะมีเจ้าศรัทธาอยากถวาย

ที่ดินท่านเป็นจำนวนมาก 

• เรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย การรักษา  

พยาบาลครูบาอาจารย์องค์สำคัญที่อาพาธหนัก 

• เรื่องงานพระราชทานเพลิงศพของ

ครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆ  

• เรือ่งการจดัตัง้พพิธิภณัฑแ์ละเจดยีสถาน

ของครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์องค์สำคัญๆ 

• ฯลฯ 

 งานศพครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงตามี

ความจำเปน็ตอ้งไดเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งมจีำนวนมาก 

อาทิ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ท่านพระ-

อาจารยส์พุฒัน ์สขุกาโม หลวงปูบ่ญุจนัทร ์กมโล   

ท่านพระอาจารย์สีทน สีลธโน หลวงปู่คำตัน 

ฐิตธัมโม หลวงปู่หล้า เขมปัตโต หลวงปู่สุวัจน์ 

สุวโจ ฯลฯ และงานอื่นๆ อีกหลายวาระดว้ยกนั 

ขอยกตัวอย่างเฉพาะงานศพหลวงปู่ฝั้นและ  

หลวงปูข่าวแตพ่อสงัเขปทีเ่ปน็เหตใุหอ้งคห์ลวงตา

ต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

“.. .พูดถึงเรื่องหลวงปู่ฝั้นท่านเมตตา 

เมตตามากอยูน่ะกบัเรา เอะอะกต็อ้งเกีย่วกบัเรา 

เกี่ยวกับเราอยู่เรื่อยๆ ท่านคงเห็นว่าหมาตัวนี้

มันกัดเก่ง มันเห่าก็เก่งกัดก็เก่ง เลยยุมันเรื่อย

ให้มันกัดเรื่อยซิท่า แล้วเรื่องศพของท่านก็

เรียบร้อยไปทุกอย่างไม่มีอะไร  

อันนี้ก็เอาเราไปเป็นหัวหน้าอีกเหมือนกัน 

เผาศพทา่นเราเปน็คนจดัแจงทกุอยา่ง คนมามาก

ต่อมาก รถนี้ ไปหาจอดตามอำเภอ ตามโรงร่ำ

โรงเรียนตามสถานที่ว่าง เขาเปิดทางให้พวก

อำเภอพรรณาฯทั้งอำเภอ เปิดทางให้หมดๆ   

ให้รถเข้าจอดได้หมดเลยเพราะรถมากต่อมาก 

นี่ เราไปเป็นหัวหน้างานอยู่นั้นไม่ ใช่เล่นนะ 

หลวงปู่ฝั้นเรารู้สึกหนักมาก .. 

ออกจากนั้นมาหลวงปู่ขาวอีก อันนี้ก็มา

โดนกันอีกแหละกับผู้ ใหญ่ กับดอกเตอร์เชาวน์

จะเปน็ใครไป มานีเ้ขากม็าขอใหเ้ราเปน็ประธาน

อีกแหละ เจดีย์หลวงปู่ขาว เราว่า ‘โอ๊ย เงินก็มี

แล้วนี่นะ เงินไม่อดไม่อยากพอแล้วทุกอย่าง   

จะให้เป็นประธานอะไร’ 

ทางดอกเตอร์เชาวน์พูด ‘โอ้ โห เงิน  

ไมส่ำคญันะทา่นอาจารย ์ ไมม่อีะไรสำคญัยิง่กวา่

ประธานนะ’ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ กราบคารวะศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร  

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๑ 

องค์หลวงตาในงานพระราชทานเพลิงศพ 

หลวงปู่ขาว อนาลโย 

<< องค์หลวงตาเคารพศพหลวงปู่ฝั้น  

 ในวาระเผาจริง 
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เราสะดุดกึ๊กวิ่งไปหาทางเจดีย์ของท่าน

อาจารย์ฝั้น เราก็เลยนิ่งยอมรับ…” 

ระยะต่อมาต่อเนื่องยาวไปจนเกือบวาระ

สุดท้ายขององค์หลวงตายิ่งมีความจำเป็น  

ตอ้งเขา้ไปเปน็ประธานในการดแูลอาการอาพาธ

และงานศพของพระสายกรรมฐานมากยิ่งขึ้น

ดังตารางในท้ายบทนี ้

ไมเ่สรมิมลูนธิมิุง่สงเคราะหช์ว่ยเหลอื
 

องค์หลวงตาเห็นความลำบากของ  

พระกรรมฐานอาพาธเวลามารกัษาตวัในกรงุเทพฯ 

โดยเฉพาะในต่างจังหวัดสมัยก่อนการแพทย์  

ยงัไมเ่จรญิเทา่ทีค่วร ทา่นจงึยอมรบัและสนบัสนนุ 

“มูลนิธิพระอาจารย์มั่น” ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่

ส่งเสริมให้ม ี “มูลนิธิ” อะไรหากไม่มีเหตุผล  

ความจำเป็นจริงๆ องค์ท่านให้เหตุผลว่า 

ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 

“...เมื่อเร็วๆ นี้พระก็มาปรึกษาหารือแลว้  

มาขอเงินด้วย ปรึกษาหารือแล้ว ถ้าหากว่า  

เราเห็นด้วยก็จะขอเงินเรา แต่ตอนนั้นยังไม่ขอ   

รอไว้ก่อน จะทำบุญเลี้ยงพระแก่ ว่าอย่างนั้น 

พระแก่ ไม่มี ใครเหลียวแล ขาดคนเหลียวแล 

ช่วยตัวเองไม่ ได้ อยากทำมูลนิธิไว้สำหรับ  

พระแก่ มาปรึกษาครูบาอาจารย์จะเห็นว่ายังไง 

แล้วเงินก็ไม่มี ขึ้นแล้วเรื่องเงินก็ไม่มี พอพูด

ออกมานั้นปั๊บ ถึงมีก็ไม่ให้ ตอบทันทีเลย มันถึง  

จุดที่จะตอบแล้ว ตรงนั้น  

‘ถึงมีก็ไม่ให้ ผมไม่ส่งเสริม พระพุทธเจ้า  

มีมูลนิธิที่ ไหน พระอรหันต์ท่านเป็นสรณะของ

พวกเรา ทา่นมมีลูนธิทิี่ไหน ทำไมถงึเกง่กวา่ครนูกั 

ไม่มี ใครอุปถัมภ์ดูแล ตายด้วยลำพังตนเอง

อัตโนมัติ หรือ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเอง

เป็นที่พึ่งของตน ตายด้วยตนเองนั้นมันเลิศ  

มันประเสริฐตายไม่ได้เหรอ ทำไมจึงต้องไปหา

ทำมลูนธินิแิธะ ตอ่ไปนีม้ลูนธิจิะเตม็บา้นเตม็เมอืง 

มือจะล้วงเข้าไปในบาตรไม่ ได้นะ มูลนิธิจะตี  

ข้อมือเอา มูลนิธิเป็นใหญ่กว่าแล้วเวลานี้’ 

ว่าอย่างนี้แหละ บอกเราไม่เห็นด้วยและ

ไม่ให้ด้วย บอกตรงๆ เลย ‘เอ้า มันจะตายจริงๆ 

เพราะการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบนี้ ไมม่ีใครเหลยีวแล

ให้เห็นเสียทีเถอะน่า เดี๋ยวนี้ ไม่เห็น เห็นแต่

ความออ่นแอของพระเตม็บา้นเตม็เมอืง เหน็เตม็

ไปหมดอยา่งนีน้ะ่ ความชว่ยตวัเองดว้ยการประพฤติ  

ปฏิบัติ ตายลงไปแล้วเหมือนหนูตัวหนึ่งตาย  

ให้มันเห็นว่ะ’  

เราว่าอย่างนี้ นี่ก็ไม่ต้องการอยากจะตาย

เกลื่อนกล่นวุ่นวายอย่างนี้นะ อยากตายแบบ

หนูตัวเดียว มันจะตายไม่ได้นะแบบนั้น พูดถึง

ขั้นจะพูดออกมาหาเจ้าของเสีย นี่อาจหาญมาก 

บอกตรงๆ บอกว่ามากสุด มากสุดหัวใจ ไม่มี

สะทกสะทา้นเรือ่งความเปน็ความตาย มาเมือ่ไร

มาเราเรียนจบแล้ว บอกตรงๆ อย่างนี้เลย 

ความเปน็กเ็ปน็อยู ่ ธาตขุนัธม์นัทรงตวัอยู ่ ตายก ็ 

ธาตุขันธ์มันสลายตัวลงไปหาธาตุเดิมของมัน

เท่านั้น ธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้ว ทรงไว้

แล้วนี้ บกพร่องอันไหน ให้มันเป็นอย่างนั้นซี 

เป็นเมื่อไรตายเมื่อไรมีปัญหาอะไร เดี๋ยวนี้

เอะอะมลูนธิิๆ  พวกบา้มลูนธิ ิ เราวา่อยา่งนีแ้หละ 

เราไม่เห็นด้วย 

วั ดนี้ เ ขามาขอตั้ งมู ลนิ ธิ น้ อย เมื่ อ ไ ร  

หากไม่คุยนะ เขามาขอตั้งมูลนิธิ จะตั้งขึ้นโน่น

ทางมหามกุฏฯ วัดบวรฯ ตั้งมูลนิธิไว้เอาดอกผล

มาเลี้ยงพระในวัด อย่ามาตั้งนะ พระหากิน  

ไม่ได้ใหม้นัตายเสยี เราวา่อยา่งนีเ้ลย เราหากนิ  

ไม่ได้เราก็ยอมตายเลย อย่ามาตั้งให้มันยุ่งนะ 

ไม่ตั้งจริงๆ ใครมาผ่านเราตัดปั๊วะทีเดียวเลย   

นี่ดูว่าเขาขโมยตั้งก็มีนะ อยู่กรุงเทพฯ วัดบวรฯ 

มหามกุฏฯ เขาบอกผลรายได้มาเราถึงรู้ อ๋อ   

นี่เขาขโมยตั้งแล้วนี่ เขาเอาดอกผลออกมา  

บอกเรา เราบอกว่ามอบคืนต้นมูลนิธินั่น 

เราไม่เคยรับสักสตางค์ละ ส่งมาเท่าไร

เราก็ส่งกลับคืนๆ ให้เขาไปมอบนั้น แล้วพวก  

จะตายด้วยมูลนิธิให้ ได้กินกัน เราไม่หวังกินละ

กับมูลนิธินิแธะนี่ นี่ เราจะหวังกินกับพวกนี้   

นีม่ลูนธิใิหญข่องเรานีน่ัง่เตม็ศาลานี ้ นีม่ลูนธิใิหญ ่

จะไปหวังอะไรกับมูลนิธินิแธะนั่น เราเอามูลนิธิ

เหล่านี้มาเป็นชีวิตของเราเป็นประจำอยู่แล้ว 

เข้าใจหรือเปล่าล่ะพวกมูลนิธินี่น่ะ (หัวเราะ)...” 

ครั้นเมื่อองค์หลวงตายอมรับและเห็น

ประโยชน์ในมูลนิธินั้นแล้ว องค์ท่านก็เป็นธุระ

เอาใจใส่ดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตกลง

กันไว้จริงๆ ดังนี้ 

องค์หลวงตากราบเยี่ยมอาพาธพระธรรมไตรโลกาจารย์ 

(รักษ์ เรวโต) วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 
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๓๙๐ ๓๙๑

ชื่อครูบาอาจารยไปจำหนายขายกินนะ เฉพาะ

อยางยิ่งก็ลูกศิษยทานอาจารยมั่น สายทาน

อาจารยมั่น นี้สำคัญมากนะ นี่ละที่ขายกินของ

พระโจรผูรายในวงปฏิบัติเราเปนอยางนี้ 

เราอยาเขาใจวากรรมฐานนี้จะดีไปทุกรูป

ทุกนาม มันไมดีนะ ที่ดีมีนอย ที่ชั่วเลวทราม 

มีมาก เพราะฉะนั้นจึงขอใหทุกๆ ทานไดทำ 

ความเขาใจเอาไวกับตนเองวา เราจะเปนคน

ประเภทไหน พระประเภทไหน ประเภทลูกศิษย

มีครูจริงๆ หรือประเภทแบบแหวกแนวอวดตัวดี 

เกงกวาครูกวาอาจารยแซงหนาแซงหลังไป

อยางนั้น มีแลวนะเวลานี้ .. เราวิตกวิจารณ 

เพราะฉะนั้ น เราจึ ง ได เข า ไปมู ลนิ ธ ิ

หลวงปูมั่น ซึ่งเปนสมบัติของวัดปาบานตาด 

แตเราไม เคยบอกเลยวามูลนิธินี้เปนสมบัต ิ

ของวัดปาบานตาดโดยสมบูรณแลวในทาง

กฎหมาย เราไมเคยบอกไมเคยพดูเลย ไปมาเราก็

ฟงไปฟงมา ยิ่งฟงเสียงมันมักจะมีผลลบขึ้นมา

“...การปฏิบัติธรรมมันกำลังจะลมเหลว 

ไปแลวนะเดี๋ยวนี้นะ พอแมครูบาอาจารยมั่น 

เราก็ลวงไป ครูบาอาจารยที่เปนที่เคารพนับถือ

กค็อยรวงโรยไปๆ แลวจดืไปๆ ในสิง่ทีด่ทีัง้หลาย 

จืดไปๆ ในสิ่งที่เลวทั้งหลายแลวเขมขนเขามาๆ 

ปรากฏวามีรสชาติเขามาเรื่อย ดื่มด่ำเขาไป

เรื่อยไมรูวันรูคืนเขาแลวนะเวลานี้ มันจะเปน

กรรมฐานเปนบานะ อันนี้ ไดวิตกวิจารณมาก 

ทีเดียว มันจะเปนกรรมฐานทันสมัย แลวก็เอา

“...ทานอาจารยฝนนะกับเราจะมีอะไรเปนพิเศษ รูสึกวาทานจะ

เมตตาเปนพิเศษเลย เจดียของทาน ๑๒ ลานเราหาใหทุกบาททุก

สตางคนะ เจดียวัดอุดมสมพร ๑๒ ลานเราหาใหสรางใหหมดทุก

บาททุกสตางค เปนเงิน ๑๒ ลาน เหลือเงินอยู ๘ แสนเลยมอบให

วัดอุดมสมพร เพราะวัดนี้เปนวัดที่รับเปนรับตาย เศษเหลืออะไรก็

ตองมอบใหวัดนี้ เราเปนคนสั่งเอง คณะกรรมการวาอยางไร ยอมรับ

หมด ๘ แสนเลยมอบให ๑๒ ลาน สรางเจดยี เศษเหลอืเงนิอยูแปดแสนเลยใหทาน 

สรางเจดียทาน ๓ ป ไมขึ้น เราปดแลวตั้งแตตนเพราะเราทำพิพิธภัณฑ

หลวงปูมั่นเสร็จเรียบรอยแลว นั่นเปนหนาที่ของเราทำเอง ไมมีใครมาบังคับ 

เราทำดวยความสมัครใจ พอเสร็จแลวทีนี้จะทำเจดียหลวงปูฝน เราก็บอกให

พระทำ เราไมทำแลว ฟาดอยู ๓ ป ไมขึ้น ประชุมกันที ไรเบาลงๆ คณะกรรมการ

มาประชุมหาคนหมดหวัง ทีนี้ก็ทานสุวัจนเปนลูกศิษยของทานอาจารยฝน  

เลยตกลงกนักบัผูวาราชการจงัหวดั ผูกำกบัการตำรวจจงัหวดัสกลนคร พรอมทัง้ 

พอคาประชาชนประชุมกันเลยนะ แลวจะทำอยางไรกันนี่  

คือ เราปดแลว เราไมเอาแลว ไปหาที่ ไหนก็ ไม ได แลวก็วกกลับมา เลย

ตดัสนิใจกนั ถาไมใชทานอาจารยมหาบวัไมขึน้ ใครก็ไมขึน้ๆ กย็กทพัมาหาเรา เตม็กฏุ ิ

แนนหมดเลย พอคาประชาชน ผูมีเกียรติทั้งหลาย มีผูวาราชการจังหวัด  

ผูกำกับการตำรวจเปนหัวหนาไป ไปเลาเรื่องสุดๆ สิ้นๆ ใหฟง  

‘เมื่อวานหรือวันไหนมีคณะกรรมการมาประชุมเพียง ๕ คน ปที่ ๓ เรียกวา

หมดหวังแลว จึงไดมาประชุมกัน มาหาทานอาจารย ถาไม ไดทานอาจารย 

ไมสำเร็จ’ 

บอกอยางนี้เลยนะ จึงไดพากันมา ‘มาขอความหวังจากทานอาจารย เจดีย

ของทานอาจารยฝนจะขึ้นหรือไม ขึ้นอยูกับทานอาจารยองคเดียว’ 

ดูซิมันมาหายอ ผลสุดทายเราก็พิจารณามันก็ ไมขึ้นจริงๆ เพราะ ๓ ปแลว 

ตั้งคณะกรรมการคนไหนขึ้นเปนประธานลมเหลวๆ ถูกเตะถูกยันกัน วิ่งมาหาแต

เราๆ เราปดๆ เราไมเอา พอถึง ๓ ปลวงไปแลวเห็นจะไปไม ไหวเราก็เลยรับให 

พอรับเทานั้นก็ขึ้นปบเลย เรียบรอยมา  

ทานอาจารยฝนกับเรารูสึกทานเมตตาเรามากอยูนะ อยางลึกๆ ลับๆ ไมมี

ใครทราบได ทานอาจารยฝนทานเสียอยูที่วัดอุดมสมพร เราอยูวัดดงสีชมพู  

เราจะกลับมาอุดรฯวันนั้นกลับไม ไดเลย นี่ละเรื่องธรรมแสดงปาฏิหาริยก็เหมือน

กับกิเลสแสดง ถาเปนเรื่องของกิเลสเรียกวาปลิ้นปลอนหลอกลวง

คดโกง อันนี้อุบายวิธีการของทานอาจารยฝนก็เหมือนกัน  

ตอนเชาเราสั่งทานทุย กลางคืนฝนตกทั้งคืน น้ำทวมหมด  

รถเขาออกไม ไดเลย ทำอยางไร ทานทุยก็วิ่งไปเลยไปหาพวก

ญาติโยมบานนาขาม ทานไปสั่งเองนะ มันพลิกตาลปตรอยางนี้ละ

เรื่องธรรม ทานทุยไปสั่งเขาพลิกปบไปแบบนี้ ฟาดเสียจนตอน

เที่ยงรถยังไมมา พลิกไปพลิกมา อุบายวิธีการของทานอาจารย-

ฝนบังคับเอาไว มันมีอยูอันหนึ่งวาทานเอียนมาฉันจังหันที่ 

ตังลงอุดร มาทราบขาวทานอาจารยฝนเสียที่สกลนครเมื่อคืนนี้ นั่นละรอขาว 

เพราะอยางนั้นเรื่องอะไรจึงยุงไปหมด ไปไม ไดนะ นี่ละปาฏิหาริย เราไดรองโกก

เลย มันจะมีเรื่องนะวันนี้ ขึ้นสะเทือนใจสามหนแลว เราบอก  

‘ทำไมคนที่เราสั่งเสียมอบความไววางใจใหคือทานทุย ทานทุยเปนหนึ่งเรื่อง

ความจริงความจัง และรับจากเราดวยความเคารพทำไมจึงไปเหลวไหล ทานไป

สั่งอยางนี้เขาพลิกอยางนี้ สั่งอยางนี้เขาพลิกอยางนี้ ไมใชทานทุยพลิกนะ  

เขาพลิกเองอำนาจของทานอาจารยฝน’ 

คอืจะยงัไมใหเราไป ใหเรารออยูนัน้ จนกระทัง่ทานเอยีนไปบาย ๒ โมงกวาแลว 

ทานจงึไปจากอดุรฯบานตงัลง จงึเอาเรือ่งทานอาจารยฝนเสยีไปบอกเรา พอบอก

เราแลวรถมาแลวติดเครื่องไมติด มันอัศจรรยไหมละกับฤทธิ์ของทานอาจารยฝน 

เครื่องมันไมติดนะ  

‘มันเปนอยางไรรถคันนี้ ก็มันดีๆ อยู แตนี้เปนอยางไรไมทราบ’  

(พอ) ตดิเครือ่งปุบๆๆ กด็บัพบุๆ สกัเดีย๋วทานเอยีนโผลหนามา มาจากอดุรฯ 

พอมาถึงปบเรากำลังนั่งอยูบนรถ ติดเครื่องเทาไรรถก็ ไมติด พอทานเอียนวิ่งมา

หาเรา เราก็จองคอยดู พอมาปบบอกวา ‘ทานอาจารยฝนเสียแลวแตเมื่อคืนนี้  

๖ โมง ๕๐ นาที’  

เราเลยไมลืม ‘เออเอาละไดความ (ไปวัดหลวงปูฝนเลย)’ ทีนี้รถไมตอง 

ติดเครื่อง เหยียบคันเรงไปไดเลย ก็ผึงเลย นั่นเห็นไหมปาฏิหาริยของทาน 

(เวลา) ไมยอมให ไป เดี๋ยวติดนั้นขัดนี้อยูอยางนั้นละ นี่ละอำนาจเมตตาธรรม

ของทานอาจารยฝนเกี่ยวกับเรา (เพื่อ) จะใหเราไปนูน ทานไมยอมให ไปอุดรฯ

พอทราบขาวเทานั้นละ (ทีนี้) ไมมีเครื่องติดเลย เหยียบคันเรงไปไดเลย ผึงไป

วัดอุดมสมพรเลย พระเณรก็รอกันอยูหมด รอเราคนเดียว เสร็จเรียบรอยแลว

ถึงไดกลับมาอุดรฯ นี่ละเปนอยางนั้นละทานอาจารยฝน อำนาจจิตของทาน

รุนแรงมากนะ...” 

 

ปาฏิหาริยหลวงปูฝน 
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นวดมาเปนแสน..ไมมีใครเหมือนหลวงตา 

องคหลวงตาเลาเหตุการณคราวหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่มูลนิธิพระอาจารยมั่น ฝงธนบุรี 

กรุงเทพฯ ในชวงเวลาที่ศาสตราจารยนายแพทยอวย เกตุสิงห ยังมีชีวิตอยู คุณหมอนิมนตองคหลวงตา

เขารับการนวดรักษา ดังนี้  

“...แขนเราเปนมาถงึ ๒ ครัง้แลวนะ แขนขางขวานีเ่ปนมา ๒ ครัง้แลว .. ครัง้แรกป ๒๓ เรายงัหนุมอยู 

แขนนี้ก็จนจะใช ไม ไดจะยกไม ไดแลว ปวดก็ปวด ขัดปวด แลวจะยกไม ได ตึงหมด มันจะใช ไม ไดแลว 

จะยกไมขึ้น อาจารยหมออวย คุณหญิงสงศรี (เกตุสิงห) ไปติดตอกับหมอทางโนน .. แลวก็มานิมนต 

ใหมารักษาทางนี้ เขามาหาเรา เราก็เลยไปทดลองดูวา วาดีจริงๆ หมอนี่ เปนหมอมีชื่อเสียงมาก 

ในกรุงเทพฯ วางั้น เราจึงตองสละเวลาไป  

แกนวดเสนเรา ไม ไดรับเขาในบัญชีรองจากๆ แจกๆ นี้นะ (ชี้ ไปทางกลุมลูกศิษยที่มาฟงธรรม

ประจำ) อนันีแ้ตะไมไดรองจากๆ เราไมไดอยูในบญัชนีี ้ เปนซงุทัง้ทอนเลย เอาวางัน้เลย เชือ่หมอแลวนะ  

คือเขามาจับดูๆ ทุกอยาง เขาวาเปนเพราะเสนลวนๆ ไมมีโรคแทรก ‘นวดใหถึงฐานมันแลวจะหาย 

หรือไมหาย’ ‘หาย’ เขาวางั้น   

>> 

เรื่อยๆ และ

เปนผลลบขึ้น

มาเรื่อยๆ มัน

ยั ง ไ ง กั น นี่ 

เพราะเราเปน

เจาของนี่ เราก็

เขาไปเทานั้นซิ พอ

เข า ไปก็ ทราบ เรื่ อ ง 

ทราบราวแลวก็ ใสกัน

เปรี้ยงเลย 

‘ ส ถ า น ที่ นี่ เ ป น

สถานที่สำหรับพระปวย 

เจ็บไข ไดปวยแลวเขามา

พักผอนหยอนตัวเปนเวล่ำ

เวลา กอนที่จะเขาไปติดตอ 

กั บหมอและคลิ นิ กตลอดถึ ง 

โรงพยาบาล ให ไดมาพักนี้สะดวกสบาย 

ตางหากนะ และครูบาอาจารยที่มาดวยความ

เปนอรรถเปนธรรมเพื่อจะแนะนำสั่งสอน

ประชาชน เปนกาลเปนคราวตางหากนะ ไมใช

มาใหพวกกรรมฐานขี้หมูขี้หมาเรานี้มาปกกลด

ในเทศบาล ๑ เทศบาล ๒ ในกรุงเทพฯ นี้นะ 

แลวกเ็อาใหทราบเสยีดวยวา มลูนธินิีเ้ปนสมบตัขิอง 

วัดปาบานตาด ใครอยามาทำใหเลอะเทอะนะ 

นี่ยังจะหนักกวานั้นถายังเปนอีก เรายังจะเอา

หนักกวานี้ จะได เขียนประกาศติดไว เลย  

ชื่อ มหาบัว ใสลงไปปงเลยแหละเปนอะไรไป’ 

เอาขนาดนั้นนะวันนั้น เพราะเรารักษา

ความดีเอาไว ไมงั้นมันจะเสียไปหมดนี่ จะเปน

กรรมฐานจำหนายขายกินไปหมดจะวายังไง 

ทั้งๆ ที่คนกรุงเทพฯ เขามีความเคารพนับถือ 

วงกรรมฐานของพอแมครูอาจารยมั่นเรานี้ 

มากที่สุด เราจะไปขายขี้หนาใหเขาเห็น เราไม

อยากเห็น อยาวาแตเขาเลย ใครจะอยากเห็น  

นี่ละมันวิตกวิจารณตรงนี้นะ มันเปน จะไมเปน

ยังไง  

สักกาโร ปุริสัง หันติ วาไง ลาภสักการะ 

สำหรับคนโงแลวติดเร็วที่สุดเลยจะวาไง นี่เรา

แปลทางภาคปฏิบัติ ถาแปลทางดานปริยัติ  

สักกาโร ปุริสัง หันติ แปลวา ลาภสักการะ 

ยอมฆาบุรุษที่โงเขลา...” 

 

มูลนิธิพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต 

 

มูลนิธิพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต กอตั้งขึ้นเนื่องดวยคำปรารภของพระซึ่งเดินทางมารวมวันฉลอง

ครบรอบวันเกิดของหลวงปูแหวน สุจิณโณ ณ วัดดอยแมปง อ.พราว จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๑ กลาวคือ การเดินทางของพระธุดงคกรรมฐานจากภาคตางๆ เขากรุงเทพฯ เพื่อกิจธุระ 

หรืออาพาธ มักมีอุปสรรคเกี่ยวกับการหาที่พักยาก โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่ออนอาวุโสและ 

ยังมิไดเปนที่รูจักของประชาชนจะหาที่พักไมคอยได เมื่อคุณวรรณดี ตั้งตรงจิต ซึ่งเปนนักปฏิบัติธรรม 

สายพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ได ไปรวมงานครั้งนี้ จึงมีความคิดสรางเรือนพักพระภิกษุสามเณร 

ในบริเวณที่ดินของตนเอง นอกจากนี้ยังอุทิศที่ดินและสิ่งกอสรางใหเปนกุศลทั้งสิ้น การกอตั้งเปน 

มูลนิธิบริหารและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ เพื่อใหกิจการอันเปนกุศลนี้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

สำหรบัชือ่ของมลูนธินิัน้ไดนำนมสัการกราบเรยีนปรกึษากบัองคหลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนโน 

และขออนุญาตใชชื่อ “มูลนิธิพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหพระธุดงค-

กรรมฐานสายพระอาจารยมั่นที่จาริกมาเปนครั้งคราวหรือมีความจำเปนจะตองมาพักรักษาตัว 

ยามเจ็บปวย ซึ่งองคหลวงตาเห็นชอบและอนุญาต 
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หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล 

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นลูกศิษย์ผู้ ใหญ่อีก  

รูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นที่องค์หลวงตาได้เข้าไป

อุปัฏฐากดูแลอาพาธในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ง

บรรยากาศในวัดช่วงเวลานั้นเหมือนมีงานวัด

เพราะแออัดไปด้วยผู้คน หญิง ชาย พระเณร

และฆราวาสที่มาจากที่ต่างๆ จนวัดไม่อาจ

รับรองได้ทั่วถึง ทั้งที่พักหลับนอน อาหาร  

การบรโิภคตา่งใหร้บัผดิชอบตวัเอง องคห์ลวงตา

ได้เล่าถึงการเข้ามาดูแลหลวงปู่ในครั้งนั้นว่า 

“เราก็มาอยู่กับท่านเป็นประจำ หลายวัน

จะกลับไปค้างวัดสักคืนสองคืนก็ต้องรีบกลับมา 

ทั้งนี้เพราะเป็นห่วงท่านมาก และเพื่อความสงบ

เรียบร้อยในด้านอื่นๆ แต่ก็เดชะบารมีของ

หลวงปู่ท่านคุ้มครองรักษา สถานการณ์ทุกด้าน

สงบเรียบร้อยดี สำหรับอาการของท่านเมื่อ

ขบฉันอะไรไม่ได้ ธาตุขันธ์ก็ยิ่งทรุดลงอย่างเห็น

ได้ชัดในสายตาทั่วๆ ไป” 

องคห์ลวงตาบนัทกึคำพดูตอนหนึง่เกีย่วกบั

ธาตุขันธ์ยามอาพาธหนักของหลวงปู่ขาวลงใน

ประวตัหิลวงปูข่าวซึง่องคห์ลวงตาเปน็ผูเ้รยีบเรยีง

เองว่า 

“จะให้ผมแบกกองฟืนกองไฟไปหาอะไร

โดยเข้าใจว่าขันธ์นี้จะเอาของอัศจรรย์มาหยิบ

ยื่นให้ ผมไม่สงสัยในขันธ์ทั้งที่กำลังครองตัวอยู่

และสลายจากกันไป ผมเป็นผม ขันธ์เป็นขันธ์ 

จะให้คว้ายึดมาบวกกันหาอะไร การปล่อยขันธ์

โดยสิ้นเชิงเท่านั้น อนาลโย จึงสมบูรณ์แบบ” 

ครัน้เวลาจวนตวัจรงิๆ ทา่นไดเ้ลา่เหตกุารณ ์ 

ในตอนนี้ ไว้อย่างถึงใจว่า 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่บุดดา ถาวโร ท่านพระอาจารย์ชา สุภัทโท 

องค์หลวงตากับหลวงปู่ขาว อนาลโย องค์หลวงตากับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

พระเพชรน้ำหนึ่ง..ธาตุขันธ์


ยามอาพาธหนัก


  

องค์หลวงตามักได้เกี่ยวข้องกับการดูแล

อาการอาพาธและการตัดสินใจครั้งสำคัญๆ 

เกี่ยวกับธาตุขันธ์ยามอาพาธหนักของครูบา-

อาจารยผ์ูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ อยา่งเชน่หลวงปูฝ่ัน้   

อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร เป็น

ศษิยผ์ู้ ใหญร่ปูหนึง่ของหลวงปูม่ัน่ซึง่องคห์ลวงตา  

ได้เกี่ยวข้องโดยการแนะนำให้ศาสตราจารย์ 

นพ.อวย และศาสตราจารย์ พญ.ม.ร.ว.ส่งศรี   

เกตุสิงห์ รู้จักหลวงปู่ฝั้น ทำให้คุณหมอทั้งสอง  

มีโอกาสไดป้รนนบิตัริบัใชห้ลวงปูฝ่ัน้อยา่งใกลช้ดิ  

และไม่ย่อท้อโดยเฉพาะในยามอาพาธแม้จะ

ต้องเดินทางไปยากลำบากเพียงใดก็ตาม 
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“เรายังไมลืมหลวงปูขาวทาน เวลาทาน

กำลังเพียบ คือทานไมให ใสออกซิเจน ทานไม

ใหเอาใส แลวพวกนั้นก็เอาไวขางนอก คือทาน

หามไมใหเอาใส เราเห็นดวยรอยเปอรเซ็นต  

ไปยุงกับทานทำไม ทีนี้พอเอาเขาไปจอไปถูก

ทาน ... ทั้งๆ ที่ทานก็เพียบอยูแลวนะ ทานยัง

ปดมือปบออกเลย ขนาดหลวงปูขาวแลว 

ทานจะมีปญหาอะไร วางั้นเลย จะตายทาไหน 

กต็ายซ ิ ทาทายก็ได เอหิปสสิโก ทาทายธรรม

ของจริงได... ดีดผึงเดียวไปเลย วาจะไมอยูแลว

ไมอยู มันก็หมดแลวนะนี่ พระประเภทเพชร- 

น้ำหนึ่งๆ หมดไปๆ ” 

สำหรับครูบาอาจารยพระกรรมฐานองค

สำคญัอืน่ๆ แมตางนกิายกนักต็าม องคหลวงตา 

ก็ยังไดเขาไปเปนธุระเกี่ยวของดวยความเคารพ

รักและลงใจในธรรมระหวางกัน ดังนี้ 

“...พระลูกศิษยหลวงปูบุดดาได ไปหาเรา

ที่สวนแสงธรรม เราก็ ไดถามถึงอาการของ

หลวงปูทานวา... 

‘แตกอนธาตุขันธของทานเปนคุณเปน 

ประโยชน ทำประโยชนให โลกมามากตอมาก 

นานแสนนาน จนกระทั่งอายุถึงปูนนี้ และได

เขามาอยูศิริราชแลวเวลานี้เพื่อจะลาขันธ ไป

เพราะขันธนี้ ใช ไมไดแลว นอกจากใช ไมไดแลว

ยังเปนโทษรอบตัวอีก ไมมีชองวางของขันธที่

จะไมเปนโทษตอทาน แลวยังจะเอาทานไว

อยางนั้นอยูเหรอ? .. สมควรแลวหรือ? ใหลูก

หลานไปพิจารณานะ’ 

นีอ่าจารยชากเ็ปนอยางนีล้ะ เราบอกตรงๆ 

เลย อาจารยชาก็เกี่ยวกับเราอีกเหมือนกัน  

คุนกันมาสักเทาไหรแลว แลวนี่หลวงปูบุดดาก็

เหมือนกัน คุนกันมานาน สนิทสนมกันมาก 

ทั้งสององคนี่กับเรานะ 

หลวงปูบุดดาทานเปนเหมือนปู เรานี่  

จะวาไง พอเราไปกราบที่ตักทาน ทานก็ อูย  

จับโนนลูบนี้ จับนั้นจับนี้เรานะ ทานทำดวย

ความเมตตาจริงๆ แหละ .. ทานยังยกยอตอ 

ลูกศิษยลูกหาของทานเองดวย เขาเอาเทปเรา

ไปเปดใหทานฟง กัณฑเด็ดๆ เสียดวยนะ ...  

ลูกศิษยมาเลาใหฟง ทานพูดเวลาเทศนจบแลว 

ทานวา 

‘เอา! ถางั้นมอบใหเลย แขนจะขาดก็ใหขาดไปเลย เราเชื่อหมอ เมื่อนวดเสร็จแลวหมอจะเอาแขน

เรามาตอกันเอง เอาเลย ใสเต็มเหนี่ยวเลย’ 

นี่ละที่วา อาจารยหมออวยก็นั่งดูอยูนั้น ใหอาจารยหมออวยไดดูเสียบาง เรื่องโลกกับธรรมตางกัน

อยางไรบาง อาจารยหมออวยก็เปนหมอขนาดศาสตราจารย แลวมาดูเรื่องพุทธศาสนตางกันยังไง  

ซัดเลยเต็มเหนี่ยว เอาใหเต็มเหนี่ยวนะเราบอก ปลอยเลยเทียว ซัดเอาเสียเต็มเหนี่ยวเลย เราเปนซุง 

ทั้งทอนเลย 

ขึน้หมดทัง้ตวัเลย แตเขาไมไดขึน้ใชเทาเหมอืนทานสมบรูณ เขานวดดวยมอื แตมอืเขานีเ้ปนเหลก็เลย 

แข็งขนาดนั้น เราก็ปลอยเลยเทียว พอนวดเสร็จลงมา ๒ ชั่วโมงกวานวดครั้งแรก นวด ๓ หนนะ  

ครั้งแรก ๒ ชั่วโมงกวา ครั้งที่สอง ๒ ชั่วโมงหรือขาดเล็กนอย ครั้งที่สาม ชั่วโมงครึ่ง  

นวดครัง้แรก ๒ ชัว่โมงกวาเลก็นอย นัน่เปนครัง้ทีเ่จบ็มากทีส่ดุ เขากเ็อาเตม็เหนีย่วเลย พอนวดเสรจ็

ลงมาถึง ‘ขอกราบทานอาจารยอีกหนนึง’ ‘กราบเพราะอะไรวาซิ’  

เขาก็พูดอยางเด็ดเดี่ยวเลย ‘ผมนวดเสนมานี้เปนหมื่นๆ แสนๆ คน ผมไมเคยเห็นรายใดเลย 

ทีจ่ะเปนอยางทานอาจารย เหน็แตรองจากๆ อนันีเ้ฉย ผมไมเคยเหน็เลย เพราะผมนวดเตม็เหนีย่วผม  

ผมเพิ่งมาเจอวันนี้ รายเดียวเทานี้ มีทานอาจารยองคเดียวเทานี้ ผมผานมานี้เพิ่งเห็นองคเดียวนี้  

รายเดียวนี้เลย ที่เฉยเลยไมมีอะไร นอกนั้นเหมือนเสือถูกปน รองจี้กจากๆ ทั้งๆ ที่ ไม ไดนวดแรง

อะไรเลย ผมจึงขอกราบอีกทีนึง’  

อูย มอืหมอเหมอืนกบัเหลก็นะ แขง็ไหมเหลก็ ความหมายนะ คอืขอกราบอกีครัง้วางัน้นะ เขาไมเคยเหน็ 

แลวเวนอีก ๓ วันมานวดอีก เวนไปอีก ๒ วันนวดอีก นวด ๓ หนหายเลย วันแรกเปนวันรุนแรงมาก 

.. นวด ถาธรรมดามันอดมันทนไม ไดแหละ แตนี้ฟงซิ เหมือนขอนซุง เอาแขนจะขาดใหขาดไปเราเชื่อ

หมอแลว แขนขาดไปเวลาหมอนวดเสร็จเรียบรอยแลว หมอจะเอาแขนมาตอกันเอง นูนเห็นไหม  

เรียกวาปลอยเต็มที่ ซัดเต็มเหนี่ยวเลย ขึ้นทั้งตัวเลยนะ แกขึ้นทั้งตัวเลย ซัดเต็มเหนี่ยว โหย นิ้วของ

หมอนวดนี่ ไมใชเลน ไม ไดเหมือนนิ้วมือใครนะ แข็งแกรง ฟาดลงไปนี้ โถ อาจารยหมออวยก็นั่งดูอยูนั้น 

หายเลยนะ .. นี่วาระแรกนะไปนวดเสน 

ทีนี้ก็มาพักที่ ๒ อีก ที่ ไปเกิดอุบัติเหตุ (ทางรถยนตเมื่อตนป ๒๕๔๑) นี้อีกละ อันนี้ ไมคอยรุนแรง  

ที่ทานสมบูรณนวดนี่นะ ไมรุนแรงเหมือนนูน อันนูนเอาจริงๆ เพราะแขนจะยกไมขึ้น เขาบอกวา 

เปนเพราะเสนลวนๆ  เรากป็ลอยใหเลยเทยีว อนันีม้นัไปเกดิอบุตัเิหตมุา ใหหมอนวดกท็านสมบรูณนวดให 

ถาไมใชทานสมบูรณแลวเราจะเปนอัมพาตเลยนะ เพราะมันรุนแรงมาก จะเปนอัมพาตเลย แตนี่ก็ปลอย

ใหอยางนัน้ แตเราไมไดบอกวาปลอยอยางทีห่มอณรงคศกัดิ ์ทีม่ลูนธิหิลวงปูมัน่ฝงธนฯ นะ นัน้เราปลอยเลย 

อันนี้เราไม ไดบอกวาปลอย ธรรมดา แตก็ ไมเคยรองอุๆ อิ๊ๆ เหมือนบาทั้งหลายวางั้นเถอะ เราพูด

จริงๆ เราอยากเห็นบาก็ลองไปใหเขานวดเสนใหซิ รองจากเลย นั่นบาขึ้นแลว อันนี้เฉยเลย เพราะฉะนั้น

ทานสมบูรณจึงไดเอาไปสอนทานเพ็งวัดถ้ำกลองเพลละซิ ทางนั้นพอกดลงไปรองจากๆ เลย นานเขาๆ 

ก็ ‘โหย ทำอะไรก็ ไวลายหลวงปูบานตาดบางซิ เอะอะก็รองจากๆ ทานไมเห็นรองอะไรทานเฉยอยูตลอด’ 

‘เหอ’ (ลูกศิษยพากันหัวเราะ) อาจารยเพ็งถาม ‘ทานไม ไดรองเหรอ’ ‘โหย ทานไม ไดรอง ทานเฉย

เลย’  

‘เหอ ทานถอดวิญญาณไปไวที่ ไหนหนอ ทานถอดเอาดวงวิญญาณไปไวที่ ไหนนา’ (องคหลวงตา

หัวเราะ)  

‘ก็ ไมทราบไวที่ ไหน แตวาทานไมเคยรอง ทานเฉย’  

สำหรับทานสมบูรณนี้ ถาธรรมดาเขาเรียกวาขั้นรุนแรงนูนนะ แตถาเทียบกับครั้งนั้น ไมรุนแรง  

แตถึงยังไงก็ตาม ทานก็บอกวา  

‘ไมมี ทานนวดมานี้ ที่จะเฉยอยางนี้ ไมเคยมี ก็มีแตหลวงปูเทานั้น’ …” 

>> 

นวดมาเปนแสน..ไมมีใครเหมือนหลวงตา 
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ก็ทำตามหน้าที่ของเขา เราก็เหมือนกับท่อนไม้

ท่อนซุงนั่นแหละ ไม่รู้ว่าเขาจะพลิกไปพลิกมา

อย่างไรทำไปอย่างไรบ้างตามเรื่องของเขา 

หมอเขาไม่มีธรรมอะไรหละ มันอยู่ ได้ก็อยู่   

อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยเท่านั้นหละ”  

สักพักหนึ่งองค์หลวงตากล่าวกับหลวงปู่

ว่า “เอาละนะ จะกลับล่ะ ไม่มีอะไรจะเตือนกัน

หรอกนะ กรรมฐานใหญ่เหมือนกัน” 

จากนั้น ท่านหันไปพูดกับญาติโยมที่เข้า

มากราบไหว้ท่านในขณะนั้นว่า 

“ตั้งใจมาเยี่ยมอาจารย์บุญจันทร์ แต่ก่อน

ในคราวออกปฏิบัติ ท่านก็ออกปฏิบัติ เราก็ออก

ปฏบิตั ิ ไดเ้จอกนั ทกุขย์ากลำบากดว้ยกนั เอาละ  

กลับล่ะ เยี่ยมคนป่วยไม่รบกวนนานหรอก” 

วาระสุดท้ายขณะที่หลวงปู่ท่านจวนเจียน

มรณภาพเต็มทีแล้ว เป็นเวลาเดียวกันกับที่  

องค์หลวงตาท่านเดินทางไปถึงพอดี ท่านไป

อยา่งรบีเรง่แลว้เขา้ไปในหอ้งอาพาธของหลวงปู ่

ท่านขยับไปยืนอยู่ ใกล้ๆ ทางศีรษะแล้วท่าน  

เอามอืเปดิผา้ทีป่ดิหนา้ผากหลวงปูอ่อกด ูพรอ้มกบั  

พูดว่า 

“วันนี้บวมมากกว่าวานนี้” 

ในขณะนัน้หลวงปู่ไดห้ายใจเบาลงเหมอืนกบั

จะขยิบตาเล็กน้อย แล้วหลวงปู่ก็หยุดหายใจ 

ละธาตุขันธ์ไปในที่สุดเมื่อเวลา ๑๐.๕๒ นาฬิกา 

ของวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ จากนั้น

ท่านจึงถอยไปนั่ ง เก้ าอี้ แล้วมองดูหลวงปู่   

พร้อมกับพูดว่า “เอ้า หยุดหายใจแล้ว” 

ภายหลงัตอ่มา ทา่นพดูถงึเรือ่งนีก้บัพระวา่  

“ท่านบุญจันทร์คอยเรา พอเรามาถึง

เข้าไปเยี่ยม ท่านก็ ไปเลย” 

‘ ได้ยินชื่อท่านมานานแล้วแหละท่าน  

มหาบัวนี่ คุ้นกันมาสักเท่าไรแล้วยังไม่รู้อยู่เหรอ

ว่าคุ้นกัน... จะมาเล่าอะไรให้ฟังอีกล่ะ’ 

ทีนี้เมื่อพระมาหาเรา .. เราก็ฝากข้อคิดไป

ว่า ‘เวลานี้ขันธ์ ไม่ เป็นประโยชน์อะไรกับ  

ท่านแล้ว ลูกศิษย์จะหวังชื่นชมยินดีเพราะ  

ไฟคือธาตุขันธ์เผาไหม้ท่านอยู่อย่างนี้ สมควร

แล้วเหรอ?... เวลานี้ ไฟขันธ์เผาตลอดไม่ม ี 

วา่งเลย... ให้ ไปพิจารณานะ’ 

อาจารย์ชา เป็นลักษณะนี้มาหลายปี   

ถามทีไรก็เป็นอย่างนี้ ก็พอดีพระหนองป่าพง  

ไปหาเราทีส่วนแสงธรรม เอากนัใหญเ่ชยีวคราวนัน้ 

เปรี้ยงทีเดียวอัดเทปเอาไว้เสร็จ พอเสร็จแล้ว

เขาก็เอาเทปไปเปิดเมืองอุบลฯ เลย เอาไป  

ตั้งกึ๊กลงที่วัดหนองป่าพงเลย บรรดาลูกศิษย์  

ลูกหาท่านมารวมนั้นหมด ผู้ว่าฯ เป็นผู้นำเทป  

ไปเปิด 

‘เอ้า ใครทีนี้ฟังนะ เทศน์นี่เทศน์อาจารย์-

มหาบัว ท่านอาจารย์มหาบัวกับท่านอาจารย์ชา

สนิทกันมานานสักเท่าไรแล้ว ฟังท่านจะพูด  

วันนี้นะ’ 

พอว่าอย่างนั้นก็เปิดทันที... ได้เห็นผิวๆ 

เผินๆ ได้เห็นท่านอยู่นั้นก็พอใจ ท่านจะมาห่วง

อะไรในธาตุในขันธ์อันนี้ เมื่อเห็นว่าเป็นไฟ

พอแล้วยังจะมาห่วงอะไรอีก ห่วงไฟเผาเจ้าของ

นั้นมีอย่างหรือ...ท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะดีด   

ตัง้แตร่ะยะชว่ยตวัเองไม่ได ้แลว้นัน่... ครบูาอาจารย ์ 

จะตายแล้วไม่ยอมให้ ไป ไม่ให้ตาย เอาไฟจี้ ไว้

อย่างงั้น ระโยงระยางเต็มหมด ออกซิเจนช่วย

ลมหายใจ ช่วยลมหายใจอะไร ช่วยไฟเผาว่างั้น

จึงถูกนะ 

ถ้าเอาอันนี้ออกแล้วไฟก็หยุดเผา ท่านก็

ดีดออกแล้ว นั่นคุณก็เห็นอยู่อย่างชัดๆ โทษก็

เห็นอยู่ชัดๆ อย่างงั้น ถ้าอันนี้จ่อไว้อยู่ตลอด   

ก็เผาอยู่ตลอดอยู่นั้นจะว่าไง พอเปิดออกนี้  

ก็ดีดออกแล้ว เห็นชัดๆ อยู่ 

ถ้าพูดถึงเรื่องของหมอ เขาก็ทำตามหลกั  

วิชาของหมอ เหตุผลเรามียังไง อรรถธรรม  

มียังไง ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ก็ควรชี้แจงให้

เขาทราบ ควรปล่อยก็ปล่อยซี เอาไว้ ให้ ใคร 

มันไม่เกิดประโยชน์ยังไม่แล้ว ยังเป็นโทษเอา

อย่างหนักหนาทีเดียว ใครจะเอาไฟมาเผามาจี้

ไวอ้ยา่งนีท้ัง้วนัไดเ้หรอ นี่ไมท่ราบวา่ทัง้วนัทัง้คนื

ทั้งปีอะไร จี้เผาหมดรอบตัวๆ 

เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็รู้กันอยู่แล้ว ตั้งแต่ยัง

ไม่ตายก็รู้แล้ว ก็เครื่องมือใช้เฉยๆ มีจิตเป็นผู้

บงการ พอจิตหดตัวเข้ามาเสียแล้วสิ่งเหล่านี้ก็

เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเท่านั้น เกิดประโยชน์

อะไร ก็เหมือนกับเครื่องมือเราทิ้งเกลื่อนอยู่

รอบตัวนี้ ก็ ไม่เกิดประโยชน์เมื่อเจ้าของใช้  

การใช้งานอะไรไม่ได้แล้ว .. นั่นแหละเรียนจิต

ให้เห็นอย่างนั้นซิ เห็นชัดเจนแล้วจะถามใคร .. 

ประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของแล้วพอทุกอย่าง .. 

‘นีเ่อาศพทา่นกลบัคนืไปโนน้นะ วดักลาง-  

ชูศรี ท่านเป็นพระเพชรน้ำหนึ่งนะนี่’  

หลวงปู่บุดดานี่เพชรน้ำหนึ่ง อาจารย์ชา  

ก็เหมือนกัน ท่านเหล่านี้เพชรน้ำหนึ่ง แล้วจะมา

หวงมาห่วงอะไร ธาตุขันธ์เป็นไฟนั่น...” 

ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่องค์หลวงตา

ได้เข้าเยี่ยมอาพาธคือ หลวงปู่บญุจนัทร ์ โดย

เฉพาะในยามอาพาธก่อนมรณภาพไม่นานนัก 

ท่านกล่าวกับหลวงปู่บุญจันทร์ว่า “ได้ทราบว่า

ไม่สบาย เลยตั้งใจมาเยี่ยม ไม่ ใช่มาทรมาน  

คนป่วยนะ เป็นอย่างไรบ้าง”  

หลวงปูย่กมอืขึน้ประนมแลว้กราบเรยีนว่า 

“ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หมอบอกว่า

เป็นโรคไตรั่ว โรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่

หมอนมินต์ใหเ้กลา้กระผมไปรกัษาที่โรงพยาบาล   

แต่เกล้ากระผมไม่ไป”  

องคห์ลวงตาจงึพดูขึน้วา่ “ถา้มนัครึง่ตอ่ครึง่  

ก็ไม่ไปละ โรงพยาบาลกท็ีค่นตายนัน่แหละ เตยีงไหน  

คนไมต่ายใส่ไมม่แีหละ ถา้เราไปหาหมอ หมอเขา

องค์หลวงตากับหลวงปู่สาม อกิญจโน หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล 
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๓๙๔ ๓๙๕

พระกรรมฐานประสบอุบัติเหตุ 
  

เหตุการณครั้งสำคัญคราวหนึ่งยังความ

โศกสลดอาลัยอาวรณแกพุทธศาสนิกชน 

ชาวไทยโดยเฉพาะแวดวงกรรมฐานอยางมาก 

คอื เหตกุารณเมือ่วนัที ่๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓  

ที่เครื่องบินเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลคลองสี่ 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี เปนเหตใุห

พระกรรมฐานและประชาชนจำนวนไมนอยตอง

ถึงแกกรรม 

คุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต ผูซึ่งเปนศิษย

องคหลวงตาคนหนึ่ง เปนพระอาจารยวิชา

คณิตศาสตรในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา-

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี และเปน 

ภรยิา ดร.เชาวน ณ ศลีวนัต องคมนตร ีตลอดจน 

เปนลกูศษิยครบูาอาจารยกรรมฐานสายหลวงปูมัน่  

ภูริทัตโตหลายองค อาทิ หลวงปูขาว อนาลโย 

หลวงปูฝน อาจาโร เปนตน  

ในหนังสืออนุสรณคุณหญิงไขศรี ณ ศีล-

วันต กลาวถึงการเดินทางไปกราบนมัสการและ

สนทนาธรรมกับพระเถระสายหลวงปูมั่นเปน

ครั้งแรกในชีวิตของคุณหญิงคือป พ.ศ. ๒๕๑๒ 

และไดเขากราบองคหลวงตาและพักอยูที่ 

วัดปาบานตาดเปนสถานที่แรก องคหลวงตา 

ยงัเมตตาพาไปพบหลวงปูขาว ทีว่ดัถำ้กลองเพล

อีกดวย หลังจากนั้นองคหลวงตายังเปน 

พระกรรมฐานองคแรกที่เมตตามาฉันที่บาน 

คุณหญิง องคหลวงตาเมตตาอบรมธรรมะแก

คุณหญิงเสมอมาจวบจนวาระสุดทายกอนจะ

ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินเสียชีวิตคราว

๓๙๕

 มีตัวอยางหนึ่งคัดจากหนังสือประวัติและพระธรรมเทศนา 

พระครูศาสนูปกรณ (หลวงปูบุญจันทร กมโล) แสดงถึงน้ำใจของ 

องคหลวงตาที่เปนธุระคอยใหคำปรึกษาและเอื้อเฟอตอหมูเพื่อนที่เคย

ปฏิบัติธรรมรวมกันมา นั่นคือ หลวงปูบุญจันทร กมโล แหงวัดปา- 

สันติกาวาส อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

“...หลวงปูบุญจันทรเปนศิษยทานอาจารยมั่นอีกองคหนึ่ง มีพรรษา 

นอยกวาหลวงตามหาบวัเพยีง ๒ พรรษาเทานั้น แตทานใหความเคารพ

นับถือในธรรมแกกันและกันเปนอยางสูง ซึ่งนับวันจะหาดูไดยากยิ่ง 

 ในปจจุบันนี้ 

ยางเขาเดือนที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อทานอาจารยสิงหทองไดทราบขาววาหลวงปูบุญจันทรปวยหนัก  

จนฉันขาวแควันละชอน ๒ ชอนเทานั้น ทานอาจารยสิงหทองจึงเดินทางจากวัดมาเยี่ยมหลวงปู 

พอขึ้นไปถึงหลวงปูที่กุฏิ ทานก็พูดเปนเชิงเยาเลนตามนิสัยขี้เลนของทานวา “เอา! ปวยมานอนตาย

อยูที่นี้ทำไม?” หลวงปูตอบ “ไมนอนตายยังไง คนเดินไม ได” “ทำไมไม ไปหาหมอ?”  

คราวนี้หลวงปูเงียบ .. ไมตอบวาอะไร ทานอาจารยสิงหทองจึงกราบขอนิมนตหลวงปู ไปหาหมอที่ 

โรงพยาบาลเพื่อใหหมอตรวจรักษา หลวงปูวา “ถาจะให ไปหาหมอ ให ไปกราบเรียนพอแมครูอาจารย

บานตาดเสียกอนวาทานจะเห็นสมควรอยางไร? จึงคอยปฏิบัติตาม” 

ได โอกาสอยางนั้น จึงให โยมพาไปวัดปาบานตาดในวันนั้นเลยทีเดียวเพื่อกราบเรียนทาน 

พระอาจารยมหาบัวเกี่ยวกับเรื่องปวยของหลวงปู ใหทานฟง ทานพระอาจารยมหาบัวจึงสั่งวา  

‘ให ไปบอกทานบุญจันทรวา เดี๋ยวนี้หมอเขามี ไปใหหมอเขาตรวจดูกอน ถาเขารักษาไม ไดคอยกลับมา 

คอยวันตายที่วัด’  

แลวทานพระอาจารยมหาบัวก็พาทานอาจารยสิงหทองเขามาในเมืองอุดรฯ เพื่อจัดแจงตั๋วโดยสาร 

ไปกรงุเทพฯ ใหหลวงปู ไดเดินทางไปหาหมอที่ รพ.ศิริราช พรอมกับสั่งใหทานอาจารยสิงหทองเปน 

ผูติดตามไปดวย... เมื่อรับคำสั่งจากทานพระอาจารยมหาบัวแลว ก็กลับมากราบเรียนใหหลวงปู- 

บุญจันทรทราบในเย็นวันนั้น... เมื่อหลวงปู ไดทราบคำสั่งของครูบาอาจารยก็ยอมปฏิบัติตาม .. 

เมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ก็มีคุณหมอเจริญ วัฒนสุชาติ มาคอยรับอยูกอนแลว เพราะทาน 

พระอาจารยมหาบัวเมตตาเปนธุระทุกอยางทั้งเรื่องรถรับและเรื่องหมอที่ รพ.ศิริราช .. พอรถถึง 

โรงพยาบาล .. ก็มี ศ.นพ.อุดม โปษะกฤษณะ และ ศ.นพ.โรจน สุวรรณสุทธิ มาคอยรับหลวงปูเชนกัน 

ในตอนนั้นทานอาจารยสิงหทองจึงไดยื่นจดหมายใหอาจารยหมอทั้งสอง ซึ่งเปนจดหมายของทาน

พระอาจารยมหาบัวฝากพระอาจารยบุญจันทรที่อาพาธใหอยูในความดูแลของอาจารยหมอทั้งสอง 

ดวย .. หลังจากหมอตรวจดูแลวจึงทราบวาหลวงปูปวยเปนโรควัณโรคในกระดูก (ทำใหกระดูกขอ

สะโพกผุ) หมอบอกวา 

“โรคนี้เปนโรคที่รักษาใหหายได ถามาหาหมอชากวานี้อีก ๒ เดือน กระดูกจะขาดตองตัดขาขวาทิ้ง” 

หลังการผาตัด หมอใหพักฟนอยูจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อเห็นวาหลวงปูแข็งแรงขึ้น 

และแผลผาตัดก็หายแลว หมอจึงอนุญาตใหหลวงปูกลับได... ทานพระอาจารยมหาบัวทราบวา หมอ

อนุญาตใหออกโรงพยาบาลได จึงไปเยี่ยมหลวงปูในหองผูปวยและปรารภวา 

“เราเปนผูสงทานบุญจันทรมารักษา และไดมอบใหหมอเปนผูดูแลรักษา เราคอยฟงขาวจากหมอ

เปนระยะๆ อยู เราจึงไมมารบกวน เมื่อทราบวาอาการปวยดีขึ้น และหมออนุญาตใหกลับไดแลว เราจึง

มาเยี่ยมดู เราเปนผูสงทานมา เราจะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องคาใชจายในการรักษาทั้งหมด ทั้งคาหอง

คายา ใหทางโรงพยาบาลคิดรวบรวมดูซิ เปนราคาเทาไร อาจารยจะเปนผูจายให” 

>> 

อาพาธหลวงปูบุญจันทร กมโล 

ดร.เชาวน และคุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต  

กราบหลวงปูขาวที่วัดถ้ำกลองเพล 
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๓๙๖ ๓๙๗

เดียวกับพระอาจารยบุญมา พระอาจารยวัน 

อตุตโม พระอาจารยจวน กลุลเชฏโฐ พระอาจารย-

สิงหทอง ธัมมวโร และพระอาจารยสุพัฒน  

สุขกาโม  

เหตกุารณในวาระสดุทายแหงชวีติ คณุหญงิ 

ไดเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งปกติ

ระยะนั้นองคหลวงตาทานจะไมลงอบรมธรรมะ

แกฆราวาสเพราะธาตุขันธ ไมสูจะสมบูรณนัก 

แตตลอดชวง ๗ วันที่คุณหญิงมาพักอยูที่ 

วัดปาบานตาด ทานไดเรียกคุณหญิงมาสนทนา

ธรรมะปฏิบัติที่กุฏิหลายครั้งและแตละครั้ง 

เปนเวลานาน และเปนการสนทนาโดยเฉพาะ

ไมมีผูอื่นนอกจากมีเด็กชาวบานตาดมานั่ง 

เปนเพื่อนตามพระวินัย ยังความสงสัยและ

แปลกใจเปนอนัมากแกบรรดาผูมาพกัปฏบิตัธิรรม 

ในชวงนั้น เพราะมิใชวิสัยปกติขององคหลวงตา

ที่จะปฏิบัติเชนนี้กับผู ใด 

ทานพระอาจารยบุญ ชินะวังโส ทานพระอาจารยวัน อุตตโม ทานพระอาจารยจวน กุลลเชฏโฐ ทานพระอาจารยสิงหทอง 

ธัมมวโร ทานพระอาจารยหนู สุจิตโต ทานพระอาจารยสุพัฒน สุขกาโม ทานพระอาจารยบุญเพ็ง เขมาภิรโต  

ทานพระอาจารยวันดี เขมปญโญ และทานพระอาจารยไพบูลย สุมังคโล รับนิมนตมาที่บานคุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต 

ประมาณป พ.ศ.๒๕๑๕ 

และโดยเฉพาะในวันกลับคือเชาวันที่ ๒๗ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ องคหลวงตากย็งัมเีมตตา

พูดคุยสนทนาธรรมกันจนกระทั่งจวนจะถึงเวลา

เครื่องบินออกการสนทนาจึงยุติ ซึ่งก็ ไมเคย

ปรากฏเหตุการณในลักษณะนี้มากอนเชนกัน 

คือในระยะที่ผานมาองคหลวงตามักใหออกจาก

วดัมารอทีส่นามบนิกอนเปนเวลานาน แตคราวนี้

จวนเจียนเวลามาก ในเชาวันนั้นคุณหญิงได

กราบเรียนถามองคหลวงตาวา “ถาคุณหญิง

ตายไปแลวจะมีโอกาสไดพบอาจารยดีๆ  อกีไหม?’ 

ทานไดตอบเปนทำนองวา “ในชาติ

ปจจบุนันีเ้ราไดภาวนามุงทำแตความด ี ฉะนัน้ 

ความดีนี่แหละจะเปนครูบาอาจารยของเรา

ในวันหนา” 

และคำกลาวนี้เปนธรรมครั้งสุดทายของ

องคหลวงตาที่มอบใหแกคุณหญิง เนื่องจาก

การเดินทางในวันนั้นมีทัศนวิสัยไมเอื้ออำนวย

เกิดพายุฝนจนเปนเหตุใหเครื่องบินตกที่บริเวณ

ทุงนารงัสติ จงัหวดัปทมุธาน ีอบุตัเิหตรุายแรงนี้

ทราบถงึสมเดจ็พระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณ-

วลัยลักษณฯ ทรงมีพระกรุณาธิคุณและพระ-

กตัญูกตเวทิตาคุณ เสด็จมาทอดพระเนตรศพ

พระอาจารยใหแนพระทัยดวยพระองคเอง ใน

ครั้งนั้นทูลกระหมอมทรงยกมือของคุณหญิง 

ขึ้นมาทอดพระเนตรอยางใกลชิด แลวรับสั่งวา 

“ใชอาจารยแน” จากนั้นทรงจัดการศพดวย

พระองคเอง ซึ่งเปนพระอิริยาบถที่ออนโยนมิได

ทรงแสดงความรังเกียจเลย ทรงปฏิบัติเยี่ยง

ศษิยพงึกระทำตอครบูาอาจารยเปนทีน่าซาบซึง้ 

และประทับใจแกบรรดาผูอยู ในที่นั้นเปน 

ยิ่งนัก ทุกคนอดไม ไดที่จะน้ำตาซึมดวย

ความตื้นตันใจ 

อุบัติเหตุครั้งนั้นนับเปนการสูญ-

เสียศิษยคนสำคัญขององคหลวงตาที่เปน

กำลังสำคัญของพระศาสนาทั้งฝายพระและ

ฆราวาสไปพรอมๆ กันเลยทีเดียว องคหลวงตา

กลาวถงึพระอาจารยสงิหทอง และพระอาจารย-

สพุฒันซึง่เปนศษิยใกลชดิของทานไว ดงันี้ 

ที่จะปฏิบัติเชนนี้กับผู ใด 

และประทับใจแกบรรดาผูอยู ในที่นั้นเปน 

ยิ่งนัก ทุกคนอดไม ไดที่จะน้ำตาซึมดวย

ความตื้นตันใจ 

เสียศิษยคนสำคัญขององคหลวงตาที่เปน

องคขวาคือทานพระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร ทานเปนผูที่ ไดรับ

ความไววางใจจากองคหลวงตามาก มักไดรับมอบหมายใหทำหนาที่

บางอยางแทน เชน ใหเปนประธานดานบรรพชิตในการดำเนินงานศพ

ของหลวงปูบัว สิริปุณโณ ณ วัดปาหนองแซง จังหวัดอุดรธานี  

ซึ่งทานก็สามารถทำหนาที่ไดเรียบรอยทุกประการ องคหลวงตา 

เคยกลาวกับทานอาจารยสิงหทองวา “นี่เวลาผมตายนะใหทานเผาศพ

ผมใครอยามายุง ผมจะมอบศพใหทานทำ เวลาทานตาย ผมจะเผาศพ

ทาน” ดวยเหตุนี้เอง เมื่อทานอาจารยสิงหทองไดถึงแกมรณภาพไป

กอน องคหลวงตาจึงตองมาเปนประธานจัดงานศพให 
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๓๙๖ ๓๙๗

อาพาธหลวงปูบุญจันทร กมโล 

คุณหมอกราบเรียนวา “สำหรับคาหมอที่รักษา .. อาจารยหมอนทีขอยกถวายทั้งหมดไมคิดคารักษา 

สำหรับคาหองคาอาหาร ... ที่เขารับการรักษาเปนเวลา ๖ เดือน ทางโรงพยาบาลไมคิด ขอยกถวาย

ทั้งหมด” 

การที่หลวงปูอาพาธในครั้งนี้ นับวาเปนการอาพาธครั้งใหญหลวง เกือบจะเปนครั้งสุดทายก็วาได 

แตดวยบารมีแหงเมตตาธรรมของพอแมครูบาอาจารย คือทานพระอาจารยมหาบัว ทานไดชวยเหลือ 

ทั้งภายนอกและภายใน ภายนอก ทานไดชวยเรื่องการติดตอฝากฝงกับหมอใหดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ 

ทั้งการเดินทางไปและกลับและคารักษาพยาบาล .. ภายใน คือเรื่องธรรมที่หลวงปูมีความเคารพ 

ในองคทานเปนอยางยิ่ง จึงไดยอมไปรักษาตามคำสั่งของทาน 

หลวงปู ไดเลาใหฟงหลังจากกลับมาถึงวัดแลววา “การปวยครั้งนี้ เราไดเตรียมปลอยวางทั้งหมด

แลว ถาไมใชพอแมครูจารยบานตาดสั่งแลว เราไม ไปเลย” 

หลวงปู ไดเปนรมโพธิ์รมไทรใหศิษยไดพึ่งพาอาศัยตอมาอีกเปนเวลาถึง ๒๓ ปจึงไดละขันธไป...” 

>> 

“...ทานจวนก็เหมือนกัน มีอยูสององค 

ทานจวนตกเครือ่งบนิ ทานสงิหทองตกเครือ่งบนิ 

อัฐิกลายเปนพระธาตุสององค ตกเครื่องบิน 

ไปงานอะไรไมรู อุปคุต (พระอาจารยสุพัฒน) 

ทานฝนแมนยำมากนะ ที่ทานจะไปตายคราวนี้ 

คือทานฝนกลางคืนนี้จนตื่นเตนตกใจเสียใจ  

‘แลวกนั ทำไมถงึฝนรายขนาดนี ้ ไปเกาะไหน 

ก็พัง ไมเคยฝนอยางนี้เลย ฝนรายกาจไมมี 

ชิ้นดีเลย ไมใชจะเอาเราไปตกเครื่องบินตาย 

เหรอ’ 

ทานพูดอยางนั้นเลย แลวเขามานิมนต 

ให ไปในงานนี้กับความฝนมันเขากันไดแลว 

ทานเลยหาที่เกาะ ไปนิมนตอาจารยสิงหทอง 

ถาทานสิงหทองไปเราถึงจะไป เกาะตรงนั้นนะ 

ถาทานไม ไปเราก็ ไม ไป เขาไปนิมนตทาน- 

สงิหทอง ทานสิงหทองรับเขาแลวก็พังไปเลย  

‘ถาหากวาทานสิงหทองไม ไปทานจะไม

ไป ชีวิตทานก็จะยังอยู’ 

เลยตายในระยะนัน้ ทานฝนแปลกประหลาด 

มาก พอตื่นขึ้นมานี้ดูอาการโศกเศราเหงาหงอย 

มนัฝนรายเหลอืเกนิ ทานวาอยางนัน้นะ แตทาน 

ไมพดูเรือ่งฝนรายวาเปนอยางไรๆ แตมนัฝนราย

ไมมีชิ้นดีเลย ทานบอกอยางนั้น มีแตลมพัง 

ทั้งนั้น  

พอดีเขาก็มานิมนตทานก็ ไปเกาะทาน- 

สิงหทอง ทานสิงหทองไปเราก็จะไป พอดี 

ไปนิมนตทานสิงหทองทานก็รับเขา เรียกวา

เกาะแลวพังเลย ตายดวยกันทั้งสอง  

ทานอปุคตุนีส่ำคญั ทานฝนไมดเีลยทานวา 

เขามานมินตโดยลำพงัทาน ทานจะไมรบัทานบอก 

ทีนี้เพราะความเคารพกันเกี่ยวกับทานสงิหทอง

ทานรบั แลวทานเลยตองรบัไปดวย แลวก็ไปตาย

ดวยกัน…” 

เกี่ยวกับลักษณะการนิพพานของพระ-

อรหันตนั้น องคหลวงตากลาวไว ดังนี้ 

“...จิตที่ทำลายสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงแลว 

อะไรเวทนาไหนจะไปแทรก นีเ่ราถงึไดกลาพดูวา 

พระอรหันตตาย ตายเมื่อไร ตายที่ ไหน ตาย

เรื่องอะไร ดวยเหตุผลกลไกอะไรก็ตาม ก็จิต

พระอรหันตลวนๆ วางั้นเลย ทานไมมีปญหา

อะไรกับสมมุติคือการตาย กิริยาแหงการตาย

ตางๆ นั้นเปนเรื่องสมมุติทั้งหมด ความบริสุทธิ์

เตม็ภมู ิจงึไมวติกวจิารณเรือ่งการเปนการตาย .. 

แลวคำวาบริสุทธิ์แลวนั้น จะมีกาลสถาน

ที่เวล่ำเวลาที่ ไหนเปนกำหนดกฎเกณฑ เปนที่

ใหเกิดสัญญาอารมณกับทาน นิพพานทาไหน 

จะดี หรือนิพพานทาไหนจะเสียที หรือตาย 

ทาไหนดีทาไหนไมดีทานไมมี ตายทาไหนก็คือ

พระอรหันตตาย เอา เราพูดเรื่องตาย จะตาย

ดวยอุบัติเหตุอะไรก็ตาม ตายดวยการเจ็บไข ได

ปวยอะไรก็ตาม จะเขาสมาธิสมาบัติหรือไมเขา

ก็ตาม ไมมีสิ่งใดสำคัญทั้งนั้น ไมมีอันใดที่จะ

ลบลางความบริสุทธิ์นั้นได เลย ทานเปน 

พระอรหนัตอยูเตม็ตวัทกุกาลสถานทีอ่ริยิาบถ .. 

เพราะการตายนี้เปนไปตามวิบากขันธ 

บางองคก็จะตายดวยความสงบของธาตุขันธ 

บางองคกจ็ะไมสงบจะดดีจะดิน้เปนประเภทตางๆ 

ตามวิบากกรรมที่เปนมาตางๆ กัน แตจิตนั้น 

บริสุทธิ์แลวจะไมมีอะไรเกี่ยวของ ขันธจะตาย

แบบไหนก็ตาม จะตายดิ้นเหมือนหมาบาก็ตาม 

เรื่องขันธมันดิ้นของมันตางหาก จิตที่บริสุทธิ์

แลวไปดิน้หาอะไร นัน่มนัเปนคนละฝงละฝาอยูนัน่ 

เห็นกันชัดๆ อยางนั้น  

อำนาจแหงวิบากกรรมมีมาอยางไรที่เคย 

สรางเคยเปนมาแลว บางทานบางองคก็สงบไป

ธรรมดาๆ บางทานบางองคก็มีดีดมีดิ้นเปนไป

ธรรมดา เพราะวิบากกรรมอันนี้แก ไมตกใน

เรื่องกรรม เกี่ยวกับเรื่องวิบากขันธสมมุติอันนี้ 

แลวสิ่ ง เหลานี้มันก็ตามไดแคขันธ เทานั้น  

ไมตามไปในหัวใจที่บริสุทธิ์ ไดนี่นะ เพราะฉะนั้น

ทานจึงไมมีไดมีเสียกับสิ่งเหลานี้...” 

คุณหญิงไขศรีถวายเครื่องไทยทาน และเมื่อกาลผานไป 

ทานอาจารยวัน ทานอาจารยจวน ทานอาจารยสิงหทอง  

ทานอาจารยสุพัฒน และคุณหญิงไขศรี ไดประสบอุบัติเหตุ

เครื่องบินตกที่ทุงนารังสิต เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๓ 
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๓๙๘ ๓๙๙

อัฐิกลายเปนพระธาตุ 
 

เกี่ยวกับอัฐิของพระอรหันตที่ตอมาได

กลายเปนพระธาตุนั้น องคหลวงตาไดแสดง

ธรรมไวอยางละเอียดลออ ดังนี้ 

“...เวลาทานผูสิ้นกิเลสทานมรณภาพ 

เอาศพไปเผา อัฐิก็คือกระดูกเหมือนกันกับเราๆ 

ทานๆ แตกลายเปนพระธาตุไดยังไง อันนี้ 

จะเปนองคทานเองรูชัดในธาตุขันธของทานเอง 

คนอื่นไมรู เวลามีชีวิตอยูจิตของทานสงางาม

จาครอบธาตุขันธอันนี้ ครอบธาตุขันธนี้แลว 

เราก็บอกชัดเจนแลววาจิตตั้งแตบรรลุธรรม 

ปงขึ้นมาแลว  

นี่ละที่วาฟอกธาตุขันธที่ เปนเรือนราง 

ของจิตที่บริสุทธิ์นั้น ฟอกมาโดยลำดับ กระแส

ของจิตที่บริสุทธิ์นี้กระจายออกทั่วสรรพางค

รางกาย เรียกวา ฟอกธาตุขันธที่ เปนสวน

หยาบเหมือนคนทั่วๆ ไปนี้ ใหกลายเปนสวนละ

เอียดเขาไปๆ ทานรูของทาน จิตของทานผูที่

หลุดพนแลวทานรู 

คอืรางกายนีเ้ปนเรอืนรางของจติทีบ่รสิทุธิ์ 

ทีนี้เวลาจิตบริสุทธิ์แลวนั้นการฟอกจิตนี้ฟอก

โดยหลักธรรมชาติตั้งแตวันบรรลุมา ฟอกนี่

เรียกวาหลักธรรมชาติอยางละเอียดลออเรื่อยๆ 

.. ซกัฟอกอยูธรรมดา ยนื เดนิ นัง่ นอนซกัฟอก 

อยูนั้นเปนหลักธรรมชาติ ... ที่เดนที่สุดก็คือ

เวลาทานเขาสมาธสิมาบตัภิาวนาของทาน นัน่ละ 

กระแสของจิตเขามานี้หมด  

ทีนี้พอเขามานี้หมดกระจายฟอกธาตุขันธ

ไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ทีนี้ทานมองดูธาตุ-

ขันธของทานถาพูดเทียบกับโลกนี้เรียกวาเปน 

“ทองทั้งแทง” อยู ในนี้ แตสายตาของเราก็

เปนคนเหมือนทานๆ เราๆ แตสายตาของธรรม

ทานเห็นของทานเอง เปนเหมือนทองคำทั้ง

แทงๆ พากันเขาใจเสียนะ 

นี่ละเรื่องธรรมที่บริสุทธิ์ดูเรือนรางของ

ตัวเอง เปนสวนหยาบก็รูชัดๆ เปนโดยลำดับ

อยางนี้ละ เวลาทานมรณภาพไปแลวจะไม

กลายเปนพระธาตุไดยังไง ก็กระจางอยูภายใน

ตัง้แตทานยงัไมตายอยูแลว ธาตขุนัธถกูซกัฟอก

เปนธาตขุนัธทีล่ะเอยีดลออจนกลายเปนธาตขุนัธ 

           

องคหลวงตากลาวถึงอัฐิธาตุและการสรางเจดีย  

แกหลวงปูเพียรวา  

 “ทานเพียรเปนพระที่สมควรแกอนุสรณทุกอยาง  

จะกอเจดียก็ได .. พูดชัดเจนเลยวาเปนผูสิ้นกิเลสโดย 

สิ้นเชิง .. ทานเพียรทุกอยางรอบตัวบอกหมดเลย .. 

เครื่องบริขารอยูในนั้นเลยกลายเปนพระธาตุไปหมด 

เจาของเปนคนเดียวของนอกตัวเองออกไปกลายเปน

พระธาตุ .. ในสมัยปจจุบันเรียกวาเปนพระอรหันต” 

ที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต แตสายตาของโลก 

ก็เปนธาตุขันธธรรมดาเหมือนเรา แตสายตา

ของธรรมที่เปนผูรับผิดชอบคือจิตที่บริสุทธิ์ของ

ทานครองรางอยูนี้ ทานดูกระจางของทานอยู

ตลอดเวลา เห็นชัดเจนหมด…” 

สำหรับอัฐิพระอรหันตแตละองคจะเปน

พระธาตุเร็วหรือชาอยางไรนั้น องคหลวงตา

อธิบายไว ดังนี้ 

“...คำวาเปนพระธาตุนี้ก็ตางกันอีกนะ คือ

ถาจิตผู ใดไดบำเพ็ญธรรม บรรลุธรรมไดอยาง

รวดเร็ว แลวตายไปเสีย ผูนี้ก็เปนพระธาตุได

แตเปนชา เพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้ยังไมไดซักฟอก

ธาตุขันธ โดยทางความพากเพียรตามอัธยาศัย

ของทานไปนาน แลวมาตายเสีย ธาตุขันธนี้ 

ยังไมบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มสวน บริสุทธิ์ตามสวน 

ของธาตขุนัธทีเ่ปนสวนหยาบนะ สวนจติบรสิทุธิ ์

แลว  

พระธาตุหลวงปูเสาร กันตสีโล พระธาตุหลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

พระธาตุหลวงปูเพียร วิริโย 
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แตอัฐิของสามัญชนแมจะเปนธาตุดิน 

เชนเดียวกัน สวนจิตผูเปนเจาของเต็มไปดวย

กิเลส ไมมีอำนาจซักฟอกธาตุขันธใหเปนของ

บริสุทธิ์ ไปตามสวนของตนได อัฐิจะกลายเปน

ธาตุที่บริสุทธิ์ ไดอยางไร ก็ตองเปนสามัญธาตุ

ไปตามจิตของคนมีกิเลสอยูดีๆ หรือจะเรียกไป

ตามภูมิของจิต ภูมิของธาตุวาอริยจิต อริยธาตุ 

และสามัญจิต สามัญธาตุก็คงจะได เพราะ

คุณสมบัติของจิตของธาตุระหวางพระอรหันต

กับสามัญชนตางกัน อัฐิจำตองตางกันอยู 

โดยดี…” 

พระอรหันตทุกองคตองเปนพระธาตุ

เหมือนกันทุกองคหรือไม องคหลวงตาไดแสดง

ธรรมอีกเชนกันวา 

“...พระธาตุนี้ตีตราแลวนะ ถึงจะบอก 

ไมบอกก็ตาม ถาลงอัฐิเปนพระธาตุแลวตีตรา 

ปงเลย ในตำรากบ็อกไวอยางชดัเจนมพีระอรหนัต

เทานัน้ ฟงแตวาเทานัน้ทีอ่ฐัจิะกลายเปนพระธาต ุ

ได บอกไวแลว ถาลงเปนพระธาตแุลวเหน็ไมเหน็ 

กต็ามเถอะ นีค่อืพระอรหนัตวางัน้เลย นอกจาก

นั้นตองไดศึกษาปรารภ ถามีญาณก็หยั่งดูกันซิ 

นอกจากนั้นก็สนทนา แย็บออกมาจับไดทันที 

เรื่องอรรถเรื่องธรรมแลวปดไมอยู เวลาไป

ที่ ไหนๆ เห็นมาแลวนี่ ใครพูดที่ ไหนมันก็รูหมด

ละซี เห็นดวยตาเนื้อเรานี่ ไปที่ไหนเห็นดวยตา

เนื้อ ไดยินดวยหูของเรา มันก็ชัดเจนตามหูตาม

ตาของเราในขั้นนี้เรายังไมสงสัย ทำไมหวัใจยิง่

จากวานัน้อกีจะเอาอะไรมาสงสยัอกี สูตาฝาตา

ฟางนี่ไมไดเหรอ 

แตองค ไหนถาบำเพ็ญไปนาน ตั้งแต

สมาธิปญญาคอยเริ่มไปเรื่อย ซักฟอกไปเรื่อย

ถึงขั้นอรหันตแลว ทานนิพพานหรือตายไปเสีย 

อัฐิของทานจะกลายเปนพระธาตุไดเร็ว คือ 

ความชาความเร็วอยูกับการบรรลุ แลวทรง

ธาตุทรงขันธอยู ถาทรงธาตุทรงขันธอยูไปนาน 

จิตธรรมชาติของทานไมใชทานตั้งใจซักฟอกนะ 

จิตที่บริสุทธิ์นี้หากซักฟอกรางกายนี้ ธาตุขันธนี้ 

ซึ่งเปนสวนหยาบใหเปนของละเอียดๆๆ ไปตาม

สวนหยาบของธาตุขันธ เวลาทานมรณภาพไป

แลวอัฐิของทานจึงกลายเปนพระธาตุ เพราะจิต

ซักฟอกไวเรียบรอยแลว มันเปนขั้นๆ ตอนๆ  

ไมใชพอตายไปจะเปนพระธาตุทันที มัน 

ตางกนั การครองขนัธอยูนานหรอืไมนาน ตัง้แต 

วันสำเร็จแลว ถาครองขันธ ไมนาน กลายเปน

พระธาตุก็ชา ถาครองขันธอยูนานนี้ กลายเปน

พระธาตุไดเร็ว มันตางกัน เพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้

อยูกับขันธ มันเปนการซักฟอกขันธอยูในหลัก

ธรรมชาติ ไมเต็มเม็ดเต็มหนวยก็ตาม หากเปน

หลักธรรมชาติที่คอยซักฟอกอยางละเอียดลออ 

ของจิตที่บริสุทธิ์ครองขันธอยูนั้นแล 

ถายิ่งทานเขาสมาธิภาวนาดวยแลวนี้  

จิตเขามานี้ลวนๆ แลวเปนการซักฟอกหนัก

เขาไป ทานไมไดเจตนาวาจะซกัฟอกธาตขุนัธนะ 

ทานมีเจตนาเกี่ยวกับอรรถกับธรรมที่ทานจะ

พิจารณาของทานตางหาก แตมันเกี่ยวโยง 

กับธาตุขันธ เลยเปนการซักฟอก อันนี้หนัก

แนนเขาไปอีก มากเขาไปอีก นั่นเปนชั้นๆ  

ขึน้ไปอยางนัน้ เวลาทานมรณภาพแลวกลายเปน 

พระธาตุๆ อยางพอแมครูจารยมั่นดูเหมือนจะ

ได ๔๐ กวาปแลวมั้ง ทานผานไปเรียบรอยแลว 

อัฐิของทานจึงกลายเปนพระธาตุ .. 

ผูหนึ่งคอยดำเนินไปๆ จิตคอยสม่ำเสมอ

หลุดพนปบ จะนิพพานไปในไมชาอัฐิก็กลายเปน

พระธาตุไดเร็ว บางองคพอพิจารณาปุบปบ.. 

บรรลุธรรมปงแลวก็นิพพานไปเสีย นี้อัฐิจะ

กลายเปนพระธาตุชา... ถาความบริสุทธิ์อยาง

แบบขิปปาภิญญา คือ รูอยางรวดเร็วนี้ก็ไมแน

นะวาจะเปนพระธาตุไดงายดาย เพราะรู ไดเร็ว

แลวก ็ (หาก) ตายเรว็ จตินี้ ไมครองขนัธอยูนาน 

ก็ยังไมไดฟอกเต็มที่ นี้อาจจะชา 

แตกย็งัมขีอแมขอหนึง่อยู อนันีก้ข็ึน้อยูกบั

คำอธิษฐานของทานดวย มีดวยนะ ถาสมมุติวา

ทานอธิษฐานใหอัฐิของทานเปนยังไงๆ หรือ 

จะไมใหเปนพระธาตุนี้ก็อาจเปนไปไดอยางนั้น 

อาจไมเปนพระธาตุ แตจะเปนอยางอื่นอยางใด

ใหเห็นแปลกๆ อยูนั้นแหละ เรื่องจิตที่บริสุทธิ์

จึงไมใชธรรมดา...” 

 

ผูควรแกเจดีย 
 

องคหลวงตากลาวถึงบุคคลและสถานที่ 

ทีค่วรกอเจดยี ตลอดถงึความเกีย่วของของทาน

กับบรรดาพระกรรมฐานในเรื่องการกอเจดีย

ดังนี้ 

“...ในครัง้พทุธกาล ทานผูทีจ่ะควรกอเจดยี

เปนปูชนียบุคคลขึ้นมา หรือปูชนียสถาน ..  

ผูที่จะควรกอเจดียกราบไหวบูชาของสัตวโลก

วางั้นเลยนะ แสดงไว ๔ ประเภท ก็คือ 

พระพุทธเจา ๑ คำวาพระพุทธเจา หมายถึง 

ทุกพระองค เลย พระปจเจกพุทธเจา ๑  

พระอรหันต ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ ทั้ง ๔ 

พระองคนี้สมควรแกการสรางเจดียสำหรับ

จิตใจประชาชนใหกราบไหวบูชา 

พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม 

พระปฐมเจดีย จ.นครปฐม พระธาตุพนม 

จ.นครพนม 

เจดียวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

จ.นครศรีธรรมราช 
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สถานที่ก่อท่านก็แนะไว้ เป็นสถานที่

ชุมนุมชน เช่น ถนนสามแพร่ง สี่แพร่ง หรือ  

ที่ชุมนุมชน เขามาจะได้กราบไหว้บูชา พอเห็น

เจดีย์ปั๊บจิตเขาจะพุ่งถึงองค์วิ เศษคือองค์

ศาสดา จากนั้นรองลงมาก็พระปัจเจกพุทธเจ้า 

ที่สามก็คือพระอรหันต์ท่าน จิตใจของประชาชน

จะมุ่งจุดสูงมากทีเดียว จากนั้นก็พระเจ้า-

จักรพรรดิ คำว่าพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นผู้ทรง

บุญญานุภาพ บุญญาบารมีกว้างขวาง เพราะ

ฉะนั้นจึงควรได้รับการชมเชยจากพระพุทธเจ้า 

ไม่ปรากฏว่าพระองค์ใดจะคัดค้านนะ เป็นผู้

สมควรก่อเจดีย์ ให้ เช่นเดียวกันกับทั้งสาม

พระองค์นั้น .. 

การทำอะไรเราก็จึงควรมีหลักมีเกณฑ์  

ที่จะก่อในที่ชุมนุมชน เราจึงควรคำนึง อย่าได้

ก่อสุ่มสี่สุ่มห้า ซึ่งผิดกับเจตนารมณ์ของผู้ที่  

ได้พบได้เห็นและกราบไหว้บูชา มุ่งจิตใจไปใน

ทางอนัเลศิเลอ .. เวลาเหน็แลว้ก็ใหเ้ปน็ขวญัตา

ขวัญใจ ตรงกับความมุ่งหมายของผู้กราบไหว้

บูชาด้วยความระลึกนึกน้อมถึงองค์วิเศษท่าน 

สำหรับในวงกรรมฐานนี้พูดตรงไปตรงมา

เลยก็ ส่วนมากจะมาปรึกษาหารือเรานี้แหละ 

เราก็ใหข้อ้แนะนำอยา่งทีว่า่ กอ่เจดยีค์รบูาอาจารย์

ทั้งหลายสมควรๆ เราเป็นผู้แนะให้ทั้งนั้นแหละ 

คอืใหเ้หมาะสมกบัจติใจของผูมุ้ง่ธรรมอนัเลศิเลอ 

เวลากราบไหว้บูชาให้เป็นขวัญตาขวัญใจ เป็น

มหามงคลแก่จิตใจอย่างมากทีเดียว…” 

 

รักสงวนพระกรรมฐาน


ฝ่ายมหานิกาย


  

การพบปะสนทนาพระผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ

ในที่ต่างๆ ขององค์หลวงตานั้นมิได้จำกัดอยู่แต่

ฝ่ายธรรมยุตด้วยกันเท่านั้น แม้พระกรรมฐาน

ฝ่ายมหานิกายเมื่อได้มีโอกาสอันเหมาะสมท่าน

ก็เข้าหาเช่นกัน ดังนี้ 

“.. .เราเคยไปกราบนมัสการหลวงปู่มี 

โคราช โอย๋ ทา่นดีใจ เมตตามากมาย ‘ทา่นมหา



ด้นดั้นมายังไง’ คึกคักเลยเหมือนอายุยังหนุ่ม

เลยนะ  

เราก็ว่า ‘ครูบาอาจารย์อยู่ที่ ไหนก็มาที่นั่น

แหละ
 พ่อแม่ญาติพี่น้องเราอยู่ที่ ไหนเราก็ต้อง

ไปหาพอ่แมญ่าตพิีน่อ้งของเรา
อนันีค้รบูาอาจารย์

อยู่นี้ก็ต้องมา’
‘เหอ
ๆ’  

อู๊ย คึกคักๆ อยู่ในถ้ำนะ เราจำไม่ได้ว่า

เป็นมวกเหล็กหรือเป็นอะไร หากเป็นแถวนั้น 

ท่านเคยไปพักอยู่เป็นประจำ หลวงปู่มีเราเรียก 

‘ครูจารย์ๆ’ เลยแหละ  

เราไปพักกับท่านอยู่ที่สูงเนินก็ไป (วัดป่า  

สูงเนิน) นั่นแล้ว พักวัดป่าสูงเนินเราก็ ไป   

ท่านอยู่แถวมวกเหล็กหรืออะไรเราจำไม่ ได้   

แต่ว่าแถวนั้น ท่านมาอยู่เป็นประจำ เราไปเราก็

บุกเข้าไปหาเลย อู๊ย ท่านดีใจเมตตามากจริง .. 

รู้สึกท่านเมตตามากจริงๆ นะ เป็นพิเศษเลย 

คึกคัก วัยท่านแก่ๆ โอ๋ย กิริยาท่าทางไม่แก่เลย 

คึกคักๆ ก็นานๆ จะเจอกันทีหนึ่ง พอมาเห็น

บอกพระเณร  

‘นี่ท่านมหาบัวนะ
 ลูกศิษย์ผู้ โปรดท่าน

อาจารย์มั่น’


‘อู๊ย
อย่าพูดอย่างนั้นเถอะ’


‘ขอพูดบ้างเถอะนานๆ
 ได้พบกันมันไม่ได้

พูดสักที’ ท่านว่าอย่างนั้นนะ  

แลว้ทา่นกพ็ดูเอาอยา่งเตม็ปากของทา่นเลย 

เราก็หมดท่า ท่านก็พูดกับพระกับเณรนั่นละ 

คุยกัน โฮ้ สนุกสนาน 

ที่ท่านพักอยู่สูงเนินก็ดี วัดป่า ท่านอยู่วัด

ป่าของท่าน เรารักเราเคารพท่านมากจริงๆ นะ 

เรียกท่านเรียกว่าครูจารย์ เลยแหละ คือ  

มันติดปากมาแต่ดั้งเดิม เรียกแต่ครูจารย์ๆ 

สนิทติดปาก ไปหาท่าน ท่านอยู่ ในเขานะ   

ท่านแก่ๆ อย่างนั้น อู๊ย คึกคักๆ คุยกันตั้งนาน

กว่าจะได้กลับเพราะไม่ได้ค้าง เราไปเราทราบ

ว่าท่านอยู่ที่นั่นเราก็เข้าแวะเลย เข้าไปหาท่าน 

เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงออกมาแล้วก็ ไป

กรงุเทพฯ เปน็อยา่งนัน้ละทา่นอยูท่ี่ไหนเราไปหา   

อยู่ที่สูงเนินเราก็ตั้งไปพักกับท่านเลย มาจาก

กรุงเทพฯ ก็เข้าไปพักกับท่าน ไม่ ได้มากน้อย  

ก็เอา นานๆ ได้พบท่านทีหนึ่งได้กราบท่าน

พอแล้ว เพราะฉะนั้นวัดสูงเนินถึงได้ ไปพักที่นั่น 

เรากับท่านเจอกันมาตั้งแต่สมัยเรียน

หนังสืออยู่นู้นน่ะ ท่านก็เรียนหนังสือ คุ้นกัน

สนิทสนมกันกับท่านมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ 

พอเรียนแล้วก็ออกปฏิบัติ พอหลังจากนั้นก็มา

พบกับท่านเรื่อยๆ เพราะการที่ เคยพบกัน   

อยู่เสมอๆ เรานานๆ  





หลวงปู่เสาร์
กันตสีโล
และหลวงปู่มี
ญาณมุนี


หลวงปู่มี
ญาณมุนี
มรณภาพด้วยอิริยาบถนั่งสมาธิ



เมื่อวันที่
๗
ธันวาคม
๒๕๑๔
เวลาประมาณ
๐๔.๐๐
น.



ณ
วัดป่าสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา


(ซ้าย)
ท่านพระอาจารย์ชา
สุภัทโท
(ขวา)
หลวงปู่กินรี
จันทิโย
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ทีหนึ่ งคราวนี้ที่ ไปหาท่าน บุกเข้าไป  

ในป่า ท่านถึงยิ่งเมตตาดีใจมาก อู๊ย เราไม่ได ้ 

พบกนัเลย คยุกนันานนะ นีล่ะลกูศษิยห์ลวงปูม่ัน่   

หลวงปู่เสาร์ องค์นี้องค์หนึ่ง ที่ท่านเล่าให้ฟัง

เราจำได้หมดนั่นแหละ องค์ ไหนชื่อว่ายังไง  

สมัยนั้นนะ เวลานี้ท่านก็ล่วงลับไปหมด  

แม้แต่พ่อแม่ครูจารย์มั่นเรายังล่วงลับไป 

ท่านบอกลูกศิษย์ของท่านฝ่ายมหานิกาย  

ที่ท่านบอกเองไม่ให้ญัตติ อาจารย์มีนี้ท่านห้าม

ไม่ให้ญัตติ ท่านพูดเองนี่ เมื่อท่านพูดเองแล้ว

แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ ท่านพูดด้วยความ

เมตตาสงสารมากนะ 

อาจารยท์องรตัน ์ อาจารยก์นิร ี อาจารยม์ี 

เท่าที่เราจำชื่อได้นะ แล้วอาจารย์ไหนบ้าง ท่าน

เล่าไปหมดนั่นแหละแต่เราจำไม่ได้ ท่านแนะนำ

สั่งสอนตลอดมา ท่านก็เลยกระจายออกมาว่า 

‘เมื่อไม่ให้ท่านเหล่านี้ญัตติแล้ว เพื่อนฝูง

ก็ได้มาก ทำประโยชน์ได้มากมายกา่ยกอง จงึไม่

อยากใหท้า่นเหลา่นีญ้ตัต ิ เพราะธรรมดาโลกเรา 

ต้องถือสมมุติ คณะนั้นคณะนี้ เมื่อท่านเหล่านี้

มาญัตติเสียแล้ว บรรดาเพื่อนฝูงที่เป็นสาย

เดียวกันก็จะเข้าหาลำบาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้

ญตัต ิ เพือ่จะเปดิทางใหบ้รรดาเพือ่นฝงูทัง้หลาย  

เข้ามาแล้วได้เป็นประโยชน์อันกว้างขวาง’  

ท่านว่าอย่างนั้น ก็เป็นจริงๆ เห็นไหม 

สายอาจารย์ชากว้างขนาดไหน อาจารย์ชา  

ก็เคยไปอยู่วัดหนองผือด้วยกันนี่นะ ตอนที่  

ท่านไปศึกษาอบรมเราก็อยู่ที่นั่น ถึงคุ้นกันมา  

ตั้งแต่โน้นละกับอาจารย์ชานะ ที่นี่ท่านก็มา..  

อาจารย์ชา ที่หนองป่าพงเราก็ไป ไปเวลาไหน

เราไปพักหนองป่าพง เราไม่พักที่อื่นนะ ไปทีไร

เราไปพักหนองป่าพง วัดอาจารย์ชานั่นแหละ 

เป็นอย่างนั้นตลอดมา 

ทางอุบลฯ ไปหมดแหละสายกรรมฐาน  

อยู่ที่ ไหนๆ เราไปหมด จนกระทั่งถึงเขื่อน  

สิรินธรที่ ไหนๆ วัดป่าเป็นสายของหนองป่าพง 

เราไปพกัหนองปา่พงแลว้ก็ใหพ้ระทีว่ดัหนองปา่-

พงพาไป สำนักไหนๆ ไปๆ พอแนะยังไงเราก็

แนะๆ เพราะเราสงวนกรรมฐานมาก คอืกรรม-

ฐานนีล้ะเราแน่ใจ จะเปน็ผูท้รงมรรคทรงผลแทน

องคศ์าสดาและสาวกทัง้หลายเรือ่ยมา ดว้ยภาค

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เพราะฉะนัน้เราจงึสงวนมาก 

พระกรรมฐานอยู่ที่ ไหนนี้คือกองแห่งธรรม  

จะอยู่ที่นี่ ธรรมจะงอกเงยขึ้นที่นี่ เพราะฉะนั้น

เราถึงไป ถ้าเป็นกรรมฐานอยู่ที่ ไหน อย่างไป

ทางกรุงเทพฯ ก็เหมือนกัน อยู่ทางด้านตะวัน-

ออกทางเมืองชลฯ ก็เหมือนกัน เราไปเรื่อยนะ 

พอไปถึงกรุงเทพฯ แล้วเราก็ไปเขาฉลาก แล้วก็

แถวนั้น เขาเขียวเขาอะไร 

พอเราบอกข่าวไป โทรศัพท์ไปบอกว่าเรา

จะไป ทางโน้นก็นัดแนะกันมารวมๆ อยู่ที่วัด  

เขาฉลาก เราก็ ไปให้ โอวาทสั่งสอนที่ตรงนั้น 

เพราะขาดครูขาดอาจารย์ เหมือนลูกเต้า  

มีหลายคนพ่อแม่ ไม่มี โหย อะไรจะเป็นกอง

ทุกข์ยิ่ งกว่าลูกแตกกับพ่อกับแม่ ใช่ ไหมล่ะ   

แตกกระสานซ่านเซ็นไปก็มี อันนี้ เราก็ ไป   

เวลาว่างๆ ไปเราก็จี้เลย เทศน์ธรรมะล้วนๆ   

ให้ฟังเลย ถ้าเป็นสำนักกรรมฐานอยู่ที่ ไหนเรา

จะเขา้ถงึทนัทเีลย ไมส่นใจวา่ธรรมยตุมหานกิาย 

เราไม่สนใจจริงๆ นะ มันเรื่องชื่อเฉยๆ ธรรม

ต่างหากว่างั้น  

อยู่คณะเดียวกันก็ลองดูซิอย่างวัดป่า-  

บ้านตาด ใครมาปฏิบัติขัดข้องหรือขัดขวาง  

ต่อหลักธรรมหลักวินัยเราไล่หนีทันที ถ้า เฮ่อๆ 

หนหนึ่งสองหนไม่ฟังนะ มากกว่านั้นไล่เลย 

อย่างหนึ่งไล่ทันทีก็มี หลายแบบนะ ควรจะไล่

ทันทีก็ ไล่ทันที ควรจะ เฮ่อๆ ขู่เสียก่อนก็มี   

มันหลายแบบ ตั้งแต่วัดเดียวกัน ชื่อเดียวกัน

ธรรมยุตเดียวกันก็ตาม เราไม่ ได้เอาอันนั้น   

เราเอาหลักธรรมวินัยเป็นตัวตั้งใช่ ไหม ทีนี้  

เมื่อธรรมวินัยตั้งอยู่ที่ ไหนๆ เข้ากันได้หมด   

นั่นเราเอาตรงนั้น  

พูดถึงอาจารย์มี เรารักเราเคารพท่าน

มากนะ ตั้งแต่เรียนหนังสือ โอ๋ย ท่านเป็นพระที่

สุขุมละเอียดมาก สมชื่อสมนามว่าเป็นลูกศิษย์

หลวงปู่มั่นจริงๆ แต่ก่อนเรายังไม่เคยไปเห็น

หลวงปู่มั่น ท่านไปเห็นมาก่อนแล้ว อยู่มาก่อน

แล้ว ทีนี้พอไปอยู่กับหลวงปู่มั่นกลับมาแล้วจึง

ได้เข้ามาหาท่าน คราวนี้ยิ่งสนิทกันใหญ่โตเลย

เทียวนะ เรียกว่าลูกพ่อแม่เดียวกันไปเลยที

เดียว กลมกลืนทันทีเลยนะ ..  

ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เราไม่ ได้ ไปงานศพท่าน 

ตอนนั้นเรามีอะไรนั่นแหละที่ ไปไม่ ได้ ที่ ไหนก็

เหมือนกัน เช่นอย่างศพอาจารย์ใช่ อยู่ที่เขา

ฉลากก็เหมือนกัน อันนั้นจะมานิมนต์มาวัน

เดียวกันอีกแหละ ทางนี้ก็รับนิมนต์เขาแล้วจะ

ไปเทศน์ที่วัดถ้ำผาปู่ อาจารย์สีทน อันนั้นก็วัน

เดียวกัน ตกลงก็อย่างนี้แหละ รับนิมนต์ทางนี้

ก่อน เลยตกลงก็ต้องไปทางนี้ ถ้ารับทางโน้น

ก่อน ทางโน้นต้องมีความหมายทันที อันนี้  

ปัดทันทีเลย คือก่อนหลังนั่นละ 

นี่พูดถึงเรื่อง อาจารย์มี โอ๋ย เราดีใจนะ

พดูถงึเรือ่งอาจารยม์ ี สงูเนนิ เราเคยไปพกัแลว้นี่ 

ไปพักกับท่านนั่นแหละ ถ้าไม่มีท่านอาจจะไม่ได้

พักก็ ได้ เพราะท่านเป็นแม่เหล็กใหญ่อยู่นั้น   

พอทราบว่าท่านอยู่ที่นั่นก็บึ่งเข้าหาเลย พักกับ

ทา่น นัน่อยา่งนัน้แลว้ โอย๊ ทา่นเมตตามากจรงิๆ   

กับหลวงตานะ รู้สึกเมตตามากจริงๆ เหมือน

หนึ่งว่าเป็นกรณีพิเศษนะ...” 

 

หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล 

วัดป่ามณีรัตน์ อ.สำโรง 

จ.อุบลราชธานี 

หลวงปู่กินรี จันทิโย  

วัดกันตศิลาวาส  

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

หลวงปู่มี ญาณมุนี  

วัดป่าสูงเนิน อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา 

หลวงพ่อใช่ สุชีโว  

วัดปาลิไลยวัน  

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
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๔๐๒ ๔๐๓

สนิทใจไดดวย “ธรรม” 
 

ดวยเหตุนี้เอง เมื่อโอกาสอำนวย ทานจะ

ไปเยี่ยมเยียนถึงสำนักผูปฏิบัติธรรมเหลานั้น 

เชน สำนักชีบานหวยทรายของคุณแมชีแกว 

เสียงล้ำ สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวงของ

อุบาสิกากี นานายน ในตอนนี้จะขอกลาวถึง

คราวที่ทานแวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมเขา

สวนหลวง ดังนี้ 

องคทานเคยไดยินกิตติศัพทชื่อเสียงของ 

คุณยาย ก. เขาสวนหลวงมานานแลววาเปน 

ผูปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบควรแกการเคารพกราบไหว  

แตมีขอนาประหลาดใจอยูอยางหนึ่งคือ เขาวา

กันวาคุณยายเปนคนไมเอาพระ คือไมตอนรับ

พระ สิ่งนี้เองทำใหองคหลวงตาอยากรูวาจะ

เปนจริงหรือ? หรือวามีเหตุผลดวยประการใด

กันแน เพราะหากเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

จริงๆ แลว ลักษณะเชนนี้ ไมนาจะมีทางเปนได 

องคทานจึงไมคอยอยากจะเชื่อขาวลือนี้นัก 

เหตนุีเ้อง เมือ่จงัหวะมาถงึในคราวองคทาน

ไปกรุงเทพฯ เพื่อดูแลอาการอาพาธของทาน 

เจาคุณพระธรรมเจดียซึ่งเปนพระอุปชฌายของ

ทานเองที่ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อได โอกาส 

อันควร องคทานจึงเขาไปเยี่ยมเยียนคุณยาย

ถึงสำนักฯ เขาสวนหลวงดวยตนเองเลยทีเดียว 

พอเขาในสำนักเทานั้น ไมนานก็มีเสียง

ระฆังเคาะดังกังวานขึ้น เรียกใหบรรดาสตรี 

นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพากันหลั่งไหลมา 

กราบองคทาน และใหการปฏิสันถารตอนรับ 

เปนอยางดี โดยมีคุณยาย ก. เปนหัวหนาอยู  

ณ ที่นั้นดวย 

คุณแมชีแกว เสียงล้ำ 

สายสัมพันธในธรรมของทานมิไดจำกัดไว

ในหมูบรรพชิตเทานั้น มีฆราวาสจำนวนมาก 

ที่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมและสำหรับผูที่มี

ความมุงมั่นจริงจังไมวาเพศภูมิใด ยอมประจักษ

ผลแหงธรรมภายในใจขึน้เปนลำดบัๆ ไป นกัภาวนา 

หญิงหรือชายนั้นจะใหผลแตกตางกันหรือไม

อยางไร องคหลวงตาเคยใหเหตุผลวา 

“การปฏบิตัไิมมเีพศ เรือ่งมรรคผลนพิพาน 

แลวไมมีเพศ เหมือนกับกิเลสไมมีเพศ มีไดดวย 

กันทั้งนั้น ความโลภก็มีไดทั้งหญิงทัง้ชาย ความ

โกรธ ความหลง ราคะตณัหา มไีดดวยกัน 

มัชฌิมาปฏิปทา จึงมีไดทั้งหญิงทั้งชาย

เปนเครือ่งแกกเิลสทัง้หลาย แก ไดดวยกนัทัง้นัน้ 

ดวยอำนาจความสามารถของตนแลว มีทาง

หลุดพนไดเชนเดียวกัน” 

หลังจากสนทนาพูดคุยกันได ไมนาน  

คุณยายกราบอาราธนาขอนิมนตใหทานแสดง

ธรรมแก เหลาอุบาสิกานักปฏิบัติทั้ งหลาย  

องคหลวงตาจึงเมตตาแสดงธรรมโดยเนนเรื่อง

จิตตภาวนาเปนสำคัญ 

ทราบวา หลังการแสดงธรรมจบสิ้นลง 

คุณยายถึงกับประกาศขึ้นดวยความอาจหาญใน 

ธรรมปฏิบัติของคุณยายเองแกบรรดาลูกศิษย 

ในสำนักวา 

“ธรรมที่ทานอาจารย ไดแสดงใหพวกเรา

ฟงนั้น สามารถยึดถือเปนหลักประพฤติปฏิบัติ

ไดอยางถูกตองไมมีผิดพลาดแมเปอรเซ็นต

เดียว” 

ทาน ก. เขาสวนหลวง  

(อุบาสิกากี นานายน) 

เหตุการณในครั้งนั้น เปนที่ประจักษแก

องคทานเอง ดังคำกลาวที่ทานเลาใหผูมากราบ

เยี่ยมคณะหนึ่งฟงวา 

“ที่วาคุณยายไมตอนรับพระนั้น หมายถึง

พระประเภทโกโรโกโสไมไดเรื่องไดราวตางหาก 

ถาเปนพระเคารพธรรมเคารพวนิยั คณุยาย 

ทานก็ไมเปน... จะวาอะไร แมแตเราเองก็ไม

ตอนรับพระประเภทนั้นเหมือนกัน” 

๔๐๓
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๔๐๒ ๔๐๓

งานศพพระกรรมฐานที่องคหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน รับเปนประธาน 

ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๑ เปนตนมา* 

• พระครูวินัยธร (หลวงปูแนน สุภัทโท) วัดซำขามถ้ำยาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแกน 

• พระราชสังวรญาณ (หลวงพอพุธ ฐานิโย) วัดปาสาลวัน ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  

• พระเทพโมลี (หลวงพอสำรอง คุณวุฑโฒ) วัดอโศการาม ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

• หลวงปูอุน ชาคโร วัดดอยบันไดสวรรค อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

• หลวงพอคำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

• พระโพธิธรรมาจารย (หลวงปูสุวัจน สุวโจ) วัดปาเขานอย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

• พระอริยเวที (หลวงปูเขียน ฐิตสีโล) วัดรังสีปาลิวัน อ.คำมวง จ.กาฬสินธุ 

• พระครูวีรธรรมานุยุต (หลวงปูพวง สุวีโร) วัดปาปูลูสันติวัฒนา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

• พระราชสุทธาจารย (หลวงปูพรหมมา โชติโก) วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม 

• พระธรรมวราลังการ (หลวงปูศรีจันทร วัณณาโภ) วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 

• พระครูโชติธรรมวัฒน วดัปามชัฌมิวงศรตนาราม ต.แชแล อ.กมุภวาป จ.อดุรธานี 

• พระอาจารยปเตอร เจ มอรแกน ปญญาวัฑโฒ วัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

• หลวงปูเจี๊ยะ จุนโท วัดปาภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

• พระอาจารยสวาง โอภาโส วัดปาศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

• พระครูอุดมปญญากร (หลวงปูบุญนาค อุตตโม) วัดภูกระแต ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 

• หลวงปูจันทรโสม กิตติกาโร วัดปานาสีดา อ.บานผือ จ.อุดรธานี 

• หลวงปูทา จารุธัมโม วัดถ้ำซับมืด อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

• พระอาจารยชิต ฐิตจิตโต วัดปาภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

• หลวงปูมี ปมุตโต (หลวงปูเกลา) วัดดอยเทพนิมิต (ถ้ำเกีย) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

• หลวงปูเพียร วิริโย วัดปาหนองกอง อ.บานผือ จ.อุดรธานี 

• หลวงปูออนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี 

• หลวงปูเหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  

                        ฯลฯ 

 

เจดียพระกรรมฐานที่องคหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน เมตตาเปนประธาน* 

• เขมปตตเจดีย หลวงปูหลา เขมปตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจอกอ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร  

• เจดียหลวงปูคำตัน ฐิตธัมโม  วัดปาดานสำราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย  

• เจดียหลวงปูบุญจันทร กมโล วัดปาสันติกาวาส บานหนองตูม อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 

• วางศิลาฤกษบูรพาจารยเจดียหลวงพอพุธ ฐานิโย  วัดปาสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

• งานสมโภชเจดยีพพิธิภณัฑบรรจพุระอฐัธิาตหุลวงปูเสาร กนัตสีโล วดัดอนธาต ุต.ทรายมลู อ.พบิลูมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี 

• งานฉลองเจดียบรรจุอัฐิธาตุอัฐบริขารหลวงปูชอบ ฐานสโม วดัปาสมัมานสุรณ ต.ผานอย อ.วงัสะพงุ จ.เลย 

• งานยกฉัตรเจดียหลวงปูออนศรี ขันติกโร วัดปาโนนแพง อ.บานแพง จ.นครพนม 

• งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและฉลองเจดียญาณวโร  วัดปาอรัญญาวิเวก ต.ไกคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 

• เจดียศรี ไตรรัตนานุสรณ คุณแมชีแกว เสียงล้ำ สำนักชีบานหวยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 

• เจดียชัยมงคล หลวงปูผาง จิตตคุตโต  วัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

• เจดียพิพิธภัณฑหลวงปูสุวัจน สุวโจ วัดปาเขานอย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

• เจดียมหามงคลบัว  บานบัว ต.หนองแวง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 

• พิธีสมโภชฉลองพระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

• ฉลองเจดียสุภัททเถรานุสรณ วัดซำขามถ้ำยาว ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแกน 

• พระบรมธาตุธรรมเจดีย  วัดโพธิสมภรณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

• เจดียหลวงปูเพียร วิริโย วัดปาหนองกอง อ.บานผือ จ.อุดรธานี 

                            ฯลฯ 

 

ตัวอยางเจดียของครูบาอาจารยสายพระกรรมฐาน 

๔๐๓

 *
  การเรียงลำดับเปนไปตามลำดับเหตุการณ 
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เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัย

จนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ .. 

การสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายใน 

แม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีพรรษา

อ่อนกว่ากันอยู่มาก แต่การเล่าและการไต่ถาม

นั้นแฝงอยู่ด้วยความอาจหาญมั่นใจในความรู้

และปัญหาของตน ไม่พรั่นพรึงหวั่นไหวหรือ

ประหม่ากลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใด 

พูดไปและถามไปตามความรู้สึกของตน และ

ยอมรบักนัโดยทางเหตผุลของแตล่ะฝา่ย 

ถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได ้ ก็ซักซ้อม

กันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจ แล้วค่อยผ่านไป

โดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็น

การสนทนาธรรมภาคปฏิบัติขององค์

หลวงตานั้น ท่านมี โอกาสพบปะพูดคุยกับ  

ครูบาอาจารย์องค์สำคัญๆ หลายองค์ในวาระ

ต่างๆ กัน ครูบาอาจารย์บางท่านมีพรรษามาก

กว่า บางท่านก็น้อยกว่า บางท่านเป็นลูกศิษย์ 

หรือบางท่านเป็นถึงครูบาอาจารย์ขององค์

หลวงตา สำหรับหลักเกณฑ์ ในการสนทนา  

ธรรมนั้นองค์หลวงตาท่านถือปฏิบัติ ดังนี้  

 
สนทนาธรรม เป็นธรรม  
เพื่อธรรม 

 

แนวทางในการสนทนาธรรมภาคปฏิบัติ

ของพระผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมควรมีข้อปฏิบัติ

อย่างไรนั้น องค์หลวงตาเมตตากล่าวไว้ ดังนี้ 

“. . .การสนทนาธรรมะกันในทางภาค

ปฏิบัติ ผู้นั้นปฏิบัติอย่างนั้นๆ มีความรู้ความ

เห็นอย่างนั้นๆ .. ความรู้ความเห็นอันเป็นผล

เกิดแปลกๆ ต่างๆ กันมา มันเป็นคติเครื่องพยุง

จิตใจซึ่งกันและกันอยู่มาก .. ก็เพราะท่านมุ่ง

เพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆ ไม่มี

ทิฐิมานะเข้าแฝงเลย แม้ต่างคนต่างยังมีกิเลส

ด้วยกัน .. ท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่

ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมา... 

และสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไป ท่านที่

ธรรมสากัจฉาตามกาล 

ลกัษณะโลกแฝงธรรมใหน้อกเหนอืจากความหวงั

เขา้ใจตอ่กนั .. ตา่งมคีวามสนใจเอือ้เฟือ้ตอ่ธรรม

ของกนัโดยสมำ่เสมอแตต่น้จนอวสานแหง่ปญัหา

ธรรม ไม่แสดงความอิดหนาระอาใจ ไม่แสดง

ความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของ

กันและกัน ต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

หวงัความรูแ้ละความอนเุคราะหจ์ากกนัจรงิๆ.. 

ในวงกรรมฐานรู้กัน องค์ ไหนภูมิจิต 

ภูมิธรรมอยู่ชั้นใดภูมิใดนี้รู้กันในวงกรรมฐาน 

ท่านพูดกันเรียกว่าธรรมะในครอบครัว ท่านพูด

กันในวงปฏิบัติเงียบๆ รู้กันเงียบๆ อยู่อย่างนั้น

ละ ท่านไม่ฟู่ฟ่า ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่โอ้ ไม่อวด...” 
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“…ในหนังสือที่มีอยู่ในธรรมบทที่กล่าวว่า 

กลัยาณชนไมส่ามารถตอบปญัหาของพระโสดา-

บันได้ พระโสดาบันไม่สามารถตอบปัญหาของ

พระสกิทาคามีได้ พระสกิทาคามีไม่สามารถ

ตอบปัญหาของพระอนาคามีได้ พระอนาคามี

ไม่สามารถตอบปัญหาของพระอรหันต์ได้  

แม้พระอรหันต์ก็ ไม่สามารถตอบปัญหา

ของพระโมคคลัลาน ์พระสารบีตุรได ้ถงึพระสาร-ี

บุตรโมคคัลลาน์ก็ ไม่สามารถตอบปัญหาของ

พระพุทธเจ้าได้ คือความสามารถต่างกัน พอถึง

ขั้นอรหัตก็พอแล้ว  

ส่วนที่ว่าพระสารีบุตร โมคคัลลาน์ ไม่

สามารถตอบปัญหาพระพุทธเจ้าได้นั้น หมาย-

เคล็ดลับ..ภูมิจิตภูมิธรรม
 

ธรรมของพระพุทธเจ้าที่สถิตอยู่ในปุถุชน

หรือพระอริยบุคคลแต่ละขั้นแต่ละภูมิเป็นได้ทั้ง

ธรรมจริงและธรรมปลอม ดังนี้ 

“...พระสงฆ์มีหลายประเภทตามขั้นตาม

ภูมิ ตั้งแต่กัลยาณปุถุชนขึ้นไปหาเสขบุคคล 

อเสขบคุคล คำวา่เสขบคุคลคอืผูเ้ปน็พระอรยิ-

เจ้าแล้ว แต่ยังต้องศึกษาเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไป

ตัง้แตข่ัน้พระโสดาถงึขัน้อรหตัมรรค สว่นอเสข-

บุคคลนั้น หมายถึงผู้สิ้นสงสัย ผู้ ได้บรรลุถึง

พระอรหัตผลล้วนๆ แล้ว รวมแล้วก็เรียกว่า

พระอริยเจ้า .. 

ถึงขั้นโสดาบันแล้วก็เป็นอกุปปธรรมคือ

ไม่กำเริบกลายมาเป็นตัวเป็นตนอีก สกิทา   

อนาคา เปน็อกปุปธรรมเปน็ขัน้ๆ ตามขัน้ของตน   

คือไม่เสื่อมลงมาขั้นต่ำ ยิ่งอรหัตผลแล้วก็ผ่าน

ไปเลย หมดปญัหา กปุปธมัโม อกปุปธมัโม นัน้ .. 

ธรรมของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้ว

เป็นของบริสุทธิ์ แต่เมื่อมาสถิตอยู่ ในปุถุชนก็

กลายเป็น “ธรรมปลอม” เมื่อสิงสถิตอยู่ในพระ

อริยบุคคลจึงเป็น “ธรรมจริงธรรมแท้”  

คำว่า “อริยบุคคล” มีหลายขั้น คือ 

“พระโสดาบัน” เป็นอริยบุคคลชั้นต้น ชั้นสูง

ขึ้นไปก็มี “พระสกิทาคามี พระอนาคามี  

พระอรหันต์” เป็นสี่  

ธรรมในขั้นพระโสดาบันก็เป็นธรรมจริง

ธรรมบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาบัน แต่ธรรมขั้น 

“สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์” เหล่านี้ พระ

โสดาบันยังต้องปลอมอยู่ภายในใจ แม้จะจดจำ

ได้ รู้แนวทางที่ปฏิบัติอยู่อย่างเต็มใจก็ตามก็ยัง

ปลอมทั้งๆ ที่รู้ๆ อยู่นั่นเอง 

“พระสกิทาคามี” ก็ยังปลอมอยู่ ในขั้น 

“พระอนาคามี” และ “พระอรหันต์” 

“พระอนาคามี” ก็ยังปลอมอยู่ ในขั้น 

“อรหัตธรรม”  

จนกว่าจะบรรลุถึงขั้น “อรหัตภูมิ” แล้ว

นั่นแล ธรรมทุกขั้นจึงจะบริบูรณ์สมบูรณ์เต็ม

เปี่ยมในจิตใจ ไม่มีปลอมเลย…” 

เทศนาตอนหนึ่งขององค์หลวงตากล่าว  

ถึงการตอบปัญหาธรรมด้านจิตตภาวนาของ

พระอริยบุคคลแต่ละขั้นละภูมิ ดังนี้ 

ถึง ความกว้างแคบลึกตื้นแห่งความรู้นั้นต่างกัน 

นอกจากความบริสุทธิ์ ไปแล้วยังมีความลึกตื้น

ต่างกัน กว้างแคบต่างกัน ภูมิของพระพุทธเจ้า

เป็น พุทธวิสัย ภูมิของพระสารีบุตรโมคคัลลาน์

เป็น สาวกวิสัย จึงต่างกัน 

สามัญวิสัย กับ อริยวิสัย ก็ผิดกัน แต่ละ

ขั้นละภูมิมีเคล็ดลับประจำขั้นภูมินั้นๆ ถาม

เคล็ดปั๊บก็ติด ดังพระเรียนจบพระไตรปิฎกครั้ง

พุทธกาล แต่ลืมเนื้อลืมตัวดูถูกเหยียดหยาม

พระปฏิบัติ หาว่านั่ งหลับหูหลับตาไม่ทำ

ประโยชน์อะไรให้แก่โลก เลยจะเอาปัญหามา

ถามพระปฏิบัติท่าน  

ในการแสดงธรรมขององค์หลวงตามักกล่าวถึงพระระดับเพชรน้ำหนึ่งพร้อมกับยกตัวอย่างครูบาอาจารย์องค์สำคัญเสมอๆ 

อย่างเช่นคราวหนึ่งท่านเห็นภาพครูบาอาจารย์ที่ติดบนบอร์ดแล้วจึงได้กล่าวว่า “ทางนู้น ชื่อท่านเสถียร นู่นอาจารย์ชา ท่าน

บุญมี ท่านอุทัย ท่านวันชัย หลวงพ่อตัน ท่านปัญญา นี่เพชรน้ำหนึ่งมีหลายองค์นะนี่ ท่านสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นสมัย

ครั้งพุทธกาลเป็นพระอรหันต์ .. คือพระที่ท่านจะรู้กันต้องเป็นนักภาวนาด้วยกัน ได้สนทนากันในวงภายในๆ รู้กันแต่ว่าภายใน 

นอกนั้นไปท่านเหมือนไม่รู้ ไม่ชี้ เพราะฉะนั้นวงกรรมฐานกันมองเห็นกันรู้กันทันทีๆ เพราะทราบจากใจ” 

(แถวหนา้จากซา้ย) หลวงปูจ่นัทร ์เขมโิย พระธรรมเจดยี ์(จมู พนัธโุล) พระอรยิคณุาธาร (เสง็ ปสุโส) 

(นัง่แถวทีส่อง) หลวงปูข่าว อนาลโย หลวงปูฝ่ัน้ อาจาโร หลวงปูก่วา่ สมุโน พระอาจารยม์หาทองสกุ สจุติโต หลวงปูก่งมา จริปญุโญ 

(แถวหลัง) พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร หลวงปู่บัว สิริปุณโณ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 
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๔๐๖ ๔๐๗

ภาคปฏิบัติสอนสุมสี่สุมหาไมได จิตสอนจิตตรงแนว 
 

“...ธรรมลี (หลวงปูลี กุสลธโร วัดภูผาแดง) ก็ตั้งแตวันบวชแลว บวชวันถวายเพลิงหลวงปูมั่น 

บวชวันนั้นที่วัดปาสุทธาวาส ตั้งแตบวชแลวติดสอยหอยตามเราตลอดเหมือนเด็กนะ ธรรมลีนี้เหมือน

เด็ก ไมมีธรรมวินัยอะไรเลย เอาพอแมกับลูกเขาเลย เปนใหญกวา เราจะไปไหนติดตาม คือไมตองขอ

อนญุาตนะ เหน็ไหมไปกรงุเทพฯ ดวย ดอมตาม ถาไปขออนญุาตทานจะไมใหไป ตองขโมยไปแบบนีแ้หละ 

เห็นไหมละ เปนอยางนั้น ไปที ไร อยากไป ไปเลยนะ ปบ ขโมยไปเลย เปนอยางนั้น นี่เปนนิสัยอันหนึ่ง 

เราก็ทราบ นี่ก็ตั้งแตตนมา เราสอนตั้งแต ก.ไก ก.กา เรื่อยมา .. 

ที่มูลนิธิหลวงปูมั่นที่ฝงธนฯ พอดีเราไปนวดเสนก็ ไปเจอทานวันชัยที่นั่น ถามเหตุถามผลจะไปไหน

มาไหนหลักเกณฑไมคอยมี ถามอาการเคลื่อนไหวของทาน ลักษณะเปนเรๆ รอนๆ ไมมีหลัก เหมือนวา

หลักลอย วางั้นเถอะนะ จะไปไหนมาไหน พูดยากๆ ตอบยากๆ ลำบากการตอบ นี่แสดงใหเห็นวาหลัก

ลอย เราก็บอกวา  

‘ถาอยางนั้นให ไปอยูวัดปาบานตาดกับผมที่วัด’  

เราก็ ไมเคยบอกใครใหเปนอยางนั้นนะ นี่ ไดบอกเลย พอไดความ พอเรากลับมาทานก็ตามมา เรา

สอนตั้งหลักใหม ก็ ไดหลักจริงๆ มาอยูที่นี่แลวเขาๆ ออกๆ จากนี้ก็ ไปตั้งที่วัดนั้น 

เราก็ให ไปอยูที่วัดภูสังโฆเรื่อยมา สักเทาไรปแลว มาอยูกับเราตั้งแตป ๒๕๒๓ มัน

ก็ ๒๓ ปแลวตั้งแตเกี่ยวของกันมา ..  

คือความตั้งใจมีแตหาที่เกาะที่ยึดไมถูก มันก็ ไมมีประโยชนนะ เพราะเรา

เห็นโทษของเรา เราจึงบอกเลย .. ทานก็เลยมาที่นี่ มาไดหลักที่นี่นะ เดี๋ยวนี้ทาน

ไดหลักแลว ไดหลักมั่นคง คือทานพูดเอง เราไม ไดแนะไปกอน ทานพูดเอง แลว

ตรงกับความจริงๆ ตามขั้นของธรรม เราบอกเออใช ไดๆ เรื่อยๆ ไป นี่ก็เปนพระ

สำคัญละเดี๋ยวนี้ ทานวันชัยดี ไดหลักเกณฑดี .. 

ทานวันชัยก็มาพูดตอปากตอคำ เรื่องการภาวนาเปนยังไงๆ ขัดของตรงไหน

เราเปนผูแก ไขใหทั้งนั้นๆ จนกระทั่งทะลุ นี่อันหนึ่ง .. ภาคปฏิบัติเปนของเลน

เมื่อไร สอนกันสุมสี่สุมหาไม ไดนะ จิตสอนจิตนี้ตรงแนวๆ ขั้นธรรมนี่ .. เชน 

เสกตัวเปนครูเปนอาจารยเขา เขานอยกวาแตความรูเขาสูงกวาเราสอนไม ไดนะ 

อาจารยนะสอนลูกศิษยไม ได .. ธรรมดาเราจะไมบอกใครงายๆ ใหมาอยูวัดปา-

บานตาด .. นี่เราก็สอนมาตั้งแตตนเหมือนกันกับทานลี 

ธรรมลีนี้เปนเศรษฐีธรรมมานานแลวนะ เรียกวาเศรษฐีธรรม ถาธรรมเต็ม

เม็ดเต็มหนวยเรียกวาเศรษฐี ไดแลว เศรษฐีธรรม ธรรมภายในหัวอก ใจกับธรรม

เปนอันเดียวกันแลวไมจม .. การภาวนานี้ขึ้นอยูกับผูแนะนะ ถาผูแนะมีหลักใจมีขั้นสูงกวาๆ ทางนั้นพูด

ขึ้นมาปบทางนี้เขาใจแลว ที่บกพรองตรงไหนที่ควรแกอยางไร เขาใจแลวแกปุบๆ มันก็เร็ว ทำสุมสี่สุมหา

ดวยความตั้งใจจริงอยูแตมันไมคอยไดผลมากเทาที่ควร ถามีผูแนะ ใหมีภูมิธรรมสูงแนะนี่ปบๆ ถูกตองๆ 

เกาะติดๆ เลย เร็ว...” 

(แถวยืนจากซาย) หลวงปูออนสี สุเมโธ 

พระศรีรัตนวิมล ทานเจาคุณรักษ เรวโต  

พระครูบริหารคณานุกิจ องคหลวงตา 

(ขณะอาย ุ๔๗ ป) หลวงปูจนัทร เขมปตโต 

(แถวนั่งจากซาย) หลวงปูเทสก เทสรังสี 

หลวงปูขาว อนาลโย พระธรรมเจดีย 

หลวงปูบุญมา ฐิตเปโม หลวงปูออน 

ญาณสิริ 

(ถาย ณ วัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๓) 

องคหลวงตากลาวรับรองความรูจริง  

ของหลวงปูหลา เขมปตโต ในการแสดงธรรมเกีย่วกบัพระนพิพานวา 

“นิพพานไมใชผูรูคืออันนั้นเอง ทานหลาพูดปบเขากันทันทีเลย .. 

เราพูดจริงๆ เราหาที่คานทานไมได ทานหลาพูด เออ  

อยางนี้ซี เขาปงทันทีเลย คำนี้เราก็ไมเคยพูด รูก็รูอยูธรรมดา” 

 

พระพทุธเจาทรงทราบจงึเสดจ็มาทามกลาง

สงฆที่กำลังสันนิบาตนั้นวา พวกนี้กำลังจะมา

ทำลายลูกศิษยเราตถาคต แลวมันจะไปตกนรก

กันทั้งหมด ทานไม ไดกลัวพระปฏิบัติจะเสีย 

ทานวาพวกนี้จะตกนรกกันทั้งหมด  

พอเสด็จถึง พระองคทรงตั้งปญหาขึ้นปบ

ถามพวกใบลานเปลาตอบไม ได รับสั่งถาม 

พระปฏิบัติปบ ตอบไดผึง ยกปญหาขึ้นปบ ถาม

พวกนั้น นิ่งเหมือนคนตายแลว ตอบไมได วก

กลับมาถามพระปฏิบัติ ตอบไดปุบๆ ตลอด 

จากนั้นพระพุทธเจาก็แสดงธรรมขนาบเสีย

อยางเต็มที่วา  

‘พวกเธอนั้นนะ เหมือนกับลูกจางเลี้ยงโค

ใหเขา ไดคาจางเพียงรายวันๆ เทานั้น ไม

เหมือนลูกของเรา หมายถึงพระปฏิบัติซึ่งเปน

เจาของโค โคก็เปนสมบัติของตัว น้ำนมโคก็ได

ดื่มเต็มเม็ดเต็มหนวยตามความตองการ  

พูดเรื่องธรรมก็เปนเจาของธรรม เปน

ธรรมสมบัติเปนมหาสมบัติ พวกเธอนี้เพียงแต

เรียนและจดจำมาเฉยๆ ธรรมสมบัติอันแทจริง

ยังไมเคยไดดื่มบางเลย สวนลูกเราตถาคตทั้งได

ปฏิบัติทั้งไดดื่มธรรมรสโดยสมบูรณ จึงไมควร

ประมาท’ 

ปญหาที่พระพุทธเจาทรงรับสั่งถามเปน

ปญหาทางดานจิต พอมาถามพวกปฏิบัติตอบ

ไดผึงๆ เลย...” 

ทานอาจารยวันชัย วิจิตโต 

หลวงปูลี กุสลธโร 
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ขอน้อมนำเป็นกรณีศึกษาเพียงบางส่วน

เทา่นัน้ ดงันี้ 

“หลวงตาเป็นลูกกตัญญู” จริงๆ จนกระทั่งท่าน

เจ้าคุณต้องค้านเอาบ้างว่า “อ้าว! เธอเอามาให้

แต่เราแล้วเธอจะไปเอาอะไร” 

ที่ทำเช่นนี้องค์หลวงตาท่านเคยให้เหตุผล

และกลา่วถงึความรูส้กึในใจทีม่ตีอ่ทา่นเจา้คณุวา่ 

“เราถวายให้ท่านตลอด เราไม่เคยแตะ 

เทศน์ที่ ไหนๆ ไม่ว่าปัจจัยเงินทองข้าวของ  

อะไรมอบถวายหมด เราไมเ่อาแมบ้าทหนึง่ คอืเรา 

ตอบแทนคุณท่าน ถึงอย่างนั้นก็ไม่เท่าคุณของ

ท่านที่เป็นพ่อของเรา เราเป็นพระทั้งองค์ ได้

เพราะท่านเป็นอุปัชฌาย์ นั่น หลักใหญ่อยู่  

ตรงนั้นนะ” 

องค์ท่านเล่าถึงความผูกพันและความ

สนิทสนมระหว่างท่านกับท่านเจ้าคุณจนมีเหตุ

ให้ต้องไปมาหาสู่กันบ่อยครั้ง ดังนี้ 

“...แต่ก่อนท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์ท่านยังมี

ชีวิตอยู่ที่วัดโพธิ์ฯ เราต้องไปพักค้างที่วัดโพธิ์ฯ 

บ่อยๆ เราไม่ไปท่านก็ให้พระมาตามเอาเราไปที่

วัดโพธิ์ฯ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ตอนนั้นที่ท่าน

เสียอายุท่านก็ ๗๕ ท่านเป็นชั้นธรรม ตั้งแต่

ท่านมีชีวิตอยู่นี้พระกรรมฐานมาพักวัดโพธิ์ฯ 

เรื่อยๆ เพราะท่านเมตตาติดต่อเกี่ยวข้องกับ

กรรมฐานเรื่อยมา ท่านเองก็เป็นลูกศิษย์หลวง-

ปู่มั่น สำคัญตรงนี้นะ  

วัดไหนๆ มาค้างที่นั่นแหละ อย่างท่าน

อาจารย์ฝั้นอย่างนี้ อยู่สกลนครก็เข้ามาค้าง 

ท่านอาจารย์ขาว ท่านอาจารย์อ่อน เราไปอยู่

เรื่อย แล้วยิ่งมีงานในวัดโพธิ์ฯ ด้วยแล้วกรรม-

ฐานยิ่งมาหมดเลย ท่านเอามาจนหมด ท่านมี

ความเคารพเลื่อมใสและสนใจปฏิบัติด้าน

ธรรมะกรรมฐานตลอดมา นั่งปั๊บลงนี้ ไม่มีเรื่อง

โลกเลย ตั้งแต่ขณะนั่งจนกระทั่งลุกจากท่าน   

มีแต่เรื่องธรรมล้วนๆ ธรรมก็เป็นธรรมปฏิบัติ

ด้วย เพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น พูดตั้ง

แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรม  

ท่านเป็นเจ้าคณะภาค แต่เวลาไปนั้นท่าน

ไม่สนใจ พูดแต่เรื่องธรรมปฏิบัติล้วนๆ ท่านก็

บอกตรงๆ เลยว่า ‘ที่เป็นเจ้าคณะภาคอยู่นี้เป็น

เพื่อให้ความร่มเย็นแก่วงกรรมฐาน เป็นผู้ ใหญ่

ครอบไปหมด ไม่ให้มีใครมารังแก’  

ท่านว่าอย่างนี้ แต่ธรรมดาก็ ไม่มี ใคร

รังแกแหละ แต่ท่านก็พูดของท่านอย่างนั้น นั่ง

การสนทนาธรรมระหว่าง
องค์หลวงตากับพระ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ



พระธรรมเจดีย์(จูมพันธุโล)
วดัโพธสิมภรณ์อ.เมอืงจ.อดุรธานี

ปั๊บนี่พูดตั้งแต่เรื่องภาคปฏิบัติ เรื่องป่านั้นเขานี้ 

ท่านเคยไปเที่ยวมาพอแล้วนี่นะ ภาวนาดีไม่ดี

พระกรรมฐานสู้ท่านไม่ได้ ไปบิณฑบาตปั๊บกลับ

มานี้ วางบาตรแล้วขึ้นไปไหว้พระแล้วนั่ ง

ภาวนาก่อน จนกระทั่งได้เวลาแล้วลงมาฉัน   

นี่ปรกติท่าน ฉันแล้วถ้าไม่มีแขกคนท่านก็ลงไป

ทำวัตรเช้า พอกลับมาท่านก็ภาวนาแล้วก็พัก

ตอนกลางวัน  

พอตอนบ่ายท่านก็เดินจงกรมอยู่ชั้นบน 

รับแขกตอนประมาณบ่ายโมงท่านถึงจะลงมา 

นี้เป็นกิจวัตรของท่านประจำ พอตกกลางคืนก็

เหมอืนกนั ถา้ไมม่ธีรุะรบัแขกรบัคน ๒ ทุม่ ทา่น

ขึ้นแล้ว ขึ้นไปไหว้พระ นั่งภาวนา เดินจงกรม 

เราไปได้ยินเสียงกึ๊กๆ อยู่ข้างบน ท่านเดิน

จงกรม นี้เป็นประจำ 

ท่านบอกว่า ‘เรานอนน้อยมาก เวลานอก

นั้นเป็นเวลาเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาทั้งนั้น’ 

ฟังซิน่ะ พระกรรมฐานยังสู้ท่านไม่ ได้ 

ท่านสนใจจริงๆ ภาคปฏิบัติแต่ ไหนแต่ ไรมา   

เราก็ได้ ไปดู เขาเอาศพของท่าน เปิดโกศออก 

ดูทุกสัดทุกส่วนขาวทีเดียว เขาบอกว่านี้เป็น

องค์ที่สี่ที่ ไม่มีกลิ่น คือเอาธูปเอาอะไรมา เวลา

เปิดออกแล้วไม่มีกลิ่นเลย ธรรมดาๆ พวกมา

จากสำนักพระราชวังเขามาจัดงานศพท่าน เขา

บอกว่านี้เป็นองค์ที่สี่ที่ตายแล้วไม่เน่าไม่เหม็น 

เป็นปรกติอยู่อย่างนี้ นี้เป็นองค์ที่สี่ 

ท่ านสนใจธรรมปฏิบัติตลอดเลยนะ 

เพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่อายุ 

๑๒ ปี หลวงปู่มั่นแหละเล่าให้ฟังว่า ‘เณรจูมนี่

ต่อไปมันจะได้เป็นผู้ ใหญ่นะ ดูหูมันกางๆ ต่อไป

จะได้เป็นผู้ ใหญ่ เอาไปเรียนหนังสือเสียก่อน 

เลยไปฝากที่วัดเทพศิรินทร์ สอบแล้วสอบเล่า 

ตกแล้วตกเล่า เรียกกันว่า มหาจูมหนังสือเน่า 

สอบเปรียญไม่ได้สักที’  

จากนั้นก็มาเป็นพระคร ู แล้วมาเป็นเจ้า

คณะภาคอยู่นี้ตลอดมา ท่านสนใจกับครูบา-

อาจารย ์หลวงปูม่ัน่อยูท่ี่ไหน แตก่อ่นไมม่รีถมรีา

ทา่นเดนิเอานะ บา้นผอืทา่นก็ไป หลวงปูม่ัน่อยู่

ที่ ไหนท่านจะไป หนองผือท่านไปปีละ ๒ ครั้ง 

ออกพรรษาแล้วหนึ่ง และเดือนพฤษภาหนึ่ง 

ทา่นเดนิเขา้ไป ทา่นสนใจมาก 

ไปนั่งปั๊บนี่ไม่มีเรื่องโลกเรื่องการปกครอง

ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เป็นพระ

อปุชัฌายบ์วชใหอ้งคห์ลวงตาตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๗๗ 

ท่านเจ้าคุณมักมาดึงตัวองค์หลวงตาไปเทศน์ใน

วัดโพธิสมภรณ์หรือในสถานที่ต่างๆ อยู่เนืองๆ 

ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างมาก การแสดง

ธรรมไม่ว่างานใดท่านจะมอบจตุปัจจัยไทยทาน

ทั้งหลายถวายท่านเจ้าคุณทั้งหมดและทุกครั้ง

ไป จนท่านกล่าวว่าท่านเจ้าคุณคงจะเห็นเป็นที่

ระลึกระหว่างท่านเจ้าคุณกับตัวท่านเองว่า 
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เรื่องปริยัติไมมีเลย มีแตปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

ลวนๆ พูดเรื่องจิตตภาวนา ทานหนักแนนมากที

เดียวทางดานธรรมปฏิบัติ หนักแนนจนวาระ

สุดทาย วาเปนพระปริยัติก็มีแตชื่อเฉยๆ ทาน

บอกวาทานเปนเจาคณะภาคไวนี้เพื่อใหความ

รมเย็นแกวงกรรมฐาน ไมใหมารังแก ก็ไมมีใคร

รังแกแหละ ทานเปนผู ใหญทานดูแล มีเรื่อง

อะไรปบทานเขาถึงเลย เปนอยางนั้น 

วัดโพธิ์ฯ นี้กรรมฐานเขาไปคางบอยๆ 

แหละ ตั้งแตทานมีชีวิตอยู จากนั้นแลวก็ไมได

ไป เราเองก็ไมได ไป ไปก็ไปชั่วคราวไมไดคาง 

แตกอนพระกรรมฐานผู ใหญๆ เชน หลวงปูขาว 

หลวงปูฝน หลวงปูออน ใครตอใครผู ใหญๆ 

แหละมา ยิ่งมีงานแลวเอามาหมดกรรมฐาน มา

ทานก็บอก นี่ใครจะกราบจะไหวก็มากราบมา

ไหว เสีย พระเหลานี้ เปนพระสำคัญทั้งนั้น 

นานๆ จะไดพบทานทีหนึ่ง มีงานทีหนึ่งพระ 

กรรมฐานทานเอามาหมด แลวประชาชนเขา

ก็ไดทำบุญใหทานกับทาน ทานบอกตรงๆ เลย  

‘ เอา ใหพากันทำบุญใหทานเสียนะ 

พบพระอยางนี้มันพบยากนะ’  

ทานพูดอยางนี้แหละเพราะทานเปนพระ

ผู ใหญ แลวพระกรรมฐานมาคางบอย ทานไป

เอามาจนได ไมมีงานก็ไปเอามา อยางเรานี้ ไป

เรื่อย บางทีทานมาเอาเอง ทานมาเองเลย  

คิดดูซิ ถายรูปที่ตนโพธิ์ทางทิศเหนือ

ของวัด นั่นละนั่งเปนวงกลมถายรูปเจ็ดแปด

องคหรือไง เราผอมๆ นั่นก็เราปวยนะ เรา

กำลังปวยอยูนี้ทานมาเอาเอง เราบอก ‘กำลัง

ปวยเปนไข’  

‘เออไมเปนไรแหละ ไปนูนมันหายเอง’ 

แลวเอาไปเลย เราจึงผอมๆ 

พระกรรมฐานมาอยู ที่ นั่ น

เรื่อยๆ แลวชุมเย็นไปหมดนะ

ทางภาคอีสานวงกรรมฐาน 

ทานไปเที่ยวซอกแซกทุก

แหง วัดไหนสำคัญๆ ทาน

ไปหมด ทานชอบวง

กรรมฐานมากที่สุด 

ท า น ป ฏิ บั ติ 

ก ร ร ม ฐ า น ม า

เปนประจำเลย 

ไปนั่งปบนี่มีแตเรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องภาค

ปฏิบัติ ไมมีเรื่องการปกคงปกครองปริยัติอะไร

ไมมีเลย เรื่องโลกเรื่องสงสารไมมี มีแตภาค

ปฏิบัติลวนๆ 

นั่งนี่สองสามชั่วโมงกวาจะไดลุก โธ เรา

เจ็บเอวเกือบตายนั่นละไปทีไร ฟงทานนั่งคุย

ธรรมะ ทานก็เพลินของทานเราดูอาการก็รู 

ทานเพลินในธรรมทั้งหลาย ทานพูดดวยความ

เพลินในธรรม เมื่อเห็นครูบาอาจารยมาหาทาน 

ฝายกรรมฐานมามากๆ ทานยิ่งรื่นเริงมากนะ ดู

อาการของทานยิ้มแยมแจมใสทุกอยาง ทาน

พอใจกับวงกรรมฐานมากทีเดียว ทานเอาแต

องคสำคัญๆ แหละมา แตทานเปนนิสัยอันหนึ่ง

ทานพูดสนุกสบายธรรมดา ทานเรียกอีตานั่นอี

ตานี่ ทานไมเรียกธรรมดา ทานพูดสบายใน

ฐานะลูกศิษยกับอาจารย 

สวนมากทานเปนอุปชฌายทั้งนั้นแหละ 

วาอีตานั่นอีตานี่ ทานวางั้น ทานวาสบายไป

เลย เราผูฟงขบขันจะตาย แตทานพูดแบบ

สบายไปเลย พูดในฐานะลูกศิษยกับอาจารยที่

สนิทสนมกัน ทานพูดแบบสบายไปเลย อีตานั้น

อีตานี้ ไม ไดยินทานวา ‘อีตา’ ตั้งแตเราหนึ่ง 

กับทานอาจารยฝน ทานอาจารยขาว สามองค

เราคอยฟง อีตานั่นอีตานี่ ไมเคยออก ทานฝน 

ทานขาว มหาบัว นอกนั้นอีตาทั้งนั้นแหละ ทาน

เรียกอีตาติดปากทานเปนนิสัย   

     พอมาพูดตอนนี้แลว ทานขึ้นเทศน ตาม  

ธรรมดาดูเหมือนเราเทศนแลว ทานขึ้นไปเทศน

ที่สอง งานวัดโพธิ์ฯ พอทานเทศนเราก็นั่งฟง 

ทานเทศนถึงนิพพานวา นิพพานเปนอนัตตา 

สะดุดกึ๊กเลยใจเรา...” 

คราวหนึ่งทานเจาคุณไดแสดงธรรมที่

ศาลาวัดโพธิสมภรณ จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อหา

ตอนหนึ่งกลาววา “นิพพานเปนอนัตตา” ทำให

ทานรูสึกสะดุดใจในทันทีและคิดวาจะตองแอบ

หาโอกาสเขากราบเรียนถวายทานเจาคุณใน

ทันทีเพราะเปนประเด็นหัวขอธรรมที่สำคัญมาก 

เมื่อทานเจาคุณลงจากธรรมาสน ทานจึงรีบ

เดินตามในทันทีก็พอดีทานเจาคุณก็ชวนขึ้นดวย

เชนกันวา “ไป บัวไปดวยกัน” ทานเลา

เหตุการณในตอนนั้นวา 

(แถวบน) หลวงปูฝน อาจาโร หลวงปูขาว อนาลโย พระธรรมเจดยี (จมู พนัธโุล) หลวงปูออน ญาณสริ ิองคหลวงตา 

(แถวกลาง) หลวงปูจนัทร เขมปตโต หลวงปูกงมา จริปญุโญ (แถวลาง) หลวงปูบวั สริปิณุโณ หลวงปูออนสา สขุกาโร  

ณ ลานโพธิ ์วดัโพธสิมภรณ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 

404-425.indd   408 10/3/11   2:48:12 PM



๔๐๘ ๔๐๙๔๐๙

วัดโพธิสมภรณ 

วัดโพธิสมภรณ ถายจากหนองประจักษ วัดโพธิสมภรณ ถายจากหนองประจักษ 

วัดโพธิสมภรณ ตั้งอยูที่ถนนเพาะนิยม เลขที่ ๒๒ ตำบลหมากแขง 

อำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีอยูทางทศิตะวนัตกของหนองประจกัษ มเีนือ้ที ่๔๐ ไร 

ความเปนมา วัดโพธิสมภรณเริ่มสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ตอนปลายสมัย

รชักาลที ่๕ แหงกรงุรตันโกสนิทร โดยมหาอำมาตยตร ีพระยาศรสีรุยิราชวรานวุตัร 

(โพธ ิเนตโิพธ)ิ สมหุเทศาภบิาลมณฑลอดุรไดชกัชวนราษฎรในหมูบานหมากแขง 

ถากถางปาจนพอควรแกการปลูกกุฏิ ศาลาโรงธรรม สำหรับใชเปนที่บำเพ็ญบุญ 

และเปนที่ถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาประจำปของหนวยราชการ ใชเวลาสรางอยู

ประมาณ ๑ ป ในระยะแรกชาวบานเรียกวา วัดใหม เพราะแตเดิมมีเพียงวัด

มัชฌิมาวาส ซึ่งชาวบานเรียกวา วัดเกา จากนั้นจึงไดกราบอาราธนา พระครู

ธรรมวินยานุยุต (หนู) เจาคณะเมืองอุดรธานี จากวัดมัชฌิมาวาส มาเปนเจา-

อาวาส และไดนำความขึ้นกราบทูลขอชื่อตอพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชิน- 

วรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ได

ประทานนามวา วดัโพธสิมภรณ เพือ่เปนอนสุรณแดพระยาศรสีรุยิราชวรานวุัตร 

(โพธิ เนติโพธิ) ผูสรางวัดนี้ 

ประมาณ ๓ ปตอมา พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรกับทานเจาอาวาสก็ ได

เริ่มสรางโบสถกอดวยอิฐถือปูน โดยใชผูตองขังในเรือนจำเปนแรงงาน พระยา-

ศรีสุริยราชวรานุวัตร เปนชางผูควบคุมการกอสรางเอง แตยังไมแลวเสร็จ ก็ ได

ถึงแกอนิจกรรมเสียกอน เมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๕ 

ในป พ.ศ. ๒๔๖๕ มหาเสวกโท พระยาราชนุกูลวิบูลยภักดี (อวบ 

เปาโรหิตย) ขึ้นดำรงตำแหนงอุปราชมณฑลภาคอีสาน และเปนสมุห-

เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานีดวย ไดมาเสริมสรางวัดโพธิสมภรณตอ โดยขยาย

อาณาเขตใหกวางออกไป และกอสรางเสนาสนะเพิ่มเติมอีกหลายหลัง พรอม

กับสรางพระอุโบสถตอจนแลวเสร็จ และเห็นวาภายในเขตเทศบาลจังหวัด

อุดรธานี ยังไมมีวัดธรรมยุตเลย สมควรจะตั้งวัดนี้ใหเปนวัดของคณะธรรมยุต

โดยแท จึงไดปรึกษาหารือกับพระเทพเมธี (ติสโส อวน) เจาคณะมณฑล

อุบลราชธานี โดยมีความเห็นพองตองกันวา สมควรจัดพระเปรียญมาเปนเจา-

อาวาสวัดโพธิสมภรณ เพื่อจะไดบริหารกิจการพระศาสนา ฝายปริยัติธรรมและ

ฝายวิปสสนาธุระใหกวางขวางยิ่งขึ้น จึงนำความคิดเห็นกราบเรียนตอ      

พระสาสนโสภณ เจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ จากนั้นจึงนำความ

ขึ้นกราบทูลพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา 

วัดราชบพิธฯ ขอพระเปรียญ ๑ รูป จากวัดเทพศิรินทราวาส ไปเปนเจาอาวาส

วัดโพธิสมภรณ สืบไป สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ จึงทรงมีรับสั่งใหเจาอาวาสวัด

เทพศิรินทราวาส เลือกเฟนพระเปรียญ ก็ ไดพระครูสังฆวุฒิกร (จูม พันธุโล) 

ป.ธ.๓ น.ธ.โท ฐานานุกรมของทาน ซึ่งไดศึกษาเลาเรียนอยูในสำนักวัดเทพ- 

ศิรินทราวาส เปนเวลานานถึง ๑๕ ป วาเปนผูเหมาะสม ทั้งยังเปนที่ชอบใจของ

เจาพระยามุขมนตรีฯ อีกดวย เพราะทานไดเคยเปนผูอุปถัมภบำรุงอยูกอนแลว 

พระครูสังฆวุฒิกร (จูม พันธุโล) ซึ่งตอมาไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้น

เปนพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเจดีย จึงไดยายจากวัดเทพศิรินทราวาส 

กรุงเทพฯ ไปเปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๖ วัดโพธิสมภรณ

จึงเปนวัดของคณะธรรมยุตตั้งแตบัดนั้นมา ปจจุบันวัดโพธิสมภรณเปนพระ-

อารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  

วัดโพธิสมภรณ ในระยะนั้นยังมีสภาพเปนปาละเมาะอยู มีเสนาสนะ

ชั่วคราวพอคุมฝน บริเวณโดยรอบก็ยังเปนปา ไมคอยมีบานเรือน เงียบสงบ 

อาหารบิณฑบาตตามมีตามได น้ำใชก็ ไดจากบอบาดาลในวัดซึ่งพระเณรชวยกัน

ตักหาบมาใสตุมใสโอง พระเณรระยะแรกยังมีนอย ทั้งอัตคัดกันดารในปจจัยสี่ 

แตดวยความมุงมั่นตั้งใจที่จะบริหารกิจการพระศาสนาใหเจริญกาวหนา พระครู

สังฆวุฒิกร (จูม พันธุโล) ไดทุมเทพัฒนาวัดในทุกๆดาน สวนที่เปนศาสนวัตถุ

นั้น ทานไดบูรณะซอมแซมและสรางเสริมเพิ่มเติมใหมั่นคงถาวร  

ลำดับเจาอาวาสที่ครองวัดนี้ตั้งแตเริ่มตั้งวัดจนถึงปจจุบันมีดังนี้ 

 รูปที่ ๑. พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู) พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๖๕ 

 รูปที่ ๒. พระธรรมเจดีย (จูม พันธุโล) พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๐๕ 

 รูปที่ ๓. พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จันททีโป) พ.ศ. ๒๕๐๕ - ปจจุบัน 

วัดโพธิสมภรณนี้เปนวัดคูบานคูเมืองมีปูชนียวัตถุสำคัญ ดังนี้ 

๑. พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ มีอายุประมาณ ๖๐๐ ป ปางมารวิชัย มีนาม

วา “พระพุทธรัศมี” เปนพระประธานในพระอุโบสถ 

๒. พระพุทธรูปศิลาแลง ปางประทานพร สมัยลพบุรี มีอายุ ๑,๓๐๐ ป 

ประดิษฐานไวที่ซุมฝาผนังพระอุโบสถดานหลังเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๓. ตนพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งไดหนอมาจากรัฐบาลประเทศศรีลังกา ใหแก

รัฐบาลไทยเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๓ นำมาปลูกไวดานทิศเหนือพระอุโบสถ 

๔. รอยพระพุทธบาทจำลอง สรางดวยศิลาแลง มีอายุ ๒๐๐ ปเศษ 

ประดิษฐานไวในมณฑป ดานทิศเหนือพระอุโบสถ 

๕. พระบาทธาตุธรรมเจดีย เปนเจดียพิพิธภัณฑ ๓ ชั้น บรรจุพระบรม- 

สารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปูมั่น ภูริทัตโต และรูปเหมือนพระบูรพาจารย ๑๑ องค 

สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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“...(ครั้งนั้น) ท่านขึ้นเทศน์ตามธรรมดาดู

เหมือนเราเทศน์แล้ว ท่านขึ้นไปเทศน์ที่สอง 

งานวัดโพธิสมภรณ์ พอท่านเทศน์เราก็นั่งฟัง 

ท่านเทศน์ถึงนิพพานว่า ‘นิพพานเป็นอนัตตา’ 

ตอนนั้นเราสะดุดใจกึ๊กเลย พอไปถึงก็ซัดกันเลย

ระหว่างพ่อกับลูก ‘ต้องขอประทานโอกาส  

พระเดชพระคุณ ทำไมพระเดชพระคุณจึงเทศน์

ว่านิพพานเป็นอนัตตา เพราะนิพพานบังคับไม่

ได้ นิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหา จะเป็นอนัตตาอยา่งไร 

อนัตตาเป็นทางเดินของพระนิพพานต่างหาก   

จะมาเรยีกพระนพิพานวา่เปน็อนตัตาไดอ้ยา่งไร? 

อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา เปน็ทางกา้วเดนิเพือ่

พระนพิพาน นพิพานจะมาเปน็อนตัตาอยา่งไร ถา้

นพิพานเปน็อนตัตา นพิพานกเ็ปน็ไตรลกัษณล์ะซ ิ

ถ้าอันนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถึงพระนิพพาน อันนี้

สมบรูณแ์บบแลว้สลดัปัว๊ะถงึนพิพานเลย’  

ท่านนิ่งเลยนะ นี่ละอุปัชฌาย์กับลูกศิษย์

สนทนากัน เราก็เด็ดด้วยเพราะผิดมาก ท่านนิ่ง

เงียบ คือผิดต่อความจริงอย่างมากมาย เพราะ

ฉะนั้นถึงเบิกออกทันที …” 

เกี่ยวกับความเห็นในหัวข้อธรรมเดียวกัน

นี ้ ในเวลาตอ่มาราวป ีพ.ศ. ๒๕๔๑–๒๕๔๒ ขอ้-

ธรรมในประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้าง

ขวางในวงชาวพุทธฝ่ายปริยัติและองค์หลวงตา

ได้กลายมาเป็นผู้ ไขปัญหาให้สังคมได้เข้าใจ

อย่างชัดเจนด้วยความชัดเจนทั้งภาคปริยัติและ

ภาคปฏิบัติว่า “นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา 

นิพพานคือนิพพาน” ดังนี้ 

“...พระนิพพานนั้นคือพระนิพพาน ... 

ท่านแสดงไว้ ในธรรมว่า มรรค ๔ ผล ๔ 

นิพพาน ๑ มรรค ๔ นั้นได้แก่.. โสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล   

อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัมรรค อรหตั-

ผล นี่เรียกว่า มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ คือ

พ้นจาก ๘ ภูมินี้ ไปแล้วเป็นนิพพาน ๑ นิพพาน

มีหนึ่งเท่านั้นไม่เคยมีสอง ไม่มีสองกับอัตตา 

ไม่มีสามกับอนัตตา นิพพานคือนิพพาน  

อัตตา อนัตตา นั้นเป็นทางเดินเพื่อพระ-

นิพพานล้วนๆ เป็นพระนิพพานไปไม่ได้ ผู้ที่จะ

พิจารณาให้ถึงพระนิพพาน ต้องเดินเหยียบย่าง

ไปในไตรลักษณ ์ คือพิจารณาไปกับเรื่องทุกขัง 

เรื่องอนิจจัง อนัตตา และอัตตา ซึ่งเป็นกอง  

แห่งกิเลสสุมเต็มอยู่ในนั้น ให้ถอนอัตตานุทิฏฐ ิ

คือความเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเหล่านี้ออกเสียได ้

จติจงึจะหลดุพน้เปน็พระนพิพาน ... 

เชน่เดยีวกบัเราเดนิกา้วขึน้สูบ่นัไดขัน้หนึง่   

สองขั้นขึ้นไป จนกระทั่งถึงที่สุดของบันได   

ก้าวเข้าสู่บ้านของเรา เมื่อเข้าสู่บ้านแล้วบันได

ก็เป็นบันได บ้านก็เป็นบ้าน จะให้บ้านกับบันได

มาเป็นอันเดียวกันไม่ได้ นี่คำว่าไตรลักษณ์ก็ดี 

อัตตาก็ดี นี่คือบันไดก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพาน 

เมื่อพ้นจากนี้ ปล่อยนี้หมดแล้ว จิตก็ก้าวเข้าสู่

พระนิพพาน เหมือนกับว่าเราก้าวเข้าสู่บ้าน

ของเรา หมดปัญหากับบันได บันไดจึงจะกลาย

เป็นบ้านไปไม่ได้ บ้านจะมากลายเป็นบันไดไป

ไม่ได้ บ้านต้องเป็นบ้าน บันไดต้องเป็นบันได… 

นิพพานไม่มีลักษณะ ถ้ามีรูปร่างขึ้นมาก็

ต้องมีลักษณะ พระนิพพานไม่มีรูปมีร่าง เป็น

นามธรรม แต่นามธรรม พ้นจากความสมมุติ

โดยประการทั้งปวง ท่านตั้งชื่อขึ้นมาว่านิพพาน 

นี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเหมือนกัน ธรรมธาตุหลัก

ธรรมชาตินั้นเป็นอันหนึ่ง อันนี้ตั้งชื่อขึ้นมา เมื่อ

ตั้งชื่อขึ้นมานี้ก็แยกแยะไปขัดแย้งกันไปทั่ว... 

เราพูดย้ำตอนท้ายที่ว่านิพพานเป็นอัตตา 

หรืออนัตตานี้ เราต้องดูหัวใจของผู้ปฏิบัติ ผู้นี้

ละเป็นผู้ตัดสินเอง จิตที่จะเป็นวิมุตติบริสุทธิ์

เต็มที่นั้น จิตต้องปล่อย อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา นี้ทั้งหมดเสียก่อน อันนี้เป็นสมมุติ 

ความหลุดพ้นนั้นเป็นวิมุตติ จิตต้องปล่อยนี้

หมด สลัดนี้ออกแล้วจิตก็เป็นนิพพาน เพราะ

ฉะนั้นคำว่านิพพานกับอัตตากับอนัตตา จึงเข้า

กันไม่ ได้ ในภาคปฏิบัติ เรายันได้เลยในหัวใจ

หลวงตาบัว สามแดนโลกธาตุนี้หลวงตาบัวไม่

เคยหวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้น เพราะเป็นสมมุติ 

จิตดวงนี้เป็นวิมุตติเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเข้า

มาเอื้อมถึง เราจึงเอาจิตที่ไม่มีอะไรมาเอื้อมถึง

นี้มาพิจารณา แยกออกไปให้สมมุติทั้งหลายได้

พิจารณาได้ฟังกันบ้าง นี่คือผลแห่งการปฏิบัติ

ตามพุทธศาสนา เห็นประจักษ์อยู่ที่ใจนี้…” 

ความเคารพที่องค์หลวงตามีต่อพระ-

อุปัชฌาย์ของท่านนั้นนอกจากจะแสดงออก

ด้วยการไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ตามแต่พระ-

อุปัชฌาย์จะบอกกล่าวมาแล้ว ท่านยังตอบแทน

พระคุณด้วยการจัดแพทย์ชั้นหนึ่งจากโรง-

พยาบาลศิริราชมาถวายการรักษาอีกด้วย ซึ่งก็

คือ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห ์ และ ศ.พญ. ม.ร.ว   

ส่งศร ี เกตุสิงห ์ นั่นเอง เนื่องจากองค์หลวงตา

เปน็พระอาจารยก์รรมฐานองคแ์รกของ นพ.อวย 

เกตุสิงห ์ ท่านจึงได้ขอร้องให้คุณหมอทั้งสองรับ

ภาระดูแลพระอุปัชฌาย์ซึ่งอาพาธมาช้านานที่

จงัหวดัอดุรธาน ีจากนัน้คณุหมอจงึไดน้ำทา่นเจา้-

คณุมารบัการรกัษาตวัที่โรงพยาบาลศริริาชตอ่ไป

โดยปรนนิบัติรับใช้ท่านเจ้าคุณทุกวันมิได้ขาดจน

กระทัง่หายและกลบัจงัหวดัอดุรธานไีด้ 

และด้วยเหตุนี้ ภายหลังท่านเจ้าคุณจึงได้

แนะนำให้ ม.ร.ว.ส่งศรี เดินทางไปวัดป่าบ้าน-

ตาดโดยเมตตาอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้

เพราะสมัยนั้นการเดินทางยังยากลำบากอยู่

มาก หลังจากนั้นคุณหมอทั้งสองจึงรวบรวม

คณะได้ ๗ คน และนัดหมายกับท่านเจ้าคุณ

เดนิทางไปวดัปา่บา้นตาดตามความประสงคต์อ่ไป 

การทัวร์วัดป่าบ้านตาดในครั้งนี้ถือเป็นการทัวร์

ธรรมะวัดกรรมฐานคณะแรกเลยทีเดียวก็ว่าได้  

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ กับองค์หลวงตา 
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๔๑๐ ๔๑๑

หลวงปูแหวน สุจิณโณ  
วัดดอยแมปง อ.พราว จ.เชียงใหม 

 

คราวหนึง่องคหลวงตามีโอกาสเดนิทางไป

จังหวัดเชียงใหม จึงไดเขากราบหลวงปูแหวน 

ซึ่งเปนศิษยรุนใหญอีกองคหนึ่งของหลวงปูมั่น

เชนกัน จากการสนทนาในครั้งนั้นทำใหทาน

กลาวถึงหลวงปูแหวนดวยความเคารพบูชาวา  

“...ทานอาจารยแหวนองคหนึ่ง สามารถ

แก ไดตลอดทั่วถึงทางดานจิตใจ เดี๋ยวนี้ทานก็

ไมเอาเรื่องกับใครแลว ประการหนึ่งก็ไมมีใคร

ไปเลาใหทานฟง ทานขี้เกียจยุงกับเรื่องขี้หมูรา

ขี้หมาแหง ทานก็อยูสบายๆ  

ลองมีผูมีภูมิจิตภูมิธรรม มีความรูความ

เห็นตางๆ ทางดานปฏิบัติไปเลาใหทานฟงดูซิ 

ไมตองสงสัยวาเสียงทานจะไมขึ้นป งป งๆ 

เพราะทานอยูกับธรรมเทานั้น ถึงไมติดธรรม 

ทานก็อยูกับธรรม เปนเครื่องรื่นเริงระหวาง

ขันธกับจิตที่ครองตัวอยู .. 

“...พูดถึงเรื่องเงินก็ระลึกถึงหลวงปูแหวน อยางนั้นละบทเวลาทานจะทำ  

ทานก็รูก็ปฏิบัติตามสมมุติอยูตลอดมาไมเคยเปลี่ยนแปลงอะไร ทานเคารพนับถือ 

ฝายสมมุติทานก็เคารพวาเงินวาทองไมใหจับทานก็ ไมจับเหมือนพระทั้งหลาย  

บทเวลาทานจะพลกิลอ็กนะ  

อยูๆ  กฟ็าดไปเอาธนบตัรใบละหารอยมามวนบหุรี ่ มวนใหญๆ  เขาใจไหมละ 

ทานสบูบหุรีม่วนใหญหลวงปูแหวน นัน่ละบทเวลาทานจะพลกิลอ็ก มาเอาธนบตัรใบ

ละหารอยมวนบหุรีส่บูปุบๆๆ พวกพระเณรกต็กตะลงึกนั  

‘อุย หลวงปู นีม่นัธนบตัรใบละหารอย เอามามวน

บหุรีส่บูอะไร’  

‘หอื’ ทานวางัน้นะ  

ทานทำทาอยางนั้นละ คือจิตของทานผานไปหมด

เรือ่งสงัฆาปาราชกินี้ ไมมีในหวัใจพดูตรงๆ แตกริยิากม็เีปน

ธรรมดาเพราะฉะนั้นทานถึงเคารพกิริยา ตองอาบัตินั้น

อาบตันิีท้านเคารพ เวลาทานพลกิปบอยางทีห่ลวงปูแหวน 

เอาธนบตัรใบละ ๕๐๐ มามวนบหุรี ่ ทานมวนบหุรีต่วัใหญๆ  

นะ มวนบหุรีใ่สปุบๆๆ  

‘โอย หลวงปูทำไมเอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ มามวน

บหุรีส่บูอยางนีล้ะ’ 

ทานก็วา ‘หือ’ ทำทาเหมือนไมรูนะ บทเวลาตอบ 

‘ประสากระดาษ’ เทานัน้ละ  

‘ประสากระดาษ’ 

ทานกส็บูเฉยจากนัน้กท็ิง้ จากนัน้ไมเคยทำอกีนะ ทำทเีดยีวพอใหโลกไดรูบาง 

คอืจติทานบรสิทุธิแ์ลวหมดนะ นีเ่ราใชตามกริยิาของสมมตุ ิ พระเหลานีเ้ปนสมมตุ ิ

โลกมีสมมุต ิ พระเราก็เปนสมมุต ิ รักษาสิกขาบทวินัยตามสภาพของสมมุต ิ 

เพราะฉะนัน้ ทานจงึรกัษาธรรมวนิยัเชนเดยีวกนัหมด แตจติใจทานผานไปหมดแลว  

คำวาสงัฆาปาราชกิอะไรนี้ไมมใีนจติ แตมใีนกริยิาทีจ่ะตองปฏบิตัใิหเหมาะสมตอ

สงัคมทีอ่ยูรวมกนั นัน่ทานกแ็ยกอยางนัน้ แตพอแมครจูารยมัน่ไมเคยเหน็นะ เวลาทาน

พดูทานพดูเฉยๆ ทานไมทำ ทานพดูไปเหมอืนกนั พดูแถวนีแ้หละ แตทานจะไมทำ หาก

พดู พดูใกลเคยีงกนักบัทีว่าเอาธนบตัรใบละ ๕๐๐ มามวนสบู มวนบหุรีส่บูเหมอืนอยาง

หลวงปูแหวน เปนแตเพยีงวาทานไมทำอยางนัน้ กริยิาทานพดูนะม ีมอียางนัน้  

‘คือจิตที่พนไปหมดแลว มันหมดแลวเรื่องสมมุต ิ ไมมีอะไรเขาถึงจิตดวงนั้น 

เพราะทัง้หลายไมวาอาบตัอิาจอีะไรนีม้นัเปนสมมตุทิัง้หมด สวนจตินัน้ผานหมดแลว 

เขาไมถงึ แตทนีีเ้มือ่มสีมมตุอิยู โลกทัง้หลายเขามสีมมตุ ิ ปฏบิตัติอกนัใหเปนความ

เหมาะสม ทานจงึปฏบิตัติามสมมตุอิยางนัน้’ 

อยางพอแมครจูารยมัน่ทานไมเคยขามเกนิพระธรรมวนิยัขอใด ทัง้ๆ ทีเ่วลาพดู

ทานกพ็ดู ทานพดูเกีย่วกบัใจเสยี ทานแยกออกมา สมมตุทิานกบ็อกเราตองปฏบิตัิ

อยางโลกเขาปฏบิตักินัเพราะสมมตุติอสมมตุขิดักนัไมเหมาะ แนะ วางัน้นะ สมมตุกิบั

สมมตุกิเ็คารพกนั นัน่ทานวางัน้ อยางหลวงปูแหวนทีท่านวา ทานพลกิลอ็กนะนัน่ พลกิ-

ลอ็กเปนจติลวนๆ แลวไมมอีะไรเขาถงึ ทานแสดงออกมาทางกริยิาแยบ็เดยีว จากนัน้

ทานกไ็มเคยทำอกี ทานทำใหเปนขอคดิเฉยๆ ไมใชทานดือ้ดาน ทานทำเปนขอคดิ…” 

  
หลวงปูแหวนกับธนบัตร ๕๐๐ บาท 

หลวงปูแหวน สุจิณโณ 

พอเขาไปมีพระอุปฏฐากทานอยูองคเดียว 

เราเขาถึงปุบในหองทานเลยละ พวกนั้นใหเขา

รออยูขางนอกเต็ม ไปก็เอาเลย ไมรอ เพราะจะ

เขาหาทานทีไรจะพูดธรรมะโดยเฉพาะไมมีเวลา 

คนรุมๆ คราวนี้เลยไดอุบายใหมมาก็ตกลงกับ

เขาเรียบรอย ใหอาตมาเขาไปหาทานเสียกอน

นะ เขาไปคุยกับทานพอสมควรแลวจะออกมา

แลวใหสัญญาณ ไดเขาเฝาทานแหละวันนี้ 
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๔๑๒ ๔๑๓

พอใจ พอวาเขาก็แตกฮือกลับเลย เราก็เขา 

เขาก็ฟดกันเลย เราลืมเมื่อไร ก็มันเตรียม

พรอมใสกันอยูแลว 

ขึ้นเบื้องตนปญหาปุบเขาไปเลยทีเดียว 

ปญหานี้ถาไมรูถามไม ได ถาไมรูตอบไม ได 

เพราะเปนปญหาภาคปฏิบัติภายในจิตใจโดย

เฉพาะ คนหาคัมภีร ไหนก็คนเถอะนะ คัมภีร

ใหญคือหัวใจเทานั้นที่จะไดธรรมเหลานี้ออกมา 

พอเขาไปหาทานใสปบทีเดียวละ  

เอาแตปญหาจุดสำคัญๆ นะ คือนี้จะบอก

ในตัว ทานตอบนี้แลวก็แสดงวาทานรู ไวแลว 

ทานก็จะรูทันทีวารูแลว ไมรูจะถามปญหาอยาง

นี้ ไม ได มันบอกในตัวเสร็จเลย เบื้องตนปบ

เขาไป ๑๐ นาที ทานก็ผางออกมา ๑๐ นาที 

เขาใจหมด 

พอทานหยุดหายใจใสเขาอีกปบ เพราะ

เราหายสงสัยแลวนี่ คราวนี้เอาใหญเลย ถึง

รากใหญของวัฏจักร คราวนี้ ๔๕ นาที เหมือน

วาทานไม ไดหายใจเลยนะ ธรรมถึงใจทาน 

เรียกวาถาเปนน้ำก็น้ำถังใหญๆ ที่สะอาดสุด-

ภาคปฏิบัติ เราจะไปหาในคัมภีร ไมเจอ ตองหา

ในคัมภีรใหญ พระพุทธเจาเปนเจาของคัมภีร

ใหญ พระสาวกอรหันตเปนเจาของคัมภีรใหญ 

ปบลงตรงนั้นละไดความออกมา เอากันวันนั้นก็

เอากันอยางนั้นละ นั่นแหละที่วาเพชรน้ำหนึ่ง     

 เมื่อเขาถึงกันลงถึงขีดเรียกวารอย 

เปอรเซ็นตแลว ทานอาจารยองคนี้ ไดลงถึง 

ขีดรอยเปอรเซ็นตแลว ใครจะไปหาเรื่องหาราว

วาทานเปนสังฆาปาราชิกเฉย ไมสนใจ หลัก

ใหญเขาถึงกันแลว…” 

ยอด ไมควรจะนำไปใชสอยชะลางสิ่งใดเลย น้ำ

ถังใหญทาน พอเขาไป เรามัน

พระขี้ดื้อ ไปก็ไขกอกเลย

เปดกอกไวเลย น้ำก็พัง

ออกมา ซัดกันใหญ 

ประโยคที่สองนี่ ๔๕ 

นาที ประโยคแรก 

๑๐ นาท ีโอ ตวัแดง

หมดนะ ไมเคยมีใคร

จะเปดหรือไขกอก

นี้เลย หมายถึงวา

น้ำอรรถน้ำธรรม 

ที่ สะอาดสุดยอด

ของทาน เก็บไว

อยางนั้นตลอด ใคร 

ไ ป ก็ เ ห รี ยญหลว งปู 

เหรียญเราสูหลวงปู ขอ

ทานก็เอาๆ ถังใหญ ไมมี

ใครไปแตะ เราไปใสปวะ

เลยเชียว ปวะทานก็ผาง

ออกมาเลย ครั้งแรก ๑๐ 

นาที เราเขาใจแลว พอทาน

หยุดหายใจเราก็ปบเขาอีกเลย คราวนี้ โอยไป

ใหญเลย ตัวแดง 

ทานไมเคยมีใครไปถามอยางนั้นเปรี้ยงๆๆ 

ออกเต็มเหนี่ยวเลย พอใจ ทานพอใจเต็มที่  

เราก็พอใจเต็มที่ พอเสร็จแลว ทานใสอยาง

ทาทายเลย ‘เอา! ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะ ถาเห็น

วาไมถูกตองตรงไหน เอา ทานมหาคานมา’ 

‘กระผมไมคาน กระผมหาธรรมะประเภท

นี้แหละ’ 

ฟงเสียงหัวเราะฮาๆๆ ‘เออ ทานองคนั้น

ละ ไดคุยกันแลวยัง อาจารยองคนั้นละๆ ระบุ

ชื่อๆ เลยนะ ธรรมะประเภทนี้นะ ไดคุยกับ

อาจารยองคนั้นๆ แลวยัง’ 

ความหมายวาอยางนั้น คือธรรมประเภท

นี้นะ ความหมายวาอยางนั้น เราก็กราบเรียน

ทานพอประมาณๆ ใหพอเหมาะพอดี ทานตัว

แดงหมดเลยละ คือไมมี ใครไปถามธรรมะ

ประเภทนี้ ทานก็เก็บไว ในถังใหญอยางนั้นละ 

ใครไปก็ขอเหรียญเราสู เหรียญอะไรตออะไร  

ที่ถามที่ตอบกันนี้มีแตแกนธรรมออกจาก

หลวงปูขาว อนาลโย  
วดัถำ้กลองเพล อ.เมือง 
จ.หนองบัวลำภู 

หลวงปูแหวน สจุณิโณ 

หลวงปูขาวเปนลูกศิษยองคสำคัญของ

หลวงปูมั่นองคหนึ่ง ในสมัยหนุมทานมีนิสัย

อาจหาญทรหดอดทนและจริงจังในการบำเพ็ญ-

เพียรมาก ทานเที่ยวธุดงค ไปทั้งทางภาคอีสาน

และเหนือ กระทั่งไดกำลังครั้งสำคัญที่จังหวัด

เชียงใหม องคหลวงตาเปนผูเรียบเรียงประวัติ

ของหลวงปูขาวขึ้น เพราะมีโอกาสไดซักถาม

พูดคุยขออรรถธรรมที่ลึกซึ้งกับทาน คราวหนึ่ง

ของการเทศนอบรมพระภายในวัด ทานพูดถึง

การสนทนากันในครั้งนั้นวา 

“…ครูบาอาจารยแตกอนอยางหลวงปู-

ขาว พระเณรก็ไปเต็มอยูนั่น หลวงปูฝน เต็ม 

อยูนั่น หลวงปูออน เหลานี้เต็มทั้งนั้นละ พอ

องคนั้นลวงไปองคนี้ลวงไปไหลเขามาๆ พอ 

พูดอยางนี้ เราก็ระลึกถึงหลวงปูขาว ทาน- 

เจาคุณอุปชฌายทานฉลาด ไปในงานอำเภอ

หนองบัวลำภู ทานสั่งเลยวาใหเราไปงานนี้ 

แลวหลวงปูขาวก็ไปในงานนี้ คือทานจะใหเรา

สององคพบกัน พอไปทานก็มาบอกเลยวาวันนี้

ไมตองลงไปงาน ใหอยูสบายๆ ทานสั่งไวหมด 

กระตอบหลวงปูขาวอยูนั้น เปนรานอยูนั้น 

รานเราอยูที่นี่ติดกัน 

พอถึงเวลาแลวเขาก็ลงไปงาน เราไมไป 

ทานอนุญาตใหเปนพิเศษเลย มหาบัวกับทาน-

ขาวไมตองไปจะไดพูดไดคุยธรรมะกัน เพราะ

ทานทราบอยูแลววาสององคนี้เตรียมพรอมที่

จะคุยธรรมะกัน ไปก็เอาจริงๆ เพราะเปน
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 (จากซาย) องคที่ ๒ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน  

องคที่ ๓ หลวงปูขาว อนาลโย  

(ขวาสุด) หลวงพอปรีดา ฉันทกโร  

หลวงปูขาว อนาลโย วดัถำ้กลองเพล จ.หนองบวัลำภู 

โอกาสอันดีที่สุดวางั้นเถอะ .. นี่เคยพูดกันตั้ง

แตนูน นี่ก็ไมเคยพูดกันอีกนะ ตั้งแตไปอำเภอ

หนองบัวลำภู คุยกันสนุกสองตอสอง .. พอสอง

ทุมไปในงานเราก็เขาไปหาทานอาจารยขาวคุย

ธรรมะกับทาน ไลแต ก.ไก ก.กา ตลอดเลยการ

ภาวนาของเรา จนกระทั่งสุดขีด .. ๒ ทุมเริ่ม

จนกระทั่ง ๖ ทุม… ทานใหเราพูด เราก็พูดให

ฟง ทานเปนผูฟงนี่นะ เริ่มแต ก.ไก ก.กา เรื่อย 

ทุกกิทุกกีเปนยังไงๆ วาไปโดยลำดับๆ จน

กระทั่ งหมดความสามารถของเราแลว . .  

เราเลาคนเดียวตั้ง ๓ ชั่วโมง ลำดับลำดาของ

จิตเลาถวายทานหมด .. เราก็มอบถวายทาน

เลย บอกวา 

‘ทานอาจารยอยาผูกเปนความเกรงใจ

กระผม ถาติดหรือขัดของตรงไหน มันไมถูก

ตรงไหน ขอใหทานอาจารยบอกกันอยางตรงๆ 

เอา ฟาดใหเต็มที่เลย  

ผมหมดความสามารถเทานี้แหละ ถาติดก็

ติดอยางตายใจเลย

แบบไมสนใจจะแก

เลย ขนาดนั้นแหละ 

หลงก็หลงขนาดนั้น

แหละ’ 

แตทานก็ไมพดู

มากนะ เราก็ไมลืม  

นีส่รปุเอาเลยนะนีน่ะ 

คุยกันมาตั้งแต ๒ 

ทุมจนกระทั่งถึง ๖ 

ทุม เราเดนิมาถงึ ๕ 

ทุม เรื่องของเรา 

เรือ่งของทานมเีพยีง

ชั่วโมงเดียว ไมถึง

ชัว่โมง  

พอพูดของเราเสร็จลงแลว มอบลงแลว 

ไมใหทานผูกเปนความเกรงอกเกรงใจไววาผม

เปนมหาเปรียญ หรือไดเคยปฏิบัติกับครูบา-

อาจารยมาเปนยังไง ไมเปนปญหาที่จะมากีดกัน

ทานอาจารยไมใหพูดดวยความสะดวกไมได ไม

ตองเอาเปนอุปสรรค ทานอาจารยก็พูดขึ้นเลย

วา  

‘ยอมรับทุกอยางละ สิ่งที่มันสุดวิสัยผม 

แลวไปแลว’  

‘ผมก็พูดกราบเรียนไดเพียงเทานี้ แคนี้ละ 

ถาหากวาติดก็ติดแบบเจาของ ไมมีความสนใจ

จะแก ไมรูขนาดนั้นละ ไมรูจนกระทั่งมันไปถึง

ไหนนั่นแหละ ติด ติดอยูตรงไหนนั่นแหละ ไมรู

เลย ถาวานอนตาย ก็นอนซะเลยเหตุเลยผล

โนนแหละ’ 

จากนั้นทานก็พูดมา ทานพูดเอาเฉพาะ

เคล็ดนะ  

‘เออ การปฏิบัติทางจิตนี้ มันก็มี ๒ เคล็ด

ที่สำคัญ กามราคะ ๑ อวิชชา ๑ ทานมหาก็ผาน

ไปหมดแลวโดยชอบธรรม ทานมหาก็พูดมาหมด

แลว ไมมีที่ของใจสงสัย เปนอันวาถูกตองเขา

กันไดทุกอยาง’  

ทานก็เลยรวบเอาเลย ‘ผมก็เปนอยางนั้น

แหละ ทานมหา ไมมีอะไรเปนขอขัดแยงกัน 

อุบายวิธีพิจารณากวางแคบนั้น มันเปนแต

อุบายของแตละคนๆ แตวาสำคัญที่จิตที่รวมมัน

เหมือนกัน’ ทานสรุปเอาอยางงั้นเลย  

พอดีแมชีมันไปนั่งอยูขางนอกซิ แมชียุวดี 

จันทบุรี เราไมรูนึกวามีสองคนกับทาน มีฝากั้น

อยู แลวก็มีตั่งที่นั่งอยูขางลางขางนอก มันก็นั่ง

อยูที่ตั่งนั่นละ เราอยู ในฝามันอยูนอกฝา คุย

อะไรมันก็รูหมด พอเลาเสร็จเรียบรอยแลวเบน

คำพูดไปทางอื่น ‘มันใครนี่นะ’ ‘ดิฉัน’  

‘ชื่อวายังไง’ ‘ยุวดี’  

‘มาตั้งแตเมื่อไร’ ‘มาแตสองทุม’  

โอย หมดตับเลย แลวก็ไปโมขางนอก  

‘อูย ตั้ งแต เกิดมาไม เคยไดยินครูบา-

อาจารยเปดเผยธรรมะตอกัน ทานอาจารยมหา-

บัวขึ้นกอนสองสามชั่วโมง จากนั้นทานอาจารย-

ขาวก็ขึ้นจนกระทั่งจบ เบนคำพูดไปทางอื่นทาง

ไหนแลว เห็นวาเตม็อิม่แลวกเ็ลยกระแอม ทาน-

อาจารยมหาบวัคงจะโมโหใหญ’ 

‘ใครๆ’ ‘ยุวดี’ ‘มาจากไหน’ ‘มาในงานนี้

แหละ’ ‘มาแตเมื่อไรมาที่นี่ ’ ‘มาแตสองทุม’ 

‘หมดตับ’ เราก็วางี้  

มันฟงหมดเลย คือไขตอกันเต็มที่เลย ลง

ใจสุดขีดรอยเปอรเซ็นตดวยกัน ไปในงานนี้ละ 

ขบขันดี เขาแอบนั่งฟงอยูขางนอก เราก็วาเรา

ถนัดใจซัดกันสองตอสอง ที่ ไหนไดเขาไปกินอิ่ม

อยูขางนอก 
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๔๑๔ ๔๑๕

พูดถึงเรื่องหลวงปูขาว ทานเปนอยูที่โรง

ขอด ทานเลาใหฟง ที่อำเภอแมแตงหรืออะไร

เชียงใหม ทานบอกวา ‘ไปเปนอยูที่ โรงขอด’ 

เราก็บอกตรงๆ เลย เราเปนอยูที่วัดดอยธรรม-

เจดีย ไมมีอะไรคานกัน รื่นเริงบันเทิงกัน 

เพราะธรรมะทางภาคปฏิบัติผิดที่ ไหนจะรูกัน

ทันทีๆ เลย เราก็เลาถวายทานสุดขีดของเรา

เลย เราเปนฝายเลาถวายทานกอน เสร็จอะไร

ก็มอบถวายทานเลย จะขัดของอะไรก็ ให  

องคหลวงตาชักผาบังสุกุลในการบำเพ็ญกุศล 

หลวงปูขาว อนาลโย 

ครูบาอาจารย ไมตองเกรงใจ ใหบอกมาเลย 

เวลานี้สุดแลว ถาวากำลังก็สุดจนกระทั่งไม

แสวงหาอะไรอีกแลว ถาหากวาหลงก็หลงเต็มที่

เราก็วางั้น 

ทานก็ตอบรับดวยความเปนมงคล เออ 

ตายใจแหละทานวา ทานก็เลาของทานยอๆ 

นิดหนอย เพราะอะไรๆ ทานมหาก็เลาไปหมด

แลว ทานเลยเลายอๆ ใหฟงนิดหนอย ทานไป

เปนที่ โรงขอดทานวา โรงขอดนี้อยูที่อำเภอ

แมแตง เวลามันจะเปนทานออกไปอาบน้ำไป

เห็นขาวเขาเปนรวงแกแลว ทานก็เอาขาวมา

พิจารณา ปญญาขั้นนี้เปนปญญาหมุนตัวเองนะ 

คือเจออะไรมันจะเปนสติปญญาขึ้นมาเพื่อแก

ตัวเองๆ ทานเอาขาวมาพิจารณา เกิดเปนขาว

แลวก็หมุนไปหมุนมา เปนขาวแลวเอาไปหวาน

เปนกลาๆ ก็เปนตนขาวแลวเปนขาวแก ทานก็

หมุนไป วัฏวนของจิตก็เปนอยางนี้ๆ ทาน

พิจารณา เลยบรรลุธรรมในเวลานั้น ในคืนวัน

นั้น ทานเลาใหฟงวา ‘โรงขอด’ เราก็เลาถวาย

ทานวา ‘ที่วัดดอยธรรมเจดีย’ 

เวลาทานจะจากที่นั่นไป ‘มันแปลกนะ

ทานมหา ผมจึงระลึกไดทันทีเลย อยางตนโพธิ์

เปนตนไมที่พระพุทธเจาตรัสรู เพราะฉะนั้นทาน

ถึงยกตนโพธิ์เปนคูเคียงกันกับพุทธศาสนา ทาน

เห็นบุญเห็นคุณของตนไมนั้น’ เราก็เหมือนกัน

เหน็บญุเหน็คณุของกฏุกิระตอบหลงัเลก็ๆ ‘เวลา

จำเปนที่จะจากไป ไปแลวยังหันหนากลับมาด ู

อกี เปนความอาลยัอาวรณ’ ทานวา เพราะกฏุนิี้

เปนสถานใหบุญใหคุณแกเรา มันก็เขากันได

เลยกับตนโพธิ์ เปนคู เคียงของพระพุทธเจา

ตรัสรูธรรม อยางที่ทานอาจารยขาวบอกวา 

กระตอบที่โรงขอดเปนทีต่รสัรูธรรมเหมอืนกนั…” 

หลวงปูชอบ ฐานสโม 

หลวงปูขาว อนาลโย  

หลวงปูบุญเพ็ง เขมาภิรโต 

หลวงปูหลุย จันทสาโร 

(บริเวณดานหนาศาลาหลังเกา วัดถ้ำกลองเพล) 

หลวงปูฝน อาจาโร  
วัดปาอุดมสมพร อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร  

 

หลวงปูฝนเปนศิษยองคสำคัญของหลวง-

ปูมั่นที่องคหลวงตาไดมีโอกาสเขากราบเยี่ยม

และสนทนาธรรม ดังนี้ 

“...หลวงปูฝนทานเตรียมพรอมมาแลวตั้ง

แตหลังจากถวายเพลิงหลวงปูมั่น เพราะทาน

เปนหัวหนาใหญอยูนั่น คอยดูการงานทุกอยาง 

ทุกขลำบากขนาดไหนก็ทนเอา ทนเพื่อครูบา-

อาจารยจริงๆ พองานเสร็จแลว เราก็สลบไสล 

เราก็รีบมา  

ทานก็ เลาใหฟงตอหนาตอตาเลยนะ 

พยายามจะเขาหาทาน โดยเฉพาะจะพูด

อรรถพูดธรรม ใหถึงเหตุถึงผลตอกันโดย

เฉพาะ ไมมีเวลา เพราะทานมีลูกศิษย 

ลูกหาไมมากก็พระเณรอยูนั่น เราจะพูด

เฉพาะกับทานในธุระอันสำคัญๆ ไมมี

เวลาจะพูด แลวพอดีทานพูด

ใหฟงเอง ที่มันชัดเจนนะ

ทานเลาใหฟง  

ทานจะสสบไสลมา

จากวดัสทุธาวาสพยายาม

อุตสาหตะเกียกตะกาย

งานของหลวงปูมั่นให

เสร็จ เจาของเปนยังไงก็

ทนเอา พองานเสร็จปบทาน

ก็ออกเลย พอมานี้จิตมัน

เพียบเต็มที่แลว ทั้งอยากพัก-

ผอน รางกายก็เพียบเต็มที่ มาก็
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หลวงปูฝน อาจาโร  

ถายเมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๙๘ 

(อายุ ๕๘ ป ๓๑ พรรษา) 

เขาที่เลย ทานเลาใหฟง เวลานั้นมีพระอยูสอง

องค เวลาเราจะพูดกันแบบถึงพริกถึงขิง 

เหมือนกับวาการตบการตอยการหาความจริง

เขาใจมั้ย เราก็ไมอยากใหพระทั้งหลายไดฟง 

เพราะระหวางลูกศิษยกับอาจารย พูดกัน

เฉพาะสองตอสอง ถาควรตำหนิก็เอากันตรง

นั้น ควรชมกันตรงไหนก็เอากันตรงนั้น  

ทีนี้ก็มีพระอยูนั่นสององคสามองคจะคุย

อะไรกับทานโดยเฉพาะ ถามทานโดยเฉพาะก็

ไมมีเวลา ทานก็มาเลาใหฟงเสียเอง เหตุที่จำ

เงื่อนได ทานมาเลาขั้นที่มาถึงวัดแลว 

‘มันจะสลบไสล จิตเขาของมันเลย มันจะ

ไป มันจะไมอยู พอจิตรวมเขามาผึง เหลือแต

ความสวางไสวจาอยูภายใน’ 

ทานกพ็ดูตามเรือ่งของทาน แตเรากน็ัง่ฟง

อยูนี ่ เพราะตัง้ตาอยูแลวทีจ่ะตอยกนั แตนี่ไมมี

โอกาส ระหวางลกูศษิยกบัอาจารย ทานอาจารย

ฝนเปนอาจารย เรากเ็ปนลกูศษิย ลกูศษิยกบัครู

ตอยกันฝกซอมกัน เปนอะไรไป ตั้งแตนักมวย

เขายังฝกซอมกันใชมั้ย นี่ลูกศิษยกับครูเวลาจะ

เอากนัถงึพรกิถงึขงิกต็องเอากนัอยางนัน้  

พอทานเลาถึงนี่ใหฟง ถึงขั้นที่จิตมันจะไป 

จิตมันหดเขามาหมด ยังเหลือความสวางไสว

ภายในใจจาอยูนี ้ สวางจามันจับไดแลว ทันท ี

ทีเดียวไมตองพูดมาก จะไปถึงจุดที่เราตองการ

อยูแลวทีจ่ะกราบเรยีนถามใหทานเลาเรือ่งธรรม

เหลานัน้ใหฟง  

พอดีทานก็บอกวา ‘จิตมันรวมเขาไปแลว 

มันมาอยูนี้ผองใสแจวอยูในนี ้ แสงใสแจวนี่ก็จา

ออกจากความผองใสจติสวางไสว’ 

ทางนีม้นักข็ึน้ทนัท ีเหน็มัย้ละนีล่ะธรรม ไม

ไดพูดวาเคารพหรือไมเคารพ ธรรมเหนือกวา

ความเคารพเปนไหนๆ พอทานพดูทางนัน้ทางนีก้็

ขึน้รบัทันที 

พอทานพูดวาถึงจุดนี้เปนความสงาผองใส

จาอยูนี้เลย ทางนี้แทนที่จะชม ไม ไดชม ‘ยัง

ตายอยูนี่เหรอ นึกวาผานไปถึงไหนแลว’ มัน

ตอบกันภายในใจ  

เราเสียดาย เราอยากจะพูดกับทานสักคำ 

พอพูดอีกสักคำ ถวายธรรมะทานจะขึ้นทันที 

ไมนาน แตมันก็เสียดายที่พระไปยุง ไม ไดพูด 

ถึงพริกถึงขิง แตยังไงก็ตาม เราก็ถือเอาความ

แนนอนวา จิตนี่เขาถึงขั้นนี้แลวยังไงก็ไมอยูจะ

พุงเลย เปนแตเพียงชากับเร็ว แตที่เรื่องที่จะ

หลวงปูฝน อาจาโร 

พ
ร
ะ
ส
า
ว
ก
..
..
 
ค
ร
ั้ง
พ
ุท
ธ
ก
า
ล
 

“...อยางพระจิตคุปนั้นนะ ไปเลาถวายถาม

ธรรมะทาน เทวดาทั้งหลายมีความรักทานมากที่สุด 

ทานจะไปที่ ไหนไมยอมให ไปงายๆ พวกเทวดาอยูใน

ถ้ำนั้นนะ เขารักษาทานอยางเขมงวดกวดขัน เวลา

ทานอยูนานๆ ใครนิมนตไปไหนๆ ทานก็ ไมยอมไป 

แมที่สุดพระมหากษัตริยนิมนตทานให ไปพระราชวัง ทานก็ ไมยอมไป ถึงขนาดพระมหากษัตริย

ทรงออกอบุายทเีดยีว ตองขออภยัตองเอาผาไปพนันมแมลกูออน ไมใหกนินมแลว พระราชารบัสัง่

ใหนำผาไปพันนม แลวใหรีบไปนิมนตพระจิตคุปมาพระราชวัง ไปนิมนตก็กราบเรียนทานตาม

ความจริง เวลานี้พระราชาทานเอาผาพันนมแมลูกออน ไมใหลูกออนกินนม จนกวาทานอาจารย

นี่จะลงไปเยี่ยมพระราชาเมื่อไหร ทานจึงจะประกาศเปดผากินนมแมลูกออนไว ลูกถึงจะไดกินนม 

พอทำอยางงั้น  

พระจิตคุปวา ‘ตาย! ถาอยางนี้เด็กก็ตายหมดละซิ’ คึกคักลงเดี๋ยวนั้นเลย 

ทีนี้เขาร่ำลือวาทานเปนพระอรหันต ลูกศิษยทานเปนพระอรหันต ไปก็ ไปเรียนถามทาน 

ไหนเวลานี้ประชาชนทั่วเขตแดนวา ‘ทานเปนพระอรหันต แลวเวลานี้ทานอาจารยเปนรึยัง’ 

‘โอย! ยังนะ’ ‘ยังเปนยังไงเลาใหฟงสิ’ อาจารยนี่ถึงจะสูงกวาลูกศิษยก็สูงในฐานะเปน

อาจารย  ลูกศิษยเปนพระอรหันต  

พอวางั้น ‘ทานอาจารยติดของตรงไหน วามา’ 

พอถวายธรรมะปงเขาไปเทานั้น ‘เอาละทีนี้รูชองทางแลว เออ! เขาใจแลว เอาละทีนี้ 

รูชองทางแลว’  

ทานกำลงัปวยนะเวลานัน้ ลกูศษิยไปเยีย่ม ทนีีเ้วลาถามถงึภมูธิรรมทานตามทีค่นเขารำ่ลอื 

วาทานเปนพระอรหันตแลว เวลาลูกศิษยที่เปนพระอรหันตไปถาม ทานบอกวาทานยัง ถายัง 

ทานขดัของ วามา ทานกอ็ธบิายออกมาใหฟง ลกูศษิยกถ็วายธรรมปงเขาไป ใหพจิารณาอยางงัน้ๆ 

‘เออ! เขาใจแลว ทางเดินเขาใจแลว ออกไปได’ คือใหลูกศิษยออกไปจากที่ทานนอนเปน

ไข พอลูกศิษยออกไปยังไมถึงไหน ยังไมพน พอออกไป ‘เออ! เขาใจแลว’…” 

  
พระจิตคุป 
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องคหลวงตาไปงานรดน้ำศพหลวงปูคำดี ปภาโส 

ถอยไมมี มีแตเพื่อความหลุดพนโดยถายเดียว 

ถามีผูแนะปบจะเร็วนะผึงเลยทันที ถาไมมีผู

แนะก็ไป ไปตามลำพังเอง นี่ก็ไปแตจะชา  

นี่ถึงจุดนี้ที่ทานวาใสแจว สวางจา แทนที่

จะชมไมไดชม ยังนอนตายอยูนี่เหรอ ฟงสิ มัน

ขึ้นรับกัน เสียดายไมไดถวายเดี๋ยวนั้น พระก็อยู

ที่นั่น ทำยังไงนะ เวลาพูดกับสมาคมก็ตองมีสูง

มีต่ำธรรมดาอยางพระจิตคุปนั้นนะ .. นี่ละผูที่

บอกตามหลักความจริงจะไมชา ทานเปนพระ-

อรหันตในขณะนั้น หลังจากที่พระจิตคุปไดฟง

อุบายจากลูกศิษยซึ่ งเปนพระอรหันตแนะ

เทานั้น ทานก็เขาใจแลว ทางจะกาวเดิน เห็น

มั้ยนี่ละธรรมะ ถาผู ไมรูเปดไมไดนะ  

เราไมไดยกตนขมทาน ครูบาอาจารยเชน 

หลวงปูฝนนี่เราเคารพเทิดทูนทานมากที่สุด ทั้ง

รักทั้งเคารพทาน แตเรายังเสียดายยังมาพูด

อยางนี้ ใหเราฟง ‘จิตมันรวมเขามานี่มันสวาง

จาอยูจุดผองใสแจว’ เทานั้นจับไดแลว เพราะ

ฉะนั้นมันตองพุงออกมาทางนี้ มันไม ไดวา

ธรรมดานะ การที่จะจมอยูในกองทุกข ที่จะดึง

ขึ้นมีคุณคาขนาดไหน ทำไมจึงมาตายอยูกับสิ่ง

เหลานี้ นี่เราแนนอน หลังจากนั้นมาอีก ตั้งแต 

๒๔๙๒–๒๕๒๐  

ป ๒๔๙๓ เผาศพหลวงปูมัน่ หลวงปูฝนมา

เลาใหฟงตอน ๒๕๐๖ วนัทีท่านเลากบัเรา เปน

วันที่เราไปเผาศพทานอาจารยกงมา เราจึงถือ

โอกาสจะไปเรียนถามธรรมะทานโดยเฉพาะ .. 

จาก ๒๕๐๖ มาถงึป ๒๕๒๐ ปทีห่ลวงปูฝนมรณ-

ภาพ เปน ๑๔ ป ผานได เพราะอนันีจ้ะออก นีจ้ะ

องคหลวงตาไปงานรดน้ำศพหลวงปูฝน อาจาโร 

พุงเลย ให ไปทางอื่นไมม ี มีแตจะพุงเลยถาย

เดยีว เปนแตวาชกัชาขาดผูนำ คอืผูแนะ 

ถาผูแนะมีความรูเหนือกวาแลว แนะแลว

พุงเลย ยังไงก็พนแนเราจึงเชื่อเลยวาจากนั้นมา 

๑๔ ปทานตองผานไดแลว ทีนี้เขามาเลา อัฐิ

ทานกลายเปนพระธาตุแลว เราเชื่อทันทีเลย  

ก็เปนเวลา ๑๔ ป เราพูดดวยความเทิดทูน...” 

มักยืมองคหลวงตามาพูดขูขนาบพระเณรในวัด

ของทานเองเสมอๆ ทานเคยบอกกับองคหลวง-

ตาวา “ผมไมดุใครนะ ถาวาผมจะดุผมก็ยืมทาน

มหามาดุ” 

และเวลาที่ทานพูดก็จะพูดขูพระเณรใน

วัดวา “พระวัดนี้นะ ถากับทานมหาบัว พวกนี้

แตกกระเจิงหมดเลยนะ อยูกับทานไม ไดนะ” 

หรือ “อยูอยางนี้อยากให ไปอยูกับทานมหาบัว 

อยางมากไมเลย ๓ วัน ถูกขนาบออกจากวัด

หมดเลย ไอเพนๆ พานๆ อยูนี้นะ” เปนตน 

นอกจากนี้ทานพูดถึงเสมอเวลาเทศนสอนพระ 

วันไหนประชุมถาไมขึ้นตนทานก็เอาตอนปลาย

มักจะยกเอาองคหลวงตามาพูดเรื่อย 

ดวยเหตุนี้ เองลูกหลานพระเณรศิษย

หลวงปูคำดีจึงมีความรูสึกเคารพสนิทสนมและ

ผูกพันกับองคหลวงตาเสมือนหนึ่งครอบครัว

เดยีวกนัโดยปรยิาย และแมสำหรบัองคหลวงตา 

เอง ทานก็ใหความเมตตาตอลูกหลานพระเณร

ที่วัดถ้ำผาปูนี้ดวยเชนกัน เมื่อโอกาสอำนวย

คราวใด ทานไมเคยลืมที่จะแวะไปเยี่ยมเยียน 

พรอมขนเครื่องจตุปจจัยไทยทานขาวสาร

อาหารตางๆ ไปให และเทศนาสั่งสอนพระเณร

เพื่อเปนกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู

เสมอๆ เปนระยะๆ ไป 

ที่นาแปลกใจคือ หลวงปูคำดีทานจะกลาว

ถึงองคหลวงตาไมเพียงเฉพาะกับพระเณร

เทานั้น ศิษยฆราวาสผูหลักผู ใหญกระทั่งอยาง 

หลวงปูคำดี ปภาโส 

หลวงปูคำดี ปภาโส  
วัดถ้ำผาปู อ.เมือง จ.เลย 

  
หลวงปูคำดีเปนลูกศิษยหลวงปูมั่นอีกองค

หนึ่งที่นาเคารพบูชากราบไหวอยางสูงสุด ใน

สมัยบำเพ็ญเพียรทานก็เปนพระที่มีความกลา-

หาญในการตอสูกับกิเลส สมัยตอมาเมื่อทาน

เปนครูบาอาจารยแลว ทานก็เปนพระที่มี

เมตตาสูง ไมถือเนื้อถือตัว ดวยทานเคารพบูชา

ในอรรถธรรมสูงสงยิ่งกวาสิ่งใด  

ทานมีอายุพรรษามากกวาองคหลวงตา

หลายป พระเณรลูกศิษยลูกหาของทานมักจะ

ไดยินทานพูดปรารภถึงองคหลวงตาอยูเสมอๆ 

ถึงแมวาหลวงปูคำดีจะไมดุศิษยคนใด แตทาน
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ฯพณฯ ดร.เชาวน ณ ศลีวนัต องคมนตร ีหลวงปู 

ก็ยังเคยปรารภฝากความระลึกถึงกับทาน

ดร.เชาวนไปถึงองคหลวงตาดวยวา 

“ฝากความระลึกไปถึงทานมหาบัวดวยนะ 

ทานอาจารยมหาบวัเปนอาจารยของอาตมานะ” 

มีเทศนาอบรมพระขององคหลวงตาบาง

ตอนที่ทานกลาวพูดยกยองถึงคุณธรรมและ

ความกลาหาญของหลวงปูคำดีในสมัยปฏิบัติ 

คราวหนึ่งของการแสดงธรรมพูดถึงเหตุการณ

ในระยะกอนๆ นั้น ไดเคยพบกับหลวงปูคำดีอยู

เรื่อยๆ ในที่ตางๆ ที่นั่นบางที่นี่บาง จากนั้น

หลวงปูคำดีไดกลาวชมเชยทานในการแสดง

ธรรมเรื่องการแจงขันธ ๕ ดังนี้  

“การพบกบัทาน (หลวงปูคำด)ี เคยพบกนั

อยูเรือ่ยๆ ทานมาอยูวดัหนองแซง นีก่เ็คยพบกนั

อยูเรื่อย ทานเลยพูดถึงเรื่องวาการแจงขันธ  

๕ นี ้ ไมมีใครแจงไดละเอยีดลออมากยิง่กวาทาน

มหา ทานอานหนงัสอื แวนดวงใจ
๑
 จบหมดเลย” 

เหตุการณสำคัญอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ

องคหลวงตาเดินทางไปวัดถ้ำผาปูซึ่งบังเอิญ

พอดีกับที่หลวงปูคำดีไดจุดธูปนิมนตขอใหองค-

หลวงตาเดินทางมา ทานเลาเหตุการณในครั้ง

นั้นไว ดังนี้ 

“…มันแปลกอยูนะ คือทาน (หลวงปูคำดี) 

เดินจงกรมอยู ทานอยูกุฏิทาน ๒ ชั้น พอต ี 

๔ ทานลงมาเดนิจงกรมอยูขางใต.. ทนีีเ้วลาเดนิ

จงกรมอยู ตดิปญหาละซ ิ โอย มนัเหมอืนกบัหอก

กับหลาวทิ่มลงไปเลย ปญหามันขวางใจทาน  

‘เอ! ทำยงัไงกแ็ก ไมตกๆ มองหาใครไมเหน็’ ..  

นี่ละทานพูดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ทาน

พูดอยางภาคภูมิใจทานเสียดวยนะเวลาไดพบ

กันแลว ไมมองเห็นใครเลยทานวาอยางนี้ 

เพราะเคยคุยธรรมะกันแลว กอนหนานี้ก็เคย

คุยธรรมะกับทานมาโดยลำดับลำดาแลว  

แตพอมาถึงจุดนี้ละซิ ทานไปติดปญหาขึ้นทาง

ใจของทาน กำหนดหาครูบาอาจารยองค ใด 

พระองคใดไมสัมผัสใจเลย จิตมันดิ่งหาแตทาน

มหาองคเดยีว จติมนัดิง่มาหาเรานีอ้งคเดยีว นอก

นั้นไมไปไหน ดิ่งมาองคเดียว แลวทานก็ปุบปบ

ออกจากทางจงกรมเลย .. มาจดุธปู มแีทนพระ

อยูชัน้ลาง ขางบนเราไมไดขึน้ไป ทานมาจดุธปู

เทยีนเสรจ็เรยีบรอยแลว พอจดุธปูจดุเทยีนไหว

พระเสรจ็แลว .. กก็ลาววา  

‘ขออาราธนาทานมหาบวัมาโปรดโดยดวน’ 

เราวา ‘โอย ทำไมครจูารยพดูอยางนี’้ ทาน

วาขอใหผมพดูเตม็หวัใจผมเถอะ วาอยางนัน้…” 

เรื่องนี้ภายหลังทราบจากคนรถที่คอย

อุปฏฐากรับใชองคหลวงตาวา เหตุการณครั้ง

นั้น แกไดรับคำสั่งดวนจากองคหลวงตาใหรีบ

เขาไปที่วัดปาบานตาดในเวลา ๑๑ โมงวันนี้ 

องคหลวงตาเลาถึงเหตุการณในวันนั้นวา 

“...พอดีตอนสายมามันบันดลบันดาล

อะไรก็ไมรูนะ พอเชาวันนั้นขึ้นมาตอน ๑๑ โมง 

มันบันดลบันดาลอะไรก็ไมรูนะ เราก็สั่งให ไปใน

ตลาดเลย รานชวลิต ใหนายบุญขับรถมาหา

เราเดี๋ยวนี้ ‘เราจะไปถ้ำผาปู ไปเดี๋ยวนี้นะ’  

เขาก็บึ่งรถมาเลย มาก็ ไปแบบรีบดวน 

แตไปแบบรีบบาเราตางหาก ตามประสาเรานะ 

พอไปก็ยังมีเวลาอีกนิดหนึ่ง ยังเปนหวงเพราะ

ทานอาจารยชอบคุนเคยกัน เลยไปแวะวัดทาน

อาจารยชอบเสียคืนหนึ่ง ออกจากนี้ก็ไปคางที่

อาจารยชอบคืนหนึ่ง เชาวันหลังจึงไปหาทาน 

… พอถึงวัดถ้ำผาปู พอทราบวาทาน (หลวงปู- 

คำดี) พักแลว เราบอกพระวา  

‘อยาไปกวนทานนะ วนันีผ้มจะพกั ไมกลบั 

ผมจะคางกบัทาน อยาไปกวนทานนะ ผมจะไปหา

ที่พักกอน พอไดเวลาแลวจะมาหาทาน เวลานี้

ทานยงัพกัอยู’ 

เขาปดประตเูงยีบ พอเรามานี ่ พระองคนัน้

แอบไปทางดานหลงั ไปบอกหลวงปูคำด ีพอทราบ

ทานจงึรบีออกมาโดยเปดประตเูหลก็เลือ่น เรยีก  

‘ทานมหา ทานมหาอยูนี่เหรอ?’ 

โบกมือเรียก เราเลยดุพระวา ‘ไปรบกวน

ครูบาอาจารยทำไม? ทานองคนี้นี่นะก็จะคุยอยู

แลวนี่นะ’ พอไปถึงแลว ทานพูดวา ‘โฮ มาเร็ว

ดีนะ’ 

‘เร็วอะไร? แลวทานอาจารยจะมีเรื่องคุย

อะไรกนั?’  

‘เดีย๋วมนัจะไดพดูกนัแหละ’ 

บทเวลาไดคุยกันแลว ทานถึงพูดถึงเรื่อง 

ขออาราธนาทานมหาบวัมาโปรดโดยดวน คอืวา

มาโดยดวน พอผมนมินตเมือ่วาน วนันีท้านกม็า 

วดันีท้านไมเคยมาเลยทานมาจะใหแนนอนขนาด

ไหน ทานวาอยางนัน้  

เราก็ไมเคยไปจรงิๆ นะ ไมเคย ก็ไปวนันัน้

เปนครัง้แรกเลยแหละ แตคางทีว่ดัอาจารยชอบ

คนืหนึง่ วนัหลงัทานกย็งับอกวาเรว็อยู นัน้ละทีน่ี ่

ทานปดประตูหมดเลยนะ ๖ โมงเย็น เรา

เขาหาทาน ๒ ตอ ๒ เลย คุยธรรมะกัน ทาน

ปดประตูหมดไม ให ใครเขาไป คุยกันตั้งแต  

๖ โมงเย็นถึง ๒ ทุม ทานเลาวิถีจิตของทาน

ละเอียด เพราะเรากราบเรียนทานวา  

‘ยังไงทานอาจารย ใหพูดเต็มเม็ดเต็ม

หนวยไปเลยนะ กระผมจะฟงตามทุกระยะ เรา

บอก ขัดของตรงไหนๆ จะไดคุยกันสะดวกๆ’ 

เพราะฉะนั้นทานถึงเปดของทานออก

เรือ่ยๆ เรากฟ็งไป พอไปถงึจดุนัน้ละทนีี ้ จดุทีว่า

มันเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มแทงทาน ทาน

หลวงตาเดินทางมา ทานเลาเหตุการณในครั้ง

นั้นไว ดังนี้ 

“…มันแปลกอยูนะ คือทาน (หลวงปูคำดี) 

เดินจงกรมอยู ทานอยูกุฏิทาน ๒ ชั้น พอต ี 

๔ ทานลงมาเดนิจงกรมอยูขางใต.. ทนีีเ้วลาเดนิ

จงกรมอยู ตดิปญหาละซ ิ โอย มนัเหมอืนกบัหอก

กับหลาวทิ่มลงไปเลย ปญหามันขวางใจทาน  

๑
 “แวนดวงใจ” เปนหนังสือพระธรรมเทศนาโดยหลวงตาพระมหาบัว 

ญาณสัมปนโน 

วัดถ้ำผาปู 
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๔๑๘ ๔๑๙

องคหลวงตาได ไปกราบเยี่ยมหลวงปูชอบ 

ฐานสโม วัดโคกมน จังหวัดเลย ในโอกาส

เดียวกันกับที่ ไดเขาสนทนาแกปญหาธรรมกับ

หลวงปูคำดี วัดถ้ำผาปู จังหวัดเลย ดังนี้ 

“...พอเที่ยงเราก็ออกจาก (วัดปาบาน-

ตาด) นี้ .. ออกจากนี้ ไปแลวก็ ไปพักที่วัด (โคก-

มน จังหวัดเลย) ของทานอาจารยชอบ เพราะมี

โอกาสอยูพอสมควรก็เลยพัก ตื่นเชาวันหลัง 

ฉันเสร็จแลวก็จะไปหาทานอาจารยคำดี .. ทีนี้

ไปบิณฑบาต .. เดินไปดวยกันสององค พระไป

กอนแลว เรากับทานเดินตามๆ ไปคุยกันไป 

เพราะมีโอกาส .. 

เราไปคางทีว่ดัโคกมนคนืหนึง่ แตกอนเปน

ศาลาหลังเกา ไปคราวนี้ ไม ไดดู ยังอยูหรือ 

เปลาไมรูศาลากรรมฐานแตกอน ตอนไป

บิณฑบาตทานถือไมเทาไป ไมเทาก็พวกไมเปาะ 

(ไม ไผชนิดหนึ่ง) นี่แหละ แปกๆ ไป เดินไปคุย

กันไปแลวหันหนาปบ                    

‘ฮวย ทานมหาขอเงินสัก ๓ พันหนอยนะ’ 

หนัหนาปบเขามาทานวางั้น  

‘แลวจะเอาไปทำอะไร’  

‘จะไปทำอันนั้นๆ’ ‘เออ ให ’ วางั้นเลย 

พอกลับมาเราก็จัดไปใหทานเลย นั่นเวลาจะพูด

เปนอยางนั้น 

หลวงปูชอบกับเราสนิทกันมากนะ สนิท

องคหลวงตากราบเยี่ยมหลวงปูชอบ 

หลวงปูชอบ ฐานสโม 

โดดขึ้นมาจุดธูปอาราธนาเรา พอมาถึงจุดนี้มัน

เปนอยางนี้ๆ ๆ นีล้ะจดุสำคญัมาก อกผมจะแตก

ทานวาอยางนั้น ทานเลาไป เลาละเอียด พอ

ทานเลาจบลงแลวเราก็ถวายธรรมทาน พอ

ถวายปบนี ้ ขึน้ดงั โอก เลยทนัทนีะ.. เมือ่ถงึจดุ

สำคญั .. เหมอืนกบัหอกกบัหลาวทิม่นะ เหมอืน

กบัวา...ถอดหลาวออก ทนีีก้พ็ุงเลย รูชอง  

‘เออๆๆ มันตองอยางนี้ซิ ...’  

มันสะดุดใจทานมาก ‘เออ เอาละทีนี้ รู

ชองแลว’ ทีนี้เปดโลงแลวยังแตจะเขาเทานั้น 

ทานวานะ มันตองอยางนี้ๆ ขึ้นเลย ๒ ตอ ๒ 

นะ เสียงลั่น เพราะอุทาน ทานดีใจมาก พอ

ทานเลาใหฟงเราก็รูนี่นะ พอเลาไปถึงจุดนั้นปบ

เราก็ถวายธรรมทานขอนั้นปบ ทานก็เปดโลง 

ทานก็บอก เออ ทีนี้เปดแลวๆยังแตจะกาว

เทานั้นแหละ ทีนี้เปดโลงแลวจะกาวเทานั้น

แหละ มันตองอยางนี้ๆ อุยเสียงลั่นเลยนะ ๒ 

ตอ ๒ เทานั้นนะ บทเวลาทานขึ้นนี้เสียงลั่นเลย 

นั่นละ ขั้นนั้นแลวมันก็ไมมีปญหาอะไร เพราะ

ทานก็พูดเขากันไดแลวกับปญหาที่เราถวาย

ทาน เปดแลววางั้นเถอะ ทานก็เขาใจแลว

หมายถึงวา เปดโลงแลวยังเหลือแตจะกาวเขา

เทานัน้แหละ ทานบอก ‘เปดโลงแลว’ หมายความ 

วาทานเขาใจแลว ถากาวปุบนีเ่ขาเลยความหมาย

ก็วางั้น 

จากนั้นทานจึงเลาใหฟงวา ทานจุดธูปมา

นิมนตเรา เราเลยตอบทานวา  

‘ผมกม็าสะเปะสะปะมาประสาบาของผมละ’ 

‘เอาละ ประสาอะไรชางเถอะนะ สดๆ 

รอนๆ นี้เอาละ’ ... 

ทีนี้พอคราวหลังนี้ ไปเยี่ยมทานอีก ก็มีคน

มีญาติโยมติดตามไปดวยอีก เราเลยตองเขียน

จดหมายยอๆ เอา เขียนจดหมายยอ คือพูด

งายๆ วา ปญหาที่ถามนี้ถาไมรูถามไมได แลว

ปญหาที่จะตอบนี้ถาไมรูก็ตอบไม ได ตองเปน

ภาคปฏิบัติเทานั้น ปริยัติเอามาพูดไมไดเลย  

เราก็ถามทานยอๆ ขอที่ ๑ วาอยางนั้นๆ 

ขอที่ ๒ วาอยางนั้นๆ เราก็ยื่นถวายทาน พอ

ทานจับไดทานอานดวยความยิ้มแยมแจมใส 

อานยิ้มเรื่อยๆ ยกขึ้นแลวยื่นมาใหเรา ทาน

เขียนเสียกอนนะ เขียนตอบเรียบรอย แลวยื่น

มาหาเรา เราก็อาน พออานแลวเราก็เขียนแลว

ยื่นไปอีก ขอที่ ๒ ทานก็รับแบบเดิมนั่นละ แลว

ทานก็ยิ้มเลยเทียวนะ พอตอบขอที่ ๒ เปน

อันวาลงจุดแลวหมดปญหาเรียบรอยแลว  

ตั้งแตนั้นมาก็เลยไม ไดคุยกันอีก เพราะ

ตอนนัน้ทานหหูนวกแลว พดูกระซบิ ทานกระซบิ

กบัเรา เราไดยนิตอนนัน้หเูราไมหนวก แตเราจะ

ไปกระซิบกับทาน ทานไดยินยังไง ตกลงตอง

เขียนยื่นใหทานตอบมา ตั้งแตนั้นทานบอกเปน

อนัวาหายสงสยัแลว มนักเ็ขากนัไดแลวกบัปญหา

ทีเ่ราถามไป ถามวายงัไงๆ ทานตอบตรงนัน้แลว 

ถงึทานไมบอกวาหายสงสยัมนักเ็ขาใจแลวเขาใจ

ไหมละ  

ไมนานนะ ทานกม็รณภาพ กเ็รยีกวาเปนอยู

กฏุทิานนัน่แหละ ไมเปนที่ไหนเพราะตอนนัน้ทาน

ไปไหนไมคอยไดแลวแหละ ทานอยูกฏุทิานเทานัน้

เอง สวนที่นัน่ที่นีเ่ราไมอยากพูด เราแนใจที่กฏุิ

ทาน เพราะธรรมะนีเ่ปนธรรมะทีจ่อเขาแลวเปด

โลงแลว ยงัเหลอืแตจะกาวเขาเทานัน้เอง” 

หลวงปูขาว อนาลโย กับ หลวงปูชอบ ฐานสโม 
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๔๑๘ ๔๑๙๔๑๙

องคหลวงตากราบเยี่ยมหลวงปูชอบ 

วันนั้นตองสละ กลางคืนเลยไมกลาเดิน-

จงกรม นั่งสวดมนตภาวนาแลวก็นอนเลย ตื่นขึ้นจุด

ไฟขึ้นมามันยังนอนอยูนั้น นอนเงียบนะ ทานก็ ไม

กลาเดิน ทานวาอยางนั้น จนกระทั่งเชาขึ้นมา ทีนี้

นอนไมกระดุกกระดิกเลย เหมือนหมานอน ถึงเวลา

จะลงไปบิณฑบาตมันยังอยูจะทำไง ทางบิณฑบาตก็

ไปหัวจงกรมนี้ ตรงไปนี้ เสือก็นอนอยูนี้ ทีนี้เลยไปที่

นั่นละ ทานเรียบรอยแลว ครองผาแลวไป  

พอทานเดินไปนั้นก็วา ‘นี่เราจะไปบิณฑบาต 

พระหิวขาวนะ’ พูดหยอกเลนกันกับมัน มันเฉยแต

มองดเูราอยู ‘นีพ่ระหวิขาว’ พดูกบัมนั ‘จะบณิฑบาต

มาฉัน อยากไปที่ ไหนก็ ไป อยากอยูที่นี่ก็แลวแต 

หรืออยากไปที่ ไหนก็ ไป’ เทานั้น ทานก็เดิน เขาก็

นอนเฉยๆ ทานก็ลงไป แตทานไมกลาพูดใหใครฟง

กลัวเขาจะมาทำลายมัน ไมพูดเลยทานวา กลัวเขา

จะมาทำลายมัน 

บิณฑบาตฉันในบานนะ มีแครออกมาขาง-

นอกมาฉัน เพราะมันไกล ทานวา พวกญาติโยมเขา

เคยปฏิบัติอยูแลวอยางนั้น พอบิณฑบาตออกมาก็มี

ที่พักฉันที่นั่น ฉันเสร็จแลวลางบาตรลางอะไรเสร็จ

ทานก็สะพายบาตรขึ้นเขา มาสายเลยหายเงียบเลย 

เขาลงไปเมื่อไรไมรู ตั้งแตบัดนั้นก็ ไมเห็นขึ้นมาอีก 

แตเสียงมันรองอยูตามขางๆ โอย มันรองของมัน

ประจำ ทานวา แต ไมเคยขึ้นมาอีก อยางนั้นละ 

บอยนะ ทานวา กับเสือ เสือมาหานี่บอย ไมเห็นมี

ทำอะไรนะ บางทีทานไลมันไปมันยังนั่งดูเราอยูเฉย 

ทานเลยเอาผาโบก ไปนะ โดดโกก มันตื่น ลงไปนั้น

ก็ ไปเฉย พอมันลงไปแลวไปบิณฑบาต หรือมันจะ

เลนไมซือ่กบัเรานา ทานนกึในใจ ไปนีก้ต็องชำเลอืงดู 

หรอืมนัจะไปหมอบอยูขางทางมนัลงไปแลว เสอืโครง 

ทานก็ลงไปบิณฑบาต ตามขางทางไมมีเลย ไปไหน

ไมรู บอยละกับเสือ ครูจารยชอบ เรื่องเสือนี้เดน

กวาเพื่อน ไดคุยกันสนุกสนาน เรื่องอรรถเรื่องธรรม

ก็สับปนกันไปนั้น  

ทานไปอยูประเทศพมาตั้ง ๕ ป ทานพูด

ภาษาพมาไดคลอง คงจะไปอยูกับพวกพมาเลยหรือ

ยังไงก็ ไมรู หรือพวกไทยใหญ เพราะประเทศพมาก็

มีหลายแหง เราก็ ไม ไดถามทาน มีแตวาพมา

เทานั้น เลยเขาใจวาประเทศพมาเลย แตทานพูด

ภาษาพมาไดคลองนะ แสดงวาไปอยูกับพวกพมา

จริงๆ มันเปนเรื่องแปลกเรื่องอัศจรรยอยางนั้นละ 

เวลาแสดงขึ้นมาใครจะไปคาดไดยังไง คาดไม ได  

ตอนนั้นสงครามอังกฤษ มาปวนเปยนอยูแถว

นั้นพวกอังกฤษ ทานไปอยูที่นั่นเขาเลยมาเห็นทาน

วาเปนพระไทย ยิ่งถือเปนขาศึกใหญโต บอกเขา 

ชี้แจงใหทราบ ‘ทานมานี้ทานมานานแลว กอน

สงครามทานมาอยูที่นี่’  

เขาฟงแตเขานิง่ๆ นะ ทานไมมอีะไรกบัใคร กบั

โลกกบับานเมอืงอะไร ไมม ีทานมาภาวนาของทานอยู

อยางนี ้ พดูแลวเขาก็ไป แลววนัหลงัมาอกี มากม็าไล

เบีย้อกีแหละ กช็ีแ้จงใหฟง จนกระทัง่เขายนืยนัรบัรอง 

‘ถาจะทำลายทาน ใหทำลายคนทัง้บานนีเ้สยี’ 

เสนทางสัญจรในเขตประเทศพมา 

สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

องคหลวงตากับหลวงปูชอบ 

กนัมาเปนเวลานานแตสมยัหลวงปูมัน่อยูหนองผอืทาน

ก็ไป หลวงปูขาวก็ไปพกัทีน่ัน่ดวยกนั หลวงปูชอบก็ ไป 

แตนั้นมาสนิทกันมาเรื่อย โคกมนเราก็เคยไปเสมอ 

แตกอน ตอนสงัขารรางกายทานปรกต ิเราเคยไปพกั

กบัทานกเ็คยไป โคกมน .. 

นิสัยทานกับสัตวปามีเสือ เปนตน รูสึกวา

ทานสนิทกับเสือมาก เสือมาหาทานบอยๆ เราพูด

อยางนี้ใครเชื่อได เขาไมเชื่อใช ไหม ก็เขาไมเปน 

ทานเปน ครูอาจารยแตละองคๆ จะเดนไปคนละทิศ

ละทาง หลวงปูขาวนี่เกี่ยวกับชาง ชางปา ชางบาน 

คุนทั้งนั้น หลวงปูชอบนี่พวกเทวดาดวย เสือนี่

สำคัญมาหาบอย แปลกอยูนะ พูดขึ้นวาเสือเรายัง

ไมเจอก็ยังนาหวาดเสียว ทานไปพักประเทศพมา 

ทานอยูบนเขาบนถ้ำ ไปพักอยูในถ้ำ มีแครเล็กๆ 

อยูๆ ๕ โมงเย็นกวาๆ แลว เสือก็ขึ้นไปนั้น ทาง-

จงกรมทานอยูนี้สุดนี้ แครทานอยูนั้น 

อยูๆ เสือโครงก็โผลขึ้นมา ทานมองไปเห็น 

‘มาอะไร’ แนะฟงซิ มันมองมาดูคน มองดูที่มันจะ

โดดขึ้น หัวจงกรม มันโดดขึ้นไปนอนอยูนี้ มันเปน

หินเปนลานๆ อยูหนอยหนึ่ง มันโผลขึ้นมาแลวก็

มองดูคน แลวมองดูนี้สักเดี๋ยวปุบขึ้นเลย นอนเลีย

แขงเลียขาอยูนั้นเฉย แนะเห็นไหมละ ทานก็อยู มัน

นาเชื่อไหมละพวกตาบอดหูหนวกพวกเรามันไมเชื่อ

งายๆ แหละ ความจริงขนาดไหนมันก็ ไมยอมเชื่อ 

‘มึงขึ้นมาอะไร’ ทานวาอยางนั้นนะ แตทานไม ได

พูดอะไรกับมันแหละ ขึ้นมาก็มานอนเหมือนหมา

นอน เลียแขงเลียขาเลียเล็บมัน ดูคนนิดเดียวๆ 

ทานยังนึกวามันมาชั่วคราวแลวจะลงหนี ไปเที่ยว 

จนกระทั่งค่ำเขาๆ ก็ยังอยูที่นั่น ทีนี้ทานจะเดิน-

จงกรมไปนั้นมันก็นอนอยูขางบน ทานเดินจงกรมนี้

มันรูสึกเสียวๆ ทานวา ‘มีขยาดๆ นิดๆ จะกลัวก็ ไม

เห็นกลัว’ ทานจะเดินจงกรมเขาไปนั้นรูสึกเสียวๆ 

นิดๆ เพราะมันนอนอยูนี้ 

>> 

404-425.indd   419 10/5/11   3:51:08 PM



๔๒๐ ๔๒๑

สมเด็จพระมหามุนีวงศ  
(สนั่น จันทปชโชโต ป.ธ.๙) 
วัดนรนารถสุนทริการาม กทม. 

 

สมเด็จพระมหามุนีวงศ เปนพระมหาเถระ

อีกรูปหนึ่งที่องคหลวงตานำมาเลาเปนตัวอยาง

สอนแกพระเณรวา ครั้งหนึ่งทานกับทานเจา-

คุณธรรมเจดีย มีธุระไปเยี่ยมทานเจาคุณ

สมเด็จฯ ที่วัดนรนารถฯ  

เมือ่ไปถงึกฏุขิองเจาคณุสมเดจ็ฯ ทานเจา-

คุณธรรมเจดียก็ผลักประตูหองเขาไปตามแบบ

คนที่สนิทสนมกันมานาน พบวาทานเจาคุณ

สมเด็จฯ กำลังนั่งสมาธิอยู เจาคุณสมเด็จฯ 

แสดงความยินดีเปนอยางยิ่งที่เห็นวาเจาคุณ

ธรรมเจดียอุตสาหเมตตามาเยี่ยมเยียน จากนั้น

จึงไดสนทนากันอยูพักใหญ ซึ่งเปนสิ่งที่องค-

หลวงตารูสึกประทับใจในคำกลาวที่เปนคติของ

เจาคุณสมเด็จฯ ดังนี้ 

“...ทานเรียกเรา ‘อาจารยๆ’ เรียกใหเปน

เกียรติ หรือเรียกนำบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้ง

หลายก็ได ทานแกกวาเราดูเหมือน ๖ พรรษา

หรือไง แตทานเรียกติดปากวา ‘ทานอาจารย’  

๔๒๐

เขากว็าอยางนัน้ เขาเชือ่เขารับรองเลยวาไมมีอะไร ดูลักษณะเขายังไม ไวใจอยูนะ เห็นทาไม ไดการ 

นั่นละเหตุที่จะไดกลับเมืองไทย เขาก็เลยมาพูดกับทาน อยางนี้ ไม ไวใจละดูทา มันมาอยูเรื่อย เขาก็เลย

พาทานไปสงทาง ทางมันทางปา พวกคนปาเขาเที่ยวหากัน สวนมากก็พวกยาฝนยาอะไร แลวเขาก็บอก

ทาง ใหจับทางนี้ ไวใหดี ไปขางหนาจะมีทางพวกโขลงชางพวกอะไรผานไปผานมา ใหจับทางนี้ ไวใหดี 

อยาปลอยทางนี้ ทางนี้จะถึงเมืองไทยเลยเขาบอก ไมมีบานผูบานคน มาในปาไม ไดฉันจังหัน มากลาง

คืนดวย พักที่ ไหนก็พัก โอย สัตวเสือเต็มปาเต็มดง แตก็ ไมมีอะไรละ ทานก็มาของทาน 

ทีนี้เปนวันที่สองหรือที่สามไมทราบนะ เพราะทานเดินทางอยูเรื่อยๆ ทานเพลีย เพลียเอามาก จะ

เดินตอไปไม ไดแลว ‘เอ ทำไงนี่ ยิ่งออนยิ่งเพลียลงทุกวัน หิวขาวก็หิว’ เพลียกับความหิวก็อันเดียวกันนั่น

แหละ ทานเลยนึกวิตกขึ้น อยางนั้นนะ  

‘ตั้งแตเรายังดีๆ อยู อยูที่ ไหนเทวดาก็มาหาเราอยูเสมอ เวลาเราจนตรอกจนมุมนี้เทวดาไปไหน

หมดไมเห็นมีสักตนสองตน หรือจะปลอยใหพระตาย มาหวังเอาผลประโยชนของตัวเองเทานั้นหรือ ไม

ไดคิดถึงอรรถถึงธรรมที่กวางขวางครอบโลกเหรอ’  

ทานนึกเฉยๆ นะ ทานนั่งรำพึงเพราะเหนื่อยมาก จากนั้นทานก็เดินทางตอไป ไมนานนะ หางจาก

นี้ ไปก็ประมาณสัก ๓๐ นาที ทานวา พอไปมีผูชายคนหนึ่งเดินมาแลวมานั่งจบอาหาร กำลังนั่งจบอยู 

อาว ดงนี้ก็เปนดงปาแทๆ ไมมีผูมีคน ผูชายคนนี้มาจากไหนนา ผิดสังเกตเอาเหลือเกิน ทานก็เดินไป

ตามดานนั้นแหละ เขานั่งจบอาหารเสร็จเรียบรอยแลวก็วา ‘นิมนตพระคุณเจาพักฉันจังหันที่นี่เสียกอน

แลวคอยเดินทางตอไป เขาก็บอกเลยวาจะถึงเมืองไทยในวันนี้แหละ’  

เขาพูดบอกเลยนะ นี่โยมมาจากไหน มาจากโนน ชี้ขึ้นฟานูน ไมบอกวามาจากบานใดเมืองใด มา

จากนูน ทานก็สังเกตดูลักษณะทาที ก็เหมือนคนเรานี่แหละไม ไดผิดกันเลย อะไรก็เหมือนกันหมด การ

แตงเนื้อแตงตัวก็เหมือนกันหมด ทีนี้เวลาเขาเอาของมาใสบาตร ทานก็ปลดบาตร ปลดอะไร ของอยูใน

บาตรทานก็ปลดออก แลวก็รับบาตรเขา พอรับบาตรเสร็จแลวทานก็ใหพรเขา 

คนเดียวเทานั้นละ ผูชาย พอใหพรเสร็จแลว ถาคนอื่นพูดก็เปนอยางหนึ่ง นี่ทานพูดเอง เปนเรื่อง

แปลกประหลาดเรื่องอัศจรรย ทานวา พอใหพรเขาเสร็จเรียบรอยแลว เขาก็บอกวา ‘จะลาละครับ’ 

เขาก็เดินไป มันมีตนไมตนหนึ่งอยูขางนั้น เขาก็เดินไปขางๆ พอไปบังตนไมนั้นแลวหายเงียบไป

เลย ทานคอยมองดูจะเดินไปที่ ไหนอีกก็ ไมเห็น ก็ตนไมใหญๆ มันโลงขางลาง มองไปมันก็เห็นหมด ทาน

วา ไปลับตนไมตนเดียวแลวหายเงียบเลย เอ ไปยังไงนา มองที่ ไหนก็ ไมเห็น ทานเลยเดินตามไปดู ไปก็

เห็นแตตนไมเปลาๆ คนนั้นก็หายเงียบเลย ทานเลยกลับมาฉันจังหัน 

แตอาหารนี่มันแปลก ทานวา กลิ่นมันไม ไดกลิ่นเหมือนอาหารธรรมดาเรา พูดไมถูก ทานวางั้น 

ฉันก็พอดีเลย พอดีเราอิ่ม อันนั้นก็พอดีหมด ทำไมมันจึงชางเหมาะกันเหลือเกิน ทานฉันแลวก็มีกำลัง 

พักสักหนอยทานก็เดินทางตอไป ไดรำพึงถึงเทวดาตนนั้นยิ่งกวาที่เขามาหาเราตอนกลางค่ำกลางคืน 

เพราะทานเคยติดตอเทศนาวาการสอนเขาเปนประจำ เพราะฉะนั้นถึงวาซิ เวลาพระจะเปนจะตาย

เทวดาไมเห็นมามอง มามากตอมาก นี่มาก็มาคนเดียว แลวทานก็มาถึงเมืองไทยในวันนั้นแหละ แปลก

อยางนั้นละฟงซิ บานคนไมมี แตอาหารมันแปลก กลิ่นไมเหมือนอาหารเรา 

ทีนี้อาหารก็เปนอาหารคนเราธรรมดานะ ไมใชเชนอยาง

อาหารเจแจอะไร ไมมี ก็อาหารพวกเนื้อพวกปลาธรรมดา มันก็

แปลกอยู ทานวา จึงไดคิด เออ ความคิดความคาดนี่มันคิดไม

ไดนะคาดไม ไดนะ อยางนี้จะเปนอะไร จะใหเปนคนธรรมดาเปน

ไปไม ได ทานวางั้น เพราะไมใชบานผูบานคน อาหารก็เหมือน

กัน กลิ่นอาหาร โอชารสรูสึกวาซึ้งทุกอยาง ฉันลงไปก็พอดีหมด

พอดีอิ่ม นี่อันหนึ่ง ทานเลาใหฟง  

ไปอยูโนน ๕ ป ทานภาวนามาตั้งแตตนๆ นั่นแหละ มา

หลังๆ นี้คนยุงทาน ตลอดพระเณรก็โกโรโกโส ทำใหเสียไปหมด

นั่นแหละ พระแบบเปรตแบบผีแทรกอรรถแทรกธรรมนั่นซีมันมี

อยู อยูดวยกันคุยสนุกแหละกับทานอาจารยชอบ เพราะคุนกัน

มาก...” 
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ข้อคิดอีกข้อหนึ่งก็คือท่านพูดถึงว่า ‘ผมนี้

แม้จะอยู่ ในกรุงเทพฯ ก็ตามนะท่านอาจารย์ 

ส่วนมากไม่ ได้ฉันอาหารแบบในกรุงเทพฯ นะ 

อยู่ที่นี่ผมไม่ได้ฉันอาหารดิบๆ ดีๆ อะไรนะ ฉัน

อาหารแหง้ๆ ฉนัไปวนัหนึง่ๆ เพราะถา้ฉนัอาหารดีๆ  

แล้วภาวนาไม่เป็นท่า ผมจะฉันอาหารแหง้ๆ ถา้

ฉนัอาหารแหง้ๆ แลว้ภาวนาด’ี 

ท่านให้เหตุผลมันเข้ากันได้กับที่เราฝึกเรา

มาแล้วนะ ถ้าท่านไม่ทำแล้วท่านจะพูดไม่ถูก…” 

คำกล่าวของเจ้าคุณสมเด็จฯ ตรงนี้ทำให้

องค์หลวงตารู้สึกถึงใจกับความเป็นนักภาวนา

และนกัตอ่สูส้งัเกตใจของทา่น เพราะองคห์ลวงตา  

ท่านทราบดีว่าผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาจำต้องมี

การระมัดระวังและคอยควบคุมสิ่งที่จะทำให้  

ขัดขวางต่อการภาวนาได้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้

องค์หลวงตาให้ความเคารพต่อท่านเจ้าคุณ

สมเด็จฯ เสมอมา 

สำหรับท่านเจ้าคุณสมเด็จฯ เองก็เช่นกัน 

สังเกตว่าท่านก็ได้ ให้ความเมตตาและให้เกียรติ

ต่อองค์หลวงตาอยู่ ไม่น้อย ทุกๆ ปีหากมีการ

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณ

สมเด็จฯ ท่านเจ้าคุณสมเด็จฯ จะต้องได้นิมนต์

องค์หลวงตาไปแสดงธรรมอยู่เสมอ ทุกครั้งที่

องค์หลวงตามีโอกาสไปกราบเยี่ยมเยียนเจ้า-

คุณสมเด็จฯ ท่านจะคึกคักขึ้นทันทีแม้ขณะป่วย

อยู่โรงพยาบาลก็ตาม ดังนี้ 

“...สมเด็จมหามุนีวงศ์ วัดนรนารถฯ ท่าน

พูดคำไหนออกมามีเป็นคำสะดุดใจทุกประโยค

นะ เราอดคิดไม่ได้ ท่านเป็นเปรียญ ๙ ประโยค 

ชื่อท่านชื่อสนั่น .. ท่านพูดคำไหนรู้สึกสะดุดใจ

กึ๊กเลยนะ พอเราเข้าไปหาท่าน ท่านรู้สึกว่าตื่น-

เต้นมาก ตื่นเต้นด้วยความดีใจ ท่านกำลังคุย

กับโยมอะไร พอเราโผล่เข้าไป ท่านจะคึกคักขึ้น

ทันทีเลยนะวา่  

‘โอ!๊ พระเศรษฐธีรรมมาแลว้ พระเศรษฐ-ี

ธรรมนบัวนัจะหายากเขา้ทกุวนัๆ ไมเ่หมอืนพระ

เศรษฐเีงนิซึง่นบัวนัเกลือ่นกลาดไปหมด เศรษฐ-ี

ธรรมนีน้บัวนัจะหายากเขา้ทกุวนั แตพ่ระเศรษฐ-ี

เงนินีน้บัวนัจะเกลือ่นเขา้ไปทกุวนั’ 

นั่นน่าคิดไหมล่ะ เราสะดุดกึ๊กทันทีเลย 

พระเศรษฐีธรรม เศรษฐีเงิน  

ท่านพูดคำไหนออกมาทำให้คิด อย่างท่าน

อยู่ โรงพยาบาลศิริราชก็เหมือนกัน หมอทาง

ศิริราชแหละเขาไปบอกว่า ‘สมเด็จฯ ท่านมา

รักษาตัวอยู่ที่ศิริราช’  

ทีนี้พอได้โอกาสเราก็ไปกราบเยี่ยมท่านที่

ศิริราช ไปก็พอดีเป็นเวลาที่ .. ปกติก็ต้องนอน

นั่นแหละ นั่งมันลำบาก นี่ ไปท่านนอนหันหน้า

ไปทางฝาโน้น เราเข้าไปทางนี้ พระขึ้นไป

เหมือนหนึ่งว่าจะไปปลุกท่าน เรารีบบอกพระ 

‘ผมไม่ ได้มากวนท่าน ให้ท่านอยู่สะดวก

สบาย จะพบท่านเมื่อไรก็ ได้เวลานี้เป็นเวลา

ท่านพักผ่อน ไม่ให้กวน’ 

คอืคยุกนัเมือ่ไรก็ได ้ เรากน็ัง่รอ ไมน่านนะ

ท่านหันหน้ามา อันนี้ที่น่าคิดมากอีกนะ ตาม

ธรรมดาต้องพยุงท่านขึ้นนะ เวลาท่านจะนั่งจะ

อะไรต้องพยุงขึ้น อันนี้พอท่านหันหน้ามามอง

เหน็เรานีด้ดีผงึเลยเทยีว แลว้กม็อีทุานออกแบบ

นา่คดิ เรากล็มืๆ เสยี เพราะพบทา่นทไีรทา่นจะ

มคีตธิรรมใหเ้ปน็ทีร่ะลกึกบัเราอยูเ่สมอ 

คราวนี้ก็อีกเหมือนกัน ท่านดีดผึงเลยนะ 

ลกุขึน้เอง ‘พระหายากมาแลว้ พระหายากนบัวนั

จะหาได้ยากเข้าทุกวันๆ ไม่เหมือนพระหาง่าย 

เกลือ่นตลาดเกลือ่นบา้นเกลือ่นเมอืง’  

เอาอีกแหละ แน่ะฟังซิ โอ๋ย ท่านคุยท่าน

รื่นเริงจริงๆ นะ อีกสองวันหมอที่เขาบอกไปหา

เราว่า ‘สมเด็จฯ ท่านกลับวัดแล้ว ท่านหาย

แล้ว’ ‘เหรอ’ เราก็ถาม 

‘โอ๊ย เหมือนปาฏิหาริย์ พอหลวงพ่อไป

เยี่ยมท่านคึกคักขึงขังตึงตังยิ้มแย้มแจ่มใส พอ

วันหลังท่านออกจากโรงพยาบาลเลย’ 

ท่านว่า ‘ทีนี้ ไปได้แล้ว’ ท่านไปแล้วจะ

ออกแลว้ ทา่นวา่ ‘มนัเปน็ยงัไงนะ อาจารยม์หา-

บวัมาเยีย่ม มนัเหมอืนปาฏหิารยิ ์ เอายาอะไรมา

ชโลมเรา’  

ท่านว่าอย่างนี้นะ ท่านพูดเอง เหมือนเอา

ยาทิพย์มาชโลมเรา ดีดผึงเลย มีกำลังวังชาขึ้น

ทันทีทันใด ท่านพูดคำไหนน่าคิดนะ สมเด็จฯ นี้

ท่านมีความสนใจต่ออรรถต่อธรรม ท่านไม่ได้

ลืมตัวนะ เพราะเคยสนิทกันมานานแล้วตั้งแต่

ท่านเป็นมหาอยู่ พอเป็นสมภารเจ้าวัดท่านก็

หนักแน่นในธรรมตลอดมา...” 

หลังจากวันนั้นไม่นาน ท่านก็หายอาพาธ

อย่างรวดเร็วจนเป็นที่ประหลาดใจแก่แพทย์ผู้

ให้การรักษา ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าความปีติ

รื่นเริงในธรรมจัดว่าเป็นธรรมโอสถรักษาโรค

ชั้นเลิศทีเดียว องค์หลวงตากล่าวยกย่องคุณ-

ธรรมเจ้าคุณสมเด็จฯ ว่า 

“เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็น

พระแท้ กราบไหว้ ได้ด้วยความสนิทใจ . . 

นอกจากท่านจะเป็นนักปริยัติแล้ว ท่านยังเป็น

นกัปฏบิตั ินกัภาวนา เวลาพบปะสนทนากบัเจา้-

พระคุณสมเด็จฯ ท่านจะสนทนาแต่เรื่องการ

ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสมาธิภาวนาด้วยทุกครั้ง 

ท่านจะไม่พูดถึงเรื่องโลกๆ ภายนอกอันเป็นสิ่ง

สกปรกโสมมเลย พระเณรเราควรที่จะประพฤติ 

ปฏิบัติ รักษา ตามแบบอย่างที่ท่านเคยปฏิบัติ

เอาไว้ โดยเฉพาะเจ้าอาวาสนี้สำคัญมากนะ 

เพราะเป็นผู้นำคนปกครองคน” 

องค์หลวงตากับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 
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หลวงพอบัว สิริปุณโณ  
วัดหนองแซง อ.หนองวัวซอ 
จ.อุดรธานี 

 

หลวงพอบัวเปนลูกศิษยหลวงปูมั่นองค

หนึง่ มอีายพุรรษานอยกวาองคหลวงตา สถานที ่

ของการสนทนาธรรมในครั้งนี้ คือวัดปาแกว- 

ชุมพล อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ในปนั้นหลวงปูขาว อนาลโย ไดพักจำพรรษา

อยูที่วัดนี้ดวย การสนทนาในครั้งนี้ทำใหปญหา

ธรรมของหลวงพอบัวผานพนไปไดดวยอุบาย

คำแนะนำขององคหลวงตา 

พระอาจารยปรีดา ฉันทกโร 

เหตุที่ทานทั้งสองจะไดพบกันนั้นมีเหตุมา

จากฆราวาสทานหนึ่งชื่อโยมกลอม ซึ่งเปนโยม

พอของทานพระอาจารยปรีดา ฉันทกโร 

(หลวงพอทยุ)
๑
 ครั้งนั้นโยมกลอมตั้งใจมานิมนต

องคหลวงตาไปทำบุญอายุหลวงปูขาว อนาลโย 

องคหลวงตาถามโยมกลอมทันทีวา  

“ไปนิมนตหลวงพอบัวหรือเปลาละ?”  

แกตอบวา “นิมนตครับกระผม”  

องคหลวงตาทานวา “ถาหลวงพอบัวไป 

เราจะไป เรายังมีอะไรๆ ยิบๆ ยิบๆ อยูกับ

หลวงพอบัว พูดอะไรมันมีอะไรอยู ของๆ ใจ 

เอานิมนตให ไดนะ บอกดวยวาเราก็จะไปนะ” 

จากนั้นโยมกลอมก็ไปนิมนตหลวงพอบัว

ถึงที่วัดของทานเหมือนกัน ปรากฏวาหลวงพอ-

บัวก็ถามโยมกลอมดวยคำถามเดียวกันวา  

“ไดนิมนตอาจารยมหาบัวหรือเปลา? ถาไม

นิมนตอาจารยมหาบัวไปอาตมาก็ ไม ไป ถา

อาจารยมหาบัวไมไปอาตมาก็ไมไป อาตมาจะ

ไปเพราะอาจารยองคเดียวนี้เทานั้น”  

แกตอบวา “ผมนิมนตทานมานี้แลว ทาน

ก็ถามถึงเหมือนกันวา หลวงพอบัวจะไปหรือ

เปลา?” 

หลวงพอบัวกลาวขึ้นทันทีวา “โอย  

ถาทานอาจารยมหาไป เราไป ไป ไป ไป”  

วาดงันัน้แลวทานก็ไปในงานนีท้นัท ี ในครัง้

นั้นหลวงพอบัวทานเปนคนสั่งจัดกุฏิเองเลยที

เดยีว โดยทานพกัอยูหลงัหนึง่ และใหองคหลวงตา 

พักอีกหลังหนึ่งซึ่งอยูติดกับรั้วและอยูใกลๆ กัน 

เพราะศาลาอยูลกึๆ ตรงกลางวดั กฏุใินวดัทีต่ดิ

เขตรัว้กม็เีพยีงกฏุ ิ๒ หลงันีเ้ทานัน้  

เมื่อครูบาอาจารยทั้งสองทานเสร็จธุระ

สวนตัวแลว องคหลวงตาจึงเริ่มซักไซ ไลเลียง

หาเหตุผลเพื่อแกปญหาขอขัดของภายในของ

หลวงพอบัว ดังนี้  

องคหลวงตาเริ่มพูดกอนวา “ผมมามุง

หลวงพอนะนี่ ผมไมไดมางานใดๆ นะ”  

หลวงพอบัวตอบวา “ผมก็มามุงครูจารย

เหมือนกันแลว” องคหลวงตาวา “เอา เลาเปน

ยังไง? เอา เลามาตั้งแตเริ่มปฏิบัติทีแรก 

ภาวนาตั้งแตเปนตาปะขาวมาบวชทีแรกเลา 

จนกระทั่งปจจุบันเปนยังไง อยาปดบัง เลามา

โดยลำดับ เอา ผมจะฟงใหตลอดวันนี้ ผมไมได

สนิทใจนักกับหลวงพอนะ ผมพูดตรงๆ นะ” 

จากนั้นหลวงพอบัวทานก็ เลามาโดย

ลำดบัๆๆ จนถงึจดุปจจบุนั พอถงึจดุนีอ้งคหลวงตา 

บอกทันทีวา 

“เอา เลาไปซ”ี ตอบวา “พอ” องคหลวงตา 

บอกอีก “เลาไปซี” ตอบวา “หมดเทานี้”  

องคหลวงตาเลยถามวา “แลวความเขาใจวา 

ยังไง?” ตอบ “หมดเทานี้”  

ทานถามอีกวา “แลวความเขาใจวายังไง

ละ? เอา วาซิ”  

“เขาใจวาสิ้นแลว” ทานถามตอวา  

“แลวเปนอยางนี้มานานเทาไรแลว?”  

“เปนมาได ๑๐ กวาปแลว”  

เมื่อทราบความตามนั้นแลวองคหลวงตา

ทานก็ยังไมไดตอบไปในเวลานั้นวาหลวงพอบัว

สิ้นหรือยังไมสิ้น แตทานแนะทางเดินโดยเริ่ม

อธิบายในจุดที่ละเอียดใหฟง 

“เอา ทีนี้ ใหพิจารณาอยางนั้นๆ นั้นนะ 

เอาเลย ตอจากนั้นใหเลย จับใหดีนะ... อธิบาย

ใหฟง เต็มที่ แลววันนี้ ไมตองไปสวดมนต  

ไมตองไปในงานนูน ใหภาวนา เอาใหมันไดวันนี้  

รูวันนี้ละ มันเขาวงแคบแลวนี่นา” 

พอพูดกันจบเรียบรอยแลวทานกลาว

ตอวา “ไป ลงไป เริ่มภาวนาตั้งแตบัดนี้ ไปนะ 

ทำยังงั้นละ” 

การอธิบายกันในคราวนั้นทานวา

ใชเวลานานพอสมควร เมื่อจบการ

อธิบายแลวจากนั้นหลวงพอบัวทาน

ก็กลับไปภาวนาที่กุฏิ สวนองค-

หลวงตาไปสวดมนตที่ศาลา ครั้น

ถึงตอนเชาขณะที่องคหลวงตา

กำลังนั่งภาวนาอยู ยังไมทันออก

จากที่ภาวนาเลย ก็มี

เสียงกุบกั๊บๆ ดังขึ้นใน

เวลาใกลสวางของวัน

ใหม องคหลวงตาจึง

ถามขึ้นวา “ใครนี่?”  

การอธิบายกันในคราวนั้นทานวา

ใชเวลานานพอสมควร เมื่อจบการ

อธิบายแลวจากนั้นหลวงพอบัวทาน

ก็กลับไปภาวนาที่กุฏิ สวนองค-

หลวงตาไปสวดมนตที่ศาลา ครั้น

ถึงตอนเชาขณะที่องคหลวงตา

กำลังนั่งภาวนาอยู ยังไมทันออก

๑
 วัดปาดานวิเวก (ดงสีชมพู) อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

(แถวยืนจากซาย) หลวงปูบุญเพ็ง เขมาภิรโต หลวงพอ

ปรีดา ฉันทกโร (แถวนั่ง) พระอาจารยอุนหลา ฐิตธัมโม 

หลวงปูขาว อนาลโย 

หลวงพอบัว สิริปุณโณ 
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หลวงพอบวัตอบ “ผมครบั” “หลวงพอบวั

เหรอ?”  

ตอบ “ใชครับ” องคหลวงตาบอก “เออ

ขึ้นมาๆ” 

จากนั้นหลวงพอบัวทานก็ เลาถึงการ

ภาวนาในคืนนั้นใหองคหลวงตาฟง ดังนี้  

“...จับอุบายทานอาจารย เขาปุบเลย... 

เพราะแตกอนมนัไมรูเนีย่ ไดแตเฝากนัอยูนัน้เสยี 

แสดงวาสำเร็จเสร็จสิ้นก็อยูงั้นเสีย พอมาถึงที่

นัน่แลวกเ็อาอบุายทานอาจารยเขาใส ปุบๆ โห 

ไมนานเลย ปรากฏ เหมอืนกบั...คานกฏุขิาดยบุ

ลงทนัท ี เหมอืนกบัวากนกระแทกดนิ แตไมเจบ็ 

เหมอืนกบัคานกฏุขิาดลง ตมูลงพืน้เลย  

ฮึบ ทีเดียวเลย แตจิตมันก็ ไมกังวลนะ 

เพราะมันไมรูสึกเจ็บปวดอะไรนี่ ในขณะนั้น  

พอพบึลงไปนัน่ ทเีดยีวเทานัน้ นิง่... พอมนัหาย 

จากขณะนั้นแลว จิตก็รูตัว ออกมา ขางนอก 

มาก็มารูวา  

‘ฮื๊อ วาคานกุฏ ิ ถาขาดแลวมันก็ลงกันทั้ง

พืน้นี ้ลงไปถงึดนินัน่ ทำไมมนัถงึดีๆ  อยูนี’่ มนักร็ู

กนัทนัทนีะวา ‘โห นีม่นัคานอวชิชาขาด’  

โอ โห เวลานั้นมัน มันพูดไมถูกเลย...พอ

ขณะนั้น ทำงานกันไปเสร็จสิ้นไปแลว ทีนี้มัน

เหมอืนกบัวา เปนคนละโลกเลยเชยีว ผมเลยไม

นอนทัง้คนื เมือ่คนืนี…้” 

หลวงพอบัวกลาวกับองคหลวงตาอยาง

ซาบซึ้งจับจิตจับใจวา  

“...ผมกราบทานอาจารยทั้งคืนเลย มนัไม

ทราบเปนยงัไง มนักราบพระพทุธเจา กราบพระ-

ธรรม กราบพระสงฆ กราบทานอาจารยตลอดคนื

เลย ผมไมนอนจนกระทัง่เดีย๋วนีน้ะ โฮ มนัอะไร 

เหมอืนกบั ถาพดูภาษาพระพทุธเจาวา เสวยวมิตุติ-

สขุ มนัอะไรพดูไมถกู  

อัศจรรยครูบาอาจารย พระธรรม เห็น

คุณของทานอาจารย ฮูย เห็นจริงๆ เดนจริงๆ 

ถาไม ใชทานเราจมไปแลว ไม ไปถึงไหนแลว 

เดชะจริงๆ กราบ...กราบอยูอยางนั้น...” 

องคหลวงตาทานปรารภถึงเรื่องนี้วา  

นับแตนั้นมาก็ไม ไดพูดคุยอะไรกับหลวงพอบัว  

วัดหนองแซงอีกเลย จนกระทั่งหลวงพอบัวทาน

มรณภาพไป องคหลวงตาบอกวาถึงจุดนี้แลวไม

จำเปนตองมีอะไรเพิ่มเติมใหเปนประโยชนอีก

แลว เพราะมันพออยู ในตัวแลว หมดปญหา

แลว ไมจำเปนตองเอาอะไรมาพูดอีกแลว 

 
พระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร 
วัดปาแกวชุมพล อ.สวางแดนดิน 
จ.สกลนคร 

 

พระอาจารยสิงหทองเปนพระกรรมฐาน

อีกรูปหนึ่ งที่ อยู ทันสมัยหลวงปูมั่ นและได

ติดตามองคหลวงตาไปตลอดตัง้แตอยูบานหวย-

ทราย จันทบุรี กระทั่งกอตั้งวัดปาบานตาด จึง

มีความคุนเคยสนิทสนมกับองคหลวงตามาก 

ครั้งหนึ่งทานไดสนทนาธรรมในขั้นละเอียดสุด

ดังนี้ 

“...ทานสิงหทองมาถามเราเลยในฐานะ

ลูกศิษยกับอาจารย เพราะเปนลูกศิษยเรามา

ดั้งเดิม พูดตรงไปตรงมา ทานบอกวา 

‘เรื่องจิตของทานเวลานี้ ในจิตมันไมมี

อะไรสงสัยแลว หายหมดไมมีอะไร แตไมบอก

ขณะ ไมบอกขณะที่สิ้นสุด ไมมีอะไรเหลือในจิต 

ไมมีเลย จิตไมมีปรากฏกิเลสเลย หมดๆๆ ไป

พระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร 
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เลย หายเงียบไป ในจิตนี้หายสงสัย แตเรื่อง

ขณะใดที่จะใหทราบวาสิ้นสุดขณะนั้นขณะนี้

ไมมี พิจารณาไปๆ หมดไปๆ หมดเอาเลย เลย

ไมทราบขณะวาอยางนั้น  

นี่มันขัดของตรงนี้ แต ไม ไดขัดของวา

เจาของมีกิเลสนะ มันขัดของครูบาอาจารย

และสาวกทั้งหลาย ทานบรรลุธรรมอยู ใน

 พระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโรกับคุณแมชีแกว เสียงล้ำ 

อริยิาบถยนื เดนิ นัง่ นอน อนันีท้านเหลานัน้รูหมด 

แตผมไมรู แตมันหายสงสัยแลว เรื่องกิเลสนี้

ไมมี หายเงียบไปเลย’  

จากนั้นเราแย็บใหฟงวา 

‘เออ.. ที่ทานเลาใหฟงนั้นนะผมไมมีที่คาน 

จะมีก็มีแตเงาเฉยๆ เงาเชนวาเปนขณะนั้นขณะ

นี้ องค ไหนทานเปนทานก็เลาออกมา องค ไหน

“…พระอานนทจะเปนพระอรหันตในวันทำสังคายนาตามพระพุทธเจาทรงทำนายไว จึง

เวนชองไวสำหรับพระอานนทชองเดียว ๔๙๙ ที่ ๕๐๐ เอาไวสำหรับพระอานนท พระอานนทไม

นอนทั้งคืน ภาวนามีแตเรงที่จะใหตรัสรู ทีนี้ ไมอยูในปจจุบันธรรมที่ควรจะตรัสรูละซี ก็เอาแต

เรื่องที่พระพุทธเจารับสั่งไวแลว อีก ๓ เดือนเธอจะไดบรรลุธรรม ก็เลย ๓ เดือนๆ อยูขางนอก

ไม ไดเขามา .. 

จนกระทั่งจวนจะสวางแลวเห็นทาไม ไดการ มุงจะบรรลุเทาไร ก็มีแตมุงตามวันตามคืน

ตามกาลเวลาที่พระองคทรงทำนายไวเทานั้น ไม ไดมุงเขามาจุดในปจจุบันที่จะตรัสรูธรรมก็ ไม

ตรัสรู ก็เลยทอดอาลัยเสีย เราจะไม ไหวแลวนะนี่ วันพรุงนี้จะทำสังคายนา เราจะพักสักหนอย 

พอวาพักสักหนอย ความยึดของจิตในอดีตที่ผานมาแลววาอีก ๓ เดือนเธอจะตรัสรู และตรัสรู

ในวันทำสังคายนานี้ก็สงบไป จิตหดเขามาเปนปจจุบัน นั่น  

พอเอนกายลงไปอยางนี้พระอานนทจึงสำเร็จในอิริยาบถ ๔ จะวานั่งก็ ไมใชจะวานอนก็

ไมใช จะวายืนวาเดินก็ ไมใช ทานเอนลงกำลังจะนอน เอนลงเทานี้ หัวยังไมถึงหมอนนะ ตรัสรู

ปงขึ้นมาเวลานั้นเลย นี่จิตเปนปจจุบัน หดเขามาเปนปจจุบัน ไมแสสายไปตามอดีตอนาคต ก็

เลยตรัสรูผึงขึ้นมาก็ทราบเอง…” 

พระอานนทบรรลุธรรม 

คุณแมชีแกว เสียงล้ำ 

ไมเปนจำเปนอะไรจะตองเลา กิเลสหมดก็หมด

เทานั้นเอง นี่อรหันตมี ๔ ประเภท ใหทาน 

เทียบก็แลวกันนะ สุกขวิปสสโก ผูรูอยางเรียบ

ไปเลยก็มี อยางทานไมรูเลย แตวากิเลสมีในใจ

ไมมี .. หมด แตไมไดบอกขณะใด เรียกวาเรียบ

ไปเลย ทานอาจจะอยูในสุกขวิปสสโก  

เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปตโต 

พระอรหันตมีหลายประเภท องคหนึ่งแสดง

ฤทธิ์อยางนั้น องคหนึ่งแสดงอยางนี้ องคหนึ่ง

เงียบไปเลยอยางทานสิงหทองทานวาเงียบไป

เลย ความสงสัยวาเจาของมีกิเลสก็ไมสงสัย

หายสงสัย แตอันนี้ ไมบอกขณะ สวนเตวิชโช 

ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปตโต มีขณะบอกๆๆ 

ที่พูดมาแลวไมสงสัยในความรูของทานที่

เปนแลว ผลของความรูนั้นออกมาไมมีที่คาน 

อยางไรมันก็รูอยูกับจิตซึ่งเปนนักรูนั่นละ มันสิ้น

หรือไมสิ้นก็รู’...” 

องคทานกลาวสรุปใหฟงวาเรื่องขณะมัน

เปนเงาตางหาก ความจรงิมนัอยูกบัจติทีเ่ปนนกัรู

ดวยกัน มันตองรูของจริงดวยกันและแจงออก 

มาจากนั้นเลย ภายหลังเมื่อทานพระอาจารย 

สิงหทองมรณภาพลงไปแลว อัฐิของทานก ็

แปรสภาพเปนพระธาตุในเวลาตอมา 
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“...พระอรหันต ๔ ประเภทตามที่ทานแสดงไวในตำรา .. สุกขวิปสสโก ผูรูแจงเห็นจริงอยาง

เรียบราบ สงบไปเลยเงียบๆ สงบรมเย็นไปเลย ไมผาดไมโผนไมโจนทะยานในกิริยาที่กิเลสขาดจากใจ 

ทานเรียบหมดไปเลย เตวิชโช ไดวิชชา ๓ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติยอนหลังได 

จุตูปปาตญาณ เล็งดูสัตวโลกที่เกิดที่ตายเกลื่อนอยูในโลกธาตุนี้ ได อาสวักขยญาณก็จาอยูในหัวใจแลว 

ฉฬภิญโญ นี่ประเภทที่สาม ไดอภิญญา ๖ เหาะเหินเดินฟาดำดินบินบน หูทิพย ตาทิพย เนรมิตได

หลายอยางหลายประการ คนเดียวตั้งเปนพันเปนหมื่นคนก็ ได ประเภทที่สี่ จตุปฏิสัมภิทา ๔ แตกฉาน

ในปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ คือ อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  

อัตถปฏิสัมภิทานี้ พูดมาเพียงยอแตตีความหมายออกไดกระจางแจงไปหมด อัตถะ คือครอบเอา

ไว บวกไว ถาเปนมัดก็มัดไว เขาเรียกกระทู แกกระทูคือวาแกมัด เชนมัดเปนกองอยางนี้ พอแกนี้ออก 

กระจายออกไป ธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมะแตละแขนงๆ แตกออกอีกๆ ที่แตกกระจายออกไปจากอรรถนี้

เปนธรรม ธรรมแตกกระจายออกไป นิรุตติปฏิสัมภิทา แตกฉานในคำพูด วาจาการโตการตอบ เทศนา

วาการ ไมมีอัดมีอั้น ล้ำยุคล้ำสมัยไปตลอดเลย กระจายไปหมด แตกฉาน ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ยัง

แตกฉานครอบ ๓ อัตถะ ธัมมะ นิรุตติ ครอบไปอีก  

พระอรหันตประเภทที่สี่นี้ครอบหมดในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย เปนประเภทที่เดนมาก เยี่ยม

ในวาสนาของทาน กิ่งกานสาขาดอกใบนี้เปนเครื่องประดับทานสวยงามไปหมด ชุมเย็นไปหมด กระจาย

ออกใหโลกไดรับความชุมเย็นไปกวางขวางมากมาย… 

สวนความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมด ไมมีใครยิ่งหยอนกวาใคร ตั้งแตพระพุทธเจาลงมา จนกระทั่ง

ถึงสาวกองคสุดทาย เสมอภาคกันหมดเปนอันเดียวกัน .. นี้คือพื้นฐานแหงธรรมธาตุ .. ที่ตางกันตาม

อำนาจวาสนาของผูบำเพ็ญบารมีมา กวางแคบ ลึกตื้น หนาบาง ตางกันในวาสนาอันนี้ ตามนิสัย

วาสนาที่สรางมาทำความปรารถนาตางกัน ปรารถนาเปนอรหันตแลว เมื่อถึงขั้นเปนอรหันตแลวขอใหมี

อำนาจวาสนาหนักในทางนั้นๆ เดนในทางนั้นๆ เวลาสำเร็จมาแลวก็เปนอยางนั้น...” 

 
พระอรหันต ๔ ประเภท 

เจดียบรรจุอัฐิธาตุแมชีแกว สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เจดียบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารยสิงหทอง 

สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ พระอาจารย

อุนหลา ฐิตธัมโม เจาอาวาสองคปจจุบัน

ของวัดปาแกวชุมพล ดำริใหสรางไวคูกัน

ตามความเกี่ยวของแตอดีต 

พระอาจารยอุนหลา ฐิตธัมโม 

องคหลวงตาไดพดูถงึเจดยีทัง้สองวา “(แมชแีกว) 

แกรูสึกวารักมากเลยนะ ใครๆ เคยเปนลูกมายังไงๆ  

แกรูหมด สมัยไหนๆ แกยอนพิจารณาหมด นี่เพราะงั้น

เวลาแกตาย ทานอุนถงึเอาอฐัขิองผูเฒาแมแกวนีม่ากอ 

เจดียเปนคูกันเพราะทานอุนก็พอทราบเกี่ยวกับเรื่อง

ทานสิงหทองผูเฒาแมแกวเนี่ย วาเคยผูกพันกันมานาน

ตั้งแตทานสิงหทองไปอยูกับเรา ที่หวยทรายนั่นแหละ 

ไปมาหาสูกันตลอด ทีนี้เวลาแกตายแลวก็เลยเอาอัฐิ

ของแก เอาพระธาตขุองแกมาบรรจไุวทีเ่จดยีเปนคูกบั

ทานสิงหทอง ทานอุนนั่นแหละทำ เราไมเคยสนใจ

เลย…” 
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๑๐ 
 

เทศนาธรรมสงเคราะหโ์ลก  

 

	 องค์ท่านสอนคณะศิษย์อยู่เนืองๆ	 ให้ทราบหลักการ

ฟังธรรมที่ถูกต้องและอานิสงส์แห่งการฟังธรรม	ดังนี้													

 “...การฟังเทศน์อบรมจิตใจ ให้ตั้งไว้ที่จิตของเรานี้ 

เรียกว่า สติเฝ้าบ้าน จิตนั่นแหละเป็นบ้าน เวลาท่านเทศน์

ไปจะเห็นผลประจักษ์ ดังท่านแสดงไว้ ในธรรมว่า การฟัง

เทศน์มีอานิสงส์ถึง ๕ อย่าง  

ขอ้ที ่ ๑. ผูฟ้งัจะไดย้นิไดฟ้งัสิง่ทีย่งัไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งั 

ข้อที่ ๒. สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ

ชัด จะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดขึ้น 

ข้อที่ ๓. จะบรรเทาความสงสัยเสียได้ 

ข้อที่ ๔. จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 

ข้อที่ ๕. เป็นข้อสำคัญ จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใส นี่

เกิดขึ้นจากขณะฟังเทศน์ จิตเมื่อไม่ส่งออกข้างนอกย่อม

สงบ เมื่อสงบย่อมผ่องใส 

นี่เป็นคุณสมบัติประจำผู้ที่ฟังเทศน์ด้วยความตั้งใจ

จริงๆ ผลจะปรากฏอย่างนั้น จิตสงบผ่องใสนี่สำคัญ ถ้า

สงบแล้วก็ผ่องใส…” 

นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นต้นมา   

ภายหลังหมดสิ้นความสงสัยในธรรมทั้งปวงแล้ว   

องค์หลวงตาได้เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา  

แก่หมู่เพื่อนพระเณร นักปฏิบัติด้านจิตตภาวนา ตลอดถึงฆราวาสญาติโยมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

ตลอดจนสงเคราะห์ด้านวัตถุสิ่งของแก่โลก อย่างไม่อาจประมาณค่าเป็นตัวเลขได้ 
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เขาไม่ยอมเชื่อเลย เขาว่า ‘เป็นมหาแล้ว 

โอ๊ย อย่าว่าเลยว่าเทศน์ไม่เป็น’ เขาว่านะเนี่ย 

มหาก็ฆ่าตัวเองได้เหมือนกันนะ เขาไม่ยอมเชื่อ

เลย ‘ลงเป็นมหาแล้วเทศน์ไม่เป็นไม่มี’ เขาว่า

เลย… อันนั้นก็ไปเทศน์  

เวลาจำเป็นจริงๆ หากมีเป็นบางแห่งๆ 

เพราะเราเที่ยวไปหลายแห่ง ไปบางทีก็มีงานใน

หมู่บ้านของเขา เขาก็นิมนต์เรามาเทศน์ มันก็

จำเป็นต้องได้มา นานๆ ที นอกนั้นไม่เอาไหน

ละ ไม่เทศน์นะ เทศน์สอนใครไม่เทศน์เลยละ  

จากเรียนมาเข้าด้านปฏิบัติแล้วยิ่งไม่

สนใจเลย นอกจากจำเป็นอย่างที่ว่านี้ เราก็

เทศน์ให้ฟังเสียบ้างเท่านั้น นอกนั้นไม่เอาเลยๆ 

จากนั้นมามันก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนกับฝูง กับ

ประชาชนญาติโยม ก็ต้องได้เทศน์ ไปเรื่อยละ 

เรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้ 

เทศน์สอนเรานี่มันยากนะ เทศน์สอนเรา

นี่มันเอาจริงเอาจังทุกอย่าง มัดกันทุกแง่ทุกมุม 

จึงเรียกว่าสอนละซิ เทศน์สอนประชาชนเขาจะ

เก็บได้หนักเบามากน้อย มันก็เป็นกำลังของเขา 

แต่เทศน์สอนตัวเองนี้มันเอาจริงเอาจังทุกอย่าง 

ว่ายังไงต้องอย่างงั้นนะ บังคับเลยนะ เรียกว่า

สอนตัวเอง บีบกันตลอดเลย นี่ละมันยากกว่า

สอนประชาชนนะ …” 

ครั้นเมื่อองค์ท่านสอนตนเองบังคับตนเอง

จนเห็นผลเป็นที่พอใจแล้ว ต่อมามีพระเณรเข้า

เทศนาอบรมพระ 
         

การเทศนาสอนโลกขององค์หลวงตา 

ท่านจะแสดงธรรมอบรมพระแยกจากฆราวาส  

เพราะพระและฆราวาสมีชีวิตความเป็นอยู่และ

ความมุง่มัน่ตา่งกนั  เนือ้ธรรมทีแ่สดงจงึตา่งกนั 

ออกไป หากแสดงธรรมรวมๆ กันแล้วผลย่อม

ไม่เต็มที่ องค์ท่านเคยเปรียบเหมือนกับการปรุง

แกงหม้อใหญ่ให้คนจำนวนมากได้รับประทาน   

จะให้ถูกปากทุกๆ คนย่อมเป็นไปไม่ได้ จากนั้น

ถ้ามีเวลาเหลือพอ องค์ท่านจึงจะแสดงธรรม 

เพื่อชนกลุ่มน้อยด้วย เพื่อให้ ได้รับประโยชน์

อย่างทั่วถึงกัน 

สอนตนจริง สอนผู้อื่นก็จริง 
 

ในอดีตช่วงเรียนหนังสือและออกปฏิบัติ 

การเทศนาว่าการของท่านมีแต่การเทศน์สอน

ตนเองตลอดมา หากมีเทศน์บ้างก็เพราะเลี่ยง

ไม่ได้จริงๆ ดังนี้  

“…พอออกปฏิบัติแล้ว ทีนี้มันก็เป็นมหา

แลว้ละ่ การเทศนาวา่การก็ไม่ไดเ้ปน็อารมณ.์..ไม่

เคยสนใจกับการเทศน์ให้ใครฟัง นอกจากเทศน์

สอนเจา้ของอยา่งเดยีว แตก่ห็ากมทีีจ่ำเปน็จนได้

นั่นแหละ บางทีไปก็ไปพักอยู่บ้านใดบ้านหนึ่ง 

เขามงีานในบา้นของเขา เขาตอ้งมานมินตเ์ราไป

เทศน ์เราบอกวา่ ‘เทศน์ไมเ่ปน็’  

มาเกี่ยวข้องขออยู่ศึกษาด้วย ท่านก็ให้ความ

ใส่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนอย่างจริงจัง ดังนี้  

“…ผมสอนจริงๆ สอนหมู่สอนเพื่อน ขอ

ให้เห็นใจ  รับไว้แต่ละองค์ๆ นี้ผมรับไว้จริงๆ 

ด้วยเหตุด้วยผล สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็ม

ภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้  การดูหมู่

เพื่อนภายในวัดนี้ซึ่งเป็นเสมือนอวัยวะของผม 

ผมดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างเต็มสติกำลัง

ความสามารถของผม ที่อื่นๆ ผมไม่ได้สนใจ 

ผมเคยพูดเสมอ  พอออกนอกวัดไปแล้ว 

ใส่แว่นตาดำไปเลย ไม่สนใจเพราะไม่ได้อยู่ใน

ความรับผิดชอบ เราไม่ใช่ผู้ที่จะให้ โอวาทสั่ง-

สอนใครๆ นี่ เป็นเรื่องของเขา สมบัติของใคร

ของเรา แต่นี้หมู่เพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามา

องค์หลวงตา ในพรรษาต้นของการบวช 
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เพื่อใหเราเปนภาระ อาจริโย เม ภันเต โหหิ, 

อายัสมโต นิสสาย วัสฉามิ นี่ก็รับดวย  

โอปายกิงั, ปฏริปูง,  ปาสาทเิกน  สมัปาเทห ิ.. 

ทานถึงไดวา พึ่งตัวเอง

ยัง ไม ไดตองอาศัยครูบา-

อาจารยเปนที่พึ่งไปกอน ๕ 

พร รษานั้ น ท า นพู ด ไ ว พ อ

ประมาณ ถา ๕ พรรษาลวง

แลวยังเปนไปไม ไดก็ตองอยู

เพื่อศึกษาอบรมกับทานผูดี

กวาตนตอไป คิดดูซิพระ ๖๐ 

พรรษาที่ยังไมมีหลักเกณฑก็

ยังตองมาขอนิสัยจากผู ๑๐ พรรษา แตมีหลัก

จิตหลักธรรมวินัย ทานบอกไวแลวในพระวินัย

เพราะมันไมสำคัญอยูกับพรรษา แตสำคัญที่

ความทรงตัวไดหรือไม ได สำคัญตรงนี้ตาง

หาก…” 

ดวยความรับผิดชอบและปรารถนาดีตอ

พระเณรที่มาศึกษาจึงกลายเปนความเขมงวด

กวดขนัในขอวตัรปฏบิตัติางๆ อยางจรงิจงั ดงันี้ 

“เราเปนอยางนั้นจริงๆ กับพระกับเณรนี้

เด็ดจริงๆ เพราะฉะนั้นทานถึงไดนำมาพูด คือ

จริงจังทุกอยาง หลักธรรม

หลักวินัยเคลื่อนไม ได แต

กอนเปนอยางนัน้ นีท่ีเ่ขารำ่-

ลอืวาอาจารยมหาบวัดุๆ  คอื

เขาเหน็แตเผนิๆ คอืเขมงวด

กวดขนัขอปฏบิตั ิ แตกอนไม

คอยมปีระชาชนญาตโิยมเขา 

ไปเกี่ยวของ มีแตพระเณร

ลวนๆ มันก็เขมงวดกวดขัน

กันไดเต็มเม็ดเต็มหนวยใชไหมละ 

พวกญาติโยมมา ควรวาบางก็วาบางเล็ก

นอย ดุบางอะไรบางอยางนี้ละ ใครก็ร่ำลือวา

อาจารยมหาบัวดุๆ เดี๋ยวนี้เขาลบลายหมดแลว 

ไมมีเหลือละคำวาดุๆ แลวดุเทาไรยิ่งคลานเขา

มา พวกบาไมรูจักดุ” 

หยุดเทศนยาวดวยโรคหัวใจ 
   

องคทานกลาวถงึวันทีเ่ริม่ตนเปนโรคหวัใจ

จนตองยตุกิารแสดงธรรมนานหลายป ดงันี้ 

“...ระยะ ๒๕๐๔-๒๕๐๕ เทศนกรรมฐาน

ลวนๆ พวกพระจะไดฟงเทศนเรา กัณฑมีตั้งแต

นั้นละ ฟงไมมี ใครมายุง มีแตเทศนสอนพระ

รอยเปอรเซ็นตพุงๆ เทศนแตสมาธิ-ปญญา

อยางเดียวมันคลองตัวพุง  

จากนั้นมาป ๒๕๐๖ ทรุดใหญ โรคหัวใจ

กำเริบ จากนั้นมาเรื่องก็ ไมเปนทา ตะเกียก 

ตะกายเทศน หยุดมา ๓ หรือ ๔ ปไมเทศนเลย 

แมแตแขกก็รับไมไดนะ อยาวาแตไมเทศนเลย

รับแขกก็รับไมได 

เริ่มเปนวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๐๖ เปนตอน

กำลังเทศนในงานเผาศพทานอาจารยกงมา 

จิรปุญโญ เจาอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย วันนั้น

คนเปนหมื่นๆ พระเปนพันๆ 

ถายเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๐๖ อายุ ๕๐ ป    
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(จากซ้าย) หลวงปู่กว่า สุมโน องค์หลวงตา และไม่ทราบนาม 

คือตามธรรมดาๆ เทศน์ธรรมดาๆ มันก็

ไม่เร็วน่ะ เป็นธรรมดาไป ถ้าเทศน์ทั่วๆ ไปนี้มัน

ก็เป็นธรรมดาทั่วๆ ไป ไม่ค่อยเร่งไม่ค่อยเร็ว

ล่ะ… 

เราก็เทศน์มุ่งไปทางพระเรามาก เพราะ

ฉะนั้นมันถึงเผ็ดร้อนธรรมะ มันก็ผึงๆๆ เลย … 

พอเทศน์ถึงขั้นสมาธิ .. เรื่องสมาธิเรื่องปัญญา

นี้เร็ว เริ่มต้นสมาธิก็เริ่มเร็วแล้ว แล้วขั้นของ

สมาธิกี่ขั้นกี่ภูมิไปตามความละเอียดของสมาธิก็

เร็วไปเรื่อยๆ และยิ่งเข้าขั้นปัญญาและปัญญา

อัตโนมัติด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่เลย หมุนติ้วๆ เวลา

มันเป็นอย่างนั้นมันหมุนสิ นี่เราไม่เคยเป็น มัน

อะไรพดูไมถ่กูนะ เหมอืนกบัเราจะสลบบนธรรม-

มาสน์ กึ๊กเดียวเลย กึ๊กเดียวเท่านั้น โห เราก็ไม่

เคยเป็น หยุดกึ๊กเลยเชียว ‘ทำไมเป็นอย่างนี้’  

แต่สติรู้ตลอดเวลาจนกระทั่งรู้สึก รู้สึก

ชัดเจนว่า  

‘อ๋อ! นี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นโรคหัวใจ 

เป็นอย่างนี้ อย่างนี้เอง’  

คือมันตัวสั่นหมด .. มันจะสลบในเวลานั้น

เลยหยุด ถ้าธรรมดาแล้วดีไม่ดีตาย แต่นี้มันก็

ไม่เป็นไร จิตใจไม่มีอะไร มันเป็นอะไรก็ดูตาม

ธาตุขันธ์ พอมันค่อยคลี่คลายออกมาๆ นี้ .. พอ

ค่อยเบาเรื่องภายในนี่แล้วออกมาทางส่วน

ร่างกายนี้ตัวมันสั่นหมดเลย เอวังก็ไม่มี อะไรก็

ไม่มี พอลงจากธรรมาสน์ได้ก็ลงจากธรรมาสน์

เลย กราบมับๆ หนีเลย คนก็มืดแปดทิศแปด

ด้านเลย ไม่ทราบว่าเราลงธรรมมาสน์เมื่อใด 

เราไม่ ได้เกี่ยวกับใครนี่ ลงธรรมมาสน์แล้วไป

เลย คนจะตาย จะอยู่ได้ยังไง 

ตั้งแต่บัดนั้นมาก็รู้ว่า ‘อ๋อ! โรคหัวใจมัน

เป็นอย่างนี้ๆ รู้มาโดยลำดับๆ’… 

นั่นละเทศน์กำลังเร่งเต็มเหนี่ยวๆ หยุด 

กึ๊กเลย โรคหัวใจมันกระตุกเอาอย่างแรง ขั้นจะ

สลบไสล ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้เทศน์เลย หยุดเลย 

ต้อนรับแขกคนพูดอะไรกับใครไม่ ได้ตั้งแต่   

พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๑๒ มา เล่นกับแขกคนอะไรไม่

ได้เลย .. 

จากนั้นปี ๒๕๑๔-๒๕๑๕ เริ่มพูดได้บ้าง

เล็กน้อย ทั้งพูดทั้งระวัง แล้วปี ๒๕๑๘–๒๕๑๙ 

เริ่มเทศน์สอนคุณเพาพงา (ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ขอมาปฏิบัติธรรมเตรียมตัวตายที่วัดป่าบ้าน-

ตาด) .. เทศน์ไม่ได้มากก็เริ่มเทศน์ เทศน์ได้พอ

ธรรมดาๆ เร่งไม่ได้ มันกระเทือน ต่อมามันก็

กำเริบอีกในปี ๒๕๒๘-๒๕๒๙ ก็รุนแรงเหมือน

กัน หมอเขาห้ามรับแขกจึงหลบหนีไปอยู่ทาง

พัทยา .. ในสวนลึกๆ อันนั้นก็บังคับเลย เรียก

ว่าไม่รับแขกทั้งนั้น คนมาจังหันมากเรื่องมาก 

ทางกรุงเทพฯ ก็ไป ทางที่ ไหนสามย่าน ตอน

เช้าเต็มไปทุกวันๆ นั่นแหละ  

แตเ่รามขีอ้บงัคบัเอาไว ้ เราจะรบัไดเ้ฉพาะ

ตอนเช้านี ้ เพราะไม่ ใช่เป็นเวลาพูดเทศนา

ว่าการ พอขบฉันเสร็จแล้วให้เลิกไปเลย ทำ

อย่างนั้นนานนะ ทีละอาทิตย์กว่าๆ เกือบสอง

อาทติยก์ม็ ี ไปพกัสองหนสามหน .. จากนัน้คอ่ย

เบามาเรื่อยๆ แล้วค่อยเทศน์มา ทุกวันนี้เบา 

โรคหัวใจแทบไม่มีถ้าธรรมดานะ แต่ธาตุขันธ์นี่

มนักบ็วกกนัเขา้ มนักอ็อ่นดว้ยธาตดุว้ยขนัธ ์ 

‘เทศน์ทุกวันนี้ก็ เทศน์ ไปอย่างนั้น ถ้า

เทศน์รุนแรงก็ไม่ได้ มันไปกระเทือนตรงนั้น ให้

หายมันไม่หาย เป็นแต่เพียงมันสงบเท่านั้น

เอง’…”  

 

ธาตุขันธ์...เครื่องมือธรรม
 

ความสะดวกในธาตุขันธ์เป็นสิ่งสำคัญต่อ

การเทศน์ ดังที่องค์ท่านเคยกล่าวไว้ว่า 

“…เทศน์ของเราเวลาหนุ่มนี้ . . ไหล 

เลย...เวลาอัดเทปนี้...กำลังเร่งๆ พอดีลมหายใจ



(แถวนั่งจากซ้าย) หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป   

พระธรรมเจดีย์ พระจันโทปมาจารย์ (จันโท กตปุญโญ)          

(แถวยืนจากซ้าย) หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 

พระครูสมุห์สวัสดิ์ พระพันตรีพักตร์ มีนะกนิษฐ์ 
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๔๓๐ ๔๓๑

หมด เนื้อธรรมยังไมหมด เลยตองรีบสูดลม-

หายใจดังฟว ฟว เลยนะ เสียงมันติดอยูในเทป

นะ ถึงขนาดนั้นนะ เดี๋ยวนี้ โอย ตายเลย .. นี่

ละมันตางกันนะธาตุขันธ มันเปนยังงั้นจริงๆ นี่

เทศนแตกอน มันไหลออกมา  

ยิ่งเทศนธรรมะขั้นสูงเทาไรยิ่งฟงจนแทบ

ไมทัน มันเปนจริงๆ นะ มันพุง พุง เลย เพราะ

ธรรมะออกจากนี้ลวนๆ ลวนๆ ไม ได ไปควา

คัมภีรนั้นคัมภีรนี้นี่ ออกจากนี้ ธรรมะสูงเทาไร 

มันยิ่งเด็ดๆๆ ยิ่งเร็วมันยิ่งพุง เทศนนี้เรงจน

กระทั่งถึงวา เปนปนกลไปเลย...นี่ละเวลายัง

หนุมนอย  

แตมันก็เปนกรรมอันหนึ่งเหมือนกัน พอ

จากนั้นมาแลวเปนโรคหัวใจ ตั้งแต ๒๕๐๖ มา

เลย นั่นละลมไปเลย เทศนนี้หยุดหมด จน

กระทั่ง ๒๕๑๒-๑๓ พอพูดไดบางเล็กนอย จาก 

๒๕๐๖ ไปถึง ๒๕๑๑-๑๒ นี้ ไมไดพูดเลย แมแต

ตอนรับแขกก็ไมเอา หลบหลีกปลีกตัวไปหาอยู

ในปาในรกไป ซุมๆ ซอนๆ รับแขกไมได  

พอ ๒๕๑๓-๑๔ ไปแลว ก็มีเทศน ไดบาง

เล็กนอย จนกระทั่งถึง ๒๕๒๐ .. ที่ลงหนังสือ

เลมธรรมชุดเตรียมพรอมและหนังสือศาสนา

อยูที่ไหน...ที่ออกมาเนี่ย เทศนสอน .. ตั้งเกือบ

รอยกัณฑ เทศนสอนทุกวัน .. นั่นละเริ่มเทศนา

ละ ถึงไมเขมขนก็ตาม ก็เรียกวาเริ่มเทศนละ 

จากนั้นมาก็คอยไปเรื่อยๆ หากอยู ในเกณฑ

ระวังโรคหัวใจนี้อยูตลอด มันจึงไมเต็มเม็ดเต็ม

หนวย ที่จะเทศนเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ เหมือนแต

กอน โอ ไม ได วางั้นเลย จึงตองลดลง นี่ก็

เรียกวาเปนกรรมอันหนึ่งเหมือนกัน  

หากวารางกายนี้มันพรอมมาตลอดแลว 

การเทศนนี้ รูสึกวาจะกวางขวางมาก เพราะ

เครื่องเลนเทปขององคหลวงตาที่ใชฟงธรรมเทศนาภายในกุฏิ 

ใจ เราไมมีอะไรกับใคร พวกหมอ โอย ตกใจ 

ตกใจกันทั้งนั้น พอออกมาดูแลว ก็อยางนั้นละ

กำลังใจ ก็เราไมมีอะไร เราพูดจริงๆ เรื่องกำลัง

ใจกำลังธรรมเปนอันเดียวกันแลว มันจึงไมมี

สะทกสะทานหวั่นไหวกับอะไรในสามโลกธาตุ  

เราพูดจริงๆ ใหสมชื่อสมนามวาเราสอน

ลูกศิษยนี้สอนจริงๆ หรือสอนหลอกลวงทานทั้ง

หลาย เราเปนอยูนี้คิดดูซิหมอเขาเอามาตรวจ

กลางคืน ใหเราไปคางคืนที่ศิริราช โถ เนี่ยๆ 

เขาวางั้นนะพวกหมอเขานั่นแหละ เขาวา 

เนี่ยมันตายตั้งแตขั้นนี้แลว นี่ทานยังไปอยูโนน 

เดี๋ยวนี้นะไปอยูโนน ทานอยูไดยังไงวางั้น พวก

บา เราอยากวางี้  

‘ก็อยู ไดดวยธรรมละซิ พวกไมมีธรรม

มันเปนบามันตื่นกัน อยางนั้นละ’ จบแลว...” 

          

สัญญา…ไมเที่ยง 
 

นบัแตป พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนมา องคทาน

ไดงดเทศนอบรมพระเณรในวดั สวนการนมินตไป

เทศนขางนอกนัน้ทานงดมาตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ทัง้นีก้ด็วยเหตผุลทีท่านเคยกลาวไว ดงันี้ 

“…ไปเทศนที่นูนก็เทศนลำบากมาก ไปก็

ไมไดพักทั้งวัน .. เหนื่อย แลวความจำ เทศนไป

ก็หลง อาว ไปถึงไหนแลวละ วาอยางนี้แลว 

อยูบนธรรมาสนนั่น ลืมแลว ไมทราบเทศน

เรื่องอะไรมา เอา ตั้งใหมๆ อยางงั้นนะเดี๋ยวนี้ 

ความจำไมเปนทา มันไมเอาไหนแลวความจำ  

ขันธ ๕ เปนทั้งเครื่องมือของกิเลสดวย 

เปนทั้งเครื่องมือของธรรมดวย เวลากิเลสเปน

เทศนไมมีหยุดนี่นะ ที่หยุดก็หยุดเพราะโรคตาง

หาก  โรคบีบบังคับ หยุดไปสักพักหนึ่ง ถึงมา

เริ่มออก .. เทศนแตกอน จริงๆ พูดไดจริงๆ 

เพราะเราเทศนอยางนั้นจริงๆ มันเปนในนิสัย

จิตใจของเราเองนี่ เทศนออกมานี้ ไมไดบีบไม

ไดบังคับ มันหากเปนของมันเอง ยิ่งเทศนภาค

ปฏิบัติดวยแลว มันยิ่งไหลเลยนะ คลองที่สุด

เลย พุง พุง พุงเลย…” 

นอกจากโรคหัวใจจะเปนเหตุใหทานหยุด

เทศนแลว ในชวงที่เกิดสงครามเวียดนามก็เปน

อีกสาเหตุหนึ่งดวยที่ ไมอาจเทศนอบรมพระได 

เนือ่งจากมเีสยีงรบกวนจากเครือ่งบนิไอพนทีบ่นิ

ขึน้ลงสนามบนิทหารในจงัหวดัอดุรธานอียูตลอด 

หากกลาวถึงระดับความรุนแรงโรคภัยไข

เจ็บประจำองคทานในชวงอดีตที่ผานมา ความ

หนักหนวงมิไดมีผลตอการเทศนาวาการเทานั้น 

ยังกระทบอยางรุนแรงตอธาตุขันธรางกายของ

องคทานชนดิคณะแพทยศริริาชตองตืน่ตระหนก

อกีดวย แตเพราะ “ใจ” และ “ธรรมโอสถ” ของ 

ทานสามารถผอนหนกัเปนเบาลงได ดงันี้ 

“...เรื่องใจสำคัญนะ เรายกตัวอยาง พวก

หมอศิริราชเขาตั้งหนาตั้งตามานิมนตเราไปคาง

ที่ศิริราชสักคืนหนึ่ง ให ไปคางที่นั่นเลย แลวเขา

เอาเครื่องอะไรพะรุงพะรังมาใหเราแบก เอา

เครื่องมาวัดไวเพื่อจะไดดูชัดเจน พอปลดออก

มาเขามาดู ทีนี้ตอนหลังมาเขาปลดอันนั้นออก

มา เขาวานี่ ‘โอโห’ หมอคนไหนก็ ‘โอโหๆ’ ทั้ง

นั้น ‘แลวเปนยังไง?’ 

เขาวา ‘ถึงแคนี้ตายไปแลว นี้มันเลยไป

อีกนูนทานยังเฉยอยู ลงขนาดนี้แลวมันตายไป

หาทวีปแลว นี่ทานอยู ไดยังไง เห็นทานเฉย

ธรรมดา ทานอยูไดยังไง’  

นี่ก็คงกำลังใจใชไหมละ กำลังธรรมกำลัง
คุณเพาพงา วรรธนะกุล 
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๔๓๒ ๔๓๓

มันก็มีขบขันที่พูดใหลูกศิษยลูกหาฟง เรานี่

เทศนสอนโลกตั้งแตโนนแหละมา ตั้งแตหลัง 

วัดดอยธรรมเจดียมาแลวนั้น .. เทศนมาโดย

ตลอด เบื้องตนก็เทศนสอนพระอยูในปาในเขา 

จากนั้นพระก็มากขึ้นๆ ประชาชนก็เกี่ยวของ

มากขึ้น” 

ชวงปลายชีวิตขององคหลวงตาราวตนป 

พ.ศ. ๒๕๕๒ องคทานเมตตากลาววา “เทศนก็

ลดลงๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ เดี๋ยวนี้ยังเหลือแต 

สูหนี่ อยางอื่นไมมี เหลือแตสูหนี่” 

เจาของมันก็เอาเปนเครื่องมือ สนุกฟดเหวี่ยง

กัน  ทีนี้มาเปนเครื่องมือของธรรม ธรรมก็นำ

มาใชซี ก็ใชขันธอันเดียวกันนี้ เปนแตเพียงวา

ธรรมทานไมยึดเทานั้นเอง กิเลสมันยึดเปนของ

มัน ขันธ ๕ ทั้งหมดเปนของกิเลสทั้งหมด  

กเิลสยดึแตธรรมทานไมยดึ ใชเปนเครือ่ง-

มือเฉยๆ ตางกันเทานั้นเอง แตตองเอาขันธ ๕ 

เทศน มนัชำรดุตรงไหนก็ไมสะดวกตรงนัน้แหละ 

อยางเชนความจำนี ้เทศนไปๆ มนัหลงลมืไปแลว 

จะเอาอะไรมาเทศนตอกันไป  

เมื่อเงื่อนตนหลงลืมไปแลวจะตอไปหา

เงื่อนปลายยังไงได จำไมไดก็ตั้งใหม มันก็เปน

แบบใหม ไปอีก.. เทศนที่ ไหนๆ เขานิมนต ไป

ที่ ไหนไมเอาแลว เทศนลำบาก .. เหนื่อย ทั้ง

ความจดจำก็ยิ่งเลวลงทุกวันๆ …” 

อยางไรก็ตามในป พ.ศ. ๒๕๔๑ แมจะ

ชราภาพเพียงใดองคทานก็ตองยอมฝนสังขาร

อีกครั้ง เดินทางไปเทศนนอกสถานที่เกือบทั่ว

ประเทศเพราะความรักชาติบานเมืองและความ

เมตตาสงสารพี่นองชาวไทยนั่นเอง หลังจากนั้น

ไมนาน เทศนาของทานก็เผยแพรกระจาย 

ออกไปทั่วโลกสงผานดวยระบบอินเทอรเน็ต 

เริ่มจากถอดคำเทศนเปนตัวหนังสือ ตอมาเปน

เสียงเทศนและวิดี โอเทศน ลำดับสุดทาย

เปนการถายทอดสดทั้งในวัดปาบานตาดและ

ทุกสถานที่ที่องคหลวงตาแสดงธรรม ดังนี้ 

“ไปเทศนที่ ไหนออกทั่วโลกๆ ตลอดเลย 

น้ำธรรมไหลพุง  
 

ดวยการสอนที่จริงจัง บางครั้งทำใหผูมา

ใหมเขาใจวาองคทานดุดา ในเรื่องนี้องคทาน

เมตตากลาวถึงสมัยอยูกับหลวงปูมั่นไว ดังนี้ 

“…พอไปถึงหลวงปูมั่น มันหาที่คานไมได 

.. อยูนานเขาๆ มันรู เวลาทานดุดาพระเณร ดุ

ใครก็ตามนะ ดุมากดุนอย ธรรมะจะออก

ลวนๆๆ มากนอย เด็ดเทาไร ธรรมะยิ่งพุงๆ ก็

หาที่ตองติวาเปนตัณหาประเภทใดไม ได เด็ด

เทาใดธรรมะยิ่งออกพุงๆ แลวเราก็ปรับตัวของ

เราตลอดเวลา ปรับตัวของเราอยูเรื่อยๆ จึง

คอยเขากันได เขาใจเรื่องของทาน  

สุดทายถาทานไมอยูมันเหมือนกับขาด

อะไร ถาเปนอาหารก็ขาดอะไรยังงั้นนะ มันไม

เต็มเม็ดเต็มหนวย ถาไดยินเสียงเปรี้ยง ดัง

เปรี้ยงปราง เอาละซิ ถาเปนฝนก็ฟารองแลว 

เตรียมหาอะไรมารองรับ  

อันนี้เด็ดเทาไร ธรรมะยิ่งไหลออกมาเลย 

มันก็ยิ่งอบอุนนะ ทานดุยังงี้มันไมใชดุ เลยยอน

หลังกลับมา มันมีแตกำลังของธรรมลวนๆ นี่

เปนความเมตตาลวนๆ ไมใชทานดุนะ มันก็จับ

ไดเลย   

คือกิริยาทานแสดงเอาขันธนี้ ใช ขันธนี้

เปนเครื่องมือของกิเลสมาดั้งเดิม พอกิเลสมุด

มอดไปหมดแลว ธรรมกเ็อาขนัธนีเ้ปนเครือ่งมอื 

กิริยาทาทางขึงขังตึงตังจึงเปนเหมือนกับกิเลส 

เพราะมันมีเครื่องมืออันเดียวกัน แตอันนี้มัน

เปนพลังของธรรม เด็ดเทาไร ยิ่งมีแตเรื่องของ

ธรรมลวนๆ ออกมา กิริยาคลายคลึงกัน 

เมื่อมันรูแลวมันก็ยอมรับนะซิวา ออ เรา

ก็เลยเทียบไดเลยวา เหมือนกับถังน้ำ ๒ ถังนี้ 

ถังนี้เต็มไปดวยน้ำที่สกปรก น้ำเต็มแตสกปรก

ทั้งถัง  ถังนี้น้ำสะอาดเต็มที่ มาเปดน้ำทั้ง ๒ 

ถังนี้ออกดูสิ ทีนี้เวลาเปดแรงเทาไร สมมุติเรา

เปดถังสกปรกกอนนะ เราเปดนอยออกนอย 

เปดมากออกมาก เปดเทาไรมันก็พุงๆ ออกไป

เทาไร มันก็มีแตน้ำสกปรก กวางขวางขนาด

ไหนมีแตสกปรกเลอะเทอะไปหมดเลย  

ทีนี้เปดถังน้ำที่สะอาด เปดขนาดไหนเปด

เต็มที่มันก็ออกเต็มที่เหมือนกัน แตเปนน้ำที่

สะอาดทั้งหมดนะ แนะ มันตางกันตางกันอยาง

งั้นนะ...” 

และดวยความจริงจังดังกลาวจึงเปนที่ 

รำ่ลอืและกลวัเกรงแกบรรดาพระเณร โดยเฉพาะ 

ลูกศิษยลูกหาและประชาชน ดังนี้ 

“...อันนี้ก็นึกถึงทานอาจารยฝน พวกหมู

พวกชายปม (ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถมและคณะ) 

ไปโนนละ (ไปกราบหลวงปูฝน) ไมคอยมานี้ เรา

ก็ไมเคยสนใจกับใคร เขาใจไหมละ เรื่องนี้ ไม
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เคยสนใจกับใคร เข้มงวดกวดขันแต่พระเณรที่

อยู่นี้ เคลื่อนไม่ได้นะ คนข้างนอกไม่ค่อยเข้ามา

แหละ มีแต่พระปฏิบัติต่อกันล้วนๆ ทุกสิ่งทุก

อย่างทุกกระเบียดเลยไม่ ได้คลาดเคลื่อน ข้อ

วัตรปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยแน่นปึ๋งตลอด

เลยอยู่อย่างนั้น  

องค์ ไหนเคลื่อนคลาดยังไงไล่เบี้ยกันเลย 

ทีนี้ก็ร่ำลือไปข้างนอกว่าหลวงตาบัวนี้ดุมาก 

ใครเขาก็ไม่ค่อยมา เราก็ไม่เคยสนใจว่าจะให้

ใครมาหาเรา เพราะปฏิบัตินิสัยเราก็เป็นอย่าง

นั้นมาดั้งเดิม ตั้งแต่ออกปฏิบัติไม่มีใครมายุ่งกับ

เราได้เลย .. 

แต่ทุกวันนี้ (ระยะโครงการช่วยชาติปี 

๒๕๔๑ เป็นต้นมา) เหมือนหูหนวกตาบอดนะ 

ถ้าเทียบกับแต่ก่อน โอ๊ย เข้ากันไม่ได้เลยภาค

ปฏบิตั ิเพราะฉะนัน้เขาถงึไดร้ำ่ลอืกนันกัหนาวา่  

‘อาจารย์มหาบัว โอ๋ย ท่านดุมาก’  

แต่ก่อนยังหนุ่มเขาก็เรียกว่าอาจารย์-  

มหาบัว ใครไม่อยากมาละ…” 

อย่างนี้ แล้วนึกน้อมเอาจิต

ของตัวเองไปเป็นอย่างนั้น

ทั้งๆ ที่มันไม่จริง แล้วก็เป็น

ความผิดของผู้นั้น จึงต้อง

ระวังเหมือนกัน ถ้าหากว่า

ไม่อธิบายไว้บ้างพวกนี้ก็ไม่

เข้าใจ เวลาไปถึงจุดใดจุด

หนึ่งเข้าไปก็จะได้ยึดเอาอัน

นี้มาเป็นหลัก  

‘อ๋อ ท่านว่าอย่างนั้น

นะ’ มันก็มทีางทีจ่ะพจิารณา

ไปอกีได้ 

ถ้าบอกอย่างนี้แล้ว ผู้ที่เป็นเถรตรงนั้นสติ

ปัญญาไม่ค่อยรอบนัก ถึงว่าจะเป็นขั้นนั้นก็ตาม

ก็ยังขึ้นอยู่กับนิสัยอีกเหมือนกัน มันจะ

คล่องแคล่วแกล้วกล้าต่างกันอืดอาดต่างกัน ถึง

มหาสติมหาปัญญาเหมือนกันก็ตาม ไม่ใช่ว่าจะ

เป็นแบบเดียวกันหมด อาจจะไปน้อมนึกเอาอัน

นั้นมาเป็นของตัวเสียบ้าง เข้าใจว่าตัวเป็น

อย่างนั้นเสียบ้างแล้วก็นอนใจ แน่ะลำบาก  

ท่านอาจารย์มั่นรู้สึกว่าท่านฉลาดมาก 

พออธิบายถึงจุดนี้ท่านเว้นเสียปั๊บ ไปเอาข้าง

หน้าอธิบาย พอไปถึงจุดนั้นท่านเว้นปั๊บๆ ท่าน

ไม่เข้าจุดนั้นเลยคือกลัว ทำไมท่านถึงไม่เข้า  

‘เราจึงมาทราบทีหลังว่าที่ท่านไม่เข้า 

เพราะกลัวจะไปเกิดสัญญาความสำคัญมั่น

หมายขึ้นมาในวงปฏิบัติ’ 

อย่าไปคาดอดีตอนาคตยิ่งกว่าปัจจุบันซึ่ง

เป็นที่อยู่ของสัจธรรม ให้พิจารณาลงตรงนั้น 

ท่านพูดอะไรก็ตามในวงปฏิบัติโดยเฉพาะ

แลว้อยา่ไปคาดเปน็อนัขาด..ผดิ เอา้ รูข้ึน้มาจาก

ไหนก็ให้เป็นเรื่องของเราเป็นอย่างนี้ เรื่องของ

ท่านเป็นอย่างนั้น เรื่องของเราเป็นอย่างนี้ ให้

เป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนี้ เราจะไปน้อมของ

เราอยากให้เป็นเหมือนท่านอะไรอย่างนี้ ไม่

ได้..ผิด เช่นว่าสมาธิ รวมอย่างสนิทอย่างนี้นะ 

แล้วก็น้อมจิตให้มันสนิททั้งๆ ที่มันไม่สนิทก็ผิด 

มันเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นตามหลักนิสัยของตัว

เอง ให้รู้ด้วยตัวเอง เป็นสมบัติของตัวเอง 

สมบัติของเราเป็นอย่างนี้ สมบัติของเขาเป็น

อย่างนั้น สมบัติของตัวเป็นอย่างนี้ ให้รู้ชัดๆ ว่า

นี้เป็นของตัวๆ นั้นละถูกต้อง ให้ระวังกันที่เตือน

นั้น 

มนัยดึไดน้ะ มนัหากเปน็เอง คอืความรูเ้ทา่

ไม่ถึงการณ์มันหากไปยึดได ้ ยึดจนได้นั่นแหละ 

จึงต้องได้เตือนไว้เสมอ ระวัง จิตจะเข้าถึงขั้น

ละเอียดมันยึดแบบละเอียดนั่นแหละ เราไม่ทัน

มนัเสยี นีล่ะทีส่อนหมูเ่พือ่นถงึเรือ่งสตปิญัญา ก็

สอนเพือ่ธรรมขัน้นีเ้ปน็สำคญั สตปิญัญาจงึตอ้ง

ประมวลมาตัง้แตบ่ดันีเ้รือ่ยมา เริม่ฝกึสตปิญัญา 

เมื่อเข้าตาจนแล้วจะได้มีทางออกได้ด้วยสติ

ปญัญา เพยีงหยาบๆ สตปิญัญาก็ไมม่ีใชแ้ลว้จะ

ทำยังไง เมื่อเข้าถึงธรรมอันละเอียดก็ตายอยู่

อย่างนั้นซ ิ ไปไม่ ได ้ ที่ดุด่าว่ากล่าวหมู่เพื่อนก็

เพราะอย่างนี้เอง พอมองไปดูเปิดนี้ ไว้แล้ว พูด

ออกมาคำหนึ่งสองคำก็เปิดนี้ ไว้แล้ว แสดงให้

เหน็ความโงค่วามฉลาดอยู่ในตวั…” 

เตือน..ฟังธรรมอย่าคาดอย่าหมาย
 

องค์หลวงตากล่าวเตือนผู้ฟังธรรมให้

ระวังการคาดการหมาย นึกน้อมเอาจิตของตน

ไปเป็นอย่างนั้นทั้งที่ไม่จริง ดังนี้ 

“...นี่พูดอย่างนี้ก็ไม่อยากจะพูด คือเกี่ยว

กับผู้มาอบรมศึกษา เวลาเข้าไปแล้วพอถึง

ธรรมขั้นละเอียดแล้วมักจะหมายนะ คือมักจะ

หมายมักจะคาด ครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้น

       องค์หลวงตากับพระเณร บนศาลาวัดป่าบ้านตาด 

ประชุมสงฆ์อบรมธรรมบริเวณชั้นล่างของศาลาวัดป่าบ้านตาด 
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การปกครองพระเณรวดัปาบานตาด 
 

องคหลวงตาวางขอวัตรปฏิบัติของวัดปา-

บานตาดไว ดังนี้ 

“...วัดปาบานตาดนี้ตั้งแตสรางวัดมาแต

กอนไมรับพระมาก .. เราสงวนสถานที่และการ

ภาวนาสำหรับพระ จึงไมรับพระมาก ซึ่งแต

กอนก็มีครูบาอาจารยหลายองค ครูบาอาจารย

ทานยังไมรวงโรยไป พระก็แตกกระจัดกระจาย

ไปอยูที่ครูบาอาจารยองคนั้นบางองคนี้บาง 

หลายองค ในวัดเราก็ผอนผันสั้นยาวได หรือจะ

เครงกวานั้นก็ได  เชน ในวัดเราอยางมากไมให

เลย ๑๘ องค แคนั้นๆ นะ .. 

เราก็ไมเคยสนใจกับการกอการสรางอะไร

ทั้งนั้น สรางเฉพาะที่จำเปนที่อยูกุฏิก็เปนราน

เล็กๆ มาจนกระทั่งทุกวันนี้ ทำโกๆ ไว ๒-๓ 

หลังนี้ อวดแขก นอกนั้นมีแตกระตอบเรื่อยมา

จนกระทั่งทุกวันนี้ 

สำหรับวัดนี้เราใหเปนวัดภาวนาลวนๆ คง

เสนคงวาหนาแนนดวยขอวัตรปฏิบัติหลักธรรม

วินัย มิใหเคลื่อนคลาด พระจะมากนอยปฏิบัติ

เปนแบบเดียวกันหมด คลาดเคลื่อนไมได  

‘อยางนอยเตือน มากกวานั้นดุ เลยจากดุ

ก็ขับออก’ 

พระเณรมีมาก ตางชาติก็เยอะ เราก็แบง

รับเอา แบงประเทศละหนึ่งองคสององค ไมให

มากกวานั้น เพื่อพระไทยเราซึ่งเต็มทั่วเมืองไทย 

ทุกภาคมาอยูนี้หมด ให ไดประโยชนทั่วถึงกัน 

ประชาชนเขามาเกี่ยวของกับวัด เปด

ประตูวัดไวแตกลางวัน พอค่ำเขามาก็ปดประตู 

รถจอดขางนอก ถาจำเปนที่ควรจะเขามาขาง

ในก็ใหเขามา 

ถาไมมกีฎเกณฑเหตผุลบงัคบัเอาไว เลอะ-

เทอะไปหมด มนุษยเลอะเทอะไมเหมือนสัตวทั้ง

หลายเลอะเทอะนะ ทำความเสียหายไดมาก…” 

      
นิทาน “สูหนี่” 

“... หลวงตาจะเลานทิานใหฟง พอเฒา เรยีกวาพอตา  ลกูเขยลกูสาว

เขาใจไหมละ  พอตา ตืน่แตเชาก็ ไปเผาสวนเผาไร ทีม่นัเศษมนัเหลอืเผาสวน

ใหญยงัไมเสรจ็ ตอนเชาตืน่แตเชาก็ ไปเผาไรเผาสวน ทีม่นัยงัเศษยงัเหลอืยงั

เผาไมหมด ไปแตเชาเลย กค็ดิวาลกูสาวเขาจะไปตามหลงั 

เผาสวนตั้งแตเชาจนสาย มันก็หิวละซิไม ไดกินขาว จนกระทั่งสายๆ  

หวิขาว หวิจดั หวิมากทเีดยีว  จนตะวนัเทีย่ง  ลกูเขยกบัลกูสาวจงึหาบกลองขาว ตอนแตนๆ ไป เขาใจบ   

มนัก็โมโหซ ิคนกำลงัหวิขาวหลายๆ สวิาจงัใดมนักเ็กนิไป จะวาอะไรมนักจ็ะเกนิไป พอเหน็ลกูสาวกบั

ลกูเขยหาบกลองขาวตอนแตนๆ ไปนัน่ละ  ไปเหน็หนาเขาก ็‘สหูนี’่ (พวกเธอนีห่นา)  

มแีต ‘สหูนี’่ ถาจะวาอะไร มนักจ็ะเลยเถดิ กม็แีต ‘สหูนี่ๆ ’ เขาใจไหม เลยพดูอะไรไมได  มนัจะเลย

เถดิเพราะความโกรธความเคยีดแคนมนัเตม็หวัใจ  จะวาอะไรมนัจะเลยเถดิ เลยบงัคบัเครือ่งเอาไวออกได

แตเพยีงวา ‘สหูนี่ๆ ’ ความหมาย ทำไมมาสายนกั กหูวิขาวกำลงัจะตายสรูู ไหม ความหมายวางัน้แหละ   

แตนีพ่ดูอะไรไมออก กพ็ดูไดแตเพยีงวา ‘สหูนี่ๆ ’ เขาใจไหมละ นีเ่ทศนกณัฑหนึง่แลว เทศน ‘สหูนี่ๆ ’ 

อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ เรานั่งอยูในรม พวกนี้ตากแดด มันรอนจะตาย แทนที่ทางนั้นจะวาเรา ‘สูหนี่’ 

ไมวา ‘สหูนี ่ ไมรอนเหรอ สหูนี่ๆ  ไมรอนเหรอ’ เขานาจะโมโหวาใหเรา เขานัง่ตากแดด วาสหูนี ่ เขาไมกลา 

ตกลงเราเลยตองวาเสียเอง วาพวกนี้นั่งตากแดดมันจะเปนจะตาย เลย ‘สูหนี่ ไมรอนเหรอ’ เขาใจเหรอ 

พูดนิทานยอๆ ใหฟงเสียกอน พูดกันอยางนี้ละ นิทานเอายอมาๆ เรื่อยมา...” 

 

ทหารสูสมรภูมิรบ   
 

องคหลวงตากลาวถงึความเปนมาของพระ

ทีม่าขออยูศกึษากบัทานเทยีบกบัชวีติทหาร ดงันี้ 

“…พระมาอยูสถานที่นี้ทั่วประเทศไทย มี

ทุกภาค ปริญญาตรีก็มี โทก็มี เอกก็มี และนาย

พันนายพลมาบวชอยูนี้ก็มี .. พระมาอยูที่นี่ 

ทานมาเพื่ออะไร ทานมาเพื่อประพฤติปฏิบัติ   

ศึกษาปรารภจากครูบาอาจารยจริงๆ ..  

ดูภาคกลางจะมากกวาเพื่อน ที่นี่ ภาค

อื่นๆ ก็มีหมดทุกภาคเลยนะ.. วัดนี้ ไมมีภาค 

ไหนตอภาคไหน เปนชาติไทยดวยกันดวย เปน

ลูกศิษยตถาคตศากยบุตรดวย  

จึงไมมีคำวาชาติชั้นวรรณะภาคนั้นภาคนี้ 

เปนลูกชาวไทยอันเดียวกัน เปนลูกชาวพุทธอัน

เดียวกัน .. ทานมาเพื่อศึกษาปรารภตั้งหนา- 
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ตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริงๆ เราก็ ไดอุตสาห

พยายามสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติ

กำลังความสามารถ .. 

ที่วาโรคของเรากำเริบ กำเริบทางหัวใจนี้ 

เราก็ยังมีความแนใจอยูวา คงเกี่ยวกับเรื่องการ

แนะนำสั่งสอนนี้เองเปนสำคัญอันหนึ่ง เพราะ

การสั่งสอนพระยอมใชกำลังวังชาสุมเสียงดัง 

เนนหนัก เผ็ดรอนมากกวาการสอนใครๆ ใน

บรรดาประชาชนและพระเณรทั้งหลาย  

เพราะเหตุไร .. เพราะพระที่มาสูวัดปา-

บานตาดนี้ สวนมากมีแตพระกรรมฐานตั้งหนา

ตั้งตาประพฤติปฏิบัติ  ถาเราจะเทียบแลวก็

เหมือนกับทหารที่เขาสูแนวรบแลว การยื่น

ศาสตราวุธหรืออุบายวิธีการตางๆ ใหทหารที่

เขาสูแนวรบ ยอมจะยื่นแตสิ่งสำคัญๆ อาวุธก็

เปนอาวุธที่ทันสมัย อุบายก็เปนอุบายที่ทันสมัย

ตอเหตุการณที่จะไดชัยชนะมาสูบานเมือง อันนี้

ก็เหมือนกัน   

ธรรมะอุบายตางๆ ที่จะแสดงใหบรรดา

พระทั้งหลายที่มาจากที่ตางๆ เขามาสูสถานที่นี้

ไดยนิไดฟงกม็ลีกัษณะเชนเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ 

การพดูการเทศนาวาการตางๆ ตลอดถงึสุมเสยีง

โวหารสำนวนตางๆ จึงมีแตความเผ็ดรอนไป

ตามๆ กันหมดเพื่อใหทันกับเหตุการณ…” 

หลวงปูเจี๊ยะน้ำตารวง 
 

ในป พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๖ หลวงปูเจีย๊ะมาพกั 

จำพรรษาอยูดวยที่วัดปาบานตาด ในระยะนั้น

อยูระหวางการกอสรางกุฏิองคหลวงตาที่ทาน

ใชจนถึงปจจุบัน เปนกุฏิที่ยังไมยกขึ้น ใตถุนกุฏิ

เปนดินโลงๆ ในตอนนั้นหลวงปูเจี๊ยะตั้งใจจะใช

คราดเกลี่ยดินบริเวณกุฏิ แตมาทำในเวลาที่

ลวงเลยไปมากจนกลายเปนเหตุ ดังนี้ 

“...ทานเจี๊ยะเคยมาจำพรรษาที่นี่ปหนึ่ง 

จำพรรษาที่วัดปาบานตาดป ๒๕๐๔ เราจำได 

นิสัยทานตรงไปตรงมา ไมมีเลหเหลี่ยมหลาย

สันพันคม ตรงไปตรงมา  .. เราพูดใสทานเจี๊ยะ

ที่วัดปาบานตาดป ๒๕๐๔ ลืมเมื่อไร ก็ออกมา

จากพอแมครูอาจารยดวยกันหยกๆ มาตอนค่ำ

เราจะปลูกกุฏิหลังเราอยูทุกวันนี้นะ เกลี่ยดิน 

ออกจากนี้ ไปค่ำๆ เราก็เดินจงกรมเปนเวลาเดิน

จงกรม กำลังจะมืด  

ฟงเสียงคอนเสียงเปรี้ยงๆ กลางวัด ‘เอา

มันยังไงกันนักหนานี่’  

เราออกจากทางจงกรมก็ไปเลย ไปเห็น

อาจารยเจี๊ยะกำลังทำคราดที่จะมาเกลี่ยดินกุฏิ

เรา ไปกย็นืซดักนัเลย  

‘นี่ทานก็มาจากพอแมครูจารยมั่น ผมก็มา

จากพอแมครูจารยมั่น พอแมครูจารยมั่นเคย

ทำอยางนี้ ไหม ผมอยากถามเทานั้นเอง ผม

เรียนนอย’ 

พอวางั้นทานเขาใจแลวนี่ เราก็เดินกลับ

มา พอเชามาทานมานั่งรออยูที่นั่งขางบนที่ฉัน 

ทานนั่งรออยูแลว มาก็ปุบปบขึ้นมาเลย มาจับ

ขาแลวดึงออกไป เอาหัวมาถูเทาเรา 

‘ตีนนี้มันสำหรับเหยียบขี้ ไมใชเหยียบหัว

คนนะ’ เราวา  

‘ขอเหยียบหนอยเถอะมันผิดเอาเสีย

มากมายมันโงเอาเสียเหลือเกิน’ น้ำตารวงเลย 

‘แหม ทานอาจารยทำไมถึงพูดถูกตองเอา

นักหนา เมื่อคืน ผมนอนแลวน้ำตารวงตลอด’  

นั่นเห็นไหมธรรมตอธรรมเขากันเปน

อยางนั้นละ ใสเปรี้ยงๆ เปนธรรมทั้งนั้นนี่นะ 

ทางนั้นยอมรับก็เปนธรรม นี่ละธรรมตอธรรม

เขากันไดสนิท  

กุฏิองคหลวงตามุงดวยหญา ใชจนผุพังไปถึง ๓ หลัง จึงยอมใหสรางกุฏิที่แข็งแรงขึ้น หลวงปูเจี๊ยะ จุนโท 

กุฏิองคหลวงตาที่สรางแทนกุฏิมุงหญาและใชยาวนานจนตลอดชีวิตของทาน โดยในชวง ๓ ปสุดทาย 

ไดมีการยกกุฏิขึ้น เพื่อใชบริเวณชั้นลางแทน 
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อาจารยเจี๊ยะทานก็บอกตรงๆ เลยวา 

‘พระที่มาอยูหัวใจของผมมีสององค ทาน

อาจารยมั่นหนึ่ง กับทานอาจารยหนึ่ง นอกนั้น

ผมไมคอยลงใครงายๆ’  

ทานเปนลูกเจกทานก็พูดแบบเจกละซิ 

เราก็ฟงแบบเรา นี่ละที่วาขวานผาซาก ดึงเทา

ของเราเอาหัวมาถูเลย .. น้ำตาพังดวยนะ 

เพราะฉะนัน้ทานถงึลงยอมละซ ิพอแมครจูารย-

มั่นไมเคยพาทำอยางนั้น ทานมาทำไดยังไง วา

งั้นเลย ทิ้งปวะเลยนะไอกำลังเปกๆ ทิ้งปวะเลย 

เราก็เดินกลับเลย  

ทานเปนธรรม ทานตรงไปตรงมาดวย

ความเปนธรรม ผดิบอกวาผดิเลย ถกูบอกวาถกู

เรียกวาธรรม แตโลกของกิเลสตัณหาเขาวา

ขวานผาซาก กิริยาทาทางทานไมสวยงาม ไม

งามก็ตามออกจากใจที่สวยงามแลวนั่นแหละ 

แสดงออกมากิริยาทาทางนิสัยตางกัน ความ

เปนธรรมเปนหลักใหญ...” 

องคหลวงตาและหลวงปูเจี๊ยะ จุนโท 

เทศนสอนเทวดา .. ธรรมนี้ควรหมดในสามโลก

ธาตุ ธรรมเหนือหมดทุกอยางเลย สอนไดหมด

นั่นละ...” 

“. . . เอา ! เทศนอยาวาแตมนุษยมนา 

เทวดา อนิทร พรหม เทศนไดทัง้นัน้ ภาษาเกีย่ว

กับเรื่องเทวดาเปนภาษาเชนใด ใจเปนภาษา

เดียว อันนี้พูดไม ไดแตเขาใจ พวกเทวบุตร

เทวดา อินทร พรหม .. นี่การสอนโลกเราบอก

ตรงๆ เลยวาเราสอนดวยความแน ใจ ไมมี

สงสัย ไมวาจะธรรมะขั้นใดภูมิใดๆ สอนเต็ม

เม็ดเต็มหนวย ถอดออกมาจิตใจที่ไดปฏิบัติผาน

มาแลวทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณแบบทุกอยาง  

การสอนโลกเราจึงไมสงสัย สอนไดทุก

แหงทุกหน นี้เรายกมนุษยนะ เราพูดเพียง

มนุษย เทวดา อินทร พรหม เปนอยางไร การ

สอนเทวดาสอนอยางไร พวกเทวบุตรเทวดา 

อินทร พรหม ทานสอนกันอยางไรๆ นี่เปนเรื่อง

ของเทวดา อินทร พรหม กับทานผูสอน คนอื่น

เขาไปยุงไมได เวลาเห็นสอนประชาชนทานก็

ไมมายุง พวกเทวดา อินทร พรหม ทานก็ไมมา

ยุงนะ เวลาสอนเทวบุตรเทวดาเต็มเม็ดเต็ม

หนวยไปเหมือนกัน .. 

เราพูดนี่เราพูดไดอยางเต็มปาก เราหาได

อยางเต็มใจแลว ไมมีอะไรบกพรองแลวภายใน

ใจของเรา เราจึงกลาสามารถเทศนาวาการได

ทุกแหงทุกหน อยาวาแตมนุษยมนา เทวดา

อนิทร พรหม กเ็ทศนสอนไดเหมอืนกนั แตไมใช

ฐานะที่มนุษยจะมาฟงเสียงเทศนเทวดา คือไม

จำเปนตองพูดถึง เวลาพูดถึงมนุษย เทวดาก็ไม

มาเกี่ยวของ เทวดาก็เปนเทวดา มนุษยเปน

มนษุย เวลาสอนเทวดา มนษุยก็ไมไปเกีย่วของ 

ธรรมฝายเหตุมี  
ผลแหงธรรมก็ตองมี 

 

ดวยความเมตตาอบรมธรรมปฏิบัติดาน

จิตตภาวนาแกพระเณรและฆราวาสเสมอมา  

บรรดาลูกศิษยลูกหาผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

อยางจริงจังก็มีจำนวนไมนอยที่ ไดรับแสงธรรม

ของพระพุทธองคเปนลำดับ ไมจำกัดวาเปน

พระหรือฆราวาส ไมจำกัดวาเปนหญิงหรือชาย 

พยานในธรรมก็ยอมประจักษขึ้นในใจของผู

ปฏิบัติเปนลำดับไปเชนกัน ดังคำกลาวของทาน

ที่วา 

“ภาคปฏิบัติก็คืองานอันหนึ่งของเรา 

ทำไมงานเรามดีวยการประพฤตปิฏบิตั ิ ผลทำไม

จะไมมไีดเลา เหตกุบัผลเปนของคูเคยีงกนัมาแต

ไหนแตไร ทำไมเราทำมนัจะไมมผีล เมือ่เหตเุปน

ไปสมควรแกผลจะพงึเกดิขึน้ไดอยูแลว” 

ฉะนั้นเมื่อทานเหลานี้ตางเพียรสรางเหตุ

ใหสมบูรณขึ้นทุกขณะ ผลอันควรยอมเกิดขึ้นได 

และนำมาซึ่งความสงบรมเย็นในจิตใจของทาน 

กระทั่งไมเห็นวัตถุสิ่งของเงินทองลาภยศบริษัท

บริวารหรือยศถาบรรดาศักดิ์ ใดๆ เปนของ

ประเสริฐเลิศเลอยิ่งกวา “ธรรม” สิ่งเหลานั้น

เปนเพียงเครื่องอาศัย เครื่องอำนวยความ

สะดวกแกรางกายใหพอเปนพอไป

เทานั้น แตเรื่องของ “จิตใจ” นั้น 

ทานถือเปนสมบัติอันล้ำคาอยางหา

ประมาณมิไดเลย 

ธรรมเทศนาที่องคหลวงตา

แสดงแกพระ เณรผู เ ข ามา

ศึกษาอบรม...รุนแลวรุนเลา 

ทานจะย้ำอยูเสมอวา 

“ . . . การทำ 

ความเพียรเพื่ อ

ความพนทุกข จะ

ยากลำบากเพียงไร 

ก็ ใหถือวาเปน

เทศนโปรด..เทวดา อนิทร พรหม 
            

นอกเหนือจากการแสดงธรรมแกพระเณร 

นักปฏิบัติภาวนา ฆราวาสญาติโยม ตลอด

ประชาชน ซึ่งเปนสังคมมนุษยทั่วๆ ไปแลว 

สำหรบัองคหลวงตาทานยงัมภีาระหนาทีต่องสัง่

สอนเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม หรือแผ

เมตตาจิตโปรดโปรยจิตวิญญาณในภพภูมิตางๆ 

อกีดวย ซึง่องคหลวงตาไดเคยกลาวในเรือ่งนีว้า 
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๔๓๖ ๔๓๗

งานอันตนจะพึงทำ หลีกเลี่ยงไปไม ได ถา

ตองการพนจากทุกขซึ่งกีดขวางกดถวงจิตใจอยู

ตลอดเวลานี้ ใหจิตใจเปนอิสระ อยาพึงทอถอย

ทางความเพียร อยาไปคำนึงวาวาสนามาก

วาสนานอยในขณะที่จะทำความดี มีการเดิน

จงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพาน เปนตน 

ถาจะคิดวาอำนาจวาสนานอย ในขณะที่

จิตเลื่อนลอยเผลอตัวออกไป พอระลึกไดก็ให

ทราบวา นี่เปนการสั่งสมในการตัดทอนนิสัย

วาสนาของตนใหดอยลงไปโดยลำดับ ถามาก

กวานี้นิสัยวาสนาก็จะขาดสูญไป เพราะความ

ชั่วเปนสิ่งทำลายหรือเผาผลาญใหวอดวายไป  

การทำความดีอยูตลอดเวลาก็คือการ

สรางอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิต เพื่อจะปราบ

ปรามสิ่งที่เปนขาศึกมีอยูภายในใจใหหมดสิ้นไป

นั่นแล ใครจะไปสรางวาสนาที่ไหนถาไมสรางที่

ใจ วาสนาจะมากนอยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเปน

ผูสรางได 

เราอยาเขาใจวามรรคผลนิพพานจะเหิน

หาง จะอยูหางกันจากปฏิปทาคือขอปฏิบัติ เชน

เดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบาน

เรือน ตึกรามบานชองจะสูงเพียงไรบันไดตอง

ติดแนบไปทุกๆ ชั้นของบานของเรือน คำวา 

“ธรรมะ” จะสูงขั้นไหนซึ่งเปนฝายผล ... ธรรม

ฝายเหตุคือขอปฏิบัตินี้จะพึงติดแนบกันไปทุก

ขั้นทุกภูมิ เพราะผูที่จะกาวเขาถึงธรรมขั้นนั้นๆ 

กต็องเปนไปตามธรรมขัน้เหต ุคอื ทางดำเนนิ...” 

 

เผาไหมกัน เขากันไมสนิท ทานเอาแตธรรม

ลวนๆ มาหากัน อยูดวยกันดวยความเปนธรรม 

แนะนำตักเตือนกันได ใครผิดใครถูกประการใด

ก็แนะนำตักเตือนสั่งสอนกันได 

เราที่ เปนอาจารยสอนคน เราจะยก

ตัวอยางใหพี่นองทั้งหลายฟงนะ สมควรวาเปน

อาจารยสอนพระสอนเณรสอนประชาชนไหม 

เราพูดใหฟงชัดเจน ตัวเราเองเปนผูเปน  

ที่อยูเราแตกอนเปนกระตอบเล็กๆ เรา

ทำงานอะไรอยูก็ไมรูแหละ แลวมองดูนาฬกา 

ความเขาใจของเราวา นาฬกาเลยเวลาปด

กวาดไปแลว ตามธรรมดานัดปดกวาด ๔ โมง 

ปดกวาดกันทั่ววัด ตางคนตางมีนาฬกา ไมตอง

เคาะระฆังอะไรใหทราบ ถึงเวลาแลวตางคน

ตางออก  

ทีนี้เราก็ดูนาฬกาของเรา มองดูนาฬกา

เขาใจวามัน ๔ โมง ๒๐ นาทีไปแลว ปุบปบ

ออกจากที่เลย เพราะการทำขอวัตรปฏิบัติเรา

กับพระกับเณรเหมือนกัน ดีไมดีเรารวดเร็วยิ่ง

กวาพระ สมัยที่ยังหนุมนอยนะ การทำขอวัตร

ปฏิบัติเหมือนกันกับพระกับเณร ดีไมดีคลองตัว

กวาพระกวาเณรอีก 

พอมองดูนาฬกาเขาใจวามันเลยเวลาแลว 

ปุบปบโดดลงควาไมตาดปดกวาดออกไปศาลา 

ไมเห็นพระสักองคเดียวเลย มีแตเรากวาดออก

ไป  

มีเณรหนึ่ง ชื่อเณรจรวด มันทิดจรวดทุก

วันนี้ มันลูกพระไอนี่ เปนหลานของทานสุพัฒน 

วัดบานตาย ที่ตกเครื่องบินตาย จรวดคือมัน

รวดเร็วดี ใชคลองดี  

มันมาตั้งแตเปนเด็กแลวก็มาเปนเณรอยู

วัดปาบานตาด มันรักษาศาลาอยูนั้น มันเห็น

เราปดกวาดออกไปก็คงจะขวางตามันละ พอไป

ก็ขูละซิ ขึ้นอยางเด็ดนะ 

‘เณรๆ เปนยังไงพระวัดนี้มันตายกันหมด

แลวเหรอถึงเวล่ำเวลาปดกวาดแลว ทำไมจึงไม

เห็นใครมาปดกวาด เปนยังไงมันตายกันหมด 

แลวใครจะกุสลาใครละ มันตายกันหมดทั้งวัด

แลว เปนยังไงเณร’ 

คือเณรมันขัดตามัน มันก็เลยเอาไมกวาด

มากวาดแครก็ๆ จีเ้ณร ‘หอื เณร เปนยงัไง’ เณร

กบ็อกวา ‘เวลานีน้าฬกาเพิง่ได ๓ โมง ๒๐ นาท’ี 

คือกำหนดกัน ๔ โมงปดกวาด เราดู

นาฬกาเขาใจวา ๔ โมง ๒๐ นาทีเลยปดกวาด

ออกมา พอเณรวาเทานั้นเราก็ ‘เหอ?’ ขึ้นเลย  

เณรก็ซ้ำอีกวา ‘นาฬกาเพิ่งได ๓ โมง ๒๐ 

นาที’  

เราก็ขึ้นทันที ‘เออ ถาอยางนั้นหยุดๆ 

อยามาปดกวาด มันจะเปนบากันทั้งวัด’  

นั่นเห็นไหมละ ทีแรกแผดจะกัดจะฉีก พอ

เณรวาอยางนั้นเราก็วา หยุดๆ อยามาปดกวาด

จะเปนบากันทั้งวัด 

‘เราจะไปแกบาของเรา’ เดินปงๆ กลับ

คืนเลย 

นักธรรมะตองเปนอยางนั้น ผิดบอกวา

ผิด ถูกบอกวาถูก ทีแรกเขมขนเหมือนวาจะ

ตมยำพระทั้งวัดเลยทีเดียว พระไมเห็นมาปด

กวาดถึงเวลาแลว มันเปนยังไง ใครจะกุสลา

ใครมันตายกันหมดทั้งวัดแลว พอเณรตอบมา

เทานั้น มันเปนบาเราคนเดียว .. เอา ถางั้น

หยุดๆ ทันทีเลยนะ เอาหยุดๆ เดี๋ยวมันจะเปน

ถือธรรมเปนใหญ..ไมถืออาจารย
เปนใหญ 

 

องคหลวงตาใชหลักธรรมเปนใหญในการ

ปกครองจึงไมมีการถือตัววาเปนอาจารยแลวไม

ตองฟงผู ใดอยางไรก็ถูกเสมอ ดังนี้ 

“. . .ยนเขามาหาวัดปาบานตาดที่ เคย

ปกครองพระเณรทั้งหลายอยู ไมวามาจากเมือง

นอกเมืองใน เมืองนอกคือประเทศตางๆ มาอยู

ในวัดนี้ ไมนอย และเมืองในก็คือเมืองไทยเรา

ทั่วประเทศมาอยูที่นี่ ทานอยูดวยกันดวยความ

ผาสุก ทานไมยกเรื่องฐานะสูงต่ำอวดดีอวดเบง

อยางนั้นเขามาคละเคลา ซึ่งเปนฟนเปนไฟจะ อีกมุมหนื่งภายในวัดปาบานตาด 
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๔๓๘ ๔๓๙

ใหกำลังใจศิษย 
 

องคหลวงตาใหกำลังใจนักปฏิบัติใหรีบเรง

ปฏิบัติขณะยังมีพระพุทธศาสนาอยู ดังนี้ 

“...ยากลำบากไม ใชอะไรพาใหยากนะ 

ถาวาจะสรางความดีนี้มันหากมีเครื่องขัดเครื่อง

ของขึ้นภายในใจ นั้นแหละคือกิเลสมันกีดมัน

ขวางเรา ไมใชธรรม กีดขวางไมใหทำ ขึ้นชื่อ

วาความดีแลวมันไมอยากใหทำ นั่นคือกิเลสมัน

ขวางไวๆ ... ถาเราไดทำตามใจของเราแลว ฝน

มันทำแลวตอไปก็ไม ไดฝน กำลังมันออนลงๆ 

ทีนี้ ไมไดทำอยูไมได แนะ อำนาจของความดีมี

อยางนั้น... 

นี่เกิดมาชาตินี้ ไมดีแลว เกิดแกมืออีกไม

ไดนะ กรรมของเรามียังไงก็ตองไป นี่พอเหมาะ

เปนจังหวะที่เราเกิดมาเปนมนุษยแลว และ

พรอมกับไดพบพุทธศาสนา พุทธศาสนาคือ

ศาสนาเอก ผูสิ้นกิเลสเปนเจาของศาสนา 

พระพุทธเจาของเราเปนผูสิ้นกิเลส ไมมีศาสนา

ใดที่เปนผูสิ้นกิเลสครองศาสนาสั่งสอนสัตวโลก 

มศีาสนาพทุธ พทุธๆ นีเ่ทานัน้ ไมวาพระพทุธเจา

พระองคใดขึ้นชื่อวาพุทธศาสนาแลว ตองเปน

ศาสนาของทานผูสิ้นกิเลส... 

ไมใชศาสนาจะมีตลอดไปนะ มีเปนวรรค

เปนตอน เชนเวลานี้ก็พุทธศาสนาของเรายังมี 

พอหมดจากนีแ้ลว กวาจะไปถงึศาสนาพระอรยิ-

เมตไตรยนี้ นั่นแหละทานเรียกวาสุญญกัป .. 

ไมมีคำวาบาปวาบุญในหัวใจสัตวโลก ทั้งๆ ที่

บาปบุญคุณโทษนรกสวรรคมีอยูดั้งเดิมก็ตาม 

แตใจสัตวโลกยังไมยอมรับ สิ่งที่ยอมรับ คือ 

ความอยากความทะเยอทะยาน ความเกรี้ยว 

กราด อะไรทุกอยางขึ้นชื่อวาความชั่วแลวมัน

ไปรวมนั้นหมด ใหดูดใหดื่มใหพออกพอใจ มอง

เห็นหนากันมีแตกัดแตฉีกกันทั้งนั้น... 

ถาเกิดเชนนั้นแลวเรียกวากรรม ผูที่มี

กรรมหนาที่สุดจึงตองไปเกิดในยานนั้น... ก็ไมมี

ที่จะไดสรางบุญสรางกุศล เพราะไมมี ใคร

แนะนำสั่งสอนรู ได สิ่งที่สัตวทั้งหลายทำอยูทุก

วัน ทำอยูดวยความดูดดื่มก็มีแตความชั่วชา

ลามก มีแตฟนแต ไฟอันเปนผลเผาไหม ไมมี

สวนดีเลย นี่เราไมไดเกิดในชวงสุญญกัป เรา

เกิดในชวงพุทธกัป คือกัปพระพุทธเจาอยู เวลา

“...ครั้งพุทธกาลทานมีเณรรับใชพระ พระเปน ๔๐๐–๕๐๐ 

เณรไม ไดหลับไดนอน แตก็ดี เขาเรียกในบาลีเราดูมานานลืมนะ 

เณรรับใชพระกลางคืนกลางวันไม ไดนอน เพราะพระมาก รับใช

องคนัน้รบัใชองคนี ้จะมาหลบัมานอนก็ ไมได เดีย๋วองคนัน้ใช องคนี้

ใช แตเณรก็ใจดี  

พระก็เคยถามวา ‘เณรนี้ ไดอุปถัมภอุปฏฐากพระจำนวน

มากมาย ยังไงเณรก็มีอานิสงสมากนะ จะปรารถนาเอาอะไรควรจะสมหวังแลวเพราะเณรไมเคยมี

ขอขัดแยงทิฏฐิมานะตอพระเจาพระสงฆที่ทานใช ไปในกิจการตางๆ แลวเณรจะเอาอะไร อยากไป

นิพพานมั้ย’ 

‘เวลานี้ยังไมอยากไปนิพพาน’  ‘เพราะอะไร’  

‘คือมันยังไม ไดนอนตองนอนใหอิ่มซะกอน’ 

หนังสือยังมีเรียกวา กาลนาค คือตายแลวเปนพญานาค นอนตามความปรารถนา นอนจน

กระทั่งพระพุทธเจามาตรัสรู มาตรัสรูนี้เสียงถาดทองคำ อานุภาพแหงธรรมแหงทองคำไปซอนกัน 

องคนี้ตรัสรูแลวถาดนี้ก็มาซอนกันสะทานหวั่นไหว พญานาคที่หลับนั้นตื่นนอนซะทีหนึ่ง ตื่นนอนใน

ขณะถาดมาซอนกัน คือถาดอันนี้เปนพระพุทธเจาองคนั้นๆ ขึ้นมา แลวพระพุทธเจามาตรัสรูถาดก็

มาซอนกัน เสียงสะทานหวั่นไหว  

ทีนี้พญานาคที่นอนหลับจะตื่นในเวลาที่พระพุทธเจามาตรัสรูแตละพระองค มาตรัสรูแลว

เสียงถาดสะเทือนสะทาน จะตื่นเวลานั้น เมื่อวานก็ตรัสรูองคหนึ่ง วันนี้ก็มาตรัสรูอีกองคหนึ่ง คือ

เพลินในการหลับนอน พระพุทธเจาตรัสรูหางกันขนาดไหน พุทธันดรระหวางพระพุทธเจาองคนี้กับ

องคนี้ ที่มาตรัสรูนี้เปนสุญญกัปวางเปลาเปนเวลานานแสนนาน นานขนาดไหน กาลนาคองคนั้นยัง

วา เมื่อวานมาตรัสรูองคหนึ่ง แลววันนี้มาตรัสรูองคหนึ่ง เหมือนวากระชั้นชิดกันเหลือเกิน คือมา 

กวนการหลับนอน นอนสบายมาก...” 

เณร : กาลนาค 

บากันทั้งวัด ใครอยามาปดกวาดถาไมอยาก

เปนบา เราจะไปชำระบาของเราเอง เดินกลับ

ปุบๆ เลย .. 

นี่เหตุผลเขาใจไหม จะไปถือวาเราวาเขา

วาใหญวานอยไม ได ความผิดความถูกเปน

ธรรม ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เปนธรรม นี้

เราก็ยอมรับดวยความเปนธรรม จะกัดจะฉีก

พระอยู สุดทายก็เลยใหพระมากัดฉีกเราคน

เดียว .. การปกครองหมูเพื่อนเราไม ไดเอา

อำนาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เขามาปกครอง 

เราเอาธรรมเปนเครื่องปกครอง…” 
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๔๓๘ ๔๓๙

นี้จึงใหพากันขวนขวาย... 

เวลานี้เราไดเกิดมาพบพุทธศาสนาเรียก

วาเปนบุญลาภของเรา กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ 

การเกิดเปนมนุษยนี้เปนบุญลาภอันประเสริฐ 

แนะ ออกจากนั้นก็ กิจฉัง สัทธัมมัสสวนัง ยัง

ไดยินไดฟงธรรมของพระพุทธเจาอีก ก็เปนบุญ

ลาภอีกอันหนึ่ง เพียงเทานี้ก็พอแลวเรา ทานวา 

กิจโฉ พุทธานมุปปาโท เพราะการเกิดขึ้นแหง

พระพุทธเจานั้นเปนบุญลาภอันประเสริฐสุด

ของสัตวโลก นี่คำสอนของทานที่เปนองคแทน

ศาสดามีอยู ให ไดยึดคำสอนของทาน นี้แลคือ

องคแทนศาสดา จะไมผดิพลาด ใหพากนัอตุสาห

พยายาม...” 

องคหลวงตากับหลวงปูฟก สันติธัมโม 

ขอวัตรปฏิบัติวัดปาบานตาด 
ยุคแรกๆ 

 

เมื่อองคหลวงตามีที่พักจำพรรษาอยูเปน

ที่เปนฐานมั่นคงแลว พระเณรตางหลั่งไหลมา

อยูกับทานมากขึ้น หลวงปูฟก สันติธัมโม มี

โอกาสจำพรรษาวัดปาบานตาดในยุคแรกชวงป 

พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๐ หนังสือประวัติของทาน

กลาวถึงขอวัตรปฏิบัติในครั้งนั้น ดังนี้ 

“ชีวิตประจำวันในวัดปาบานตาดสมัยนั้น 

พระอุปฏฐากจะมีหนาที่จัดเตรียมอัฐบริขารของ

องคหลวงตาใหพรอมรอไวเพื่อออกบิณฑบาต

พรอมกัน สวนมากโยมที่ ใสบาตรมักจะเปน

คนในหมูบานตาด ใสขาวสุกขาวเหนียว สวน

กบัขาวจะหิว้ตามมาทีว่ดั เมือ่กลบัมาถงึวดั พระ

ทุกรูปจะชวยกันจัดและแบงอาหาร หลวงตา

เปนผู ใหพร จากนั้นพวกโยมก็จะนำอาหารไป

แบงกัน หากแตจะยังไมรับประทานในทันท ี

เพราะจะไปชวยกนักวาดบรเิวณรอบๆ กอนเพือ่

รอพระฉนัเสรจ็ จงึจะรบัประทานอาหารรวมกนั” 

เมื่อพระเณรฉันเสร็จแลวจึงลางบาตร 

ตลอดเวลาในการทำกิจ จะไมปรากฏเสียงพูด

คุยกันเด็ดขาด จากนั้นสวนใหญจะแยกยายไป

ตามที่พักของตัวเพื่อภาวนาเดินจงกรม ยังคงมี

บางรูปผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปเช็ดกุฏิองคหลวงตา 

ตกเย็นพระจะลงมากวาดตาด พอเสร็จแลวทุก

รูปจะไปชวยกันหามน้ำจากบอน้ำ ซึ่งสมัยนั้นยัง

เปนคันโยกอยู โยกน้ำขึ้นมาหิ้วไปเติมตาม

หองน้ำกุฏิตางๆ จนเต็มแลวถึงกลับมาสรงน้ำกัน

ทีบ่อนำ้ จากนัน้จะมารวมกนัฉนันำ้รอนนำ้ปานะ

ที่ระเบียงศาลา ซึ่งเวลานี้เปนจังหวะที่สามารถ

พูดคุยกันไดบาง แตตองพูดคุยอยางมีสติ หาม

สงเสียงดัง มิฉะนั้นจะไดยินองคหลวงตาถามวา 

“ชาวบานมาหรือ? ชาวบานมาหรือ?” 

บางวันองคหลวงตาจะลงมาฉันน้ำรอน

ดวย วันนั้นปรากฏวาศาลาจะเงียบเปนพิเศษ 

ตอมาพระมากขึ้นและองคหลวงตาไมคอยลงมา

ฉันดวย จึงยายที่ฉันจากระเบียงศาลาไปเปน

โรงตมน้ำรอนแทน พอถึงชวงค่ำประมาณ  

๑-๒ ทุมก็จะมารวมกันฟงองคหลวงตาเทศน

อบรมพระ 

แมองคหลวงตาทานจะไมสงเสริมเรื่อง

การกอสราง แตเมื่อถึงคราวจำเปนก็ตองอาศัย

พระเณรลูกศิษยลูกหาที่มีฝมือชางใหชวยกัน

ดูแลรับผิดชอบไมวางานสรางกุฏิ ศาลา โรง

ครัว โรงน้ำรอน กำแพงวัด งานซอมหลังคากุฏิ

โยมแมองคหลวงตาซึ่งมุงดวยหญาคาตอง

เปลี่ยนใหมทุกปหรือ ๒ ป หรือแมกระทั่งงาน

ยกศาลา ยกกุฏิตอเติมกุฏิองคหลวงตา ในสมัย

หลังก็จะใหพระมาดูแลรับผิดชอบดวย 

ในชวงเวลาตางๆ หากองคหลวงตามีธุระ

จะไปที่โรงครัว ทานมักจะเรียกใหพระอาจารย-

สิงหทอง ตอมาก็พระอาจารยฟกหรือพระ-

ถายเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ อายุ ๕๕ ป 
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๔๔๐ ๔๔๑

เณรเลนบั้งไฟเล็ก 

“...ที่วัดปาบานตาดไมคอยมีเณร สวนมากมีชั่วระยะ พอพูดอยางนี้แลวก็ระลึกได อยูวัดปาบานตาด มีเณรหนึ่งอยูนั่น อายุประมาณ ๑๔ ป รูปราง

มันเล็กๆ ไม ไดโต นอกนั้นมีแตพระ ทั้งวัดมีเณรองคเดียว จะไปเลนกับพระอะไรๆ ก็ ไม ได เดี๋ยวพระจะเขกกบาลเอาสิ พระทานไมเลน ไมเหมือนเด็ก มัน

คงจะหิวกระหายอยากเลน ไปทำอะไรไมรูนะ ไปทำบั้งไฟเล็กๆ ขโมยทำในวัดในปา พระไมรูซักองคเดียว เขาไปขโมยทำของเขา เขาคึกคะนองภาษาเด็ก 

บั้งไฟเล็กๆ เหมือนบั้งไฟใหญ แตนี่เขาทำเล็กๆ ซี้ดๆๆ ไปจุดชิดๆ อยูในปา เวลาหลังมานี่เราถึงถามวาบั้งไฟนี่ทำไดยังไง ทำไมถึงรูวิธีทำ เขาบอกวาตอนที่

เขาเปนเด็กเขาไปกับพอเขาไปทำบั้งไฟอยูในวัด พระทานทำบั้งไฟ ตะไลบางอะไรบาง ก็ ไปดูพอทำ เลยไดวิชานั้นมาทำ 

ทางจงกรมอยูลึกๆ ในปา เพราะในวัดปาบานตาด แตกอนพระไมใหมีมากนะ อยางมากไมใหเลย ๑๘ องค อยูทางจงกรมในปาลึกๆ นูนละเปนสถาน

ที่ซุมตัวจุดบั้งไฟอยูที่นั่นของเณร เรียกวาไมมีใครเห็นละทา เพราะมันอยูลึกจริงๆ ไมมีใครเขาไป พระก็ ๑๗–๑๘ องคก็พออยูแลว สงัดมากทีเดียว เพราะ

ฉะนั้นที่นั่นจึงเปนที่สงัดมากกวาที่อื่นๆ แกก็ ไปขโมยจุดบั้งไฟอยูในปา 

ตอนนั้นประมาณ ๒ ทุม เราออกจากทางจงกรมแลว มันดลบันดาลยังไงไมทราบ แปลกอยูนะแลวก็บึ่งเขาไปนั่นเลย ซึ่งแตกอนเราก็ ไมเคยไป วัน

นั้นมาดลบันดาลยังไงไมรูนะ ออกจากทางจงกรมบึ่งเขาไปเลย 

 พอเดินเขาไปมืดๆ พอจวนจะถึงแลว มองเห็นบั้งไฟเล็กๆ  ซี้ดๆๆๆ จุดเพลินอยูคนเดียว เณรนอยจุด

บั้งไฟเพลินอยูคนเดียว ขึ้นจริงๆ ดวยนะ เสียงอะไร มันก็ยิ่งใหขยับสนใจเขาไป คอยดอมเขาไป ยังไมนึกวา

เปนบั้งไฟนะ เดินเขาไปที่ ไหนได เณรนอยองคนั้นจุดบั้งไฟขึ้น คนเดียวเลยนะ  

พอเราเดินเขาไปตรงนั้น พอมันจุดนั่นขึ้นแลว เตรียมอีกจะจุดอีกมันมีหลายบั้งเหมือนกัน พออยูๆ เราก็

โผลเขาไปเลย มันมองเห็น โอยตัวสั่นเลย ก็มองเห็นเสือโครงใหญซะดวยนะ ไมใชเห็นธรรมดา เสือดงเสือดาว

ก็ ไมเห็น ไปเจอเสือโครงใหญกำลังเขามาเหมือนหนึ่งวาจะตะครุบเขาไป  

มองดูเห็นบั้งไฟอยู ๓-๔ บั้ง มันกำลังจะจุดขึ้นอีก เราก็เดินดูนั้นดูนี้ มันมีเสาเล็กๆ เสาบั้งไฟนอยนั่น 

แหละ แลวกำลงัจะจดุขึน้อกี พอดเีราโผลเขาไป เราก็ ไมวาอะไร เหมอืนไมมอีะไร คอืมนัอยูเฉยๆ ไมได ลงิมนัดิน้  

ความหมายวางั้นแหละ ถาจะบอกวาลิงดิ้น พาลิงมาเลนมันก็ ไมกลาบอก เหมือนกับเพื่อนแกละ ‘เณรทำอะไร’ 

แกนั่งตัวสั่น ‘โอย ทำไปอยางงั้นละ’ พูดเสียงสั่นไปหมดเลย เราเดินดูนั้นดูนี้ แกก็นั่งตัวสั่น  

‘ไหนละ มีอะไรอีกละ’  

พอออกไปแลวเราก็หนี ไปเลย บั้งไฟที่ยังอยูเหลือนั่นไมทราบมันจุดอีกหรือมันปาเขาปาก็ ไมรู มันหมด

ขลัง บั้งไฟมีกี่บั้งมันก็ ไมมีขลัง หมดขลังแลว ลองตัวสำคัญก็เสือโครงใหญซะดวย ไปเวลาเงียบๆ ดวย 

มันโศกเศราเหงาหงอย ๓ วัน เราก็ ไมพูดถึงเลย เรายังไมพูด เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น บั้งไฟที่มันเอาวาง

ไวเราก็ ไมเคยถามถึง เพราะโทษเต็มตัวมันอยูใน ๓ วันนี้ จนกระทั่งลวงไปสัก ๔-๕ วัน ดูลักษณะทาทาง สีหนาสีตามันดีขึ้นคอยปกติเขามา จนกลายเปน

ปกติ อารมณที่กลัวเราจากความผิดของตัวเองคงหายไปหมด จากนั้นเราจึงไดเรียกมาสอน ก็อบรมสั่งสอนธรรมดา ไมมีแสดงอาการอะไร แตเพื่อใหเปนไป

ตามหลักธรรมวินัย เราลงทัณฑกรรม คือตามหลักวินัย ศีลของเณร เณรผิดศีลผิดธรรมยังไง ควรจะปฏิบัติยังไงใหถูกตองตามหลักแหงธรรมวินัย พอ

แนะนำสั่งสอนเรียบรอยแลว 

เราบอกวาใหพระมากำกับ คือที่ตะวันตกศาลานั้น แตกอนเปนหลุมเปนบอ เปนหญา ไมมีอะไรละ เปนดินธรรมชาติ เลยบอกใหเณรเอาดินในจอม

ปลวกนั้นมาถมหลุมอันนี้วันละ ๑ ชั่วโมง ไมเอามาก แลวใหพระมาคอยกำกับใหเณรไปขุดเอาดินบนจอมปลวกมาเท ใสบุงกี๋มาเท ถม ทำอยู ๓ วันก็พอดี

แถวนั้นก็เรียบพอดี จากนั้นก็มาสอนอีก อยาทำอยางนี้นะไม ไดนะ การที่เราไมรับเณรเขามาในวัดก็มันมีเหตุการณอยางนี้ เพิ่งเกิดขึ้น เราคิดไวแลวมันจะ

เปนอยางนี้ พูดถึงเรื่องวาไมคอยไดรับเณร คือเณรมันเปนเด็ก ถึงจะเอาผาเหลืองผาสีขนุนอะไรมาใสมันก็เปนผาเปนสีขนุน แตเณรมันก็เปนเณร เด็กมันก็

เปนเด็ก นิสัยเปนลิงมันก็ลิงตามประสาของเด็ก ดวยเหตุนี้เองจึงไมคอยรับ ขบขันดีนะ คนหนึ่งกลัวจะตายคนหนึ่งขบขัน เด็กมันเปนอยางงี้เอง เราไม ได

คิดวาเปนความผิดความพลาดอะไรของเณรนะ เณรมันเปนอยางนี้เอง 

มันอยูคนเดียวไม ได คือมันตองชอบสนุกเลนนั้นเลนนี้ ทีนี้อยูกับพระเลนกับพระไม ไดนะ พระทานเอาจริงเอาจัง ทานภาวนา ไปเลนกับทานไดยังไง

มันก็กลัวนะสิ เพราะพระองคไหนก็ขึงขังตึงตัง ไมมีหนายิ้มแยมแจมใสกับเณรพอจะไปทะลึ่งทานได แลวมันไปทะลึ่งอะไร มันก็ ไปทะลึ่งกับบั้งไฟ เขาทาดี

นะ ขึ้นนะ มันจุดปบขึ้น ซี้ดๆๆๆ ขึ้น เขาทาดี เปนบั้งไฟเล็ก ขึ้นสูงนะ วัดกรรมฐานไมคอยมีเณร สำหรับพระปฏิบัติจริงๆ ทานไมคอยจะยุงกับเณร คือเณร

มันลอดตาขายอยูนะ ตาขายแหงธรรมแหงวินัย มันก็ ไมพนที่มันจะออกนอกลูนอกทางไปตามประสาของเณรจนได เราจึงไมคอยรับ ก็มีแตพระอยางงี้ดีด

ผึงๆ มองดูองคไหนเหมือนเปนแบบพิมพเดียวกันเลย เอาจริงเอาจังทุกอยาง ขอวัตรปฏิบัติเครงครัด ปฏิบัติตัวเอง ตอขอวัตรปฏิบัติ และตอศีลตอธรรม

ตลอดเวลา เณรเขามาก็ขวางกันนะสิ มี ไวก็สำหรับรับประเคนของเทานั้นแหละ...” 
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๔๔๐ ๔๔๑

“...พระองคหนึ่งที่วา เวลานี้ยังเปนพญานาคอยู อันนี้ครั้งศาสนาของ

พระกัสสปะ พระองคนั้นบวชในศาสนาของพระกัสสปะ นั่งเรือไปตาม

ลำคลอง ทานไม ไดมีเจตนา แตมือมันคะนอง พอเรือมันวิ่งผานไป กอ

ตะไครน้ำมันอยูฝงคลอง เรือก็ ไป ทานเลยไปจับ พอจับทานไมเจตนาวาจะ

จับจะเด็ดใบตะไครน้ำใหขาด พอจับยังไมปลอยเรือบึ่งไป ใบตะไครน้ำเลย

ติดมือมาเลย ตอนนั้นเปนตอนสำคัญ เมื่อรูวาเจาของเปนโทษ ยังหาพระมา

ประกาศโทษของตนใหทราบ เรียกวาขมาโทษพระวินัย ก็ ไมมีพระวันนั้น 

เพราะทานลงเรือไปในลำคลอง 

พอดีทานปวยนะสิ พอปวยก็เลยตาย จิตเปนกังวลยังไม ไดแสดงโทษของตน ไม ไดปฏิญาณโทษ

ของตนเองตอพระองคใดองคหนึ่งตามหลักวินัยมี เลยตาย ตายแลวก็เลยไปเปนพญานาค ไมตกนรก

อะไรแต ไปเปนพญานาค เพราะโทษอันนี้ ฟงสิศาสนาพระกัสสปะกับพระศาสนาของเรานี้ก็หางกันเปน

พุทธันดรหนึ่ง หางนาน ระหวางนี้เปนศาสนาของพระพุทธเจา ระหวางนี้เปนศาสนาพระสมณโคดมเรา 

จากศาสนาของพระกัสสปะที่พระองคนั้นทำผิดวินัย ก็มาถึงพุทธศาสนาของเรา เวลาตายแลวไปเปน

พญานาค จะไปสวรรคก็ ไปไม ได จะตกนรกก็ ไปไมถึง ไปเปนหัวหนาพวกพญานาคทั้งหลาย 

ทีนี้ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายังฝงใจอยางลึกทีเดียว ทีนี้พอพระพุทธเจาอุบัติขึ้น 

ทราบเทานัน้วาพระพทุธเจาอบุตัขิึน้ ปตยินิด ี ทัง้ๆ ทีเ่ปนพญานาค อยากฟงเทศนฟงธรรม เราเสยีทาเสยี

ทางเพราะความเผลอสติเทานั้นนะ ความเผลอสตินี่ละที่ ไปจับเอากอตะไคร กอตะไครเลยขาดติดมือโดย

ไมมีเจตนา เพราะเรือมันก็วิ่งไป ทางนี้มือไปจับเอาตะไคร เรือพาไป ทีนี้มือยังไม ไดปลอย ทำเทานั้นก็ยัง

ผิด มาฟงเทศนพระพุทธเจาเกิดความปติยินดีในธรรมวา ถาธรรมดาพญานาคนี้ควรจะไดสำเร็จพระ-

โสดาฯ ในขณะนั้นเลย แตนี่เพราะเปนวิสัยของประเภทของสัตวเดียรัจฉาน จึงสำเร็จพระโสดาฯ ไม ได 

แตอำนาจอานิสงสที่มาฟงเทศนฟงธรรมนี้สูงเดนขึ้นไปอีก มีอำนาจวาสนากวางขวางออกไปในวง

พญานาคทั้งหลาย  

ทานแสดงไวอยางนั้น คือนั่นควรจะไดบรรลุพระโสดาฯ แตเพราะโทษอันนี้กีดขวางเอาไวเลยไม

สำเร็จ กีดขวางไวใหเปนพญานาคก็ประเภทสัตว มนุษยเทานั้นที่จะสำเร็จพระโสดาฯ อันนั้นสำเร็จไม ได 

นี่ทานแสดงเพียงเล็กนอย นี่หมายถึงกรรมนะ ทำอยูอยางนั้น ไม ไดมีอะไรมากมายนะ มันก็แสดงใหเห็น

อยู ทานถึงบอกวา กรรมไมมีลี้ลับนะ กรรมดีกรรมชั่ว ใครทำที่ ไหนไมมีลี้ลับ เพราะเจาของเปนผูทำ เปด

เผยอยูกับการกระทำของตัวเองทั้งดีและชั่ว ทานจึงตองใหสำรวมระวังดวยดี มีสติระมัดระวังรักษาตัว

เสมอ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ นั่นเรียกวาวิบากกรรม ดีชั่วเปนผลใหเปนสุขเปนทุกข มันอยูที่เรา…” 

 

ตายกอนขมาโทษพระวินัย 

อาจารยลี ระยะตอมาก็พระอาจารยปญญา

ติดตามองคหลวงตาไปดวยเสมอ ซึ่งพระ

ติดตามมักตองหยิบเอาเครื่องบันทึกเสียง ใน

สมัยนั้นก็คือเครื่องเลนเทปแบบมีสายเอาไว

คอยอัดเทปคำสอน แมขาวในสมัยแรกๆ นั้นก็มี

โยมแมองคหลวงตา คุณแมชีแกว คุณแมชีนอม 

คุณแมชีบุญ เปนตน ระยะตอๆ มามีอุบาสิกา

มาขอพักปฏิบัติธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในชวง

ชวยชาติจนถึงระยะสุดทายขององคหลวงตา มี

อุบาสิกาจำพรรษามากกวา ๒๐๐ คน องค-

หลวงตาสั่งใหพระเณรจัดเตรียมอาหารไว ให

สำหรับทานมื้อเดียวเทานั้น 

แมหนาที่การงานในวัดจะมากขึ้นเพราะ

ประชาชนเขามาเกี่ยวของมากขึ้น แตเพราะ

องคหลวงตาทานรักศิษยพระเณรของทานมาก 

ทานจงึเขมงวดในการรกัษาสภาพวดัใหเหมาะสม

สะดวกตอการบำเพ็ญเพียรเสมอ ทานไม ให

พระเณรมีการงานอยางอื่นๆ ทำ อันเปนการ

ขัดตองานจิตตภาวนาซึ่งเปนงานหลัก ทาน

ทะนุถนอมศิษยพระเณรไมใหมีมลทิน ไมใหของ

แวะกับคนภายนอกโดยไมจำเปน  

ทานพระอาจารยอนิทรถวาย สนัตสุสโก 

มีโอกาสไดจำพรรษาในรุนถัดมา ไดกลาวถึง

บรรยากาศการปกครองพระขององคหลวงตา

ในสมัยกอน ดังนี้ 

“...สมัยกอนเวลาหลวงตาดุพระ ดุจริงๆ 

นะ พอดุเสร็จแลวพระองคนั้นเสียใจจริงๆ นะ 

สรุปแลวหลวงตากับพระจะเขมงวดกวดขันกัน

ในสมัยกอน เพราะมันนอย ติวเขมเลย บางที

หลวงตาทานเห็นพระบางทีทานก็ดุ แตองคนั้น

ก็ไมทนัคดิวาตวัเองทำผดิใชไหมละ แตหลวงตา

ดุ มันก็เสียใจใชไหมละเมื่อโดนดุ ซึ่งจริงๆ เปน

กุศโลบายเพื่อสอนลูกศิษยองคอื่นดวย แตทีนี้

องคที่ โดนดุมันเจ็บละซิ องคที่ โดนดุนี้มันเจ็บ 

พอโดนดาเทานัน้ละ องคเปนพี่ๆ  พวกเราก็ไปหา    

‘เฮย ไมตองเสียใจนะ ใหทานเปนเขียง

รองดีแลวละ’ 

‘ผมไมรูเหมือนกันนะวาตรงนี้มันผิดแต

หลวงตาดุวาไปแลวหละ’   

‘ไมตองเสียใจ ทานสอนพวกเราดวยกัน 

พวกเราผิดดวยกันในจุดนี้ พวกเราก็ไมรูจุดนี้ 

คุณแมชีแกว คุณแมชีนอม โยมมารดาองคหลวงตา 

และคุณแมชีบุญ ณ วัดปาบานตาด  

ถายเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๐๓ 
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ท่านด่าทีนี้ พวกเราจะได้ระวังต่อไป’ 

คล้ายๆ มาบอกว่าไม่ใช่ว่าผิดแค่เราคน

เดียวนะ มันผิดกันทั้งหมู่นะ พวกหมู่ก็ไม่รู้นี่ พอ

พวกหมู่รู้ เออท่านเจ็บคนเดียว พวกเราก็จะได้

ระวัง เออองค์นั้นเจ็บก็เจ็บไป แต่ไม่ต้องเสียใจ

นะ มันก็ผิดด้วยกันนั่นแหละ อันนี้คือ การดุ

การปลอบ” 

หากกล่าวถึงความตั้งใจและความเคารพ

ในข้อวัตรปฏิบัติที่ เกี่ยวกับองค์หลวงตานั้น 

ผู้รับหน้าที่ทุกรุ่นจะตั้งใจทำด้วยความประณีต

ละเอียดลออยิ่ง จะพยายามไม่ ให้ผิดพลาด

ตกหล่นไปแม้แต่น้อยนิดเลย พระอาจารย์ภูษิต 

ขันติธโร ซึ่งได้จำพรรษาวัดป่าบ้านตาดในช่วงที่ 

๒ เป็นผู้หนึ่งที่เป็นพยานยืนยันในเรื่องนี้ ได้เป็น

อย่างดีด้วยข้อปฏิบัติของท่านเองในระยะนั้นว่า 

“เราใช้มือเรานี่แหละล้างส้วมพ่อแม่ครู-

อาจารย์ .. เข้านอกออกในกุฏิหลวงตา ทำงาน

ทั้งหมดตั้งแต่ใส่ปลอกหมอนจนถึงเทกระโถน

ล้างส้วม ซึ่งการล้างส้วมของหลวงตานี้ เราไม่

ใช้ ไม้ล้างโถส้วมหรอกนะ เราใช้มือของเรานี่

แหละล้าง”  

สำหรบัการทำขอ้วตัรภายในกฏุอิงคห์ลวง-

ตานั้น พระผู้รับผิดชอบต้องมีความละเอียด  

  

รอบคอบและทำด้วยความพินิจพิจารณาใช้สติ

ปัญญาประกอบในงานเสมอ เนื่องจากองค์-

หลวงตาท่านเข้มงวดกวดขันมาก ดังนี้ 

“...ได้พูดเสมออย่างกุฏิเรานี้ ไม่ให้เข้าไป

ยุ่งนะ คือมันขวางตาทันทีเลย เราเข้าไป องค์

ไหนที่เข้าไปจัดทำข้อวัตรนี้ อย่างมากไม่เลย ๒ 

องค์ สำหรับกุฏิเราที่ ไปเกี่ยวข้องกับเรา มี

เท่านั้น ก็มีผู้ ไปจัดยาให้ตอนเช้าตอนเย็น นี่อัน

หนึ่ง มีผู้ ไปคอยเช็ดอะไรๆ ตอนเราไม่อยู่ สอง

องค์เท่านั้นไม่ให้มาก พอดูได้ดูกันไป นอกนั้นไม่

ให้เข้าไปยุ่ง ไปก็ขวางทันทีเลย ขวางทันทีๆ จน

กระทั่งถึงได้ออกอุทานในใจ  

‘โอ๋ย  นี่มาภาวนายังไง สติสตังไม่มีเลย 

ปัญญาความแยบคายอะไรเหล่านี้ ไม่มีประจำ

เลย ไม่มีแฝงเลย มีแต่ความเซ่อๆ ซ่าๆ และไม่

เอาไหน’ 

บอกตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราถึงไม่ให้

เข้าไปกุฏิเรา มันบอกตลอด แพล็บปั๊บรู้แล้ว 

นอกจากไม่พูดเฉยๆ ถ้าหากธรรมดาก็ขังไว้แล้ว

ในนี้ เผาในนี้ แต่เรามันไม่เผา ถึงทราบเรื่อง

พระเรื่องเณรผู้เกี่ยวข้องเรา เพราะอยู่ ในวง

ของการแนะนำสั่งสอนรับผิดชอบของเรา เรา

ต้องดูทุกอย่าง…” 

สภาพวัดป่าบ้านตาดสมัยก่อน 
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อุปชฌายะตามหลักพระวินัย 

 

“...กฎเกณฑคณะสงฆลักษณะปกครองอะไรมีขึ้นมาทุกวันนี้ เพราะเรื่อง

การประพฤติของพระของเณรเรามันพิสดารไปเรื่อย เพราะฉะนั้นจึงตองมีเรื่องกฎ

กระทรวงบาง ขอบังคับกฎกติกาอะไรบาง กฎหมายลักษณะปกครองสงฆบาง ขึ้น

มาเพื่อปกครอง หลักเหลานี้ถึงจะมีมากนอยเพียงไรก็ตาม แตตองไมทำลายหรือ

ทำความกระทบกระเทือนตอหลักพระวินัยเปนสำคัญทานวา อยางบัญญัติหรือกฎ

ขอบังคับใหตั้งอุปชฌายะนี่เหมือนกันนะ ก็ตั้งตามเขตตามภาค ใครอยูในเขตไหน 

อำเภอใด ตำบลใด ควรจะมีอุปชฌาย เพื่อไมใหลำบากในการอุปสมบทของกุล-

บุตรสุดทายภายหลัง ก็ตั้งอุปชฌาย ตั้งทางโนนก็ใหบวชใหทางโนน ตั้งที่ไหนก็ให

บวชทางนั้นๆ ผูไมไดตั้งก็ไมใหเปนอุปชฌาย ไมเรียกวาอุปชฌาย นี่ความหมาย

ของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้วาอยางนั้น 

แตเมื่อมีเหตุจำเปนที่ควรจะบวช จะบวชนี่จะผิดไหม นี่เปนปญหาอันหนึ่ง 

ขึ้นมา เอา พระวินัยผิดไหม พระวินัยวายังไง เอาพระวินัยเปนเกณฑเลย คือพระ

วินัยพระที่บวชตั้งแต ๑๐ พรรษาขึ้นไปแลวสามารถที่จะเปนอุปชฌายะได นี่ละ

ตรงนี้อันหนึ่ง ถาสมมุติวาเกิดมีผูบวชขึ้นมา หรืออยางผมนี้มีความจำเปนที่จะบวช

กุลบุตรสุดทายผูใดก็ตาม ผมบวชขึ้นมานี้สงฆจะรับรองไหม นี่เปนขอหนึ่งขึ้นมา 

ที่ผมพิจารณาหรือผมพูดออกมา เพื่อใหหมูเพื่อนไดใชความพินิจพิจารณา 

หรือไดพิจารณาตามเหตุผลนี้ เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยตางหากนะ ไมใช

ผมจะเปนผูลวงเกินธรรมวินัย คือมันมีหลายแงหลายทางนี่ที่จะถือวา ถาไดตั้งให

เปนอุปชฌายแลวถึงจะบวชได ถาไมไดตั้งเปนอุปชฌายแลวบวชก็เปนโมฆะอยาง

นี้ จะเปนโมฆะจริงๆ เหรอในเมื่อหลักพระวินัยมีอยูนี่ พระวินัยทานวาผูมีอายุ ๑๐ 

พรรษาขึ้นไปแลว และเปนผูทรงธรรมทรงวินัยดวยดี มีสัมมาคารวะ มีอาจาระดี 

เปนที่เคารพเลื่อมใสของพระเณรและประชาชนแลว ผูนั้นเปนอุปชฌายะไดโดย

ไมตองตั้งจากผูหนึ่งผูใดเลย แนะ นี่คือพระวินัยตั้งเอง หรือศาสดาตั้งเองก็ได 

เพราะศาสดาเปนผูบัญญัติไว นี่ยังมีขอแมอยูอันหนึ่ง .. 

แตทานไมทำอันนั้นเพราะเคารพในกฎอันนี ้ ไมทำนั้นเฉยๆ ไมไดหมายถึงวา 

จะบวชไมไดเลย พระวนิยัมอียูทำไมบวชไมได ศาสดาแทๆ  เปนผูตัง้เปนผูบญัญตัขิึน้ 

อนันีเ้ปนพวกคณะสงฆเราสดุทายภายหลงัมาตัง้ขึน้ เพือ่ไมใหเปนความวุนวายเกนิไป  

เพราะสมยัทกุวนันีพ้ระองคทีโ่ลภมาก เปนอปุชฌายแลวคอยแตจะกนิ ม ี(อยางนัน้) 

นัน่จะวาไง ไมใชอปุชฌายดวยความเมตตาสงสารกลุบตุรสดุทายภายหลงั ไมไดทำ

ดวยความเมตตาสงสาร แตผูทีท่ำดวยความเมตตาสงสาร ไมไดหวงัโลภโลเลอะไรเลย  

บวชตามหลกัพระวนิยัทำไมจะเปนไปไมได นีอ่นัหนึง่ทีเ่ปนขอคดิ 

สำหรับเราเองเราแนใจวาไดทั้งนั้น ไมมีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแลว นั่น 

พระวินัยตั้งแลวคือศาสดาตั้งแลว บวชได แตทานไมทำเพราะเคารพในกฎนี้ กฎนี้

ก็ไมเห็นมีอะไรเสียหายนี่ ทานบวชมาสักเทาไรแลวไมทำความเสียหาย มันเปนกฎ

เปนระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพเราจึงเคารพเรื่อยมา บรรดาพระสงฆทั้งหลาย

จึงเคารพในกฎนี้เรื่อยมา แตไมถึงกับวาจะตองลบลางพระวินัยขอนั้นทิ้งไปเลยไม

ธรรมเทศนาโดยยอ : ขอวัตรปฏิบัติพระเณรวัดปาบานตาด 

ใหมี ใหมีแตผูตั้งเปนอุปชฌายะแลวถึงจะบวชไดเทานั้น นี้พูดเปนขอคิดใหคณะ-

สงฆเราไดคิด แตไมใชใหอุตริไปทำนะ คณะสงฆทานตั้งไวแลวก็เปนความสวยงาม

แลว เรียบรอยแลว เราทำเปนแงคิดแหงพระวินัยขอหนึ่งขึ้นมาเทานั้นเอง…” 

 

เครื่องรบกิเลส 
 

“...เวลานี้เราทั้งหลายตางก็คาดเครื่องรบเต็มตัวอยูแลว เครื่องรบของเรา

ทุกชิ้น ซึ่งเปนหลักธงชัยอันสืบเนื่องมาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ที่ทรง

ไดชัยชนะมาแลว เครื่องรบนั้น คือบริขารแปดที่ประทานใหผูบวชเปนพระเปน

เณรในพระพุทธศาสนา ไดแก บาตร สบง จีวร สังฆาฏิ ประคดเอว มีดโกน 

เครื่องกรองน้ำ และกลองเข็ม นี่คือเครื่องรบของนักบวชที่ประทานใหเปนมรดก 

นับแตวันอุปสมบท ปฏิญาณตนเปนศิษยพระตถาคต และทรงชี้วิธีปฏิบัติและทาง

ดำเนินเพื่อชัยชนะขาศึก คือกิเลส โลโภ โทโส โมโห อันเปนสวนภายในทุกกรณี 

แตประโยคสำคัญคือตัวของเราเอง บัดนี้เราไดคาดการรบไวมากนอยเทาไรเพื่อชัย

ชนะมาสูตัวเรา 

เครื่องมือในการรบ คือ ศีล สมาธิ ปญญา แยกออกไปตามมัชฌิมา-

ปฏิปทามี ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นี่เปนองคแหงปญญา สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว นี่เปนองคแหงศีล สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมา-

สมาธิ นี่เปนองคแหงสมาธิ รวมแลวเรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา พระพุทธเจาแล

สาวกทานเดินทางสายนี้แล ซึ่งโลกทั้งหลายเดินไดโดยยาก...” 

 

พระธรรมพระวินัย 

 

“...เราที่ไดบวชมาในพระพุทธศาสนา เปนผูที่มีหนาที่การงานซึ่งจะทำไดโดย

สมบูรณ  ไมมีอะไรขัดของยุงเหยิงเหมือนฆราวาสเขา เปนโอกาสที่เหมาะสมอยาง

ยิ่งในการที่จะบำเพ็ญตนใหถูกตองดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทาง  ตาม

ทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไวแลวทุกแงทุกมุม .. ถาไมปลอยใหความขี้เกียจ 

ขี้ครานอันเปนเรื่องของกิเลส ความทอถอยออนแออันเปนเรื่องของกิเลสเขามา

ทำงานเสีย 

พระวินัยก็ดี พระธรรมก็ดี เปนทั้งทางเดินทั้งรั้วกั้นไมใหปลีกแวะ  เชนพระ

วินัยเปนรั้วกั้นสองฟากทางไว  ธรรมเปนทางสายกลาง เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา  

พระวินัยเปนรั้วกั้นไวทั้งสองฟากไมใหขาม หรือปลีกแวะออกไปปนรั้วปนราวคือ

หลักธรรมหลักวินัย อันเปนสวากขาตธรรมดวยกันทั้งนั้น การทำรั้วไวดวยศีลก็คือ

การปดกั้นทางที่จะผิดเปนโทษเปนภัยแกผูเดินทางนั้น ไมใหปนออกไปสูภัยสู

อันตรายทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งโทษ และดำเนินตามสายทางคือมัชฌิมาเปนลำดับ

ลำดา ไมปลีกแวะจากหลักมัชฌิมานี้ ดวยความอุตสาหพยายามไมลดละทอถอย 

อยางไรตองถึงจุดที่หมายปลายทางโดยไมตองสงสัย… 
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๔๔๔ ๔๔๕

คำวาพระวินัยก็พอทราบกัน คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ เหลา

นี้เปนหลักพระวินัยทั้งนั้น สวนพระธรรมมีมากและละเอียดไปเปนขั้นๆ ไมมีที่สิ้น

สุด เชน ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เปนตน จัดเปนหมวดธรรม พระวินัย

เปนของจำเปนตามขั้นและเพศของผูรักษา .. ไมอาจเอื้อมลวงเกิน ใจก็มีความ

เยือกเย็น ไมเปนอารมณ เพราะเหตุแหงความผิดศีลที่ตนรักษา จะอบรมใจใหสงบ 

ก็ไมมีศีลวิบัติเปนอารมณเครื่องกวนใจ ใจมีทางสงบไดงาย แมอยูโดยลำพังก็

เย็นใจ ผิวพรรณก็ผองใส และมีกิริยาองอาจ ไมสะทกสะทาน นี่เปนศีลสมบัติที่

เราไดรับในปจจุบัน 

ตอไปกเ็ริม่ใหเปนสมบตัขิึน้ภายในใจ โดยวธิอีบรมจติ เชน นัง่กำหนดอานา- 

ปานสติ ถือลมหายใจเขาออกเปนอารมณของใจ หรือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใด

บทหนึ่งที่จริตชอบ มีสติกำกับอยูที่ใจซึ่งบริกรรมธรรมบทนั้นๆ เปนอารมณอยู ใจ

จะคอยมีความรูเดนขึ้นที่จุดนั้น และมีความเย็นสบาย ความสุขที่เกิดขึ้นจากความ

สงบจะไมเหมอืนความสขุอืน่ใดทีเ่คยผานมา ผูไดรบัความสขุประเภทนีแ้ลว จะเปน

ทีส่ะดดุใจทนัท ีพรอมทัง้ความพอใจทีจ่ะพยายามใหความสงบสขุนีเ้กดิขึน้บอยๆ .. 

ความสงบของใจมีหลายขั้น คือขั้นหยาบ ขั้นกลาง และขั้นละเอียด ตามแต

ผูบำเพ็ญจะสามารถทำไดเปนขั้นๆ และพยายามทำจิตของตนใหขยับขึ้นไปเปน

ระยะ จนถึงขั้นละเอียดสุดของสมาธิ สวนความสุขอันเปนผลยอมมีความ

ละเอียดขึ้นไปตามขั้นของสมาธิ ปญญาก็มีขั้นหยาบ ขั้นกลาง และขั้นละเอียด

เชนเดียวกับสมาธิ และควรนำมาใชกำกับสมาธิขั้นนั้นๆ ไดตามโอกาสอันควร จะ

เปนความรอบคอบของนักปฏิบัติธรรมทุกๆ ขั้นไป …” 

 

อนุศาสน ๘ นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ 

 
“...นิสสัย ๔ อนุศาสนขอที่ ๑ วา รุกฺขมูลเสนาสนํ .. ไปอยูตามรุกขมูลรม

ไม ในปาในเขาตามถ้ำเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อัพโภกาส อันเปนที่

สะดวกแกการบำเพ็ญสมณธรรมปราศจากสิ่งรบกวน แลวจงอุตสาหอยูและ

บำเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด .. ทานไมสอนวานั้นตลาด นั้นถนนสาม

แพรงสี่แพรง นั้นชุมนุมชนคนหนาแนน พวกทานจงไปกางกลดกางมุงอยูในที่

ชุมนุมชนเชนนั้น พวกทานทั้งหลายจะปลอดภัยและถึงแดนแหงความพนทุกขได

โดยพลัน อยางนี้พระองคไมไดสอน .. 

ขอที่ ๒ วา ปสุกูลจีวรํ ทานทั้งหลายบวชมาแลว พึงแสวงหาผาบังสุกุลที่

เขาทอดทิ้งตามปาชา ตามถนนหนทาง นำมาปะติดปะตอ ปะชุนกันเขาเปนผืน 

สบง จีวร สังฆาฏิ พอไดครองรางและชีวิตสืบตอเพศพรหมจรรยใหเปนไปในวัน

หนึ่งๆ สมกับเพศสมณะซึ่งไมใชนักฟุมเฟอยโกเก.. 

ขอที่ ๓ ปณฺฑิยาโลปโภชนํ เราบวชในพระศาสนาแลว อยาเปนผู

เกียจคราน จงบิณฑบาตมาฉันดวยกำลังปลีแขงของตัวโดยความบริสุทธิ์ใจ บรรดา

ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใหดวยความเต็มอกเต็มใจ ใสบาตรใหเรามาฉันตามสมณ-

ประเพณี ซึ่งปราศจากการซื้อขาย ปราศจากการทำไรทำนาเหมือนอยางประชาชน 

การบิณฑบาตมาฉันเปนกิจวัตร ชื่อวาเปนทางแหงอาชีพที่บริสุทธิ์ของนักบวช พึง

อุตสาหทำอยางนั้นตลอดชีวิตเถิด 

ขอที่ ๔ คิลานเภสัช คือยารักษาโรค คำวา โรคหรือไข เปนไดทั้งพระและ

 

ฆราวาสไมเลือกหนา เมื่อ

ความจำเปนเกิดขึ้น เรื่อง

จำเปนจะตองแกไขก็ตองมีขึ้น

เปนเงาเทียมตัว แตพึงรูจัก

ประมาณในการขอจากญาติใน

พระศาสนา หรือคนใหโอกาส

แกการขอใหเปนความดีที่สุด 

ความรูจักประมาณเปนธรรม

จำเปน นักบวชควรมีประจำ

ตนตลอดเวลา .. 

อกรณียกิจ ๔ คือหาม

ไมใหทำ เด็ดขาดไปเลย เปน

สิ่งที่รายแรงมาก ในกิจ ๔ 

ประการ เชน ฆาสตัวอยางนีเ้ปนตน หรอือวดอตุตรมินสุสธรรม ..  

นีเ่ปนพระโอวาททีพ่ระองคทรงสอนพระทกุองค ทีบ่วชมาตองรบัโอวาทขอนี้

จนได นสิสยั ๔ อกรณยีกจิ ๔ หรอือนศุาสน ๘ นัน่แจงออกมาอยางนีใ้หรูกนั...” 

  

การบำเพ็ญเพียรประจำวันของหลวงปูมั่น 

 
“...ปกติหลังจากฉันเสร็จแลว ทาน (หลวงปูมั่น) เริ่มเขาทางจงกรมทำความ

เพียรราวหนึ่งถึงสองชั่วโมง แลวออกจากทางจงกรมเขาหองพักและทำภาวนา 

ตอไปจนถึงบายสองโมง ถาไมมีธุระอื่นๆ ก็เขาทางจงกรม ทำความเพียรตอไป

จนถึงเวลาปดกวาดลานวัด ทานถึงจะออกมาจากที่ทำความเพียร หลังจากสรงน้ำ

เสร็จก็เขาทางจงกรมและเดินจงกรมทำความเพียรตอไปถึงสี่หรือหาทุมจึงหยุด 

แลวเขาทีส่วดมนตภาวนาตอไป จนถงึเวลาจำวดัแลวพกัผอนรางกาย ราวสามนาฬกา 

คอื เกาทุมเปนเวลาตืน่จากจำวดั และทำความเพยีรตอไปจนถงึเวลาโคจรบณิฑบาต 

จงึออกบณิฑบาตมาฉนัเพือ่บำบดักายตามวบิากทีย่งัครองอยู นีเ่ปนกจิวตัรประจำวนั

ที่ทานจำตองทำมิใหขาดได…” 

 

กินอยูเรียบงาย หรูหราดวยธรรม 

 
“...งานของพระที่วาใหทำอยางนั้น ก็กลายเปนงานกอสรางไปหมด นั่น 

หรูหราฟูฟา ฟุมเฟอยแลวเอามาแขงขันกัน วัดนั้นสวย วัดนี้งาม วัตถุเครื่อง

กอสรางตางๆ สวยงามเทาไร ยิ่งเปนที่เกรงขาม บะ ฟงซินะ กิเลสมันเอาใหเปนที่

เกรงขามไปไดนะ มันแทรกเขาไปอยูในนั้นละ ยิ่งหรูหราฟูฟาสวยงามเทาไรยิ่งเปน

เครื่องประดับวัดวาอาวาส นี่ละ กิเลสเขาไปประดับรานทั้งภายนอกทั้งภายใน 

ไมเพียงประดับรานเฉยๆ ขางนอกนี่หลอกไวแบบหนึ่ง ขางในก็หลอกไวอีกแบบ

หนึ่ง มันเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเณร สวนฆราวาสเขาไมตองพูดหละ เขาไมมี

แบบมีฉบับ พระเรานี้มีแบบมีฉบับ ควรจะไดแบบฉบับอันดีงามมาประดับตนและ

สั่งสอนประชาชน .. 
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๔๔๔ ๔๔๕

 

เมื่อภายในมีหลักมีเกณฑ มีความสงางามแลว อยูที่ไหนก็สงางามหมด อด

บางอิม่บางกไ็มเปนทกุข ทานไมเปนกงัวล ใครจะอดอยากขาดแคลนยิง่กวากรรมฐาน 

ผูมุงตออรรถตอธรรมไมมี ถาเปนเรื่องของผูมุงตออรรถตอธรรมแลว ตองเปน 

ผูไดรบัความทกุขตางๆ จากปจจยั ๔ คอืทีอ่ยูทีอ่ะไร คอืทานไมสนใจ ทานไมเอา 

เพราะไมใชทาง เพียงอยูอาศัยวันหนึ่งๆ ไปเทานั้นพอ ภายในนี้ทานสนใจมาก...” 

 

พูดคุยกันเปนอรรถเปนธรรม 

 
“...นี่เปนงานของพระพุทธเจา งานของสาวกที่เกี่ยวของกันเปนอยางนั้น 

เรื่องอรรถเรื่องธรรมลวนๆ ไมมีอะไรเขามาเจือปนเลย ถาสมัยปจจุบันก็หลวงปูมั่น 

นี่ก็เหมือนกัน ตรงเปงเลยเชียว ไมมีจะพูดเรื่องโลกเรื่องสงสาร ไมเคย พูดอะไรๆ 

ก็มีแตพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องที่ทำความพากความเพียร ทานพูดกันอยางนั้น 

คุยกันกี่ชั่วโมงก็ตาม มีแตเรื่องอรรถเรื่องธรรมลวนๆ ฟงแลวรื่นเริงๆ นั่นมันตาง

กันอยางนั้นนะ นี่ละธรรม ธรรมออกกาวเดินเปนอยางนั้น กิเลสออกกาวเดิน 

กเิลสออกตตีลาด คำพดูคำจาจะเปนเรือ่งของกเิลส ของการบานการเมอืง ความได

ความเสีย การซื้อการขาย เรื่องหญิงเรื่องชายไปหมด นี่คือกิเลสออกตีตลาด...” 

  

ไมกอสรางวัตถุ แตสรางหัวใจ 

 
“...เพราะฉะนั้น เราจึงไดขูเข็ญวงกรรมฐานเรา ขนาดนั้นมันยังรอดออกไป

ไดนะ โถ มันเร็วบางทีชี้หนาเลยขนาดนั้น เอาอยางหนัก เกี่ยวกับเรื่องการกอ 

การสรางยุงเหยิงวุนวาย นี่เปนการสรางความกังวล ไมไดสรางความสงบ เมื่อ

เกี่ยวของกับเรื่องอะไร สติปญญาความคิด ความอานไตรตรอง ความกังวลวุนวาย

ความกอกวนมันจะเขามาพรอมๆ กัน นั่นคือสรางความวุนวาย ปลูกกุฏิขึ้นเพียง

หลังหนึ่งเทานั้น ก็สรางความวุนวายสักเทาไร ยิ่งสรางศาลาขึ้นหลังใหญๆ ทั้งหลัง 

มันจะกอกวนมากนอยเพียงไร ทั้งวุนวายทั้งกอกวน เลยกลายเปนศาสนากวน

บานกวนเมืองไป กวนเอาหาเอาสิบเขามาสรางนั่นเอง เนี่ย ที่ใหเกามันไมยอมเกา 

มันเถลไถลออกไปขางนอกมันยิ่งไปใหญ ทีนี้เลยกลายเปนศาสนากวนบานกวน

เมือง แทนที่จะใหเปนความรมเย็นแกโลกแกสงสาร กลับเปนความรอนยิ่งกวาโลก

ไปซะอีก กวนโลกกวนสงสารเขาไปอีก นี่ละกิเลสมันเขาตีตลาด ตีอยางนี้ ไอเรา

ไมรู ประดับตกแตงอะไร มีแตเรื่องของกิเลส...” 
  

 
ไมรับนิมนตไปฉันในบาน 

 

“...วัดปาบานตาดก็ประกาศตั้งแตเริ่มสรางวัดมา เราบอกตรงๆ เลยวาวัดนี้

เปนวัดที่สรางขึ้นมาเพื่อสั่งสมอรรถธรรมมรรคผลนิพพานลวนๆ เราบอกตรงๆ 

เพราะฉะนั้นการเกี่ยวของกัน ไปฉันที่นั่นที่นี่ตามบานตามเรือน ในเมืองนอกเมือง

ที่ไหน เราจึงขอบิณฑบาต เราบอก ขออยามานิมนตพระวัดนี้ไป มันจะขาดงานการ

ของทานที่ทานทำดวยความตั้งอกตั้งใจไปทุกวี่ทุกวันจนจะกลายเปนความ

เหลวแหลกแหวกแนวไป จึงขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่นองทั้งหลายไมใหมานิมนต

วัดนี้ไปฉันในบาน บานนั้นบานนี้ในเมืองนอกเมืองก็ตาม เราเปนหัวหนา เราเปน

หัวหนาเปนผูบิณฑบาตขอพี่นองทั้งหลายไมวาชาวอุดรชาวไหนก็ตาม ใหเสมอกัน

หมด แตถาหากวามีความจำเปนจริงๆ เราไมไดหามขาดโดยถายเดียว มีขอแมที่จะ

แยกแยะ หากวามีความจำเปนจริงๆ ซึ่งควรจะเปนไปตามนั้น พระกับโยม โลกกับ

ธรรมแยกกันไมออกก็ตองชวยกัน แกไขดัดแปลงกันไป หนุนกันไปตามความ

จำเปน เอา เราจะจัดให แนะ จะเอาสักกี่องคพระเราจัดใหเลย ถาไมจำเปนจะทำ

แบบซ้ำๆ ซากๆ จนกลายเปนประเพณีนั้นมันเสียทางพระ ธรรมไมมี จะมีแตเรื่อง

ของโลกลวนๆ ไปหมด เราจึงตัดอันนี้เอาไว...” 

 

เนนเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา 

 
“...พระเราไมมีความสงบเลยไมมีความหมาย วางั้นเลยนะ ... สมบัติทาง

โลกเขา คือเงินทองขาวของตึกรามบานชอง สมบัติของพระก็คือ ศีล สมาธิ 

ปญญา มรรคผลนิพพาน นั่น สมบัติของพระเปนอยางนั้นนะ นี่มันมาแยงงานของ

โลกมาใชในวัดในวาในพระในเณร เวลานี้ธรรมจึงหมดความหมายไปทุกวันๆ นี่ละ 

นี่เรียกวา กิเลสมันเกง ดูเอาสิ...ไมมีใครคิดนะวา กิเลสเขาตีตลาด ตีแบบไหน 

เวลานี้มันกำลังตีแหลกหมด ไมเลือกวาวัดวาวาประชาชนญาติโยม ตีแหลกไป

ตามๆ กันหมดไมไดยกโทษ พูดตามหลักความจริง... 

เพราะแบบแผนตำรับตำราเครื่องยืนยันกันมีอยู นั่น เอาอันนั้นออกมากางซี  

.. งานของพระไมมีอะไรเกินการอยูในปาในเขา เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ที่อยู

ของพระผูมุงตอมรรคผลนิพพานตามทางศาสดาจริงๆ ทานสอนอยางนั้นนี่นะ .. 

พูดตั้งแตเรื่องการเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ชำระกิเลส พอพระเขามาเฝา

พระพุทธเจา จะรับสั่งทันทีเลย เปนยังไงไปอยูที่นั่น นั่นหมายถึงวาที่ภาวนานะ ไป

อยูที่นั่น ภาวนาเปนยังไง จิตใจเปนยังไง ... จากนั้นพระองคก็ประทานโอวาท .. 

ใหประกอบความพากเพียรทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ตลอดถึงการพักผอนก็บอก

ไวหมด  

ในอปณณกปฏิปทาสูตร ทานแสดงไวเปนสูตรจริงๆ เอามาสวดมนตอยูนี่ 

. . อปณณกปฏิปทา คือการปฏิบัติไมผิด 

ปฏิบัติ โดยความสม่ำเสมอ คือ ตั้ งแต

ปฐมยามไปใหประกอบความเพียร จะเดิน

จงกรมก็ไดจะนั่งสมาธิภาวนาก็ได พอถึง

มัชฌิมยามก็พักผอนนอนหลับ พอปจฉิม-

ยามก็ตื่นขึ้นเดินจงกรมนั่ งสมาธิภาวนา 

เรื่อยๆ ไป ตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกัน 

หากจะมีการพักผอนบางในตอนกลางวันก็

พักได แตตองระมัดระวังใหปดประตู รักษา

มารยาทในการพักนอน ทานสอนไวโดย

ละเอียดลออมากที่สุด...” 
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๔๔๖ ๔๔๗

อยาติโทษพระธรรม ใหปฏิบัติถูกธรรม 

 
“...เราอาจจะมีความเห็นผิดไปตำหนิติโทษพระศาสนาวา พระธรรมคำสั่ง

สอนของพระพุทธเจาไมเปนนิยยานิกธรรม พอที่จะนำผูปฏิบัติธรรมใหพนจากทุกข

ไปไดจริง สมกับที่พระองคตรัสไววาสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว แทจริงทั้งวัน

ทั้งคืนกระแสแหงใจของเราเอนเอียงไปสูโลกตลอดเวลา คำวา โลก ทั้งโลกใน ทั้ง

โลกนอก พึงทราบวาเปนสภาพหนึ่งจากธรรมที่พระองคทรงมุงหวัง การปฏิบัติของ

พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายมุงในหลักธรรมเพื่อความพนทุกข เพราะเหตุนั้น 

ประโยคแหงความเพียรทุกๆ ประโยค จึงเปนไปเพื่อความแกไขมลทินจนหมดสิ้น

โดยตลอดไมมีอะไรเหลืออยู จากนั้นก็กลายเปน พุทโธ ขึ้นมาใหโลกไดกราบไหว

บูชา 

ที่ทานเปนธรรมทั้งองคเพราะทานปฏิบัติถูกธรรม เหตุกับผลจึงลงกันได

อยางนี้ สวนเราทั้งหลายเดินจงกรมนั่งสมาธิจริง แตกลายเปนสมาธิหัวตอ นั่ง

หลับในสมาธิไมรูกี่ครั้งกี่หน หรือกลายเปนเรื่องประจำก็อาจเปนไปไดในบางราย นี่

ผูเทศนไมรับรองแทนได แตเรื่องคงเปนความจริงอยางนั้น ผลจึงกลายเปนอื่น

เสมอไป ถาเหตุเปนเรื่องของธรรมแลว ผลจะกลายเปนอื่นไปไมได เพราะเหตุกับ

ผลตองสวมรอยกันไป เพราะเราทำไมถูกตองตามหลักธรรม 

แทนที่จะเดินจงกรม นั่งสมาธิ ใหสติสัมปยุตดวยความเพียรติดตอกันกับ

บทธรรม หรือสภาวธรรม 

ที่ เราพิจารณา แตจิต 

กลายเปนอื่นไปเสีย โดย 

ส งกระแสใจไปตามรูป 

เสียง กลิ่น รส เครื่อง

สัมผัส แมธรรมารมณที่

ปรุงขึ้นกับใจก็ปรุงไปเพื่อ 

รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง

สัมผัส ทั้งที่เปนอดีตและ

อนาคต ไมปรากฏจิตเปน

ปจจุบันแมแตขณะเดียว 

อยางนี้ผลก็ตองเปนโลก

เสมอไป เพราะกระแส

ของจิตกลายเปนโลกอยู

ตลอดเวลา สวนจิตก็ตอง

เปนโลกขึ้นมา ไดแกเรื่องของสมุทัยแดนเกิดขึ้นแหงทุกข ทำหัวใจของเราให 

เดอืดรอนแลวกม็าตำหนผิลวา ทำไมจงึเกดิความรุมรอน วนันีไ้มสบาย แตตนกอเหตุ

ความไมสบายไวทั้งวันทั้งคืน เพื่อความเปนอื่นจากธรรมโดยไมรูสึกตัว ไมไดคำนึง

ถึงเลย เรื่องจึงเปนอยางนั้น...” 

 

ศีล สมาธิ ปญญา  

 
“...สีลปริภาวิโต สมาธิ มหัปผโล โหติ มหานิสังโส สมาธิที่ศีลหลอเลี้ยง

แลว ดวยความระเวียงระวัง หิริโอตตัปปะ รักษาศีลของตนใหบริสุทธิ์แลว การ

บำเพ็ญสมณธรรม คือสมาธิธรรม ยอมมีความสงบรมเย็นไดงาย นี่เปนขอแรก .. 

สมาธิปริภาวิตา ปญญา มหัปผลา โหติ มหานิสังสา ปญญาที่สมาธิเปน

เครื่องหนุนหลอเลี้ยงอยูเสมอ .. เมื่อจิตเปนสมาธิแลวเรียกวาจิตอิ่มอารมณ  ไม

คิดไมปรุง มีแตอารมณอันเดียวแนน นั่นเรียกวาเอกัคคตารมณ เอกัคคตาจิต .. 

เมื่อสมาธิมีความสงบใจ ที่เรียกวาใจอิ่มอารมณ ไมอยากคิดปรุงแตงตางๆ ในเรื่อง

ที่เปนภัยตอจิตใจ เพราะจิตใจอิ่มตัวดวยสมาธิธรรม มีความสงบเย็น มีธรรมเปน

เครื่องหลอเลี้ยง แลวปญญายอมเดินไดสะดวกคลองตัว .. ตั้งแตขั้นหยาบของ

ปญญา จนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุด วิมุตติหลุดพนไปจากปญญานี้ทั้งนั้น .. ถาจิต

ไมเปนสมาธิ จิตยุงเหยิงวุนวาย จะพาพิจารณาทางดานปญญา มันกลายเปน

สัญญาอารมณ เปนฝายสมุทัย เปนฝายกิเลสตัณหาไปเสีย โดยไมรูสึกตัว .. 

ปญญา ปริภาวิตัง จิตตัง สัมมเทว อาสเวหิ วิมุจจติ จิตที่ปญญาซักฟอก

เรียบรอยแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ คือจิตนี้จะหลุดพนดวย

ปญญา ปญญาเปนเครื่องซักฟอกจิตใหหลุดพน .. นี่ธรรม ๓ ประการ...” 

 

 

 

 

“...จะระงับความคิดปรุงทั้งหลายเหลานี้ดวยบทธรรม ถาระงับเฉยๆ จะ
ระงับไมได ตองอาศัยบทธรรมเพราะจิตทำหนาที่อันเดียว ไมมีงานอื่นใดเขามา
แทรกในขณะที่ทำหนาที่อันเดียวอยูนั้น งานสองเขามาก็เรียกวา แยงงานกันแลว 
ตองใหมีงานอันเดียว คือเราเจริญจิตใจดวยบทภาวนา นี่ผูฝกหัดเบื้องตนนะ ให
ฝกหดัภาวนาอบรม มคีำบรกิรรมเปนเครือ่งกำกบัใจอยูเสมอ เราอยาปลอยคำบรกิรรม 

อยางหนึ่งเห็นวา ไมทันการณ แลวหนักเขาไปกวานั้นเลยกลายเปนวา เห็น

วาครึไปเสีย เราคิดนึกแบบเรียนลัดใหจิตสงบไปเองๆ อยางนี้ดีกวา นี่เปนความ

อุตริอันหนึ่งของจิต มันเกิดมาเรื่อยๆ เพราะมันชอบอุตริชอบทะนงตัว เมื่อธรรม

แทรกเขาไป มันจึงตองปด ทั้งๆ ที่ธรรมเปนความถูกตองดีงาม มันยังตองปดจนได 

แลวก็เรียนลัด นึกแตความรูเฉยๆๆ ใหสติอยูกับความรูๆ มันก็ไมเปนหลักเปน

เกณฑอะไรเลย เพราะสติเผลอไดงาย เมื่อสติเผลอความรูก็ถูกกิเลสลากให

เถลไถลไปในที่ตางๆ ตามอารมณที่เคยคิดเคยปรุงนั้นแล แลวก็กลายเปนกิเลส

ลวนๆ ขึ้นมาแทนที่ที่เราวาเราภาวนา 

เพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดอันนี้ลงไป ใหไดผลในการภาวนาเทาที่ควรในเบื้องตน 

จึงขอใหยึดคำบริกรรมไวใหดี คำบริกรรมในกรรมฐาน ๔๐ หองนั้น ควรแกทั้ง

สมถธรรมทั้งวิปสสนาธรรม ควรแกกันไดทั้งนั้น .. เวลาเราภาวนา ระงับความ

อยากเหลานี้ลง จะเปนดวยบทธรรมใดก็ตาม เชนเรากำหนดภาวนา พุทโธ ธัมโม 

สังโฆ หรือ อนุสติ ๑๐ อสุภะ ๑๐ ก็ได เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ก็ได มรณ-

สติก็ได อานาปานสติก็ได เหลานี้ เปนบทภาวนากรรมฐาน ๔๐ หอง เปนบท

ธรรมเพื่อความสงบใจ.. แลวใหตั้งสติดวยดีกำกับคำบริกรรมนี้ไวกับจิตตนเอง 

กรรมฐาน ๔๐ หอง 
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อยาถืองานอื่นงานใดวาเปนงานสำคัญยิ่งกวางานบริกรรม ที่กำกับดวยสติอยาง

เขมงวดกวดขันนี้ นี่เรียกวาประกอบความเพียร…” 

 

อานาปานสติ 
 

 
“...ผูกำหนดอานาปานสตกิใ็หรูแตลมเขาลมออก สงูตำ่กช็างไมสำคญั สำคญั

ที่ความรูความสัมผัสของลมเขาลมออกรูกันอยูทุกๆ ระยะ จะสูงจะต่ำหยาบ

ละเอยีดใหกำหนดรูทีล่มเขาออกนีเ้ทานัน้ อยาไปคาดหมายใหเกดิความลงัเลสงสยั

และตัง้ลมบอยๆ ไมถกู .. การตัง้ลมจะตัง้สงูตัง้ตำ่ เราตัง้ทีต่รงไหนแลวกใ็หจบัทีต่รง

นั้นไว แลวกำหนดใหรูลมเขา รูลมออกอยูทุกระยะๆ .. จับลมไมหยุดไมถอย .. 

สดุทายกเ็หลอืแตลม เหลอืแตลมกก็ำหนดแตลมจนละเอยีดเขาไป เอา ลมจะหมด

จรงิๆ กใ็หหมด อยาไปตกใจอยาไปกลวัตาย เมือ่จติยงัครองรางอยู ลมจะหมดไปก็

ไมตาย .. ถงึลมจะหมดไปกต็ามใหทราบวา ลมทีก่ำหนดนัน้หมดไป แตความรูทีเ่ปน

ตวัการสำคญัซึง่เราตองการนัน้มอียูกบัเรา..นีค่อืหลกัของการภาวนาอานาปานสต…ิ” 

ไตรลักษณ 

 

“...พระพุทธเจาตรัสสอนใหพิจารณาไตรลักษณ (ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา) ก็

เพื่อจะตัดสาเหตุการหลั่งน้ำตาของสัตวผูไปยึดไตรลักษณมาเปนตนเปนของตน

เสียได กลายเปนความรูเทาทันตามหลักความจริงและถอดถอนอุปาทานความ 

ยึดมั่นสำคัญผิดอันเปนเสี้ยนหนามทิ่มแทงหัวใจใหหมดไป .. บรรดาสัตวบุคคล

ตลอดทวยเทพที่มีรูปราง แงความคิด ภูมิที่อยู และนิสัยวาสนา.. จำตองยอมรับ

กฎของไตรลักษณอันเปนกฎของวัฏฏะอันเดียวกัน..  

ทุกขัง คือความทุกขกายไมสบายใจ ใครจะหลีกเลี่ยงไมยอมรับทุกขอันเกิด

ขึ้นกับตนผูเปนตนเหตุของทุกขไปไมได .. อนิจจัง คือความแปรปรวนนั้น มีอยู

รอบตัวทั่วสรรพางครางกาย ไตรตรองไปตามสภาวะซึ่งมีอยูในตัวอยางสมบูรณให

เห็นชัด แมทุกข ความบีบคั้นก็มีอยูทั้งวันทั้งคืน ไมเพียงแตทุกขทางกาย ทุกขทาง

ใจที่เกิดขึ้นเพราะอารมณตางๆ  ก็มีอยูเชนเดียวกัน จงกำหนดใหเห็นชัด คำวา 

อนัตตา ก็ปฏิเสธในความเปนสัตว เปนสังขาร เปนเรา เปนเขาอยูทุกขณะ เมื่อ

พิจารณาจนมีความชำนาญ กายก็จะรูสึกวาเบา ใจก็มีความอัศจรรยและสวาง

กระจางแจงไปโดยลำดับ...” 
 

สติปฏฐานสี่ 

 

“...สติปฏฐาน แปลวา ที่ตั้งของสติ มีสี่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทุก

สวนของรางกายรวมแลวเรียกวา กาย ความสุข ความทุกข และเฉยๆ ไมสุข ไม

ทุกข ที่เปนไปทางกายทางใจ ที่เรียกวา เวทนา ใจและกระแสของใจที่เกี่ยวกับ

อารมณเรียกวา จิต สิ่งที่ถูกใจและกระแสของใจเกี่ยวของหรือสิ่งที่ถูกเพงทั้งสวน

หยาบ สวนกลาง และสวนละเอียด เรียกวา ธรรม ทั้งสี่นี้มีสมบูรณอยูกับตัวเรา

ทุกทาน และเปนบอเกิดของสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ตลอดวิมุตติความ

หลุดพน…” 

 

อริยสัจ ๔ 

  
“...หลักความจริงอันเปนหัวใจของพระศาสนาที่พระพุทธเจาประทานไว 

อริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค.. การพิจารณาทุกขก็เปนอริยสัจ

อันหนึ่ง เมื่อเห็นเรื่องของทุกขแลวเปนเหตุใหคิดตอไปวาทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร 

เชนเราเสียใจในขณะที่ประสบสิ่งที่ไมนาปรารถนา.. เราพยายามพิจารณาหาตนเหตุ

แหงความเสียใจวา เกิดขึ้นมาเพราะเหตุใด และจะมีทางแกไขความเสียใจดวยวิธี

ใด ดังนี้ก็เรียกวาเราพยายามจะถอนสมุทัยอยูในขณะเดียวกันนั้นแลว .. การ

ไตรตรองหรือพิจารณาทุกขตั้งใจดูทุกข กำหนดรูทุกข ตั้งสติดูทุกข ลวนแลวแต

เปนเรื่องของมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญาทั้งนั้น.. คือสติกับปญญาไปโดยทำนอง

นี้ ก็เปนการทำใหแจงซึ่งนิโรธโดยลำดับในขณะเดียวกัน .. ทุกข สมุทัย นิโรธ 

มรรค ทุกขมีอยูที่ตรงไหน มีอยูที่กายมีอยูที่ใจ สมุทัยมีอยูที่ไหน สมุทัยมีอยูที่ใจ.. 

สมุทัยไดแกอะไรใหเห็นอยางชัดเจนวา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.. ทุกข

อยูที่ใจเปนสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นจากสมุทัยเปนผูผลิตขึ้นมา นิโรธ ดับทุกขจะดับที่ไหน 

ทุกขเกิดขึ้นที่ไหนนิโรธก็ดับที่นั่น แลวสาเหตุที่จะทำใหนิโรธดับทุกขไดมาจากไหน 

ก็มาจากมรรค .. 

 ทกุข สมทุยั นโิรธ มรรคกด็ ีสตปิฏฐานสีก่ด็ ี และไตรลกัษณกด็ ี โปรด

ทราบวามอียูกบัคนๆ เดยีว มไิดมอียูในทีต่างกนั ผูปฏบิตัติอธรรมทัง้สามนีส้ายใด

สายหนึง่ชือ่วาปฏบิตัติอตนเอง เพราะจดุความจรงิคอืตวัเราเปนฐานรบัรองธรรมทัง้

สามประเภทนี ้ถาพจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม ใหชดัเจนดวยปญญาแลว ทกุขกบั

สมทุยัไมจำตองบงัคบัขูเขญ็ดวยวธิอีืน่ใด แตจะหมดสิน้ไปเอง ตามหนาทีข่องเหตซุึง่

ดำเนนิโดยถกูตอง ถาพจิารณาไตรลกัษณ คอื อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา กใ็หเหน็ชดัวา 

กาย เวทนา จิต ธรรมเปนไตรลักษณแนนอน ไมเปนอยางอื่น การดำเนินสาย 

อรยิสจักด็ ีสายสตปิฏฐานกด็ ีและสายไตรลกัษณกด็ ีมนัเปนเรือ่งของคนๆ เดยีวกนั 

และเปนทางสายเอกทีส่ามารถยงัผูดำเนนิตามใหถงึธรรมอนัเอกไดเชนเดยีวกนั…” 

 

ปญญาอบรมสมาธิ 

 

“...การทำจิตใจใหสงบดวยอุบาย สมาธิอบรมปญญา หรือดวยอุบาย 

ปญญาอบรมสมาธิ ทั้งสองนี้เปนอุบายวิธีที่ถูกตองเสมอกัน เพราะเปนอุบาย

เครื่องกระตุนเตือนสติใหตามรูความเคลื่อนไหวของจิตทุกระยะในขณะทำการ

อบรม.. ปญญาอบรมสมาธินั้นเปนธรรมที่ควรนำมาใชในเวลาที่จิตมีความฟุงซาน

รำคาญจนเกินควร .. ปญญาทำการพิจารณาหักหามกีดกันจิตที่กำลังฟุงซานกับ

อารมณในเวลานั้น ใหจิตรูสึกตัวดวยเหตุผลโดยวิธีตางๆ จนจิตยอมรับหลัก

เหตุผลและยอมจำนนตอปญญาผูพร่ำสอนแลวกลับตัว แลวยอนเขาสูความสงบ
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ซึ่งเปนการขายตัวอยางเลวรายที่สุดใหอภัยไมไดเลย นี่แหละคือหลักของการ

ปกครอง ของการอยูรวมกันเปนอยางนี้ จึงตองไดระมัดระวังเสมอ ประมาทไมได

ตลอดไป...” 

 
เตือนพระเณร มหาภัย ๕ อยาง  

 

“...พระเราเปนเพศที่หนึ่งที่จะสามารถครองมรรคครองผลได เพราะมี

โอกาสอันดีงาม ทุกสิ่งทุกอยางอำนวยหมด ใหพากันตั้งใจ เราเปนหวงเปนใยพระ

ลูกพระหลานของเรา กลัวจะเลินเลอเผลอสติเปนบากับโลกกับสงสารเขา ทุกวัน

นี้เรื่องของกลมายาของกิเลสนั้นมีมากนะ วันนี้จะพูดใหบรรดาพระลูกพระหลาน

ทั้งหลายของเราไดทราบเสียวาจุดใหญมหาภัยคืออะไร 

เริ่มตั้งแต หนังสือพิมพ เปนขาวเปนคราว พระเราไมจำเปนตองหาขาวหา

คราว หลีกขาวหลีกคราวทั้งนั้นถึงถูก อยางพระพุทธเจาไลเขาปา .. เพื่อหลีกขาว

หลีกคราวทั้งหลาย อันเปนเรื่องยุงเหยิงวุนวายของกิเลสมันบีบบี้สีไฟนั่นเอง จาก

นั้นก็ วิทยุ ใหตัดออก อันนี้ก็เปนเรื่องขาวเรื่องคราว เรื่องยุยงกอกวนจิตใจใหฟุง-

เฟอเหอเหิมไปตามมัน เทวทัตโทรทัศน วิดีโอ นี่เปนตัวสำคัญมาก อันนี้อันหนึ่ง

แลว โทรศัพทมือถือ นี้สุดยอดไดเลย จับโทรศัพทขึ้นใสหูปบ นี้คุยกับอีสาวได

สบายเลยนัดกันไปหองไหนหับไหน ที่ไหนๆ มานรูดมานรีดไมสำคัญ นัดกันได

ถึงที่สุดเลย  

นี่แหละ ๕ กษัตริยนี้เองเปนตัวทำลายศาสนาอยูเวลานี้ วัดวาอาวาสเราเลย

จะรกจะรางไปหมดเพราะสิ่งเหลานี้เขาไปทำลาย ตามวัดตามวา จะไมมีเหลือพระ

เณรอยูในวัดแลว .. นี่ละตัวมหาภัย จึงไดเผดียงใหพระลูกพระหลานทั้งหลาย

ทราบ อยาไดคุนอยาไดชนิกบัมนั อยาเหน็วาเปนสริมิงคล นีค้อืตวัภยัสำหรบัพทุธ-

ศาสนา .. ในวัดนี้มีไมได .. 

สำหรับพระเณรของเรา ใหพากันระมัดระวังใหมาก ใครกลาหาญชาญชัยก็

คือเปนเทวทัตตอสูพระพุทธเจานั้นแล นี่เปนจุดสำคัญมาก ขอใหพากันระมัดระวัง 

.. อยาไปสนิทสนมกับมันถาไมอยากจม นี่เปนขาศึก แมแตไมมีสิ่งเหลานี้ จิตใจ

ของเรายังเสาะยังแสวงหายุงเหยิงวุนวายตลอดเวลา จนหาเวลาวางหาความสงบ

ไมได กเ็พราะจติหาอารมณหาขาว .. ใหเอาขาวแหงพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ  

.. ขาวภาวนาลงไปสูจุดนี้ ระงับดับขาวนั้นใหหมดไป ใหเหลือแตขาวพุทโธ ธัมโม 

สังโฆ ขาวอรรถขาวธรรมอยูภายในใจ ใจของเราจะไดมีความสงบเยือกเย็น ขาว

ธรรมกับขาวโลก คือขาวกิเลสกับขาวธรรมนี้ตางกันมากนะ...” 

 

มหาปเทสและสิกขาบทเล็กนอย 

 

“...ของอะไรๆ ที่ตกมาใหมๆ นี้ คัมภีรพลิกไมทัน ตามไมทัน เพราะสมัยทุก

วันนี้เปนสมัยจรวด แตพระพุทธเจาทานครอบไวหมดเลยโดยยกมหาปเทสขึ้นเปน

ขอเทียบเคียง ทรงแยกออกมา สวนหนึ่งควร สวนหนึ่งไมควร สวนไหนที่ควรเปน

สิ่งของที่จะใชสอย จะขบฉันอะไรก็แลวแตที่ควร แตนี้ไมมีในพระวินัยแตกอน ก็

ใหโอนลงหลักพระวินัยที่เปนของควร เชน น้ำออยแตกอนมี แตน้ำตาลไมมีใน

ได.. การฝกทรมานจิตใหสงบเปนสมาธิลงได ดวยทั้งจิตกำลังฟุงซานและระส่ำ

ระสายดวยอุบายที่กลาวมา เรียกวา “ปญญาอบรมสมาธิ” เพราะทำการหักหาม

จิตลงไดดวยความฉลาดรอบคอบของปญญา…” 

 

อารมณเครื่องยั่วยวน 

 

“...ใจที่ไมยอมเขาสูความสงบไดตามใจหวังในเวลาบำเพ็ญนั้น โดยมากใจมี

อารมณเครื่องยั่วยวนมาก เชน รูปไหลเขามาในคลองจักษุ  เสียง กลิ่น รส เครื่อง

สัมผัสตางก็ไหลเขามาทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แลวไหลผานเขาไปถึงใจ 

กลายเปนธรรมารมณขึ้นมา ใจซึ่งเปนผูรับผิดชอบ ชั่ว ดี และสุข ทุกข จึงมีความ

กระเพือ่มรบัอารมณอยูตลอดเวลา หาโอกาสดำรงตนอยูดวยความสงบสขุไมไดเลย 

จำตองรับรู รับเห็น รับสุข รับทุกข จนไมมีเดือน ป นาที ชั่วโมง เปนเวลา

พักผอนใจ แตเปนธรรมดาของสามัญจิต จะอยูโดดเดี่ยวโดยลำพังตนเองยอมไม

ได ตองอาศัยอารมณเปนผูพาอยู พาไป พาใหดี ใหชั่ว พาใหสุข ใหทุกข พาให

ดีใจและเสียใจ พาใหเพลิดเพลินและเศราโศกอยูเปนประจำ จึงไมมีโอกาสไดเห็น

ความสุขอันแทจริงของใจ ความสุขที่เกิดจากการอบรม แมจะอาศัยธรรมเปน

อารมณของใจ แตก็เปนเครื่องสนับสนุนใจใหไดรับความสุขเพื่อเปนตัวของตัวขึ้น

ไปเปนลำดับ จนถึงขั้นเปนตัวของตัวไดอยางสมบูรณ…” 

 

ดับโลภโกรธหลงที่ตนตอคือใจ 

 

“...ความโลภเกิดขึ้น ติดตามความโลภใหรูวามันเกิดขึ้นเพราะเหตุไร ที่มัน

ไปโลภ ไปโลภอยากไดอะไร อยากไดไปทำไม เทาที่มีอยูเพราะความโลภไปเที่ยว

กวานเอามาก็หนักเหลือกำลังอยูแลว ยังหาที่ปลงวางไมไดนี่ .. ความโกรธเกิดขึ้น

ก็เหมือนกัน ไมเพงเล็งผูที่ถูกเราโกรธ ตองยอนเขามาดูตัวโกรธซึ่งแสดงอยูที่ใจ

และออกจากใจ วาไมมอีนัใดทีจ่ะรนุแรง ไมมอีนัใดทีจ่ะใหเกดิความเดอืดรอนเสยี-

หายยิ่งกวาความโกรธที่เกิดขึ้นภายในใจเรา ทำลายเรากอนแลวถึงไปทำลายคนอื่น 

เพราะไฟเกิดที่นี่และรอนที่นี่แลวจึงไปทำผูอื่นใหรอนไปตามๆ กัน เมื่อพิจารณา

อยางนี้ไมลดละตนเหตุของผูกอเหตุ ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี 

ยอมระงับดับลง เพราะการยอนเขามาพิจารณาดับที่ตนตอของมัน ซึ่งเปนจุดที่ 

ถูกตองและเปนจุดที่สำคัญที่ควรทำลายกิเลสประเภทตางๆ ได…” 

 
อยามองกันในแงราย 

 

“...อยามองกันในแงราย ใหมองกันในแงเหตุผลและเมตตาตอกันเสมอ 

เพราะคนเราความรูและอัธยาศัยใจคอไมเหมือนกัน ผูมีความรูมากก็มี ความรู

นอยก็มี ผูโงผูฉลาดมีสับปนกันไป ผูหยาบผูละเอียดมี ใหตางคนตางระมัดระวัง 

สิ่งใดที่มีอยูในตัวเรา ยิ่งสิ่งใดที่เปนภัยตอหมูเพื่อนดวยแลว ใหระมัดระวังและ

กำจัดใหได อยาหวงไวเผาตัวเองและวงคณะ และอยาแสดงออกมาเปนอันขาด 
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สงฆลงอุโบสถครั้งหนึ่ง ทานบอกไวอยางนี้ นี้เปนความแปลกตางกัน ในบรรดา

พระพุทธเจาทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระสงฆ นอกนั้นเหมือนกันหมด .. 

สวดปาฏิโมกขนี่ก็ทำไมเลวลงอีกแลวนะ ฟงแลวไมนาฟงเลย มันเลวลงทุก

อยางละนะ กอนที่จะสวดทำไมไมฝกไมซอมตัวเองใหเรียบรอย นี่เปนสังฆมณฑล

เปนสันนิบาตของสงฆ ไมใชสันนิบาตของเด็กนี่ มาทำเลนๆ เหมือนเด็กไดเหรอ 

สวดใหถูกตามบทตามบาทดังที่เคยสวดมานั้นมันดีอยูแลวเราก็ไมวา นี่มันเลวลง

จะไมใหวายังไง ก็ไมไดสอนเพื่อใหเลวลง สอนเพื่อใหดีขึ้น เพียงสวดปาฏิโมกขที่

เคยสวดอยูแลวยังเลวลงได หยาบๆ นี้ก็เห็นอยูแลว ละเอียดจะเอาความดีมาจาก

ไหน ความละเอียด จะละเอียดยิ่งกวานั้นไดยังไง .. 

เพราะขาดความเอาใจใส จิตใจไมไดอยูกับธรรมกับวินัยพอใหมีความหนัก

แนนในจิต ที่จะใหเกิดความสนใจจดจอ ก็ดูเหมือนสวดพอเปนพิธีไปอยางนั้น แต

เราไมไดยกโทษเราพูดตามความจริง เราไดยินดวยหูของเรา เรานั่งฟงปาฏิโมกขอยู

ดวยทำไมเราจะไมรู ก็เราสวดปาฏิโมกขไดดวยนี่ไมใชสวดไมได สวดดีไมดีก็ตองรู 

มีแตมหาเปรียญทั้งนั้นสวด เวลาสวดไปไมเปนทา ไมสมเปนวัดใหญและอยูใน

กรุงเทพฯ เอาแตความเร็วเขาวา เลยเหมือนนกขุนทอง ไมไดศัพทไดแสงไมทราบ

ทีฆะ รัสสะ อยางไร ฟาดกันไปอยางนี้ก็มี แลวผมเกี่ยวของอยูหลายวัดนี่ใน

กรุงเทพฯ ไปพักวัดไหนก็ตองไดฟงปาฏิโมกขวัดนั้นๆ เชน วัดเทพศิรินทรสวดดี 

วัด... นี้เปนรองลงไป รองอยูมาก นี่เราพูดถึงวัดใหญๆ 

เราไปอยูที่ไหนเราสังเกตทั้งนั้น มันอดไมไดที่ไมสังเกต มันหากสังเกตอยู

งั้นแหละ ตามความรูสึกของเจาของเองมันชอบสังเกต สังเกตหาเหตุหาผลเพื่อ

เปนอรรถเปนธรรมนั่นเอง ไมใชสังเกตเพื่อจะยกโทษยกกรณมองใครๆ ในแงราย

อยางนั้นเราไมมี มองเพื่อหาความสัตยความจริง มันเปนแตความจริงทั้งนั้น เชน 

การสวดปาฏิโมกขก็เปนความจริงเหมือนกัน อะเปนอะ อิเปนอิ อีเปนอี ครุ ลหุ 

หนักเบา อักษรนั้นๆ สระตัวนั้นออกมาจากฐานกรณใด  

พวกมหาเปรียญรูไดดีนี่ เพราะอันนี้เปนหลักของบาลีที่จะสอบเปนเปรียญ

ดวยตองรู สิถิล ธนิต โฆสะ อโฆสะ ครุ ลหุ ทีฆะ รัสสะ พวกมหาเปรียญรูดี 

ฉะนัน้เมือ่ผานประโยคนีไ้ปแลวแมจะไมฝกกบัใครกร็ู เพราะครไูดสอนอกัขระฐาน-

กรณตั้งแตเรียนบาลีอยูแลว นอกจากไมสนใจเทานั้นเอง จะวาไมรูพูดไมได ลง

เปนมหาเปรียญไมรูสิ่งเหลานี้เปนไปไมไดวางั้นเลย เพราะนี้เปนหลักสูตรของ

ความเปนมหาเปรียญ เปนหลักสูตรฝายบาลี กอนจะไปแปลธรรมบทตองผานบาลี

เหลานีเ้สยีกอน สนธ ิสมาส เหลานีต้องคลองตวั ศพัทไหนเปนสนธ ิศพัทไหนเปน

สมาส เปนตัตธิต อาขยาต นามกิตต รูหมด ดีไมดียังรูไปจนกระทั่งธาตุ วิภัตติ 

ปจจัย จะมาวาอะไรแตอักขระฐานกรณที่เรียนเพื่อสวดปาฏิโมกขเทานั้น .. 

เกี่ยวกับการสวดปาฏิโมกขอันเปนกิจสงฆอยางเต็มที่ไมดี นี่เปนสังฆกรรม

ประเภทหนึ่ง กิจสงฆทั้งหมดที่จะเปนความเรียบรอยลงไดในสังฆกรรมประเภทนี้

ตองผูสวดเปนสำคัญ สวดปาฏิโมกข สวดไมถูกก็ไมสมบูรณ สงฆไววางใจใหผูนั้น

ทำหนาที่เพื่อสงฆทั้งวัด จึงตองทำหนาที่ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยใหถูกตอง ดวยเหตุนี้

เองจึงตองเตือนเสมอ กอนที่ใครจะสวดตองไดฝกซอมใหเปนที่แนใจกอน 

ในระยะขั้นเริ่มแรกแหงการสวดนี้ถึงจะไมรวดเร็วอะไรก็ตาม เราไมถือเปน

สำคัญยิ่งกวาการสวดใหถูกตองตามอักขระฐานกรณ เมื่อจำไดแมนยำ สวดไดถูก-

ตอง ในเบื้องตนแมจะสวดชาไปบางแตเมื่อความเคยชินมีแลวก็รวดเร็วไปเอง 

ไมใชเร็วแบบไมไดถอยไดความ เร็วตกตามบทตามบาท ที่ไหนที่มีรัสสะมากๆ ก็

พระวินัย ก็ใหโอนน้ำตาลวาเปนของควร และฉันไดใน ๗ วัน เชนเดียวกับน้ำออย 

เปนของไมควร เชนอยางทานบัญญัติสุราเอาไวในพระวินัย แตนอกจากนั้น

ซึ่งเปนพิษเปนภัย เปนความผิดเหมือนกัน หากไมมีในพระวินัย ก็โอนเขาไปทาง

สุราวาเปนของไมควร เชน พวกฝน เฮโรอีน อะไรเหลานี้ ก็โอนเขาไปทางนั้น นี่

ทานเรียกมหาปเทส คือแยกอันไหนที่ควร ใหไปทางฝายพระวินัยที่ควร ของที่

คลายคลึงกันก็ไปทางนั้น อันไหนที่ไมควรก็ใหแยกไปทางไมควร นั่นพระพุทธเจา

ทานฉลาดขนาดไหน ทานยกมหาปเทสขึ้นเทียบเคียงเขาไปอยางนั้น เวลาทานจะ

ปรินิพพานก็ยังทรงอนุญาต ถาสงฆมีความประสงคจะถอนสิกขาบทเล็กนอยก็ได 

แตทานไมไดระบุวา สิกขาบทเล็กนอยคืออะไร.. 

คิดดู ขนาดพระอริยสงฆขั้นพระอรหันต ทานยังไมมีองคใดลงมติไดเลยวา

สิกขาบทเล็กนอยนั้น คือสิกขาบทเชนไร จะรวมลงในสิกขาบทเทาไร ฟงซี ก็

เพราะทานเคารพพระพทุธเจานัน่เอง ถาหากวาสงฆมคีวามปรารถนาจะถอนสกิขาบท 

เลก็นอยกไ็ด ทานพดูกลางๆ ไวอยางนี ้ทนีีเ้พราะความเคารพของพระสงฆในครัง้นัน้  

ยกพระอรหันตขึ้นเลยแหละเปนหลักใหญ ก็ไมเห็นมีองคใดที่จะระบุออกมาวา

สิกขาบทเล็กนอยนั้นคืออันนั้น อันนั้นใหถอนไดๆ หรือใหถอนสิกขาบทนั้นได  

วินัยขอนั้นได ไมเห็นมีองคใดกลาตัดสิน ก็บอกไวในนั้นอีกแหละ เวลา

พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว พระสงฆแมองคเดียวซึ่งเปนพระอรหันตลงมา 

ไมมีองคใดกลาตัดสินลงได หรือจะถอนพระวินัยสิกขาบทเล็กนอยนั้นได ก็เปน

อยางนั้น...” 

 

 
การทำวัตรสวดมนต 
 

“...การประชุมไหวพระสวดมนต จะมีเฉพาะวันอุโบสถปาฏิโมกขเทานั้น.. 

ทานประสงคใหพระเณรทำวัตรและสวดมนตตามอัธยาศัยโดยลำพัง จะสวดมาก

นอยหรือถนัดในสูตรใดและเวลาใด ก็ใหเปนความสะดวกของแตละรายไป ดังนั้น

การทำวัตรสวดมนตของทานจึงเปนไปโดยลำพังแตละรายตามเวลาที่ตองการ และ

เปนภาวนาไปในตัว เพราะความระลึกอยูภายในอยางเงียบ มิไดออกเสียงดังเชน

ทำดวยกันหลายคน .. สวดมนตสวดอะไรก็ตาม ดูสูตรไหนดูใหถูกตองแมนยำ

อยาใหคลาดเคลื่อน อยาถือวาไมสำคัญ ศาสนาสำคัญทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยทั้ง

ปรมัตถ สำคัญหมด สูตรตางๆ ออกมาจากจำพวกไหน จำพวกพระสูตรหรือพระ

วินัย หรือพระปรมัตถ ก็ใหถูกตองตามนั้น อยาทำมักงายไมดี…” 

 

 
การสวดปาฏิโมกข 
  

“…คิดดูซิพระพุทธเจาบางองค ๗ ปถึง

ประชุมปาฏิโมกขกันหนหนึ่ง ๖ ปยนลงมาๆ ป

หนึ่งลงอุโบสถสังฆกรรมทีหนึ่ง พระสงฆก็อยูได

ดวยความผาสุก มีความสามัคคีกลมกลืนกันดี ไมแตก

ไมราว สวนศาสนาของพระพุทธเจาไดภายใน ๑๕ วัน

เทานั้น เห็นวาเปนความเหมาะสม ใน ๑๕ วันประชุม
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ปญญาจะสอดแทรกไปตามๆ กัน สวนมากอดอาหารผอนอาหารนี้ถูกจริตนิสัยของ

ผูปฏิบัติมากทีเดียว มากกวาขอปฏิบัติอยางอื่นๆ อยางทานวาธุดงค ๑๓ นั่นก็เพื่อ

กำจัดกิเลส คำวาธุดงค ก็แปลวาเครื่องกำจัดกิเลสนั้นแหละ อะไรที่ถูกกับจริต

นิสัยของตนใหยึดมาปฏิบัติ เชนทานบอกวาเนสัชชิก ไมนอน จะกำหนดสักกี่วันกี่

คืนก็แลวแต แลวปฏิบัติตามนั้น ผลเปนยังไงบาง เราสังเกตดูผล ถาไมไดผลทั้งที่

เราก็พยายามทำเต็มกำลังตามธุดงคขอนั้นๆ เราก็แยกเสีย เห็นวาไมถูกก็พลิกไป

ขออื่น 

สำหรับอดอาหารนี้ไมมีในธุดงค ๑๓ แตมีในธรรมขออื่น เชน บุพพสิกขา 

ไมมีในธุดงค ๑๓ แตก็มีอยูในธรรมเชนเดียวกัน เชนบุพพสิกขาเปนตน ในบุพพ-

สิกขาทานแสดงไววา ถาพระอดอาหารเพื่อโอเพื่ออวดแลวปรับอาบัติทุกความ

เคลื่อนไหวเลย ไมวาจะอยูอาการใดปรับอาบัติเปนโทษทั้งนั้นๆ หามอด พูดงายๆ 

ถาฝนอดไปก็ปรับโทษตลอด อดอาหารเพื่อกิเลสตัณหา คืออดเพื่อโอเพื่ออวด 

เพื่อใหเขายกยอตนวาเปนผูรูผูฉลาดเพราะอดอาหารอยางนี้ ปรับอาบัติตลอด

เวลา นี่คือขอธรรม มีในคัมภีร เรายกมาแสดงใหฟง แตถาอดเพื่ออรรถเพื่อธรรม

แลวอดเถิด เราตถาคตอนุญาต นี่ธรรมเหมือนกัน คืออดเพื่ออรรถเพื่อธรรมอด

เถิด เราตถาคตอนุญาต 

การอดนี้ก็ตองสังเกตดูจริตนิสัยของตน เหมาะสมกับการอดอาหารหรือไม

เหมาะ สวนมากเหมาะ เพราะอาหารกับธาตุขันธมันเขากันได ธาตุขันธนี้มีกำลัง

ทับจิตใจ การภาวนาไมคอยสะดวก จึงตองไดผอนสั้นผอนยาวอยูเสมอ ผูปฏิบัติ

อยาทำสุมสี่สุมหาดนๆ เดาๆ สักแตวาทำไมเกิดประโยชน…” 

 

ถือธุดงคเขาพรรษา  

 

“...นี่เขาพรรษาแลวตั้งแตวันพรุงนี้ไปนั่นก็จะบิณฑบาตดังธุดงคที่เคย

ปฏิบัติมาทุกป ประชาชนทั้งหลายมีศรัทธาก็เอามาใสบาตร ตามเขตที่ปกไวแลว 

ถือเอากำแพงเกานี้เปนบาทฐาน เรียกวารับมาถึงนั้นแลวก็หยุด เราเอาอันนี้เปน

บาทฐานไปเลย .. พระทานรับบิณฑบาตมาแลวก็เปนเรื่องของทานเอง ขอวัตร

ปฏิบัติประจำพระก็คือไมรับบิณฑบาตไมรับอาหารเมื่อเขาในวัดแลว .. ถาทานรับ 

ก็ขาดธุดงคขอนี้ ทานไมใชเยอหยิ่งจองหองนะ ธุดงคบังคับไวใหเปนผูมีความ

มักนอย ไดมากไดเทาไรก็ตามเอาเพียงเทานี้ๆ เพื่อจะดัดกิเลสตัวมันโลภมาก 

กินไมพอนั่นเอง ตีลงมาธรรมะจะไดคอยเจริญรุงเรืองขึ้นไปเปนลำดับ นี่การ

ปฏิบัติตน…” 

 
การเขาพรรษา 

 

“...ประเพณีการเขาพรรษานี้ ถือเปนกิจสำคัญสำหรับพระนับแตครั้ง 

พุทธกาลมา เริ่มแรกจริงๆ ก็ไมมีการจำพรรษา เห็นมีความจำเปนเกี่ยวกับ 

การเที่ยวของพระไมมีเวล่ำเวลา ทำคนอื่นใหไดรับความเสียหายบางหรือมากนอย 

ตามแตพระเณรมีจำนวนมาก เที่ยวไมมีเวลาหยุดทั้งหนาแลงหนาฝน เมื่อเขา

กราบทูลพระพุทธเจาเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาของพระ พระองคจึงทรงบัญญัติ

เร็ว ที่มีทีฆะมากๆ ก็ชาไปเอง ตามจังหวะของการสวดที่มีเสียงสั้นเสียงยาว 

เคยชินแลวเปนไปเอง ความเร็วก็เร็วไปเอง เร็วไปตามหลักแหงความถูกตอง 

ไมใชรวดเร็วไปดวยสักแตวาอยางนั้นไมนับเขาในกฎเกณฑนี้ …” 

 

การขอนิสัย 

 

“...ขอนิสัย พอแมครูจารยมั่นใหขอรวมกันหมดทีเดียว ทานก็ชี้แจงเหตุผล

ใหทราบ ขอในเวลาบวชเปนอยางหนึ่ง ขอในเวลาที่บวชเสร็จเรียบรอยแลวมารวม

กันนี้ก็เปนอยางหนึ่ง ไมขัดตออาวุโสภันเต เพราะในขณะนั้นเปนนามลูกศิษยขอ

นิสัยจากอาจารยดวยกันทั้งนั้นทานวา ก็ถูกของทาน แตมีแปลกอยูเราไมเคยเห็น 

เณรทานใหขอนิสัยเหมือนกันนะ คือความพึ่งพิงสำหรับเณร องคไหนหนอทานให

ขอนิสัยผมลืมเสียแลว พอไดเปนแบบฉบับอันหนึ่งใหเปนขอคิดสำคัญ…” 

 
หลักธรรมหลักวินัยเหนืออาวุโสภันเต 

 

“...ไอเราจะวาขวานผาซากก็ตาม หรือจะวาตรงไปตรงมาก็ตาม เหตุผลมี 

ยงัไงธรรมมยีงัไงเราพดูตามนัน้เลย ไมนาเลือ่มใสเราบอกวาไมนาเลือ่มใส ผดิเราวา 

ผิดเลย เรื่องครูเรื่องอาจารยวาเปนผูใหญไมสำคัญยิ่งกวาธรรมกวาวินัย เรื่องหลัก

ธรรมหลักวินัยเปนหลักสำคัญมากทีเดียว เราเคารพตรงนี้ ถึงเคารพอาวุโสภันเต

ก็ตาม ก็ตองเปนผูมีหลักธรรมหลักวินัยเปนเครื่องยืนยันพอที่จะเปนอาวุโสภันเต

ไดโดยสมบูรณ แลวควรกราบไหวบูชาซึ่งกันและกัน เคารพซึ่งกันและกัน ก็ถือใน

หลักเกณฑของธรรมวินัยเปนหลักเปนเกณฑ ไมใชจะวาบวชมาหลายๆ พรรษา

แลวก็วาเปนอาวุโส จะใหกราบใหไหวเลยอยางนั้นไมได ในหลักพระวินัยมี อายุ 

๖๐ พรรษายังตองมาขอนิสัยตอพระผูมีพรรษานอยกวา นั่นคือไมสามารถที่จะ

รักษาตนได อายุพรรษาจึงไมสำคัญ…” 

 
การอดอาหาร อดนอน 

 

“...ดังที่ทานอดอาหาร ในวัดปาบานตาดนี้เรียกวาเดนมาตลอด ใครจะวาบา

ก็ใหวามา หลวงตาบัวเปนสมภารวัดปาบานตาด พาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายดำเนิน

มา ผิดถูกประการใดใหพิจารณา เราเรียนมาก็เรียนมาเพื่อมรรคเพื่อผล เพื่ออรรถ

เพื่อธรรมอยางสูงทีเดียวตั้งแตตนเลย การมาปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผล

เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเหลานี้จึงแนใจวาไมผิด เชน อดอาหาร ผอน

อาหาร อาหารนี่เปนสำคัญพยุงทางธาตุขันธ แตเปนภัยตอจิตใจไดถาผูไมพินิจ

พิจารณา เพราะฉะนั้นจึงใหแบงสันปนสวนกันใหพอดี ธาตุขันธก็ใหพอเปนไปอยา

ใหเหลือเฟอจนเกินไป จะกลายเปนหมูขึ้นเขียงแลวไมยอมลง ตองมีการฝกการ

ทรมาน 

พระเราถาฉันมากๆ สติไมดี ดีไมดีลมเหลว จำใหดีนะขอนี้พระ พอผอน

อาหารลงไปสติจะเริ่มดีขึ้น ผอนลงไปหรือตัดอาหารเปนวันๆ ไป สติดี ดีขึ้น 
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ใหมีการจำพรรษา การอยูจำพรรษานั้นตองอยูใหครบไตรมาสคือ ๓ เดือน มีวันนี้

เปนวันเริ่มแรก เพราะเปนฤดูฝนสมกับการเขาพรรษา จะอยูในสถานที่ใดก็ถือ

บริเวณนั้นเปนขอบเขตของตน ซึ่งจะตองจำพรรษาอยูที่นั้นตลอดไตรมาสคือ  

๓ เดือน นี่เปนประเพณีของพระเราตองมีการจำพรรษา จะไปเรๆ รอนๆ ไมมีการ 

จำพรรษาอยางนั้นไมได ผิดพระวินัย ..  

เขตในวัดเรานี้เปนเขตที่กำหนดไดงายที่สุด มีกำแพง นี่ในบริเวณวัดนี้ 

เปนเขตที่พระอยูจำพรรษา กำหนดไตรมาส ๓ เดือน ไมไดไปที่ไหนถาหากไมมี

ความจำเปน เมื่อมีความจำเปนสัตตาหกรณียกิจไปได ๗ วันตามหลักพระวินัย 

แลวกลับมา อยางนอยตองมาคางที่วัด ๑ คืนแลวไปไดอีก ๗ วัน และกลับมา

คางที่วัดอีก ๑ คืน นี่ดวยความจำเปนที่จะตองไป ดวยสัตตาหะติดตอกัน  

ทานอธิบายไวตามพระวินัยละเอียดมากทีเดียว แตถาไมมีเหตุจำเปนก็หามไป

คางคืนที่อื่น...” 

 
สัตตาหกรณียกิจ 

 

“...สัตตาหกรณียกิจ กิจที่ควรจะไปไดมี ๗ วันทานบอก บิดามารดาปวย 

เพื่อนฝูงสหธรรมิกหรือครูหรืออาจารยปวย ทานก็บอกไวตามหลักพระวินัย วัดวา

อาวาสชำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซอนที่อยูไมได เชน ศาลาโรงฉัน เปนตน ใหไป

หาไมมาทำมาซอมแซม สัตตาหะไปได แลวก็มาคางวัดคืนหนึ่งแลวออกไป ภายใน 

๗ วันกลับมา หรือพวกศรัทธาญาติโยมที่เปนศรัทธาใหม เชน พระมหากษัตริย นี่

ก็ไปได ๗ วัน สิ่งที่ควรจะอนุโลมในสิ่งนั้นทานก็บอกวามี ก็พึงอนุโลมตามนี้ 

อยาไปแบบสุมสีสุ่มหาไมไดหนาไดหลงั นัน่ดไูมไดนะ อยากไปไหนกส็ตัตาหะ 

ไปเรื่อยๆ สัตตาหะไปโนนสัตตาหะไปนี้ เลยไมทราบวาสัตตาหะอะไร เกงกวาครู

กวาอาจารยไปอยางนั้น มีแลวนะ ทุกวันนี้ปรากฏแลวทั้งๆ ที่เปนครูเปนอาจารย

นั่นแหละ ใหเห็นไดอยางชัดเจน…” 

 

ประเคนหรือเทน้ำลางบาตรกอนบิณฑบาต 

 

“...ตามพระวินัย พระจะออกบิณฑบาต หรือใชบาตร ตองใหเณรหรือ

ญาติโยมประเคนบาตรใหกอน ถาไมมีใครประเคน เทน้ำลางบาตรเขยาไปมา แลว

เททิง้เสยีกพ็อ แตถาเอาผาไปเชด็ ฝุนละอองจากผากจ็ะไปตดิเปอนบาตร เปนอามสิ

บาตรใชไมได ตามสายตาของโลกเอาผาเช็ดแหงก็สะอาดดีแลว แตจริงๆในผา

ยอมมีฝุนละอองอยูโดยตามองไมเห็น…” 

 

ไมบิณฑบาตไมฉัน อานิสงสบิณฑบาต 

 

“…การบิณฑบาต ถือเปนกิจวัตรสำคัญประจำพระธุดงคในสายของทานไม

ใหขาดได เวนแตไมฉันก็ไมจำเปนตองไป ขณะไปก็สอนใหมีความเพียรทางภายใน

ไมลดละทั้งไปและกลับจนมาถึงที่พัก ตลอดการจัดอาหารใสบาตรและลงมือฉัน 

การบิณฑบาตเปนกิจวัตรขอหนึ่งที่อำนวยผลแกผูบำเพ็ญ ใหไดรับความ

สงบสุขทางใจ คือ เวลาเดินไปในละแวกบานก็เปนการบำเพ็ญเพียรไปในตัวตลอด

ทั้งไปและกลับ เชนเดียวกับเดินจงกรมอยูในสถานที่พัก หนึ่ง เปนการเปลี่ยน

อิริยาบถในเวลานั้น หนึ่ง ผูบำเพ็ญทางปญญาโดยสม่ำเสมอแลว เวลาเดิน

บิณฑบาตขณะที่ไดเห็นหรือไดยินสิ่งตางๆ ที่ผานเขามาสัมผัสทางทวาร ยอมเปน

เครื่องเสริมปญญาและถือเอาประโยชนจากสิ่งนั้นๆ ไดโดยลำดับ หนึ่ง เพื่อดัด

ความเกียจครานประจำนิสัยมนุษยที่ชอบแตผลอยางเดียว แตขี้เกียจทำเหตุซึ่ง

เปนคูควรแกกัน หนึ่ง เพื่อดัดทิฐิมานะ ที่เขาใจวาตนเปนคนชั้นสูงออกจาก

ตระกูลสูงและมั่งคั่งสมบูรณทุกอยาง แลวรังเกียจตอการโคจรบิณฑบาตอันเปน

ลักษณะคนเที่ยวขอทานทาเดียว...” 

 

บิณฑบาตซอนผาสังฆาฏิ 

 

“...การบิณฑบาต ประเพณีหรือหลักวินัยพระพุทธเจายืนตัวอยูแลว การไป

บิณฑบาตในหมูบานใหครองผาซอนกัน สังฆาฏิ จีวร เวนแตบิณฑบาตตามทุงนา

หรือในครัว ไมไดเขาบาน นี่เปนประเภทหนึ่ง ใชผืนเดียวก็ไดไมขัดของ แตเขาไป

ในหมูบานแลวตองซอนผา ฟงใหดีนะ .. ถาลงไดเห็นแลวเอาจริงๆ นะไมเหมือน

ใคร เพราะพระวินัยมีชัดเจนมากทีเดียวประจำองคพระ ใหซอนผา เวนแตฟาลง

ฝนตก อากาศมืดครึ้มฝนจะตก นี่ที่มีขอยกเวนในพระวินัย ถาอากาศแจมใสและ

เขาไปในหมูบานดวย ใหซอนผาเขาไปบิณฑบาต .. 

ใหยึดหลักพระวินัยคือองคศาสดา ใหเกาะติดนะ ถาพลาดจากพระวินัยคือ

พลาดจากศาสดา เหยียบหัวพระพุทธเจาไปพรอมเลยนะ พระวินัยและธรรมนี้แล

คือศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว…” 

 
การขบฉัน 

 

“...การขบการฉันใหสำรวม ตาสำรวมในบาตร และเวลาฉันจังหันนี้ตาเหมอ

มองไปที่ไหนๆ นั่นความไมมีสติ และเสียศักดิ์ศรีของผูฉันในบาตรเปนอันมากที

เดียว นี้เราเคยเตือน มองดูแพล็บๆ มันขวางตานะ เพราะเราไมเคยปฏิบัติอยาง

นั้นมา ปตฺตสฺญี ปณฺฑปาตํ มันก็มีทั้งสองภาคไมใชรึ ปตฺตสฺญี ปณฺฑปาตํ 

อันหนึ่งเปนภาครับบิณฑบาตไมใชรึ ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา คือรับบาตร 

ทำความสัญญาอยูในบาตรในขณะที่รับบาตรนั่น ปตฺตสฺญี ปณฺฑปาตํ ภฺุชิสฺ

สามีติ สิกฺขา กรณียา เวลาฉันจังหันก็ใหทำความสำคัญอยูในบาตร ตาก็มองอยูนี้ 

อยาไปเถอไปทางโนนเถอไปทางนี้ มองโนนมองนี้ 
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มองดูเห็นหมูเพื่อนทำใหขวางตาอยูนี่ดูไมไดนะ ผมเห็นอยูนี่ เราเคย

ทำความเขาใจเจาของตั้งแตวันฉันในบาตรมาแลว เราทำเอาจริงเอาจังนี่นะ 

ทำความเขาใจกับเจาของ จะไปฉันเหมอๆ มองๆ ดูนั้นดูนี้ ทั้งเคี้ยวทั้งกลืนหาสติ 

สตังไมได โอ เสียศักดิ์ศรีของกรรมฐาน อยางนอยเปนอยางนั้น อยางมากก็เหลว 

ความเลื่อนลอย ดูในนั้นในบาตร ปตฺตสฺญี ทำความเขาใจ ทำความสำคัญอยูใน

บาตร สำรวมอยูในบาตรนั่น  

ฉันก็อยาใหไดยินเสียงจุบๆ จิ๊บๆ ใหระมัดระวังกิริยาอาการของการขบการ

ฉนั ใน ๒๖ ขอเสขยิวตัรทานกบ็อกไวแลว ทานสอนหมดการขบการฉนั การขบัการ

ถาย โอโห สอนละเอียดลออมาก พระวินัยละเอียดมากทีเดียว ถาหากเราดำเนิน

ตามพระวินัยแลวจะมีที่ตองติที่ไหนพระเรา มีแตความสวยงามทั้งนั้นแหละ ที่โลก

เขาตองติหรือเพื่อนฝูงไดตองติ แสลงหูแสลงตา เพราะความไมปฏิบัติตามหลัก

ธรรมหลักวินัยนั่นเอง มันเลยไมนาดู อยามาทำใหเห็นนะ…” 

 

พิจารณาอาหาร ฉันสำรวม 

 

“...ถามญีาตโิยมตามออกมาแมแตคนหนึง่ขึน้ไป ทานอนโุมทนา ยถา สพัพฯี 

กอนแลวคอยลงมอืฉนั .. ทานเริม่ทำความสงบอารมณพจิารณาปจจเวกขณะ ปฏสิงัขา 

โยนิโส ฯลฯ ในอาหารชนิดตางๆ ที่รวมในบาตร โดยทาง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 

บาง ทางปฏิกูลสัญญาบาง ทางธาตุบาง ตามแตความถนัดของแตละทานจะ

พิจารณาแยบคายในทางใด อยางนอยประมาณหนึ่งนาทีขึ้นไป แลวคอยเริ่มลงมือ

ฉันดวยทาสำรวมและมีสติประจำตัวในการขบฉัน.. 

มีสติระวังการบดเคี้ยวอาหารไปทุกระยะ ไมใหมีเสียงดังกรอบแกรบมูมมาม

ซึ่งเสียมารยาทในการฉัน และเปนลักษณะของความเผอเรอและตะกละตะกลาม 

ตามองลงในบาตร ทำความสำคัญอยูในบาตรดวยความมีสติ ไมเหมอมองสิ่งนั้น

สิ่งนี้ในเวลาฉัน อันเปนลักษณะของความลืมตัวขาดสติ..โดยสังเกตระหวางจิตกับ

อาหารที่เขาไปสัมผัสกับชิวหาประสาทและธาตุขันธในเวลากำลังเคี้ยวกลืน ไมให

จิตกำเริบลำพองไปตามรสอาหารชนิดตางๆ...” 

 

ฉันพอประมาณ เลือกอาหารสัปปายะ 

 

“…ไดอะไรมาจากบิณฑบาตก็ฉันพอยังอัตภาพใหเปนไป ไมพอกพูนสงเสริม

กำลังทางกายใหมาก อันเปนขาศึกตอความเพียรทางใจใหกาวไปไดยาก การฉันหน

เดียวก็ควรฉันพอประมาณ ไมมากเกินจนทองอืดเฟอยอยไมทัน เพราะเหลือกำลัง

ของไฟในกองธาตุจะยอยได ความอดความหิวถือเปนเรื่องธรรมดาของผูพิจารณา

ธรรมทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกขโดยไมเหลือ นอกจากฉันหนเดียวแลวยังสังเกต

อาหารอีกดวยวา อาหารชนิดใดเปนคุณแกรางกาย ไมทำใหทองเสียและเปนคุณ

แกจิต ภาวนาสะดวก จิตไมมัวหมองเพราะพิษอาหารเขาไปทำลาย 

เชน เผ็ดมากเกินไป เค็มมากเกินไป ซึ่งทำใหออกรอนภายในทอง กอความ

กังวลแกจิตใจไมเปนอันทำความเพียรไดสะดวก เพราะกายกับใจเปนสิ่งเกี่ยวเนื่อง

กันและกระเทือนถึงกันไดเร็ว ทานจึงสอนใหเลือกอาหารที่เปนสัปปายะ ซึ่งเปน

คุณแกรางกายและจิตใจถาพอเลือกได ถาเลือกไมไดแตทราบอยูวาอาหารนี้ไมเปน

สัปปายะก็งดเสียดีกวา ฝนฉันลงไปแลวเกิดโทษแกรางกาย ทำความทุกขกังวลแก

จิตใจ ผูฉันหนเดียวมักทำความรูสึกตัวไดดี ไมฟุงเฟอเหอเหิมในรสอาหารชนิด

ตางๆ…” 

 

หามฉันเนื้อ ๑๐ อยางและเนื้อเจาะจงอีก ๓ 

 

“...เราเปนผูปฏิบัติศีลธรรมไมปฏิบัติผิดจะเปนอะไรไป เราเปนผูขอทาน 

เขาใหอะไรมาก็กินไปตามเรื่องตามราวเทานั้นเอง ไมเปนการรบกวนเขาใหยุงเหยิง

วุนวาย อันนี้เปนเรื่องของโลกเขาเปนมาตั้งแตดั้งเดิม หามอะไรเขาไมได เรื่องเนื้อ 

๑๐ อยางที่ไมใหฉัน พระองคก็ทรงบัญญัติไวแลว นับตั้งแตเนื้อมนุษย แนะฟงซิ 

พระองคก็ไมใหฉัน เนื้อหมา เนื้อมา เนื้อราชสีห เนื้อเสือโครง เสือเหลือง  

เสือดาว เนื้องู เนื้อหมี เนื้อชาง นี่เนื้อเหลานี้หามหมดแลว  

ที่หามก็หามแลวนี่ แลวก็ยังมีอุทิสสมังสะ คือเนื้อที่เขาเจาะจงอีก ๓ อยาง 

เนื้อเจาะจงเปนยังไง เขาไปฆามาเพื่อถวายพระ พระเห็นอยูไมควรฉัน เห็นเขาเอา

อาวุธชนิดนี้ไป แลวไดสัตวชนิดนั้นมาตรงกับอาวุธชนิดนี้ เชนไดแหเอาไปทอด

ปลานี้ แลววันหลังเขาเอาปลานี้มาถวาย คงเปนเหมือนกับวาเขาไปทอดแหเอา

ปลานี้เพื่อมาใหพระฉัน เมื่อสงสัยอยูก็ไมควรฉัน เมื่อสงสัยอยูไดยินเขาวางั้นก็ไม

ฉนั หรอืเนือ้สดๆ รอนๆ องคใดสงสยัอยาฉนั แนะ ทานกบ็อกอยูแลว องคไหนไม

สงสัยก็ฉันได บอกชัดเจนอยูแลวนี่ ทานก็บอกไวแลวที่หามฉัน ฉันนั้นเปนอาบัติ

นัน้ๆ ฉนัเนือ้มนษุยเปนอาบตัถิลุลจัจยั กบ็อกไวหมด จากนัน้กห็ามเนือ้อทุสิสมงัสะ 

ที่เขาเจาะจงก็บอกไวแลว แมเชนนั้นองคไหนไมรูไมเห็นก็ฉันไดบอกไวอีก...” 

 

กาลิกระคนกัน 

  

“...ไปบิณฑบาตกับทาน (หลวงปูมั่น) เขาเอาน้ำตาลงบใสมาให น้ำตาลงบ

หลักพระวินัยมีนี่ กาลิกระคนกัน ไมระคนกัน บอก เชนน้ำตาล ถานำมาผสม

กับขาว อายุไดแคขาวเทานั้น จากเชายันเที่ยง น้ำตาลที่นี่จะหมดอายุ ถาเปอนขาว

นะ ถาไมเปอนขาวน้ำตาลนี่จะเก็บไวไดตามกาล คือ ๗ วัน คือฉันไดในเวลาวิกาล

ตลอดอายุ ๗ วันของมัน ถาผสมกับขาวแลวจะไดเพียงถึงเที่ยงเทานั้น เรายก

ตัวอยางเฉพาะอันเดียวนะ กาลิกนี่มีถึงสี่กาลิก ยาวกาลิก ยามกาลิก สัตตาห-

กาลิก และยาวชีวิก 

ยาวกาลิก คือประเภทอาหาร รับประเคนแลว พอถึงเที่ยงวันหมดอายุ 

แลวเอามาฉนัอกีไมไดนะ ฉะนัน้อาหารมาจรงิๆ พระจงึไมรบัประเคนถาเลยหลงัฉนั

แลว มีขอพระวินัยอยู สวนยามกาลิก ไดชั่ว ๒๔ ชั่วโมงเปนอยางมาก คือพวก

น้ำอัฏฐบาน สวนสัตตาหกาลิก พวกน้ำออย น้ำตาล เนยใส เนยขน น้ำมัน น้ำผึ้ง 

อันนี้เมื่อไมระคนกับอาหารประเภทที่อายุสั้น ก็ฉันไดตามกาลของมัน คือ ๗ วัน 

จึงหมดอายุ เมื่อหมดอายุแลวตองเสียสละไปเลยนะ มายุงอีกไมได สวนยาวชีวิก

นั้นเปนพวกยา ฉันไดตลอดกาลของมัน คือจนกระทั่งหมด ยาวชีวิกคือตลอดชีวิต

ของยานั้น...” 
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ฉันชามนอย..ผาหลุด รสอาหารเหยียบธรรม 

 

“...มองไป โห ซดกันเปนแถวในชามนอยๆ ในวัด .. แลวกัน มันเปนหลัก

ปฏิบัติอันหนึ่งแลวนี่ นึกในใจ จนกระทั่งไปถึงเณรนอยเราไปดู ไมเห็นเวลาเราดู 

มัวแตรสเหยียบหัวใจอยูนั่น รสอะไร รสอาหารเหยียบเอา รสธรรมเลยขึ้นไมไดซิ 

ตายพินาศฉิบหายหมด รสอาหารมันเหยียบ รสลิ้นมันไปเหยียบ รสอาหารเขาไป

เหยียบลิ้น รสลิ้นก็เหยียบธรรมแหลกกระจัดกระจายไมมีเหลือ จึงไดเตือน จะ

แกไขไมแกไขยังไงก็บอกทุกคนแลวนี่ .. 

แลวเวลาฉันจังหันก็ผาหลุดลุยลงมานี้ มัวแตเพลินกับรสเทานั้น ผาหลุดลง

ไปก็ไมเห็นไมสนใจ ดูไปๆ กลัวจะบกจะพรองกลัวจะเผลอเนื้อเผลอตัวอะไร จึงได

ไปดูๆ แลวเปนยังไง นานๆ ดูทีหนึ่ง...” 

 
ขนาดบาตรเพื่อการธุดงค 

 

“...บาตรพระกรรมฐานสายทานอาจารยมั่น รูสึกจะมีขนาดกลางและขนาด

ใหญเปนสวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากทานชอบเที่ยวธุดงคไปในที่ตางๆ ตามปาตามภูเขา

ประจำนิสัย..บริขารจำเปนที่ควรนำติดตัวไปดวยในเวลาออกเที่ยวธุดงคนั้นไมมี

มาก มีเพียงบาตร สังฆาฏิ จีวร สบง ผาอาบน้ำ กลด มุง กาน้ำ เครื่องกรองน้ำ 

มีดโกน รองเทา เทียนไขบางเล็กนอย และโคมไฟที่เย็บหุมดวยผาขาวสำหรับจุด

เทียนเดินจงกรมทำความเพียร .. 

บริขารบางอยาง เชน ผาสังฆาฏิ มุง มีดโกน เทียนไข และโคมไฟ ทานชอบ

ใสลงในบาตร ดังนั้นบาตรพระธุดงคจึงมักใหญผิดธรรมดาบาตรทั้งหลายที่ใชกัน 

เพราะจำตองใสบริขารเพื่อความสะดวกในเวลาเดินทาง พอบาตรเต็มบริขารก็หมด

พอดี .. บาตรที่มีขนาดใหญ เวลาฉันจังหันก็สะดวก เพราะทานฉันสำรวมในบาตร

ใบเดียว มีคาวมีหวานทานรวมลงในบาตรทั้งสิ้น...” 

 

การรักษาบาตร 

 

“...การปฏิบัติตอบาตร วิธีวางบาตร วิธีลางบาตร วิธีเช็ดบาตร และวิธีรักษา

บาตร.. พอฉันเสร็จก็ลางและเช็ดบาตรใหสะอาดปราศจากกลิ่นอาย การลางบาตร

อยางนอยตองลางถึงสามน้ำ เมื่อเช็ดแหงแลวถามีแดดก็ผึ่งครูหนึ่ง แลวเก็บไวใน

ที่ควร ถาอากาศแจมใสฝนไมตก ก็เปดฝาไวเพื่อใหหายกลิ่นที่อาจคางอยูภายใน  

การรักษาบาตร ทานรักษาอยางเขมงวดกวดขันเปนพิเศษ คนไมเคยลาง ไม

เคยเช็ดและไมเคยรักษาบาตร ทานไมอาจมอบบาตรใหอยางงายดาย เพราะกลัว

บาตรจะเขาสนิม กลัวจะวางไวในที่ไมปลอดภัย กลัวบาตรจะกระทบของแข็งและ

กลัวตกลงถูกอะไรๆ แตกหรือบุบแลวเกิดสนิมในวาระตอไป เมื่อเกิดสนิมแลว

ตองขัดใหมหมดทั้งลูกทั้งขางนอกขางใน แลวระบมดวยไฟอีกถึงหาไฟตามพระ

วินัยจึงจะใชไดตอไป ซึ่งเปนความลำบากมากมาย ทานจึงรักสงวนบาตรมากกวา

บริขารอื่นๆ ไมยอมปลอยมือใหใครงายๆ …” 

กัปปยภัณฑ 

 

“...บางทีเขาเอาปลาราหอใสบาตรให กลับพอไปถึงถ้ำปลาราเปนปลาราดิบ 

และไมมีญาติโยมสักคน ก็ตองไดเอาออก ไมไดกิน ภาษาทางภาคนี้เขาเรียก 

หมากแงวหมากไฟนี่ หมากแงวอยางอยูหนาศาลานี่ เขาเอามาใหกินจะกินไดยังไง 

อมๆ แลวก็คายทิ้ง เพราะไมไดกัปปยะ มะไฟก็อมๆ สักลูกสองลูกบางแลวก็ไดทิ้ง 

พอรำคาญนี่นะ อมเดี๋ยวมันจะลงคอไป ไมไดกัปปยะกอน .. 

กัปปยภัณฑคือสิ่งจำเปนที่จะซื้อจะหามาสำหรับพระ  แตเราตถาคตไม

อนุญาตใหพระรับเองหรือเขารับไวก็ดี ถามีความยินดีตอการรับเงินรับทองนั้นปรับ

อาบัติอีก คือไมใหยินดีในเงินในทอง ใหยินดีในกัปปยภัณฑตางหาก กัปปยภัณฑ 

ที่เงินทองจะแลกเปลี่ยนมา ใหยินดีทางโนนตางหากไมใหมายินดีในเงินทอง นี่เปน

ขอผอนผัน  .. 

 เพียงปจจัยเครื่องอาศัยเล็กนอยเทานั้น สวนใหญทานใหระมัดระวังรักษา

เอาอยางมากมาย ดังเราทั้งหลายไดเห็นแลวในพระวินัยของพระเปนอยางไร ใน

ธรรมชาติอันนี้ทานเขมงวดกวดขันอยางไรบาง ถึงขนาดที่ตองสละในทามกลาง

สงฆเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร .. พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตไวโดยความมีขอแม ให

ถือเปนความจำเปนเพียงกัปปยภัณฑ ไมจำเปนในเงินในทอง อยายินดีในเงินใน

ทอง ถายินดีอยางนี้แลวปรับโทษปรับอาบัติอีก...”   

 

เงินทองตกหลนในวัด 

 

“...ความละเอียดลออของธรรมวินัยพระพุทธเจา ตามธรรมดาทานหามจับ

เงินและทอง หาม หามเด็ดขาด แตทีนี้เมื่อเวลามีสมบัติเงินทองของมีคามาตกอยู

ในวัดตองจับตองเก็บ ไมเก็บไมได ปรับโทษพระ ตามธรรมดาจับตองไมได เมื่อ

เห็นของมีคาของผูใดก็ตามมาตกอยูในสถานที่รับผิดชอบของพระ พระตองเก็บ

แลวโฆษณาหาเจาของ  ถาโฆษณาหาเจาของไมได หมด เรยีกวาหมดความสามารถ

แลว เอาปจจัยเอาสมบัติอันนี้ไปแลกเปลี่ยนกัน เอามาทำประโยชนสวนรวมไวใน

วัด 

เวลาเขามาถามมันสุดวิสัยแลวก็ชี้บอกนี่ ทำไวแลวศาลาหลังนี้ นั่นพระวินัย 

ถาธรรมดาจับไมได ถาตกอยูในวัดหรือในบริเวณรับผิดชอบของพระตองเก็บ ไม

เก็บไมได ปรับโทษพระ แนะ เปนอยางนั้นละ จับแลวโฆษณาหาเจาของ ไมมีแลว

ก็เอาของนี้ที่เปนของมีคาไปซื้ออะไรแลกเปลี่ยนมาสรางสาธารณประโยชนขึ้นใน

สถานที่นั่น เปนอยางนั้นพระวินัยของพระทานสอนอยางนั้น…” 

 

ออกพรรษาแลวเที่ยวธุดงค 

 

“…พอออกพรรษาแลว ทานพระอาจารยมั่นจึงชอบออกเที่ยวธุดงคทุกๆ ป 

โดยเที่ยวไปตามปาตามภูเขา ที่มีหมูบานพอไดอาศัยโคจรบิณฑบาต .. นำพระเขา

บิณฑบาตในหมูบานดวยบทธรรมหมวดตางๆ คือสอนวิธีครองผาและทาสำรวมใน
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เวลาเขาบิณฑบาต ไมใหมองโนนมองนี้อันเปนกิริยาของคนไมมีสติอยูกับตัว แต

ใหมองในทาสำรวมและสงบเสงี่ยมมีสติทุกระยะที่กาวไปและถอยกลับ ใจรำพึงใน

ธรรมที่เคยบำเพ็ญมาประจำนิสัย .. 

ที่โคจรบิณฑบาตถามีหมูบานราว ๔-๕ หลังคาเรือน หรือ ๘-๙ หลังคา ก็

พอเปนไปสำหรับพระธุดงคเพียงองคเดียวไมลำบากอะไรเลย ตามปกติพระธุดงค-

กรรมฐานไมคอยกังวลกับอาหารคาวหวานอะไรนัก บิณฑบาตไดอะไรมาทานก็

สะดวกไปเลย แมไดเฉพาะขาวเปลาๆ ไมมีกับเลย ทานยังสะดวกไปเปนวันๆ 

เพราะเคยอดเคยอิ่มมาแลวจนเคยชิน…” 

 
ปวารณาออกพรรษา 

 

“...วันนี้เปนวันปวารณาวันออกพรรษาวางั้นนะ เขาพรรษาครบไตรมาส ๓ 

เดือน ก็มาครบวันนี้ แลวออกวันนี้ ครบ ๓ เดือน .. คำวา “ปวารณา” พระจะไม

ทราบก็มีนะ เวลานี้มันจะเปนเพียงพิธีกิริยาออกมาจากความไมมีธรรมในใจ ไมมี

วินัยในใจแลวนะ คำวา สงฺฆมฺ ภนฺเต ปวาเรมิ คือปวารณาตน เปดโอกาสตนแก

สงฆทั้งหลายที่นั่งรวมกันอยูนี้ คือเปดเผยเปดโอกาสใหกันแนะนำตักเตือนสั่ง

สอนได ผิดพลาดประการใด ไดเห็นก็ดี กิริยาอาการที่ไมถูกตองนั้น ไดยินก็ดี 

กิริยาแหงการแสดงหรือการพูดออกมา หรือไดสงสัยก็ดี เหลานี้ ใหตักเตือนสั่ง

สอน เมื่อทราบแลวจะไดปฏิบัติแกไขดัดแปลงตอไป .. คำปวารณาจึงไมใชเรื่อง

เล็กนอย เปดโอกาสไมใหมีทิฐิมานะตอกัน ไมมีคำวาชาติชั้นวรรณะ เปนสังฆะ 

หรือเปนพระสงฆศากยบุตรอันเดียวกัน เปดโอกาสใหกัน 

เพราะความรูเราลำพังคนเดียว ไมสามารถที่จะรูรอบไดในกิริยาความ

เคลื่อนไหวของตน จึงตองไดอาศัยผูอื่นคอยแนะนำตักเตือนสั่งสอน นับแตครูบา-

อาจารยลงมาถึงพระเพื่อนฝูงดวยกัน คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนกัน เปดโอกาส

ใหกันเพื่ออรรถเพื่อธรรม ไมไดเพื่อทิฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไรเลย สิ่งเหลานั้นไมใช

ธรรม ความเปนธรรมก็คือความเปดโอกาสเพื่ออรรถเพื่อธรรมคือความถูกตองดี

งามแกตน เมื่อทานผูอื่นผูใดไดเห็นความไมดีไมงามของเราที่แสดงออก ดวยการ

ไดเห็นไดยินไดฟง ดวยรังเกียจสงสัยก็ดีนั้นจะไดเตือนเรา ก็จะไดรับไวประพฤติ

ปฏิบัติ 

เรื่องทิฐิมานะนั้นเปนเรื่องของกิเลส การเปดโอกาสตักเตือนซึ่งกันและกัน

นั้นเปนเรื่องของธรรม เพราะเราอยูดวยกันหลายคน อาจมีความผิดพลาด จึงตอง

เปดโอกาสใหแนะนำหรือตักเตือนซึ่งกันและกันได ใหพากันเขาใจตามนี้ นี่ละพระ

โอวาทของพระพุทธเจา...” 

 

งานกฐิน 

 

“...กฐินตั้งแตวันแรมค่ำหนึ่งเดือน ๑๑ ไปถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ หมดเขต

กฐิน .. วันเพ็ญยังทอดไดอยู กฐินนี้เปนสิ่งที่อนุโลมตางหากนะ พระพุทธเจาทรง

อนุโลมผอนผันให พระชาวเมืองปาเฐยเดินทางมา จะเขาเฝาพระพุทธเจา ณ กรุง

สาวัตถี เขาไมได เขาไมทันตองหยุดจำพรรษาที่เมืองสาเกตกอน พอออกพรรษา

หนทางยังเจิ่งดวยน้ำ ก็รีบเดินทางมา ผาเปยกหมดเลย มีผามาเทานั้นเปยกหมด 

ทานเลยอนุโลมผอนผันใหเปนผาพิเศษอีก มีกฐินเขาไป ใหมีการทอดกฐิน 

เปนการอนุโลม เพราะฉะนั้นจึงมีกฐินมาเรื่อย 

เดิมจริงๆ ไมมีกฐิน มีแตผาบังสุกุลเปนพื้นมาเลย บังสุกุลคือผาที่คลุกเคลา

อยูตามฝุนตามอะไร สกปรกโสมมไมเลือกละ บังสุกุลคือตกอยูขี้ฝุนขี้ฝอยหรือ

ตามปาชาหรือตามสายทาง ผาเศษผาเดนผาทิ้ง นี่ละพระทานไปเก็บมาชักบังสุกุล 

ไดมาแลวก็มาเย็บปะติดปะตอกันเปนสบงบางจีวรบางสังฆาฏิบาง เพราะฉะนั้น

พระพุทธเจาทานจึงทรงผอนผันเอาอยางมากทีเดียว คือสังฆาฏินี้ธรรมดาสองชั้น 

แมจะปะรอยชั้นก็ตามพระองคก็ทรงอนุญาต ขาดตรงไหนๆ ทานปะทานชุนเขาไป 

ถึงรอยชั้นเราตถาคตก็อนุญาต นั่นทานทรงผอนผันเพื่อสงเสริมการปฏิบัติของ

พระ แตกอนเปนอยางนั้น 

ครั้นหลังมานี้ก็เห็นพระทานมาจากเมืองอื่น เขามาเมืองที่พระพุทธเจา

ประทับอยู จีวรเปยกปอนมา มาประชุมมาเขาเฝาพระพุทธเจาก็เลยมาไมได จีวร

เปยกปอน จะเขาเฝาพระพุทธเจาเวลานั้นมาไมได เพราะจีวรเปยกหมด ทานมีผา

เพียงสามผืน พระองคจึงทรงผอนผันใหมีกฐิน อนุโลมใหมีผา จะเปนจีวรสองผืน

ก็ได บริขารใดก็ตามเปนสิ่งที่เศษเหลือจากไตรจีวรสามผืนนั้นก็ไดเรื่อยมาเปนกฐิน 

ทีนี้กฐินก็เลยใหญกวาบังสุกุลไป…” 

 

ไมใสรองเทาเขาบาน 

 

“...สรุปแลวก็คือวา สิ่งที่เปนอาบัติเล็กๆ นอยๆ ก็คงจะเล็งไปตามกาลสมัย 

เชน อยางทานหามใสรองเทาเขาไปในบานอยางนี้นะ นอกจากเทาเปนแผล หาม

ใสรองเทาเขาไปในหมูบาน อันนี้เวลาเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมา จนทุกวันนี้

เศษแกวเต็มไปหมดตามลาน ก็ทำความสะอาดลำบากเหมือนกัน นี่ก็ทำใหคิดอยู  

แตอยางไรก็ตามสำหรับเราแลวไมเคยใสรองเทาเขาไปหรอก แมโงจะตาย

และเทานี้จะเหวอะหวะเพราะแกวตำก็ชางมันเถอะ ขอใหเราไดบูชาตถาคตแลว

เปนพอ นี่สำหรับเราเองเปนอยางนั้น แตนี่เราพิจารณาเพื่อวงคณะทั้งหลายที่เห็น

วาเปนความเหมาะสมอยางไรบาง ที่ทานหามใสรองเทาเขาในบาน สำหรับในวง

ธรรมยุตเราไมเคยมี นอกจากจะเปนธรรมยุตจรวดก็เอาแนไมไดเหมือนกัน...” 

 

เที่ยววิเวก 

 

“...ออกพรรษานี่ใครอยากจะออกไปเที่ยวภาวนาหาที่สงบสงัดก็ไปนะ ผม

ไมไดหาม ก็ไมทราบจะหามเพื่ออะไร นอกจากที่ไหนเปนที่เหมาะสมในการ

ประกอบความพากเพียรเทานั้น เอาไป วาอยางนั้นเลย ผมพรอมเสมอที่จะ 

สงเสริมหมูเพื่อนในทางที่เปนผลเปนประโยชน เฉพาะ

อยางยิ่งคือจิตตภาวนา  

พอออกพรรษาแลวก็เขาปาเขาเขาเลย แต

กอนหากเปนมาอยางนั้น อยางสมัยที่เราอยูกับพอ

แมครูจารยมั่นเปนอยางนั้น .. ตามธรรมดาพอออก
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การกัปปยะ 

 

กัปปยะ หมายถึง สิ่งของเครื่องใชที่สมควรแกสมณะ พระภิกษุสามเณรบริโภคใชสอยไดไมผิดพระวินัย เรียกเต็มวา  

กัปปยภัณฑ ไดแกปจจัย ๔ คือ ผา อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค อาหารที่ถวายพระนั้นถามีเนื้อสัตว กอนจะถวายตองทำใหสุก

ดวยไฟเสียกอน เชน ตม ทอด ยาง สำหรับผักหรือผลไมที่นำมาถวาย หากมีเมล็ดแกที่สามารถนำไปปลูกใหงอกได เชน สม แตงโม 

มะเขือเทศสุก พริก หรือมีสวนอื่นที่นำไปปลูกไดไมวาจะเปนราก ลำตน หัว เชน ผักบุง ใบโหระพา หัวหอม ขิง ตะไคร เปนตน จะ

ตองทำวินัยกรรมที่มักเรียกวา “กัปปยะ” เสียกอน พระจึงฉันได (พระวินัยหามภิกษุพรากของเขียว คือ ตัดตนไม เด็ดใบไมนั่นเอง ซึ่ง

รวมไปถึงผลไมหรือลำตนที่สามารถนำไปปลูกใหงอกได) 

พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหบริโภคผักผลไม ดวยสมณกัปปะกรรมที่ควร

แกสมณะ ๕ คือ ผลจดดวยไฟ ผลจดดวยศัสตรา ผลจดดวยเล็บ ผลไมไมมี

พืช และผลที่พืชจะพึงปลอนเสียได 

เมื่อจะบริโภคพึงบังคับอนุปสัมบันวา “กัปปยัง กะโรหิ” ทานจงทำ

กปัปยะดงันีเ้สยีอกีแลวจงึบรโิภค เมือ่เปนเชนนีช้ือ่วาใหพนจากพชีคาม ปยการก 

(ผูทำกัปปยะ) จะตอบทานวา “กัปปยัง ภันเต” 

 
พระภิกษุถามวา “กัปปยัง กะโรหิ”  

(ทำใหสมควรแลวหรือ)  

โยม (ปยการก) ตอบวา “กัปปยัง ภันเต” 

(ทำใหสมควรแลว) พรอมกับดึงเปลือก  

หรือจิกผักผลไมนั้นใหขาดออกจากกัน 

หนังสือ “มหาขันธกวรรณนา” และ 

“สัตตปพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขา

วรรณนา” เปนหนงัสอืวาดวยเรือ่งขอ-

วัตรปฏิบัติและวินัยของพระสงฆ 

พรรษาแลวนี้ทานก็เตรียมออกเที่ยวละพระกรรมฐาน อยูจำพรรษาในสถานที่ที่

จำกัด พอออกพรรษาแลวนี้ทานก็ออกเที่ยวละ เที่ยวเบื้องตนนี่ก็อยูตามปาเสีย

กอน ยังไมขึ้นภูเขา พอตอนเดือนมีนา เมษา หนารอนนี่ก็ขึ้นเขา ขึ้นอยูบนถ้ำ

เย็นๆ สบายๆ .. ในถ้ำมันเย็นสบายดี.. 

น้ำสำหรับอาบดื่มใชสอยมีความสำคัญอยางยิ่ง จะขาดไปไมได อาหารยัง

พออดไดทนไดทีละหลายๆ วัน  แตน้ำอดไมไดและไมคอยมีสวนทับถมรางกายให

เปนขาศึกตอความเพียรทางใจเหมือนอาหาร จึงไมจำเปนตองอดใหลำบาก ทั้งน้ำมี

ความจำเปนตอรางกายอยูมาก ฉะนั้นการแสวงหาที่บำเพ็ญตองขึ้นอยูกับน้ำเปน

สำคัญสวนหนึ่ง แมจะมีอยูในที่หางไกลบางประมาณกิโลเมตรก็ยังนับวาดี ไม

ลำบากในการหิ้วขนนัก...” 

 
ปะชุนผา ใชผาบังสุกุล  

 

“...ธุดงคขอถือผาบังสุกุลเปนวัตร การถือผาบังสุกุลเปนวัตรเปนการตัด

ทอนกิเลสตัวทะเยอทะยานชอบสวยชอบงามไดดี กิเลสชนิดนี้เปนที่นาเบื่อหนาย

ในวงนักปราชญทั้งหลาย  แตเปนที่กระหยิ่มลืมตัวของพาลชนทั้งหลาย พระธุดงค

ที่ตองการความสวยงามภายใน..เที่ยวเสาะแสวงหาผาบังสุกุลที่เขาทอดทิ้งไวตาม

ปาชา หรือที่กองขยะของเศษเดนทั้งหลาย มาซักฟอกแลวเย็บปะติดปะตอเปน

สบง จีวร สังฆาฏิใชสอยพอปกปดกาย และบำเพ็ญสมณธรรมไปตามสมณวิสัย

อยางหายกังวล ไมคิดเปนอารมณหวงใยผูกพันกับใครและสิ่งใด .. 

การนุงหมใชสอยบริขารตางๆ ของพระธุดงค เฉพาะทานอาจารยมั่นรูสึก

ทานพิถีพิถันและมัธยัสถเปนอยางยิ่ง ไมยอมสุรุยสุรายเปนอันขาดตลอดมา 

ปจจัยเครื่องอาศัยตางๆ มีมากเพียงไรก็มิไดใชแบบฟุมเฟอยเหอเหิมไป..ผาสังฆาฏิ 

จีวร สบง ผาอาบน้ำ ขาดๆ วิ่นๆ มองเห็นแตรอยปะติดปะตอปะๆ ชุนๆ เต็มไปทั้ง

ผืน .. การปะการชุนหรือดัดแปลงซอมแซมไปตามกรณีนั้น  ก็เพราะเห็นคุณคา

แหงธรรมเหลานี้มาประจำนิสัย.. ไมวาผืนใดขาดในบรรดาผา ผาครองหรือผา

บริขารที่ทานนุงหมใชสอย ผืนนั้นตองถูกปะถูกชุนจนคนทั่วไปดูไมได เพราะไมเคย

เห็นใครทำกันในเมืองไทยที่เปนเมืองสมบูรณเหลือเฟอจนทำใหคนลืมตน มีนิสัย

ฟุงเฟอฟุมเฟอยแมเปนคนจนๆ ทานเองไมเคยสนใจวาใครจะตำหนิติชม…” 

 
ไปเมืองนอก..ประกาศหรือขายศาสนา 

 

“...นี่พระเราหลั่งไหลไปเมืองนอก เราก็ไดเคยถามหมูถามพวกที่ไปเมือง

นอกมา พระเณรเรานะวิตกวิจารณไปขายศาสนานะซีไมใชไปประกาศศาสนา กลัว

จะไปขายศาสนา อาว หลงไดงายๆ เรื่องกิเลสหลอกคนนี้หลงไดงายนิดเดียว ไมมี

อะไรแหลมคมยิ่งกวากิเลสหลอกสัตวโลกแหละ หลงไดงายนิดเดียว ขอสำคัญก็ 

สกฺกาโร ปุริสํ หนฺติ นะซิ ลาภสักการะมันฆาบุรุษผูโงเขลาใหฉิบหาย แปลวา

อยางนั้นในบาลี ลาภสักการะนี่เครื่องลอของมาร ผูผานนี้ไปไดแลวสบายไมหลง 

มีเทาไรก็ไมหลง นั้นเปนนั้นๆๆ นี้เปนนี้ๆ อยูนั้นละไมคละเคลากัน ถาใจไมมีหลัก

แลวคละเคลาทันที ซึมซาบทันที  

อนันีล้ะเราวติกวจิารณ เขานมินตไปฉนัทีน่ัน่ทีน่ีไ่มใหไป ไปทำไม ไปก ็สกกฺาโร  

ปุริสํ หนฺติ มันฆาคน ใครไดมาก็นับหานับสิบละซี ไดมานับเทานั้นนับเทานี้ 

สุดทายนับแตเงินไมไดนับธรรมละซิ ไมไดหาธรรม...” 
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๔๕๗

 
เทศนาอบรมนักภาวนา 

การเทศนาสอนโลกขององคหลวงตานั้น 

มมีาตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนตนมา ในเบือ้งตน

ทานเทศนาอบรมพระอยูในปาในเขา จากนั้น

พระ เข ามาศึ กษากับท านมากขึ้ น เ รื่ อยๆ 

ประชาชนก็เริ่มเขามาเกี่ยวของมากขึ้น เมื่อมี

ความจำเปนตองไดสรางวัดปาบานตาดขึ้น 

เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๙ เพราะโยมมารดาของทาน

เปนเหตุแลว การเทศนาอบรมนักภาวนาไมวา

จะเปนแมขาวแมชีหรือเปนฆราวาสผูตั้งใจ

ปฏิบัติ เพื่อความหลุดพนอยางจริงจังก็เริ่ม

ปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้นกวาเดิม ดัง

เรื่องราวตอไปนี้ 

คุณเพาพงา วรรธนะกุล ที่วัดปาหนองแซง จ.อุดรธานี 

 โยมแมชมเชยการเทศน 
 

เนื่องจากโยมแมขององคหลวงตามิได

ฝกหัดอานเขียนหนังสือมาเพราะสมัยกอน 

การศกึษายงัไมเจรญิดงัเชนปจจบุนั จงึตองอาศยั 

ลูกหลานหรอืนกัปฏบิัติธรรมสตรทีี่มาพักภาวนา 

ที่วัดปาบานตาดใหชวยอานหนังสือที่ทานเปน 

ผูเขียนใหฟงทุกวัน ดังนี้ 

“...เรือ่งโยมแม .. คณุหญงิสงศร ี (เกตสุงิห) 

หนึ่ง คุณเพาพงา (วรรธนะกุล) หนึ่ง เวลา 

มาอยูที่วัดปาบานตาดแลวตอนบาย ๔ โมง 

จะผลัดกันมาอาน “หนังสือประวัติหลวงปูมั่น” 

ใหโยมแมฟงทุกวัน อานวันละชั่วโมง หรือ ๔๐ 

กวานาทีทุกวันๆ จนกระทั่งจบ 

พญ.ม.ร.ว.สงศรี เกตุสิงห 
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๔๕๗

โยมแมโมโหแทนลูก 
 

เราเขาครัวออกครัวก็อยางที่เราเขาอยูนี่ 

เขาออกอยูอยางนั้น พอไปที่ศาลา วันนั้น 

ไปธุระกับพระ ไมใช ไปโดยลำพัง เราดูนั้นดูนี้ 

อันนั้นไปดวยมีกิจธุระ พอเห็นเราเขาไปโยมแม

ปุบปบมาเลย ตอนนั้นไมมีใคร ศาลาหลังเล็กๆ 

แมมาก็มานั่งพักลางพื้นดิน พักบนคือฟากไม ไผ

สับไม ไผ เราก็ขึ้นไปนั่งนั้น พอเรานั่งปบแมก็วา 

‘ใหแมชมเชยสักหนอยนะ’ 

‘ชมเชยอะไรกัน? ทีตอนเปนเด็กเปนเล็ก

ทัง้ดทุัง้ดาทัง้เฆีย่นทัง้ต ี เวลาโตมาแลวมาชมเชย 

หาอะไร’ เราวาอยางนี้ แหย แมกับลูกแหยกัน 

ทางแมก็ตอบดีนะ ‘โอย! เวลาเปนเด็ก 

ก็เปนอยางหนึ่ง มันนาเฆี่ยนนาตีก็เฆี่ยนตีเอา

บางแหละ ทนีีเ้วลาโตมาแลวกเ็ปนอกีอยางหนึง่ 

แมชมเชยสักหนอย เวลาแตงหนังสือทำไมถึง

ไดเลิศเลอหยดยอยเอานักหนา แตงหนังสือ

ประวตัทิานอาจารยมัน่นีอ้านจบแลว แมซาบซึ้ง

มาก บางทนีำ้ตารวงเลย อศัจรรยธรรมพระพทุธเจา 

ก็อัศจรรย น้ำตารวงเกี่ยวกับหลวงปูมั่นดวย  

ที่หลวงปูมั่นทานไดรู ไดเห็น ทานดำเนินยังไง 

ก็อัศจรรย แลวอัศจรรยผูแตงนี้ก็อัศจรรย 

สำนวนนี้ทำไมถึงแตงดิบแตงดี’ 

เราบอกวา ‘ก็หลวงปูมั่นทานเปนพระองค

เลศิเลอกแ็ตงเลศิเลอตามเรือ่งของทานทกุกทิกุกี 

ผูแตงไมไดเลิศอะไรนะ’ 

‘โอย! หลวงปูมั่นเลิศเลอก็รูวาเลิศเลอ  

ผูแตงนีก่แ็ปลกๆ อยูนะ ไมมอีะไรๆ แตงดอียางนี ้

ไม ได แมจึงขอชม’ วาอยางนั้นนะ แลวแมก็ 

พูดวา  

‘จะให ใครแตงอยางนี้แตงไมไดนะ ทำไม

ถึงหยดถึงยอยเหมือนไม ไดเกิดในหัวอกของ 

แมเลยลูกคนนี้ ฟงตรงไหนไพเราะเพราะพริ้ง 

ตามกันไป ธรรมทานก็เลิศ ผู เขียนนี่ก็เลิศ  

ไมงั้นเขียนไมได’ 

จากนั้นเราก็ถามแมบางวา ‘แลวเปน 

ยังไงที่ขอเงินไปซื้อหนังสือมา เรียนมาแลว 

มาแตงหนังสือให โยมแมอาน แลวเปนยังไง  

มันคุมคาไหม’ 

‘คุมมหาคุมลูกเอย...’ แมวาอยางนั้น 

เพราะตามธรรมดาพอกับแมไมเคยชมลูก 

นิสัยพอแมนี้กดตลอด การชมนี้ ไมเอา  

เราพดูถงึเรือ่งหนงัสอื เรือ่งเอาจรงิเอาจงั 

เงินของโยมพอโยมแมสงไป เราไมยอมที่จะไป

ซื้อนั้นซื้อนี้มาใชพิเศษของเจาของ ไมเอานะ 

ตองเพื่อหนังสือเทานั้นๆ เราจริงจังมาก…” ทานเจาคุณธรรมเจดียมักนิมนตใหทาน 

ไปแสดงธรรมอยูเนืองๆ ถาเปนงานสำคัญ

ทานเจาคุณจะมารับทานไปเทศนดวยตนเอง

เลย มีอยูคราวหนึ่งไดรับนิมนตให ไปเทศน 

อีกเชนเคย ครั้งนั้นทานไปพักคางคืนที่วัดโพธิ-

สมภรณ พอตอนเชาออกบิณฑบาตก็พบกับ

เหตุการณที่ ไมนาจะเกิดขึ้นเลย ดังนี้ 

“...เราก็ ไปพกัวดัโพธสิมภรณ แลวตอนเชา 

ก็ออกบิณฑบาต หาแยก เราก็เดินไปตามทาง

ฟุตบาทแลวก็มีโยมคนหนึ่ง ตัวเตี้ยๆ หัวลานๆ 

มันเดินสวนทางมาแลวก็หยุดกึ๊ก มันก็มาจับ

สายสะพายบาตรของเราไว มันก็แหงนหนา

ขึ้นดูเราแลวพูดวา ‘บักหัวโลนมึงบิณฑบาตได

อีหยังบ’ (ไอหัวโลนมึงบิณฑบาตไดอะไรบาง) 

เราฟงแลวก็ยิ้มๆ แลวก็ ไป มันก็ยังหัน

หนามาอีก ซํ้ายังพูดวา ‘เอะ! บักหัวโลนนี่  

ดาวามันยังซื่อๆ อยู (เฉยๆ อยู)’  

เราก็เฉยอีก ตกลงมันก็ ไดแตลมปากมันไป 

เราก็เฉยไมวาอะไร เพราะเรื่องเหลานี้เราเคย

ไดยินมาแลวในโลกสงสาร ถึงเขาไมวาใหเรา 

เราวาเราเองก็ยังไดนี่นา “หัวโลน” ใช ไหม 

อยางมันหัวลานถึงไมวามันลาน มันก็ลานอยู

แลวใชไหม มนักล็านอยูแลว (หวัเราะ) พอเลา

ใหโยมแมฟงวา ‘นี่เขาดาวาใหอยางนี้’ 

‘วาย! แมเลี้ยงมาจนปานนี้ ตั้งแตลูกบวช

มาแมยังไมเคยไดวาลูกปานนี้เลย’ 

‘โอย! นี่มันแม เคาไมใชแมนี่นะ’ เราก็วา 

ก็แกใหมเสีย 

‘โอย! นาโมโห’  

แมเพิ่นโมโห เพิ่นคันเขี้ยว เพิ่นอยาก 

ไลกัดเคา เคาไปฮอดทวีปไหนบฮูจัก เพิ่นคัน

เขี้ยว เพิ่นอยากไลกัดลมกัดแลงเคา ‘โอย!  

มันนาโมโหแทๆ โวย!’ แมบนวาพึมพำ…” 

 

เริ่มเทศนเพื่อคนปวย 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๑๘ สตรีซึ่งเปนศิษยองค-

หลวงตาทานหนึ่งชื่อคุณเพาพงา วรรธนะกุล  

ไดปวยไข ไมสบายจึงไมคิดทำงานทางโลก 

อีกตอไป คุณเพาพงาไดเขียนจดหมายขอมา

ปฏิบัติจิตตภาวนาเตรียมรับกับมรณภัยที่วัดปา-

บานตาด ซึ่งทานก็ได ใหความอนุเคราะหตามที่

ขอและตั้งใจไปแสดงธรรมเปนกรณีพิเศษ ดังนี้ 

“ . . .คุณเพาเราเสีย(ชีวิต) ไปกี่ปแลว  

ป ๒๕๑๙-๒๕๒๐ ไมรูนะ เหตุที่วาอยางนั้นก็ 

คือวา คุณเพานี้เปนโรคมะเร็งในกระดูกขางๆ นี้ 

หมอเขาบอกวาอยูอยางนานได ๖ เดือน แกก็

หมดหวงัแลว เลยเขยีนจดหมายไปหาเราทีอ่ดุรฯ 

หมอวาอยางนั้นแลวเหมือนวาหมดหวังละ เลย

เขียนจดหมาย ‘อยากจะมาภาวนากอนตาย’ 

สวนหนึ่งของหนังสือปริยัติ 

สมัยเรียนที่วัดสุทธจินดา 

เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ และลายมือ

องคหลวงตาบนหนังสือ 

โยมแมองคหลวงตา 
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๔๕๘ ๔๕๙

เรากพ็ดูเปนสองพกัเอาไว (ตอบจดหมาย) 

‘ถาไปภาวนาธรรมดาๆ นี้ อยากอยูที่ไหน ไปที่

ใดไปก็ได ไม ไปก็ไมวา’ เราวางั้นนะ ขอสอง 

‘ถาตั้งใจจะภาวนาจริงๆ เพื่อเห็นโทษแหงความ

ตายของตัวเองแลวก็ เอา! ไปได’ 

เราวาสองพัก พอแกไดรับจดหมาย  

ตอนเย็นวันนี้แกก็ออกเดินทางเลย ตอนเชาไป

ถึงแลว ไปรถยนต ‘อาว จดหมายไดรับหรือยัง’ 

‘ไดรบัเมือ่เยน็วานนี ้พอไดรบัแลวกม็าเลย’ 

‘เอา ถาอยางนั้นใหเลือกเอา กุฏิที่อุไร 

หวยธารอยู กับกุฏิคุณหญิงกอย สองหลังนี่ให

เลือกเอา เปนที่สงัด จะพักหลังไหนก็ได’ 

ก็ตอบวา ‘พักหลังคุณหญิงกอย’ แตกอน

มันเตี้ยๆ พึ่งยกขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้... 

ตั้ งแตวันนั้นมาเราเขาไปเทศน ใหฟง 

ทุกวันนะ ดูเหมือนเปนป ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ 

เทศนใหฟงทุกเย็น พอตกเย็นมาจวนมืดแลว 

ไปกับทานปญญา ทานปญญาเปนผูอัดเทป  

เราไปเทศนใหฟงทุกเย็นๆ เลย เวนแตวันไหน

ประชุมพระ หรือเรามีธุระจำเปนเราก็บอก 

ลวงหนาเอาไววาวนัพรุงนีจ้ะไมเขามา นอกจาก 

นั้นเทศนทุกวันๆ ดูเหมือน ๙๐ กวากัณฑ ไปอยู

นั้นตั้ง ๓ เดือน นั่นละจึงไดหนังสือเลมที่วา 

“ศาสนาอยูที่ ไหน” หนึ่ง “ธรรมะชุดเตรียม

พรอม” หนึ่ง สองเลมนี่ที่เทศนติดกันไปเรื่อยๆ 

เปนหนังสือสองเลมนี้ ก็อยูในยานป ๒๕๑๙ มั้ง 

แกเสียปนั้น เราลืมๆ เสีย …” 

โยมแมไดหลักใจฟงเทศนลูก 
 

ในชวงที่ทานเมตตาสงเคราะหคนปวยใน

คราวนี้ เองทำให โยมแมของทานมี โอกาส 

ฟงธรรมอยางตอเนื่องเกิดผลดานจิตใจ ดังนี้ 

“...โยมแมก็ไดมาฟงเทศน ไมมากละเทศน 

ก็ดูเหมือนประมาณสัก ๓๐ นาทีละมั้ง แตละ

กัณฑๆ ละ ๓๐ หรืออยางมากก็ ๔๐ นาที หาก

เทศนทุกวันเลย ... นี่ละที่เทศนสอนคุณเพาพงา 

เทศนติดเทศนตอ เทศน ไมหยุดไมถอย ตั้งแต

นัน้มาแลวก็ไมเคยเทศนอยางนัน้อกีนะ มหีนเดยีว 

เทานั้นในชีวิตของเราที่เทศนติดกันไปเลย ใน 

๓ เดือนเทศนทุกคืนๆ เวนวันประชุมพระ ถาวัน

ไหนประชุมอบรมพระไมเขา นอกจากนั้นเขา 

หรือมีธุระจำเปนที่จะไปไหนก็ไป 

โยมแมจงึไดกำลงัใจที่ไปเทศนสอนคณุเพา  

โยมแม ไดกำลังใจตอนนั้น ถึงขนาดที่วาพอ 

คุณเพากลับไปแลวก็พูดเปดอกกับเรานิมนตเรา

ให ไปเทศน  

‘วันไหนไมมีแขกคนมา ถา

อาจารยวางก็ขอนิมนตมาเทศน

สอนอบรมแมบางนะ เวลาฟง

เทศนนี้ ไมไดบังคับจิตใจ พอ

เริ่มเทศนจิตจอปบเทานี้

เทศนนี้จะกลอมลง แลว

แนวเลยไมตองบังคับ จิต

สงบไดทุกครั้งเลยไมมี

พลาด ฟงกัณฑ ไหนได

เหตุผลเลย ไมตองบังคับ 

พอเสียงธรรมเริ่ม สติก็เริ่ม

จับจิตเกี่ยวโยงกันโดยลำดับ 

ความรูกลอมลงๆ ธรรมเทศนา

กลอมใจแนวลง สงบแนวๆๆ ถา

แมทำโดยลำพังตนเองนั่งจนหลังจะหัก

มันก็ ไมลง อยากนิมนตอาจารยมาเทศน

เปนการชวยทางดานจิตตภาวนาไดดี’ 

บรรยากาศเขตภาวนาอุบาสิกาวัดปาบานตาดในสมัยอดีต 

สภาพวัดปาบานตาดในอดีต 

จดหมายที่องคหลวงตาเขียนตอบคุณเพาพงา จดหมายที่องคหลวงตาเขียนตอบคุณเพาพงา 
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๔๕๘ ๔๕๙

สภาพวัดปาบานตาดในอดีต 

๔๕๙

ภาพในอดีตขณะองคหลวงตาออกบิณฑบาต 

(ภาพเล็ก) โยมแมขององคหลวงตา  

ถายเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ 

นั่นละตั้งรากตั้งฐานไดแนนอนก็ตรงนั้น 

แตเราก็ ไม ได ไป เพราะงานเราก็มีของเรา  

กฟ็งเฉยๆ ไมได ไปตามนมินต เพราะงานเรามาก  

นี่ละโยมแมตั้งหลักตั้งฐานจิตไดตั้งแตบัดนั้นมา 

พอฟงเทศนจิตนี้ ไมตองบังคับ บอกเลย พอเริ่ม

เทศนเทานี้จิตจอ สติลงที่จิตจอปบเทศนนี่ 

จะไหลเขามา นั่นฟงซิ เทศนจะไหลเขามา

เพราะสติอยูกับใจ  

มันก็เหมือนคนอยูในบาน แขกคนมาจาก

ที่ ไหนๆ ก็รูวาใครเปนใครมา นอกจากไมอยู

บานเสีย แขกมา ขโมยมา โจรมาก็ไมรู เมื่ออยู

ในบานแลวก็รู 

อันนี้สติอยูกับใจ พอเทศนนี้ธรรมะ 

ก็ ไหลเขาไปเลย ธรรมะสัมผัสใจ สัมผัสติด

สัมผัสตอ จิตจอฟงมันก็แนวลง ไมไดบังคับยาก 

บอกอยางนั้นเลยนะโยมแมพูด  

‘เวลาฟงเทศนนี่ ไม ไดบังคับเลย พอเริ่ม

เทศนจิตเริ่ มจอปบแลวก็หมุนเขาลงแนว  

บอกวาทุกกัณฑ ไมเคยพลาด แมจึงอยากให

อาจารยมาเทศน เปนการชวยการภาวนา 

ของแม ไดดี ดีกวาที่บำเพ็ญภาวนาโดยลำพัง

ตนเอง มันเคยอยูอยางนี้แหละ พอฟงเทศนนี้

ลงปบๆ แตถาเราภาวนาโดยลำพังเราเองจะให

ลงอยางนี้ นั่งจนหลังจะหักมันก็ไมลง มันตาง

กันอยางนี้นะ เพราะฉะนั้นการเทศนนี้

จึงเปนเครื่องกลอมใจได เปน

อยางดี’ 

ที่โยมแมพดูกถ็กูตอง 

คอืเสยีงเทศนเสยีงธรรม 

กับความรูนี่มันรับกัน 

เกีย่วเนือ่งกนัโดยลำดบั  

ที นี้ ค ว ามรู มั นก็ ไ ม

สายแสไปรับที่ไหนได 

มันรับแตเสียงธรรม

อยางเดียวๆ ติดตอ 

สบืเนือ่งๆ แลวลง 

โยมแมพูดเองเลย 

และมีขอแมอันหนึ่ง ‘แต

ตองเปนเทศนของอาจารย 

เทศนองคอื่นแม ไมอยากฟง ถา

ไมใชเทศนอาจารย จิตมันไมลงนะจิต  

ถาเปนเทศนอาจารยแลวจิตมันลงไดงาย’  

ไปอยางนัน้นะ กต็รงไปตรงมาเหมอืนกนั  

‘เวลานีแ้มหูสูงแลวนะ’  

ทางนี้ก็จอเขาไป ‘ระวังนะหูสูง เดี๋ยวมัน

จะเปนหูหมานะ’  

ทางนัน้กแ็วดขึน้มาทนัทวีา ‘มนัจะเปนหหูมา 

ไดอยางไร นี่มันหูคน’ 

‘อาว มันก็เปนตรงที่สูงๆ นั่นแหละ’ เลย

เงียบเลย สูลูกไมได… 

จากนั้นก็พูดถึงเรื่องการเทศนาวาการ 

‘แม ก็เคยฟงมามากตอมากแลว’ เพราะนิสัย

โยมแมเปนคนชอบวัดแตไหนแตไรมา  

‘ท า น เ ท ศน า ว า ก า ร อยู นั้ น ก็ ฟ ง ไ ป

ธรรมดาๆ ไม ไดสะดุดใจ และไมคอยเห็นผล 

ในขณะที่ ฟ ง เหมื อนอาจารย เทศน ให ฟ ง  

เวลาอาจารยเทศน ไม ไดออกไปขางนอกนะ 

ตามปริยัติทานเทศนเลานิทานนั้นนิทานนี้ ไป 

เราก็ฟงไปเลย จิตมันไมเขา แตเวลาอาจารย

เทศน ไมเทศนอยางนั้น เทศนตีเขามาๆ’ 

เราก็ไมเคยคิดวาตีเขามายังไง แตมันก็

เปนในหลักธรรมชาติของธรรมที่ตีตะลอมจิต 

ที่มันดีดมันดิ้นเขามาๆ จนเปนความสงบๆ 

เทศนทีไรตีเขามาทั้งนั้นไม ไดออกขางนอก

เหมือนปริยัติ ทีนี้ตีเขามาหลายครั้งหลายหน 

จิตมันก็ลงสงบไดๆ ตอไปมันก็สงบแนวเลย  

พอเริ่มเทศนปบมันก็เริ่มลงเลย นี่ละที่วาแม 

หูสูงแลวนะ เทศนองคอื่นไมอยากฟงถาไมใช

เทศนอาจารย  

นี่ละที่วาแมลงลูกก็คือแมของเราเอง  

ลงจรงิๆ ลงโดยหลกัธรรมชาต ิทัง้ๆ ทีเ่ราเปนลกู 

การบวชเรียนมาตั้งแตเริ่มบวช การปฏิบัติ

กรรมฐานในสถานที่ ใด ศึกษาเลาเรียนและ

ปฏิบัติ ในปาในเขา ไดรับความทุกขความ

ทรมานขนาดไหนไมเคยเลาให โยมแมฟงนะ 

เพราะไมเคยมีโอกาสที่จะไปพูดคุยกันระหวาง

แมกับลูก ก็เปนเหมือนคนทั่วๆ ไปหมดเลย 

เพราะฉะนั้นเรื่องราวการบวชของเราโยมแม 

จึงไมทราบ ดีไมดีคนอื่นทราบยิ่งกวาโยมแม 

เพราะไปก็ไปธรรมดา  

อยางทีว่าเขาไปในครวั มอีะไรกพ็ดู จากนัน้ 

ไปเลย ที่จะไปพูดคุยกันระหวางแมกับลูกนี้ 

ไม เคยมี ออกปฏิบัติ ไปอยางนั้นอยางนี้ก็ 

ไมเคยเลา ไมเคยพูด ศึกษาเลาเรียนเปนยังไง 

การปฏิบัติธรรมเปนยังไง จิตใจเปนยังไงๆ  

ไมเคยเลานะ มีแต ไปก็เทศนอยางนี้เลยจน 

กระทั่งตายจากกัน  

โยมแม ไมทราบเรื่องราวของเราเรื่อง 

การออกปฏิบัติ ทราบตั้งแตเวลาเราไปอยูกับ

หลวงปูมั่น แมเลาใหฟง  

‘โห พอไดทราบวาอาจารยไปอยูกับหลวง

ปูมั่น จากศึกษาเลาเรียนแลวก็ไปอยู ทราบขาว

มาวาอาจารยไปอยูกับหลวงปูมั่น แหม! แมดีใจ

จนขนลุกเลยพอทราบวาไปอยูกับหลวงปูมั่น 

เพราะเปนพระที่เลิศเลออยูแลว แมเคารพนับ

ถือมานานแลว ดีใจเอามาก’ 

สวนเราที่บวชมาแลวไปเลาเรื่องราวของ

ตัวเองที่บวชใหแมฟง ไมเคยมี ไมวาทางดาน

ปริยัติ ทางดานปฏิบัติ หนักเบามากนอยไม 

เคยเลา ตลอดจนแมจากไป ไมเคยเปนเหมือน 

ทั่วๆ ไป เราไม เคยเลา และไม เคยพูดใน 

ฐานะแมกับลูกเลย เปนธรรมดาไปเลย ...  

โยมแมเรียกเราวา “มหา” ครั้นตอมาคอย 

เลื่อนชั้น ขึ้นจนกระทั่งวาระสุดทายเรียกวา 

“อาจารย” โยมแมลงเราจริงๆ นะ 

‘เราก็พอใจที่ ไดบวชโยมแม’ ...” 

 

 

456-475.indd   459 9/24/11   5:36:30 PM



๔๖๐ ๔๖๑

 สอนโยมแม แมวาระสุดทาย 
 

องคหลวงตาเมตตาเลาเหตุการณในวาระ

สุดทายของโยมแม ดังนี้ 

“...บางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงๆ เอาจน

เต็มเหนี่ยวตามสายทางแหงธรรม บางทีมันก็

เกี่ยวของกับตัวเอง ถึงกาลเวลาที่จะดับจะเปน

จะไป หรือจะเปนจะตายอะไร มันก็วาของมัน

ไปตามเรื่อง ดวยหลักความเปนจริงของธรรม 

โยมแม ไดฟงดังนั้นก็รองไหเลยเชียววา 

‘โอย! แมไมอยากไดยนิเลยอยางนัน้ คอืมนัเหมอืน 

เปนรูปเปนภาพวาลูกตาย’ 

เราก็พูดสวนทันทีวา ‘ไมอยากไดยินก็ตอง

ไดยิน มันจะเปนจะตายดวยกันทุกคน อยาไป

หวั่นไหวภายนอกซิ เรื่องความเปนความตาย

เปนหินลับปญญา ใหพินิจพิจารณา ใหมัน

คลองแคลวในเรื่องความตายแลวจะไมกลัวตาย  

ที่พูดนี้ ไม ไดพูดดวยความกลาความกลัวตาย

อะไรเลย พดูตามหลกัความจรงิ แมจะมาเสยีใจ 

ทำไม’ เราก็พูดอยางนั้น 

โยมแมลงจริงๆ บางทีเราพูดถึงธรรมะ 

ขั้นสูงๆ เอาจนเต็มเหนี่ยว 

โยมแมมีนิสัยใจนักบุญอยูแลว ไมเคย

ลดละเรื่องวัดเรื่องวา ไปฟงเทศนทุกวันพระ

เปนประจำ เอาถึงไหนถึงกันมาตลอดตั้งแต 

จึงเปนที่เชื่อไดวา โยมมารดาของทานได

ประสบสคุโต นบัวาสมเจตนารมณของทานอยางยิง่ 

ที่ ไดทดแทนพระคุณโยมมารดาอยางเต็มที ่ 

สมดงัทีพ่ระบรมศาสดาทรงสรรเสรญิไววา  

“ผู ใดทำมารดาบิดาใหตั้งอยูในคุณความดี 

มีศรัทธา ศีล ปญญา เปนตน ผูนั้นชื่อวาได

สนองคุณทานเต็มที่”  

โยมมารดาไดจากโลกนี้ ไปดวยอาการ 

อันสงบเมื่อมีอายุยางเขา ๙๓ ป ตรงกับวันที่ 

๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และดวยเหตุนี้เอง

ในทกุๆ ปของวนัที ่๓๐ พฤษภาคม (วนัทำบญุ

โยมมารดา หรือ วันทำบุญเปดโลกธาตุ)  

องคหลวงตาไมเคยละเวนและไมลืมที่จะทำบุญ

ระลึกถึงพระคุณโยมมารดา สิ่งนี้ยอมแสดงถึง

ความซาบซึ้งในบุญในคุณของโยมมารดาแบบ

ไมสรางซา 

 องคหลวงตาไดปรารภถึงโยมมารดาของทานวา  

 “...พูดถึงโยมแมเราพอใจในการปฏิบัติธรรม โยม

แมไดหลักไมสงสัยเลย ดีไมดีจะไมกลับมาเกิดอีกก็ได .. 

หยุดพักนี่แลวออกจากนี่กาวผึงเลย ถึงไมถึงที่สุดในขณะ

นั้นก็กาวเตรียมพรอมแลวที่จะพุง .. 

 โยมแมเราไมกลับมาเกิดแลวละ ไปนิพพานขาง

หนาเลย...” 

บริเวณลานตนโพธิ์ภายในเขตสงฆ 

เปนสถานที่เก็บอัฐิโยมแมองคหลวงตา 

เรายังไมบวช เวลาเราบวชแลวยิ่งหนาแนน 

เขามาๆ จนกระทัง่ไดออกบวช มคีวามแนนหนา 

มั่นคงมากในใจตลอดมา… 

ตอนวาระสดุทายของโยมแม เราไปยนือยู

หนากุฏิ กุฏิหลังเล็กๆ มีแตลูกหลานเฝาอยู 

เต็มไปหมด โยมแมรางกายออนลงๆๆ เราตั้งใจ

ไปถามจริงๆ บอกตรงๆ เลยวา ‘เปนอยางไรละ

โยมแม ดูอาการแมนี้จะอยูได ไมนาน จิตใจแม

เปนอยางไร?’ 

แมพูดขึ้นทันทีเลยวา ‘จิตใจแมดี จิตใจ

แมสงาผองใสตลอดเวลา ไมวิตกวิจารณกับ

ความเปนความตายเลย’ 

หลังจากนั้นมาไดสองวันหรือสามวัน  

แมตื่นเชาขึ้นมาบอกลูกๆ วา ‘เออ! แมจะไมพน

วันนี้ แมคงจะไปวันนี้แหละ’ 

ตอนเชาวันนั้นพอเวลา ๘ โมง ๔๕ นาที 

โยมแมก็เสีย ไปอยางสงบเงียบเลย 

นี่แหละจิตเมื่อไดรับการอบรม จิตจะมี

หลักยึด คือธรรมเปนหลักยึดแลวจะไมวาวุน 

ขุนมวักบัสิง่ของเงนิทองยศฐาบรรดาศกัดิ ์ สิง่ใด

ก็ตามที่เคยพัวพันกันมาดวยความดีอกดีใจวา

เจาของมสีิง่นัน้สิง่นี ้ เวลาธรรมเขาสูใจพลงัของ

ธรรมหรือคุณคาของธรรมนี้จะครอบหมดๆ  

สิง่เหลานัน้จะจางไปๆๆ จิตเลยเขามาสูธรรม 

เมื่อเขามาสูธรรมแลวก็หนุนกันอยูนี้  

เย็นสบาย อะไรจะขาดจะเหลืออะไรจะหมดไป

สิน้ไปไมสนใจ อนันี้ ไมหมด สงางามอยูภายในใจ 

นี้ละเรียกวา ใจเปนธรรม ใจมีธรรมเปนที่เกาะ 

สบายอยางนั้น 

เราไมวิตกวิจารณสำหรับโยมแมเสียไป 

แลวบอกโยมแมชัดเจนวา ‘โยมแม ไมตองวิตก

วิจารณการเปนการตาย ปาชาเผาศพโยมแม

อยูหนาศาลานะ ลูกเปนเจาภาพทั้งหมดเปน 

เจาของศพโยมแม ลูกจะจัดการทั้งหมดเลย’ 

พอโยมแมเสียแลวเอาไปเผาที่หนาศาลา 

อัฐิของโยมแม ลูกเขาจะแบงไปไหนก็ไมทราบ 

หากวาเหลือบางไปฝงที่ตนโพธิ์บริเวณกลาง 

วัดปาบานตาดนั่นเอง...” 
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สำหรับโยมบิดาของทาน

นั้น ในชวงหลายปกอนจะเสีย

ชีวิต ทานไดพยายามเขียน

จดหมายมาขอรองโยมบิดาอยู

หลายครั้ง ใหเลิกฆาสัตวตัดชีวิต 

จนในที่สุดโยมบิดาก็ยอมเชื่อและ

ไมฆาสัตวใดๆ อีกเลย ทานกลาว

ยอนอดีตพรอมน้ำตารวงดวย

วันเปดโลกธาตุ 
   

วันเปดโลกธาตุ เปนงานบุญประจำป 

ที่สำคัญอีกงานหนึ่งของวัดปาบานตาดและ 

เปนที่รูจักกันในบรรดาลูกศิษยขององคหลวงตา 

ตรงกบัวนัที ่๓๐ พฤษภาคมของทกุป องคหลวงตา 

กลาวถึงความเปนมาของวันเปดโลกธาตุ ดังนี้ 

“โยมแมตายวนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ .. 

จึงเรียกวา วันครบรอบ จากนั้นก็ถือโอกาสนั้น 

เอาโยมแมเปนตนเหตุอุทิศสวนกุศลแผเมตตา

ทั่วแดนโลกธาตุในวันที่ ๓๐ เพราะฉะนั้นเขา 

ถงึบอกวาวนัเปดโลกธาต ุ คอื เราเปนคนพดูเอง 

โดยถือโยมแมเปนเหตุ แลวบำเพ็ญกุศลแผ- 

เมตตาจิต อุทิศสวนกุศลใหสัตว โลกทั่วแดน 

โลกธาตุ ในวันที่ ๓๐ นี้” 

ดวยเหตุนี้ งานบุญเปดโลกธาตุจึงเปน

ประโยชนแกพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะไดมี

โอกาสทำบุญอุทิศสวนกุศลไปใหแกญาติพี่นอง

ที่ตายไปแลว รวมทั้งเปนการสรางบญุกศุลเพือ่

ตนเองอีกดวย และที่สำคัญยังเปนประโยชนแก

สรรพสัตวทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุทั้ง

กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ที่อยู ในภพภูมิ

ตางๆ จะไดมีโอกาสมารวมอนโุมทนาบญุนี้โดย

โยมบิดาองคหลวงตา 

ทั่วกัน สำหรับสัตวที่กำลังตกทุกข ไดยากไร

ญาติพี่นองหรือมีญาติพี่นองแต ไมเคยทำบุญ

อุทิศสวนกุศลไปใหและอยูในวิสัยที่รับไดก็จะมี

โอกาสไดรับสวนกุศลผลบุญจากผูรวมบุญ 

ทั้งปวงซึ่งมีองคหลวงตาพระอรหันตผู เปน 

เนื้อนาบุญอันยิ่งใหญเปนผูนำในการแผเมตตา

อุทิศสวนกุศลผลบุญไปทั่วทุกภพภูมิโดยไมมี

ประมาณ ดังนี้ 

“...นั่นเห็นไหมละกองบุญกองมหากุศล 

กองพะเนิน คนละเล็กละนอยๆ รวมกันมาแลว

บำเพ็ญมหากุศลเพื่อสัตวโลก อุทิศสวนกุศล 

แผกระจายไปในบรรดาพวกเปรตพวกผี ไมมี

ญาติมีวงศจะไดรับทั่วหนากัน เพราะอันนี้ 

แผกระจายไปเลย ไมกำหนดกฎเกณฑวาเปน

ญาติ เปนวงศอะไร เปนญาติดวยกันหมด  

แลวกระจาย จึงเรียกวาทำบุญแผโลกธาตุ ..  

นี่ละกองไทยทานที่พี่นองทั้ งหลายบริจาค 

รวบรวมกันบริจาคมานี่จะไปสงไปทางวัดปา-

บานตาด ไปหากองบุญใหญทางนูน 

วันที่ ๓๐ พฤษภาฯ ถือเอาวันโยมแม 

เสียไป วันนั้นเปนวันที่จะตั้งเมตตาจิต บริจาค

อุทิศสวนกุศลใหถึงบรรดาสัตวทั้งหลายที่มี

ความจำเปนทั่วหนากัน และทั่วโลกดินแดน 

ดวยนะ ผูมีญาติมีวงศก็ไดอาศัยญาติวงศผาน

ไปๆ เปนยุคเปนคราวไป แตผู ไมมีก็เสวยกรรม

ไปเรื่อยๆ ไมมีญาติก็ไมมีใครชวย ญาติเทานั้นที่

จะชวยเหลือได ดังที่ทานแสดงไว ในติโรกุฑฑ 

กัณฑสูตร  

ติโรกุฑฑกัณฑสูตร นี่เวลาเขาไปทำบุญ 

ทำกุศล พวกเปรตพวกผีหวังพึ่งญาติ ตางตัว

ตางไหลมาๆ พวกที่มีญาติมีมิตรใจเปนศีล 

เปนทาน ใจกวางใจขวาง ทำบญุอทุศิสวนกศุลให 

พวกนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปนลำดับลำดา 

จนกระทั่งหลั่งไหลไปสวรรค จำนวนไมนอย 

พวกที่ ไมมีญาติมีวงศ ทั้งๆ ที่มาหวังพึ่งญาติ

วงศเหมือนกัน แตญาติวงศ ไมสนใจ ไมอุทิศ

สวนกุศลให พวกนี้เดือดรอนกลับไปสถานที่ 

ที่เสวยกรรมของตน ดวยความเปนเปรตเปนผี 

ทานแสดงไวในติโรกุฑฑกัณฑสูตร  

 องคหลวงตาจัดการงานศพใหโยมมารดาดวยองคทานเองเมื่อป ๒๕๒๕ 

และแมในชวงป ๒๕๕๓ ทานก็ไดปรารภถงึทีเ่กบ็กระดกูโยมมารดาดวยวา  

 “กระดูกของโยมแมเราเอาไปฝงไว ใตตนโพธิ์ภายในวัด ถานำเอากระดูก

คนตายไปฝงไวใตตนโพธิ์เปนมงคลดี” 

ระลึกถึงพระคุณของโยมบิดาที่น้ำตาของบิดา

เปนเหตุพลิกชีวิตของทานใหเขาสูทางธรรม 

จนบรรลุถึงแดนบรมสุขในพระพุทธศาสนา  

แตกลับไมมีโอกาสตอบแทนพระคุณทานอยาง

ที่ตั้งใจไววา 

“พอนำ้ตารวงลงเลย เรามองเหน็สะดดุปง

ทันที มองไปทางแม แมเห็นพอน้ำตารวงแมก็

น้ำตารวง เราลุกปุบหนีเลย สามวันไปคิดมัด 

ตัวเองนะ ลงจุดน้ำตารวงอยางเดียวหมดเลย

เทียวไม ไปไหน เราสลดสังเวช บุญคุณพอ 

ของเรายิ่งใหญ น้ำตาของพอทำใหเราเปนมา

ขนาดนี ้วาอยางนัน้เถอะ ไมอยางนัน้ไมมหีวงัหละ 

วาอยางนั้นเลย .. เราเสียดายที่พอเสีย ไมได

สอนพอเหมือนสอนแม สำหรับแมนี้สอน 

เต็มเม็ดเต็มหนวย” 

456-475.indd   461 9/17/11   10:14:47 PM



462 463

พวกที่เขาได้รับอนุโมทนาอุทิศส่วนกุศล

จากญาตแิลว้ เขาอนโุมทนาเหมอืนกนั อนโุมทนา

ในติโรกุฑฑกัณฑสูตร ‘ขอให้ญาติของเราที่มี

จิตใจเมตตาสงสารได้อุทิศส่วนกุศลให้พวกเรา

ทั้งหลายนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ   

ขึ้นไป’ นี่ เป็นพวกเปรตพวกผีที่ เปลี่ยนภพ

เปลี่ยนชาติจนกระทั่งถึงสวรรค์ก็อนุโมทนาให้

บรรดาญาติทั้งหลายที่แผ่ส่วนกุศลให้  

ส่วนพวกเปรตพวกผีที่ ไม่ ได้รับส่วนกุศล

จากพี่น้องทั้งหลายนี้ก็ด่าแช่ง มันต่างกันนะ 

‘เราก็มีญาติ ญาติของเรา ทำไมจึงเป็นคนใจดำ

น้ำขุ่น ญาติทั้งหลายเขามี เขาช่วยเหลือกัน 

เราก็มีญาติ ญาติของเรามันเป็นยังไง ไม่มีใคร

เหลียวแลเราเลย’ ต่างคนต่างกลับไปเสวยทุกข์ 

แล้วมีความเสียอกเสียใจ ด่าว่าพวกญาติของ

ตนว่าใจดำน้ำขุ่น เราทั้งหลายก็ ให้จำเอาไว้ 

สร้างบุญกุศลคราวนี้ ทุกปีๆ ก็จะมี ไม่ว่ามีญาติ

ไม่มีญาติที่ ไหนส่วนบุญกุศลที่อุทิศกระจาย

ทั่วไปหมด เพราะฉะนั้นพวกเปรตทั้งหลาย  

จึงมารับได้ทั่วหน้ากัน ไม่ว่าจะเป็นญาติของใคร 

ไม่มีญาติก็ตามมารับได้ทั้งนั้น เพราะอันนี้  

แผ่กุศลกระจายทั่วไปหมด เป็นสาธารณกุศล  

นี่เราถึงได้ทำ เพราะคิดเห็นอย่างที่ว่า 

พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ยังไงผิดที่ ไหน เอาความ

จริงทั้งนั้นออกมา เรื่องความทุกข์ความสุข  

ทั้งหลายที่อาศัยกันพึ่งกัน ไปเป็นเปรตเป็นผี  

กอ็าศยัญาตวิงศช์ว่ยพยงุขึน้ไป ญาตวิงศท์ี่ใจดำ

น้ำขุ่น ก็ไปเสวยกรรมของตัวตามเดิม  

เราจึงได้พยายามทำ แล้วยกโยมแม่

เป็นต้นเหตุเท่านั้นเอง ความมุ่งหมายเพื่อจะ

บำเพ็ญมหากุศลแผ่แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วแดน  

โลกธาตุ จะมีญาติไม่มีญาติก็ตามรับได้ทั้งนั้น

มหากุศลของพวกเราที่บริจาครับได้ทั้งนั้น   

ไม่นิยมว่าใครมีญาติไม่มีญาติ มารับ เป็น

สาธารณกุศลรับได้ .. 

ทำนี้ทำอย่างมีหลักมีเกณฑ์ มีเหตุมีผล   

ไม่ ได้ทำอย่างสุ่มสี่สุ่มห้านะ เราพาพี่น้อง  

ทั้งหลายทำอะไรก็ตามเราไม่เคยมีแบบหลัก

ลอยๆ ว่าทำนะ เรามีหลักมีเกณฑ์ทุกอย่าง   

นำตรงไหนออกให้แน่ต่อความสัตย์ความจริง 

ความถูกต้องดีงาม ไม่มีความกระทบกระเทือน

ด้วยความผิดของตนไม่ให้มี  

ส่วนใครจะพอใจไม่พอใจอันนั้น เป็น  

หัวใจคน เราต้องเล็งถึงความถูกต้องเป็น

ศูนย์กลาง เมื่อดำเนินด้วยความถูกต้องแล้ว

ใครจะเสียใจดี ใจมันก็เป็นเรื่องของเขาไป   

เรื่องนี้เป็นเรื่องถูกต้องดีงามแล้ว ไม่สูญหาย 

เป็นเครื่องยืนยันว่าถูกต้อง เป็นพื้นฐานแห่ง  

ธรรมทั้งหลายแล้ว เราพาทำ ทำอย่างนี้เอง 

วันที่ ๓๐ พฤษภาฯ ถึงจะทำมาทุกปีๆ เราก็ไม่

ค่อยสนใจนะ เราสนใจแต่สัตว์โลก ที่เป็นห่วง

มากก็คือว่าหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ เสวยชาติเป็น

เปรตผี 

เปรตผีนี่มีถึง ๑๓ จำพวกนะ ในหนังสือ

ท่านบอกไว้ จำพวกที่หนึ่ ง ที่สอง ที่สาม 

จำพวกที่หนึ่ง เปรตที่มีบาปหนามากทีเดียว   

พอพ้นจากนรกมาก็มาเป็นเปรตประเภทที่หนึ่ง 

หลงัจากนัน้ประเภททีส่องทีส่ามถงึ ๑๓ ประเภท  

ของเปรต ท่านแสดงไว้ ในคัมภีร์ เหล่านี้จะได้

อาศัยบุญกรรมจากบรรดาญาติมิตรทั้งหลาย

อุทิศให้ และเราอุทิศส่วนกุศล สาธารณกุศลได้

โดยทั่วกัน …” 

องค์หลวงตาถือเอาวันที่โยมแม่ถึงแก่กรรมเป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงโยมแม่ และแผ่เมตตา 

ไปยังสรรพสัตว์ทั่วสามแดนโลกธาตุ จึงเรียกวันนี้ว่า “วันเปิดโลกธาตุ” 
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สรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุ คือญาติร่วม
เกิดแก่เจ็บตาย 

 

องค์หลวงตาท่านแผ่เมตตาไม่มีประมาณ

ให้แก่สรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว 

ท่านยังถือเอาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม มาเป็น  

เหตุสอนพุทธศาสนิกชนให้รู้จักมีเมตตาต่อ

ญาติมิตรเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยการ

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างไม่มีประมาณอีกด้วย

ดังนี้ 

“...ท่านทั้งหลายเวลาทำบุญกุศลนี้ ให้แผ่

บุญกุศลทั่วแดนโลกธาตุ ไม่นิยมว่าญาติไม่ญาติ 

ญาติเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นแหละ 

หวังพึ่งซึ่งกันและกันด้วยกันไปเลย ต้องตัวใคร

ตัวมัน แต่อยู่ในแดนมนุษย์นี้พอพึง่กนัได ้ พวก

เปรตพวกผนีีพ้ึง่ได ้๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ ที่จะได้อาศัย

พี่น้องทั้งหลายบริจาคทานในคราวนี้ๆ เพราะ

ฉะนั้นหลวงตาจึงได้อุตส่าห์พยายามทำบญุกศุล 

โดยยกโยมแมข่ึน้เปน็ตน้เหต ุ วันตายของโยมแม่

วันนี้ วันที่ ๓๐ เอาอันนี้เป็นต้นเหตุ  

ในบรรดาสตัวท์ัง้หลายทีม่ทีัว่โลกมากยิง่กวา่

โยมแม่เป็นไหนๆ นั่นละเรายกเอาอันนั้นขึ้นมา   

ด้วยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุ เท่านั้น 

กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ วันนี้ ได้พา  

พี่น้องทั้งหลายบำเพ็ญมาประจำปีๆ เพราะเห็น

ความจำเปน็ของสตัวล์กึลบัๆ นีแ้หละ ตามทาง

ของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้แจ้ง  

เห็นจริง จึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอน และพา  

พี่น้องทั้งหลายดำเนินตาม เพื่อสัตว์ทั้งหลาย

เหล่านั้นที่หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เขาจะได้พึ่ง ตามกำลงั

ความสามารถของเขาของเรา บุญเขาบุญเรา  

รับกันมากน้อยเพียงไรรับกันไป เอากันไป ..  

วันนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาทำบุญ

งานเปิดโลกธาตุ นี่คืองานช่วยโลก บรรดา  

ผู้ล้มหายตายจากไป มีญาติก็มี ไม่มีญาติก็มี   

ส่วนบุญกุศลที่เราทำเพื่อสามแดนโลกธาตุนี้   

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับญาติไม่ญาติ ใครมารับส่วนบุญนี้

ได้เช่นกันทั้งนั้นๆ ให้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลถึงญาติ

ถึงวงศ์ของตน สัตว์ทั้งหลายมีญาติด้วยกัน  

ทั้งนั้น ญาติเก่าญาติใหม่ ให้พากันตั้งใจอุทิศ

ส่วนกุศล 

องค์หลวงตาถือเอาวันที่โยมแม่ถึงแก่กรรมเป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงโยมแม่และแผ่เมตตา

ไปยังสรรพสัตว์ทั่วสามแดนโลกธาตุจึงเรียกวันนี้ว่า“วันเปิดโลกธาตุ”

วันนี้วันอุทิศส่วนกุศลถวายสัตว์ทั่วแดน

โลกธาตุ ให้ต่างคนต่างอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่

ท่านผู้ล้มหายตายจากไป ผู้มีบุญมีคุณตลอด

สัตว์ทั่วๆ ไป วันนี้จะพาทำบุญให้สัตว์ทั้งหลาย

ทั่วสามแดนโลกธาตุ .. สัพเพ สัตตา อันว่า

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย   

ด้วยกันทั้งสิ้น แล้วพวกเราทั้งหลายก็ขอแผ่

ส่วนบุญกุศลให้ท่านผู้ ไม่ ได้มา ไม่ ได้รับ เพื่อ

ท่านเหล่านั้นจะได้รับบุญของท่านอุทิศให้เป็น

ความยิ้มแย้มแจ่มใส 

บางรายเลื่อนชั้นขึ้นไปหลายต่อหลาย

มากต่อมาก บางรายถึงนิพพานเลย เพราะบุญ

เราสร้างแล้วสร้างเล่าก็มาเข้าหัวใจของเรา 

บุญเข้าหัวใจแล้วไปละไปสวรรค์ชั้นไหนก็ ไป   

ตั้งแต่มนุษย์นี้ขึ้นไปเรื่อย แล้วต่ำกว่ามนุษย์ก็มี

อีกเยอะนะ เราอย่าประมาทว่าสัตว์ทั้งหลาย  

มีน้อย คนเต็มศาลานี้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้ศาลา

นี้ยังมากกว่าเราอีก…” 

เกี่ยวกับภพภูมิของสรรพสัตว์ต่างๆ ใน  

วัฏสงสารนั้น องค์หลวงตาเมตตากล่าวไว้ ดังนี้ 

“...แดนนรกม ี๒๕ หลมุ สวรรคก์ม็หีลายชัน้ 

ตั้งแต่จาตุม ขึ้นไป ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต

นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตด ี ๖ ชั้น พรหม-

โลก ๑๖ ชั้น .. วิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้   

จึงไม่ว่างความเกิดความตายของสัตว์โลกตาม 

ภพภูมิอันหยาบอันละเอียดเท่านั้น กามภพ   

รูปภพ อรูปภพ ฟังซิ เว้นแต่อนาคามีถึง

สุทธาวาส ๕ ชั้นนั่น เป็นยังไงสุทธาวาส ๕ ชั้น 

อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา .. 

ในโลกนี้ภพภูมิของสัตว์นั้นน่ะ มีมาก

เราอย่านับเพียงหมื่นๆ แสนๆ ภพภูมิ เลย

มีมากกว่านั้น ที่จิตมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆ

นานา เพราะสิ่งที่ ไม่แน่นอนเหล่านี้แล และ

สิ่งที่ ไม่ ไว้ ใจเหล่านี้แลซึ่งมีมาก พระพุทธเจ้า

จึงสอนลงในจุดรวมว่าผู้ ใดเป็นผู้ที่จะไปสู่ในภพ

ชาติใดๆ ต้องขึ้นอยู่กับจิตนี้เท่านั้น เพราะ

ฉะนั้นจงสร้างจิต ฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่ง

สำคัญถ้าอบรมจิตนี้ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรม

แล้ว จะมีสักกี่ร้อยล้านภพภูมิของสัตว์ก็ตาม

จิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้น เหมาะสมกับ

วาสนาบารมีของตน…” 

งานบุญเปิดโลกธาตุนี้จึงเป็นสิ่งยืนยัน  

ถึงความเมตตาขององค์หลวงตาที่ ไม่เพียงมีต่อ

เพื่อนมนุษย์ สัตว์ร่วมโลกที่มองเห็นด้วยตาเนื้อ

โดยการบริจาคทานวัตถุสิ่ งของเป็นการ

สงเคราะห์เท่านั้น ความเมตตาของท่านยัง  

แผ่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วโลกธาตุไปยัง

สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ลึกลับในภพภูมิละเอียด

ให้มีโอกาสได้รับหรืออนุโมทนาร่วมบุญในวันนี้

อีกด้วย 

บรรยากาศจากงานวันเปิดโลกธาตุ
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๔๖๔ ๔๖๕

แผนภาพแสดงไตรภูมิ (สามแดนโลกธาตุ) 

องคหลวงตากลาวถึงการพิจารณาเรื่องจิตวิญญาณของสัตวโลก

ไววา “เราดูพิจารณาจิตวิญญาณของสัตวโลก เราดูละเอียดลออ

จริงๆ เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด หมุนเวียนอยูในวัฏฏะ เพราะมี

อวิชชาเปนตัวดึงไว” 

 

(ที่เขื่อนอุบลรัตน) “...กุฏิทำไวดีนะกุฏิ พอเงียบๆ ลงไปเดินจงกรม 

มันโลงดี ไปเห็นชอบละกรรมฐาน ถาเปนที่ ไหนที่สงัดงบเงียบละ

กรรมฐานมักจะชอบละ .. พักที่นั่นดี เงียบจริงๆ แผเมตตาครอบ

ไปหมดเลยนะ ไมใชไปพักเฉยๆ นะ แผเมตตาจิตเมตตาธรรมถึง

ทั้งน้ำทั้งบกทั้งดินฟาอากาศ ใตดินเหนือดินแผถึงหมดแหละ 

เพราะที่เหลานี้มีสัตวโลกอยูเต็มไปหมด ใตดินนี้ก็เต็ม ไมใชไมมี 

ใตดินมีเยอะ บนบกก็มี บนอากาศก็มี ถาขึ้นเบื้องสูงก็เปนที่

อัศจรรย…” 

อร
ูป
พ
รห

ม
ภ
ูม
ิ ๔

 ช
ั้น
 

เนวสัญญานาสัญญายตน 
อากิญจัญญายตน 
วิญญาณัญจายตน 
อากาสานัญจายตน 

อกนิฏฐา 
สุทัสสี 
สุทัสสา 
อตัปปา 
อวิหา 

อสัญญิสัตตา 
เวหัปผลา 

สุภกิณหกา 
อัปปมาณสุภา 
ปริตตสุภา 

อาภัสสรา 
อัปปมาณาภา 
ปริตตาภา 

ปรนิมมิตวสวัตตี 

นิมมานรตี 

ตุสิตา 

ยามา 

ตาวติงสา 

จาตุมมหาราชิกา 

รูป
พ
รห

ม
ภ
ูม
ิ ๑

๖ 
ช
ั้น
 

อบ
าย

ภ
ูม
ิ ๔

 ช
ั้น
 

สวรรค ๖ ชั้น 

ปฐมฌานภูมิ ๓ ชั้น 

ทุติยฌานภูมิ ๓ ชั้น 

ตติยฌานภูมิ ๓ ชั้น 

จตุตถฌานภูมิ ๒ ชั้น 

สุทธาว๎าส ๕ ชั้น 

วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ 

มนุษยภูมิ 

เปรตภูมิ - อสุรกายภูมิ 

นรกภูมิ 

กา
ม
สุค

ต
ิภ
ูม
ิ ๗

 ช
ั้น
 

ติรัจฉานภูมิ 

มหาพ๎รัห๎มา 
พ๎รัห๎มปโรหิตา 
พ๎รัห๎มปาริสัชชา 
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๔๖๔ ๔๖๕

องคหลวงตาทานเมตตาเลาเรื่องเกี่ยวกับภพภูมิตางๆ จากประสบการณตรงของพระกรรมฐานผูชำนาญไว ในวาระตางๆ มีจำนวนไมนอย  

ขอยกตัวอยางมาแสดงบาง ดังนี้ 

ตัวอยางภพภูมิตางๆ จากประสบการณพระกรรมฐาน 

“…วิชาขี่เสือนี้เปนวิชาไสยศาสตรอันหนึ่ง เขารายมนตเรียกเสือมา  

เสือก็มาจริงๆ อยางที่พวกเขาขี่เสือ มีนะ นี่ละ ไสยศาสตรขี่เสือไดนะ  

ขี่เสือปานี่ขี่เสือได  

ที่บานหนองแวงนี่ก็มีคนหนึ่ง เราเกิดไมทันผูเฒาตายเสียกอน เขา

เรียกพรานปอ คนเตี้ยๆ ขี่เสือมาเรื่อย ดงนี้แกขี่เสือทั้งนั้น เขาเห็นกันทั้ง

บาน ไปในปา พอไปเหนื่อยๆ แลวขี่เสือออกมา เขามีวิชาจับเสือขี่ อันนี้ก็มี 

คนหนึ่งอยูทางบานมาย อ.บานมาย หรือ อ.บานมวง มีเสือ...ดงใหญ คนนี้

ก็ขี่เสือได ไปเรียนวิชามาจากฝงลาว ไปเรียนกับพวกโซพวกขา เขาเรียน

วิชาขี่เสือ  

วาไปดวยกัน ๕ คน ครูนำหนาไป พอไปตั้งทัพลงตรงนี้ปบ แลวก็นั่ง 

รายมนตเรียกเสือมา เสือตัวไหนอยูใกลมันก็มา มาก็มานอนอยูตามนี้  

เสือ เสือโครงนะ คนรายมนต ทีนี้เสือก็มา ลูกศิษยนี้ตางพากันกลัวจน 

ตัวสั่นแหละ อาจารยเปนคนรายเสือมา 

ทนีี ้ พอมนัมาแลวกส็ัง่คนนัน้ไปขีเ่สอืมานี ่ คอืมนัมานอนอยูตามอยางนี ้ 

ใหขี่เสือตัวนั้นเขามาหาครูนี่ ครูนั่งอยูนี่ ทดลองในขั้นนี้กอนนะ ทดลองเปน

ขั้นๆ จนกระทั่งใจกลาหาญเชื่อวิชาตัวแลวทีนี้ก็ปลอย อันนี้ก็สั่งคนนี้ให ไปขี่

เสือ ไมยอมไป กลัวเสือกินหัวมัน อาจารยไล ไมยอมไป เสือก็นอนดารดาษ

อยู มันดงเสือนี่นะ ตัวไหนอยูใกลก็มากอน ตัวไหนอยู ไกลก็มา บางทีจนคน

จะเลิกแลวคอยมาถึงก็มี  

ทีนี้ พอถึงคนที่หานี้ตัดสินใจเลย ตายก็ตาย ถาครูไมเกงจริงจะเรียก

เสือมาไม ได เอากันตรงนั้นตัดสิน ถาครูไมเกงจริงแลวเรียกเสือมาไม ได  

ครูตองเกง นี่ครูเปนคนบอกเองใหเราไปขี่เสือมาหาครูนี้จะเปนอะไรไป  

‘เอา ตายก็ยอมตาย’  

ไป... กาวขาจะไมออก มันแข็งไปหมดวางั้น เอาๆ ไปบังคับให ไป  

ไปก็ ไปขี่เสือมาหาครู พอขี่ตัวนี้มาแลว ไปๆ ขี่เสือมาอีก ขี่ตัวนี้มานอนอยูนี้ 

นอนอยูหนาคน นี่ละไสยศาสตรเขาเกงไหม ก็ขี่ตัวนั้นมาขี่ตัวนี้มา กลาหาญ

ละ นี่เปนครั้งหนึ่งแลวนะทดลองพักแรก พักที่สองครูนั่งอยูที่นี่ ใหลูกศิษย

ไปนั่งอยูโนน หางๆ จากครูไป ใหลูกศิษยเปนคนรายมนตเรียกเสือมา มาหา

แลวก็ขี่เสือมาหาครู เขาทำหลายพักนะเขาทดลอง คือทีแรกเรียกมาหาครู

เสียกอน ใหลูกศิษยคนนี้ ไปขี่เสือเขามาหาครู ไปขี่เสือตัวนั้นเขามา  

จากนั้นแลวก็ใหลูกศิษยนี่ ไปอยูนอกๆ โนนไกลๆ แลวก็ ไปรายมนตเรียก 

เสือมา แลวขี่เสือมาหาครู ทีนี้พอชำนาญแลวถามลูกศิษยวา แนใจแลว 

ไมกลัวแลวก็ปลอยละ 

อีตาคนนี้แกขี่เสือ คนบานมาย นี่ เขาเห็นกันหมดทั้งบานปฏิเสธไดยังไง 

ทีนี้จึงรูวาเสือสติมันดี รูกันตามนี้วางั้น แกขี่ เสือไปนี้ ไปตามดานในดง  

คนมาทางโนนเสือมันดิ้นแลวทางนี้ คนมาไมใชคนธรรมดา คนธรรมดาก็เปน

อยางหนึ่งพูดกันจอแจมา แตนายพรานมานั่นซิ นายพรานเขาไม ไดจอแจนี่  

เขามาจอเลยหายงิเนือ้ลาเนือ้ นายพรานกร็ู พอนายพรานมาขางหนาโนน ทางนี ้

ดิ้นแลว จะออกจากทาง พอเห็นทาไมดีก็ปลอย ปลอยก็วิ่งเลยเขาปาปบ  

สักเดี๋ยวนายพรานก็มา 

คือสติมันดีอยางนั้นนะวางั้น รู ไดเร็วมาก ไอที่จะไปเจอกันจริงๆ ไม ไดเจอ

งายๆ แหละ มันดุกดิกๆ แลว พอจวนเทาไรมันดิ้นจะไป พอปลอยปบนี้วิ่งเลย

เขาปา สักเดี๋ยวนายพรานก็มา บางทีเวลานอนกลางคืนเหมือนกับวาเอาเสือ

เปนหมา เจาของนอนอยูกลางคืนพอตื่นขึ้นมานี้เสือมานอนอยูดวยแลว มานอน

อยูกับคน มันไมกลัวคนเพราะเปนครูเขานี่ครูเสือ นี่ละเรียกไสยศาสตร… 

 คนนีก้ข็ีเ่สอืเกง คนนีก้เ็หมอืนกนั ขีเ่สอื อยูบานแวง บานธรรมลี
 
(หลวง-

ปูลี กุสลธโร) อยูนี่แหละ ผาแดง เขาเรียก พรานปอ คนเตี้ยๆ ขี่เสือมาเรื่อย 

คนเจอเรื่อย ครูเขามีนะ ถาผูขี่เสือไปไมใหเจอคน ถาเจอคน เสือมันจะตะปบ

เจาของ ‘โฮก’ ทีเดียว ตะปบเจาของแลววิ่งหนีเลย เจ็บ เสือมันตะปบเจ็บ เลย

ตองไปลับๆ เงียบๆ  

พอจะมีคนตองปลอยเสือไป เสือมันบอกกอนแหละ เสือสติมันดีมันบอก

กอนเลย ที่จะไปเจอคนธรรมดานี้ ไมเคยมีแมนายพรานก็ตาม เขาไปอยางดอมๆ 

มองๆ นายพรานเขาไปนี้เขาไปดอมๆ มองๆ หายิงสัตว แมอยางนั้นเสือมันก็รู

จนได หากมันทำทาดิ้นไปดิ้นมา แสดงวานี่มีคนมาแลวขางหนา พอปลอยนี้มัน

จะวิ่งเขาปาปบ สักเดี๋ยวก็เจอคนมา นี่เขาเรียกไสยศาสตร 

เพราะสิ่งเหลานี้มีอยูทั่วโลกดินแดน ใครเสาะแสวงหายังไงก็เจออยางนั้น 

เพราะของมีอยูดวยกัน พวกผีพวกอะไรๆ จิตวิญญาณอะไรมันเขาสิง  

วิชานี่มีวิญญาณอยูในนั้นในหลักวิชา อยางพวกที่เขาทำคนก็เหมือนกัน 

นั่นแหละ พวกนี้ทางเขมรมีมากนะ เขมรมีมากวิชาอยางนี้ พวกโซพวกขามีมาก 

อยูฝงลาวไปทางโนน  

แตกอนเขาใชวิชาอันนี้ทำคนใหตายก็ ได ทำคนใหรักกันเขาเรียกทำเสนห

อะไรอยางนั้นก็ ได ทำคนใหตายเลยก็ ได ทำไดทุกแบบวิชาพวกนี้ นี่เขาเรียก

ไสยศาสตร ถามีผูเรียนผูรักษาอยู สิ่งเหลานี้ก็มีก็ปรากฏอยู ถาไมมีผูเรียนไมมี 

ผูรักษา มีก็เหมือนไมมี เพราะใครไม ไดสัมผัสมัน ถามีวิชา วิชานั่นแหละไป 

เกี่ยวโยงกันกับสิ่งเหลานี้มาอยูกับเจาของ…” 

ไสยศาสตร การขี่เสือ 
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๔๖๖ ๔๖๗

 

 “…เขาถือเปนอยางยิ่งไมวาภาคไหนในเมืองไทยเรานี้ เมื่อคนตาย

แลวตองเกี่ยวกับพระ พูดถึงเรื่องนี้ก็ทำใหระลึกถึง พระองคที่วากลาหาญ

เต็มที่ ขี้ขลาดเต็มตัวจนจะตาย ทานไปภาวนาอยูในถ้ำ อดอาหาร เที่ยวไป

นั่งอยูตามทางเสือ ทางอะไรนั่นแหละ นาเสียดายนะ พระองคนี้  

ถาหากวาจิตใจไดเหนี่ยวรั้งครูอาจารยไวเปนหลักเปนเกณฑจริงๆ ก็จะ 

ไมเสีย นี้สึกไปแลว ทราบวาสึก แตผมไมเห็น ไดทราบวาสึก 

แตกอนแกเคยเปนนักเลง จิตใจ อูย! เด็ดมาก สมเปนนักเลง วา

ไป...ไป วาอยู...อยู จริงจังมากทีเดียว ตอนแกปฏิบัติตัวเอง แกก็จริงจัง 

กลัวผีนี้ เปนเบอรหนึ่ง เวลาจะแก แกจนกระทั่งกลาหาญเบอรหนึ่ง 

เหมือนกันในตัวเอง ไมมีสะทกสะทานเลยเรื่องผี ไปที่ ไหนอยู ไดหมด 

เพราะการแก ได ไมใชมันหายไปเฉยๆ หายดวยอุบายวิธีแกดวยธรรม  

มีความรูแปลกๆ เหมือนกันพระองคนี้ เวลานั่งภาวนา กลางคืน เขาตาย 

ในบาน ทานก็รูแลว  

‘เออ ! วันพรุงนี้จะมายุงเราอีกแลว นี่คนตายแลวในบาน’ 

นัน่ ทานรูนะ แลวกม็จีรงิๆ แถวนัน้ก็ ไมมพีระ สถานทีอ่ยู ถำ้กบัปาชา

หางกันเทาไร กี่กิโล ตั้งหาหกกิโล ลงไป ขาวก็ ไม ไดกิน แทบลมแทบตาย 

เมื่อยลาก็ตองได ไป นี่แหละเรียกวามันแยกกันไมออก อยางนี้ คนตาย 

รายใดเปนรู แปลกอยูนะพระองคนี้ทานบอกนะ มันรู และแนนอนดวย  

ถาสมมุติวาเปนแบบโลกๆ ก็วาพนันกันไดเลย บานนี้เขาตายแลวคืนนี้เขา

จะมานิมนตเราแลว บางทีก็มีเทพ พวกเทพมานะ ทานก็พูดถึงเรื่องเทพดี

เหมือนกัน เทวดาที่อาศัยอยูตามถ้ำ ไมใชเปนรุกขเทวดา รักษาดินวางั้น 

อันนี้แกไมมีเรียนมานะ มันเปนขึ้นตามนิสัย 

อยางนี้แหละจิตเมื่อมีความสงบเขาไปแลว ไอเรื่องนิมิตตางๆ  

ที่จะมาปรากฏตามจริตนิสัยหรือไมปรากฏนั้นก็เปนตามจริตนิสัยดวยกัน  

ไมตองเรียน อันนี้เปนขึ้นมาเอง เมื่อเปนขึ้นมาแลวนั้นแหละ ตองเรียนวิธี

การปฏิบัติตอสิ่งนั้นใหถูกตอง ไมอยางนั้นผิดได เพราะอันนี้ ไมใชของดี 

โดยถายเดียว ถาหากเราไดรูวิธีปฏิบัติกันโดยถูกตองแลว ก็เปนเครื่องมือ 

ไดดี อันนี้พวกนักปฏิบัติรูแปลกๆ ตางๆ 

สมัยที่ปฏิบัติอยูดวยกันนี้ก็เคยเลาสูกันฟงสนุกสนานดีเหมือนกัน ที่

เราเขียนในหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายทานอาจารยมั่นหรือ

อะไรนั้น มีแตความจริงทั้งนั้นนะ เชน บางองคอยางนี้ เขียนเรื่องราวของ

องคไหนออกมา หากแตเราไมระบุเทานั้นแหละ เอาเรื่องของทานองคนั้นๆ 

ออกมาเลย เปนความจริงๆ เปนบางรายก็ ไปอยู ความรู รูเหมือนกัน นี่ก็

คานกนัไมได เอา องคหนึง่ไปอยูถำ้นัน้ …เอาองคหนึง่ไปอยูถำ้นัน้ได ๓ คนื 

เผนมาแลว มาหากัน  

‘โอย อยู ไม ได ไมทราบเปนยังไงมันผีหรืออะไรก็ ไมรูแหละ ผีกาม 

มาลาก มันเอาศีรษะหอยลงเพดานถ้ำนี่ มันหยอนลงมานี้ 

ตองขออภัยนะ มันเอานมมาใสตัวเรา เอาหัวหยอนมานี่...แผกุศลธรรม

อะไรมันก็ ไมยอมรับวางั้น เจริญเมตตามันไมรับ มันจะรับแตกามกิเลส อยูนี่  

๓ คืนไม ไดหลับไดนอนเลย มันมาแสดงอยูอยางนั้นก็เลยลงไป ไปหาเพื่อนอีก  

ก็เลาเรื่องใหฟง’ 

‘เอา ถางั้นอยูถ้ำนี้ผมไปเองนะ’  

พระองคนั้นก็รูเหมือนกัน มีความรูทางนี้เหมือนกัน ไปอยูนั่นก็เหมือนกัน

ได ๒ คืน เผนมาเลย   

‘โอย! จริงๆ เอ มันเทวดาอะไร? พวกนี้มันผีอะไร? ทำไมมันกรรมหนัก

กรรมหนาเอานักหนานะ ทำไมจึงเปนอยางนั้น มีแตจะเอาทาเดียว เรื่องกิเลส

กับเรื่องกาม กามราคะ ทำอะไรก็ ไมยอมรับ เรียกวาพวกนี้พวกหนาแบบ

บอกบุญไมรับ’ 

ไมคานกันนะ รูจริงๆ ทำแบบเดียวกันแหละวางั้น ทีแรกองคนี้เลาให 

ฟงกอน  

‘เอา ผมลองดูหนอย มันเปนยังไงวะ’ 

เปนที่รูกัน พอไปเขาก็ โอย ยอมรับ อยางนั้นละถามันเห็นเหมือนกัน 

รูเหมือนกัน คานกันไดยังไง เพราะเรื่องเหลานี้ ไม ไดเปนสัญญาอารมณ  

ปุบปบทานเคยรูเคยเห็นมาแลว เคยเปนมาแลวนี่เขาใจแลว เขาใจวิธีปฏิบัติ 

สัญญาอารมณไปหลอกเจาของก็มี เชน บอกไปอยางนั้น แลวไปเปน

สัญญาอารมณขึ้นมาก็มี แตนี้เปนผูมีพื้นเพทางนี้อยูแลวดวยกัน เขาใจดวยกัน  

เคยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องภูตผีปศาจอะไรตออะไรใหกันฟงจนเคยชิน 

หรือเปนที่แนใจตอกันและกันแลว เหมือนอยางวา 

‘มีอะไรอยูนั้นนะผมถึงไดมาที่นี่’ 

‘เอาเถอะทานไปดูซิ’  

‘โอ ใช’ แนะ ตาเรามีเราก็มองเห็น ‘ออ ใช’ แนะเปนอยางนั้นจะวาไง  

หูเรามีก็ ไดยิน ภายในมันก็เปนเหมือนกัน...” 

พระปาผจญผีสาว 
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๔๖๖ ๔๖๗

“. . .แปลกๆ อันหนึ่งก็คือ ทานอาจารยฝนทานไปพักอยูที่ทาง 

ภาคอสีาน เขาเรยีกวา ผกีองกอย มนัรองกลางคนื เขาวาถาผชีนดินีม้าเยีย่ม

บอยๆ คนมกัตายบอยๆ มนักนิคนอยางลกึลบั เขาเรยีกผกีองกอย ทานก็ ไป

พกัอยูทีน่ัน่ คนทีม่าพกัเขากบ็อกวา ทีแ่ถวนีม้ผีกีองกอย เขาเลาใหทานฟง  

ตอนนั้นดูวาทานมีพระไปดวย เปนสององคกับทาน แลวก็มีตาปะขาว

คนหนึ่งรวมเปนสามไปพักอยูนั้น พอสามทุมลวงไปแลว คืออยู ในปา 

มันเหมือนดึกนะ เขาบอกวา ‘แถวนี้มีผีกองกอย ถาผีกองกอยเที่ยวไป 

แถวไหนแลวคนมักจะเปนไขปวยแลวตาย ผีพวกนี้มันกินตับคน’ 

เขาเลากันไปอยางนั้นแหละทานก็ฟงไป จึงไดเห็นผีนี้ชัดเจน นั่นเห็น

ไหมละ 

พอมันรอง ตาปะขาวอยูที่นั่น ตรงนั้นละ สามทุมกวาๆ ทานกำลัง 

นั่งภาวนาอยู เสียง ‘กองกอยๆ’ มา ไดยินชัดเจนเงียบๆ กลางคืน ที่เขาวา

เสียง ‘กองกอยๆ’ มันเสียงอยางนั้นจริงๆ เขาเรียกผีกองกอย พอมาถึง 

ตาปะขาว ทานก็วิตกถึงตาปะขาว กลัวมันจะมาทำอะไรตาปะขาวเพราะ 

มันเปนสัตวลึกลับ มองดวยตาไมเห็น  

พอมันมาไดจังหวะแลวทานก็กำหนดจิตดู ทานพูดเองนะ โอย มันตัว

เหมือนลิงทานวา ‘มันเหมือนลิง’ พอจิตทานสงไป โอย มันกลัวมากที่สุดเลย 

พอตามนัรบักบัใจของทาน เหมอืนวาตามนัรบักบัตาเราวางัน้เถอะ แตตาเรา 

เปนตาใจ พอมองเห็นปบวิ่งปรูดเลย กลัวมากที่สุดเลย กลัวอยางมาก 

ทีเดียว เราเห็นมัน จองดูอยูนี่ พอมันแพล็บเขามามองเห็นเรานี้ปรูดวิ่งเลย  

ตั้งแตวันนั้นเงียบเลย  

‘โอ ไดเห็นแลวมันเหมือนลิง สัตวตัวนี้เหมือนลิง คือมันไม ไดเปนรูปวัตถุ

นะ รูปเปนนามธรรมแตเหมือนลิง’  

ทานอาจารยฝนทานเลาใหฟง ทานรูสึกพิสดารเกี่ยวกับพวกเปรตพวกผี 

พวกเทวบุตรเทวดา ทานอาจารยฝนเดนอยูองคหนึ่ง นั่นละเดนไปคนละทางๆ 

บรรดาพระเจาพระสงฆที่เปนนักภาวนาดวยกัน มีนิสัยวาสนาเดนทางไหนก็เปน

ไปทางนั้นๆ จะเปนขึ้นมาเองรูเอง 

ครูบาอาจารยที่เปนนักภาวนา ทานรูของทานธรรมดาๆ แตเรื่องของโลก

มันกีดมันขวาง ทานจึงไมนำออกมาใช ไมพูด พูดก็มีแตการแนะนำสั่งสอนไป

ธรรมดาที่อยูในฐานะซึ่งควรจะสอนได แตเรื่องภายในแลวทานไมพูด เฉย 

นอกจากพวกเดียวกัน ถาพวกเดียวกันทานพูดเสมอ 

ไปอยูที่นั่นมีอยางนั้นๆ เชนอยางในถ้ำ มีผีมีเทวดา

รักษา ทานรู แตทานพูดในวงของทานเองพวก 

นักภาวนากรรมฐานดวยกัน คือ ใจนี้เปนนักรู เมื่อเปด

ออกๆ นิสัยวาสนาของใครจะเดนทางไหนๆ มันจะรู

ของมันเห็นของมันไปตามนั้น จะไมเหมอืนกนั ขึน้อยู

กบันสิยัวาสนา ไปคนละทศิละทาง…” 

 

ผีกองกอย 

พญานาคเคารพ..หลวงพอผาง 

“...(หลวงพอผาง) ไปพักภาวนาอยูทางน้ำหนาว นี่ละที่สำคัญนะ  

มีหลวงพอองคหนึ่งอยูทางดานนูน เดินจงกรมอยูกลางวันนะไมใชกลางคืน 

หลวงพอผางเดินจงกรมอยูทางนี้ องคนั้นเดินอยูทางนั้น งูใหญ ใหญเทากับ

ตนมะพราว มานี้มายกคอขึ้นอาปากใสหลวงตาองคนี้ ตัวมันใหญกวานี้  

ฟงเสียงรองวอๆ ขึ้น  

ตอนนั้นก็เดินจงกรมอยู ‘เปนอะไรวะ’  

‘งูใหญไมทราบมาจากไหน กำลังจะงับผม อาปากใสผมอยูนี่’ 

ทานก็มาแลว ก็เห็นจริงๆ กลางวันนะ หายก็หายในขณะนั้นเลยตอ

หนาตอตา เปนยังไงพญานาคมีหรือไมมีฟงซิ ผูเห็นทานเห็นอยูอยางงั้น  

ผูหลับตามันก็หลับอยูงั้น พอมาก็เห็น โอย มันยกคอขึ้น ตัวเทาตนมะพราว 

ตัวยาว หลวงตานี้ก็เดินจงกรม ตัวแข็ง มันอาปาก มันไมเขามาใกลแหละ 

หางประมาณสักวาเศษๆ มันอาปากอยูอยางงี้ ตัวใหญ 

ทีนี้หลวงพอผางมา ‘ไหนมันอยู ไหน’ 

พอวาทานเดินเขามาเลยนะ หลวงพอผางไมมีคำวาสะทกสะทาน  

มันก็อาปาก ทางนี้ก็เดินเขาไป ‘เอามึงจะกินกูเหรอ เอาเลย มึงชอบตรงไหน

เอาเลย’ 

เดิน บุกเขาไปหาเลยเชียว มันกำลังอาปากอยู พรึบเดียวหายเงียบเลย  

ไมทราบหายไปไหน ตัวใหญๆ หายเดี๋ยวนั้นเลย ไปเงียบ บอกวา ‘พญานาค 

มันมาแกลงเฉยๆ ภาวนาเมตตามันไมดี ภาวนามันไมคอยแผเมตตา’  

นัน่เหน็ไหมละ ตวัใหญจรงิๆ นีห่ลวงพอผาง ทานบกุเขาไปเลยนะ ทีม่นัอยูนัน้ 

ทานเดินไปหาเลย ทานไมมีสะทกสะทาน เอาเลยกินเรา เดินเขาไปหาตรงนั้น 

หายวูบไปเลย เงียบเลย ไมมี หายหมดทั้งตัว มันไปไหนไมรู เวลาออกมาพูดวา 

‘มาแกลงหลวงพอ หลวงพอใจดำไมมีเมตตาจิต มันมาแกลงเอา’ 

อันนี้ก็เขากันได ก็เรียนหนังสือเหมือนกันไมใชหรือ ที่พวกพาไปภาวนา 

ไมแผเมตตา พวกเทวดาทั้งหลายเกิดความเดือดรอน มาแสดงอาการทั้งหลาย

ใหเห็น เปนกะโหลกหัวผีบางอะไรบาง และทำพระใหทั้งจามทั้งไอ เปนไข 

เปนหนาว วิ่งไปหาพระพุทธเจา พระองครับสั่ง เวลาไปไมสบาย “ไมสบายซิ

พวกเธอใจดำ พวกเทพทั้งหลายเขาอยูที่นั่น เขาไดรับความลำบากลำบน เขาก็

แกลงเอาบาง ไมมีเมตตาจิตไป ไปเจริญเมตตาจิต ไปอยูที่นั่น”  

ไลกลบัมาทีเ่กา ไปคราวนีเ้จรญิเมตตาจติชุมเยน็หมดเลย อำนาจเมตตาธรรม 

ไมใชเรือ่งเลก็นอย เปนธรรมชนะโลก สดุยอดอยูกบัเมตตาธรรม ใหพากนัจำไวนะ 
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๔๖๘ ๔๖๙

>> พญานาคเคารพ..หลวงพอผาง 

เมตตาธรรมคือความออนนิ่ม ถาพวกเราพูดออกมา และมาเปน

สมมุติอยางนี้ เรียกวาความออนนิ่มทุกตัวสัตวไมเปนภัยตอผูใดเลย เพราะ

ฉะนั้นจึงเขาไดหมดเมตตาธรรม จะเปนโหดรายมา ทารุณขนาดไหนก็ตาม 

อำนาจเมตตาธรรมนี้นิ่มไปหมด ลบลางไดหมดเลย พระเหลานั้นเลยเจริญ

สมณธรรมไดสำเร็จมรรคผลนิพพาน เยอะนะอยูในนั้น พวกเทพ พวก

เทวดา รกุขเทวดาอยูบนตนไมเขาเคารพเขากล็งมาอยูขางลาง ลำบากลำบน 

เพราะพวกนี้เคยอยูตนไมใช ไหมละ พระก็เปนพระใจดำน้ำขุน อยูนานไป

เห็นทาจะไม ไดการ เขาก็เลยกลั่นแกลงเอาบาง พระเหลานี้เปนหวัด เปนไอ 

เปนอะไรเปนไขบาง บางทีเปนกะโหลกหัวผีมาอยูทางจงกรมบาง อะไรบาง 

เขาแกลงทำตางๆ พอไปหาพระพุทธเจา พระองครับสั่งไลกลับมาที่เกาเลย 

ใหเจริญเมตตาอยางนั้นๆ เหตุการณทั้งหลายจะเปลี่ยนไปหมด มาก็เปน

อยางนั้นจริงๆ 

พูดถึงเรื่องหลวงพอผางที่วางูใหญนั่น ก็เห็นประจักษอยางนั้นแลว  

พรึบหายเงียบ ไมทราบไปไหน ทั้งๆ ที่ทานเดินบุกเขาไปหาเลยนะ  

ไมมีสะทกสะทาน เอาเลย ตองการอันไหนเอาเลย เดินเขาไปหามันพรึบเดียว

หมดเลย ไปไหนไมรู จึงไดมาสอนหลวงพอที่ถ้ำนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละ 

‘พระไปอยู ก็ เปนพระ

ขลังๆ ไปอยูแทนที่จะเจริญ

เมตตาภาวนาชำระจิตใจตาม

หลักธรรมพระพุทธเจา กลับ

ไปทำแตของขลัง ทำนั้นทำนี้มี

แตของขลังๆ แบบโลกแบบกิเลสตัณหาไปหมด 

พวกเทวดาทั้งหลายเขาก็รำคาญ แทนที่จะเปน

ศีลเปนธรรมให ไดรับความรมเย็นยิบๆ แย็บๆ ก็

ไมมี ดี ไมดีมีพระสองสามองคไปก็ ไปทะเลาะกัน 

สรางความรำคาญใหเขาอีก เขาก็มาดลบันดาล

ใหพระเหลานี้หนีจากนั้นเลย พระองคไหนมาถา

ไมเปนศีลเปนธรรม พวกรุกขเทพเหลานั้นเขา

หาอุบายขับไล อยู ไม ได’  

จนร่ำลือสถานที่นั่น นี่ก็ทางน้ำหนาว

เหมือนกัน นี่ก็หลวงพอผางไปอยู พอมันนานมาจนร่ำลือวาที่นี่มันแข็งอะไรตอ

อะไร ทางภาษาภาคอีสานเขาเรียกมันเข็ดมันขวาง ทางนี้เรียกวามันแข็งมันแรง 

เวลาทานไปอยูทีน่ัน่เขากบ็อกเลย ‘อยูทีน่ีอ่ยู ไม ไดนะ เปนอยางงัน้อยางงี’้ เปนก็

เปนเถอะ ทานไมสนใจแหละ จะพักที่นี่ เวลาพักแลวทานไมใชพระขลังแบบนั้น

ซิ ทานเปนอรรถเปนธรรม ไปอยูนั้นพวกเทพทั้งหลายเขามาหา เขามาเลาเรื่อง

ถึงพระองคนั้นใหฟง เลาเรื่องพระที่มาอยูที่นี่ใหฟง เปนอยางงั้นเปนอยางนี้ เขา

เลาใหฟง 

ตกลงเรียกวา เทวดาเลาใหฟงเสียเอง ประชาชนสูเทวดาเลาใหฟงไม ได 

ประชาชนวามานี่ทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้บาง แตกกันไป องคไหนมาก็มา

ทะเลาะกัน มาหาแตของขลังๆ ทำตะกรุดบาง ทำอะไรทุกอยางอะไรที่มันขลังๆ 

แลวก็แตกกันไป มามีหลายพวกแลวนะพระ อยูที่นี่ ไม ได เขาวางั้นประชาชน 

แตเวลาเทวดามาพูด เทวดานี่ละทำเอา มาแลวมาทำตั้งแตของอยางนั้น  

ของสกปรก เทวดาเขายังรูของสกปรก พระทำไมไมรู เขากลั่นแกลงเอาบาง 

เลยแตกหนี  

ทีนี้เวลาทานมาอยูที่นั่น พวกเทพทั้งหลายเขาอาราธนานิมนตทาน  

‘ขอนิมนตไมอยากใหทานหนี ไปไหน ขอใหอยูที่นี่ ทานมาพักที่นี่มีความชุมเย็น

เปนสุข ไปหมดทุกแหงทุกหน ทุกสิ่งทุกอยางราบรื่นดีงามไปหมด’  

ทานก็อยูนาน อยูสถานที่นั่น และตอไปก็ดูเหมือนเปนวัดขึ้น เราก็ลืมๆ  

ตอนนั้น หากทราบตั้งแต ไปอยูทีแรกอยู ไม ได แตทานไปอยู ไดจนกระทั่งไมอยาก

ใหทานหนี ไมอยากใหทานไปไหน ทานก็รูสึกวาพักอยูนานอยูนะ ก็เห็นใจเทวดา

เหมือนกัน เรื่องพญานาค...” 

 

หลวงพอผาง จิตตคุตโต 

วัดปาอุดมคงคาคีรีเขต 

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 
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๔๖๘ ๔๖๙

 พระกลัวพญานาค 

องคหลวงตากลาววา ทานพระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร ทานมีนิสัย

กลาหาญไมกลวัอะไรงายๆ แตคราวนีท้านไปพบเหตกุารณอนันาสะพรงึกลวั 

อยางหนึ่งเขาที่ภูทอก บานตากแดด อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง

ขณะนั้นมีหลวงตาองคหนึ่งเปนพระปฏิบัติฝายมหานิกาย ทานพระอาจารย

สิงหทองบอกทาพวกที่ ไมเชื่อวาผีมีจริงให ไปลองพิสูจนดูบางที่นี่ เหตุการณ

ในครั้งนั้นองคหลวงตาเลาไว ดังนี้ 

“...แลวทานสิงหทอง ยังอยากจะใหพวกนักวิทยาศาสตรเกงๆ วา

ไมมีผี ไมมอีะไรใหไปอยูภเูขาลกูนัน้ ภเูขาลกูนัน้เรากเ็ดนิผานไปผานมาอยู มนั

เปนตีนเขา ขางบนมีถ้ำอยู ๒ ถ้ำ มีหลวงตาองคหนึ่งอยูทางนั้นถ้ำหนึ่ง  

แลวเปนซอกเขาลงมาน้ำไหลลงมาตรงนี้แลวมีอีกถ้ำหนึ่ง ครั้นเวลามีพระ

มาใหมมาเยีย่มมาพกัอยูถำ้นี ้ ผนีัน้กล็งมาจากโนนนะ จากภเูขาบนหลงัเขานัน้

มีแองน้ำอยู ไหลอยูทั้งแลงทั้งฝนหากไมมากนะ หากไหลอยู... 

ทั้งแลงทั้งฝน เขาเขียนประกาศติดไววาไมใหผูหญิงลงอาบน้ำนั้น  

ถาผูหญงิลงอาบ น้ำนั้นจะเหม็นคลุงไปหมดเลย เขาหามเขาเขียนประกาศ

ติดเอาไว ถาตองการก็ใหตักเอามาดื่มมากินมาอาบ หามไมใหลงไปอาบ 

นั่นละเปนความจริงถึงขนาดนั้นละ น้ำเปนอยางนั้นจริงๆ ถาผูหญิงลงไป

อาบน้ำนี้เหม็นคลุงไปหมดเลย 

มีพญานาคอยูที่นั่น… หลวงตาองคนั้นทานอยูนั้นเปนประจำ ทานชิน

กับสัตวตัวนี้พอแลว มันลงมาจากภูเขาเหมือนกับเราลากตนตาลทั้งตน 

เอาตนตาลทั้งตนลากลงมาเสียงซาๆ ลงมา มันคอยลงนะ ซาๆ ลงมาซอก

เขานี่ หลวงตาองคนัน้อยูทางดานนัน้ ทานอยูถำ้นัน้เปนประจำ แลวถำ้นีค้น

มาพกับอยๆ พระนะ 

ถาใครมาพัก พระมาใหม ไมวาพระองคไหนมาจากไหนก็ตามเถอะ 

ตัวนี้เขาจะลงมาถามขาว ทีนี้หลวงตาก็เลยสั่งบอกไว กลัววาพระจะกลัว 

คือกลัววาทานสิงหทองจะกลัว ทานสิงหทองเปนพระขี้ดื้อ นิสัยกลาหาญ 

ขี้ดื้อ จึงไดหมอบราบกับผีนั้นละซี พูดทาทายเลยเทียวนะ ใครเกงวาผี ไมมี

แลวใหมาตรงนี้ถาไมอยากเผนกลางคืน ทีนี้พอมาถึง ผูเฒาก็บอก  

‘คุณหลานเอย พี่นองจะลงมาเยี่ยมนะตอนค่ำวันนี้ เพราะคุณหลาน 

มาใหมเปนพระอาคันตุกะ เปนแขกมาเยี่ยม แลวไอตัวอยูขางบนเขามันจะ

ลงมาถามขาวถามคราว ไมตองกลัวนะ เขาจะลงมาธรรมดา  

แตเวลาเขาลงมากเ็หมอืนลากตนตาลทัง้ตน ลากลงมาซาๆ เวลาเขาขึน้ 

ก็ซาๆ ลงไปตีนเขาแลวหายเงียบนะ พอไปแคนั้นเงียบ เวลาขึ้นมาก็ซาๆ 

เวลาขึ้นมาไมทำก็มี แลวแตเขาจะทำ เขาจะทำแบบไหน เขาทำได’ 

พอดีทานสิงหทองมาเหนื่อยๆ เดินทางมาไมมีรถยนต พอมาถึงที่นั่น

ก็เขาพัก ผูเฒาก็สั่งเสียไวเรียบรอยกลัวผีนั้นละ ทางนี้เขาใจแลวก็นอน

ประมาณ ๓ ทุม 

คนจะตายเดินทางทั้งวันเหนื่อยมากเลยนอนเสียกอน ถึงจะลุกขึ้น 

เดนิจงกรม พอนอนหลบัไปเสยีงฮอๆ อยูหวัเตยีง งเูหมอืนงใูหญเรานีข่นาด

เทาตนเสานีแ่หละ เสยีงมนัฮอๆ อยูบนหวัเรานี ่ทางทานสงิหทองนัน้กเ็รยีก  

‘หลวงพอๆ’  ‘แมนหยัง’ 

‘มันเสียงงูใหญมาอยูนี่แลว’  ‘มันบแมน เสียงที่บอกนั่นละอยาไปกลัว’ 

‘บกลัวยังไง มันจะงับผมอยูเดี๋ยวนี้’ เสียงดังฮอๆ นะซิ ‘มันจะงับผมอยู

เดี๋ยวนี้ มันจะกลืนผม’ 

‘ไมกลืนไมตองกลัว มันเคยอยางนั้นละ จะเปนไรไป เชื่อหลวงพอเถอะ 

เพราะหลวงพอเคยอยูนั้นมานานแลวนี่นะ’  ‘จะเชื่อไดยังไงมันจะกินคนนี่’ 

เลยเรยีกใหพระมาดวยองคหนึง่นอนอยูทางโนน ถำ้มนัยาวนอนอยูทางโนน 

เรียกพระองคนั้นใหจุดไฟใสโคมมา แขวนมา แลวเอาไมยาวๆ มา จะหิ้วมานี้ 

ไมไดเดีย๋วจะมาเหยยีบง ู เอาไมยาวๆ แลวเอาโคมไฟหอยมาถอืมายาวๆ คนไปเรือ่ย 

ฉายไปเรือ่ย พอคนมาถงึเตยีง มนักห็าย เสยีงเงยีบเลยเสยีงฮาๆ ไม ไดยนิอะไร  

หายเงยีบ คนจงึกลบัไป พอกลบัไปสกัเดีย๋วขึน้ มเีสยีงขึน้อกีแลว ‘...มาอกีแลว...’ 

คนนั้นเลยจุดไฟมาหางูทั้งคืน จุดไฟมาแบบนั้นละ กลัวจะมาโดนงูเขา 

เพราะเสียงใหญเสียงโตมากนี่นะ พอมาก็ ไมเห็นมีอะไร อยู ไดคืนเดียวเทานั้นละ

ทานสิงหทอง ‘ทำไมละ?’  

‘กลวัละซ ิ ยอมรบัวากลวั กลวัจรงิๆ โห เหมอืนมนัจะกลนืเราทัง้คนนีน่ะ ตัว

มันจะขนาดเทาลำตาล’ 

งูตัวนี้ “พญานาค” พอตื่นขึ้นมาไปลาหลวงตา 

‘วาอยางไรละลูก?’ ‘โอย กลัวงูอยู ไม ไดแลว’ 

‘ไปกลัวมันทำไม? หลวงพออยูนี้มานานแสน

นานรูเรื่องของมันหมด ไมมีอะไรแหละ อยาไปกลัว

เลย’ 

‘โอย กลัวๆ ถาเปนอยางนี้แลว’  

ใครเกงวาผี ไมมีใหมา ถาไมอยากเผนกลางคืน 

เอาจริงๆ นี่ นั่นละ เสียงมันเปนอยางนั้นเวลามันแสดง...พญานาค มาเลาให

อาจารยหมออวย (ศาสตราจารย นพ.อวย เกตุสิงห) ฟง  โอย ตั้งใจฟง สนใจฟง

อยากจะไปดวยนะ อยากจะไปดูสภาพเปนยังไง อยากไปดูเปนกำลัง แต ไมมี

เวลาพอที่จะไปดูได ไปดูถึงที่เลย ไปดูเหตุการณจรงิๆ เปนยงัไง ไปดกูเ็หน็จรงิๆ 

นัน่แลว เพราะเปนอยางนัน้มาเปนประจำ วาขอแตแขกคนมาที่นั่น พอตกกลาง

คืนเขาจะลงมา เขาก็ ไมทำไมละ ลงมาถามขาวธรรมดา 

แตเสียงมัน...ทำไดแปลกๆ นะแบบงูก็ ได แบบเสือก็ ได แบบไหนไดหมด

ไมใชมีแบบเดียว ที่มันนากลัวคือมันหลายแบบนั่นเอง บางทีเหมือนเสือ เหอๆ 

ใกลๆ ขางถ้ำ เสือมายังไงวาอีกละ มันไมใชเสือ อันนั้นละ วาอันนั้นก็เขาใจกัน  

อาจารยหมออวยอยากไปเปนกำลัง โฮ ซักทานสิงหทองใหญเลยเทียวนะ 

ทานสิงหทองเลาใหฟง ทีนี้ทานสิงหทองก็เปนพระกลาหาญดวยไมใชเปนพระ

ออดแอด พระโกโรโกโสนะ ทานพูดมันนาฟง เราเองก็เชื่อเพราะเราเชื่ออยูกอน

นั้นแลวเรื่องเหลานี้  

‘โห มันนากลัวจริงๆ นะ’  ทานวา  

‘ตัวมันขนาดเทาลำตาลแลวมันขูฟอๆ อยูบนหัวเราใกลๆ ฝามือเดียว

เทานั้น มันเหมือนจะกลืนเอาเลย เสียงฮอๆ แตมองหาตัวไมเห็น ครั้นเวลาจุด

ไฟมาหาไมเห็น ไปไหนก็ ไมรู พอดับไฟสักเดี๋ยวขึ้นอีกแลว’ 

เขาเรียกภูทอก เราเคยผานไปผานมา เราเที่ยวกรรมฐาน แต ไมเคยขึ้น

พักถ้ำที่วา….” 
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๔๗๐ ๔๗๑

“…เรื่องเทวบุตรเทวดา เลยพูดใหฟง 

พระผูทานเชี่ยวชาญทานชำนิชำนาญ 

ในสมัยปจจุบันนี้เองยังมีอยูแตเหมือน

ทานไมรู พระทานรูเหมอืนไมรู ไมเหมอืน

ฆราวาสไมเหมือนคนทั้งหลาย พระทาน

รูกเ็หมอืนไมรู เหน็เหมอืนไมเหน็ ธรรมดา

ธรรมดา อันใดจะเปนประโยชนแกใครก็

หยิบออกมาพูดๆ เมื่อวานนี้พูดเกี่ยวกับ

เรื่องเทวดาวา  

พระทานอดขาวภาวนา อดไปหลายวัน เทวดากลัวทานหิวกลัวทาน

ตาย เทวดาองคนั้นเคยเปนแมของพระองคนั้น นั่นทานรูขนาดนั้นนะ มาขอ

อุปถัมภอุปฏฐาก มองเห็นกันเดินไปเดินมา เห็นอยู อากัปกิริยาแสดงอะไร

เห็นอยูเหมือนคน เห็นอยูชัดๆ ในเวลาเงียบๆ นั้น 

ทางพระก็ตกใจซี ตาลืมอยูก็เห็นอยู หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น เห็นอยู

อยางนั้นชัดๆ เหมือนคนธรรมดา จึงพูดไปวา ‘โอย อยางนี้ ไม ไดนะเดี๋ยว

เขาโจมตีพระแหลกนะ’  เทวดาวา  ‘โจมตียังไง’  

‘ก็มองเห็นกันอยูนี้ ผูหญิงกับพระอยูดวยกันไดยังไง เทวดาก็เปนผู

หญิง หลักธรรมหลักวินัยมีอยูมิใชเหรอ’ 

‘โอย ก็ทำใหเห็นแตทานเทานั้นแหละคนอื่นมีกี่หมื่นกี่แสนคนก็ ไมเห็น 

ใหเห็นเฉพาะทานเทานั้น นอกนั้นไมใหเห็น’ 

เอาอาหารทิพยมาใหดื่ม พูดกันดวยภาษาใจไม ไดพูดกันอยางภาษา 

เรานะ เอาอาหารทิพยมาใหกิน พระทานบอกวา ‘กินไม ได เวลานี้ ไมกินขาว  

อดอาหารภาวนา’  

บางทกีน็ำอาหารทพิยมาหากลางคนื นีเ่วลานีก้ลางคนืไมกนิ กอ็างไปเสยี  

แลวเวลากลางวันก็วาเวลานี้อดอาหารก็พลิกไปเสีย เทวดากลัวทุกขยาก

ลำบากกลัวเปนกลัวตาย  

‘ถาอยางนั้นแมจะเอาขาวมา เอาขาวทิพยแหละมาทามาถูตาม

รางกายใหซึมเขาไป ใหขาวซึมเขาไป’ 

‘ไมเอาถากลัวตายไมตองอด’ พระทานก็แกของทานไปอยางนั้น 

กลางวี่กลางวันก็มารออยูที่สูงๆ บนถ้ำ รักษาความปลอดภัยใหลูก  

ลูกอยูคนเดียว มารักษาความปลอดภัยให ไมใหอะไรมาที่นี่ ถาเทวดาวา 

ไมใหมา สัตวเสือชางก็มาไม ได ไมวาชางวาเสือวาอะไรเทวดาไมใหเขามา 

ในบรเิวณนี ้ พวกสตัวพวกเปรต พวกผีอะไรไมใหเขามา เทวดารักษาอยู นี่

อยางนีก้ม็ ี ฟงเอา แตพวกเทวดานี้รางกายเหมือนสำลีนะ... เบา เบาเหมือน

สำลี ลงมาเหมือนสำลีปลิวลงมา ขึ้นก็เหมือนสำลี เดินแบบธรรมดาเรานี้

ก็ ได ไดทุกแบบ แบบสำลีมาก็มี แลวแตอาการแบบไหนที่ควรจะใชยังไงๆ 

อิริยาบถใดควรจะใชยังไงใช ไดทั้งนั้น 

ทีแ่ปลกประหลาดมากกเ็วลาคนตาย พระไปอยูในถำ้ไกลๆ จากบาน บานในปา

ในเขาไมคอยมีพระละซิ ในปาในเขาไมคอยมีพระ ครั้นเวลาคนตายก็มานิมนต

พระทานไปกุสลาให ใครตายก็ตามในหมูบาน เขาตองมานิมนตทานไป  

กุสลา ธัมมา ทีนี้พอคนตาย ทางพระนี้รูแลวนี่ 

‘โห แลวกัน พรุงนี้ตองไปอีกแลว’ 

ตอนนั้นทานไม ไดฉันขาวนะ เปนชวงเวลาที่พระทานอดอาหารภาวนาอยู  

ก็เลยตองเดินทางไปกุสลาใหเขาในหมูบานนูน ‘เอาอีกแลวคนตายแลว’ ตายใน

บานโนน ทานรูแลวทางนี้  

‘คนตายในบานอีกแลว’ บางทีก็รูขึ้นภายในตัวเอง บางทีเทวดามาบอกวา 

‘คนตายแลวนะ’ อยางนั้นก็มี มี ไดหลายทาง มาจากเทวดาก็มี ออกจาก

ความรูเจาของก็มี บอกอะไรก็จริงทั้งนั้น พอประมาณสัก ๑๐ โมงเชา เขาขึ้น

ภูเขา ‘มาแลว’  

‘มาอะไรละ?’ คอยฟงคำตอบ ‘มานิมนตไปโปรดสัตว’  

แนรอยเปอรเซ็นต ไมมีผิดไมมีเคลื่อนเลย พอตื่นนอนขึ้นมาเอาแลววันนี้ 

เตรียมกุสลาแลววันนี้ พอ ๙ โมงเชาหรือ ๑๐ โมงเชา คนโผลขึ้นไปแลว ‘อะไร

ละโยม?’ 

‘โอย นิมนตไปโปรดสัตว’ 

พวกเรามันพวกตาบอดไมเห็น  ทานผูตาดีทานเห็นธรรมดาเหมือนเราตา

ดีเห็นอะไรนี่ ทานผูตาดีภายใน นี่ละสิ่งเหลานี้พระพุทธเจากลาวไวทั้งหมดผิดที่

ตรงไหน นี่ละเครือของศาสนา กิ่งกานของศาสนา มีอยูหมดเลย ตั้งแตอริยสัจ

เปนตนเปนแกน ขยายกิ่งกานสาขาออกไปหาพวกเปรต พวกนรก สวรรค 

พรหมโลก นิพพาน พวกเปรตพวกผีพวกอะไรๆ นี้เปนกิ่งกานของอริยสัจในวง

ศาสนา…” 

 

“…เรื่องเทวบุตรเทวดา เลยพูดใหฟง 

พระผูทานเชี่ยวชาญทานชำนิชำนาญ 

ในสมัยปจจุบันนี้เองยังมีอยูแตเหมือน

ทานไมรู พระทานรูเหมอืนไมรู ไมเหมอืน

ฆราวาสไมเหมือนคนทั้งหลาย 

รูกเ็หมอืนไมรู เหน็เหมอืนไมเหน็

ธรรมดา อันใดจะเปนประโยชนแกใครก็

หยิบออกมาพูดๆ เมื่อวานนี้พูดเกี่ยวกับ

เรื่องเทวดาวา  

พระทานอดขาวภาวนา อดไปหลายวัน เทวดากลัวทานหิวกลัวทาน

เทวดาคุมครองพระลูกชาย 
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๔๗๐ ๔๗๑

ทางหากินของมัน มันกินเรานั่นแหละไมใชกินใคร ใหเราไดรับความทุกขความ-

ทรมาน ทนีีบ้งัคบัไมใหออก เมือ่ไมใหออก มนัดนันีจ้นกระทัง่คบัหวัอกเลยนะ แตไม

ยอมกนั ยังไงก็ ไมใหเผลอ มันจะออกทาไหนไมใหเผลอ มันดันตลอดมันจะออก 

คือสังขารคิดปรุงปบออกไปนี้เปนกิเลสแลว มันกวานเอาฟนเอาไฟความกังวล

วุนวายทุกอยางที่เกิดจากความคิดความปรุงนี้เขามาเผาเราๆ เมื่อมันออกไม ได 

ก็ ไมมีอะไรมาเผา สติครอบเอาไวๆ ทีนี้จิตเมื่อมีสติรักษาอยู กิเลสเหลานี้ก็กวน

ไม ได อยางมากมันก็ดันอยูภายในหัวอก แตสติบังคับไมใหมันออกมันก็ ไมแตก

กระจายเปนฟนเปนไฟอะไรไป เอาใหเต็มเหนี่ยวเลย วันนี้เปนอยางนี้ ไมใหเผลอ 

พูดเรื่องนิสัยอันนี้รูสึกจะผิดแปลกกับคนทั้งหลายอยูพอสมควร วาอะไร

เปนอยางนั้น จริงมากทีเดียว บอกไมใหเผลอก็ ไมเผลอจริงๆ ตั้งแตตื่นนอน 

จนกระทั่งหลับ ขณะไหนเผลอไปไมมี นั่น คือบังคับกันขนาดนั้นนะ เรียกวา 

นักมวยเขาวงในกัน สติกับสังขารที่มันดันออกมานี้ตอสูกันไมใหเผลอๆ มันก็ออก

ไม ได เมื่อออกไม ได จิตใจไดรับการบำรุงรักษาดวยสตินี้แลวคอยสงบเย็น 

เขามาๆ ทีนี้ที่มันดันออกมาคอยๆ เบาลงๆ สติติดแนบตลอด ตั้งตัวไดเลย นี่ ได

ทำแลว เรื่องสติเปนสำคัญมาก มันจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามเถอะกิเลส 

ความโกรธก็ดี อะไรก็ดีเปนเรื่องของกิเลสแลว สติจับปุบไมให ไปยุงกับอารมณ

อะไรที่วา ไมพอใจในคนนั้นคนนี้ อยาออกไปหาคนนั้นคนนี้อันเปนเรื่องสังขาร

ปรุงออกไป ไมใหมันออกเรื่องก็ ไมมี ก็สงบลงดวยสติบังคับนั่นละ สำคัญมากนะ 

การภาวนาใครมีสติสืบตอไดดีเทาไร ยิ่งจะกาวหนาเรื่อยๆ นะ ตั้งฐานได 

ไมสงสัย เรื่องสตินี่ตั้งฐานไดเลย จิตไมเคยสงบ สงบได ขอใหสติรักษาจิต  

อยาใหสังขารปรุง สังขารนี่ตัวสำคัญมากนะ มันคิดออกไปรอยเลหพันเหลี่ยม

รอยสันพันคมเขามาตีเราฟนเราเผาเรานั่นแหละ เมื่อมันออกไม ไดก็ ไมมีอะไรมา

เผา สติบังคับ จิตก็คอยสงบเย็นๆ ตั้งฐานได จำใหดีทุกคนการปฏิบัติ จิตเปน

ของสำคัญมาก เวลาถูกปดบังหุมหอนี้ เราเหมือนทาน ทานเหมือนเรา ไมมี

อะไรผิดแปลกจากกันแหละ แตพอธรรมะไดเบิกกิเลสตัวหุมหอไวนี้ออกไปๆ จิต

จะคอยสงาขึ้นมาๆ เวลามันสงามากขึ้นๆ แลวจนกระทั่งมาอัศจรรยตัวเอง 

 

โยมคนที่ ๑   ขอกราบเรียนถามการพิจารณากาย ลูกใชสัญญาความจำ 

ภาพอสุภะจากรูปถายที่อื่น และความเขาใจที่ออกมาจากจิตถึงความเปนกาย  

มาพิจารณารางกายตัวเอง เหมือนที่หลวงตาไดสอนวา พิจารณาภายนอก

ภายใน ลูกเปดภาพอสุภะในเว็บไซตของหลวงตา และใหติดจิตคือใหสลด 

ในอสุภะ ใหคลายออกจากความยึดในกาย จิตมันรูสึกสลดเขาทุกที และ 

จากความจำภาพอสุภะที่ดูในรูปนั้น มันเริ่มเขามาในจิตใจ เปนความรูสึกใหสลด

ใหวางในกาย สัญญาความจำภาพนั้นเหมือนเปนความเขาใจในจิตดวยอริยสัจ 

และไตรลักษณ พอถึงอริยสัจในจิตมันแนนๆ อยูกลางอกเจาคะ สติลูกตอนนี้ตั้ง

ไมใหเผลอจากอสุภะ พิจารณามากขึ้นๆ บางที ไม ไดตั้งใจพิจารณา แตเห็น

บุคคลทั่วๆ ไป มันก็แว็บๆ เปนอสุภะเนื้อไสสวนตางๆ ภายในกาย จิตมันก็ยิ่ง

สลดเขาไป อยางที่ลูกพิจารณาและปฏิบัตินี้ถูกตองหรือไมเจาคะ 

ถาม การพิจารณากายแรกๆ สติไมคอยตอเนื่อง มักจะกระโดดไปสู

อดีตที่เจ็บช้ำบอยๆ แตเมื่อภาวนาพุทโธๆ มากๆ จนจิตสงบแลวก็พิจารณา 

ครัง้แรกเหน็กระดกูภายในกายเปนเหมอืนกระจก แตกเปนเกลด็เลก็ๆ ในทานัง่ 

หนึ่งครั้งและทานอนหนึ่งครั้ง ลูกจะดูอยูเฉยๆ จนหายไป ครั้งที่สามนั่ง

ภาวนาเห็นศีรษะตัวเองหลุดกระเด็นออกมาจากตัว แตก็ ไมตกใจ คิดวาเปน

อนิจจัง ครั้งที่สี่ เดินจงกรมตอนดึกประมาณตีสอง เห็นหนาตัวเองเปน

กระดูกผุๆ ไมมีเนื้อ หลังจากนั้นไมกี่วันตอนเชามืดเดินจงกรม ไดเห็นกระดูก

ตัวเองแตกเปนเม็ดเหมือนกับกอนกรวดเล็กๆ ไหลพรูหลุดจากรางกาย 

ไปรวมกันอยูบนพื้นดินอยางรวดเร็ว จิตคิดวาตัวเรานี้ในที่สุดก็ตองกลาย 

เปนดิน 

หลงัจากนัน้นานนบัเปนเดอืน เดนิจงกรมจนเหนือ่ยและดกึมาก จงึนอน

พกัในทานอนตะแคง ภาวนาพุทโธๆ ขณะนั้นลมภายนอกบานพัดแรงมาก  

ลูกภาวนาไมรูวามีน้ำไหลบามากับพายุดวย น้ำไหลพัดเขามาในบริเวณที่ 

ลูกนอนอยูนากลัวมาก ตอนแรกตกใจมากรีบตั้งสติวา ตายเปนตาย เห็น

เนื้อตัวเองหลุดเปนชิ้นๆ ถูกน้ำพัดอยางเร็วและแรง ลูกกำหนดจิต พุทโธๆ 

ในที่สุดมันก็ดับไป 

การปฏิบัติของลูกรูสึกวากระทอนกระแทนอยูมากเพราะเวลาไม 

ตอเนื่อง และยังไมเขาใจรักษาสติ ลูกขอถามวา ลูกปฏิบัติถูกตองหรือไม

และตองทำอยางไรตอไป  

หลวงตา ถูกตอง แตตองเพิ่มสติใหติดตอกันมากขึ้น 

ถาม ขณะนี้ลูกกำลังรักษาสติใหมั่นคงหนักแนน ดวยการภาวนา 

พทุโธทกุขณะ เมือ่มเีรือ่งมากระทบ ถาเปนทกุขจะสาวหาตนเหตแุละหาอบุาย

ดับไดทุกครั้ง ถาเปนเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลินใจหรือถูกใจอะไร ก็จะ

เตือนใจวามันไมเที่ยง พยายามตั้งจิตใหเปนกลางอยูเสมอ กราบขอความ-

เมตตาหลวงตาแนะนำสั่งสอนลูกดวย 

หลวงตา ที่ปฏิบัติมานี้ถูกตองแลว พยายามใหความเพียรสืบตอ  

เฉพาะอยางยิ่งสติเปนสำคัญใหตั้งเสมอ ถูกตอง เรื่องจิตเปนของเล็กนอย

เมือ่ไร ถกูมตูรถกูคถู คอืขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ลงครอบมนัไว จติทีม่คีวามเลศิเลออยู

ภายในนัน้แสดงตวัออกมาไมได ถกูมตูรคถูครอบไวเสมอตลอดมา โลกทัง้หลาย

จึงไมมีคามีราคาในตัวเอง ทั้งๆ ที่สัตวโลกนี้ชอบยกยอ กิเลสชอบยอ กดไม

ชอบ...กิเลส ตามความจริงไมชอบ ชอบแตยอ 

ลืมแลว พูดไมสืบตอกันแลวความหลงลืม เรื่องสติเปนสำคัญ เอา

ตรงนี้เลยนะ กิเลสมันจะดันขนาดไหนก็เถอะ สติเปนสำคัญ สติหามอยู  

อยูหมดั ไมใหออก เราทำมาแลวนะ ฟาดเสยีจนกระทัง่อกจะแตก สงัขารมนั

ดันออกมาจากอวิชชา นั่นละรังใหญของกิเลสมันดันออกมาเพื่อใหหาชอง

ถามปญหาภาวนา 

องคหลวงตาเมตตาสอนและตอบปญหาธรรมแกนกัภาวนาทัง้ชายและหญงิ ทัง้ผูมาพกัปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปาบานตาดและในสถานทีต่างๆ มจีำนวนมาก 

ขอยกตัวอยางมาแสดงแตพอสังเขป ดังนี้ 

ตัวอยางการเทศนาอบรมนักภาวนา 
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หลวงตา ถูกตองมา

โดยลำดับนะ อันนี้ถูกตองมา

โดยลำดับแลวไมมีที่ตองติ 

ใหเจริญนี้ใหมากเขาไป ใหมี

ความคลองแคลวเขาไป สิ่ง

เหลานี้ทั้งหมดนี้มันจะเขา 

ในตัวของมันเองไปรูตัวเอง

ปลอยทั้งหมด แตจะบอกวา

อยางนั้นอยางนี้บอกไม ได

ตอนนี้ เปนเคล็ดลับ ใหผูนั้น

ตัดสินตัวเอง เรียกวา สันทิฏฐิโก มอบใหตัวเองเปน สันทิฏฐิโก ของตัวเอง

จากภาคปฏิบัติของตัวเอง ที่ครูบาอาจารยสอนแลววา ใหพิจารณาซ้ำๆ 

ซากๆ จนคลองตวั แลวมนัจะรวมตวัเขาไปหาจติทัง้หมดนัน่แหละ เรือ่งความรู

ความเห็นตางๆ แลวจิตจะเปนผูปลอยเองเขาใจเหรอ เอา เอาแคนี้กอน เอา 

วาไปทีนี้ถูกตองแลว 

 

โยมคนที่ ๒  กราบนมัสการเรียนถามหลวงตาดังนี้ครับ ตอนนี้ 

ผมมีสติแนนเขาเรื่อยๆ ไมคอยเผลอ บริกรรมพุทโธติดแนบกับสติตามที่

หลวงตาสอน แลวระยะนี้ผมสังเกตไดถึงพัฒนาการของจิต คือมีความระลึก

ตัวดีขึ้น ทำอะไรมันคิดอานไตรตรองแบบเปนธรรมดีขึ้น ไมทำอะไรแบบ

พรวดพราดทันทีเหมือนเมื่อกอน วันหนึ่งๆ ตัวเองอยากอยูกับความสงบเย็น  

พอทำงานเสร็จก็กลับบานไม ได ไปไหน แตทุกอิริยาบถมีสติกับพุทโธ 

ตลอดนะครับ 

หลวงตา เออ ถูกตองๆ อันนี้ก็ถูกตองเหมือนกัน เอา วาไป 

 

โยมคนที่ ๒  พยายามไมใหขาด ทีนี้เวลามันมีเรื่องยุงๆ ใจมันก็ ไม

ยุงไปดวยครับ ใจมันก็สงบเย็นๆ ของมัน ถาเปนเมื่อกอนก็รอนวุนวายไปตาม

เรื่องรอนนั้นๆ ครับ พอมานั่งภาวนาหรือเดินจงกรมเดี๋ยวนี้เพียงครูเดียวครับ 

ไมนานจิตมันก็ดิ่งวูบลึกลงไป แนวสงบไป แตความระลึกรูตัวมีเสมอครับ  

ผมจึงไมรูสึกตกใจ เหมือนมีสติสัมปชัญญะประคองไว แลวถึงโอกาสก็เริ่ม

พิจารณากายไปตามขั้นครับ อยางนี้เปนอาการถูกตองของการภาวนาจิต 

จากการมีสติอยูเสมอถูกหรือไมครับผม 

หลวงตา ถูกตองอันนี้ก็ถูกไปอีกแบบหนึ่งของผูนี้นะ ไมผิด ถูกดวยกัน 

ทั้ง ๒ นะ ใหเจริญใหมากกวานี้เขาไปเพื่อจะไดชำนิชำนาญ ความสงบจะได

สงบและละเอยีดเขาไปๆ และคลองตวัเขาไปเรือ่ยๆ การพจิารณากจ็ะคลองตวั 

สติก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ถาเราใชการฝกดวยความมีสติฝกตนเองอยูตลอดเวลานี้ 

จะดีขึ้นทุกอยางในบรรดาธรรมทั้งหลายที่เรากำลังเจริญเวลานี้  

 

  

องคหลวงตากลาวถึงสตรีทานหนึ่งปจจุบันออกปฏิบัติธรรม 

เปนอุบาสิกา เมื่ออดีตเคยทำงานอยูสายงานวิศวกรรม การไฟฟา-

นครหลวง กรุงเทพฯ การใชชีวิตในครั้งนั้นไมแตกตางอะไรจากคนทางโลก

ทั่วไป เพราะมีครอบครัวและบุตรธิดาถึง ๓ คน มีภาระหนาที่การงาน 

ที่ตองบริหารและรับผิดชอบ แตดวยจิตใจรักและเห็นประโยชนใหญหลวง

ดานจิตตภาวนา สตรีทานนี้จึงพยายามเจียดเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิ

ภาวนาอยางจริงจัง ฝกฝนสติปญญาไปพรอมกับการงานโดยมิยอมให 

เสียงานทางโลกแตอยางใด 

อุบาสิกาทานนี้ปฏิบัติอยางสม่ำเสมอมาหลายปดวยความพากเพียร

ระหวางทำงานอยูทางโลก โดยพยายามเสาะหาอุบายธรรมจาก 

ครบูาอาจารยสายพระกรรมฐานหลายตอหลายองคมหีลวงปูหลา เขมปตโต 

เปนตน หลงัจากปฏบิตัมิานานนบัสบิป จงึไดมีโอกาสเขากราบสนทนาธรรม

กับองคหลวงตาที่สวนแสงธรรมในคราวทานลงไปกรุงเทพฯ และ 

ไดเลาผลอัศจรรยอันเกิดจากจิตตภาวนาถวายองคหลวงตาเปนที่รื่นเริง 

ในธรรมทัง้อาจารยและศษิยในขณะนัน้ 

เมื่อทานกลับมาวัดปาบานตาดแลว หลังจังหันวันหนึ่งปลายป  

พ.ศ.๒๕๓๘ ทานไดแสดงธรรมมีเนื้อหาไปสัมผัสกับเรื่องที่ ไดสนทนา 

กับอุบาสิกาทานนี้ ดังนี้  

“...พอพูดอยางนี้ ก็ ไปสัมผัสเรื่องหญิงคนหนึ่ง แกภาวนาอยูตาม 

ประสีประสาของแก สุดทายเอาจริงเอาจัง... เปนเขาจริงๆ เวลาเปนเขา

จริงๆ แลวเห็นโทษของกิเลสนี้ แหม...แกวาอยางนั้นนะ 

‘ทำไมมันถึงรายแรงเอานักหนากิเลสนี่ รุนแรงมาก ทั่วสามแดน 

โลกธาตุกิเลสขยำคน’ 

ฟงซิ แกไม ไดเรียนนะ แกไม ไดศึกษาเลาเรียนทางอรรถทางธรรม 

ออกจากภาคปฏิบัติลวนๆ  

‘มองไปที่ ไหนดูมีแตกิเลสขยี้ขยำหัวสัตวโลกเต็มบานเต็มเมือง  

ไมวาสัตวเดรัจฉาน ไมวามนุษย ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มีแตกิเลสขย้ำ 

เอาโงหัวไมขึ้นเลย สลดสังเวช บางทีก็กระซิบบอกเพื่อนฝูงบาง บางคน

พวกคลั่งกิเลสมันก็ ไมพอใจ สุดทายจะทำภาวนาก็ตองหลบๆ ซอนๆ  

ไปทำอยูตามปาตามอะไร เพราะทำงานอยูตลอดเวลา สติไม ไดเผลอ

ตลอดเวลา มันเปนเองของมัน’ 

คำพูดอยางนี้ ไมเปนจริงเอามาพูดไดเหรอ ตองออกมาจากภาค

ปฏิบัติรูจริงเห็นจริง 

‘สตินี้ดี ดีจริงๆ ไมใชธรรมดา ไมหวั่นไหว ไมวาจะทำการทำงาน

อะไร สติจอแลวทำงานก็ทำไปตามเรื่อง ทำงานทางโลกก็ทำ ภายในก็ทำ  

หมุนติ้ว’ 

นั่นเห็นไหม ไดยินแตหลวงตาบัววาหมุนติ้วๆ นี่ มีพยานแลวนะ 

>> ถามปญหาภาวนา 
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สตรีนักภาวนาชาวกรุง 
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เพื่อนฝูงเขาสงสาร พอทราบว่าเราไปเพราะแกอยากพบครูบาอาจารย์ 

อยากพบเราแกก็อยากพบ พอดีแกก็มาจริงๆ คนมากๆ ก็ใส่เปรี้ยงเลย นั่นละ 

ขึ้นเวทีแชมเปี้ยนแล้วไม่ใช่เวทีธรรมดา ซัดกันใหญ่เลย แกก็ออกมาอย่าง

กระจ่างเลยนะ เปรี้ยงๆๆ นั่นละ ความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นจากจิตใจ ไม่สะทก-

สะท้านนะ แกก็ใส่มาเปรี้ยงๆ ทางนี้ก็ใส่กันเลย 

‘ก็ทำกำดำกำขาวไปอย่างนั้นละ แต่จิตมันดูดดื่มอยากทำตลอดไป แต่ทีนี้  

ก็ ไม่ทราบว่าผิดหรือถูกประการใด’ 

บอกแกว่า ‘ถูกแล้ว เอ้า เอาเลยนะ รวมตัวแล้ว ทีนี้ฟาดลงไป ถลุงมัน

ตรงนั้นๆ ชี้แจงเป็นระยะๆ เข้าไป’ 

แกก็พอใจเอาอย่างมาก 'ทีนี้เป็นที่ตายใจแล้ว’ 

เราว่า ‘ตายใจน่ะถูกต้องแล้ว ที่ปฏิบัติมานี่ถูกต้องแล้ว’ 

แกนั่งภาวนาได้ถึง ๑๓ ชั่วโมงก็มี ๙ ชั่วโมง ๑๐ ชั่วโมง ๑๓ ชั่วโมงก็มี 

พิจารณาทุกขเวทนา ทุกขเวทนาเป็นของจริงทุกส่วน เป็นของจริงแล้วไม่มี

กระทบกระเทือนกันเลย จะนั่งตั้งกัปตั้งกัลป์ก็ ได้ อย่าว่าแต่เพียง ๑๒-๑๓ 

ชั่วโมงเลย ลุกออกมาเฉยๆ นี่แหละ จะนั่งตั้งกัปตั้งกัลป์ก็ ได้ 

‘ไม่มีอะไรที่จะเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจได้เลย เมื่อต่างอันต่างจริง

แล้ว ไม่คละเคล้ากัน’ 

นั่นฟังซิแกพูด พูดอาจหาญเสียด้วยนะ เราก็รื่นเริงเห็นผลของการปฏิบัติ

ธรรมนี่ละ ธรรมของพระพุทธเจ้าพอปรากฏขึ้นในใจ 

‘เห็นโทษของกิเลสเห็นจริงๆ เห็นจนสลดสังเวช มองไปไหนๆ พิจารณา  

ไปไหน แหม มีแต่กิเลสอย่างเดียวครอบงำสัตว์โลกให้ดิ้นล้มดิ้นตายกันอยู่   

ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใด แล้วโลกก็ ไม่รู้ด้วยนะ น่าสงสารอันหนึ่ง’ แกว่า 

‘โลกก็ ไม่รู้ด้วยนะ มันขยี้ขยำจนจะตายก็ยังดิ้นเพลินกันอยู่’ คนมากนะ  

วันนั้นวันที่แกมาหา เพราะไม่มีเวลาที่จะพูดโดยเฉพาะ 

‘ไม่ต้องเฉพาะ ฟาดเลย’ 

เราว่าอย่างนี้แหละ แกเห็นโทษของกิเลสจริงๆ เราไม่ตายให้กิเลสตาย  

มีสองอย่าง ขั้นนี้ขั้นเห็นโทษของกิเลสเห็นเต็มหัวใจ เห็นคุณค่าของธรรมก็เห็น

เตม็หวัใจ ทัง้สองอยา่งนีบ้รรจเุขา้สู่ใจแลว้เอาชวีติเขา้แลกเลย ไมม่คีวามสะทก-

สะท้าน เรื่องกับความตายหมุนติ้วๆ 

นี่ละคนหนึ่งจะไปได้ ไม่นานละ แน่แล้ว เป็นผู้หญิงนะ มีลูก ๓ คน แกก็

เคยส่งปัจจัยมาวัดนี้ประจำเดือน แกเล่าให้ฟัง คนฟังนี่ โห อ้าปากไม่งับแหละ 

ลืมตาหลับไม่ลงเพราะขึ้นตามหลักธรรมชาตินี่ หมุนติ้วๆ แกพูดเปรี้ยงๆ เอ้า 

เปิดๆ ให้หมด เราว่าอย่างนั้นนะ เราก็หิวอยากฟังนี่นะ มันมีแต่พูดคนเดียว 

เป็นบ้าอยู่ พูดตลอดเวลา เพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วย เหมือนบ้าพูดคนเดียว 

เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นบ้า พอดี ได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นพยาน 

‘เอ้าพูดๆ เลย เอาให้เต็มที่นะ’ 

เราอยากฟังเหลือเกินธรรมะประเภทนี้ พูดอย่างนี้แหละว่า ‘ไม่เคยได้ฟัง 

เพิ่งจะมาได้ฟังนี่แหละ เอ้า เปิดเลย’ พอแกเปิดแล้วตรงไหนเป็นจุดที่ควร  

จะแนะ ก็แนะแกๆ ไม่ใช่แนะธรรมดานะ ตีเปรี้ยงๆ ลงไปเลย 

‘เอาจุดนี้ๆ เอ้าๆ’ 

นี่ละจวนจะไป ไม่อยู่แล้ว เป็นธรรมชาติแล้ว เป็นอัตโนมัติแล้วหมุนเรื่อย 

จิตเข้าถึงขั้นนี้แล้วหมุนเรื่อย เห็นโทษของกิเลสเห็นจนจะสลบไสล กิเลสเป็น

โทษแก่โลกขนาดไหน เวลาเข้าถึงตัวมันจริงๆ แล้วจนสลบไสล โทษของมัน

ทำให้เจ็บให้แสบให้เข็ดให้หลาบให้กลัว จนไม่รู้จักเป็นจักตาย หลบกิเลส  

หนีกิเลส ตายก็ตาย ให้ ได้พ้นจากกิเลสก็แล้วกัน ให้พ้นๆ มันก็บืนละซิ 

พระพุทธเจ้าสอนเล่นเมื่อไร พวกเราไม่เห็นนั่นซี จึงได้ว่ากิเลสแหลมคม

มากนา แกพูด แกก็เปิดเต็มที่เหมือนกัน แกพูดด้วยความตื่นเต้น และแกก็ ไม่มี

ผู้ใดที่จะตอบรับแกอย่างนั้น เราก็ตอบรับเต็มภูมิเลย เพราะหิวกระหายอยาก

ฟังมานาน 

ธรรมะประเภทนี้มีแต่ประเภทความจำ จำได้ก็มาบ้าน้ำลายกันเหมือน  

นกขุนทองแก้วเจ้าขาๆ เรียนจบพระไตรปิฎก กิเลสตัวเดียวหนังไม่ถลอกเลย   

เห็นแต่อย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมือง 

นี่แกเอาจริงเอาจังแน่แล้ว ... คนนี้ ไม่นานด้วยนะ เมื่อมีผู้แนะจุดสำคัญนี้

แล้ว มันจะพุ่ง ไม่ลูบไม่คลำเมื่อมีผู้แนะ ความที่ดำเนินมาแล้วก็ว่าถูกต้องแล้ว  

ก็หายห่วง จุดไหนที่กำลังดำเนินก็ชี้บอก ทางนี้ก็พุ่งๆ เลย 

เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันนะ คนไม่เคยกับศาสนาเวลามาปฏิบัติมัน

เป็นขึ้นนี่ละความรู้จากภาคปฏิบัติกระจายอย่างนี้เอง ความรู้ในหนังสือที่ท่าน  

จดจารึกมาในตำรับตำราในพระไตรปิฎกพอประมาณเท่านั้นนะ ไม่ ได้ซอกแซก

ซิกแซ็กกระจายไปทุกแห่งทุกหนเหมือนภาคปฏิบัติ... เรียกว่าทั่วท้องฟ้า

มหาสมุทรเลย...” 

นับแต่เหตุการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา สตรีท่านนี้ยังไม่มีโอกาส

เขา้กราบองคห์ลวงตาอกีเลย จนกระทัง่ตน้เดอืนเมษายน ป ีพ.ศ. ๒๕๔๒ ณ สวน-

แสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร จึงได้เข้ากราบองค์หลวง-

ตาและสนทนาธรรมอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาสนทนาเล็กน้อย ดังนี้  

หลวงตา เวลานี้พิจารณาอะไรอยู่ 

สตรีนักภาวนา การปฏิบัติของลูกอาจจะไม่ ได้ถูกร่องรอยที่หลวงตาสอน

ให้พิจารณานะเจ้าคะ เพราะว่าการปฏิบัติของลูกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนมี

สติสัมปชัญญะตามรักษาจิต ใช้วิธีนี้อย่างเดียวเจ้าค่ะ ตามรักษาจิตนี้ ลูกไม่

ต้องกลับมาพิจารณาเลย ทุกขณะนี้พอลูกไล่ ไปเรื่อยๆ เอาให้อยู่กับปัจจุบัน

ธรรมชัดๆ เลย อยู่กับจิตว่าง อยู่กับปัจจุบันธรรมก็จะเห็นความเกิดดับของ

สัญญา ความเกิด ดับของสิ่งที่รู้ทั้งหมด รู้แล้วดับ ถ้ารู้แล้วไม่หลง รู้แล้ว  

ดับหมด 

พอทำอย่างนี้ ไปเรื่อยๆ มันก็ชัดขึ้นมาว่า มันไม่ใช่ตัวตน มันเป็นสิ่งซึ่ง

ไม่ใช่ตัวตนใดๆ ทั้งสิ้น มันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับ เกิดดับเท่านั้นเอง เท่านั้น   

หลังจากช่วงนั้นแล้วก็เลิกถูกต้ม เลิกถูกจิตต้มอีกต่อไป 

หลวงตา    มันต้มยังไง? 

สตรีนักภาวนา ถ้าเมื่อก่อนนี้ การที่จะระมัดระวังเฝ้ารักษาจิตนี้ ต้องสติ  

ตามดูตามรู้กิเลสถึงจะไม่เกิดนะเจ้าคะ แต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วรู้เท่าทัน

สัญญา สติตั้งมั่นไม่หลงอารมณ์ ทุกอย่างดับหมด ดับหมด เพราะอย่างนั้น  

ถ้าครั้งไหนเกิดเพลินเผลอไป แล้วหลงอารมณ์ ไปคว้าอารมณ์ก็ปล่อยได้เลย 

เพราะว่ารู้ว่ามันโง่ ไปแล้ว 
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สตรีอีกทานหนึ่งเปนนักภาวนาคนสุดทายที่เขียนจดหมายมาถาม

ปญหาธรรมหลายครั้งและองคหลวงตาเมตตาตอบจดหมายดวยตนเองทุก

ครั้งหรือแทบทุกครั้งแมจะเขาวัยชราภาพมากแลวก็ตาม (ชวง ๑๐ ปสุดทาย 

กอนมรณภาพ) เนื่องจากเปนนักภาวนาที่ชอบการพิจารณาอสุภะแบบ

โลดโผนมีการทดสอบลิ้มรสสัมผัสใหเห็นจริงถึงความสกปรกนาขยะแขยง 

นารังเกียจของรางกายจนเห็นผลของการปฏิบัติในระดับที่องคหลวงตาแนะ

ใหมาปฏิบัติเต็มตัว จากนั้นไมนานสตรีทานนี้จึงพักชีวิตทางโลกหันมา 

ภาวนาเต็มตัวหลายตอหลายปที่วัดปาบานตาดเพื่อจะปฏิบัติไดเต็มที่ 

และสะดวกตอการเขาปรึกษาองคหลวงตา  

สตรีทานนี้ ไดเขาถามปญหาจิตตภาวนากับองคหลวงตาที่กุฏิของทาน

หลายครั้ง ทานก็ใหแนะอุบายวิธีเปนลำดับ ตอมาเมื่อเชาวันที่ ๒ พฤษภาคม 

๒๕๔๕ สตรีทานนี้ ไดตั้งขอปญหาขึ้นเพียงเล็กนอยที่ศาลาใน คำถามครั้งนี้

เปนสาเหตุใหทานระลึกถึงอดีตที่เคยเกิดปญหาธรรมขั้นสูงที่วัดดอยธรรม-

เจดียและหลงติดปญหานี้กับตนเองนานถึง ๓ เดือนเพราะขาดครูอาจารย

แนะนำ ตอมาเมื่อแกปญหาตกลงไปไดก็เกิดความอัศจรรยในธรรมอยาง 

ใหญหลวงถึงขั้นน้ำตารวงขณะสำเร็จธรรม  

ในการแสดงธรรมอัศจรรยที่ศาลาในครั้งนี้ก็เชนกัน เนื้อหาธรรมถึงกับ

ทำใหทานตองน้ำตารวงออกมาอีก คลับคลายกับเมื่อครั้งอดีตที่วัดดอยธรรม-

เจดีย จึงกราบเทาขอนอมนำพระธรรมเทศนาครั้งนี้มาแสดงโดยยอ ดังนี้ 

ถาม หลวงตาเจาขา เมตตาสอนการพิจารณาใหถึงฐานความตายดวย

เจาคะ? 

หลวงตา ฐานความตายก็อยูในนั้น ดูเอาตรงนั้นซิ ตายกับเกิดอยูในจิต

ดวงนั้น ตัวจิตไมเกิดไมตาย สิ่งแทรกพาใหเกิดใหตาย เขาใจหรือเปลา ดูตัว

จิต ไมเห็นพิษของจิตจะไมเห็นพิษของสิ่งเหลานี้ จิตเปนภัยเวลานี้ เขาใจหรือ

เปลา อยาวาจิตเปนคุณอยางเดียวนะ ภัยอยูกับจิตนั่น ฟาดตัวจิตเปนตัว 

ภัยแลว ตัวนั้นอยูดวยกันมันก็พังลงไป เขาใจหรือเปลาละ ถายังมายอจิตอยู

เมื่อไร จมนะ อยาวาไมบอก เทานั้นแหละ ถึงกาลเวลาแลวปดหมดเลยไมมี

อะไรเหลือ สงวนอะไรไว นั้นละคือกองมหาพิษมหาภัย 

เราพูดอยางนี้แลวมันก็กระเทือนถึงที่วาหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย  

ตอนเชากอนจังหันอยางนี้ จิตมันอัศจรรยอยางวานั่นแหละ อัศจรรยบาอะไร 

ก็ ไมรู เจาของอัศจรรยเจาของนะซี  

‘โอโห ทำไมจิตของเราถึงไดสวางไสวอัศจรรยเอาขนาดนี้เชียวนา’  

รำพึง เดินจงกรมยืนอยู มันจาไปหมดเลย ทำไมถึงไดอัศจรรยขนาดนี้  

จิตดวงนี้ๆ นั่นละตัวมหาภัย คือตัวที่วาอัศจรรย นั่นเห็นไหมละ นั่นละธรรม

ทานกลัวไปหลงนะซี ก็เราติดอยูแลวหลงอยูแลววาไง ไมมีอะไรๆ ก็มาเอา 

จุดสุดทาย นั่นละวัฏจักร เรียกวาอวิชชาตรงนั้นเอง นั่นละยอดอวิชชา  

ยอดวัฏจักรวัฏจิต คืออวิชชา มันไมมีอะไรแลวก็ ไปชมเชยตรงนั้น สักเดี๋ยว 

ขึ้นละซี ธรรมทานเตือนขึ้นมา เพราะวาที่วาสวางไสวมันมีจุดของมันอยูนั้น 

เหมือนตะเกียงเจาพายุ ไสตะเกียงเจาพายุมันจาอยูนั้น ออกไปขางนอกมันก็

ออกจากไสตะเกียงที่สวางจา นั่นละตัวสำคัญ 

เพราะฉะนั้น ลูกกราบรายงาน

หลวงตาวา การรักษาจิตของลูกนี้ 

มิไดพิจารณาเลยเจาคะ แตการรูที่เห็น

เปนขึ้นในขณะที่อยูกับปจจุบันธรรม

ตลอดเวลา แลวทุกๆ วันนี้สิ่งที่ปฏิบัติ

อยูของลูกนี้ แมแตฟงหลวงตา แมจะ

อยูในหมูผูคน ลูกเหมือนกับมีตาอีกตา

หนึ่งเห็นจิตตลอดเวลา เฝาดูจิตตลอด

เวลาตั้งแตลืมตาจนเขานอน 

ฉะนั้นการภาวนาของลูกนี้ ความเผลอเพลินในการทำงาน มีบางที่จิต

สงออก แตนอกนั้นแลวจิตจะอยูรักษาขางในหมด จะไมออกมาเพนพาน 

เพราะรูดี รูเชนเห็นชาติหมดวามันออกไปมันเอามาแตอะไรแลวเข็ดหลาบ

เบื่อหนายเจาคะ เพราะฉะนั้น วันทั้งวันจะมีสติตามรักษาจิตโดยไมตองมี

ใครมาบอกเลย 

หลวงตา เขาใจ เอาอยูจุดนั้นละนะ เราจะไมเรงไมบอกอะไรละ ให

เอาปจจุบันนี้เปนหลักนะ เรงก็เรงอยูในปจจุบัน ไมเรงก็อยูในปจจุบัน ไม

นอกปจจุบันแลวไมผิด เขาใจไหม ใหอยู ในปจจุบัน จิตในลักษณะใน

ธรรมชาตินี้เปนยังงั้น 

คุณก็มีครอบครัวเหยาเรือน มีงานมีการอยู จึงไมคอยเรงให ปลอยให

เจาของเรงเจาของเอง เขาใจ? ถาเปนนักบวชนักปฏิบัติแลวไลตีหลงทิศ 

ไปเลย มันเปนขั้นเปนตอน 

สตรีนักภาวนา แตจิตที่ดูเหมือนไมเรง แตมันก็ ไมยอมปลอยนะ 

หลวงตา เราเขาใจ พูดอยางนี้เขาใจทันทีทันทีเลย ยังบอกให ไปตาม

หลักธรรมชาติปจจุบันๆ อยางนั้นละ มันไมมีอะไรละ มันอยูกับปจจุบันนั้น

หมดเลย พอเรียนจบปจจุบันแลวละ ไมตองถามแลว ปญหาอะไรไมมีละ 

ทีนี้เอาละ ดูปจจุบันของเจาของเปนยังไง เทานั้นละ 

สตรีนักภาวนา ถามีคนถามวาลูกจะถามอะไรหลวงตา ลูกก็ ไมรูจะ

ถามอะไร เพราะวาลูกเฝาแตปจจุบันตลอดเวลา ถาอยูกับปจจุบันเมื่อไหร  

เกิดดับก็มาตลอดสายเจาคะ 

หลวงตา ก็ยังงั้นแลว นี่ก็ ไมถามอะไร เพราะงั้นจึงวาปจจุบันนี้ 

พิจารณายังไงเทานั้นเอง แนะ ก็เขาปจจุบันแลวใชใหมละ ถามตรงนั้น

แหละ ตรงปจจุบันสำคัญมาก นี้มันลงปจจุบันแลว 

สตรีนักภาวนา  เมื่อกอนลูกตื่นตี ๓ นะเจาคะ รูสึกวาเวลามันนอย

ไป เดี๋ยวนี้ลูกขยับมาเปนตี ๒ ครึ่งทุกวันเจาคะ ลูกเดินจงกรมทุกวัน ลูกจะ

อยูกับปจจุบันเจาคะ อยูกับปจจุบัน เพราะฉะนั้น มันไมมีความกลัวตาย 

ไมมีความกลัวอะไรเลย เพราะรูวาทุกๆ ขณะจิตถาตายลงในขณะใดนี่ มัน

อยูพรึ่บเลยเจาคะ มันไมมีสิทธิ์เลยที่จะหลุดไปไหนเจาคะ 

(การสนทนาธรรมจบลงเพียงเทานี้) 

 

>> สตรีนักภาวนาชาวกรุง 

๔๗๔ ๔๗๕

สตรีนักภาวนาดูกาย 
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เราก็อัศจรรย์ตัวนั้นเอง ขึ้นอุทานในใจเทียวนะ โอ้โห จิตของเราทำไม  

ถึงสว่างไสวอัศจรรย์เอาเสีย เหมือนหนึ่งว่าเหนือโลกเหนือสงสาร นั่นเห็นไหม

อวิชชาแผลงฤทธิ์เวลาสุดท้ายเห็นไหม เรารู้มันเมื่อไร ไม่รู้จะไปหลงอัศจรรย์  

มันหาอะไร สักเดี๋ยวธรรมะท่านกลัวหลง ท่านก็ผุดขึ้นมาเป็นคำๆ เราลืมเมื่อไร   

ถ้ามีจุด จุดไส้ตะเกียงนั่นเองสว่าง นี่จุดกับต่อมเป็นไวพจน์ของกันและกัน   

ใช้แทนกันได้ ‘ถ้ามีจุดหรือต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ’  

นั่นเห็นไหมบอกตรงนี้ ตัวนี้ตัวภพ ถึงขนาดนั้นยังจับไม่ ได้นะ งงไปเลย   

มีจุดมีต่อม คือตัวนี้เอง ถึงได้คิดถึงพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านมรณภาพจากไป  

แล้วนั้น เราไปติดปัญหานี้อยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ 

พอกราบเรียนอย่างนี้เท่านั้น ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ   

ก็จุดนั้นเอง ท่านก็ใส่เปรี้ยงเข้าไปนั้นมันก็พังทันที พอรู้ปั๊บเห็นโทษของมัน   

คอยจะไปอยู่แล้วนี่นะ แต่เราประคองมันไว้นั่นซี 

นัน่ละมหาภยัแท ้ ตรงนัน้ทเีดยีว จดุทีร่วมแหง่มหาภยัอยูจ่ดุทีส่วา่งกระจา่ง

แจ้งอัศจรรย์เต็มที่ของวัฏจักร ของแดนสมมุติ อยู่จุดนั้นหมด เราไม่ลืม ตอน

เดือนกมุภาฯ เผาศพพอ่แมค่รจูารยม์ัน่เสรจ็แลว้กข็ึน้บนเขา ตดิปญัหาอนันี ้ งงไป

เลยนะ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยธรรมที่ท่านเตือนขึ้นมา แทนที่จะให้เป็น

ประโยชน์อย่างมหาศาลในเวลานั้น กลับเป็นความหลงมหาศาลเหมือนกัน เอ๊ 

จุดต่อมที่ ไหนนาๆ ก็จุดนั้นน่ะ นั่นละเดือนกุมภาฯ เดือน ๓ เผาศพท่านเสร็จ

แล้วขึ้นบนเขา ไปติดปัญหาอันนี้  

ไมค่ดิไมค่าดวา่อนันีเ้ปน็ตวัมหาภยั ยงัวา่เปน็มหาคณุอยู ่เหน็ไหมกเิลสหลอก 

ขนาดว่าตัวมหาภัยมันเสกว่าเป็นมหาคุณ เห็นไหม ก็แบกปัญหานี้ ไป ลืม  

เมื่อไร .. นี่ที่ติดปัญหาตั้งแต่ขณะนั้นเดือน ๓ เดือน ๖ กลับมา เป็นเวลา   

๓ เดือน กลับมาก็ขึ้นที่เก่าอีก แบกปัญหานี้ ไป ๓ เดือนกลับลงมา หลังเขา  

นั่นแหละ แต่ที่ติดปัญหาอยู่ทางจงกรมข้างกันนั้นกับด้านตะวันตก ปัญหานี้  

จบลงก็อยู่บนหลังเขาในภูเขาลูกเดียวกัน วัดดอยธรรมเจดีย์ บทเวลามันจะ  

ม้วนเสื่อกันนั้น มันไม่มีละเรื่องกาลสถานที่เวล่ำเวลา จะมายุ่งไม่ ได้นะ มีเฉพาะ

ธรรมชาตินี้ เวลามันจะประมวลลงมา คือมันไม่มีที่พิจารณาแล้ว อะไรมันก็หมด

ทุกอย่าง ปล่อยหมดแล้ว ยังเหลืออยู่อันเดียวนี้เท่านั้น โลกธาตุนี้ว่างไปหมด

ปล่อยไปหมดวางไปหมดเลย ยังเหลืออันจุดอันต่อมนี้ เห็นไหมล่ะ จึงเรียกว่า

มหาภัยอยู่จุดนี้ .. 

มันก็มาจับจุดนี้ มาวินิจฉัยตัวจิตนี้ มันหมดที่พิจารณาแล้ว อะไรก็ปล่อย

หมดแล้วเหลือแต่อันนี้นิดเดียวที่ปรากฏอยู่กับความรู้นั้น มันก็มาวินิจฉัยเหล่านี้ 

เดี๋ยวว่าสุข แล้วเดี๋ยวว่าทุกข์ ออกจากอันนี้ เดี๋ยวว่าผ่องใส เดี๋ยวว่าเศร้าหมอง 

มันก็ออกจากนี้ ทำไมมันเป็นหลายอย่างนัก จิตดวงนี้น่ะ สักเดี๋ยวธรรมท่าน  

ก็ผุดขึ้นมา แน่ะอย่างนั้นนะ นี่เรียกว่าธรรมเกิด กิเลสเกิดเป็นเครื่องผูกมัด 

ธรรมเกิดเปิดออก นั่นเรียกว่าธรรมเกิด กิเลสเกิดมันแทรกอยู่ด้วยกัน สักเดี๋ยว

ขึน้มาเปน็คำๆ เหมอืนเราพดู ขึน้มาเปน็คำๆ คำวา่เศรา้หมองกด็ ีนัน่เวลาจะขึน้นะ 

คำว่าผ่องใสก็ดี คำว่าสุขก็ดี คำว่าทุกข์ก็ดี ธรรมเหล่านี้เป็นอนัตตานะ นั่นเวลา

ตัดกันจริงๆ ลงในขั้นอนัตตา ในไตรลักษณ์นี้จะเป็นอะไรขึ้นได้ทั้งนั้น ขึ้นบท

สุดท้ายขึ้นได้ ไตรลักษณ์นี่ แต่นี้สำหรับนิสัยเราขึ้นบทอนัตตา ปล่อยให้หมด 

ความหมายว่างั้น 

ธรรมเหลา่นีเ้ปน็อนตัตานะ คอืความเศรา้หมองกด็ ีความผอ่งใสกด็ ีความสขุ

ก็ดี ความทุกข์ก็ดี รวมลงมาแล้วเรียกว่าธรรมเหล่านี้เป็นอนัตตา พอว่าเป็น

อนัตตาจิตมันก็ตั้งจ่อนิ่งเลย เพราะมันลงในอนัตตาแล้วไม่มีที่ ไปแล้ว อันนี้เปิดให้

หมดหวัอกเลยวนันีน้ะ พอเทา่นัน้แหละ จติจะวา่ทำงานอะไรอยูก่็ ไม่ใช ่ เปน็วางเฉย  

ในธรรมขั้นนี้ ไม่ทำการทำงานอะไรเลย จะไปสนใจกับว่าอัตตาก็ดี อนัตตาก็ดี   

หรือสนใจว่าสุขว่าทุกข์ เศร้าหมอง ผ่องใส ก็ดี ไม่ ไป อยู่จุดศูนย์กลางเฉย   

เฉยด้วยมหาสติมหาปัญญานะ ไม่ ได้เฉยๆ แบบเซ่อๆ ทั้งอ้าปากอย่างพวกเรานะ 

นั่นละถ้าเราจะพูดเป็นแบบโลกก็เรียกว่า ปล่อยบทเผลอ แต่นี้มันไม่ ได้

เผลอ เป็นแต่เพียงวางเฉยๆ ไว้ มันไม่เผลอไม่ทำอะไร มันก็ผางขึ้นมาเลย อันนี้ก็

ว่า อัตตาก็ดี อนัตตาก็ดี เรียกว่ามันพรึบคว่ำลงไปเลย ปัดอันนี้ทั้งหมดที่ว่าจุดว่า

ต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ นี่คือตัวนี้ก็มารวมกันแล้ว เศร้าหมอง

ผ่องใสอะไร ลงในอนัตตาอันเดียวผางนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลย นี่เวลามันลบนะ 

มันลบหมดเลย ผางขึ้นมานี้เหมือนฟ้าดินถล่มนู่นน่ะ ฟังซิน่ะ กระเทือนทั่วแดน

โลกธาตุ อวิชชาตัวเดียวนี่คว่ำลงจากจิตกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ เพราะอวิชชา

ตัวนี้พาเที่ยวแดนโลกธาตุเข้าใจไหม พอคว่ำอันนี้ลงแล้วก็เหมือนกับว่าแดนโลก

ธาตุนี้คว่ำลงพร้อมกันหมด ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยนะ 

ทนีีพ้อมนัพรบึทเีดยีวเทา่นัน้ อนันี้ ไม่ไดม้อีนัใดทีจ่ะเขา้ไปตดัสนิ หลกัธรรมชาต ิ 

ตัดสินเองเป็นเองขึ้นมา ฟ้าดินถล่มก็เป็นเองทั้งนั้นเลย ไม่ ได้มีอะไรตั้งสติสตัง

ตอบรับกันเลย เป็นลักษณะกลางๆ ขึ้นมาผางทีเดียวนี้ เหมือนกันกับว่าโลกธาตุนี้

คว่ำหมดเลย พรึบทีเดียวหมดเลย ทีนี้จ้าเลยทีนี้ 

‘อู๋ย อัศจรรย์จริงๆ นี่เห็นไหมขันธ์ทำงานพี่น้องทั้งหลายดูเอา ความ

อัศจรรย์ที่มาสอนโลกเวลานี้พิลึกพิลั่น แหมดูซิน้ำตานี่พังเลย เดี๋ยวนี้ก็ยังพัง

เห็นไหม นี่ละขันธ์ทำงาน ธรรมชาตินั้นไม่มีเข้าใจไหม นี่ละผางเท่านี้ โถ 

อัศจรรย์จริงๆ’ 

ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่า ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นยังไง อยากถามผู้มัน

นอนตายอยู่นี้ว่างั้นนะ 

‘โอ๊ย อัศจรรย์จริงๆ แหม น้ำตานี้พังพรากๆๆ โถๆ ขึ้นมาเลยเทียวนะ 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละหรือๆๆ ย้ำอยู่นั่นน่ะ ธรรมแท้เป็นอย่างนี้ละหรือๆ   

ไม่เคยคาดเคยคิดนะมันผางขึ้นมา อู๊ย อัศจรรย์พูดไม่ถูก คิดดูซิเดี๋ยวนี้ยังเป็น   

มันสดๆ ร้อนๆ’ 

จากนั้นแล้วมีตั้งแต่ความอัศจรรย์ เรียกว่ากายนี้ ไหวเลยเทียวนะ มันเป็น

อะไรก็ ไม่รู้แหละ เป็นพร้อมกันหมดเลยเวลานั้น ฟ้าดินถล่ม แดนโลกธาตุดับพรึบ

ลงหมดเลย จากนั้นก็ย้ำทีเดียวว่า เหอ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ๆ อย่างนี้ละเหรอ   

ถามท่านหาอะไร มันเจออยู่นั้นแล้วจะว่าไง พระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ละเหรอๆ 

พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ละเหรอๆ รวมเป็นอันเดียวกันหมดแล้ว เรียกว่าธรรม

อัศจรรย์เลิศเลอ หรือว่าธรรมธาตุแล้วเท่านั้น เหอ พระพุทธเจ้า พระธรรม   

พระสงฆ์ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไง แต่ก่อนเราเคยคิดเมื่อไรว่า

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะ ..วันนี้เปิดให้  

พี่น้อง ทั้งหลายฟังเต็มที่ จนกระทั่งน้ำตาร่วงให้เห็นต่อหน้าต่อตา …” 
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๔๗๗

 
อบรมชาวตางชาติ  

 

ประมาณป พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา เริ่มมี

พระชาวตางชาติมาขออยูศึกษาธรรมะกับ 

องคหลวงตา แรกเริ่มเดิมทีทานยังไมอยาก 

รับไว ดวยไมทราบถึงนิสัยใจคอวาเปนอยางไร 

ทานวาเขาเองก็ยังไมคุนเคยกับศาสนาพุทธ  

ยังไมคุนเคยกับอาหารการกินชีวิตความเปนอยู

แบบไทยๆ เฉพาะอยางยิ่งชนบททางภาคอีสาน 

เกรงจะเปนที่ลำบากไมสะดวกดวยประการ

ตางๆ อยางไรก็ตาม ดวยความมุงมั่นอดทน

และใฝ ใจในการปฏิบัติธรรมอยางแทจริง  

องคหลวงตาจึงเมตตารับไว 

 

รับชาวตางชาติ 
  

ทานพระอาจารยปญญา (ปเตอร มอรแกน) 

เปนพระชาวตางชาติองคแรกที่มาขอศึกษา 

อยูดวย องคหลวงตาเลาความเปนมาไว ดังนี้  

“…ทานปญญานี้สุขุมมาก ทานมาอยู 

กับเราตั้งแตป ๒๕๐๖ ทานมาขออยูกับเรา 

ถึง ๕ หน นะนั่นหนะ ไมใชเลนๆ นะ มาขอ ที

แรกก็ทางฝายปฏิบัติของเราก็ ไมเคยมีพระ 

กรรมฐานฝรั่ง เราก็ยังไมอยากรับไวกอน .. 

ประการหนึ่งก็ยังไมทราบนิสัยใจคอของฝรั่งนี้

เปนยังไง เพราะเขาไมเคยศาสนาพุทธเรา เรา

พระอาจารยปญญา ปญญาวัฑโฒ (ปเตอร มอรแกน)  

วิศวกรชาวอังกฤษ (ขวามือสุด) ที่วัดปาบานตาด  
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จึงยังไม่รับ แล้วมาขออีก เราก็ยังไม่ ให้ ถึง  

ครั้งที่ ๓ ที่ ๔ มาขอ เราก็ยังไม่ให้ พอครั้งที่ ๕ 

ท่านมาแผนใหม่ เราหลงกลของท่าน เมื่อเห็น

ว่าไม่ได้จริงๆ แล้ว  

ท่านก็บอกว่า ‘ไม่ได้พักนานก็ตาม ขอมา

พกัชัว่คราว’ ทา่นวา่อยา่งนีน้ะ เรากเ็ลยหลงกล  

นะซี ตั้งแต่ต้นปี ๐๖ เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๖ 

เราไม่ลืมนะ .. ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งบัดนี้ กี่ปีแล้ว 

ท่านอยู่ชั่วคราวนะ มาอยู่ชั่วคราวเรื่อยมาจน

บัดนี้ละ .. 

จากนั้นมาก็เลยรับพระฝรั่งมาเรื่อยๆ 

สงัเกตมาเรือ่ยๆ กร็ูส้กึวา่ พระฝรัง่ทีม่าอยูด่ว้ยนัน้

ดีทุกองค์ ดีกันคนละทางๆ ทางภาคปฏิบัติ  

หลักธรรมวินัยดีด้วยกัน พระฝรั่ งจึงมีอยู่  

เปน็ประจำ แตเ่ราไมร่บัมากนะ เราเอาแคน่ัน้ละ 

ถา้หากวา่จะรบัมากกจ็ะมากกวา่นัน้ จะกลายเปน็  

สวนฝรั่งไปหมดเลย (หัวเราะ) .. 

พระชาวสหรัฐฯ องค์หนึ่ง อังกฤษมีองค์

หนึง่ แคนาดาองค์หนึ่ง และเยอรมันองค์หนึ่ง 

เวลานี้ดีทุกองค์ .. ที่ผ่านมารู้สึกว่าพวกฝรั่งนี่

เขามีกฎมีระเบียบดี ..  

พระเหล่านี้ท่านมา บางรายท่านเป็น

เศรษฐีก็มีมาในนี้ ดอกเตอร์ดอกแต้อะไร  

ไม่ต้องพูดแหละเต็มอยู่ ในนี้ พระฝรั่งมาจาก

ประเทศไหนบ้างๆ เฉพาะเวลานี้มีอยู่ดูเหมือน 

ที่วัดป่าบ้านตาด วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ 

ภาพในอดีตของท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ 

ตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส   

จนได้บวชเป็นพระอยู่วัดป่าบ้านตาด 
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๔๗๘ ๔๗๙

๗ องค ๘ องคพระฝรั่งอยูในวัดนี้ (หมายถึง 

ป พ.ศ.๒๕๔๘ และใน ป พ.ศ.๒๕๒๒ มพีระฝรัง่ 

ถึง ๖ องคจากพระเณรทั้งหมด ๒๑ องค) .. 

ทานมานี้แลวเปนแบบเดียวกันหมดเลย 

ตายใจกันไดทั้งนั้น ไมไดมีโออวดวาเปนความรู

ความฉลาด มฐีานะสงูอยางนัน้อยางนี ้ ทานเหลานี้

ไมเคยมี มาแลวมุงตออรรถตอธรรม ฟงเสียง

อรรถเสียงธรรมจากครูจากอาจารยแลวนำไป

ปฏิบัติ ตายใจกันไดทั้งวัดนี้เลย วัดนี้จึงเปน

เหมือนอวัยวะเดียวกัน มีจำนวนมากขนาดไหน 

ทานปญญามาอยูทแีรก ลาไปเทีย่วทางนูน

ทางนี้เราอนุญาตหมด เพื่อใหทานไปเห็นทุกสิ่ง

ทุกอยางตา หู จมูก ลิ้น กาย ไปเพื่อการศึกษา 

ใหทานไดศึกษาทุกอยาง ไปหลายครั้งหลายหน

สุดทายเลยไมไป เลยอยูนี้ พอไปพูดสัมผัสเรื่อง

เที่ยวหรืออะไรเราก็เลยถาม  

‘อาว ทานปญญาแตกอนเห็นลาไปเที่ยว

ทางนูนทางนีท้นีีท้ำไมไมเหน็ไปหลายปแลวนีน่ะ’  

‘โอย ไปวัดไหนไปที่ ไหนมันก็ ไมเหมือน 

วัดปาบานตาด มันแสลงหูแสลงตาจนได’  

แนะฟงซิอยางนั้นละ ก็อยูนั้นตั้งแตนูน 

จนกระทั่งทานมรณภาพจากไป เปนพระสุขุม

มากทีเดียวทานปญญา ทำประโยชนใหวัดนี้

มากมาย ทานเรียนจบทางวิศวะ ถาไมถาม

เหมอืนไมรูนะ ถามอะไรๆ ไมมตีดิของ วาทำไดๆ  

เรือ่ย จนกระทัง่จรวดดาวเทยีมทานกท็ำได .. 

ตามนิสัยที่ชอบทรมานตนอยางทานเชอรี่

นี่ ไมคอยชอบฉันจังหัน เราเปนแตเพียงวา

เตือนใหรู เพราะเรื่องอดอาหารนี่เราทำมาแลว

จนทองเสีย คืออดอาหารมันดีจริงๆ สติดี  

ถาสตดิงีานกก็าวเดนิถกูตอง ถาสตพิลัง้ๆ เผลอๆ 

เขียนหนังสือก็ผิดๆ ถูกๆ ลบแลวเขียน ถาสติ

ไมอยูกับตัว ถาสติอยูกับตัวเขียนหนังสือก็เปน

ตนเปนตัวเปนเนื้อเปนหนังไดความ มันขึ้นอยู

กับสติ สติจึงเปนของสำคัญ  

พระฝรั่งมาอยูที่นี่มีแตอยูนานๆ ทั้งนั้น

แหละ แลวก็ไมไดตองติที่ ไหน องค ไหนๆ มีดี

ทุกองค บรรดาพระฝรั่งดีทุกองคๆ พระไทย 

เราก็ ไมเคยไดดุไดดาองค ไหน แตนี้ถือตาม

สมมุตินิยมเราก็บอกวาพระตางชาติเขามานี้ 

ดีทั้งนั้น พระไทยเราก็ดี ทางดานภาวนาก็ดี

ทานปญญา จะมาจากที่ไหนก็ตาม สำหรับวัดนี้

เราพูดตรงๆ สอนสมบูรณแบบตามศาสนธรรม

ที่พระพุทธเจาสอน... ” 

องคหลวงตากับพระชาวตางชาติ 

ที่ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

ทานพระอาจารยเชอรี่ ชาวแคนาดา 

และทานพระอาจารยดิ๊ค ชาวอเมริกัน 

ทานพระอาจารยมารติน ชาวเยอรมัน 
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๔๗๘ ๔๗๙

จากนัน้มากม็พีระและฆราวาสชาวตางชาติ

ทั้งหญิงและชาย มาขออยูศึกษาทั้งระยะสั้น

และระยะยาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในจำนวนนี้มี

หลายเชื้อชาติดวยกัน เชน อังกฤษ แคนาดา 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน โปแลนด 

เบลเยี่ยม สิงคโปร ญี่ปุน จีน เกาหลี พมา ลาว 

กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา ฯลฯ  

 

“เปนธรรมเปนวนิยัดวยกนั อยูดวยกนัเปน

ผาสกุ ยกตวัอยางแคบๆ อยางวดัปาบานตาดนี้ 

ทั่วประเทศมาเกี่ยวของกัน แลวก็นอกประเทศ

อีก มาเยอะ พระพวกฝรั่งมังคา ก็คือหัวใจเปน

ธรรมดวยกัน เขากันไดสนิท ไมวาชาติชั้น

วรรณะใดไมสำคญั สำคญัทีเ่อาหลกัธรรมเขาไป

จับปบแลวนาดูเลย ถาไมมีธรรมไมนาดู ธรรม

จึงเปนของงดงามมาก” 

มีลูกศิษยบางรายเคยกราบเรียนถาม 

องคหลวงตาเหมือนกันวาวัดปาบานตาด 

มีพระฝรั่งอยูจำนวนมาก องคหลวงตามีวิธี

แนะนำอยางไรในเมื่ อ ไม รู ภาษาของเขา  

ทานตอบวา 

“กส็อนแบบฝรัง่นัน่ละ เราจะสอนแบบไหน 

ก็ ไมพนแบบฝรั่ง ใหฝรั่งทำตัวใหดี ใหเปน 

พระฝรั่งที่ดี ใหฝรั่งรักษาศีลใหดี ใหฝรั่งภาวนา 

ใหจิตเปนศีล เปนสมาธิ เปนปญญา พระฝรั่ง 

จะทรงมรรคทรงผลไดเชนเดียวกับคนไทย 

เรานี่แหละ ถาคนไทยเราไมปฏิบัติ สูฝรั่งไมได” 

ศษิยรายเดยีวกนัถามอกีวา “แลวใชภาษา 

อะไรคะ” 

องคหลวงตากลาวถึงเรื่องนี้แบบขบขันวา 

“...‘จะไปยากอะไรประสาภาษา ไปเรยีนนูน

เรยีนนี้ใหยุงกนัทำไม คนไหนมากฟ็าดฟดูๆ เสรจ็ 

ก็แลวกันไปเทานั้นไมเห็นยากอะไร’ (หัวเราะ) .. 

พระฝรั่งสอนฝรั่ง สนิทดีกวาคนไทย 

สอนฝรั่ง เพราะภาษาพื้นเพนิสัยกลมกลืนกัน

มาแลวสอนกันไดงาย ใหทานปญญาไปแลว 

วันนี้ สอนพวกพระฝรั่งซึ่งมาอยู ในเมืองไทย 

เรามเียอะ บางทกี็ไปวดันานาชาตบิาง อะไรบาง 

เอาพระวัดนี้แหละไปสอน ทานปญญาวันนี้ ไป

แลวแตเชา ฝรั่งสนใจมาก วัดเราก็รับไม ได

เพราะมากแลว ยิ่งตองสงพระของเราไปอบรม

สั่งสอนพระฝรั่ง ทานปญญาเปนพระที่แยบคาย

อยูนะในวงกรรมฐาน สำหรับพระตางชาติทาน

ปญญาเปนพระสำคัญองคหนึ่งอยู พอที่จะให

อรรถใหธรรมแกชาวเมืองนอกไดเปนอยางดี 

เพราะฉะนั้นเราถึงปลอยให ไป วันนี้ ไปแลว

ออกแตเชา 

ความที่มันเคยชินกันมาดั้งเดิม ภาษา

เดียวกัน พูดกันงายรูเรื่องกันเร็ว อยางฝรั่ง 

ตอฝรั่งสอนกันไดงาย เปนอยางงั้นนะ เรื่อง

สอนไดนะได น้ำหนักมันตางกัน ภาษาก็เปน 

อันเดียวกันแลว นี่พระเราก็มามากเปนลำดับ

ลำดา .. เราพูดถึงเรื่องศาสนา เราเห็นฝรั่ง 

มาบวช เราอยากใหพวกนี้บวชมากๆ นี่หลั่งไหล

จะเขามาอยูวัดปาบานตาด แตเรารับไมไดมาก 

เพราะพระไทยเรามีจำนวนมาก ตองแบงสัน 

ปนสวน ถึงเชนนั้นก็มีพระฝรั่งตั้ง ๙ องคแลว 

(กลางป ๒๕๔๗) นูนนะเห็นไหม แตกอนเรา 

ไมรบัมากนะ ๔-๕ องคเปนอยางมาก เราแบงไว

สำหรับพระไทยๆ เพราะวัดนี้ธรรมคับแคบ 

ตีบตันไมมี เฉลี่ยใหทั่วถึง  

 

วิธีสอนพระฝรั่ง 
 

องคหลวงตาเคยกลาววานักบวชไมวา 

มาจากชาติชั้นวรรณะใดหรือจากสถานที่ ใด 

หากถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยแลว 

ยอมอยูรวมกันผาสุก ดังนี้ 

ทานพระอาจารยปญญาฯ 

ในอิริยาบถตางๆ ที่วัดปาบานตาด 
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อยางทัว่ประเทศไทยนี ้ พระทกุภาคมาอยูนี้

เต็มไปหมด ภาคไหนมาหมดมาอยูที่นี่ เปดโลง

ไวหมด วาลูกศิษยตถาคตแลวเทานั้นพอ หลัก

ธรรมวินัยเปนอันเดียวกันอยูดวยกันได ถามี 

ที่อยู ทีนี้พระฝรั่งเราไดกันไวบางเผื่อพระไทย

เราไดมาอาศัยอยูที่นี่ เพราะฉะนั้นเราจึงไดรับ 

ทีละสี่หรือหาองคเปนอยางมาก เดี๋ยวนี้มันถึง

เกาองคสบิองคแลวจะวาไง ไหลเขามาๆ พระฝรัง่

เลยมาก แตทานเหลานี้มาอยูทานมีความสัตย

ความจริงดีอยู องค ไหนที่มาอยูนี้เรายังไม ได

ตำหนินะวาองคนั้นไมดีองคนี้ ไมดี...” 

ทานพระอาจารยอนิทรถวายเขาจำพรรษา 

ที่วัดปาบานตาดเมื่อป ๒๕๑๒ กลาวถึงคำสอน

ขององคหลวงตาในระยะนั้นที่แสดงถึงความ

เมตตาตอพระชาวตางประเทศ ดังนี้ 

“...พระทั้งหมดมี ๑๖ องค จำพรรษา 

รุนแรก ๑๖ องค เทานัน้ ถอืวานอยมาก ทานไมรบั

ใครอีกตางหาก แลวก็มีพระฝรั่งอีก ๕-๖ องค

อีกตางหาก พระฝรั่งมีทานปญญา ทานเชอรี่ 

ทานฟลลิป ทานดิ๊ค ทานเอียน ทานแพท .. 

ทานก็บอกวาพระไทยอยาไปทะเลาะกับพระ

ฝรั่งนะ เพราะเขาขามน้ำขามทะเลมา นิสัย

กริยิามารยาทกแ็ตกตางกนั จะใหเหมอืนพระไทย

เปนไปไมได เราเปนพระไทยก็ตองยืดหยุน ..  

มาทำไดขนาดนี้ก็นับวาดีแลว เขาไมมีพื้นเพมา

แบบพวกเรามากอน อาหารการบริโภคการอยู

มันตางกัน กิริยา มรรยาท วัฒนธรรม มันก็

ตางกัน ถึงเขาไดขนาดนี้ก็เอา มันก็พอแลวละ 

หลวงตาทานก็สอนพวกพระไทย...” 

แมพระชาวตางประเทศจะทราบดีและ

เห็นถึงความเมตตาขององคหลวงตาเปนกรณี

พิเศษ แตกระนั้นก็ยังรูสึกเคารพและเกรงกลัว

องคทานอยูมากทีเดียว องคหลวงตาเลาเรื่องนี้

แบบขบขันวา 

“...แตกอนเราคลองแคลววองไว พระเณร

มองไมทันละมองเรา เพราะฉะนั้นจึงกลัวมาก 

วันนั้นพอดีฝนตกใหมกำลังลื่น ทีนี้พระชาว

ออสเตรเลยี ชอบตลก ตอนนัน้ยงัเปนผาขาวอยู 

กำลังเดินตามทานปญญามา พอถึงตรงนั้นก็ลื่น

จะลม ทีนี้พอมองเห็นเราเขาก็วา ‘อันตราย’ 

ขบขันดีนะ ทีแรกเดินไปนี้พอลื่นจะลม พอมอง

ไปเห็นเราอันตราย อยางนั้นละออสเตรเลีย

ชอบตลก 

ทานอะไร ทานมีนิสัยตลก องคนั้นอยู

ออสเตรเลีย คนออสเตรเลียมักตลกนะ พอเรา

เดินมานั้น ฝรั่งคูกันละ ทานปญญาเดินนำหนา

ทานอนันีล้ะ เรยีกอะไรลมืแลว เปนคนออสเตรเลยี  

เดนิมานัน้ลืน่ .. พอมองไปเหน็เรากว็า “อนัตราย” 

ผีบาเอย เดินไปดวยกันละกับทานปญญา ทาน

องคนี้ละทานองคออสเตรเลียตลกดีนะ พอไป

มันลื่น .. พอมองไปเห็นเรา “อันตราย” แก

อันตรายนะ ยิ่งขบขัน พระออสเตรเลียนิสัย

ตลก พอมองเหน็เราพลกิใหมเลยวา “อนัตราย” 

ขบขันดี…” 

พระพุทธศาสนาเลิศ  
เขากับฝรั่งฉลาด 

 

องคหลวงตากลาวถึงความคิดเห็นของ

ทานพระอาจารยปญญาเกี่ยวกับความรูทาง

โลกกับความรูทางธรรมของชาวตะวันตก ดังนี้ 

“...ฝรั่งก็มาวัด มากับคนไทยเรา ทาน

ปญญาชาวอังกฤษทานพูดเปนธรรม เรา 

ทานพระอาจารยปญญาฯ สนทนาธรรมกับพระภิกษุชาวตางชาติ 
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จำไมลมื ทานปญญาพดูเปนธรรมด ี เราไมลมืนะ 

ทานพูดถึงเรื่องวา  

‘พวกฝรั่งนี้ถาทางโลกแลวยอมรับวา 

เขาฉลาด แตทางธรรมนีฝ้รัง่โงมาก พทุธศาสนานี้ 

เดนมานานแสนนาน ไมมีพวกฉลาดเหลานี้ 

จะยึดศาสนานี้ ไดเปนสมบัติอันลนคาของตน

บางเลย ยึดแตศาสนานั้นศาสนานี้ลุมๆ ดอนๆ 

หาสาระไม ได พุทธศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด 

นาจะเขากันไดกับฝรั่งที่ฉลาด แตกลับเขาไมได 

ถาเรื่องศาสนาแลวโงมาก อันนี้มันก็เปนกรรม

ของสัตว ใครจะอยูที่ ไหนก็ตามมันเปนกรรม

ของสัตวอยูภายในใจ ใครมีนิสัยใจคอเกี่ยวของ

กับธรรมที่ ไหนมันก็ติดก็พันกันเอง ผู ไมมีนิสัย

ทางนี้ ของโงก็เอาไปกินหมด’  

แนะฟงซิ ทานพูดอยางนั้นเลย ทานพูด

เทานี้ละ เราก็ไมลืม …” 

ขอเดนอีกเรื่องหนึ่งของชาวตะวันตก 

ที่องคหลวงตารูสึกชื่นชมก็คือความเมตตา 

ตอสัตว ดังนี้ 

“เสือเมืองกาญจน (วัดปาหลวงตาบัวฯ) 

มนัไดอาหาร มนัมวีาสนานะสตัวพวกนี ้ มวีาสนา 

เหมือนกัน มีพวกไหนมาชวยหลายแหงนะ 

(ฝรั่งเปนมูลนิธิเขามาชวย) เออ ฟงวาพวกฝรั่ง

ดวยพวกไหนดวย พวกนี้รักสัตวนะพวกฝรั่ง  

บวชรูจักศีลจักธรรมแลว มันจะมี เมตตา 

ใหความรมเย็นแกผูนอย เราวางั้นนะ เดี๋ยวนี้

มันใหญเทาไรมันยิ่งกินใหญพุงใหญมันไมมี 

ธรรม เอาพุงเปนธรรม โอย กินไมถอย พอกิน

จะเต็มแลวมันก็ถายออกเสียแลวกินใหมเรื่อย 

อยางนั้นนะ…” 

องคหลวงตากลาวชมขอวัตรปฏิบัติของ

พระวัดปาบานตาดวามีความเสมอตนเสมอ

ปลายดีมาตลอด และที่กลาวชมเปนพิเศษก็คือ

พระฝรั่งชาวตางประเทศ องคหลวงตาชื่นชม 

ในขอวตัรปฏบิตัแิละความมกันอยของทาน ดงันี้ 

“...ผูที่เดนๆ ก็คือพระฝรั่ง มีองคหรือสอง

องคนี้ เดนมากเปนพิเศษ ทำขอวัตรปฏิบัติ 

ปดกวาดเช็ดถูหาเก็บใบมงใบไมอะไร มีพระชื่อ

วาอะไรนะองคหนึ่ง (ครูบาซอ) เออ นั่นแหละ 

องคนี้เกงมากทำขอวัตรปฏิบัติ เราก็อดไม ได

เราเดินผานไป เห็นทานกำลังทำขอวัตรปฏิบัติ

หาเก็บใบไม คือปดกวาดเรียบรอยแลวทาน 

ยงัไปตามเกบ็ เชนอยูในตำหนกั ทานยงัตามเกบ็

ใบไม พอดีทานทำอยูประตู เราเดินฉากไปก็ไป

เจอกัน เห็นทานกำลังเก็บใบไม ‘เออ อิส เวรี 

กูด’ เราวาแลวก็ไปเลย (หัวเราะ) 

‘อิส เวรี กูดๆ’ แลวเราก็ไปเลย 

คำวา “รัก” นี่หมายถึงวาเดน พวกฝรั่งไปที่ไหน

รูสึกเดนกับสัตว นี่เขาก็มาชวยวัดเมืองกาญจน 

เราจึงหยุด ไปคราวที่แลวนูน ไมใชคราวนี้นะ 

ไปดูเฉยๆ เปนความจริงแค ไหน ไปซักถามดู 

เห็นวาสมบูรณ วางั้น เราก็เลยเลิกตั้งแตนั้นมา

ไมใหเลย” 

สำหรับพระฝรั่งที่มาศึกษาอยูที่วัดปา- 

บานตาดนั้น องคหลวงตากลาวชมในความ

เฉลียวฉลาดของทานแลวโยงไปหลักธรรม 

ที่ใหความรมเย็นแกโลกวา 

“. . .ถาพูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาด 

วิชาทางโลกนี้ องคนี้เกงทางนั้น องคนั้นเกง

ทางนั้น เกงไปคนละทิศละทางมาอยูนี้ เวลามา

อยูนี้แลวเหมือนตุกตานะ เหมือนไมมีความรู

วิชาอะไรเลย เวลาจำเปนใหทานชวยอะไร

อยางนี้ โอย เรียบๆ เลย ทานเกงทุกดาน 

ทุกทาง วิศวปรมาณูก็มีอยูนี้ ของเลนเมื่อไร 

องคนี้ เกงทางนี้ องคนั้นเกงทางนั้นๆ ทาน

ปฏิบัติหนาที่ดี เวลามาบวชเปนพระจึงไม ได

ตองตินะ เราจะรับมาก ก็รับไมไดพระฝรั่งก็ดี 

เราจึงพูด ตะกี้ก็พูด 

เราอยากใหฝรั่ งนี้บวชมากๆ หนอย  

พวกนี้มันตัวเกงมันรังแกคนทั้งโลก ไปที่ ไหน 

กอความเดือดรอน มีตัวนี้ตัวสำคัญ ถาไดมา

ทานพระอาจารยปญญาฯ พูคคุยทักทายกับชาวตางชาติที่มากราบเยี่ยมที่วัดปาบานตาด 

<<  ครูบาซอ 
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อากาศที่อังกฤษในยามที่องค-

หลวงตาเดินทางไปนี้ แมเปนฤดูรอน 

แตก็ยังจัดวาหนาวมากสำหรับคนไทย 

แตทานก็มิไดลำบากยากใจแตอยางใด 

ทานคงอยูอยางงายๆ มกีารออกบณิฑบาต 

ฉันมื้อเดียวในบาตรตามปกติ และไมตองการให

จัดอะไรเปนพิเศษใหทานดวย ทั้งในเรื่องอาหาร

และที่อยู ทานใหเหตผุลวา 

“ทานปญญามาฉันอาหารคนไทยได

อยางไรตลอดเวลา ๑๒ ปที่อยูกับเรา  เราก็ฉัน

อาหารฝรั่งไดเชนเดียวกัน” 

ในชวงที่อยูอังกฤษ มีชาวฝรั่งสนใจปฏิบัติ

ธรรมจำนวนมากตางสนใจที่จะถามปญหา

ธรรมะจากทาน ฝรั่งผูสนใจเหลานี้มีตั้งแตพวก

ที่ไดฝกสมาธมิานานแลว ผูสนใจเริม่ฝก ผูทีเ่คย

ฝกสมาธจิากอาจารยอืน่ๆ นกัศกึษามหาวทิยาลยั 

พระตั้งใจปฏิบัติอยาไปสนใจกับอะไร  

การขอวัตรสามัคคีกันการปดกวาดเช็ดถูทุกสิ่ง

ทุกอยางผมไดอนุโมทนาตลอดมา ไมเคยมีแยก

มีแยะแตกราวสามัคคีดวยความขี้เกียจขี้คราน

ออนแอไมเอาไหน ไมเห็น สำหรับวัดนี้พรอม-

เพรียงกันดี ยิ่งพระฝรั่งองคหนึ่งนี่เกง .. ไป

ที่ ไหนทานหาเก็บใบไมที่นั่นที่นี่ ใสถุงไปเรื่อยๆ 

เราก็ดู 

(ตนป ๒๕๕๐) ทำหนาที่การงานขอวัตร

ปฏิบัติพรอมเพรียงกันก็ดีอยูแลว แตพระฝรั่ง

รูสึกวาเดน การทำขอวัตรปฏิบัติปดกวาดเช็ดถู

ที่นั่นที่นี่ ในหองในตำหนักที่ ไหนซอกแซก

ซิกแซ็ก แมที่สุดที่ลางถวยลางจานที่พวกนี้กิน

แลวมันไปทิ้งเกลื่อน มันไมลาง พระฝรั่งตองไป

ดูแลตลอด เราดูแลวสะดุดใจๆ มันเปนยังไง

พวกนี้มันมาเห็นแกกินกันเหรอ ไปทิ้งไวนั้นไม

เหน็ลางใหดบิใหดบีาง พระฝรัง่ทานมาเทีย่วเกบ็

เที่ยวลาง พระฝรั่งองคหนุมๆ นั่นนะ เกงมาก 

นะองคนี้ .. 

ทานรอยปะรอยชุนผาจีวรทาน ที่ทาน 

ทำอยางนั้นไมใชวัดนี้ ไมมีผานะ ทานทำดวย

ความพอใจของทาน ความพอใจในการทำอยาง

นี้เปนความพอใจที่มีคุณคามาก เราจึงใหทาน

มายืน  

‘เอา ยืนถายภาพใหดู จะหาไม ไดแลว

สมัยปจจุบัน’ 

ทั้งปะทั้งชุนจีวรทาน พระฝรั่งอยูที่นี่ละ 

มองไปเหมือนเสือดาว มันดางๆ ดาวๆ ปะนั้น

ชุนนี้ เราซึ้งใจทันที เปนอยางนั้นนะ ซึ้งใจ 

เพราะฉะนั้นจึงใหทานมายืนใหถายภาพ ใหพระ

ทั้งหลายชาวพุทธเราไดดูบาง นี่คติตัวอยาง 

อนัดงีามแตสมยัพทุธกาล ทานดำเนนิมาอยางนี…้” 

โปรดชาวอังกฤษ  
 

เมือ่กลางประหวางวนัที ่ ๗-๒๒ มถินุายน 

พ.ศ. ๒๕๑๗ องคหลวงตาไดรบันมินตไปอธบิาย

ธรรมและตอบปญหาธรรมใหแกพุทธศาสนิกชน

ชาวอังกฤษ ที่ธัมมปทีปวิหาร ณ แฮมพสเตด 

ลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยพระภกิษปุญญา-

วัฑโฒ (Peter John Morgan) เปนผูทำหนาที่

เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางพุทธศาสนิกชน 

ชาวอังกฤษกับชาวไทย  

ในการเดนิทางไปครัง้นัน้ มีผูรวมไปปฏิบัติ

ภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ ๕ ทาน คือ ๑. องค-

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ๒. พระ 

ภิกษุปเตอร จอหน ปญญา-

วฑัโฒ ๓. พระภกิษเุชอรี ่อภ-ิ

เจโต ๔. ศาสตราจารย นพ.อวย  

เกตสุงิห และ ๕. ม.ร.ว.เสรมิศร ี

เกษมศรี 

นักศึกษา ประชาชน 

ขาราชการ และนักธุรกิจ ใน

ประเทศอังกฤษ มีความ

สนใจในพุทธศาสนาเปนจำนวนมาก ไดมีการตั้ง

กลุมพุทธศาสนิกชน ตั้งศูนยพุทธศาสนิกชน 

กระจายอยูหลายแหง รวมทั้งในบริเวณเมือง 

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ 

ตลอดเวลาที่ องคหลวงตาพำนักอยู 

เพื่ออบรมสั่งสอน พุทธศาสนิกชาวไทยและ 

ชาวอังกฤษในกรุงลอนดอนตางก็มาเขารับฟง

ธรรมจากองคหลวงตา รวมทั้งใหการอุปฏฐาก

ในทุกๆ เรื่องเปนอยางดียิ่ง องคหลวงตาจะ

อธิบายธรรมใหฟง หลังจากนั้นก็จะตอบปญหา

ที่มีผูซักถามในประเด็นตางๆ มากมาย  

องคหลวงตาในวัย ๖๑ ป ณ ธัมมปทีปวิหาร  

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

องคหลวงตา ทานพระอาจารยปญญาฯ และทานพระอาจารยเชอรี่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

ระหวางวันที่ ๗-๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ 
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เคมบริดจ ตลอดจนผูเพิ่งจะเริ่มหันมาสนใจ

พุทธศาสนา ตางเขามาสนทนาธรรมกับทาน

ดวยความสนอกสนใจตอการปฏิบัติจริงๆ 

ฆราวาสทั้งชาวอังกฤษและชาวไทยที่นี่

ตางก็มาใสบาตรกันดวยความศรัทธาปลื้มปติ

ทุกวันในเวลา ๐๙.๐๐ น. และยังมีลูกศิษยหนุม  

ชาวอังกฤษ ๒ คน คนหนึ่งตอนปดภาคเรียน 

ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจเคยมาบวชเณร 

ที่วัดบวรนิเวศวิหารแลวไปฝกปฏิบัติที่วัดปา-

บานตาดอยูกับทานมากอน อีกคนเปนนักศึกษา

มาฝกปฏิบัติธรรมที่ธัมมปทีปวิหารแหงนี้อยู  

จึงพอรูวิธีปฏิบัติตอพระสงฆ แลวคอยชวย

เหลือทานไดอยางเรียบรอย คลองแคลวงดงาม 

แมคนไทยเองก็ยังชมเชย  

แตเราไมไป ไปเมืองเดียวนี่ ตั้งใจจะไปดูมันเปน

ยงัไง ไปองักฤษนี ้๒ อาทติยกวา ลำบาก ฝนนะ 

คือฝนที่เขานิมนตก็ฝนไป ฝนไปแลวก็ฝนไป 

ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้  

เราไม ได ไปแบบคึกแบบคะนอง เราไป

ดวยเหตุดวยผล ไปทัศนศึกษาจริงๆ ลำบาก

ลำบนขนาดไหนก็ไป ไปดูจริงๆ ดูทุกอยาง 

ดูความเคลื่อนไหวไปมาของผูคน รถรา

อะไรๆ ดู แมที่สุดโรงงานใหญๆ ก็ ไป 

เขาไปโรงงานเลย เปนแตเพียงวา 

ไมสมควรลงก็ไมลง ก็คนในอังกฤษ

ลูกศิษยลูกหาเขานำไปเอง ไปดู

โรงงานตางๆ มทีานปญญานีอ่งคหนึง่ 

ไปดวย ไปดซูอกแซกซกิแซก็ โรงงาน 

ใหญๆ พวกโรงงานผลิตรถยนต

โรงงานผลติอะไรนี ้ เขาไปซอกแซกๆ 

ดูหมด แลวก็ดูความเคลื่อนไหว

ไปมาของประชาชนรถรา 

แตกอนไปทีแรกไป

เฉพาะตอนเย็น ตอนเชา 

ไม ไป ไปเที่ยวดู พอจวน 

วันมาเทาไรไปทั้งตอนเชา

ตอนเย็น คือทางโนน 

กลางคืนมัน ๕ ชั่วโมง 

กลางวนัม ี๑๙ ชัว่โมง มนัผดิ

กนัขนาดนัน้นะ กลางคืนมี 

๕ ชั่วโมง ตี ๓ สวางแลว 

๓ ทุม ยังไมมืด ไปตอน

เย็น ๔ โมงเย็น ๖ โมงเย็น

กลับมาถึงวัด ไปเที่ยวดู 

วันนี้ ไปทางนี้ๆ ไมใหซ้ำกัน 

สุดทายไปทั้งเชาทั้งเย็น

เลยเพื่อใหทั่วถึงเฉพาะใน

ลอนดอนตระเวนทั้งหมด 

จุดสำคัญๆ จากนั้นก็ ไป 

อีกหลายเมือง เคมบริดจ 

อ็อกซฟอรดก็เขา ที่ ไหน

ไปหมดไปเที่ยวดู จากนั้น

มาก็ลงรถไฟใตดิน ไมมี

 

Farringdon Station 1974, London, UK. 

ณ บาน Mr.Ben Wint เมืองเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ 

ทางยุโรป-สหรัฐ-ออสเตรเลีย
นิมนต..แตเข็ดแลว 

 

นอกจากการแสดงธรรมโปรดชาวองักฤษแลว 

ทานยังมีโอกาสไปทัศนศึกษาดูขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ความเจริญทางวัตถุ ตลอดถึงสภาพ 

ความเปนอยูของชาวอังกฤษ ดังนี้ 

“. . .ใครไมเคยไปดูรถไฟใตดินอังกฤษ 

หลวงตาไปมาหมดแลว รถไฟใตดินก็เคยไป  

ไปนั่งเฉยๆ นะ คือไปคราวนั้นมุงหนาที่จะไปดู

เรื่องราวตางๆ ที่จะนำมาเปนประโยชนแก 

สวนรวม .. เพราะวาเมืองนี้เปนเมืองสำคัญ 

เมืองอื่นเขานิมนตเหมือนกันแตไม ไปนะ 

นิมนตทุกเมือง สหรัฐฯ เยอรมัน เพราะลูกศิษย

มีอยูทุกแหง ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นี่เมือง

ใหญๆ แมที่สุดฮอลแลนดก็มานิมนต ให ไป  
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งานอะไรละ ไปลงเฉยๆ ไปลงรถไฟใต้ดิน ไปไม่

ไกล ก็ไปดูเฉยๆ ได้สถานีสองสถานีแล้วก็ขึ้นไป 

ไปดอูะไรตอ่อะไร…” 

เวลานั้นดูเหมือนเป็น พ.ศ.๒๕๑๗ ไป  

อังกฤษ ไปอยู่นั้น ๒ อาทิตย์กว่า เราตั้งใจ  

ไปดูบ้านเมืองของเขา ทัศนศึกษาเพื่อเหตุ  

เพื่อผล ขี้เกียจขี้คร้านเท่าไรก็ต้องไปถึงเวลา 

กำหนดไว้ เช่นตอนเย็นบ่าย ๔ โมงออก   

พระฝรั่งแล้วโชเฟอร์ก็เป็นคนอังกฤษ ไปดู

ซอกแซกซิกแซ็ก คือไปหาดูที่สำคัญๆ ไปดูหมด 

แม้ที่สุดโรงงานใหญ่ๆ เขาก็เข้า แต่ ไม่ลงนะ 

เข้าไปดู  

โชเฟอร์เขาเป็นลูกศิษย์ โชเฟอร์ขับรถ

เขาเคยมาที่นี่ เขาเคารพมากอยู่ เรื่องรถทาง

อังกฤษก็ ไม่อด สถานทูตไทยและลูกศิษย์  

ในอังกฤษก็มีเยอะ รถมารอตลอด เราอยากไป

คันไหนได้ทั้งนั้น แต่เราจะไปตามเวลาของเรา   

มาแล้วก็ถามที่ ไหนบ้างๆ ไปดู คือไปดูเป็น

ทัศนคติ ทศันศกึษาแลว้กเ็ปน็ทศันคต ิดซูอกแซก

ซิกแซ็กไปหมด ยิ่งจวนจะกลับเท่าไร ค่ำ ๑๘ 

นาฬิกาประชุมกัน ๖ โมงเย็นประชุม เลยจาก

นั้นแล้วยังไปอีก ออกจากที่ประชุม เขามาฟัง

เต็มหมดนะ คนไทย ฝรั่งมังค่า โอ๊ย ฝรั่งนี่เพิ่ม

ขึน้ๆ เพราะลกูศษิย์ในองักฤษ ในกรงุลอนดอนนัน้

มีมากอยู่ เขามีความเลื่อมใส แต่เขาไม่ ได้มา 

เวลาเราไปจึงมามากมาย เพิ่มขึ้นๆ .. 

ไอ้หลวงตาไปอังกฤษเที่ยวเดียวเข็ดจน

กระทั่งป่านนี้ นั่งเครื่องบินจากอังกฤษมานี่   

๑๔ ชั่วโมง ตอนนั้น เราตั้งนาฬิกาไว้ตั้งแต่เริ่ม

นั่งปั๊บแล้วตั้งไว้ เครื่องบินออกจนกระทั่งมาถึง

เมืองไทย ๑๔ ชั่วโมงกว่า เข็ดตั้งแต่นั้นเลย   

เขาจะมาเอาไปไหน อังกฤษนี้มานิมนต์ทุกปี 

เขาจะเอาไปอังกฤษ เลยบอกชัดๆ เลยว่า 

‘ไม่ไป เข็ด อย่ามานิมนต์อีกนะ’  

จากนั้นเขาก็เลยไม่นิมนต์ เขาก็มาแต่ไม่

นิมนต์ อังกฤษทั้ งผู้หญิงผู้ชายเขามาที่นี่   

มันเข็ด เจ็บเอว เที่ยวไปมันไม่ เห็นทุกข์   

เรียกว่าชั้นที่หนึ่งหรืออะไร นั่นแหละ เวลาเรา

ไปไม่มีผู้มีคนชั้นหนึ่ง มีอยู่ ๒-๓ คนเขาก็อยู่  

มมุนูน้ เรากฝ็รัง่สามหรัง่อยูส่นกุสบาย อยากหลบั

อยากนอนสบาย มันไม่เห็นทุกข์ล่ะซี บทเวลา

ขากลับมา ชั้นนั้นละแน่นหมดเลย ขยับเขยื้อน

อะไรก็ไม่ ได้ โอ้ โห ได้นั่งนั้นมาเป็นเวลา ๑๔ 

ชั่วโมง จากนั้นมาเลยเข็ด คือเจ็บบั้นเอว   

แต่ก่อนเรามีเจ็บเอวอยู่ด้วย เอวนี้ระบมไปหมด 

ตั้งแต่นั้นมาเข็ด เขามานิมนต์ไป บอกไม่ไปเรา

บอกเราเข็ดนั่งเรือบินนาน 

อย่างสหรัฐฯ เขามาเอาอย่างเข้มข้นก็มี 

อย่างธรรมดาก็มี ที่ เขาจะมานิมนต์เราไป   

เขม้ขน้คอืวา่จะเอาไปดว้ยเลย อยา่งนัน้กม็ ี ไม่ไป 

ที่ ไหนไกลๆ แล้วไม่ไป มันเข็ด อันนี้อยู่ประจำ

ทำไมไม่เข็ด เราเข็ด…” 

ฝรั่งมีเหตุผลเข้ากับ “ธรรมวินัย” 
 

แมอ้งคท์า่นจะกลบัมาเมอืงไทยแลว้ แต่  

ชาวอังกฤษผู้สนใจจำนวนมากอยากนิมนต์

ให้ท่านเดินทางไปแสดงธรรมอีก ท่านพูด  

ในเรื่องนี้ว่า ท่านก็ชราภาพมากแล้ว ไม่

สะดวกต่อการเดินทางเหมือนก่อน ท่าน

รู้สึกชื่นชมฝรั่งชาวอังกฤษว่าเขามีความสนใจ

ใคร่รู้ ในเรื่องจิตตภาวนาและพยายามปฏิบัติกัน

จริงๆ องค์ท่านเล่าเพิ่มเติมว่า 

“…คราวที่ ไปประเทศอั งกฤษทีแรก   

ก็ไม่ค่อยมามากนะชาวอังกฤษ คนไทยก็มามาก 

ชาวอังกฤษก็ไม่มากนัก ไปๆ มาๆ ก็หนาเข้าๆ 

สุดท้ายเลยมีแต่พวกฝรั่งเต็มหมดเลย เวลามา

นั่งอยู่นี้ เหมือนผ้าพับไว้นะ .. ใครก็เหมือนกัน

หมด เราก็เสียดาย เราไม่ ได้ภาษาอังกฤษ   

ก็ต้องผ่านล่าม  

ทา่นปญัญาเปน็ลา่ม เวลาเขาถามปญัหามา 

เราก็ตอบ ท่านปัญญาก็ตอบแทนเรา ไปดูแล้ว

น่าสงสารมาก มาทุกวัน พอ ๖ โมงเย็นเขาก็

เริ่มมา เราก็พานั่งสมาธิ ๓๐ นาทีทุกวันๆ   

จากนั้นเราก็อบรมอีกประมาณ ๓๐ นาที  

ตอนนัน้ยงัหนุม่อยู ่ป ี๒๕๑๗ นา่สงสารมาก 

บางรายเขามาแรกๆ เขามาสังเกตการณ์ ทีนี้

ไม่ได้ .. เลยมาอยู่ไม่ได้ คำว่าสังเกตการณ์เลย

หายหมดเลย ไม่ ได้มาอยู่ ไม่ ได้ อยากมาเป็น

กำลัง ก็เลยสนใจทางด้านธรรมะไปเลย… 

พูดความจริงพวกฝรั่งเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศอังกฤษนี้ รู้สึกมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ 

กบัธรรมวนิยันีเ้ขา้กนัไดเ้ปง๋เลยทเีดยีว อยา่งทีเ่รา

ไปอยู่นั้นไม่นานนัก โถ น่าสงสารเหมือนกันนะ  

 

ท่านพระอาจารย์จอร์จ (เชอรี่) อภิเจโต 
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๔๘๔ ๔๘๕

ฝรั่งรองไหมี เหรอ เรายังไม เคยเห็น 

รองไหเรื่องอรรถเรื่องธรรมนะ นี่เห็นแลวเห็น

ตอหนาตอตา กมหนาปบนี่น้ำตารวงๆ พอ

ครูบาอาจารยจะจากไป มานี่หนาแนนขึ้น 

ทุกวันๆ เกาอี้นี่ไมมีความหมายนะ นั่งแทรกกัน

เต็มไปไดหมด เลยไมถือกัน เอา นั่งยังไงนั่งเลย 

แทรกกันไปหมด .. เต็ม… 

นี่ถาหากวา ศาสนาพุทธเรานี้เปนผูมีหลัก

ศาสนาจริงๆ ประจำใจทั้งภายนอกภายในแลว 

ชาวอังกฤษนี่ละ ดีไมดีจะเปนเจาของศาสนา

พุทธเราดวยซ้ำไป เพียงไปเทานั้นก็รู ศาสนา

แนนขึ้นทุกวันๆ ไม ใชธรรมดา หนาแนนขึ้น 

ทุกวันๆ เขาพอใจในการตอบปญหา คนหนึ่ง

เปนคนถาม … เรากต็อบจนหายของใจ เขาพอใจ

การตอบปญหามาก  

 เนื่องมาจากการที่รัฐบาลอนุมัติใหกรมการศาสนาจัดสงพระธรรมทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา  

ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ เปนเหตุใหมีการสรางวัดพระพุทธศาสนา คือวัดพุทธปทีปขึ้น  

ณ ประเทศนั้น และไดมีพิธีเปดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๙ ดังกลาวมาแลวนั้น กรมการศาสนาเห็นวาควร

จักไดมีการจัดฝกอบรมพระธรรมทูตสำหรับไปปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศเพื่อรับโครงการจัดตั้งวัด

พระพุทธศาสนาในตางประเทศดังกลาวแลว ตอมากรมการศาสนาจึงไดดำเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรี

จัดตั้งโครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของมหาเถรสมาคมขึ้น  

คณะรัฐมนตรีก็ไดอนุมัติในหลักการใหกรมการศาสนาดำเนินการไดเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗   

 โดยใหมีคณะกรรมการอำนวยการฝกอบรมฯ คณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการทั้งที่เปนบรรพชิต

และคฤหัสถ มีหนาที่จัดการฝกอบรมพระสงฆเปนพระธรรมทูต เพื่อสงไปปฏิบัติศาสนกิจประกาศพระ

ศาสนาในตางประเทศ ครั้น ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๐๙ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

องคประธานกรรมการมหาเถรสมาคม จึงทรงมีพระบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝกอบรมพระ

ธรรมทูตไปตางประเทศ ดังสำเนาพระบัญชาดังนี้ 

 พระบญัชา 

แตงตัง้คณะกรรมการอำนวยการฝกอบรมพระธรรมทตูไปตางประเทศ  

สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

 ดวยเลขาธิการมหาเถรสมาคมไดเสนอใหมหาเถรสมาคมทราบ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 

๒/๒๕๐๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๐๙ วาคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกรมการศาสนาดำเนินการฝกอบรม 

พระธรรมทูต ซึ่งจะสงไปประกาศพระศาสนาในตางประเทศ ในความอุปถัมภของรัฐบาล และมหาเถร-

สมาคมเห็นชอบที่จะแตงตั้งพระสาสนโสภณ กรรมการมหาเถรสมาคม รับภาระเปนประธานกรรมการนั้น 

 บัดนี้ พระสาสนโสภณ ไดคัดเลือกพระเถระจากคณะสงฆกับคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะ

กรรมการ อำนวยการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศและกรรมการมหาเถรสมาคมไดพิจารณาให 

ความเห็นชอบแลวจึงขอประกาศนามคณะกรรมการอำนวยการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการอำนวยการฝกอบรม 

กรรมการฝายสงฆ 

1.  พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร  ประธานกรรมการ 

2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธัมมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ  กรรมการ 

3.  พระราชชัยกวี (เงื้อม อินทปญโญ) วัดพระบรมธาตุไชยา  กรรมการ 

4. พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ) วัดมหาธาตุ  กรรมการ 

5.  พระปญญานันทมุนี (ปน ปญญานันโท) วัดชลประทานรังสฤษดิ์  กรรมการ 

6.  พระมหาบัว ญาณสัมปนโน  วัดปาบานตาด อุดรธานี  กรรมการ 

7. เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   กรรมการ 

8. เลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย    กรรมการ 

 

กรรมการฝายคฤหัสถ 

1.  ดร.ดิเรก ชัยนาม    กรรมการ 

2. ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช    กรรมการ 

3.  นายสัญญา ธรรมศักดิ์    กรรมการ 

4. พันเอก ปน มุทุกันต    กรรมการ 

5.  นายสุชีพ ปุญญานุภาพ    กรรมการ 

6. พันโท ประสาร ทองภักดี   กรรมการและเลขานุการ 

ความเปนมาของการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ 
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๔๘๖ ๔๘๗

ชาวอังกฤษก็หัวเราะเกงเหมือนกันนะ … 

หัวเราะไมใชเลนเหมือนกันนะ … อยาวาฝรั่ง

รองไห ไมเปน ฝรั่งหัวเราะไมเปน ฝรั่งรองไห

เปนหัวเราะเปน เห็นแลวเราเห็น เวลาปญหาใส

ปบนี่ คือมันถูกอยางถนัดวางั้นเถอะ ใสปบนี่ 

หัวเราะเอิ๊กอาก มันถูกใจ เขาใจหรือเปลา  

ตอบปญหา… มนัหากมแีหละ ปญหา กเ็หมอืนกนั

กับเรา เพราะความเปนอยูของจิตมันเหมือนกัน 

ที่เรียกวาชาตินั้นชาตินี้ มันเอาชื่อเอานาม

ไปตามลักษณะเฉยๆ รูปรางกลางตัวลักษณะ

อยางนัน้ชือ่วาชาตนิัน้ๆ เฉยๆ ก ็คน หลกัของคน

หลกัของกรรมมอียู เสมอกนัหมด อนันี้ ไมยิง่หยอน

กวากัน คำวา คน เทานั้น ก็ครอบไปหมดแลว 

หลักของกรรม กรรมดีกรรมชั่วมีเหมือนกัน

หมด…”  

พระธรรมทูต..ดวยธรรมภายใน  
 

ในระยะหนึ่ ง เมื่ อหลายสิบปมาแล ว  

มีการคัดเลือกพระธรรมทูตเพื่อออกเผยแผ

พระพทุธศาสนาในตางประเทศ โดยมพีระสาสน-

โสภณ (เจรญิ สวุฑัฒโน)
๑
 เปนประธานกรรมการ

ฝายสงฆ และเนื่องจากวัดปาบานตาดมีพระ

ชาวตางชาติอยูศึกษาอบรมดวยตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๐๖ เปนตนมา จึงนาเปนเหตุใหองคหลวงตา 

ไดรับนิมนตใหเปนกรรมการรูปหนึ่งในการคัด

เลือกพระธรรมทูตในครั้งนั้นดวย  

 

หลวงปูสุวัจนกลาวถึงความเจริญของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาวา 

“...แตสำคัญวา จิตของเราอยาไปหลงกับ

ความเจริญของบานเมืองของเขา ถาไปเอาอัน

นั้นมานี้แลวเสร็จ ธรรมะหายไปหมดเลยแตจิต

ของคนมันไมอัศจรรยเลย แมแตเขาจะวิเศษ

ยังไง มันไมอัศจรรยเลย 

อัศจรรยแตพระพุทธเจา พระธรรม คือ

พระองคสามารถทีจ่ะพนทกุข (แมม)ีความสขุจน

ขนาดเทวดานี่พระองคยังเห็นโทษ ขนาดที่นั่ง

ฌานสงบ ที่เรานั่งสงบมีความสุขพอใจใน

ความสุขอันนั้น แตพระองคก็ยังเห็นโทษ ไม

ติด ขนาดทำลายรูป มีแตอากาศ มีแต

วิญญาณ แตพระองคก็ยังเห็นทุกขเห็นโทษจน

พนได 

อันนี้มันอัศจรรย ปญญาเรานะมันไป 

ไม ไดนะ เราตองอาศัยพระพุทธเจา เพราะ-

ฉะนั้น การปฏิบัติมันตองยึดหลักพระองค 

แลวก็เรงทำความเพียร เพราะทำแลวจะตองรู 

นอกจากพระพุทธเจาและครูบาอาจารย 

ที่เราใกลชิดที่เห็นปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปจจุบันผมก็ยึดหลวงปูบานตาด เพราะนิสัย

ทาน ชอบมาก การพิจารณาพลิกแพลงอะไร

ตางๆ นสิยัเราชอบหลวงปูบานตาดกบัหลวงปู-

ฝนเหมือนกันนะ .. เรื่องพลิกแพลงสติปญญา

ที่ทานแนะนำมานะ ผมชอบ...”  

จากหนังสือ “ตามรอยธรรม” เรื่อง  

“อริยมรรค อรยิผล” โดย หลวงปูสวุจัน สุวโจ 

หนา ๑๐๓ ในคราวเทศนอบรมพระ เมื่อวันที่ 

๑๓ กรกฏาคม ๒๕๓๙ ณ วัดปาเขานอย 

จ.บุรีรัมย 

 

ความเจริญของชาติตะวันตก 

ไมอัศจรรยเหมือนธรรม 

ของพระพุทธเจา 

หลวงปูชอบ ฐานสโมและหลวงปูสุวัจน สุวโจ  

ณ วัดภูริทัตตวนาราม มลรัฐแคลิฟอรเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  “หลวงปูสุวัจน สุวโจ 

ทานเปนศิษยหลวงปูมั่น ภูริทัตโต รูปหนึ่งที่

เผยแผธรรมะไปยังตางประเทศ ทานสราง 

วัดกรรมฐานในสหรัฐอเมริกาถึง ๒ วัด คือ  

วัดเมตตาวนาราม ซานดิเอโก และ  

วัดภูริทัตตวนาราม ออนทาริโอ  

มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา”  

บัตรธรรมทูตขององคหลวงตา 

๑
 ตอมาเปนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก  
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เกี่ยวกับการนำธรรมในพระพุทธศาสนา

ไปเผยแผ่ยังต่างแดนนี้ องค์หลวงตาท่านเคยให้

ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ จำเป็นของ  

พระธรรมทูตไว้ว่า 

“ต่ างประเทศเขาก็มี ความสนใจใน

พระพุทธศาสนาอยู่มาก ดูได้จากมีตำรับตำรา

มากมาย เขาก็สนใจร่ำเรียนกัน แต่สำหรับภาค

ปฏิบัตินั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายกว้างขวางนัก 

เพราะยังขาดผู้มีหลักเกณฑ์ทั้งภายนอกภาย-  

ในมาให้คำแนะนำสั่งสอนแก่เขา  

ถ้าหากไปเป็นแบบเป็นฉบับมีหลักมีเกณฑ์

ภายในภายนอกพร้อม ไปแล้วจะเป็นประโยชน์

จริงๆ พูดออกไปก็มีเหตุมีผลมีอรรถมีธรรม

ภายในจิตใจเอาไปโชว์เขาบ้าง .. ทางด้านวัตถุ

เขาเจริญกว่าเราเท่าไร เอาอะไรไปโชว์ ไม่มี

อะไรไปโชว ์ ตอ้งเอาธรรมเขา้โชว ์ ตอ้งเอาธรรม  

ภายในออกโชว์ พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลก

ด้วยธรรมภายใน” 

เมื่อครั้งที่องค์หลวงตาเดินทางไปเยือน

ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.๒๕๑๗ ชาวอังกฤษก็

กราบขอนิมนต์องค์หลวงตาให้เมตตาไปโปรด

อีกแต่ท่านก็คงปฏิเสธ และยังขอนิมนต์ท่าน

พระอาจารย์ปัญญาให้อยู่ประจำที่นี่อีกด้วย 

องค์หลวงตาได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า 

“...เขาก็ขอพระ ขอท่านปัญญาไว้ ให้อยู่  

ที่อังกฤษ เราก็บอก ‘เราไม่ขัดข้อง ให้พวกเขา

คุยกันเองกับท่านปัญญา’ 

ทา่นปญัญากห็นัมาหาเรา ‘ทางชาวองักฤษน่ี  

เขานิมนต์ผมให้อยู่ที่นี่ ท่านอาจารย์จะว่าไง คือ

เวลาท่านอาจารย์กลับแล้วเขาจะนิมนต์ผมให้

อยู่ที่นี่ต่อไป ท่านอาจารย์จะว่าไง’ 

เราก็ตอบทันที ‘ผมไม่มีอะไรขัดข้อง   

ผมสอน สอนเพื่อหมู่เพื่อคณะ สอนเพื่อโลก 

เพือ่สงสาร ผมไม่ไดส้อนเพือ่ผม ผมพรอ้มเสมอ 

ถา้อะไรทีจ่ะออกเปน็ประโยชน์ไดแ้ลว้พรอ้มเสมอ 

ผมไมข่ดัขอ้ง สำหรบัทา่นละ่ขดัขอ้งหรอืสะดวก’ 

‘ขัดข้องอะไร’ นั่นถามมาอีก  

‘ขัดข้องทั้ งภายในภายนอกของการ

ปฏิบัติธรรมของพระล่ะซี’ 

‘ยังไม่พร้อม ยังขัดข้อง’ สุดท้ายตอนนี้

ติดเรา ว่าขัดข้อง  

องค์หลวงตา ท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ และท่านพระอาจารย์

เชอรี่ รอส่งเสด็จสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าบ้านตาด  

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๓ 

(จากซ้าย) สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์หลวงตา และท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ 

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ 

รุ่นแรก เมื่อปี ๒๕๐๗ 

จากภาพ ขวามือสุดคือองค์หลวงตา 
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‘เมื่อขัดข้องแล้วใครผิดใครถูกล่ะ ผมเปิด

โอกาสตลอดเวลา ถ้าท่านพร้อมแล้วให้ท่านอยู่

ได้ ไปได้ ไม่พร้อมแล้วท่านมาถามผมหาอะไร’ 

พอท่านถามแบบนี้เลยดุ ทีนี้ฝรั่งก็หัวเราะ

ล่ะซี คือท่านปัญญาพูดให้เขาฟังที่เราดุท่าน

ปัญญา พวกอังกฤษเลยหัวเราะลั่น มีแต่ธรรม

สำคัญเวลาออกสดๆ ร้อนๆ โต้ตอบกันในเวลา

นั้น ตกลงก็เลยไม่ได้ถามว่า ‘ทำไมท่านไม่ไป’  

‘ยงัไมพ่รอ้ม’ กเ็ลยอยูน่ีจ้นกระทัง่ปา่นนี.้..” 

 

 

ท่านอาจารย์ปัญญา สายเชื่อมโยง  
ชาวต่างชาติ 

 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาเป็นพระชาว

ตะวันตกองค์แรกที่มาบวชในประเทศไทยที่

มีอายุพรรษาสูงสุดเมื่อเทียบกับบรรดาพระชาว

ตะวันตกด้วยกัน และอยู่ ใต้ร่มกาสาวพัสตร์  

จนตลอดสิ้นอายุขัยของท่านเมื่อวันพุธที่ ๑๘ 

สงิหาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ซึง่องคห์ลวงตา 

ได้กล่าวยกย่องคุณงามความดีของท่านไว้ ดังนี้ 

“...ท่านปัญญามาอยู่ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ จน

กระทั่งป่านนี้เป็น ๔๑ ปี ท่านทำประโยชน์ให้

ท่านก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำประโยชน์ให้ โลก

เฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาด ท่านทำ

ประโยชน์ให้วัดนี้มากมายก่ายกองทีเดียว นี่ละ

พระชาวอังกฤษ ท่านมาอยู่ที่นี่ แล้วก็เป็นกำลัง

ให้บรรดาเมืองนอกเมืองนาที่เข้ามาได้ติดต่อกับ

ท่าน เป็นกำลังใจจากท่านอยู่ตลอดทีเดียว 

ท่านให้อุบายวิธีการต่างๆ บรรดาพระที่มาจาก

ตา่งประเทศ ไดอ้าศยัทา่นปญัญาเปน็แนวทางเดนิ 

สำหรบัเรานัน้นานๆ จะมทีหีนึง่ ทา่นปญัญา

เป็นพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงถึงบรรดาพระเจ้า  

พระสงฆ์ทั้งหลายที่มาจากเมืองนอก ได้เข้ามา

อาศัยท่าน เวลานี้พระต่างชาติเข้ามาอยู่ที่นี่

มากมาย ก็ ได้อาศัยท่านปัญญานั่นแหละ   

ทา่นปญัญาไดท้ำประโยชน์ใหว้ดันีม้าก เดน่ทเีดยีว 

ท่านเก่งหมดเรื่องนาฬิกงนาฬิกา พวกเทป  

พวกวิทยุเหล่านี้ทำเป็นหมด อยู่ในวัดท่านแก้ให้

ทั้งนั้น ท่านเก่งมากทุกอย่าง จึงว่าท่านทำ

ประโยชน์ให้วัดมากมาย 

แล้วก็ยังมีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือเป็น

สื่อทางอันดีงามสำหรับชาวเมืองนอก เขามา

เขาก็มาอาศัยท่านปัญญาเป็นผู้คอยแนะนำ  

สั่งสอนเป็นลำดับลำดามา ท่านปัญญาตายไป  

ก็ขาดประโยชน์อันนี้ สำคัญอันหนึ่ง สำหรับ

ทางวัดก็ไม่ค่อยมีอะไรแหละ มีความจำเป็นที่จะ

ต้องอาศัยท่านเป็นบางกาลเวลา ทุกวันนี้ก็ไม่

ค่อยมีอะไรแหละในวัด แต่เรื่องอุบายแนะนำ  

สั่งสอนบรรดาพระต่างชาติที่เข้ามา จะต้องมา

ถึงท่านปัญญาก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างท่านปัญญา

ละเอียดลออดี การแนะนำสั่งสอนก็ถูกต้อง .. 
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คณะศษิยในสหรฐัอเมรกิาไดเขากราบเรยีนองคหลวงตาแสดงความประสงค 

จะสรางวัดกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนสาขาของวัดปาบานตาด  

องคหลวงตาไดเมตตาตอบรับพรอมกลาววา “มีอะไรใหปรึกษาทานสุดใจ”  

คณะศิษยซึ่งไดจดทะเบียนมูลนิธิวัดปาบานตาด สหรัฐอเมริกา (The Baan 

Taad Forest Temple Charitable Organisation) ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อรับบริจาคในโครงการชวยชาติและสงเคราะหโลก จึงเริ่ม

กอสรางวัดโดยจัดซื้อที่ดิน ๘๗.๕ ไร เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ อยูทาง

ตอนใตของเมืองพเวบโล มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

องคหลวงตาไดเมตตารับเปนองคประธานมูลนิธิตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

ในฐานะประธานสงฆตามพระธรรมวินัยเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อ

รองรับความเปนวัดในตางประเทศ โดยกลาวกับพระอาจารยสุดใจ ทันตมโน 

และพระอาจารยสมภพ อภิวัณโณ ดวยวา “ประโยชนเพื่อเรานั้นไมมี เรารับ

เพื่อประโยชนของคนสวนมาก” และใชระเบียบขอวัตรปฏิบัติตางๆ ตามแบบ-

อยางวัดปาบานตาดทุกประการ ตั้งแตบัดนั้นคณะศิษยฝายฆราวาสจึงทำหนาที่

เปนผูรับสนองงานตามความเห็นชอบของคณะสงฆตามพระธรรมวินัย 

จากนั้นคณะสงฆศิษยานุศิษยองคหลวงตาที่จำพรรษาวัดปาบานตาดทั้งใน

อดีตและปจจุบันซึ่งองคหลวงตาไววางใจมอบภาระการงานใหดูแล ตางพรอมใจ

กันสานตอเจตนาขององคหลวงตาโดยใหมูลนิธิจัดระบบและปรับโครงสราง

องคกรใหมใหเปนไปตามพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆไทย ทำหนาที่

เทียบเทาวัดธรรมยุตแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีการปกครองดูแลรักษาสมบัติ

ของสงฆโดยคณะสงฆ จึงมอบหมายใหตัวแทนคณะสงฆ ๑๗ รูป เขาไปดูแล

การสรางวัดในสถานที่จริง กำหนดเดินทางชวงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ แต

ปรากฏวาองคหลวงตาเกิดอาพาธตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายนและมีลักษณะ

ทรุดลงโดยลำดับ คณะสงฆจึงชะลอการเดินทางออกไป จนกระทั่งองคทานเขา

สูนิพพาน 

ขณะเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารองคหลวงตา คณะสงฆ

ไดประชุมเปนการภายในหลายวาระมีมติยอมรับและแตงตั้งพระอาจารยสุดใจ 

ทนัตมโน เปนประธานมลูนธิวิดัปาบานตาดตอจากองคหลวงตา และไดนดัหมาย 

ผูเกี่ยวของกับมูลนิธิฝายฆราวาสมาประชุมพรอมกัน ณ กุฏิองคหลวงตา  

เพือ่แจงใหทราบวามลูนธิติองมกีฎเกณฑทีเ่อือ้เฟอตอพระธรรมวนิยัจะมีโครงสราง

เดิมมิไดอีกตอไป อยางไรก็ตามการประชุมใชเวลาเพียงเล็กนอยไมอาจลง 

รายละเอียดไดเพราะมีวาระเรงดวนหลายเรื่อง อีกประมาณ ๒ เดือนตอมา 

ตัวแทนคณะสงฆจึงไดเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดูสถานที่จริงที่เมือง

พเวบโล มลรัฐโคโลราโด มีมติเปนเอกฉันทวา “สถานที่ตั้งวัดดังกลาวไมเปนที่

สปัปายะ ไมเหมาะสมในการเผยแผพระศาสนาและดำรงปฏปิทาพระธดุงคกรรมฐาน

สายทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ตามเจตนาของพอแมครูอาจารยได” 

จากนั้นคณะสงฆไดเดินทางมาพักที่วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ 

มลรฐัแคลฟิอรเนยี ซึง่เปนวดักรรมฐานสาขาของหลวงปูสวุจัน สวุโจ ไดมีโอกาส

เขาหารอืกบัพระฝายปกครองทัง้จากประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิา มปีระสบการณ 

ตั้งวัดในตางประเทศหลายแหง หลายทานไดเดินทางมาดูสถานที่จริงที่เมือง

พเวบโลดวยตนเองกอนแลวดวย ไดขอสรุปเปนเอกฉันทยืนยันความเห็น 

ครั้งกอนวา 

“สถานที่ดังกลาวอยูในเขตทะเลทราย ไมเหมาะสมกับการตั้งวัด หากคิดจะ

ตั้งจริงๆ ควรหาที่ใหม ไมนารีบดวน ควรพิจารณาใหรอบคอบ ควรหาสถานที่ 

ที่มีคนไทยที่มีความเคารพเลื่อมใสและมีมากพอจะอุปถัมภค้ำชูวัดใหยั่งยืนตอไป

ไดยาวนาน” 

สถานที่ตั้งวัดสาขาวัดปาบานตาด เมืองพเวบโล ซึ่งคณะสงฆมีมติใหยุติการกอสราง

เนื่องจากสภาพไมเอื้อตอการเปนวัดและอยูในเขตทะเลทราย 

วัดสาขาองคหลวงตาในตางประเทศ 

วัดสาขาองคหลวงตาเริ่มตนกอตั้งใน ๒ มลรัฐ 
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ดซู ิ เรากจ็ำเปนจะตองไดลงไปกรงุเทพฯ เปนแต

เพียงวาสั่งเสียไวทุกอยางเรียบรอยแลวเรื่อง

การจัดการเรื่องศพเรื่องเมรุของทานหากวาเรา

กลับมาไมทัน (ประชุมเพลิงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๔๗) ดูอาการของทานรูสึกวาเปนอาการที่

จะไปโดยถายเดียว ..  

‘เวลาทานดับจิตก็สงบเงียบไป’ 

พระเลาใหฟง นี่สมชื่อสมนามกับพระ

ปฏิบัติดูจิตของตัวเอง ทานปญญาก็ดีอยู ไมมี 

ที่ตองติ เวลาจะดับก็ไปดวยความสงบเงียบเลย 

พระทานโทรมาบอกตั้งแต เชา พอสิ้นลม 

ก็โทรมาเลย เราก็ทราบแลวอยางนี้ เราไดสั่งไว

หมดแลวไมมีปญหาอะไร ใหจัดโดยสมบูรณ

ตามที่เราสั่งไวแลว เวลาเรากลับไปก็เปนอีก

หนาที่หนึ่งที่เราจะพาดำเนิน 

ทานไดหลักใจจริงๆ แหละทานปญญา

จากพุทธศาสนาไมสงสัย ทานสุขุมมากทาน

ปญญา ไมมีที่ตองติ ตั้งแตวันมาอยูกับเราไม

เคยไดดุเลยนะ ไมมี เรียบ สุขุมมาตลอด ฉลาด

มาตลอด พวกชาวเมืองนอกมาก็อาศัยทาน

ชี้แนะๆ พอทานเสียไปก็จะเสียประโยชนไปทาง

หนึ่งเหมือนกัน อายุทาน ๗๙ เกือบ ๘๐ นะ…” 

<< ทานพระอาจารยปญญาฯ  

 และทานพระอาจารยดิ๊ค  

 สีลรตโน 

องคหลวงตาเลาถึงเหตุการณที่ประเทศ

อังกฤษในคืนวันที่ทานพระอาจารยปญญาจะ

จากไปวา 

“...ทานปญญาเสียทางนี้แลวก็ไปกระตุก

ลูกศิษยที่เมืองอังกฤษ ‘เอ ทานปญญาเสียทาง 

นี ้ เวลาทางอังกฤษเปนเวลาเทาไร?’ (ตรงกับ

เวลาในอังกฤษ 02:30 AM) 

คือทางนี้เสียตอน ๘ โมงเชากับเวลา 

ทางโนนกต็รงกนั ไปเปดประตเูปดอะไรๆ โครม-

ครามๆ ที่บานคุณเจน คุณเจนนี้เปนลูกศิษย  

มาอยูนี้กับคุณฟรีดา เจนนี้มาอยูนาน รวม

เดือนบางครั้งนะมาภาวนาอยูนี้ แตกอนคน 

ไมคอยมากนกั การภาวนากส็ะดวกสบาย คณุเจน 

กับฟรีดามา  

คุณเจนนี่แหละที่วา ‘ทานปญญาไปบอก

เวลาตาย ประตูก็เปดเอง’ 

เขาเคยมาวัดนี่ อายุดูเหมือนเทากันกับ

ทานปญญา พอทางนี้ เสียตอน ๘ โมงเชา  

ทางโนนก็ดูเหมือนตี ๑ แลวแสดงในเวลา

เดียวกันจนตื่นเตน โดดไปปลุกผัวมา  

‘เปนยังไงเสียงมันพิลึกพิลั่น ปงปงๆ’  

วัดนี้ เปนจุดศูนยกลางของกรรมฐาน 

ทั้งหลาย แลวทานปญญาก็อยู ในวัดนี้ดวย  

เปนพระที่ดีดวย เปนที่เคารพเลื่อมใส พระที่ 

จะมาเกี่ยวของนี้จึงมีมากอยู เราแนใจวาจะม ี

มากอยู แลวพระตางชาติก็เหมือนกัน ทาง 

สายอาจารยชา ตางชาติมีเยอะ ทานก็เกี่ยว

โยงกัน ทานก็จะมา จากนั้นก็กำหนดตามนั้น

แหละ .. 

กอนที่จะไปกรุงเทพฯ เราก็ ไปหาทาน

ปญญาแลว ขางลางใตถุนนั่น เราเขาไป ไมมี

ใครเขาไปแหละ พระเณรรูดี พอเห็นเราเขาไป 

พวกพระพวกใครออกหมด เหลือแตเราเฉพาะ

กบัทานปญญาสององคเทานัน้คยุกนั เรากบ็อกวา 

‘เรื่องศพเรื่องเมรุทานไมตองมาเปนหวง 

ทานปฏิบัติมาเพื่อหวัใจทานตางหาก ไมไดปฏบิตัิ 

มาเพื่อเหลานี้นะ เหลานี้ ใครทำแทน

ไดทั้งนั้น สวนจิตไมมีใครทำแทนได 

เปนหนาที่ของทานทำเอง’ 

บอกเทานั้น สอนทาง

ดานจติใจโดยเฉพาะๆ ทานม ี

หลักเกณฑดีทางดานจติใจ 

นี่ทานก็อาการไมดีแลว  

๔๙๑
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ในการสรางวัดเปนภาระหนักโดยเฉพาะเมื่ออยูหางไกลยากลำบากที่จะรักษา 

ขอวตัรปฏบิตัพิระธดุงค แตคณะสงฆพจิารณาเหน็ความเมตตาขององคหลวงตา 

ตอคณะศิษยในสหรัฐอเมริกา จึงคิดจะสานตองานของพอแมครูอาจารยใหแลว

เสร็จสมพระเกียรติองคหลวงตา โดยยึดหลักเกณฑที่องคหลวงตาพาดำเนินมา

เมื่อเกิดปญหาสำคัญตองตัดสินใจวา “เรื่องนี้คณะสงฆเห็นอยางไร เราเห็นดวย

กับคณะสงฆ เราเชื่อคณะสงฆมากกวาฆราวาส”  

คณะสงฆไดประชุมทบทวนกรณีวัดสาขาวัดปาบานตาดที่เมืองพเวบโล 

หลายครั้งไดขอสรุปวาเห็นควรยุติการสรางวัด ณ ที่แหงนี้ เพื่อคุมครองเงิน

บริจาคสรางวัดซึ่งเปนสมบัติของสงฆมิใหสูญสิ้นไปมากกวานี้ หากจะสรางวัด

ตามเจตนาขององคหลวงตาจริงๆ จังๆ ตองคำนึงถึงประโยชนของประชาชน

เปนสำคัญ มิใชสรางแตเพียงวัตถุโดยไมเห็นแกคณะสงฆและพระธรรมวินัย 

สอดคลองกับคำกลาวขององคหลวงตาที่กลาวไวแตตนวา “ประโยชนเพื่อเรานั้น

ไมมี เรารับเพื่อประโยชนของคนสวนมาก”  

คณะสงฆไดพิจารณาเห็นควรใหตั้งวัดในมลรัฐโคโลราโดนี้แตเปนพื้นที่แหง

ใหมที่เหมาะสมไมหางไกลจากชาวพุทธผูเคารพเลื่อมใสและซาบซึ้งในขอวัตร

ปฏิบัติสายกรรมฐาน เพื่อรักษาวัดนี้ใหอยูในความดูแลของคณะสงฆ โดยใชชื่อ

อันเปนมงคลตามที่องคหลวงตาไดเคยเมตตาตั้งไวดวยองคทานเองในการสราง

วัดสาขาเมื่อหลายสิบปกอนวา “วัดปาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

โคโลราโด” และยังมีมติใหจดทะเบียนองคกรการกุศลไมแสวงหากำไรที่เมือง

ลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอรเนีย เมื่อวนัที ่ ๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใชชือ่วา 

Luangta Forest Temple of America และ Colorado Forest Monastery of 

Luangta Maha Boowa Nyanasampanno มีโครงสรางและระเบียบองคกรตาม

หลักพระธรรมวินัย มีเว็บไซตชื่อ www.Luangta.us และขออาราธนานมินตพระ-

อาจารยณรงค อาจาโร อยูจำพรรษาที่สหรัฐอเมริกา เพื่อรักษาการเปนเจาอาวาส

เปนองคแรก  

จากนัน้วดัปาบานตาดโดยพระอาจารย 

สุดใจ ทันตมโน ในฐานะประธานมูลนิธิ 

วดัปาบานตาด สหรฐัอเมรกิา ไดออกประกาศ 

ใหมูลนิธิวัดปาบานตาด สหรัฐอเมริกา 

(The Baan Taad Forest Temple 

Charitable Organisation) ยุติการ 

รับบริจาคเพื่อการสรางวัดที่เมืองพเวบโล 

มลรัฐโคโลราโด อีกตอไป เพื่อไมใหเกิดความสบัสนและรกัษาเงนิบรจิาคอนัเปน

สมบัติของสงฆไมใหเสียหายไปมากกวานี ้ ตอมาเมื่อวันที ่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

พระอาจารยสุดใจ ในนามวัดปาบานตาด ไดลาออกจากทุกตำแหนงในมูลนิธิฯ 

เปนผลใหวดัปาบานตาดไมเกีย่วของกบัมลูนธิวิดัปาบานตาด สหรฐัอเมรกิาอกีตอไป 

วดัสาขาวดัปาบานตาดอกีแหงหนึง่ทีค่วรกลาวถงึแมไมมีโอกาสถวายรายงาน

ตอองคหลวงตา ตัง้อยูทีม่ลรฐัเวอรจเินยี ซึง่พระอาจารยดิค๊ สลีรตโน ชาวอเมรกินั 

อดตีพระอปุฏฐากผูใกลชดิองคหลวงตานบัสบิป เปนผูเดนิทางมาสำรวจทีด่นิแหง

นี้ดวยตนเอง ที่นี่มีความสงบสงัดรมรื่นและกวางขวางเหมาะสมเปน 

วดัปากรรมฐานโดยแท ทีส่ำคญัมปีระชาชนบรเิวณใกลเคยีงสนบัสนนุอุมช ู เดมิที

พระอาจารยดิ๊คไดเดินทางไปดูสถานที่ตั้งวัดที่เมืองพเวบโลมากอน พบวาอยูใน

ยานทะเลทรายเปนเขตปศสุตัว ทานไมสามารถสานตอใหเปนวดักรรมฐานไดดวย

เหตผุลวา “ทีน่ัน่ไมใชทีส่ำหรบัคนอยู” ทำใหทานตองเสาะหาสถานทีใ่หมซึง่คณะสงฆ

เหน็วาควรใหการชวยเหลอืและรบัเปนวดัสาขาอกีแหงหนึง่ขององคหลวงตา 

ดังนั้นเมื่อวันที่ ๑๑–๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะสงฆจึงไดนำเสนอวัด

สาขาขององคหลวงตาทั้ง ๒ แหง รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการคณะสงฆ

ธรรมยตุในสหรฐัอเมรกิา ครัง้ที ่ ๒๗/๒๕๕๔ ณ วดัแคโรไลนาพทุธจกัรวนาราม 

เมืองโบลิเวีย มลรัฐนอรทแคโลไรนา ในที่ประชุมมีวัดธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

จำนวน ๕๒ วัด ทั้งนี้เพื่อใหคณะสงฆในสหรัฐอเมริกาและฝายปกครองไดรับ

ทราบถึงเจตนารมณของการกอตั้ง ปญหาอุปสรรค และความคืบหนาในการ 

กอตั้ง ซึ่งคณะสงฆศิษยานุศิษยองคหลวงตาจะไดดำเนินการตามขั้นตอนของ

การกอตั้งวัดธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาอยางเปนทางการตอไป 

วัดสาขาองคหลวงตาในตางประเทศ 

วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอรเนีย 

www.Luangta.us 

>> 
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ดูวาประตูเปดอะไรเปดไปหมดใชไหมละ 

นี่ละทานปญญาทานไปเตือนลูกศิษยทาน  

เวลาก็ตรงกันนะ ทางนี้ตอนเชาประมาณ  

๘ โมง ทางโนนก็ตี ๑ มันไมใชเสียงธรรมดา 

ฟงวา เสียงโครมครามๆ ดึกๆ ตี ๑ นั่นนะเวลา

คนนอน เสียงโครมครามๆ มันอะไร โดดไป

ปลุกสามีมา เสียงอะไรๆ พอออกมาดูแลว

ปรากฏวาประตูก็เปดอะไรก็เปดไปหมด  

‘เอ มันเปนยังไงอยางนี้’ วางั้นนะ  

แลวไมนานก็ทราบวาทานปญญาเสีย

เวลาเทานั้น ก็ตรงเปงกับเวลาทางโนน ทานไป

เยี่ยมลูกศิษยทาน เสียงโครมครามๆ อันนี้ 

พูดถึงเรื่องทานปญญา…” 

ทานพระอาจารยปญญาเปนหัวหนา 

ผูออกแบบเมรุเผาองคหลวงตาเมื่อป พ.ศ.  

๒๕๔๐ เนือ่งจากองคหลวงตามธีาตขุนัธทรดุโทรม

ลงไปมากถึงกับตองสั่งใหทำเมรุไว แตตอมา

เมื่อฉันยาสมุนไพรจีนแลว อาการของทานก็ฟน

คื น ดี ขึ้ น เ ป น ล ำ ดั บ จ น ก ร ะ ทั่ ง ห า ย ข า ด  

ครัน้ตอมาในวาระสุดทายของทานพระอาจารย

ปญญา องคหลวงตาจึงกำหนดให ใช เมรุ

เดียวกันนี้มาใช ในพิธีประชุมเพลิงของทาน 

พระอาจารยปญญาแทน 

องคหลวงตาแสดงความหวงใยผูสนใจ 

ใฝธรรมชาวตะวันตกและกลาววาจะยังพอมีผู

แนะนำในขอปฏิบัติกรรมฐานตอจากทานพระ

อาจารยปญญาอยูบาง ดังนี้ 

“ . . .ทานมีหลักเกณฑดีทางดานจิตใจ  

ทานปญญา ทานดิค๊ เหลานีด้ทีัง้นัน้ ทานปญญา 

เสียไปขาดประโยชนมากมายเกี่ยวกับพระ 

ตางชาต ิ เวลาพระตางชาติมา ทานปญญาเปน

จดุศนูยกลางตดิตอเรือ่งราวของอรรถของธรรม 

ขอวตัรปฏบิตั ิ ทานปญญาเปนผู ใหอบุายวธิกีาร

ตางๆ ทีนี้เวลาทานปญญาเสียไปแลวรูสึกขาด

ประโยชนอันนี้มากมาย มาจากที่ ไหนก็ทาน

ปญญาเปนอนัดบัหนึง่แหละ แนะนำตกัเตอืนสัง่

สอนพวกตางชาต ิ ไมวาฆราวาสไมวาพระนะ 

ทานปญญาเปนผูคอยแนะนำเสมอ  

นี่ทานปญญาเสียไปจึงขาดประโยชนอันนี้

มากมายนะ ขาดมากเชยีว รองลำดบัมาสำหรบั 

วัดนี้ก็มีทานดิ๊ค อันนี้ก็ดีอยูแตรองทานปญญา

ลงมา อุบายวิธีการสั่งสอนแงอรรถแงธรรม

ตางๆ ทานปญญาฉลาด ทางดานจิตใจก็ดีดวย

กันนั่นแหละ ทานปญญากับทานดิ๊คดีดวยกัน 

แตทานปญญารูสึกวาละเอียดลออในการ

แนะนำสั่งสอน 

องคละหลายป พระฝรัง่มาอยูทีน่ี ่ทานดิค๊

จะ ๒๐ กวาปแลวมัง้ เดีย๋วนีเ้ขาๆ ออกๆ ไปทีน่ัน่

แลวเขามา แลวไปที่โนนแลวเขามา ใหทานดิค๊มา

อยูที่นี่ ตามปรกติทานอยู ในปาในเขา เชน 

นาแหว ทานชอบอยู ในปาในเขา เราเห็นวา

พระฝรั่งเขามามากมาอยูที่นี่ เมื่อทานปญญา

จากไปแลวใครจะใหคำแนะนำสั่งสอน ก็เลย

ใหทานดิ๊คมาอยู คอยแนะนำสั่งสอนแบงเบา

ภาระของทานปญญามาโดยลำดับ ทีนี้พอทาน

ปญญาจากไปก็ใหทานรับแทนเลย ทานดิ๊คก็ดี

ทางดานจิตใจ…” 

ทานพระอาจารยปญญา ปญญาวัฑโฒ The Venerable Acharn Pannavaddho Thera 

 My father, J.W. Morgan, and my mother, V.M. Morgan both came 

from South Wales in the UK. My father was a mining engineer and 

went out to work in South India in the Kolar Gold fields in Mysore 

state (now called Karnataka). 

 I was born in this gold mining area on the 19th of October 1925 

(2468) and stayed there for about seven years after which I went to 

the UK for education. My primary education was at a school in 

Malvern Wells in the English midlands. When I left this school the 

second world war started and I went to a secondary school in 

Tonbridge Kent in the South East corner of the UK. After about a year 

I moved from this school because of the war and went to Cheltenham 

in the midlands. When I left Cheltenham I went to an electrical 

training college in London, called Faraday House. The war ended at 

about the time I left Faraday House and got my degree. 

 After this I spent two years in India working as an Electrical 

Engineer on the mine and then returned to the UK and got a job as 

an “application engineer” in Stafford where I stayed for about five 

years. I then got another job working for the Canadian Standards 

Association in London. Then after eighteen months I was ordained as 

นามเดิม ปเตอร จอหน มอรแกน (PETER J MORGAN) 

บิดา จอหน วอตคิน มอรแกน (J.W. MORGAN ) 

มารดา ไวโอเลต แมรี่ มอรแกน (V.M. MORGAN ) 

สถานที่เกิด ณ ประเทศอินเดีย ในเหมืองทองโคลาร รัฐไมเซอร (ปจจุบัน  

เรียกวา การนาตากะ) ภาคใตของอินเดีย ที่อยูในประเทศองักฤษ คอื ตำบล

บรนิ อำเภอแบนเนล ีกรงุลอนดอน  

ชาตะ วนัจนัทรที ่๑๙ ตลุาคม ๒๔๖๘ ขึน้ ๓ คำ่ เดอืน ๑๒ ปฉลู 

พี่นอง มีพี่นองรวมทองมารดาเดียวกัน ๓ คน ชาย ๒ คน หญิง ๑ คน  

โดยทานเปนบุตรชายคนโต 

วิทยฐานะ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมไฟฟา  

จากฟาราเดยเฮาส วิทยาลัยเทคนิค ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

อาชีพ วิศวกรไฟฟา ทานใชชีวิตเปนฆราวาสอยู ๓๐ ป โดยไมมี 

ครอบครัว  

บรรพชา อายุได ๓๐ ป บวชเปนสามเณร เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๘  

ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน (ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาสรางไว) โดยมีพระกปลวัฑโฒ

ภิกขุ (พระชาวศรีลังกา แตบวชในประเทศไทย) เปนพระอุปชฌาย  

องคหลวงตาในงานประชุมเพลิงพระอาจารยปญญา 
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อุปสมบท อายุ ๓๑ ป พระอุปชฌายพาเขามาบวชในประเทศไทย อุปสมบทใน 
คณะมหานิกาย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๙ โดยมี พระมงคลเทพมุณี (หลวง-
พอสด จันทสโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เปนพระอุปชฌาย ไดอยูที่วัด
ปากน้ำ ๑ เดือน หลังจากนั้น จึงเดินทางกลับประเทศอังกฤษ โดยพักจำพรรษาอยู
ที่พุทธวิหาร ในกรุงลอนดอน เปนเวลากวา ๕ ป ตอมาในป พ.ศ.๒๕๐๔ ทานได 
เดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกคร้ัง และพำนักอยูวัดชลประทานรังสฤษฎ 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๐๖ จากนั้นทานไดมีโอกาสเขามา
ศึกษาขอวัตรปฏิบตัิในสำนักวัดปาบานตาดเปนครั้งแรก  
อุปสมบทครั้งที่ ๒ เมื่อทานอายุ ๓๙ ป ไดอุปสมบทซ้ำในฝายธรรมยุติกนิกาย 
ดวยวิธีทัฬหีกรรม (คือทำพิธีบวชซ้ำอีกโดยมิไดลาสิกขาบท) ในวันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๐๘ ณ วดับวรนเิวศวหิาร ต.บางลำภ ูอ.พระนคร กรงุเทพฯ ไดรบัฉายา ภาษามคธ 
วา ปญญาวัฑโฒ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ องคปจจุบัน
เปนพระอุปชฌาย พระเทพญาณกวี เปนพระกรรมวาจาจารย และพระมหาบัว  
ญาณสัมปนโน เปนพระอนุสาวนาจารย (บวชพระพรอมกันกับทานพระอาจารย 
เชอรี่ อภิเจโต) 
มรณภาพ วนัพธุที ่๑๘ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขึน้ ๓ คำ่ เดอืน ๙ 
ปวอก ดวยโรคมะเร็งที่ลำไส สิริรวมอายุได ๗๘ ป ๑๐ เดือนพอดี นับเปนวันได 
๒๘,๗๙๑ วัน อุปสมบทได ๓๙ พรรษา 
ผลงานการแปลหนังสือธรรมะ 
 • Khandhavimutti Samangidhamma แปลจาก ขันธะวิมุตติ  
สะมังคีธรรม บทประพันธของพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ 
 • The Dhamma Teaching of Venerable Acariya Maha 
Boowa in London แปลจาก หนังสือธรรมคูแขงขัน ธรรมสามัคคี ทานอาจารย
พระมหาบัวฯ ในกรุงลอนดอน หนังสือเลมนี้เกิดจากองคหลวงตาเดินทางไปเมตตา
ชาวอังกฤษ เมื่อป 2517 และทานไดติดตามองคหลวงตาไปเปนลาม  
 • Forest Dhamma แปลจาก กัณฑเทศนขององคหลวงตามหาบัว  
ญาณสัมปนโน 
 • Patipada or The Mode of Practice of Venerable Acharn 
Mun แปลจาก ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายพระอาจารยมั่น 

 • Wisdom Develops Samadhi แปลจาก กัณฑเทศนของ
องคหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

 • Venerable Ajaan Khao Analayo แปลจาก 
หนังสือประวัติหลวงปูขาว อนาลโย โดยทานอาจารย 
พระมหาบัว ญาณสมัปนโน เปนหนงัสอืเลมสดุทาย ทีท่านได
แปลเปนภาษาอังกฤษ และกำชับพระใหตรวจแก ไขใหเสร็จ 
กอนที่ทานจะเขาโรงพยาบาลเปนครั้งสุดทาย 

a Samanera in London. 
 My Samanera ordination (pabbajja) took place in the London 
Buddhist Vihara which was set up by the government of Sri Lanka, 
and it took place on the 31st of October 1955 (2498). The uppajjhaya 
was Bhikkhu Kapilavaddho who had been ordained in Thailand. 
 On the 15th of December 1955 Bhikkhu Kapilavaddho, two other 
Samaneras and I flew to Bangkok and went to stay in Wat Paknam. 
On the 27th of January 1956 (2499), three of us were ordained as 
Bhikkhus with Mangalarajamuni (Luang Por Soth) as the Upajjhaya.  
 We did not stay long in Thailand and returned to London on the 
16th of July 1956 to stay in a Vihara that was set up in London by a 
Buddhist organisation. In due course the others all returned to lay life 
and I was left to look after the Vihara. 
 I remained in England looking after the Vihara for five years, 
when another Bhikkhu came and took over. Then I came out to 
Thailand again on the 22nd of November 1961 (2504) and went to stay 
in Wat Cholapratan under Acharn Pannananda. My purpose in 
returning to Thailand was to find and stay with a Teacher who was 
skilled in the ways of practising the Teaching of the Buddha. 
Fortunately a Thai friend took me to meet the Venerable Acariya Maha 
Bua who had come to Bangkok on business. 
 After meeting Venerable Acariya Maha Bua two or three times I 
asked if I may go and stay at Wat Pa Baan Taad. He accepted me and 
I went to stay in Wat Pa Baan Taad on the 16th of February 1963 
(2506), I was re-ordained in the Dhammayuta Nikaya on the 22nd of 
April 1965 (2508). My upajjhaya was Somdet Phra Yanasamwara (then 
abbot of Wat Bovorniwet and the present Sangharaja) . My 
Kammavacariya was Phra Thepyanakavi and my Anusasanacariya was 
Phra Acariya Maha Bua Yanasampanno. 
 I have remained in Wat Pa Baan Taad since I first came here. 
 
Bhikkhu Pannavaddho  
Wat Pa Baan Taad May 1999 (2542) 
 
Venerable Acharn Pannavaddho passed away at Wat Pa Baan Taad at 
8.30 a.m. on August 18, 2004. He died of internal cancer. He was 78 
years old and had been a Buddhist monk for 39 years. 

 When discussing the khandhas, I use the simile of a computer. The body is like the hard-ware, and it must be there. 
The 4 nama-khandhas are like the software, and the computer is useless without it. You must have the software. The 
citta is like the person who uses the computer. The person using the computer can make it do good things or bad 
things, or stupid things. He can push it about all over the place. It is similar with our Khandhas. The citta is the one 
which plays with them and pushes them around. It’s their master. And the Khandhas are all used for the citta’s sake – 
for developing whatever it wants. If the citta were pure, it wouldn’t matter. But it’s not pure. It has kilesas in it. And it is 
the citta with kilesas that causes all the trouble. If the kilesas were in the body instead of being in the citta, when the 
body dies the kilesas would all disappear – there would be none left. But the fact is, the kilesas are in the citta, which 
does not die. So the kilesas carry on and go to the next life. Because of that, we come back again and again. 
 So it is essential to understand that the kilesas are in the citta and not in the khandhas. But the khandhas take on 
those aspects of the kilesas which the citta makes them take on. For instance, anger. Anger starts off in the citta. This 
triggers a response in the khandhas. First of all, consciousness becomes aware of it, and memories associated with it begin 
to arise. Then the thinking process builds it up and causes the anger to increase. Then feelings arise. These feelings come 
from the anger inside the citta. This brings us back to the citta and the kilesas. The kilesas are the things that push us 
around all the time. And the whole purpose of the Buddha-Dhamma and the Buddha-Sasana is to get rid of those kilesas. 
 
The Venerable Acharn Pannavaddho Thera 
(30 September 2004) 
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• Forest Dha
ญาณสัมปนโน

• Patipada or 
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ธรรมเทศนาพระอาจารยปญญา  
Computer : Khandhas 5 
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หากไมนบัการแสดงธรรมในชวงชวีติการ-

เรยีนและการออกธดุงคกรรมฐาน องคหลวงตา

เริ่มเกี่ยวของกับการเทศนสั่งสอนประชาชน

ปรากฏชัดเจนตั้งแตคราวไปจำพรรษาที่จังหวัด

จนัทบรุีในป พ.ศ. ๒๔๙๘ และกระจายกวางขวาง

ขึ้นเมื่อเริ่มตั้งวัดปาบานตาดในป พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เปนตนมา  

การแสดงธรรมอบรมฆราวาสขององค-

หลวงตาแบงเปน ๒ ประเภท ตามสถานที ่

ทีแ่สดงธรรม คอื ๑. อบรมคณะทีม่ากราบเยีย่มที่

วดัปาบานตาด ๒. เดนิทางไปอบรมนอกสถานที ่

สวนเนือ้หาธรรมทีแ่สดงนัน้ทานมหีลกัเกณฑวา 

“การเทศนาวาการตองไปตามกาลสถานที่

บุคคล จะใหเสมอกันหมดไมได หากเปนอยูใน

ตัวของมัน เครื่องรับเครื่องวัดกันมันมีอยูในนั้น

ไมตองไปถามใคร รูพอดิบพอดีตลอดเวลา” 

ในระยะที่ธาตุขันธของทานยังพอเปนพอ

ไป ทานเมตตารับนิมนต ไปแสดงธรรมตาม

หนวยงานตางๆ ตามที่เขานิมนตมา เชน วัด 

หนวยราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา

ตางๆ ฯลฯ ซึ่งจะรับหรือไมทานพิจารณาตาม

เหตุผลความจำเปนเปนสำคัญ ตอเมื่อชราภาพ

มากเขา ทานจึงงดเวนการออกไปแสดงธรรม

นอกสถานที่ หากมีอยูบางโดยมากเปนงาน

เนื่องดวยมรณกรรมของพระกรรมฐานครูบา-

อาจารยองคสำคญัๆ เชน หลวงปูชอบ หลวงปูชา  

เทศนาอบรมฆราวาส 

หลวงปูคำตัน หลวงปูหลา เปนตน   

ตอมาเมื่อเปดโครงการชวยชาติในป พ.ศ. 

๒๕๔๑ เปนตนไป องคหลวงตาก็เมตตารับ

นิมนต ไปแสดงธรรมนอกสถานที่ ในจังหวัด

ตางๆ ในสถานที่ตางๆ อีกครั้ง แตคราวนี้ทาน

ตองลำบากตรากตรำฝนสังขาร  เดินทางไป

แสดงธรรมชวยชาติเกือบทั่วประเทศไทยตลอด
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๔๙๕

ทานพอลีกับงานฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ  

ที่วัดปาคลองกุง พ.ศ. ๒๔๙๖ มีประชาชนมา 

รวมงานจำนวนมาก 

ตอนรับคณะผูมาเยือน 
 

องคหลวงตามีเมตตาตอคณะผูมาเยือน

กลุมยอยกลุมใหญจากทางใกลทางไกลทั้งใน

และนอกประเทศที่มาขอเยี่ยมพบทานตลอดมา 

แตเมื่อกำลังออนลง การตอนรับยอมมีขอ

จำกัดเพิ่มขึ้น คราวหนึ่งทานเลาแบบขบขันถึง

คณะกลุมใหญที่เดินทางมาจากตางจังหวัดเพื่อ

จะขอเขากราบทาน ดังนี้  

“…ควรรับขนาดไหนๆ .. มันสมควรขนาด

ไหน เมื่อเพียบเต็มที่แลวมันจะไปไดเหรอ ก็

ตองหยุดพักเครื่องนะซี .. มาตลอดทั้งวัน เรา

นั่งตลอดคนเดียว แลวไม ใชวันหนึ่งวันเดียว

ดวย นั่งมาตั้งเมื่อไร มันตายไดมนุษยเรา ชีวิต

หดสั้นยนเขามาเรื่อยๆ .. เขาวาไมตอนรับ ไปกี่

ระยะเวลานับสิบป ซึ่งธรรมเทศนาในระยะชวย

ชาตินี้จักไดแสดงในบทตอๆ ไป เมื่อมีโครงการ

ชวยชาติ พระธรรมเทศนาขององคหลวงตายิ่ง

กวางขวางกระจายไปทั่วประเทศและทั่วโลกจน

กระทั่งปจจุบัน  

ครั้งกี่หนไม ไดพบทาน วาอยางนั้น ถาเราจะ

ตอบก็วา  

‘เฮาก็ไมไดพบเจาคือกันแลว ก็เวาจั่งซั้น

จะเปนหยังแมนบ จะมาเวาแตเจาบพบขอย 

ขอยก็บไดพบเจาคือกันตั๊ว มันก็เทากันแลว’  

ยากอีหยังตอบคน มันสุดวิสัย ก็เคยรับ

อยูแลว .. วันนั้นเรารับแขกทั้งวันเราจะตาย 

จนไมมีลมจะพูดแลว กำลังจะมืด พระก็มาบอก

วา คณะญาติโยมมาจากนูนๆ เราก็เล็งดู จาก

โนนจากนี้ก็ ไกล ก็ทน ‘เอา ใหเขามา’ แนน

เอี้ยดกุฏิเรา .. มา เราก็เลยทำทาละทีนี้ มัน

ทำไดทุกอยาง พลิกสันก็ ไดคมก็ ได อยางนี้

ก็ไดๆ จะวาไง ..  

พอมา เราก็ทำทาขึงขัง ใจเราอดหัวเราะ

ไมไดนะ แตทำทาขึงขัง ‘แมนหมูเจา มาอีหยัง

กะดอกะเดี้ยแท เดี๋ยวนี้วะ’ .. ขูนะ   

เขาตอบวา ‘มาชมบารมีหลวงพอ’  

‘บารมีรแมอีหยัง คนกำลังจะตายฮูจักบ 

.. เอา! ไป... ลง…’   

ขูแลว  พอเทานั้นละ หลั่งลงไปลิดๆ .. 

จั่งซั่นแลว บัดจะเฮ็ด เฮ็ดจั่งซั่นแลว โกรธก็

โกรธ เคียดก็เคียดก็ตาม ทำทาคึกคักขึ้นโลด 

ของทำไดแมนบ ตั้งแตเขาเลนลิเกละครเขายัง

ทำไดใชไหม ถึงบทหัว..หัว ถึงบทไห..ไห บาทั้ง

นั้นละพวกนี้ จั่งซั่นแลวก็เฮ็ดได .. 

ระยะนี้มานี้เราเพียบเต็มที่หนักมากมา

เปนประจำๆ เมื่อวานนี้เปนวันสุดทายจนรับไม

ได วางั้นเถอะ หมดกำลัง ลุกเดินจะไมได ขาก็

ขัดอะไรก็ขัดไปหมด กนก็จะแตกจะวาไง โถ  

นั่ งทั้ งวันๆ แขกไม ใชคณะหนึ่ง 

คณะเดียว มาทั้งแผนดินนี่ คณะนั้น

เขาคณะนี้ออกอยูอยางนั้นแลว

รับคนเดียวๆ …” 

 

ระยะนี้มานี้เราเพียบเต็มที่หนักมากมา

เปนประจำๆ เมื่อวานนี้เปนวันสุดทายจนรับไม

ได วางั้นเถอะ หมดกำลัง ลุกเดินจะไมได ขาก็

ขัดอะไรก็ขัดไปหมด กนก็จะแตกจะวาไง โถ  

นั่ งทั้ งวันๆ แขกไม ใชคณะหนึ่ง 

คณะเดียว มาทั้งแผนดินนี่ คณะนั้น

เขาคณะนี้ออกอยูอยางนั้นแลว

รับคนเดียวๆ …” 

องคหลวงตาเริ่มเกี่ยวของกับประชาชนที่จังหวัดจันทบุรีเปนแหงแรก 

และมาเกี่ยวของอยางเต็มที่ในคราวออกมากอบกูวิกฤตของชาติ 
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บุญประทายขาวเปลือก 
  

องคทานกลาวถงึความเปนมาของงานบญุ

ประทายขาวเปลือกที่วัดปาบานตาดไววา 

“...แตกอนเราไมคอยสนใจนะ เพราะบาน

นี้เขาทำบุญประทายขาวเปลือกมาเปนประจำ

บานเขา เราเกิดมาเห็นอยางนั้น ไมมากก็นอย

เขาทำของเขาทุกป พอทำนาเสร็จเรียบรอย

แลวเขาทำบุญประทายขาวเปลือก ถาสมมุติวา

ไมมีพระอยูในวัด วัดบางทีมีรางมีอะไร เขาก็ไป

หานิมนตพระที่อื่นมาทำบุญ เสร็จเรียบรอย

แลวเขาก็ยกขาวถวายทานเลย อยางนั้นประจำ 

เรามาสรางวัดนี้เขาก็ทำ วาอะไรเขาก็วา 

‘เคยมาอยางนี้ เปนประจำมาเลย’ 

ที่เขาทำนี้ พอเราเกิดมาเห็นแลวนะ ไม

ทราบเขาทำมานานเทาไร เปนประจำทุกปๆ ได

มากไดนอยเขาก็ทำของเขาอยางนั้น มีพระอยู

ในนั้นเขาก็ทำถวายพระในนั้น ถาไมมีพระ 

บางทีวัดรางก็มี เขาก็ไปนิมนตเอาวัดอื่นมา พอ

ทำเสร็จเรียบรอยแลวเขาก็ยกขาวถวายไปเลย

เปนประจำ รูสึกจะฝงจริงๆ  ฝง นิสัยของเขา

หมูบานนี้ นอกนั้นเราก็ไมคอยรูเรื่องรูราว แต

บานนี้รูชัดๆ เพราะเราเกิดมาเห็นอยางนั้นแลว 

ไมทราบวาใครเปนคนพาทำแตเริ่มแรกก็ไมรูนะ 

เขาทำของเขาอยูอยางนั้น เรียกวาฝงเปนนิสัย

เปนประเพณีของบานนะ เขาทำอยูอยางนั้น

เปนประจำๆ  

เปนอยางหนึ่ง ก็อยากทำบุญ’  

แตพอเราพูดดวยเหตุดวยผล ‘ขาวก็จะ

ไมมี ผูจนก็จนอยูนี้ จะพักบางก็ไดนี่นา เพราะ

ไมใชเราเปนคนใจจืดใจดำ มีลดหยอนผอนผัน

ไปตามกาลตามเวลา หรือหยุดตามเหตุการณ’  

นี่ก็เราเปนคนสั่งเองเราดูเอง พาลขาวก็

จะไมไดปนั้น คือฟาฝนไมมี เราจำไดวามีปนั้น

แหละแทบจะไมไดพันธุขาวนะ ฟาฝนไมมี ไดก็

เล็กๆ นอยๆ ที่ลุมๆ ก็พอไดบาง ถาธรรมดา

แทบไมได ถาเปนนาดอนนาสูงไมไดเลย ไมได

ทำ เวลาเปนปรกติเราก็ไมวา ก็ใหทำตามเรื่อง

ของเขา…” 

หลวงปูบุญมี ปริปุณโณ 

กลาวถึงงานบุญนี้แรกเริ่มที

เดียวจัดที่ โรงเรียนบานตาด

กอนจะยายมาจัดที่วัด ดังนี้  

“จะเริ่มปฏิบัติกันมาตั้ง

แตเมื่อใดนั้น ทานไมทราบ แต

มีความเปนมาจากบุญคูณลาน  

ซึ่งเดิมชาวบานตาดจัดงานที่

เราจำไดตอนที่เรามาบวชแลวมาอยูที่นี่ 

มีปเดียวเทานั้น ดูเหมือนป ๒๕๐๗ เรายังจำได

นะ ที่เราบังคับเอาเลยบอกเขาวา ‘ไมใหทำ’ ดุ

ดวยบังคับดวย หามเด็ดขาดเลย ยกเหตุผลให

ตอหนาตอตา ปนั้นขาวเกือบจะไมไดทำนากัน 

แทบจะไมไดทำนา แตเขากจ็ะทำบญุขาวเปลอืก 

เราจึง ‘หามอยางเด็ดขาดเลย’ มีงดปนั้น

เทานั้น นอกนั้นเขาทำของเขา พูดเทาไรเขาก็

ไมฟง เขาก็ทำ ปนั้นเอาเด็ดขาดเลยนะ เขาจึง

หยุดนะ รูสึกเขาจะเสียดายอยูเหมือนกันนะ 

เพราะบางคนพูด แตไมกลามาพูดตอหนาเรา 

เขาพูดนอกๆ วา 

‘โอย เรื่องความมีความจนก็มีก็จนเปน

ธรรมดาแหละ แตการทำบุญใหทานก็เปนสิ่งที่

ชาวบานเขาฝงลึก เขาอยากทำบุญใหทานขาว

เปลือก’ 

อาว ทีนี้เราก็แก ไปใหมนะ ‘ทำบุญขาว

เปลือกไมไดก็ใหเอาขาวสุกพระไปบิณฑบาตให

ใสบาตรนั่นนะ’  

เขาก็แกอีก ‘อูย อันนี้ก็เปนอันหนึ่ง นั้นก็

งานบุญประทายขาวเปลือก วัดปาบานตาด 
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องคหลวงตาเมตตาสวดพระปริตรและทำน้ำพระพุทธมนต

ตามประเพณีที่มีมาแตเดิม ในงานมีกองขาวเปลือกที่

ประชาชนทัว่ประเทศนำมาถวายจำนวนมาก 

ตามประเพณีที่มีมาแตเดิม ในงานมีกองขาวเปลือกที่

โรงเรียนบานตาด โดยนำขาวเปลือกมากอง

รวมกัน แลวนิมนตองคหลวงตาพรอมพระ 

ไปเจริญพระพุทธมนตและถวายภัตตาหาร  

ตอมาจึงมีการจัดที่วัดปาบานตาด โดยชาวบาน

นำขาวเปลือกมารวมกันที่วัดปาบานตาด ซึ่ง 

ในเบื้องตนมีเฉพาะชาวบานตาดกับชาวบาน 

กกสะทอนที่นำขาวเปลือกมารวมกัน หลังจาก

นั้นไดมีการปฏิบัติสืบตอกันมา” 

คำวา ประทาย  นอกจากจะใชเรียกชื่อ

การทำบุญที่มีชาวบานหลายๆ คนนำขาว

เปลือกมากองรวมกันแลว ในแถบจังหวัด

อุบลราชธานีมีการใชคำนี้ ในการทำบุญกอเจดีย

ทรายดวย โดยจะใชคำวา ตบประทาย ซึ่ง

หมายถึง การที่ชาวบานแตละคนนำทรายมา 

กองรวมกันแลวกอเปนเจดียทรายขึ้น จากนั้น 

มีการนิมนตพระมาสวดมนตและทำบุญอุทิศ

คลายกับทำบุญประทายขาวเปลือก  

ประทายขาวเปลอืก จงึหมายถงึกองขาว

เปลือกที่เกิดจากบุคคลหลายคนนำขาวเปลือก

มากองรวมกันเพื่อการทำบุญซึ่งเปนประเพณี

ความเชื่อที่มีมาแตนมนานแลว ชาวบานเขา 

ทำนาไดขาว เขาก็จะเอาขาวเปลือกมาทำบุญ 

สวนการทำน้ำพระพุทธมนต เปนสิ่งมงคลที่ 

ชาวบานได ไปแลวจะนำไปรดสรงทั้งคนใน

ครอบครัว เรือกสวนไรนา ตลอดจนสิ่งของ

อยางอื่น เชน บานเรือน ยุงขาว เกวียน รถ  

เปนตน เพื่อใหเกิดความอยูเย็นเปนสุข   

ในระยะแรกขาวเปลือกที่นำมาบริจาคใน

งานบญุประทายขาวเปลอืกเปนของหมูบานตาด  

ตอมาหมูบานแถบนั้นก็มารวมดวย และเริ่ม

กระจายออกกวางมากขึ้นๆ จนไมถือเปน 

งานบุญของหมูบานหรือจังหวัดอุดรธานีอีก 

ตอไป องคหลวงตาทานจะนำขาวเปลอืกเหลานี ้

ไปขายเพื่อนำเงินมาสงเคราะหชวยเหลือ

กระจายออกเปนประโยชนทั้งรายยอยและ

สาธารณะตลอดมา ตอมาเมื่ อบานเมือง

ประสบวิกฤตเศรษฐกิจปลายป พ.ศ.๒๕๔๐ 

องคทานจึงเริ่มขอรับการบริจาคชวยชาติแตก็

ยังไมกวางขวางนัก  

จนกระทั่งวันเสารที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 

เปนวันทำบุญประทายขาวเปลือกซึ่งอยูในชวง

วิกฤตเศรษฐกิจ ในวันนั้นประชาชนจาก 
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“...พระธรรมไตรโลกา- 

จารย วัดทุงศรีเมือง กับเรา

สนิทสนมกันมาก ทานไมมี 

คำวาถือเนื้อถือตัว เขานอก

ออกในไดหมด กับพระเจา 

พระสงฆพระเณรลกูๆ หลานๆ  

เขาไดหมด ทานไมมีอะไรเลย

เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ เปนอัน

เดียวกันกับพระลูกพระหลาน

ไปหมด 

นิสัยทานชอบพูดเลน 

พอเจอเราที ไรเอากันละ ทาน 

นสิยัชอบเลน พอดมีงีานเผาศพ 

หลวงพอภมูม ีฐติธมัโม 

วดัปาโนนนเิวศน 

อ.เมอืง จ.อดุรธานี 

พระธรรมไตรโลกาจารย (รกัษ เรวโต) 

วดัศรเีมอืง อ.เมอืง จ.หนองคาย 

ทานอาจารยภูมมี ที่วัดโนนนิเวศน อุดรฯ ทานกำลังฉันอยู 

เรากำลังไปถึงจะไปฉันที่นั่น ทานเริ่มลงมือฉันแลว พอไป 

มันเปนอะไรมาตั้งแตกอนก็ ไมทราบ ทานพูดกอนนี้อีกดวย 

พอเห็นเราโผลเขาไป  

‘เออ พระสีวลีมาแลวๆ’  

พระสีวลีมาแลว 

ทุกสารทิศเดินทางมารวมงานจำนวนมาก ทาน

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกันวาจะนำเงินที่ ได

จากการขายขาวเปลือกในครั้งนี้ “บริจาคชวย

ชาติ” อันเปนการริเริ่มเปดตัวการรับบริจาคอันเปนการริเริ่มเปดตัวการรับบริจาคอันเปนการริเริ่มเปดตัวการรับบริจาค

ชวยชาติใหลูกศิษยลูกหาและประชาชนไดรับรู

อยางกวางขวางแตไมเปนทางการเปนครั้งแรก 

และถือปฏิบัติดวยการบริจาคชวยชาติเชนนั้น

ตลอด ๗ ปโครงการผาปาชวยชาติฯ จากนั้นก็

เปนการบริจาคสงเคราะหโลกตลอดมา องค-

ทานกลาวในเรื่องนี้ ไว ดังนี้ 

“...ระยะนี้ขาวเปลือกก็

เปนจริงเปนจังเปนเนื้อ

เปนหนังจริงๆ เพื่อชาติ

ของเรา .. มาจริงจัง

หนักแนนตอนที่ เ รา

ชวยชาติ แตกอนเรา

ไมสนใจเขาทำของ

เขาเอง ตอนนี้เลย

เอาอันนี้ เขาเพิ่ม

กันเพื่อชวยชาติ

ของเรา .. เราก็

สงเสริมไปเลย เราไม ไดมีอะไรเราไม ไดเปน

เศรษฐี เรามีอะไรเราก็ทาน จะรอใหเปนเศรษฐี

แลวคอยทานมันตายทิ้งเปลาๆ ไมเห็นใครเกิด

มาเปนเศรษฐี เอาเศรษฐีมาอางแลวจึงทำบุญ 

มันตายกันหมดนั่นแหละไม ไดทำบุญ เรามี

เทาไรเราก็ทำของเรา อันนี้ก็เหมือนกัน เราไมมี

สมบัติเงินทองขาวของอยางอืน่เรามขีาวกเ็อา ก็

ไปนัน้อกี จงึไดทำ 

เห็นไหมละงานนี้ (วันอาทิตยที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ดูคนซิ วัดปาบานตาดเนื้อที่

ตั้งเกือบ ๖๐๐ ไร คนมาแนนวัด เพราะอะไรคน

ถึงมามากมายกายกอง เพราะวัดนี้ทำบุญชวย

โลก ชวยทั่วประเทศไทยเรา เพราะฉะนั้นคนจึง

รองลั่นขึ้นเลย เราก็โมโหแตพูดไมออก ทานวาพระสีวลีมาแลวๆ งานเผาศพทานอาจารยภูมมี...” 
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พระธาตพุนม อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 

บุญประทายขาวเปลือก 

ตามอุรังคนิทานหรือตำนานพระธาตุ- 

พนมกลาววา ในสมยัพทุธกาล พระพทุธเจา

ไดเสด็จตามลำน้ำโขงมาที่หนองคันแท- 

เสื้อน้ำ (เมืองเวียงจันทร) พระบาทโพนฉัน  

ตรงขามอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

พระบาทเวินปลา (พระพุทธบาททาอุเทน) 

จังหวัดนครพนม ภูกำพรา จังหวัดนครพนม 

พระธาตอุงิฮงั เมอืงสวุรรณเขต ประเทศลาว  

และพระธาตุ เชิงชุม จังหวัดสกลนคร 

เปนตน หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน

แลว ในป พ.ศ.๘ พระมหากัสสปะพรอม

พระอรหันต ๕๐๐ องค ไดอัญเชิญพระอุรัง-

คธาตุของพระพุทธเจามาประดิษฐานไวที่ 

สรปุยอดขาวเปลอืกทีผู่มจีติศรทัธารวมทำบญุใน 

งานบญุประทายขาวประจำป ณ วดัปาบานตาด 

 

 ป จำนวน (กระสอบ) จำนวนเงิน (บาท) 

 2549  10,923  7,951,131  

 2550  9,835 10,588,478  

 2551  12,214 11,363,285  

 2552  15,900 13,776,243  

 2553  14,925 17,551,117  

 2554  12,813 17,774,201  

 

 ป จำนวน (กระสอบ) จำนวนเงิน (บาท) ป จำนวน (กระสอบ) จำนวนเงิน (บาท) ป จำนวน (กระสอบ) จำนวนเงิน (บาท) ป จำนวน (กระสอบ) จำนวนเงิน (บาท) ป จำนวน (กระสอบ) จำนวนเงิน (บาท)

มามากมาย มาทั่วประเทศไทยเหมือนกัน งาน

ทั้งหมดเรียกวางานเพื่อโลก สงเคราะหโลก .. 

วันนี้ทำบุญขาวเปลือกชวยโลก ขาว

เปลือกมีมากขนาดไหนออกชวยโลกทั้งหมด จึง

เรียกวางานเพื่อโลก งานสงเคราะหโลก ทำ

เพื่อโลกทั้งนั้นแหละ งานบุญวัดปาบานตาดเรา

นี้ก็ เปนงานบุญเพื่อชวยโลกนะ เราทำทั่ว

ประเทศไทยชวยโลกทั้งนั้น .. ปจจัยทั้งหลาย

ที่มาเหลานี้ออกชวยโลกทั้งนั้นนะ สำหรับวัดนี้

ไมเอา มีเทาไรๆ ออกสรางนั้นสรางนี้ โรง

พยาบาลเปนอันดับหนึ่ง โรงพยาบาลทุกภาค

ทั่วประเทศไทย .. ขัดของขาดเขินอะไรก็วิ่งเขา

มาหาเรา เราก็ชวยเหลือตามที่ เกิดที่มี . .  

หลวงตาพาพี่นองทั้งหลายนำสมบัติเขาสวน

รวมนะ หลวงตาไมเคยแตะตองสมบัติของสวน

รวม มีแตชวยสวนรวมตลอดมา .. 

ภูกำพรา และมีการสรางสถูปหรือเจดียบรรจุไว ปจจุบันคือพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม   

การที่ชาวอีสานไดนับถือพระพุทธศาสนามาแตครั้งสมัยพุทธกาลดังกลาวแลว นักปราชญอีสาน 

ไดนำเอาหลักธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาผสมผสานเขากับวิถีชีวิตความเปนอยู

และการดำรงชีพ จนกระทั่งมีการพัฒนาเปนระเบียบหรือขอวัตรสำหรับใหบุคคลในสังคมปฏิบัติ  

จนกลายเปนประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดติดตอกันมาหลายชั่วอายุคน และเปนการยากที่จะหาได 

ในภาคอื่นของประเทศไทย 

หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจาที่กลายเปนประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานดังกลาว 

ไดแก ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่  

ฮีตสิบสอง  ซึ่งคำวา ฮีต หมายถึง จารีต ที่ปฏิบัติกันในหมูชาวอีสาน ซึ่งเปนจารีตของการ

ทำบุญในรอบป ตลอดเวลา ๑๒ เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนอาย คือ ธันวาคม ไดแก 

๑. เดือนอาย     บุญเขากรรม    

๒. เดือนยี่     บุญคูณลาน          

๓. เดือนสาม     บุญขาวจี่ 

๔. เดือนสี่     บุญพระเวส       

๕. เดือนหา      บุญสงกรานต      

๖. เดือนหก     บุญบั้งไฟ 

๗. เดือนเจ็ด     บุญซำฮะ เปนการลางสิ่งที่เปนเสนียดจัญไรตางๆ 

๘. เดือนแปด     บุญเขาพรรษา 

๙. เดือนเกา    บุญขาวประดับดิน เปนการทำบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกเปรต 

๑๐. เดือนสิบ     บุญขาวสาก เปนการทำบุญถวายสลากภัต 

๑๑. เดือนสิบเอ็ด    บุญออกพรรษา 

๑๒. เดือนสิบสอง     บุญกฐิน   

คลองสบิสี ่บางทเีขยีนหรอืออกเสยีงเปน คองสบิสี ่ เปนขอปฏบิตัคิูกบัฮตีสบิสอง มาจากคำสองคำ 

ไดแก คลอง คือคำวา ครรลอง ซึ่งหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี หรือแนวทาง และ สิบสี่ หมายถึง 

ขอวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ขอ ดังนั้นคลองสิบสี่จึงหมายถึง ขอวัตรหรือแนวทางที่บุคคลทุกระดับ 

นบัตัง้แตพระมหากษตัรยิ ผูมหีนาทีป่กครองบานเมอืง พระสงฆ และคนธรรมดาสามญัพงึปฏบิตัสิบิสีข่อ 
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“คลอง” ตามความหมายของพระอริยานุวัตร บางครั้งเรียกว่า คลอง-  

เจ้าคลองขุน หรือ คลองท้าวคลองเพีย แต่ละข้อมีคำว่าฮีตนำหน้าด้วย (ทำให้

เกิดความสับสนกับฮีตสิบสอง) แต่ละคลองจะมีสิบสี่ฮีตยกเว้น ฮีตปีคลองเดือน 

จะมีเพียงสิบสองฮีต ซึ่งนั่นก็คือฮีตสิบสองที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น คลองประกอบ

ด้วย 

๑. ฮีตเจ้าคลองขุน ๘. ฮีตใภ้คลองเขย   

๒. ฮีตท้าวคลองเพีย ๙. ฮีตป้าคลองลุง 

๓. ฮีตไพร่คลองนาย ๑๐. ฮีตลูกคลองหลาน    

๔. ฮีตบ้านคลองเมือง ๑๑. ฮีตเถ้าคลองแก่  

๕. ฮีตปู่คลองย่า ๑๒. ฮีตปีคลองเดือน (ฮีตสิบสอง)  

๖. ฮีตตาคลองยาย ๑๓. ฮีตไฮ่คลองนา   

๗. ฮีตพ่อคลองแม่ ๑๔. ฮีตวัดคลองสงฆ์  

 

เดือนยี่ หรือ เดือน ๒ บุญคูณลาน 

ลาน ในที่นี้คือ ลานนวดข้าว คือ เอาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วมากองให้สูงขึ้น 

กริยาที่ทำให้ข้าวเป็นกองสูงขึ้น เรียกว่า คูณ หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้วก็จะ

อยู่ในช่วงเดือนยี่หรือเดือนสองหรือเดือนมกราคม ชาวนาก็จะทำบุญคูณลาน

หรือเรียกว่า บุญเดือนยี่ ก็ ได้ 

มูลเหตุที่มีการทำบุญคูณลานนั้นมีว่า ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า มีชาย  

พี่น้องสองคนทำนาร่วมกัน พอข้าวออกรวงเป็นน้ำนม น้องชายอยากทำข้าว  

มธุปายาสถวายพระสงฆ์ซึ่งมีพระกัสสปพุทธเจ้าเป็นประธาน และได้ชวนพี่ชาย 

แต่พี่ชายไม่ทำ จึงตกลงแบ่งนากัน  

เมื่อน้องชายได้กรรมสิทธิ์ในที่นาแล้วก็ทำทานถึง ๓ ครั้ง คือ ตอนที่ข้าว

เปน็นำ้นม ๑ ครัง้ ฟาดขา้ว ๑ ครัง้ และขนขา้วขึน้ยุง้อกี ๑ ครัง้ ในการถวายทาน  

ทุกครั้งได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันต์ ครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โคดมก็ ได้เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ โกญฑัญญะ ได้ออกบวชเป็นปฐมสาวก แล้วก็

สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ส่วนพี่ชายถวายข้าวเพียงครั้งเดียวคือในเวลานวดข้าว

เสร็จแล้ว และได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันต์เช่นกัน และต่อมาได้เกิด

เป็นสุภัททปริพาชก ได้บวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมเช่นกัน 

แต่ ไม่มี โอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า คงเพียงได้กราบบังคมทูลถามข้อสงสัย  

ในขณะที่พระพุทธเจ้าใกล้ปรินิพพาน เมื่อได้ฟังพระดำรัสแล้วก็สำเร็จเป็น  

พระอนาคามี และเป็นพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายในสมัยพุทธกาล จากพุทธ-

ประวัติดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชาวอีสานในการทำบุญคูณลานหรือบุญประทาย

ข้าวเปลือก  

พธิทีำบญุคณูลาน ในตอนเยน็นมินตพ์ระสงฆม์าเจรญิพระพทุธมนต ์ตอนเชา้  

ถวายภัตตาหาร  เทศนาฉลองสู่ขวัญลาน เลี้ยงอาหารแก่ผู้ ไปร่วมพิธี พระสงฆ์

อนุโมทนา ประพรมน้ำมนต์ เอาน้ำมนต์ไปประพรมข้าว วัว ควาย เชื่อว่า  

เจ้าของจะอยู่เย็นเป็นสุข ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าจะงอกงามและ  

ไดผ้ลดีในปตีอ่ไป เมือ่เสรจ็พธิจีงึขนขา้วใสยุ่ง้และเชญิขวญัขา้ว คอื เชญิเจา้แม-่

โพสพไปยังยุ้งข้าว 

การทำบุญคูณลานนี้ทำขึ้นเฉพาะนาใครนามัน แต่ถ้าทำส่วนรวมเรียกว่า 

บุญกุ้มข้าวใหญ ่(คำว่า กุ้มข้าวใหญ่ หมายถึง กองข้าวเปลือกขนาดใหญ่) โดย

คนทั้งหมู่บ้านนำข้าวเปลือกมารวมทำบุญด้วยกัน มีการนำดอกไม้ธูปเทียนมา

รวมกัน มารับศีลฟังธรรมถวายภัตตาหารพระสงฆ์  ที่ศาลาโรงธรรมหรือศาลา

กลางบ้าน  สำหรับชีวิตพระขององค์หลวงตานั้นเกี่ยวข้องกับบุญคูณลานมาตั้ง

แต่พรรษาแรกดังที่กล่าวไว้ในบทต้นๆ ของหนังสือนี้ 

พระโกณฑญัญะ คอืพระอรหนัตอ์งคแ์รกในสมยัพทุธกาล อดตีชาตเิคยถวาย

ขา้วที่ไดจ้ากการทำนาถงึ ๓ ครัง้  

 

พระสภุทัทะ คอืพระอรหนัตอ์งคส์ดุทา้ยในสมยัพทุธกาล อดตีชาตเิคยถวาย

ขา้วที่ไดจ้ากการทำนาเพยีงครัง้เดยีว พระสภุทัทะเปน็พีช่ายพระโกณฑญัญะ

ในอดตี 
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บรรดาพี่นองทั้งหลายที่หลวงตาพาทำบุญ

ขาวเปลือกวันนี้ก็ทำบุญเพื่อโลกของเรา .. ผู

ขัดสนจนใจมีอยูทุกหยอมหญา ไดอันนี้ออกไป

แลวก็เฉลี่ยเผื่อแผไปทั่วถึงกันหมด จึงวาทำบุญ

สงเคราะหโลก เราทำอยางนั้นจริงๆ นี่ดูซิขาว

กองพะเนินนี่จะออกชวยโลกทั้งนั้น ออกชวย

โลกทั้งหมด กรุณาทราบทั่วหนากัน วัดนี้ ไมเก็บ 

จะเก็บอะไร ไดมาเทาไรชวยโลกทั้งหมด เราไป

ไหนก็ไปชวยโลก อยูก็อยูชวยโลก เราไมเอา

อะไร ไปนี้ก็ ไปชวยโลก ชวยไปหมดทุกแหง

ทุกหน .. กระจายออกไปสูที่ขาดแคลนกันดาร

ที่ไหนเราออกชวยทั้งนั้นๆ .. 

สำหรับเรา เราไมเอา กรุณาทราบไวตาม

นี้ เราพอแลว สมควรที่วาเปนผูนำของพี่นอง

ทั้งหลายออกทางดานวัตถุ และดานนามธรรม

แนะนำสั่งสอนโลกทั่วๆ ไป ทั้งวัตถุเขาสูสวน

รวมๆ...” 

ในพระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร (ถายเมือ่ ๓ มกราคม ๒๕๐๘) 

             

คุนเคยวัดบวรฯ วัดในกรุงเทพฯ 
 

ในอดีตหากมีกิจธุระที่กรุงเทพมหานคร 

องคหลวงตามักจะมาพำนักที่วัดบวรนิเวศวิหาร

เปนประจำเนื่องจากเจาพระคุณสมเด็จพระ-

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สมัยทรง

ดำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณกับองค- 

หลวงตาตางก็นับถือกันเปนสหธรรมิก มีความ

สนิทสนมและหวงใยซึ่งกันและกันดวยความที่

มีอายุและพรรษาใกลเคียงกัน แมเจาพระคุณ

เองก็ทรงไปพักภาวนาที่วัดปาบานตาดหลาย

ครั้ง ครั้งละเปนอาทิตยทีเดียว  

ในป พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดเทวสังฆาราม 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี องคหลวงตายัง

ได ไปรวมงานศพพระชนนีของเจาพระคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณอีกดวย 

องคหลวงตากลาวถึงความสัมพันธระหวางทาน

กับทานเจาพระคุณสมเด็จฯ ในอดีตวา 

“...เมืองกาญจนนี้ก็วัดอะไรอยูทางดาน

ทิศเหนือโนน นี่ก็สงัดเหมือนกัน ตอนนั้นไปกับ

สมเด็จพระสังฆราช คือทานพักอยูวัดเหนือ 

เปนวัดเดิมของทาน ทานนิมนตเราไปในงาน

เผาศพโยมมารดาทานแลวนิมนตเราเปนองค

แสดงธรรมดวย เราถึงได ไป ไปพักอยูหลายคืน

เหมือนกัน ทานทรงเปนเจาภาพมารดาของ

ทาน คนเคารพนับถือมาก งานจึงเปนไปหลาย

วัน นั่นละตอนเรามีโอกาสไปงานของทาน งาน

ของเราอยู ในปา จึงไดสนุกเที่ยวดูปาแถวนั้น 

โฮ ภาวนาดี เราไมไดมาหาทานแหละ ไปสักแต

วาไป ถึงเวลาแลวก็ลงมาเทานั้นแหละ มา

เทศนมาอะไร  

มีสองครั้งสามครั้งที่เรามาเกี่ยวของ นอก

นั้นเราไมมา ก็เปนภาระของทานเอง ธุระของ

ทานเอง เราไมยุงทาน ถึงไดสนุกภาวนา วัดนี้

เปนฐานหนึ่งของที่ภาวนาสะดวกสบาย เขาไป

ในปานี้สบายไปหมดเลยนะ นี่หมายถึงเมือง

กาญจน เปนปาเปนเขา ตัวเมืองจริงๆ หางไกล

กันอยู นั่นละที่มันสงัดวิเวกดี ตอนที่ เรามี

โอกาสบางก็ตอนตามเสด็จสมเด็จพระสังฆราช 

ตอนนั้นทานยังไมไดเปนสมเด็จพระสังฆราช .. 

วัดบวรฯ จะเรียกวาวัดเราก็ถูก กุฏิ

คอยทาปราโมชเปนกุฏิที่สมเด็จพระสังฆราช

ประทับอยูที่นั่นแตกอน ระยะหลังก็คงจะอยูที่

นั่นละมั้ง เราไปพักวัดบวรฯ แรกๆ ก็ไปพักกุฏิ

ทาน ทานนิมนตใหพักกุฏิทานใหอยูชั้นบนเลย 

ทานนิมนตเราขึ้นชั้นบนเราไมขึ้น เราบอกทาน

จะพักอยูขางลาง จากนั้นเลยขอทานพักกับเจา

คุณยนตนี่แหละ แตกอนทานใหพักกับทานทั้ง

นั้นแหละ พักกุฏิทาน พักกุฏิหลังนี้ ทานใหเลือก

เอาตามชอบใจสองหลังนี้ ครั้นตอมาเราก็เลย

ไปพักอยูกับกุฏิเจาคุณยนต .. เวลาสำคัญๆ 

ทานจะพูดกับเราโดยเฉพาะ ปรึกษาปรารภ

อะไรลึกลับซับซอนแปลกๆ ตางๆ ทานจะ

ปรึกษาโดยเฉพาะๆ  

โห เวลาคุยธรรมะนี้ทานเอาจริงเอาจัง

มาก เฉพาะกับเราคุยกันสองตอสอง .. เรื่อง

จิตตภาวนาทานสนพระทัยทางดานอานาปาน-

สติ .. ทานก็ภาวนาเต็มที่ของทาน .. เวลาคุย

วดัเทวสงัฆาราม (วดัเหนอื) อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 
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(จากซา้ย) หลวงปูฝ่ัน้ อาจาโร องคห์ลวงตา  

และสมเด็จพระญาณสังวรฯ ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร   

เมือ่วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ 

กันโดยเฉพาะก็คุยธรรมะจิตตภาวนาล้วนๆ 

ท่านก็ทราบเรื่องราวทราบได้ดี ทราบจนวิถีจิต

วิถีธรรม การพิจารณาอะไรๆ เพื่อจะเป็น

แนวทางให้ท่านพิจารณาต่อไป ความหมายว่า

งั้น สอนสังฆราชต้องสอนอย่างนั้นซิ ต้องหา

อุบายวิธีพูดสอนไปในตัว ท่านสนพระทัยมาก

การภาวนา .. เวลามีปัญหาสำคัญๆ ท่านจะ

ปรึกษากับเรา ท่านไม่ ให้ ใครมายุ่ง ปรึกษา

ธรรมะธมัโมอะไรตอ่อะไร .. ทา่นทำอานาปานสติ 

คุยกันสนุกดีนะสองต่อสอง .. 

สมเด็จสังฆราชเรา ท่านไม่ค่อยชอบพูด

แหละ .. ท่านเป็นนิสัยอย่างนั้น เวลาท่านเทศน์

ท่านเทศน์ตามนิสัยของท่าน คือท่านเทศน์ช้า

มากนะ พูดขึ้นประโยคหนึ่งแล้วกว่าจะขึ้นอีก

ประโยคหนึ่งนาน เหมือนว่าคิดประโยคหน้าเสีย

ก่อนแล้วค่อยพูด ประโยคจบเหมือนว่าคิดเสีย

ก่อนแล้วค่อยพูด เป็นประโยคๆ ช้ามาก เวลา

ท่านฟังเทศน์เรา ท่านก็คงจะคิดอันหนึ่งเหมือน

กันนะ ท่านไปนั่งด้วยกัน เวลาให้เราเทศน์ บาง

วันที่ท่านว่างท่านก็ไปด้วย แต่ให้เราเทศน์ ทีนี้

เวลาเราเทศน์กับท่านเทศน์มันต่างกัน ท่าน

เทศน์ช้ามากเชียว แต่เราพอเริ่มแล้วมันยำเลย 

ท่านก็ฟัง เราเทศน์ก็เป็นเรื่องของเรา ยำเลย 

ของท่านฟัดเสียโป้กแล้วก็ไปหาผักหาหญ้ามา

แล้วเอามาวาง ค่อยโป้กแล้วไปหาเนื้อหาปลา

มา แล้วก็โป้กอีกทีหนึ่ง เป็นอย่างนั้น เรานี้ยำ

เลย มันต่างกัน 

ที่สำคัญก็คือ พอเวลาเราก้าวเข้าวัดบวรฯ 

นี้ ภาระท่านปลดเปลื้องมาเลยเทียว เหมือนว่า

ท่านไว้ ใจเลย มอบให้เราหมดเทศน์อบรม

ประชาชน พวกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาไปฟัง

เทศน์ วันพระวันอะไรต่ออะไรตอนเย็น วันพระ

ท่านทิ้งให้เราเลย ไปเทศน์อบรมกรรมฐาน 

ตอนเช้าท่านก็ทำตามพิธีของท่าน ท่านจะไป

เทศน์แต่ตอนเช้าเท่านั้น ตอนเย็นเราละเป็นผู้

อบรมประชาชน ท่านเปลื้องภาระการเทศน์ได้

เยอะถ้าไปทีไร ท่านมอบให้เลยนะ ท่านเทศน์

มักจะเทศน์เรื่องกรรมฐาน พอดีเราไปนั้นเรา

เป็นกรรมฐานใหญ่ เข้าใจไหม ท่านก็โยนตูมให้ 

มีนิทาน คือผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่า 

ไปจ๊ะเอ๋กันกับหมี คือธรรมดาหมีนี่มันไม่ค่อยวิ่ง

หนี ถ้าเจอใกล้ๆ .. จะโดดเข้ามากัดคน ทำคน

ให้เสียท่าเสียก่อนมันค่อยไป พอหนุ่มคนนั้นเดิน

ไปนั้นไปจ๊ะเอ๋กับหมี หมีก็โดดมา ทางนี้ก็เข้า

ต้นไม้ มันก็ตะปบมา ต้นไม้อยู่ตรงกลาง คนอยู่

ทางนั้นมันก็ตะปบสองขา แล้วคนนั้นก็จับได้ทั้ง

สองขาเลย จับหมีตัวนั้นได้ทั้งสองขา 

ทนีีพ้อจบัหมไีดห้มกี็โดดจะออก หวัคนกช็น

ต้นไม ้ คนจะตาย คนจับขาหมีดึง หัวหมีก็ชน

ตน้ไม ้ชนอยูอ่ยา่งนัน้ ตน้ไมอ้ยูต่รงกลาง คนเจบ็

หวัซ ิพอหมีโดด คนจบัขามนัอยู ่หวัคนชนตน้ไม ้

เขาจับขาหมีไว ้ หัวหมีก็ชนต้นไม้นั่นละ เอากัน

อยู่ปึงปังๆ พอดีอีกคนหนึ่งมา ทำอะไรนั่น นี่

กำลงัจบัขาหม ี มาชว่ย คนนัน้เหน็จบัขาหม ี หวั

หมกีบัหวัคนชนตน้ไมต้น้เดยีวกนั ทางนีก้ต็ะโกน

เรียก โอ้ยทำอะไรนั่น ทางนี่กำลังจับขาหมีมา

ช่วยกัน คนนั้นก็ปุ๊บปั๊บจับขาหมีได ้ คนนี้ก็เปิด

เลย คนนัน้กเ็ลยชนตน้เสาอยูก่บัหมตีวันัน้แทน 

เราไปวัดบวรฯก็แบบเดียวกัน คือสมเด็จ-

พระสังฆราชท่านจับขาหมีอยู่ ซัดกันปึ้งปั้งๆ  

พอเห็นเราไปท่านก็ว่ามาช่วยหน่อย พอเราจับ

ขาหมีได้ท่านเปิดหนีเลย ปล่อยขาหมี ให้เรา 

เรากับหมีเลยซัดกันปึ้งปั้งๆ ป่านนี้ยังคงไม่หยุด

ละมั้ง ไปทีไรเป็นอย่างนั้นละ นั่นละนิทานย่อๆ 

รับกัน เข้าท่าดี มันมีในนิทานเหมือนกัน คือหมี

พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 
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นี่เวลาไปเจอใกล้ๆ มันไม่ได้วิ่งหนีนะ ส่วนมาก

มันจะวิ่งมาหาคน ตะปบหรือกัดคนเสียก่อน 

บางทีเจ็บมากด้วยมันถึงจะไป .. เรามาวัด

บวรฯ มีแต่มาจับขาหมี ท่านปล่อยเลยให้เรา

เทศน์ ตั้งแต่มาพักที่นี่แล้วก็เลยไม่ได้ ไป .. 

.. ไปทีไรท่านก็โยนภาระให้เราละ สำคัญ

ตรงนี้ ไปทีไรหนักนะถ้าไปวัดบวรฯ หนักมาก

เทศน์อบรมประชาชน ตอนเย็นละไปเทศน์

กรรมฐานที่ตึกมหามกุฏหรือตึกอะไรที่รวมใหญ่

นั่นละ เราไปที่นั่น เขาก็มาฟังที่นั่นฟังเทศน์ 

เทศน์อบรมเขาทางด้านภาวนา .. 

ท่านภาระหนักมากการเทศนาว่าการ เรา

ไปทีไรรู้สึกว่าท่านเบาลงมาก เราก็หนักมาก

เหมือนกัน ตั้งแต่เราสร้างวัดที่สวนแสงธรรม

แล้วไม่ได้ ไปอีกเลย จึงไม่ค่อยได้พบได้สนทนา

ปราศรัยกันกับท่าน .. แต่ก่อนรถราก็จอดได้

สะดวกสบาย ทุกวันนี้แน่นหมด แม้แต่กลางวัด

บวรฯ ที่เป็นสนามก็ดูว่าเป็นตึกเป็นอะไรขึ้น

แล้วทุกวันนี้ หาที่จอดรถไม่ได้เลย ก็พอดีเรามี

สวนแสงธรรม สถานที่จอดรถกว้างขวางเหมาะ

กัน ตั้งแต่นั้นมาเราเลยไม่ได้เข้าวัดบวรฯ ไม่ได้

เข้าอีกเลย ไปก็บึ่งไปนู้นเลยไปสวนแสงธรรม 

พักที่นั่นเลย 

วัดไหนก็ไม่ไปพักในกรุงเทพ ตั้งแต่สร้าง

สวนแสงธรรมแล้ว ไปสวนแสงธรรมทีเดียว

เลย แต่ก่อนเราเป็นพระหลายวัด ถ้ามีธุระ

เกี่ยวข้องใกล้กับวัดใดก็ไปพักวัดนั้นๆ ทำธุระ 

วดัไหนพกัหมดแหละ เพือ่นฝงูมเียอะในกรงุเทพฯ 

วดับวรฯ วดัเทพศรินิทร ์วดันรนาถฯ วดับรม-

นวิาส วดัสมัพนัธวงศ ์ วัดไหนไปหมดนั่นแหละ 

พักวัดไหนก็พักได้เพื่อนฝูงมีเยอะ ตั้งแต่มา  

สร้างสวนแสงธรรมแล้วนี้จึงไม่ ไปวัดไหนเลย 

ไปสวนแสงธรรม คนก็ไปรวมที่นั่นสะดวกสบาย 

เรื่องรถราจอดได้สะดวกหมด วัดบวรฯ ทุกวันนี้

ไม่มีที่จอดรถนะเพราะแน่นไปหมดเลย .. 

เดี๋ยวนี้ ไม่รู้จักกับใครเลยวัดบวรฯ พระที่

เฒ่าที่แก่ก็ล่วงไปหมดแล้วแหละ ดูมองไม่เห็น

ใครนะ ผู้ ใหญ่ๆ ที่ เป็นเพื่อนฝูงกันแต่ก่อน 

ปรากฏว่าล่วงลับไปหมดแล้ว คงยังเหลือแต่

พระหนุ่มน้อยที่ได้สมณศักดิ์สูงขึ้นไปเป็นขั้นเป็น

ภูมิไป ส่วนพระที่เคยเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแต่

ก่อนดูเหมือนหมดแล้วนะ วัดบวรฯหมด พอดี

เราก็เลยมาอยู่ที่นี่ สุดท้ายเรียกว่าหมดจริงๆ ก็

ไม่ผิด ยังเหลือแต่สมเด็จฯกับเจ้าคุณยนต์ นอก

นั้นไม่มองเห็นองค์ไหนนะ  .. 

ตั้งแต่ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว 

(ปี พ.ศ. ๒๕๓๒) เรายังไม่มีโอกาสจะเข้ากราบ

นมัสการท่านเลยจนกระทั่งป่านนี้ ท่านยังเป็น

ฝ่ายมา เป็นผู้ ใหญ่กว่าเรามาที่นี่ ประกอบกับ

สร้างวัดสวนแสงธรรมก็เป็นระยะเดียวกัน แต่

ก่อนเราไปพักวัดบวรฯ เป็นประจำ พอไปพักที่

สวนแสงธรรมก็เลยไม่ ได้เข้ามาวัดบวรฯ อีก 

ทีนี้วัดบวรฯ ก็เลยไม่ได้ ไปอีกทีนี้นะ ไปได้ที่นู่น

แล้วก็ไม่ได้มากราบนมัสการท่านเลย ..  

ถ้าหากว่าพูดตามทางโลกแล้วเรียกว่าเรา

นี้ถือเนื้อถือตัว เย่อหยิ่งจองหอง แต่ภายในใจ

ของเราแล้วไม่มี เราเคารพท่านตลอดมา ที่ไม่

ไปก็เพราะว่า ปรกติท่านมีพระภาระมากมาย

อยู่แล้ว แม้เราเพียงตัวเท่าหนูงานของเราก็ไม่

เคยว่าง ไหนอาจารย์มหาบัวจะมาเยี่ยมแล้วจะ

ยุ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะ เพราะไปหาท่าน ไม่ไปกราบ

เรียนท่าน ปุบปับเข้าไปเลยก็ไม่เหมาะ ก็เสียอีก

ทางหนึ่ง ถ้าจะกราบเรียนท่านแล้วค่อยเข้าไปก็

เสียอีกทางหนึ่ง...” 

(แถวหนา้จากซา้ย) องคห์ลวงตา พระอดุมญาณโมล ีพระธรรมไตรโลกาจารย ์สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ  

(แถวหลงัสวมแวน่ดำ) พระเทพสารเวท ี(เจา้คณุบญุยนต)์  

สถานที ่: พระธาตหุลวง นครเวยีงจนัทร ์ประเทศลาว ป ีพ.ศ. ๒๕๐๕ 
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เขากราบสมเด็จพระสังฆราชเจา 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ 
(ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ) 

 

ในชวงที่องคหลวงตามีธุระที่กรุงเทพฯ 

และไปพักที่วัดบวรนิเวศวิหาร คราวหนึ่งทาน

หาโอกาสเขากราบสมเด็จพระสังฆราชเจา 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ) 

ซึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้น โดยปกติ

จะไมมีผู ใดเขากราบสมเด็จฯ แบบเดี่ยวๆ แต

ในครั้งนั้นทานเขาไปกราบสนทนาดวยเพียง

องคเดียวเทานั้น ยังความประหลาดใจแก

บรรดาพระเณรภายในวัดไมนอยทีเดียว ดังนี้ 

“...ตอนขบขันมากก็คือ เราขึ้นไปเฝา

สมเดจ็สงัฆราช กรมหลวงวชริญาณวงศ สมเดจ็-

สังฆราชองคนี ้ คือธรรมดาใครจะขึ้นเฝาทาน 

โหย มคีนตามหนาตามหลงัรมุเลย เปนอยางนัน้

เปนประจำ ก็มีพระปาองคเดียวนี้แหละแหวก

แนว เวลาจะไปดไูมมคีนปบขึน้เลยเชยีว  

โอย ทานเมตตามากอยูนะกบัเรา ทานคง

เห็นวาพระองคนี้มันมาจากไหน มันกลาหาญ

เหลอืเกนิ คงวางัน้ ใสปุบเลยคยุกนั ทานถามซกั

นัน้ซกันี ้ เรากราบทลูทานเรือ่ยๆ มาประมาณสกั 

๑๐ นาทีเราก็ลง ทานทรงยิ้มตลอดนะ เพราะ

ทานไมเคยเหน็พระขีด้ือ้อยางนี ้ปุบขึน้เลยนะเรา 

ทานยิม้ๆ เพราะทานไมเคยเหน็ที่ไหน ทานมองดู

เราแลวยิม้ๆ อยูตลอด แตเราเฉย คอืพระองค

ไหนกต็ามทีจ่ะเขาเฝาสมเดจ็พระสงัฆราชนีต้องมี

ผูนำขึน้ไปๆ ทกุๆ องค 

พอตอนเชามา มาเลาใหสมเด็จสังฆราช

องคนี้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) ฟง โอย ทาน

ซักใหญเลย ‘ทานอาจารยไปยังไงๆ’  

‘อุย จะยากอะไรกรรมฐานไป’  เราวางี ้

เวลาเราตอบเราตอบอยางนั้น กรรมฐานไมได

ยากนะ มนัยากแตไมใชกรรมฐาน แหหนาแหหลงั 

ทานมองดหูนาเรา บทเวลาจะเอา เอาอยางนัน้นะ 

ขึน้หาทานเลย ทานทรงเมตตามากอยู 

เวลากลางคืนเงียบๆ เราก็สอบถามพระ 

‘สมเด็จพระสังฆราชวชิรญาณวงศ ทานรับแขก

เวลาเทาไร’ ถามพระผู ใกลชิดเวลาที่ทานวาง 

วางั้น ทานบอกเวลาเทานั้น เราก็จับเวลาเอาไว 

แลวไปองคเดียวนะไปแบบขโมย ดอมๆ ไปถาม

พระ ทานนั่งอยูเหมือนกับวาอยูบนธรรมาสนสูง

อยูนะ  

พอเหน็เราไป เรากส็งัเกตพระดวย สงัเกต

ทกุอยางเพราะเราไปแบบปลอมๆ แปลกๆ ไมมี

ใครทำอยางนั้นแตเราทำ มีพระเฝาทานอยู ๓ 

องค เราขึ้นไปองคเดียว พอไปถึงพระก็รีบทูล

ทาน ‘นีอ่าจารยมหาบวั’  

ทานยิ้มเลย เขาใกลๆ เลย ทานนั่งอยู

โนนเรานั่งอยูนี้ ไมนานดูเหมือนไมเลย ๑๐ นาที 

ทานทรงยิ้มตลอดนะ อยางหนึ่งก็คือวาเห็นพระ

ปาพระเขาไป ไมรูจักขนบประเพณีธรรมเนียม

อะไร ปุบปบขึ้น เหมือนพระปาวางั้นเถอะ ทาน

ยิ้มนะทรงยิ้มตลอดเราสังเกตดู เราเปนพระ

บานนอกพระอยูในปาในเขาขึ้นไปหาทาน ทาน

ถาม ‘มหาบัว เหรอ? อยูอุดรเหรอ? เออ อยู

อุดรรูจักพระยาอุดรไหม’ ‘รูจักบางครับกระผม’ 

เราก็วาอยางนั้น 

 ‘พระยาอุดรแตกอนอยูวัดบวรฯ มหาจิต 

จากนั้นมาแลวก็มาเปนผูวาอยูที่นี่ แลวพระยา

อุดรมีลูกกี่คน’ ทานทรงรับสั่งดวยดี ยิ้มๆ 

ตลอด ทานรับสั่งถาม 

‘ขาพระองคไมรูวาทานมีลูกกี่คน’  

แลวก็ถามอะไรตออะไร เราก็ทูลทาน

เฉพาะๆ จากนั้นไมนานเราก็กลับ กราบทาน

แลวลง ทีนี้ตอนเชาพอฉันจังหันเสร็จแลว ตอน

นั้นทานเปนพระธรรมวราภรณ สมเด็จสังฆราช

องคปจจุบัน อยูกุฏิถัดเราไป เวลาเราทำอยาง

นั้นทานก็งงเหมือนกันวา 

‘เมื่อคืนนี้ ไดเขาเฝาสมเด็จพระสังฆราช’ 

ทานวา ‘เหอๆ แลวไปเมื่อไร’ ‘ตอนเทา

นั้นทุมเทานี้ทุม’  

โอย จอเราเลยนะ ‘แลวไปกี่องค’ ‘ไป

องคเดียว’ 

วางั้นทานยิ่งจอใหญเลย ‘แลวทานรับสั่ง

อะไรบาง’ 

เราก็กราบเรียนทานวารับสั่งอยางนั้นๆ 

แลวก็ลงมา ทานดูเราดวยนะ ดูดวยความสนใจ 

ภาษาของเราก็วาพระผีบาไปขึ้นไดยังไงคงวา 

ในประเทศไทยไมมี ใครขึ้นอยางนั้น มันขึ้นได 

ยงัไง คงจะวาอยางนัน้ ทานขบขนั ดเูราแลวยิม้ 

ตลอดนะ สมเด็จสังฆราชองคปจจุบัน เพราะ

ไมมีใครทำอยางนั้น เราไปตามประสาของเรา 

ถาไปแบบทั้งหลายเขาไปมันก็ ไม ใชพระปา 

เขาใจไหม ตองไปแบบพระปา เซอๆ ซาๆ แบบ

นั้น ขบขันดีนะ 

โอย ทานรับสั่งยิ้มๆ สมเด็จสังฆราชวชิร-

ญาณ ทานรับสั่งดีทุกอยาง ยิ้มตลอด เราขึ้นไป

นึกวาทานจะมีพระพักตรยังไงๆ ไมมีนะ มีแต

ยิ้มตลอดเลย เราก็ไมใหเสียเวลา ขึ้นไปเล็ก

นอยแลวเราก็ลงมา นั่นละตอนเชามาสมเด็จ-

พระญาณสังวร สมเด็จสังฆราชองคปจจุบัน 

ตอนนั้นทานเปนธรรมวราภรณ เปนขั้นธรรม 

โอย ทานซักใหญเลยเทียวนะ  
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“สวนแสงธรรม” ตั้งอยูที่พุทธมณฑล สาย ๓ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ แตเดิมเปนทุงนา มีสระบัวอยูดานหนา สองฝง 

ทางเขาเปนปาสน รอบๆ จะมีคลองน้ำและสวนกลวยไม เปนปาที่สัตวนานาชนิดมาอาศัยอยู มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร โดย  

น.อ.สกล รสานนท (คณุตา) และ พญ.อไุรวณัณ สนุทรลกัษณ (คณุยาย) เปนผูถวายในปพ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ขณะนัน้คณุยาย มอีาย ุ

๗๒ ป คุณยายไดเขียนจดหมาย และสงคนไปกราบเรียนองคหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เพื่อถวายสวนแสงธรรมใหอยูใน 

ความดูแลขององคหลวงตา  

แรกเริ่มเดิมทีคุณยายเคยอานหนังสือธรรมะขององคหลวงตามากอนแลวเกิดศรัทธา แตยังไมมีโอกาสไดพบ คุณยายได ไป

ปรึกษาหาขอมูลจากศาสตราจารย นพ.อวย เกตุสิงห ซึ่งเปนแพทยรุนพี่ คุณหมออวยจึงแนะนำให ไปกราบนมัสการองคหลวงตา

ในเวลาที่ทานมาพักวัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู กรุงเทพฯ ครั้งแรกที่ ไดพบ คุณยายจำไดวาองคหลวงตาเปนพระองคที่คุณยาย

เคยนิมิตเห็นสมัยที่อยูเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี แตวันนั้นไมคอยมีโอกาสไดสนทนาอะไรมากนัก องคหลวงตาไดนัดหมายให

ไปในวันรุงขึ้น คุณยายจึงไดกราบเรียนถึงเหตุการณที่ ไดปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดและขอถวายตัวเปนศิษย ทานไดเทศนแนะนำวิธีที่

จะปฏิบัติตอไป ซึ่งคุณยายไดนอมรับคำสอนมาปฏิบัติตาม ในระยะตอๆ มาจึงได ไปปฏิบัติธรรมที่วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี 

ดวยความเทิดทูนบูชา และลงใจกับองคหลวงตาทุกประการอยางไมมีใครเปรียบเทียบได 

องคหลวงตาจึงไดสงพระอาจารยนพดล นันทโน จากวัดปาบานตาดมาเปนผูประสานทำความเขาใจในเรื่องนี้ และองค

หลวงตาเมตตารับการถวายที่ดินนั้น โดยไดนิมนตหลวงปูเจี๊ยะ จุนโท (ขณะนั้นทานจำพรรษาอยูที่วัดอโศการาม อำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ) ซึ่งหลวงปูเจี๊ยะไดมาดูสถานที่เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๖ และมาดูแลใหคำแนะนำในการจัดเตรียม

ทานจองทานซักเราทุกอยาง ทานรับสั่งอะไร

บางยังไงบาง ทานไมเคยเห็นนิสัยอยางนี้ เราก็

ธรรมดา มันใช ไดทุกแบบนี่วาไง ก็โลกสมมุติ 

เวลาจะออกใชพลิกทางนี้ปบๆๆ ไปเรื่อยๆ พูด

ใหมันชัดเจนเสียวามันไม ไดติดอะไรนี่ ถาติด

เขาติดเรา  อยา ถาลงติดเขาติดเราแลวไปไม

รอด ถาไมติดเขาติดเราเสียอยางเดียวเทานั้น

ไปไดหมด ทะลุหมดเลย  

ทีนี้เวลาจะนำมาใชก็ ใชตามกาลเวลาที่

เหมาะสม จะใชแบบนี้ก็ปุบใสแบบนี้ปงเขาไป

เลย จะใชแบบไหนใชแบบนั้นเลย ใชแลวหาย

เงียบไปเลยไมมีอะไร ใครจะเปนบาอะไรก็ชาง

ใคร เราไมเปนกับใคร เฉยเลย…” 

ตามธรรมดาทานไมคอยชอบพูดแหละ 

แตเวลาเราเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชขึ้นไป

องคเดียวปลอมๆ นี่ โอย ทานซักใหญเลย จอง

ตลอดนะ ทั้งยิ้มทั้งจองทั้งซัก เราก็ธรรมดา 

กำเนิดสวนแสงธรรม 
 

องคหลวงตามีความจำเปนตองเดินทาง

ระหวางจังหวัดอุดรธานีและกรุงเทพมหานคร 

บอยครั้ง เพื่อเขารับการรักษาโรคหัวใจที่เปน

มานานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๖ และโรคหัวใจมา

กำเริบหนักในป พ.ศ. ๒๕๒๗ นอกจากนี้ยังมี

โรคหอบแทรกซอน สุขภาพก็ไมคอยแข็งแรง

อีกดวย การเทศนในระยะนี้จึงมีนอย ทางคณะ

แพทยตองการใหทานพักผอนมากๆ จึงมีผูมีจิต

ศรัทธาถวายที่ดินเปนสำนักสงฆเพื่อองคหลวง-

ตาจะไดมาพำนักรักษาตัวในคราวอาพาธและ

โปรดญาติโยมในเขตภาคกลางไดตามอัธยาศัย

ของทาน สถานทีน่ีจ้งึไดชือ่วา “สวนแสงธรรม” 

ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา  

สวนแสงธรรม 

หลวงปูเจี๊ยะ จุนโท 

พระอาจารยนพดล นันทโน 

ศ.นพ.อวย เกตุสิงห 

ตำหนกัคอยทาปราโมช วดับวรนเิวศ-

วหิาร ทีป่ระทบัและทรงงานของ

สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ 

น.อ.สกล รสานนท และ พญ.อไุรวณัณ สนุทรลกัษณ  

(คณุตา คณุยาย และบตุร) 

สถานที่ใหเหมาะสมกบัสภาพของวดัปา จงึเริม่มกีารปลกูตนไมขึน้ในระยะนัน้ 

ตอมาเมื่อวันที ่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ประมาณ ๑๒ ไร ถวายแดวดัเกษรศลีคณุ (วดัปาบานตาด) การกอสรางใน

ระยะแรกเริ่มสรางศาลา ๑ หลัง และกุฏิพระ ๔ หลัง มีสระน้ำ ๒ สระ  

องคหลวงตาใหสรางขึ้นอยางเหมาะสมกับสภาพปาเพื่อเปนที่พักของ 

พระกรรมฐาน ทานไดมาพกัทีส่วนแสงธรรมเปนครัง้แรกในชวงครึง่ปหลงัของ

ป พ.ศ.๒๕๒๘ และในระยะตอๆ มา องคหลวงตาจะเดินทางมาสำนักสงฆ

ประมาณปละ ๓-๔ ครั้ง ตามวาระที่สมควรและพักคราวละ ๑๐ กวาวัน 

ขึ้นไป  
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๕๐๖ ๕๐๗

สวนแสงธรรม 

กิจวัตรที่นี่ในตอนเชาองคทานออกบิณฑบาตไปถึงถนนบางแวก แลวเลี้ยว

ขวาไปตามถนน เมือ่ถงึทางโคงจงึวกกลบั ระยะแรกมคีนใสบาตรไมมากนกั ปตอๆ 

มาคณะศษิยและพทุธศาสนกิชนทัง้หลายตางทราบขาวและแพรกระจายออกไป จงึม ี

ประชาชนมาใสบาตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีจำนวนมากในชวงมีโครงการชวยชาติ 

สถานที่กวางขวางในเขตกรุงเทพมหานครจึงกลายเปนสถานที่คับแคบไปในทันที 

ในชวงระยะเวลาตัง้แตป พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๘ คณะศษิยผูมศีรทัธาไดรวมกนั 

บริจาคปจจัยเพื่อปรับปรุง ซอมแซมและเพิ่มเติมสิ่งกอสรางในสำนักสงฆหลาย

อยาง เชน การติดตั้งระบบน้ำประปา (๘ เมษายน ๒๕๓๑) สรางรั้วคอนกรีต

ลาดยางถนนภายในบริเวณเพื่อใหมีสถานที่จอดรถมากขึ้น สรางหองน้ำใหม

สำหรับฆราวาส บูรณะและสรางกุฏิเพิ่ม สรางกุฏิองคหลวงตาบริเวณสระน้ำ 

ป ๒๕๔๐ บริเวณดานหนาทางการไดสรางถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เชื่อมถนน

บรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม สรางเสร็จปลายป ๒๕๔๐ ทำใหการเดินทาง

สะดวกยิ่งขึ้น จำนวนผูคนที่มาทำบุญที่สำนักสงฆทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จน

แนนขนัด แมจะไดขยายศาลาโดยการตอเติมหลังคาออกไปจนเต็มพื้นที่แลว ยัง

แทบไมพอรองรับผูมีจิตศรัทธาโดยเฉพาะวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตตนป ๒๕๔๑ 

เปนตนมา 

ชวงเวลาที่องคหลวงตามาโปรดญาติโยมที่สวนแสงธรรมคราใด ยังความ

ปลืม้ปตชิืน่ชมโสมนสัของเหลาศษิยานศุษิยทัง้หลายจนไมอาจพรรณนาไดหมดสิน้  

ศิษยานุศิษยขององคหลวงตาก็มีทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนจากจังหวัด

ที่อยูหางไกลออกไป มีตั้งแตเจาฟาเจาแผนดิน พระเถรานุเถระ ขาราชการ

การเมือง ขาราชการประจำ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ นายธนาคาร พนักงาน

บริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร พอคา ลูกจาง ผูใชแรงงานไปจนถึง

ประชาชนทั่วไป และมีหลากหลายวัยตั้งแตทารกบิดามารดาพามา เด็ก วัยรุน 

หนุมสาว ผูใหญกลางคน ไปจนถงึผูสงูอายทุีเ่ดนิแทบไมไหว ลกูหลานตองพยงุเขน็ 

กันมากราบไหวก็มี 

การฟงธรรมและทำบุญกับองคหลวงตานั้น ไมเพียงผูคนที่มาทำบุญ

เทานั้นที่อิ่มบุญอิ่มใจ ผูยากไรและสรรพสัตวทั้งหลายก็พลอยไดรับอานิสงสแหง

ทานขององคหลวงตาไดอิ่มกายอิ่มใจไปดวยทุกครั้งไป แตละคนไมยอทอในการ

เดินทางมาทำบุญฟงธรรมแทบทุกวัน หลายทานเดินทางมาฟงเทศนทั้งเชาและ

เย็น ความทุกขความคับของใจทั้งหลายดูจะปลาสนาการไปสิ้นเมื่อไดมากราบ

นมัสการและไดฟงธรรมจากองคหลวงตา ทุกคนเฝารอคอยเวลาที่ 

องคหลวงตาจะเดินทางมาโปรดที่

สวนแสงธรรมอีก ประดุจแผน

ดินที่แหงผากรอหยาดฝนที

เดียวฉะนั้น 

คณุตา คณุยาย 

องคหลวงตาจะเดินทางมาโปรดที่

สวนแสงธรรมอีก ประดุจแผน

ดินที่แหงผากรอหยาดฝนที

องคหลวงตาบณิฑบาตบรเิวณดานนอกสวนแสงธรรม มชีาวกรงุเทพฯ และปรมิณฑลมาใสบาตรเปนจำนวนมาก และองคหลวงตาเมตตาใหพร 
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๕๐๖ ๕๐๗

สวนแสงธรรมจงึเปนทีพ่ำนกัเพือ่โปรดชาว

กรงุเทพฯ และเปนแหลงเสวนาธรรม ตลอดจน

เปนสถานทีเ่ปดโครงการชวยชาตแิละเปนสถาน

ที่แหงประวัติศาสตรขององคหลวงตาในหลายๆ 

ดาน ทั้งในเรื่องการสงเคราะหโลก การรักษา

คลงัหลวง การทอดผาปาชวยชาต ิ ฯลฯ รวมทัง้

เปนศูนยรวมจิตใจชาวพุทธที่สนใจในการปฏิบัติ

กรรมฐาน 

องคหลวงตาเดินทางมากรุงเทพฯ เปน 

ครั้งสุดทายเมื่อวันที ่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มี

คณะพระกรรมฐานภาคกลางและภาคตะวนัออก

กราบทำวตัรและฟงโอวาททีส่วนแสงธรรมเนือ่ง

ในกาลเขาพรรษาเมือ่วนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

และกลบัวดัปาบานตาดเมือ่วนัที ่ ๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๑  

หลงัจากนัน้องคทานก็ไมไดมาทีก่รงุเทพฯ อกี 

ตอไป มีเพียงวัตถุทานคือคลังหลวง ธรรมทาน

คือเสียงธรรม และเมตตาธรรมของทานเทานั้น

ที่โปรดโปรยมาถึงตลอดกาล 

องคหลวงตากบับรรยากาศตางๆ บรเิวณสวนแสงธรรม 
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อาคารหลักในสวนแสงธรรม 
๑. กุฏิเกาองคหลวงตา  ๒. กุฏิพระ 
๓. ศาลาใหม ๔. ศาลาเกา 
๕. กุฏิองคหลวงตา ๖. สถานีวิทยุ 

๕.๑ ภายในกุฏิองคหลวงตา 

๕.๒ ภายในหองน้ำที่เรียบงายขององคหลวงตา 

๕.๓ อาสนะแสดงธรรมหนาหององคหลวงตา 

๕.๔ บริเวณระเบียงกุฏิ 

๕.๑ 

๕.๒ 

๕.๓ ๕.๔ ๕.๔ 
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๕๐๘ ๕๐๙

ฐานเทานัน้ ไมคาดคดิมากอนเลยวาทานจะเทศน

ธรรมะแบบขบขันไดดวย เชนในคราวที่พระ

อุปชฌายเอาตัวทานไปเทศนที่จังหวัดนครพนม 

ทำใหทานตองไดเทศนหลายแบบตามลักษณะผู

ฟง ดงันี ้  

“…ขึ้นเบื้องตนขึ้นนครพนมกอน อันนี้

เทศนไปธรรมดาเรือ่ยๆ เขามาฟงกม็เีมยีผู ใหญ 

เมียอธิบดีศาลมาฟงเทศนเรา พอเทศนจบลง

แลว ปุบปบคลานเขามาหาคุณวรรณด ี ที่เปน

นายกพุทธสมาคม นิมนตเราไปเทศนงานฉลอง

ตั้งรากตั้งฐานพุทธสมาคมที่นครพนม พอค่ำคน

มามาก  

พอเจาคณุไปคนกม็ามาก เขานมินตเราขึน้

เทศน ก็ทานเจาคุณนั่นแหละใหเทศน ไปไหนมี

แตทานแหละใหเราเทศน ทานไมเทศน ถาเราไป

ทานไมมีเทศนเลย มีแตเรานั่นแหละเทศน เขา

มานมินตเทศน พอเทศนจบลงแลว ยงัไมลมืนะ

เทศนชั่วโมงกับหนึง่นาท ี เทศนนี้ ไหลไปเลย ไม

เหมอืนทกุวนันีธ้าตขุนัธ 

พอเทศนจบลงแลว คุณนายอธิบดีศาล

คลานเขามาหานายกสมาคม มากระซิบถาม 

‘เอะ ทานองคนี้มาจากไหนๆ เทศนทำไมแปลก

เหลอืเกนิ ฟงแลวทำไมมนัเพลนิๆ ตลอด เราฟง

เทศนมหาเปรยีญ ๘ ประโยค ๙ ประโยค เคยฟง

มาก็ธรรมดาๆ แตอาจารยองคนี้มาจากไหนๆ 

ทำไมเทศนถึงแปลกเอาเหลือเกิน จบแลวยังไม

อยากใหจบ นีท่านจบเสยีกอน วนัพรุงนีจ้ะนมินต

ทานเทศนอกี’ 

วางัน้นะ แลวถาม ‘เปนใคร’ ‘อาจารยมหาบวั’ 

‘อาจารยมหาบัวอยางนี ้ แตกอนไดยินแต

ชือ่ทาน นี่ไดเหน็องคแลว โอ ทานเทศนอยางนี’้ 

พอพรุงนีเ้ชาฉนัเสรจ็นมินตอกี ไปขอทาน

เจาคุณนิมนตทานอาจารยมหาบัวเทศนอีก เจา

คณุวา ‘โอย ไมไดๆ  วนันีจ้ะเอามหาบวัไปเทศน

ที(่อำเภอ)ทาอเุทน ไมไดๆ  วนันีจ้ะเอามหาบวัไป

เทศนทาอเุทน’  

ตกลงไมใหจรงิๆ นะวนันัน้ไมใหเลย นีล่ะที่

นี่ไปทาอเุทน ทานกอ็ยูอำเภอทาอเุทน ทานเจา-

คุณธรรมเจดียนี ่ ทานเปนคนทาอุเทน ตอนนั้น

กำลังเปนบาบัตรบาเบอรกัน อูย ไปที่ ไหนบา

บัตรบาเบอรเต็มแผนดิน ไปวันนั้นมีแตนักบัตร

นกัเบอรเตม็นัน้ คณุวรรณด ี ตัง้ตรงจตินีแ่หละที่

เปนนายกพทุธสมาคมเปนคนขบัรถให ไปถงึแลว

พอถงึเวลาเทศน คณุวรรณดแีกเคยฟงธรรมะขัน้

สูงของเรานี่นะ เคยฟงมาพอแลว วันนั้นแกจอ

คอยจะฟงธรรมะขัน้สงู ทางนัน้ก็ไปอยูตามปาไม

เรีย่ราดอยูนี ้ ไปเทศนใหคนหวัเราะเสยีจนจะตาย  

ฟงเสียงหัวเราะแตกลั่นๆ อยูที่ศาลา เทศนมี

แบบตลกขบขนัมขีอเปรยีบเทยีบมอีะไร หวัเราะ

กนัลัน่ๆ พวกนัน้เลยเพลนิดวยการหวัเราะ เทศน

ไปไหนก็ไมไป .. 

ทำไมเทศนถึงแปลกเอาเหลือเกิน จบแลวยังไม

อยากใหจบ นีท่านจบเสยีกอน วนัพรุงนีจ้ะนมินต

ทานเทศนอกี’

ชือ่ทาน นี่ไดเหน็องคแลว โอ ทานเทศนอยางนี’้

เทศนอยางนี้ก็เปน?? 
  

มีเรื่องขบขันระหวางทานเจาคุณพระ-

ธรรมเจดีย กับองคหลวงตาเกี่ยวกับการเทศน 

กลาวคือหากมีเหตุใหทานไปแสดงธรรมที่ 

วัดโพธิสมภรณคราวใด พอขึ้นธรรมาสนแลว

กอนการแสดงธรรมทานเจาคุณมักจะเดินไป

บริเวณรอบๆ และประกาศวา    

“ใครอยาพูดนะ  เราจะฟงเทศนมหาบัว

นะ เราจะฟงเทศนมหาบัวนะ ใครอยาพูดเปน

อันขาดนะ”  

ในบริเวณนั้นจึงเงียบหมด จากนั้นทาน

เจาคุณ ก็กลับมาประจำที่และตั้งใจฟงเทศน

แบบกรรมฐาน คือ หลับตาฟงดวยความเคารพ

ในธรรม  โดยไมถือตัววาเปนพระอุปชฌาย

อาจารยของทานมากอนแตอยางใดเลย มิ

หนำซ้ำถาอยูกันสองตอสองทานเจาคุณจะซัก

ถามแหลก บางครั้งก็นั่งมองดูหนากันเฉยๆ ดู

หนา จอง แลวก็วา 

“ขอยพูดตามความจริงนะบัว เราฟง

เทศนมาทั่วประเทศไทย ฟงมาแลวไมมี ใคร

เทศนเหมือนเธอ เธอเทศน ใสตรงไหนขาด

สะบั้นขาดสะบั้น  แหม! มันถึงใจขอยเหลือเกิน 

วาไมอึ๊ ไมอะ ไหลไปเลย  

ถาหากไมมีปญหาเรื่องเทศน ขอยยกให

เจานะบัว แตถามีปญหาแลว การตอบปญหา

เจาเปนที่หนึ่ง มันถึงใจขอยเหลือเกินนะบัว .. 

ตอบปญหารวดเร็วที่สุด .. ปบเลย  ใสปบๆ 

เลย แหม! เรานี้อยากถามทั้งวัน แตไมมีปญหา

จะมาถาม” 

บางครั้งทานเจาคุณยังถามอีกดวยวา 

“บัวๆ เวลามีคนมาถามปญหาเธอนะ เธอไดคิด

ไว ไหม”  และมีอยูครั้งหนึ่งในขณะที่อยูกันสอง

ตอสองกับทานเจาคุณ คราวนั้นทานเจาคุณ

มองดูหนาทานดวยแววตาที่ใสแจวแลวกลาววา 

“บางทีนะบัว ขอยพูดตามความจริงนะบัว 

เจาเทศนนี้ขอยวาหาตัวจับยากนะบัว ตอไปนี้

เจ าจะเปนเจาคุณอุบาลีนอยนะบัว  

เจาเทศน แหม! มันถึงใจขอยเหลือเกิน” 

ทราบกันวาทานเจาคุณเคย

ฟงเทศนของทานแตแบบกรรม

พระธรรมเจดยี (วงซาย) องคหลวงตา (วงขวา) 

และครบูาอาจารยสายกรรมฐาน 

องคหลวงตาและครบูาอาจารยสายกรรมฐานในงานทำบญุบาน 
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นิทานหลวงตากับเณร “ตั๊กกอๆ” 
 

        

“...หลวงตากับเณรนอยไมจนตรอกเปนยังไง หลวงตาถูกเขานิมนตไปเทศนในงานเขา แลววิ่งมา

หาเณร ‘เณรเปนยังไง วันนี้เขานิมนตหลวงพอไปเทศน แลวจะเอาอะไรเทศนใหเขาฟง’  

ทางเณรก็วา ‘อูย หลวงตาจะไปคิดทุกขคิดยากอีหยัง เดี๋ยวขานอยจะบอกตามหลัง’  

เณรก็พาไป เดินไปขางทางไปเจอนกทามันกำลังขันอยูสองขางทาง ‘ตั๊กกอๆๆ’  หลวงตาถาม 

‘แมนหยังเณร? ตั๊กกอๆ’  ‘ออ ตั๊กกอๆ มันแมนนกทา เอาจำไวนะ’ 

พอดีเดินไปกลางทางไปเห็นไกปามันบินผานทางมา ‘นี่มันแมนหยังเณร’ ‘ออ นี่บินไปมาเขาเรียก

ไกปา’ 

ทีนี้ก็ทองแลว ‘ตั๊กกอๆ มันแมนนกทา บินไปมามันแมนไกปา’  

ทีนี้ ไปอีกก็เห็นนกเขียนบินผานฟาสูงๆ ‘นี่มันหยังเณรสูงๆ นะ’  ‘ออ บินผานฟามันแมน

นกเขียน’  

ออ ได ๓ กัณฑแลว ตั๊กกอๆ มันแมนนกทา บินไปมามันแมนไกปา  

บินผานฟามันแมนนกเขียน เอาไดแลว พอขึ้นเทศนก็วา ‘ตั๊กกอๆ 

มันแมนนกทา’ นั่นเห็นไหมหลวงตาจนตรอกเมื่อไร ‘บินไปมามัน

แมนไกปา บินผานฟามันแมนนกเขียน’ เหลียวไปขางหนาบอนงาน

เขาเห็นกลวยละซีที่นี่นะ เห็นกลวยเขาเหลืองอรามอยูในงานของเขาก็เลยวา 

‘ไผทานกลวยสวยลงๆ ไผทานโถงสักกะโยงขึ้นฟา’ 

เขาก็ลากกลวยหนีละซีที่นี่ เอาถุงออกมาจะถวายถุงกับหลวงตา เพราะ

หลวงตาวาไผทานโถงสกักะโยงขึน้ฟา ไผทานกลวยสวยลงๆ เขากเ็อากลวยหน ี‘โอ กลวยนำ้วากลวยหอม 

มันบเปนหยัง มันเปนตาซังแตกลวยตีบนอย’ เขาเอากลวยตีบนอยมาถวาย 

เขาก็ ไปขนเอากลวยน้ำวาอยูนำกันนั่นแหละเอามาไวขางหนา แลวเอา

กลวยตีบนอยขนหนีหมด  

หลวงตาก็ ไดทั้งถุงทั้งกลวยน้ำวา ทั้งกลวยไข กลวยงาว 

กลวยหอมหมด เหน็ไหมจนตรอกไหมหลวงตา ไดกลวยตัง้หลายเครอื

มาแลวก็ถุง ดี ไมดีหลวงตาบัวยังสูหลวงตานั่นไม ไดอีก...” (หัวเราะ) 

‘บินไปมามัน

 เหลียวไปขางหนาบอนงาน

เขาเห็นกลวยละซีที่นี่นะ เห็นกลวยเขาเหลืองอรามอยูในงานของเขาก็เลยวา 

เขาก็ลากกลวยหนีละซีที่นี่ เอาถุงออกมาจะถวายถุงกับหลวงตา เพราะ

 อะไรก็ไมขบขันเหมือนเอาเราไปเทศนที่

ทาอุเทนนั่นแหละ .. ตั้งแตนั้นมาพอทานเจอ

หนาเราทีไร ทานจะตองเอาเรื่องนั้นขึ้นทักทาย

กอน เพราะทานไมเคยไดยินเราเทศนอยางนั้น 

เทศนเริ่มตั้งแตตนจนจบไมมีอะไร เทศนใหขบ

ใหขัน พวกนี้หัวเราะกันลั่นตลอดกัณฑเลย ทาน

เจาคุณฯ นี้หัวเราะจนแทบลมแทบตายจริงๆ 

นะ เราจบเทศนแลวเขาก็ขอรอง  

‘โอย ! อยาดวนจบๆ’  

ทานเจาคุณอุปชฌายนี้ก็หัวเราะเปนบา

อยูขางหลงัเรา ทานนัง่ขางหลงั เราเทศนขางหนา 

ทางโนนก็หัวเราะ ทานเจาคุณก็หัวเราะ  

หัวเราะจนจะเปนจะตายจริงๆ น้ำตาไหล

หัวเราะตลอดเลย เราไมลืมนะ ๔๕ นาที เราก็

เริ่มจะลง เขาบอกวาขอฟงเทศนอีกอยาดวนลง

อยาดวนจบ กำลังสนุกดี เราก็เริ่มลงของเรา 

พอจบลงแลวลงมาพวกนั้นยังหัวเราะกันลั่น ตั้ง

แตตนเทศนจนกระทั่งจบเทศนมีแตเรื่องตลก

ขบขันใหหัวเราะ คนหัวเราะกันลั่น  

ก็มันหมดดินระเบิดแลว บั้งไฟมันก็ลง

เรื่อยๆ มันก็จบของ

มัน. . . พอลงมาจาก

ธรรมาสนแลว ลงมาแลวมากราบพระประธาน

เสร็จแลว มองดูทานเจาคุณยังหลับตาหัวเราะ

คิกแค็กๆ อยูนั้น ยังหัวดิ้นลมดิ้นตายอยูซิ ยังไม

ลืมตา ยังหัวเราะลั่น พอจบแลวก็มานั่ง  

พอลืมตาก็ ‘เอ  มหาบัว เจาเทศนอยางนี้

ก็เปนหรือ? มหาบัวๆ ขอยบเคยไดยินเจาเทศน

อยางนี้’  

แลวหัวเราะอยูตลอด มาในรถหัวเราะมา

ตามทางนะ ‘มหาบวัเทศนอยางนีก้เ็ปน’ ทานไม

เคยไดยนิเราเทศนแบบนัน้ กเ็ทศนธรรมดาทัว่ๆ 

ไป ในสถานทีน่ัน่เปนยงัไงๆ ทานก็ไมรูเรือ่งของ

เราอีกใช ไหมละ เวลาเทศนมันก็ออกแบบนั้น 

หวัรอแทบลมแทบตาย ตัง้แตนัน้มาเจอเราทไีร   

‘มหาบัวเทศนอยางนี้ก็เปนๆ’  

หัวเราะกิ๊กๆ พวกนี้มันชอบบัตรชอบเบอร

เลนบัตรเลนเบอร เราก็เทศนเรื่องบัตรเรื่อง

เบอร เทศนมีตลกขบขันจนกระทั่งจากกัน เจอ

หนาเปนตองวาละซี ‘มหาบัวเทศนอยางนี้ก็

เปนๆ’ อยูอยางนั้นจนกระทั่งทานจากไป นี่เรา

พูดถึงเรื่องเทศนมันเอาแนไมไดนะ มันหากเปน

ของมันนั่นแหละ เอาแนไมได …” 

การที่ทานเจาคุณฯ มอบความไววางใจให

ทานเปนผูแสดงธรรมทางภาคปฏิบัติอยูเนืองๆ 

นั้น ทานบอกเหตุผลไวเชนกันวา 

“ทานเจาคุณธรรมเจดียเปนอุปชฌาย

ของเรา พูดตรงๆ พูดตามอรรถตามธรรม ไม

ดูถูกเหยียดหยาม ไมเยอหยิ่งจองหอง ทาน

บอกวาทานลงเราสุดขีดเลย .. ในเรื่องทาง

กรรมฐานทานเจาคุณทานเกงมากนะ ทานฟง

เราตอบปญหามามากตอมากแลว ทาน

หาอุบายใหเขาถามปญหา เวลาเขา

ถามมาปบ  

‘เอา! บัวตอบ’  

ทานจะแอบฟง ทานวาอยาง

นั้น ทานถามไมถอย คุยไมถอย 

เราจะตายหลังจะหักนั่งสนทนา

กับทาน ดวยความพอใจ 

ของทาน ทานเอาจริงๆ  

สนใจภาคปฏิบัติ สนใจมาก

ทีเดียว”  
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รับนิมนตไปฉันที่บาน 

“...พอพูดถึงนี้แลวก็ ไประลึกถึงบานคุณหญิงเลอศักดิ์ เจาของรถเมลขาว เขานิมนตเราไปฉันที่

บาน เขาพูดถึงเรื่องบรรดาพวกบริษัทบริวารในบริษัทตางๆ เกิดทะเลาะเบาะแวงยุงกันกับเจากับนาย 

บางทีก็มีลักษณะเดินขบวนไปอยางนั้น แตที่นี่ ไมมี เราก็เลยถาม ‘เพราะเหตุไรจึงไมมี ที่อื่นเขามีดาษดื่น

ไปแตที่นี่ ไมมีเปนเพราะเหตุไร’ 

เขาวา ‘เพราะเราเลี้ยงดูเขาเหมือนลูกเตาในครอบครัวของเรา ใครเจ็บไข ไดปวยนี้เราเปนภาระ

รับหมดเลย คาหยูกคายาคาหมอเรารับหมดทุกสิ่งทุกอยาง จึงเปนเหมือนลูกหลานในครอบครัวเลย

บริษัทนี้ เพราะเหตุนี้เองจึงไมมีการทะเลาะเบาะแวง ไมมีอะไรดังที่บริษัทอื่นๆ เขาเปน’ 

นี่เราก็เอามาคิดมาพิจารณา นี่ละความเฉลี่ยเผื่อแผเลยกลายเปนครอบครัวใหญเลย เขาดูแล

หมด บริษัทของเขาเขาดูแลหมด เพราะฉะนั้นลูกนองจึงไมทะเลาะกัน จะทะเลาะอะไรก็นายเปนพอเปน

แมเลีย้งดสูมบรูณแบบ จะไปทะเลาะหาอะไร ถาไมทะเลาะ

หาสันมีดสันพราตีหนาผาก เขาใจเหรอ อิ่มแลวก็ยัง 

เปนบาทะเลาะหาอะไร นี่เราก็เอามาคิด  

นี่ละความเสียสละประสานไดหมดนะ เขาบอกวา

บริษัทเขาชุมเย็นเปนสุข พวกคนงานทั้งหลายถือเรา

เหมือนพอเหมือนแม ไปเลย สั่งอะไรนี้เหมือนพอแมกับลูก 

นี่เราก็เอามาคิดเหมือนกัน นี่ละความเสียสละ ความเห็น

แกกันและกัน สัตวกับคน มนุษยตอมนุษยดวยกัน ตอง

อาศัยซึ่งกันและกัน….” 

ไปภาคใต พบพอลูกที่นราธิวาส 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ องคหลวงตารับนิมนต

กระทรวงมหาดไทยไปทางใต เพื่อรวมงานบุญ

ฉลองวัดเขากง จังหวัดนราธิวาส โดยพำนักอยู 

วดัประชาภริมย การไปงานนมินตในครัง้นีถ้งึกบั 

ทำใหขาราชการนายหนึ่งรองไหดวยความปลื้ม

ปติที่ ไมมีโอกาสได ไปกราบ แตกลายเปนทาน

บณิฑบาตมาโปรดถงึทีอ่ยูดวยองคทานเอง ดงันี้ 

 “...เราก็เดินไปคนเดียวไปบิณฑบาต เรา

ไดรับคำยกยอคราวนั้นละ เราอยูเมืองไทยมากี่

ปกี่ เดือนไมเคยไดรับคำยกยอ วันนั้นไดรับ

ยกยอ พอกับลูกสาวยืนรอใสบาตร พอเลยบอก

ลูกสาววา 

‘นี่ลูกดูซิ ดูพระองคนี้ทำไมสงางามมาก 

เดินอยางสงาผาเผยองคเดียวมา ดูทาทางการ

เดินการไปการมา ความสำรวมระวังเรียบไป

เลย พอก็ไมเคยเห็น ดูซิลูก สวยงามมากนะ 

พระองคนี้จะไมใชพระอยูแถวนี้นะลูก พระองค

นี้ตองอยูในปา อยูแถวไหนคอยทราบ’ 

พอกระซิบบอกลูกสาวอยูอยางนั้นใหดู ดูซิ

ลูกๆ พระองคนี้แปลกอยูนะ กระซิบบอกลูกเรื่อย ดู

ซิลูกๆ เรื่อย เราก็เดินเขามาๆ เขาเปนหัวหนาต.ม. (ตรวจ

คนเขาเมือง) เขาพูดกับลูกสาว ลูกสาวรอใสบาตร วันนั้นพอมา

ใสบาตรดวย พออยากใสบาตรเปนกำลัง พอเดินเขามาจนกระทั่ง

ถึงที่รับบาตร 

พอมาถึงก็นิมนตเราเขาไปรับบาตร พอเรารับบาตร ก็ขันเทๆ 

หรืออะไร ใสขันหนึ่งแลว เราขยับออกปุบปบใสอีก เราก็เลยรับอีก พอ

รับที่สองแลวยังจะเอาอีก ใสอีก ถึงสองแลวเราบอก ‘ใหรอใหองคอื่นรับ

บาง พระทานก็บิณฑบาตดวยกัน มาแถวนี้แหละ ใหทานบาง’ 

‘โอย ผมมเียอะอยูขางบน’ วาอยางนัน้นะ  

จัดบาตรอยูขางบน ฟาดใสนี่ เทหมดเลย เลยพาลูกใสหมดเลย ที่ยก

ไปนั่นนะ เทใสบาตรเราเต็มหมดเลย บอกเทาไรไมฟงเลย ไมสนใจมีแตจะ

รกุเรือ่ย พอกบัลกู ใสเสรจ็แลวนกึวาแลวไมแลวนะ พอใสบาตรเสรจ็แลว 

อาว! มันก็เต็มบาตรจะไปไหนนี่ ก็มัน 

เต็มบาตรแลวนี่ จะไปขางหนาไมไดแลว ก็

มีบานหนึ่งอยูขางหนาเขารออยู ไปรับกัน

เสียกอน เขาก็เตรียมปุบปบลงไป เขาไป

เอากะละมังของเขาลงมารอเทบาตรเรา 

พอใสบาตรลงปบ แกก็เอารถแก แกเปน

หัวหนาต.ม. แกมีรถ ปุบปบเอาบาตรเรา 

มาเทเสร็จเรียบรอยเต็มนะ เทหมดเรา 

จะกลับ อาว! ทางนูนก็รุมจะคอยรอใส 

บาตรเรา ฟาดทีเดียวเต็มหมด 

เลยวันนั้นกลับมา 

นั่นละที่วา ‘ผมไดยินชื่อ

เสียงทานอาจารย

วดัเขากง อ.เมอืง จ.นราธวิาส 
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๕๑๒ ๕๑๓

มานานแลว ผมจนหมดหวังแลว นี่ที่ผมดีใจมาก 

ทีแรกผมอยู ตม.หนองคาย ครั้นมาตอน

นั้นถาหนาฝนก็เลอะไปดวยขี้ตมขี้ โคลนเขาไมได 

ถาหนาแลงก็เต็มไปดวยทราย รถเขาไมได จาก

นั้นก็เลยยายไปทางอุบล จนกระทั่งยายมาทาง

นี้ หมดหวังวาจะมากราบทานอาจารยที่นี่ ไม

เคยมีวาสนา วันนี้ผมมีวาสนามาก’  

พูดน้ำตารวงนะ ไมใชธรรมดา ผมหมด

หวังแลวกลับมาเจอตอนที่หมดหวังแลว อยู

หนองคายจะมาหาทานอาจารยก็มาไมได แลว

ยายไปอยูอุบลฯ ยายจากอุบลฯ ก็ไปนราธิวาส 

นั่นละมาเจอกันที่นั่น 

ทีนี้พอมาใสบาตรหมดแลว วันนั้นตามทั้ง

วันเลย ตม.คนนี้ งานการไมสนใจ เอารถของ

แกนั่นแหละพาเราไปเที่ยวนูนเที่ยวนี้ เฝาเราทั้ง

วัน บริการทั้งวัน บอกให ไปทำงาน ไมเปนไรผม

มีลูกนอง ผมสั่งลูกนองแลว วาอยางนั้นนะ 

บริการเราทั้งวันเลยในวันนั้น ชื่อพันตำรวจโท-

วีระ เราเลยจำได แกพอใจพูดขึ้นน้ำตารวงๆ 

นะ ครั้งสุดทายละที่นี่  

พอเสร็จงานแลวแกก็มารออยูที่หองเรา

พัก ไมไปทำงานที่ไหนเลย เฝากลางวันก็พาไป

เที่ยวทางโนนทางนี้ ซอกแซกซิกแซ็กไปหมด 

บอกให ไปทำงานก็ไมยอมไป ‘ผมพอใจแลวผม

มุงใสทานอาจารยมาตั้งแตอยูหนองคาย หมด

หวัง ฟาดไปอุบลฯ ยิ่งหมดหวัง นี้ฟาดลงมาทาง

นี้แลวหมดหวังใหญ ทำไมมาเจอเอาอยางนี้’ 

แกดี ใจ พูดน้ำตารวงเลย ทีนี้พอไปรับ

อะไรเสร็จหมดเรียบรอยแลว ในงานเขาถวาย

มากมายของกองพะเนินเทินทึก มาวัดประชา-

ภิรมยละ เราถามเขา ‘พระในวัดนี้มีกี่คณะ ให

ไปถามดูมีกี่คณะ’ 

ถามแลวเราก็จัดเอาของทั้งหมดที่เขา

ถวายเรา เอาไปแจกพระตามคณะตางๆ หมด

เลย เราไมเอาอะไรเลย ‘อาว ทานไมเอาอะไร

เลยเหรอ’  

‘เอาแลว เอาบุญแลว’ เราวาอยางนั้น  

แกเห็นวาอะไรๆ ก็ตาม พอมาในงานนี้

นิมนตๆ แทนที่จะเอาอะไรตามเขาถวาย ไม

เอาเลย ให ไปแจกคณะนั้นๆ กี่คณะเราใหเอาไป

แจกหมดเลย เพราะของมากตอมาก  

ทีนี้บทเวลาเราจะจากแกมา กมหนาน้ำตา

รวงๆ ‘หมดหวังแลวทีนี้ผม แตก็ยังมีหวังที่ไดพบ

ทานอาจารยเปนครั้งสุดทาย ตอจากนี้ ไปจะไม

ไดพบทานอาจารยอีกแลว’  

วาอยางนั้นนะ กมหนาน้ำตารวง ผูชาย

น้ำตารวง เราก็เลยขึ้นรถ จากแกมาก็นั่งรถยนต

มาขึ้นเครื่องบินที่ปตตานีหรือนราธิวาสที่ไหนลืม

แลว ขึ้นเครื่องบินกลับ ตั้งแตนั้นมาก็เลยไมได

พบกันอีกเลยจนปานนี้แหละ แกคงเกษียณแลว 

นานแลวนะ .. 

ขบขันดีอยูนะ ตั้งแตนั้นมาก็ ไม ได ไปอีก 

นราธิวาสไมได ไปอีกเลย นี้ ไปในงานเขานิมนต 

กระทรวงมหาดไทย ตอนนั้นใครเปนผู ใหญใน

กระทรวง นั่นละเขานิมนตเราไป แลวไมได ไป

อีกเลยจนกระทั่งปานนี้ละ นราธิวาสไมได ไปอีก

เลย ปตตานีเหลานี้ ไมได ไป สงขลา หาดใหญ 

ไปบอย แตเปนที่วาผานๆ ไม ได ไปซอกแซก

ซิกแซ็กก็คือทางภาคใตเรา ภาคอื่นภาคไหนไป

หมดแหละ ไมมีอะไรก็ไปละ…” 

นมินต เราไปเยีย่ม ไมนานกถ็วายตวัเปนลกูศษิย 

พออนัดบัทีส่องถวายตวัเปนลกู ฟาหญงิเลก็นะ 

ถวายอยูที่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธละมั้ง 

(‘ครับ ใชครับ’) นิมนตเราไปเยี่ยมที ่

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ นี่ละอำนาจ

ของธรรม  

ความคดิถงึครบูาอาจารยนี้

เปนสำคญัมาก พวกเจาหนาที ่

ที่คอยดูแลรักษาทานเวลา

ทานปวย อยูที่โรงพยาบาล- 

กรงุเทพ ชือ่โรงพยาบาลกเ็ปนโรงพยาบาลกรงุเทพ 

อยูในกรงุเทพฯ นัน่แหละ พดูคำไหนออกมากค็ดิถงึ

ทานพอ คอือยูในโรงพยาบาล  

‘คดิถงึทานพอ อยากไปเยีย่มทานพอ’ อยู

อยางนัน้  

จนกระทัง่พวกรกัษาอยูนีน้อยใจ เหมอืนหนึง่

วาพวกหมอเหลานี้ ไมมคีวามหมายเลย พดูคำไหน

ออกมากท็านพอ…” 

สำหรบัทีม่าของคำวา “ลกูบญุธรรม” ของ

องคหลวงตานั้น องคหลวงตาเลาใหพระเณรฟง

ประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึงเหตุการณในราวป 

พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึง่เปนจดุเริม่แรกทีท่านเมตตารบัคณุ

พรสวรรค คสูกลุ มาเปนลกูบญุธรรม พระวดัปา-

บานตาดรปูหนึง่ไดยนิคำกลาวขององคทานในวนั

นัน้วา 

“...โยมพรสวรรคตอนเด็กๆ ปวย พอแมก็

เลยพามายกใหเปนลูกองคหลวงตา ทานก็เลย

รับไว ในสมัยนั้นทางพระเรายังไมไดเรียกลูกบุญ

ธรรม องคหลวงตายังกลาวใหพระเณรฟงอีก

ดวยวา ‘เรารับใครก็รับจริงจัง ไม ไดรับสักแต

วาเปนพิธี’...” 

เมื่อองคหลวงตาเมตตารับเปนลูกไมนาน 

ปรากฏวาโรคภัยไขเจ็บที่เปนอยูกลับดีขึ้นอยาง

คาดไมถึง 

ลูกบุญธรรม..เฆี่ยนตีได 
     

องคหลวงตาได เกี่ยวของกับพระเณร

ประชาชนหลากหลายลักษณะ ซึ่งทานก็มีวิธี

ปฏิบัติกับแตละบุคคลแตละคณะแตกตางกันไป 

สำหรับความเกี่ยวของในลักษณะความเปน 

“บุตรบุญธรรม” ขององคหลวงตานั้น สวนหนึ่ง

ของการแสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 

๒๕๔๓ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ กลาวไว ดังนี้ 

“...อาหารที่มาใสบาตรทุกวันนี ้ อาหาร

ประชา (พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก) เรานี่นะ 

ประชานีล่กูบญุธรรมหลวงตานะ ลกูโปรดคนหนึง่

นะ ตีได ฆาได เฆีย่นได ลกูคนนี ้นีม่อบภาระใหผู

กำกบัการตำรวจอดุรฯ  มาถวายจงัหนัแทน ปนโต

นีเ้ทาตนเสานีข่องงายเหรอ  

‘อาว มนัใหญกบ็อกวาใหญซ ี ใหญไปวาเลก็

มนัขดักนั’ 

ปนโตนีเ้ปนชัน้ๆ เมือ่เชามากเ็หน็ตัง้อยู มา

ประจำหลายปแลวนะ เรากด็เูหน็เขยีนชือ่เจาของ

ไวบนปนโต มาตัง้กึก๊นี ้ เราเปนหวัหนากต็องเอา

กอนใครละซ ี แลวกแ็จก.. มาถวายตวัเปนลกูบญุ-

ธรรม โอย นานแลว ตัง้ ๓๐ ป 

ฟาหญิงฯ ทานมาเหมือนกัน ฟาหญิงฯ 
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เปดกิเลสตัวแอบแฝง 

  

ในบางครั้งทานจะมีวิธีการสอนที่เปดเผยตัวกิเลสที่แอบแฝงมากับธรรมให

เห็นอยางชัดๆ ดังในกิจนิมนตไปแสดงธรรมที่วัดแหงหนึ่ง 

 “...โอโห เขาเตรียมตอนรับหลวงตาบัวไวอยางหรูหราฟูฟา พอจะกาว

เขาสูโบสถ เขาปูเสื่อปูพรมเขามาเลย พอเราไปถึงที่นั่น เราก็จับเสื่อจับพรม

ฟาดเขาปาใหเห็นตอหนาเลยนะ ปูเปนแถวเลยนะ  

พอเราไป เราก็จับนี่ฟาดเขาปา จับนี่ฟาดเขาปา แลวก็เดินไปจับนี่ฟาด

เขาปา ตอหนาคนมากๆ นะ เพราะมันขวางตาเหลือเกิน กิเลสทำไมมันจึงมี

อำนาจมากนัก .. 

 เขาทำอยางนั้น เราก็ ไมตำหนิวาผิดนะ แตใหมีธรรมแทรกบางเปน

ขอคิด เพราะฉะนั้น เราจึงจับนี่ฟาดเขาปาใหเปนขอคิดตางหากนะ เราไม ไดทำ

ประชดอะไร เขาใจไหม? มันมีความหมายอยูในนั้น ปาเขาปา ปาเขาปา อะไร

หรูหรา ฟาดเขาปาหมดเลย .. 

ทำใหเปนขอคิดเสียบาง ความหมายวาอยางนั้น  มิฉะนั้นจะมีแตกิเลส

ปดหูปดตา ไมใหมองเห็นอะไรยิบๆ แย็บๆ เลย ก็เปดเสียบางสิ…” 

  

ตัวอยางเนื้อหาเทศนาอบรมฆราวาส 
 

ดวยความเมตตาขององคหลวงตาทีแ่สดงพระธรรมเทศนาตอบคุคลตางๆ ในสถานทีต่างๆ ดงักลาว ธรรมะของทานจงึมหีลายแบบหลายฉบบั มทีัง้แบบจรงิจงั 

แบบยกเหตยุกผล อปุมาอปุไมย แบบขบขนั แบบดเุดด็เผด็มนั หรอืบางครัง้กส็อนโดยไมใชการพดู ซึง่องคหลวงตาก็ ไดพดูแบบขำขนัในเรือ่งนี้ ไวเชนกนัวา 

“อยางพระมหาสมบตั ิบญุเรอืง ทีว่ดันรนารถฯ กทม. ทำวทิยานพินธทานพดูถงึเรา ทานวาการเทศนาวาการอาจารยมหาบวันีห้าทีค่ดัคานไมได พรอมทัง้มอีปุมา

อปุไมยมขีอเปรยีบเทยีบไดสดัไดสวน สองขอ ขอทีส่ามทานกย็กขึน้ใหญเลยวาแตทานมนีสิยัตลก เรากเ็ปนอยางนัน้ตัง้แตทานยงัไมวา จะวาอะไร มนีสิยัตลก (หวัเราะ)” 

องคหลวงตาเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาสัง่สอนฆราวาสไวจำนวนมากจนไมอาจนบัจำนวนใหแนนอนลงไปได เนือ้หาธรรมกม็หีลายแงหลายมมุหลายขัน้หลายภมูิ

ตัง้แตขัน้พืน้ฐานทัว่ไปจนถงึทีส่ดุแหงธรรม การเทศนาวาการจะหนกัเบามากนอยทานจะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัคณุสมบตัขิองบคุคลหรอืคณะบคุคลนัน้ๆ และ

เปนไปตามเหตปุจจยัความจำเปนทีม่าเกีย่วของ คณะผูเรยีบเรยีงหนงัสอืฯ ไดสอดแทรกคตธิรรมในสวนทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หาประวตัขิององคทานไวในทกุบททกุตอนของ

หนงัสอืเลมนีอ้ยูแลว ตัง้แตธรรมะทีล่ะเอยีดลกึซึง้ สำหรบันกัปฎบิตัภิาวนา หรอืแมแตธรรมะสำหรบัเดก็ เยาวชน ผูมหีนาทีก่ารงาน ครอบครวั สงัคม และประเทศชาติ

ในลำดบันีจ้กัขอยกตวัอยางเนือ้หาพระธรรมเทศนาอบรมฆราวาสอืน่ๆ มาแสดงแตพอสงัเขป ดงันี้ 

ชานหมาก 

 

โยม  หลวงตาครับ ขอชานหมาก 

หลวงตา อยายุงๆ ของไมเปนประโยชน สิ่งใดเปนประโยชนเราสอน

แลว นั่น  มาขออะไร ของเศษๆ เดนๆ ของทิ้ง .. ศาสนาพุทธเราเปนศาสนาที่

เลิศ เราคอยแตจะเอาของปลอมๆ เขาไปแทรก .. ชานหมากนี่หนะของปลอม 

สามี วันนี้จะไป ขอแตงงานเมียใหม ได ไหม? 

ภรรยา โอย ไม ได  ไม ได 

สามี แมอีหนู รูสึกเกาแกแลว มีแตวาดุ วาดุ คำนี้เปนคำไมดุ 

คำนิ่มนวลออนหวาน วาจะไปหาเมียใหมมาจะได ไหม? 

ภรรยา โอย ไม ได ไม ได 

สามี จะทำยังไงเนี่ย พูดออนก็วาดุ พูดแข็งก็วาดุ พูดออนนิ่ม 

  ที่สุดเวลานี้ ก็วาดุ เราจะทำยังไง? 

ภรรยา ก็อยาไปหาใหมสิก็เรายังอยูนี่หนะ 

สามี ถาอยางนั้นก็หยุดแลวนะ ตอไปนี้ก็ยังจะดุเหมือนเกานั่น 

  แหละ 

ภรรยา ดุก็ดุไปเถอะ ดุไมหาเมียใหม ไมวาอะไรละ อยาไปหาเมีย 

  ใหมก็แลวกัน...”  

เหรียญหลวงตา 

 

โยม หลวงตาขา ไมทราบหลวงตามีเหรียญแจกหรือเปลาคะ? 

หลวงตา มีเหรียญเดียว ดูเอานี่ .. ออกสนามก็เหรียญนี้ ขึ้นเทศนก็

เหรียญนี้ เหรียญอื่นไมเห็นมี เหรียญไหนเกงเอามาแขงสิ เหรียญไหนเกงเอา

มาแขงเหรียญนี้นะ ถาเกงก็ ไมตองเอาเหรียญ สูเหรียญนี้ ไม ได วางั้นเถอะ 

โยม … ????? … 

 

ใครวา “หลวงตาบัวดุ”? 

 

บางคณะที่เพิ่งมาฟงธรรม ยังไมเขาใจถึงอุบายวิธีการสอนของทาน 

หลายครั้งทานสอนอยางเขมขนตรงไปตรงมา ผูฟงจึงมักพูดกันวาทานดุ วันหนึ่ง

ทานมีเมตตายกนิทานใหเปนขอคิด ดังนี้ 

“…เวลาแสดงธรรมอยูนี้ ใครเห็นหลวงตาดุไหม? ถายังสงสัยวาหลวงตาดุ

อยู หลวงตาบัวจะเลานิทานยอๆ ใหฟง คือผูหญิงมันใจนอย แลวไดสามีมา 

สามีพูดอะไรก็วาแตสามีดุ วาแตสามีดุ เพราะผูชายมันเสียงดังใช ไหมละ ผู

หญิงมันเสียงแหลม   เวลาผัวพูดอะไรก็วาแตผัวดุๆ  

สามี  (คิดวา) เอ จะทำยังไงนะ เมียเรานี่ พูดยังไงก็วาแตเราดุ 

จะทำยังไงนา เราจะทำแบบออนๆ ทีเดียวหละ วาแลวไปก็กระซิบแมหนู  

วันนี้จะไมดุไมดาอะไรละนะ วันนี้จะกระซิบกระซาบแลวนะ 

ภรรยา เอาวามา 
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 การตูน “ปูสอน” 

 

“…เขาออกการตูนวันหนึ่งก็อดคิดไม ได แลวก็อดที่จะนำมาเลาใหลูกศิษย

ลูกหาฟงไม ได เพราะเปนคติดี  ฟง! ฟงใหดีนะขึ้นแลวการตูน  มันมี .. เขา

เรียกศาลพระภูมิหรืออะไร แลวมีตนไมใหญแลวมีศาลพระภูมิ โอย ทำเหมือน

จริงๆ นะพวกนี้พวกตลก ทำไดเหมือนจริงๆ แลวก็มีคนคนหนึ่งนั่งพนมมือแต 

แลวคนหนึ่งไมทราบมาจากไหน .. นี่บอกมาจากสูงๆ นั่นแหละ บอกมาจากศาล

วา  

“โยมมีความยุงยากใจอะไร?” 

“ยุงยากใจ... ที่ปฏิบัติตามปูนั่นแหละ” 

“แลวปูสอนอยางไรถึงตองเปนความยุงยากอยางนั้นละ?” 

“ปูสอนใหมีความปรารถนานอย” วาอยางนั้น 

“แลวเราไปปรารถนาอยางไร? มันถึงไดลำบากยุงยากใจเรา” 

“ไปมีเมียนอย” (หัวเราะ) 

...นั่นซิ ฟงซิ มันนาฟงไหมละ มันแฉลบไปนั่นนะ ไอเรื่องกิเลสมันเปน

อยางนั้น เราสอนใหเปนอยางนี้ มันแฉลบไปนั่น บอกใหมีความปรารถนานอย 

.. ก็คือวา ถาเปนฆราวาสใหมีผัวเดียวเมียเดียวเทานั้น แตนี่มันกลับไปเอาเมีย

นอยมาอีก .. 

ปูทานสอนวาอยางไร ทานสอนใหมีความปรารถนานอย เราโดดไปควา

เอาเมียนอยมา 

เออ! กองทกุข ใหรูเสยีนัน่กองทกุข หลกัของชาวพทุธเรา กาเมสมุจิฉาจาร 

นี้เปนขอบังคับอยางตายตัวเลย  

นี่แหละขอบังคับเพื่อใหเปนทองแทงเดียวกันระหวางสามีภรรยาจน

กระทั่งถึงลูกเตาหลานเหลนผูเกี่ยวของทั้งหมดจะไดรับความอบอุนจากธรรม 

ขอนี้…” 

ใหสอนเด็กไวแตเล็กแตนอย พอแม

เขาวัดเขาวา พาเปนคนดี ลูกยอมเปนคน

ดีเพราะลูกเตาที่เกิดมาจากพอจากแม คือ

พอแมเปนครเูปนอาจารยในหลกัธรรมชาต ิ

เปนพอเปนแมแลวยังไมแลว ยัง

เปนบุพพาจารย คือตองสั่งสอนกอนอื่น

กอนใครทั้งนั้น คำวาสั่งสอนไมจำเปนจะ

ตองใหโอวาทสั่งสอนอยางเดียว ความเคลื่อนไหวของพอแมของผูใกลเคียง 

เชน พี่เลี้ยง เปนตน จะเปนการสอนเด็กอยูในตัวหมด…” 

 

  นก ๒ ตัว 

 

“...นกสองตัวอยูในรัง พอดีลมพายุพัดมา นกสองตัวนั้นก็พลัดตกออกจาก

รังลงไป ตัวหนึ่งไปตกอยูในพวกโจร ตัวหนึ่งตกอยูในสำนักฤๅษี เมื่อตกไปอยูกับ

พวกโจร พวกโจรไมมีอะไร มีแตปรึกษาปรารภวาจะไปปลนบานนั้นปลนบานนี้ 

พูดอะไรมีแตเรื่องปลนเรื่องสะดม เรื่องฆาเรื่องฟนทั้งนั้น นกก็ศึกษาตลอด 

ศึกษาแลวพูด นกนั้นดูเหมือนจะเปนนกแกวนกขุนทองพอระลึกไดแลว มันพูดได

ดวยนะ พอเจาของเลี้ยงไปนาน มันก็รูเขาใจภาษีภาษา พอตื่นเชาขึ้นมา มันจะ

เห็นแตกิริยาของโจรที่อยูดวยกันตลอดเวลา และนกตัวนั้นก็

ศึกษาตลอด 

ยังมีพระราชาองคหนึ่งชอบลาสัตว  ไดขี่มาและหลง

ทางเขาไปในดงโจรนั้น นกตัวนั้นก็พูดขึ้น ภาษาของเราก็วา 

“อาหารวางเรามาแลว” ภาษาของพวกเรานะ “อาหารวางเรามาแลว วันนี้เอา

มันหมดเลย” คือเอาใหหมดเนื้อหมดตัว ฆาทั้งคน เอาทั้งมา วางั้นเถอะ โอนี่อยู

ไม ไดแลว พระราชาตองรีบเผน หนีเลย หนี ไป  

คราวนี้ ไปเจอเอาสำนักฤๅษี นกอีกตัวที่อยูดวยพวกฤๅษีก็ตอนรับขับสูวา 

“คุณพอมาแลว” ไมทราบมาจากไหนละ ยกเปนคุณพอเลย นั่นเห็นไหม สำนวน

โวหารไพเราะเพราะพริ้ง เพราะออกมาจากจิตใจที่ ไดรับการอบรมแลว มีการ

ตอนรับขับสูดวยกิริยามารยาทของนกนั้นเปนอยางดี 

นี่ทานนำมาเปนคติ เราเอาเพียงยอๆ เทานั้นนะ เปนคติมาสอนพวกเรา 

คือเด็กในบานของเรา อยูในบาน พอแมก็ใหพูดถึงสิ่งที่เปนสาระสำคัญ อยาพูด

เรื่องเหลาเรื่องยา เรื่องพนันขันตอ เรื่องชูเรื่องสาว เรื่องกาเมสุมิจฉาจารนั่น

แหละ ตัวขโมยใหญนั่น เมียเผลอไม ได ไอตัวบานี้เองมันบาไมเลิก แลวเด็กก็

ศึกษาตลอดนะซิ ตัวไหนไมเปนมงคล พอแมนำมาพูด คนในบานนำมาพูด เด็ก

 นิทาน “คนเลี้ยงมา” 

 

“ผูเลี้ยงมานะขาเขยก มาก็เดินตามหลังคนเลี้ยงไปทุกวัน คนเลี้ยงเดิน

เขยกๆ  มาขาดีๆ ก็เขยกๆ ตาม” 

“...คิดดูมามันยังศึกษาเอาไดจากคนขาเขยก อันนี้คนแทๆ ทำไมจะไม

ศึกษาจากพอจากแมที่เปนคนเขยก เขาใจหรือเปลา? .. 

พอแมตองระวังใหมีแบบมีฉบับบาง สอนลูกสอนเตายังไงกัน ตื่นขึ้นมาตั้ง

แตเชายันค่ำมีแตทะเลาะใหเด็กฟง เด็กก็ ไดศึกษานั้นแหละ แลวไปเที่ยวทะเลาะ

กับหมูเพื่อน และกลับมาก็ทะเลาะกับพอแม ทะเลาะไปหมดทั้งบานเลย เพราะ

ไดศึกษาวิชาผีบาจากพอจากแม .. 
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ก็ศึกษาแตสิ่งไมเปนมงคล ไมเปนประโยชนทั้งนั้น เวลาโตขึ้นมาแลวจึงเปนภัย

กับโลก อยาวาแตเปนภัยตอเขาเองเลย 

ขณะเดียวกัน ตรงกันขาม พอแมใหการอบรมทางดานศีลธรรม เด็กไดรับ

การศึกษาอบรมโดยหลักธรรมชาติจากพอจากแม จากผูเกี่ยวของแลวก็เปนเด็ก

ดี ไป แลวเด็กบานนั้นก็ ไดรับการอบรม บานนี้ก็ ไดรับการอบรมในทางที่ถูกที่ดี 

ครูก็ ไดครูที่เปนแบบพิมพอันดีมาสอน สิ่งที่ตกออกมาจากแบบพิมพดี ทำไมจะ

ไมดีละ ครูก็ดี นักเรียนแตละคนๆไดรับการศึกษาอบรมมาดวยกัน จากพอจาก

แมซึ่งเปนบุพพาจารยที่สอนกอนใครทั้งหมด ไดมาเปน

มรดกอันดีงาม เด็กจะระบายไปทางไหนยอมเปนสิริมงคล

ตอกัน จึงเปนของสำคัญมาก เรื่องเด็กๆกับผูใหญ .. 

นิทานประกอบเพื่อใหพอแมและผูใหญพึงสังวรไว วา

ตนยอมเปนแบบอยางแกเด็ก เพราะเด็กยอมเลียนแบบจาก

ผูใหญ โดยเฉพาะบุพพาจารยคือพอแม...” 

‘ไดตำแหนงจังใดกะดอกะเดี้ยแท บแมนสิพาใหเปนบาบตำแหนงนี้  

ตำแหนงวาจังใด’ 

‘จำบไดไปถามเพือ่นกตูี’๊  ใหลกูสาวไปถามเพือ่น  ทนีีเ้วลามากห็าขาวมาใหกนิ   

‘สตูองใสสำรบัมา กเูปนสสูดุทอแลว หาธรรมดามาใหกนิกไูมกนิเสยียศก’ู 

พวกลูกพวกหลานเขาก็หาขาวใสสำรับมา ก็นั่งขัดสมาธิกิน กินไปกินมา

คนไมเคยนั่งขัดสมาธิตั้งแตวันเกิด นั่งชันเขาชันอะไรไปตามประสาบานนอก  

วันนั้นเปนสูสุดทอเลยนั่งขัดสมาธิ พอกินไปกินมาเผลอเตะสำรับหงายตูมตกลง

ขางลาง  ‘หือ  พอทำไมเปนจังซี่  เปนหยังเจาเตะพาขาว’ 

‘มันไมสมยศกู’  จริงๆ แลวมันเผลอสมาธิดีดออกเลยเตะสำรับตกจบแลว

นี่ละมันบายศ 

ลมปากเขาวาเปนชั้นนั้นชั้นนี้เปนบายิ่งกวาสูสุดทออีก สูสุดทอเตะแต

สำรับ  อันนี้มันจะเตะผูเตะคนโนนแนะไมใชธรรมดา นั่นละไดรับความทุกข

ความลำบากเพราะความตื่นลมตื่นแลง อะไรก็ตื่นไปๆ พิจารณาตามเหตุตามผล

ซิจะตื่นอะไร พระพุทธเจาพระอรหันตทานไมตื่นอยางนั้นนะ ทานเสมอหมดเลย

ทุกอยาง มองดูโลกธาตุรูรอบขอบชิดไปหมด มองเห็นพวกเรานี้ดวยความสงสาร

เมตตา…” 

กรรมเปนเคราะหอะไรมั้ย’ 

‘โอยไมเปน มันเปนมงคล’ 

‘สองตัวนะ’ ขึ้นละซีทีนี้ ทีแรกฝนวาแรงมาจับหลังคาเรือน กี่

ตัว ตัวเดียว พอจะเปนมงคล สองตัว แลวสามตัว แลวเขาไปเปนสี่

ตัวแลว 

‘นั่นแหละมันจะมากินหัวเจก’ 

‘โอย โอย ไมมีสักตัว’ เจกก็กลัวตายเหมือนกันนี่ 

เพราะฉะนั้นจึงอยาใหเปนเหมือนเจกฝนก็แลวกัน ความฝนนี่มันเปนคู

เคียงของธรรม ทานบอกไวในธรรม ลักษณะที่จะทำใหเกิดความฝน

มี ๔ ประการ คือ กรรมนิมิต จิตอาวรณ เทพสังหรณ ธาตุวิการ 

ผูมีบุญมีบาปสรางไวมาก มันก็ฝนได สรางเอาบาปไวมาก ใคร

อยากตกนรกทั้งเปนใหสรางบาปมากๆนะ ใครอยากไปสวรรค

นิพพานทั้งเปนใหสรางบุญมากๆนะ อยู ไหนจิตก็เปนบุญ คิด

แงใด มุมใด มีแตกิริยาที่สั่งสมบุญๆทั้งนั้น...” 

 ขึ้นละซีทีนี้ ทีแรกฝนวาแรงมาจับหลังคาเรือน กี่

ตัว ตัวเดียว พอจะเปนมงคล สองตัว แลวสามตัว แลวเขาไปเปนสี่

เจกฝน 

 

“...มีผูกราบเรียนเรื่องภาวนาวา เวลาที่เราฝนถึงครูบาอาจารยที่มาสั่ง

สอนในฝน เราจะนอมเอาสิ่งนั้นมาเปนธรรมในการพิจารณาประกอบกับพุทโธได

หรือไม ทานอาจารยไดตอบวา 

‘ถูกตอง’ แมแตขี้หมาเรายังเอามาทำปุยได อันนี้ทำไมจะนำมาไม ได 

ทำได มีเขียนไวในประวัติเรื่องเราฝน จะไดหรือไม ไดก็กลาเขียน ฝนก็

เปนเหมือนเชนบรรทัดคอยดึงใหเราตามความฝนไว อยางทานวา ‘เอา

นะๆ ความฝนนี้ดีแลวนะ’ หลวงปูมั่น ทานก็ยุหมาคือเรา หมาก็ทั้งจะกัด

จะเหา ไม ไดอะไร แตลมแตแลงก็เหา 

‘แลวถาฝนถึงครูบาอาจารย ฝนเรื่อยๆละคะ’ 

‘ฝนเรื่อยๆ เดี๋ยวมันจะเปนเจกฝนนะ ก็ระวังใหอยูในความพอดี 

ฝนแบบเจกฝนในใช ไม ได เจกฝน ฝนวายังไง ฝนวาแรงบินมาจับหลังคา

เรือน เลยวิ่งออกไปหาพระ ใหพระทานสะเดาะเคราะหให’ 

   ‘นี่ เมื่อคืนอั๊วฝนวาแรงมาจับหลังคาเรือนอั๊วนะ มันจะเปนบาปเปน

นิทานสูสุดทอ 

 

“...มีผูชาย ๒ คน บานเขาอยูในปา หากินในปา หาดักสัตวดักอะไรมากิน 

หาหนอไมหนอหวายอะไรมากิน เวลาไปหาเจานายก็เอาของเหลานี้ ไปดวยไป

ถวายนาย มีหนอหวาย พวกนกพวกสัตวตางๆ ใสถุงกะเทียวถุงตาขายนั่น 

สะพายไปใหนาย นายเห็นความดีความชอบเลยตั้งยศใหเปนสูสุดทอ ก็ดีใจเปน

บาออกมา ออกมาแลวไมคานที่หาบไปนั้นก็เอามาไม ได ถุงกะเทียวตาขายนั่นก็

เอามาไม ไดมันหนักมันเสียยศสูสุดทอ  ก็ใหเพื่อนชวยถือถุงนี้หนอย ‘เราถือไม

ไดแลวเราเปนสูสุดทอ’   

‘มึงเปนสูสุดทอ กูก็เปนสูสุดทอเหมือนกัน กูเปนเพื่อนมึงนี่นะ’ อาวเขาที

นะยอมรับ แลวทำไง ก็หามถุงเปลา  

‘กูออกหนา กูเปนสูสุดทอ มึงออกหนา กูก็ตองออกหนา กูก็เปนสูสุดทอ

เหมือนกัน’ ตกลงก็เลยไปเหมือนวัวดันเกวียน ฟงซิมันบายศ 

พอมาถึงบานแลวที่นี่ลืมเนื้อลืมตัวเหมือนคนจะเปนบาสดๆ รอนๆ ลูกเขา

มาเห็นผิดหูผิดตาก็วา ‘อีพอเปนหยังเปนจังซี่ แตกอนเจาบเห็นเปนจังซี่มื่อนี่ 

เจาเปนจังใด ลักษณะเจาคือตาง คือแปลกแทๆ’ 

 ‘จังวาละสู กูไปไดตำแหนงมา’   
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๕๑๖ ๕๑๗

“ขอโทษ” คำที่ใชดับไฟ 

 

“…สัตวโลกนี่มีผิดมีพลาดดวยกันทั้งนั้น แตเมื่อให

อภัยกันแลว อยูดวยกันได ถาตางคนตางเบงแลวนั่นละ 

ถาเปนหมาก็กัดกันไดเร็วนะ .. แมจิตใจจะลุกเปนไฟมา

ก็ตาม เมื่อน้ำดับไฟคือการขอโทษซึ่งกันและกันแลว ก็ให

อภัยกันไดอยางงายดาย 

มนุษยเรานี่ หลักใหญของมนุษยเราที่มีธรรมอยูดวยกัน 

เห็นใจเขา เห็นใจเรา ใหอภัยกันได ธรรมเปนอยางนั้นนะ ไม

ถือสีถือสากันงายๆ ผิดยอมรับวาผิด แลวแก ไขดัดแปลง ใหขอโทษกัน 

คำขอโทษเปนของสำคัญมากนะ ไมใชเรื่องเล็กนอย จะเปนไฟเผาคนอยู

ในคนนั้นก็ตาม พอคนนี้ ไปขอโทษยกมือไหวเทานั้นแหละ น้ำดับไฟนี้พรึบลง

ทันทีเลย สงบ ของเลนเมื่อไหร นี่แหละธรรม 

ความโกรธเปนไฟ ความขอโทษกนันัน่แหละเปนคณุ เปนนำ้ดบัไฟ ดเูอาสิ 

หัวใจใครก็เหมือนกัน อยางเชนโจรผูรายนี้ มันก็ใจโหดมหาโหด เวลาเจาของ

บานยกมือไหวนี้ มันเอาปนจอกำลังจะยิง ปนมันยังลดลงทันที เห็นไหม ใจมัน

โหดขนาดนั้น มันยังรับน้ำอยูนะ ไฟยังรับน้ำอยู นี่แหละ น้ำดับไฟคือธรรม 

อยางอื่นดับไม ไดนะ…” 

ผัวเดียวเมียเดียว  

 

 องคทานเตือนลูกหลานเสมอๆ ใหรูจักควบคุมไฟราคะตัณหา ใหมี

ขอบเขตอยูภายในเตาดวยศีลดวยธรรม ดังนี้  

“…เราตองอบรมทางดานจิตใจใหมาก มันสำคัญไมมีใครมองนะ มองแต

อยางงั้น อยางที่โลกทั้งหลายแหละ มองกัน .. มันไม ไดมองดูจุดที่ถูกตองดีงาม

อะไร มองแตจุดจะผูกพันเจาของใหจมนะซิ ทำไมมนุษยอยากไปสวรรคทั้งเปน

เนี่ย เวลาตายแลวมันไมอยากไป .. มันก็ ไมคิดนะ มันอยากไปแตสวรรคทั้งเปน 

เวลาตกนรกทั้งเปนมันไมยอมตก  

มเีมยีคนหนึง่แลวมนัไมพอ อยากไดอกี ๒ คน เพือ่ไปสวรรค มผีวัคนหนึง่ 

แลวอยากไดอกี ๒ คน ๓ คน เพือ่ไปสวรรค ผวัคนนีพ้าไปสวรรคไมได เบือ่แลว 

ผวัคนนีเ้มยีคนนีเ้บือ่แลว เอาเมยีคนใหมพาไปสวรรค เอาผวัคนใหมพาไปสวรรค 

มนัเอาสวรรคทัง้เปน ไฟนรกเผาหวัมนัทัง้เปน มนัไม ไดคดิ แนะ เอาอยางนัน้ส ิ

เรามเีมยีคนหนึง่แลวนี ่แลวครอบครวัเปนยงัไง มผีวัเขามาอกีคนหนึง่ แฝงผูชาย

เขามาอกีคนหนึง่ เปนยงัไง นัน่ละไฟกองใหญอยูตรงนัน้นะ มนัไมดู 

ธรรมทานดูหมด ทานจึงมีเขมงวดกวดขันใหอยูในขอบเขต มันพอเหมาะ

พอดีแลว กับเมียคนนี้ กับผัวคนนี้ พอเหมาะพอดีแลว อยาใหเลยนี้ ไปนะ นั่น 

กาเมสุมิจฉาจาร ราคะตัณหาอยาใหกำเริบเสิบสาน บังคับมันไวใหอยูในเตา 

อยาปลอยตามมัน ปลอยตามมันแลวเผาเราทันที เสริมมันเทาไหรมันยิ่งไปใหญ

เลยนี่ อยาเสริมมันเลย บังคับมันไว วางั้นเลย เขามีผัวมีเมีย เขาก็จะตาย

เหมือนเราละ เขาทนไม ได เขามีผัวมีเมีย เขาก็จะตาย เขามี ๒๐ เมีย ๓๐ เมีย 

เขาก็ตายเหมือนกันนะ เราไมเห็นมีใครไปสวรรค มีแตนรกทั้งเปนเผาหัวมัน เรา

อยาไปหาไฟนรกเผาเรานะ  

พากันเชื่อธรรมแลวสงบ ถึงจะอดจะอิ่มบางเปนธรรมดาโลก อันนี้เปน

โลกอนิจจัง มีความทุกขความจน ความมั่งความมี เปนกาลเปนเวลาเปนครั้ง

เปนคราวเหมือนกันทั่วโลก ยังไงก็ขอใหธรรมมีในใจ  เปนตายดวยกันเชื่อถือกัน

ได ฝากเปนฝากตายตอกันได จงรักภักดีซื่อสัตยสุจริตตอกันนี้อบอุนที่สุด ถึงจะ

จนก็จนดวยกัน เปนดวยกันตายดวยกัน ไมเปนไร อันนี้ ไมมี ไฟมาเผา ไฟขาง

นอกไมมาเผา อยู ได ดี ไมดี เศรษฐีสู ไม ได เศรษฐี ๑๐ เมียสู ไม ได ไมตองบอก

เพียง ๒ เมียเทานั้นก็สู ไม ไดแลว อยาวาแต ๑๐ เมีย สูผัวเดียวเมียเดียวไม ได 

ธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดไหน สอนไวใหอยู

ในขอบเขตแหงความพอดี นี้คือความพอดีแลว 

อยาหามาเผากัน…” 

 คนบา น้ำบา   

  

เทศนาในเชาวันหนึ่งกับการแสดงธรรมแกขาราชการหนวยใหญ ดังนี้ 

“…เวลามีการมีงาน มันนาอาย ขนาดไหนถาธรรมดาเราแลว เอาแกว

เหลาไปโชวใหเขาถายลงหนังสือพิมพ ถือแกวเหลาโชว ผูใหญขนาดไหนถือแกว

เหลามาโชว มันน้ำบารู ไหม เด็กเขายังรูเขายังไมเอาแกวเหลามาโชว ผูใหญ

ขนาดนั้นเอาแกวเหลามาโชวหาอะไร ถาไมขายความเลวทรามของตัวที่สุดเลย 

นี่หรือจะปกครองบานเมือง คือแกวเหลานี้เหรอ อยากถามวางั้นนะ เขาตำหนิ

กันทั้งโลกทั้งสงสารวาเปนของไมดี ทำไมจึงเอามาโชว .. 

สุราคืออะไร สุราก็คือเครื่องดอง ของเมา และทำผูดื่มใหลดคุณภาพแหง

ความสมบูรณมาเปนคนพรอง คนไมเต็มตาเต็งตาชั่ง คนขาดบาทขาดสลึง ดื่ม

มากเทาไรยิ่งขาดบาทลงเรื่อยๆ จนกลายเปนคนบอคนบาไดอยางสดๆ รอนๆ 

เราเกิดมาพอแม ไมเคยเอาน้ำเมา .. มาใหเราดื่มเรากินมาเลี้ยงดูเรา มีแตของ

ดิบของดี ขาวตมขนม อาหารหวานคาวมีแตของดีๆ  

เราเติบโตขึ้นมาดวยน้ำนมของแม ดวย

ขาวตมขนม เปนของดิบของดีมีราคามากมาย พอแมนำมาเลี้ยงดูจนเปนผูเปน

คนขึ้นมา เมื่อเปนผูเปนคนขึ้นมาจากของดิบของดีมีคามากแลว กลับเอาน้ำสุรา

ยาเมาเขามาเบื่อตัวเองใหมึนเมา นี่เปนสิ่งที่เพิ่มคุณคามนุษยใหมีศักดิ์ศรีดีเดนที่

ตรงไหน ยังมองไมเห็น เราลองคิดดูซิ… 

สมมุติวาเรานั่งอยูดวยกันนี่ มีกี่คน ดวยกันนี่ ลวนแตคนเมาสุรา .. นอน

รายบาเกลื่อนอยูตามถนนหนทาง ไปที่ ไหนมีแตคนเมาสุรา ขี้แตกเยี่ยวราดอยู

ตามถนนหนทาง ไมมียางอายตามมรรยาทของมนุษยเลย ดูได ไหมพิจารณาซิ  

ถาหากวาสุรามันดีจริงดังที่ชอบเสกสรรกัน คนมีคุณสมบัติผูดีจะชมไหมวา

พวกขี้เมานอนเกลื่อนกลาดขี้ราดเต็มตัวเต็มถนนหนทางอยูเขาดีนะ ขี้ ไมตองหา

ที่ทะลักออกเต็มผาก็ยังได คนธรรมดาทำไม ได นี่เขาดีนะ อยางนี้มี ไหม ไปที่ ไหน

มีแตคนเมาสุราเต็มถนนหนทาง แลวดูได ไหม มีแตคนบาเต็มถนน…” 

ก็ตาม เมื่อน้ำดับไฟคือการขอโทษซึ่งกันและกันแลว ก็ให

อภัยกันไดอยางงายดาย 

เห็นใจเขา เห็นใจเรา ใหอภัยกันได ธรรมเปนอยางนั้นนะ ไม
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๕๑๖ ๕๑๗

นี่ละพระพุทธเจาจึงหาม หามไวอยางนี้ เพราะไมอยากใหคนเปนบากัน

ทั้งบานทั้งเมืองทั้งแผนดิน...ความละอายตอบาปตอกรรม ตอบุคคล ตอที่สูงที่

ต่ำไมมี ไปที่ ไหนพูดอะไรไดหมดไมมียางอายเพราะหมดยางอาย พูดวันยังค่ำ

ไมมีจบก็คือคนเมาสุรา พูดไมมีจบ วกวนไปมาอยูนั่นแลจนผูฟงเบื่อจะตาย  

เดี๋ยวก็ลาละครับ เดี๋ยวคุยอีกไมจบสิ้น เดี๋ยวลาละครับ ไดเวลาแลวลาละ

หญิงชายอยาแตงกายลอนจอน 

 

“...(มีผูหญิงวัยรุนใสกางเกงขาสั้นเขาไปถวายปจจัยหลวงตา)  

‘เฮย หนูใสกางเกงลอนจอนแลนแจน เดี๋ยวมันจะปลอยหีออกมานะนี่ เรา

ไมอยากดู’  

มันเปนอยางไรเมืองไทยเรานี่ แตงเนื้อแตงตัวลอนจอนแลนแจน เหมือน

หมูเหมือนหมาเหมือนเปดเหมือนไกเหมือนลิงเหมือนคางอยางไรกัน พุทธ-

ศาสนาอยูในเมืองไทย ไม ไดอยูที่ ไหนนะ มันควรจะมีแบบมีฉบับ ทำอะไรทำ 

เลอะๆ เทอะๆ เหมือนไมมีศาสนาเลยนะเมืองไทยเรา เอาละเอามันหนักๆ สัก

หนอย มองดูแลวมันขวางหูขวางตาเหลือเกิน วันนี้มาสัมผัสเอาเสียบางละ มัน

เปนอยางไร  

แตงไปดวยกิเลสตัณหาความเพลิดความเพลิน มันดีเทาไรพาคนใหจม

ขนาดไหน ธรรมมีอยูพาคนใหขึ้นทำไมมันไมสนใจ การนุงการหมลอนจอนแลน-

แจนมามันดูไม ไดนะ  แตงเนื้อแตงตัวหญิงไทยเปนอยางไรแตงตัว หญิงไทย

ประเพณีของหญิงไทยเราแตงเนื้อแตงตัวมาเปนอยางไรกัน นุงผาถุงมาเรียบไป

เลย ลอนจอนแลนแจนนี่มันมีแตพวกลิงพวกคาง พวกเปรตพวกผี พวกกิเลส

หนาๆ เปนบาตลอดเวลานั่นละ ใหพากันจำเอานะลูกหลานนะ นี่เราจวนจะตาย 

ไมมีใครเทศน เทศนอยางเราไมมี นี่เทศนตามอรรถตามธรรมเลยทีเดียว 

การพูดทั้งนี้ ไมทำใครใหเสียหาย ผูที่เปนมากอนนั้นเสียหาย ความเพลิด

ความเพลินไมรูเนื้อรูตัวนั้นละความฉิบหายตามความเพลิดความเพลินมา 

ธรรมะกระตุกเอาบางใหรูเนื้อรูตัวนะ โอนาทุเรศ มันเลวลงทุกวันๆ นะ ผูหญิง

ไทยเรานี่ แตงเนื้อแตงตัวลอนจอนแลนแจนมองไปจะเห็นหีอยูนะนั่น ผูชายยัง

วาไม ไดทั้งๆ ที่มีหำ แตมันแตงไม ไดแบบสวี้ดสวาด นาหวาดนาเสียวเหมือนผู

หญิง ผูหญิงคะนองยิ่งกวาผูชายมากกวา .. เราพูดธรรมสอนโลกทำไมสอนไม

ได มันขวางธรรมขนาดไหนที่พูดอยางนี้ คือสิ่งขวางธรรมจะทำลายตนทั้งนั้น 

ครับ เดี๋ยวคุยอีกอยางนั้นวันยังค่ำ ลาละครับวันยังค่ำแต ไม ไปก็คือคนเมาสุรา 

พูดไมมีสถานี ไมมีจุดไมมีหมายไมมีสาระ ไมสนใจวาดีวาชั่ว ถูกหรือผิด พลาม

ไดตลอด ไมสนใจกับเวล่ำเวลาเปนยังไง นี่ก็คือความเมาสุรา หาสติสตังไม ได 

คนโงที่สุดก็คือคนเมาสุรา แตคนที่อวดฉลาดที่สุดก็คือคนเมาสุรานั่นเอง คนเมา

ก็คือคนบานั่นแหละ น้ำนี้เขาเรียกน้ำบา…” 

ไมใชทำความเจริญใหแกตน ธรรมไม ไดเสียหายอะไร ธรรมมีความเจริญรุงเรือง 

ใหพากันปฏิบัติบางซ ิ แตงอวดกันหาทำไม กิเลสตัณหามันมีมาตั้งกัปตั้ง

กลัปแลว เอาธรรมมาโขกมนัลงไปซ ิ เขกมนัลงไปมนัถงึนาด ู โอ แตงเนือ้แตงตวั

ลอนจอนแลนแจนมาจนดไูม ไดนะ มนัเปนอยางไร มนัพลิกึพลิัน่ หรอืกเิลสจะไม

ยอมฟงเสียงธรรมเลยหรือเราเปนลูกชาวพุทธนะ ฟงเสียงบางซินะ มันทำไมถึง

เพลดิถงึเพลนิจนเกนิเนือ้เกนิตวัเอานกัหนา มนัเปนอยางนัน้นะ สวนมากผูหญงิ

นะมนัตืน้เขนิเหลอืเกนิ เราไมไดตำหนไิปทกุคนนะ ทีม่นัตืน้เขนิมมีากเวลานี ้กำลงั

มีมาก เหอ ไปตามกัน แตงเนื้อแตงตัวอวดหีอวดหำอวดคยไปแลวนะ ไอนี้มัน 

วเิศษวโิสอะไร ธรรมตางหากวเิศษวโิส ปฏบิตัติวัใหเปนคนด ี คนมคีาอยูกบัธรรม

นะ ไมไดมคีณุคาอยูกบัอนันีน้ะอนัทีเ่ดีย๋วนี ้อนัทีต่ำหน ิมนัเลยเถดิไปแลวนี ่                       

คือมันดื้อนักก็จี้เอาตอหนาซิ มันดื้อนักมันดานนักก็เอาเสียบางซิใหมันทัน

กันกับเหตุการณ ถาธรรมดาเราก็ ไมคอยวา แตกอนไดยินอยางนี้ ไหมไม ไดยิน นี่

มันมาประเจิดประเจอตอหนาตอตา เครื่องมือแกกันมีอยูก็ใสเปรี้ยงละซิ 

จะวาอยางไร มันอะไรก็ ไมรู เออ แตงเนื้อแตงตัว ผูหญิงละสำคัญ

มากนะ เราไม ไดตำหนิผูหญิงทั้งหลายทุกคนนั่นละ สวนมาก 

มันจะมี สมัยนี้ผูหญิงกำลัง

เปนบา เพลินเกินเนื้อเกินตัว 

แตงเนื้อแตงตัวจนจะเห็นหีมัน

อยูนั่นนะ มันก็แตงมาได อยากใหเขา

ดูเขาชม วาดิบวาดี ถาวาดิบวาดีหมามันไมนุงซิ่นนุงผามัน

ไมเห็นดี ก็เปนหมาเห็นไหม หรืออยากเปนหมาหรือ อยาก

เปนหมาแกออกใหหมดมันจะไดเปนหมาเต็มตัว คนอยาพา

กันยุง นี่พวกหมาวาอยางนั้นซิ มันเปนอยางไรพวกนี้นะ มัน

เลอะเทอะเอาแทๆ นะ...” 

อยาบาเมืองนอก 

 

“...เดก็เลก็เดก็นอยผูใหญใครมา แมทีส่ดุหมามา ถามนัพดูไดมนักจ็ะบอกเปน

เสยีงเดยีวกนัวา มาจากสหรฐัฯ ฟงซนิะ มนัเปนบากบัเมอืงนอกเมอืงนา มนัลมืเนือ้

ลมืตวัชาตไิทยเรา เปนอยางนีน้ะ หนาไหนมาถาลงไดวามาจากเมอืงนอก เชนมา

จากสหรฐัฯ ละ โอย ดมูหีนามตีาไปดวยกนัหมดนะ มนัเปนบากนันะพวกนีรู้ตวัไหม 

เราลมืตวัขนาดไหนถงึจะไปยกยอเขาจนเกนิเนือ้เกนิตวั ลมืฟนฟชูาตไิทยของเรา

ขึน้ ใหทดัเทยีมกนัขึน้โดยลำดบัตามฐานะของพวกเรา ดวยความรูสกึเนือ้รูสกึตวั 

กันกับเหตุการณ ถาธรรมดาเราก็ ไมคอยวา แตกอนไดยินอยางนี้ ไหมไม ไดยิน นี่

มันมาประเจิดประเจอตอหนาตอตา เครื่องมือแกกันมีอยูก็ใสเปรี้ยงละซิ 

จะวาอยางไร มันอะไรก็ ไมรู เออ แตงเนื้อแตงตัว ผูหญิงละสำคัญ

มากนะ เราไม ไดตำหนิผูหญิงทั้งหลายทุกคนนั่นละ สวนมาก 

เปนบา เพลินเกินเนื้อเกินตัว 

แตงเนื้อแตงตัวจนจะเห็นหีมัน

อยูนั่นนะ มันก็แตงมาได อยากใหเขา

ดูเขาชม วาดิบวาดี ถาวาดิบวาดีหมามันไมนุงซิ่นนุงผามัน

ไมเห็นดี ก็เปนหมาเห็นไหม หรืออยากเปนหมาหรือ อยาก

เปนหมาแกออกใหหมดมันจะไดเปนหมาเต็มตัว คนอยาพา

กันยุง นี่พวกหมาวาอยางนั้นซิ มันเปนอยางไรพวกนี้นะ มัน

อันนี้หนาไหนมา ฟงมานานแลวนะ บางทีจี้หนา

ผากเอาเลยก็มี เชน เอาวัตถุเอาของอะไรมาทาน 

อยางช็อกโกแล็ต วาเอามาจากฝรั่งเศสบาง อังกฤษ

บาง สหรฐัฯ บาง เอามาอวดนะ เราฟงแลวกเ็ปรีย้งทนัที

เลย คือมันทนไม ได มันลืมตัวเสียจนไมรูเนื้อรูตัวนี้ทำ

ยังไง ใสเปรี้ยงเสียบาง ทานทั้งหลายทราบแลวยัง 

เวลานี้เราชวยชาติไทย เมืองไหนเขามาชวยเรามี ไหม 
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๕๑๘ ๕๑๙

พิจารณาซิ เราชวยเราแทบลมแทบตาย แลวมีแตกมหัวกราบเขาเรื่อยๆ ดวย

ความเคารพบูชาเขา ที่เขาจะเอาตับเอาปอดเราไปกิน เหยียบหัวเราไปตลอด 

เงินเขาดอลลารหนึ่งเทียบกับเงินไทยเราเทาไรบาท เหยียบไปเทาไร ทุกสิ่งทุก

อยางวัตถุมาจากภายนอกเหยียบหัวเมืองไทยทั้งนั้น เรารูตัวไหม 

เราไมคิดบางหรือที่จะฟตตัวขึ้น ไม ไดเปนอยางเขาก็ตาม ขอใหมีนิสัย 

เหมือนวามดตัวหนึ่งมันก็รักชาติของมัน สัตวตัวหนึ่งแตละตัวๆ รักชาติของมัน 

คนไทยทั้งประเทศไมรักชาติมีหรือ ทำไมไมสงวนชาติของตัวเองบาง อะไรเอาตั้ง

แตเรื่องเมืองนอกมาอวดกันๆ อวดคนไทยพวกบาดวยกัน มันก็เปนบาไปเรื่อยๆ 

ละซี อวดเพื่อเปนคติเราไมวานะ เอาของมาจากไหนก็ตามที่เปนคติ ยกข้ึนบาน

ใดเมืองใดก็ตาม ถาเปนคติที่เราจะยึดเปนคติตัวอยางไดแลวนำมาเปนคติ อันนี้

พูดออกมามีแตความหมอบราบๆ ดวยความลืมตัวทั้งนั้น มันนาทุเรศนะเมือง-

ไทยเรา นี่เราพูดถึงเรื่องความลืมตัวของเรา 

นี้เอาธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลาย ธรรมทานเสมอ อะไรผิดอะไรถูกทานรู

หมด ทานสอนพวกเราใหรูเรื่องรูราวบาง เวลานี้เมืองไทยเราเหอกันจริงๆ เหอ

กับเมืองนอก เหอไม ไดศัพทไดแสงไม ไดเรื่องไดราวอะไรเลย การที่นำของเมือง

ใดก็ตามมาเพื่อเปนประโยชนแกเมืองไทยดวยความจำเปน เมืองเขาเมืองเรา

เหมือนกัน ไมมีใครตำหนิใคร แตแบบเหอๆ เปนบานี้ ไมนาดู .. ถา หมาอยางไอ

ปุกกี้เราเปนอยูในวัด เราจะไลมันออกจากวัด แตมันไมเหอนะไอปุกกี้เรา เห็น

เจาของมามันวิ่งใสเจาของมันปุบๆ เลย คนอื่นมันไมยุง  

อันนี้อะไรเมืองไทยเปนเจาของทำไมไมสนใจกัน ดูเมืองไทยเราซึ่งเปน

เมืองเจาของ เมืองนั้นเราเปนเจาของที่ ไหน เมืองไทยเราเปนเจาของ ตั้งแต

หมาไอปุกกี้เรามันยังรูจักเจาของ มันมีความเคารพตอเจาของ มีความรัก

ซื่อสัตยสุจริตตอเจาของ เห็นเจาของในวัดรูทุกตัวหมาในนี้นะ เมืองไทยเราเปน

ยังไง ถาอยางนั้นก็เลวกวาหมาละซี ไมรูเจาของ ชาติไทยเปนเจาของ มันเปนยัง

ไงบางจึงไมรูจักเจาของ เหอเปนบาเมืองนอกเมืองนาซึ่งเราไมใชเปนเจาของ ก็

ไปดึงเขามาเปนเจาของเหยียบหัวเราๆ มันนาดูไหมพิจารณาซิ…” 

  

สังคหวัตถุ ๔ 

 

“...ทานจึงสอนไวในสังคหวัตถุวา ทานัญจ เปยยวัชชัญจ อัตถจริยา  

จ ยา อิธ สมานัตตตา จ ธัมเมสุ ตัตถ ตัตถ ยถารหัง การใหทาน การเสีย

สละมากนอย ทั้งวัตถุทั้งคุณธรรมภายในจิตใจหนึ่ง  

การพูดมีเหตุมีผลไพเราะเพราะพริ้งไมยังบุคคลอื่นใหเสียหาย แตยัง

บุคคลอื่นให ไดรับผลรับประโยชนจากการพูดที่เปนสัตยเปนจริงของตน หนึ่ง  

และการประพฤติตนใหเปนประโยชนแกโลก ไมวาเราจะมีสมบัติเงินทอง

ขาวของหรอืความรูวชิาใดๆ เราไมหงึหวงไวเฉพาะเราคนเดยีว ยงัมกีารเฉลีย่เผือ่

แผแกญาตมิติรสหายทีเ่กีย่วของกนั ตลอดถงึผูจำเปนมากนอย จนกระทัง่ถงึสตัว

 

เวลาใสบาตร..ไมเหยียบบนรองเทา 

 

“…พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช ไมเห็นมีใครไปราดยางใหพระพุทธ- 

เจา มี ไหมในตำราวา พระพุทธเจาไปที่ ไหนราดยางไปพรอมๆ ไมเห็นมี ตอไปนี้ 

เราจะตองไดถือไมติดตัวไปดวย ไปบิณฑบาตตองถือไมติดตัวไปดวย เราบอกให

ถอดรองเทา พอถอดปบ-ปุบขึ้นเหยียบแลว ขึ้นเหยียบอยูบนรองเทานะ พวก

เพื่อนๆ ละบอกใหถอดรองเทา ถอดปบ ขึ้นเหยียบปุบอยูขางบน ไมยอมลงนะ 

ตีขานะซี ตรงนั้นนะ มันพิลึกกึกกือ กลัวเทาสกปรกมากกวาหัวใจสกปรก หัวใจ

สกปรกมอมแมม เทาสะอาด ใช ไม ได .. 

 (สวน)พวกทหารเขาจะมาฟงเทศน มาใสบาตร เปนตน พวกทหาร

เขาแตงชุดทหารมา หรือพวกที่โพกศีรษะมาดวยประเพณีของเขาก็ ไมตองถอด 

ใหเปนไปตามธรรมชาติ ไมเสียความเคารพ ทางทหารก็เหมือนกันจะไมถอด

รองเทาก็ ได นอกนั้นถาใสหมวกก็ใหถอด ใสรองเทาก็ใหถอดเสีย เพื่อความ

เคารพธรรม เคารพทานของตน เคารพทานผูมีศีลซึ่งมีเพศสูงสงกวาเรา 

 การใสบาตร เปนการบำเพ็ญคุณงามความดี เปนการนอมรับธรรม

เดรจัฉาน กม็กีารสงเคราะหสงหากนัไปตามเกดิตามม ีเตม็ความสามารถของตน  

แลวก็ความไมถือเนื้อถือตัว ไมเยอหยิ่งจองหอง นี้เปนขอที่สี่ ไมพองตน 

มีตนสม่ำเสมอกับบรรดาเพื่อนมนุษยทั้งหลาย เขาที่ ไหนเขาไดสนิทไปไดหมด 

ดวยความไมถือเนื้อถือตัว ไมเยอหยิ่งจองหอง ไมอวดเนื้ออวดตัว ไปที่ ไหนเขา

ไดหมด แมที่สุดกับสัตวเดรัจฉานเขาก็รัก 

ธรรม ๔ ประเภทนี้เปนธรรมประจำโลก ทานสอนไวอยางนี้ ถาลงธรรม ๔ 

ประการนี้ ไดขาดหรือเบาบางลงไปจากโลก เฉพาะอยางยิ่งโลกมนุษยเรา และ

ธรรมเหลานี้ ไดขาดสะบั้นลงไปเสียเทานั้น แมที่สุดพอแมลูกเตาหลานเหลนอยู

ดวยกันไม ได แตกกระจัดกระจายกันไปเลย ไมมีฝงมีฝาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวกัน

ไดเลย...” 

สวนกุศลของเราให ไดเต็มที่ พรอมกับ

เคารพธรรมดวย เคารพครูบาอาจารยที่

ทานมีศีลมีธรรมดวย เคารพในทานของ

เราดวย ดังนั้น เราถึงไดบอกใหเขาใจ 

เพราะเทาและรองเทามิไดสูงกวาธรรม

พอจะสงเสริมใหเปนวัฒนเทาในเวลา

เชนนั้น บางคนไมเขาใจเพราะไมเคยมี

ใครบอก เนื่องจากทานเหลานั้นคง

เกรงใจญาติโยมมากกวาเกรงธรรม แต

เราเมื่อมีญาติโยมเขามาเพื่อธรรม ทำยัง

ไง ญาติโยมมา มาเพื่ออะไร มาเพื่อ

ความเขาอกเขาใจในอรรถในธรรม สิ่งใด

ที่จะเปนผลประโยชนแกญาติโยมไมเปน

ความเสียหายเราก็บอก เพราะเราเกรง

ธรรม เรามุงตอธรรมดวยกันเหมือน
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ประชาชน จึงได้บอกเสมอ ฉะนั้น  

 จึงควรพากันเข้าใจไว้ ส่วนมากท่านไม่ค่อยบอก เวลาบิณฑบาตท่าน

เกรงใจ นอกจากเจริญพรและคล้อยไปตามใจคนเสียเป็นส่วนมากต่อมาก ธรรม-

ทาน และท่านผู้มีศีลและเพศที่ควรเคารพเลยกลายเป็นธรรมชาติที่ด้อยไปกว่า

ความเกรงใจกัน นี่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธ มีความเคารพธรรมอย่างฝังใจกว่า

ความสนใจเคารพเท้า จึงได้เตือนได้บอกโดยธรรมเพื่อเข้าใจทั่วกัน…” 

 

คำถวายผ้าป่าที่ถูก

 

ศิษย์  กระผมจะขอถวายผ้าป่าครับ 

หลวงตา เดี๋ยวถามดูเสียก่อน การกล่าว

คำถวายผ้าป่า กล่าวอย่างไร ว่าให้ฟังหน่อย 

ศิษย์ อิมานิ มยัง ภันเต ปังสุกูล

จวีรานิสปรวิารานิภกิขสุงัฆสัส โอโณชยาม 

สาธโุนภนัเตภกิขสุงัโฆอมิานิปงัสกุลูจวีรานิ 

สปรวิารานิ ปฏคิคณัหาตุ อมัหากงั ทฆีรตัตงั 

หิตายสุขาย

หลวงตา เอาละเข้าใจ คือที่กล่าวนี้เป็นสังฆทาน ไม่ใช่เรื่องบังสุกุล 

บังสุกุลไม่ ได้เป็นสังฆัสสะ เพราะส่วนมากร้อยทั้งร้อย พูดแบบเดียวกันหมด 

แม้แต่พระบางองค์ท่านเป็นหัวหน้ามาทอด เวลากล่าวคำบังสุกุลก็ใส่สังฆัสสะ

ลงไป พอจบลงแล้วนิมนต์เราไปชักบังสุกุล เราก็ตอบไปทันทีบอกว่าชักไม่ ได้ อัน

นี้ถวายสังฆทานแล้ว ถ้าไปชักบังสุกุล ท่านปรับอาบัติ ท่านก็ว่าใช่แล้ว ใช่แล้ว 

เปลีย่นวา่ใหมท่นัท ี นัน่คมัภรีเ์ดยีวกนั คา้นกนัไดย้งัไงใช่ไหม ผูป้ฏบิตัปิฏบิตัอิยูน่ี ่

ผู้รักษารักษาอยู่นี่ ความหมายว่าอย่างนั้น 

ศิษย์ แล้วที่ถูกล่ะครับ 

หลวงตา อิมานิ มยัง ภันเต ปังสุกูลจีวรานิ สปริวารานิ สีลวันตัสส   

โอโณชยาม สาธุโน ภันเต สีลวันโต อิมานิ ปังสุกูลจีวรานิ สปริวารานิ 

ปฏคิคณัหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายสุขาย

ที่ว่า สังฆัสสะให้เป็นสีละวันตัสสะ ส่วนสังโฆก็ให้เป็นสีละวาแทนกันเท่านั้น

แหละ นี่เป็นบังสุกุล ถ้าเป็นสังฆัสสะ โอโณชะยามะแล้วก็เป็นสังฆทาน พระไป

ชักบังสุกุลท่านปรับอาบัติ มีอยู่ในพระวินัยนี่ว่าไง 

ศิษย์ ทำไมเขาถึงพิมพ์มาอย่างนี้ล่ะครับ 

หลวงตา โอ๊ะ! เรื่องพิมพ์ พิมพ์อย่างไรก็ ได้ ไม่ขัดข้องใช่ ไหม แต่สำคัญที่

ว่าคัมภีร์ว่ายังไงนั่นซิ คือคัมภีร์มันมีนี่ คัมภีร์อันตายตัว อันนี้เราพิมพ์ออกมานี่

จำหน่ายขายไปที่ ไหนก็ ได้ แต่ว่าหลักใหญ่คือคัมภีร์ว่ายังไงนั่นมันมี คือบทปรับ

อาบัติ ท่านก็มีของท่านนี่จะว่าไง เห็นอยู่ด้วยกัน อย่างภาพพระพุทธเจ้าออก

บิณฑบาตก็เหมือนกัน วางขายกันให้เกลื่อน ผู้วาดไม่ ได้คำนึงถึงพระวินัยว่าทรง

วางไว้อย่างไร เวลาเข้าไปในบ้านในเมือง ท่านให้ห่มคลุม แล้วภาพที่วางขายเรา

เห็นไหม พระองค์ท่านเป็นผู้บัญญัติเองแท้ๆ ท่านจะฝ่าฝืนได้อย่างไร เพราะ

ท่านเคารพธรรมและวินัยยิ่งกว่าสิ่งใดๆ นี่  

 

เทียนพรรษา..เป็นเพียงความนิยมกันต่างหาก 

 

“...มีอะไรเอาเข้ามาๆ ตั้งอยู่โน้นแหละเทียน ใครก็เทียนพรรษาๆ อันนี้

เป็นความนิยมกันต่างหาก ท่านบอกไว้ในหลักธรรมหลักวินัยว่า ธูปเทียน

ธรรมดา เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมาว่าเทียนพรรษา.. 

..เดี๋ยวนี้ก็พระพุทธรูปแหละเกลื่อนโลกเกลื่อนสงสาร แม้แต่เทียนก็ดูซิ 

เทียนพรรษาๆ ใหญ่เท่าขอนซุง ในตำรับตำราบอกว่าเทียนพรรษามีที่ ไหน ไม่มี 

โฆษณาคุณภาพคุณสมบัติขึ้น ผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันซี อย่างงั้นแล้ว ธูป

เทียนธรรมดาเป็นอามิสบูชาไม่เห็นทำกำเริบเสิบสานกันแบบนี้ มิหนำซ้ำยังเอา

ไปแข่งกัน วัดนั้นวัดนี้แข่งกันใครได้ที่ ๑ ใครได้ที่ ๒ ที่ ๓ พระพุทธรูปนี้ขาย

เกลื่อน...” 

 

 

การสมาทานศีล

 

“...สมาทานวิรัติ คือสมาทานจากพระ เอาพระมาเป็นสักขีพยาน ไม่ใช่ ไป

รับศีลจากพระนะ พูดตามหลักธรรมชาติแล้ว คือสมาทานจากพระ เอาพระเป็น

พยานยืนยัน เจ้าของไม่เชื่อใจตัวเอง เอาพระมายืนยันว่า รักษาศีลนี้แล้วจะไม่

ไปทำให้เป็นการทำลายศีล เพราะเอาพระเป็นพยานก็ต้องกลัวบาปคนเราใช่

ไหมล่ะ นี่ศีลก็เกิดขึ้นได้อย่างหนึ่ง เจตนาวิรัต ิ เจตนางดเว้นในศีลข้อนั้นๆ ก็

เป็นศีลขึ้นมาแล้ว ไม่ต้องสมาทานกับพระ เอาพระเป็นพยาน 

เอาเจตนาของเจ้าของเป็นพยานเลยสัมปัตตวิรัติ เป็นศีลขึ้น

ในปัจจุบัน เช่น ไปเจอสัตว์ที่ควรฆ่าไม่ฆ่าเสียในขณะนั้น เป็น

ศีลขึ้นมา เรียกว่า สัมปัตตวิรัติ เรียกว่าเป็นศีลขึ้นมาซึ่งๆ 

หน้า ควรฆ่าไม่ฆ่า ควรลักไม่ลัก ควรอะไรในศีล ๕ ข้อนี้ท่าน

จะไม่ฝ่าฝืนในเวลานั้นนะ เป็นศีลขึ้นมาในขณะนั้นๆ เรียกว่า 

สัมปัตตวิรัติ 

สมุทเฉทวิรัติ เจตนารับศีลตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงวันตาย 

จะไม่ล่วงเกินศีลเหล่านี้ นี้ประการหนึ่ง แล้วสมุทเฉทวิรัติของ

พระอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปแล้ว ศีลของท่านจะมาพร้อมเลย จะ

สมาทานไม่สมาทานก็ตาม เป็นสมุทเฉทวิรัติไปเลย หากว่าจำเป็นเป็นหัวหน้า 

เอาคนที่ยังไม่เข้าใจศีลเข้าใจธรรม เป็นผู้นำพารับศีลก็สักแต่กิริยาๆ ท่านไม่

สงสัยว่าท่านมีศีลด่างพร้อยหรือขาดไป นำเขาว่าเฉยๆ นี่ศีลมี ได้หลายประเภท

อย่างนี้ ส่วนสมุทเฉทวิรัติของพระอริยบคุคล ตัง้แตพ่ระโสดาขึน้ไปนัน้ เปน็ศลีใน

หลกัธรรมชาต ิเกดิขึน้จากหริโิอตตปัปะทันทีๆ…” 

 

เข้าพรรษา..พากันตั้งสัจอธิษฐาน

 

“...ประชาชนญาตโิยมก็ใหพ้ากนั ตัง้อกตัง้ใจประพฤตปิฏบิตั ิ การใหท้าน การ

รกัษาศลี การภาวนา เราจะมกีฎเกณฑบ์งัคบัตนขอ้ใดบา้งในสามเดอืนนี ้ อยา่ให้

ผ่านไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน ์ เช่น ผู้ที่เคยให้ทาน มีขาดบ้างทำบ้างอย่างนี ้  

 

494-521.indd   519 9/22/11   1:17:22 AM



520 521

เอา้ตัง้ใจไวเ้ลย ตัง้สจัอธษิฐานไว้ไม่ใหข้าด แม้ไม่ได้ใหท้านวนัหนึง่ได้ใสบ่าตรองค์

เดยีวกย็งัดีไมข่าด นัน่ ใหป้กัไวเ้ปน็หลกัเปน็เกณฑ ์รกัษาศลี ศลียงัไง เอา้ รกัษา

เราจะเป็นผู้รักษาตัวของเรานี ้ รักษาศีลก็ศีลเป็นสมบัติของเรา คือรักษาตัวของ

เรานัน้แหละ เอาใหด้ ีใครมคีวามหละหลวมอะไรๆ การประพฤตติวัโกโรโกโสใหด้ดั

ลงดว้ยธรรม ไมม่ธีรรมดดัไม่ ไดน้ะ ฉบิหาย ตอ้งเอาธรรมไปดดัสนัดานมนั เชน่

เคยกนิเหลา้เมายาสรุานารอีะไร ตดัขาดลงไปๆ ดว้ยธรรม อยา่งอืน่ตดัไม่ ไดน้ะ 

ถา้เอาธรรมตดันีข้าดสะบัน้ไปเลย 

ตอนเช้าตอนเย็นการไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาด บังคับไว้เลยอย่าให้ขาด 

มนัจะเปน็อะไรก็ใหเ้ปน็ อยา่งนีเ้รยีกวา่บงัคบัตวัเขา้สูค่วามด ี ไมบ่งัคบัไม่ไดน้ะ ที

แรกมนัฝนืจรงิๆ กเิลสมนัเคยตวัมนั มนัดดีมนัดิน้ไมม่ขีอบเขตไปตามอำเภอใจของ

ตวัเอง .. เรยีกวา่ปลอ่ยตวัตลอดตามกเิลส ใหค้นจมไปๆ ทนีีเ้อาธรรมเขา้รัง้เอาไว้

ไม่ใหม้นัดดีมนัดิน้ ใหรู้จ้กัเวลำ่เวลา ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ภาวนาในคนืวนัหนึง่ .. 

บงัคบัเจา้ของซ ิ ตัง้แตบ่ดันีต้อ่ไปกลางคนืเวลาจะนอน เราจะนัง่ภาวนาไม่ใหข้าด

ในคนืวนัหนึง่ๆ อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ๕ นาท ีขึน้ไป ๑๐ นาท ีเอาแคน่ีก้อ่น ใน ๓ เดอืน

นี้ให้ได ้๕ นาทหีรอื ๑๐ นาท ีบงัคบัไวเ้ลยทเีดยีว เรยีกวา่บงัคบัตวัเองภาวนา...” 

 

 

พรปีใหม่

 

“...พรปีใหม่ปีเก่ามีแต่มืดกับแจ้ง ตัวของเราเองนี่ตัวรับเคราะห์รับกรรม 

ถ้าทำไม่ดี ให้พยายามปฏิบัติตัวให้ดี จะเรียกว่าพรปีใหม่อยู่กับตัวของเราทุกคนๆ 

ธรรมท่านสอนอย่างนี้ ท่านไม่สอนให้ตื่นลมตื่นแล้ง ปีนั้นปีนี้ เดือนนั้นเดือนนี้ 

มันมีแต่มืดกับแจ้ง ตัวของเราได้รับความทุกข์ความทรมาน ไม่มองดูตัวเอง มัน

เป็นอย่างไร มันพรปีใหม่หรือโทษปีใหม่ปีเก่าอยู่กับเรา ให้ดูตัวของเราทุกคน  

ส่วนมากพรปีใหม่มีแต่ตื่นกัน ตื่นลมตื่นแล้งกัน ธรรมท่านไม่ตื่น นี้ธรรม

นำมาสอน ให้ดูตัวเองนะ ปีใหม่ปีเก่าให้แก้ ไขตนเอง วันที่ ๑ มกรานี่เป็นปีใหม่

แล้ว ไอ้เราก็คือคนเก่านั้นแหละ ถ้าทำความชั่วก็เผาตัวอย่างเก่านั้นแหละ ถ้า

ทำดีก็ดีเรื่อยไปๆ ให้พยายามแก้ ไขดัดแปลงตนเอง อย่าไปตื่นปีตื่นเดือนยิ่งกว่า

ดูเจ้าของ…” 

 

 

หญิง...ผู้คิด“ฆ่าตัวตาย”

 

คณะหนึง่ขึน้มากราบองคห์ลวงตาทีก่ฏุ ิ บทสนทนาเริม่ขึน้โดยหญงิคนหนึง่ 

ได้กล่าวกับท่านถึงความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่ และตั้งใจที่จะ “ฆ่าตัวตาย”   

ตามสามีด้วยหวังว่าคงจะได้ประสบพบความสุขความสมหวังในโลกหน้า และไม่

ทุกข์อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ ความหวังของหญิงผู้นี้จะเป็นดังที่คาดไว้หรือไม่

อย่างไร หลวงตาได้เมตตาชี้แนะให้ฟัง ดังนี้ 

 

ฆ่าตัวตาย...หนีทุกข์ได้จริงหรือ? 

หลวงตา ความคิดอยากตายในเวลาเกิดทุกข์ทรมานก็ดี ในเวลาใดๆก็ดี 

ไม่ใช่จะเป็นความคิดที่ถูก แลจะพาให้ผู้คิดได้รับความสุขความสมหวัง แต่เป็น

ความคิดที่สั่งสมทุกข์เพิ่มให้แก่ตัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ตาม

ปกติโลก ไม่มีใครคิดอยากตาย แต่เป็นเพราะห้ามไม่ ได้ แก้ ไม่ตก ก็จำต้อง

ปล่อยไปตามกฎของธรรมชาติ แม้คุณผู้ชายของคุณเองก็ ไม่คิดอยากตาย แต่ก็

จำต้องยอมเมื่อถึงคราว ส่วนคุณทำไมคิดอยากตาย หรือคุณว่าการตายเป็น

ของดียิ่งกว่าการมีชีวิตอยู่ ถ้าเช่นนั้นคุณก็ ไม่ควรคิดและเป็นทุกข์เพราะการตาย

แห่งสามีของคุณ เพราะเป็นของดีแล้ว แต่คุณทำไมคิดจนเกิดทุกข์แก่ตนแทบ

ทนไม่ ไหว สมมุติว่าลูกชายของคุณก็คิดอยากตาย ลูกหญิงของคุณก็คิดอยาก

ตาย ตลอดคนในบ้านทุกคนก็คิดอยากตาย เพราะคุณเป็นต้นความคิด คุณจะ

พอใจกับความคิดของคนเหล่านั้นไหม...(ไม่พอใจค่ะ) 

เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณทำไมคิดอยากตาย ส่วนคนอื่นไม่อยากให้เขาตาย ถ้า

เห็นว่าเป็นของดีก็ควรประกาศให้โลกทราบทั่วกัน เพื่อจะได้พร้อมกันตายเสียให้

หมดทั้งแผ่นดิน อย่าให้ยังมีใครเหลือเศษทนทุกข์อยู่กับโลกอันแสนโสมมและ

ทรมานนี้ต่อไป ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ควรงด ไม่ควรคิดเพื่อก่อไฟเผาตนและผู้อื่นให้

เดือดร้อนไปด้วย รีบแก้ ไขความคิดที่เป็นพิษเป็นภัย ทำใจให้สบาย คนในบ้านก็

จะหลับตาสนิทบ้าง ไม่พะวักพะวน ทั้งกับคนที่ตายไปแล้ว และคนที่กำลังมีชีวิต

อยู่ซึ่งกำลังจะพยายามฆ่าตัวตาย คุณเคยเห็นโลกไหนบ้านเมืองใดและคนใดไม่

ประสบกับความพลัดพรากจากสิ่งที่รักและพึงใจมาแล้ว ความรักก็เคยรัก รักจน

แทบทนไม่ ไหว ใจจะขาดในเวลารักนั้นให้ ได้เลยก็มี แต่ก็ยังรอดตัวมาได้ เพราะ

ไม่พยายามจะฆ่าตัวตายเพราะความรักเป็นผู้ชักชวน แม้ใจจะรักก็ยอมให้มันรัก

เพราะต้านทานไม่ ไหว แต่ ไม่พยายามฆ่าตัวเหมือนคุณ จะว่าตำหนิ อาจารย์ก็

ยอมรับ เพราะคุณคิดและพยายามในสิ่งที่น่าตำหนิ จะฝืนชมไป โลกต้องวินาศ 

การฆ่าตัวตายไม่มีประโยชน์ นอกจากจะมีโทษซ้ำเติมเข้าอีกเท่านั้น... 

 

ทำลายตนแล้วผลจะเป็นอย่างไร? 

หลวงตา สำหรบัคณุ เวลานีย้งัควรแกก่ารทีจ่ะแก้ไขดดัแปลงสมบตัอินัมคีา่ 

คอืตวัของเราใหเ้หมาะสมแกต่นและหนา้ทีก่ารงาน เพือ่เปน็ทีอ่บอุน่แกล่กูๆ หลานๆ 

ตลอดวงศค์ณะญาตซิึง่คอยพึง่อาศยัเราอยูเ่ปน็จำนวนมาก แมแ้ขนขา้งขวาขาดไป 

คอืคณุผูช้ายของคณุจากไป แตแ่ขนขา้งซา้ยยงัมอียู ่ คอืคณุยงัมชีวีติดำรงอยู ่ ลกูๆ 

หลานๆ ยงัจดัวา่มทีีพ่ึง่อนัอบอุน่อยู ่กพ็อมทีางหายใจระบายทกุขอ์อกไดบ้า้ง 

หากว่าคุณพยายามฆ่าตัวตายตามสามี ไปเสีย ก็เท่ากับทำลายตัวโดยตรง 

และทำลายลูกหลานวงศ์ให้ ไร้ญาติขาดมิตรปลิดที่พึ่งไปด้วย ก็ยิ่งจัดว่าเป็นผู้

ทำลายล้างผลาญทั้งของเก่าและของใหม่ ให้ขาดสะบั้นหั่นแหลกไปตามๆ กัน 

ต้องจัดว่าคุณสร้างกรรมหนักไว้เพื่อหมู่ชน แล้วผลจะเป็นอย่างไรบ้าง โปรดคิดดู

ให้ดี 

 

 

คดัยอ่จากหนงัสอื “คำถามคำตอบปญัหาธรรม”  

โดยทา่นอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสมัปนัโน 
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ตายแลวจะไปแบบมืดหรือสวาง ? 

 

“...เกิดแลวก็ตองตายเชนเดียวกัน ทานตายไปวันนี้ เราอาจจะตาย

ในวันพรุงนี้ก็ ได ทุกรูปทุกนามที่อยูดวยกันนี้ มีปาชาตีตราอยูดวยกันทุกคน 

ไมมีใครที่จะนอกเหนือกวากันได ที่จะขามโลกขามสงสารไปโดยไมมีปาชา 

เกิดแลวตองตายดวยกัน  

แตกอนที่จะตายนั้น ผูที่ตายในทางชั่วก็มี ตายไปดวยความดีก็มี 

ตามหลักธรรมทานกลาวไวถึง ๔ บท มืดมาแลวมืดไปก็มี ทานวา ตโมตม

ปรายโน ทั้งมืดมาทั้งมืดไป เกิดมาก็ ไมรูภาษีภาษาอะไร แลวก็อยู ไปอยาง

นั้นละ เหมือนเปดเหมือนไก เหมือนเตา เหมือนสัตวทั้งหลาย ไม ไดคำนึง

ถึงศีลถึงทานการกุศลอะไรเลย ตายก็ตายไปแบบนั้น นี่เรียกวา มืดมาแลว

ก็มืดไป มืดมาแลวสวางไป เบื้องตนนั้นเรายังไมรูภาษีภาษาอะไร ตอมา

เราไดสดับตรับฟง ไดอานหนังแสหนังสือหรือฟงเทศนครูบาอาจารยทาน

แนะนำสั่งสอน ก็พอรูจักบาปรูจักบุญแลวบำเพ็ญตนโดยลำดับ เลยกลาย

เปนผูสวางไป นี่อันหนึ่ง  

และสวางมาแลวมืดไป นี่ก็หมายถึงเบื้องตนเราเปนผูสนใจประพฤติ

ตัวเปนคนดี มีศีลมีธรรม ครั้นเวลาจวนตัวเขามา เรือเลยลมบาดจอด เขา

วา ภาษาภาคอีสาน ตาบอดบาดเฒา คือเรือลมตอนจะจอด ตาบอดตอน

แก บทเวลาจะตายเลยควาอะไรไม ได ควาไดตั้งแตน้ำเหลว คือประพฤติ

ตัวเหลวแหลกไปหมด เลยเสียตอนตาย นี่เรียกวาสวางมาแลวมืดไป สวาง

มาแลวสวางไปก็เหมือนอยางพระพุทธเจาของเรา พระองคทรงบำเพ็ญ

พระบารมีมาทุกแงทุกมุม มาก็ ไมทรงประพฤติความเสียหายใดๆ ทั้งนั้น 

แลวเสด็จออกทรงผนวชจนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา เมื่อเทียบถึงตัวของ

เราก็รูจักภาษีภาษามาตั้งแตยังเล็กยังนอย ประพฤติศีลประพฤติธรรมมา

โดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดทาย เปนคนดีตลอดไป เรียกวา สวางมา

แลวก็สวางไป…” 

ดวยเมตตาธรรมที่ทานมีตอคนหลายกลุมหลายคณะดังกลาวทำให

คำสอนของทานจึงมีตั้งแตธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดแหลมคม สำหรับผูมุง

ฝกฝนจิตตภาวนาเพื่อมุงสูแดนนิพพานโดยเฉพาะ หรือแมแตธรรมะ

สำหรับเด็ก ผูกำลังศึกษาเลาเรียน ผูมีหนาที่การงาน ตลอดจนธรรมะ

สำหรับครอบครัว สังคม และประเทศชาต ิ ซึ่งจะไดคัดหลักธรรมสำคัญๆ 

มาแสดงในหวัขอตอๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

                       อยาเคียดแคนจองเวรตอกัน 

  

“…จะเอาความโมโหโทโส เอาความเกลียดความเคียดแคน ความกอกรรมกอเวร

ไประงับมันนี้ ตั้งกัปตั้งกัลปก็ ไมมีวันสิ้นสุด มีแตจะทวีรุนแรงการกอกรรมกอเวร 

แลวความทุกขมากขึ้นไป ดังที่ภาษิตเราไดยกมาแลว  น หิ เวเรน เวรานิ สัมมันตีธ 

กุทาจนัง ตลอดกาลไหนๆ เวรยอมไมระงับเพราะการกอกรรมกอเวร แตจะทวี

รุนแรงยืดเยื้อไปตลอด จนไมมีฝงมีฝาไมมีตนมีปลาย แตเวรนั้นจะระงับดวยการ 

ไมกอกรรมกอเวร สิ้นสุดยุติกันลงเปนลำดับจนกระทั่งหมดกรรมหมดเวร ดังที่เรา 

ยกตัวอยางมาเปนขอเปรียบเทียบวา 

มีหญิงคนหนึ่งมีลูก ผูหญิงคนนั้นเปนนางยักษกำลังจะกินลูกของผูหญิงคนนี้

อยู สองคนนี้เขากอกรรมกอเวรกันมานาน คราวนี้คนนี้ ไดที คราวนี้คนนั้นไดที ทั้ง

สองฝายนี้ ไดทีคนละทิศละทาง มีแตเรื่องกองทุกขเผามาเปนกัปเปนกัลปนานขนาด

ไหน ตั้งแตเปนเปดเปนไกเปนพังพอนเปนอะไรมาเรื่อยๆ คนนี้กินคนนั้นๆ คนนั้น

เปนเสือ คนนี้เปนวัว กินกันมาเรื่อย เวลาจะตายมันกอกรรมกอเวรเอาไว เอา คราว

นี้มึงกินกู คราวหนากูขอกอกรรมมึง แลวทีนี้คราวหนาคนนี้ก็กอกรรมคนนั้นอยูนี้

เรื่อยมา 

พอดีจังหวะที่เวรของเขากรรมของเขาจะระงับดับลงไปได พอดีผูหญิงคนนั้น

กำลังเดินไปพระเชตวัน ไปเจอกับยักษิณีคนกอกรรมกอเวร พอเห็นก็ปรี่เขาใสเลยจะ

กินลูกคนนี้ คนนี้ ไมมีทางไปก็วิ่งเขาวัดเชตวัน พอดีพระพุทธเจาประทับอยูที่นั่น 

พระองคก็โบกมือ มีอะไรกัน ทางนี้ก็วิ่งเขามาซุก เหมือนกับวาหัวอกพระองคนั่น

แหละ เพราะไมมีที่พึ่งคนเรานะ คนนั้นก็เลยหยุดอยูนั้น มีอะไรกันวางั้นนะ นี่เขาจะ

มากินลูก พระองคก็เรียกมาสั่งสอนในเดี๋ยวนั้น นี่พวกเธอกอกรรมกอเวรกันมานาน

สักเทาไรแลว คราวนี้ก็จะมากอกรรมกอเวรตอหนาของเราตถาคต แลวพระองคก็สั่ง

สอนเรื่องกรรมเรื่องเวรเคยกอกันมาตั้งแตเมื่อไร พระองคชักอดีตมาหมดเลยเรื่อง

คนทั้งสองที่กอกรรมกอเวร มีแตความทุกขทรมานตลอดมา จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ 

ทีนี้พระองคก็ทรงสั่งสอนเรื่องกอกรรมกอเวรไมใชของดี พอสั่งสอนเสร็จแลว 

ยักษนั้นไดสำเร็จพระโสดา เพราะสามารถสำเร็จเปนพระโสดาได นอกจากสัตวทาน

ก็บอกวาไมใชฐานะที่จะสำเร็จพระโสดาได พอสำเร็จพระโสดาแลวใครจะรูยิ่งกวา

พระพุทธเจา ผูหญิงคนนี้จนตัวสั่นเพราะกลัวเขาจะมากินลูก ดี ไมดีอาจกินแมดวย 

พอพระองครับสั่งเสร็จแลว จิตเขาลงไดสำเร็จเปนพระโสดา พระองคบอกเอาลูกคน

นี้ ไปใหเปนลูกคนนั้น ใหคนนั้นเปนแม ทางนี้ตัวสั่น เอาไปก็เทากับมันจะเอาไปงับ

กลืนในทันทีมันจะไมเคี้ยววางั้นเถอะ เอาไป พระพุทธเจารับสั่ง เอาไปก็อุมจากคนนี้

ไปยื่นใหแมคนนั้นหอม แมคนนี้ก็ตัวสั่นเขาหอมลูกตัวเอง นึกวาเขาจะงาบลูกตัวเอง 

ตัวสั่นเลย นั่นละตั้งแตบัดนั้นมาระงับเลยเห็นไหม 

เมืองไทยของเรานี้ก็เปนเมืองของคนมีกิเลส เทียบกันไดกับหญิงสองคนนั้น

แหละ อยาใหเปนหญิงสองคนเปนยักษเปนมารตอกัน คราวนี้คนนั้นไดที คราวนั้น

คนนั้นไดที ใครไดทีก็คืออยูในนรกดวยกัน เพราะฉะนั้นจึงใหเปด ใหนรกพังใหหมด

ดวยอรรถดวยธรรม เปนความสงบเยน็ใจ ยอมรบัความผดิความถกูจากกนัและกนัแลว 

บานเมืองของเราจะสงบรมเย็น...” 
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๕๒๓

พระชวยโลกไมได ใครเลาจะชวยได 
 

ความเมตตาสงสารขององคหลวงตาที่มี

ตอโลก ไมปรากฏเพียงแคการเทศนาหรือการ

อบรมสั่งสอนซึ่งเปนหลักสำคัญที่สุดอยางเดียว

เทานั้น ความเมตตาของทานยังแผขยายไปใน

แงวัตถุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค โดยเฉลี่ย

เผื่อแผสงเคราะหชวยเหลือแบบเงียบๆ อยาง

ทั่วถึงทั้งคนทุกขคนจน คนประสบภัยตามภาค

ตางๆ โรงพยาบาล โรงเรียน วัดวาอาราม 

หนวยงานราชการ สถานสงเคราะหตางๆ ไป

ตลอด ทั่วถึงแมกระทั่งสัตวพิการ ดังนี้ 

“…เรามีแตให แตใหตลอด อำนาจความ

 
สงเสริมวัดกรรมฐาน  

เมตตานะไมใชอะไร เมตตานี้

ครอบตลอด เปนธรรมชาติ

นะ จิตกับเมตตาเหมือนกับวา

เปนอันเดียวกัน มันออนนิ่ม

ไปหมด ไม ไดถือวาสูงวาต่ำ

อะไร มันไปดวยกัน พรอม

เลยนะความเมตตาสงสารนี่

นะ  ไมวาจะเลนกับสัตว

ประเภทใด ความเมตตาอยู

นั้นนะ ไม ใชเลนแบบโลกๆ 

เขาเลน .. 

มันเปนเหมือนอากาศนี่

นะ ครอบไปหมดเลย อำนาจ

ความเมตตามันเหนือทุกสิ่งทุกอยาง คือ เหนือ

เรื่องความคิดจะโกรธจะเคียดจะแคนให ใครมัน

ไมมี อันนั้นมันครอบไวเสียหมดเลย  

ใครจะตำหนิก็ตาม ใครจะชมอะไรก็ตาม 

เมตตามันเหนือไปเสียทุกอยาง เกินกวาที่จะคิด

เรื่องเหลานี้ วางั้นเถอะนะ เรื่องเหลานี้เปน

เรื่องขี้หมาไปซะ พูดตรงๆ อยางนี้ .. 

ถาจะเทียบอยางวา พอแมกับลูกนะ ลูก

มันตัวเล็กๆ มันออดมันออน มันจะกัดจะขวน

อะไรก็แลวแต พอแมมีแต โอ โอ ใช ไหมละ 

เพราะความรักความเมตตานี่แหละ ในขั้นของ

ปุถุชนก็เปนอยางนี้ เมตตาของปุถุชนมันเหนือ

ที่จะไปถือสีถือสากับเด็กใชไหมละ อันนี้ก็แบบ

เดียวกัน…” 

องคหลวงตาใหการสงเคราะหชวยเหลือ

เปนทานตลอดมาตั้งแตตั้งวัดปาบานตาด หาก

คิดมูลคาตองเปนจำนวนหลายๆ หมื่นลานขึ้น

ไป ความเมตตาของทานกลาวไว ดังนี ้ 

“ไปดูที่ ไหนๆ เราดูจริงๆ ชวย จริงๆ .. 

ถาเรายังไมตายแลวเราจะชวยตลอดไป ไมวา

โรงพยาบาลไหนๆ ชวยทั้งนั้น โรงร่ำโรงเรียนก็

ปลูกใหเปนหลังๆ ขาดอุปกรณอะไรๆ บาง ให  

ให  ให ไมวาแตโรงพยาบาล  สถานสงเคราะห 

ตางๆ เราก็ให ” 

ดวยเหตุนี้ เอง วัตถุสิ่ งของจตุปจจัย

ไทยทานมากนอย หากพอเพียงกับพระเณรและ

ความจำเปนในวัดแลว ทานจะหมุนออกชวย

โลกอยูเรื่อยมา ไมมีสวนที่สั่งสมไวเพื่อตัวของ

ขาวสารอาหารสดแหงของขบฉันที่จัดสงไปตามวัดปากรรมฐาน

เปนประจำ 
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ทานแมแตนอย ดงัคำกลาวของทานกบัพระเณร

ในวัดปาบานตาดตอนหนึ่งวา 

“ไมวาการสงเคราะหสงหา สิ่งใดที่มีอยู

ในวัดนี้ ไมตองมาขอ  บอกวาเปนของทุกคน  

ผมไมเคยที่จะสั่งสมอะไรแมสักนิดหนึ่งภายใน

จิตใจเลย พูดตรงๆ อยางนี้ เพื่อหมูเพื่อคณะทั้ง

นั้น  เรารับดวยเหตุนี้เองรับหมูเพื่อน ถาพูดถึง

เรื่องรักเรื่องสงวน ก็เหมือนอวัยวะของผมเอง” 

องคหลวงตาทานเห็นความสำคัญของวัด

กรรมฐานที่มุงตอการปฏิบัติจิตตภาวนาอันเปน

งานโดยตรงตามคำสอนของพระพุทธเจา  ดวย

เหตุนี้ทานจึงคอยใหกำลังใจออกเดินทางไป

เยีย่มเยยีนยงัวดัตางๆ เพือ่แนะนำทัง้ดานธรรมะ

และสงเคราะหจตุปจจัยไทยทานตามความ

เหมาะสมและความจำเปนแกวัดเหลานั้น จะได

ไมมีขอกังวลในการบำเพ็ญเพียรและจะได ใช

เวลาเร งสร างสติปญญาใหกล าแกร งจน

สามารถกาวขามทุกขภายในใจได และนอกจาก

จะสงเสริมชวยเหลือวัดปฏิบัติในที่ตางๆ แลว 

สิ่งที่ทานเนนย้ำเปนพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือ 

หวัหนาวดั ทานวางหลักปฏิบัติไว ดังนี้ 

“หลักใหญหัวหนาตองเปนคนดี พระก็

เปนพระดี เครงครัดในหลักธรรมหลักวินัย 

เครงครัดตออรรถตอธรรมทุกดานทุกทาง   

เขมงวดกวดขัน สิ่งใดที่จะเปนภัยกับวัดกับวานี้

ผู เปนหัวหนาจะตองโดนกอนๆ เปนผูระวัง

รักษาทุกดานทุกทาง เชนอยางวัดนี้ก็หลวงตา

เปนหัวหนา ตาพระเณรจะมาจับอยูที่ตรงนี้    

หูพระเณรจะจอฟงอยูที่ปากเดียว แสดงออกมา

อยางไรบาง กิริยาอาการที่กระทำออกไปมี 

ยังไงบาง จึงวาศึกษา คือหูก็ฟงสำเหนียกศึกษา 

ตากส็ำเหนยีกศกึษา ศกึษาไปดวยในตวั เรยีกวา 

มาอบรมศึกษาจากหัวหนา  

รักษาปาเขาบริเวณวัดถ้ำพระภูวัว ต.โสกกาม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

หัวหนาตองเปนแบบเปนฉบับ หัวหนา 

โกโรโกโสใช ไม ไดเลย วัดก็เปนวัดที่เลว ถา

หัวหนาเลวเสียอยางเดียววัดเลวหมด ลูกวัดก็

เลวไมเคารพเลื่อมใสโกโรโกโสหาแบบหาฉบับ

ไมได” 

 

รักษาปาเขา 
เพื่อลูกหลานพระกรรมฐาน 

          

คุณคาของตนไมปาเขาตอการบำเพ็ญ

จิตตภาวนา เปนสิ่งที่องคทานพูดอยูเสมอๆ วา 

พระพุทธเจาทรงสอนพระใหอยูปา การอยูให

อยูดวยการพิจารณา อยูแบบอรรถแบบธรรม 

ไมใช ไปอยูปาแบบสัตว  เพราะสถานที่เชนนี้

เปนที่ชั้นเอกในการบำเพ็ญเพียร ไมมีคนไปยุง

กวน วัดที่ทานใหการชวยเหลือสวนใหญจึง

พยายามรักษาสภาพที่เปนธรรมชาติปาเขา

แหลงตนน้ำลำธารไว ใหมากที่สุด พระเณร   
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กุลบุตรสุดทายภายหลังจะไดมีสถานที่สงบสงัด

ในการบำเพ็ญเพียร ในเรื่องนี้ทานเคยกลาววา 

“…วัดดงศรีชมภู (ดานวิเวก) เปนวัด

ประเภทที่หนึ่ง ภูวัว ประเภทเอก ไลเลี่ยกัน  

วัดดอยธรรมเจดีย ภูสังโฆ เปนประเภทที่หนึ่ง 

ผาแดง นาคำนอย  เหลานี้ที่หนึ่งทั้งนั้น อยู

ภาวนาไดทั่วไป หลบหลีกไปหาที่ภาวนาได

สะดวกสบาย .. อยูตามเขาในปาในเขารื่นเริง 

มันอาจจะขึ้นกับนิสัยก็ได แตสวนมากจะชอบ

ภูเขามากสำหรับพระนะ เปนปาเปนดงก็ขอให

ดงภูเขา มันหากมีอะไรแปลกๆ อยูนั้นนะ ก็เรา

เคยเที่ยวมาพอแลวนี่ .. สงวนไวแลวก็ยังที่ที่

ซื้อไวที่น้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ) นั่นก็เปน

ประเภทที่หนึ่งๆ เพราะดงกวาง ซื้อครอบไว

หมดเลย พระอยู ๓ ยานดวยกัน…” 

คุณค าของป า เขามีความสำคัญตอ

พระพุทธศาสนาอยางมาก ดังนั้นหากวง

ราชการที่เขามาเกี่ยวของกับวัดนั้นๆ โดยไม

เขาใจและไมเห็นความสำคัญ ทานจะออกหนา

ปกปองวัดเหลานั้นทันทีดวยเหตุผลตอไปนี้ 

“...ศาสนาจะหมดละนะ ถาลงไลพระออก

จากปาแลวหมดศาสนา เราบอกตรงๆ อยางนี้

เลย ไมมีเหลือ พระพุทธเจากับศาสนาพุทธกับ

ปานี่แยกกันไมออก บอกงั้น ถาตองการจะทรง

มรรคทรงผลเห็นผลประโยชนของศาสนา

ประจักษอยูแลวปาตองเปนปา กับศาสนาตอง

เปนคูเคียงกันไปแยกกันไมออก  

องค ไหนไมดีไลออก องค ไหนดีใหอยูใน

ปามันถึงถูกตอง จะไลออกหมดยังไง เพราะ .. 

ไลดะไปเลยนีน่ะ มนัอดทนไมได เราเปนผูรกัษา

ศาสนาคนหนึ่ง ทำประโยชนใหโลกก็เต็มกำลัง

ความสามารถ ยังมาเห็นตอหนาตอตานี่ดูไมได

นะ นี่เรียกวาทำลายศาสนาทำลายอยางนี้เอง 

บอกชัดๆ เลย  

ศาสนานี้จะหมดถาลงได ไลพระออกจาก

ปาแลวไมมีเหลือ ตำราไมมีความหมายแหละ 

อยูในตู ในหีบ พวกคนนั่นแหละจะไปกอความ

ทุกขความยากลำบากใหสวนรวม วาอยางนั้น 

ศาสนารกัษาคนใหอยูเยน็เปนสขุยงัไมรูอยูเหรอ 

จิตแตละดวงๆ ไดรับการอบรมจากศีลจาก

ธรรมแลวเปนคนดีมากมายขนาดไหนจาก

ศาสนายังไมรูตัวอยูเหรอ วาขนาดนั้นแหละ 

เห็นแตพุงนั่นซิ ไลพระออกแลวไปขนเอาไม

ออกมาจากปา…” 

วัดที่ทานใหความชวยเหลือมักมีสภาพ

เปนปาเปนเขา บรรยากาศเอื้อตอความสงบ

สงัด เชน วัดที่อยู ในแถบภูวัว แถบภูเขาใน

อำเภอหนองววัซอ นำ้โสม นายงู นาแหว ภหูลวง  

ภลูงักา นำ้หนาว แนวเทอืกเขาภพูาน เขาใหญ 

กาญจนบุรี ราชบุรี ภูเขาในจังหวัดพะเยา 

ความเรียบงาย สงบ สงัด ตามสภาพปาเขา  

ภายในวัดปากรรมฐาน 

ทางจงกรม คือที่ทำงานของพระ 

(๑)  พระอาจารยแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร    (๒) หลวงปูลี กุสลธโร วัดปาเกษรศีลคุณธรรมเจดีย (ภูผาแดง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

(๓)  พระอาจารยปรดีา (หลวงปูทยุ) ฉนัทกโร วดัปาดานวเิวก อ.โซพสิยั จ.บงึกาฬ   (๔)  พระอาจารยเสถยีร คณุวโร  วดัถำ้พระภวูวั อ.เซกา จ.บงึกาฬ   

(๕)  พระอาจารยอนิทรถวาย สนัตสุสโก  วัดปานาคำนอย อ.นายูง จ.อุดรธานี  (๖)  พระอาจารยวันชัย วิจิตโต วัดปาสังฆาราม (ภูสังโฆ) อ. หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

๑ 

๔ 

๒ 

๕ 

๓ 

๖ 
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เป็นต้น เมื่อมีโอกาสท่านจะนำเครื่องอุปโภค

บริโภคที่จำเป็นไปสงเคราะห์ช่วยเหลือ และ

พร้อมๆ กันนี้ท่านจะแอบสังเกตอยู่เงียบๆ เพื่อ

ดูข้อวัตรปฏิบัติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของพระเณรไปด้วย  

ที่ท่านเน้นย้ำคือ ดูว่าสำนักนั้นมีทาง

จงกรมหรือไม่ มีร่องรอยการเดินจงกรมของ

พระเณรหรือไม่ เพราะท่านถือว่าทางจงกรมนี้

คือที่ทำงานของพระ ทางฆราวาสเขายังมีโต๊ะ

ทำงาน ทางพระเณรก็ต้องมีทางจงกรมเป็น

สถานที่ทำงานเช่นกัน ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึง

คำพูดเด็ดขาดของท่านต่อวัดที่ท่านให้การ

สงเคราะห์และเยี่ยมเยียน ดังนี้   

“ไปวัดนั้นวัดนี้ ผู้ที่มีหิริโอตตัปปะ ผู้มีศีล

มีธรรมประพฤติตัวเป็นคนดี เป็นพระดีเพื่อ

มรรคเพื่อผลแล้ว เราติดตามแนะนำสั่งสอน

ดุด่าว่ากล่าว ถ้าแบบเข้าห้อง ไอ.ซี.ยู.แล้วไม่

เล่นด้วย ไม่ไปเหยียบจนกระทั่งวัด .. ไม่ไป ไป

อะไร เกิดประโยชน์อะไร ไม่ไปเสริม มันหดเข้า 

ด้วนเข้าๆ นี่นะ”  

ความจริงจังในการสงเคราะห์พระเณรผู้

มุ่งปฏิบัติธรรมนี้ จะเห็นได้ชัดเจนจากคำสั่ง

ของท่านคราวหนึ่งต่อท่านพระอาจารย์อุทัย  

เจา้อาวาสวดัถำ้พระภวูวัในระยะนัน้ ใจความวา่   

“เรื่องข้าวสารอาหารสดแห้งของขบฉันที่

จัดส่งให้อยู่เป็นประจำทุกเดือนนี้ ถ้าไม่เพียงพอ

ให้บอกทันที จะจัดเพิ่มเติมให้ .. สถานที่นี้เป็นที่

สงบสงัด เหมาะแก่การบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่

มาก หากมีพระเณรผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมาอยู่

ด้วยมากน้อยเพียงใด ผมจะเป็นผู้รับเลี้ยงเอง

ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นพระเณรประเภทหมูขึ้นเขียง 

คือไม่สนใจต่อการภาวนา ขี้เกียจขี้คร้าน มีแต่

กินแล้วนอนนั้น ให้ ไล่หนีทันทีเลยนะ” 

แม่น้ำเลย มีต้นน้ำมาจากป่าน้ำหนาว  

ซึ่งองค์หลวงตาเมตตาฟื้นฟูสภาพป่านับหมื่นไร่ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กั้นแม่น้ำป่าสัก  

มีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์   

ซึ่งพระกรรมฐาน ท่านเมตตาไปดูแลต้นน้ำ 

      

รักษาป่า ต้นไม้ ต้นน้ำลำธาร 
 

องค์หลวงตาเมตตาช่วยเหลือราษฎร 

และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมหลายแห่ง เช่น 

ป่าแถบอำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่ป่า

ลุ่มน้ำป่าสัก เขตบ้านดงคล้อ บ้านน้ำเที่ยง 

บ้านสามแยก ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว 

สภาพป่าที่ถูกทำลาย สภาพป่าหลังการฟื้นฟู 

องค์หลวงตาเมตตาให้วัดป่าดงคล้อเข้าไปฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย 
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จงัหวดัเพชรบรูณ ์ ยิง่ใหค้วามสำคญัมากทเีดยีว 

โดยองค์ท่านเมตตาไปดูสภาพพื้นที่ป่าด้วย

ตนเอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาสูงชัน 

เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสาย 

ได้แก ่ น้ำเลย น้ำฟอง ฯลฯ ซึ่งสภาพพื้นที่

บริเวณดังกล่าวในขณะนั้น ถูกบุกรุกแผ้วถาง

ป่าทำไร่เลื่อนลอย จนสภาพป่าถูกทำลายลง

อย่างสิ้นเชิง ในเรื่องโครงการน้ำหนาวนี้ท่าน

ให้เหตุผลว่า 

“...ที่ดินเวลานี้ (มิถุนายน ๒๕๓๗) ก็ ๑๐ 

กว่าล้านแล้วที่ซื้อ เนื้อที่ดูเหมือนได้ ๗ พันกว่า

ไร่แล้ว หลายแห่ง ทางด้านเพชรบูรณ์ก็มี ที่

เราซื้อไว้นี้ ไว้เพื่อชาติบ้านเมืองนะ เราไม่ได้

ซื้อโดยลำพังเราเองนะ มันเป็นต้นน้ำลำธาร 

เช่น ต้นน้ำจังหวัดเลยนี่ที่ผ่านมาทางอำเภอ

วังสะพุงนี้แหละ น้ำหมดได้ ๒ แล้งนี้แล้ว 

ต้นน้ำ มันอยู่ตรงนั้น เราเลยซื้อครอบไว้หมด

เลย เวลานี้ก็มีโครงการพระราชดำริประสาน

งานเข้ามาในเรา เราบอกเอาเลยให้เลย 

เพราะเราซื้อนี้ ซื้อไว้เพื่อชาติ  

หลวงตาบัวไม่มีอำนาจวาสนาอะไรมาก

นัก วาสนาของพระอำนาจของพระไปเรื่อง

ของพระ ไม่ ใช่เป็นเรื่องแบบโลก ทีนี้ เมื่อ 

  

พระอาจารยเ์ฉลมิ ธมัมธโร   พระอาจารย์ชิต ฐิตจิตโต  

ทหารมาขอประสานงานเกี่ยวข้องด้วย ทหาร

เป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้รักษาได้ เราก็ยกให้ทหาร

เป็นผู้รักษาแทนเราไปเลย รู้สึกสะดวกดีทุก

อย่าง .. อยากจะปลูกป่าก็เอา ช่วยกันปลูก 

รักษาตรงไหนๆ ที่มันจะมีความแน่นหนามั่นคง

ต่อชาติแล้ว เอาเลย เราก็มอบให้ทางทหารเลย

เวลานี้ เราเบาใจมากแล้วเป็นแต่เพียงว่าซื้อ

ให้ๆ ให้ทางทหารเป็นผู้ดูแล .. 

สงวนป่าเอาไว้สำหรับลูกหลาน ต้นน้ำ

ลำธารจะไม่มีเหลือถ้าไม่สงวนป่าเอาไว้ อันนี้

มันอยู่รอบของต้นน้ำลำธารด้วย ซื้อครอบไว้

หมด น้ำฝนตกมาจากเขามันชุ่มเย็น ไหลลงมา 

แม้แต่แม่น้ำเลยนี้ก็มาจากนั้นนะ แม่น้ำเลย

วังสะพุงนี่ มาจากที่เราซื้อครอบไว้โน้นหมด มี

อยู่ ๒-๓ สายแม่น้ำที่ไหลมาจากที่เราซื้อครอบ

เอาไว้ ตอนนี้พักทางโน้นก่อน ทำประโยชน์

อย่างอื่น หมุนไปทางอื่น เรื่องหมุนนี่ ไม่ถอย

แหละ หมุนไม่หยุด  

หมุนเรื่อยๆ ช่วยทางโน้นช่วยทางนี้ จะ

ทำยังไงความทุกข์ความจนไม่โดนใครเข้าก็ดูดี 

ถ้าโดนเข้าเท่านั้นก็พอแล้ว หงายไปเลย ใครจะ

อยากโดน โดนทุกข์ ไม่มีกินอยู่ ได้หรือมนุษย์

เรา จะปลูกของอะไรพืชผลต่างๆ ปลูกไม่ ได้ 

น้ำไม่มี แผ่นดินไม่ชื้น แห้งผากอย่างนี้ปลูก

อะไรก็ไมข่ึน้ ถา้แผน่ดนิมนัชืน้แลว้ปลกูมนักข็ึน้ .. 

ที่น้ำหนาวนั้นเราได้ซื้อที่ ให้เป็นพันเป็นหมื่นไร่

นะ ซื้อที่แถวนั้นเพราะที่นั้นเป็นป่าที่สวยงาม

มาก และเป็นต้นน้ำลำธารอยู่ที่นั่น .. ถ้าหากว่า

ไม่ซื้อไว้นี้หมด แล้วแห้งแล้งขึ้นมาทันที เรา

ห่วงบ้านห่วงเมือง เราทำเอาไว้ให้ลูกๆ หลานๆ 

ได้ใช้ต่อไป จึงได้ซื้อไว้หมด …” 

สภาพวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบรูณ์ 

ทิวทัศน์แสดงสภาพความสมบูรณ์ของป่าภายหลังการฟื้นฟู มองจากป่าน้ำหนาวเห็นยอดภูหอ 
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อดุรฯ กม็ทีางดานตะวนัตก อยางผาแดง ภสูงัโฆ 

กเ็ปนเขตอดุร หรอืหนองบวัลำภกู็ไมรูนะ นีม่นัก็

เขตเดยีวกนั ถาไปทางหนองคาย กด็งศรชีมภ ูมี

หลายแหง สกลนครกว็ดัดอยธรรมเจดยี เปนวดั

ใหญอยู ทำเลภาวนาสะดวกๆ สวนไปทางตอน

ใตของภาคอีสานไมคอยสะดวกเหมือนทางตอน

เหนอืนะ .. 

อยางโคราช ก็ตองภูเขาทางสะแกราช 

ไปโนน หางมาก ไปทางเขาใหญไปนูน ภูเขา 

ทางรอยเอ็ด สารคาม ไมคอยมี ทำเลเหมาะๆ 

ไมคอยมี เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานอยูที่ ไหน 

จึงมักจะอยูตามปาตามเขา ดวยเหตุนี้เองที่มี

ปาเขามากๆ จึงมักมีกรรมฐานอยูทั่วๆ ไป 

อยางอุดรฯ ก็ไมนอยนะ แถวหนองบัวลำภูนั่น

เปนอันเดียวกัน ตอกันไปเลยพระเต็มไปหมด 

ไปหนองคายไปอะไรทำเลภาวนาสะดวก…” 

แผนที่แสดงพื้นที่แปลงปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ปาสงวนแหงชาติน้ำหนาวและปาเตรียมการสงวนหนองน้ำหนาว  

จ.เพชรบูรณ ซึ่งองคหลวงตาเมตตาสงเคราะหใหดำเนินการปลูกและฟนฟูสภาพปา 

และในขณะที่มีการดำเนินการเรื่องพื้นที่

อยูนั้น พระอาจารยชิตและพระอาจารยเฉลิม

ก็ไดดำเนินการสรางวัดควบคูกันไปเพื่อรักษาปา

ไดเต็มที่และเพื่อสืบทอดดำรงรักษาปฏิปทาของ

พระธุดงคกรรมฐาน ตามแนวทางขององค-

หลวงตา โดยพระอาจารยชิตไดดำเนินการ

สรางวัดปาดงคลอขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขณะที่

พระอาจารยเฉลิมเริ่มสรางวัดปาบานสามแยก 

อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ การทำ

หนาที่ดูแลปาตนน้ำลำธารตามความมุงหมาย

ขององคหลวงตาจึงประสบผลดีในเวลาตอมา 

สำหรับการรักษาปาไมตนน้ำลำธารของ

พระกรรมฐานในที่อื่นๆ ก็เชนกัน ดวยการรักษา

อยางจริงจังเพียงไมกี่ปเทานั้น การปลูกปา

รักษาปาของพระกรรมฐานที่นั่นก็เห็นผลเปนที่

ประจักษ ปาไมมีความชุมชื้นอุดมสมบูรณเปน

ดงหนาปาทึบได โดยเร็ว  องคหลวงตากลาว

ยืนยันในเรื่องนี้ดวยองคทานเองเลยวา 

“แลวปาไมเวลานี้เปนดงหนาแนนไปหมด

นะ เห็นไหมพระรักษาปา ใหปาไมรักษาปา 

พวกนี้เปนเปรตเปนผี แตเราไมไดตำหนิทุกจุด

ไปนะ สวนมากมีแตพวกปาไมกินไม กินไมดวย 

เปนขาศึกตอพระกรรมฐานดวย” 

และหากจะกลาวถึงวัดในพื้นที่ตางๆ ที่มี

สภาพภูเขาอันเหมาะสมกับการบำเพ็ญธรรมซึ่ง

องคหลวงตาเคยกลาวถึงและออกสำรวจ

เยี่ยมเยียนดวยองคทานเองนั้นมีอยูจำนวนมาก

กระจัดกระจายไปในที่ตางๆ ทั่วประเทศ ขอยก

มาเพียงบางสวนที่ทานเคยกลาวไว ดังนี้ 

“.. .ทางภาคอีสานมีภูเขามาก เฉพาะ

จังหวัดเลย เหมาะ ที่ไหนก็มีทำเลที่ภาวนาทาง

ตอนเหนอืนะ แตทางตอนใต ไมคอยม ี เชนอยาง

ไปทางสารคาม ไปทางรอยเอด็ ไปทางนูนไมคอย

มภีเูขา ถามาตอนเหนอืนีม้เีหมาะ เราเทีย่วทาง

โนนทางนีม้าก หนองคายกม็ ี นครพนมกม็ทีำเล

ภาวนา อุดรฯ ม ี จังหวัดเลย เหลานี้มีทั้งนั้น 

ทิวทัศนแสดงสภาพความสมบูรณของปาภายหลังการฟนฟู มองจากปาน้ำหนาวเห็นยอดภูหอ 
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รับถวายที่ดินสรางวัดปา 
 

มเีจาศรทัธาประสงคจะถวายทีด่นิแกองค-

หลวงตาสรางเปนวัดในที่ตางๆ เปนจำนวนไม

นอย เกือบจะเรียกไดวาแทบจะทุกจังหวัดใน

ประเทศไทย และยังมีในตางประเทศอีกหลาย

แหงดวย แตโดยมากองคทานมักจะปฏิเสธดวย

เหตุผลตอไปนี้ 

“การที่คนถวายที่เปนวัดๆ ใหเรามากตอ

มากนะ .. ภาคเหนือก็มี ภาคตะวันออกก็มีที่เขา

ถวาย เราไมรับ เพราะหาตัวไมได หาตัวที่จะ

มาปกครองวัดไม ได สำคัญมากนะ เราจึงไม

คอยรับ ใครถวายที่ ไหนๆ ก็รับไม ได เห็นใจ

สำหรับผูถวาย แตที่จะรับมานี้ตองเปนภาระ

ของเรา ผูถวายก็เพื่อเปนมงคล ผูรับไวทำให

เสียมงคลของผูถวายใช ไมได .. เปนแตเพียง

วาเรารับไมได” 

เมื่อเหตุผลความจำเปนเพียงพอประกอบ

กบัมผีูรบัผดิชอบดแูลให ทานจงึยอมรบัได ดงันี้ 

“...การรับที่ที่เขาถวายเปนวัดแตละแหงๆ 

“…พระเรวัตตะเปนนองพระสารีบุตร ทานก็มีฤทธิ์เดชอีกทางหนึ่งของทาน ทานไมกอ 

ไมสราง ทานอยูในปาในเขาโดยหลกัธรรมชาตสิะดวกสบายตามอธัยาศยัของทานเรือ่ยมา แตเวลา 

พระพุทธเจาเสด็จเขาไปนั้น ทานก็เนรมิตขึ้น หรูหราฟูฟาใหสมพระเกียรติพระพุทธเจา ..  

ทานไมเคยกอเคยสรางอะไร เขาสรางเมืองยังไมใหญโตยิ่งกวาทานสรางวัด ไมหรูหรา

ฟูฟาเหมือนนี้ คราวนี้มีหลวงตาองคหนึ่งยกโทษพระเรวัตตะ พอพระพุทธเจาเสด็จออกมาแลว

พระเรวัตตะก็คลายฤทธิ์ ทีนี้ พอคลายฤทธิ์แลวก็กลับเปนดงคืนโดยหลักธรรมชาติ พระหลวงตา

องคนั้นลืมธมกรก (ที่กรองน้ำ) จึงกลับคืนไปที่เดิม ก็ ไมทราบวาที่กรองน้ำอยูที่ ไหนๆ เพราะ

กลายเปนปาเปนรกไปหมด เลยตองไปถามพระ  

‘ลืมธมกรกกรองน้ำไวนี้อยูที่ ไหน ที่กรองน้ำอยูที่ ไหนๆ’  

‘นูนอยูทีนู่น’ (จากเดมิทีเ่ปนวดัใหญโตทนีี)้ มนัมแีตปาแลว มองมาเหน็ทีก่รองนำ้แขวนอยูบน 

ตนไมนูนอยูในปา (ไมมีสภาพวัดใหญโตอีก) .. นี่พูดถึงเรื่องฤทธาศักดานุภาพวาสนาบารม ี

ไมเหมอืนกนั...”       

บัญชีรายชื่อพื้นที่แปลงปลูกปาตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ ๕๐ 

ที่พอแมครูอาจารยองคหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ไดเมตตาสงเคราะหใหดำเนินการปลูกและฟนฟูสภาพปา 

 

 ลำดับที่  ชื่อผูจอง FPT ป พ.ศ. ที่ปลูกบริเวณปาที่ปลูก             
ทองที่

  เนื้อที่ (ไร)  ปจจุบันอยูในความดูแลของ 

        
อำเภอ จังหวัด

   

 
1 กองกำกับการ ตชด.24 และสโมสรลูกเสืออุดรธานี 33/1 2538 ปาสงวนแหงชาติปานายูง-น้ำโสม นายูง อุดรธานี 455.00 วัดปานาแค (โดยพระอาจารยศักดิ์) 

 2 วัดปาบานตาด  35/1 2538-39 ปาสงวนแหงชาติพันดอน-ปะโค หนองแสง อุดรธานี 300.00 วัดถ้ำวงพระจันทร (โดยพระอธิการพิพัฒน ธรรมวโร) 

 3 วัดปาบานตาด  36/1 2537 ปาสงวนแหงชาติพันดอน-ปะโค หนองแสง อุดรธานี 300.00 วัดถ้ำวงพระจันทร (โดยพระอธิการพิพัฒน ธรรมวโร) 

 4 วัดปาภูสังโฆ  41 2547 ปาสงวนแหงชาติปาหมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี 940.00 วัดปาภูสังโฆ (วัดปาญาณสัมปนโน)  

           โดยพระอาจารยวันชัย วิจิตโต 

 5 วัดปาเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย (ภูผาแดง) 43 2547 ปาสงวนแหงชาติปาหมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี 1,000.00 วัดปาเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย (ภูผาแดง)  

           โดยหลวงปูลี กุสลธโร 

 6 วัดปาเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย (ภูผาแดง) 45/2 2537 ปาสงวนแหงชาติปาหมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี 1,034.00 วัดปาเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย (ภูผาแดง)  

           โดยหลวงปูลี กุสลธโร 

 7 วัดปาบานตาด  45/3 2539 ปาสงวนแหงชาติปาหมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี 900.00 วัดปาศรัทธาถวาย (ถ้ำเตา)  

           โดยพระอาจารยบุญมี ธัมมรโต 

 8 วัดปาเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย (ภูผาแดง) 75/1 2541 ปาสงวนแหงชาติพันดอน-ปะโค หนองแสง อุดรธานี 596.65 วัดปาภูหินรอยกอน โดยพระอาจารยสุนทร ฐิติโก 

 9 ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน) 25/1 2537-39 ปาสงวนแหงชาติน้ำหนาวและปา น้ำหนาว เพชรบูรณ 4,500.00 วัดปาดงคลอ โดยพระอาจารยพิมพา จาคจิตโต 

      เตรียมการสงวนปาหนองน้ำหนาว 

 10 หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน 25/2 2537-39 ปาสงวนแหงชาติน้ำหนาวและปา น้ำหนาว เพชรบูรณ 2,730.00 วัดปาดงคลอ โดยพระอาจารยพิมพา จาคจิตโต 

      เตรียมการสงวนปาหนองน้ำหนาว 
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๕๒๘ ๕๒๙

โห ตองคิดมากนะ คือการจะรับวัดไหนๆ รับไม

ไดงายๆ นะ คือเราไมรับแบบสุมสี่สุมหา คน

ถวายที่เปนวัดมากตอมากเรารับไม ได คือรับ

แบบชุยๆ ปลอยไปอยางนั้นไม ไดสำหรับเรา 

เมื่อรับตรงไหนตองปกติดๆ เลย พอรับแลวก็

ตองมีคนมาอยู ก็มีเทานั้นละที่เราสรางวัด   

(ในระยะแรก) รับที่สรางวัดก็มีภูริทัตฯ กับวัด

ปาหลวงตาบวั เมอืงกาญจนฯ วดัปาหลวงตาบวัดี

ทางหนึ่ง ทานจันทรพอเขากันไดกับเราก็คือ

เมตตาสัตว เราเมตตาสัตวอยูแลว ..  

วัดภูริทัตตปฏิปทาราม จังหวัดปทุมธานี

นี้ เราเคยมาคางอยู ทางศรัทธาเขาก็ถวายวัดนี้

ใหเรา เราก็มาพิจารณา แถวนี้ เปนยังไงๆ 

ตกลงก็เลยรับเขา รับแลวก็ตองหาผูมาอยู หา

ตัวตั้งตัวตีเสียกอน พอดีไดอาจารยเจี๊ยะ ตอน

นั้นทานยังไมมีที่พัก ทานกำลังเที่ยวกรรมฐาน 

ทานยังไมมีที่พักที่อยูเปนหลักเกณฑสมเปนพระ

ผู ใหญ เราก็เลยนิมนตทานมา เลาเหตุผลให

ทานฟงทุกอยางในวัดนี้ ที่เรารับไวแลวมองหา

ใครก็ไมเห็น ก็เห็นแตทานนี้แหละใหมาอยูแถว

นี้พอเปนหลักเปนเกณฑบาง เลยนิมนตทานให

รับเปนเจาอาวาสวัดนี้ ทานก็รับให  ทานก็มา

ใหทันที เราก็ เลยไดรับเขาเพื่ออันนี้ จึง

ปลดเปลื้องภาระของเราไป อยางนั้นนะ รับ

ที่ ไหนตองเปนผูรับผิดชอบทุกอยาง ถึงถูก 

ไมใชรับสุมสี่สุมหา โอย อยางงั้นไมเอา นี่ละวัด

ปทุมธานีกับวัดเสือนี่ เราเปนผูรับให ก็ตองหา

คนมาอยู ทุกสิ่งทุกอยาง เรามีเหตุมีผล ไมได

ทำสุมสี่สุมหา ทำแบบทำดะๆ โอย อยางงั้นไม

เอา .. 

อาจารยเจี๊ยะมีคุณตอเรามาก เราลืม

เมื่อไร ไมลืมนะ เปนอยูลึกๆ ไมลืม .. พอทราบ

วาเราไปจนัทฯ ไปวดัสถานทีดลอง ทางสามแยก

พลิ้วนั่นแหละ เพราะเราตั้งวัดที่นั่นแหงหนึ่ง 

เริ่มแรกไปตั้งวัดที่นั่น นี่ก็อาจารยเจี๊ยะนะเปนผู

สรางให .. มาก็ขึ้นอยูเลย จึงวาอาจารยเจี๊ยะมี

บุญคุณตอเราไมนอย แตทานนิสัยตรงไปตรง

มา บอกวาพระทั่วประเทศไทย ทานพูดอยาง

ตรงไปตรงมา  

‘พระที่มาอยูบนหัวใจผมมีสององค องค

หนึ่งทานอาจารยมั่น องคที่สองก็ทานอาจารย 

นอกนั้นผมไมลงใครงายๆ’ 

วัดปาภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

องคหลวงตาระลึกคุณของหลวงปูเจี๊ยะที่สรางวัดใหจำพรรษาที่จันทบุรี พรอมกลาวถึงศิษยสายหลวงปูมั่นที่เปนชาวจันทบุรี

วา “พระที่จันทบุรีที่เปนลูกศิษยผู ใหญของหลวงปูมั่นนี้ก็อาจารยเจี๊ยะ อาจารยเฟองนะ จากนั้นก็รองลำดับลำดากันลงมาจน

กระทั่งถึงทานแบนทานอะไร ทานแบนนี่ก็ลูกศิษยทานอาจารยกงมา เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ทางจันทบุรีกับทางภาคนี้จึง

เขากันตลอดเวลา ดวยอำนาจของครูบาอาจารยประสานเขาหากัน” 

หลวงปูเจี๊ยะ จุนโท          ทานพอเฟอง โชติโก             ทานอาจารยแบน ธนากโร 

ที่นี่ก็เรานะนิมนตทานใหมาอยู ทานก็รับ

ใหนะ จนทานมาเสียที่นั่น คือเรามองดูที่นี่มัน

วางเปลา พระกรรมฐานไมมีเลยจะทำไง เขา

มาถวายที่ ใหเรา เราก็มาพิจารณาแลวก็คิด

เห็นแตอาจารยเจี๊ยะ ตอนนั้นอาจารยเจี๊ยะ

ทานยังเที่ยวที่นั่นที่นี่ ทานยังไมมีหลักมีแหลง 

พอไปหาทานก็เลยเลาเรื่องใหทานฟง ทานก็

มาดู เลาเรื่องใหทานฟงเรียบรอยแลว อยาก

ใหทานมาเปนสมภารแถวนี้ มันอยูในยานพอดี

วงกรรมฐานเรา ทานก็รับใหทันที นั่นละจึงได

เปนวัดปาภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี 

อาจารยเจี๊ยะรับภาระใหเรา .. 

อยางวดัเสอื (วดัปาหลวงตาบวั ญาณสมั-

ปนโน) นี่ก็ทานจันทร เปนพระวัดปาบานตาด 

เปนคนคลองดาน สมุทรปราการ อยูนี่ (วัดปา

บานตาด อุดรธานี) หลายป ออกจากนี้ ไปก็ไป

เที่ยวทางทองผาภูมิ (วัดเดิมของทาน คือ   

วัดปาถ้ำภูเตย กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๘) เราก็

คอยฟงเสียง แลวพอดีเขาก็มาถวายที่นั้น 

(พ.ศ. ๒๕๓๗)   ที่เปนวัดเสืออยูทุกวันนี้ ก็เลย

เอาทานมาปรึกษาดู ทานก็พอใจรับให เราจึง

ไดรับวัดนี้แลวมอบวัดนี้ ใหทานจันทร เลย

กลายเปนวัดเสือไปเลย มีแตเสือเต็มวัด เนื้อที่

ก็กวางอยู เราก็พิจารณาดูยานกรรมฐาน

ภาวนา เหน็วาทีน่ัน่วางมากไมคอยมพีระกรรม-

ฐานไปอยู พระวัดทานก็มีผูดูแลรักษาดีอยู วา

อยางนั้น เราก็เลยปรึกษาหารือพรอมกับการ

นิมนตทานมาอยูที่นั่น จึงไดเปนวัดเสือขึ้นมา 

เรื่องราวเปนอยางนั้น แถวนี้มีปาดีจริงๆ แลวก็

มีวัดกรรมฐานตั้งอยูเปนยานๆ ไป เริ่มตั้งแตวัด

เสือนี้ ไป  

คือใครจะถวายที่ที่ไหนก็ตาม เราไมไดรับ

สุมสี่สุมหา เพราะรับเพื่อประโยชนแกชาติ

ศาสนาจริงๆ รับที่ ไหนแลวตองเปนภาระหนัก 

ไมไดรับทิ้งๆ ขวางๆ อะไร ก็เลยรับ .. สัตวทุก
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๕๓๐ ๕๓๑

ศาลาพระอุโบสถ “ศาลาเมตตาทานเจาคุณมหาบัว ญาณสัมปนโน ๘๔ ป” 

(อาคารประดิษฐานพระพุทธกาญจนภิเษก)          

วัดปาหลวงตาบัวฯ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

พระประธานประดิษฐาน 

ในศาลาพระอุโบสถ 

โครงการพุทธอุทยาน (ปลูกปา) ที่วัดปาหลวงตาบัวฯ             

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

ประเภทเต็มอยูในวัดนั่นนะ อันนี้มันก็ขึ้นอยูกับ

นิสัยวาสนาเหมือนกัน ทานจันทรทานบวชมา

ทานก็ ไม ไดบวชมาหาสัตวหาเสืออยางนี้นะ 

ทานบวชมาหาอรรถหาธรรม เขาเสาะแสวงหา

ครูอาจารยหาแตอาจารยสำคัญๆ เชนอยางมา

อยูวัดปาบานตาด  

สวนวัดปาบานตาดจะสำคัญหรือไมสำคัญ

อะไรบางก็แลวแตเถอะ ทานมาอยูนี้หลายป 

หาหกปหรือไง ทุกอยางไมมีที่ตองติ การ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเรียบ

เลย จึงได ไปอยูทางนูน เขาถวายที่ก็เห็นวาที่

นั่นวาง พระกรรมฐานไมคอยมีก็พอดีไดโอกาส

ที่ทานจันทรอยูแถวนั้น ทานจันทรมาหาก็เลย

ปรึกษาหารือพรอมกับมอบวัดให ทานก็พอใจ

รบั ตัง้แตนัน้มาจงึเปนวดัเสอื วดัปาหลวงตาบวั 

เขาเขียนไวขางทาง วัดปาหลวงตามหาบัวฯ .. 

พอดีเขาถวายที่นี้ เมื่อถวายที่นี้ เราก็

คำนึงคำนวณพิจารณาถึงสถานที่บำเพ็ญของ

พระ ประโยชนที่จะไดจากการบำเพ็ญของพระ 

สถานที่เหลานี้มันหางไกล ดูไมคอยมีพระ- 

กรรมฐานที่ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติอรรถธรรมจริงๆ 

มาอยูในแถวนี้ เราเลยรับที่นี่ให ตามเจาของ

เขามาถวายเรา คือตามปกติแลว เขาถวายที่นี้

มากตอมากนะ ถวายเรา วัดกรรมฐานนี่ การ

สรางวัดนี้รูสึกสรางงายมาก แตอาจจะเปนราย

บุคคล บางอาจารยก็ไดนะ แตสำหรับเรานี่มาก

จริงๆ เราไมไดรับนะ เรารับอันไหนเราตองเปน

ภาระ นี่มีเหตุผลทั้งนั้นนะ …” 

และเพราะเหตุที่องคหลวงตายอมรับที่ 

ดินสรางวัดขึ้นนี้ ทำใหวัดทั้งสองกลายเปน 

สถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา นั่นคือ 

วัดปาภูริทัตตปฏิปทารามปจจุบันกลายเปนที่

ประดิษฐานภูริทัตตเจดีย ซึ่งบรรจุพระบรม 

สารีริกธาต ุ และพระทันตธาตุของหลวงปูมั่น  

ภรูทิตัโต ปรมาจารยใหญฝายวปิสสนากรรมฐาน 

และวดัปาหลวงตาบวั ญาณสมัปนโน กาญจนบรุี 

กลายเปนสัญลักษณแหงการเมตตาสงเคราะห

สัตวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ชักนำใหชาวตางชาติ

ตางศาสนาเห็นถึงความอัศจรรยของธรรมและ

เกิดความสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นตาม

ลำดับ 

ตนโพธิ์  

องคหลวงตาเมตตาเยี่ยมวัดปาหลวงตาบัวฯ

เปนครั้งแรก และไดปลูกตนโพธิ์ เมื่อวันที่  

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 

  

องคหลวงตาฯ กลาววา… “เราตองคิดเสียกอนนะ 

การจะปลูกตนโพธิ์ที่ตรงไหน ตนโพธิ์เปนตนไมที่สำคัญ

เวลาปลูกแลวจะไปแตะตองโยกยายอะไรลำบากนะ ประ-

หนึ่งวา องคศาสดาอยูที่นั่น เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเมื่อ

เวลาทำอะไรๆ ก็ตามไปเจอตนโพธิ์แลวตองหลีกตองหนีกัน

ไมมีใครกลาทำลายคือ องคศาสดาตรัสรูที่ตนโพธิ์ จึงเปน

นิมิตตรรกนามอันหนึ่ง เปนมงคลอยางยิ่งที่เปนคูเคียง

ของศาสนาคือ “ตนโพธิ์”  

ชาวพุทธเราจึงไมกลาอาจเอื้อม ที่จะตั้งใจไปทำงานนี้

ยังไมเคยเห็นมีรายไหนนะ แมแตทางหลวงราชการจริงจริง 

เขาไถถนนไปถึงนั้น เขาก็หลบก็หลีกอยูอยางนั้น ตนไมตน

นั้น สุดทายใหเครื่องมือคอยถูคอยไถทำตายเองไมใหเปน

เจตนา ไมใหเปนการแกลงทำนะ มันเปนอยางนั้น” 

เมตตาเยี่ยมวัดชัยมงคล อ.บานแพง จ.นครพนม 
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เยี่ยมเยียนใหกำลังใจวัดตางๆ 
 

นอกจากองคหลวงตาจะสงเสริมวัดปฏิบัติ

ในสถานที่ตางๆ แลว สำหรับวัดในเมืองเชน 

วัดโพธิสมภรณ ในจังหวัดอุดรธานี ทานก็ยัง

คอยใหความชวยเหลือดานจตุปจจัยไทยทานแก

วัดนี้เปนประจำทุกเดือนตลอดมาหลายสิบปไม

เคยขาดตกบกพรองเลย เพราะเปนวัดที่

เกี่ ยวของกับ เจ าคุณพระธรรมเจดียพระ

อุปชฌายอาจารยของทาน 

“...สำหรับวัดโพธิ์ฯ นี้ เราชวยมาเปน

ประจำ ตั้งแตทานเจาคุณอุปชฌายยังมีชีวิตอยู 

เราชวยมาตั้งแตโนนเรื่อยมา เมรุวัดโพธิ์ฯ ก็

ใคร ดูซิเมรุวัดโพธิ์ฯ เพราะทานสั่งไววา  

‘เปนหวงบรรดาประชาชนทางอุดรเรา 

เวลาตายแลวจะไมมีที่เผาศพกัน ทีนี้เวลาเรา

ตายนี้ ใหพากันสรางเมรุ สรางเมรุเผาเราเปน

องคแรก จากนั้นแลวก็จะไดเปนประโยชนแก

ประชาชนชาวอุดรฯเราทั่วๆ ไปตอไป’ 

ทานก็พูดตรงไปตรงมา ทานพูดมันก็ฝงใจ

เราละซ ิคอืทานเปนหวงประชาชนอดุรฯ เพราะ

ฉะนั้นจึงถือทานเปนตนเหตุ เวลาทานลวงไปนี้

ใหสรางเมรุเผาศพทานเปนศพแรกเลย ตอไป

จะไดเปนประโยชนทั่วๆ ไป เพราะฉะนั้นเวลา

ทานเสียไปแลวจึงตองไดขวนขวายเมรุนี้ละ แต

กอนก็ไมแพง แค ๕ แสน วากันทีแรก ๓ แสน

ครั้นเวลาเอาจริงๆ มัน ๕ แสนเมรุที่วัดโพธิ์ฯ นี้ 

ก็ชวยมาอยางนั้น เรียกวาเราเปนพื้นเลยเทียว 

ขาดเหลือเทาไรเราหามาใหหมด เพราะเรา

บอกเราจะชวย 

เบื้องตนทานก็เปนอุปชฌายของเรา จาก

นั้นมาก็เปนประโยชนมาถึงทุกวันนี้ เมรุดู

เหมือนเราไดสรางจริงๆ ก็มีบานแพงแหงหนึ่ง 

ที่วัดโพธิ์ฯ นี้แหงหนึ่ง นอกนั้นก็สรางเล็กๆ 

นอยๆ ที่บานตาดนี้ เมรุบานตาดแหงหนึ่ง

เทานั้น นอกนั้นดูไมปรากฏที่ ไหนเมรุนะ ก็มีที่

วัดโพธิ์ฯ นี่เราชวยเต็มที่เลยไมใชธรรมดา ก็

รูสึกวาเปนที่พอใจภูมิใจ ไมเคยขาดตกบกพรอง 

ไดผึงๆ พอเลยเทียว ไมบกพรองนะวัดโพธิ์ฯ  

สวนบานแพงนั้นเราใหปุบเดียวพอเลย 

อันนี้หาใหที่เมรุวัดโพธิ์ฯ หาใหๆ ก็เรียบรอย 

บานตาดก็ทำใหเขาเสียอันหนึ่ง สงสารนี่ก็ดี 

เลยสั่งใหทำ อันนี้ขนาดกลาง รวมแลว ๖ แสน

ทั้งโรงสวดโรงอะไรใหหมด เรียกวารอย

เปอรเซ็นต เมรุใหหมด โรงสวดอะไรๆ ให

หมด…” 

อีกวัดหนึ่งคือ วัดปาสุทธาวาส ในตัว

จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนสถานที่ประชุมเพลิง

และเปนที่ประดิษฐานรูปหลอของหลวงปูมั่น 

ภูริทัตโต ผูมีพระคุณสูงสุด ทานก็หาโอกาสเขา

กราบไหวรูปสมมุติของทานอาจารยมั่นตลอด

มาไมเคยลืมเลือนแตอยางใดเลย โดยเฉพาะใน

ชวงสุดทายของชีวิตยิ่งเดินทางไปกราบหลวง- 

ปูมั่นมากครั้งยิ่งขึ้นอีก และทุกครั้งที่ไป ทานจะ

นำจตุปจจัยไทยทานตางๆ ไปสงเคราะหชวย

พระธรรมเจดีย (จูม พันธุโล) 

พระบรมธาตุธรรมเจดีย วัดโพธิสมภรณ อ.เมือง จ.อุดรธานี เมตตาเยี่ยมวัดชัยมงคล อ.บานแพง จ.นครพนม 

วัดโพธิสมภรณ ยามเย็น 
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เหลือวัดดวยทุกคราว คุณธรรมดังกลาวของ

ทานทำใหลูกศิษยลูกหาทั่วประเทศตางรูสึก

ซาบซึ้งประทับใจในแบบฉบับอันงดงามดวย

กตัญูกตเวทิตาคุณตอผูมีพระคุณ 

สำหรับวัดอื่นๆ ที่ทานใหการชวยเหลือ

และไปแวะเยี่ยมเยียนเปนระยะๆ ก็มีอีกจำนวน

ไมนอย เชน สรางกำแพงใหวัดปานาคำนอย 

จังหวัดอุดรธานี แวะไปเยี่ยมพระอาจารยเมือง 

พลวัฑโฒ และซื้อที่ดินในสวนที่เวาแหวงเพิ่ม

เติมใหสมบูรณบริเวณหนาวัดปามัชฌิมาวาส 

จังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  

๒๕๓๒ สรางกำแพงวัดใหวัดสาขาหลวงปู-

สังวาลย เขมโก ทางประจวบคีรีขันธ เปนตน 

สำหรับวัดที่สรางใหครบสมบูรณก็มีวัดปากก- 

สะทอน จังหวัดอุดรธานี ที่ซื้อที่ดิน สราง

กำแพงและศาลาให นอกจากนี้ยังเมตตาหวงใย

สัตวในวัดอีกดวย ดังนี้ 

“...วัดกกสะทอน เราสรางใหเปนรอย

เปอรเซ็นตเลย ที่สรางวัดก็ซื้อให กำแพงวัดก็

ทำให ศาลาใหญของวัดก็ทำให สามกษัตริยนี้

หนักมากไมใชเลน สระสำหรับนกเปดน้ำเราก็

ใหสระหนึ่ง แตไมคอยมานะ มาชั่วระยะ คือ

ตั้งใจทำสระไวสำหรับนกเปดน้ำ มันชอบวัด ถา

มีวัดอยูที่ไหนนกนี้จะไปเลยละ เขาเคยอาศัยอยู

กับวัด นี่ ไมคอยมี ถาหากมีนกเปดน้ำมากขึ้น

เราอาจขยายสระนี้ออกไปอีกทางทิศเหนือ ดู

เหมือน ๔ ไรนะ สระนี้ ๔ ไร ขอบนอกเขามา

รวมแลว ๔ ไร เปนตัวสระจริงๆ ก็คงไมถึง ๔ 

ไร เพราะเปนคูสระหมดรอบอยู ในวง ๔ ไร 

หากวามีนกเปดน้ำมามาก เราจะใหเขาขุดเบิก

ออกไปอีกทางดานทิศเหนือ แตนี้ ไมคอยมี

สังเกตดู คือนกเปดกับพระเขารู ไดดี อยูที่ ไหน

เห็นจีวรตากอยูนี้เขาจะรอนลงดูวามีน้ำทาไหม 

เขาเคยอาศัยวัด 

อยางวัดนาคำนอยก็เหมือนกัน เวลานี้มี

อยูประมาณสักสี่หารอยตัว พวกนี้มันเปน

ครอบครัวใหญแลว มีลูกมีเตาอยูนั้นเลยไมไป

กับเขา พวกจรมานี้เขาวามาจากไซบีเรีย หนา

หนาวเขาหลบหนาวทางโนนมาอยูทางนี้ พอสิ้น

หนาหนาวแลวเขาก็กลับไป แตพวกที่อยูดั้งเดิม

นี้มีลูกมีเตาอยูนี้หมดเลย ไม ไปพวกนี้ เวลานี้

รวมแลวประมาณสักสี่หารอย เปนปกตินะ ถา

หนาหนาวมากขึ้นอีกเปนพัน เราก็ทำสระใหญ

ใหเขา ในนั้นมีอยู ๓ สระ ใหญทั้งนั้น ขุดลอก

หมดไปลานกวาเฉพาะสระ ก็ทำใหพวกนกเปด 

พวกปลา วัดนี้จึงเพาะสัตวไดเยอะนะ พวกปลา

ก็เยอะ ผานไปมาไดในสระ แตสระใหญนั้นไมมี

น้ำผานเขา มีแตปลาอยูดั้งเดิม อีกสองสระดูวา

มีน้ำผาน ทั้งแลงทั้งฝนมีน้ำไหลอยูตลอด ปลา

อยูขางในก็ออกไปขางนอก 

นีเ้ปนแหลงเพาะปลาไดดสีระวดันาคำนอย

นะ ปลามีมาก นกเปดน้ำมีมาก ลิงมีมาก หมู

มาก พวกเกงมีประมาณหกเจ็ดตัวเอาจากที่อื่น

มาปลอย เพราะนั้นเปนทำเลที่เหมาะกับสัตว

ปา เนื้อที่ตั้งพันกวาไรมั้ง เราก็ทำกำแพงรอบ

หมดเลย จึงปลอดภัยสำหรับสัตวและสมบัติ

ภายในวัด ถามวาเคยมีคนมารุกล้ำไหม วาไม

เคย นั่นละเราทำไว อยางนั้นละเหตุผลฟงเอาซิ 

คือกำแพงนั้นสำหรับรักษาสมบัติของวัด ความ

มั่นคงของวัด และสัตวอยู ในวัดไดรับความ

พิพิธภัณฑหลวงปูมั่น 

ที่วัดปาสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
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มันรุมรามๆ ไมดี .. กุฏิที่ทำนี้เหมาะแลวแหละ 

หลังเล็กๆ เหมาะ ไอที่หลายๆ ชั้นมันเปนความ

จำเปนก็เปนอีกแงหนึ่ง นี้ทำแบบโกๆ เกๆ แบบ

แขงกนั ศาสนากก็ลายเปนโลกแขงกนัไป ..  

ที่นี่ถึงจะใกลถนนก็ตาม เราทำกำแพง

เปนเอกเทศสำหรับภาวนาของพระเรา .. มอบ

ใหสมภารเองทำกำแพงวัด ทางรถยนตสาย

ภาคใตกลางคืนกลางวันมีเวลาเมื่อไร เรา

เขาไปนั้นปบมองดูนี้ โหย ไมไหวอยางนี้ รถวิ่ง

ตลอด วัดอยูขางๆ แลวเปนวัดภาวนาเสียดวย 

เอ ยังไงกัน เราเดินดู พอตื่นเชามาออกแตเชา

เลย เดินสำรวจดูหมด แลวนิมนตสมภารวัดมา

พูดกันกลางวัดเดี๋ยวนั้นเลย ใหทานทำกำแพง

ใหหมดทะลุเลย ทานก็ทำเรียบรอยแลว ทาน

ชอบวิปสสนากรรมฐาน นี้ ใหทานทำเอง คุนกัน

มานานแลวแหละ .. 

(อีกคราวหนึ่ง) วัดปาดอยลับงา ที่ทาน

นพดลอยู ดีเหมาะสมแลว ทานไมสรางอะไร

เลย เรียกวาใครไปสถานที่ของทานที่ทาน 

นพดลอยู ในจังหวัดกำแพงเพชรนั้นจะไปปลง

ธรรมสังเวชละ ไอพวกสวมพวกถาน อะไรก็สด

สวยงดงามแตหัวใจเปนสวมเปนถาน แตอันนั้น

อยูซอมซอ วาอยางนั้นเลย ไมมีใครปรารถนา 

แตใจสงางามดวยภาวนา มันผิดกันตรงนั้นละ 

เราได ไปดูแลว ทานนพดลก็เปนพระวัดนี้ ออก

จากนี้ก็ ไปอยูกำแพงเพชร แลวไปอยูสถานที่

เชนเดียวกันกับวัดปาบานตาด ไมกอไมสราง

อะไรเลย คือสรางใจนี่สำคัญ เราไปดูแลว

เหมาะสม เราวาอยางนั้น เรียกวาเขาดอยลับ

งา เราเคยไปแลว…”  

สำหรับวัดที่แม ไมอยู ในเขตปาเขา แต

ความเปนอยูเรียบงายรักษาขอวัตรปฏิบัติตาม

หมูปาในบริเวณวัดปานาคำนอย 

พระอาจารยอินทรถวาย สันตุสสโก  

วัดปานาคำนอย จ.อุดรธานี  

บริเวณหนาวัดปามัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  

ที่องคหลวงตาเมตตาซื้อที่ดินให  

 

รมเย็นทั่วถึงกัน จึงตองทำกำแพงให เราละ

ทำใหเอง เวลานี้ก็ชุมเย็นมากนะ บริเวณนั้นดู

เหมือนพันกวาไรละมัง สระนั้น โถ สระใหญ 

นกเปดเต็ม เวลานี้เขากำลังขยายออกไปจาก

สระเดิม สระใหญเวลานี้ตนไมกำลังปกคลุมเขา

มาตาม เขาชอบที่รกๆ นะ ที่เตียนโลงจริงๆ 

เขาไมชอบ มันมีเหยี่ยว ไดระวังเหยี่ยว 

เราไปเมื่อสองสามวันนี้ถามดูทุกแงทุกมุม 

สัตวไดรับความสะดวกมาก ไมมีใครไปยุง แตงู

นั้นหมดไปไมคอยมี แสดงวาหมูกิน กินไมเลือก

นะหมู มันเอาขาดสะบั้นไปเลย แตกอนมีงู

เยอะ พวกงูเหลือม งูจงอาง อะไรตออะไร 

เดี๋ยวนี้ ไมคอยมีวางั้น แสดงวาหมูกินหมด .. 

ทางประจวบฯ .. วัดหนองบัว (สาขา

หลวงพอสังวาลย ) ที่นี่ เปนวัดปาให เปน

ธรรมชาตินะ เราอยาไปดัดแปลงมันมากเกิน

ไป ใหปลอยเปนธรรมชาติๆ ไปดัดแปลงมาก

เกินไป เชนโลงเสียหมดอยางนี้ก็ไมเหมาะ อยา

ดัดแปลงไปเหมือนโลกเขา ที่ไหนจะเปนปาบาง

ก็ใหเปน เปนที่ทำเลภาวนา ทางจงกรมสำคัญ

มากนะ ใหทำภาวนาแหละดี ตรงไหนไมควร

ดัดแปลงมากก็อยาดัดแปลงมาก ใหปลอยไว

เปนธรรมชาติ สิ่งกอสรางก็อยาใหหรูหรามาก

ไป เหลานี้เปนเรื่องของโลก เปนเรื่องกังวลวุน

วาย เรื่องของธรรมชำระออก เรื่องกังวลเหลา

นี้ชำระออกๆ 

สวนกำแพงใหเริ่มไดเลย กำแพงที่ยังไม

รอบเราจะทำใหรอบเพื่อกันถนน กำแพงมี 

ทางตาก็กันได หูก็กันไดบาง ถามีกำแพง สวน

สมบัติภายในวัดนี้ก็กันได ถาไมมีรั้วไมมีกำแพง

พระอาจารยเมือง  

พลวัฑโฒ  

 

พระอาจารยณรงค อาจาโร  

วัดปากกสะทอน อ.เมือง  

จ.อุดรธานี 
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แนวทางที่หลวงตาสอนสั่งไว ทานก็สงเสริม

ใหการชวยเหลือและคอยเยี่ยมเยียนอยูเสมอใน

เวลามาพักที่สวนแสงธรรม ดังนี้ 

“พระลกูพระหลานกม็นีอยแลววงกรรมฐาน

เวลานี้ ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ เรานี้มี 

ความมุงมั่นอยางแรงกลา เราอยากใหมีพระ

เปนผูปฏิบัติไดหลักไดเกณฑ แนใจในตัวเองแลว

มาสั่งสอนประชาชน ประชาชนเขาเกาะก็จะได

รับความรมเย็น เกาะติดๆ ไมผิดไมพลาดนะ 

ครูบาอาจารยผูมีหลักมีเกณฑเปนสำคัญมาก 

อยากใหมีพระกรรมฐานที่มีหลักมีเกณฑมีอยูทุก

แหงทุกหน .. 

ทานสงบเปนพระวัดปาบานตาดเปนชาว

โพธาราม (จงัหวดัราชบรุ)ี ไปอยูวดัปาบานตาด

จากนั้นมาแลวก็มาตั้งวัดที่ โพธาราม ทีแรกไป

เชาที่เขาอยูเหมือนอยางเราวาเอาราชสีห ไป

หมอบอยู ในกรง ศาสนาพระพุทธเจาเลิศเลอ

ขนาดไหน เหมือนเขาไปหมอบอยูในลูกกรง ถูก

กรงขัง .. พอเราไปไดยินวาเชาที่เขาอยู เรา

สลดสังเวชทันทีเลย เราก็เลยพูดขึ้นมา ศาสนา

เปนเรื่องยิ่ งใหญตอโลกธาตุ . . ควรที่จะ

พิจารณาแตนี้ตอไป ถาหากวาโพธารามเราจะ

ยกตั ว ขึ้ น ก ร าบ ไหว

พระพุทธเจาใหสนิทใจ

แลวควรจะพิจารณา

สถานที่วา “เชา” นี้ 

ก ลั บ เ ป น เ อ ก เ ท ศ

สำหรั บพระสำหรั บ

ธรรมที่จะไดประกาศ

ธรรมสอนโลกนี้จะดียิ่ง

กวานี้ แลวที่แถวนี้มัน

รับถวายที่ดินใกลเขตปาเขา 
 

ในระยะตอๆ มา องคหลวงตายอมรับ

ที่ดินสรางวัดเพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อสงเสริมให

พระกรรมฐานมีที่อยูอันสงบสงัดกระจายอยูใน

จังหวัดตางๆ ดังนี้ 

“...วัดนาแหว (อำเภอนาแหว จังหวัด

เลย) เขาถวายเรานะ พวกนายทหาร พวก

ประชาชน เขาถวาย นายทหารอยูทางโนน 

ผู ใหญเขาปกครองดูแลอยูทางโนน .. นาแหวก็

ดีอยูนะ ตาหมูอยูนั้นประจำอยูหลายปแลว เรา

ละไปเริ่มแรกใหกอน นายทหารเขาอยากได

พระไปอยูที่นั่น พวกนายทหารเขาอยูเขตติดตอ

กันกับประเทศลาว เขาไปรักษาการทางนั้นแลว

เขาอยากไดพระ รูสึกวามันไมอบอุนอะไรเลย       

นั่นเขาพูดเปนธรรมดีนะ นายทหารนะมาพูดกับ

เราเอง ขอจากเราดวย ขออยูแถวนั้นละ คือ

เขาอยูที่นั่น พอดีเราไปแลวเขาทราบเขาก็รีบ

เขามาหาเลย เขาวา 

‘เขาอยากไดพระ พระไปอยูที่ ไหนชุมเย็น 

พระอยูที่ ไหนชุมเย็น ที่นี่แถวนี้ ไมมีพระเลย 

พวกทหารพวกประชาชนวาเหว ถาไดพระทาน

มาอยูที่นี่ก็จะชุมเย็น’ 

นั่นเขายังรูพูด เขายังรูจักนะ เราก็เลยให

ตาหมูไปดู พาตาหมู (พระอาจารยมานะ) ไปดู 

ตาหมูก็ชอบ ก็เลยใหตาหมูอยูนั่น ตาหมูคน

จันทบุรี ทานก็อยูทนทาน ดูวาโยมแมก็มาอยู

ดวยที่นั่น ใครมาอยูดวยก็ดีทั้งนั้น มันสงัด จาก

นั้นทานก็อยูเรื่อยมา เรานานๆ ไปเยี่ยมทีหนึ่งๆ 

เพราะมันไกล นาแหวแลวยังเลยเขาไปอีก พอ

ไปถึงนาแหวเลยเขาไปอีก ตัดเขาไปอีก ดูมีวัด

อยูสองแหง ทานสีทนอยากไดวัดแถวนั้น เรา

พูดมัวๆ อันนี้ ไมชัด แตที่เราใหทานหมูไปอยูถูก

ตองแลว นี่แหงหนึ่งแลว 

มันเปนปาเปนดง ทางฝงลาว ทางลาว

ทางนี้ติดตอสื่อสารกันสะดวกสบายอยู เปนปา

นะ เปนปาเปนเขาแถวนั้น เราได ไปดูแลวถึงได

ชอบใจก็เลยใหตาหมูอยูที่นั่น  .. เพราะเปน

ทำเลดี ใครมาอยูดวยก็ ไดทั้งนั้น สงัดดีมาก

เชียว เรานานๆ ไปที นานๆ ไปที ตอไปก็ยิ่งจะ

นานเขาไปๆ ละ กำลังวังชาออนลงๆ เวลานี้ 

จะไปไหนมาไหนไมสะดวก กำลังทางธาตุทาง

ไมมีบางเหรอ .. ใหขยายใหม พอวาอยางนั้น

เรากลับไปก็ไปซื้อที่นั่นปุบเลยทันที .. 

ใครก็ตามถาออกจากวัดปาบานตาดเรา

จะสอดแทรกตามดูตลอดเวลาบรรดาลูกศิษย 

ถาใครดีเราก็ ไปเยี่ยมเรื่อยเสริมเรื่อย เยี่ยม

เรื่อย ถาไมดีไมไปเหยียบเลย พูดงายๆ ดีไมดีชี้

หนาดวย เอาอยางนั้นนะเรา ไมไดเหมือนใคร 

..  ทานอยูที่นั่น อยากจะใหเราดูทางสวนผึ้ง 

เราก็เคยไป นี่ ไปเพราะอำนาจของจิตของ

ธรรมของลูกศิษย เราไมใช ไปเพราะอะไรนะ 

เราไม ได ไปเพราะสิ่งหรูหราฟูฟานั้นนี้นะ .. 

สถานที่อยู ใหเปนที่ เหมาะสมสำหรับพระผู

บำเพ็ญธรรมเพื่อความสงางาม สถานที่อยูให

อยูที่สงบสงัด อยางที่ไปอยูนั้นเหมาะแลวที่นั้น

อยาสรางแบบหรูหราฟูฟาใช ไมได ..  

เราถึงได ไปเสมอ ตนไมอะไรอยูนั้นทาน

รักษาไวเรียบรอย .. ที่นั่นก็ไมหรูหราฟูฟาดูกุฏิ

ดูศาลาเราดูไดสบายเลย เย็นตาเย็นใจ (‘ผมได

นำแผนที่ที่จะเขาไปโปงกระทิงมาดวยครับ’)  

‘อะไรก็ตามเถอะขอใหเปนที่สงบสงัด 

เปนที่บำเพ็ญสะดวกสบาย นั้นแหละจุด 

เหมาะสมของธรรม ที่วานี้เหมาะสมแลวเหรอ’ 

(‘เหมาะสมครับเปนปา’)  

‘เออ นั่นละเปนปา ใหอยูกับปา อยาไป

ทำลายปา .. อยาไปทำลายตนไม เราเห็นดวย

แลว’...” 

องคหลวงตาและพระอาจารยสงบ มนัสสันโต  

วัดปาสันติพุทธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
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องคหลวงตาเดินทางไปเยื่ยมเยืยนวัดตางๆ 

ขันธออนลงๆ ระยะนี้เปนระยะที่ออนมากนะ

ธาตุขันธของเรา อายุก็ ๙๖ กำลังยางแลว 

ยางเขาสูสนามรบความตาย .. เราก็ออนลงๆ 

ทุกวันๆ  

ถาที่ ไหนพอที่จะไปเที่ยวดูตามปาตามเขา 

ซอกแซกซิกแซ็กไดเราก็ยังไปนะ ไปเพื่อจะมา 

บอกพระบอกเณร ที่ ไหนทำเลดี มาก็มาบอก

พระเพื่อทานไดเสาะแสวงหาที่สำคัญอยางนั้น 

ไปทางนี้ละทางนาแหวดี .. 

เขาถวายอีกที่หนึ่งขางๆ ก็พอดีลูกศิษย

ทานสีทน วัดถ้ำผาปู ไปเที่ยวกรรมฐานแถวนั้น 

เราเลยบอกเขาใหติดตอนิมนตพระทานสีทนมา

อยูที่นั่นเสีย เหมาะดวยกัน เปนพระปฏิบัติอยู

ดวยกันอบอุน เราบอกเลย จึงเปนสองสำนัก

ขึ้นมา .. แถวนั้นจึงมีอยูสองแหง แหงที่วาถ้ำ-

ผาปู ไปอยูนี้เราไม ไดเขาไปดูนะ หากเหมาะ 

เขาชี้แจงเรื่องราวอะไรทุกอยางเปนที่หาย

สงสัย เหมาะสมมาก เราเลยไมเขาไปดู...” 

ราวป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผูศรัทธาถวายที่ดิน

แกองคหลวงตาแถวเขาใหญ ทานจึงเมตตาให

ตั้งเปนวัดชื่อวา วัดเขาใหญเจริญธรรมญาณ-

สัมปนโน อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยเมตตาใหทานพระอาจารยอุทัยขยับขยาย

ยายจากวัดถ้ำพระภูวัว อำเภอเซกา จังหวัด

บึงกาฬ มาเปนหัวหนาวัดแหงใหมนี้ เพื่อให

พระกรรมฐานลูกหลานจะไดมีที่พักภาวนาอัน

สงบสงัดและอยูไมไกลจากปาเขาใหญ ดังนี้ 

“...ทานอุทัยทานเปนพระเรียบมาตั้งแต

ดั้งเดิม นากราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจแก

ชาวพุทธเรา ทานเรียบๆ ตลอดทานอยูที่ถ้ำ- 

ภูวัวมาหลายป คือตางคนตางถือเอาความ

จำเปนเปนสำคัญ พวกที่เขาอุปถัมภอุปฏฐาก

ทานอยูก็มี ๓-๔ หลังคาเรือนอยูที่นั่น ทาน

บิณฑบาตที่นั่นแลวทานก็เห็นใจเขา สงสารเขา 

ทานก็จะไป เขาไมยอมให ไป สุดทายวาผมไม

ตาย ทานไมตาย เอาเลย มัดกันตรงนั้นเลย 

ทานจึงไดอยูเรื่อยมา ทานอุทัยอยูมาหลายปนะ 

ทานชอบสงดัมาก .. เวลานีท้านเสถยีรอยูแทน  .. 

ทางเขาใหญมีพระกรรมฐานไมคอยมาก 

ที่เราใหทานอุทัยไปอยูที่นั่น เขาถวายที่ ๑๓๐ 

ไร ใหทานอุทัยไปอยู ทานอุทัยอยูที่ภูวัว ทานก็

อยูมานานภูวัว สงัดมาก เราเคยไปแลว เคยสง

อาหารไป เห็นวาที่เหมาะสมเราเลยสงเสริม 

ทานก็อยูนั้นนาน พอออกจากนั้นเราก็ไปเห็นที่

ที่เขาถวายที่เขาใหญ ๗๐ ไร ตอมาก็ ๑๐๐ ไร 

ถึง ๑๓๐ ไรเขาถวาย  

พอดีทานอุทัยมาก็ปรึกษา ทานอุทัยยก

เหตุผลเทียบเคียง วัดภูวัวนี้เปนประโยชน

สำหรับพระอยูมากทีเดียวเราวา แตถาอยูทาง

นูนก็จะเปนประโยชนเฉลี่ยกวางขวางออกไป .. 

อยูนั่นก็จุดกลางทางที่จะขึ้นเขาใหญนั่นแหละ 

เห็นวาเหมาะ ใหมีกรรมฐานตั้งหนาตั้งตา

ปฏิบัติอรรถธรรมอยูเปนยานๆ .. เราวาอยาง

นั้น เราคิดเห็นอยางนั้นละ และที่นี่วางไมมี

พระกรรมฐานเลย ถาหากวาทานพอมาอยูที่นี่

ไดกจ็ะใหทานมาอยูทีน่ี ่ เพราะหางกรรมฐานมาก 

พระอาจารยสีทน สีลธโน หลวงปูเผย วิริโย 

องคหลวงตาเดินทางไปวัดแสงธรรมวังเขาเขียว  

อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

วัดถ้ำผาปู อ.เมือง จ.เลย 
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ทานก็พอใจ .. เกิดประโยชนสวนใหญเราเลยให

ทานไปอยูที่นั่น ทานก็ ไปอยูแลว ก็ดีที่นั่น .. 

เงียบ บานคนก็อยูหางไกลกับวัดก็ดี สงัดดี อยู

ที่นี่สงัดดี .. ที่กวาง ๑๓๐ ไร กำลังปลูกตนไม

ขึ้น แตกอนมันเตียนโลง ..  

เราทำไวเพื่อลูกเพื่อหลานให ไดมีที่พัก

อบรมศีลธรรมไดสะดวกสบาย เพราะจิตใจเปน

ของสำคัญมากทีเดียว ถาไดรับการอบรมแลว

จิตใจจะสงาขึ้น ภายในรางกายคือตัวสกปรกรก

รุงรัง แตจิตใจเปนทองคำทั้งแทงไปอยูขางใน 

เมื่อไดรับการอบรมแลวสงางาม จิตนี้สงางาม

มาก .. จะรับที่ไหนก็ได ใครถวาย แตเรารับไม

ได รับแลวตองเปนภาระ เชนอยางรับที่วัดทาง

ขึ้นเขาใหญของทานอุทัยอยูนั้น รับแลวก็ ให

ทานอุทัยไปอยู อยางนั้นละ เราจึงไมคอยรับ...” 

วัดอีกแหงหนึ่งที่องคหลวงตาสงเสริม

คอยเยี่ยมเยียนอยูเปนระยะๆ ในชวงเวลานั้น

และอยูในเขตเขาใหญเชนเดียวกันไม ไกลจาก

วัดเขาใหญเจริญธรรมมากนักคือวัดแสงธรรม-

วงัเขาเขยีว อำเภอวงันำ้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา 

นอกจากนี้ทานยังเมตตารับที่ดินในจังหวัด

ปราจีนบุรีเพื่อเปดโอกาสใหพระวัดปาบานตาด

ซึ่งเปนชาวปราจีนบุรีไดทำวัดใหญาติพี่นอง

.. ‘ที่เราไปนะ เราไปแลวที่วานี่อากาศดี เรื่อง

อากาศมันจะเอาตั้งแตภายนอกมาออกหนา

ออกตาละเร็ว วาอยางนั้นเลย อยางไรก็จะเอา 

บุก ที่ ไหนๆ เมื่อมันจำเปนที่ ไหนก็หายใจไดทั้ง

นั้นแหละ อยูเลย เรื่องอากาศยกใหวาตางกัน 

ถาอยูในภูเขาหลังภูเขาจริงๆ เปดโลงหมดแลว

นี้ โอย หายใจโลงจริงๆ สบาย เดินจงกรม

สบายกลางคืน มันอยูบนหลังเขาจริงๆ เราเคย

อยูแลว สบาย โลง ยอมรับเรื่องอากาศ’ .. 

เราไปดูสถานที่อยูอะไรๆ เลยทำใหคิดถึง

เจาของคือทานโสภานั้นแหละที่อยูวัดนี้นะ มัน

สอมาเรื่องเหลานี้ๆ แลวมันก็สอเขาไปหา

เจาของ คงจะมีธรรมในใจพอสมควรทางดาน

จิตตภาวนา คนจึงมีความเคารพเลื่อมใส พอใจ

ทีจ่ะทำอะไรๆ ใหทีเ่ปนทีน่าดนูาชม  ศาสนสถาน

คือศาลา สวนนอกจากนั้นแลวก็เปนกระตอบ 

เปนอยางนั้นมาในวัดปาบานตาด ถอดแบบวัด-

ปาบานตาดทั้งนั้นแหละออกไป เปนกระตอบ

เล็กๆ แครเล็กสูงแคนี้ กุฏิก็มีสวยๆ งามๆ 

รอบๆ ศาลาในวัด เวลามีแขกคนไปเขาจะได

พัก นอกจากนั้นเขาไปก็มีแตอยางวา กั้นดวย

ผาจีวรขาด กั้นฝาจีวรขาด แลวสูงแคนี้เปน

รานเล็กๆ ประมาณสักสองเมตรหรือสองเมตร

ครึ่ง กวางแคบประมาณสักสองเมตรครึ่ง.. 

สัตวปาปลอดภัย 

สัตวปามักอาศัยวัดเปนที่พึ่งที่หลบภัยโดย

เฉพาะอยางยิ่งในเขตวัดปากรรมฐานเพราะมีตนไม

หนาแนน ความสงบสงัดของปามีผลดีตอพระดาน

การฝกจิต สำหรับสัตวปาเองก็มีความคุนเคย วางใจ

และอบอุนใจไดงายกับพระ ซึ่งตางกันอยูมากกับ

ฆราวาสทีม่กัเบยีดเบยีน ทานเคยกลาวในเรือ่งนี้ ไววา  

“พระกับโยมผิดกันนะ ตางสีกัน ผาเหลืองเปน

ผาที่ครองโลกมานาน พระพุทธเจาทุกๆ พระองคครองผาเหลืองทั้งนั้น ผากาสาวพัสตร สัตวเหลานั้น

เคยเกิดเปนมนุษย เคยบวชเปนพระเปนเณรมาในศาสนานั้นๆ มาตั้งมากมาย เพราะฉะนั้นเวลาเห็น

พระมันถึงตายใจเลยๆ ..  

นี่มาคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของสัตวนี้ละ ลำบากมากกวามนุษยเรามากนะ มนุษยเราไปที่ ไหน

เปนอิสระสบายๆ สัตวนี้ ไปไหนหลบๆ ซอนๆ ไมงั้นตายจริงๆ อยางนกนี้ดูซินี่ ถาไมมีคนรักษาไม ไดนะนี่ 

ฉิบหายหมดเลย การทำลายกันไมใชของดี  แมแตสัตวเขาก็ ไมตองการ เขาไมประสงค ความตายนี้ ไม

ตองมีใครเรียนที่ ไหนละ มันหากรูในหลักธรรมชาติของตัวเอง กลัวตายดวยกันทั้งนั้น สัตวทุกประเภท” 

 

ประชาชนชาวปราจีนบุรีไดมีวัดกรรมฐานสืบไป 

องคหลวงตากลาวไวดังนี้ 

“... ‘ทานโสภา วดัอะไร วดัทบัไท (สรุนิทร)?’ 

‘เดีย๋วนีม้าอยูทีว่งันำ้เขยีว (นครราชสมีา)’  

‘ไมไดอยูนูนเหรอ’ ‘ทานมาสรางวดัทีน่ี่ใหม

อกีหนึง่วดั ทานเปนภมูแิพ ทานวาอากาศทางนีด้’ี 

กุฏิองคหลวงตาที่วัดเขาใหญเจริญธรรม ซึ่งองคหลวงตาถือวา  

“วัดเขาใหญก็เปนสายของเฮา ออกจากเฮา เฮามาก็ใหความอบอุนกับเขาตั๊ว” 

และทานไดเมตตาเดินทางมาวัดนี้ ตั้งแตสรางวัดครั้งแรกจนถึงครั้งสุดทาย 

รวมแลวกวา ๘๐ ครั้ง 
หลวงปูอุทัย สิริธโร 
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เณรกับสุนัขที่วัดเขาตนเกด ประจวบคีรีขันธ  

การออกเยี่ยมวัดกรรมฐานในอดีตขององคหลวงตาในคราวหนึ่ง เมื่อ 

ป พ.ศ.๒๕๐๕ พอวางจากธรุะหนาทีท่านไดหลบไปภาวนาเยีย่มชมวดักรรมฐาน

ในที่แหงหนึ่ง ซึ่งเปนวัดที่มีเมตตาสงสารตอสัตว สังเกตจากวัดนี้รับภาระเลี้ยง

ดูสุนัขเปนจำนวนมากดวยความรักความเอ็นดู และเมื่อองคหลวงตาเขาไป

แวะพักที่นี่ก็ ไดพบกับสุนัขเหลานี้ ทำใหมีเหตุการณนาขบขันนำมาเลาใหฟง 

ดังนี้ 

“...ที่หัวหินวัดตนเกด (วัดราชายตนบรรพต ประจวบคีรีขันธ) บริเวณ

นั้นมีวัดอยูตั้งสี่หาวัดหกวัด หมาอยากจะวาเปนพันนูน วัดทานฉลวยเขาเรียก

วัดตนเกด วัดรอบๆ วัดนี้อยูสูง พวกอยูต่ำๆ เต็มไปหมดมีแตวัด แถวนั้นมีแต

วัด รวมวัดทั่วประเทศไทยดูไมมีที่ ไหนสูตรงนั้นได รวมวัดดวยรวมหมาดวย 

หมาแตละวัดๆ เปนรอย  

พอพูดถึงเรื่องหมาก็มาสัมผัสกับเรื่องของเราเขา ตอนนั้นไปรักษาทาน-

เจาคุณอุปชฌายเรานี่ ทานเจาคุณธรรมเจดีย รักษาที่ศิริราช เราเหน็ดเหนื่อย

มากก็เลยไปพักชั่วระยะที่วัดเขาตนเกด .. มาพักตอนกลางคืน ตอนกลางวัน

อยูฟากเขาทางโนน ภูเขามาวัดนี้ออกหัวหิน เราอยูทางฟากโนนมันไมมีบาน

คน เปนปาพวกไม ไผ ทีนี้เราคิดจะซักผาเลยเดินไป มันเปนรานมีแกนขนุนวาง

อยูขางบน เราไปเลือกดูแกนขนุนที่จะตมน้ำซักผา 

มีเณรหนึ่งอยูนั่น พอเราไปก็เลยพาเณรมาดูแกนขนุน หมาตัวหนึ่งมัน

นอนอยูใตนั้น คือมันเปนรานสูงขนาดนี้ ขางบนนี้แกนขนุน หมานอนอยูขางใต 

เราก็ ไมสนใจกับหมากับอะไร พอเราดูแกนขนุนทอนนั้นทอนนี้เปนทอนๆ แลว 

หมาตัวนี้ก็เลยวากๆ มาใสเรานี่ เราเดินไปนี่ เณรก็ ไปดวยกัน หมาตัวนี้ 

โวกวากเขาใสเรา ใกลๆ เรานี่ เราก็ ไม ไดสนใจอะไรเพราะกับหมามันถูกกัน

ตลอดเวลา ไม ไดคิดวาหมาจะเปนภัยอะไรกับเรา ไปไหนเหมือนกันหมดนะ 

พอโวกวากมานี่ ธรรมดาก็ตื่นเทานั้นแหละ แตเรามันเฉย มันโวกวากมา ทาง

เณรนั้นเคยกับหมาตัวนี้แลว ‘เปนไงๆ มันกัดไหมเขาไหม’ ‘โอย ไม ได กัด’  

‘มันกัดคนไหม’ ‘โถ เกงมาก’  

‘แลวทำไมเขาเลี้ยงมันไว มันมากัดพระทำไม เราก็เปนพระ’  

‘อูย นิสัยมันอยางนี้ แมแตพระที่แปลกหนามันก็รู ที่มันโฮกฮากใสทาน

นี้คือมันรูแลววาไมใชพระในวัดนี้’ วางั้นนะ  

เราก็ ไมสนใจ พูดแลวยังหาแกนขนุนอีก เขาก็อยูนี้ละ ติดตามดูเราอยู

ตลอด พอเสร็จเรียบรอยแลวก็วา  

‘เณร เณรรักหมาตัวนี้ ไหม’ ‘โอย รัก เลี้ยงมา เขารักผมมาก’  

‘ถาเณรรักหมานี้ตองระวังหมาตัวนี้ใหดีนะ ถากัดเรานี้มันตายนะหมาตัว

นี้ ถาลงกัดเรายังไงมันจะพนไปไม ไดมันตองตายหมาตัวนี้ แมแต ไมกัดเรามัน

ก็จะตายอยูแลว เราวาอยางนี้’  

มีพักๆ โอย ตั้งแตนั้นเรานี้แสนสบายนะ เราเดินไปไหนเณรวิ่งดักๆ กลัว

หมาจะไปกัดเรา กลัวหมาแกจะตาย ตั้งแตนั้นมาเราแสนสบายเลย ไปไหน

เณรเปนตำรวจดัก เขาก็ ไมมีอะไรแหละหมาตัวนั้นกับเรา ก็เทานั้นแหละ แต

เณรรักหมากลัวหมาจะตาย เพราะเราบอกวาเณรตองระวังนะหมาตัวนี้ ชี้ ไปที่

หมาดวยนะ ถาลงกัดแลวมันตองตายนะหมาตัวนี้เราวาอยางนี้นะ แมแต ไม

กัดเรามันก็จะตายอยูแลว ยิ่งกัดเราแลวยิ่งแมนยำเราบอกอยางนี้นะ โห  

ตั้งแตนั้นมาเอาละเณร มันขบขันแทๆ คนหนึ่งพูดเลน คนหนึ่งเอาจริงเอาจัง 

เณรเอาจริงเอาจังมากนะ คือกลัวหมาแกจะตาย เรานี่พูดเลนกับเณร 

เลนกับหมาเขาใจไหม จากนั้นมาเราเดินลงจากกุฏิ กุฏิเราก็เตี้ยๆ อยูลึกๆ แกดู

จะมองดูแตเรา แกกลัวหมาแกตาย มันเลยขบขันใหญนะ นี่เราพูดถึงเรื่องไป

อยูทางเขาทางโนน ไมมีบานคนเลย ไมมีเลยจริงๆ หลังเขาไปทางโนนแลวไมมี 

ทางนี้ก็มีแตวัด  

เราไปอยูทีน่ัน่สบายๆ พอฉนัเสรจ็แลวสะพายยามแลวไปเลย หายเงยีบๆ 

มันมีรมไมใหญๆ อยู มีกระตอบเล็กๆ อยูใตรมไมสำหรับพระกรรมฐานทานไป

ภาวนา เราไปอยูนูนสบายๆ หวัหนินี ้ฟงแตวา ๒๕๐๕ เปนไร นานไหม .. ทีเ่ราไป

พกัภาวนา พดูถงึเรือ่งหวัหนิ หมาเยอะจรงิๆ ทกุวดัๆ เสยีงเหานีอ้กึทกึเลยนะ 

วัดที่เราไปอยูวัดเขาตนเกด หมานี้ ๓๐ ตัว อยูในวัดนี้มี ๓๐ ตัว เรา

ขบขันที่เณร เณรมันเอาจริงเอาจัง ขอแตเราลงจากกุฏิเถอะ เณรจะวิ่งโนนวิ่งนี้

มองดูหมากลัวหมา เพราะเราพูดมีทาใหกลัวมันก็กลัวใช ไหม ทาก็หลายทา เขา

เลนลิเก ละคร ทารองหมรองไห ทาหัวเราะ เขามีทั้งนั้นใช ไหม นี่ทาขูเณร

เขาใจไหม  

ตั้งแตนั้นมาเราออกจากกุฏิที ไรเณรจะวิ่งปบแลวมองโนนมองนี้มองหา

หมาแก กลัวหมาจะมากัดเรา คือกลัวหมาแกตาย ขบขัน พูดถึงเรื่องไปภาวนา 

ไปเที่ยววัดนี้แลวก็พูดถึงเรื่องภาวนาทางดานโนน โอย แยเต็มไปหมดบนหลัง

เขาไหลเขาทั่วไปหมด แย ยั้วเยี้ยๆ แยชุมจริงๆ แถวนั้นไปที่ ไหนเหมือนกันหมด 

ไมมีใครไปแตะไมมีใครไปยุงนะ เขาอยูลำพังเขา เราเดินไปดู โห แยพิลึกพิลั่น

นะ มากจริงๆ โนนตั้งแตป ๐๕ นะ มันไมคอยมีหมูบานคนนี่ บิณฑบาตก็ลงไป

ทางสถานีรถไฟทางโนน…” 

 

อุโบสถวัดเขาตนเกด                        หลวงปูกาน  ฐิติธัมโม 
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ทางปราจนีฯ กเ็อาอกีแหละ เขากถ็วายที่

เปนวัดถวายเลย เรามองหาใครไมเห็น รับ

ทราบไวกอนนะ เราก็คิดเห็นแตทานปาง ทาน

ปางเปนคนอำเภอศรีมหาโพธิอยูนั้นแหละ 

ใกลๆ กัน เราก็มองเห็นอันเดียวจะเปนอยางไร

ไมรูละ ทานก็อยูนี้อยูกับเราตั้งแตเปนเณรนะ 

แลวมีพระองคหนึ่ง หลวงตาองคหนึ่งมาอยู

ปฏิบัติลักษณะทาทางเราไมคอยไวใจนัก มากับ

เณรละ เราให ไปหลวงตาองคนั้น เณรนี้เราให

อยูที่นี่ ไมให ไปดวย จนปานนี้ดูเหมือน ๑๕-๑๖ 

พรรษา (๒๑ ปแลวครับ) เปนอุปชฌายไดแลว 

ก็ดีนะ นิสัยดี  

ทานปางอยูกับนี่เทาไรปแลวนา ๒๑ ป 

ทานก็เรียบรอยอยูนะ เรียบรอยตลอดมาตั้งแต

เปนเณร ทางบานเขาถวายที่ใหเปนวัด แถวนั้น

ไมคอยมีวัดกรรมฐาน แลวคอยดูทานปางเปน

อยางไร จะพอรักษาตัวได ไหม ถารักษาตัวได

แลวก็ ไปอยู ได มันสำคัญอยูที่การไปอยู นั่น

แหละ ทานกอ็ยูกบัเรามาเรือ่ยมาจนปานนีล้ะ…” 

 

พระประสานเสียงชาง 

มีเรื่องขบขันเรื่องหนึ่งแสดงถึงความใกลชิดระหวางพระกรรมฐานกับสัตว

ปา ซึ่งมักประสบพบเจอกันเสมอๆ ดังเชนเรื่องราวที่องคหลวงตาเมตตานำมา

เลาอยูบอยครั้ง แมเหตุการณจะผานมาหลายปแลวเกี่ยวกับพวกชางภายใน

บริเวณวัดปาดานศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนวัดที่

หลวงปูคำตันพักอยู ดังนี้ 

“…ขบขันที่วา ในบริเวณนั้นเปนหินดาน แลวก็พวกชางพากันมาเลนน้ำอยู

บริเวณหินดานที่มีน้ำเต็มอยูแถวนั้น ตั้งแตสมัยคนยังมีนอยๆ โนน คนมีอยู ไม

มากนะ พระทานไปภาวนาอยูที่นั่น พวกหมูเพื่อนเดียวกันเลาใหฟง เราเองก็เคย

เลาใหญาติโยมฟงขบขันจะตายแหละ  

พระธุดงคกรรมฐานทานไปปกกลดอยูบริเวณนั้น แถวๆ บริเวณหินดานซึ่ง

มีน้ำมาก รอบๆ บริเวณหินดานที่พระทานไปพักนั้น โขลงชางก็มาเลนน้ำที่นั่น 

ละซิ เลนน้ำทีมากันเปนโขลงๆ เลนจนกระทั่งคนรำคาญ เสียงมันอึกทึก บาง 

คืนจวนสวางจึงพากันหนี ไป ไมทราบวาเขากินอะไรกัน เพราะเลนน้ำอยูนั่น

เกือบตลอดคืนแตละครั้งๆ 

วันหลังมา พระทานก็นัดแนะกัน ติดตอชาวบานใหเขาเอาปบแตกมา

สำหรับเคาะไลชาง และชาวบานก็นำปบแตกมาใหจริงๆ ตั้งหลายลูก พอถึง

เวลากลางคืน ชางก็พากันมาเลนน้ำที่บริเวณหินดานนั้น พระพักอยูตรงไหนๆ ก็

เอาปบแตกๆ ไปไวที่ตรงนั้น เวลาโขลงชางมาเลนน้ำที่นั่นก็เคาะขึ้นพรอมกัน 

เสียงเคาะปบแตละองคดังเปกๆ ขึ้นทุกทิศทุก

ทางรอบบริเวณนั้น โขลงชางก็ตื่น .. วิ่ง ผูเคาะ

ปบก็มีแตเคาะทาเดียว ไมคิดหนาอานหลัง เคาะ

เปกๆ ชางตางตัวก็ตางกลัวและตางตัวตางวิ่งหนี 

ไปทางโนน ก็เปกๆ ไปทางนั้น ก็เปกๆ วิ่งมาทาง

นี้ ก็เปกๆ ชางก็ตางตัวตางวิ่งไปมา และวิ่งไปชน

เอากุฏิพระที่อยูบนหินดานใสเขาเปรี้ยง กุฏิพระ

ที่ตั้งอยูบนหินดานก็ลมครืนลง  

หลวงปูคำตัน ฐิตธัมโม 

วัดปาดานศรีสำราญ 

อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 

ชวยเหลือและคุมครอง 
วัดกรรมฐาน 

 

องคหลวงตานอกจากจะเมตตาใหการสง

เสริมชวยเหลือวัดปฏิบัติในที่ตางๆ แลว ยัง

ใหการปกปองคุมครองวัดกรรมฐานใหรอดพน

จากปญหาอุปสรรคตางๆ เชน คุมครองวัดปา

ในสถานที่ตางๆ ไมวาเปนฝายมหานิกายหรือ

ธรรมยุต ทานรักษาการบำเพ็ญสมณธรรมให

ไดรับความสะดวกไมตองถูกกลั่นแกลงจาก

บุคคลหรือหนวยงานใด ขอยกตัวอยางการ

ปกปองวดักรรมฐานมาเพยีงตวัอยางเดยีว ดงันี ้ 

“...เขาเขียวเราก็ขึ้นไปดู ที่ทานพักภาวนา

เหมาะมาก ไปหาซิเมืองไทยเราไปหาที่เหมาะ-

สมอยางเขาเขียวทานพฤกษพักอยูนี้ แลวยังมา

ถูกโจมตี แลวจะไลให ไปอยูที่ไหน ใหพระไปอยู

ในสวมในถานอยางนั้นเหรอ เขาผูที่โจมตีเขาไม

เห็นไปอยูในสวมในถาน พระก็ไมใชมูตรใชคูถ

พอจะไปอยูในสวมในถานได ไง .. ใหทำไปที่ทำนี้

ถูกตองแลว .. อยาไปสนใจ ถาเอาพวกนี้เปน

ประมาณเมืองไทยเปนมูตรเปนคูถเปนสวมเปน

ถานไปหมด เราบอกงี้ ถาเอาทานเปนประมาณ

ที่ทานทำอยูนี้เมืองไทยจะเจริญ ทั้งทางธรรม

ทางโลกนั่นแหละเราบอกไปเลย ..  

นี่ก็ทางเขาเขียวอยูขางบน มีกุฏิ ๓-๔ 

หลัง เหมาะมาก ไปหาที่ไหนไดในประเทศไทย  

ชี้นิ้วเลย วาเขาเขียวเปนอันดับหนึ่ง สำหรับ

พระที่นั่งอยูในกุฏินั้นก็รองลั่นขึ้นที่นั้น 

ชางก็วิ่งไปใหญ เอาตัวรอดเพราะมันวิ่งหนี

ตายนี่ กุฏิก็ ไมใชกุฏิฝงดิน เปนกุฏิตั้งอยูบน

หินดาน ชนปงเขา กุฏิก็หงายลมลงไป พระ

ก็รอง ชางก็รอง  

สวนชางทั้งรองทั้งเผนหนี แตพระนั่น

รองอยูในกุฏิที่ถูกชางลมลงไป ตื่นเชามา 

หัวเราะกันลั่นเลย แถวนี้แลที่หลวงพอตัน

อยู…” 
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หลวงปูพรหมขบขันเกง 

บานดงโทน เหลานี้ถึงโนนเปนดงใหญ เปนดงปาดงสัตวดงเสือดงเนื้อนะ เราไปทุกวันนี้มีเมื่อไรปา แต

สำหรับเรา เราไปเห็นตอนนั้นเรียกวาปารอยเปอรเซ็นต ไปเที่ยวป พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนดงทั้งหมดนะนั่น  

ทีนี้เวลามาคุยกันทานเลาใหฟง ทานลงมาจากถ้ำพระเวสจะมาทางสกลนคร มาถึงนั้นบุกปามา 

กลางคืนทานวานะ เพราะปามันก็ปาจริงๆ ทางเปนทางลอทางเกวียนพอหลวมตัวคนไปได ทานมาก็ชน

นั้นชนนี้มากลางคืนทานวา พอมาถึงกลางดง ‘เอ จะไปอะไร ไปกลางค่ำกลางคืนบุกปาฝาดงไปหาอะไร 

พกัที่ ไหนกพ็กัไดนีน่ะ’ ทานเลยหลกีทางออกไปพกัอยูขางๆ แขวนกลดลงทีน่ัน่ซ ีทานกพ็กัทีน่ัน่เลย 

พอกลางคืนนั่นซี เราไดเขียนไวในปฏิปทา เราระบุชื่อของทานหรือเปลาก็ ไมรู ถาทานยังมีชีวิต

อยูอาจไมระบุก็ ได แตเขียนปฏิปทานี้นาทานจะยังมีชีวิตอยูนะ ทีนี้ทานมาพักอยูนั้นกลางคืน ทานนั่ง

ภาวนาอยู อีเกงมันก็มาขางมุง ก็ ไปกลางคืนมันเปนดงทั้งนั้นนี่ แขวนมุงไว เกงมันโผลมาเห็นมุงละซี 

ทางนั้นก็นั่งภาวนา ทานกำลังจะออก  

ธรรมดาทานไมหัวเราะงายๆ นะทานอาจารยพรหม โถ ลักษณะทาทางนากลัวนาเกรงขามมาก

นะ นิสัยเด็ดเดี่ยว ทุกสิ่งทุกอยางมองดูลักษณะนาเกรงขาม นาเคารพเลื่อมใส ทีนี้พอทานนั่งภาวนา 

ตอนนั้นทานอดหัวเราะไม ไดนะ ทานหัวเราะกากเหมือนกัน เราก็หัวเราะทานก็หัวเราะ 

คือนั่งภาวนาอยู อีเกงมันมาจากไหนก็ ไมรูทานวาอยางนั้นนะ เราก็นั่งอยูกำลังจะเริ่มออก ไม

ไดยินเสียงนะทานวา มันมาขางมุงมาเจอมุง มันก็รอง ‘แกก’ ขึ้น อีเกง ทานวางั้นนะ อีเกงมันรอง 

‘แกก’ มันตื่นมันตกใจ  

เราอยูในมุงรอง ‘กาก’ อีเกงอยูนอกมุงก็รอง ‘แกก’ เราอยูในมุงก็รอง ‘กาก’  ทานอดหัวเราะไม

ไดตอนนี้ เราก็รอง ‘กาก’ โดยไมมีสติสตัง มันบาจริงๆ ทานวาอยางนั้นนะ ทานวาใหทาน มันอะไร เขา

ก็มาของเขา ไอเราก็รองทางนี้ รองอยูในมุง อีเกงก็เปงเลย ทางนี้ ไมเปง อยูในมุง  

ทานเลยเลาถึงวา ‘เอ ไอความรักสงวนชีวิตมันเปนอยางนี้นะ เราไมเคยคิดเลยนะวามันจะเปน

อยางนั้นได เวลาอีเกงมันรองแกกเราก็โกก ตางฝายตางกลัวตาย’ ทานเอามาเลาทานหัวเราะกากๆ 

เหมือนกันนะ ‘มันบาจริงๆ นะ’ ทานเลาใหฟง 

นั่นละเรื่องที่วาหลวงปูพรหมทานรองในมุง อีเกงรองนอกมุง ทาน

รองอยูในมุง ฟงเสียงกากขึ้นเลย มันบาจริงๆ ทานวาใหทาน มันอะไรก็

ไมรู ไม ไดคิดไดอานเลย พอเขารองแกกเขาก็ตื่น ทางนี้ก็กาก เสยีงรบักนั 

ฟงเสยีงเกงวิง่ โอย ปาเลกิไปเลย ไอเรารองอยูในมุง เราเลยไมลมื ทาน

บวชใหมทานวา 

อันนั้นเปนดงทั้งหมดนะที่ผานไปนั้น เดี๋ยวนี้เปนบานหมดเลย ไมมี

ใครรูละวาแตกอนเปนดง เราไดเห็นชัดเจนแลวที่วานั่นนะ โอย ดงจริงๆ 

ดงเสือดงสัตวดงเนื้อ เพราะฉะนั้นเกงถึงมากลางคืนละซี เดี๋ยวนี้ ไมมีแลว 

หมดเลย ตั้งแตบานเขาเรียกบานดงโทน ทะลุถึงนาแกนี้ เปนดงใหญ

ทั้งหมดเลย เดี๋ยวนี้เปนบานเปนไรเปนสวน.” 

ปาเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

พระที่ปฏิบัติบำเพ็ญกรรมฐาน เราไปดูแลว

เหมาะสมเหลือเกิน ทานก็ไปอยูที่นั่น .. ปานี้

เหมาะสมมาก เราขึ้นไปเราก็ชมทันทีเลย เอา 

พูดเปนธรรมตองพูดอยางนั้นซิ พูดเคลื่อน

คลาดไดเหรอ พอขึ้นไปตระเวนไปดูหมดเลย 

เหมาะสมมากทานไปอยูนี้ มีพระ ๓-๔ องค นั่น

เหมาะอีกดวย ตระเวนดูไมได ไปไกลละเพราะมี

เวลานอย ไปตระเวนดูแถวนั้นเหมาะ เออ 

เหมาะเหลือเกิน มีสัตวอะไรๆ บางละเขามา

เที่ยว ก็เห็นรอยสัตวเต็มอยูขางกุฏิ คือสัตวกับ

คนเปนเพื่อนกัน อยางนี้ละคนไมเบียดเบียนคน

มีธรรม 

สัตวก็เต็มรอยมันเต็ม พวกรอยหมู รอย

เกงรอยอะไรสัตวใหญๆ มีพวกเสือพวกหมีพวก

อะไรมันมา เขาไมเห็นทำไมคน มาอยูขางกุฏิ

นะ ไปเห็นรอยมันเองนี่ เขาไมสนใจกับคน เขา

ก็อยูกับคนนี้แหละวางั้น พระทานก็อยูขางบน 

กุฏิอยูนี้ เขาก็มาเที่ยวจุนจาน พวกสัตวปา

เต็ม...” 

สัตวปามักเขาใกลพระกรรมฐานเพื่ออาศัยทานเปนที่

พึ่งรักษาชีวิตใหแคลวคลาดปลอดภัย พระธุดงคจึงมักมี

ประสบการณกับสัตวปาแตละชนิดเสมอๆ เชนในคราวหนึ่ง

องคหลวงตาเมตตาเลาประสบการณในเรื่องนี้ของหลวง-   

ปูพรหม จิรปุญโญ บานดงเย็นไววา 

“...ทีนี้พูดถึงเรื่องยอนหลังที่ทานบวชใหม พูดถึงเรื่อง

อีเกงมันรองแกกๆ ทานมาจาก อ.นาแก วัดถ้ำพระเวส เรา

เคยไปแลวถ้ำพระเวส ตกกลางคืนมาจาก อ.นาแก มาถึง

หลวงปูพรหม จิรปุญโญ 

วัดประสิทธิธรรม อ.บานดุง จ.อุดรธานี 
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เสือบาน 

องคหลวงตาเมตตาเลาเรื่องราวที่นาสนใจและเปนคติเกี่ยวกับชีวิตสัตว

ปาใหลูกศิษยลูกหาฟงเสมอๆ แตมีอยูคราวหนึ่งทานยกเรื่อง “เสือบาน” มาเลา

เปนคติเครื่องเตือนใจ ดังนี้ 

“...ลูกหลานทั้งหลายนำไปพิจารณานะ วาหลวงตาบัวดุ อูย ดุแทๆ ก็

อยากใหลูกใหหลานดีนี่ ตั้งแตหลวงตาบัวยังดุเจาของ จะวายังไง เอาดุ หลวง-

ตาบัวเคยดุเหมือนกัน แต ไม ไดออกปากบงเบงอยางพูดใหทานทั้งหลายฟงนะ 

ดุเจาของ ดุอยูภายในใจ ดุดวยกิริยามารยาท ดุมันอยูอยางนี้จะวาไง บวชมา 

เห็นผูหญิงมันรัก บังคับไมใหมันรัก เขาใจไหมละ มันเห็นสาวก็ชอบนะซี มัน

บวชแตหัว (โลน) กิเลสมันไม ไดบวชดวยนี่ จึงเห็นสาวมันก็รัก เขาใจไหมละ 

บังคับบใหมันรัก มันอยากไดเขา ไมใหมันได ไมใหมันเอา มันเหมือนนิทานนะ 

ฟง จะพูดใหฟง มันเหมือนนิทาน จะเลาใหฟงนะนิทาน 

มีเด็กผูชายคนหนึ่ง พอแมจากไปตั้งแตเล็กๆ ญาติสงสารเอามาเลี้ยงไว 

พอหยานมแลวญาติจึงนำไปถวายไวกับพระธุดงค (พระกรรมฐาน) ในปาลึก 

หางไกลจากหมูบานมาก ไมมีใครกลาไปมาหาสู เพราะสัตวเสือชุมมาก มีตา-

ปะขาวคนเดียวอยูกับพระธุดงครูปนั้น เพื่อหุงตมอาหารถวายทาน เด็กคนนั้น

อาศัยอยูกับพระธุดงคเปนเวลานาน จนกลายเปนลูกของพระไปตามธรรมเนียม 

อาจารยเห็นวาโตขึ้นมาพอสมควร ก็บวชเปนเณรให แลวอยูปฏิบัติทำวัตรแก

อาจารยเปนประจำมิไดขาด วันหนึ่งเผอิญมีผูมานิมนต ทานไปงานในเมือง ขัด

ไม ไดจำตองรับ หลังจากรับนิมนตเขาแลว อาจารยก็คิดวิตกกังวลกับเณร  

เกรงวาจะเปนอันตราย เมื่อปลอยใหคอยอาจารยอยูวัด เพราะเสือชุมมากใน

บริเวณนั้น ถาจะใหเณรไปดวย ก็เกรงกลัวอีกทางหนึ่ง ไมสะดวกใจ ทำให

อาจารยรำคาญใจเอาการอยู 

สุดทายก็ตัดสินใจเอาเณรไปดวย เมื่อไปถึงตัวเมืองแลวก็พาเขาพักในปา 

หางจากตัวเมืองพอสมควร ตื่นเชาก็พาเณรเขาไปในงานเขา ในงานนั้นมี

ประชาชนมามาก ทั้งหญิงทั้งชาย หนุมสาว เฒาแก เต็มไปหมดในวงงาน ตาง

ก็นั่งหอมลอมอาจารยกับเณรจนแนน สวนเณรรูสึกแปลกตาแปลกใจ เพราะดู

แลวผิดปกติที่เคยอยูกับอาจารยในวัด ไมเคยมีคนที่เห็นๆอยูในเวลานั้น มีทั้ง

ชนิดที่ ไมเคยเห็นนับตั้งแตเณรเกิดมาก็มี สายตาเณรจดจองมองไปมา พอดี

สายตาเณรมองไปเห็นรูปผูหญิงสาวๆชนิดที่แปลกประหลาดเขา เกิดสะดุดตา

สะดุดใจ จนมองไมกะพริบตา เณรเลยมองจดจองอยูที่รูปประหลาดนั้น อยาง

เพลินตาเพลินใจ ไมยอมพลิกสายตาไปที่อื่นเลย ยังไมแนใจ ตองถาม

อาจารยวารูปนี้อะไร พรอมกับชี้มือไปที่รูปประหลาดนั้นดวย 

ฝายอาจารยไดยิน มองไปทันทีก็รูวาเณรนี้เห็นทาไม ไดการ

เสียแลว และเปนไปตามที่เราคิดไวเมื่อกอนจะพาเณร

ออกมาจากวัดทุกประการ อาจารยจึงออกอุบายขู

ปราบเอาไวเพื่อใหเณรกลัววา “นี้แลเสือ ไมรูหรือ 

เณรตองระวังใหดีนะ เดี๋ยวมันกัดตายนะ” ดังนี้ 

พอเสร็จธุระในงานแลว อาจารยรีบพาเณร

กลับวัด พอมาถึงวัดแลวแทนที่เณรจะทำขอวัตร

ปฏิบัติตออาจารยดังที่เคยทำมาแตกอนแตกลับไม

สนใจในขอวัตรปฏิบัติตออาจารยเสียเลย มีแตนั่ง

สรอยเศราเหงาหงอยเปนตุกตา ไมมีความยิ้ม

แยมแจมใส ทาทางไมรื่นเริงเหมือนแตกอน  

สวนอาจารยก็ทราบทันทีวา เณร

นี้แปลกแลววันนี้ คงไปถูกของดี

จากเมืองมาแนละ จึงเดินเขาไป

หาเณรแลวถามวา “เณรนี่เปน

อะไร วันนี้ทำไมแปลกตามาก ไม

สบายหรือ” 

เณรรบีตอบอาจารยวา “ผม

ไม ไดเปนอะไร แตคิดถึงเสือ ผม

อยากไดเสอื” 

“ คิ ด ถึ ง เ สื อ ที่ ไ ห น กั น ” 

อาจารยถาม 

“ผมคิดถึงเสือตัวที่อยูในบาน ผมอยากไดเสือตัวที่อยูในบานงานนั้น” 

เณรตอบอาจารย 

อาจารยหมดทา แมจะหาอุบายขูเข็ญเอาไวเพื่อใหเณรกลัว แตเณรกลับ

คิดถึงเสือและอยากไดเสือดวยซ้ำไป อาจารยออกอุบายคำรามวา “ก็เสือในปา

บริเวณวัดเรามีมากมายตองการซักกี่ตัวก็ ได เณรทำไมไมอยากได แตกลับไป

คิดถึงเสือ และอยากไดเสือตัวอยูในบานในเมืองอยางไรกัน เณรนี่จะบาไปแลว

นะเธอนะ” 

“เสือในปาผมกลัวมันมาก ไมอยากไดมัน แตเสือในบานผมรักมันมาก ผม

อยากไดมัน เพราะมันสวยและนารักมาก นับแตวันเกิดมาผมไมเคยเห็นเสือ

สวยและนารักมากเหมือนเสือตัวอยูในบานเลย ทั้งเสือบานมันหัวเราะเปน

เหมือนคนเราและผมรักมันมากเวลามันหัวเราะ มันจะมีกี่ตัวก็สวย และนารัก

เหมือนกันหมด ไมเห็นตัวไหนจะนากลัวเหมือนเสือที่อยูในบริเวณวัดเราเลย ทั้ง

เสือเหลานี้หัวเราะไมเปนดวย มองเห็นแลวนากลัวทั้งนั้น ตอไปขอใหอาจารย

พาผมเขาไปอยูกับเสือบางเถอะ อยาพาผมมาอยูกับเสือปาแถวๆนี้เลย ผมกลัว

มันมาก สวนเสือบานมีมากกวาเสือปา แตก็ ไมเห็นตัวไหนนากลัวเลย ทั้ง

สวยงามมาก ทั้งนารักมากกวาเสือปาเปนไหนๆ” เณรตอบอาจารย 

ดังนี้ โปรดคิดดู เณรเคยอยูในปามาแตเล็กจนโต เพิ่งเขามาเห็นเสือบาน

เพียงครั้งเดียว ก็ยังรูจักรักและอยากไดเสือบานในทันทีทันใด ทั้งนี้ก็เพราะกฎ

ธรรมชาติ สัญชาตญาณมันฝงอยูสวนลึกของหัวใจมานานแสนนาน จึงสามารถ

รู ได ทั้งคูมิตร ทั้งคูศัตรู เชน สุนัขกับเสือ ไมวาสุนัขพันธุใด เพศใด วัยใด พอ

เห็นเสือ ไมวาเสือเปนหรือเสือตายตองกลัวจนตัวสั่นไปตามๆ กัน เวนแตรูป

เสือในกระดาษเทานั้นสุนัขไมกลัว หนูเห็นแมวตองกลัว และแข็งไปทันที สตรี

กับบุรุษเห็นกันแลวตองถูกชะตากันทันทีทันใด เวนแตกรณีพิเศษเทานั้น เณร

เห็นเสือบานก็เชนเดียวกัน ตองรักชอบทันที แมอาจารยจะหาอุบายขนาบปราบ

ปรามไวสักเทาใด ใจของเณรก็ยังรักชอบเสือบานอยูนั่นเอง หาไดเปนไปตามคำ

สั่งสอนของอาจารยไม 

ตะกี้นี้พูดถึงระดับเรา เขาใจไหมละ มันไปเห็นเสือบาน มันจะเปนอยาง

นั้นนะ เขาใจไหม ตองบังคับมัน ดัดมัน เอามัน เปนเอามาก ไมกินขาว ดัดมัน 

กี่วันก็ตาม ก็ชางหัวมัน จะวาไง ตัดมันลงเรื่อย ทางจิตฝกเขาไป ดัดเขาไป บีบ

เขาไป จิตขางนอกก็บีบ ขางในก็บีบ ขาวไมใหมันกิน บีบเขาไป เพื่อจะเอา

ความสะดวก เอาการเอางานใหมัน เอาอรรถเอาธรรมใหมัน มันดัดแปลง เอา

อยางหนัก ไมวาแตเรา ครูบาอาจารยทั้งหลายก็เหมือนกัน...” 

สะดุดใจ จนมองไมกะพริบตา เณรเลยมองจดจองอยูที่รูปประหลาดนั้น อยาง

เพลินตาเพลินใจ ไมยอมพลิกสายตาไปที่อื่นเลย ยังไมแนใจ ตองถาม

อาจารยวารูปนี้อะไร พรอมกับชี้มือไปที่รูปประหลาดนั้นดวย 

ฝายอาจารยไดยิน มองไปทันทีก็รูวาเณรนี้เห็นทาไม ไดการ

เสียแลว และเปนไปตามที่เราคิดไวเมื่อกอนจะพาเณร

ออกมาจากวัดทุกประการ อาจารยจึงออกอุบายขู
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คำกลาวขององคหลวงตาที่แสดงถึงน้ำใจ

และความเสยีสละของทานทีม่ตีอวดักรรมฐานใน

สถานทีต่างๆ นัน้ อาจกลาวภาพรวมโดยยอทีส่ดุ

ดงันี้ 

“...วัดปาบานตาดนี้เปนวัดที่เดนอยูลึกๆ 

นะ การเสยีสละ ใครมาปุบใหปุบทนัทเีลย ไมมี

อะไรไปหามาให ให ไดเดีย๋วนี ้ถามีในโกดงัก็ไปคน

โกดังเอามาเดี๋ยวนั้นเลย มีเทาไรใหเลยๆ เปน

อยางนัน้ละ วดันีเ้ปนวดัทีช่วยเหลอื สวนมากก็

วัดพวกเดียวกันละเขามาหา เวลาจำเปนละมา 

ไมจำเปนไมเหน็ละ พอจำเปนปบมาปุบ ขอปุบให

ปุบไปเลยเปนอยางนัน้  

ทานรูนสิัยเราวาไมใชพระตระหนีถ่ี่เหนยีว 

เสยีสละจรงิๆ เรา เราไมมอีะไรในจติ มแีตความ

เมตตาครอบโลกธาตุจะวาอะไร เดี๋ยวนี้ ไมม ี

ความเหน็แกไดแกเอาอะไรบอกวาหมด ไมมเีลย 

มแีตความเมตตากระจายออกหมด มเีทาไรออก

หมดเลย  

เจาของอยูไมอยูก็ตามเมื่อเขามาขออะไร

ใหพระจัดใหเลยทันท ี เราสั่งไวหมดแลว ใครมี

ความจำเปนจากไหนมาเขาโกดงัให ไปหาเอาเลย 

ใหจัดใหพอแลวไปเลยๆ เราสั่งวาไมจำเปนที่จะ

ตดิตอเรา ตดิตอกบัพระไดเลย พระทีร่กัษาครวัม ี

ในบริเวณศาลาไปหาครัวมีพระที่คอยดูแล การ

ติดตอขออะไรๆ มา จำเปนอะไรใหพระทางนั้น

จัดเลย จัดแทนเรา เทากับเราจัดใหเลย เปน

อยางนัน้ละ...” 

องคหลวงตาเมตตาตรวจตราโรงทานเครื่องอุปโภคบริโภค  

เพื่อนำไปแจกทานสงเคราะหวัด โรงพยาบาล หนวยงานราชการ และประชาชนทั่วไป 
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สงเคราะหโรงเรียน 

องคหลวงตาเมตตาสงเคราะหสนับสนุน

ทางการศึกษาทั้งประเภทตึกอาคารเรียน วัสดุ

อปุกรณตางๆ เพือ่ใชในงานธรุการ ประเภทสื่อ

การเรียนการสอนและอื่นๆ แกโรงเรียนตางๆ 

หลายแหง ตัวอยางประเภทที่ทานชวยเหลือ 

ไดแก สรางอาคารธรรมสถาน ตึกเรียน อาคาร

เรียน โตะเกาอี้ อุปกรณทางการเรียนการสอน 

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนยากจน ทุนการ

ศึกษาเด็กกำพรา สะพานลอยสำหรับนักเรียน 

ที่ดิน ฯลฯ เปนตน  

สำหรับตัวอยางโรงเรียนที่ทานเมตตา

สงเคราะหมีอยูหลายจังหวัดในทุกภาคทั่ว

ประเทศตามเหตุผลความจำเปนมากนอยใน

การสงเคราะห อาทิ ในจังหวัดอุดรธานี ไดแก 

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนบานตาด 

โรงเรยีนอดุรธรรมานสุรณ โรงเรยีนหนองแสง-

วิทยา โรงเรียนบานดงเมือง โรงเรียนบาน-

หนองตุ โรงเรียนคายประจักษศิลปาคม ฯลฯ 

จังหวัดเลย ไดแก โรงเรียนบานนาแหว จังหวัด

กระบี่ ไดแก โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 

จังหวัดพังงา ไดแก โรงเรียนบางเตย โรงเรียน

เกาะเคียม จังหวัดอุตรดิตถ ไดแก โรงเรียน

ฟากทาวิทยา โรงเรียนบานนาหนำ โรงเรียน 

วัดบานปากไพร จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก 

โรงเรียนคลองหลวง 
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ดดัแปลงตนแตปจจบุนัคอืขณะนีบ้ดันีต้ลอดไป .. 

ตรงไหนที่ยากลำบากใหพยายามเรียน

และทองเสมอจนจำได ขอใดที่ครูบอกหรือครู

สั่ง ใหทองจำให ได จงทองให ไดติดปากติดคอ

จริงๆ .. อันไหนเปนความไมเขาใจ ก็ทองใหเขา

ใจจริงๆ ที่ ไหนไมเขาใจใหศึกษาไตถามครูเพื่อ

ความเขาใจ  

อยาเก็บเอาไวดวยความอายครูและเพื่อน

ฝูง ซึ่งเปนสิ่งที่จะปดทางเพื่อความเขาใจของ

ตนในเวลาจำเปน เชน เวลาสอบเราระลึกไมได 

ทั้งๆ ที่สิ่งนี้เราสงสัยควรจะถามครูอยูแลว แต

ไมถาม  

เวลาขอสอบออกมาก็มาถูกจุดที่เราไมรูที่

เราสงสัยนั้น ก็เลยขาดผลขาดประโยชนที่ ไม

ควรจะขาดไปเสีย และถูกตัดคะแนนลงไปเปน

ที่นาเสียดายอยางยิ่ง กลายเปนคนเดินชาลา

หลังไมทันเขา .. 

ดังนั้น จึงตองพยายามศึกษา ใหเขาอก

เขาใจทุกแงทุกมุม ไมสะเพรามักงาย ควร

พยายามฝกหัดตนใหเปนคนละเอียดรอบคอบ

ไปดวยเปนการดี เวลาสอบจะไมพรวดพราดซึ่ง

มักทำให ไดคะแนนต่ำและสอบตกเสมอ…” 

 

 

หนังสือที่ควรอาน 

 

นอกจากตำราเรียนที่นักเรียนตองรับผิด

ชอบในการศึกษาหาอานแลว ควรรูจักคนควา

หาความรูและประสบการณเพิ่มเติมจากหนังสือ

 

 

ดวยตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญ

ทางการศึกษาแกเด็กและเยาวชนของชาติ จะ

ไดมีความรูติดเนื้อติดตัวอันจะเปนประโยชนแก

ตน แกครอบครัว และชาติบานเมือง ตลอดถึง

ความหวงใยในศีลธรรมและความประพฤติของ

เดก็และเยาวชน การแสดงธรรมขององคหลวง-

ตา ใน เวลาที่ นั ก เ รี ยนนิ สิ ตนั กศึ กษาและ

คณาจารยจากสถาบันการศึกษาตางๆ มา

ทำบุญใสบาตร หรือไดรับนิมนต ให ไปแสดง

ธรรมตามสถานศึกษาตางๆ จึงมักเนนใหเด็กมี

คุณธรรมรูจักรับผิดชอบชีวิตตนเองตามวัยอัน

ควรอยางมีหลักเกณฑเหตุผล ดังนี้ 

 
ขยันเรียน..รอบคอบ..คบเพื่อนด ี

 

“…จงพยายามตั้งใจศึกษาเลาเรียนทุกคน 

อยาขี้เกียจ อยาเถลไถล อยาเห็นการเลนดีกวา

การเรียน จงเห็นการเรียนดีกวาการเลน จะ

ภาคภูมิใจในตัวเอง เวลาสอบก็อาจหาญ ไม

สะทกสะทาน และสอบไดคะแนนสูง เพราะ

ความขยันเรียนยอมไดคะแนนดีเสมอ  

ผิดกับคนขี้เกียจเรียนอยูมาก อยาเอามา

เปนตัวอยางจะเสียใจภายหลัง รีบเตรียมตัวใน

เวลาเรียนและกอนสอบอยาใหบกพรองในหลัก

วิชาที่เรียน .. 

เวลาสอบตก เราจะตำหนิครูก็ ไม ได 

เพราะเราขี้เกียจ บกพรอง ขอสำคัญการชอบ

เที่ยวนั่นละทำใหเราสอบตก เมื่อสอบตกแลว

ทำใหเกิดความขี้เกียจขี้คราน

เขาอีก และชอบคบคา

สมาคมกับเพื่อนฝูงที่เลว

ทราม เราก็ยิ่งมีใจต่ำทราม

ไปเรื่อยๆ มองเห็นครูเห็น

อาจารยเกิดความกระดาก

อาย กลัวครูจะซักจะถาม

นั่นนี่ ไมอยากเขาหนาเสีย

แลว เพราะจิตใจมันเสีย

มันเลวลง เพื่อไมใหเปน 

ดงัทีก่ลาวนี ้ จงรบี

ประเภทอื่นดวย ในเรื่องนี้องคหลวงตาเมตตา

ใหคำแนะนำแกลูกหลานไวเพื่อเปนหลักเกณฑ

ในการเลือกสรรหนังสือที่ควรอาน ดังนี้ 

 “…เราเห็นคุณคาของการอานหนังสือ

ทางดานธรรมะ เปนสำคัญ อานทางโลก มัน

มีฉากหนาฉากหลัง สุดทายก็ฉากหลังนั่นแหละ

ทำลาย  

ฉากหนาเปนเครื่องลอหูลอตาลอใจไป

หนอยๆ ฉากหลังนี่สำคัญ แทงเขาไปเลย เสีย

มากตอมาก แตเมื่อไมมี ใครคิดทางเรื่องเสีย

แลวก็ มันจะเสียขนาดไหนก็ไมสนใจ มีแตบืน

หนาเรื่อยๆ ความฉิบหายก็ไปเรื่อยๆ เหมือนไฟ

ลามทุง 

สวนที่เปนสารประโยชนก็ม ี ไมไดปฏิเสธ 

แตผูทีอ่านสวนมากมกัอานดวยความเพลดิเพลนิ

ละซ ิ ไมไดอานเพือ่หาสาระประโยชนอะไรนกันะ 

ยิ่งเปนเด็กหนุมเด็กสาวดวยแลว คึกคะนองนี ้

โอย เปนบาไปเลยเทยีว บาสดๆ รอนๆ  

ยิง่เหน็โปๆ  เปๆ  ดวยแลว ยิง่ไปใหญเลยนะ 

ลมืนุงซิน่นุงผานัน่แหละ วิง่เปนบาเหมอืนหมา  

นี่ ล ะ อ ำนาจของ

กามตัณหา มันใช เลน

เมื่อไร มันเคยทำลายโลก

มามากตอมากแลว อัน

ไหนก็ไมรุนแรงเหมือนอัน

นี้ อันนี้รุนแรงมาก ไมวา

สัตววาคน ถาลงอันนี้ ไดบีบ

หัวใจแลว อยูไมได ตอง

ดิ้นเทียว .. 

  ดานธรรมะทีใ่ชในการเรยีน 
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ทานจงึใหม ี“นำ้” คอื ธรรมะ อานธรรมะ 

ฟงธรรมะ อบรมธรรมะ เพือ่ดบัไฟในใจ เพราะ

สิ่งที่ทำใหเพลิดเพลินนั้นเปนสิ่งที่มีพิษภัยและ

ความโศกเศราแฝงอยูในนัน้ จงึนำธรรมะเขาไป

ชะลางในจดุนัน้ เปดออกเพือ่เหน็โทษของมนั…” 

 

“คุณธรรม” นำ “ความรู” 

 

ศีลธรรมและความประพฤติของผูกำลัง

ศึกษาเลาเรียน เปนสิ่งที่จะเพิกเฉยไมใสใจไม

ได โดยเด็ดขาด องคหลวงตาทานสอนให

พยายามขวนขวายเขาประดับตนใหมากเพราะ

คนเราจะมีแตวิชาความรูเพียงอยางเดียวไมได 

ตองมีธรรมเขาแทรกเสมอ ดวยการพินิจ

พิจารณาใครครวญวาผิดหรือถูกประการใด ใน

การคิด การพูด และการกระทำของตนเอง 

เปรียบเสมือนรถมี เบรกหามลอ คือ มี 

“ธรรม” นั่นเอง การศึกษาเพียงอยางเดียว

โดยปราศจากการฝกฝนอบรมใจใหเจริญขึ้นมี

โทษ ดังนี้  

“…เรียนมาเทาไรก็เปนเครื่องมือของ

ความชั่วชาลามกไปเสียทั้งสิ้นๆ เวลานี้เปน

อยางนั้นนะ ถาไมมีธรรมแลว ยังไง โลกนี้จะ

พินาศฉิบหายจริงๆ  

ขอใหลกูหลานทัง้หลายจำเอาไว คำนีอ้ยา

ไดลืม ฝงใหลึกดวย .. เพียงความรูทางโลกที่

เรียนมา .. ความรูอันนี้มันเปนเครื่องสงเสริม

กเิลสตณัหา ใหเอาไปใช ไดอยางคลองตวัๆ ผูที่

ลมจม กค็อืเราๆ ผูเรยีนมานัน้แหละ .. มนัพาให

โลภใหโกรธใหหลง พาใหสงเสริม ราคะตัณหา

มากขึน้ๆ ซึง่สิง่เหลานีเ้ปนฟน เปนไฟทัง้สิน้…” 

ทานเลาวา บางคนมาคุยโวโออวดลืมตัว

วาตัวเกงทางนั้นเดนทางนี้ มีหลายครั้งที่ทาน

เมตตาตกัเตอืนใหเปนคตเิครือ่งเตอืนใจวา  

“...เขามาพูดเรื่องวา จบดานนั้น .. เดน

ทางนี ้ .. เดนทางไหนๆ .. ใชวชิาความรูเดนทาง

ความชัว่ชาลามก เดนทางความลมืเนือ้ลมืตวั .. 

เดนทางม ี ๑๐ เมีย ๒๐ ผัว ใชความรูความ

สามารถเดนทางนกัเลงโต .. เดนทางนกัเลงสรุา 

.. ทางโกโรโกโส เดนทางทำลายชาต ิ .. เรยีนมา

เทาไรมาโก มาอวดหนารานอยูเฉยๆ ตวัลมจมๆ 

ประพฤตเิหลวแหลกแหวกแนว  

ความรูสูงเทาไรยิ่งหยิ่ง ยิ่งจองหองพอง

ตัว แลวทำลายชาติ ทำลายตัวเองไปในตัว .. 

ใครอยาอวดวาใครเรียนเกง มีความรูชั้นนั้นชั้น

นี้ .. เรียนมาใหเปนเครื่องประดับโลกประดับ

สงสาร ประดับบานประดับเมืองใหเปนสรณะ

แกนสารแกชาติไทยของเรา สมความรูที่เรียน

มามากนอย มันถึงถูก…” 

 

จบการศึกษาแลว อยาเลิกลาศีลธรรม 

 

แมจะประสบความสำเร็จทางการศึกษา

ขั้นสูงเพียงใดก็ตาม เชน จบปริญญาเอกหรือ

ดอกเตอร “ธรรม” ก็ตองมีความจำเปนสำหรับ

ผูนั้นยิ่งขึ้นไปอีก องคทานเคยอธิบายเหตุผลย้ำ

อยางเด็ดวา  

“…ดอกเตอรมีแตความรูวิชาเอามาอวด

โลกกันเฉยๆ แตเจาของทำความลมจมแกโลก 

ดอกเตอรนี้ ใช ไมได นั่น เห็นไหมละ ฟงซิ เรา

พูดนี้เสียหายไปตรงไหน มันมีอยางนั้นไดนี่ พูด

ตามความมีความเปน แลวแก ไขความเปน

อยางนี้ดวยการสั่งสอนอยางนี้ .. เขาไมเปน

ดอกเตอร เขาครองตัวดี เขาประพฤติตัวดี นั่น

เปนคนดีนะ ไมไดสำเร็จความดีดวยดอกเตอร

แต ไมมีธรรมภายในใจนะ  

ดอกเตอรมีธรรมในใจถึงแมวา จะไม ได

เปนดอกเตอรก็ดี ถาเปนดอกเตอรก็ยิ่งดี นั่น

แหละ ยิ่งเปนผูสงางามในปวงชนนะ เรียนมา

ความรูสูงมาเปนตัวอยางเปนแบบพิมพที่ดีของ

โลก ดอกเตอรประเภทนี้ เปนดอกเตอรที่

รมเย็น ใหความชุมเย็นแกโลกสมชื่อสมนามวา

นักเรียนมารวมทำบุญตักบาตร สวดมนต นั่งภาวนาและชวยกิจการงาน ณ วัดปาบานตาด 
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เปนดอกเตอรมีความรูชั้นสูง 

ความประพฤติปฏิบัติดีงามทุก

สิ่งทุกอยางสูงไปตามๆ กันกับ

ความรูที่ เรียนมา นี้ เรียกวา 

ดอกเตอรประดับชาติ ถาอยูใน

ชาติไทยของเรา ก็ประดับชาติไทย

ของเรา ประดับสังคม ประดับทุกแง 

ทุกมุม…” 

ทานจึงเปรียบดอกเตอรเปน ๒ ประเภท 

คือ ดอกเตอรเพื่อทำลายชาติบานเมืองหนึ่ง 

และดอกเตอรที่ ใหความเจริญรุงเรืองแกตน

และชาติหนึ่ง ทานกลาวถึงประเภททำลายชาติ

กอน ดังนี้ 

“...ไมมีคำวาออนขอในเรื่องทำความชั่ว

ชาลามก ในเรื่องความลืมเนื้อลืมตัวไมมี ใคร

เกินดอกเตอรเหลานี้ เพราะเรียนวิชาความ

ลืมตัวมาตลอด ตลอด เพราะกิเลสคือความทำ

คนใหลืมตัวนี่นะ ถามีธรรมแทรกเขาไป จะเปน

เหมือนมีสติ มีเครื่องยับยั้ง มีเบรกหามลอ จะรู

เนื้อรูตัว ผิดถูกชั่วดีประการใดแลว เอาความรู

นี้พาดำเนินไป เพื่อความสงบรมเย็นแกชาติ

บานเมือง เนี่ย  

ดอกเตอรที่มีธรรมเปนผู ใหความรมเย็น

แกโลกไดมากที่สุด ไมมีใครเกินผูที่มีความรูมาก

หละ และมีธรรมในใจ ผูนี้แหละเปนผู ใหความ

รมเย็นแกโลกมากที่สุด ตั้งรากฐานบานเมืองได 

ก็คือผูนี้ นำชาติบานเมืองใหขึ้นจากความลมจม

ไดทุกประเภทก็คือผูนี้…” 

คำสอนของทานดังกลาวขางตนนี้ทำให

ประจักษวา การศึกษาหาความรู ไมวาจะอยูใน

ระดับใดตั้งแตขั้นพื้นฐาน เบื้องตน กลาง 

ตลอดจนถึงระดับสูงสุดก็ตาม ความจำเปนแหง

การฝกฝนอบรมจิตใจใหพรั่งพรอมดวยคุณ-

ธรรมก็ยิ่งมีความจำเปนมากขึ้นตามกัน  

ผูที่ตระหนักและเห็นคุณประโยชนอัน 

ยิ่งใหญในเรื่องดังกลาวชัดแจง จึงยอมมีความ

เคารพบูชาและเทิดทูนในทานผูรูผูสอนและผู

สนใจใครตอการปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางยิ่งผูที่

สามารถปฏิบัติไดอยางที่ ไดสอนผูอื่น และเห็น

ผลแหงการปฏิบัติจนสามารถเปนสักขีพยาน

ยืนยันถึงสาระคุณแหงธรรมไดอยางถึงใจ  

ความรูเหนือโลก-ความรูแบบโลก 

 

ดวยเหตุนี้เองทานผูมีธรรม แมทานจะมี

ความรูวิชาทางโลกสูงลนฟาเพียงใดก็ตาม ทาน

ยอมไมประมาทธรรมและไมประมาทผูประพฤติ

ธรรม แตกลับใหความเคารพและถือทานเปน

สรณะที่พึ่งที่ควรเขาปรึกษาปรารภเพื่อความ

เจริญในธรรมยิ่งขึ้น และยอมไมลืมตัวเผลอไผล

ยกเอาวิชาความรูแบบโลกของตนเขาขมทานผู

รู ในธรรมปฏิบัติผูขจัดอาสวะกิเลสใหสิ้นจากใจ

ได เพราะวิชาความรูแบบโลกนั้นจะสูงต่ำล้ำลึก

เพียงใดก็เปนเพียงความรูของนักโทษในเรือน

จำเทานั้น ดังนี้ 

“…ดูใจเจาของ แนนอนไหมเวลานี้ ตั้งแต

มหาเศรษฐี กุฎมพี สูงสุดมา คนที่กิ เลส

ครอบงำนี้เปนความรูความเห็นความเปนอยู

ดวยอำนาจของกิเลสครอบงำหัวใจทั้งนั้น .. 

เปนความรูที่เกิดขึ้นในวงของกิเลส เปนความรู

ของผูอยู ใตอำนาจของกิเลส จะรูขนาดไหน 

กิเลสตองครอบงำอยูนั่นแล .. เปนความรูของ

นักโทษเรือนจำคือวัฏจักร…  

วัฏจักรนี้ เหมือนเรือนจำครอบความรูอัน

นี้ ไว กิเลสเปนผูบงการทุกอยางๆ .. มันวิเศษ

ที่ไหน ความรูของพระพุทธเจาไมไดเปนความรู

แบบนี้นี่นะ เหนืออันนี้หมดแลว .. ดูหัวใจ

เจาของนั่น เวลามาเกิด มันก็ไมรูสถานที่เกิด 

เกิดมาจากไหน เกิดมากี่กัปกี่กัลป เกิดตายมานี้

กี่กัปกี่กัลป  

พระพุทธเจาทานเห็นหมดนี่ แทงทะลุขาง

หลังหมด พวกเราแทงไปไหน จะวายังไง เกิด

มาจากชาติใดภพใด ตกนรกหมกไหมหรือไป

สวรรคชั้นพรหมที่ ไหนมา มันก็ไมรูสถานที่มา

ของตวัเอง โงหรอืไมโง ปจจบุนันีจ้ะไปไหนมนัก็

ไมไดแนหวัใจนะ ถาใจไมมหีลกัเกณฑดวยธรรม

ซะอยางเดยีวเทานัน้ ไมแนทัง้นัน้ ใครก็ใครเถอะ 

อยามาคุย อยามาอวดธรรมของพระพุทธเจา

เลย อยามาแขงธรรมของพระพุทธเจา ถาไม

อยากจม .. 

ชาติไทยของเรา ก็ประดับชาติไทย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดองคหลวงตา 

ระดับใดตั้งแตขั้นพื้นฐาน เบื้องตน กลาง 

ตลอดจนถึงระดับสูงสุดก็ตาม ความจำเปนแหง

การฝกฝนอบรมจิตใจใหพรั่งพรอมดวยคุณ-

ผูที่ตระหนักและเห็นคุณประโยชนอัน 

ยิ่งใหญในเรื่องดังกลาวชัดแจง จึงยอมมีความ

เคารพบูชาและเทิดทูนในทานผูรูผูสอนและผู

สนใจใครตอการปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางยิ่งผูที่

สามารถปฏิบัติไดอยางที่ ไดสอนผูอื่น และเห็น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดองคหลวงตา 

542-549.indd   545 9/16/11   1:48:27 AM



๕๔๖ ๕๔๗

ใจพระพุทธเจา ใจพระอรหันตทาน กับใจ

ของพวกเราที่เปนคลังกิเลสนี้ตางกันอยางไร

บาง ตางกันอยางพูดไม ไดเลย จึงเรียกวา 

โลกุตรธรรม แปลวา ธรรมเหนือโลก มองดู

โลกเห็นหมดทุกอยาง แตโลกดูธรรมโลกมองไม

เห็น เห็นแตกิเลส…” 

ทานยกตัวอยางเทียบวา นักโทษในเรือน-

จำจะมีความรูขนาดไหนก็ไมสามารถนำความรู

นั้นไปเปนกฎเกณฑปกครองบานเมืองใหสงบ

รมเย็นได มีแตพวกที่มีความรูนอกเรือนจำตาง

หาก ที่เปนผูตั้งกฎหมายปกครองบานเมืองให

รมเย็น อันนี้ก็เปรียบไดเชนกัน โลกุตรธรรม 

คือ ธรรมเหนือโลก คือความรูเหนือโลกนี้ตาง

หาก ที่จะทำโลกใหรมเย็น ไมใชความรูที่ถูก

กิเลสครอบหัวไว 

 

ตองเห็นบุญเห็นคุณพอแม 

 

“.. .บิดามารดาเปนผูสำคัญ เปนผู ให

กำเนิดเกิดขึ้นมาดวย เปนผูเลี้ยงดูเราดวย เปน

ผูแนะนำสั่งสอนเรามากอนใครๆ ดวย ไมมีผู ใด

จะเลี้ยงดูและทะนุถนอมเราดวยความบริสุทธิ์

ใจ ดวยความสงสารเมตตา ดวยความบริสุทธิ์

ใจยิ่งกวาพอกับแม การสงเคราะหสงหาลูกเตา

แตละคนๆนับตั้งแตวันอยูในทอง ยาบำรุงครรภ

ก็ตองมี ยาบำรุงครรภไมเกิดขึ้นมาเฉยๆ ตองมี

สมบัติเงินตราไปซื้อหามา ฐานะของพอแม

แตละคนก็ไมสม่ำเสมอกัน จนบาง มีบาง บาง

รายจนจริงๆ  

แตอยางไรก็ตาม การขวนขวายดวยวิธี

ตางๆ เพื่อลูกของตนนั้น ยอมไมมีบกบางใน

 

ทางน้ำใจพยายามเลี้ยงดูสงเคราะหสงหาดวย

ความรักความเมตตาจริงๆ เพราะฉะนั้นลูกทุก

คน จึงตองเห็นบุญเห็นคุณของคุณพอคุณแม 

บูชาคุณพอคุณแม เคารพพอแม เคารพครู 

เคารพอาจารย ซึ่งลวนแตผูมีบุญมีคุณแกตนมา

แลวทั้งนั้น…”  

 

ขอควรปฏิบัติตอพอแม 

 

“…ใหสมบัติเงินทอง ขาว น้ำ อาหารคาว

หวาน เสื้อผา ที่อยูอาศัย .. ใหการพยาบาล

รักษาในเวลาเจ็บไข ไดทุกข .. ประคับประคอง

ทานในเวลาแกชรา ยืนเดินนั่งนอนหรือไปมาไม

สะดวก .. รักษาน้ำใจไมให ไดรับความกระทบ

กระเทือนบอบช้ำจากการแสดงออกของบุตร 

ธิดาแตละอยางๆ .. 

บำรุงทานดวยวัตถุ หรือดวยมรรยาท

อัธยาศัย ไมฝาฝนดื้อดึง .. ชวยเตือนดวย

อุบายตางๆ ในทางที่ชอบ.. ปลอบโยนใหรื่นเริง

ใจในเวลาที่ทานเกิดความหงุดหงิดไมสบายใจ

ในบางเวลา…” 

 

ขอควรระวังกับพอแม 

 

“...เวลาพอแมวาอะไรก็อยาถกอยาเถียง 

อยาโตอยาอวดรูอวดฉลาด วาตนนี้ ไดเรียนรู

ความรูวิชาในชั้นนั้นชั้นนี้ พอแม ไม ไดเรียน

อะไร จะเรียนอะไร พอแมเลี้ยงลูกมาจนเกือบ

ตาย จะใหเรียนอะไรอีก เขาใจหรือเปลาละ ทั้ง

ให ไปเรียนอีก ทั้งเลี้ยงลูกอีก มันตายละพอแม

คนนี่ เราโตขึ้นมาเราไปเรียนหนังสือ แลวเอา

ความรูนี้ ไปอวดพอแม คนนั้นเปนคนโงคนพาล

สันดานหยาบ ไมดี คนอกตัญู คนนั้นไปทำ

อะไรไมเจริญนะ ดีไมดีลูกเกิดขึ้นมาก็มาเปนภัย

ตอพอแม มาเปนขาศึกตอพอแม เพราะพอแม

คือใคร ก็คือเรา เราไมรูจักบุญจักคุณของพอ

แมฉันใด ลูกก็จะไมรูจักบุญจักคุณของเราฉัน

นั้น .. 

อะไรก็ตามเถอะ อยาไดลืมคุณของพอ

ของแม อันนี้เปนหลักเกณฑที่ใหญโตมาก ใคร

ประมาทพอแมแลวคนนั้นไมเจริญเลย ไปไหนก็

ไปเถอะ มันหากเปนอยูในนั้นแหละ เพราะพอ

แมนี้เปนเรื่องที่หนักมาก ถาวาบุญก็บุญมาก 

กุศลมาก ปฏิบัติถูก ตอพอแมแลว ทานวาได

บุญมาก ทักขิเณยยบุคคลของบุตร คือ พอกับ

แม เทียบกับพระอรหันตองคหนึ่ง ไมใชเลนๆ 

นะ ถาทำผิดก็เปนพิษอยางรายแรง…” 

 

ออนนอมตอครูอาจารย-ผูอาวุโส 

 

องคหลวงตาเมตตาสอนลูกหลานที่อยูใน

วัยศึกษาเลาเรียนเสมอๆ ดังนี้ 

“…เวลาไปพบครูอาจารยสถานที่ใด 

ใหยกมือไหวและทำความเคารพ

อยางออนนอมถอมตนจรงิๆ อยา

ทำตวัแขง็กระดางและเฉยเมย

ไป เหมือนความรูวิชาของเรา

เกิดขึ้นมาจากดินจากหญา ไม

เกดิขึน้มาจากความอตุสาหพยายามนำ้พกันำ้แรง 

ความเมตตาสงสารของคร ู 

ใหเราคิดถึงครูอาจารยวาเปนผูมีคุณคา

อยูบนหัวใจของเรา หรืออยูบนกระหมอมจอม-

ขวัญของเราเสมอ อยาไดลืม อยาไดลบหลู 

ดูหมิ่น เราจะเปนผูเจริญในอนาคต ไมอับเฉา

เศราหมอง เวลาเราเปนผู ใหญหรือเปนครู

อาจารยคน ยอมมีคนเคารพสนองตอบความดี

ของเรา .. 

เราเปนนกัเรยีนศกึษาเลาเรยีนใหเขาอก

เขาใจ ใหเคารพครเูคารพอาจารย กลบัไป

บานไปเรือน เคารพพอเคารพแม เคารพ 

วยัวฒุคิณุวฒุ ิเคารพคนเฒาคนแก เคารพ

ทานผูมบีญุมคีณุ .. 

เพราะนี ้ ปราชญทั้งหลายเทิดทูน
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กันมากมานาน จงพากันรักษามรดกนี้ ไว อยา

ทำใหเสือ่มทรามและสญูหายไป…” 

 

ความรัก  

 

“…สมมติวาเรามีความรักความชอบในผู

ใดก็ตาม ความรักนั้นยอมรับวารัก เพราะอยู

ภายในใจใครหามไมได แตสิ่งที่เราจะบังคับไม

ใหเปนไปตามความรักเสียทุกอยางนั้น เปน

เรื่องของใจจะตองบังคับ สติปญญาจะตอง

บังคับตน ไมใหแสดงออกในสิ่งที่ไมนาดู และใน

สิ่งที่เสียหาย  

จนกวาเวล่ำเวลาไดอำนวยถูกตองทุก

ประการแลวนั้น โลกยอมรับกัน เพราะฉะนั้น

โลกนี้จึงมีผัวมีเมียมีลูกมีเตาเหลากออยูเต็ม

บานเต็มเมือง ก็ไมมีใครตำหนิกัน เพราะเปนไป

ดวยความถกูตองดงีาม เปนไปดวยขนบประเพณี

ที่มนุษยยอมรับกัน…” 

 

“วัยเรียน” ไมใช “วัยลิง” 

 

“…อยาเที่ยวเตร็ดเที่ยวเตร เวลานี้ ไมใช

เวลาเที่ยวเตร็ดเตรเรรอน ถึงเวลาจะควรเปน

หากคอยเปนไปเอง เรื่องอารมณคึกคะนองก็

เหมือนกัน ชอบสนุกเฮฮา ชอบเกาะชอบเกี้ยว 

ชอบเลี้ยวโนนเลี้ยวนี่ไมดี เชน นักเรียนผูหญิง 

นักเรียนผูชาย ก็อยาไปสนิทกันในทาง

กามารมณอันเปนทางเสียหาย ทางเผาบาน

เรือนกอนปลูกยังไมเสร็จ มันฉิบหาย  

ในระยะนี้ ในวัยนี้เปนวัยเรียนไมใชวัยเลน

เลยขอบเขต อยากลัวโลกตาฝาตาฟางนี้จะ

สูญหายไปไหน มันไมสูญหายไปไหนแหละ 

เพราะมันมีอยูกับเรากับทานทุกเวลานาที 

นอกจากไดตีกระบาลมันไว ไมใหคนเปน ลิง ไป

เทานัน้ ไมงัน้ลงิจะมาแยงเอามนษุยไปกนิหมด .. 

มนุษยเราสืบพันธุมาตั้งแตตนจนอวสาน

ปจจุบันนี้ และยังจะมีตอไปไมมีที่

สิ้นสุด เรื่องหญิงกับชาย

แลวไมสูญพันธุ เรื่อง

นี้ ไมตองศึกษาเลา

เรียนใหเพิ่มโรคบา

กามเขาไปอีก ไม

ตองมีโรงร่ำโรงเรียนสอนกัน โรคกามก็พรอม

จะเจริญอยูแลว ดังสัตวเดรัจฉานเขาก็ไมสูญ-

พันธุ เพราะเรื่องกามกิเลสนี้เปนสิ่งที่มีอยู ใน

หัวใจสัตวทั้งตัวผูตัวเมียทั้งหญิงทั้งชาย มีอยู

ดวยกันทั้งนั้น ไมมีคำวาบกพรองเพราะไม ได

เรียน ไมไดสงเสริมมัน…” 

 

อยาเปน “หญิงใจงาย ชายไรศักดิ์ศรี” 

 

“…เวลานี้ ไมใชเวลาที่เราจะไปสนใจกับ

สิ่งเหลานี้ อันจะเปนการทำลายการศึกษาเลา-

เรียนและทำลายอนาคตของเราใหกุดดวนเขา

มา เรามีหนาที่ที่จะศึกษาเลาเรียนและรักนวล

สงวนตัวทั้งหญิงทั้งชาย  

ผูชายก็รักเกียรติของตัววาเปนชาย ผู

หญิงก็สงวนศักดิ์ศรีอันดีงามของตนวาเปน 

กุลสตรี ตามประเพณีของมนุษยผูมีสมบัติผูดี

ของเมืองไทยเราถือกันมาอยางนั้น เพราะเปน

หลักประเพณีอันดีงามมาแตดึกดำบรรพ ไมเคย

ลาสมัยและมีปมดอยรอยหรอแกประเพณีของ

ชาติใดในโลก .. ยิ่งเราเปนนักเรียนดวยแลว 

เรียนความรูก็ ใหรู ความประพฤติก็ใหดี การ

สงวนตัวรักษาตัว ก็ใหตางคนตางรักษาใหดีมี

ศักดิ์ศรีทั้งหญิงทั้งชาย ผูชายก็อยาเปนคนเห็น

แกตัวจัด มีชองวางตรงไหนเขาทำลาย ซึ่ง

เปนการทำลายศักดิ์ศรีของตัวนั่นแล  

การทำเชนนั้นเปนความเลวทรามของตัว

เอง เปนผูชายแบบลิงไว ใจไม ได สุภาพชน

รังเกียจติเตียน ทั้งเสียเกียรติแหงความเปน

ผูชาย ผูหญิงที่ชอบปลอยตัวเปนคนใจงายขาย

คลอง เปนคนขายกอนซื้อ สุกกอนหาม นั่นคือ

หญิงเลวทราม บทถึงเวลาเอาจริงเอาจังไมมี

ใครซื้อ ใช ไม ได และไมมี ใครนับหนาถือตา

อยากนำมาเปนศรีสะใภ กลัวเกรงจะเปนสกุล

ขายทอดตลาด…” 

 

 ติดยาเหมือนปลาติดเบ็ด .. เลือดสาด 

 

“…ยาเสพติด .. เวลานี้มีระบาด อยูทุก

แหงทุกหน แมแตในโรงเรียน มหาวิทยาลัย

ใหญๆ ก็มีเยอะ .. ลูกหลานใหรูจักวิธีรักษาตัว 

อยาใหหลวมตัวเขาไป 

 ทีแรกก็คิดวาเปนเรื่องสนุก เมื่อติดเขา

ไปแลวก็เหมือนกับปลาติดเบ็ดนั่นแหละ มันมี

เหยื่ออยูนิดเดียวที่ปลายเบ็ดนั้นนะ พอกิน

เขาไปเทานั้น ถูกเบ็ดเกาะปาก  

ทีนี้ดิ้นไมหลุดแกะไมออกแหละ เบ็ดเกาะ

ติดเลย แลวก็ตาย ยาเสพติดก็เหมือนกัน เมื่อ

เสพเขาไปแลวก็ติด ติดแลวไมไดเสพ ไมไดดื่ม 

ไมไดกิน อยูไมได ทุรนทุราย เงินทองขาวของ

ไมมี ตัวก็ไดติดยาเขาไปแลวทำอยางไร หาทาง

บริสุทธิ์ ไม ไดก็หาทางทุจริตเที่ยวฉกเที่ยวลัก 

เที่ยวปลนเที่ยวจี้ กดขี่ขมเหงใครไดเปนเอาทั้ง

นั้น คำวายางอายไมมีในหัวใจ .. 

ถาติดเขาไปแลวจนกระทั่งวันตายก็ไมมี

ทางหาย ไมเหมอืนโรคภยัไขเจบ็ทีเ่กดิขึน้ภายใน

รางกาย รกัษาดวยหยกูยายงัมเีวลาหาย แตยา-

เสพติดนี้ถาลงไดติด เขาในรายใดแลว รายนั้น

เมตตารับผาปาชวยชาติและแสดงธรรมเทศนาตามสถานศึกษาตางๆ เพื่ออบรมเยาวชนใหเปนคนดีของชาติ 
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ตองเขียนใบตายใหเลย เขียนใบวาหมดคุณคา 

ตายทัง้เปนไวใหเลยทเีดยีวทัง้ทีย่งัไมตาย…” 

 

ไหวพระกอนนอน 

 

“…นีส่อนใหบรรดาลกูหลานมหีลกัใจ โดย

อาศัยหลักธรรมเขาเปนเครื่องสนับสนุน เปน

เครือ่งปองกนัตวั เปนเครือ่งรกัษาตวั เปนธรรม

อบอุนใจ เวลากอนนอนอยางนอยให ไหวพระ  

อิติปโสฯ สวากขาโตฯ หรือ  

อรหังฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปนโนฯ แลว

เวลาจะนอนใหระลึกถึงคำบริกรรมภาวนา  

เพื่อให เปนพลังของจิต เชน  

พทุโธ พทุโธ .. .. .. เปนตน 

เรานั่งภาวนา อยาง

นอยไดสัก ๕ นาที ใหนั่งนึก

อยูกับ พุทโธ พุทโธ .. .. .. 

ทีนี้เวลานอนลงไปก็ใหนึก พุทโธ พุทโธ .. .. .. 

จนกระทั่งหลับ นี ่ จิตใจเราก็แชมชื่นเบิกบาน 

หลับฝนไปก็ไมฝนรายฝนนากลัวตางๆ จิตใจก็มี

พลงั…” 

 

   คอมพิวเตอรกรรม 

 

“…คอมพิวเตอรของธรรมมีมาดั้งเดิมแลว 

กรรมของสัตวที่ทำลงไปเปนคอมพิวเตอรแลว 

พระพุทธเจาทุกๆ พระองคสอนแบบเดียวกัน

หมด .. คอมพิวเตอรของกรรม .. พากนัจำเอานะ ..  

คอมพิวเตอรของบาปของกรรมมัน

ละเอียดยิ่งกวาคอมพิวเตอรที่เขาใชกันอยูนี้

นะ .. เปนหลักธรรมชาติๆ คอมพิวเตอร

ธรรมชาติจดจารึกกันไปในตัวๆ เสร็จ 

คอมพิวเตอรหลักธรรมชาติที่มีอยู

ประจำสัตวเกี่ยวของกับดีกับชั่วอัน

นี้มีประจำอยูภายในนั้นแลว  

ธรรมชาติเปนคอมพิวเตอรอยูในตัวแลว

ในการสรางดสีรางชัว่บาปบญุคณุโทษ ประโยชน

มิใชประโยชนตางๆ บรรจุคอมพิวเตอรอยูในตัว

ของมัน จดเขาอยูในหัวใจๆ เรียบ! แลวยมบาล

จะหาที่ ไหน คอมพิวเตอรบอกโดยหลัก

ธรรมชาติแลว ตายก็ตูมเลยๆ นี่ นี้หลัก

ธรรมชาติ ไมขึ้นกับใคร ใครจะลบลางไม

ลบลาง ไมมีปญหา ไมมีความหมายทั้งนั้นละ  

ใครอยาเกงนะ! วามอีำนาจวาสนา บญุ-

ญาธิสมภารปาๆ เถื่อนๆ เอา เวลาตายไป 

ขาดลงไปปบ ถึงทันทีเลย ไมมีนะกิโลกี่กิโลจาก

นี่ถึงนรกหลุมนั้นๆ กี่กิโล .. ผึงเดียวเทานั้นถึง

เลย เพราะการสรางในหัวใจเจาของมีกิโล

ที่ ไหนเลา พอตายแลวก็ตูมเลย ถาลงนรกลง

ต่ำก็ตูม ถาไปสวรรคทางดีก็ดีดผึงเลย…กิเลส

ตัณหานี่มันพาใหสรางความชั่ว หิริโอตตัปปะ

ไมมีในหัวใจนะ ไมรูตัวนะวาไปสรางความชั่ว

เพราะอันนี้เปนเหตุ  

ใหธรรมจับเขาไป มันรูทันที เห็นหมด .. 

มันจะออกมาแงไหนแงใด มันรูหมด .. ปดไม

อยูๆ เพียงแตจิตแย็บออกมา บอกชัดเจนแลว 

บาปออกมาพรอมกันแลว ผู

ทำหลับตาทำอยูนั้นไมรูวา

บาปวาบุญ เปนยังไง หลัก

ธรรมชาติ คือ คอมพิวเตอร

บอกไวแลว  

ทำดีก็ เหมือนกัน ไม

จำเปนจะตองทำที่แจงที่ลับ

ที่ไหนๆ คอมพิวเตอรมันไมมีคำวาที่แจงที่ลับ .. 

คอมพิวเตอรจะบอก ในนั้นเสร็จๆ เลย ทำมากี่

ครั้งกี่หนไมตองไปหานับ คอมพิวเตอรจะบอก

ในตัวเสร็จหมดเลย .. 

อัศจรรยธรรมพระพุทธเจา แหม ไมเคย

จดืจางเลย ยิง่ไปเหน็คนทำความชัว่ชาลามก ยิง่

สลดใจนะ ถาจะเรยีกภาษาโลกเรยีกวา หดหู ไม

อยากด ู เพราะวาเขาจะไปทำกรรมของเขาอีก

ขนาดไหน มนัเหน็ชดัๆ อยู คอมพวิเตอรมนับอก

อยูนัน้  

คอมพิวเตอรในตัวของเขาเองที่ทำ มัน

บอกอยูตลอดเวลาๆ ไม ไดสนใจกับใครละ 

คอมพิวเตอรหลักธรรมชาตินี้ เปนอยางนั้น

ตลอดเวลา ใครเชื่อไมเชื่อก็ตาม…” 

 

พุทธศาสตร : วิทยาศาสตร  

 

องคหลวงตากลาววา พุทธศาสนาเปน

ศาสตรที่ลึกลับมากที่สุด แตไมมีใครสนใจศึกษา

ปฏิบัติ จึงไมมีใครรูเห็นถึงความอศัจรรย

และความเลิศเลอของศาสตรแขนงนี้ 

ผูที่เรียนจบวิชานี้จะเรียกวาเรียนจบ

ไตรภพ หรือจบความรูทั่วสามแดน

โลกธาตุก็ ไมผิด ดังทานไดขยาย

ความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไววา 

“…วิทยาศาสตรเปนอันหนึ่ง 

พทุธศาสตรเปนอนัหนึง่ วทิยาศาสตรนี้

ไปทางดานวัตถุไม ใชเหรอ สวน 

พทุธศาสตรนี้ ไปไดทั้งวัตถุ ไปไดทั้ง

นามธรรม คอื จติใจ ลวนๆ .. พทุธ-

ศาสตรเปนศาสนาที่สังหารไดจริงๆ 

ในเรื่องทุกขทั้งมวลที่เกิดกับสัตวทั้ง

หลาย สังหารออกจากจิตใจไดจริงๆ 

ไมมีอะไรเหลือ เชน พระพุทธเจา พระ-

ปจเจกพุทธเจา พระอรหันต เปนผู

เมตตาอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนเยาวชนที่ดี 

542-549.indd   548 9/22/11   1:03:15 AM



๕๔๘ ๕๔๙

 

หายขาดโดยสิ้นเชิงเมื่อแกอันนี้ตก เมื่อแกอันนี้

ไมตก สามแดนโลกธาตุนี้จะเปนปาชาของสัตว

ทั้งนั้นเลย เกิดตายๆ กองกัน ทุกขถมกันอยู

อยางนี้ตลอดไปเลย เนี่ย วิชาธรรมจึงเลิศเลอ 

ไมมีใครตามได แก ได คาดได เรื่องภพเรื่อง

ชาติ ธรรมเทานั้นที่จะแก ได นอกนั้นไมได  

อันนี้เปนความลึกลับมากของภพของชาติ 

ความเปดเผยคือการเกิดตายอยางนี้ดวยกัน 

เห็นชัดเจน แตสาเหตุของมันที่จะพาใหมาเปน

อยางนี้ เปนยังไงนี้ ไมมีใครรู ได ไมมีใครเรียนรู

ไดเลยละ นอกจากทางดานจิตตภาวนาพุทธ

ศาสนา ..  

โลกนี้เปนโลกที่ลึกลับมาก สัตวโลกมอง

ไมเห็นเลย แมที่สุด เปนหมอก็มองไมเห็น หมอ

ที่เรียนแพทยเรียนอะไรนี้ เปนวิชาทางสวน

รางกายกับโรคตางหาก ไม ไดเรียนวิชาทาง

ดานจิตใจ  

เรียนแพทยศาสตรเพื่อเปนวิชาแกโรคแก

ภยัไปหมด ไมใชแกกเิลส มนัตางกนัอยางนัน้นะ 

ทีนี ้ วิทยาศาสตรทางพุทธศาสตร นี้เพื่อแก

กเิลส โดยตรงๆ ไปเลยเชยีว .. จนเขาถงึจติศาสตร 

หมดรางกายนีเ้ขาสูจติ เรยีนทะลถุงึจติเลย แต 

วทิยาศาสตรทางแพทย นีเ้ขาเรยีนจบเพยีงแค

นี ้เขาไมไดเขาไปถงึขัน้นัน้นะ 

วิทยาศาสตรอันนี้ ใครพูดไมได

ดวย พุทธศาสตรนี่เขาถึงขั้นจิต-

ศาสตรนีแ้ลว ไมมีใครรู ไดดวย ถา

ไมไดทำทางภาคปฏบิตั ิ รู ไมไดเลย 

บอกวาไมไดเลย ตบีตนัขนาดนัน้ ถา

เปนทางดานจิตตภาวนาเรียกวาทำ

ทางดานจติศาสตรลวนๆ แลวรูตาม

ไปจนถงึถอนราก

ถอนโคนมันออก

ไดหมด ไมเหลือ 

ไมมีเหลือเลยนะ 

อยางพระพทุธเจาพระอรหนัต 

ทานถอน ทานเรียนจบแลว 

เอาอนันัน้มาสอนโลก  

ทีค่วรจะพดูขัน้นัน้ ทาน

ก็ลงถึงขั้นนั้นเลย ผูที่ยังไม

ควรไดขั้นไหน ก็ ใหอยูตาม

ขั้นภูมิของตนๆ ไป .. ที่ควร

สิง่ใดมจีรงิยงัไงๆ อยางนีรู้เหน็ตามเปนจรงิ สิง่

ใดที่ควรแก ได แก ไมได ก็แก ไดตามหลักความ

เปนจรงิๆ ทานไมฝน ไมขดัธรรมพระพทุธเจา ที่

วานี้เราก็เคยไดยิน แตไมตั้งเปนปญหามาถาม

เรา เราก็ไมตอบ  

เราเคยไดยินไอนสไตน นี่เรียกวาเขาใน

หลักธรรมชาต ิ แงไหนที่เขาไดเราก็ยอมรับใน

หลักพุทธศาสนาของเรา มีอะไรอีก ตอบเสร็จ

แลวผานไปแลวไอนสไตน ก็ยกมาหมดทั้งโคตร

มันแลวจะไมหมดยังไง หรือมันมีหลายโคตรอีก 

มาเอามาอีก เราจะยกโคตรเราใสวะ เอาวา

มา…” 

 

“อันชนกชนนีนี้รักเจา 

เทียบเทาชีวาก็วาได” 

เปนหนงัสอืทีอ่งคหลวงตา

เรียบเรียง เพื่อใหลูก 

มีความกตัญูกตเวทิตาคุณ 

รูซึ้งในพระคุณพอแม 

 

จะไปได ก็ถอนไปเลย นี่ทานเรียนจบ อันนั้นละ 

พุทธ-ศาสนา เราจึงไมมีอะไรเลิศเลอเกิน เรียน

จบไตรภพ วางั้นเลยนะ .. จึงเปนวิชาที่ลึกลับ

มากที่สุด ไมมีใครเรียนละ  

ใครจะเรียนที่ ไหนก็ตามเรื่องโลก โลก

เรียนมาจบชั้นไหนภูมิใด มันก็เปนวิชาของ

กิเลส วิชาของวัฏจักร มันไมใชวิชาของวิวัฏ-

จักร ถอดถอนภพชาติออกไดเหมือนวิชาธรรม 

อันนี้สำคัญมากนะ…” 

 

ความรูของไอนสไตน  

กับ ความรูพระพุทธเจา 

  

ถาม นักวิทยาศาสตรชื่อไอนสไตน เขา

เขียนวา คำสั่งสอนของพระพุทธเจาไมขัดกับ

หลกัวทิยาศาสตร หลวงตาวาจรงิหรอืเปลาครบั 

หลวงตา พระพทุธเจาจรงิ ไอนสไตนสแต 

วามาตั้งแต โคตรพอโคตรแม ไอนสไตนก็สู

พระพุทธเจาไม ได จะมาอวดอะไรประสา

ไอนสไตน กเิลสเตม็หวัใจ พระพทุธเจากเิลสไมมี

ในหวัใจ  

พุทธศาสตร ธรรมศาสตร กับ วิทยา- 

ศาสตร มันผิดกันคนละโลก วิทยาศาสตรเปน

ความรูของคนมีกิเลส มันจะไอไหนก็ตาม ยก

หมดทัง้โคตรทัง้แซมาไอกต็าม มาจามดวยกต็าม 

เขาใจไหม นีก่ค็อืไอจามของโคตรแซนีแ่หละ 

มนัไมไดเหมอืนพระพทุธเจา ทีว่าไมขดักนั

คือเปนหลักธรรมชาต ิ มันเขาไดเปนแงๆ  

ที่ เขาได คือหลักพุทธศาสนานี้ เปน 

หลักธรรมชาต ิ ตรัสรู ในหลักธรรมชาต ิ
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๕๕๑

 
สงเคราะหหนวยงานราชการ 

องคหลวงตาใหความอนเุคราะห ชวยเหลอื 

หนวยราชการหลายหนวยในดานตางๆ กัน 

เพราะทานเห็นวาเปนหนวยงานที่มีหนาที่

โดยตรงในการใหความสะดวก ใหบริการชวย

เหลือแนะนำในการประกอบอาชีพ สารทุกข

สุกดิบบำบัดทุกขบำรุงสุข รวมทั้งสวัสดิการ

ตางๆ แกประชาชนเปนพื้นฐานอยูแลว  

เมื่อหนวยราชการตางๆ มาขอความ 

ชวยเหลือ หากเปนสิ่งที่มีความจำเปนเรงดวน

และสมเหตุผล ทานก็เมตตาอนุเคราะห ให  

ไมวาจะเปนอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภค 

รถยนต รถตู รถบัส เครื่องไม เครื่องมือ 

อุปกรณในการทำงาน สิ่งกอสรางตางๆ ภายใน

หนวยราชการ ซื้อที่ดิน สรางถนน หองอาบน้ำ

สุขาหนวยราชการ ทำฝนเทียม เงินวาจาง 

เจาหนาที่ฯ เจาะบาดาล ถังน้ำ ติดตั้งไฟฟา 

สมทบสรางอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรเขต- 

อุดมศักดิ์ นอกจากนี้ยังมีในรูปของกองทุน เชน 

ตั้งมูลนิธิพระราชญาณวิสุทธิโสภณฯ เพื่อ

สงเคราะหขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน 

ที่ ๒๔ ดวยทุนเริ่มตน ๑๒ ลานบาท เพื่อนำ 

ดอกผลไปชวยเหลือดานสวัสดิการตางๆ ทั้งแก

ขาราชการและลกูจางประจำ ตลอดทัง้ครอบครวั  

รวมถึงเปนทุนการศึกษาแกลูกหลานอีกดวย  

หากไมนับสถานพยาบาลและสถานศึกษา 

หนวยราชการที่ทานใหความชวยเหลืออื่นมีอยู

หลายจังหวัดในทุกภาคทั่วประเทศ ไดแก  

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ

หลายจังหวัด หนวยงานทหารหลายกรมกอง 

 

(บน) เมตตาสงเคราะหเจาหนาที่ปาไม 

(ซาย) รถตูที่องคหลวงตาบรรทุกสิ่งของ

ไปสงเคราะหสถานที่ตางๆ แทบทุกวัน 
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๕๕๐ ๕๕๑

สำนักงานเรงรัดพัฒนาชนบท การรถไฟแหง-

ประเทศไทย กรมราชทณัฑ กรมปาไม โครงการ 

ในพระราชดำริ ที่ทำการจังหวัดหลายจังหวัด 

ฯลฯ 

การสงเคราะหชวยเหลอืขององคหลวงตา 

นั้นสวนใหญทานจะดูแลดวยองคทานเอง  

แตถ า เปน ในสถานที่ ไ กลออกไป ท านก็ 

มอบหมายใหพระหรือฆราวาสที่ทานไว ใจ 

ใหรับผิดชอบดำเนินการใหแลวเสร็จตาม

วัตถุประสงคแทนทาน ขอยกตัวอยางการ

แสดงธรรมเกี่ยวกับการสงเคราะหชวยเหลือ

หนวยราชการเพียงเล็กนอยพอใหมองเห็น 

ภาพรวมในเมตตาธรรมของทานตอหนวย

ราชการ ดังนี้ 

“...จากนั้นก็กาวเขาสูสถานสงเคราะห 

โรงร่ำโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ราชการตางๆ 

ทั่วไปหมด เวลานี้เรือนจำก็มีอยูสองโรงหรือ

สามโรงที่ชวยอยู เวลานี้ อุดรเวลานี้กำลัง 

ปลูกสรางหลังหนึ่ ง แลวสวางแดนดินนั้น 

ก็กำลังจายเปนงวดๆ ลาดยาวนี้สองหลัง  

รวมแลวสองหลังนี้อยางนอย ๓๐ ลาน ขึ้น 

แลวหลังหนึ่งถึงชั้นสามแลว หลังที่สองกำลัง 

เทคาน ระยะนี้มีสาม หนองบัวลำภูผานมาแลว 

นี่ก็เรือนจำ .. 

ทางดานไปน้ำหนาวเราก็สรางใหเขาเยอะ

เหมือนกันนะ พวกบานพักตำรวจ เจาะน้ำ

บาดาล เอาไฟฟาแรงสูงมา โอย หลายอยาง  

๕๕๑

 สงเสริมโครงการในพระราชดำริ 

  ที่กรมชลประทาน ๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ 

เด็กที่คลอดในเรือนจำมีจำนวนมาก  

สภาพนักโทษหญิงเองก็แออัด  

องคหลวงตาจึงเมตตาสรางตึก 

นักโทษหญิง ๒ หลัง รวม ๔๙ ลานบาท 

ภาพตัวอยางหนวยราชการเพียงบางสวนที่องคหลวงตาเมตตาสงเคราะห 
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๕๕๒ ๕๕๓

นีก่็ใหทานชติ ทานชติอยูทีน่ำ้หนาว นำ้หนาวกบั

อันนี้มันติดกัน เลยสั่งทานชิตไปเลย ใหทานชิต 

มาทำหนาที่แทนเราเหมือนกัน เดี๋ยวนี้เสร็จ

เรียบรอยแลว ทานชิตบานทานอยูเพชรบุรี  

แตทานเปนพระวัดปาบานตาด อยูนี้ตั้งสิบกวา

ปนะ แลวไปอยูน้ำหนาว  

นีล่ะเวลาจำเปนกอ็ยางนีล้ะ ตองสัง่มอบให 

ลกูศษิยคนนัน้ๆ เพราะเจาของไปดไูมได อยูที่ไหน 

ก็ตาม ใกลชิดกับลูกศิษยคนไหนๆ มอบให 

ลูกศิษยคนนั้นทำหนาที่แทนๆ อยางที่ใหทานชิต

ทำแทนที่ดาน แลวใหทานคลาดทำแทนที่พังงา  

ที่อื่นก็เหมือนกันแบบเดียวกันแหละ เพราะเรา

ไปไมทั่วถึง มันไกล ลำบาก ลูกศิษยมากก็ดี

อยางหนึ่ง เวลาจำเปนที่ ไหนมอบใหคนนั้น 

ทำแทน มอบทางโนนมอบทางนี้เรื่อย ทุกแหง

นะ มอบไปเรื่อยๆ อยางนี้ 

เพราะงานเรามันกวางขวางมาก การ

ชวยชาติเรียกวาทุกภาค เสมอกันหมดเลย 

ความจำเปนมากนอยเพียงไรนี้ถือเปนสำคัญ 

ชวยมาตลอดๆ อยางนี้ แลวที่เกี่ยวของกับ 

ลูกศิษยก็มอบใหลูกศิษยทำแทนๆ ถาสงสัย

อะไรใหถามมา .. นี่เรียกวาทางวงราชการ เรา

ก็ชวยอยางนี้…” 

 

กอสรางที่วาการ อ.คำมวง จ.กาฬสินธุ พรอมเมตตาเปดอาคาร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

  สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว  

 อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ 

<< เมตตาใหพระอาจารยชิต ฐิตจิตโต  

 ดูแลการกอสรางภายใน 

 สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว 
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๕๕๒ ๕๕๓

พระพุทธเจาเวลาตรัสรูแลว ทั้งๆ ที่ทรงปรารถนา

เปนพระพุทธเจา .. นาน ขนาดไหน .. เพราะเกิดยาก

แสนยากที่สุด เนี่ย ทานมาสั่งสอนสัตวโลก เมื่อเวลา

ไดบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหัตภูมิเต็ม เต็มตัวแลว 

เปนศาสดาเต็มองคแลว แลวมองสัตวโลก ทั้งๆ ที่

ปรารถนาเพือ่สัง่สอนสตัวโลก ตรสัรูเพือ่สัง่สอนสตัวโลก 

พอตรัสรูเสร็จเรียบรอยแลว มองดูสัตวโลกแลว มืดแปดทิศแปดดาน  

ทรงทอพระทัย จะสั่งสอนไปไดยังไงเมื่อมันเปนอยางนี้แลว .. 

เห็นไหมขนาดนั้นหละ ทานดูพวกเรา เรายังมัวเมาเกาหมัดกันอยูตลอดเวลา 

ไมลืมหูลืมตา รื่นเริงบันเทิงกับมูตรกับคูถตลอดเวลา มันนาสลดสังเวชไหม 

เวลานี้ยังโออาฟูฟาอยูนะ เปนบากับยศกับลาภกับสรรเสริญเยินยอ ใหเขา

นับหนาถือตา อวดมั่งอวดมีอวดดีอวดเดน อวด .. ไปอยางไมมี ลมๆ แลงๆ 

หาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑไม ได คือกิเลส หลอกคนใหเปนบากับอันนี้ มันไม

มองดูธรรมนะ ธรรมเปนของจริง เลิศเลอขนาดนี้กี่เทาพันทวี สิ่งเหลานี้ก็เปน

อยางที่เราดูฝูงหนอนมันอยูในสวมนั่นละ เพียงเราดูลงไปเทานั้น มันเปนยังไง 

วิสัยหนอนกับเรา  

ทีนี้ วิสัยแหงธรรม กับ วิสัยของกิเลส ที่สกปรกสุดยอด วิสัยแหงธรรม 

ที่สะอาดสุดยอดดูกัน เปนยังไง ก็เห็นกันอยางงั้นชัดเจน .. นั่นละ 

นี่โลกมันถึงไมอยากมองดูนั้น มันมัวดูแตสวมแตถานตลอดเวลา ไมวาเขาวา

เรานะ อยาไปตำหนิใครนะ หมายถึงหัวใจแตละดวงๆ มีแตฟนแต ไฟเผาไหมอยู

ตลอดเวลา ถากิริยาทาทางออกมาแสดงประดับรานวาสวยวางามวาโออาฟูฟา 

มีบานมีเรือนมีสมบัติเงินทองขาวของมากนอย มีบริษัทบริวารมาก นี้เอามาโออา

ฟูฟาประดับราน แตภายในหัวใจเปนไฟดวยกันหมด ฟงซินะ  

เอาธรรมจับเขาไปมันก็เห็นนะสิ .. ดูหัวใจดวงใดมันมีแตฟนแต ไฟ ดวย

ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความตระหนี่ ถี่เหนียว ความเห็นแกตัว 

ความรดีความไถ ความเอารดัเอาเปรยีบ มนัเปนฟนเปนไฟเผาไหมตลอดเวลา…” 

ดานธรรมะสำหรับชีวิตและการงาน 
 ทานเมตตาใหธรรมะเปนขอคดิเตอืนใจแกคณะผูใหญผูนอยของหนวยงานตางๆ ทีม่ากราบเยีย่มทานเสมอๆ ใหรูจกันำศลีนำธรรมมาเปนหลกัยดึเหนีย่ว 

ในจิตใจ ไมใหเผลอเพลินลืมเนื้อลืมตัว  

ความใจกวางขวาง ไปที่ ไหนเปนอยางนี้ ถาคับแคบปดตัน ไปที่ ไหนตีบตันอั้นตู

ไปหมด เวลาจะตายก็ ไมมีใครไปกุสลามาติกาในงานศพให เห็นแตหมาเดิน

ด็อกๆ แด็กๆ ในงานศพ มันมาหากินเศษอาหาร ไม ไดกินขาว หมาจวนจะตาย

เพราะความตระหนี่ของคน มันตระหนี่ถี่เหนียว ตายแลวไมมีใครไปเผาศพ  

หมาจะมากินเศษอาหารก็ ไม ไดกิน ทุกขทั้งหมาทุกขทั้งคน 

คนใจคอกวางขวางไปไหน เพือ่นฝงูกม็าก เวลาตายนี ่ คนเตม็ไปหมดในงานศพ 

บอกอยางชัดเจนวา คนนี้มีอัธยาศัยกวางขวาง ใครก็มาดวยความเต็มอกเต็มใจ 

ดวยความเคารพนบัถอื ดวยความรกัความสนทิสนมกนั ความเสยีดาย ไมเหมอืน 

คนตระหนี่ถี่เหนียวตายนะ คนไมมีในงานศพ หมาเลยหิว อยาทำนะแบบหมาหิว 

เขาใจไหม?…” 

 

 

ความเสียสละ 

 

“…การเสียสละนี้เปนบุญเปนกุศล เปนคุณแกตนเอง ให ไปโนน ยอนกลับมา

หาเจาของ เหมือนเราเปดประตู อากาศเขากับอากาศออกประสานกันทันทีๆ 

การให ไปกับการไดมาประสานกันทันที นี่แหละการเสียสละ เปดออก เปดประตู

เสียสละ เปดออกกวางก็ออกไดกวาง เขาก็เขาไดมาก เวลาเราเปด เปดแคบ 

ออกก็ออกไดนอย เขาก็เขาไดนอย  

สมมุติวาอากาศก็ดี น้ำก็ดี ถาเปดประตูน้ำเปนสวนนอยก็เขานอยออกนอย 

เปดมาก เขามากออกมาก ปดเลยไมใหมันออก ทีนี้มันเลยไมเขา .. 

คนเปนนักเสียสละ คนมีแกใจ ไปไหนเย็น มีเพื่อนมีฝูงก็มาก มีคนเคารพ

นับถือ ถาเปนเด็กก็เปนเด็กนารัก เปนผูใหญก็นาเคารพบูชา นาคบคาสมาคม 

อยาบา...ลาภยศสรรเสริญ  

 

คราวหนึ่งทานแสดงธรรมอยางเปนกันเองแบบลูกหลาน 

โปรดคณะนายทหารชั้นผูใหญรวมกับนักธุรกิจจำนวนเกือบ 

๕๐ คน ดังนี้ 

“…‘นี่มาจากทางไหนกันบางนี่ ?’ ‘มาจาก .. มาดูงานทาง

ภาคอีสาน ก็เลยมากราบครับ’  

‘เหรอ มาดูงานเหรอ .. เคยมาวัดปาบานตาดแลวยังละ? เหลานี้เคยมา

แลวยัง?’   

‘ครั้งแรก ไมเคยมาเลยครับ’ 

‘ไมเคยมา แตโรงลิเกละครระบำรำโปพวกบาๆ นั่นไปทั้งนั้นใช ไหม? .. หือ?’ 

ถาเปนอยางนัน้แลวเลวทีส่ดุนะ มองไมทนั ถาเปนหมา จบัหางดงึไว หางขาด 

ยังบืน (คืบคลาน) ไปไดนะ ถาเปนอยางนั้นแลว ถาเปนเรื่องศีลเรื่องธรรม นี่ก็

เอาไสเขาไปเทาไรก็ ไมยอมไปนะ เวลานี้โลกกำลัง สกปรกมาก สกปรกจริงๆ 

สายตาของธรรมจนดูไม ไดนะเวลานี้ แตกิเลสมัน แหม มันเพลิน มันไมรูจักเปน

จักตายนะ .. เรื่องมั่วสุมกับกิเลส ความโกรธราคะตัณหา นี้ตัวสำคัญ สกปรก 

รกรุงรังกอฟนกอไฟเผาไหมโลกคือตัวเหลานี้เอง แตโลกชอบกันมากที่สุด  

ทีจ่ะแยกออกนี ้ไปเพือ่ศลีเพือ่ธรรม มนัไมอยากแยกนะ มนัดดีมนัดิน้อยูเนีย่  

พระพุทธเจากี่พระองคมาตรัสรู ลากไปเทาไรมันไมยอมไป มันสูสวมสูถาน

ไม ได มันเปนอยางนั้นนะ สวรรคนิพพานไม ไดเลิศเลอยิ่งกวาสวมกวาถาน เวลา

นี้กิเลสมันดึงลงไปขนาดนั้นนะ ใหเพลินในสวมในถานไป มันไมคอยเห็นเรื่อง

มรรคเรื่องผลเรื่องคุณงามความดีที่เลิศเลอยิ่งกวานี้ขนาดไหน มันไมยอมใหเห็น

นะกิเลส เราไม ไดตำหนิใครนะ กิเลสมันอยูใน หัวใจคน เราก็ตำหนิเขาไป มันก็

ตองโดนคนจนไดนั่นแหละ จะวาไง  
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การกลาวทั้งนี้ ไม ไดหมายถึงวาวงราชการจะ

เลอะๆ เทอะๆ ไปหมดทุกรายนะ เราพูดถึงราย

ที่ ไมดีตางหาก ซึ่งมีจำนวนมากตอมาก อันนี้มี

มากจริงๆ อยูที่ ไหนๆ ไมคณนาได เต็มไปหมดใน

วงราชการแผนกตางๆ ยังเยอหยิ่งจองหอง 

เสียดวยนะ วงราชการไมระลึกเลยวาตัวเอง  

กินเงินเดือนของประชาชนราษฎร เยอหยิ่งจองหองจนนาเกลียด เปนเจาอำนาจ 

กดขี่บังคับประชาชนหลายแบบหลายฉบับนะ  

คนนี้แบบนี้คนนั้นแบบนั้นๆ ถาไม ได ใต โตะเหนือโตะเสียกอนเปนขัด 

เปนแยง เปนหาอุบายเทานั้นเทานี้อยูจนได นี้ซิที่มันนาเกลียดเอาเหลือเกินนะ 

เอือมระอาเอามาก ประชาชนราษฎรไปแตละครั้งๆ เสียเวล่ำเวลามาบานมา

เรือน คารถคาราอาหารการกิน หนาที่การงานตองเสียไปสักเทาไรไม ไดคำนึง 

คอยแตจะเอาใตโตะเหนือโตะ ถาไม ไดจะตองหาอุบายนั้นหาอุบายนี้ 

เวลานี้วงราชการเปนอยางนี้นะ เสียเอามากมาย ขอใหพี่นองทั้งหลาย 

จำเอาไวทกุคน นีค่อืความจรงิ เราไม ไดหาเรือ่งใสคน เราสอนคนเพือ่ความสงบ

รมเย็นทั่วหนากัน  

มันเปนอยางนี้เวลานี้ เขาเบื่อจริงๆ เบื่อวงราชการเวลานี้ ไมใชธรรมดานะ 

แตประชาชนถึงเขามีปาก เขาก็ ไมพูดงายๆ ถาพูดก็เปนภัยตอปากเจาของ 

อีกแหละ เพราะพวกนี้พวกเจาอำนาจ อำนาจอันนี้มันอำนาจปาๆ เถื่อนๆ  

เสยีดวยนะ ไมใชอำนาจธรรมดา ไมอยางนัน้มนัทำชัว่ไมได ถาไมใชอำนาจแบบนี ้.. 

 ชีวิตมันเกี่ยวโยงกันไปหมดไมวาภาคไหนๆ ชีวิตอยูกับจุดศูนยกลางคือชาติ 

ตางคนตางระลึกถึงชาติเสมอ อยาระลึกถึงตนยิ่งกวาชาติ ถาลงชาติไดลมจมไป

แลว ใครจะไปนั่งบนเกาอี้เหนือเทวดาอยู ไดคนเดียว ไมเคยมี ตองเปนกองทุกข

เหมือนกันหมด ใหเราเห็นใจประชาชนราษฎร  

นี่ความหางเหินจากศีลจากธรรมเปนอยางนี้ ใหพี่นองทั้งหลายจำเอาไว  

ศีลธรรมคือเครื่องยึดเหนี่ยวของใจและความประพฤติหนาที่การงานทั้งปวง 

ใหเปนไปเพื่อความดีงาม ถาปราศจากศีลธรรมเสีย อะไรๆ ก็เหลวไปตามๆ กัน 

ฉะนั้น ศีลธรรมจึงเปนธรรมจำเปนมาก…” 

เปนยอดที่เลวที่สุด .. เพราะคนๆ หนึ่งอยูคนเดียวไม ได ตองอยูดวยกันหลายคน 

เชนประเทศไทยเรานี้ทั้งประเทศมีความเกี่ยวโยงกันอยูเหมือนกับตาแหตาขาย 

ตาหนึ่งขาดก็เกี่ยวเนื่องไปถึงตาแหตาขายทั้งหลาย ปลาก็ลอดออกไปที่นั่นได .. 

ถาชาติไดลมจมไปเสีย เราจะเอาตัวรอดดวยวิธีใด นอกจากเราตองจมไปกับ

ชาติเทานั้น ชาติจมเราตองจม ชาติอยู ไดเราก็อยู ได เมื่อเปนเชนนั้น เราตอง

รักษาเพื่อความอยูรอดของคนทั้งชาติ ไมใชรักษาเพื่อความอยูรอดเฉพาะเรา 

นั้นเปนความคิดผิดของบุคคลผูเห็นแกตัวมาก คิดเพื่อความร่ำรวย แตหารู ไมวา

ความคิดนั้นคือเพชฌฆาตสังหารตนและชาติใหลมจม 

ทานจึงสอนวา สามัคคี .. เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปนความเกี่ยวโยงกัน 

ไปหมด คนในชาติรักคนในชาติ ไมมีใครที่จะรักยิ่งกวาคนไทยรักคนไทย ไมมีใคร

ที่จะรับผิดชอบยิ่งกวาคนในชาติจะรับผิดชอบคนในชาติของตน และไมมีใครจะ

รับผิดชอบยิ่งกวาเราจะรับผิดชอบในขอบเขตของเรา…” 

อยา...กินบาน กินเมือง 

 

องคหลวงตามีความเมตตาสงสารและหวงใยชาติบานเมือง

เปนพื้นในจิตใจตลอดมา ดังนั้นเมื่อมีโอกาสสั่งสอนตักเตือน 

กลุมขาราชการงานเมือง ทานก็มักจะแสดงธรรมอยาง

เต็มเม็ดเต็มหนวยเชนเดียวกับคราวนี้ 

“…นี่ละ วัดหนึ่งๆ ครอบครัวหนึ่งๆ ขึ้นอยูกับ 

หัวหนาครอบครัว ผูใหญบาน กำนัน นายอำเภอ  

ผูวาฯ ขึ้นไปเปนลำดับ ลำดา ใหมีศีลธรรมเปน

เครื่องกำกับตัวเอง อยูเสมอ อยาปลอยเนื้อปลอยตัว 

เวลานี้เราปลอยใหกิเลสเขาไปตีตลาดตามโรงงานตางๆ นี้มีแตกิเลสตีตลาด 

ทั้งนั้น แหลกเหลวไปหมด ศีลธรรมเขาใกล ไม ไดเลย  

เพราะฉะนั้น บานเมืองถึงเหลวแหลก เหลวแหลกดังที่เห็นอยูนี้แหละ ไมใช

เหลวแหลกแบบไมมีคน คนตายฉิบหาย มันเหลวแหลกดวยความประพฤติ

เหลวแหลกดวยความเปนอยูดวยกันอยางนี้แหละ หาความไววางใจกันไม ได

เพราะไมมีศีลธรรมเปนที่ ไววางใจ  

ไปที่ไหนกเ็หมอืนกบัลงิ คอยกนิ .. กนิ คอยคด .. คด คอยโกง .. โกง คอยจะได 

โอกาสอันไหนนี้ รีดไถทุกแบบทุกฉบับ สุดทายขาราชการเลยเปนผีตัวหนึ่ง  

เปนยักษตัวหนึ่ง แกชาติบานเมือง เขาก็เอือมระอาซิ 

เงนิทกุบาททกุสตางคไดมาจากประชาชนราษฎรทัง้นัน้ เปนภาษอีากรเขามา 

เพื่ออุดหนุนประเทศชาติบานเมืองใหมีความแนนหนามั่นคง กลับเปนเปรต 

เปนผี ใหเปรตใหผี ไปกินเสียหมด มันก็ใช ไม ได  

วงราชการแตละวงเลยกลายเปนวงสังหารประชาชน วงสังหารประเทศชาติ

บานเมือง อยางนี้ดูไม ไดใช ไม ไดเลย  

เพราะฉะนั้น ขอใหพี่นองทั้งหลายที่เปนชาวพุทธปฏิบัติตามศีลธรรมนี้  

ขอใหปฏิบัติอยางเครงครัดเขาไปโดยลำดับ เพื่อความสงบเย็นและมั่นคงของ

บานเมืองเรา .. 

อยาเห็นแกตัว จงเห็นแกชาติ   

 

ครั้งหนึ่งองคหลวงตาเมตตาแสดงธรรมแกหนวยงานราชการกลุมใหญ ดังนี้ 

“การปกครองกัน ใหคำนึงถึงหลักและกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับนำมา 

ปกครองกนั อยาเอาอารมณมาปกครองกนั อยาเอาอำนาจวาสนาศกัดานภุาพวา 

เราเปนผูใหญมอีำนาจมาก อยากทำอะไรกท็ำไดมาปกครองกนัโดยหาหลกัเกณฑ 

หาระเบียบกฎขอบังคับไม ได นั้นเปนความผิด .. ตางคนตางก็ใหอภัยซึ่งกันและ

กัน ตางคนตางปกครองในฐานะพอแมกับลูกจะมีความรมเย็นเปนสุข .. 

สมบัติของกลาง เราอยานำออกไปใชในกิจสวนตัว และนำออกจำหนาย 

ขายกิน นั่นเปนการขายชาติ เปนการฆาชาติ เปนการทำลายชาติ เพราะความ

เห็นแกตัว .. ความเห็นแกตัวนั้นไปไมรอด ถาชาติไปไมตลอดเราตองจมไป 

ดวยชาติ เราจะเห็นแกตัววาเอาตัวรอดเปนยอดดี การคิดเอาตัวรอดแบบนั้นแล

550-556.indd   554 9/17/11   9:46:17 PM



๕๕๔ ๕๕๕

ดำเนินหนาที่การงานเพื่อชาติบานเมือง เพื่อความซื่อสัตยสุจริต ความจงรัก-

ภักดีตอชาติบานเมือง ตอประชาชน ไปที่ ไหนประชาชนเขาจะรัก 

ถาผิดเราก็จับจริงๆ ปรับโทษสินไหมจริงๆ เพราะคนนี้ผิด เมื่อเราจับอยางมี

เหตุมีผลปรับไหมใสโทษดวยความมีเหตุมีผลนี้ชาวบานเขาก็เห็นใจ เขาก็รักเขา

ก็ชอบ เขาก็รูวาเราทำถูก ถาเราทำตรงกันขามไมมีหลักมีเกณฑ อาศัยแต

อำนาจของความเปนตำรวจ เอาอำนาจของกฎหมายบานเมือง แลวทำสุมสี่สุม-

หาแอบหนาแอบหลังอยางนั้น เขาก็รู เพราะเหตุไร เพราะบานเมืองนั้นคือใคร 

ก็คือคน คนมีหัวใจ ตำรวจรูคนเขาก็รู จึงตองปฏิบัติหนาที่ใหตรงแนวของตำรวจ

เรา ผูมีหนาที่รักษาชาติบานเมือง 

ตำรวจไปที่ ไหนบานเมืองเราจะมีความรมเย็น คนรัก ไปไหนดีมีเสนหในตัว 

เด็กก็รัก ไมวาแตผูใหญรัก เด็กรัก ก็เย็นใจก็สบาย เหมือนเรามีคุณคา ผูใหญ

รักก็เหมือนเรามีคุณคา ประชาชนรักยิ่งเปนผูมีคุณคามาก  

เพราะฉะนั้น .. จงตั้งหนาตั้งตาทำตัวของตัวใหเปนตัวอยางของตัวเอง  

ใหมีความรมเย็น ใหมีความพึงใจในตัวของเราเองกอนที่จะไปปฏิบัติหนาที่

การงานใหเปนที่พึงใจของประชาชนทั้งหลาย ใหพึงทำตัวเปนหลักใจ  

นั้นละ ทีนี้ ไปที่ ไหนประชาชนพลเมืองไมวานักบวชหรือฆราวาส  

หญิงชาย รักหมด...” 

แตที่นาชมก็คือวา คนเรานี้ปูพรมไวอยางเต็มเหนี่ยว ใหเปนความสะดวก

เพิ่มเกียรติยศชื่อเสียง ใหเปนศักดิ์ศรีดีงามของมนุษยเรา ปูเสื่อแลวยังไมแลว 

เอาพรมมาปูอีก แลวใสรองเทาอวดๆ เดินเหยียบพรมเขาไป เราเห็นแลวเรา

สะดุดใจจนไมลืม ไมใชผูนอยนะ ผูใหญเสียดวย นี่ทำตัวที่เลวต่ำทรามที่สุด  

นี่มันยังไง ตั้งแตหมาเขาก็ ไมเคยใสรองเทามาเหยียบพรม อันนี้คนใสรองเทามา

เหยียบพรมที่มีราคาสูงสง มันยังไงเปนอยางนี้ อยางนี้หรือจะเปนผูนำชาติ 

บานเมือง มันคิดไปเลยทันที เพราะผูนี้เปน ขาราชการผู ใหญฝายทหาร  

มันลืมตัวอยางนั้นคนเรา ใสรองเทาไปเหยียบพรมที่เขาปูไวอยางเรียบ  

‘ก็ถอดเสียซิถอดรองเทา แตหมามันยังไมใสรองเทาไปเหยียบพรม เราเปน

คนทั้งคนและเปนผูปกครองชาติบานเมืองทำไมจึงทำตัวเลวอยางนี้ ลืมตัวขนาด

นี้เชียวเหรอ ใครอยาไปเปนอยางนั้นนะ ถาควรถอดรองเทาใหถอด ถาไมถอด

อยาเขา ดีกวาที่จะไปขายตัวอยางนั้นนะ เลว เลวมากทีเดียว’ 

นั่นมันอดคิดไม ไดนะ ตั้งแตนั้นมามันจับติดในหัวใจ กิเลสตัวพองตัวนี้

ใสรองเทาอวดอาดๆ เขาไป วาตัวนี่ยศใหญ ยศใหญอะไรมันต่ำกวา

หมาขนาดไหนยศ หมาเขาไม ไดใสรองเทาไปเหยียบพรม ไอนี้คนแทๆ 

เปนผูใหญปกครองบานเมือง แลวใสรองเทาอวดๆ ไปเหยียบพรม 

ใหคนทั้งสังคมนั้นดูอยูตอหนาตอตา  

เราเห็นเองเราเกิดความสลดสังเวช เลยไมลืมเหตุการณอันนี้ 

ที่เห็นประจักษใจ เพราะฉะนั้นพี่นองอยาทำกันนะ อยาลืมเนื้อลืมตัว

ถึงขนาดนั้น...” 

ใหมีความรมเย็น ใหมีความพึงใจในตัวของเราเองกอนที่จะไปปฏิบัติหนาที่

การงานใหเปนที่พึงใจของประชาชนทั้งหลาย ใหพึงทำตัวเปนหลักใจ  

ตำรวจดี คนรัก 

 

องคหลวงตาเมตตาแสดงธรรมโปรดคณะนายตำรวจดังนี้   

“…เราเปนตำรวจนี้ก็คือ เปนผูที่รักษาหนาที่การงานอันสำคัญในสวนรวม 

อำนาจอะไรก็มอบใหตำรวจเปนผูปกครอง บานเมืองเพื่อความสงบสุขรมเย็น 

ถาตำรวจไมมี โจรมารผูรายเต็มไปหมด ที่ ไหนๆ ก็เปนโจรไดเปนผูรายได  

ถาไมมีสิ่งกลัวเสียอยางเดียว คนเราจะทำชั่วไดอยางงายดาย แตเมื่อสิ่งที่

บังคับบัญชา สิ่งที่นากลัวอยูบาง ก็ตองไดระมัดระวังคนเรา 

เพราะฉะนั้นเมื่อมีตำรวจที่ดีรักษา กฎหมายบานเมือง เพื่อชาติบานเมือง

เพื่อสังคมใหอยูเย็นเปนสุข มีมากนอยในสถานที่ใด สถานที่นั้นบานเมืองนั้น 

ยอมไดรับความสงบรมเย็น ตำรวจก็เปนผูพึ่งเปนพึ่งตายของชาวบาน ในขณะ

เดียวกันเราอยาใหตำรวจเปนผีเปนยักษของชาวบาน รีดไถเขาก็แลวกัน เราตอง

แยกออกเปนประเภทๆ เพราะเรื่องความจริงมีอยูอยางนั้น .. 

การประพฤติปฏิบัติตัวเรานั่นแหละ เปนตัวอยางอันดีแกชาวบาน

ชาวเมืองทั้งหลายกอนหนาเขา อยาเอาใครมาเปนตัวอยาง ถาเอา

หลักกฎหมายบานเมืองเขามาบวกในความเปนตำรวจของเราแลว 

เปนทหารแลวอยาบายศ 

 

“...วันนี้เรานาตำหนิไอหมาหางกุดสองตัว 

เราตำหนิมันสักหนอย ทุกวันมันปวดเยี่ยวมันวิ่ง

เขาปา ถามันปวดเยี่ยววิ่งออกมา มันอยูหอง

ที่(หนอย)เขาถอดเทป มันมักจะไปนอนแอบอยู 

นั้นนะ เปนเสี่ยวกัน หมานี้จะไปติดอยูนั้น 

นอนอยูนั้น ครั้นเวลาไปเที่ยวที่ ไหนมามานั้น 

มันจะไปตะกุยๆ ประตู กอกๆ ๆ ทางนั้นเปดประตูรับเขาปุบเลย นอนสบาย  

วันนี้มันปวดเยี่ยวออกมาพอดีเปนจังหวะเราไปที่นั่น  

พอเห็นเราไปขางนอก เขามองเห็นเราเขาเปดประตูปบ หมาสองตัวนั้นก็

ออกมา ปุบปบออกมา ออกมาตัวนี้ก็ ไปเยี่ยวที่เขาปูเสื่อเรียบรอยแลว ไปเยี่ยว

ใสตรงนั้นเลย ตัวนี้ก็ปุบปบออกมาดวยกัน ออกไปที่นั่นก็ ไปเยี่ยวใสเสื่อตรงนั้น

อีก โธ มันทำไมเปนอยางนี้ ไอหมาสองตัวนี้ ‘ทุกวันมันเปนอยางนี้เหรอ’ 

‘ไมเปน’  

‘มันทำไมมันจึงเปนอยางนี้ละ’  

‘คอืแตกอน พอมนัปวดเยีย่วมนัจะออกไปเยีย่ว พอเปดปบวิง่เขาปา 

ไปเยี่ยวปา’  

แลววันนี้ฟาดเยี่ยวบนเสื่อเลย เห็นตอหนาตอตา มันเปนยังไงมัน

ขายหนาเอานักหนา เจาของเปนเสี่ยวกันมาทำไมไมสอนกัน เยี่ยวราด 

ไอหมาหางกุดสองตัวนั่น หมานอย อันนี้นาตำหนิก็ตำหนิ 
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เวลาหนึ่ง คือไมมีประมาณ ไหลลงอยูตลอด เพราะสัตวโลกทำบาปตลอดเวลา 

ผูทำบุญก็ ไหลขึ้นตลอดเวลา ทั้งสองอยางนี้ ไมตองขยับขยาย ไมตองตอตึกตอ

รานเหมือนอยางบานเรือนของเรา 

เรือนจำเขายังตองขยาย เห็นไหมละเมืองมนุษยเรา เรือนจำคับแคบตอง

สรางเรือนจำที่นั่นที่นี่สำหรับคนชั่ว แตนรกไมตองสราง มันจะแนนอัดขนาดไหน

ก็ตามก็เปนกรรมของสัตว อัดอยูในนั้นละ นรกจึงไมตองขยาย ขุมนรกมีเทาไร 

มีมาดั้งเดิมตั้งกัปตั้งกัลป ไมมีใครตกแตง หากเปนหลักธรรมชาติ สัตวโลก 

ทั้งหลายก็ ไหลเขาไปสูตามหลักธรรมชาติแหงความต่ำทรามของตน ผูที่จะไป

สวรรคก็เหมือนกัน สวรรคเหลานี้ก็ ไม ไดตกแตง ไม ไดขยับขยายอีก วาคนไป

สวรรคมากสวรรคไมมีที่พออยูกัน ไมมี พอดิบพอดีๆ ถึงนิพพาน นี่เปนความ

พอดีสำหรับกรรมของสัตวโลกทั้งฝายดีฝายชั่วที่มีมากนอย 

ใหเชื่อนะเชื่อพระพุทธเจาผูบริสุทธิ์ สอนโลกดวยความ

แมนยำ ดวยความถูกตอง มีพระองคเดียวคือพระพุทธเจา…” 

เรือนจำมนุษย เรือนจำนรก 

“...อยูในเรือนจำนั้นเราอยาเขาใจวานักโทษนั้นจะเปนคนมีโทษทุกคนนะ คน

บริสุทธิ์มาติดคุกติดตะรางมีเยอะนะ ก็เพราะ

ความรูเทาไมถึงการณ ความเซอซา คนที่ฉลาด

เขาก็เหยียบหัวผานออกหนี เขาก็จับคนนี้ยัดใส

คุก หลักฐานพยานยืนยันก็ลงมายืนยันกับคนโง

หมด! คนฉลาดมันก็เอาตัวรอดๆ .. บางคนก็เปน

ไปดวยนิสัยสันดาน อันนั้นไมดีเลย .. เราสราง

คุณงามความดีเพื่อขึ้นสูสุคติ โลกสวรรคถึง

นิพพาน นี่คือการสรางบุญสรางกุศล ใหเชื่อพระพุทธเจาเถิด ทานผูบริสุทธิ์ที่มา

สอนโลกมีเพียงพระองคเดียวคือพระพุทธเจานอกจากนั้นมีแตกิเลสสอนกิเลส 

สอนซึ่งกันและกัน ขนกันลงนรกหมกไหม นรกถาไมใชเปน

กรรมของสัตวแลว นรกนี้จะตองไดขยายหลุมนรกๆ ให

กวางขวาง ไมงั้นไมพอกับสัตวทั้งหลายที่ตกวันหนึ่งๆ 

พอแมที่ ไปลอกไปเลิกไปลากลูกไมคอยมีนะ ผูพิพากษาก็ตองเปนอยางนั้น 

เหมือนพอเหมือนแมคนภายในประเทศ นี่รมเย็น เปนผูใหความเปนธรรม 

เหมือนพอแมกับลูก พอแมใหความเปนธรรมตอลูกตลอดไป นอกจากลูกมันชอบ

ลอกชอบเลิกชอบลากเขาใจไหม...” 

รักษาชาติบานเมือง ถึงปนจอกันอยูก็ตาม ตางคนตางไมทำลายกันแลว  

ปนมันก็ ไมดัง เขาใจไหมละ แบกเต็มบามันก็ ไมดังละปน ตางคนตางไมทำกัน 

แตก็ ไปตามหนาที่ ตางคนตางเห็นใจกัน เขาก็คน เราก็คน ทางธรรมะไมทราบ

จะหนักไปทางไหน จะบอกวาทางนี้ ไป ไปอยูที่ ไหนๆ ฆามันหมดทั้งเปดทั้งไก  

ชื่อวาพวกขาศึกอยูที่ ไหน ใหตามฆาใหหมด มันใช ไม ได ขัดกับธรรมอยางมาก 

เราก็ ไปตามหนาที่ของเรา เขาก็อยูตามหนาที่ของเขา เรากับเขาก็เปนคนเชน

เดียวกัน ตางคนตางไมทำลายกัน เขาก็ปลอดภัย เราก็ปลอดภัยมา เขาใจเหรอ 

ให ไปแบบนี้นะ ไป คือปนนี่ยกขึ้น เราไมเหนี่ยวไก มันก็ ไมลั่นละไก มันอยูเฉยๆ 

แบกบนบาจนหนัก มันก็ ไมเปนไร เขาเหมือนกัน เราเหมือนกัน ตางคนตาง 

ไมเปนภยัตอกนั ตางคนตางแบกปนมาหากนั ปนมนักอ็ยูเฉยๆ มนัไมดงั เขาใจไหม  

อันนี้ใหเปนแบบนั้นนะ ใหตางคนตางอยูเฉยๆ ปนไมดัง ทางนูนก็ ไมดัง ขาศึกก็

ไมเกิด เราก็ ไปเปนสุข มาเปนสุข เขาก็อยูเปนสุข ไปเปนสุขเหมือนกัน 

นี่ละภาษาธรรม ใหพากันเขาใจอยางนี้ ที่จะใหธรรมบอกวา ไปนี่ให ไปฆามัน

หมดนะ หมู หมา เปด ไกอยาเอาไวเลย ฆามันหมด อยางนี้ ไมใชธรรม เขาใจ

ไหม เรื่องธรรมก็พูดอยางที่วาละ ไปก็ใหเปนสุข ตามจารีตประเพณีที่เราอยูรวม

กัน รักษาชาติบานเมือง ก็ ไปเพื่อรักษาชาติบานเมือง ไมมีเหตุจำเปนอะไรที่จะ

ใหกระทบกระเทือนกัน ก็ ไมควรใหกระทบกระเทือน...” 

ทหาร ตำรวจ ตองเอาชีวิตเขาแลกเพื่อชาติไทย 

  

“...ทานทัง้หลายเปนทหาร เปนลกูของชาตไิทยเรา ไมมีใครทีจ่ะรกัชาตไิทยเรา 

ยิง่กวาทหาร ตำรวจ นีเ้ปนหวัใจของชาตไิทยเรา เวลานีช้าตไิทยเรากด็ ี กอนหนา 

มาตั้งแตบรรพบุรุษก็ดี ถือปจจุบันนี้เปนหลักเกณฑที่วาศูนยกลางก็ดี และจะ

เปนไปขางหนาก็ดี ทหารทุกๆ ทานคือลูกแหงชาติไทยของเรา ลูกกับพอกับแมนี้

จะแยกกันไมออก อะไรผานเขามาที่จะมาทำลายพอแมนี้ ลูกตองเอาคอขาด

แทนเลย นี่เรียกวาลูกรักพอรักแม ทหาร ตำรวจ ของเราก็เชนเดียวกัน คือลูก

แหงชาติไทย อันใดที่จะมาแตะตองทำลายสวนรวมซึ่งเปนหัวใจของชาติไทยเรา 

ซึง่เปนเหมอืนกบัพอกบัแมแหงเราทัง้หลาย ซึง่เปนตำรวจ ทหาร ตลอดพลเรอืน 

ทั่วๆ ไปนั้น เราตองตอสู ตองรักษาสุดเหวี่ยง เอาชีวิตเขาแลกเพื่อชาติไทยของ

เรา คือพอแมของเรานี้โดยถายเดียวเทานั้น ไมอยางนั้นไมเรียกวาทหาร  

คือคำวาทหารนี่ตองเปนนักสูเพื่อตัวเอง ชาติของตัวเอง สมบัติทุกสิ่ง 

ทุกอยางของตัวเอง พรอมกับคนไทยทั้งชาติ นี้เรียกวาทหารคือลูกที่ดีของพอ

ของแมคือชาติไทยของเรา..  

ทานทั้งหลายไปเพื่อรักษาชาติบานเมือง ก็เปนธรรม สำหรับคนทั้งชาติ 

อาศัยซึ่งกันและกัน ก็มีความรักษาและปองกันเปนธรรมดาแหละ ขอให ไป

เปนสุข อยูเปนสุข มาเปนสุข ทุกสิ่งทุกอยางใหเปนสุข เขาอยาเปนศัตรูกับเรา 

เราไมเปนศัตรูกับเขา ตางคนตางไปเทานั้นแหละ  

ผูพิพากษาตองใหความเปนธรรมตลอดไป 

 

“...ผูพิพากษานั้นเปนหัวใจของโลก คือผูที่จะเรียนเปนทางผูพิพากษานี้ตอง

เปนธรรม อยางนัน้จงึวาหวัใจของโลกอยูกบัผูพพิากษา สำคญัอยูนี ้ ถาผูพพิากษา 

ใกลชิดติดพันกับอรรถกับธรรมแลวยิ่งแนนหนามั่นคงเขาไปในความตายใจของ 

พี่นองทั้งหลายทั่วประเทศเขตแดน นี่สำคัญ เหมือนไดพอไดแม พอแมกับลูก 

พอแมจะไปทุจริตกับลูกไมมี มีแตลูกมันลอกมันเลิกมันลากพอแมเรื่อยนะ  
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สงเคราะหโรงพยาบาล 

การสงเคราะหดานโรงพยาบาลนี ้องคหลวงตา 

ทานใหความสำคัญมากตลอดมา โดยเฉพาะใน

ระยะ ๓๐ ปสุดทายทานยิ่งสงเคราะหมากเปน

กรณพีเิศษ นอกจากนีก้อนมรณภาพเพยีง ๒-๓ ป  

ทานไดเริ่มโครงการผาปา ๘๔๐๐๐ กอง สราง

ตึกสงฆอาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลศูนย-

อุดรธานี มีประชาชนจำนวนมากทั้งในประเทศ 

และตางประเทศไดรวมกันบริจาคเขา 

โครงการจนมียอดเงินบริจาค 

๔๖๙.๕ ลานบาท เหลืออีก 

เพียง ๓๐.๕ ลานบาท และ 

หลังจากองคทานมรณภาพ 

ไมถงึ ๒ เดอืนเทานั้นปรากฏ

วามีเงินบริจาคมากถึง ๕๐๙ 

ลานบาท เกินงบประมาณที่

ตั้งไวอีกดวย สำหรับเหตุผลที่

ชวยเหลอืสงเคราะหโรงพยาบาล 

นั้นทานกลาวไว ดังนี้ 

“สภาพของคนไขที่ตาง

รอคอยความหวังจากหมอ 

เปนสภาพที่นาสงสารมาก 

คนไขก็คือคนจนตรอกจนมุม 

เมื่อวิ่งมาหาหมอ หากหมอ

ไมมีเครื่องมือที่ดีที่ทันสมัยก็

กาวไมออกรักษาให ไมได และ

สภาพคนชนบทเปนคนยากจน

เสียสวนมาก การบำบัดรักษาถาพอเปนไปไดก็

ควรใหรักษาใกลบาน จะได ไมตองสิ้นเปลือง

เงินทองมากในการเดินทางตลอดสถานที่พัก

อาศัยการกินอยูหลับนอน”  

หากมีโอกาสฟงเทศนของทานอยูประจำ 

จะสังเกตเห็นไดชัดเจนวา ทานมีความหวงใย

สงสารคนเจ็บปวยมาก ทานพร่ำสอนเสมอวา  

“มนุษยเราจะยากดีมีจนบุญหนักศักดิ์

ใหญหรืออาภัพวาสนาอยางไร ก็ลวนแตเปน

เพื่อนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตายดวยกัน เกิด

มาดวยบุญดวยกรรม และกรรมยอมจำแนก

แจกแจงสตัวใหมคีวามประณตี เลวทรามตางกนั  

แลวเกิดไปตามวิบากแหงกรรมของตนๆ  

ดังนั้นทานจึงไมใหประมาทกัน แตควร

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีน้ำจิตน้ำใจตอกัน เพราะ

หากมนุษย ไมชวยสงเคราะหมนุษยดวยกัน 

แลวใครจะชวย เรื่องความเจ็บปวยนั้น ถาใคร

โดนเขา ใครก็ทุกขทั้งนั้น เจ็บไปแคหนึ่ง แต

ครอบครัวพี่นองพอแมก็ปวยทางใจ ปวยดวย

ความหวงใยอีกเทาไร จึงควรเห็นใจกัน” 

ในอดีตที่องคหลวงตายังแข็งแรงไปมา

เองได ไมมีผู ใดติดตาม การสงเคราะหชวย

เหลือโรงพยาบาลของทานในระยะนั้นไมมีการ

บันทึกไวเลยเพราะทานมุงประโยชนตอคนเจ็บ

ไขเทานั้น ไมมุงประโยชนอื่นจากการบันทึก

ขอมูล ดังนั้นหากนับเฉพาะขอมูลสวนที่มีการ

บันทึกไว ในระยะตอมา ทานสงเคราะหชวย

เหลือสถานพยาบาลตางๆ ทั้งในประเทศและ

ประเทศเพื่อนบานรวมทั้งสิ้น ๒๒๕ แหง สวน

ใหญเปนการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย

เชน เครื่องเอกซเรย เครื่องอัลตราซาวด 

เครือ่งตรวจคลืน่หวัใจ เตยีง เครือ่งชวยชวีติเดก็  

เครื่องชวยหายใจเด็กทารกเครื่องดดูของเหลว 

เครือ่งชวยคลอด กลองจลุทรรศน เตียงทำฟน

พรอมอุปกรณ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีรถพยาบาล

พรอมอุปกรณ ซื้อที่ดิน ตลอดจนการกอสราง

ตางๆ เชน สรางตึกผูปวย สรางตึกรวมเมตตา-

มหาคุณ สรางตึกสงฆอาพาธ หองผาตัด สราง

กำแพง ฯลฯ  

ความเมตตาของทานไมเพียงการซื้อวัสดุ

อุปกรณ รถพยาบาล และการกอสรางตางๆ 

เทานั้น ทานยังเมตตาบริจาคเงินตั้งเปนกองทุน

และตางประเทศไดรวมกันบริจาคเขา 

โครงการจนมียอดเงินบริจาค 

ชวยเหลอืสงเคราะหโรงพยาบาล 

สภาพคนชนบทเปนคนยากจน
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๕๕๘ ๕๕๙

โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคตางๆ เชน 

กองทุนตึกอุบัติเหตุ กองทุนศูนยพิทักษดวงตา 

กองทุนสงเคราะหคนพิการและผูยากจนไรที่พึ่ง 

ฯลฯ คานำ้ คาไฟ คาอาหารคนไขและเจาหนาที ่ 

คาจางพี่เลี้ยงเด็ก ฯลฯ หากประมาณประเภท

ของรายการทั้งหมดที่พอจะรวบรวมได ไมนาจะ

นอยกวา ๗๐๐ รายการ (รายการทีซ่ำ้กนัเกนิกวา  

๑ ชิน้หรอื ๑ ประเภท นบัเปน ๑ รายการเทานัน้) 

เปดโรงทาน..ทุมใสรถพยาบาล 
 

องคหลวงตาใหการสงเคราะหชวยเหลือ

คนเจ็บไขรายยอยมาโดยตลอดไมวาจะเปนการ

ชวยคารักษาตา คาฟอกไตเปนประจำทุกเดือน 

หรือการรับเปนคนไข ในอุปถัมภ ฯลฯ แม ใน

ชวงอาพาธและชราภาพมากแลวกอนมรณภาพ

ไมนาน ทานก็ยังอุตสาหหันไปมองความทุกข

ของผูอื่นและใหการชวยเหลือ อยางเชนกรณี

ทานเจาคุณอุดรคณาจารย วัดโพธิสมภรณ 

ดังนี้ 

“เจาคุณอุดรทานไมสบาย เราก็ชวยเกือบ

จะ ๒ ลาน เรายังติดตามอีก ยังมีความจำเปน

อะไรอีก คือเราจะชวยอีก ทานเปนโรคอะไร 

(เปนมะเร็งที่ โคนลิ้น ตอนนี้ฉันไดแลว) ฉันได

แลวนะ เปนมะเร็งมีทางหายไหมละ (มีโอกาส

หายอยูแลวครับ)” 

และหากมีรถพยาบาลเขามาที่วัดปา- 

บานตาดไมวามาจากทางใดก็ตาม พระที่เปน

เวรประจำศาลาจะจัดขาวของใสเต็มรถทุกคัน

ไมวาจะมาวันละกี่คัน พระศาลาจะปฏิบัติตามนี้

โดยเครงครัด มิใหขาดตกบกพรองโดยเด็ดขาด 

และหากมาจากโรงพยาบาลที่ ไกลมากก็จัดให

มากเปนกรณีพิเศษ ดังนี้ 

“...เมื่อวานนี้ก็ขามเขาภูพานลงไปทางนูน 

ไปอำเภอเขาวง กุฉินารายณเขามารับของเมื่อ

วานนี ้พอดเีราก็ไปหวยผึง้ตดิกนักบักฉุนิารายณ 

กฉุนิารายณทางนัน้หวยผึง้อยูนี ้ ทางกฉุนิารายณ 

เขามารับของจากโกดัง เราก็เอาไปใหหวยผึ้ง

เมื่อวานนี้ เปนอันวาที่กาฬสินธุ ไดสองโรง 

เมื่อวาน รวมแลวเมื่อวานนี้ ๕ โรง  

โรงทานของเรามีประจำไวสำหรับโรง

พยาบาล วันละ ๓ โรง ๔ โรง ๕ โรง เปน
>> 

โรงพยาบาลศนูยอดุรธานีไดกอตัง้เมือ่ป พ.ศ.๒๔๙๔ โดยการรเิริม่ของ พ.ต.อ.ขนุศภุกจิวเิลขการ 

เมื่อครั้งดำรงตำแหนงขาหลวงประจำจังหวัดอุดรธานี เห็นความจำเปนในเรื่องการเจ็บไขของ

ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี จึงขออนุญาตใชที่ดินไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเดิมเคยเปน

ที่ตั้งของบานพักขาราชการกระทรวงศึกษาธิการมากอน และในการดำเนินการกอสรางอาคาร

สถานที่โรงพยาบาลแหงนี้ ไดอาศัยความรวมมือจากฝายปกครองและหัวหนาสวนราชการตางๆ 

เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีกำลังคนและงบประมาณไมเพียงพอ ทางจังหวัดจึงดำเนินการจัดหา

เงินในงานประจำปทุงศรีเมือง โดยมีพอคาและประชาชนรวมบริจาคสมทบ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖ ไดมีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษตึกอำนวยการ โดยตอ

มาในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๗ จึงมีพิธีเปดตึกอำนวยการอยางเปนทางการ แตโรงพยาบาล

ไดเริ่มปฏิบัติงานกอนที่จะทำพิธีเปด เนื่องจากประชาชนทราบขาววามีแพทยและพยาบาลจึงเขา

มาขอความชวยเหลืออยางมาก การรักษาจึงดำเนินไปทั้งที่ตึกยังไมแลวเสร็จ 

การกอสรางสถานที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลไดคอยๆ เพิ่มขึ้นเปนลำดับ ปจจุบันมีตึก

รวมกวา ๒๐ ตึก ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการสนับสนุนจากหลายภาคสวนทั้งงบประมาณแผนดิน 

และเงินบริจาคจากพอคาประชาชนตลอดจนคณะสงฆ โดยเฉพาะอยางยิง่ “ตกึอบุตัเิหต”ุ และ “ตกึ

รวมเมตตามหาคณุ” ซึ่งไดรับความเมตตาจากหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน เปนผูนำในการ

รับบริจาคจากประชาชนทั่วสารทิศ  

“ตึกอุบัติเหตุ” สรางขึ้นในป พ.ศ.๒๕๒๓ เปนตึก ๒ ชั้น ซึ่งทานเห็นความสำคัญเวลามีเหตุ

ฉุกเฉิน “ในอุดรนี้เราไดสรางหลายตึกมัง เขามาขอเทานั้นทีแรกดูวา ๒ ชั้นหรืออยางไร เราก็ให

ปุบเลยใหตามที่เขาขอ เขาเองเขาก็ ไมคิดไมคาดวาความจำเปนของคนไขสวนมากมักเปนตึก

อุบัติเหตุ มันหนาแนนขึ้น หนาแนนขึ้น สรางเทานั้นไมพอ เลยวิ่งมาขอ

เราอีก ขอเราก็ให” 

สำหรับ “ตึกรวมเมตตามหาคุณ” องคหลวงตาไดเมตตา

รับไว เชนกันตามที่ทานไดปรารภถึงที่มาของตึกไววา 

“สาเหตุที่ตึกคนไขสาธารณะหลังนี้จะปรากฏแกสายตา

ของเราทานทั้งหลาย เนื่องจากไดเล็งเห็นความจำเปน

ของเพือ่นมนษุยดวยกนั ทัง้บานนอกในเมอืง ทัง้ใกลและ

ไกล ทีเ่จบ็ไข ไดทุกขตางๆ จากโรคภัย หากไมสุดวิสัย

จริงๆ จำตองวิง่เขามาพึง่โรงพยาบาลและหมอ ซึ่งเปน

สถานที่และผูรับภาระความฝากเปนฝากตายในเวลานั้น

แตเพราะคนจำนวนมากที่เจ็บไขชนิดตางๆ กัน วิ่งเขามา 
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ประจำ ขาดไมไดเหมือนกันอันนี้ก็ดี อันนี้ก็เด็ด

เหมือนกันนะ เด็ดไปอีกประเภทหนึ่ง เด็ดเพื่อ

คนไข .. 

(อีกคราวหนึ่ง) ‘วันนี้ โรงพยาบาลกระบี่

มารับรถตูที่ไดรับความเมตตาจากหลวงตา’  

‘เออ ใหรอไวกอนนะ’ คือออกจากนี้เรา

จะไปดูรถเสียกอน เรงไหม ไมรีบดอกนา 

เพราะเรื่องที่เราจะไปดูนี้มันกวางขวางยืดยาว

ขนาดไหน เรื่องราวใหญโตมากอยูกับ

จุดที่เราจะดูนี่นะ รอไวกอนนะ  

เวลาไป พระทานเคยแลวเอา

ของบรรจุใสรถเต็มเลย ไมวารถโรง

พยาบาลที่ ไหนๆ มา เราให

เต็มตามที่กำหนดไว โรง

พยาบาลทั่วๆ ไปใหเสมอ

กันหมด อยางนี้ก็ ให

เปนพิเศษอีกเพราะมา

จากกระบี่ เชน อุบลฯ 

มีกี่ โรงพยาบาลเราจะใหเปนพิเศษทุกโรงเลย 

แลวอุตรดิตถใหเปนพิเศษทุกโรงเหมือนกันใน

เขตจังหวัดอุตรดิตถ สวนชัยภูมิใหสองโรงที่

ไกลมาก นอกนั้นใหเหมือนกันทั่วๆ ไป กับ

นาแหว  

เราสั่งไวอยางไรพระจะจดเอาไวๆ เวลา

เห็นรถประเภทนั้นมาหรือจังหวัดนั้นมาที่ควรจะ

ไดรับพิเศษ พระจะจัดใหตามที่เราเขียนไว

เรียบรอยแลว เราเองเปนคนให สั่งรถชนิดนี้

ลองดู ไดยินมาเลาใหฟง เราจะตองไปดูเอง

กอน รอใหเรียบรอยกอนนะ ใหพูดอะไรๆ เสีย

กอน เพราะงานเรามนัมหีลายอยางหลายดาน .. 

มีแตเรื่องจายชวยโลกทั้งนั้น ชวยตลอด

เลย นั่นโกดังใหญ โรงพยาบาลมาไมต่ำกวา 

วันละสองโรงสามโรง สี่หาโรงในระยะนี้วัน

หนึ่งๆ วันละสามโรงสี่โรงหาโรงมาประจำ อันนี้

ใหเต็มคันรถ กำหนดไวใหพอ เสมอกันหมดเลย 

คือเราไมไดทำแบบชุยๆ นะทำอะไร ทำอะไร

แลวติดตามตลอด เอาใหถึงความจริงๆ แลวก็

เอาความเบาใจกลับมาไม ใหขัดของ เพราะ

ฉะนั้นเราจึงเตือน ถามอะไรให ไดความ บอก

อยางนั้นเลย 

โรงพยาบาลจัดไวสองประเภทในโกดัง 

ตัง้แตอบุลฯ โคราช อตุรดติถ ออกไปไกลกวานัน้

อีก เราใหเปนพิเศษ ของที่เปนพิเศษมีอะไรอีก 

นั่น กำหนดใหเสมอกันหมดที่พิเศษ ที่ธรรมดาก็

ใหเสมอกันหมด รถที่ไหนมาที่วาเปนพิเศษก็ให

พิเศษเสมอกันหมด แตน้ำมันรถนั้นทุกคัน พอ

มาถึงวัดแลวก็เติมน้ำมันใหเต็มถังๆ ทุกคันเลย

ไมวาใกลวาไกล เดี๋ยวนี้มันจะเปนเดือนละ 

ลานกวาละมั้งน้ำมัน แตกอนถามเขาวาเทาไร

แสน ไมรูมาตั้งสิบกวาปแลวแหละ เห็นรถผาน

มานี้ถังน้ำมันเต็มมาเลย ถามเขามันถังอะไร 

เขาบอกวาถังน้ำมัน น้ำมันเอาไปไหน เขาก็

บอกเอาไปใสปมน้ำมันเติมใหพวกมาเอาสิ่งของ 

พวกโรงพยาบาล เติมน้ำมันให เดี๋ยวนี้น้ำมัน 

 โกดังโรงทานวัดปาบานตาด เพื่อแจกจาย

เครื่องอุปโภคบริโภคเปนทาน 

โรงพยาบาลตางๆ มารับการสงเคราะหที่วัด 

พรอมเติมน้ำมันใหเต็มถัง 
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อาศัยโรงพยาบาลและหมอ สวนสถานที่อยูอาศัย

หยูกยา อุปกรณเครื่องมือหมอ ตลอดถึงหมอมีนอย 

ไมเพียงพอกับความจำเปน คนไขที่มารับการตรวจ

รักษาและหมอผูทำการตรวจรักษายอมไมสะดวก 

ซึ่งเปนสิ่งไมอาจอำนวยประโยชนอยางสมใจทั้งสอง

ทาง ดังนั้นอาตมาจึงไดขบคิดและชักชวนทาน

สาธุชนผูใจบุญทั้งหลาย สรางตึกหลังนี้ขึ้นมา โดย

ใหนามวา “ตึกรวมเมตตามหาคุณ” และจัดหา

เครื่องอุปกรณตางๆ ตลอดเครื่องมือแพทยที่เห็นวา

จำเปน มีเอกซเรยอยางดี ๒ เครื่องประกอบกัน

เปนตน เพื่อสมทบกับสวนที่มีอยูแลวจะเปนความ

สะดวกรวดเร็วแกหมอและเปนผลดีแกคนไขมาก

ขึ้น” “ตึกรวมเมตตามหาคุณ” เริ่มทำการกอสราง

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งองคหลวง-

ตาทานไดเมตตาเปนผูประกอบพิธีวางศิลาฤกษเมื่อ

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๖ และเปนประธานเปด

ตึกเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖ 

อนึ่ง ดวยเหตุที่องคหลวงตามีความมุงหวัง

อยางแรงกลาที่จะอนุเคราะหชวยเหลือคนไขที่

ยากจนใหถึงที่สุด กอปรกับทางโรงพยาบาลศูนย-

อุดรธานี ไดตระหนักถึงความสำคัญในการชวยเหลือ

คนพิการ ผูปวยและผู ไรที่พึ่ง จึงกราบเรียนขอ

โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี 

>> 

>> 

เองไม ได มีความใฝฝนหวังพึ่งผูอื่นอยางลนหัวใจ 

จะได ไมผิดหวัง ทั้งการแบงเบาภาระแกคณะหมอผู

ทำการตรวจรักษาอีกทางหนึ่งดวย” 

และในปตอมา คือ พ.ศ.๒๕๒๗ องคหลวงตาได

มอบเงินบริจาคใหแก โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี 

เพื่อกอตั้ง “มูลนิธิรวมเมตตามหาคุณ” โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหผูปวยไรที่พึ่งและ

ยากจนของโรงพยาบาลอุดรธานีในดานที่จำเปน

และเปนประโยชนอยางแทจริง เพื่อชวยเหลือ

สนับสนุนการใหการสงเคราะหผูยากจนและบุคคล

ไรที่พึ่งของโรงพยาบาลอุดรธานี 

 

กอสรางอาคาร ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลศูนยอุดรธาน ี

ดวยตึกสงฆอาพาธหลังเดิมซึ่งสรางขึ้นดวยเงิน

จากคณะสงฆในป พ.ศ.๒๕๑๑ ชำรุดทรุดโทรมจาก

การใชงานมากวา ๔๐ ป ประกอบกับปจจุบันมีภิกษุ

สงฆจากจังหวัดในภาคอีสานตอนบนเขามารับการ

รักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี มีทั้งตรวจรักษาเปน 

ผูปวยนอก และบางรปูตองรบัไวเปนผูปวยใน สงผล

ใหพระภิกษุตองนอนพักรักษาตัวปะปนกับผูปวย

ทั่วไป ซึ่งมีจำนวนมากและแออัด ทำใหเกิดปญหา

ภาวะเสี่ยงตอการรักษาพยาบาล และบางครั้งอาจ

ขัดตอวินัยสงฆ ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

มีพระเถระชั้นผูใหญที่ตองใหการดูแลสุขภาพอยาง

ใกลชิด  

คณะผูบริหารโรงพยาบาลอุดรธานี ไดพิจารณา

เห็นวา เพื่อใหมีสถานที่เฉพาะเปนสัดสวนในการ

รักษาพระภิกษุอาพาธ จึงเห็นพองตองกันเขากราบ

เรียนปรึกษาองคหลวงตาถึงการกอสรางตึกสงฆ

อาพาธหลังใหม ซึ่งองคหลวงตาทานไดเมตตารับ

เปนองคอุปถัมภและเปนธุระในการสรางอาคาร

สงฆอาพาธ ตามแบบแปลนเลขที่ ๙๙๒๒ ในพื้นที่

โรงพยาบาลอุดรธานีตามผังหลักของโรงพยาบาล 

โดยจะดำเนินการเองทั้งหมดเพื่อความรวดเร็ว และ

เมื่อแลวเสร็จสมบูรณจะสงมอบอาคารสงฆอาพาธ 

ใหกระทรวงสาธารณสขุตอไป องคทานปรารภในเรื่อง

นี้วา 

“โรงพยาบาลเราไดรับปากแลว เราสงสาร เขา

หาที่พึ่ง เราก็ใหที่พึ่งทั่วโลก นี่ก็สงสารโรงพยาบาล

อุดรจะสรางตึกคนไข ๘ ชั้น เปนเงิน ๑๑๕ ลาน ขอ

ใหหมูเพือ่นพระเจาพระสงฆพิจารณาชวยกัน”  
อาคาร ๙๖ ป หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

อนุญาตองคหลวงตาจัดเงินรายไดจากผูมีจิตศรัทธา

รวมบริจาคในวันพิธีเปด “ตึกรวมเมตตามหาคุณ” 

สวนหนึ่งตั้งเปน “กองทุนสงเคราะหคนพิการ 

ผูยากจนและบุคคลไรที่พึ่ง” ซึ่งองคหลวงตาได

เมตตาอนุญาตตามคำขอนั้นตามคำปรารภที่วา  

“การฉลองตึกคนไขอันเปนวาระสุดทายแหง

ความมุงหมายสำเร็จลง จึงมีความมุงหมายอันแรง

กลา ปรารถนาอยากใหโรงพยาบาลแหงนี้ มีรายได

จากงานฉลองเทาที่ จะเปนไปได เพื่อเปนทุน

อนุเคราะหชวยเหลือคนไขซึ่งมีจำนวนมากที่พึ่งตัว

วางศิลามงคล 

ตึกรวมเมตตามหาคุณ  

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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ขึ้นราคา คิดวาเดือนหนึ่งไมต่ำกวาลาน อยาง

นอยนะ เพราะน้ำมันแพงทุกวันนี้ 

เราเมตตาเสมอไปหมดนะ ใครอยามาคิด

วาเรารักคนนั้นชังคนนี้ ไมได ขัดกับธรรม เสมอ

หมดเลย ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกตรงเปงๆ 

เลย เรียกวาภาษาธรรมไมออมแอม ไมมีเห็น

แกหนาแกตา เมื่อปฏิบัติก็ตองปฏิบัติตามนั้น

พูดตามนั้น ตรงเปงๆ ไปเลย สำหรับสมบัติ

ของวัดนี้เรียกวาออกชวยโลกทั้งนั้น พูดได

อยางชัดเจนเลย เราไมเก็บ เงินทองขาว

ของวัตถุปจจัยไทยทานไดมามากนอย

ออกหมดเลย สมควรที่จะไปวัดใด ที่

เกี่ยวกับวัดกับวาก็ ไปทางวัดทางวา 

เกี่ยวกับประชาชนสวนรวมหรือ

สวนบคุคลกม็ ีก็ให ไปตามนัน้ๆ .. 

สำหรับรถนี้ดู เหมือนจะ

รอยกวาคันแลวจนจำไม ได  

บางโรง ๓ คันก็มี ๔ คันก็มี 

สวนมากโรงละ ๑ คนัตามปรกต ิ 

ถาสองคันหรือสามคันก็แสดงวา 

ผดิปรกต ิ เราใหดวยเหตผุลกลไก 

อยางนีน้ะ ถงึสี่คันอยางนีก้เ็หมือน

กัน สี่คันก็ โรงพยาบาลศูนย แนะ

สมควรไหมละกับรถ ๔ คัน คันนั้นใช

อยางนั้นๆ เราฟงเหตุฟงผลทุกอยาง

คอยให ไป ไมใชใหทีเดียวตูม ๔ คัน

นะ ใหเปนลำดับลำดามา แตจำไดวา 

โรงพยาบาลศูนยนี้ ได ให ๔ คัน  

คายประจักษดูเหมือนคันเดียว ที่ ได

สองคันก็เหมือนกัน  

มีเหตุมีผลทุกอยาง เราทำอะไรเราไมได

ทำเหลาะแหละนะ ทำจริงจังทุกอยาง ตรงกับ

เหตุกับผล จะใหมากนอยนี้เราเปนคนสั่งเอง

เรียบรอยแลวดวยเหตุดวยผล เราไมได ใหสุมสี่

สุมหา ถาไมสมควรใหเราไมให พูดตรงๆ อยาง

นี้ละ นี่ละภาษาธรรม...” 

เยี่ยมโรงพยาบาล  
 

องคหลวงตาทานมักจะออกเยี่ยมโรง-

พยาบาลตางๆ อยูเปนประจำแม ในปสุดทาย

ของทาน ในการออกเยี่ยมโรงพยาบาลแตละ

ครั้งทานจะนำขาวสาร อาหารสด อาหารแหง 

ผาขาว ฯลฯ บรรทุกเต็มรถเทาที่รถจะสามารถ

รับน้ำหนักได ไหว เพื่อนำไปแจกโรงพยาบาล

ทุกครั้งไป พรอมกันนี้ทานจะถือโอกาสตรวจดู

ดวยวายังขาดตกบกพรองในเครื่องไมเครื่องมือ

อันใดบางองคทานจะไดชวยในจุดที่ยังขาด ใน

การนำของไปแจกในที่ตางๆ นั้นทานใหเหตุผล

ไว ดังนี้ 

“…ไปไหนๆ แตละโรงๆ นีเ้ปนลานๆ แสนๆ  

นีรู้สกึจะเริม่มนีอยแลวเดีย๋วนี ้ มแีตลานๆ ขึน้ไป  

ไปนี่ไมใชไปใหเครื่องมือแพทยเทานั้นนะ ยังไป

ดูหมออีกดูพยาบาลอีก กิริยามารยาทของหมอ

เปนยังไง เวลาเกี่ยวของกับคนไข ดูอากัปกิริยา

ของเขาเปนยังไงๆ ดูไปหมด ไมใชแตวาใคร 

จำเปนอะไรๆ แลวเอามาใหๆ อยางนั้นไม ได  

เราไมทำอยางนั้น ใหทั้งสิ่งของดวย  

ดูทั้ งน้ำใจ ดูทั้ งกิริยามารยาทความ

ประพฤติดีงามของหมอและพยาบาลดวยเปน

องคหลวงตาในรถตูขณะเดินทางไปสงเคราะหโรงพยาบาลเปนประจำทุกวัน 

ยังไง จะพอพยุงเครื่องมือของเรานี้ ไปได ไหม

เพื่อประโยชนแกคนไข ไดจริงหรือไม หรือเสีย

เงินเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไรตองดูอีก แลว

เครื่องมือเหลานี้ จะเปนยังไง หมอเหลานี้เปน

หมอพอคา พยาบาลพอคา หรือเปนหมอเปน

พยาบาลเพื่อรักษาคนไข เพื่อเอาหัวใจคน เอา

ชีวิตจิตใจคนจริงจังหรือเปนยังไงบาง ดูไปหมด 

ไปทุกแหงทุกหนไปดูอยางนั้นนะที่เราไปโนน 

ไปนี้  

วันนี้ เปดเสียใหชัดเจน เราไมเคยพูด

แหละคำอยางนี้ทั้งๆ ที่ ไปปฏิบัติหนาที่อยางนี้

แหละอยู ไปเรื่อยๆ. . . แลวก็ดูสภาพของ 

โรงพยาบาล ดูสภาพของเครื่องมือ ถาตรงไหน

มีความจำเปนมาก ทุมใหเลยเทียว เอา ขาด

อะไรๆ บอกมาๆ บอกเทาไรใหเทานั้นๆ ใหเลย

เปนลานๆ นั่งครูเดียวเอาไปสองลานสามลาน 

ก็มี นั่นอยางนั้นละ ถาถึงใจ เอาจริงเรา ถาไม

ถึงใจ สตางคหนึ่งก็ไมให…” 

ของวัตถุปจจัยไทยทานไดมามากนอย

ออกหมดเลย สมควรที่จะไปวัดใด ที่

เกี่ยวกับวัดกับวาก็ ไปทางวัดทางวา 

เกี่ยวกับประชาชนสวนรวมหรือ

อยางนีน้ะ ถงึสี่คันอยางนีก้เ็หมือน

กัน 

สมควรไหมละกับรถ ๔ คัน คันนั้นใช

อยางนั้นๆ เราฟงเหตุฟงผลทุกอยาง

คอยให ไป ไมใชใหทีเดียวตูม ๔ คัน

นะ ใหเปนลำดับลำดามา แตจำไดวา 

โรงพยาบาลศูนยนี้ ได ให ๔ คัน  

คายประจักษดูเหมือนคันเดียว ที่ ได

สองคันก็เหมือนกัน  
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พิธีวางศิลาฤกษ์ ตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น   

"อาคาร ๙๖ ป ีหลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน"   

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

<< 

ตอ่มาในวนัที ่๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ องคท์า่น

ได้ปรารภในเรื่องนี้อีก และยังเมตตาตั้งงบประมาณ

ไว้ ๕๐๐ ล้านบาท ในการก่อสร้างตัวอาคารและ

จัดหาเครื่องมือแพทย์ ดังนี้ 

“เราได้ดำริทบทวนเรื่องของตึกโรงพยาบาล ๘ 

ชั้น เป็นเรื่องเขาดำริ เราคิดว่าจะทำทั้งที อยากได้ 

๑๐ ชั้นจะเหมาะ เพิ่มอีก ๒ ชั้น เราจวนจะตายแล้ว 

เอาไว้เป็นที่ระลึกของลูกหลานเรา .. สิ่งของ

สำคัญๆ ที่ราคาแพงๆ จะเข้าในตึกนี้มากกว่านั้นอีก 

เท่าไร ๒๐๐ ล้านเหรอ เฉพาะตึกนี้ ๒๐๐ ล้าน รวม

ทั้งหมดที่จะเข้าพวกเวชภัณฑ์จะเข้าในตึกหลังนี้

อย่างน้อย ๓๐๐ ล้าน รวมแล้วเป็น ๕๐๐ ล้าน มัน

เป็นอย่างนั้นจะให้ว่าอย่างไร ต้องคิดรวบรวมไป

หมดซิ .. ผ้าป่าสงฆ์อาพาธสูง ๑๐ ชั้น ๒๐๐ ล้าน

บาทนะ อันนี้มันไม่อยู่ละ ๒๐๐ นะ เราคิดเรียบร้อย

แล้วว่าไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ล้าน มี ๒๐๐ ล้านเป็นพื้นไว้ 

เวลามันจะมาจริงๆ อย่างน้อยไม่ต่ำ ๕๐๐ ล้าน” 

องคห์ลวงตาเมตตาอนญุาตใหค้ณะศษิยานศุษิย ์ 

ทัง้ฝา่ยบรรพชติและคฤหสัถจ์ดัทำผา้ปา่ ๘๔๐๐๐ กอง  

สร้างโรงพยาบาลและประชุมหารือจัดตั้งคณะ

กรรมการชุดต่างๆ ขึ้นมาดำเนินงาน เพื่อความ

สะดวก ราบรื่น และสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมได้

ขนานนามอาคารหลังนี้ว่า “อาคาร ๙๖ ปี หลวงตา-

มหาบวั ญาณสมัปนัโน” เพือ่เปน็การบชูาอาจารยิคณุ  

ในวาระครบรอบ ๙ ๖ ปี ขององค์หลวงตา   

องค์หลวงตาเห็นความสำคัญและเมตตาสงเคราะห์  

ช่วยเหลือในการนี้อย่างเต็มที่จวบจนวาระสุดท้าย

ของชีวิต 

รายละเอยีดพืน้ที ่ “อาคาร ๙๖ ป ี หลวงตามหาบวั   

ญาณสัมปันโน” 

ขนาด ๑๐ ชั้น กว้าง ๑๙.๕ เมตร ยาว ๔๓ เมตร 

พื้นที่ใช้สอย ๙,๗๕๐ ตารางเมตร 

ชั้นที่ ๑ ห้องจ่ายยา ห้องรับเงิน ห้องระบบ 

ชั้นที ่ ๒–๗ คนไข้สามัญ ๑๘๐ เตียง แยกโรค   

๔๒ เตียง รวม ๒๒๒ เตียง 

ชั้น ๘ ห้องคนไข้สามัญ ๑๖ เตียง  พิเศษรวม 

๑ ห้อง (๔ เตียง) และห้องพิเศษ ๗ ห้อง  

ชั้นที่ ๙ ห้องพิเศษ ๙ ห้อง 

ชั้นที่ ๑๐ ห้องพิเศษ ๙ ห้อง 

ชั้นที่ ๘, ๙, ๑๐ หอสงฆ์ พิเศษ ๒๕ ห้อง  

พเิศษรวม ๑ หอ้ง  สามญั ๑๖ เตยีง รวม ๔๕ เตยีง   

(ชัน้ที ่๙, ๑๐ มหีอ้งปฏบิตัธิรรม ชัน้ละ ๑ หอ้ง) 

 

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

นอกจากการสร้างตึกแล้ว องค์หลวงตาได้

เมตตาเรื่องเครื่องมือแพทย์ต่อโรงพยาบาลศูนย์-

อุดรในหลายวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือ

เกี่ยวกับตา ดังส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาว่า 

“เครื่องมือพ่งมือแพทย์อะไรไหลเข้ามาวัดป่า

บ้านตาดเดี๋ยวนี้นะ อะไรก็ตามไหลเข้ามาที่นั่น เรา

ต้องออกช่วยไปหมดเลย ปัจจัยไม่มีเหลือนะหมดๆ 

ออกช่วยสาธารณประโยชน์ เครื่องมือแพทย์มาก

จริงๆ เพราะหมอทางอุดรวิ่งเข้ามานะ เขาไม่มีที่ ไป

เขาวิ่งมาหาเรา เครื่องมือแพทย์ชนิดนั้นขาดชนิดนี้

ขาดเราก็ต้องปุบปับหามาจนได้นะ หาจนได้  

เครื่องมือแพทย์ที่อุดรเยอะ เขามาหาเรานี่ละ 

เฉพาะอะไรนะที่อุดร ๒๕ ล้านอะไรนะ ตานะ 

เครื่องมือตา เฉพาะเครื่องมือตาอันเดียว ๒๕ ล้าน

เราให้หมดเลย (เครื่องมือตาอย่างเดียว ๔๓ ล้าน

โรงพยาบาลศูนย์อุดร) โรงพยาบาลศูนย์อุดร ๔๓ 

ล้าน อย่างนั้นละ มีเท่าไรกว้านไปหมดล่ะ ไปทาง

นู้นบ้างทางนี้บ้างให้แยกไปหมด”  

ปัจจุบันรวมเครื่องมือตาที่องค์หลวงตาเมตตา

สงเคราะห์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี คิดเป็นเงินทั้ง

สิ้น ๕๕ ล้าน  ๕ แสนบาท 

อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
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๕๖๒ ๕๖๓

  นอยหาญหมี 

“...คำวา “นอยหาญหมี” คือเขาชื่อ “นอย” เขาไปในปากับแฟนเขานั่นแหละ ปานั้นมีเสือมีหมี 

ทางที่เขาไปเปนทางงอขอศอก พอคนเดินไปทางนี้ และหมีก็มาทางนั้น พอมาถึงก็จะเอกันพอดี 

ผูชายมนัรวดเรว็มกีำลงัขึน้ตนไม เมยีขึน้ไมทนัเพราะแบกดามเสยีมอยู หมกี็โดดเขามาจะมาตะปบกดั  

เมียเลยเอาดามเสียมตีหัวหมี 

พอดีหมีก็ตาย เมียก็ยืนตัวสั่นอยูขางลาง สามีก็ตัวสั่นอยูบนตนไมเพราะความกลัว สวนเมีย

สะดุงกลัวเรื่องบาปเรื่องกรรม เขาบอกวาตั้งแตเขารูเดียงสามาเขาไมเคยฆาสัตว เขารักษาศีล

รักษาธรรมมาเรื่อยๆ แตทำไมเขาถึงไดฆาหมีตายทั้งตัว สามีตัวสั่นอยูบนตนไมเพราะความกลัวยัง

อุตสาหตะโกนลงมาวา 

‘อยาพูดอยางนั้นซิ แกมากับผูชายทั้งคน 

แกจะไปบอกวาแกฆาหมีตายทั้งตัว ไมมี

ใครเชื่อหรอก ตองบอกวาเราซิ เราเปน

ผูชาย เปนคนฆา เขาถึงจะเชื่อ’ 

ผลสุดทาย เมียก็จำใจ เพราะ

เหตุผลของสามี เรื่องเหตุผลนะมันถูก 

แตคนมันไมถูก พอออกจากนั้นไปถึง

บาน มีแตวาพอเด็กมันฆาหมี แซดกันไปวา 

‘นอยฆาหมี’ “นอย” ก็คือ เขาชื่อนอย “หาญหมี” นั้น

ก็คือนายนอยเปนคนกลาหาญฆาหมีตายทั้งตัว คำวา “กลา

หาญ” เลยตัดคำวา “กลา” ออกเสียใหเหลือแต “นอยหาญหมี” 

เรื่องมาประกอบกับพี่นองทั้งหลาย บริจาคแทบลมแทบตายไมวาทาง

ใกลทางไกล รถพยาบาลไมทราบวาไดมากี่คัน โรงพยาบาลที่ชวยเวลานี้ก็รวมสี่สิบ

คันแลว ที่เอาเงินของพี่นองทั้งหลายบริจาคนั้นแหละ ไปชวยทางโรงพยาบาลตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งรถพยาบาล พอออกมาคันไหนๆ กบ็รจิาคโดยทานอาจารยมหาบวั บรจิาคโดย “นอยหาญ

หม”ี มนัเลยเปนอยางนัน้ เรากอ็าย แตที่เราไมคัดคานอะไรก็คือวา มันมีสวนดีอยูในชื่อนั้น 

สำหรับเรา ที่จะนำมาเปนเครื่องประดับเราอยางนั้นอยางนี้ วาเปนคนดิบคนดีหรือคนมีวาสนา

กวางขวาง เราไมเคยคิด เราคิดในจุดที่วา เมื่อมีชื่อเรา ก็จะเปนสิริมงคลแกผู ไดเห็นทั้งหลาย 

และอาจจะเปนคติอันหนึ่ง เปนเครื่องเตือนใจใหเกิดกุศลเจตนามาบริจาคทานแมจะไม ไดหาญนี่ 

เราอยูบนตนไมโนน มันจะหาญหมีอะไร...” 

 

ไมทอดทิ้งถิ่นกันดาร  
 

โรงพยาบาลบางแหงอยูในถิ่นทุรกันดาร 

เปนทีล่ำบากหลายสิง่หลายประการ องคทานก็ไม

ลมืที่จะไปเยี่ยมเยียนและอนุเคราะห ดังนี้ 

“…เวลาเราไปก็ตามแตเราจะเห็นสมควร

ไปโรงพยาบาลไหน กำหนดเวลาพอสมควร 

เพราะเราแยกไปโรงพยาบาลนูน ไปโรงพยาบาล 

นี้ ไปใหสม่ำเสมอ เฉพาะอยางยิ่งพวกที่อยูในที่

ลำบากลำบน ถาใกลเคียงกับถนนหนทางตลาด

ลาดเล เรากเ็หน็วาพอถไูถกนัไปได เราก็ไมคอย 

หนักแนนมากนัก ถาเปนโรงพยาบาลอยูลึกๆ 

อยางนี้มักจะไปอยูตลอด 

เชนอยางพวกภูหลวง (จ.เลย) นี้เขาลึก 

ในหุบเขา นี่เราก็ซอกแซกเขาไป ภูเรือ (จ.เลย) 

อยู ในกลางเขา เราก็ซอกแซกไปเปนประจำ

เดือนนะ แลวก็ใหคาอาหารครัวคนไขอีกเดือน

ละ ๑ หมื่นเปนประจำ นายูง (จ.อุดรธานี) ก็อยู

ในหุบเขาเหมือนกัน หุบเขากวางๆ เขาไปอยู

ลึกๆ นูน อันนี้เราก็ใหคาอาหารครัวคนไข ๒ 

หมื่นเปนประจำ สวนหนองวัวซอ (จ.อุดรธานี) 

ใกลกับถนน อาจจะมีวาสนาอันหนึ่ง ทีแรกให

เดอืนละ ๕ หมืน่ เพราะเกีย่วกบัไฟฟาดวย ๓ หมืน่  

ใหคาอาหาร ๒ หมื่น ทีนี้เห็นวาคาไฟฟาไมมี

ความจำเปนแลว ตัด ๓ หมื่นออก ยังเหลือให

เดือนละ ๒ หมื่น นี่ก็ใกลถนนเหมือนกันแตให

เดือนละ ๒ หมื่น รูสึกจะเอารัดเอาเปรียบ 

โรงพยาบาลอื่นๆ มากไป อาจจะถูกตัดวันใด

ก็ ได แลวแตเหตุผลของเราที่จะพิจารณา 

เพราะเราพิจารณาอยูตลอดแลวนี่ หนักเบาแง

ไหนๆ อันนี้ ใหเปนประจำ ที่ซอกแซกเรามักไป 

ซอกแซกๆ .. 
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๕๖๔ ๕๖๕

(อีกคราวหนึ่ง) วันนี้ก็จะไปโรง-

พยาบาลภูหลวงไปดูอีกทุกหอง หอง

ไหนมีความจำเปนอะไรกจ็ะชวยเหลอื

กันไป เพราะเปนโรงพยาบาลอยูที่คับแคบ

ตีบตันอั้นตูลำบากลำบน ไปก็เอาขาวเอาของไป

เต็มรถๆ เทปวะๆ ไป คือ ถาตรงไหนที่อยู

ทามกลางของอูขาวอูน้ำ เราก็ไมคอยสนใจนัก

นะ ถึงจะเปนโรงพยาบาลเล็กก็ตาม แตอยู

ท ามกลางของอูข าวอูน้ ำ ไมคอยอดอยาก

ขาดแคลนอะไรมากนัก เราก็ไมชวยอยางอื่น

พวกขาวพวกอาหารการกินไมคอยชวยมาก 

ชวยแตเครื่องมือแพทยไป  

ถาที่ ไหนขาดแคลนอยางนั้นเราชวย 

ทุกดานเลย เครื่องมือแพทยก็ชวย อาหาร 

การกินก็ชวย เชน อยางภูหลวงนี้ ไมมีขาว 

ภูเรือ (จ.เลย) ก็ยิ่งอยูในภูเขาดวยซ้ำไมมีขาว  

อ.นายูง (จ.อุดรธานี) ไมมีขาว ทางคำตากลา 

(จ.สกลนคร) ก็ไมมี คำตากลาไม ไดทำนากัน 

น้ำทวม เหลานี้ เราไปทั้ งนั้นแหละ นี่ก็ยัง

สองดาว (จ.สกลนคร) นี้อีก นี่เริ่มแลว ทาง

สองดาวนี้ เริ่มแลว อยู ในหุบเขา ไปหาที่

หุบเขาๆ ที่จำเปนๆ…” 

แม โรงพยาบาลที่อยู ไกลออกไปมากๆ 

ทานก็ไมเคยลืมหรือทอดทิ้ง เมื่อโอกาสอำนวย

ใหเมื่อใด ทานจะรีบไปเยี่ยมทันที  

“…วันนี้เราก็จะไปละ เอาของไปโรง-

พยาบาลคำชะอีและดอนตาล (จ.มุกดาหาร) 

ไกลนะวันนี้ สงสาร มันอยูดวยกัน ๒ โรง จึง

เอาไปไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย แตวาเต็มรถนะ 

หากไมเต็มเม็ดเต็มหนวยเพราะแบง ๒ โรง  

อยูใกลกัน ถาไปโรงเดียวก็เต็มรถ เทปวะเลย 

ไดมาก เอาไป ๒ โรงก็ตองแบงครึ่ง แตรถนั้น

เตม็รถ วนันีจ้ะเปน ๒ โรง มนัไกล ๓ ชัว่โมงกวา  

กวาจะถงึ .. ไปสงแลวกลบัขนาดนัน้คำ่พอดีๆ …” 

และสำหรับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่อยู ไกล

มากจนไมอาจไปดูแลเยี่ยมเยียนดวยองคทาน

เองได ทานก็จะมอบหมายใหผูที่ ไววางใจได

ดำเนินการแทน ดังนี้ 

“...‘เคยรูจักทานคลาดไหม’  

‘เคยไดยินชื่อคะ’  

ทานเปนพระวัดนี้ เปนคนที่พังงาแตเปน

พระวัดนี้ ทานไปอยูนั้นหลายปไปตั้งสำนัก พอดี

เมื่อขนเครื่องอุปโภคบริโภค 

จากโกดังโรงทานในวัดแลว  

องคหลวงตายังเมตตาไปซื้อ 

ของสดที่ตลาดเต็มคันรถ  

เพื่อนำไปสงเคราะหโรงพยาบาล 

 รายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยและสิ่งของที่องคหลวงตา

นำไปสงใหโรงพยาบาลแตละครั้งพอสรุปได ดังนี้ 

1. ใหปจจัยโรงพยาบาลโรงละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

2. ขาวสารเจา ถุงละ ๑๒ กก. จำนวน ๑๗ ถุง 

3. น้ำมันพืช ๔ กลอง 

4. น้ำปลา ๔ กลอง 

5. ขนมปงปบ ๔ ปบ 

6. ไขไก ๒๐ แผง จำนวน ๖๐๐ ฟอง 

7. กลวยหอม ๑ เขง 

8. น้ำตาลทราย ถุงละ ๕๐ กก. จำนวน ๑ ถุง 

9. ผาขาว ๒ พับ 

10. ไกยาง ๕๐ ตัว แบงใหโรงพยาบาล ๒๕ ตัว อีก ๒๕ ตัว   

 นำไปฝากเด็กๆ และบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจจะไมใชทุกครั้ง     

 ขึ้นอยูกับเสนทางที่ไปและเหตุการณในวันนั้นๆ 

(อีกคราวหนึ่ง) วันนี้ก็จะไปโรง-

พยาบาลภูหลวงไปดูอีกทุกหอง หอง

ไหนมีความจำเปน

กันไป เพราะเปนโรงพยาบาล

ตีบตันอั้นตูลำบากลำบน ไปก็เอา

เต็มรถๆ เทปวะๆ ไป คือ ถาตรงไหน

พยาบาลภูหลวงไปดูอีกทุกหอง หอง

ไหนมีความจำเปน

กันไป เพราะเปนโรงพยาบาล

ตีบตันอั้นตูลำบากลำบน ไปก็เอา

 รายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยและสิ่งของที่องคหลวงตา
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๕๖๔ ๕๖๕

ทางโรงพยาบาลเกาะยาว พังงา ขอตึกมา เรา

เลยมอบใหทานคลาดเปนตวัแทนเรา ใหดทูกุสิง่ 

ทุกอยาง ควรจะตัดจะเพิ่มจะเติมอะไรๆ ยกให

ทานทั้งหมดเลย ใหทานเปนคนดูแลเองทุกสิ่ง

ทุกอยาง อำนาจใหรอยเปอรเซ็นตเหมือนกับ

เราไปสั่งเอง คือใครอยูที่ ไหน ลูกศิษยอยู

ที่ ไหนๆ เวลามีความจำเปน เราจะมอบใหลูก

ศิษยในที่นั้นๆ ทำแทนเราๆ” 

ดวยเหตุนี้การสงเคราะหของทานจึง

กระจายไปในสถานที่ตางๆ ไดอยางกวางขวาง

และรวดเร็ว ประชาชนที่ เขตพื้นที่ที่ ไดรับ

บริจาคจากทุกภาคทั่วประเทศตลอดถึงประเทศ

เพื่อนบานตางได ใชและไดรับอานิสงสของทาน

เหลานี้โดยไมรูตัว นับเปนเมตตาธรรมอันสูงยิ่ง

ที่องคหลวงตามีตอพี่นองประชาชนลูกหลาน 

ที่ไมอาจบรรยายไดหมดสิ้น 

ทุมบริจาคเครื่องมือ “ตา” 
 

การสงเคราะหเกีย่วกบัตากเ็ปนอกีสิง่หนึง่ที่

องคหลวงตาเหน็ความสำคญัและจำเปนอยางยิง่  

ดจูากการชวยเหลอืโรงพยาบาลดานตาโดยเฉพาะ 

มีมากถึง ๒๓ แหง ทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ รวมมูลคาทั้งสิ้น ๑๙๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

องคทานอธบิายถงึเหตผุลการชวยเหลอืไว ดงันี้ 

“...เรื่องตานี้รูสึกจะกวางขวางไปมาก

เวลานี้ คือกอนที่เราจะชวยถาเปนธรรมดาให

เราพิจารณานี้ เราจะชวยที่จุดจำเปนคือตาเปน

พระอาจารยคลาด ครุธัมโม วัดถ้ำบางเตย อ.เมือง จ.พังงา 

องคหลวงตาเมตตาสรางอาคารโรงพยาบาลตางๆ ทุกภูมิภาค 

สวนหนึ่งของโรงพยาบาลที่องคหลวงตาเดินทางไปสงเคราะหในละแวกนั้น 

อันดับหนึ่ง อวัยวะอยางอื่นอยางใดก็เปนของ

เราเหมือนกันหมด แตอะไรมีความจำเปน

อันดับหนึ่ง เราก็มาเล็งเห็นแตตาเปนอันดับ

หนึ่ง จึงตองชวยอันนี้กอน เครื่องมือตาเราชวย

อนันีล้ะกอน เริม่ชวยมาตัง้แตป ๒๕๓๐ เรือ่ยมา 

จนกระทั่งทุกวันนี้ .. 
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เมื่อสองสามวันนี้ก็ทางเชียงใหมมาขอ

เครื่องมือตา ๘ ลาน ๒ แสน ที่เราไดชวยวัน

นั้น พอไปโรงพยาบาลบึงกาฬเขาก็ฟาดเสีย ๒ 

ลานกวาบาท ตึกสามหลัง หลังคาเสียหมดเลย 

ทแีรกเขากข็อแตเราไมให เราใหรถคนัหนึง่กอน  

ไปเที่ยวนี้ฟาดเอาเสียสามหลังเลย เชียงใหม

กับบึงกาฬฟาดเสีย ๑๐ ลานกวาเมื่อสองวัน

ผานมานี้ แลวใหเรื่อยๆ อยางเมื่อวานนี้ก็เอา

อีกทางเวียงจันทน เริ่มแลวสั่งรถแลว รถไม

ทราบราคาเทาไร ลงสั่งแลวเราจาย สวนที่ให

ไปแลวเมือ่วานนีเ้ขาขอทีจ่ำเปน ๑ แสน ๘ หมืน่  

เราใหสองแสนเลยกับรถคันหนึ่ง 

กะวาวันที่ ๘ เราจะไปเวียงจันทน เรา

กำหนดเอง เพราะไดพูดบางแลววา หมอจะ

วางวันที่ ๘ เราก็จะไปวันนั้น ไดติดตอแลว

เครื่องมือแพทยตาเปนอันดับหนึ่ง ฟงวาทาง

โนนแทบไมมีเลยเครื่องมือตา มีนิดหนอยๆ 

เพราะฉะนั้นเราถึงทุมใหเลย ๑๖ ลานทีแรก 

ใหเลย ครั้งที่สอง ๑๔ ลาน เปน ๓๐ ลาน  

พอหายใจไดบางแหละ…” 

ตนเหตุที่ทำใหองคทานเห็นความสำคัญ

เครือ่งมอืตาเปนกรณพีเิศษนัน้มคีวามเปนมา ดงันี้ 

“...ตานี้คือเริ่มแรกที่เปนเหตุก็คือ เราไป

ผาตาที่ โรงพยาบาลรัตนิน ซอยอโศก มันก็

แปลกอยูนะเรากับ ดร.เชาวน นี่มันมีอะไร 

กันนะ มันแปลกอยู มาคุยกันสองตอสองคุยกัน

อยูกุฏินั่นนะ เพราะ ดร.เชาวนมาพักอยูนี้เปน

อาทิตยนะ พักภาวนาอยูนี้ เวลาจะไปก็ไปคุย

ธรรมะกันแลว กราบเสร็จแลวมาวา 

‘ขอนมินตทานอาจารยไปตรวจตาดวย ดตูา 

ทานอาจารยผิดปกติมาก’ 

เราไมเคยสนใจเพราะตาเรากด็ีๆ  อยูไมเหน็ 

มีอะไร ดูตาทานอาจารยผิดปกติมากวางั้นนะ 

เราก็ ไมถือเปนอารมณ แลวอยูๆ ไมกี่วันนะ 

อยางนานไมเลย ๕ วันมีเหตุธุระอะไรจำเปน

ทางกรงุเทพฯ เลยปุบปบไปกรงุเทพฯ โดยดวนเลย 

พอไปกรุงเทพฯ ดร.เชาวนทราบก็นิมนต

ให ไปตรวจตาเสียกอน พอไปถึงนั่นเราก็ ไป

ตรวจ พอเขาไปในหองตานี้ ‘โอย’ หมอรองโกก

เลยนะ  

‘โอโห ทำไมถงึมาไดพอดบิพอดเีอานกัหนา 

ถาเลย ๗ วนันีต้าบอดอยางไมมปีมขีลุยเลย’ 

เขาวางั้น เขาเอาเขาหองตาตั้งแตบัดนั้น 

ทางนี้ ๕ ชั่วโมง ทางหนึ่ง ๒ ชั่วโมงเปนเวลา 

๗ ชั่วโมงไมไดออกมาเลยแหละ แลวจากนั้น

เขาก็กำหนดดูตาแลวใหมาผา กลับไปผาทีหลัง

นี้ออกมาสวางจาหมดเลย นี่ละเปนตนเหตุ

นะ…” 

ภายหลังการรักษาดวงตาในครั้ งนั้น 

ทำใหองคทานเห็นถึงความจำเปนของเครื่องมือ

ตา จากนัน้จงึบรจิาคชวยเหลอืโรงพยาบาลตางๆ 

เมตตาสงเคราะหโรงพยาบาลในประเทศลาว อาทิ เครื่องมือตา 

อุปกรณการแพทย รถพยาบาล สรางอาคาร เปนตน 

องคหลวงตาเปนบุคคล 

ตางประเทศคนแรกที่ไดรับ 

เหรียญไชพัฒนา ชั้น ๓  

ในป ๒๕๔๙ ในสายงาน 

กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว 

อยางจรงิจงัตลอดมา เฉพาะอยางยิง่โรงพยาบาล

อุดรธานี ดังนี้ 

“...อุดรฯ เชิญหมอตานี้เขามาประชุมกัน

ทันทีเลย ตกลงประเดี๋ยวประดาววันนั้นใหเสร็จ

เลย ตางคนตางรับรองกัน คือเราจะใหเครื่อง

มือทำตานี้ทั้งหมด  
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ความเมตตาของทานกระจายไปอยางกวางขวางดังปรากฏ 

มีสถานพยาบาลที่ไดรับความอนุเคราะหดานการแพทย 

และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๒๑๗ แหงทั่วประเทศ 

และในประเทศเพื่อนบาน ๘ แหง รวม ๒๒๕ แหง  

ประกอบดวย ครุภัณฑการแพทย ที่ดิน อาคาร และรถพยาบาล 

สำหรับเครื่องมือตาประเภทเดียว ทานบริจาคชวยโรงพยาบาล 

มากถึง ๒๓ แหง คิดเปนมูลคาถึง ๑๙๘ ลาน ๗ แสนบาท 

‘แลวเวลานี้หมอที่เกี่ยวของกับทางดาน

ตานี้เวลานี้มีครบไหม’  

‘ไมครบก็ครบได เพราะเวลานี้ที่ ไมมีก็

เพราะไมมีเครื่องมือมาก หมอจึงไมมามาก’ 

‘ถางั้นเอาเลยนะ ใหหมอกำหนดกันมา

เลยใหครบ ทางนี้จะเอาอะไรใหบอกมาเดี๋ยวนี้

จะสั่งโดยดวนเลย’ 

ทางนัน้เขากจ็ดัการสัง่เครือ่งมอืตา เรยีกวา 

ครบเลยนะ เอาโดยดวนเลย ฟาดเลย ทางโนน

ก็เอาหมอมาโดยดวน ทางนี้ก็สั่งโดยดวน ตั้งแต

บัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ละ จึงไดเห็นคุณคา

ของตามาก เฉพาะอยางยิง่ภาคอสีานไหลเขามา 

ที่นี่หมดนะ แลวก็ไปศรีนครินทร ๒ แหงนี้ นี่ละ

ตาที่เห็นนี่ก็อยางนั้นแหละ จนกระทั่งปานนี้

เรียกวาเปดโอกาสหรือวาปวารณาไวรอย

เปอรเซ็นตนะตา อะไรบกพรองควรที่จะสั่งหรือ

จะซอม ใหรีบสั่งหรือซอมทันทีไมตองมาขอ

อนุญาตจากเรา ใหสั่งเลย ตกมาเทาไรๆ เราจะ

เปนคนจายเงินใหตลอดมานะ ตานี้รอย

เปอรเซ็นตตลอดมาจนกระทั่งปานนี้ เราเห็น

คุณคาของตามาก มีมากคนเราจะเห็นได 

ชัดเจน คือวาวันไหนถาเราเขาโรงพยาบาลนะ 

เขาหองตานี้อัดแนนทุกวันนะ คนมาตรวจตา

แนนทุกวันๆ จนถึงกับเราสงสัยตองถามหมอ 

แลวคนมาจำนวนมาก ๆ  

‘นี้ตรวจเขาทันไหม’ ‘ทัน’ 

เขาวา ถาไมทันเครื่องมือก็สั่งแลววาให

เพียงพอ โอ เพียงพออยูแลวนี่ก็ทันอยูแลวเขา

วางั้น เราก็หมดปญหาไป อยางนี้ทุกวันนะไป

เมื่อไรเต็มอยูทุกที หองอื่นไมคอยมีนะ หองตา

เปนที่หนึ่งๆ ตลอดมา…” 

หมอพยาบาลหญิง หามถูกตัวพระ 
 

เทศนาในคราวหนึ่งทานกลาวถึงความ

สำคัญและจำ เปน ในการรั กษาพยาบาล 

พระภิกษุไข ในโรงพยาบาลควรมีขอปฏิบัติที่ 

เขมงวดเพื่อรักษาและเอื้อเฟอตอพระธรรม

วินัยของพระ ดังนี้ 

“...แมเราจะพยายามรักษาตัวเองดวย

หลบหลีกไปไหน แตความที่โรคสุกงอมเต็มที่จึง

แสดงอาการขึ้นมา ปลายป ๒๕๒๗ ปรากฏวา
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โรคหัวใจผสมกับโรคหอบที่เกิดขึ้นปจจุบันทัน

ดวนไดกำเริบอยางรุนแรง ทำใหเราตองฝนไม

ยอมนอนติดตอกันถึง ๓ คืน เนื่องจากโรคหอบ

นี้มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืน 

หากตกใจหรือกำเริบขึ้นขณะนอนหลับนั้น

ยอมแก ไขไมทัน หมอจีนที่ลูกศิษยนำมารักษา

ไดถวายยาถูกกับโรค โรคหอบที่เกิดขึ้นอยาง

กะทันหันจึงสงบลงอยางเด็ดขาดและไมปรากฏ

วาไดแสดงอาการขึ้นอีกในภายหลัง 

หมอเขารูเรื่องอรรถเรื่องธรรมที่ไหน เขา

ไมรูเรื่อง เขาก็รูวิชาของหมอ ปฏิบัติตามเรื่อง

ของหมอลวนๆ ตามหลักวิชาเขาเรียน ทีนี้พระ

ทั้งองคไปมอบตัวเปนซุงใหเขาเลย แลวแตเขา

จะถลุง แบบไหนๆ เราไมเปนตัวของเราเลย 

พอพูดอยางนี้เราก็ยอนไปถึงโรงพยาบาล

อุดรฯ เราเอาพระไปผาตัดที่โรงพยาบาลอุดรฯ 

พอผาตัดแลวพวกหมอผูอำนวยการสั่งใหหมอ 

ผูหญิงเขามาพะรุงพะรังกับพระเขามาฉีดยา 

เราพูดอยางเด็ดเลย 

‘อยามายุงเลยนะ ไมมีเลยหรือผูที่จะ

ปฏิบัติให ไดรับความสะดวกตามหลักธรรมหลัก

วินัย จึงตองเอาผูหญิงเขามาฉีดยายุงเหยิง 

อยาทำ ไมใหทำ’ วาอยางนี้เลย  

‘ก็ทานอยามาเครงครัดในเวลาปวยนี้ 

ไมได ทานอยามาเครงครดัในเวลานี’้ ผูอำนวย-

การเสียดวยนะ พูดอยางนี้ 

เราวาอยางนี้ ‘เราเครงครัดมาตั้งแต 

ยังไม ไดเขาโรงพยาบาลแลว เราไม ไดมา

สงัหารธรรมวนิยันีน้ะ เรามาเขาโรงพยาบาล  

เรามาแก โรคตางหาก ถาไมสมควรที่จะ

รักษาเราก็เอากลับได ที่ ไหนมีปาชาทั้งนั้น

แหละ’...” 

ภาคเหนือ 

เมตตามอบอาคาร รถพยาบาล  

อุปกรณการแพทยตางๆ เปนจำนวนมาก 

กะทันหันจึงสงบลงอยางเด็ดขาดและไมปรากฏ

หมอเขารูเรื่องอรรถเรื่องธรรมที่ไหน เขา

ไมรูเรื่อง เขาก็รูวิชาของหมอ ปฏิบัติตามเรื่อง

ของหมอลวนๆ ตามหลักวิชาเขาเรียน ทีนี้พระ

ทั้งองคไปมอบตัวเปนซุงใหเขาเลย แลวแตเขา

จะถลุง แบบไหนๆ เราไมเปนตัวของเราเลย 

พอพูดอยางนี้เราก็ยอนไปถึงโรงพยาบาล

อุดรฯ เราเอาพระไปผาตัดที่โรงพยาบาลอุดรฯ 

ภาคเหนือ 
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เหมือนไมรู ไมเห็น ทัง้ๆ ทีรู่อยูเหน็อยูอยางนัน้ ตาบอดหหูนวกไปอยางนัน้ละ 

นี่เราไดเตือนหมอบรรดาลูกศิษยลูกหา เฉพาะอยางยิ่งศิริราช 

เราเตือน หมอใหญๆ พวกศาสตราจารยๆ เราเปนหมอเปนศาสตราจารย 

ขอใหนำศาสนาของพระพุทธเจา ซึ่งเปนของเลิศเลอนี้ นำออกเปนคติ

ตัวอยางเคียงขางกันไปกับหมอนะ เราวาอยางนี้ คนไขถึงเคารพนับถือ 

และการปฏิบัติคนไขก็สนิทดีถามีธรรมแทรกนะ ถามีแตความรูธรรมดา  

ก็เหมือนคนพูดทั่วๆ ไปนั่นแหละ รีดกันกินไถกันกินไดสบายเหมือนกัน 

หมอเปนพอคามีนอยเมื่อไร วาอยางนี้แลว วาตรงๆ อยางนี้ ถามีธรรม

แทรกแลวมีเมตตาพรอมกันไป นี่เราก็สอน สอนหมอ หมอใหญๆ พวก

ศาสตราจารยนัน่แหละ กล็กูศษิยเราทัง้นัน้นี ่ โรงพยาบาลไหนไมมลีกูศษิย

ไมมี โรงพยาบาลใหญๆ ในกรุงเทพนะมีแตลูกศิษยทั้ งนั้นพวก

ศาสตราจารยๆ ก็สอนไดละซิ ลูกศิษยกับอาจารยสอนกันไมไดมีอยาง 

เหรอ ตองสอนได ไมไดก็เอา ก.ไก สอนเขาไปซิ 

วิชาเปนอยางนั้นแหละ แตเดี๋ยวนี้รูสึกวาหมอหันหนาเขาวัด

กันเยอะนะ วิชาพาใหลืมตัวเปนได เขาใจวาเปนความรูที่วิเศษวิโส

ยิ่งกวาความรูของธรรมไปเสีย เห็นศาสนาเปนของเลนไป เห็น

ความรูของเราสูงกวาศาสนาไป ความรูของกิเลส อันหนึ่งความรู

ของวิมุตติธรรม ความหลุดพนจากโลก ตางกันขนาดไหน จะมา

เทียบเคียงกันไมไดแหละ เหมือนอึ่งกับชางพูดงายๆ เทียบกันไมได...” 

 แพทย พยาบาล ตองมีเมตตาธรรม 

 

เมือ่มีโอกาสอนัควร องคทานจะแนะเตอืนดวยความเมตตาแกบรรดา

แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเสมอๆ ดังตัวอยางหนึ่ง

ทานแสดงธรรมแกคณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่กระทรวง

สาธารณสุข มีทานรัฐมนตรีเปนประธาน ดังนี้ 

“…วันนี้ ไดพูดถึงเรื่องโรงพยาบาล โรงพยาบาล กับ หมอ เปนของ

สำคัญอยูมาก หมอนั้นสำคัญอยูที่นอกจากเรียนหลักวิชาแหงหมอมาแลว 

นั้นเปนทางเดินกลางๆ แตอัธยาศัยใจคอและจิตวิทยาของหมอที่จะปฏิบัติ

ตอคนไขนั้น เปนสิ่งลึกลับแตจำตองนำมาใชสำหรับหมอ เวลาคนไข ได

ปวยเจ็บหัวตัวรอน วิ่งเขามาหาหมอ กิริยามารยาทที่นิ่มนวลออนหวาน 

ที่เปนพื้นมาจากความเมตตาของหมอนั้น ตองออกแสดงกอนอื่น กอนยา

ที่จะเขาถึงตัวคนไข ความเอาอกเอาใจใหความอบอุนแกคนไขนั้น 

เปนยาขนานแรกซึ่งจะตองเขาถึงคนไขกอนอื่น 

จากนั้นก็ปฏิบัติไปตามหนาที่ ดวยความเมตตาของหมอ 

เพราะคำวาหมอนี ้ โลกทัง้หลายเขายอมรบั ยอมรบัใหศกัดิศ์รดีงีาม 

ยอมรับนับถือใหความเคารพทุกสิ่งทุกอยาง ไววางใจกับหมอ  

เพราะหมอนัน้ถอืกนัวาเปนแบบพมิพ เปนศกัดิศ์รดีงีามของชาตไิทย

หรือของโลก โลกเขาจึงยอมรับ เมื่อเรากาวเขามาสูความเปนหมอ  

เริ่มตั้งแตเรียนเปนนักศึกษาแพทย ก็เริ่มมีเกียรติแลว…โลกยอมรับนับถือ

เรือ่ยมา จนกระทัง่ถงึเปนหมอออกมา โลกยิง่ยอมรบัมากขึน้ นบัถอืมากขึน้ 

เพราะฉะนั้น การตอนรับโลกที่นับถือนั้น เราจึงตอนรับดวยความ

เมตตาเปนพื้นฐานของหมอ หมอตองมีความเมตตา เปนพื้นฐาน สมบัติ

เงินทองขาวของสิ่งเหลานั้น เปนสิ่งเปนผลพลอยไดเทานั้น เมตตาที่มีตอ

คนไขทั้งหลายที่เขามาพึ่งพาอาศัย เขามาขอความอบอุนจากเรานั้น เปน

เรื่องที่ หมอ จะตองปฏิบัติ และ พยาบาล จะตองปฏิบัติใหถึงชาวบาน

ทุกๆ รายไป นี่เปนหลักสำคัญ  

โรงพยาบาลจึงเปนโรงชุบชีวิตของสัตวโลกทั้งสองอยาง คือ โรง-

พยาบาลหมอเกี่ยวกับโรคทางรางกายหนึ่ง โรงพยาบาลหรือ

สถาบันอันใหญหลวงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหนึ่ง ทั้งสองอยางนี้ 

มีความจำเปน อยางนอยเสมอกัน มากกวานั้นทางดานจิตใจคือ

ธรรมเปนของสำคัญมาก…” 

เตือนหมอ..อยาหยิ่ง อยารีดไถกิน 

 
“...หมอไมรูศีลธรรมก็มีเยอะนี่นะใชเลนเมื่อไร หมอหยิ่งในความรู

ของเจาของวาเปนหมอ เหมือนกับวาวิชาความรูของหมอนี้เลิศเลอ 

ยิ่งกวาความรูของพระพุทธเจา ที่พนจากกิเลสไปแลว มีมากตอมาก 

เพราะฉะนั้นหมอจึงหยิ่งไมคอยเขาศาสนา เห็นวาศาสนาเปนของต่ำชา

เลวทรามไป ยิ่งกวาความรูของเราที่เรียนมาจากความเปนหมอ มีมาก 

เราพูดตรงๆ อยางนี้เราใสเปรี้ยงๆ หลายหนแลวนี่ ไมไดมาพูดใหฟงเฉยๆ 

หมอจึงไมคอยเขาศาสนา เพราะหมอหยิ่งในความรูของตัวเอง 

ความรูนี้เปนความรูของกิเลสที่ผลิตใหตางหาก ไมใชความรูของ

ธรรมที่พระพุทธเจาผลิตใหนะ ผิดกัน ความรูอันหนึ่งเหนือโลก ความรู

พระพุทธเจาเหนือโลก ความรูอันนี้อยู ใตอำนาจของกิเลสตางหากจะ 

วิเศษวิโสอะไร ก็เปนวิชาแขนงหนึ่งๆ เหมือนกับวิชาทางโลกที่เขาใชกัน

นั่นเอง ไมเห็นมีอะไรผิดแปลกกัน จะเอาอะไรมาหยิ่ง มันหากหยิ่งในหัวใจ

เจาของคนมกีเิลสนัน่ละ แตเราพดูอยางนีเ้ราไมไดตำหนหิมอทัว่ไปนะ ผูดมี ี 

แตหากผูเปนอยางนี้มีจำนวนมาก หยิ่งในความรูของเจาของ 

วามีเกียรติ ความรูทางหมอนี้ โลกเขาใหเกียรติ ตั้งแตเริ่ม

เรียนหมอเขาก็เริ่มใหเกียรติแลว ยิ่งมาเปนหมอดวยแลวเลย

กลายเปนอะไรๆ ไป เพราะทิฐิมานะมันสูงขึ้นๆ จิตใจจึงต่ำลง 

นี่ซอกแซกจะวาไง หากไมพูดเฉยๆ ถึงวาระพูดถงึจะนำ

มาพูด ถาไมถึงวาระพูดก็เหมือนไมรู ผานไปๆ เขาลิ้นชักๆ หมดเลย 

 
ตัวอยางเนื้อหาเทศนาธรรมขององคหลวงตา 

 

กันเยอะนะ วิชาพาใหลืมตัวเปนได เขาใจวาเปนความรูที่วิเศษวิโส

ยิ่งกวาความรูของธรรมไปเสีย เห็นศาสนาเปนของเลนไป เห็น

ความรูของเราสูงกวาศาสนาไป ความรูของกิเลส อันหนึ่งความรู

ของวิมุตติธรรม ความหลุดพนจากโลก ตางกันขนาดไหน จะมา

๕๖๙
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คนไขมาแตละคนๆ พระเจาแผนดินแหมานะ พระเจาแผนดินไมแห

มายังไง ก็เงินเต็มกระเปา ตราพระเจาแผนดินตีตรามาเห็นไหมละ คนไข

เขามีคุณคาตอหมอขนาดไหนเราตองคิดบางซิ…คนไขคนหนึ่งกับหมอเปน 

อัญญมัญญัง อาศัยซึ่งกันและกัน ถาไมมีคนไขหมอก็หมดความหมาย 

โรงพยาบาลลมหมด ที่ตั้งกันอยูอาศัยกันอยูทุกวันนี้ พอเปนไปไดทั้งฝาย

หมอฝายคนไข    

ก็เพราะตางคนตาง  อัญญมัญญัง ซึ่งกันและกัน อยาเห็นวาทาง

ไหนสูงกวากัน ถา อัญญมัญญัง แลว อยูดวยกันไดมนุษยเรา .. เพราะ

เรื่องคนไขกับหมอแยกกันไมออก เหมือนพอแมกับลูก เราจะวา 

เปนเทวดากับหมาไดยังไง เราก็บอกถึงวาเงินในกระเปาเขามา

แตละคน พระเจาแผนดนิ แหมานะวางัน้ .. คนหนึง่กระเปาเปงๆ มา  

เขาใหดวยนำ้ใจมเียอะนะ เขาใหคาหยกู คายาเปนธรรมดา เขาให 

ดวยน้ำใจของหมอน้ำใจของพยาบาลที่มีคุณแกคนไขของเขา 

แลวเขาตัง้ใจใหดวยนำ้ใจมากกวานัน้อกีนะ มเียอะนะ…” 

 

  

 
“...ความอยากนัน่ละ อยากนัน้อยากนี ้ อยากคดิอยากปรงุอยากแตง 

อยากรูอยากเห็น อยากไดนั้นไดนี้ อยากๆๆ ตลอด นี่ตัวมันกวนใจ ภาวนา

สติจับปุบเขาไปตรงนั้นมันจะกวนไปไหน จะสงบลงๆ สติเขาตรงไหน 

สงบตรงนัน้ ไมมสีตแิลวกเ็ลยเถดิเตลดิเปดเปงเปนบาไดเลย อยางทีเ่ราเหน็ 

คนบาอยูตามสีแ่ยกไฟเขยีวไฟแดง เราไปเหน็ดวยตาเนือ้ของเรา รถจะชนกนั 

เพราะหลีกบาอยูในสี่แยกไฟแดง มันทำเฉยนะ หยิบนั้นหยิบนี้ ใสนั้น หยิบ

อันนี้ออก หยิบอันนั้นเขา เฉยไมสนใจกับใคร ก็เราเห็นเองนี่ รถที่หลีกคน

นี้หลีกกันไปหลีกกันมาก็จะชนกันซิ รถเลยจะเปนจะตายกับคนๆ เดียวนี้ 

พอดีเราก็ไปเจอนั้นดวย เราก็ไดดู ออ นี่ ไมสนใจกับใครเลยนะ รถที่วิ่ง

ขวักไขวหลีกกันหลบกัน ทั้งจะชนคน ทั้งจะชนกันไม ไดเรื่องอะไร ยุง  

เราก็ดู โอ เปนอยางนี้ 

ทีนี้ก็เอามาพิจารณา นี่ละคือความเคลื่อนไหวไปมานี้คือคนเปน  

มีชีวิตอยู ความรูมีอยูกับใจแต ไมมีสติเครื่องรับผิดชอบในตัวเอง มัน

อยากทำอะไรก็ทำ นี่ละมีแตจิตลวนๆ อยากทำอะไรก็ทำ เหมือนไสเดือน

บุงกือมันคืบคลานของมันไป ไมใชไมมีความรู มันมีความรูแตไมมี

สติไมมีปญญาเครื่องรักษาตัว มันก็เปนไปแบบนั้น คนเราเมื่อ

ไมมีสติเครื่องควบคุมตัวเองรับผิดชอบตัวเองแลว ก็เหมือนคน

บาอยูในสี่แยกไฟเขียวไฟแดง อยากทำอะไรก็ทำ เฉย คนอื่น

จะเปนจะตาย..รถมา ตอนนั้นตำรวจไมมี 

นี่ละเรื่องมีแตความรูอยางเดียว ไมมีสติรับผิดชอบเปนไดอยางนั้น 

นั่นละมีแตความรูเปนอยางนั้น คือความรูอันนี้มันมีกิเลสตัวสำคัญที่เรียก

วาอวิชชาครอบอยูนั้น สติปญญาที่จะควบคุม คอยรับผิดชอบแก ไขกัน

ไมมี มันก็ปลอยตามเรื่อง ไปไหนก็ไป มีแตความรู ไมทราบวาผิดไมทราบ

วาถูก ไมทราบวาควรไมควร สิ่งที่จะใหทราบเหลานี้คือสติคือปญญา 

รับผิดชอบในตัวเอง แลวก็รูเรื่องคนอื่นคนใดไดเหมือนเรารูเรื่องของเรา 

ถาไมมีสติหรือปญญาเสียอยางเดียว ตัวเองก็ไมรูเรื่องของตัวเอง คนอื่น

ก็ไมรูเรื่องของเขา อยากจะทำอะไรก็ทำไปตามความรูสึกๆ โดยมีอันหนึ่ง

ดันใหอยากทำอยางนั้นอยางนี้ ไมมีความรับผิดชอบคือสติ 

นักภาวนาพิจารณานะ นี่เราพูดเรื่องสติทั่วๆ ไป จิตทั่วๆ ไป ถาเปน

จิตของนักภาวนาตองแหลมคมตลอด แย็บๆ รูๆ แลวปญญาสอดแทรกๆ 

มองพั้บรูพั้บ ทะลุปงๆ นั่นละสติปญญาที่เขาเปนธรรมแทงเดียวกับใจ

ดวยแลวเปนอยางนั้น ที่จะมาพูดอยางโลกนี้พูดไมไดนะ มันไมเหมือนโลก 

โลกมันเปนโลกสมมุติ อันนั้นแมแตอยูในขันธธรรมชาตินั้นเปนวิมุตติแลว 

แสดงลวดลายของวิมุตติอยูตลอดเวลาในธรรมชาติของตนเองที่

บริสุทธิ์นั้น นี้ขันธก็เปนของขันธ ตางกันนะ…” 

 

คนไขกับหมอ ดั่ง “พอแมลูก” 

 

 โรงพยาบาลที่ทานเมตตานำพวกอาหารไปสงเคราะหในแตละวันๆ 

นั้น โดยมากแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ในที่นั้นๆ จะเคารพทานถือ

องคทานเปนเสมือนพอแม เวลานำขาวของไปแจกแตละครั้งๆ หลังจากที่

ไดซักถามวามีสิ่งใดขาดหรือไมแลว ในระยะหลังหลายครั้งองคทานจะถือ

โอกาสสอนเตือนแกแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ เนื่องจากองคทานก็

ถือเปนเหมือนลูกเหมือนหลานขององคทานเองเชนกัน ดังตัวอยาง 

ในคราวหนึ่งที่องคทานนำมาเลาแบบขำขันใหฟง ดังนี้ 

“…คนไขเขามาเขาฝากเปนฝากตายฝากทุกสิ่งทุกอยาง ครอบครัว

เหยาเรือนเขาฝากมาหาหมอหายาหาพยาบาลหมดจะวาไง เขามาหาแลว

หนาบึ้งใสเขามีอยางเหรอ แบบนี้ก็มีแตแบบหนาหมาไม ใช 

หนาคน เราวางัน้ กบ็อกชดัๆ อยางนีแ้ลว เขากอ็ดหวัเราะไมได  

เขาหัวเราะ .. เราอยาเห็นวาเราเปนถึงหมอ คนไขเปนทุคตะ

เขญ็ใจหรอืเปนหมาตวัหนึง่เขามานี ้ดอมๆ เขามาในโรงพยาบาล 

ไมเปนเชนนั้นนะ  

หนาบึ้งใสเขามีอยางเหรอ แบบนี้ก็มีแตแบบหนาหมาไม ใช 
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จิตวิญญาณในโรงพยาบาล 

 
“...โรงพยาบาลจึงเปนไดทั้งสองประเภท ปาชาคน โรงพยาบาล

รักษาคน มีสองประเภท เตียงนั้นคนไขคนหายคนตายอยูในนั้นเยอะ 

เวลาเจ็บไข ไดปวยนอนโรงพยาบาลดูซิมาจับแขงจับขาดึง สัมภเวสี

เสาะแสวงหาที่เกิด คือถากรรมหนักจริงๆ กรรมชั่วหนักจริงๆ ลงปงเลย 

รุนแรง ขาดสะบั้นไปเลย ถาเปนทางความดีนี้ก็ผึงดีดขึ้นเลย ถาเปน

สัมภเวสีเสาะแสวงหาที่เกิดไมหนักถึงขนาดนั้นทั้งชั่วทั้งดี เขาเรียก

สัมภเวสีแสวงหาที่เกิดเรๆ รอนๆ อยูตามโรงพยาบาล เวลาคนไข ไปนอน

ที่โรงพยาบาลมันมาทำทุกแบบนั่นแหละ บางทีมาจับขากระตุกเอาบาง ..  

อยางแรงก็จับขาเขากระตุก อยางหนึ่งกระซิบกระซาบอยู ใน 

โรงพยาบาลกบัคนปวย มทีกุแบบอยูในโรงพยาบาล .. ตายแลวมนัไมยอมไป  

อยูในโรงพยาบาลนะ เอาไปรักษาโรงพยาบาล ทีแรกเปนโรงพยาบาล

แลวก็กลายเปนปาชาขึ้นมา 

เวลาคนตายกรรมไมหนักมากนัก สัมภเวสีเรรอนอยูตามนั้น  ใครไป

ก็มาขอความชวยเหลือ แตคนวาผีหลอกๆ มันไมไดหลอก คือมาขอความ

ชวยเหลือ มาทำแบบไหนที่จะใหเจาของตื่นรูสึกตัวหรืออะไรขึ้นมา  

พอรูสกึตวัขึน้มากว็าผกีวนผหีลอกอะไร เขามาขอความชวยเหลอืตางหากนะ  

อยางนัน้ละเปนกอ็าศยักนั ตายแลวกต็องมาอาศยักนัอยูอยางนัน้ .. ถาผูทีม่ ี

บาปหนักๆ ก็จมไปเลย ไมมีโอกาสที่จะไดมาเกาะมายึดติดนั้นติดนี้ ถาผูมี

บญุมากดดีขึน้เลย ผูทีส่มัภเวสจีะหนกัหรอืเบาอะไรมนักพ็อคาราคาซงั นีล่ะ 

มันวกเวียนไปเปนเปรตเฝาโรงพยาบาล .. 

เตียงหนึ่งๆ ทั้งคนไขหายไป ทั้งคนไขตายไป มีเยอะๆ แลวดวง

วิญญาณมาเกาะมายึดอยูตามนั้นละโรงพยาบาล โรงพยาบาลเปนสถานที่

ประชุมหรือชุมนุมของดวงวิญญาณที่ตายไปแลว อยูที่โรงพยาบาลแตละ

แหงๆ พอตายแลวคดิหวงนัน้หวงนี ้ จติวญิญาณเกาะอยูนัน้ .. โรงพยาบาล 

จึงเปนทั้งปาชาเปนทั้งโรงพยาบาลรักษาคนไข รักษาไมหายก็ตาย เตียง

ในนั้นทั้งเตียงคนไขทั้งเตียงคนตายอยูในนั้นละ สลับซับซอนเต็มไปหมด 

เมื่อจิตมีความรูสึกกับสิ่งเหลานี้ จิตวิญญาณอะไรจะมากยิ่งกวาจิต

วญิญาณของสตัว เกดิตาย สมัภเวส ี ทีล่งอยูในนรกกเ็ยอะ เปนชัน้ๆ ขึน้มา  

ไปสวรรคพรหมโลกก็เยอะเหมือนกัน ที่สัมภเวสีเปนเปรตเปนผีนี้มาก 

เวลาทำบุญใหทานนี้เขาอุทิศสวนกุศลพวกนี้ ไมมีญาติมาขอทานกินเยอะ

นะ .. 

ไปตามโรงพยาบาลดูแลวสลดสังเวชนะ 

คนไขเกลื่อนโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลมัน

ปาชาคนเปนคนตาย อยูนั้นหมดเลยละ ที่หายก็

ออกมา ที่ไมหายกต็ายเปนปาชาอยูนัน้ละ ตายแลว 

วกเวียนก็มี ไปนรกก็มี ไปสวรรคก็มี ที่วกเวียน 

สัมภเวสีหาที่เกิดที่อะไรก็มีอยู ในโรงพยาบาล  

จิตวิญญาณเปนสัมภเวสี ถาหากวากรรมหนัก

กรรมดีก็ขึ้นเลย ดีดเลย ถากรรมชั่วก็ลงเลย  

ถากรรมทีเ่ปนสมัภเวสนีี้ ไมมาก กรรมชัว่ก็ไมมาก 

กรรมดกี็ไมมากเปนสมัภเวสหีาทีเ่กดิ ในโรงพยาบาล 

นี่ละ โรงพยาบาลเรียกวาปาชา ปาชาผีเปนผี

ตายอยูนั้นหมดเลยละ ตายแลววกเวียนไปที่ ไหนไมไปนะ อยูตามนั้นก็มี 

ถาผูมีกรรมชั่วมากก็ลงนรก ผูมีกรรมดีมากก็ไปสวรรค  

ในตโิรกฑุฑกณัฑสตูร พระพทุธเจาแสดงไวแลว นาสงสารมาก คอืมา 

อาศยัอยูตามขางฝาขางบานของเจาของของญาตเิจาของ ตโิรกฑุฑกณัฑสตูร 

แสดงถึงเรื่องความเสาะแสวงหาความดิ้นรนของเปรตของผี มาในบาน 

ในเรือน ไปโรงพยาบาล ไปหมด หาที่พึ่งหาที่อาศัย ตายแลวไมมีที่พึ่ง คือ

เวลามีชีวิตอยูนี้หาแตความชั่วใสตัวเอง เวลาตายลงไปแลวไปเปน

สัมภเวสีเสาะแสวงหาที่เกิดที่อยู ทั้งความทุกขรอนทุกอยางเต็มตัวๆ นี่ละ

จิตวิญญาณไมเคยมีคำวาตายคำวาสูญ คือในจิตแตละดวงๆ เปนจิตที่ 

ไมเคยตาย สัมภเวสีขึ้นลงๆ สัมภเวสีอยางนี้ตลอด  

นาสังเวชนะความเกิดความตายของสัตว นาสลดสังเวชมากทีเดียว

ไมใชธรรมดา ตายแลวมันไมแลวซี จิตสัมภเวสีหาที่เกิดเพราะทุนรอนไมมี 

ถามทีนุมรีอนมบีญุมกีศุลตายแลวกด็ดีผงึ ผูทีก่รรมหนกัๆ กล็งผงึเหมอืนกนั  

ลงแรงขึ้นแรง ถาผูที่ ไมถึงขนาดนั้นซิพวกกวนบานกวนเมืองอยูตาม 

โรงพยาบาลเต็มไปหมดนั่นละ แตเขาไมไดวานะ คือเขาไมรู เขาก็วาแต 

ผีมาหลอกบางอะไรบาง มาขอความชวยเหลือ ไมไดมาหลอกมาหลอน

อะไร มาขอความชวยเหลือ 

เพราะฉะนั้นใครจึงอยาประมาท จิตดวงนี้ ไมมีคำวาตาย คำวาสูญ 

มีแตเกิดกับตายและสัมภเวสีหาที่เกิดใหเหมาะสมกับกรรมของตน เพราะ

ทกุคนมกีรรมทกุคน แลวเกดิในทีต่างๆ กนั นาสลดสงัเวชการเกดิการตาย 

ของสตัวโลก เปนทกุแบบทกุฉบบั ปวยหนกัไมหายก็ไปเทานัน้ละ เรือ่งตาย 

เปนอยางนั้น…” 
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๕๗๓

ความเมตตาสงเคราะหโลกขององคหลวงตา 

ที่มีมาโดยตลอดกอนการชวยเหลือสงเคราะห

โรงเรียน โรงพยาบาล หนวยงานราชการ 

สถานสงเคราะห ก็คือ การสงเคราะหคนทุกข

คนจน คนเจ็บคนปวย ผูดอยโอกาสรายยอยใน

ที่ตางๆ ที่ทานไดประสบพบเห็นหรือรับทราบ 

และชวยเหลือเพิ่มขึ้นเมื่อตั้งวัดปาบานตาด  

ตอๆ มาทานก็ใหการสงเคราะหอยางจริงจัง

มากยิ่ งขึ้ นอีกทั้ งรายยอยชวยทุกภาคทั่ ว

ประเทศ ทั้งแบบองคกรก็ชวยเหลือมากขึ้นทั้ง

ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน อาทิ  

สถานสงเคราะห เด็กพิการทางสมองและ

ปญญา ปากเกร็ด  สถานสงเคราะหบุคคล

ปญญาออนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาน

สงเคราะหเด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มูลนิธิธรรม-

มิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จ.ลำปาง 

สงเคราะหประชาชน ผูดอยโอกาส  
และสถานสงเคราะห 

ศูนยบำบัดและฟนฟูสมรรถภาพเด็กและ

เยาวชน มูลนิธิชวยเหลือคนทุกขยากใน

ประเทศลาว เปนตน 

กระทั่งผูประสบภัยธรรมชาติรายแรงตาม

ภูมิภาคตางๆ ทานก็ยังใหความชวยเหลือตาม

ความจำเปนและเหตุผล เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนดวยเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจน

เปนที่พึ่งทางใจแกผูที่กำลังตกทุกข ไดยากไมวา

จะเปนอัคคีภัย อุทกภัย ในภาคตางๆ ภัยจาก 

สึนามิในภาคใต ไมเวนแมแตบุคคลไรญาติที่

เสียชีวิตลง (ศพไรญาติ) 

ประเภทของการสงเคราะหมีหลายแบบ

แตกตางกันไป  ดานสถานสงเคราะห เชน 

เครื่องอุปโภคบริโภค หองสมุดและอุปกรณ

ภายใน เครื่องคอมพิวเตอร 

รถตู รับผิดชอบคาจาง     

พี่ เลี้ยงผูอภิบาลเด็กพิการ

ทางสมองและปญญา ซื้อรถ

ให รับผิดชอบคากอสราง

อาคารสถานที่ เปนตน 

จ ำน วนค า ใ ช จ า ย แต ล ะ

ประเภทก็มีตั้งแตหลักหมื่น

จนถึงหลักหลายลาน บาง

ครั้งก็ชวยเหลือเฉพาะสวนที่

ขาดซึ่งก็จำนวนเงินไมนอย

อยางเชน การอนุเคราะห

เงินบางสวนที่ยังขาดซื้อรถใหกับมูลนิธิธรรม- 

มิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จ.ลำปาง 

ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาทเศษ เปนตน ในดาน

สาธารณประโยชนก็เชน สรางและขยายถนน 

สรางสะพาน ขุดสระน้ำใหชาวบาน ขุดสระน้ำ

ใหสัตวไดใชกิน ฯลฯ 

 

ชวยเงียบ อยูใตดิน 
    

ความเมตตาอยางหาประมาณมิได ในสวน

นี้ขององคหลวงตาตอผูประสบทุกขภัยตางๆ  

ยงัมอีกีหลายประการแจกแจงไมหมดสิน้ และยงั 

แผครอบคลุมกวางขวางทั่วประเทศถึงประเทศ

สมุดบันทึกขององคหลวงตาในคราวสงเคราะหชาว 

อ.บานดุง จ.อุดรธานี 
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เมตตาสงเคราะหอาหารสดและเครือ่งอปุโภคบรโิภคแกช่าวบา้นบรเิวณสวนแสงธรรมอยา่งสมำ่เสมอและเมือ่กลบัวดัปาบา้นตาด เวลานัง่รถผา่นไปทีต่า่งๆ องคทา่นมเีมตตาระลกึถงึเดก็ๆ เสมอ  

โดยเมตตาให้ซื้ออาหาร ขนม และผลไม้ ไปฝาก เช่น ไก่ย่าง แคนตาลูป เป็นต้น องคท่านเคยกล่าวด้วยว่า “เฮาฮักเด็กน้อยตั๊ว เด็กน้อยมันได้แตงหน่วยหนึ่ง มันก็ดีใจตั๊ว”  

องคหลวงตาเมตตามอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติประเภทต่างๆ ทุกภาคทั่วประเทศ ยกภาพตัวอย่างมาเพียงบางส่วน เช่น ปลายป ๒๕๔๗ ช่วยเหลือภัยสึนามิ ๖ จังหวัดภาคใต้  

ปลายป ๒๕๔๙ ที่จ.อ่างทอง จ.อยุธยา จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม ปลายป ๒๕๕๓ ที่จ.นครราชสีมา ภายหลังองคหลวงตาได้ละขันธ คณะลูกศิษยได้สืบสานการสงเคราะหเช่นนี้ต่อไป 
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๕๗๔ ๕๗๕

เพื่อนบานอีกดวย ขอยกคำกลาวของทานมา

แสดงเพียงเล็กนอยเพื่อบอกถึงที่มาและเหตุผล

ของการชวยเหลือบาง ดังนี้ 

“...สงเคราะหสงหาไปเฉพาะๆ นี้ทั่วไป

หมด ไมวาคนทุกขคนจน จังหวัดไหนเราไมวา

นะ มีความจำเปนอยูตรงไหน บางทีเจาของไป

ไมถึง ถามเหตุถามผลไป บางทีก็โทรศัพทถึงกัน 

คุยกันเลย นูนภาคใตก็มี โทรศัพทคุยกันเลย ได

เหตุไดผลเรียบรอยแลวสงเงินไปใหเลย นั่น

อยางนั้นนะ มันทุกภาคเราชวยไป .. ไมวาแต

โรงพยาบาล สถานสงเคราะหตางๆ เราก็ให 

เชน อยางสถานสงเคราะหบานขาวสารนี้เราก็

ชวย .. ที่อื่นเราก็ชวย ไมชวยแตที่แหงเดียว 

แลวคนทุกขคนจนมีความจำเปนยังไงบางที่ควร

จะชวยเปนรายบุคคลๆ นั้นเราชวยมาตลอด 

อันนี้กวางขวางมาก ไปหลายจังหวัด ภาคไหนก็

ไปหมด  

 บางทีสงแตเงินไปใหก็มี บางทีเจาของ

ไปดูเอง ปลูกบานใหก็มี ซื้อที่ใหก็มี ทั้งซื้อที่ทั้ง

ปลูกบานใหก็มี นี่เรียกวา ชวยรายบุคคลที่

จำเปน ชวยทั่วไป แตนี้เราไมคอยพูดไมคอย

ประกาศระบุชื่ออะไรแหละ ใหแลวเงียบไป

เลยๆ เพื่อรักษาเกียรติเขา สิ่งที่ควรจะพูดเราก็

พูดได เชนรายที่ออกทางหนังสือพิมพแลว 

เปนการเปดเผยแลว เวลาเราชวยเราก็พูดบาง 

ถาเปนเรื่องไมมีหนังสือพิมพ เปนเรื่องมาพูดขอ

ความชวยเหลือกันโดยเฉพาะๆ นี้เราก็ใหเปน

เรื่องเฉพาะๆ ไปเลยแลวเหมือนไมให ใหแลว

ผานไปๆ เรื่อยๆ อันนี้ชวยตลอด .. 

นี่หมายถึงเราชวยคนทุกขคนจน อยางนี้

เราจะระบุชื่อไม ไดนะ เรารักษาศักดิ์ศรีกัน 

เขาใจไหม ถาหนังสือพิมพเขาออกประกาศบาง

แลวนั้น เราจะบอกก็ได ไมบอกก็ได สวนที่เปน

เรื่องโดยเฉพาะอยางที่วานี้เปนความจำเปน 

อยางนี้ทั่วประเทศนะไมใชเล็กนอย เปนลานๆ 

ก็มีนะที่ชวยอยางนี้ ชวยดวยความจำเปน ใคร

เมื่อจำเปนไมอาศัยคนอื่นจะอาศัยใคร คิดดูซิ 

ในครัวเรือนเรายังอาศัยกันทั้งครอบครัว ใคร

อยูเปนเอกเทศไดเมื่อไร ตั้งแตพอแตแมลงมา 

อาศัยกันโดยลำดับลูกเตาหลานเหลน แมหมู 

หมา เปด ไก ก็อาศัยเจาของเขาใจไหม ทำไม

คนทั้งประเทศไมอาศัยกันเหรอ เวลาจนตรอก

อยางนี้จิตมันตองวิ่งหาที่พึ่งที่อาศัยละซิ นี่ละให

คิดอยางนี้ละพี่นองทั้งหลาย 

อยางคนทุกขคนจนนี้ หมายถึงพวกที่เจ็บ

ไข ไดปวย เรียกวาไมมีทางอาศัยไดเลย เปน

อนาถา เจาของก็จะตาย นี่เรารับๆๆ ใหเปน

คนไขของเรา ที่ ไหนใกล ไกลเขาสงมาถึงเรา 

สงมาถึงเรา เราก็รับปุบๆ อยางนั้นมาก นี่เรียก

วาคนจนประการหนึ่ง ประการยอยๆ ออกไป

อีกนั้นก็คือวา เปนคนจนจริงๆ แตเปนคนดี ถูก

พวกคดพวกโกงพวกปลิ้นปลอนหลอกลวง ตม

เอาเสียแหลก กวามารูสึกตัวหมดตัวแลว 

อยางนี้มี ถาอยางนี้เราชวย ใหตามสืบหาเหตุ

หาผลชัดเจน เราไมใชชวยงายๆ นะ เขาถึงตัว

เลย เปนยังไงๆ พอไดความมาแลวเรารับปุบ

เลย มันจะจมจริงๆ ไมรูเนื้อรูตัว เปนคนดี ถูก

พวกเปรตพวกผีมันคดมันโกงเอาละซี 

โอ อยางนี้ก็หลายรายเหมือนกัน แต

อยางนี้เราจะไมพูดตามที่เราเคยประกาศแลว 

ชวยคนทุกขคนจนนี้ทั่วประเทศไทย ของเลน

เมื่อไร แตอันใดที่เปนเรื่องเฉพาะเราจะไมพูด

ระบุชื่อวาคนนั้นคนนี้ ไมมี ชวยเงียบๆ เงียบไป

เลยนะเรา อันใดที่ควรจะเปดก็เปดออกมา เชน 

เขาออกทางหนังสือพิมพแลวติดตามไปดูทาง

หนังสือพิมพ เพราะเขาบอกบานเลขที่ นี่ก็โทร

ไปถาม บางทีเราเดินทางไปดูเองก็มี ไปเงียบๆ 

อยางนี้ที่เราปฏิบัติตอโลก ไปดูถนัดชัดเจน

เรียบรอยแลวเปนที่เขาใจแลว ทีนี้ตกลงกัน

เลย อยางนี้มีมาก อยางนี้เราไมพูดเลย ถา

หนังสือพิมพเขาออกเราอาจออกบาง เราไปดู

ตามหนังสือพิมพเขาประกาศ ถาเรารูตามเรื่อง

ของเขาโทรมา โทรมาหาเราเขามาถึงเรา เรา

ก็ใหสืบถามอีก อยางนี้เงียบๆ ไปเลย ถาชวยก็

ชวยไปเลย มากตอมาก เมืองไทยเราทุกภาคที่

เราชวยแบบนี้นะ แบบนี้ ไมพูด 

บอกไดแตภาคเทานั้น บุคคลๆ เราบอก

ไมไดเพราะเราพิจารณาเรียบรอยแลว ความ

ไดความเสียของการบอก การบอกเหมือนกับ

วาเอาไฟไปเผาบานเขาอีก สกุลของเขาก็มี

ศักดิ์ศรีดีงาม เราให ใหเพื่อเปนความสุขเย็นใจ

เย็นกายทุกอยางของเขา เปนความสะดวก 

แลวเราไปใหแบบโฆษณาปางๆ เอาไฟไปเผา

เขา ถาเปนอยางหลวงตาบวั อยามา

ให เ สี ยดี ก ว ามาประกาศกั น 

อยางนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงไม

พูด เอาคอไปตัดใหตัดเลย เรา

สงวนศักดิ์ศรีของคนแตละคนๆ 

แบบเงียบๆ นะที่เราทำ ถาลงวา

เงยีบ เงยีบจรงิ ไมไดบอกใครวาให

ที่ไหนคนใดคนไหน ถาวาสวนใหญ

จะระบุก็เชนภาค มันทุกภาค จะ

ไปวาบานไหนเราไมบอกเพราะ

เราสงวนรักษาศักดิ์ศรีดีงามของ

เขา ใหแลวใหเขาเปนสุขใจไป

เลย เงียบไปเลย เพราะเราไม

ไดทำเพื่อเอาชื่อเอาเสียงเอา

อะไรๆ เราไมมีอยางนั้น มีแต

ความเมตตาลวนๆ 

นี่เราอานอยูนี้ ที่เขาจำได

เขาก็เอามาลง เขาคงจะไปหา

เก็บเอาที่ไหนบาง อาจจะทราบ

จากพระจากอะไรที่เราพูดอยู

ภายในวัด แลวเขาก็ไปเขียนออก

อยางนั้น สวนที่เขาไมทราบ 

เชนอยางเราไมระบุคน 

เขา ถาเปนอยางหลวงตาบวั อยามา

ให เ สี ยดี ก ว ามาประกาศกั น 

อยางนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงไม

พูด เอาคอไปตัดใหตัดเลย เรา

สงวนศักดิ์ศรีของคนแตละคนๆ 

แบบเงียบๆ นะที่เราทำ ถาลงวา

เงยีบ เงยีบจรงิ ไมไดบอกใครวาให

ที่ไหนคนใดคนไหน ถาวาสวนใหญ

จะระบุก็เชนภาค มันทุกภาค จะ

ไปวาบานไหนเราไมบอกเพราะ

เราสงวนรักษาศักดิ์ศรีดีงามของ

เขา ใหแลวใหเขาเปนสุขใจไป

เลย เงียบไปเลย เพราะเราไม

ไดทำเพื่อเอาชื่อเอาเสียงเอา

อะไรๆ เราไมมีอยางนั้น มีแต

นี่เราอานอยูนี้ ที่เขาจำได

เขาก็เอามาลง เขาคงจะไปหา

เก็บเอาที่ไหนบาง อาจจะทราบ

จากพระจากอะไรที่เราพูดอยู

ภายในวัด แลวเขาก็ไปเขียนออก

อยางนั้น สวนที่เขาไมทราบ 
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ไมทราบ จึงไมมีมาออกเลย ที่ เราไมระบุ 

มากตอมากก็ไม ไดมาออก นี่เห็นไหมหลวงตา

ทำประโยชนใหโลก ไมไดประกาศเจาของเพื่อ

โอเพื่ออวดนะ เอาเรื่องความเมตตาเรื่องของ

ธรรมแสดงออกจากน้ำใจใหพี่นองทั้งหลาย 

ไดเห็น เมตตาไปที่ ไหนเย็นไปหมด ชวยไป 

ทุกแหงทุกหน เราชวยตลอดมา ก็บอกแลววา

เราไมเก็บ เงินเราไมเคยมีก็บอกแลว…” 

และเพราะเหตุตองชวยเหลือกวางขวาง

หลายแงหลายมุมจนไมอาจประมาณไดเชนนี้ 

องคทานจึงไมมีเงินติดเนื้อติดตัวตลอดมา ดังนี้ 

“...สงเคราะหคนทุกขคนจนนี้หลายแหง

หลายหน บางทีเพียงรายเดียวเทานี้เปนลานๆ 

ก็มี ไมใชเลนๆ นะ รายละ ๓ แสน ๔ แสน 

รายละ ๔ หมื่น ๕ หมื่น มีอยูทั่วไปในประเทศ

ไทยของเรา บางทีเงินจนจะไมมีติดธนาคาร

แหละ แยกออกๆ แจกออกๆ ใหผูที่ทำหนาที่

แทนเรานั้น เปนหัวใจของเราเอง เรามอบ

ความไววางใจแลว เขาก็ไปจัดทำตาม

นั้นๆ ทุกแหงทุกหน เขาจะจัด

แจกใหทั่วถึงกันหมด ทางผูที่

ไดรบัแลวเขากต็อบรบัมาๆ 

เ ร า เ ป น ที่ แ น ใ จ ๆ  

นั้นๆ ทุกแหงทุกหน เขาจะจัด

แจกใหทั่วถึงกันหมด ทางผูที่

ไดรบัแลวเขากต็อบรบัมาๆ 

ตัวอยางผูพิการ ผูดอยโอกาส และสถานสงเคราะหที่องคหลวงตาเมตตาชวยเหลือ 

ความเมตตาแผไปถึงเด็ก ผูพิการ ผูดอยโอกาส และนักโทษ แลวยังครอบคลุมไปถึงแมกระทั่งเด็กแรกเกิดที่อยูในเรือนจำ 
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แลวหายเงียบๆ ไปเลย ขอใหพี่นองทั้งหลายได

ทราบเอาไววา นี่คือวิธีหนึ่งที่เราชวยชาติไทย

ของเรา แบบชวยเงียบๆ มีมากนะ ไม ใช

ธรรมดา ทั่วประเทศไทย 

การจายเงินนี้ จ ายหลายประเภทนะ 

บางทีธนาคารเขาอาจจะสงสัยเราก็ได แตเรา

ไมสงสัยเรานี่ เราเปนผูทำเอง ใครจะมาสงสัย

เราก็ไมสนใจกับใคร เพราะจายเงินมากตอมาก 

ทานจะจายไปมากมายอะไรนักหนา เขาอาจจะ

คิดไปแปลกๆ ตางๆ ก็อาจเปนได เพราะ

ธนาคารเขาเปนผูจัดการเงิน จายเงินใหเราที่

เสนอเขาไปๆ เสนอเขาไปเทาไรเขาก็ถอนออก

มาตามบัญชีของเราที่มีอยู เรียกวาต่ำกวา

บัญชีตลอดไป จายอยูเรื่อย เขาไมรูเรื่องของ

เราวาจายเพราะอะไร 

เงินเราเปนอยางนั้นนา มีไมได หลวงตา-

บัวนี้มีเงินไม ได หมด มีเทาไรหมด อยางนั้น

แหละพี่นองทั้งหลายทราบทั่วหนากัน ไมเคยมี

เงินติดตัวคือหลวงตาบัวนี้ ประกาศปางไดเลย

เต็มหัวอก ตั้งแตเริ่มสรางวัดมาเพราะอำนาจ

ความเมตตามันมีกอนสรางวัดอยูแลว…” 

 “…เชนอยางพวกเวียงจันทน พวก

ประเทศลาวขามมา .. กม็าเตม็อยูนี ้ โห หลาย

หมื่นเต็มอยูที่หนองคาย ดูเหมือนเราไปแจก 

ของถึง ๓ ครั้งดวยกัน .. แจกถึง ๒-๓ วันถึง

หมดๆ แตละครั้งนี่นะ ครั้งแรกก็ ไมเทาไหร  

ครั้งที ่ ๒ กับที ่ ๓ นี่หนักมาก แจกเอาอยาง 

เต็มเหนี่ยว คือแจกดวยความยุติธรรมที่ ให 

เสมอกนัหมด ไปสำรวจเอาตวัเลขมาเลย ไมเอา

ครอบครัว เอาตัวเลข มีเทาไหรแจก .. เพราะ

ฉะนั้นมันถึงนาน คนเขาแจกชวยกันเยอะนะ 

อยางคนที่มารับมันก็มาก ๒ วัน ๓ วัน  

รถสบิลอนี ่โอโห จอดกนัเปนแถวเลย ขาว

เตม็เอีย๊ดๆ .. และเครือ่งกระปองกเ็หมอืนกนัอกี  

รถสบิลอๆ ถาหากวา มนัขาดตรงไหนๆ ใหเขา

วิง่ไปตลาด โห ตลาดเขาถามเลย  

‘จะเอาไปไหนนกัหนาละ?’ 

พอวา ‘อาจารยมหาบวั’ แลว โฮย คอืเขา

เสยีดายที่ไมไดเตรยีมเอาไวขายนี ่ เวลาไปมนัไม

พอละซ ิ เขาไปรานนั้นแลวไปรานนี ้ กวานเอา

รานนั้นรานนี ้ ใหเขาลงบัญชีเรียบรอยไว ลง

บญัชไีวหมด พอเสรจ็เรยีบรอยแลว เขาจายตาม

นัน้เลยทนัท ีนอกนัน้ไมไดคำนงึละ เรือ่งเงนิเรือ่ง

ทองนีน่า นีเ่ทาไรเอามา วางัน้เลย บอกเอามา 

พอเสร็จแลว เราคอยสั่งจายทีเดียวปบเลย 

หนองคายนีก้ ็๓ ครัง้นะ...” 

ขอยกตัวอยางการชวยเหลือผูประสบ

อทุกภยัในไทยอกีคราวหนึง่ ดงันี้ 

 
ชวยเหลือผูประสบภัย  

 

ครั้งหนึ่ง พี่นองชาวลาวประสบภัยเดือด-

รอน มีผูอพยพจำนวนมากตางหนีรอนมาพึ่ง

เย็นที่จังหวัดหนองคาย คราวนั้นหนวยราชการ

ตางอลหมาน ดวยไมรูจะเริ่มตนอยางไรกับผู

อพยพเหลานี้ ทั้งจะตองดูแลเรื่องอาหารการ

กินการอยู ที่พักหลับนอนขับถาย เกี่ยวกับ

สาธารณูปการตางๆ พอไดพักไดอาศัยกันไป

กอน  

เมื่อองคทานทราบเรื่องก็รีบเขาชวยอุม

ภาระของหนวยราชการ แตที่สำคัญกวานั้นก็

คือความเมตตาสงสารพี่นองชาวลาวซึ่งเปนพี่

เปนนองกันตลอดมา สิ่งที่กั้นกลางมีเพียง 

แมน้ำโขงเทานั้น ทานยังกลาวดวยวา ตางเปน

เพื่อนรวมทุกขเกิดตายดวยกันทั้งนั้น เมื่อ

ประสบกับความทุกขอยางสาหัสทั้งทางกาย

และตื่นตระหนกเสียขวัญทางใจเชนนี้ดวยแลว 

องคทานจึงรีบเขาชวยเหลือทันที  

เมตตาชวยเหลือไปถึงพี่นองชาวลาว 

“...ไฟไหมที่ไหนๆ เราจะเขาถึงกอนๆ ทั้ง

นั้น รถนี้ โถ .. รถสิบลอๆ นี่เปนอัธยาศัยมา

ดั้งเดิม ไฟไหมที่ไหนๆ อำเภอนั้นอำเภอนี้  เรา

จะยกขบวนไปเลย .. ทางไหนบางมอียูเรือ่ยๆ นะ 

ไฟไหมที่ ไหนๆ ทางอำเภอบานดุงบาง ที่ ไหน

บางนะ ก็ใหเขาแจกแบบเดยีวกนั เครือ่งกระปอง 

ก็เตม็รถ เตม็รถเลย บานดงุ (จ.อดุรธาน)ี นี้ดูวา

เหลือไปทางไหนบางนะ ไปทางโรงเรียนอะไร

บาง...  

เพราะเราเอาไปแจกมากจริงๆ ไม ใช

เลนๆ นะ จนของที่ไปแจกนั้น พวกเครื่องกระ-

ปองเหลือเลย เขาเลยขอไปทางไหนๆ บาง เรา

ก็ ให ไป เพราะเราตั้งใจเอามาแจกอยูแลวนี่ 

ของเหลือเทาไรๆ ก็แยกออกไปตามโรงร่ำ

โรงเรียน สวนนี้เราก็ไดสมบูรณตามจำนวน ที่

เรากำหนดเอาไว ไดเสมอกัน  เหลือจากนั้นไป

อีก เพราะเราเอาไปเผื่อมากมายนี่ เขาก็แยก

ไปโรงเรียนอะไรตออะไรบาง ก็อยางนั้นนะ นี้ก็

ไม ให ใครลงขาวนะ ไมใหลง ทำแบบใตดินๆ 

ตลอดมา...” 

ชวยแบบไมใหบกพรอง 
 

เมื่อองคทานตัดสินใจชวยรายใดแลว 

ทานจะตรวจสอบกอนวามีผู ใดชวยเหลือกอน

แลวหรือไม หากยังไมมีทานจึงชวยเหลือและ

จากนั้นก็จะติดตามผลวาเปนอยางไรในระยะ
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เวลาหนึ่ง การสังเกตขององค์ท่านถึงขนาดว่า

ในระหว่างที่เขาได้รับเงินไปแล้วเขารักษาเงิน

ด้วยความรอบคอบหรือไม่เพียงใด ดังนี้ 

“. . .เขาออกหนังสือพิมพ์เรื่องยายแก่  

อายุ ๖๙ ปีตาบอด ว่ามีคนช่วยเหลือเยอะ   

เราก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปเรากำลังเขียน

จดหมายไปถาม นี่เห็นเขาออกทางหนังสือพิมพ์

แล้วว่ามีคนช่วยเยอะก็หมดปัญหา เขาจะตอบ

จดหมายหรือไม่ตอบก็ไม่มีปัญหาอะไรละมีคน

ช่วยแล้ว อยู่จังหวัดสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ ทาง

จากนี้ ไป ๔๖๐ กิโล ไม่ใช่เล่นนะ ..  

เมื่อวานนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขามา นี่ละที่

เราว่าคนจนเพียงเอกเทศรายหนึ่งของรายทั้ง

หลายนะ เขามาเมื่อวานเขามาติดต่อด้วยความ

จนตรอกจนมุม มีลูกชายคนหนึ่งติดตัวมา ลูก

คนที่สองอยู่ในท้อง แม่กับลูกชาย กับลูกอีกคน

หนึ่งในท้องมาติดต่อขอเงิน เขามาติดต่อกับ

พระไว้เรียบร้อยแล้ว พระให้รอเวลาเราออกมา 

พอออกมาเขาก็รออยู่ที่นั่น มาขอเงิน เมื่อวาน

นี้ว่าติดหนี้เขา (๖๐,๐๐๐ กว่าบาทครับ หลวงตา

ให้ ไป ๗๐,๐๐๐ บาทครับ) ค่าอะไรต่ออะไรๆ 

จะถูกเขาขับไล่  

พอถึงอีกสองวันหรือสามวันเขาก็จะขับ 

เราดูคนก็ ไม่มีท่าทางลักษณะจะมาหลอกเรา 

คือเดี๋ยวนี้คนเรามันหลายเล่ห์หลายเหลี่ยม เชื่อ

ไม่ได้ง่ายๆ พอเขามาพูดเราก็ดูด้วย ดูลักษณะ 

ดูทุกสิ่งทุกอย่างเต็มเลยละ พอเห็นว่าลงใจแล้ว

แหละ รวมแล้ว ๖๕,๐๐๐ นะ เมื่อวานนี้ รวม

ทั้งหมด ๖๕,๐๐๐ เราเลยให้ ๗๐,๐๐๐ เมื่อวาน 

เผื่อไป ๕,๐๐๐ 

พอตกลงเราก็ให้เขารีบจ่ายเงิน ไปถึงกุฏิ

ยังเป็นอารมณ์อีก ไม่แน่ใจอีกในการเก็บเงิน

ของเขา เวลาเขาไปก็มีลูกคนเดียว ไม่มีเพื่อนมี

ฝูงเลย กระเป๋านี้ก็มีกระเป๋าหนึ่ง เราเลยรีบลง

มาอีก ไปหาเขาอีก เขากำลังติดต่อกับคนที่จ่าย

เงินอยู่ ไปก็เอาเงินให้เขาจ่าย แล้วเขาเอาเงิน

เข้า เราเลยต้องไปสั่งเสียทุกอย่างนะ นั่นเห็น

ไหมละ่มนับกพรอ่งอยู ่เงนิทีเ่ศษทีเ่หลอือะไร กบั

เงินก้อนที่เราให้นี้มันเป็นอันเดียวกัน พอลาก

ออกมานีก่จ็ะเหน็ทัง้หมดใช่ไหมละ่ นีแ่ววมตีา  

พอเห็นนั้นเราเลยสั่งใหม่ แก้ ใหม่ ยืนสั่ง

อยู่นั้นเลย ‘ให้เอาปัจจัยที่จะใช้จำเป็นในเวลา

ออกเดินทางจากนี้ถึงบ้าน จะใช้ประมาณสัก

เท่าไร แล้วเผื่อเอาไว้พอประมาณ นอกจากนั้น

ให้เก็บให้ดีให้หมดเลย อย่าออกมาให้ ใครเห็น

เป็นอันขาด’ 

เราบอก เอาออกดู เขาก็ใส่ในกระเป๋า

เขาเอาผ้าห่อยัดเข้าในกระเป๋าของเขา  

‘ไหนปัจจัยที่จะเอาใช้ตามทางเท่าไรดู กะ

พอไหมจากนี้ถึงบ้าน’ ‘พอ’  

‘แล้วรถล่ะ’ ถามถึงเรื่องรถเรื่องรา  

สดุทา้ยเรากเ็ลยให ้ ตชด.เราไปสง่เมือ่วาน 

เราไม่แน่ใจ ให้ ไปส่งขึ้นถึงนู้นเลย ให ้ ตชด.  

ตามส่งไปเลย ไปถึงที่ขึ้นรถไปบ้านเขาเลย   

เราถึงได้นอนใจ ตายใจได ้ เดี๋ยวเอาเงินไปนั้น

แล้วเสร็จหมดกลางทางไม่มีเหลือ เพราะความ

เซอ่ซา่ ดลูกัษณะก็ไมค่อ่ยฉลาดอะไรนกั เราด ู 

ไม่ได้ประมาทเขานะ เราดูเพื่อจะอารักขา

เขา ไม่ได้เพื่อทำลายเขา ถึงขนาดไปกุฏิแล้วยัง

ไม่แล้ว ยังลงมาอีก ลงมาก็ไปเห็นจริงๆ อย่าง

ที่ว่า จึงต้องได้แยกปัจจัยเป็นจำนวนๆ ออก 

เขาจะเอาทั้งหมดนี้ออก แล้วจะไปจ่ายนั้นจ่ายนี้

ก็จะลากมาทั้งหมด เห็นหมดเลย เสียหมดเลย 

เราจึงให้แยกออก เอาไปใช้จากนี้ถึงบ้านเผื่อไว้

พอประมาณ ส่วนนี้ห้ามไม่ให้ ใครเห็นเด็ดขาด 

เก็บไว้ให้ดี แล้วสั่งที่เก็บ ให้เขาเก็บให้เราดูด้วย 

ให้เขาใส่ลงในกระเป๋าของเขา เราเป็นคนยืนดู

อยู่ อย่างนั้นแหละไม่แน่ใจ  

นี่ก็ ๗๐,๐๐๐ เมื่อวาน นี่เรียกว่ารายย่อย

ในรายทั้งหลาย ที่เรียกว่าเป็นคนจน นี่ประเภท

หนึ่ง จนนี้จนกว้างขวางทั่วประเทศไทยนะ 

ติดต่อกันทางโทรศัพท์ทางอะไรๆ ถึงที่ถึงฐาน 

ให้คนไปสืบถามติดต่อกันจนเป็นที่แน่ใจ ควรจะ

ช่วยเหลือเท่าไรเมื่อลงใจแล้วช่วยเหลือกันได้

เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยไม่มีความบกพร่อง  

ในเรื่องที่จะให้เกิดความเสียหายบกพร่อง

ประการใด อย่างนี้เราช่วยทั่วประเทศนะ ถ้า

รายไหนเป็นเรื่องเฉพาะอย่างนี้ เราจะไม่บอก

ว่าเราช่วยคนนั้นคนนี้ ชื่อนั้นชื่อนี้ ผ่านไปเลยๆ 

นอกจากเขาลงหนงัสอืพมิพ ์ ออกประกาศ

เราอ่านเราก็ติดตามหนังสือพิมพ์ ไปด ู ถ้าราย

เช่นนั้นเราจะออกชื่อเขาบ้างก็ได ้ ไม่ออกก็ได ้

แต่ส่วนรายที่ผ่านเลยนี้ยังไงก็ไม่ออก เรียกว่า

รกัษาศักดิศ์รเีขา บางแหง่เปน็ล้านๆ กม็ ี ไม่ใช่

น้อยๆ นะ ที่เป็นล้านๆ เพราะเหตุไร ความ

จำเปน็ยงัไงๆ ถงึจะตอ้งชว่ยเขาเปน็ลา้นๆ นีม่นั

ก็บ่งบอกชัดเจนว่าสมควร เขาเป็นคนดิบคน

ดีแล้วถูกเพื่อนฝูงในโรงงานเดียวกันต้มเสีย

แหลกเลย พลิกตัวไม่ทันจะจม ถูกเขาจะไล่หนี

จากบา้น เรือ่งราวเขากต็ดิตอ่มา เรากต็ดิตอ่ไป

จนถึงที่ถึงฐานเรียบร้อยแล้วจัดการสั่งไปทาง

ธนาคารเลย อนันีจ้ดัการให ้ บอกรบัรองไว้ ไม่ให้

ไลอ่อก อยา่งนัน้นะ ถงึขนาดนัน้ เราเปน็ตวัยนืยนั

ไปรบัรองทางธนาคาร แลว้สง่เงนิตามหลงัไปเลย 

จนกระทัง่เรยีบรอ้ยแลว้ปลอ่ยเลย  

รายอยา่งนีแ้ลว้เรยีกวา่เงยีบเลยๆ อยา่งนี้

กม็อียูม่ากเหมอืนกนั ถา้รายไมค่วรออกชือ่เราจะ

ไมอ่อก เพราะทำเพือ่ใหม้คีวามรม่เยน็เปน็สขุแก่

กัน เป็นสิริมงคลแก่กัน แล้วไปทำลายเขาด้วย

ประกาศชือ่เสยีงเขาเปน็ความเสยีหาย เราจะทำ

ไมล่ง สิง่ใดทีค่วรจะผา่นเราจะผา่นเลย ถา้ควร

จะบอกเรากบ็อก มากนะไม่ใชน่อ้ยๆ นีป่ระเภท

คนจน จนหลายชนดิอกี เขา้ใจไหมละ่ 

จากนัน้กพ็วกคนไข ้คนไขต้ามจงัหวดัตา่งๆ 

หรือโรงพยาบาลไหนมีความจำเป็นเขาบอกมา

หาเรา เราก็สั่งไปถึงโรงพยาบาลเลยว่าให้เป็น

คนไข้ของเราๆ ให้เขาจัดการร้อยเปอร์เซ็นต์ไป

เลย อยา่งนีเ้ปน็คนจนประเภทหนึง่…” 
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หัวหนาครอบครัวและลูกๆ ลมปวย 

  

“...สำหรับคนทุกขคนจนมีอยูทั่วไป นี่เราก็เปดอกไดทีเดียว เมื่อสองวันมา

นี้เราก็สงเงินไปแลว ความทุกขความจนนี่เรายกตัวอยางนะ  

ครอบครัวนี้อยูดีๆ หัวหนา

ครอบครัวก็ ไปลมปวย ลูกเตา

ทั้งหลายก็เจ็บไข ไดปวยออดๆ 

แอดๆ ทีนี้ เงินก็ ไมมี ตอง

ครอบครัวอื่นเขามาชวยจึงพอได

พนวันหนึ่งๆ บรรดาลูกศิษยที่

ใกลชิดเขาก็เชื่อเรานั้นเองเขา

ถึงสงมา เขาสงมาอานรายการ

ใหฟงแลวสลดสังเวชสงปงให

เลย บอกวา ‘เราไมมี เรามีเทานี้ เอาเสียกอน’  

สงไปให ๒ แสน เลยโอนไปเลย โอนไปแลวก็บอกเดี๋ยวนั้นๆ บอกวาใหรับ

ทางโนนทางนี้ โอนแลวโทรศัพทถึงกันเลย ทางโนนรับรองเรียบรอยแลว 

สมบูรณแบบแลว…” 

เขาพอพึ่งตัวเองไดเขาเลยไมรบกวนหลวงตา) 

เราไม เคยไดพบเขาสักที มีตั้ งแต เวลา

เกี่ยวของกับเงินเขาขาดเขินอะไรเขาก็มา เราจาย

ใหตามนั้นๆ ทั้งหมดทุกคน เด็กสามคนเรียน

ปริญญาโทก็มี ไดทำงานหมดแลวแหละ อยางนั้น

แหละความเมตตา นั่นละที่วาเด็กสามคนเรียน

หนังสือทั้งหมดทุกคนเลย เราไดสงเคราะหใหหมด

เลย เห็นหนังสือพิมพอยูกรุงเทพฯ นะ เวลาขากลับมาก็ตามไปดูบานเขา มันมี

บานเลขที่อยู อยูบานไหนๆ เขาบอกทาง นสพ. เราจึงติดตามไปถึงบานเขา 

เรียกพอเรียกแมมา เด็กไปทำงานอยูที่ ไหน ไดเงินมาแลวเอาเงินมาใหพอ 

พอติดหนี้เขาอยูหมื่นหนึ่ง เลยเอาเดี๋ยวนั้น เงินหนึ่งหมื่นเราใหทันทีนะ ที่วาติด

หนี้เขาเราใหเลย ใหลูกกลับมาเรียนหนังสือตามเดิม ใหเรียนไปเรื่อย เราจะดูแล

คาศึกษาเลาเรียนลูกเทาไรสามคนนี้ใหหมดเลย  

จนกระทั่งเขาไดเปนปริญญาทงปริญญาโทหมดภาระแลวเราถึงไดปลอย

นะ ทั้งสามคนนี้เราเลี้ยงดูตลอดเลย เกี่ยวกับเรื่องการเงินเขาก็มาอยู บางทีมา

กับแมก็มี เราก็จายเงินให ขัดของอะไรจายใหจนเรียบรอยแลว เดี๋ยวนี้เขา

 

  

 

“...หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน เราก็เคยติดตาม เราอยูกรุงเทพฯ เขา

เอาหนังสือพิมพมานั้นเราเลยอาน เขาบอกขาววาครอบครัวที่ยากจนที่สุดที่

จังหวัดขอนแกน มีลูกสาวสามคน ขึ้นรถไปเฉียดรถจักรยานคนแก เลยไดรักษา

ใหเขา ก็เลยตองไดกูเงินมา ๑ หมื่นบาทมารักษาเขา เขาออกทางหนังสือพิมพ 

พอเรากลับมาจากนูนเราก็ตามไปแหละไปจริงๆ ไปดูบานดูเรือน มีลูกสาว

สามคน ลูกสาวไดออกจากโรงเรียนหมดทุกคน ใหออกจากโรงเรียนหมดทั้งสาม

คน เรียนชั้นตางๆ แลวใหลูกไปหาทำงาน ไดเงินมาก็เอาไปใชหนี้เขา  

พอเราเห็นอยางนั้น เราก็ตกลงกับพอเดี๋ยวนั้นเลย บอกวา ‘ใหเรียกลูก

กลับมาเรียนหนังสือโดยดวน ใหมาเดี๋ยวนี้โดยดวน’  

อยูโรงเรียนไหนใหออกจากโรงเรียนไปทำงาน เพื่อไดเงินนี้มาใชหนี้เขา 

พอเราเห็นหนังสือพิมพเราก็ตามไป พอไปถึงก็เห็นบานหลังหนึ่งเทากระตอบ 

เราก็เรียกพอกับแมมาทันที บอกลูกอยูที่ ไหนใหเอามาเลย กลับมาเรียนทั้งหมด 

เรียนหนังสืออยูชั้นไหนใหรีบกลับไปเรียนตามเดิม บอกตรงๆ เราจะสงเคราะห

ทั้งหมดเด็กสามคน สงเคราะหพี่สาวจนจบปริญญาโท (นองๆ จบปริญญาตรี 

โอบอุมสองพอลูกที่ลพบุรี 

 

“...ลพบรุทีีเ่ขาวาตะกีน้ีเ้ราก็ไปชวยนะนัน่ มลีกูสาวคนเดยีวตวัเลก็ๆ เสยีดวย 

ดูเหมือนเมียทิ้ง ผัวปวย เมียทิ้ง เราสลดสังเวช พอมาอานหนังสือพิมพแลวตาม

ไปเลยนะ ไปก็เปนความจริง นี่ก็เราจายใหหมดเลย ที่อยูที่บานยังขัดของอะไรอยู

บางซื้อใหเลย ซื้อบานใหเลยแลวใหเงินใหทองไวเรียบรอยหมด  

โอย แกยกมือแลวยกมือเลา ตอนนั้นแกไมสบายไปอยูโรงพยาบาล เรา

ตามเขาไปโรงพยาบาลโคกสำโรง ไปวันนั้นกลับวันนั้นนะ อยูโคกสำโรง ไปก็

เขาไปอยูในโรงพยาบาล โอ นาสงสาร  

ตามไปโรงพยาบาลนะ ถามหาแลวแมเปนอยางไรๆ แมนับวาเปน

อัปมงคล พอเลี้ยงลูกคนเดียว ลูกอายุ ๘-๙ ป โอย นาสงสาร เราเอาเงินไปยัด

ใสมือพอไมใหใครเห็นนะ ใหคนของเราเอาเงินไปยัดใสมือพอหลายหมื่นอยูนะ 

อะไรที่ขาดเขินจำเปนในเวลานั้นเราจายใหหมดเลย นอกจากนั้นเอาเงินใสมือให 

ไมใหใครรู จับยัดใสมือลับๆ เปนหมื่นๆ นะ นั่นแกก็พอเปนไปได อยางนั้นละ

ความเมตตาสงสาร  

ทีว่าลพบรุเีราก็ ไปอยางนัน้ละ อำเภอโคกสำโรง กลบัวนันัน้นะ หลายอยาง

ลพบุรีมีหลายอยาง แกก็ยกมือแลวยกมือเลา แกบอกวา  

‘ไมมีที่พึ่ง เมียก็ทิ้ง ลูกตอนนี้อยูในความดูแลของพอ’  

เราก็เอาเงินไปใหดวย แลวชวยอะไรอยูตรงไหน ความเกี่ยวของของแก 

อยูที่ ไหนใหหมดเลย ความเมตตาเปนอยางนั้นละ...” 

การชวยเหลือผูประสบทุกขรายยอยขององคหลวงตามีจำนวนมาก 
ขอยกตัวอยางมาแสดงเพียงบางรายเทานั้น ดังนี้ 

๕๗๙
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ทำงานแลวแหละ อยางนั้นละความเมตตาโลก ..  

เรื่องเมตตานี้จริงๆ ไมมีเหลือละกับเรา เราไมเหลือ เราจึงไมเคยมีเงิน ใน

วัดนี้ ไมมีใครจนเทาหลวงตาบัว เรื่องการเงินการทองมีเทาไรออกหมด ออกชวย

โลกหมด เขาติดหนี้ติดสินพะรุงพะรังที่ ไหนตามไปใชหนี้ให เปนอยางนั้นละ 

เรียกวาเต็มกำลังของเราที่ชวยโลก…” 

 พลิกชีวิตแมลูกในกรุงเทพฯ ผูถูกดูแคลน  

 

“...ผูหญิงคนหนึ่งอยูในกรุงเทพฯ ทุกขจนมาก นี่ก็กรรมอันหนึ่งของแก

เหมือนกัน ไปที่ ไหนเขาบุยปากเลยๆ เขาไมอยากใหเขาไปหนารานเขาเลย เขา

มาพูดใหฟง ไมใชเราเอาคำพูดสุมสี่สุมหามาเลา ตอนเขาจน  

‘เวลามองเห็นเขากินขาว โฮ น้ำลายไหล 

มองหาอะไรที่จะกินก็ ไมมี ความจนก็จน ความ

หิวก็หิว ลูกก็อยูอกแม แมก็จะตาย ลูกก็จะตาย’ 

เขาเลาใหฟง 

ทีแรกออกทางหนังสือพิมพกอนเรื่อง     

ผูหญิงคนนี้ จากนั้นเราก็สืบเสาะไปจนกระทั่งถึง

ตัว ใหนักหนังสือพิมพนักขาวไปติดตอใหจน

กระทั่งถึงตัว แลวไดตัวมาคุยกัน พูดตามความ

สัตยความจริง ทั้งพูดทั้งน้ำตารวงพูดตามความ

เปนจริง นั่นละเวลาแกเสวยกรรมของแกก็เปนอยางนั้น  

ไปที่ ไหนเขาบุยปากเลย เขาถมนำ้ลาย เขาไมใหเขารานเขา เขาดถูกู เขา

มาเลาใหฟงเรากส็งสาร เลยชวยเลยแหละ ชวยขึน้ปจจบุนัเลยนะไมใชธรรมดา 

ซือ้บานใหทัง้หลงัเลย บานราคากีแ่สน ขดัของอะไรใหหมดเลย ผงึผงัดดีขึน้ 

สงเสริมอาชีพสตรี 

 

“...ไปที่ ไหนแมที่สุดสี่แยกไฟเขียวไฟแดงเขามาขายดอกไม แตผูชายเราก็

พูดตรงๆ เราไมใหผูชาย ผูชายมาแยงงานผูหญิง ผูชายควรจะหากินไกลกวานี้ 

กลับมาหาอยางนี้เราไมเสริม ไมใหนะ ถึงเขาจะไปเลี้ยงครอบครัวเขาก็ตามแต

เราก็ ไมใหในตัวของเขาเอง เราตำหนิ  

งานอยางนี้ ไมใชงานผูชาย เปนงานผูหญิง เขาวางเมื่อไรเขากระโดดปุบ

ปบออกมา เขามาขายชั่วระยะหนึ่ง อยางนี้เราให รายละสองรอยๆ ใหผูหญิง 

ถาทาหยิ่งๆ นักนี้เราก็ ไมใหนะ อาวเราดูทั้งนอกทั้งในดูไปหมดดูคน ถาลักษณะ

หยิ่งๆ นี่คนนี้ ไมรูตัวเลย อยางนี้ ไมใหนะ  

ความเมตตามันครอบโลกธาตุ .. ไปที่ ไหนๆ มันก็เปนอยางงั้น  แมที่สุด

ไปจอดไฟแดง เห็นเขามาขายดอกไมตามสี่แยก งานผูหญิงเขาอยูในครอบครัว

เขาพอไดเขากว็ิง่มา ผูชายแทนทีจ่ะไปหางานไกลๆ มาแยงงานผูหญงิ เพราะอยางงัน้

เราถึงไมเสริมงานนี้ เราก็รูวาเขาก็เอาไปเลี้ยงครอบครัวเขา แตเราไมเสริมงาน

นี้  ถาผูหญิงใหๆๆ ไมวาไปที่ ไหนใหหมด .. 

ทางดานธรรมเราก็พอ ดานวัตถุทุกอยางเราก็พอ กับโลกที่บกพรอง 

ตลอดมาเราชวย ไปที่ ไหนจนพวกในสี่แยกตางๆ เขาจำรถเราไดหมด จำไดจริงๆ 

เพราะผานแลวผานเลา ไปที ไรไฟเขียวไฟแดงดอกไมพวงละ ๓๐๐ บาทๆ ให 

เขาขายดอกไมพวงหนึ่ง ๑๐ บาท แตเราใหรายหนึ่ง ๓๐๐ บาท ดอกไมก็ ไมเอา 

ไปยื่นใหๆ ไปเรื่อยเลย อยางนี้ละ 

เขาจำไดหมดนั่นแหละ เราไปไหนเขาจำไดหมด นี่ละอำนาจเมตตาธรรม 

เขาจำไดหมด ไปที่ ไหนมีแตเมตตาหวานไปหมด...” 

ทีนี้รานที่บุยปากก็มาประจบประแจงแก มาเลียแขงเลียขาแก เห็นวาแก

มีฐานะ อยางนั้นซิเวลานั้นก็บุยปากใสเขา ถมน้ำลายใสเขา ทีนี้ก็มาเลียแขง

เลียขาเขา นี่เห็นไหมโลกสกปรก เห็นเขาอยูในสภาพนั้นก็เหยียบย่ำลงไปอีกนะ 

แทนที่จะยกยอเขาขึ้นดวยความเมตตาสงสารเขากลับเหยียบย่ำลงไปอีก ทีนี้

เวลาเห็นเขาดีขึ้นมาแลว มาประจบประแจงเลียแขงเลียขาเขาอีก นี้เขาก็มาพูด

ใหฟง เห็นประจักษอยางนี้เอง  

เราชวยจริงๆ ชวยจนฟนไดเลย รานขายของก็ซื้อให เปนรานที่ขายของดี

เขาจะเซงใหก็ซื้อใหเลย เขาก็เขาทำหนาที่แมคาใหญตรงนั้นเลยเทียว บานซื้อ

ใหราคาหลายแสน ไดฟงสภาพอยางนั้นแลวสงสาร เราชวยทันทีเลย แลวพวก

ที่บุยปากถมน้ำลายใสเขา กลับมาประจบประแจงเลียแขงเลียขาแก 

เห็นไหมความหยาบของคนมันหยาบทั้งสองดาน เวลาบวนน้ำลาย ใสเขา

บุยปากใสเขาก็เปนต่ำประเภทหนึ่ง ทีนี้มาประจบประแจงเขาอีกก็ต่ำอีกประเภท

หนึ่ง นี่ละอยางนี้เราชวยโลก เวลามาสัมผัสเราก็พูด ที่ ไมพูดมากกวานี้นะ 

ทำนองเดียวกันนี้มีเยอะ…” 

 

๕๗๙
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สงเคราะห์สัตว์

องคห์ลวงตาสอนเสมอใหพ้ระเณรฆราวาส

ลูกศิษย์ลูกหาสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์ รูจ้กัมี

ความเมตตาสงสาร เหน็สตัวท์ัง้หลายเปน็เพือ่น

รว่มทกุขเ์กดิแกเ่จบ็ตายดว้ยกนั ดงันี ้ 

“...ชาติชั้นวรรณะไม่มี ลงในคำเดียวว่า 

สัพเพ สัตตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน

ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น ครอบ

หมดเลย เสมอภาคเลย เห็นอกเห็นใจกันทั่วถึง

หมดเลย นี่ละธรรมพระพุทธเจ้าฟังเอาซิ .. 

คือสัตว์ทุกตัวเกิดมาได้ ด้วยอำนาจของ

กรรมทั้งนั้น ไม่ ได้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของ

ชาติชั้นวรรณะยศถาบรรดาศักดิ์อะไร เกิดขึ้น

มาด้วยอำนาจของกรรม กรรมเป็นพื้นฐานให้

เกิด นอกนั้นก็แตกเป็นแขนงออกไป สุจริตบ้าง 

ทุจริตบ้าง แล้วแต่จะเกิด นั่นเป็นเรื่องนอกต่าง

หาก หลักของกรรมเป็นหลักใหญ่  

เพราะฉะนั้น  ท่านจึงไม่ให้ดูถูกเหยียด

หยามกัน แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ท่านก็ไม่ให้ดูถูก

เขา เวลานี้เขาเสวยกรรม อยู่ ในวาระของ

กรรมของเขาอย่างนั้นๆ เป็นชั้นๆ ไปเลย ท่าน

จึงไม่ให้ประมาท มันเป็นวาระๆ เวลาพ้นแล้ว

เขาสูงกว่าเราก็ได้ ก็เหมือนอย่างคนลงมาจาก

น้ำจากหลุมจากบ่อขึ้นภูเขา ทีแรกก็อยู่ ใต้    

ก้นบ่อ พอขึ้นมาแล้วเขาขึ้นภูเขาสูงกว่าเราอีก 

กรรมไมแ่นน่อนแลว้แต่ใครสรา้งของใครเอาไว ้.. 
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๕๘๑

เขาก็รักสุข เกลียดทุกข มีหิวมีอิ่ม มีเจ็บ

ปวย มีราคะตัณหา มีจิตวิญญาณเชนเดียวกับ

มนุษยเรา ตัวจิตนี้เองเปนตัวพาทองเที่ยวใหเรา

ไปเวียนวายตายเกิด .. เพราะนี้ขึ้นอยูกับวาระ

ของกรรมที่ใหเสวยผลดีชั่วอยางไรตามวาระที่

เราสรางกรรมมา จึงไมควรประมาทเขา ไม

ควรเบียดเบียน ไมควรรังแก และไมควรฆาเขา 

การเบียดเบียนเขาก็คือเบียดเบียนตัวเรา

นั่นเอง…” 

ดวยความเมตตาอันยิ่งใหญไมมีประมาณ

ขององคหลวงตาเชนนี้ จึงปรากฏเปนรูปธรรม

สังเกตจากกิจวัตรหลักอันหนึ่งขององคทานซึ่ง

พระเณรลูกศิษยลูกหาทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เห็นตรงกันก็คือ ไมวาองคทานมีโอกาสเดินทาง

ไปยังสถานที่ใด องคทานจะตองจัดหาอาหาร

สด อาหารแหง ไปแจกจายเปนทานแกสัตวที่

อยู ในบริเวณใกลเคียงหรือจังหวัดใกลเคียง 

อาทิ  ใหอาหารปลาทีว่ดัหงษปทมุาวาส ปทมุธาน ี

วดัไรขงิ นครปฐม สวนสัตวดุสิต สวนสัตวเขา

เขียว ชางที่อยุธยา ชางที่ลำปาง ลิงที่ลพบุรี

และกุมภวาป ฟารมจระเขที่นครปฐมและ

สมุทรปราการ นกเปดน้ำที่วัดตางๆ เสือที่

กาญจนบุรี ตลอดจนที่อื่นๆ อีกจำนวนมาก   

ชนิดของสัตวที่ใหการสงเคราะหก็มีหลาย

ประเภท เชน สุนัข ปลา จระเข เสือ เกง กวาง 

ชะนี ลิง ไกปา กระรอก กระแต กระตาย 

หมูปา รวมไปถึงสัตวที่อยูตามหวยหนองคลอง

บึงทั่วไป ตลอดจนในสวนสัตวหลายแหงขอยก

ตัวอยางความเมตตาในเรื่องนี้มาเพียง ๒ เรื่อง

สั้นๆ ซึ่งเปนเหตุการณเมื่อครั้งอดีตและในชวง

บั้นปลายชีวิตกอนมรณภาพเล็กนอยเพื่อแสดง

ถึงความเมตตาที่คงเสนคงวาตอเนื่องไมผันแปร

ตลอดไป ดังนี้ 

“...(เมื่อครั้งอดีต) ไปจังหวัดเชียงใหม ไป

ถึงจังหวัดพะเยา รถก็ไปเสียอยูตรงนั้น มีหมา

ตัวหนึ่งมันมาเดินปวนเปยนๆ มันไปสัมผัสก็

ตองพูด ถาไมสัมผัสก็ไมพูด มันไปปวนเปยนๆ 

หากินตามนั้น พอเห็นมันแลวดูทองมันดวย 

ทองก็รูสึกวาแฟบไมปองเลย กำลังหิว เห็นมัน

มาดมนั้นดมนี้เลียบๆ คน รถเราก็เสียที่นั่นพอดี 

เราก็ลงรถ 

พอเห็นอยางนั้นก็ทำมือเปนสัญญาณให

อาจารยหมออวย เกตุสิงห มา ‘นี่เห็นไหม หมา

ตัวนี้กำลังหิวโหย มันกำลังหากิน ไปเอาอาหาร

มาใหมันหนอยนะ ใหเขาอิ่มสักทีเถอะ เขาหิว

เต็มที่ ไปเอารานไหนก็ได’ 

ไปโรงขาวแกงเขาเอาเปนหอมาเลย 

อาจารยหมออวยก็ฟงจอ พอเขาใจแลวปุบปบ

ปงเลยทีเดียว สักครู ไดมาหอขนาดนี้ (ทำมือ

ประกอบ) พอเปดออกดู อูย มีแตอาหารดีๆ 

อาหารประเภทของคนรอยเปอรเซ็นตนั้นแหละ 

พอวางใหเขา ‘เอา! กิน’ 

เขามองดูหนา แทนที่เขาจะรีบกินดวย

ความหิวไมนะ เขามองดูหนาเรา เราก็มองดู

เขา ‘เอา! กิน’ เขาก็กิน พอกินอิ่มแลว มันไม

หมดถึงครึ่งแหละ เขากินเต็มที่ของเขา อิ่มแลว

เขาก็ ไป ไปนูนไปนี้แลวกลับมาดูๆ คือมัน

เสียดายทองมันเต็มเสียกอน อาหารยังมีเราก็ดู 

อยางนี้แหละ เขาดูเรา สุดทายเราก็วา ‘มึงกิน

อิ่มแลวเหรอ เอาใหเต็มเหนี่ยว วันนี้เปนวัน

ของมึงนั่นแหละ’ 

เรากเ็ดนิชดิกบัมนั เขากด็เูรา แลวทำหาง

กระดิก นั่นเห็นไหมละ เราไปคลอเคลียกับเขา

พดูกบัเขา เขาอดไมไดเขาทำหางกระดกิๆ อยาง

นั้นแหละ เขาเคยเห็นเราเมื่อไรทำไมเขาหาง

กระดกิ นีล่ะเพราะความประสานกนัดวยการให 

เห็นไหมละทานการให ประสานใหหมากับคน

สนทิกนัได เขากระดกิหางใสเรา เราก็ไมลมื  

อาจารยหมออวยก็ป งป งทันที ปุบๆ     

ไปเลย ฟาดมาเสียหอขนาดนี้ ไปเอาจากโรง

ขาวแกงเขามา ก็ยังอยูนั่นละนะ เขาไปโนนไปนี้

แลวกลับมาดูๆ เขาไปดูอาหารของเขา มีหมา

ตัวเดียว นี่ละอำนาจแหงการเสียสละ ใหทาน

ทั้งหลายจำเอาไว ไปปฏิบัติตอกัน ตอสัตวโลก

ทั่วๆ ไป ความสงบรมเย็นจะมีทั่วไปหมด 

เพราะอำนาจแหงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ

กัน .. 
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๕๘๒ ๕๘๓

(อีกคราวเมื่อตนป ๒๕๔๙) เมื่อวานนี้ก็ไป

ใหอาหารปลา ๓ จุดเ ม่ือวาน ไปทาง

นครชัยศรีละเม่ือวานปลาอดอยากขาดแคลน 

ปลาขึ้นมาเต็ม ผอม เราไปดูใกลๆ ปลามันข้ึน

มา มันหิวอาหาร เอาอาหารไปหวานลงๆ แลว

มันมา ปลาไม ไดอวน ผอม คืออาหารไมพอ 

เมื่อวานนี้ก็ไปทุมลง คาอาหารปลาเมื่อวานก็ตั้ง

แสนกวาบาท ไมใชเลน อยางนั้นละไปที่ไหนทำ

อยางนั้น  

(เมื่อตนป ๒๕๔๓) วันนี้เราไปใหอาหารที่

เขาดิน อาหารปลา ปลาไมคอยกินนะ มีแต

ปลาแกๆ ตัวใหญๆ ยาว มันแกพอแลวไมคอย

กิน เลยใหเล็กนอย ตองไปใหวัดลานบุญ 

อาหารเปนเม็ดเขาไมคอยชอบเหมือนขนมปง 

เขากินเหมือนกันแตกินขนมปงมากกวา เราให

เขามากพอนั่นแหละ จนกระทั่งขนมปงหมด

พอดี เอาไปเยอะ ซ้ือที่นั่นอีกเยอะ หมด 

อาหารเม็ดเอากลับมาใหปลาเรา เพราะเรา

แยงเอาจากปลาของเราไป มีเทาไรเอาไปหมด 

พอเหลือแลวก็เอากลับคืนมาใหมัน เดี๋ยวมันคิด

ดอกกับเรา ลำบากนะ เราจะวาคิดดอกไดแต

คน ปลามันคิดดอกไดเหมือนกัน 

อาว ถาใหความเปนธรรมก็ตองเปนอยาง

นั้น ตองเห็นใจเขา เรากลับมาตองเอาเพ่ิมให

เขาอีก ถึงเรียกวาคิดดอกใหเขา เราเตรียม

ขนมปงไปเยอะก็หมด ซื้อเอาจากนั้นเพิ่ม หมด 

สงสารสัตวจะวาไง สัตวหิวสัตวก็เปนทุกข

เหมือนคน ไมวาคนวาสัตวมีทองมีปากมี  

ความหิว แลวก็ตองมีความทุกขเหมือนกัน ควร

จะเฉลี่ยเผื่อแผกันไดยังไงก็ตองเฉลี่ยกัน อยาง

ไปหาเลี้ยงที่นั่นที่นี่ก็คือเห็นอยางนี้เอง เห็นภัย

แหงความทุกขที่เกิดขึ้นจากความหิว เมื่อพอ

เปนไปไดก็ชวยกันไปอยางนั้น นี่ที่ดุ ดุอยาง

นี้...” 

ไปดูสภาพของมัน แลวเปนยังไง ถามสภาพ

ความเปนอยูของเจาของที่เลี้ยงหมา ถามทุกสิ่ง

ทุกอยางจนกระทั่งถึงคาน้ำคาไฟ คาบริการ

ตางๆ รอบดาน เก่ียวกับหมาน้ีเดือนหน่ึงหมด

เทาไร   

เขาวา ถาธรรมดาแลวก็เดือนละแสน แต

นี้มันไมมีเงินแสนซิที่จะเลี้ยงหมา บางวันเครียด

เสียจนกระทั่งนอนไมหลับ เปนยังไงถึงเครียด 

โอย หมาก็รองพอหมา คนก็ทุกขพอคน หมา

รองหิวโหย ไมมีอะไรจะใหกิน เจาของก็หมด

ไมมีอะไรจะกิน อาชีพเพียงเปนครูเทาน้ัน เมื่อ

เห็นหมาก็สงสาร เอามาเล้ียงๆ พอคนอื่นเห็น

เราเลี้ยงหมาตัวหน่ึง เขาก็เอามาทิ้ งไวที่    

หนาบานๆ แลวก็เลี้ยงเรื่อยๆ มาจนกระทั่งปาน

นี้แหละ 

บางวันเครียดเสียจนนอนไมหลับ หมาก็

รองพอหมา คนก็ทุกขพอคน วางั้น เราก็เลย

ถามถึงเร่ืองราวตางๆ เขาบอกวาหมดเดือนละ

แสน เราเลยใหเดือนละหนึ่งแสนเลย ตั้งแต

บัดนั้นมาหลายปแลวนะใหเดือนละหนึ่งแสนๆ 

ถาหากวาขัดของอะไร จำเปนอะไร ใหบอกอีก

นะ .. สรางตึกใหหลังหน่ึงให ๖ ลาน แลวซื้อ  

ที่ให ๔ ลานสองแสน  

เราซื้อใหเลยเพราะที่มันแคบ อันนี้ที่  

หนึ่งไร เราเลยซื้อใหอีกหนึ่งไรขยายออกไป รถ

เราก็จะให เขาบอกเขาไม เอารถ เราให

มอเตอร ไซคคันหน่ึง เขาบอกวาอาศัยรถเพื่อน

ฝูงไดอยูไมเปนไร .. นอกจากนี้ก็ซื้อที่ใหหนึ่งไร

เลย แตกอนเขามีอยูหนึ่งไร เราซื้อใหอีกหนึ่งไร

แลวสรางตึกใหอีกหนึ่งหลัง สบายทุกวันนี้ หมา

ปากเกร็ดสบาย…” 

 

องคหลวงตาเมตตาใหอาหารปลาในสถานที่ตางๆ เสมอ พรอมใหเงินสนับสนุน องคการสวนสัตวดุสิตยังไดกราบถวายรางวัล “ผูมีพระคุณกิตติมศักดิ์” แดองคหลวงตาอีกดวย 

 

สัตวพิการ ไมถูกทอดทิ้ง   
 

ความเมตตาสงสารสัตวขององคหลวงตา

เชนนี้เอง ทำใหเมื่อรับทราบปญหาความทุกข

ความลำบากของสุนัขหลายรอยชีวิต (ในระยะ

ตน) ที่บานสัตวพิการ ซอยพระมหาการุณย 

ปากเกร็ด นนทบุรี ซึ่งเปนสถานที่รับเลี้ยงสัตว

หลายประเภททั้งปกติและพิการจำนวนมาก 

องคทานก็รีบอนุเคราะหชวยเหลือทันทีดวย 

การซื้อที่ดิน สรางอาคาร ขยับขยายกวางขึ้น 

และชวยเหลือตอเนื่องดวยการจายคาอาหาร 

คาน้ำ คาไฟ คารักษาพยาบาล คายา และคาใช

จายตางๆ  จนสามารถรองรับสุนัขพิการไดเปน

จำนวนมาก ทานเมตตาเลาความเปนมาโดยยอ

ที่ไดเขาไปชวยเหลือบานสัตวพิการแหงนี้วา 

“…ที่ปากเกร็ด หมาตั้งสามสี่รอยตัว เขา

ออกทางหนังสือพิมพ เราเห็นในหนังสือพิมพ

ก็ตามไปดู ไปดู โอโห มีแตหมาพิการ ยั้วเยี้ยๆ 
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สุนัขปลอดภัย..ไมจรจัด   
 

บานเลี้ยงสุนัขอีกแหงหนึ่งบนถนนพุทธ-

มณฑลสาย ๓ ซึ่งมีสุนัขกวารอยตัวที่ตองเปน

ภาระดูแลอยูที่นี่ องคหลวงตาก็มีเมตตาใหการ

ชวยเหลืออีก ดังนี้ 

“…ไปกรุงเทพฯ อีกคราวนี้ เขาก็เขียน

จดหมายมาหาเรา เพราะจดหมายเราเบื่อ

พอแลวนะ มันจดหมายอะไร จดหมายยุงนี่นะ 

เอามาอาน ใจออนทันที เขาพูดถึงเลี้ยงหมา 

ไมมีเงิน ติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังเพราะการ

เลี้ยงหมานั่นเอง สงสารหมา ไมรูจะทำยังไงก็

ไปกูยืมเพื่อนฝูงมา ซื้ออาหารใหหมากิน 

เจาของก็จนตรอกจนมุม เวลานี้ติดหนี้ทวมหัว 

หมาบางวันก็อิ่ม บางวันก็หิวจะตาย รองครวญ

ครางจะตาย แตเจาของก็จะตายไมทราบจะทำ

ยังไง ถาทานจะเมตตาไดก็จะเปนพระเดช

พระคุณอยางยิ่ง เขาเขียนจดหมายมา 

พอเห็นเทานั้นเราใหพระตามไปเลยนะ 

วันหลัง เขาบอกบานเลขที่ ไว เรียบรอยที่

กรุงเทพฯ ตามไปดูก็ยั้วเยี้ยๆ ตามที่บอก ถาม

เขาใหชัดเจนนะ ทุกสิ่งทุกอยางถามใหชัดเจน 

พอถามเสร็จแลวก็มา เจาของเขาก็ตามมา   

มาถึง เราก็ถามกับเจาของเขาใหเต็มเม็ดเต็ม

หนวยเลย เขาบอกวาติดหนี้อยู สำหรับเลี้ยง

หมา เลี้ยงหมานี้เดือนหนึ่งหมดประมาณเทาไร 

หมดประมาณหมื่นหาวางั้น เดือนหนึ่งใหพอ

เหมาะพอดี ประมาณหมื่นหา .. หนี้ทั้งหมดนั้น

หามาเลี้ยงหมานะ เราเห็นใจ .. 

เอา เราจะใชให เดี๋ยวนี้สงไปแลว พอมา

ถึงปบก็สงปุบเลย .. เดือนละหมื่นหานั้น เราให

เปนเดือนละ ๓ หมื่น ประจำทุกเดือนไปเลย ให

เปนเดือนละ ๓ หมื่น เรียกวาทบครึ่ง เผื่อเอา

ไวครึ่งหนึ่ง แลว(ใชหนี้)ก็ใหพรอมไปเลย .. เรา

ก็จะจายใหตามนั้นหมดเลย .. หมาที่สวนแสง-

ธรรมกำลังทุกข เราจึงชวยทุกข  พออาน

จดหมายวาหมา ใจออนเลยนะ เลยคำวาวุน

จดหมาย  วุนนี่มายังไงกัน เลยหมดเลยคำวา

วุน ออนทันทีเลย ใหตามไปดูในวันหลัง ได

ความมาอยางนั้นละ ก็เปนอันวาเปลื้องแลวหนี้ 

.. เราก็จะใหคนนี้  ใหเขาอยูเลี้ยงหมา ที่ไรหนึ่ง

นั้นใหเลี้ยงหมาหมดเลย บุญของเขา บุญของ

หมา…” 

 

ไมลืมสัตวในวัด   
 

ความเมตตาสวนนี้องคทานถือเปนความ

จำเปนอยางยิ่งชนิดที่ ไมยอมใหบกพรองเลย 

นั่นคือ ความเมตตาสงสารสัตวที่อยูในวัดปา-

บานตาด ซี่งมีอยูหลายประเภท เชน ไกปา 

กระรอก กระจอน กระแต ฯลฯ  

องคทานสังเกตใสใจดูแลเรื่องอาหารน้ำ

ตลอดมา โดยเนนย้ำตักเตือนพระเณรมิใหมอง

ขามหรอืเผลอลมืใหอาหารสตัว พรอมใหเหตผุล

ดวยวา เขาอยูกบัเรา เขากอ็าศยัเรา เราจะใจจดื

ใจดำไมสนใจการกินอยูของเขานั้นไมควร

อยางยิ่ง เราก็หิว เขา

ก็หิว เรามีปากมี

ทอง เขาก็มีปาก

มี ท อ ง เ ช น กั น 

อยาเปนพระแบบ

ใจดำๆ สิ่งใดพอจะเอื้อเฟอ

เกื้อกูลก็ชวยเหลือกันไป จึงจะ

สมกับเปนลูกศิษยตถาคตผูมี

เมตตาธรรม  

องคหลวงตาเมตตาใหอาหารปลาในสถานที่ตางๆ เสมอ พรอมใหเงินสนับสนุน องคการสวนสัตวดุสิตยังไดกราบถวายรางวัล “ผูมีพระคุณกิตติมศักดิ์” แดองคหลวงตาอีกดวย 

เมตตาสงเคราะหมูลนิธิบานสงเคราะหสัตวพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กระรอกภายในวดัปาบานตาด 
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๕๘๔

ดวยเหตุนี้ ภายในวัดจึงมีจุดใหน้ ำ ให

อาหารกระรอกกระแตทำเปนรานเล็กๆ สูง

ระดับอกกระจายอยูทั่ววัด กะจำนวนไดมาก

กวารอยจดุ  องคทานเนนวา รานกระรอกทกุราน

ควรมีขาวเหนียว กลวยสุกหรือผลไมสุกใน

ปริมาณพอดีกับที่เขาตองการ ไมมากไปจนบูด

เนาเหม็นหรือนอยไปจนขาดเขิน ควรเหลือไว

พอดีๆ เสมอ ขอยกคำกลาวของทานที่แสดงถึง

ความใส ใจในชีวิตความเปนอยูของสัตวมา

แสดงแตพอสังเขป ดังนี้ 

“...เราเดินเขาไปทีไรไมเห็นสับปะรดสัก

ลูกหนึ่งแขวนอยูนั้นเลย ตรงนี้ละซี ที่วา

กระรอกรองหมรองไหก็ตอนนี้แหละ ขาด

สับปะรด ไปที ไรไม เห็นสักที เราก็ เลยจะ

ปลอบโยนกระรอกวา  

‘สูกินกลวยไปกอนเถอะ อาจารยสูมาแลว

สูคอยกินทีหลัง’ ..  

ก็มันชอบสับปะรดมากกวากลวย ถา

สับปะรดมีเทาไรเอาหมดๆ นอกจากไมมี

สับปะรดแลวมันก็มากินกลวย .. ฟาด

ใสรถเต็มมาเทปวะเลยใหพวกสัตว 

‘ขนุนอยูตามริมสระขางใน

ครัวนั่นนะ มันสุกมันแกที่ ไหน

ใหตัดกันลงไปเลี้ยงกันๆ ทาง

โนน ไมจำเปนตองสงมานี้ 

อยูทางนี้เราก็แจกกระรอก

กระแต .. อยูทางนี้ ใหกระรอกกระแต ทางโนน

ใหทางโนน มันสุกที่ ไหนๆ ตัดออกมาๆ เอาไป

เลี้ยงกัน วัดนี้เหลือเฟอ ผลไมขนุนมีอยูทั่วไป

สำหรับกระรอก’…” 

ความหวงใยสัตวในลักษณะนี้ ไมเวนแม

ขณะนั่งรถออกไปสงเคราะหโรงพยาบาล ทาน

ก็ยังหวนมานึกถึงปากทองของสัตวในวัด ดังนี้ 

“ตั้งแตเราวิ่งรถไปมาตามทางเห็นผลไมที่

เขาขายอยูตามถนนหนทาง เรายังคิดถึงสัตว นี่

เอาไปใหพวกสัตวกระรอกกระแตในวัดคงจะดี 

.. เชนอยางที่เราไปทางหนองคาย ลงไปทางนูน

มันมีอาหารชนิดตางๆ ผลไมที่เขานำมาขาย

ขางทาง ไปเห็นแลวคิดถึงสัตว ก็เราไปดวย

ความอิ่มทอง ไมทราบวาเขาจะอิ่มเมื่อไร ไมอิ่ม

เมื่อไร หรือหิวตลอดเวลาก็ไมทราบ” 

ขั้นตอนการใหอาหาร พระเณรจะมาเอา

กลวยหรือผลไมอื่นๆ จากโรงกลวยซึ่งเปน   

จุดกลาง จากนั้นจะนำไปวางตามจุดใหอาหารที่

ตนรับผิดชอบบริเวณใกลกุฏิ 

พวกไกปาจะมีกระสอบขาวสารหักวางไว

ที่จุดกลางเสมอๆ เพื่อไวใหพระเณรฆราวาสตัก

ใสถังแลวเอาไปหวานในจุดใหอาหารทั่ววัดตาม

เขตรับผิดชอบของตน และคอยหมั่นสังเกต  

น้ำกินของสัตวดวย ไมปลอยใหพรองไป 

สำหรับพวกกระตาย กระจง เตา นกยูง ฯลฯ 

พระเณรและญาติโยมจะคอยจัดหาผักบุ ง 

กะหล่ำ ผักกาดขาว กลวย ขนมปง หรืออาหาร

อื่นๆ มาใหอยูเสมอๆ มิใหขาดตามความชอบ

ของสัตวแตละชนิด  

สิ่งเหลานี้เปนขอปฏิบัติที่พระเณรผูมา

ศึกษาอยูกับองคหลวงตาทุกระยะนับแตตั้ง 

วดัปาบานตาดเปนตนมา ตางองคตางรบัผดิชอบ

ใสใจดูแลสัตวในวัดตลอดมาทุกรุนไป เมตตา

ธรรมอันกวางขวางยิ่งใหญ ไมมีประมาณของ

ทานยอมไมอาจบรรยายหรือแจกแจงไดหมด

สิ้น สิ่งที่พอจะสื่อไดชัดเจนที่สุดก็คือคำกลาว

ขององคทานเองที่วา 

“…ธรรมเปนธรรมชาติที่นิ่มนวลออนโยน 

เมื่อเขาสัมผัสสัมพันธกับใจผูปฏิบัติผูมีความ

เชื่อความเลื่อมใสแลว จิตใจนั้นก็กลายเปนสิ่งที่

นิ่มนวลออนโยนไปดวยเมตตาจิต ไมเคยมีก็มี 

ความไมเคยเสียสละก็เสียสละไดเพื่อผูอื่น

เพราะความเมตตา สามารถมองเห็นเขาเห็น

เราวามีสาระสำคัญเชนเดียวกันได เพราะความ

เมตตา  

เมื่อธรรมมีอยูในจิตดวงใดมากนอย จิต

ดวงนั้นตองแสดงออกทางกิริยาใหเห็น ปดไว

ไมอยู ยิ่งจิตที่บริสุทธิ์ดวยแลว ไมมีสิ่งใดที่จะ

นิ่มนวล ละเอียดออนยิ่งกวาจิตดวงนั้น ให

ความเสมอภาค ใหความเมตตาแกสัตวทั่วๆ ไป 

ไมพูดเพียงมนุษยเทานั้น  

แมสตัวเดรจัฉานชนดิใดกต็าม ไมกลาดถูกู

เหยยีดหยาม ไมกลาทำลาย ใหความเสมอภาค

ตามความจรงิ และเมตตาโดยสมำ่เสมอ ไมมคีำ

วาจะเปนลุมๆ ดอนๆ วาคราวนัน้มเีมตตา คราว

 

นกยูงรำแพน 
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นี้ ไมม ี เพราะจตินัน้เปนจติเมตตา ดวงเมตตาทัง้

ดวงกค็อืจติดวงทีบ่รสิทุธิอ์ยูแลว…” 

คุมครองและไถถอนชีวิตสัตว 

“...แมวตัวนี้เปนมหาโจร .. พระทั้งวัดจับ

แมวไมได ตัวเดียวก็ไมได ไลกันอึกทึกเมื่อคืนนี ้

เราขบขนัจะตาย พระไลจบัแมวตอนกลางคนื ที่

จับออกคือวามันอยูขางในนี้มันกัดหนูกินหนู

แหลก กระจอน กระแต สตัวตางๆ นีก้นิหมด ถา

ไดเขา(วดั)แลวไลไมออก ตวัไหนกต็ามเขาแลวไล

ไมออก .. นีเ่ราเขมงวดกวดขนัมาก  

คิดดูซิ สังกะสีนี่เรามาตีเกาะกับตนเสา

ซีเมนตรอบวัดหมดเลยนะนี่ เพราะแมวมันขึ้น

มาเอาสัตวตายไปเกือบหมดนะ เราถึงทำกัน

ใหม .. จึงตองไดพยายามจับเพื่อรักษาชีวิตสัตว

ที่อยูในนี้ ใหแคลวคลาดปลอดภัย เพราะฉะนั้น

จึงไดถามพระ ยังไมไดเรื่องเหรอ ยังไมได ไปตี

ระฆังประชุมกันทั้งวัด  

 

พวกญาติโยมเขายืนเปนแถวรอใสบาตรทาน พอไปถึงนั้นก็มีหมา นี่ละมัน

เขากันไดกับหลวงตาบัวนะ เดินไปพอดีเขากำลังยืนกันเปนแถวใสบาตร   พวก

เขารูนิสัยทานแลวละ  เขาเฉยเขาไมสนใจนะ เขารูนิสัยกันแลว เราก็จับนิสัยได

เขากันไดกับเราสนิท  

พอไปปบๆ ไปใกลๆ แลวมีหมาตัวหนึ่งมาเดินปวนเปยนๆ อยูนี่ ไมเทานั้น

เวลาทานจะรับบาตร ทานก็วางทิ้งไวแลวเขารับบาตร กำลังจะไปถึงที่ทิ้งไมเทา

นั่น หมามันก็ปวนเปยนๆ ทานก็จับอันนี้ละใสหลังหมาเปรี๊ยะเลย ฟงเสียงหมา

รอง ‘แง็ก’ อันนี้รอง ‘แค็ก’ เลย พอหมารอง ‘แง็ก’ หมาวิ่ง ทานก็ทิ้งปวะ เราก็

ขบขันดีแตเราก็ ไมพูดนะ เฉย สวนโยมเขาเฉยเขารูนิสัยทาน  

ทานก็เขารับบาตร ไอหมาตัวนั้นถูกไมตีหลังมันก็ ‘แง็ก’ วิ่งเลย ทานก็ทิ้ง

ไมเขารับบาตร  ทานกับหมาเอาดีอยูนะ นี้อันหนึ่งตามปกติทานชอบเลนกับหมา 

ทีนี้อยูในวัด อยูดีๆ นี่นะ วัดทานมีคลองขามวัด คลองขามผานวัดไปนั้น 

น้ำเต็มอยูนั้น ทีนี้เวลาหมามานั่น ทานบอกพระเณร ‘ลัดๆๆๆ พระเณรไปไหน

หมด ลัดๆๆๆ’ 

พอพระเณรมา ‘อะไร’ ‘นี่หมาตัวนี้ ใหลัดหมา’ 

ใหองคนั้นลัดตรงนั้น องคนั้นลัดตรงนั้นๆ ลัดตรงนี้ๆ ไลหมาลงคลอง 

ไมใชอะไรนะ มันไมมีที่ ไป พระวิ่งมาก็ ไมรูเรื่องรูราว ทานสั่ง ‘ใหมาเดี๋ยวนี้ๆ   

วิ่งมา’ 

ที่ ไหนไดมาลัดหมาตัวเดียว  วิ่งไลทางนั้นก็ ไล ทางนี้ก็ ไล ทานก็ ไลทางนี้ 

มันก็โดดลงคลอง โดดลงคลองมันก็วายน้ำไปทางนั้น  ‘นั่น เห็นไหมมึงสูพระได

เหรอ’ 

พอมันกระโดดลงน้ำ ทานก็หนีเลยนะไมมีอะไร เทานั้นแหละ  

ทานชอบหมา เห็นหมา ไลจนกระทั่งมันไมมีที่ ไปมันก็ลงคลอง 

วายน้ำ นั่นเห็นไหมมึงเกงกวาพระเหรอ เราก็ขบขันดี ทาน

อาจารยชอบนิสัยทานชอบหมา…” 

 

“...หลวงปูชอบกับหมานี่ถูกกันมากนะ เปนไปไดกับหมานี่ แปลกอยู .. 

ญาติโยมเขารูนิสัยทานแลวแหละ แตเรามันอดคิดไม ไดนะ .. พอไปถึงนั้นแลว 

(วัดโคกมน จังหวัดเลย) หมามันก็เคยมากินเศษอาหารใช ไหม เวลาพระ

บิณฑบาต หมาก็ปวนเปยนๆ ทานก็ถือไม ไป พอถึงนั้นแลวทานก็ทิ้งไมแลวเขา

รับบาตร กลับมาก็เอาไมกลับมา ทีนี้พอเขาไปนั้น หมามันมาปวนเปยนๆ อยูนั้น 

ทานก็เอาไมทานถือไปนี่ใสหลังหมาแปบขึ้น เสียงหมารอง ‘แง็ก’ 

พวกโยมเขาเฉยนะ เราดูพวกโยมเขาเคยกันกับหมากับทาน ใสหลังหมา

แปบ หมาก็ ‘แง็ก’ มันตื่นมันไม ไดเจ็บแหละ มันตื่น ไมก็ ไมแตกๆ แปบเขาไป 

มันก็ ‘แง็ก’ แลววิ่งไป ทานก็ทิ้งไมแลวเขารับบาตร เฉย ทานเฉยนะ พวกโยม

เขาก็เฉย เรามันขบขันจะตาย ‘เอ ทานก็ชอบหมานะ’ แต ไม ไดยอนเขามาวา

เหมือนเรา .. 

อยูกลางวัดโคกมน อยูดีๆ นี่ เห็นหมาตัวหนึ่งมันวิ่งมานี้ แลวบอกใหพระ

เณรลัด พระเณรก็ตูมตามลงมา ‘อะไรๆ’  ‘นี่ลัดหมาตัวนี้’  ‘ลัดมันไป

ไหน’  ‘ไลมันลงน้ำ’ เทานั้นละนะ  

คนนั้นก็ลัดคนนี้ก็ลัด ไลลงน้ำ โดดลงน้ำมันก็วายน้ำไปฝง

โนน ‘นี่เห็นไหมวามึงเกง มึงตกน้ำเห็นไหม’ วางั้น เทานั้นแลวไป

เลย มีเทานั้นละ คือเลนกับหมาเทานั้นก็เอา 

เวลาพระเณรเลาใหฟง ‘โอย กับหมาทานชอบมาก เลนกับ

มันเทานั้นแหละ ดักไมใหมันขึ้น ไลมันก็โดดลงน้ำ มันก็

วายขามไปฝงโนน เห็นไหมมึงเกง

หรือ ตกน้ำเห็นไหม เทานั้น

แหละ แลวทานก็หนี หมาก็

ไป เปนอยางนั้นนิสัย ’ 

อยางที่เปนนี่แหละ .. 

 

หลวงปูชอบ..หยอกสุนัข 
 

‘อาว! แมวตัวนี ้ เปนยังไงพระทั้งวัดจับ

แมวตัวเดียวนี้ ไม ไดก็ควรจะติดคุกทั้งหมดเลย

พวกนี ้สูแมวไมได ถอืเปนผูตองหาของแมว เอา

เขาตดิคกุทัง้หมด ยกเวนกย็กเวนหลวงตาบวัคน

เดยีว นอกนัน้เขาคกุทัง้หมดเลย สูแมวไมได’ 

อูย ขบขันดีนะ เอามาคิดทั้งนั้นเรา เรื่อง

แมวเหลานี้เอามาคิดหมด ความฉลาดของมัน 

เอาจริงเอาจัง ไลกันทั้งคืน ทุกคืนระยะนี้ ยังไม

ไดนะ ถามเมื่อเชานี้ก็ยังไมได พระ ๓๓ องคไล

จับแมวตัวเดียวก็ไมได แสดงวาใช ไมไดเลย .. 

ไลแมวขบขันดี .. 

แมวที่เขามาอาศัยกินในวัดตั้ง

แตสรางวัดนี้เราจับไปปลอยไมต่ำ

กวารอยตัวนะ ถามันเขามาเปนอยาง

อยูกลางวัดโคกมน อยูดีๆ นี่ เห็นหมาตัวหนึ่งมันวิ่งมานี้ แลวบอกใหพระ

เณรลัด พระเณรก็ตูมตามลงมา ‘อะไรๆ’ 

ไหน’  ‘ไลมันลงน้ำ’ เทานั้นละนะ  

คนนั้นก็ลัดคนนี้ก็ลัด ไลลงน้ำ โดดลงน้ำมันก็วายน้ำไปฝง

โนน ‘นี่เห็นไหมวามึงเกง มึงตกน้ำเห็นไหม’

เลย มีเทานั้นละ คือเลนกับหมาเทานั้นก็เอา 

เวลาพระเณรเลาใหฟง ‘โอย กับหมาทานชอบมาก เลนกับ

มันเทานั้นแหละ ดักไมใหมันขึ้น ไลมันก็โดดลงน้ำ มันก็

วายขามไปฝงโนน เห็นไหมมึงเกง

 

ความรับผิดชอบสัตวภายในวัด มิ ใช 

เพียงการดูแลเรื่องอาหารการกินเทานั้น ยัง

ครอบคลุมไปถึงการคุมครองรักษาชีวิตสัตวให

แคลวคลาดปลอดภัย โดยปกติทานจะเขมงวด

กับพระเณรอยางมากใหชวยกันจับพวกงู  แมว 

อีเห็น พังพอน ฯลฯ ซึ่งเปนสัตวรายที่เขามา

ทำลายชีวิตสัตวในวัด และใหนำไปปลอยที่อื่น 

เหตุการณในคราวหนึ่งเปนตัวอยางที่ทำใหสัตว

ภายในวัดตองบาดเจ็บลมตายจำนวนมาก

เพราะเหตุ “แมวบาน” เพียงตัวเดียว ดังนี้ 
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นี้แหละ สัตวตายพินาศ ไมมีคำวาอิ่มวาหิวนะ 

พอเจอนี้ดอมใสเลย ไดก็เอา ไม ไดขึ้นอยูกับ

ความหิวโดยถายเดียว .. จับตัวไหนก็เรียกวา

เนรเทศเลย เอาไปปลอยหนองคายบาง เขามา

จังหันพวกหนองคายฝากเขาไป สกลนครบาง 

ศรีสะเกษ อุบลฯ เลย จับไปปลอยหลาย 

จังหวัด แมวถาเขามาแลวแลวละไมออก ก็มัน

มีสัตวกินเต็ม เมื่อวานเห็นมันคาบสัตวตัวหนึ่ง

ออกมาตัวเทานกเขา ไกมันจะขึ้นคอนนอน มัน

ก็ไปดอมเอา.. 

แตกอนวัดนี้งูนอยเมื่อไร งูมาก แลวเอา

ไปหมด พยายามจับจงอางนี้ดูเหมือนจับไปได 

๗ ตัว งูเหาเหลานี้จับ สามเหลี่ยมเขาเรียกทำ

ทานจับไป จงอางไดมากกวาเพื่อน แตกอนที

เดียวเราไมสนใจกับงูนะ ยั้วเยี้ยๆ ในวัด มันยัง

ไมมีคนเขามาเกี่ยวของมาก ครั้นตอมามีผูมีคน

เขามาเกี่ยวของ มีเด็กเล็กเด็กนอยอะไรทำให

คิด เลยตองจับงูไปปลอย ไมงั้นจะเปนอันตราย

ตอพวกนี้ละ ปลอยหมดงู จับไปปลอยหมด 

เพราะคนเพนพานๆ ..  

งู เหลือมกับสัตว เหล านี้ กิน เร็ วที่ สุด 

ลักษณะใบๆ นะ แตเวลากินกินไดกระทั่งแมว 

แมวนีส้ตดิ ี รวดเรว็ แตงเูหลอืมกก็นิได เรยีกวา

มนัมวีชิารวดเรว็ยิง่กวาแมวอกี พวกไกพวกอะไร

เตม็อยูตนไม หมด มนัขึน้ไปๆ กนิหมดเลยไก กนิ

ตามตองการของมนัละ อิม่แลวก็ไป เลยตองจบั

งเูหลอืมนี้ ไปปลอย .. 

เราไปเราดจูรงิๆ ดสูตัว โฮ สงสาร เดีย๋วนี้

จับตะกวดไปไดตั้ง ๑๐ ตัวแลวนะ ตะกวดที่

หากิน ลูกไกก็กิน ไขไกก็กิน ลูกกระตายก็กิน 

พวกนี้กินหมดเลย เวลานี้สั่งพระใหจับ เอาไป

ปลอยวัดถ้ำกลองเพล จะบอกสมภารก็ได ไม

บอกก็ได เราคอืสมภารใหญวดัถำ้กลองเพลบอก

งัน้เลย คอืวดัถำ้กลองเพลกวาง เนือ้ทีม่นัพนักวา

ไรหรือไง อันนี้รอยไรเทานั้น ทีนี้เวลาไปปลอย

โนนพวกสตัวอะไรๆ ก็ไมคอยม ี ไมเหมอืนวดัปา

บานตาดซึ่งเปนที่ชุมนุมของสัตว ไปปลอยนั้น

เขากอ็ยูตามเรือ่งของเขา อนัตรายก็ไม

คอยมเีพราะมกีำแพงกัน้เอาไวขาง

ใน ไมมีใครไปรบกวน เขากห็ากนิ

ไดตามสบาย ถาอยูที่นี่หากิน

แตสตัวในวดั…” 

ความสังเกตขององคหลวงตายังพิจารณา

ไปถึงความผูกพันระหวางแมลูกของสัตวในวัด

อีกดวย และเพราะเห็นถึงความผูกพันระหวาง

กันของสัตวเชนนี้ดวยแลว ก็ยิ่งเปนการตอกย้ำ

ถึงพิษภัยของสัตวรายที่ตองรีบชวยกันจับออก

ไปปลอยให ได ดังนี้ 

“...กระตาย เวลาเราไปใกลเขาเฉยนะ แม

กเ็ฉย ลกูกว็ิง่รอบแม แมไมพาวิง่ลกูก็ไมไป วิง่

ออมแมอยู คอืลกูนัน้กลวั หาทีพ่ึง่ กว็ิง่หาแม แม

ไมไปไหนแมเฉย ลูกก็แอบอยูกับแม เราเดินไป 

โอ เปนอยางนี้นะสัตว คือ แมมันเชื่องกับคน

แลวไมสนใจ เราไปเขาก็เฉย เขากินอะไรก ็   

กินเฉย ไอลูกก็วิ่งไปโนนแลววิ่งมาหาแมๆ วิ่ง

แอบแม  

เวลาเราไป แอบแมอยูนั้นนะ คือแม ไม    

พาวิ่ง เขาก็พึ่งแมเขา ออ มันพึ่งแมมันนะ เราก็

ผานไปๆ มันเปนแบบเดียวกันหมด ตัวเล็กๆ 

มันวิ่งไปไหนมันก็วิ่ง แตไมพนที่วิ่งมาหาแมนะ 

วิ่งไปแลววิ่งกลับมาหาแม มาแอบอยูกับแม ทีนี้

เวลาเราเดินผานไปแมเฉย เขาก็แอบอยูกับแม 

เราเดินเฉย แมเขาก็เฉย จากนี้ ไปทั่วไปหมดนะ 

นี่สัตวมันก็พึ่งแมมันเห็นไหมละ วิ่งไปไหนก็ไม

ยอมไปวิ่งกลับมาหาแม ออ สัตวก็พึ่งแม ถาแม

พาเผนลูกนี้ ไปหมดเลย ทีนี้แมไม

พาวิ่งละซิลูกก็แอบอยูนี้ เพราะ

ฉะนั้นจึงวาใหรีบเรงวันนี้จะหาแมว

ใหเห็น ใหหาทั่ววัด…” 

และอีกตัวอยางหนึ่งที่พอจะสื่อถึงความ

เมตตาของทานตอชีวิตสัตว เพราะสัตวเหลานี้

ไดถูกตีตราและกำลังจะถูกนำไปฆาที่ โรงฆา

สัตวในไมชานี้ องคทานก็มีเมตตาพยายามเขา

ชวยเหลือตามกำลัง ดังนี้ 

“นี่เขากำลังเอาวัวมา จะแจกวัวตอนี้ ไป 

เอามาจากโรงฆาสัตว วัวนี่ตามโรงฆาสัตวตาม

ไปกวานเอามาๆ จะไปแจกคนทุกขคนจน ชวย

ชีวิตสัตว อยู ไหนกวานเอามาหมด รถใสพวก

สัตวพวกโคกระบือไปแลวตีตราแดงๆ นี่แสดง

วาแนนอนแลว จะตองถูกฆา กำลังจะเขาไป

โรงฆาสัตวก็ดึงออกมาๆ ดูจะ ๕๐๐ ตัว มีแต

พวกที่จะตายพวกนี้ ไปดึงออกมาจากโรงฆา

สัตว กำลังจะเขาไปเอาออกมาๆ หมด พนภัย

พวกนี้ ไมอยางนั้นตายหมด .. 

เวลานี้กำลังปลอยสัตว สัตวถูกฆามาเปน

ประจำเปนกัปเปนกัลปแลว เวลานี้กำลังปลอย 

ระยะนี้ เปนระยะปลอยสัตว เรานี้อยากให

ปลอยเหลือเกิน สัตวเอาเขาไปฆาๆ ถอนออก

เขากอ็ยูตามเรือ่งของเขา อนัตรายก็ไม

คอยมเีพราะมกีำแพงกัน้เอาไวขาง

ใน ไมมีใครไปรบกวน เขากห็ากนิ

(บน) เมตตาใหอาหารชางที่ จ.อยุธยา และ จ.สุรินทร  (ลาง) เมตตาไถถอนชีวิตโคกระบือ 
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๕๘๖ ๕๘๗

มาพนภัยๆ อยางพวกวัวนี่น้ำตาไหลนะ เอาลง

จากรถเขาไมอยากลง เขานึกวาจะเอาเขาไป

ฆา เขาไมอยากลงน้ำตาไหล ความจริงจะเอา

ลงไปปลอย นาสงสารมากนะ ใครจะอยาก

ตาย..สัตว ไมมีใครอยากตาย แมแตสัตวตัวเล็ก

ตัวนอยเขามากินเราเชนยุง เขาก็ไมอยากตาย 

แลวใครๆ จะอยากตายละ…” 

เราก็หาดูเหตุการณที่มันกลัว เชนอยางมี

งู มันทักไวเพื่อเตือนลูกก็ได ลูกมันมี ไปหาดู

ที่ไหนก็ไมมี มันก็ยัง ‘กะแตกๆ’ เราเดินเขาไปนี้

มันก็ยัง ‘กะแตกๆ’ อยู ไมยอมหยุด หาดูหมด

ไมมีอะไรแลว ทีนี้ตั้งทากำกอนกรวดในมือฟาด

ทางโนนทางนี้เลยเปดทั้งแมทั้งลูกเลย หาย

เงียบ นั่นมันชอบอยางนั้นตองเอาอยางนั้นใช

ไหม  

มนัหลายแบบนะหลวงตา ไปหาดอูนัตราย

ก็ไมมี มันรองอะไรนักหนานี่นะ ลูกก็อยูดวยกัน

นั่นไมเห็นตื่นเตน แตแมเปนบาอะไร นั่นละเอา

แมมัน สุดทายลูกวิ่งตามแม ไลขนาบไลหลงทิศ

ไปเลย เขาปานูนอีกนะ เขาตามไลเอาจริงๆ ตั้ง

แตนั้นมาเงียบเลย…” 

แมจะวัย ๙๐ ปชราภาพมากแลวก็ตาม

แตดวยความจำเปนตองรักษาชีวิตสัตวแบบ 

เรงดวนทำใหทานตองจับสัตวรายตัวนั้นดวย

ตนเองก็มีไมนอย ดังนี้ 

“...ที่สนใจมากคือสัตว ถาเห็นสัตวตัวไหน

จองอยูนั้นเฝาดูอยูนั้น ยิ่งกระแตดวยแลวยิ่ง

รักมาก ไปไหนถามหาแตกระแต กระแตไปไหน 

มีแตกระแตยั้วเยี้ยๆ นี่ชี้มาหาคน แลวก็เดิน

ผานไป อยางนั้นแหละ .. จึงไดบอกวางูทาง

มะพราว งูสา ใครเจอแลวใหรีบมาบอกพระ 

ถาเปนกลางวันใหรีบมาบอกพระ ใหดูตัวมันไว

มันเลื้อยไปไหน คนหนึ่งใหเดินตามไป แลวคน

หนึ่งรีบออกมาบอกพระ ใหพระไปจับ นี่ละตัว

สำคัญของกระแต ไมมีเหลือนะ เทียบกับแมว

ตัวหนึ่งงูนี้มันหลอกกระแตนี้ของเลนเมื่อไร 

พอไดโอกาสปบพันเลย  

เราไปเห็นแลวอยูหนาทางจงกรมเรา 

กระแตมากินน้ำ งูก็ไปเฝาอยูในน้ำ หัวจงกรม

เราดวย เราเดินจงกรมก็คอยสังเกตดู เพราะ

ยังไงก็ ไมมีอันตรายถาเราอยูที่นั่น วางั้น   

เถอะนะ มันจะทำแบบไหนกันก็เราดูอยูที่นั่น  

สกัเดีย๋วมนัหลอกกนันะ ทำใหกระแตเผลอ 

หลอกทำทาอยางนัน้อยางนี ้ กระแตกว็ิง่รอบนัน้

รอบนี ้พอไดโอกาสปบฉวยมบัเลยนะ 

พนัเลย พอพนัเราก็โดดใสเลย 

จบัไดเลย งนูีแ้หละ กระแต

หลุดก็วิ่งชนตนไมตนอะไร

ไป แตไมเปนไรแหละ เรา

กจ็บังไูดเลย เปนอยางนัน้นะ ..  

นี่วากลัวงูก็กลัวนะ ธรรมดาแลวกลัว แต

ทุกวันนี้พูดตามความจริง ไมทราบวากลัวหรือ

ไมกลัว เหตุผลเทานั้น ถาเปนงูไมเปนภัยไม

ระวังมากนัก เชน งูทางมะพราว งูเขียว พระ

ฉวยไดยังไงเราก็ฉวยไดแบบเดียวกัน แนะ คือ

เหตุผล  

มันไมเปนภัยกลัวหาอะไร ไมเปนภัยก็ตอง

ไมกลัวถึงเรียกวามีเหตุผลใชไหม มันไมเปนภัย

ยังกลัวอยูก็เรียกวาบากลัว เขาใจไหม อันนี้ ไม

กลัว ฉวยมับเลย จับไดเรื่อยแหละเรา...” 

พนัเลย พอพนัเราก็โดดใสเลย 

จบัไดเลย งนูีแ้หละ กระแต

หลุดก็วิ่งชนตนไมตนอะไร

ไป แตไมเปนไรแหละ เรา

ไลขนาบสัตว 
   

บางครั้งสัตวที่ ไมมีพิษไมเปนอันตรายก็

กลับสรางปญหาขึ้นไดเหมือนกัน โดยปกติไกปา

ในวัดจะขันเปนระยะๆ ทั้งวันในชวงกลางวัน 

แตหากมีเหตุการณอะไรที่เปนอันตรายก็จะ

ตกใจรองกะตากดังขึ้นและถี่ขึ้น จากนั้นตัวอื่นๆ 

ก็จะรองตามๆ กัน ยิ่งหลายตัวเทาใดก็ยิ่งทำ 

ความรำคาญแกนักปฏิบัติไมนอย องคหลวงตา

มีมาตรการ ดังนี้ 

“ . . .ไกที่มีกะตาก มันมี เหตุการณนะ 

ธรรมดามี เราก็เขาไปดูมันมีอะไร หรือมีงูมี

อะไรอยูนั้นมันถึง ‘กะแตกๆ’ อยูงั้นตลอด ตั้ง

แตเชามาจนกระทั่งสายไมหยุด ไปก็เอาใหญ

เลย ควาไดกอนกรวดตามนั้นกำไวเต็มมือ เอา

หนังสะติ๊กติดมือแลวก็ไป มึงรองอะไร มันก็

รองอยูนั่นละใกลๆ ก็มันไมไดกลัวใครนี่

มันเคยกับพระแลว ‘กะแตกๆ’ อยูงั้น 

มึงกลัวอะไร  

รองอยูนั่นละใกลๆ ก็มันไมไดกลัวใครนี่

งูจงอางสัตวเลี้ยงวัด  
ปลอยสัตวปลอดภัย 

 

โดยปกติองคหลวงตาจะไมเลี้ยง

สัตวมีพิษหรือสัตวตัวใหญๆ เพราะ

เกรงอันตรายจะเกิดกับชาว

บานที่มาวัด ดังนี้ 

 “...สัตวตัวใหญๆ 

เอามา เลี้ ย ง ไม ได นะ เปน

อันตราย ทำลายคน พวกหมูนี้ก็ ไม ได อีเกง

ตัวผูก็ไมได เวลาคึกคะนองนี้ขวิดคน ตองระวัง 

อยางวัด..เขาเอากวางมาเลี้ยงไว เราไปเจอเขา

ก็สะดุดเลย โอย ทำไมเอากวางตัวใหญๆ มา

เลี้ยงไวเดี๋ยวชนคนนะ มันทิ่มคน ไมไดนะ พอ

เราพูดจบคำ ทานก็วามันเคยชนคนมาหลายคน

แลว ก็อยางนั้นแลว สัตวเหลานี้ ไมไดนะ ผูก

โกรธดวย พวกงูผูกโกรธเกงนะ…” 

สำหรับวัดปาบานตาดชวงหนึ่ง กอนป 

๒๕๓๐ ยังไมคอยมีคนพลุกพลานเหมือนสมัยนี้ 

ครั้งนั้นงูจงอางซึ่งเปนสัตวมีพิษรายแรงไมมี

ใครอยากพบเห็นหรืออยูใกลกลับกลายเปนสัตว

เลี้ยงของพระประจำวัดปาบานตาดในชวงเวลา

นั้น ดังนี้ 

“...งูทุกชนิดในวัดนี้ เราจับทั้งนั้น แตกอน

เขาอยูกับพระปวนเปยนๆ อยางจงอางนี้มัน

เหมือนสัตวเลี้ยง ไมแผลงฤทธิ์ เปนเหมือนสัตว

เลี้ยงเรา อยูกับพระปวนเปยนๆ ไมแสดงฤทธิ์-

เดช แตงูชนิดอื่นเราไมแน แตสำหรับงูจงอางนี้

แนวาไมแสดงพิษภัยอะไรเลย แตกอนปลอยให

เขาอยูกับพระ ก็พระทั้งวัดนี่ งูไปที่ ไหนก็เจอ

โดยปกติองคหลวงตาจะไมเลี้ยง

สัตวมีพิษหรือสัตวตัวใหญๆ เพราะ

เกรงอันตรายจะเกิดกับชาว

ไกปาจำนวนมากภายในวัด 
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๕๘๘ ๕๘๙

พระเรื่อยๆ องค ไหนก็แบบ

เดียวกัน เพราะเราสั่งกับพระ

ไวเรียบรอยวา 

‘อยาไปหยอกไปเลนเปน

อันขาด ใหเดินผานไปเฉยๆ คือ

การหยอกเลนของเรา เขาจะถือวา

จริงจังกบัเขา เพราะสัตวเหลานีถ้ือมนษุยนีเ้ปน

ขาศึก เราไปทำอะไรหยอกเลนกับเขา เขาจะ

ถือวาเปนจริงกับเขา หลังจากนั้นแลวเขาผูก

โกรธผกูแคน เวลาเหน็เราไปนีเ้ขาจะเจอเรากอน 

ไปเราไมรูเขาฉกปบ เพราะฉะนั้นจึงไมใหสนใจ

เลย ใครจะเจอที่ไหนใหเดนิผานไปธรรมดา แลว

เขาจะชนิเอง เขาจะรูนสิยัของพระเอง’ 

และมันก็เปนอยางนั้น ไปที่ ไหนวันหนึ่ง

เจอพระสักกี่องค เจอแบบเดียวกันหมด ไมมี

ใครสนใจ เดินผานไป บางทีขวางทาง เราไปนี้

พอดีเปนจังหวะเขาออกมาก็ไปเจอเขา เขาก็นิ่ง 

บางทีเราก็ ไปทางหัว เขาก็นิ่ง บางทีก็ ไป    

ทางหาง เขานิ่งของเขาอยูงั้นแหละ ทีนี้พอเรา

ผานไปแลวเขาก็เลื้อยไป เปนประจำอยางนั้น 

ที่ ไหนเหมือนกันหมด ทีนี้งูจงอางกับพระเลย

เปนสัตวเลี้ยงนะ  

อยู ในครัวนี่เวลาพระมาฉันน้ำรอนเขา

เลื้อยเขามาเฉย พระนั่งอยูเขาผานเขามาตรง 

กลาง ‘มึงมาอะไรไอขี้ดื้อ’ พระทานวา แตทาน

ไมหยอกเลนนะ เขาก็เลื้อยเขามาเฉยไปเลย 

เปนอยางนั้นนะ โอย หลายตัว ประมาณสัก ๙ 

ตัว ๑๐ ตัว เทาที่เราจำได นี่ละจับออกไปๆ แต

กอนไมจับ ทีนี้เวลาคนมามากๆ เขา คนกับพระ

มันตางกัน มาเจอเขาเขาจะไปหยอกไปเลนกับ

เขา ๑ แลวมาแบบเซอๆ ซาๆ ๑ ซึ่งเปนภัยทั้ง

นั้น เลยตองจับออกๆ ไปปลอยในภูเขาๆ ทุกวัน

นี้ ไมมีแหละ…” 

โดยปกติเวลาที่นำสัตว ไปปลอยจะใกล

หรือไกลเพียงใดเปนไปตามชนิดของสัตวและ

ความปลอดภัย ไมวาจะเปนสัตวรายหรือไม

ก็ตาม ความปลอดภัยของสัตวตัวนั้นๆ ตอง

ปลอดภัยที่สุด สวนมากองคหลวงตามักใหพระ

หรือฝากฆราวาสที่ ไว ใจได ไปปลอย แตก็มีอยู

คราวหนึ่งที่ทานนำไปปลอยดวยตัวเอง ดังนี้ 

“มีปลอยใกลตัวเดียวเรายังจำได นอกนั้น

มีแตไกลๆ ทั้งนั้น อันนี้เราไปเองไปปลอย ทาน

ไมสนิทใจมันจะมาขวางอยูนี้ ..  สั่งเรียบรอย 

ไปยืนสั่งจริงๆ เพราะไมสนิทใจ ทานก็เลยออก

จากวัด เปนอยางนั้นนะเรา คือวาอะไรตองเปน

อยางนั้น 

เจาของเองก็เหมือนกัน ถาสั่งอะไรผิดไป

นี้ตองยอมรับโทษแหงความผิดของเราวาสั่งผิด

ไป ผูทำทำตามก็จะผิดไปอีก.. วันนี้เตรียมของ

ไปใหพระที่ถูกไลออกจากวัด ก็ ไม ได ไลดวย

ความเกลียดความโมโหโทโสอะไร ไลโดยเหตุ

โดยผลตางหาก..” 

เมตตาสงสารหาประมาณมิได 

สิงหทองไปดวย สวนใหญมีแตตัว

ใหญๆ ไปปลอยที่ไหน สกลฯ นี่ก็เรา

ไปปลอยเอง ไปปลอยแถวใกลบาน

เขานะ ไปปลอยที่ ไหนใหอยู ใกล 

บานเขา เพราะแมวเหลานี้เปนแมวบาน 

มันอยูกับบาน มันมาหาลำไพกินกับวัดกับวา 

แลวจับเนรเทศเขาในบานเขา .. ตัวใหญทั้งนั้น

ตัวไหนก็ดี” 

แมแตการนำสัตว ไปปลอยแตละครั้งๆ 

องคทานก็ใหความสำคัญและจริงจังอยางมาก 

ถึงกับกำชับผู รับผิดชอบใหคำนึงถึงความ

ปลอดภัยในชีวิตสัตวทุกขั้นตอนเลยทีเดียว 

“...(พระ)ไปปลอยหมู หมูหลุดตกรถ หมู 

๒ ตัวไป มันเปนอยางไรไมรู มันสะดุดจิต สั่ง

แลวก็ไมแนใจไปยืนสั่งอีก คือสั่งวาหมูนี้เอาไป

ปลอยตรงนั้นๆ บอกเรียบรอยแลว แลวไปมัน

ขวางอยูในจิตอีกมันไมแนใจ เดินเขาไปอีกไป

ซ้ำเขาอีก  

‘นี่ถาหมูปลอยหายไปแลว ทานมานี้ตอง

ออกจากวัดทันที’ 

บอกอยางนั้นนะ พอไปก็หายจริงๆ ก็ตอง

ออกจริงๆ ไลออกจากวัดเลยทันที ทันกันละ 

เปนอยางนั้นนะเรา ถาวาอะไรถาลงจิตมันลง

ขาดปุดแลวมาคานไมได พุงเลย .. ไปตกหาย

ทั้งสองตัวเลย มาก็ ไลออกจากวัด เพราะมี

สัญญากันในคำพูดที่ไปสั่งเสีย  

ถาหมูนี้หลุดตกจากรถไปแลวทานตอง

ออกจากวัด พอดีไปตกจริงๆ ทานก็ออกจริงๆ 

ไมออกไมได ไลเลยแหละ .. มันก็แปลกอยูนะ

จิตนี่ ไมมีอะไรบอกมันหากเปนของมัน ถาอะไร
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“...พูดถึงเรื่องตะขาบ เราพักอยูที่ทางพัทยา แต ไม ไดอยูบริเวณพัทยา อยูในสวนลึกๆ ไปภาวนา 

คือตอนนั้นพวกลูกศิษยลูกหาแลวหมอหามไมใหเรารับแขก อยูในวัดนี่ ไมรับอยางไร ก็แขกเขาออก    

ทั้งวันๆ นี่วาอยางไร ถึงไดขโมย เตรียมของปุบปบ จากกุฏิแลวขึ้นรถไปเลย ไปพักอยูที่พัทยา เขาไปใน

สวน สวนลึกๆ ภาวนาอยูนั้น มันก็มาเกี่ยวกับเรื่องตะขาบ  

เอ มันแปลกอยูนา เราก็เดินจงกรม เจริญเมตตาตามที่พูดกับตะขาบนั่นแหละ เจริญเมตตาอะไร

เรียบรอย หัวจงกรมนั่นนะ มีตะขาบตัวหนึ่ง โอยยาวใหญตัวเทานี้ มันอยูหัวจงกรม ที่เราไปถึงแลวหยุด

แลวกลับ มันมาอยูที่นั่น เราเดินจงกรมคงจะไปเหยียบมันทา มันกัด ไมกัดแรงนะ พอแปลบเทานั้นแหละ 

มองลงไป พอฉายไฟลงไปเห็นตะขาบมันวกวน ‘อาว! ไอนี่มันอยูโลกไหนนี่นะ’  

เราวาอยางนั้น คุยกับมันนะ ‘กูแผเมตตาครอบโลกธาตุ มึงอยูโลกธาตุไหนมึงถึงไดมากัดกูไดลงคอ 

สัตวทั้งหลายเขาไมเคยทำ ทำไมอำนาจเมตตาธรรมที่กูแผครอบโลกธาตุนี่พึ่งจบลงเดี๋ยวนี้ มึงอยูโลกธาตุ

ไหน มึงถึงไดมากัดกูลงคอ’ 

พูดกับมันอยูนั้น เหมือนบา ตะขาบมันก็อยูของมันนั่นละ มันวกไปเวียนมาอยูนั่น เราพูดกับมัน กูก็

แผเมตตาจนครอบโลกธาตุแลวเดี๋ยวนี้เอง มึงอยูโลกธาตุไหนมึงถึงไดมากัดกูไดลงคอไอนี่นะ มันเดินวก

ไปเวียนมาอยูนั่นนะ อยูตรงนั้นนะ มึงจะไปไหนทำไมมึงไม ไป  พอวาแลวก็ “ไป” เอาไมมาเขี่ยๆ มันก็ ไป 

ก็เดินตามมันไปเรื่อยๆ มันออกจากที่เตียนโลงที่เราปดกวาด มันเขาปา สงมันจนถึงปา  

‘มึงอยากลับมาอีกนะ กูจะไปเดินจงกรมกูอีก’  

บอกอยางนั้นนะ มันนาคิดนะ เดินจงกรมอยู ไมนานนะ มาอีกมาตรงนั้นอีก มาอยูหัวจงกรมที่เกา 

แย็บอีก มันกัดเรา คือไปเหยียบมันละทา ไมเห็นมันแตมันไมกัดแรงนะ พอใหรูสึกแปลบเทานั้น ฉายไฟ

ลงไป อาวตะขาบตัวเกานั่นนะ ‘มึงมาอยางไรอีก’ ก็ตามสงมันอีกเขาปา  

นี่ละมันอดคิดไม ไดนะ กูแผเมตตาครอบโลกธาตุ มึงอยูโลกธาตุไหน มึงถึงไม ไดรับเมตตาแลวมา

กัดกู วาอยางนั้นละ คุยอยางนี้ละเหมือนเราคุยกันนี้ละ สักเดี๋ยวพระทานไดยิน ทานวันชัย ทานเดิน

จงกรมแถวนูนไดยินเสียงเราพูดกับมัน พอทานมา เราก็วา  

‘นี่ตะขาบตัวนี้มันกัดเราสองหนแลว แต ไมกัดแรงนะ เหมือนกับวาเข็มแทงแย็บเทานั้นละ แลวมัน

เดินวกเวียนอยูนั้น เราก็ตามสงมันไป ไปเขาปา มึงอยามาที่นี่ กูเดินจงกรม กูแผเมตตาครอบโลกธาตุมึง

อยูโลกธาตุไหน มึงถึงไดมากัดกูลงคอ มึงไม ไดรับเมตตากูเหรอ มันไม ไดกัดแรงละ กัดพอแย็บนิดหนอย 

ไมปวดนะ เลือดพอยิบๆ นิดหนึ่ง คือคงไปเหยียบมันนะทา’ 

 ก็เราเดินจงกรมไปตรงนั้น มันมาอยูตรงนั้น ตามสงถึงสามหนนะ ตะขาบตัวนี้นะ ตามสงเขา

ปานูนนะ ‘ไปมึงไป’ มันเขาปาแลวเราก็กลับมาเดินจงกรมอีก สักเดี๋ยวมาอีก ตัวเกานั้นแหละ ไมใชตัว

ไหนนะ เดินวกเวียนอยูนั้น เอาไมเขี่ยไปเรื่อย เขาก็ ไปของเขาเรื่อย ตามสงจนถึงปาสามหน กลับมาอยู 

ที่เกาอีก มันเมาเมตตาหรือไงไมรูนะ เราแผเมตตาใหมัน มันไม ไดรับนะ เลยวาใหมัน .. 

แลวก็เลยพากันตามสง ทั้งพระทานวันชัยตามสงไป เขาไปในปาที่เกาแหละ ไกลนะ มันก็คอยไป

ของมันเรื่อย เราก็ตามสง พอมันหยุดที่ ไหนเราก็เอาไมเขี่ย เขี่ยแลวมันก็ ไปเรื่อย สงถึงสามหนมาอยูที่

นั่น มันเปนอะไรก็ ไมรู หรือมันเมาเมตตา ก็บอกวากูแผเมตตาถึงสามโลกธาตุ มึงอยูโลกธาตุไหนมึงไม ได

รับเมตตา มึงมากัดกูได ตั้งแตนั้นมาไปสงถึงสามหนมันยังกลับมานี่ แสดงวารับเมตตาไม

พอ สามหนนะไอตะขาบตัวนี้ ตัวใหญ ไปถึงนูนแลวสงแลวกลับมาเดินจงกรม ไม

นานนะมาอีกแลว มาที่เกา  

มันก็แปลกอยูนะ ก็เราแผเมตตาจริงๆ ไมใชพูดธรรมดา...” 

ตะขาบ..รับแผเมตตา 

รับเมตตา มึงมากัดกูได ตั้งแตนั้นมาไปสงถึงสามหนมันยังกลับมานี่ แสดงวารับเมตตาไม

พนเขตวัด คือแดนประหารสัตว 
 

องคทานเบาใจเมื่อสัตวรายในวัดถูกนำไป

ปลอย เพราะหวงใยในชีวิตของสัตวจำนวนมาก

ที่จะตองตายเพียงเพราะสัตวตัวสองตัวเทานั้น 

ความละเอียดออนลึกซึ้งและเห็นคุณคาของ

สัตวแตละตัวๆ ไมมียกเวนแม ในเวลาไปแจก

ทานระหวางทาง หลานชายของทานซึ่งเปนผู

ขับรถถวายอยูเปนประจำจะทราบดีและขับรถ

ดวยความระมัดระวังสอดคลองกับความเมตตา

ของทาน ดังนี้ 

“...นี่คอยเงียบๆ ทางขางใน (สัตวรายที่

เพิ่งไปปลอย) ไมมีแลวนะเดี๋ยวนี้ ก็แสดงวาจะ

คอยหมดปญหาไป สัตวจะไดงอกเงย อูย 

สงสารสัตวมากนะ มองดู

ตัวไหน แมแต จิ้งเหลน 

กิ้งกา วิ่งผานถนน พอมอง

เห็นบอกเลยนะ ‘นั่นกิ้งกา’  

รถก็หลีกไป ไมเคยทับเคย

เหยยีบมนั นอกจากมนัสดุวสิยักจ็ำเปน หลกีทัง้

นัน้ละเรา จติมนัเมตตาขนาดนัน้ละ จงึวาอยากให

พีน่องทัง้หลายไดเหน็หวัใจนี ้มาพดูเลนๆ หรอื…” 

ดวยความเมตตาอันลึกซึ้งของทานเชนนี้ 

วัดปาบานตาดจึงกลายเปนแดนผาสุกของสัตว 

เพราะมีเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาเปนที่

พึ่งอันแสนสงบสุขและรมเย็น ดังนี้ 

“...เราไปสรางวัด ดงนี้ก็ถูกเขาทำลายไป

เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเปนอำเภอหนองแสงนูนนะ 

สัตวเหลานี้ก็เลยตายหมด กระรอกเรายังจำได

มีอยู ๒-๓ ตัว เขตของวัดที่เราอยูนี้ กระรอก

อยูในเขตนี้ ไกปาก็มี ๒ พวก พวกหนึ่งอยูทาง

ทิศใต พวกหนึ่งอยูทางทิศเหนือ มันไปยกพวกตี

กันเรื่อยละแตกอน .. เขตนั้นกระรอกก็ตาย

หมด สัตวอะไรๆ ตายหมดทั้งนั้นแหละ  

มอียูเฉพาะในเขตวดั สตัวอะไรมเีทาไรกย็งั

อยูเปนปรกต ิ พวกกระรอก พวกกระจง อเีกง

ถามนัออกไปขางนอกถกูเขาฆาตาย แตกอนมนั

มอียูทัว่ไปในวดั พอออกขางนอกไปกถ็กูเขาฆาๆ 

หมด เกงก็หมด หมูก็หมด มีแพรหลายอยูแต

กระรอก ทแีรกมอียู ๒-๓ ตวั มนัแพรพนัธุมาก

เตม็วดั .. ยงัเหลอืแตกระรอกกบัไก  
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เดีย๋วนี้ ไกปาทีว่า ๒ พวกทีย่กพวกมาตกีนั

นัน่ละ ครัน้ตอไปมนักม็ากข้ึนๆ ไมทราบวาพวก

ไหนตอพวกไหน เลยกลายเปน “ไกบาน” ไป ไม

ไดกลวัคนเลย จาก “ไกบาน” แลวเปน “ไกบา” 

ไปเลย เขาใจไหม ไปดูในครวัซิ มันกลัวคนเมือ่ไร

ไกอยูในวัด .. เวลานีอ้ยูในข้ันบาทัง้หมดเลย ไมรู

จักกลัวคน กระรอกก็เหมือนกัน เปนแบบ

เดยีวกนัไมกลัว 

อยางนั้นละ “ธรรม” ไปอยูที่ ไหน ถา

ธรรมอยูที่ไหนสัตวตายใจๆไดทัง้นัน้ละ ไมไดกลวั

คน สัตวในวัดสนุกสนานรื่นเริง อาหารเราก็ให

กิน แลวความปลอดภยัพระกร็กัษาเองโดยหลกั

ธรรมชาต ิ ใครจะเขาไปยุงไมม ี เขากอ็ยูสบายๆ 

.. พวกสัตวอะไรที่อยูบริเวณวัดนั้นเขาอยูผาสุก

สบายทัง้น้ันแหละ ออกจากนัน้ไปตายหมด...” 

“...ทานอาจารยฝนกับแมวนี้ถูกกันมากนะ แมวก็มีแตแมวใหญเสียดวยนะ 

ทานไปอยูถ้ำขาม เขาเอาแมวใหญมาจากไหนไมรู ไปปลอยที่ถ้ำขาม ก็ ไปอยูกับ

ทาน ปวนเปยนอยูกับทาน ติดกับทานนะ ไมติดองคไหน ติดกับทานอาจารยฝน 

ทานไปไหนมันตามไปเรื่อย  

พอไปขางหนาปบลมแผละ หงายทองขึน้ฟา มนัทำความเคารพทาน ทาน

บอก ‘นีม่นัเคารพ’ ทานวาอยางนัน้นะ ‘เขากราบไมเปน นีล่ะวธิแีมวกราบ กราบ

อยางนี้’ ทานวาอยางนั้นนะ คือเขานอนแผสองสลึง แผอยางนี้เลยนะ ทานไป

แลวเขาไปลมแผละอยูขางหนาและกห็งายทอง ‘นีเ่ขากราบ เขาเคารพเรา’  

‘แมวเคารพ เคารพอยางนีห้รอื’ ‘เคารพอยางนีแ้หละ’ ทานวา ขบขนัดนีะ 

สักเดี๋ยวไปกับทานนั่นละ ทีนี้ตอนจังหันนะ มันสำคัญอยู แปลกที่ตอน

จังหัน เอ มันรูภาษาคนจริงๆ นะ ทีนี้พอฉันจังหันจัดไว มันมีแมวอยู ๓ ตัว ตัว

ใหญที่สุดคือตัวหัวหนา ทานจัดจานขาว จัดอยางนี้ใส ไว ๓ จาน ทานนั่ง

อยูนี้ก็จานขาวแมวๆๆ ๓ ตัว จัดไวให ทุกวันเราก็ ไม ไดสังเกตนะ วัน

นั้นทานพูดขึ้น เราจึงไดสังเกต บทเวลาทานจะพูด เขากินแลวนะ

นั่น พอเขากินแลวทานนั่งกำลังพิจารณา  

ทานวา ‘นี่มันอยางไรนี่ แมวสามตัวนี่มันไมมีปฏิสังขา

หรือ? ฟาดแลว พระยังไม ไดฉัน ทำไมฟาดแลว’  

ทานพูดอยางนี้นะ ฟาดแลว เขาหยุดนะ เขาหยุดแลวมอง

ดูหนาทาน นี่ที่นาคิดนะ เขากำลังกินอยูนะ ๓ ตัว ตัวใหญ พอทานวาอยางนั้น

เขาเลยหยุด พอหยุดแลวก็มองดูหนาทาน .. ทานก็เริ่มฉัน ฉันแลวเขายังมองดู

ทานอยูนะ เขาไมกลากิน พอหลังจากน้ันแลวเห็นเขาน่ังมองดูทานอยูตลอด 

เขาไมกินอีกนะ 

พอทานฉันไปๆ ‘เอากินซิทีนี้ พระทานฉันแลวนั่นนะ เห็นกินกอนพระก็วา

ใหบางละ พระเปนอาจารยของเรา ไมถึงไหนเราฟาดแลว’ 

ทานพูดหยอกสัตวนารักดวยนะ คำพูดทานก็ดี พระทานยังไมฉันเราฟาด

แลว ทานวาอยางนั้น  จากนั้นเอากินทีนี้ พอวาอยางนั้นเขาก็หันมากิน  

วันหลังอีก พอจัดอาหารเสร็จแลวเขาไมกลากินนะ จัดอาหาร ๓ จาน

เสร็จ นั่งตางคนตางหมอบ เฝาอยูนี่ ที่นารักมากก็คือเขาเฝาแลวเขาดูจานขาว

แลวเขาดูปากพระ มันนาขบขันดีนะ เขาดูปากพระแลวเขาก็ดูจานขาว พระ

ทานยังไมฉันเขาก็ดูอยูนั่นละ จนกระท่ังพระทานเริ่มลงมือฉัน เขาเห็น

พระทานฉันเขาก็กลับมากินของเขา ตั้งแตวันนั้นเขาจะรอ จนกระทั่ง

พระทานฉันเสร็จแลว เขาถึงจะกิน กอนท่ีเขาจะกินเขาตองดูปาก

พระเสียกอน ถาปากพระทานยังไมกินเขาก็ยังไมกิน  

มันรูภาษาคนหรือไงนา แมวสามตัว ตัวใหญ

นี่ละมันรูภาษาดี เพราะทานวาตัวใหญน้ี ตัว

ใหญก็หยุด...” 

เชื่องมากไมรูจักกลัวคน แลวลูกกระตายดวย 

หมามันเขาไปมันกัดเอานะ ขางในหมาเขาไป

หรือเปลา เห็นหมาเขาไปไหม ถาตัวไหนเขาไป

อยาคุนกับมัน เวนแตไอหยองกับไอปุกกี้

เทานั้น ไอนี้มันไมมีบัญชี มันก็ไมทำรายสัตวนะ 

แตไอหมี(หมาตัวใหญ)ใหระวังใหดี ไอหมีไปมัน

เอาจริงๆ ก็มีไอหมีตัวเดียว นอกจากน้ันไมเห็น

ตัวไหนเขาไป.. 

ทุกคนใหเตือนกันนะ .. ไอหมีอยาไปคุน

กับมันแตนี้ตอไป มันมีลูกกระตายแลวจะเกิด

เหตุ เราเปนหวงมากนะ ไปดูเรื่อยกลัว

จะบกพรอง เดี๋ยวมันเอาลูกกระตาย

ไปกินแลวไม ไดนะ เราเขมงวด

กวดขันมาก .. มันเขาไปเรื่อยก็

ซัดเรื่อยซิหนังสะติ๊ก ไมไดยิงหมา

แหละ ยิงขู ใสเปยะมันวิ่งเลยมัน

กลัว ในวัดนี้พระมีหนังสะติ๊กทั้ง

นั้นแหละ แตไมเคยยิงถูกหมา .. 

เพราะไมไดยิงใสมัน พวกนี้มัน

กลัวหนังสะติ๊ก พอยิงแคกนี้ก็

ไปเลยเผนเลย ตองมีไวขูไม

งั้นไม ไดเพื่อรักษาความ 

ใหญที่สุดคือตัวหัวหนา ทานจัดจานขาว จัดอยางนี้ใส ไว ๓ จาน ทานนั่ง ทานยังไมฉันเขาก็ดูอยูนั่นละ จนกระท่ังพระทานเริ่มลงมือฉัน เขาเห็น

พระทานฉันเขาก็กลับมากินของเขา ตั้งแตวันนั้นเขาจะรอ จนกระทั่ง

พระทานฉันเสร็จแลว เขาถึงจะกิน กอนท่ีเขาจะกินเขาตองดูปาก

พระเสียกอน ถาปากพระทานยังไมกินเขาก็ยังไมกิน  

นี่ละมันรูภาษาดี เพราะทานวาตัวใหญน้ี ตัว

ใหญก็หยุด...” 

ปาชาหมารอบกุฏิ 
 

องคหลวงตาเมตตารับสุนัขมาเลี้ยงไวที่

วัดหลายตัว ใหพระเลี้ยงดูเปนอยางดีมีการแบง

อาหารใสถาดแยกเปนกลุมๆ ใหกินจนอิ่มทุกตัว

ไป ทานจะกำชับพระเณรเสมอหามสุนัขเหลานี้

เขาไปทำลายสัตวอื่นในวัดและคอยกันไมใหกัด

กันทะเลาะกัน หากตัวใดดื้อทานสั่งใหพระเณร

ใช ไมเรียวตีสั่งสอนทันที นอกจากนี้ความ

เมตตาเอ็นดูสุนัขในวัดของทานถึงกับใหฝงตัว 

ที่ตายแลวไว ในบริเวณรอบๆ กุฏิของทานเลยที

เดยีวนบัเปนความรกัความเมตตาของทานโดยแท 

“...กระตายมันมีอยูทั่วไปหมดเดี๋ยวนี้ มัน

ออกไปหมด .. กระแตก็เยอะ โอย เราสงสาร

สัตวนะ ไปที่ ไหนจะจองดูแตสัตว พวกกระแต

แมวหลวงปูฝน ปฏิสังขาฯ กอนกิน 

ดูหนาทาน นี่ที่นาคิดนะ เขากำลังกินอยูนะ ๓ ตัว ตัวใหญ พอทานวาอยางนั้น

นั้นแหละ แตไมเคยยิงถูกหมา .. นั้นแหละ แตไมเคยยิงถูกหมา .. 

เพราะไมไดยิงใสมัน พวกนี้มันเพราะไมไดยิงใสมัน พวกนี้มัน

กลัวหนังสะติ๊ก พอยิงแคกนี้ก็กลัวหนังสะติ๊ก พอยิงแคกนี้ก็

ไปเลยเผนเลย ตองมีไวขูไมไปเลยเผนเลย ตองมีไวขูไม

งั้นไม ไดเพื่อรักษาความ 
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๕๙๐ ๕๙๑

ปลอดภัยของสัตว พระทาน      

มีไวอยางนั้นละ .. 

สวนไอปุกกี้ (หมาตัวเล็ก) 

มันดีอยางหนึ่งคือไมถือสีถือสา

เลย จะทำอะไรมแีตหลบๆ แลว 

เปดหนีเลย มันรำคาญทา ก็ดี

อยางหนึ่งนิสัยมันดี เวลามันผิด

พลาดอะไรเจาของตี ไมเรียวหวด หมอบ หวด

เทาไหรยิ่งหมอบ นี่ก็ดี รูผิดนะ นิสัยมันดีอยาง

หนึ่ง มันมีแตขูเขาเทานั้น แตไมเคยกัด พอขู

เขาแลวก็วิ่งเลย เพราะพอขูเขาแลวไมเรียวลง

ขางหลังละซี มันมัวแตขูเขาไมเรียวซัดลงหลังก็

วิ่ง ทีนี้พอขูเขาแลววิ่ง ไมเรียวมาไมมาวิ่งเลย 

เขาก็ฉลาดเหมือนกันนะ เขาทาดี เลนกับ

หมาก็นาดูนะ พูดเรื่องหมา นิสัยหมา

มันก็มีหัวใจของมัน มันรูจักผิดจักถูก

เหมือนกัน ตายไปเรื่อยๆ  

ตัวหนึ่ งก็ตายแลว ไอจ้ำ

หลอด(หมาตัวใหญมีจุดๆ) เอาไป

ฝงไวที่กุฏิ บริเวณกุฏิเราปาชา

หมานะ ตัวไหนตายเราสั่งเองให ไป

ฝงไวที่รอบๆ กุฏิของเรา ตายไปอีกตัว

หนึ่งแลว .. มันตายเปนชุดๆ ไป พอมันแก

แลวก็ตายๆ ...” 

 

หารอืทานกพ็อใจรบั .. ใครจะถวายทีท่ี่ไหน

ก็ตามเราไมไดรับสุมสี่สุมหา เพราะรับ

เพื่อประโยชนแกชาติศาสนาจริงๆ รับ

ที่ ไหนแลวตองเปนภาระหนัก ไมไดรับ

ทิง้ๆ ขวางๆ อะไร กเ็ลยรบั .. 

อันนี้มันก็ขึ้นอยูกับนิสัยวาสนา

เหมอืนกนั ทานจนัทรทานบวชมาทาน

ก็ ไม ไดบวชมาหาสัตวหาเสืออยางนี้นะ ทาน 

บวชมาหาอรรถหาธรรม เขาเสาะแสวงหาครู

อาจารย ทานกเ็ลยเลี้ยงด ู ทานตัง้ใจบวชมาหา

เลี้ยงสัตวเลี้ยงเสืออะไร ทานไมมีนะเจตนาเดิม 

ความจำเปนมนัหากแทรกเขามาๆ .. พอรบัแลว

พอดพีวกเสอืกเ็ขามา พวกเสอืพวกสตัวเขามาใน

วัดนั้น เลยกลายเปนวัดเสือวัดสัตวไปหมด วัด

นัน้เลยกลายเปนวดัเสอื ตรงทีท่ำเลภาวนามนัก็

เลยกลายเปนวดัเสอืไปเลย เอาเปนก็ใหเปน มนั

กน็าดอูนัหนึง่เสอื  

อยางทานจนัทรทานเมตตาสงสารเอาใจใส

สตัว สดุทายสตัวอยูขางบนภเูขาลงมากนิอาหาร

กับทานหมด หมูเปนรอยๆ นกยูงเปนรอยๆ .. 

สดุทายวดัเสอืนีก่ลายเปนวดัสตัวทกุประเภทเตม็

อยูนั้นละ .. พวกมาปา วัว ควายปา หมูปา 

แพะ นกยงู ฯลฯ มนัมากตอมาก มาเองนะ .. 

ลงมาจากภูเขา ทานจัดอาหารให เลี้ยงดูเขา 

แนะ กอ็ยางนัน้ละ  

เมือ่เขาเคยแลวเขากล็งมา ตอนเชานัน่ละ

หลั่งไหลลงมา พอกินอิ่มแลวเขาไป เขาไม

รบกวนเรา สตัวเหลานีเ้ปนสตัวปาทัง้หมด เวลา

มันออกมาจากปามาอยู ในวัดนี้มันเปนสัตวปา 

แลวเอามาเลีย้งไวในบานเลยถอืวาเปนสตัวบานแลวเอามาเลีย้งไวในบานเลยถอืวาเปนสตัวบาน

ความเมตตาของวัดปาหลวงตาบัว 
 

ความเมตตาอยางไมมีขอบเขตขององค-

หลวงตาตอสัตวทั้งหลายนี ้ ยังแผออกกระจาย

อยางทั่วถึงไปยังวัดตางๆ ที่ทานรับถวายที่ดิน 

รวมถึงวัดตางๆ ที่องคทานมักไปเยี่ยมเยียนอยู

เนืองๆ ในที่นี้ขอยกตัวอยาง วัดปาหลวงตาบัว 

ญาณสัมปนโน ที่กาญจนบุรีเพียงแหงเดียวซึ่ง

เดนเรื่องความเมตตาสัตวและองคหลวงตามัก

กลาวถงึเปนพเิศษเสมอ ดงันี้ 

“ทานจนัทรนีเ้ปนพระวดัปาบานตาด เปน

คนคลองดาน สมทุรปราการ อยูนีห่ลายป ออก

จากนี้ ไปก็ไปอยูทองผาภูม ิ เราก็คอยฟงเสียง 

จากนั้นเขาก็มาถวายที่ที่เปนวัดเสืออยูทุกวันนี ้

เนื้อที่ก็กวางอยู เราก็พิจารณาดูยานกรรมฐาน

ภาวนา เหน็วาทีน่ัน่วางมากไมคอยมพีระกรรม-

ฐานไปอยู เลยใหทานจนัทร วดัเสอื มาปรกึษา

เมตตาสัตวที่วัดปาหลวงตาบัว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

เขาก็ฉลาดเหมือนกันนะ เขาทาดี เลนกับ

หมาก็นาดูนะ พูดเรื่องหมา นิสัยหมา

มันก็มีหัวใจของมัน มันรูจักผิดจักถูก

เหมือนกัน ตายไปเรื่อยๆ  

ตัวหนึ่ งก็ตายแลว 

หลอด(หมาตัวใหญมีจุดๆ) เอาไป

ฝงไวที่กุฏิ บริเวณกุฏิเราปาชา

หมานะ ตัวไหนตายเราสั่งเองให ไป

ฝงไวที่รอบๆ กุฏิของเรา ตายไปอีกตัว

หนึ่งแลว .. มันตายเปนชุดๆ ไป พอมันแก

ไปเลย ไมนกึวาเขาเปนสตัวปามาแตกอน .. 

นี่ละอำนาจแหงการเสียสละความเมตตา 

สัตวเคยรูจักพระที่ ไหน เขาเปนสัตวปาลวนๆ 

ทำไมมาอยูกับพระไดอยางสนิทใจ นี่ก็คือความ

เมตตา ความเสียสละ สงเคราะหซึ่งกันและกัน 

การใหเปนเครือ่งประสานกนัสำคญัมากนะ การ

ใหนี่ประสานกันไดด ี จิตใจออนนุมเลยทันทีเมื่อ

ไดรบัการสงเคราะหจากกนัและกนั พระพทุธเจา

ทุกพระองคถึงยกทานบารมีขึ้นกอน ทานบารมี

คือการให  การเสียสละ เปนพื้นฐานของ

พระพทุธเจาทกุพระองค...” 

ที่วัดเสือแหงนี้สัตวปาตางชนิดกันซึ่งโดย

ปกติแลวจะตองทำลายชีวิตกันแตสัตวปาที่นี่

กลับมีความคุนเคยกันและอยูรวมกันไดอยาง

ผาสกุในสถานทีแ่หงนี ้ดงันี้ 

“ . . .ที แรกพวกวั วพวกควายนี้ ก็ ร อง         

‘โอกอากๆ’ พอเหน็เสอืวิง่เขาปาเขารก เสอืก็ไล 

ไลไปก็โดดขึน้บนหลงัววัหลงัควาย ฟงเสยีงรอง 

‘อากๆ’ ขึ้น เขาไมใชอะไรนะเขาหยอก .. เสือ

หยอกควายนี้ควายมันจะตายมันกลัว หยอกวัว

หยอกควาย เสยีงรอง ‘อากอีก้ๆ’ ไอเสอือยูบน

หลงั มนัขบขนัดนีะ คอืไมทำไม แลวก็ไมใชเลบ็ 

เลบ็ไมใช กดัก็ไมกดั มแีตหยอกเลน แตควายตัง้

แตเกิดมามันคุนเสือเมื่อไรใชไหม เพราะฉะนั้น

เขาถงึวิง่ วิง่เสอืก็ไล ไลโดดขึน้บนหลงั ควายก็

หมอบรอง ‘อากๆ’ โอย ขบขนัด ีตวัหนึง่เลนตวั

หนึ่งกลัว เดี๋ยวนี้อยูดวยกันไดแลวนะ ที่วานี้วา

แตเริ่มแรก เดี๋ยวนี้อยูดวยกันไดแลว ไมวาเสือ

วาวัววาควายอยูดวยกันไดสบายเลย นี่อำนาจ

เมตตาธรรมไมมอีะไรกนัเลย ...” 
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๕๙๒ ๕๙๓

กอนวัดปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน ที่

กาญจนบุรีจะเปน “วัดเสือ” ที่เกี่ยวของกับการ

อนุ เคราะห เมตตาสัตว ทานพระอาจารย

ภูษิต(จันทร) ไดเคยรับหนาที่ดูแลอาหารน้ำ    

สตัวหลายรอยตวัในวดัปาบานตาดมาตัง้แตครัง้

เมื่ออยูกับองคหลวงตาแลวเปนกิจวัตรเพิ่มเติม

จากความรบัผดิชอบในกฏุอิงคหลวงตา ซึง่สวน

หนึง่ของหนงัสอืนานฟาไดกลาวถงึเรือ่งราวของ

ทานพระอาจารยภูษิตในเหตุการณระยะนั้นวา 

“...วันนั้นหลวงตาทานไปขางนอกกวาจะ

กลับก็เกือบมืด ทานอาจารยจันทรมีหนาที่อีก

อยาง คอื ใหอาหารไกทัง้หลายในวดัซึง่มอียูเปน

รอยตัว วันนั้นทานก็ลืมใหอาหารไก พอหลวง-

ตากลับมาถึง ทานก็รีบเตรียมตมน้ำรอนใส

กระเปาน้ำรอนเสร็จออกไวขางที่นอนหลวงตา 

เพราะเปนหนาหนาว

ซึ่งหนาวมาก ทานก็

วางกระเปาน้ำรอน

เสร็จออกมาอยูดาน

นอกของกุฏ ิ ก็เห็นไก

ทั้งหลายแหกันมาหา

หลวงตาถึงหนากุฏิ

พรอมแยงกันสงเสียง

กันดังแซดเต็มไปหมด 

ทานประหลาดใจมาก  

ทันใดนั้นหลวง-

ตากถ็ามทานวา ‘ทาน

จนัทรวนันี้ ไมไดเอาอาหารใหพวกไกหรอกหรอื’ 

เทานัน้แหละ ทานกเ็ขาใจทนัทวีา พวกไก

มนัแหกนัมาฟองทาน แตไมเทานัน้ .. ทานยงัคดิ

สงสยัตอไปอกีวา ‘เอ.. แลวทานพอ (ทานเรยีก

หลวงตาวา ทานพอ) รูภาษาไกไดอยางไร’ 

ทันทีที่คิดจบ กระเปาน้ำรอนก็ปลิวรอน.. 

ฟลิ้ว ดิ่งตรงออกมาที่หนาทานกำลังยืนลังเล  

อยู ถาทานไมหลบ ก็ฟาดหัวแตกแนนอน    

ทานหลบไดทันพรอมกับของขึ้นคิดวา  

‘กระเปาน้ำรอนก็อุตสาหทำถวายให ได ใช

ตามที่คุณหมออวยถวายไว และยังเอามาปาหัว

เราเกือบหัวแตก และนี่เราเปนใคร เราเปนถึง

นักเรียนนอกปริญญาโทมาอยูเพื่อปฏิบัติธรรมที่

นี่ ทำไมเรื่องแคนี้ตองทำเราขนาดนี้??’ 

ทานบอกวาทฏิฐมินัขึน้ขดีสดุ กำลงัจะเดนิ

ออกไป ตดัสนิใจวา ‘ไปแน ไมอยูแลว ออกจากนี่

ไปแลวกจ็ะไมกลบัมาเหยยีบทีน่ีอ่กี’ 

ทนัใดนัน้ เสยีงหลวงตากด็งัลัน่ ‘แคภาษา

สตัวทำไมจะรู ไมได พวกฤๅษนีอกศาสนาเขายงั

ระลกึชาตไิดตัง้ ๗ ชาต ิแลวเราเปนใคร เราเปน

พระในพระพุทธศาสนาระลึกได ไมถึง ๗ ชาติก็

ใหอายพวกฤๅษนีอกศาสนา และสมยัหลวงปูมัน่

นะนะ ไมมีของใชดีๆ (กระเปาน้ำรอน) อยางที่

เราใชกนันีห่รอกนะจะบอกให”  

พอทานไดฟงเทานั้น ทานถึงกับกมกราบ

ลงขอขมาทานหลวงตา นี่คือคำสอนตอนหนึ่งที่

หลวงตาทานปราบทฏิฐชินดิไมทนัไดตัง้ตวั และ

เมือ่รูเทาทนักเ็ทากบัผานการทดสอบจากพอแม-

ครูอาจารยที่เมตตาใหทานไดอยูปฏิบัติรับใช

อยางใกลชดิและตลอดเวลา ครบูาอาจารยเชนนี้

หาไดยากในโลก ผู ใดที่คิดวาครบูาอาจารยทาน

ไมเมตตาทีท่ำเชนนัน้เชนนี ้กข็อจงพจิารณา…” 

เมื่อวัดปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน   

(วัดเสือ) เกิดขึ้นตามความประสงคขององค-

หลวงตาแลว จากนัน้ไมนานมเีหตทุำใหวดัตองได

เขาไปเกี่ยวของกับสัตว หมูปาตัวแรกถูกตีมา

ทานเลยรกัษาใหจนหาย สวนเสอืตวัแรกทีเ่ขามา

ที่วัดก็ โดนฉีดฟอรมาลินเพื่อหวังจะสตาฟแต

บงัเอญิมนัไมตาย ยงักระดกุกระดกิได ชาวบาน

จึงเกิดกลัวบาปขึ้นมา ก็เลยนำมาถวายขอให

พระอาจารยภษูติรบัไว หากไมรบักจ็ะนำไปขาย

ตอซึ่งก็ตองตายแนนอน ทานจึงยอมรับไว ใน

ตอนนั้นขนมันโดนเลาะไปหมดแลว แทบหมด

สภาพวานีค่อืเสอื ทานกห็ยอดขาวกบันำ้แกงตม

ฟกอาหารที่พอแบงจากบิณฑบาตปอนมันทุกวัน

จนสามารถเดนิได ขนเริม่ขึน้ใหม แตเพราะมนัก็

ไมแขง็แรง รางกายโดนยาฟอรมาลนิไมสมบรูณ

ดงัเดมิ องคหลวงตากลาวในเรือ่งนี้ ไวเชนกนัวา 

“...นี่ก็เปนนิสัยวาสนาของแตละองคหรือ

แตละบคุคล เชนอยางวดัเสอื ทานจนัทรทานบวช

มาเพือ่มาปฏบิตับิำรงุรกัษาเสอืเมือ่ไร แตมนัหาก

มคีวามจำเปนทีแ่ทรกเขามาๆ เบือ้งตนกม็ีใครเอา

สตัวอะไรมาปลอย ทานก็ไมหาปลอย แตเขาเอา

ไปถวายทาน ทานกเ็หน็วามนัเปนทีว่าง เปนทำเล

   องคหลวงตา กับ เสือเมืองกาญจนฯ 
 

“...วัดปาหลวงตาบัวเลี้ยงเสือมากนะ เปนสัตวที่นารัก เสือซึ่งเปนสัตวที่นากลัวมากแลวกลับมา

เปนสัตวที่นารักมาก มันขบขันตอนที่เราไปเยี่ยม เราก็เซอ นูนเวลามันทำเร็วแทๆ นะ 

เราก็เซอ คือมีกรงอยูนี้มันอยูขางใน เราอยูขางนอกก็เลยเดินรอบขางๆ มันไป  

เขาอยูขางใน เขาเดินเอื่อยๆ ไปมา เราเดินฉากไป เขาเดินไปทางนูน เราไม ไดนึกวาเขาจะหันมา

ใสเราปวะนี่ เขาเดินไปทางนูน เราก็เดินไปทางนี้ ‘ปวะ’ นี่เลย แรงอยูนะ แตเล็บมันไมออก ‘ปวะ’ นี่ เรา

มองไปที่ ไหนไดเขาเดินไปที่นูนแลว เขาใสเรานี่ ‘ปวะ’ แลวไปโนนแลว อูย ลึกลับแทๆ  

เวลาตบเรานี้ ไมรูเลย เร็ว กรงเหล็กอยูนี้เขาอยูขางในเราอยูขางนอก มันสอดออกมาตบเราไดยัง

ไง ความเร็วของมันนะ เราก็เดินเซอๆ มัน ‘ปวะ’ เขานี่เลย เรามองไปเขาเดินไปสบายเหมือนเขาไม ได

ตบเรานะ เขาเดินแบบสบายเลย เราก็เลยยิ่งรักเขามาก เขาเฉยเหมือนไม ไดทำอะไรเราตอนเขาไป ใส 

‘ปวะ’ นี่ มันแปลกอยู เปนสัตวที่นารัก ถามพระทานวา ‘มันเคยทำใครไหม’  

พระวา ‘ไมเคยทำ’ อยางไรก็ตามมันก็เปนสัตวนากลัวอยูนั้นละ ไมทำใครวางั้น…” 

 

องคหลวงตากับเจาเสือ“เหิรฟา” 
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ที่ปลอดภัยตลอดสัตวทั้งหลาย เกี่ยวกับเรื่อง

อาหารก็สะดวกคงจะเปนอยางนั้น เขาเอาวัว

ควายไปถวายทาน ใหทานตัง้ใจเสาะแสวงหามา

เลีย้งไมละเราเชือ่ทนัท ีนีก่จ็ำเปนตองไดรบั  

ครัน้รบัแลวสตัวหลายประเภทเขามาทีน่ัน่ๆ 

รวมเขาไปจนกระทัง่สตัวในปาแทๆ  มาปาเราก็ไม

เคยเหน็ ไดยนิวากระทงิ ววัแดง อะไรนีเ้รากเ็คย

ไดยนิ ในดงบานตาดกม็เียอะ อนันัน้กล็งมากระทงิ

ววัแดงกม็าจากเขานี ้วางัน้ อนันีเ้ราเคย แตมาปา

เราไมเคยไดยนิ กอ็ยูทีน่ัน่ แลวถาม นีก่ม็าจากปา 

ลงมาเลย นีแ่ปลกอยูนะ 

ทานกเ็ลยเลีย้งด ู ทานตัง้ใจบวชมาหาเลีย้ง

สตัวเลีย้งเสอือะไร ทานไมมนีะเจตนาเดมิ ความ

จำเปนมนัหากแทรกเขามาๆ ทแีรกกด็วูาพวกสตัว

พวกเนือ้ ครัน้ตอมากม็พีวกเสอื เสอืเขามามาให

ทานเลีย้ง ทนีีค้อยลกุลามไปนะ พวกนกยงู พวก

หม ู หมนูีห่ลายรอยตวั ตอนเชามนักเ็ปนเองของ

มันจะใหทำอยางไร หมูตอนเชามันลงมา แรก

จริงๆ คือหมูตัวหนึ่งจะถูกเขาทำลายหรืออะไร 

เขาตเีอวหรอือะไรเปนบาดเปนแผล  แลวอะไร

บาง เปนสตัวพกิาร หมตูวัเดยีวเสยีกอนเปนตน

เหต ุ จงึนาคดินะ เขาจะไปสงขาวใหทานทราบได

อยางไร หม.ู.ภาษาสตัวเขากม็ปีระจำเขาถาเปน

อยางนัน้ เรามาจบัจดุนีล้ะ แลวหมเูปนหมโูทนตวั

เดยีวถกูเขาทำลาย มนักล็งมาวดั ทานจดัอาหาร

ใหเขากนิ ทานสงสารไปเหน็ โออยางไรกนันี ่ เลย

จดัอาหารเลีย้งหมตูวันีล้ะ หมโูทนหมตูวัเดยีว ..  

ทานกเ็ลีย้งดจูนเขาหายแลวเขากข็ึน้ไปจากวดั 

เพื่อนฝูงไมทราบอยูที่ ไหนมาดั้งเดิมไหล

กนัลงมา มากนิอาหารกบัทาน ทานเลยตองจดั

เปนการเปนงานจรงิๆ มนัไหลมาไมใชนอยๆ เปน

รอยๆ หมูปาไหลลงๆ ทานเลยตองจัดเอาจริงๆ 

นะ จดัเปนการเปนงานขึน้มา จดัอาหารเลีย้งหม ู

แลวหมเูปนรอยๆ เอาทนีีน้กยงูกม็า อนันัน้กแ็บบ

เดยีวกนัอกี ยัว้เยีย้ๆ เลยเลีย้ง แลวสตัวอะไรตอ

อะไรอยูในปามาๆ จงึไดเหน็สตัวปาธรรมชาตแิทๆ  

นีเ้ขาอยูในปาเขามาอาศยัคน เวลามทีีอ่าศยัเขาก็

ลงมาอาศัย ถาไมมีที่อาศัยเขาก็อยูตามปาโดย

หลกัธรรมชาตขิองเขา 

ขอสรุปความเลยวาสัตวสวนมากที่เอามา

เลีย้งไวนีม้แีตสตัวปานะ คนเอามาเลีย้งแลวกเ็ลย

กลายเปนสตัวบาน ทนีีเ้ลยเหน็วาสตัวอยูในปาใน

เขาวาเปนสตัวปาๆ เถือ่นๆ ที่ไหนได ไปแยงจาก

ปามาเปนบาน สัตว ในบานของเราเปนปาๆ 

เถือ่นๆ พวกววัพวกควายเหลานี ้ควายปากม็เียอะ 

ธรรมชาตแิทมนัเปนสตัวปาทัง้นัน้แหละ อนันีก้ข็ึน้

อยูกบันสิยัวาสนาของทานของเรานะ เปนเอง...” 

 

“...หลวงปูชอบกับเสือนี้บอย เสือขึ้นไปหาทาน มันแปลกอยูนะ ก็แบบ

เสือที่เดินเอื่อยๆ ผานเรา มันปบนี่เลย แลวเขาก็เดินเฉย เสือพวกนั้นก็ลักษณะ

นั้นละ ดูเหมือนมันจะรักทาน มันขึ้นไปหาทานเรื่อย ‘สูมาทำไม’ 

ทานวางั้น ถามเขา เขาขึ้นไปแลวไปนั่งขาง นี่ทางจงกรมบนถ้ำ เขาขึ้นมา

เสียงเขากระหึ่มๆ ‘อาว’ นี่มันก็ตอนเชาแลว เรากำลังจะลงไปบิณฑบาต เสียง

มันกระหึ่มๆ ‘อาวๆๆ’ ขึ้นมา ทานเดินอยู แลวขึ้นมาจริงๆ นะ เดินขึ้นมาเฉยเลย 

ครั้นเดินขึ้นมาถึงทางจงกรมเขาก็มายืนอยูนั่น ‘มึงมาอะไรละ มึงขึ้นมาอะไรกู

กำลังจะไปบิณฑบาต ไป ลง’ 

เขาก็เฉย ทานเลยจับตัวมัน ‘ไป ลง’ 

มันก็รองโฮกแลวไปเลย เวลาเขาลงไปสักครูหนึ่งทานก็เตรียมลงไป

บิณฑบาต ทานเลยคิดยิบแย็บขึ้นมา ‘หรือมันจะไมซื่อกับเราก็ ไมรู’ เวลาเราเดิน

ไปนี้เดี๋ยวมันจะดักอยูขางทาง กลัวมันจะคิดไมซื่อตอเรา เดินไปทานก็ดูไป ไมมี 

เขาไปแลว เจอบอยแหละเสือ อาจารยชอบเจอบอย  

มันเปนตามนิสัยวาสนา เปนสัตวก็เคยเกี่ยวของกันมา เวลาเปนสัตวจิตใจ

ก็ผูกพันสนิทสนมกันมาอยางนั้น เปนสัตวแตราง แตจิตใจมันเคยเกี่ยวของกัน

มาถึงเปนอยางนั้น .. 

ทานอาจารยฝนนี่พวกเสือพวกอะไร พวกสัตวลึกลับที่มองไมเห็นดวยตา 

ทานเดนมากอยูนะทานอาจารยฝน ทานเลาใหฟงเองทานมาอยูปากชอง ทาน

อยูในยานกลางดงไมมีบานคนแตกอน มีสองสามหลังคาเรือนพอบิณฑบาตได 

เขาก็นิมนตใหทานไปพักดวย ทานก็ ไปพัก อยูกลางดง หินดาน โลง ทานไปพัก

สัตวรายเกรงบารมีหลวงปูชอบ หลวงปูฝน หลวงพอผาง 

อยูนูนแลวออกมาบิณฑบาตกับทับเขา เขาอยูปลูกเปนทับเปนอะไรอยางนั้นละ 

เขาไปทำอะไรอยูที่นั่น เวลาออกมาเสือยังไมมา พอรับบิณฑบาตพอสมควรแลว

ก็กลับมา ก็มาเห็นมันนอนอยูบนหินดานหินลาดอะไรนี่  

กลางแจง  มองไปอะไรเหลืองๆ ทานวาอยางนั้นนะ มองไป เขานอน

สบาย มองไปเห็นแตเหลืองๆ ไมมองเห็นลาย สวนใหญมองไปจะเห็นเหลือง

มากกวา ดำเลยไมปรากฏ ‘เอ นี่มันอะไร’  ทานก็เดินไปเรื่อย พอไปใกลๆ ถึงรู

วาเสือ มันนอนตากแดดผิงแดด เสือโครงนะ ทานเดินไปแลวก็วา ‘มึงมานอน

อะไรที่นี่ ไอนี่นะ’  

มันรองโฮกแลวเปดเลย วิ่งเขาปาเลย อยางนั้นแหละ .. 

(สวนหลวงพอผาง) พวกงู จระเข เหลานี้ เหมือนกับทานเปนครูเลย

เชียว พวกนี้หมอบกลัวหมด จระเขตัวหนึ่งมันอยูในสระที่วัดนั้น (วัดปาอุดม-

คงคาคีรีเขต อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน) เราเคยไปแลววัดนี้ เวลาเขาไป

ปลกูกฏุกิลางนำ้ เวลาเผลอๆ คนกำลงัทำกฏุ ิมนัมางบัเอาขาละซ ิรอง ‘เอิก้อาก’ 

ขึ้นเลย 

พอรองขึน้หลวงพอผางกม็า พอมนัไดยนิเสยีงหลวง-

พอผาง จระเขมันจำไดเลยนะ พอหลวงพอผาง

มานี่ ไมทราบหนี ไปไหนมันกลัว ถาไดยินเสียง

หลวงพอผาง หมอบเลย กลัว...” 

 

ขอสรุปความเลยวาสัตวสวนมากที่เอามา

เลีย้งไวนีม้แีตสตัวปานะ คนเอามาเลีย้งแลวกเ็ลย
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องค์หลวงตาสละชีวิตครั้งแรกเพื่อต่อสู้กับกิเลสภายในใจ   

ครั้นพอมาถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ชาติบ้านเมืองเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  

ท่านจึงประกาศตนเป็นผู้นำกอบกู้ชาติมิให้ล่มจมลงต่อหน้าต่อตา  

เพราะหากชาติพัง พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ก็ต้องพังลงไปด้วย  

ท่านจึงยอมเสียสละชีวิตอีกครั้งเพื่อค้ำชาติไทย 

นับตั้งแต่ก่อตั้งวัดป่าบ้านตาดในป ี พ.ศ. ๒๔๙๙   

เปน็ตน้มา องคห์ลวงตาเมตตาใหค้วามสงเคราะห์โลกในดา้น

วตัถดุว้ยประการตา่งๆ มากมายหลายดา้นหลายทาง ชนดิไม่

สามารถจะบรรยายไดห้มดสิน้อยา่งตอ่เนือ่งตลอดมาจนถงึป ี

พ.ศ. ๒๕๔๐  

การสงเคราะห์โลกของทา่นเปน็แบบเงยีบ ไมย่อมให้

ปรากฏเปน็ขา่วทางหนงัสอืพมิพ ์ วทิย ุ โทรทศัน ์  ยิง่ในอดตี

ระยะทีท่า่นแขง็แรงไปไหนมาไหนองคเ์ดยีวได ้ทา่นก็ใหค้วาม

เมตตาชว่ยเหลอืในลกัษณะนีม้าโดยตลอดเชน่กนัและไมเ่คย

สนใจจะประกาศให้โลกรู ้เพราะทา่นมุง่สงเคราะหจ์รงิๆ ดงันี้ 

“...เรานีก่็ไมเ่คยคดินีน่ะวา่จะไดม้าชว่ยโลกอยา่งนี ้ นี่

มันก็เป็นมาเอง เราก็ทำตามนิสัยของเราอยู่อย่างงั้น อยู่

ใตด้นิ ใครจะมาออกขา่วออกคราวอะไร หนงัสอืผอกสอืพมิพ์

อะไร เราไม่ใหม้าทำนะ เราปดัออกทนัทนีะ .. เราทำอะไรจงึ

ไมม่ขีา่วมคีราวอะไรทัง้นัน้ เราปดัทนัทเีลย ไม่ใหม้ายุง่ วา่งัน้

เลย เราทำตามอธัยาศยัของเรา .. อยา่งสมมตุพิวกหนงัสอื- 

พมิพจ์ะเอามาออก กเ็ราเอามาทำนีม้นัของลกูศษิยล์กูหามา

ทำตา่งหาก  เรามาทำแทนเขานีน่า เครือ่งจตปุจัจยัไทยทาน

เปน็ของเขาทัง้นัน้นี ่ 

ถา้หากวา่จะออกหนงัสอืพมิพ ์ กต็อ้งเอาออกมาหมดซ ิ

เราถงึจะใหอ้อก ถา้ออกไมห่มดอยา่เอามาออกนะ มาอวดแต่

เราคนเดยีว ใช้ ไม่ไดน้ะ เราวา่งัน้นะ เขาก็ไมก่ลา้นะซ ีเพราะ

พดูอยา่งเดด็ซะดว้ยนะ บอกหา้มไม่ใหม้ายุง่ วา่งัน้เลย .. ไม่

ใหล้ง  

ทำแบบใตด้นิๆ ตลอดมา สรา้งโรงรำ่โรงเรยีน โรง-

พยาบาล สถานสงเคราะห ์ ที่ไหนกต็าม เราไม่ใหม้ายุง่ เรา

ทำของเราเอง มนักอ็ยู่ใตด้นิๆ ไมม่ีใครทราบละ ภายนอกไม่

คอ่ยทราบ นอกจากคนใกลว้ดันี ้เขาทราบกัน...” 

สละชีวิต..ค้ำชาติไทย
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โครงการชวยชาติ 

สงครามเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ชาติไทยของเราประสบ

กับปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและความสับสน

ทางสังคม เฉพาะอยางยิ่งทางดานจิตใจ เผลอ

ลืมที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐ ลืมเรื่องศีลเรื่อง

ธรรม เรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องทานศีลภาวนา

ไปเสีย มัวมุงสนใจแตเพียงวัตถุสิ่งของเงินทอง

ยศถาบรรดาศักดิ์บริษัทบริวารมากกวาความ

รักชาติดวยขอปฏิบัติที่ถูกตอง 

เมื่อดูจากภาวะจิตใจและความเปนอยู

ของประชาชน ตลอดจนสภาพบานเมืองในชวง

ป พ.ศ. ๒๕๔๐ กลาวไดวา ในชั่วพริบตาเดียว

ไมทันที่ชาวไทยจะตั้งตัวทัน ประเทศไทยก็ตอง

ประสบกับวิบากกรรมครั้งใหญแทบสูญสิ้น 

“เอกราช” หนี้สินลนพนตัว หมดทางไป 

บรรยากาศในเวลานัน้ดมูดืมดิปดตา ผูคน

พากนัทอแทประหนึง่วาชาตไิทยเราจะไมมวีนัพน

จากหลมลึกไดอีกตอไปแลว และเมื่อวันที ่ ๑๖ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ องคหลวงตาก็ไดกลาวถงึ

ชะตากรรมของชาตใินครัง้นี้ ไวเชนกนัวา 

“. . .นี่ละเขาเรียกสงครามเศรษฐกิจ 

สงครามเงียบ เปนอยางนี้ละ กินแบบเงียบๆ 

ไม ไดมีกระโตกกระตากอะไรแหละ เงียบเลย 

เราไดวิตกอันนี้ละจึงไดปรารภออกมา แลว

เพื่อนบานก็เปนแลวนี ่ ใหเห็นแลวนี ่ .. เราพูด

ตรงๆ เลย ไดพจิารณาทกุสิง่ทกุอยางแลวถงึได

พดูออกมา ไมใชพดูออกมาแบบดนแบบเดาเกา

หมดัอยางนัน้นะ พดูออกมาดวยการพจิารณาแลว 

และเรือ่งกเ็ปนอยางทีว่าจรงิๆ ไมผดิ มนันาคดิ 

เมืองไทยเราเปนเมืองเอกราชเอกสิทธิ์

มากี่กัปกี่กัลปแลวนี่ เปนมาอยางนี้ เรายังจะมา

โดนเอาอยางนี้ โอโห มันกระอักเลือดตายแลว

เมืองไทยเรานะ แบบกลืนเลยไมตองเคี้ยว 

แบบกลนืเลย มนันาคดิมากนะ เวลานีเ้พือ่นบาน
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แบบกระโตกกระตากอะไรนะ มาแบบเงียบ 

แลวพูดอะไรไมไดดวย กลืนพรอมไปดวย ไม

ตองเคี้ยว นี่ เขาเรียกสงครามเศรษฐกิจ 

สงครามเงียบ ...  

สงครามนี้ ไมดังนะ ปุบ กลืนปุบๆ เลย 

วิตกมากอยูเรา .. ทราบขาววาเขายึด นั่นเห็น

ไหมละ ติดหนี้เขาไมมีเงินใหเขา เขาเขายึด

ธนาคาร ยึดทั่วประเทศเลย นี่แบบกลืนเงียบ

กินเงียบ เขาเรียกสงครามเศรษฐกิจ กินแบบ

นี้ละ...” 

ผลของวิกฤตเศรษฐกิจใน

ป พ.ศ.๒๕๔๐ นี ้ ทำใหธนาคาร-

แหงประเทศไทยประสบภาวะ

ขาดทุนจากการซื้อขาย 

เงินตราตางประเทศเปน

จำนวนมาก ธนาคารและ

สถาบันการเงินถูกสั่งปด 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

ตลอดจนประชาชนตาง

ประสบภาวะหนี้สินพะรุง-

พะรังแมแต โรงพยาบาลตางๆ     

ก็ถูกตัดงบประมาณจากรัฐ ขาวฆาตัวตายเกิด

ขึ้นรายวันเพราะกิจการลมละลาย ไมมีเงินใช

หนี ้ โรงงานและกจิการหางรานทยอยปดตวัไป 

ตึกแถวอาคารพาณิชยมีแตความรกรางวาง

เปลาไมมีผูอยูอาศัย โครงการกอสรางถนน

หนทางกลายเปนเศษอฐิเศษปนู ผูคนตางพากนั

ตกงาน บณัฑติจบการศกึษา ก็ไมมงีานทำ ทัว่

ทกุหวัระแหงจงึมแีตภาพแหงความสลดหดหูใจ

อยางไมเคยปรากฏมา

กอนในประวัติศาสตร

ชาตไิทย  

ความลำบาก

ยากแคนดังกลาวนี้

หมุน เข ามาใกลชิด

ตดิพนักบัการสงเคราะห 

ประจำวนัขององคหลวงตา

ถึ งกั บทำ ให ท านต อ ง

กลาววา 

                             

.   ”...ทางโรงพยาบาล เปนที่หนึ่งที่ ไปชวย     

เต็มกำลังความสามารถ ปนี้ยิ่งเปนปที่หนักเปน

กรณีพิเศษอีก คือโรงพยาบาลตางๆ วิ่งมาขอ

เงินไปใชหนี้ วางบประมาณไมมี .. ทางรัฐบาล

สั่งมาใหซื้อของในวงเงินเทานั้นๆ แลวจะสงเงิน

มา ทีนี้รัฐบาลไมไดสงมาให เลยติดหนี้เขา วิ่ง

เขามาหาวัด เราชวยแทบเปนแทบตาย ชวย

เปนลานๆ แตละโรงๆ ติดหนี้เขา แลวจะทำ 

ยงัไง มเีทาไรกท็ุมกนัลง บางทถีงึกบับอกวาจาย 

ไมหมดนะ ใหจายเปนงวดๆ งวดที่สองที่สามมี

มาแลวคอยจายอีก เราวาอยางนั้น คือมันไม

ไหว มันมากจริงๆ ปนี้เปนอยางนั้น 

ทุกปมีแตมาขอเครื่องมือ เราก็ชวย

เครื่องมืออะไรตออะไร ปนี้กลับมาขอใชหนี้แลว

มันเปนยังไงรัฐบาลเราจะไมจมแลวเหรอ 

ปกครองบานเมืองกันยังไงถึงจะปลอยให 

บานเมอืงจม แมแตโรงพยาบาลซึง่เปนหวัใจของ 

ชาติจริงๆ ก็ยังจะลมไปนี้ จะทำยังไงกัน...” 

แม ในยามปกติปญหาเล็กกวา ทานยังมี

เมตตาชวยเหลือสงเคราะหอยางจริงจัง บัดนี้

ปญหาขยายวงกวางขึ้นเปนความทุกขโดยรวม

ของคนทั้งชาติจนอาจถึงขั้นสูญสิ้นอธิปไตยของ

ไทยเลยก็วาไดหากไมชวยกันเยียวยาแก ไขให

ทันการณ ประกอบกับความเมตตาสงสาร 

พี่นองชาวไทยเปนลนพน ทานจึงปรารภขึ้น

ดวยความหวงใยวา  

“จำเปนตองอาศัยความสามัคคีของ 

พี่นองไทยทุกคนให เสียสละชวยกันอยาง

จริงจัง” 

โดนแลวนะ โดนอยางที่วานี้ โดนอยางกลืน

เงียบเลย ยึดปุบๆ เลย .. เงินตั้งเปนแสนลาน 

ฟงซิวาแสนลานกวา ดอกเบี้ยออกเดือนหนึ่ง

เทาไรแลว ตั้งแตคาใหดอกเบี้ยเขาก็จะไมพอ

สำหรับประเทศไทยเรา ไหนจะมีปญญาไปชวย

ถึงแสนลาน คิดดูซิ ถาทั้งประเทศเราไมชวยกัน

แลวไปไมไหวจริงๆ นะ 

ไมมีความเสียหายอะไรเราพิจารณาแลว 

เรื่องความเสียหายกับประเทศชาตินี้ ไมมี มีแต

ทำประเทศชาติใหมีความแนนหนามั่นคง ชวย

ตัวเองได ในกาลตอไปเปนลำดับตั้งแตบัดนี้ตอ

ไป เนื่องจากที่พวกเราทั้งหลายตางคนตางชวย

เหลือกัน .. 

ใครก็ตามจะอยู ไดเพราะชาติ ถาชาติจม

ไปเสียแลวไมมีใครอยูได สูงขนาดไหนต่ำขนาด

ไหนจมไปดวยกัน ถาชาติอยู ไมไดแลวอยู ไมได

เมืองไทยเรา ... เพราะรากแกวอยูที่นี่ ตนลำ

อยูที่นี่ อยูที่ชาตินี่ เพราะฉะนั้นเราถึงวิตก

วิจารณมากมันเกี่ยวกับชาติบานเมืองเรา ตอง

รีบพิจารณา เวลากำลังเงียบๆ อยูนี้ ให

พิจารณา ครั้นเวลามามันมาเงียบนะ ไมไดมา

ตดิพนักบัการสงเคราะห ตดิพนักบัการสงเคราะห ตดิพนักบัการสงเคราะห

ประจำวนัขององคหลวงตา

ถึ งกั บทำ ให ท านต อ ง
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การยายราชธานีจากกรุงธนบุรีเปนกรุงรัตนโกสินทร 

บันทึกนิมิตกูชาติไทย 

 
นิมิตหลวงตา.. 
รูทันสนธิสัญญา IMF 

 

ภาวะแหงความทุกขระทมเชนนี้ สำหรับ

พระภิกษุผูประจักษแจงในธรรมขั้นสูงสุดใน

พระพุทธศาสนาเชนองคหลวงตาแลว ยอมเห็น

เปนปกติธรรมดาของโลกและสรรพสัตวที่ลวน

ตองประสบกับความทุกข ความไมเที่ยง และ

ความไมมีตัวตนพอจะยึดถือเปนสาระแกนสาร

ได ในยามที่ชาติไทยตองประสบกับทุกขเชนนี้ 

องคหลวงตายอมพิจารณาเห็นเปนเรื่องปกติ

ธรรมดาและไมนาจะมีสิ่งใดเขามากระทบตอ

ความรูสึกของทานได 

อยางไรก็ตาม ดวยใจที่เปยมดวยเมตตา-

ธรรมขององคหลวงตาและความรุนแรงของ

เหตุการณในครั้งนี้ทำใหองคหลวงตาตัดสินใจ

ทำในสิ่งที่ เหนือความคาดหมายของเหลา

ศิษยานุศิษยทั่วทั้งประเทศ ทานเกิดความรูสึก

สลดสังเวชใจเปนอยางยิ่งในวิกฤตการณของ

ชาติในคราวนี้ ซึ่งมิใชเกิดจากภาพหรือขาวที่

เห็นจากภายนอกเทานั้น ภาพแหงความทุกข

และหนทางเยียวยาแก ไขไดแสดงอยางชัดเจน

ประจักษใจจากการอบรมจิตตภาวนามาอยาง

ช่ำชอง ภาพภายในนี้กระเทือนจิตของทานถึง

กับทำใหมิอาจนิ่งดูดายตอวิกฤตการณในครั้งนี้

และเริ่มแนะแนวทางเขาชวยเหลืออยางจริงจัง 

ดังคำกลาวเมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ วา 

“...เราพูดจริงๆ จะขายโงขายความฉลาด

ขายเลวขายดีก็แลวแตเถอะ ก็ภาวนาอยู

ธรรมดาทุกคืน เราภาวนาอยูอยางนั้น จากนั้น

แผเมตตาจิตทั่วไปหมด เมื่อคืนนี้ ..  มันขึ้น  

องคหลวงตาเลานิมิตภาวนาใหฟงวา ปกติทุกคืนทานเขาสมาธิภาวนาแผเมตตาจิตแกสรรพสัตว

ทั้งมวล  อำนาจของจิตแผ ไปไมมีประมาณในสามแดนโลกธาตุ คืนหนึ่งจิตของทานยนเขามาสะดุดกึ๊ก 

อยูที่จุดเมืองไทยของเรา เกิดความหวงโลกหวงสงสาร  ประเทศชาติบานเมืองถึงขั้นจะลมจะจม  

ในนิมิตภาวนานั้นปรากฏวา ชาติไทยมีแตความมืดดำปกคลุมมืดครึ้มไปหมด ในจิตออนนิ่มแผ

เมตตาไปทางใดประหนึ่งวาจะหมดหวัง ทั้งๆ ที่กอนนี้ ไมเคยมีอะไรขวางกั้นทางเดินแหงจิตที่เมตตา

ครอบโลกธาตนุี้ ไดเลย แมพจิารณาแผเมตตา ครัง้ที ่๑  ครัง้ที ่ ๒  ครัง้ที ่ ๓  กเ็ปนเชนนัน้ 

จึงกำหนดจิตพิจารณาหาผูใดจะมาชวยแบงเบาภาระและจุดประกายใหแสงสวางแกประเทศชาติ

ที่ดำมืดครื้มนั้นก็ ไมเห็นมี  ประหนึ่งวา  “หมดหวังแลวหนอ!”  ชาติบานเมืองคราวนี้  ถึงคราวที่จะสูญ

สลายสิ้นชาติและพระพุทธศาสนาที่ใหความรมเย็นแกโลกมาเปนเวลานาน  มองไปชองทางใดก็มีแต

ทางคับแคบตีบตัน กวางก็กวางเพื่อตีบตัน 

เมื่อไมเห็นมีผูใดที่พอจะชวยไดแลว  จึงกำหนดจิตยอนเขามาภายในตน .. ปรากฏวาเห็นเปน 

แสงสวางเพียงหิ่งหอย จึงกำหนดจิตเขาไปตามลำแสงอันนอยนิดนั้น  แมจะเปนชองแคบๆ ก็จริงแต

เมื่อกำหนดดูปรากฏวาทะลุไปได พิจารณาดูแลวแสงเพียงหิ่งหอยนั้น ก็คือตัวทานเอง 

 นอกจากนี้ ทานยังกลาวดวยวา การออกมาชวยชาติในคราวนี้ของทานจะมีอยู  ๒  ทาง  คือ                        

                   ๑. จะเปนทางบุญนำประชาชนไปสวรรค  พรหมโลก  นิพพาน       

        ๒. จะเปนทางบาปไปนรกสำหรบัผูไมเหน็ดวย  ไมอนโุมทนา  แต  

        คิดจองทำลาย  ลบหลู เหยียบย่ำ สกัดกั้นการชวยชาติ 

 นิมิตภาวนาในครั้งนี้ถึงกับทำใหทานรอง “โกก” และ 

 ออกประกาศเลยวา 

“ถาหลวงตาบัวยังไมตาย  เมืองเรายังจมไม ได  นี่คือ 

กำลังใจของเรา  มันพยายามแหวกวายเอาให ได  สวน

รางกายไมตองพูดถึงเลย  มันหมดสภาพแลว  ที่อยู ไดก็เพราะ

กำลงัใจอยางเดยีวเทานัน้  ไมอยางนัน้หลวงตาตายแลว” 

  

 

ขึ้นอะไร หวงโลกหวงสงสารแลวก็ยนเขามาๆ 

เขามาถึงจุดเมืองไทยเรา ทีนี้เกิดความสงสาร

ขึ้นมา เกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยเรานี้ติดหนี้ติดสิน

เมืองนอก .. ทำยังไงกัน .. เพื่อกูชาตินี่นะ 

อยางนี้ละความเมตตามันหากซอกแซก

ซิกแซ็กไป เมื่อคืนนี้ โผลขึ้นมาจนได เราก็ไม

เคยเปน เมือ่คนืนีอ้อกพุงมาตรงนี ้ วาจะแกตรง

ไหน แกเราก็ตองเอาเงินกับลูกศิษยลูกหาทั่ว

ประเทศไทยนี้มาใหเราเอง พูดงายๆ ไมใชให

ใครละ มาใหเราเอง ก็มีเทานั้นละจะทำยังไง 

เราคิดอยากใหทางรัฐบาลพินิจพิจารณาเรื่อง

เหลานี้ จะพิจารณากันยังไง .. ตามธรรมดา

อะไรที่รูแลว ควรไมควรนี้ก็เก็บไว อันใดควร

ออกมากนอย อันไหนไมควรก็เก็บไว ในลิ้นชัก 
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เงื่อนไขและการปฏิบัติ 

              

ตารางแสดงการเบิกจายเงินกูของประเทศไทย จาก IMF รวม 12 งวด 

* การอนุมัติเงินกูยืมในงวดนี้ทำใหเกิดเงื่อนไขผูกมัดประเทศไทยอยางรายแรง ซึ่งกอนหนานี้ ๒ วัน องคหลวงตาไดเลานิมิตวิกฤตของ

ประเทศไทยใหลูกศิษยฟง เพียงแตมิไดบอกวา เปนญาณความรูลวงหนาของทานเอง 

แตอันนี้ ไมอยูเสียแลว เตะลิ้นชักแตกกระจาย

เลย .. 

นี่เปนนิมิตเราเปนจริงๆ เมื่อคืนนี้ จึงได

ออกพูด ก็เราทำของเราทุกคืน เราพูดจริงๆ 

จิตใจแผทั่วแดนโลกธาตุมาวาอะไรแคบๆ เทานี้ 

คอยวนเขามาแคบเขามาๆ เขามาถึงเมืองไทย 

เมื่อคืนนี้ออกมาติดตรงนี้เสียแลว ทุกคืนไมติด 

ไมออกชองนี้มันออกชองอื่น แตเมื่อคืนนี้ออก

ชองเมืองไทย ชองเมืองไทยติดหนี้เขา แลว

เมืองไทยเราคนไทยเปนทุกขกันมากมายกาย

กอง ฆาตัวตายก็มี โห ..  

เมื่อพูดถึงจุดนี้แลวใหพิจารณากัน ตาง

คนก็ตางเปนไทยดวยกันทำไมจะไมมีน้ำใจ เรา

แน ใจวามี หาไดคนละบาทก็เอา ขึ้นตั้งแต 

บาทหนึ่งขึ้นไปถึงลานถึงแสนถึงหมื่นถึงพันถึง

รอยถึงสิบชางมัน ควรจะไดยังไงเอา พรึบเลย

เราคิดวาจะไดนะ เพราะไมมีอะไรเสียหายนี่ 

ประกาศน้ำใจเมืองไทยเราอีกดวยซ้ำ ทั้งๆ ที่

เขาก็ติดหนี้เหมือนกัน เมืองอื่นก็ดี แตเขาไม

แสดงอาการอยางนั้น เมืองไทยเราแสดง

อาการอยางนี้ขึ้นมาเพื่อกูชาติ ไทยเราให 

เต็มเม็ดเต็มหนวย ใหผาสุกรมเย็นทั่วหนากัน 

เสียหายตรงไหน พิจารณาแลวไมมีอะไรเสีย

หาย มีแตทางไดอยางเดียว บริจาคทางอื่นยัง

บริจาคได ตางคนตางเปนชาติไทยดวยกัน

บริจาคเพื่อกันเองจะเปนอะไรไป 

พากันจำเอานะลูกศิษยลูกหา วันนี้เพียง

เผดียงเทานั้น นี่พูดจริงๆ ออกมาจากหัวใจ

จริงๆ เปนอยางนั้นเมื่อคืนนี้ มาของตรงนี้ อาว 

ทำยังไงกัน เกี่ยวกับทางชวยโลกเราก็ชวยมา

พอ ทางแผเมตตาจิตก็แผเต็มเม็ดเต็มหนวย 

แลวเมื่อคืนนี้มาของตรงนี้แก ไมตก ถาไมแกกับ

ลูกศิษยลูกหาทั่วเมืองไทยเรานี้แก ไมตก ถาแก

อยางนี้แลวตกแนๆ หนี้สินในเมืองไทยเราตก

พรึบเลย ทำยังไงมันแนนหัวอกเมื่อคืนนี้ อาว 

เอาแลวทีนี้ มาติดตรงนี้ปงเลยเทียว ติดไมใช

ติดนอยๆ ติดปงเลยเทียว ถาออกก็ออกแบบปง

เลยเหมือนกันออกได .. ไปติดหนี้เขาก็เมืองไทย

เราเองเปนคนไปติด เรียกวาทำใหลมจม ฟน

กลับคืนมาก็เปนเมืองไทยคนไทยเราเองจะเปน

อะไรไป .. 

นี่ละวิตกวิจารณ แตเวลามาออกเมื่อคืนนี้

ไมไดออกจากการเปนอารมณนะ ไมไดเอาอันนี้

มาเปนอารมณ พิจารณาตามธรรมดาๆ วนเขา

มาๆ แคบเขามาๆ ถึงเมืองไทย คราวนี้อันนี้

ออกปงเสียแลว มาถึงเมืองไทยแตกอนก็

ธรรมดา เมื่อคืนนี้ ไมธรรมดาเสียแลวใสปงเลย 

.. การติดหนี้เปนทุกขนะ ทุกขที่สุดเลย ในธรรม

ทานก็บอก ความติดหนี้เปนทุกขที่สุดในโลก 

ความไมมีหนี้มีสินเปนสุขมากในโลก  ทานก็

บอกไวมี ในธรรมในบาลี อิณาทานัง ทุกขัง  

โลเก ความติดหนี้เปนทุกขมากในโลก ความ

ไมมีหนี้มีสินเปนสุขมากในโลก ทานแสดงไว...” 

พระธรรมเทศนานี้จึงเปนการประกาศ

เจตนารมณแหงการกูชาติขององคหลวงตาเปน

ครั้งแรก สรางความฉงนแกบรรดาศิษยและ

ประชาชนชาวไทยไมนอยทีเดียว และที่นา

อัศจรรยยิ่งนอกเหนือความรูของคนทั่วไปใน

เวลานั้น นั่นคือกอนที่องคหลวงตาจะเลานิมิตนี้

เพียง ๒ วัน คือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลังไดรวมลงนามเซ็น

สัญญากูเงินจาก IMF โดยทำหนังสือแสดง

เจตจำนง (Letter of Intent) เปนครั้งที่ ๒ 

และไดทำความตกลงในเงื่อนไขสำคัญระหวาง

ประเทศไทยกับ IMF ใหตองกระทำการตาม

สัญญาโดยมิไดนำมาเปดเผยตอรัฐสภาหรือ

สาธารณชนแตอยางใด ในเวลานั้นจึงแทบจะ

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๔๐  

สถิติการฆาตัวตายของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นจน 

นาตกใจ โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๓ มีคนไทยเสียชีวิต 

จากการฆาตัวตาย ถึง ๕,๒๐๐ คน เฉลี่ยวันละ ๑๔ คน 

 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๔๐  
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๖๐๐ ๖๐๑

 

ตัวอยางแสดงเงื่อนไขที่ ไทยตองปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตจำนงกับ IMF 

 
 

 หนังสือแสดงเจตจำนง  
สาระสำคญัเกีย่วกบัการดำเนนิการดานกฎหมาย  

    Letter of Intent  

 

    ฉบับที่ ๑  ๑. ... 

  (๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐)  ๒. ... 

      ๓. ... 

 

    ฉบับที่ ๒  ๑. ... 

  (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)   ๒.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    ฉบับที่ ๓  ๑. ... 

  (๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๑)  ๒. ... 

      ๓. ... 

ไมมีผู ใดทราบรายละเอียดของเงื่อนไขดังกลาว

เลย จะมีก็แตเพียงรัฐบาลและหนวยงานที่รับ

ผิดชอบไมกี่คนเทานั้น ไมตองกลาวถึงบรรดา

ศิษยานุศิษยขององคหลวงตาที่อยูวงนอกยิ่ง

ไมมีทางจะลวงรู ได  

อยางไรก็ตาม มหันตภัยในสนธิสัญญา

ฉบบันี้ ไมอาจปดบงัญาณความรูขององคหลวงตา 

ไปได เงื่อนไขตอนหนึ่ง 

ระบุวารัฐบาลตองดำเนิน

การแก ไขพระราชบญัญตัิ

เงินตราโดยอางวาเพื่อ

ใหการดำเนินการของ

ธนาคารแห ง -

ประเทศไทยมีความ 

ทันสมัยขึ้นซึ่ง 

ข อ ต ก ล ง กั บ  

IMF ในเรื่องนี ้

ไดปรากฏชัดเจนในอีก ๓ 

เดือนตอมา เมื่อธนาคารแหง

ประเทศไทยไดทำหนังสือที่ ธปท.ชบ.๑๒๕๙/

๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ให ใช

แนวทาง “การรวมบัญชี” ของฝายการ

ธนาคาร และ ฝายออกบัตรเขาดวยกัน จน

กลายมาเปน “รางกฎหมายรวมบัญชี” ในเวลา

ตอมา  

สำหรับมหาภัยของเงื่อนไขตามสนธิ

สัญญา IMF ในแตละฉบับนี้ กลาวไดวาแทบ

ทุกฉบับลวนสงผลกระทบรายแรงตอความ

มั่นคงของชาติ และยังมีผลผูกพันตอสมบัติของ

ชาติและตอคนไทยทุกคนอีกดวย ซึ่งกวาจะรับรู

โดยทั่วกันไดก็ลวงเลยมาหลายตอหลายปจน

ชาติไทยแทบจะสูญสิ้นอธิปไตยและสูญเสีย

สมบัติของชาติไปมากมายมหาศาล ทั้งยังทำให

มีภาระหนี้สินตามมาอีกจำนวนมาก  

ดังนั้น การเลานิมิตขององคหลวงตาที่ถูก

จังหวะสอดคลองกับวันทำสัญญาฉบับที่ ๒ กับ 

IMF พอดิบพอดีเชนนี้ จึงเหมือนกับเปนการสง

สัญญาณใหรูวา ณ จุดนี้เองเปนจุดเริ่มตนของ

กฎหมายมหาภัย ซึ่งจะทำชาติใหลมจมได  

และ ณ จุดเดียวกันนี้อีกเชนกันเปนจุดเริ่มตน

ของการกูชาติขององคหลวงตาและยังยืนยัน

ดวยวาจะสามารถนำพาชาติใหพนจากภัยได

ดวยความรูจากจิตตภาวนาขององคหลวงตาใน

ครั้งนี้จึงเปนที่นาอัศจรรยยิ่ง ดังนี้ 

“...ไดมาเห็นสภาพการณของเมืองไทย

เราอยู ในขั้นวิกฤตการณ ขั้นที่จะเขาขั้นแหง

ความลมจมได ซึ่งเปนไปดวยความนาวิตก

วิจารณเอามาก ดังที่เราทั้งหลายก็ทราบดวย

กันแลว มองไปไหนก็มองไมเห็น ใครจะเปน

ผูนำชาติไทยของเรานี้ ใหขึ้นจากหลมลึก มอง

ไปที่ ไหนก็มีแตตีบตันอั้นตูๆ ใครจะเปนผู

สามารถยกได มองไปไหนก็ไมเห็นๆ.. 

จึงไดหันหนาเขามาสูความเปนหัวหนา 

กอนที่จะมาเปนหัวหนาของพี่นองทั้งหลาย ก็ 

ไดคิดทบทวนเต็มกำลังความสามารถแลววา 

ประเทศไทยของเรานี้จะออกพนภัยไปไดในทาง

ไปได เงื่อนไขตอนหนึ่ง 

ระบุวารัฐบาลตองดำเนิน

การแก ไขพระราชบญัญตัิ

เงินตราโดยอางวาเพื่อ

ใหการดำเนินการของ

ประเทศไทยมีความ 

ไดปรากฏชัดเจนในอีก ๓ 

เดือนตอมา เมื่อธนาคารแหง

 

เนือ้หาในฉบบันี้ ไมมสีวนทีเ่กีย่วของกบัคลงัหลวง 

 

เนือ้หาในฉบบันี้ ไมมสีวนทีเ่กีย่วของกบัคลงัหลวง 

  

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ รัฐบาลทำหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับที่ ๒ กับ IMF 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ รัฐบาลลงนามทำสัญญากูเงินจาก IMF 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ องคหลวงตาภาวนามีนิมิตเห็นวิกฤตของชาติจาก 

สัญญาฉบับนี้วาจะสงผลกระทบตอคลังหลวงอยางรุนแรง องคทานจึงกาว

ออกมาเปนผูนำพาพี่นองชาวไทยปกปกรักษาคลังหลวง ตั้งแตนั้นเปนตน

มา...นับเปนญาณความรูขององคหลวงตาโดยแท  

ทั้งนี ้ คาดวาจะสามารถเสนอใหรัฐสภา

พิจารณากฎหมายที่จำเปน ในการแปรรูป 

รฐัวสิาหกจิทีย่งัไมไดแปรรปูเปนบรษิทัจำกดั

ภายในเดอืนมถินุายน ๒๕๔๑ ... 

 สำหรับกฎหมายทางดานการเงิน ก็ได 

มีการทบทวนและแก ไขสวนที่เกี่ยวของแลว 

รวมทั้งจะไดมีการแก ไขพระราชบัญญัติ 

เงินตรา เพื่อใหการออกกฎหมายสำหรับ

การดำเนินการของธนาคารแหงประเทศ

ไทยทัน สมัยขึ้น ... 
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๖๐๐ ๖๐๑

IMF หรือ International Monetary Fund คือองคกรที่รัฐบาลของ

กลุมประเทศพันธมิตรไดรวมกอตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยถือกำเนิด

ขึ้นจากการประชุม United Nations Monetary and Financial 

Conference เมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๗ (ค.ศ. ๑๙๔๔) มีวัตถุประสงคเพื่อดูแล

เสถียรภาพของระบบการเงินระหวางประเทศ อันจะเอื้ออำนวยตอการขยายตัว

ของการคาโลก และเปนพื้นฐานสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ

ลงทุนในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก  

IMF เริ่มดำเนินการเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖)  มีสำนักงานใหญ

อยูที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และมีฐานะเปนทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ 

มีหนาที่สนับสนุนความรวมมือทางการเงิน การคาระหวางประเทศ เพื่อใหเกิด

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดการจางงาน สรางรายได สรางเสถียรภาพใน

อัตราแลกเปลี่ยน ปองกันการแขงขันกันลดคาเงินเพื่อชิงความไดเปรียบ

ทางการคา ใหความสนับสนุนดานการเงินแกประเทศสมาชิก ในการปรับฐานะ

ดุลการชำระเงินใหดีขึ้น โดยไมตองใชมาตรการตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดผลเสียทั้งตอ

เศรษฐกิจของประเทศนั้นและประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยสวนรวม เปนตน 

ถาเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติอยูกอนแลว ก็สามารถสมัคร

เปนสมาชิกของ IMF ได และเมื่อเปนสมาชิก IMF แลวก็จะได “โควตา” โดย

จำนวนโควตาจะขึ้นกับขนาดของเศรษฐกิจ เงินสำรอง ของประเทศนั้นๆ เมื่อได

จำนวน “โควตา” ก็จะรูวาประเทศนั้นๆ สามารถกูเงินจาก IMF ไปไดจำนวน

เทาใด .. และ “โควตา” ก็ถูกใชเปนหลักในการคิด “คะแนนเสียง” เชนกัน  

เงินทุนที่ IMF ใชจะเรียกวา “resources” หรือ “ทรัพยากร” (เงิน

นั่นเอง) ไดมาจากการชำระเงินคาโควตาของประเทศสมาชิกเปนสำคัญ (คา

สมาชิก) แตวา IMF ไม ไดใหกูเงินเปน US ดอลลาร โดยจะใชหนวยเงินเปน 

SDR (Special Drawing Rights) คือ สิทธิพิเศษถอนเงินเปนสินทรัพยสำรอง

ระหวางประเทศ (๑ SDR ปจจุบันมีมูลคาประมาณ ๑.๓ ดอลลารสหรัฐฯ) 

 

การเขาเปนสมาชิก IMF ของประเทศไทย 

ประเทศไทยเขาเปนสมาชกิ IMF เมือ่วนัที ่๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เปน

สมาชิกลำดับที่ ๔๔ โดยมีโควตาปจจุบันเทากับ ๑,๐๘๑.๙ ลาน SDR คะแนน

เสียง ๑๑,๐๖๙ คะแนน หรือเทียบเทากับรอยละ ๐.๕๒ ของคะแนนเสียงทั้งสิ้น  

นับตั้งแตเปนสมาชิก IMF ประเทศไทยเคยไดรับความชวยเหลือทางการเงิน

จาก IMF ตามโครงการเงินกู Stand-by รวม ๕ ครั้งดวยกันในวงเงินรวมทั้งสิ้น 

๔,๔๓๑ ลาน SDR โดยเขาโครงการ Stand-by  

๑. ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๑ จำนวนเงิน ๔๕.๒๕ ลาน SDR 

๒. ตอมาในชวงที่ ไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกจิตกตำ่หลังวกิฤตการณ

น้ำมันครั้งที่ ๒ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๙ ประเทศไทยไดเขาโครงการ  

Stand-by ๓ ครั้ง รับจำนวนเงินทั้งหมด ๑,๔๘๖ ลาน SDR  

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 

 

 
๓. ลาสุดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ ๒๕๔๐ ไทยไดรับความชวยเหลือจาก 

IMF เพื่อใชแก ไขวิกฤตการณทางการเงินเปนวงเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐ ลาน SDR 

 

โครงการชวยเหลือทางการเงินและวิชาการของ IMF 

มีมาตรฐานเหมือนกันทุกประเทศสมาชิกโดยใหความชวยเหลือ ดังนี้ 

๑) การเบิกจายเงินกูยืมเงินตราตางประเทศใหแกธนาคารกลาง โดย 

จะตองเบิกทีละงวด ไมเต็มจำนวนตั้งแตเริ่มแรก โดยปกติจะกำหนดใหเบิกได

ไตรมาสละ ๑ งวด ไปตลอดจนครบระยะเวลาโครงการ ซึ่งจะขึ้นกับจำนวนรวม

ของยอดรวมเงินกูยืม และการกำหนดยอดการเบิกเงินแตละงวดตามที่ ไดตกลง

กันไวตั้งแตแรก อนึ่ง การเบิกเงินในแตละงวดใหถือวาใหครบกำหนดชำระคืน

ภายในเวลา ๓ ป (ในกรณีของประเทศไทยก็มีลักษณะเชนเดียวกัน) 

๒) การเบิกจายเงินแตละงวด จะตองผานการอนุมัติจากคณะ 

กรรมการกองทุน IMF ซึ่งคณะกรรมการนี้จะประกอบไปดวยตัวแทนจาก

ประเทศสมาชิกสมทบเงินใหญใหแกกองทุนฯ ประกอบไปดวย สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน และประเทศใหญในกลุมอี.ยู. สวนกรรมการจากประเทศสมาชิกกำลัง

พัฒนาจะมีลักษณะคัดสรรเวียนมาเปนกรรมการหมุนเวียนและเปนเสียงสวน

นอยมาก 

การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการกองทุนฯ ไดกำหนดไวเปน

มาตรฐานทั่วไปวา รัฐบาลของประเทศผูกูจะตองทำหนังสือแสดงเจตจำนง 

(Letter of Intent หรือ LOI) ทุกครั้งประกอบการพิจารณาในหนังสือแสดง

เจตจำนงซึ่งโดยแทจริงแลวก็คือ เงื่อนไขผูกพันของ IMF รวมกับประเทศผูกู

ยืม โดยปกติจะแบงออกเปน ๓ สวน คือ 

• สวนแรก ไดแกหลักการและเปนเปาหมายสำคัญในการแก ไขปญหา

เศรษฐกิจ การเงิน และการสังคมของประเทศผูกู  

• สวนที่สอง ไดแกการแสดงตัวเลขทางดานดัชนีเศรษฐกิจ รวมทั้ง 

projections ของระบบเศรษฐกิจซึ่งสามารถทบทวนไดทุกๆ ไตรมาส  

• สวนสุดทาย จะมีการแสดงตารางกำหนดเวลาเปาหมายการปฏิบัติ

ตามมาตรการตางๆ ภายใตหลักการที่ ไดตกลงกันไว ซึ่งในการปฏิบัติโดยทั่วไป

ใหถือกันวาใหมีการยืดหยุนกันไดตามสถานการณเศรษฐกิจที่จะพลิกผันหรือมี

อุปสรรคในการปฏิบัติเกิดขึ้น 

อนึ่ง เมื่อมีการเบิกจายแตละงวดจนครบขอตกลงแลว ใหถือวาการแสดง

หนังสือเจตจำนงเปนอันหมดไป เทากับวากองทุนการเงินระหวางประเทศหรือ

IMF ยกเลิกพันธะกรณีเงื่อนไขตางๆ ที่มีกับประเทศผูกูยืม เพียงแตรอรับชำระ

เงินกูยืมคืนตามเวลาชำระเทานั้น  

จึงถือเปนพันธะกรณีของรัฐบาลจากโครงการชวยเหลือทางการเงิน 

และวิชาการ ตลอดจนเงื่อนไขผูกพันและมาตรการสำคัญตางๆ ที่ทำความตกลง

ไวกับ IMF 

                                              (ขอมูล : ธนาคารแหงประเทศไทย) 

 

ใดแงใดมุมใด พิจารณาเต็มความสามารถก็ไม

เห็นทางที่จะออกไปได เปดตรงนั้นก็ปดตรงนี้ 

เปดตรงนี้ก็ปดตรงนั้น เสียรอบดานหาทางออก

ไมได 

สุดทายก็วกวนเขามาหาหลวงตาบัวเอง 

มาเห็นชองแคบๆ หลวงตาบัวมีชองแคบๆ เทา

นี้ มองดูเอาชองแคบๆ เทานี้แหละ วาสนานอย

ไมไดกวางขวางอะไร ชองนี้คือชองอะไร เห็น

ชองแคบๆ แตชองนี้ เปนชองแหงความ

ปลอดภัยแหงสมบัติทั้งหลายที่จะไหลเขามานี้ 

มีเทาไรไหลเขาสูคลังหลวงทั้งหมด ไมมีตกคาง

ตรงไหนเลย ไอชองกวางๆ มันลงทะเลหลวง 

ลงพุงหลวงไปเสียมากตอมาก จึงไดประกาศตน

ออกมาเปนผูนำพี่นองทั้งหลายดังที่เห็นอยูนี้…” 
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หายเพราะยาเทวดา 
 

การที่ประเทศชาติและประชาชนตอง

ประสบกับเคราะหกรรมในครั้งนี้ทำใหองค-

หลวงตาไมอาจนิ่งเฉยอยู ได แตเพราะความ

เมตตาสงสารตอพี่นองชาวไทยเปนลนพน แม

จะชราภาพหรือเหน็ดเหนื่อยเพียงใดดวยวัย

ขณะนั้นยางเขา ๘๕ ปแลว อีกทั้งในป พ.ศ. 

๒๕๔๐ กอนเขาพรรษา ธาตุขันธของทานยังมี

โรคภัยเขาเบียดเบียนอาการคลายกับทองเสีย

ตองถายทองถึงวันละ ๗-๘ ครั้งตอวัน ตอเนื่อง

กันเปนเวลาถึง ๘ เดือนเต็ม จนถึงตองเกาะ

ราวระเบียงกุฏิ พยุงสังขารดวยกำลังเรี่ยวแรง

ที่เหลืออยูเพียงนอยนิดไมยอมใหสังขารเปน

ภาระแกผู ใด และมีหลายครั้งที่เดินจากกุฏิไป

ยังไมถึงศาลาระยะทางเพียง ๓๐-๔๐ เมตร ก็

ยังตองหยุดถายทองระหวางทางกอน อาการ

ในชวงนั้นไมมีวี่แวววาจะดีขึ้นแตอยางใดเลย มี

แตหมดกำลังลงๆ และทรุดลงทุกวันๆ  

ในชวงเวลานั้นองคทานจึงดูซูบผอมหมด

เรี่ยวแรง แมจะเดินจากกุฏิไปศาลาเพียง ๓๐-

๔๐ เมตรก็ยังโซเซแทบจะเดินไม ไหว ถึงกับ

ทำใหทานตกลงปลงใจแลววาจะมีชีวิตอยู ได

ไมทันเขาพรรษาป พ.ศ. ๒๕๔๑ นี้อยางแนนอน 

องคทานจึงไดสั่งใหทานพระอาจารยปญญาพระ

ฝรั่งสราง “เมรุ” ไว เปนรอยมือของทานไว

เรียบรอยโดยออกแบบใหเปนกรรมฐานเรียบ-

งายไมหรูหราสำหรับเตรียมเผาศพองคทานเอง

ดังปรากฏอยู ใกลศาลาใหญที่หนาวัดปาบาน-

ตาดนั่นเอง 

แมธาตุขันธรางกายของทานจะทรุดโทรม

ลงมากทานก็ยังอุตสาหฝนสังขารจะชวยโอบอุม

ชาติบานเมืองอยางเต็มที่ทามกลางความหวงใย

ของลูกศิษยลูกหา แตก็ไมมีใครสามารถทัดทาน

ความเมตตาของทานไดดวยเหตุผล ดังนี้ 

“อยางที่ไดมานำชาติบานเมืองนี้ เราก็ไม

เคยคาดเคยคิด มันก็เปนของมันมาอยางนี้ จะ

ทำไง โอ มันสะดุงจิตมากนะ เปนหวงเปนใย

ชาติไทยของเรา ทั้งรางกายของเราก็ทรุดมากๆ 

จนเหมือนกับวา ถาเราตายไปนี่ เหมือนกับวา

เราจะมองหลังๆ ดวยความเปนหวงนะ โอ ทำ

ไง? สุขภาพของเราก็จะเปนไปไมไดแลว แลว

บานเมืองก็ยิ่งเปนไปอยางนี้ ทำยังไงนา ?” 

และในระหวางที่อาการของทานทรุดหนัก

ลงเชนนั้นคณะศิษย ไดกราบขอความเมตตา

จากทานขออนุญาตใหคณะแพทยของโรง-

พยาบาลศรีนครินทรจังหวัดขอนแกนเขาตรวจ

รักษา ซึ่งผลการตรวจพบวามีกอนเนื้อผิดปกติ

อยูบริเวณลำไส ใหญสวนปลาย เมื่อพบเชนนั้น

ทานก็ ไมอนุญาตใหคณะแพทยทำการตรวจ

วินิจฉัยรักษาตอแตประการใด อยางไรก็ตาม 

บุญของชาติไทยปรากฏแสงแวววาวขึ้นอีกครั้ง

หนึ่ง เมื่อทานเริ่มฉันยาสมุนไพรและใชธรรม-

โอสถ แลวปรากฏชัดทันทีวาอาการตางๆ เริ่มดี

ขึ้น และจากนั้นก็คอยฟนตัวขึ้นๆ มีกำลังวังชา

มากขึ้นๆ เพราะเมื่อฉันอาหารแลวไมสูญเสีย

ตกหลนออกไปหมดเหมือนเมื่อครั้งที่ปวยดวย

โรคทองอยูทุกขณะคืนวัน ดังนี้ 

“...เราพูดไมใชคุย เอาความจริงมาพูด 

ทองเสียตั้งแตพรรษา ๑๐ ออกปฏิบัติพรรษา 

๗ ฟดกันแลวนั่น ถึงพรรษา ๑๐ ทองเริ่มเสีย 

เสียก็ไมสนใจ ซัดกันเรื่อย เพราะอดอาหารๆ 

เทาไรการภาวนายิ่งดีๆ เดี๋ยวก็ทองเสีย ถายๆ 

ป ๒๕๔๐ องคหลวงตาอาพาธหนักจากโรค-

ถายทอง จงึไดสัง่ใหทานพระอาจารยปญญาฯ 

กอสรางเมรุเตรียมไวสำหรับเผาศพองคทาน 

เอง 

ทานผูหญิงมณีรัตน 

บุนนาค พระมาตุจฉาใน

สม เด็ จพ ร ะนา ง เ จ า ฯ 

พระบรมราชนินีาถ เปนผู

มี ส ว น ส ำ คั ญ ใ น ก า ร

ประชาสัมพันธโครงการ

ชวยชาติขององคหลวงตา

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย

ทานผูหญิงใหความกรุณา

ประสานงานกับนิตยสาร

สกลุไทย นติยสารดฉินั และโดยเฉพาะอยางยิง่สถานี

วทิยโุทรทศันกองทพับก ชอง ๕ ซึง่ พล.อ.แปง มาลา- 

กลุ ณ อยธุยา ผูอำนวยการสถานีในขณะนัน้ใหความ

อนุเคราะหเปนอยางด ี โดยชวยใหการแสดงธรรม

ชวยชาติขององคหลวงตามีการแพรภาพออกอากาศ

ทาง Global Network ไปกวา ๑๔๐ ประเทศทัว่โลก 

ตลอดทั้งป ซึ่งองคหลวงตาไดเมตตาอนุญาตดวย 

เล็งเห็นประโยชนตอประชาชนชาวไทยในสถานที่

ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศจะไดรับรูขาว-

สารการชวยชาติกันอยางกวางขวาง และเขารวม

บุญเปนมหาทานมหากุศลอันสูงสุดตอชีวิต 
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จนพรรษา ๑๖ ลงเวทีละนั่น พรรษา ๑๖  

พ.ศ. ๒๔๙๓ ลงเวที ทองเลยเสียไปเรื่อยๆ เลย

กลายเปนเรื้อรังอยูภายใน ตอนนั้นไมไดสนใจ

กับปากกับทองอะไร สนใจแตกับธรรม พอถึง

พรรษา ๑๖ แลวก็ฉันธรรมดา ตั้งแตนั้นมาฉัน

ธรรมดาเลย ทีนี้ทองก็เสียไปเรื่อยๆ จนจะออก

ชวยชาติ มันจะไปจริงๆ .. 

มันเปนโรคเรื้อรังแลว หมอเขาตรวจคน

ไหนเขาก็บอกเปนเสียงเดียวกัน เปนอะไรเปน

ถึงขั้นมะรงมะเร็ง .. เขาไมกลาบอก เขาอาจจะ

กลัววาเราจะเสียจงเสียใจ เรามันไม ไดเสีย 

เรียนจบแลวเรื่องเกิดเรื่องตาย ไมตื่นไมเตนไม

กลาไมกลัว เรียนจบแลว แตเขาก็กลัวอยางนั้น

ละนิสัยของโลก ถาเปนโรคลึกลับเขาไมคอย

บอกแหละ เชนโรคมะเร็งอยางนี้ เขาไมคอย

บอกกัน สำหรับเราใหยกโคตรมันมาเลย ถามัน

มีทั้งโคตรมาอยูในทองเราใหบอกมันมาเลย เรา

ไมกลาเราไมกลัว กลาก็ไมมี กลัวก็ไมมี เรียน

จบแลว .. 

นี่หมอทั้งหลายบอก ‘เปนมะเร็งลำไส 

ไปไมรอด จะตาย อยาไปประมาทนะ’   

เราก็จะตายป ๒๕๔๐ ที่จะชวยโลกแหละ 

มันจะตายจะไมชนพรรษา  

ก็เดชะดวงชะตาของบานเมืองเรามัน

เกี่ยวโยงกันก็เลยพยุงกันอยู ได เลยไดยา 

หมอเติ้งมาฉัน เขาบอกวายาขนานใดรักษาก็

ไมหายโรคประเภทนี้ เขามาเลาใหฟง ตั้งฮั่วไถ 

เลาเราไมลืมนะ เขาบอกเขารับประทานยานี้

แลว เดี๋ยวนี้หายเลย ‘ขอนิมนตหลวงพอฉัน

เถอะจะหายอยางเดียวกัน’  

หมอเติ้งเอาได หมอเติ้งคนจีน เปนชาว

จีน แกกำหนดใหเอง ฉันวันหนึ่งเทาไร แกบอก

ไมใหเคลื่อนคลาดนะ ใหฉันวันหนึ่งเทาไร ฉันกี่

ครั้ง แกก็บอกไวให แกวา  

‘เรื่องถายไมตองตกใจ การถายดวยโรคนี้

ถายเทาไรยิ่งออนยิ่งเพลีย การถายดวยยานี้

ถายเทาไรก็ไมออนเพลีย ไมตองตกใจ ทีแรก

มันจะถายมากเพราะโรคมาก’ 

‘เอา ถางั้นก็ลองดูเปนครั้งสุดทายของยา 

ถาไมหายนี้เราปลอยเลย’…” 

การทดลองรักษาโรคเปนครั้งสุดทายจาก

หมอคนสุดทายของทานปรากฏผลเปนที่

อัศจรรย ดังนี้ 

“มันก็ไมเคยดีดเคยดิ้นนะจนกระทั่งปานนี้ 

จนปรกติ หายเงียบหมดเลย ถึงวาเปนฤทธา

ศกัดานภุาพแหงดวงชะตาของชาตไิทยเราจรงิๆ 

ไมงั้นเรานำชาติไม ไดแลว จึงไดดีดขึ้นมาจน

กระทั่งบัดนี้ นี่ก็เปนดวงชะตาอันหนึ่ง เปน

ปาฏิหาริยนะ เราเรียกหมอนี้วา หมอเทวดา

หมอปาฏิหาริย โรคเราก็เลยกลายเปนโรค

ปาฏิหาริยไปดวย” 

  

ตอมาในวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑  

เปนงานบุญประทายขาวเปลือกซึ่งในปนี้มี

ประชาชนมารวมทำบุญประมาณ  ๓๐,๐๐๐ คน  

องคทานจึงไดถือโอกาสนี้ประกาศทามกลาง

พทุธศาสนิกชนวา 

“เรารูสึกสะเทือนใจมาก  เมื่อทราบวา

ประเทศไทยเปนหนี้เขาอยูแสนลานดอลลาร

สหรัฐ  นี่ก็เทากับนิวเคลียรนิวตรอนนั่นเอง คน

ทั้ง  ๖๒  ลานคน เปนสัตวไปหมด  เขามาเปน

เจาของ  เปนเจาอำนาจ  ครองบานครองเมือง

ของเรา  ดวยการยึดสิ่งนั้น  ยึดสิ่งนี้  สาระ

สำคัญซึ่งเปนหัวใจของชาติไทยเรา  เขาเปน

เจาของหมด  เรามีแตลมหายใจ  มันมีความ

หมายอะไร ในชีวิตเราจะไมยอมเห็นชาติลมจม

ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู  พวกเราตองชวยกัน วัน

นี้เปนวันดี  เปนวันบุญขาวเปลือก  เราจึง

ขอรับบริจาคดอลลารเพื่อชวยชาติ” 

เมือ่ทานพดูจบเสยีง  “สาธ”ุ  ของพทุธ-

ศาสนกิชน  ดงักกึกองไปทัว่บรเิวณจากนัน้ผูมจีติ

ศรัทธาตางเขาถวายเงินบาท เงินสกุลตาง-

ประเทศ ตอองคหลวงตากนัเปนแถวยาวเหยยีด 

ตอมาคณะศิษยหลวงปูขาว อนาลโย ได

เริ่มตนจัดทำตนผาปาชวยชาติในชื่อ “ผาปา

ทนฝนสังขารเพื่อชาติ :  
ไดนกตอ ผาปาชวยชาติตนแรก  

 

เมื่อธาตุขันธของทานหายขาดจากโรค

มะเร็งแลว ความตั้งใจชวยชาติก็ออกไดเต็ม

เหนีย่วไมมอีะไรมาสะดดุอกี ในเบือ้งตนองคทาน

ประกาศขอรับเงินสกุลดอลลารเขาชวยชาติก็

ประจวบพอดีกับในวันนั้นคือวันที ่ ๓๐ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๔๑ คุณสันต ิ วัฒนล ี ลูกศิษยคนหนึ่ง

ขององคหลวงตาก็ไดนำเงินดอลลารเขาถวาย

สอดรบักบัเจตนารมณของทานพอด ีดงันี้ 

 “เราได  นกตอแลวนะ วันนี้มีทานผู

ศรัทธาถวายเหรียญสหรัฐฯ ๒,๔๙๗ เหรียญ นี่

เราไดนกตอแลว .. เปนหวงเปนใยมากจริงๆ 

นะ เปนหวงเปนใยชาติบานเมือง ไม ใชหวง

ธรรมดานะ เพราะฉะนั้นถึงไดออกขายตัววางั้น

เถอะนะ หลวงตาบัวนี้ออกขายตัว ขอ

บิณฑบาตทั่วประเทศไทย ฟงซิ .. เราไมเคยเลย 

นี่ไดออกขายตวัแลว ขอบณิฑบาตทัว่ประเทศไทย 

เงินเพื่อชาติเรา” 
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คนจนบานถ้ำกลองเพล” โดยใชตนกลวย

สำหรับเสียบธนบัตรดอลลาร ๑๐๐ ใบๆ ละ ๑ 

ดอลลารสหรัฐฯ และยังมีผูมารวมบุญเพิ่มเติม

อีก โดยหลวงปูบุญเพ็ง เขมาภิรโต รับเปน

ประธานพรอมไดมอบหมายใหชาวบานนอยฯ

เปนตัวแทนอุมตนผาปาชวยชาติเขาถวาย 

องคหลวงตา ทานกลาวตอบรับในทันทีวา 

“โอโห! ทานเพ็งเกงกวาเรา ทานเพ็งไป 

หามาจากไหน เราหาแทบเปนแทบตายยัง   

ไมคอยจะได นี่ทานเพ็งอยูในปายังหาดอลลาร

มาได” 

นับจากวันนั้นเปนตนมา ประชาชนจากที่

ตางๆ มักนิยมนำตนผาปาชวยชาติทั้งเงินบาท

และเงินสกุลตางประเทศมาถวายองคหลวงตา

อยางตอเนื่องไมเวนแตละวันเลยทีเดียว “ตน

ผาปาชวยชาติ” จึงกลายเปนภาพแหง

ประวัติศาสตรชาติไทย เปนสัญลักษณแหง

โครงการชวยชาติและเปนสัญลักษณแหงความ

สามัคคีรวมใจของชาวไทยสืบไป และสำหรับ

การรับบริจาคทองคำนั้น ตอมาอีกระยะหนึ่ง

ทานก็เมตตาเปดรับบริจาคทองคำเขาสูคลัง-

หลวงเพิ่มเติมจน “ทองคำ” กลายเปนปจจัย

หลักของโครงการชวยชาติเลยทีเดียว 

การชวยชาติในระยะนี้ดูเหมือนจะสะดวก

ราบรื่นดีงามทุกอยางแลว แตการณกลับไม

เปนดังนั้นเสียทีเดียว หากมีอุปสรรคกีดขวาง

ทางเดินอยางหนักหนาสาหัสในสายตาของ  

ลูกศิษยผูรักเคารพหวงใยสุขภาพขององค-

หลวงตา กลาวคือในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๔๑ หลังฉันภัตตาหารเชาองคหลวงตาได

ขึ้นรถตูตามปกติ เพื่อไปแจกจายขาวสาร 

อาหารแหง และบริจาคเงินชวยเหลือโรง-

พยาบาลในอำเภอใกลเคียง  

ในชวงเวลาประมาณ ๑๑ นาฬกา ระหวาง

การเดนิทางในถนนสายสวางแดนดนิ-เจรญิศลิป-

วานรนิวาส เขตอำเภอเจริญศิลป จังหวัด

สกลนคร องคหลวงตาไดประสบอุบัติเหตุ

กะทนัหนัรถตูตกลงจากถนนไมถงึกบัพลกิควำ่แต

ตกลงไปกระแทกบริเวณที่วางทอขางทางอยาง

แรงจนทำใหยางแตกเกอืบทกุเสน องคหลวงตา

ซึง่นอนอยูบนเบาะรถแถวหนาไดกระแทกเขากบั

คอนโซลทีว่างของหลงัคนขบั จนเปนเหตใุห ไดรบั

บาดเจบ็ทีห่วัไหลขวา ดงันี้ 

 “...แลวขางนี้ ไปเกิดอุบัติเหตุ เลยไมเปน

ทา แขนขางเดียวก็ ไมเปนทา กระดูกแตก

เหมือนกันนะ ไปตรวจ ออกจากที่เกิดเหตุรถ

เขาก็นำเปนแถวยาวเหยียด ไดสัก ๕ กิโล รถ

ทางหลวงมันมากตอมากเปนแถวยาวเหยียด

เลย ไดสัก ๕ กิโล ไปถึงก็เขาโรงพยาบาล เอา

มีอะไรเอาตรวจดู เขาบอก ‘กระดูกแตกตรงนี้’ 

เขาเตรียมหองเตรียมหับไวเรียบรอยแลว 

เขาจะใหเราพกัอยูที่โรงพยาบาล เตรยีมไวหมด  

พอเราไปนี้ทั้งหมอทั้งพยาบาลเต็มหนาโรง- 

พยาบาลเลย ไปใหเขาตรวจด ู  พอตรวจดเูสรจ็ 

สรรพ แลวมอีะไรละ ‘แลวมอีะไรอกีละ เอาวามา’ 

มีแตจะเอาเฝอกแฝกมาใส ‘ไมเอา เราไม

ใส’ แลวเอาผาพันมาเลย จากนั้นลุกจะกลับ 

จะเอาใหเขาพักโรงพยาบาล ‘ไมพักไมใชวัด’ 

ไปเลย เปนอยางนั้นนะเรา หมดทา โรง-

พยาบาลทั้งโรง ทั้งหมอทั้งพยาบาลเต็มหมด

เดินไปตอหนาเลยกลับเลย เปนอยางนั้นนะเรา

ไมไดเหมือนใครนะ  

‘ถาสมควรจะอยู ไมบอกก็อยู สมควรจะ

ไปใหอยูก็ไมอยู’ 

เราพิจารณาของเราเรียบรอยแลวไป 

แลวมันก็คอยดี กระดูกอันนี้ก็ยังมีที่มันแตก 

แตกชางหัวมันเถอะ ถาหากวาเราไมหลบนี้ก็ชน

คน พอหลีกคนก็เลยตก คนๆ นั้นมันเปนอะไร

มนักรรมอะไรไมรู บทเวลาจะเปนกข็ีม่อเตอรไซค

เกงกางเขามานี่เลยนะ ทางกวางๆ ไมไดแคบ

นะทางกวาง ไมมีรถมีราที่ไหน เราก็ไปสายของ

เราตามสายถูก เขาก็ไปทางนูนเราก็ไปทางนี้ 

เวลาไปนั้นเกงกางๆ เขามาเลยนะ หลบไมทัน 

ถาจะไปตามนี้รถคันนั้นพอดีชนแหลก คนจะ

ตายทั้งคน หลบนี้ก็เลยตกไปนั้น เรื่องราวเปน

อยางนั้นละ  

คนขับมันก็จะเปนกรรมอันหนึ่งกันละ  

มอเตอรไซคทางกวางๆ เขากข็บัมาทางนูน แลว

อยางไรมานี่เกงกางเขามาหานี่เลย รถเราก็ไป

ธรรมดา มนัหลบที่ไหนไมได ตกลงกห็ลกี หลกีก็

ผาปาชวยชาติตนแรกกอนเปดโครงการ 

๖๐๔
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๖๐๔ ๖๐๕

ตกลง คนนัน้กร็อดไป ถาหากวาเราไมหลกีตาย 

จะวาอยางไร นัน่ละทีเ่กดิอบุตัเิหต ุตอนนัน้กำลงั

เริม่ชวยชาตอิยู ทางไหนๆ ลกูศษิยลกูหาถามมา

จะงดไหมเรือ่งการชวยชาต ิ ไมงดเราบอก ชวย

ตลอดไปเลย ชวยชาตขิองเรา…” 

ทางคณะแพทยโรงพยาบาลศูนยอุดรธานี

ทำการรักษาโดยเขาเฝอกออนไวกอนและจัด

คณะแพทยเฝาดูแลที่วัดอยางใกลชิดและมีเจา

หนาที่ตำรวจตระเวนชายแดนกวา  ๒๐๐  นาย 

มารักษาความปลอดภัย  สวนพระติดตามที่นั่ง

บริเวณดานเบาะหลังกระดูกขอตอสันหลัง

เคลื่อน อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให ไหลขวาของทาน

ตองเยียวยาอยูหลายเดือนกวาจะหายเปนปกติ 

คณะศิษยตางก็หวงใยในสุขภาพจึงกราบขอรอง

ใหทานยุติการชวยชาติ แตทานปฏิเสธดวย

เหตุผลวาความเมตตาสงสารชาติบานเมืองมี

น้ำหนักมากกวา ดังนี้  

“...แมหลวงตาจะประสบอุบัติเหตุ กระดูก

แขนแตกพิกลพิการเชนนี้ หลวงตายังไมรูสึก

หวงตัวเองยิ่งกวาชาติไทยของเรา เราหวงชาติ

ไทยเราจริงๆ นะ .. เราติดหนี้เขาจนถึงขนาดที่

วาเมืองไทยเราจะจม ในป ๔๐ เปนปที่รอนมาก

ที่สุดสำหรับเมืองไทยเรา รอนเขาไปถึงศาสนา 

รอนเขามาหาหลวงตาถึงขนาดรอง ‘โกก’ เลย 

หลวงตาบวชมาก็ ไม เคยรอง ‘โกก’ แบบ

สะเทือนมากทั่วประเทศไทยนี้ มาคราวนี้ถึงกับ

รอง ‘โกก’ เชียว สิ่งที่จะรองก็คือ  

๑. เราติดหนี้เขาเวลานี้ เรียกวาเรา

อยูใตอุงเล็บเขา เขาจะกำเราเมื่อไร

ก็ได จออยูฝงทะเลหลวงที่จะจม 

.. จนถึงขนาดไดพูดวา นี่สงคราม

เศรษฐกิจ ใหดู เอานะเวลานี้ 

ครอบเมืองไทยเรา พี่นองชาวไทย

เราเปนยังไง อยู ใตอุงเล็บเขายัง

นอนหลับครอกๆ แครกๆ อยูเหรอ 

นี้อันหนึ่ง  

๒. ดอลลารเขาดอลลเดียว

ฟาดเงินไทยเราจากเดิม ๒๕ บาท

เปน ๕๖ บาท นีอ้นัหนึง่  

๓. คนไทยเราคดิเฉลีย่ตดิหนีเ้ขา ๖๒ ลาน

คนนี ้ตดิหนีเ้ขาคนละ ๕ หมืน่บาท 

ฟงซ ิ ใหลูกศิษย ไปคนควาเอาตนมูลตน

เหตมุาจากขางในโนน ใหเราดเูรือ่งราวมนักอนที่

เราจะขึ้นเวทีชวยพี่นองทั้งหลายนะ อะไรที่เปน

ความจำเปนมากทีส่ดุ ทีล่อแหลมตอความลมจม

ของชาตไิทยเรา .. ก็ไดความวาตดิหนี้ ไอเอม็เอฟ 

โห ติดหนี้พวกนี้ ไมใชของเลน เรียกวา หนูตัว

หนึง่อยูใตอุงเลบ็ของเสอืโครง ใชเลนเมือ่ไร รอง 

‘โกก’ เลยเทยีวเรา .. 

คนไทยเราเคยเปนใหญเปนโตเปนหลัก

เปนเกณฑ เปนเนื้อเปนหนังของตัวเองมาสักกี่

ดกึดำบรรพแลวนะ นานสกัเทาไรแลวเมอืงไทย

เรานี ่ จะมาถูกเขาฮุบเอาเปนบอยคนใช 

กลางบานกลางเรอืนเขานี ่ แหม พดูไดคำเดยีว

วาแหม ออกอุทานวางั้นเถอะ เพราะฉะนั้นจึง

ตองรบี ใหพากนัตืน่เนือ้ตืน่ตวั เราทำเพือ่เมอืง

ไทยเรา…” 
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๖๐๗

 ดวง “ธรรม” คอืดวง “ทพิย” เลือ่นลอยลบิ  บนเวหา 

แผชุม  ทัว่โลกา ทัง้ไตรภพ  ครบสมบรูณ 

 แมขนัธ  จะออนลา แมชวีา  แทบดบัสญู 

หลวงตา  ยงัการญุ ชวยเกือ้กลู  คลงัหลวงไทย 

 หาทอง  เพือ่ลกูหลาน “สบิสามตนั” นอยไฉน 

เรอืงรอง  ผองอำไพ เจดิจาใน  คลงัหลวงเรา 

 ยงัม ี พนิยักรรม หลวงตายำ้  จงนำเอา 

เงนิบรจิาค  งานศพเรา ซือ้ทองเขา  คำ้แผนดนิ 

 รางเรา  เผาใหสญู ไมตองวุน  เสยีทรพัยสนิ 

ดวยไฟ  ใหพงัภนิท ศษิยซึง้สิน้  ทกุถิน่คาม องคหลวงตากลาววา 

“แมกระดูกแขนขวาแตกพิกลพิการเชนนี้  

หลวงตายังไมรูสึกหวงตัวเองยิ่งกวาชาติไทยของเรา” 

หลวงตาใหอภัยทุกคน 
 

วนัที ่๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

เจาคณุพระราชเมธากร (เจาคณุปาน)  เจาคณะ

จงัหวดัอดุรธาน ี (ธรรมยตุ) พรอมดวยคณะเดนิ

ทางมาเยี่ยมอาการอาพาธขององคหลวงตา 

ที่กุฏ ิ  ซึ่งลูกศิษย ไดชวยกันรักษาแบบพื้นบาน 

คอื “ยาง” หรอื “ตัง้ยา” สมนุไพรรวมกบัหมอ

ชาวจีนที่มีความชำนาญในดานการรักษา ไหล

ขวาของทานมรีอยชำ้เปนบรเิวณกวาง  แตองค-

หลวงตายงัมอีาการปกต ิ และไดเทศนโปรดทาน

เจาคุณพระราชเมธากร  ในขณะที่นอนรักษา

ไหลขวาอยูวา 

“...นี่ทานเจาคุณ ผมเปนมาแลวครัง้นีเ้ปน

ครัง้ที ่ ๓  แตละครัง้หนกัทัง้นัน้  

ครัง้แรก ปวยเปนไขเจบ็ขดัในหวัอก ชาว

บานตายวันละ ๗-๘ คน เปนโรคติดตอ เปน

หนักที่บานกาหม-โพนทอง อำเภอบานผือ  

ติดตอกับอำเภอท าบอ  มีแมน้ ำทอนเปน

เขตแดน .. ตนป ๒๔๙๓ นึกวาจะตายแลว แต

ก็ไมตาย 
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พระวัดป่าบ้านตาดช่วยกันประคบยาสมุนไพรไทย

ถวายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาฯ

ครั้งที่สอง เป็นโรคท้องร่วงถ่ายติดต่อกัน  

๒๕ ครั้ง อาเจียนอย่างรุนแรง ๒ หน ร่างกาย

ตายไปแล้ว ๙๙% เหลือเพียง ๑% ก็นึกว่าคง

ตายแน่  แต่ก็อยู่รอดมาได้   

พอครั้งที่สาม คือครั้งนี ้ก็ไม่เห็นมันเป็น

อะไร มันเป็นเรื่องของกรรมนะท่านเจ้าคุณ .. 

เรากำลังจะรับบริจาคดอลลาร์ช่วยชาติ  

ก็มาเป็นอย่างนี้ ขณะนี้ ได้รับเงินบริจาค ๒  

แสนดอลลาร์เศษแล้ว เพราะมีการป่าวประชา-  

สัมพันธ์ ไปทางทีวี หนังสือพิมพ์ คิดว่าคงจะได้

เพิ่มขึ้นอีกเร็วๆ นี้ รวมทั้งเงินไทยด้วย ได้มา  

เท่าไหร่ก็ออกไปช่วยในสิ่งที่เดือดร้อนกันหมด  

โรงพยาบาลนาทม กิง่อำเภอนาทม จงัหวดั 

นครพนมนั้น ไม่มียา เพราะไม่มีงบประมาณ    

แมแ้ตเ่งนิเดอืนหมอ พยาบาล เจา้หนา้ทีก่็ไม่ได้

รับมา ๒-๓ เดือนแล้ว เราต้องนำเงินที่ ได้รับ

บริจาคไปแจกจ่ายให ้ เราทำเพื่อโลกล้วนๆ   

‘เจ็บป่วยคราวนี้คงไม่นานแล้วนะท่านเจ้าคุณฯ

คิดว่าสิ้นเดือนนี้คงหายเหลืออีกกี่วันนะ’...”

ทา่นเจา้คณุฯ จงึตอบวา่ “อกี๑๓วนัครบั

หลวงตา”

  

เจ้าคุณพระราชเมธากร(เจ้าคุณปาน)

594-623.indd   607 9/29/11   4:27:44 AM



๖๐๘ ๖๐๙

 ตอมาเวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิชัย   

ทัศนเศรษฐ  ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี  

เปนผูแทนพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ    

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี   

นำพุมพานดอกบัวถวายและเยี่ยมอาการองค-

หลวงตา ที่วดัปาบานตาด ซึง่องคทานกลาวถงึ

เหตุการณในครั้งนั้นดวยวา 

“การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้  คิดวาเปนกรรม

ของทุกคนไมว าจะเปนกรรมของคนขี่ รถ

จักรยานยนต  กรรมของคนขับรถหรือแมแต

ตัวเองก็ ไมเวนจะไปโทษใครไม ได  ทุกคนมี

กรรมรวมกันจึงตองชวยเหลือกัน สำหรับ

อาการบาดเจ็บของหลวงตาไมมากนัก  หมอก็

มาดูแลแลวไมนาเปนหวง 

เมื่อคืนที่ผานมาเฝอกที่ ใส ไวมันหดแนน

ทำใหเจ็บมาก  จึงตองใหหมอถอดออก  ก็ไมมี

อาการเจ็บแลว  หมอบอกวาไมมีอะไรหนักใจ  

อีกไมนานก็ไปรับบาตร  และเทศนาไดเหมือน

เดิมแลว  ขอบอกผานญาติโยมทุกคนดวยวา  

ไมตองเปนหวง  ไมตองเดินทางมาเยี่ยมหรอก  

เดี๋ยวจะตายเพราะคนแหมาเยี่ยมมากกวา” 

แมเจ็บปวดแขนสักเพียงใดทานก็ไมบนไม

วาไมติดใจถือเอาเปนโทษเปนความกับผูหนึ่ง 

ผู ใดเลย ถือเปนคุณธรรมและเมตตาธรรมอัน

สูงสุดเปนที่ เคารพสักการะกราบไหวของ

ศิษยานุศิษยไดอยางสนิทใจ 

 

ฟาหญงิฯ.. ประธานเปดโครงการ 
ชวยชาติ 

 

องคหลวงตาไดประกาศชวยชาตอิยางเปน

ทางการเมือ่วนัที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลา 

๐๗.๐๐ น. โดยสมเดจ็พระเจาลกูเธอ เจาฟา-

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ี เสดจ็ไป

ทรงเปนประธาน ณ สวนแสงธรรม พทุธมณฑล 

สาย ๓ กรุงเทพมหานคร ในวันเปดโครงการ

ชวยชาตนิัน้ องคทานอยูในสภาพผอมจนกระดกู 

และเสนเอน็ปดูโปน แขนขวาทีก่ระดกูเดาะ ถกู

สะพายไวดวยผา  หวัไหลขวาทีบ่วมเปงสดีำคลำ้ 

นบัเปนนกัรบกบัความจนโดยแทจรงิ 

“โครงการชวยชาติโดยหลวงตามหาบัว 

ญาณสมัปนโน” เปนการปลกุจติสำนกึของชาวไทย 

ในยามประสบทุกข ใหรูจักนอมนำหลักธรรม

ของพระสัมมาสัมพุทธเจามาเปนเครื่องยึด

เหนีย่วจติใจ สวนทางดานวตัถนุัน้ องคหลวงตา

เมตตาออกมาเปนผูนำในการรับบริจาคเงินทอง

จากพี่นองชาวไทยทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อนำ

ทองคำเขาสู “คลังหลวง” เปนการรักษา

เสถียรภาพทางการเงินใหมั่นคงปลอดภัยและ

เปนหลักประกันชาติ  สำหรับเงินบาททานได

นำไปชวยสงเคราะหเปนสาธารณประโยชน

กระจายไปทั่วประเทศ  

ในระยะแรกของโครงการทานนำเงิน

ดอลลารเขาสู “คลังหลวง” และในระยะตอมา

ไดประกาศจะนำเงินดอลลารที่รับบริจาคไปทำ

ประโยชนกระจายทั่วประเทศเหมือนเงินบาท 

เนื่องจากมีโรงพยาบาล โรงเรียน หนวยงาน

ราชการ และสถานสงเคราะหตางๆ มาขอ

ความชวยเหลือเปนจำนวนมาก องคทาน 

เมตตา กลาวถึงเงินบริจาคเหลานั้นวา 

“เราเปนผูถือบัญชี เปนผูสั่งเก็บสั่งจาย 

และรับผิดชอบทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ดังนั้น

ขอไววางใจไดวาเงินบริจาคเหลานี้ปลอดภัย 

ทุกบาททุกสตางค” 

การเปดโครงการชวยชาตโิดยองคหลวงตา

ทานประกาศตนเปนผูนำในครัง้นี ้กเ็พือ่ใหพีน่อง 

ชาวไทยรับทราบกันโดยทั่วถึงและเปนที่ลงใจใน

คณุธรรมของทานวา จะรกัษาทรพัยสนิทีบ่รจิาค 

มาดวยความเปนธรรมใหลงสูจุดหมายคือ 

คลงัหลวงไดอยางปลอดภยั โดยพีน่องชาวไทยทัว่ 

ประเทศจะไดแสดงน้ำใจชวยกันมากบางนอย

บางตามกำลัง เพราะเรื่องของชาติเปนเรื่อง

ใหญ มีความจำเปนตองไดชวยกันทุกคนครั้ง

แลวครั้งเลา   
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กองผาปามีสงาราศี          
เพราะมีพระมหากษัตริย 

 

ตอมาวันที่  ๒๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑  

เวลา  ๑๙.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจา-

อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนาง-

เจาฯ พระบรมราชนินีาถ  เสดจ็พระราชดำเนนิ 

เปนการสวนพระองค ไปทรงนมัสการองค-

หลวงตาที่สวนแสงธรรม องคทานกลาวถึง

เหตุการณสำคัญในขณะนั้นวา 

“...เวลาสนทนาอะไรๆ กับพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว ที่นั่งคุยไม ใชอะไรนะ 

๙๐% เรื่องโรงพยาบาลลวนๆ เลย เราทูลถวาย

ทานดวยเหตุดวยผลทุกสิ่งทุกอยาง ทานทรง

สดบัฝายเดยีวเราเปนคนทลู เรือ่งราวอะไรๆ ไล

เขาไปเลย เหมือนหนึ่งวาเปนนักวิชาการใหญ 

ไมใชเลนนะ ทานไมรับสั่งอะไรละ ทรงยิ้มๆ เรา

ก็ทูลทานเปนลำดับลำดาๆ ขึ้นตลอดเลย ตบ

ทายก็บอกวาเราทุมเสียจริงๆ กระทรวงทั่ว

ประเทศไทยทุกกระทรวง ไมมีกระทรวงใดที่มี

ความจำเปนยิ่งกวาสาธารณสุขเราบอก .. 

พระองคก็ทรงเห็นชอบดวย รูสึกวาพระ

อัธยาศัยยิ้มแยมแจมใสตอการทูลของเรา เรา

ทูลเรื่องโรงพยาบาล ทานพอพระทัยมาก  

สิ่งนี้ ไมใชวิสัยของคนๆ เดียว หากเปน

วิสัยที่องคหลวงตาทำไดดวยตนเองเพียงคน

เดียวทานจะไมยอมรบกวนผูหนึ่งผู ใดเลย 

ความเมตตาและเสียสละอันยิ่งใหญที่อยูภายใน

ใจของทานนี้ ทำใหทานถึงกับไดออกปากวา 

“…เราชวยโลกอยางนี้ เราชวยดวยความ

เมตตาจริงๆ ไมไดชวยเลนๆ .. นี่ถาหากวาเรา

มีนะ เราจะไมกวนชาวบาน ชาวเมืองเลย แต

ของเราคนเดยีวพอแลว ตมูเดยีวทัว่ประเทศไทย 

ชั่วโมงเดียวหมด เรียบวุธหมดเลย แตนี้เราไมมี

นั่นซี จึงไดเรียกรองใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ชวยกันเพื่อยก ถาเรามีแลว โอย ไมยาก เรา

จะไมถามใครใหลำบากเสียเวล่ำเวลา ยกตูม

เดียวเลยทวมปุบเลยเทียว ความจนลง

ทะเลหลวงมองตามหลังไมทันเลย มันจมไปเลย 

แตนี้เพราะไมมีนั่นเอง จึงไดขอรองจาก 

พี่นองทั้งหลายใหชวยกัน อันนี้ ไมใชกำลังของ

คนคนเดียวจะยกได มันกำลังของทุกคนที่จะยก

ชาติของตนขึ้นถึงถูก ถึงตองไดพยายาม 

อยางนี้ เมื่อมันหนักมากก็พักไปเปนระยะๆ  

เพราะเวลานี้แกมากแลว เดินไปก็โซซัดโซเซ 

แลวกำลังวังชาไมมี แตจิตใจนั้นแข็งแกรง

ตลอดเวลา ไมงัน้ไปไมไดนะ นีเ้ราไปดวยอำนาจ 

กำลังใจ กำลังความเมตตาตางหาก ที่ เรา

ตะเกียกตะกายอยูทุกวันนี ้ ใจเปนสำคัญมาก

นะ…” 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำเนนิกราบมนสัการองคหลวงตา ทรงสดบั

พระธรรมเทศนา และทรงถวายทองคำพรอมปจจยั ณ สวนแสงธรรม พทุธมณฑลสาย ๓ เมือ่วนัที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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พอออก ไป ไม น านก็ ตั ด งบประมาณจาก

มหาดไทย ๒๐๐ ลานมาใหสาธารณสุขโดยดวน

เลยนะ อยางนั้นแลว เพราะเปนความจำเปน 

เราทูลทานทูลแตสิ่งที่จำเปนๆ จำเปนตลอด

เลยเกี่ยวกับโรงพยาบาล .. 

วันหนึ่งๆ สวนมากเกี่ยวกับเรื่องโรง 

พยาบาลมากกวาเพื่อนนะ เพราะเราเปนหวง

มาก การชวยโรงพยาบาลนี้เรียกวาเปนอันดับ

หนึ่งเต็มเลยเทียวนะ คือการชวยโลกชวยโรง

พยาบาลรูสึกจะเปนอันดับหนึ่ง เพราะจิตใจเรา

เนนหนักกับคนเจ็บไข ไดปวย...” 

 ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ  ทรงถวายทองคำพรอม

ปจจยัเขา “โครงการชวยชาตโิดยหลวงตามหาบวั  

ญาณสัมปนโน” อีกดวย ยังความปลาบปลื้ม

ปติแกเหลาศิษยานุศิษยองคหลวงตาเปนลนพน 

นอกจากนี้ ในเวลาประชาชนนำตนผาปาชวย

ชาติมาถวายองคหลวงตาจะนำพระบรม

ฉายาลักษณของสองพระองคประดับไว ในกอง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำเนนิกราบมนสัการองค

หลวงตาทรงสดับพระธรรมเทศนา และทรงถวายทองคำ

พรอมปจจัย ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ เมื่อวัน

ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ 

 

ผาปาแตละกองๆ ดวยซึ่งองคหลวงตากลาวใน

เรื่องนี้ ไววา 

“...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเด็จพระนางเจาฯ ทานทรงทำอยางนั้นได  

ก็ เ ท า กั บ ทั้ ง ส อ ง พ ร ะ อ ง ค อ ยู ที่ นั่ น ด ว ย 

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูที่กอง

ผาปาแตละกองๆ ที่ ไปตั้งไวที่ ไหนก็ตามอยูนั้น

ดวย แลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

สมเดจ็พระนางเจาฯ ซึง่เปนพอใหญแมใหญของ 

เรา จะมาประทับเปนคูเคียงกับองคศาสดานั้น

ดวย เพราะฉะนั้นเรื่องการตั้งกองผาปานี้จึงมี

ความสงาราศีมาก คือเอาในนามของชาติๆ ไป

ตั้งลงกึ๊กๆ .. ใหถือผาปาเปนมหามงคลแกพี่

นองชาวไทย เอา จะไปตั้งที่ไหนไปตั้งเถอะ ตั้ง

แตวงราชการสูงสุดลงมานี้คือผาปาของชาติ

ไทยเรา  

เปนพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ หนึง่ 

เปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเด็จพระนางเจาฯ หนึ่ง มาประทับอยูที่

กองผาปาแตละกองๆ ใหพากันกราบ ถาเราไม

อยากกราบออกมาเปนกิริยา ก็ ใหนึกกราบ

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ กราบ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ- 

พระนางเจาฯ ดวยความนอบนอมทางใจ  

แลวเอาเงินในกระเปาออกไปตั้งในผาปา 

นี่เชิดชาติไทยของเราแลว เขาใจเหรอ ใหเปน

ความเห็นอยางนี้ทั่วหนากันนะ เพราะฉะนั้น

กองผาปาไปที่ไหนไปเถอะ ไมมีเสนียดจัญไร นี้

กองมหามงคล ที่จะอุมชาติไทยของตัวเองขึ้น

จะเสียหายที่ตรงไหน ใครที่เห็นวากองผาปา

เปนของเสนียดจัญไรคนนี้เปนคนขวางโลก คน

จะทำโลกใหจม อันนี้กองผาปานี้จะยกชาติไทย

ขึ้นมาไมไดทำชาติไทยใหจม จะเสียหายที่ตรง

ไหน ผูที่ดูถูกเหยียดหยามกองผาปาวาเปน

เหมือนนรกหรือคนขอทาน นั้นแหละคนขอทาน

ที่ยังไมตายมันเปนคนขอทานแลว .. 

นี่เรามีพอมีแม มีพี่มีนอง พี่เบิ้มของเราก็

มี  ฟาหญิงฯ ทานยังอุตสาหมาเปนประธาน  

เปนมหามงคลแกเราทกุๆ ครั้งไป  เราอบอุนมาก  

เรามีพอมีแม ในการดำเนินงานชวยชาติของ
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สายบุญชาวไทยในปางกอน : 
ชะตากรรมชาติ  

 

เมือ่วนัที ่๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เจาฟา-

หญิงจฬุาภรณฯ เสดจ็ไปทรงเปนประธานสดบัพระ-

ธรรมเทศนาขององคหลวงตา ณ วดัปาบานตาด มี

พระกรรมฐานสายพระอาจารยมั่นจำนวนมาก

รวมในพิธีดวย  ในวันนั้นองคหลวงตากลาวถึง

ชะตากรรมบานเมือง ความเกี่ยวของโยงใยกับ

ชาติบานเมือง และสายบุญสายกรรมของคน

ไทยที่เคยทำไวในอดีตกาล ดังนี้   

“พวกเราชาวไทยทั้งหลาย  ตางก็เปน

สายบุญสายกรรมที่ เคยรวมสรางสมอบรม 

คุณงามความดี  มีความเกี่ยวโยงกัน  เคยเปน

พี่เปนนอง  เปนสายวงศญาติ  เปนครูเปน

อาจารย  เปนลูกศิษยลูกหากันมาแตอดีตกาล  

จึงตางมีบุญรวมสรางบารมีมหาทานอันยิ่งใหญ

นี้ดวยกัน 

เราจึงแน ใจวา สายบุญสายกรรมของ

พวกเราทั้งหลายนี้ ตองมีความเกี่ยวโยงกันมา

ตั้งแตอดีตชาติ ไมอยางงั้นรวมกันเขาไม ได  

ลงใจตอกันไมได เชื่อถือกันไมได  บริจาคไมได  

ผูนำเองก็ไมลงใจ  ที่จะปลงใจเปนผูนำของพี่

นองทั้งหลายได นี่ทั้งสองฝายตางทานตางมี

ความลงใจบริจาค หมดไปมากนอยไมสำคัญ  

สำคัญที่บริจาคดวยความเชื่อถือ  ดวยความไว

วางใจ  เพื่อความปลอดภัยแกชาติของเรา จึง

เปนบุญกรรมของพี่นองทั้งหลาย ตลอดถึงผูนำ

คือหลวงตานี้ดวย  วาจะเปนธรรมที่เกี่ยวโยง

กันในบุพเพชาติปางกอน  ซึ่งเคยไดสั่งสม

อบรมคุณงามความดีและไดสรางบารมีมาดวย

กัน   จึงเปนญาติพี่นอง  เปนครูอาจารยกันมา

ตลอดเวลานี้  หากไมเปนอยางนั้นแลว  จะเปน

ไปไมได 

เรียกวาทั้งสองฝาย  คือฝายหลวงตาบัว  

ซึ่งเปนผูนำก็พรอมแลว พี่นองทั้งหลายก็พรอม

แลวในการบริจาค  และบริจาคมาตลอด 

ผลแหงการบริจาคของทั้งสองฝายนี้  จะ

เปนเครื่องอุดหนุน  เปนเครื่องค้ำชูประเทศ

ไทยเรา  ใหมีความแนนหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับ 

ขอใหพี่นองทั้งหลายมีความภาคภูมิใจใน

บุพเพวาสนา  คือเราเคยสรางความดีมาตลอด  

เราก็ไดพบความดีมาเรื่อยๆ เวลานี้เราก็ไดพบ

ความดีที่จะไดชวยชาติบานเมืองของเรา  ดวย

การบริจาคทานใหเปนมหากุศลเพราะกุศลอันนี้

หาไดยาก .. 

ชะตาของเมืองไทยมีเราเปนผูนำ  ดวง

ชะตานี้มันมีอยู  ๓  จุด 

จดุที ่ ๑  ชะตาของประเทศไทย 

จุดที่ ๒ ชะตาของหลวงตาบัว  คือ

ตองตาย  แตกลับไมตาย  หมอโรงพยาบาลมา

เอกซเรยที่วัดปาบานตาดวา  เปนโรคมะเร็ง

ลำไสขั้นสุดทาย  เพื่อความแนใจจึงไปตรวจที่

โรงพยาบาลศรีนครินทร  ขอนแกน  ทางโรง-

พยาบาลศรีนครินทรก็ยืนยันเชนเดียวกัน  หลัง

จากนั้นไดเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลศิริราช  

กรุงเทพฯ  คณะหมอก็ยืนยันเชนเดียวกันวา   

อีกไมนานจะตองตายใหเตรียมตัวไว  อยางชา

ตองตายกอนเขาพรรษาป  ๒๕๔๑ 

จดุที ่๓ ชะตาของลกูศษิยทัง้หลาย ทีจ่ะ 

รวมกนัทำประโยชนใหญใหแกชาตแิละพระศาสนา  

...ดวงชะตา  ๓  อยางนี้รวมกันแลวจะชวยยก

เมืองไทยขึ้นได 

หลวงตาเปนผูนำ  ใหทำตามที่ผูนำบอก

ทุกอยาง  หลวงตาเด็ด  ลูกศิษยตองเด็ด

พรอมใจกันเสียสละ  แมคอขาดก็ตองยอม  

ดวงชะตายังพอมีพอเปนไปไดอยูตองสำเร็จ...” 

และเมื่อมีคำถามจากลูกศิษยลูกหาถาม

วางานยกชาติบานเมืองครั้งนี้จะสำเร็จไดดวย

คุณธรรมขอใด ทานก็กลาวตอบทันทีวา 

“ดวยธรรมะขอ ‘สู ไมถอย’ สู ไมหยุดไม

ถอยเดี๋ยวชนะเอง” 

เราสมบูรณพูนผลดวยผูนำ พวกเราทั้งหลาย

ไมใชลูกกำพราไมมีพอไมมีแม หรือมีแตลูก

เตาหยอมแหยมทำกันไปอยางนั้น แตเรามี

หลักมีเกณฑ 

กษัตริย ไมใชเรื่องเล็กนอย พอ

แมของชาติไทยทั้งชาต ิ เราจะตอง

ปฏิบัติใหเต็มเม็ดเต็มหนวย สมกับ

เรามีพอมีแมคือวงศกษัตริยของเรา

เปนพอเปนแมของเรา ใหตั้งหนา 

ตั้งตาปฏิบัต ิ ขอใหภาคภูมิใจ  

ในการดำเนินของตน เพื่อ

สนองคุณของพระพุทธเจา 

พระมหากษัตริย ใหเต็มภูมิ

ของเรานะ ใหกตญัตูอชาต ิ

บานเมอืง ผูมอีปุการะตอเรา

แมนอย พระพุทธเจายังไม ให

ลืมบุญคุณ นี้ชาติทั้งชาติมีคุณตอ

ชีวิตจิตเราหาประมาณไม ได พวก

เราจะไมกตัญูรูคุณชาติใหเกิดอยู

เชียวหรือ?...” 

เราสมบูรณพูนผลดวยผูนำ พวกเราทั้งหลาย

ไมใชลูกกำพราไมมีพอไมมีแม หรือมีแตลูก

เตาหยอมแหยมทำกันไปอยางนั้น แตเรามี

หลักมีเกณฑ 

กษัตริย ไมใชเรื่องเล็กนอย 

แมของชาติไทยทั้งชาต ิ เราจะตอง

ปฏิบัติใหเต็มเม็ดเต็มหนวย สมกับ

เรามีพอมีแมคือวงศกษัตริยของเรา

เปนพอเปนแมของเรา ใหตั้งหนา 

ตั้งตาปฏิบัต ิ ขอใหภาคภูมิใจ  

ในการ

สนองคุณของ

พระมหา

ของเรานะ ใหกตญัตูอชาต ิ

บานเมอืง ผูมอีปุการะตอเรา

แมนอย พระพุทธเจายังไม ให

ลืมบุญคุณ นี้ชาติทั้งชาติมีคุณตอ

ชีวิตจิตเราหาประมาณไม ได พวก

เราจะไมกตัญูรูคุณชาติใหเกิดอยู

เชียวหรือ?...” 
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สละชีวิตพิชิตสงคราม  
เปนประวัติศาสตรชาติไทย 

 

องคหลวงตากลาวถึงเหตุการณสำคัญ

ที่สุดในชีวิตของทานสองครั้งซึ่งตองยอมทุมเท

เสียสละถึงชีวิตและความจริงจังในการตอสูเพื่อ

ใหงานสำคัญดังกลาวสำเร็จลุลวงผานพนไปได 

ดังนี้ 

“...นี้เปนสงครามที่หนักมากในขั้นเริ่มแรก

ขั้นหนึ่ง นี่เรียกวาขั้นหนึ่งของเรา สงครามใน

ตัวเองของเรา ระหวางเรากับกิเลส 

ทีนี้สงครามครั้งที่สองนี้เราจะรบกับความ

จนในประเทศไทยของเรา อันนี้ก็สละเลือดเนื้อ

ทุกสิ่งทุกอยางดวยความอิ่มพอภายในใจแลว 

เราไมเสาะแสวงหาธรรมหาอะไรอีกแลว ธรรม

กับใจเปนอันเดียวกันแลว .. เราจึงลงจากเวที

มาทีนี้ก็มาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อ

ชาติของเรา จึงไดออกสนามรบ วาหลวงตาบัว

เปนผูนำ 

ประกาศออกมาอยางอาจหาญชาญชัย 

อยางไมสะทกสะทาน .. ไมมีความบกพรองใน

การนำพี่นองทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงขอใหพี่

นองทั้งหลายไดชวยกันเต็มเม็ดเต็มหนวย สู

สงครามจนของเมืองไทยเรา .. 

สละครั้งแรกสละฆากิเลส ผานมาแลว 

สละครั้งที่สองนี่สละเพื่อรบกับความจนของ

เมืองไทยของเรา เพื่อจะเอาชัยชนะมาสูเมือง

ไทยของเรา จึงเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง ชีวิต

จิตใจมอบไวกับเมืองไทยเราทั้งนั้น ดวยความ

เมตตาสงสารเต็มหัวใจ ..  

คราวนี้เปนคราวประวัติศาสตรก็วาได ถา

คราวนี้ขึ้นไม ไดแลวก็ ไมทราบวาคราวไหนจะ

ขึ้นได มีแตความจะจมโดยถายเดียว ความจม

กับความขึ้นไดเราจะเอาทางไหน ความขึ้นได

ความชนะ นี่ เราเอาทางนี้ ใหตางคนตาง 

เสียสละ อยาถอยหลังนะ มีหาบาทแบงสอง

บาทหรือสิบสลึง เสียสละลงไป นี่เรียกวาเรา

สรางมหาทาน ทานเพื่อชาติเราไมเคยทาน 

ทานเพื่อคนนั้นคนนี้อะไรๆ เราทานมา ตางคน

ตางทานมาดวยกันแลว แตทานนี้เปนทานมหา-

กศุลอยางยิง่ ทานเพือ่ชาตขิองเราเรายงัไมเคยไดทำ 

ขอใหตางคนตางสรางมหากุศลขึ้นสูเมือง

ไทยของเรา เราก็จะมีกุศลชุมเย็นมากที่สุด จน

กระทั่งวันตายเราก็ตายดวยความชุมเย็น ตาย

ดวยความสงางามในเมืองไทยของเรา นี่เรียก

วาเราสรางมหากุศล มหากุศลอันยิ่งใหญ ทำ

เมืองไทยของเราใหรมเย็นทั้งชาติเลย...” 
 

สมเดจ็พระเทพฯ กบัหลวงตา..เทานัน้ 
 

วนัที ่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ องคหลวง

ตาไดรับนิมนตใหเขาชมสถานที่เก็บทองคำของ

ชาต ิณ หองมัน่คง ธนาคารแหงประเทศไทย จงึ

มีโอกาสไดสอบถามถงึปรมิาณทนุสำรองทองคำ

กบับคุคลผูรบัผดิชอบโดยตรง คำตอบในตอนนัน้

ถงึกบัทำใหทานรูสกึสะเทอืนใจอยางมาก ดงันี้ 

“...นี่ทองคำเก็บเล็กผสมนอยไปตลอดนะ 

ฝนตกทีละหยดละหยาดสามารถทำทองฟา

มหาสมุทรใหเต็มดวยน้ำได นี่น้ำใจของพี่นอง

ชาวไทยที่รักชาติพากันเสียสละคนละหยดละ

หยาด เทากับเม็ดฝนที่ตกลงมาจากทองฟา จะ

ทำพืน้แผนดนิใหเตม็ได อนันีก้เ็หมอืนกนั 

คลงัหลวงของเราบกพรองมากนะ เราเปน

ผู ไปดเูอง คลงัหลวงทองคำนี้ ไมมีใครด ู เรยีกวา

หามกนัเดด็ขาด ไดทอดพระเนตรเฉพาะสมเดจ็-
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

ทอดพระเนตรทองคำที่ใชเปนทุนสำรอง 

 

พระเทพรัตนราชสุดา เทานั้น แลวก็หลวงตา 

เปนองคทีส่อง .. ตอนทีเ่ราไปมอบทองคำ เจา-

หนาที่รบัผดิชอบมานมินตเราเขาโดยเฉพาะเลย 

.. เจาหนาที่เขาบอกวา นี้ทรงทอดพระเนตร

เฉพาะสมเดจ็พระเทพฯ เทานัน้ .. แลวกบัหลวงตา 

เปนองคทีส่อง เขานมินตเราเขาไปทกุหองทกุหบั

ทุกซอกทุกมุม บรรดาที่ทองคำเก็บไวตรงไหน

บอกหมดละเอยีดลออ  เรากเ็ปนผูถาม ถามเพือ่

รูเหตผุลกลไกความบกพรองหรอืสมบรูณอยางไร

บางในคลังหลวงของเรา เพื่อประเทศชาติของ

เรา .. 

ไปเห็นดวยตาของตัวเองแลวรูสึกวา

ใจเสียวๆ เสียววาบอยู คือไปดูทองคำของชาติ

แลวรูสึกวาตกใจอยู ทั้งชาติมีแคนี้หรือ ทั้งชาติ

มีเทานี้หรือ ใจหายอยูนา เราจึงไดเตือนพี่นอง

ชาติไทยทั้งหลายใหเห็นความสำคัญใหมากให

เปนหลักของชาติ หัวใจของเมืองไทยอยูตรงนั้น

แหละ เราไปดูที่หัวใจของไทยเลย .. เพราะเขา

เห็นวาเราชวยชาติ อยูๆ เขาก็นิมนตเราไปดู

ทองคำ ทองคำนี้อยูใตดินนะ ลงลิฟท ไปแลวก็

ไปดู อยูในลูกกรง เปนลูกกรงเหล็กใหญๆ มอง

เหน็ทองคำชดัเจน ..  

จึงไดประกาศใหบรรดาพี่นองทั้งหลาย

ทราบวาทองคำเราในคลังหลวงเรามีนอยมาก 

ใหพากันพินิจพิจารณา คลังหลวงคือหัวใจของ

เราทกุคน ในประเทศไทยนีห้วัใจเราอยูทีค่ลงัหลวง

ทกุคนๆ  ใหพยายามหาทองคำให ไดสบืทอดลม

หายใจ ตางคนตางพยายามคนละเล็กละนอย 

เพิม่ลมหายใจในคลงัหลวงของเรามากขึน้ๆ เรา

จะไดมคีวามอบอุนแนนหนามัน่คง .. 

เมืองไทยเราทองคำไมไดมีมากนะ  ก็เรา

ไปดูเอง พอไปดูเราออกมาก็ประกาศปางทันที

เลยเรื่องทองคำ จะไมมีเปนลมหายใจใหพี่นอง

ชาวไทยทั้งหลายไดหายใจนะ ทองคำจะไมมี

เหลือแลวทำอยางไรกัน จึงไดฟนขึ้นมาจึงได

ทองคำขนาดนี้แหละ พอหายใจไดบาง ประเทศ

ไหนๆ เราสอบถามหมด เห็นไหมละธรรม 

ธรรมไมตองหาคุยเขี่ยขุดคนที่ ไหนไปเรียน

ที่ ไหนมาพูดมันก็พูดไดถูกตอง เชนเราสืบถาม

วาทองคำในเมืองไทยเรานี้ที่ ไปฝากในประเทศ

นั้นประเทศนี้เพื่อประกันตัว เวลาติดหนี้ติดสิน

เขาจะไดเอาทองคำเปนเครื่องยืนยัน  

เราคิดไวเรียบรอยแลวก็ถาม ไปฝาก

เมืองไหนบางละทองคำ เมืองนั้นเทาไร เมืองนี้

เทาไร บอกตรงเปงเลยนั่น เราไปยุง

อะไรเกี่ยวกับใคร แตเรื่องของธรรม

ละเอียดนี่ ถามเขาไปก็ถูกเปงๆ 

เชนอยางสหรัฐตั้ง ๕๓ ตัน 

ทองคำของเราไปอยู ใน

สหรัฐตั้ ง ๕๓ ตัน ใน

อังกฤษ ๕ ตัน ปรากฏวามี

สองประเทศเทานั้นละ คือเราไปถามจริงๆ เหตุ

ที่ ไดถามก็เนื่องจากวันนั้นเปนวันที่ เราเอา

ทองคำและดอลลาร เขาไปมอบคลังหลวง 

หัวหนาคลังหลวงก็นิมนตเราไปตอนนั้นละ 

เพราะมีหวัง เมื่อเชิญเราเขาไปแลวเหตุการณ

ตางๆ มันจะเกิดขึ้นในทางผลบวก คิดวาอยาง

นั้นละ  

ไปก็เปนจริงๆ พอเขาไปดูเรื่องเรียบรอย

ออกมาแลวก็ออกละ เปนผลบวกขึ้นมาเรื่อยๆ 

คุยเขี่ยหาทองคำไดมาเรื่อยๆ อยางนี้แหละ ถา

ไมได ไปดูก็ไมไดอะไร หากไดก็เล็กๆ นอยๆ ไม

ไดรุนแรงเหมือนเราไปเห็นเหตุการณมาแลวพูด

ไดเต็มปาก สวนไดสวนเสียพี่นองชาวไทยเรา

ทราบทั่วหนากัน...” 

เทาไร บอกตรงเปงเลยนั่น เราไปยุง

อะไรเกี่ยวกับใคร แตเรื่องของธรรม

ทองคำ หลักประกันชาติ 
 

ในการรับบริจาคเงินดอลลารและทองคำ

เขาโครงการชวยชาติขององคหลวงตานั้น ทาน

ใหความสำคัญกับ 

“ทองคำ” มากกวา
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ประเภทอื่นดวยเหตุผล ดังนี้ 

“...เมืองไทยเรานี้คราวนี้เปนคราวที่ยิ่ง

ใหญที่สุดแลว ถาทรงตัวไดเอาตัวรอดไดก็เปน

คราวนี้ ถาคราวนี้ ไม ไดแลวไมมีหวังวางั้นเลย

นะ ไมทราบวาใครจะมาสามารถยกเมืองไทย

ทั้งประเทศขึ้นได นี่ลงศาสนา พระมหากษัตริย 

พี่นองชาวไทยเรายกไมขึ้นแลวไมมี ใครยกขึ้น

วางี้เลย เราเอาตรงนี้ตรงสำคัญ .. 

ทองคำเปนสำคัญมากทีเดียว เพราะ

ทองคำเปนหัวใจของชาติ ชาติไหนก็ตามที่มี

ทองคำมากชาตินั้นสงางาม เปนที่เกรงขามของ

โลกทั่วๆ ไป ถาชาติไทยมีทองคำนอยและไมมี

ทองคำชาตินั้นเหลวไหล ไมมีศักดิ์ศรีดีงามอะไร

เลย ศักดิ์ศรีทั้งหลายมันไปขึ้นอยูกับสมบัติ

เครื่องประดับชาตินะ เหลานี้เปนเครื่องประดับ

ชาติเรา อยูแตตัวเฉยๆ ก็ไมผิดอะไรกับสัตว 

มนษุยเรามคีณุคาเพราะเครือ่งประดบัประจำชาติ

มนุษย และศีลธรรมเปนของสำคัญมากทีเดียว 

นี่ละที่เราเห็นทองคำเขามาสูคลังหลวง

ของเราไหลเขามาเรื่อยๆ ขึ้นจากความรักชาติ

ของเรา ความรักชาติและความสามัคคี ฟง

เสียงหัวหนา หัวหนาคิดเปนธรรมพากาวเดิน

อยางไรใหเดินตามนั้น เราเปนลูกชาวพุทธ

หัวหนาของเราคือพระพุทธเจา พระสงฆสาวก

นำธรรมที่ประกาศธรรมสอนโลกอยางถูกตอง

แมนยำมาสั่งสอนพวกเรา ใหพยายามเดินตาม

ธรรม เดินตามอยางอื่นแลวไมคอยแคลวคลาด

ปลอดภัยนะ สวนเดินตามธรรมนี้สงบรมเย็น

เปนลำดับ .. 

นี่เราไม ไดวาจะเอานอยๆ นะ คราวนี้

ทองคำจะเอาเปนตันๆ ไมใชนอยๆ นะ ไมงั้นไม

เหมาะกับชาติไทยของเราซึ่งเปนชาติใหญโต 

ตั้ง ๖๐ กวาลานคน ทองคำไม ไดกี่ตันเปน

ประโยชนอะไร ไมสมชื่อสมนามกับเมืองไทย

ของเรา 

ใหมันเขมแข็งซี ให เขาได เห็นความ

สามารถของคนไทยเราคราวนี้ เปนยังไงเมือง

ไทยคราวนี้ มีพระนำหนาดวย ศาสนา พระ-

มหากษัตริย นำหนาเปนยังไงเวลานี้ เขาก็ยิ่งจะ

จองมากละ เอากันใหเต็มยันทุกคนนะอยาถอย

หลัง ถอยไมได เวลานี้ถอยไมได ฟงแตวาถอย

ไมได ใหกาวหนาเรื่อยไป 

คนทุกคนเปนคนไทยดวยกันทั้งนั้น เวลา

กระเทือน กระเทือนทั่วประเทศไทยเหมือนกัน

หมดเลย เวลาชุมเยน็กช็ุมเยน็ทัว่กนัหมด เพราะ

ฉะนั้นจงใหพากันตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติหนาที่ของ

ตนเตม็เมด็เตม็หนวยอยาถอยหลงั แลวมพีระนำ

หนาเสยีดวย ศาสนานำหนา พระมหากษตัรยินำ

หนาดวย เปนมหามงคลอยางยิง่แกชาตไิทยของ

เรา แกโครงการของเราแลว…” 
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รวมใจชาวไทย 
เปนหนึ่งเดียว..เพื่อชาติ   

 

เมื่อพี่นองชาวไทยทั่วประเทศไดรับรูขาว-

สารในโครงการชวยชาติแลวตางมีน้ำใจอยาก

รวมบริจาคชวยชาติกับองคหลวงตา หนวยงาน

จากจังหวัดตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งฝาย

บรรพชิตและฆราวาสจึงขานรับดวยการเปน

ตัวแทนขออาราธนานิมนตองคหลวงตาไป

แสดงธรรมในที่ตางๆ ทำใหองคหลวงตาในวัย

ชรากวา ๘๕ ป ตองอดทนตรากตรำเดินทางไป

ทั่วทุกสารทิศเพื่อรวบรวมหัวใจชาวไทยเปน

หนึ่งเดียวเพื่อชาติ ดังนี้ 

“...ขอใหพี่นองทั้งหลายผูรักชาติ จงรวม

น้ำใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเทิดทูนชาติ

ไทยของเราดวยการบริจาคอุดหนุนชาติไทย

ของเราใหกระเตื้องขึ้นโดยลำดับ เราจะมีความ

รมเย็นเปนสุขทั่วหนากัน แลวงานที่หลวงตา

เปนผูนำนี้ ไมมีกกมีเหลา ไมมีคูแขง ไมมีกรรม

มีเวรตอผู ใด ไมไดนำดวยมีโลภเขามาแฝงเลย 

เปนธรรม จึงไมมีคูกรรมคูเวร ไมมีคูแขง ไมมี

ขาศึกศัตรู ไมมีกกนั้นกกนี้ มีแตความสามัคคี

เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันลวนๆ ที่พรอมเพรียงกัน

บริจาคเพื่อชาติไทยของเรา .. 

น้ำใจเปนของสำคัญ อันนี้แหละที่จะหนุน

เมอืงไทยของเราใหสงางามขึน้ไปโดยลำดบั กค็อื

ความรักชาติความสามัคคีซึ่งกันและกัน และ

ดวยความตางคนตางเสียสละชวยกัน ใครอยู

บานนอกในเมืองที่ ไหน ก็คือคนไทยรอย

เปอรเซน็ตเชนเดยีวกนั มสีทิธทิีจ่ะหนนุเมอืงไทย

เราไดทุกๆ คน เราจงพากันหนุนเมืองไทยของ

เราขึน้ให ได สมบตัทิีจ่ะมาหนนุเมอืงไทยนัน้ตัง้ไว

ตามโครงการ กม็ทีองคำ ดอลลาร เงนิสด .. 

โดยปกติแลวเราไมเคยเกี่ยวของกับเงิน

กับทองแต ไหนแต ไรมา แตมาคราวนี้ ไดเปน

เจากี้เจาการ เจาอำนาจเกี่ยวกับการเงินการ

ทอง การเก็บการรักษาเสียแลว เพราะเรา

รักษาความแคลวคลาดปลอดภัยในสมบัติเหลา

นี้ ไมใหรั่วไหลแตกซึมไปสถานที่ใด นอกจากจะ

ใหเขาสูจุดมุงหมายคือความปลอดภัยเทานั้น 

จึงตองไดเขมงวดกวดขัน…” 

ความเสียสละมีน้ำใจเฉลี่ยเผื่อแผเปน

ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพทุกหมูเหลาทั่วสารทิศตางนอมใจมารวมบุญสละทรัพยสินเงินทอง เพื่อชวยชาติกับองคหลวงตา 
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ธรรมพื้นฐานที่อยู่ในจิตใจชาวไทยมาแต่รุ่นปู่ย่า

ตายายดั้งเดิมนานมาแล้ว ดังนั้นเมื่อถึงคราว

ยากของบ้านเมืองมีความจำเป็นต้องช่วยกัน พี่

น้องชาวไทยจากทุกภาคทุกภาษาทุกท้องถิ่นซึ่ง

ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่เมื่อถึงคราวจำเป็นก็

สามารถร่วมไม้ร่วมมือได้อย่างรวดเร็วเพราะมี

ศาสนาเป็นผู้นำ จึงไม่มีทิฐิมานะไม่แบ่งกลุ่มไม่มี

ก๊กมีเหล่าอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ดังนี้ 

“...งานคราวนี้เป็นคราวที่ ใหญ่ โตมาก 

เรียกว่างานของชาติเลยเทียวนะ งานนี้ ไม่มีก๊ก

ไม่มีเหล่า ไม่มีฝักมีฝ่าย เมืองไทยเราทั้งชาติ

รวมเป็นหัวใจดวงเดียวกันยกขึ้น ยกชาติบ้าน

เมืองของเราขึ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้น งานนี้เป็น

งานของศาสนา เป็นงานของธรรม มีพระสงฆ์

เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย รวมหัวใจเป็นอัน

เดียวกันแล้ว ยกชาติของเราให้ขึ้นอย่าง

รวดเร็ว เวลานี้กำลังตกอับมาก จึงต้องได้ช่วย

กันเต็มเม็ดเต็มหน่วย มิหนำซ้ำศาสนาต้องนำ 

ศาสนานี้ ไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ ใด ศาสนาไม่เป็นภัย

ต่อผู้ ใด เป็นแต่คุณล้วนๆ นำประเทศไทยของ

เราให้ขึ้น ด้วยคุณธรรม ด้วยความสามัคคี 

ด้วยความรักชาติ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็น

ความเสียสละทั้งนั้น  

ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมมือร่วมใจกัน 

อย่าคิดว่านั้นเป็นของคนนั้น นี้เป็นของคนนี้ 

นั่นเป็นของคณะนั้น นี่เป็นของคณะนี้ ไม่ถูกกับ

ความมุ่งหมายของศาสนา ที่รวมประสานกัน

เข้าไปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ใช่ทำความ

แตกแยกต่อกันด้วยโครงการที่ช่วยชาติคราวนี้

ไม่มีอย่างนั้น…” 

แม้พี่น้องชาวไทยอยู่ในที่ห่างไกล ก็ยังมีน้ำใจเสียสละทำบุญช่วยชาติกับองค์หลวงตา 
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องคหลวงตาเมตตาเดินทางไปรับตนผาปาชวยชาติ และ

แสดงธรรมเทศนาแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

องคหลวงตาเคยกลาวถึงสาเหตุที่คนไทย

มีความกลมเกลียวเขากันไดงาย ก็เพราะมีหลัก

ธรรมฝงลึกอยูในใจเปนพื้นฐาน เมื่อมีน้ำใจตอ

กันแลวจึงเขากันไดสนิทใจ ดังนี้ 

“…โลกเราอยูดวยกันไดดวยอำนาจแหง

การเสียสละ คือการใหทานตอกัน ความชวย

เหลือกัน มีแตการเสียสละทั้งนั้น โลกถาไมมี

การชวยเหลือ ไมมีการใหทาน เฉลี่ยเผื่อแผกัน

แลว ไมมีความหมาย โลกมีความหมายมาก

นอย อยูที่การเฉลี่ยเผื่อแผ มีน้ำใจตอกัน ความ

มีน้ำใจตอกันนี้สำคัญมาก ผูมีน้ำใจตอกัน เฉลี่ย

เผื่อแผกัน ความเสียสละก็ยอมมีได  

ถาไมมีน้ำใจ ไมมีแกใจแลว อะไรๆ ก็หลุด

มือออกไปไม ได  ทีนี้อยูกันเปนรอยเปนพันก็

ไมมีความหมาย คนหนึ่งจะตายดิ้นอยูนี่ ก็ไมมี

ใครดูแลกัน นี่แหละความไมมีแก ใจ เพราะ

ฉะนั้นจึงวา มีมากเทาไหรก็ตาม ถาไมมีความ

เสียสละ ไมมีแกใจแลว ไมมีความหมายทั้งนั้น

แหละมนุษยเราอยูรวมกัน จะอยูใกลอยู ไกลไม

สำคัญ สำคัญที่น้ำใจที่มีตอกัน อันนี้สำคัญมาก 

ชาติชั้นวรรณะมันตั้งไปตามลักษณะเฉยๆ 

มันก็คนนั่นแหละ แตโดยหลักธรรมแทคือคน 

เกิดมาจากทองพอทองแมดวยกัน ไมไดเกิดมา

ทะเลาะกันได เอาถือเปนความสนิทติดจม 

จริงๆ ไมได  

มันสำคัญอยูที่น้ำใจ ถามีน้ำใจแลว คนเรา

ยอมเขากันไดสนิท ตางคนตางเสียสละกันอยาง

นี้แหละดี มนุษยเราจะไดมีคุณคา มีความชุม

เย็นเปนสุข .. มนุษยนี้เทานั้นที่มีน้ำใจตอกันได

มากยิ่งกวาสัตวอื่นๆ เพราะมนุษยนี้รูดีรูชั่ว รู

บุญรูบาป…” 

จากทองเทวดาที่ ไหน มาเกิดเปนคนแลวก็วา

ชาตินั้น ชั้นนั้น วรรณะนี้ ไป วากันไปเฉยๆ ดีไม

ดี เอาสิ่งเหลานี้มากระทบกระเทือนกัน ไมใช

ของดี ความไมถือกัน มีน้ำใจ อันนี้สำคัญมาก 

ใกล ไกลไปไหนไมอดอยากไมตาย คนเรามี

ความเสียสละตอกัน มีน้ำใจตอกัน คนเรายอม

สนิทกันไดอยางงายดาย ไมจำเปนจะตองเกิด

มาในพอแมเดียวกัน แมแตพอแมเดียวกัน ยัง
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ผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้นำ   
เสียสละเพื่อชาติ   

 

ความร่วมไม้ร่วมมือของผู้น้อยโดยมี

ผู้ ใหญ่ในหน่วยงาน ในจังหวัด หรือในประเทศ

ออกมาเป็นผู้นำร่วมแรงร่วมใจยกชาติไทยของ

เรา เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีได้อย่าง

ชัดเจน ดังนี้ 

“…ดังพี่น้องทั้งหลายได้นำเครื่องบริจาค

ประเภทต่างๆ มาวันนี ้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มี

คณุคา่ออกจากนำ้ใจแหง่ความรกัชาตขิองพีน่อ้ง

ทัง้หลายไดม้าชว่ยเหลอืกนั ปรากฏสงา่งามอยูท่ี่

ศาลาและทีอ่ืน่ๆ ในบรเิวณนีเ้ตม็ไปหมด ..   

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพี่น้องทั้งหลาย เพราะ

ผู้ ใหญ่สำคัญมากที่สุด ในครอบครัวเหย้าเรือน  

ก็มีพ่อบ้านแม่ เรือนเป็นที่อยู่ของเด็กลูกๆ 

หลานๆ ในสกุลนั้นๆ ถ้าผู้ ใหญ่ไม่มี ผู้ปกครอง

ไม่มี หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้  

นี่บ้านเมืองของเราก็ต้องมีผู้ ใหญ่ เช่น 

จังหวัด...ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นผู้นำ 

มาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นหลักอันใหญ่โต เป็น

ความอบอุ่นของพี่น้องทั้งหลาย วันนี้จึงมีความ

สง่าราศีมากในงานของเรา เพราะมีท่านผู้ ใหญ่

มาประดับเกียรติแก่จังหวัดและชาติไทยของ

เราให้สง่างาม  

ถ้ามีตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยตาสีตาสา

ขวนขวายทำกัน โดยผู้ ใหญ่บกพร่อง ผู้ ใหญ่ไม่

สนใจอย่างนี้ เรียกว่าเสียความงาม เสียความ

สง่าราศี ไม่มีคุณค่าประการใด ดีไม่ดีเขายัง

ตำหนิผู้ ใหญ่อีกด้วย .. หาความร่มเย็นให้

ประชาชนพลเมืองไม่ ได้ อย่างนี้เขาก็อาจยก

โทษได้  

ต่อเมื่อมีผู้ ใหญ่มาเป็นผู้นำแล้ว ทำไมใคร

จะไม่อบอุ่น ต้องมีความอุ่นทั่วหน้ากัน ตั้งแต่

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองลงมาตาม

ลำดับลำดา ข้าราชการทุกหน่วย ตำรวจ ทหาร 

ประชาชน ข้าราชการทุกหน่วยพร้อมเพรียงกัน

มา ให้ความสนับสนุนและความร่มเย็นแก่พี่น้อง

ชาวไทยและชาติไทยของเราแล้ว ต้องเป็นงาน

ที่มีสง่าราศีมาก…” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ต่างก็เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในจังหวัด

นั้นๆ ทำหนังสือนิมนต์องค์หลวงตาไปแสดง

ธรรมช่วยชาติไม่เว้นแม้จังหวัดเดียว ซึ่งท่านก็

เมตตาเดินทางไปเยือนแทบทุกหนทุกแห่งทั่ว

ประเทศ มีเพียงภาคใต้ที่ท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ

ต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนและรับผ้าป่าช่วย

ชาติด้วยตนเองให้ ได้ เพราะท่านให้ความสำคัญ

กับภาคใต้มากถือเป็นภาคใหญ่เมื่อถึงเวลาก็จะ

เดินทางไปในคราวเดียวกัน แต่ในระยะต่อมา

สุขภาพของท่านกลับทรุดโทรมลงมาก การเดิน

ทางจึงสะดุดลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ยิ่ง ดังนี้ 

“...พีน่อ้งทัง้หลาย จงัหวดันราธวิาสนี้ ไกล 

หลวงตาเคยไปแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ .. ทางภาค

ใต้ก็ไปอยู่เรื่อยๆ แต่ส่วนมากไปธุระก็เหมือนกับ

เป็นผู้ต้องหาไป ตอ้งจองจำไปตามวันตามเวลา

ที่นั่นที่นี่ ไม่ ได้เป็นอัธยาศัยของตัวเอง จึงไม่

ค่อยสะดวกสบาย ไปหลายครั้งเหมือนกัน   

ไปทางเครื่องบินก็ไป ไปทางรถยนต์ก็ไป 

จากนั้นมาแก่แล้วยังรู้สึกเสียใจ ยัง

ประกาศออกให้พี่น้องทางภาคใต้เราทราบทั่ว

ถึงกันอยู่ว่า เราตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้ว

ทั่วประเทศไทยนะ คือในการช่วยชาติคราวนี้

เราจะไปเทศน์ทุกภาคเลย กำหนดไว้เรียบร้อย

นะ ภาคใต้เป็นภาคใหญ่ เรากำหนดไว้วาระ

วงราชการแทบทกุหนว่ยงานไดน้มินตอ์งคห์ลวงตาไปรบัผา้ปา่ชว่ยชาติ
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สุดทาย พอไปภาคนั้นภาคนี้เสร็จแลวก็จะลง

ภาคใต จนกระทั่งทั่วถึงหมดแลวคอยขึ้นมา .. 

ทีนี้เวลาเที่ยวไปเทศน ไปๆ ออนลงๆ สุดทาย

ภาคอื่นๆ ก็จะไมหมด ภาคใตเลยไปไมไดเลย 

เพราะเหตุนี้เองนะ 

เราเคยไปพังงา พักพังงาคืนหนึ่งไมไดพัก

นาน แลวก็ไปภูเก็ตคืนหนึ่งแลวกลับมา ไมได

เที่ยว ไปพักวัดทานอาจารยเทสก พอตื่นเชาก็

มาเลย ไมไดเขาไปในเมืองนะ ไมได ไปทั้งสอง

แหง ไปพังงา ภูเก็ต ไมไดเที่ยวเลย ไมไดเที่ยว

ทั้งนั้น สวนที่หาดใหญหลวงตาเคยไปพักแลวที่

วัดควนจง พอถึงสถานีควนจงก็ขึ้นเขาเลย ไป

พักภาวนาอยูนั้น อยู ไหลเขา อยูที่นั่นสบาย

หนอยเพราะไดภาวนา สบายดี สงัดเงียบ ไป

พักอยูหลายวัน ทานมหาจิตอยูที่นั่น คุนกัน 

มานานแลวแหละ ทานอยูที่นั่น อยูไหลเขา กุฏิ

ขึ้นไปตั้งขางบน .. สวนมากพระทานชอบอยูตีน

เขาไมคอยชอบขึ้นหลังเขา ก็ดีอยู สงบสงัด

เงียบ ไปบิณฑบาตตามสวนเขา (‘วัดนี้อยู

อำเภอนาหมอมคะหลวงตา’) วาสนามีแคนั้น 

กุดดวนเลย ไมได ไปอีก ไปสงขลา หาดใหญนี้ 

ดูวาตั้งแตป ๒๕๒๗* .. ลูกศิษยทางหาดใหญ

เขาก็มาเยี่ยมอยูนี้ .. มาพักภาวนาอยูนี่นาน 

เขาเปนลกูศษิยกรรมฐาน เดมิจรงิๆ เปนลกูศษิย

อาจารยเมา แตอาจารยเมาเสยีไปนานแลวแหละ 

เขาเปนลูกศิษยทานเรื่อยมา .. เขามาตอวา 

วาเราไปแลวไมไปอีกเลย .. 

คิดถึงอยูตลอดเวลาคิดถึงบรรดาลูกศิษย

ลูกหา เพราะไดกำหนดไวแลวก็เคยบอก ออก

ทางวิทยุก็ออกแลวนี่ เราไมไดพูดมีเลหมีเหลี่ยม

มีสันมีคมอะไร เราพูดอยางตรงไปตรงมาดวย

ความเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ เรากำหนดกฎ-

เกณฑ ไวหมดเลยทั่วประเทศไทย คือวาระ

สุดทายจะเอาทางภาคใตของเรา กำหนดไวนะ 

ทางโนนทางนี้แลวก็เขาภาคใตเรา คือภาคใต

เปนภาคใหญใช ไหมละ พอกลับมาทีนี้ก็ทิ้งตูม

เลยหงายวางั้นเถอะนะ ยังไมถึงไหน เอา มัน

สุดทายจะเอาทางภาคใตของเรา กำหนดไวนะ สุดทายจะเอาทางภาคใตของเรา กำหนดไวนะ 

ทางโนนทางนี้แลวก็เขาภาคใตเรา คือภาคใตทางโนนทางนี้แลวก็เขาภาคใตเรา คือภาคใต

เปนภาคใหญใช ไหมละ พอกลับมาทีนี้ก็ทิ้งตูมเปนภาคใหญใช ไหมละ พอกลับมาทีนี้ก็ทิ้งตูม

เลยหงายวางั้นเถอะนะ ยังไมถึงไหน เอา มันเลยหงายวางั้นเถอะนะ ยังไมถึงไหน เอา มัน

เริ่มหงายไปแลวๆ เอา ยังไงๆ สุดทายก็เลย

ตองยอมรับ ไปไมไดแลว อยางนี้แหละ 

จึงไดประกาศใหบรรดาพี่นองทั้งหลาย

ทราบ เฉพาะอยางยิ่งคือทางภาคใตของเรา ซึ่ง

ผิดความมุงหมายของเราที่ตั้ งไวแลวรอย

เปอรเซ็นต ธาตุขันธมันพาใหลมไปเลย นี่ละ

เรื่องราวมันเปนอยางนั้น จึงไดประกาศออกให

พี่นองทั้งหลายทราบเฉพาะอยางยิ่งทางภาคใต

ของเรา อยาเสียอกเสียใจ อยานอยอกนอยใจ 

อาจารยนี้เปนอาจารยของคนทุกคนของคนทุก

ภาค ของเมืองไทยทุกชีวิตเราบอกนะ เมื่อมัน

ไปไมไดมันก็ตองยอมรับวาไปไมได ก็บอกอยาง

นี้ เอา ทีนี้ตางคนตางอุตสาหพยายามก็แลวกัน

ก็บอกอยางนี้…” 

“…ไปวันนี้ ไปจากน้ำใจ เขาจะบริจาค

รวมกันขายมะเขือเทศทอดตลาดไปเลย ไดกี่ 

บาทกี่สตางคก็ตามจะเอาเงินจำนวนนี้เขามา 

ชวยชาติ นี่ฟงแลวถึงใจนะเรา เพราะเราชวย

ชาติดวยความถึงใจจริงๆ ไม ไดชวยแบบจืดๆ 

จางๆ นะ เราชวยจริงจังอยางที่สุด ที่ดีดที่ดิ้น

อยูนี้มีแตเพื่อชวยชาติอยางเดียวเทานั้น  

ถาใครไมเห็นความสำคัญของชาติก็เรียก

วาคนนั้นไรสาระ ไมมีชาติเกิดกับเขา ไมมีชาติ

เปนหลัก ไรคาไมมีราคาเลย คนประเภทนั้นถา

อยู ใกลริมแมน้ำโขงใหเขี่ยลงแมน้ำโขงนะ 

เขาใจไหม ถาอยูใกลทะเลใหเขี่ยลงทะเล อยา

ใหตกคางอยูในเมืองไทย คนไมมีหลักมีเกณฑ

คนไมรักชาติ ตองเขี่ยลงทะเล ใหพวกที่เขารัก

ชาติอยูในเมืองไทย .. 

ที่รักชาติอุตสาหขวนขวายรวบรวมกัน .. 

บริจาคเพื่อชวยชาติ เราฟงแลว ถึงใจนะ มัน

สำคัญอยูที่น้ำใจ ความรักชาติหนุนชาติ รักษา

ชาติเปนสิ่งที่เปนมงคลมากทีเดียว ก็เหมือนลูก

รักพอรักแม พอแมจะเปนคนมีคนจน ลูกรัก

ดวยกันทั้งนั้น คนจนก็รักพอรักแม คนมั่งมีก็รัก

พอรักแม หลักใหญอยูที่รักพอแมของตน นี่คือ

ชาติของตน นั่นเราเอาตรงนี้นะ คนมีคนจนไม

สำคัญ ความรักชาติสำคัญมากทีเดียว .. 

วันนี้จะไปเทศนอนุโมทนาน้ำใจที่รักชาติ 

อุตสาหพยายามรวบรวมกัน มีมากมีนอย

ชาวสวนดวยกัน รวมมาเปนน้ำใจชวยชาติของ

เรานี้ เดนมากนะ พี่นองทั้งหลายใหฟงใหถึงใจ

นะ เขาเปนคนทุกขคนจนเปนชาวสวนวิ่งเตน

แมทรัพยสินเงินทองมีอยูจำกัด แตดวยใจรักชาติก็ยัง

พรอมใจรวมบุญกับองคหลวงตา ดวยการบริจาคผลผลิต

ทางการเกษตรทีม่าจากนำ้พกันำ้แรงของตน 

น้ำใจคนจนเพื่อชาติ   
 

ชาวสวนกลุมหนึ่งเปนคนจนไมมีเงินมีทอง

บริจาคแตมี ใจอยากชวยชาติ จึงอุตสาห

รวบรวมกันขายมะเขือเทศ ตั้งใจวาไดเทาไหรก็

จะรวมบริจาคชวยชาติกับทาน น้ำใจแหงการ

ชวยชาติครั้งนี้ทำใหองคหลวงตาซาบซึ้งในน้ำใจ

อยางมาก ดังนี้ 

*
 องคหลวงตาและคณะมีโอกาสไปเยือนทางภาคใตโดยรถยนตของ

คหบดีชาวหนองคาย ปรากฏวารถคันดังกลาวไดเสียในระหวางการ 

เดินทางไปหาดใหญ จังหวัดสงขลา ศิษยทางหาดใหญไดอาสาเปนธุระ

จัดการใหจนรถใชงานไดตามปกติ ยังความซาบซึ้งใจแกองคหลวงตา

อยางฝงลึกมิลืมเลือน ทำใหทานมักปรารภถึงศิษยทางหาดใหญและ

เหตุการณในครั้งนั้นเสมอๆ 
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๖๒๐ ๖๒๑

ขวนขวายหามามากนอย เขายังอุตสาหมาหนุน

ชาติของตัว มันควรจะเปนคติตัวอยางทั่ว

ประเทศไทยของเรา…”  

 

การชวยชาติ เปนกิจของสงฆ 
 

องคหลวงตากลาวถึงความเสียสละของ

พระภิกษุสามเณรจำนวนมากจากทุกภาคทั่ว

ประเทศ แสดงสามัคคีธรรมออกจากปาเขาแม

ในถิ่นทุรกันดารรวมบริจาคเงินและทองคำเขา

ในโครงการชวยชาติ ดังนี้ 

“…นี่แหละที่จะออกมาในครั้งหนึ่งๆ ละ 

ออกมาจากปาจากเขา ทานเปนครูเปนอาจารย

เขาอยูตามที่ตางๆ แลวก็มารวมกัน รวมนี่ก็

แสดงน้ำใจของผูมีธรรม ผูมีธรรมยอมมีจิตใจ

กวางขวาง ยอมมีจิตเมตตามีจิตใจสะอาด 

แสดงออกมาดวยความเปนมงคลแก โลกแก

สงสาร ดังพระพุทธเจาทานเสด็จไปไหน เปน

มงคลแกโลก พระสาวกไปไหน เปนมงคลแก

โลก เปนเนื้อนาบุญอันชุมเย็นของโลก นั่นนะ 

ทานไปอยางนั้นนะ   

ที นี้ ถ า ห า กผู สื บ ต อ ส า ย ธ ร ร มขอ ง

พระพุทธเจาแลว จะมีลักษณะเชนเดียวกัน ไม

มากก็นอยตองแสดงออกซึ่งน้ำใจอันดีงาม  

นี่หละ เรียกวา ออกมาจากใจที่ขาวสะอาด 

ออกมาจากใจที่มีเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผตอกัน นี่

ชาติไทยของเราเวลานี้กำลังจนตรอกจนมุมทั้ง

ประเทศ 

นี่แลวพระสงฆเหลานี้ที่อยู ในเมืองไทยนี้

เปนลูกของใครบาง เอาซิ ไลเขาไป พระสงฆ

ที่มาเปนพระสงฆไทยอยูเวลานี้ เปนลูกของใคร 

ลูกมีพอมีแมนะ พอแมของพระสงฆนี้อยูตามปา

ตามเขา อยูตามที่ตางๆ ทั่วประเทศไทย อยู

ที่ไหนมหีมดพอแมของพระสงฆในสมยัปจจบุนันี ้

เวลานี้กำลังตกทุกข ไดยากลำบากทั่ว

ประเทศไทยเรียกวาพอแมของสงฆ ไทย เรานี้

กำลังไดรับความตกทุกขลำบาก แลวทำไมลูก

สงฆคือลูกมีพอมีแม ลูกพระสงฆ ไทยซึ่งมีพอมี

แมแลว ทำไมจึงจะใจดำน้ำขุนชวยพอชวยแม

ไมได พอแมกำลังตกทุกขไดยากลำบากเข็ญใจ 

นี่พระสงฆออกมาชวยนี้ เรียกวา ทำกิจ
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๖๒๐ ๖๒๑

พระภิกษุสงฆทั้งฝายมหานิกายและธรรมยุต ทั้งสายปกครองและสายกรรมฐานจากทุกสารทิศ ตางก็แสดงความรักชาติออกมารวมบริจาคเงินและทองคำเขาโครงการชวยชาติจำนวนมากและหลายวาระ 
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๖๒๒ ๖๒๓

สงฆโดยสมบูรณ นี่หละงานของสงฆเปนงาน

อยางนี้ สงฆตองชวยชาติซิ ชวยโลกชวย

สงสารสัตวทั้งหลาย  

พระพุทธเจาทานวา มหาการุณิโก นาโถ 

หิตายะ สัพพะปาณินัง พระพุทธเจาทรงพระ

เมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ฟงซิ แลวทำ

ประโยชนใหแกสัตวนี้ ไมมีประมาณ นั่นแหละ 

แปลออกมา ทำประโยชน ใหสัตวโลกไมมี

ประมาณเลย ไมมีใครเกินพระพุทธเจา  

เราเปนลูกศิษยของพระตถาคตก็ตอง

แสดงลวดลายออกมาบาง ไมมากก็นอยตาม

กำลังความสามารถของตน  มันถึงจะถูก  

ไมใชพระสงฆแบบใจดำน้ำขุน…” 

 

แมองคหลวงตาจะรบับรจิาค

เงินทองมากมายมหาศาล 

แตทานกย็งัดำรงความเรยีบ- 

งายแบบกรรมฐานเสมอ ดู

จากสภาพรองเทาขององค

หลวงตาเปนตวัอยางหนึง่ 

แมองคหลวงตาจะรบับรจิาค

เงินทองมากมายมหาศาล 

แตทานกย็งัดำรงความเรยีบ-

งายแบบกรรมฐานเสมอ ดู

จากสภาพรองเทาขององค

หลวงตาเปนตวัอยางหนึง่ 

    องคหลวงตากลาวถงึความจรงิจงัของหลวง- 

พอสังวาลยในการชวยชาติวา “หลวงพอสังวาลย

เปนหลวงพอที่เดนดังมากในคุณธรรมนะ กับเรานี่

หลวงพอสังวาลยทานเปนแขนซาย เราเปนแขนขวาใน

การชวยชาติคราวนี้ หลวงพอสังวาลยเปนแขนซายชวยกัน 

เราเปนแขนขวาพานำ ทานกาวเดินตาม ..  

ถาเปนหลวงพอสังวาลยแลวไมคอยขัดของนะเรา ทานวาอะไรๆ มานี้เรายอมรับหมด เพราะสวนใหญลงกัน อยางปลีก

ยอยลมไปตามหมดเลย หลวงพอสังวาลยกับเราเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน เปนแขนซายแขนขวา” 

 

องคหลวงตาเมตตาเดินทางไปรับผาปาและสงเคราะหโลกตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๓  

เฉพาะที่จดบันทึกไวอยางเปนทางการจำนวน ๘๗๑ ครั้ง รวมระยะทางประมาณการอยางนอย ๒๖๓,๑๘๖ กิโลเมตร 
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ภาพบางส่วนของพระสงฆ์ที่ออกมาร่วมช่วยชาติกับองค์หลวงตา
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 * ราคาทองคํา ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เทากับ ๑,๔๐๗,๑๑๐.๙๙ บาท/กิโลกรัม

** อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เทากบั ๓๐.๓๓๘๑ บาท/ดอลลารสหรฐัฯ

รวมมูลคา (บาท)

        -     - ๑,๒๗๘,๐๐๐

     ๘๓ ๑,๐๓๗.๕๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

     ๘๒ ๑,๐๒๕.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     ๕๕ ๖๘๗.๕๐ ๓๐๐,๐๐๐

    ๑๔๕ ๑,๘๑๒.๕๐ ๔๐๐,๐๐๐

      ๔๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

      ๔๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

     ๔๒ ๕๒๕.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

     ๔๙ ๖๑๒.๕๐ ๔๓๒,๐๐๐ 

     ๘๒ ๑,๐๒๕.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

    ๑๑๒ ๑,๔๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

     ๙๕ ๑,๑๘๗.๕๐ ๒,๐๐๔,๖๐๐ 

     ๕๘ ๗๒๕.๐๐ - 

     ๔๘ ๖๐๐.๐๐ - 

     ๓๖ ๔๕๐.๐๐ - 

     ๗๓ ๙๑๒.๕๐ -

  ๑,๐๔๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐

 ๖  กรกฎาคม ๒๕๔๑

 ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒

 ๒๑ เมษายน ๒๕๔๔

 ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔

 ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔

 ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕

 ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

 ๑๒ เมษายน ๒๕๔๖

 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖

 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖

 ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖

 ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ 

 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

 ๙ มกราคม ๒๕๕๓

 ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รวมทั้งสิ้น

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

ครั้งที่ ดอลลารสหรัฐฯวันที่มอบ
ทองคํา

แทง กิโลกรัม

๑๘,๒๙๒,๔๔๒,๘๗๐*  ๓๐๙,๘๙๑,๕๕๖.๒๖**

๑๘,๖๐๒,๓๓๔,๔๒๖.๒๖รวมมูลคาทั้งสิ้น  (บาท)

 ๑.  ทองคําบริจาค ถูกนํามาชั่งและจดบันทึก 

   ไวเปนหลักฐาน ทั้งตอนรับบริจาคและ

     กอนเขากระบวนการหลอม

๒. เจาหนาที่บรรจุทองคําลงสู เบาหลอมไฟฟา

เพ� อหลอมเหลวและทําใหทองคําบริสุทธิ์

๓. ทําการคัดแยกโลหะ โดยโลหะที่ถูกคัดแยกออก เชน เงิน เปนตน  

 จะนําไปซื้อทองคําเพ� อนํามาหลอมรวมเปนทองคําแทงใหญ 

ตารางแสดงการมอบทองคําและดอลลารเขาสูคลังหลวง

๔. ทองคําที่ผานการคัดแยกโลหะอ� นแลว ถูกทําให  

หลอมเหลวทีอ่ณุหภมู ิ๑,๐๖๔.๑๖ องศาเซลเซยีส 

จากนั้นจึงนํามาเทลงในแมแบบ
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ก ร ะ บ ว น ก า ร ห ล อ ม ท อ ง
ทองคําที่ ไดรับบริจาคในโครงการชวยชาติสวนใหญเปนทองรูปพรรณ ซึ่งมี

ความบรสิทุธิอ์ยูที ่๙๖.๕% เน� องจากมีโลหะอ� นเจอืปน ซึง่ไมไดมาตรฐานทองคาํสาํรอง  

ดงันัน้จงึได ใหบรษิทัทีม่เีทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับท่ัวโลกเปนผูหลอม โดย

ผานกระบวนการทางไฟฟาซึง่ควบคุมดวยระบบคอมพวิเตอร ผานเคร� องมอืท่ีใหความ

ละเอยีดสูง (SCADA) มาตรฐาน ISO 9002 ทองคาํที่ไดจงึมคีวามบรสิทุธิถ์งึ ๙๙.๙๙ % 

ซึ่ีงเปนไปตามมาตรฐานทองคําสํารอง พรอมสําหรบัใชเปนสนิทรพัยค้ําประกนัฐานะ

การเงินของประเทศตอไป 

การมอบทองคําแตละคร้ัง ธนาคารแหงประเทศไทยไดชัง่นํ้าหนกัและวเิคราะห

หาคาความบรสิทุธิข์องทองคาํโดยการเจาะทองคาํแทง การดาํเนินการดงักลาวทาํให

สูญเสียน้ําหนักทองคําไปบางสวน

ยอดทองคําบริสุทธ์ิท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดรับมอบตามโครงการชวยชาติฯ 

และไดนําเขาสูคลังหลวงเปนทุนสํารองเงินตราจํานวน ๑๖ ครั้ง มียอดรวมทั้งสิ้น 

๑๓,๐๐๐,๐๖๑.๙๔๑๙๘๕ กรัม หรือ ๑๓ ตัน ๖๒ กรัม

ในการสงมอบ

ทองคํ า เข าสู

คลังหลวงทุกครั้ง 

องคหลวงตาจะทาํการ

ประพรมนํา้มนตลงบนทองคาํ

เพ� อเปนสิริมงคลแกชาติบานเมือง

ทองคําแทงน้ําหนักแทงละ ๑๒.๕ กิโลกรัม จะถูก

รวบรวมเก็บไว ในธนาคาร รอกําหนดวันมอบทองคํา

เขาสูคลังหลวง โดยมอบหมายใหธนาคาร-

แหงประเทศไทยทําหนาที่ดูแล  
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๖๒๗

“คลังหลวง” เปนถอยคำที่องคหลวงตา

ใชเรยีก มชีือ่เปนทางการวา “ทนุสำรองเงนิตรา” 

ประกอบดวยบัญชีทั้ง ๓ บัญชีไดแก  

๑. บัญชีทุนสำรองเงินตรา  

๒. บัญชีผลประโยชนประจำป  

๓. บัญชีสำรองพิเศษ  

องคหลวงตาทานพยายามเนนย้ำบอก

เตือนชาวไทยใหรูซึ้ งถึงคุณคาและรูจักรัก

หวงแหน “คลงัหลวง” ยิง่ชวีติ เมือ่ไดศกึษายอน 

หลังเกี่ยวกับความเปนมาทางประวัติศาสตร 

ก็ยิ่งเขาใจในคำสอนขององคทานมากขึ้น และดู

เหมอืนองคทานจะเลง็เหน็สายทางความเกีย่วโยง 

อันลึกซึ้งกับสถาบันกษัตริยในฐานะทรงเปนเจา 

ของพระราชทรัพยในคลังหลวง ทรงริเริ่มกอตั้ง

วางรากฐานและเก็บรักษาสืบตอกันมายาวนาน

รุนแลวรุนเลา จงึไมมถีอยคำใชเรยีก “ทนุสำรอง

แผนดิน” คำใดจะเหมาะสมแมนยำ บงบอกถึง

ความเปนมาทางประวัติศาสตรที่ยาวนาน 

ตรงกับคุณคาและความหมายที่รอบดานเหมือน

กับคำวา “คลังหลวง” ซึ่งเปนถอยคำที่องค-

 
คลังหลวง หัวใจของชาติ* 

หมายเหตุ   

 ๑. คลงัหลวง มชีือ่เรยีกอยางเปนทางการวา ทนุสำรองเงนิตรา  

 ประกอบดวย ๓ บัญชีดังภาพ เปนสินทรัพยที่มิใช เปน 

 กรรมสิทธิ์ของธนาคารแหงประเทศไทย แตเปนกรรมสิทธิ์รวม 

 ของคนไทยทั้งชาติ ธนาคารแหงประเทศไทยมีสถานะเปน 

 เพียง “ผูดูแลรักษา” เทานั้น 

 ๒. ทุนสำรองทั่วไป เปนสินทรัพยในฝายการธนาคาร เปน 

 กรรมสิทธิ์ของธนาคารแหงประเทศไทยที่จะบริหารจัดการ 

* ศึกษารายละเอียดเรื่อง “คลังหลวง” ไดที่ 

www.klangluang.com 

 

แผนภาพ 

บัญชีทุนสำรองทางการ 
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

บัญชีทุนสำรองเงินตรา

๑ ๒

หลวงตาใชเรียกตั้งแตวันแรกที่ประกาศเปน

ผูนำกอบกูชาติ นับเปนความอัศจรรยอยางหนึ่ง

เลยทีเดียว 

ชวงตนป พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะศิษยไดกราบ

เรียนถามองคหลวงตาที่กุฏิ ณ สวนแสงธรรม 

กรุงเทพฯ วาการที่ทานกอตั้งโครงการชวยชาติ

รวบรวม “เงินบริจาคในโครงการชวยชาติ” เขา

สู “คลังหลวง” นั้น มีเจตนารมณเพื่อเพิ่มพูน

สินทรัพย ในคลังหลวงและตองการปกปอง

หวงแหนเฉพาะ “เงินบริจาคในโครงการฯ” 

เทานั้นหรือตองการปกปกรักษา “สินทรัพย

ทั้งหมดในคลังหลวง” ดวย 

องคทานตอบทันทีวา “รักษาสมบัติใน 

คลังหลวงทั้งหมด”  

คณะศิษยถามตอวา “หากเปรียบคลัง-

หลวงเปนน้ำในโอง เงินบริจาคของหลวงตาก็

คือน้ำมนต ในขัน ซึ่ งหลวงตาตองการเอา

น้ำมนตในขัน เทรวมเขากับน้ำในโอง เพื่อทำให

น้ำในโองคลังหลวงทั้งหมดเปนน้ำมนตมีความ
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ศกัดิส์ทิธิต์ามไปดวย จะได ไมมีใครกลาแตะตอง 

เทากับหลวงตาตองการรักษาโองน้ำคลังหลวง

ใหอยูคูบานคูเมืองตลอดไปใชหรือไม” 

องคหลวงตาตอบวา “เขาใจถูกตองแลว 

หลวงตาตองการรักษาคลังหลวงไมอยากใหใคร

มาแตะตองเพราะคลงัหลวงคอืหวัใจของชาต.ิ..” 

ดวยความเปนมาทีผ่กูโยงไวกบัราชประเพณ ี

ดวยมูลคาที่เปนสมบัติค้ำประกันชาติ และดวย

ความมีสวนรวมที่ชาวไทยทุกคนรวมเปน

เจาของและรวมบริจาคเขาโครงการชวยชาติ 

คำวา “คลังหลวง” จึงเปนสัญลักษณที่แสดงถึง

ความผูกพันระหว างพระมหากษัตริย กับ

ประชาชนทั้งแผนดิน และเมื่อมีเงินทองบริจาค

ใน “โครงการชวยชาติ” ขององคหลวงตาเขา

สมทบเพิ่มพูนใน “ทุนสำรองเงินตรา” จาก

ความสำคัญปกติธรรมดาก็ขยับขยายกลายเปน

ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในทันที เพราะเงินทอง

บริจาคขององคหลวงตามีการกลาวถวายยก

เปนสมบัติของสงฆ และสงฆก็พรอมใจกันยก

เปนสมบัติของชาติ มีเจตนารมณเพื่อการเก็บ

รักษาไว ใน “คลังหลวง” เพื่อหลอมรวมเปน 

เนือ้เดยีวกนักบัสมบตัขิองบรรพบรุษุปูยาตายาย 

สมบัติในคลังหลวงขณะนี้จึงกลายเปน

สมบัติที่ถูกหลอมรวมกันระหวางพระราชทรัพย

ของบูรพมหากษัตริย จากอดีตถึ งปจจุบัน 

พระสงฆทั่วพุทธอาณาจักร ตลอดจนชาวไทย

ทั่วทั้งประเทศ โดยทั้ง ๓ สถาบันมีเจตนารมณ

เปนอันเดียวกับเจตนารมณเดิมของบูรพมหา-

กษัตริยและบรรพบุรุษที่ทานวางรากฐานไว 

และพาดำเนินสืบตอกันมาอยางเครงครัด  

“คลงัหลวง” ในปจจบุนัจงึเปนสถานทีห่ลอมรวมทัง้

ความศักดิ์สิทธิ์ ความสำคัญ และคุณคาที่ลึกซึ้ง

เกินกวาจะเห็นเปนเพียงวัตถุ เปนธนบัตร เปน

ทองคำ เปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือเห็น

เปนเพยีงการเงนิการคลงัตามหลกัวชิาเศรษฐศาสตร 

แบบตะวันตกเทานั้น  

ความคดิของคนทางโลกมกัจะมอง “คลงั-

หลวง” เพียงแงเดียวเปนมูลคาทางการเงิน

เทานั้น ซึ่งยอมจะยินดีหากมีการเปลี่ยนแปลง

หรือเคลื่อนยายถายเทคลังหลวงไปในจุดที่

ทำใหกลุมของตนหรือหนวยงานของตนพลอย

ไดรับประโยชนไปดวยก็จะพากันจัดสัมมนาหรือ

เขียนบทความสนับสนุน โดยไมทันคาดคิดวา

ความคิด การพูด และการกระทำดังกลาวเปน 

การกาวลวงเขามาแตะตองสมบัติในคลังหลวง

ซึ่งเวลานี้เปนสมบัติของสงฆที่ใครเขามาถือเอา 

จะดวยเจตนาหรือไมก็ตาม ยอมเปนกรรมหนัก

ที่ ไดกอไว เปรียบเหมือนกับกาวยางเขามาใน

วัดวาอารามแลวหยิบฉวยเอาสมบัติของสงฆก็

ตองเปนหนี้สงฆเปนกรรมอีกนานแสนนาน  

รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจเรื่องคลังหลวงจึงควรตระหนักถึง

บทบาทของคลังหลวงในอีกแงหนึ่งนอกเหนือ

จากความหมายในเชิงวัตถุวาคลังหลวงนั้นมี

ความศักดิ์สิทธิ์เพียงใด  ในเรื่องนี้องคหลวงตา

เมตตากลาวแสดงธรรมตักเตือนไวอยางนา 

สะพรึงกลัว 
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เพราะคนทั้ งประเทศเปนอาหารของพวก 

พุงหลวง กินไมอิ่มพอ กินโตะกันคนสองสามคน 

สองสามกกเทานี้ กินตับกินปอดของประชาชน

ดวยความภาคภูมิใจในสมบัติเหลานี้ที่ ไดมามาก

นอยจากตับปอดของประชาชน นี่ก็ภาคภูมิใจ

ประเภทหนึ่ง ที่กิเลสหลอกใหภาคภูมิใจ แลว

จากนั้นเรามียศถาบรรดาศักดิ์ เรามีอำนาจ

บาตรหลวงปกครองบานเมือง ชี้ ไปยังไงก็ได นี้

ก็เปนความภูมิใจของกิเลสหลอกพวกดินเหนียว

ติดหัวอีกประเภทหนึ่ง นี่ละเครื่องหลอกพวกนี้

ใหจมลงในนรกอยางไมรูเนื้อรูตัวเลย 

เราจึงไมกลาคานที่วา อนันตริยกรรม 

กรรมที่หนักมากที่สุดคืออะไร ทานก็แสดงไว

แลวในธรรม บอกไว ๕ ประการคือ ฆามารดา

หนึ่ง ฆาบิดาหนึ่ง ฆาพระอรหันตหนึ่ง ทำลาย

พระพุทธเจาแม ไมตายก็ตาม เพียงไดรับความ

บอบช้ำบางเทานั้นหนึ่ง ทำลายสงฆที่ทานมี

ความพรอมเพรียงสามัคคีกลมกลืนกัน ดวย

หลักธรรมวินัย ใหแตกราวจากกันหนึ่ง ธรรม ๕ 

ประการนี้ทานยังเตือนไวดวยวา ถายังพอมีสติ

ใหจมลงในนรกอยางไมรูเนื้อรูตัวเลย 

เราจึงไมกลาคานที่วา อนันตริยกรรม 

กรรมที่หนักมากที่สุดคืออะไร ทานก็แสดงไว

แลวในธรรม บอกไว ๕ ประการคือ ฆามารดา

หนึ่ง ฆาบิดาหนึ่ง ฆาพระอรหันตหนึ่ง ทำลาย

พระพุทธเจาแม ไมตายก็ตาม เพียงไดรับความ

บอบช้ำบางเทานั้นหนึ่ง ทำลายสงฆที่ทานมี

ความพรอมเพรียงสามัคคีกลมกลืนกัน ดวย

หลักธรรมวินัย ใหแตกราวจากกันหนึ่ง ธรรม ๕ 

ประการนี้ทานยังเตือนไวดวยวา ถายังพอมีสติ

คณะสงฆสายกรรมฐานกราบคารวะองคหลวงตาพรอม

ถวายทองคำเพื่อนำเขาสูคลังหลวง 

 

 

       โกงกินสมบัติคลังหลวง  

        เปนอนันตริยกรรม ๕ 

 

“...สมบัติเงินทองขาวของที่เอามาจากตับ

ปอดของพี่นองชาวไทยเราทั้งชาติ มีจำนวน

มากขนาดไหน ตางคนตางเสียสละเขาสูสวน

รวม เพื่อหนุนชาติไทยของตนเอง แตครั้น

เขาไปแลวพวกพุงใหญพุงหลวง พวกยักษพวก

ผี พวกความโลภไมมีเมืองพอ มันกลืนเอาๆ 

อยางภาคภูมิใจ กินโตะเลี้ยงโตะบนเกาอี้กันนี้

อยางภาคภูมิใจ นี่คือเอาตับปอดของประชาชน

ไปเลี้ยงโตะกัน พวกนี้พวกบาปหนาที่สุดเลย จะ

เทียบวาพวกอนันตริยกรรมเราก็ยอมรับทันที 

คลังหลวงคือเงินสงฆ ใครแตะ.. 

ตกนรกไมมีวันขึ้น 

  พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ 
  ความศักดิ์สิทธิ์ของ 
  คลังหลวง 

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก ก็ทรงรวมพระราชทานทองคำเขาสูคลังหลวง 

 

“...บาปกรรมอะไรไมเกินการทำลายตอ

ชาติซึ่งเปนสวนรวมนะ สมบัติมากนอยนี้ อยาง

พี่นองทั้งหลายนำมาบริจาคเพื่อชาติไทยนี้ เปน

มหากุศล ไม ใชเรื่องเล็กนอยนะ เราใหทาน

ธรรมดาเปนอยางหนึ่ง เราใหทานเพื่อชาติไทย

ของเราซึ่งเปนเรื่องใหญหลวงนี้ บุญกุศลนั้น

เปนมหากุศลของเรา ทีนี้เวลาใครมาแตะตอง

ทำลายสมบัติซึ่งเปนสมบัติของชาตินี้ เปนโทษ

มหันตโทษทีเดียว แลวตกนรกหมกไหม ไมมีวัน

ขึ้นเลย กี่กัปกี่กัลปอยูนั้น .. 

เงินนี้เปนเงินพระนะ ไม ไดเหมือนเงิน

ธรรมดาของคนทั่วๆ ไป นี้รวมเขามา มาใหเรา

แลว กลายเปนเงินพระไปแลว เปนเงินสงฆ

ดวย ไม ใช เงินพระธรรมดาเปนเงินสงฆ 

พระพุทธเจาเปนเจาของสมบัตินี้ดวย เพราะ

ฉะนั้นใครจึงมาทำสุมสี่สุมหาไมได ตกนรกไมมี

วันขึ้นเลย เรื่องนี้กรรมหนักนะ เพราะมหากุศล

ของชาตินี่นะ จะทำเลนๆ ไดเหรอ จมอยางไมมี

วันฟนเลย หมดทางเลยวางั้นเถอะนา ถาใคร

มาแตะมายุงกับเงินเหลานี้ เพราะมันเปนบาป

หนัก กรรมหนักจริงๆ ไม ใชธรรมดา ไม ได

เหมือนเงินทั่วๆ ไป สงฆยกใหเพื่อชาติ นั่นมีแต

เรื่องใหญๆ ทั้งนั้น ฉะนั้นจึงไดเตือนไวใหทราบ

ทุกคน อยามาทำสุมสี่สุมหาไมไดนะ...” 
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ระลึกไดอยูบาง อยาทำเปนอันขาด ฟงซินะ อัน

นี้เอาเขาไปเรียกวาลักษณะตัดสินธรรมวินัย 

พระพุทธเจาทรงวางไวอยางกลางๆ อัน

ไหนที่เขาไปในสิ่งไมควรก็ให โอนไปสิ่งไมควร

เสีย อันไหนที่ควรให โอนไปสิ่งที่ควรเสีย ... 

กรรมกินตับปอดคนทั้งชาติเปนของเล็กนอย

เมื่อไร ทำไมจะโอนเขาไมได ฆาพอฆาแมเพียง

คนหนึ่งสองคนยังโทษหนักมาก นี่ฆาคนทั้ง

ประเทศ กินตับกินปอดแตไมใหตาย เอาตับเอา

ปอดออกมากิน ใหทนทุกขทรมานอยูดวยความ

ทุกขจนขนแคนทั่วประเทศไทยของเรา เห็นไหม

เวลานี้ นี่ประชาชนเราไดรับความทุกขจน

เพราะอะไร เพราะสิ่งเหลานี้เอง ไดมาแลวไม

เขาตามจุดที่หมาย รั่วไหลแตกซึมออกไปลง

มหาสมุทรทะเล จากนั้นก็ ไหลขึ้นบนโตะบน

เกาอี้ สะแตกแดกปอดกันอยูนั้นเสียแหลกเลย 

นี่ละกินตับกินปอดของประชาชน มีเทาไรๆ ขน

เขาไปกินกันตลอด จะไมเปน อนันตริยกรรม 

ไดยังไง เขาไดอยางสนิทเลย เราพูดจริงๆ...” 

 

 

ความศักดิ์สิทธิ์แหงคลังหลวง   

 

 

“...สมบัติเงินทองที่ ไดมานี้ นับแตวงศ

กษัตริยลงมาถึงพี่นองชาวไทยทั่วหนากัน 

บริจาครวมหัวกันในนามของชาติไทย .. ได 

เสียสละลงมาพรอมหนากัน นี่เรียกวาสมบัติ

ของชาต ิ ในนามของชาต ิแลวจะเอาเขาสูคลงัหลวง 

ซึ่งเปนของคูควรกันกับชาติ ..  

สมบัติคือคลังหลวงนี้เปนหัวใจของคน

ไทยทั้งชาตินับแตวงศกษัตริยลงมา วงศ

กษัตริยคือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงเปนรมโพธิ์รมไทรรักษาสมบัติกอนใหญ

หลวงซึง่เปนหวัใจของชาตนิี ้นัน่ฟงซนิะ คลงั-

หลวงอันนี้เปนเรื่องเล็กนอยหรือ แลวตั้งแตวัน

ที่จะเอาเขาจุดนี้เพื่อจะเสริมคลังหลวงของเรา

ให ใหญมโหฬารเปนสงาราศีขึ้นมา และเปน

ความแนนหนามั่นคงแกชาติไทยของเรา ทั้ง

เปนหลักประกันใหญแหงชาติไทยของเราที่จะ

ติดตอซื้อขาย การทำหนาที่การงานระหวาง

ประเทศตอกัน เชนเขามาลงทุนลงรอนหรือกู

ยืมอะไร อันนี้ก็เปนเครื่องยืนยันรับรองโดย

หลักธรรมชาติแลว .. ความพรอมเพรียง 

ความรักชาติ ความสามัคคี เปนพลังอันใหญโต

ใหเห็นอยูชัดเจนตอหนานี้ เมืองไทยเราจะไป

รอดดวยอำนาจแหงความสามัคคี ความรัก

ชาติทั้งหลายเหลานี้ อยางอื่นไมมี เราอยาไป

หวังพึ่งภายนอกเขา ชาติไหนภาษาใดก็ตามเรา

อยาไปหวังพึ่ง มีคนไทยเราเทานั้น…” 

และ “รางพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที ่ ...) 

พ.ศ. ...” รางกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับนี้มีเนื้อหา

เปนการทำลายหลักการและเจตนารมณเดิม

ของ “คลังหลวง” โดยสิ้นเชิง เนื่องจากในอดีต

บูรพมหากษัตริย ไทยทรงกอตั้ง “คลังหลวง” 

เพื่อรักษาทรัพยกองนี้ ไวอยางมั่นคงปลอดภัย 

เปนหลักประกันชาติ มิไดหวังเอาทรัพยกองนี้

ไปลงทุนหวังเก็งกำไรแตอยางใด สอดคลองกับ

เจตนารมณขององคหลวงตาและพี่นองประชาชน 

ที่ตองการนำ “เงินบริจาค” เขาสูจุดที่มั่นคง

ปลอดภัยสูงสุดคือ “คลังหลวง” แหงนี้ เพื่อ

เพิ่มพูนใหแนนหนามั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป  

ในขณะที่รัฐบาลกลับทำตรงขามโดยเสนอ 

“รางกฎหมายรวมบญัช”ี เพือ่ยบุคลงัหลวงทิง้ไป 

โดยรวบเอาทรัพยสินทั้งหมดของคลังหลวงที่

เก็บใน “ฝายออกบัตร” ยึดเอามาเปน “ฝาย

การธนาคาร” เสียทั้งหมด  นั่นคือ การให

อำนาจธนาคารแหงประเทศไทยอยางเต็มที่ใน

การบรหิารจดัการสนิทรพัยในคลงัหลวง เปนการ

ทำลายกำแพงใหธนาคารแหงประเทศไทย

สามารถหยิบฉวยเอา “เงินเก็บ” หรือ “เงิน

มั่นคง” ในคลังหลวงไปใช ไดอยางเต็มที่ ซึ่ง

ทำใหเกิดความเสี่ยงสูงขึ้นถึงขั้นอาจพาชาติ

ลมจมไดในที่สุด 

เมื่อรัฐบาลไดเสนอรางกฎหมายฉบับนี้ 

องคหลวงตาทานขอบิณฑบาตรัฐบาล “อยา

แตะคลังหลวง” ในทันทีอยางนอย ๓ ครั้ง ขอ

ใหยกเลิกไป ครั้งแรกคือ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ 

ครั้งที่สอง ๓๑ มีนาคม และครั้งที่สาม ๒ 

พฤษภาคม ปเดียวกัน โดยทานไดกลาววา  

ประชาชนคานราง กม. รวมบญัชี 

รัชกาลที่ ๕  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ ๙  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

ขอบิณฑบาต..ยุติกฎหมาย 
มหาภัยตอคลังหลวง 

 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐบาลเตรียมเสนอราง 

“กฎหมายรวมบญัช”ี ๒ ฉบบัในชือ่ “รางพระ-

ราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. ...” 
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“...คลังหลวงของเราก็คือหัวใจของชาติ-

ไทยเรา .. รกัษากนัมานมนานตัง้แตด่กึดำบรรพ์

ปู่ย่าตายายแห่งประเทศไทยของเรา รักษา

สมบัติกองนี้ ไว้มาตลอด ไม่เคยมีใครมาแตะ

ต้อง แม้ตั้งรัฐบาลมากี่ชุดก็ไม่เคยมีรัฐบาลใด

มาแตะต้องเงินจำนวนนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อได้

ทราบว่าจะเอาเงินเหล่านี้มารวมกัน ๓ กองนับ

จำนวนหนึ่งกองนี้ด้วยเข้าไปนั้น เราจึงไม่เห็น

ด้วยตามหลักของธรรม แล้วไม่ใช่ด้วยเป็นทิฏฐิ

มานะของเรา ถึงขนาดที่ว่าเราขอบิณฑบาต 

ขออย่าได้มาแตะต้องเงินจำนวนนี้ เลย ซึ่ง

เท่ากับการเข้ามาทำลายชาติของเราทั้งชาติ  

ทีเดียว...” 

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลมีความจำเป็น

เกี่ยวกับภาระหนี้สินของชาติก็อาจยังพอมี

หนทางแก้ ไขได้ โดยไม่กระทบต่อความมั่นคง

ปลอดภัยของคลังหลวงซึ่งเป็นสมบัติปราการ

ดา่นสดุทา้ยของชาต ิแมอ้งคห์ลวงตาจะขอรอ้งถงึ

เพียงนี้แล้วก็ตาม รัฐบาลยังคงเมินเฉยและไม่มี

ทีท่าจะยุติ ยังเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อทางสื่อ

หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพื่อโน้มน้าว

ให้ประชาชนเห็นคล้อยตามโดยให้ข้อมูลเพียง

บางส่วน หรือบางครั้งถึงกับบิดเบือนความจริง 

ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยเข้าใจเจตนารมณ์

ของ “โครงการช่วยชาติ” ผิดไป และเริ่มตำหนิ

ติเตียน จนในที่สุดองค์หลวงตาจำเป็นต้อง

แสดงพระธรรมเทศนาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อ

ให้ยุติการออกกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

  รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน.. 

       อย่าแตะคลังหลวง 

 

“...รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนตั้ง

ขึ้นมา .. ต้องฟังเสียงประชาชน .. จะเอา

อำนาจบาทหลวงขึ้นมาว่า เราเป็นรัฐบาล เป็น

เจ้าอำนาจบาทหลวงเหยียบย่ำทำลายชาติบ้าน

เมือง หรือพ่อแม่ของรัฐบาลได้แก่ประชาชนนี้

ไม่ได้ ผิดทั้งนั้นแหละ อำนาจอันใดก็ตามต้องให้

มีประชาชนเป็นผู้ควบคุมอำนาจนั้นไว้ ไม่ ใช่

กฎหมายของคนสองสามคนเข้ามาตั้งเป็นเจ้า

อำนาจวาสนาใหญ่โต มาเหยียบย่ำทำลายชาติ

ไทยของเรา ก็เรียกว่ารัฐบาลมหาภัยเท่านั้นเอง 

ไม่ใช่รัฐบาลที่ดีสมความมุ่งหมายของประชาชน

ที่ตั้งขึ้นมา .. แล้วกฎหมายใดที่มาทำชาติไทย

ของเราให้เสียหายไปอย่างนี้ เรียกว่ากฎหมาย

มหาภัยต่อชาติ จึงไม่ควรเอาเข้ามาทำลาย นี่

ละหลักของธรรมพูดอย่างนี้ .. 

เราจะนำสมบัติเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวง 

คลังหลวงคือจุดนี้เอง จุดที่ปลอดภัย ไม่ให้ ใคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการองค์หลวงตา 

ทรงสดับพระธรรมเทศนาและทรงถวายทองคำพร้อมปัจจัย ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร   

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๑ 

สื่อมวลชนทุกแขนงลงข่าวการออกมากู้ชาติขององค์หลวงตา 
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๖๓๐ ๖๓๑

รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 
 ถาเอาคลังหลวงไปใชประโยชน 

  จะฟนฟูชาติไดจริงหรือ? 

 

“...ทราบชัดเจนมาโดยลำดับวา ทาง

รัฐบาลจะตั้งกฎหมายจะเขามาเอาสมบัติเหลานี้ 

แตกอนมีสมบัติอยูสามกอง วางั้นนะเทาที่ทราบ 

กองนี้เปนกองใหญที่ ไมมีใครแตะตองในคนทั้ง

ชาติ รักษาอยางเดียวกันหมดไมมีอะไรมาแตะ

ตอง ก็ทราบวาจะเอาสมบัติทั้งสามกองนี้มา

รวมกัน สมบัติมารวมกันก็เทากับวา โกยเอา

สมบัติในชาติไทย หัวใจของชาติไทยเราทั้งชาติ

นี้ออกไปละเลงในน้ำทะเลไปหมด ที่พูดวาจะไป

ฟนฟู คำวาฟนฟูกับความจะเอาไปลมจม วางัน้

เถอะ เปนเสียงเดียวกัน ในหลักธรรมชาติตาม

อรรถตามธรรมนะ 

ไอเรื่องคำพูดของคนวาจะไปฟนฟูอยาง

นั้นอยางนี้พูดไดทั้งนั้น คนเรามีลิ้นมีปากพูดให

หวานขนาดไหนก็ ได แตความขมมันติดกัน 

แทรกกันอยูกับความหวาน .. จะเอาไปฟนฟู

หรอืจะเอาคนทัง้ชาตนิี้ ไปจมในทะเลหลวง มันก็

อดถามกันไมไดนะ เพราะสมบัติทั้งชาตินี้พากัน

รักษาอยู ก็ไมเห็นพาชาติไทยของเราใหลมจม

ชาวไทยทั่วสารทิศพรอมใจกันบริจาคทรัพยสินเขาสูคลังหลวง 

เงินถุงแดง เดิมเปนพระราชทรัพยสวนพระองครัชกาลที่ ๓ พระราชทานเปนเงินแผนดิน โดยแยกเก็บไวมิใหปะปนกับทรัพย

อื่น และในสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ก็มิไดนำเงินถุงแดงมาใชจาย แมระยะตอมารายไดของแผนดินจะลดลงจนไม 

พอตอรายจายก็ตาม แตเมื่อกรุงเทพฯ ถูกยึดครองดวยกองเรือรบติดอาวุธของฝรั่งเศสและยื่นขอเรียกรองที่ไมเปนธรรมให 

ไทยตอบภายใน ๔๘ ชั่วโมง รัชกาลที่ ๕ จึงจำเปนตองนำเงินถุงแดงออกมาไถบานไถเมืองชวยรักษาเอกราชของชาติไว ได 

มาแตะตองตลอดมาตั้งแตดึกดำบรรพปูยาตา

ยายของชาติไทยเรา รักษาสมบัตินี้ โดยมี

กฎหมายเขมงวดกวดขัน รักษามาตลอด จึงไม

ให ใครเขามาแตะตอง .. กฎหมายก็ตองอยูใต

อำนาจของคนทั้งชาติ ไมไดเหนืออำนาจนะ ตั้ง

ขึ้นมาเพื่อรักษาประชาชน สมบัติเงินทองขาว

ของ ไมใชตั้งขึ้นมาเพื่อทำลายชาติบานเมือง…” 

  

 

    คลังหลวงเก็บไวเพื่ออะไร? 

 

“...คลงัหลวงคอืคลงัสมบตัเิดมิของบรรพ-

บุรุษเราที่รักษาไวเปนมรดกของชาติ เปนหัวใจ

ของชาติ เปนหลักเปนเกณฑเปนแกนเปนสาร

ของชาติ คือคลังหลวง อันนี้บรรพบุรุษของเรา

ไดรักษามานมนาน มีกฎหมายบานเมืองรักษา

มาดวยตลอดเวลา ก็ไมปรากฏวามีใครมาแตะ

ตองทำลาย .. สมบัติเหลานี้มีเก็บไวเพื่ออะไร? 

ก็บรรพบุรุษทานมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ

ในบานในเมืองที่ทานปกครอง สมบัติเหลานี้

ทานจึงเก็บไวเพื่อความจำเปน เวลามีความจำ-

เปนจริงๆ เรียกวาเขาขั้นวิกฤตการณหาทาง

ไหนไมไดแลว ทานจึงจะนำสมบัติเหลานี้ ไปแก

เหตุการณตางๆ เพื่อเอาตัวรอดเปนพักเปน

ตอนไปจากสมบัติเหลานี้ เพราะฉะนั้นสมบัติ

เหลานี้เมื่อยังไมถึงขั้นวิกฤตการณขนาดนั้น จึง

ตองเก็บไวตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ 

เวลานี้ก็ไดทราบจากทางราชการวา จะ

นำสมบัตินี้ออกไปเพื่อความเจริญ ฟนฟูชาติ

ไทยของเราวางั้น แลวสมบัติเหลานี้ ไดเคยเก็บ

ไวมาดั้งเดิมอยูแลว เปนของแนนหนามั่นคง

มาก เพราะหัวใจประชาชนทั้งประเทศอยู ใน

สมบัติกองนี้ทั้งนั้น ชีวิตจิตใจศักดิ์ศรีดีงามหรือ

เครดิตอะไรอยูในนี้ทั้งหมด ในสมบัติกองนี้ ซึ่ง

ไมเคยแตะตองเลย ก็รูสึกวาเปนสิริมงคลแก

ชาติไทยของเราตลอดมา สมบัติกองนี้ที่เก็บไว

ไมใชจายในเวลาที่ยังไมจำเปนอยางนี้ ก็ไมเคย

ปรากฏวากอความเดือดรอนเสียหายแกผู ใด ก็

เปนสิริมงคลและเปนที่ภาคภูมิใจของชาติไทย

เราตลอดมา…” 
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ดวยการเก็บรักษาสมบัตินี้ ไว เมื่อความขดัแยง

เขามา เหน็วาเกบ็ไวอยางนี้ ไมเกดิประโยชน เอา

ไปฟนฟูชาติไทยของเราเพื่อเกิดประโยชน มันก็

เกดิปญหาสวนทางกนัเขามาวา สมบตัเิหลานี้ ให

ความรมเย็นแกชาติไทยของเรามาเต็มสัดเต็ม

สวนแลว ไมเปนประโยชนอยางใด มันมองไม

เหน็ มแีตประโยชนเตม็ตวั…” 

 

ถูกตองหรือไมถาจะเอาคลังหลวง 

ทั้งกองไปใชหนี้? 

 

“...ชาติไทยของเราภาคภูมิใจดวยสมบัติ

กองนี้ทั้งนั้น ไม ไดภาคภูมิใจกับสมบัติกองใด 

แลวจะนำสมบัติเหลานี้ ไปฟนฟูบานเมือง จะไป

ฟนฟูแบบไหน ที่มันเสื่อม มันเสื่อมเพราะใคร

เปนคนทำ สมบัติกองนี้ ไมได ไปทำลายอะไรให

ลมจมไปพอจะนำสมบัติเหลานี้ ไปฟนฟู ถา

สมบัติเหลานี้มีคดีติดตัวทำใหบานเมืองลมจม 

จะมาเอาสมบัติกองนี้ ไปฟนฟูก็มีเหตุผลอยู แต

นี่สมบัติกองนี้ ไมเคยทำความเดือดรอนแกผู ใด 

ชาวไทยทั้งชาติมีความสงบรมเย็นอบอุนอยู

ดวยสมบัติกองนี้กันทั้งชาติ ทีนี้เวลาเอาสมบัติ

เหลานี้ออกไปแลว ก็เทากับโกยเอาหัวใจของ

คนไทยทั้งชาตินี้ ออกไปฟนฟูลงในทะเล นี่ละ

คำวาฟนฟูนี่เอาไปฟนฟูลงในทะเล ให ไปเจริญ

อยูน้ำทะเลหรือพุงหลวงของใครคณะใด พี่นอง

ชาวไทยเราทราบไมได เมื่อหลุดจากคลังหลวง

นี้ออกไปแลว มันจะเปนทุกแบบทุกฉบับ ถามัน

ไมตั้งเคามาตั้งแตตนวาเพื่อจะเปนอยางนั้นแลว 

ไมควรที่จะเขามาทะลึ่งกับสมบัติกองนี้ .. 

สมบัติกองนี้ ไม ไปหากวานยืมเขามาเพื่อ

ติดหนี้ติดสินพอจะนำสมบัติกองนี้ ไปใชหนี้เขา 

เปนเรื่องของสิ่งภายนอกเทานั้นกอขึ้นมา ไปกู

ยืมเขามากี่หมื่นกี่แสนกี่พันลาน กี่ลานๆๆ ก็

ไมใชสมบัติกองนี้ ไปกูยืมมา เปนคนไปกูยืมมา 

เชน คณะรัฐบาล เปนตน เปนผู ไปกูยืมมา กู

ยืมมามากนอย คณะรัฐบาลไปกูยืมเงินเขามา

นั้น ก็ตองไปกูยืมดวยความวามีปญญา ถามี

ปญญากูยืมเขามาได ทำไมจะไมมีปญญาหาเงิน

ไปใชหนี้เขา จำเปนอะไรจะตองมากอบโกยเอา

ตับเอาปอดของคนทั้งชาติจากสมบัติกองใหญนี้

ไปฟนฟู ก็แสดงวา .. เปนมหาภัยตอชาติไทย

ของเราอยางยิ่ง...”  

 

ออกกฎหมายมหาภัยบีบบังคับ 

เอาคลังหลวงแลว..ชาติจม 

 

“...คลังหลวงนี้เปนความแนนหนา

มั่นคงแกชาติไทยของเรา ทั้งเปนหลัก

ประกันใหญแหงชาติไทยของเราที่จะ

ติดตอซื้อขาย การทำหนาที่การงาน

ระหวางประเทศตอกัน เชนเขามาลงทุน

ลงรอนหรือกูยืมอะไร อันนี้ก็เปนเครื่อง

ยืนยันรับรองโดยหลักธรรมชาติแลว .. 

กฎหมายขอนี้ที่จะมาลุกลามหรือมา

โกยเอาสมบัติของชาติ ไทยเรานี้ 

เรียกวา กฎหมายมหาภัย ชาติไทย

จะรับไม ได ตามเรื่องความรูสึกใน

แงแหงธรรมแลวเปนอยางนั้น .. 

จะมคีวามเจรญิทีต่รงไหน ทีว่ากฎ-

หมายขอนี้ที่จะมานี้ คือมาบีบ

บังคับเอาเงินกอนนี้นั่นเอง ถา

ไมใชมหาภัยจะมาบีบทำไม เงินกองนี้ ไมไดเปน

มหาภัย สิ่งที่จะมาทำลายเงินกองนี้ตางหาก

เปนมหาภัย จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองกำจัด 

จากพี่นองชาวไทยทุกคนที่รักชาติหรือรักสมบัติ

กองนี้ จะตองตางคนตางตองปองกันไวเต็ม

เหนี่ยว ไมอยางนั้นชาติไทยจมไมมีอะไรเหลือ

เลยแหละ กฎหมายมหาภัยนี้จะมาเผาแหลก

หมดเลย…” 

 

ตองพลีชีพ..ปกปองคลังหลวง 
 

วนัที ่๗ เมษายน ๒๕๔๓ ณ ศาลาสวนแสง-

ธรรม องคหลวงตาไดประกาศเรงทำพินัยกรรม

ประหนึ่งวาจะละขันธ ไปในไมชานี้แลว ยัง 

ความเศราสลดเสียใจแกบรรดาลูกศิษยลูกหา

ในขณะนั้นเปนอยางมาก สวนเจตนารมณ

แทจริงของทานก็คือการใหความสำคัญแก 

“คลังหลวง” ดวยการปกปองและเพิ่มพูนสมบัติ

ในคลังหลวงใหมั่นคงถาวรเปนมรดกตกทอดสู

ลูกหลานสืบไป มิตองการใหผูหนึ่งผู ใดหรือ

คณะหนึ่งคณะใดเขามาแตะตอง และเพราะ 

เหตุนี้เองในวาระสุดทายของชีวิต องคทาน  

จึงนำทรัพยสินทั้งปวงทุมกำลังลงที่จุดนี้อยาง

เต็มที่ ดังนี้ 

“...เรื่องศพหลวงตาบัวนี้เรียกวาเด็ดขาด

เลยนะ คอยแตเวลาจะเผาหลวงตาบัวเทานั้น

ละ  เรื่องจะกาวเดินตามนี้ทั้งหมดแยกเปน

อยางอื่นไปไมได ที่วาเงินที่ทานผูมาบริจาคทั่ว

ประเทศไทยของเราที่มานี้   

‘เราจะนำเงินหมดทุกบาททุกสตางค

เขาซื้อทองคำแลวยกใหคลังหลวงของเรา

ทั้งหมดเปนวาระสุดทายของเราที่ชวยโลก

อยางเต็มหัวใจ’ 

อันนี้ เปนคำพูดของเราที่ เด็ดขาดแลว 

ไมมีเคลื่อนไหว ไมมีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยละ 

เรียกวา คำพูดที่เด็ดขาด ตายแลวตองเปน

อยางนั้นจริงๆ เปนอยางอื่นไปไมได วางั้นเถอะ 

เด็ดตลอด จนกระทั่งตายแลวศพยังเด็ดอีก 

เด็ดวางลวดลายไววาระสุดทายแลว เพราะ

ตายไปตอนนี ้ เราจะไมมาเกิดอีกแลว เราบอก

ตรงๆ เลย  
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จะเปนวาระสุดทายของเราที่ตายกองกัน

ในวัฏจักรนี้กี่กัปกี่กัลปมา เราเคยตายมา

แลวกี่กัปกี่กัลป แลวกี่ภพกี่ชาติ คราวนี้เลิกกัน 

เพราะฉะนั้น จึงอุมชาติไทยของเราเต็มสติ

กำลังความสามารถ จากนั้นสุดวิสัยแลวของ

ธาตุขันธที่นำมาใชเพื่อประโยชนแกโลกนี้ เปน

อันวา ดีดปบทันที ดีดแลวก็เทานั้น ไปเลย คำ

วา นิพพานธาตุ หรือ ธรรมธาตุ เราไมถาม

ใครแลว....” 

พนิยักรรมองคหลวงตาแลวเสรจ็ตัง้แตวนัที ่

๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ การเรงทำเชนนี้เหมือน

เปนความพยายามจะสื่อสารบอกเตือนพี่นอง

ชาวไทยตลอดลูกหลานในภายหนาวา ใหรับรู

อยางถึงใจวา “ทองคำ” และ “คลังหลวง” 

เปนสิ่งสำคัญเปนความมั่นคงของชาติไทย

สูงสุดทั้งปจจุบันและอนาคต การทำพินัยกรรม

เปนเสมือนการนำพระสรีระสังขารขององค-

ทานเองเขาปกปกรักษาคุมครองคลังหลวงให

แนนหนามั่นคงถาวรตลอดไป หากลูกหลาน

ชาวไทยมีความเคารพรักในองคหลวงตาและมี

ความเคารพบูชาในธรรมของทานแลวจะตองไม

ปลอยปละละเลยดูดายสมบัติในคลังหลวง แต 

จะตองชวยกันรักษาพระสรีระตามพินัยกรรม

และสนองเจตนารมณของทานดวยการปฏิบัต ิ

คือการพลีชีพปกปองและเพิ่มพูนสินทรัพยใน 

“คลงัหลวง” ใหมัน่คงถาวรยิง่ๆ ขึน้ไป  

องคหลวงตาได เมตตาแสดงธรรมไว

หลายวาระเพื่อใหพี่นองประชาชนรวมกัน

ปกปองคลังหลวงใหแคลวคลาดปลอดภัย มิให

ผู ใดเขามาแตะตองหลักการและเจตนารมณ

ของคลังหลวงใหแปรเปลี่ยนไปได  ทานเนนย้ำ

เสมอวา คลังหลวงมีความสำคัญตอชาติมาก 

และในฐานะที่คนไทยทั้งประเทศเปนเจาของ

คลังหลวงจึงตองชวยกันรักษา แมชีวิตก็เสีย

สละไดเพื่อรักษาคลังหลวงไว ใหเปนสมบัติคู

ชาติไทยของเราตลอดไป ทานไดใหเหตุผลและ

วางแนวทางการรักษาคลังหลวงไว ดังนี้ 

องคหลวงตาในวัยเกือบ ๙๐ ป ยอมลำบากเดินทางไปแสดง

ธรรมในสถานทีต่างๆ เพือ่รวบรวมเงนิและทองคำเขาสูคลงัหลวง 

และนำธรรมะเขาสูใจประชาชนทั่วประเทศ 

 

     กษัตริยและประชาชน  

       เจาของคลังหลวง 

 

“...เราเปนเจาของทรัพยสมบัติคือคลัง-

หลวงนี้เปนหัวใจของคนไทยทั้งชาตินับแตวงศ

กษัตริยลงมา วงศกษัตริยคือพระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหัว ทรงเปนรมโพธิ์รมไทรรักษา

สมบัติกอนใหญหลวงซึ่งเปนหัวใจของชาตินี้ 

นัน่ฟงซนิะ มนัเรือ่งเลก็นอยหรอื .. ผูรกัษากน็บั

ตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวลงมา จน

กระทั่งถึงทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วหนากันใน

แดนไทยนี้ เปนเจาของสมบัติเหลานี้ทั้งนั้น .. 

ตำรวจ ทหารนั้นยิ่งเปนหนาที่อันสำคัญมากยิ่ง

กวาประชาชน เพราะเปนหนาที่ผูรักษาบาน

เมืองอยูแลว สมบัติของบานของเมือง ตลอด

ถึงชีวิตจิตใจของประเทศไทยทั้งชาตินี้ .. ดวย

การพลีชีพเขาไปรักษาสมบัติของตน เอาชีวิต

เขาแลกเลย ตั้งแตวงใหญลงมาจนกระทั่ง

ตำรวจ ทหาร มีหนาที่เขมงวดกวดขันสละชีวิต

เพื่อสมบัติและชาติของตนเสมอกันหมด…” 

 

หนังสือ “คลังหลวงแหงประเทศไทย” กลาวถึงประวัติและ

ความสำคัญของ “คลังหลวง” ตลอดถึงวิธีการปกปอง 

คลังหลวงตามอุบายธรรมขององคหลวงตา 
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หลวงตาย้ำ..รวมบัญชีหลอกตาคน 

 

“...หัวใจของชาติตัง้แตดึกดำบรรพชาติ-

ไทยอยูไดเพราะคลังหลวงนี้ ฉะนั้น อยาแตะ 

เปนการหลอกตาคนตางหากวา รวมบัญชี  

เมื ่อไดรวมแลวก็หมด เพราะงั ้นถึงไดเอากัน

อยางแรง .. เงินกองที่วาคลังหลวงๆ นี้ ก็คือ 

หัวใจประเทศไทย .. ธรรมลงแลววาถูกตอง

สมบูรณเต็มที่แลว จึงขอใครๆ อยามาแตะตอง

หัวใจแหงชาติไทยของเรา ทุกคนเปนเจาของ

อยูในสมบัติกองนี้ทั้งนั้น คน ๖๒ ลานคน ตัง้

แตบรรพบุรุษทานเก็บหอมรอมริบรักษามา 

เปนมรดกใหแกพี่นองชาวไทยเราทั้งหลาย ที่

เปนลูกเปนหลานรักษาเอาไว ลูกหลานทั ้ง

หลายจึงตองรักษาเอาไว ตามแบบฉบับของ

บรรพบุรุษที่ทานพาดำเนินมา 

ดวยเหตุนี ้เองใครอยามาแตะตองเงิน

จำนวนนี้ คือ เปนสมบัติชิ้นใหญที่สุด กระเทือน

ทั่วประเทศไทย ถามาทำอันนีแ้ลวกระเทือนทั่ว

ประเทศไทย จิตใจประเทศไทยนี้เสียหมดเลย 

สมบัติก็เสียไป จิตใจคนทั้งประเทศก็เสียไป นี่

เรื่องรายแรง สวนใหญมันมีอยูจุดนี้... สมบัติ

อันนีเ้ปนสมบัตคิ้ำบานค้ำเมือง ค้ำประเทศชาติ

ของเรา สมบัติอันนี้เองเปนเจาหนาเจาตา เปน

เครดติ เปนจุดสำคัญที่ให โลกภายนอกเขาไว

วางใจ เขาจะมาติดตอซื้อขาย หรือตัง้โรงงาน

ตางๆ เรียกวามาลงทุน เพราะอันนี้เปนเครื่อง

ประกันไวแลว นี่เห็นไหมละ มันครอบไปหมด

ทั ่วเมืองไทยเรา จึงตองรักษาอันนี ้เอาไว ให

ประกันตลอดไป...” 

ทั ่วเมืองไทยเรา จึงตองรักษาอันนี ้เอาไว ให

ประกันตลอดไป...” 

มดแดงรักษารัง  ไทยรักษาคลังหลวง 

 

“...พี ่นองทั ้งหลายฟงใหถึงใจทุกคนนะ 

เราเปนเจ าของสมบัต ิคลั งหลวงนี ้ทุ กคน 

มดแดงมันอยูในรังของมัน มันรับผิดชอบในรัง

ของมัน ชางมามันก็ไมถอย มดแดงตายก็ตาย 

มดแดงยอมทั้งรังเลย ชางก็ชางเถอะ ภูเขาทั้ง

ลูกก็มา มดแดงจะไมถอย นี่พี่นองทั้งหลายเปน

เหมือนมดแดงที่รักษาสมบัติคือคลังของชาตินี้ 

.. เราจะรักษาแบบไหน แบบมดแดงหรือจะ

แบบไหน แบบพากันเผนๆ เปดตับใหเขากินจน

หมดนั้นเหรอ? เขาใจเหรอ  

ถาเปนแบบมดแดงตองเปนตัวของตัวทกุคน 

มีสิทธิอำนาจเต็มที่ในการรักษาสมบัติ เพราะ

สมบัตินี ้เปนสมบัติของคนทั ้ง

ชาติ ๖๒ ลานคน เปนเจาของ

ดวยกันทุกคนสมบัติกองนี้ เปน

หัวใจของชาติโดยตรง ไม ได 

เปนของใครนะ . . สมบัต ิมี

เจาของ ตัง้แตหมาก็ยังหวงซาก

มัน นี ่คลังหลวงเปนหัวใจของชาติ 

ไมใชซาก แลวจะมีราคาตางกันยังไงกับที่

วาซาก หมามันก็หวงซากมัน แตนี ้ ไมใชซาก 

หัวใจของชาติจะไมหวงไดยังไง คนเรามันตอง

หวง คอขาด  ขาดไปเลย .. เอา พูดยก

ตัวอยางไมตองมากละนะ เงินนี่ ๒ ชั่งวางั้นเลย

นะ พอกับแมมอบใหกูแลวตายไปแลว กูเปนคน

รักษา เอา โจรมารคนไหนจะมายึดเปน

กรรมสิทธิ์ของมัน ใหมึงมาทั้งโคตรทั้งแซของ

มึง บอกอยางนั้นเลย ให ไปจดจารึกมา .. มาก็

ผางเดียวขาดสะบั้นเลย อำนาจสิทธิ์ขาดของ

ความเปนเจาของใชไหมละ…” 

   เลือดทากองสมบัติ 

สู..มหาโจรปลนคลังหลวง 

 

“…คลังหลวงเปนสมบัติ

อันถูกตองดีงาม ทั ้งทางดาน

ธรรม ทั้งทางดานทางโลก ถูก

ตองตามกฎหมาย ตองรักษาไว

ดวยดทีุกคน อะไรเขามาลวง

ล้ำก็จะตองมีการตอตาน เชน

เด ียวกับโจรผู รายเขาไปปลน

บานของใครก็ตามนั้นเอง นี่บานใหญคือสมบัติ

กองใหญไดแกคลังหลวงแหงพี่นองชาวไทยเรา 

เรียกวาสมบัติอันใหญหลวง พี่นองชาวไทยเรา

จึงเปนเจาของดวยกันทุกคน ที่จะตองปกปอง

รักษาสมบัต ิเหลานี ้อย างเต ็มกำลังความ

สามารถ หัวใจขาดสะบั ้นลงไปเลือดทากอง

สมบัติก็ตองยอมทาลงไป นี่เรียกวาสิทธิอำนาจ

ของเจาของสมบัติ ตองรักษากันอยางนี้ กรุณา

ทราบไวโดยหลักธรรม นีล่ะหลักธรรมชาติแหง

ธรรมทานไมไดขัดของ สำหรับผูรักษาสมบัติจะ

มีการตอตานกันกับมหาโจรที่เขามาปลนบาน 

เพราะมหาโจรเปนฝายผิด เจาของสมบัติไมได

ผิด เมื่อลวงล้ำเขามาก็ตองมีการโตตอบกัน .. 

หลักใหญแหงชาติไทยของเราอยูที ่คลัง-

หลวงนี้เทานั้น ไมไดอยูที่ไหนนะ สงาราศีทุกสิ่ง

ทุกอยางวาประเทศไทย ที่มีหนามีตาเหมือนเขา

ก็คือ คลังหลวงนี้เปนตัวประกันแหงชาติไทย

ของเราใหมีศักดิศ์รีดีงามเหมือนชาติทั้งหลาย

เขา ถาลงนี้ ไดขาดสะบั้นลงไปแลวหมดความ

หมาย ชาติไทยคือหมาไทย .. สมบัติอันนี้เปน

ชีวิตจิตใจของชาติไทยเรา ถาสมบัติกอนนี้ ได

หลุดลอยไปแลว ชาติไทยเราไมมีความหมาย

เลย และไมมคีวามหมายตลอดไป ใครมากจ็ะขึ้น

มาตัง้โตะกินเลี้ยงกันตลอดไปเลย ประชาชน

ชาวไทยเราเปนชิ ้นเนือ้ เอาไปเลี ้ยงโตะกัน

ตลอดไปเลย .. 

เราจึงตองรักษาสมบัติกองนี้ ไวเพื่อความ

แนนหนามั่นคงของเรา สืบทอดจากบรรพบุรุษ

ปูยาตายายของเรามาเปนจีรังถาวรตลอดไป 

ดวยความอารักขา ดวยความเขมงวดกวดขัน

ในการรักษาสมบัติเหลานี้...” 

หัวใจของชาติโดยตรง ไม ได 

เปนของใครนะ . . สมบัต ิมี

เจาของ ตัง้แตหมาก็ยังหวงซาก

มัน นี ่คลังหลวงเปนหัวใจของชาติ 
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๖๓๔ ๖๓๕๖๓๕

ระหวางที่องคหลวงตาและประชาชนได

ออกมาปกปอง “คลังหลวง” นั้น บรรดานัก

เศรษฐศาสตร นักกฎหมาย ตลอดจนนักวิชาการ

จำนวนไมนอยไดออกมากลาว สนับสนุนองค-

หลวงตาและนำความจริงทางวิชาการเกี่ยวกับ

ความเปนมาของ “ทุนสำรองเงินตรา” มาเปนขอ

ยนืยนั อาท ิดร.วรีพงษ รามางกรู อดตีรองนายก-

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได

กลาวไววา 

“...คำวาคลังหลวงไมมีในกฎหมาย แตเปน

ปริศนาธรรม ผมไดไปนมัสการหลวงตาที่สวน-

แสงธรรม ขณะนั้นประเทศของเราอยูในวิกฤต

อยางมาก ผูคนหดหูหมดกำลงัจติกำลงัใจ หลวงตา

ไดลุกขึ้นมาระดมศรัทธาของพี่นองประชาชน 

ชาวไทย เพื่อใหสละทองคำและดอลลาร ก็มี

ปญหาวารัฐบาลในขณะนั้นก็ไมคอยเขาใจวา 

คลังหลวงหมายถึงอะไร .. 

ทุนสำรองเงินตรานี้ตามกฎหมายแลวเปน

ของแผนดิน ไมใชของใคร ไมใชของธนาคารแหง-

ประเทศไทย แมแตธนาคารแหงประเทศไทยก็เอา

ไปใชไมได ในขณะนั้นทองคำและดอลลารที่

ประชาชนไดบริจาคมาก็ไมทราบวาจะไปเขาบัญชี

ใด ในที่สุดก็ตกลงกันวาบัญชีคลังหลวงที่องค-

นกัวชิาการเศรษฐศาสตรสนบัสนนุหลวงตา 

หลวงตาทานกรุณารวบรวมจิตศรัทธาของพี่นอง

ประชาชนชาวไทยใหชวยชาติคือ ทุนสำรองเงิน- 

ตรา และก็ไดมีการนำทองคำและดอลลารตางๆ 

ที่รับบริจาคเขาไปไวในทุนสำรองเงินตรา 

แมวาเงนิทองบรจิาคทีน่ำเขาไปในทนุสำรอง- 

เงนิตราจะไมมาก แตจะทำใหทนุสำรองเงนิตราของ

เราเปนของทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ ตอไปจะไมมผีูใดเอาไปใชได 

จะอยูเปนทนุสำรองของประเทศชาตขิองเราตลอด

ไป ประเทศชาตเิราผานวกิฤตการณตางๆ มาไดก็

เพราะทนุสำรองเงนิตราทีม่ัน่คง ทีไ่มใชของผูใด ไมมี

ผูใดเอาไปใชได…” 

รองศาสตราจารยวทิยากร เชยีงกลู นกัวชิา-

การดานเศรษฐศาสตรอกีทานหนึง่กไ็ดเขยีนไว ดงันี้ 

“...สาเหตุที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบนัการเงนิ(กองทนุฯ) ขาดทนุ กเ็พราะ

รัฐบาลบริหารผิดพลาดทุมเทเงินทองไปโอบอุม

ธนาคารและสถาบนัการเงนิทีม่ปีญหา โดยรฐับาล

อางวาจำเปนที่จะตองกูสถาบันธนาคารหรืออุม

คนรวยเพือ่ทีจ่ะชวยเศรษฐกจิสวนรวมใหดขีึน้ แต

การทำงานในรอบ ๓ ป ชี้ใหเห็นชัดวา นอกจาก 

กองทุนฯ จะขาดทุนมากแลว เศรษฐกิจสวนรวม

กลบัยิง่เสยีหายมากขึน้ 

การดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ขาดทุนเห็น

ชัดก็เชน การประมูลขายทรัพยสินที่ยึดมาจาก

บริษัทเงินทุน ๕๖ แหงที่ถูกปดไปใหตางชาติใน

ราคาที่ขาดทุนไปนับแสนลานบาท แลวรัฐบาลยัง

ไปสัญญาจะหาเงินกอนอื่นใชหนี้ใหเจาหนี้ตาง

ชาติเต็มจำนวนอีก สวนที่ขาดทุนสวนอื่นๆ ก็เกิด

จากการที่รัฐบาลเขาไปเพิ่มทุนและอัดฉีดเงินกู

ดอกเบี้ยต่ำแกธนาคารที่ทุจริตฉอฉลและบริหาร

ผิดพลาด (ทั้งเอกชนและรัฐ)  

รัฐบาลอางวา ที่ตองรวมบัญชีธนาคารชาติ 

เพื่อโอนเงินกำไรสะสมของธนาคารชาติบางสวน

มาใชหนี้ใหกองทุนฯ นั้น ก็เพราะวาหนี้ของกอง-

ทุนฯ เปนหนี้ที่รัฐบาลตองรับผิดชอบ ดังนั้นถึง

อยางไรรัฐบาลก็ตองหาเงินมาใชหนี้กอนนี้ ถา

รัฐบาลไมไดเงินจากธนาคารชาติ รัฐบาลก็จะตอง

ขึ้นภาษีกับประชาชนหรือไปตัดทอนงบลงทุนใน

งบประมาณประจำป ซึ่งจะทำใหเศรษฐกิจตกต่ำ

และประชาชนเดือดรอนมากขึ้น 

การที่รัฐบาลอางเชนนี้ เปนการใชความรู

ทางเศรษฐศาสตรตะวันตกมาครอบงำหลอกลวง

ประชาชน ดวยการทำใหประชาชนรูสึกวา การ

เอาเงินกำไรสะสมจากธนาคารชาติมาใชหนี้ให

กองทุนฯ นาจะเปนวิธีการที่ดีกวาการขึ้นภาษี 

หลายคนก็เลยพาลคิดไปวา หลวงตามหาบัวไม

เขาใจเรื่องเศรษฐกิจ... 

เราจึงควรจะใชเงินกอนนี้เพื่อประโยชนของ

ประชาชนอยางมองการณไกลเทานั้น ไมใชหา

ทางใชเงินซึ่งเปนกอนสุดทายของประชาชนเพื่อ

แกปญหาของพวกคนรวย คือธนาคารพาณิชย

และสถาบันการเงินเอกชนที่บริหารผิดพลาดและ

ทุจริตฉอฉล โดยการเชื่อตามขออางของรฐับาลวา

เพือ่ไมใหระบบธนาคารทัง้หมดลม…” 

รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช 

นักวิชาการดานเศรษฐศาสตร กลาวคัดคาน

กฎหมายรวมบัญชีไวอีกเชนกันวา 

“...เงินสำรองระหวางประเทศของไทยใน

ปจจุบันแยกออกเปน ๓ สวน ..  

 

  

เงนิสำรองระหวางประเทศ      (หนวย : ลานเหรยีญสหรฐั) 

1. ฝายออกบัตร 27,000 

2. ฝายการธนาคาร 4,600 

3. กองทุนรักษาระดับฯ 100 

 รวม 31,700 

ดร.วีรพงษ รามางกูร ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รศ.วิทยากร เชียงกูล 
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๖๓๖ ๖๓๗

เงินที่ทานอาจารยหลวงตามหาบัวมาจาก

โครงการผาปาชวยชาติ ทานมีเจตจำนงจะใสใน

สวนที่ ๑ คือ ไปรวมในสวน ๒๗,๐๐๐  ลาน

ดอลลาร หลวงตาเรียกเงินในสวนที่ ๑ วา เงิน

คลังหลวง ... 

เงินสำรองในสวนที่ ๑ นี้ไมใชเงินของแบงค-

ชาติหรือของรัฐบาล เปนเงินของประเทศ เปนของ

ประชาชนไทยทุกคน ที่มีมานานแลวตั้งแตป พ.ศ. 

๒๔๔๕ สมัยพระพุทธเจาหลวงรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรง

เริ่มพิมพธนบัตรออกใช โดยมีเงินตราตางประเทศ

สวนนี้หนุนการพิมพธนบัตร เพิ่ งจะโอนเงิน

สำรองฯ ในสวนที่ ๑ นี้ใหแบงคชาติดูแลเมื่อป 

พ.ศ. ๒๔๘๕ คือ โอนการพิมพธนบัตรใหแบงคชาติ

เปนผูดูแล โดยใชเงินสวนนี้หนุนหลัง แลวเงิน

สวนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ สวนหนึ่งเปนเพราะไป

ฝากแลวไดดอกเบี้ยจนถึงวันนี้มีประมาณ ๒๗,๐๐๐ 

ลานดอลลาร .. 

ขอพิจารณา ก็คือ  การที่กองทุนฟนฟูฯ มา

ขอแบงเงินที่เก็บมาตั้งแตสมัยลนเกลารัชกาลที่ ๕ 

โดยจะขอแบงมาประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ ลานบาท

เพื่อไปใชหนี้ดังกลาว ประชาชนควรถามวากอง-

ทุนฟนฟูฯ จะเอาเงินไปจายอะไรบางในหนี้กอนโต 

๑.๔ ลานลานบาทนี้ เอาเงินไปชดเชยการขาดทุนที่ 

ปรส. ขายสินทรัพยใหตางชาติ ควรหรือไม? 

สินทรัพยจำนวนประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ ลานบาท 

ขายไดเงินมา ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท แลวกองทุน-

ฟนฟูฯ ก็ตามไปใชสวนที่ขาดทุนดวยเงินที่แบงจาก

เงินคลังหลวงควรหรือไม? 

คำถามตอมา คือ เงิน ๒๗,๐๐๐ ลาน

ดอลลาร ที่จะถูกแบงใหแบงคชาติประมาณ 

๘,๐๐๐ ลานดอลลาร เพื่อไปใชหนี้ขาดทุนจากการ

ถูกโจมตีคาเงินบาท ควรหรือไม? คนอื่นๆ ที่เปน

เกษตรกรยากจน เปนหนี้เปนสิน จะขอแบงเงินใน

คลงัหลวงดวยไดหรอืไม? เพือ่มาใชหนี ้ เพราะหนี้-

สินเกษตรเฉพาะสวนที่เกิดจากนโยบายที่ผิดพลาด

ของรัฐบาลตางๆ มีเพียง ๑๙,๐๐๐ ลานบาทเทานั้น 

ประชาชนไทยจึงควรทราบวาเงิน ๒๗,๐๐๐ 

ลานดอลลาร เปนสมบัติสวนรวมของทุกคน ดัง

นั้น ที่พระอาจารยหลวงตามหาบัวพูดไวนั้น ทาน

พูดถูก เพราะทานไมไดพูดเฉพาะเงินที่ทานนำ

มาบริจาค แตทานพูดถึงเงินคลังหลวง คือ เงิน 

๒๗,๐๐๐ ลานดอลลารนี้ วาเอาเงินนี้ไปรวมบัญชี

อาจจะเสียหาย  ทานอาจมองเห็นอะไรในอนาคต

ที่ทานกังวลอยู ทานไดพยายามหาเงินบริจาคมา

ตั้งแตตนป พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวเพื่อเปนยันตปดฝาโอง

ที่เก็บเงินคลังหลวงนี้เพื่อไวใหเปนสมบัติของลูก

หลาน ไวค้ำประกันคาเงินบาทและความมั่นคง

ของเศรษฐกิจไทย หากจะขอเงินบางสวนไปใช

และมีเหตุผลเพียงพอ อาจทำไดโดยการออก

กฎหมายขอเปนครั้งๆ ไป แตการยกเลิกสวนกลาง

ใหแบงคชาติเลยอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ

ประเทศไดในอนาคต...” 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผูวาการธนาคารแหง-

ประเทศไทยขณะนั้น ไดกลาวถึงความสำคัญของ 

“โครงการชวยชาติ” ที่ชวยเสริมสรางความมั่นคง

ทางการเงิน และยังสามารถปกปองภัยอันตรายที่

อาจเกิดขึ้นตอฐานะการเงินของชาติได ดังนี้ 

“...ในชวงตั้งแตปลายป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง

กลางป พ.ศ. ๒๕๔๐ ธนาคารแหงประเทศไทย

พยายามที่จะรักษาคาเงินบาทใหสูงอยูในระดับที่ 

๑ ดอลลารเทากับ ๒๕ บาท โดยการนำเงิน

ดอลลารสหรัฐออกขายในตลาด การนำเงิน

ดอลลารสหรฐัออกขายในตลาดนี ้ ทำไดเฉพาะดวย

การนำเงินจากฝายการธนาคารเทานั้น ไมสามารถ

นำเงินออกจากฝายออกบัตรหรือที่เราเรียกกัน

ตดิปากวา “คลงัหลวง” ได เพราะมกีฎหมายหามไว 

จึงมีผลใหเงินในบัญชีของฝายออกบัตร 

หรือคลังหลวงนั้น ยังคงเหลืออยูสูงถึง ๑๙,๘๐๐ 

ลานดอลลาร ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐  

ในขณะที่เงินในบัญชีของฝายการธนาคารนั้น  

มีการนำเงินดอลลารออกขายจนหมด และยังม ี

การทำสวอป (Swap)  นำเงินดอลลารมาขาย 

เพิ่มเติมอีก โดยมีสิ่งที่เรียกวา “สัญญาซื้อขาย 

ลวงหนา” เปนภาระติดคางที่จะนำสงคืนเขา  

ณ วนัที ่๓๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๐ นัน้ ปรากฏวา

ฝายการธนาคารมีเงินดอลลารเหลือ ๑๑,๘๐๐  

ลานดอลลารสหรัฐ แตขณะเดียวกันก็มีภาระที ่

เรียกวา “สัญญาลวงหนา” ที่ตองสงคืนในอนาคต 

สงูถงึ ๒๙,๕๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ แปลวา อะไร 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 

อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

สินทรัพยบริจาคจากพี่นองไทย ซึ่งมีสรอยแหวน กำไลทอง ทองรูปพรรณตางๆ และทองคำแทง รวมทั้งเงินบาทและเงิน

ตราตางประเทศจำนวนมากที่นำมาถวายองคหลวงตาเพื่อนำเขาสูคลังหลวง 
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๖๓๖ ๖๓๗

แปลวา บัญชีของฝายการธนาคาร ณ วันนั้น 

เนื่องจากการพยายามนำดอลลารออกขายรักษา

คาเงินบาทนั้น มีฐานะติดลบสุทธิถึง ๑๗,๗๐๐ 

ลานดอลลารสหรัฐ  

โดยสรุป ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กอนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ๑ วัน เงิน

สำรองสุทธิที่มีเหลืออยู ๒,๘๐๐ ลานดอลลารนั้น 

ประกอบดวยเงินดอลลารในคลังหลวง ๑๙,๘๐๐ 

ลานดอลลาร  เปนบวกนะครับอันนี้ ในบัญชีทุน

รักษาระดับ ๗๐๐ ลานดอลลาร ในขณะที่บัญชี

ของฝายการธนาคารมีฐานะสุทธิติดลบ ๑๗,๗๐๐ 

ลานดอลลาร จะเห็นไดวา ผูบริหารของธนาคาร

แหงประเทศไทย ไมสามารถนำเงินดอลลารจาก

คลังหลวงออกมาขายไดเลย เนื่องจากมีกฎหมาย

หามไว หาไมแลวเงินในคลังหลวงคงจะถูกนำไป

ขายแทนการทำสวอปในจำนวนที่สูงมากทีเดียว 

ครั้นตอมา ระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา จาก 

ตนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปลายเดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ นี้ ประเทศไทยได 

ทำมาคาขายสินคาและบริการ ก็ ได เงินเขา

ประเทศมา เมื่อหักเงินที่ชำระหนี้ตางประเทศ 

แลว ก็สามารถนำเขาบัญชีของฝายการธนาคาร 

ทำใหในวันสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕  

ฝายการธนาคารซึ่งเดิมมีฐานะสุทธิลบ ๑๗,๗๐๐ 

ลานดอลลารสหรัฐ กลบัมีเงนิดอลลารสงูถงึ ๘,๐๙๐ 

ลานดอลลารสหรฐั 

สวนเงินดอลลารในบัญชีฝายออกบัตรหรือ 

คลังหลวงนั้น ก็ไดเพิ่มพูนขึ้นจาก ๑๙,๘๐๐ ลาน

ดอลลารสหรฐั เมือ่ปลายมถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ 

ขณะนี้เพิ่มเปน ๒๗,๔๐๐ ลานดอลลารสหรัฐแลว 

เมือ่ปลายมถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย  

๑) ไดมาจากดอกผลของเงนิทีม่อียูเดมิ  

๒) ไดมาจากการทีธ่นาคารแหงประเทศไทย

เติมให เมื่อตองการพิมพธนบัตรเพิ่มเติมขึ้น  

๓) จากเงินบรจิาคขององคหลวงตา (โครงการ

ชวยชาต ิโดยหลวงตามหาบวั ญาณสมัปนโน) 

 

ทุนสำรองระหวางประเทศสุทธิ (โดยประมาณ)  

                                                  หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

        ทุนสำรอง  30 มิถุนายน 2540 30 มิถุนายน 2545 

บัญชีฝายออกบัตร    19,800  27,400 

บญัชฝีายการธนาคาร   

  SPOT  11,800  8,090 

  FORWARD  29,500  880 

ทุนรักษาระดับ  700  910 

รวม  2,800  35,520 

 

 

เงินบริจาคขององคหลวงตา แมวาจะเปน

จำนวนที่ไมมากเมื่อเทียบกับเงินในคลังหลวงที่มี

อยูเดิม แตมีบทบาทสำคัญที่ปองกันมิใหมีการนำ

เงินในคลังหลวงออกไปใช จนอาจเกิดอันตรายขั้น

หายนะแกประเทศชาติไดในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ 

ถาใครจำได เมือ่กลางป พ.ศ. ๒๕๔๓ กม็กีาร

กลาวขานวา อาจจะมีการชำระหนี้ใหไอเอ็มเอฟ 

กอนกำหนด ในขณะนั้นเงินในฝายการธนาคาร 

ไมพอ จึงมีความคิดจะนำเงินฝายออกบัตร ไปรวม

กับฝายการธนาคาร จะไดมีพอที่จะไปชำระหนี้ให

ไอเอ็มเอฟกอนกำหนด ซึ่งถาหากปลอยใหเปนเชน

นั้นแลว เปนไปไดวา เงินสำรองระหวางประเทศ

ในขณะนั้นจะลดต่ำลงมาก จนทำใหตางชาติขาด

ความเชื่อมั่นได และถาขาดความเชื่อมั่นแลว อาจ

ทำใหมีเงินไหลออกมากอีกครั้งหนึ่ง  

ผมใชคำวา อาจจะนะครับ แตจำนวนที่ 

จะชำระนั้นก็มีจำนวนสูง ถาปลอยใหนำเงินใน 

คลังหลวงไปชำระหนี้ใหไอเอ็มเอฟกอนกำหนด 

ละก็ สวนที่เหลือจะมีนอยมาก ทำใหขาดความ 

เชือ่มัน่ได 

การที่องคหลวงตาทานออกมาขัดขวาง 

“การรวมบัญชี” ก็เทากับวาเปนการปองกันไมใหมี

การนำเงินจากคลังหลวงไปใชเพื่อการอื่น นอกจาก

การสำรองเพื่อผลิตธนบัตร จึงทำใหเงินในคลัง-

หลวงยังคงมีเหลืออยูเต็มที่ และพอกพูนขึ้นตาม

จำนวนที่กลาวถึงขางตน คือมีอยูถึง ๒๗,๔๐๐ ลาน

ดอลลารสหรัฐแลว เปนหลักฐานของความมั่นคง

ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ แลวสรางความ

เชื่อมั่นในสายตาของตางประเทศทั่วโลก สวนการ

ชำระหนี้ใหไอเอ็มเอฟนั้น เราก็ไมไดละเลย ก็มีการ

ชำระหนี้ใหไอเอ็มเอฟตรงตามเวลา โดยอาศัยเงิน

ที่คอยๆ หาไดจากการขายสินคาและบริการตาม

ปกติ ไมมีการชักออกมาจากคลังหลวงเพื่อการนี้

แตประการใด ..  

 ตอนนี้สถานการณเราดีมาก คือ วิธีที่

ฝรั่งเขาดูวา เมืองไทยมั่นคงหรือไม เขาดูสำรองใน

กระเปาเรา มีเทาไหร เทียบกับหนี้สวนที่ตองชำระ

ในปหนาเทาไหร แลวดูวามีกี่เทา ถารัฐบาลชุด

กอนออก “กฎหมายรวมบัญชี” เขาจะเอาไปชำระ

ไอเอ็มเอฟทั้งกอน ทุนสำรองจะลดพรวดไปเลย นี่

ที่นากลัวมาก...” 

นักวิชาการดานรัฐศาสตร-

กฎหมาย กส็นบัสนนุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช และ

นักวิชาการดานอื่น รวมแสดงความคิดเห็น

คัดคานกฎหมายรวมบัญชีไว ดังนี้ 

“...สินทรัพยในคลังหลวงนี้มีการสะสมมา

อยางตอเนื่องยาวนาน ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทร 

กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

และกอนที่จะมีการจัดองคกรของรัฐใหม รวมทั้ง

กอนการจัดตั้ง ธนาคารแหงประเทศไทย อีกดวย 

สินทรัพยในคลังหลวงนี้ถูกแยกไวตางหากมิ

ใหปะปนกับเงินแผนดินประเภทอื่น จึงมิไดเปน

ของธนาคารแหงประเทศไทยหรือเปนของรัฐบาล
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หนึ่งรัฐบาลใดหากเปนทรัพยสิน สวนรวมของ

ชาติ ของประชาชนทั้งประเทศ เปนกรรมสิทธิ์

รวมของประชาชนชาวไทย เปนสมบัติของชาติที่

อยูเหนือนโยบายเฉพาะหนาของรัฐบาล เพราะ

การมีอยูของคลังหลวงนี้ ตั้งอยูบนหลักการสำคัญ

ตามเจตนารมณของบรรพบุรุษ หลักการนี้ไดมี

การสืบทอดมาอยางตอเนื่องและเครงครัด กอนที่

จะมีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร จึงถือไดวาเปน

หลักธรรมนูญทางเศรษฐกิจของชาติ 

ทั้งนี้ในเวลาตอมา ก็ไดมีการยอมรับใน

ความสูงสุดของหลักการนี้ โดยมีพระราชบัญญัติ

เงินตรา พ.ศ. ๒๔๗๑ มาตรา ๑๕ ไดระบุใหกัน

คลังหลวงไวตางหากจากเงินแผนดินประเภทอื่น

ทั้งหลาย ตอมามีพระราชบัญญัติธนาคารแหง-

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติ

เงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ก็ยังกำหนดใหแยกสินทรัพย

ของคลังหลวงไวตางหากจากสินทรัพยของ

ธนาคารแหงประเทศไทยที่อยู ใน ฝายการ

ธนาคาร 

สินทรัพยของคลังหลวงในปจจุบันมีชื่อเรียก

วา ทุนสำรองเงินตรา ซึ่งเก็บรักษาไวใน ฝาย

ออกบัตร ประกอบดวยบัญชีสำคัญ ๓ บัญชี คือ 

๑. บัญชีทุนสำรองเงินตรา  

๒. บัญชีผลประโยชนประจำป   

๓. บัญชีสำรองพิเศษ 

การที่รัฐบาลถือโอกาสอางความจำเปนใน

การแกไขวิกฤตภาวะการคลังของรัฐ คิดสั้น 

พยายามใชวิธีการอางเสียงขางมากในสภาผูแทน-

ราษฎร และอาศยักระบวนการนติบิญัญตัทิำลาย

หลักการและเจตนารมณของบรรพชน 

โดยมิไดคำนึงถึงทางเลือก 

อื่น แตอาศัยอำนาจหนาที่

พยายามเสนอมาตรการทาง

กฎหมายแปรเปลี่ยนสินทรัพยที่มีการสะสมไว 

อันเปนทรัพยสินสวนรวมของชาติ โดยธนาคาร-

แหงประเทศไทยเปนเพียงผูดูแลรักษา ไปเปน

สินทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนฝายที่มี

กรรมสิทธิ์ สามารถเขามาดำเนินการบริหาร

จัดการหรือจำหนายจายโอนไดอยางเต็มที่ และยัง

แบงปนสินทรัพยบางสวนใหแกกระทรวงการคลัง

นำไปลางหนี้กองทุนเพื่อการพัฒนาและฟนฟู

ระบบสถาบันการเงินที่เกิดจากกระทรวงการคลัง

เขาไปค้ำประกันเงินฝากและหนี้ของสถาบัน 

การเงินซึ่งมีผลขาดทุนจำนวนมหาศาล 

ความคดิและความพยายามดงักลาวเปนการ

ลมลางหลักการอันเปนปราการดานสุดทายของ

การรกัษาชาต ิรกัษาแผนดนิ ลมลางหลกัธรรมนญู

ทางเศรษฐกิจแหงชาติที่ไดมีการวางรากฐานไว 

ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทร เปนหลักการที่บรรพชน

วางและรักษาไวเพื่อรักษาแผนดิน เปนหลักการที่

ไดรับการยึดมั่นมาอยางตอเนื่องยาวนาน เปน

หลกัการทีอ่ยูเหนอืกาลเวลา และอยูเหนอืนโยบาย

ของรัฐบาลใดๆ เปนหลักการที่รัฐบาลทุกรัฐบาล

พึงรักษาไวยิ่งชีวิต มิใชเพื่อทำลาย หรือเปลี่ยน-

แปลงเพียงเพื่อแกไขปญหาการบริหารงานที่ 

ผิดพลาดของธนาคารแหงประเทศไทย  

การแกไขกฎหมายเพื่อลมลางหลักการ 

ดังกลาว จึงเปนการผิดประเพณีธรรมในการ

ปกครองประเทศ และยอมขัดกับรัฐธรรมนูญที่มี

เจตนารมณใหการคุมครองสิทธิของบุคคลใน

ทรัพยสิน และยังไดคุมครองสิทธิของบุคคลและ

สินมรดกของบุคคลวายอมเปนไปตามกฎหมาย

บัญญัติดวย 

การที่บรรพบุรุษกำหนดใหแยกสินทรัพยใน

คลังหลวงไวเปนพิเศษมิใหปะปนกับทรัพยอื่นใด

จึงยอมมีความสำคัญยิ่งไปกวาสิทธิของบุคคลใน

ทรัพยสิน และจัดวาเปนกรรมสิทธิ์รวมของบุคคล

ทุกคนในชาติ กฎหมายที่ออกมารองรับกรรมสิทธิ์

รวมนี้ เปนการสอดคลองกับหลักธรรมนูญทาง

เศรษฐกิจเพื่อความอยูรอดของชาติ เงื่อนไขเดียว

ที่จะแตะตองกรรมสิทธิ์รวมของแผนดินได คือ

การถูกบีบคั้นจนถึงขั้นจะตองเสียอธิปไตยของรัฐ

อนัเปนเงือ่นไขทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา-

เจาอยูหัวทรงตัดสินพระทัยนำ “เงินถุงแดง” ออก

มาไถถอนชาติจากการคุกคามของฝรั่งเศสซึ่ง

กำหนดเงื่อนไขแบบไรมนุษยธรรมใหนำเงิน

เหรียญทองมูลคามหาศาลมาชดใชฝรั่งเศสใหได

ภายใน ๔๘ ชั่วโมง พระองคจึงยอมสละอวัยวะ

เพื่อรักษาชีวิตของชาติไทย 

ในเมื่อมีรัฐธรรมนูญซึ่งใหความคุมครอง

สิทธิในทรัพยสินของปจเจกบุคคล และการ

สืบทอดมรดกไววายอมเปนไปตามกฎหมาย

บัญญัติ ดังนั้นในกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราช-

บัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ 

และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งเปน

กฎหมายที่บัญญัติคุมครองสิทธิของบุคคลทั้งหมด

ในชาติ และคุมครองการสืบมรดกอันเปนทรัพย-

สินของชาติ จึงยอมจะตองไดรับความคุมครอง

เครงครัดยิ่งกวาทรัพยสินในปจเจกบุคคล 

หนึ่งรัฐบาลใดหากเปนทรัพยสิน สวนรวมของ

พยายามใชวิธีการอางเสียงขางมากในสภาผูแทน-

ราษฎร และอาศยักระบวนการนติบิญัญตัทิำลาย

หลักการและเจตนารมณของบรรพชน

กฎหมายแปรเปลี่ยนสินทรัพยที่มีการสะสมไว 

ศ.ดร.ปวย อึง๊ภากรณ กลาวเตอืนผูเกีย่วของใหตระหนกัวา ทนุสำรองเปนสิง่สำคญั ไมใชของธนาคารชาต ิเปนสมบตัสิวนรวมที่

ทกุคนตองชวยกนัรกัษาไวเพือ่ลกูหลานสบืไป....ซึง่สอดคลองกบัการปกปองคลงัหลวงขององคหลวงตา 

ภาพวาดในอดีตเลาเหตุการณถึงเรือฝรั่ ง เศสเขามา 

ในแม น้ ำ เ จ าพระยา บริ เ วณพระบรมมหาราชวั ง 
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ที่ถูกตองแลว การบริหารราชการแผนดิน

ของรัฐบาล จักตองยึดมั่นในหลักการของการ

รักษามรดกอันดีงามของชาติ โดยยึดถือหลักการ

เก็บรักษา และสะสมสินทรัพยในบัญชีตางๆ ของ

คลังหลวงเพื่อสำรองไวใชในยามคับขันถึงขั้นจะ

สูญเสียเอกราชและอธิปไตยเทานั้น การแสดง

เจตจำนงและพยายามแกไขรางกฎหมายดังกลาว

ของรัฐบาลเพื่อสละละทิ้งหลักการนี้ จึงถือไดวา

เปนจุดพลิกผันสำคัญในการที่ จะกอให เกิด

อันตรายตอความมั่นคงของชาติ ทั้ งในทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนาและ

วัฒนธรรม โดยเฉพาะทางดานจิตสำนึกของการ

สืบทอดมรดก ในการดำรงชีพ ดำรงชาติ…” 

สำหรับความเห็นดานกฎหมายนั้น มีหลัก-

ฐานยืนยันเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการ

ตีความทุนสำรองเงินตราหรือคลังหลวง เมื่อ

ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนังสือ ดวนมาก ที่ 

ธปท.ม. ๑๒๗/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 

๒๕๒๓ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให

ตีความ “คลังหลวง” หรือ “ทุนสำรองเงินตรา” 

วาเปนของใคร เปนของธนาคารแหงประเทศไทย

หรอืไม มใีจความดงัปรากฏในหนงัสอืบนัทกึตอไปนี้ 
“...ทุนสำรองเงินตรานั้นใหกันไวเปนสวน

หนึ่งตางหากจากสินทรัพยอื่นๆ บรรดาที่เปนของ

ธนาคารแหงประเทศไทย .. ธนาคารแหงประเทศ

ไทยจะกระทำการผูกพันทรัพยอันเปนทุนสำรอง- 

เงินตราหรือใชผลประโยชนแหงทุนสำรองเงินตรา 

ใหผิดไปจากที่กฎหมายบัญญัติ ไวมิ ได และ 

ทุนสำรองเงินตรา มิ ใช เปนกรรมสิทธิ์ของ

ธนาคารแหงประเทศไทย…” 

จากคำวินิจฉัย จะเห็นไดวาสำนักงานคณะ-

กรรมการกฤษฎีกาใหการยอมรับในหลักการและ

เจตนารมณของบรรพบรุษุวา มุงหมายใหธนาคาร-

แหงประเทศไทยมีสถานะเพียง “ผูดูแลรักษา” 

เทานั้น มิใช “ผูบริหารจัดการ” คลังหลวง ดังนั้น 

ทั้งรัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทยจึงมิใช

เปนเจาของกรรมสิทธิ์คลังหลวง คลังหลวงจึงเปน

ทรัพยสินของแผนดินกอนเดียวและกอนสุดทายที่

มีประวัติความเปนมาอันยาวนานและเปน 

“กรรมสิทธิ์รวมกัน” ของคนไทยทั้งชาติ มิใชเปน

กรรมสิทธิ์ขององคกรหรือของหนวยงานใดโดย

เฉพาะเหมือนทรัพยของแผนดินกองอื่นๆ ใน

ธนาคารแหงประเทศไทยและในกระทรวงการคลงั  

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมายอีกทาน

หนึ่งไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้วา 

“...รางกฎหมายเกี่ยวกับการรวมบัญชี เนื้อ

แทก็คือการปลนเงินของราษฎรทั้งชาติเอามาเปน

เงินของธนาคารแหงประเทศไทย ไมตางอะไรกับ

การออกกฎหมายและใหเอาบัญชีเงินฝากของคน

ไทยทั้งชาติมาเปนของรัฐบาลนั่นเอง ดวยเหตุนี้ 

สิ่งที่หลวงตาพระมหาบัวคัดคานและประณามวา

เปนการปลนชาติปลนประชาชน จึงเปนเรื่องที่

ตรงกับขอเท็จจริงและสอดคลองกับความรูสึก

ของประชาชนทั้งชาติ เพราะบัดนี้ไมวาโฆษณา

ประชาสัมพันธหรือบิดเบือนอยางไร คนไทยทั้ง

ชาติเชื่อพระเชื่อความจริงดังกลาวนี้ หลวงตา

พระมหาบัวจึงเปนที่พึ่งทางความคิดและเปนที่พึ่ง

ทางใจของคนไทยทั้งชาติที่จะปกปองทรัพยสมบัติ

ของราษฎรทั้งมวลไมใหถูกเขายึดไปทำปูยี่ปูยำ…” 

การตคีวามทางกฎหมายเกีย่วกบั “คลงัหลวง” หรอื “ทนุสำรองเงนิตรา” 
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รัฐบาลยอมรับหลวงตา..


ยกเลิกรวมบัญชี


 

เมื่อองค์หลวงตา ประชาชน และนักวิชา-

การ ยกเหตุผลความจริงที่ถูกต้องทั้งวิชาการ

ทางโลกและทางธรรมดังกล่าวข้างต้น รัฐบาล

จึงยอมรับและยกเลิกความคิดรวมบัญชีในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ด้วยภาระหนี้สินของชาติจำนวน

มาก รัฐบาลจึงคิดไปในทางกู้ยืมเงินมาพัฒนา

ประเทศอีก จนเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กัน

ในสังคมขณะนั้น องค์หลวงตาจึงเมตตาแสดง

ธรรมเป็นเครื่องเตือนใจรัฐบาลอีกครั้ง ดังนี้ 

“...ทุกข์จนหนโลกสำคัญที่สุดคืออย่าได้

ติดหนี้เขาพะรุงพะรังดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้ การ

กู้หนี้ยืมสินขอให้พิจารณาให้มาก เฉพาะอย่าง

ยิ่งวงรัฐบาล ไม่ควรจะกู้มาสุ่มสี่สุ่มห้า เวลานี้

เราติดหนี้ติดสินเขาจนกระทั่งจะหายใจไม่ ได้

แล้วเมืองไทยเรา คิดคนหนึ่งๆ ตั้งห้าหมื่นบาท 

คน ๖๒ ล้านคน นี่แต่ก่อนนะ เดี๋ยวนี้จะเพิ่มขึ้น

อีกนะ เพราะกู้ยืมมันกู้มาเรื่อย เอะอะกู้มาๆ 

เพราะเหตุไรมันถึงกู้เอานักหนา ทางเมืองไทย

เรานี้ก็แบกหามกันจนจะเป็นจะตายแล้วยังไม่รู้

อยู่เหรอ กู้มาหาอะไรพิจารณาซิ 

กู้มาแต่ละครั้งๆ เราไม่ ไปดูก็ ได้ลูกศิษย์

เราเต็มกระทรวง กระทรวงไหนไม่มีลูกศิษย์เรา

ไม่มี มาบอกทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดลออ เป็น

คนดีทั้งนั้นซึ่งเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เขา

มาพูดถึงเรื่องความแยบยลที่สกปรกมากที่สุด

ในวงราชการของเรา กินกันมาเล็กๆ น้อยๆ กิน

กันมาเรื่อยๆ กินจนกระทั่งบานปลาย เวลานี้

ชาติไทยของเราจะจม นี่เพราะกินไม่หยุดไม่

ถอย กินไม่อิ่มไม่พอ กินตะกละตะกลาม ชาติ

ไทยของเราจนจะไม่เหลือ เพราะความตะกละ

ตะกลาม นี่ละกู้หนี้ยืมสินเขามานี้ 

พอเงินบกพร่องในกระเป๋าแล้วก็ไปกู้เงิน

เขามา กู้เงินเขามาไม่ใช่น้อยๆ ไม่ใช่สองล้าน

สามล้าน เป็นหมื่นเป็นแสนล้านขึ้นไปนู่นน่ะ มัน

ของเล่นเมื่อไร แล้วกู้มานี้หนี้มันก็มาพร้อมล่ะซี 

เป็นลูกหนี้เขาพร้อม แล้วดอกวันหนึ่งเท่าไรกิน

ไปเท่าไร พิจารณาซิ แล้วใครเป็นผู้แบกผู้หาม

หนี้สินอันนี้ พวกที่กู้มามันไม่ได้มารับผิดชอบนะ 

ชุดนี้ตั้งขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็มากู้หนี้ยืมสิน 

กินกันจนท้องป่อง จนท้องมันจะระเบิดแล้วมัน

ก็ โดดออกไปๆ ตั้งคนใหม่ขึ้นมา กู้มาเรื่อยๆ 

ชาตไิทยผูแ้บกหนีส้นิมนัจะตายแลว้นะ พจิารณา

ซ ิ.. 

การติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังทั่วเมือง

ไทย แล้วแบกหนี้สินทั้งนั้น ฟังซิเป็นของเล่น

เมื่อไร เราจึงได้เตือนทางรัฐบาล เพราะรัฐบาล

เป็นรัฐบาลของชาติ เราก็ในนามของชาติของ

ศาสนาด้วย ได้เตือนรัฐบาลเราด้วยความหวังดี 

เพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่จะนำชาติบ้านเมือง 

จึงเตือนผู้นำ อย่าได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้า การกู้การ

ยืมเขามาบำรุงชาติไทยของเรานี้เท่ากับเอาไฟ

มาเผาเสียมากต่อมากนะ กู้มามากน้อยเพียงไร 

หนี้ก็มาพร้อมกัน ดอกเบี้ยที่จะขยี้ขยำชาติไทย

ของเราก็มาพร้อมกันๆ นี่ละเหยียบลง 

เท่าที่แบกหามอยู่เวลานี้ก็แทบจะเป็นจะ

ตายแล้ว จนจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้ว ยัง

จะไปหากู้หายืมเอามาอีก จากที่ไหนๆ อีก ขอ

ให้พิจารณาให้ดีนะ เราเป็นหัวใจของชาติขอให้

พิจารณาด้วยดี อย่าได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้า ด้วยเห็น

แก่ได้ เห็นแก่ร่ำแก่รวย ความตะกละตะกลาม 

นี้แหละมันกลืนบ้านกลืนเมืองมานานแล้ว...” 

ประมาณความเสียหาย จำแนกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 

                     ประเภทความช่วยเหลือ  ความเสียหายสุทธิ 

  

 1.  การให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้ และการให้ความ 

     ช่วยเหลือสภาพคล่อง (56 สถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นๆ) 554,149  

 2.  ขาดทุนจากการถือหุ้นในสถาบันการเงินที่ทางการแทรกแซง 169,139  

 3.  ขาดทุนจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 650,750 

 4.  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและอื่นๆ  165,975  

  

 หัก   เงินนำส่งและอื่นๆ  138,563 

 รวมความเสียหายทั้งสิ้น 1,401,450   

 

ขันเล็กตักคลังหลวง..แบ่งเบาหนี้
สินชาติ


 

ภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคาร-

แห่งประเทศไทยได้คำนวณความเสียหายที่เกิด

ขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยประมาณ

การความเสียหายทั้งสิ้น ๑,๔๐๑,๔๕๐ ล้านบาท 

(ดังปรากฏในตาราง)  

เบื้องต้นรัฐบาลคิดแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย 

“การรวมบัญชี” โดยกระทรวงการคลังและ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ากราบนมัสการ

องค์หลวงตาที่สวนแสงธรรมเมื่อเดือนกันยายน 

๒๕๔๓ เพื่อเข้าชี้แจงถึงความจำเป็นของ “การ

รวมบัญชี” ซึ่งองค์หลวงตาและประชาชนไม่

เห็นด้วยกับแนวทางนี้ โดยให้เหตุผลแก่รัฐบาล
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๖๔๐ ๖๔๑

ทั้งทางพระธรรมเทศนาและทางวิชาการมาโดย

ตลอดกอนรัฐบาลจะมาชี้แจงในวันนี้ แม ในวัน

นี้องคทานก็ยังกลาวย้ำกับรัฐบาลอีกครั้ง มี

ใจความสำคัญวา 

“หลวงตาไมเห็นดวยกับการรวมบัญชี 

เพราะเทากับเปนการทุบตุมคลังหลวงใหสิ้นไป 

แตหากมีความจำเปนจริงๆ ไมอาจแก ไขไดโดย

วิธีอื่นอีก จะตักขันสองขันจากตุมคลังหลวงก็

พอได”  

แตในเวลานั้นรัฐบาลยังไมเขาใจความ

หมายขององคหลวงตา จึงมิไดดำเนินการตาม

กุศโลบายนี้แตอยางใด กระทั่งถึงป พ.ศ. 

๒๕๔๕ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย ไดเขากราบองค-

หลวงตา เพื่อขอหารือเกี่ยวกับการแก ไขปญหา

หนี้กองทุนฟนฟูฯ กองเดียวกันนี้ โดยกลาวกับ

องคหลวงตาวา 

“จะขอแก ไขดวยวิธีการขึ้นภาษี เพื่อใหมี

รายไดเพิ่มขึ้นมาทยอยใชหนี้จำนวนมหาศาลนี้ 

จะเปนการเหมาะสมอยางไร”  

ผลปรากฏวาองคหลวงตาคัดคานในทันที

และกลาวดวยความหวงใยประชาชนวา  

“วิธีนี้ ไมควร เปนการซ้ำเติมพี่นอง

ประชาชนจนเกินไป แคนี้ก็บอบช้ำกันมาก

พอแลว” 

ตอมาผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

ก็ไดเดินทางไปวัดปาบานตาดเพื่อกราบเรียน

ปรึกษาองคหลวงตาอีกครั้ งหนึ่ งในปญหา

เดียวกันวา  

“จะเหมาะสมหรือไม หากแกปญหาหนี้

กองทุนฟนฟูฯ กองเดิมนี้โดยยึดหลักวา รัฐบาล

จะขอเฉพาะดอกผลของคลังหลวงที่จะมีขึ้น

ทุกๆ ป และยอมรวมถึงดอกผลของเงินบริจาค

หลวงตาดวย มาทยอยใชหนี้ ทั้งนี้จะไมแตะเงิน

ตนของคลังหลวงและเงินตนของเงินบริจาค

หลวงตาแตอยางใด  

ถาหลวงตาพิจารณาแลวเหน็เหมาะสม จะ

ใชเวลา ๒๐-๓๐ ปจงึจะหมดหนี”้ 

ผลปรากฏวาองคหลวงตาพิจารณาแลว

เห็นดวยกับแนวทางนี้ ซึ่งแทที่จริงแลวแนวทาง

แกปญหาดังกลาว ทานไดกลาวไวหลายครั้ง

หลายหนแลวแตหนวยงานผูเกี่ยวของมิไดนำไป

 ตุมใหญที่แหงผาก จะมีความหมายอะไร 

 

ชาติไทย : หมาไทย  

ขบคิดเพราะคนทั่วไปมิไดคาดคิดวาองคหลวงตาจะมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ ไดอยางทะลุ

ปรโุปรง เมือ่ถงึภาวะจำเปนจรงิๆ กส็ามารถใช “ขนัเลก็ๆ” มาตกันำ้จาก “ตุมนำ้ใหญ” คอืคลงัหลวง

ไดแบบรูคุณคาและตักเฉพาะน้ำสวนที่ลนตุมเทานั้น ไมใหทุบตุมใหพังไป ดังพระธรรมเทศนาตอไปนี้ 

ประชาชนชาวไทยตางรวมใจกันเพิ่มพูนสมบัติในคลังหลวง 

 

“...ใครจะมาแตะตองมาทำลายสมบัติกองนี้ ไมไดนะ นี่เปนความถูกตองโดยธรรมแลว ... ถา

ทำจากนี้ผิด ทั้งเงินนี้ก็จะลมจมลงไปไมมีอะไรเหลือ ถาลงเขาไดแลวก็หมด เหมือนน้ำเปดชองให

ไหลออก ออกจนหมด หมดตุม หมดไห หมดบึงก็ได เมื่อเปดไมหยุด เมื่อเปดเขาไปแลวก็ตองเปน

อยางนั้น ฉิบหายหมดไมมีอะไรเหลือ น้ำนั้นจะไหลไปเพื่อประโยชนสวนไหนๆ ก็ตาม แตไมเห็นมี

ความหมายอะไรเลย ยิ่งกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสระใหญที่หมดน้ำแลว แหงผากหมดแลว 

ตุมใหญนี้หมดแลว แหงผากหมดแลว เอาไปฟนฟูที่ไหนก็ไมเกิดประโยชนเลย .. 

ใหเกบ็เอาไวสมบตักิองนี ้ ใครอยามาแตะตอง มนษุยตาดำๆ ดวยกนัยอมรูจกั แมแตเดก็กร็ูวา

นีค่อืสมบตัใิหญ สวนกลางของชาตไิทยเรา เดก็เขากร็ู ทำไมผู ใหญจะไมรู ถาไมตะกละตะกลาม เปน

เปรตเปนผ ีเปนยกัษ เปนมาร เปนมหาภยัตอชาตบิานเมอืงแลว มาทำไมลง ทำไมไดวางัน้เลย ตาง

คนตางทะนถุนอม รกัษา ดไีมดหีามาเพิม่เตมิอกี นัน่จะเปนทีช่มเชยสรรเสรญิของชาตไิทยเรา...” 

 

 

“...อยาหาเรื่องหาราวเขามาเอาไฟเผาคลังหลวงทั้งคลังใหเสียหายหมดทั่วประเทศไทยเรา 

หมดเลย ไมมีคุณคาไมมีราคา เหมือนหมา ๖๒ ลานตัวอยูในนี้ ถาเงินกองนี้ ไดหลุดไปแลว เทากับ

ชาติไทยของเรา ๖๒ ลานคน ยอมๆ ๖๒ ลานคน กลายเปนหมา ๖๒ ลานตัว ไมไดมีคุณคามีราคา

อะไรเลย เครื่องประกันตัวของหมาไมมี เจาของของหมาไมมี คือสมบัติอันใหญนี้เปนเจาของของ

หมาไมมี หมาปราศจากเจาของฉิบหายไปไดอยางงายดาย เรียกวาจม จมทั้งประเทศไปเลย 

หลักใหญแหงชาติไทยของเราอยูที่ ไหน อยูที่คลังหลวงนี้เทานั้น ไม ไดอยูที่ ไหนนะ อยูที่ 

คลังหลวง สงาราศีทุกสิ่งทุกอยางวาประเทศไทย ที่มีหนามีตาเหมือนเขาก็คืออันนี้เปนตัวประกัน 

คลังหลวงนี้เปนตัวประกันแหงชาติไทยของเราใหมีศักดิ์ศรีดีงามเหมือนชาติทั้งหลายเขา ถาลงนี้ ได

ขาดสะบั้นลงไปแลวหมดความหมาย ชาติไทยคือหมาไทย วางั้นเลย…” 
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๖๔๒ ๖๔๓

รฐับาลออกกฎหมาย..ขอเงิน   
บรรพบรุษุใชหนี้ 

 

เมื ่อรัฐบาลไดแนวทางแกปญหาโดยไม

ทำลายหลักการและเจตนารมณเดิมของคลัง-

หลวงที่บรรพบุรุษพาดำเนินมาและไมขัดตอพระ

ธรรมเทศนาที่องคหลวงตาไดเคยใหแนวทางไว 

นั่นคือยังดำรงสถานะคลังหลวงเปนสมบัติรวม

ของคนไทยทั้งชาติ มิไดยึดมาเปนของธนาคาร-

แหงประเทศไทยหรือของรัฐบาลแตอยางใด 

เมื ่อหลักการนี เ้ปนที ่ยอมรับพอสมควรแลว

รัฐบาลจึงออกประกาศพระราชกำหนดถึง ๓ 

ฉบบั เมื่อวนัที่ ๒๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๕ คอื 

๑. พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวง

การคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื ่อชวยเหลือ 

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน-

การเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕  

๒. พระราชกำหนดโอนทรัพยสินบางสวน

ในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายวาดวยเงิน-

ตรา พ.ศ. ๒๕๔๕  

๓. พระราชกำหนดแก ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

วาดวยเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕  

มีผลใหเงินบริจาคใน “โครงการชวยชาติ 

ขององคหลวงตา” เขาสู  “คลังหลวง” หรือ 

“ฝายออกบัตร” ไดจริงตามวัตถุประสงคของ 

ผูบรจิาค ซึ่งกอนหนาน้ี ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๔  

เงินบริจาคถูกเก็บไวใน “ฝายการธนาคาร” ซึ่ง

เปนจุดที่ไมมั่นคงปลอดภัย อยางไรก็ตาม ยังมี

ประเด็นสำคัญบางประเด็นที่ผูวาการธนาคาร-

แหงประเทศไทยยังไมไดกราบเรียนปรึกษาหรือ

ขออนุญาตจากองคหลวงตา ซึ่งมีเนือ้หาที่ขัด

ตอหลักการและเจตนารมณของ

คลังหลวงดวย  

     ขันเล็กๆ ตักน้ำ ยามจำเปน 

แมองคหลวงตาต ัง้ ใจจะสงวนรักษา 

คลังหลวงอยางสูงสุด เพราะคำนึงถึงความ

มั่นคงปลอดภัยเปนอันดับแรก การเก็บรักษา

คลังหลวงเพียงอยางเดียวโดยปกติก็เปนคุณ

อเนกอนันตตอชาติอยูแลว แตหากมีความจำ-

เปนจริงๆ ก็อาจนำออกไดเพียงเล็กนอยไมให

เสียสวนใหญ พระธรรมเทศนาสวนหนึง่ของ

องคหลวงตาที่พอจะเขากันไดกับการแกปญหา

หนี้สินชาติจำนวนมหาศาลในครั้งนี้ มีดังนี้ 

“...แลวเวลาเก็บไวอยางนี้ก็ไม ไดบอกวา 

เกบ็ไวใหเปนแบบขอนซุงทั้งทอนนะ รากฐานอนั

ใหญโตใหเอาไวคงเสนคงวา เหมอืนอยางนำ้ในตุม

ในไหใหญๆ เราเก็บไวตุมใหญๆ นี้คือคลังหลวง

ของเรา หากวามีความจำเปนจะมาตักเอาน้ำนี้

ออกเปนเลก็ๆ นอยๆ เพื่อไปชโลมๆ ทีจ่ำเปนๆ 

ใหชุมเยน็ข้ึนมา กตั็กออกได แตไมใหเอามาก ให

เอาเพยีงเล็กนอย ไมใหเสียสวนใหญ 

นี่คือเงินคลังหลวงนี ้ ไมได ใหเก็บไวเฉยๆ 

เมื่อมพีอเปนไปแลว คลังหลวงนี้มีรากฐานสำคญั

ไวแลว เศษเหลือจากนั้นก็ไปชวยประเทศไทยได

ทั้งประเทศ ที่นั้นบาง ที่นี้บาง เหมือนกบัเอาแกว

เล็กๆ ไปตักน้ำออกไป ตักจากตุมใหญนี้ออกไป

ชวยทางนั้นทางนี ้ ไมใหเสียสวนใหญ นี่เราก็

พิจารณาหมด ก็แสดงตามนั้น อยาไดมาแตะ

ตอง .. ผูรักษาตองเปนผูรักษาจริงๆ เขมงวด

กวดขันโดยอรรถโดยธรรม ถาจะแยกแยะออก

ไปไหน เหมือนเราตักนำ้อยูในตุม ขันเล็กๆ นี้มา

ตักออกไป แตไมใหตุมใหญกระเทือน เอาแยก

ออกไปชวยทางนูนทางนี ้ เพราะชาติไทยของเรา

ทั้งชาติตองอาศัยเงินกอนนี้แหละ  

เวลาจำเปนจรงิๆ เงินกอนนี้เปนตัวประกนั

ชาติไทยของเรา หากเกิดวิกฤตการณขึ้นมาจะ

เอาไหน กต็องเอาอนันี้แหละออกชวยเพื่อเอาตัว

รอด ชาติไทยของเราไมมนีีป้ระกนักจ็มหมดเลย 

นี้อนัหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นเวลาใชกต็องไดใชดวย

ความระมัดระวังทุกอยาง เรียกวาใชแบบที่วา 

เอาขนัเลก็ๆ ไปตักออกมา เล็กๆ ตักออกมาจาก

สิ่งที่เหลอืแลว มันเต็มโองแลว ทนีี้มันจะลนแลว 

ทนีี้กตั็กออกไปใช มนัจะลนโองแลวตักออกไปใช 

ตักออกไปใชอยาใหมนัลนโองออกไปทิ้งเปลาๆ...” 

 

    ลนโอง ใช ได..ทุบโอง จม 

“...เก็บไวเฉยๆ เปนซุงก็ไมเกิดประโยชน 

ใหแยกอันนีอ้อกไป พอเต็มโองแลว ระดับเต็ม

โองแลวใหเก็บไว ที ่มันจะลนโองไปนั ้นใหตัก

ออกๆ ไปใชประโยชนทั ่วประเทศไทย นี่เปน

มงคล ถาไปเอาทั้งตุมแลวจมเลย ไมมีอะไรเปน

มงคล ตกนรกทั้งเปนคือเมืองไทยเรา ๖๒ ลาน

คนนี้ กระเทือน โลกไหนเขาก็ไมเคยตกนรกทั้ง

เปน แตเมืองไทยเรานี้มาตกนรกทั้งเปน เพราะ

ชาติไทยเราสังหารชาติไทยเราเอง ..  

ถาอยูดวยความเปนธรรม นำออกไปใช

ด วยความเปนธรรมดังที ่วานี ้แลวเปนธรรม

ตลอดไป เก็บไวก็เปนธรรม เปนสิริมงคลอบอุน

แกชาติไทยของเราตลอดไป ถึงไมนำมาใช

ความอบอุนของชาติไทยก็อยูนี้หมด คือใชแลว

ดวยความอบอุน ใชกันอยูแลวประจำมา เปน

ความอบอุ นของชาติไทยตลอดมาเพราะเงิน

กองนี้ ไมเปนประโยชน ไดยังไง เก็บไว ไมเปน

ประโยชน ไมเปนประโยชนยังไง ชาติไทยเรา

เย็นทั้งบานทั้งเมืองหรืออบอุนกันทั้งบานทั้ง

เมืองเพราะสมบัติกองนี้ นี ้ประโยชนเกิดจาก

สมบัติกองนี้ ไมเกิดประโยชน ไดยังไง ฟงซินะ 

ใหพิจารณาทุกคนๆ ใหเขมงวดกวดขันนะ…” 

ซึ ่งตรงกับเหต ุการณปจจุบันที ่พี ่นอง 

ชาวไทยไดพากนัเสยีสละเงนิทองเขาสูคลงัหลวง 

 

สมเด ็จพระเจาบรมวงศ เธอ  

กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร 

หรือพระองคเจาหญิงลมอม 

พระธิดาในรัชกาลที่ ๓ ทรงเปน

ตัวอยางอนัดีงามในการเสยีสละ 

ทรัพยสินจำนวนมากเพื่อไถบาน

ไถเมืองเอาไวจนพนภัยตางชาติ 
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๖๔๒ ๖๔๓

พระราชกำหนดเหลานี้ เปนการตรา

กฎหมายเพื่อออกพันธบัตรและเพื่อขอเอาดอก

ผลคลงัหลวงมาใชแกปญหาหนี ้ซึง่รฐับาลใหการ

รับรองวาจะไมใหกระทบตอความเปนอยูของ

ประชาชน ไมเพิม่ภาระหนีส้นิของชาตดิวยการกู

ยืมอีก และไมทำลายหลักการและเจตนารมณ

ของ “คลังหลวง” ใหเสียไปเหมอืน “วธิกีารรวม

บญัช”ี และเมือ่ใชหนีเ้สรจ็แลว “คลงัหลวง” กจ็ะ

เริ่มมีดอกผลเพิ่มพูนขึ้นมาไดอีก  สำหรับภาระ

ดอกเบีย้ทีร่ฐับาลจะตองตัง้งบประมาณในแตละป

มาจายนั้น อาจเกิดปญหาอยูบาง แตเมื่อคิด

ภาระหนี้แลววงเงินสูงสุดประมาณ ๕% ของงบ

ประมาณแตละป โดยทกุๆ ๑๐ ปอตัราการผอน

จายจะลดลงไปเรื่อยจนเหลือต่ำกวา ๑% ในป 

พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อชำระหนี้หมดแลว “คลัง-

หลวง” กจ็ะยงัมกีฎหมายดแูลเปนการเฉพาะเชน

เดิม ธนาคารแหงประเทศไทยหรือองคกรหนึ่ง

องคกรใดจะเขาไปยุงเกีย่วไมได  

บทสรุปของการแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

ในครั้งนี้ อาจพอเทียบเคียงไดกับเหตุการณใน

อดตีเมือ่ป พ.ศ.๒๔๓๖ ทีป่ระเทศไดรบั “เงนิถงุ-

แดง” จากลนเกลารัชกาลที่ ๓ มาไถถอน

เอกราชของชาติจากการคุกคามของฝรั่งเศสได

ทันภายใน ๔๘ ชั่วโมง เมื่อมาถึงป พ.ศ.๒๕๔๕ 

ลูกหลานยุคปจจุบันก็ไดอาศัย “ดอกผลคลัง-

หลวง” จากลนเกลารัชกาลที่ ๕ และบรรพบุรุษ 

มาแบงเบาทยอยไถถอนหนี้สินกองมหึมาของ

ชาติ ใหผานพนวิกฤตไปไดอีกครั้ง  

การแก ไขวิกฤตการณทั้ ง ๒ ครั้ งนี้ 

เปนการยืนยันถึง คุณคาของ “คลังหลวง” 

ซึ่งหมายถึง การรูจักเก็บหอมรอมริบทรัพยที

ละอันพันละนอยเผื่อไว ใช ในยามจำเปน 

เพราะหากเราไมมี “เงินถุงแดง” ในอดีตไทย

เราก็คงไมมีวันนี้ และหากเราไมมี “คลังหลวง” 

วันนี้ ไทยเราก็คงมีหนี้สินลนพนตัวและลม

ละลายในที่สุด อานิสงสของการปกปองคลัง-

หลวง และแยกคลังหลวงไวตางหากจากเงิน

สวนอื่นๆ รวมทั้งการเก็บสะสมทรัพยใหเพิ่มพูน

ใน “คลังหลวง” ตามเจตนารมณของบรรพ-

บุรุษและตาม “โครงการชวยชาติของหลวงตา” 

จึงเปนเครื่องยืนยันไดจากเหตุการณจริงวาถูก

ตองและเปนเหตุเปนผล สามารถนำชาติใหพน

ภัยอันตรายได เปนลำดับไป และจะเปน

ภูมิคุมกันใหชาติแนนหนามั่นคงเปนมรดก

ตกทอดสูลูกหลานอีกนานแสนนานตลอดไป 

  

ไมเคยไปสนใจกบัชาตบิานเมอืงอะไร เพราะไวใจ

ตายใจกับทางบานเมือง เราก็มีแตหนาที่ปฏิบัติ

ตัวเอง แตเวลามันมากระเทือนนี่กระเทือนเอา

หนัก จนรองโกกเลยเชียวนะ เงินฟาดเอา ๕๖ 

บาทตอ ๑ ดอลลาร ๕๖ บาทใหเขากลืนเอา

เหยยีบหวั หวัเรามเีทาไหรใหเขาเหยยีบ แลวพดู

ถึงเรื่องเงินที่จะมาใชหนี้เขาก็เรียกวาเปนลมๆ 

แลงๆ นีท่ีม่นัรอนมาก มแีตจะลงๆ มแีตคอยจะ

จม นีท่ีม่นัสะเทอืนแรงนะ เพราะงัน้ถงึไดออกมา” 

สวนหนีจ้ากภายนอกประเทศทีย่งัคาราคา-

ซงัมาตัง้แตป พ.ศ.  ๒๕๔๐ ทีเ่กดิวกิฤตเศรษฐกจิ

ครัง้รนุแรง จนรฐับาลตองขอกูเงนิจาก IMF มา

เพิ่มทุนสำรองระหวางประเทศเพื่อรักษาคาเงิน

บาทไมใหตกต่ำถึงขั้นกลายเปนเงินกงเตกหรือ

เปนเพียงเศษกระดาษที่ ไมมีคาอีกตอไปนั้น     

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไดกราบเรียน

องคหลวงตาเกีย่วกบัหนี ้IMF ขณะนีเ้หลอือกีไม

ถงึ ๑๐,๐๐๐ ลานเหรยีญสหรฐั คาดวาราวป พ.ศ. 

๒๕๔๗ กจ็ะใชคนืไดหมด จากนัน้ไดกลาววา  

“...เราก็ใชหนี้เขาตรงเวลาตลอดทุกเดือน 

.. ตอนนีส้ถานการณเราดมีาก คอื วธิทีีฝ่รัง่เขาดู

วาเมอืงไทยมัน่คงหรอืไม เขาดสูำรองในกระเปา

ของเรามีเทาไหรเทียบกับหนี้สวนที่ตองชำระ 

กองทุนฟนฟูฯ รับสภาพหนี้สุทธิ

๑.๔ ลานลานบาท

ออกพันธบัตรรัฐบาล

FIDF1  ๕๐๐,๐๐๐  ลานบาท

FIDF2  ๑๑๒,๐๐๐  ลานบาท

FIDF3  ๗๘๐,๐๐๐  ลานบาท

ดอกเบี้ย FIDF1,2,3

งบประมาณรัฐบาล
คลังหลวง

เงินตน FIDF1     เงินตน FIDF2,3

สถาบันการเงิน ๕๖ แหง  

ถูกปดลมละลาย

ป พ.ศ. ๒๕๔๐

* ทุกๆ ปจะนำ “ดอกผลคลังหลวง” จายคืนเงินตนหนี้ FIDF2,3 คาดวา ๒๐ ปจะคืนเงินตนครบ

รายไดจากแปรรปรัฐวิสาหกิจ

ทุกๆ ปจะนำเงินจากบัญชี 
ผลประโยชนประจำป จายคืนเงินตน*

ป พ.ศ. ๒๕๔๕ นำเงินสด ๑๖๕,๐๐๐ ลานบาท จากบัญชีสำรองพิเศษใหธปท. 
เพื่อแกปญหาขาดทุน  และมีเหลือเปนกำไรสุทธิของธปท.อีกดวย

กระบวนการผลักภาระหนี้สินใหคลังหลวงกระบวนการผลักภาระหนี้สินใหคลังหลวง

1

90% ของกำไรธนาคารแหงประเทศไทย

คาดวา ๓๐ ป 
คืนเงินตนครบ

หมดหนี ้IMF                   
ปดโครงการชวยชาติ 

 

เมือ่ปญหาหนีก้องทนุฟนฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงนิจำนวนกวา ๑.๔ ลานลานบาท พอ

จะมีหนทางเยียวยาไดบางจากความชวยเหลือ

ของบรรพบุรุษที่ทานบริหารจัดการทรัพยของ

แผนดนิโดยไมประมาท รูจกัแบงกนิแบงใช และ

แบงมาเพือ่การเกบ็สะสมไวโดยไมยอมใหเสยีวนิยั

ของคลังหลวง ทำใหสินทรัพยในคลังหลวงมี

จำนวนมากพอจะเจียดแบงมาชวยลูกหลานยุค

ปจจบุนัผูมนีสิยัฟุมเฟอยได แมจะตองใชเวลากวา 

๒๐-๓๐ ปกย็งัดกีวาไมมทีางออกเลย 

หากกลาวถึงคาเงินบาทที่ตกต่ำลงมา

อยางมากในชวงป ๒๕๔๐ นั้น องคหลวงตาได

กลาวอยางฝงใจเมื่อวันที ่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

กบัผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยวา 

“พดูจรงิๆ นะ หลวงตานีส่ะเทอืนมากทีส่ดุ 

ในชวีติของพระทีม่าเกีย่วกบัชาตไิทยเรานะ เรา
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ในปหนาเทาไหร แลวดวูามกีีเ่ทา ขณะนีเ้ราม ี๒.๔ 

เทาของหนี้ที่ตองชำระในปหนา ในสวนปหนา

ระยะสั้นเรามีสำรองถึง ๒.๔ เทาซึ่งตาม

มาตรฐานโลก ๒ เทานีก้ถ็อืวาดมีาก ตอนนีก้เ็ลย

สบายใจได  

อยางปหนาถาเราทยอยใชหนี้ ไป ปหนา

คาดวาเงินสำรองเราอาจจะลงมาเหลือจาก 

๓๓,๐๐๐ เหลือ ๒๙,๐๐๐ หรือ ๓๐,๐๐๐ ลาน

เหรยีญก็ไมเปนไร เพราะตอนนัน้เงนิทีจ่ะใชหนีก้็

ลงอยูแลว เขาจะดูสัดสวน ควบคุมสัดสวน  

ตอนนี้เขาก็ให Rating ประเทศไทยขึ้นมานิด

หนึ่ง  .. ในฐานะที่สบายใจมีเงินใชหนี้แน ฝรั่ง

เขากด็วูามเีงนิใชหนีเ้ขาหรอืไม .. เขามาดเูรือ่ย

ครบั .. กค็งจะยงัไมฟนเรว็ ...” 

ถึงจุดนี้องคหลวงตาเมตตากลาวปลอบใจ

พรอมๆ กบัใหหลกัเกณฑดวยวา  

“เร็วไมเร็วก็ตามเถอะ ความชาไมมีการ

กระทบกระเทือนใหเสียหายแกชาติไทยของเรา 

ชากเ็ปนธรรมดา นอกเสยีจากวาชาแลวถกูปรบั

ถูกไหม มันเปนความกระทบกระเทือนก็เปนอีก

อยางหนึ่งนะ นี่ ไมเปนไร อยาใหมีการกระทบ

กระเทอืน” 

การจายชำระหนี ้ IMF ยงัดำเนนิเรือ่ยมา

ตามปกต ิกระทัง่เมือ่รฐับาลมคีวามพรอมมากขึน้

จึงไดประกาศตอประชาชนวาจะเรงชำระหนี้ ให

ครบกอนกำหนด และเมื่อองคหลวงตาทราบ

ความดงักลาว ก็ไดกลาวตอบรบัทนัทวีา  

“เดือนกรกฎานี้เปนเดือนที่จะสิ้นสุดถึง

เรือ่งอุงเหยีย่วทีม่นัจะกำเรา เราจะใชหนี้ใหหมด

ในเดือนกรกฎานี้เอง อุงเหยี่ยวที่จะกำเรานี้ก็

เรยีกวาลมไปเลย กเ็พราะอำนาจแหงพีน่องชาว

ไทยทีม่กีำลงัความรกัชาตคิวามเสยีสละ เตะออก

นัน่เอง” 

กระทั่งเมื่อวันที ่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๔๖ ประเทศไทยก็สามารถชำระหนี้ ไดครบ

สมบูรณ หมดภาระหนี้สินของชาติที่มีตอ IMF 

“กฎหมายขายชาติ” ที่รัฐบาลในครั้งนั้นเรียกวา “กฎหมายฟนฟู
เศรษฐกิจ” แบงเปน ๕ กลุม ดังนี้  

กลุม ๑ มี ๕ ฉบับ คือ กฎหมายลมละลาย กฎหมายจัดตั้งศาลลม-
ละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย กฎหมายแกไขวิธีพิจารณาความ
แพงในคดีมโนสาเร กฎหมายแกไขวิธีพิจารณาความแพงในกรณีขาดนัด 
และกฎหมายแกไขวิธีพิจารณาความแพงในการบังคับคดี    

ผลกระทบ ก็คือ ทำใหเจาหนี้นายทุนตางชาติในขณะนั้น สามารถ

ฟองลมละลายลูกหนี้คนไทยไดอยางงายดาย และใหโอกาสเจาหนี้
มากกวาลูกหนี้ในการตอสูคดี รวมกับการบังคับยึดทรัพย และขาย
ทอดตลาดไดอยางรวดเร็ว ดวยเงื่อนไขที่เจาหนี้เปนคนกำหนด 
และดวยกฎหมายกลุมนี้ทำให “คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนา
ระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.)” นำทรพัยสนิของประชาชนทีร่ฐับาล
ยึดมาจากสถาบันการเงินตางๆ ไป “กำหนดเงื่อนไขเฉพาะ” ขาย
ใหตางชาติในราคาถูกๆ เพียง ๑ ใน ๕ ของราคาทุนโดยไมยอมให
คนไทยซื้อ จนขาดทุนไปประมาณ ๖ แสนลานบาท แลวตางชาติ
ที่ “จับเสือมือเปลา” เหลานั้นก็ขายคืนใหคนไทยทันที และไดกำไร
ไปหลายแสนลานบาท ผลของกฎหมายกลุมนี้ยังทำใหประชาชนที่
ผอนบาน ผอนรถ ผอนเครื่องมือหากินและอื่นๆ กับสถาบันการ
เงินตางๆ ถูกยึดทรัพยสินโดยไมรูที่ไปที่มาของกฎหมายดวย แต
ตองมารับความเดือดรอนแสนสาหัส ธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยที่
เคยกูเงินมาขยายกิจการกันมากมายในชวงป ๒๕๓๖-๒๕๓๙ ก็ตอง 
ลมละลาย กลายเปนของตางชาติ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน
หลายแหงดวย  

กลุม ๒ มี ๓ ฉบับ คือ กฎหมายที่ดิน กฎหมายการเชา
อสงัหารมิทรพัยทีก่ำหนดใหเปนทรพัยสทิธิ ์และกฎหมายอาคารชดุ  

ผลกระทบ ก็คือ ทำใหตางชาติเปนเจาของที่ดินในประเทศ
ไทยได เชาที่ดินเปน ๑๐๐ ปได เปนเจาของอาคารชุดไดทั้งหมด 
๑๐๐% และสามารถใชที่ดินและอสังหาริมทรัพยตางๆ ทีต่นเชามา

กฎหมายขายชาติ ๑๑ ฉบับ 

ไมตองชำระอีกตอไป ถึงกับทำใหองคหลวงตา

แสดงธรรมไวอยางถงึใจวา 

“ใหยกธงชาต ิ ใครมีธงชาติก็ไปปกๆ ไว 

เดี๋ยวนี้เปนอิสระแลววา IMF นี ่ มันเหยียบหัว

ชาตไิทยเรา จนถงึหลวงตารองโกกเลย ทนีีร้อง

ออกมาวาพนแลวไดแลวทีนี้นะ เรียบรอยแลว

เมือ่วานวนัที ่๓๑ นะ เสรจ็เรยีบรอยแลว นีเ่ปน

ยงัไงเราพดูอยางนีผ้ดิไปแลวเหรอ เมอืงไทยเรา

จะจมเพราะ IMF นีก้ลนืลงๆๆ อยูใตอำนาจมนั 

มันเหยียบเอาๆ .. โถ มันของงายหรือ IMF 

เมอืงไทยเราจะจม หายใจแขมวๆ ทนีีด้ดีผงึเมือ่

วานนี้เสร็จสิ้นไปเรียบรอยแลว เพราะฉะนั้นจึง

บอกใหพากันยกธงนะ ยกธงชัยชนะเรียบรอย

แลวเปนอิสระแลว IMF 

ตกทะเลไปเลยเขาใจไหม” 

การที่ประเทศไทย

ติดหนี ้ IMF ทำใหเกิด

เงื่อนไขเปนคำมั่นสัญญา

องคหลวงตาประพรมน้ำมนตกอนนำทองคำเขาสูคลังหลวง 
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เปนทรพัยสทิธิไ์ด นัน่คอื นำไปจำนองได นำไปคำ้ประกนัได ยกใหผูอืน่ได 
เปนตน  

กลุม ๓ มี ๑ ฉบับ คือ กฎหมายประกอบธุรกิจคนตางดาว  
ผลกระทบ ก็คือ เปนการเปดโอกาสใหตางชาติเขามาแยงการทำ

มาหากินของคนไทย สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยไดเทาเทียม
กับคนไทยหรือมากกวาคนไทยดวยวิธีสงเสริมพิเศษ ทำใหตางชาติ
แอบแฝงเขามาเปดบริษัทที่เปนสัญชาติไทยประกอบธุรกิจไดทุกอยาง 
โดยตางชาติควบคุมการบริหารอยูขางหลัง แลวยังเปดชองให “ทุนยักษ
ขามชาติ” ใชวิธีการทุมตลาด และใชกลเม็ดพลิกแพลงตางๆ ในการเอา
เปรียบผูผลิตไทยและผูซื้อไทยดวย เชน รานคาปลีกยักษใหญตางชาติ
ขยายสาขาในตางจังหวัด สงเสริมการลงทุนแกนายทุนยักษใหญตาง
ชาติ เชน กรณีปลูกและสงออกกลวยไม ฯลฯ  

กลุม ๔ ม ี๑ ฉบบั คอื กฎหมายทุนรฐัวิสาหกจิ  
ผลกระทบ ก็คือ เปนการขายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนทรัพยสินของ

ชาติของประชาชน เพราะเกิดจากภาษีอากรและความเดือดรอนของ
ประชาชน เชน การถูกเวนคืนที่ ถูกน้ำทวมจากเขื่อน ฯลฯ โดยแปลง
เปนหุนเพื่อขายในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแนนอนวาตางชาติจะมุงหนาเขา
มาซื้อหุนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร แลวกอบโกยกำไรออกไปโดยปลอยใหคน
ไทยถูก “ขูดรีด” จากคาไฟ คาน้ำ คาโทรศัพท คาน้ำมัน คากาซ และ
อื่นๆ ที่จะแพงขึ้นๆ ตามลักษณะของธุรกิจที่ตองการคากำไรสูงสุด และ
ผูที่ดำเนินการขายรัฐวิสาหกิจก็จะได “คอมมิชชัน” ไมวาในรูปของเงิน 

คาการตลาด คาพิจารณาวิธีจำหนาย หุนลม หุนต่ำกวาราคาจริง กำไร
จากการปนหุนในระยะแรก และอื่นๆ  

ตัวอยางประเทศที่ลมละลายไปแลว อาทิ เม็กซิโก อารเจนตินา 
บราซิล และนิการากัว ซึ่งอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ
นิการากัว เคยสรุปภาวะเสีย เปรียบจากการตรากฎหมายนี้ ว า 
“Privatization is Iegalized corruption” นั่นคือการขายรัฐวิสาหกิจ
เปนการทุจริตคอรรัปชั่นอยางถูกตองตามกฎหมาย 

กลุม ๕ มี ๑ ฉบับ คือ กฎหมายประกันสังคม  
ผลกระทบ ก็คือ IMF รูวากฎหมาย ๑๐ ฉบับขางตนจะทำใหธุรกิจ

และโรงงานตองลมละลายเปนจำนวนมาก คนจะตกงานมหาศาล และ
จะทำใหเกิดวิกฤตการณทางสังคมขึ้น ซึ่งจะเปนผลเสียตอนายทุนตาง
ชาติที่เขามาลงทุนในไทย จึงจำเปนตองหาทางใหรัฐตองอุมชูคนงาน
เหลานั้น ไมใหเกิดวิกฤตการณทางสังคมที่จะทำใหนายทุนตางชาติตอง
ขาดทุนได  

จากสาระสำคัญของ “กฎหมาย ๑๑ ฉบับ” จึงเปนกฎหมายขายชาติ

ขายแผนดินอยางสมบูรณ และเกิดขึ้นจากรัฐบาลไทยไปผูกพันเงื่อนไข

สนธิสัญญากับ IMF ดังปรากฏในหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับที่ ๓-๖ ซึ่ง
มีเนื้อหาทำใหชาติไทยและคนไทยลมสลายหายนะหนักกวาหนังสือ
แสดงเจตจำนงฉบับแรก 

วาจะตองปฏิบัติตามขอตกลงอันเปรียบเสมือน

เปนเมอืงขึน้ของ IMF และยงัตองทำรายงานสง

เปนระยะ รัฐบาลไมมีอิสระในการบริหารราช-

การแผนดนิ จะทำอะไรกต็องบอกหรอือาจเรยีก

ไดวาตองขออนุญาตเขา อะไรที่เขาใหทำจึง

ทำได ทีเ่ขาไมเหน็ดวยกย็ากจะเปนไป ทีส่ำคญั

กฎหมายแตละฉบบัทีท่ำตาม IMF ลวนแตทำให

ไทยทรดุลง เสยีเปรยีบ และนำไปสูความขดัแยง

กันอยางรุนแรงระหวางคนไทยดวยกัน ดังที่

เรียกกันวา “กฎหมายขายชาต ิ ๑๑ ฉบับ” 

เพราะเปนกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิของคนไทย 

แตเปดโอกาสใหตางชาติเขามาครอบครอง

สมบตัขิองชาตไิดอยางงายดาย ซึง่องคหลวงตา 

พระสงฆและประชาชนคนไทยมีสามัคคีธรรม

รวมกันแสดงเจตนารมณคัดคานรางกฎหมาย

ขายชาติเหลานี้ดวยเชนกันเพราะเปนเงื่อนไขที่

กระทบกระเทือนตอความมั่นคงของพระพุทธ

ศาสนาอยางรายแรง 

อยางไรก็ตาม ในที่สุดประเทศไทยก็

สามารถผานพนวิกฤตการณและปมเชือกอัน

แนนหนาของสนธิสัญญา IMF กอนกำหนดถึง 

๒ ปไดอยางนาอัศจรรย ทั้งๆ ที่ ในชวงแรก

เหมอืนจะไมมทีางเยยีวยาแก ไขไดอกีแลว เพราะ

การจะใชหนี้ ไดตองอาศัยความพรอมดวยปจจยั

ตางๆ ทัง้จากภายในและตางประเทศ ซึง่หากมี

เหตกุารณไมเอือ้อำนวยใหกแ็ทบไมมทีางจะเปน

ไปไดเลย ภาระหนักหนวงผานพนไปไดอยาง

เหนือความคาดหมายเชนนี้ ก็ เนื่องดวย

ผลานสิงสแหงการบำเพญ็มหาทานเขาสู “คลงั-

หลวง” ของพี่นองชาวไทยนั่นเอง  

ทีก่ลาวเชนนีก้เ็นือ่งจากกอนหนานี้ ไมนาน

นกั ราวปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕ รฐับาลเพิง่จะโอน

เงินบริจาคขององคหลวงตาหลอมรวมเปนเนื้อ

เดียวกับโอง “คลังหลวง” ของบรรพบุรุษโดย

สมบรูณ เพราะกอนหนานี ้(ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๑ 

– ๒๕๔๕) เงินบริจาคถูกแยกไวใน “ทุนสำรอง

เงินบริจาคในโครงการชวยชาติ เพิ่งจะเขาหลอมรวมเปน

เนื้อเดียวกับคลังหลวง (โองที่ ๑) ราวปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕ 

โดยกอนหนานี้ เงินบริจาคถูกนำเขาไว ในโองที่ ๒ ซึ่งมิใช

คลังหลวงจึงเปนการขัดตอเจตนารมณขององคหลวงตา

และประชาชน 
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๖๔๖ ๖๔๗

ทั่วไป” ของฝายการธนาคารซึ่งผิดเจตนารมณ

ขององคหลวงตาและประชาชนผูบรจิาค  

องคหลวงตาและประชาชนประสงคใหนำ

เงินบริจาคเขาเพิ่มพูนใน “คลังหลวง” ซึ่งเปน

เงินเก็บสะสมเดิมของบรรพชน ไมประสงคให

เปนสินทรัพยของธนาคารแหงประเทศไทยแต

อยางใด และเพราะการผลักดันกฎหมายรวม

บัญชีของรัฐบาลในป พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงทำให

ประชาชนไดทราบความจริงวา เงินบริจาคใน

โครงการชวยชาติที่มอบไปแลวหลายครั้งยังไม

เขาคลังหลวงตามวัตถุประสงค ซึ่งปรากฏเปน

หลักฐานจากเอกสารของสำนักงานตรวจเงิน

แผนดิน และจากการบันทึกบัญชีของธนาคาร-

แหงประเทศไทย และเมื่อความผิดพลาดอัน

ใหญหลวงนี้ทราบถึงองคหลวงตา ทานก็เรงให

ยายเงินบริจาคเขาสู “คลังหลวง” โดยเร็ว จน

กระทั่งบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค ใน

ปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕  

องคหลวงตากลาววา เมื่อเงินบริจาคหรือ 

“เงินหัวหนา” เขาคลังหลวงปรากฏเปน

ผลานิสงสติดตามมามากมาย นั่นคือทำให 

“เงินบริษัทบริวารพากันไหลเขา (ทุนสำรอง

ทั่วไป) อยางตอเนื่อง” ยังความประหลาดใจ

แกนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอด

ถึ งประชาชนในระยะนั้ น  ที่ เห็นถึ งความ

เปลี่ยนแปลงของบานเมืองในทิศทางที่ดีขึ้น

อยางชัดเจน ทั้งๆ ที่เพิ่งเผชิญกับวิกฤตการณ

ร ายแรงเหมือนจะไมมี วันฟ น ใหคืนมาได 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผูวาการธนาคารแหง-

ประเทศไทย ไดกลาวเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๔๖ ยืนยันขอเท็จจริง ดังนี้ 

“กระผมเชื่อเปนแมนมั่นวา ทองคำแทง

และเงินดอลลารสหรัฐที่ไดรับจากการโครงการ

ชวยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

อันเปนที่รวมของศรัทธามหาชนทั่วประเทศ 

เมื่อไดนำเขาไปรวมไวในคลังหลวง ยอมจะเปน

สิริมงคลตอคลังหลวง มีผลใหมีเงินไหลเขา

กองทุนเงินสำรองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นโดย

ไมขาดสาย เปนระยะเวลาติดตอกันตลอด ๒ ป 

หรือ ๒๔ เดือนที่ผานมา จนในที่สุดเราจึงมีเงิน

มากพอที่จะใชหนี้ IMF ไดกอนกำหนด” 

รวมระยะเวลาจากจดุแรกทีกู่เงนิจาก IMF 

จนกระทัง่หมดหนีน้บัเปนเวลาถงึ ๖ ปเตม็ และ

จากภาระหนี ้IMF ทีห่มดสิน้ไปนีเ้อง ทำใหองค-

หลวงตาตัดสินใจยุติโครงการชวยชาต ิ แตยัง

ชวย “สงเคราะหโลก” และรับบริจาคทองคำ

หลอมเขาสูคลงัหลวงเชนเดมิ สงัขารรางกายใน

วยั ๘๕-๙๑ ป ทีต่องตรากตรำเดนิทางไปเทศนา

ชวยชาติเกือบจะทั่วแดนไทยจนภาระหนี้ตาง

ประเทศลดนอยถอยลงไปและภาระหนี ้ IMF ก็

หมดสิน้ไป ซึง่ทานกลาวไว ดงันี้ 

“…เราเหนื่อยมากนะ แตเราก็ทำเพื่อ

ชาติ.. นี่ตั้งแตวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน ๖ ปนะ 

นั่นไมใชเลน หลวงตาแบกอยูตลอดเวลา ๖ ป

เต็มนี้ เราพูดอยางตรงไปตรงมาวาหนักมาก 

เรารูสึกวาหนักมากกวาบรรดาพี่นองชาวไทย

เราทั้งประเทศ เพราะเราเปนผูออกโครงการ

เอง คิดอานไตรตรองเพื่อชาติบานเมืองเองทุก

อยาง เปนเรื่องออกจากเราๆ การเคลื่อนไหว

ไปมาที่ ไหนๆ ก็ออกจากเรา เราเปนผู

เคลื่อนไหว เปนผู ไปผูมา เพราะฉะนั้นเรื่องจึง

หนักมากอยูตลอดตั้งแตเริ่มตนแลว 

การเทศนาวาการก็ ๖ ปนี้เต็มๆ เทศนมา

ได ๖ ป เต็มเลยเชียว ในโครงการ นอก

โครงการ .. การเทศนคราวนี้เราก็ยอมรับวา

เรานี้ ไดเทศนมากที่สุดเลยในชีวิตของเราเอง 

ซึ่งไมเคยคิดเคยอานวาจะไดทำอยางนี้ ก็ไดทำ

อยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพี่นองชาว

ไทยทั้งประเทศนั้นแหละ ไมใชเพื่อใครนะ .. 

อยากใหมีเนื้อมีหนังมีหนามีตา มีศักดิ์ศรีดีงาม

เหมือนโลกทั่วๆ ไป...” 

 

 

พิธีปดโครงการชวยชาติ 
 

เมือ่วนัที ่๑๒ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๔๗ 

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็-

พระราชดำเนนิไปเปนประธานในพธิ ีมอบทองคำ 

และเงนิดอลลารเขาสูคลงัหลวง ครัง้ที ่๑๒ และ

พธิปีดโครงการชวยชาต ิ ณ เวทีใหมสวนอมัพร 

กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี ้ สมเด็จพระเจา-  

ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช-

กมุาร ี รอรบัเสดจ็ ซึง่การจดังานครัง้นีม้รีฐับาล

เปนเจาภาพ 

ดวยเมตตาธรรมขององคหลวงตาที่มีตอ

ชาตไิทยและตอชาวไทยจนกลายเปนจดุเริม่แหง

การชวยชาตแิละโครงการชวยชาตใินเวลาตอมา 

จนกระทั่งบัดนี้การดำเนินงานในโครงการชวย-

ชาตไิดบรรลผุลสำเรจ็ตามวตัถปุระสงคแลว อกี

ทั้งประเทศชาติก็พนจากภาระหนี้สินเปนที่

เรียบรอยแลว  

“โครงการชวยชาต”ิ จงึเปนประวตัศิาสตร 

แหงความภาคภูมิใจของพี่นองชาวไทย ที่ ได

รวมกันจารึกไววา เมื่อยามบานเมืองเขาสูภาวะ

คับขัน ชาวไทยทุกคนจากทั่วทุกมุมโลก ตาง

แสดงความรักชาติ ดวยความเสียสละ พรอม

เพรียงสามัคคี จนกระทั่งเมืองไทยสามารถกอบ

กูศักดิ์ศรี ความดีงาม กลับฟนขึ้นมาอยางสงา-

งามในเวทีโลก  

 ป พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕ 

  เงินบริจาคถูกนำไปไวใน  

“ฝายการธนาคาร” 

ซึ่งผิดวัตถุประสงค

เพราะไมใชคลังหลวง

ทุนสำรองทั่วไป
ฝายการธนาคาร
(สินทรัพยของธปท.)

ทุนสำรองเงินตรา
ฝายออกบัตร
(คลังหลวง)

      

เงินบริจาคในโครงการชวยชาติ เพิ่งจะเขาหลอมรวมเปน

เนื้อเดียวกับคลังหลวง (โองที่ ๑)  ราวปลายป พ.ศ.๒๕๔๕ 

๑๒ 2
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๖๔๖ ๖๔๗

 

“...แผนดินไทยอันเปนที่ประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนา 

ประสบความคับขัน ชีวิตของประชาชนถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจ

อยางรุนแรง ความลมสลายคืบคลานเขาสูครัวเรือนอยางนา

หวาดวิตก ความเดือดรอนไดแพรขยายไปทั่ว จิตใจของ

ประชาชนขาดที่พึ่ง ไฟที่ลุกทวมหัวใจของชาวไทย เริ่มแพร

ขยายลุกลามออกจากหัวอก เปนไฟที่ลุกทวมแผนดินไดในไมชา 

หากไมตัดไฟเสียแตตนลม เหตุการณนี้หามีผู ใดรู เห็นได 

นอกจากพระญาณหยั่งรูตามแนวทางพระบรมศาสดาพระสัมมา-

สัมพุทธเจา 

หลวงตาไดพิจารณาแลววามีเพียงพระศาสนาเทานั้นที่จะ

เปนสรณะ และดับไฟที่ลุกทวมหัวใจคนไทยได ... หลวงตาจึงได

พยุงสังขารของทานออกจากปา ... ดวยเมตตาธรรมและ

สามัคคีธรรมกูชาติบานเมือง ใหพนพิษภัยโดยพลัน กอนที่จะ

สายเกินไป...” 

“... ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม  

... วันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๑ ซึ่งถือเปนวันเปดโครงการ โดยสมเด็จ

พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาเสด็จไป

เปนองคประธานเปดโครงการ หลงัจากนัน้พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และใตฝาละออง 

ธุลีพระบาท ก็ ไดเสด็จพระราชดำเนินเปนการสวนพระองค ไปยังสำนักสงฆสวน 

แสงธรรม เพื่อถวายพระราชทรัพยสวนพระองค รวมในโครงการชวยชาติกับหลวงตา 

นับวาเปนมหาอุดมมงคลอันยิ่งใหญตอโครงการชวยชาติของหลวงตา ดวยแรงศรัทธา

จากทุกสารทิศตอหลวงตามหาบัว และดวยความรักชาติรักแผนดินของชาวไทยทุกหมู

เหลา เปนเหตุใหทองคำ เงินเหรียญสหรัฐ เงินตราสกุลตางประเทศ รวมทั้งเงินบาท 

หลั่งไหลเขาสูบัญชีชวยชาติอยางตอเนื่องมิไดขาดสาย และหลวงตาก็ ไดรวบรวมสง

มอบใหธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อนำเขาบัญชีฝายออกบัตร หรือคลังหลวง .. 

การมอบทองคำและเงินเหรียญสหรัฐในวันนี้ ยอมเปนประวัติศาสตรของชาติอีก

วาระหนึ่ง ดังที่ปรากฏแกสายตาแลววา ขณะนี้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

สานกันไวดวยความสมานฉันท พระมหากรุณาธิคุณที่ใตฝาละอองธุลีพระบาทเสด็จมา

เปนองคประธานในงานนี้ ตลอดจนศรัทธาของปวงชนทั้งหลายยอมเปนเสมือนฟาและ

ดินที่หลอหลอมเขาดวยกันภายใตรมเงาแหงศาสนา จึงนับเปนมหาอุดมมงคล เปนบุญ

ตาบุญใจยิ่งนัก สมดังคำกลาวของหลวงตาวา อำนาจแหงความรักชาติ ความสามัคคี

แหงความเสียสละของพี่นองชาวไทยมารวมตัวกันแลว ยกไดทั้งประเทศ... 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ...” 
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๖๔๘ ๖๔๙

“... ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 

พระธรรมวิสุทธิมงคลเปนพระเถระที่เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ประจักษ

แกบุคคลทั่วไป เมื่อทานไดทราบถึงวิกฤตทางการเงินของชาติ จึงไดดำเนินโครงการชวย-

ชาติขึ้น ดวยการชักชวนพี่นองประชาชนผูมีจิตศรัทธา ใหชวยกันเสียสละและแบงปน

ทรัพย เพื่อรวบรวมเขาสูคลังหลวงเปนสมบัติของชาติบานเมือง ตลอดระยะเวลา ๖ ปที่

ผานมานี้ พระธรรมวิสุทธิมงคลไดเสียสละแรงกายแรงใจ และเดินทางไปทุกหนแหงที่มีผู

มีจิตศรัทธาจะรวมในโครงการ ทั้งยังไดขอใหคนไทยรวมใจและสามัคคีปรองดองเปนน้ำ

หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อชวยประเทศใหพนจากวิกฤตเศรษฐกิจ  

การมอบทองคำและเงินตราสกุลตางๆ ใหแกคลังหลวงไดดำเนินการมาแลว จนถึง

ครั้งนี้เปนครั้งที่ ๑๒ และเปนวันปดโครงการ รวมจำนวนทองคำที่ ไดรับบริจาคทั้งสิ้น  

๑๐ ตัน และเงิน ๑๐ ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา มูลคาประมาณหาพันแปดรอยลานบาท 

นับเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจ และยากที่จะมีผูใดกระทำได โครงการชวยชาตินอกจากทำให

คนในชาติรูรักสามัคคี สอนใหคนไทยรูจักแบงปนและเสียสละเพื่อบานเมืองในยามที่ชาติ

ตองการแลว ทุกครั้งที่รับผาปาชวยชาติพระธรรมวิสุทธิมงคล ยังไดเทศนาสั่งสอนใหทุก

คนทำแตกรรมดีอีกดวย  

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ...” 
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๖๔๘ ๖๔๙

โอวาทองคหลวงตาในมหาพิธีปดโครงการชวยชาติ 

“... วนันีเ้ปนวนัมหามงคลของพีน่องชาวไทยทัง้ประเทศ โดยม ีสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ และ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดเสด็จมาเปนประธานในงานนี้  จึงรูสึกวา

เปนมงคลอันสูงสุด 

ในวันนี้เปนวันที่ ไดมอบทองคำและดอลลาร  ที่พี่นองทั้งหลายทั้งประเทศไดอุตสาหพยายามขวนขวายหามา

ดวยความรักชาติความเสียสละดวยความพรอมเพรียงกันเปนตนมา ตั้งแตวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑   

จนกระทัง่ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ นี ้ปรากฏผลแหงความรกัชาต ิความเสยีสละดวยความพรอมเพรยีงกนั 

ขอทานทั้งหลายจงรับคำชี้แจง หรือโอวาทธรรมของพระพุทธเจาซึ่งแทรกมาในนี้นำไปปฏิบัติ ระลึกถึง

ตนเองและรักตนเองคือรักชาติรักศาสนาดวยความเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ระลึกถึงธรรมติดแนบอยูกับใจเสมอ 

ความชัว่ทัง้หลายจะไมมีโอกาสเขามารงัควานไดอยางงายดาย เพราะธรรมของพระพทุธเจาเคยปราบความชัว่ชา

ลามกอันเปนภัยตอสัตวโลกมาเปนประจำนานแสนนานกี่กัปกี่กัลป 

เฉพาะปจจบุนันีก้ค็อืพระพทุธเจาสมณโคดมของเรา ไดทรงปราบมารตวัมหาภยัอยางยิง่ในพระองคจนเรยีบ-

ราบลงไปแลว ไดนำธรรมะนั้นมาสั่งสอนสัตวโลกตลอดมา จนกระทั่ง ๒๕๐๐ กวาป ไม ไดจืดจางยังสดๆ รอนๆ  

คือธรรมอันเปนมหามงคลแกโลก 

จึงขอใหพี่นองชาวพุทธทั้งหลายที่นับถือกราบไหวพระพุทธเจาเปนขวัญตาขวัญใจตลอดมาตั้งแตปูยาตายาย

ไดนำไปประพฤติปฏิบัติ วันคืนปเดือนลวงไป จิตใจกับธรรมอยาใหหางเหินจากกัน 

วันนี้หลวงตาจะไมพูดอะไรมากนักเพราะไดพูดมาเปนเวลา ๖ ปแลว ขอความเห็นใจจากพี่นองทั้งหลายเพื่อ

ชาติไทยและศาสนาไทยของเรา ใหตางทานตางไดอุมชูขึ้นมาดวยการประพฤติปฏิบัติตัวเปนคนดี นี่เปนความมุง-

หมายของชาติไทยดวย เปนความมุงหมายขององคศาสดา 

ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญฯ...” 
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๖๕๐ ๖๕๑

รางกฎหมาย 

ลวงบัญชีคลังหลวง 

 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลมีมติรับ “ราง

พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...”  

มีสาระสำคัญที่กระทบตอคลังหลวงโดยคิดในมุม

เดียววาจะเอาไปลงทุนเพื่อใหมีดอกผลที่สูงขึ้น

โดยไมคิดในทางกลับกันบางวาหากไมเปนเชนนั้น

จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติ สาระสำคัญของ

รางกฎหมายฉบับนี้อาจสรุปโดยยอได ๖ ประเด็น 

เพื่อเปนกรณีศึกษาและเปนคติแกอนุชนรุนหลัง

จะได ไมหลงผิดกาวเดินตามเพียงเพราะความ

โลภโมโทสันหลงเอาทรัพยสินอันมั่นคงไปโปรย

ทิ้งดวยการลงทุนเพราะเชื่อวาจะไดดอกผลที่ดี

กวา แทจริงแลวกลายเปนความหายนะอันใหญ

หลวง ดังนี้ 

๑. เพิ่ มประ เภทของหลั กทรั พย ต า ง

ประเทศที่จะประกอบขึ้นเปนทุนสำรองเงินตรา 

และเพิ่มกรณีการออกกฎกระทรวงใหสามารถ

กำหนดหลักทรัพยที่ ออกโดยองคการหรือ

นิติบุคคลตางประเทศอื่นไดดวย   

ผลกระทบ เปนการใหอำนาจธนาคารแหง-

ประเทศไทยและกระทรวงการคลังนำสินทรพัยใน

คลงัหลวงไปลงทนุในตราสารทีม่ผีลตอบแทนสูงกวา 

แตก็ทำใหมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น  

๒. เพิ่มเงินตราตางประเทศ ที่ฝากกับ

สถาบันการเงินตางประเทศนอกราชอาณาจักร 

และสถาบันผู เก็บรักษาหลักทรัพยนอกราช-

อาณาจักร เปนสินทรัพยที่จะประกอบขึ้นเปน

ทุนสำรองเงินตรา รวมทั้งเพิ่มเติมใหรัฐมนตรี

กำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของผูรับฝากหรือผู

เก็บรักษาเงินตราตางประเทศ  

ผลกระทบ เปนการเปดกวางใหนักการ-

เมืองมีอำนาจเขามาบริหารจัดการสินทรัพยใน

คลังหลวงไดอยางไมมีขอบเขต อาจกำหนด

คุณสมบัติหรือลักษณะและตั้งกฎเกณฑเพื่อมุง

เอาผลประโยชนเขาตนเองหรือพวกพองได 

๓. เปลี่ยนวิธีการบันทึกผลกำไรขาดทุน

จากการตีราคาสินทรัพยและจากการจำหนาย

สินทรัพย โดยใหบันทึกผลกำไรขาดทุนจากการตี

ราคาสินทรัพยในบัญชีสำรองพิเศษ สวนกำไร

ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย ใหบันทึกใน

บัญชีผลประโยชนประจำป  

ผลกระทบ การบันทึกบัญชีแบบใหมนี้ 

ทำใหตลอด ๒๐-๓๐ ปจากนี้ ไป หากปใดขาดทนุ

จากการตรีาคา กฎหมายป พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนด

ใหนำกำไรสุทธิในบัญชีผลประโยชนประจำปไป

จายหนี้กองทุนฟนฟูฯ กอน ซึ่งสงผลใหมูลคาของ

บัญชีสำรองพิเศษตองลดนอยถอยลงไปทุกที 

เนื่องจากตองถูกตัดไปชดเชยสินทรัพยในบัญชี

ทุนสำรองเงินตราใหเต็มมูลคาธนบัตรออกใช  

๔. ใหอำนาจธนาคารแหงประเทศไทยใน

การบริหารจัดการสินทรัพยในทุนสำรองเงินตรา 

โดยขยายขอบเขตการทำธุรกรรม  

ผลกระทบ เปนการทำลายหลักการและ

เจตนารมณเดิมของบรรพบุรุษอยางสิ้นเชิง โดย

มุงหนาเอาสินทรัพยในคลังหลวงไปเสาะแสวงหา

วิธีการลงทุนประเภทตางๆ เพื่อการเก็งกำไร ที่

สำคัญเปนการเปลี่ยนสถานะจาก “ผูดูแลรักษา” 

กลายเปน “ผูบริหารจัดการ” สินทรัพยในคลัง-

หลวงได ประหนึ่งวาเปน “เจาของ” คลังหลวง

เสียเอง กลาวไดอีกนัยหนึ่งวา เปนการแสดง

เจตนาเพื่อจะ “ปลน” เอากรรมสิทธิ์ในคลังหลวง

ของประชาชนมาเปนกรรมสทิธิข์องธนาคารแหง- 

ประเทศไทย เนื่องจากเขาไปจัดการคลังหลวงได

เสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 

๕. ธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจมอบ

หมายใหสถาบันการเงินตางชาติบริหารจัดการ

แทนได 

ผลกระทบ  เปนการสะทอนความคิดวา 

เห็นคลังหลวงเปนเพียงสินทรัพยที่มีคาเพียงแค

วัตถุนิยมหรือทุนนิยมเทานั้น  ขาดจิตสำนึกของ

ความเปนไทย ทั้ งทางดานประวัติศาสตร 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม ศาสนา 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมา 

ชานาน ควรจะรักษาคลังหลวงใหเปนมรดก

ตกทอด ใหลูกหลานไดภาคภูมิ ใจถึงความ

สามารถของคนไทยในการดูแลรักษาสมบัติกอน

สุดทายของชาติ โดยมิตองอาศัยตางชาติ 

๖. ยกเลิกการใหอำนาจธนาคารแหง-

ประเทศไทยโอนสินทรัพยจากบัญชีสำรองพิเศษ

เขาเปนสินทรัพยในบัญชีทุนสำรองเงินตรา เพื่อ

หนุนหลังธนบัตรออกใช  

ผลดี มีเพียงขอนี้เทานั้นที่

สมควรไดรับการแก ไขเพราะ

สอดคลองกับหลักการเดิมที่เคย

ปฏิบัติมาที่วาการพิมพธนบัตร

ควรโอนสินทรัพยจากผลการ

ดำเนินการของธนาคารแหง-

ประเทศไทยโดยตรงซึ่งก็คือฝาย

การธนาคาร ไมควรโอนจากบัญชี

สำรองพิเศษเพราะบัญชีนี้ เปน

สวนหนึ่งของคลังหลวง 

 

นักวิชาการคาน 

รางพ.ร.บ.เงินตรา ๒๕๕๐ 

 

กฎหมายเดิมดีแลว ไมควรแก ไข 

ดร.วีรพงษ รามางกูร อดีตรองนายก-

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

“...สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับ

นี้(ฉบับเดิมที่ ใชอยู)ก็คือ การกำหนดกฎเกณฑ

และวิธีการในการออกธนบัตรที่ ใชหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีวิธีการที่เครงครัดไมเหมือน

ของประเทศอื่น พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมา 

ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยมีหลักการสำคัญๆ ก็คือ  

ธนบัตรของประเทศไทยนั้นออกโดยฝาย

ออกบัตร ซึ่งอยูในธนาคารแหงประเทศไทยก็จริง 

แตก็ ไมใชของธนาคารแหงประเทศไทย ดังจะ

เห็นปรากฏอยูในธนบัตรวา “รัฐบาลไทย” ไมได

เขียนวา “ธนาคารแหงประเทศไทย” เหมือนกับ

ธนบัตรของประเทศอื่นๆ วาเปนของธนาคาร

กลาง เชน Bank of England ของอังกฤษ หรือ 

Federal Reserve Note ของอเมริกา เปนตน .. 

ในการแกพ.ร.บ.เงินตราครั้งนี้ แกหลักการ

หนักเขาไปอีก กลาวคือ  

๑) การแกกฎหมายเชนวา เปนการเปลี่ยน

หลกัการเปนวา เงนิตนเปนของทนุสำรองเงนิตรา 

สวนผลประโยชนของทุนสำรองเงินตราเปนของ

ธนาคารแหงประเทศไทย เปนการถาวรไปเลย 

อีกทั้งยังเปนการใหอำนาจ ธปท.ทำผิดหลักบัญชี 
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๖๕๐ ๖๕๑

ตามหลักบัญชีคาใชจายรวมทั้งการตีราคาทรัพย-

สินตองนำมาหักออกจากบัญชีกำไรขาดทุนกอน

คอยโอนไปที่อื่นได ไมใชโอนเงินกำไรขาดทุนจาก

การตีราคาทรัพยสินไปหักออกจากบัญชีเงินทุน

เลย ทำใหดูมีกำไรเกินจริง ถาแกตรงนี้ ธปท.จะ

ไปอธิบายธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน

อื่นๆ เขาอยางไร ความขอนีป้รากฏในมาตรา ๓๔ 

วรรค ๒ 

๒) โดยปกติแลว ฝายออกบัตรเปนเจาของ

ธนบัตร กลาวคือเปนผูพิมพธนบัตร เมื่อ ธปท.จะ

นำธนบัตรออกใช ธปท.ตองนำทรัพยสิน คือ เงิน

ตราตางประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลมาแลก

ธนบตัรออกไปใช มกีารแกหลกัการอนันี้โดยพระ-

ราชกำหนด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔/๒ วา “ให

ธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจโอนสินทรัพย

ในบัญชีทุนสำรองพิเศษเขาเปนทุนสำรองทรัพย-

สินในบัญชีทุนสำรองเงินตรา เพื่อการนำออกใช

ธนบัตรได” ซึ่งก็เทากับวา พ.ร.ก.ฉบับนี้แกหลัก

การในการนำออกใชธนบัตร โดยธนาคารแหง-

ประเทศไทยไมตองเอาทรัพยอะไรมาแลกไดเลย 

ใชทรัพยสินเดิมของทุนสำรองเงินตราในบัญชี

ทุนสำรองพิ เศษมาใช ได เลย ซึ่ งเทากับวา 

ธปท.สามารถพิมพธนบัตรออกมาใช ไดเลย ไม

ตองระมัดระวังวาจะไมมีสินทรัพยที่ ใช เปน

ทุนสำรองมาแลก 

ราง พ.ร.บ.ฉบับใหมนี้ ในมาตรา ๑๖ ให

ยกเลิกความในมาตรา ๓๔/๒ ของพระราช-

กำหนด พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ดีแลว แตก็ยังเปดชองให 

ธปท.สามารถนำธนบัตรออกใช โดยไมตองนำ

ทรัพยสินตางประเทศมาแลก ยังโอนไปจากบัญชี

ทุนสำรองพิเศษไดอยู แตดึง รมต.คลังมารวม

ดวย โดยการออกเปนกฎกระทรวง เพียงแตตอง

ใหเหตุผลความจำเปนและกำหนดการโอนทรัพย-

สินกลับคืนบัญชีทุนสำรองพิเศษ ซึ่งไมชัดเจนวา 

การโอนดังกลาวเปนการโอนมาจากบัญชีของ 

ธปท.หรือไม อยางไร 

หรือวา ธปท.นำธนบัตร

ออกไปใช โดยไมตองมี

ทรัพยสินมาแลกแลวไม

ตองนำทรัพยสินมาชดใช

ภายหลงั            

๓) ที่นาหวงมากอีกประการหนึ่งก็คือ การ

เพิ่มอำนาจธนาคารแหงประเทศไทยในการ

บริหารจัดการทรัพยสินในบัญชีทั้งสามบัญชีของ

ทุนสำรองเงินตรา .. สามารถทำธุรกรรมทางการ

เงิน .. ไดกวางขวางกวาเดิม ที่หวงก็คือ สามารถ

ทำกับสถาบันการเงินตางประเทศที่เปนเอกชน

ก็ได เชน ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

หรือแลกเปลี่ยนภาระการรับจายดอกเบี้ย หรือ

แลกเปลี่ยนภาระการรับจายเงินตราตางประเทศ 

หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพยเงินตราตางประเทศ

ตางสกุล ฯลฯ ซึ่งลวนแตใหอำนาจ ธปท.ทำการ 

“เก็งกำไร” จากการทำธุรกรรมทางการเงินได 

ซึ่งเปนการใหอำนาจ ธปท.นำสินทรัพยของ

ทุนสำรองเงินตราเขาเสี่ยงเพื่อหากำไรที่สูงขึ้น 

แตก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นจนจะกลายเปนกองทุน 

“เก็งกำไร” หรือ hedge fund ได 

ถาไดกำไรมากขึ้นก็อยูในบัญชีผลประโยชน

ประจำปแลวก็โอนไปเปนของ ธปท. เพื่อชำระ

หนี้อยางอื่น ถาขาดทุนขึ้นมาจะทำอยางไร ถา 

รมต.คลังตามทันก็แลวไป ถาตามไมทันก็นาเปน

หวง ไมควรใหอำนาจ ธปท.มากขนาดนั้น 

ที่สำคัญ .. ไม ไดเขียนใหชัดเจนวา การ

ทำสวอป (swap) ทำไดเฉพาะระหวางเงินตรา

ตางประเทศสกุลหนึ่งกับอีกสกุลหนึ่ง จะทำ

ระหวางเงินบาทกับเงินตราตางประเทศสกุลอื่น

ไมได ถาตองตีความแลวเกิดตีความวา ทำได ก็

ยิ่งไปกันใหญ อาจจะใชเงินในบัญชีทุนสำรอง 

เงินตราไปตอสูปองกันคาเงินบาทได ก็อาจจะ

เกิดความหายนะกับทุนสำรองเงินตราได เพราะ

ไมไดเขียนหามไว .. 

พ.ร.บ.เงินตรา ๒๕๐๑ แก ไขเพิ่มเติม 

๒๕๑๖ นั้นดีอยูแลว ไมจำเปนตองไปแก ไขอะไร 

ถาจำเปนจะหยบิยมืเงนิไปใช กอ็อกเปนพระราช-

บัญญัติ หรือพระราชกำหนด เปนคราวๆ ไป ไม

ตองไปแก ไขพระราชบัญญัติ 

เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ก็เพราะ ธปท.ปลอย 

ใหเงนิบาทแขง็ขึน้มามาก เมือ่ตองตรีาคาทรพัยสนิ

ตอนสิ้นปก็จะขาดทุนทุกบัญชี ก็เลยไมมีเงินเหลือ

จะไปชดเชยจากบัญชีผลประโยชนประจำป  

และไมมเีหลอืใหโอนไปใช กเ็ลยใชวธิแีกกฎหมาย

ไปเลย ไมตองปรบัปรงุวธิกีารทำงานของตวัเอง...” 

บัญชีสำรองพิเศษ.. 

ปราการดานสุดทาย 

ยามวิกฤต 
 

    ดร.ธีระบูลย อินทรกำธรชัย 

นักบริหารเงิน ไดยกกรณีศึกษา

หากประเทศชาติเกิดวิกฤตการณ

ทางการเงินขึ้น จะเห็นความสำคัญ

ของบัญชีสำรองพิเศษวามีความ

จำเปนที่ตองรักษาไว และควรตอง

สะสมเพิ่มพูนใหมากขึ้นอีกดวย ดังนี้ 

“...ทุนสำรองเงินตราหรือที่เรียกกันทั่วไป

วาบัญชีฝายออกบัตร เปนสวนหนึ่งของทุนสำรอง 

ระหวางประเทศ (Official Foreign Reserves) 

ทุนสำรองเงินตราประกอบดวย ๓ บัญชียอย คือ 

บัญชีทุนสำรองเงินตรา บัญชีผลประโยชน

ประจำป และบัญชีสำรองพิเศษ ..  

ขนาดของบัญชีสำรองพิเศษมิไดมีขนาด

ใหญพอที่จะทำใหเกิดความนาไววางใจเทาใดนัก  

ยิ่งไปกวานั้น พ.ร.ก. เงินตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ ยัง

อนุญาตใหนำสินทรัพยจากบัญชีสำรองพิเศษเขา

หนุนในบัญชีทุนสำรองเงินตราเพื่อพิมพธนบัตร

เพิ่มไดโดยตรงโดยไมจำกัด ซึ่งธปท.ยอมรับวามี

ความจำเปนในขณะออก พ.ร.ก. นั้น แตปจจุบัน

ไมมีการกระทำเชนนั้นแลว อยางไรก็ตาม 

กฎหมายที่ เปดชองใหกระทำเชนนั้นยังอยู  

สมควรที่จะไดมีการแกกฎหมายในประเด็นนี้ โดย

เร็ว  เพราะหากมีการใชชองทางนี้พิมพธนบัตร

อีกในอนาคต ผลกระทบที่ตามมาจะทำใหบัญชี

สำรองพิเศษลดลงอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะ

แทนที่จะใชบัญชีสำรองพิเศษเพื่อกันผลกระทบ

จากการขาดทุนจากการตีราคาตามอัตราแลก-

เปลี่ยน กลับเพิ่มวัตถุประสงคอีกหนึ่งประการคือ

นำไปใชพิมพธนบัตรไดดวย ทำใหเจตนารมณ

ของกฎหมายเดิมถูกบิดเพี้ยนไปอยางมาก   

สำหรับการวิเคราะหผลกระทบตอบัญชีสำรอง-

พเิศษในกรณนีีจ้ะละเวนไว เนือ่งจาก ธปท.อางวา

ไม ไดกระทำเชนนั้นแลวและได โอนคืนธนบัตรที่

เกิดจากการใชบัญชีสำรองพิเศษหนุนโดยตรง

กลับคืนใหฝายออกบัตรหมดแลว 

ดร.วีรพงษ รามางกูร 
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๖๕๒ ๖๕๓

กลาวโดยสรุป บัญชีสำรองพิเศษ นั้นมิได

มีขนาดใหญมากหรือเหลือเฟอสำหรับการทำ

หนาที่เปนปราการดานสุดทายในการรักษาคา 

เสมอภาคของธนบัตรออกใชซึ่งเปนวัตถุประสงค

เดิมของบัญชีนี้  ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทย

เคยแตประสบวิกฤตการณที่คาเงินบาทออน ซึ่ง

สงผลใหบัญชีสำรองพิเศษเพิ่มพูนขึ้นโดยที่

สาธารณชนไมคอยไดรับทราบ แตในวิกฤตการณ

ที่จะเกิดในวันขางหนาอาจเปนไปในทางกลับกัน

คือเปนวิกฤตการณที่เกิดจากเงินบาทแข็งคา  

ซึ่งจะเปนโอกาสที่บัญชีสำรองพิเศษไดทำหนาที่

ตามวัตถุประสงคเดิม แตเนื่องจากมีการโอนผล

ประโยชนจากบัญชีในฝายออกบัตรไปเขาบัญชี

สะสมพิเศษเพื่อใชหนี้กองทุนฟนฟูฯ ทำใหบัญชี

สำรองพิเศษอาจไมมี โอกาสไดเติบโตตามการ

ขยายตัวของบัญชีทุนสำรองเงินตรา สงผลให

ความสามารถของบัญชีสำรองพิเศษในการ

รองรับวิกฤตการณที่อาจจะเกิดขึ้นในวันขางหนา

ตองลดลงอยางนาเสียดาย 

 

ปรับโครงสรางภาษี.. 

เปนธรรมกับประชาชน 

 

รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒนชัย  อัตถากร 

นักวิชาการดานเศรษฐศาสตร ไดเสนอความคิด

เหน็เกีย่วกบัหนาทีห่ลกัของธนาคารแหงประเทศ-

ไทย (ธปท.) สรุปโดยยอ ดังนี้ 

“...ปจจุบันบัญชีทุนสำรองเงินตรามีทรัพย-

สินประมาณเกือบ ๘ แสนลานบาท สำหรับดอก

ผลจากทุนสำรองเงินตรา จะถูกนำเขาบัญชีผล

ประโยชนประจำป ตอนนี้มีรวม ๑ หมื่นลานบาท

เศษ สวนที่เหลือจากคาใชจายตางๆ ในบัญชีผล

ประโยชนประจำปจะโยกไปไว ในบัญชีทุนสำรอง

พเิศษ ซึง่มรีวมกนักวา ๗ แสนลานบาท บญัชนีีร้วม

ถึงบัญชีผาปามหากุศลกูชาติของหลวงตามหาบัว 

ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด จังหวัด

อุดรธานีอยูดวย เงินทั้ง ๓ บัญชีมีรวมกันอยู

ประมาณ ๑.๖ ลานลานบาท ในอดีตดวยสาย-

พระเนตรที่ยาวไกลดานความมั่นคงทางการคลัง

ของประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-

เจาอยูหัว ไดพระราชทานเงิน ๑๒ ลานบาท 

(เมื่อเกือบหนึ่งรอยปที่แลวมีมูลคา

มหาศาล) เปนทนุประเดมิในคลงัหลวง 

เพื่อรักษาเสถียรภาพคาเงินบาท  

นั บ เ ป น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ที่

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจักตอง

จารึกและจดจำ เพราะเงินจำนวนนี้

เปนเสมือน “เงินขวัญถุง” อันเปน 

สิริมงคลอเนกอนันตที่รักษาไวเรื่อยมา 

เปนเงินเริ่มตนเขาคลังหลวงเพื่อสรางรากฐาน

ความมั่นคงใหกับประเทศซึ่งจัดอยูในบัญชีสำรอง

พิเศษ เรื่องอดีตที่ทรงคุณคานาจดจำอยางนี้ 

กลับไม ไดรับการบอกกลาวเลาตอ ถายทอดให

ลูกหลานไทยไดรับรูรับทราบ จึงไมนาแปลกใจวา 

ทำไมคนไทยสมัยนี้จึงทำตัวเปนคนไรราก… 

ผมมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

๑. แกกฎหมายใหธปท.นำเงินเฉพาะของ

ฝายการธนาคารลงทุนไดมากขึ้น โดยจัดความ

เสี่ยงให เหมาะสม อยาแกกฎหมายใหนำ

ทุนสำรองจากสามบัญชี ในฝายออกบัตร ไป

ลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง ควรเก็บรักษาไวเพื่อ

แนวทางเดิมจะดีกวา 

๒. ออกกฎหมายเก็บภาษีมรดก ภาษีกำไร

จากการขายหุน และแกภาษีกำไรจากการเก็ง

กำไรที่ดินใหมีอัตรากาวหนายิ่งขึ้น นำเงินภาษี 

ดังกลาวมาแก ไขความเสียหายจากวิกฤตการณ

ทางการเงิน ในสวนดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลัง

รบัภาระอยู  สวนภาระเงนิตนให กรส.รบัผดิชอบ

ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งนำมาจากภาษีทางตรงตัว

ใหมดังกลาว ทำอยางนี้เปนธรรมกับประชาชน

คนชั้นกลางและชั้นลางมากกวา ไมตองแบกรับ

จนเกินไป เพราะไม ใช “ตัวการ” ทำใหเกิด

วิกฤตการณ ในครั้งนั้นเลย โครงสรางภาษีที่ 

ดำรงอยู ไมยุติธรรม เพราะพึ่งพาภาษีทางออม

ทุกยุคทุกรัฐบาล จนปานนี้ยังไมมีพรรคการเมือง

ใดๆ กลาหาญชาญชัยคิดจะปฏิรูปภาษีที่ทาง 

ตรงตัวใหมดังกลาวเลยและเปนมาชานานแลว 

การแก ไขปญหาเศรษฐกิจการเมือง จึงมักสราง

ภาระใหคนชั้นลางที่หมดทางไป มายาวนาน 

ชั่วนาตาปก็วาได 

๓. ไมปฏิเสธการมอบบทบาทสำคัญแก 

ธปท.ในการบริหารนโยบายการเงินและอัตรา

แลกเปลี่ยนแตควรมีการคาดคะเนใหดี การมี

คณะกรรมการหลายชุด มิใชจะ

มีหลักประกันอยางดีพรอมเสมอ

ไปอยางที่ธปท.อาง .. ดังนั้นจึง

ควรมีกลไกคัดคานจากภาค

ประชาชน นักวชิาการอสิระและ

รัฐสภา อยางเปนจริงเสมอๆ                

๔. ที่รมช.คลังอางความ 

เรงดวน บอกใหเรงผาสนช.วาระ

แรกเลย แลวคอยไปแก ไขในชั้นกรรมาธิการ  

ในสมยัรฐับาลชัว่คราวอยากผลกัดนักฎหมายไหน

ใหผานเร็วๆ ก็จะเลนมุขนี้ทั้งนั้น ผมกลับมองตาง

มุมวา กฎหมายที่มีความสำคัญตออนาคตของ

ชาติอยางนี้ ควรทำใหเรียบรอยกอนนำเขา 

สนช.จะดีกวา โดยการเปดเวทสีาธารณะ เคารพ

การมสีวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง .. 

ควรเลื่อนการพิจารณา พ.ร.บ. เงินตรา

ออกไป ทำใหสมบูรณเสียกอนแลวนำสูสนช. 

พิจารณาตอไปหากอยากไดของดีเปนที่ยอมรับ

กันทุกฝาย เพื่อประโยชนของประเทศชาติ ไมมี

อะไรลาชาไปหรอกครับ…” 

จากการที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

คณะสงฆ นกัวชิาการ ตลอดจนพีน่องประชาชนชาว

ไทยไดเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกรางพระราช-

บญัญตัเิงนิตราฉบบัดงักลาว ดวยความเขาใจใน

เหตผุลทำใหรฐับาลถอนรางกฎหมายดงักลาวออก

จากกระบวนการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ในที่สุด 

 

 

 

 

 

คลังหลวง 

กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดร.ปรยีานชุ พบิลูสราวธุ ผูเชีย่วชาญดาน

เศรษฐกิจพอเพียง สำนักทรัพยสินสวนพระมหา-

กษตัรยิ เคยกลาวถงึความสำคญัของคลงัหลวงไว 

โดยสรปุยอ ดงันี้ 
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๖๕๒ ๖๕๓

“...ระบบที่จะคุมครองและรักษาคาของเงิน

บาททีด่ ีกค็อื กลไก ขัน้ตอน กระบวนการ และกฎ

ระเบียบกติกา ในการดูแลรักษาคลังหลวงหรือ

ทนุสำรองเงนิตรา ใหดำรงอยูอยางมัน่คง รวมถงึ

การคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมมา

เปนผูดแูลรกัษา ซึง่ระบบนีจ้ะเปนภมูคิุมกนัในตวัที่

ดีของการรักษามูลคาหรือรักษาความมั่นใจในคา

ของเงินบาท กลาวคือ ตองมีระบบการดูแล

รกัษาทนุสำรองเงนิตราทีท่กุคนมัน่ใจ .. 

การมีระบบการเก็บรักษาสินทรัพย ใน 

คลงัหลวงที่ไมดพีอ หรอืไมรดักมุจนสามารถสราง

ความเชือ่มัน่ในระยะยาว จะทำใหคาของเงนิบาท

ในวันนี้มีความเสี่ยง จนอาจทำใหคนหมดความ 

เชื่อถือในคาของเงินบาทไปเลยก็ได.. การดูแล

รักษาคลังหลวงที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จำเปนทีจ่ะตองอาศยั ความรอบรู ความรอบคอบ 

และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนำหลักวิชา-

การมาใชประกอบการพจิารณาขอมลูตางๆ .. และ

บุคลากรก็ตองมีความสามารถที่จะตัดสินใจวาจะ

ตองมีทุนสำรองเทาไรจึงจะสมดุลกับสถานการณ

แตละชวงของเศรษฐกจิโดยรวม .. แตสิง่ทีส่ำคญั

ยิ่งกวานั้นคือเรื่องของคุณธรรม โดยมีระบบ 

กลัน่กรองให ไดคนดทีีม่คีณุธรรมเปนผูทำหนาที่

ดูแลรักษาคลังหลวงซึ่งเปนสมบตัริวมของคนทั้ง

ชาต ิ..  

คณุลกัษณะของผูทีส่มควรไดรบัการแตงตัง้

หรอืคดัเลอืกใหมาดแูลรกัษาสนิทรพัยในคลงัหลวง

นัน้ อยางนอยควรมคีณุธรรม สอดคลองกบัหลกั 

๔ ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได

พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ซึ่งรวมถึง

ขาราชการของรฐั ในคราวสมโภชกรงุรตันโกสนิทร 

๒๐๐ ป ประกอบดวย 

“ประการแรก คอืการรกัษาความสจั ความ

จริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปน

ประโยชนและเปนธรรม 

ประการทีส่อง คอืการรูจกัขมใจตนเอง ฝก

ใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดี

นัน้ 

ประการทีส่าม คอืการอดทน อดกลัน้ และ

อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต ไม

วาจะดวยเหตปุระการใด 

ประการที่สี ่ คือการรูจักละวางความชั่ว 

ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอย 

ของตนเพือ่ประโยชนสวนใหญของบานเมอืง 

คุณธรรมสี่ประการนี ้ ถาแตละบุคคล

พยายามปลกูฝงและบำรงุใหงอกงามขึน้โดยทัว่กนั

แลว จะชวยใหประเทศชาตบิงัเกดิความสขุ ความ

รมเยน็ และมีโอกาสทีจ่ะปรบัปรงุพฒันาใหมัน่คง

กาวหนาตอไปไดดงัประสงค”   

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการสรรหาบุคคล

ลกัษณะเชนนัน้เปนไปไดยาก ดงันัน้จงึตองมรีะบบ

ทีร่ดักมุ มรีะเบยีบทีเ่ครงครดั มรีะบบการตดิตาม

ตรวจสอบอยางตอเนื่อง รวมถึงการใชมาตรการ

ทางสงัคม เพือ่ปองกนัไมใหคนไมมคีณุธรรมมาใช

ประโยชนจากเงินทุนสำรองกอนนี้ผิดไปจาก

วัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที ่ ๑๑ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เกี่ยวกับการเลือกคนด ี

ปกครองบานเมอืง ความวา  

“...ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมด ี

ไมมีใครจะทำใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด 

การทำใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย

จึงมิใชการทำใหทุกคนเปนคนด ี หากแตอยูที่

การสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครองบานเมือง

และควบคุมคนไมด ี ไมใหมีอำนาจ ไมใหกอ

ความเดอืดรอนวุนวายได...” 

การบริหารกิจการตางๆ ของประเทศตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ โดยทัว่ไปก็

ควรใชเงินภาษีหรือรายไดจากทางตางๆ ของรัฐ

เปนหลัก ไมควรนำเงินออมหรือทุนสำรองใน 

คลงัหลวง มาใชในการบรหิารประเทศ เพราะเงนิ-

ออมเปนสวนของเงนิทีค่วรเกบ็ไวใชในกรณฉีกุเฉนิ 

หรอืเกดิวกิฤตจรงิๆ เพือ่ใหประเทศมภีมูคิุมกนัทีด่ ี

จะนำไปใช ไดกต็อเมือ่มวีกิฤตจำเปนจรงิๆ การนำ

เงินที่เก็บออมไว ในยามฉุกเฉิน ยายมาเขาบัญชี

ฝายบริหารจึงเปนการทำลายภูมิคุมกันของ

ประเทศ เปนเรื่องไมถูกตองตามหลักเหตุหลักผล 

แตหากจำเปนตองนำออกมาใชเพื่อแกวิกฤตของ

ประเทศในยามฉกุเฉนิจรงิๆ แลว เมือ่นำเอาออก

มาใชแลว ก็ตองหาทางนำมาใชคืน เพื่อใหรักษา

ระดบัเงนิออมไวตามความเหมาะสมและจำเปน…” ระดบัเงนิออมไวตามความเหมาะสมและจำเปน…”

สรปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

พอประมาณ

นำสู

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม / วัฒนธรรม

กาวหนาไปพรอมกับความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน

     มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขคุณธรรม 

(สติ ปญญา ขยัน หมั่นเพียร อดทน  

ซื่อสัตยสุจริต ไมเบียดเบียน แบงปน) 

มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง

ในการนำหลักวิชาการตางๆมาใช) 

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม / วัฒนธรรม

กาวหนาไปพรอมกับความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
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๖๕๔ ๖๕๕

เรามีเงินสำรองไมมากอยางที่เขาใจกัน 

 

สัมภาษณพิเศษ : ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล 

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

“...ใครคิดจะนำเงินสำรองไปทำอยางอื่น เชน ลงทุน

ในโครงสรางพื้นฐาน หรือชำระหนี้ กองทุนเพื่อการฟนฟู

และพัฒนาระบบการเงิน ก็ตองคิดใหรอบคอบวา ขอเท็จ

จริง คือ เรามีเงินสำรองไมมากอยางที่เขาใจกัน ที่สำคัญ การนำเงินสำรอง

เพื่อทำอะไรสักอยางแลว เมื่อประตูเปดครั้งแรกแลว ยอมมีการขอเขามา

อยางตอเนื่อง...” 

หลวงตามหาบัวและผาปาชวยชาติ  

หยดน้ำมนตที่ยิ่งใหญดั่งมหาสมุทร 

บทความ : ศ.ดร.ตีรณ พงศมฆพัฒน  

นสพ.มติชน ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

“...ในประเทศที่แทรกแซงคาเงินมาก เชน เอเชียและ

ไทย จึงมีเงินตราตางประเทศที่เปนเงินกระดาษอยูเปน

จำนวนมากแตมีทรัพยสินแทจริงคือทองคำเพียงเล็กนอยเทานั้น เชนเพียง ๒% 

ไมเหมือนประเทศที่พัฒนาแลวที่ ไมเห็นความจำเปนมากนักที่จะรักษาคาเงิน

ดวยการสะสมเงินกระดาษและมักเก็บไว ในรูปทองคำซึ่งอาจสูงถึง ๗๐-๘๐% 

ถามองในแงระยะยาวซึ่งนักเศรษฐศาสตรยังใหความสนใจไมมากเทาบรรพ-

บุรุษที่ เคยผานความยากลำบากในยามสงคราม ประเทศจำเปนตองมี

ทุนสำรองไว ไมเพียงแครองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามปรกติ

เทานั้น หากตองมีสวนไวสำหรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได เชน 

สงครามและภาวะเงินเฟอทั่วโลกที่อาจเกิดขึ้นเมื่อประเทศตางๆ จมอยู ใต

ปริมาณกระดาษที่ใชกระตุนเศรษฐกิจ สะสมกันนานนับทศวรรษ...”  

ตารางแสดงปริมาณและรอยละในการถือครองทองคำในทุนสำรองระหวางประเทศของประเทศตางๆ และในองคกรทางการเงินระหวางประเทศ 

 ลำดับที่  ประเทศ ทองคำ ทองคำ/ทุนสำรอง ลำดับที่  ประเทศ ทองคำ  ทองคำ/ทุนสำรอง 

    (ตัน) %                     (ตัน)               % 

 1 สหรัฐอเมริกา 8,133.50 74.70 21 เบลเยี่ยม  227.50 38.80 

 2 เยอรมัน 3,401.00 71.70 22 แอลจีเรีย 173.60 4.60 

 3 กองทุนการเงิน 2,814.00  23 ฟลิปปนส 152.20 11.00 

  ระหวางประเทศ (IMF)  

 4 อิตาลี 2,451.80 71.40 24 ลิเบีย 143.80 5.60 

 5 ฝรั่งเศส 2,435.40 66.10 25 สิงคโปร 127.40 2.50 

 6 สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,054.10 1.60 26 สวีเดน 125.70 12.20 

 7 สวิสเซอรแลนด 1,040.10 17.60 27 อัฟริกาใต 125.00 12.30 

 8 รัสเซีย 830.50 7.80 28 ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ 119.00 

      ระหวางประเทศ (BIS)  

 9 ญี่ปุน 765.20 3.30 29 ตุรกี 116.10 5.90 

 10 เนเธอรแลนด 612.50 59.40 30 กรีซ 111.50 79.50 

 11 อินเดีย 557.70 8.70 31 ไทย* 108.90 2.90 

 12 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) 502.10 31.30 32 เม็กซิโก 106.00 4.00 

 13 สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 423.60 5.00 33 โรมาเนีย 103.70 9.80 

 14 โปรตุเกส 382.50 84.80 34 โปแลนด 102.90 4.70 

 15 เวเนซูเอลา 365.80 64.80 35 ออสเตรเลีย 79.90 9.10 

 16 ซาอุดีอาระเบีย 322.90 33.30 36 คูเวต 79.00 12.30 

 17 สหราชอาณาจักร 310.30 16.50 37 อียิปต 75.60 11.20 

 18 เลบานอน 286.80 29.60 38 อินโดนีเซีย 73.10 3.20 

 19 สเปน 281.60 40.70 39 คาซัคสถาน 67.30 9.20 

 20 ออสเตรีย 280.00 55.40 40 เดนมารก 66.50 3.60 

                           ทีม่า : World Gold Council (updated in July 2011) 

31 ไท31 ไท31 ไทย* 108.90 2.90  108.90 2.90  108.90 2.90  108.90 2.90 

คณะผูบริหารและเจาหนาที่

ธนาคารแหงประเทศไทย   

ที่วัดปาบานตาด 

 
* ขอมูลการถือครองทองคำในทุนสำรองของประเทศไทยลาสุด ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการ ธปท. กลาวเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ วา “ตั้งแตเขารับตำแหนงผูวาฯ ไดทยอยซื้อทองคำเพิ่มอีก ๓๐ ตัน ทำให ธปท. ถือ

ครองทองคำทั้งหมด ๑๓๐ ตัน ซึ่งเปน ๓% ของทุนสำรองระหวางประเทศ” 
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๖๕๔ ๖๕๕

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐ องคหลวงตาเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อแกปญหาการแก ไข

พระราชบัญญัติเงินตราของรัฐบาล ใหคณะศิษยานุศิษยไดยึดถือเปนขอปฏิบัติ ดังนี้ 

“...เกือบเปนเกือบตายการชวยชาติของเรา 

ไมใชธรรมดา เราบวชมาเราไมเคยสนใจวาจะชวย

ชาติบานเมืองประเภทดังที่ชวยอยูเวลานี้นะ ก็ ได

หลวมตัวเขามาชวยแลว เมื่อชวยแลวเปนยังไงก็

ตองฟดกันเขาใจไหม จึงเรียกวาชวยจึงเรียกวานักสู

ซี สูเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเราเสียหายที่

ตรงไหน หลักธรรมวินัยไมขัดของ อะไรที่ขัดตอ

ธรรมวินัยไมเลนดวย กลับตัวทันทีเลย อะไรที่เปน

ทางเดินตามธรรมวินัยและถูกตองแมนยำเปน

ประโยชนแกสวนรวมแลวเอา .. 

แลวทางวัดเราไปเกี่ยวของก็เพราะเราขนเงิน

เขาคลังหลวงละซิเราถึงเกี่ยวของได เราทำเรามี

หลักมีเกณฑทุกอยาง มาคานไม ไดนะ นี่ตีเขาไปใน

คลังหลวงนะ เพราะเงินเราเขาคลังหลวงๆ แลวจะ

มาเอาไปอีลุยฉุยแฉกไม ได ก็ ไมพนเรื่องของเราไป

เกี่ยวของจนไดละ เกี่ยวก็เกี่ยวเถอะ ก็เราเอาน้ำ

สะอาดมาชะลางของสกปรกผดิไปไหนวะ พระพทุธเจา

สอนโลกก็สอนพวกสกปรกนั่นเอง สะอาดแลวทาน

ไมสอน สอนแตพวกสกปรก ธรรมสอนโลกก็สอน

อยางนั้นซิจะใหวาไง...” 

 บอกลูกศิษยไปดูแลคลังหลวง 

อยู เฉพาะอยางยิ่งหลวงตาบัวเขามาเกี่ยวของอยู

เสมอ ก็เกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยแหงสมบัติของ

ชาติเรานั่นเอง ไม ไดมาเกี่ยวของเพื่อความเสียหาย

แตประการใด มันนาจะคิดนะ 

ผูใหญในวงราชการตางๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเหลานี ้

ควรจะคิดใหมากนะ อยาเห็นแตเราเปนผู ใหญ 

ใหญปาๆ เถื่อนๆ ไมมีใครเคารพนับถือ ใหญปาๆ  

เถื่อนๆ นี้ทำชาติใหลมจมได ถาใหญเปนศีลเปน  

ธรรมเชิดดวยกันทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

เราจึงตองไดเขาไปเกี่ยวของอยูเสมอ เราก็ ไมเคยคิด

วาเราจะไดเขามาเกี่ยวของกับชาติบานเมือง แตก็

เปนอยางนี้แหละ เมืองไทยเราจะจมมันก็ทนไม ได

ตองมาชวยอุม ครั้นอุมขึ้นมาแลวจะปดมือใหแตก

กระจัดกระจายไปนี้เราก็ ไมยอมใช ไหมละ .. ใหพากัน

ไปดูแลทรัพยสินของเรา บอกลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย 

ไมงั้นมันจะฉิบหายไปหมด ก็มีเทานั้นละ...” 

 

“...เรามีจดหมายไปแลวใหพระติดตามไป ๔-๕ องค เปนสมบัติของเราเพื่อชวยชาติ คือไมใหออก

เลย ฟงวาเขาจะเอาเงินเหลานี้ออก พอเราทราบเราก็รีบเขียนจดหมายใหพระเราติดตามไป.. เราหามา

เพื่อชาติบานเมืองของเรา ไมใชเพื่อฉิบหาย เราวางั้น เราเลยรีบเขียนจดหมายไปดักหนา ถาเปน

จดหมายเราแลวจะมีฤทธิ์มีเดชอยูละ เพราะจดหมายเพื่อชาติ จดหมายของชาติ ไมใชธรรมดา เรากลัว

มันจะเปน ฟงเสียงเขาประชุมกันมันจะออกไมใชเขา ที่เราหามานะ 

อันไหนแยกแยะ อะไรที่ควรใหออกก็ปลอยเขาไป อันไหนที่ควรจะเก็บไว เปนเรื่องของเราที่เอา

เขาไปเพื่อเก็บใหเก็บ ไมให ไปอีลุยฉุยแฉก เราตองไดติดตามเรื่อย เรื่องอะไรก็หลวงตาบัวนี่ละเขาเรื่อย 

เขากระทรวงเรื่อย คือเราเขาเราเขาจริงๆ นี่นะ เอา เถียงมาวางั้นเลย ถาลงไดออกแลว ถูกตองๆ เลย 

เหลานั้นมันอีลุยฉุยแฉกเห็นแก ไดแกเอา เอาอำนาจบาตรหลวงเขาใสบางอะไรปาๆ เถื่อนๆ เราอยางนั้น

ไม ได ไมมีอะไรเหนือธรรมเทานั้นพอ...” 

อยาเอาคลังหลวงไปอีลุยฉุยแฉก 

 

 โลกสกปรก ธรรมตองชะลาง 

  

“...เราก็ ไมเคยคิดบวชมาจะไดออกมาเกี่ยวกับ

ชาติบานเมือง ก็ ไดออกมาอยางนี้แหละ เพราะมัน

สกปรก นี่เอาน้ำมาชะลาง บางคนพวกปากอมขี้เขา

ก็วาพระมาเลนการบานการเมือง การบานการเมือง

อะไรมันการสวมการถานตางหาก เอาน้ำมาชะลาง

การสวมการถานใหมันสะอาดพอดูไดเราที่มาชวยอยู

เวลานี้ ไมงั้นจมไปหมดนะอะไรก็ดี จึงมักมีชื่อทางวัด 

ศิษยานุศิษยของ

องคหลวงตาออก

มาทำหนาที่

ปกปองคลังหลวง 

เมือ่วนัที ่๕ กนัยายน ๒๕๕๔ คณะศษิยนำโดย 

หลวงพอคณู สุเมธโธ ไดเดินทางไปกระทรวงการคลัง

เพื่อแสดงเจตจำนงปกปองคลังหลวง(ทุนสำรองเงินตรา) 

ตามพินัยกรรมขององคหลวงตา มิใหนำไปใชเพื่อ

วัตถุประสงคอื่น กรณีรัฐบาลมีดำริจะใชเงินสำรอง

ระหวางประเทศจัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่ง ซึ่งไดรับคำ

ยืนยันจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวา  

“ไมแตะตองทุนสำรองเงินตราหรือคลังหลวง  

และไมมีการแก ไข พ.ร.บ. เงินตราอยางแนนอน” 

  พระธรรมเทศนาขจัดปญหา   
  รางพ.ร.บ.เงินตรา ๒๕๕๐ 
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๖๕๖ ๖๕๗

จากการวิเคราะหทั้งทางโลกและทาง

ธรรม จะเห็นไดวารางกฎหมายฉบับนี้ทำลาย

หลักการเก็บรักษาคลังหลวงเพื่อความมั่นคง

กลายเปนความเสี่ยงซึ่งอาจนำมาซึ่งความวิบัติ

ลมละลายทางการเงินของชาติได ในที่สุด และ 

เพราะเหตุนี้คณะสงฆฝายกรรมฐานนำโดยองค-

หลวงตาจึงไดเขียนจดหมายขอบิณฑบาตให

ยกเลกิแนวความคดิดงักลาว ซึง่รฐับาลกย็อมรบั

ในเหตุผล รางกฎหมายฉบับนี้จึงลมเลิกไป  

หลังจากนั้นไมถึง ๖ เดือนปรากฏวาภาวะ

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปตางก็

ประสบภาวะตกต่ำอยางรุนแรง ซึ่งหากรัฐบาล

ในตอนนั้นไมเชื่อฟงองคหลวงตาและฝาฝน

บังคับใชกฎหมายฉบับนี้แลว ประเทศไทยจัก

ตองประสบกับความหายนะโดยแนแท เพราะ

หลงผิดเอาเงินที่มั่นคงไปลงทุนในสหรัฐฯ และ

ยุโรปซึ่งไดลมสลายในเวลาตอมา  

การขอบิณฑบาตขององคหลวงตาให

ยกเลิกรางกฎหมายฉบับนี้จึงเปนการปกปอง

คุมครองชาติใหพนจากความหายนะไดอยางนา

อัศจรรยอีกครั้งหนึ่ง 

 

วัตถุเปนพื้นฐาน ธรรมะกระจายทั่วแผนดิน 

 

ชวยชาติดวยการปรับปรุงตนเอง 

 

“...ธรรม ๔ ขอนี้มี ไวสำหรับชาวพุทธเรา ขอ

ใหพี่นองทั้งหลายไดปฏิบัติตามในขอนี้ 

อุฏฐานสัมปทา ใหมีความขยันหมั่นเพียรใน

กิจการงานที่ชอบ อยาขี้เกียจขี้คราน  

อารักขสัมปทา เมื่อเราเสาะแสวงหามาได

มากนอย ใหพยายามเก็บรักษา แลวแบงไวสำหรับ

กินของเรา สำหรับใชของเรา สำหรับการเจ็บไข ได

ปวยทุกอยางเปนความจำเปน ใหแยกแยะสมบัติที่

ไดมานั้นใหเปนสัดเปนสวน ดวยความมีเหตุมีผล 

อยาไดใชแบบสุรุยสุราย 

เงินคลังหลวง  ไมใชเงินการพนัน 

 

องค เราจัดให ไป พรอมทั้งความคัดคานของเรา

ดวย ตกลงก็เลยไดชวยบานเมืองเปนเรื่องปกติ เรา

ก็ตองเขาไปคลุกเคลาจนได ไปชะลางละซี...” 

ใหเอาธรรมพิจารณา  

ถาเปนโลกแลวไมแนนอน 

“...ความรูความเห็นของเรายังคงเสนคงวา

อยู ไมเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นเราจึงกลาคาน อะไร

กลาคาน ไดพิจารณาเต็มหัวใจแลวออกๆ ไมใชดน

เดาออก พิจารณาๆ แลว เหมาะสมตรงไหนจะออก

ตรงนั้นปบ นี่ก็เหมาะสมอยางที่วานี้ใหเอา (คลัง-

หลวง) ไว อยาเอาออก เอาธรรมละเขาพิจารณา 

ถาเอาโลกพิจารณามันไมแนนอน วาแตจะร่ำรวยๆ 

จมก็มีเขาใจไหมละ ถาเอาธรรมเขาพิจารณาแลวจะ

เหมาะสมตลอดไป นี่เราก็เอาธรรมเขาพิจารณา 

แลวบอกกับบรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทย 

โดยถือธรรมเปนหลักเกณฑ...” 

 

“...นี่ก็เราแหละเขาไปคัดคานตรงนั้น เขาจะ

ถอนเงินออกไปอีลุยฉุยแฉกแหลกหมด เราเอา

เขาไปใหเปนกอบเปนกำ เปนหลักเกณฑของชาติ

ไทยเรา เรามุงมั่นอยางนั้น หากมีความจำเปนอะไร

ก็ ใหออกจายดวยความเปนธรรม  นี่จะเอาไป

เหมือนวาเลนการพนัน เรียกวาเสี่ยงไดเสี่ยงเสีย 

เราไมเห็นดวยเลยการพนัน  

เงินนี้ ไมใชเงินการพนัน เขาบริจาคมาไมใช

บริจาคเพื่อการพนัน เรารับไวก็ ไมเพื่อการพนัน ไป

ทำอยางนั้นผิด แนะ ใหพระสอดเขาไป ดูเหมือนหา

สิ่งที่ทานย้ำเตือนเสมอในที่ตางๆ ถึงตนเหตุของปญหาที่แทจริงของชาตินั้น ก็เนื่องจากมนุษย

เราขาดธรรมะนั่นเอง องคหลวงตากลาววา ที่ทานออกมาชวยชาติในครั้งนี้ ทานตองการฟนฟูเปน

อันดับที่หนึ่งก็คือ จิตใจ และ วัตถุ ก็จะฟนฟูติดตามกันมา นอกจากนี้องคหลวงตายังเมตตาใหหลัก

เกณฑเกี่ยวกับการรักษาตนรักษาชาติ ดังพระธรรมเทศนาตอไปนี้ 
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๖๕๖ ๖๕๗

สมชีวิตา การเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งๆ นั้น ใหพอ

เหมาะพอดีกับครอบครัวสังคมของเรา อยาใหฟุง-

เฟอเกินเนื้อเกินตัวเกินฐานะของตัวเอง  

กัลยาณมิตตตา การคบคาสมาคมกับเพื่อน

ฝูงไมวาหญิงวาชาย ใหมีการระมัดระวัง การคบคา

สมาคมนี้เปนสำคัญมาก ทำคนใหลมจมไดมากมาย 

กอนที่จะคบคาสมาคม ใหใชความพินิจพิจารณา

โดยทางจิตวิทยาเทาที่ควรกอน แลวคอยคบคา

สมาคมกันไป เราจะไม ไดประสบหรือไม ไดเจอสิ่งที่

เลวราย คือคนพาลที่จะทำความเสียหายแกเราถึง

ขั้นลมจมก็มี ได...” 

 

ไมอิ่ม ไมเลิกรา 

   

“…การชวยชาติดวยการเสียสละเงินทองสวน

ตนเขาเปนสมบัติกลางนี้ จริงๆ แลวเปนการแก ไขที่

ปลายเหตุ แตก็มีความจำเปนตองชวยกัน เพราะ

คลังหลวงแหงชาติยังขาดตกบกพรองอยู จึงตองขอ

ใหชาวไทยเราทุกคนตางชวยกันเสียสละ มากนอย

ไมสำคัญ สำคัญที่ตางชวยกันอุดหนุนครั้งแลวครั้ง

เลา เหมือนเรารับประทานอาหาร ไมอิ่มไมเลิกรา 

การเสียสละก็เชนกัน เมื่อมีมากนอยเทาไร ก็แบง

มาชวยหนุนเพื่อชาติเราครั้งแลวครั้งเลาเชนกัน 

จนกวาคลังหลวงจะอิ่ม ใครมีเงินก็ชวย มีทองคำก็

ชวย เพื่อเอามาเปนหลักประกันแกชาติ…” 

 

รักชาติ ตองสงเสริมสินคาไทย 

 

“…เมืองไทยเราเปนเมืองฟุงเฟอมาตั้งแตปูยา

ตายาย เพราะไมเคยอดเคยอยาก สมบูรณพูนผล

ตลอดมา ทีนี้ เวลามาเจอเหตุการณเขาอยาง

ประจักษใจประจักษตาแลวมันปรับไมทัน เพราะ

อยางนั้นจึงไดเตือนเสมอ อยาฟุงเฟอนะ เมืองไทย

เราชอบเปนเมืองฟุงเฟอตลอด เอะอะเมืองไทยเรา

นี้ละเปนกองรับเหมานะ อะไรเมืองไทยเรารับเหมา

หมด ถาวารถยนตก็ปาชารถอยูเมืองไทยนี้เต็มไป

หมดละ เอะอะความับๆ ลิงรอยตัววิ่งไมทันตรงนี้ละ 

เขาใจไหมละ มันเร็ว นี่ละคือการลืมเนื้อลืมตัว เชน

อยางไดของมาจากเมืองนอก ไดช็อกโกแลตอะไร

แทงนี้มาใหเราดวยความดีใจ .. ไดมาจากฝรั่งเศส 

ทางนี้ก็ปวะกันเลย มันไปชมฝรั่งเศสดีกวาเมืองไทย

เรา มันก็ซัดกันตรงนี้ .. คนนี้มันสงวนชาติสงวน

เนื้อหนังมันไม ไดดีใจดวยนะ  

ทำไมเราจะฟตตัวของเราให ไดทันเขา ตองให

ฟตตัวซิ เอะอะก็วิ่งตามเขาๆ เปนนิสัยวิ่งตามเขาใช

ไม ได ตองมีการแขงขันกันซิ มันจึงมีบทแพบทชนะ

กัน ถามีแตยอมตลอดก็แพตลอดไปอยางนี้ละ นิสัย

อันนี้จะติดไปถึงลูกถึงหลานนะแพ ไปตลอด ถาเปน

ของเขาดีหมด ของเราไมดีๆ ก็เหอกันเปนบาตาม

ของเขา เขาก็ขนเงินจากตับปอดเราไปไมมีเหลือละ 

เวลานี้สภาพบานเมืองของเราไมเหมือนแต

กอน เราเกิดในอูขาวอูน้ำ เมืองไทยของเราเปน

เมืองอูขาวอูน้ำ ใครเกิดที่ ไหนก็สมบูรณพูนผลไป

ดวยเครื่องอุปโภคบริโภค จึงไม ไดสนใจกับความ

ขาดแคลนอะไร ไม ไดวิ่งเตนขวนขวายเพราะ

สมบูรณอยูแลว ครั้นตอมาสภาพการณเหลานี้

เปลี่ยนแปลงไป โลกนับวันเดือดรอนเขาทุกวันๆ 

กระทบกระเทือนถึงกัน ทั้งเมืองนอกเมืองใน เมือง

ไทยเมืองเขาเมืองเรา กระทบกระเทือนกันเกี่ยวกับ

เรื่องเศรษฐกิจ คือ ความเปนอยูพูวายของเรานี้ 

เราจึงตองไดปรับตัวใหทันกับเหตุการณเหลานี้ 

ที่ปรับตัวก็คืออะไร ใหมีการประหยัด นี่เปน

หลักสำคัญมาก อยาฟุงเฟอเหอเหิมจนเกินเนื้อเกิน

ตัว การอยูการกินการใชสอย ใหทำอยางงายดาย

สมกับเราเปนชาวพุทธ พระพุทธเจาไมสอนให

เราฟุงเฟอเหอเหิม สอนใหอยูในความพอ-

ดิบพอดี การอยูการกิน การหลับการนอน 

การใชการสอย ใหอยูในความพอดิบพอดี 

อยาเปนความฟุงเฟอเหอเหิมเกินไป ลืมเนื้อ

ลืมตัว สมบัติอันใดก็ตามที่เกิดในเมืองไทย

ของเรานี้ ใหถือวาเปนสมบัติอันล้ำคาของ

ไทยเรา ที่จะชวยเหลือกันใชสอยหรือดื่มกิน 

ของเมืองนอกใหถือวาเปนสมบัติกาฝาก 

เมื่อรั่วไหลเขามาแลว ก็มากัดเนื้อกัดหนังของเรา 

สมบัติเมืองไทยของเรานี้เปนสมบัติเปนเนื้อหนัง

ของตนโดยแท มีมากมีนอยก็เปนสมบัติของตนแท 

ไมรั่วไหลแตกซึม ไมทำลายตัวเองเหมือนสมบัติ

ที่มาจากเมืองนอกเมืองนาที่ ไมจำเปน เขามาแลว

เปนสมบัติกาฝาก เปนเนื้อหนังกาฝาก เขามากัด

ตับกัดปอดกัดเนื้อกัดหนังของชาวไทยเราไป ให

สึกหรอไปเปนลำดับๆ บานเมืองของเราก็รอยหรอ

ไปตาม เอนเอียงไปตาม เพราะเมืองไทยไมรักษา

หลักเกณฑของชาติไทยเอาไวดวยความมีหลักมี

เกณฑ 

ตัว การอยูการกินการใชสอย ใหทำอยางงายดาย

สมกับเราเปนชาวพุทธ พระพุทธเจาไมสอนให

อยาเปนความฟุงเฟอเหอเหิมเกินไป ลืมเนื้อ

ลืมตัว สมบัติอันใดก็ตามที่เกิดในเมืองไทย

ของเรานี้ ใหถือวาเปนสมบัติอันล้ำคาของ

ของเมืองนอกใหถือวาเปนสมบัติกาฝาก 

เพราะฉะนั้นจึงตองใหตางคนตางเสียสละใน

สิ่งที่จำเปนตอเรา เชน เวลานี้กำลังเสียสละตอ

ชาติบานเมืองดวยความรักชาติของเราก็เสียสละ 

แลวตางคนตางใชตางสอย อยูกินใหอยูกินพอ

ประมาณ อยาฟุงเฟอเหอเหิม สินคาตางๆ ที่มีอยู

ภายในประเทศของเรานี้มีมากมายกายกอง แตเรา

มักจะไปสนใจกับสินคาทางเมืองนอกเมืองนาซึ่ง

เปนเนื้อหนังกาฝาก เขามากัดกินเนื้อหนังมังสัง

ของเราใหเสียไปๆ วันละเล็กละนอย...” 
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ศาสนากับบานเมือง  แยกจากกันไม ได 

  

“...วงราชการเปนสำคัญมากที่จะโอบจะอุม

ชาติบานเมืองของเราได .. ที่จะกูชาติของเราขึ้นมา

ไดดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมของราชการหนวย

ตางๆ เพราะจุดนี้คือหัวใจของประชาชน .. ทั้งทาง

ความเจริญ ทั้งทางความเสื่อม ที่ถูกตองดีงามตาม

ความมุงหมายของประชาชนทั้งชาตินั้น วงราชการ

ตางๆ ไดรับหนาที่การงานจากการแตงตั้งขึ้นมา 

และมีเงินเดือนของพี่นองชาวไทยมาเลี้ยงดูเปนพื้น-

ฐาน ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติหนาที่การงานดวยความ

สุจริตยุติธรรม .. งานราชการนี้แลจะกาวเดินอยาง

เดนชัดยิ่งกวางานใดๆ เชนอยางงานที่หลวงตาบัว

เปนผูนำของพี่นองทั้งหลาย โดยนำศาสนามาเปน

ผูนำนี้ เปนเพียงขี้ปะติ๋วเทานั้น ไมใชเปนงานใหญ

งานโตเหมือนงานราชการ .. 

เหตุที่ทางศาสนาจะมาเกี่ยวของในชาติไทย

ของเรา ดังที่หลวงตาบัวนำมาประกาศสอนพี่นอง

ทั้งหลายเวลานี้ ก็เพราะชาติไทยของเราเปนชาติ

แหงชาวพุทธ พระพุทธศาสนาเปนพอเปนแมเปน

รมโพธิ์รมไทรของพวกเรา เรากราบไหวบูชายึดถือ

เปนขวัญตาขวัญใจ ฝากชีวิตชีวาไวนี้หมด เมื่อเปน

อยางนั้นศาสนากับทางบานเมืองจึงแยกกันไม ได 

ถาหากมีแตทางบานเมืองอยางเดียวมาชวยชาติ

บานเมือง ก็เทากับชาติของเรามีเพียงแขนเดียว 

บานเมืองของเราคนมีจำนวน ๖๒ ลาน แลว

เพียงแขนเดียวจะยกอุมชาติบานเมืองของเราขึ้น

นั้น รูสึกจะหนักมากทีเดียว จึงตองอาศัยศาสนาอัน

เปนแขนอีกขางหนึ่ง เรียกวามีแขนซายแขนขวา

สมบูรณแบบแลวในการที่จะอุมชูชาติไทยของเรา 

ศาสนาจึงไดมาเกี่ยวของกับพี่นองทั้งหลาย…ถามี

แตเรื่องของโลกลวนๆ เขาไปทำงานแลว โลกมันมี

กิเลสอยูภายในนั้น ยอมลืมเนื้อลืมตัวทำความชั่วชา

ลามก ดวยอาศัยอำนาจหนาที่ของตนลงไปทำให

เสียหายได แตถามีธรรมในใจแลวประดับผูที่ ไปทำ

หนาที่การงานวงราชการ เปนเจาเปนนาย มีศีลมี

ธรรมประจำตัวแลว เปนความรูสึกตัวตลอดเวลา 

ไมหลงตัวเอง หนาที่การงานก็สะอาดสะอาน ตัว

เองก็ ไว ใจตัวเองได ประชาชนก็ ไววางใจได 

งานการตางๆ ที่ดำเนินไปมากนอยก็เปนผลเปน

ประโยชนมากยิ่งกวาจะเสียหาย นี่คือศีลธรรม

ประจำชาติไทยซึ่งเปนลูกชาวพุทธ…” 

ความรูเมืองนอก เบ็ดลอปลา 

  

“...ไปเรียนวิชาทางบานทางเมืองเขา พวก

เขามันมีแตวิชาทางโลภ ทางเห็นแก ได เห็นแก 

เอารัดเอาเปรียบ เขาประสิทธิ์ประสาทวิชาใดเขา

มา เขามีตาขายครอบเอาไวๆ ในวิชาที่เขาประสิทธิ์

ประสาท เขาจะมาหวังเอากับวิชาของเราที่เรียนมา

แลว จะตองปฏิบัติตามเขา เขาก็รีดเอาๆ เหลานี้

เราหาทราบไม เปนยังไง ไปเรียนมาเทาไรก็มีแต

วิชาของเขา แลวตาขายเขาครอบมากับวิชา เรียน

มาแลวไมนอกเหนือตาขายไปได ก็ตองทำตาม

อุบายของเขา เขากินไปๆ เรื่อยๆ ทางนี้ก็หมดไป 

กุนไป ดวนไป หดไป จนจะไมมีเหลือ... 

ชาติไทยของเราก็เปนชาติที่อยูดวยความสงบ 

ซื่อสัตยสุจริต จนกลายเปนเซอไป เขาตมตุนแบบ

ไหนก็ ไมรู เพราะเราซื่อ ครั้นซื่อแลวก็กลายเปนเซอ

ไป เปนอยางนั้นนะเวลานี้ อันนี้เราพูดยอๆ นะวา 

ขอใหพากันรูเนื้อรูตัว ปรับเนื้อปรับตัว พวกนักวิชา-

การ เรียนมาจากเมืองนอก อยาเอาตั้งแตพวกเปรต

พวกผีมาเปนเนื้อเปนหนัง มันจะมากินเนื้อกินหนัง 

เพิ่มกับเนื้อหนังของมันใหอวนทวนขึ้นไปนะพวกนี้ 

เราอยาหวังวาเขาจะมีหวังอะไรใหเรา เหมือนกับ

เหยื่อบนปลายเบ็ดนั่นแหละ เหยื่อนั้นเขาสละเล็ก

นอย เบ็ดเขาอยูขางใน จะหวังเอาปลาตัวใหญกวา

เหยื่อที่สละไปนั้นๆ วิชาการตางๆ ที่เรียนมาคือ

เหยื่อลอปลานั้นเอง พวกเราเหมือนปลากินเบ็ด 

เวลาความทุกขความทรมานมาเต็มอยูกับชาติไทย

ของเราทั้งหมด มีแตงับเบ็ดเขาดวยความเซอซา

ไมรูเนื้อรูตัว มีมากเวลานี้นะ 

เพราะฉะนั้นขอใหพากันรู เนื้อรูตัว ใหอยู

เพียงพอ ถาเปนศัพทภาษาศาสนาเรียกวา มีความ

สันโดษ อยาโดดอยาดิ้น ความโดดความดิ้นนี้ขัดกับ

ความสันโดษ ความสันโดษคือวามีความเพียงพอ มี

ความสงบรมเย็น บานเราเปนบานเรา เรือนเราเปน

เรือนเรา ประเทศของเราเปนประเทศของเรา ตาง

คนตางมีขอบเขต รักษาบานเรือนสังคมขอบเขต

ของตนๆ ไวดวยขนบประเพณีอันดีงาม นี่เรียกวา

ความเปนอยูเพียงพอ…” 

วิชาธรรมครอบโลกธาตุ 

 

“...หลวงตานี้ ไม ไดเรียนดอกเตอรดอกแต

อะไร เรียนแตธรรมอยางเดียว แตธรรมของ

พระพุทธเจานี้ครอบโลกธาตุ ความรูที่เราเรียนมา

มากนอยนี้เปนความรูวิชาของวัฏจักร ความรูของ

สัตวโลกที่อยูในเรือนจำแหงวัฏจักร ไมใชความรู

ของวิวัฏจักรดังความรูของพระพุทธเจา ตางกันตรง

นี้นะ ทานจึงไมจำเปนตองเรียนดอกเตอรดอกแตมา

อวดกัน 

ไปเรียนดอกเตอรมามากๆ แลวเบง อูย พวก

บาเบง ไดเพียงวิชาความรูเอาความจำมาเทานั้น

แลวมาเบง สรางความชั่วชาลามกใสบานใสเมือง 

สกปรกมากเพราะพวกที่เรียนมากๆ จิตใจสกปรก

นั่นเอง ถาเรียนมาตามหลักวิชาจริงๆ แลวจะเปน

ประโยชนแกบานแกเมืองมาก ไมมีใครเกินวิชาของ

ดอกเตอรนะ แตนี้มันเอาดอกเตอรมาเปนดอกแต

ไปหมด บีบบี้สี ไฟบานเมือง เปนอยางนั้นนะเวลานี้ 

ชาติไทยของเราจะจมเพราะวิชาสกปรกเหลานี้   

แหละมาทำลาย ใหพากันจำเอานะ 

ชาติไทยของเราเปนชาติชาวพุทธ อยาลืม

เนื้อลืมตัวลืมธรรมไม ไดนะ ธรรมเปนวิชาที่สะอาด

มากสุดยอดไมมีอะไรเสมอเหมือน กิเลสนี้เปนวิชาที่

สกปรกมากไมมีอะไรเสมอเหมือน จึงเปนขาศึกกับ

ธรรมเสมอมา เราเรียนวิชาทางโลกมามากนอย

เพียงไร ถาไมมีธรรมเขาแทรกแลว เปนตัวสกปรก

ใหญสุดยอดเลย ถามีวิชาธรรมเขาแทรกเปนเครื่อง

ประกันตานทานกันไวเสมอ และมีวิชาธรรมมาก

เทาไรแทรกในวิชาของวัฏจักรนั้น จะไดนำวิชาของ

วัฏจักรมาเปนประโยชนแกโลกได...” 
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๖๕๘ ๖๕๙

“…ความเสียสละเพื่อชาติของตน .. เปน

เครื่องประดับชาติของไทยเรา ก็คือสมบัติของเรา

เองที่นำออกไปประดับแลวสวยงามไปหมด แลวนี้

ยังจะเปนเครื่องฝงใจของกุลบุตรสุดทายชาวไทย

ของเราไปตลอดอวสานนะวา พอแมปูยาตายาย

ของเด็กไทยเรา พาลูกหลานของตนดำเนินอยางไร

บาง นี่เปนคติอันสำคัญ เปนรากฐานอันสำคัญที่

เราทั้งหลายซึ่งเปนผูใหญของเด็กไทยเราที่กำลัง

ติดตามพอแมมา ตามแบบพิมพมา .. 

แบบพิมพเปนยังไง คือผูใหญของเรานี่ เวลา

นี้กำลังคับขัน ผูใหญของชาติไทยเราทุกคนๆ ตั้ง

หนาตั้งตาชวยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถ เอา

สมบัติของตนแตละคนๆ ออกไปเปนเครื่องประดับ

ใหเปนสมบัติของโลกสงางามหมด นี่ผูใหญก็เปนที่

ภาคภูมิใจ เปนคติตัวอยางอันดีงามแกกุลบุตร

สุดทายภายหลังไดดีมาก  

และอันนี้ยังจะฝงใจของเด็กไทยเราไปตลอด

นะ ใหเปนผูเขมแข็ง มั่นคงตอทุกสิ่งทุกอยาง อันใด

ที่จะเปนภัย ฟดกันเลย .. เรียกวา ไมทอถอย ไม

ออนแอ ไมลมเหลว เพราะหวัหนาพอแมปูยาตายาย

ของเด็กไทยเราเปนผูนำดวยความกลาหาญชาญชัย

ทุกสิ่งทุกอยาง ..  

เด็กไทยเรา จะเปนเด็กที่มีความแนนหนา

มั่นคง มีหลักใจ มีหลักทุกอยางในประเทศไทยของ

เราแนนหนามั่นคง เพราะพวกเราทั้งหลายเปนผูนำ 

สำคัญมาก ไมใชวาเราทำนี้ จะเปนประโยชนเฉพาะ

ปจจุบัน ยังจะเปนประโยชนตอกุลบุตรสุดทายภาย

หลังตอไปอีก เรียกวา ชาติไทยเราเปนชาติที่แกรง

ดวยความแนนหนามั่นคงดวยความเสียสละ  

ดวยความรักชาติทุกคน .. 

ถาชาติไทยของเราตางคนตางมีน้ำใจอยางที่

วา ใหเปนอรรถเปนธรรมแลว ชาติไทยของเราจะ

แนนหนามั่นคง มีแตคนดี ดีหมดทั้งชาติไทยเรา 

นั่น ถาวาดีแลว ดีทั่วประเทศเลย ถาเลว ก็เลวกัน

หมดเลย .. เพราะฉะนัน้จงึตัง้หนาตัง้ตาใหเปนหลกั-

เกณฑอันดี ใหเปนคนดีมีศรีสงาแกกุลบุตรสุดทาย

ภายหลังซึ่งเปนลูกไทยของเราสืบทอดตอไปจาก

มรดกของพอแมปูยาตายายที่มอบใหนี้ดวยความ

เสียสละ เพื่อชาติของตน เวลานี้กำลังหัวเลี้ยว

หัวตอละ เอาใหเต็มเหนี่ยวเลยนะ อยาถอยหลัง

เปนอันขาด คราวนี้เปนชาติที่พลีชีพเพื่อชนะความ

จนให ได…” 

     เนนประโยชนดานจิตใจมากกวาวัตถ ุ

 

“…การชวยชาติคราวนี้ เราเห็นประโยชนทางดานจิตใจมากกวาดานวัตถุนะ เพราะธรรมะจะกระจาย

ออก เรียกวาทั่วประเทศไทย .. เพราะมันมีทีวี มีวิทยุ พวกเทปและอะไรเรื่อยๆ   

และเทศน เราก็เทศนไมหยุด ตั้งแตเทศนมานี้ เทศนไมหยุด เทศนทุกแหงทุกหน เทศนกระจายออกไป 

มีทุกประเภทของการเทศน เทศนสูงเทศนต่ำก็มี สุดยอดมี มีหมด ตามสถานที่ตางๆ 

ถามีพระมามาก ธรรมะจะสูง หมายถึงพระปฏิบัติ ถาพระทั่วๆ ไป เราไมสนใจอะไร .. เราเทศนเนน

หนักทางจิตใจกับธรรม สาระของที่ตั้งที่เกาะของใจคือธรรม เนนหนักตรงนี้มาก เพราะฉะนั้นจึงวา การกาว

เดินดวยวัตถุนี้เปนเพียงพื้นฐานการกาวเดินเฉยๆ หลักใหญเราอยูกับธรรม  

เพราะธรรมเกี่ยวของกับจิตใจ จิตใจเปนเรื่องใหญโตมาก ทั้งวัตถุเหลานี้ก็จะตองเกี่ยวของกับจิตใจ 

วัตถุชวยชาติเหลานี้นะ ความเปนอยูของประชาชน ก็จะคอยกระเตื้องขึ้นมา ไมลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไป จะ

รูตัวเรื่องประหยัดบาง…” 

องคหลวงตาทานชราภาพมากแลว แตทานยังมีแกใจเสียสละยอมฝนสังขารแบกธาตุขันธ

รางกายไปสงเคราะหตามสถานที่ตางๆ ดวยการแสดงธรรมเพราะเห็นแกพี่นองรวมชาติ ทานมี 

ความอุตสาหะวิริยะพากเพียรเพื่อชาติถึงเพียงนี้ ก็ดวยหวังใหพี่นองไทยเราทุกคนมีหลักธรรมประจำ

ใจ มีความประพฤติดีมีศีลธรรมเปนหลักยึด มีความประหยัดมัธยัสถอดออม และรูจักเมตตาเฉลี่ย

เผื่อแผมีน้ำใจ รูจักเสียสละเพื่อผูอื่น เพื่อสังคมและประเทศชาติ สิ่งนี้คือเครื่องชี้วัดที่แทจริงวาชาติ

บานเมืองเจริญดวยธรรม มิใชเจริญดวยวัตถุซึ่งอาจลมสลายไดเชนที่ผานมา  

ความเสียสละชีวิตเปนครั้งที่สองขององคหลวงตาดวยการกอบกูชาติบานเมืองนั้น จึงมีความ

หมายที่ละเอียดลออลึกซึ้ง เปนคุณูปการอันใหญหลวง ความเสียสละของพี่นองชาวไทยในยุคที่มี

องคหลวงตาเปนผูนำทางธรรมเชนนี้จึงเปนมหามงคลเปนอยางยิ่ง และจะเปนคติตัวอยางอันดีงาม

แกกุลบุตรสุดทายภายหลังไวยึดถือเปนขอปฏิบัติตอชาติไดตอไปอีกนานแสนนาน 

การชวยชาติเปนคติตัวอยางลูกหลาน 
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๖๖๐๖๖๐ ๖๖๑

 

 

ตั้ งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ เกิดภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจทำใหองคหลวงตามีความจำเปนตอง

เขาไปเกี่ยวของกับชาติบานเมืองและประชาชน

โดยตรง เพราะการบริหารประเทศของรัฐบาลและ

การดำเนินชีวิตของประชาชนลวนสงผลกระทบตอ

ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยทั้ง

ทางตรงและทางออม พระธรรมเทศนาตกัเตอืนสัง่สอน

เพื่อใหเปนรัฐบาลและประชาชนที่ดีที่รูจักรับผิดชอบ

บานเมอืงในทางทีถ่กูทีค่วรจงึหลัง่ไหลพรัง่พรอูอกมา 

ขอนอมนำบางสวนของพระธรรมเทศนาของ

องคหลวงตามาแสดง ดังนี้ 

 

ธรรมนำโลก ผิดกับ โลกนำโลก  

ราวฟากับดิน 

 

“...คนหนึ่งหามาแทบลมแทบตาย คนหนึ่งมา

โกยออก มีศอกก็จะศอกงัดเอาเลย มันนาโมโห ผูหา

หาเขามาแทบตาย ผู โกยโกยออกไปแทบตาย

เหมือนกันนี่ก็ดี เรามีอะไรบกพรองการชวยชาติ เรา

ไมมี ชาติเสียเองเปนผูทำลาย มันนาโมโหซิ 

ไปที่ ไหนมีแตยักษแตผีคอรรัปชันรับแชนอะไร 

อูย นาทุเรศนะ ธรรมนำโลกกับโลกนำโลก ผิดกัน

ราวฟากับดิน ธรรมนำโลกไมมีอะไรออก เขาตลอดๆ 

โลกนำโลกนี้เอาไปตมไปยำกันที่ ไหนยุงไปหมด เมื่อ

มันเปดเผยมากๆ ก็มีฟองรองกัน ที่ ไมฟองรองไป

ไหนไมรู นี่ดูเอาซิธรรมนำโลกกับโลกนำโลกเปนยัง

ไง ดูเอา .. วงราชการจน ไปทำราชการเพื่อรับใชพี่

นองประชาชนแลวไมมีอะไรจะอยูจะกิน ทุกสิ่งทุก

อยางขาดเขินบกพรอง เราก็ ไมเคยไดยิน ไดยินตั้ง

แตพุงกางๆ ออกมา 

ใครเขาไปเหมือนเอาหมาเขาถานนั่นละ ถาได

เขาไปแลวจับหางดึงออก หางขาดมันไมยอมออก 

มันเสียดายอะไรอยูในถานนั่นนะฟงซิ เวลาออกมานี่

ทองกางๆ ออกมา ใครไปเปนราชการจึงมีแตพุงกาง

ออกมาๆ ที่จะไดรับความอดอยากขาดแคลนเพราะ

ชวยชาติบานเมืองในนามราชการอยางนี้ ไมคอยเห็น

มี มีแตตมแตตุนกัน กินกันทุกแบบทุกฉบับ วง

ราชการเลวที่สุดในปจจุบันนี้เห็นชัดเจนมาก ออกแง

ไหนๆ มีแตความไมพอใจของประชาชนที่เขาถูกบีบ

ถูกบังคับดวยวิธีการตางๆ สุดทายตับจะไมมีในตัว

ของเขาเลย เขาก็บนเขาก็วาบาง เขาบนวาก็เพราะ

พุงมันหมด ตับไตไสพุงหมด พวกนี้เอาไปสะแตก

หมด นี่ละวงราชการมันใหญไปทางนี้นะ ไม ไดใหญ

ในศีลในธรรม...” 

 

ขอใหธรรมเขาแทรกวงราชการ 

 

“...คนเรามีคามีราคาอยูกับธรรมมีภายในใจ 

มีคุณธรรมภายในใจ คนหมดคาหมดราคาคนไมมี

ศีลมีธรรมเลย มีตั้งแตอำนาจบาตรหลวงปาๆ 

เถื่อนๆ แบบดินเหนียวติดหัวแลวก็ ไปเพลินในดิน

เหนียวที่ติดหัว เพลินในอำนาจบาตรหลวงที่ ไดรับ

ตั้งมาใหเปนนั้นเปนนี้ เพลินในนั้นเรียกวาเพลินใน

ดินเหนียว ไม ไดทำหนาที่การงานใหเปนประโยชน

แกบานแกเมือง นอกจากเปนความเสียหายแกชาติ

บานเมืองและศาสนาเทานั้น เรียกวาคนไมมีธรรม 

เปนผูทำลายตัวเองและทำลายสวนรวม  

ผูมีธรรมเปนผูสนับสนุนตนเองและสวนรวม

ใหจีรังถาวรแนนหนามั่นคง และเจริญรุงเรืองตอไป 

จึงขอใหมีธรรม ใครอยูที่ ไหนก็ขอใหมีธรรม เปนวง

ราชการงานเมืองขอใหมีธรรมเขาแทรก จะไมลืม

เนื้อลืมตัว ไมเปนดินเหนียวติดหัว หลงดินเหนียวนะ 

คนมีธรรมในใจจะไมหลงดินเหนียวติดหัว คือไมหลง

ยศศักดิ์อะไรที่เขาตั้งให รูดีรูชั่ว ปฏิบัติตัวใหเปนไป

ตามขอบเขต นั่นละถูกตอง พากันจำเอา…” 

 

ปกครองบานเมืองตองมีธรรม  

ใชกฎหมายเปนธรรม 

 

“...การปกครองบานเมืองตองปกครองดวย

ความเปนธรรม อำนาจใดที่เปนธรรมที่จะนำมา

บังคับบัญชา เอา ใหทำตามกฎหมาย กฎหมายเปน

ธรรมแลว กฎหมายมาจากธรรม ธรรมมาเปน

กฎหมาย แลวทีนี้ออกจากกฎหมายแลว ถาคนชั่วไป

ครองกฎหมายแลวกฎหมายนี้จะกลายเปนกฎหมอย 

กฎหมา กฎหมัดไป เปนไปไดทุกอยาง แลวแตลิ้น

มันจะดิ้นไปอยางไร มันพาดิ้นไปไดหมดอำนาจบาตร

หลวง พูดก็ ไพเราะเพราะพริ้ง หลอกลวงเขาให

เคลิ้มหลับ ผูดีมี ผูชั่วมี ผูฉลาดมี ผูโงมี มันจะหลง

ไปตามดวยกันทุกคนเหรอมนุษยเรา ความผิดถูกชั่ว

ดีเคยฟงกันมาแตวันเกิดทำไมจะไมรูกัน…” 

ควรคานตองคาน ควรเขี่ยตองเขี่ย 

 

“...ขอพูดเสียเถอะวันนี้นะ มันคันฟนมานาน

แลว หัวอกมันจะแตก ดูไปไหนๆ มีตั้งแตเรื่องขวาง

หูขวางตาที่จะเผากันนั่นละ ไมมีที่จะพยุงกันใหมี

ความเจริญรุงเรือง ตั้งใครมาเปนผูใหญๆ ก็เทากับ

ตั้งเปนยักษเปนผีมา อยางรัฐบาลตั้งมากี่ชุดกี่ยุคกี่

สมัย ก็เปนยักษเปนผีกินมาโดยลำดับ .. 

ไมดีเขี่ยออก เอาไวทำไมคนไมดีในวงราชการ

ก็ดี ราชการเปนราชการของคนทั้งประเทศ ตั้งขึ้น

เปนวงราชการ แมแตนายกรัฐมนตรี หยอนบัตรให

แทบเปนแทบตายก็เพื่อจะใหเปนวงราชการ ใหเปน

นายกฯที่ดิบที่ดี รัฐบาลที่ดิบที่ดี แลวมาตั้งทำลาย

หัวใจคน เฉพาะอยางยิ่งเอาพุทธศาสนามาขยี้ขยำ 

ตอประชาชนทั้งประเทศดวยวิธีการตางๆ นี้ดูไม ได  

ควรเขี่ย เขี่ยออก คนประเภทนี้อยาเอาไว 

มันหนักชาติ หนักศาสนา หนักพระมหากษัตริย 

อยาเอาไวนะ ถาเอาไวจะแหลกนะคนๆ นี้ หมอบ

หัวใหมันเหยียบหัวอยูเหรอ หัวคนไมใชหัวเตานี่นะ 

ตองดูซิผิดถูกชั่วดีอะไร มีธรรมที่จะพูดกัน ตั้งกฎนี้

กฎถูกหรือผิด กฎทำลายชาติ ศาสนา พระมหา-

กษัตริย หรือกฎเปนเครื่องสงเสริม ดูกันใหดีซิ อะไร

ควรคานตองคานกัน มนุษยดวยกันอยูดวยกัน

ปกครองกัน…” 

 

ประชาชนตองเปนใหญ  

รัฐบาลดี ไมดีอยูที่ประชาชน  

  

“...ประชาชนเขาเปนเจาของประเทศ เปน

รัฐบาลขึ้นมา เปนนายกขึ้นมา ก็ เปนขึ้นจาก

ประชาชน ทำไมประชาชนจะตำหนิติเตียนหรือ

ชมเชยไม ได ตองตำหนิได ควรจะพิจารณากันยังไง

ประชาชนมีทางที่จะทำไดเชนเดียวกัน พอไปเปน

รัฐบาล เปนใหญแลวประชาชนจะแตะไม ไดอยาง

นั้นไมมี ประชาชนตองเปนใหญอยูตลอดเวลา ขอ

ใหพิจารณาทั่วถึงกัน การปกครองชาติบานเมืองขอ

ใหเปนไปเพื่อความสงบรมเย็นโดยความเปนธรรมๆ 

บานเมืองของเราจะมีความสงบรมเย็นตอไป ถาจะ

เอาแตทิฐิมานะแข็งกระดางไปเลยอยางนั้นเสียนะ 

ดีไมดเีจาของจะพงัจะวาไง ใหพากนัเขาใจอยางนี ้.. 

เปนรัฐบาลมาไดอยางไร ความผิดไมยอม

แกตัวเอง แต ไปบีบบังคับคนอื่นนี่มันใช ไม ได ไมใช

  พระธรรมเทศนาสำหรับ 
  รัฐบาลและประชาชน 
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รัฐบาล มันรัฐประหาร รัฐเพชฌฆาต .. รัฐมหาโจร 

รัฐมหาภัย รัฐเพชฌฆาต ถ้าไม่ยอมรับแก้ ไขตนเอง 

แต่จะไปบีบบังคับคนอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่รัฐบาลที่ชอบ-

ธรรม ประชาชนยอมรับไม่ ได้ เรื่องธรรมเป็นอย่างนี้ 

แต่ใครจะทำอย่างไรๆ นั้นเป็นเรื่องของธรรมสอน

แล้ว เขาจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราไม่ ไป

บีบบังคับเขา นี่เป็นเรื่องของธรรมสอนโลกเป็น

อย่างนั้น  .. 

เราเป็นคนทุกคนๆ เวลานี้กำลังยกคนพวกนี้

ให้เป็นผู้รักษาบ้านเมือง ให้เป็นผู้นำ มันนำไปทาง

ไหน เวลานี้ส่อให้เห็นชัดเจนแล้ว มันนำไปทาง

ล่มจม ศาสนาที่เป็นเครื่องพยุงโลกมานมนาน มัน

กีดมันกันมันทำลาย มันจะทำให้ล่มจมลงได้เห็นชัดๆ 

ด้วยกัน ธรรมที่เราออกแสดงนี้เห็นชัดเจนมากที

เดียว ศาสนาไม่เคยปรากฏว่าได้รับการส่งเสริม

ที่ ไหน ..  

ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของแห่งชาติ รัฐบาลนี้ก็

เป็นประชาชนเป็นผู้ตั้งขึ้นมา หย่อนบัตรให้เป็น

รัฐบาลขึ้นมา เมื่อรัฐบาลเป็นยังไง มีความผิดพลาด

ประการใดที่ ไม่ ไว้ใจ เตือนได้ๆ ถ้าหากว่าควรที่จะ

เอารัฐบาลทิ้งหนี เอารัฐบาลอื่นที่ดีขึ้นมา พี่น้อง

ชาวไทยทำไมทำไม่ ได้ ตั้งรัฐบาลยังตั้งได้ คว่ำ

รัฐบาลที่เลวร้ายทำไมจะคว่ำไม่ ได้ เหตุผลกลไกมัน

มีอยู่ พลิกจากหลักความจริงไปไหน นี่เราพูดตาม

หลักธรรมเป็นความจริง ตั้งขึ้นได้ล้มได้ ถ้าไม่ดีล้ม

ได้ เปลี่ยนได้ ถ้าดีเสริมขึ้นได้ นี่คือความเป็นธรรม

เป็นอย่างนี้...” 

 

ผู้นำต้องทำเพื่อชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ ไม่เห็นแก่พรรคแก่พวก 

 

“...ยิ่งวงราชการงานเมืองด้วยแล้วเป็นงาน

ของแผ่นดิน ผู้นำชาตินำบ้านเมืองต้องคิดอ่าน

ไตร่ตรองเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อชาต ิ เพื่อศาสนา 

ไม่ใชเ่พือ่พรรคเพือ่พวก เพือ่พงุตวัเอง ถา้อยา่งนัน้

แหลกไมม่เีหลอื ถา้เพือ่พรรคเพือ่พวกเพือ่พงุตวัเอง 

แหลก ชาตไิทยแหลก ถา้เพือ่ชาต ิศาสนา พระมหา-

กษัตริย์แล้ว เรียกว่าเจริญๆ ให้พากันพิจารณาเพื่อ

ส่วนใหญ ่ อะไรส่วนใหญ่จะมีความแน่นหนามั่นคง 

ให้พากันหนักแน่นในทางนั้น การประพฤติปฏิบัติตัว 

ก็ให้มุ่งมั่นไปในทางที่จะให้เกิดความเจริญและแน่น

หนามัน่คงตอ่สว่นรวม อนันีส้ำคญัมาก .. 

สมบัติเงินทองที่พี่น้องชาวไทยเราเอาเข้าไป

หนุน เพื่อชาติบ้านเมืองของตน กลายเป็นอาหาร

การบริโภค หรือเป็นส้วมเป็นถานของพวกนี้เข้าไป

กินเสียจนหมด ไม่ยอมออกนะ จับหางดึงออก หาง

ขาดมันยังไม่ยอมออกพวกนี้ พวกนี้ถ้าปล่อยเข้าไป

แล้วเหมือนปล่อยหมาเข้าถานนั่นละ เข้าไปท้องป่อง

ออกมา ท้องป่องออกมา โลกสงสารจะเดือดร้อน

ขนาดไหนก็ตาม เรากับพวกเพื่อนของเราญาติมิตร

วงศาของเรานั้น ได้ท้องป่องก็พอใจๆ…” 

 

ระบบประธานาธิบดีเทวทัตมักกุมอำนาจ 

ประชาชนก็ฟุ้งเฟ้อ คือต้นเหตุชาติล่มจม 

 

“...ด้วยเหตุที่ชาติจะล่มจม ก็เพราะรัฐบาลนั่น

ละพาชาติให้ล่มจมเป็นตัวใหญ่ตัวโตนะ นอกจากนั้น

ก็ประชาชนคนไทย ดังที่เราพูดแล้ว ความฟุ้งเฟ้อ

เห่อเหิม ความไม่รู้เนื้อรู้ตัว นี้เป็นการทำลายชาติ

ของตนแต่ละรายๆ แล้วก็รวมไปหาผู้ใหญ่ก็ทำลาย 

กินใหญ่ กลืนใหญ่ เอากันอย่างใหญ่ทั้งนั้นมาโดย

ลำดับ รัฐบาลก่อนๆ มา .. ใครแตะไม่ ได้เลยรัฐบาล 

.. เป็นรัฐบาลยักษ์มหายักษ์เขาว่างั้น ประเทศไทย

เราเขาว่ามหายักษ์ ใครแตะไม่ ได้เลย ไปเที่ยวหากุม

อำนาจไว้หมดๆ เพื่อประธานาธิบดีคนเดียวนี้แหละ 

เขาว่างั้น .. 

รัฐบาลเราที่กำลังเป็นฟืนเป็นไฟต่อโลกทั้ง

หลายนี้ก็คือไอ้หลังลายนี้ตัวใหญ่ๆ เข้าใจไหม มันไป

หาจ้างหาวานเงินหว่านล้อมไปหมดเลย ไปที่ ไหนถ้า

พวกปลาตัวโง่ละจะกินไอ้หลังลายที่มันไปหว่านล้อม 

จ้างคนนั้นจ้างคนนี้ราชการหน่วยราชการต่างๆ มัน

เอาเงินไปโปะๆ ให้ ไปตามอำนาจของมัน ไอ้หลัง

ลายตัวสำคัญมากนะ เสริมไอ้เมาหมัดได้ดีเข้าใจ

ไหม ตัวเมาหมัดกับไอ้หลังลายเข้ากันได้ดี นี่เรา

เตือนรัฐบาลของเรา เราไม่ชมเวลานี้นะรัฐบาลเรา 

เพราะหาสิ่งที่จะชมมีน้อยมาก สิ่งที่จะเป็นภัยต่อ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้เต็มในรัฐบาล .. 

รัฐบาลทำผิด ควรเราเกิดในชาติเป็นผู้นำของ

ชาติ อย่าทำลายชาติ อย่าทำลายศาสนา พระมหา-

กษัตริย์ ทั้งสามพระองค์นี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอ ที่

เราได้อาศัยเป็นความร่มเย็นอยู่ อย่าพากันทำลาย

ชาติ จะเท่ากับตัดแข้งตัดขาตัดคอของตัวเองนั้น

แหละ จะเอาความเจริญจากการทำลาย ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่มีทาง เท่ากับบุคคลสิ้น

ท่าแล้ว มาตัดแข้งตัดขาตัดคอตัดอวัยวะตัวเองให้

ฉิบหายเท่านั้นเอง .. 

นี่ละธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมา หลวงตาบัว

เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอน เลวต้องบอกว่าเลว ดี

ตอ้งบอกวา่ด ีเวลานีว้งราชการมกัจะสรา้งความเลว-

ร้ายใส่ความคนดี ไปหาทำลายคนดีความดี แต่ส่ง

เสริมความชั่วคนชั่วให้หนาแน่นขึ้นมาๆ เมืองไทยจะ

เป็นไฟกันไปหมดแล้วเวลานี้ มีแต่ลูกก็ลูกเทวทัต 

ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายไปหมด ก็มีแต่ลูกเทวทัตกัดฉีกกัน

กินเวลานี้น่ะ ลูกเทวทัตรู้ ไหม พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวคือพ่อคือแม่ของชาติไทยเรามาดั้งเดิม 

เป็นความสงบร่มเย็นมาดั้งเดิม ครั้นลูกคนนั้นเกิด

มา คนนี้เกิดมา ตั้งรัฐบาลนั้นตั้งรัฐบาลนี้ขึ้นมา .. 

เป็นชุดที่เริ่มจะร้ายแรงมากนะ จะฆ่าพ่อฆ่าแม่

เข้าไปแล้วเวลานี้ เราฟังไม่ ได้นะ พวกไหนๆ ก็ตาม

ตั้งแต่วงรัฐบาลลงมาก็เป็นลูกชาวพุทธ น่าจะเอาไป

คิด ให้คิดบ้างนะ นี่ธรรมเตือนโลก…” 
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 ๑๒ 
 

จอมทพัรกัษศาสนกษตัริย 
เมื่อบานเมืองมีแนวโนมจะออกกฎเกณฑแบบโลกๆ ที่มุงเนนแตอำนาจ  

ชื่อเสียง ลาภ ยศ จนกระทบสถาบันหลักโดยเฉพาะตอศาสนาและพระมหากษัตริย  

องคหลวงตาที่เพิ่งออกมาเปนผูนำกูชาติ จึงไดเปนจอมทัพออกสนามดวย 

องคทานเอง นำทัพพระกรรมฐานออกปกปองพระธรรมวินัยมิใหคลาดเคลื่อน 

พรอมรักษาพระราชอำนาจของพระมหากษัตริยและสมเด็จพระสังฆราช 

มิใหถูกลิดรอนไป ใหคงดำรงมั่นตามหลักพระธรรมวินัย  

และจารีตประเพณีอันดีงาม 
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ออกสนามปกป้องพระพุทธศาสนา 

ฝูงได้ยินด้วยกัน องค์ ไหนอยู่ ในขั้นใดภูมิใด  

ปิดไม่อยู่เวลาแสดงออกมาแล้วและครูบา-

อาจารย์แนะนำสั่งสอน แก้ ไขดัดแปลงตรงไหน

ที่ยังขัดข้องๆ เพื่อความราบรื่นดีงามต่อไป .. 

ในระยะนี้เห็นว่าครูบาอาจารย์คือเรา  

ออกมาช่วยชาติบ้านเมือง ท่านจึงได้เคลื่อนไหว  

ออกมามากมายเวลานี้ แต่ก่อนท่านไม่ออกละ 

ดูซิการช่วยชาติบ้านเมืองในวงกรรมฐาน

นี้เด่นมากทีเดียว ไม่ว่าอยู่ที่ ไหนอยู่ใน

ป่าในเขา มีประชาชนญาติโยมจำนวน

มากน้อยปรึกษาหารือกันได้มากน้อย

เพียงไรก็รวมกันๆ แล้วก็เอามารวม  

ในจุดใหญ่ๆ อย่างที่เห็นมานี้แหละ   

วงกรรมฐานนี้มากทั้งฝ่ายมหานิกาย 

ฝ่ายธรรมยุต ฝ่ายมหานิกายก็เป็น  

ลูกศิษย์กรรมฐาน คืออย่างสายท่าน

อาจารย์ชา อาจารย์ชาก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น

เรา นี่เป็นลำดับ จึงเรียกว่าสายหลวงปู่มั่น  

ก็ทั้งสองเลย ครอบกันทั้งสอง 

ท่านเหล่านี้เป็นผู้เอาจริง  

เอาจังต่อชาติบ้านเมือง 

เห็นน้ำใจของท่าน เรา

อดที่ จะขอบคุณและ

อนุโมทนากับท่านไม่ได้ 

.. เราขอขอบคุณและ

อนุ โมทนากับบรรดา

เสาหลักค้ำพระพุทธศาสนา
สมัยกึ่งพุทธกาล

 

ในระยะที่องค์หลวงตาได้เป็นผู้นำกอบกู้

วิกฤตการณ์บ้านเมือง บรรดาพระกรรมฐาน  

ทัง้ฝา่ยมหานกิายและธรรมยตุตา่งกอ็อกจากปา่

จากเขามาช่วยกันอย่างแข็งขัน ไม่ว่าจะเป็น  

การระดมทองคำเข้าสู่คลังหลวง การตั้งกอง

ผ้าป่าช่วยชาติหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ตา่งๆ 

เป็นวาระ เช่น กฐินและผ้าป่า ๘๔๐๐๐ กอง 

ผ้าป่าสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น ตลอดจน  

การเดินทางมาร่วมประชุมสงฆ์ตามหลักธรรม

วินัยเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ความสามัคคีมีใจเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันของพระกรรมฐานจากทุกสารทิศใน

วาระต่างๆ นี้ องค์หลวงตากล่าวอนุโมทนาไว้

ดังนี้ 

“. . .ภาคอีสานรู้สึกพระกรรมฐานมาก

ตลอดมา เพราะต้นลำอันใหญ่ โตอยู่ที่นั่น   

มีหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ เป็นต้นลำอันสำคัญ 

.. เวลาเข้าไปหากันถึงรู้ พระกรรมฐานท่านจะ

ประสับประสานกันอยู่ตลอดมา ตั้งแต่ครูบา-

อาจารย์มา ไปหาลูกศิษย์ลูกหา ประสานกันอยู่

เรื่อยๆ เงียบๆ ท่านไปมาหาสู่ ศึกษาอบรมทาง

ด้านจิตตภาวนา องค์ไหนเป็นยังไงๆ ก็ทราบกัน

หมดเพราะไปเล่าให้ครูให้อาจารย์ฟัง และเพื่อน
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พระกรรมฐานที่เป็นห่วงเป็นใยต่อชาติ ศาสนา 

ซึ่งมีอยู่ในเมืองไทยแห่งเดียวกัน และได้ช่วยกัน

เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดมา แต่ละแห่งๆ ช่วย

มาแต่ละครั้งน้อยเมื่อไร เวลาท่านประชุมกันนี่

ก็พรึ่บเลย ได้ยินผู้ ใหญ่พูดคำเดียวเท่านั้นท่าน

จะพร้อมกัน พร้อมเพรียงกันพรึ่บๆๆ ท่านไม่มี

อืดอาดเหนื่อยหน่าย มาโต้มาเถียงครูอาจารย์

อย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่มี เพราะท่านพิจารณา

แล้วคำพูดของครูบาอาจารย์แต่ละประโยค

แต่ละเรื่องละราวเป็นคำพูดที่เป็นอรรถเป็น

ธรรมแล้ว ท่านยอมรับและปฏิบัติตามทันทีๆ 

เรื่อยมา ...” 

ด้วยความรักชาติ รักศาสนา รักครูบา-

อาจารย์ของพระกรรมฐานทั่วประเทศเช่นนี้ 

เมื่อใดที่มีสิ่งมากระทบต่อหลักธรรมวินัยใน

พระพทุธศาสนา และองคห์ลวงตาไดก้ลา่วเตอืน

บา้งแลว้แตย่งัไมเ่ปน็ผลเทา่ใดนกั พระกรรมฐาน

ท่านก็จะออกมาประชุมหารือช่วยเหลือกันโดย

ทันทีภายใต้การปรึกษากับองค์หลวงตาเพื่อมิให้

คลาดเคลื่อนจากหลักพระธรรมวินัย  

องค์หลวงตาออกสนาม


ปกป้องพระพุทธศาสนา


 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา มีร่าง

กฎหมายหลายฉบับที่กระทบกระเทือนต่อหลัก

พระธรรมวนิยัจนเปน็เหตใุหพ้ระกรรมฐานทัง้ฝา่ย

มหานิกายและธรรมยุตจากทั่วประเทศภายใต้

การนำขององค์หลวงตาได้ออกมาประชุม

พิจารณาตัดสินตามหลักพระธรรมวินัยหลาย

วาระ โดยใช้สถานที่ประชุมหลายแห่งส่วนมาก

มักเป็นที่วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเด็นปัญหาเหล่านี้ องค์หลวงตาได้ ให้  

ขอ้อรรถธรรมไวห้ลายแบบ ดงัจะไดน้ำมาแสดง

ในโอกาสต่อไป 

สำหรับร่างกฎหมายที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

เพราะเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมชาวพุทธ

อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องยาวนานจนเกือบ

เป็นสังฆเภทก็คือ “ร่างพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ ์ พ.ศ. …” โดยรัฐบาลได้เห็นชอบใน  

หลักการเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

สาระสำคัญมีเนื้อหาหลายประการที่ขัดต่อ  

พระธรรมวินัยและจารีตประเพณีอย่างร้ายแรง 

ดงันัน้เมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ องคห์ลวงตา  

จึงเมตตาทำหนังสือที่พิเศษ ๐๐๐๗/๒๕๔๕ ลง

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ทบทวนเนื้อหา  

คณะสงฆ์มีความพร้อมเพรียงสามัคคีร่วมกอบกู้ชาติบ้านเมือง

กับองค์หลวงตามาโดยตลอด
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ในรางใหม สำหรับสาระสำคัญโดยยอของ 

รางกฎหมายฉบับนี้ยกมาเฉพาะในประเด็นที่ 

นาสนใจ ดังนี้ 

๑. ยกสมเด็จพระสังฆราชใหมีแตพระคุณ 

ไมตองเกี่ยวของกับการใชพระเดช  

๒. ยกมหาเถรสมาคมขึ้นเปนที่ปรึกษา

สมเด็จพระสังฆราช และใหความเห็นชอบใน

การออกกฎระเบียบของมหาคณิสสร เนื่องจาก

มหาเถรสมาคมประกอบดวยพระผู ใหญที่มี

พรรษามาก  

๓. กำหนดใหมีกรรมการมหาคณิสสร ทำ

หนาที่บริหารแทนมหาเถรสมาคม เพื่อที่จะให

โอกาสแกพระภิกษุหนุ มที่ มี ความรู ความ

สามารถ ไดเขามาบริหารงานพระศาสนาแทน

มหาเถรสมาคม  

๔. กำหนดใหมกีองทนุเพือ่กจิการพระพทุธ-

ศาสนาโดยไดรับเงินอุดหนุนจากศาสนสมบัติ

กลาง 

ตอมาองคหลวงตา พระกรรมฐาน และ

ประชาชนจำนวน ๖๑๑,๘๕๒ คน จากทัว่ประเทศ 

ไดยื่นรายชื่อคัดคานรางพระราชบัญญัติฉบับนี ้

ตอประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ 

๒๕๔๕ สำหรับรายชื่อผูคัดคานมีองคหลวงตา

และนายกรัฐมนตรีลงลายมือชื่อรวมอยูดวย 

จากนั้นผูแทนพระกรรมฐานทั้งฝายมหานิกาย

และธรรมยุตยื่นหนังสือถึงมหาเถรสมาคมขอให

ยกเลิกรางฯ ดังกลาว เพราะขัดตอพระธรรม-

วินัย องคหลวงตาไดกลาวถึงเหตุที่ ไดเขามา

เกี่ยวของวา 

“ทางดานศาสนาก็ไมพนทีเ่ราจะไดเกีย่วของ

เหมือนกัน ศาสนาจะออกแบบไหน ก็ไมทราบ 

ฟงวาจะตั้งอะไรตออะไรกันยุงไปหมด หาเกา 

แตที่ ไมคัน ที่คันไมเกา อันนี้อันหนึ่งที่วิตกมาก  

เกี่ยวกับเรื่องศาสนา หาตั้งแตกฎนั้นระเบียบนี้ 

กฎนั้นกฎนี้ มันก็กลายเปนโลกไป .. กำลังตั้ง

กฎขอบังคับอะไรๆ จะมาบีบมารีดคนทั้งชาติ 

สุดทายคนทั้งชาติ พระก็ทั้งธรรมยุตกับมหา-

นิกาย คนทั้งชาติจี้เขามาหาหลวงตาอีกแลวนะ 

ใหหลวงตาเปนใจกลางเปนผูนำ หลวงตาก็ได

รับปากแลว  

พระทั้งฝายปริยัติ ฝายปฏิบัติ สวนมาก

ในรางใหม สำหรับสาระสำคัญโดยยอของ 

รางกฎหมายฉบับนี้ยกมาเฉพาะในประเด็นที่ 

๑. ยกสมเด็จพระสังฆราชใหมีแตพระคุณ 

๒. ยกมหาเถรสมาคมขึ้นเปนที่ปรึกษา

สมเด็จพระสังฆราช และใหความเห็นชอบใน

การออกกฎระเบียบของมหาคณิสสร เนื่องจาก

มหาเถรสมาคมประกอบดวยพระผู ใหญที่มี

๓. กำหนดใหมีกรรมการมหาคณิสสร ทำ

หนาที่บริหารแทนมหาเถรสมาคม เพื่อที่จะให

โอกาสแกพระภิกษุหนุ มที่ มี ความรู ความ

สามารถ ไดเขามาบริหารงานพระศาสนาแทน

กำหนดใหมกีองทนุเพือ่กจิการพระพทุธ-

ฝายปฏิบัตินั้นแหละ พรอมหนาพรอมตากันมา 

เราไม ไดบังคับบัญชา นอกจากทานเหลานี้ 

มาปรกึษาหารอืเรา ดวยความจงรกัภกัดตีอชาต ิ 

ตอศาสนา .. คำวา “เรา” ก็คือพระสงฆทั่ว

ประเทศไทย มาขอรองใหเราเปนหัวหนา เพื่อ

จะตานทานรักษาสมบัติอันมีคุณคา คือหลัก

ศาสนาไวดวยดตีามเดมิ จะไมใหใครมาแตะตอง” 

ในบรรดากรรมการมหาเถรสมาคมมี

สมเด็จพระมหาธีราจารย วัดชนะสงคราม 

เพียงพระองคเดียวที่แสดงความคิดเห็นออกมา

ชดัเจนและตรงกบัพระกรรมฐานวา รางกฎหมาย 

ฉบับนี้จะทำให “มหาคณิสสร” กุมอำนาจ

ปกครองสงฆแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งฝายบริหาร 

นิติบัญญัติ ตุลาการ ยิ่งกวาเผด็จการทางโลก 

และจะ ได เห็ นการวิ่ ง เต นช ว งชิ งอำนาจ 

มหาคณิสสร เพราะจะแบงเปนกลุมเปนโควตา 

องคหลวงตานำคณะสงฆทั่วประเทศ

ออกปกปองพระธรรมวินัยมิใหถูก

ทำลายดวยราง พ.ร.บ.คณะสงฆ 
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เปนฝกฝายคลายเกมการเมือง และยังทำให

พระตองมาเกี่ยวของกับสมบัติ เงินทองซึ่ง

เทากับเปนการสงเสริมดานอำนาจ เงินตรา 

บารมีอีกดวย แมจะตรงขามกับธรรมวินัยอยาง

ชัดเจน แตก็ยังมีกลุมชาวพุทธที่เห็นดวยและ

สนับสนุนรางนี้อยูเชนกัน อาจเพราะเล็งเห็น 

แตทางคุณเพียงดานเดียวก็เปนได สังคมใน

ขณะนั้นจึงมีแตความคิดเห็นที่ขัดแยงกันซึ่งจำ

ตองไดรับการตัดสินดวยหลักพระธรรมวินัย 

โดยเร็ว กอนจะลุกลามบานปลายมากไปกวานี้ 

ดังนั้นเพื่อใหปญหามีทางออกและไดรับการ

แก ไขที่ถูกตองเปนธรรม บรรดาพระกรรมฐาน 

จากทุกสารทิศภายใตการนำขององคหลวงตา

จึงพรอมใจกันมาประชุมหารือรวมกัน 

สำหรบัสถานทีก่ารประชมุสงฆเพือ่พจิารณา 

เรื่องสำคัญๆ มีหลายแหง อาทิ วัดอโศการาม 

จังหวัดสมุทรปราการ วัดปาบานตาด จังหวัด-

อุดรธานี วัดปากกสะทอน จังหวัดอุดรธาน ี 

วัดปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน จังหวัด-

กาญจนบุรี เปนตน ในที่นี้จักขอยกตัวอยาง 

การประชุมสงฆที่องคหลวงตาไดกลาวไวมา

แสดงในที่นี้เพียงตัวอยางเดียว คือ การประชุม

สังฆสามัคคีประกอบดวยพระทั้งฝายมหานิกาย

และธรรมยุตจากจตุรทิศจำนวนกวาหมื่นรูป  

ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ในวันนั้นองคหลวงตา 

ไดเขารวมประชุมในชวงกลางระหวางกำลัง

ประชุมหารือกันอยู และเมื่อถึงตอนทายการ

ประชุม องคทานไดกลาววา  

 วันที่ / เวลา  จำนวน / สถานที่ มติที่ประชุมสังฆสามัคคี 

๒๑ เม.ย.๒๕๔๕  

เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

๒๒ ม.ค.๒๕๔๖  

เวลา ๑๓.๓๐ น 

ที่ประชุมคณะสงฆ

ไทยจากทั้งฝาย

มหานิกายและ

ธรรมยุตจำนวน

กวา ๗,๕๐๐ รูป  

ณ วัดอโศการาม 

 

ที่ประชุมคณะสงฆ

ไทยจากทั้งฝาย

มหานิกายและ

ธรรมยุตจำนวน

กวา ๑๐,๐๐๐ รูป 

ณ วิหารสุทธิ-

ธรรมรังสี  

วัดอโศการาม 

ที่ประชุมมีมติโจทกอธิกรณและประกาศลงนิคหกรรม

ผู เสนอราง พ.ร.บ.คณะสงฆฉบับใหม อันมีที่มา 

ไมชอบดวยพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และ

กฎหมาย ซึ่ งแตละมาตราทำความเสียหายแก

พระพุทธศาสนา ถึงขั้นสรางความแตกแยก (พระสงฆ 

และประชาชนที่คัดคานจำนวน ๖๑๑,๘๕๒ รายชื่อ) 

  

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติวา รางพ.ร.บ.คณะสงฆ

ฉบับนี้ขัดตอพระธรรมวินัย รวบอำนาจเปนเผด็จการ 

ลิ ดรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริ ย  

ยึดอำนาจสมเด็จพระสังฆราช ขัดจารีตประเพณี  

(องคหลวงตาเขารวมประชุมในชวงกลาง) ในวันนั้น

ไดนำรายชื่ อพระสงฆและประชาชนที่ คัดค าน 

จำนวน ๑,๐๓๗,๐๐๐ ราย มาแสดงตอที่ประชุมดวย 

 ขอ ๑ มีมติใหยกเลิกการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น คือ

ใหปดรางฯ ทิ้ง เพราะเปนโมฆะ 

 ขอ ๒ กรณีถามีการนำรางฯ ตามขอ ๑ เขาสู

กระบวนการของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะใหมีผลบังคับใช

โดยไมรับฟงมติของคณะสงฆ ไทย ที่ประชุมคณะ 

สงฆไทยจะสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมวินัย  

 ขอ ๓ กรณีมีความจำเปนตองมี พ.ร.บ.คณะสงฆ

ฉบับใหมหรือไม ที่ประชุมมีมติไมเห็นดวย เพราะขอ

ปฏิบัติของพระมีพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญอยูแลว 

 ขอ ๔ กรณีฆราวาสผูหวังดีตอพระพุทธศาสนา 

แจงตอที่ประชุมสงฆเรื่องไดยื่นคำรองตอมหาเถร-

สมาคม และดำเนินคดีกับบุคคลที่สนับสนุนรางฯ  

ที่ขัดตอพระธรรมวินัยและเคลื่อนไหวกำจัดองค-

หลวงตาโดยหวังใหรางฯ เขาสูคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา

โดยปราศจากผูคัดคาน ที่ประชุมคณะสงฆไทยมีมติรับ

ทราบ 

  ขอ ๕  ใหตัวแทนคณะสงฆนำมติไปดำเนินการ  

โดยนำขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและนำสง

นายกรัฐมนตรี เพื่อทราบและปฏิบัติตามมติที่ชอบ

ดวยพระธรรมวินัย 

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 

ในงานมอบทองคำเขาสูคลังหลวงครั้งที่ ๕ ณ ตกึสนัตไิมตร ี

ทำเนยีบรฐับาล เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๔๔ 

 *
  นำมาแสดงเฉพาะการประชุมครั้งสำคัญเทานั้น 

ตารางแสดงการประชุมคณะสงฆเพื่อพิจารณาอธิกรณดวยพระธรรมวินัย* 
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“…วันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่แก่
 

พี่น้องชาวพุทธเรา
 ซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระและ

ประชาชนศรัทธาทั้งหลาย
 มารวมกันเป็น
 

มหาสมัยครั้งหนึ่งในปัจจุบันนี้
 เพราะพระที่จะมี

จำนวนมากขนาดนี้มาปรากฏรวมกันด้วยความ

พออกพอใจ
 ใคร่ต่อหลักธรรมหลักวินัย
 คือ

ศาสนาและชาติบ้านเมือง
 ..
 ทั้งประชาชนก็

จำนวนมากมาย
 ..
 ท่านมาด้วยความเป็นธรรม


มาประชุมกันด้วยความเป็นธรรม
 ท่านไม่ได้มา

ก่อม็อบก่อแม็บ
 ท่านไม่ ได้มาหาอุบายวิธี
 

บีบบังคับนั้น
 บีบบังคับผู้นี้ ให้ทำตามอย่างนั้น


ให้ทำตามอย่างนี้ด้วยอำนาจป่าเถื่อนของตน


โครงการป่าเถื่อน
เหล่านี้ท่านไม่มี


ท่านมาระงับดับสิ่งที่ เป็นป่าเป็นเถื่อน


เป็นฟืนเป็นไฟทั้งหลาย
 เพื่อให้สงบตัวลง

 

ผู้ปฏิบัติศาสนาจะได้ปฏิบัติด้วยความสะดวก

สบาย
 ร่มเย็นเป็นสุข
 ตักตวงเอาบุญเอากุศล


มรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆ
 มีความสบาย
 เมื่อ

ไม่มีมหาภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเผาบ้านเผาเมือง

เผาศาสนาแล้ว
 เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ออกมา


ท่านมาด้วยความพอใจในนามที่ว่าท่านเป็นชาติ

ไทย
 แต่ละองค์ๆ
 พ่อแม่ของท่านมีอยู่ทุกแห่ง

ทุกหน
ทุกภาค
 เมื่อศาสนาเดือดร้อน
แล้วชาติ

เดือดร้อน
 ท่านก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกัน

 

ก็ช่วยกันดังที่เห็นอยู่นี้แหละ
..


วันนี้วันมงคลที่พระสงฆ์มาร่วมชุมนุมกัน

ทั้งหมดเลย
นี่มันแปลกอยู่นะ
มันอดคิดไม่ได้นะ


อะไรๆ
 มอีะไรปับ๊
 มนัจะคดิทนัท
ี เหน็พระเตม็วดั   

พิลึกจริงๆ
นะ
มองไปทางไหนนี่พระเต็มแน่นไป

หมดเลย
 พระเป็นหมื่นขึ้นไป
 รถมากหาที่จอด

ไม่ได้
 มีทุกประเภท
 วัดอโศการามเป็นทะเลรถ


หาทางเดินไม่ได้...”


 

ทำในสิ่งที่ดีงาม
 เราจะเอาชีวิตของเราบูชา

พระพุทธศาสนาประกอบทั้งชาติบ้านเมือง

ทั้งหมด
 เนื้อหาใน
 พ.ร.บ.สงฆ์
 ทุกอย่างเข้ากับ

พระธรรมวินัยไม่ ได้เลย
 เป็นมหาภัยต่อชาติ

ศาสนาล้วนๆ
 เรายอมไม่ ได้
 จะยอมสละชีวิต

เพื่อรักษาพระธรรมวินัย


เราก็ ได้ เห็นกำลั ง ใจของพระที่ มี ต่ อ
 

พุทธศาสนานะ
 ไม่ ได้ ไปหาบังคับบัญชาอะไร

อะไรล่ะ
 เป็นไปตามอัธยาศัยของท่าน
 ท่านก็

บอกกล่าวกันไปตามธรรมดา
 มาเต็มหมดเลย

ทุกภาค
ตะวันออก
อีสาน
ภาคเหนือ
ภาคใต้ก็มี


เรียกว่าหมดทุกภาคเลย
 ฉะนั้นถึงต้องเทศน์
 

ให้ฟังเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน


นบัวา่เปน็ประวตักิารณข์องพระกรรมฐาน
 

ที่มีจำนวนมาก
 ปริยัติก็มีเพียงเล็กน้อยไม่มาก

นะ
 ทัง้ๆ
 ทีป่รยิตักิเ็ตม็ประเทศไทย
 เวลาออกมา
 

แสดงน้ำใจต่อพระพุทธศาสนาและประชาชน

เรานี้
 เลยกลับเป็นพระกรรมฐานออกแนวหน้า

คณะสงฆ์มีมติให้ปัดร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์  

ฉบับมหาคณิสสรทิ้ง เนื่องจากมีเนื้อหาบ่อนทำลายชาติ   

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขัดต่อพระธรรมวินัย 

อย่างร้ายแรง 
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๖๖๘ ๖๖๙

คณุกนก และคณุรุงนภา ทำหนาทีเ่ปนผูดำเนนิรายการขาว 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง UBC 8 วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. 

คณุกนก  ทีว่ดัอโศการาม อำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ เหลอืงไปหมด

เลยนะครับ พระสงฆนับเปนหมื่นรูป คุณรุงนภาได ไปรวมในที่ชุมนุม คัดคาน 

รางพระราชบัญญัติคณะสงฆดวย แนนอนครับ เรื่องนี้เปนเรื่องที่นาสนใจ 

อยางยิ่ง เราจะไปพูดคุยกันนะครับกับเรื่องนี้ในรายละเอียด 

คณุรุงนภา กบัตวัแทนคณะสงฆสายวดัปาทีค่ดัคานราง พ.ร.บ.สงฆคะ .. 

คณุกนก  การทีพ่ระสงฆนบัหมืน่รปูมารวมกนัเปนหมืน่นี ้ วนันีม้ารวมกนั 

ดวยจุดประสงคเดียวใช ไหมครับ คือ คัดคาน 

พ.ร.บ.คณะสงฆใช ไหมครับ  

ตัวแทนสงฆ ใช คือพระสงฆทานไดศึกษา

เรื่องเหลานี้มาพอสมควรแลว ก็เปนเรื่องปกวาแลว 

ทานมาดวยความไมสบายใจวา เดิมที่มีขาวออก

ทางหนาหนังสือพิมพวา คุณวิษณุ เครืองาม ไดพูด

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ปที่ผานมานี้ (ตอพระ

สังฆาธิการ) ที่พุทธมณฑลวา จะนำราง พ.ร.บ.คณะ

สงฆฉบับที่ขัดตอพระธรรมวินัยอันนี้ เขาสูการ

พิจารณาของ ครม.แลวจะเขาสูกระบวนการพิจารณา 

ของสภาให ได ภายในเดือนกุมภาพันธที่จะถึงนี้ ตรงนี้แหละที่ทำใหบรรดา 

พระสงฆ ซึ่งมีทั้ง ๒ นิกายเลย ทั้งมหานิกายและธรรมยุตจากทั่วประเทศ  

ทานก็เลยนัดแนะกันวา จะตองมาปรึกษาหารือกันในประเด็นตรงนี้วา  

ไมสามารถที่จะยอมรับในราง พ.ร.บ.สงฆฉบับนี้ ไดอีกตอไป ขอใหถอนออกจาก

กระบวนการพิจารณาอยางสิ้นเชิงเลย  

คุณกนก  เราไมเอาทั้งฉบับเลยใช ไหมครับ 

ตัวแทนสงฆ ไมเอาทั้งฉบับเลย 

คุณกนก  เราไมมีการพบกันครึ่งทางวาเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนบางมาตรา

เลยหรือครับ  

ตวัแทนสงฆ เนือ่งจากวาประเดน็ตรงนีค้อืเรือ่งเนือ้หาสาระอยางทีท่ราบกนั 

ก็คือมีสวนที่ขัดตอพระธรรมวินัยอยูมาก แตวาจริงๆ แลวเวลานี้แทบจะไมพูด

กันถึงเรื่องเนื้อหาสาระแลว พูดถึงที่มาของรางเลย  

คุณกนก  ครับพระคุณเจา ยกตัวอยางใหฟงหนอยได ไหมครับวา วันนี้

พระสงฆมาคัดคานนี่ จุดใหญๆ ที่รับไม ไดของ พ.ร.บ.สงฆคืออะไรครับ 

ตวัแทนสงฆ กค็อืวาทีม่าของรางนีล้ะ คอื หนงัสอืของกรมศาสนานีเ่ขยีนไว

ชดัเจนวา รางนีเ้ปนรางที่ ไดมาจากกรรมการมหาเถรสมาคมรปูหนึง่ ทางกรมการ

ศาสนาก็บอกชื่อมาเลยวาเปนพระระดับสมเด็จ .. สงรางมาใหกรมการศาสนา 

แลวหลังจากนั้นกรมการศาสนาก็นำรางนี้มาตั้งคณะทำงานขึ้นมา อะไรตออะไร 

เพราะฉะนัน้ ประเดน็ตรงนีจ้งึเปนประเดน็ทีข่ดัตอพระธรรมวนิยัอยางรายแรง 

เพราะวาไมเคยมมีากอนเลยตัง้แตครัง้พทุธกาลมาจนกระทัง่ถงึปจจบุนันี ้ ทีจ่ะม ี

พระองคใดองคหนึง่เสนอรางกฎหมาย อนันี้ ไมใชกจิของสงฆ กจิของสงฆมแีต

พดูถงึเรือ่งสกิขาบท พดูถงึเรือ่งพระธรรมวนิยั ถาจะเสนอกเ็สนอสกิขาบทหรอื

พระไตรปฎกอะไรแบบนี้ใหถูกตองตามพระธรรมวินัย แตนี่เพิ่งจะมีพระในยคุ

ปจจบุนันีท้ีเ่สนอกฎหมาย เสนอราง พ.ร.บ.วา เออ อนันีด้นีะ อนันัน้ทำอยางนี้

นะ ซึง่ตรงนีจ้งึเรยีกวาเปนโมฆะ เพราะขดัตอพระธรรมวนิยัตัง้แตแรกเลย  

อันนี้ถาจะเปรียบเทียบ ในที่ประชุม (คณะสงฆไทย วัดอโศการาม) ก็มี

พระรูปหนึ่ง พูดขึ้นมายกเปรียบเปรยมาเหมือนกับวา ถาพระมาหุงอาหาร  

มาหุงขาว ทำกับขาว มาผัดนั้นแกงนี้ แลวก็เอาอาหารนี้มาใหพระดวยกันฉันนี่ 

ในพระธรรมวินัยฉันไม ได (ทานปรับอาบัติ) ตองเปนอนุปสัมบัน คือตองเปน

ฆราวาสญาติโยมเทานั้นที่จะปรุงอาหาร หุงหาอาหาร หุงขาวแลวมาใสบาตรให

พระเหลานั้นฉันได แตทีนี้ปรากฏวาพระกลับมาปรุงกฎหมายซึ่งไม ไดทำในสิ่ง

ซึง่เปนกจิของสงฆ เพราะฉะนัน้พระทัง้ประเทศจะยอมรบัในสิง่เหลานี้ ไม ไดเลย  

คณุรุงนภา ผดิมาตัง้แตตน เพราะฉะนัน้รายละเอยีดตอมาก็ไมตองคยุกนัแลว 

ตัวแทนสงฆ ตองเปนโมฆะไปหมดเลยเมื่อตนตอผิด ถึงแมราง พ.ร.บ. 

ฉบับนั้นๆ จะดีเลิศขนาดไหนก็ตาม แตวาที่มา เกิดมา

จากพระเปนผูปรุงอาหารนั้นเอง พระทั้งหลายทั้งปวง 

ทัว่ประเทศไทย กจ็ะยอมรบัในราง พ.ร.บ.ฉบบันี้ ไมไดเลย  

ทางพระทานถอืวาผดิพระธรรมวนิยั ทัง้ทางโลกกเ็รยีกวา 

เปนโมฆะ  

คณุรุงนภา แลวทางคณะสงฆจะทำอยางไรตอไปคะ  

จะปกหลักอยูที่วัดอโศการามตอไปเรื่อยๆ หรือคะ  

ตัวแทนสงฆ เวลานี้ทานตองแยกยาย เพราะ 

พระทานมีหนาที่จะชี้ถูกชี้ผิดตามพระธรรมวินัย ทานมี

กฎเกณฑระเบียบแบบแผนแลววา พระธรรมวินัยถือเปนเสมือน

องคพระศาสดา แทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อพระองคปรินิพพาน

ไปแลว ถามีสิ่งที่ขัดตอพระธรรมวินัยก็เทากับขัดตอพระศาสดาของเรา เพราะ

ฉะนั้น พระทั้งหลายทานยอมรับไม ได เมื่อทานมาชี้แลววาสิ่งนี้ผิด แลวยังมีผูที่

ดึงดันจะเอาเขาก็เทากับวาไมเคารพพระพุทธเจาของเรา ไมเคารพพระศาสดา

ของเรา ถาอยางนี้ก็จะเห็นไดเลยวาเรากำลังจะรางพ.ร.บ.มาเพือ่อปุถมัภหรอื 

เพือ่ทำลายองคพระพทุธศาสนาของเรา.. 

คณุรุงนภา เพราะฉะนัน้ มตขิองคณะสงฆวนันีจ้ะเสนอตอรฐับาลใชไหมคะ 

ตัวแทนสงฆ ไดทำหนังสือไปถึงคุณวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) 

เรียบรอยแลววาขอใหถอนรางนี้ออกจากกระบวนการพิจารณาอยางสิ้นเชิง คือ

ไมตองเอากลับมาอีกเลยรางนี้ 

บทสมัภาษณตวัแทนพระสงฆทีค่ดัคานราง พ.ร.บ.คณะสงฆ 
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นับแต่รัฐบาลมีมติรับหลักการเมื่อเดือนกุมภาพันธ ์ ๒๕๔๕ จน

กระทั่งพระกรรมฐานทั่วประเทศเดินทางมาประชุมสงฆ์ที่วัดอโศการาม  

เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๖ จนมีมติให้ปัดทิ้งร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้

เพียงสถานเดียวและพร้อมจะสละชีพเพื่อรักษาพระธรรมวินัย บทสรุป

ของภาครัฐก็คือ รองนายกรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องก็ตอบรับโดยให้คำสัตย์

ปฏญิาณตอ่ผูแ้ทนคณะสงฆ์ไทย (พระกรรมฐาน) ทีน่ำมตไิปมอบใหว้า่  

๑. จะไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อพุทธประสงค์   

๒. จะไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อพระธรรมวินัย  

๓. จะไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์        

๔. จะไม่ทำสิ่งใดที่ขัดหรือล่วงพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช   

ในทีส่ดุรฐับาลกต็ดัสนิใจยกเลกิรา่งพระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบันี้ 

สื่อมวลชนทุกแขนงต่างเสนอข่าวการประชุม

คณะสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยร่าง 

พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเหยียบย่ำทำลายพระธรรมวินัยอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้พระสงฆ์

ที่รักเคารพในพระธรรมวินัยไม่ยอมรับ หากอธิกรณ์ครั้งนี้มิได้ถูกระงับดับลง จะเป็นเหตุให้

ความขัดแย้งในสังฆมลฑลลุกลามบานปลายถึงขั้นเป็น “สังฆเภท” สงฆ์แตกจากกัน  

อันเป็นการสร้างกรรมหนักที่สุดในพระพุทธศาสนา 
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พระเทวทัต

พระธรรมเทศนาขององคห์ลวงตาทีก่ลา่วถงึเหตกุารณใ์นครัง้พทุธกาลเมือ่มี

อธกิรณเ์กดิขึน้ทำใหส้งฆเ์แตกแยกเปน็สงัฆเภท พระพทุธเจา้ทรงตอ้งเขา้มาชำระ

ดว้ยพระองคเ์อง ดงันี้ 

“...ครัง้พทุธกาลพระเทวทตัมาโตต้อบทกุสิง่ทกุอยา่งกบัพระพทุธเจา้ เสีย้มสอน

ใหพ้ระเจา้อชาตศตัรไูปฆา่พระราชบดิาตาย แต่ไม่ไดต้ัง้หนา้ฆา่ตาย ฆา่ดว้ยวธิกีาร

ต่างๆ จนกระทั่งถึงตายในเรือนจำ ทุกสิ่งทุกอย่างสลดสังเวช พระเจ้าพิมพิสาร  

ทา่นสำเรจ็พระโสดาฯ แลว้ เรยีกวา่เปน็พระอรยิบคุคลแลว้ ทา่นจะมอีะไรกบัโลก 

ลกูมาทรมานวธิีใดเพราะไดร้บัการเสีย้มสอนจากพระเทวทตัคอืพระเจา้อชาตศตัรู

แล้วฆ่าพระราชบิดาเสียแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน พระเทวทัตนี้ก็จะทำลาย

พระพทุธเจา้จะเปน็ศาสดาแทน .. 

พอถงึวาระพระราชโอรสของพระเจา้อชาตศตัรปูระสตูขิึน้มา พอมองเหน็ลกู

เทา่นัน้สลดสงัเวชปึง๋ขึน้มาทนัท ีความรกัลกูถงึขนาดไหนวิง่หาพอ่ตวัเอง ออ๋ พอ่รกั

เราอยา่งงี ้ รบีไปจดัการสัง่ปลอ่ยพอ่ทนัท ี พอรบีไปพอ่กต็ายในเวลาเดยีวกนั สลด

สงัเวชเหน็โทษเหน็ภยั แลว้โศกเศรา้เหงาหงอยเปน็กำลงั เมือ่ฆา่พระราชบดิาแลว้ 

เขา้เฝา้พระพทุธเจา้ก็ ไดร้บัคำแนะนำสัง่สอน มนัสดุวสิยัไปแลว้ทำยงัไง พระองคก์็

แนะนำสัง่สอน ยงัไงกต็กนรกไมส่งสยั .. 

พระเทวทัตมาขอพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ทำตาม จึงได้แยกจาก

พระพทุธเจา้  

๑) ให้พระอยู่ในป่าเป็นวัตร เป็นประจำชีวิตตั้งแต่วันบวช เข้าบ้านเป็นผิด 

พระองคก์อ็นญุาตไม่ได ้ เพราะพระเกดิมากบัญาตกิบัโยม พระมคีวามเคลือ่นไหว  

ไปมาได ้ตถาคตเองกอ็ยู่ไดท้ัง้ปา่ทัง้บา้นเกีย่วกบัโลกสงสาร แนะ่ เราอนญุาตไม่ได ้ 

๒) ไม่ใหฉ้นัเนือ้ฉนัปลา ถา้ฉนัเปน็ผดิ อนันีก้เ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่กดิมาตามที่

อธบิายผา่นมาแลว้ พระองคย์งัทรงเลง็ญาณดอูกีนะ เอายอ่ๆ นกัปฏบิตัภิาวนาจะรู้

เรือ่งของพระพทุธเจา้เหลา่นี้ไดเ้ตม็กำลงัของตวัเอง .. 

๓) ใหบ้ณิฑบาตตลอดชวีติ ถา้หยดุหรอืขาดเปน็ไม่ได ้ ปรบัโทษ พระพทุธเจา้  

ก็ไมท่รงอนญุาต 

๔) ฉนัมือ้เดยีว พระพทุธเจา้ไมท่รงอนญุาต จงึแหวกแนวหนจีากพระพทุธเจา้

ไป ถา้สมควรแลว้พระพทุธเจา้จะทรงบญัญตัไิวแ้ลว้ตัง้แตต่น้ ไม่ใหฉ้นัเนือ้ฉนัปลา 

พระพทุธเจา้จะเปน็พระองคเ์อกทรงหา้มกอ่นใครแลว้ นีพ่ระองค์ไมเ่หน็หา้ม นีล่ะ

เรือ่งราวมนักม็อียา่งนี ้ พวกสตัวท์ัว่โลกดนิแดนทีเ่ขาตายแลว้ เนือ้หนงัของเขายงั

เปน็ประโยชนแ์กเ่ขาเองเวลาเอาไปทำบญุใหท้าน  

๕) ใหถ้อืผา้บงัสกุลุอยา่งเดยีวเทา่นัน้ รบัคห-

ปตจิีวรเขาถวายตอ่มอืนี้ ไม่ ได ้ ให้แสวงหาชกัผ้า

บงัสกุลุเอาอยา่งเดยีวตลอดชวีติ พระพทุธเจา้ก ็ 

ไมท่รงอนญุาต ในเมือ่เขาอยากทานก็ใหเ้ขาทาน

ตามอธัยาศยัของเขา ผูใ้ดองคใ์ดทีอ่ยากรบักร็บัไป 

ไมเ่ปน็สิง่ทีจ่ะบงัคบักนั .. 

พระเทวทตัมาตอ่สูพ้ระพทุธเจา้ แยกสว่น ถา้

ใครเหน็วา่พระเทวทตัดกี็ให้ไปกบัพระเทวทตั ใคร

เหน็วา่พระพทุธเจา้ดกี็ให้ ไปอยูก่บัพระพทุธเจา้ แลว้กย็กทพัออกจากพระพทุธเจา้

ออกไปตัง้เปน็คณะหนึง่เปน็ศาสดาขึน้มาอกีองคห์นึง่ เรยีกวา่ศาสดาเทวทตั แลว้  

สัง่เสยีพระอานนท ์ .. ให้ไปบอกพระพทุธเจา้วา่ ‘ตัง้แตบ่ดันีต้อ่ไปเรากบัพระพทุธเจา้

แยกกนัอยูแ่ลว้ จะไมเ่ปน็ลกูศษิยพ์ระพทุธเจา้ตอ่ไป’ แยกแลว้พระเทวทตักน็ำบรษิทั

บรวิารออกไป ผูท้ี่ ไมรู่อ้ีโหนอ่เีหนอ่ะไรกต็ดิตาม บวชใหมย่งัไมเ่ขา้อกเขา้ใจกแ็ตกไป

กบัพระเทวทตั ฟงัวา่ ๕๐๐ องค ์ แลว้ก็ให้ไปบอกพระพทุธเจา้วา่ เวลานีเ้ราแยกตวั

จากพระพทุธเจา้แลว้ เปน็คนละสดัละสว่นแลว้ .. พระอานนทก์ม็าทลูพระพทุธเจา้วา่

บดันีพ้ระเทวทตัไดส้ัง่มาเรยีบรอ้ยแลว้วา่ พระเทวทตัจะแยกตวัเปน็อกีฝา่ยหนึง่จาก

ศาสดาแลว้ตัง้แตบ่ดันีต้อ่ไป .. แตก่็ไมน่าน พอไปแลว้พระสารบีตุร พระโมคคลัลาน์

กต็ดิตามไปเกลีย้กลอ่ม แนะนำสัง่สอน นัน่เหน็ไหมละ่ พอรู้โทษรูภ้ยัถอนตวัออกมา 

พระสารบีตุร พระโมคคลัลาน ์เปน็ของเลน่เมือ่ไร ชว่ยฉดุลากผูลุ้ม่หลงมา .. 

ในอนนัตรยิกรรม ๕ พระเทวทตัสรา้งตัง้ ๒ อยา่ง และสรา้งความปัน่ปว่น  

วุ่นวายแก่โลกก็มากในวงศาสนา พระเทวทัตเป็นองค์ที่หนึ่งที่แตกแยกกันเรื่อง  

พทุธศาสนา และแตกแยกทำลายจติใจของคนชาวพทุธใหว้า้วุน่ขุน่มวัตามๆ กนัไป

หมด นีอ่นัหนึง่ แลว้ทำลายสงฆ ์สงฆท์ีม่คีวามพรอ้มเพรยีงสามคัคกีนั แยกแตกจาก

กนัไปเลยเปน็สงัฆเภท ทำลายพระพทุธเจา้ พระเทวทตัเปน็อนนัตรยิกรรมขอ้หนึง่ .. 

พระเทวทัตยังรู้จักโทษของตน จะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วไปขอขมา

พระพทุธเจา้ แมจ้ะถกูแผน่ดนิสบูหนา้พระเชตวนั วาระสดุทา้ยไมม่อีะไรทีจ่ะถวาย

เปน็เครือ่งขมาพระพทุธเจา้เพราะถกูแผน่ดนิสบู เหลอืแตค่างกรรไกรนี ้ กข็อถวาย

คางกรรไกรเปน็พทุธบชูาตอ่พระพทุธเจา้ของเรา แลว้จากนัน้กถ็กูแผน่ดนิสบูหายไป 

พระพทุธเจา้ทรงรบัวา่ ‘เออ..เธอตายคราวนีก้ย็อมรบัวา่บาปเปน็บาป บญุเปน็บญุ 

ความชั่วเป็นความชั่ว ความดีเป็นความด ี เวลานี้เธอจะได้รับกรรมของเธอตาม

อำนาจแหง่ความชัว่ของเธอทีท่ำเอาไว ้ แลว้ตอ่ไปอานสิงสแ์หง่การถวายคางกรรไกร

คราวนีจ้ะเปน็อานสิงสอ์นัยิง่ใหญ ่ มคีวามหมายในวาระสดุทา้ยเรยีกวา่เปน็มหาศาล 

ต่อไปเธอจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออัฏฐิสาระ’...” 
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๖๗๐ ๖๗๑

ประชาชนผูเปนเจาของศาสนาเขาประสานงานหนวยราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมปกปองพระธรรมวินัย 

 ๑ รางพระราชบัญญัติ ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. .... (หรือราง พ.ร.บ.ฆราวาสปกครองสงฆ) เสนอรางป พ.ศ.๒๕๔๔ 

  เปนการยุบกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม สงผล ดังนี้ 

  • บรรดากิจการงานดานตางๆ ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาจะถูกโอนถายไปอยูในอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชดุนีด้วย อาท ิ ปกครองดแูลวดัราง ทีด่นิ

ของวดัราง ทีธ่รณสีงฆของวดัราง ทรพัยสนิของวัดรางทั่วประเทศ การใหเชาที่ธรณีสงฆ ที่วัดที่กันไว เปนที่จัดประโยชนที่มีกำหนดระยะเวลาเกิน ๓ ป 

การเก็บรักษาเงินของวัดที่เกิน ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ถูกกำหนดใหฝากตอสำนักงานคณะกรรมการการศาสนามาตามลำดับจนถึงระดับตำบล  

  • องคประกอบของคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน ๓๙ ทาน จะมาจากตัวแทนองคกรของศาสนาตางๆ ๕ ศาสนา ไดแก พุทธ 

คริสต อิสลาม ซิกข และพราหมณ-ฮินดู ซึ่งจะมากำกับดูแลกิจการขององคกรพุทธศาสนา ไดแก มหาเถรสมาคมอีกดวย   

  ผล มีการจัดตั้ง “สำนักพุทธศาสนาแหงชาติ” 

 ๒ รางพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. …. เสนอรางป พ.ศ.๒๕๔๔ 

  ลิดรอนพระราชอำนาจสมเด็จพระสังฆราช ใหอำนาจทั้งปวงแกมหาคณิสสร เขาแทรกแซงสมบัติของสงฆประจำวัด และควบคุมศาสนสมบัติกลาง 

  ผล ยกเลิก 

 ๓ รางพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... เสนอรางป พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของวัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ในเขตดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไมวาจะเปน

สาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม ถาผูดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินจำเปนจะตองนำมาใช ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ใหเสนอเรื่องตอ 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

  ผล คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาลมีความเห็นควรใหตัดคำวา ที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลาง ออกไปจากกฎหมายฉบับนี้

ทุกมาตรา 

 ๔ รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา  (องคการมหาชน)  พ.ศ. .... เสนอรางป พ.ศ.๒๕๔๗ 

  บทเฉพาะกาลไดบัญญัติใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้และเงินงบประมาณของสำนักงานศาสนสมบัติไปเปนของสำนักงานทรัพยสินสวน

พระพุทธศาสนา 

  ผล ยกเลิก (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ คณะสงฆไทย คัดคาน) 

 ๕ รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สนง.สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา  (องคการมหาชน)  พ.ศ. .... เสนอรางป พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ผล ยกเลิก 

 ๖ รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เสนอรางป พ.ศ.๒๕๔๘ 

  เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอำนาจเด็ดขาดในการเพิกถอน ที่สาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภท ไมเวนแมเปนที่ธรณีสงฆ และ

นาจะรวมไปถึงที่ราชพัสดุและที่ดินสวนพระมหากษัตริยใหมาเปนที่ของเอกชน โดยสามารถนำไปขายหรือใหเชากับคน

ตางดาวในการประกอบกิจการทุกชนิด 

  ผล ยกเลิก 

 ๗ คำสั่ง ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ เรื่องนโยบายและมาตรการปองกันและแก ไขปญหาพระสงฆในพื้นที่ปาไม  

เสนอรางป พ.ศ.๒๕๔๘ 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ไดดำเนินการปองกันและแก ไขปญหาพระสงฆในพื้นที่ปาไม โดยกำหนด 

ใหพระสงฆที่ตองการธุดงคในเขตปาสงวนฯ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตอุทยานแหงชาติ ตองขอใบอนุญาตกอนเขา 

  ผล ยกเลิก   

รางกฎหมายตางๆ และสาระสำคัญของรางที่เปนปญหาตอพระธรรมวินัย 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ไดดำเนินการปองกันและแก ไขปญหาพระสงฆในพื้นที่ปาไม โดยกำหนด 
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สำหรับร่างกฎหมายอื่นๆ ก็เช่นร่างพระ-

ราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษา ที่กระทรวงศึกษา-  

ธิการมีข้อกำหนดไม่ให้มีการเรียนวิชาศาสนา  

ในโรงเรียน ซึ่งเมื่อองค์หลวงตาทราบเรื่อง  

ท่านก็ ใด้แสดงธรรมเป็นข้อคิดแก่วงราชการ  

ในทันทีว่า 

“เขาปฏิรูป (การศึกษา) เราก็ปฏิรูป 

ปฏิรูปแปลว่าพลิกกลับ เขาจะไม่ให้มีการศึกษา

อะไรๆ ในโรงร่ำโรงเรียน แหม! พวกเปรตว่างั้น

เลย ไม่ให้มีการศึกษามีอย่างเหรอ .. เรื่องของ

ศาสนานี้เป็นเรื่องของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย 

คือเรารักษาอยู่ตลอดเวลา เราเป็นพระนี่วะ 

ทางบ้านเมืองก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่เกี่ยวโยงกับเรา

ซึ่งจะต้องได้เข้าอย่างที่ผ่านมาแล้ว (ช่วงช่วย

ชาติ) นี้ แล้วคราวนี้มาเข้าตรงๆ เลย เพราะ

ฉะนั้นมันถึงเข้มข้นเข้าซีเรื่องราว ไม่อย่างนั้น

ไม่ได้ ศาสนาจะจม” 

อย่างไรก็ตามวงราชการส่วนใหญ่ก็เป็น

ลูกชาวพุทธมีความเคารพเชื่อถือในข้อวัตร

ปฏิบัติของพระกรรมฐานที่มุ่งตรงต่อพระธรรม-

วินัยอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อท่านทักท้วงในเรื่องใด

หน่วยงานราชการเหล่านั้นก็มักไม่ดื้อดึงจะรีบ

ปฏิบัติตามอรรถธรรมที่ถูกต้องในทันที เรื่อง

ราวต่างๆ จึงมักสงบลงได้โดยเร็ว 

ในบรรดาร่างกฎหมายทั้งหลายที่มีเนื้อหา

ส่อเค้าว่าจะกระทบต่อพระธรรมวินัยนั้น เมื่อ

เรื่องมาถึงองค์หลวงตา ท่านจะเมตตาแสดง

ธรรมให้ความรู้ตามหลักพระธรรมวินัยในทันที

ว่าเป็นอย่างไร ผิดถูกประการใด และมีวิธี

ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นตามหลักพระธรรมวินัยอย่างไร 

จึงขอน้อมนำพระธรรมเทศนาของท่านมาแสดง

แต่โดยย่อและเพียงบางส่วน ดังนี้ 

ภาพข่าวการประชุมคณะสงฆ์กว่าหมื่นรูป ยืนยัน  

พระธรรมวินัยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะ

ต้องแก้ ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ หากฝ่าฝืนมีแต่จะเป็นโทษ

มหันตภัยทำให้สงฆ์เกิดความร้าวฉานและทำให้สงฆ์

แตกแยกจากกันในที่สุด 

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  

ในระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) 
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๖๗๒ ๖๗๓

นั่นก็คือธรรมวินัยนั้นแลที่เปนองคศาสดา

ประกันเรื่องมรรค ผล นิพพาน ใครจะมา

ประกัน ก็สอนไวขนาดนั้นแลว แลวจะไปหา

อะไรมาเกงกวาศาสดาอีก เดี๋ยวตั้งขอนั้นแลว

ตั้งขอนี้ขึ้น แหมพิลึกนะ . . อานมีกี่ขอซึ่ง 

เปนตัวทำลายเปนเพชฌฆาตๆ นี้ กี่ขอที่เขามา

อาน ที่มีคัดคานอะไรกันมา อันนี้จะออกสนาม

เลยละ คราวนี้ออกเลย .. อำนาจปาเถื่อน  

ฟงไม ไดนะ แลวก็ทำใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เดือดรอนไปตาม กระทบกระเทือนไปตาม 

หมดนะ ตามพวกนี้ พวกเปรตนี่หาเก็บตก  

พระธรรมวินัยพระพุทธเจาทรงบัญญัติ

แลว ใครสมบรูณยิง่กวาพระพทุธเจาพระวนิยักด็ ี 

กฎหมายบานเมืองก็ติดแนบกันมากับธรรมวินัย

ของศาสนา คือมีกฎหมายแนบมาอยูดวยแลว 

รักษากันมาดวยความสงบรมเย็น ถาพูดถึง

เรื่องศาสนาไมมีใครสมบูรณยิ่งกวาพุทธศาสนา 

พระพุทธเจาบัญญัติไวหมดเรียบรอยแลวตั้งแต

ปาราชิก สังฆาทิเสส เรียกวา โทษประหารชีวิต

ลงมา ติดคุกตั้งแตตลอดชีวิตลงมา ๙ ป ๑๐ ป 

เปนโทษตามหลักพระวินัยนี้ .. 

ในลักษณะปกครองสงฆ .. ตองถือธรรม- 

วินัยเปนกฎเปนเกณฑ มากระทบกระเทือน

ธรรมวินัยไม ได กฎขอบังคับเหลานั้นจะเปน

โมฆะทันที.. อยางการปกครองสงฆนี้เปนหนาที่

ของเจาอาวาส เจาอาวาสที่จะปกครองดวย

ความเปนธรรมแลวสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน

ทามกลางของวัด หรือสถานที่ที่วัดตั้งอยูนั้น 

หวัหนาเปนผูจดัแจงทำใหสมำ่เสมอ นัน่พระวนิยั 

ทานสมบูรณแบบ .. ถาตั้งใจปฏิบัติตามหลัก

ธรรมวินัย การปกครองก็จะนอยมากทีเดียว  

ไมตองยุงเหยงิวุนวายถงึเหตทุีต่ัง้การปกครองมา 

จะกลายมาเปนการกระเทือนศาสนาเขาไปอีก

โดยไมรูสึกตัวนะ กิเลสมันแทรกเขาทันทีๆ  

อันนี้ที่วิตกอันหนึ่ง…”  

 

รางพ.ร.บ.สงฆตั้งขึ้นทำไม  

ธรรมวินัยสมบูรณแลว  

 

“...เราพูดเต็มปากของเรา อะไรจะเกิน

ศาสดา ธรรมวินัยสมบูรณแบบแลวบกพรอง

ที่ไหน ตั้งมาหาอะไรอยากวาอยางงั้น นอกจาก 

พ.ร.บ.ขี้นี่ วาอยางนี้ละเรา ก็เห็นอยูดวยกัน 

ธรรมก็เห็นวินัยก็เห็น อานมากี่คัมภีรดวยกัน

แลว เอาอะไรมาอวดกันวะ พ.ร.บ.แรแบ  

มันตั้งมาหาอะไร .. กำลังไปโฆษณาหาประชุม 

ที่นั่นที่นี่หาพรรคหาพวก วามีจำนวนมากแลว

จะมาโจมตีชาวพุทธเราทั่วประเทศไทย ที่

ปกครองจากพระพุทธเจาจากธรรมวินัยดวยดี

นั้นแหละ จะใหแหลกไปเลย แลวศาสดาองค

ใหมองคเทวทัตก็จะขึ้นแทน .. อะไรจะสมบูรณ

แบบยิ่งกวาหลักธรรมหลักวินัยจนเปนองค 

แทนศาสดาได  

‘อานนท พระธรรมและพระวินัยนั้นแล 

จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต’ 

อกีอนัหนึง่ ‘อานนท เมือ่มผีูปฏบิตัติามหลกั 

ธรรมหลกัวนิยัเราอยู พระอรหนัตไมสญูจากโลก 

นะอานนท’ 

สมบัติสงฆตามพระวินัย 

       

 “. . .พระวินัยทานพูดเกี่ยวกับเรื่อง 

จตุปจจัยไทยทาน ที่เกิดขึ้นมากับพระเจา 

พระสงฆและภายในวัดนั้นๆ ใหเปนหนาที่

ของสงฆ อำนาจหนาทีข่องพระ เปนเรือ่งที ่

เขารับมาถวายดวยตามอัธยาศัย พระก็

รับไปตามอัธยาศัย จะใชจายมากนอย

เพียงไรก็เปนเรื่องของพระ ไมมีคำวา

ผิดวาพลาด ถาทำตามนั้นแลว นี่พระ

วินัย  

ทีนี้สวนที่ของสงฆ .. ก็เปนเรื่อง

ของพระ หวัหนาวดัภายในวดันัน้ พรอม 

ทั้งวัดจะเปนผูปฏิบัติรักษาสมบัติที่

เปนของสงฆ อันไหนที่ควรแจก 

แจกไปยังไง ไมควรแจกยังไง ก็มีใน 

พระวินัยแลววา ลหุภัณฑ ครุภัณฑ  

แลวก็สังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 

662-691.indd   673 9/14/11   2:17:35 PM



๖๗๔ ๖๗๕

 (การมา) บัญญัติขอที่วา จะมาเปน 

เจาอำนาจบาตรหลวงควบคุม เปบมือกินอยูบน

หวัพระทัง้ประเทศไทยทกุวดัทกุวา แตกลุมเดยีว 

สองกลุมนี้นั้นไมมีในพระวินัย เพิ่งตั้งขึ้นมาจาก

ความลึกลับเมื่อเร็วๆ นี้เทานั้นเอง .. เอา จะตั้ง

ขึ้นมาวาชนะพระไทยทั้งชาติ พระไทยจะไม

ปฏิบัติตามเลย จะปฏิบัติตามพระวินัยของ

พระพทุธเจานีเ้ทานัน้ ไมวาวดัใดๆ ทัว่ประเทศไทย  

พวกนี้จะเปนผูควบคุมการเงินการทองศาสน-

สมบัติทั้งหมด เรียกวาทุกวัด .. ชื่อของพวก

คณะนีว้า มหาคณสิสร วาอยางนัน้ .. พวกนีจ้ะ

เปนผูกอบโกยทุกสิ่งทุกอยาง จะเอาไปถลุง

ที่ ไหนเราไมทราบดวย ทราบแตวาจะมาเปน

เจาอำนาจปกครองวัดทั่วประเทศไทยเรา นี่มี

กฎขอบังคับออกมาอยางนี้ ใครจะไปฟองรอง

วาอะไรไม ได จะปรับทั้งโทษติดทั้งคุกดวย .. 

คานพวกนี้ ไม ได คานไมไดก็ตาม หลวงตาบัว 

จะคานวางี้ เลย คานจนวันตายหลวงตาบัว  

เอา มาเกงกวาพระพุทธเจา เราเทิดทูน

พระพทุธเจาตางหาก เราไมไดเทดิทนูพวกเปรต 

พวกผีนี่นะ .. 

สมบัติทั้ งหลายตามหลักพระวินัยนะ  

คือสมบัติเงินทองขาวของเขาถวายมาเปน

จตุปจจัยไทยทานแกพระเจาพระสงฆตาม

ศรัทธาของเขา พระสงฆทานก็รับดวยความ

บริสุทธิ์ ใจ เปนสมบัติของตนโดยสมณสารูป 

คือพระเปนเจาของสมบัติ ไมเปนโลกเปน

สงสาร ไมเปนกิเลสตัณหา รักษาโดยอรรถโดย

ธรรม ใชสอยกนัมาสงเคราะหกนัมา ดงัทีว่ดัปา-

บานตาดปฏิบัติอยูเวลานี้ 

วัดนี้เปนผูรักษาสมบัติที่ไดมาเอง ไมมีเจา

อำนาจบาตรหลวงมาจากที่ ไหน ที่จะมา 

ปกครองรักษาสมบัติ ใหเปนผูมีอำนาจสิทธิ์ขาด

แตผูเดียว .. พระพุทธเจาทานก็ทรงแสดง 

ไวแลววา ไม ใหบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจาไม

บัญญัติ ไมรื้อถอนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ

ไวแลว มีในหลักธรรมหลักวินัย นี้บัญญัติใหม

หรือไมบัญญัติ ใหม บัญญัติที่ เอาสงฆ เปน

นักโทษ เอาขอบเขตของวัดแตละวัดเปน 

เรอืนจำๆ แลวพวกนีเ้ปนนายคมุเขามาเหยยีบยำ่ 

ทำลายอยางนี้ มีในพระบัญญัติขอไหน มันมา

เสือกกะโหลกหาทำอะไร ตั้งแตเด็กอมมือเขา 

ก็ไมทำ .. 

พระพุทธเจาถือสำคัญมากเรื่องรวม 

ที่ดิน โบสถ วิหาร เครื่องไทยทานตางๆ  

เปนสมบัติของสงฆที่สงฆตองรักษาตามพระธรรมวินัย 

662-691.indd   674 9/17/11   9:50:06 PM



๖๗๔ ๖๗๕

ความสามัคคี ความสงวนสวนใหญ เชน อยาง

กิจของสงฆ งานของสงฆถือเปนสำคัญมาก มี

วินัยบังคับเลย เชน สมบัติ เบาอยางหนัก 

เคลื่อนที่ได ทานบอก เคลื่อนที่ไดเราก็รูกันแลว 

พวกเตียงพวกตั่ง พวกอะไรสมบัติที่ยกไปมาได

เปนของสงฆ อนัทีเ่คลือ่นที่ไมได เชน เขาถวายที ่

เปนวัดเปนวา กัลปนาสงฆ เปนอสังหาริมะ 

เคลือ่นที่ไมได ทานใหมวีนิยั รกัษาไวตามนัน้ๆ…” 

 

 

รางกฎหมายตองใหประชาชน 

เจาของศาสนายอมรับ 

    

“...อยางเวลานี้พระของเราก็ในวงพุทธ-

ศาสนาที่พระพุทธเจาทรงสอนไว เพื่อความ

สงบรมเย็น มันก็กลายเปนความยุงเหยิง 

วุนวาย ตัง้สภาปาๆ เถือ่นๆ ขึน้ในวงพทุธศาสนา 

เวลานี้ แลวก็ตั้งขอบัญญัติไปตางๆ นานา 

พ.ร.บ.รอแบอะไรมันก็ตั้งขึ้นไป อะไรจะเกิน 

พ .ร .บ .ของพระพุทธเจ ามัน ไม ไดมองนะ 

พ.ร.บ.เพื่อลิ้นเพื่อปาก เพื่อยกตนขมทาน 

เหยียบย่ำทำลายเขา นั่นละ พ.ร.บ.ของกิเลส

มันเปนอยางนั้น ถา พ.ร.บ.ของธรรมแลว 

ปดหมดไมมีอะไรมายุง .. ไดยินแตวาจะเขา

สภาๆ มันก็ไมแนใจคำวาเขาสภา หมูก็เขาได 

หมาก็เขาได เปรตก็เขาได ผีก็เขาได บัณฑิต 

นักปราชญก็เขาได เพราะฉะนั้นเพื่อความ

รอบคอบนี้ ชาวพุทธเราซึ่งเปนเจาของสมบัติ

ดวยกันทุกคนทั่วประเทศไทยนี้ จึงควรจะไดรับ

ทราบเสียกอน กอนที่จะเขาสภา ใหประชาชน

ยอมรับเสียกอน .. 

 ‘แลวพระสงฆเรานี่เขาใจรึยังที่ความ 

มุงหมายของเราซึ่งเปนหัวหนามุงยังไงๆ ’  

(พระตอบ ‘เขาใจครับผม’) ตามหลักความจริง

ที่เราพูดนี้ก็คือวา ถอนออกใหหมดอยามายุง  

นี่หลักใหญ มายุงทำไม พุทธศาสนาสมบูรณ

แบบแลว มายุงหาอะไร ถอนออกใหหมด แลวยงั 

จะดึงเขาสภาอีก เขาสภาแลวเขาไมถอนใหเขา

ฟาดคอเลย .. แลวทีนี้ ‘รายชื่อของคนตลอด

พระเณรเราจำนวนกี่แสน’  (‘ประมาณ ๙ แสน

ครับ’)  นี่ก็คือรายชื่อของผูรักสงวนชาติศาสนา

ของตัวเอง…” 
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๖๗๖ ๖๗๗

จำนวนคนบีบบังคับ 

หลักพระธรรมวินัยไม ได 

 

“...จะเอาจำนวนเทานั้นคนเทานี้คนมา 

บีบบังคับหลักธรรมวินัยไดเหรอ ธนบัตรปลอม

เปนกี่หมื่นกี่แสนกี่ลานๆ กองเทาภูเขา แต

ธนบัตรจริงใบละหาบาทสิบบาทขึ้นมาใบเดียว

สองใบกับอันนั้น อะไร (มีคา) มีน้ำหนักมาก

กวากันควรจะปดทางไหนออกไป ไมจำเปน

ตองหามากถาเปนของจริง เขาใจหรือ เพียง 

ใบเดียวก็พอ นี่ความจริงก็คือศาสนธรรมของ

พระพุทธเจาเปนความจริง เพียงพระโอวาท 

ตัดออกมาปงเทานั้นจอมปลอมขาดสะบั้นไป

หมด .. 

หลักธรรมวินัยอันเดียวเทานั้นพอ ไมตอง 

หาอะไรมาอวด วาจำนวนมากนอยอยาเอา 

มาอวด เอาของจริง ไมตองหามากของจริง ก็มี

เทานั้น อยาไปหวั่น พวกเปรตพวกผีหวั่นมัน

ทำไม .. หลักธรรมวินัยมีอยูมันไมดู มันไปหายุง

ไมเขาเรื่องเขาทาเขาทางอะไรเลย ใหผูตั้งใจ

ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเดือดรอนวุนวาย  

จนกระทั่งพระที่อยูในปาในเขาก็ตองไดออกมา 

มาชะมาลางของสกปรกที่อยูเต็มบานเต็มเมือง 

เพิกถอนรางพ.ร.บ.สงฆ  

ดวยลักษณะตัดสินธรรมวินัย 

 

 

“...ทานบอกวาลักษณะตัดสินธรรมวินัย 

อะไรเปนธรรมเปนวินัย อะไรไมใชธรรมไมใช

วินัย คืออะไรปลอม อะไรจริง ทานแสดงไว

หมดพระพุทธเจา เชน การบวชเขามา มา

สั่งสมกิเลสราคะตัณหา รายไดรายรวยโลกามิส

อยางโลกเขานี้ ไมใชธรรม ไมใชวินัย ทานบอก

ไวเลย เปนคนละฝงเลยเทียว ธรรมเหลาใด

เปนไปเพื่อความสละละวางกิเลสตัณหา มีราคะ

ตัณหา เปนตน ตลอดถึงลาภ ยศ สรรเสริญ 

ความร่ำความรวย ยศถาบรรดาศักดิ์ สลัดอันนี้

แลวเรียกวานี้ธรรม นี้วินัย ถาตรงกันขามนี้

แลวไมใชธรรม ไมใชวินัย เปนของปลอม .. 

 (เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ)  เราสั่งไปวาให

เพิกถอนทั้งหมด ขอของเขาที่ดำเนินมามาก

นอยใหถอนออกใหหมดเลย เรียกวาเปนฝงเขา

ฝงเรา ฝงนั้นฝงมหาโจร ฝงนี้เปนฝงเจาของ

สมบัติแหงชาติ เขาใจไหม ใหเลิกไปคนละฝงๆ 

แลวคอยเขากนัทหีลงั เอา เขาตรงโนน เอา มา

ทางนี้ก็จะยกทัพใสกัน เขาใจเหรอ คือไมให

อะไรเขามาแทรกมาแซง ซึ่งเปนสื่อเปนสาร

อะไรตออะไรที่จะเปนภัยตอชาติไทยของเรา 

เพราะฉะนัน้มมีากนอยจงึตองใหถอนออกใหหมด  

เปนคนละฝงเลย เรยีกวารอยเปอรเซน็ต .. 

หลวงตาเปนหวงทั้งชาติทั้งศาสนาไปดวย

กันเลยเต็มหัวใจเวลานี้ พ.ร.บ.คณะสงฆ

หรือพ.ร.บีบคณะสงฆ หลวงตาไมอยากวา 

พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ร.บีบ มันบีบทั้งชาติทั้ง

ศาสนา พ.ร.บ.นี้ ใครเปนคนตั้งขึ้นมาและตั้งขึ้น

มาจากไหน .. เรื่องพุทธศาสนาสมบูรณแบบมา

แลว .. เพราะงั้นพ.ร.บ.พ.ร.บีบนี้จะขึ้นมา

เหยียบหัวประเทศไทยเราไมได ตองถอนออก

ใหหมด เพราะสิ่งเหลานี้จอมปลอมทั้งหมด  

ไม ไดมีของจริงติดอยูนิดหนึ่ง มีตั้งแตมหาภัย 

ทั้งนั้น พุทธศาสนาเปนมหาคุณเต็มที่แลว

สมบูรณแบบแลว สมควรที่เราจะเทิดทูนตอไป

ดังที่เราเทิดทูนมาแลว…” 
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๖๗๖ ๖๗๗

“...จากนั้นตามเขาไปสิ เราก็เคยพูดแลว

ตนตอมาจากไหน ตนตอที่เกิดเรื่องขึ้นมา ยก

รางนี้ขึ้นมา ใครเปนคนยก ให ไลเขาไปหาตรง

นั้นใครเปนตนเหตุ ผูที่ยกรางขึ้นมาคือใคร กลุม

นี้คือใครมาจากไหน ใครเปนคนรับรองยืนยันมา 

.. สมบัติที่จะไปฉกไปลักไปขโมยเขามาใน

จำพวกโจรพวกมารมันตองลี้ๆ ลับๆ หลบๆ 

ซอนๆ อันนี้มันก็ออกกฎกติกาขอบังคับมาวา 

ตัง้ พ.ร.บ. แร.แบ.อะไรเราก็ไมทราบ .. ตัง้มหาภยั 

ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาใหจม

ไปดวยกัน อยางนี้เหมาะสมมากกวา .. ใครเปน

คนตั้งขึ้นมาในกฎขอบังคับเหลานี้ ถามหาตัว

มันหลบๆ หลีกๆ มันไมเอาตัวจริงออกมาแสดง

ใหฟง  

ถาเปนของจรงิเอามาซ ิใครเปนคนตัง้ขึน้มา 

กฎขอกติกาอันนี้ มีขอประชุมกันอยางไรบาง 

ใครเปนคนรับรองในกฎกติกาเหลานี้ ที่มาตั้ง

เหยียบหัวพระศาสนาและประชาชนที่เปนชาว

พุทธอยูเวลานี้ ตั้งขึ้นมาจากผู ใดมันก็ไมบอก 

เขาใจไหม มันตั้งอยูใตดิน แลวคณะใดเปนผูตั้ง

ขึ้นมาจากใตดินนี้ จนมาเปนฟนเปนไฟเผาไหม

ทั่วโลกอยูเวลานี้เห็นไหมพุทธศาสนา .. 

แลวคณะไหนทีร่วมหวักนัทัง้พระทัง้โยมมา

ตั้งเปนกรรมการ ที่จะออกเปนมหาคณิสสร 

นีน่ะ  (พ.ร.บ.สงฆ ครบั)  เออ พ.ร.บ.สงฆแสง็นัน่

นะ มันไปทำอยูใตดินไมให ใครเห็น นี่เห็นไหม 

ลกัษณะของผูราย ของขโมย ลกัษณะของมหา-

โจรปลนชาติปลนศาสนามันทำมาอยางนี ้ ทีนี้

เวลาออกมากว็าผานโนนผานนี ้ ผานแบบโจรนะ 

ปลาตัวหนึ่งอยูในของของเราฟงซินะ เอา

อีกทีหนึ่งนะที่เราจะกินอยูเดี๋ยวนี้ ปลาตัวนี้เรา

กำลังจะเอาไปแกง อยูในของของเรา แตพอดี

เขาเอาขี้มาโยนใสในปลานี้แลวจะทำยังไงทีนี้ 

โอย ตองรีบเอาปลาออกลางทิ้งอันนั้นออกไป

ทันที ใช ไหม ดวยความขยะแขยง อันนี้ก็

ขยะแขยงความเลวรายนี่เขาใจไหม…” 

    

ปองกันมิใหผูยกรางทำสังฆเภท 

 

การคัดคานรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มิใช

ของงายแมจะแสดงเจตนาหลายครั้งแลวก็ยัง

ไมเปนผล ดวยเหตุนี้การประชุมสงฆจึงยิ่งใหญ

กวางขวางขึน้ และองคหลวงตากจ็ำเปนตองแสดง 

ธรรมแบบนิวเคลียรนิวตรอนมีความเขมขน

หนกัหนวงมากยิง่ขึน้ เปรยีบเสมอืนผู ใหญทีห่วงั

ดีเขามาตีมือเด็กที่ ไมรูเดียงสากำลังจะจับขั้ว

กระแสไฟฟา องคทานจึงแนะนำใหมุงเขาหาผู

เปนตนเหตุของรางฉบับนี้ เพื่อจะไดรื้อถอนสิ่ง

ที่ขัดตอพระธรรมวินัยออกไปไดตรงจุดมิใหเปน

กรรมหนัก นับเปนเมตตาธรรมของทานอยาง

ที่สุด ประเด็นความขัดแยงในสังคมจะไดยุติลง

โดยเร็ว 

ถาเปนของจรงิเอามาซ ิใครเปนคนตัง้ขึน้มา

กฎขอกติกาอันนี้ มีขอประชุมกันอยางไรบาง 

องคหลวงตาเมตตาเดินทางไปทุกสารทิศ เพื่อรับผาปาชวยชาติ และเพื่อการประสับ

ประสานกับพระกรรมฐาน ในจังหวัดตางๆ ที่บำเพ็ญสมณธรรมตามปาเขาในที่สงบสงัด 

ดวยเหตนี้ พระกรรมฐานทั่วประเทศจึงออกมาทำหนาที่ในการรักษาชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริยดวยหลักพระธรรมวินัยไดอยางสมบูรณแบบ 

662-691.indd   677 9/18/11   12:51:50 AM



๖๗๘ ๖๗๙

ขอพึงระวังของคณะสงฆไทย 

ในสมัยปจจุบัน 

  

ความคิดอยากปรับปรุงระเบียบกฎหมาย

ตางๆ เพือ่หวงัจะทำใหพระพทุธศาสนาเจรญิขึน้ 

แตกลับกลายเปนเสี้ยนหนามเปนพิษภัยแก

พระพทุธศาสนาเสยีเองเพราะขอกฎหมายเหลานี ้

ลวนแลวแตขัดแยงกับพระธรรมวินัยแทบทั้งสิ้น 

ซึ่งองคหลวงตาไดออกมาอธิบายอรรถธรรม

ตางๆ ตอสูกับความคิดผิดเหลานี้ทำใหผูเสีย

ประโยชนหรือผู ไมเขาใจเจตนาดีของทานเกิด

ความโกรธเคืองและอาฆาตมาดราย บางคน

อาจคิดถึงขั้นทำลายทานก็มี ดังนี้ 

“...อานอะไรก็อานไป เราก็ไมคอยสะดุด

ใจเหมือนคำที่วาจะมากำจัดเรา ฆาเรา อูย เรา

สลดสังเวชนะ คือเราพูดจริงๆ เราไมมีอะไร 

เราก็เคยประกาศมาใหทราบแลววา ความกลา

เราก็ไมมี ความกลัวเราก็ไมมี ความไดเปรียบ

เสียเปรียบ ความแพความชนะเราไมมี มีแต

ความเมตตาสงสารโลก สอนอรรถสอนธรรม 

ไปตามความผิด ถูก ชั่ว ดีของผูกระทำ เรา

สอนไปอยางนั้น เราไมมีอะไรกับใครในโลกอันนี้ 

สอนดวยความเมตตาลวนๆ  

แตที่มันกระเทือนใจก็คือวา ผูหวังจะ 

เปนใหญเปนโตปกครองทั้งชาติทั้งศาสนาให

เจรญิรุงเรอืง ความหมายวาอยางนัน้ละมงั แตนี ้

ทำไมการดำเนินจึงตองตีราบ ฆาราบ ฟนราบ 

ปราบราบไปเพื่อครองบานครองเมืองในนาม

รบีๆ ดวนๆ วาของลับบางอะไรบาง พอออกไป

หลอกคนได วาผานมหาเถรสมาคม คือผานไป

เฉยๆ .. 

พวกนี้เปนพวกมหาภัยจริงๆ ตอจากนี้ 

มันจะขึ้นเปนสังฆเภทนะ เปนสังฆเภทยุยง 

ใหสงฆแตกจากกันทั่วประเทศไทย นี่จะเปน

กรรมหนักมาก รุนแรงมากพวกนี้ มีแตจะเอา

ทาเดียวๆ พูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวยก็คือวา  

มันผิดพลาดมาตั้งแตชาติเขาใจไหม ไม ได

เปลาะนัน้ จะเอาเปลาะนี ้ จะเอาเปลาะนีจ้ะดงึขึน้ 

ไปหาชาติบานเมือง จะเอาใหจมทั้งชาติทั้ง

ศาสนาเลย ก็ชาติศาสนาของเรามีเจาของ 

ดวยแลว จะยอมใหจมไดงายๆ หรือ 

เวลานี้จะเริ่มแยกแลวนะ เริ่มแยกเปน

สังฆเภทครั้งที่สอง .. ครั้งที่หนึ่งเทวทัตแยกตัว

ออกจากพระพุทธเจาไปเปนศาสดาองค ใหม 

ขึ้นมา .. ครั้งที่สองก็ศาสนธรรม คือพระธรรม

และพระวินัยนั้นแล .. ครั้งแรกเปนองคศาสดา

เสียเอง ครั้งที่สองเปนธรรมวินัยซึ่งเปนองค

แทนของศาสดาเสียเอง เวลานี้กำลังเขาอยู

วาระองคศาสดาครั้งที่สอง คือเขามาทำลาย

ธรรมวินัย หลักธรรมวินัยทานสอนไว โดย 

ถูกตองแลวนี้คือองคแทนศาสดา แลวพวกนี้ 

บุกเขามา ไมมีธรรมมีวินัย...” 

  

ของพระ เพศของพระ ดูไมไดเลยนะ อยางทาง

โลกทางสงสารเขาก็เปนอีกอยางหนึ่ง เขา

ตองการเปนใหญเปนโต ใช ไหมละ อำนาจ

สกปรกของทางบานทางเมือง โลกทั้งหลายเขา 

ใครมาผานฆาไปเลยๆ เพื่อจะเปนใหญเปนโต

ตามความมุงหมาย  

อันนี้มันเรื่องของศาสนา เรื่องของธรรม 

เรียกวาหางกันคนละโลก ที่วาใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ปกครองสงฆ ทำไมถึง

ตองปราบไปอยางนัน้แบบเลยโลกไป หยาบโลน 

ที่สุด ก็คือวาพระดวยกันนี้ แลวก็มากำจัดพระ

ดวยกัน เชนจะมากำจัดหลวงตาบัวนี้ อูย สลด

สังเวชนะเรา แสดงถึงความหยาบโลนที่สุดเลย 

หยาบชาที่สุด ในเมืองไทยเราไมเคยมี .. 

เราวิตกวิจารณพวกที่สรางบาปสราง

กรรม เฉพาะอยางยิ่งสรางตอเรา ทีนี้เราไมมี

อะไรเลย โยนเขามาผางมันก็ตูมเขาหาเจาของ

หมด ไมมีใครรับไว เราไมมีความผิดที่จะเปน

ชองรับที่เขาโจมตี เราไมมี โยนเขาไปผาง

เหมือนกำแพงมันก็สะทอนกลับมาหาเจาของ

หมดไม ไปไหน เราอดวิตกวิจารณ ไม ไดก็คือ 

ตรงนี้เอง .. 

หลวงตาบัวนี้เรียกวาอยูในเสี้ยนในหนาม 

อยูในทามกลางแหงหอกแหงหลาว ประหนึ่งวา

หลวงตาบัวนี้เปนหัวใจของพี่นองชาวไทยเรา 

ทั้งพุทธศาสนา ทั้งชาติของเราทั้งชาติ รวมอยู

ในจุดของเราจุดเดียว และเปนหัวใจของ

ประชาชน ประชาชนทั้งหลายเขาก็หวงใยละซิ 

“...ไปที่ ไหนก็มีแตนักปราชญ นักแปดมันไม

ไดวานะ เขาใจไหม มันมาแตนักปราชญๆ ยิ่งมี

คนยอวา นี่เปนพระไตรปฎกเคลื่อนที่ เลยเปน

บาไปเลย นั่นนะเขาเรียกวา สงฆสมมุติมักบัง

อริยสงฆ อริยสงฆอยูในหัวใจนั่น แตมันไมมอง

ดูนี้ มันมองดูแตคัมภีรใบลาน ไขวควาไปลมๆ 

แลงๆ อันของจริงอริยสงฆอยูภายในหัวใจตัว

เองไมด ู กระจายออกไปอกี กเ็หน็การศกึษาเลา-

เรียนการจดจำมา ไดแตเสียงไดแตลมเหมือน

นกขุนทองวาเปนของดี ไปเสีย ภาคปฏิบัติไม

สนใจจะปฏิบัติเอาธรรมที่เลิศเลอขึ้นมา…” 

 

สงฆสมมุติมักบดบังอริยสงฆ 
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๖๗๘ ๖๗๙

“...ในบรรดาบัณฑิตที่ควรคบคาสมาคม ตลอดถึงครูอาจารยที่ใหอุบายสั่งสอนอันดีงามแกเรา ชื่อ

วาบัณฑิต ไมตองมีความรูความฉลาดถึงขนาดตองแบกตูพระไตรปฎกมายืนยัน หรือมีความรูความ

ฉลาดขั้นปริญญาตรี โท เอก ก็ตาม สำคัญอยูที่ความคิดความเห็น การประพฤติตัวเปนธรรม ซึ่งเปน

เครื่องชักจูงใหคนอื่นไดคติและไดรับประโยชนอันชอบธรรม และเห็นเปนความถูกตองดีงามไปดวย 

เหลานี้ทานเรียกวา “บัณฑิต” เปนผูควรแกการคบคาสมาคมระยะสั้นหรือยาว ยอมเปนมงคลแกผูคบ 

ไมเสียหายลมจมแตอยางใด ยังจัดวาผูรูจักเลือกคบ เปนผูมีชีวิตชีวาอันอุดมมงคลเสียอีก ทาง

พระพุทธศาสนาทานหมายคนอยางนั้นวา “บัณฑิต” 

สวน “บณัฑติภายใน” ไดแกความคดิอบุายวธิตีางๆ ทีจ่ะเปนไปเพือ่คณุงามความดแีกตนและผูอืน่  

นับแตพื้นความคิดเห็นอันเปนเหตุจะใหเกิดคุณงามความดี จนกระทั่งถึงสติปญญาที่จะถอดถอนกิเลส

ออกจากจิตใจเปนลำดับๆ เปนขั้นๆ ของสติปญญา เรียกวา “บัณฑิต” “นักปราชญ” เปนชั้นๆ ไปจนถึง

ขั้น “มหาบัณฑิต” 

“มหาบัณฑิต” ไดแกทานผูทรงมหาสติมหาปญญานั่นแล เลยขั้น “มหาบัณฑิต” ไปแลวก็ถึง 

“วิมุตติ” เรียกวา “จอมปราชญ” หรือ “อัครมหาบัณฑิต” เลยขั้นมหาบัณฑิตไปแลวก็เปน “จอม

ปราชญ” ไดแกผูเฉลียวฉลาดรอบตัวภายในใจ คือพระอรหันตสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวง…” 

 

เพราะพวกเปรตพวกผีพวกยักษพวกมาร 

มันหอมมันลอม มันจะฆาหัวใจของชาติของ

ศาสนาใหลมจม คอืจะฆาหลวงตาบวั .. ตายกต็าย 

แบบหลวงตาบัว ไมมีไดมีเสีย ไมมีแพมีชนะ

ตามเดิม ใครจะฆาไมฆาก็ตามเดิม ตายเอง

กต็ามเดมิ ใครมาฆากต็ามเดมิ หลกัธรรมชาตนิัน้ 

เปนธรรมชาติของตัวเองแลว…” 

สำหรับพระธรรมเทศนาที่ ใหขอคิดคติ

เตือนใจเกี่ยวกับขอปฏิบัติของคณะสงฆ ไทย 

ในสมัยปจจุบันนั้น รวบรวมแตพอสังเขป ดังนี้ 

 

มหาวิทยาลัยสงฆ สังหารพระ 

 

“...ไปดูซิมหาวิทยาลัยสงฆมีอะไร มีแต

วิชาทางโลก เอาครูเอาอาจารยฆราวาสเขามา

สอนพระเต็มไปหมด .. เดินอวดอาดๆ โอย ทา

ใหญเสียดวยนะ ฆราวาสเขาไปสอนพระ พระก็

หมอบละซิ อูย เราดูแลวดูไมได เราสลดสังเวช 

.. พระก็อาปากอยูตลอดเวลาไม ไดสนใจกับ

อรรถกับธรรม เรียนแลวก็เพื่อจะสึกออกไป

อยางนั้นละ มหาวิทยาลัยสงฆนี้เปนเรื่องของ

โลกเกือบจะวาลวนๆ ไปเลย .. ไมไดเปนวิชา

ของพระพทุธเจาเพือ่คณุงามความด ี เพือ่หลดุพน 

จากทุกขแตประการใดๆ เลย .. 

มแีตความรูวชิาของตริจัฉานวชิา มแีตสวม 

แตถานเตม็อยูในมหาวทิยาลยัสงฆ เอาฆราวาส 

เขาไปสอนพระ มีแตสอนเรื่องวิชาทางโลก 

ทางสงสารเรื่องกิเลสตัณหาลวนๆ โดยอาศัย

ศาสนาเปนเขียงเหยียบขึ้นๆ เพื่อวิชาของกิเลส

ไดเหยียบย่ำทำลายธรรมโดยถายเดียวเทานั้น 

.. ศาสนามีความหมายอะไร .. ตามภาษาบาลี

ภาษาของพระพุทธเจา ทานไมบอกวิชาทางโลก 

ทานบอกวา ติรัจฉานวิชา คือวิชาของสัตวโลก

ผูยังติดของ พัวพันอยูกับโลกกับสงสาร  

แปลออกเปนอยางนั้น ทานจึงไมใหเขามาคละ-

เคลากัน 

วิทยาลัยปาพระพุทธเจาก็ทรงตั้งมาแลว

ตั้งแตกอน ทานวา รกุขมลูเสนาสนงั ปฏบิตัติน

อยู ในปาในเขา นี้เรียกวามหาวิทยาลัยปา ..  

พระสงฆที่อยูในปา สำเร็จมาจากปา เปนพระ

โสดาฯ สกิทาฯ อนาคาฯ อรหันตมาทั้งนั้นๆ  

มาเปนสรณะของพวกเรา นี่เราจึงเรียกวามหา-

วิทยาลัยปา คือมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจา  

นั้นเปนมหาวิทยาลัยพระสังหารกิเลสใหขาด

สะบั้นลงไป นำอมตะมหานิพพานเปนความ

บริสุทธิ์เต็มภูมิเขามาครองใจ .. 

บัณฑิต มหาบัณฑิต จอมปราชญ 

มีการประชุมคณะสงฆเพื่อปกปองพระธรรมวินัย ณ วัดปาบานตาด หลายวาระ 

662-691.indd   679 9/18/11   12:18:15 AM



๖๘๐ ๖๘๑

แตเวลานี้มหาวิทยา- 

ลัยที่เขาตั้งขึ้นทุกวันนี ้ คือ

มหาวิทยาลัยกิเลส มีตั้งแต

วิชาความรูของโลกของ

สงสาร ของกิเลสตัณหาทั้ง

นั้น เขาไปเต็มอยู ในมหา-

วทิยาลยัสงฆๆ  .. นีเ่รยีกวา

มหาวทิยาลยับาน เปนมหาวทิยาลยักเิลสสงัหาร

พระ มีเทาไรแหลกหมดๆ ไมมีอะไรเหลือเลย...” 

 

ตั้งธนาคารสงฆ เหยียบย่ำธรรมวินัย 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 “...พระสมัยปจจุบันสนใจในลาภยศยิ่ง

กวาอรรถธรรม ถึงขนาดวาคิดสนับสนุนการ 

กอตั้งธนาคารพระฯ ทั้งที่ขัดตอพระธรรมวินัย

อยางรายแรง ไปยุงเกี่ยวกับเงินทอง บริหาร

เงินทอง มิ ใชกิจของสงฆแตอยางใดเลย 

พระพุทธเจาตำหนิเงินทองขาวของมามากนอย

เพียงไรก็เห็นอยูในธรรมวินัย แลวไหนยังจะมา

สงเสริมยกขบวนเปนสงฆขึ้นมา ตั้งธนาคาร-

สงฆขึ้นมาก็เทากับเหยียบหัวพระพุทธเจาผูทรง

บัญญัติหามการเงินการทองละซ ิ มันก็เห็นอยูนี ้

ธรรมวนิยัก็เห็นอยูนี้ มันดูเมื่อไรไฟแดง มีแตมัน

จะไปทาเดียวพวกนี้ เปดเปนไฟเขียวตลอด มัน

ไมมีธรรมมีวินัย เลยกลายเปนหนาดานไปหมด  

กวนบานกวนเมือง คือพระของเราที่ ไมมีธรรม

มีวินัยในตัวนั่นแหละ ..  

ตัง้แตพระทีด่ือ้ดานหาญทำเกีย่วกบัการเงนิ 

การทองเวลานี้มันก็ทนดูกันไมไดแลว ยังจะมา

ตั้งธนาคารสงฆขึ้นมาอีกก็เทากับเหยียบหมด

เรือ่งศาสนาจะไมใหมอีะไรเหลอืเลย .. ในพระวนิยั 

นี้มีทั้งตนบัญญัติ มีทั้งอนุบัญญัติ นี้ดูมาหมด

แลวนี่นะ ตนบัญญัติตัดขาดเรื่องเงินเรื่องทอง

ไมใหมายุงเลย ขาดสะบั้นไปเลย เปนภัยตอ

การบำเพ็ญสมณธรรมของพระ นั่นฟงซิ  

พระพุทธเจาตัดขาดหมดเลยพุทธบัญญัติ 

โย ปน ภกิข ุ ชาตรปูรชตงั อคุคณัเหยย วา 

อคุคณัหาเปยย วา อปุนกิขติตงั วา สาทเิยยย  

นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง นี้เปนตนบัญญัติ ภิกษุ 

รูปใดรับเงินและทองเองก็ดี ใหเขาเก็บไวเพื่อ

ตนกด็ ี เปนนสิสคัคยี ของนัน้ตองเสยีสละออกไป  

เจาของแสดงอาบตัปิาจติตยี เปนอาบตัแิลว นัน่ 

บอกไวแลวอยางนี้ นี้ตนพุทธบัญญัติหามไมให

พระสงฆเกี่ยวกับเงินกับทองเลย…” 

 

สมณศักดิ์ชั้นสูงหรือชั้นเหยียบย่ำ ? 

 

“...พระองคจึงทรงตั้งใหเลิศคนละทางๆ 

เรยีกวาตัง้สมณศกัดิย์ศของพระ แตพระพทุธเจาตัง้  

...ทานตั้งใหพระอรหันตเปนยศพระ องคนี้เลิศ

ในทางนั้น เชนอยางพระสารีบุตรเลิศทางดาน

ปญญา พระโมคคัลลานเลิศทางดานฤทธา-

ศักดานุภาพ พระอานนทเลิศทางเปนพหูสูต .. 

นีเ่ลศิไปคนละทางๆ จนกระทัง่ ๘๐ องค จากนัน้ 

ทานก็ไมตั้งอีกเลย จนกระทั่งปรินิพพาน เพราะ

ฉะนัน้ทานตัง้ทานจงึตัง้ตามความเลศิเลอ ตามแถว 

ของอุปนิสัยของแตละองคๆ ไมใชตั้งสุมสี่สุมหา 

ตั้งมาแลวก็มาเหยียบย่ำศาสนาอยางที่เปนอยู

เวลานี้ ตั้งยกยอขึ้นมา พอดินเหนียวติดหัวก็วา

ตัวมีหงอน แลวกลับมาเหยียบหัวพระพุทธเจา 

เหยยีบหวัพระมหากษตัรยิทีท่รงตัง้ใหเปนยศถา-

บรรดาศกัดิข์ึน้มา กก็ลบัมาเหยยีบหวัพระพทุธเจา  

เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังที่

พระตาบอดหูหนวกสมัยปจจุบันเราๆ ทานๆ 

เปนอยูเวลานี้ ไม ไดเหมือนกันกับพวกนี้เขาใจ

ไหม ไดรับตั้งเทาไรยิ่งเทิดทูน อันนี้เหยียบลง 

ตั้งเทาไรยิ่งเหยียบลง .. 

สงฆสาวก ๘๐ องคที่ไดรับสมณศักดิ์จาก

พระพทุธเจา แลวปรากฏองคไหนบางทีเ่หอเหมิ  

ที่คึกคะนองเปนบายศ มีองค ไหนปรากฏวา 

เสียไปไมเคยมี อยางพระเราปจจุบันนี้มันเลย

บายศไปแลวนะ.. ยศของพระคือ มีศีลเต็มองค 

มีสมาธิ มีพระวินัยเต็มตัวๆ จากนั้นวิมุตติ 

หลุดพนจะหนีเงื้อมมือพระผูตั้งใจปฏิบัติตาม

หลักธรรมวินัยนี้ ไปไม ได นี่คือทางเดินของ

ศาสดา .. 

  

การตัง้สมณศกัดิ ์คอื ยศของพระ ความดงีาม

ของพระ ศักดิ์ศรีของพระนั้น เพื่อความเปน

มงคลแกพระเราเอง แลวก็เปนความดีแกผูมา

สงเสริมเรา ใหเราตอบรับความสงเสริมทั้งสอง

ดานนี้ ไวดวยดี ผู ใหก็ใหดวยความพออกพอใจ 

เชนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานประทาน

สมณศักดิ์ใหพระ พระก็ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ

ตามพระราชประสงคของทาน แลวปฏิบัติตัว 

ใหเปนคนดี เปนพระมีสมณศักดิ์สูงเทาไรยิ่งมี

ความเขมงวดกวดขนัในสมณศกัดิค์อืความดงีาม 

ของตนซึ่งไดรับมาจากชั้นสูง ไดแก พระบาท-

สมเดจ็พระเจาอยูหวั ตองปฏบิตัติวัใหดปีระหนึง่

วาเทิดทูนทานดวย แลวก็เทิดทูนธรรมภายใน

จิตใจของเราใหงอกเงย หรือเจริญขึ้นเปน

ลำดับ นี่เปนความถูกตอง…” 
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นี่ท่านสั่งเข้าไปเลย ถึงขนาดที่ว่าเคลื่อน

ไปไม่ ได้ พระทุกองค์ต้องได้รับโอวาทข้อนี้  

หลังจากบวชเสร็จแล้วท่านจะสอนอนุศาสน์ ๘ 

นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ นี้ทันที เลย ส่วน  

ระยะทางวัดกับบ้านก็มี ในหนังสือ อรัญวาสี 

แปลว่าผู้อยู่ป่า คามวาสี ผู้อยู่แดนบ้าน ..   

ตามหลักธรรมท่านแสดงไว้ เรียกวัดป่าตั้งแต่

หนึ่งกิโลขึ้นไป เป็นป่าๆ ไกลเท่าไรก็เรียกว่าป่า

เรื่อย ที่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลมาเรียกว่าบ้าน ตั้งแต่

ต่ำลงมา จนกระทั่งเข้ากลางบ้านก็เรียกว่า 

คามวาส ีผูอ้ยู่ในแดนบา้น หรอืบา้นเปน็ปรกต ิ.. 

อันนี้ท่านไม่เห็นบอกว่าบวชแล้วให้เธอ  

ทั้งหลายไปอยู่ในแดนบ้าน .. แล้วมันก็สมัคร  

กันเต็ม เห็นไหมล่ะ ดีไม่ดีตำหนิพวกอยู่ป่าว่า

วิกลจริตไปอีก เห็นไหมเหยียบหัวพระพุทธเจ้า 

.. แล้วพระว่านี่ซิมันดูไม่ได้เลย…” 

 

   

พระกาฝาก วัดกาฝาก 

 

“...มีแต่เปรตแต่ผีหัวโล้นๆ ผ้าเหลืองๆ 

เต็มบ้านเต็มเมืองทำลายศาสนา ทำลายตัวเอง 

ทำลายสังคม นี่คือผู้เหยียบหัวพระพุทธเจ้า   

ไมค่ำนงึถงึธรรมวนิยั มตีัง้แตเ่รือ่งทีจ่ะอยากดบิ  

อยากด ี มนัอยากเลวนะ ฟุง้เฟอ้เหอ่เหมิ ลมืเนือ้  

ลืมตัว ยศถาบรรดาศักดิ์ ดินเหนียวติดหัวก็ว่า

ตัวมีหงอนเสีย เป็นนั้นเป็นนี้ขึ้นมาแล้วเป็นบ้า 

ธรรมวินัยไม่สนใจ .. เกลื่อนศาสนาเกลื่อนบ้าน

เกลื่อนเมือง มีแต่พวกอลัชชิตา หาความ

ละอายบาปไม่ได้ ทำลายศาสนาคือพวกพระเรา

นี้เอง .. 

อะไรผิดกับหลักธรรมหลักวินัย นั่นคือ 

กาฝากๆ มันผิดมากผิดน้อยเป็นกาฝาก ถ้าคนก็

คนกาฝาก พระกาฝากเรือ่ยไปเลย แลว้กท็ำลาย  

ศาสนาที่แท้จริงให้สึกหรอและเสื่อมทราม จน

กระทั่งอันตรธานไปหมดเลยก็ได้ เพราะอำนาจ

แห่งกาฝากมีมาก .. วัดก็ ไม่ ใช่วัดจริงเป็น  

วัดกาฝากไปเสีย เป็นวัดปลอมๆ ไปเสีย มีแต่

รูปร่างของวัด ผู้ ไปครองวัดก็มีแต่พระแต่เณรที่

กาฝาก กัดตับกัดปอดศาสนาแหลกไปทุกวันๆ 

ไม่มีพระที่ดี เทิดทูนศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

เลย…” 

 

 อุปัชฌาย์ทุกรูป สอนให้เข้าป่า 

 

“...อุปัชฌาย์องค์ใดบวชกุลบุตรไม่สอน  

นิสสัย ๔ นี้ เรียกว่าผิด นู่นน่ะฟังซิ ท่านเน้น

หนกัมาก ผดิองคข์องผูเ้ปน็อปุชัฌาย ์ .. ขึน้ตน้ก ็ 

รกุขมูลเสนาสนงั บรรพชาอปุสมบทแลว้ใหท้า่น

ทั้งหลายไปอยู่ตามรุกขมูลร่มไม้ ในป่า ในเขา 

ตามถ้ำ เงื้อมผา ป่าช้าป่ารกชัฏอะไร แล้วแต่

เปน็ความสะดวกในสถานทีเ่ชน่นัน้ เพือ่ประกอบ  

ความเพยีร ไมยุ่ง่เหยงิวุน่วายกบัขา้ศกึภายนอก   

จุ้นจ้านวุ่นวาย แล้วมิหนำซ้ำยังให้ทำความ

อุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิด   

ฟังซิของเล่นเมื่อไร ให้ทำความพากเพียรอย่าง

นั้น 

662-691.indd   681 9/11/11   1:41:57 PM



682 683

   พระพุทธเจ้าเป็นพระป่า 

 

 “...เวลานี้อวดตัวว่าเป็นคนดิบคนดีเป็น  

ผู้บริสุทธิ์ ไปเที่ยวตรวจพระเจ้าพระสงฆ์ในวัด

ในวา ไปเที่ยวตรวจหมด จนกระทั่ งถึง

พระพุทธเจ้าก็เป็นพระวิกลจริตไปหมด เขา

บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าเป็นพระวิกลวิการ พระ-

สงฆ์สาวกเป็นพระวิกลวิการ พระป่าที่อยู่

สืบทอดกันมาเป็นพระวิกลวิการ เห็นไหม  

ในหนังสือพิมพ์ ออกโฆษณาทางอะไร ทีวีแทแว 

พระอยู่ ในป่าพระวิกลจริต อู๋ย ทุเรศ พระ

วิกลจริตพระอยู่ ในป่าวิกลจริต พระพุทธเจ้า

เป็นศาสนาคนวิกลจริต สาวกทั้งหลายวิกลจริต 

ผู้ปฏิบัติอยู่ ในป่าตามพระพุทธเจ้าวิกลจริตไป

หมดเลย พิจารณาซิน่ะ มันน่าทุเรศไหมคำพูด

คำนีน้ะ่ ความคดิเชน่นีน้ะ่ เหยยีบหวัพระพทุธเจา้  

เหยียบศาสนาลงแหลก ยกตนขึ้นไปซึ่งเป็นขี้  

ทั้งกอง แล้ววิเศษวิโสอะไร ใครจะไปกราบกอง

ขี้อย่างนั้นล่ะ ว่าพระป่าเป็นพระวิกลจริตเป็น

ยังไง ทำลายศาสนาขนาดไหน ร้อยเปอร์เซ็นต์

เลยเทียว  

โคตรเหงา้ของพทุธศาสนาคอืปา่ พระพทุธเจา้  

เป็นโคตรเป็นแซ่ของศาสนา ประทับอยู่ในป่า 

ทรงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ ในป่าอิสิปตนมฤค-

ทายวนั กรงุพาราณส ีตรสัรูอ้ยู่ในปา่ นีอ่นัดบัแรก   

นี่องค์ศาสดาของโลกทั้งสาม อันดับที่สองก็  

สั่งสอนบริษัทบริวารมีพระสงฆ์เป็นต้น เข้าไป

ศึกษาอบรม ไปอยู่ ในป่าๆ พระเจ้าพระสงฆ์  

ทั้งหลาย แล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนตามศาสดา  

ที่ประทับอยู่ในป่า บรรลุธรรมอยู่ในป่าเพราะ

บำเพ็ญอยู่ในป่า...” 
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ข้าราชการในสำนักพุทธฯ  

ต้องเคารพ “ธรรม” 

ปปง.คิดจะขับรถชนภูเขาเชียวหรือ?? 

 

 

“...เราจริงจังมากทุกอย่างนี้ช่วยพี่น้อง
 

ทั้งหลายเราช่วยขนาดนั้น
 ไหนจะมาคิดแย็บ

หนึ่ง
 ยังไม่คิดนะว่าจะมาสนใจกับเงินบาทหนึ่ง

สองบาท
 เอามาเพื่อเป็นมลทินเผาหัวอกตัวเอง


ถึงขนาดพวก
 ปปง.
 เขาจะมาตรวจหลวงตาบัว

นี่มันยังไง
มันจะร่ำลือนะ
เราจึงเตือนว่าอย่ามา

เสียดีกว่านะ
 เราพูดจริงๆ
 ถ้าจะมาจริงๆ
 เราก็

จะบอกให้ยกโคตรมาเลย
 คือว่าอย่ามานั่น

หมายถึงมันจะเสียหน้าเจ้าของ
 ดีไม่ดีจะจมให้

คนทั้งประเทศได้เห็น
 ถ้าลงได้มาตรวจเงินกับ

หลวงตาบัวนี้
 จะออกลั่นทั่วประเทศไทยเลย

ความเสียของคนนั้นแหละ


เราปฏิบัติเพื่อชาวไทยเราทั้งชาติด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ
 แม้เงินบาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ


ช่วยโลกช่วยสงสารทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศ

ไทย
 จนไมม่เีงนิตดิเนือ้ตดิตวั
 บางครัง้บางคราว
 

ตดิหนีเ้ขากย็งัม
ี แลว้กย็งัจะมอีำนาจบาตรหลวง  

มาจากไหนอกี
มาแผร่ศัมอีะไร
อำนาจบาตรหลวง  

อันใหญ่โต
 ที่จะมาตรวจเงินของหลวงตาบัว
 

ที่เอามาจากพี่น้องชาวไทยนี่
 ทุจริตยังไง
 ก็ต้อง

หมายความว่า
 พอจับหลวงตาบัวติดคุกก็ต้อง
 

ให้ติดไป
 มันเลยสลดสังเวชนะหลวงตาน่ะ

 

เราไม่อยากให้พูดเสียด้วยคำนี้นะ
 แม้แต่คิด
 

ก็ไม่ควรจะคิด
 หนักเข้ามาก็อย่าพูดเสียดีกว่า   

มหินำซำ้ยงัจะมาตรวจหลวงตาบวันี
้ แผน่ดนิไทย
 

เรานีจ้ะถลม่
 แทนทีจ่ะเปน็ผลด
ี จะเปน็เรือ่งถลม่  

จมกันทั้งประเทศ
 เพราะตัวเหตุที่ว่าเก่งๆ
 นี้

 

มาตรวจหลวงตาบัว



มนัยงัมาหาเรือ่งหาราว
 จะมาตรวจสมบตั ิ 

เงินทองก็ให้มาบอก
 แต่เราเตือนไปไว้ก่อนว่า

ก่อนที่จะมา
 อย่าเอามีดไปฟันเหล็ก
 ก็เตือน


หนึ่ง
 อย่าเอามีดไปฟันเหล็ก
 สอง
 อย่าขับ

รถยนต์ชนภูเขานะ
บอก
ถ้าหากว่ามาตรวจเรา


เรากพ็ดูตรงๆ
 มนัจะเปน็อยา่งนัน้
 วา่งัน้เถอะนะ่

 

เข้าใจเหรอ
 จะไล่ไปหาตรวจดูสมบัติเงินทองที่

พี่น้องบริจาคทั้งหลายนี้
อยู่ที่ไหนบ้างๆ
..
บอก

ให้ ไปหาดู
 มันจะตายทิ้งเปล่าๆ
 มันดาดาษไป

หมด
มีแต่สิ่งก่อสร้าง
พวกสงเคราะห์สงหา
..



 มันมีแต่ของปลอมเต็มบ้านเต็มเมือง
 ..


ตั้งตัวเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง
ไปเที่ยวไล่เบี้ย

คนนัน้ไลเ่บีย้คนนีม้าโดยตลอด
มาเรือ่ย
 หลวงตา
 

นี้ก็ถูกไล่เบี้ยมาตลอด
จะมาตรวจเงินตรวจทอง

ตรวจข้าวตรวจของของหลวงตาบัวที่เอามา

ช่วยชาติ
เอาไปไหน
..
ถ้าหากว่าพอจะจับใส่คุก

ได้เขาอาจจะจับหลวงตาบัวใส่คุกใส่ตะราง


เพราะหลวงตาบัวทุจริตต่อพี่น้องชาวไทย
 แต่นี้

หลวงตาบัวไม่มี
 บอกว่าบาทหนึ่งก็ไม่มี
 ฟังซิน่ะ


...
 ไปที่ ไหนหาจดหาจ้องที่จะคอยจับทุจริตเรา


แล้วก็จะเอาออกประจานเรา
เข้าใจไหม


หลวงตาบัวให้เงินคนนั้นเท่านั้น
 ให้เงิน
 

คนนี้เท่านี้
นี่มันหาจับผิด
ว่าให้เงินคนนั้นเทา่นัน้

เท่านี
้ ก็ทั่วแผ่นดินไทยเราให้ทั้งนั้น
 ฟังซิว่า
 

ใหค้นจนเปน็ลา้นๆ
 เปน็ยงัไงผดิไหมละ่
 ..
 อนัเงนิ  

เพียง
 ๑๒๐
 ล้าน
 นั้นมันตรวจหาอะไร
 เงินที่

หลวงตาบัวช่วยโลกไปแล้วนี้เป็นพันๆ
 หมื่นๆ


ล้านมันไปอยู่ที่ไหน
ไปหาตรวจเอา..ไป...”


 

“...ฆราวาสนั้นแหละจะมาบีบบังคับพระ

ไม่สมควรอย่างยิ่ง
 ไม่ถูกต้อง
 ไม่เคยมีในหลัก

ธรรมหลักวินัย
 กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่มี
 ถ้าทำ

ก็ทำเอาแบบดื้อๆ
 นั้นแหละจะไปทำอะไร


เพราะเล็งหาหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องพาดพิงก็

ไม่มี
หลักกฎหมายท่านก็ไม่มาบีบบังคับ
 ..
การ

ทำอันนี้เป็นการที่จะต้องบีบบังคับพระโดยตรง


เมื่อได้เป็นผู้ ใหญ่
เช่น
สำนักพุทธศาสนา



สำนักพุทธศาสนาคือองค์ศาสดาเองเป็น

พระองค์แรก
 สำนักพุทธศาสนาตั้งมาแล้ว
 

ตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้ขึ้นมา
 นี่คือสำนักพุทธ-

ศาสนาโดยแท้
 ท่านปฏิบัติมาราบรื่นดีงาม


สำนักนี้เอามาจากไหนมาตั้งเป็นสำนักพุทธ-

ศาสนา
 แล้วจะใหญ่ยิ่งกว่าพุทธศาสนาของ

พระพุทธเจ้าโดยตรงมีอย่างเหรอ
ไม่มี
นี่เราพูด

ให้ฟังเป็นคำสัตย์คำจริงว่าไม่มี
..


ออกทุกแง่ทุกมุม
 มีแต่การบีบบี้สี ไฟ

พระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลัก

ธรรมหลักวินัยมาตลอด
 ..
 ทราบว่าเวลานี้มา

จากฆราวาสนัน่เอง
..
กเ็พิง่มามเีอาตอนนีแ้หละ 

เฉพาะอย่างยิ่งตอนตั้งสำนักพุทธศาสนาขึ้นมา


แอบในพุทธศาสนาของเรา
 ..
 ฆราวาสประเภท

นี้ ไม่ควรที่จะอยู่ ในสำนักพุทธศาสนา
 ที่จะ

ปฏิบัติต่อพุทธศาสนาต่อไปอีก
 ถ้าเป็นดังที่เป็น

มานี้มีตั้งแต่ภัยของพุทธศาสนาล้วนๆ
 จากคน

ประเภทนี้


ผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายกรรมฐานเข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานพระพุทธ-

ศาสนาแห่งชาติ เพื่อมิให้ถือเอากฎหมายเหนือหลักพระธรรมวินัย 
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ของบคุคลไมเคยมมีาแตกาลไหนๆ พระพทุธเจา 

ทรงบัญญัติเสียเองเปนพื้นฐานแหงสมบัติของ

พทุธศาสนา ใครจะมาแยกแยะเอาไปเปนสมบตั ิ

ของผู ใดไมไดทั้งนั้น 

เรื่องพุทธศาสนาทานวางระเบียบมา

เรียบรอยแลวตั้งแตพระพุทธเจาลงมา ใครจะ

เอาไปเปนของใครไม ได เปนสมบัติของพุทธ-

ศาสนา เปนของสงฆอยูโดยตรงๆ ไมมีใครจะ

มาแยกแยะได นอกจากพวกหนอนเทานั้นละ 

เขาใจเหรอ .. พวกสิ้นทาหาทางกินไมไดก็มา

กลืนศาสนา มากินศาสนา มันอะไรนักหนา  

(ลูกศิษยอานขาว ‘ใหสนง.ทรัพยสินสวน

พระพุทธศาสนา สามารถขายที่ดินและทรัพย

สมบัติของวัดได’)   

‘ใครจะไปซื้อก็ไปซี ก็มีเทานั้นแหละเรา 

ใครอยากไปซื้อไปซื้อซี นี่ละแผนทำลายพุทธ-

ศาสนา’.. ใครจะมาติดตอซื้อขายวัตถุสิ่งของ

เงินทอง ซึ่งเปนสมบัติของพุทธศาสนานี้ ได 

ทั้งนั้น แบมือรับหมด เพราะไปเปนเจาของแลว 

ยดึอำนาจเตม็สดัเตม็สวนแลว .. เวลานีก้ำลงัจะ

ไปกอบโกยเอาพุงของพระพุทธเจาที่เรียกวา

ศาสนสมบัตินั้นออกไปถลุงกัน 

อันนี้ก็เพื่อชาติเพื่อศาสนา ที่พระทานอยู

ในปาในเขาก็ไมพนความเดือดรอน ตองไดวิ่ง

ออกมาระงับดับไฟซึ่งกำลังเผาชาติเผาศาสนา

อยูเวลานี้ พระเหลานี้อยู ในปาทั้งนั้นนะ แต

กอนทานไมเคยออกมาเกี่ยวของกับบานกับ

เมืองอะไรแหละ แตพอบานเมืองของเราตั้งแต 

๒๕๔๐ กระเทือนขึ้นอยางหนักมากทีเดียว ถึง

ขั้นที่จะไดกุสลากัน ชาติไทย ศาสนาไทยจะจม 

.. จึงกระเทือนกับทางพระปฏิบัติ ทานเหลานี้

ทานไมสนใจอะไรยิ่งกวาหลักธรรมหลักวินัย

เปนหัวใจของพระ .. 

ตามหลักธรรมวินัยเปนอยางนั้น คือทาง

ศาสนาเปนอำนาจแตผูเดียว ฆราวาสเขามายุง

อยางนี้ ไม ได นี่ก็มีขึ้นมาแลวเห็นไหมละ เอา

ฆราวาสเขามาเปนใหญในศาสนสมบัติ แลว

ออกไปถลุง เปนเรื่องโลกไปหมดเลย แสวงหา

รายได ตั้งที่วานี่นะ จะมาลงทุนลงรอนมาเอา

เงนิอนันี้โกยไปหมดเลย (ศษิย : ‘๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๔๗ คณะสงฆประชุมกันที่สวนแสงธรรม’)  

ประชุมวันนี้ ไมใชธรรมดานะ เรื่องที่ออกนี้ออก

จากขอประชุมของพระสงฆไทย ที่อานวันนั้นให

ไดทั่วถึงกันเลย โห พวกนี้มันเกงมากนะ ตองมี

ตัวเด็ดๆ รับกัน คนไทยทั้งประเทศไมมีเจาของ 

ไมมีตัวเด็ดไดเหรอ คนที่จะออกสนามรบตอง

เปนผูเด็ดซิ เพื่อชาติทั้งชาติ ศาสนาทั้งศาสนา 

เอาความเหยาะๆ แหยะๆ ออนแอทอแทถอย

หลังมาใช ไมไดเลย ชาติและศาสนาจม...” 

คณะสงฆศิษยานุศิษยเขายื่นหนังสือของ 

องคหลวงตาตอสำนักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ เพื่อขอใหยึดหลักพระธรรมวินัย

เปนเกณฑในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ของ

คณะสงฆ 

คนผูจะสงเขาไปทำงานในพุทธศาสนา 

เชนสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตอง

เอาคนที่เขาใจในอรรถในธรรม มีความเคารพ

ในอรรถในธรรมจึงถูกตอง นี้มันเอาขาศึกศัตรู 

เอามหาภัยเขาไปเผาศาสนาโดยตรงนะ…” 

   

รางสนง.ทรัพยสินพุทธฯ  

เพื่อโกยศาสนสมบัติไปถลุง 

 

“...พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับทรัพยสิน

สวนพระพุทธศาสนา (ในเดือนพฤษภาคม 

๒๕๔๗)  ก็จะเอาอีกแหละคราวนี้ มีแตพระปา

เดือดรอนไปหมดเวลานี้ .. ฟงแตวา ของสงฆ

ของพุทธศาสนามายุงทำไม เอาไปเปนสวนของ

บุคคลมีอยางที่ ไหน .. ทีนี้ตั้งอันนี้ขึ้นมาแลวนี่ 

จะมาโกยเอาสมบัติของพุทธศาสนาทั่วประเทศ

ไทยหรือทั่วดินแดน ในบรรดาสมบัติของพุทธ-

ศาสนาเอาเปนสวนของบุคคล  

บุคคลจะเปนสวนยักษสวนหมาสวนอะไร

เราก็ ไมรูละ นี่กำลังขึ้นแลวเวลานี้ ขึ้นแงนี้ 

ใหพากันจำเอา มีแตแงที่เลวรายทั้งหมด ฟง 

ไม ไดเลย สมบัติของศาสนาเอาไปเปนเรื่อง 
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มันเอาตั้งแตกฎหมายออกมาใชที่จะเผา

บานเผาเมือง เผาชาติเผาศาสนาที่ตรงไหนมัน

จะคุยเขีย่ขดุคนหามา เลหเหลีย่มหลายสนัพนัคม 

ไมเกนิพวกนีน้ะ พวกนีเ้ลหเหลีย่มหลายสนัพนัคม 

พลิกนั้นพลิกนี้ตลอดเวลา เขาคิดวาธรรมจะ

ไมรู ไมเห็น ธรรมมองเห็นหมด  

นี่พูดถึงเรื่องฆราวาส .. เปนยักษเปนมาร

ในรางมนุษยก็คือพวกนี้นี่แหละ ที่วาเขาร่ำลือ 

หรือเขายกยองสรรเสริญมาแตกอนวาเปน 

นกักฎหมาย เปนนกัความรู เดีย๋วนีม้นักลายเปน 

นักกฎหมอย เอากฎนี้แลเปนเครื่องมือปลนบาน

ปลน เมือง ยิ่ ง ใหญ โตที่ สุ ดก็คื อกฎหมอย 

ที่ผูเรียนหลักกฎหมายมากๆ นี่ละ .. ทะนงตัว 

วาเปนนักกฎหมาย เปนนักปกครอง เปนผูมี

อำนาจทุกอยางอยู ในหัวใจนี้หมด นี่ละตัว 

อึ่งอางมันพอง อึ่งอางแขงวัว แขงวัวคือกรรม 

กรรมดีกรรมชั่วอยาไปแขงนะใคร ใครจะเกง

ขนาดไหนไมเหนือกรรมไปไดเลย กรรมเหยียบ

หัวลงทันทีเลย 

ทีนี้ฝายพระ .. ธรรมดาพระตองอยู ใน 

กฎธรรมวินัย สมบูรณแบบในความเปนพระ 

จากนั้นการดำเนิน แลวจะมีอำนาจหนาที่อะไร

ตองอำนาจหนาที่ในธรรมในวินัย แลวอันนี้มัน

ไม ไดอยู ในอำนาจหนาที่ธรรมวินัย มันก็เอา 

กฎหมอยไปใชอีกเหมือนกัน พระก็ใชกฎหมอย 

พระธรรมวินัยมีมันไมเอามาใช มันเอามาใช ไป

บีบบังคับตั้งแตเจาคณะภาคลงมา  

แลวพูดตรงๆ .. คนทั้งชาติอยูใตกฎหมาย 

เราคนเดียวอยูเหนือกฎหมายทำชาติบานเมือง

ใหแหลกเหลวไปไดดวยคนทีเ่ลวรายทีส่ดุ เรยีกวา 

เนื้อราย เราอยาใหมีอยาใหเปน กฎหมาย 

บานเมืองมีไวสำหรับความสงบรมเย็นตอคน 

ทั่วหนาไป อยางศีลธรรมก็เหมือนกัน ศีลธรรม

มีไวสำหรับผูปฏิบัติศีลธรรมใหอยูดวยกันเปน

ความสงบสุข ทานเรียกวา สมานสังวาส อยู

ดวยกันสม่ำเสมอกัน มีความผาสุก พระแตละ

องคๆ มีศีลมีธรรมอยูดวยกันเปนผาสุก แตองค

ใดองคหนึ่งถาเปน อลัชชิตา หาความละอาย

บาปไม ได เหยียบย่ำทำลายศาสนธรรม

พระพุทธเจา ซึ่งเทากับเหยียบย่ำทำลายหัว

พระพุทธเจาใหแหลกเหลวไปหมด ผูนี้ เปน 

เนื้อรายตอศาสนาตอวัดตอวา ตองขับออก 

เรื่องราวมันก็เปนอยางงั้น .. 

ผูนั้นไมทำตามกฎปากฎเถื่อนของเรา 

แลวไปปลดทาน ก็เราผิดจะไปบังคับใหทานมา

ทำผิดตามตัวเองไดยังไง ทานไมทำตามไปปลด

ทาน เราก็ผิดสองชั้นไปแลวนี่จะวาไง เรียกวา

ปลดก็ไมเปนอันปลด เพราะอันหนึ่งไดมาดวย

ความชอบธรรม อันหนึ่งไปปลดดวยความผิด

ธรรมมันจะเขากันไดยังไง พูดตามหลักธรรม

แลวไมมีความหมายการปลดเพราะปลดผิด ถา

ปลดถูก ถูกตอง หลักมันมีอยูอยางงั้น อยูๆ  

ไมพอใจก็ไปปลดเอาเลยมีอยางเหรอ นี่ละพวก

ขวางบานขวางเมือง ขวางชาติขวางศาสนา  

  

เลหเหลี่ยมการทำรายชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

“...ทั้งฝายพระฝายฆราวาส ความรูนอย

เมื่อไร แลวมันเอาความรูที่เปนประโยชนนั้นมา

ใชเมื่อไร มีแตเอาฟนเอาไฟเขามา 

เราจึงเรียกวากฎหมายมันไมได 

เอามาใช มันเอาแตกฎหมอย

มาใชทัง้นัน้ มนัถงึไดเผาบาน 

เผาเมือง เห็นชดัเจนในคราว

นี ้ .. กฎหมายจริงๆ ออกมา

จากธรรม พจิารณาดวยความ

เปนธรรมแลวมาตั้งกฎเกณฑ

เปนกฎหมายออกมาดวย

ความเปนธรรม แลวมัน

ไมเอามาใชนะ  
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๖๘๖ ๖๘๗

ใชอำนาจปาๆ เถื่อนๆ หายางอายไมได ถือทิฐิ

มานะเหยียบคนทั้งแผนดินไทย ศาสนา

พระพุทธเจาก็เหยียบลงไปเลย นี่ดานที่สุดแลว 

พวกนี้พวกดานที่สุดแลว นี้ ไมเห็นดวยก็บอก 

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยเพราะขัดตอหลักธรรม

หลักวินัย หลักกฎหมายบานเมือง  

..สามพักสี่พักมาแลว ระงับลงไดดวย

ธรรมๆ ก็นี้แหละเปนหัวหนาเขาใจไหม ตั้งแต

มหาคณิสสรนิดแสนโนนมา มาตั้งสมเด็จพระ-

สังฆราช แลวทีนี้ก็ตั้งกฤษฎีกาวาเจาของเปน

นักกฎหมาย .. กฎหมายนี้มันเรียนมาจริง แต

เวลานี้มันเอากฎหมายมาใช นั่นเห็นไหม ตอ

จากกฎหมายแลวก็กฎหมา และก็กฎหมัด 

ไปเลย เขาใจหรือ นี่แหละมันมาใชกับโลก 

เมอืงไทยซึง่เปนโลกทีม่คีณุคามาก มพีทุธศาสนา 

คุมครองมานานแสนนาน มันจะเอากฎหมาย

กฎหมากฎหมัดนี้มาทำลายพุทธศาสนา มีใคร

พดูมีแตเรา .. ถาวาเปนนกักฎหมายจรงิๆ ตองเอา 

กฎหมายมาใช ใหถูกกฎระเบียบของชาติบาน

เมือง ซึ่งปกครองกันมานานดวยกฎหมายนี้

ตลอดไปถึงจะถูก .. 

อันนี้เราเคยเทศนแลว ถอดออกมาจาก

หัวใจมาเทศนเลย .. นี้เปนกาฝากมหาภัย .. ถา

ตัวนี้ขึ้นไดแลวหมดศาสนา เราจะบอกอุบายวิธี

อีก มันไมไดทำลายทีเดียวนะ คือพอมันไดแลว

มนัจะทำลายกิง่นัน้กิง่นี ้ .. จนกระทัง่หมดศาสนา 

ไมมีเหลือ .. ทีนี้เหยียบชาติไมยาก .. แลว

เหยียบเขาไปหาพระมหากษัตริย .. ตัวนี้ตัว

มหาภัยกำลังทำความเดือดรอน จะโคน

หมดไม ใหมีเหลือ จะคืบคลาน

สวนรวมก็ไมเปนอาบตั ิ ถาเรีย่ไรเพือ่ตวัเองปรบั

อาบัติ มันก็เรียนมาแลวรูดวยกัน อันนี้มันยัง

ละเอียดยิ่งกวาสองอยางนี้ เรี่ยไรสวนรวมหนึ่ง 

เรี่ยไรเฉพาะตนเอง นี่ ไมไดเรี่ยไร ประกาศให

ทราบทั่วถึงกัน ไมระบุใครพอที่จะวาเรี่ยไรกับ

คนนั้นคนนี้ 

สำหรับเราใครจะมาโจมตีอะไรก็ชาง 

บอกวาใหยกโคตรมาเลยเราบอกงั้นนะ เราไม

เคยสนใจละ แตที่เราแกปญหาตางๆ ที่เขา

โจมตีมา เราโตตอบอยางนั้นเราโตตอบเพื่อ

ประชาชนญาติโยมคนทั้งแผนดินตางหากนะ 

เราไม ได โตตอบเพื่อเรา .. แตนี้ประชาชนทั่ว

ประเทศยังไมรูเหตุรูผลอะไรก็พลอยเสียไปดวย 

จึงตองไดโตตอบกันเพื่อทานผูฟงทั้งหลายจะได

เขาอกเขาใจในการที่เขาโจมตีอยางนั้น .. 

มันแหยนั้นยุนี้นะ หลวงตาบัวอยากเปน

สมเด็จสังฆราช ฟงซินะ ตัวหัวมันปนเปนบา 

อยูนี้อยากเปนสมเด็จสังฆราชมันไมพูด .. ฟงซิ 

ยกสามโลกธาตุมาใหเราปดทีเดียวตกหาทวีป

นูน สังฆราชคะแรดอะไร อะไรจะเลิศยิ่งกวา

ธรรม จากนั้นก็หายุแหยนะ หลวงตาบัวไมชอบ

มหานิกาย ธรรมยุตมหานิกายทานก็อยูดวยกัน

มาตั้งแต ไหนแต ไร แต ไอนี้มันเกิดมาไดสอง

สามวันนี้มันมาหายุแหยแลว…” 

 

 

 

เขาไปหาพระมหากษัตริย จะไม ใหมีชาติ มี

ศาสนา ไมใหมีพระมหากษัตริย…” 

 

        หาเรื่องใสหลวงตา 

 

“...พูดอยูอยางนี้ทั้งๆ ที่ เปนนักโทษที่ 

ถูกฟองรองอยูวาเปนสังฆาปาราชิกอะไร 

อยางนี้ .. สอนโลกมานี้เฉพาะอยางยิ่ง ๖ ปนี้

เปนยังไงสอนโลก ธรรมเทศนาที่นำมาสอนโลก

กี่กัณฑ หลับตาสอนหรือลืมตาสอน ไอผูที่มัน 

มาวาอยางนั้นมันหลับตาวามา .. แลวก็วา

หลวงตาบัวนี้ ไปเที่ยวเรี่ยไรเงินโดยไม ไดรับ

อนุญาต จะรับอนุญาตจากใคร ใครเปนอำนาจ

ใหญ โต บอกมาซิจะใหขออนุญาตจากใคร 

รับอนุญาตจากใคร ก็ประกาศลั่นใหทราบทั่วกัน

แลวในเมืองไทยที่รับผิดชอบในชาติของตน  

ใหรูทั่วถึงกัน  

ตางคนก็ตางวิ่งเตนขวนขวาย 

แลวไปเรี่ยไรใคร เขาใจไหมละ ก็

ประกาศใหทราบแลว ตางคน

ตางมีความยินดี และขวนขวาย 

เขามา เราไมได ไปขอคนนั้น

ขอคนนี ้ แมรายเดียว เราก ็

ไมเคยขอ เราเรี่ยไรที่ไหน  

ถ า พู ด ถึ ง เ รี่ ย ไ ร เ พื่ อ 

๖๘๗

พระธุตังคเจดีย 

วัดอโศการาม 

จ.สมุทรปราการ 
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๖๘๖ ๖๘๗

 
พระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม  

       จ.สมุทรปราการ 

ในการจาริกไปประเทศอินเดีย เมื่อ 

ป พ.ศ.๒๔๙๓ ทานพอลี ธัมมธโร ไดเห็น

ภาพนิมิตพระเจดียและพระสถูปที่พระเจา

อโศกมหาราชสรางไว จึงมีดำริวา  

“เราจักตองสรางวัดอโศการามและ 

พระเจดียสักแหงในประเทศไทย เพื่อ 

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเปน

อนุสรณสถานแกพระเจาอโศกมหาราช  

ผูมีคุณูปการตอพระบวรพุทธศาสนาอยาง

หาที่สุดมิได” 

ตอมาในป พ.ศ.๒๕๐๐ ภายหลังงานฉลองกึ่งพุทธกาล ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ  

ทานพอลี ไดดำริที่จะสรางพระเจดียขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาดวยบุญญานุภาพและ 

แรงอธิษฐานของทาน โดยทานตั้งชื่อวา “พระธุตังคเจดีย” เพื่อใหอนุชนรุนหลังไมลืมธุดงควัตร  

๑๓ ประการ โดยในป พ.ศ.๒๕๐๓ ทานพอลีใหสรางเจดยีขนาดยอมขึน้ซึง่เปนองคประธานแกนกลางของ

พระธตุงัคเจดยี ภายหลงัการสรางเจดยีสำเรจ็ ทานพอลีไดละสงัขารเมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๔  

และเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี มาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธุตังคเจดีย  

ในระหวางป พ.ศ.๒๕๔๖ พระธุตังคเจดียผุกรอนไปตามกาลเวลา ทางวัดอโศการามจึงมีดำริจะ

บูรณะปฏิสังขรณพระธุตังคเจดียขึ้นมาใหมเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอรหันต 

๒๘ องคในยุคปจจุบัน โดยคงสภาพเจดียองคเดิมเอาไวภายในแลวสรางองคใหมครอบพระเจดีย 

องคเดิมไว ซึ่งสำเร็จสมบูรณในป พ.ศ.๒๕๕๑ มีลักษณะเปนเจดียหมูรวม ๑๓ องค ตั้งอยูบนพื้นที่

สี่เหลี่ยม ในการนี้องคหลวงตาพระมหาบัวไดเมตตาเปนประธาน พรอมนำพาพุทธศาสนิกชนรวมบุญ 

จนแลวเสร็จ 

องคหลวงตาทานไดกลาวไววา “เจดียวัดอโศการามไมใชเลนนะ ทานพอลีเปนหัวหนาสรางเจดีย 

แตผูหมุนจริงๆ คือหลวงตาบัว เงินสักเทาไรๆ ไหลเขาตรงนั้น มันก็แปลกอยู .. ปรกติเราไมมีนิสัย

ทางการกอสรางนั้นนี้ แตมักจะหมุนเขาไปเปนแกนอยูในนั้นๆ ตลอดนะ ก็แปลกเหมือนกัน 

เจดียวัดอโศการามนี่เราจะเปนภาระอันหนึ่งเหมือนกัน ที่จะไปอาราธนาอัฐิธาตุที่กลายเปนพระธาตุ

เรียบรอยแลวของครูบาอาจารยแตละองคๆ มารวมอยูในเจดียวัดอโศการาม ไวใหพี่นองลูกหลานไทย

เราไดกราบไหวบูชา เพราะเปนสาวกปจจุบันนี้ อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ แลวเราจะอาราธนามา

ที่วัดอโศการาม เจาคุณอาจารยลีทานอุตสาหพยายามทำเจดียธุดงค ๑๓ ..  

ธดุงค ๑๓ นีค่อืมขีอปฏบิตัใินอรรถธรรม ธดุงค ๑๓ ขอนีป่ระจำพระเราทีป่ฏบิตั ิ เชน อยูในปา อยูใน 

ปาชา รุกขมูลรมไม อยูในธุดงค ๑๓ ทานทำเปนเครื่องหมายเอาไว เจดีย ๑๓ ยอดนั่น ทานลวงไปแลว

เจดียนี้ก็ชำรุดทรุดโทรม เลยฟนทำใหม รื้อออกอันไหนควรจะรื้อ รื้อออก เจดียที่กำลังทำอยูนี้ ไมใช ๗๐ 

กวาลานเหรอ ดูเหมือน ๗๐ กวาลาน นี่ก็ ไมพนที่เราจะตองเขาเกี่ยวของ เพราะเราเคารพ 

ครูบาอาจารย และเปนหวงลูกหลานไทยเรา ให ไดสรณะภายในบุญกุศลคุณธรรมเขาสูใจ เบิกทางกวาง

ออกไปเพื่อภพชาติของตน ถาไมมีผูนำแลวก็จะจมๆ มนุษยเราจะวาฉลาดยังไง มันไม ไดฉลาด” 

 

 

                                

 จองทำลายหลวงตา 

 

“...หลวงตาบัวนี้เรียกวา

อยู ในเสี้ยนในหนาม อยู ใน

ทามกลางแหงหอกแหงหลาว 

ประหนึ่งวาหลวงตาบัวนี้เปน

หัวใจของพี่นองชาวไทยเราทั้ง

พุทธศาสนา ทั้งชาติของเรา 

ทั้งชาติ รวมอยูในจุดของเรา

จุดเดียว และเปนหัวใจของประชาชน 

ประชาชนทั้งหลายเขาก็หวงใยละซิ เพราะพวก

เปรตพวกผีพวกยักษพวกมารมันหอมมันลอม 

มันจะฆาหัวใจของชาตขิองศาสนาใหลมจม คอืจะ

ฆาหลวงตาบวั 

นี่เราไดยินชัดๆ เราไม ไดมาอุตริ มีอยู

เหมือนตาสับปะรด คอยจองคอยมองที่จะ

ทำลายหลวงตาบัว ไดยินทั่วไป แตครั้นแลว

หลวงตาบัวไมเคยมีกับสิ่งเหลานี้เลยแมเม็ดหิน

เม็ดทราย ฟงซินะ เพราะสิ่งเหลานี้เปนสมมุติ 

ธรรมชาตินั้นไม ใชสมมุติ มันจะมาเขากันได 

ยังไง แลวจะมีกลัวยังไง มีกลาไปหาอะไร มันก็

รูอยูชัดๆ ในหัวใจ  

๖๘๗

ประชุมสงฆเพื่อรักษาพระธรรมวินัย ณ สวนแสงธรรม 
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พระเราก็เหมือนกันอยานั่งหลับหูหลับตา 

เหน็เขาชมวาเปนเจาฟาเจาคณุเปนสมเดจ็เคลิม้ 

หลับตาลืมเนื้อลืมตัว ชาติจะจมศาสนาจะจม

ทำไมไมคดิบาง .. วิง่ตามพวกบดัซบพวกสงัหาร 

ทำลายชาติทำลายศาสนาเปนของดีแลวหรือ 

เราวิ่งตามเราก็เปนเพชฌฆาตคนหนึ่งสังหาร

ทั้งชาติทั้งศาสนา แลวก็เปนเทวทัตคนหนึ่ง  

ลูกนองเทวทัตไปอีก .. พระสายหลวงตาบัว 

ไมบอกวาหลวงตาบัวเปนผูควบคุม มันก็เปน

โดยหลักธรรมชาติ หลวงตาบัวไม ไปควบคุม

ใคร แตเพราะอำนาจแหงความเคารพนับถือ

ของพระตั้งแตตนมาจนกระทั่งบัดนี้ นี่มีความ

เคารพเลื่อมใส อยางเราชวยชาติบานเมือง 

พระทั้งหลายที่มีความเคารพเลื่อมใส และ 

เห็นดีดวยที่เราทำวาเกิดผลเกิดประโยชนแก 

ชาติบานเมืองก็รุมกันมาชวยเรื่อยมา .. 

เรารับผิดชอบทั้ งชาติทั้ งศาสนาเต็ม 

หัวอกเรา รับอยางคอขาดเสียดวยไม ใช

ธรรมดา .. พระอยูในปาในเขาซึ่งไมเคยไดออก

มาอยางนั้นเลย คราวนี้ ไดหลั่งไหลออกมา 

พระเปนยงัไง พจิารณาซ ิ อยูในปาในเขาออกมา 

ประชมุหลายครัง้นะ ครัง้ใหญทีส่ดุก ็๑๐,๓๕๙ รปู  

.. จากนั้นกอเรื่องนี้ขึ้นอีก ตั้งคณะอุปถัมภ

อุปฏฐากสมเด็จพระสังฆราช...” 

ใครจะมีกับเราสักเทาไรเราก็ไมมีกับใคร 

ใครจะสรางบาปสรางกรรมกับเราใหสมใจเขา

เทาไร มันก็สมใจไปตามกรรมของเขานั่นเอง 

เราก็สมใจของเราแลวตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลง

ไปแลว เขาไมฆาเราก็สมใจของเราตลอดเวลา 

เราจะหวังไดหวังเสียจากอะไร เราจึงไมมีอะไร

กับโลก บรรดาลูกศิษยลูกหาเฉพาะอยางยิ่งเจา

หนาที่ที่คอยดูแลรักษา รูสึกวาเปนกังวลกับเรา 

เปนหวงเปนใยกับเรามาก เคลื่อนไหวไปไหน

คอยหอมคอยลอม คอยดูคอยแล…” 

 

หลวงตารับผิดชอบชาติศาสนา 

เต็มหัวอก 

 

“...เรือ่งของกเิลส จะตองหาเรือ่งฟนเรือ่ง

ไฟเผาไหมคนอื่นใหสมใจตัวเองเทานั้นแหละ 

เรื่องราวจึงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ในเมืองไทยของ

เรา ตั้งแต ๒๕๔๑ มาเรื่อยๆ ก็มาหนักเอาตอน

ตั้งรัฐบาลใหมขึ้นมา พอตั้งรัฐบาลใหมขึ้นมานี้

เรื่องราวก็หนักขึ้นทุกแงทุกมุม หาวิธีการจอง

ลางจองผลาญ ฟงเสียงระเบิดวางในเครื่องบิน

ก็มี ยาพิษฟาดเขามาในวัดก็มี เห็นไหม  

นี่ละเรื่องของความชั่วชาลามก เรื่อง 

ของกิเลสตัณหาแสดง จากนั้นก็ต้ังเรื่องนี้ขึ้นมา 

ตั้งเรื่องนั้นขึ้นมาที่จะใหเปนฟนเปนไฟเผาฝาย

ตรงกันขามที่ตนไมพอใจ เรื่องราวจึงไดเกิดขึ้น

มาเรื่อยๆ เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ เฉพาะ

อยางยิ่งเรื่องพุทธศาสนา แสดงออกมาตั้งแต

ตนทาง อยากเปนใหญเปนโต ตั้งกฎนั้นขึ้นมา 

บัญญัติขอนี้ขึ้นมา ..  

 

พระและประชาชนเปนเจาของ  

ตองปกปองชาติศาสนา 

 

“...‘พระที่ไปเปนพระภาคปฏบิตัหิรอืปรยิตัิ

ไปชีแ้จง’  (‘พระปฏบิตัคิรบั’)  ‘เออ ถาเปนพระ

ปฏิบัติเราลงใจ ถาพระทั่วๆ ไปนี้เราบอกตรงๆ 

เราไมลงใจ ถาเปนพระปฏิบัติดึงออกจากไหน 

มแีตหลกัแตเกณฑตามหลกัธรรมหลกัวนิยัลวนๆ  

ออกเลย อยางนัน้ตายใจ’ เราทีน่ำอยูเวลานีก้น็ำ 

เพื่อพลังของชาติไทยเราขึ้น ทั้งชาติทั้งศาสนา

ใหขึ้นไปดวยกัน เรานำไมไดนำเพื่อความแตก

ความแยก อะไรที่เปนเรื่องแตกเรื่องแยกนั้น

เราไมประสงคอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นการชี้แจง

อรรถธรรมทกุอยางทางโลกทางธรรมไปดวยกนั  

เราจะแสดงโดยความเปนธรรมลวนๆ อยู

จุดศูนยกลาง หรือวาธรรมนี้อยูเหนือโลก วางั้น

เถอะ โลกนี้ถาจะเทียบแลวก็เรียกวา โลกมัน 

ไมสงบ ถาลดลงไปกวานั้นก็วาโลกหมากัดกัน 

มนัจงึตองมทีะเลาะกนัยุงเหยงิวุนวาย เอาธรรม 

เขามาสาดลงไป ตรงไหนมัวหมองคือเห็นเปน

ความผิดก็ชี้แจงไปตามนั้นใหรูจักเรื่องความ 

ถูกตองดีงามเปนยังไง เปนผลยังไงบางในทาง 

ดีงาม ผลของความดีงามเปนอยางไร ผลแหง

ความเลวรายเปนอยางไร กช็ีแ้จงใหทราบอะไรที ่

ไมดีใหละ อะไรที่ดี ใหสงเสริมกันขึ้น เราก็ทำ

อยางนั้นตลอดมา .. 
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รายนามครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่งที่ประดิษฐานในพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม 

<< 

เว้นที่ไว้ใส่ รูปครูบาอาจารย์พร้อมพระธาตุทั้งหมด ที่อยู่ในธุตังคเจดีย์  (28 องค์)  

• หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล  

 วัดเลียบ  

 จ.อุบลราชธานี 

• หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม  

 วัดป่าอรัญญวิเวก   

 จ.นครพนม 

• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร  

 วัดป่าอุดมสมพร   

 จ.สกลนคร 

• หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน    

 วัดป่าบ้านตาด  

 จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

 วัดป่าสุทธาวาส  

 จ.สกลนคร 

• หลวงปู่ดูลย์ อตุโล  

 วัดบูรพาราม 

 จ.สุรินทร์ 

• หลวงปู่แหวน สุจิณโณ  

 วัดดอยแม่ปั๋ง  

 จ.เชียงใหม่ 

• หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม  

 วัดป่าสาลวัน  

 จ.นครราชสีมา 

• หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ  

 วัดป่านิโครธาราม  

 จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ  

 วัดป่าประสิทธิธรรม   

 จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่ชอบ ฐานสโม  

 วัดป่าสัมมานุสรณ์   

 จ.เลย 

• หลวงปู่สาม อกิญจโน  

 วัดป่าไตรวิเวก  

 จ.สุรินทร์ 

• หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ  

 วัดดอยธรรมเจดีย์  

 จ.สกลนคร 

• หลวงปู่หลุย จันทสาโร  

 วัดถ้ำผาบิ้ง  

 จ.เลย 

• หลวงปู่คำดี ปภาโส  

 วัดถ้ำผาปู่  

 จ.เลย 

• ท่านพ่อลี ธัมมธโร  

 วัดอโศการาม 

 จ.สมุทรปราการ 

• หลวงปู่ขาว อนาลโย  

 วัดถ้ำกลองเพล 

 จ.หนองบัวลำภู 

• หลวงปู่สิม พุทธาจาโร  

 วัดถ้ำผาปล่อง  

 จ.เชียงใหม่ 

• หลวงปูม่หาเขยีน ฐติสโีล  

 วัดรังสีปาลิวัน  

 จ.กาฬสินธุ์ 

• พระอาจารยส์งิหท์อง ธมัมวโร  

 วัดป่าแก้วชุมพล  

 จ.สกลนคร 

• หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม   

 จ.ปทุมธานี 

• หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต    

 วัดอุดมคงคาคีรีเขต    

 จ.ขอนแก่น 

• หลวงพ่อชา สุภัทโท  

 วัดหนองป่าพง    

 จ.อุบลราชธานี 

• หลวงปู่หล้า เขมปัตโต   

 วัดบรรพตคีรี  

 จ.มุกดาหาร 

• หลวงปู่บัว สิริปุณโณ  

 วัดป่าหนองแซง  

 จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ  

 วัดป่าประสิทธิธรรม  

 จ.อุดรธานี 

• หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ   

 วัดป่าเขาน้อย 

 จ.บุรีรัมย์ 

 

• พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ  

 วัดเจติยาคิรีวิหาร  

 จ.หนองคาย 
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“...แมลงวันบานมันจะปวนเปยนอยูตาม

บานตามเรือน ตามที่สกปรกโสมม ที่สกปรก

โสมมมีมากที่ ไหนแมลงวันบานนี้มันจะชอบ 

ไตตอมจนเต็มไปหมด นี่แมลงวันบาน จะจับมัน

เขาในปามันก็ ไมยอมอยู มันตองวิ่ งมาหา 

ถังขยะ ตามนิสัยของแมลงวันบาน ชาดกทาน

แสดงไว ผิดกันกับแมลงวันปา  

ทานวานะ มันมีสองประเภท แมลงวันปา 

ไลเขาบานมันไมเขา เขาอยูในปา แมลงวันบาน

ไล เขาปาไมอยูตองวิ่ ง เขาบาน ทีนี้พระที่

ประพฤติตัวจนกลายเปนแมลงวันปาแลว เชน

พระอริยบุคคล ตั้ งแต โสดาขึ้นไป นั่นละ

ประเภทเปนแมลงวันปาแลว     

ทานไมคุนกับบานกับเรือน กับผูคน หญิง 

ชาย สถานที่หรูหราฟูฟาอะไรทานไมคุน เพราะ

เปนสถานที่อยูของแมลงวันบาน เขาใจไหม 

ทานเปนแมลงวันปา ทานชอบอยู ในปา 

ในเขา ชั่ วระยะกาลที่ เขามานิมนต ให ไป

สงเคราะหโลก เชนไปฉันในบานบาง ในงาน

อะไรบาง ทานก็ ไปชั่วระยะเพื่อสงเคราะหเขา

เปนกาลเปนเวลา พอเสร็จแลวทานบึ่งเลย 

แมลงวันปาบึ่งเขาปาเขาเขาไปเลย นั่นประเภท

แมลงวันปา ทานอยูผาสุกสบายอยางงั้นตลอด

จนวันทานนิพพาน สถานที่นั้นจึงไมมี เบื่อ

สำหรับทานประเภทแมลงวันปา ทานอยูอยาง

งั้นกันทั้งนั้น ทานแสดงเปนขอเทียบเคียงเอาไว

ในชาดก มีอยางนี้แหละ เวลาเรียนไปมันไป

สัมผัสก็นำออกมา ถาไม ไปสัมผัสก็เหมือนไม

เรยีนเหมอืนไมรู เวลาไปสมัผสัมนักอ็อกมา…” 

 
แมลงวันบาน แมลงวันปา 

องคหลวงตากลาววา “การกอบกูชาติบานเมืองในคราวนี้ มีพระกรรมฐานสายหลวงปูมั่นเปนกำลังสำคัญ” 

ตางคนตางตานทานทุกสิ่งทุกอยางที่จะ

มาทำลายสมบัติและชาติของตน ศาสนาของ

ตน เอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมวาเด็กไมวา

ผู ใหญเปนเจาของของชาติทั้งนั้นแหละ มันผิด 

ตรงไหนๆ ฟดกันเลย ตานทานกันเลยซิมัน 

ถึงถูก  

จะมาหมอบเหมือนเตาหมอบหดหัวอยู

ในกระดองไดเหรอ เมืองไทยจมนะ ศาสนาจม 

นี้เปนภาษาพระ พูดนี้จะไมมีสอง ถาไมปฏิบัติ

ตามธรรมที่กลาวนี้แลวจมแนๆ ..  

ภาษาธรรมนี่พูดไดอยางตรงไปตรงมา 

เราเปนจุดศูนยกลางของโลกทั้ งดีและชั่ว  

เราอยู ในจุดศูนยกลาง พูดไปตามหลักความ

จริง ดีบอกวาดี ชั่วบอกวาชั่ว  

เราไปอยู ในจุดศูนยกลาง เราไมมีคำวา

แพวาชนะ ในหัวใจของเราหมดโดยสิ้นเชิง…” 

 

หลวงตาตายแลวใหกาวเดินแบบนี ้

 

“...หลวงตาบัวนี้ถารบ รบดวยธรรม ไม

เอากิเลสตัณหา ความโมโหโทโส ความโลภ

โลเล ความกินไมพอ กลืนไมพอ นี้มารบ เราจะ

รบโดยเหตุโดยผล ..  

อะไรเอน อะไรเอียง อะไรปลอมแปลง 

มันก็ลมไปๆ ธรรมนี้เปนของเที่ยงตรงก็ทรง

ชาติบานเมืองมาไดโดยลำดับ ดวยความราบ-

รื่นดีงาม  

ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบวา ชีวิตของ

หลวงตานี้มีหนักอยูสองหน ครั้งสุดทายนี่ละ

ครั้งชวยชาติบานเมือง เอาคอขาดเลยเชียว ให

ถอยไมมี ยังไงก็จะเอาเมืองไทยเราขึ้นใหอยูใน

ความยุติธรรม .. 

หลวงตานี้หนักกวาเพื่อน แบกทั้งชาติทั้ง

ศาสนาไปดวยกันเลย ไม ไดเพียงแตชาตินะ 
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ศาสนาก็กำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายเวลานี้ เวลานี้

กำลังข้าศึกเข้าโจมตีศาสนา ออกทุกแง่ทุกมุม .. 

เราจวนจะตายแลว้เราเตอืนไว้ๆ  ไมเ่กดิประโยชน ์ 

อะไร เราตายแล้วถึงมาเชื่อทีหลังเราไมเ่ลน่ดว้ย 

เชือ่เดีย๋วนีเ้อาเดีย๋วนีซ้ ี..  

เสีย้นหนามเต็มประเทศไทยเราเวลานี้ ให้

พากันต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจ บอกตรงๆ ว่าอย่า

เชื่อ เพราะจอมปลอมทัง้หมด .. มแีตห่ลอกลวง

โลก เพือ่จะกวา้นเอาโลกมาเป็นเครื่องมือแล้ว

กลืนโลกได้ง่าย เหยียบชาติไทย ศาสนาไทยให้

จมลงได้ง่ายดาย ทีนี้มันจะเอาอะไรมาแทนฟัง  

ซิน่ะ  

จมกูโดง่ๆ เดง่ๆ นัน่ตวันายใหญม่นั พวกมนั  

ก็มาเหยียบหัวเรา จมูกโด่งๆ เด่งๆ มาเหยียบ

หัวมัน แล้วชาติไทยเราก็จม จำเอานะ พวกนี้

พยายามจะทำลายชาติไทยทั้งชาติ ศาสนา

ทั้งหมด เฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

เคร่งครัดในธรรมวินัย คือพระกรรมฐาน จะเอา

ให้แหลกไปเลย ..  

หลวงตาบัวตายไปแล้วก็ ให้เดินอย่างนี้ 

เดนิอยา่งหลวงตาพาเดนิ ออ่นแอไม่ไดจ้ม ชาตจิม   

ศาสนาจม เพราะพวกนี้ เป็นเพชฌฆาตจะ

สังหารทั้งชาติทั้งศาสนาให้ ไปด้วยกัน แล้วก็

เอาไอ้จมูกโด่งๆ เข้ามาเป็นนายเหนือหัวมัน มัน

ก็เอาตีนมันเหยียบหัวชาติศาสนาไทยของเรา  

ให้แหลกเป็นชั้นๆ ลงไป คำพูดเทศนาว่าการ 

จะแผดจะเผาจะเผ็ดเด็ดขาดขนาดไหนก็ตาม 

เราเอาธรรมออกล้วนๆ ไม่มีกิเลสแม้เม็ดหิน

เม็ดทรายเข้ามาแฝงในหัวใจ แล้วกิริยาของเรา

ที่แสดงออกไปโดยอรรถโดยธรรมล้วนๆ เลย

แหละ จึงได้สั่งเอาไว้ หากว่าเราตายไปให้

ดำเนินตามนี้นะ คืออุบายนี้ถูกต้องแล้ว…” 

การที่องค์หลวงตานำคณะสงฆ์ออก

ปกป้องมิให้สิ่งใดมากระทบต่อพระธรรมวินัย

เช่นนี้ ท่านยังเมตตากล่าวย้ำด้วยว่า  

“จำให้ดีคำนี้ จำให้ดีนะ หลวงตาบัว

ตายแล้วให้จำวิธีดำเนินที่หลวงตาพาดำเนิน

มานี้ ไม่ผิด ถูกต้องทุกอย่างเลย” 

แม้คิดร้าย หลวงตาให้อภัย 

 

“...ที่ว่าเราควรให้อภัย เราให้อภัยมา

ตลอด เรื่องราวเกิดขึ้นโดยลำดับๆ ก็พระป่า

ออกมาระงบั สงบลงไปเปน็ขัน้เปน็ตอน .. ทางนัน้  

สงบลงเพราะเหตุผลของทางนี้เหนือกว่า ได้แก่

ธรรมแก่วินัยมาเป็นเครื่องยืนยัน ทางนั้นก็สงบ

ลงไป ทางนี้ก็ให้อภัยแล้วไม่ถือสีถือสา ไม่ถือ

โทษถือกรรม ถ้าธรรมดาก็ต้องย้อนไปหาผู้ที่  

ทำผิด ทำผิดอะไร เพราะเหตุใดจึงมาทำผิดต่อ

คณะสงฆ์ ต่อพุทธศาสนาอย่างนี้ .. 

เราต้องการความสามัคคีอยู่แล้ว ธรรมะ

เป็นธรรมสามัคคี ธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรม

แตกร้าว สิ่งที่มาทำให้แตกร้าวไม่ใช่ธรรม ท่าน

ก็ระงับลงด้วยธรรมด้วยความสามัคคี ให้ถือ

หลักธรรมหลักวินัยเป็นจุดศูนย์กลาง รวมตัว

เข้ามาที่นั่นแล้วจะสงบลง เป็นความสามัคคีไป

ในตัวเสร็จ ก็มีเท่านั้นเอง…” 
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๖๙๓

นำพระกรรมฐาน 
ปกปองสมเด็จพระสังฆราช 

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก กับองคหลวงตามีความ

สนิทสนมคุนเคยมายาวนาน พระองคทรงสน-

พระทัยเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานมาก เสด็จมา

พักภาวนาที่วัดปาบานตาดและวัดปากรรมฐาน

อื่นๆ บอยครั้ง ยังความปลาบปลื้มปติยินดีแก

พระกรรมฐานในสังฆมณฑลและประชาชนคน

ไทยเปนลนพน 

 

เสด็จมาภาวนาวัดปาบานตาด 
      

องคหลวงตากลาวถึงสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อครั้งอดีตที่เคยมาพักภาวนาที่วัดปาบาน-

ตาดวา 

“...เรากับสมเด็จสังฆราชองคปจจุบัน

สนิทสนมกันมาก เวลาทานเปนสังฆราชแลว

เราก็ ไมคอยอาจเอื้อมแหละ เราอยูของเรา 

ทานก็อยูของทาน แตทานยังเปนฝายเมตตา

เรามากนะ หลังจากทานเปนพระสังฆราชทาน

ยังอุตสาห เสด็จมานี่หนหนึ่ง เขามีงานที่

กุมภวาปทูลอาราธนาทานมา พอออกจากนั้น

ทานลุกปุบปบบึ่งมานี่เลยไมฟงเสียงใคร  ทาน

บอกวาจะไปวัดปาบานตาด มาเลยเทียวนะ

ทานก็ดี ปุบมานี่เลยไมบอกใครใหทราบ มาเรา

ก็ขึ้นมากราบทาน ทานเอาผามาถวายไตรหนึ่ง

เราไมลืม ทานไมคอยชอบพูดแหละ .. ออกจาก

นี้ดูวาขึ้นเครื่องบินกลับเลย .. 

ตั้งแตนั้นมาทานก็ไมไดมาอีกนะทานก็แก 

เราเปนผูถือเนื้อถือตัวเสียเอง เราเปนผูนอย 

ตั้งแตทานเปนสมเด็จพระสังฆราชแลว เรายัง

ไมมี โอกาสจะเขากราบนมัสการทานเลยจน

กระทั่งปานนี้ ทานยังเปนฝายมา เปนผู ใหญ

กวาเรามาที่นี่ .. ทานเคยมาภาวนาที่นี่แตกอน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ  

เสด็จมาพักภาวนา ณ วัดปาบานตาด  

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๓ 
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เคล็ดลับอะไรที่สงสัยอะไร ออกจากนี้ ไป

ภายนอกทานก็ถามเฉพาะๆ ไมมี ใครทราบ

แหละ มีทานกับเราถามกันเฉพาะ .. 

โห เวลาคุยธรรมะนี้ทานเอาจริงเอาจัง

มาก เฉพาะกับเราคุยกันสองตอสอง ทานชอบ

ซักนั้นซักนี้เรื่องจิตตภาวนา เราเปนผูเลาถวาย

ทาน หรือจะวาแนะก็ไมผิด เพราะทานตั้งใจ

ศึกษากับเราจริงๆ ทางดานจิตตภาวนา เราก็

ถวายอุบายตางๆ ใหทานฟงตลอด ทานหนักใน

ทางจิตตภาวนาอานาปานสติ ทานมาอยูนี้ทาน

ภาวนาไมเกี่ยวกับใครเลย เราก็ไมไปกวน ทาน

อยูเงยีบๆ นะ ทานจะมาแตตอนเชามาบณิฑบาต 

มาพบกันตอนเชานี่เทานั้น ทานบิณฑบาตหนา

ศาลานี้แลวก็มาฉันที่นี่แลวไปเงียบเลย เชาวัน

หลังจะมาพบกันใหมๆ ทานก็ภาวนาเต็มที่ของ

ทาน แตกอนพระก็ไมมมีาก เราไมไดรบัพระมาก 

๑๘ องคเปนอยางมากวดันี.้..” 

ที่ทานยังไม ไดเปนสมเด็จสังฆราช สมัยนั้น

สมเด็จพระสังฆราชทานยังทรงพระชนมอยู 

กรมหลวงวชิรญาณวงศนะ ทานก็มีโอกาสมา

ละซิ มาพักอยูกับเราทีละไมนอยกวาสิบแหละ

ทานมาแตละครั้งๆ เปนอาทิตยๆ ทานมาเสมอ

มาที่นี่  มาบอยแหละแตกอน..  

 ทานไปอยูทางกุฏิทานสุดใจ แตกอนหลัง

เล็กกวานั้น ทานไปพัก อยูคนเดียวตลอด เอา

จริงเอาจังนะเวลาภาวนา เราก็ไมไปกวน จะ

คุยกันเวลาที่ควรคุยเทานั้น นอกนั้นก็เปด

โอกาสใหทานภาวนาของทาน เวลามีโอกาสอัน

ดีทานก็สนทนาธรรมะกันกับเรา เฉพาะสองตอ

สอง ทานคุยธรรมดา ไมไดวาพูดนอย ทานพูด

ธรรมดา สงสัยขอไหนๆ ซักถามๆ หรือมีขอ

สมเดจ็พระสงัฆราชเปนเพือ่นหลวงตา 
  

องคหลวงตากลาวถึงอุปนิสัยใจคอพื้น-

ฐานของสมเด็จพระสังฆราชวา พระองค ไม

ชอบพูด ทรงดูนิง่สงบมาก แตสำหรบักรณอีงค-

หลวงตาแลว  ความที่สนิทสนมคุนเคยกันมาก

และทรงใฝพระทัยในการภาวนามาก ทำใหเมื่อ

อยูกันตามลำพังพระองคกลับเปนผูซักถามพูด

คุยสนทนากับองคหลวงตาอยางเต็มที่ ดังนี้ 

“...สังฆราชเปนเพื่อนเรา ก็เปนจริงๆ 

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปกราบนมัสการ เรียนรู 

สนทนาธรรมและปฎบิตัจิติตภาวนากบัครบูาอาจารยกรรมฐาน 

สายวัดปาอยูเปนนิจ 

692-705.indd   693 9/24/11   12:47:08 AM



694 695

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) 

สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ ประสตูเิมือ่วนัศกุร ์ขึน้ ๔ คำ่ เดอืน ๑๑ ปฉีล ูตรง

กบัวนัที ่๓ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๕๖ ณ บา้นรุง่สวา่ง ถนนปากแพรก รมินำ้แคว ต.บา้น-

เหนือ อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี พระนามเดมิคือ เจริญ คชวตัร ทรงเปน็บุตรชาย  

คนหวัปขีองนายนอ้ย คชวตัร ทีร่บัราชการจนไดเ้ปน็ปลดัอำเภออมัพวา จงัหวดั

สมทุรสงคราม สว่นพระชนนคีอื นางกมินอ้ย รุง่สวา่ง ทำอาชพีชา่งตดัเสือ้ พระ-

ชนก นายน้อย มีเชื้อสายมาจากทางกรุงเก่าสายหนึ่ง และจากทางปักษ์ใต้ใน

ตระกลู ณ ตะกัว่ทุง่ อกีสายหนึง่ ขณะทีพ่ระชนน ี นางกมินอ้ย มเีชือ้สายสบืมา

จากทางญวณฟากหนึง่ และทางจนีอกีฟากหนึง่ 

การศกึษาเลา่เรยีน  เมือ่พระชนัษา ๘ ป ี เขา้เรยีนในโรงเรยีนประชาบาล

วดัเทวสงัฆาราม อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ีจบชัน้ประถม ๕ ในราว พ.ศ.๒๔๖๘ 

บรรพชาและอปุสมบท  เมือ่พระชนัษายา่ง ๑๔ ป ีบรรพชาเปน็สามเณรที่

วัดเทวสังฆาราม มีพระอุปัชฌาย์ชื่อพระครูอดุลยสมณกิจ (ด ี พุทธโชติ) เจ้า-

อาวาสวัดเทวสังฆาราม และพระอาจารย์ให้ศีลและสรณะคือ พระครูนิวิฐ-  

สมาจาร (เหรยีญ สวุณัณโชต)ิ เจา้อาวาสวดัอปุลาราม  เมือ่วนัจนัทร ์แรม ๕ คำ่ 

เดอืน ๗ ปรีะกา ตรงกบัวนัที ่ ๑๒ มถินุายน พ.ศ.๒๔๗๖ ไดอ้ปุสมบททีว่ดัเทว-

สงัฆาราม โดยม ีพระครอูดลุยสมณกจิ เปน็อปุชัฌาย ์ พระครนูวิฐิสมาจาร เปน็

พระกรรมวาจาจารย ์ และพระปลดัหลงุ วดัทุง่สมอ เปน็พระอนสุาวนาจารย ์ ได้

ฉายาวา่ “สวุฑัฒโน”  ตอ่มาในวนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๔๗๖ (สมยันัน้เปลีย่น 

พ.ศ.ในเดอืนเมษายน) ไดท้ำทฬัหกีรรมคอือปุสมบทซำ้ทีว่ดับวรนเิวศวหิารอกีครัง้  

โดยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ ์ (สุจิตโต ม.ร.ว ชื่น นพวงศ์) เป็นพระอุปัชฌาย ์

และ พระรตันธชัมนุ ี(จ ูอสิสรญาโณ) เปน็พระกรรมวาจาจารย์ 

การศกึษาพระปรยิตัธิรรม  ในป ีพ.ศ.๒๔๗๐ พระครอูดลุยสมณกจิ ไดน้ำ

สามเณรเจรญิ คชวตัร ไปฝากไวก้บัพระครสูงัวรวนิยั (อาจ) เจา้อาวาสวดัเสนหา 

(ชาวบา้นมกัเรยีกวา่วดัเสนห่า) จงัหวดันครปฐม เพือ่ใหศ้กึษาบาลีไวยากรณ ์ตอ่มา

ในป ี พ.ศ.๒๔๗๒ พระอปุชัฌาย์ไดน้ำขึน้เฝา้ถวายตวัตอ่สมเดจ็พระวชริญาณวงศ ์

(ตอ่มาเปน็สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ)์ เจา้อาวาสวดับวร-

นเิวศวหิาร  ขณะเปน็สามเณรไดศ้กึษาพระปรยิตัธิรรมทีส่ำนกัวดับวรนเิวศวหิาร 

สอบไดน้กัธรรมชัน้เอกและเปรยีญธรรม ๔ ประโยค  เมือ่อปุสมบทแลว้ก็ ไดศ้กึษา

เลา่เรยีนเปรยีญธรรมจนจบเปรยีญธรรม ๙ ประโยค ในป ีพ.ศ.๒๔๘๔ 

ฝึกพระกรรมฐาน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสนพระทัยการฝึกสมาธิหรือ

วปิสัสนากรรมฐานมาตัง้แตย่งัทรงเปน็พระเปรยีญ โดยสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ฯ 

พระองคน์ีเ้องทีท่รงเปน็ครบูาอาจารยพ์ระองคแ์รก  จากจดุเริม่ตน้ทีพ่ระอปุชัฌาย์

ของพระองคม์รีบัสัง่ใหเ้ขา้เฝา้ และตรสัถามวา่ “กำลงัเรยีนใหญห่รอื อยา่บา้เรยีน

มากนัก หัดทำกรรมฐานเสียบ้าง” เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงปฏิบัติพระองค์ดัง  

เชน่พระกรรมฐานในเมอืง ทรงสำรวมเครง่ครดัในพระธรรมวนิยั ดำเนนิชวีติอยา่ง

มกันอ้ยสนัโดษ โดยทรงยดึถอืเอาพระปฏปิทาของสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ฯ  พระ-

อาจารย์กรรมฐานพระองค์แรกเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัต ิ  ทรงเอา

พระทัยใส่ในการศึกษาวิจัยธรรม และการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอยู่เป็นกิจวัตร  

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ยงัไดเ้สดจ็ไปพบครบูาอาจารยก์รรมฐานสายวดัปา่ตา่งๆ เพือ่

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสนทนาธรรมอยูเ่ปน็นจิ โดยมกัเสดจ็จารกิไปประทบัแรมที่

วดัปา่ทางภาคอสีานเสมอ 

 

สมณศกัดิ ์   

 พ.ศ.๒๔๙๐ เปน็พระราชาคณะชัน้สามญัที ่พระโศภณคณาภรณ ์    

 พ.ศ.๒๔๙๕ และ ๒๔๙๘ เปน็พระราชาคณะชัน้ราช และชัน้เทพในราชทนินามเดมิ  

 พ.ศ.๒๔๙๙ เปน็พระราชาคณะชัน้ธรรมที ่พระธรรมวราภรณ ์        

 พ.ศ.๒๕๐๔ เปน็พระราชาคณะ เจา้คณะรอง ชัน้หริญับฏั ทีพ่ระสาสนโสภณ     

 พ.ศ.๒๕๑๕ เปน็สมเดจ็พระราชาคณะ ชัน้สพุรรณบฏั ทีส่มเดจ็พระญาณสงัวร     

 พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-  

  ปรณิายก 

ตำแหนง่  

 พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นผู้อำนวยการสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร    

 พ.ศ.๒๔๘๘ เปน็พระวนิยัธรชัน้อทุธรณ ์  เปน็อาจารยแ์ละกรรมการสภาการ-  

  ศึกษาของมหามกุฎราชวิทยาลัย    

 พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง-  

  วชิรญาณวงศ์   

 พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของพระภิกษุพระบาทสมเด็จ-  

  พระเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงผนวช เสด็จประทับอยู่วัดบวร-  

  นิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึง ๕ พฤศจิกายน   

 พ.ศ.๒๔๙๙ รักษาการพระวินัยธรชั้นฎีกา 

 พ.ศ.๒๕๐๔  เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร สืบต่อจากพระพรหมมุน ี  

  (ผนิ สวุโจ)    

 พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรก ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ ์  

  ๒๕๐๕ และทรงร่วมพิจารณาร่างกฎมหาเถรสมาคม มาทุกสมัย     

 พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นประธานกรรมการคณะธรรมยุต   

 พ.ศ.๒๕๓๑ รักษาการเจ้าคณะใหญธ่รรมยตุ    

 พ.ศ.๒๕๓๒ ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหส้ถาปนา  

  เป็น สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามเดิมคือ สมเด็จพระ-  

  ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระสังฆราช  

  พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  และเป็นเจ้าคณะใหญ่  

  คณะธรรมยุต สืบต่อจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ   

  สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) 
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๖๙๔ ๖๙๕

 
สมเด็จสังฆราชเปนเพื่อนสนิทกันมาก เกิดป

เดียวกัน เราเกิดกอนทาน ทานเกิดตุลาวันที่ ๓ 

เราเกิดสิงหาวันที่ ๑๒ เวลาบวชก็เหมือนกัน 

ทานบวชกอนเราดูเหมือนสองเดือน ไลเลี่ยกัน 

ทกุอยาง  

ทานนิ่งๆ ทานไมคอยชอบพูด ธรรมดาๆ 

ทั่วๆ ไปทานไมคอยชอบพูดสมเด็จสังฆราช 

เฉพาะสองตอสองกับเรานี่  โถ เปนคนใหมขึ้น

มา ซักเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องจิตตภาวนา 

เปดเต็มที่ใหทานฟง ทานสนใจมาก เพราะแต

กอนเราไปพักอยูวัดบวรฯ เปนประจำ จากนั้น

ทานออกไปพักที่วัดปาบานตาดทีละอาทิตยๆ 

ทานไป .. 

เวลาอยูธรรมดาทานไมคอยคุย ทั่วๆ ไปนี่

ทานเฉย นิ่ม บทเวลาขึ้นเวทีสองตอสองกับเรา

นี่ โถ ซัก สงสัยขอไหนทานถามมาเลยๆ เราก็

เปดเลยเชียวนะ ใหทานไดเห็นเรื่องภาคปฏิบัติ

วาอยางนั้น ฟดกันจนถึงที่สุดเลยกับสมเด็จ- 

สงัฆราช สองตอสอง ทานหาความจรงิเรากเ็อา

ความจริงออกเต็มเหนี่ยวๆ เลย ถาอยูธรรมดา

ทานไมคอยคุยละ เฉยๆ ธรรมดา เวลาเขากัน

สองตอสอง โห เปนคนใหมขึน้มานะ ซกัละเอยีด-

ลออเรื่องจิตตภาวนา  

๖๙๕

ทรงเยี่ยมหลวงปูฝน อาจาโร และทรงรวมเสวยจังหันกับพระสงฆ ณ วัดถ้ำขาม จ.สกลนคร 

เราก็ไดเปดหัวอกออกใหทานฟงอยางเต็ม

เหนี่ยวเหมือนกัน ทานรูสึกวาสนใจมากจริงๆ 

ตอธรรมที่เราถอดออกจากหัวใจพูดใหทานฟง 

เพราะไมมีใครตอใคร สองตอสองเทานั้น เปด

เต็มเหนี่ยวใสกันเลย เอาจนถึงเหตุถึงผลวา

อยางนั้นเถอะ ทานพอใจมาก 

ปรกติทานไมคอยคุย เฉยนะ อยูกับเรา

ก็ตามถามีแขกมีคนทานก็ ไมคุย แตเวลาเอา

จรงิเอาจงัทานจะหาเหตหุาผลกบัภาคปฏบิตัจิรงิๆ 

ทานก็ซักจริงๆ นั่นละภาคปฏิบัติ เราก็เปดเลย

เชียว ใหทานไดฟงสักทีเถอะภาคปฏิบัตินี่นะ 

ภาคเปนสมบัติของตนโดยแท คือการศึกษาเลา

เรียนนั้นมันเปนความจำ จำมาไดเทาไรมันก็

หลงลืมไปๆ .. สำหรับความจริงไมเปน ตรง

แนวตลอดเวลา .. 

นั่นละคำวาสนิทกัน สนิทมากมานาน 

กอนนี้อีกดวยนะ ทานเปนพระที่สุขุมมาก เรา

อยากจะพูดวาทานดุใครไมเปน ไมเคยเห็นทาน

ดใุครเลยนะ เรานี้ ไปที่ไหนมนัตองไดสะพายยา-

ทันใจติดยามไปดวยแกปวดหัว วันไหนไมมีอะไร

ดุแลววันนั้นปวดหัว ตองงัดยาทันใจออกมาฉัน

เพื่อระงับปวดหัว มันไมไดดุ วันนี้ปวดหัวมาก

เขาใจไหม (หัวเราะ) ตองมียาทันใจติดยามไป

ดวย ไปทั้งมองโนนมองนี้ ไมเห็นอะไรก็ควาเอา

ยาทันใจออกมาฉันแลวก็เดินไป 

พอไปเจออะไรเขาไปนี้เวิ้กวากแลวยา-

ทันใจก็สบาย นอนหลับ มันคนละแบบเรานะ 

ทานแบบหนึ่ง ถาทานดุแลวทานก็คงจะปวดหัว 

เราไม ไดดุเราปวดหัว นี่มันตางกันนะนิสัยคน

เรา มันตางกัน มันหากเปนตามนิสัยนะ ไมตอง

มีทามีทางตั้งโปรกงโปรแกรมอะไรไวเรื่องดุไมดุ 

ทานไมเคยดุทานก็เปนของทานอยางนั้น ไอเรา

เคยดุเราก็เปนของเราอยางนี้ แมที่สุดนอนก็

ตองเอายามมัดติดคอไว บางทีหนูมาครอก

แครกนี้ดุหนูละซี ถาไม ไดดุหนูมันก็ปวดหัว 

อยางนั้นละเรา มันเปนนิสัยคนละอยางๆ...” 

  

๖๙๔

ทรงรวมบิณฑบาตกับองคหลวงตา ณ วัดปาบานตาด 
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๖๙๖ ๖๙๗

พระเถระในพระราชพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางประทานพร  

ภปร.ครัง้ที ่ ๒ (จากขวา) รปูที ่ ๑ หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนโน  

รูปที ่ ๓ หลวงปูเจี๊ยะ จุนโท รูปที ่ ๑๓ สมเด็จพระญาณสังวรฯ  

รปูที ่ ๑๔ สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสน วาสโน) ถายบรเิวณหนา

พระอโุบสถ วดับวรนเิวศวหิาร เมือ่วนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๑๐ 

สมเด็จพระสังฆราชทรงสนทนาธรรมกับคุณแมชีแกว 

เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช ขณะนั้นทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระสาสน-

โสภณ” ได ไปที่วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี และพำนักอยูหลาย

วนั ในตอนนัน้ทานไดสนทนาธรรมกบัคณุแมชแีกว โดยมอีงคหลวงตา

และคณะแมชรีวมรบัฟงดวย ใจความการสนทนาธรรมมดีงัตอไปนี ้ 

พระสาสนโสภณ :  (เทปตอนนี้ความไมชัดเจน) 

คุณแม : เรงความเพียรจนตัวเองไมรูสึก .. ไมรูเลย ไมรูเรา 

ไมรูจิต เวลามันจะเปนขึ้นมา รูขึ้นมาๆ อะไรก็รูหมด รูขึ้นมาๆ รูขึ้น

มารวมลงที่ใจหมด รูเขามาๆ แลวตกวูบลงไปที่รู แลวก็มีแตรูตัว

เดยีวเทานัน้ รูมาก รูนอยมนักร็ูหมดเลย มมีากมนีอยมนักร็ูหมดเลย .. 

มันเปนอยางนั้น ไมรูวามันจะเปนอะไร (หัวเราะ) 

พระสาสนโสภณ : ขึ้นอยูกับทำสิ่งนั้น .. 

คุณแม : ก็ชวงนั้นพระอาจารยไปเที่ยวธุดงค ทานยังไมกลับ การภาวนาไมเปนเหมือนอยางเกา 

รูสึกอัศจรรยใจ มันเปนอยางไรใจนี่นะ ภาวนาไมเปนอยางเกานี้ แตกอนแลวพอภาวนาลงไปรูสึกวามันมี

อะไรขึ้นมา เมื่อทานอาจารยกลับมา ทานถามวา เปนอยางไรสมาธิภาวนา ถาภาวนาไมมีอะไร อาตมา

จะหนี ทานวาอยางนั้น .. ก็เลยเลาเรื่องใหทานฟง เหมือนกับเลาใหพระเดชพระคุณฟงนี่แหละ ทานก็

ตอบปญหาใหหมด อันนั้นเปนอยางนั้น อันนี้เปนอยางนี้ .. ทานจึงบอกวา เอา! ใหพิจารณาวาใจเรามัน

เปนอยางไร มันออกไปอยางไรก็ตองรู.. 

กเ็ลยมานัง่ภาวนา มานัง่ภาวนา ภาวนาไปไมรูสกึอะไร มแีตผูรูผดุขึน้มาในใจแลวมเีสยีงพดูแจวๆ 

บอกทานหมดเลย ทานบอกวา ทานเองก็พูดขึ้นมาเหมือนกัน .. “พระอนุรุทธะขึ้นเต็มดวง สวางไสว 

ใจคอพระอนุรุทธะแจงเต็มดวงใสสวาง เหมือนพระจันทรสวางไสวเต็มดวง ..” หมดเทานั้นแหละ ไมรูจัก

ถูกจักผิด ขออภัยอยาโกรธเลย พระเดชพระคุณ ขานอยก็ ไมรูอะไร แลวแตพระเดชพระคุณ .. ขออภัย 

พระเดชพระคุณ ขอนิมนต  

พระสาสนโสภณ : ยังตองการจะฟง  

คณุแม : รูหมดทกุสิง่ทกุประการ ธาตสุี ่ขนัธหา ดนิ นำ้ ลม ไฟ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ความโกรธ  

ความโลภ ความหลงทั้งหลาย มันก็เปนอยูตามสภาพของมัน แลวก็ลองพิจารณาใหมันเปนอยางเกามัน

ก็ ไมเปน เกิดมาแลวก็ดับ ถาเกิดก็เกิดเปนชาติใหม เปนอยางนี้ละ ไมใชชาติเกา ตายแลวเกิดชาติใหม 

ไมใชเปนชาติเกา จักถูกหรือผิดก็ ไมรู ขอเลาถวายเพียงเทานี้ ขออภัยถามันผิดไป ผิดถูกก็ขออภัย 

พระสาสนโสภณ : คิดอยางไรกับชาติเกาชาติใหม  

คุณแม : โอย! ชาติเกาชาติใหมนี้ เมื่อเทียบกับตัวเรา เหมือนพวกเรานอนหลับ นอนหลับไปสนิท

ไมรูสึกตัว เวลาตื่นขึ้นมาแลวก็รูสึกตัว ยังเปนตัวคนผูเกา เปนคนผูเกา เขาก็วา อาว! สิ่งของชนิดนี้ก็ลืม

ไปแลว ของชนิดนี้ก็เสื่อมไปแลว เขาเมาเหลาเขาก็หลงหมด หลงตัวนี้อะไรก็วางทิ้งไว..คนเราเอาอะไร

ไปคือจะเปนอยางนั้น ก็ ไมรู มันถูกก็ ไมรู คือจะเปนอยางนั้น  

พระสาสนโสภณ : เปนคนเดียวกันแตวาเปลี่ยนสังขาร ใช ไหม  

คุณแม : สังขารก็สังขารอันเกา กายก็กายอันเกา ยังเปลี่ยนแตผูรูเทานั้น..ยังอยูแตผูรูเทานั้น 

เปนอยางนี้ ขออภัยดวยเถิด แลวพวกเรามีสิ่งของอะไร..อะไรก็มีหมดทุกสิ่งทุกประการ สิ่งนั้นก็ ไดเก็บ 

สิ่งนี้ก็ ไดรักษาไว พยายามรักษาไว แลวของสิ่งนั้นมันก็ดับไปหมด ไมมีอะไรมาปกปกรักษา มันก็อยู

เรื่อยๆ เปอยๆ คนเราไมมีอะไร คนจนๆ นี่เอง 

พระสาสนโสภณ : หมายถึงวาที่รูสึกวาเดี๋ยวนี้เปน

อยางนั้นสำหรับแมแกว ใช ไหม  

คุณแม : ใช เจาคะ 

(คัดมาเพียงบางสวนเทานั้น) 

 คดัคานการแตงตัง้ผูปฏบิตั ิ
 หนาทีส่มเดจ็พระสงัฆราช 

 

ตนป พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐบาลไดลงนามแตง

ตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชดวยวิธีที่

ผิดไปจากหลักเกณฑดั้งเดิมในอดีต คือขัดตอ

หลักพระธรรมวินัยเพราะกลายเปนการแตงตั้ง

โดยคฤหัสถ ขัดตอจารีตประเพณีเพราะไมมี

การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช

แบบถาวรทำทุกหนาที่ โดยยกเอาพระอาการ

อาพาธของพระองคมาเปนขออาง และขัดตอ

กฎหมายเพราะกระบวนการผิดขั้นตอนเปน

โมฆะ จนกระทั่งตองพยายามแกเอกสารเพื่อให

มีการรับรองยอนหลังอีกดวย จนทำใหพระ 

กรรมฐานทั้งฝายมหานิกายและธรรมยุตจาก

จตุรทิศทั่วประเทศมีองคหลวงตาเปนผูนำใน

การแสดงอรรถาธิบายพระธรรมวินัย ตองหมั่น

มาประชุมโดยพรอมเพรียงกันหลายวาระ เพื่อ

ปกปองสมเด็จพระสังฆราช ดังแสดงเฉพาะ

การประชุมนัดสำคัญ ดังปรากฏในตาราง 

คณุแมชแีกว เสยีงลำ้ 
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๖๙๖ ๖๙๗

  

ตารางแสดงกระบวนการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชและการคัดคาน 

เจาคณะจงัหวดัหนองบวัลำภ ูธรรมยตุ ทำหนงัสอืมากราบเรยีนองคหลวงตาทีศ่าลาวดัปาบานตาด เพือ่เชญิชวนพีน่องประชาชน

ชาวไทยใหลงลายมือชื่อ เพื่อขอคืนพระราชอำนาจในการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช  

 ๒๑ พ.ย. ๒๕๔๖    จังหวัดอุดรธานีมีหนังสือเชิญลงลายมือชื่อ เพื่อถวายคืนพระราชอำนาจในหลวงในการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช และในชวง 

    เวลาเดียวกัน กำนันตำบลบานตาดทำหนังสือไปยังทุกตำบลทั่วประเทศ  

  ๙  ม.ค. ๒๕๔๗ รัฐบาลเสนอเรื่องตอ มส. รองนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องตอมหาเถรสมาคม เพื่อแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

 ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๗   รัฐบาลลงนามแตงตั้ง รองนายกรัฐมนตรีลงนามประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช  

 ๑๔ ม.ค. ๒๕๔๗  ประกาศแตงตั้ง ประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ในราชกิจจานุเบกษา 

 ๑๗ ม.ค. ๒๕๔๗  คัดคานประกาศ ชาวพุทธผูหวังดีตอพระพุทธศาสนาคัดคานประกาศฯ วาไมชอบดวยกฎหมาย  

 ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๗    รับรองยอนหลัง  มหาเถรสมาคมลงมติรับรองการแตงตั้งตามประกาศยอนหลัง  

   (ถูกแก ไขแลว) (เอกสารการประชุม มส.ถูกแก ไข ใหมีการรับรองตั้งแตวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๔๗) 

 ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๗   สมเด็จพระสังฆราช 

   ขีดทิ้งในชองที่ใหลง 

   พระนามเห็นชอบ  

พระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เขากราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ขอใหทรงลงพระนาม ทรงทราบและเห็นชอบ การแตงตั้ง

ผูปฏิบัติหนาที่ฯ แตจากหลักฐานพบวา สมเด็จพระสังฆราชทรงลงพระนามแลวขีดทิ้ง    

 ๒๘ ม.ค. ๒๕๔๗        ประชุมสงฆที่ 
คณะสงฆไทย ๕๙๖ รูป มีมติขอใหยกเลิกประกาศฯ ดังกลาวเนื่องจากขัดตอธรรมวินัย จารีตประเพณี และ กฎหมาย  

  วดัปากกสะทอน จ.อดุรธานี   

  ๓ ก.พ. ๒๕๔๗      ถึงแมคณะสงฆไทยแจงมติแลวแตผูรับผิดชอบยังนิ่งเฉย และใหการตอบรับผูสนับสนุนการกระทำของตน ทำใหเหตุการณความ 

    ขัดแยงรุนแรงยิ่งขึ้น ประชาชนจึงเริ่มลงลายมือชื่อขอใหพิจารณารองนายกรัฐมนตรี 

  ๗ ก.พ. ๒๕๔๗   คณะสงฆไทยลง 

   นคิหกรรมรองนายกรฐัมนตรี 

   ณ วัดอโศการาม  

 

คณะสงฆไทยจากจตุรทิศจำนวน ๑๐,๓๕๙ รูป แสดงสังฆามติยืนยันมติคณะสงฆไทยวัดปากกสะทอน และลงนิคหกรรม  

“คว่ำบาตร” รองนายกรัฐมนตรีดวยการสวดญัตติทุติยกรรมตามพระธรรมวินัย เพื่อใหเห็นโทษที่ไดกาวลวงและแทรกแซงใน

กิจของสงฆ ฯลฯ   

  ๓ มี.ค. ๒๕๔๗   ประชุมสงฆที่   

   วัดปาหลวงตาบัวฯ 

   จ.กาญจนบุรี  

คณะสงฆประชุมมีมติวาหนังสือเรื่องสมเด็จพระสังฆราชทรงรับทราบและเห็นชอบการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ลงนามโดยเจาหนาที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีมูลมาจากความอันเปนโมฆะ จึงไมมีผลใดๆ ตอคณะสงฆ 

 ๒๓ มี.ค. ๒๕๔๗  ประชุมสงฆชี้ โทษที่ คณะสงฆมีมติชี้ โทษความผิด กรณียินดีรับแตงตั้งเปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช และนิคหกรรมคว่ำบาตรตามหลัก 

   วัดปาบานตาด พระธรรรมวินัย  

 ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๗    

    

     

 

๑. เปนการจดัหาผลประโยชนทางธรุกจิในศาสนสมบตักิลาง และศาสนสมบตัวิดั มุงเนนหารายไดดวยวธิทีางโลกเนนวตัถเุงนิทอง

มากกวาจติใจ ๒. รวบอำนาจการดแูลศาสนสมบตัขิองสงฆไปเปนกรรมสทิธิข์องฆราวาสโดยเดด็ขาด ๓. จำนวนและทีม่าของคณะ

กรรมการสำนักงานฯ ไมไดมาจากการแตงตั้งจากมหาเถรสมาคมซึ่งเปนหลักการเดิม ๔. รวบเอาทรัพยสินของพระพุทธศาสนา

ทั้งหมด เชน เงินสดสะสม ที่ดินของวัด ที่ธรณีสงฆ ที่กัลปนา ที่ศาสนสมบัติ และทรัพยอันติดกับที่ดิน ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ 

สำนักงาน เปนอันตรายตอศาสนสมบัติอยางยิ่ง 

ลงลายมือชื่อถวายคืน 

พระราชอำนาจในหลวง 

 วันที่  เรื่อง  รายการ 

  

 

๒๒ ต.ค. ๒๕๔๖ 

ประชาชนลงลายมือชื่อ 

คัดคานการจัดตั้ง 

สำนักงานทรัพยสินสวน 

พระพุทธศาสนา 
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บังคับอยู่นี้ เพราะอย่างนั้นจึงเสือกนู้นมาเสือก

นี้มา ตีหน้าผากเอาเรา เข้าใจไหม ก็มันเรียน

มาด้วยกันมันรู้ด้วยกัน .. 

อันนี้ ในวัดบวรฯ นั้นพระเต็มวัด ไม่มีองค์

ไหนบ้างหรือที่จะคอยดูแลอุปถัมภ์อุปัฏฐาก

สมเด็จพระสังฆราชให้อยู่เช่นเดียวกับสมเด็จ-

สังฆราชทั้งหลายมาสมัยปัจจุบันนี้ .. พระ-

อุปัฏฐากสมเด็จสังฆราชสมัยปัจจุบันทำไมมัน

จึงพิสดารมากนัก .. ตั้งคณะกรรมการขึ้นนั้น

ขึ้น ตั้งขึ้นนี้ ตั้งขึ้นนั้น ฟาดจนกระทั่งมหาเถร-

สมาคม ตั้งไปที่สุดเท่าไร แล้วดูอันไหนมันไม่

เห็นมีสาระ มีแต่ตั้งเพื่อกวนกันเท่านั้น วาง

อำนาจผึ่งผายลายเล็น ด้วยการตั้ งเป็น

กรรมการ 

องค์หลวงตานำคณะสงฆ์ทั่วประเทศออกปกป้องสมเด็จพระสังฆราช ให้การปฏิบัติต่อพระองค์ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและราชประเพณี 

พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

“...พระอยู่กับท่านเป็นประจำเราก็ไม่ถาม 

แต่ก่อนถาม อยู่ประจำเลยเชียว ๔ องค์ อยู่

ประจำทั้งวันทั้งคืน ผลัดเปลี่ยนกันมาครั้งละ ๔ 

องค์ ๔ องค์เป็นประจำ นั่นละที่ว่ามันเป็นบ้า

มันเสือกมา มาเป็นอุปถัมภ์อุปัฏฐากสมเด็จ-  

สังฆราชนั่นละ เราตีหน้าผากเอา กลัวใคร

เมื่อไรนี่ ไม่ได้มีคำว่ากลัวใคร กล้ากับใครไม่มี 

เพราะฉะนั้นจึงพูดได้เป็นธรรมไปเลย  

ก็พระในวัดบวรฯ มีสักจำนวนเท่าไร ลูก

ของท่านทั้งนั้นนะ ลูกกับพ่อกับแม่ การอุปถัมภ์

อุปัฏฐากใครจะไปสนิทกว่าระหว่างพ่อแม่กับลูก 

ที่ ไหนๆ มาอวดมาโฆษณาจะมาเป็นอุปถัมภ์

อุปัฏฐากทำหน้าที่ดูแลสมเด็จสังฆราช นู่นอยู่

ทวีปยุโรปมันเสือกมาพูดหาอะไร มันน่าหัวเราะ 

ในหลักธรรมวินัยก็ไม่มี พูดเอาหลักธรรมวินัย

ยืนกันซี 

พระที่ดูแลรักษาครูบาอาจารย์แต่ละแห่ง

แต่ละวัดๆ ในวัดนั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้ ไปหายุ่งเอา

วัดนู้นมาอุปัฏฐาก วัดนี้มาอุปัฏฐาก อยู่วัดไหนก็

ดูแลกันอยู่ ในวัดนั้นระหว่างพ่อกับลูก ท่านก็

เป็นอาจารย์เป็นพ่อ ลูกวัดทั้งหมดพระก็เป็น

พระลูกวัด ใครจะอุปถัมภ์อุปัฏฐากสนิทสนมยิ่ง

กว่าระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ที่อยู่ ในวัด

เดียวกัน ซึ่งเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน แยก

ไปข้างนอกผิดทั้งนั้นนะ นี่ละมันมีธรรมวินัย

องค์หลวงตาได้เมตตาแสดงหลักพระ-

ธรรมวินัยกรณีการปฏิบัติหน้าที่ต่อสมเด็จพระ-

สงัฆราช เปน็พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ์

ไว้อย่างกว้างขวางและหลากหลายแง่มุมมาก 

ขอน้อมนำมาแสดง ดังนี้ 

  

สังฆราชถูกรุมกินโต๊ะ 

 
“...มีคนเขาพูดว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์

ปัจจุบันเรานี้กำลังจะถูกกินเลี้ยงบนโต๊ะเก้าอี้ 

จากพวกรุมทึ้งที่จะแย่งตำแหน่งหน้าที่เป็นใหญ่

เป็นโต  แล้วเอาสมเด็จพระสังฆราชเรานี้ขึ้น

บนโต๊ะ กินโต๊ะกัน สมเด็จสังฆราชองค์นี้ยังไม่

ตาย กินโต๊ะกันแต่ยังไม่ตายแล้วเวลานี้ นี่คน

พูดมามากแล้วเวลานี้ กำลังรุมกินโต๊ะกัน พวก

ที่เคยเป็นนั้นละเป็นมาเรื่อยๆ ก่อแล้วเรื่องนี้ล้ม

ไปก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อย ก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อย มันตั้ง

หน้าตั้งตาที่จะทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนาของ

เมืองไทยให้ล่มจม ทั้งๆ ที่มันเป็นคนไทยด้วยกัน

นั้นแหละ .. 

แล้วทีนี้ก็มาอีกสายหนึ่งอีกแล้ว พวกนี้จะ

หาอุบายวิธีการที่จะขึ้นเป็นสังฆราชสององค์

แข่งกัน ว่างั้นเอาอีกแหละ สมเด็จสังฆราชสอง

องค์แข่งกันเราก็ไม่เคยเห็น เพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนี้

กำลงัรมุทึง้กนิสมเดจ็สงัฆราชนี ้ กนิสดๆ รอ้นๆ   

แล้วสมเด็จสังฆราชอื่นก็จะขึ้นมาแทน...” 

 

การอุปัฏฐากอาการประชวร

สมเด็จพระสังฆราช 
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การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช

พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์

เราสงสารสมเด็จสังฆราชเรา .. ทำไม

ชราของสมเด็จสังฆราชเราจึงต่างกับความชรา

ของสมเด็ จสั งฆราชทั้ งหลายซึ่ งมี มาตั้ ง

ดึกดำบรรพ์ .. อะไรก็ประชวร ประชวรเสียจน

พิลึกพิลือ ต้องตั้งคณะกรรมการเข้ามาบีบบี้

สีไฟอยู่ในตัวของมันนั้นแหละ ทั้งๆ ที่พระในวัด

ดูแลท่านมาประจำ กรรมการเหล่านี้ ใครมา

ดูแลมีไหม มีแต่ประกาศป้างๆ ให้ก่อความ

ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับประชาชน .. จำเป็นอะไรที่

จะเอาโรคเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโต เพื่อจะนำผล

ประโยชน์ของตัวเองไปเหยียบประชาชน .. 

พวกนี้พวกเก่งกว่าแพทย์ เก่งทุกอย่างพวกนี้ 

เราไม่พูดอะไรมากละ โอ๊ย สกปรกไม่อยากฟัง 

ไปแย่งกินโต๊ะสมเด็จสังฆราชองค์นี้ พิลึกนะ 

สมเด็จสังฆราชมีมากี่องค์แต่องค์นี้ถูกแย่งกิน

โต๊ะ...”     

เหยยีบทำไม .. สมเดจ็พระสงัฆราช กพ็ระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายให้เป็นเอกสิทธิ์

เฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเพียงพระองค์เดียว 

ใครจะมาเป็นสองเป็นสามขึ้นไม่ ได ้ นี่หลักก็มี

อย่างนั้น อันนี้มันก็ตั้งขึ้นเป็นสังฆราชปลอมขึ้น

มา ปลอมขึน้มา .. 

พระราชอำนาจนี้มีอยู่ในพระบาทสมเด็จ-

พระเจา้อยูห่วัทีท่รงสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช 

และพระองค์จะทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างไรต่อ

สมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเรื่องของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น 

ไม่มี ใครมามีอำนาจบาตรหลวงยิ่งใหญ่กว่า

ในหลวงไป .. ใครจะไปยุง่ไม่ได ้ไอน้ีม้นัยุม่ยา่มๆ 

เข้ามา อยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นช่องนั้นขึ้น  

ช่องนี้ พวกเปรตว่างั้นเลยเรา .. ที่แสดงอยู่

เหล่านี้มีแต่กาฝากมหาภัยต่อชาติ ต่อศาสนา 

ต่อพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงต้าน

กันเต็มเหนี่ยวๆ...” 

 

“.. .อย่างพระมหากษัตริย์ท่านทรงตั้ง

สมเด็จสังฆราชนี้ดีอยู่แล้วมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์

ปู่ ย่า ตา ยายของเราเสียหายตรงไหน แน่ะ 

ถ้าพูดถึงเรื่องหลักธรรมวินัยเป็นเรื่องของ

ศาสนาล้วนๆ ท่านก็ดำเนินมาด้วยดีอยู่แล้ว

ตามหลักธรรมวินัยเสียหายที่ตรงไหน เรื่องที่

มันเกิดเหล่านี้มีแต่เรื่องทำลายนะ ไม่ ได้เป็น

เรื่องที่ดิบที่ดี อย่างลิดรอนพระราชอำนาจของ

พระมหากษัตริย์นี้เป็นของดีเมื่อไร ก็เท่ากับตัด

หัวใจของคนทั้งชาตินั่นเอง ด้วยศาสตราวุธที่

แหลมคมจากมหาพาล มหาภัยเข้าใจไหม 

สมเด็จพระสังฆราชก็พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเอง ลบไปเลยลบอำนาจ  

มนัจะมาตัง้เอง  .. ไปเอาอึง่อา่งมาตัง้มาเหยยีบหวั  

ววัหวัราชสหี ์พจิารณาซ ิววักด็ ีราชสหีก์ด็ ีใหญ่

ตามหลกัธรรมชาตขิองสตัวป์ระเภทนัน้ นีท่า่นก็

ใหญด่ว้ยอำนาจวาสนาบารมขีองทา่น สมควรที่

จะเป็นผู้ ใหญ ่ แล้วประชาชนทั้งประเทศยกยอ

ท่านขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่าน

เป็นปลอมๆ เมื่อไหร ่ มาเหยียบท่านต่อหน้า

ประชาชนได้ยังไง ประชาชนยกขึ้นแท้ๆ มา

การพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  

ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม เมือ่วนัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ 

 



แสดงประชามติถวายคืน

พระราชอำนาจในหลวง

 

‘ทีล่งชือ่กนั (ถวายคนืพระราชอำนาจพระ-

มหากษัตริย์ในการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆ-

ราช) ลงแล้วส่งแล้วยัง’ (‘ส่งแล้วเจ้าค่ะ’)    

‘ส่งแล้วเหรอ’ (‘เขารวบรวมกันอยู่’) 

‘รวบรวมแล้วส่ง ส่งไปไหนก็ส่งไปเลย 

เรื่องพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นยอดหัวใจของชาติ-

ไทยเรา ซึ่งพี่น้องชาวไทยเราเทิดทูนอยู่ตลอด

มานี้ จะปล่อยพระองค์ให้สิ่งเลวทรามทั้งหลาย

เข้าไปเหยียบย่ำทำลายนี้ ไม่สมควรแก่ชาติไทย

เราอย่างยิ่ง’ 

ที่มีกษัตริย์ครองหัวใจชาติไทยเรา ตั้งแต่

สัตว์มันยังมีพ่อมีแม่ คนก็มีพ่อมีแม่ ประเทศทั้ง

ประเทศก็มีพ่อมีแม่ มันจึงมีที่ยุติ กษัตริย์ ไม่ใช่

เรื่องเล็กน้อย เป็นความร่มเย็น .. หัวใจของ

ชาติไทยเราคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พวกมหาภัยเหล่านั้นที่มาลิดรอน มาตัด มาลด 

เหยียบอำนาจของพระองค์ลงอย่างนี้ ใครไป

กราบมัน .. แม้คนเดียวก็ไม่มี ใครกราบ ไม่มี  

ใครที่จะไม่บูชา เทิดทูน อบอุ่นจากท่านคือ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ ในนั้นหมด



เลยว่าไง
รวมหัวใจของชาติไทยเราเข้านั้น
รวม

อยู่นั้นหมด
..


ไอ้ผู้ที่มาบั่นทอนทำลายทั้งชาติทั้งศาสนา

ด้วยวิธีการต่างๆ
 เรื่อยมาตั้งแต่
 ๒๕๔๐
 มันมี

เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่มีพวกนี้
 ก่อมาตลอด


ใครเป็นคนก่อ
 พี่น้องทั้งหลายก็ทราบทั่วหน้า

กัน
 เวลานี้ก็กำลังก่อจะบีบอำนาจตั้งแต่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมา
 ทั้งๆ
 ที่

พระองค์ทรงมีพระราชอำนาจเกี่ยวกับเรื่อง

สมเด็จพระสังฆราชมาตลอดตั้งดึกดำบรรพ์มา

แล้ว
 นี้จะมากดขี่บังคับให้พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
 หรือทรง

เซ็นรับรองตามเขาที่มีอำนาจป่าๆ
 เถื่อนๆ
 เข้า

มาบีบบังคับ
 พระองค์ก็ทรงเมตตาหย่อนลงมา

เพียงรับทราบ



นีเ่ปน็เรือ่งของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั


ทรงหย่อนลงมา
 เพราะคนทั้งดีทั้ งชั่ วทั่ว

ประเทศไทยเป็นลูกของพระองค์ทั้งนั้น

..
ส่วน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับ



ทราบนั้นก็ ให้เป็นเรื่องของพระองค์ ไป
 อันนี้

เป็นเรื่องของประชาชนซึ่งเป็นลูกของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะแสดงประชามติของ



ตนให้เต็มกำลังความสามารถตามความสัตย์

ความจริง…”


  

พระสงฆ์ ประชาชน ร่วมรักษาศาสนา 




“...วันที่
๖
ก.ค.
นี้
พระประมาณ
๑
หมื่น

รูปและประชาชนประมาณ
 ๒
 หมื่นคนก็จะไป

พร้อมกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบนายกฯ


เรื่องก็ไม่เห็นมีอะไร
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทุกอย่าง
 ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแผ่นดินและ

พุทธศาสนาไทย
เราทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ของความเป็นเจ้าของแห่งชาติและศาสนาของ

ตน
ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดว่าทำไปนี้ผิด
เป็นความ

ถูกต้องในฐานะผู้เป็นเจ้าของของชาติและพุทธ-

ศาสนาของชาติไทยเรา
 เป็นความถูกต้องแล้ว


เราจึงหาที่คัดค้านไม่ได้


(ลูกศิษย์อ่านคำกล่าว
 การส่งมอบราย

ชื่อประชาชนจำนวน
 ๑
 ล้าน
 ๕
 แสนชื่อ
 ที่

แสดงประชามติ
 เพื่อเรียกร้องให้การปฏิบัติต่อ

สมเด็จพระสังฆราชทุกกรณี ให้เป็นพระราช

อำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
..


หลวงตา
:

ที่อ่านไปแล้วนี้
ถูกต้องแล้วนี่

น่ะ
 เหมาะสมแล้วกับประชาชนทั้งแผ่นดินเห็น

อย่างนี้
 ที่ ได้คัดค้านนี่ก็คือเสี้ยนคือหนามของ

ศาสนา
 แสดงออกมาอยู่เรื่อยๆ
 ก่อให้เกิดเรื่อง

เกิดราวตลอดมานี้คือใครก็รู้กันแล้วทุกคน
นี่คือ

กาฝากมหาภัย
..ดังวันพรุ่งนี้ที่จะไปก็ไปปัดอันนี้

นั่นเอง
 ให้ ไปด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน


นี่เป็นเรื่องของชาติไทยเรา
 ปัดกาฝากมหาภัย

ออก
 ไม่ ให้มาแปดมาเปื้อน
 มาทำลายชาติ


ศาสนา
 พระมหากษัตริย์ของเราซึ่งเป็นที่เทิด-

ทูนมาดั้งเดิม
..


พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดี
 ดูให้ทันเหตุการณ์


อย่าดูเฉยๆ
 ให้สอดให้ส่องทุกอย่าง
 เราเป็น

เจ้าของสมบัติ
 นี้เป็นมหาโจรมหาภัยที่เข้ามา

ช่องนั้นช่องนี้
 โฆษณาตรงนั้นตรงนี้
 มีแต่

โฆษณาเรื่องฟืนเรื่องไฟจะเผาชาติเผาศาสนา

ทั้งนั้น
 ว่างี้เลย
 ของดิบของดีที่จะมาให้ ได้ยิน

ไม่มี
 ว่างั้นเลย
 มีแต่ตามจองล้างจองผลาญกัน

มาตลอดอย่างนี้
 นี่แหละภาษาธรรมท่านทั้ง

หลายฟังเอา
 เราไม่ ให้ร้ายให้ดีแก่ผู้ ใดโดย

หาเหตุผลไม่ได้
 ..
ฟืนไฟเผาไหม้ทั่วประเทศไทย

มันทำไมไม่คิดไม่อ่านกัน
 พระก็เต็มบ้านเต็ม

เมืองเต็มวัดเต็มวา
 หัวหดอยู่ในกระดองอะไร


เราเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมือง
พระก็รักษา
ดังที่

หลวงตาปฏิบัติอยู่เวลานี้...”


 

สงฆ์ดูแลกัน 

ฆราวาสมิบังอาจแต่งตั้ง  




“...ฆราวาสที่จะมายุ่งกับพระไม่เคยมีใน

ครั้ งพุทธกาลตลอดมาจนกระทั่ งบัดนี้
 ที่

ฆราวาสที่จะมาเป็นใหญ่เป็นโตตั้งหน้าที่การ

งานขึ้นมาบนหัวพระ
 และประจบประแจงว่า

คณะสงฆ์นับหมื่นและประชาชนจำนวนมาก ประชุมพร้อมกัน ณ วัดอโศการาม  

มีมติคัดค้านการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 
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แลว ฆราวาสไมมีสิทธิ์ ไมมีอำนาจพอจะมา

ประกาศตนโจงแจงยิ่งกวาพระไป .. 

รัฐบาลมีอำนาจบาตรหลวงมาจากไหน .. 

ถึงขนาดที่จะมาตั้งพระตั้งเณร หรือตั้งพระให

เปนสังฆรงฆราชไดอยางนี้ . . ไมวาที่ ไหน

รัฐบาลไหนเอาเทวดามาเปนรัฐบาลก็ตาม ตอง

อยู ในกรอบของศีลของธรรม ธรรมเหนือ

รัฐบาลมาตลอด รัฐบาลจะเหนือธรรมไปไม

ได…” 

 
ตราประทับ บริขาร  

สมเด็จพระสังฆราช 

 

“...คนที่อยากเปนใหญเปนโต 

มีชื่อมีเสียง เอาตับเอาปอดของผู

อื่นเขามาเปนอวัยวะเปนเนื้อเปน

หนังของตน สมเด็จพระสังฆราช

ทานก็ยังทรงมีพระชนมอยู นี่ก็ทราบ

ชัดเจนแลว แถลงการณอะไรก็ออก

แลววา รถพระประเทียบ เครื่องบริขาร 

เครื่องทรงของสมเด็จพระสังฆราช  .. ทานไม

ไดทรงอนุญาตให ไป ไม ได เปนความปลง

พระทัยของทานที่มอบให ไปทำอยางนั้น .. 

เพื่ออุปถัมภอุปฏฐาก เชน สมเด็จพระสังฆราช

เปนตน อยางนี้ ไมมี ..  

อันนี้เปนมติของสงฆเปนใหญเลย พวกนี้

เปนฆราวาส จะไมมีอำนาจเขามากาวกายหรือ

มาบีบอำนาจบังคับพระสงฆ พระสงฆจึงไดมา

ประชุมกันถึงหมื่นองค ลวนแลวตั้งแตผูทรง

ตามหลักธรรมหลักวินัย เอามาทดสอบทุกสิ่ง

ทุกอยางลงกันหมดแลว อานประกาศขอ

ประชุมนี้สงไปทางนายกรัฐมนตรี นี่เปนขอ

ยืนยัน จะมาตั้งอะไรตั้งไมได  

ตามหลักพระวินัยแลวนะ ฆราวาสไมมี

อำนาจที่จะมาตั้งผูอุปถัมภอุปฏฐากพระสงฆ 

พระทานมีธรรมมีวินัย อยูวัดไหนวัดไหน ธรรม

วินัยของทานละเอียดลออมาก  

องค ไหนเจ็บไข ไดปวยทานจะรักษากัน 

ไมมีอะไรละเอียดยิ่งกวาพระรักษาพระ เขาใจ

มั้ย ฆราวาสญาติโยมนอกจากจะตั้งเพื่อหา

หนาที่การงานอำนาจเขามาเพื่อตัวเองและ

พรรคพวกของตวัเองมเีทานัน้ .. 

ปญหาเกิดขึ้นจากการไปทำลายธรรม-

วินัยของพระ ทำลายพระ เหยียบหัวพระไป 

เอาฆราวาสขึ้นเปนใหญแทน นี่แหละกระเทือน

ใหญอยูเวลานี้นะ .. ในธรรมวินัยมีพระสงฆ

เทานั้นเปนผูดูแลซึ่งกันและกัน ตั้งแตสององค

ขึ้นไปเรื่อย มีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน 

ตลอดทั่วถึงในสังฆมณฑลแหงพระพุทธศาสนา 

นี้คือธรรมวินัยปกครองพระสงฆ ฆราวาส

ญาติโยมที่ ไหนไมมีเขามาปกครอง ไมมีอำนาจ

ที่จะมาบีบบังคับปกครองพระเจาพระสงฆแบบ

นั้นแบบนี้ อยางนี้ ไมมี นี่หลักธรรมวินัย ยืนตัว

มาอยางนี้ .. 

แลวตัวเสนียดจัญไรตัวกาฝากมหาภัยมัน

ขึ้นมาในระยะนี้ กำลังเริ่มขึ้นมาตั้งแต พ.ศ. 

๒๕๔๐ เปนตนมา นี่ละกาฝากมหาภัยเริ่มเกิด

ขึ้น เกิดแงนั้นตั้งแงนี้ขึ้นมา ตั้งแงนั้นขึ้นมา 

แลวก็ระงับดวยความเปนศีลเปนธรรมของ

ผูดี ผูทรงศีลทรงธรรมเรื่อยมา .. เวลานี้

มันแทรกเขามาเปนเจาอำนาจบาตร-

หลวง ดีไมดีมันตั้งใหเปนสังฆราช

ก็ได  

ฆราวาสขี้เหม็นๆ นั้นแหละ 

มันเปนมาทุกแบบทุกฉบับ ใหทานทั้ง

หลายจำไว อยาหลงกลอุบายนะ ดิน

เหนยีวตดิหวันี ้ คอืตวัมหาภยัทีจ่ะทำลายทัง้ชาติ 

ทั้งศาสนา พระมหากษัตริย ไดโดยไมตองสงสัย 

.. ธรรมวินัยตางหากพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว
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และนี่ใครก็รูอยูแลวตราสมเด็จพระสังฆ-

ราช เปนสมบัติของพระองคแตพระองคเดียว

เทานั้นไปยุงทำไม เมื่อเราวาใหอยางนี้มันก็หา

เรื่องใสเราอยางนั้นอยางนี้ พวกเปรตมันจะยุง

จะกลืนอยูตลอดไปอยางนี้แหละ ตราสมเด็จ-

พระสังฆราชใครก็รูทั้งแผนดิน พระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหัวพระราชทานทุกสิ่งทุกอยางถวาย

ทานเรียบรอยแลว ทานเปนพระสังฆราชโดย

สมบรูณ ..เครือ่งบรขิารของสมเดจ็พระสงัฆราช

จริงเฉพาะพระองคทานองคเดียว คนอื่นเอาไป

ใชปลอมหมด นี่มันจะเอาไปใชที่ไหนมันก็ปลอม

กันไปหมด ..  

ในพระวินัยทานมีนี่ ถึงขั้นปาราชิกไดเลย 

เพราะนี้ เปนสิทธิ เปนสมบัติของทาน เปน

กรรมสิทธิ์มาตั้งแตวันทานเปนสมเด็จพระสังฆ-

ราช สมบัติ เหลานี้ เปนสมบัติของทานโดย

สมบูรณ เราเอามาอยางนี้เปนยังไง ถาแยก

เขาไปทางพระวินัยอาจปรับไดถึงขั้นปาราชิก 

เพราะไปยึดไปเอาของมาครอง ทานไมรูนี่เปน

ขโมยก็ได ขโมยแบบมหาโจรอยางนี้ก็ได .. เรา

มีของจริงคือธรรมเปนทองคำทั้งแทง เมื่อเรามี

ของจริงเราเอาของจริงออกมาประจันหนากัน

ไมไดเหรอ  .. นี้ก็พวกสังฆราชปลอมมันกำลัง

แทรกขึ้นมาๆ ตีตรานั้นตรานี้ อยากเปนเหลือ

เกินอยากเปนสมเด็จสังฆราช .. 

คิดดูสมเด็จพระสังฆราชตั้งมากี่ยุคกี่สมัย

มีใครมาแยงมาชิงทานได พวกเปรตมันยังเขา

มาแยงมาชิงเอาตราสมเด็จพระสังฆราชไปตี

ตราแลวยกตัวขึ้นเปนสังฆราช เปนกี่รอยกี่พัน

องคก็ปลอมทั้งนั้น ไมใชของจริง เหมือนกับ

ธนบัตร มันจะพิมพมากองเทาภูเขาซึ่งเปน

ธนบัตรปลอม มันปลอมทั้งนั้น ไมมีคุณคาราคา

แตอยางไร ..  

สังฆราชที่จริงก็มีองคเดียว คือสมเด็จ-

พระสังฆราชเรา นี้คือประชาชนทั้งชาติมอบทุก

สิ่งทุกอยางใหดวยความลงใจ กราบไหวบูชา

อยางสนิทใจ..” 

 

คณะผูปฏิบัติหนาที่แทน 

สมเด็จพระสังฆราช 

 

“...ถาสมเด็จพระราชาคณะเหลานี้ตั้งขึ้น

มา มีคุณธรรมที่ควรจะรับไดก็รับ ถาไมมีคุณ-

ธรรมตั้งขึ้นมาเทาไรก็เปนโมฆะทั้งนั้น .. เชน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงตั้งใครให

เปนสมเด็จพระสังฆราช พระองคก็ทรงพินิจ

พจิารณาแลววา สมควรหรอืไมกบัจติใจประชาชน 

ถาไมสมควร เอามาสุมสี่สุมหา..มาตั้งเปน

สังฆราช ใครจะไปกราบ..มันก็รูอยูนี ่ .. คำวา

อาวุโสสูงสุด ถาอาวุโสไมมีคุณธรรม สูงสุด 

ขนาดไหนก็ตาม อันนี้หลักพระวินัยขัดแยงมา

ตลอด คือผูมีอายุพรรษาถึง ๖๐ พรรษา ๗๐ 

พรรษาก็ตาม แตขาดคุณธรรม ไมมีคุณธรรม 

สมควรจะเปนอาวุโสไดโดยสมบูรณ ทานบังคับ

ลงไปให ไปขอนิสัยใหอยูในโอวาทของพระเพียง 

๑๐ พรรษา แตทานมีคุณธรรม เปนผูสามารถ 

ทานไมไดเอาอาวุโสเปนสำคัญยิ่งกวาคุณธรรม

นะ 

คุณธรรมเปนสำคัญมาก จะพรรษาเทาไร

ก็ตามอาวุโสไหนก็ตาม ถาไมมีคุณธรรมสมควร

เปนแลวเปนไมไดตามหลักพระวินัย พระวินัยมี 

ขอนี้มี .. ธรรมวินัยยืนตัวตลอด อะไรที่ขัดตอ

ธรรมวินัยตองหยุดทันที หลักกฎหมายที่ตั้งทาน

ก็บอกไวอยางนั้น กฎขอบังคับอะไรๆ ก็ตาม

ตองไมขัดตอพระธรรมวินัย ถาขัดหรือลบลาง

ธรรมวินัยแลวไมได .. เอาหลักธรรมวินัยของ

พระพุทธเจาเปนหลักซิเปนของสำคัญ เอาโลก

เปนหลักเลอะเทอะไปหมดอยางนี้ละ…” 

ทรงรับพระราชทานพัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระราชพิธี

สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ 

 
เครื่องยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราช ประกอบไปดวย พัดยศสมณศักดิ์, พระสุพรรณบัฏ,  

พระตราตำแหนง, เศวตฉัตร ๓ ชั้น, พระแทน, บาตรพรอมดวยฝาและเชิงบาตรถมปด,  

พานพระศรี ประกอบดวย มังสี ๒ ตลับพู ๑ จอก ๑ ซองพลู ๑ (พรอมพลู) ถาดสรงพระพักตร,  

หบีตราจกัร ี(หบีหลงัเจยีด), หบีพระโอสถหลงันนู, คณโฑ, กาทรงกระบอก, หมอลกัจัน่, ปนโตกลม ๔ ชัน้,  

สุพรรณราช, สุพรรณศรี, ขันน้ำพานรองมีจอกคลุมตาดรูปฝาชี (จากภาพนำมาแสดงเพียงสวนหนึ่ง) 
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สังฆเภท..เพราะเหตุแต่งตั้งสังฆราช 

 

“...โครงการอันนี้มันมีมาตั้งแต่เริ่มแรก

เป็นรัฐบาล พอเป็นรัฐบาลเริ่มแรกแล้วก็

โครงการหนึ่ง โครงการสอง ก่อกวนเรื่อยมาๆ 

ระงับดับลงได้ที่หนึ่งที่สอง นี่ครั้งที่สามเป็น

โครงการอันใหญ่หลวงมาก โดยมาหาเรื่องว่า

พระสงฆ์ที่ออกมาประชุมกันที่วัดอโศการาม 

เป็นจำนวนตั้ง ๑๐,๓๕๙ รูปนี้เป็นเรื่องทำให้เป็น

ความแตกสามัคคี นี่เขาจะทำเพื่อความสามัคคี

เขาจึงประกาศทั่วโลกเวลานี้ นี่ละแผนการ

ทำลายพระพุทธศาสนา แผนการทำลายเป็น

สังฆเภทคือแผนนี้เอง จำให้ดีนะ 

ลองอันนี้ประกาศออกไปทั่วดูซิ พระสงฆ์

เวลานี้กำลังชุลมุนวุ่นวาย ไม่ทราบเชื่อทางไหน 

ไม่เชื่อทางไหน ยุ่งเหยิงไปหมด พวกหนึ่งไม่

ยอมรับ พวกหนึ่งยอมรับ นี่กำลังตีกันอยู่เวลานี้ 

ยังไม่ออกแถลงนี่ก็ตีกันอยู่แล้วเวลานี้ ยิ่งออก

แถลงนี้ด้วยแล้วพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลนี้จะ

แตกเป็นสังฆเภทโดยไม่ต้องสงสัย .. 

เหตุแห่งการตั้งผู้ทำหน้าที่สมเด็จสังฆราช

นี้แหละ แล้วว่าเป็นเจตนาที่ว่าหวังดีๆ  หวังดี

อะไร ใครก็รู้ เด็กก็รู้นี่นะ หวังดีทำไมจึงจะ

เดือดร้อนอย่างนี้ เวลานี้พระระส่ำระสายทั่ว

ประเทศไทย  หวังดีทำไมเป็นอย่างงั้น ผลแห่ง

การหวังดีต้องมีผู้อนุโมทนาสาธุการซี แต่นี้มีตั้ง

แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายระส่ำระสาย พระ

กำลังยุ่งกันเวลานี้ เตรียมเป็นสังฆราชีคือความ

ร้าวรานแห่งพระสงฆ์ ยังไม่แตก พอตั้งอันนี้ขึ้น

ปึ้บเมื่อไรแตกทันทีเลย เป็นของดีแล้วเหรอ อัน

นี้ เป็นไฟบรรลัยกัลป์มาเผาชาติแล้วก็ เผา

ศาสนาไปด้วยกัน เป็นยังไง .. 

ดังที่เราพูดเมื่อสองสามวันนี้ เขาสั่งมาให้

สั่งการไปตามเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัด

อะไรๆ ไม่ต้องทำตาม นั่นเราสั่งไปแล้ว บอก

คณะธรรมยุตเราไม่ต้องทำตาม เพราะอันนี้เป็น

กฎข้อบังคับของมหาโจรต่างหาก  .. สิ่งที่มีที่

ยืนตัวตายได้ เป็นที่เชื่อถือได้ก็คือ  ดังที่พระ-

สงฆ์ท่านออกไปรวมกันประกาศข้อเท็จจริงขึ้นที่

วัดอโศการาม พระเป็นหมื่นกว่ารูป นั่นละคือ

แบบฉบับของธรรมของวินัยตลอดไป มันก็หา

เรื่องว่าพวกเราพวกนี้เป็นพวกก่อกวน ทีนี้มัน

จะก่อกวนหรือไม่ก่อกวนก็ตาม พระสงฆ์ ใน

ประเทศไทยกำลังจะแตกเป็นสังฆเภทเวลานี้ .. 

ถ้าขึ้นเมื่อไรแตก ชาติไทยแตก สังฆเภทขึ้น

ทันทีเลย ทั้งธรรมยุตมหานิกายจะขึ้นทันทีเลย 

ให้ผู้ ใหญ่พิจารณาอีกทีหนึ่ง .. ตั้งสังฆราชขึ้นมา

เมื่อไรสังฆเภทจะแตกกระจายทั่วดินแดนของ

พุทธศาสนาเรานั่นละ .. 

เป็นยังไงใครทำสงฆ์ให้แตกเวลานี้ พระ-

สงฆ์อยู่ ในป่าท่านมาทำอย่างนี้เมื่อไร ท่าน

กราบไหว้สังฆราชองค์เดียวท่านพอใจของท่าน

แล้ว กราบอย่างสนิทติดจม .. อันนั้นพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านทรงตั้งสมเด็จสังฆ-

ราชของเรา ที่กราบไหว้บูชาด้วยความสนิทใจ

ของประชาชนและสังฆมณฑลทั่วประเทศไทย 

แต่ไอ้นี้มันเอาฆราวาสคนไหน .. มันเก่งมาจาก

ที่ ไหน มาตั้งเป็นสังฆราชแข่งพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว .. เรื่องสังฆเภทเป็นกรรมขนาด

ไหน .. 

พระพุทธเจ้าว่าสังฆเภทเป็นเรื่องที่ใหญ่โต

มาก อนันตริยกรรม ๕ คืออะไร ฟัง ๑) ฆ่า

มารดา ๒) ฆ่าบิดา ๓) ฆ่าพระอรหันต์ ๔) 

ทำลายพระพทุธเจา้แม้ ไมต่ายกต็าม  ๕) สงัฆเภท 

ทำลายสงฆ์ที่อยู่กันด้วยความพร้อมเพรียง
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สามคัค ีใหแ้ตกกระจดักระจาย ๕ ขอ้นีท้า่นเรยีก

ว่าอนันตริยกรรม เป็นกรรมที่หนักมากที่สุด 

อนนัตรยิะ หาระหวา่งไม่ได ้ชัว่ฟา้แลบก็ไมม่.ี..” 

 

 

 

 

ภายหลงัทีอ่งคห์ลวงตาเปน็ผูน้ำพระกรรม-

ฐานออกมาปกปอ้งสมเดจ็พระสงัฆราชใหร้อดพน้

จากการถูกรุมกินโต๊ะอันเป็นผลมาจากการแต่ง

ตัง้ผูป้ฏบิตัหินา้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราชทีข่ดัตอ่พระ-

ธรรมวนิยัและราชประเพณ ี จนกระทัง่เหตกุารณ์

ความขัดแย้งได้ระงับดับลงไปได ้ เมื่อมีโอกาส

องค์หลวงตาก็ ได้เข้ากราบเยี่ยมอาการพระ

ประชวรสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที ่ ๑๓ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๑๙ น. ที่โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ ์ทา่นไดก้ลา่วไว ้ดงันี้ 

“...วันนี้ ไปเยี่ยมสมเด็จสังฆราชแล้ว โอ้

ท่านน่าสงสาร ท่านไม่รับสั่งอะไรละกับเรา แต่

ทา่นจอ้งมองเราตลอดเลยนะ ไปกข็ึน้บนเขา่เลย 

เราปับ๊เขา้ไปนัน่เลย กราบเรยีนทา่น ทา่นจอ้งด ู

ดูว่าท่านไม่ ได้รับสั่งสักคำนะ เราก็กราบเรียน

ท่านย่อๆ พอให้ท่านทราบชื่อ แล้วท่านจ้องด ู .. 

เราไปดทู่าน จบัพระหตัถท์่านเหน็ไหมล่ะ รปูตดิ

อยู่นี้ดูเหมือนมีมั้ง รูปของเราที่จับพระหัตถ์ท่าน 

เราเป็นฝ่ายจ้อเลย ท่านเป็นฝ่ายเมิน ลักษณะ

เมนิ เราเปน็ฝา่ยจอ้ ..  

จับมือจับแขนกัน เท่ากับเพื่อนเก่า เป็น

เพือ่นกนั แตก่อ่นเปน็เพือ่นกนั .. เราจะใชเ้สยีง

นอ้ยมาก แตท่า่นไม่ได้ใช ้เสยีงทา่นไม่ได้ใช ้มแีต่

เราใช้กราบเรียนท่าน ที่เหลือเราก็มาเยี่ยมท่าน

อะไรๆ นิดหน่อย แต่ดูอาการก็สนใจ จับมือจับ

แขนกันดูซิน่ะ ใครจะไปจับมือจับแขนท่านได ้ มี

แตห่ลวงตาละจบัไดส้บาย นีด่เูอา .. ทา่นรูอ้ยู่ได้

ทกุอยา่งอยู ่ เปน็แตเ่พยีงวา่เครือ่งมอืของทา่นใช้

ไม่ได้และไม่ค่อยได้เท่านั้นเอง ท่านเป็นฝ่ายเมิน 

ลกัษณะเมนิๆ เราเปน็ฝา่ยจอ้ถามเหตถุามผล นี่

เวลาทา่นจอ้กนั ดอูาการทา่นจอ้กนั ทา่นนิง่เฉย 

ทางนีก้ก็ำลงัจอ้ สนใจกนั ..  

บทเวลาเราจะลาทา่นกลบั ไมอ่ยากรบกวน

ท่านนาน ท่านก็ชี้มาเก้าอี้ ให้นั่งเก้าอี้เสียก่อนยัง

ไมอ่ยากใหก้ลบั เกา้อีอ้ยูต่รงพระพกัตรท์า่น เรา

คยุกบัทา่นแลว้เรานัง่พืน้ ทา่นเลยชี้ใหเ้รานัง่ทีน่ัน่ 

สดุทา้ยเราก็ไม่ไปนัง่ ออกจากนัน้ลกุไปเลย .. ไม่

อยูแ่ลว้ ทา่นอยากใหน้ัง่เกา้อี ้ ดวูา่ยงัไมอ่ยากให้

กลบันะ ชี้ ใหเ้รานัง่ทีเ่กา้อี ้ เราอยูท่ีต่กัทีเ่ขา่ทา่น 

ไปลาทา่น ทา่นกช็ีม้าเกา้อี ้เราเลยไมม่า ลาจาก

นั้นแล้วก็เปิดเลย ไม่นั่งเก้าอี้ ..  

เจ้าคุณเทพฯ บอกมากับคุณหลวง (คุณ  

เฉลิมพล ชาญวเิศษ) บอกวา่อยากใหเ้ราไปกราบ

เยีย่มสมเดจ็สงัฆราชอยูว่ดับวรฯ กฏุทิา่นฯ คณะ

กฏุเิราเคยไปพกัเวลาไปกรงุเทพฯ คอืเจา้คณุเทพฯ 

นี่แหละให้เอาผ้ามาถวาย ไปบอกว่าผ้าสมเด็จ-  

สังฆราชให้เอามาถวายเรา แต่เราไม่ค่อยเชื่อ 

ธรรมดาทา่นก็ไมส่นใจกบัอะไรแลว้ เอาผา้นัน่มา

องค์หลวงตาเข้ากราบ
เยี่ยมอาพาธพระสังฆราช

องค์หลวงตากราบเยี่ยมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

องค์หลวงตากราบเยี่ยมเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 
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แล้วพูดสั่งคำมาว่าอยากให้เราไปเยี่ยมสมเด็จ-



สงัฆราช
 เพราะทา่นไมเ่หน็เราไปตัง้แตท่า่นไดเ้ปน็

สมเดจ็สงัฆราชแลว้เราไมเ่คยไปวดับวรฯ
 ทีท่า่น

นมินตก์เ็พราะเหตนุีเ้อง
 เพราะทา่นทราบดเีรือ่ง

เรากับสมเด็จสังฆราชสนิทกันอย่างไรบ้าง
 และ

สนทิกบัทา่น
แตอ่ยู่ๆ 
ก็ไมเ่หน็ไปสกัท
ีทา่นเลยหา

อบุาย
เอาผา้ไตรมาเมือ่วานหรอืวนัซนื
บอกวา่ผา้

สมเดจ็สงัฆราช
 เอาผา้มาถวายแล้วอยากให้ ไป

กราบเยี่ยมสมเด็จสังฆราช



ไปวันนี้มีแต่พระสามสี่องค์
 เป็นประจำสี่

องค์
 ก็ไปคุยกับท่านไม่มากนัก
 ไม่นาน
แต่ท่าน

ไม่รับสั่งอะไร
 เป็นแต่เพียงว่าท่านจ้องเรา

ตลอด
 นั่นเรียกว่าเป็นการปฏิสันถารต้อนรับ

ด้วยกิริยาอย่างนั้น
 เราก็พูดบ้างเล็กน้อย
 เรา

ยงัไม่ได้ ไปกราบทา่น
ตัง้แตท่า่นเปน็สมเดจ็สงัฆ-

ราชแล้วเราเป็นฝ่ายเย่อหยิ่งน่ะถูกนะ
 แต่ไม่มี

ในเจตนา
หากไม่ได้ ไป
ไม่สมกับว่าแต่ก่อนสนิท

สนมกันมากกับท่าน
 อายุท่านก็ไล่เลี่ยกัน
 ใกล้

เคียงกันมาก
 แต่ท่านรู้สึกว่าอาการของท่าน

เพียบกว่าเรามากนะ
 แต่ดูท่านรู้สึกจะเพียบ



กว่าเรามากอาการทุกอย่าง
 ..
 ตั้งแต่ท่านเป็น

สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาเข้า

เฝ้าท่าน
 เพราะรู้สึกว่าท่านทรงมีภาระหนักมาก

เป็นพิเศษ
เราจึงไม่กล้ามารบกวนท่าน…”


ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชทรงร่วมทำบุญ

กบัองคห์ลวงตาเมือ่วนัที
่๑๓
เมษายน
พ.ศ.๒๕๔๙


ณ
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 และอีกคราวหนึ่ง

เมื่อสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


วดับวรนเิวศวหิาร
มหีนงัสอืลงวนัที
่ ๒๐
 เมษายน


พ.ศ.๒๕๕๐
 ลงนามโดยพระเทพสารเวที




ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


กราบอาราธนาองค์หลวงตาเพื่อประกอบพิธี

บำเพ็ญกุศลเป็นการส่วนพระองค์สมเด็จ-



พระญาณสังวร
 สมเด็จพระสังฆราชฯ
 เนื่องใน

โอกาสวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชครบ
 ๑๘


ป
ี ในวนัเสารท์ี
่๒๑
 เมษายน
พ.ศ.
๒๕๕๐
เวลา


๑๗.๐๐
น.
ณ
ตกึวชริญาณ
สามคัคพียาบาลชัน้
๖


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
์ พร้อมนี้ทรงร่วมถวาย

ทองคำดว้ย
 องคห์ลวงตาจงึมีโอกาสไดเ้ขา้เยีย่ม

ถวายพระพรสมเดจ็พระสงัฆราชอกีครัง้





องค์หลวงตากราบเยี่ยมเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐   

โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงถวายทองคำสมทบเข้าสู่ 

คลังหลวงกับองค์หลวงตาด้วย 
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พระมหากษัตริย์ ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ โบราณกาลทรงให้ความ

เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชนิดยอมมอบกายถวายชีวิต หลัก  

ทศพิธราชธรรมตลอดจนราชประเพณีทั้งหลายของพระองค์ก็ล้วนมี

รากฐานมาจากพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น  

หากกล่าวถึงปณิธานความมุ่งมั่นในการปกครองชาติบ้านเมือง  

ของแต่ละพระองค์ก็ ไม่เว้นการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาอีกเช่นกัน   

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
องค์หลวงตากับพระมหากษัตริย์

เมตตาเยี่ยมชมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
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พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

 

“ขาพเจาอาจจะปฏิญาณใจไดวา ถา

ขาพเจายังมีชีวิตอยูตราบใดแลว คงจะคิด

ทะนบุำรงุพระศาสนาให ไพโรจนรุงเรอืงเจรญิขึน้ 

และอุดหนุนพระสงฆทั้งปวง ให ไดดำรงอยูใน 

ความสุขเกษมนิราศไภย จะไดอยูประพฤติพรต

พรหมจรรยตามธรรมวินัยของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจาใหเปนที่เลื่อมใสสักการบูชาของ

มหาชนสืบไป และทั้งจะไดชวยทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนาใหถาวรจิรฐิติกาล.. พระพุทธ-

ศาสนาในสยามประเทศก็จะมีความไพบูลยมิได

เสื่อมถอย เปนเหตุชักนำใหอเนกชนนิกรเลื่อม-

ใสละบาปบำเพ็ญบุญอันเปนเหตุใหเกิดบรมสุข

ตลอดอนาคตกาล” 

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงผนวช 

ในธรรมยุติกนิกาย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ 

โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ทรงเปน 

พระอุปชฌาย ซึ่งพระองคไดรับพระนามฉายาวา “ภูมิพโล”  

และทรงประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

 

“อันตัวพอชื่อวาพระยาตาก 

ทนทุกขยากกูชาติพระศาสนา 

ถวายแผนดินใหเปนพุทธบูชา 

แดพระศาสดาสมณะพระพุทธโคดม 

ใหยืนยงคงถวนหาพันป 

สมณะพราหมณชีปฏิบัติใหพอสม 

เจริญสมถะวิปสสนาพอชื่นชม 

ถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา 

คิดถึงพอพออยูคูกับเจา 

ชาติของเราคงอยูคูพระศาสนา 

พระศาสนาอยูยงคูองคกษัตรา 

พระศาสดาฝากไวใหคูกัน” 

 

น้ำพระทัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 

“ตั้งใจจะอุปถัมภก  

ยอยกพระพุทธศาสนา 

ปองกันขอบพระขัณฑสีมา  

รักษาประชาชนและมนตรี” 

พระราชดำรัสสมเด็จพระปยมหาราช 

ร.ศ.๑๑๒ 

 

พระราชปณิธาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม  

เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

  

 พระบรมราโชวาท 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ 

“...เปนโชคดีอยางยิ่งที่ประเทศไทยเรามี

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ ทำให

คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู รวมกันดวย 

ความสุข มีความรัก ความปรารถนาดีตอกัน  

มีการสงเคราะหอนุ เคราะหซึ่ งกัน และมี 

ความสมัครสมานสามัคคีกันเปนอยางดี...” 

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตาม 

แบบอยางโบราณขัตติยราชประเพณี  
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พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทรงบำเพ็ญสมณกิจ เวลาที่เสด็จพระราชดำเนิน  

ไปยังสถานที่ใด สมเด็จพระสังฆราช (องค์ปัจจุบัน) จะตามเสด็จด้วยเสมอในฐานะพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) 

พระเจ้าแผ่นดินเสด็จมา


สนทนาธรรม


 

ในชีวิตองค์หลวงตากว่า ๙๗ ปีอยู่ใต้ร่ม

พระบารมีของพระมหากษัตริย์มากถึง ๔ 

พระองค์ตั้ งแต่รัชกาลที่ ๖-๙ และมีส่วน

เกี่ยวข้องในลักษณะต่างๆ อยู่ ไม่น้อยกับ  

พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันคือพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ไม่ว่าสถาบันโดยรวม ส่วนพระองค์ หรือผ่าน

พระบรมวงศานุวงศ์ องค์หลวงตาได้กล่าวกับ

พระเณรถึงความสำคัญของพระเจ้าอยู่หัว

พระองค์นี้ต่อชาติบ้านเมืองไว้หลายวาระอย่าง

เช่นเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ ท่านกล่าวว่า 

“ใครจะใหญ่ขนาดไหน ผมไม่เห็นที่จะไป

สัมผัสสัมพันธ์อยู่ในจิตใจ นี่ถ้าไม่ได้ในหลวงฯ



ค้ำเอาไว้มันจมไปนานแล้วแหละเมืองไทย   

มันสะแตกกันทั้งนั้น ประชาชนเขารู้ เต็มหู

ภาพวิถีชีวิตชาวนาในจังหวัดอุดรธานีช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ ๖   

เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่องค์หลวงตาถือกำเนิด 

องค์หลวงตาออกบวช เรียน และเข้าปฏิบัติใน  

สำนักหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ ๘ 

องค์หลวงตาบรรลุธรรมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  

ตรงกับช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ ๙ รัชกาลปัจจุบัน   

ซึ่งมีพระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
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เต็มตาเต็มใจ เขาไม่พูดอะไร เขารู้ ตั้งแต่เรา

อยู่นอกๆ เรายังรู้ เหตุไรเราถึงรู้ ลูกศิษย์เรา

เหมือนตาสับปะรดอยู่ ในกรุงเทพฯ ไม่รู้ ได้

อย่างไร ประการที่สองก็คิดพิจารณาแต่ละ

เรื่องๆ ที่มันปรากฏขึ้นมา มีด้วยเหตุเป็นมา  

ยังไงๆ มันจะหนีหลักความจริงไปได้เหรอ” 

สำหรับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ไม่เพียงทรงมี  

ความเคารพเลื่อมใสเท่านั้น ยังทรงมีความ

สัมพันธ์แนบแน่นกับพระปฏิบัติทั้งหลายใน

สถานที่ต่างๆ อีกด้วยโดยเฉพาะพระกรรมฐาน

สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ

ไปทรงนมัสการเยี่ยมเยียนและสนทนาไต่ถาม

ธรรมะกับครูบาอาจารย์หลายรูป ไม่ว่าจะ

ทุรกันดารหรือเสี่ยงอันตรายจากภาวะการเมือง

ในประเทศและต่างประเทศเพียงใด พระองค์  

ก็มิได้ถือเป็นอุปสรรคให้ท้อพระทัยแต่อย่างใด 

ทรงเห็นคุณค่าแห่งธรรมปฏิบัติเหนืออุปสรรค

และอปุทัวนัตรายทัง้ปวง ดงัเหตกุารณค์ราวหนึง่  

เกิดขึ้นกับองค์หลวงตาโดยตรงและมีการบันทึก

ไว้ ดังนี้ 

“...ในตอนเช้าของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๕๒๒ องค์หลวงตาได้สั่งกำชับพระเณร

ในวัดว่า 

‘วันนี้จะมีบุคคลสำคัญเข้ามา พวกท่าน  

ทั้งหลายจงพากันทำความสะอาดวัดวาอาวาส

ให้เรียบร้อย อย่าให้บกพร่อง’ 

พระทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้เอะใจ

อะไร ต่างก็ทำข้อวัตรปฏิบัติไปตามปกติ ..  

ในบ่ายวันนั้นนั่นเอง ชาวนาคนหนึ่ง เดิน

สะพายแห เพื่อออกไปทอดแหหาปลามาเป็น

อาหาร มีรถยนต์คันงามคันหนึ่ง วิ่งบึ่งมาจอด

เทียบ แล้วเรียกถามด้วยเสียงอันนุ่มนวลว่า 

‘ลุงๆ ทางที่จะไปวัดหลวงตาบัวไปทางไหน’ 

‘ไปทางนี้..เด้อ’ เขากล่าวห้วนๆ แบบ

สำนวนชาวบ้าน พร้อมทั้งชี้มือและแหงนหน้าดู

ผู้ที่ถามไถ่ 

เมื่อเขาเพ่งมองดูใบหน้าบุคคลที่ถามทาง

อย่างพินิจพิจารณา ภาพแห่งบุคคลผู้สง่า  

ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าในสมองเริ่มปรากฏในห้วงนึก 

เขาเริม่เขา่ออ่นและทรดุตวันัง่ลงกบัพืน้ดนิ พรอ้ม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ทั้งสองพระองค์ ทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และสมเด็จพระญาณสังวรฯ อยู่ในลำดับที่ ๒ และ ๓ จากซ้าย) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน 

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่หลุย จันทสาโร 
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หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 

หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต 

องค์หลวงตา 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

กับพนมมือขึ้นเหนือเศียรเกล้า กล่าวถ้อยคำ  

แสดงความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้น ล้นเกล้า  

ล้นกระหม่อม ที่ครั้ งหนึ่ งในชีวิตได้สัมผัส  

สมมุติเทพ ด้วยตาเนื้อใกล้ๆ เพียงแค่เอื้อมถึง 

‘โอ! ในหลวง..สาธุเด้อในหลวง..สาธุ..สาธุ 

ทางไปวัดป่าบ้านตาดของหลวงตา ตรงไป  

ทางนี้’ เขาอุทานเสียงดัง น้ำตาคลอเบ้าด้วย

ความตื้นตันใจ อยากหยุดห้วงเวลานั้นเอาไว้ 

หลังจากนั้นพระองค์ท่านจึงเสด็จฯ ไปที่  

วัดป่าบ้านตาด เพื่อกราบนมัสการองค์หลวงตา 

เมื่อถามไถ่สนทนากันทราบว่า พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มากับพระบรมวงศานุวงศ์ 

จากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นการ  

ส่วนพระองค์ ไม่ได้บอกแม้กระทั่งทหารใกล้ชิด 

ทหารทั้งหลายต่างสืบข่าวเป็นการโกลาหลว่า 

เมื่อเวลาบ่ายโมงพระองค์ท่านทรงขับรถออก

จากพระตำหนัก ไม่รู้ว่าเสด็จฯ ไป ณ ที่ ใด   

ถา้บอกขา่วการเสดจ็ฯ มาลว่งหนา้ กลวัเปน็การ

เอิกเกริกรบกวน ต้องการเสด็จฯ มาเป็นการ

ส่วนพระองค์ 

หลวงตาจึงให้ โอวาทว่า ‘มหาบพิตร! 

พระองค์เป็นถึงพระเจ้าอยู่หัว เป็นเจ้าชีวิต

ของชนทั้งชาติ หากพระองค์เสด็จมาโดย

ลำพัง มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น 

จะเป็นความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองอย่าง

ใหญ่หลวง ถ้าพระองค์เป็นอะไรขึ้นมา คนทั้ง

ชาติจะไม่เหยียบหลวงตาบัวมิดแผ่นดิน  

ละหรือ?’ 

‘กลัวจะเป็นการรบกวนองค์หลวงตา’ 

พระองค์กล่าวพร้อมพนมพระหัตถ์ด้วยความ

ศรัทธาเลื่อมใส 

‘รบกวน ไมร่บกวนจะเปน็อะไร แผน่ดนินี้

เป็นของพระองค์ พระองค์พึงมาได้ทุกเมื่อ’ 

ที่ องค์หลวงตาเป็นห่ วงมากเช่นนั้ น 

เพราะในสมัยนั้นคอมมิวนิสต์มีอยู่ทั่วไป หลัง

จากนั้นอีกไม่นานเสียงรถทหารตำรวจที่  

สืบทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เสดจ็ฯ มาวดัปา่บา้นตาด จงึตดิตามมาอารกัขา

เป็นทิวแถว ชาวบ้านบางคนไม่รู้เรื่อง เห็นรถ

ทหารตำรวจบึ่งมาเป็นทางยาว บางคนวิ่งหนี

เข้าบ้านนึกว่าเกิดศึกสงคราม...” 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมกับพระบรมวงศานุวงศเสด็จยังวัดปาบานตาดเปนการสวนพระองค  

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ (ภาพขวา) ลายมือองคหลวงตาเขียนในสมุดบันทึก       

บทสนทนาจอมปราชญ 
 

อีกคราวหนึ่งในป 

พ.ศ. ๒๕๓๑ พระเจา-

อยูหัวเสด็จฯ มายัง 

วัดปาบานตาด โดย

มี พระอาจารย ภูสิต 

(จันทร ) ขันติธโร  

ปจจบุนัเปนเจาอาวาส 

วั ดป าหลวงตาบั ว 

ญ า ณ สั ม ป น โ น 

กาญจนบุรี เปนพระ

อุปฏฐากองคหลวงตาในขณะนั้น พระอาจารย-

จันทรทานเลาเหตุการณในครั้งนั้นวา 

“...เหตุการณที่นาทึ่งที่สุดคือ เมื่อป พ.ศ. 

๒๕๓๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได

เสด็จไปนิมนตหลวงตาไปในงานในวัง ปกติ

หลวงตาทานไมคอยไปไหน แตตอนทีพ่ระเจาอยู-

หัวไปนิมนต ทานไปนิมนตดวยพระองคเอง เรา

ยังจำได 

วันนั้นเปนวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๑ เปน

ปเฉลิมราชรัชมังคลาภิเษกที่ทรงครองราชย

มากกวากษัตริยใดในประวัติศาสตร ไทย ทาน

นิมนตหลวงตาเขาวงั มาเปนขบวนใหญ หลวงตา

ทานจะอยูที่กุฏิ ทานใหเราควบคุมดูแลญาติโยม 

ดูแลพวกทหารที่มา พระเจาอยูหัวจะเสด็จฯ มา

ตอน ๖ โมงเย็น 

เมื่อขบวนพระเจาอยูหัวเสด็จฯ มาถึง 

เรายนืตรงนี ้ ผูวาฯ สายสทิธิ ์ (พรแกว) ยนืตรงนี ้ 

หมออวย (เกตุสิงห) แลวใครตอใครยืนเปนแถว

รอรับเสด็จแลวทานก็ขึ้นไปขางบนซึ่งหลวงตา

รอทานอยูแลว สวนเราก็อยูตรงบันได สวน

หลวงตาอยูขางบน ที่ขึ้นไปก็มีพระบรมวงศานุ-

วงศตามเสดจ็ครบหมดเลย พระราชนิ ี พระบรมฯ  

พระเทพฯ เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ หมดทั้ง

ครอบครัว เพื่อจะนิมนตหลวงตาไปงานพิธี 

ในวัง...” 

เมื่อพระองคกราบองคหลวงตาเสร็จ ทรง

ถวายคำถามดังตอไปนี้ (พระเจาอยูหัวเรียก

หลวงตาวา “หลวงปู”)  

พระเจาอยูหัว หลวงปู.. สาวกภูมิกับ

พุทธภูมิตางกันอยางไร 

หลวงตา พุทธภูมิ ก็ เหมือนดั่งเรา 

นั่งรถไฟ นั่งรถไฟไปเชียงใหม หรือนั่งรถไฟไป

อุดรนั่นแหละพุทธภูมิ แตถาเรานั่งจักรยานมา

หรอืนัง่มอเตอรไซค ขีม่อเตอรไซคไปนัน่แหละ..  

สาวกภูมิ เพราะฉะนั้นการเปนพุทธภูมิก็คือ

การนำคนไปไดเยอะๆ สวนสาวกภูมินั้นนำไปได
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นอยๆ ไม ไดมากนัก อยางเกงก็ ๑ คน หรือ  

๓-๔ คน กว็ากนัไป นัน่คอืสาวกภมูเิขาใจไหมละ 

พอหลวง 

พระเจาอยูหัว เขาใจแลวหลวงปู แลว

นิพพานเปนอยางไรนะหลวงปู 

หลวงตา ออ พอหลวงเหมือนพอหลวง

มาวดัปาบานตาดนีแ่หละรู ไหมวาวดัปาบานตาด 

อยูตรงไหน อยูบนกุฏินี่เหรอ วัดปาบานตาด 

อยู ไหนละ แตพอพระมหากษัตริยมาถึงนี่แลว 

บริเวณนี้ทั้งหมดคือวัดปาบานตาดนี้แหละแตจะ

ชี้ลงไปวาที่กุฏิอาตมาก็ไมใช ที่กุฏิพระก็ไมใช  

ที่ศาลาก็ ไม ใช ไม ใชทั้งหมด แตเมื่อรวมกัน

ทั้งหมดในกำแพงวัดนี้นี่แหละคือวัดปาบานตาด 

นี่แหละพระนิพพานก็มีความหมายแบบเดียวกัน 

พระเจาอยูหัว ขอบารมีหลวงตาชวย 

ตออายุใหแมหลวง (คือในตอนนั้นสมเด็จยา

ทรงประชวรอยู) 

หลวงตา (ตอบปฏเิสธ) พอหลวงนัน่แหละ

ก็จัดการเองไดขอเองได พอหลวงก็สามารถ

จดัการไดเอง ใหพระเจาอยูหวัขอเอง จดัการเอง 

อาตมาตอให ไมไดหรอก 

พระเจาอยูหวั (ทรงกราบลา) ไดเวลาแลว 

จะกลับแลว ทานหลวงปูมีอะไรจะบอกไหม 

พระอาจารยจันทรเลาตอไปวา  

“...จากนั้นหลวงตาทานไดเทศนาสั้นๆ  

วา ‘การเปนพุทธภูมิสรางบารมีเพื่อความเปน

พุทธะ พอจบพุทธภูมิไดก็เปนพระพุทธเจาแลว

พระพุทธเจาก็มีพุทธกิจ ๕ คือ ตอนเชา

บิณฑบาต ตอนบายสอนคหบดีมนุษยทั่วไป 

ตกเย็นสอนนักบวช สมณะชีพราหมณ ตอน

กลางคืนแกปญหาเทวดา พอมาตอนเชามืด 

เล็งญาณดูสัตว โลก สัตว โลกตัวไหนมีกิเลส

เบาบางพอที่จะบรรลุธรรมไดทานก็จะเล็งญาณ

ดรูบีไปโปรดกอน พระพทุธเจาสรางบารมพีทุธภมู ิ

จนไดเปนพระพุทธเจา เมื่อเปนพระพุทธเจา

แลว ทานกม็พีระพทุธกจิ ๕ อยางนี ้ แต...ไมรูวาพอ-

หลวงแมหลวงของประเทศไทยปรารถนาอะไร

ทำงานกันจนไมมีเวลาจะพักผอน..เอาละๆ 

...อาตมาจะใหพร’ 

พอฟงมาถึงตรงนี้นะ เรายังจำไดแมน 

เพราะพระเจาอยูหัวทานถามเรื่องพุทธภูมิเสรจ็

แลวพอทานจะลากลับ หลวงตาทานสรุปให 

เสรจ็สรรพเลย ไมรูวาพอหลวงแมหลวงของไทย 

ทำงานปรารถนาความเปนอะไร ทำงานกันจน

ไมมีเวลาพักผอน เอาละๆ อาตมาจะใหพร 

เมื่อพระเจาอยูหัวทานเสด็จลงมา ทาน 

ก็ตรัสวา ‘อยากใหทานอาจารยอยูกับหลวงตา 

ไปนาน ๆ’ 

เราก็ไดตอบทานวา ‘เจริญพร มหาบพิตร 

อาตมาก็อยากจะอยูแตถาถึงเวลาที่อาตมา 

จะตองเอาตัวเองใหรอด อาตมาก็ขอเอาตัวเอง

ใหรอดกอนเพราะทุกอยางเปนเหตุเปนผล  

ถึงเวลาไปก็ตองไปเหมือนกัน’ 

แลวพระเจาอยูหัวก็บอกขอทำบุญกับ

หลวงตา ๒๐๐,๐๐๐ ถวายอาจารย ๒๐,๐๐๐แลว

วันอุดมมงคล ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ 

ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ องคหลวงตา

เมตตาเปนประธานในพธิเีททองหลอ “พระพทุธ-

กาญจนาภิเษก” พระพุทธปฏิมาประธานแหง

วัดปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน มีประชาชน

จำนวนมากรวมถวายทองคำอนัเปนเครือ่งประดบั

เพือ่บชูาธรรมรวมน้ำหนักกวา ๘๐ กิโลกรัม 

พระพุทธปฏิมาประธานพระองคนี้มีที่มา

จาก ฯพณฯ ดร.เชาวน ณ ศีลวันต องคมนตรี

ไดแจงใหพระอาจารยภูสิต (จันทร) ขันติธโร 

ทราบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมี 

พระราชประสงคจะสรางพระพุทธรูปประธาน

ขนาดใหญพระราชทานแดองคหลวงตา เพื่อ

บำเพ็ญพระราชกุศลเปนการสวนพระองค 

โดยทรงกำชับใหใชพระราชทรัพยสวนพระองค

เปนคาใชจายทั้งหมด และอธิษฐานใหหายจาก

พระอาการประชวรดวยโรคทางพระหทยั พรอม 

พระราชทานนามวา “พระพทุธกาญจนาภเิษก” 

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

จัดหานายชางออกแบบและควบคุมการหลอ

เปนพิเศษ เพื่อใหงานสรางพระพุทธรูปสำเร็จ

ตรงตามพระราชประสงคทุกประการ  

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา  

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒ 

ทรงรับบิณฑบาตจากพระชนนี 

ทานก็ถามวา ‘พระที่อยูในวัด

นี้กี่รูป’  

เรากต็อบทาน ‘ทัง้หมด 

๒๙ รปูรวมหลวงตานัน่แหละ’ 

ทานจึงถวายใหรูปละ 

๒,๐๐๐ ทานถาม ‘แลวปจจัย

จะให ไวกับใคร’ ทานหยิบ

ออกมาใหเลยนะ ทานผูวาฯ 

ยังรับมือสั่น พระเจาอยูหัว 

ไม เพียงมากราบหลวงตา 

ทานมาที่วัด ทานยังมาทำบุญ

กับพระดวยปจจัยที่ เตรียม

พรอมจากพระหัตถของทาน

องคหลวงตาเมตตาเปนประธาน 

พิธีเททองหลอ “พระพุทธกาญจนาภิเษก”  
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ในหลวงกราบธรรมตลอดเวลา

 

“...ประเทศไทยของเรานี ่ พระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงบำเพ็ญคุณงามความดี 

ในพระทัยของท่านทั้งสองพระองค์นั้นใครสู้ท่าน

ได้วะ .. ท่านกราบธรรมอยู่ตลอดเวลา อะไรที่

เป็นธรรมท่านเย็นพระทัย อะไรขัดข้องต่อ

ธรรมนั้นคือข้าศึก ท่านจะทรงตำหนิ ไม่ว่าท่าน

ว่าเรา ทรงตำหนิอยู่ภายในใจว่าอันนี้ ไม่ดี คนนี้

ไม่ดี มันพาดพิงกับคนผู้ทำกับสัตว์ผู้ทำ ดีชั่วมัน

บอกอยู่กับเจ้าของผู้ทำ ก็จะต้องทรงตำหนิ

ชมเชยเป็นธรรมดา แต่ความรู้สึกของท่านผู้มี

เมตตามหาคุณต่อโลกต่อสงสารเป็นพ่อแม่ของ

ชาติไทย (หาก) ท่านจะแสดงออกมาทุกแง่  

ทุกมุมก็ไม่เหมาะกับท่าน .. เราก็ให้รู้ว่าท่าน

เป็นยังไง พระทัยของท่านกับพวกเรา ควรที่จะ

ปฏิบัติตัวของเราให้ดีทุกคนๆ ให้ท่านเป็นที่เย็น

เอง จากนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จออกไปเยี่ยม

ประชาชนแล้วก็ขึ้นรถไป 

นั่นแหละเราได้ฟังมา เรื่องของพุทธภูมิ 

เรื่องของพระโพธิสัตว์สาวกภูมิกับพุทธภูมิ  

ต่างกันอย่างไร เสร็จแล้วพอตอนจบขอพร 

หลวงตาท่านก็สรุปและให้พรจึงบอกได้ว่าเป็น

บทสนทนาของจอมปราชญ์...” 

 

พระมหากษัตริย์คือสถาบันหลัก
ของชาต ิ

 

องค์หลวงตากล่าวเสมอว่าท่านรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิตขององค์-

ท่านเอง เพราะสามสิ่งนี้เป็นเสาหลักค้ำบ้าน

เมืองไทยของเราให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อย่าง  

แน่นหนามั่นคง และเมื่อองค์หลวงตาได้เข้ามา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   

ทรงสดับพระธรรมเทศนา และทรงถวายทองคำพร้อมปัจจัย ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. 

เป็นผู้นำกอบกู้บ้านเมืองในยามวิกฤตตั้งแต่  

ปี ๒๕๔๑ ยิ่งประสบพบเห็นสิ่งที่ล่อแหลม

อันตรายต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ ร่างกฎหมาย

แต่ละฉบับที่เป็นไปตามเงื่อนไขกับ IMF ล้วน

กระทบต่อความมั่นคงของชาติแทบทั้งสิ้น และ

แมเ้ปน็รา่งกฎหมายเกีย่วกบัศาสนากก็ลบักระทบ  

ตอ่พระธรรมวินยัและกระทบตอ่พระราชอำนาจ  

ของพระมหากษัตริย์จนสังคมพุทธแทบจะแตก

ออกจากกนัเกอืบจะเปน็ “สงัฆเภท” เลยทเีดยีว  

เดชะบุญมีองค์หลวงตาและพระกรรมฐานคอย

กระตกุเตอืนไว ้

พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่กล่าว

ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  

และคุณธรรมของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้มี

จำนวนมากหลายวาระหลายแง่มุม ขอสรุปมา

แต่พอสังเขป ดังนี้ 

ทรงรับบิณฑบาตจากพระชนนี 
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ทรงเปนศูนยรวมดวงใจของพสกนิกรชาวไทย 

 เราพูดดวยเจตนาตอชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริยเต็มหัวใจเรา อุมทุกวิถีทางที่จะ

ทำได ทีนี้อุมตรงนั้นมันก็หลุดตรงนี้ อุมตรงนี้

มันหลุดตรงนั้น จะเอายังไง เราเลยยกให

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทาน ใหทานอุม

พระองคเดียวเทานั้นมันจะไมยุงยาก วางั้นนะ 

เพราะทั้งประเทศนี้เปนลูกของทานทั้งนั้นจะวา

ไง มอบใหทานเปนผูดูแลลูกของทานเอง คน

อื่นมาดูแลชวยยุงไปหมดๆ ใหทานทรงดูแลลูก

ของทานเอง หนาที่การงานอะไรของทานที่ 

จะทรงดำเนินตามความเปนพอเปนแมของชาติ

ทัง้ชาตนิีแ่ลว ความเฉลยีวฉลาดยกใหพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ทานจะทรง

พิจารณาเอง หลักใหญก็คือคนทั้งชาติขอมอบ

ทูลถวายใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรา 

เปนทั้งนายกฯ เปนทั้งพระบาทสมเด็จพระเจา- 

อยูหัว แลวจะเปนที่อบอุนนอนใจของคน 

ทั้งชาติ เรื่องราวทั้งหลายก็จะสงบระงับลงไป

ตามกำลังของมัน 

แตเรื่องที่จะให ไมมีอะไรเลยมันเปนไป 

ไมไดแหละ สวนใหญตัง้ไดแลวไมเปนไร สวนเลก็ 

สวนนอย เชนเจ็บนั้นปวดนี้นิดๆ หนอยๆ ไม

เปนไร สวนใหญใหด ี อนันีก้เ็หมอืนกนั สวนใหญ 

ใหดี ยกใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของ

เราเลย เราลงใจเราก็บอกดวยความลงใจของ

เราถาลงจุดนี้แลว เราจึงไดเรียนใหพี่นองทั้ง

หลายทราบ ใครจะวาเราอุตริก็แลวแตจะวา 

เราพูดเปนธรรม คือวางที่ไหนมันวางไมได วาง

ที่ ไหนก็มีแตภัยๆ มีแตฟนแต ไฟจะเผาจะไหม 

วางจุดไหนที่ ไหน ปลงใจลงไดตรงไหนแนใจ

ตรงไหนก็วางลงตรงนั้น ปลอยลงตรงนั้นแหละ 

เรื่องราวเปนอยางนี้…” 

พระทัยบางถึงถูก นี้ละเพราะทานถือธรรม 

ทานเอาธรรมกางซิ ดูไพรฟาประชาชีทั้งหลาย

ทั่วประเทศไทยของเรา ดวยพระเมตตาสงสาร 

ทั้งนั้น ทานไมไดดูดวยความดูถูกเหยียดหยาม 

จะทำโทษทำกรรมตอผู ใด ทานไมมี ถึงกิเลสมี

ทานก็ตีมันตลอดเวลา ทานเอาแตความดีออก

มา (ทั้ง) ที่จะเปนประโยชนแกโลกแกทานเอง

เทานั้น…” 

 
อยากใหในหลวง  

เปนทั้งกษัตริยและนายกฯ 

ละนายกฯ 

“...พูดตามภาษาธรรมในความยุติธรรม 

ในความไววางใจตามสายธรรม เราเห็นตั้งแต

ในหลวง คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ของเราเทานัน้ เปนพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

ดวย เปนนายกรัฐมนตรีดวย ในนามนั้น แต

พระองค ไมทรงงานละ สั่งใหลูกนองทำอะไร

ก็ได ในคำสั่งของพระองคเองนี้จะเปนที่แนใจ

สำหรบัธรรม และหลวงตาบวัแนใจดวย เอาไมเคยม ี

ก็ฟงเสียวันนี้นะ  

ถาตั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน

ทั้งพระเจาแผนดินดวย เปนทั้งนายกฯ ดวย 

บานเมืองจะรมเย็นไปโดยลำดับลำดา (สาธุ) 

เพราะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเปนลูกของ

พระเจาอยูหัวทั้งนั้น พระเจาอยูหัวเปนทั้งพอ 

ทั้งแมแลวชาติไทยของเราจะชุมเย็น จะไม 

เปนที่ระแวงแคลงใจอยางทุกวันนี้ ซึ่งกำลังกอ

หวอดอยูทุกแหงทุกหน จะเปนรัฐบาล ตั้งเปน

พรรคนั้นพรรคนี้ เต็มบานเต็มเมือง เดี๋ยวนี้นี่

กำลังจะเอาชาติไทยของเราเหยียบไปละ พวกนี้

พวกเหยียบหัวชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวทรงเปนนายกฯเราแนใจ ทานเปนทั้งพอ

ทั้งแม ทานไมเหยียบลูกของทาน เราอยากจะ

ใหทานเปนนายกฯ วะ ใครจะวายังไง เอาถาวา

หลวงตาพูดผิด เอาคอหลวงตาบัวไปตัด เราพูด

เพื่อพี่นองชาวไทยทั้งชาติ เพราะเราไมไววางใจ

กับพวกนี้ ตั้ งพวกไหนขึ้นมาก็มีแตพวกจะ

เหยียบหัวประชาชน กินตับกินปอดประชาชน

ทั้งนั้นๆ แหละ นั้นวาดี มาเสียทางนี้ นี้วาดี มา

เสียทางนั้น มันไว ใจไม ได ตั้งพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเราเปนนายกฯ เสียเองเปนยังไง 
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หยาดเหงื่อพอไหลรินรดแผนดินไทยทั่วหลา หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผนดิน 

ของชาติไทยเรา ใหพากันจำเอาไว พระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินี นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา ให

พากันเทิดทูน อยาพากันดูถูกเหยียดหยาม

ทำลาย เชนอยางจะทำลายจะไมใหมีพระเจา-

อยูหัว คนเกิดมาแลวพอแมตายหมด มีแต 

ลูกกำพราหยิมแหยมๆ มันใช ไมไดนะ สกุลใดที่

มีคนคับแคบอยูในบานนั้นเมืองนั้นแลวสกุลนั้น

ไมเจริญ สกุลใดที่มีความกวางขวาง มีจิตใจอัน

กวางขวาง พิจารณารอบคอบเพื่อทำประโยชน

แกสวนรวมผูนั้นเปนผูดี 

 นี่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของพวก

เราคือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ใหพากันทะนุ-

ถนอม อยาพากันไปทำลาย มีแตลูกหยอม-

แหยมๆ พอแมผู ใหความรมเย็นไมมีมันไมเกิด

ประโยชน อยางไรตองรักษาสวนใหญเอาไว ใน

ประเทศไทยเราก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจา-

อยูหวั สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนิ ีนีค่อื

หัวใจของชาติใหพากันเคารพเทิดทูน อะไรที่

เปนหลักใหญของชาติของสวนรวมใหพากัน

รักษา พากันเทิดทูน อยาพากันทำลายโดย

อวดดี  

ดังที่ทานวาอึ่งอางกับวัวนั่นละ เราก็เห็น

ในนิทานอีสปแตกอนเรียนหนังสือ อึ่งอางตัว

เทากำปนนี่ วัวมันตัวขนาดไหน ลูกอยูในรู แม

ไปหากิน ลืมแลวนิทานอีสป มันเปนอยางไรละ

ที่นี่ (ลูกเห็นวัว พอแมกลับมาเลยเลาใหแมฟง

วาเจอตัวอะไรไมรู ใหญมาก แมก็พองตัวแลววา

ตัวเทานี้ ได ไหม ลูกวาใหญกวานี้อีกคะ) ได

ไหมๆ สุดทายสิ่งที่ไดคือพุงแตก ใหระวังนะ ตัว

เล็กๆ อยาไปพองตัว มันไมสมควรจะพอง อึ่ง-

อางกับวัว วัวมันตัวใหญขนาดไหน อึ่งอางตัว

เทากำปน มาพอง มันตัวเทานี้ ไหมๆ เรื่อย 

สุดทายเลยตาย เขาใจไหม นี่อึ่งอางกับวัวมัน

ไมดีอยางนั้นละ…” 

 

 
พระมหากษัตริยคือหลักใหญของชาติ 

 

“...หลักใหญอยูสวนรวม เราอยาเห็นสิ่ง

ปลีกยอยดีกวาสวนรวมสวนใหญนะ สวนใหญ

นั่นละเปนของสำคัญ พอกับแม พระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว อะไรที่เปนหลักของชาติ 

เปนหวัใจของชาตใิหพากนัรกักนัสงวน อยาพากนั 

ทำลาย ลูกเตาจะอวดดีกวาพอกวาแมมันไม

ดีละ  

คิดดูในพุทธศาสนาพระเจาอชาตศัตรู

ทำลายพระราชบดิา ก็ไมเหน็เจรญิอะไร ทานวา  

เยเกจิ พุทธัง สรณัง คตาเส น เต คมิสสันติ 

อปายภูมิ พวกสัตวทั้ งหลายถานึกถึงคุณ

พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ มคีวามเทดิทนู

ในสิ่งที่ดีงามที่มีคุณมีประโยชนทั้งหลายแลว 

ผูนั้นเจริญ ผู ใดไปทำลายหลักใหญแลวจะเอา

ใหสวนเล็กๆ นี้ขึ้นครองบานครองเมืองมันก็ไม

ดี เพราะฉะนั้นใหพากันรักษาหลักใหญเอาไว  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคือหัวใจ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีรับสั่งวา “ถาประชาชนไมทิ้งขาพเจา

แลวขาพเจาจะทิ้งประชาชนอยางไรได” 
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กรรมหนัก..หากคิดทำลายพระมหากษัตริย 

 

“...พระมหากษัตริยก็เปนพอแมของคน 

ทั้ งชาติ ใหความรมเย็นแกคนทั้งประเทศ 

มานานสกัเทาไร ใครมาทำกเ็ปนกรรมอยางหนกั 

ที เดียวมาทำลายพระมหากษัตริยของเรา 

เพราะนี้คือหัวใจของคนทั้งชาติอยูในพระมหา-

กษัตริยนั้นเอง ใครกราบใครไหว ไดหมด เห็น

พระรูปของพระองคอยู ในสถานที่ ใดกราบ

ทันทีๆ นี่ละผูที่ดีผูที่ควรจะเปนเจดียของโลก 

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา  

นี้เองที่จะเปนเจดียของชาติของเรา ศาสนา

พระองคก็คุมครอง ทรงอุปถัมภดิบดีดวยกัน 

ทุกอยาง ไมเคยปรากฏวาสิ่งใดที่พระมหา-

กษัตริยเรา ทำความเสียหายใหประชาชน 

ทั้งหลายไดรับความเดือดรอน ใหยึดใหพากัน

เทิดทูนอยาพากันทำลาย อยาพากันไปแตะตอง 

ขัดกับหลักธรรมที่พอแมมีมาดั้งเดิม 

ลูกเกิดมาจากพอแม ลูกไมมีพอมีแม 

ลูกกำพรา ลูกระหกระเหิน ลูกไมมีกฎมีเกณฑ 

กดักนัยิง่กวาหมาลกูไมมพีอมแีม ใครใหญขึน้มา 

ก็อยากใหญอยากเบงๆ ละซิ ไมเหมือนลูกของ

พอแมเดียวกัน ใครใหญก็ลูกของพอแมๆ ให

ความรมเย็นเปนสุขเสมอหนากันไปหมด ไมได

ทันทีๆ นี่ละผูที่ดีผูที่ควรจะเปนเจดียของโลก 

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา  

นี้เองที่จะเปนเจดียของชาติของเรา ศาสนา

พระองคก็คุมครอง ทรงอุปถัมภดิบดีดวยกัน 

ทุกอยาง ไมเคยปรากฏวาสิ่งใดที่พระมหา-

กษัตริยเรา ทำความเสียหายใหประชาชน 

ทั้งหลายไดรับความเดือดรอน ใหยึดใหพากัน

เทิดทูนอยาพากันทำลาย อยาพากันไปแตะตอง 

ขัดกับหลักธรรมที่พอแมมีมาดั้งเดิม 

ลูกเกิดมาจากพอแม ลูกไมมีพอมีแม 

ลูกกำพรา ลูกระหกระเหิน ลูกไมมีกฎมีเกณฑ 

กดักนัยิง่กวาหมาลกูไมมพีอมแีม ใครใหญขึน้มา

ก็อยากใหญอยากเบงๆ ละซิ ไมเหมือนลูกของ

พอแมเดียวกัน ใครใหญก็ลูกของพอแมๆ ให

ความรมเย็นเปนสุขเสมอหนากันไปหมด ไมได

ใหญแบบพองตัวเฉยๆ เหมือนอึ่งอางพองตัว

แขงวัวเห็นไหมละ นี่ละผูมีธรรมเปนอยางนี้  

ใหพากันเขาใจ ใหพากันรักษา ชาติเปนของ 

สำคัญมากใหตางคนตางรักษา ศาสนาเปน

หัวใจของโลกที่จะประสานกันใหอยูรวมกัน

เปนสขุ พระมหากษตัรยิเปนพอแมคนทัง้แผนดนิ 

มาดั้งเดิม เปนพอเปนแม ใหพากันทะนุถนอม

ทานเหลานี้ ใหมีความสงบเย็นใจ อยาไปกอกวน

เรื่องนั้นเรื่องนี้ อยาไปทำลายแบบนั้นทำลาย

แบบนี้ซึ่งเปนสัตวนรก .. 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ-

พระนางเจาฯ คือพอแมของแผนดินไทย ทาน

ปกครองบานเมืองมาให ไดรับความรมเย็น

ขนาดไหน ฟงซินะ ประชาชนเทิดทูนทานมา

ตลอด ตัง้แตเดก็จนถงึผูใหญถาเหน็รปูพระบาท- 

สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ แลว 

เขากราบทันทีๆ ไมวาผู ใหญผูนอย .. แลวพวก

วงราชการเขากราบใคร ฟงซินะ มันนาคิดนะ

เดี๋ยวนี้วงราชการเรา มันทำไมถึงลืมเนื้อลืมตัว

เอานักหนา พวกนี้เปนพวกที่ลืมเนื้อลืมตัวมาก 

เห็นแกยศแกลาภแกความไดความมีดีเดน  

ทองปองๆ…” 
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ปฏิบัติดีงามตามพอของชาติไทย 

 

 “...ใครมีความสามารถในทางใดๆ เอา 

เปดทางใหกันมา มาชวยชาติบานเมืองของเรา

ใหเจริญรุงเรืองแนนหนามั่นคงขึ้นไป นี้เปน

ความถูกตองแหงชาติไทยของเรา ซึ่งเปน 

ลูกมีพอมีแม นับแตวงศมหากษัตริยลงมานี้ 

หนึ่ง นี้คือพอของชาติไทยเรา พระพุทธเจา  

พระธรรม พระสงฆ หนึ่ง นี้เปนที่พึ่งอันใหญ

หลวงของเรานับแตพระมหากษัตริยลงมา  

พระองคทรงกราบไหวบูชาตลอดเวลา

เปนขวัญพระทัยประจำ ไมมี ใครสูพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว การสนพระทัยในการ

กราบไหวบูชาธรรม และความเปนธรรม หาซิ 

จะหาที่ ไหนจะเปนเหมือนพระองค ควรจะเปน

ตัวอยางแกลูกเตาหลานเหลนของพีน่องชาวไทย

เราบางได ไหม ตองเอามาคิดบางซิ 

เราเปนลูก พอของเราดีอยางนั้น แลวลูก

ของเราทำไมเลว ใช ไม ไดเลย ตองใหตางคน

ตางปรับปรุง เราเปนลูกหัวป ลูกผูพี่ลูกผูนอง

เรยีงรายกนัไป ลวนแลวตัง้แตลกูของพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัวของเราทั้งนั้นแหละ  

เราจะปรับปรุงยังไงจะใหพระองค ไดรับ

ความสงบรมเย็น ตอการประพฤติปฏิบัติตอกัน

ดวยความดีงาม โดยไมตองถือทิฐิมานะ ซึ่ง

เปนการกีดการขวางการทำลายสวนรวมแหง

ชาติของเราใหรอยหรอและลมจมลงไป .. 

ใหพากนัฟงเสยีงอรรถเสยีงธรรม ใหอยูกนั 

อยางพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทานรับสั่งนี้ แหมแมนยำมากทีเดียวนะ ให 

พอเพียง ทุกสิ่งทุกอยางมาอาศัยซึ่งกันและกัน

พอเพียงแลวเปนสุขๆ นะ ถาเลยนี้แลวหา 

ความสุขไม ได มีแตจะทำใหดีดใหดิ้นทั้งนั้น  

ใหพากันจำเอานะ…” 

 

ทรงทุมเทพระสติปญญา พระวิริยะอุตสาหะ ทรงตรากตรำพระวรกาย 

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรผูทุกขยากเดือดรอนทุกแหงหน 
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ทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกแกทุกศาสนา 

ใหเห็นใจในพระเจาอยูหัว  

นับแตวงราชการลงมา 

 

“...เราเปนลกูชาวพทุธดวยกนั ลกูศษิยพระ 

ดวยกันทั้งนั้น นับแตวงราชการงานเมืองลงมา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนจอมแหง

ความใหอภัยแกพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศ 

ใหเหน็อกเหน็ใจเหน็พระทยัพระองคบาง พวกเรา 

เปนลูกหลานของทาน อยาใหพระองค ไดทรง

หนกัพระทยัมากเกนิไป เราเปนลกูมนษุย แลวลกู 

กล็กูพระมหากษตัรยิเสยีดวยนะไมใชลกูธรรมดา  

จึงขอใหตั้งหนาตั้งตาทำราชการงานเมืองไป 

เพื่อความกลมกลืนสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ 

ความคิดอานไตรตรองในทางถูกทางผิด แลวให

แก ไขดัดแปลงไปตามเหตุการณนั้นๆ แลว บาน

เมืองของเราก็เจริญรุงเรือง เมื่อเจริญรุงเรือง

แลวก็เย็นไปหมดประเทศไทยของเรา นับแต

วงศพระมหากษัตริยลงมา จะเย็นทั่วหนากันไป

หมด…” 

ขอใหระลึกถึงศาสนา 

พระมหากษัตริยเปนที่พึ่ง 

 

“...ขอใหพี่นองทั้งหลายไดระลึกธรรมทั้ง

สองประเภท คือวงศกษัตริย ๑ พระพุทธ

ศาสนา ๑ ใหเขาครองภายในจิตใจ จะเปน

เหมือนวาเรามีพอมีแม ไปที่ ไหนอบอุน ผิดกับ

ลูกกำพราเปนไหนๆ ลูกกำพราไมมีพอมีแม 

หาความเคารพยำเกรงหาที่ยึดที่ เกาะไม ได 

สุดทายก็เอาความทะเลาะเบาะแวงมาเปน

เพื่อนเปนฝูง มันเลยกลายเปนฟนเปนไฟเผา

ไหมกันทั่วโลกดินแดน เพราะไมมีที่ยับยั้ง 

ชั่งตวง ไมมีที่เกาะที่ยึด ไมมีที่ตานทานเอาไว  

นี่ เรามีที่ เกาะเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา 

หมุนไปทางศาสนาก็เปนธรรมอันเลิศเลอ หมุน

ไปทางพระมหากษัตริยทานก็ทรงเลิศเลอดวย

คุณธรรมมาแลวไมมี ใครเสมือนแลวแหละ

สำหรับเมืองไทยเรา ในการที่ทรงสนพระทัยตอ

พุทธศาสนา พระองคทรงมอบทุกสิ่งทุกอยาง

กับพระพุทธศาสนาเปนตนมา จึงเรียกวาเปน

น้ำอันเย็นฉ่ำแกพี่นองชาวไทยเรา ขอใหยึด

หลักทั้งสองประเภทที่เลิศเลอนี้ ไวเปนขวัญตา

ขวัญใจของเรา 

การจะทำความชั่วชาลามกขอใหระลึกถึง

พอถึงแม คือ พระพุทธเจาและวงศกษัตริยเสีย

กอนวา ทานสอนใหทำตั้งแตคุณงามความดี 

สอนใหละชั่ว ใหทำความดีเราอยาฝน เมื่อเรา

ไมฝนทำตามที่ทานแนะนำสั่งสอนไวแลว เราก็

จะมีความสงบรมเย็น...” 
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เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะโตะอีหมาม

จำนวนไมนอยไดเขามาเยี่ยมและสนทนากับองคหลวงตา ณ กุฏิองคหลวงตา 

สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ มีหัวขอสนทนาที่นาสนใจและเปนคติ ดังนี้ 

ผูกำกบั อนันีเ้ขาเขยีนมานะครบั “อสุตาซ-ผูนำศาสนาอสิลาม (โตะอหีมาม)  

มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใตและจังหวัดเชียงราย ตระหนักดีวาหลวงตา 

ซึ่งเผยแพรธรรมะทางวิทยุในสามจังหวัดภาคใต และพระปาทางสายของ 

หลวงตาที่ลงไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตามที่สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถไดทรงอาราธนานิมนตใหจำพรรษาในป พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น  

มีความจริงใจที่ตองการใหภาคใตมีความสงบจริง ลูกหลานจะไดอยูกันอยาง

สันติ และธรรมะที่หลวงตาเทศนสอนนั้นเขากันไดกับคำสอนในศาสนาอิสลาม 

จึงตองการมาแสดงความสมานฉันทกับองคหลวงตา เพราะองคหลวงตา 

มีความจริงใจที่สุด และเชื่อมั่นวาธรรมะเทานั้นที่จะทำใหมนุษยเราที่ตางศาสนา

กัน สามารถมาอยูรวมกันไดอยางรมเย็น  

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปครองราชย และ ๘๐ พระชนมพรรษาในป 

พ.ศ.๒๕๕๐ ผูนำศาสนาอสิลาม-อสุตาซ-โตะอหีมามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต 

มีความตั้งใจที่จะแสดงถึงเจตนารมณของมุสลิมทั้งมวลในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตวา ตองการอยูรวมกบัเพือ่นรวมชาตทิกุศาสนา โดยเฉพาะชาวพทุธอยาง

สันติฉันพี่นอง และตองการถวายความจงรักภักดีตอพอของแผนดิน และ

ตองการแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของลนเกลาลนกระหมอม 

ทั้งสองพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ ที่ ได

ทรงมีพระเมตตาอันเปยมลนตอชาวไทยมุสลิม ในยะลา ปตตานี นราธิวาส  

มาตลอดเวลา ๓๐ ป อันเปนความอบอุนและรมเย็นที่ชาวไทยมุสลิมใน 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับมาโดยตลอดอยางหาประมาณมิได และพรอม

จะรวมแรงรวมใจดำเนินการทุกอยางเพื่อใหเกิดสันติสุขสูสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตใหจงได 

พี่นองมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาเยี่ยมองคหลวงตาแสดงความรักพอหลวง 

 

หลวงตา พูดมาธรรมดาก็ถูกตองมาโดยลำดับ ไมเห็นมีอะไรขัดแยง แลว

เปนอยางไรมาหาหลวงตาวันนี้ มีความรูสึกอยางไร  

โตะอีหมาม ดีใจมากครับ รูสึกวารักหลวงตามากครับ 

หลวงตา รักมาก โอยก็พอดีแลวละกับหลวงตาก็รักพี่นองทั้งหลายมาก 

อยูแลว พอดีกัน รักตอรักกันอยางนี้เปนมงคลแลวนะ ทางนูนก็รักหลวงตา 

หลวงตาก็รักทางนี้ นี่รักมานานแลวนะ ไมใชมารักเดี๋ยวนี้นะ ดี ไมดีหลวงตานี้

อาจรักกอนมากกวาทางนูนเสียดวยซ้ำ เอาละ รักขนาดไหนก็อยูในหัวใจของ 

แตละคนๆ นะ พอใจ หลวงตาพอใจ ทานทั้งหลายมานี้มาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

บางละ อานมาแลวเขาใจ  

ที่ทานทั้งหลายมาเยี่ยมหลวงตานี้ก็เปนความดีงาม เปนมงคลแลว หลวงตา

ที่ทานทั้งหลายมาเยี่ยมนี้ก็ ไดทำประโยชนแกตัวเอง จนกระทั่งถึงชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัรยิ อยางเตม็ความสามารถตลอดมาดวยความเมตตา ความเสยีสละ  

เรื่องความเมตตานี้มันเปนอยูในหัวใจกระจายทั่วไปหมด สัพเพ สัตตา อันวา

สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้น ไมเลือกชาติ 

ชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำ จนกระทั่งสัตวเดรัจฉาน เมตตาทั่วถึงกันหมด แตที่เรา

ทำการสงเคราะหนี้เราก็ทำเต็มกำลังของเราเทาที่เปนไปได  

กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพฯ 
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ทรงเปนพระมิ่งขวัญแหงทวยราษฎร 

พระเจาอยูหัว  

ทาวมหาพรหมของชาวไทย 

 

“...ชาตไิทยเปนของเราทกุคนๆ พระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัวเปนทาวมหาพรหมของ 

พี่นองชาวไทยทุกคน นี้เปนการอันควรแลวที่จะ

เทิดทูนพระองคทาน อยาใหมาถูกเหยียบย่ำ

ทำลาย .. ไมสมควรอยางยิ่ง .. 

คนทั้งประเทศไทยนี้จะรับหมด ใหมา

ตำหนิหรือจะมาแฉเรื่องราวไมดีของพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว คนไทยทั้งประเทศจะรับ

เอาหมด ใครๆ ในโลกนี้จะหาเหมือนพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา มาแฉทานหา

อะไร ถาไม ใชมาแฉดวยความเปนมหาโจร

ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเทานั้นเรา

มองหาไมเห็น แฉเรื่องอะไร .. เมืองไทยทั้ง

ประเทศจะเปนผูรับรองความผิดของพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทั้งหมด .. เรื่องของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเทิดทูนบน

หัวใจทีเดียว .. 

ตั้งแตทุคตะเข็ญใจเขาอยูในบานใน

เรือนของเขา เขายังเทิดทูนพอแมของเขา 

อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนพอ

เปนแมของคนทั่วประเทศไทย สมควร

อยางยิ่งที่ลูกทั้งหลายทั่วประเทศไทยจะ

เทิดทูนพอแมของตนนะ จะไปแตะตอง

เหยียบย่ำทำลายไมควรอยางยิ่ง เพราะ

ฉะนั้นเราจึงเห็นดวยทันทีเลย…” 

 

   

ลูกชาวไทยอยาทะเลาะเบาะแวง  
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แสดงออกมากอน ทำใหอยากทำสิ่งนั้น อยาก

ทำสิ่งนี้ สวนมากมีแตความชั่ว 

เฉพาะวันนี้ เป นวั น เฉลิมพระชนม ฯ 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ซึง่เปนพอของพีน่อง

ชาวไทยเราไดปรากฏในวันนี้นั้น ขอใหพากัน

รำลึกกราบไหวบูชา ทำบุญอุทิศถวายพระองค

และบรรดาสตัวทัว่โลกดนิแดน แลวกย็อนเขามา 

ทำความระลกึถงึตวัวาพอเรา เอาพดูชดัๆ เลยวา  

พอของเราพระองคนี้ คือพระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหัว ทานพาลูกเตาเหลากอของทาน

ทั่วประเทศไทยตั้ง ๖๒ ลานคนทำบาปทำกรรม

ที่ ไหนไหม และพระองคประทานโอวาทหรือ 

สั่งสอนวา ใหพี่นองทั้งหลายซึ่งเปนลูกของ

พระองคทั้งลูกหญิงลูกชาย ใหพากันไปทำ 

ความชั่วชาลามกเปนที่ระลึกเฉลิมพระชนมฯ 

ของพอ อยางนี้เคยมีไหม พิจารณาใหดี 

ลูกชาวไทยอยาทะเลาะเบาะแวง  

ใหฟงเสียงพอแม 

 

“...ทีนี้ชาติไทยของเราหัวใจของชาติคือ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทรง

พระเมตตาอยางยิ่งสุดสวน แลวครอบโลกธาตุ

นี้คือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูใน

เมืองไทยนี้ทั้งนั้น นี่ที่เปนอยางนี้เพราะอะไร 

หัวใจของชาติไทยเราจึงหนักแนนมากที่สุดอยูที่

จุดนี้นะ แลวเราที่ชวยชาติเวลานี้ เราก็ชวย

หนุนเขามาในจุดใหญอันใหญหลวงและเลิศเลอ

นี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย แลวก็

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวย เราเทิด

ทูนเพื่อชาติไทยของเราใหอยูเย็นเปนสุขมีความ

แนนหนามั่นคง อยาทะเลาะเบาะแวงกันไมใช

ของดี เราเปนลูกชาวไทย ตำหนิที่ตรงไหนวา 

ไมดี อยาดื้ออยาดึงอยาฝาอยาฝน ใหพิจารณา

ตามหลักเกณฑ ความถูกตองดีงามมีอยูนั้น

เรียกวาหลักเกณฑ ใหนอมตัวเขาไปสูหลัก

เกณฑที่ถูกตอง 

ผิดตรงไหนใหแก ไขๆ นี่เรียกวาลูกมีพอ 

มีแม ชาติไทยของเรามีพอพระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหวั มพีระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ  

ครอบงำอยู ใหฟงเสียงพอเสียงแมอันเลิศเลอ

ของเรา เราอยามีแตการทะเลาะเบาะแวง กัด

ฉีกกันกิน ใครได ไปมากนอยก็คือเศษคือเดน

ของไฟนรกนั่นละ แลวก็เปนกอนอันใหญหลวง 

เปนทองแดงเผาตัวเองดวยความฝาฝนอรรถ

ฝนธรรม ไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมแลวโทษ

ของตัวจะเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น นี่เราก็

พยายาม การสอนพี่นองทั้งหลายเราไมไดอยู

ในวงการเรื่องราวทั้งหลายเหลานี้ เอาธรรม

พระพุทธเจามาสอนเหนือตลอดเวลา ผิดถูก

ประการใดเราจะบอกตามเหตุตามผล แลวก็

พยายามแก ไขดัดแปลง…” 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงฯ 

 

“ . . .วันนี้ เปนวันเฉลิมพระชนมฯของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนพอเปน

แมอันใหญหลวงแหงชาติไทยในจำนวนคน ๖๒ 

ลานคนเปนอยางนอย วันนี้ควรที่พี่นองทั้ง

หลายทุกคนซึ่งเปนลูกเตาของทานไดพากัน

ระลึกกราบไหวบูชาทาน และทำบุญกุศลเปนที่

ระลึกดวยในวันเชนนี้ เชน ทำบุญตักบาตรการ

กุศลใดๆ ก็ตาม ควรจะทำใหเปนที่ระลึกของพอ

ชาติบานเมืองของเรา แมแตสัตวก็มีพอมีแม 

มนุษยเราไมมีพอแม ไดยังไง เมืองไทยเราก็มี

พอมีแม วันนี้ เปนวันสำคัญ คือวันเฉลิม

พระชนมฯ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัซึง่เปน

พอของเราทั่วประเทศไทย ขอใหพากันรำลึก

คิดถึงทาน แลวการจะสรางความชั่วชาลามก

ทั้งหลายนี่ขอใหระลึกถึงพอถึงแมนะ อยาไป

ระลึกถึงแตความอยากทำอยางเดียว ความ

อยากทำสวนมากเปนนิสัยของจิตที่มีกิเลสฝง

อยูภายในนั้น และเปนตัวเจาอำนาจมากมัก
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วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนม์ฯ ซึ่งเป็นวัน  

เลิศเลอแห่งพี่น้องชาวไทยเรา ได้ประกาศ  

บูชาพระองค์ เป็นพิธีการทุกแห่งทุกหนตาม

จังหวัดต่างๆ วันนี้ พระองค์ ไม่เคยชักชวน

บรรดาประชาชนทั้งหลายในแดนแห่งเมืองไทย

ของเรา ให้พากันทำความชั่วช้าลามก อย่างนี้

ไม่ เคยมี มีแต่ชักชวนให้พากันทำความดิบ  

ความดี ระลึกถึงบุญถึงคุณตั้งแต่พ่อแม่ของเรา

ลงมา นี่ก็พระมหากษัตริย์ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นพ่อเป็นแม่ของ

คนทั้งประเทศของเรา เราจึงควรระลึกเป็น

อย่างมากทีเดียว เช่นวันนี้ระลึกถึงบุญถึงคุณ

ของพระองค์ ทำบุญอุทิศถวายพระองค์ แล้ว

อุทิศส่วนกุศลแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลาย 

แล้วก็รวมเข้ามาสู่ตัวของเรานี้ว่า ให้

พยายามทำความดิบความดี ให้สมพระองค์มี

พระเจตนาเมตตาสงสารพวกเราทั้งหลายอยู่

มาก ชักชวนให้แต่สร้างคุณงามความดี ไม่ให้

สร้างความชั่ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกท่าน

จะให้แสดงออกทางความดี ที่จะเป็นประโยชน์

แก่ส่วนตนและส่วนรวมมากน้อย จึงขอให้ระลึก

ถึงพระโอวาทหรือพระรำพึงของพระองค์ซึ่งมี

ประจำต่อสัตว์โลกมาเป็นเวลานานก็ได้ รำพึง

ถึงว่า ไม่อยากให้ผู้ ใดในเมืองไทยเป็นคนชั่วช้า

ลามก เปน็คนไมด่ ี หรอืเปน็ภยัตอ่ชาตบิา้นเมอืง   

พระองค์ ไม่ประสงค์ พระองค์สร้างพระบารม ี 

มาประจำตลอดเวลา และแนะนำสัง่สอนประชาชน  

ทั้งหลายตั้งแต่ความดิบความดี .. 

วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ท่าน  

ทั้งหลายทำบุญกุศลมากน้อย ให้อุทิศส่วนกุศล

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

นะ ท่านเป็นพ่อของชาติบ้านเมือง ไม่มีใครที่จะ

ให้ความร่มเย็นยิ่งกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่หัวของเรา ไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยกับ

ประชาชนทั้งประเทศ ฟังให้ดี เขากราบไหว้

บูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วกันทั้ ง

ประเทศในเมืองไทยของเรา เพราะท่านให้แต่

ความร่มเย็นโดยถ่ายเดียว ที่เป็นพิษเป็นภัยที่

จะทำความเดือดร้อนแก่ประชาชนในขอบเขต

ของพระองค์ที่ทรงเมตตาปกครองอยู่นั้น  

ไม่มี เลย นั่นฟังซิน่ะ เราจะหาผู้ ใดมาให้  

ความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งกว่านี้ อย่างอื่นมีเรื่อง

ยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดนะทางโลก…” 

พระประมุขและผู้แทนพระองค์จาก ๒๕ ประเทศ มาร่วมในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙  

ซึ่งเป็นการครองราชย์ที่ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและในโลกจนถึงปัจจุบัน 
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ ต่อมาเมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีพระราชพิธีราชาภิเษก

สมรส ณ วังสระปทุม สมเด็จพระศรีสวรินทิรา 

บรมราช เท วี  พระพั น วัสสาอั ยยิ ก า เจ้ า  

ทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำาพระพุทธมนต์

และเทพมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์  

กิติยากร ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 

และในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จ-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ          

เสด็จพระราชดำาเนินในการพระราชพิธี

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

ในพระบรมมหาราชวัง 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙

องค์หลวงตากับ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระราชินี 

วันท่ี ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ เปน็

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธย

ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ ทรง

สถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีเป็น 

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี” ทรง

มพีระราชโอรสและพระราชธดิารวม ๔ พระองค ์

ได้แก่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
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กุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-

ราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อย

ใหญ่เป็นลำาดับมา ทั้งในฐานะที่ ทรงเป็นสมเด็จ-

พระบรมราชินีของไทย และในฐานะคู่พระราช

หฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าว

คอื ทรงชว่ยแบ่งเบาพระราชภาระทัง้หลายไปได้

มาก ทรงอนรุกัษศิ์ลปวฒันธรรมไทย ทรพัยากร- 

ธรรมชาต ิและการพฒันาประเทศอยู่เนอืงๆ เหน็

ได้ชัดจากพระราชกรณียกิจที่เผยแพร่สู่สายตา

ประชาชนอยู่ทุกวันนี้ 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงตระหนัก

ว่า ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย ์

บางครั้ งก็ เสด็จพระราชดำาเนินโดยลำาพัง

พระองค์เอง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ด้วยความเคารพในประเพณีของศาสนานั้นๆ 

อย่างดียิ่ง

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มีพระราช

ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรง 

พระเยาว์ ด้วยทรงรับการอบรมพ้ืนฐานความรู้

เรื่องศาสนามาจากพระบิดาพระมารดา คือ พระ- 

วรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และหม่อม-

หลวงบัว กิติิยากร ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่

เคร่งครัดทรงเคารพนอบน้อมในพระพุทธ พระ

ธรรม และพระสงฆ์ ทรงบำาเพ็ญกุศลทาน เช่น 

ทรงบาตร ทรงเก็บดอกไม้มาบูชาพระ ทรงสวด

มนต์บูชาพระรัตนตรัยได้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 

มีน้ำาพระราชหฤทัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทรงยึดมั่น

ในสจัจะอยู่ในโอวาทครูอาจารย ์พระบดิามารดา

เมื่อเขา้สูพ่ระราชพธิรีาชาภิเษกสมรส และ

ทรงดำารงพระราชอสิรยิยศเปน็สมเดจ็พระบรม-

ราชินีนาถแล้ว ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติตาม

หลักธรรมในพระบวรพุทธศาสนามากขึ้น ทรง

ยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ว่าเป็นผู้พระราชทานความรู้แก่พระองค์ ใน

ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา 

ได้ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไปทรงกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ 

พระเถรานุเถระอยู่เสมอ ทรงใช้หลักธรรม 

เป็นแนวปฏิบัติทั้งในส่วนพระองค์และในฐานะ

มใิหป้ระพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีเ่ปน็ความชัว่ และเปน็

แนวทางให้มนุษย์เลือกกระทำาแต่ความดี จึงทรง

ตระหนักถึงความสำาคัญในการอุปถัมภ์ ศาสนา 

นอกจากจะทรงเปน็พทุธศาสนกิชน ทีป่ฏบิตัพิระ

ราชกรณียกิจทางศาสนาโดยสม่ำาเสมอแล้ว ยัง

ทรงทะนบุำารงุศาสนาตา่งๆ ในประเทศไทย ไมว่า่

จะเปน็ศาสนาพทุธ ครสิต ์อสิลาม พราหมณ-์ฮนิด ู

และ ซกิข ์เพราะทรงถอืวา่ทกุศาสนาตา่งกม็คีวาม

สำาคัญในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชนเชน่เดยีวกนั ดงันัน้ คราวใดทีพ่ระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปใน

งานพระราชพิธี หรือทรงประกอบพระราชกรณียกิจ 

เกี่ยวกับศาสนา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

มักจะโดยเสด็จเสมอไม่ว่าจะเป็นพิธีของศาสนาใด  

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความเคารพตามหลักคำาสอน

ของศาสนาต่างๆ ยังความสามัคคีแก่พี่น้องชาวไทยทุกศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพระราชพิธี

ราชาภิเษกสมรสกับม.ร.ว.หญิง สิริกิติ์ กิติยากร แล้วมี

พระบรมราชโองการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

723-729.indd   724 9/13/11   12:29 AM



724 725

ในวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ เสด็จพระราชดําเนินไปในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์  

และทรงสดับพระธรรมเทศนา ซึ่งสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 

เป็นองค์แสดงธรรม ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยปุย จ.เชียงใหม่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ดังพระราชดำารัส 

ท่ี พระราชทานแก่ กลุ่ มนั กข่ า วหญิ ง เมื่ อ 

พ.ศ. ๒๕๒๔ ว่า

"...ฉันรู้สึกว่า ชีวิตของฉันทั้งโดยฐานะ

ส่วนตัว และในฐานะที่เป็นพระราชินี ถ้าเผื่อ 

ไม่ได้พระพุทธศาสนา ก็คงจะแข็งแรงอยู่ไม่ได้

อย่างนี้..." 

และความอีกตอนหนึ่งแสดงถึงความ

ซาบซ้ึงพระทัยในพระพุทธศาสนาซ่ึงพระราชทาน 

พระบรมรา โชวาทแก่นั กศึ กษาพยาบาล  

ณ หอประชมุราชแพทยาลยั โรงพยาบาลศริริาช  

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ว่า 

“...ความเจริญทางด้านวัตถุจําต้องควบคู่

ไปกับความเจริญทางด้านจิตใจจะทําให้ชีวิต 

มนุษย์สมบูรณ์และมีค่า บุคคลแม้จะเป็นผู้ที่

ขาดความม่ันคงทางวัตถุ แต่รํ่ารวยในด้าน 

คุณธรรม มีความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์ 

จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่า

เจริญแท้..."

ความรู้ทางธรรมของพระองค์นอกจาก

ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แล้ว สมเด็จพระบรมราชินีนาถยังทรงศึกษา

ธรรมะ ด้วยการทรงสนทนาธรรมกับพระเถระ

และภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ในยาม 

ท่ีเสด็จแปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยมราษฎร 

ในภูมิภาคต่ างๆ หากทรงมี โอกาสเสด็จ

พระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมวัดวาอารามใด ก็

จะมีพระราชศรัทธาถวายเงินบำารุงวัด รวม

ทั้งทรงสนทนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ท่ีวัดน้ันๆ

อีกด้วย นอกจากนี้ ยังโปรดให้ข้าราชบริพาร 

จัดซ้ือหนังสือธรรมะ หนังสือเก่ียวกับพุทธประวัติ 

ประวัติพระอัครสาวก และพระอริยสงฆ์  

ม าถว าย  ร วมทั้ ง ยั ง ท ร งอุ ป ถั มภ์ บำ า รุ ง 

พระภิกษุสงฆ์หลายด้าน อาทิ ทรงถวายปัจจัย

แด่พระเถระชั้นผู้ ใหญ่ และพระเถระที่ทรง

รู้จักเป็นประจำาทุกเดือน ทรงอนุเคราะห์พระ

ภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ทรงถวายปัจจัยเป็นค่า

รักษาพยาบาล หรือพระราชทานทรัพย์แก่ 

โรงพยาบาลเป็นทุนในการบริการ และอำานวย

ความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับการรักษา 

ตลอดจนมีพระราชเสาวนีย์ ให้จัดภัตตาหาร 

ไปถวายพระเถระที่อาพาธเป็นพิเศษ เป็นต้น

สำาหรับพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น  

ภรูทิตัโต น้ัน สมเดจ็พระบรมราชนีินาถ ทรงมคีวาม

เคารพเลื่อมใสอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดังจะเห็น 

จากการเสด็จเข้ากราบเยี่ยมพระกรรมฐานองค์

สำาคัญในที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็น

ระยะเสมอมา สำาหรับองค์หลวงตาก็เช่นกัน 

ทรงเข้าพระทัยในข้อวัตรปฏิบัติและจริยวัตร

ขององค์หลวงตาเป็นอย่างดี เพราะเสด็จมาเย่ียม 

และสนทนาธรรมอยู่หลายวาระท้ังท่ีวัดป่าบ้านตาด 
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จังหวัดอุดรธานีและท่ีสวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร  

และท่ีอื่นๆ ซ่ึงองค์หลวงตาเมตตากล่าวในเรื่องน้ี 

ไว้เป็นที่ปลื้มปีติใจแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของ

องค์ท่านดังนี้

“...สมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านก็เสด็จมา

เยี่ยม ได้เห็นหรือเปล่าวันนั้น ดูเหมือนคืนวัน

ที่ ๓๑ (ธันวาคม ๒๕๓๙) ท่านเสด็จมาเฉพาะ

พระองค์เดียว เสด็จมาอยู่ไม่นาน ท่านมา ๓๐ นาที  

พระอาการทุกสัดทุกส่วน กิริยามารยาท 

การกราบการไหว้การเคารพนี้ แหม นิ่มมาก

เชียวนะ คราวนี้รู้สึกว่าสุดยอดเลยนะ ทั้งๆ ที่

แต่ก่อนท่านก็สวยงามมากนะ พระอาการ 

ทุกส่วนเวลากราบเวลาไหว้อะไรเรานี่เราก็ว่า

สวยงามมากเลย ได้ชมเต็มที่แล้ว คราวนี้เลย

ล้นฝั่งไปเลย พระอาการของท่านนิ่มมากเชียว 

จะรับสั่งแต่ละคำาแต่ละประโยคนี้ต้องประนมมือ

ตลอดๆ ท่านก็มาเล่าเรื่องลูกสาว (เจ้าฟ้าหญิง- 

จุฬาภรณ์ฯ) ให้ฟังว่า

‘ลูกสาวรู้สึกว่าได้กำาลังขึ้นมากมาย ได้

กำาลังใจสำาคัญ ส่วนร่างกายก็เข้มแข็งไปตามๆ 

กัน’

แล้วก็มาขอขอบบุญขอบคุณเรา เป็น

วาสนาของเขา 

ท่านรับสั่งว่า ‘เป็นวาสนาของเขาที่ได้มา

พบครูบาอาจารย์’ ว่าอย่างนั้น…”

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงนมัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย  

ณ วัดถำ้ากลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงนมัสการพระนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) 

ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗  

ทรงกราบนมัสการองค์หลวงตา

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงนมััสการหลวงปู่ฝั้น อาจาโร  

เป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร  

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๘

และอีกคราวหน่ึงที่องค์หลวงตาเมตตา

กล่าวถึงสมเด็จพระราชินีฯ ดังนี้

“...เรากับสมเด็จพระเทพฯ กับฟ้าชาย 

ไม่ค่อยได้คุยกันสนทนากัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ

เสียอีกที่ได้คุยกันมากที่สุด ท่านนิมนต์ให้เราไป

ศิริราช หม่อมแม่ท่าน หม่อมบัวมารักษาตัวอยู่ที่ 

โรงพยาบาลศิริราช แล้วท่านนิมนต์เราไป 
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เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงนมัสการองค์หลวงตาเป็นการส่วนพระองค์  

ที่สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร

ใบปวารณาที่สมเด็จพระราชินีฯ ทรงกราบถวายแด่องค์หลวงตา  

ซึ่งองค์ท่านเมตตาเก็บไว้ที่กุฏิจนวาระสุดท้าย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ นิมนต์ ให้เราไปเยี่ยม  

ท่านนิมนต์ไปฉันที่ศิริราช นั่นละที่ได้คุยกันนาน 

เราเริ่มช่วยชาติใหม่ๆ ปี ๒๕๔๑ ตอนที่

เราไปศิริราชน้ันเราเร่ิมช่วยชาติแล้ว ก็มีเก่ียวโยง 

กันอยู่ ท่านรับส่ังมามันเก่ียวโยงกับท่ีเราช่วยชาติ  

พอระลึกได้บ้าง มันเกี่ยวกัน นั่นละคุยกันนาน

จริงๆ สมเด็จพระนางเจ้าฯ กับฟ้าหญิงเล็กฯ  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ  

ในงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตา ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี  

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔
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คุยกันนาน พอออกจากน้ีเราก็จะข้ึนเครื่องบินกลับ  

หลังจากฉันเสร็จแล้วเรือบินจะออก ก่อนเครื่องบิน 

จะมานั่นซีมีเวลานาน ได้สนทนาธรรมะกับท่าน 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ นะ ได้คุยนานจริงๆ...”

ความใส่พระทัยในพระพุทธศาสนาโดย

เฉพาะอย่างยิ่งกับองค์หลวงตาและพระกรรม- 

ฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเป็นที่ประจักษ์

แจ้งและเป็นคติตัวอย่างอันงดงามนับเป็น

ศิริมงคลแก่พสกนิกรชาวไทย ต่อพระพุทธ

ศาสนา และต่อชาติไทย อย่างมิอาจประมาณ

ค่าได้

(บน)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ 

ไปทรงถวายสมณศักดิ์ "พระธรรมวิสุทธิมงคล" แด่องค์หลวงตา

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒

(บน)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานถวายสมณศักดิ์ "พระราชญาณวิสุทธิโสภณ"  

แด่องค์หลวงตา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖
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องค์หลวงตากับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ในงานทอดผ้าป่าช่วยชาติ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๒

องค์หลวงตาในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

เสด็จไปทรงนมัสการ ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑

องค์หลวงตาเคยกล่าวว่า “ไม่ค่อยได้สนทนากับ

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นมากเท่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

มีโอกาสได้สนทนากับพระองค์มากที่สุด”
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ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เปน

พระราชธิดาพระองคเล็กในพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ-

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ประสูติเม� อ

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี ทรงมีความสามารถทางโลก 

 
องคหลวงตากับสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จบวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เกียรตินิยม

อันดับ ๑ ทรงไดรับรางวัลเรียนดีตลอดระยะ

เวลา ๔ ปการศึกษา และทรงไดรับ

ทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

ทางวิทยาศาสตร สาขาอินทรียเคมี

โดยไมตองผานมหาบัณฑิตกอน 

เนื่องจากทรงสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีดวยคะแนน

ยอดเยี่ยม 

จบวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เกียรตินิยม

อันดับ ๑ ทรงไดรับรางวัลเรียนดีตลอดระยะ

เวลา ๔ ปการศึกษา และทรงไดรับ

ทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

ในการเรียนปริญญาเอกทรงศึกษาดวย

พระวิริยะอุตสาหะ ใฝพระทัยในการศึกษา

เลาเรียนเปนที่ยิ่ง ทั้งที่มีพระราชกิจในฐานะ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ พระองคก็ยังเสด็จ

พระดาํเนนิไปทรงพระอกัษรรวมกบัพระสหายใน

ชัน้เรยีนอยางสม่าํเสมอ ตลอดจนทรงงานในหอง

แลบ็ดวยพระองคเองอยางไมทรงทอถอย แมจะ

ทรงแพสารเคมีก็ตาม 

ปจจุบันทรงเปนนักวิทยาศาสตรผูมีผลงาน

ดีเดนของโลกในสาขาสารเคมีกอมะเร็งและพิษ

วิทยาส่ิงแวดลอม และดวยทรงตระหนักถึง

ปญหา และความเดือดรอนของอาณาประชา-

ราษฎรที่ขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย

และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ อีกทั้งทรง

ตองการการสนับสนุนเร� องการศึกษาวิจัยทาง
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กุมารี จึงทรงไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ในพระปรีชาสามารถทางดานวิทยาศาสตร 

การเปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหัว ทําใหทรงมีภารกิจมากกวาคน

สามัญทั่วไป แตพระองคก็ทรงสามารถปฏิบัติ

หนาที่ตางๆ ใหสําเร็จดวยดี และที่สําคัญงาน

ท้ังหมดของพระองคลวนเปนผลจากความมุงม่ัน

เพ� อประโยชนสูงสุดตอมวลมนุษยชาติ ความรัก 

ความยกยอง และความศรัทธาที่พสกนิกรมีตอ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี จึงเกิดข้ึนดวยพระกรณียกิจ

อันทรงคุณประโยชนดวยพระเมตตาธรรมและ

พระจริยาวัตรอันงดงามของพระองค โดยแท 

สําหรับมูลนิธิหรือโครงการที่อยูในพระอุปถัมภ

ของพระองคมี ดังนี้

๑. มูลนิธิเทียนสองใจเพ� อคนไข โรคลมชัก

๒. โครงการรักษาผูปวยโรคลมชักครบ 

วงจร

๓. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔  อําเภอ

สังขะ จังหวัดสุรินทร

๔. เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือ

ประชาชนทั่วประเทศ

คุณธรรมของพระองคอีกดานหน่ึงนอก

เหนือจากการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ใน

ดานตางๆ แลว ยังทรงสนพระทัยในการปฏิบัติ

ธรรมกรรมฐานอยางแทจริง นอกจากน้ียังทรงมี

วิชาการวิทยาศาสตร การแพทย และการ

สาธารณสุข จึงทรงกอต้ังกองทุนจุฬาภรณข้ึน 

และตอมาไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิจุฬาภรณ 

โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาใช เพ� อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนชาวไทย 

นอกจาก น้ียังทรงกอ ต้ังสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ ข้ึนเม� อวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ 

มีเปาหมายสําคัญคือ สงเสริมความรูที่ ไดจาก

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร และสังคมศาสตรมาประยุกต

ใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็น

ศูนยกลางในการศึกษา และพัฒนาบุคลากร

สาขาวิทยาศาสตร การแลกเปลี่ยนความรูทาง

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยความ

รวมมือกับองคกรระหวางประเทศ รวมทั้ง

เปนแหลงระดมสติปญญาของนักวิชาการที่

มีศักยภาพและวิทยาการที่ก้าวหน้า เพื่อการ

พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตลอดไป โดยทรงเปน

องคประธานของสถาบัน และปจจุบันยังเปน

ศาสตราจารยประจําภาควิชาชีวเคมี คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดลอีกดวย ดวยเหตุนี้เองสมเด็จพระเจา-

ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช-

พระกตัญูกตเวทิตาคุณอยางสูงยิ่งเปนที่ประจักษ

ชัดแจงแกผูเกี่ยวของ ดังตัวอยางการชําระตกแตง

สงัขารคณุหญงิไขศร ีณ ศลีวนัต พระอาจารยของ

พระองคซึ่งวายชนมจากอุบัติเหตุทางการบิน 

และการเสด็จเยี่ยมอาการอาพาธองคหลวงตา 

อย่างต่อเน่ืองโดยมิเห็นแก่ความยากลําบาก

และภาระหนาที่ที่มีอยูมากมายหลายดาน 

ยังทรงแสดงความรักความผูกพันและความ

จดหมายฉบับนี้แสดงถึงความละเอียดออน 

และความกตัญูของฟาหญิงฯ ตอพระอาจารย
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ห่วงใยอย่างเต็มที่ ทรงใส่พระทัยเป็นกรณีพิเศษ

จวบจนวาระสุดท้ายขององค์หลวงตาอย่างยาก

จะหาผู้ ใดเสมอเหมือน

สำาหรับความรักความผูกพันของพระองค์

ต่อองค์หลวงตาซ่ึงทรงเปรียบประดุจเป็น 

พระบิดาในทางธรรมของพระองค์น้ัน ทรงกล่าว

ด้วยพระองค์เองอย่างภาคภูมิพระทัยหลาย

แห่งหลายวาระ ซ่ึงขอยกมาแสดงแต่พอสังเขป

ในคราวหน่ึงท่ีพระองค์ประทานให้สัมภาษณ์

กับนิตยสารฉบับหน่ึงในโอกาสท่ีองค์หลวงตา 

รับนิมนต์มาฉันเช้าท่ีพระตำาหนักใหม่สวนจิตรลดา

ดังน้ี

“หวังอะไรก็คงไม่หวังมาก แต่ก็ ได้มา 

อยู่แล้วเพราะว่าหลวงตามหาบัวจะมาฉันเช้า

ท่ีบ้านนิมนต์ท่านไว้ อันน้ีเป็นความปลาบปล้ืม

ท่ีสุดเพราะหลวงตาอุตส่าห์รับเป็นศิษย์เม่ือปี  

พ.ศ.๒๕๓๘ และเม่ือปีท่ีแล้วท่านก็รับเป็นบุตร 

บุญธรรมเป็นความซาบซ้ึงมากแล้ว .. มีเวลา

ก่อนนอนท่ีไม่ขาดคือสวดมนต์แล้วน่ังสมาธิ

ภาวนาไม่ได้น่ังยาวๆ เป็นช่ัวโมงๆ คือ มี ๑๐ นาที

ก็น่ัง ๑๐ นาที มี ๒๐ นาที ก็น่ัง ๒๐ นาที แล้วแต่

จะเป็นไปได้ แต่ทำาเป็นประจำา”

นอกจากน้ียังโปรดประทานอนุญาตให้

คณะผู้จัดทำานิตยสารฉบับหน่ึงเข้าเฝ้าฯ ในห้อง 

ทรงงานโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๓๙ ดังน้ี

“...(คำาถาม) ‘นอกจากภาคใต้แล้ว ระยะน้ี 

คงต้องเสด็จฯ อีสานบ่อยกระมังเพคะ’

‘อีสานท่ีไปบ่อยเพราะว่าศึกษาธรรมะอยู่

ที่อุดรธานี ไปเกือบทุกอาทิตย์ วีคเอนด์จะอยู่ 

ที่ อุดรฯ คือว่าตอนท่ีไม่สบายแล้วปวดศีรษะ 

ไม่หายเสียที อันน้ีเป็นเหมือนชะตาฟ้าลิขิต คือ

ธรรมดาพระเถระองค์น้ีท่านไม่เคยไปไหน ท่าน

ไม่ข้ึนเครื่องบิน ท่านมากรุงเทพฯ แต่ท่านไม่ค่อย

ไปไหน ท่านไม่ชอบพับลิคซิต้ี ตอนท่ีไม่สบาย 

ท่านมาโปรดท่ีโรงพยาบาล แล้วพอท่านพูด

ธรรมะป๊ับน่ีก็รู้สึกเข้าใจ รู้สึกสบายใจ แล้วหลัง

จากน้ันก็ดีข้ึนเร่ือยๆ เลยศึกษาธรรมะกับท่าน  

ก็บอกกับท่านว่า คงไม่ถึงกับไปนุ่งขาวห่มขาว

หรอก แต่ว่าทำาใจได้ข้ึนเยอะ

ท่านบอกว่า ทุกอย่างน้ี ไปแบกไว้ทำาไม  

ทุกอย่างมาถึงรับมาพิจารณา ถ้าไม่เก่ียวกับตัวเรา 

ก็จับวาง เรื่องอะไรจะไปถือเอาไว้ แล้วถ้าเป็น

ข่าวลือลือไป ถ้าคนมาถาม อธิบายหนเดียวแต่

ถ้าถามหลายหนก็ไม่ต้องอธิบายแล้ว แสดงว่า

เขาไม่ต้ังใจจะเข้าใจ เขาจะหาเรื่อง ก็ต้องปล่อยวาง  

เราไม่ต้องไปเคียดแค้นด้วย แล้วต้ังแต่ไปเรียน

กับท่านน่ี โกรธก็ไม่ค่อยโกรธสบายข้ึนเยอะ’...”

อีกคราวหนึ่งเมื่อวันที่  ๗ พฤษภาคม  

๒๕๔๖ ทรงโปรดประทานอนุญาตให้สัมภาษณ์

นิตยสารอีกฉบับหนึ่ง ณ พระตำาหนักใหม่ในสวน

จิตรลดา ดังนี้

“...(คำาถาม) ‘ทรงมีวิธีดูแลพระวรกาย

อย่างไรบ้างไหมเพคะ’

‘...ในทางปฏิบัติคือ ทำาใจให้แจ่มใส เห็น

อะไรบางคร้ังเราก็มองไปในมุมท่ีว่ามันตลกได้ 

ทุกเรื่องจะมองให้ซีเรียสก็ได้ จะมองให้ตลกก็ได้ 

ในเม่ือเราทำางานกันเต็มท่ีแล้วมีอีกช้ินโผล่มา  

ฉันก็จะมองเป็นตลกไป อันน้ันก็เป็นแนวหน่ึง อีก

แนวหน่ึงท่ีเราทำาแล้วรู้สึกดีมากคือน่ังวิปัสสนา 

ท่ีท่านหลวงตามหาบัวสอน ยังน่ังอยู่ทุกวัน  

วันละคร่ึงช่ัวโมงถึงส่ีสิบห้านาที น่ังตอนกลางคืน

ก่อนนอน

ท่ีทำาอยู่คือกำาหนดลมหายใจ โดยภาวนา 

คำาว่าพุทโธ พุท-ก็หายใจเข้า โธ-ก็หายใจออก 

แล้วต้องอยู่กับคำาว่าพุทโธอย่างเดียว ห้าม

วอกแวกไปคิดเรื่องอื่นๆ แรกๆ ก็ทำายาก หลังๆ 

ทำาได้ เจตนาของการน่ังคืออยากให้สงบ ไม่ได้

อยากเห็นอะไร และเวลาสงบแล้วจะมีส่ิงท่ี 

เรียกว่าปิติ เป็นความรู้สึกท่ีมีความสุข วิธีปฏิบัติ

น่ีจะน่ังท่าไหนก็ได้ ท่ีไหนก็ได้ เดินไปรอบๆ ก็ยัง

ได้’...”

ทรงสดับพระธรรมเทศนา ณ กุฏิองค์หลวงตา วัดป่าบ้านตาด
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จนสกัดเอาไว้ คือลืมไปเลย ทุกอย่างลืมตัวไป

หมดเลย พอรู้ตัวแล้วทำาท่าน่ิง น่ิงอะไรมันขายไป 

ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว นั่นไปเยี่ยม เยี่ยมแล้วกลับ

วันนั้นด้วยนะ เราถึงได้เห็นโรงพยาบาลนี้แหละ 

ดูว่ามีต้ังแต่พระไปรักษาอยู่ท่ีน่ันเยอะ โรงพยาบาล 

วิชัยยุทธ มีพระไปรักษาอยู่ที่นั่นเยอะ ฟ้าหญิงฯ 

หัวเราะดังกี้กเลย เหมือนเด็กหัวเราะ คือไป

สะดุดอย่างแรงการตอบปัญหา ใส่ป๊ับเข้าไปมัน

ก็สะดุดใจ คนอื่นเขาก็หัวเราะแต่ไม่เหมือนผู้นี้ 

ผู้นี้ โอ๋ย ภาษาของเราก็เรียกว่า เหมือนเด็ก

แหละ ไม่ได้สติสตังเลยหัวเราะ ทางโน้นเขาก็

หัวเราะเหมือนกัน แต่คนธรรมดาหัวเราะกับนี้

หัวเราะมันก็ต่างกันใช่ไหมล่ะ นิดก็เป็นมาก 

เป็นอย่างนั้น

เราไปก็ได้เทศนาว่าการให้ฟัง หายวันหายคืน 

ไปเลยแล้วกลับ อ้าว ไปโรงพยาบาลกรุงเทพ 

ก็อีกแหละ ทรงประชวรแล้วไปโรงพยาบาล 

กรุงเทพ คร้ันไปแล้วแทนที่จะถามถึงหมอถึงยา

อะไร กลับไม่ถาม บ่นถึงแต่หลวงตามหาบัว  

อันนี้ถ้าเป็นภาษาของเราก็เรียกว่าจะน้อยใจ  

ก็มาหาหมอหาพยาบาลหาหยูกหายา แทนท่ี

จะถามเก่ียวกับเร่ืองหมอ เร่ืองหยูกเร่ืองยา 

กลับไม่ถาม พูดคำาไหนมีแต่พูดถึงเรื่องหลวงตา-

มหาบัว อยากไปกราบท่านอยู่งั้น เอาอีกแล้ว 

ทีนี้ทางสำานักพระราชวังอีกเหมือนกัน โทรฯ มา

หาเราอีก เราก็เลยเข้าไปเยี่ยม ตอนนั้นเราอยู่

สวนแสงธรรม ค่อยยังช่ัวหน่อย เราเลยไปเย่ียม  

โอ๊ย ดีใจมากนะล่ะ เป็นกำาลังใจอยู่มากเหมือนกัน  

พอไปก็หายวันหายคืนเลย

น่ีกำาลังของใจสำาคัญ กำาลังของใจของธรรม 

สำาคัญ ดูว่าเราจะไปเยี่ยมสองหนนะ ตอนน้ัน 

ท่านพระอาการหนัก ไปเย่ียมติดกันสองวัน เรามา 

ท่านยังไม่อยากให้มา ยังอุตส่าห์ ตอนออกมาส่ง 

เราบอกไม่ให้มาก็ไม่ยอม อุตส่าห์ออกมาส่งเรา 

นี่ โรงพยาบาลกรุงเทพ วิชัยยุทธได้ไปหนหนึ่ง

เพราะฟ้าหญิงฯ โรงพยาบาลกรุงเทพได้ ไปก็ 

ฟ้าหญิงฯ เหมือนกัน ท่านทรงประชวรอยู่ที่นั่นก็

เลยต้องไปเยี่ยม...”

คำ�ปร�รภองค์หลวงต�เกี่ยวกับฟ้�หญิงฯ

องค์หลวงตาเมตตากล่าวถึงพระองค์ท่าน

ไว้หลายวาระด้วยกัน ดังนี้

ทรงหลั่งทักษิโณทก ขณะองค์หลวงตาอนุโมทนาให้พร ณ ศาลาวัดป่าบ้านตาด

เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานพิธีมอบทองคำาเข้าคลังหลวง ณ สวนแสงธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กำ�ลังใจของฟ้�หญิงฯ

“...ทูลกระหม่อมเล็กป่วยอยู่ เราได้ ไป

เยี่ยม ดูวิชัยยุทธนี่น้า ทั้งๆ ที่ป่วยหนักอยู่ 

โรงพยาบาล แต่บ่นจะมาอุดรฯ อ้าว ยังไงกัน 

ทางสำานักพระราชวังเลยโทรฯ มาทางผู้ว่าฯ ให้

บอกเราว่า ฟ้าหญิงฯ จะมาวันพรุ่งนี้ เวลานี้

อยู่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ป่วย ว่างั้นนะ อ้าว 

มายังไงป่วย ไม่ทราบยังไง แต่จะมาวันพรุ่งนี้ 

เราก็เลยให้ทางนี้ตอบโดยด่วนเลย ไม่ต้องมา 

ทางนี้จะไปกรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ เราว่างั้นเลย  

ไม่งั้นไม่ทันการณ์ คนหนึ่งป่วยอยู่ยังจะมา เข้า 

โรงพยาบาลแทนท่ีจะพูดถึงยาถึงหมอ ไม่พูดเลย  

ว่างั้น มีแต่บ่น ว่าจะไปวัดป่าบ้านตาดๆ ตกลง

เราเลยจะไปวันพรุ่งนี้ พอเขาได้ความเขาก็โทรฯ 

มาทางนี้เลย ทางนี้ก็ตอบรับกันว่า ทางโน้นไม่

ต้องมาทางนี้จะไป ตกลงก็ต้องไปขึ้นเครื่องบิน

เที่ยวเช้าไปเลยเทียว วิชัยยุทธนี่แหละ

ท่านชอบหัวเราะนะ อยู่วิชัยยุทธก็เหมือนกัน  

หัวเราะเหมือนเด็ก ร้องกี้ก เขาถามปัญหาเรา

พวกหมอโรงพยาบาลเต็ม เขาถามปัญหาเรา 

เราตอบปุ๊บนี้ยังไงไม่ทราบ ร้องกี้กเลย หัวเราะ 
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แยกอันน้ีออกแลวจิตใจสงบไมวุนวายนัก โรคภัย

ไขเจ็บก็ไมรุนแรง แม โรคจะรุนแรงรวดเร็วนะ

มันจะเป็นธรรมดาๆ จิตใจก็มีกําลังขึ้นเรื่อย 

ดีไมดีตานทานโรคได ถาถึงขั้นแกกลาของ

ธรรมะตานทานกันไดเกือบไมจําเปน เรงทาง

ดานจิตใจกระปรี้กระเปรา…”

ทรงชอบฟงองคหลวงตา

เทศนอบรมพระ

“...ทานภาวนาดีอยูนะ เทปรูสึกจะได ไป

หลายมวนเหมือนกัน พระทานให ทานขอเองนะ

ทานอยากไดเทป วาง้ัน เราก็ใหพระใหหลายข้ัน

ของธรรม ต้ังแตข้ันพ้ืนๆ ข้ันสูง ถึงข้ันสูงสุดเลย 

ทานบอกวาทานฟงเทปทุกคืน น่ังภาวนาก็เปดเทป

ไว เหมือนวาฟงเทศนทานพอ ทานพอเทศนใหฟง

ก็น่ังภาวนาฟง รูสึกวาเพลิน

บทสุดทายทานมาชอบกัณฑเทศนสอนพระ 

เปนอยางนั้นนะ เทศนทั่วๆ ไปทานก็ชอบ แต

ที่ชอบมากที่สุดคือเทศนสอนพระ แสดงวาจิต

ทางดานจิตตภาวนามันเขากันไดแลว จึงฟง

เทศนธรรมะข้ันเทศนสอนพระได ทาน

บอกวาอยากฟงแตเทศนสอนพระ มัน

ถึงใจดี ทานวาง้ัน ทานพูดตรงๆ กับเรา 

เราก็เหมือนพอกับลูกมาหากัน แบบพอ

กับลูกเลย กิริยากษัตริยอะไรไมมี แบบ

พอกับลูกพูดกัน เราก็เลยถาม แลวเทศนกัณฑ

ตางๆ ธรรมะมีหลายข้ันหลายภูมิท่ีไดไป แลว

กัณฑไหนท่ีชอบมากกวากัน ทานบอกวาเทศน

สอนพระ มันถึงใจดี เทศนสอนพระวัดปาบานตาด

มีแตเนนหนักๆ ธรรมะข้ันสูงท้ังน้ัน เรียกวา

แกงหมอเล็กแกงหมอจ๋ิว เทศนสอนพระ

เทศนท่ัวๆ ไปก็เปนอีกแบบหน่ึง ถาเทศน

สอนพระมีแตธรรมะข้ันแกงหมอเล็กหมอจ๋ิว

ตลอด พุงๆ เลย สุดทายทานมาชอบเทศนสอน

พระ วาง้ันนะ มันถึงใจดี แสดงวาจิตน้ีมันเขากัน

แลว พอวาอยางน้ันเราเขาใจทันที ภูมิจิตจะเขา

ธรรมะข้ันใดๆ แสดงออกมารูทันทีเลย แสดงวา

จิตน้ีหนักเขาทางดานภาวนา ธรรมะข้ันสูงเทาไร

ย่ิงเขากันดีๆ ในดานภาวนา ผูไมเคยบางทีก็ยัง

ไมเขาใจนะ เทศนธรรมะข้ันสูงน้ียังไมคอยเขาใจ 

พอเขาใจแลวทีน้ี ไมอยากฟงเทศน ไหนแหละ 

อยากฟงต้ังแตเทศนธรรมะข้ันสูงๆ จิตตภาวนา

พุงๆ เทศนธรรมะลวนๆ ธรรมะเพ� อมรรคเพ� อผล

จริงๆ ไมไดเหมือนเทศนท่ัวๆ ไป เทศนท่ัวๆ ไป

แกงหมอใหญน้ีก็ไปสะเปะสะปะอยางน้ันแหละ 

พอมาแกงหมอเล็กหมอจ๋ิวน้ีพุงเลยนะ…”

พอกับลูกพูดกัน เราก็เลยถาม แลวเทศนกัณฑ

ทางดานจิตตภาวนามันเขากันไดแลว จึงฟงทางดานจิตตภาวนามันเขากันไดแลว จึงฟง

ตัวอยางซีดีพระธรรมเทศนาองคหลวงตา

สอนฟาหญิงฯ “ธรรมโอสถ”

“...ฟาหญิงเล็กทานก็เสด็จมาเยี่ยม ๒ หน 

ทานไมสบายเปนโรคหลายชนิด เราก็ถวายธรรม

ทาน ใหทานแยกสวนแบงสวน ก็รูสึกวาทาน

ปฏิบัติไดดีนะ วันเราไปจากที่นี่ทานโทรศัพท

สวนทางมาทานจะเสด็จมานี่ เราบอกวามา

กรุงเทพฯแลว กําหนด ๓ วันวางวันไหนทานจะ

มาทานบอก มารับกันที่นั่น ดูเหมือน วันที่ ๖ วัน

เสารและประมาณวนัที ่๑๐ ทานเสดจ็มาอกี พระ

อาการทานดีขึ้นเยอะ ทางดานจิตใจดี ทานเอา

จริงเอาจัง ยาเกือบไมจําเปน ทานไดธรรมโอสถ 

ไปบอกยาฟาหญิงเล็กทานสนพระทัยมาก 

ทานเปนคนจริงจังอยูนะ ทําอะไรทําจริง เวลา

เช� อ เช� อจริง เคารพจริง ฉลาด เวลานี้ทาน

กําลังหมุนเขาทางธรรมะ เราก็สอนเนนหนัก

ทางหลักใจ เร� องหยูกเร� องยาเร� องอะไร เหลานี้

ใหยกใหหมอเขาใหหมด เราอยาไปเปนกังวล 

อยาไปเปนหมอแทรกกับหมอนะ เราใหเปนเรา

ใหเปนหมอรักษาใจของเราใหดีดวยดานธรรมะ

นะ สวนโรคภัยไขเจ็บเปนยังไงใหมอบใหหมอ

เขาใหหมด เราอยาไปเปนกังวล

เร� องของหมอเขาเรียนวิชามาแลวในการ

รักษาโรค เราอยาไปเปนหมอแทรกเขาใหเปน

กังวลแกใจเรา ใหเราเปนหมอรักษาตัวของเรา

ใจของเราใหดี ใหแยกประเภทกันออกใหได ถา
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ฟาหญิงฯ คิดถึงเมืองไทย 

“...(ชวงปลายป ๒๕๓๘) ฟาหญิงเล็ก

ทานสนใจทางดานจิตตภาวนามาก วาไปเมืองนอก

อดคิดถึงเมืองไทยไมไดทั้งๆ ที่เมืองไทยเปน

เมืองของเราและเราก็ไปเท่ียวช่ัวคราว ยังคิดถึง

เมืองไทย น่ันเปนอุบายอันหน่ึงสําคัญอยูนะ 

คือไปท่ีไหน ดูอะไร น้ีไมไดเปนแบบของเมืองไทย 

เปนแบบอะไรพูดไมถูก แบบอิสระจนเกินเน้ือ

เกินตัว เมืองไทยเรายังมีกฎมีระเบียบศีลธรรม

ติดตัว มองดูน�าดู อันน้ันอะไรก็ไมรู เลยคิดถึง

เมืองไทยทั้งที่ ไปชั่วคราวเทานั้นยังอดคิดถึง

เมืองไทยไม่ได้ เม่ือเห็นส่ิงเหล่าน้ีแสลงกัน

กับเมืองไทยเรามาก แตเมืองไทยเราอยาลืมตัวนะ 

ทรงเขารวมประชุม ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุน เม� อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

ทานยกยอบางเทาน้ัน เปนบากันแลวเมืองไทยเรา 

เลยไปควาเอาของเมืองนอกมาแตงตัวเปน

เหมือนลิง จะไมนุงซิ่นนุงผา เอามาจากเมือง

นอกนะนี่นิสัยลิงนิสัยสัตว ไมมีกฎมีระเบียบ

อันดีงาม ทานไปทานยังไดพิจารณา ไปสองสามวัน

ไมเห็นนานอะไรนักก็ยังอดคิดถึงเมืองไทยไมได

เ ม่ือเห็นส่ิง ท้ังหลายท่ีเ ข้ามาสัมผัสสัมพันธ์

ไมเจรญิหเูจรญิตา เลยอดคดิถงึเมอืงไทยไมได .. 

ฟาหญิงเล็กทานสนใจภาวนาดี เราก็ได

สอนภาวนาให พูดแปลก ที่วาไปเมืองนอกยัง

คิดถึงเมืองไทยทั้งๆ ที่ก็ไปชั่วกาลชั่วเวลา แต

อดคิดถึงเมืองไทยไมได ไปดูสภาพแลวมันดิ้น

มันดีดมันอะไร แบบผิวๆเผินๆหาหลักหาเกณฑ

ไมได น�าฟงเปนความจริงอยางนั้นดวย ไมมี

สอนฟาหญิงฯ แบบกันเอง 

ไมสอนแบบกษัตริย

“...ฟาหญิงฯ ได โทรฯ มาน่ีวาจะมา เราโทรฯ

ตอบไปวา จะไปเองเราไมใหทานมา บางทีอยูใน

โรงพยาบาลดวย เราไมใหมาเราไปเอง วันเรา

ไปกรุงเทพฯ โทรศัพทสวนมาวาจะมาที่นี่ ก็พอดี

ทางนี้บอกวา ทานไปกรุงเทพฯ แลว เราไปพักที่

กรุงเทพฯ ไดไปเย่ียมทาน ๒ หน ก็ดีข้ึนเยอะนะ

ทางดานจิตใจ เพราะสอนเปนกันเองนี่นะ สอน

อยางเด็ดเฉียบขาดเลยสอนแบบกนัเอง คือสอน

แบบกษัตรยิไมได เพราะกเิลสมนัไมไดถอืวา เปน

กษัตริยนี่นะ มันตีไดทั้งนั้น

เราสอนเราจะสอนเห็นแกกษัตริย ไมได 

ตองเหน็แกกเิลสฟดกเิลสเลย เอาอยางหนกั บอก

เร� องหยูกเร� องยาเร� องหมออยาไปกังวลกับเขา 

หมอเขาเรียนวิชามาเต็มภูมิแลว วิชาทุกอยาง

เต็มภูมิของหมอแลว มอบใหหมอเร� องรางกาย 

แต่เ ร่ืองจิตใจมอบให้ เราเป็นผู้ปฏิบัติเอง 

อยาไปยุงกบัเขาอยาเปนกงัวล เราวางี ้ตอนกลบั

ไปฟงวาเกือบจะไมแตะยาเลยวางั้น ไปใหญเลย

คือไมสนใจกับยาเลย ใสใหญคึกคัก สามสี่วัน

เสด็จมาอีก กอนที่จะเสด็จไปเมืองนอก…”
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เราเรียกฟ้าหญิงฯ คือท่านเป็นลูกบุญธรรม 

ของเรา พ่อกับลูกพูดกัน ฟ้าหญิงฯ เป็นลูก  

ลูกทูลกระหม่อมหญิง ลูกอย่างนั้นแหละ .. ท่าน

มาบำาเพ็ญกองการกุศล ความคิดความอ่าน 

ความปรุงตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพฯ ออกมาเป็น

ความคิดท่ีเป็นกุศล ล้วนๆ ตลอดมา และความคิด 

อันนี้ก็จะกระจายไปตลอดเวลา จนกระทั่งเสด็จ

ถึงพระนคร ท่านสร้างบุญสร้างกุศลในมโน

คือในใจตลอดมา จิตนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลอย่าง

มากตลอดมา เราขออนุโมทนาสาธุการกับท่าน 

ท่านเป็นผู้นำา ด้ายมาเย็บต้องอาศัยเข็ม เข็ม 

เป็นผู้นำา ด้ายมาเย็บเดินตามๆ อย่างเขาเย็บผ้า

น่ันละ ด้ายมาเย็บว่ิงตามเข็มๆ น่ันละ ..

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ  ท่านถวายตัวเป็น 

ลูกบุญธรรม เวลาเราพูดกับท่านเราก็พูดแบบ

พ่อกับลูกเลย ท่านพูดกับเราก็แบบเดียวกัน  

แบบพ่อกับลูก ท่านลงใจเต็มที่ .. จึงพูดใน 

ฐานะพ่อกับลูก ว่าฟ้าหญิงฯ ไปเลย ว่าไปอย่าง 

นั้นเลย คนอื่นจะฟังยังไงก็ตาม เราฟังเข้าใจ 

ระหว่างพ่อกับลูกเป็นที่พอใจ เป็นคติของท่าน 

ทั้งหลายได้อย่างดีละวันนี้ .. ท่านได้เสด็จมา 

เยี่ยมบ่อยๆ นะ ท่านเสด็จมาตามพระอัธยาศัย 

ของท่านแหละ ท่านอยากมาเมื่อไรท่านก็มา  

เพราะท่านถือว่าหลวงตานี้เป็นพ่อบุญธรรม 

ของท่าน หลวงตาก็ถือท่านก่อนที่ท่านจะ 

ถวายตัวเป็นลูกแล้วว่าลูกบุญธรรมมาแล้ว

เหมือนกันนะ เพราะฉะน้ันจึงเข้ากันได้อย่างน้ัน

เหมาะสม พ่อกับลูกมาหากันเมื่อไรก็มาได้ 

เป็นไรไป เหมือนอย่างพ่อแม่กับลูกของพี่น้อง 

ทั้งหลายก็เป็นแบบเดียวกันนั้นแหละ...”

หลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นละ แล้วก็ต่างคนต่าง

ดิ้นต่างดีดหาที่หลบหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้นะ คือ

ไม่มีธรรม มันดิ้นมันดีดตามประสาของมันที่ 

กิเลสฟัดเหวี่ยงไปไม่ใช่ธรรมฟัดเหว่ียง ธรรม

ฟัดเหว่ียง ลงที่สงบร่มเย็น ถ้ากิเลสฟัดเหวี่ยง

แล้วเอาให้แตกกระจายไปเลย…”

ทรงถวายพระองค์เป็นลูกบุญธรรม

 

“...ฟ้าหญิงฯ นิมนต์เราไปเยี่ยม ไม่นานก็

ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ พออันดับที่สองถวายตัว

เป็นลูก ฟ้าหญิงเล็กนะ .. ท่านถวายองค์ท่าน

เป็นลูกบุญธรรม .. คราวป่วยอยู่โรงพยาบาล

กรุงเทพ เราลงมากรุงเทพฯ ก็ไปเยี่ยม ป่วยอยู่

โรงพยาบาลวิชัยยุทธก็ไป ไปแทนที่จะพูดเรื่อง

หมอเรื่องยาไม่พูด มีแต่จะมาวัดป่าบ้านตาด 

ท่าเดียว นั่นท่านถวายตัวเป็นลูกบุญธรรม 

ก่อนหน้านั้นแล้ว แต่เราจำาไม่ได้ ต่อจากนั้นมา 

ก็พัวพันมาตลอดเลย โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ท่านประชวรไปอยู่ที่นั่น เราก็ ได้ ไปเยี่ยม  

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เราก็ไปจากอุดรฯ ไปเย่ียม ..

ทรงพักภาวนาที่วัด

เป็นตัวอย่างอันดีงาม

“...ฟ้าหญิงฯ  ท่านเสด็จมาพักค้างที่ 

วัดป่าบ้านตาด ท่านเสด็จมาบ่อย มาทีแรก

เอาของมาพะรุงพะรังเอามาถวาย เราก็ว่า 

‘เอามาหาอะไร ลูกมาเย่ียมพ่อมาแต่ตัวจะ

เป็นอะไร?’ ต้ังแต่น้ันจึงไม่เอาอะไรมา ไม่ให้

เอาอะไรมา เดินเข้ามา ลูกไปหาพ่อ พ่อไปหาลูก 

เหมือนกัน เราไม่ได้พูดธรรมดา ดุด้วย ..

(อีกคราวหน่ึง) วันน้ีเป็นวันมหามงคล

สำาหรับวัดป่าบ้านตาดของเรา พี่น้องชาวอุดรฯ  

หรือชาวจังหวัดไหนๆ ได้มาชมพระบารมีของ
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ทูลกระหมอมฟาหญิงฯ ทานเสด็จมา ทานก็

เสด็จมาฟงอรรถฟงธรรมอบรมศีลธรรมเขา

ภายในพระทัยนั้นแหละ เปนตัวอยางอันดีของ

พวกเราทั้งหลาย ผู ใหญดีเด็กก็คอยดีไปตาม 

เด็กก็ดีไปตาม ไมวาหน�วยงานตางๆ หน�วยไหน

ก็ตามผู ใหญเปนสําคัญยิ่งกวาผูนอย ถาผู ใหญ

พาดีผูนอยอาจหาญไปทําความช่ัวชาลามก

มันอายนะ ถาไมใชมนุษยหนาดาน ผู ใหญพากัน

ทําดีพวกผูนอยไปทําชั่วชาลามกตอหนาตอตา

ผู ใหญ เลวมากที่สุดเลย ผู ใหญจึงเปนผูนํา

สําคัญผูหนึ่งๆ ..

ฟาหญิงจุฬาภรณฯ ทานเสด็จมา .. เสาะ

แสวงหาคุณงามความดี กราบอรรถกราบธรรม

บําเพ็ญกุศลเขาสูจิตใจใหมีความสงางาม ก็เปน

คติตัวอยางแกบรรดาพี่นองทั้งหลายที่มาไดเห็น

ไดยินไดฟงกับทาน แลววันนี้ เปนมหามงคล

วันนี้  ใหพากันยึด ทานอุตสาหพยายาม 

กรุงเทพฯ กับนี้ ใกลเม� อไร ไกลแสนไกล ถาเปน

รถก็ ๖ ชั่วโมงขึ้นไป เคร� องบินก็เปนชั่วโมงกวา

จะมาถึง กอนจะมาถึงตองเตรียมเนื้อเตรียมตัว

เปนความกังวลวุนวาย เปนความทุกขไมนอย 

มาถึงแลวก็ไดฟงอรรถฟงธรรมไปเปนคติเคร� อง

เตือนใจ ซักฟอกจิตใจของตนใหมีความสงบ

รมเย็น ..

ทานอุตสาหเสด็จมา ทานอยูกรุงเทพฯ 

มีความผาสุกสําราญบานพระทัยขนาดไหน 

ภาวนาก็เกง ทานยังอุตสาหมา วันนี้ก็มานอน

อยูนี้ฟงเสียงไกขัน ฟงเสียงไอปุกกี้มันเหา

มันหอน มันไปปนทานนะ เออ ไอปุกก้ีมันของเลน

เม� อไรไอปุกกี้เรา มันนึกวาเจาของเดิมของมัน

คือ พรสวรรคเปนเจาของเดิม พอดีทานเสด็จ

ข้ึนมาก็มากุฏิหลังนั้น ไอปุกกี้เห็นกระโดดข้ึนไป

พระตาํหนกัฟาหญงิฯ และหองนาํสวนพระองค

ภายในบริเวณวัดปาบานตาด

มองนั้นมองน้ีสุดทายก็ปนทานนะ หากปนไม

เต็มเม็ดเต็มหน�วยปนทั้งระวัง คือไมแน�ใจนัก นี่

เห็นไหมทานยังอุตสาหมาน่ี ทานมาบําเพ็ญ

ภาวนา วันน้ีก็ทราบวาทานจะประทับคางที่น่ี

กอน แลวตอนบายก็อาจจะเขาไปสนทนา

ธรรมะกัน นี่พี่นองทั้งหลายนับวามีวาสนา

บารมี แลวทานเสด็จมาก็มาสงเสริมวาสนา

บารมีของพี่นองทั้งหลายใหมีกําลังใจบําเพ็ญ

คุณงามความดี ปฏิบัติตอตนเองและสวนรวม

ใหเปนมหามงคลแกชาติของเรา...”

แมหนาวก็เสด็จมาวัด

“...ทานหนาวหรือไมหนาว นูนน�ะเสด็จมา

ตอนตี ๔ ตี ๕ ซึ่งกําลังหนาวจัด พวกเรายัง

นอนไมต� นกัน ทานเสด็จมานี้ นั่นละความพอใจ 

ไมวาอะไรก็ตามถาความพอใจแลวส่ิงน้ันเปน

ฤทธ์ิเปนเดชขึ้นมา กําลังวังชาทุกดานทุกทาง

มีมาพรอมกัน ไมวาทางช่ัวทางดี ทางช่ัวถามี

กําลังใจแลวพินาศ ทําโลกใหพินาศได กําลังใจ

ทางดานธรรมะถามีสําหรับผูปฏิบัติธรรมน้ี เม� อ

ใจมีกําลังมากเทาไรกิเลสก็พังได สําคัญท่ีกําลังใจ 

ถาใจไมมีกําลังทําอะไรก็ไมคอยเปนผล

เทาที่ควร เพราะกําลังอยูที่ ใจ ความออนแอ
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อยู่ ท่ี ใจ ความเข้มแข็งอยู่ที่ ใจ เพราะฉะนั้น 

การได้ยินได้ฟังในทางที่ดี เช่น เสียงอรรถเสียง

ธรรม จึงเป็นกำาลังใจอันใหญ่หลวงที่จะทำา

ประโยชน์มหาศาลแก่เราได้ โดยไม่ต้องสงสัย  

คิดดูทูลกระหม่อมฯ ท่านอยู่กรุงเทพฯ นู่นน่ะ  

ท่านยังอุตส่าห์เสด็จมาก็ด้วยอรรถด้วยธรรม  

เพราะกำาลังใจเหมือนกัน ท่านสนพระทัยในการ 

ภาวนา เรื่องภาวนาท่านเอาจริงเอาจัง ท่าน 

อุตส่าห์เสด็จมาทั้งที่หนาว ก็เป็นมงคลแก่พี่น้อง 

ชาวอดุรฯ ของเรา มาสดบัธรรมแลว้ไปประพฤติ 

ปฏิบัติกำาจัดสิ่งที่ ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจ 

เพราะสิ่งนี้มันอยู่ได้ทุกหัวใจ ทั้งสัตว์ทั้งบุคคล ..

หลวงตา วันนี้จะเสด็จมาค้างหรือจะ 

	 	 เสด็จกลับ	

เจ้าฟ้าหญิงฯ ไม่ได้ค้างเจ้าค่ะ	 เดี๋ยวลูกบิน 

	 	 กลับเลยเจ้าค่ะ	

หลวงตา  จะเสด็จกลับตอนไหน	

เจ้าฟ้าหญิงฯ ตอนกลางวันเจ้าค่ะ

หลวงตา  เป็นยังไงฟังเทศน์	 เทศน์ ให้ 

	 	 พวกนี้ฟัง	เหอ	

เจ้าฟ้าหญิงฯ 	สนุกดีเจ้าค่ะ

หลวงตา  ไม่ได้เทศน์ ให้ทูลกระหม่อมฯ	 

 	 ฟังนะ	เทศน์ให้พวกน้ีฟังต่างหาก

(เจ้าฟ้าหญิงฯ ‘ราว	 สัปดาห์หน้าลูกจะ

ขึ้นมาอีกเจ้าค่ะ’)	 ‘อ๋อ	 สัปดาห์หน้าถึงจะมา	

แล้วการภาวนาล่ะ	 สัปดาห์หน้าถึงจะภาวนา 

หนหนึง่เหรอ’	(เจา้ฟา้หญงิฯ ‘ไม่ใชเ่จา้คะ่’)	‘เหรอ	 

สัปดาห์หน้าถึงจะภาวนาหนหน่ึง’	 (เจ้าฟ้าหญิงฯ  

‘ภาวนาทุกคืนเจ้าค่ะ’)	 ‘เออ	ต้องอย่างนั้นซิ	จะ

ไปคอยหาสัปดาห์น้ันสัปดาห์น้ีอะไร’ (หัวเราะ)...”

ทรงทำ�บุญวันประสูติ

“...ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

เสด็จมาบำาเพ็ญกุศลในวันน้ี ซึ่งเป็นวันคล้าย

กับวันประสูติของท่าน มีบุญกุศลเป็นสิริมงคล

สำาหรับวันเกิดทุกท่านทุกคน อย่าลืมวันเกิด 

ของตน เกิดมาเพราะอะไร เกิดมาเพราะบุญ

เพราะกรรมของเรา เราจะตกแต่ง ให้เกิดเอา

ตามความต้องการไม่ได้ ต้องการด้วยอำานาจ

แห่งบุญแห่งกรรมทั้งน้ัน วันน้ีท่านมาบำาเพ็ญ

กุศล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของท่าน ที่มา

บำาเพ็ญกองการกุศลนับว่าเป็นมงคลอย่างมาก

ทีเดียว ให้พี่น้องทั้งหลายระลึกจำาเอาไว้เป็นคติ

ตัวอย่างอันดีงามต่อไป ..

ท่านอุตส่าห์มา มาก็มาฟังอรรถฟังธรรม

จากครูจากอาจารย์ แล้วไปส่งเสริมบารมีของตน 

ให้สูงส่งยิ่งขึ้น น่ัน เพราะความไม่ลืมตัว ถ้า

ลืมตัวว่าเป็นใหญ่เท่าไรก็ลืมตัวเรื่อยๆ แล้ว  

นี่เรียกว่าเป็นน้อยลงมาโดยลำาดับ เป็นใหญ่ 

ไม่ลืมตัว มีศีลมีธรรมเข้าประดับแล้วก็ยิ่ง

สวยงามสง่าผ่าเผยทั้งชาตินี้และชาติหน้า  

นั่นเรียกว่าคนไม่ลืมตัว วันนี้ท่านเสด็จมาพักที่นี่

คนืหนึง่ มาโปรดพวกพีน่อ้งชาวอดุรฯ เรา นานๆ 

ท่านจะได้เสด็จมาทีหนึ่ง เมื่อวานท่านก็เสด็จมา 

เจ้าฟ้าหญิงฯ งั้น	ลูกลาท่านพ่อเลย

หลวงตา  เออไปๆ	 สวัสดีนะ	 ให้หาย 

	 	 โรคหายภัยทุกอย่าง	 ให้ 

	 	 ระลึกตามที่ถวายแล้วจะไม่มี 

	 	 อะไรละ	..

(อีกคราวหน่ึง) เห็นไหมล่ะ ต้ังแต่ทูลกระหม่อม  

ฟ้าหญิงฯ ท่านยังอุตส่าห์เสด็จมา มาก็เพื่ออรรถ 

เพื่อธรรม ไม่มีอะไรสูงส่งยิ่งกว่าธรรมในโลก

นี้ ท่านอุตส่าห์เสด็จมาบำาเพ็ญ หนาวก็ยอมรับ

ว่าหนาวเหมือนเรานี่แหละ แต่ใจของท่านไม่

ได้หนาว อบอุ่นด้วยอรรถด้วยธรรม ท่านเสด็จ

มาก็เป็นคติตัวอย่างอันดีงามของบรรดาพ่ีน้อง 

ทั้งหลายทั่วประเทศไทยเรา ให้นำาไปปฏิบัติ  

เป็นผู้ ใหญ่มีคุณธรรมดีเท่าไรยิ่งเป็นที่เทิดทูน 

ของผู้น้อยๆ และทั่วโลก ถ้าเป็นผู้ ใหญ่ ใหญ่ด้วย

ทิฐิมานะ ใหญ่ด้วยความชั่วช้าลามกนี้ ไปที่ไหน

ใครก็รังเกียจ อย่างคนชั่วหรือผู้มีอำานาจมาก 

อำานาจมากไปใช้ ในทางที่ผิดก็เกิดความเสียหาย 

และประชาชนรังเกียจทั่วประเทศเขตแดน ..

ทูลกระหม่อมฯ ท่านยังอุตส่าห์มาเยี่ยม 

ท่านประทับอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นใจ

ของคนทั้งชาติท่านยังอุตส่าห์เสด็จมานี่ มาเพื่อ 

อรรถเพ่ือธรรม จิตตภาวนาเป็นของสำาคัญ 

ท่านมาด้วยอรรถด้วยธรรม ท่านไม่ได้มาด้วย

คำาว่ายศถาบรรดาศักดิ์ ท่านพอแล้วทุกอย่าง 

ทุกอย่างท่านพอหมดแล้วทางโลกทางสงสาร 

ท่านอุตส่าห์พยายามหาอรรถหาธรรม ให้พอ

ภายในพระทัยท่าน เพ่ือจะมีความสุขความ

เจริญไปโดยลำาดับลำาดา เราควรตามเสด็จ

ท่านด้วยการรักใคร่ใฝ่ธรรม อุตส่าห์พยายาม 

ทำาคุณงามความดีนะ

เสด็จมาบำาเพ็ญพระกุศลกับองค์หลวงตา	ณ	วัดป่าบ้านตาด	หลายต่อหลายวาระ
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วันนี้ท่านก็จะได้เสด็จกลับไปทำาธุระหน้าที่อะไร

ของทา่น พวกเราก็ได้อนโุมทนาสาธกุารชมบารมี

ของท่าน ในวนัทีท่า่นเสดจ็มา แล้วให้ไปประกอบ

ความดีงามทั้งหลายใส่หัวใจตนเองนะ...”

ทรงสนพระทัยเรื่องการภาวนา

“...ท่านเป็นนักภาวนา นี่ละผู้ ใหญ่ย่ิงมี

อรรถมีธรรมภายในใจ ยิ่งเป็นที่สง่างามเป็น

ร่มโพธิ์ร่มไทรอันหนาแน่นมั่นคง ไปที่ ไหน 

ชุ่มเย็นเป็นสุขไปหมดด้วยกัน ทั่วหน้ากัน นั่น 

ท่านมีอรรถมีธรรมท่านภาวนา พวกเราอย่ามา

อวดตัวเลยว่า ลูกศิษย์หลวงตาบัว อยู่ในครัวนี้

เป็นร้อยกว่าหรือไง ถามใคร มาอะไร มาภาวนาๆ  

มันไม่มีคนสอดถามเข้าไปว่า มาภาวนาหรือมาหา

ที่นอนนะ ว่ายังไง ถ้าไปอย่างนั้นมันก็ตอบยาก

นะ จะว่ายังไง

นี่ท่านเอาจริงเอาจัง ท่านภาวนาของท่าน 

เราให้ถือเป็นคติตัวอย่าง วันนี้เป็นมหามงคล 

แก่พ่ีน้องชาวไทย เฉพาะอย่างยิ่งชาวอุดรฯ 

และวัดป่าบ้านตาด บรรดาพี่น้องทั้งหลายมา 

ก็ได้มาชมพระบารมีของท่าน ในเช้าวันนี้ท่าน

มาอย่างปุบปับเลย ถ้าเป็นนักมวยก็ ไม่ต้อง

ยกครู ต่อยเลยๆ นี่ท่านไม่ยกครู จนกระทั่ง 

หลวงตาบัวหลบไม่ทันวันนี้ มาเจอกันตรงนี้เลย

ละ ‘เหอ มาเหรอ’ เท่านั้นละ ก็มันไม่มีทางตอบ

หลบไม่ทัน เหอ มาเหรอเท่านั้นเอง ท่านมาถึง

กอ่นเราแลว้นะ พอดทีา่นมาถงึนีเ้รากเ็ขา้มาพอด ี

ก็มาทราบเอาตรงนี้ 

นี่ละเวลาท่านจะเสด็จมาท่านก็เสด็จมา 

เวลานี้อยู่ทางปราจีนฯ ก็มีที่ประทับบำาเพ็ญ

ภาวนาของท่าน เรียกว่า วัดอะไร เกษียรใหญ่

หรืออะไรทางโน้น ท่านเคยไปภาวนาบ่อยๆ  

จากโน้นท่านก็มาที่นี่ จากที่นี่ท่านก็ ไปวัดนั้น 

ท่านไปทางโน้นท่านไปอยู่นานๆ ภาวนาจริงๆ 

จังๆ นี้ ไปประทับภาวนาอยู่นั้น เป็นหลายๆ วัน 

ท่านถึงได้เสด็จกลับ มาทางนี้ท่านมาไม่ได้นาน

นักละ ท่านมาเป็นรายการก็ยังเป็นมหามงคล

แก่พี่น้องทั้งหลายเราอยู่ไม่น้อยนะ ท่านมา 

ภาวนา ท่านมาหาครูบาอาจารย์ มาหาศีล 

หาธรรม กราบไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ในสถานที่นี่ ..

(อีกคราวหนึ่ง) ฟ้าหญิงฯ ท่านมาคุย 

ธรรมะรวมเวลาแล้วได้ชั่วโมงกว่านะ ชั่วโมง  

๑๐ นาที พอมาน่ังปั๊บมีแต่เรื่องธรรมล้วน เอา

เทปมาอัดไว้เลย ท่านมาถึงน่ียังไม่ถึง ๔ โมง 

(บ่าย) ขาดอยู่ ๑๒ นาที เราดูนาฬิกา ตอนเลิก

กันก็ ๕ โมงกว่า มีแต่คุยธรรมะล้วน ไม่มีเรื่องใดมา 

เจอืปนเลยเมื่อวานนี ้พดูธรรมะเรื่องจติตภาวนา

และธรรมะภาคทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการปฏิบัติ ท่าน

สนพระทัยมาก ท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงๆ 

ด้านจิตตภาวนาท่านสนพระทัยมาก น่ังภาวนา

ทุกคืนเลย

ฟ้าหญิงฯ ท่านก็มาถึง ๒ วัน ตอนเช้า 

ดูไม่สบายในธาตุขันธ์ เช้าวานน้ีเลยมาไม่ได้  

ตอนเย็นเมื่อวานนี้ค่อยมา มาก็พูดแต่ธรรมะ 

ลว้นๆ มาถึงปับ๊น่ังปุบ๊ก็พดูธรรมะล้วนๆ ขึน้ตลอด

จนกระทั่งจบ อัดเทปไว้ ชั่วโมงกว่า อัดเทปไว้

หมดเมื่อวานนี้ พูดธรรมะทางด้านจิตตภาวนา

ล้วนๆ เลย เพราะท่านสนพระทัยในเรื่องการ

ภาวนามาก เวลานี้รู้สึกว่าเข้มข้นเข้าโดยลำาดับ 

..ท่านรู้สึกจะลงใจในธรรมะฝ่ายกรรมฐานมาก 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงฯ ลงใจทางธรรมะภาค

ปฏิบัติมากทีเดียว ..

เสด็จไปทรงเป็นประธานบำาเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

ทรงถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมในโอกาสต่างๆ เสมอ
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วันนี้ฟาหญิงฯ ทานจะประทับคางท่ีนี่ .. 

ทานก็จะมาพักคางคืนหนึ่ง มาก็พูดธรรมะละ 

ฟาหญิงฯ ทานชอบภาวนา อยูที่กรุงเทพฯ 

ทานอยูปทุมฯ นะ ทานอยูพระตําหนักปทุมธานี 

เราก็เคยไป ทานนิมนตไปทีแรก วางฤกษวางเถา

อะไรปลูกสรางบาน จากนั้นมาแลวดูวาได ไป

อีกหนหนึ่งหรือไงนะ ที่ปทุมธานี ทานไมไดพัก

อยู ในพระราชวังสวนจิตรฯ ทานประทับอยูที่

ปทุมธานี .. 

ทานบําเพ็ญอยูในพระราชวัง  พระราชวัง

นั้นมีอรรถมีธรรม มีบุญมีกุศล ดีไมดีเทวบุตร

เทวดามาอารักขาทาน ใครมีศีลมีธรรมแลว

เทวดาตามที่ทานพูดไว ในธรรมวา เทวดานี้อยู

หางจากมนุษยตั้งโยชนหนึ่ง กลิ่นมนุษยนี้ฉุน 

ไมหอมหวนชวนชม เทวดาจึงรังเกียจ ไมคอย

เขามาเก่ียวของกับมนุษย เพราะมนุษยน้ีกล่ินฉุน

ไปดวยอํานาจแหงความโลภ ความโกรธ ราคะ

ตัณหา ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวร

ซึ่งกันและกัน นี้เรียกวาเต็มอยูกับมนุษย จึง

เป็นเรื่องสกปรก มนุษย์ทั้งคน เป็นภาชนะ

สําหรับความสกปรกของกิเลสที่มันทุมลงมาๆ 

ตลอดเวลา หาความสุขความสบายไมได ..

(อีกคราวหน่ึง) ทานจะมาเร� อยๆ คร้ังกอน

มาบวกกันกับเรื่องอื่นบ้าง คือภาวนาบวกกับ

เร� องอ� น มาคราวนี้มีแตเร� องภาวนาลวนๆ มาก็

เล่าเรื่องภาวนาให้ฟัง ท่านภาวนาเอาจริง

เอาจังมาก ไมมีลดมีละ งานการขนาดไหนถึง

เวลาที่จะเอา ตองถือเปนความจําเปนอยางยิ่ง 

ปลอยหมดเลย ภาวนาไมหยุด เกงนะ ทําทุกวัน

ภาวนา ทุกอยางในเร� องดานธรรมะ ถึงเวลา

ของทาน ปลอยงานหมดแลวทานจะเขาหา

ทางดานธรรมะลวนๆ เลย น่ันจริงจังอยางง้ันนะ 

ฟงซิ นี่ละทําอะไรใหมีจริงมีจัง ถึงทําวาระไหน

ใหเปนไปเลยๆ มันก็เปนผลขึ้นมา 

อย่างทูลกระหม่อมฯ พูดเมื่อวานนี้น่า

ฟง มานี้ก็ต้ังหนามาโดยเฉพาะ มาเร� องภาวนา 

เวลาจะไปนี้ยังบอกวาอาทิตยหนาจะมาอีก แต

จะมาก็จะตองโทรฯ มาถามดูเสียกอน วาเราอยู

หรือไมอยู เพราะเราไมคอยแน�นอนนัก เดี๋ยว

ไปนั้นไปนี้ .. เราไมแน�เร� องการอยูการไปเอา

ความแน�นอนไมได แตทานก็บอกไววาทานจะ

มาอาทิตยหนา มาเกี่ยวกับเร� องนี้แหละ .. ทาน

ภาวนาดีนะ  ในใจภาวนาดี  ทานนิมนตเราไป

พระตําหนักที่ปทุมธานี เราไปใหหนหนึ่งหรือ

สองหน บริเวณทําเลภาวนาดี ทานเสด็จมาบอย

แหละที่นี่...”

ทรงเปนประธานงานชวยชาติ

หลายวาระ ทรงนั่งภาวนาฟงธรรม

“...วันนี้จะมอบทองคําเวลา ๑๑ นาฬ�กา

ที่ศาลาใหญ บรรดาพี่นองทั้งหลายจึงมากัน

จํานวนมาก เจาฟาหญิงฯ ทานก็มาอนุโมทนา

กับพวกเรา ทานมีสวนดวยกับส่ิงเหลาน้ีเหมือน

เราท้ังหลายมีกัน นับวาเปนบุญเปนกุศลของ

ชาวพุทธเรา .. ทานก็เสด็จมาเปนสิริมงคลแก

พี่นองชาวไทยชาวพุทธเราเปนอยางมาก ใหพา

กันดีอกดีใจ ทําอะไรปรากฏเปนผลขึ้นมา ผลก็

อยางน้ีเราไดเห็น เจาฟาเจาแผนดินก็มาอยาง

น้ีแหละ ถาอยูเฉยๆ ใครจะมา ไมมีใครมา น่ีเราก็

สร้างมหามงคลขึ้นที่วัดนี้เพื่อเป็นสาระสําคัญ

แกชาติไทยของเรา ..

เวลาจะเทศน เวลามีงานที่ทานเสด็จน้ี 

เขาจัดที่ประทับ พวกเกาองเกาอี้อะไรนี้ ทานจะ

มาประทับรอเวลา พอถึงเวลาเราไปแลว พอ

เราข้ึนธรรมาสนปบ ทานก็เสด็จปุบมาน่ังประทับ

ทรงเปนกําลังสําคัญในโครงการชวยชาติโดยองคหลวงตา
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นั่งขางนี่นะ มานั่งขางๆ ธรรมาสน เราก็เทศน 

เวลาทานถวายของอะไรๆ บาง นั่นละตอนจะ

ถาม เราก็ลงไปรับของ ถามวา ‘เปนยังไงละฟง

เทศน’ ทานก็รับสั่ง ‘เหมาะเจาะดี ไมมากนะ 

โห ทานพอเทศนมันสงบแน�วเลยจิต ไมออกนะ 

สงบแน�วเลยจิต แตเวลาบรรยายออกไปบางที

กายเหมือนไมมีนะ เพราะจิตมันเพลินๆ เขา

ขางใน’ บอกวา ‘ทานพอเทศนไมไดเหมือนใคร

เทศน’ วางี้เลย ‘องคอ� นๆ ทานเทศนทานก็เลา

เร� องนั้นเร� องนี้ ไป ทานพอเทศนตีเขามานี้ๆ จิต

มันก็หดเขามาๆ สงบ’ แน�ะทานก็รูเห็นไหมละ 

เราเทศนอยางนั้นจริงๆ ตีเขามาหาตัวกองทุกข 

มันฟุงซานออกไปตีเขามานี้มันก็หมอบๆ สงบ 

เปนอยางนั้นละ ..

ไมวาเราเทศนที่ ไหน ฟาหญิงฯ เขาจัด

ที่ประทับใหทาน ทานก็ประทับเวลาธรรมดานะ 

พอเราข้ึนธรรมาสนปบทานก็ปบมาน่ีเลย ทุกแหง 

ปบมานี่เลย เวลาถามแลวเปนยังไงฟงเทศน 

ออ ทานพอเทศนดีมีตลกดวย เราก็เฉย ทานฟง

อยู่เรื่อยๆ ท่านฟังเทศน์ของเรามากนะ ๑๐ 

กวาคร้ังนะเทาท่ีเราจําได ท่ีขอนแกนก็มัญจาฯ 

วัดหลวงพอผาง อุดรฯ ก็กุมภวาฯ ทุงศรีเมือง 

กาฬสินธุ  สุรินทร มุกดาหาร ปราจีนบุรี  

กรุงเทพฯ ก็ศิริราช สวนจตุจักร สนามกอลฟ

รถไฟ สนามหลวง นั่นละฟงเทศนมากจริงๆ 

ฟงเทศนเรารูสึกจะเปนปรกติธรรมดาไปเลย 

ฟงไมรูกี่ครั้งกี่หน ..

เราเทศนในงานตางๆ ทานเสด็จมาทานก็

ไปฟงดวย เฉพาะอยู ในศาลาไดฟงทุกเชาที่

ทานเสด็จมา .. เทศนกรุงสยามอันดับหน่ึงก็ที่

สนามหลวง งานใหญท่ีสุดมาครบหมดเลย ชาติ

ก็นายกฯ พรอมคณะรัฐมนตรี ศาสนา ก็พระ

เปนพันๆ แน�นหมดสนามหลวง พระมหากษัตริย

ก็ฟาหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จมา เรียกวา ครบ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใชเวลาเทศนตั้ง

๑ ชั่วโมง ๒๓ นาที ฟาหญิงฯ ทานฟงเทศนเรา

๒๐ กวาครั้ง เวลามาเขาจัดใหประทับทานก็

ประทับ พอเราข้ึนธรรมาสน ทานก็น่ังทําสมาธิ

ฟงทุกครั้ง .. ทานภาวนาเกงนะ  ทานในใจ

ภาวนาจริงจัง ทานไปประทับที่ปทุมธานี ทานก็

ทําที่ ไวสําหรับภาวนา อยูไหนทานก็มีที่ภาวนา

ของทานโดยเฉพาะ เอาเทปเทศนเฉพาะสอน

พระวัดปาบานตาด มีแตธรรมะเฉพาะที่พุง 

เปนแกงหมอจิ๋ว ทานก็ฟง ครั้นเวลาทานพูด

น�าฟงนะ  

เราถามวา ‘เปนยงัไงละ เทศนสอนฆราวาส

กับเทศนสอนพระตางกันไหม’

‘ตางกนัมาก แตรูสกึวาชอบเทศนสอนพระ

มากกวา’  ทานตรัสอยางนั้น

อยางที่ เทศนสนามหลวงในวันที่  ๒๑  

เมษายน ๒๕๔๔ นั้น พอเทศนจบลงแลวจะถวาย

ของ เราก็ลงไปรับของแลวเลยถามทานดู  ‘เปน

ยังไงละฟงเทศน’ 

ทานออกอทุานขึน้ทนัทเีลยวา ‘โอ โห  ทาน

พอเทศนถอดออกมาจากจิตใจจริง ฟงแลว

กายเบาหวิวเลย แทบไมมีกาย แทบไมรูกาย’

นั่นละทานถึงนั่งแน�ว คือจิตไมออกมา

อวัยวะสวนตางๆ เจ็บนั้นปวดนี้ อยูภายใน 

เวลาฟงเทศนมันถึงแน�ว กายเบาหวิวเลย 

แทบไมมีกาย คือจิตเขาอยูภายใน เวลาฟงก็

เพลิน .. ทานวาทานฟงตั้งแตตนจนกระทั่งจบ

ไมกระดุกกระดิกเลยนะ จนคนท้ังหลายอัศจรรย ชาติ ไมกระดุกกระดิกเลยนะ จนคนท้ังหลายอัศจรรยสนามหลวง งานใหญท่ีสุดมาครบหมดเลย

เหมือนกัน แหม ทานเปนกษัตริยเวลาทานนั่งฟง

เทศนไมมีใครสูไดเลย ไมกระดุกกระดิกเลย ไมมี

ใครสูไดเลย .. ทานพูดอยางนั้น  หมายถึง  จิต

รวมแลว จิตสงบเขามาสูธรรม ธรรมกลอมจิต

ก็หมุนอยูกับธรรม มันเลยไมสงกระแสออกไป

ขางนอก แลวก็ไมเจ็บนั้นปวดนี้ ทานวา  ‘กาย

เบาหวิวแทบไมมีกาย’ เทาน้ัน เราเขาใจทันที 

เพราะเราเคยมาแลว ..

อยางที่ ไปเทศนนี่เราก็ไมไดเทศนสูงอะไร 

เพราะแกงหมอใหญ เราจะไปเทศน ใหมันเขา

สภาพเดียวกันกับแกงหมอใหญ คนจํานวน

มากมายกายกอง ผู ไมเคยเห็นศาสนารูศาสนา

ก็มีมากมาย ผูที่พอเขาใจบางเล็กๆ นอยๆ ไมมี

มาก ทีน้ีเราจะเทศนใหเต็มเม็ดเต็มหน�วยไปน้ัน

ก็ไมได แบงโนนแบงน้ี เพราะฉะน้ันการเทศน

ที่สนามหลวงจึงไมไดเทศนสูงอะไรนัก เทศนไป

พื้นๆ ธรรมดา ทานประทับนั่งอยูนี้ ทานยังวาฟง

แลวเพลิน แน�ะยังงั้นนะ...”

เสด็จไปทรงเปนประธานในงานบูชาคุณแผนดิน 

ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพฯ 

เม� อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๔

ทรงเปนประธานในงานฉลองเจดียครูบาอาจารยสายกรรมฐานหลายรูป
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ทรงกราบสมณะทั้ง ๔

“...ทูลกระหม่อม ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ท่านได้ 

อุตส่าห์เสด็จมาเย่ียมโปรดเมตตาพวกเราเสมอๆ 

พวกเราก็ให้ได้ภาวนาตามเสด็จท่าน ท่านเสด็จ

มาน้ีก็เพื่อภาวนา มากราบครูบาอาจารย์ ต้ังแต่

มาพระจิตน้ันเป็นกุศลตลอดมา วันน้ีจะไปกราบ

ไปเย่ียมครูบาอาจารย์ท่านพ่อบัว ท่านมาท่าน

เป็นกุศลตลอดมา แต่ท่านพ่อบัวเวลาลูกจะมา

เย่ียม หลับครอกอยู่ก็ไม่รู้นะอันน้ีเราก็ไม่รับรอง 

ตรงน้ีนะ เอาตรงท่ีท่านมาก็แล้วกัน ไอ้เราไม่ได้

เรื่อง เรื่องของเราไม่ได้เรื่อง เอาเรื่องของท่าน

เป็นเรื่องของพวกเราน้ีอีก ให้เป็นคติบำาเพ็ญกุศล

ตามเสด็จท่าน ท่านเอาจริงเอาจังมากนะ ทรง

ภาวนาไม่ได้หยุดได้ถอย เราอย่าไปกีดขวางท่าน

นะ ไปต่อสู้เป็นข้าศึกต่อท่าน ท่านมาวัด วัดน้ี

ไม่ใช่เป็นวัดก่อข้าศึก ท่านมาท่านเร่งทางด้าน

จิตใจ จิตตภาวนาทางบุญทางกุศล เราเร่งทาง

ความข้ีเกียจข้ีคร้าน ท้อแท้อ่อนแอสู้กับท่าน 

ใช้ไม่ได้นะ เข้าใจเหรอ อย่าทำานะอย่างน้ีนะ  

พากันจำาเอา

วันน้ีท่านเสด็จมา ไม่มีอะไรแหละท่าน

เสด็จมาเย่ียมพวกเรา มากราบครูบาอาจารย์ 

เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นสิริมงคลแก่หูแก่

ตาแก่จิตใจ เป็นมงคลอยู่ท่ีน่ี ถ้าไปเจอไปเห็น 

ส่ิงท่ีไม่ดีเข้ามา ก็เป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้ 

หัวใจเรานั้นแหละ จึงว่า สมณานัญจ ทัสสนัง  

เอตัมมังคลมุตตมัง การเห็นสมณะเป็นมงคลอัน

สูงสุด สมณะคืออะไรท่านแยกไว้เป็นประเภท 

สมณะ คือผู้สงบกาย วาจา ใจ จากบาป รวม

แปล แต่สมณะน้ันมีหลายประเภท สมณะท่ี ๑ 

คือ พระโสดา สมณะท่ี ๒ คือ พระสกิทาคา 

สมณะท่ี ๓ คือ พระอนาคา สมณะท่ี ๔ คือ 

พระอรหันต์

ได้เห็นสมณะเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุด 

จิตใจก็ย้ิมแย้มแจ่มใส ตาเห็นเป็นเครื่องมือของใจ  

ยิ้มแย้มเข้าไปสู่ ใจ หูได้ยินยิ้มแย้มเข้าไปสู่ ใจ 

ทุกสิ่งทุกอย่างสัมผัสสัมพันธ์เข้าไปสู่ใจ ใจเป็น

ผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสในสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายซึ่งมี

อยู่รอบตัว และใจได้ไปสัมผัสกับส่ิงเหล่าน้ันจาก 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ผลประโยชน์เข้ามาสู่

จิตใจเป็นมงคลมหามงคลแก่เรา พากันจำาเอา

นะ วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละ ทูลกระหม่อมฯ 

ท่านก็จะเสด็จกลับวันนี้ จากนี้แล้วท่านก็จะไป

เมืองนอก ไปเมืองนอกก็เพื่อชาติไทยของเรา

นั้นแหละ ท่านจะไปเพื่อใครถ้าไม่เพื่อพี่น้อง 

ชาวไทยทั้งประเทศ ได้อะไรมาก็มาแจกมาจ่าย 

ทั่วประเทศไทย...”

ท่านพ่อเทศน์มีตลกด้วย

“...เทศน์วันที่ ๑๐ ที่โคกมน เห็นไหมล่ะ 

ตอนเทศน์ท่านหัวเราะ นิสัยท่านชอบหัวเราะ

นะ เรามันก็นิสัยอันนี้อีกแหละ เราก็ไม่ได้ว่าเรา

จะตลกนะ มันหากเป็นไปในแนวธรรมของการ

เทศน์แหละไป มันออกไปเป็นเรื่องเหมือนตลก 

ทางนั้นหัวเราะกี๊ก เป็นอย่างนั้นละ จะว่าเป็นไป

ตามนิสัยก็ถูก ไปตามแนวธรรมแล้วซอกแซกไป

นิสัยอีกผสมกันอย่างนั้น ..

แม้แต่ฟ้าหญิงฯ ท่านก็ยังมี เวลาเทศน์

จบลง ส่วนมากไปเทศน์ที่ไหนท่านจะมาประทับ

อยู่ข้างธรรมาสน์ ท่านประทับอยู่โน่นก็ตาม จะ

ประทับในท่ีเขาจัดไว้รับเสด็จน้ันครู่เดียว พอเรา 

ขึ้นธรรมาสน์ปั๊บท่านจะปุ๊บมาประทับข้างๆ  

ไม่ว่าที่ ไหนเหมือนกันหมด เวลาเทศน์จบลง

แล้วท่านมักจะถวายทองคำา นิมนต์ลงไปรับ 

แล้วมีสิ่งอื่นด้วยแทรกกันเข้ามา เราก็ลงไปรับ

สิ่งเหล่านั้นแหละ ทีนี้ ไปเราก็ถาม เป็นยังไง 

ฟังเทศน์ อ๋อ ท่านพ่อเทศน์ดีมีตลกด้วย ว่ามี

ตลกด้วย อย่างนั้นแล้ว แม้แต่กษัตริย์ก็ยัง

ประกาศออกมาว่ามีตลกด้วย ก็ตัวจริงมันอยู่น่ีวะ  

ว่าท่านพ่อเทศน์ดีมีตลกด้วย ขบขัน

ท่านยังไปเล่า ภาษาของเราเรียกว่า ท่าน

ไปเล่าให้แม่ท่านฟัง วันนั้นท่านมาทำาบุญวันเกิด 

ที่สวนแสงธรรม ตอนเช้า ตอนเราไปสวนแสง-

ธรรม เวลาทำาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มา 

กราบลา ไปนี้ก็จะได้ ไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

ปล่อยอะไรต่ออะไรท่านว่าง้ันนะ เราก็ทำาท่า

คึกคัก โอ๋ย เหมือนจะจริงจะจังนะ ‘เอ๊อ ดีแล้ว 

เป็นโอกาสอันดีเหลือเกิน จะได้ฝากอะไรไป

ปล่อยด้วย’ เราว่าอย่างนี้ ท่านก็ต้องนึกว่าเป็น

สัตว์เป็นอะไรต่ออะไร 

เราก็บอกว่า ‘ไอ้พวกความขี้เกียจขี้คร้าน

ความท้อแท้อ่อนแอในการภาวนานั้นให้เอาไป

ปล่อยด้วยนะ’

หัวเราะแก๊กเลย แน่ะอย่างนั้นละเข้าใจ

ไหม มันหากมาอย่างนี้ เราพูดคึกคักเหมือนจะ 

ไม่ ไปอย่างนี้  ท่ านก็จ้อฟั ง ครั้ นแล้ว เอา 

ความขี้เกียจขี้คร้านไปปล่อยด้วย ท่านไปเล่า 

ให้สมเด็จฯ ฟัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านก็มา 

เล่าให้ฟัง ฟ้าหญิงเล็กว่า หลวงตาฝากของ 

ไปปล่อย ทีแรกฟังนึกว่าจะเป็นของอะไร ปุ๊บปั๊บ

ว่า ความขี้เกียจขี้คร้าน อู๊ย เอาไปเล่าให้แม่ฟัง 

อย่างนี้ละมันก็เป็นอยู่ในนั้น…”
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๗๔๒ ๗๔๓

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณออกอากาศในรายการของทางสถานีโทรทัศน โมเดิรนไนน 

(ชอง ๙ อสมท.) เม� อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเนื้อหาสวนหนึ่งกลาวถึงองคหลวงตา ดังนี้

ผูดําเนินรายการ   ใตฝาพระบาทเองมีการรับมือกับปญหาในชีวิตยังไงพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ กอนอ� นตองบอกวา เปนเด็กวัด คืออยูวัดปาบานตาดมา ๑๕ ปกับหลวงตามหาบัว ยังไงคนเราตองมีแนสิ่งกระทบ ขอเรียก

   วาสิง่กระทบทางสงัคม อยางพวกแสงสเีสยีง เสยีงอะไรทีเ่ราไดยนิมาเรารบัมาลวนทัง้ดแีละไมด ีพอพระทานบอกวา สรรเสริญ

   ควบคูกับนินทา อยูในโลกน้ีมันเล่ียงไมได แตวาถูกเขานินทาวารายถายังกระทบใจเรา สิง่ทีเ่ราตองกระทาํกค็อื พจิารณาตวัเองกอน 

   พระทานสั่งใหพิจารณาตัวเองกอน กอนที่จะไปพิจารณาคนอ� น เราตองดูตัวเราเองกอนตองพิจารณาตัวเราเองกอน วาส่ิงท่ีเขา

   วาท่ีมากระทบเราน้ีมันเปนจริง เราเปนจริงอยางท่ีเขาวาไหม ถาเราเปนจรงิตองแก ไขดวยตวัเอง แก ไขเสรจ็แลวกว็าง แตพจิารณา

   แลวไมเปนจริงก็วางเลย ตองขอพูดเลนๆ วา ถามีของ เราแบกไวเราหนักไหม มันหนัก การปลอยวางนี้มันเบาโอยมันสบาย 

   เพราะฉะนั้นตองปลอยวางใหอภัยได

ผูดําเนินรายการ  แตบางครั้งดูเหมือนจะยากพระพุทธเจาขา อยางขาพระพุทธเจายังรูสึกโรคจิตคือแบกอยูได บางครั้งยังตองปลอย แตก็คิด

   วาพนักงานจะอยูยังไง มันไมสามารถกลับบานไปปดประตูไดเลย ทําไมได

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ตองทําให ได คอยๆ ทํา การปลอยวางนี้เปนสิ่งที่ทํายาก ตัวเราเองนี้ก็ทํายากแตตองปลอย อยางแตกอนเปนคนนอนไมหลับ 

   สมัยสาวๆ เปนคนนอนไมหลับ แตพอมาตอนหลังๆ อยูกับหลวงตามหาบัว ก็ตองบอกตัวเองวา ตองนอนแลวนะ มันก็ตอง

   หลับ ทุกอยางวางไวกอน พรุงนี้คอยคิดตอ ตอนแรกทํายากคะ แตสิ่งที่จะชวยไดในการทําคือการนั่งสมาธิ พอจิตนิ่งพอสงบ

   มันจะกลายเปนความสุข

ผูดําเนินรายการ  ทุกวันนี้ทูลกระหมอมฯ มีความสุขทุกวันเวลาที่ต� นขึ้นมาไหมพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ  ก็ ไมทุกวันหรอกคะ ชีวิตคนเราก็ตองมีสิ่งที่เราถูกใจไมถูกใจ มีทั้งนั้นที่จะมากระทบ แตฉันวาง ตองหัดวางใหเร็ว

ผูดําเนินรายการ ทูลกระหมอมฯ บอกวาทรงเปนเด็กวัด ตอนน้ีเสด็จฯ ไปท่ีวัดของหลวงตามหาบัวไดขาววา ทรงอยูในกุฏิเล็กๆ เองพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ  กุฏินี้มีหองเดียวและก็นอนกับพื้น และก็มีหองน้ําก็หองเล็กๆ  เกือบเทาหองน้ําในเคร� องบิน อยูได ก็อยูมาหลายปแลว

ผูดําเนินรายการ  ทูลกระหมอมฯ อยูมาอยางสบายๆ แตตอนนี้ทูลกระหมอมฯ ตัดทุกอยางทิ้งมันทําใจยังไง

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ  หลวงตามีวิธีสอนใหทําใจ คือตอนที่เปนลูกศิษยหลวงตาใหมๆ ทานยังไมให ไปอยูในวัด ทานบอกขอเตรียมความพรอมกอน 

   ทานให ไปอยูโรงแรม ตี ๔ กวา ทานใหเริ่มจากการใสบาตรตอนเชา พอใสบาตรเสร็จจะเดินตามทานเขาไปทานอาหารเชา

   พรอมกับพระ จากนั้นทานก็จะเทศน พอเทศนเสร็จทานก็จะใหพรเปนอันจบกิจวัตรตอนเชา พอตอนบายทานก็จะใหเขาไปที่

   กุฏิหลวงตาและทานก็จะสอนตัวตอตัวและก็ติวเขมเลย วากิจวัตรประจําวันควรจะเปนยังไงทําตัวยังไง

ผูดําเนินรายการ  หลวงตาสอนอะไรบางพระพุทธเจาขา ที่ทรงจําได

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ สอนมากมาย แตวาหลักใหญสําคัญที่ใจ คนเรามีใจเปนประธาน ถาใจดีแลวทุกอยางก็จะดีตามดวย และทานก็สอน อยาง

   พอมีความทุกขก็ ไปหาทาน ทานก็สอนวา อดีตเปนสิ่งที่ผานไปแลวเราไมสามารถดึงมาแก ไขได เพราะฉะนั้น เร� องในอดีตให

   ปลอยวางไปเลยอยาคิด

ผูดําเนินรายการ หลวงตาทานดุไหมพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ  ไมดคุะ และทานกส็อนตออกีวาอนาคตเปนสิง่ทีย่งัมาไมถงึ ไมควรทีจ่ะไปคาดเดาจนิตนาการ เพราะฉะนัน้จะทาํใหฟุงซานขอ

   ใหอยูในปจจุบัน ทําปจจุบันใหดีที่สุดแลวอนาคตก็จะดีเอง

ผูดําเนินรายการ เรียกหลวงตาทานวาอยางไรพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ  ทานพอคะ

ผูดําเนินรายการ  หลวงตาเรียกใตฝาพระบาทวาอยางไรพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ทานเรียก “ทูลกระหมอมลูก”

ผูดําเนินรายการ   หลังจากหลวงตามหาบัวจากโลกของเราไปแลว ทรงรูสึกอยางไรบางพระพุทธเจาขาวินาทีนี้

ฟาหญิงจุฬาภรณฯ ตองใชคําวา “วาเหว” เหมือนกัน แตวาหลวงตาทานบอกวา ใหเก็บพอไวในใจ แลวพอจะอยูกับ

   ทูลกระหมอมลูกตลอดไป

ผูดําเนินรายการ  ทูลกระหมอมฯ อยากฝกธรรมะเอง อยากฝกไปถึงขั้นไหนพระพุทธเจาขา 

  ฟาหญิงจุฬาภรณฯ ไมคิ ด เ อ้ือมไกล คิดแค ว าอยากจะเปนขั้ นตนบรรลุพระโสดาบันตาม

   ความเช� อของพระพุทธศาสนา ถาบรรลุพระโสดาบันแลว จิตจะไมมีวันตกไปอยูใน

  ความชั่ว มันจะดีแลวมันก็จะดี ไปตลอด แมวาตองมาเกิดในโลกมนุษยนี้บางก็อีก ๗ 

  ชาติ บางก็อีก ๓ ชาติ บางก็ชาติเดียว อันนี้ทานเขียนไวในพระไตรปฎก นี่ก็ ไมรูวา

  ใครสัมภาษณใคร ตองถามคุณ... วา อยากเกิดอีกไหม
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ผูดําเนินรายการ อยากพระพุทธเจาขาฯ อยากที่จะอยูบนโลกนี้ ไมอยากตาย แตทุกคนบอกวา จะตอง

ตาย

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ลองสังเกตดูนะ คนเราเกิดมาตองตายหมดทุกคน เพราะการเกิดก็มีทุกขแลว ลอง

สังเกตดู มีเด็กคนไหนไหม เกิดมาแลวหัวเราะ เกิดมามีแตรองไห รองไหทั้งนั้นออก

มาก็รองไหเลย (พระพุทธเจาขา) การแก บางคนก็ ไมอยากแก และการเจ็บนี้ ไมมี

ใครอยากเจ็บและไมมีใครอยากตาย เพราะฉะนั้นถามาเกิดซําๆ อีก ก็จะไดรับความ

ทุกขของการเกิด แก เจ็บ ตายอีก อันนี้แคหลักๆ เทานั้น ถาจะแจงใหละเอียด ความ

ทุกขบนโลกมนุษยมีอีกเยอะเลย สูเราไปใหพนเลยไมดีกวาเหรอ

ผูดําเนินรายการ   พระพุทธเจาขา (ฟาหญิงฯ หัวเราะ) อยางผูหญิงบางคนจะยึดติดกับแบรนดเนม

   ใชไหมพระพุทธเจาขา (คะ) สําหรับทูลกระหมอมฯ เอง รูสึกอยางไร หลังจากศึกษา

   ธรรมะแลวทิ้งได ไหมพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ก็ยังชอบนะ แตวาไมถึงกับติด เพราะวาหลวงตาทานสอนไมใหยึดติดกับอะไรท้ังส้ิน แต

   จริงๆ แลวในตัวฉันยังเปนคนชอบแตงตวั ฉนัยงัเหมอืนผูหญงิธรรมดาแตวาบาปในสวน

   อ� นๆ มาอยูกับหลวงตาก็ลดลงไปเยอะ คือไมทําบาปอะไรอยางอ� น  การฆาสัตว

ทรงถวายพระพุทธรูปแดองคหลวงตา 

เม� อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙

    แมแตมด  แมแตยุงเคยตบ  เดี๋ยวนี้ก็ ไมตบแลว  (แตกอนตบใชไหมพระพุทธเจาขา) เคย สมัยกอนเคยแตตอนนี้ ไมแลว

ผูดําเนินรายการ  จะทํายังไงพระพุทธเจาขา เวลานั่งสมาธิมันมาไต กัดอยู

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ บางทีก็เอาปากเปาถาตัวมันเบาๆ แตถามันตัวโตหนอยก็คอยคีบไปปลอยขางนอก

ผูดําเนินรายการ  แลวเจามดตัวนอยๆ ไมกัดเหรอพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ไมกัดคะ สงสัยมันเรียนธรรมะดวย

ผูดําเนินรายการ  ทรงหวังที่จะนิพพานเลยหรือไม พระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ก็อยากนะ  แตชาติน้ีคงทําไมได เพราะวายังถูกผูกมัดดวยหนาท่ีคือเกิดมาเปนลูกพระเจาอยูหัว มีหนาท่ีมากมายเพราะฉะน้ัน

ยงัตองทาํอะไรทีเ่กีย่วกบัทางโลกมาก จรงิๆ แลวเคยคดิวาอยากจะไปอยูวดัเลย แตไมเปนทีย่อมรบัของญาตมิติร กเ็ลยไปๆ 

มาๆ เสาร-อาทิตยจะเขาไปอยูวัด 

ผูดําเนินรายการ   ไมเปนที่ยอมรับหมายความวายังไงพระพุทธเจาขา 

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ  คือเขากลัววาจะหลุดไปเลย คือไปทางสายนั้นเลย  คอืเขาหวงวาจะตดิตอไดหรอืเปลา ถาเปนอบุาสกิาอยูทีว่ดัเลย (หวัเราะ)

ผูดําเนินรายการ นอกจากปฏบิตัธิรรมแลวใตฝาพระบาทยงัทรงเปนกาํลงัสาํคญั ดาํเนนิการจดัทําผาปาสําคัญชวยชาติของหลวงตาและปจจุบัน

   น้ียังคงดําเนินไปถึงข้ันใดแลวพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ตอนนีท้องที่ ไดหลงัจากทีห่ลวงตาจะละสงัขารนีอ่ยูที ่๑๒ ตนัในคลงัหลวง แตชวงทีห่ลวงตาละสงัขารไปแลวรอพระราชทาน-

   เพลิงอยู ๑ เดือนนี้ก็มีคนมาบริจาคทั้งเงินทั้งทอง เขาใจวาคงจะถึง ๑๓ ตันแลว เพราะวาคนมาบริจาคเยอะ แลวพูดก็ ไม

   นาเช� อ เงินเพียงแค ๓๐ วัน ไดมา ๖๐๐ ลาน แตใน ๖๐๐ ลานหลวงตาเขียนไวในพินัยกรรมอยางชัดเจนวาให ไป

   ซือ้ทองเขาคลงัหลวง ทานระบไุวอยางชดัเจนเลย แตจรงิๆ แลวกอ็ยากจะดาํเนนิเจตนารมณ 

   ตอจากหลวงตาเหมือนกัน แตก็ เกรงวาบารมีของตัวฉันเองนี้จะไมพอ 

   จะไมเทาหลวงตาก็อาจทําไดแตชาหนอย

ผูดําเนินรายการ  ทรงพระกรรแสงเยอะไหมพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ไมคะ เพราะวาหลวงตาสั่งไว ไมใหรองไห แตมันก็จุกๆ ข้ึนมา

   เกือบๆ เหมือนกันแตตอนท่ีรูสึกอีกตอนนึงก็คือตอนเผา

    เผาแลวพอไปเห็นอัฐิทานนั้นก็อีกอันหนึ่ง เอะ ใจเราจะ

   ทนได ไหม เพราะวาเคยเห็นทานเปนองค เคยคุยกับทาน

   แลวมาดอูกีท ีทานเปนกระดกูไปแลว คอืวา หลวงตาทานอาจจะ

   อยากใหเปนอยางนัน้ อยากจะใหดแูละจะไดพจิารณา จะได ไม

   ยึดติด

ผูดําเนินรายการ  เขาบอกวา การทีเ่ราเปนเจา สบายเหลอืเกนิ มทีกุอยางเพยีบพรอม 

   ทูลกระหมอมฯ รูสึกอยางไรกับประโยคนี้พระเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ถือวาตลกดี ชีวิตฉันนี้ถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็กวา เกิดเปนเจาตองรับใชประชาชน แลวทานก็ใชมา
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   ตั้งแตเด็กแลว ที่เริ่มออกเยี่ยมราษฎรไปอยูหนวยแพทย (พอ.สว.) ของทาน ดูแลประชาชน ทาน

   เริ่มใชตั้งแตอายุ ๑๔ ป แลวการเรียนก็จําเปนตองเรียนพิเศษกลางคืน ตองทํางานถวายกอนแลว

   เรยีนพเิศษตอนกลางคนื ทาํอยางนีม้าจนจบปรญิญาเอก ซึง่มนัยากเพราะเวลาเรยีนมนัมนีอย เวลา

   พักผอนก็นอย มันก็งวง เพราะเหน� อยมาทั้งวันแลว แลวยังตองเรียนอีก แตก็เขาใจทูลกระหมอมฯ 

   เสด็จพอเสด็จแมวา ทานใหทําเพ� ออะไร ทําไมตองทํางานเพราะมีหนาที่ เขาใจ และยิ่งตอนนี้อายุ

   มากขึ้นดวยยิ่งเขาใจเสด็จพอมากขึ้นเลย  

ผูดําเนินรายการ  เขาใจวาอยางไรบางพระเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ เขาใจวาเปนเจาเราตองบําเพ็ญบารมี คือใหทานและบารมี ใหทานใหความสุขแกราษฎร ให

   ความสุขยังไง เชน เขาปวยเราก็รักษา เขาไมมีอาชีพทําก็นํามาอบรมใหมีอาชีพทํา 

   เขามีปัญหาทางเกษตรกรรม เช่นน้ําไม่พอ พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสร้างเขื่อนให้เขา 

   บุกไปดูพื้นที่วาตองทําเข� อนตรงโนนตรงนี้เพ� อใหราษฎรมีนําใช นี้คือพออยูหัวและสมเด็จ-

   พระราชินี ทรงทําอยางนี้มา ๖๐ ป

ผูดําเนินรายการ   พระพุทธเจาขา ทูลกระหมอมฯ เองก็ประชวร แตก็ยังเสด็จไปหลายพื้นที่มากโดยวีลแชร 

   อึดอัดไหมพระพุทธเจาขา

เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ไมคะ เพราะวาทํานี่มันทําดวยใจ คือที่ออก พอ.สว.ก็ ไดถามแพทยเขาแลววาไมอันตราย

   ใชไหม ตอนทีช่วงหลวงตาปวยนี ่จรงิๆ แลวอนัตรายสาํหรบัฉนัทีจ่ะเดนิทาง แตขาพเจาบอกวา หลวงตาไมสบายยงัไงกต็องไป 

   หมอก็บอกวา ง้ันตองเอกเซอร ไซสตลอด คือเอกเซอร ไซสทาตางๆ มีหลายทา ซึ่งเหน� อยมากเลย กวาจะถึงอุดรธานี

   เอกเซอร ไซส  ไป ๓ ทา ทาละ ๑๖๐ ครั้ง...

   ตั้งแตเด็กแลว ที่เริ่มออกเยี่ยมราษฎรไปอยูหนวยแพทย (พอ.สว.) ของทาน ดูแลประชาชน ทาน

   เริ่มใชตั้งแตอายุ ๑๔ ป แลวการเรียนก็จําเปนตองเรียนพิเศษกลางคืน ตองทํางานถวายกอนแลว

   เรยีนพเิศษตอนกลางคนื ทาํอยางนีม้าจนจบปรญิญาเอก ซึง่มนัยากเพราะเวลาเรยีนมนัมนีอย เวลา

   พักผอนก็นอย มันก็งวง เพราะเหน� อยมาทั้งวันแลว แลวยังตองเรียนอีก แตก็เขาใจทูลกระหมอมฯ 

   เสด็จพอเสด็จแมวา ทานใหทําเพ� ออะไร ทําไมตองทํางานเพราะมีหนาที่ เขาใจ และยิ่งตอนนี้อายุ

 เขาใจวาเปนเจาเราตองบําเพ็ญบารมี คือใหทานและบารมี ใหทานใหความสุขแกราษฎร ให

   ความสุขยังไง เชน เขาปวยเราก็รักษา เขาไมมีอาชีพทําก็นํามาอบรมใหมีอาชีพทํา 

ําไม่พอ พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสร้างเขื่อนให้เขา 

ําใช นี้คือพออยูหัวและสมเด็จ-

   พระพุทธเจาขา ทูลกระหมอมฯ เองก็ประชวร แตก็ยังเสด็จไปหลายพื้นที่มากโดยวีลแชร 

เม� อวนัที ่๒๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สมเดจ็พระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ 

อัครราชกุมารี ทรงบรรยายในหัวขอ “การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน” ตามหลักขององค

หลวงตา สรุปใจความสําคัญไดดังนี้

 “สิง่ทีข่าพเจาพดูในวนันี้ ไมใชสิง่ทีเ่ปนคาํสอนของขาพเจา แตเปนคาํสอนของหลาย

หลวงปูหลวงตา โดย ๙๙ % เปนของหลวงตามหาบัว ซึ่งขาพเจาเปนลูกศิษยอยู ๑๕ ป .. 

หลวงตาสอนวา คนเราควรอยูกับปจจุบันและทําใหดีที่สุด .. อยากบอกเคล็ดลับความงาม

ของวัดปาบานตาด ใบหนาสะทอนจิตใจขางใน เราทําเร� องดี มองโลกในแงดี ทําจิตใจสดใส 

หนาตาจะสดใส ถามัวแตคิดราย จิตใจหมกมุนในเร� องรายๆ จะแตงเทาไหรก็ ไมสวย คนเรา

สวยไดดวยธรรมะ คือทําแตสิ่งที่ถูกตองและดีงาม ..

พลังใจของขาพเจาที่ทําใหทํางานลุลวงไปไดดวยดีมีอยู ๓ พระองค องคแรก คือ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคที่สองควบคูกันคือ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม-

ราชินีนาถ .. สําหรับแรงใจในการทํางานองคที่สาม คือ หลวงตามหาบัว ที่เปนเหมือนพอ

บุญธรรม ทานทําเพ� อสวนรวมตลอด คนเอาเงินมาบริจาคมากมาย ไมเคยเก็บไวกับตัว ไป

สรางโรงพยาบาล ใหพระ ใหคนยากจนไมเคยทาํเพ� อตวัเอง .. และในฐานะลกูบญุธรรมของ

หลวงตา จะเผยแผธรรมเพ� อเปนประโยชนดวย .. ”
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      ๑๓ 
 

สื่อสารทานธรรมแห่งประเทศไทย
องค์หลวงตาเห็นคุณค่าของใจยิ่งกว่าสมบัติใดในโลก การสงเคราะห์ด้านวัตถุเป็น

เพียงพื้นฐานเท่านั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าจิตใจ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงส่งเสริมการเผยแผ่

ธรรมะเปน็ธรรมทานผา่นเครือ่งมอืสือ่สารทกุประเภท โดยไมม่กีารซือ้ขายแตอ่ยา่งใด 

มุ่งปรารถนาให้พุทธบริษัทมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในชีวิตเปรียบดั่งมีเข็มทิศ  

นำทางให้พาก้าวเดินได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

องค์หลวงตาเมตตากล่าวถึงความสำคัญของธรรม

เมื่อเปรียบกับสิ่งมีค่าใดๆ ในโลกไว้ว่า 

“...สมบัติใดก็ตามที่เข้าสู่ภายในจิตใจไม่เหมือนธรรม

สมบัตินะ ธรรมสมบัตินี้เข้าไปแล้วตีกระจายออกเป็นผล

เป็นประโยชน์เรื่อยเลยนะ สมบัติอย่างอื่นยังทำตัวให้  

เหลิงเจิ้งได้นะ มีมากเท่าไรยิ่งโลภมากๆ เลยเป็นบ้าโลภไป

เลย นั่นสมบัติอย่างอื่นเป็นอย่างนั้น ถ้าสมบัติภายในใจมี

เท่าไรยิ่งเย็นยิ่งชุ่มไปหมดเลย พระพุทธเจ้า พระอรหันต์

ไปที่ไหน ไปไม่ไปก็ตามจิตใจท่านครอบโลกธาตุ…” 

สำหรับความรู้ทางธรรมที่องค์หลวงตานำออกสอน

พระเณรและประชาชนนัน้ ทา่นสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริง

ออกจากใจซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติจริงตั้งแต่สมัยที่อยู่

ศึกษากบัหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัโต การเทศนาธรรมทุกขั้นทุกภูมิ

ขององค์หลวงตาจึงไม่มีสิ่งใดเป็นข้อลังเลสงสัย ดังนี้ 

“...การสอนโลกเราถงึบอกตรงๆ เลย เราไม่อัดไม่อั้น 

ฟังซิพี่น้องทั้งหลาย ฟังซิ มันจ้าครอบโลกธาตนุี ้เอา มาวา่

งัน้เลย ถามทางไหนถ้าจะเป็นผลเป็นประโยชน์ จะออก

ทันทีๆ ออกมาเต็มภูมิก็ใส่กันเต็มภูมิ เพราะนี่ถ้าว่าน้ำก็

เต็มถังแล้ว เปิดตรงไหนออกหมด น้ำไม่ว่าจะเปิดแง่ไหนๆ 

เต็มถังอยู่แล้ว ธรรมครอบโลกธาตุอยู่แล้ว เปิดมาทาง

ไหนออกหมด ฟังซิ  

นั่นละในหัวใจอันนี้เป็นธรรมหมดแล้ว ไม่มีอะไรที่จะ

มาเคลือบมาแฝง กิเลสตัณหาแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มี 

มันก็จ้าไปหมด แล้วทำไมจะไม่เห็น ทำไมจะไม่รู้ .. 
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“ธรรมะนี้กระจายทั่วประเทศไทย แต่ก็ดูว่าเป็น

ผลเท่าที่ควร การเทศนาว่าการเป็นผลเท่าที่ควร

ตลอดมา แล้ววิทยุก็กระจายทั่วประเทศไทย ไม่ว่า

ทางด้านไหน อินเทอร์เน็ต หรือวิทยุหรืออะไรออก

ทุกแง่ทุกมุม ทางด้านจิตใจนับว่าได้รับการฟื้นฟู

ขึ้นพอประมาณ จากอรรถจากธรรมที่เราเสียสละ

เพื่อพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสั่งสอนมาตั้ง

แต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้” 

สำหรับการสั่งสอนโลกขององค์หลวงตา  

นอกจากท่านจะเมตตาสอนโดยตรงจากการ

เทศนาที่วัด การเดินทางไปเทศน์ ในสถานที่

ต่างๆ หรือการเขียนจดหมายธรรมะตอบลูก

ศิษย์ลูกหาแลว้ ทา่นยงัเมตตายอมให้นำธรรมะ

ของท่านออกกระจายตามสื่อประเภทต่างๆ 

โดยไม่มีลิขสิทธิ์อีกด้วย อาท ิ หนังสือ เทป   

ซีดี วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ดาวเทียม   

อนิเทอรเ์นต็ เปน็ตน้ และไมว่า่จะนำออกทางสือ่

ชนิดใด สิ่งที่ท่านเน้นย้ำเป็นพิเศษตลอดชีวิต

ของท่านก็คือการนำธรรมะออกเป็นธรรมทาน

เท่านั้น ไม่ให้มีการซื้อขาย ซึ่งท่านได้ให้เหตุผล

ลายมือองค์หลวงตาเขียนอธิบายกัณฑ์เทศน์บนปกเทป 

 
สื่อสารทานธรรม

ธรรมะของเรามทีกุขัน้เลยนะ เริม่ไปตัง้แต่  

หลวงตาสอนเด็ก หลวงตาสอนผู้ ใหญ่ หลวงตา

สอนคนแก่ หลวงตาสอนคนไม่เอาไหนไปเรื่อยๆ 

มันมีทุกอย่าง ธรรมะเรามีทุกขั้น ภูมิไหนเราก็

สอนทั้งนั้น เด็กก็สอน อย่างพวกนักเรียนมานี้  

ก็สอน ไปที่อื่นได้อบรมนักเรียนก็มี ไปนักเรียน

ก็สอนนักเรียน ไปทางเด็กก็สอนเด็ก เกี่ยวกับ

พวกตำรวจก็ไปทางตำรวจ เกี่ยวกับหมอก็ไป

ทางหมอ ไปหาหมอก็เป็นอีกแบบหนึ่ง เอาอ้อย

ไปขายสวน สอนหมอ ไปกระทรวงสาธารณสุข

ก็ ไปสอนหมอ ก็อย่างนั้นแล้ว เรียกว่าสอน  

ทุกขั้นของธรรม ทุกขั้นของคน…” 
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ไวอ้ยา่งชดัเจนปรากฏในสือ่ประเภทตา่งๆ ดว้ยวา่ 

“ถ้าท่านผู้ ใดประสงค์จะนำแจกเป็นธรรม

ทาน ท่านผู้นั้นกรุณาทำได้ตามประสงค์โดย 

ไม่ต้องขออนุญาตจากหลวงตาแต่อย่างใด 

นอกจากเพื่อจำหน่ายจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ 

เพราะหลวงตาไม่ต้องการอะไรยิ่งกว่าใจที่เป็น

สมบัติล้นค่ากว่าสมบัติใดๆ ในโลก” 

เมื่อต้นปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ก่อนเปิด 

“โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว  

ญาณสัมปันโน” องค์หลวงตาได้แสดงความ

ห่วงใยชาติบ้านเมืองที่ประสบปัญหาหนี้สิน

จำนวนมหาศาล ถึงขั้นวิกฤตจะสิ้นชาติศาสนา 

ทา่นจงึยอมเสยีสละออกมาเปน็ผูน้ำในการกอบกู้

วกิฤตของชาต ิดว้ยการเทศนาวา่การ ในเบือ้งตน้

การกระจายข่าวสารการกอบกู้ชาติของท่าน

ค่อนข้างอยู่ในวงแคบ เพราะใช้วิธีส่งข่าวแบบ

ปากต่อปากหรือถอดคำเทศน์ประจำวัน 

เฉพาะกัณฑ์ที่น่าสนใจพิมพ์เป็นเล่มแจกจ่าย

ส่วนใหญ่ก็ ได้รับเฉพาะผู้มีความคุ้นเคยกัน

เทา่นัน้ เนือ่งจากในขณะนัน้ยงัไมค่อ่ยมชีอ่งทาง 

การเผยแพร่ผ่านสื่อ ธรรมเทศนาประจำวัน

ของท่านจึงรู้กันเฉพาะภายในวงลูกศิษย์ลูกหา 

ต่อมาเมื่อองค์หลวงตาเทศนาถึงอานิสงส์

ของการนำธรรมะและข่าวสารการช่วยชาติ 

อันเป็นมหามงคลออกกระจายกว้างขวางไปยัง

พี่น้องชาวไทยในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าในเมือง

หรือในป่าเขาที่ห่างไกลย่อมมีอานิสงส์มาก

เท่ากับเป็นการเปิดหูเปิดตาประชาชนให้ ได้รู้ ได้

เห็นได้ยินได้ฟังธรรมตลอดถึงข่าวสารอันเป็น

มหามงคล บุญเหล่านี้จะส่งผลให้หูแจ้งตาสว่าง

ในธรรมมีหูทิพย์ตาทิพย์มองเห็นเทวบุตรเทวดา

อินทร์พรหมได้ จากพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้

ทำใหเ้กดิการประสานงานไปยงัสือ่ประเภทตา่งๆ 

ที่มีใจรักชาติบ้านเมืองและเห็นคุณค่าของธรรม

ในพระพุทธศาสนาว่าสามารถยกชาติบ้านเมือง

ให้ขึ้นจากหล่มลึกได้จริง ทำให้พระธรรมเทศนา

ของท่านเริ่มออกสู่วงกว้างผ่านหนังสือพิมพ์ 

นติยสารรายสปัดาห ์ รายปกัษ ์ วทิยกุระจายเสยีง

สถานีต่างๆ ในหลายจังหวัด สถานีโทรทัศน์

ช่องต่างๆ ทั้งแบบข่าวสั้นและแบบยาวเดือนละ 

๑-๒ ครั้งตลอดปี รวมถึงการนำธรรมเทศนา

ของท่านออกทั่วโลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

พระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ จึงถือเป็นจุดกำเนิด 

แห่งงาน “การสื่อสารทานธรรม” กระจายสู่ 

พุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วโลก 

หากกล่าวถึงความรู้และความเมตตา

อย่างไม่มีประมาณในการเทศนาสั่งสอนของ

องค์หลวงตานั้น นอกจากจะแสดงธรรมเพื่อสั่ง

สอนพระเณรและประชาชนแล้ว ท่านยังเมตตา

อบรมสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆ 

อีกด้วย ดังท่านได้กล่าวไว้อย่างถึงใจว่า 

“...เทวบุตรเทวดามาฟงเทศน์ฟงธรรม

ของท่านในคืนหนึ่งๆ สำหรับท่านผู้อยู่ในที่สงัด

งบเงียบนั้นมีน้อยเมื่อไร มีมากยิ่งกว่าคนที่มา

ฟงเทศน์เต็มศาลานี้อีกเป็นไหนๆ แต่พระท่าน

มุ่งอรรถมุ่งธรรม ปฏิบัติต่ออรรถต่อธรรม  

ท่านไม่เคยพูด รู้ก็รู้เป็นภาษาเทวดากับภาษา

ท่านรวมแล้วเรียกว่าเป็นภาษาธรรม สนทนา

กัน ฟงอรรถฟงธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอ 

ประสานใจกับธรรมเข้าสู่กัน เป็นความรื่นเริง

บันเทิงต่อกันระหว่างพระเจ้าพระสงฆ์กับ 

เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายที่เข้ามา

เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน สะเทือนไปทั่วดินแดน

เทวโลก .. พูดให้มันเต็มหัวอกตามที่บรรจุไว้ 

ในหัวใจนี้ ตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมา จะมาว่า

อะไรมนุษย์ขี้เหม็นนี่วะ พูดแล้วมันคันฟนนะ  

ทีรู่แ้ลว้ไมม่ีใครรูด้ว้ยนีซ่มินัโมโหนะ่ อา้ว จรงิๆ นะ 

เพราะฉะนั้นเวลาเขาถามปญหาถึงผางออก

เลย…” 

 ภาพตัวอย่างรายการทีวีที่องค์หลวงตา 

 ทรงเมตตารับสัมภาษณ์ 
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ขอมาทางวัดปาบานตาดเพื่อขอรับแจกเปน

ธรรมทาน ทานไดเมตตากลาวไว ดังนี้ 

“ที่อยู ในวัดปาบานตาดนี้ เรียกวาคลัง

เทปแหละนะ ทั่วประเทศไทยกรรมฐานสาย

หลวงปูมั่นติดตอมาทางนี้ๆ สำนักเหลานั้นได

หมดไดจากนี้นะ ไดแบบเงียบๆ ตั้งแตยังไมได

ออกชวยชาติบานเมือง คือเราไม ไดออกเปด

เผย แตเทศนธรรมะที่สำคัญๆ นั้นในวงกรรม-

ฐานทั่วๆ ไปในประเทศไทยไดหมด ไมวาภาค

ไหนทานติดตอมาขอ สงไปๆ อันนี้เปนประจำ

มานานแลว” 

เบื้องหลังงานเขียนหนังสือ 
และการบันทึกเทป 

 

ทานกลาวถึงเบื้องหลังงานเรียบเรียง

หนังสือประวัติหลวงปูมั่น ภูริทัตโต เปนการ

ประสานกันระหวางงานภายนอกคือประวัติของ

หลวงปูมั่นและงานภายในคือความรูสวาง

กระจางแจงในธรรมขององคทานเองไวดังนี้ 

“...หากเปนความจริง งานแตงหนังสือก็

งานภายในของเราออกแตงประวัติทาน งาน

ภายนอกก็เรื่องราวของทาน งานภายในแทรก

เขาไปที่เปนสาระสำคัญๆ แทรกเขาๆ เพราะ

ความรูเวลาปฏิบัติทานก็รู เราก็รู มันก็วิ่งถึงกัน

ได ไมไดคุยนะ เวลาเขียนประวัติหลวงปูมั่น จิต

ของเรามันกระจางแลวนั่น เพราะฉะนั้นทาน

หนังสือธรรมะขององคหลวงตานั้นมีทั้ง

จากงานเขียนหรือถอดเทปจากการเทศนอบรม

พระและฆราวาส ทั้งในวัดและนอกสถานที่ 

บางเลมเปนการรวบรวมคำตอบปญหาธรรม

จากจดหมายของพระเณร ฆราวาส ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  

ทานเริ่มแจกหนังสือธรรมะมาตั้งแตป 

พ.ศ.๒๕๑๔-๑๕ จนกระทั่งปจจุบันนี้ การจัด

พิมพแตละครั้งๆ เปนจำนวนนับหมื่นนับแสน

เลม และพมิพมาตลอด หากตองมกีารประมาณ

จำนวนเลมก็นาจะหลายลานเลมแลว เพราะมี 

ผูตองการจำนวนมาก ทั้งมาดวยตนเองที่วัด 

ทั้งที่เขียนจดหมายขอจากที่ตางๆ ซึ่งมีจำนวน

เพิ่มขึ้นทุกวันๆ  

หนังสือที่มีผูสนใจมากที่สุด คือ หนังสือ 

ประวัติทานอาจารยมั่น ภูริทัตโต และ 

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายทาน

อาจารยมั่น ซึ่งเปนหนึ่งในหนังสือที่ทานเขียน

ดวยตนเอง ดังนี้ 

“เราเขียนหนังสือ ธรรมคูแขงขัน เลม

แรก จากนั้นก็ ประวัติหลวงปูมั่น ปฏิปทาพระ

ธุดงคกรรมฐานสายหลวงปูมั่น ประวัติหลวง

ปูขาวยอๆ ปญญาอบรมสมาธิ” 

 สื่อธรรมะขององคหลวงตาอีกประเภท

หนึ่งก็คือเทปอบรมพระและฆราวาสซึ่งมีพระ

เณร ประชาชนจำนวนมากจากที่ตางๆ ทั้งใน

และตางประเทศ ตลอดจนวัดตางๆ ก็ไดติดตอ

ออกแปบนึงมันจับไดปุบๆๆ ออกตามกันไปเลย  

ไดเขียนประวัติทานไวกวางขวางอยู ป 

๒๕๑๔ ละมั้งถึงไดออกแจก ประวัติหลวงปูมั่น 

๒๕๑๓ แตง เราเขียนเองประวัติ เรียนพิมพดีด

มาแตงหนังสือประวัติของทานโดยเฉพาะกับ

ปฏิปทาพระกรรมฐาน สองเลมเทานั้น เรา

เรียนพิมพดีด พอจบสองเลมนี้ เราทิ้งพิมพดีด

เลย ไมเอา ไดแตงหนังสือสองเลม หนังสือ

ประวัติพอแมครูจารยมั่นหนึ่ง หนังสือปฏิปทา

ของพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปูมั่นหนึ่ง 

สองเลมเทานั้น จากนั้นก็ทิ้งหมด พิมพดีดก็ทิ้ง 

อะไรทิ้งหมดเลย…” 

และสำหรับหนังสือ ปญญาอบรมสมาธิ 

ที่ทานเขียนและตั้งชื่อดวยตนเองนั้น ทานกลาว

อธิบายถึงที่มาของชื่อและแนวทางในการ

พิจารณาธรรมไว ดังนี้ 

หนังสือที่องคหลวงตาเขียนดวยตนเอง และสวนหนึ่งของหนังสือ 

ที่คณะศิษยจัดพิมพขึ้น โดยรวบรวมจากพระธรรมเทศนาขององคหลวงตา 

หนงัสอื จดหมาย เทป ซดี ีธรรมะหลวงตา 
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“. . .ปญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรม

ปญญา เราเรียนนี่เปนปญญาอบรมสมาธิ เมื่อ

จิตหาความสงบไมไดก็ใชปญญาหมุนติ้วๆ มัน

เลยกลายเปนจิตกลับมาสงบดวยอำนาจของ

ปญญา เขาไมไดปฏิบัติ อันนี้เราปฏิบัติ ผลออก

มาจากการปฏิบัติมันก็ไมผิดละซิ เราเรียกวาได

ดำเนินตามแนวทุกวรรคทุกตอน วาปริยัติเราก็

เรียนเสีย วาปฏิบัติเราก็ไดออกปฏิบัติ ผลของ

การปฏิบัติเราก็ปรากฏผลตามกำลังแหงการ

ปฏิบัติของเรา เรียกวาครบ ปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติ

ไดแกการศึกษาเลาเรียนแลวนำไปปฏิบัติ 

ปฏิเวธผลแหงการปฏิบัติเกิดมาเปนปฏิเวธ 

แปลวาความรูแจง ความรูแจงแทงทะลุ 

ปญญาอบรมสมาธินี้ ไมมีใครเขียน หลัก

ใหญก็วาสมาธิอบรมปญญา สีลปริภาวิโต 

สมาธิ มหัปผโล โหติ มหานิสังโส สมาธิเมื่อ

ศีลอบรมแลวยอมมีผลมาก อานิสงสมาก พอ

ศีลอบรมสมาธิแลว จากสมาธิแลวก็ปญญา 

ปญญาแลวก็วิมุตติ เรามันภาคปฏิบัติ มันไมได

ไปตามแนว ภาคปฏิบัติตองใชปญญา ทีนี้เวลา

ผลเกิดขึ้นทางดานปญญามันชัดเจน เพราะมัน

ประจักษกับตัวเอง เพียงเราอานเราจำมาไมชัด 

ทานก็จำเราก็จำไดมาก็แบบเดียวกัน ทานก็

ปญญาอบรมสมาธิ 

"...ความจริงการภาวนาเพื่อใหใจสงบ ถาสงบดวยวิธีปลอบโยนโดยทาง 

บริกรรมไม ได ตองภาวนาดวยวิธีปราบปรามขูเข็ญ คือคนคิดหาเหตุผลในสิ่ง 

ที่จิตติดของดวยปญญา แลวแตความแยบคายของปญญา จะหาอุบายทรมาน

จิตดวงพยศ จนปรากฏใจยอมจำนนตามปญญาวา เปนความจริงอยางนั้นแลว 

ใจจะฟุงซานไปไหนไม ได ตองหยั่งเขาสูความสงบเชนเดียวกับสัตวพาหนะ 

ตัวคะนอง ตองฝกฝนทรมานอยางหนักจึงจะยอมจำนนตอเจาของ 

ฉะนั้นในเรื่องนี้จะขอยกอุปมาเปนหลักเทียบเคียง เชน ตนไมบางประเภท 

ตั้งอยูโดดเดี่ยวไมมีสิ่งเกี่ยวของ ผูตองการตนไมนั้นก็ตองตัดดวยมีดหรือขวาน เมื่อขาดแลว ไมตนนั้นก็

ลมลงสูจุดที่หมาย แลวนำไปไดตามตองการ ไมมีความยากเย็นอะไรนัก แต ไมอีกบางประเภท ไมตั้งอยู

โดดเดี่ยว ยังเกี่ยวของอยูกับกิ่งแขนงของตนอื่นๆ อีกมาก ยากที่จะตัดใหลงสูที่หมายได ตองใชปญญา

หรือสายตาตรวจดูสิ่งเกี่ยวของของตนไมนั้นโดยถี่ถวน แลวจึงตัดตนไมนั้นใหขาด พรอมทั้งตัด 

สิ่งเกี่ยวของจนหมดสิ้นไป ไมยอมตกหรือลมลงสูที่หมายและนำไปไดตามความตองการฉันใด จริตนิสัย

ของคนเราก็ฉันนั้น 

คนบางประเภทไมคอยมีสิ่งแวดลอมเปนภาระกดถวงใจมาก เพียงใชคำบริกรรมภาวนา พุทโธ ธมัโม 

สังโฆ เปนตน บทใดบทหนึ่งเขาเทานั้น ใจก็ ไดรับความสงบเยือกเย็นเปนสมาธิลงได กลายเปน 

ตนทุนหนุนปญญา ใหกาวหนาตอไปไดอยางสบายที่เรียกวา สมาธิอบรมปญญา แตคนบางประเภท 

มีสิ่งแวดลอมเปนภาระกดถวงใจมาก และเปนนิสัยชอบคิดอะไรมากอยางนี้ จะอบรมดวยคำบริกรรม

อยางที่กลาวมาแลวนั้น ไมสามารถที่จะยังจิตใหหยั่งลงสูความสงบเปนสมาธิได ตองใชปญญาไตรตรอง

เหตุผล ตัดตนเหตุของความฟุงซานดวยปญญา เมื่อปญญาไดหวานลอมในสิ่งที่จิตติดของนั้นไว 

อยางหนาแนนแลว จิตจะมีความรูเหนือปญญาไปไม ได และจะหยั่งลงสูความสงบเปนสมาธิได ฉะนั้น 

คนประเภทนี้ จะตองฝกฝนจิตใหเปนสมาธิไดดวยปญญา ที่เรียกวา ปญญาอบรมสมาธิ ตามชื่อหัวเรื่อง 

ที่ให ไวแลวในเบื้องตนนั้น เมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นดวยอำนาจปญญา อันดับตอไปสมาธิก็กลายเปนตนทุนหนุน

ปญญาใหมีกำลังกาวหนา สุดทายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิมที่วา สมาธิอบรมปญญา 

ผูตองการอบรมใจใหเปนไปเพื่อความฉลาด รูเทาทันกลมายาของกิเลส อยายึดปริยัติจนเกิดกิเลส 

แตก็อยาปลอยวางปริยัติจนเลยศาสดา ผิดพระประสงคของพระพุทธเจาทั้งสองนัย คือ ในขณะที่ทำ

สมาธิภาวนา อยาสงใจไปยึดปริยัติจนกลายเปนอดีตอนาคตไป ใหตั้งจิตลงสูปจจุบัน คือ เฉพาะหนา  

มีธรรมที่ตนเกี่ยวของเปนอารมณเทานั้น เมื่อมีขอของใจ ตัดสินใจลงไม ไดวาถูกหรือผิด เวลาออกจากที่

ภาวนาแลว จึงตรวจสอบกับปริยัติ แตจะตรวจสอบทุกขณะไปก็ผิด เพราะจะกลายเปนความรูในแบบ 

ไมใชความรูเกิดจากภาวนา ใช ไม ได 

สรุปความ ถาจิตสงบไดดวยอารมณสมถะ คือ คำบริกรรมดวยธรรมบทใด ก็บริกรรมบทนั้น  

ถาจะสงบไดดวยปญญาสกัดกั้นโดยอุบายตางๆ ก็ตองใชปญญาเปนพี่เลี้ยงเพื่อความสงบเสมอไป  

ผลรายไดจากการอบรมทั้งสองวิธีนี้ คือ ความสงบและปญญา อันจะมีรัศมีแฝงขึ้นจากความสงบนั้นๆ..." 

หนังสือที่องคหลวงตาเขียนดวยตนเอง และสวนหนึ่งของหนังสือ 

ที่คณะศิษยจัดพิมพขึ้น โดยรวบรวมจากพระธรรมเทศนาขององคหลวงตา 

หนังสือที่องคหลวงตาเขียนดวยตนเอง และสวนหนึ่งของหนังสือ 

ปฏิบัติเราปฏิบัติผลไดมาแปลกตางโดยลำดับ

ลำดา 

พอเห็นหนังสือนี้ละเราระลึกได มหา-

พุทธา เกิดปเดียวกัน พรรษาเทากัน เปนมหา

ดวยกัน เราแกวันกวา พรรษาเทากัน แตแก

เดือนกวาเทานั้น เกิดก็พอๆ กัน ทานอยูวัด

ทานเพ็งอยูทุกวันนี้ วัดวิเวกธรรม เขาเรียก 

วัดเหลางา แตกอนชื่อวัดเหลางา เขาเอา
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หนังสือมา มหาพุทธาก็อยูนั้นอยูขางนอก เขา

ไดหนังสือมา ‘นี่ ไดหนังสือมา’ ‘ไหนหนังสือ

อะไร’ วางั้น  

มหาพุทธานะ ‘หนังสืออะไร’ ‘หนังสือ

อาจารยมหาบัวแตง’ 

‘ชื่อวาไงละ’ ‘ชื่อปญญาอบรมสมาธิ’ 

‘เหอ มหาบัวมันเกงกวาพระพุทธเจามา

จากไหนวะ พระพุทธเจาวาสมาธิอบรมปญญา 

มหาบัวมันเกงกวาพระพุทธเจามาจากไหนวะ 

วาปญญามาอบรมสมาธิ ไหนมาดูนะ เอามา

อานดู’ 

วาจะอานดูเลนๆ ทีแรก นั่งอยูเกาอี้ขาง

กุฏิขางลางนั้น พออานแลว เอะ ชอบกลๆ 

สุดทายอานปญญาอบรมสมาธิ ซึ่งจบประมาณ

เทศนกัณฑหนึ่งนะ อานจนจบเลย ‘เออ เขาทา

ดีเวย’  

เวลาไปเจอกันก็เลยเลาใหฟง เพราะสนิท

กันมาแตไหนแตไร เออ ยอมรับแลวละ ทีแรก

มันโมโห โมโหยังไง ก็วาปญญาอบรมสมาธิ 

พระพุทธเจาวาสมาธิอบรมปญญา มหาบัวมัน

เกงมาจากไหนจะมาแขงพระพุทธเจานี่นะ ไหน

เอามาดู พอดูแลวเขาทาๆ เลยยอมรับวางั้นนะ 

ทานก็พยายามอัดเทศนของหลวงตา จาก

นั้นทานนำมาอัดเก็บๆ เอาไว แตตอมาหลวงตา

ก็ไมคอยสบายเทาไร เสนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม

เพียงพอ ทานเหนื่อย ในชวงนั้นเกิดสงคราม 

เครื่องบินมาลงที่สนามบินตั้งแตป ๒๕๑๒ มา 

เปนชวงที่หลวงพอมาอยูกับหลวงตา หลวงตา

จะประชมุพระบอย ทีศ่าลาขางบนตอนกลางวนั 

บางที ๓ วันประชุมครั้งหนึ่ง บางที ๗ วัน

ประชุมครั้งหนึ่ง ไมเกิน ๗ วัน .. 

หลวงตาประชุม ๓ วันครั้งหนึ่ง ๗ วัน

ครั้งหนึ่ง พอประชุมอัดเทปไมไดเพราะเหตุใด 

เพราะเครื่องบินมันขึ้นลง เสียงเครื่องบินดัง

สนั่นหวั่นไหว พอเครื่องบินมาก็ตองบอกหยุดๆ 

ไมตองอัดเทป ใหสังเกตวาชวงป ๒๕๑๓-๒๕๑๕ 

มานี้ ใหพวกเราสังเกตวาในเสียงเทศนของ

หลวงตานั้น จะโผลมาในป ๒๕๑๘ นะ ใหพวก

เราสังเกตเทปของหลวงตานี้ .. 

ตอมาตั้งแตป ๒๕๑๘ หลวงตาทานเทศน

มากขึ้น พอตอนเย็นหลวงตาก็ลงไปเทศนให 

คุณเพาพงาฟง แกเปนโรคมะเร็งในกระดูกและ

มาพักภาวนาอยูที่วัดปาบานตาด บางทีก็เอา

ทานปญญาลงไปนั่ง บางทีก็หลวงปูลี บางทีก็

หลวงปูบุญมี นาคูณ โดยมากก็ ๓ องคนี้ บางที

ทานปญญาก็ใหทานอาจารยลีเปนผูกดเทปให 

พอไปถึงหลวงปูลีไมรูกดตัวไหน .. บางวันกลับ

มาไมได ทานปญญาก็ไมรูจะทำอยางไร มีแต

พดูมบุมบัๆ จงึไดเปนธรรมะชดุเตรยีมพรอม .. 

จากนั้นมาก็คุณหญิงเสริมศรีเปนนองสาว

ของคุณหญิงสงศรีภรรยาของอาจารยหมออวย 

เปนผูถอดเทปของหลวงตา อวกาศของจิต-

อวกาศของธรรม ธรรมะชุดเตรียมพรอม .. 

จากนั้นก็นำไปใหหลวงตาเปนคนตรวจทาน 

แลวจึงพิมพ สวนประวัติของหลวงปูมั่น ทาน

พิมพสงศรีสัปดาห สมัยนั้นศรีสัปดาหเปนผู

พิมพ ประวัติหลวงปูมั่น ตอมาก็พิมพ ปฏิปทา

พระธุดงคกรรมฐานฯ แตพิมพดีดคราวนั้น

หลวงตาพิมพเองนะ พิมพแบบสัมผัสดวย 

หลวงตาพิมพเองเกงนะ หลวงตานี้อัจฉริยะ

จริงๆ ทานพิมพเองเขียนแลวก็พิมพ แลวก็ให

ศรสีปัดาหลงประวตัหิลวงปูมัน่ แลวกล็งปฏิปทา

พระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปูมั่น .. 

 

สนิทกัน ลงนะลงเรา ลงจริงๆ ไมใชลงธรรมดา 

อยางเทศนที่ ไหนทานบอกวามันลงเองนะวางั้น 

มหาพุทธาเกิดปเดียวกัน เปนเพื่อนฝูงกันอยู 

วัดบรมนิวาส ทานเสียแลวละ อันนี้ยอมรับเลย

วาลงในภูมิธรรมภาคปฏิบัติยอมรับ...” 

ทานพระอาจารยอินทรถวาย สันตุสสโก 

วัดปานาคำนอย จังหวัดอุดรธานี ไดจำพรรษา

วัดปาบานตาดหลายปในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๒ ได

เลาถึงจุดเริ่มตนของการบันทึกเสียงพระธรรม

เทศนาขององคหลวงตาไว ดังนี้ 

“...หลวงตาเทศนอบรมพระก็พอดีกับมี

พระฝรั่งเขามา ทานปญญา ทานเชอรี่เขามา 

พวกเราสังเกตดูไหมเทศนเสียงของหลวงตามี

ตัง้แตป ๒๕๐๔-๒๕๐๕ .. อาตมภาพจงึไดรำลกึ 

นึกถึงทานปญญาวัฑโฒนะ โห เปนผูที่มีบุญคุณ

สำหรับพวกเรามากๆ นะ .. เพราะเหตุวาทาน

เปนผูคิดอัดเทปหลวงตาของเราไว ทานเปนคน

อัดเทปหลวงตา .. สวนทานเชอรี่เปนผูออกทุน 

ทานปญญาเปนผูสั่งเทป Grundig มาจาก

เยอรมันใชถานถึง ๑๒ กอน ซึ่งตัวใหญมาก 

มวนประมาณซัก ๖ นิ้ว มวนกลมวางั้นเถอะ 

สมัยกอน 

เครื่องบันทึกเสียง เครื่องอัดสำเนาเทป  

เครื่องเลนเทปของวัดปาบานตาด ในสมัยกอน

เปนเครื่องมือสำหรับการเผยแผธรรม 
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สมัยนั้นหลวงพ่อก็เป็นพระอยู่ที่นี่ พิมพ์

เสร็จแล้วหลวงพ่อก็เอาไปเย็บกระดาษที ๒ 

แผ่น ๓ แผ่นบ้าง นี่แหละ ต้องเย็บแผ่นสำเนา

กบัตวัจรงิ ตวัจรงิเกบ็ไวส้ำเนาสง่มาใหศ้รสีปัดาห ์

ลงเป็นสัปดาห์ๆ ไปทุกๆ ๗ วัน ประวัติ



หลวงปู่มั่น
 ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานฯ


และ เพื่อใจที่ ได้ทุกข์ เล่มนั้นหนานะ  

อันนั้นคือผลงานของท่านปัญญาวัฑโฒ   

ทีท่า่นไดถ้า่ยเทปอดัเทปธรรมเทศนาของหลวงตา   

.. ธรรมะตอนกลางคืนทุกวันที่อบรมพระทั้ง

หลายทั้ งปวงนี้ เป็นฝีมือของท่านปัญญา

ทั้งหมด พูดอย่างนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นจึง

ถือว่าท่านปัญญานี้เป็นผู้มีอุปการคุณ สำหรับ

พวกเราที่ ได้รับธรรมเทศนาขององค์หลวงตา

ทุกวันนี้ เพราะท่านปัญญา ถ้าไม่ใช่ท่านปัญญา 

หลวงพ่อมองไม่เห็นใครเลยที่จะทำได้อย่างนั้น 

ท่านปัญญาจึงเป็นผู้ที่ เห็นคุณค่าจริงๆ ใน

ธรรมะคำสอนขององค์หลวงตา ท่านพิถีพิถัน

มากเพราะอัดมาแล้วท่านไม่เคยปล่อยปละ

ละเลยให้หลุดมือ ท่านจะหักเดือยก่อนกลัวจะ

เกิดการอัดซ้ำ หรือมาล้างเทปของท่านก่อน 

บางทีมากดผิดกดถูก บางคนทำไม่เป็นอาจจะ

ทำให้เสียได้ จะอัดไว้ ๒-๓ อันแล้วให้คนอื่นยืม 

อันนั้นคือความพิถีพิถันของท่าน ทำให้เห็น

ความละเอียดอ่อนของพระฝรั่ง .. และก็ท่าน

เชอรี่ จากนั้นก็คุณเพ็ญศรี มกรานนท์ ท่านก็

ซื้อเทป ยูเฮอร์ (Uher) ของเยอรมันราคาตั้ง 

๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท มาให้ท่านปัญญา แล้ว

ก็ซื้อไมค์ เบเยอร์ (Beyer) ตัวละตั้ง ๗,๐๐๐-

๘,๐๐๐ บาท มาให้ท่านปัญญา 

คือหลวงตาเทศน์ จะเอาไมค์ ไป

ใกล้ ไม่ ได้ ต้องเอาไมค์ ไว้ห่างๆ เพราะ

ฉะนั้นเสียงหลวงตาจึงไม่ค่อยดีเท่าไร 

เพราะว่าไมค์มันอยู่ห่างจากหลวงตา 

เสียงแมลง ตุ๊กแก มันแทรกในเทศน์ของ

หลวงตาทั้งหมด ไม่เหมือนทุกวันนี้ ...” 

จ่าย เพื่อหัวใจโลก 
 

งานเขียนหนังสือและการแสดง

ธรรมอบรมพระเณรและฆราวาสของ

องค์หลวงตานั้นสามารถเรียงลำดับ

เหตุการณ์โดยย่อ ดังนี้ 

ปี พ.ศ.๒๕๑๔ ได้มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม

บทนิพนธ์สำคัญขององค์หลวงตา คือประวัติ

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ทยอยลง

พิมพ์ในนิตยสาร “ศรีสัปดาห์” ที่มีม.ล.จิตติ   

นพวงศ์ เป็นบรรณาธิการ และตีพิมพ์เป็นภาษา

ต่างประเทศหลายภาษาด้วยกัน 

ป ี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม  

บทนพินธส์ำคญัอกีเลม่หนึง่คอื ปฏปิทาพระธดุงค-

กรรมฐานสายทา่นพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตัตเถระ 

และตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา  

เชน่เดยีวกนั 

ป ีพ.ศ.๒๕๑๖ องคห์ลวงตามอีาย ุ ๖๐ ปีใน

ชว่งนี ้องคท์า่นเอาใจใสเ่นน้อบรมพระอยา่งจรงิจงั 

ปี พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๘ ธรรมเทศนาในช่วง

นี้เริ่มมีจำนวนมากขึ้น เพราะในช่วงนี้ธาตุ-  

ขันธ์องค์ท่านแข็งแรงขึ้น แต่ก็เน้นการอบรม  

พระภิกษุสามเณรเป็นหลัก ด้วยธรรมเทศนา

สำคัญ เช่น “เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของ

ธรรม” “เข้าสู่แดนนิพพาน” ฯลฯ ต่อมาก็ได้

เมตตาอบรมฆราวาส อาทิ “ธรรมะชุดเตรียม

พร้อม” ที่ศิษยานุศิษย์ ได้ลิ้มรสอมตธรรมแห่ง

พระธรรมเทศนา เป็นที่ประจักษ์หู ประจักษ์ตา 

ประจักษ์ใจ 

ปี พ.ศ.๒๕๒๘ องค์หลวงตามีอายุ ๗๒ ปี 

ยังคงให้การอบรมพระภิกษุสามเณรฆราวาส

ญาติโยมอยู่เป็นครั้งคราว 

มีคนเป็นจำนวนมากที่ห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย

ในการจัดส่งหนังสือและเทปไปยังสถานที่ต่างๆ 

เกรงว่าจะทำให้องค์ท่านและทางวัดป่าบ้านตาด

ต้องลำบาก แต่องค์ท่านคำนึงถึงประโยชน์ด้าน

ธรรมะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนพระเณรมาก

กว่า ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงถือเป็นเรื่องรอง

ลงไปดังคำกล่าวต่อไปนี้ 

“…หนังสือของเรานี้ ไม่มีการซื้อการขาย 

มีแต่การให้ฟรีๆ ส่งให้ฟรีด้วย บางคนเขามา

ถาม เขาคงวิตกถึงเรื่องการส่งของเรา เขาถาม

เฉพาะเรื่องส่ง  

‘ เรื่ องส่งคงจะหมดมากนะหลวงพ่อ   

ส่งหนังสือนี้’  

‘โอ๊ย อย่ามาถาม’ เราบอกตรงๆ เลย  

ถ้าเราจะมาวิตกวิจารณ์กับเรื่องการ

ได้การเสียแล้ว เราทำไม่ได้ เราไม่ทำจริงๆ เรา

ทำไม่ ได้จริงๆ เช่น ค่าส่งนี้มันก็เป็นแสนๆ 

ล้านๆ จะว่าไง ค่าส่งหนังสือนี้ วันหนึ่งๆ ส่ง

มากขนาดไหน บางวันรถปิ๊กอัพเต็มเลย ส่งมา

ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ แล้ว ส่งใกล้ส่งไกลขนาดใน

เมืองไทยไม่ต้องพูดแหละ โน่นเมืองนอกยังส่ง

ออกไป ทั้งเทปทั้งหนังสือ  

องค์หลวงตาเมตตาเขียนหนังสือประวัติท่านอาจารยม์ัน่ ภรูทิตัโต 

และปฏปิทาพระธดุงคกรรมฐาน สายท่านอาจารย์มั่น ลงตีพิมพ์ใน

นิตยสารศรีสัปดาห์ เพื่อเผยแผ่พระธรรมสายพระกรรมฐานให้

เข้าถึงประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น 
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เวลานี้เทปดูจะมากกวาหนังสือดวยซ้ำ 

ขอมานี้เปนเหมือนกับไฟลามทุงเลยเชียว ตอง

ใหพระทานพักเครื่อง ไมงั้นพระตาย ไมไหว อัด

ให ไมทัน เครี่องอัดเทปนี้เราก็หามาใหนะ ดวย

ความสงสารทั้งนั้นแหละ…” 

ประวัติของเราไมใหมี 
 

หากจะกลาวถึงประวัติชีวิตความเปนมา

ขององคหลวงตาโดยปกติศิษยานุศิษยก็สนใจ

อยากรูเปนทุนเดิมอยูแลว ครั้นพอมาถึงระยะ

ชวยชาติตั้งแตป ๒๕๔๑ เปนตนมา ประชาชน

ทั่วประเทศ ตลอดในตางประเทศรูจักทานในสื่อ

ตางๆ เปนวงกวางมากขึ้น ก็ยิ่งสนใจอยาก

ทราบประวัติชีวิตความเปนมาขององคหลวงตา 

มากยิ่งขึ้นดวยเชนกัน ในขณะที่องคทานเองก็

ไมตองการใหมีหนังสือชีวประวัติหรือเขียนชีวิต

ความเปนมาของทานเลย ดังนี้ 

“เรื่องประวัติตัวเองนั้นความจริงหลวงตา

ไมสนใจนะ ใครมาขอประวัติของเรามากตอ

มาก แมแตใหญที่สุดก็เคยมาขอประวัติ แตไม

เคยให ไมวาผู ใหญที่สุดหรือเล็กที่สุด เราไมคอย

ชอบ แตสวนมากในหลักธรรมชาติแลว การ

เขียนหนังสือ การเทศนที่อัดไว ในเทป ก็แสดง

เอาตัวของตัวออกมาเหมือนกันเพียงแตเราเปน

คนรูเราเปนคนเห็นเทานั้น แตหลักความจริงที่

ออกจากใจก็ออกจากนี้เอง” 

และดวยเหตุนี้ การรวบรวมประวัติชีวิต

ของทานจึงเปนเพียงเรื่องเลาสั้นๆ คัดออกมา

เปนตอนจากการแสดงธรรมในที่ตางๆ ไมวา

จากเทศนอบรมพระ อบรมฆราวาส หรือเปน

เพียงเรื่องเลาแบบกันเองประสาศิษยอาจารย

ในวงเลก็ๆ เชนโรงนำ้รอนหรอืกฏุ ิ เปนตน ตอมา 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการรวมกับคณะศิษยา- 

นุศิษย ไดกราบขออนุญาตถายรูปองคหลวงตา

ในทานั่งสมาธิภาวนา เพื่อเปนแบบอยางแก

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดประชาชนผู

สนใจ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ สวน-

แสงธรรม พทุธมณฑลสาย ๓ กรงุเทพมหานคร 

องคหลวงตาก็ ไดเมตตาตอบรับเพราะเห็น

ประโยชนดานอรรถธรรมแกพี่นองประชาชน 

เหตุการณในวันนั้นทานยังกลาวดวยวา  

“ไม ไดนั่งเพียงใหถายรูปอยางเดียวนะ 

แตเราภาวนาจริงๆ” 

ความเมตตาครั้งนี้จึงเปนปฐมฤกษมงคล

ตนเหตุแหงการรวบรวมเรื่องราวประวัติชีวิต

ของทาน จนกระทั่งในระยะตอมาทานไดเมตตา

อนุญาตใหจัดพิมพหนังสือ “หยดน้ำบนใบบัว” 

แจกจายเปนธรรมทานและวทิยาทานเขาสูหอง-

สมุดของสถานศึกษาตางๆ ในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ โดยไดจัด

พิมพเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒ ในนามกรมวิชาการและ

กระทรวงศึกษาธิการ ๖๐,๐๐๐ เลม โดยกรม-

วิชาการพิจารณาแลวอนุญาตให ใช ในโรงเรียน

ได ในเรื่องนี้องคหลวงตาเมตตากลาววา 

“...นี่หยดน้ำบนใบบัวก็ดูจะเปนประวัติ

ของเรา พระมาขอ เราบอกวานี่ประวัติ เลยไป

อยางไรไดมาเปนหยดน้ำบนใบบัวนาจะเปน

ประวัติของเรา แตเราไมไดลงมือดำริคิดเขียน 

จนกระทั่งพิมพมาเปนเลม เราไมเกี่ยวของ พระ

ทานเสาะแสวงหาเองนะ คือประวัติของเราไม

ใหมีเลย ปดออกหมดเลย ใครจะมาเขียนเรื่อง

ประวัติของเราอะไรๆ เราไมใหเขียน ดีกับชั่ว

อยูกับเรา ไมมี ใครรูเรื่องดียิ่งกวาเรา เราวา

อยางนั้น และการนำธรรมออกสอนโลกผิดถูก

ประการใดเอาทำ เราวาอยางนั้น เทานั้นพอ... 

หยดนำ้บนใบบวัคอืประวตัขิองเรา พระทาน

ไปหาเก็บตกเอามา เวลาเราเลา ทานกจ็ดเอาๆ 

เพราะเลาตรงไหนมันจริงตรงนั้นนะ  

เจาของเลาเองใช ไหมละ มันจะ

โกหกไปไดยังไงที่มารวมกันแลว

พิมพเปนเลมขึ้นมา เรียกวา 

หยดน้ำบนใบบัว เขาวางั้น 

พิมพเยอะเหมือนกันนะ 

เรียกวา กระทรวงศกึษา

พิมพหมดทั้งกระทรวง 

แจกทัว่โรงเรยีน  

ไปโกดังเมื่อคืน 

.. ไปจับหนังสือกอง

พะเนิน .. หนังสือ 

หยดน้ำบนใบบัว ๑ 

แสน ๕ หมื่นเลม 

บริษัทกระทิงแดง 
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กบัดร.เชาวน รวมกนัพิมพสงมา สวนกระทรวง

ตางๆ ตามโรงร่ำโรงเรียนเขาสงไปหมด นี้เขา

สงมานี้เพื่อใหแจกประชาชน เรามาอานดาน

หลังเมื่อคืนนี้นะสะดุดใจกึ๊กเลย ดานหนาเขาก็

บอกไวแลวดังที่เราเห็น ดานหลังมีอีกนะ สุด

เลมปกหลังวา  

‘เราจะทำประโยชน ให โลกดวยความ

เมตตาเต็มความสามารถ หลังจากนี้แลว คือ

เราตายไปแลวเราจะไมกลับมาเกิดอีกตลอดไป

จนถึงอนันตกาล’ 

นี่ถึงใจทั้งสองเลย หาที่ตองติไม ไดคำ

เหลานี้ ออกจากหัวใจเรา แนใจวาเราเปนผูพูด

จึงมาเขียนของเรา เราถอดออกจากนี้จริงๆ 

เราไมสงสัย.. 

แลวหนังสือที่ออกมาเปนหยดน้ำบนใบบัว

นี้ เรียกวาออกจากความเดนตายของเรา เรา

ถึงไมสงสัยในแงมุมตางๆ ของหนังสือเลมนี้ตั้ง

แตตนจนสุด เราไดอานดูเรียบรอยแลววา ที่

แตงไปนี้เขียนไปนี้ผิดกับความเคลื่อนไหวการ

กระทำของเราอยางไรหรือไม ไมผิด นี่เราถึง

ยอมรับ ในเรื่องของเราทุกอยางออกก็รับ ที่จะ

นำไปพิมพนั้นเราเห็นดวยแลว ใหต่ำไปเราไม

คิดเลยแหละ ผูรับจะรับไดมากนอยเพียงไร

เทานั้นเอง เรื่องต่ำไปเราไมคิด เพราะธรรม

เหลานี้เปนธรรมที่ออกมาจากความเดนตาย 

ดวยความพินิจพิจารณาทุกดานทุกทาง จน

กระทั่งออกเปนหนังสือตั้งแตตนจนสุดของ

หนังสือเลมนี้ สุดประวัติเรื่องของเรา เราไมมีที่

ตองติ เพราะฉะนั้นเวลาพิมพก็พิมพ ไดเลย 

แจกก็แจกไปไดเลย เพราะเราแน ใจในการ

ปฏิบัติของเรา…” 

ประวัติหลวงตาเขาสูสถานศึกษา
ทั่วประเทศ 

 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สถานศึกษาใน

สงักดักรงุเทพมหานครและกระทรวงศกึษาธกิาร  

โดยผูอำนวยการประถมศึกษาจังหวัดและ 

ผูอำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดจากทุกจังหวัด 

และอีกหลายหนวยงาน ไดมีหนังสือมายัง 

วดัปาบานตาดขอรบัหนงัสอื “หยดนำ้บนใบบวั”  

เขาหองสมุดของโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ  

มวีตัถปุระสงคเพือ่ใชประกอบการเรยีนการสอน 

ตาม “หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งใน

ระยะนั้นกำลังสงเสริมวิธีการสอนแบบบูรณา-

การ คณะศิษยานุศิษยเห็นความสำคัญจึงได 

จัดพิมพ เพิ่มเติมอีกหลายครั้ งจำนวนกวา 

๕๐๐,๐๐๐ เลม ซึ่งองคหลวงตาไดกลาวถึงเรื่อง

นี้ ไวหลายวาระสรุปได ดังนี้ 

“...ทีเ่ขาเอาหยดนำ้บนใบบวัเปนหลกัสตูร 

(เรียน) นั้น ที่เราไมมีอะไรคัดคานเขาก็คือเรา

ดำเนินมาอยางนั้นอยูแลว .. เราอานแลวก็ไมมี

อะไรขัดแยงกันกับความเปนจริงของเราที่

ดำเนนิไป .. เวลานีก้ป็รากฏวาทางการบานเมอืง 

เขาก็ ไดคัดไดเลือกเอาหนังสือธรรมะไปสอน

เด็กตามโรงร่ำโรงเรียน เชน หยดน้ำบนใบบัว 

เปนตน เราก็ไมขัดของ ที่เขามาติดตออยากได

ไปเราไมขัดของ เพราะเราเชื่อในการปฏิบัติ

ของเราแลววา หนังสือเลมนี้จะไมทำโลกให

ลมจม ถาปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติมานี้ จนกระทั่ง

ปรากฏเปนประวัติขึ้นมา เราภาคภูมิใจในการ

ปฏิบัติของเรา .. 

นี้บรรดาพี่นองทั้งหลายก็ ไดคิดขึ้นมา 

เวลานี้เรากำลังฟนฟูธรรมขึ้น นี่ก็ออกแลว 

หยดน้ำบนใบบัว เริ่มแตเด็กขึ้นไป เด็กก็ออกมา

จากผู ใหญเปนผูพินิจพิจารณา ตกออกมาเปน 

หยดน้ำบนใบบัว ไปตามโรงเรียนตางๆ นี่ก็ออก

จากผู ใหญ ผู ใหญก็คือผูเห็นการณ ไกล เห็น

ปจจุบัน ทั้งเห็นการณไกล พิจารณาแลวจึงได

แสดงกิริยาออกมาใหทานทั้งหลายทราบวา

หนังสือเลมนี้เปนหนังสือธรรมะ ธรรมะนี้เปน

ความรมเย็นแกโลกตลอดมา จึงไดคิดแยกอันนี้

ออกมาเปนเอกเทศ เชน หยดน้ำบนใบบัว เพื่อ

ใหเด็กไดศึกษาเลาเรียนในขออรรถ

ขอธรรม เริม่แลวนี ่จากนัน้กแ็ตกกระจายออกไป ๆ 

เรานี้ยินดีเห็นดวย ตั้งแตเริ่มแรกมา

ติดตอกับเราวา จะเอาหยดน้ำบนใบบัวของ

หลวงตาออก ใหเด็กพวกนักเรียนไดศึกษา

ประกอบกับหลักสูตรไปดวยตามขั้นตางๆ ของ

วิชาที่เรียนมา เราก็ตอบรับทันที เราเห็นดวย

มานานแลว ไมวาเห็นดวยแตเดี๋ยวนี้ เปนแต

เพียงวา วิสัยของผูจะรับไดกระดิกพลิกแพลง

ออกมาพอจะรับทราบกันบางหรือไมเทานั้น 

เมื่อกระดิกออกมานี้ก็ตอบรับทันที เราเห็นดวย

มานานแลว 

ตัวเองที่ออกมายืนยันเปนตัวหนังสือเปน 

หยดน้ำบนใบบัวนี้ ก็ทำมาแบบนั้น เรียกวารอด

เปนรอดตายเดนตายมา ไดพูดใหพี่นองทั้ง

หลายบรรดาลูกศิษยลูกหาฟงเสมอ ใครจะเชื่อ

ไดหรือไมไดก็แลวแตความรูความเห็นของคนๆ 

นั้น แตสำหรับเรานี้เราทำอยางที่วามาจริงๆ ไม

เคลื่อนคลาดเลย เพราะฉะนั้นหนังสือนี้จึงไม 

ขัดแยงกันกับการดำเนินของเรา ดึงออกไปเปน

ประวัติแลวก็เปนประวัติของเราโดยตรง ของ

เราก็คือของธรรมนั้นแหละจะเปนอะไรไป 

เพราะเราดำเนินตามธรรม ผูอยูในภูมิใดๆ ก็

ควรจะไดเปนหลัก เปนขอยึด ๆ… 

เวลาออกมาอยางนี้มันก็เปนคติตัวอยาง

แกกุลบุตรสุดทายภายหลังไดเปนอยางดี .. 

อยางที่วาหยดน้ำบนใบบัวนี้คือเรื่องธรรม คติ-

ธรรมทั้งนั้นอยูในนั้น ฟงไดทุกคน ยึดไปเปนคติ

ไดทุกคน ...” 

 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สถานศึกษาใน

สงักดักรงุเทพมหานครและกระทรวงศกึษาธกิาร  

โดยผูอำนวยการประถมศึกษาจังหวัดและ 

ผูอำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดจากทุกจังหวัด 

และอีกหลายหนวยงาน ไดมีหนังสือมายัง 

วดัปาบานตาดขอรบัหนงัสอื “หยดนำ้บนใบบวั”  

เขาหองสมุดของโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ  

มวีตัถปุระสงคเพือ่ใชประกอบการเรยีนการสอน 
ใหเด็กไดศึกษาเลาเรียนในขออรรถ
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ที่มาหลวงตา ดอทคอม 
 

ตนปพุทธศักราช ๒๕๔๑ ถือเปนจุดเริ่ม

ตนของการนำชีวประวัติยอและธรรมะของ

หลวงตาออกเผยแพรดวยระบบอินเทอรเน็ต

เพื่อรองรับงานกอบกูชาติบานเมืองของทาน 

ซึง่ในชวงเวลานัน้ไดมกีารประสานงานจากพระ-

สงฆวัดปาบานตาดในการหาพื้นที่ การกำหนด

โครงสรางและการใชชื่อเว็บไซต ตลอดจนการ

วางแนวทางการจัดสงธรรมะและขอมูลจาก

ทางวัด เพื่อใหเว็บไซตมีการปรับปรุงขอมูล 

(update) อยูเปนระยะ เมื่อไดขอสรุปจากทาง

วัดใหชื่อเว็บไซตวา Luangta เนื่องจากสั้น 

กระชับ เปนที่รับรูแกศิษยานุศิษยและคนทั่วไป

อยูแลววาถาพูดถึง “หลวงตา” ก็หมายถึง 

“หลวงตามหาบัว วัดปาบานตาด” นั่นเอง 

เมื่อองคประกอบตางๆ มีความพรอมใน

เวลาไมนานนักเนื่องจากผูเกี่ยวของทุกฝายมี

ความเคารพในองคหลวงตา และถอืวางานครัง้นี้

เปนงานบุญของวัดเพื่อการเผยแผธรรมะจึง

ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น เว็บไซตหลวงตาภาย

ใตชื่อ www.thai.net/luangta จึงถือกำเนิด

ขึ้นอยางเปนทางการมีทั้งภาคภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยไดจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๔๑ อยางไรก็ตาม ในชวงแรก 

พระธรรมเทศนาที่อยู ในเว็บไซตยังไมคอย 

 
เว็บไซตหลวงตา 

ไดรับการปรับปรุงเทาใดนักเพราะระยะนั้นทาง

วัดยังไมมีการถอดกัณฑเทศนแบบวันตอวัน 

และไดเริ่มจดทะเบียนกับ NEDSTAT เพื่อเริ่ม

ตนนับจำนวนผู ใชบริการเว็บไซตของหลวงตา

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒  

ตอมาเมื่อทางวัดมีการถอดกัณฑเทศน

บอยครั้งมากขึ้นในราว ๓-๔ วันตอสัปดาห

ประกอบกบัในระยะตอมาไดใช File server เปน 

ของตนเองโดยทางวัดไดมอบหมายอยางไมเปน 

ทางการใหจดทะเบียนเว็บไซตพรอมกับกำหนด

ใหใชชื่อ Luangta ไวคงเดิม เว็บไซตหลวงตา

จึงมีพื้นที่เปนของตนเองโดยสมบูรณภายใตชื่อ 

www.Luangta.com เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๔๓ ซึ่งในชวงแรกทางวัดไดจัดสงพระธรรม

เทศนาเปนระยะๆ ตอมามีการถอดกัณฑเทศน

แบบวันตอวันโดยทางวัดไดจัดสงใหทีมงาน 

นำขึ้นเว็บไซตแบบประจำวัน องคหลวงตาได

กลาวถึงกัณฑเทศนประจำวันไวเชนกันวา 

“อยางเทศนตอนเชานี้ พอตกตอนเย็นมา

เขาเอาอนิเทอรเนต็มาอานใหฟง เปนการทบทวน 

อินเทอรเน็ตอยู ในตัวนะ คือทางอินเทอรเน็ต 

เขาจะออกเปนทางหนังสือออกมา ทางนี้ก็อัด

อินเทอรเน็ตไวแลวตอนเย็นก็มาอานใหเราฟง 

นัน่ละคอืทบทวนในตวั เรยีกวาตรวจทานไปในตวั  

เราไดฟงอานจากอนิเทอรเนต็แลวก็ไมปรากฏวา 

ไดแก ไขดัดแปลงตรงไหน แมตัวเดียวไมมี 

ขนาดนั้นละนะเราฟงเอง แสดงวาตายใจ 

ไดแลวๆ อานไมคัดคานก็เรียกวารับรองแลว 

ไมเคยมีที่จะแก ไขตรงไหน ไมเคยมีจริงๆ นะ 

ไมวาเทศนกัณฑไหนเหมือนกัน” 
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ดวยการพัฒนาเว็บไซตของทีมงานศิษย

หลวงตาที่มีความสามารถและดวยการถอด

กัณฑเทศนแบบประจำวันจากทางวัดโดยการ

ชวยเหลือจากทีมงานคณะศิษย ทำให ในระยะ

นั้นเว็บไซตหลวงตาไดรับความนิยมอยางมาก

เปนที่รูจักแพรหลายแกสาธารณชนดังปรากฏ

ในหนา NEDSTAT แสดงสถิติผู ใชบริการตั้ง

แตวันที่ ๑๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 

จำนวนมากถึง ๑๙๑,๖๘๘ ครั้ ง (Total 

number of page views up till now)  

ตอมาในป ๒๕๔๕ ไดมีการจดทะเบียน

เพิ่มเติมอีกชื่อหนึ่งในชื่อ www.Luangta.or.th 

ทางวัดจึงมีเว็บไซตหลวงตาถึง ๒ ชื่อ คือ 

www.Luangta.com และ www.Luangta.or.th 

โดยในระยะนีเ้วบ็ไซตไดรบัการพฒันาจากทมีงาน 

มืออาชีพของกลุมบริษัทชินแซทเทลไลท จำกัด 

(มหาชน) และไดถวายสงมอบเปนธรรมทาน 

อยางเปนทางการเมือ่วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๕  

ประกอบกับคณะศษิยไดรวมกันบรจิาค File server  

ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยฝากไวภายใตการ

ดูแลของกลุมบริษัทชินแซทเทลไลท จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งทำใหสามารถบรรจุเทศนองค

หลวงตาในรูปแบบตางๆ ไดมากขึ้นนอกจากตัว

อักษร คือ สามารถรับฟงและรับชมภาพวิดีโอ

ได พระสงฆวัดปาบานตาดจึงไดทยอยแปลง

เทปธรรมะหลวงตาใหอยู ในรูปแบบดิจิตอล 

และอัพโหลดไวบน File server  

ตอมาไมนานเมื่อพระสงฆวัดปาบานตาด

รวมกับโปรแกรมเมอร ไดทำการทดลองทาง

เทคนิคทำใหเว็บไซตสามารถถายทอดสดพระ-

ธรรมเทศนาขององคหลวงตาทั้งในวัดปาบาน-

ตาด สวนแสงธรรม และสถานที่อื่นๆ ออก

กระจายไปทั่วโลกไดเปนผลสำเร็จนับเปน

เว็บไซตแหงแรกหรือลำดับแรกๆ ของประเทศ

ไทยที่มีการถายทอดสดผานระบบอินเทอรเน็ต 

สำหรับเว็บไซตที่เปนของวัดปาบานตาดที่เกิด

ขึ้นในเวลาตอมาก็คือ www.klangluang.com 

เพื่อใหขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับคลังหลวง

และ www.siangdham.com เพื่อใหขอมูล

รายละเอยีดและการประสานงานระหวางเครอื-

ขายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  

 

ทีวีออนไลน 

เทศนถายทอดสด 

วิทยุออนไลน 

ทีวีออนไลน 

เทศนถายทอดสด เทศนถายทอดสด เทศนถายทอดสด 

วิทยุออนไลน 

www.luangta.com และ www.luangta.or.th  

หนาเว็บเพจภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

เว็บเสียงธรรม 

เว็บคลังหลวง เว็บคลังหลวง 
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ธรรมะหลวงตาออกทั่วโลก 
เปนประวัติศาสตร 

 

“...นี้ก็นับวาเปนประวัติศาสตรอันหนึ่ง 

อกีเหมอืนกนั คอืเทศนนี้ ไมไดมเีฉพาะประเทศไทย 

ของเรานะ เวลานีอ้อกเมอืงนอก ทางอนิเทอรเนต็ 

ออกทั่วโลก .. เดี๋ยวนี้หนังสือเรามันจะรอยกวา

เลมละมั้ง (รอยกวาครับ) รอยกวาแนๆ แลวที่

พิมพนะ นี่ก็เทศนทุกวัน แลวสุดทายมันก็จะไป

เปนหนังสือจนไดนี่นะ ออกอินเทอรเน็ตๆ นั่นซี 

อินเทอรเน็ตนี้ออกทั่วไปเวลานี้ .. 

การเทศนก็เทศนทุกเชา ออกวิทยุทุกเชา 

อดุรฯ นี ้ ๙ สถานอีอกดวยกนัหมด เปนแตเพยีง 

ไมซ้ำเวลากัน ออกทุกสถานี ๙ สถานีออกหมด 

เทศนนี้อัดเทปไวขางบนแลวเขาก็เอาออกวิทยุ 

๘ สถานี เปนแตเพียงวาเวลาไมซ้ำกัน จากนี้ก็

ออกกรุงเทพ สถานีใหญๆ นี้ออกทั้งนั้น แลวอัน

ที่สามก็ออกทางอินเทอรเน็ต เวลานี้ทั่วโลก

ออกจากคำพูดของคนคนเดียวนี้ทั่วโลกไปเลย

ตลอดมานะ เปนคำพดูประจำวนัดงัทีเ่ขาเขยีนไว  

วันตอวัน พอเทศนนี้ปบ มันก็ติดเทป เทปออก

มันก็ทั่วไปหมด เมืองไทยทางวิทยุก็ไดยินไดฟง 

ทางอินเทอรเน็ตก็ออก ทางหนังสือก็ออก .. 

เทศนที่วัดปาบานตาดนี้ เทศนอยูนี้นะ  

เขาฟงทางสหรัฐฯ เวลานี้เขาก็ฟงอยูดวยกันดู

ดวยกัน อินเทอรเน็ตออกทั่วถึงกันหมด แลว

เทศนนี้เขาไดยินทั่วโลก เวลานี้เขากระจายออก

ไปหมด กด็เูหมอืนมแีตธรรมะหลวงตาบวัละออก 

ทัว่ประเทศและออกทัว่โลกไปหมดเลย ยิง่กระจาย 

ไปเรือ่ยๆ นีเ่ขาใหเหน็ทัง้รปูราง สงัขารรางกาย  

ทั้งซุมทั้งเสียง กิริยามรรยาทเขาใหเห็นทาง 

อินเทอรเน็ตหมดนะเวลานี้ เพราะฉะนั้นถึง

กระจายไปทั่วถึง ทั่วถึงอยางรวดเร็วนะ ก็ออก

จากธรรมะหลวงตาองคเดียวนี้แหละ เทศนา

วาการเราก็ไมเคยคดิเคยคาดเคยฝนวา เราจะได 

เทศนาวาการสอนพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศ

อยางที่เปนอยูเวลานี้ ถึงขนาดที่วาเวลานี้มันไป

ไม ไดแลว แตคำพูดคำจานี้ ไปไดทั่วถึงหมดนี่ 

เทศนออกเวลานีก้อ็อกกระจายลง นูน ถงึสหรฐัฯ

ถึงที่ ไหนในขณะเดี๋ยวนี้นะ เดี๋ยวนี้ เขาฟง 

อินเทอรเน็ต...” 

 

คนไทยในตางประเทศ 
ไดรับธรรมะหลวงตา 

 

“...ทางเมืองนอกเขาบอกมาวา อินเทอร-

เน็ตเปนเพื่อนเปนเพื่อนตายของเขาไดดีมาก 

คือทางโนนเขาไม ไปเที่ยวหาพนน้ำลายใสกัน 

คุยกัน อยูเมืองนอกตัวใครตัวเรา นอกเวลา

ทำงานแลวมีแตตัวคนเดียว พอไดอินเทอรเน็ต

จากทางนี้ ไปแลวอบอุน เสียงอรรถเสียงธรรม

การถายทอดสดพระธรรมเทศนาขององคหลวงตาทางอินเทอรเน็ตนอกสถานที่ 

กลอมใจอบอุน คือเมืองนอกเขาไมไดเปนเมือง

บาน้ำลายเหมือนเมืองไทยเรา เมืองไทยเรามัน

บาน้ำลาย ไปอยูที่ ไหนพนนี้ๆ อยางนั้นนะ คือ

เพื่อนฝูงมีอยูทั่วไปคนไทย เปนเพื่อนกันไดหมด

เลย ไปที่ ไหนคุยกันไดสบาย มันถึงพนน้ำลาย 

พนโนนพนนี้ อยูเมืองนอกไมมีใครมาพนดวยซี 

น้ำลายของเราคนเดียวไมทราบจะพนกับใคร 

พอไดฟงไดดูอินเทอรเน็ตแลวรูสึกวาอบอุนมาก 

ทางโนนเสียงอรรถเสียงธรรมไมมี มีอยูที่เมือง

ไทยเรา พอดีไดฟงทางอินเทอรเน็ตไดยินจาก

อินเทอรเน็ตทางเมืองไทยเรารูสึกวามีความ

อบอุนมากวางั้น .. 

อุปกรณการถายทอดสดเทศนหลวงตานอกสถานที่ 

ดวยระบบอินเทอรเน็ต 
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มาเต็มอยู ในศาลาเรา มาจากประเทศไหนๆ 

บาง มาทำไม อยูที่หัวใจ หัวใจเชื่อหัวใจฝงลึก

ในสิ่งใดแลวยอมติดพันในสิ่งนั้น นี่เขาเชื่อพุทธ-

ศาสนา .. 

ถาหากวาเราจะพิจารณาตามหลักธรรม

ชาติจริงๆ แลว ก็ไมมีความหมายอะไรเพียงวา

ทั่วโลก เรียกวานอยไปมากกับธรรมที่ครอบ 

โลกธาตุ…” 

ชาวตางชาติก็สนใจธรรม 
 

“...(โยม) ‘มาจากเม็กซิโก ไดอานเกี่ยวกับ

หลวงตาทางอินเทอร เน็ต ภาษาอังกฤษ 

จากอเมริกา ไดอานขาวเกี่ยวกับหลวงตาทาง 

อินเทอรเน็ต อานแลวก็เลยสนใจ เปนยิว อยู

ในนิวยอรค อเมริกา พออานขาวแลวเลยอยาก

ทางโนนเขาก็อนุโมทนาสาธุการมาทาง

อินเทอรเน็ตเหมือนกันนะ นี่หมายถึงคนไทยเรา

ที่ไปอยูเมืองนอก ใครมีอินเทอรเน็ตบางคนพูด

กันจนสนิทนะ เขาบอกวา เขาไมเคยไดยินได

ฟงธรรมะอยางนี้ เหมือนกับเขานี้หมดคุณคาไป

แลวเรื่องศาสนา เปนอยางงั้นนะ พอมาไดยิน

ไดฟงธรรมะนี้แลว เหมือนวาเขาไดเกิดชาติใหม 

เขาอนุโมทนามา ออกอินเทอรเน็ตทุกวันนั่น

แหละ ออกไปทั่วประเทศไทย ถาใครรูจุดมัน

แลวเขาก็กด วางั้นนะ ออกทุกวันๆ ทีนี้มัน

กวางขวางแลว สุดทายเวลานี้นะ เทศนทั่ว

ประเทศไทยแลวยังไมแลว ยังทั่วโลกอีก .. 

ในระยะนี้ศาสนาของเราก็กระจายออกไป

ทั่วโลกแลวนี่ อยางเทศนอยู เวลานี้ก็ออก  

ทั่วโลกไดยินทั่วกัน ออกทางอินเทอร เน็ต  

ก็อยางนั้นแหละ คนที่ ไมเคยเห็นศีลเห็นธรรม 

เขาใจในศีลในธรรม ก็จะพอรูเรื่องรูราวบาง .. 

ทางดานศีลธรรมหลวงตาก็ไดเริ่มพรอมกันมา 

ดูเริ่มกอนรัฐบาลจะขึ้นดวยซ้ำ นี่ก็ฟนฟูทาง

จิตใจและดานวัตถุ เพื่อประชาชนชาวไทยและ

ชาวพุทธทั้งหลาย ตั้งแตแคบๆ ถึงกวางขวาง

มากมาย เรียกวาทั่วโลก โดยทางอินเทอรเน็ต 

อยางพดูอยูเวลานีท้ัว่โลกไดเหน็กนันะ ไดเหน็กนั 

ทั่วโลกในขณะเดียวกันนี้ อันนี้หลวงตาก็เพียง

จบัไดวา ธรรมะนีรู้สกึวาประชาชนทางเมอืงนอก 

เมืองนาตื่นเตนกันมากอยูจากอินเทอรเน็ต 

จำนวนคนที่ เข ามาเกี่ ยวของมากนอยใน 

อินเทอรเน็ตนั้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ก็คิดวาจะ

เปนประโยชนทางดานจิตใจไมนอยเลย แลว

ทางเมืองไทยของเราก็กอด

คัมภีรอยูแลว ผูจะฟนฟูคัมภีร

มาปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจ

ของตนใหเปนลูกชาวพุทธที่ดี 

มีความสงบรมเย็น ก็ควรจะได

รับประโยชนมาโดยลำดับ .. 

ศาสนาพุทธเรานี้รูสึกจะ

กระจายออกประเทศนอก

เยอะนะเวลานี้ เวลาที่เราชวย

ชาติเทศนนี้ออกทางอินเทอร-

เน็ต ออกทั่วโลก นี่จะเปน

ขอคิดไดคติมากอยูจากที่เทศน

นี้ ออกทั่วประเทศไทยแลวก็ออกทางอินเทอร-

เน็ตทั่วโลกเลย ไดฟงทุกวันๆ พุทธศาสนาแต

กอนก็มีอยูตามคัมภีรใบลานไมไดแสดงออกมา 

อนันีแ้สดงออกทางเสยีงทางอะไร เชน อนิเทอร-

เน็ต เทาที่ทราบมานี้หลายประเทศนะ ที่ออก

จากเมืองไทยเราไป คนไทยเรามีอยูทุกประเทศ 

ไดยินไดฟงอรรถธรรมนี้ทั่วทุกแหงทุกหน เมือง

นอกเขาก็มีหูมีตานี่ ดีชั่วเขาก็รู เห็นไหมนี่ฝรั่ง

ชาวตางชาติที่มาศึกษาธรรมที่วัดปาบานตาด 

ในอดีตและปจจุบัน 
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เขาบอกตรงๆ เลย หนังสือนี้ก็ออกไปมากละ

เวลานี้ ออกไปมากจริงๆ อยางพูดอยางนี้ก็ออก 

นี่ผูปฏิบัติทางดานธรรมะจะไดธรรมะขอนี้ ไป

เปนเครื่องเตือนใจไดเปนอยางดีมากทีเดียวนะ 

ไมใชดีธรรมดา .. 

ทางทีวีกิริยาเปนอยางหนึ่ง ดูตัวจริงก็

เปนอีกอยางหนึ่ง ไมเหมือนกัน นี่ก็ออกทั่ว

ประเทศไทย ทีวีนี้ก็ออกมานานแลว โทรทัศน 

วิดี โอ ออกมาตั้งนานแลว ๕ ปกวาแลวมั้ง 

เวลานี้ออกทางอินเทอรเน็ตดวยนะ ออกทั่วโลก

เลย เวลาเราพูดอยูนี้เขาฟงเขาดูอยูนะเวลานี้ 

ออกทั่วโลกทางอินเทอรเน็ต เราพูดอยางนี้

กริยิาอยางนี ้เขาดอูยูทางโนน มสีหรฐัฯ เปนตน 

มีหลายประเทศเขาฟงเชนเดียวกับเรานี่ ไดฟง

พรอมๆ กัน ไดเห็นพรอมกัน เวลานี้กำลัง

กระจายออกมากธรรมะหลวงตา แสดงทางอนิ-

เทอรเน็ต ประเทศไหนตอประเทศไหน แลว

ถามปญหามาเรื่อย เราก็ตอบ ตอบนี้ก็ออกรับ

กันๆ เรื่อยๆ ไปอยางนี้…” 

 

แสดงธรรมและตอบปญหาเพื่อ
ปลุกคนทั่วโลก 

 

“...วันนั้นเราไดตั้งใจพูดตั้งใจเทศน วิธี

ปฏิบัติอุปฏฐากดูแลหลวงปูมั่นเราทำยังไงๆ เรา

ไดชี้แจงวันนั้น ธรรมประเภทนี้เราไมเคยแสดง 

เพราะฉะนั้นจึงไดบอกพระจะเอาออกทาง 

อินเทอรเน็ตก็ได ให โลกไดเห็นเสียบาง การ

ปฏิบัติตอครูบาอาจารย เราไดเอาตัวของเรา

ออกแสดงเลย ทีเ่ราไดปฏบิตัติอพอแมครจูารย-

มั่นนี้ ถึงได ใหเอาออกบางทางอินเทอรเน็ตเรา

บอก โลกเขาคงไมเคยมีกันแหละแบบนั้นนะ 

แบบเราทำกับทานไมมีใครทำกัน เราแนใจวา

จะไมคอยมี จะวาไมมีก็ไมได ไมคอยมี .. 

ถาม ‘ดิฉันตอนนี้อยูที่ประเทศสวิส- 

เซอรแลนดเจาคะ แตดิฉันไดฟงทานหลวงตา

เทศนทุกๆ วันทางอินเทอรเน็ต ฟงเสียงชัดแจว

มากและเห็นภาพหลวงตาดวยเจาคะ ตองฟง

มากราบหลวงตา เขาอยากติดตอกับพระเจา

ของเขาโดยตรง ก็เลยใหเขาลองมาติดตอกับ

หลวงตา ติดตอไดอยู’ .. 

เมือ่วานนีเ้ขากม็าพวกสหรฐัฯ เขามา ๔-๕ คน  

คนไทยเรามา โอย ยิ้มแยมแจมใส พูดน้ำตา

คลอเลย กอนที่เขาจะมาที่นี่เขาตั้งสัจอธิษฐาน 

ยังไงขอใหพบหลวงพอวางั้น ถามีวาสนาขอให

พบในวันนี้อยาใหเคลื่อนคลาดเขาวางั้นนะ  

ตัง้สจัอธษิฐานดวยกนัแลวเขากม็า มากพ็บจรงิๆ  

เขาวา เรากเ็ฉย เขาไมเคยทำบญุ ใสบาตร ไมรูจกั 

ทาน พอไดทำเขาก็รูสึกมีความสุขมากที่อยูกับ

เรา เขาถวาย ๕๐ ดอลล 

เดี๋ยวนี้อินเทอรเน็ตกำลังกระจายออก 

ทั่วโลก เมืองนอกนี้ เมื่อวานนี้เขาตั้งหนามา

จริงๆ เขาติดตอเรื่องของเรามาตลอดเขาบอก

งั้นนะ ไมวาทางหนังสือ ทางวิทยุ ทางโทรทัศน 

ทางไหนๆ เขาติดตอ แตทางอินเทอรเน็ต 

ไมไดยนิเขาพดู เรากเ็ลยพดูทางอนิเทอรเนต็ขึน้  

ใหเขาไดติดตอกระจายออกไปอีกทีนึง เพื่อ

ความสะดวก เพราะเขาอยูเมอืงนอกเขาตัง้หนามา 
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ทุกๆ เชา ไมฟงไมได เกิดความหงุดหงิด ใจไมมี

ความสขุเปรียบเหมือนติดยาเลยเจาคะ นี้เรียก

วาเกิดกิเลสทางไหนเจาคะ?’ 

หลวงตาตอบ ‘อยางนี้เรียกวากิเลสดับ 

ธรรมเกิดเขาใจไหม จะเกิดกิเลสอะไร กิเลส

เกิดไมได ธรรมเกิด กิเลสดับ เขาใจ’ .. 

(อีกคราวหนึ่ง) ปญหาอินเทอร-

เน็ตมีหรือเปลาวันนี้ ไมมีเหรอ ปญหา

อินเทอรเน็ตมาจากทางสหรัฐมาบอยๆ 

TV online 

เริ่มมีปญหา เราก็ไดเคยพูดอยูเสมอมาวา การ

ชวยชาติคราวนี้ โดยทางการเทศนาวาการนี้ 

รูสึกวาการถามการตอบปญหาบกพรองมาก 

เราบอก มีแตเทศน เทศนมันไปกลางๆ ปญหา

มันซอกแซกซิกแซ็ก

ตามความรู สึ ก

ของแตละคนๆ 

เ มื่ อ อ อกม า

แล ว ก็ ท ำ ใ ห

เกิดสะดุดใจ 

เปนคติเครื่อง

เตือนใจ ระลกึไว

ไมคอยลืมนะ แลวก ็

 

อินเทอรเน็ตมาจากทางสหรัฐมาบอยๆ 

เมื่อมีเว็บไซตและการถายทอดทางอินเทอรเน็ต ทำใหมีชาวตางชาติที่สนใจ 

พระพุทธศาสนาเขามาศึกษาธรรมกับองคหลวงตาที่วัดปาบานตาดเพิ่มขึ้นมาก 

ทั้งพระสงฆและฆราวาส 

 

พยายามเอานั้น มาเปนคติเตือนตนเสมอ ปญหา

เปนอยางงัน้นะ ปญหามันซอกแซก การเทศนไป

เรื่อยๆ แตปญหาออกมาจากความรูสึกของคน

จำนวนมาก แลวแต ใครจะมีความรูสึกยังไง

ออกมา การตอบก็ตอบไปตามทางของปญหา

มา .. 

พี่นองชาวไทยทั่วประเทศนี้ออกอากาศ

ทางวทิยทุัว่ประเทศไทย มหินำซำ้ออกอนิเทอร-

เน็ตอีกดวยนะ ออกนี้ประกาศกองทั่วประเทศ

ไทยเราใหตื่นเนื้อตื่นตัวนะคราวนี้ อยานอนจม

อยูนะ ศาสนาไมไดพาใครใหลมจมนะ มาปลุก

มาใหตื่นทุกคน...” 

‘อยางนี้เรียกวากิเลสดับ 

ธรรมเกิดเขาใจไหม จะเกิดกิเลสอะไร กิเลส

เกิดไมได ธรรมเกิด กิเลสดับ เขาใจ’ .. 

(อีกคราวหนึ่ง) ปญหาอินเทอร-

เน็ตมีหรือเปลาวันนี้ ไมมีเหรอ ปญหา

อินเทอรเน็ตมาจากทางสหรัฐมาบอยๆ 

เราบอก มีแตเทศน เทศนมันไปกลางๆ ปญหา

มันซอกแซกซิกแซ็ก

ตามความรู สึ ก

ของแตละคนๆ 

เ มื่ อ อ อกม า

แล ว ก็ ท ำ ใ ห

เกิดสะดุดใจ 

เปนคติเครื่อง

เตือนใจ 

ไมคอยลืมนะ แลวก ็

อินเทอรเน็ตมาจากทางสหรัฐมาบอยๆ 
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เครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ 

องคหลวงตาไดกลาวไวแลววาหลวงปูมั่น 

ภูริทัตโต เปนพระผูบุกเบิกกรรมฐานทานเดิน

นำหนา ยอมทุกขยากลำบากทุกอยางจนได

ธรรมมาสอนโลก ทานเปรียบหลวงปูมั่นประดุจ

โรงงานใหญผลิตพระเณรลูกศิษยลูกหาทั้ง

หลายใหเจริญงอกงามทางดานอรรถธรรมให

กระจายออกไปทัว่ประเทศและทัว่โลก ดงัจะเหน็ 

มีชาวตางชาติจำนวนมากเขามาอุปสมบท

ประพฤติปฏิบัติในสายกรรมฐาน 

ก า ร ไ ด ยิ น ไ ด ฟ ง ธ ร ร ม เ ท ศน า ขอ ง

ประชาชนในสมัยนั้นยังไมสะดวกเทาใดนัก

เนื่องจากครูบาอาจารยสายกรรมฐานทานชอบ

ความวิเวกสงบสงัดในปาเขามักอยูในที่หางไกล 

เทศนาคำสอนของทานจึงแพรหลายอยู ในวง

จำกัดเฉพาะพระเณร สำหรับฆราวาสผูสนใจ

ปฏิบัติตองดั้นดนเสาะหาถึงองคทานจริงๆ จึง

จะไดฟงคำสอนของทาน ตอมาเมื่อเครื่องมือ

ทางอิเล็คทรอนิคสและเครื่องมือสื่อสารเจริญ

มากขึ้น การเขาถึงพระธรรมคำสอนของทานก็

มีความสะดวกมากขึ้น ดังปรากฏวามีการ

บันทึกเสียงธรรมะลงในรูปเทป ซีดี หรือไฟล

ภาพและเสียง เปนตน   

ในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยเปดโอกาสใหประชาชนเขา

ถึงสื่อได และเมื่อพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓  

มีผลบังคับใช ผูประกอบกิจการกระจายเสียง

ภาคประชาชนซึ่งไมใชภาครัฐและภาคธุรกิจก็

เ ริ่ ม พ ากั นก อตั้ ง วิ ท ยุ ภ าคประชาชนขึ้ น 

อยางกวางขวางกระจายไปทั่วประเทศไทย มี

วัตถุประสงคเพื่อสรางความเจริญแกสังคม 

เปนประโยชนสาธารณะไมแสวงหากำไรใน 

ทางธุรกิจแตอยางใด ในวงการนิยมเรียก 

วิทยุประเภทนี้วา วิทยุกระจายเสียงชุมชน 

(Community Radio)  
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สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให

ประชาชนผูสนใจในพระพุทธศาสนาฝายกรรม-

ฐานสายหลวงปูมั่นไดเริ่มคิดกอตั้งสถานีวิทยุ

ภาคประชาชนขึ้นดวยเชนกัน เนื่องจากจะหา

รับฟงธรรมะกรรมฐานทางสถานีวิทยุที่มีอยูใน

ขณะนั้นไดยากหรือไม ไดเลย เพราะทุกสถานี

ลวนเปนสถานีวิทยุภาครัฐหรือไมก็ใหภาคธุรกิจ

เขาสัมปทานแทบทั้งสิ้น เนื้อหารายการทั้งหมด

จึงมุงไปเพื่อตอบสนองความตองการของ

รัฐบาลและเนนความบันเทิงหารายไดเขาธุรกิจ

ของผูสัมปทานเทานั้น  

สถานีวิทยุภาคประชาชนไดกอตั้งขึ้นเปน

แหงแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในระยะนั้นยัง

ไมมีการแตงตั้งกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนแหงชาติ(กสช.)จึงไมมี

องคกรเขามาพิจารณาใบอนุญาตใหแกสถานี

วิทยุที่ เกิดใหม ซึ่งสิ่งนี้ก็มิอาจตัดสิทธิของ

ประชาชนใหหยุดรอคณะกรรมการชุดนี้เพราะ

เ กิ ด ค ว ามผิ ดพลาดทา งกฎหมายทำ ให

กระบวนการสรรหาเปนโมฆะ ประชาชนจึง

อาศัยสิทธิตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและ

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้เปนการ

กรุยทางสรางสื่อและรายการที่ดี เพื่อประโยชน

ของสังคมที่มิอาจประเมินคาได 

สำหรับสถานีวิทยุที่กระจายเสียงดาน

ธรรมปฏิบัติสายหลวงปูมั่นนั้นเกิดขึ้นแหงแรกที่

วดัปาหลวงตาบวั ญาณสมัปนโน อำเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบรุ ี ตอมาประชาชนกพ็ากนักอตัง้

ขึ้นที่วัดดอยเทพสมบูรณ อำเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลำภ ู และกอตั้งที่ โรงเรียนบานตาด 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที ่ ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๔๖ ในชื่อ “สถานีวิทยุชุมชุนเสียง

ธรรมบานตาด” คลืน่ความถีร่ะบบ FM 103.25 

โดยสถานีวิทยุทั้ง ๓ แหงขางตนไดจัดหา 

ผูดำเนินรายการเองและออกอากาศตาม 

ผังรายการของแตละสถาน ี สัดสวนรายการม ี

เนือ้หาทางโลกประมาณกึง่หนึง่ โดยมไิดรวมกนั 

จัดรายการใหเปนเครือขายเดียวกันแตอยางใด 

 
จุดกำเนิดและลักษณะเครือขาย
วิทยุเสียงธรรม 

 

พระธรรมเทศนาขององคหลวงตาขณะที่

ทานออกมาเปนผูนำในการชวยชาติทานปรารภ

เสมอวา การชวยชาตทิางวตัถเุปนเพยีงปลายเหต ุ

เทานั้น ตนเหตุที่ออกมาชวยชาติแทจริงก็คือ

การนำธรรมะออกกระจายสูจิตใจประชาชน

นัน่เอง ดงันัน้เมือ่รฐัมนีโยบายเพือ่การปฏริปูสือ่ 

และกฎหมายก็เปดโอกาสใหประชาชนประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงได อีกทั้งขณะนี้สถานี

วิทยุภาคประชาชนที่ ไมมีโฆษณาและมีเนื้อหา

เปนประโยชนตอประชาชนก็พากันกอตั้งขึ้น  

ดั งนั้ นหากจะมีสถานีวิทยุภาคประชาชน

กระจายเสียงธรรมกรรมฐานเกิดขึ้นอยาง

จริงจังบางจะเปนไปไดหรือไม และจะตรงตอ 

คำปรารภที่องคหลวงตาทานไดแสดงไวหรือไม

อยางไร บรรดาพระสงฆและประชาชนจึงได 

เขากราบเรียนปรึกษาและขออนุญาตตอ 

องคหลวงตากอตั้งสถานีวิทยุขึ้นที่สำนักสงฆ 

สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งทานก็เมตตาอนุญาตให 

กอตั้งไดเพราะเห็นแกประโยชนดานธรรมะ 

ของพี่นองประชาชน พระสงฆและประชาชน 

จึงไดพรอมใจกันอาราธนาองคหลวงตาเมตตา

เปนประธานอำนวยการตั้งแตนั้นเปนตนมา 

ดวยเหตุนี้ “สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ

ประชาชน สวนแสงธรรม” จึงถือกำเนิดขึ้น

อยางเปนทางการ โดยเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  

สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพฯ 
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แผนที่แสดงตำแหนงวัดปาบานตาด และสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดปาบานตาด ซึ่งตั้งอยูหางกันในระยะ ๒ กิโลเมตร 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ กระจายเสียงดวย 

คลื่นความถี่ FM 103.25 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

และเมื่อประชาชนในจังหวัดอื่นๆ เห็นตัวอยาง

สถานีที่สวนแสงธรรมวาเปนประโยชนตอ

ประชาชนเปนอยางมาก ประชาชนในทองถิ่น

นั้นๆ อยากมี โอกาสไดรับฟงธรรมเชนนี้บาง 

จึงพรอมใจกันรวมตัวเปนกลุมผูกอตั้งสถานี 

ในแตละแหงขึ้นดวยกำลังของตน และเปนที่ 

นาอัศจรรยเนื่องจากหากถือจุดนี้เปนจุดเริ่มตน 

ในชวงเวลาเพียง ๖ เดือนเทานั้นประชาชนใน

แตละทองถิ่นไดพากันกอตั้งสถานีวิทยุภาค

ประชาชนขึ้นรวมแลวเปนจำนวนมากถึง ๒๔ 

สถาน ี และเมือ่ไดคลืน่ความถีอ่อกอากาศไดแลว  

ประชาชนในแตละทองถิ่นตางพรอมใจกัน 

เดินทางเขามามอบถวายสถานีแดองคหลวงตา 

เพื่อยกใหเปนสมบัติของสงฆและขอเปนสถานี

ลูกขายรับสัญญาณ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ประสงค

ใหลูกหลานไดสืบทอดเจตนารมณเผยแผธรรมะ

สายกรรมฐานสบืไป พรอมกบัขอเชือ่มสญัญาณ 

จากสถานีแมขายที่สวนแสงธรรม โดยในระยะ

แรกสงสัญญาณดวยระบบอินเทอรเน็ตไปยัง

สถานีเครือขายทั่วประเทศ   

ตอมาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ 

สถานีวิทยุที่กอตั้งที่โรงเรียนบานตาดไดยายมา

ตั้งในเขตที่ดิน ๑๔ ไรเศษซึ่งเปนพื้นที่ของ 

วัดปาบานตาดอยูบริ เวณหมูบานตาดใกล

โรงเรียนบานตาดและใชชื่อใหมวา “สถานีวิทยุ

เสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดปาบานตาด” โดย

เพิ่มความสูงของเสาใหสูงขึ้น และ ขยาย 

กำลังสงใหแรงขึ้น เพื่อกระจายเสียงใหทั่ว

จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียง ตอบ

สนองความตองการของประชาชนผูบริจาค

จำนวนมาก ในระยะแรกสถานีแหงนี้เปนทั้ง 

แมขายและลูกขายในเวลาเดียวกันเนื่องจาก

เนื้อหารายการในเวลา ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.  

รับสัญญาณจากสวนแสงธรรมและสงสัญญาณ

ไปยังสวนแสงธรรมในเวลา ๒๒.๐๐-๐๗.๐๐ น. 

ดวยระบบ Leased Line  

ตอมาเมื่อสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดปา-

บานตาดกอสรางแลวเสรจ็สมบรูณ มคีวามพรอม 

ทั้งดานบุคลากร ดานเทคนิค มี โครงสราง

องคกรและจัดวางระบบงานที่ชัดเจนพอสมควร

แลว จึงไดทำการยายสถานีแมขายจาก 

สวนแสงธรรมมาประจำที่ วัดปาบานตาด 

โดยสมบูรณเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ และมี

การสงสัญญาณจากที่นี่ ไปยังสถานีลูกขาย 

ทั่วประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตอมาเมื่อวันที่ 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ไดปรับเปลี่ยนการสง

สัญญาณจากเดิมดวยระบบอินเทอรเน็ตไปเปน

ดาวเทียมไทยคมระบบซีแบนด (C-Band) 

เครือขายสถานีวิทยุ เสียงธรรมเพื่ อ

ประชาชนทั่วประเทศไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา-

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เนื่องจาก

ทรงรับเปนองคอุปถัมภ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 

๒๕๔๘ และเสด็จเปนองคประธานเปดแพรคลุม

ปายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเมื่อ 

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เครือขายสถานีวิทยุ

เสียงธรรมฯ ทั่วประเทศจึงพรอมใจกันถือ 

วันอุดมมงคลนี้เปนวันสถาปนาสถานี 

๒ ก.ม. 

แผนที่แสดงตำแหนงวัดปาบานตาด และสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดปาบานตาด ซึ่งตั้งอยูหางกันในระยะ ๒ กิโลเมตร

สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ 

วัดปาบานตาด 
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สำหรบัประชาชนผูฟงรายการนัน้ นอกจาก 

ฆราวาสแลว อีกสวนหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ พระ

ภิกษุสามเณรฝายกรรมฐานที่อยูตามวัดปา 

หางไกลจากที่ตั้งของสถานีวิทยุ บางพื้นที่ 

ไมสามารถรับฟ ง ได เนื่ องจากคลื่ นวิทยุที่ 

สงออกไปยังไมครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ และ 

อีกสวนหนึ่งก็คือคนสูงอายุและคนเจ็บปวยที่

ยากลำบากในการเดินทางไปวัด แตสะดวกที่จะ

สวดมนต ไหวพระฟงเทศนปฏิบัติธรรมไป

พรอมๆ กับรายการของทางสถานี ดังนั้น  

เครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ จึงไดพยายาม

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสงสัญญาณให 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเปดโอกาสให

พระเณรและประชาชนที่ประสงคจะกอตั้ง

สถานีวิทยุในเครือขายแตอยูในทองถิ่นหางไกล

สามารถรบัสญัญาณดาวเทยีมจากสถานแีมขาย 

ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น และประชาชนในทุกพื้นที่

กส็ามารถรบัชมภาพวดิีโอเทศนาขององคหลวงตา 

ไดอีกดวย ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ 

สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดปาบานตาด จึงไดทำ

สัญญาเชาชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๕ 

กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด ทำให

สามารถสงไดทั้งสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุ

ในเครือขายและภาพโทรทัศนพระธรรมเทศนา

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  

อัครราชกุมารี ทรงรับเปนองคอุปถัมภ 

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

ขององคหลวงตากระจายไปทั่วประเทศไทยและ

ประเทศใกลเคียง จึงเรียกไดวา เปนทั้งกิจการ

สถานีวิทยุและโทรทัศน นับแตนั้นเปนตนมา 

เมื่อกิจการของสถานีวิทยุและโทรทัศนฯ 

มีการพัฒนาและมีจำนวนสถานี เครือขาย 

เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหการดำเนินการมีความมั่นคง

ถาวรสบืไป ในเดอืนมถินุายน ๒๕๔๙ องคหลวงตา 

จึงไดจัดตั้ง “มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน” 

ขึ้นรองรับการดำเนินการโดยมีคณะกรรมการ

ซึง่เปนตวัแทนมาจากเครอืขายวทิยเุสยีงธรรมฯ

ในแตละภูมิภาค มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

อำนวยการเขามาบริหารจัดการใหเปนไปตาม

นโยบายที่ตัวแทนแตละภูมิภาคไดตกลงกันไว 

นอกจากนี้คณะสงฆไดมีมติใหจัดตั้งกองทุนเพื่อ

ใช ในกิจการของสถานีวิทยุและโทรทัศนเสียง-

ธรรมเพื่อประชาชน โดยหลวงปูลี กุสลธโร 

เมตตารับเปนประธานคณะกรรมการบริหาร

กองทุน ในการนี้องคหลวงตาไดเมตตากลาว

ตอบรับวา 

“นี่ เราก็ เห็นดวยแลว เมื่อวานนี้ เขา

ประชุมกันเรียบรอยก็มาหาเรา เราไม ได ไป

ประชมุ วาไดมอบเงนิใหเปนกองทนุ ๑ ลานบาท  

เราก็ ใหพรอมในขณะเดียวกันเลยเมื่อวานนี้  

สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ  

วัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

๑ ลานบาทเหมือนกันเปนกองทุน เรียกวาได

เงิน ๒ ลานแลว เราคิดทุกดานทุกทางเพื่อ 

พี่นองชาวไทยลูกหลานไทยเรา เราไมหวังอะไร

แหละเราพูดตรงๆ ถาพูดทางดานจิตใจเราก็พอ

เต็มที่แลว พูดถึงอยางอื่นก็เหลือเฟอดังที่เห็น 

แตทีค่ดิไปภายนอกกระจายออกไปเพือ่ลกูหลาน 

ของเรานัน่ละบกพรอง เราจงึไดอตุสาหพยายาม 

คิดไวทุกดานทุกทาง เมื่ออยูในฐานะพอเปนไป

ไดอยูเราก็พาตะเกียกตะกายอยางนี้แหละ” 

เครอืขายสถานวีทิยเุสยีงธรรมฯ มรีปูแบบ 

การจัดตั้งเกิดจากความตองการของประชาชน

ที่มีความสนใจรวมกันในพระธรรมเทศนาของ 

พระกรรมฐานทัง้ฝายมหานกิายและธรรมยตุจาก 

ทัว่ประเทศตามปฏปิทาของหลวงปูมัน่ ภรูทิตัโต 

ลักษณะการประกอบการมีความเปน “วิทยุภาค

ประชาชน” และ “วิทยุกระจายเสียงชุมชน” 

โดยสมบูรณทั้งโดยเจตนารมณของกฎหมาย 

รวมถึงหลักวิชาการ เนื่องจากเปนสถานีวิทยุที่

เปนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ

ประชาชน ปราศจากการครอบงำจากภาครัฐ

และภาคธุรกิจ ในทางสากลจะใชชื่อใน 

ทางวิชาการวา “Community Radio of 

Interest” ซึ่งในประเทศที่เจริญแลวกฎหมาย 
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ไมจำกัดสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับความเปน

เครือขายและการใชกำลังสง กลาวคือ  

ผูประกอบการภาคประชาชนมีความเสมอ-

ภาคมีสิทธิทัดเทียมกับภาครัฐและภาคธุรกิจ

โดยสมบูรณ 

ปจจุบันเครือขายสถานีวิทยุ เสียง

ธรรมฯ มีสถานีวิทยุในเครือขายกระจาย

เสียงครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศ

ไทยมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๑ สถานี โดยแยก

เปนภูมิภาคตางๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ ๒๕ สถานี 

ภาคกลาง ๒๖ สถานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๐ สถานี 

ภาคตะวันออก ๑๑ สถานี 

ภาคใต ๙ สถานี  

รวม  ๑๒๑ สถานี 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  

อคัรราชกมุาร ีทรงเปดแพรคลมุปาย “สถานวีทิยเุสยีงธรรม 

เพื่อประชาชน” เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙  

ณ บานตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ทรงรับเปนองคอุปถัมภมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
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รายชื่อครูบาอาจารยพระกรรมฐานที่ออกอากาศในเครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ 

หลวงปูดูลย อตุโล หลวงปูแหวน สุจิณโณ หลวงปูบุดดา ถาวโร หลวงปูสาม อกิญจโน หลวงปูออน ญาณสิริ หลวงปูชอบ ฐานสโม หลวงปูหลุย จันทสาโร 

วัดบูรพาราม  

อ.เมือง จ.สุรินทร 

วัดดอยแมปง  

อ.พราว จ.เชียงใหม 

วัดกลางชูศรีเจริญสุข  

อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 

วัดไตรวิเวก  

อ.เมือง จ.สุรินทร 

วัดปานิโครธาราม 

อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

วัดปาสัมมานุสรณ  

อ.วังสะพุง จ.เลย 

วัดถ้ำผาบิ้ง  

อ.วังสะพุง จ.เลย 

หลวงปูขาว อนาลโย 

 

หลวงปูฝน อาจาโร 

 

ทานพอลี ธัมมธโร 

 

หลวงปูคำดี ปภาโส 

 

หลวงปูสิม พุทธาจาโร 

 

หลวงตาพระมหาบัว  

ญาณสัมปนโน 

ทานพอเฟอง โชติโก 

 

วัดถ้ำกลองเพล  

อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 

วดัปาอดุมสมพร  

อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร 

วัดอโศการาม ต.ทายบาน  

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

วัดถ้ำผาปู  

อ.เมือง จ.เลย 

สำนักสงฆถ้ำผาปลอง  

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

วัดปาบานตาด  

อ.เมือง จ.อุดรธานี 

วัดธรรมสถิตย  

อ.เมือง จ.ระยอง 

หลวงปูบุญจันทร กมโล 

 

หลวงปูเจี๊ยะ จุนโท 

 

หลวงพอชา สุภัทโท 

 

หลวงปูสุวัจน สุวโจ 

 

หลวงพอพุธ ฐานิโย 

 

พระอาจารยจวน  

กุลเชฏโฐ 

พระอาจารยสิงหทอง 

ธัมมวโร 

วัดปาสันติกาวาส 

อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 

วัดปาภูริทัตตปฏิปทาราม 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

วดัหนองปาพง อ.วารนิชำราบ 

จ.อบุลราชธานี 

วัดปาเขานอย  

อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

วัดปาสาลวัน  

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

วดัเจตยิาครีวีหิาร (ภทูอก) 

อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 

วดัปาแกวชมุพล 

อ.สวางแดนดนิ จ.สกลนคร 

หลวงปูหลา เขมปตโต 

 

หลวงปูศรี มหาวีโร 

 

พระอาจารยแบน ธนากโร 

 

หลวงพอสังวาลย เขมโก 

 

พระอาจารยปญญา 

ปญญาวัฑโฒ   

วัดบรรพตคีรี (ภูจอกอ)  

อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

วดัประชาคมวนาราม (วดัปา- 

กงุ) อ.ศรสีมเดจ็ จ.รอยเอด็ 

วัดดอยธรรมเจดีย  

อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

วัดทุงสามัคคีธรรม 

อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

วัดปาบานตาด  

อ.เมือง จ.อุดรธานี 
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เปนสาระประโยชนเพื่อความมั่นคงของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย เนื้อหารายการสวนนี้

มีสัดสวนรองลงมา 

๓. เนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติพระมหา-

กษัตริย ไทย ประวัติบุคคลสำคัญของชาติ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 

บทเพลงที่ ใหขอคิดดีงาม ขาวสารบานเมือง 

ฯลฯ  

การกำหนดผังรายการและเนื้อหาของ

แตละรายการนั้น เครือขายสถานีวิทยุเสียง-

ธรรมฯ คำนงึถงึความแตกตางของผูฟงเกีย่วกบั

ชาติพันธุ ภูมิศาสตร อายุ สถานะ เพศ วัย 

การศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพปญหา 

อีกทั้งตองการใหนโยบายและการดำเนินการ

เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะดานคุณธรรม

จริยธรรมแกประชาชนอยางยั่งยืน จึงมีมติให

กอตั้ง “เครือขายสภาผูฟง” ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ และสงเสริมใหประชาชน

พรอมใจกันคัดเลือกผูแทนแตละจังหวัดและ

แตละกลุมเขาเปนสมาชิกโดยจัดประชุมที่ศาลา

วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เพื่อใหเปนไปตามหลักการ

การควบคุมดูแลดวยตัวเอง (Self 

Regulation) การตรวจสอบ 

ประเมินผล และเฝาระวัง 

การกระจายเสียงให

เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนผูกอตั้ง

และผูบริโภคสื่อ นอกจากนี้ยังเปนการควบคุม

ดูแลรวมกันกับหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 

(Co-Regulation) อันเปนการแบงเบาภาระ

หนาที่การกำกับดูแลของ กสทช. อีกดวย  

เครือขายผูฟงหรือสภาผูฟงวิทยุเสียง

ธรรมนั้น ประกอบดวยสมาชิกจากกลุมตางๆ 

คือ ๑. ผูแทนคนในพื้นที่ ๒. ผูแทนกลุมเฉพาะ

ไดแก 

• กลุมบรรพชิต • กลุมผูสูงอายุ 

• กลุมสตรี • กลุมผูพิการ 

• กลุมขาราชการ • กลุมสุขภาพ 

• กลุมลูกจาง • กลุมชางฝมือ 

• กลุมศิลปน • กลุมเกษตรกร 

• กลุมนกัวชิาการ • กลุมนิสิตนักศึกษา 

• กลุมเดก็และเยาวชน • กลุมวิชาชีพ 

• กลุมชาติพันธุและชนกลุมนอย 

• กลุมแรงงานในระบบและนอกระบบ 

• กลุมธุรกิจและผูประกอบการ และอื่นๆ 

สถานีแมขายของสถานีวิทยุโทรทัศนเสียงธรรมเพื่อประชาชน  

ภาพภายนอกอาคารและภายในหองสง 

เนื้อหารายการของเครือขายวิทยุเสียง-

ธรรมฯ เปนสาระประโยชนแกประชาชน ๑๐๐ 

เปอรเซน็ต หากไมนบัการพดูเขารายการเนือ้หา 

ประกอบดวยสาระประโยชน ๓ สวน คือ 

๑. พระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย

พระกรรมฐานตามรายนามขางตน ซึง่การเทศนา 

มาจากภาคปฏิบัติของจริง เนื้อหาจึงเนนธรรม

ปฏบิตัดิานจติตภาวนาเพือ่ความพนทกุข เนือ้หา 

รายการสวนนี้มีสัดสวนมากที่สุด 

๒. พระธรรมเทศนาประจำวันและใน

โครงการชวยชาติขององคหลวงตา มีเนื้อหา
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และเพื่อใหผังรายการมีเนื้อหาที่ เปน

ประโยชนตอผูฟงอยางแทจริงและยั่งยืนสืบไป 

เครือขายผูฟงวิทยุเสียงธรรมจึงไดเชิญผูทรง

คุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถทางวิชาการ

หลากหลายสาขาเขามาเปนที่ปรึกษาเพื่อให 

คำแนะนำและคุมครองสิทธิการรับฟงของ

ประชาชน เพื่อใหกลุมประชาชนทุกกลุมได

บริโภคขอมูลขาวสารทางธรรมใหสอดคลอง 

กับสภาพปญหาและความสนใจของกลุมอยาง

ทั่วถึงอีกดวย 

นอกจากนี้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ ยังเนน

ความมีสวนรวมของประชาชนในฐานะผูรับฟง

หรือผูรับบริการโดยการเปดชองทางใหสามารถ

ติดตอสื่อสารโดยตรงกับตัวแทนประชาชนใน

ทองถิ่นในฐานะคณะกรรมการบริหารสถานี

วิทยุ หรือผูแทนสมาชิกสภาผูฟง และยัง

สามารถตดิตอโดยตรงกบัทางมลูนธิเิสยีงธรรมฯ  

ทั้ งทางเว็บไซต www.siangdham.com 

โทรศัพท ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (e-mail) 

หรือ Facebook ทั้งนี้เพื่อใหทุกฝายเขามามี

สวนรวมในการกำหนดนโยบาย การบริหาร

จดัการ และการกำหนดผงัรายการทีห่ลากหลาย 

ตอบสนองความตองการรวมกันของประชาชน

ที่สนใจในธรรมะสายกรรมฐาน 

สำหรับปญหาและอุปสรรคในการดำเนิน

การของเครือขายวิทยุเสียงธรรมฯ นั้น ใน

เสียงธรรมฯ ไดรับการรับรองทางกฎหมายนั้น  

องคหลวงตาในฐานะประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ  

ไดเมตตาทำหนังสือใหคณะสงฆและประชาชน

เขาไปเสนอแนวทางที่ถูกตองเปนธรรมเกี่ยวกับ

สื่อภาคประชาชนตอคณะกรรมาธิการซึ่ ง

พิจารณารางกฎหมายทั้งฝายสภาผูแทน

ราษฎรและฝายวุฒิสภา ซึ่งคณะ

กรรมาธิการทั้ง ๒ คณะมีมติ

เปนเอกฉันท เห็นดวยกับ 

ขอเสนอของมูลนิธิเสียง

ธรรมฯ ที่เสนอใหยกเลิก

การใชขอความ “ชุมชน

ทองถิ่น” เพราะจะทำให

คำวา “ชุมชน” มีความ

หมายจำกัดไวเพียงภายใน

ทองถิ่นเทานั้นซึ่งยอมจะทำให

การกระจายเสียงถูกจำกัดในพื้นที่ 

ที่คับแคบเทานั้น สวนขอเสนออีกประการหนึ่ง

ที่ ไดรับการสนับสนุนก็คือเสนอใหระบุคำนิยาม 

“ชุมชน” เปนลายลักษณอักษรใหชัดเจนเพื่อให

มีความหมายอยางกวางครอบคลุมทั้งในเชิง

พื้นที่ (Area base) และในเชิงความสนใจรวม

กัน (Interest base) ซึ่งจะทำใหสิทธิการ

ประกอบการ พื้นที่กระจายเสียง กำลังสง และ

การดำเนินการในลักษณะเครือขายมีความ

ทัดเทียมกับภาครัฐและภาคธุรกิจอยางสมบูรณ 

ประชาชนผูรับฟงสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ มารวมเปดสถานีวิทยุอยางเปนทางการ (๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙) และรวมประชุมใหญสภาผูฟงวิทยุเสียงธรรม (๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) 

๗๖๙

ระยะแรกพบวา หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

ไมมีอำนาจในการออกกฎระเบียบควบคุมวิทยุ

ภาคประชาชน ดังนั้นเมื่อประกาศกฎเกณฑใดๆ 

ออกมาจึงไมเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะหากขัด

ตอเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปฏิรูปสื่อและมีแนวคิดที่ลิดรอนสิทธิ 

ของวทิยภุาคประชาชนใหตำ่ตอย 

กวาวทิยภุาครฐัและภาคธรุกจิ 

ซึ่งมักมีเนื้อหาตอบสนอง

ทางการเมืองและทาง

บนัเทงิเพือ่การแสวงหา 

กำไรโดยถายเดียวมาก

กวาเพื่อสาระประโยชน

ของประชาชนดวยแลว 

กฎเกณฑเหลานั้นยอมเปน 

โมฆะ เพราะขัดตอกฎหมาย 

และขัดตอหลักธรรม ประชาชน 

ยอมมีสิทธิคัดคานได ซึ่งในเรื่องนี้องคหลวงตา 

ไดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาไวอยางชัดเจน

จำนวนมาก เพื่อจะไดถือเปนหลักเกณฑ ให 

กุลบุตรสุดทายภายหลังจักไดชวยกันปกปอง 

สื่อธรรมะทุกประเภทของครูบาอาจารยสาย

กรรมฐานใหแคลวคลาดปลอดภัยและใหมั่นคง

ถาวรเปนที่พึ่งที่ยึดถือแกพี่นองชาวไทยและ 

แกสรรพสัตวทั้งหลายสืบไป 

เกีย่วกบัการดำเนนิการเพือ่ใหเครอืขายวทิยุ
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เปนการปองกนัมใิหตีความ “วทิยภุาคประชาชน”  

หรอื “วทิยกุระจายเสยีงชมุชน” ขดัตอเจตนารมณ 

แหงการปฏิรูปสื ่อตามรัฐธรรมนูญหรือขัดตอ

หลักวิชาด านสื ่อสารมวลชน สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา และวิศวกรรมการสื่อสาร ซึ ่ง

นานาอารยะประเทศตางก็ยอมรับ สำหรับขอ

เสนอของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ที่เรียกรองเปน 

หลวงปูลี กุสลธโร  

เมตตารับเปนประธาน 

คณะกรรมการบริหาร

กองทุน 

หลวงปูบุญมี ปริปุณโณ  

ประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ  

สืบตองานเผยแผพระธรรม

ตามรอยองคหลวงตาตอไป 

ผลสำเร็จนี ้ปรากฏอยู ในพระราชบัญญัต ิ  

องคกรจัดสรรคลื ่นความถี ่และกำกับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลบังคับใชแลว 

สำหรับการดำเนินการภายหลงัองคหลวงตา 

ไดดับขันธเขาสู พระนิพพานนั ้น คณะสงฆมี 

มติเปนเอกฉันทขออาราธนานิมนตหลวงปูบุญมี 

ปริปุณโณ วัดปาบานนาคูณ อำเภอบานผือ 

จงัหวดัอดุรธาน ี เปนประธานมลูนธิเิสยีงธรรมฯ  

สืบตองานขององคหลวงตาตอไป ซึ่งหลวงปู- 

บญุมไีดเมตตารับตามมติคณะสงฆเมื่อวันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดปาเกษรศีลคุณธรรม

เจดีย (ภูผาแดง) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี ซึ ่งภาระการงานขณะนี้อยู ระหวาง

การประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ที ่ตองรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนในการรางประกาศ

ผังโครงสรางการบริหารจัดการเครือขายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

คณะกรรมการกองทุนเสียงธรรมฯ คณะที่ปรึกษามูลนิธิ

คณะกรรมการสถานี

ผูอำนวยการ

รายการ ธุรการ เทคนิค

รอง ผอ.(ถามี) รอง ผอ.(ถามี)

คณะกรรมการสถานี

ผูอำนวยการ

รายการ ธุรการ เทคนิค

รอง ผอ.(ถามี) รอง ผอ.(ถามี)

คณะกรรมการสถานี

ผูอำนวยการ

รายการ ธุรการ เทคนิค

รอง ผอ.(ถามี) รอง ผอ.(ถามี)

คณะกรรมการสถานี

ผูอำนวยการ

รายการ ธุรการ เทคนิค

รอง ผอ.(ถามี) รอง ผอ.(ถามี)

คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและโทรคมนาคมเสียงธรรม

คณะกรรมการเครือขาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๒
อุบลราช
ธานี

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๖
ขอนแกน

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๗
นครราช
สีมา

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๘
อุดรธานี

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑
นนทบุรี

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๕
จันทบุรี

คณะกรรมการเครือขาย
ภาคกลางและตะวันออก

คณะกรรมการเครือขาย
ภาคเหนือ

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๓
ลำปาง

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๙
เชียงใหม

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๐
พิษณุโลก

๒๐ สถานี ๑๑ สถานี ๑๕ สถานี ๑๑ สถานี ๙ สถานี ๑๕ สถานี ๑๑ สถานี ๕ สถานี ๒ สถานี - สถานี ๑ สถานี ๔ สถานี๑๑ สถานี๖ สถานี

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๔
สงขลา

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๑
ภูเก็ต

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๒
นครศรี
ธรรมราช

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๓
ระนอง

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๔
ชุมพร

คณะกรรมการเครือขาย
ภาคใต

*หมายเหตุ  การบริหารเครือขายวิทยุเสียงธรรมแตละภูมิภาค แบงสถานีตามเขตการตรวจสอบและเฝาฟงวิทยุของสำนักงาน กสทช. สวนภูมิภาค 
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มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ 

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร-

ราชกุมารี เปนมูลนิธิที่กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ 

โดยหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน เพื่อรองรับการ

บริหารจัดการเครือขายสถานีวิทยุและโทรทัศนเสียงธรรม

เพือ่ประชาชน ตัง้อยูทีเ่ลขที ่๓๐๙/๑ หมู ๑ ตำบลบานตาด 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ ๑๔ ไรเศษ  

และเมือ่วนัที ่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๐ สมเดจ็พระเจา-

ลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกมุาร ี ทรงรบั

เปนองคอุปถัมภมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ปจจุบัน

มลูนธิมิสีถานวีทิยใุนเครอืขายมลูนธิจิำนวน ๑๒๑ สถาน ีคอื

ขอรบัรายการ ๑๐๐ เปอรเซน็ตและขอใหการประกอบการ

เปนของมูลนิธิโดยสมบูรณ นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุใน 

สำนักงานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ซึ่งตั้งใกลกับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บานตาด  

ต.บานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ตัวอยางเครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรม 

จาก ๑๒๑ สถานีทั่วประเทศ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ชุมชนใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและขอ

กฎหมายขางตน นอกจากนี้ยังตองสอดคลอง

กับหลักวิชาการที่เปนสากลเปนที่ยอมรับของ

นานาอารยประเทศ ประการสำคัญที่สุดตอง

เปนประกาศที่รองรับพระธรรมคำสอนใน

พระพุทธศาสนาซึ่งเปนสถาบันหลักอันสำคัญ

ของชาติ ประกาศขอบังคับตองเปดทางให 

พระธรรมวินัยของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ 

ภาคปฏิบัติที่เปนของจริงใหแผกระจายไปทั่ว

ประเทศ ประเทศ 

ตัวอยางเอกสารการไดรับสิทธิทดลองออกอากาศใน

ลักษณะชั่วคราวของสถานีวิทยุในเครือขาย 

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

เครอืขายรายการอกี ๒ สถาน ีคอืขอรบัรายการ ๑๐๐ เปอรเซน็ตจากมลูนธิ ิแตขอประกอบการดวยตนเอง 

ลักษณะการประกอบการของสถานีวิทยุในเครือขายมูลนิธิ 

๑. การประกอบการของมลูนธิ ิ เปนการประกอบการภาคประชาชน สถานวีทิยใุนเครอืขายมลูนธิิ

กอตั้งขึ้นโดยพระสงฆและประชาชนแลวพรอมใจถวายสถานีแดองคหลวงตาในนามมูลนิธิ เพื่อใหเปน

สมบตัขิองสงฆ โดยการบรหิารจดัการในระดบัชาตอิงคหลวงตาไดแตงตัง้ “คณะกรรมการอำนวยการ” 

ซึ่งองคหลวงตาเปนองคประธานและพระสงฆซึ่งเปนตัวแทนจากภูมิภาคตางๆ อีกจำนวน ๙ รูป  

๒. ขอบเขตของการสงกระจายเสียงและภาพ มีสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บานตาดเปนสถานี 

แมขายทำหนาที่เปนศูนยกลางในการรวบรวมการผลิตรายการที่ ไดมาตรฐานจากภูมิภาคตางๆ แลวสง

สัญญาณผานดาวเทียมไปยังสถานีเครือขายและผูรับสัญญาณทั่วประเทศ 

๓. เนื้อหาของรายการเกือบทั้งหมดเปนสาระประโยชนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสายกรรมฐาน

ตั้งแตบทธรรมขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตสำหรับทุกเพศวัย ความรูเพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย จนกระทั่งถึงบทธรรมภาคปฏิบัติดานสมถวิปสสนาเพื่อความหลุดพน สำหรับสาระ

ประโยชนดานอื่นๆ เปนขาวสารจากกรมประชาสัมพันธ บทเพลงคติธรรม และอื่นๆ ตามกาลอัน

เหมาะสม 

๔. ไมแสวงหากำไรทางธุรกิจและไมมีการโฆษณาสินคา 

๕. ทุนในการกอตั้งและการบริหารงาน มาจากการบริจาคของประชาชนผูรับฟงและมีจิตศรัทธา 
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เขาพบคณะทำงานวิทยุกระจายเสียงชุมชน  คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และ กสทช. เพื่อเรียกรองใหประกาศกสทช.มีความเปนธรรม เห็น

คุณคาของสื่อภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็นที่กระจายเสียง เนื้อหารายการเพื่อสังคม อาทิ เพื่อธรรมะ ผูพิการ เด็ก การศึกษา 

วัฒนธรรมสาธารณสุข สิ่งแวดลอม ฯลฯ ให ไดรับสิทธิทัดเทียมวิทยุเพื่อการบันเทิง และสื่อธุรกิจ 

ผูแทนพระสงฆและประชาชนเครือขายวิทยุเสียงธรรมฯ ทั่วประเทศรวมประชุมโฟกัสกรุปในชวงป พ.ศ.๒๕๕๓ ที่

สำนักงาน กสทช. และเขารวมสัมมนา ๔ ภาค เกี่ยวกับวิทยุชุมชนเชิงประเด็น เพื่อวางหลักเกณฑให กสทช. กำกับ

ดูแลวิทยุภาคประชาชนใหมีสิทธิทัดเทียมกับวิทยุภาครัฐและภาคธุรกิจ สอดคลองกับขอเรียกรองของมูลนิธิเสียงธรรมฯ 

ซึ่งไดรับความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทจากรัฐสภา และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ตราเปนกฎหมาย 

คณะสงฆผูแทนมลูนธิเิสยีงธรรมฯ เขาศกึษาดงูานสถานวีทิยแุละโทรทศันในสหรฐัอเมรกิา เขาพบ 

นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ University of 

Southern California (Annenberg School for Communication), University of Colorado at  

Boulder (Armory School of Journalism and Mass Communication), Lehman 

Family Public Radio, BIGTEN network และสถานีวิทยุที่มีกลุมเปาหมายหลากชาติพันธุ

ในมลรัฐชิคาโก 

ภาพกิจกรรมเพียงบางสวนที่คณะสงฆและประชาชนผูเห็นคุณคาของคลื่นธรรมะ

ยิง่กวาคลืน่กเิลส เขาตดิตอประสานงานกบัสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา และภาคสวน 

ตางๆ เชน สภาทนายความ มูลนิธิคุมครองผูบริโภค กรรมการสิทธิมนุษยชน 

ฯลฯ จนกระทั่งกฎหมายดานสื่อไดรับการแก ไขใหเกิดความเปนธรรม ทุกฝาย

ยอมรับวาวิทยุภาคประชาชนและวิทยุชุมชนเชิงประเด็น ตองมีสิทธิทัดเทียมกับ

วิทยุภาครัฐและภาคธุรกิจ 
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หลังจากวัดปาบานตาดไดทำสัญญาเชา

ชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๕ แลว 

ประชาชนทั่วประเทศตลอดประเทศใกลเคียง 

ที่มีจานรับระบบซีแบนด (C Band) และตั้งคา

เครื่องรับตามที่กำหนดไวก็สามารถรับชมภาพ

โทรทัศนขององคหลวงตาไดอยางชัดเจน ชวง

เวลาที่ลูกศิษยลูกหาติดตามมากที่สุดก็คือชวง

เวลาถายทอดสดพระธรรมเทศนาประจำวัน

ของทานในตอนเชา นอกจากนี้ ในชวงเวลาอื่น

หากองคหลวงตาเมตตาออกมาเทศนาตอนรับ

ประชาชนที่มากราบเยี่ยมองคทานก็จะมีการ

ถายทอดสดทั้งภาพและเสียงออกทางโทรทัศน

และวิทยุดวยเชนกัน ในการรับชมภาพโทรทัศน

ชองหลวงตานั้นนอกจากออกอากาศทาง

โทรทัศนดาวเทียมฟรีทีวีแลวยังมีผู ใหบริการ

เคเบิลทีวีหลายแหงรับไปถายทอดในพื้นที่

บริการของตนอีกดวย 

มีกลุมประชาชนจำนวนมากที่เห็นภาพ

องคหลวงตาในโทรทัศน ไมวาจะเห็นทางขาว 

ทางการถายทอดสดงานสำคัญ หรือเห็นทาง

โทรทัศนดาวเทียมก็ตาม เมื่อประชาชนกลุมนั้น

มีโอกาสเดินทางมากราบเยี่ยมที่วัดและไดเห็น

องคจริงของทานก็มักจะกราบเรียนใหทาน 

ทราบ องคหลวงตาก็นำมาเลาตอใหลูกศิษย 

 
 
โทรทัศนดาวเทียมหลวงตา 
 

ลูกหาฟงอยางเชนครั้งนี้ 

“เมื่อวานนี้อนุบาลมาเต็มไปหมด เรายัง

พูดขบขัน .. วาครูพาพวกเด็กอนุบาลมานี้เต็ม 

หัวเทากำปนๆ กำลังนารักดี เราเห็นเราอยาก

หยอกนะ มานี้พอพูดอะไรๆ พอสมควรแลว 

เขาอยากจะขอถายภาพหลวงตา พวกเดก็เหลานี ้ 

คือเริ่มที่เขาจะมา เขาดูหนังสือหยดน้ำบนใบบัว 

แลวเขาไดเห็นหลวงตาในทีวี ไดทราบเรื่องราว

ของหลวงตาแลวเขาอยากมาด ู เดก็นะ เรากค็ดิ  

ถาเด็กอยากมาดูก็นับวาคอนขางดีมากสำหรับ

เด็กนะ ทำไมถึงอยากดูพระเฒาพระแก  

พอเห็นในหนังสือหยดน้ำบนใบบัว เห็นใน

ทีวี แลวเขาอยากมาดูตัวจริง เสร็จแลวเขา

อยากจะขอถายรูปเรา เราก็ตอนรับอยาง

เต็มยศเลย พอเขาขออนุญาตถายรูปเรา เออ 

เราเปดโอกาสใหเรียบรอยแลว เอามาถาย ยก

โคตรยกแซมา ยกหมูหมาเปดไกมาถายไดหมด

วนันี ้ เราวาอยางนัน้ เดก็เขากห็วัเราะ เปดใหแลว

วันนี้ ทำไมเด็กถึงอยากดูมันนาคิดอยู” 

และอีกคราวหนึ่งพี่นองชาวอยุธยาเดิน

ทางหลายคันรถบัสเขานมัสการกราบเยี่ยม 

องคหลวงตาซึ่งตางก็เคยเห็นองคหลวงตา 

ทางโทรทัศนมากอนแลวเมื่อมาพบเห็นองคจริง

ของทานก็อดจะนำกิริยาความเผ็ดรอนระหวาง

องคจริงกับในโทรทัศนมาเปรียบเทียบกันมิได 

เหตุการณในครั้งนั้นทานนำมาเลาใหฟง ดังนี้ 
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“...วันนั้นรถบัสใหญนะ ไปตั้ง ๔-๕ คัน 

ศาลานี้แนนหมดเลยเชียว .. ชาวอยุธยามา 

เราก็ถามเหตุถามผล ‘พากันมายังไงมีเหตุผล

กลไกอะไรบาง’ เราก็ถาม  

เขาบอกเหตุผลกลไกก็คือวา ‘ดูทานที่

ออกทางทีวีรูสึกวาเผ็ดรอนมาก ทุกสิ่งทุกอยาง

กิริยาที่แสดงออกนี้เผ็ดรอนมาก แตมันไมสนิท

ใจ เพราะเห็นในนั้นจึงตองพากันมาดูตอหนา

ตอตาที่นี่’ 

‘เวลาดูทางทีวีเปนยังไง’ ‘โอ นั่นเขมขน

มาก ดูทางทีวีนี้เขมขนมาก’  

‘แลวดทูางนีล้ะเปนยงัไง’ ‘ทางนีเ้หน็สงบๆ  

ไมมีลวดลายเขมขนเหมือนอยางทีวี’  

เราก็นึกในใจ คือมันก็ยังไมไดขึ้นเวทีจะให

ตอยดะไปยังไงใช ไหมละ เวลาดูทางเวทีนี้ 

เขมขนมาก แลวเวลามาดอูยูอยางนีเ้ปนยงัไงละ  

สงบๆ ธรรมดาวางั้น ทีนี้พอวาอยางนั้นก็เริ่มละ

ทีนี้ เริ่มเรื่องเริ่มราว เริ่มขึ้นเรื่อยๆ เลย ตอ

จากนั้นไปมันก็ถึงพริกถึงขิงซัดกัน สุดทาย 

ไอพวกทีน่ัง่อยูกค็ูเขาขึน้ๆ ยนืขึน้ เลยยนืกนัหมด 

ทั้งศาลา ดูมันไมถึงใจเขาวางั้น มันเขมขนเขา

จึงยืนขึ้นดู เลยยืนดูกันหมด รสบัสตั้ง ๔-๕ คัน 

พี่นองชาวอยุธยาเขาตั้งใจมาดูเฉยๆ เขาวางั้น 

เขาเห็นในทีวี จะมาดูตัวจริงบนศาลา ทีนี้มันก็

เผ็ดรอนละซิ มาก็จริงๆ ขึ้นเวทีก็ซัดกันเลย  

พอออกจากนั้นแลว (จึงถามอีกทีคราวนี้) 

‘เปนยังไง ดูทีวีกับดูตัวจริงเปนยังไง ที่ดู

มาแลวกับดูเวลานี้มันตางกันยังไง’ 

‘หูย ดูที่นี่มันเขมขนมากกวานั้น ตัวจริง

เผ็ดรอนมากกวา’  

นี่พวกอยุธยามา .. ตั้งหนามาดูเฉยๆ เขา

วางั้น คือเห็นทางนูนมันสะดุดใจในทางนูน แต

วามันไมสะดุดใจที่จะมาดูซ้ำเขาอีก ดูทางนี้

สะดุดใจมากกวาก็เลยมา เขามาดูเรา .. 

นี่ก็จะออกทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะ เริ่ม

ออกแลว จะเริ่มออกทั่วประเทศไทยไปนี้นะ 

ทางนี้ยังไงไม ไดยกครู ทางนั้นเริ่มออกทั่ว

ประเทศไทยแลว .. 

ที่กลาวทั้งนี้ ไมใชเรื่องอะไรนะ ในหัวใจ

จริงๆ เปนธรรมลวนๆ แตกิริยานี้เปนเครื่องมือ

เครื่องใชของธรรม แลวแตจะแสดงอากัปกิริยา

หนกัเบามากนอยทีพ่ลงัของธรรมบงบอกออกมา  

เขาใจไหมละ คือดันออกมาขนาดไหนๆ แตเปน

ธรรมลวนๆ จะเผ็ดจะรอนขนาดไหนจะไมมีภัย

เลย มีแตธรรมลวนๆ แสดงออกๆ กิริยานี้จึง

แปลกๆ ตางๆ กัน  

คนที่จะมาดูตั้งแตกิริยาเฉยๆ มันก็ ไม

เขาใจละ ใหนักปฏิบัติดูกัน รูกัน ตางคนตางรู 

นักปฏิบัตินักรูธรรมเห็นธรรม คลังของธรรม

ภายในใจแสดงออกตามความเปนจริงของ

ธรรม ตางคนตางรูดวยกันแลวจะเขาใจกันได

ทันทีๆ ทุกกระเบียดเลย ถาหากภายนอกมาดูนี้

มันดูยากและดูไมออก เขาก็ตองดูเปนแบบโลก 

เพราะเขาเปนโลกทั้งนั้น ใครมาๆ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย จิต เปนโลกทั้งนั้น เวลามาดูมาสัมผัส

สัมพันธเทากับเปนโลกทั้งนั้นไปเลย มันไมเปน

ธรรม นี่ละตางกันอยางนี้…” 

สำหรับโทรทัศนดาวเทียมชอง

หลวงตานั้นออกอากาศพระธรรม-

เทศนาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก

ประชาชนที่มีเวลาวางในชวงเวลาที่แตกตางกัน

จะไดมี โอกาสสัมผัสกับธรรมไดทุกชวงเวลา 

ทานที่รับชมรายการของสถานีจะไดเห็นภาพ

การบิณฑบาต การขบฉัน การแสดงธรรมของ

องคหลวงตาประจำวันและการแสดงธรรม 

ชวยชาตใินสถานทีต่างๆ ชวีประวตัคิรบูาอาจารย 

องคสำคัญ และอื่นๆ สำหรับอานิสงสของ 

การไดเห็นสมณะ ไดเห็นขอวัตรปฏิบัติตางๆ 

ของพระกรรมฐาน องคหลวงตาก็ไดกลาวไว 

เชนกันวา 

“...เวลานี้เราก็พอใจอยูกับทางวิทยุที่ออก

เพื่อประชาชนทั้งหลาย ไมมากก็ขอใหเปนคติ

เครือ่งเตอืนใจ เพราะเปนธรรม จะเปนสริมิงคล 

แกจติใจผู ไดเหน็ไดยนิไดฟง ไดเหน็กเ็หน็พระเจา 

พระสงฆผูทรงศีลทรงธรรม ตานี้ก็เปนมงคล 

ทัสสนานุตตริยะ การเห็นที่สูงที่เลิศเลอก็คือ

การเห็นสมณะ ทานบอก สมณะทานก็บอกไว 

คำวาสมณะคอืสงบกายวาจาใจจากบาปทัง้หลาย  

ตั้งแตพระโสดาก็เรียกสมณะ สกิทา อนาคา 

เรยีกสมณะ อรหนัต เรยีกสมณะทัง้นัน้ พระทาน 

ผูทรงธรรมเหลานี้ ไวเปนสรณะหรือเปนมงคล

แกทานเองแลว ยังเปนมงคลแกผู ไดเห็นไดยิน

ไดฟง เห็นทานเปนมงคล เรียกทัสสนานุตตริยะ 

ใจของเราขอใหอบรมจะเปนมงคล เราได

เห็นพระเจาพระสงฆผูทรงศีลทรงธรรม หูตา

เปนมงคลตลอด พอพูดอยางนี้เราก็เคยพูดแลว 

ไดเขียนในหนังสือไมใชเหรอ ที่ ได ไปพบเห็น 

พอแมครูจารยมั่นเบื้องตนที่วัดเจดียหลวง 

จังหวัดเชียงใหม อันนั้นมันถึงใจไมลืมจนกระทั่ง

บัดนี้ .. พอทานใกลเขามาก็ปุบปบเขาในหอง 

หองมันก็มีชองอยู จะวาไง ถึงมีฝามันก็มีชอง 

เขาใจไหม พอทานใกลเขามาก็ปุบเขาหอง จอดู

ในชอง คอยดู 

มาแลวกับดูเวลานี้มันตางกันยังไง’ สัมพันธเทากับเปนโลกทั้งนั้นไปเลย มันไมเปน

ธรรม นี่ละตางกันอยางนี้…” 

สำหรับโทรทัศนดาวเทียมชอง

หลวงตานั้นออกอากาศพระธรรม-

เทศนาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก
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ดูทานดวยความเอิบอิ่ม ดวยความเคารพ

เลื่อมใสสุดหัวใจนะเวลานั้น ดูจอเขามาๆ ดู ทีนี้

พอทานผานไปแลวออกจากหองมาดูทานอีก  

ดูขางหลังทาน ดู วันนั้นปติทั้งวันนะ ชาตินี้เรา

ก็ภูมิใจ เราไดพบพระอรหันตเสียแลว วันนี้ ได

พบแลว ทุกสิ่งทุกอยางเราไดสังเกตดูทาน 

ทกุอยางดวยความปลืม้ปตใินใจของเรา ทนีีว้นันัน้ 

จิตใจไมได ไปไหน อยูกับทานอาจารยมั่นทั้งนั้น 

เปนมงคลสูงสุดวาเรามีวาสนาเกิดมาไดพบ 

พระอรหันตเสียแลวในคราวนี้ แมเราไมไดเปน

พระอรหันตเราไดชมบารมีทานเราก็พอใจ อันนี้

ถึงใจหมดนะที่วานี้ 

เราพูดถึงเรื่องได เห็นครูบาอาจารย 

ทัสสนานุตตริยะ เรายกตัวอยาง เชน เราเห็น

ทานอาจารยมั่น นี่ละมันถึงใจตลอดทั้งวันเลย

เชยีวนะ ทสัสนานตุตรยิะ เปนความเหน็ทีเ่ลศิเลอ 

เรายังไมเห็นภายใน เราเห็นสมณะภายนอก

เสียกอน อยางที่เราเห็นหลวงปูมั่นเราพอใจ นี่

เรียกวาสมณะอยูภายนอก ทีนี้พอเราบำเพ็ญ

เขาๆ สมณะภายในจะเริม่เกดิขึน้จากเราผูบำเพญ็  

โสดา สกิทา อนาคา อรหันต จะขึ้นที่นี่ๆ ทีนี้

อรหันตนอกกับอรหันตในเขากันไดแลวพอใจ 

เต็มสัดเต็มสวน...” 

ในเวลาทีอ่งคหลวงตาดำรงธาตขุนัธอยูนัน้ 

ประชาชนมีโอกาสไดรับชมการถายทอดสดทาง

โทรทัศนดาวเทียมและทางอินเทอรเน็ตทำให 

ไดเห็นการเคลื่อนไหวไปมาของทานในปจจุบัน

ทันทีเหมือนไดมาสัมผัสองคจริงที่วัดเลยทีเดียว 

ตอเมื่อองคทานดับขันธเขาสูพระนิพพานแลว 

สิ่งที่จะทำใหเหลาศิษยานุศิษยตลอดถึงกุลบุตร

สุดทายลูกหลานชาวพุทธไดสัมผัสองคหลวงตา

มสีงัฆานสุสตริะลกึถงึองคทานไดอยางยอดเยีย่ม 

ที่สุดและเปนการปองกันมิใหพระพุทธศาสนา

แทตองคอยจดืจางหายไปกค็อืการรกัษาโทรทศัน 

ดาวเทยีมหลวงตาใหอยูคูชาตไิทยของเราตลอดไป 

นัน่เอง จงึขอใหศษิยานศุษิยชวยกนัเผยแผธรรมะ 

เปนธรรมทานแกลูกแกหลานอยางตอเนื่อง

ตลอดไป ซึ่งองคหลวงตาไดกลาวเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ ไวดวยวา 

“อยูทีน่ีเ่ขาถายทอดสดนะ เขาถายเหน็กนั 

ทัว่ประเทศไทย หลวงตาบวันัง่อยูนีพ้ดูแตละครัง้ๆ  

เห็นกันทั่วประเทศไทย มันออกทั่วประเทศไทย  

.. ทีวีนั้นคงอยูกระมัง ออกเมื่อไรก็ ไดที่ออก

ตอนชวยชาตินะ จะออกเมื่อไรก็ไดหรือวาไง 

เขามีฟลมอยู ไมใชเหรอ เขามีอะไรติดไว ไมใช

เหรอ ออกเมื่อไรก็ได นี่หลวงตาตายไปแลวยัง

จะออกทีวีอยูนะ ตายไปแลวทางนี้ยังจะออกทีวี

ใหโลกเขาดูอยู” 

 

พระธรรมเทศนากบั 

เครือ่งมอืสือ่สารทางธรรม 

 

พระธรรมเทศนาขององคหลวงตาแสดง

ถึงความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารในการ

เผยแผธรรมะสายกรรมฐานออกสูประชาชน 

ทานได ใหหลักเกณฑและวิธีการปกปองรักษา

เครื่องมือสื่อสารทางธรรม ดังนี้ 

 

วิทยุเสียงธรรมเปนประโยชน 

 แกหัวใจโลก 

 

“...ถามไปตรงไหนมีแตกุดแตดวนๆ ถูกไฟ

ความทุกขความจน ความลมความจมเผาเขา

มาๆ อาว มนัจะไมมอีะไรเหลอืเมอืงไทยเรา ปูยา 

ตายายพาถอพาพายมาตัง้นานแสนนาน กพ็ากนั 

สงบรมเย็นมาโดยลำดับ แตเวลาลูกหลานไทย

เกิดมาทีหลังนี้ จำนวนมากขึ้นตั้ง ๕๐-๖๐ ลาน 

แลวรวมหัวกันจะจมลงในทะเลเปนไปไดเหรอ 

นั่นละเรื่องราว 

จึงไดออกประกาศ เอา จะชวย ตายให

เห็นตอหนาตอตาเรา ตายทามกลางความจม 

เอา เราอยูในทามกลาง จะออกละชวยชาติวา

งั้นละ เราก็ออกประกาศเลย เอา เราจะเปน
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ผูนำชวยชาติ ทีนี้คำวาชวยชาติบรรดา

ประชาชนทัง้หลาย สวนมากจะคิดไปถึงดานวัตถุ 

ชวยการเงินการทองขาวของทุกสิ่งทุกอยางที่

เปนดานวัตถุ ชวยชาติๆ เขาไมคอยคิดดาน

นามธรรม คือธรรมที่จะสั่งสอนโลก แตเราคิด

เรยีบรอยแลว ดานวตัถนุี้โลกจะมองเหน็กอนใคร  

ดานธรรมจะไมมอง แตธรรมมองดธูรรมกอนอืน่  

วัตถุเหลานี้เพียงเล็กนอยเทานั้น สวนธรรมนี้

ออกกระจาย .. 

นี่ก็เริ่มตนมาตั้งแตออกชวยชาติทีแรก 

พจิารณาซหิวัใจใครตางกนัไหมละ ไมใชยอเรานะ  

พอวาจะชวยชาติ เอาเราจะชวยเราจะนำ คือ

เราคิดไปหมด วัตถุนี้เปนเพียงเล็กนอย แต

ประชาชนทั้งหลายจะถือวาเปนเรื่องใหญ โต

มาก ชวยชาติก็เกี่ยวกับเรื่องวัตถุเงินทอง 

ขาวของตางๆ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ 

ถึงเมืองไทยจะลมจม แตหัวใจของคนไทยจะพา

คนไทยทั้งชาติลมจมไปนั้น โลกไมไดคิด 

เราพอออกคราวนีก้ ็ เออ ดแีลวละ คราวนี ้

คราวธรรมจะไดเขาสูจิตใจของประชาชนพรอม

ไปกบัการทีว่าชวยชาตทิาง ดานวตัถ ุ ดานวตัถนุี ้

โลกจะทราบทัว่ถงึกนัทนัท ี แตเรือ่งธรรมจะไมม ี

ใครคิด เราอยากจะพูดอยางนี้ เราคิดเต็มหัวใจ

คนเดยีว วาคราวนีค้ราวธรรมจะไดออกชวยโลก  

เขาสูจิตใจของประชาชน เปนการฟนอันใหญ-

หลวงคือฟนจิตใจ วัตถุไมสำคัญ ขอใหจิตใจฟน

หัวใจเปนสำคัญในตัวของบุคคลแตละคนๆ ทุก

สิ่งทุกอยางสมบัติศฤงคารบริวารอะไรอยูที่

หัวใจหมด ความประพฤติหนาที่การงานความ

เคลื่อนไหวของคนแตละคนออกจากใจ ถาใจได

รับการอบรมศีลธรรมแลวทุกสิ่งทุกอยางจะมี

เบรกหามลอ จะมีคันเรงเปนไปตามสายทางที่

ปลอดภัยไดประโยชน ถาไมมีธรรมแลวเบรกก็

ไมมี ทะลุพุงไปเลยลงเหวลงคลองไปเลย คัน

เรงก็เรงในทางที่ลงเหวลงคลอง เบรกไมมี .. 

เราก็พอใจนะที่ออกนี้ เขากันไดกับ

เจตนารมณของเราตั้งแตเริ่มแรกชวยชาติบาน

เมือง ที่เราออกประกาศวา เอา จะเปนผูนำนั่น 

เพราะเรื่ องของชาติ ไทยเรามันจะจมลง

ทะเลหลวงแหงความลมจม หมู หมา เปด ไก

หัวจอเขาไปลงทะเลหลวงแหงความลมจมดวย

กันทั้ งนั้น เราก็ เปนลูกหลานไทย เกิดใน

ทามกลางของเมืองไทย เมื่อชีวิตลมหายใจและ

ความคิดอานยังมีอยู เราจะปลอยใหพี่นองชาว

ไทยพรอมทั้งเราเอง จมไปดวยกันทั้งหมดเลย

เหรอ ไม ได เพราะฉะนั้นถึงไดออกละซิวาจะ

เปนผูนำ ทีนี้พอเปนผูนำ เอา จะเปนผูนำ คิด

ทางดานวัตถุก็จะฟน แตประชาชนทั้งหลายจะ

ทราบทางดานวัตถุกอน วาเปนผูนำเพื่อชวย

ชาติทางดานวัตถุ เขาไมไดคิดทางดานอรรถ-

ธรรม แตเรานี้มันพุงไปเลย 

คราวนี้คราวธรรมที่จะไดออกสูโลก วัตถุ

นี้เปนเพียงเล็กนอย แตสายตาของโลกเปดเผย

กันหมดวาชวยบานเมืองดวยวัตถุ แตดานนาม-

ธรรมที่จะชวยจิตใจ ฟนฟูจิตใจของโลกทั้ง

หลายให ไดฟนตัวขึ้นมานี้ ไม ไดคิด เราคิดเต็ม

หัวใจ คราวนี้คราวธรรมจะออก แลวก็ออกมา

ตั้งแตนูน ไปเทศนาวาการที่ไหนธรรมออกๆ จน

กระทั่งปจจุบันนี้ธรรมยังไมถอยนะ ยังออก

เรื่อยๆ นี่ละสมเจตนารมณของเรา เมื่อธรรม

เขาสูจิตใจมันจะคอยยุบยอบลง ฟนไฟที่แสดง

เปลวจะคอยออนตัวลงๆ ธรรมเขาถึงไหนจิตใจ

จะคอยออนลงไปๆ นี่ละเราจึงพอใจที่วิทยุออก

“ทองคำเขาคลังหลวง ค้ำจุนชาติไทย 

ธรรมะเขาสูจิตใจ ค้ำจุนโลก” 

ไดเถอะจะขึ้นทันที ถาจิตใจยังต่ำ อะไรจะมีสูง

ขนาดไหนก็ไมมีความหมาย เดี๋ยวนี้ก็ออกแลว

เห็นไหมละธรรมะ ..  

คราวนี้คราวธรรมะจะไดกระจายออกสู

หัวใจประชาชน จะเปนการฟนฟูอันใหญหลวง

จากจิตใจที่เปนเจาของของชาติ วางั้นเถอะ 

ของแตละคนๆ รวมแลวเปนของชาติ .. ก็ออก

จริงๆ เวลานี้ก็กระจายไปหมดแลวเห็นไหมละ 

นี่คิดไวแลวผิดไหม .. อะไรที่ออกทุกอยาง 

พิจารณาเรียบรอยแลวออกๆ จะออกชองแคบ

ชองกวางไมผิด ไมมีคำวาผิด เพราะธรรมชาติ

นี้ถูกตองสมบูรณแบบแลว พิจารณาออกจากนี้ 

ชองแคบชองกวางถูก จะออกแคไหนๆ จะเปน

ในตัวของมันเสร็จเลย แลวก็เดินตามนั้นไมผิดๆ 

เดี๋ยวนี้ก็ออกทางดานธรรมะ .. วิทยุเรานี้

ก ็ โอโห ครอบไปเยอะนะ วทิยตุางๆ กวางขวาง 

มากนะ เปนประโยชนแกคนทั้งประเทศ เวลานี้

วิทยุนี้ออกกระจายอยางรวดเร็วทีเดียว ธรรมะ

นี่นะ .. ฟงวาวิทยุนี้ออกเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศไทย

แลว ธรรมะเขาสูจิตใจของประชาชนไม ใช

นอยๆ นะ นี่เปนประโยชนอันใหญหลวง การ

ฟนฟูจิตใจนี้เปนประโยชนอันใหญหลวง และ

วัตถุสิ่งของอะไรๆ จะรูจักประมาณเองจาก

หัวใจที่รับอรรถรับธรรมซึ่งเปนความพอดี 

ตลอดมา ธรรมนี้ความพอดี อะไรจะหนักไป 

เบาไปธรรมจะพินิจพิจารณาแก ไขดัดแปลง  

จึงวาธรรมคราวนี้ออกสู โลกเรานี้กวางขวาง 

ออกทางอินเทอรเน็ตเมืองนอกเมืองนาก็ออก 

ทั่วไปหมดเวลานี้ .. 

ดานวัตถุจะพอประมาณ แตธรรมนี้จะ

กระจายไปกวางขวาง เห็นไหมละกวางขวาง

ไหม นี่ละคิดดวยธรรมไมผิด ถาลงไดคิดดวย

ธรรม…” 

 

สมเจตนารมณ 

ที่นำชวยชาติบานเมือง 

 

“...สถานีวิทยุนี้ดูตั้งออกไปเรื่อยๆ นะ 

เดี๋ยวนี้มีทุกภาคแลวเครือขายของบานตาด 

ออกไปเรียกวาทั่วประเทศไทยแลวเดี๋ยวนี้ 

ทกุภาค .. ทีว่ทิยเุสยีงธรรมออกทัว่ประเทศไทยนี ้ 

ก็จะเปนประโยชนแกหัวใจของโลกไมใชนอยนะ 
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ทั่วโลก ธรรมออกทั่วโลก สมเจตนาที่เราคิดไว้

เรียบร้อย ไม่ผิด ที่ธรรมจะได้ออก 

ธรรมที่เราแสดงนี้เป็นธรรมที่ ไม่สงสัย 

ด้วย ถอดออกจากหัวใจไปเลยเชียว ไม่ว่าจะ

เป็นธรรมขั้นใดๆ ถอดออกจากนี้ๆ แม่นยำๆ 

สำเร็จรูปแม่นยำสมบูรณ์ๆ แบบตลอดไปเลย 

ไม่ว่าจะธรรมขั้นใดถึงนิพพานบอกตรงๆ เลย 

พูดได้เต็มปากทีเดียว ถอดออกมาจากหัวใจ  

จึงว่าเป็นมงคลละคราวนี้…” 

 

คลื่นกิเลสทำโลกร้อน

คลื่นธรรมคือน้ำดับไฟ

 

“...เราอยากให้เสียงธรรมเข้าสู่จิตใจของ

ประชาชนชาวพุทธเรา มันเหือดแห้งจากศีล

จากธรรมมาแทบว่าเป็นประจำ ส่วนมากเป็น

อย่างนั้น ส่วนน้อยมีเราก็ยอมรับว่ามี แต่ว่า

น้อยมาก เพราะฉะนั้นโลกถึงเดือดร้อนวุ่นวาย 

เพราะไม่มีธรรมคือน้ำดับไฟ ไฟ ราคัคคินา  

โทสัคคินา โมหัคคินา เป็นไฟทั้งนั้น .. 

เราพอใจนะใหพ้ากนัตัง้เถดิ เปน็ความเจรญิ 

แก่ผู้บำเพ็ญนั่นแหละ ผู้สนใจฟังก็ ได้อรรถ 

ได้ธรรมมาเป็นคติเครื่องเตือนใจ นี่ละธรรม

กระจายอยู่ทั่วโลก ใครนำไปฟังได้ประโยชน์ 

ทั้งนั้น เหมือนกับความชั่วกระจายอยู่ทั่วโลก 

ทั่วจิตใจคน ธรรมก็ทั่วโลกทั่วจิตใจคน กระจาย

ออกไปธรรมเป็นความสว่างไสว ส่วนโลกเป็น

เรื่องความมืดบอด มากแล้วนะสถานีวิทยุ รู้สึก

ว่ามากขึ้นโดยลำดับ ตั้งทางโน้นตั้งทางนี้ .. 

เดี๋ยวนี้กำลังตั้งขึ้นทุกแห่งทุกหน ธรรมะ

ของเราออกๆ ไปหมดเลย เราอยากให้ธรรมะนี้

กระจายออกทั่วประเทศไทยเรา เวลานี้ชาว

พุทธเราเหลวไหลมากอยู่นะ เหลวไหลมาก 

ทีเดียวไม่อยากว่าธรรมดา เหลวไหลมากแทบ

จะไม่มีคำว่าพุทธแฝงอยู่ในวงงานในประชาชน

ทั่วๆ ไป ตั้งแต่ราชการลงมา มีตั้งแต่โลกล้วนๆ 

ไม่มีธรรมเลย ฟังแง่ไหนมันฟังไม่ได้นะ คือมัน

ขวางธรรมๆ นี่ละเรารู้สึกอ่อนใจเหมือนกัน 

ทางโลกนี้มันเท่าคลื่น (สึนามิ) ทางภาคใต้จมลง

ไป คลื่นอันนั้นละ อันนี้คลื่นกิเลสกำลังเป็น

อย่างนั้น มันจะเอาให้คนฉิบหายไปทั่วโลก 

ไม่ใช่ธรรมดานะ ไอ้คลื่นนั้นฮือฮากันๆ คลื่น

กิเลสมันเอาคนฉิบหายไปทั่วโลก เดือดร้อนวุ่น

วาย รบราฆ่าฟันกันทั่วโลกดินแดน ไม่ได้คิดนะ 

คลืน่อนันีร้นุแรงมากเขาไมค่ดิ แตเ่ราคดิหมด…” 

 

วิทยุเสียงธรรมต้องเปนธรรม

ล้วนๆไม่เปนโลกสกปรก

 

“...พอใจๆ เวลานี้วิทยุออกดูเหมือนจะ 

ทั่วประเทศไทยแล้วมัง ทุกภาค ทางภาคใต้ก็ 

๔-๕ แห่ง ภาคใต้มันยาวได้ถึง ๔-๕ แห่งนะ 

นอกนั้นไปทั่วหมด ทางภาคอีสานก็ทั่วไปหมด

เลย เฉพาะร้อยเอ็ดนี้กว้างขวางมาก ของเสี่ย

สมหมายกว้างขวางมาก เปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เลย ที่จะทราบได้ชัดว่าคนสนใจมากก็คือว่า พอ

เครื่องขัดข้องชั่วไม่กี่นาที โทรศัพท์ โอย แหลก

เลย โรงสี โทรศัพท์ไม่ทราบมาจากไหนๆ เป็น

ยงัไงๆ เรือ่ยมาเลย แสดงวา่เขาจอ่ฟงัอยูต่ลอด 

ทีร่อ้ยเอด็ รอ้ยเอด็นีก้วา้งขวางมาก สงูเตม็ทีเ่ลย  

แล้วก็เปิด ๒๔ ชั่วโมง เป็นของเขาทั้งหมดเลย 

ก็โรงสีใหญ่นี่วะ นอกจากนั้นก็มีท่ัวๆ ไปสำหรับ

ธรรมะนะ แต่ไม่ให้ โลกเข้าไปเกี่ยวข้อง อันนี้

เป็นเรื่องของเราพูดเอง 

วิทยุนี้เราก็วิตกวิจารณ์เหมือนกัน ผลได้

กับผลเสียมันจะตามกันมา เบื้องต้นก็ว่าได้ผลดี 

ออกวิทยุนี้พูดเป็นอรรถเป็นธรรมให้คนทั้ง

หลายได้ยินพอเป็นคติเครื่องเตือนใจ ครั้นต่อมา

นี้ความเลอะเทอะมันจะแทรกเข้าไป คืบคลาน

เข้าไปนะ แล้วเสียงขับเสียงลำเสียงเพลงเสียง

อะไรมันจะเข้าไป ต่อจากนั้นจะมีแต่เสียงมูตร

เสียงคูถเต็มวิทยุนี่นะ คอยดูคำพูดอย่างนี้จะ 

ผิดไหม พิจารณาซิ หรือเดี๋ยวนี้มันจะมีแล้วก็

ไม่รู้ ไอ้เรื่องสกปรกมันเร็ว 

ทำวิทยุนี้เราทำประโยชน์แก่โลกสงสาร 

เพราะโลกมันมีแต่เรื่องสกปรกรกรุงรัง เรื่อง

อรรถเรื่องธรรมไม่ค่อยมี เมื่อมีผู้มาขออยากจะ

ทำวิทยุนี้ขึ้นเป็นอรรถเป็นธรรมสอนประชาชน 

เราก็เห็นดีด้วยจึงอนุโลมให้ แต่ก็อดคิดไม่ ได้

เหมือนกัน เรื่องสกปรกมันจะแทรกเข้า ต่อไปนี้

เรื่องสกปรกมันจะเริ่มนะ เรื่องอรรถเรื่องธรรม

จะมีน้อยมาก ต่อไปจะมีแต่เรื่องขับลำทำเพลง

เรื่องอะไรต่ออะไรยุ่งไปหมด โลกมันเป็นอย่าง

นั้น ความสกปรกนี้เข้าอย่างรวดเร็วนะ ธรรม

ไปที่ ไหนมันแทรกเข้าไป แล้วเหยียบหัวธรรม 

ไปเลย…” 

 

ถ้ากลายเปนเสียงมูตรคูถ

ให้รื้อเสียงธรรมทิ้ง

 

“...วิทยุสวนแสงธรรมนี้ระวังให้ดีนะ ใคร

เป็นคนกำกับ ถ้าหากว่าไม่เป็นท่าแล้ว เราให้รื้อ

เลยนะ เราไม่ได้เหมือนใคร รื้อทิ้งเลย ไม่เสีย-

หายมากยิ่งกว่าเอาวิทยุนี้ ไว้นานๆ กระจายสิ่ง

ที่ เสียหายให้แก่ โลกได้ทราบทั่วถึงกัน แล้ว

ทำลายทั่วประเทศเขตแดน อันนั้นมีความ 

เสียหายมาก รื้อวิทยุทิ้งเข้าป่าไม่เห็นเสียหาย

อะไร ถ้าไม่เป็นท่าจริงๆ แล้วสั่งงด รื้อถอนทิง้

เลย เราไม่ไดเ้สยีดายอะไรยิ่งกว่าหัวใจคน เรา

ทำนี้เราทำเพื่อหัวใจคน เพราะหวัใจมนัคลกุเคลา้

ด้วยของสกปรก เอาน้ำเข้าไป

ชำระล้างพอให้เป็นอรรถเป็น

ธรรมเป็นความสะอาดสะอ้าน

ขึ้นมาบ้าง แล้วมันก็ เอา

ความเลอะเทอะเข้าไปใส่

นั้น เรียกว่าปาเข้าป่าเลย 

วิทยุนี้อย่าเอามาไม่เกิด 

ประโยชน์ 
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รายนามสถานวีทิยทุีอ่อกอากาศพระธรรมเทศนาขององคห์ลวงตาในบางเวลา (ชว่งโครงการชว่ยชาต)ิ 

(โดยรับเทปบันทึกเสียงหรือรับสัญญาณจากสถานีวิทยุยานเกราะอุดรธานี) 

มีรายนามดังต่อไปนี้ 

ภาคเหนือ (๑๗ สถานี) 

สวท. น่าน พะเยา แพร่ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก 

สสส. เพชรบูรณ์ 

ทภ. กำแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย (๒ สถานี) 

อื่นๆ กรป.กลาง เชียงราย 

ภาคกลาง (๑๘ สถานี) 

สวท. กาญจนบุรี จันทบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี 

สสส. กรุงเทพฯ ชลบุรี 

ทภ. สุพรรณบุรี 

อื่นๆ สทร.๑๐ ตราด ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรี จทบ.ชลบุรี จปร.FM นครนายก ศูนย์การทหาร

ราบ ประจวบคีรีขันธ์ วศป.๖๑๒ ลพบุรี สอต.FM ระยอง กรมเจ้าท่า ๑ สมุทรสงคราม 

ทอ.๑ กรุงเทพฯ สพทม. ราชบุรี ๙๓๔ อุทัยธานี 

ภาคอีสาน (๑๗ สถานี) 

สวท. กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  

สสส. ยโสธร สกลนคร หนองคาย 

ทภ. นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย อุดรธานี 

อื่นๆ ทอ.๒๐๒ ขอนแก่น หอการค้า อุดรธานี 

ภาคใต้ (๑๕ สถานี) 

สวท. กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล 

สสส. ภูเก็ต 

อื่นๆ จส.๓ สุราษฎร์ธานี อสมท. ระนอง มอ.FM ปัตตานี 

ที่มา: สถานีวิทยุยานเกราะ จังหวัดอุดรธานี 

ทีพ่ดูเหลา่นีจ้ะไมผ่ดิ ที่ไหนเขากข็อ เวลานี ้ 

เยอะนะเขาขอวิทยุเกี่ยวกับธรรมะของหลวงตา 

อยา่งสกลนครมตีัง้ ๑๐ แหง่ออกทัว่ไป ภาคอสีาน  

กระจายๆ ออกไป ไปตัง้วทิยแุลว้กเ็อาเสยีงอรรถ  

เสียงธรรมเราเข้าไป เอาเทปเอาอะไรก็แล้วแต่

ทุกอย่างแหละเข้าไปเทศน์ ให้คนฟัง มาขอ

หลายแห่งแล้วนะ เราก็อดคิดไม่ได้เรื่องอย่างนี้

แหละ เรื่องสกปรกมันจะค่อยคืบคลานเข้าไป 

มันเอาธรรมะเป็นโล่บังหน้าก็ได้ แต่ไม่มีเจตนา

มันหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของมัน มันจะมี

อย่างนั้นจนได้แหละ 

สวนแสงธรรมเรานี้ก็เหมือนกัน ให้ระวัง

นะใครเป็นคนกำกับรักษา ถ้าหากว่าทำให้

เลอะๆ เทอะๆ เรารื้อทิ้งเลยนะ เราพูดไม่

เหมือนใครพูด เราไม่มีอะไรเสียดาย ยิ่งกว่า  

หัวใจคนที่เสียหายไป ไม่อยากให้เสียหายเพราะ

ความเลอะเทอะเหล่านี้ ตั้งวิทยุขึ้นมาแทนที่จะ

เป็นประโยชน์ เป็นวิทยุเสียงอรรถเสียงธรรม 

กลับเป็นวิทยุเสียงมูตรเสียงคูถเสียงตดเสียงขี้

ไปหมดไม่เอานะ เราสั่งให้รื้อเลยไม่มีอะไร

เสียดาย เหตุผลเท่านั้น เราก้าวเดินตามเหตุผล 

จะไปเสียดายนั้นเสียดายนี้อย่างไม่มีเหตุผล  

เราไม่มี จะมีแต่เหตุผลเท่านั้น ควรตัดตัดทันที 

ควรเสริมเสริมทันที ผู้ที่รักษาวิทยุให้ระมัดระวัง

นะ อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้า ทำแบบเลยเถิดเตลิด

เปิดเปิง มันจะเป็นไปได้นะไม่สงสัย 

ตอนกลางค่ำกลางคืนก็ให้พี่น้องทั้งหลาย

ได้ภาวนากันบ้าง สงบใจประมาณสัก ๕ นาที  

ก็ยังดี เบื้องต้นบังคับเสียก่อน ท่านทั้งหลาย  

ให้บังคับท่านทั้งหลายเอง บังคับความชั่วที่มัน

คิดมันปรุงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจน

กระทั่งหลับ เอาความหลับนั้นเป็นเวลาระงับ

ความคิดนี้ ถ้าไม่ได้หลับ..ตายมนุษย์เรา นี้ ได้

นอนหลับได้ระงับความคิดความปรุง มันก่อฟืน

ก่อไฟตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ให้เอาไป

ระงับ ภาวนา ภาวนาธรรมบทใดก็ตามให้ ได้  

วันหนึ่งสัก ๕ นาที เอาไปบังคับตัวเองบ้างซิ...” 

 

อย่าเอาการบ้านการเมืองเข้ามายุ่ง

 

“...บางทีมันเอาการบ้านการเมืองเข้ามา

แทรกในวิทยุเสียงธรรมของเรา บอกว่าไม่ ได้

เราห้ามขาดเลย อย่าเอาเข้ามายุ่งทางการบ้าน

การเมืองให้เป็นของเขาไป ทางเรื่องอรรถเรื่อง

ธรรมเป็นเรื่องของเราไปเรื่อยๆ อย่าเอาการ

บ้านการเมืองเข้ามาแทรกวิทยุนี้เสีย ทางวิทยุ

ทางธรรมะนี้เสีย เพราะฉะนั้นเราถึงห้าม ห้าม

มาตั้งแต่ต้นแล้วแหละ หากมันจะออกมันก็

แทรกออกมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราถึงได้ขู่ ไว้

เสมอไม่งั้นไม่ได้ .. 

นี่ทางวิทยุก็ออกกว้างขวางมากมาย การ

เทศนาวา่การเราไมส่งสยัในการเทศน ์ ถอดออก  

จากหัวใจที่บำเพ็ญมาด้วยความถูกต้องๆ จน

กระทั่งถึงสมบูรณ์เต็มที่แล้วออก ออกจึงไม่ไป

ปรึกษาใคร เทศน์ ไปนี้ ไม่ต้องไปตรวจไปทาน 

ว่าแก้ ไขหรือโวหารสำนวนว่าหนักไปหรือเบาไป 

หรือว่าบกพร่องตรงไหนหรือมันขาดเหลืออะไร

เพิ่มเติมไม่มี ออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปพร้อมๆ 

กันเลย ออกแล้วออกพิมพ์ได้เลย สำนวนเทศน์

ของเราเหมือนว่าอ่านไปเลยเชียว ทุกวันนี้

อย่างพูดนี้ก็ออกละ .. 

นี่เป็นยังไงหัวใจดวงนี้น่ะ ท่านทั้งหลาย

ฟังเอาซิ คือไม่ต้องตรวจทานออกไปเรียบร้อย

แล้วทุกอย่างๆ ไม่ว่าธรรมะขั้นใดๆ เหมาะสม
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แสดงตำแหนงสถานีวิทยุในเครือขายมูลนิธิเสียงธรรมฯ ระยะการสงกระจายเสียง 

วิทยุเราใหเอามา เราบอก นอกจากสิ่งที่จะมา

เปนภัยตอวิทยุของเราปดออก เราบอกงั้น ที่จะ

เปนคุณ เชนอยางครูบาอาจารยองคใดๆ ทาน

เทศนาวาการเปนคติเครื่องเตือนใจแลวใหเอา

เขามา เราวาอยางนี้นะ เราเปดรับเต็มเหนี่ยว

เลย เรื่องความดีทั้งหลายที่จะใหเปนมงคลแก 

พี่นองชาวไทยเรา แตเรื่องที่จะมาเปนภัยนี้

เรียกวาตัดมาตลอด .. 

คือธรรมะมีหลายประเภท ธรรมะทั่วๆ ไป

เรียกวาแกงหมอใหญ ธรรมะหมอเล็ก หมอจิ๋ว 

เปนธรรมะสูงขึ้นเรื่อย หมอเล็กหมอจิ๋วตั้งแต

สมาธิขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน  

นี่เรียกวาแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว ธรรมะประเภท

เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด พุงทะลุถึงนิพพานเลย 

ธรรมะเหลานี้กำลังออก นี่ก็เขากันไดเรียบรอย

แลวกับที่เราคิดคาดไวแตเบื้องตน ที่เราจะ

ตลอด ถูกตองไปเลยตลอด เราไมสงสัยใน

หัวใจของเรา เพราะฉะนั้นการออกไปจึงไม

สงสัยวาหนักไปเบาไป เหมือนเขาถากไม ไมที่

เขาจะมาทำตนเสามีประเภทตางๆ กัน ถาตรง

ไหนที่มันตรงแนวเขาก็ถากเรียบๆ ไปธรรมดา 

ที่ไหนมันคดมันงอมากเขาก็ถากหนักมือๆ  

อันนี้เรื่องคลื่นของกิเลสก็เหมือนกัน คลื่น

เรียบๆ ก็มี คลื่นคดๆ งอๆ ก็มี ตองใชธรรมะซึ่ง

เปนเหมือนขวาน นายชางถากก็ ไดแกครู

อาจารยที่นำมาสั่งสอนนั้น ควรหนักมือตรงไหน

ควรเนนหนักตรงไหนก็ตองเนนหนักไปตรงนั้นๆ 

เพื่อจะทำตนเสาใหดี นี่ละเพื่อจะทำคนใหดีก็

ตองเปนอยางนั้นเหมือนกัน จะวาหนักไปเบาไป

ไมได มันขึ้นอยูกับตนเสา ตนเสาเปนยังไงควร

จะถากยังไงดัดแปลงยังไง มันขึ้นอยูกับคน คน

เปนยังไง ควรจะหนักจะเบามันคดมันงอ หรือ

ไมคดไมงออะไรบาง การแนะนำสั่งสอนจะเปน

ไปตามนั้น...” 

 

เทศนาในเสียงธรรมกลั่นกรองแลว.. 

ดวยภาคปฏิบัติ 

 

“..วิทยุที่ออกนี่ จะเปนประโยชนเฉพาะ

อยางยิ่งแกประเทศไทยเรามากมาย จากนั้นก็

ออกทั่วโลกไปเลย ธรรมะเหลานี้เปนธรรมะที่

กลั่นกรองเรียบรอยแลวตั้งแตภาคปฏิบัติยุติลง 

เปนธรรมะที่บริสุทธิ์สุดสวน ที่นำไปแสดง

ทั้งหมดนี้เรียกวาเปนหลักธรรมชาติยืนยันตัว

เองในนั้นเสร็จ ไมมีบกพรองที่ตรงไหนๆ เลย 

แสดงให โลกทั้งหลายไดเห็นไดยินไดฟง ธรรม

ของพระพุทธเจามีคุณคาขนาดไหน รื้อขนสัตว-

โลกใหพนจากทุกขเปนจำนวนมากเพียงไร  

นี่เราก็นำมาสอนตามกำลังความสามารถของ

เราโดยลำดับ 

เวลานี้วิทยุกำลังกระจายออกทั่วประเทศ

ไทย ก็เปนสำนวนของเราเปนรากฐาน สวน

ครูบาอาจารยเหลานั้นๆ ก็เอามาแทรกนิด

หนอยๆ หลักใหญเปนของเราทั้งนั้นออกในวิทยุ 

ของครูบาอาจารยทั้งหลายก็เอามาแทรกเพราะ

เราเปด เปดไวเลย เราไม ไดถือสิทธิ์ ในเรื่อง

ธรรมที่จะทำประโยชนใหแกโลก ใครที่จะชวย

เหลือไดแบบไหน เอาๆ ชวยมา จะมาเขาทาง
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ประกาศลั่นขึ้นมาในทามกลางเมืองไทยของเรา

ป ๒๕๔๐ เราไมไดลืมนะ  

นี่ก็ออกทุกวันละวิทยุทั่วประเทศ เดี๋ยวนี้

ออกหมดเลย .. วทิยอุอกทกุภาค ธรรมสอนโลก

สวนมากก็เปนวิทยุของเรา ครูบาอาจารย 

ทั้งหลายในสายกรรมฐานก็มาเทศน ก็ชวย

สนับสนนุบางเล็กๆ นอยๆ ไมไดมากนะ ที่ออก

สนามจริงๆ ก็คือเราออกๆ เรื่อยมาจนกระทั่ง 

ทุกวันนี ้ ครูบาอาจารยทั้งหลายก็ไดนำเทปทาน

ออกมา เทศนออกทางวทิย ุ กเ็อามาชวยกนับางๆ 

ตามนิสัยวาสนาของแตละทานๆ การเทศนา

วาการจงึไมเหมอืนกนั สำหรบัเรานีเ้รยีกวาออก

ทกุอยางเลย ไมวาจะสำนวนธรรมดาๆ เดด็เผด็

รอนทุกอยางฟาดินถลมมีอยู ในนั้นหมดเลย 

เพราะกเิลสประเภทฟาดนิถลมมนัจะเอาคนทัง้โลก

ใหควำ่เลยกม็ ี ปรมาณ ู นวิเคลยีรตองซดัใหกเิลส

พังไปนูนเขาใจไหมละ นั่นละที่วาสำนวนโวหาร

เดด็เผด็รอนเปนอยางนัน้ละ ตามขัน้ของกเิลสมนั

มยีงัไงบาง…”  

 

กฎเกณฑของสัตวนรกเทานั้นที่ 

กีดกันวิทยุเสียงธรรม 

 

“...ถาเปนเจากรรมใหญแลวมันก็เปนอีก

แบบหนึ่ง เห็นศาสนาเปนขาศึกศัตรูไปดังที่

เวลานี้กำลังเริ่มขึ้น วิทยุกำลังเริ่มออกเพื่อเปน

ก็ ไม ได มีกฎเกณฑยนเขามาๆ คือใหตั้ ง 

ความกวางประมาณเทานั้น เชน ๑๕ กิโลเมตร 

ความสูง ๓๐ เมตรหรืออะไรเหลานี้ กำลังตั้ง

ขอกฎเกณฑมา นี่คลังกิเลส รัฐบาลนี้มันจะ

กลายเปนรัฐบาลเพชฌฆาต สังหารจิตใจ

ประชาชนที่มีตอธรรมใหพินาศฉิบหายไปโดย 

ไมสงสัยละ ถาออกทางหนังสือพิมพดังที่เห็นนี้

แลวชัดเจนแลว 

ธรรมกเ็ปนธรรมของพระพทุธเจา นำสอน 

โลกมานี้สอนมามากเทาไร พระพุทธเจาทุกๆ 

พระองครื้อขนสัตวใหพนจากทุกขมาโดยลำดับ

ลำดา ไมเคยมีความเสียหาย ธรรมที่ประกาศ

สอนโลกอยูเวลานี้ก็เปนธรรมประเภทเดียวกัน 

มีคุณคาตอจิตใจมากนอยเพียงไร ที่มากีดมากัน

มาขัดมาขวางมาบีบบังคับนี้มีคุณอะไรหรือไม 

หรือเปนขาศึกตอศาสนา หรือเปนกางขวางคอ

ศาสนา เราไมอยากพูดนะกางขวางคอ เปน

ขาศึกอันใหญหลวงของศาสนา .. ตั้งกฎนั้น 

ตัง้กฎนี ้ ตัง้กฎหมายแลวตัง้กฎหมอย ตัง้กฎหมา  

ตั้งกฎหมัด ตั้งกฎเพชฌฆาตมาจะทำลาย

ศาสนา เห็นอยางโจงแจงมาโดยลำดับ ไอตัว

แสบๆ นี้ ไมเคยที่จะสงเสริมศาสนา มีแตบีบบี้

สีไฟกีดกันแลวจะเอาไฟเผาศาสนา .. 

ถกูบงัคบัไมใหสงูอยางนัน้สงูอยางนี ้ สงูตำ่ 

มันผิดกันตรงไหน นี่ตรงนี้จะรอ จะฟดกันละนะ 

เราไมรอนะ เราไมถอยใคร เอาธรรมะนี้ออก

สอนโลกมาตั้งกัปตั้งกัลปแลว ไมเคยผิดเลย 

มันจะมาผิดที่เมืองไทยเราหรือ ธรรมะที่สอน

โลกเปนธรรมะที่แนนอนเหมือนกัน ผิดที่ตรง

ไหน เอาไลกันตรงนี้ มันจะเอากันตรงนี้ เวลานี้

เราคอยฟงอยู ไมไดเลน ทำอะไรทำไมเลน เรา

ทำเพื่อพี่นองทั้งหลายทั้งประเทศไทยเรา เรา 

ไมไดทำเลนๆ นะ สำหรบัเราเราไมเอาอะไรแลว  

เราพอทุกอยาง ทั้งหมดไมเอาเลย  

อันนี้เราทำเพื่อโลกทั้งนั้นขอใหพี่นองทั้ง

หลายไดเห็นใจ จะเด็ดเดี่ยวขนาดไหนก็เพื่อ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราเทานั้น

เอง ไมมีอยางอื่นสำหรับเรา เรื่องที่มันจะคอย

กัดคอยฉีก คอยกีดคอยขวาง มันมีอยูตลอดนะ 

ไอพวกนี้พวกมหาภัยพวกมหาโจร ถาวาเขาไป

เปนตั้งขาราชการงานเมือง ก็ขาราชการ

เพชฌฆาตที่จะทำลายสังหารประชาชน-ศาสนา

คุณธรรมประกาศธรรมสอนโลกกระจายออก

ไปๆ แลวทางวิทยุเขาก็มีความสมัครรักใคร

ใฝใจกับอรรถกับธรรม เขาตั้งวิทยุขึ้นในสถานที่

ตางๆ ทีนี้ตัวแสบตัวสำคัญอยูในวงรัฐบาลเรานี้

แหละ กำลังเริ่มตั้งกฎเกณฑกฎขอบังคับขึ้นมา 

กิเลสนั่นนะ คลังกิเลสกำลังตั้งกฎขอบังคับขึ้น

มาสอนอรรถสอนธรรมสอนพระพุทธเจา คอย

ฟงดูก็แลวกัน 

วิทยุเวลานี้มันหาเรื่องวาตั้งถงตั้งเถื่อน 

อันนี้ เราไดยินออกทางหนังสือพิมพ พูดได 

เต็มปากเลย ทานทั้งหลายใหพิจารณา พี่นอง

ทั้งหลาย ธรรมะเปนสมบัติประเภทใด สิ่งที่

กีดขวางนี้เปนสมบัติประเภทใด มีคุณคาหรือมี

โทษประการใด เอาไปพินิจพิจารณานะ เวลานี้

กำลังตั้งกฎเกณฑขึ้นมาบีบบังคับธรรมไม ให

ออก คือหามขาดเสียจริงๆ ไม ไดแลว ก็หาม

เปนกฎเปนเกณฑ ใหมีเทานั้นกิโลฯ เทานี้กิโลฯ 

ความสูงเทานั้นของวิทยุนะ เราได เห็นใน

หนังสือพิมพ แลวพูดตามหนังสือพิมพ ไมผิด  

ถาลงไดเห็นแลวเราไมมีถอยใครทั้งนั้นแหละ 

ธรรมถอยใครไมได ตองพูดอยางตรงไปตรงมา 

นี้ก็ขาศึกอันหนึ่งที่กำลังทำลายพุทธ-

ศาสนาเราอยูนี ้ แกนขาศกึมนัมาจากไหน ออกมา 

จากรัฐบาลเวลานี้ จะประชุมกันขอนั้นขอนี้

กำลังจะตั้งกฎเกณฑบังคับอรรถธรรมไม ให

กระจายออกไปที่ ไหน จะหามอยางนั้นจริงๆ  

ภาพงานทอดผาปาสมทบทุนมูลนิธิฯ เพียงวันเดียวไดยอดบริจาคทั้งสิ้น ๘,๙๔๕,๐๘๙ บาท 
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ให้ล่มจม ว่าอย่างอื่นไปไม่ ได้ ถ้าอุบายมันยัง

แสดงอย่างนี้อยู่ ก็เป็นอุบายวิธีการที่จะทำลาย

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ล่มจมโดย 

ไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นจึงได้เอากันอยู่เรื่อย

กับเรา ธรรมะนี้พิจารณาเท่าไรมันก็รู้ ไปหมดนี่ 

จะว่าไง กิเลสเต็มหัวใจมันจะมาอวดเหรอ ว่างี้ 

เลย .. 

เสียงธรรมออกประกาศทางวิทยุ ก็ถูก

กลั่นแกล้งกีดกันต่างๆ อ้างมาตรานั้นมาตรานี้

มาบีบบังคับเสียงธรรมไม่ให้ออก .. เรานี้สลด

สังเวชมากนะ เพราะเสียงธรรมไม่ค่อยมีที่จะให้

เป็นประโยชน์แก่โลก เสียงกิเลสตัณหา เสียง

ฟืนเสียงไฟมันทั่วโลก ไม่บอกว่าพวกนี้ฟุงเฟอ 

พวกนี้เป็นอันตรายต่อโลก ไม่ประกาศออกมา 

ในกฎหมายข้อใดมาตราใดก็ไม่เคยแสดงออก

มา 

แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมที่แสดงออกมา

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ โลกอย่างมหาศาลนี้ มี

มาตรานั้นมาตรานี้ออกมา ความสูงความต่ำ

วิทยุอย่างนั้นอย่างนี้มีบังคับมาๆ นี้มาจากไหน 

น้องทั้งหลาย พึ่งจะมีในเมืองไทยนี้ กำลังกีด

กันท่านั้นท่านี้ กำลังเริ่มเข้ามาแล้วละ ให้ดูนะ 

หัวใจคนไทยเป็นหัวใจหมาหรือหัวใจคน 

เอา พิจารณาให้ดี ออกมานี้มันออกมาแบบไหน 

ดูให้ดีนะ จำให้ดี นี้เป็นเสียงธรรม เราพูดเป็น 

กลางๆ ไว้อย่างนี้เอง เป็นยังไงก็ว่าไปตามเรื่อง

ตามราวของที่มันเป็นขึ้นมา จิตใจของคนทั่ว

ประเทศไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธมีคุณค่าขนาด

ไหนต่ออรรถต่อธรรม ที่จะนำมาชโลมจิตใจ 

หล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นด้วยอรรถ

ด้วยธรรม จากทางข่าวประเภทต่างๆ เช่น ทาง

วิทยุเป็นต้น ทำไมจะเป็นภัยไปหมด ข่าวที่ดีที่

เลิศเลอทำไมเป็นภัย ข่าวที่เป็นมหาภัยที่กำลัง

ก่อตัวขึ้นมาเวลานี้ทำไมจึงกลายเป็นมหาคุณไป

ได้ เอาไปพิจารณาพี่น้องทั้งหลาย เวลานี้กำลัง

เริ่มออก 

จะตั้งกฎใดๆ เข้ามาก็ตาม กฎใดก็เพื่อ

ประชาชนชาวไทยเรานี้แหละ มาจากไหน ก็มา

จากรัฐบาล รัฐบาลใครเป็นคนตั้งขึ้นมา บรรดา

พี่น้องทั้งหลายหย่อนบัตรแทบเป็นแทบตายให้

เป็นรัฐบาลขึ้นมา ถ้ารัฐบาลเป็นเพชฌฆาต

สังหารจิตใจประชาชนในทางที่ถูกที่ดีแล้ว

ประชาชนก็ค้านได้ หรือค้านไม่ค้านก็ฟัดกัน

เหมือนนักมวยก็ได้นี่นะ เอา เราตั้งรัฐบาลขึ้น

มาได้ ทีนี้รัฐบาลไม่ดี รัฐบาลเป็นข้าศึกของคน 

ทำไมประชาชนจะล้มไม่ ได้วะ ตามหลักธรรม

เป็นอย่างนี้ แต่ส่วนหลักกฎหมายกฎหมอยเขา

จะเป็นยังไงเราไม่ทราบด้วยนะ แต่หลักธรรม

เป็นอย่างนี้ ตั้งได้ล้มได้ ถ้าเห็นไม่ดีทำลายได้ 

ถ้าไม่มาจากสัตว์นรกจะมาจากไหน ขอให้พูด

เต็มปากเถอะ ถ้าสัตว์สวรรค์สัตว์นิพพานจะไม่

พูดอย่างนี้ มีแต่อนุโมทนาสาธุการ ถ้าสัตว์นรก

แล้วกีดกันทุกแบบทุกฉบับ ที่จะเป็นอรรถเป็น

ธรรมเพื่อหัวใจโลกได้รับความสงบร่มเย็นนี้ต้อง

กีดต้องกัน ด้วยมาตรฐานของเปรตของผี เอ้า 

ฟังให้ชัด เราพูดให้เต็มยัน...” 

 

สิ่งที่เปนข้าศึกต่อศาสนา

ประชาชนค้านได้ล้มได้

 

“...วิทยุต่างๆ ที่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย 

มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมตั้งลงสถานที่ต่างๆ เพื่อ

จะได้ยินได้ฟังอรรถธรรมชโลมจิตใจให้มีความ

สงบร่มเย็น ถูกกีดถูกกันถูกบังคับเข้ามาโดย

ลำดับแล้วเวลานี้ หาว่าเป็นอันตรายอย่างนั้น

อย่างนี้ เป็นอันตรายต่อสิ่งใด ที่มันกีดมันกัน 

บบีบงัคบัอยูน่ีม้นัเปน็อนัตรายหรอืเปน็คณุ เอามา 

แยกกันซิ ธรรมของพระพุทธเจ้าเคยเป็นโทษ

ต่อผู้ ใดไม่เคยมี สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลส

ที่กำลังมันกีดมันขวางอยู่นี้ ตั้งตัวเป็นเจ้า

อำนาจ .. 

ประชาชนเขาไม่ใช่หมานี่นะ เขามีความ

รักใคร่ใฝ่ธรรม ธรรมที่เขาได้ยินได้ฟังเป็นธรรม

ประเภทใด ใครก็รู้ทั่วประเทศไทยเรา ธรรม

พระพุทธเจ้าแท้ๆ ไม่เคยเป็นโทษแก่ผู้ ใดเลย

ตลอดมาตั้งกัปตั้งกัลป์ ท่านสอนธรรมท่านสอน

อย่างนี้ เวลามากีดกันทำอย่างนี้ก็ไม่เคยมี พึ่ง

จะมี ในเมืองไทยเรานี้แหละ คอยฟังกันนะพี่
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ออกมาเป็นผลดีงามแก่ประชาชน ถูกบีบบี้สีไฟ

เข้ามาเป็นลำดับ หาว่าเรื่องอรรถเรื่องธรรม

เหล่านี้กลายเป็นสิ่งรบกวนไปหมด โลกเขาอยู่

ด้วยความสงบ แต่ธรรมเราเป็นธรรมคึกคะนอง

เที่ยวกวนเขา เป็นอย่างนั้นนะเวลานี้ หาอุบาย

วิธีการบีบบี้สีไฟต่างๆ น่าสลดสังเวชนะ 

แต่ก่อนก็ไม่เห็นมีอะไร มีมาระยะนี้ระยะ

ทีเ่ราชว่ยชาต ิ ธรรมะออกประกาศสอนโลกตัง้แต ่ 

บัดนั้นมา จากนั้นก็ถูกกีดกันหรือกลั่นแกล้งด้วย

วิธีการต่างๆ เรื่อยมา เวลานี้กำลังเข้ามาอยู่ใน

จุดวิทยุ วิทยุนี้เราก็ไม่ได้บีบบังคับให้ผู้ ใดไปตั้ง 

การเทศนาว่าการ เราก็ไม่ ได้บีบบังคับเทศนา

ว่าการ เหมือนพระพุทธเจ้า พระสาวกทั้งหลาย

ท่านสอนธรรมแก่โลกมาเป็นเวลาตั้งกัปตั้งกัลป์ 

ท่านไม่ ได้บีบบังคับผู้ ใด แต่เป็นความรักใคร่

ใฝ่ใจของบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เกิดความเชื่อ

ความเลื่อมใสได้ยินได้ฟังธรรมนั้นแล้วพออก

พอใจในการที่จะปฏิบัติธรรมของท่าน แล้วก็นำ

ไปปฏิบัติตัวเอง เป็นการเทิดทูนศาสนาในหัวใจ

ของตัวเองให้รุ่งเรือง การเทศน์สอนธรรมท่าน

ก็เทศน์แบบนี้ ท่านไม่ได้บีบบังคับผู้ ใด 

ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นมหาคุณมาดั้งเดิม

แล้ว ในเมืองไทยของเรานี้ก็ต้องอาศัยพุทธ-

ศาสนาเป็นเครื่องพยุงกันอยู่ ถ้าศาสนาไม่มี

แล้วพูดไม่ ได้ เลย แต่ความเข้าใจชัดเจน  

ไม่สงสัยว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น เมืองหมา เข้าใจ

ไหม ไม่มีศาสนาเขาก็เรียกเมืองหมาละซิ ผู้มี

ศาสนาเทิดทูนตามหลักธรรมพระพุทธเจ้า แต่ผู้

มากีดกันทำลายพุทธศาสนานั้นก็คือหมาตัว

หนึ่งอีกเหมือนกัน มันไม่รู้จักหนักจักเบา คอย

แต่จะทำลายโดยถ่ายเดียว 

ที่วิทยุออกเวลานี้ออกด้วยความสมัครใจ

ของประชาชนชาวพุทธเรา กระจายออกไป นี่

เขาก็ตำหนิว่าออกมากต่อมาก คนพาลสันดาน

หยาบที่ทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้มันมี

มากขนาดไหน ทำไมไม่พูดบ้าง ผู้ที่จะสร้างคน

ให้เป็นคนดีด้วยอรรถด้วยธรรม นำออกมา

ประกาศสอนโลกทำไมจะเป็นของเสนียดจัญไร

ไป มันน่าคิดไหมเรื่องเหล่านี้น่ะ หัวใจของคน

แต่ละคนมีคุณค่าขนาดไหน ได้ธรรมเข้าไป

ชโลมจิตใจจะชุ่มเย็นขึ้น ทำความสงบร่มเย็นแก่

ตนและส่วนรวมไม่มีประมาณนะ เรื่องธรรม

เป็นอย่างนั้น .. 

ธรรมที่เรานำมาสอนโลกเวลานี้ ก็ชื่อว่า

ธรรมเรานำมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละ มา

สอนโลกเวลานี้ก็เป็นธรรมประเภทเดียวกัน 

สอนไปที่ตรงไหนๆ ไปก่อกวนให้ ได้รับความเสีย

หายล่มจมที่ตรงไหนก็ไม่เคยเห็นมี มีแต่ผู้ที่ชอบ

แล้วก็ติดตาม ถึงขนาดที่กระจายออกมาเป็นตั้ง

วิทยุ สร้างวิทยุที่นั่นที่นี่ก็เป็นความสมัครใจ อัน

แยกแยะออกหนี เอาแต่ของดีเข้ามาได้ นี่เป็น

เรื่องของธรรม เราพูดกลางๆ ให้เป็นธรรม 

เวลานี้กำลังเริ่มนะ พวกที่คอยทำลาย

ศาสนามันก่อมันกวน ทำลายเรื่อยมาๆ แกน

ของมันเป็นตัวสำคัญยิ่งกว่าเทวทัตเสียอีก   

เทวทตัยงัยอมรบัพระพทุธเจา้ อนันีม้นัไมย่อมรบั  

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า จะหนักกว่า  

เทวทัตเข้าไปอีก เอา ฟังทุกคนนะ นี่ออกให้  

พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ในฐานะที่เราเอา

ธรรมะเข้ามาเป็นหัวใจ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง 

สรณัง คัจฉามิ ได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียง

ธรรมเป็นที่พอใจตายใจตลอดมา แต่จะถูก

กีดกันด้วยวิธีการต่างๆ นี้ ไม่อยากฟังสำหรับ

คนไทยชาวพุทธแล้ว...” 

 

วงราชการกำจัดวิทยุเสียงธรรม

เท่ากับทำลายหัวใจชาวไทย

 

“...เช้านี้ก็ ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนา 

กำลังถูกเบียดเบียน ถูกบีบบี้สีไฟเข้ามาเป็น

ลำดับลำดานะ ที่ออกมานี้ก็จากวงราชการ  

นั่นแหละมาบีบบี้สีไฟด้วยวิธีการต่างๆ แก่

ศาสนาเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะ เวลานี้ศาสนารู้สึก

ว่าถูกเบียดเบียนบีบบี้สีไฟโดยประการต่างๆ   

มีเยอะ ออกแบบนั้นแบบนี้ มีแต่แบบที่จะ

ทำลายศาสนาในเมืองไทยของเราให้ล่มจม   

ถ้าศาสนาของเมืองไทยที่เคยเทิดทูนมาดั้งเดิม

ซึ่งถือว่าเป็นของเลิศของเลอมาแต่พระพุทธเจ้า

ทุกๆ พระองค์นี้ ได้ถูกเบียดเบียนได้ถูกทำลาย

ล่มจมลงไป เฉพาะเมืองไทยเราเท่ากำปั้นนี่ก็

เรียกว่าจมกันเท่ากำปั้นนี้หมด แล้วก็จะจมไป

อีกมากมาย 

ศาสนาไม่ควรที่จะถูกเบียดเบียนอย่างนี้ 

ควรจะได้รับการส่งเสริมจากคนผู้มีหัวใจเป็น

ธรรม ที่มันกีดกันนี้ก็คือว่าหัวใจไม่เป็นธรรมนั่น

แหละมันเป็นอยู่เวลานี้ ศาสนาพุทธเรานี้รู้สึก

ว่าจะเด่นชัดขึ้นมาในระยะสี่ห้าหกปีนี้ ที่ถูก

เบียดเบียนด้วยวิธีการต่างๆ มีมาโดยลำดับ 

ระยะนีก้ก็ำลงั นีก่ธ็รรมะทีอ่อกทางวทิย ุ การทำ  

อย่างนี้ ไม่ ได้ถูกบังคับแต่อย่างใด เขาทำด้วย

ความชอบใจพอใจเคารพเลื่อมใสของผู้ที่ตั้งต้น

เหตุขึ้นมา คือวิทยุแต่ละแห่งๆ เพื่อจะเป็นเสียง
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นี้ก็ถูกกีดกันถูกบังคับในแงตางๆ มาโดยลำดับ 

คราวนี้กระจายออกมาแลววิทยุนี้จะถูกบังคับ 

การเทศนสอนธรรมจะถูกเปนผูตองหาไปแลว

เวลานี้ การฟงอรรถฟงธรรมของพี่นองชาว

พุทธเราดวยความพออกพอใจ เมื่อทางวิทยุอัน

เปนเสียงของธรรมเขาสู ใจถูกกำจัดออกไป

ทำลายออกไป หัวใจพี่นองชาวไทยก็ตองถูก

ทำลายไปตามๆ กัน...” 

 

วงราชการตองอุปฏฐาก 

พระพุทธศาสนา 

 

“...อันนี้มีแตเรื่องกีดกันศาสนา กีดกัน

อรรถธรรม เฉพาะอยางยิ่งเวลานี้กำลังกีดกัน

ทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งเปนเสียงธรรมของ

ประชาชน ฟงซิมันฟงได ไหม ไมออกจาก

รัฐบาลจะออกจากใครจากที่ไหน ที่มาตั้งขอนั้น

ขอนี้ขึ้นมา ถาอยางนั้นรัฐบาลนี้ซึ่งแตกอนก็

เปนรัฐบาลที่วา เปนคูเคียงกับพุทธศาสนา 

หรือวาอุปฏฐากศาสนาก็ได เปนลูกศิษยศาสนา

ก็ไดตลอดมา ไมเคยมีการคัดคาน ไมเคยมีการ

ทำลาย แตเขามาในรัฐบาลยุคปจจุบันนี้ ทำไม

จึงกลายเปนรัฐบาลที่เปนเพชฌฆาตทำลาย

ศาสนาใหฉิบหายลงไปได โดยวิธีกลั่นแกลง

หามนั่นหามนี่ดังที่เห็นมานี้ มันเปนมงคลที่ไหน 

เสียงอรรถเสียงธรรมที่ออกกระจาย

หนวยราชการที่จะตองทำหนาที่โอบอุมสื่อภาคประชาชนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ธรรมตอโลกนี้ ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา

พระพุทธเจาสอนไดหมด บรรดาพระสาวกที่

ทานสอนธรรม อยาวาแตมนุษยขี้เหม็นนี้เลย

ทานสอนมาเปนลำดับ ทำไมธรรมมาสอน

มนุษยจึงตองถูกกลั่นแกลงทุกแบบทุกฉบับ

อยางนี้ .. มาในยุคปจจุบันนี้ก็เรียกวารัฐบาล

ไทยเรา แทนที่จะเชิดชูศาสนาใหเจริญรุงเรือง 

กลับ บีบบี้สีไฟศาสนามาโดยลำดับลำดา .. 

เวลานี้เรื่องวิทยุกำลังจะใหอยูในเขตนั้น

เขตนี้ บังคับหาอะไร บังคับไวอะไร วิทยุไป

ทำความเสียหายอะไรแกผู ใด นอกจากทำ

ประโยชนใหโลกมากมายเทานัน้ การหามอนันัน้ 

มีคุณคายังไงบาง เอามาเทียบกันซิ ถาไมใช

เรื่องกลั่นแกลงเบียดสีเขามาๆ เพื่อจะทำลาย

เทานั้น ไมเห็นเปนอยางอื่น นี้เราพิจารณาโดย

ธรรม ตรงไหน ที่ไมดียังไงก็ปรับปรุงเพื่อเสริม

ขึ้นเรื่อยถึงถูก นี้มันไมใชปรับปรุง มันเหยียบ

ลงมากีดกันๆ แลวเหยียบลงๆ พวกทำลาย

ศาสนาพวกนี้ มันอยูในไหน ก็รัฐบาลเปนผูตั้ง

กฎเกณฑออกมาตางๆ ไมอยู ในรัฐบาลจะอยู

ที่ไหน เมือ่เปนเชนนัน้กเ็รยีกวารฐับาลเพชฌฆาต 

สังหารศาสนาก็ไมผิด .. 

 หัวใจมีทุกคนคนไทยเรา จะหมอบใหมัน

เหยียบกระดองไปอยางนั้นเหรอ เหตุผลมีอยูที่

จะพูดได มีสิทธิที่จะพูดไดดวยกัน ตองนำมา 

วิพากษวิจารณซิ ผูมันตั้งออกมา มันตองคิด

ของมันแลวดวยวิธีการตางๆ มันถึงออกมา 

ทางนี้ก็คิดแลวที่จะโตตอบกันอยางไรก็ตองคิด

เหมือนกัน .. หูมีตามีมันฟงมาไดยินไดคิดได

อานดวยกันทุกคนนั่นแหละ มีสิทธิที่จะคิดได 

ทั้งผิดทั้งถูกดวยกัน ทำไมเวลาคิดแลวก็พูดออก

ตามสิทธิของตนที่รูที่เห็นยังไงออกมาไดจะผิด

ไปทีต่รงไหน เอาผดิตรงไหนแกกนัไป พจิารณา 

เหตุผลกลไกกันไปซิ เอาอำนาจปาเถื่อนมาใช

อยางนี้ ไม ไดนะ เมืองไทยไมใชเมืองปาเถื่อน 

เมืองชาวพุทธแทๆ ฟงระยะนี้มีตั้งแตเรื่อง

ทำลายศาสนานะ มันเปนยังไง มันตัวไหน

สำคัญอยู ในวงนั้น ที่กระจายออกมาทำลาย

ศาสนาอยูเรื่อย เดี๋ยวตั้งกฎนั้นเดี๋ยวตั้งกฎนี้  

บังคับขอนั้น บังคับขอนี้มาเรื่อยๆ ฟงแลวมัน

ฟงไมไดนะ ..  

ถึงขนาดที่วามีความพออกพอใจจะตั้งขึ้น

เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงออกไปใหกวาง

ขวางออกไป เทานั้นเอง ไมเห็นมีอะไรที่จะไป

ทำลายจิตใจเขาใหเขาบอบช้ำดำเขียว พอที่จะ

มาเบียดเบียนทำลายศาสนาเหมือนที่วารัฐบาล

ปจจุบันนี้ .. มันวิเศษมาจากไหน มันเหนือใคร

มาจากไหน เหนือพระพุทธเจา เหนือธรรมไป

หมดแลวเหรอ ที่มาตั้งกฎขอนั้นตั้งกฎขอนี้มา

บีบบังคับศาสนาซึ่งเปนธรรมสอนโลกใหทำตาม 

คลังกิเลสของตัวเอง...”  
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มีประชาชนผูสนใจใฝธรรมจำนวนมากที่

ไดอานหนังสือ ฟงเทป ซีดี วิทยุเสียงธรรม 

โทรทัศนดาวเทียม หรือสื่อประเภทอื่นเกี่ยวกับ

พระธรรมเทศนาขององคหลวงตา แลวเขียน

จดหมายกราบนมัสการมาถึงทานดวยความ

ปลื้มปติใจหลายลักษณะ ดังนี้ 

“แตเดิมนั้นคิดสิ้นหวังแลวในเรื่อง .. 

มรรคผลนิพพานและพระพุทธศาสนา เขาใจวา

เปนของที่มีแต เพียงในตำรับตำราเทานั้น 

ปจจุบันนี้คงจะหมดสิ้นไปแลว ผูทรงมรรคทรง

ผลก็คงหาไมไดแลว” 

หรือบางรายก็เคยคิดขนาดวา “ศาสนานี้

หมดหวังแลว มีแตตัวหนังสือ มีแตชื่อ ดูพระดู

เณรผูปฏิบัติมีแตเรื่องที่ดูไม ไดเลย เปนที่สลด

สังเวชใจมาก” 

ตอเมื่อไดอานหนังสือธรรมะเลมนั้นๆ 

ของทานแลวเกิดความรูสึกใหมวา “กลับพลิก

ขึ้นมาเลย เหมือนกับวาไดเกิดชาติใหม”  

บรรดานักปฏิบัติธรรมจำนวนไมนอยก็มี

ความรูสึกเชนเดียวกันเมื่อไดอานหนังสือหรือ

ฟงเทปแลวเกิดความซาบซึ้งในธรรมคำสอน

ของพระพุทธเจาอยางนาอัศจรรยใจ จดหมาย

ที่สงมาถึงวัดปาบานตาดเพื่อกราบนมัสการถึง

ความรูสึกเหลานี้ตอองคทานจึงมีจำนวนมาก

อยางตอเนื่องตลอดมา และนับวันจะเพิ่มมาก

ผูไดรับประโยชนจากสื่อธรรมะหลวงตา 

ขึ้น ในจำนวนจดหมายประจำวันทั้งหมดที่สงมา

ถึงองคทาน สวนใหญเปนการทำบุญปกติ

ธรรมดา และก็มีจำนวนไมนอยที่เขียนจดหมาย

มาถามปญหาธรรมะตั้งแตขั้นพื้นฐานทั่วๆ ไป 

จนถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตตภาวนา ซึ่งองคหลวงตา

ก็เมตตาตอบจดหมายสอนสั่งแนะนำเรื่อยมา  

สำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู

ไดรับประโยชนจากสื่อธรรมะขององคหลวงตา

ประเภทหนังสือ เทป หรือซีดี มีจำนวนมาก ซึ่ง

จะขอยกตัวอยางมาแสดงในที่นี้แตเพียงบาง

สวนเทานั้น ดังนี้ 

 

เจาคณุอรยิเวท ี(หลวงปูมหาเขยีน) 
วัดรังสีปาลิวัน จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ทานเจาคุณอริยเวที เปนศิษยหลวงปูมั่น 

ภูริทัตโต อีกองคหนึ่งที่มีความรูภาคปริยัติอยาง

สมบูรณและอยู ในสายทางของพระฝ าย

ปกครอง ตอมาภายหลังทานก็มีโอกาสไดศึกษา

และปฏิบัติธรรมโดยติดตามรับฟงเทปธรรม-

เทศนาอบรมพระขององคหลวงตาอยางตอ-

เนื่องซึ่งทางวัดปาบานตาดจะคอยจัดสงใหเปน

ระยะๆ  องคหลวงตาไดกลาวในเรื่องนี้ ไวเชน

กันวา 

ของทานแลวเกิดความรูสึกใหมวา “

ของพระพุทธเจาอยางนาอัศจรรยใจ จดหมาย
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แต่ของเก่า ท่านยังไม่ได้อะไรน้า ทางนั้นบอก

แล้วนะนั่น ท่านยังไม่ได้จากภาคปฏิบัติที่เป็นผล

ใหม่ ท่านเทศน์มีแต่เรื่องของเก่าที่ท่านเรียนมา 

ต่อจากนั้นมาก็เลยไม่ได้ ไปอีก แต่ทราบว่าอัฐิ

ของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้ว ถ้าลงเป็นอัน

นั้นแล้วแน่ เลย ฟังไม่ฟังดู ไม่ดูก็แน่ อันนี้

แน่นอนมากนะ 

ท่านออกมาจากโคราชมาสร้างวัดเป็น  

วัดป่าเลยละ เป็นวัดป่าล้วนๆ เราเคยไป อย่าง

เงียบ เพราะฉะนั้นท่านถึงเอาพระมาฝากเรา 

เอาองค์นี้มาแล้วขอองค์นั้นกลับไป แล้วให้องค์

นี้กลับมา ขอองค์นั้นกลับไป ติดต่อกันเรื่อยนะ 

เงียบๆ ท่านล่ะทำเอง ท่านขอฝากพระมาให้เรา 

แล้วขอองค์นี้กลับไป แล้วเอาองค์นี้มาฝากแล้ว

ขอองค์นี้กลับไป พระวัดท่านนะที่เอามาฝาก 

แล้วขอกลับไปก็เป็นพระวัดท่านนั่นละ อันนี้

ท่านก็ลงเราอย่างเงียบๆ ท่าน ๙ ประโยค 

เรียนมาปริยัติถึง ๙ ประโยค เรา ๓ ประโยค 

แต่ท่านลงอย่างลับๆ เงียบๆ แต่เวลาทราบจาก

พระ ที่ไหนได ้เทปเรานีเ้ตม็อยู่ในกฏุทิา่น ตอนคำ่

มานี้ท่านจะเอาเทปเรามาเปิดฟัง ค่ำๆ อ็อดๆๆ 

อยู่คนเดียว เสียงจะพอได้ยินเฉพาะท่านละ 

เป็นประจำนะ  

ท่านเจ้าคุณเขียนเรียกว่าท่านลงเราอย่าง

ลับๆ เช่นอย่างให้พระมาอยู่กับเรา แล้วขอองค์

นั้นกลับไปแล้วส่งองค์นี้กลับมา เป็นการลงใจ

อย่างลับๆ 

“. . .ท่านมหาเขียน ๙ ประโยค อายุ

พรรษาเท่ากัน เราบวชก่อนท่าน ๓ เดือน อายุ

พรรษาเท่ากัน ท่านเคารพนับถืออย่างลับๆ นะ 

เงียบๆ นะ คือพระในวัดของท่านจะเปลี่ยนตัว

เรื่อยๆๆ นะ เดี๋ยวให้องค์นั้นมาอยู่ พอองค์นั้น

กลับไปให้องค์นั้นมาอยู่ องค์นี้กลับไป เปลี่ยน

ตลอดนะ บทเวลาท่านล่วงไปแล้วถึงทราบ

ทีหลังว่าเทปของเรานี้เต็มอยู่ในกุฏิท่าน พอตก

เย็นๆ ท่านจะไม่ให้ ใครเข้าไปยุ่งเลย ท่านเจ้า-

คุณเขียนท่านจะเอาแต่เทปเราฟังตลอด ฟัง

เทปเราตลอด พอตกค่ำมานี้ เสียงอ็อดๆๆ 

(เสียงดังขณะเปิดเครื่องเทปในสมัยนั้น) อยู่

องค์เดียว  อย่างนั้นเป็นประจำนะ เรียกว่าท่าน

ลงอย่างลึกๆ ลับๆ เงียบๆ นี่ก็กลายเป็นพระ

ธาตุนะ อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ จิตท่าน

ลงแล้วก็เป็นอย่างนั้นละ มันลงที่จิตนะ จิตนี่

สำคัญมาก ถ้าจิตไม่ลงอย่างไรก็ไม่ดี ถ้าจิตลง

แล้วยอบเลย เป็นอย่างนั้น 

 ส่วนหนึ่งของเทปธรรมะ   

   ขององค์หลวงตา 

 

< หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล 

องค์หลวงตาทรงรับนิมนต์เป็นประธานในงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฉลองเจดีย์หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล  

ณ วัดรังสีปาลิวัน จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 

ลกูศษิยถ์าม  ‘ทา่นเปน็พระวดับวรนเิวศฯ 

ตอนนัน้หลวงตาไดพ้บทา่นทีว่ดับวรฯ บา้งไหมครบั’ 

‘อ๋อ ได้พบ จะไม่พบอย่างไรเราเข้าออก

วัดบวรฯ อยู่ตลอด .. แต่วัดบวรนิเวศฯ ไปวัด

เมื่อไรก็เจอกัน ท่านอยู่วัดบวรฯ ๙ ประโยค 

เรียนจบเปรียญ ๙ ประโยค’…” 

ท่านก็ออกจากโคราชมาก็มาอยู่นี่ เขาให้

เป็นเจ้าคณะจังหวัดที่โคราชท่านไม่เป็น  ท่าน 

หนีมาจากโคราช ท่านก็มาอยู่บ้านโพน เราพา

ญาติโยมไปเยี่ยมท่านหนหนึ่ง นานนะนาน ท่าน

ไปอยู่ที่นั่นไม่นานนักละ ท่านออกจากโคราชไป

ตั้งสำนักอยู่ที่นั่นไม่นานนัก ก้ำกึ่งความสงสัย 

คือไปนี้ตั้งใจจะฟังเทศน์ ท่านออกมาอยู่เป็น

กรรมฐานแล้วเป็นอย่างไรการเทศนาว่าการ

ของท่าน คิดไว้อย่างลึกลับนะ พาญาติโยมไป 

พอไปทอดผ้าป่าเรียบร้อยแล้วเรียกว่าท่าน

เทศน์ เราจะคอยฟังสำนวนเทศน์ท่าน เทศน์ผล

ได้ ใหม่ได้เก่ารู้ทันที ผลได้ ใหม่คือภาคปฏิบัติจะ

ออกสดๆ ร้อนๆ สดๆ ร้อนๆ ไปเลย ถ้าผลได้

เก่าคือความจำ ให้ท่านเทศน์ให้ฟัง ท่านเทศน์มี

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ   
วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรมัย์  

 

หลวงปู่สุวัจน์ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น  

อีกองค์หนึ่ง และท่านยังเป็นศิษย์หลวงปู่ฝั้นที่

สกลนครอีกด้วย ในช่วงบั้นปลายของชีวิตท่าน

ได้ ไปจำพรรษาอยู่สหรัฐอเมริกาหลายปี ต่อมา

จึงได้กลับเมืองไทย หลวงปู่สุวัจน์ท่านเคยบอก

กับลูกหลานพระเณรทั้งที่วัดป่าบ้านตาดและวัด

ของท่านเองเสมอๆ ว่า ที่ท่านเคารพนับถือ

หลวงตามหาบัวก็เพราะได้อ่านหนังสือของท่าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัณฑ์เทศน์ภาคปฏิบัติ

คราวหนึ่งที่องค์หลวงตาแสดงธรรมไว้ ณ วัด-

อโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 

ตอนหนึ่งของเทศน์กัณฑ์นั้นกล่าวถึงเรื่อง

ราคะตัณหาและวิธีพิจารณาถอดถอน หลวงปู่-  

สุวัจน์เมตตาเล่าว่า พอท่านอ่านแล้วมันสะดุด

ใจปุ๊บ รู้สึกเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นทันที จากนั้นก็จับ

เงื่อนได้ ทีนี้จิตก็หมุนติ้วในธรรม มีแก่ใจที่จะ

เร่งความพากความเพียรตลอดเวลา ท่านกล่าว
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บอกเลาเฉยๆ เจาของไม ไดเจอเอง แตภาค

ปฏิบัตินี้เปนภาคที่เจอจริงๆ เพราะทานสอนวิธี

การเขาไปๆ ดำเนินตามนั้นเรียกวาภาคปฏิบัต ิ

กาวเขาไปก็ไปเจออยางที่วาซ ิ พอเจอแลวมันก็

สะดดุกึก๊ๆ ทานแกกเิลสทานแกอยางนัน้นะ 

ธรรมะที่วานี้ก็คงเปนอยางนั้นละทา ทาน

ฟงไปๆ เทศนกัณฑนี้วางั้นนะ พอไปถึงจุดนั้น

สะดุดปงเลยทันทีจนกายไหว มันสะเทือนแรง 

นั่นเห็นไหมละ ตั้งแตนั้นมาจิตหมุนติ้วเลยเทียว 

โอย ไมมีวันมีคืน นั่นเขาแลว หมุนติ้วๆ เราจับ

ไดทันที แตกอนมันก็เปนธรรมดาไป พอสะดุด

กึ๊กแลวเหมือนวาเปด ที่มานั้นก็พุงเลย ทานพูด

ดวยความตื่นเตนนะ พูดใหเราฟงเอง จากนั้น

ทานก็เลาไปๆ เรียกวาเขาไปจุดนั้นแลวไม ไป

ไหนแหละ มันจะเขาพังวัฏจักร ปอมใหญของ

วัฏจักรคืออวิชชา นี่ปอมใหญของวัฏจักรที่พา

โลกใหเกิดแกเจ็บตายอยูตลอดมาตั้งกัปตั้งกัลป 

คือปอมนี้ มันฝงลึกอยู ในหัวใจของสัตว  

วาทานไดกำลังครั้งใหญในคราวนั้นก็ดวยเหตุที่

ไดอานหนังสือในตอนนั้นนั่นเอง รายละเอียด

ในเรื่องนี้องคหลวงตาไดกลาวไว ดังนี้ 

“...อยางทานสุวัจนทานมาเลาเองนะ 

เลาดวยความตื่นเตนจริงๆ วา ทานไดฟงเทศน 

จะเปนในเทป ฟงวาเทปมวนนี้เราเทศนที่วัด-

อโศการาม ทานฟงเทปมวนนี้ การเทศนสอน

พระ ธรรมะมักสูงเสมอแหละ เทศนสอนพระ

วัดอโศการาม ทานฟงเทปไป ฟงไปๆ ไปถึงจุด

สำคัญ พอเทศนผางออกมาตรงนั้นมันมาโดน

เอาอยางนี้เลย ทานวานะ สะดุดกึ๊กเลยจนตัว

ไหวทานวา นั่นเห็นไหมละ ธรรมะนั้นมาสะดุด

ใจปงเลย เพราะธรรมะเปนจุดสำคัญนั่นแหละ 

ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันในเทศน เลย

สะดุดใจอยางแรง 

ตอนนั้นทานก็พิจารณาของทานอยูแลว 

พอดีไปไดธรรมะขอนี้เขาไปก็เลยเปดกุญแจ

ใหญเลยเทียว พอจิตสะดุดกึ๊กจนตัวไหว ทาน

วาอยางนั้นนะ ทำไมมันสะดุดแรงเอาขนาดนั้น 

นี่เห็นไหมธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาเทศนสอน

โลกสำเร็จมรรคผลนิพพานเปนหมื่นๆ แสนๆ 

เทวบุตรเทวดามนุษยมนาเต็มไปหมด ก็มีมา

อยางนี้ ไมมากก็มีอยางนี้ แตธรรมะนี้ตองเปน

ธรรมะที่ผูปฏิบัติธรรมเปนผูรูผูเห็น แสดงมา

จากความรูความเห็นจริงๆ ไม ใชวาไปอาน

ตำรับตำรา เราไมไดประมาท อานตำรับตำรา

เทาไรมันก็ไมสะดุดใจนะ ก็เราเคยอานมาแลว

มันก็ไมสะดุดใจ มันไปเรียบๆ เปนคำบอกเลาๆ 

ไปเลย มันไมใชผูนั้นไปเจอจริงๆ เห็นจริงๆ ไป

พบเขาจริงๆ เหมือนผูปฏิบัติรูจริงเห็นจริง 

ระหวางกิเลสกับธรรมกระทบกันตรงไหนๆ มัน

ก็ออกมา 

การบอกเลากค็อือานตามตำรบัตำรา ทาน

วายงัไงตามตำรบัตำรากว็าไปเรือ่ย เปนคำบอก

เลาๆ ไปเรยีบๆ ผวิเผนิวางัน้เลย ไอเรยีบๆ เรา

ไมอยากพดูแหละมนัเปนการสงเสรมิกเิลส กเิลส

วาเรียบๆ มันชอบ ผิวเผินนี่จะฟดหัวกิเลส มัน

ผวิเผนิๆ ไมวาทานวาเราทีอ่านในพระไตรปฎก นี้

ก็เคยอานมาแลวนี่ถึงเอามาพูด มาพูดเลนๆ 

เมื่อไรวะ มันลอยๆๆ ไปเรื่อย เพราะจำเปนคำ

องคหลวงตารบันมินตเปนประธานในงาน 

บรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละเปดเจดยีพพิธิภณัฑ 

หลวงปูสวุจัน สวุโจ ณ วดัปาเขานอย จงัหวดับรุรีมัย  

เมือ่วนัที ่๖-๗ เมษายน ๒๕๕๐ 

หลวงปูสุวัจนออกบิณฑบาตกับองคหลวงตาที่ 

วัดปาบานตาด 

หลวงปูสุวัจนบิณฑบาตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ทีนี้ธรรมเอาเขามาก็เปนประเภทนิวเคลียร

นิวตรอนละซิ เขาไปก็ผางกันตรงนั้น มันก็แตก

กระจาย 

อันนี้พังแลวความเกิดแกเจ็บตายก็พังไป

ดวยกัน ความทุกขพังไปดวยกันหมด ทานจึง

แสดงไววา ทกุขงั นตัถ ิอชาตสัส ทกุขยอมไมมี

แกผู ไมเกดิ การวาเกดิ ทกุขกม็าพรอมกนัเปนเงา

ตามตวั ไมเกดิ ความทกุขก็ไมมแีละไมตายดวย 

จิตดวงนี้เปนจิตบริสุทธิ์ลวนๆ แลวไมเกิดอีก

เหมอืนทีเ่คยเกดิเคยตายมาแตกอน บรสิทุธิแ์ลว

ก็ผางเลยเปนธรรมทั้งแทง นี่สูญเมื่อไร จิตไม

เคยสญู พอบรสิทุธิแ์ลวกเ็ปนธรรมธาตไุปเลย 

ทานมาเลาใหฟงอยางนั้นแหละ เราเขาใจ

ทันที เขาจุดแลวมีแตพุงแลวไมมีถอย เราลืมๆ 

เสียตอนสุดทาย ถึงเราลืมก็ตาม อันนี้มันก็เปน

ทางที่จะเขาจุดนั้นอยูแลว เราก็หายสงสัยไป

เลยทีเดียว จึงวาทานองคนี้องคหนึ่งที่อัฐิจะ

กลายเปนพระธาตุ นักปฏิบัติพูดกันคุยกันไมได

ผิดนะ...” 

 

ครับ’ ‘ก็อยางนี้แหละเห็นไหม หาอรรถหาธรรม

หาความดีงาม ดูเคยมาอยูวัดปาบานตาดหรือ’       

‘เปนคนอุดรฯครับ’  

‘เออ วาเปนคนอุดรฯ ทานไปอยูทางแดน

พมานะ กะเหรี่ยง พมา ทานองคนี้ ทานบอก

ทำนายไวเลย นั่นเห็นไหมความแน ในหัวใจ 

เวลาทานตายใหทำอยางนั้นๆ อัฐิของทานจะ

เปนพระธาตุแนนอนทานบอกไวแลว องคนี้ละ 

ใครจะเอาไปแจกๆ เปนมงคล อันนี้นับวาเปน

มงคล’ 

‘เหลานี้รูปอะไร นี่ๆ’  

‘ทานธุดงค แลวทานบิณฑบาต มีอาจารย

อุทัยกับทานอาจารยสาครรวมอยูดวย ทานไป

เจออาจารยสาคร แลวก็ติดตามไปที่ เมือง

กาญจน แลวก็ ไปธุดงคกรรมฐานที่นั่น ทาน

อาจารยอุทัยก็ไดเจอกัน ไดรวมบิณฑบาตดวย

กันครับ ใหมๆ จิตทานฟุงซานทานใหพระมัด

พระอาจารยเสถียร สมาจาโร วัดปาวาชูคุ  

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เขตทุงใหญนเรศวร 

ทานไวทั้งแขนทั้งขาสามวันสามคืน’ 

คือจิตทานฟุงซาน แลวใหพระมัดแขงมัด

ขาไวเชนนั้น มัดแขงมัดขาเห็นไหมละ นี่ละ 

ทาน เวลาตายแลวทานบอกแตยังไมตาย เวลา

ตายแลวใหเผาศพทาน แลวอัฐิของทานจะ

กลายเปนพระธาตุแนนอนทานบอกอยางนั้น 

แนะเห็นไหมละ 

ครั้นเวลาถามไปๆ ไมพนทานมีครูมี

อาจารย มายังไงตอยังไงทานถึงไปอยูนูน ทาน

ไดรับการอบรมจากใคร บทเวลาสรุปลงแลว

เทปหลวงตามหาบัวเต็มอยู ในนั้นวางั้น แนะ

อยางนั้นนะ มันก็ไปอยางนั้นจนได ทานฟงเทป

อาจารยมหาบัวตลอดเลย ก็อยางนั้นแหละ 

เวลาจติทานฟุงซาน นัน่ฟงซ ิเวลาจติทานฟุงซาน 

ทานสั่งใหพระมามัดแขนมัดขาทานไวสามวัน

สามคืน แลว .. ทานก็ภาวนาเรื่อย มัดแขนมัด

ขาไวเลยภาวนาเรื่อย เห็นไหมละ 

วิธีไหนก็ตามเถอะถาวิธีกิเลสจะพังละ

เอาเลยเขาใจไหม มัดแขงมัดขาอะไรได เอา 

ถากิเลสจะพังฟดลงไปเลย นี่ละวิธีการสู นาฟง

อยูนะทานพูด จิตทานฟุงซานวุนวายเลยใหพระ

มามัดขามัดแขนอะไรไว ทานภาวนาวางั้น นา

ฟงอยูนะภาวนา พวกนี้มีใครมัดขามัดแขนไวมั่ง 

มันมัดติดหมอนนั่นนาพวกนี้ นี่ละวิธีการภาวนา

เปนอยางนั้น .. นี่อัฐิทานกลายเปนพระธาตุ 

แลวเปนพระธาตุหลายแบบอยูนะ  

‘เขาถายรูปมา ตอนเผาศพทาน’  

พระอาจารยเสถียร สมาจาโร  
วัดปาวาชูคุ จ.กาญจนบุรี 

 

องคทานกลาวถงึพระอาจารยเสถยีร ดงันี ้       

“..(โยม)‘อาจารยเสถียร สมาจาโร ที่วา

อัฐิเปนแกวนะครับ’ (หลวงตา)‘ไหนนี่เหรอ’  

‘นี่ละครับ ดานหลังหนังสือนี่เปนแกวเลย

สภาพปาทุงใหญนเรศวร 
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นักภาวนาชาวจันทบุรี
 

นักภาวนากลุ่มนี้รับสื่อธรรมะโดยเขียน

จดหมายกราบเรียนถามปัญหาข้อข้องใจเรื่อง

ภาวนาจากองค์หลวงตาเสมอๆ และองค์ท่าน

เองก็เมตตาให้การอบรมทางจดหมายอย่างต่อ

เนื่องตลอดมา เฉพาะที่รวบรวมได้ตั้งแต่วันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๔๙๙ จนกระทั่ง ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๐๙ มีจำนวนถึง ๕๗ ฉบับ ส่วนมากองค์-

ท่านตอบที่วัดป่าบ้านตาด มีนอกเหนือนั้นบ้าง

เปน็บางครัง้ทีอ่งคท์า่นลงไปธรุะทีก่รงุเทพฯ หวั-

จดหมายจึงเป็นที่วัดบวรนิเวศวิหาร และ  

วัดเทพศิรินทราวาส  

องค์หลวงตาตอบ... (ฉบับที่ ๓๙) 

 

	 	
	

วัดป่าบ้า
นตาด	อ

ุดรฯ		

	 	
๖	กันยา

ยน	๒๕๐
๕		

 

	
การภาว

นาจะดีห
รือไม่ดี	

ละเอียด
หรือไม่ล

ะเอียด	
จงถือเป

็นกิจจำเ
ป็น

ประจำอริ
ยิาบถแล

ะประจำว
นั	เราเปน็

ศษิยพ์ระ
ตถาคต	บ

กุหนา้เรือ่
ยไป	ไมต่

อ้งถอยหล
งั 

	
ความตา

ยไม่เคยไ
ว้หน้าคน

	 และถอ
ยหลังให

้ผู้ใดได้เย
าะเย้ยเข

า	 จงตั้ง

หน้ารับค
วามตาย

ด้วยควา
มเพียรข

องเรา	 จ
ะมีชัยชน

ะไปเป็นล
ำดับ	 ทา

งอื่นไม่ม
ีท่า

จะสู้ควา
มตายได

้	 ใครก็ใค
รเถอะ	

ถ้าเว้นค
วามดีแล

้ว	 ต้องห
มอบราบ

ต่อเขาแ
น่	 

	
โลก	 เรา

ทุกคนได
้เคยผ่าน

มาแล้ว	
ความสุข

ในทางโล
กใครโกห

กกันไม่ ไ
ด้	

เพราะใค
รก็มีเครื่อ

งรับ	 (อ
ายตนะ)

	 เหมือน
กัน	 และ

สุขทุกข์จ
ะต้องผ่า

นอายตน
ะ	

ด้วยกัน	
รู้ด้วยกัน

	 เห็นสุข
ทุกข์ด้วย

กัน	 ที่สุด
ของสุขท

ุกข์ก็แค่ต
ายเท่านั้น

	 ไม่มีใค
ร

สามารถ
เลยไปได

้	

	
ถ้าผู้มีบุญ

อันได้สร
้างไว้แล้ว

	ผู้นั้นแล
จะมีโอก

าส	 ได้เห
็นสุขแลท

ุกข์เยี่ยม

กว่าโลก
เขาเป็น

ชั้นๆ	 ขึ้น
ไป	 จนส

ามารถข
้ามแดน

แห่งทุกข
์ถึงบรมส

ุขคือพร
ะ

นิพพานไ
ด้แน่	

	
ฉะนั้น	ท

าน	ศีล	
ภาวนา	

จึงเป็นท
างข้ามแ

ดนแห่งท
ุกข์ได้โดย

สวัสดี	ข
อ

ได้พากัน
อุตสาหะ

พยายาม
ตามรอย

พระพุทธ
เจ้าเสด็จ

ไป	 จะเห
็นแดนแ

ห่งความ

อัศจรรย
์ในวันหน

ึ่งแน่	เอว
ํ.	

บัว	

เอ้อ นี่เผาศพท่าน นี่เป็นพระธาตุ .. เรื่อง

พระเสถียรนี้ท่านมัดแข้งมัดขาท่านไว้ท่าน

ภาวนา ฟังซิเคยมีไหมล่ะ ท่านให้พระมามัด

แขนมัดขาท่านไว้ นั่นละท่านภาวนา คือจิตท่าน

ฟุ้งซ่านมาก ให้พระมัดแขนมัดขาเอาไว้แล้ว

ท่านภาวนา เห็นไหมอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ 

แล้วท่านบอกไว้ด้วยว่า  

‘เวลาผมตายแล้วให้ทำอย่างนั้นๆ อัฐิจะ

กลายเป็นพระธาตุแน่นอน’ นั่นท่านบอกแล้ว ก็

เป็นจริงๆ…” 

 

จดหมาย 

 

ลูกได้เคยมากราบนมัสการฟังธรรมจากท่านอาจารย์	 และเมื่อวันที่	 ๑๘	 ธันวาคม	 ๒๕๒๖	 อันเป็นวัน

เปิดตึก	 “รวมเมตตามหาคุณ”	 โรงพยาบาลอุดรฯ	 ก็ ได้มาร่วมในพิธี	 ลูกดีใจมากที่ ได้มี โอกาสโดยสาร

ขบวนการสร้างกุศลกับหลวงตาที่ลูกกราบเคารพนบไว้เป็นครูอาจารย์ด้วยดวงใจแท้จริง	 มาบัดนี้ลูกได้รับ

ทุกขเวทนาจากโรคชนิดหนึ่ง	 ..	 ซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างจะร้าย	 คือภาษาแพทย์เรียกว่า	 โรคเลือด	 (เม็ดเลือด

ขาวมีจำนวนน้อยลง)	..	

ต่อมาในวันที่	 ..	 นี้เองก็มีอาการผิดปกติ	 คือมีเลือดออกทางช่องจมูกโดยผิดปกติ	 คือออกวันหนึ่ง

หลายหนและหยุดยาก	 จึงต้องไปพบแพทย์ทางเลือด	 เจาะตรวจ	 นับเม็ดเลือดดูปรากฎว่า	 เม็ดเลือดขาวลด

ลงผิดปกติ	..	ขณะนี้มีอาการเหนื่อย	หอบ	เพลีย	ราวกับคนแก่อายุ	๘๐	ปี	จะเดิน	จะยืน	จะทำอะไร	แม้แต่

จะพูดก็เหนื่อย	

ลูกคิดถึงท่านและธรรมเป็นที่สุด	 ได้อาศัยหนังสือ	“แว่นดวงใจ”	กับ	“ธรรมชุดเตรียมพร้อม”	 เป็น

หลักยึดในใจขณะนี้	 เพราะได้ทราบอยู่ตลอดมาว่า	 คนเราไม่พ้นตาย	 แต่ก็ ไม่มีใครอยากตาย	 ลูกเอารูป	 

หลวงตาไว้บูชา	พร้อมกับทำสมาธิภาวนาอบรมจิตให้สงบอยู่ขณะนี้	..	

ลูกอยากกราบเรียนหลวงตาให้ทราบทุกอย่างว่าในหัวใจนี้คิดอะไร	 ปรารถนาอะไร	 ลาภ	 ยศ	 เงินทอง	

สรรเสริญ	ไม่อาจช่วยใจให้สงบได้	ดังที่ท่านพร่ำสอนจริงแท้แน่เหลือเกิน	ถ้าขณะนี้ลูกไม่ ได้พบพระ	ไม่ ได้คติ

ธรรมจากท่าน	..	

แน่นอน	 การป่วยเจ็บครั้งนี้	 ย่อมนำมาซึ่งความวุ่นวายโศกเศร้า	 และทุกข์ทรมาน	 อาการที่ลูกเป็นนี้	

วงการแพทย์ไม่อาจให้ยาใดบำบัดได้	ลูกได้ธรรมโอสถเท่านั้นมาช่วยบำบัด	

ขณะที่เขียนจดหมายนี้	 อาการที่ทราบว่าแย่ลงก็คือ	 เหนื่อย	 หายใจขัด	 อึดอัดในร่างกาย	 เพลีย	 ต่อ

เมื่อได้ทำสมาธิภาวนา	พุท-โธ	ทั้งเวลานอนพักแล้ว	จะพอมีกำลังบ้าง	คิดถึงธรรมจากปากท่านอาจารย์เทศน์

ให้ฟังเหลือเกิน	 ใคร่ ได้ยินได้ฟังอีก	 การเดินทางไกลๆ	 เป็นอุปสรรคต่อสังขารขณะนี้มาก	 ถ้ามาได้	 จะ

พยายามมาหาธรรมเพื่อบำรุงใจให้เข้มแข็งสู้กับมรณภัยให้ ได้	..	

ยามป่วยนี้ลูกเห็นคุณค่าของโรงพยาบาลยิ่ง	 คนจนป่วยมันแย่กว่าคนมีป่วยแน่นอน	 คนมีก็มีสถาน

บำบัดทันสมัย	หมอดี	ยาดี	แต่โรคสมัยใหม่ก็เร็วจนตามไม่ทัน	ดังที่ลูกกำลังประสบอยู่	แม้มีสมบัติล้นฟ้าก็มิ

อาจจะนำพายาหรือหมอใดมารักษาไข้หนักๆ	ให้หายหรือให้คนรอดตายได้	

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์ที่ลูกเคารพสูงยิ่งมาด้วยดวงใจระลึกถึงในธรรม	 และระลึกใน	 สังฆัง	 สรณัง	

คัจฉามิ	ตลอดมาและตลอดไปตราบเท่าชีวิต	

ลูกพยายามตัดห่วงคือบุตรและพ่อบ้าน	หากแต่เจ้าความสงสารมันคอยตีอยู่เสมอ	การป่วยครั้งนี้	ถ้า

ไม่อาจจะหยุดการลดลงของเม็ดเลือดได้	ก็หมดทางรักษา	..	ขอเมตตาจากท่านช่วยแนะนำให้ลูกได้ลดสงสาร

กับความห่วงลงให้หมดด้วยเถิด	 ..	 พระคุณเจ้า	 ขอพึ่งธรรมของพระบรมศาสดาเพียงทางเดียว	 ..	 จะอบรม

จิตให้สงบได้	

	 	 ขอกราบเท้านมัสการท่านอาจารย์ด้วยความเคารพสุดดวงจิตดวงใจ	

 

ป.ล.	ขอท่านอาจารย์โปรดรักษาสุขภาพท่านด้วยเจ้าค่ะ		

ชาวกะเหรี่ยงมาทำบุญตักบาตรที่วัดป่าวาชูคุ 
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จดหมาย 

 

ลูกไดเคยมากราบนมัสการฟงธรรมจากทานอาจารย และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๖ อันเปนวัน

เปดตึก “รวมเมตตามหาคุณ” โรงพยาบาลอุดรฯ ก็ ไดมารวมในพิธี ลูกดีใจมากที่ ไดมี โอกาสโดยสาร

ขบวนการสรางกุศลกับหลวงตาที่ลูกกราบเคารพนบไวเปนครูอาจารยดวยดวงใจแทจริง มาบัดนี้ลูกไดรับ

ทุกขเวทนาจากโรคชนิดหนึ่ง .. ซึ่งเปนโรคที่คอนขางจะราย คือภาษาแพทยเรียกวา โรคเลือด (เม็ดเลือด

ขาวมีจำนวนนอยลง) .. 

ตอมาในวันที่ .. นี้เองก็มีอาการผิดปกติ คือมีเลือดออกทางชองจมูกโดยผิดปกติ คือออกวันหนึ่ง

หลายหนและหยุดยาก จึงตองไปพบแพทยทางเลือด เจาะตรวจ นับเม็ดเลือดดูปรากฎวา เม็ดเลือดขาวลด

ลงผิดปกติ .. ขณะนี้มีอาการเหนื่อย หอบ เพลีย ราวกับคนแกอายุ ๘๐ ป จะเดิน จะยืน จะทำอะไร แมแต

จะพูดก็เหนื่อย 

ลูกคิดถึงทานและธรรมเปนที่สุด ไดอาศัยหนังสือ “แวนดวงใจ” กับ “ธรรมชุดเตรียมพรอม” เปน

หลักยึดในใจขณะนี้ เพราะไดทราบอยูตลอดมาวา คนเราไมพนตาย แตก็ ไมมีใครอยากตาย ลูกเอารูป 

หลวงตาไวบูชา พรอมกับทำสมาธิภาวนาอบรมจิตใหสงบอยูขณะนี้ .. 

ลูกอยากกราบเรียนหลวงตาใหทราบทุกอยางวาในหัวใจนี้คิดอะไร ปรารถนาอะไร ลาภ ยศ เงินทอง 

สรรเสริญ ไมอาจชวยใจใหสงบได ดังที่ทานพร่ำสอนจริงแทแนเหลือเกิน ถาขณะนี้ลูกไม ไดพบพระ ไม ไดคติ

ธรรมจากทาน .. 

แนนอน การปวยเจ็บครั้งนี้ ยอมนำมาซึ่งความวุนวายโศกเศรา และทุกขทรมาน อาการที่ลูกเปนนี้ 

วงการแพทยไมอาจใหยาใดบำบัดได ลูกไดธรรมโอสถเทานั้นมาชวยบำบัด 

ขณะที่เขียนจดหมายนี้ อาการที่ทราบวาแยลงก็คือ เหนื่อย หายใจขัด อึดอัดในรางกาย เพลีย ตอ

เมื่อไดทำสมาธิภาวนา พุท-โธ ทั้งเวลานอนพักแลว จะพอมีกำลังบาง คิดถึงธรรมจากปากทานอาจารยเทศน

ใหฟงเหลือเกิน ใคร ไดยินไดฟงอีก การเดินทางไกลๆ เปนอุปสรรคตอสังขารขณะนี้มาก ถามาได จะ

พยายามมาหาธรรมเพื่อบำรุงใจใหเขมแข็งสูกับมรณภัยให ได .. 

ยามปวยนี้ลูกเห็นคุณคาของโรงพยาบาลยิ่ง คนจนปวยมันแยกวาคนมีปวยแนนอน คนมีก็มีสถาน

บำบัดทันสมัย หมอดี ยาดี แตโรคสมัยใหมก็เร็วจนตามไมทัน ดังที่ลูกกำลังประสบอยู แมมีสมบัติลนฟาก็มิ

อาจจะนำพายาหรือหมอใดมารักษาไขหนักๆ ใหหายหรือใหคนรอดตายได 

ขอกราบเทาทานอาจารยที่ลูกเคารพสูงยิ่งมาดวยดวงใจระลึกถึงในธรรม และระลึกใน สังฆัง สรณัง 

คัจฉามิ ตลอดมาและตลอดไปตราบเทาชีวิต 

ลูกพยายามตัดหวงคือบุตรและพอบาน หากแตเจาความสงสารมันคอยตีอยูเสมอ การปวยครั้งนี้ ถา

ไมอาจจะหยุดการลดลงของเม็ดเลือดได ก็หมดทางรักษา .. ขอเมตตาจากทานชวยแนะนำใหลูกไดลดสงสาร

กับความหวงลงใหหมดดวยเถิด .. พระคุณเจา ขอพึ่งธรรมของพระบรมศาสดาเพียงทางเดียว .. จะอบรม

จิตใหสงบได 

  ขอกราบเทานมัสการทานอาจารยดวยความเคารพสุดดวงจิตดวงใจ 

 

ป.ล. ขอทานอาจารยโปรดรักษาสุขภาพทานดวยเจาคะ  

ฆราวาสหญิงผูมีโรคราย 
 

ฆราวาสหญิงผูนี้มีอายุ ๓๘ ป มีบุตรหญิง 

๒ คน คนโตอาย ุ๑๓ ป คนเลก็อาย ุ๙ ป ไดเคย

มากราบนมัสการองคหลวงตาที่วัดปาบานตาด

หลายครั้ง และเธอไดเขียนจดหมายมากราบ

เรียนปรึกษาหาหลักใจ เพื่อใหเกิดกำลังใจใน

การปฏิบัติธรรมทามกลางการถูกรุมเราอยาง

หนักดวยโรคภัย ดังนี้ 

จากความเมตตาที่ทานแสดงธรรมใหแกผู

ปวยที่ตองการการเยียวยาทางดานจิตใจและ

เปนธรรมโอสถ ใหรูจักพิจารณาทุกขเวทนาที่

เกิดจากโรคภัยไขเจ็บทั้งทางกายและทางใจ 

ทำใหสามารถรวมเลมอยูในหนังสือ “ธรรมชุด

เตรียมพรอม” ซึ่งเนื้อหาเหมาะกับผูปฏิบัติ

ธรรมจรงิจงั ผูปฏบิตัสิงูขึน้ๆ ผูตองการตอสูกบั

ทุกขเวทนาจากโรคภยัไขเจบ็ หรอืผูตองการฝก

จิตเพื่อเตรียมสู เตรียมรับมรณภัย และเพื่อ

ความหลดุพนจากทกุขโดยสิน้เชงิ 

ลงผิดปกติ .. ขณะนี้มีอาการเหนื่อย หอบ เพลีย ราวกับคนแกอายุ ๘๐ ป จะเดิน จะยืน จะทำอะไร แมแต

 เปน

หลักยึดในใจขณะนี้ เพราะไดทราบอยูตลอดมาวา คนเราไมพนตาย แตก็ ไมมีใครอยากตาย ลูกเอารูป 

ลูกอยากกราบเรียนหลวงตาใหทราบทุกอยางวาในหัวใจนี้คิดอะไร ปรารถนาอะไร ลาภ ยศ เงินทอง 

สรรเสริญ ไมอาจชวยใจใหสงบได ดังที่ทานพร่ำสอนจริงแทแนเหลือเกิน ถาขณะนี้ลูกไม ไดพบพระ ไม ไดคติ

แนนอน การปวยเจ็บครั้งนี้ ยอมนำมาซึ่งความวุนวายโศกเศรา และทุกขทรมาน อาการที่ลูกเปนนี้ 

ขณะที่เขียนจดหมายนี้ อาการที่ทราบวาแยลงก็คือ เหนื่อย หายใจขัด อึดอัดในรางกาย เพลีย ตอ

เมื่อไดทำสมาธิภาวนา พุท-โธ ทั้งเวลานอนพักแลว จะพอมีกำลังบาง คิดถึงธรรมจากปากทานอาจารยเทศน

ใหฟงเหลือเกิน ใคร ไดยินไดฟงอีก การเดินทางไกลๆ เปนอุปสรรคตอสังขารขณะนี้มาก ถามาได จะ

ยามปวยนี้ลูกเห็นคุณคาของโรงพยาบาลยิ่ง คนจนปวยมันแยกวาคนมีปวยแนนอน คนมีก็มีสถาน

บำบัดทันสมัย หมอดี ยาดี แตโรคสมัยใหมก็เร็วจนตามไมทัน ดังที่ลูกกำลังประสบอยู แมมีสมบัติลนฟาก็มิ

ขอกราบเทาทานอาจารยที่ลูกเคารพสูงยิ่งมาดวยดวงใจระลึกถึงในธรรม และระลึกใน สังฆัง สรณัง 

ลูกพยายามตัดหวงคือบุตรและพอบาน หากแตเจาความสงสารมันคอยตีอยูเสมอ การปวยครั้งนี้ ถา

ไมอาจจะหยุดการลดลงของเม็ดเลือดได ก็หมดทางรักษา .. ขอเมตตาจากทานชวยแนะนำใหลูกไดลดสงสาร

กับความหวงลงใหหมดดวยเถิด .. พระคุณเจา ขอพึ่งธรรมของพระบรมศาสดาเพียงทางเดียว .. จะอบรม

 

คำตอบขององคหลวงตา 

 จ.ม. ทราบแลวดวยความสงสารมาก กรุณายึดธรรมเปนเสนชีวิตทั้งเปน 

ทั้งตาย อยายึดสังขารเปนเสนชีวิตหวังพึ่งเขาถายเดียวโดยไมมีคติธรรมเขาแทรก  

ผูยังปกติกับผูที่เจ็บปวยก็คือผูจะเจ็บปวยและตายดวยกันทั้งโลก เปนเพียงกอน 

และหลงักนับางเทานัน้ 

จงนำปญญาออกกางเปนตาขายรอบสงัขารไวเสยีแตบดันี ้ แมถงึคราว จติ 

ที่มีปญญายอมไมมัวกอดสังขารที่กำลังจะพังอยูแลวเปนแน จะรักษาตัวไดดวย 

ความแคลวคลาดปลอดภัย ธรรมะในหนังสือทุกเลมบอกความจริงลวนๆ ไวแลว  

กรุณาอาน-ตรอง และยอนดูจิตดวงไมเคยตายนี้วา ยังกลัวตายกับสังขารอันเปน 

สิง่แตก-ตายอยูอยางไมมองดธูรรมบางหรอือยางไร ใจไมเคยตาย ธรรมไมเคยตาย เปนคูเคยีงกนั แตสงัขารแลว แตก-ตายทัง้ 

สิน้ กรณุาพจิารณาแยกจติดวงไมตายออก อยาใหกอดกองเพลงิคอืสงัขารรางกายที ่

กำลงักาวหนาหาความตายอยูทกุนาทเีดอืนป กรณุาทำใจใหสงบดวยธรรมบทใดบาท 

ใดก็ ได ใจเรามไิดปวยไขกบัสงัขารรางกาย แตอยาควาเอาสงัขารมาเปนใจ ใจเปน 

สงัขาร จะแผดเผาใจใหวุนวายไปตาม 
จับใหมั่นในคำวา ใจไมเคยตาย ใจไมมีปาชาเหมือนรางกาย ใจเปนอมตะ 

โดยหลักธรรมชาติแมยังมีกิเลสอยู เปนแตทองเที่ยวในภพตางๆ เทานั้น ใจเปน 

สมบัติของเราแท จงรักษาใจใหสงบเย็นอยูโดยลำพังในทามกลางขันธที่กำลังถูก 

ไฟไหมอยูขณะนี ้เอาละเหนือ่ยขนัธแลว ขอใหคณุไดชยัชนะมารในขนัธ  
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เด็กวัยรุนจากสหรัฐอเมริกา 
 

โยม ตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู ในตาง

ประเทศ หนูเปนเด็กวัยรุนที่ไมเคยสนใจธรรมะ 

ไมสวดมนต ไมเปนนักปฏิบัติ ทำตัวไรสาระไป

วันๆ แตหนูชอบอานหนังสือ จนกระทั่งนาสาว

ไดมอบหนังสือธรรมะของหลวงตาใหอานชื่อ

ธรรมะชาวบาน และหนังสือพุทธประวัติของ

พระพุทธเจาเรื่องพุทธโอวาทกอนปรินิพพาน 

พอไดอานแลวก็ซึ้งใจ แลวก็ตามเก็บตามอาน

อยูเรื่อยไป บางทีเขาใจบางไมเขาใจบาง พอจะ

จับใจความสำคัญได หนูทองพุทโธจนติดเปน

นิสัย จะทำอะไรก็แลวแตคำวาพุทโธติดอยูในใจ

ตลอด จะทำอะไรก็มีพุทโธ จนบางทีเคยสงสัย

วา คำวา พุทโธ นี้อยูดีๆ เราคิดขึ้นมาได

อยางไร ดังนั้นหนูจึงมีคำถามอยากจะรบกวน

หลวงตา ดังนี้ 

ขอ ๑ การที่เราทำกิจกรรมตางๆ ควบคู

ไปกับการภาวนาพุทโธนั้น เปนสิ่งที่บังควรหรือ

ไม เพราะหนูคิดวาพุทโธเปนคำศักดิ์สิทธิ์     

แตบางกจิกรรม เชน การอาบนำ้ จติกค็ดิถงึพทุโธ

ก็ทองติดตลอด อันนี้ควรจะทำหรือไมเจาคะ  

หลวงตา ตองทำใหหนักมือ เวลาอาบน้ำ 

เวลาถายมูตรถายคูถนั้นตัวสกปรก พุทโธ ตัว

สะอาดที่สุดเอามาชะลางอยางหนัก พุทโธติด

แนบเลยตรงนั้นเวลานั้นเขาใจไหม เพราะเวลา

นั้นมันสกปรกมาก เอาพุทโธที่สะอาดมากๆ นี้

สาดลงไปเลยเขาใจไหม เอา วาไป 

  ตัวอยางผูไดรับประโยชน   
  การตอบปญหาธรรมะ 
  ทางอินเทอรเน็ต 

 

ขอ ๒ บางทีพุทโธเขามาอยู ในใจเรา

เมื่อไรก็ ไมรู มารูอีกทีตัวเองทองพุทโธๆ ไป

เรียบรอยแลวเหตุใดจึงเปนเชนนี้เจาคะ 

หลวงตา พุทโธก็ดี กิเลสก็ดี เกิดไดทุก

เวลา แตเวลากิเลสเกิดไมเห็นพูดมันเกิดขึ้นได

ยังไง มาระลึกไดพุทโธคำสองคำก็มาอวดตัว

เองวามาระลึกพุทโธไดยังไง แตมันระลึกกิเลส

ตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งปานนี้มันระลึกไดยังไงก็

ถามมาบางซินะ เขาใจไหม 

ขอ ๓ เวลาหนูเรียนหนังสือหรือทำ 

 กิจกรรมอื่นๆใดก็ทำได แตคำวาพุทโธ 

  ก็เขามาตลอด 

หลวงตา เออ ใหเขาตลอดเหมาะสม 

แลวนะ พุทโธ ไมมีคำวาต่ำวาสูง เปน

ธรรมชาติที่เลิศเลอเขาไดหมด น้ำสะอาดสาด

กระจายไปไดหมด ทำสิ่งตางๆ ที่สกปรกให

สะอาดไดทั้งนั้นเขาใจไหม ไมเลือกวาน้ำนี้อยูที่

สูงที่ต่ำ มันสกปรกที่ไหนสาดเขาไปเถอะ ธรรม

ก็แบบเดียวกันเขาใจเหรอ .. ใหมันติดตลอดนั่น

ละเขาใจไหม เออ เพราะกิเลสมันพาเรื่อยเปอย

ไปมันเทาไร มันไมไดเห็นโทษของกิเลส มันมา

เอาโทษของพระพุทธเจาพุทโธนี้มาใส นี่คือ

กิเลสมันแทรก เขาใจไหม เอา วาไป 

ถาม(ตอ) เรื่องอัศจรรยที่สุดที่หนูอยาก

จะเผยแพรตรงนี้ผานสู เยาวชนและเพื่อน

นักเรียนดวยกันคือ ตั้งแตหนูทองพุทโธในใจ 

จิตเปนสมาธิมากขึ้น เรียนหนังสืออยางเขาใจ

มากขึน้ และเปลีย่นนสิยัของหนใูหเปนคนมวีนิยั 

ไมเกยีจคราน ไมสรุุยสรุาย สิง่ทีแ่ตกอนจดัไดวา

เปนคนที่ใชเงินใชทองหมดไปโดยไรสาระ เดี๋ยว

นี้ ไมอยากได ไมอยากมี เอาแคพออยูพอกินก็

เพียงพอแลว แลวจะหันไปทำอะไรที่มีสาระมาก

กวาเดิม หนูขอกราบขอบพระคุณหลวงตา และ

ขอบคุณทีมงานที่ทำใหหนูซึ่งอยูตางประเทศได

ฟงเทศนจากหลวงตาทุกวันๆ ยิ่งหนูมาอยูคน

เดียว ความเหงาซึ่งเปนกิเลสอันรายกาจชอบ

มาตามรงัควานอยูเรือ่ย ก็ไดธรรมะของหลวงตา

คอยขัดเกลาจิตใจใหหนูพบทางสุขสงบมากขึ้น 

หลวงตา เออ ถกูตองแลว ใหทำกนัอยาง

นี้ละนะ ทำอยางนี้ถูกตองแลว ไมมีคำวาสูงวา

ต่ำ มีแตกิเลสมันคอยเตะคอยถีบ พอเราจะ

ระลึกพุทโธ ก็วาพุทโธเปนของสูงนะ ไมควรจะ

ระลึกเวลาเชนนั้น แตเวลามันขี้แตกปาดๆ มัน

ของสูงหรือของต่ำ ทำไมมันขี้แตกปาดๆ ได 

ควรหรือไมควรเขาใจไหม มันยังขี้แตกปาดๆ  

พุทโธทำไมจะพูดไมไดคิดไมได อยูในหัวใจอัน

เดียวกัน ก็ยังบอกวากิเลสก็ดีธรรมก็ดีอยูที่

หัวใจอันเดียวกัน แกกันไดตลอดเขาใจไหม เอา 

มีอะไรวาไป 

 

โยมจากประเทศนิวซีแลนด  
 

ที่ประเทศนิวซีแลนด มีวัดเนื้อที่พันกวาไร 

ตั้งอยูในหุบเขา มีปาแตไมสมบูรณ อากาศเย็น

จัด ขณะนี้มีพระจำพรรษาอยูสองรูป มีคนเลา

ถึงความเพียรของพระฝรั่งสองรูป วาเคย 

ธุดงคจากเหนือสุดถึ ง ใตสุดของประเทศ

นิวซีแลนด เดินตลอด มีใครจอดรับก็ไมขึ้นรถ 

บางทีปฏิเสธคนไม ไดก็ขึ้นรถไปกับเขา แลวก็

เดินยอนกลับมาที่เดิม แลวคอยเดินตอไป จะ

เวนก็ตอนขึ้นเรือขามฟากจากเกาะเหนือไป

เกาะใต ระยะทางประมาณจากเชียงใหมถึง

ไปมันเทาไร มันไมไดเห็นโทษของกิเลส มันมา

เอาโทษของพระพุทธเจาพุทโธนี้มาใส นี่คือ

 เรื่องอัศจรรยที่สุดที่หนูอยาก

จะเผยแพรตรงนี้ผานสู เยาวชนและเพื่อน
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จังหวัดสงขลา ที่นี่จะมีกัณฑเทศนของหลวงตา

ลงพิมพเผยแพรดวยครับ 

ทำใหผูพบเห็นพระธุดงครูสึกเย็นตา

เย็นใจ ไมวาฆราวาสหรือพระดวยกันพบเห็น

ทานเพียรเดินธุดงคในอิริยาบถที่สำรวมในระยะ

ทางไกลๆ ก็ทำใหรูสึกวาพวกเรามีวาสนาที่ ได

มาพบเห็น ไดอยูกับพุทธศาสนาแมจะอยูในตาง

ประเทศ หรือแมแตพระฝรั่งที่ทานเดินธุดงค

ดวยอิริยาบถสำรวม เราก็ไมเคยคิดแยกวา ถือ

พุทธศาสนาตองเปนคนไทย พระธรรมทานเขา

ถึงผูตั้งใจปฏิบัติเขาถึงมรรคผลนิพพาน  จึง

ขอกราบเรียนหลวงตาเพราะความเย็นตา

เย็นใจกับพระธุดงคและพุทธศาสนาของเราใน

ตางประเทศ และทำใหมีกำลังใจในการปฏิบัติ

ความดี ดำเนินชีวิตในตางแดนดวยการภาวนา

ตามคำสอนที่หลวงตาเมตตาเทศนสอนมา 

โดยตลอด 

ชาวตางชาติที่นี่ ไดรูจักหลวงตา และรับ

ฟงเทศนของหลวงตา มีความสนใจในการ

ปฏิบัติตาม มีการตั้งเปนกลุมการปฏิบัติธรรม 

เชน ชาวมาเลเซียทั้งสามีและภรรยาเขาตั้งใจ

ปฏิบัติภาวนา พอไดทราบวาหลวงตาเมตตา

แสดงการตอบปญหาธรรม ชาวตางชาติที่นี่

รูสึกสนใจปติยินดี ถึงแมเขาจะอยู ไกลจาก

หลวงตา แตผานคำถามมาทางอินเทอรเน็ตก็

รูสึกไดใกลชิดในธรรมะมากขึ้น จึงรบกวนเรียน

ถามปญหาธรรมหลวงตา ดังนี้ 

 

คำถาม ขณะที่ดิฉันนั่งสมาธิและฝกการ

รับรู ใหสามารถรูถึงสิ่งตางๆ ได และบางทีดิฉัน

ไดยินเสียง และมีความคิดตางๆ ดิฉันก็จะ

พยายามกลับไปหาคำบริกรรม บางครั้งดิฉัน

รูสึกถึงความนิ่ง ความสวางและความวาง ดิฉัน

ขอถามวา อะไรคือจุดประสงคของการนั่งสมาธิ 

เพื่อการใหสามารถรับรูทางกายและใจเร็วขึ้น 

หรือเพื่อความสวาง ความวางในใจนั้น กราบ

นมัสการมาดวยความเคารพ จาก โยมชาว

มาเลเซีย 

หลวงตา อันนี้ก็เปนจุดประสงคอันหนึ่งที่

ปรากฏขึ้นกับตัวเอง เชน ความวาง ความสวาง 

เปนตน แตการภาวนานี้จุดประสงคก็คือ เพื่อ

นำ้ดบัไฟ จติใจของเราเปนฟนเปนไฟดวยการคดิ

การปรุงแตงเรื่องราวตางๆ  สวนมากมักจะมี

แตความชั่ว ซึ่งเปนฟนเปนไฟเผาตัวเอง เรา

ภาวนานี่คือเพื่อระงับอารมณทั้งหลายเหลานั้น

ดวยบทธรรม บทธรรมจะเปนคำบริกรรมคำใด

ก็ได นั้นเทากับน้ำดับไฟ นำคำบริกรรมนั้นเขา

มากำกับจิต ใหจิตทำหนาที่กับคำบริกรรมซึ่งเปน

บทแหงธรรมนั้นอยางเดียว มีสติควบคุมอยู

เสมอ ไมใหมีชองสำหรับคิดปรุงของเรื่องกิเลสที่

เคยกอฟนกอไฟมาใสตัวเอง ใหมีแตคำบริกรรม

กับสติติดแนบอยูนั้น 

ที่วาความประสงค ไมอยากวุนวาย มันก็

สงบเอง นี่เปนความประสงคอันหนึ่งของเรา ใน

เบื้องตนเปนอยางนี้กอน ตอจากนั้นถาไดทำจิต

ของเราดวยจิตตภาวนา หรือวาดวยการสงบ

อารมณอยางที่วานี้แลว สิ่งที่เราตองการไมเคย

คาดเคยหมาย ไมเคยรูเคยเห็นก็จะเปนขึ้นมา

จากใจ เพราะเหตุแหงการทำที่ถูกตองตามจุด-

หมายที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลว วาใจตัว

พยศเพราะกิเลสพาพยศ เมื่อจิตไดรับการฝก

ทรมานก็เทากับน้ำดับไฟ ไฟคือความทุกขทั้ง

หลายภายในใจก็สงบลงไป ไมตองบอกความ

เย็น เย็นเอง สถานที่ไฟเคยไหม หรือแสดงเปน

เปลวจรดเมฆ เมื่อถูกน้ำดับลงไปแลวสถานที่

นั่นก็จะกลับเย็นขึ้นมา ก็เทานั้น .. ความสวาง 

ความวาง เกิดจากจิตที่ ไมมีอะไรยุง กิเลสนั้น

แหละยุง คิดปรุงนั้นคิดปรุงเรื่องนี้ สังขารตัวนี้    

เปนสำคัญมากทีเดียว คือมีสมุทัย พื้นฐานของ

กิเลสทานเรียกวาอวิชชา ใหชื่อวาอยางงั้น มัน

อยูในใจ ตัวนั้นแหละผลักดันออกมา ผลักดัน

ออกมาใหคิดใหปรุงไมหยุดไมถอย ไมเลิกไม

แลว หิวโหยตลอดเวลา คือธรรมชาตินี้ดัน

ออกๆ เมื่อเราระงับไม ใหมันคิด ธรรมก็ดับ

เขาไป เหมือนน้ำดับไฟ หินทับหญาเขาไปเสีย

กอน แลวนั้นจะสงบๆ ใจก็เย็นขึ้นมาเลย เขาใจ 
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ธาตุขันธ์องค์หลวงตาเริ่มแสดงอาการอาพาธปรากฏแก่สายตา

ศษิยานศุษิย ์เมือ่วนัจนัทรท์ี ่๘ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๕๓   

และไม่สามารถออกมาฉันจังหันที่ศาลาได้ตามปกติตั้งแต่  

วนัจนัทรท์ี ่๑๕ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๕๓ เปน็ตน้มา   

องคท์า่นละสงัขารเขา้สูแ่ดนนพิพาน เวลา ๓ นาฬกิา ๕๓ นาท ี  

ของวนัอาทติยท์ี ่๓๐ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔   

สริอิาย ุ๙๗ ป ี๕ เดอืน ๑๘ วนั รวม ๗๗ พรรษา 
 

องค์หลวงตามีประสบการณ์เกี่ยวกับ

ความตายหลายวาระ ตัง้แตเ่มือ่ครัง้เปน็ฆราวาส

ก็ป่วยหนักเหมือนจะไม่มีโอกาสหาย มีแต่หนัก

ไปหน้าจนถึงกับต้องได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบวช 

อาการป่วยจึงค่อยทุเลาลง ระยะต่อมาเป็น

เหตุการณ์เมื่อองค์ท่านบวชได้หลายพรรษาแล้ว

หลังจากที่หลวงปู่มั่นนิพพาน ท่านเป็นโรคเจ็บ

ขัดในหัวอกอย่างรุนแรงถึงขั้นเฉียดตายแต่ก็

หายได้ด้วยธรรมโอสถ ต่อมาไม่นานมีเหตุต้อง

ถ่ายท้องอย่างหนักเท่ากับร่างกายได้ตายไปแล้ว 

๙๙ % แต่ด้วยความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะ 

องค์ท่านก็กลับฟื้นคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์  

ประสบการณ์เช่นนี้ทำให้องค์ท่านสามารถ

แสดงธรรมเกี่ยวกับมรณานุสสติ ได้อย่าง  

ละเอยีดลออ พรอ้มกบัการบอกเตอืนศษิยานุศิษย์

มิ ให้ ใช้ชีวิตอย่างประมาท ให้มีหลักธรรม  

ในใจเปน็ทีย่ดึเหนีย่ว ขณะเดยีวกนัก็ใชเ้หตกุารณ์

เหล่านี้สอนพระเณรถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว

และรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในวาระจวนตัว  

ของท่าน ดังเช่นเทศนาธรรมเมื่อวันที่ ๒ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ องค์ท่านเมตตากล่าวไว้

ดังนี้ 

“...ถา้พอวา่ไมส่บายนีม่นักเ็หมอืนกบัลงิชว่ย

ลงินะ ทัง้พระทัง้เณรมา ไดขู้่ไลล่งกฏุ ิ ไม่ใหข้ึน้มา
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‘ถาพอที่จะเกี่ยวของกับหยูกกับยาอะไร

เราก็เกี่ยว พอที่จะลดสวนไหนลงเราลดของเรา

เองๆ เวลามันเปนมากจริงๆ อะไรก็ ไมเกิด

ประโยชนแลว..ยาไมตอง นั่นตัดเขาๆ สุดทาย

ใครมายุงไม ไดนะ หามไม ใหมาแตะตองจน

กระทั่งรางกาย หาม.. จะตายคนเดียว’ 

นั่น ก็อริยสัจแสดงปางๆ เรียนธรรมะไม

เรียนอริยสัจจะเรียนอะไร ถารูตองรูอริยสัจนี่ซิ 

รูกันแลวจะไปหลงกันอะไร อะไรมันทนอยู ไดก็

อยู อะไรอยูไมไดมันพังของมัน ก็รูกันอยูวาพัง

จะไปตื่นมันหาอะไร ไมตื่น พูดจริงๆ ใครจะวา

บาก็วา ไมตื่นก็บอกไมตื่น เวลาตื่นก็บอกวาตื่น 

นี่มันไมตื่นก็บอกไมตื่น 

อยางเมื่อคืนวันที่ ๒๖ มันเอาอยางหนัก 

หนักแบบหนึ่ง เปนอยูขางบน ลุกนั่งไมไดเลย 

ลมตูมๆ นั่งอยูกับหมอนก็พันกันอยูกับหมอน 

กุฏิมันหมุนไปหมดเลย อะไรๆ หมุน แมที่สุด

ที่นอนหมอนมุงหมุนไปตามๆ กันหมด เราก็รูวา

มันหมุน ธาตุขันธมันเปนของมันก็ไมเห็นตื่นมัน

อะไร มันจะหมุนไปไหนวะ ปดประตูไวหมดแลว

มันจะหมุนออกนอกทวีปไดเหรอ ประตูปดแลว

ใสกลอนแลวนี่ เอา มันก็หมุนอยูภายในนี่ๆ 

คืนแรกดูเหมือนคืนวันที่ ๒๖ พอวันที่ ๒๗ 

หกทุมเริ่มอีกแลว เริ่มคราวนี้มันไม ไดเปนอยู

ขางบน มันเขาขางในละซิ หมุนแลวเขาไปขาง

ใน เอ นี่มันจะไมไดถอดกลอนประตูออกเหรอ 

เวลาตายพระเณรก็จะมางัดประตูลำบากนี่นะ 

ขนาดนั้นนะวันนั้น มันหมุนเขาขางใน ตองได

รับกันละ เรียกวาตั้งกองทัพรับกัน มันเขาขาง

ในนี้รุนแรงนะ เขาเรียกเขาอุโมงคใหญ เปนอยู

ยุงอะไร มันเปนอยูกับเราตางหาก ไมไดเปนอยู

กับพระกับเณรกับใครตอใคร อยามายุงนะ พอ

วาไมสบาย คนนั้นก็มายุงคนนี้ก็มายุง คนนั้นมา

ถามคนนี้มาถาม ตอบกับคนก็เลยจะตาย มันไม

ไดเรื่องอะไรนี่ เคยเปนเคยอะไรอยู  

‘เรื่องเจ็บไข ไดปวยมันมีอยูในธาตุในขันธ

นี้ดวยกันทุกคน ถามันจะหายก็หาย ถาไมหาย

มนักเ็ปนอยูในธาตใุนขนัธ มาเยีย่มมายามมาดกูนั

เกดิประโยชนอะไร วากำลงัใจ กำลังใจอะไร เรา

ไมไดเอาจากใครแหละกำลังใจ พอมีคนมาเยี่ยม

ก็ดีใจอยางงั้นเหรอ นี่ ไมดีใจมีแตไลขนาบเลย 

เยี่ยมหาอะไรวางั้นเลย หมอจะมาตรวจไมให

ตรวจ เวลานี้ปกติ ไมจำเปน..ไมตรวจ’ 

นี่เคยพูดแลวเปนสองเมื่อไร ไม ไดเปน

สองเหมือนใครนะ พูดยังไงเปนอยางงั้นเลย 

บอกแลวเปนระยะๆ  

ภายนอกนี้คอยยังชั่ว วันนั้นเขาขางในดวยจน

จะไดเปดประตูไว ผูมาดูใหเห็นชัดเจนไมตองมา

งัดประตูใหลำบาก หนักอยูคืนนั้น จากนั้นมาก็

เบามาเรื่อยๆ แตกำลังไมมีนี่ซีสำคัญ มันคงเปน

เพราะยาอะไรก็ไมรู 

‘เรื่องตายนะอยามาวิตกวิจารณกับเรานะ 

บอกชดัๆ เลย อยามาวติกวจิารณกบัหลวงตาบวั 

กลัวหลวงตาบัวจะเปนอยางโนนอยางนี้’ 

ลงนรกหลุมไหนเราจะลงของเราเอง ถา

มนัควรจะไปลงนรกเราจะลงของเราเอง มนัควร

จะไปไหนเรารูอยูในตวัของเราแลว เพราะฉะนัน้

เราถึงไมสะทกสะทานเราบอกตรงๆ เลย ไมงั้น

สอนทำไมสอนคน สอนหลอกๆ หลอนๆ ไดยงัไง 

ถอดออกมาจากหวัใจ ถามนัจะรูกร็ูทีห่วัใจนี ้ถอด

ออกจากนีส้อน เพราะฉะนัน้  ถงึสอนใหมธีรรม

ภายในใจหนา มนัถงึมหีลกัยดึนะ สิง่ภายนอกเอา

เรื่องไม ไดนะ เงินทองกองเทาภูเขานี่ก็จะเกิด

ประโยชนอะไร เวลาจำเปนมาแลว เกาะไมได 

ยึดไมได พังๆๆ ดีไมดีเปนเปรตเฝากองทรัพย-

สมบตัอิยูนัน่อกี จะไปไหนมาไหนก็ไปไมไดแหละ 

นัน่มนัเปนภยัแกตวัเอง ถาไมรอบคอบตวัเอง 

เพราะฉะนั้นจึงใหสรางความดี อบรม

จิตใจของเราใหมีความแนนหนามั่นคง ใหมีหลัก

ใจกับธรรมะ  ธรรมะเปนเกาะที่สำคัญมากที่จะ

ยึดเพื่อความแคลวคลาดปลอดภัย ถาไมมี

ธรรมะแลว กำหนดดูเจาของเวลาไหนก็เรๆ 

รอนๆ  โลเลโลกเลก เวลาจะตายก็แบบ

เดียวกันนี้ หาความแนนอนไมได  มันก็กลิ้งไป

เลยซี...” 
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กิจวัตรองคหลวงตา 
 

ภารกิจขององคทานตั้งแตอดีตจนถึง

บั้นปลายชีวิตมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัย 

สุขภาพ การอนุเคราะหและเกี่ยวของกับโลก 

การกลาวถึงกิจวัตรของทานในที่นี้ จึงเปนการ

กลาวถึงกิจวัตรหลักซึ่งเปนสวนใหญของชีวิตตั้ง

แตระยะที่สุขภาพของทานพอเปนไปยังสามารถ

ออกบิณฑบาตเองไดจนถึงในระยะที่ภารกิจตอง

ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพธาตุขันธ ดังนี้ 

ตี ๓  ตื่นจากจำวัดแลวจึงบริหารกาย 

จากนั้นนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งได

เวลารุงอรุณ  

รุงอรุณ พระอุปฏฐากองคทานจะเขาไป

ทำหนาที่ตางๆ ภายในกุฏิและบริเวณ ชวงเวลา

นี้องคทานจะออกไปเดินจงกรมอยู ในปาดาน

หลังกุฏิ (เวนแตมีธุระอื่นที่ควรจัดทำในเวลานี้) 

จนใกลเวลาบิณฑบาตทานจึงออกจากทาง-

จงกรมแลวขึ้นไปยังศาลาเพื่อกราบพระ-

ประธานและรูปครูบาอาจารย จากนั้นจึงออก

บิณฑบาตในหมูบานซึ่งหางจากวัด ๑ กม. 

อ ง ค ท า น พ ย า ย า ม รั ก ษ า ธุ ด ง ค ข อ

บิณฑบาตเปนวัตรจนถึงที่สุดแมจะชราภาพมาก

แลวก็ยังฝนธาตุขันธฝนโรคภัยไข เจ็บออก 

โปรดสตัวเสมอมามใิหขาด ในระยะทีส่ขุภาพเปน

ปกติ องคทานออกบิณฑบาตรวมสายกับพระ

เณรอยางสม่ำเสมอ ตอเมื่อธาตุขันธรางกาย

เริ่มทรุด ฉันอาหารไมคอยได การพักผอนหลับ

นอนไมเปนปกติ ราวป พ.ศ.๒๕๒๖ องคทานก็

ยนระยะทางลง จากเขาในหมูบานมาหยุดที่ชาย

บาน ๓-๔ หลังคาเรือน ตอมาเมื่อชราภาพมาก

เขาองคทานก็ยังอุตสาหฝนธาตุขันธที่มัก 

วิงเวียนเสมอๆ ออกบิณฑบาตที่หนาวัด เพื่อ

รักษาธุดงคขอนี้ โดยเครงครัด ซึ่งจะตองรับ

บาตรและเทบาตรที่มีน้ำหนักมากในวัยที่กำลัง

เสื่อมถอยลง จำนวนหลายรอยครั้ง 

เอกลักษณประจำองคทานอีกขอหนึ่งก็คือ 

ในการออกบิณฑบาตไมวาชวงอายุใดหรือไป

ใกล ไกลเพียงใด ทานจะใหพระเณรออก

บิณฑบาตลวงหนาไปกอน องคทานจะไปตาม

ลำพังเทานั้นเพราะถือเปนการเดินจงกรมไป

ดวย องคทานจะกำหนดพิจารณาเรื่องอรรถ-

ธรรมที่ลึกตื้นหยาบละเอียดของธรรมบทตางๆ 

แงตางๆ ไปดวยตลอดการบิณฑบาต จึงไมมี

พระเณรองค ใดหรือฆราวาสคนใดเขาไปพูด

คุยหรือทำสิ่งใดที่อาจเปนการรบกวนองคทาน

ไดเลยในชวงเวลาเชนนี้ 

ในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ในชวงที่องค-

หลวงตารับนิมนตเดินทางมาที่กรุงเทพฯ โดย

เขาพักที่สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ 

กรุงเทพฯ เชาวันหนึ่งระหวางที่องคทานออก

บิณฑบาตเฉพาะภายในบริเวณสวนแสงธรรม

ซึ่งเปนกิจวัตรประจำวันเหมือนทุกวันที่ผานมา 

ระยะนั้นองคทานก็อายุยางเขา ๘๔ ปแลว

ประกอบกับจำนวนผูคนพากันหลั่งไหลมาทำบุญ

ใสบาตรมากขึ้นเรื่อยๆ ทำใหตองถายบาตร 

๑๐๐-๒๐๐ กวาครั้งตอวัน การกมและเงยศีรษะ

บอยๆ ทำใหทานเวียนศีรษะจนเกือบลมอยู

หลายครั้ง และเมื่อพิจารณาเห็นวาธาตุขันธ ไม

อำนวย องคหลวงตาจึงงดการบิณฑบาตและให

พระอุปฏฐากถือบาตรขององคทานออกรับ

บาตรแทน สวนองคทานก็ใชชวงเวลาเดียวกัน

นี้ออกเดินจงกรม ทานกลาววาพิจารณาแลวจะ

เปนประโยชนมากกวา 

องคหลวงตากลาวถึงกำลังของธาตุขันธ

ในวัยตางๆ ขององคทานเองวา 

“...อายุของเรานี้เราพอกำหนดไดอายุ ๔๖ 

นั่นละกำลังลด อายุ ๔๖ กำลังลด ตั้งแตตนขึ้น

ไปหา ๔๕ คงเสนคงวา เราเดินคือแตกอนมัน

ไมมรีถมรีา เชนจะไปอดุรฯ นีก้เ็ดนิเลย จากนีถ้งึ

นั้นปบเวลาเทานั้น ไปทีไรปบถึงปบๆ ไมเคลื่อน

แมนาทีเดียวนะ กำลังของเราคงเสนคงวาอยู

ถึงอายุ ๔๕ มันคงเสนคงวาอยู ๔๕ นานนะ พอ

ไปถึงตนเสาสะพานปบมันจะไดหนึ่งชั่วโมงๆ ตอ

จากนั้นมาอายุ ๔๖ ยังไมถึงสะพาน ถึงแคนี้ ได

หนึ่งชั่วโมงแลวยังไมถึง ตอจากนั้นก็คอยลด 

ชาลงไป.. แตกอนไมมีรถ ตอง

เดิน ทีนี้มีรถยนตมามัน

เลยเหยียบไปเลย เลย

ไมรู เ วลาเทา ไรตอ

เทาไร จนกระทั่งทุก

วนันี ้ฟาดตัง้แตวดัปา-

บานตาดมาถึงนี้เพียง

แค ๖ ชั่วโมง 

พูดถึงเรื่องวาเดิน เราเดินเกงมากนะ 

เรียกวาตามรองรอยของตา ตานี่เดินเกงมาก 

ถาลงไดกาวออกไป ๒ ชั่วโมงแลวใครตามไมทัน 

คือเดินไปนั้นยิ่งแข็งแรงเรื่อยๆ เดินระยะสอง

ชั่วโมงนี้ยังไมเทาไร กาวออกคราวแรกไปถึง

สองชั่วโมง พอสามชั่วโมง สี่ชั่วโมงไปแลว ทีนี้

มันเหมือนวาเครื่องรอนนะ พุงๆ รอใครไมได มี

ใครไปดวยกต็าม ตองทิง้ไปเลย หากวาจะไปรอก็

ตองไปหยุดพักขางหนา ที่จะใหรอไมได เครื่อง

มันรอนแลวมันหมุนของมันเองพุงๆ อันนี้เรา

เปนเอง กำลังวังชามันดีพอเครื่องรอนแลวมันก็

พุงๆ ใครไปดวยกันทิ้งเลยๆ ออกหนาเรื่อยๆ 

เลย คือจะใหเรารอไมได ตองไปหยุดรอ เวลา

มันเดิน การเดินทางนี้เกงละเรา พอ ตาก็เกง

เดินทาง นั่นก็บอกรอใครไมได...” 

ฉนัจงัหนั องคหลวงตานอกจากจะใหความ

สำคัญเกี่ยวกับขอวัตรการบิณฑบาตแลว ยัง

เครงครัดธุดงคขอฉันในบาตร และฉันอาสนะ

เดียวหรือฉันเพียงมื้อเดียวเทานั้น เมื่อพระเณร

ชวยกันแจกจายอาหารใสบาตรพระ และจัด

อาหารสำหรบัญาตโิยมทีม่าถอืศลีภาวนาและมา

ทำบญุทีว่ดัประจำวนัแลว องคทานจะเปนผูสวด

อนุโมทนากถาใหพรแกญาติโยม จากนั้นทานจะ

พิจารณาอาหารกอนฉันทุกครั้ง พระเณรก็เริ่ม

พิจารณาอาหารตาม เมื่อพระที่มีอายุพรรษาสูง

กวาเริ่มฉัน พระที่อายุพรรษารองลงไปจึงคอย

ฉนั องคหลวงตาเมตตาฝกพระใหรูจกัระมดัระวงั

มิใหขามเกินขอวินัยเรื่องอาวุโสภันเต คือการ

เคารพกราบไหวกันตามอายุพรรษาเชนเดียวกับ

การเรยีงลำดบัขณะบณิฑบาต 

เมื่อพระเณรฉันเสร็จ หากวันนั้นไมตรง

กั บ วั น หยุ ด แล ะมี คณะศรั ท ธ าม าทำบุญ  
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แมมีจำนวนไมมากทานก็เมตตาแสดงธรรมให

ฟงอยางสม่ำเสมอนับแตอดีตมา แตถามีเฉพาะ

ผูมาทำบุญประจำเห็นกันอยู ไดฟงธรรมเปน

ประจำทกุวนัอยูแลว องคทานกอ็าจพดูใหฟงเลก็

นอยแลวบอกใหกลบั อยางไรกต็ามในชวง ๒๐ ป

กอนมรณภาพ มักมีคณะศรัทธาจากที่ใกลที่ไกล

หมุนเวียนกันมาทำบุญและฟงธรรมแบบไมซ้ำ

คณะมากขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะวนัหยดุราชการและ

วนัพระยิง่มากนัมาก องคทานกเ็มตตาตอบรบัดวย

การแสดงธรรมเปนปกติทุกวันมิเคยขาด แม

บางครั้งเปนไขหวัดไมสบายธาตุขันธ เสียงแหบ

พราเพราะพิษไขก็ยังสูอุตสาหออกมาเทศนา-

ธรรมโปรดญาติโยมอีกเชนเคย ทั้งที่ตองทนอยู

ในอิริยาบถนั่งเปนระยะเวลาที่ยาวนานก็ตาม  

กอนฉันจังหันและภายหลังการแสดง

ธรรมมักมีประชาชนเขามาถวายจตุปจจัย

ไทยทานตางๆ เปนแถวยาวเหยียด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อมีงานบุญสำคัญ จากนั้นองคทาน

จะใหพรโดยยออีกครั้งเปนอันยุติภารกิจที่ศาลา 

ประชาชนตางพากันแยกยายเดินทางกลับ 

สำหรบัวนัพระเมือ่ครัง้อดตี ญาตโิยมทีม่าทำบญุ

จะพรอมใจกันขออาราธนาศีลกับองคหลวงตา 

และทานจะเมตตานำสวดรบัศลีดวยองคทานเอง 

ตอมาเมื่อชราภาพมากขึ้นพิธีสวดขออาราธนา

ศีลจึงไดงดเวนไป แตองคทานก็เมตตาสอน

ญาติโยมใหรูคุณคาแหงศีลและใหตั้งเจตนา 

งดเวนดวยตนเอง 

ออกสงเคราะหโรงพยาบาล หลังจังหัน

แลว องคทานมกันำขาวสาร อาหารสด อาหารแหง 

ปลากระปอง นำ้ปลา นำ้มนัพชื ขนม ไข ผาขาว 

และอืน่ๆ ไปแจกจายหมนุเวยีนตามโรงพยาบาล

ตางๆ อยูเปนประจำ พรอมกบัสอบถามถงึความ

ขาดเขินในวัสดุอุปกรณทางการแพทยหรือ

หยกูยาตางๆ หากมคีวามจำเปน ทานจะเมตตา

ชวยเหลอืทนัที 

ในบางวนัทานกเ็มตตาออกเยีย่มเยยีนพระ

เณรในสำนกัหรอืวดัในถิน่ทรุกนัดารทีต่ัง้ใจประพฤติ

ปฏิบัติธรรม เพื่อเปนกำลังใจ พรอมนำเครื่อง

อปุโภคบรโิภคตางๆ สงเคราะหชวยเหลอือกีดวย 

สขุภาพเริม่ทรดุลง  นบัแตป พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เปนตนมา สขุภาพของทานเริม่ทรดุเหน็ประจกัษ 

การออกตรวจจึงเหลือเพียงวาระเดียวโดย  

สวนมากมักเปนชวงบายที่วางจากแขก แมป 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปแลว ธาตุขันธรางกายของทาน

จะดีขึ้นก็ตาม แตเมื่อมีพระเณรประชาชนหลั่ง-

ไหลมากราบนมัสการขอฟงธรรมมากขึ้นผิดหู

ผิดตา ความบอบช้ำยอมเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยง

ไม ได ทานจึงตองการเวลาเยียวยาใหกับธาตุ

ขันธรางกายมากขึ้น แมกระนั้นก็ตาม ดวย

กิจวัตรที่ทานเคยกระทำมาเมื่อมีเวลาที่พอจะ

สะดวกบางทานจะตองออกเดินตรวจอยางนอย

วันละครั้งอยูเสมอ 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ แมทานจะชราภาพมาก

มอีายยุางเขา ๙๔ ปแลว แตดวยความรกัความ

หวงใยในการปฏิบัติของพระเณรทำใหทานยัง

เมตตาเดินตรวจตราอยูเสมอมิไดขาด ดังคำ

กลาวเมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วา  

“(พระเณร)ทำหนาที่การงานขอวัตร

ปฏิบัติพรอมเพรียงกันก็ดีอยูแลว .. เราดูทุก

เวลา เดินไปที่ ไหนมีแตเที่ยวดูทุกสิ่งทุกอยาง 

ตาตองสอดตองแทรกไม งั้ น ไม เห็นความ

บกพรอง นี่มันบกพรองทั่วๆ ไปนะ ใหตางคน

ตางปฏิบัติหนาที่ของตน” 

แมองคทานจะอยูในวัยชราและอาพาธยากลำบากเพียงใด 

ก็ยังเมตตาเดินทางไปสงเคราะหโลกจนตลอดชีวิตของทาน 

(ซาย) โยมเที่ยงและครอบครัวเปนเสมือนโรงครัวของวัด 

อีกครอบครัวหนึ่งที่คอยดูแลอาหาร น้ำปานะ ตลอดกิจธุระ

ตางๆ ของวัดมายาวนานหลายสิบป 
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ชวงเวลาบาย เปนชวงเวลาที่ทานออก

ตอนรับแขก จะมีพักบางเพียงเล็กนอยในชวง

เวลาปดกวาดลานวัดและสรงน้ำ เมื่อใกลค่ำจึง

งดรับ หากวันใดทานออกเดินทางไปสงเคราะห

สิ่งของตามโรงพยาบาล  วันนั้นมักจะกลับมาใน

ชวงบายโมงถึงบาย ๓ โมง จะชาหรือเร็วขึ้นอยู

กับระยะทางที่ไป 

๖ โมงเย็น องคทานมักอยูภาวนาภายใน

กุฏิหรือเดินจงกรมในปา บางครั้งก็ออกตรวจ

ตามที่พักพระเณร 

ในเรื่องไมเกี่ยวกับอรรถธรรม ไมสมกับความ

เมตตาของทานที่เปดโอกาสใหเขาศึกษาอบรม 

แมเวลาดึกดื่นตี ๒ หรือเชามืดตี ๔ ทานก็จะ

ลองออกไปตรวจดูอีก หากพบวาเปนเชนนั้น

ติดตอกันถึง ๓ ครั้งโดยไมยอมแก ไขปรับปรุง

ตนเอง รายเชนนั้นจะถูกขับออกจากวัดในเวลา

ไมชาเลยทีเดียว การออกตรวจตราสอดสอง

เชนนี้ทำใหพระเณรเกรงกลัวไมอาจนิ่งนอนใจ

อยูดวยความประมาทได ตางพากันขวนขวาย

ทำความพากเพียรอยูเสมอ ซึ่งนอกจากจะเกิด

ความสงบรมเยน็แกตวัเองแลว ยงัสงผลไปถงึหมู

คณะทีอ่ยูรวมกนัใหมคีวามสงบสขุรมเยน็ไปดวย  

การสอดสองพระเณรในวัยชราของทาน

ยังคงความเขมขนเด็ดขาดจนตลอดชีวิตของ

องคหลวงตาถึงแมจะมิไดออกเดินตรวจตรา

บอยครั้งเหมือนกอน แตดวยสายตาธรรมที่

แหลมคมของทานทำให ไมเปนการยากที่จะ

สังเกตเห็นความผิดพลาดของพระเณร จากนั้น

ก็จะสั่งสอนตักเตือนหนักเบาเพียงใดเปนไปตาม

เหตุผลและความเปนธรรม ดังนี้ 

“อายุดูเหมือน ๙๖ แลวมัง จะเต็มวันที่ 

๑๒ สงิหาคมขางหนา แตเจาของมนัจะไปไมไหว

ละ โซซดัโซเซ เดนิมาระยะนีล้ำบากมาก แตเวลา

เด็ดนี้เด็ดมากนะ พูดจริงๆ นะ เวลาเด็ดขาดๆ 

มากทเีดยีว พระดวยกนัไหลเขามาอยูนี ้ เดด็จรงิๆ 

พอขับ ขับเลย ไลเลย เวลาออนก็ออน ออน

ธรรมดา ถาเวลาแขง็ แขง็กด็วยเหตดุวยผล เอา

ละทีนี ้ ใครคานไมได เอา..มา วาอยางนั้นเลย 

เปนอยางนัน้นสิยัเรามนัไปทางนัน้” 

ภาพปฏิทิน (ซาย) ในการออกสงเคราะหโลก องคหลวงตาบันทึกปฏิทินดวยองคทานเอง (ขวา) วันสุดทายในการบันทึก

ปฏิทินของทาน แตยังออกสงเคราะหโลกเชนเคย 

๒ ทุม องคทานออกจากกุฏิมาตรวจขาว

ของเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ ในโกดังโรงทาน

สำหรบัการสงเคราะหชวยเหลอืโรงพยาบาลดวูามี

สิง่ใดขาดตกบกพรองหรอืไม พรอมกบัดวูามีโรง-

พยาบาลหรอืหนวยงานใดมาขอรบัสิง่ของในวนันัน้

บาง ชวงเวลานีท้านมกัจะสอบถามธรุะตางๆ กบั

พระเวรศาลา และในโอกาสพเิศษทานจะเมตตานัง่

ฉนันำ้ปานะที่โรงนำ้รอน ในชวงเวลานีเ้องทีท่าน

จะเมตตาเลาธรรมะและประสบการณชวีตินกับวช

ของทานกบัโยมทีคุ่นเคย จากนัน้ทานจงึกลบัขึน้

กุฏ ิ และเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาตอไปจนเวลา

ประมาณ ๕ ทุมจงึเขาจำวดั 

การตรวจตราพระเณร  แตเดิมในชวง

เวลาที่ไมไดรับแขก องคทานจะใชเวลาสำหรับ

การพักผอน อานหนังสือ หรือตอบจดหมาย

บางตามอัธยาศัย แตสวนมากทานจะออกเดิน

ตรวจตราไปตามที่อยูของพระเณร ซึ่งกระจาย

อยูทั่วบริเวณวัดในเนื้อที่ ๑๖๓ ไรอยูเปนประจำ

ไมคอยขาด และมักจะหยิบยกสิ่งบกพรองที่พบ

เห็นมาสอนย้ำเตือนพระเณรเสมอถึงชีวิตความ

เปนอยู การบำเพ็ญภาวนา เพื่อใหขยันหมั่น

เพียร และยังใชโอกาสนี้กำชับพระเณรให ใสใจ

เลี้ยงดูเรื่องอาหาร น้ำ และภัยอันตรายตางๆ 

ใหกับสัตวที่มาอาศัยภายในวัดอีกดวย 

ความถี่ของการออกตรวจตราขึ้นอยูกับ

สุขภาพของทาน หากปกติดีจะมีถึง ๓ วาระ 

คือ เชา บาย และค่ำ มีบางสถานที่ที่ทานเคย

จำพรรษาหากพบพระเณรองค ใดขี้ เกียจ

ทำความเพียร เอาแตหลับนอนหรือมั่วสุมคุยกัน
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ทุกปีในช่วงวันสงกรานต์ ก่อนเข้าพรรษา 

และก่อนวันขึ้นปีใหม่ องค์หลวงตามักเมตตารับ

นิมนต์ ไปโปรดศิษยานุศิษย์ในกรุงเทพฯ เสมอ

แทบมิเคยขาด เพราะทราบดีว่าหากท่านไม่มา

บรรดาศิษย์เหล่านี้ก็จะต้องพากันหลั่งไหลมาที่

วัดป่าบ้านตาดอย่างแน่นอน และเนื่องจากใน

ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงวันหยุดราชการ 

ประชาชนทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางกลับต่าง

จังหวัด ถนนหนทางจึงเต็มไปด้วยรถราและมัก

มีอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง องค์หลวงตาท่านรู้สึก

ห่วงใยความปลอดภัยของบรรดาศิษย์ที่จะต้อง

มุ่งหน้ามาหาท่านที่วัด ทำให้ท่านตัดสินใจเป็น

ฝ่ายออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนด้วยองค์ท่านเอง

เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดมา 

จนกระทัง่มาสิน้สดุยตุลิงเมือ่วนัที ่ ๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ ก่อนเข้าพรรษา เป็นการเดินทาง

มาโปรดศิษยานุศิษย์ในกรุงเทพฯ เที่ยวสุดท้าย 

ในช่วงเวลานั้นอายุของท่านก็ชราภาพมากแล้ว

ซึ่งอีกเพียงเดือนเดียวจะครบ ๙๕ ปีเต็ม หลัง

จากนั้นเป็นต้นมาองค์ท่านก็มิได้เดินทางมาที่

กรุงเทพฯ อีก 

ไม่ใชน่ัง่ภาวนานะ เราหลบั (ตอนกลางคนืวนัที ่๕ 

พฤษภาคม) ปรากฏวา่ทา้วสกักเทวราชมาขอฟนั 

ฝันนะไม่ใช่นั่งภาวนา เรานอนหลับฝัน ฝันว่า  

ทา้วสกักเทวราชลงมา เปน็หวัหนา้บรษิทับรวิาร

ลงมา คำฝนัมนัชดัเจนมากนะ แตฝ่นัไม่ใชภ่าวนา 

มาขอฟันเราไปกราบไหว้บูชา ให้ทวยเทพทั้ง

หลายไดก้ราบไหวบ้ชูา นีค่ำฝนันะ ถา้คำฝนัโกหก

เราก็ โกหกด้วย เพราะฝันอย่างนั้นจริงๆ ถึง  

ท้าวสักกเทวราช แต่ในใจของเราก็ปลงใจให้นะ 

ปลงใจให้ฟัน มันมีฟันอันหนึ่งที่มันโยกคลอนอยู่

ยงัไมถ่อน ปลอ่ยมนัไวน้ัน้ละ 

พอดทีา้วสกักเทวราชมาขอฟนั เราในความ

รู้สึกในความฝันว่าได้ปลงใจให้ท้าวสักกเทวราช 

ฟันซี่นี้นะ พอตื่นเช้ามาฟันนี้หายเลย อันนี้เราก็

อศัจรรยเ์หมอืนกนั ฟนัทีว่า่นีม้นัโยกคลอนหายเลย 

ไมท่ราบหายไปไหน หลงัจากฝนัมาแลว้หายเลย นี่

เปน็เองนะ เราเปน็เอง .. จะปลอ่ยใหม้นัหลดุเอง

เราวา่งัน้ พอดทีา้วสกักเทวราชมาขอไป คำฝนัก็

สดๆ รอ้นๆ พอตืน่ขึน้มาฟนัหาย หายจรงิๆ 

มันก็แปลกนะ เป็นจริงๆ ก็มันเป็นกับเรา

เอง เราไม่ได้โกหกใคร โฮ ้ เปน็อยา่งนีก้เ็ปน็ พอ

ตื่นนอนขึ้นมาฟันนี้หายแล้วไม่ทราบหายไปไหน 

คงเปน็ทา้วสกักเทวราชเอาไป เอา้ ผดิกผ็ดิ ผดิใน

คำฝนัเปน็อะไรไป เราไม่ได้โกหก มนัฝนัวา่งัน้เรา

กพ็ดูตามความฝนั พอทา้วสกักเทวราชมาขอฟนั

เราปลงใจใหน้ะ พอตืน่นอนขึน้มาฟนัซีน่ีห้ายเลย 

ทีม่นัโยกคลอนหาย หายเงยีบเลย ไดส้องสามวนั

นี ้เออ้ อนันีก้แ็ปลกอยู ่.. ปรากฏมาจรงิๆ คลา้ย

กับภาวนา .. ตกลงฟันเราก็หายแต่คืนนั้นละ 

หายเงยีบเลย ไมท่ราบไปไหน คำฝนักเ็ปน็อยา่ง

นัน้จรงิๆ กพ็ดูอยา่งนัน้ ทา้วสกักเทวราชวา่ถา้ให้

มนุษย์มันยุ่ง .. แล้วตื่นขึ้นมาฟันหายเลย หาย

จริงๆ ก็พอดีกับที่เราปลงใจให้นะ ในคำฝันว่า

ปลงใจให ้พอตืน่ขึน้มาฟนัซีน่ัน้หายเลย 

มันโยกคลอนเราปล่อยให้มันหลุดเอง ถ้า

จะไปถอนมนัเกดิเรือ่ง ใหม้นัหลดุเองเรากเ็กบ็ไว้

เลย เราคดิวา่งัน้ พอดทีา้วสกักเทวราชมาขอเลย

หายเงยีบไปเลยนีก่ด็ ี เออ้ มนัมหีลายแบบนะ .. 

เอ แปลกอยู…่” 

 

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑  

ทวยเทพมาอนโุมทนาเรือ่งเราสงเคราะห์โลก 

“...วันหนึ่งมาฝันแปลกๆ เหมือนกัน แต่

เราไม่พูดมันจะเป็นการยอตัว ไม่พูดละ หาก

แปลกประหลาด เราไม่เคยฝันอย่างนี้ ฝัน

อัศจรรย์อยู่นะ เราไม่เคยฝันจริงๆ ฝันแบบนี้ 

อาจจะรอ้นถงึเทวบตุรเทวดาทา้วมหาพรหมก็ได ้ 

การทำความดีของเราต่อโลกนี้ อาจ

กระเทือน จึงเข้ามาประสานกับความฝันเรา 

ทางนู้นลงมาประสานกับความฝันของเรา มา

อนุโมทนาด้วย ว่าอย่างนั้นจริงๆ นะ พวกท้าว-

สกักเทวราชพวกอะไรเขา้มาในฝนั พวกทวยเทพ

ทั้งหลายมาอนุโมทนาในเรื่องที่เราสงเคราะห ์ 

โลกนี้เป็นที่พอใจ  

อยา่วา่ตัง้แตม่นษุยม์นา เทวบตุรเทวดายงั

ไดร้บั นัน่ฟงัซ ิเราไมเ่คยไดย้นิวา่เทวบตุรเทวดาได้

รบัสว่นกศุลจากเรา มาบอกในความฝนัถงึรู ้ พวก

นัน้ก็ไดร้บัเหมอืนกนั เพราะเมตตาธรรมทัว่แดน

โลกธาต ุไมม่สีงูมตีำ่ เมตตาธรรมถงึหมดเลย นีล่ะ

พวกเหลา่นี้ ไดร้บั แปลกประหลาดอยู.่..” 

 

๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๒  

เลา่นมิติ..บอกเตอืนศษิยล์ว่งหนา้ 

ราว ๑ ป ี ๓ เดือนก่อนมรณภาพ องค์-

หลวงตาในขณะนั้นมีอายุกว่า ๙๖ ปีแล้ว แต ่ 

ธาตุขันธ์ยังดูแข็งแรงสมบูรณ ์ จะมีเพียงนิ้วหัว-  

แมเ่ทา้ดา้นซา้ยเทา่นัน้ทีเ่ปน็แผลเรือ้รงั สว่นระบบ

อื่นไม่มีทีท่าว่าจะเป็นอะไร อาการทุกอย่างยัง

สดชืน่แจม่ใสกวา่คนชราวยัเดยีวกนั ดแูลว้นา่จะ

 

โอวาทธรรมก่อนอาพาธหนัก 

  

      ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน หากสังเกต

เนื้อหาการแสดงธรรมพบว่ามีคำปรารภอรรถ-

ธรรมที่ละเอียดเกินอายตนะของปุถุชนคน

ธรรมดาจะรับรู้บ่อยครั้งขึ้น ขอน้อมนำบางส่วน

มาแสดง ดังนี้ 

 

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

ทา้วสกักเทวราชมาขอฟนั 

เมือ่วนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ องคห์ลวง-

ตารับนิมนต์ ไปจำวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องใน

งานก่อเจดีย์มหามงคลบัว ท่านได้เมตตาเล่า

นมิติความฝนัอศัจรรยท์ีป่รากฏขึน้ในคนืนัน้ ดงันี ้

“...มนัแปลกประหลาดยงัไงก็ไมรู่ ้ เมือ่วาน

ได้พูดอยู่ ได้สองสามคืนผ่านมานี้ มันแปลก 
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อยู่เป็นที่พึ่งแก่ศิษยานุศิษย์ ได้อีกนานหลายปี 

แต่แล้วการแสดงธรรมที่วัดเขาใหญ่เจริญ-

ธรรมฯ จ.นครราชสีมา ในวันนั้นกลับตรงกัน

ข้ าม องค์ท่ านได้ เล่ านิมิตความฝันแปลก

ประหลาด  มี ลั กษณะ เหมื อนอยากบอก

ศิษยานุศิษย์ให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้า

เกี่ยวกับความเป็นความตายของท่าน ดังนี้ 

“...เราก็จวนเท่าไรยิ่งไปนู่นไปนี่นะ ให้

พิจารณาบ้างนะ  

(‘หลวงตาอย่าพึ่งทิ้งขันธ์เจ้าค่ะ’)  

ขันธ์นี้ โลกเขาทั้งโลกทิ้งทั้งนั้นแหละ ให้

แบกคนเดียวแต่เรามันไม่เหมาะ เขาทิ้งเราต้อง

ทิ้ง เดี๋ยวนี้ ใครให้ ไปก็ไม่ยอมไป บทเวลาจะไป

ไม่บอกใคร ปุ๊บเลย พอพูดอย่างนี้ก็แปลกอยู่นะ

ล่ะ มีแปลกอยู่ แต่นี้มันเป็นความฝันนี่นะ ความ

ฝันนี้แปลกๆ น่าคิดอยู่นะ  

‘ท่านก็อยู่โลกนี้มาเท่านั้นปีเท่านี้ปีควรละ

ขันธ์ได้แล้ว’

‘เธอยงัไมเ่หน็ทิง้จะใหเ้ราทิง้คนเดยีวไม่ได’้

หันหน้ากลับไปเลย ไม่ตอบ (ลูกศิษย์พา

กันกล่าว ‘สาธุ’) อย่างนั้นละมันมีเรื่องแปลกๆ 

เข้ามานะ เข้ามาหานี้ แต่นี้มันไปสัมผัสเลยพูด

เฉยๆ นอกนั้นมีมากกว่านี้นะ 

(‘หลวงตาอย่าพึ่งทิ้งนะคะ’)

‘ไม่ทิ้งละถึงได้พูดนี่ถ้าจะทิ้งไปเลย’...”



๙  มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๒๐ น.  

ในหลวงและพระราชนิฯี กราบอาราธนา 

สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยั-

ลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ีทรงกราบเรยีนองคห์ลวงตา

วา่ 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จ-

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่าท่าน

พ่อเป็นเสาหลักของประเทศไทย ทรงฝากมา

กราบอาราธนาใหท้า่นพอ่รกัษาสขุภาพเพือ่จะได้

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยต่อไป

เจา้คะ่”

องคห์ลวงตาตอบวา่“เจรญิพรรบัแลว้นะ”

 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ (บา่ย)  

พญามจัจรุาชเฉีย่วเขา้มาหาแลว้ 

องคท์า่นเลา่นมิติความฝนัแปลกประหลาด

ทำใหบ้รรดาศษิยท์ีก่ำลงัฟงัธรรม ณ วดัเขาใหญ-่

เจรญิธรรมฯ จ.นครราชสมีา ในวนันัน้ เริม่รูส้กึ

ประหวั่นพรั่นพรึงไม่สบายใจหนักขึ้นกว่านิมิต

เตอืนในครัง้กอ่นๆ ดงันี ้ 

“...นี่ก็เดินเข้ามาแล้ว พญามัจจุราชมา

เฉี่ยวกันแล้ว มาเฉี่ยวกันแล้ว กลางคืนฝัน

แปลกๆ อยู่ หากไม่อยากพูดเพราะไม่เป็นผลดี

จึงไม่พูด ถ้าเป็นผลดีแล้วจะพูด นี่เป็นผลไม่ดี

เราไม่พูด เฉี่ยวเข้ามา เฉี่ยวเข้ามาหาเรานี่ละ 

มันเข้าถึงตัวแล้ว เขาเฉี่ยวแล้ว มันเฉี่ยวแล้วก็

ปัดแล้วล่ะ ถ้าฝันแล้วมักจะฝันแม่นยำนะ ถ้าฝัน

อย่างนั้นแม่นยำมาก ถ้าฝันโกโรโกโสไม่ได้เรื่อง 

ถ้าฝันอย่างนั้นแล้วแม่นยำมาก…” 

 

๒๕ มถินุายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๔๕ น.  

หลวงตาบณิฑบาตเมอืงผี 

องค์หลวงตาปรารภ  

ธรรม ณ วดัเขาใหญเ่จรญิ-

ธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

เป็นการเตือนลูกศิษย์มิให้

ประมาท ให้รู้จักห่วงใย

ตนเองด้วยการสร้างธรรม

ขึ้นในใจให้มาก ดังนี้ 

“...อยูม่านานกเ็หน็มา

นาน เห็นเรื่องราวนานๆ 

อยู่นานๆ เห็นเรื่องราวนานๆ กว้างขวางมาก 

แปลกนะ เมื่อคืนนี้ ไปบิณฑบาตเมืองผ ี ฟังซิน่ะ 

ไปบิณฑบาตเมืองผ ี เขาหาอะไรใส่บาตรดีนะ 

เมืองผ ี เหมือนเมืองคนนั่นละ มีชั้นวรรณะ

เหมอืนกนั เขามาใสบ่าตร นา่แปลกอยู ่ (ผูก้ำกบั 

: ‘มีใสก่บัขา้วพรอ้มครบั’)‘ใสพ่รอ้ม’

เราก็แปลก เอ๊! ชอบกล บิณฑบาตเมืองผี 

อยู่ ไปนานไปรู้ ไป อยู่ ไปนานไปรู้ ไปๆ เรื่อยๆ 

แต่อันนี้ ไม่พรรณนา ไม่พูดนะ เป็นเอกเทศพูด

นิดเดียว ที่ปรากฏอย่างนี้มากต่อมาก พวก

เปรตพวกผีพวกอะไร พวกแสวงบุญทั้งนั้นละ  

พอมคีรบูาอาจารย์ไปแลว้เขาดีใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส เขารู้เหมือนกันนะว่าครูบาอาจารย์เป็น

อยา่งไรๆ เขารู ้อาจารยเ์ปน็อยา่งไรเขารู ้พวกผี

อันธพาลจับเขามาแล้วก็เอาพวกผีอันธพาลทั่วๆ 

ไปเอาไว้ประเภทหนึ่ง ผีอันธพาลพิเศษอีกขังไว ้

ขังไว้ทำไมนั่น พวกนี้ปล่อยไม่ ได้เป็นอันธพาล 

อนัธพาลหนึง่แลว้ เปน็อนัธพาลทีส่องอกี นัน่ฟงั

ซิน่ะ มันแปลกอยู่นะ อัศจรรย ์ พระพุทธเจ้า

รบัสัง่อะไรไว้ ไมม่ผีดิ ไมผ่ดิ พวกเปรตพวกผพีวก

อะไรพระพทุธเจา้รบัสัง่ไวแ้ลว้ไมผ่ดิ .. 

‘เรากพ็ดูตรงๆ รบีไปทางนูน้ทางนีเ้ดีย๋วตาย

ไมน่านพดูตรงๆ อยา่งนีล้ะ ไม่ไดห้ว่งเจา้ของนะ

หว่งโลกตา่งหาก ตืน่ขึน้มาปับ๊จติมนัจะพุง่เลย ไม่

ไดม้าหว่งเรานะ เราจะตายเมือ่ไรมนัไมม่กีำหนด

กฎเกณฑ์ไมก่ลวัไมก่ลา้แตเ่รือ่งโลกนี้โหลำบาก

ลำบนมากนะ จึงต้องคิดถึงเรื่องโลกมากกว่า
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ตัวเอง เพราะอย่างนั้น

ขอให้พี่ น้องทั้ งหลาย

คิดถึงตัวเองให้มากนะ 

อย่าให้แต่ครูบาอาจารย์

คิดถึงนะ ตัวเองก็ต้อง

คดิถงึตวัเอง หว่งใยตวั-

เอง สรา้งคณุงามความดี

ใหด้ ี จวนเขา้ไปเทา่ไรจติ

กับธรรมให้ ใกล้สนิทกัน

เขา้ไปเรือ่ยๆ อยา่ใหบ้าป

พนัเขา้ไป พนัเขา้ไปไม่ได ้

จมนะ บอกเสียวันนี ้ ให้

แตค่รบูาอาจารยห์ว่ง เราไมห่ว่งตวัเองไม่ได’้ 

นีก่ร็บีไปเสยี ไมน่านมนักจ็ะตายเหมอืนกนั 

รีบไปเสียเดี๋ยวนี ้ หมดลมก็หยุดเท่านั้นละ จวน

แลว้ จวนเขา้ทกุวนัๆ แลว้ ความตายยน่เขา้มา 

ยน่เขา้มา  

ได้พูดถึงว่าบิณฑบาตเมืองผี ฟังซิน่ะเคย

ได้ยินไหมพูดอย่างนี้ เอามาอุตริทำไม ผีเขา

อดอยากขาดแคลนเหมือนกัน เขาเห็นพระเจ้า

พระสงฆ์ยิ้มแย้มแจ่มใสนะพวกผีนะ ผีรู้นะ พระ

ดีไม่ดีผีรู้ ไม่ว่าแต่เขาเรารู้นะ พระดีพระไม่ดี

เท่าไรแล้วผีเขาก็รู้ นี่ก็เปิดเสียบ้างมันก็จวนจะ

ตายแล้ว (‘หลวงตาบอกว่าห่วงลูกศิษย์ก็รั้งไว้

ก่อน’) ก็ห่วงนั่นละถึงได้มานี่ ไม่ห่วงมองดูนี่คน

เต็มศาลา เรามาเพื่อคนเต็มศาลา ไม่ห่วงอย่าง

นั้นละ ..เราก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องทั้งหลายนะ 

ได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญกองบุญกองกุศลนะ 

อันนี้ละพึ่งเป็นพึ่งตายนะ กองบุญกองกุศลพึ่ง

เป็นพึ่งตาย แต่เวลาบุญกุศลไม่ค่อยมีนี้เดือด-

ร้อน พอคิดถึงเวลาจะเป็นจะตายเดือดร้อนนะ 

พอบุญกุศลมากเข้าๆ จนเต็มหัวใจแล้วไม่ห่วง 

เวลาเต็มแล้วเหมือนเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ล้น

ออกหมด เตม็จติเหมอืนกนัเตม็ใหเ้ตม็อยา่งนัน้ซ ิ

นี่พูดจริงๆ มันจวนจะตายแล้ว พูดกับ  

พี่น้องทั้งหลาย เราไปนู้นไปนี้ ไม่ใช่ห่วงเรานะ 

เราหว่งโลกตา่งหาก เราไม่ไดห้ว่งเรานะ เราหว่ง

โลกต่างหาก ไปจิตนี่มันจะออกละ ออกพั้บมัน

จะออกกระจายออกหมดต่อโลก อันนี้มันก็เป็น 

ตัวเท่าหนูก็ตาม มันเป็นเท่าหนูก็บอกเป็นเท่า

หนู มันเป็นเท่าช้างก็บอกเป็นเท่าช้าง นี่มันเป็น

นะ มันเป็นจริงๆ...” 

๑๓ กนัยายน ๒๕๕๓  

หลวงตาฝนัถงึในหลวง 

เวลา ๑๓.๒๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรม

ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

พร้อมกับได้เล่าความฝันเกี่ยวกับในหลวงด้วยว่า 

“...มีอันเดียวแต่ว่าเลิศนะ อะไรสู้ ไม่ ได้ 

บอกเท่านั้น อันนั้นคืออะไรเราก็ ไม่ ได้เห็น.. 

ความฝัน ในหลวงเอานี้มาให้เมื่อคืนนี้ ในหลวง

เอาอะไรมาให้ เอามาอันเดียว แต่ว่าดีมาก 

บอกเท่านั้นละ ตื่นขึ้นมาถึงระลึกได้ .. ในหลวง

นะเอามาให้ เป็นของชิ้นหนึ่ง แต่ว่าดีมาก ท่าน

บอกว่าดีมาก ..  

ฝันว่าในหลวงเอาอะไรให้ เอาก้อนหนึ่ง ดู

เหมือนเท่านี้พอดี เราก็ไม่ ได้เปิดดู เอามาให้

บอกว่าของนี้ดีมาก เวลาตื่นขึ้นมาของก็ไม่เห็น 

เพิ่งมาระลึกได้ตอนเช้า หนหนึ่งหายไป มานี่

มาระลึกได้อีกจึงได้พูด ถ้าระลึกไม่ได้ก็ไม่ได้พูด 

แปลกอยู่ ทุกวันนี้ความหลงลืมมี หลงลืม .. ไม่

เคยฝันถึงในหลวง ห่อเท่านี้ แล้วห่ออย่างดี เอา

มาให้ว่าของนี้ดีมาก…” 

 

๑๘ กนัยายน ๒๕๕๓  

เทวดาบนฟา้อนโุมทนา 

ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว 

จ.นครราชสีมา เวลา ๑๒.๕๐ น. องค์หลวงตา

แสดงธรรมอัศจรรย์ส่วนหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เทพยดาบนท้องฟ้า ดังนี้ 

“...วันนี้คนก็มากนะ เต็มศาลาเลย พวก

เราถ้ามีตาทิพย์เราจะได้เห็นคนเต็มแผ่นดิน 

เทวดาบนฟ้าเต็ม แต่นี้พวกเราพวกตาบอดไม่

เห็น ยกแต่ว่าคนมามากคนมามาก เทวดามา

มากกว่านี้อีกไม่เห็น พวกเรา เข้าใจหรือเปล่า

ละ่ ทา่นอาจารยม์ัน่จะออกจากเชยีงใหมม่าอดุรฯ 

พวกเทวดาเขามาอนุโมทนาบนฟ้า…” 

 

๒๐ กนัยายน ๒๕๕๓  

ธาตขุนัธม์วียั จติไมม่วียั นพิพานเทีย่ง 

ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

เวลา ๑๒.๕๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน

หนึ่งกล่าวถึงความอ่อนแอของธาตุขันธ์ต่างกัน

อย่างมากกับใจ ดังนี้ 

“...เราไปไหนมาไหนลำบาก ธาตุขันธ์อ่อน 

แต่จิตใจไม่เคยอ่อน พูดตรงๆ จิตใจดีดผึง

ตลอดๆ เวลา จิตใจไม่มีวันคืนปีเดือน ยืนเดิน

นั่งนอนหลับดีดผึง แจ่มแจ้งอยู่ ส่วนธาตุขันธ์

อ่อนแอ ธาตุขันธ์ไม่สบาย ใจดีดผึง  

ฝึกให้มันได้ซิ ฝึกจิตฝึกให้ ได้ ถ้าฝึกได้แล้ว

เป็นอย่างที่ว่า จิตนี้ ไม่มีวัย ธาตุขันธ์มีวัยมี

อ่อนแอท้อแท้ แต่จิตนี้ ไม่มีวัย ดีดผึงตรงแน่ว 

รวมตัวไปแล้วนิพพานเที่ยงคืออันนั้น...” 

 

๒๒ กนัยายน ๒๕๕๓  

เทวดากบัมนษุยช์มธรรม 

ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา 

เวลา ๑๒.๔๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน

หนึ่งกล่าวถึงการวางตำแหน่งรูปหลวงปู่มั่นให้

สูงกว่ารูปองค์หลวงตา และยังกล่าวถึงความ

เคารพในธรรมของเทพยดาอีกด้วย ดังนี้ 

“...เห็นหลวงปู่ทั้งสององค์ท่านอยู่ข้างบน

เราอยู่ข้างล่างเหมาะ เหมาะมาก ดูว่าเราให้

ย้ายลงมาใช่ ไหม เราให้ย้ายลงมาให้ เราสั่ง

เอง ดูว่าไว้เสมอกันไม่เหมาะ  

ให้เอาท่าน(รูปหลวงปู่มั่น)ไว้ข้างบน ให้ 

(รูปหลวงตา)ลงข้างล่าง  

(‘ยาหอมที่หลวงตาเคยฉันครับ’) ทำไม

ถึงหอมอย่างนี้ล่ะ เราฉันยาหอมไปนี้เทวบุตร
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เทวดาท้องฟ้าต่างๆ หอมไปตามเลย อันนี้จะ

หอมหรือไม่ก็ไม่รู้ เราไม่นึกว่าคนจะมากขนาดนี้ 

มาที่ ไหนคนเต็มหมดเลย เรานึกว่าจะมากแต่

เทวดาบนท้องฟ้า ที่ ไหนได้มนุษย์บนแผ่นดินก็

มากเหมือนกัน เห็นแต่ว่าเสมอกัน เทวดากับ

มนุษย์เสมอกัน มาชมธรรมของพระพุทธเจ้า…” 

 

๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๓  

ตอบปญัหาเทวดา 

ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

เวลา ๑๓.๒๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน

หนึ่งกล่าวถึงข้อปัญหาของเทวดาที่ปรากฏขึ้น

ในนิมิตความฝันของท่าน ดังนี้ 

“...พอพูดอย่างนี้มันก็แปลกๆ นะ มันฝัน

นะ ไม่ใช่ตั้งเป็น มันฝันของมัน ก็ไม่น่าจะพูดแต่

มันก็เป็นเรื่องจริงในความฝัน เราจำเป็นต้องพูด

ให้ผู้ฟังเพื่อได้เป็นคติได้ ฝันอะไรก็ ไม่ทราบมี  

คนมาว่าให้นะ มีคนมาเหมือนหนึ่งเหมือนเทวดา 

ลักษณะรูปร่างเหมือนเทวดา เข้ามาหาด้วย

ความเคารพนะ เรานั่งอยู่เงียบๆ แล้วเทวดา

เข้ามา ท่านมายกมือไหว้นะ พวกเทวดายกมือ

ไหว้เหมือนกันกับมนุษย์เราด้วยความนอบน้อม

นะ ด้วยความเคารพ มานอบน้อม ‘ท่านจะ

สร้างไปอะไรนักหนาสร้างบุญ’ ว่าอย่างนั้นนะ 

ว่าให้เรานะ  

‘ท่านจะสร้างบุญสร้างอะไรนักหนา ท่าน

พอแล้วยังไม่รู้หรือ ผู้อยู่ข้างนอกยังรู้ว่าท่าน

พอแลว้’ 

‘ถ้ารู้แล้วเราจะถามนะว่าผู้ถามอย่างนี้พอ

หรอืยงั’ 

ทางนั้นติดนะ ติด ‘ท่านจะสร้างอะไร

นักหนาสร้างบุญสร้างกุศล มากต่อมากแล้ว’ 

แล้วทีนี้เราก็เลยถามแปลกอยู่นะปัญหา

ความฝันมันก็มีแยบคายของมันเหมือนกัน ทาง

นีก้ถ็าม ‘แลว้ทางนีล้ะ่ พอหรอืยงัละ่ ทางนีส้รา้ง

พอหรือยัง’ 

เลยตอบไม่ได้เลย นิ่ง แปลกอยู่นะ ความ

ฝันตอบรับกันก็แปลกอยู่ ท่านพอหรือยัง ไม่

บอกว่าอย่างไร ยิ้มๆ แสดงว่าติดปัญหาเรา 

ทางนู้นว่าพอแล้วหรือไม่พอ ทางนี้ก็จะมีคำตอบ

อีกอันหนึ่ง ทางนั้นไม่ตอบเลยนิ่งเลย ทางนี้ก็

เลยนิ่งไม่ตอบต่อไป เป็นอย่างนั้นละ...” 

๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๓  

เทวดาตามอารกัขา 

ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน

หนึ่งกล่าวถึงการเดินทางไปมาของท่านจะมี

เทพยดาคอยอารักขาคุ้มครองอยู่ตลอด ดังนี้ 

“...เราแปลกๆ อยู่นะ มันแปลกๆ อยู่ ฝัน

นะ ฝันว่าพวกเทวดามา  

‘ท่านไปไหนมาไหน ท่านเคยเห็นไหมพวก

เทวดาทั้งหลายน้อยใจ’ 

‘น้อยใจอย่างไร’ ‘เขาตามดูแลรักษาท่าน 

ท่านไม่ได้มองหน้าเขาเลย พวกเทวดาทั้งหลาย

เขาน้อยใจ’ 

‘เอ้า! ทีนี้อย่าน้อยใจเลย เราพอใจกับ

ทุกๆ ท่านที่มาหาเรา’ เป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่นะ 

เขาว่าเขาน้อยใจ เขาว่าอย่างนั้น  

‘เราไปพวกเทวดาทั้งหลายเขาติดตาม

อารักขา’ เขาว่าอย่างนั้น  

นี่ก็แปลกๆ อยู่ มันมาสัมผัสก็เลยพูด ถ้า

ไม่อย่างนั้นก็ไม่พูด เป็นจริงๆนะ มันเป็นขึ้นใน

ความฝัน  

เราฝันว่าเทวดาเขาติดตามอารักขา เขา

ว่าอย่างนั้น แล้วไม่มองหน้าเขาเลย เขาน้อยใจ 

เราก็บอกให้อย่าน้อยใจเลยทีนี้นะ ให้ ใจใหญ่ๆ 

นะทีนี้นะ เราบอก อย่างนั้นก็เป็น 

มาเห็นพี่น้องมาหนาหน้าหนาตาเราพอใจ 

พี่น้องทั้งหลายจะพอใจกับเราหรือไม่ก็ไม่ทราบ 

หรือคอยแต่จะขับเรา ดีและได้มาพบพี่น้องทั้ง

หลายแล้วเราพอใจแล้วละ พอใจกับพี่น้องทั้ง

หลายทั่วหน้ากัน แต่ยังสงสัยพี่น้องทั้งหลายจะ

พอใจกับหลวงตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราพอใจแต่

เราคนเดียวคนอื่นจะพอใจด้วยหรือเปล่าเราก็

ไม่ทราบได้ละ .. 

เคยได้ยินไหมที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ พวกเทวดา

เขามาอนุโมทนา เราไปไหนมีเทวดาเขาบอก

อย่างนั้นนะ ว่าตามอารักขาเขาว่าอย่างนั้น 

แล้วท่านไม่มองหน้าเขาเลย พวกเทวดาทั้ง

หลายน้อยใจ  

‘เออๆ ให้ใจใหญ่นะทีนี้นะ เรามองทกุหนา้

นัน่แหละ’  

เราวา่อยา่งนัน้...” 

 
 ภารกิจช่วงสุดท้ายของ
 

 องค์หลวงตา 

 

ภารกิจในช่วงสุดท้ายที่คณะศิษย์สังเกต

เห็นว่าองค์หลวงตาให้ความสำคัญมากมี ดังนี้ 

 

ซาบซึ้งพระคุณหลวงปู่มั่น
 
ไม่มีเสื่อมคลาย 

 

องค์หลวงตาผูกพันกับหลวงปู่มั่นมาก 

ท่านถือเอาการไปกราบไหว้หลวงปู่มั่นที่วัดป่า-

สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร แห่งนี้ เป็นภารกิจ

หลักที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตของท่าน

เลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าฝนฟ้าอากาศจะเป็น

อย่างไร ไม่ว่าจะเจ็บไข้ ได้ป่วยเพียงใด หรือไม่

ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการแสดงธรรม

และเดินทางไปสงเคราะห์ที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลา

ก็ตาม ปัญหาและภาระหน้าที่เหล่านี้กลับไม่

ทำใหอ้งคห์ลวงตายกเอามาเปน็ขอ้อา้งใหย้ตุเิลกิ

ล้มไปหรือทำให้องค์หลวงตาต้องรู้สึกอ่อนล้าต่อ

การเขา้กราบเยีย่มหลวงปูม่ัน่เลยแมแ้ตน่อ้ย ซึง่

การเดินทางเข้ากราบไหว้บูชาก็มิใช่เพียงเพราะ

ว่าวัดป่าสุทธาวาสเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นมา

นพิพานหรอืเปน็ทีป่ระชมุเพลงิถวายเทา่นัน้ และ

ยิ่งเข้าใกล้วาระสุดท้ายขององค์หลวงตามาก

เขา้ๆ กด็เูหมอืนวา่องคท์า่นยิง่เดนิทางเขา้กราบ

ไหวห้ลวงปูม่ัน่ถีข่ึน้ดว้ยเชน่กนั องคท์า่นมเีหตผุล

ที่ลึกซึ้งกินใจมากมายหลายเหตุผลซึ่งจะขอ

นอ้มนำมาแสดงเพยีงบางสว่น ดงันี้ 
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“...เมื่อวานว่างๆ เราก็ไปกราบหลวงปู่มั่น

เราที่วัดสุทธาวาส กราบทั้งรูปปั้น ทั้งพระธาตุ

ท่าน ทั้งคุณมหาคุณของท่านด้วย ไปกราบออก

มา เขาก็มาตั้งเก้าอี้ตั้งอะไร คนรุมมาเลยนะ ไป

เราก็ขออภัย เรานั่งให้ประมาณสัก ๕ นาที 

ต้องขออภัยด้ วยเพราะเราลำบากลำบน 

เหน็ดเหนื่อยมาก อย่าให้รับแขกรับคนตลอด

เวลาเลย ไปไหนมีแต่รับแขกรับคน พอขอความ

เห็นใจจากเขาแล้วก็ลุกจากเก้าอี้มาเลย พอเห็น

เราไป รุมมาทุกแห่งทุกหน เก้าอี้ ไม่ทราบมา

จากไหนมารออยู่แล้ว เราก็นั่งให้ดูเหมือนไม่ถึง 

๕ นาทีมั้ง จากนั้นก็ขึ้นรถมาเลย เพราะตั้งหน้า

ไปกราบพ่อแม่ครูจารย์มั่นโดยเฉพาะเท่านั้นไม่

ไปไหน เราไม่ยุ่งกับอะไร แต่พวกแขกคนยั้ว

เยี้ยๆ เมื่อวานมันวันอาทิตย์คนยั้วเยี้ยๆ เราก็

นั่งคุยสักสามสี่นาทีแล้วก็ลุกเลย มาจากทาง

ไหนๆ เราไม่ถาม เรื่องราวมันจะยืดยาว .. 

(อีกคราวหนึ่ง) เมื่อวานนี้ก็ไปกราบหลวง-

ปู่มั่นที่พิพิธภัณฑ์ เราไปเป็นประจำ เช่น จะไป

กรุงเทพฯ ก็ไปกราบท่าน เวลาขากลับมาก็ไป

กราบท่าน ไปที่ไหนนานๆ ไปกราบ เป็นที่อบอุ่น

เป็นที่ซาบซึ้ง ในโลกทั้งหลายนี้รู้สึกว่าผู้ที่ ให้

กำเนิดแห่งธรรมที่เลิศเลอนี้ หลวงปู่มั่นนั่งอยู่

บนหัวใจเราตลอด ไม่มีใครจะสอนได้อย่างท่าน 

เราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์องค์ใด เราไม่ได้

สนิทติดพันกับท่านเหล่านั้นบรรดาที่เป็นครูบา-

อาจารย์ แต่หลวงปู่มั่นนี้ติดจนกระทั่งปัจจุบันนี้

ไม่มีถอน และอนันตกาลไปเลย  ไม่มีถอน  

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เข้ามายุ่งไม่ได้ ความ

เปลี่ยนแปลงอะไรๆ จะให้เคลื่อนนี้ ไม่มีเลย 

เพราะฉะนั้นจึงไปกราบท่านด้วยความซาบซึ้ง .. 

(อกีคราว) เมือ่วานไปสทุธาวาสไปกราบพอ่-

แม่ครูอาจารย์มั่นที่สุทธาวาส ไปก็ ไม่มีอะไร 

เข้าไปกราบเสร็จแล้วออกเลย ตั้งหน้าตั้งตาไป

กราบหลวงปู่มั่นเรา นั่นละผู้มีคุณแก่เราอันดับ

หนึ่ง สอนทุกกิทุกก ี ทุกแง่ทุกมุม ทั้งสับทั้งยำ 

คณุเหลา่นัน้มาอยู่ในหวัใจหมด ไปกราบพระธาตุ

ทา่นทีอ่ยูว่ดัสทุธาวาส อฐัขิองทา่นกลายเปน็พระ-

ธาตหุมดเลย ใครเกบ็ไวท้ี่ไหนๆ กเ็ปน็..หลวงปู-่

มัน่ นีล่ะพระอรหนัตส์มยัปจัจบุนั .. 

(๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๒) ออกจากนีป่ับ๊ก็

ต้องวัดสุทธาวาส สกลนคร พ่อใหญ่อยู่นั้นน่ะ 

ดงึดดูตลอด อำนาจแหง่บญุแหง่คณุมหาคณุของ

ทา่นทีม่ตีอ่กระหมอ่มเรานะไมล่มืเลยนะพอ่แมค่ร-ู

อาจารยม์ัน่ ไปปับ๊ตอ้งเขา้ไปกราบทา่นเสยีกอ่น 

มนัลงขนาดนัน้ละ ลงขนาดหมอบใหจ้มมดิไปเลย 

ไมม่ยีกคอมองดนูัน้ดนูีเ้สยีกอ่น หมอบเลยเขา้ไป

เลย นัน่ละลงหลวงปูม่ัน่เราลงขนาดนัน้ละ บอก

ให้ตายตายเลย  ท่านมีเหตุผลของท่านว่าเอา

มหาบวันี่ใหต้ายเสยีดกีวา่ ดกีวา่อะไร เลง็เขา้ไป

เลยเรา เหตผุลลงแลว้ตายเลยไดเ้ลย .. 

(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่า-

สุทธาวาส) นี่ก็มาเยี่ยมวัดสุทธาวาสก็เท่ากันกับ

วัดเรา พ่อแม่ครูอาจารย์เสาร์ครูอาจารย์มั่น

ท่านอยู่ที่นี่ เราก็เข้าออกพักที่นี่ตลอดมานะ 

ห่างๆ แต่ระยะนี้แหละ อาจารย์เสาร์อาจารย์-

มั่นก็ล่วงไป เราก็มาเป็นกาลเป็นเวลา หากมา

มากกว่าวัดอื่นๆ นะ วัดนี้มามากที่สุดวัด-

สุทธาวาส เป็นวัดของพ่อของแม่ คือหลวงปู่มั่น

หลวงปู่เสาร์ท่านอยู่ที่นี่ เข้าออกๆ อยู่ที่นี่เสมอ

เรา ถึงทุกวันนี้ระลึกปั๊บจิตมันสัมผัสได้ว่าจะไป

ที่ ไหนมันจะเตือนจะสัมผัส ว่ามาสุทธาวาสดูด

ปั๊บเลย คือพ่อแม่อยู่ที่นั่น สุทธาวาสเราก็เคย

ที่วิหารหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระวัดเจดีย์หลวงอ.เมืองจ.เชียงใหม่

ที่วัดป่ากลางโนนภู่อ.พรรณานิคมจ.สกลนคร

แคร่และไม้หามที่นำหลวงปู่มั่นมาจากวัดป่าบ้านหนองผือ
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๘๐๔ ๘๐๕

พักเคยอยูมากี่ครั้งกี่หน มาอยูกับครูบาอาจารย

กเ็คยมาตัง้แตเปนพระหนุมนอยนะวดัสทุธาวาสนี ่

เราเคยมาเคยพักเคยอยูทีละนานๆ ก็มี บางที

ไปภูเขาลงมาก็มาพักที่นี่ ออกจากนี้ ไปทางนี้มา

ก็มาพักที่นี่ ไปที่ไหนมาก็พักที่นี่  

วัดสุทธาวาสจึงเปนเหมือนวัดเราเลย 

เพราะครูบาอาจารยทานพาอยูนี ่ หลวงปูมั่นนะ

สำคญั เลยเปนวดัทีส่นทิสนม เปนเหมอืนวดัเรา 

เราอยากมาเมือ่ไหรเรากม็า เชนอยางวาจะไปไหน

กำหนดจติ พอวาสทุธาวาส ดดูปบเลย สทุธาวาส 

ดดูเลย มนัเปนของมนัเองนะไมมีใครบอก ถาจะ

ไปที่ไหนกำหนดดูมันจืดๆ ชืดๆ ไมไป ไปที่ไหน

จดืๆ ชดืๆ ไมไป ไมเกดิประโยชน เฉพาะอยางยิง่

เชนวัดสุทธาวาสดูดปบเลยเชียว ไมเคยมีการ

จืดชืดนะ เพราะพอของเราก็อยูที่นี ่ หลวงปูมั่น

หลวงปูเสารอยูทีน่ี ่ เรากเ็คยมาอยูทีน่ีแ่ลว .. เรา

กม็าอยูนีเ้ปนประจำ พึง่ๆ หางๆ แตระยะนี้ ไมได

มาคางที่นี่นะ แตกอนมาพักมาคางเที่ยวตามนี ่

เดี๋ยวนี่เฒาแกแลวก็อยูวัด ถามาก็มาเปนครั้ง

เปนคราว แตถือเปนหลักใหญเหมือนวัดเรา...” 

 

๘๐๕

พิพิธภัณฑบริขารทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตะเถระ 

พิพิธภัณฑบริขารทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตะเถระ วัดปาสุทธาวาส 

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

พพิธิภณัฑหลวงปูมัน่ ภรูทิตัโต ตัง้อยูในวดัปาสทุธาวาส ณ บรเิวณกฏุทิี่

ทานมรณภาพ เมือ่วนัที ่๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ภายหลงัจากถวายเพลงิศพ

ทานเสรจ็เมือ่วนัองัคารที ่๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ คณะศษิยไดปรกึษาหารอืกนั

วา สมควรทีจ่ะสรางเปนพพิธิภณัฑเพือ่เปนทีร่วบรวมเครือ่งใช อฐับรขิารของทาน 

จงึไดเริม่สรางพพิธิภณัฑขึน้ โดยหลวงปูฝน อาจาโร เปนประธานอำนวยการ 

องคหลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนโน เปนประธานดำเนินงาน ดร.เชาวน ณ 

ศลีวนัต เปนประธานฝายฆราวาส เพือ่เปนเครือ่งระลกึและเปนแบบอยางให 

อนชุนรุนหลงัไดศกึษา 

 พิพิธภัณฑหลวงปูมั่นเริ่มสรางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๖ ทำพิธีวางศิลามงคลเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๑๖ และทำพิธีเปดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ เมื่อที่เก็บบริขารในพิพิธภัณฑแลวเสร็จ องคหลวงตา 

และดร.เชาวนไดติดตอขอบริขารของหลวงปูมั่นที่กระจายไปในที่ตางๆ คืนมาเก็บไวที่พิพิธภัณฑเพื่อใหเปน

ปูชนียสมบัติของกลางตอไป ลักษณะของพิพิธภัณฑคลายถ้ำและเงื้อมผา มีลักษณะการกอสรางแบบ

สถาปตยกรรมสมัยใหมประยุกต สรางดวยกระเบื้องดินเผา สวนภายในเปนที่ประดิษฐานรูปหลอเหมือน

ขนาดเทาองคจริงของหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ในทานั่งสมาธิ และมีตูกระจกบรรจุอัฐิของทานที่แปรสภาพ

เปนแกวผลึกใสสีขาว ยกฐานสูง พื้นปูดวยหินออน พรอมทั้งตูแสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติ

ความเปนมาของทานตั้งแตเกิดจนมรณภาพ องคหลวงตาไดกลาวถึงพิพิธภัณฑหลวงปูมั่นไววา  

“…เราทำมาทีแรกก็คือพิพิธภัณฑพอแมครูจารยมั่นเรา อันนั้นเราขวนขวายเต็มกำลังความ

สามารถ ไมมีใครมานิมนตใหเปนประธานอะไรละ เราเขาเปนทันทีเลยเปนเจาภาพ จะวาเปนประธาน

ไมเปนประธานก็ตาม เปนเจาภาพเปนเจาของงานที่พิพิธภัณฑพอแมครูจารยมั่นก็เสร็จลงดวยความ

เรียบรอยดี.. 

ไปที ไรพอกราบทานเสร็จเรียบรอยแลวจะไปเดินดูบริขารทาน จากนั้นก็เดินมาดูบริขารทางดานนี้ 

แลวนอมดวยความเคารพกราบไหวอยางสุดหัวใจ แลวออกมา อยางนั้นทุกครั้งไป .. เห็นไหมนั่น

พิพิธภัณฑหลวงปูมั่น สบง จีวร บริขาร เครื่องใชสอยของทาน ไปดูเปนยังไง ทานฟุมเฟอยไหม ปะติด

ปะตอ ปะ ๆ ชุน ๆ เต็มอยูในกองบริขารทาน เราไปเห็นที ไรสะดุดใจกึ๊ก ๆ ...” 

ระลกึบญุคณุวดัดอยธรรมเจดยี 

 

ศิษยานุศิษยตางสังเกตเห็นองคหลวงตา 

ตั้งใจเดินทางไปยังวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัด

สกลนคร อนัเปนสถานทีท่ีอ่งคทานในวยัหนุม ได

เขามาพักบำเพ็ญภาวนาขั้นมหาสติมหาปญญา

จนสามารถเขาถงึบรมสขุไดธรรมครองใจเปนผล

สำเร็จ โดยเฉพาะในชวงบั้นปลายของชีวิตองค

พิพิธภัณฑบริขารทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตะเถระ  

วัดปาสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
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๘๐๖ ๘๐๗

ทานก็ยิ่งแวะเยี่ยมถี่มากขึ้นแม ไมอาจเทียบเทา

การเดนิทางไปกราบไหวหลวงปูมัน่ทีว่ดัสทุธาวาส 

กต็าม องคทานเมตตาใหเหตผุลไว ดงันี้ 

“...วัดดอยธรรมเจดียเปนวัดที่มีพระคุณ

ลนหัวลนเกลาเรา .. ตั้งแตกอนพอเราไปถึงปบ

จะขึ้นกุฏินั้นเลยนะ ขึ้นหลังเขากุฏิที่เราพัก กุฏิ

นั้นเปนกุฏิกระตอบอยูบนหลังเขาวัดดอยธรรม-

เจดีย จะขึ้นไปกุฏินั้นทันที ไปรำพึงรำพันระลึก

อยูตลอดเวลาความอัศจรรยที่เปนอยูที่นั่น แต

เดี๋ยวนี้ขึ้นไมไดแลวเพราะกำลังไมมี เลยไมขึ้น 

แตไปอยูเสมอนะวัดดอยธรรมเจดีย เปนวัดที่

วางรากวางฐานอยางลึกซึ้งตลอดไปเลย .. จะ

ขึ้นไปเที่ยวภูเขาแลวก็มาพักวัดดอยธรรมเจดีย

กอน ทีนี้เวลาลงมาจากภูเขาที่เปนแดนบำเพ็ญ

สมณธรรมอยูทางนูนกวางขวางมากนะ ขางบน

นูนคือเลยจากวัดดอยธรรมเจดียนี้ก็เขาปาเขา

เขาไปลึกๆ มันเปนสายทางที่ เหมาะสมกับ

พระกรรมฐาน ไปนี้เขาไปวัดดอยธรรมเจดีย ไป

พักที่นั่น พอไดจังหวะจากนั้นก็ขึ้นเขาเลย .. 

แตกอนมาปบขึ้นเลยๆ ขึ้นไปดูที่หลังเขา

โลงๆ เปนทางจงกรมเรียบๆ อากาศตอนกลาง

คืนนี้แหมละเอียดมากทีเดียว เดินจงกรมอยูบน

หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย มาทีไรเราไมอยู

แหละขางลาง ไมเคยอยู ปบขึ้นบนหลังเขาเลย 

หลังเขาที่โลงๆ จริงๆ สูงกวาเพื่อนแถวนั้น มอง

ไปที่ ไหนโลงไปหมดเลย นั่นละไปอยูที่นั่นๆ ทุก

วันนี้ ไปไม ไดแลวเพราะปนขึ้นไม ได วัดดอย-

ธรรมเจดียนี้เปนวัดที่เราอยูเปนประจำนะ เวลา

จะขึ้นไปบนภูเขานูนก็ไปพักนั่นเสียกอน ขึ้นไป

ภูเขาลงมาก็มาพักที่นั่น เพราะความสงบสงัด

พอๆ กัน .. 

วัดดอยธรรมเจดีย เปนวัดที่ ไดความ

อศัจรรยถงึสองครัง้ .. แตกอนทานอาจารยกงมา 

ทานอยูที่นั่น เคยไปพักอยูที่นั่นทีละนานๆ 

เพราะสงบสงัดดี ไปบิณฑบาตบานนาสีนวล 

เวลาไปทั้งไปทั้งกลับแตกอนถาจำไมผิดชั่วโมง 

๓๕ นาที เดินบุกปาไปประมาณ ๓ กิโลเมตร ไป

อยูที่นั่นสบาย ไมมีถนนหนทาง เปนปาเปนเขา

ทั้งนั้น นั่นละไปฟดกับกิเลสอยูตรงนั้น มัน

แปลกอยูนะ เวลาไปหลงกิเลสหลงอวิชชาก็หลง

อยูที่ภูเขาลูกนี้ .. ฟาดกิเลสพังทลายลงก็บนเขา

ลูกนี้แหละ เราไมไดลืมนะ วันที่ ๑๕ พฤษภา 

๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอดี ..  

ระหวางจติกบักเิลสพรากจากกนั ระหวาง

จติกบักายกระเทอืนมากนะ ตวันีก้ระเดน็เลยเทยีว 

พุงเลย นัน่ละที่วาเปนเหมือนฟาดินถลม ฟาดิน

เขากอ็ยูธรรมดาเขานัน่แหละ แตมนัเปนระหวาง

กายกบัจติ ระหวางกเิลสกบัจติขาดสะบัน้จากกนั 

แลวจติกบักายมนักระเทอืนกนั กระเทอืนไปหมด

เลย โถ ไมใชเรือ่งเลก็นอย วฏัจกัรวฏัจติขาดจาก

กนันีร้นุแรงมากสำหรบัเรา ..  

วัดดอยธรรมเจดียเปนวัดที่ฝงลึกในหัวใจ

ของเรา ฝงลกึมากทเีดยีว .. เปนวดัทีส่ำคญัมาก

ในชวีติของเรา .. นีล่ะที่ไดธรรมมาสอนอยูเวลานี ้

.. พูดใหมันชัดเจนวาเปนวัดที่ลืมไมไดจนกระทั่ง

วันตาย กิเลสขาดสะบั้นลงบนหลังเขาวัดดอย-

ธรรมเจดยี ไมลมื .. กระตอบเลก็ๆ เรามาทไีรเรา

ตองขึน้ไปทีน่ัน่ เดีย๋วนีก้ระตอบนัน้ดเูหมอืนจะรือ้

ไปแลวมัง้ เลก็ๆ อยูทีห่นาพระยนื  พระอยูขาง

บน กระตอบเลก็ๆ หนัหนามาทางพระ เรามาอยู

ที่นั่น .. จึงเปนวัดที่ลืมไมไดเลย การบำเพ็ญนี้

สะดวกมาก ทั้งคืนทั้งวันสงัดเงียบเลย ตั้งหนา 

ตัง้ตาภาวนาจรงิๆ มาอยูทีน่ี.่..” 

แมเหตกุารณวนัฟาดนิถลมขององคหลวง-

ตาผานพนมานานหลายสิบปแลว แตความรูสึก

ซาบซึ้งในบุญคุณของสถานที่แหงนี้สำหรับองค-

ทานกลับไมมีวันเสื่อมคลายไปไดเลย ดังนี้ 

“...หลังจากฟาดินถลมที่วัดดอยธรรม-

เจดียแลวเราก็ไปเรื่อยอยู ไปก็ไปกราบที่เปนที่

ระลึกของเรา ไมลืมนะ ไปทีไรปบไปกราบตรง

นั้น กราบตรงนั้น .. แตกอนเรายังหนุมอยูนี้ 

พอมาปบจะขึ้นไปสถานที่เจาของเคยเปนนะ 

แตกอน อยูบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย พอ

มาปบก็จะขึ้นนูนเลย มันเห็นบุญเห็นคุณกัน

แบบลึกซึ้งพูดไมถูก แลวจะไปไหนคอยไป ตอง

ไปที่นั่นเสียกอน แตเวลานี้มันแกมันไปไม ได 

เพียงไปถึงศาลาก็พอแลวมันจะตายแลว นี่ละที่

วามันฝงลึกมาก .. มันคิดถึงบุญถึงคุณนะ ไปละ

ไปวัดดอยธรรมเจดีย เราไมเคยพูดใหใครฟงนะ 

ไปก็ไปธรรมดาๆ แตความลึกซึ้งกับสถานที่นั่น

ลึกซึ้งขนาดเรียกวาฟาดินถลม เอาขนาดนั้นละ 

ฟาดินถลมทางวัฏจักร ความเกิดความ

ตายนี้ เรียกวาตัดสินกันวันนั้น ( ‘วันที่ ๑๕ 

พฤษภาเวลา ๕ ทุมตรงเจาคะ’) มันหลงๆ ลืมๆ 

ไป เรานึกวาเรื่องใหญโตขนาดนี้มันก็ลืมไปได 

อยาวานะ ลืมไดหมด โดยเจาของเองเปนมาให

เหน็แลวอยางไรมนัก็ไมลมื ลมืหมด สถานที่เปน

อยูที่นั่นที่นี่ จำไดถนัดชัดเจนที่วัดดอยธรรม

เจดียเทานั้นเอง จากนั้นมาผาสุกเย็นใจ  

ถ าหากจะพูดแบบนักปราชญตอนัก

ปราชญพูดกัน ธรรมตอธรรมพูดกัน แลวธรรม

ทานจะถามมาวาที่อยากไปนิพพาน อยากเปน

พระอรหันต เวลานี้ทานเปนแลวยัง ปญหามา

กระทบเราเอง ทางนี้ ไมตอบ ไมตอบหากยอม

แลววาอยางนั้น เวลาตอบมันกระจายไปอีก ไม

เหมือนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มันเฒาแกแลวละใครจะ

วาไอบัวก็ได ไอหมาบัว มันไมมีความหมาย ไม

เปนอะไร พรรษา ๑๖ นะ เปนเรื่องกระเทือนใจ 

กระเทือนมาก ไมนึกเลยวามันจะลืมไดนะ ลืมได 

แตเหตุการณที่มันกระเทือนไม

ลืมอันนี้ อันนี้ฝงลึกไมลืม   

ไดพูดตอนสุดทาย 

พูดสุดทายเขามาๆ หา

อีตาบัว อีตาบัวเที่ยว

กระเทือนมาก ไมนึกเลยวามันจะลืมไดนะ ลืมได 

แตเหตุการณที่มันกระเทือนไม

งานบุญป ๒๕๕๓ ซึ่งเปนปสุดทายที่มีองคหลวงตาเมตตาเปนองคประธาน 
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กรรมฐานเขาใจไหม เราไปผลาญหัวกิเลสขาด

สะบั้นที่วัดดอยธรรมเจดีย วัดนี้จึงมีคุณแกเรา

มาก ไปปบมันสะเทือนแลวๆ .. แตเวลานี้ ไป

หากไมขึ้น ญาติโยมพระเณรเตรียมพรอมที่จะ

หาแครมาหามเราขึ้นไป หามขึ้นไปตอนที่กิเลส

กับธรรมซัดกันมันคว่ำกันตรงไหนนะ ไมบอก 

หากไปตรงนั้นแหละ จากนั้นมาแลวก็สงา

ผาเผย ยิ้มแยมแจมใส ยืนเดินนั่งนอนสวางจา 

ไมมีอิริยาบถ ไมมีการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติ

จา นอนหลับก็จา ตื่นขึ้นมาก็จา เดินไปก็จา มัน

ถึงนั้นมันจา มันจาอยางนั้นละ การบวชเอา

แทบเปนแทบตายก็มายุติกันตรงนี้ละ จากนั้น

มาก็ไมมีงาน .. 

ไปไดของแปลกประหลาดอัศจรรยทีไรมัก

จะไดอยูที่วัดดอยธรรมเจดียจนสะดุดใจตลอด 

พอไปถึงปบสถานที่เรากับธรรมเจอกันเจอที่ตรง

ไหนๆ มันจะวิ่งถึงกันทันทีๆ .. ตั้งแตบัดนั้นมา 

เราจงึไมเคยลมืบญุลมืคณุของวดัดอยธรรมเจดยี

นะ คณุอนันีฝ้งลกึมากทเีดยีว เราระลกึยอนหลงั

ไปหาพระพทุธเจาทีท่รงตรสัรู ในตนโพธิ์ใหญ ได

ถือตนโพธิ์เปนคูเคียงของพุทธศาสนา เพราะ

พระองคทรงเห็นบุญเห็นคุณของตนโพธิ์ใหญนั้น 

นีก่เ็หน็บญุเหน็คณุของธรรมกองใหญ ธรรมธาตุ

ขึน้ในทีน่ัน่ จงึไมมวีนัลมืเลย  .. 

อยางที่วาตนโพธิ์ๆ เปนคูเคียงของศาสดา

องคเอกเรา ใครไมกลาแตะตอง มีแตกราบไหว

บูชา นั่นเปนตนไมที่พระพุทธเจาตรัสรู ตนโพธิ์

นี้จึงเปนคูเคียงของพุทธศาสนาเรื่อยมาอยางนี้

เอง และบรรดาทานผูที่บรรลุธรรมในสถานที่

ใดๆ อันนั้นจะฝงลึกในใจของทานอยางลึกลับ

นะ ถาทานไมพูดไมมีใครรู ทานก็ไมอยากพูด นี้

ถึงกาลเวลาเขาไปสัมผัสก็เลยพูดเสียบาง  

แตกอนมานี ่ ปบ ขึน้หลงัวดัดอยธรรมเจดยี

เลย ไปดสูถานทีบ่ญุคณุนะนัน่ ฝงลกึๆ อยูในนัน้

เหมือนตนโพธิ์เปนบุญเปนคุณตอพระพุทธเจา

นั่นแหละ ที่วาทรงประทับอยูแหงละเจ็ดวันๆ 

นั้นเกี่ยวกับเรื่องตนโพธิ์ ไม ใชเรื่องเล็กนอย 

เพราะฉะนั้นตนโพธิ์จึงเปนตนไมที่สำคัญประจำ

สถานที่ ทานเปนที่ ไหน นั่นละ สถานที่นั่นเปน

สำคัญ พอถึงที่นั่นแลว มันกระจางขึ้นที่นั่นเลย

ไมมีวันลบ ตายไปดวยกันเลย ฝงลึกมากนะ 

บุญคุณอันนี้ อยางตนโพธิ์ กระทั่งทุกวันนี้ที่

พระพุทธเจาตรัสรู มหาคุณอยูตรงนั้น อยูตน

โพธิ์ตนนั้น ทานระลึกถึงบุญถึงคุณ ไปที่ ไหนก็

เหมือนกัน…” 

 

 

 

งานบุญประทายขาว วันเปดโลกธาตุ วันเกิดองคหลวงตา และวันกฐินในชวงปสุดทาย 
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 ปจฉิมโอวาทและลำดับ            

 อาการอาพาธองคหลวงตา* 

 

ขอนอมนำพระโอวาทและขอปรารภอรรถ-

ธรรมประกอบลำดบัอาการอาพาธขององคหลวงตา 

ตลอดถึงลักษณาการแหงการดับขันธลาวัฏ-

สงสารเขาสูอนปุาทเิสสนพิพาน ดงันี้ 

 

 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

มีแผลที่นิ้วหัวแมเทาซายจากการตัดเล็บ 

และบางครั้งทานเดินไปสะดุดของแข็งกระแทก 

แผลจึงรักษาไมหายจนลุกลามเปนแผลตายเนา 

(Gangrene) เริม่จากแผลตายแหงดำๆ จนตอมา

แผลเริม่แฉะ มแีพทยจากโรงพยาบาลตางๆ มา

ขอทำการรักษา ทานปฏิเสธในระยะแรก และ

ยอมใหลกูศษิยนำยาสมนุไพร แผนจนี แผนไทย 

ชนดิตางๆ มาทาแผล ตอมาแผลอกัเสบ ลกุลาม

มากจากปลายนิว้ถงึโคนนิว้ 

< การทำผาปา ๘๔๐๐๐ กอง สรางตึก ๑๐ ชั้น 

รพ.ศูนยอุดรฯ ก็เปนอีกภารกิจหนึ่งที่องคหลวงตา

ใหความสำคัญในชวงปทายๆ กอนละขันธ 

 ปลอยสัตวหลากหลายชนิดนับแสนนับลานตัว  

 และการปลอยนกปลอยปลา ไถถอนชวีตินบัเฉพาะ

โค กระบอืกวา ๒๑,๐๐๐ ตวั เปนเมตตาธรรมทีอ่งค

หลวงตาเรงเนนหนกัในชวง ๒-๓ ปสดุทาย 

 
* การบันทึกรายงานอาการอาพาธขององคหลวงตานี้ บันทึกตาม

แบบธรรมวินัย โดยถือรุงอรุณเปนเวลาเริ่มวันใหม  แลวสรุปรายงาน

ประจำวันเสนอตอคณะสงฆและประชาชนใหรับทราบ  

    อีกทั้งเนื่องจากองคหลวงตาเปนปูชนียบุคคลและเปนครูบาอาจารย

กรรมฐานที่มีความสำคัญในระดับประเทศ ชีวิตของทานเกี่ยวของกับ

ประวัติศาสตรของชาติไทยอยางแยกไมออก ประชาชนจำนวนมากตาง

สอบถามถึงอาการอาพาธของทานดวยความหวงใยยิ่งตลอดมาจวบจน

วาระสุดทาย คณะผูจัดทำเห็นความสำคัญและความจำเปนดังกลาวจึง

กราบขอขมาตอองคหลวงตา ขอนอมนำลำดับการอาพาธของทาน

ตลอดจนจริยาวัตรปฏิปทาในยามอาพาธหนัก มาแสดงใหประจักษถึง

อานภุาพแหงธรรม โดยเฉพาะในขณะทีอ่งคหลวงตาตองเผชญิตอเวทนา

ทางขันธอยางสาหัสและมรณภัยในเบื้องหนา ดวยความองอาจสมชาติ

อาชาไนย ทัง้นีเ้พือ่เปนคตติวัอยางแกกลุบตุรสดุทายภายหลงัสืบไป 

  นอกจากนี้ยังแสดงความเมตตาขององคหลวงตาอยางสุดซึ้งตอ

ศิษยานุศิษยในการยอมรับน้ำใจของศิษยทั้งหลายที่ ไดพยายามจัดหา

คณะแพทยเขามาดูแลธาตุขันธดวยความรักและกตัญูกตเวที 
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ธนัวาคม ๒๕๕๒ 

แพทยจ์ากโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานี นำโดย

ผู้อำนวยการและคณะ มาช่วยล้างแผลให้ทุกวัน 

รวมทัง้ใหย้าปฏชิวีนะ เมือ่แผลมอีาการอกัเสบ 

 

 
มกราคม ๒๕๕๓ 

ศ.นพ.นพินธ ์พวงวรนิทร ์และ ศ.นพ.สชุาย 

สนุทราภา จากโรงพยาบาลศริริาช ไดน้ำแพทย์

เฉพาะทางศลัยกรรมหลอดเลอืดมาตรวจพบวา่ 

หลอดเลอืดแดงตบี เลอืดไปเลีย้งสว่นปลายเทา้ไม่

เพียงพอ วัดความดันเลือด (ABI= Artero 

Brachial Index) เทา่กบั ๐.๔ ปกต ิ๐.๘ ขึน้ไป แต่

ทา่นปฏเิสธการไปตรวจรกัษาในโรงพยาบาล 

 

 
กมุภาพนัธ ์๒๕๕๓ 

แผลปลายนิ้วหัวแม่เท้าซ้าย เนื้อและ

กระดูกตายดำแห้ง ส่วนตรงกลาง โคนนิ้วเท้า

เริ่มอักเสบบวมแดงมากขึ้น ทางโรงพยาบาล

ศูนย์อุดรฯ ได้ส่งบุรุษพยาบาล ๓ คน มาอยู่

ประจำเพื่อดูแล และคณะแพทย์ทุกสาขาที่

เกี่ยวข้อง มาช่วยประเมินการรักษา 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๑๔ มนีาคม ๒๕๕๓ 

ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล ผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องแผลและโภชนบำบัด เป็นประธานชมรม

สมานแผลแห่งประเทศไทย และ ศ.นพ.อมร 

ลลีารศัม ีผูเ้ชีย่วชาญโรคตดิเชือ้จาก โรงพยาบาล

ศิริราช ได้ขอมาทำการรักษาในนามลูกศิษย์ 

ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ (เป็นอาจารย์แพทย์ที่เคย

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี มาช่วยทำแผลตาม

แผนที่ นพ.จอมจักร แนะนำไว้ และตรวจโรค

รวมทั้งอาการแทรกซ้อนทุกวัน) 

 

 
พฤษภาคม ๒๕๕๓  

นพ.นิพนธ ์ พวงวรินทร ์ มี โอกาสกราบ

บั งคมทู ลพระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว   

เกี่ยวกับปัญหาแผลเรื้อรังที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้าย

ขององค์หลวงตาที่มีอาการมาเกือบ ๑๐ เดือน

และยังไม่หาย เพราะมีอาการติดเชื้อซ้ำๆ กัน

หลายครั้ง และองค์หลวงตาก็ไม่ประสงค์ที่จะ

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  

จากนั้นได้กราบบังคมทูลโดยละเอียดถึง

ปัญหาของการเกิดแผลเรื้อรัง สาเหตุหรือองค์

ประกอบในการแก้ ไขและวิธีการรักษา ตลอด

จนอุปสรรคและปัจจัยของการรักษาที่มีความ

หลากหลายจากหลายแหล่งหลายวิธีทั้งแผน

ปัจจุบัน แผนโบราณ แผนจีน แพทย์ทางเลือกที่

ยังขาดความเชื่อมโยงกัน ตลอดจนเจตนารมณ์

ขององคห์ลวงตา ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ทรงห่วงใยองค์หลวงตาเป็นอย่างยิ่ง และทรงมี

กระแสพระราชดำรัสให้คณะแพทย์ทั้งหมด

ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้เตรียมห้องพักที่โรงพยาบาลศิริราช

ไว้ ให้พร้อมในกรณีที่องค์หลวงตาต้องเข้ามารับ

การรักษาในโรงพยาบาล 

๒. ให้คณะแพทย์ประชุมปรึกษาหารือกัน

อย่างรอบคอบ โดยหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้

กับองค์หลวงตา 

มาปฏิบัติธรรม และช่วยอุปถัมภ์อุปัฏฐากวัดป่า

บา้นตาดในหลายๆ ดา้น) ปรากฏวา่องคห์ลวงตา

เมตตาอนญุาตใหท้ำการรกัษาโดยการตดัแตง่เนือ้ 

และกระดูกที่ตายร่วมกับการใช้ยาสมานแผล

เฉพาะที่ และให้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะๆ ผลการ

รักษาแผลหายช้ามากเนื่องจากหลอดเลือดแดง

ตีบตัน เลือดไปเลี้ยงแผลปลายเท้าไม่เพียงพอ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้ง

คณะแพทย์จากศิริราชพยาบาล นำโดยคณบด ี

ศ.นพ.ธีรวัฒน ์ กุลทนันท ์ และคณะ พร้อมได้

กราบอาราธนานมินตอ์งคห์ลวงตาไปตรวจรกัษา

ด้วยเครื่องมือพิเศษในโรงพยาบาลและทำการ

แก้ ไขตามสาเหต ุโดยการผา่ตดัเปลีย่นหลอดเลอืด 

หรอื ถา่งหลอดเลอืดโดยขดลวด แตอ่งคห์ลวงตา

ปฏิเสธการรักษาวิธีนี้ ยินยอมให้ นพ.จอมจักร 

รักษาโดยการตัดแต่งเนื้อและกระดูกตาย  

(ถูกตัดถึงโคนนิ้ว) รวมทั้งให้ยาสมานแผลเฉพาะ

ที่กุฏิของท่าน ให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดย

จำลองห้องผ่าตัดด้วยวิธีปลอดเชื้อ ทั้งเครื่อง-

มือ บุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาล  

ในการรักษาองค์หลวงตา แพทย์เห็นว่า

องค์ท่านมีความอดทนมาก เนื่องจากในการตัด

แต่งแผลใช้ยาแก้ปวดน้อยมาก (ท่านอยู่เหนือ

เวทนา) ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เลย แพทย์เดินทางไป

กลบักรงุเทพฯ-อดุรธาน ีประมาณอาทติยล์ะ ๑-๒ 

ครั้ง จนแผลเริ่มสะอาด มีเนื้อแดงๆ มาคลุม

กระดูก แผลตื้นขึ้นเรื่อยๆ ประเมินว่าในเดือน

กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม ๒๕๕๔ แผลจะหาย  

(หมายเหตุ คณะแพทย์พยาบาลจาก  

794-848.indd   809 9/27/11   9:49:11 AM



๘๑๐ ๘๑๑

โดยไมจำเปนเพราะแผลทีเ่กดิใหมนัน้จะตองการเลอืดมาเลีย้งเพิม่ขึน้จงึจะหายได 

อยางไรกต็าม เนือ้หนงัหรอืกระดกูของนิว้เทาทีม่สีดีำและแหงแขง็เปนแบบเนือ้ตาย

แหงทีแ่พทยไดตรวจประเมนิดแูลววาจะตองเอาออกไปจากรางกายขององคหลวงตา

ในโอกาสทีเ่หมาะสม เพราะเนือ้และกระดกูทีต่ายแลวนีอ้าจเปนตนเหตทุีท่ำใหเกดิ

การติดเชื้อได ผูที่ดูแลองคหลวงตาจะตองระมัดระวังเรื่องนี้ใหมาก การเอา 

เนือ้กระดกูทีต่ายนีอ้อก แพทยไดใชวธิตีดัและเลม็เอาออกทลีะนอยๆ ใชเวลาหลายวนั

กวาจะเขาไปถงึบรเิวณเนือ้ทีด่ดีวยเหตปุจจยัของสิง่แวดลอมทีค่วรนำเขามาพจิารณา 

การตดัเนือ้ตายออกจะกระทำกอนการเอากระดกูทีต่ายออก กระดกูทอนปลาย

นิว้สองทอนเลก็ๆ สามารถเอาออกไดงายกวาทอนทีส่าม ซึง่มขีนาดใหญกวา กระดกู

ทอนนีแ้พทยไดขออนญุาตองคหลวงตาหลายครัง้เพือ่เอาออกตรงบรเิวณขอตอ แต

ยงัมไิดรบัอนญุาตจงึพยายามปองกนัมใิหมกีารตดิเชือ้เกดิขึน้ แตในทีส่ดุกเ็ลีย่งมไิด

เมือ่พบวามเีชือ้และมหีนองเกดิขึน้บรเิวณขอตอดงักลาวจำเปนตองเอากระดกูทอนนี้

ออกไปตรงบรเิวณขอตอ และหมัน่ดแูลรกัษาปลายกระดกูของนิว้เทาทีเ่หลอือยูเหมอืน

กบัดแูลเนือ้เยือ่ (Soft tissue) ทีอ่ยูรอบๆ กระดกูมใิหมกีารตดิเชือ้เกดิขึน้ ในขณะ

เดยีวกนักพ็ยายามตดัเลม็เอาเนือ้เยือ่ทีค่ดิวาจะเปนเนือ้ตายออกทลีะเลก็ละนอยโดย

มไิดใชยาชาเฉพาะทีแ่ตอยางใด และไมตองการใหองคหลวงตาตองเจบ็ปวดจากการ

กระทำดงักลาว สวนยาเฉพาะทีก่พ็ยายามเลอืกเอาชนดิทีจ่ะชวยทะนถุนอมเนือ้เยือ่ที่

ยงัไมตายใหอยูรอดและพยายามใชยากระตุนใหมหีลอดเลอืดเลก็ๆ ขึน้มาใหมดวย

ผลของการดแูลแผลขึน้อยูกบัการแก ไขตวัสาเหตุ 

จากการตรวจเชค็แผลทีเ่ทาขององคหลวงตาโดย ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นาย-

แพทยจอมจกัร จนัทรสกลุ คณะแพทยศาสตร ศริริาชพยาบาล พบวาองคหลวงตามไิด

เปนเบาหวาน ทานมปีญหาเรือ่งหลอดเลอืดแดงทีข่าแขง็และตบีตนั ทำใหปรมิาณ

เลอืดทีล่งไปเลีย้งบรเิวณปลายเทาทีเ่ปนแผลมปีรมิาณลดนอยกวาธรรมดามาก แพทย

เคยใชเครือ่งมอืตรวจวดัความดนัทีข่าเทยีบกบัทีแ่ขน เพือ่หาคาของ ABI ซึง่มคีาเพยีง 

๐.๔ (ในคนปกตทิีม่แีผลจะรกัษาหายไดคา ABI ควรสงูกวา ๐.๘) ดงันัน้การรกัษาแผล

ขององคหลวงตาดวยวธิปีระคบัประคองจะหายไดกต็องใชความระมดัระวงัเปนอยางยิง่

จำเปนตองอาศยัแพทยทีม่คีวามรูและมปีระสบการณในเรือ่งนีเ้ปนอยางด ี 

วธิผีาตดัและวธิกีารรกัษาทีจ่ะชวยใหแผลนีห้ายเรว็ขึน้จำเปนตองมกีารตรวจ

ดวยวธิพีเิศษโดยใชเครือ่ง CT เพือ่ทำ MRI และหรอื MRA ซึง่จะชวยบอกลกัษณะ

และตำแหนงการตบีตนัของหลอดเลอืด ศลัยแพทยผูเชีย่วชาญทางการผาตดัหลอด

เลอืดจงึจะบอกไดวาสามารถทำการผาตดัไดหรอืไม และควรจะทำการผาตดัดวยวธิี

ใดเพือ่ทำใหการขบัถายเลอืดจากหลอดเลอืดแดงทีป่กตผิานขามหลอดเลอืดแดงใน

บรเิวณตบีตนัไปหาตำแหนงของหลอดเลอืดแดงทีส่ามารถนำเลอืดไปเลีย้งบรเิวณ

แผลไดเพิม่ขึน้ (Bypass) หรอืดวยวธิขียายหลอดเลอืดสวนทีต่บีตนั (Ballooning) 

แลวใสขดลวดพเิศษ (Stent) ไปถางบรเิวณทีต่บีตนัไว วธิทีีก่ลาวมาแลวขางตนนี ้จะ

ทำใหเลอืดไปเลีย้งบรเิวณแผลเพิม่ขึน้ แผลนัน้กจ็ะหายไดดขีึน้ วธิทีีก่ลาวมาทัง้หมดนี้

จะตองกระทำในหองผาตดัของโรงพยาบาลทีม่ทีมีแพทยพรอม การเลอืกทำวธิีใดนัน้

ขึน้อยูกบัการตดัสนิใจของศลัยแพทยทางหลอดเลอืดแพทยผูเชีย่วชาญแตละสาขาที่

เกีย่วของจะไดมาชวยกนัดแูล แตองคหลวงตาทานไดปฏเิสธทีจ่ะเขารบัการรกัษา

ภายในโรงพยาบาล องคทานทราบดวีาแผลนีส้ามารถรกัษาใหหายไดทีว่ดั  

วธิกีารดแูลรกัษาแผลไมมคีวามสมัพนัธกบัการละสงัขารขององคหลวงตา 

เมือ่วธิกีารตรวจและดแูลแผลเรือ้รงัขององคหลวงตาไมสามารถกระทำไดตาม

เปาหมายดวยเหตขุางตน แพทยจงึจำเปนตองพจิารณาหาวธิกีารดแูลแผลเรือ้รงัของ

ทานดวยวิธีประคับประคองโดยไมพยายามทำใหเกิดแผลใหมเพิ่มเติมเขามา

บันทึกอาการอาพาธเนื่องจากแผลที่เทาขององคหลวงตา 

๓. ใหคณะแพทยเดินทางไปวัดปาบาน-

ตาด อธิบายเกี่ยวกับแผนการรักษาที่ถูกตอง

เคยกราบนมินตองคหลวงตาใหเดินทางมารับการ

รักษาที่ โรงพยาบาล แตองคหลวงตาขอเลือก

อยูรักษาที่วัดปาบานตาดมากกวาการเขาไปพัก

รักษาในโรงพยาบาล 

วนัรุงขึน้คณะแพทยไดเดนิทางไปยงัวดัปา-

บานตาดทันที โดยไดเขากราบนมัสการองค-

หลวงตา และไดนำกระแสพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงหวงใย

องคหลวงตา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหคณะแพทยจากคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาลเปนผูแทนพระองคมานมินตองคหลวงตา 

เพื่อรับการรักษาตอที่ โรงพยาบาลศิริราช 

และดีที่สุด พรอมทั้งนำภาพประกอบไปอธิบาย

ใหองคหลวงตารับทราบทั้งหมดอยางชัดเจน 

๔. ใหกราบนิมนตองคหลวงตาเขามารับ

การรักษาที่ โรงพยาบาลศิริราช โดยใหกราบ

เรียนองคหลวงตาวา พระบาทสมเด็จพระเจา-

อยูหัว ทรงขอนิมนตองคหลวงตา 

๕. แตทายสดุ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

ทรงย้ำวา การตัดสินใจทั้งสิ้นขอใหองคหลวงตา

พิจารณาตัดสินเลือกเองเปนขอยุติ เพราะ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทราบวากอน

หนานี้ทูลกระหมอม สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา-

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อคัรราชกมุาร ี ไดทรง
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เทคนิคและวิธีการรักษาที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่วนปลายกระดูกที่ตายแล้วก็

พยายามเอาออกจนถงึระดบัทีม่เีลอืดออกซบิๆ ทัง้นีเ้พือ่ตอ้งการใหม้กีารสรา้งเนือ้

ใหมง่อกตามออกมาคลมุบรเิวณหวักระดกูเหลา่นัน้ จะเหน็ไดว้า่กระบวนการเกดิเนือ้

ใหม ่จะดำเนนิไปอยา่งชา้ๆ เพราะปรมิาณของเลอืดมาเลีย้งบรเิวณแผลมนีอ้ย เรือ่ง

การปอ้งกนัการตดิเชือ้เปน็เรือ่งทีส่ำคญัมาก  

 ต่อมาแผลเกิดการติดเชื้อลุกลามไปยังเนื้อเยื่อที่ดีๆ ในบริเวณ

หลงัเทา้อกีถงึขนาดทีแ่พทยค์ดิวา่ถา้เปน็ผูป้ว่ยคนอืน่ เชน่ ผูป้ว่ยทีเ่ปน็

เบาหวานดว้ยแลว้ อาจตอ้งทำการผา่ตดัเอาเนือ้ทีอ่กัเสบตดิเชือ้ นีอ้อก

ไปจากบรเิวณหลงัเทา้กอ่นนีแ้ลว้ หรอืถา้เปน็เชือ้ทีร่นุแรงอาจจำเปน็ตอ้ง  

ทำการผา่ตดัในระดบัใตเ้ขา่ออกไป แตใ่นกรณขีององค์หลวงตา แพทย์คิดวา่

จะกระทำอยา่งทีว่า่มไิดเ้พราะการผา่ตดัดงักลา่วจะเปน็การเพิม่แผลใหก้บั

องค์ท่าน แผลทุกแผลจะหายได้ต้องอาศัยเลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่

เหมาะกับการนำวิธีดังกล่าวมาใช้กับองค์ท่าน ครั้งนั้นแพทย์จึงขอ

อนญุาตใหอ้งคห์ลวงตาเมตตาใชพ้ลงัจติของทา่นมาชว่ยรกัษาการอกัเสบทีห่ลงัเทา้

ไปพรอ้มๆ กบัการใหย้าปฏชิวีนะลดอกัเสบทางหลอดเลอืด ทำใหก้ารอกัเสบหลงั

เทา้ขององคห์ลวงตาลดลงอยา่งรวดเรว็ จนใกลเ้คยีงเนือ้ปกตภิายใน ๗ วนั  

ส่วนภายในแผลนั้นยังมีเนื้อตายเกิดเพิ่มขึ้นทางด้านนอกของแผลซึ่งคลุม

บริเวณข้อต่อของนิ้วเท้าที่สอง เมื่อพยายามตัดเนื้อตายส่วนนี้ออกไปก็จะทำให ้ 

ขอ้ตอ่ของนิว้เทา้นีเ้ปดิสูภ่ายนอก ทำใหใ้ชเ้วลาในการดแูลแผลนานวนัเพิม่ขึน้ แผล  

นีค้อ่ยๆ กระเตือ้งดขีึน้อยา่งชา้ๆ มเีนือ้ใหมค่อ่ยๆ ขยายตวัแผม่าคลมุบรเิวณขอ้ตอ่

ของนิว้เทา้ทีส่องภายหลงัจากการใสล่วดเหลก็เลก็ๆ เพือ่ยดึขอ้ตอ่ใหอ้ยูน่ิง่ไมแ่ยก

ออกจากกัน โดยหวังว่าแผลนี้จะค่อยๆ หดเล็กลงและคลุมด้วยผิวหนังจากขอบ

แผลเขา้ไปยงัสว่นกลาง คาดวา่แผลนีจ้ะหายไดภ้ายในระยะเวลาไมเ่กนิ ๒ เดอืน 

แตอ่งคห์ลวงตา กม็าเกดิอาการอาพาธหนกัดว้ยโรคอืน่เสยีกอ่น 

ในช่วงที่องค์หลวงตาเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชระหว่างวันที ่

๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ถงึ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ คณบดคีณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาลได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาถวายการดูแล แพทย์ได้

ถวายการตรวจบรเิวณชอ่งทอ้งดว้ยเครือ่ง CT พบวา่ภายในชอ่งทอ้งมกีอ้นเนือ้อยู่

บริเวณตับอ่อนขนาดโตพอสมควร ซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ทำให้เกิดการอุดตันของ

ลำไสเ้ลก็สว่นตน้ นอกจากนัน้แพทยย์งัตรวจพบเชือ้มะเรง็จากนำ้ทีเ่จาะออกมาจาก

ช่องเยื่อหุ้มปอดข้างซ้ายด้วย ในช่องท้องก็เริ่มมีน้ำเกิดขึ้น การรักษาจึงเป็นการ

ดูแลแบบประคับประคองให้อาหารและสารน้ำทางหลอดเลือดดำใหญ ่ ใส่สายใน

กระเพาะเพือ่เอานำ้ทีถ่กูกกัขงัอยูอ่อก เจาะนำ้ในชอ่งปอดออกเปน็ครัง้คราวเมือ่มี

อาการเหนือ่ยหอบและพบวา่มนีำ้ในชอ่งปอดเพิม่ขึน้ 

ตอ่มาเมือ่องคห์ลวงตากลบัไปวดัปา่บา้นตาดแลว้ ทลูกระหมอ่มเจา้ฟา้หญงิ

จฬุาภรณฯ์ ไดท้รงจดัใหค้ณะแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจากโรงพยาบาลศริริาชตดิตามไป

ถวายการดูแลรักษาองค์หลวงตาที่วัดอีกด้วย ภาวะอาการอาพาธขององค์ท่าน

เนือ่งจากเนือ้งอกทีต่บัออ่นนี ้ คณะแพทยม์คีวามเหน็วา่นา่จะเปน็มานานพอสมควร

เพราะตำแหนง่ของเนือ้งอกบรเิวณตวั (Body) ของตบัออ่นมกัจะทำใหท้ราบอาการ

ไดค้อ่นขา้งชา้ ขณะทีเ่นือ้งอกนัน้ไดก้ระจายไปทีส่ว่นอืน่ของรา่งกาย และตวัมนัเองก็

โตขึน้จนไปกดทบัสว่นตน้ของลำไสเ้ลก็ เกดิภาวะตบีตนัของลำไสท้ำใหท้า่นอาเจยีน

บอ่ยครัง้และตอ่เนือ่งกนั เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่องคห์ลวงตาเริม่มอีาการอาเจยีนครัง้แรก

เมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ และอาเจียนบ่อยขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 

แพทยต์อ้งถวายการใสส่ายระบายนำ้ทีข่งัอยูใ่นกระเพาะอาหารออกเปน็ครัง้คราว 

แพทยม์ไิดด้แูลอาการอาพาธขององคห์ลวงตาเฉพาะเรือ่งแผลอยา่งเดยีว แต่

พยายามสงัเกตดคูวามผดิปกตขิองระบบอืน่ในรา่งกายขององคท์า่นดว้ย หากมรีะบบ

ใดทีส่งสยัจะมปีญัหา กจ็ะเชญิผูเ้ชีย่วชาญทางระบบนัน้ๆ เชน่หวัใจเตน้เรว็ผดิปกตกิ็

จะเชญิแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางหวัใจจากโรงพยาบาลศริริาชมาดแูละตรวจหวัใจของ

องคห์ลวงตาไปพรอ้มกบัแพทยโ์รงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานี 

แพทยแ์ละคณะตดิตามดแูลแผลเรือ้รงัทีเ่ทา้ซา้ยขององคห์ลวงตาเปน็ระยะๆ 

ไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะหนึง่ครัง้นบัตัง้แตว่นัที ่๑๔ มนีาคม ๒๕๕๓ เปน็ตน้มา หากตดิ

ภารกิจมาดูแผลด้วยตนเองไม่ ได้ก็จะมีแพทย์และบุรุษพยาบาลจากโรงพยาบาล  

ศนูยอ์ดุรฯ มาทำหนา้ทีแ่ทนเชน่เดยีวกนั จนสามารถกลา่วไดว้า่ การดแูลรกัษาแผลที่

เทา้ขององคห์ลวงตาประสบความสำเรจ็ แผลทีเ่ทา้เกอืบจะหายภายในเวลาไมน่านนี ้

ทัง้นีห้ากองคห์ลวงตายงัคงดำรงขนัธอ์ยูต่อ่ไป 

พร้อมถวายคำอธิบายถึงวิธีการรักษาต่างๆ 

โดยละเอียด อีกทั้งถวายภาพผู้ป่วยที่มีแผลที่

เท้ าทั้ งก่อนและหลั งการรักษาว่ า ได้ผลดี

อย่างไร และถ้าแผลลุกลามออกไปจะเป็นผล

เสียอย่างใด พร้อมทั้งอธิบายให้องค์หลวงตา

ทราบว่า หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงที่เท้าใน

คนทั่วไปมีรูปร่างอย่างใด อุดตันแล้วจะเกิด

อะไร จะแก้ ไขโดยไม่ผ่าตัดได้อย่างไร ตลอด

จนข้อจำกัดของการรักษาโดยวิธีนี้ว่าต้องมา

ทำในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทันสมัยพร้อม

กับต้องมีทีมงานครบครันคือต้องมีทีมแพทย์ที่

มีประสบการณ์ ในการรักษาโดยวิธีนี้มาก่อน 

โดยใช้เวลาอธิบายให้องค์หลวงตาฟังอยู่นาน

ราว ๓๐ นาที  

ทา้ยสดุองคห์ลวงตาตอบวา่ “ขอพจิารณา  

ดกูอ่น”  

คณะแพทย์รู้สึกดีใจมาก เพราะเห็นว่ามี

ความหวังที่องค์หลวงตาจะรับนิมนต์ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จากนัน้คณะแพทย์

ได้เดินทางกลับ 

ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ศิษย์ผู้อุปัฏฐากได้บอก

กับคณะแพทย์ว่าองค์หลวงตาได้พิจารณาแล้ว

เมื่อคืนและได้พูดว่า “ถา้เราไปศริริาช เรากจ็ะไม่

ไดก้ลบัมาวดัปา่บา้นตาดอกี”  

คณะแพทยร์บัทราบการตดัสนิใจขององค-์

หลวงตาและปฏิบัติตามความประสงค์ขององค์-

หลวงตาทั้งหมด ในตอนเย็น

วันนั้น นพ.นิพนธ์ ได้เข้าเฝ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่-

หัว และได้กราบบังคมทูลให้

ทรงทราบถึงการตัดสินใจของ

องค์หลวงตา พระองค์ตรัสว่า  

“อยา่ทิง้หลวงตา ให้ ไป

ดูแลรักษาท่านต่อที่วัดและ

ให้การดูแลต่อไปอย่างดี

ทีส่ดุ” 
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วนัเสารท์ี ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เมื่อคืนองค์ท่านพักจำวัดที่ด้านหลังกุฏิ 

องค์ท่านตื่นนอนเวลา ๐๖.๑๐ น. คันไปทั้งหลัง 

พระเกาถวาย จากนั้นองค์ท่านได้ปรารภขึ้นว่า 

“หมู่เพื่อนเอาผ้ามาไว้ ให้เฮา (ผ้าครอง) 

อยา่งนีส้มินัถงึเรยีกวา่ลกูศษิยฉ์ลาด ยามครบูา-

อาจารย์ช่วยเจ้าของบ่ได้ก็ฮู้จักคิดจักอ่าน” 

วันหนึ่งขณะที่กำลังเดินไปที่เตียงด้านหลัง

กุฏิเพื่อจับเส้น องค์ท่านปวดปัสสาวะกะทันหัน 

พระหยิบกระโถนยื่นถวาย ขณะยืนปัสสาวะอยู่

นั้นก็ได้สอนพระวินัยพระด้วย โดยยกสิกขาบท

ในพระปาฏโิมกขเ์ปน็ภาษาบาลขีึน้วา่  

“น ฐิโต อคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง 

วา กริสสามีติ สิกขา กรณียา 

ภิกษุ ไม่ เป็นไข้ จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระ 

ปัสสาวะ” 

 

 
วนัพธุที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์ท่านมีนิสัยเด็ด

เดี่ยว อาจหาญ ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ลูก

ศิษย์ลูกหาเห็นสักครั้ง ไม่ยุ่งกับหมอกับหยูกยา

อะไร แต่ช่วงหลังที่องค์ท่านอนุโลมเมื่อชราภาพ

มานี้ก็เพื่ออนุเคราะห์หัวใจของชาวโลกที่หวัง

บุญกุศลกับครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์ อย่างเช่น

วันนี้องค์ท่านก็ไม่สบายมาก อ่อนเพลีย ตัวเย็น

แผลที่หัวแม่เท้าซ้ายก็อักเสบมาก มีเนื้อตาย

กำลังลามไปนิ้วชี้ มีหนองอยู่ข้างใน  

เวลา ๑๖.๒๐ น. มีคณะแพทย์จากโรง

พยาบาลศิริราชมานิมนต์องค์ท่านไปขยาย

หลอดเลือดที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากผล

ฟิล์มเอกซเรย์ที่เท้าซ้ายพบว่ามีหินปูนมาเกาะที่

เส้นเลือด ทำให้แผลหายช้า ซึ่งจะขยายหลอด

เลือดที่ โรงพยาบาลศิริราช หรือโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ก็ได้ องค์ท่านตอบว่า 

“แผลยังไม่หนักอะไร ถ้ามีเหตุอย่างอื่น

หรือเป็นหนักกว่านี้สมควรไปก็จะไป ไม่ต้อง

นิมนต์ก็ไป แต่ตอนนี้ยังไม่ไป” 

 

 
วนัองัคารที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๒.๐๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นมานั่งฉัน

หมากหน้าห้องแล้วถามพระเกี่ยวกับอายุองค์-

ท่านว่า “เฮาอายุเท่าไหร่แล้ว หือ”  

พระกราบเรยีนวา่ “๙๖ ป ี๑๑ เดอืนครบัผม” 

แล้วองค์ท่านก็พูดต่อไปว่า “๙๖ ป ี ๑๑ 

เดอืน อยา่งวา่ มนัหลงลมื เอาหยงักบัเฮาบ่ไดเ้ด ๊

ความจดความจำบ่เป็นท่าล่ะ แต่สติบ่มีคลาด-

เคลือ่น สตดิตีลอด ๙๖ ป ี๑๑ เดอืน ใกลเ้วลามนั

จะไปละ่ วนันีน้อนกบ็ค่อ่ยหลบั หมูก่บ็่ไดห้ลบัได้

นอนเพราะเฮา แตม่นักจ็ำเปน็อยูเ่นาะ เฮาสอิยู่

อยา่งงีล้ะ่ ถา้สนิอนอาจนอนทีน่ี”่ 

 

 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

หลังจากฉันจังหันเสร็จ องค์ท่านเดินทาง

ไปวัดป่าภูสังโฆ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี (เป็นครั้งสุดท้ายที่องค์ท่านเดินทางมา

เยี่ยมวัดนี้) ได้ปรารภธรรมให้พระและฆราวาส

ฟังว่า “อ่อนลงทุกวันๆ อ่อนลงๆ ทุกวัน จะอ่อน

จะแข็งเราก็ไม่สนใจกับมัน ไม่สนใจ จะเป็นจะ

ตายก็เท่ากัน เป็นก็ดี ตายก็ดี ไม่เห็นมีอะไร มี

น้ำหนักมากกว่ากัน เท่าๆ เก่านั่นแหละ” 

จากนั้นก็ปรารภต่อไปว่า “...อายุมัน ๙๗ 

แล้วนี่นะ อายุ ๙๗ แล้วมั้ง ใกล้แล้ว ใกล้จะไป

แล้ว จวนเข้ามาทุกวันๆ ไม่อยากอยู่ละ คือถ้า

เทียบการอยู่กับการไป ผิดกันคนละโลก การอยู่

พะรุงพะรัง แบกธาตุแบกขันธ์ จะเคลื่อนไหวไป

มาที่ไหนลำบากนะ ไปนี่ดีดผึง ไปหายเงียบเลย 

ไม่มีอะไรแบก ไม่แบก มันต่างกัน 

มันรู้อยู่ในจิตนี่ รู้อยู่ชัดๆ ในจิต ไปนี่เบา

หวิวเลย อยู่หนักเวลาอยู่แบกธาตุแบกขันธ์แบก

ทุกอย่างแต่เวลาไป ทิ้งปั๊วะ ดีดผึงไปสบาย...” 

  

 
วนัองัคารที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา องค์ท่านเมตตา

แสดงธรรมอบรมพระ ณ ศาลาวัดป่าบ้านตาด 

เนน้ถงึการประกอบความเพยีรของพระเปน็สำคญั 

ถือเป็นพรรษาสุดท้ายขององค์ท่านด้วย เนื้อ

ความของเทศนาโดยย่อมี ดังนี้ 

“วนันีว้นัเริม่เขา้พรรษาแลว้นะ พระเณรเรา

ให้ต่างองค์ต่างเข้มงวดกวดขันในข้อวัตรปฏิบัต ิ

กำจดักเิลสตวัขีเ้กยีจขีค้รา้นออกใหห้มด ทำความ

เพยีรตลอดเวลาเวน้แตห่ลบั .. ใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจ 

การประกอบความพากเพียรเป็นของสำคัญมาก 

กเิลสตวัใดกต็ามจะไมห่ลดุลอยไปจากความเพยีรนี้

ไดเ้ลย ความเพยีรเปน็ของสำคญั กำจดั (กเิลส) ให้

หมดจากหวัใจ เมือ่กเิลสหมดไปจากหวัใจแลว้จติใจ

วา่งเปลา่ ทา่นทัง้หลายฟงัคำนี้ใหด้นีะ 

พอจิตใจว่างจากกิเลสไปหมด

แล้วทีนี้ โลกว่างหมด จิตใจว่างหมด

เลย เรยีกวา่หมดงานทำ ไมม่งีาน พระ

อรหนัตห์มดงานทำ ไมม่งีานใดมาทำ

อีกแล้ว กิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อความ

พากความเพียรก็กำจัดมันออกหมด 

เพราะอนันัน้เปน็กเิลสเอาใหข้าดสะบัน้

ไปจากจิตใจหมดแล้วว่างเปล่าหมด 

ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มีงานล่ะ 
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จติใจทา่นวา่งหมด เรยีกวา่จติใจวา่ง โลง่หมดเลย 

อยูท่ี่ไหนวา่งตลอดเวลา ทา่นไมม่งีานทำละ่ พระ-

อรหนัตส์ิน้กเิลสแลว้หมดงาน ไมม่งีานอะไรทีจ่ะทำ

อกี งานกค็อืงานแกก้เิลส กเิลสสิน้ไปหมดแลว้ก็

ไม่มีอะไรเป็นงานเป็นการให้ยุ่งยากปากหมอง

เหมอืนแตก่อ่น ใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจ 

พอจิตว่างจากกิเลสนี้แล้วมันว่างหมด จิต

นี้ว่างเปล่าไปหมดเลยโล่งหมดเลยจิต ให้มัน

เป็นในหัวใจล่ะ มันชัดเจนเอง ดูในหัวใจใครก็ไม่

เหมือนดูในหัวใจเราที่กิเลสสิ้นซากลงไปหมด

แล้วจากหัวใจ ใจนี้ว่างหมดเลย ไม่มีงานทำ 

ว่างตลอดเวลาคือใจพระอรหันต์ที่ท่านสิ้นกิเลส

แล้ว ว่างตลอด ไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดิน

นั่งนอนเป็นเวลาว่างของใจทั้งนั้น ไม่มีอะไรเข้า

มาแทรกนะ .. 

จตินี้ใหม้นัวา่งเถอะนะ่ ใหรู้้ในตวัของเราเอง 

พอวา่งจากกเิลสหมดแลว้นีว้า่งหมดเลย ไมม่งีาน

ทำ พระอรหันต์หมดงาน หมดงานที่จะทำ 

นอกจากนัน้วา่หมดไม่ได ้ สำหรบัพระอรหนัตส์ิน้

หมด กิเลสไม่มีแล้วไม่มีงานทำ ว่างตลอดเวลา 

จิตใจว่างคือจิตพระอรหันต์สิ้นกิเลสหมดโดยสิ้น

เชงิ ใหพ้ากนัจำเอาไปปฏบิตั ิ การประกอบความ

เพยีรอยา่ถอยหลงั ใหก้า้วหนา้ตลอดไป การถอย

หลงัไม่ใชท่างพน้ทกุข ์ ตอ้งกา้วหนา้ตลอดถงึเรยีก

วา่เดนิเพือ่ความพน้ทกุข ์.. 

เราก็อยากแข็งแรงแต่มันก็อ่อนลงทุกวันๆ 

ทำอย่างไร มันไม่แข็งแรงล่ะ เรื่องธาตุขันธ์อ่อน

ลงๆ ทุกวัน แต่จิตใจไม่มี คือจิตใจไม่มีวัย ไม่มี

คำว่าอ่อนหรือแข็ง ส่วนร่างกายนี้อ่อนๆ อ่อน

ลงทุกวัน จิตใจไม่มีอ่อน เพราะอย่างนั้นท่านจึง

เรียกว่านิพพานเที่ยง เที่ยงที่ ใจ ใจหมดกิเลส

เรียกว่าใจหมดสมมุติ เมื่อใจหมดสมมุติ  

ความแปรก็ไม่มี แปรปรวนอะไรไม่มี เที่ยงตรง 

ท่านว่านิพพานเที่ยง คือใจท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว

เที่ยง ถ้ายังไม่สิ้นไม่ เที่ยง ใจวอกแวก

คลอนแคลน ถ้าสิ้นกิเลสแล้วใจก็เที่ยง นิพพาน

ก็เที่ยง ใจก็เป็นธรรมธาตุเที่ยง เป็นเหมือนกัน 

 เขา้พรรษาละทนีี ้พระก็ไม่ไปแรมวนัแรม-

คืนที่ไหน มีแต่การประกอบความพากเพียร ให้

จิตใจสว่างโร่เลย ใครเคยเป็นไหมจิตใจสิ้นกิเลส

ว่างหมดเลยจิตใจสิ้นกิเลส จิตใจไม่สิ้นกิเลสมี

แต่ขวากแต่หนามทิ่มแทงตลอด สายทางเดิน

ของจิต คิดไปไหนมีเสี้ยนมีหนามติดตามไป

หาความสุขความสบายไม่ได้ คิดทางดีก็มีเสี้ยน

มีหนามตามไป คิดทางชั่วยิ่งแล้ว มีแต่เสี้ยนแต่

หนามตามหัวใจไป พอใจสิ้นกิ เลสแล้วคิด

อย่างไรโล่งหมดเลย นี่ละให้เห็นอย่างนั้นนะ 

พูดนี้ท่านผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ประเภท

นี้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ นอกนั้นไม่มี 

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ พระอรหันต์ทุก

องค์มีเหมือนกันหมด ว่างหมดเลยพระอรหันต์

ว่างในจิต ไม่มีอะไรเสียดแทงใจหัวใจ เป็นจิตใจ

ที่ว่าง นั่นละใครจึงอยากไปแต่นิพพาน นิพพาน

ว่างอย่างนั้นละ ไม่มีอะไรเสียดแทงหัวใจเลย 

เรียกว่าหมดงานพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้ว หมด

งานทำ ไม่มีงานอะไรจะทำ คิดอะไรขึ้นมาเป็น

เรื่องกิเลสทั้งนั้นๆ เมื่อกิเลสยังมีอยู่ในใจ พอ

กิเลสสิ้นจากใจแล้วคิดอะไรก็ไม่มีกิเลส จิตเป็น

ธรรมแล้ว และเป็นธรรมล้วนๆ เลย เรียกว่าจิต

เป็นธรรม คิดอะไรก็เป็นธรรมไปหมด ไม่มีกิเลส 

เอามันเห็นนะ ที่พูดนี้มีตัวอย่าง พระ

อรหนัตเ์ปน็อยา่งนัน้ละ พระพทุธเจา้ พระอรหันต์

ทุกพระองค์ เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมด ไม่มี

อะไรจะมาข้องใจ ว่างหมดเลย ให้มันเห็น

ประจักษ์ ในใจ คืออันนี้เป็นได้ ในหัวใจของผู้

บำเพ็ญนะ ไม่ได้เลือกหน้านะ ใครทำเต็มกำลัง

ความสามารถเป็นได้ด้วยกัน ...” 

  

 
วนัองัคารที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๕.๔๐ น. องค์ท่านวิงเวียน พระจับ

เส้นถวายถึงเวลา ๑๖.๔๕ น. ระหว่างนั้นได้

ปรารภว่า  

“ให้ทำเขตที่วัดให้ชัดเจนปักหลักไว้ ทาง

ด้านทิศตะวันออก ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ให้รีบทำ 

ให้ช่วยกันคิด อย่าให้แต่เราคิด เฉพาะดูธาตุ-

ขันธ์ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะแตกวันไหน ต้นยางอยู่

สะพานหน้าวัดให้เอาลง กลัวจะล้มทับผู้คน

สิ่งของ เอาไว้ทางวัดก็ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์อะไร 

ไม้ก็เป็นไม้เนื้ออ่อน ไม่เหมือนต้นแคนทางเข้า  

โรงครวัเปน็ไมเ้นือ้แขง็” 

 

 
วนัองัคารที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๓ 

วนันีอ้งคท์า่นไมส่บาย หลงัฉนัจงัหนัเสรจ็ก็

เขา้หอ้งพกั นอนจบัเสน้ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ  

๑๒.๔๕ น. ระหวา่งนัน้ไดป้รารภขึน้วา่ “ถา้นวด

เส้นนานๆ ร่างกายก็จะฟื้นเร็ว เส้นขานี่สำคัญ 

ถ้าคนนวดเป็นจะฟื้นเร็ว แต่ถ้าคนนวดบ่เป็น มี

แตจ่ะพงัลงเสยีลง เสน้ขานีส่ำคญัจะเปน็อมัพาต

ได ้จะเดนิบ่ไดนู้น่นะ่” 

เวลา ๒๓.๓๕ น. องคท์า่นลกุขึน้จากทีน่อน 

พระจึงพาไปหน้าห้อง นั่งฉันหมากถึงเวลา 

๐๐.๐๕ น. กเ็ขา้หอ้งพกั ระหวา่งนัง่ฉนัหมากอยู่

นั้นได้ปรารภขึ้นว่า “เฮาบ่อยากจะพูดให้หมู่ฟัง 

เดีย๋วจะเดอืดรอ้น มนัเปน็อยูภ่ายใน นอนบห่ลบัก็

ลกุไป ถา้นอนบห่ลบั กเ็พลยี มนัเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลาระยะนี ้มนับง่บอกวา่มนัใกลจ้ะไปแลว้” 
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วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๓ 

องคท์า่นตืน่จำวดัเวลา ๐๕.๔๕ น. พระเขา้

มาทีก่ฏุเิพือ่ใหอ้งคท์า่นแสดงบรสิทุธิ ์ ซึง่วนันีเ้ปน็

วันลงปาฏิโมกข ์ พระได้ประคององค์ท่านครอง

ผ้าจีวร แล้วนั่งลงกับพื้นหน้าห้อง องค์ท่านไม่

ยอมนัง่บนอาสนะซึง่สามารถนัง่หยอ่นเทา้ได ้ ทัง้

ทีล่กุนัง่กล็ำบาก องคท์า่นไดท้ำเปน็แบบอยา่งให้

เหน็ถงึความเดด็เดีย่ว เขม้แขง็ ดว้ยความเคารพ

ในพระธรรมวนิยั 

ขณะที่องค์ท่านกำลังจะกล่าวแสดงอาบัติ

ทกุกฎกบัพระอาจารยส์ดุใจ มพีระ ๓ รปูนัง่อยู่

ใกล้ๆ  องคท์า่นจงึดพุระวา่ “เวลาแสดงอาบตัใิห้

พระองค์อื่นถอยห่าง พระวินัยก็บอกไว้แล้วนี่ว่า

หา่งเทา่ไร” 

เวลา ๑๔.๕๐ น. หลังจากที่บังสุกุลผ้าให้

ญาตโิยมเสรจ็แลว้ องคท์า่นไดป้รารภวา่  

“อยา่งนีแ้หละ หลงๆ ลมืๆ กิง่กา้นไหวเอน

เปลีย่นแปลง แตล่ำตน้หนาแนน่มัน่คง เดีย๋วนีม้ี

อะไรแปลกในระยะนี ้ เราไม่อยากจะพูด เพราะ

พดูไปก็ไมเ่ปน็มงคลกบัผูฟ้งั แตผู่รู้ก้ร็ูอ้ยู ่ ผูฟ้งัได้

ยินแล้วก็เกิดความกังวล แสดงความเป็นห่วง

ออกมาแบบไมเ่ปน็มงคล” 

 

 
ชว่งเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

ช่วงเดือนนี้องค์ท่านเริ่มมีอาการคลื่นไส้

อาเจยีน ฉนัอาหารไดน้อ้ย มกับน่วา่ “มอีาการ

เป็นลึกๆ ข้างในบอกไม่ถูก” คณะแพทย์จาก   

โรงพยาบาลศริริาช และโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธาน ี

ตรวจมคีวามเหน็ตรงกันว่า ลิ้นหัวใจรั่วเล็กน้อย 

ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจปกต ิ ตรวจ

เลือดพบว่า ซีดจากโรคทาลัสซีเมียแฝง ต้องให้

ยาฉีดเพิ่มเลือดเป็นระยะๆ การทำงานของไต 

เบาหวาน ไขมนั ตบั ปกต ิสนันษิฐานวา่ เลอืดไป

เลี้ยงลำไส้เล็กตีบตัน แพทย์แนะนำให้องค์ท่าน

ฉนัอาหารออ่นๆ 

  

 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  

เวลา ๐๗.๐๕ น. องค์หลวงตาให้พระพา

ออกมานั่งหน้าห้องเพื่อเตรียมตัวลงไปศาลา 

องค์ท่านพูดขึ้นว่า “ร่างกายมันโอนมันเอียงไหว

ตลอดเหมือนจะไปทุกเมื่อ แต่จิตเราไม่ได้หวั่น

ไหวกบัมนั ดตูัง้แตต่น้จนรูว้า่มนัจะวบูไปเมือ่ไหร”่ 

 

 
วนัเสารท์ี ่๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  

องค์หลวงตาเริ่มมีอาการไม่สบายท้องอืด

แน่น คลื่นไส้ อาเจียน และมีถ่ายเหลว อาเจียน

เยอะมากตั้งแต่เวลา ๑๑.๑๕ น.  

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  

องคท์า่นบอกอยากฉนันำ้เปลา่ พอฉนัแลว้

ก็อาเจียนออกมาเกือบครึ่งกระโถนเล็กเป็นน้ำสี

เขียว มีเศษอาหารปนเล็กน้อย องค์ท่านพูดว่า 

“เหนือ่ย หายใจไมท่ัว่ทอ้งมาตัง้แตเ่มือ่คนื” 

เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์ท่านไอปนเสมหะ มี

น้ำลายติดขอบริมฝีปากเป็นฟองแล้วอาเจียน

เป็นน้ำสีเขียวประมาณ ๑/๓ กระโถน ขณะ

ที่นอนอยู่ก็ ได้พูดขึ้นว่า “ทุกขัง อริยสัจจัง” 

(ทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ) 

 

 
วนัที ่๑๕-๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  

มีอาการท้องอืด อาเจียน ท้องผูก ถ่าย

อุจจาระเป็นมูกๆ ทุก ๒-๓ วัน ไม่ลงฉันอาหาร

ที่ศาลา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

เป็นต้นไป เริ่มมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบ  

ทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และ

โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ขอนแกน่ เขา้ไปใหก้าร

ดูแลรักษาและปรนนิบัติองค์ท่านตอนกลางคืน

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยส่วนมากแล้วแพทย์และ

พยาบาลที่อยู่กลางคืนจะรอเข้าไปเฉพาะช่วงที่

ท่านตื่นเพื่อถวายน้ำเกลือและสารอาหารทาง

หลอดเลือดเท่านั้น ส่วนการดูแลอุปัฏฐากอื่นๆ 

นัน้เปน็หนา้ทีข่องพระอปุฏัฐาก เชน่ การบบีนวด

เสน้ถวายองคท์า่น การเกบ็ปสัสาวะ เปน็ตน้ 

ศิษยานุศิษย์ทั้งพระและฆราวาส ตลอด

ถึงประชาชนทั่วไปต่างรู้สึกกังวลห่วงใยในการ

อาพาธครั้งนี้เป็นอย่างมาก ได้ร่วมกันปรึกษา

หารือและถวายการดูแลรักษาเพื่อบำบัดการ

อาพาธอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ

เคารพรักเทิดทูนสูงสุด เพื่อรักษาธาตุขันธ์องค์-

ท่านให้ยืนยาวนานที่สุด ท่านได้เมตตาอนุญาต

ให้คณะศิษย์ถวายการดูแลรักษาโดยถ้วนหน้า
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๘๑๔ ๘๑๕

ตามกาลอันสมควรและเปนไปตามอัธยาศัยและ

ปฏปิทาขององคทาน คณะสงฆศษิยานศุษิยองค-

หลวงตาไดเริ่มเขามาอุปฏฐากดูแลครูบา-

อาจารยตามพระธรรมวนิยั และไดแตงตัง้คณะ-

แพทย* ทำการรักษาประกอบดวยแพทยจาก

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศรีนครินทร 

(ขอนแกน) โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี และอื่นๆ 

ในการที่แพทยเขาไปขอโอกาสทำการตรวจ

รักษาแตละครั้ง ตองมีเหตุผลในการทำทุกครั้ง

เพราะองคทานเปนผูที่มี เหตุผลมาก จาก

ประสบการณของแพทยผูถวายการรักษาองค

หลวงตาสงัเกตเหน็วาหากมเีหตผุลในการกระทำ

ใดๆ แลวองคทานมักอนุญาตใหทำเสมอ และ

จะไมใหทำหากไมมีเหตุผลเพียงพอ  

ชวงแรกองคทานมีปญหาในเรื่องติดเชื้อ

ในกระแสเลือด ฉันอาหารไมได มีอาเจียนเปน

สวนมาก แพทยจึงไดกราบนิมนตใหองคทานฉัน

แตนอย สวนสารอาหาร คณะแพทยพยาบาล

ไดจัดใหมีการถวายสารอาหารทางหลอดเลือด

ดำใหญและน้ำเกลือแทน รวมทั้งใสสายระบาย

น้ำยอยจากกระเพาะอาหารโดยใสผานทางจมูก 

งดอาหารและน้ำเปนระยะๆ เมื่อลำไสและ

กระเพาะอาหารเริ่มทำงาน แพทยจะพิจารณา

ใหฉันอาหารที่เหมาะสมกับธาตุขันธ  

ในชวงที่องคหลวงตาไดน้ำเกลือและรักษา

อยูนั้น หากเปนบุคคลทั่วไปคงนอนพักผอน แต

สำหรับองคทานแลว เมื่อพอมีกำลังองคทานยัง

เมตตาเดินทางออกไปเยี่ยมและอบรมลูกศิษย

ทัง้ภายในวดัปาบานตาดและวดัอืน่ๆ เชน วดัภู- 

ผาแดง จงัหวดัอดุรธาน ีวดัเขาใหญเจรญิธรรมฯ

จังหวัดนครราชสีมา และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่

วัดปาสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเคารพ

สักการะหลวงปูมั่น ภูริทัตโต  ผูเปนพอแมครู

อาจารยสุดหัวใจขององคหลวงตาแมวาสุขภาพ

จะไมแข็งแรงก็ตามที ลูกศิษยทั่วประเทศมีความ

หวังวาทานจะหายปวยเหมือนทุกๆ ครั้ง และ 

นอกจากการรักษาดวยคณะแพทยแผนปจจุบัน

แลวยังมีแพทยแผนจีนและแพทยทางเลือกผู

เชี่ยวชาญที่คณะศิษยผู ใกลชิดองคหลวงตาเปน

ผูติดตอประสานใหมารวมดูแลรักษาอีกดวย 

 

ในชวงระหวางวนัที ่๒๐-๓๐ พฤศจกิายน 

๒๕๕๓ มเีหตกุารณทีน่าบนัทกึและขอธรรมะที่

เปนประโยชนนำมาแสดงแตเพยีงบางสวน ดงันี้ 

 

 
วนัเสารที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๘.๒๐ น. องคทานบนวาเจ็บคอ

เหมือนคอจะแตก หมอสันนิษฐานวาเกิดจากทอ

สายยางที่สอดเขาไปในจมูกผานชองคอเพื่อดูด

น้ำในกระเพาะ  

เวลา ๑๐.๐๐ น. องคทานเมตตายก

ธรรมะเปนภาษาบาลีขึ้นวา 

“สุญญโต โลกัง อเวกขัสสุ โมฆราช ทา สโต 

อัตตานุทิฏฐิง อูหัจจ เอวัง มัจจุตตโร สิยา 

เอวัง โลกัง อเวกขันตัง มัจจุราชา น ปสสติ 

ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ 

พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา วางเปลา 

ถอนอตัตานทุฏิฐทิีเ่หน็วาตวั วาเรา วาเขาเสยีแลว 

จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได” 

เวลา ๑๑.๐๐ น. หลังจากที่องคทาน

ปสสาวะเสร็จไดพูดเปรยขึ้นวา 

“รางกายเปนกองฟนกองไฟ แตในจิตใจ

สวางจามันเปนแปลกอยูนะ” 

เวลา ๐๑.๓๕ น. องคทานลุกขึ้นนั่งฉัน

หมากในหอง ไดปรารภใหพระฟงวา 

“เราเหนื่อย...เหนื่อยก็ชางเถอะ มีที่แวะ

แลว เปนคนวางงาน จิตวางงาน” 

 

 
วนัอาทติยที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๕๐ น. องคทานดุเตือนพระผู

ดูแลเวลาปฏิบัติสิ่งใดตอองคทานแลวยังไม ได

รับอนุญาตวา “ทำสุมสี่สุมหากับเราไม ไดนะ 

มุทะลุ ตองปรึกษากอนสิ” 

เวลา ๑๒.๕๐ น. องคทานนั่งรถกอลฟไป

หนาวัด แลวไปดูปลาที่สะพาน 

เวลา ๒๑.๑๐ น. กอนฉันยาองคทาน

ปรารภขึ้นวา “อากาศก็เย็นสบายดี แตยังรูสึก

เพลยีมาก รางกายเหมอืนกองไฟ เปนตอนเฒา” 

 

 
* โดยคณะสงฆไดแตงตัง้คณะแพทยจากหนวยงาน โรงพยาบาลตาง ๆ 

ทัง้แพทยแผนปจจบุนั แพทยแผนไทย และแพทยทางเลอืกขึน้ นอกจาก

นัน้ศษิยานศุษิยขององคหลวงตาบางทานทีเ่ปนแพทยก็ไดมีโอกาสเขามา

รวมดแูลดวย และที่ไมไดเอยนามในทีน่ีย้งัมอีกีจำนวนมาก อยางไรกต็าม

ทกุทานทกุคนลวนมจีติใจหลอหลอมรวมเปนหนึง่เดยีว ถอืความเคารพรกั 

บูชา หวงใยที่มีตอองคหลวงตา อยากใหองคทานทรงธาตุขันธสืบตอไป

อกีนานแสนนาน 

องคหลวงตาเคยเลาใหฟงวา สมยัทีย่งัเปนหนุม

นอยกอนบวชเปนคนทีท่ำงานหนกั ใชกำลงัมาก เชน 

เลือ่ยไม ไมมีใครเลือ่ยสู ได แตยงัแพชาวญวนเลือ่ยเกง

กวา บางครัง้ตองตทีอยขึน้ไปบนตนยางสงูๆ เพือ่ไปเอา

ผึง้ เปนงานทีต่องใชกำลงัมากทัง้นัน้ ทำใหเสนตงึมาตัง้

แตสมยัเปนฆราวาส เคยใหผูเฒาบบีเสนให  

จนมาบวชองคทานจะเสนตึงบอย ๆ ยิ่งตอน

ชราเสนจะตงึมาก ปวดมาก เดนิกแ็ทบจะไมได ตองได

จบัเสนเปนประจำพอเสนออนขากเ็ดนิได เสยีงก็ใสขึน้ 

บางทฉีนัขาวไมได เพราะเสนทองมนัตงึตองกดเสนทอง

ใหออน คนทีห่ลงัคอมตอนแก สวนมากเสนทองนีแ่หละ

สำคญั มนัตงึหดเขาทำใหหลงัคอม ตองกดเสนทองให

หยอน  

องคทานเลาวา การจบัเสนเปนปจจยัหลกัอยาง

หนึง่ทีท่ำใหอายยุนื ทรงธาตทุรงขนัธได พรอมกบัการที่

คนแกไดพักผอนนอนหลับ ทำใหมีอายุยืน ชวงที่ยัง 

แขง็แรงองคทานมกัจะดดัเสนตวัเองเปนประจำไมวาจะ

อยูบนกฏุ ิกอนบณิฑบาต บนศาลา หรอืขณะตรวจวดั 
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วนัองัคารที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

ช่วงเช้าองค์ท่านเดินทางไปวัดภูผาแดง 

อำเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธาน ี (ครัง้สดุทา้ย

ที่มาเยี่ยมวัดนี้) ขณะที่พักบนกุฏิรับรองได้ถาม

พระวา่ “ธรรมลีไปไส” 

พระจงึกราบเรยีนวา่ “อยูว่ดับา้นตาดครบั

ผม” 

แล้วองค์ท่านก็พูดต่อไปว่า “เฒ่ามาแล้ว

เมื่อย ไปไหนมาไหนก็ลำบาก” 

 

 
วนัพธุที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตากล่าวไว้

ในวันนี้แต่มิได้ระบุช่วงเวลา 

“ผมอ่อนลงเรื่อยๆ จะหนักไปข้างหน้า แต่

ผมมีสติอยู่ตลอด ไม่เผลอ” 

“ผมปล่อยวางทั้งหมด ใครจะสรรเสริญ

หรือนินทา ผมไม่สนใจ ถึงเวลาก็ดีดผึงเลย” 

“แต่ก่อนหมู่เพื่อนไม่ ได้เข้ามายุ่งกับผมที่

กุฏิ แต่คราวนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้ จะจับจะยก

อะไร ให้ค่อยๆ คนแก่ก็เหมือนเด็ก” 

เวลา ๐๑.๔๕ น. ขณะฉันหมากในห้อง ได้

ปรารภขึ้นว่า “เครื่องปรนเปรอภิกษุเฒ่ากำลัง

จะตาย ดูเอาภิกษุเฒ่า นอนก็บ่สะดวกสบาย 

หลับนิดเดียวก็ตื่น” 

เครื่องปรนเปรอที่องค์ท่านกล่าวถึงคือ

เครื่ องอำนวยความสะดวกภายในห้องที่

ญาติโยมนำมาถวาย เช่น เครื่องทำความร้อน 

องค์ท่านก็เมตตาใช้ ให้ ปกติตามอัธยาศัยองค์

ท่านแล้วจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งช่วงหลังๆ 

ถือว่าองค์ท่านอนุโลมให้มากแล้ว 

เวลา ๐๔.๔๕ น. องค์ท่านปรารภว่า 

“เหนื่อย จะลุกแค่นี้ก็จะลุกไม่ไหว” 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๒๐ น. หลังจากทำแผลที่สะโพก

ซ้าย องค์ท่านฉันน้ำข้าวของหลวงปู่ลี กุสลธโร 

จากนั้นจึงเดินทางไปกราบหลวงปู่มั่น ที่วัดป่า-

สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร 

เวลา ๑๙.๓๐ น. องค์ท่านอาเจียนเป็น

ครั้งที่ ๕ มีสีเขียวปนเหลืองมีกลิ่นคาว  

เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านปรารภขึ้นว่า  

“เหนื่อย .. อยู่ท่าไหนก็ไม่สะดวกสบาย 

เหนื่อย .. วันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่เหนื่อย ความ

เฒ่าความแก่มีแต่บีบเข้าๆ เราหายสงสัยหมด

ในอรรถในธรรม โล่งหมดเลย เรียกว่าสิ้นสุดล่ะ 

การเกิดการตายในชาตินี้ เรียกว่าสิ้นสุดหมด

เลย ในชาตนิีเ้ปน็ชาตสิดุทา้ย ทะลหุมด โลกธาตุ

นี้ทะลุหมดเลย ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมด 

ไม่มีอะไรเหลือ ความดีความชั่ว โทษคุณปล่อย

วางหมด ไม่มีเหลือ” 

เวลา ๒๒.๒๕ น. องค์ท่านอาเจียนเป็น

ครั้งที่ ๗-๘-๙ รวมประมาณ ๑ กระโถนเล็ก พอ

ถึงเวลา ๒๓.๐๐ น. องค์ท่านบ่นว่าเหนื่อย และ

บอกให้พระพากันไปหลับไปนอน พร้อมกับพูด

ว่า “หมู่เลยบ่ได้หลับได้นอน เฮากวนแต่หมู่ มัน

กะเป็นอย่างซี่ สิว่าจังใด๋” 

 

   
วนัศกุรท์ี ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๔.๓๐ น. มีคหบดีคนหนึ่งได้กราบ

อาราธนานิมนต์ ไปทำ CT SCAN องค์ท่าน

เมตตารับให้ ขณะนั่งรถเดินทางไปโรงพยาบาล

เอกอุดร องค์ท่านซักถามเล็กน้อยและปรารภ

ว่า “มีแต่คนลากไปนั่น ลากไปนี่ มันเลยสิตาย

ก่อน” ตกดึกเวลา ๐๓.๑๐ น. องค์ท่านได้

ปรารภธรรมะว่า “เวลานี้ก็ทุกข์แบบหนึ่ง เวลา

กิเลสมันคะนองก็ทุกข์แบบหนึ่ง” 

ผลการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ช่องท้อง 

พบว่าลำไส้เล็กส่วนต้นตีบตันบางส่วน แต่ยังไม่

ทราบสาเหตุชัดเจน ผลเลือดค่าเอนไซม์ตับอ่อน

สูง สันนิษฐานว่าตับอ่อนอักเสบ ไปเบียด

ลำไส้เล็กส่วนต้นตีบ จึงฉันอาหารและน้ำไม่ได้ 

มีอาเจียนเป็นน้ำย่อยเขียวๆ 

 

 
วนัเสารท์ี ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๓.๒๕ น. พระไดจ้ดัยาจนีสตูรหมอ

เติ้งถวายให้ฉัน องค์ท่านบอกว่า “มันข้นเกินไป 

ฉนัยาก ถงึยาดขีนาดไหน ถา้ฉนัยากกค็อืเกา่” 

เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้

จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์ อคัรราชกมุาร ี เสดจ็เยีย่ม

อาการองค์หลวงตา ตัวแทนคณะแพทย์ ได้นำ

รายงานเข้ากราบทูลทราบ ซึ่งพระองค์รับสั่งว่า 

การที่คณะแพทย์ ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษา

หารอืและรว่มรกัษาเปน็สิง่ทีด่ ีและทรงใหก้ำลงัใจ

ใหม้คีวามมุง่มัน่ในการถวายการรกัษาตอ่ไป  

เวลา ๒๒.๔๕ น. องคท์า่นลกุขึน้นัง่ เพราะมี

ลกัษณะจะอาเจยีน ฉนัหมาก ๑ คำ และปรารภวา่ 

“พระหนุม่นอ้ยมาวุน่แตก่บัภกิษเุฒา่ ไม่ได้

เป็นอันภาวนา ไม่ได้หลับได้นอน ภิกษุเฒ่ากวน

แต่หมู่” “เฮาฝึกจริงๆ เรื่องการตื่น ปกติตอน

หนุม่นอ้ย นอนหา้ทุม่ตืน่ตสีาม พอเฒา่มามนัดดั

คนื เดีย๋วลกุเดีย๋วนอน” “พวกสตัวม์นัคอืบ่ไอ .. 

ไอบ่ไดด้อก ไอกเ็ปน็ภยักบัเจา้ของ” “มนษุยเ์ฮา 

การอยู่การกิน การนอนแบบสบายๆ บ่คือสัตว ์

สตัวเ์ขาตอ้งระวงัตลอด” 

องค์ท่านปวดหนัก กำลังจะไปเข้าห้องน้ำ 

พระเห็นว่าลุกเดินลำบากเลยขอโอกาสให้นั่ง

ส้วมเคลื่อนที่ซึ่งตั้งอยู่ ในห้อง องค์ท่านพูดว่า 

“บ่ มันสิลืมตัว” แล้วองค์ท่านก็ไปเข้าห้องน้ำ 

เวลา ๐๓.๕๕-๐๔.๓๐ น. องค์ท่านนั่งฉัน

หมากในห้อง ระหว่างนั้นองค์ท่านปรารภธรรม

ให้ฟังว่า “พูดให้หมู่ฟังคักๆ ซะ เฮาหมดแล้ว

สมมุติ หมดมานานแล้วเด๊” 
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วนัอาทติยท์ี ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

องค์หลวงตาเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส 

จังหวัดสกลนคร โดยขบวนรถเคลื่อนออก  

จากวัดป่าบ้านตาดประมาณ ๐๙.๐๐ น. มีแพทย์  

และพยาบาลติดตามไปในรถพยาบาลของ  

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีิด้วย  

ในวันนั้นมีศิษยานุศิษย์คอยเฝ้ากราบไหว้ที่

วัดป่าสุทธาวาสจำนวนมาก เมื่อองค์หลวงตา

ลงจากรถตู้และนั่งรถเข็น คณะศิษย์ต่างก็เข้า

กราบถวายปัจจัยอย่างล้นหลาม องค์หลวงตา

ได้ขึ้นกราบสักการะหลวงปู่มั่นในพิพิธภัณฑ์เช่น

ที่เคยกระทำมา อากัปกิริยาขององค์ท่านแสดง

ถึงความสำรวมกาย วาจา เป็นอย่างมากเช่น

ทุกครั้งที่เข้ากราบหลวงปู่มั่น จากนั้นได้ขึ้นพักที่

กุฏิรับรองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

พิพิธภัณฑ์ โดยมีพระเณรถวายการนวดเส้น  

องค์หลวงตา  

องค์ท่านได้เมตตากล่าวธรรมและเล่า

นิทานที่น่าขบขัน มีเสียงหัวเราะดังออกมา  

เป็นระยะๆ บ่งบอกถึงความเป็นผู้มีอารมณ์ขัน

ขององค์ท่านแม้ ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยอาพาธ   

วันนั้นองค์หลวงตากลับถึงวัดป่าบ้านตาดเวลา

ประมาณ ๑๕.๐๐ น.  

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. มลีกูศษิยม์ากราบเยีย่มที่

กุฏิเพื่อจะขออนุญาตองค์ท่านให้หมอใส่สายยาง

เข้าทางจมูกลงไปที่กระเพาะอาหาร เพราะตอน

นี้ตับอ่อนอักเสบและมีน้ำอยู่ ในกระเพาะมาก 

จะขอดูดออก องค์ท่านจึงพูดว่า “ไม่เอา ไม่

รักษา ใครมามีแต่ ได้ยาดีๆ มา ผู้รับยามันจะ

ตาย กรรมฐานเวลาเจ็บไข้ ได้ป่วยไม่ชอบให้ใคร

มายุ่ง มันภาวนาอยู่ภายใน ไม่ว่านั่งหรือนอน” 

เวลา ๑๙.๒๐ น. องค์ท่านปรารภว่า 

“เหนื่อยอย่างนี้แหละ คนแก่ไม่เหมือนคนหนุ่ม

แหละ อายุเราเท่าไหร่แล้ว” เมื่อพระกราบ

เรียนแล้วองค์ท่านจึงกล่าวว่า “นั่น ๙๗ แล้ว  

จะอยู่ไปถึงไหนอีก” 

เวลา ๒๐.๑๕ น. องค์ท่านนั่งอยู่ภายใน

ห้องได้ปรารภธรรมว่า “พระเณรเราทุกวันนี้มัน

หนาขึ้นทุกวันนะ เราดูพระเณรเราดูมาตลอด 

มันหน้าด้านขึ้นทุกวัน ตีเสมอ พระเณรก็ตีเสมอ

กับพระกับอะไรไป เราดูตลอด เพราะเราก็เคย

เป็นพระหนุ่มมาจนถึงพระแก่ ความเคารพ เรา

เคารพตลอด อาวุโสภันเตมี พระเณรเราทุกวัน

นี้มันตีเสมอ เลยกลายเป็นพระเณรหน้าด้านไป 

มันด้านมานานแล้วล่ะ เราเพิ่งมาพูด ที่จะให้มัน

บางลงไม่มี มีแต่หนาขึ้น” 

เวลา ๒๒.๔๕ น. องค์ท่านฉันหมากแล้ว

จะหยิบกระดาษชำระ พอดีมีพระหยิบไปวางผิด

ตำแหน่งที่เคยอยู่ ซึ่งในทางกรรมฐานจะเน้นใน

เรื่องความสะอาดละเอียดรอบคอบทั้งภายนอก

ภายในในการทำข้อวัตรปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ 

องค์ท่านจึงดุเตือนว่า “เอามาไว้นี่ เฮ็ดหยัง

พรวดพราด บ่คิดบ่อ่าน” 

เวลา ๒๓.๕๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งแล้ว

หันมาพูดกับพระว่า “หมู่มาเฝ้าเลยบ่ได้หลับได้

นอน ภิกษุเฒ่าพลิกไปพลิกมา บ่มีประมาณ 

หลับๆ ตื่นๆ” 

เวลา ๐๕.๓๐ น. องค์ท่านตื่นลุกขึ้นนั่ง 

และได้ปรารภธรรมขึ้นว่า “พระกรรมฐานมัก

สร้าง สร้างแต่วัตถุ มันเป็นการส่งจิตออก

ภายนอก ถ้าจิตหมุนเข้าภายใน ธรรมฆ่ากิเลส 

ถ้าจิตหมุนออกภายนอก กิเลสฆ่าธรรม เฮาจะ

ต่างหมู่อยู่ เพราะเฮาหมุนเข้าแต่ภายใน พระ

ทุกวันนี้เป็นกรรมฐานมักสร้าง” 

 

 
เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๓ 

อาการขององค์ท่านนับแต่เริ่มอาพาธมีแต่

ทรงกับทรุดไปเป็นลำดับวันละเล็กละน้อยจน

กระทั่งถึงขั้นทรุดลงมาก ครูบาอาจารย์และ

พระเถรานุเถระต่างเริ่มทยอยกันมากราบเยี่ยม

และปรนนบิตัอิงคท์า่นมากขึน้เปน็ลำดบั พระเณร

ผู้อยู่ ใกล้ชิดได้จัดเป็นวาระเพื่อดูแลอุปัฏฐาก 

โดยอยู่ภายในกุฏิคราวละ ๓-๔ องค์ และนั่ง

ภาวนาอยูบ่รเิวณเฉลยีงภายนอกกฏุอิยา่งเงยีบๆ 

คอยสังเกตเหตุการณ์และอำนวยความสะดวก

เมือ่ถงึเวลาจำเปน็ ตลอดถงึคณะแพทยพ์ยาบาล

ที่ต่างผลัดเปลี่ยนวาระกัน มาดูแลรักษาองค์

ท่านที่วัดป่าบ้านตาด ทุกฝ่ายตั้งใจถวายการ

ดูแลอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและความ  

ยากลำบาก ทำด้วยความละเอียดประณีตที่สุด

ที่ตนจะพึงสามารถ เพราะโอกาสที่จะได้เข้า

ปรนนิบัติอย่างใกล้ชิดเช่นนี้เป็นไปได้ยากยิ่ง 

เนื่องจากอัธยาศัยขององค์ท่านชอบอยู่ตาม

ลำพังในสถานที่อันสงบวิเวกมาแต่เดิม อันเป็น

ความสะดวกสบายต่อธาตุขันธ์ของท่าน  

กจิวตัรองคห์ลวงตาชว่งอาพาธ 
 

ระยะนี้ ในช่วงกลางคืนแพทย์พยาบาลเวร

จากโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานไีดร้บัอนญุาตใหน้อน
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บริเวณกุฏิชั้นล่างขององค์หลวงตา โดยองค์-

ท่านจะพักอยู่ในห้องชั้นล่างของกุฏิและออกมา

ที่ระเบียงรับรองราว ๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ทุกวัน 

องค์ท่านจะล้างหน้า เช็ดหน้า แปรงฟัน   

และบ้วนปากก่อนโดยจะพยายามทำด้วย  

องค์ท่านเอง หลังจากนั้นจึงฉันจังหันเช้า ซึ่งฉัน

ได้เพียง ๘-๑๐ คำเท่านั้น หรือบางครั้งก็ไม่ฉัน

เช้าเลย เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. คณะแพทย์

อีกชุดหนึ่งขอโอกาสทำแผลที่เท้าซ้าย และได้

ขอโอกาสตรวจปอด ตรวจท้อง เสร็จแล้วก็

กราบเรียนองค์ท่านว่าตรวจพบอะไรบ้าง และ

จะถวายการรักษาอย่างไร องค์หลวงตาจะพูด

ว่า “เออ....พอใจ พอใจ” ทุกเช้าในช่วงเวลานี้

ศิษยานุศิษย์จะอาศัยเป็นโอกาสเข้ามากราบ 

เมือ่การตรวจรกัษาเสรจ็กจ็ะพรอ้มใจกนัออกจาก

บริเวณกุฏิเพื่อมิให้เป็นการรบกวนองค์หลวงตา 

องค์หลวงตาจะตื่นเวลากลางคืนเป็นส่วน

ใหญ ่แพทยส์งัเกตวา่องคท์า่นจะตืน่ขึน้มาแลว้นัง่

ฉันหมาก และบางครั้งก็เทศน์ให้ลูกศิษย์ฟังด้วย 

องคท์า่นมกัตืน่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถดัไปกป็ระมาณ

๐๒.๐๐ น. และในตอนเชา้กช็ว่งประมาณ ๐๔.๐๐ น. 

และ ๐๕.๐๐ น. แลว้จะออกมานอกหอ้ง ในระยะ

แรกทีอ่งคท์า่นอาการอาพาธไมม่าก องคท์า่นจะ

ปรารภสั่งสอนลูกศิษย์ ในตอนกลางคืน คืน

หนึ่งองค์ท่านลุกขึ้นเวลา ๐๒.๐๐ น. ในมือจะ

หยิบไฟฉายแล้วฉายไปรอบๆ หอ้งเพื่อดูเวลาว่า

เท่าไร คืนนั้นแพทย์ผู้เฝ้าไข้พอจะจับคำปรารภ

ขององคท์า่นไดว้า่  

“ตรงหน้าเรา

ก็มีนาฬิกา ด้านข้าง 

และด้านหลังเราก็มี

นาฬิกา เดี๋ยวนี้ช่าง

ฟุ่มเฟือยกันมาก ทั้ง

ที่ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ

ประสบภาวะเช่นนี้ .. 

ตัวเราเองมีนาฬิกา

ติดตัวแค่เรือนเดียว 

และเป็นเรือนเล็ก

ด้วย ให้หัดใช้สอย

อย่างประหยัด...” 

แพทยส์งัเกตวา่ 

ส่วนมากแล้วในเวลา

กลางวันองค์ท่านจะแสดงความแข็งแกร่งให้

ปรากฏกบับรรดาลกูศษิยล์กูหา และอาการสว่น

มากขององคท์า่นจะทรดุในชว่งกลางคนื แตท่กุคน

ก็ไมเ่คยเหน็ความออ่นแอขององคท์า่นเลยแมแ้ต่

นอ้ย อยา่งเชน่บางคนืเมือ่พระชว่ยพยงุองคท์า่น

ลกุจากทีน่อนแลว้ องคท์า่นจะพยายามใชม้อืจบั

ขามาอยู่ในท่านั่งสมาธิด้วยองค์เอง แม้ว่าจะนั่ง

ลำบากหรอืนัง่แลว้จะโอนเอนไปดา้นไหนกต็าม คนื

หนึง่องคท์า่นเทศนาวา่  

“ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา...เราจะไม่

กลบัมาเกดิอกีชัว่อนนัตกาล .. อันกายนี้มันร้อน

เป็นไฟ สังขารมันทรมาน แต่ใจนี่สิ อาจหาญ

และสว่างจ้าอยู่ตลอด มันสว่างมากนะ จนไม่มี

อะไรเปรียบได้” 

ในแต่ละวนั ซึง่ชว่ยอำนวยความ

สะดวกใหก้บัแพทยเ์ปน็อยา่งมาก 

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพระสงฆ์ที่อยู่

วาระเวร ก็จะบอกปัญหากับ

แพทย์เวร และเมื่อแพทย์เวรรับ

ทราบ กจ็ะทำการถวายการรกัษา

องค์หลวงตา โดยกราบเรียน

แผนการรกัษาตอ่พระสงฆก์อ่น เมือ่พระสงฆเ์หน็

สมควรจึงจะกราบเรียนองค์หลวงตา หากองค์

ทา่นอนญุาตแลว้ คณะแพทยจ์งึจะสามารถถวาย

การรกัษาได ้ การทีค่ณะสงฆเ์ขา้มาดแูลและรว่ม

ปรกึษาหารอืกนัเชน่นีเ้ปน็การแสดงความกตญัญู

กตเวทีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณและยัง

เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่

พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิวอ้กีดว้ย 

 

ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีเหตุการณ์

ที่น่าบันทึกและข้อธรรมะที่เป็นประโยชน์มา

แสดงแต่เพียงบางส่วน ดังนี้ 

 

 
วนัพธุที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๒.๔๕ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟไปดู

ปลาที่สะพานหน้าวัดและดูต้นโพธิ์แล้วปรารภ

ขึ้นว่า “ต้นโพธิ์สวยงามมาก” 

เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งฉัน

หมากในห้องและปรารภขึ้นว่า “เหนื่อย นั่งก็

เหนื่อย นอนก็เหนื่อย อยู่ท่าไหนก็เหนื่อย มัน

ไม่มีทางไป มีแต่ทางตาย” 

 

 
คณะสงฆ์ถวายการดูแลรักษา
องค์หลวงตา 

การอาพาธขององค์ท่านในครั้งนี้นับตั้งแต่

ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เมื่อเห็น

ว่าองค์หลวงตามีลักษณะทรุดลงเป็นลำดับและ

เริ่มมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ครูบา-

อาจารย์สายกรรมฐานทั้งภายในวัดป่าบ้านตาด

และวดัอืน่ จงึจดัประชมุอยา่งเปน็กจิลกัษณะเพือ่

จัดสรรหน้าที่ในการดูแลองค์หลวงตาอย่างเป็น

สัดส่วนและเป็นระบบ โดยต่างฝ่ายต่างช่วยกัน

ดแูลองคท์า่น และเมือ่วนัที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

คณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุมหารือโดยมีหลวงปู่ล ี  

วัดภผูาแดงเป็นองค์ประธาน ในการประชุมได้มี

การแต่งตั้งคณะสงฆ์ขึ้น เพื่อทำหนา้ที่ถวายการ

ดแูลอปุฏัฐากองคห์ลวงตา โดยแยกออกเปน็สว่น

และจัดเป็นเวรเพื่อเข้าถวายการดูแลองค์ท่าน

ร่วมกับคณะแพทย ์ ในการนี้พระผู้ดูแลและสงฆ์

ได้ช่วยคณะแพทย์ ในการลงบันทึกเกี่ยวกับ  

อาการต่างๆ การขบฉัน การปัสสาวะอุจจาระ 
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วนัพฤหสับดทีี ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๓.๕๐ น. องค์ท่านปรารภขึ้นว่า 

“หลวงปู่มั่น ๘๐ ก็ไป เราอายุเท่าไหร่ อยู่ขวาง 

อยู่เหมือนขอนซุงหนัก แต่ไม่มีกำลังก็อยู่ไป” 

เวลา ๐๕.๒๕ น. องค์ท่านปรารภธรรมะ

ด้วยเสียงดังมีกำลังว่า “ให้มีสตินะ สติ สัพพัตถ 

ปัตถิยา สติจำเป็นต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง ให้

พากันมีสติ เห็นเฮาร่างกายงกๆ งันๆ แต่สติบ่

เคยเผลอ จิตบ่ ได้งกๆ งันๆ เที่ยงจ้อก้ออยู่

ตลอด ร่างกายจะมะลาบพาบพีบแต่จิตเที่ยงอยู่

จ้อก้อ (อย่างนี้)” 

“เฮาเปิดให้หมู่ฟัง เฮาหายสงสัยทุกอย่าง

ในชาตินี้ จิตเฮาโล่งมานานแล้ว นับวันร่างกาย

มีแต่ทรุดลงๆ โลกธรรม ๘ เฮาวางหมด ไผสิ

ติฉินนินทาว่าหัวหลอกหัวโล้น เฮาก็วางหมด 

เหลือแต่ท่อนฟืนอันนี้” 

เมื่ อองค์ท่ านลุ กขึ้ นจากที่ นอนเวลา 

๐๕.๕๐ น. ได้ปรารภกับพระว่า “เหมือนจะ

อาเจียน ท้องอืด ในร่างกายว่างหมด อืดแต่ใน

ท้อง” “ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดในชาตินี้แหละ 

เหลือแต่ของสกปรกในร่างนี้” “นี่มีแต่สิ่งปรน-

เปรอ เฮาบ่แม่นพระพะรุงพะรัง” 

องค์ท่านปรารภถึงเครื่องทำความร้อน 

เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งฟอกอากาศทีก่ฏุภิายใน

ห้องจำวัด ที่ปกติไม่เคยสนใจ แต่ช่วงหลังก็

อนโุลมใหอ้ยา่งมากเพือ่รกัษานำ้ใจของญาตโิยม 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ปรารภขึ้นว่า “เฮาบ่  

อยากกระดุกกระดิกไปไสเด๊ เฮาเหมิดกำลัง 

นอนคือขอนซุง” 

เวลา ๑๙.๓๕ น. ลุกขึ้นมาฉันหมากด้วย

ใบหน้าอิดโรย หายใจหอบแล้วก็พูดขึ้นว่า 

“เหนื่อย ลุกมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ยังไม่ถึงไหน” 

เวลา ๒๑.๐๒ น. องค์ท่านนั่งฉันหมาก

แล้วปรารภธรรมให้ฟังว่า “ก้นก็เจ็บมันไม่มีเนื้อ

รอง ไอ มีอาการจะอาเจียน ไฟมันเผาอยู่ ใน

ธาตุในขันธ์ แต่ใจมันสง่างาม การปฏิบัติธรรม

ของผมหาบ่อนต้องติไม่ได้เลย นั้นละมันเผาอยู่

ในธาตุขันธ์ ใจมันจะเผาได้อย่างไร มันเหนื่อย

หายใจไม่ทั่วท้อง” 

“ในครั้งพุทธกาลมีพระป่วย เหม็นเน่าไป

ทั้งตัว นอนเหมือนขอนซุง พระเณรทิ้งหมดเลย

ไม่มีใครดูแล พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาดูแลเอง 

อย่างนั้นล่ะ ธรรมไม่มีสูงมีต่ำ จากนั้นพระเณร

รุมเลย อย่างนั้นล่ะธรรมทั้งแท่งมีในตำรา” 

เวลา ๐๐.๐๕ น. องคท์า่นนอนพกัแลว้พดู

ขึน้วา่ “ขา้วเพิง่ฉนัไดม้ือ่เชา้ พอมกีำลงั พอแลง

มากเ็หมดิ นีย่งับส่องทุม่กะเมือ่ยแลว้ เมือ่ย” 

 

 
วนัเสารท์ี ่๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะแพทย์ที่ถวายการ

รักษาได้เข้ามาขออนุญาตตรวจร่างกายที่ด้าน

หลังกุฏิ เนื่องจากองค์ท่านอ่อนเพลียมาก 

หนาว มีไข้ ท้องอืดคล้ายจะอาเจียน องค์ท่าน

เลยเทศน์ธรรมะให้ฟังว่า 

“สติเป็นเครื่องกำจัดภัย ไม่มีสติไม่มีความ

เพียร ต้องมีสติจึงมีความเพียร นี่ฟัดมาพอแล้ว

นะ ไม่ ใช่ ไม่ฟัดนะกับกิเลส จนกระทั่งกิเลส

หมอบเลย เห็นเดินซอมซ่อๆ อย่างนี้ เป็น

อย่างไร ภายในเราอยากถามว่าเป็นอย่างไร

ของข้านะ เราอยากถามอย่างนะ หรือเดิน

กรรมฐานโก้เก๋มันสง่างามอยู่ภายใน ไปไหนมี

สติเครื่องกำจัดภัย เรียกว่าปลอดภัยตลอดเป็น

อย่างนี้แหละ นี่ไม่คุยเฉยๆ นะ เดินไปซอมซ่อๆ 

เหมือนไม่มีค่าไม่มีราคานะ แต่หัวใจสง่างามจ้า

อยู่อย่างนะ นั่นมีเครื่องกำกับสติ เรื่องอย่างนี้

ไม่ค่อยเจอง่ายๆ นะ ส่วนเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้

ราว เรื่องฟาดกิเลสหมอบราบ ไปที่ไหนๆ ก็สง่า

งาม คนเขาไม่รู้เรื่องเขาจะไปรู้เหรอ  

พระพุทธเจ้าตรัสรู้กระเทือนโลกมานาน

เท่าไหร่ เขาก็ไม่สนใจ ก็คงต้องปล่อยนะ นี้ก็ว่า

จะว่ากันไม่ทัน ท่านเคยฆ่ากิเลสมาแล้ว กิเลส

หมอบราบก็ทำมาแล้ว กรรมฐานไม่มีค่าเพราะ

ทำตัวไม่มีค่า ถ้าทำตัวให้มีค่าไปที่ไหนก็สง่างาม 

ไม่มีอะไรเกินกรรมฐานนะ เทวบุตร เทวดา 

อินทร์ พรหม แห่รอบอนุโมทนาสาธุการด้วย 

ไม่มีเทวดาเหรอ พระกรรมฐานที่ทรงธรรม

ภายในสง่างาม เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม 

แห่ตาม แต่ท่านไม่พูด .. พูดแล้วเขาจะว่าบ้า 

เขาเป็นบ้า พูดแล้วเขาว่า จะว่าท่านเป็นบ้า” 

จากนั้นหมอได้ขออนุญาตตรวจร่างกาย 

องค์ท่านเลยตอบว่า 

“ไมต่รวจ หลวงตาตรวจเจา้ของตลอด เรา

ตรวจเราตลอด มันละเอียดลออยิ่งกว่าคนอื่นๆ 

ตรวจอีก เข้าใจไหมล่ะ พูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่า

หลวงตาเปน็บา้อกีนะ ไอเ้จา้ของเปน็บา้ไมรู่ ้ เขา้ใจ

หรอืเปลา่ละ่ นานๆ ไดพ้ดูอยา่งนี ้คงไดค้ดินะ” 

เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านได้ลุกขึ้นนั่งพูด

ธรรมะใหฟ้งัวา่ “จติสวา่งไสวทีว่ดัดอยธรรมเจดยี ์

ยิ่งอยู่ป่าลึกยิ่งสว่างจ้า ไม่มีอะไรจะละเอียด

อศัจรรยย์ิง่กวา่จติเปน็ธรรม ธรรมเปน็จติ” “ไป

ไหนมาไหนมพีวกทวยเทพตามดแูลตลอด” 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๒๓.๐๐ น.เศษ คณะกรรมการแพทย์
ไปสถานแีมข่า่ยวทิยเุสยีงธรรมฯ ในหมูบ่า้นตาด   

เมือ่วนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
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ที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายใต้การนำของคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล รอเขา้เฝา้ถวายพระพรเนือ่งใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ตาม

เสดจ็สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยั-

ลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ีเขา้เฝา้ฯ 

 ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร แพทย์ผู้

เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะ

กรรมการแพทยถ์วายการรกัษาพระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัว และเป็นแพทย์ที่ทูลกระหม่อม-

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงคุ้นเคยดี ได้กราบบังคม

ทูลเรื่องปัญหาต่างๆ ของการดูแลรักษาองค์-

หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด โดยมีคณะแพทย์กลุ่ม

ต่างๆ มากมายที่ได้มาให้การดูแลทั้งแพทย์แผน

ปัจจุบัน แผนโบราณ แผนจีน แพทย์ทางเลือก 

และแพทย์จับเส้น  

สำหรับแพทย์แผนปัจจุบันที่ ได้เข้ามาดูแล

รักษาองค์หลวงตา ก็มีหลายกลุ่มได้แก่ คณะ

แพทย์จากศิริราช คณะแพทย์จากโรงพยาบาล

ศูนย์อุดรธานี คณะแพทย์จากโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ ขอนแก่น แพทย์ทหารเรือจากโรง-

พยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า นอกจากนี้ยังมี

แพทย์สมุนไพร แพทย์จากโรงพยาบาลหัวเฉียว 

แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยประยุกต์จาก

มหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนแพทย์แผนจีนทั้ง

ชาวจีนและชาวไทยที่นำยาจีนมาถวายการ

รักษาร่วมกับยาแผนไทยสูตรโบราณดั้งเดิมที่

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เคยใช้และบอกต่อๆ กันมา

ในหมู่ศิษยานุศิษย์ 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงมี

รับสั่งให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช-

พยาบาล นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร และ

นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ ไปประชุมหารือกันเพื่อ

ประสานคณะแพทย์แผนปัจจุบันของทุกแหล่ง

ทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องในการดูแลองค์หลวงตา 

โดยให้ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นภายใต้การนำ

ของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เพื่อถวาย

การรักษาองค์หลวงตาให้ดีที่สุด โดยจะต้องร่วม

มือกัน ประสานงานกัน ปรึกษาหารือกันและ

ทำงานกันเป็นทีม โดยให้ นพ.สมหวัง ซึ่งมี

อาวุ โสสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบรับเรื่องนี้ ไป

ดำเนินการต่อไป 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. ดูองค์ท่านอิดโรย ฉัน

อาหารได้น้อย องค์ท่านบ่นว่าเหนื่อยหลายครั้ง

ตั้งแต่เช้ามา 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรง  

พระกรุณาโปรดให้คณะแพทย์จากศิริราชมา  

เป็นที่ปรึกษาและร่วมประชุมกับคณะแพทย์ที่  

ถวายการรักษาองค์หลวงตา 

วันนี้มี โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตา

กล่าวไว้แต่มิได้ระบุช่วงเวลา 

“ถูกต้องแล้ว..พุทธบริษัทต้องเป็นห่วงกัน 

จึงจะถูกต้องเป็นธรรม” 

เวลา ๒๔.๐๐ น. องค์ท่านปรารภว่า 

“แข้งขาตึงเหมิด มันสิยางบ่ได้ ต้องได้นวดเส้น

บ่อยๆ ท้องกะแข็ง พระเณรบ่ค่อยเอาใจใส่ เฮ็ด

คือข้าราชการงานเมือง เขียนสมุดปากกาแล้ว

ถิ่มไปเลย พระเณรหาผู้ที่จะเอาใจใส่บ่มี เฮาเบิ่ง

มาตลอดแต่เฮาบ่พูด” 

 

 
วนัองัคารที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๕๐ น. องคท์า่นตืน่จำวดั จากนัน้

ไดฉ้นัจงัหนัทีเ่ปน็อาหารออ่นๆ พอสมควร 

เวลา ๑๒.๔๕ น. นั่งรถกอล์ฟไปดูปลาที่

สะพานหนา้วดั และดตูน้โพธิ ์ ซึง่องคท์า่นปรารภ

ใหฟ้งับอ่ยๆ วา่ ‘ตน้โพธิส์วยงามด’ี 

เวลา ๒๓.๒๐ น. องค์ท่านปรารภขณะ

นอนอยูว่า่ “เหนือ่ย นัง่อยูเ่ฉยๆ กเ็หนือ่ย” 

เวลา ๐๔.๒๐-๐๔.๕๔ น. องค์ท่านตื่นขึ้น

ลา้งหนา้และนัง่ฉนัหมากในหอ้ง ไดป้รารภขึน้วา่ 

“เจบ็เอว นัง่นานไม่ได ้เดีย๋วกน็อน” “นาฬกิา ๓ 

เรอืน (ทีต่ดิอยูข่า้งฝาในหอ้ง) เหลอืเฟอืมแีตส่ิง่

เหลอืเฟอื” 

 

 
วนัพธุที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าองค์ท่านดูแข็งแรง

ขึ้นและได้ปรารภว่า “อยู่แต่ในห้อง เหมิดมื้อ 

ปิดประตูตีหมา ขี้แตกซะในห้อง” 

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉนัอาหารไดบ้า้ง ดกีวา่

เมือ่วาน 

เวลา ๐๗.๔๒ น. คณะแพทย์ที่ถวายยา

รักษาเข้าเส้นเลือดได้พบว่า ด้านใต้ต้นแขนซ้าย

บวมน้ำและตามด้านหลังก็มีลักษณะบวมน้ำ 

เวลา ๑๘.๔๕ น. ขณะที่องค์ท่านลุกนั่งฉัน

หมากในห้อง พระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จังหวัดปทุมธานี 

พร้อมด้วยพระเถระจากวัดเขาน้อยสามผาน

จังหวัดจันทบุรี ๓ รูป ได้เข้ามาขอโอกาสกราบ

เรียนปรึกษาเรื่องการเตรียมงานถวายเพลิงศพ

หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม ซึ่งจะมีงานประชุมเพลิง

ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้ 

อาการโดยรวมวนันี ้ ดอูงคท์า่นแจม่ใสดพีอ

สมควร 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

หลังฉันจังหัน แม้ว่าธาตุขันธ์ระยะนี้จะ

ออ่นแรงมาก พดูไมม่เีสยีง แตอ่งคท์า่นยงัเมตตา

เดินทางไปที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณ-  

สัมปันโน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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(เปนครั้งสุดทายที่ ไดมาเยี่ยมวัดนี้) ซึ่งใชเวลา

เดินทางไปกลับราว ๘ ชั่วโมง 

องคทานนัง่เมตตาพระและฆราวาสทัง้ๆ ที่

ออนแรง พดูไมมเีสยีง หลวงปูอทุยั สริธิโร จงึ

กราบเรียนขอเพียงองคทานนั่งเฉยๆเทานี้ คณะ

ศิษยกด็ีใจมากแลว กลบัถงึวดัปาบานตาด เวลา 

๑๗.๕๐ น. ซึง่ออนเพลยีมาก 

เวลา ๑๙.๕๕ น. องคทานปรารภขึ้นดวย

น้ำเสียงอันแผวเบาวา “เฮาออนหลาย เมือย

หลาย” 

คณะแพทย ไดนำเลือดไปตรวจ พบวาคา 

โพแทสเซยีมในเลอืดตำ่ จงึไดถวายโพแทสเซยีม

เพิ่มโดยเปลี่ยนน้ำเกลือใหม องคทานนอนหลับ

ไดสนิทดีเกือบตลอดทั้งคืน 

 

 
วนัศกุรที ่๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๓.๔๕ น. มีพระเถระเขามากราบ

เยีย่มและไดกราบเรยีนวา ถาองคทานทรงธาตทุรง

ขนัธอยูคณะสงฆกร็มเยน็ องคทานพดูวา “ธาต-ุ

ขันธเฮา เปนกองฟนกองไฟ คณะสงฆจักฮูบ” 

“สวนมากมแีตนอน นัง่นานๆ กเ็หนือ่ย เวลานอน

จติเขาภายในบมหียงักวน” 

มีโยมคนหนึ่งกราบเรียนวา แพทยที่โรง-

พยาบาลศิริราชฝากกราบเรียนวา “ในหลวง

ทรงเปนหวง“  

องคทานเลยพูดขึ้นวา “อยาวาแต

ในหลวงทรงเปนหวงเลย พวกทวยเทพอยูเต็ม

ทองฟาคอยดูแลรักษาเราตลอด” 

ลูกศิษยคนหนึ่งไดกราบเรียนวา ชวงนี้ ไม

คอยแข็งแรง กำลังจะดีก็เดินทาง ทำใหหาย

ยาก ขอองคหลวงตาเมตตาพักอยูที่วัด อยา

เดินทางไกลบอย องคทานพูดวา “คนหนึ่งจอง

แตจะรักษาธาตุขันธ คนหนึ่งจองแตจะทำลาย

ธาตุขันธโดยไมเจตนา”  

 

 
วนัเสารที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๓๐ น. องคทานฉันอาหารได

นอย ปรารภวา “เบื่ออาหาร ถาฝนฉันแลว

อาหารจะไมคอยยอย สะเปะสะปะ จะเอากำลัง

มาจากไหน” 

เวลา ๐๘.๒๐ น. องคทานปรารภวา “เฮา

บคอยสบายในราง เฮาเมื่อยหลายตั้ว จั๊กเปน

หยัง” 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ระหวางฉันหมากมี

ญาติโยมเอาปจจัยมาถวาย องคทานพูดวา “ไม

สบาย .. มา ๒-๓ วัน วันนี้วาจะนอนสักหนอย 

ไมสบาย มันเปนของมันอยูภายใน ไมอยาก

กระดุกกระดิกไปไหนมาไหน เวลามันไมสบาย

ทุกสิ่งทุกอยางในรางกายมันออนแรงตามกันไป

หมด ไมอยากกระดุกกระดิกนะ วันนี้ ไมไปไหน 

เปนเพื่อนกันอยูกับเตียง ไมอยากไปไหนมาไหน 

มันออนหมด” 

เวลา ๑๖.๑๕ น. ขณะที่ถวายยาลดกรดใน

กระเพาะอาหาร องคทานไดพูดวา “นั่งกะเมือย 

นอนกะเมือย นอนกะขวาง นั่งกะขวาง” 

เวลา ๑๙.๓๐ น. องคทานลกุนัง่ฉนัหมาก

และพดูวา “เฮาเมอืยหลาย หายใจบทัว่ทอง” มี

อาการหลบัๆ ตืน่ๆ อยูทัง้คนื 

 

 
วนัอาทติยที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เชานี้องคทานนอนพักตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐-

๐๙.๑๐ น. ขณะที่นอนพักอยูนั้น มีพระเถระ

กราบขอโอกาสใหองคทานพิจารณาฉันอาหาร 

ซึ่งก็ฉันได ไมมาก หลังฉันอาหาร ดูองคทาน

อิดโรย เหนื่อย เพลีย และซีดมากจนนาใจหาย

แกคณะศิษย 

เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะแพทยจะนำเลือด

ถวายองคทาน แตพระสวนหนึ่งยังไมเห็นดวย 

จึงขอปรึกษากันกอนเพราะเมื่อประมาณตนป 

องคทานเคยปฏิเสธและยังดุคณะสงฆที่เขามา

ขออีกวา “คิดกันไปไดยังไง” ในอดีตพระบางรูป

ก็เคยไดยินทานพูดปฏิเสธในเรื่องนี้วา “จะเอา

เลือดคนขี้เหลาเมายาที่ ไหนมาใสเรา” บาง

เปนตน ในขณะที่คณะแพทยก็เห็นถึงความ

จำเปนสมควรตองถวายการใหเลือดในเวลานี้

เพราะเห็นอาการไมสูดีมาตั้งแตเมื่อวานนี้แลว 

จึงไดเตรียมการไวลวงหนาในระดับหนึ่งโดยรับ

บริจาคเฉพาะเลือดของพระวัดปาบานตาดที่มี

กลุมเลือดชนิดเดียวกับองคทาน ซึ่งเปนการ

เหมาะสมทั้งทางโลกและทางธรรมที่ลูกศิษยพึง

ปฏิบัติตอครูบาอาจารยยิ่งกวาจะนำเลือดจาก

คนอื่นเขาไปสูธาตุขันธขององคทาน 

เวลา ๑๑.๐๐ น. ระหวางที่คณะสงฆกับ

คณะแพทย ไดประชุมกัน องคทานรูสึกตัวตื่น 

พระไดกราบเรียนวา “ขอโอกาสครับ หมอขอ

ถวายเลือดแกพอแมครูอาจารยครับ” องคทาน

พูดเบาๆ วา “ไมเอา” 

เวลา ๑๑.๓๐ น. ผูอำนวยการโรงพยาบาล-

ศูนยอุดรฯ กราบเรียนวา “ขอโอกาสครับองค

หลวงตา ทางคณะแพทยจะถวายเม็ดเลือดของ

พระรักษาองคหลวงตา”  

กราบเรียนอยูถึง ๓ ครั้ง แตองคทานก็

นอนนิ่ง คณะสงฆซึ่งมีพระเถระหลายรูปเห็นดัง

นั้นจึงเขาหารือกับคณะแพทยซักถามเหตุผล

ความจำเปนอีกครั้งเพื่อใหมีความรอบคอบที่สุด 
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เวลา ๑๒.๐๐ น. พระเถระได้บอกให้ผู้

อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ กราบเรียน

ใหม่อีกครั้ง ผู้อำนวยการจึงกราบเรียนว่า “ขอ

โอกาสครับองค์หลวงตา คณะแพทย์ คณะสงฆ์ 

มีมติขอโอกาสถวายการรักษาเม็ดเลือดองค์

หลวงตาเพื่อให้หายอ่อนเพลียครับผม” มีพระ

พยายามพูดเสริมขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันว่า

เป็นเลือดของพระวัดป่าบ้านตาด 

องค์ท่านพยักหน้า พูดเบาๆ ว่า “เออ” 

เวลา ๑๒.๓๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๔.๔๗ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟไป

ดูปลาที่สะพานหน้าวัด ดูต้นโพธิ์ เลยไปถึงสาม-

แยกทางบิณฑบาตจึงกลับ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นมาฉัน

หมาก แล้วพูดว่า “เราเหนื่อยมาก นั่งก็เหนื่อย 

นอนก็เหนื่อย เหนื่อยมาก” 

วันนี้มี โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตา

กล่าวไว้แต่มิได้ระบุช่วงเวลา 

“เราปล่อยวางหมดแล้ว ไม่มีสมมุติใดๆ 

เหลืออยู่ ในจิตใจ ชาตินี้เราพอใจ เราทำสุด

กำลังของเรา” 

อาการโดยรวมตอนกลางคืนหลับได้ค่อน

ข้างดี 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๓๐ น. องค์ท่านฉันอาหารได้

บ้าง สีหน้าค่อนข้างแจ่มใส แต่ในช่วงสายหลัง

จากองค์ท่านเข้าห้องน้ำเสร็จ ได้พูดขึ้นว่า  

“เราออ่นมากไมม่กีำลงั”  

       เวลา  ๑๒.๐๐  น. นัง่รถกอลฟ์ออกไปหนา้วดั           

เวลา ๑๗.๕๐ น. ฉันหมากบนเตียงด้าน

หลังกุฏิ พระได้ถวายยาที่หลวงปู่ลีทำถวาย 

องค์ท่านฉันและได้พูดคุยธรรมะกับพระเถระ ๒ 

รูปว่า “ทุกอย่างในสามแดนโลกธาตุปล่อยหมด 

.. ถ้าเดินไปเหยียบรากไม้นึกว่างูจะดีดพรึ่บ มัน

เป็นสัญชาตญาณ จิตแย็บนิดเดียวแล้วหาย

เงียบเลย” 

เวลา ๒๑.๓๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งฉัน

หมาก และไดถ้ามถงึนาฬกิา พรอ้มทัง้เรอืนใหมท่ี่

ญาติโยมนำมาถวาย พระได้นำเอานาฬิกาเรือน

ใหม ่ ๓ เรือนมาถวาย องค์ท่านจึงปรารภว่า 

“โละออกหมด เราใช้เรือนเดียวจนตายก็ยัง

เหลอื” 

กลางคืนองค์ท่านนอนไม่ค่อยหลับ 

 

 
วนัองัคารที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันจังหันได้น้อย องค์

ท่านพูดว่า “เห็นอาหารแล้วเบื่อ แต่ฝืนๆ ฉัน” 

เวลา ๑๑.๑๐ น. องค์ท่านปรารภว่า  

“เมอืย .. บอ่ยากตงิคงีไปไหน คอืเมอืยกะดอ้กะ-

เดีย้แท ้ ซมูือ้คอืบเ่ปน็จัง่ซีจ้ัก๊เทอื”  

เวลา   ๑๑.๕๐   น. นัง่รถกอลฟ์ไปดปูลาหนา้วดั 

เวลา  ๐๔.๑๕  น. องคท์า่นพดูขึน้วา่ “จัก๊

เป็นหยัง ร่างกายมีแต่อ่อนลงๆ นั่งมีแต่อยาก

นอน” 

จากนัน้กบ็อกวา่ “จดัอาหารไปวดัธรรมล”ี 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓  

(ธรรมเทศนากณัฑส์ดุทา้ย) 

เวลา ๐๖.๓๐ น. วนันีฉ้นัจงัหนัได ้ ๒๐ คำ 

จากนั้นองค์ท่านก็เดินทางไปกราบหลวงปู่มั่นที ่ 

วดัปา่สทุธาวาส หลงัจากกราบแลว้พระไดจ้บัเสน้

ถวายในกฏุริบัรอง ทา่นไดป้รารภธรรมใหพ้ระฟงัวา่ 

“ใกลร้อ้ยแลว้เด ๊อาย ุอายเุฮาทอ่ใดแ๋ลว้ หอื” 

พระกราบเรียนว่า “๙๘ ครับผม” 

องค์ท่านจึงพูดต่อไปว่า “นั่นแล้ว เกือบ

ร้อยแล้ว ๙๘ อยู่อีกบ่ท่อใด๋มันกะไปท่อนั่นแล้ว 

ไปบ่ ไปเฮากะบ่ว่าดอก เฮาบ่นซื่อๆ เด๊ เป็น

โอกาสสิเว่ากะเว่า ธรรมดาบ่เคยเว่าดอกแนว

หมู่นี่ เรื่องจะไปจะอยู่ เฮาบ่มีอาลัย เฮาหมด

ห่วงหมดใยคูแนว ตัดขาดหมดเลย บ่มีอันใด๋

เหลือในใจ ถึงจุดที่ว่า จิตว่าง ว่างทุกอย่าง มี

แต่ธรรม ธรรมว่างไปแบบหนึ่งเด๊ 

๙๘ ย่างเข้ามาแล้ว มันกะใกล้แล้วเด๊ ใกล้

สิไปแล้ว 

ไปกะไป เฮาบ่ย่านบ่หาญเด๊ ซือๆ อยู่ ได้

ธรรมมาเต็มหัวใจทุกอย่าง บำเพ็ญธรรมจนเต็ม

หัวใจแล้ว หายห่วง ยังอยู่แต่ร่างกายกับ

สุขภาพ มันสิไปมื้อใด๋มันกะไปท่อนั้นแล้ว บ่ไปก็

อยู่อย่างนี้แหละ ความห่วงความใยอันใด๋บ่มี 

หมดเลย เดินอย่างสะดวกสบายละ สูงสุดไป

เลยโลด 

เว่ามันคักๆ จั่งซี้แหละ เฮาบ่เคยเว่าดอก

คำเว่าหมู่นี่ สุ่มสี่สุ่มห้ามันสิเว่าได้บ่ พวกเปรต

พวกผีมันคอย สิหาบเอากองฟืนกองไฟ เว่าจั่งซี้

เป็นธรรม พวกเปรตพวกผีมันบ่ เป็นนำเด๊ 

หาว่าเว่าโอ้เว่าอวดไปจั่งซั่น บ่เป็นประโยชน์กับ

พวกเปรตพวกผี เป็นประโยชน์แต่กับผู้เป็น

อรรถเป็นธรรมนั่นแล้ว เว่าซือๆ หมดแล้วเด๊ 

หมดทุกอย่างแล้ว กิเลสกับจิต .. หมด ภพชาติ

ก็หมดในชาตินี้เท่านั้น บ่มีสิต่อไปอีกแล้ว เว่าให้

ฟังคักๆ แหละ 

เฮาปฏบิตัมิานานขนาดใด ๋ เฮาเอาจรงิเอา-

จังทุกอย่างเด๊ เอาจริงเอาจังมันกะเห็นจริงเห็น

จังเด๊ บ่มีบ่อนสงสัยแล้ว มันบ่เป็นท่า .. ดีดเลย

โลด บ่ต้องเสาะแสวงหาป่าช้าบ่อนใด๋อีกแล้ว 

มันหาบ่พ้อแล้ว ป่าช้าบ่อนเกิดบ่อนตาย ต่อไป

นี้บ่หาแล้ว มันพอแล้วเด๊ มันเต็มกำลังความ

สามารถแล้ว เอาจริงเอาจังตั้ว เคยทำเคยละ

กิเลส จริงจังมากทีเดียว 

เว่าถึงกิเลสขาดสะบั้น เห็นประจักษ์ในใจ
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แล้ว อยู่กะอยู่แบบหายห่วง แบบหมดงาน สิมี

งานใด๋ทำอีกต่อไปกะบ่มี หมดแล้ว ว่างงานจิตที่

สิ้นกิเลส หมด ว่างงานตลอด ตั้งกัปตั้งกัลป์ 

ว่างอยู่อย่างนั้น จั่งว่านิพพานเที่ยงนั่นแล้ว...” 

เวลา ๑๖.๑๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยี่ยม 

เวลา ๐๓.๓๐ น. องค์ท่านบอกว่า “พรุ่งนี้

เอาสายน้ำเกลือออก” 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. ขณะที่นอนพักอยู่ องค์-

ท่านพูดขึ้นว่า “หลงวันหลงคืน เฮานอนหลับ

ยามใด๋ ตื่นมา หลงวันหลงคืน” 

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันอาหารได้ ๑๐ คำแล้ว

นั่งรถกอล์ฟไปหน้าวัด 

เวลา ๑๓.๑๕ น. นั่งรถกอล์ฟดูปลาหน้า

วัดและไปจนถึงสามแยกบิณฑบาตจึงกลับ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. อาเจียนครั้งที่ ๖ เป็นน้ำ

สีเขียวปนเหลือง มีเศษอาหารปนออกมาด้วย 

เวลา ๑๙.๓๐ น. องคท์า่นปรารภวา่ “สระที่

อยูท่ศิตะวนัตกวดั เฮายงัพจิารณาบอ่อก เปน็ของ

สาธารณะ ถา้จะขดุขยายออกไปจะเปน็ประโยชน์ 

กุง้ หอย ป ูปลา จะไดอ้ยูอ่าศยั แตเ่งนิกะบค่อ่ย

ขยบั มแีต่ไหลออก ไหลกะในสิง่ทีเ่ปน็ประโยชน ์

ถ้าเฮาได้พิจารณาแล้วละเอียดลออล่ะ บ่ค่อยม ี 

รัว่ไหลแตกซมึไดง้า่ยๆ” 

เวลา ๐๒.๐๐ น. ตื่นขึ้นมานั่งฉันหมาก

แล้วพูดว่า “เส้นท้องตึงท้องแข็งเป็นแผ่นเป็น

ดาน ทำให้ฉันข้าวบ่ ได้ ตื่นมามีแต่สิล้มสิตาย 

จะมายั่งยืนจังใด๋แล้ว” 

องค์ท่านนั่งฉันหมากได้สักพักจึงพูดขึ้นว่า 

“คือจั๊งสิฮาก ตื่นมาบ่ได้มีกำลัง มีแต่เมือย” 

เวลา ๐๒.๕๐ น. องค์ท่านพูดเสียงเบาว่า

หมดกำลังให้พลิกตัวไปทางซ้าย แล้วพูดต่อว่า 

“มื่อนี่บ่เป็นทาล่ะ” 

อาการโดยรวมวันนี้ดูอิดโรยอ่อนแรงลงๆ  

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ตอนเชา้ฉนัจงัหนัได ้๑๐ คำ   

ดูองค์ท่านยังอ่อนแรง แขนขวา

บวมจากการรั่วของเส้นเลือดที่

แทงเข็ม 

เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์ท่าน

ลุกขึ้นนั่งฉันหมาก แล้วถามพระ

ว่า “หนาว เดือนนี้เดือนอะไร” เมื่อพระกราบ

เรียนว่าเดือนธันวาคม องค์ท่านก็กล่าวต่อไปว่า 

“อย่างว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้ว ดูหมู่เพื่อนไม่

ค่อยหนาว เฮาไปไหนบ่ได้เพราะความหนาวมัน

รัดกุมไว้” 

องค์ท่านลุกขึ้นมาอาเจียนเกือบทั้งคืน วัน

นี้อาเจียนทั้งหมด ๑๘ ครั้ง เป็นน้ำสีเขียวคล้าย

น้ำดี ๘๐๐ มล. 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ตั้งแต่เวลา ๐๖.๔๓-๑๓.๐๕ น. อาเจียน 

๑๑ ครั้งเป็นน้ำสีเขียวแก่ ดูอิดโรย 

เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์ท่านพูดว่า “เฮาบ่

สบายในธาตุ บ่สบายในท้อง เมือย นั่นแล้วบัด

ยามสิเป็น” 

อาการโดยรวมวันนี้ดูอ่อนเพลีย 

 

 
วนัองัคารที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๕.๑๕ น. ลุกขึ้นนั่งฉันหมากแล้ว

พูดว่า “มีแต่อ่อนลงๆ” เช้าวันนี้องค์ท่านฉัน

อาหารไม่ได้เป็นวันที่ ๒ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. นั่งรถกอล์ฟไปรอบ

ศาลาแล้วออกไปหน้าวัด ดูองค์ท่านอ่อนแรง 

เวลา ๑๙.๕๐ น. ลุกขึ้นนั่ งฉันหมาก 

อาการไม่ค่อยดี ดูอิดโรยปากแห้ง ช่วงหลังจาก

พระสงฆ์ลงอุโบสถแล้วได้ประชุมกันเกี่ยวกับ

การดูแลรักษา พระได้กราบเรียนเกี่ยวกับการ

ดูแล องค์ท่านจึงพูดว่า “ให้พากันดูแลเถอะ” 

เวลา ๐๓.๒๐ น. หลังจากอาเจียน องค์-

ท่านพูดขึ้นว่า “ไอแทบสลบ เพราะมันไอเต็ม

กำลัง ตึงไปหมด ใจแทบจะขาด” 

อาการโดยรวมนอนไม่ค่อยหลับ ไม่มี

เรี่ยวแรง อาเจียน ๑๓ ครั้ง 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ตอนเช้าองค์ท่านฉันได้แต่น้ำข้าวของ

หลวงปู่ลี ๕ คำกลืน 

เวลา ๑๑.๑๐ น. องค์ท่านลุกนั่งทำท่า

คล้ายจะอาเจียนพร้อมกับพูดว่า “๒-๓ มื่อมานี่

ท้องเฮาบ่ค่อยดี” 

เวลา ๑๒.๐๐ น. อาเจียนครั้งที่ ๕ และ

พูดว่า “หายใจไม่สะดวก” 

เวลา ๑๒.๑๐ น. อาเจียนครั้งที่ ๖ พร้อม

กับพูดว่า “โฮ่ แทบสลบ” 

เวลา ๑๒.๒๕ น. อาเจียนครั้งที่ ๗ และ

พูดว่า “คือสิฮาก เป็นมาห้าวันแล้วเด๊” 

เวลา ๑๓.๐๐น. ลูกศิษย์กราบนิมนต์ ไป

โรงพยาบาล องค์ท่านตอบว่า “ไม่ไป จะเอาเรา

ไปฆ่า พาไปตาย สิเอาไปตายบ่” 

องค์ท่านมีอาการอาพาธหนักขึ้นเรื่อยๆ 

หายใจไม่ทันและอ่อนกำลังลงมาก 

เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศิริราชตรวจร่างกาย ถวายการรักษา 

ตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ มีไอเป็น

ระยะ และมีไข้สูง 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

วันนี้ ไม่ได้ฉันอาหารเป็นวันที่ ๕  

เวลา ๑๔.๓๐ น. หลวงปูบ่ญุม ี ปรปิณุโณ 

วดัปา่บา้นนาคณู มากราบเยีย่ม องคท์า่นจงึลกุขึน้นัง่ 

ตอนกลางคืนหลับได้บ้าง มีไอเป็นระยะๆ 

ตลอดคืน 

794-848.indd   823 9/27/11   3:38:20 AM



824 825

 

 
วนัเสารท์ี ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ระยะนี้องค์ท่านมีอาการอ่อนแรงลง

เรื่อยๆ หมอต้องได้พ่นยาแก้หวัดป้องกันเชื้อ

ไวรัส และพ่นยาขยายหลอดลม เนื่องจาก

หลอดลมตีบ 

เวลา ๑๒.๐๕ น. ขณะที่องค์ท่านนอนพัก

อยู่บนเตียงด้านหลังกุฏิ องค์ท่านปรารภธรรม

ว่า “ผู้สิ้นกิเลสบ่ได้ถามกันเด๊ ยังมีพูดสุ่มสี่สุ่ม

ห้าอยู่ บ่แม่นผู้สิ้นกิเลส” 

เวลา ๑๗.๓๐ น. องค์ท่านเข้าห้องพัก 

ช่วงนั้นหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง ได้เข้า

มากราบเยี่ยมที่กุฏิภายในห้องจำวัด องค์ท่าน

เลยพูดขึ้นว่า “ธรรมลีเบ้าะ มานวดเส้นให้แน 

ใครก้อนั่งอยู่เฉยๆ พระเณรที่มาเกี่ยวข้องเฮา มี

แต่แข็งกระด้าง เฮาสอนให้ฉลาดแต่กลับโง่” 

กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ ลุกมานั่งฉัน

หมากบ่อยๆ  

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๘.๒๐ น. อาการองคท์า่นดนูา่เปน็

หว่งมาก ออ่นเพลยี ตอ้งนอนสลบักบัลกุนัง่ พระ

ต้องช่วยกันพยุงองค์ท่าน ลูกศิษย์ต่างเป็นห่วง 

จึงกราบนิมนต์ ไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาล

ศริริาช องคท์า่นตอบเพยีงวา่ “เทา่นัน้แหละ” 

เวลา ๑๐.๓๐ น. มีลูกศิษย์คนหนึ่งมา  

กราบอาราธนานิมนต์ให้ ไปตรวจร่างกายที่โรง-

พยาบาลศริริาช องคท์า่นกต็อบวา่ “เราไมอ่ยาก

ไปไหนเลย เราพูดตรงๆ เรามาเกิดครั้งนี้เป็น

ชาตสิดุทา้ย ไมม่คีรัง้ทีส่อง” 

เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะลูกศิษย์ทาง

กรุงเทพฯ นำโดยคุณนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์ และ

คณะได้กราบอาราธนานิมนต์มารักษาที่ โรง-

พยาบาลศิริราชเป็นการนิมนต์เป็นครั้งที่ ๓ 

องค์ท่านเมตตารับนิมนต์ ซึ่งจะเดินทางโดย

เครื่องบินในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้นองค์ท่านได้

พูดกับพระอาจารย์สุดใจว่า “ปัจจัยของผม ผม

โอนให้สงฆ์ทั้งหมด”  

เวลา ๑๘.๓๐ น. องค์ท่านบอกพระให้

เตรยีมบรขิารทีจ่ะเดนิทางพรุง่นีว้า่ “ลกุๆ ไป จะไป 

เตรียมผ้าสบง จีวร สังฆาฏิ หมากพลูไป” 

วนันีแ้พทย์ไดอ้าราธนาขอใสส่ายออกซเิจน

ทางจมกู ตอนกลางคนืตัง้แตค่ำ่เปน็ตน้ไปอาการ

หนักมากที่สุดตั้งแต่อาพาธมาจนวันนี ้ องค์ท่าน

หายใจถีม่ากขึน้ หอบบอ่ยๆ ไอแรงและถี ่เหนือ่ย 

แพทย์ไดข้อตรวจรา่งกาย เมือ่ดจูากฟลิม์เอกซเรย์

ปอดแลว้พบวา่มนีำ้ในรา่งกายมาก  

วันนี้มี โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตา

กลา่วไวแ้ตม่ไิดร้ะบชุว่งเวลา ดงันี้ 

“ให้ภาวนา ตั้งสติอยู่ตลอดเวลา ผมเห็น

คณุคา่ของสตมิาก” 

“ผมลงใจในปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น

มากทีส่ดุ พดูอะไรตรงเปง๊เลย” 

“เราไอมาก จะเปน็ปอดนะ เราจะออ่นลง

ไปเรือ่ยๆ นะ ผมบอกตรงๆ เลย ผมมาเกดิเปน็

ชาตสิดุทา้ย ไมม่าเกดิอกี” 

“ผูม้าศกึษากบัผม มหีลกัมเีกณฑอ์ยูห่ลาย

องคน์ะ” 

“ผมเคยพดูใหฟ้งัไหม เรือ่งตอนทีอ่ยูห่ว้ย-

ทราย ระยะทา้ย ผมจะกวา้งขวางมาก”  

“ผมมาเกิดเป็นชาติสุดท้าย ไม่มาเกิดอีก 

สมมตุใินใจไมเ่หลอื” 

กลา่วโดยสรปุในการดแูลรกัษาองคห์ลวงตา

มคีณะแพทยจ์ากโรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาล

ศรนีครนิทร ์และโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธาน ีไดช้ว่ย

เหลือกันในการดูแลธาตุขันธ์องค์ท่าน โดยม ี 

สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์

อคัรราชกมุาร ี ทรงเปน็องคเ์จา้ของไข ้ ซึง่ในการนี้

ทรงเขา้เยีย่มอาการอาพาธองคห์ลวงตาเปน็ระยะๆ 

มาโดยตลอดดว้ยทรงรูส้กึหว่งใยยิง่ 

อาการอาพาธองคห์ลวงตาโดยรวมไมค่อ่ยดี

ขึ้นนัก กลางคืนองค์ท่านจะไอแห้งๆ ฉันไม่ ได ้  

มอีาเจยีนออกมาบอ่ยๆ ตอ้งอาราธนาขอโอกาสใส่

สายทางจมูกเพื่อดูดเอาลมและน้ำออกจาก

กระเพาะอาหารขององคท์า่น  

อาพาธหนกัเพยีงใด ยงัหว่งใยสตัวโ์ลก 
 

ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ แม้องค์ท่านจะ

อาพาธหนักเพียงใดก็ยังมีเมตตาห่วงใยสัตว์ป่า 

โดยสอบถามอย่างน้อยสองครั้งเกี่ยวกับความ

เปน็อยูข่องหมูน่กเปด็นำ้ทีอ่าศยัอยู ่ณ อา่งเกบ็-

น้ำที่องค์ท่านได้เมตตาให้สร้างขึ้นในพื้นที่ป่าเขา

ของวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี สถานที่

แห่งนี้องค์ท่านได้เมตตาส่งเสริมให้เป็นสถานที่

ภาวนา ทั้งยังให้สร้างฝายน้ำล้น สำหรับเป็น

แหล่งน้ำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสรรพ-

สัตว์ในถิ่นนั้นได้อาศัยด้วย 

องค์ท่านเมตตาช่วยเหลือด้วยการสร้าง

ฝายชลประทานอ่างเก็บน้ำเป็นสาธารณะ

ประโยชน์เช่นนี้หลายต่อหลายแห่ง บางแห่งขุด

สระนำ้ใหช้าวบา้นได้ใชส้อย บางแหง่กข็ดุเพือ่ให้

สัตว์ ได้ ใช้กิน ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ ไม่มี

ประมาณขององคห์ลวงตาไมม่ขีอบเขตจำกดั คอื

ไม่ว่าองค์ท่านมีโอกาสไปยังสถานที่ ใดจะต้อง

จดัหาอาหารสด อาหารแหง้ ไปแจกจา่ยเปน็ทาน

แก่สัตว์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นด้วย โดยไม่

จำกดัชนดิของสตัวท์ีส่งเคราะห์ไมว่า่จะเปน็ สนุขั 
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การดูแลรักษาองค์หลวงตาก่อนไปโรงพยาบาลศิริราช

สำหรับรายละเอียดการตรวจอาการอาพาธองค์-

หลวงตาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที ่ ๒๗ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวา่องคห์ลวงตามปีญัหาภาวะ

ลำไส้อุดตันในบริเวณลำไส้ส่วนต้นที่ตำแหน่งเลยจาก

กระเพาะอาหารไปราวไมเ่กนิ ๒ ฟตุ เพราะตรวจอาการ

แสดงทางหนา้ทอ้งคอื พบ Splashing sound ชดัเจน แสดงวา่มสีารนำ้ในกระเพาะ

อาหารจำนวนมากทีท่ำใหอ้งคห์ลวงตามอีาการอาเจยีน ฉนัจงัหนัไม่ไดแ้ละไมม่อีจุจาระ  

คณะแพทยม์คีวามเหน็วา่จำเปน็ตอ้งใสส่ายยางสวนคาทางรจูมกู (Nasogastric 

tube) เพือ่ระบายเอาเศษอาหารและนำ้ยอ่ยในกระเพาะออกมาใหห้มด เพราะจะทำใหแ้ก้

อาการอาเจยีนได ้ มเิชน่นัน้องคห์ลวงตาอาจอาเจยีนและมเีศษอาหารพลดัตกลงไปใน

หลอดลม ทำใหเ้กดิภาวะปอดอกัเสบเปน็เหตใุหส้ำลกั (Aspiration Pneumonia) ตาม

มาได ้ ซึง่เปน็ภาวะแทรกซอ้นทีอ่นัตรายยิง่โดยเฉพาะในผูส้งูอาย ุ แพทยจ์งึไดก้ราบเรยีน

องคห์ลวงตา และขอโอกาสองคท์า่นโปรดอนญุาตใหใ้สส่ายยางทางรจูมกู ซึง่กอ่นหนา้นี้

เคยมคีวามพยายามใสส่ายยางแบบนีม้า ๕–๖ ครัง้ แต่ไมป่ระสบผลสำเรจ็ คณะแพทย ์ 

ไดด้ดูเอานำ้ดปีนกบันำ้ยอ่ยและเศษอาหารทางสายยางทีส่อดเขา้ทางรจูมกูจนถงึกระเพาะ

อาหารออกมาเปน็สเีขยีวจำนวน ๕๔๐ มล. ทำใหอ้งคห์ลวงตาหายคลืน่ไสอ้าเจยีนแบบ

ปลดิทิง้ และองคห์ลวงตาสามารถพกัผอ่นไดเ้พราะความออ่นเพลยีและลดความทกุข์

ทรมานทางขนัธ์ 

คณะแพทย์ได้ขอร้องให้พระอุปัฏฐากคอยดูแลสาย

ยางทางรูจมูกนี้อย่างด ี โดยผ่านทางคณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศนูยอ์ดุรธานซีึง่ไดเ้ฝา้ดแูลอาการลำไสอ้ดุตนัของ

องค์หลวงตาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่วันที ่ ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร ์

มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

คณะแพทย์ไดป้ระชมุกนัจนไดข้อ้สรปุเกีย่วกบัอาการลำไสอ้ดุตนั มสีมมตุฐิาน

สาเหต ุ๒ ประการ คอื 

๑. มพีงัผดือดุตนับรเิวณลำไสเ้ลก็สว่นตน้ จากแผล Duodenal Ulcer แต่

โอกาสจะเกดิจากภาวะนีเ้ปน็ไปไดน้อ้ย 

๒. มเีนือ้งอกอดุตนับรเิวณลำไสเ้ลก็สว่นตน้ ซึง่สว่นใหญจ่ะเกดิจากเนือ้งอกของ

ตบัออ่นกดเบยีดลำไส ้ ซึง่พบไดบ้อ่ยในผูส้งูอาย ุ ซึง่มคีวามเปน็ไปไดส้งูในกรณอีงคห์ลวง-

ตา คลา้ยกบัอาการของหลวงปูเ่ทสก ์เทสรงัส ีผดิกนัทีห่ลวงปูเ่ทสกเ์ปน็เนือ้งอกตบัออ่นที่

ตำแหนง่ใกลก้บัทางเดนิทอ่นำ้ด ี สำหรบัองคห์ลวงตาตำแหนง่เนือ้งอกตบัออ่นนา่จะอยู่

ในบรเิวณเลยตำแหนง่ทางออกของทอ่นำ้ด ี จงึไมม่อีาการตวัเหลอืงหรอืดซีา่นและคนั

ตามผวิหนงั  

นา่แปลกทีอ่งคห์ลวงตาไมม่อีาการปวดทอ้งหรอืคลำไดก้อ้นบรเิวณใตก้ระเพาะ

อาหารเลย จึงบ่งว่าก้อนเนื้องอกอาจมีขนาดไม่โตมากและยังเป็นระยะแรกของโรค 

อยา่งไรกต็ามเนือ้งอกในบรเิวณตบัออ่นนีส้ว่นใหญเ่กอืบทัง้หมดจะเปน็เนือ้รา้ยคอืมะเรง็ 

และมกัมกีารพยากรณโ์รคที่ไมด่ ีเพราะมกัไมต่อบสนองตอ่เคมบีำบดั และการผา่ตดัเอา

เนือ้มะเรง็ออกเปน็การผา่ตดัใหญแ่ละมคีวามเสีย่งสงูโดยเฉพาะในผูส้งูอายทุีอ่ายเุกอืบ 

๑๐๐ ปเีชน่องคห์ลวงตา ซึง่มสีภาพรา่งกายทีอ่อ่นแอพรอ้มกบัมภีมูติา้นทานตำ่ ตลอด

จนมภีาวะขาดสารนำ้ สารอาหารเปน็ระยะเวลานาน การพยากรณโ์รคมะเรง็ตบัออ่นจงึ

ไมด่นีกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชนดิและตำแหนง่ของมะเรง็ อายผุูป้ว่ย ระยะของโรค การแพร่

กระจายของมะเร็งไปยังที่ใดบ้าง อนึ่ง การรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับเคมีบำบัดนั้น  

มกัจะเลอืกทำแตใ่นเฉพาะรายทีม่คีวามเหมาะสมเทา่นัน้ 

ภาวะขององคห์ลวงตา ดเูหมอืนการเขา้ผา่ตดัคงไมใ่ชห่นทางทีเ่หมาะสม เพราะ

องค์หลวงตามีเจตนารมณ์ที่จะไม่ต้องการผ่าตัดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางคณะ

แพทยก์ย็งัไมส่ามารถสรปุไดแ้นช่ดัวา่องคห์ลวงตาเปน็มะเรง็ตบัออ่นจรงิหรอืไม ่ เปน็แต่

เพียงข้อสงสัยเท่านั้น เพราะยังไม่ ได้ทำการสืบค้นใดๆ เพราะถ้าทำคงต้องตรวจ

คอมพวิเตอรใ์นชอ่งทอ้ง ซึง่ตอ้งนมินตอ์งคห์ลวงตาไปตรวจเพราะไมส่ามารถนำเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์(Computerised body scan) มาถวายการตรวจในวดัปา่บา้นตาดได ้จงึ

เปน็โจทยใ์หญส่ำหรบัคณะแพทย ์ ซึง่ในเรือ่งนี้ ไดก้ราบเรยีนขอโอกาสองคห์ลวงตาแลว้ 

แตท่า่นยงัไม่ไดต้อบรบั ดงันัน้จงึไดม้กีารประชมุคณะกรรมการแพทยผ์ูถ้วายการดแูล

รกัษาองคห์ลวงตารว่มกนัระหวา่งคณะแพทยจ์ากศริริาช อดุรธาน ี และขอนแกน่ สรปุ

ว่าให้ถวายน้ำเกลือ ถวายโอสถทางหลอด

เลือดดำ และให้งดการถวายอาหารหรือ

โอสถทางปากเพราะลำไส้ ไม่ทำงาน ส่วน

สายยางสวนทางจมกูใหค้งใส่ไว้ใหน้านทีส่ดุ 

เพื่อเป็นทางระบายน้ำดีและน้ำย่อยใน

กระเพาะอาหารซึง่โดยปกตริา่งกายคนเรา

จะสรา้งขึน้มาวนัละประมาณ ๕๐๐–๘๐๐ มล. 

อยูเ่ปน็ประจำ 

ในชว่งแรกๆ ภายหลงัทีอ่งคห์ลวงตามกีารอาเจยีนตดิตอ่กนัหลายๆ วนั เชือ่วา่จะ

มกีารบวมของลำไสเ้กดิขึน้ตรงตำแหนง่ทีอ่ดุตนั ทำใหน้ำ้ดแีละนำ้ยอ่ยจากกระเพาะ

อาหารและลำไสเ้ลก็สว่นตน้ผา่นไปไม่ไดส้ะดวก ถา้ใสส่ายยางทางจมกูจะทำใหก้ระเพาะ

อาหารและลำไส้ไดพ้กั ดงันัน้อาการปวดทีเ่กดิจากการอาเจยีนรนุแรงจะคอ่ยๆ ทเุลาลง 

และในเวลาตอ่มาอาจทำใหส้ารนำ้ผา่นลงไปไดบ้า้ง 

หลงัจากองคห์ลวงตาไดร้บัสารอาหารทางนำ้เกลอืเขา้หลอดเลอืดดำรว่มกบัการ

ระบายน้ำดีและน้ำย่อยออกมาจากกระเพาะอาหารทางสายยางที่ใส่คาไว้ทางจมูก 

ประกอบกบักระเพาะอาหารและลำไสเ้ลก็ไดห้ยดุพกัการทำงานเปน็เวลา ๓ วนั พบวา่

นำ้ดแีละนำ้ยอ่ยทีอ่อกมาทางสายยางทีต่อ่ผา่นจมกูสูก่ระเพาะมปีรมิาณลดนอ้ยลงตาม

ลำดบั จาก ๕๐๐ มล. เหลอื ๓๐๐ มล. ๒๐๐ มล. และ ๕๐ มล. องคห์ลวงตาบอก

รำคาญสายยางมากเพราะขดัตอ่อปุนสิยัขององคท์า่นทีเ่ปน็นกัสู้ ไมช่อบพะรงุพะรงั จงึ

ใหแ้พทยเ์วรทีม่าดแูลในเวลากลางคนืเอาสายยางทีค่ารจูมกูออก ซึง่แพทยก์็ ไดท้ำตาม

ความประสงคข์ององคห์ลวงตา  

อนึ่ง ทุกคืนจะมีแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีร่วมกับแพทย์จากโรง-

พยาบาลศรนีครนิทรม์าอยูเ่วรเฝา้องคห์ลวงตาตลอด ๒๔ ชัว่โมงทัง้กลางวนัและกลาง

คนื รว่มกบับรุษุพยาบาลจากโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานทีีม่าอยูเ่วรรว่มกบัพระภกิษทุีท่ำ

หนา้ทีอ่ปุฏัฐากองคห์ลวงตาตลอดเวลาดว้ยเชน่กนั โดยจดัใหก้ฏุอิงคห์ลวงตาเปน็เสมอืน

หอ้งพเิศษของผูป้ว่ยในโรงพยาบาล และมกีารจำกดัผูเ้ขา้กราบเยีย่มองคห์ลวงตาอกี

ดว้ย สิง่นีก้เ็ปน็อกีขอ้หนึง่ทีข่ดัตอ่อปุนสิยัขององคท์า่นที่ ไมช่อบคลกุคลี ไมคุ่น้กบัใคร

>> 
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ปลา จระเข ้ เสือ เก้ง กวาง ชะน ี ลิง ไก่ป่า 

กระรอก กระแต กระตา่ยปา่ หมปูา่ รวมไปถงึ

สัตว์ที่อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงทั่วไปดังได้เคย

กลา่วรายละเอยีดมาแลว้ในบทกอ่น ความเมตตา

ห่วงใยสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ ได้มีจืดจางหรือ  

เสื่อมคลายลงไปแม้ในยามอาพาธเช่นนี้ 

ความเป็นห่วงเป็นใยมีเมตตาสงสารอย่าง

เสมอภาคในทุกชีวิต มีความกรุณาเอื้ออาทรใน

ทุกรูปทุกนามเช่นนี้นับเป็นคุณลักษณะประจำ

องค์หลวงตา สมตามพระมหาสมณภาษิตที่

แสดงไว้ว่า “มหาปรุสิภาวสัส ลกัขณงั กรณุา

สโห อัธยาศัยที่ทนอยู่ ไม่ ได้เพราะกรุณา เป็น

ลักษณะของมหาบุรุษ” 

 

 

องค์หลวงตาเดินทางไป
รักษาที่โรงพยาบาลศิริราช

 

 
๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ – ๓ มกราคม ๒๕๕๔ 

องค์หลวงตาเมตตาเดินทางโดยเครื่องบิน

ของกองทัพเรือ มาพักรักษาที่ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๖ 

ห้อง ๖๐๒ ตะวันตก ซึ่งคณบดีและผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลศริริาชไดจ้ดัหอ้งไวร้อรบัองคห์ลวง-

ตาและคณะจำนวน ๖ ห้อง โดยจัดแยกห้องไว้

ทั้งซีกของตึก คือห้องหมายเลข ๖๐๑-๖๐๖ 

คณบดียังได้เรียกประชุมคณะแพทย์พยาบาลผู้

เกี่ยวข้องเป็นการด่วนในตอนเช้าวันที่ ๒๗ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. 

และได้จัดรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล-

ศิริราชที่มีเครื่องมือพร้อม ออกเดินทางไปรับ

องค์หลวงตาที่กองบิน บก.๖ กองทัพอากาศ  

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ โปรด  

ให้คณบดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการถวาย  

การดูแลโดยมีคณบดีเป็นประธาน มีแพทย ์ 

ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๒๖ 

ทา่น จากการรกัษาและทำการตรวจอยา่งละเอยีด

พบวา่ เปน็มะเรง็ตบัออ่นระยะสดุทา้ย กอ้นโตไป

เบียดลำไส้เล็กส่วนต้นตีบตัน 

โดยมะเร็งได้กระจายไปที่ช่อง

ท้องและเยื่อหุ้มปอด ทำให้มีน้ำ

สีเหลืองจำนวนมาก ส่งผลให้มี

อาการเหนือ่ยหอบหายใจลำบาก

เปน็บางครัง้  

คณะแพทย์ไดท้ำการรกัษาโดยใสส่ายระบาย

เอานำ้ยอ่ย นำ้ด ีในกระเพาะทีท่ว่มทน้ออก ตอ้งงด

นำ้และอาหารเปน็ระยะ แต่ไดจ้ดัสารอาหารและ

นำ้ถวายทางหลอดเลอืดดำใหญ ่ ทำการเจาะปอด

ระบายนำ้จากเยือ่หุม้ปอดออกมาจำนวน ๖๕๐ มล. 

ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ ทรงขอเมตตาให้

องคห์ลวงตาอยู่โรงพยาบาลเพือ่รกัษาธาตขุนัธ์ให้

แข็งแรง แต่องค์ท่านขอกลับวัด ในช่วงเวลา

เดียวกันนี้ที่วัดป่าบ้านตาด คณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศูนย์อุดรธานีได้เตรียมการสร้างห้อง

ปลอดเชือ้บรเิวณหอ้งพกัดา้นลา่งของกฏุอิงคท์า่น 

เพือ่จะไดค้วบคมุอณุหภมูใิหพ้อเหมาะพอด ี 

ในระหวา่งวนัที ่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ถงึ 

๓ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ โรงพยาบาลศิริราชมี

เหตุการณ์ที่น่าบันทึกและข้อธรรมะที่ เป็น

ประโยชนม์าแสดงแตเ่พยีงบางสว่น ดงันี้ 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๑๕-๐๗.๔๐ น. ดูองค์ท่าน

แจ่มใสอยู่พอสมควร ไม่มีเสียงหายใจหอบ 

เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๔๐ น. ออกเดินทางโดย

เครื่องบินของกองทัพเรือจากอุดรธานีถึง

ดอนเมือง จากนั้นรถพยาบาลเข้ารับองค์หลวง-

ตาไปยังโรงพยาบาลศิริราช โดยท่านคณบดี ผู้-

อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนคณะ

กรรมการแพทย์มารอรับองค์หลวงตาอย่าง

พร้อมเพรียง  

องค์หลวงตาได้ขึ้นถึงห้องพักโดยมีตัวแทน

แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรง-

พยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น โรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า และบุรุษพยาบาลจากโรง-

พยาบาลศูนย์อุดรธานีที่เดินทางมาพร้อม  

จากนั้น ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ และ 

รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย แพทย์ทางด้าน

โรคผู้สูงอายุ ได้มาตรวจร่างกายทั่วไปขององค์-

หลวงตา ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงศ์ หัวหน้า

สาขาหทัยวิทยา ได้มาตรวจระบบหัวใจและ

หลอดเลือดพร้อมทั้งได้ถวายการตรวจ 2-D 

Echocardiography เพื่อดูการทำงานของ

หัวใจองค์หลวงตา รศ.นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา 

อุรุเวชแพทย์ ได้ถวายการตรวจฟังบริเวณปอด

ทั้งสองข้าง พร้อมทั้งได้เอกซเรย์ปอดถวาย 

โดยคณะของ รศ.นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ 

รังสีแพทย์ รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ ได้มา

ตรวจร่างกายและระบบทางเดินอาหารร่วมกับ 

ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ ศัลยแพทย์

ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร และเวลาต่อมา 

นพ.จอมจักร จันทรสกุล ได้เข้ามาตรวจและ

ทำความสะอาดแผลที่นิ้วเท้าซ้าย 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ได้เสด็จ

มาทรงกราบเยีย่มองคห์ลวงตาถงึหอ้งพกั พรอ้ม 
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งา่ยๆ แตด่ว้ยความจำเปน็ทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัโลกและดว้ยความเมตตาสงสารพระเณร

และฆราวาสลูกศิษย์ลูกหาที่ตั้งใจมาอุปัฏฐากดูแลด้วยความเคารพรักห่วงใยครูบา-

อาจารยอ์ยา่งแทจ้รงิ องคท์า่นจงึยอมฝนืใจอนโุลมผอ่นผนัใหต้ามสมควร 

ในวนัรุง่ขึน้หลงัจากองคห์ลวงตาเอาสายยางสวนกระเพาะอาหารออก องคท์า่น  

กม็อีาการแจม่ใสด ี ไมม่อีาเจยีน ฉนัหมากได ้ องคห์ลวงตาไดน้ัง่รถกอลฟ์ออกมาจากกฏุ ิ

โดยคนขับรถพาท่านออกไปโปรดญาติโยมที่อยู่ในวัดและนอกวัดเป็นเวลา ๔๐ นาท ี

ทำใหญ้าตโิยมตา่งยนิดปีรดีาและเปลง่สาธกุารกนักกึกอ้งที่ ไดเ้หน็อาการองคห์ลวงตา

ทเุลาจนสามารถนัง่รถออกมาจากกฏุไิด ้ อยา่งไรกต็าม ความปติยินิดอีนันีก้ม็เีพยีงเวลา

สัน้ๆ เพราะอกี ๒ วนัตอ่มา องคห์ลวงตากม็อีาการคลืน่ไส ้อาเจยีน มีไขร้มุๆ และฉนั

อะไรไม่ไดอ้กี มทีอ้งอดืและออ่นเพลยีอยา่งมาก  

แพทยโ์รงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานจีงึไดแ้จง้ขอมายงัโรงพยาบาลศริริาชใหเ้ดนิทาง

ขึน้มาดแูลองคห์ลวงตารว่มกนั คณะแพทยศ์ริริาชจงึไดเ้ดนิทางจากกรงุเทพฯ มายงัวดั-

ปา่บา้นตาดในวนัจนัทร ์ และได้ใสส่ายยางคาทางจมกูเพือ่ระบายนำ้ยอ่ยในกระเพาะ

อาหารใหอ้งคห์ลวงตาอกีรอบเปน็ครัง้ทีส่อง ครัง้นีท้ำไดด้ว้ยความยากลำบาก เพราะ

องคห์ลวงตาขยอ้นสายออกมาและตอ้งใชแ้รงดนัสายยางกลบัเขา้ไปใหม ่ทำใหเ้กดิความ

ทลุกัทเุลพอสมควร แตก่ป็ระสบความสำเรจ็ดว้ยด ี คราวนีแ้พทย์ไดก้ำชบัพระอปุฏัฐาก

วา่ ขอรอ้งอยา่ถวายอาหารหรอืยาจนีใดๆ ทางสายยาง และขอใหอ้งคห์ลวงตาเมตตา

อยา่เอาสายยางออกจนกวา่จะแน่ใจวา่อาการลำไสเ้ลก็กลบัมาทำงานไดด้เีชน่เดมิ และ

การอดุตนัของลำไสท้เุลาดแีลว้  

ครัง้นีค้ณะแพทยท์ราบผลการตรวจเลอืดหาคา่ทางเคมขีอง Tumour marker 

CA 19-9 พบวา่สงูถงึเกอืบ ๒,๐๐๐ (คา่ปกตไิมเ่กนิ ๕๐) ทำใหข้อ้สงสยัทีว่า่องคห์ลวงตา

จะเปน็มะเรง็ตบัออ่นมนีำ้หนกัมากขึน้ อยา่งไรกต็าม คา่ CA 19-9 นีอ้าจสงูได้ไมเ่พยีง

แตเ่ฉพาะมะเรง็ตบัออ่นเทา่นัน้ การอกัเสบของตบัออ่นกอ็าจทำใหค้า่นีส้งูไดม้ากเชน่กนั 

ดงันัน้คำตอบทีแ่นช่ดักวา่นีค้อืการตรวจคอมพวิเตอรช์อ่งทอ้ง ซึง่ในขณะนัน้ยงัไม่ ได ้ 

รบัอนญุาตจากองคห์ลวงตา ตลอดเวลาหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมา องคห์ลวงตายงัไมม่กีาร

ถา่ยหนกัเลย แสดงวา่ลำไสย้งัไมท่ำงานและสารนำ้ตา่งๆ เชน่ นำ้ยอ่ยหรอืนำ้ด ี กย็งั

ผา่นบรเิวณลำไสเ้ลก็สว่นบนไปไดน้อ้ยมาก ทางคณะแพทย์ไดม้มีตใิหส้วนอจุจาระองค-์  

หลวงตา เพราะเกรงวา่จะมปีญัหาสะสมของเชือ้แบคทเีรยีในลำไสใ้หญ่ได ้ ปญัหาขณะ

นีด้เูหมอืนวา่แผลทีเ่ทา้ซา้ยขององคห์ลวงตาจะดขีึน้ แตม่ปีญัหาใหมค่อืการอดุตนัของ

ลำไสเ้ลก็สว่นบนทีย่งัไมส่ามารถสรปุไดแ้นช่ดัวา่เกดิจากสาเหตใุด 

สปัดาหต์อ่มาไดท้ราบขา่วดวีา่องคห์ลวงตาเมตตาอนญุาตไปตรวจคอมพวิเตอร์

ในชอ่งทอ้งทีศ่นูยค์อมพวิเตอรใ์นจงัหวดัอดุรธาน ี เนือ่งจากทีน่ีม่เีครือ่งมอืตวัใหม ่ CT-

scan (64 slides) ที่ทำได้เร็วและคุณภาพด ี ผลการตรวจพบว่ามีการอุดตันของ

ลำไสเ้ลก็บรเิวณสว่นตอ่ระหวา่ง Duodenum กบั Jejunum (D-J junction) โดยมี

กอ้นขนาดไมแ่นช่ดั (III – defined mass) รอบๆ ซึง่นา่จะเปน็ตบัออ่นทีอ่ยูบ่รเิวณตดิ

กนัแตข่นาดไม่โตนกั สว่นในชอ่งทอ้งมสีารนำ้รว่มดว้ย (Ascites) และสงสยัจะมกีาร

กระจายของเนือ้งอกเปน็จดุๆ ทีเ่ยือ่บใุนชอ่งทอ้งหลายตำแหนง่ พรอ้มกนันีย้งัพบวา่ใน

โพรงเยือ่หุม้ปอดขา้งซา้ยมสีารนำ้จำนวนเลก็นอ้ยรว่มอยูด่ว้ย สว่นบรเิวณตบัไต ไมพ่บ

ภาวะผดิปกตใิดๆ สำหรบักระเพาะอาหารมขีนาดโตและไมม่แีผลทัง้ในกระเพาะและ

ลำไสเ้ลก็สว่นตน้  

สรปุวา่อาจจะมภีาวะอดุตนัของลำไสเ้ลก็สว่น D-J junction อนัเนือ่งมาจาก  

เนือ้งอกตบัออ่นกดทบั และอาจมกีารกระจายมายงัเยือ่บชุอ่งทอ้งและเยือ่บโุพรงชอ่ง

ปอดดา้นซา้ยดว้ย สำหรบัคา่ Tumour marker ในเลอืด CA 19-9 กพ็บวา่สงูขึน้กวา่

เดมิจาก ๒,๐๐๐ กวา่ เปน็ ๓,๐๐๐ กวา่ แตอ่าการทัว่ไปขององคห์ลวงตากย็งัคงทรงอยู่

เหมอืนเดมิ สำหรบัสายยางใสค่าผา่นรจูมกู คราวนีส้ามารถคงอยู่ไดน้านถงึ ๕ วนั ซึง่

ตอ่มาก็ไดร้บัการดงึออก ทราบวา่ในชว่งเวลานี้ ไดม้กีารถวายยาจากแพทยท์างเลอืก มี

ทัง้ยาไทย ยาจนี และยาสมนุไพร  

จากนัน้คณะแพทยจ์ากศริริาชไดเ้ดนิทางไปกราบนมสัการองคห์ลวงตาและถวาย

การตรวจรกัษาอกี ๔–๕ ครัง้ โดยเดนิทางมาสปัดาหล์ะครัง้ในชว่งเวลาเดอืนเศษ ทาง

คณะแพทยท์ี่โรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานกี็ ไดใ้สส่ายยางสวนทางรจูมกูใหอ้งคห์ลวงตาเปน็

ครัง้คราว ในชว่งทีม่อีาการทอ้งอดืมากๆ และอาเจยีนเปน็เศษยาทีอ่งคห์ลวงตาไดร้บั 

แตอ่าการทีด่คีอืสามารถถา่ยอจุจาระไดเ้อง บางวนัถา่ย ๕-๖ ครัง้ เชือ่วา่เปน็เพราะยา

สมนุไพรไทย หรอืยาจนี ทีม่กัมฤีทธิร์ะบาย คอื มกัจะทำใหเ้กดิภาวะทอ้งรว่งได ้ ชว่งนี้

บางวนัองคห์ลวงตากม็อีาการดขีึน้ จนสามารถนัง่รถกอลฟ์ออกมานอกวดัไดน้านถงึ ๓๐ 

นาท ีโดยเฉพาะในบางวนัที่ไมม่ีไขแ้ละไมต่อ้งถวายนำ้เกลอื 

ตลอดเวลา ๒ เดอืนเศษทีอ่งคห์ลวงตาปว่ยดว้ยอาการลำไสอ้ดุตนันี ้ อาการของ

องคท์า่นมกีารสลบักนัระหวา่งทรงกบัทรดุ เพราะการรกัษาหลกัเปน็แบบประคบัประคอง 

(Palliative หรือ Supportive Therapy) ไม่ใช่การรักษาแบบชนิดทำให้หายขาด 

(Curative Therapy) สำหรบัการรกัษาทางเลอืก องคห์ลวงตาไดร้บัหลายรปูแบบ   

ทั้งยาไทย ยาสมุนไพร ยาจีน การนวดคลายเส้น แต่ที่องค์หลวงตาได้มาตลอดคือ  

ธรรมโอสถ และทกุวนัในชว่งบา่ยและเยน็ พระภกิษสุงฆใ์นวดัปา่บา้นตาด ตลอดจน  

ลกูศษิยท์ีเ่ปน็ฆราวาสจะสวดมนตบ์ทตา่งๆ เชน่ บทสวดพระปรติร บทสวดโพชฌงค ์

และบทสวดมนตบ์ำรงุธาตขุนัธอ์งคห์ลวงตาทกุวนัไมเ่คยขาด  

นอกจากนีย้งัมแีพทยจ์ีนและแพทย์ไทยที่เรียนมาจากประเทศจีนหลายท่านมา

รว่มใหก้ารรกัษาองคห์ลวงตาโดยผา่นทางศษิยส์ายตา่งๆ ขององคท์า่น ซึง่ทกุรายทีถ่วาย

การรกัษาตอ้งไดร้บัความเมตตาจากองคห์ลวงตาอนญุาตใหร้กัษากอ่นจงึจะมสีทิธิใ์นการ

ถวายยาไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามการพจิารณาจากองคห์ลวงตาเอง แตก่ารใหย้าตอ้งอยู่ใน

ความรบัผดิชอบของแพทยห์รอืผูใ้หย้าไมว่า่จะเปน็ยาไทย ยาจนี หรอืยาสมนุไพร สว่น

การใหท้างหลอดเลอืดดำนัน้เบือ้งตน้กำหนดใหแ้ตย่าแผนปจัจบุนัเทา่นัน้ อนัไดแ้ก ่ สาร

นำ้ นำ้เกลอื สารอาหารทางหลอดเลอืดดำและยาปฏชิวีนะหรอืยาขบัปสัสาวะ สว่นยา

จนีทีถ่วายทางหลอดเลอืดดำใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของแพทยท์างเลอืกและผูถ้วาย  

อยา่งไรกต็าม แพทยแ์ละแนวทางรกัษาทีม่าจากหลายทางไมส่ามารถลดอาการ

อาพาธลงได ้ องคห์ลวงตามอีาการเหนือ่ยหอบมาก และโรคทรดุหนกัลง ทางคณะศษิย์

จากกรงุเทพฯ ไดเ้ขา้มากราบอาราธนานมินต์ไปรกัษาที่โรงพยาบาลศริริาชหลายครัง้  

ซึง่องคท์า่นก็ใหก้ารปฏเิสธจนกระทัง่เมตตาอนญุาตในทีส่ดุ 

>> 

การดูแลรักษาองค์หลวงตาก่อนไปโรงพยาบาลศิริราช
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ทั้งได้กราบอาราธนานิมนต์องค์หลวงตาให้อยู่

พักรักษาตัวให้หายดีก่อนจึงค่อยกลับไปวัดป่า-

บ้านตาด ซึ่งองค์หลวงตาก็ตอบรับด้วยดี ทูล-

กระหม่อมฯ ได้ตรัสกำชับให้คณบดี ผู้อำนวย-

การโรงพยาบาลและคณะแพทย์เฝ้าเอาใจใส่

รักษาติดตามและดูแลอาการป่วยครั้งนี้ของ

องค์หลวงตาอย่างดีที่สุด และยังตรัสด้วยว่า 

“ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเฝ้าดูแลองค์หลวงตา

ดว้ยตวัเองตลอดคนืเพือ่ปรนนบิตัอิงคห์ลวงตา

ในฐานะที่เป็นลูกสาวองค์หลวงตา แต่ก็ทำ  

ไม่ ได้ จึงขอให้จัดแพทย์ดูแลองค์หลวงตา

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง” 

เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการ

แพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นมีคณบดีเป็นประธานได้

ประชุมร่วมกับแพทย์จากอุดรธานีและขอนแก่น 

กล่าวสรุปอาการขององค์หลวงตาทั้งหมดให้

คณะกรรมการทราบในรายละเอียดตั้งแต่เริ่ม

ต้นจนตลอดการรักษาที่ผ่านมา และรายงานผล

การตรวจร่างกายในแต่ละระบบ ตลอดจน

วางแผนการรักษาและดำเนินการต่อไปอย่าง

รวดเร็วและรีบด่วน ใช้เวลาประชุมประมาณ

เกือบ ๒ ชั่วโมง สรุปได้ดังนี้ 

๑. ถวายการเจาะเลือดองค์หลวงตาในวัน

รุ่งขึ้น โดยกำหนดเจาะตรวจทุกอย่างให้ครบ

รวมทั้ง Tumour markers ต่างๆ การเพาะเชื้อ

แบคทีเรียและเชื้อราจากหลอดเลือด ปัสสาวะ 

และจากแผลที่เท้าซ้าย 

๒. ตรวจคอมพิวเตอร์ช่องท้องซ้ำเพื่อติด

ตามผลการรักษา เพราะการตรวจใหม่ครั้งนี้

ห่างจากครั้งแรกราว ๑ เดือน 

๓. ให้สารอาหารและน้ำทางหลอดเลือด-

ดำ โดยใช้วิธี ให้ผ่านทางแขนขวาและสอดใส่

สายเข้าไปในหลอดเลือดดำใหญ่บริเวณก่อนถึง

หัวใจ (PICC line) หรือทำ PORT 

๔. เจาะน้ำจากเยื่อหุ้มปอดข้างซ้ายซึ่ง

ประเมินว่ามีปริมาณราว ๕๐๐–๖๐๐ มล. 

๕. ถวายยาปฏิชีวนะโดยรีบด่วนเพื่อ

รักษาการติดเชื้อ เนื่องจากองค์หลวงตามีไข้สูง 

หอบเหนื่อย และอาเจียน 

๖. ใส่สายยางสวนคาทางจมูกเพื่อดูดเอา

น้ำดี และน้ำย่อยออกจากกระเพาะให้หมด 

พร้อมกับให้งดอาหารทางปากทุกชนิด 

๗. ใหจ้ดัแพทยท์กุสาขาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่อยู่

และเขา้เวรเฝา้องคห์ลวงตาตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

๘. จัดถวายการดูแลองค์หลวงตาแบบ

พระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อย่างเคร่งครัด 

คือกำหนดให้พยาบาลผู้ดูแลองค์หลวงตาเป็น

บุรุษพยาบาลเท่านั้น และจัดบุรุษพยาบาลของ

โรงพยาบาลศิริราชอยู่เวรคู่กับบุรุษพยาบาล

จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่องค์ท่านคุ้นเคย

มาก่อน แต่การให้ยาไม่ว่าจะให้ทางหลอดเลือด

ดำหรือทางใดหรือการปฏิบัติพยาบาลให้บุรุษ

พยาบาลของศิริราชเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด 

๙. กำหนดห้ามเยี่ยมเด็ดขาด และให้

ระมัดระวังการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด โดย

กำหนดให้แพทย์ผู้ที่ เข้ามาดูแลต้องล้างมือ 

ปิดปากด้วยผ้าผูกปาก (Mask) และใส่หมวก

ก่อนเข้าห้ององค์หลวงตา ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึง

พระอุปัฏฐากและโยมใกล้ชิดด้วย  

ในห้ององค์หลวงตากำหนดใหอ้ยู่ได้ ไมเ่กนิ 

๔ คนในแต่ละขณะ เพราะหากเกินนี้จะทำให้

ปริมาณของออกซิเจนในห้องพักไม่เพียงพอและ

อาจเปน็สาเหตใุหเ้กดิภาวะตดิเชือ้ไดส้งู  

เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน

จากสถานวีทิยแุละโทรทศันต์า่งๆ ขอรอ้งใหท้าง

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลออกแถลงขา่ว 

โดยมีท่านคณบด ี นพ.จอมจักร และนพ.นิพนธ์

เป็นผู้แถลงข่าว ซึ่งสรุปประเมินปัญหาอาการ

อาพาธขององคห์ลวงตาได ้๕ ประการ ดงันี้ 

๑. ปอดอักเสบ พร้อมทั้งยังมีสารน้ำใน

เยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย 

๒. ลำไสอ้ดุตนั บรเิวณลำไส ้ 

เลก็ส่วนต้น 

๓. ภาวะขาดสารนำ้และสาร

อาหารอยา่งรนุแรง 

๔. แผลเรือ้รงัทีเ่ทา้ซา้ย คาด

วา่จะหายไดภ้ายในเวลา ๒ เดอืน 

๕. ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัด

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในสาขาตา่งๆ ทกุดา้นทีเ่กีย่ว-

ข้องมาร่วมถวายการรักษาองค์หลวงตาอย่างดี

ที่สุด  

เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประทับชั้น ๑๖   

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิทา่นคณบดแีละนพ.นพินธ ์  

เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

กราบบังคมทูลถวายรายละเอียดอาการอาพาธ

ขององค์หลวงตา ทั้งปัญหาความเจ็บป่วย 

สาเหต ุการสบืคน้ และแผนการรกัษา พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับฟังด้วยความเป็น

ห่วงและสนพระทัยยิ่ง ทรงแนะนำคณะกรรม- 

การแพทย์ผู้ถวายการรักษาว่า 

“ขอให้คณะแพทย์จัดลำดับความสำคัญ

ของปญัหาตามความรบีดว่นและแก้ ไขในแตล่ะ

กรณตีามลำดบั” 

คณะแพทย์น้อมรับและวางแผนดำเนิน

การตามพระราชดำรัสอย่างเคร่งครัด 

การไปโรงพยาบาลศริริาชขององคห์ลวงตา

นี้ มีคณะบุรุษพยาบาลประจำที่ทราบอัธยาศัย

และเคยดูแลปรนนิบัติองค์หลวงตาจากจังหวัด

อุดรธานี พร้อมด้วยตัวแทนแพทย์จากโรง-

พยาบาลศูนย์ อุ ดรธานี และ โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เดินทางไปด้วยเพื่อ

ประสานงานกับทางโรงพยาบาลศิริราช  

กลางคืนองค์ท่านนอนหลับได้พอสมควร 

ไม่ค่อยไอแต่ยังมีเสมหะในลำคอมาก 

 

 
วนัองัคารที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะแพทย์เข้ามากราบ

เรียนเรื่องผลการตรวจร่างกายเมื่อวาน และได้

กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ให้ทรงทราบ พระองค์มีรับสั่งว่าให้ถวายการ

รักษาตามลำดับความสำคัญก่อน หลังจากนั้น

แพทย์ได้นิมนต์องค์ท่านทำ CT-SCAN  

เวลา ๐๘.๒๕ น. ทำ CT-SCAN จากนั้น

คณะแพทย์ ได้ทำการตรวจหัวใจ และทำแผลที่

เท้าซ้าย 

เวลา ๑๖.๒๕ น. องค์ท่านปรารภว่า “เฮา

เมือยหลาย เฮาจะนอน มีแต่อยากนอน” 

เวลา ๑๙.๕๐ น. องค์ท่านพูดว่า “ท้องตึง 

เฮาเมือยหลาย” 

องค์ท่านนอนหลับได้ค่อนข้างดีตลอดคืน 

ไม่ค่อยไอ เสมหะลดลงมาก ปากแห้งจนหนัง

ลอกเป็นแผ่น 

ผล CT-SCAN พบวา่ลำไสส้ว่นตน้ตบีมากขึน้ 

 

 
วนัพธุที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๘.๒๐ น. องค์ท่านตื่นลุกขึ้นนั่ง

แล้วถามว่า “เราจะกลับกุฏิได้ ไหม” อาการโดย

รวมดีขึ้น มีไอเล็กน้อย 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เสมหะ

ตดิลำคอ ไอตดิตอ่กันนานเกือบ 

๒๐ นาที 

เวลา ๑๓.๒๕-๑๔.๕๐ น. 

ผ่าตัดใส่สายสารอาหารที่แขน

ขวา  

เวลา ๒๑.๔๐ น. ดูดเสมหะออกได้มากพอ

สมควร 

องค์ท่านนอนไม่ค่อยหลับเกือบทั้งคืน ไอ

และมีเสมหะเหนียว มีไข้ ปัสสาวะบ่อย 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๑.๔๕ น. ทำกายภาพบำบัด  

เวลา ๑๓.๒๐ น. คณบดคีณะแพทยศาสตร์

กราบเรียนองค์หลวงตาว่าได้กราบบังคมทูล

ในหลวงให้ทรงทราบเรื่องอาการอาพาธของ  

องคห์ลวงตา 

อาการโดยรวมองค์ท่านนอนหลับได้ดีทั้ง

กลางวนัและกลางคนื ไมค่อ่ยไอ เสมหะนอ้ยลง 

คำพดูขององคท์า่นมลีกัษณะอยากจะกลบัวดั 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. แพทย์ถวายยาและนำ

เลือดไปตรวจ องค์ท่านปรารภขึ้นว่า “ไม่รู้เป็น

อะไร มันอยู่ภายใน” 

เวลา ๑๑.๐๐ น. ผลเอกซเรย์น้ำในปอด

ข้างซ้ายเพิ่มมากขึ้น 

เวลา ๑๒.๓๐ น. ดูดน้ำออกจากปอดข้าง

ซ้ายได้ ๕๐๐ มล. มีสีเหลืองอ่อน 

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาทรงเยี่ยมดูอาการอาพาธ

ประมาณ ๕-๑๐ นาที 

อาการโดยรวม นอนไมห่ลบัทัง้คนื องคท์า่น

มแีตพ่ดูวา่ “ไป ไป ไปกฏุ”ิ เสมหะมากขึน้ หลงั

<  ลายเซ็นต์องค์หลวงตา 

   ครั้งสุดท้าย 
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เที่ยงคืน จึงสามารถขับเสมหะได้บ้าง ผลการ

ตรวจนำ้ทีเ่จาะออกจากปอดพบเซลลเ์นือ้รา้ย โดย

เริม่เปน็ทีต่บัออ่น แลว้ลกุลามไปชอ่งทอ้ง โพรง

เยือ่หุม้ปอดและมอีาการปอดอกัเสบติดเชื้อ 

 

 
วนัเสารท์ี ่๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๕๐ น. องค์ท่านพูดว่า “คือสิ

หมดลมหายใจ”

เวลา ๑๖.๔๐-๑๗.๒๕ น. องค์ท่านลุกขึ้น

นั่งฉันหมากบนเตียง ดูแจ่มใส แข็งแรงขึ้นกว่า

ทุกวันที่ผ่านมา ไม่เหนื่อย ไม่หอบ นั่งได้นาน 

องค์ท่านถามว่า “อยู่ไหน”

พระกราบเรียนว่า “อยู่ที่ โรงพยาบาล

ศิริราช พักรักษาตัวอยู่ แข็งแรงแล้วค่อยกลับ

วัดมานอนพักที่นี่๖วันแล้ว” องค์ท่านบอกว่า 

“แข็งแรงแล้วนี่ไปกลับ”

เวลา ๐๑.๐๐ น. เศษ ขณะทีอ่งคท์า่นนอน

พกับนเตยีงในหอ้งพเิศษ มพีระอาจารยส์ดุใจและ

หมูพ่ระทีด่แูลจบัเสน้ถวาย องคท์า่นมองและจบั

มอืพระอาจารยส์ดุใจพรอ้มกบัปรารภธรรมวา่ 

“มือของครูอาจารย์กับมือของลูกศิษย
์


ลกูหา
ญาตมิติร
เพือ่นฝงู
 เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั


ใชแ้ทนกนัได
้ไว้ใจกนัได
้เชือ่ใจกนัได
้ตายใจกนัได”้


ช่วงกลางคืนมีอาการนอนไม่ค่อยหลับ ลุก

กลางดึก พูดถึงเรื่องจะไปบ้านแพงและจะกลับ

วัดป่าบ้านตาด 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๑.๕๐ น. ขับถ่ายเลอะสบง องค์-

ท่านบอกว่า “เช็ดออกหมดเลย อยู่ข้างนอกกับ

ข้างในมันก็คืออันเดียวกัน”

เวลา ๑๓.๒๕ น. องค์ท่านปรารภว่าจะไป

บ้านแพง พระกราบเรียนว่าช่วงนี้มาพักรักษา

ตัวที่โรงพยาบาลศิริราช หมออยากให้แข็งแรง

ก่อนค่อยกลับวัด แต่องค์ท่านยืนยันจะกลับ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาเพื่อนิมนต์ให้พักรักษาตัวให้

อาการดีขึ้นเสียก่อน “ขอเวลา ๗ วัน นับจาก

วันนี้ถ้าหมอไม่ให้กลับจะตีหมอเอง”

องค์หลวงตายิ้มแล้วตอบว่า “เออ เอาล่ะ

เอาล่ะ”แล้วก็นอนพัก  

ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ ทรงหว่งใย 

องค์หลวงตามาก ทรงมีรับสั่งไว้กับคณะแพทย์  

ว่ายังไม่อยากให้องค์หลวงตากลับ ขอให้รอ

พระองคก์อ่นในกรณทีีอ่งคห์ลวงตาจะกลบัวดั  

เวลา ๑๙.๐๐ น. เมื่อองค์หลวงตาตื่นขึ้นก็

บอกจะกลับวัดอีก สั่งว่า “ไป..ไป”

เมื่อเห็นชัดเจนหลายครั้งว่าองค์หลวงตา

ประสงคจ์ะกลบัจรงิ พระและฆราวาสทีเ่กีย่วขอ้ง

จงึตดัสนิใจพาองคท์า่นลงจากชัน้ ๖ ตกึ ๘๔ ป ี

ขึ้นนั่งรถตู้ เตรียมขับออกไป ทำให้แพทย ์

พยาบาลและเจ้าหน้าที่เข้ามาขอร้องให้รอทูล

กระหม่อมฟ้าหญิงฯ ทรงตัดสินพระทัยเสียก่อน 

เพราะการเดินทางโดยไม่มีออกซิเจน ไม่มีรถ-

พยาบาลและไมม่แีพทยจ์ากศริริาชตามไปสง่ดว้ย

จะเป็นอันตรายมาก สิ่งสำคัญคือ พระองค ์ 

มีรับสั่งอย่างจริงจังกับคณะแพทย์ ไว้แล้วด้วย 

แพทยจ์งึรบีกราบทลูพระองค์ในทนัท ี 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ได้เสด็จ

ลงมาจากห้องประทับชั้น ๑๕ อาคารเฉลิม-  

พระเกียรต ิ และทรงกราบขอให้องค์หลวงตา  

กลับไปที่ห้องพักบนชั้น ๖ ตึก ๘๔ ปี และทรง

ขอเวลาเตรียมการต่างๆ ให้พร้อม เพื่อให้องค์-

หลวงตาเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดในวันพรุ่งนี้ 

เพราะจะได้จัดเตรียมรายงานสรุปการรักษา

และจัดให้มีคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช

ร่วมเดินทางติดตามไปส่งองค์หลวงตาที่วัดป่า-

บ้านตาด ซึ่งองค์หลวงตาก็เมตตาด้วยดี จาก

นั้นทูลกระหม่อมฯ ได้เสด็จนำหน้า ทรงพาองค์-

หลวงตากลับขึ้นไปยังห้องพักตามเดิม โดยให้

คณะราชองครักษ์ส่วนพระองค์มาทำหน้าที่อยู่
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เวรแทน และกราบเรียนองค์หลวงตาว่าตอน

เช้าวันที่ ๓ มกราคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินมา  

ทรงกราบเยี่ยมองค์หลวงตา  

คืนนั้ นทางแพทย์หารือกับคณะพระ

อุปัฏฐากทั้งคืนถึงการเตรียมการนำองค์หลวง-

ตากลบัวดัปา่บา้นตาด โดยทลูกระหมอ่มฯ ทรงมี

พระบัญชาให้กองทัพอากาศจัดเตรียมเครื่องบิน

ลำเลียง C130 ถวายองค์หลวงตาเพื่อการเดิน

ทางกลบัวดัปา่บา้นตาดในวนัพรุง่นีเ้วลา ๑๐.๐๐ น. 

เวลาเทีย่งคนืแพทยเ์ขา้มากราบเรยีนองค-์

หลวงตาว่า “พรุ่งนี้เช้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถจะเสด็จมากราบเยี่ยมองค์-

หลวงตา และพระองค์ ได้มีพระกระแสรับสั่งให้

จัดเตรียมเครื่องบินไว้สำหรับส่งองค์หลวงตา

เดินทางกลับในวันพรุ่งนี้” 

คืนนี้องค์ท่านหลับได้ดี  

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๓ มกราคม ๒๕๕๔ (เชา้) 

เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

พระบรมราชินีนาถ และทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยม

อาการอาพาธองค์หลวงตา ณ ห้อง ๖๐๒ ตึก

๘๔ ปี ชั้น ๖ ตะวันตก เป็นเวลาประมาณ ๑๐ 

นาที พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงถวาย

ปัจจัยทำบุญพร้อมใบปวารณาจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยห่อใส่ผ้าประเจียดลายไทยสีเลือดหมู

อยา่งด ีและรบัสัง่ดว้ยวา่ ทรงมพีระราชประสงค์

เสดจ็มาเพือ่กราบนมสัการองคห์ลวงตา แต่ทรง

เกรงว่าจะเป็นการรบกวนองค์หลวงตาในช่วง

อาพาธนี้จึงไม่ขอรบกวนเวลามากนัก 

เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. คณะแพทย์ ได้

ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งองค์หลวงตา

ขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช โดยให้

องค์ท่านนอนบนรถเปลนอนปรับได้และได้ถวาย

ให้สาย Oxygen ไปตลอดทาง นพ.สุชาย และ 

นพ.นิพนธ์ ได้เดินทางไปในรถพยาบาลของโรง-

พยาบาลพร้อมด้วยบุรุษพยาบาลของโรง-

พยาบาลศิริราช โดยรถออกจากโรงพยาบาล

ศิริราชบริเวณหน้าตึก ๘๔ ปี 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ตลอดทางจากลิฟต์ลงมา

ถึงบริเวณโถงของตึก ๘๔ ปี ประชาชนและ

ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตามากันแน่นขนัด 

รอส่งองค์หลวงตาด้วยความเคารพและเป็น

ห่วง นพ.สุชายและนพ.นิพนธ์ได้ร่วมเดินทางไป

ในเครื่องบินลำเลียง C130 ที่ออกจากกอง

บัญชาการ บก.๖ สนามบินดอนเมืองพร้อมทั้ง

พระอุปัฏฐากและโยมติดตามรวมทั้งสิ้นราว ๔๐ 

คน มุ่งสู่สนามบินนานาชาติอุดรธานี ใช้เวลา

เดินทาง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

ตลอดเวลาในเครือ่งบนิองคห์ลวงตานอนบน

เปลซึ่งแขวนอยู่ตอนท้ายเครื่อง โดยมีทีมงาน

ฉกุเฉนิจากโรงพยาบาลภมูพิลทำหนา้ทีข่นถา่ยผู้

ปว่ยพรอ้มอปุกรณฉ์กุเฉนิครบครนั ตลอดการเดนิ

ทางไมม่ปีญัหาใดๆ ยกเวน้องคห์ลวงตา  

มไีอบา้งเปน็ครัง้คราว และตอ้งคอย  

ดดูเสมหะเปน็ระยะๆ 

เวลา ๑๑.๑๔ น. เครื่องบินมา

ถึงกองบิน ๒๓ อุดรธานี 

เวลา ๑๒.๑๐ น. องค์หลวงตาได้กลับมา

ถึงวัดป่าบ้านตาดและเข้าพักกุฏิที่หลวงปู่ลีสร้าง

ถวาย เป็นห้องพักกั้นม่านบังตาชั่วคราว ปูด้วย

เสื่อน้ำมัน มี เตียงปรับได้แบบที่ ใช้ ในโรง-

พยาบาล เนื่องจากขณะนั้นยังอยู่ระหว่างการ

เรง่กอ่สรา้งหอ้งปลอดเชือ้ภายในกฏุอิงคห์ลวงตา 

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในราววันที่ ๘ มกราคมนี้ 

รวมเวลาทีร่กัษาที่โรงพยาบาลศริริาชทัง้สิน้ 

๘ วัน โดยทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

เสด็จมาเยี่ยมทุกวันโดยไม่เคยขาด โดยเสด็จมา

ในรถ Wheelchair เนื่องจากทรงประสบ
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แพทย์ผู้รักษาองค์หลวงตาท่านหนึ่งให้

ความเห็นว่า ตลอดระยะเวลาของการรักษา 

องค์หลวงตาไม่เคยแสดงอาการย่อท้อต่อความ

เจ็บป่วยเลย ในทางกลับกันองค์ท่านแสดงให้

เห็นถึงความอดทนต่อเวทนา ความอาจหาญสม

กับเป็นครูผู้สูงส่งของฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน 

แม้ ในขณะอาพาธหนักเช่นนี้ยังเปี่ยมล้นด้วย

ความเมตตาอันหาประมาณมิได้ต่อบุคคลใกล้

ไกล และต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า นับเป็น

สิ่งที่ประทับใจและภาคภูมิใจแก่บรรดาแพทย์ผู้

ถวายการรักษาเป็นอย่างยิ่ง 

อาการโดยรวมขององค์หลวงตาในช่วง

เดอืนมกราคมไมด่ขีึน้ องคท์า่นหายใจถี่ในบางวนั 

บางวนัพกัหลบัได้ในชว่งสัน้ๆ โดยในระหวา่งนัน้

ยงัตอ้งใสส่ายใหอ้อกซเิจนในปรมิาณตำ่ๆ อยู ่แต่

เมื่อองค์ท่านตื่น ก็จะดึงสายออกซิเจนออกและ

หายใจเอง ธาตุขันธ์ของท่านยังอ่อนแรง เพลีย 

ไอเอาเสมหะออกได้น้อย เสมหะติดที่คอ ต้อง

ช่วยดูดออกบ่อยๆ ส่วนน้ำในช่องปอดด้านซ้าย

ตอ้งดดูออกเปน็ระยะ และทำแผลบรเิวณรอยใส่

สายระบายนำ้เมือ่แผลซมึ สว่นแผลทีเ่ทา้แพทย์

ไดร้กัษาอยา่งตอ่เนือ่ง  

สำหรับแนวทางการรักษา พระสงฆ์และ

คณะศิษย์ ได้ประชุมหารือกับทางคณะแพทย์ว่า

เหน็ควรจะเอาสมนุไพรไทยและยาจนีเขา้มาชว่ย

ในการรักษา ซึ่งทางคณะแพทย์ก็ไม่ขัดข้องแต่

อยา่งใด และในทีส่ดุกส็รปุวา่ใหถ้วายยาจนีแทน

ยาปฏชิวีนะ  

ในระหว่างวันที่ ๓-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จ

มาทรงกราบเยี่ยมองค์หลวงตา โดยนำคณะ

แพทย์ที่เกี่ยวข้องมาทำการรักษาทุกสัปดาห์ 

และเมื่ออาการทรุดหนักลง พระองค์ทรงจัด

แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชมาดูแลอาการ

ตลอด ๒๔ ชม. ร่วมกับทางโรงพยาบาลศูนย์-

อุดรธานีและโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

จากการประชุมคณะแพทย์เมื่อวันที่ ๓ 

มกราคม ๒๕๕๔ ไดผ้ลสรปุวา่ ทลูกระหมอ่มฟา้-

หญิงจุฬาภรณ์ฯ ขอรับองค์หลวงตาไว้ ในพระ

อุปถัมภ์และขอเป็นเจ้าของไข้ด้วยพระองค์เอง 

ทั้งนี้จะได้เสด็จมาเยี่ยมและส่งแพทย์มาดูแล

องค์หลวงตาอย่างสม่ำเสมอ และหากมีการ

เปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

ยกเลกิหรอืเพิม่ตวัยาใดๆ ในการถวายการรกัษา  

องค์หลวงตาหรือมีอาการของโรคเปลี่ยนแปลง

ไป ขอให้แจ้งให้พระองค์ทรงทราบด้วยทุกครั้ง 

เมื่อธาตุขันธ์องค์หลวงตาถึงขั้นวิกฤตโดย

เฉพาะในช่วงวันที่ ๒๘ มกราคมถึงเช้าวันที่   

อุบัติเหตุหกล้ม กระดูกต้นพระอูรุข้างซ้ายแตก

ต้องผ่าตัดใส่หมุดและยังไม่สามารถเสด็จพระ-

ดำเนินด้วยพระองค์เองได้ คณะแพทย์ได้ถวาย

คำแนะนำไม่ให้ทรงลงพระน้ำหนัก แต่พระองค์

ก็ยังเสด็จมาทรงเยี่ยมและสอบถามอาการองค์-

หลวงตาด้วยความเป็นห่วงทุกวัน 

 
 

กลับวัดป่าบ้านตาด  
องค์หลวงตาพักกุฏิที่  
หลวงปู่ลีสร้างถวาย  

 

แม้องค์หลวงตาจะได้รับทุกขเวทนาทาง

ขันธ์ เพราะโรคภัยเบียดเบียน จนสุขภาพทรุด

ลงเป็นลำดับ แต่องค์ท่านยังคงความเด็ดเดี่ยว

อาจหาญ สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ มิได้

แสดงความอ่อนแอท้อแท้หรือความพลั้งเผลอ

ใดๆ ให้ปรากฏ หากระยะใดที่ธาตุขันธ์พอมี

กำลังบ้าง องค์ท่านก็จะออกจากกุฏิไปวนรอบ

ศาลาและบริเวณวัดเพื่อโปรดลูกศิษย์ลูกหาให้

ได้กราบไหว้อย่างใกล้ชิด อันเป็นเครื่องแสดง

ถึงความเมตตาอย่างเต็มเปี่ยมที่ ให้แก่บรรดา

ศิษย์อย่างไม่มีประมาณ 
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๘๓๒ ๘๓๓

๓๐ มกราคม พระองคก็ทรงแสดงความหวงใย

อาการอาพาธอยางมาก ทรงสละภาระหนาที่

ทางโลกที่มีอยูมากมาพักที่อุดรธานีอยางไมมี

กำหนดเพื่อทรงเยี่ยมดูแลองคหลวงตาวันละ

หลายครั้ง ทรงนำคณะแพทยคอยประคับประ-

คององคหลวงตาจวบจนวาระสุดทาย  

ในชวงเวลานี้มีเหตุการณที่นาบันทึกและ

ขอธรรมะที่เปนประโยชนมาแสดงแตเพียงบาง

สวน ดังนี้ 

 

 
วนัจนัทรที ่๓ มกราคม ๒๕๕๔ (บาย) 

เวลา ๑๒.๑๐ น. หลวงปูล ี กสุลธโร รอรบั

องคหลวงตาที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลศิริราช 

และเนื่ องจากขณะนี้ ห องปลอดเชื้ อที่ กุ ฏ ิ

องคหลวงตาภายในวัดอยูระหวางการกอสราง  

หลวงปูลจีงึนมินตองคหลวงตาเขาพกักฏุริบัรองที่

หลวงปูไดจัดเตรียมไวแลว กุฏิรับรองหลังนี้เพิ่ง

สรางเสรจ็อยูขางกฏุหิลวงปูลภีายนอกกำแพงเกา 

เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. หลวงปูบุญมี  

ปริปุณโณ หลวงปูลี กุสลธโร หลวงปูอุนหลา 

ฐิตธัมโม เขากราบเยี่ยมตามลำดับ 

อาการโดยรวมกลางคืนองคทานหลับได 

คอนขางด ีอาจเพราะออนเพลยีจากการเดนิทางไกล 

 

 
วนัองัคารที ่๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. องคทานถามวา “เราอยู

ไหน” พระกราบเรียนวา “อยูวัดปาบานตาด

ครับผม” 

เวลา ๑๒.๐๗ น. องคทานพูดวา “ฝาทอง

แทบระเบิด” 

เวลา ๐๐.๑๐ น. องคทานบอกวา “โอ 

เฮาเมือยหลายๆ” 

เวลา ๐๑.๐๐ น. องคทานพูดวา “เมือย 

เราสิบไหว” แลวลุกนั่ง อาเจียนครั้งที่ ๑๐ 

เวลา ๐๒.๐๐ น. องคทานบอกวา “จะกลบั

กฏุ”ิ พระไดกราบเรยีนวา “เดีย๋วนีต้สีอง นมินต

พักที่นี่กอนครับผม” องคทานตอบวา “ไมเอา” 

ชวงนี้องคทานยังพักอยูกุฏินอกกำแพงเกาขาง

กุฏิหลวงปูล ี ยังไมไดกลับกุฏิเดิมขององคทาน

เพราะการสรางหองปลอดเชือ้ยงัไมแลวเสรจ็ 

อาการโดยรวมยังทรงตัว นอนไมคอย

หลับ ไอและมีเสมหะเหนียว 

วันนี้ทูลกระหมอมเจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ 

ไดมีรับสั่งใหคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ดำเนินการดูแลรักษาองคหลวงตาตอไป โดยให

จัดคณะแพทยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เดินทางไป

ดูแลองคหลวงตาที่วัดปาบานตาดอยางตอเนื่อง

ตามความในพระหตัถเลขาทีส่งมายงัวดัปาบาน-

ตาดลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

 
วนัพธุที ่๕ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๑.๒๕ น. กอนจะอาเจยีน องคทาน

พูดวา “เฮาออนลงหลายแลวเด” 

เวลา ๑๒.๐๐ น. อาเจียนออกมากทั้งทาง

ปากและจมูกมีสีเขียวปนดำ องคทานพูดวา 

“หายใจไมทัน” พระไดถวายออกซิเจน 

เวลา ๑๒.๒๕-๑๓.๐๐ น. นั่งรถกอลฟไป

โปรดญาติโยม ดูองคทานออนแรงมาก 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. องคทานลมืตาขึน้ และจบั

แขนพระที่นั่งอยูขางๆ จึงเขาใจทันทีวาองคทาน

หายใจไมออกเพราะมีเสมหะติดที่ลำคอ จึงให

บุรุษพยาบาลพนไอน้ำรอนละลายเสมหะและ

ดูดเสมหะออก 

    วันที่ 4 มกราคม 2554 

เนื่องจาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ไดมารับการรักษาอาการอาพาธที่ โรงพยาบาล

ศิริราช ตั้งแตเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2554  โดยมีปญหาหลัก 5 

ประการ ไดแก 

1. ภาวะขาดสารน้ำและขาดอาหารเรื้อรัง 

2. ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน 

3. ภาวะทางเดินอาการสวนตนอุดตัน 

4. แผลอักเสบเรื้อรังที่เทาซายจากหลอดเลือดอุดตันและติดเชื้อ 

5. การทำงานของหัวใจเตนผิดจังหวะ 

คณะแพทยผูเชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   ไดใหการดูแลรักษาหลวงตาฯ  

ตามลำดับความสำคัญและความเรงดวนของปญหาตางๆ  จนอาการตางๆ ดีขึ้นชัดเจน และหลวง

ตาฯ ก็มีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ จนเปนที่พอใจของคณะสงฆและแพทยที่ถวายการรักษา 

บัดนี้ หลวงตาฯ ไดเดินทางกลับไปรักษาตัวตอที่วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแตวันที่ 3 

มกราคม 2554 เพื่อใหการรักษาไดดำเนินการไปอยางตอเนื่อง และให ไดผลการรักษาที่ดีที่สุด     

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดมีพระดำรัสสั่งใหคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ดำเนินการดูแลรักษาตอไป โดยใหจัดคณะแพทยผูเชี่ยวชาญดาน

ตางๆ  เดินทางไปดูแลหลวงตาฯ ที่วัดปาบานตาดอยางตอเนื่อง 

         จึงเรียนมายังผูเกี่ยวของทั้งหมดรับดำเนินการ 

                 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
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ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๔.๒๐ น. องค์ท่าน

นอนหลับเป็นเวลานาน แต่ก็ลืมตาเป็นบางครั้ง 

เวลา ๑๔.๓๐ น. พระราชวฒุาจารย ์ (เจา้-

คณุอดุร) วดัโพธสิมภรณ ์ พาหมอจนีจากมณฑล

กวางโจว ประเทศจีน มาตรวจดูอาการจากนั้น

รว่มประชมุกบัคณะแพทย์โรงพยาบาลศริริาช 

เวลา ๒๐.๕๐ น. ปากคอแห้ง ลิ้นแห้ง 

พระใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดตามริมฝีปากและฟัน

พอให้องค์ท่านสามารถกลืนน้ำลงคอได้ 

กลางคืนนอนหลับได้ค่อนข้างดี มีเสมหะ

บ้าง ไอทั้งกลางวันและกลางคืน 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๔๕ น. องคท์า่นหนาวตอ้งหม่ผา้

ให ้ ๓ ชัน้ พรอ้มเปา่ฮทีเตอร ์ (Heater) องคท์า่น

พดูวา่ “โอ ้เมอืย” 

เวลา ๑๐.๒๐ น. พระอาจารยส์ดุใจถวายยา

จนีจากโรงพยาบาลหวัเฉยีว บำรงุกระเพาะ ลด

บวม หมอจนีจากโรงพยาบาลหวัเฉยีวมคีวามเหน็

ว่าอาการอาพาธขององค์ท่านคราวนี้ค่อนข้าง

วกิฤตนา่เปน็หว่งอยา่งยิง่ 

เวลา ๑๕.๔๐ น. องคท์า่นลกุนัง่และพดูวา่ 

“ไป ไป” ประมาณ ๑๐ นาท ีกล็ม้ตวัลงนอน 

เวลา ๑๖.๒๐ น. หลวงปูอุ่น่หลา้ ฐติธมัโม 

วดัปา่แกว้ชมุพล มากราบเยีย่ม องคท์า่นพดูขึน้วา่ 

“กลบักฏุ ิ กลบักฏุ”ิ ชว่งนีห้อ้งปลอดเชือ้ทีก่ฏุอิงค์

หลวงตายงัไมแ่ลว้เสรจ็ 

เวลา ๑๖.๔๐ น. องคท์า่นพดูวา่ “ไป..ไป” 

พระกราบเรยีนวา่ “ขณะนีพ้กัอยูท่ีว่ดัปา่บา้นตาด

ครบัผม” ๒-๓ ครัง้ องคท์า่นกย็งัยนืยนับอกวา่ 

“ไป..ไป” พระจึงอุ้มประคององค์ท่านขึ้นนั่ง  

รถกอล์ฟไปสะพานหน้าวัดและกลับที่พัก  

เวลา ๒๐.๐๐ น. ไอถีข่ึน้เรือ่ยๆ มเีสมหะมาก 

หายใจไมส่ะดวก หอบ เหนือ่ย นอนหลบัๆ ตืน่ๆ  

เวลา ๐๐.๒๕ น. องคท์า่นพดูวา่ “ไป พากนั

ไป กลบักฏุ ิจะเอารถอะไรมารบั” 

เวลา ๐๕.๕๕ น. องคท์า่นใชม้อืบอกใหเ้อา

นอนตะแคงซา้ย อาการไอและเสมหะคอ่ยดขีึน้  

อาการโดยรวมนอนไมค่อ่ยหลบัเกอืบทัง้คนื

เพราะไอมากจากเวลา ๒๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. เวลา 

๐๐.๓๐-๐๑.๓๐ น. และเวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๕๕ น. ไอ

มากพรอ้มเสมหะเหนยีว 

 

 
วนัเสารท์ี ่๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๑๕ น. ระยะนีอ้าการอาพาธหนกั

ขึน้เรือ่ยๆ  

เวลา ๑๓.๔๕ น. องคท์า่นลกุนัง่ อาการดไูมด่ี

เลย หนา้ตาอดิโรย ไอพรอ้มกบัมเีสมหะมากในลำคอ 

เวลา ๑๓.๕๔ น. นั่งรถกอล์ฟไปสะพาน

ปลาหน้าวัด ไปดูกุฏิหลังเดิมที่กำลังเร่งทำห้อง

ปลอดเชื้อ แล้วกลับที่พัก ขณะนั่งรถกอล์ฟมี

อาการมือสั่น มีน้ำไหลออกจากปาก น้ำมูกไหล

เป็นระยะๆ เสมหะมาก นัยน์ตา มีน้ำคลอๆ  

เวลา ๑๖.๓๐ น. องคท์า่นบอกวา่ “หนาว” 

มือสั่น หายใจหอบ มี เสมหะติดในลำคอ 

อาเจียนเป็นน้ำสีเขียวขี้ม้าออกทั้งทางปากและ

ทางจมูก มีน้ำไหลออกทางปากเป็นระยะๆ  

เวลา ๑๘.๐๐ น. มไีขส้งูและพบวา่เทา้ขวาที่

บวมเริม่มสีคีลำ้ๆ แขนซา้ยที่ใสส่ายใหส้ารนำ้บวม 

ช่วงเวลาประมาณ ๑ ทุ่ม องค์ท่านมีไข้ขึ้น

สูง หอบมาก หายใจถี่ประมาณ ๒๔ ครั้งต่อ

นาที ออกซิเจนในเลือดต่ำลง ต้องใช้ออกซิเจน

ช่วยในปริมาณที่สูงมากกว่าเดิม พยายามจัดให้

องค์ท่านอยู่ในท่านั่ง 

เวลา ๒๐.๐๐ น. ผลจากฟลิม์เอกซเรยป์อด

ไมเ่ปน็อะไรมาก แพทยส์นันษิฐานวา่นา่จะมกีาร  

ตดิเชือ้ทีป่อดและสายใหส้ารนำ้ จงึไดป้ระชมุกนั

ที่กุฏิหลวงปู่ล ี มีพระเถระผู้ ใหญ่และคณะแพทย์

ร่วมประชุมด้วย ได้ข้อสรุปว่าคืนนี้ ให้ถวายยา

ปฏิชีวนะไปก่อนตามสมควรเพื่อรักษาปอดและ

เชื้อที่สายให้สารน้ำ เพราะเห็นว่าองค์หลวงตา  

มีการติดเชื้อในกระแสเลือด และจะปรึกษากับ

คณะแพทยจ์ากโรงพยาบาลศริริาชอกีครัง้ ซึง่จะ

เดนิทางมาพรอ้มกบัทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ 

ในวนัพรุง่นีเ้ชา้ 

เวลา ๒๑.๐๐ น. อาการหอบนอ้ยลง นอน

หลบัไดบ้า้งแตย่งัคงมเีสมหะมาก ตอ้งดดูเสมหะ

เปน็ระยะๆ  

เวลา ๐๐.๓๐ น. องค์หลวงตาหายใจถี่

มากขึ้น ประมาณ ๒๘-๓๐ ครั้ งต่อนาที 

ออกซิเจนในเลือดลดลง ความดันโลหิตตกเหลือ

๙๐/๕๐ มม.ปรอท หัวใจเต้น ๑๔๐ ครั้งต่อนาที 

องค์ท่านไอเอาเสมหะออกไม่ได้เพราะอ่อนแรง

มาก มีอาการหอบหนักมากที่สุด ใบหน้าซีด

เผือดไม่มีเลือด แต่องค์ท่านระลึกรู้ดี แพทย์

และบุรุษพยาบาลพ่นยาขยายหลอดลมและ

ถวายออกซิเจน แต่องค์ท่านก็ยังคงหายใจหอบ
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มาก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันเริ่มตกลงเรื่อยๆ 

ครูบาอาจารย์ต่างๆ เริ่มทยอยเข้ามาเฝ้าดู

อาการองค์ท่าน มีหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

หลวงปู่ลี กุสลธโร หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

พระอาจารยอ์นิทรถ์วาย สนัตสุสโก พระอาจารย์

เชอรี่ อภิเจโต พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน 

และครูบาอาจารย์อีกหลายรูป 

คณะแพทย์ไดเ้ขา้กราบเรยีนปรกึษาหลวง-

ปู่อุ่นหล้า ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย ท่าน

พระอาจารย์สุดใจว่า สมควรหรือไม่ที่จะต้อง  

ช่วยการหายใจด้วยวิธีอื่นๆ เช่นการใส่ท่อช่วย

หายใจ เพราะจะทำให้องค์ท่านไม่เหนื่อยมาก 

ดูดเสมหะได้ง่าย และช่วยให้ระบบไหลเวียน

โลหิตดีขึ้น ซึ่งพระเถระทุกรูปเห็นด้วยจึงบอกให้

แพทย์เข้ากราบเรียนขอคำปรึกษาต่อหลวงปู่ลี

อีกครั้งเพื่อความรอบคอบที่สุดและมิให้ขัดต่อ

ปฏิปทาองค์หลวงตา เนื่องจากในเวลานั้นเป็น

เหตุการณ์ขั้นวิกฤตที่สุดเท่าที่มีมา ไม่มี ใคร

ทราบได้ว่าเหตุการณ์ในคืนนี้จะผ่อนคลายลง

หรือหนักยิ่งขึ้น คณะสงฆ์และแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่านมีความเคารพบูชาในปฏิปทาองค์หลวง-

ตาที่เคยสั่งไว้ ไม่ให้กระทำการใดๆ กับร่างกาย

องค์ท่านในวาระสุดท้าย และเมื่อแพทย์เข้า

กราบเรียนองค์หลวงปู่ลีว่า “หลวงปู่ข้าน้อย 

ตอนนี้องค์หลวงตาหายใจไม่สะดวก อาจจะต้อง

ช่วยโดยการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อองค์ท่านจะได้

ไม่หอบ และความดันโลหิตจะได้ดีขึ้น และดูด

เสมหะง่ายขึ้น ข้าน้อย”  

หลวงปู่เมตตาตอบว่า “สิถามหยังดู๋แท่   

อีหยังมันดี กะเฮ็ดโลดเป็นหยัง”  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ ได้

กราบเรียนองค์ท่านเพื่อขออนุญาตถวาย

ออกซิเจนเนื่องจากอาการยังไม่ดีขึ้น อัตราการ

หายใจหอบ ชีพจรเต้นเร็ว เสมหะมาก ความดัน

ตกลงเรื่อยๆ ในเบื้องต้นแพทย์ได้เตรียมเครื่อง

ช่วยหายใจมาไว้ข้างๆ บุรุษพยาบาลทั้ง ๓ คน

คอยช่วยอยู่ตลอด แพทย์จับเครื่องมือเตรียมจะ

ใส่ท่อช่วยหายใจองค์ท่านและให้พยาบาลปรับ

หัวเตียงลงแล้วค่อยๆ ปรับให้องค์ท่านอยู่ในท่า

นอนหงาย ด้านนอกมีพระลูกศิษย์ลูกหาเต็มไป

หมด ทุกองค์อยู่ในความเงียบ ขณะที่แพทย์ขอ

โอกาสเชยคางองค์ท่านเพื่อให้ เงยมากขึ้น

ปรากฏว่าองค์ท่านกลืนน้ำลายหนึ่งครั้ง เมื่อ

มองไปที่เครื่องมอนิเตอร์สัญญาณชีพ พบว่า

อตัราการเตน้หวัใจลดลงมาที ่๑๑๐-๑๒๐ ครัง้ตอ่

นาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๖๐ มม.ปรอท หายใจ

ประมาณ ๒๐-๒๒ ครั้งต่อนาที และออกซิเจน

ในเลือดเพิ่มขึ้นมาประมาณ ๙๗-๙๘% หลังจาก

นั้นแพทย์จึงได้ตัดสินใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่

ใส่เครื่องไบแพพ (Bipap) แบบอัดอากาศเข้า

ปอดซึ่งเป็นการช่วยหายใจอีกแบบหนึ่ง แต่มี  

ข้อเสียคือเครื่องดังกล่าวเวลาใส่จะมีลมรั่วออก

มาด้านข้างแก้มและมีเสียงดังมาก ทำให้แพทย์

ต้องใช้มือสองข้างบีบไม่ให้ลมรั่วออกมา  

ในขณะทีแ่พทย์ใสห่นา้กากถวายออกซเิจน

โดยมีเสียงปั๊มอากาศจากเครื่องเข้าปอดดังมาก 

ปรากฏวา่องคท์า่นได้ใชม้อืขวาขึน้มาจบัเบาๆ ที่

มือของแพทย์ด้วย แพทย์รับรู้สัญญาณนั้นว่า

ท่านยอมรับการถวายออกซิเจน แต่พระผู้ดูแล

เห็นอาการองค์ท่านส่ายหน้าพร้อมกับใช้มือปัด

ออกจะไม่รับ แต่สักพักองค์ท่านก็เมตตารับให้

ผา่นไป จากนัน้บรุษุพยาบาลจงึชว่ยกนัจบัเครือ่ง

ชว่ยหายใจเกอืบครึง่ชัว่โมงอาการกเ็ริม่ดขีึน้ การ

หายใจหอบน้อยลง ความดันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น

เรือ่ยๆ  

องค์ท่านนอนโดยใช้เครื่องปั๊มอากาศเข้า

ปอดตั้งแต่เวลา ๐๑.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยบุรุษ

พยาบาล ๓ คนได้ดูแลปฏิบัติอย่างทุ่มเทและ

ตั้งใจ ผลัดเปลี่ยนกันจับหน้ากากออกซิเจนที่

ครอบอยู่ตรงปากและจมูกให้ตลอดคืน จนรุ่ง

เช้ าของอีกวันอาการขององค์ท่ านก็ดีขึ้ น 

สำหรับขาซ้ายและขาขวาขององค์ท่านมีการ

กระตุกเป็นระยะๆ จนรุ่งสาง ในช่วงเวลาวิกฤต

ฝ่าเท้าขององค์หลวงตาเย็นเฉียบเพราะอากาศ

ในช่วงนั้นอยู่ในฤดูหนาวและกำลังหนาวมากแม้

มีเครื่องทำความร้อนอยู่ โดยรอบก็ไม่เพียงพอ 

จะจ่อเข้ามากก็ไม่ได้ พระผู้อยู่ในเหตุการณ์ต้อง

ใช้ฝ่ามือสัมผัสฝ่าเท้าขององค์ท่านให้อบอุ่น

อย่างต่อเนื่องตลอดคืนจนกระทั่งองค์ท่านรู้สึก

ตัวในตอนเช้า 

วันนี้เป็นวันที่องค์ท่านมีอาการอาพาธ

หนักมากที่สุดเข้าขั้นวิกฤตนับแต่วันที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๒๐ น. ดูองค์ท่านผอมมากแต่

ใบหน้ายังมีสีแดงเรื่อ แพทย์ได้เปลี่ยนการถวาย

ออกซิเจน จากเครื่อง Bipap เป็นแบบธรรมดา 

องค์ท่านสามารถหายใจได้ค่อนข้างดี ไม่หอบ 

เวลา ๐๘.๓๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ ประทับรถเข็นพระที่นั่งไปยังกุฏิ

ชั่วคราวองค์หลวงตา เสด็จมาพร้อมกับคณะ-

แพทย์โรงพยาบาลศริริาชจำนวน ๑๑ ทา่น นำโดย 

นพ.ธีรวัฒน ์ กุลทนันทน ์ (คณบดี) นพ.จอมจักร 

จนัทรสกลุ นพ.สมหวงั ดา่นชยัวจิติร นพ.ชยัรตัน ์

ฉายากลุ นพ.สถาพร มานสัสถติย ์ นพ.แจม่ศกัดิ ์

ไชยคนุา นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั 

จากนั้นทรงกราบเรียนองค์หลวงตา ขอ

โอกาสให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านตรวจ

รา่งกาย ทรงถามองคห์ลวงตาวา่ “ทา่นพอ่เปน็

อยา่งไรบา้งคะ” องคท์า่นตอบวา่ “เราเหนือ่ยมาก” 

จากนั้ นมี รั บสั่ ง ให้ คณะแพทย์ ตรวจ

ร่างกาย เริ่มจาก นพ.นิพนธ์ สอบถามประวัติ

และอาการโดยทั่วไปทั้งหมด พร้อมทั้งถวาย

การตรวจร่างกายโดยทั่วไปทุกระบบจากนั้น 

นพ.สถาพร ได้ถวายตรวจด้านช่องท้องและ  

การอดุตนัของลำไสเ้ลก็สว่นตน้ นอกจากนีแ้พทย์

ยังได้ประเมินภาวะน้ำในช่องท้อง ตลอดจน
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ตรวจสายยางใส่ทางสายจมูกที่มีส่วนผสมของ

น้ำดีออกมา และคะเนปริมาณของสารน้ำใน

กระเพาะอาหาร นพ.สถาพร ประเมนิวา่มสีารนำ้

ในช่องท้องปริมาณพอสมควรแต่ ไม่ต้องเจาะ 

ส่วนภาวะอุดตันของลำไส้เล็กยังคงเหมือนเดิม

และตอ้งใสส่ายยางทางจมกูตอ่ไป พรอ้มทัง้ใหง้ด

อาหารและยาทกุชนดิทีจ่ะถวายทางปาก 

นพ.แจ่มศักดิ์ ได้ถวายการตรวจร่างกาย

ในระบบทางเดินหายใจ พบว่าองค์หลวงตา มี

อาการเหนื่อยหายใจลำบากเนื่องจากมีน้ำคั่งใน

โพรงเยื่อหุ้มปอดข้างซ้าย ซึ่งตรงกันกับภาพ

เอกซเรย์ปอดเมื่อวันก่อนที่พบว่ามีน้ำในโพรง

เยื่อหุ้มปอดประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ มล. จึงได้ขอ

อนุญาตองค์หลวงตาเจาะเอาน้ำออกจากปอด 

ซึ่งก็ได้รับพระกรุณาจากทูลกระหม่อมฯ กราบ

ขอโอกาสจากองค์หลวงตาในการทำหัตถการ

ครั้งนี ้ และองค์หลวงตาก็ ได้เมตตาอนุญาต   

โดยนพ.นิพนธ์ทำหน้าที่เป็นลูกมือ นพ.แจ่มศักดิ ์

ในการเจาะน้ำออกจากช่องปอด ซึ่งได้น้ำสี

เหลอืงฟางปรมิาณ ๕๐๐ มล. ทำใหอ้งคห์ลวงตา

หายเหนื่อยอย่างชัดเจน 

 

จากนัน้ นพ.จอมจกัร ไดท้ำแผลทีเ่ทา้ซา้ย

ขององค์หลวงตา โดยมี นพ.สุชาย เป็นผู้ช่วย 

ใช้เวลาทำแผลนาน ๒๐ นาที ซึ่ง นพ.อมร   

ได้เฝ้าสังเกตดูแผลอย่างใกล้ชิด พบว่าแผล  

ไม่มีลักษณะอักเสบ พื้นแผลสะอาดดีและมี  

เนื้อเยื่อเกิดใหม่มีลักษณะเป็นตุ่มเนื้อแดง 

(Granulation tissue) ปรากฏขึ้นที่บริเวณพื้น

แผลซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพอใจยิ่ง นพ.ประเสริฐ 

สวัสดิ์วิภาชัย ได้ขอตรวจสายที่ให้อาหารทาง

หลอดเลือดดำที่บริเวณแขนขวาซึ่งพบว่า อยู่ใน

สภาพดีและไม่มีอาการอักเสบ ดังนั้นจึงยังคง

สามารถถวายการให้สารอาหารและน้ำทาง

หลอดเลือดดำต่อไปได้ 

สุดท้ายก่อนกลับทูลกระหม่อมฯ ได้ ให้

แพทย์กราบเรียนองค์หลวงตาว่าตรวจพบอะไร

บ้าง และได้แก้ ไขอะไรไปบ้าง การเปลี่ยนแปลง

และดำเนินโรคระหว่างที่องค์หลวงตากลับมา

วัดป่าบ้านตาดเป็นอย่างไรบ้าง และจากนี้ ไปจะ

มีแผนการรักษาอย่างไร  

เวลา ๐๙.๓๐ น. หลังจากที่ทูลกระหม่อม

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงร่วมประชุมกับคณะ

แพทยจ์บลง พระองคท์รงกราบขออนญุาตองค-์

หลวงตาใหแ้พทยถ์วายการรกัษา ซึง่องคท์า่นได้

เมตตาอนญุาต ดงันี้ 

๑. เจาะน้ำออกจากปอด เนื่องจากปอด

ด้านซ้ายมีน้ำมาก 

๒. ใส่สายทางช่องจมูกผ่ านลงไป ใน

กระเพาะอาหารเพื่อดูดน้ำในกระเพาะและช่วย

ป้องกันการอาเจียน  

จากนั้นทรงขอนิมนต์พระหลายรูปที่เป็น

ศษิยอ์งคห์ลวงตามาประชมุ และทรงอธบิายชีแ้จง

ถงึอาการอาพาธขององคห์ลวงตา การตรวจพบ

และการแก้ ไขตลอดจนแนวทางการรกัษา โดยมี

หลวงปู่บุญม ี ท่านพระอาจารย์อุ่นหล้า ท่าน-  

พระอาจารยอ์นิทรถ์วาย ทา่นพระอาจารยส์ดุใจ   

เปน็ตน้ ทรงขอความเมตตาตอ่คณะสงฆว์า่ ยาจนี

หรอืยาสมนุไพรใดๆ ในระยะนี ้ ขอใหร้ะงบัไวก้อ่น 

เพราะไปกลบอาการของโรคทำใหแ้พทยว์นิจิฉยัได้

ยาก ขอให้ใชย้าแผนปจัจบุนัแทน และเพือ่ใหก้าร

รกัษาเปน็ไปอยา่งดทีีส่ดุ  

เวลา ๑๑.๒๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ ถวายปัจจัยส่วนพระองค์ซึ่งคณะ

แพทย์ได้รวบรวมเพิ่มเติมจากผู้ตามเสด็จทั้งข้า-

ราชบริพาร ตลอดจนคณะแพทย์และพยาบาล

ทั้งศิริราช ขอนแก่นและอุดรฯ รวมได้เงินทั้งสิ้น 

๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทูลกระหม่อมฯ ได้ถวายเป็นใบ

ปวารณากบัองคห์ลวงตา แลว้กราบลาเสดจ็กลบั 

เวลา ๑๒.๐๐ น. ไอเสียงดัง หายใจหอบ

เร็วและถี่ แขนขากระตุกถี่ขึ้นเรื่อยๆ  

เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์ท่านบอกว่า “เรา

เหนื่อยมาก” และยังคงไออยู่เรื่อยๆ 

เวลา ๑๔.๕๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ เข้ามากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๔.๕๕ น. องค์ท่านพูดว่า “หนาว 

เหนื่อย...เหนื่อยมาก” พร้อมกับถอนหายใจ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. หายใจหอบแรงและเร็ว 

ขากระตุกส่ายไปมาบ่อยๆ ไอแรงเสียงดังถี่ๆ มี

เสมหะเหนียวติดในลำคอ องค์ท่านพยายามดึง

สายระบายนำ้จากกระเพาะอาหารทีจ่มกูออก 

วันนี้องค์ท่านกล่าวโอวาทสั้นๆ เป็น

ปริศนาธรรมว่า “ธรรมะครัง้สดุทา้ย” 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

ระยะนี้อาการอาพาธค่อนข้างน่าเป็นห่วง 

ทั้งปอดอักเสบ ติดเชื้อ น้ำมากในปอด หอบ ไอ

มาก และมีเสมหะมาก 
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เวลา ๐๘.๕๕ น. หัวหนาศาลลูกศิษยองค-

หลวงตาพาภรรยาและบตุรชายเขามากราบเยีย่ม 

องคทานพดูขึน้วา “หวัใจทกุคนมาวติกกบัหลวง-

ตา พูดใหฟงชัดๆ หัวใจเราจาตลอด” 

ทานพระอาจารยสุดใจในนามตัวแทน

คณะสงฆ ไดทำหนังสือที่พิเศษ ๐๒/๒๕๕๔ ลง

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ สงมายังกองงานใน

พระองคฯ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายขอบิณฑบาตใน

การถวายยาองคหลวงตา เนื้อหาในจดหมาย

สรุปวาทางคณะสงฆศิษยานุศิษยองคหลวงตา 

จำนวน ๖๖ รูป จาก ๓๗ วัด ไดมาประชุมกัน 

ณ วัดปาบานตาด เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม 

๒๕๕๔ มีมติขอถวายสมุนไพรไทยจากตำรับ

หลวงปูฝน อาจาโร ซึ่ง นพ.อวย เกตุสิงห ได

บันทึกไวอีกครั้งหนึ่ง โดยอัญเชิญพระพุทธคุณ

ประกอบพิธีการตมยามาถวายองคหลวงตาตั้ง

แตวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เพียงขนานเดียว 

ไมใหมียาจีนหรือยาไทยอื่นมาใชซอนอีก คณะ-

สงฆและศิษยานุศิษยตางสังเกตเห็นตรงกันวา 

องคหลวงตายอมรับยาเองและไดพิจารณาแลว

จึงตั้งใจฉันยาขนานนี้ คณะสงฆจึงขอบิณฑบาต

ขอความอนุเคราะหถวายยาขนานนี้ ใหกับองค-

หลวงตาตอไป  

ทูลกระหมอมฟาหญิงจุฬาภรณฯ ทรงมี

ความกังวลและเปนหวงองคหลวงตาเปนอยาง

ยิ่งเมื่อไดรับจดหมายดังกลาว จึงตรัสเรียก 

คณะแพทยที่ถวายการรักษาเขาพบ โดยมีทาน

คณบดีฯ เปนผูนำเขาเฝา ทรงมีรับสั่งวา จะ

เสด็จขึ้นไปกราบองคหลวงตาอีกครั้งในวันที่ 

๑๔-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ นอกจากนี้ทูล-

กระหมอมฯ ทรงมีพระหัตถเลขาถึงคณะสงฆ

และศิษยานุศิษยองคหลวงตา ลงวันที่ ๑๓ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงแนวทางการดูแลรักษา

องคหลวงตาอีกดวย 

 

 องคหลวงตายายมาพัก 
 ที่หองปลอดเชือ้  
 ณ กฏุหิลงัเดมิ 

 

 
วนัองัคารที ่๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๑.๑๕ น. มีลูกศิษยขอติดกลอง

วงจรปดภายในหองปลอดเชือ้ ซึง่ไดกอสรางและ

ตดิตัง้ระบบเสรจ็แลว องคทานไดพจิารณาอยูครู

หนึง่จงึตอบไปวา “ไมเอา เพราะเราไมเคย เรือ่ง

อนญุาตเราไมอนญุาต เดีย๋วมนัจะเลอะเทอะ” 

เวลา ๑๑.๔๕ น. ทานพระอาจารยนอย 

ปญญาวุโธ วัดปานานาชาติ รัฐเวอรจิเนีย 

สหรัฐอเมริกา เขากราบเยี่ยม องคทานเมตตา

ปรารภธรรมใหฟงวา “พระพุทธเจาองค

เดียวกัน พระธรรมวินัยอันเดียวกัน ใหเอาจริง

เอาจังนะ” 

เมื่อหองปลอดเชื้อภายในกุฏิองคหลวงตา

กอสรางเสร็จ องคทานจึงเมตตายายกลับเขา

กุฏิเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ หองปลอด

เชื้อเปนหองกระจกปรับอุณหภูมิได ควบคุมการ

ไหลของอากาศจากดานบน วนในหองและออก

ทางดานลางของหอง ภายในหองจัดใหมีพระ

เวรวาระละ ๕ รูปที่ตองเขาปรนนิบัติองคทาน 

มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ตกลงกัน 

สวนแพทยเวรกับบุรุษพยาบาลนั้น ไดรับอนุญาต  

ใหพักที่ระเบียงดานลางของกุฏิองคหลวงตา  
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เมื่อมีเหตุจะต้องช่วย พระเวรจะกดออดเรียก

บุรุษพยาบาลให้เข้าไปช่วยกันดูแลปรนนิบัติ 

เช่น การวัดความดันโลหิต วัดไข้ ดูดเสมหะ ฟัง

ปอด ตรวจช่องท้อง เป็นต้น แพทย์กล่าวว่า

พระเวรช่วยในเรื่องสำคัญๆ ได้มาก เช่น การ

เก็บปัสสาวะ การเก็บอุจจาระ เพราะเป็นกิจที่

แพทย์พยาบาลไม่อาจเข้าไปก้าวก่ายได้ ควร

เป็นเรื่องของสงฆ์ที่ทำถวายองค์หลวงตา 

 

 
วนัพธุที ่๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

อาการโดยรวมยงัไมด่ขีึน้ เมือ่คนืวานองค-์

ท่านนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนเพราะว่าปัสสาวะ

บ่อย สำหรับการถวายการรักษานั้นมีทั้งแพทย์

แผนปจัจบุนั แพทยแ์ผนจนี และยาสมนุไพรไทย

ของหลวงปูล่ ีกสุลธโร วดัภผูาแดง 

ภายหลังการทำความสะอาดแผลที่หัวแม่-

เท้าซ้ายและตรวจร่างกายประจำวันสรุปว่าแผล

เริม่ดขีึน้ ตืน้ขึน้เรือ่ยๆ ผลฟลิม์เอกซเรยป์อดพบ

วา่ ปอดอกัเสบตดิเชือ้ เสมหะทีน่ำไปตรวจพบวา่

มเีชือ้โรค มนีำ้ในปอดขา้งซา้ยคอ่นขา้งมาก 

องคท์า่นฉนัจงัหนัไม่ได ้ ตอ้งรบัสารอาหาร 

สารน้ำ และยาทางเส้นเลือดดำและจมูก จะมี

สายยางเลก็ๆ (สาย NG) ทีแ่พทย์ใสส่ายเขา้ทาง

จมูกผ่านหลอดอาหารถึงกระเพาะอาหาร เพื่อ

ระบายน้ำเสียออกและป้องกันการอาเจียน 

เนื่องจากเกิดภาวะลำไส้ส่วนต้นอุดตันทำให้

อาหารที่ได้รับไปไม่ย่อย ลำไส้ดูดซึมสารอาหาร

ไดน้อ้ย ประกอบกบัรา่งกายผลตินำ้ดแีละนำ้ยอ่ย

ออกมา ทำใหน้ำ้ในกระเพาะอาหารมมีากจนไหล

ย้อนขึ้นไปตามหลอดอาหาร แพทย์จึงต้องใส ่ 

สายยางระบายไว ้ มกีารพน่ไอรอ้นละลายเสมหะ

เปน็ระยะๆ และดดูเสมหะอยูบ่อ่ยๆ  

เวลา ๑๙.๔๐ น. ยังคงมีอาการไอและ

เหนื่อย และองค์ท่านได้พูดขึ้นว่า “เหนื่อย 

เหนื่อยลงๆ” 

เวลา ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐  น. หลบัไดค้อ่นขา้งด ี

เวลา ๐๒.๐๐-๐๓.๐๐ น. องค์ท่านพูดขึ้น

อยู่บ่อยๆ ว่า “โฮ้ เฮาเหนื่อยหลาย” 

ช่วงนี้ ไอเป็นระยะๆ มี เสมหะบ้าง มี

ปัญหาที่พบบ่อยๆ ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ

เสมหะเหนียว ต้องคอยดูดออกเป็นระยะๆ  

การถวายการรกัษากต็อ้งละเอยีดรอบคอบ 

ต้องขอโอกาสกราบเรียนอย่างมีเหตุผล ชัดเจน 

กระชับ และทำด้วยความเคารพจริงๆ ทั้ง  

ยังต้องเข้าใจในอัธยาศัยขององค์ท่านได้บ้าง   

เปน็ที่ไวว้างใจไดพ้อสมควร อยา่งไรกต็ามบางครัง้

ก็ยังถูกด ุ อย่างเบาก็จากอาการที่องค์ท่านมอง

ดว้ยสายตา อยา่งหนกักค็ำพดูทีน่า่เกรงขาม แต่

ศษิยย์อ่มเขา้ใจในอธัยาศยัของอาจารย ์ ซึง่ถอืวา่

เป็นสิริมงคลที่องค์ท่านดุก็เหมือนองค์ท่านให้พร 

ศิษย์ก็ย่อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าให้เกิดขึ้น

อกี ไมเ่ชน่นัน้กห็มดโอกาสทีจ่ะเดนิเขา้ไปบรเิวณ

กฏุอิงคท์า่นอกีเพราะจะไปขวางธรรมขององคท์า่น 

ยาของหลวงปู่ลีเป็นสมุนไพรต้ม เป็นยา

สำหรับรักษาโรคเนื้อร้ายซึ่งหลวงปู่ได้เล่าให้ลูก-

ศิษย์ฟังว่า องค์หลวงตาได้นิมิตมานานหลายปี

แล้วและให้หลวงปู่เขียนสูตรยาเอาไว้ จึงได้นำ

มาใช้รักษาองค์หลวงตา 

หลังจากต้มยาเสร็จหลวงปู่จะนำกระบอก

ใส่ยาต้มเข้าไปในห้อง หลวงปู่ใช้เวลานานเป็น

ชั่วโมงในการภาวนาอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจ

อย่างมาก หลวงปู่บอกว่า ถ้าให้องค์หลวงตาฉัน

เฉพาะยานี้รับรองว่าหายและต้องให้หยุดยาตัว

อื่นทั้งหมด 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ 

องค์ท่านนอนพักอยู่บนเตียงในห้องปลอด

เชื้อ ตอนเช้าดูมีอาการไม่สบายอยู่ภายใน ดู

เหนื่อยแม้จะสามารถหลับได้บ้าง เสมหะมากจน

ต้องคอยดูดออกบ่อยๆ หลังจากดูดเสมหะแล้ว

มีอาการดีขึ้นและสามารถหลับได้ 

เวลา ๑๒.๔๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๓.๒๕ น. องค์ท่านถ่ายอุจจาระ 

แล้วพระจึงทำความสะอาด พบว่าบริเวณก้น

สองข้างเกิดแผลกดทับเนื่องจากนอนนานๆ 

เมื่อผิวหนังบางมากต้องระมัดระวังไม่ให้เสียดสี

เพราะอาจจะถลอกได้ 

เวลา ๑๕.๓๕ น. หลวงปู่ล ี กุสลธโร วัด

ภผูาแดง กบัพระอาจารยว์นัชยั วจิติโต วดัปา่ภ-ู

สงัโฆ เขา้กราบเยีย่ม องคท์า่นลกุขึน้นัง่และถาม

ขึน้วา่ “คนมาจากไหน เยอะแยะ” แลว้กน็อนพกั 

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระอาจารย์วันชัยกราบ

ลากลับ 

อาการโดยรวมขององค์ท่านคือ เหนื่อย 

หายใจไม่สะดวก ต้องพลิกให้องค์ท่านนอน

ตะแคง บางครั้งมีอาการหอบ ไอห่างๆ เสมหะ

มากและเหนียว เครื่องดูดเสมหะดูดไม่ได้ ต้อง

ใช้สำลีกว้านออกหรือใช้คีมคีบออกด้วยความ

ระมัดระวัง ทำอย่างนี้ ได้ ไม่นานเสมหะก็เกิดขึ้น

ใหม่อีก ต้องได้ดูดออกบ่อยๆ ทำให้เหนื่อย ช่วง

นี้องค์ท่านไม่ค่อยพูด แม้พูดก็ฟังยากเพราะไม่มี

เสียง โดยมากถ้าต้องการอะไรก็จะใช้กิริยา

ท่าทางบอก บางครั้งก็ลุกขึ้นนั่ง นั่งได้ ไม่นานก็

เหนื่อย ต้องได้ประคององค์ท่านลงนอน ตอน

กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากมีเสมหะมาก 

ต้องได้ดูดออกบ่อยๆ  

794-848.indd   838 9/16/11   7:19:16 PM



838 839

 

 
วนัศกุรท์ี ่๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

ช่วงเช้าอาการองค์ท่านค่อนข้างดี ไม่

เหนื่อยมากเหมือนเมื่อวาน แผลที่นิ้วหัวแม่เท้า

ซ้ายดีขึ้นมาก ซึ่งคณะแพทย์ พยาบาล และผู้

เกี่ยวข้องได้ขวนขวายหายาดีมารักษาองค์ท่าน  

เวลา ๐๘.๑๐ น. แพทย์จากโรงพยาบาล

ศูนย์อุดรฯ ตรวจพบว่า ปอดข้างซ้ายมีน้ำมาก 

ส่วนปอดด้านขวาบวม 

เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์ท่านพูดขึ้นว่า 

“เหนื่อย..เราเหนื่อย” 

เวลา ๑๕.๕๕ น. มีคณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศริริาช มาขออนญุาตเปลีย่นสายยางให้

สารน้ำที่แขนด้านขวาใหม่เนื่องจากสายเดิมเกิด

การอุดตัน และพบว่ามีน้ำในปอด เสมหะมาก 

แพทย์แนะนำว่าต้องพ่นไอร้อนเพื่อช่วยละลาย

เสมหะและกระตุ้นให้ ไอแล้วดูดเสมหะออก ให้

ทำทุก ๖ ชั่วโมง แต่ถ้าจำเป็นต้องดูดก็ทำได้เลย 

พยายามให้องค์ท่านนอนหงายและหนุนศีรษะ

ขึ้นสูง บางครั้งก็สามารถนอนตะแคงได้ มี

อาการไอ เหนื่อยหอบ 

 

 
วนัเสารท์ี ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ 

ตอนเช้ามีการพ่นไอน้ำร้อนและยาขยาย

หลอดลม เนื่องจากองค์ท่านหายใจไม่สะดวก 

หลอดลมตีบ หายใจมีเสียงดังวี้ดๆ และดูด

เสมหะออกมาก เสมหะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

แสดงว่าเริ่มมีการติดเชื้อที่ปอด ตาข้างซ้ายแดง

มาก แพทย์บอกว่าเกิดจากการไอมากทำให้

เส้นเลือดฝอยแตก และมีอาการเหนื่อยหอบ 

ช่วงบ่ายคณะแพทย์ในทูลกระหม่อมฟ้า-

หญงิจฬุาภรณฯ์ จากโรงพยาบาลศริริาช ๕ ทา่น 

และพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ได้กราบเรียน

กรรมวธินีี้ ใชเ้วลาดำเนนิการเกอืบหนึง่ชัว่โมงซึง่

ปกติจะทำแต่เฉพาะในห้องผ่าตัดที่ปลอดเชื้อ

เท่านั้นเพื่อป้องกันมิให้มีการติดเชื้อเข้ากระแส

เลอืด แต่ในกรณอีงคห์ลวงตา กฏุไิดร้บัการปรบั

ให้เป็นห้องพักที่ปลอดเชื้อที่ ได้มาตรฐานแล้ว 

แพทยจ์งึสามารถปฏบิตักิารแบบหอ้งผา่ตดัไดท้กุ

ประการโดยนำเครื่องมือตลอดอุปกรณ์ในการ

ดำเนนิการดา้นนีม้าจากโรงพยาบาลศริริาช รวม

ถึงการปูผ้า ทำความสะอาดแขน ตลอดจนการ

ปอ้งกนัการตดิเชือ้ของคณะแพทยผ์ูด้ำเนนิการ 

เวลา ๑๗.๐๐ น. นพ.จอมจักรได้ขอ

โอกาสทำแผลบริเวณก้นกบ ส่วนแผลที่เท้าพบ

ว่ามีสภาพดีขึ้นอย่างมากเป็นที่น่าพอใจ องค์-

หลวงตาก็ได้แสดงความพอใจกับการปฏิบัติการ

ของคณะแพทย์ 

ภาพรวมในวนันัน้ตัง้แตค่ำ่เปน็ตน้มา องค-์

ท่านนอนไม่หลับเกือบทั้งคืน ไอบ้าง มีเสมหะ

บ้าง พยายามดึงสายยางที่จมูกออก พร้อมทั้งมี

อาการคันบริเวณศีรษะและใบหน้า 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์ท่านพูดขึ้นว่า 

“หมาก...พลู” พระจึงได้นำมาถวาย องค์ท่านได้

หยิบแก่นคูนเข้าปาก ทั้งมีอาการอิดโรยจาก

การไม่ได้นอนทั้งคืน ฉันหมากแทบไม่ได้เลย ทั้ง

แก่นคูน พลู ใบยาสูบ ที่คายออกมาเหมือนไม่

ได้เคี้ยวเลย ที่องค์ท่านฉันหมากให้เห็นนั้น

เหมือนกับพยายามจะแสดงให้ลูกศิษย์เห็นว่า

อาการอาพาธไม่ได้หนักหนาอย่างที่เป็นกังวล 

ระหว่างที่นั่งฉันหมากองค์ท่านได้พยายาม

จะดงึสายยางทีจ่มกูออก พระจงึไดก้ราบเรยีนวา่ 

สายนี้ ใส่ไว้สำหรับดูดน้ำเสียในกระเพาะอาหาร 

ขออนุญาตเจาะน้ำออกจากปอดด้านซ้าย ซึ่ง

องคท์า่นกอ็นญุาต ในวนันัน้คณะแพทย์ไดถ้วาย

การตรวจองคห์ลวงตา ณ หอ้งปลอดเชือ้ทีส่รา้ง

ใหม่และเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วน พร้อมกันนี ้

นพ.แจ่มศักดิ์ถวายการเจาะดูดสารน้ำออกจาก

เยื่อหุ้มปอดได้ปริมาณ ๖๐๐ มล. พร้อมทั้งใช ้ 

วิธี ใส่สายคาท่อระบายไว้ด้วย เพื่อในอนาคต

เวลามสีารนำ้เพิม่ขึน้ในชอ่งปอด อายรุแพทย์โรง-

พยาบาลศนูยอ์ดุรธาน ี จะไดท้ำการดดูระบายทกุ 

๒-๓ วนั หรอืเมือ่จำเปน็โดยไมท่ำใหอ้งคห์ลวงตา

เจ็บปวดจากการแทงเข็มผ่านบริเวณชายโครง

เหมือนทุกคราว หลังจากเจาะน้ำออกจากปอด

แลว้การหายใจกด็ขีึน้ 

นอกจากนัน้ นพ.ประเสรฐิยงัไดเ้ปลีย่นสาย

ยางให้อาหารทางหลอดเลือดดำที่ใส่สายไว้ ใน

ตำแหน่งหลอดเลือดดำใกล้หัวใจอีกด้วย การ

เปลีย่นครัง้นีท้ำโดยใชส้ายใหมแ่ทนสายเสน้เดมิที่

มีการอุดตันบางส่วนโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือแทง

หลอดเลือดตำแหน่งใหม ่ แต่ใช้เทคนิคใส่สาย

ลวด (Guidewire) เข้าในสายยางเส้นเดิมที่ตัน 

แล้วดึงย้อนออกมา จากนั้นใส่สายยางเส้นใหม่

แทนเพื่อมิให้องค์ท่านต้องเจ็บปวดแต่อย่างใด 
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ถ้าเอาออกจะทำให้อาเจียนและแน่นท้อง องค์-

ท่านก็พยักหน้า และได้มองไปที่ห้องซึ่งติดกับ

ห้องปลอดเชื้อพร้อมกับถามพระว่า “นั่นห้อง

อะไร” 

พระจึงกราบเรียนว่า “ห้องนอนที่กุฏิหลัง

เก่าและกั้นห้องเพิ่มครับ” 

พระไดถ้วายการเชด็ตวัดว้ยนำ้อุน่ ระหวา่งนัน้

พระได้นำผ้าบังสุกุลพร้อมเช็คจากญาติโยมเข้า

ถวายองคท์า่น ทา่นใชม้อืซา้ยจบัผา้ขาว มอืขวาจบั

กระดาษอ่านอยู่นาน แม้ขณะที่อาพาธหนักก็ยัง

เมตตาเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยากทำบุญได้ทำบุญ

ตามประสงค ์ จากนัน้กพ็ดูขึน้วา่ “ลกุ..เอา้...ลกุ” 

หมายถงึใหพ้ระทีจ่บัเสน้ดา้นหลงัลกุออกไป จาก-

นั้นพระได้ประคองลงนอน องค์ท่านได้พูดขึ้นว่า 

“เหนือ่ยแทบตาย” ซึง่หมายถงึวา่ชว่งนัน้นัง่นาน

มใิชเ่พราะเหนือ่ย 

เวลา ๐๘.๑๕-๐๘.๔๐ น. แพทย์เข้ามา

ตรวจปอดและทำแผลที่เท้า พบว่าปอดข้างซ้าย

ดีขึ้น แล้วองค์ท่านก็พูดขึ้นว่า  

“เฮาเหนื่อยหลาย ไป...ไป...ไป” 

เวลา ๑๑.๓๐ น. องค์ท่านพูดขึ้นว่า 

“ลุก..เอาลุกไม่ไหวแล้ว” พระจึงประคององค์-

ท่านลุกขึ้นนั่ง มีอาการคล้ายจะอาเจียน พระ

เลยเอาถุง NG ใส่ที่ปลายสายประมาณ ๕ นาที 

มีน้ำสีน้ำตาลปนเขียวไหลออกมาต่อเนื่องได้

เกือบ ๒๐๐ มล.  

เวลา ๑๓.๔๐ น. หลวงปู่แบน ธนากโร วัด

ดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เข้ามากราบ

เยี่ยม แล้วกราบเรียนกับองค์หลวงตาว่า  

“พอกระผมดูพ่อแม่ฯ แล้ว ได้พิจารณาว่า 

ผูท้ีย่ิง่ใหญ่ไมม่ีใครเอาชนะได ้แมแ้ตพ่ระพทุธเจา้ 

คือความแก่ชรา” 

เวลา ๑๔.๓๐ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 

วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น เข้ามากราบ

เยี่ยม องค์ท่านลุกขึ้นมาฉันหมากด้วย ๑ คำ 

เวลา ๑๔.๕๐-๑๕.๑๕ น. องค์ท่านให้เปิด

ประตูห้องที่เคยจำวัดให้องค์ท่านดู แล้วนั่งรถ

กอล์ฟออกไปหน้าวัด ทั้งๆ ที่อาการไม่ค่อยดี 

เหนื่อยหอบ ตาแดง อิดโรย และพูดก่อนออก

ไปว่า “ไป...ไป...ไป” ระหว่างที่นั่งรถกอล์ฟนั้น

ได้ให้ออกซิเจนตลอดเวลา 

หลังจากนั้นก็พาองค์ท่านกลับเข้าห้อง

ปลอดเชื้อ ขณะนอนพักได้พูดว่า “ไป...ไป...ไป” 

หลายครั้ง 

เวลา ๐๑.๓๐ น. องค์ท่านพยายามจะดึง

สายยางทีจ่มกูออกอยูห่ลายครัง้และใหเ้อาลกุนัง่ 

มอีาการเหนือ่ย หนา้ซดี มอืสัน่ และยงัคงจะดงึ

สายยางทีจ่มกูออก พระกราบเรยีนวา่ “หมอไม่

ใหเ้อาออกครบัผม เอาออกแลว้จะอาเจยีน”  

องค์ท่านจึงพูดขึ้นว่า “ใครจะว่าอะไรก็ว่า

ไปเถอะ มันเป็นอยู่นี่” องค์ท่านพูดเสียงสั่นๆ 

พร้อมกับชี้มาที่คอ นั่งตัวเอียงจะล้ม มือสั่น 

แล้วองค์ท่านก็พนมมือขึ้นแล้วพูดเป็น

ภาษาบาลี ๗-๘ คำ แต่ฟังได้ ไม่ชัดเจน แล้วก็

พูดขึ้นต่อว่า “เหนื่อย..เหนื่อย..นอนเลย” 

องคท์า่นนอนไมห่ลบัเกอืบตลอดคนืเปน็วนัที่

สอง เริม่หลบัไดบ้า้งตัง้แตเ่วลา ๐๓.๓๐-๐๔.๑๓ น. 

แลว้กต็ืน่ขึน้มา มเีสมหะตลอด ไอเปน็ระยะๆ  

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์ท่านให้เอารถกอล์ฟ

มาเหมือนต้องการจะออกไปข้างนอก แต่อาการ

ไม่ดี เหนื่อย ไม่ยอมให้ ใส่ออกซิเจนที่จมูก 

เข้าใจว่าคงระคายเคือง พระจึงเอาไว้ใกล้ๆ กับ

จมูกแทน องค์ท่านพยายามดึงเอาสายยางที่

จมูกออก และพูดขึ้นว่า “เฮาเหนื่อยจะตาย”  

หลังจากนั้นแพทย์ ได้เข้ามาทำแผลที่เท้า

และเอาสายยางที่สอดเข้าในจมูกออก 

เวลา ๐๘.๔๕ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟ

รอบศาลาเพื่อโปรดญาติโยมเป็นเวลา ๑๕ นาที 

จากนั้นพระจึงรีบพากลับเข้าห้องปลอดเชื้อ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์ท่านนั่งรถเข็นไป

ตามทางจงกรมบนกุฏิ แล้วลงไปศาลาประมาณ 

๑๕ นาที จึงกลับเข้าห้องปลอดเชื้อ 

เวลา ๐๐.๓๐ น. ถอนหายใจ และพูดขึ้น

ว่า “โฮ้...” บ่อยๆ  

เวลา ๐๑.๐๕ น. พดูขึน้วา่ “โฮ.้.ไม่ไหวแลว้” 

พระได้ ใช้ ไฟฉายส่องดูในช่องปากพบว่ามี

เสมหะเหนียวหนืด มีสีเหลืองและขาวติดตาม

เพดานปากและลำคอ ใช้เครื่องดูดเสมหะก็ดูด

ไม่หมด พระจึงค่อยๆ ใช้คีมคีบออกอย่าง

ระมัดระวัง 

เวลา ๐๔.๑๐ น. องค์ท่านนอนตะแคงจึง

พอหลับได้ ไม่มีเสียงเสมหะอยู่ในลำคอ ปกติถ้า

เสมหะไม่เหนียวจนเกินไปก็พอสังเกตได้จาก

เสียงหายใจ แต่ถ้ามีเสมหะมากแล้วไม่มีเสียงจะ

อันตราย พระจึงต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลา 

คืนนี้องค์ท่านก็นอนไม่หลับเกือบทั้งคืน มาหลับ

ได้ช่วงเวลา ๐๔.๑๕ น. 

 

 
วนัองัคารที ่๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ ทรงไดร้บั

แจง้จากแพทย์โรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานวีา่องค-์

หลวงตามอีาการไขส้งู หอบเหนือ่ยและซมึลง จงึมี

พระดำรสัขอใหค้ณะแพทยจ์ากศริริาชจำนวน ๑๐ 

ท่าน ตามเสด็จมายังวัดป่าบ้านตาดเป็นกรณ ี 
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รีบด่วน (ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลที ่ ๑๙๒/๒๕๕๔ ให้เดินทางไปปฏิบัติ

ราชการในพระองค์เป็นกรณีพิเศษ) จากนั้น  

รถขบวนเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราชใน  

ตอนเชา้มดืเวลา ๐๖.๑๕ น. เพือ่ประทบัเครือ่งบนิ

พระทีน่ัง่ทีก่องบญัชาการกองทพัอากาศ ๖ สนาม-

บนิดอนเมอืงไปยงัสนามบนินานาชาตอิดุรธานี 

เวลา ๐๗.๓๐ น. องคท์า่นลกุขึน้นัง่บนเตยีง 

มีลักษณะอิดโรยมาก เนื่องจากไม่ได้นอนเกือบ

ทั้งคืนเป็นคืนที่สาม 

เวลา ๑๑.๕๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาพร้อมกับคณะแพทย์จาก

โรงพยาบาลศิริราชทั้ง ๑๐ ท่าน เพื่อกราบ

นมัสการเยี่ยมและถวายการรักษา  

นพ.แจ่มศักดิ์ ได้ตรวจปอดพบว่ามีน้ำใน

ปอดเพิ่มขึ้น ต้องเจาะน้ำออก โดยทูลกระหม่อม

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เป็นผู้ขอเมตตาอนุญาตจาก

องค์ท่าน และใส่สายไว้ถาวรเพื่อดูดน้ำออกจาก

ปอดโดยในครั้งต่อไปจะได้ ไม่ต้องเจาะใหม่ 

นพ.แจ่มศักดิ์ดูดน้ำออกจากปอดได้ ๗๒๐  

มล. สีน้ำตาลปนแดง ซึ่งแสดงว่าไม่ค่อยดี 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรง

กล่าวกับคณะสงฆ์พระมหาเถระในที่ประชุมว่า  

“ดิฉัน มากราบเยี่ยมอาการท่านพ่อด้วย

ความห่วงใย ท่านเคยบอกดิฉันว่า ให้มีท่านพ่อ

อยู่ที่ ใจก็พอแล้ว ดิฉันยังเป็นปุถุชน ไม่ค่อย

เข้าใจนัก แต่ดิฉันก็มีความปรารถนาที่จะมีท่าน-

พ่อ ที่มีองค์ท่านจริงๆ ณ ที่นี้ด้วย เพราะท่าน-

พ่อมีพระคุณแก่ดิฉันมาก คราวที่ดิฉันป่วย ต้อง

เข้านอนโรงพยาบาล นานเป็นเดือน ท่านพ่อ

มาโปรดเมตตา ให้คำสั่งสอนถึงโรงพยาบาล 

ทำให้ดิฉันสามารถออกจากโรงพยาบาลได้  

ดิฉันปรารถนาจะตอบแทนพระคุณ และ

แสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยความรักและ

เทิดทูนอย่างสูงสุดจริงๆ และดิฉันขออนุญาต

มาเยี่ยมอาการท่านพ่อทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 

เพราะในวันธรรมดาก็ ไปดูแลพระเจ้าอยู่หัว  

ซึ่งก็ยังคงประชวร ดิฉันต้องการดูแลทั้ง ๒ 

ท่าน ซึ่งมีพระคุณแก่ดิฉันมาก เพราะพระเจ้า

อยู่หัวก็เป็นพระบิดาที่ ให้กำเนิดร่างกาย ส่วน

หลวงตาก็เป็นท่านพ่อผู้ ให้กำเนิดดวงใจ ให้แสง

สว่างแก่ดิฉัน ดิฉันจะไม่รบกวนอะไรมาก เพียง

แต่กราบเยี่ยม ดิฉันรัก เคารพ และเทิดทูน

อย่างสูงสุด ต้องการให้ท่านพ่ออยู่กับเรานาน

ที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ดิฉันจึงกราบเรียนขอ

ความกรุณาต่อพระคุณเจ้าดังกล่าวข้างต้น”  

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน ได้ถวาย

พระพรว่า “เห็นด้วย” จากนั้นพระองค์ก็เสด็จ

มาเยี่ยมองค์หลวงตาถี่ยิ่งขึ้น 

เวลา ๑๒.๔๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค ์ 

โดยขา้ราชบรพิาร แพทยแ์ละพยาบาลรว่มสมทบ

ปจัจยัถวายองคห์ลวงตา แลว้ทรงนมสัการลากลบั 

จากนัน้ นพ.จอมจกัรไดเ้ขา้มาทำแผลทีเ่ทา้ 

นพ.อมรเขา้มานำเชือ้ทีเ่ทา้ไปตรวจดว้ย ขณะทีท่ำ

แผลดอูงคท์า่นอดิโรยและมอีาการเหนือ่ย 

เวลา ๑๕.๔๕ น. พระอาจารยก์นกไดป้ลงผม

ถวายองค์ท่านบนเตียง เพราะไม่สะดวกในการ

เคลือ่นยา้ย 

เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. องค์ท่านถอน

หายใจบ่อยๆ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เนื้อตัวเย็น 

เวลา ๒๒.๐๐ น. ขณะทีร่า่งกายแปรปรวน

อยูน่ัน้ องคท์า่นไดพ้นมมอืขึน้ สกัพกักเ็อามอืลง 

เวลา ๒๒.๓๐ น. อาการโดยรวมยงัไมด่ขีึน้ 

เหมอืนจะอาเจยีนอยูต่ลอดเวลา องคท์า่นบอกให้

พลิกตัวนอนตะแคงด้านซ้ายอยู่หลายครั้ง และ

พดูขึน้วา่ “โธ่ๆ ๆๆ” ทีส่ดุกบ็อกใหพ้ยงุทา่นลกุขึน้

นั่ง มีอาการเหนื่อยหอบจะอาเจียนตลอดเวลา 

แพทย์และบุรุษพยาบาลได้เข้ามาตรวจปอดและ

ท้อง พบว่าท้องตึงมาก น่าจะมีน้ำมาก จึงขอ

โอกาสใสส่ายยางเขา้ทางรจูมกูผา่นหลอดอาหาร

ถงึกระเพาะอาหารเพือ่ระบายนำ้ออก และพน่ยา

ขยายหลอดลม ถวายออกซิเจน จากนั้นอาการ

เริ่มดีขึ้น น้ำที่ ไหลออกมาทางปากมีสีเขียวปน

เหลือง แพทย์และบุรุษพยาบาลได้พ่นยาขยาย

หลอดลมอีกครั้งแล้วดูดเสมหะ กระทั่งเวลา 

๐๐.๔๐ น. อาการโดยรวมจึงเริ่มดีขึ้น และพอ

นอนหลบัไดบ้า้ง ในบางชว่งองคท์า่นพยายามใช้

มอืดงึเอาสายออกซเิจนและสายยางทีจ่มกูออก 

เ มื่ อ คื น ตอนที่ อ ง ค์ ท่ า น

อาเจยีนออกมามกีลิน่คาวมากกวา่

ทกุครัง้ 

 

 
วนัพธุที ่๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๓๐-๐๗.๔๕ น. 

ช่วงนี้ดู เหมือนองค์ท่านจะเกิด

เวทนาในขันธ์มาก จนถึงเวลา 

๐๗.๕๐ น. อาการตา่งๆ จงึเริม่สงบ

ลง แต่ก็มีไอเป็นระยะๆ ระหว่าง

ที่นอนพักได้พูดขึ้นว่า “เหนื่อย  

...เหนื่อย” และพยายามดึงสาย 

NG ออก 

เวลา ๑๑.๓๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วดัปา่บา้นนาคณู และหลวงปูค่ณู สเุมโธ วดัปา่-  

ภูทอง มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๒.๔๐ น. หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม 

วัดทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา เข้ามากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นมา องค์ท่าน

สามารถนอนพักได้บ้าง  

เวลา ๒๓.๔๐ น. องค์ท่านบอกให้ประคอง

ลุกขึ้นนั่งและพยายามปัดสายออกซิเจนออก 

อาการโดยรวมไม่ดี จึงให้องค์ท่านนอนพัก 

เวลา ๐๐.๓๐ น. องคท์า่นบอกใหป้ระคอง

ลกุขึน้นัง่และใหเ้อาสายออกซเิจนออก มอีาการ

เหนื่อยหอบ แพทย์และบุรุษพยาบาลจึงถวาย

ออกซเิจนแบบถงุ เสรจ็แลว้จงึใชม้อืบอกใหพ้ระ

ชว่ยพยงุทา่นลงนอน 

เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ น. ระหว่างที่องค์-

ท่านนอนพักอยู่บนเตียง ได้ชี้มือขึ้นบนฟ้าแล้ว

บอกว่า “ไป...ไป” 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

เช้านี้แพทย์ได้เข้ามาตรวจร่างกายและทำ

แผลที่เท้าประจำวัน อาการโดยรวมค่อนข้างดี 

ไม่อิดโรย แววตาและสีหน้าดี 

เวลา ๐๘.๔๐ น. แพทย์จากโรงพยาบาล
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ศูนย์อุดรฯ ขอโอกาสเอกซเรย์ปอด จากนั้น

นพ.อมรจากโรงพยาบาลศิริราช ขออนุญาต

ตรวจรา่งกาย พบวา่ทอ้งด ีไมแ่นน่ สายนำ้เกลอื

ด ี ปอดขวาด้านล่างฟังเสียงได้ชัดเจนว่ามีการ

อกัเสบ ผลเอกซเรยป์อดกเ็ปน็ตามขอ้สนันษิฐาน

พบวา่ปอดดา้นขวาสว่นลา่งอกัเสบจรงิ 

เวลา ๑๑.๒๐ น. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัด

เขาใหญ่เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา มา  

กราบเยี่ยม องค์ท่านลืมตาดูแต่ ไม่ ได้พูดอะไร 

แล้วหลับตาต่อไป 

เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงปูเ่ผย วริโิย วดัถำ้-

ผาปู่ จังหวัดเลย มากราบเยี่ยม 

ตั้ งแต่ เช้ามา องค์ท่านนอนหลับได้ดี 

อาการโดยรวมดี 

เวลา ๑๔.๓๐ น. องค์ท่านรู้สึกตัวตื่น มี

ลักษณะนัยน์ตาอิดโรย เปียกชุ่ม มีอาการ

เหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่ม แต่ไม่มีอาการกระสับ

กระส่าย หายใจได้ดีกว่าวันก่อนๆ  

วั นนี้ แ พทย์ แผนจี นทั้ ง หมอลิ้ ม แล ะ

หมอหมิงเข้ามาขออนุญาตตรวจดูอาการซึ่ง  

องค์ท่านก็เมตตา 

เวลา ๑๖.๓๕ น. พระได้ประคององค์ท่าน

ให้นั่งอยู่บนเตียงมีอาการอิดโรย นัยน์ตาอิดโรย 

มีน้ำตาคลอ แขนขาไม่มีกำลัง วันนี้ทั้งวันองค์-

ท่านไม่ได้พูดอะไรเลย 

เวลา ๑๙.๑๕ น. พระอาจารย์จันทร์เรียน 

คณุวโร วดัถำ้สหาย จงัหวดัอดุรธาน ี เขา้มากราบ

เยีย่มประมาณ ๑๐ นาท ี ระหวา่งทีพ่ระอาจารย์

จันทร์เรียนกราบลา ขณะนั้นองค์ท่านยังนอน

หลบัตาอยูบ่นเตยีงไดย้กมอืขึน้รบัไหวด้ว้ยเหมอืน

กบัองคท์า่นรบัทราบอยูต่ลอดเวลา 

เวลา ๒๓.๐๕ น. องค์ท่านรู้สึกตัวตื่น 

หนา้ตาผอ่งใสด ี พดูอยู่ในลำคอแตฟ่งัไมช่ดั พระ

ไดข้อโอกาสนำสำลชีบุนำ้ตาลทรายแดงแตะทีล่ิน้

องคท์า่น ๒ ครัง้ ซึง่ทำเชน่นีก้เ็พือ่ทำใหป้ากคอไม่

แหง้ ใหร้า่งกายสดชืน่มกีำลงั วนันีอ้งคท์า่นหลบั

ไดด้ทีัง้กลางวนัและกลางคนื อาการโดยรวมดขีึน้  

 

 
วนัศกุรท์ี ่๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๒๐ น. องค์ท่านใช้มือดึงสาย

ออกซิเจนออก พระจึงลองให้องค์ท่านหายใจ

เอง สังเกตดูได้ประมาณ ๕–๑๐ นาที วัดค่า

ออกซิเจนในเลือดอยู่ที่ ๙๑% จึงได้ ใส่สาย

ออกซิเจนถวายใหม่ องค์ท่านพยายามจะดึง

สายออกซิเจนและสาย NG ออกบ่อยครั้ง นอก  

จากนี้ยังมีเสมหะค่อนข้างมากต้องคอยดูดออก

เป็นระยะๆ พร้อมทั้งได้พ่นยาขยายหลอดลม 

เวลา ๑๐.๑๕ น. พระอาจารย์จันทร์เรียน 

คุณวโร วัดถ้ำสหาย จังหวัดอุดรธานี มากราบ

เยี่ยม และได้ลากลับเมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น. 

ตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลา ๑๕.๒๐ น. องค์-

ท่านนอนหลับพักผ่อนได้ดีมีอาการไอเป็นระยะๆ 

มีสีหน้าผ่องใส ดวงตาแจ่มใส 

เวลา ๑๖.๑๐ น. องค์ท่านบอกให้เอา

ผ้าห่มมาห่มให้ 

เวลา ๑๗.๐๐ น. นอนไม่หลับ ดูมีเวทนา

ในขันธ์มาก และพยายามดึงสาย NG ออก

หลายครั้ง จนเวลา ๒๐.๑๕ น. พระจึงไปบอกให้

แพทย์มาถอดสาย NG ที่จมูกออก หลังจากนั้น

ดูองค์ท่านถอนหายใจบ่อยขึ้น นอนไม่หลับ มัก

พูดว่า “เหนื่อย” หายใจไม่สะดวกเพราะมี

เสมหะในคอมาก แพทย์จะขอดูดเสมหะออก

องค์ท่านไม่อนุญาตให้ดูด 

อยู ่ ๒-๓ ครัง้ พระจงึไดย้กประคององคท์า่นขึน้

รถเขน็ในเวลาประมาณ ๒๑.๑๐ น. แพทยร์บีประ-

คบัประคองสายนำ้เกลอืและเขน็เสานำ้เกลอืตาม

องคท์า่นไปไมห่า่ง พระอกีรปูคอยถอืกระโถนตาม 

รถเข็นเคลื่อนจากเตียงที่องค์ท่านนอนอยู ่ ผ่าน

ประตแูรกไปทะลหุอ้งทีท่า่นเคยจำวดัอยูแ่ละทะลุ

เลยออกไปทางระเบยีงดา้นทศิเหนอืของกฏุ ิ จาก

นั้นก็เลี้ยวรถเข็นไปด้านซ้าย เมื่อสุดทางจงกรม

แล้วก็วนขวา เลียบระเบียงกุฏิโดยวนขวาตาม

เข็มนาฬิกา องค์ท่านให้หยุดรถเข็นและเคลื่อน

มือขององค์ท่านไปแตะราวจงกรม สักพักองค์-

ท่านก็ให้เคลื่อนรถเข็นต่อและหยุดเอามือแตะ

ราวจงกรมอีกครั้ง องค์ท่านให้วนรถเข็น เวียน

ดา้นขวาอยูเ่ชน่นีถ้งึ ๓ รอบ  

หลังจากเวียนครบแล้วองค์ท่านบอกให้

หยุด พระจึงช่วยกันนำองค์ท่านกลับมานอนพัก

บนเตยีงเชน่เดมิ ขณะนัน้นาฬกิาทีผ่นงับอกเวลา 

๒๑.๒๕ น. การที่องค์ท่านให้เข็นรถเวียน ๓ 

รอบประดุจการกระทำประทักษิณเช่นสมัย  

พุทธกาลเช่นนี ้ เป็นการฝืนธาตุขันธ์อย่างมาก   

เพราะในเวลานีอ้งคท์า่นมสีภาพทีอ่อ่นเพลยีมาก 

ปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้ออำนวยให้เคลื่อนไหวไปมาอีก

แล้ว หมู่พระและแพทย์ที่พาท่านออกไปต่างรับ

รูก้นัวา่นัน่เปน็ “กริยิาการจงกรมขององคห์ลวง-

ตาเป็นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนักบวช” 

ขณะนั้นสีหน้าเริ่มขาวซีดปากซีด นัยน์ตา

อดิโรย องคท์า่นกด็อูดิโรย ออ่นเพลยี นัง่กม้หนา้

มีน้ำไหลออกมาทางปาก ตกดึกนอนไม่หลับ 

ช่วงนั้นมีเสมหะมาก พระกับบุรุษพยาบาล

พยายามหาวิธีบรรเทาความอึดอัดจากเสมหะ

ซึ่งก็ต้องเสี่ยงกับอัธยาศัยขององค์ท่านที่ ไม่

แสดงกิริยาการจงกรมเป็น


วาระสุดท้าย


 

เวลา ๒๑.๐๐ น. องค์หลวงตาซึ่งมีท่าทาง

อ่อนเพลียดูอิดโรย และยังมีสายออกซิเจนติด

อยู่ที่จมูกทั้งสองข้าง ให้ปรับเตียงขึ้นในท่านั่ง 

แล้วชี้ ไปที่ประตู ปลายเตียงขององค์ท่านเมื่อ

เปิดประตูทั้งสองฝั่ง จะสามารถทะลุถึงกันได้ 

องคท์า่นเปลง่วาจาเบาๆ วา่ “ไป....ไป” พดูเชน่นี้
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ต้องการให้มีสิ่งพะรุงพะรัง องค์ท่านจึงดุพระกับ

บุรุษพยาบาลหลายครั้ง จากนั้นเมื่อพระและ  

บุรุษพยาบาลขอโอกาสดูดและจะพ่นยาขยาย

หลอดลม องค์ท่านก็โบกมือปฏิเสธพร้อมกับดึง

มอืพระออกและดซุำ้อกี จงึยตุติามธรรมของทา่น 

เวลา ๐๕.๑๕ น. องค์ท่านจึงอนุญาตให้ดูด

เสมหะ ซึ่งมีปริมาณมาก ในส่วนอื่นดูเหมือน

แขนซ้ายและเท้าขวาบวมขึ้น 

 

 
วนัเสารท์ี ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งบน

เตียงโดยไม่ยอมรับออกซิเจน มีอาการหอบมาก

ขึ้น พระและบุรุษพยาบาลพยายามขออนุญาต

ใส่สายออกซิเจนและดูดเสมหะ องค์ท่านเอามือ

ปัดออก ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาเสมหะมีมาก

ขึ้น ดูดออกสักพักก็เกิดขึ้นใหม่ 

เวลา ๐๖.๑๐ น. องค์ท่านชี้มือไปทางซ้าย

ซึ่งมีพระคอยยืนส่องดูทางกระจกนอกห้อง

ปลอดเชือ้ พระจงึเอาผา้มา่นปดิลง จากนัน้องค-์

ท่านชี้มือให้เปิดประตูห้องที่เคยจำวัดเดิมแล้ว

ล้มตัวลงนอน อาการโดยรวมไม่ดี เหนื่อยหอบ 

มือไม่มีเรี่ยวแรง พระจึงได้ขอโอกาสใส่สาย

ออกซิเจนใหม่ มีไอบ้างเป็นระยะ 

เวลา ๐๖.๑๕ น. บุรุษพยาบาลได้ดูด

เสมหะออกจำนวนมาก องค์ท่านหันไปทางซ้าย

บอกบุรุษพยาบาลว่า “ไป....ไป”

เวลา ๐๗.๓๐ น. อาการโดยรวมไม่ดีเลย 

นัยน์ตาอิดโรย ซูบผอม สีหน้าไม่สู้ดี 

เวลา ๐๘.๔๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาพร้อมคณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศิริราชมี นพ.จอมจักร นพ.อมร 

นพ.นิพนธ์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล (อายุรแพทย์

โรคไต) นพ.สถาพร และ นพ.แจ่มศักดิ์ เข้า

นมัสการกราบเยี่ยม 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ถวายใบ

ปวารณา องค์ท่านนั่งอ่านอยู่ครู่หนึ่ง พระจึง

ประคองนอนลง ดูมีอาการอิดโรย นัยน์ตา

อิดโรย มีเสมหะมาก ทรงกราบขออนุญาต

ถวายการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ

สาขาซึ่งได้ตรวจปอด ท้อง สายให้สารน้ำ และ

ทำแผลที่เท้า  

จากนัน้ทรงกราบขออนญุาตใหแ้พทยถ์วาย

เลอืดจำนวน ๑ ยนูติ (๒๖๕ มล.) และดดูระบาย

สารน้ำออกจากช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายออก  

มาปรมิาณราว ๕๕๐ มล. ซึง่องคท์า่นกอ็นญุาต 

จากนัน้แพทย์ไดช้ะลา้งแผลทีเ่ทา้องคห์ลวงตา  

การเอาน้ำออกจากปอดตามความเห็น

ของแพทย์ เนื่องจากผลเลือดมีจำนวนเม็ด

โลหิตขาวสูงขึ้น และมีภาวะโลหิตจางที่อาจ

ทำให้มีอาการเหนื่อยมากกว่าเดิม  

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จกลับไปประทับที่โรงแรมในตัว

เมอืงจงัหวดัอดุรธาน ีพรุง่นีจ้งึจะเสดจ็มาใหม ่

เวลา ๑๘.๑๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง จังหวัดอุดรธานี เข้ามากราบเยี่ยม 

สม่ำเสมอเป็นประจำเกือบทุกวัน 

เวลา ๑๘.๓๐ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร เข้ามากราบ

เยี่ยม อาการโดยรวมขององค์ท่านดูไม่ดีเลย 

ซูบผอม อิดโรย อ่อนแรง นัยน์ตาอิดโรย 

เสมหะมาก ไอมาก 

ในวันนี้เป็นวันแรกที่คณะแพทย์ ได้ถวาย

ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากเอกซเรย์ปอดพบว่ามีการ

อักเสบติดเชื้อของปอดด้านขวาล่าง 

องค์ท่านหลับจนถึงเช้าวันใหม่ จะตื่นก็

เฉพาะเวลาดูดเสมหะ แขนซ้ายและเท้าขวายัง

บวมอยู่ แต่เสมหะลดลง 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๘.๑๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาทรงกราบนมัสการใน

ห้องปลอดเชื้อ ช่วงนี้องค์หลวงตานอนหลับอยู่

ซึ่งหลับมาตั้งแต่เมื่อบ่ายวานนี้ 

เวลา ๐๘.๑๘ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ ทรงนมัสการลา  

เวลา ๑๙.๐๕ น. ขณะกำลังพ่นยาละลาย

เสมหะ องค์ท่านลืมตาได้เล็กน้อย นัยน์ตา

อิดโรย และพยายามดึงสายออกซิเจนออกอยู่

หลายครั้ง 

เวลา ๑๙.๕๕ น. องค์ท่านหายใจได้ช้าลง 

อตัราการหายใจ ๙ ครัง้ตอ่นาท ี ซึง่แสดงใหเ้หน็

ว่าหายใจได้ ไม่ด ี สังเกตดูเหมือนองค์ท่านเริ่มมี

ทกุขเวทนาในธาตขุนัธม์าก และมอีาการหนกัขึน้ 

เวลา ๒๒.๐๐–๒๓.๓๐ น. แพทย์ได้เข้ามา

ตรวจและดูดน้ำออกจากปอด พอช่วงเที่ยงคืนมี

ไอถี่ขึ้น และมีเสมหะ 

เวลา ๐๐.๔๐ น. องคท์า่นลมืตาขึน้ นยันต์า

ไมอ่อ่นลา้เหมอืนเมือ่วนักอ่น และสามารถลมืตา

ไดเ้ตม็ที ่เริม่รูส้กึตวัเวลาปวดปสัสาวะ  

เวลา ๐๒.๔๐ น. เริม่มทีกุขเวทนามากขึน้ 

แขนขากระตกุ องคท์า่นทำมอืบอกใหป้ระคองลกุ

ขึน้ แลว้นัง่หลบัตา รา่งกายกระตกุ แพทยเ์ขา้มา

ตรวจดูพบว่าท้องโตและแข็ง คาดว่าน้ำใน

กระเพาะมีมาก จึงใส่สาย NG เข้าทางจมูก 

แพทยด์ดูนำ้ในกระเพาะได ้๕๐ มล. มสีเีขยีวเขม้ 

เวลา ๐๔.๒๘ น. องค์ท่านเริ่มมีอาการดี

ขึ้น ลืมตาได้ มีสีหน้าดีขึ้น การหายใจเริ่มเป็น

ปกติ ตอบสนองได้ดี แล้วเริ่มนอนพักได้ 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๔๐ น. ขณะที่พระเช็ดตัวถวาย
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พบที่ท้องบวมและแข็ง ต้นขาซ้ายมีลักษณะ

บวมน้ำค่อนข้างมาก เท้าขวายุบลงเกือบเป็น

ปกติ แขนซ้ายยังบวมอยู่แต่ลดลงกว่าวันก่อนๆ 

เวลา ๐๘.๒๐ น. องค์ท่านเริ่มมองดูนั่นดูนี่

ได้เกือบเป็นปกติ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. อาการโดยรวมดีขึ้นกว่า

เมื่อวาน ไอน้อยลง เสมหะลดลง การหายใจ

สม่ำเสมอ มีสีหน้าและแววตาแจ่มใส 

เวลา ๒๐.๑๐ น. องคท์า่นพยายามดงึสาย 

NG ออก แมจ้ะกราบเรยีนอยา่งไรองคท์า่นกย็งั

ดงึอยู ่ในทีส่ดุพระจงึใหบ้รุษุพยาบาลเอาออก 

เวลา ๒๓.๒๕ น. องค์ท่านมีอาการ

เหนื่อยหอบมากขึ้น แพทย์ตรวจดูพบว่า

หลอดลมตีบมากเนื่องจากปอดบวม จึงพ่นยา

ขยายหลอดลม  

เวลาเที่ยงคืนเริ่มหอบมากขึ้น แพทย์ ได้

เปลี่ยนการถวายออกซิเจนจากสาย Canular 

เป็น Mask เนื่องจากอัตราการละลายของ

ออกซิเจนในเลือดต่ำ แล้วเปลี่ยนจาก Mask 

เป็นเครื่อง Bipap องค์ท่านพยายามเอามือดึง

หน้ากากออก  

เวลา ๐๓.๒๕ น. แพทย์เปลี่ยนการถวาย

ออกซิเจนจากเครื่อง Bipap เป็นสาย Canular 

เพราะอาการโดยรวมดีขึ้น อัตราการหายใจ

สม่ำเสมอปกติ  

เวลา ๐๕.๐๐ น. องค์ท่านให้พระประคอง

ลุกขึ้น ช่วงนั้นพระให้บุรุษพยาบาลพ่นยา  

ละลายเสมหะและยาขยายหลอดลม ขณะพน่ยา

ดูองค์ท่านมีลักษณะซึม ตาบวม เหนื่อยหอบ 

หายใจได้ ไม่ดี แล้วจึงดูดเสมหะ จากนั้นจึง

ประคององค์ท่านลงนอน จนกระทั่ งเวลา 

๐๖.๑๐ น. เริ่มหายใจดีขึ้น 

 

 
วนัองัคารที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๓๕ น. องค์ท่านบอกพระให้

พยุงลุกขึ้นนั่งพักอยู่บนเตียง ดูมีอาการนัยน์ตา

อิดโรย หายใจมีเสียงดังในลำคอ ตอนเช้าที่เช็ด

ตัวถวายสังเกตเห็นท้องบวมแข็ง ต้นขาซ้าย

บวมขึ้นมาก เสมหะที่ดูดออกมามีสีเขียว มีน้ำ

ไหลออกมาทางปาก 

แพทย์และบุรุษพยาบาลได้ ใส่สาย NG 

ทางจมูกให้ ใหม่ พอสอดสายเข้าไปน้ำดีจาก

กระเพาะก็ไหลออกมามีสีเขียวแก่ปริมาณ ๑๕๐ 

มล. เมื่อดูดน้ำออกแล้วมีอาการดีขึ้น องค์ท่านก็

บอกให้พยุงนอนลงแล้วก็หลับไป 

เวลา ๐๘.๑๕ น. องค์ท่านบอกให้ประคอง

ลุกขึ้นนั่ง มีอาการหอบ นัยน์ตาอิดโรย แสดง

การรับรู้น้อยลง แพทย์ ได้เข้ามาตรวจดูอาการ

พบว่ามีน้ำในปอดมาก กระเพาะมีน้ำมาก ต้อง

ระบายน้ำออก ขณะที่แพทย์และบุรุษพยาบาล

ระบายน้ำจากปอด ดูองค์ท่านอ่อนแรงมาก 

จากนั้นลงนอนพัก แต่ไม่ ได้หลับ ยังมองดูนั่น  

ดูนี่ได้ ระบบการหายใจสม่ำเสมอดี 

เวลา ๑๐.๕๐ น. หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภริโต 

วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู มากราบ

เยี่ยมประมาณ ๕ นาที แล้วก็ลากลับ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 

วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น มากราบ

เยี่ยม จนถึงเวลา ๑๔.๔๐ น. จึงลากลับ 

เวลา ๑๖.๐๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร มากราบ

เยี่ยม และลากลับเวลา ๑๖.๓๐ น. 

เวลา ๑๖.๑๕ น. พระอาจารยอ์คัรเดช(ตัน๋) 

ถริจติโต วดับญุญาวาส จงัหวดัชลบรุ ี มากราบ

เยีย่ม และไดล้ากลบัพรอ้มกบัหลวงปูอุ่น่หลา้ 

เวลา ๑๘.๑๕ น. องคท์า่นบอกใหพ้ยงุลกุขึน้

นัง่ และชี้ ไปทีป่ระต ู หมายถงึใหเ้ปดิประตหูอ้งที่

เคยจำวัด ระหว่างนั้นอาการโดยรวมไม่ดีเลย 

หายใจหอบมากขึ้น ดูอิดโรย มีเสมหะมากทั้ง

เปลีย่นเปน็สเีหลอืงซึง่เขา้ใจวา่เกดิจากการตดิเชือ้ 

เวลา ๑๘.๒๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง เข้ามากราบเยี่ยม และลากลับเมื่อ

เวลา ๑๘.๕๐ น.  

ระหว่างนี้ ได้ดูดเสมหะออกเป็นระยะๆ 

หายใจได้ดีขึ้น จากนั้น ๕-๑๐ นาที เสมหะก็เกิด

ขึ้นใหม่อีกเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ 

เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านบอกให้พยุงลุก

ขึ้นนั่ง ดูสีหน้าอิดโรย หอบ หนังใต้ตาบวม 

พยายามจะพูดแต่ก็ไม่มีเสียง แล้วพูดกับพระซึ่ง

พอจับความได้ว่า “ไป..ลุก..ไป” จากนั้นพระจึง

ประคององค์ท่านลงนอน 

เวลา ๒๓.๒๐ น. แพทย์ ได้อัลตราซาวด์ 

พบว่าน้ำในปอดมีมากและดูดน้ำออกจากปอด

ข้างซ้ายได้ ๒๘๐ มล. สีน้ำตาลปนแดง ช่วงนี้

นอนหลับได้ดี 

จนกระทั่งเวลา ๐๓.๓๐ น. ปัสสาวะ และ

ดูเหมือนองค์ท่านเกิดเวทนาในขันธ์ 

เวลา ๐๓.๕๐ น. พระได้ประคององค์ท่าน

ลุกขึ้นนั่ง ตาบวม ดูดเสมหะออกได้มาก จาก

นั้นก็ประคองลงนอน 

เวลากลางคนืมกีารถวายยาอนิซลูนิเพือ่ลด

ระดบันำ้ตาลในเลอืด เนือ่งจากตรวจพบวา่ระดบั

นำ้ตาลในเลอืดสงู เพราะถา้ระดบันำ้ตาลในเลอืด

มากจะมอีาการซมึ รา่งกายดดูซบัอาหารไดน้อ้ย

และจะทำใหเ้ชือ้โรคเจรญิเตบิโตไดง้า่ย 

ปกติคนป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง

ได ้โดยเฉพาะคนแกถ่า้นอนนานๆ จะเกดิแผลกด

ทบั แพทย์ไดแ้นะนำใหพ้ลกิตวัผูป้ว่ยทกุ ๑-๒ ชม. 

แต่ในกรณนีีเ้ปน็เรือ่งลำบากเพราะโดยปกตอิงค-์

ท่านมักนอนตะแคงด้านซ้ายแต่ขณะนี้ติดขัดที่มี

สายระโยงระยาง การตะแคงซ้ายจะทำให้เจ็บ

หน้าอกซ้ายที่แพทย์ได้เจาะน้ำออกจากปอดและ

มสีายระบายนำ้คาไว ้ และหากจะพลกิหนัตะแคง

ขวาก็ไม่ ได้เนื่องจากเจ็บต้นแขนที่เคยประสบ

อุบัติเหตุในช่วงเปิดโครงการช่วยชาติใหม่ๆ แต่

ถ้าไม่พลิกตัวเลยก็จะเกิดแผลกดทับซึ่งเป็นการ

ยากลำบากในการปฏบิตักิบัองคท์า่นในชว่งเวลานี้ 

 

 
วนัพธุที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๕๐ น. แพทย์แผนจีนจากโรง-

พยาบาลหัวเฉียวขออนุญาตนำขิงอังไฟแปะที่

ฝา่มอื ฝา่เทา้และหนา้ทอ้ง สกัพกัหนึง่แพทยจ์าก

โรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ ได้เข้ามาทำแผลที่เท้า 

ระหว่างนั้นองค์ท่านบอกให้พยุงลุกขึ้นนั่ง มี

อาการอิดโรย หน้าแดงก่ำ ลืมตาได้เล็กน้อย 

 เวลา ๐๙.๓๘ น. พระอาจารย์อัครเดช 

ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี มากราบ
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เยี่ยม จากนั้นไม่นานก็ลากลับ 

แพทย์ ได้ตรวจดูต้นขาซ้ายที่บวม แล้ว

บอกว่าเริ่มดีขึ้น 

เวลา ๑๑.๐๐ น. องค์ท่านปัสสาวะออก

ลำบาก พระได้ประคององค์ท่านลุกขึ้นนั่ง 

ปัสสาวะ น้ำปัสสาวะมีสีเหลืองปนแดง 

เวลา ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. องคท์า่นหลบั  ๆตืน่  ๆ

หายใจปกติ 

เวลา ๑๓.๒๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาพร้อมกับคณะแพทย์จาก

โรงพยาบาลศิริราชเพื่อกราบเยี่ยมและตรวจ

รักษา ช่วงนี้ดูองค์ท่านเหนื่อยๆ แล้วพระก็

ประคองลงนอน  

คณะแพทย์ที่ตามเสด็จในวันนี้ประกอบ

ด้วย นพ.แจ่มศักดิ์ดูแลเรื่องปอด นพ.สถาพร

และนพ.สุชายดูแลเรื่องท้อง นพ.นิพนธ์ดูแล

เรื่องประสาท นพ.อมรดูแลเรื่องการติดเชื้อ 

นพ.ประเสริฐดูแลเรื่องสายให้สารน้ำ และ

นพ.จอมจักรดูแลแผลที่เท้า ส่วนที่วัดจะมีคณะ

แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯและโรง-

พยาบาลศรีนครินทร์คอยดูแลเป็นประจำทั้ง

กลางวันและกลางคืนตลอดมาตั้งแต่เริ่มอาพาธ

เกี่ยวกับท้อง 

ผลการตรวจวันนี้ปรากฏว่า เสมหะไม่มาก 

น้ำในปอดไม่มาก ท้องตึงแน่นกว่าเดิม สายให้

สารน้ำเป็นปกติ แผลที่นิ้วเท้าดี 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ ถวายปัจจัยจากนั้นก็เสด็จกลับ 

อาการชว่งนี้ ไมด่ ีดอูอ่นแรง ลมืตาแทบไม่ได้ 

เวลา ๑๔.๔๕ น. พ่นยาขยายหลอดลม

และละลายเสมหะ เนื่องจากเสมหะเหนียวและ

มีมาก ช่องคอมีแผลที่เกิดจากใส่สาย NG  

เวลา ๑๘.๒๐ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร เข้า

มากราบเยี่ยมแล้วลากลับเมื่อเวลา ๑๘.๕๐ น.  

เวลา ๒๑.๓๐ น. ขณะที่พ่นยาขยาย

หลอดลมและละลายเสมหะ ดูองค์ท่านเกิดทุกข์

ทางขันธ์ เหนื่อยหอบ ยิ่งเมื่อดูดเสมหะบ่อยๆ ก็

ยิ่งทำให้เหนื่อยหนักเข้าไปอีก ในช่วงนี้มีบุรุษ

พยาบาลเข้ามาผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ได้อย่าง

ดีเยี่ยม ซึ่งองค์ท่านก็เมตตามาก 

ตั้งแต่ค่ำมาจนถึงเวลา ๐๑.๐๐ น. เสมหะ

มากนอนหลับๆ ตื่นๆ 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

ตั้งแต่เวลา ๐๖.๑๐-๐๘.๒๐ น. มีเสมหะ

มากและเหนียว เวลาหายใจมีเสียงดัง จึงดูด

เสมหะและพ่นยาละลายเสมหะถวายองค์ท่าน

หลายครั้ง ช่วงนี้องค์ท่านหลับๆ ตื่นๆ อาการ

โดยรวมช่วงนี้มีแต่ทรงกับทรุด 

เวลา ๑๑.๕๐ น. แพทย์ดูดน้ำออกจาก

ปอดได้ ๕๐๐ มล. มีสีแดงจางๆ 

เวลา ๑๔.๒๕ น. ช่วงนี้อาการทรุดลงมาก 

หายใจหอบแรงและถี่ขึ้น แพทย์จึงใช้เครื่อง 

Bipap แล้วมีอาการดีขึ้น และพอหลับได้ 

เวลา ๑๗.๕๐ น. หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ 

วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ มากราบ

เยี่ยม จากนั้นไม่นานก็ลากลับ 

เวลา ๑๘.๒๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง มากราบเยี่ยมเช่นเคย 

เวลา ๒๓.๑๐ น. แพทย์วัดอุณหภูมิ

ร่างกายพบว่ามีไข้ สันนิษฐานว่ามีการติดเชื้อ

เพิ่มขึ้น บุรุษพยาบาลได้ถวายยาลดไข้แบบน้ำ

ทางสาย NG หายใจหอบถี่ 

ช่วงนี้มีเสมหะมาก จึงดูดออกเป็นระยะๆ 

วัดความดันเมื่อเวลา ๐๕.๕๓ น. ได ้ ๙๗/๓๕ 

มม.ปรอท วนันีอ้งคท์า่นมกีารตอบสนองนอ้ยลง 

มไีขส้งู ความดนัตำ่ลง หายใจหอบ มเีสมหะมาก 

ได้ดูดน้ำออกจากปอดมีน้ำไหลออกทางสายยาง

เกอืบ ๑ ลติร  

แพทยส์งัเกตเหน็วา่สขุภาพขององคห์ลวง-

ตาอยู่ในสภาพทรดุลงเรือ่ยๆ ตามลำดบั โดยพละ

กำลงัรา่งกายออ่นเพลยีลงเรือ่ยๆ องคท์า่นยงัไม่

สามารถฉันอาหารได้เอง ยังคงเหนื่อยเป็นพักๆ 

เพลยี พรอ้มทัง้มอีาการหลบัมากและพดูนอ้ยลง  

ทูลกระหม่อมฯ ทรงเป็นห่วงอาการของ

องคห์ลวงตาอยา่งมาก และไดก้ำชบัแพทยผ์ูด้แูล

วา่ ถา้หากมปีญัหารบีดว่นอยา่งไรใหร้บีรายงาน

ให้พระองค์ทราบโดยเร็วเพื่อจะได้เสด็จมาทันท ี

เพราะชว่งวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ พระองคต์อ้งเสดจ็

ออกหนว่ยแพทย ์พอ.สว.ไปตามจงัหวดัตา่งๆ ทัว่

ประเทศตามหมายกำหนดการ สว่นวนัเสารแ์ละ

วนัอาทติยพ์ระองคจ์ะเสดจ็มากราบองคห์ลวงตา

ทุกสัปดาห ์ ซึ่งทูลกระหม่อมฯ ได้ทรงถือปฏิบัติ

อย่างสม่ำเสมอตลอดมานับตั้งแต่องค์หลวง-

ตากลับจากโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที ่ ๓ 

มกราคม ๒๕๕๔ เปน็ตน้มา  

 

 ระหวา่งวนัที ่๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔  

ธาตุขันธ์ขององค์ท่านแสดงอาการเด่นชัด

ขึ้นเรื่อยๆ ถึงความไม่สนิทที่จะครองธาตุขันธ์

อกีตอ่ไป บรรดาศษิยท์ีท่ราบขา่วตา่งเริม่ตระหนกั

ถึงความวิปโยคพลัดพรากที่ดวงประทีปกำลังจะ

ดับลง รู้สึกว้าเหว่หงอยเหงา อ้างว้างในจิตใจ

จนยากที่จะบรรยาย ต่างทยอยกันมากราบ

เยี่ยมองค์ท่านเป็นจำนวนมาก ไม่ขาดระยะ  

อาการขององค์ท่านทรุดหนักลงเรื่อยๆ 

ปอดมีการติดเชื้อหายใจเหนือ่ยต้องใหอ้อกซิเจน

ตลอดเวลา บางวันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ร่วมด้วยเป็นระยะๆ ตอ้งเจาะปอดเพือ่ระบายนำ้

ออกจากเยื่อหุ้มปอดครั้งละ ๓๕๐-๖๕๐ มล.  

ลำดบัเหตกุารณ์ในชว่ง ๒ วนัสดุทา้ยมดีงันี้ 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรง

ทราบตั้งแต่เมื่อคืนว่า องค์หลวงตามีอาการ

ทรุดหนักลง มีไข้สูง ซึม และมีอาการหอบ

เหนื่อย คาดว่าเกิดจากภาวะปอดอักเสบหรือ

ติดเชื้อ จึงมีรับสั่งให้จัดคณะแพทย์ตามเสด็จไป

ยังวัดป่าบ้านตาดในตอนเช้า โดยมี นพ.จอม-

จักร นพ.สุชาย นพ.นิพนธ์ นพ.ชัยรัตน์ และ 
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นพ.แจ่มศักดิ์ ตามเสด็จในขบวนของเครื่องบิน

พระที่นั่งเป็นการด่วน เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งถึง

สนามบินนานาชาติอุดรธานี ก็ได้รีบรุดเดินทาง

มุ่งตรงมายังวัดป่าบ้านตาดทันที  

ที่วัดป่าบ้านตาดเช้านี้มีประชาชนมา

ทำบุญจำนวนมากเนื่องจากทราบว่าองค์หลวง-

ตามีอาการทรุดลงจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

และการสอบถามส่งข่าวระหว่างบรรดาลูกศิษย์

ลูกหาด้วยกัน ต่างตั้งใจมากราบเยี่ยมและลง

รายชื่อกราบเยี่ยมด้วยความห่วงใยยิ่ง  

เวลา ๐๖.๒๐ น. แพทย์และบุรุษพยาบาล

ช่วยกันดูดเสมหะ องค์ท่านลืมตาดู ไม่ค่อยตอบ

สนอง ไข้สูงขึ้น อาการโดยรวมน่าเป็นห่วงมาก 

เช้านี้อาการขององค์ท่านทรุดลงมาก 

หายใจถี่ขึ้น และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ 

Bipap อยู่เช่นเดิม ความดันโลหิตต่ำลง วัดได้ 

๙๐/๕๐ มม.ปรอท แพทย์ได้ให้บุรุษพยาบาลดูด

เสมหะให้องค์ท่าน เพราะฟังปอดแล้วพบว่าลม

เข้าปอดได้ ไม่ดี พบว่าเสมหะองค์ท่านมีปริมาณ

มาก เหนียว ต้องดูดบ่อยๆ เพราะดูดแล้วก็มี

เสียงเสมหะติดอยู่ที่คอ วัดระดับออกซิเจนใน

เลือดจากปลายนิ้วองค์ท่านได้ ๙๕-๙๖% วัดไข้

ได้ ๓๗.๘°C (องศาเซลเซียส) แพทย์ได้เอามือ

จับที่มือขวาขององค์ท่าน สังเกตว่าองค์ท่าน

ขยับมือขวาเบาๆ พร้อมกับยกมือซ้ายจากที่  

องค์ท่านวางไว้แนบลำตัว แล้วยกขึ้นมาวางไว้ที่

หน้าอกด้วยองค์ท่านเอง  

เวลา ๐๖.๕๐ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง เข้ามากราบเยี่ยม และสนทนากับ

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในห้องปลอด

เชื้อ จากนั้นไม่นานหลวงปู่ลีจึงกราบลา 

เวลา ๐๗.๑๐ น. หลวงปู่ลีสั่งการมาให้

ทางคณะแพทย์หยุดการถวายยาทุกประเภท 

ห้ามทำอะไรกับองค์ท่าน องค์ท่านใบหน้าเริ่ม

บวม ความดันก็ลดลงเรื่อยๆ  

เวลา ๐๘.๑๕ น. พระอาจารยว์นัชยั วจิติโต 

เข้ามากราบเยี่ยม 

เมื่อทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

เสด็จมาถึง โดยประทับมาในรถเข็นไดเ้ขา้เยีย่ม

ในห้องปลอดเชื้อเมื่อเวลา ๐๙.๒๕ น. ด้วย

อาการเคารพยิ่ง ขณะที่องค์หลวงตาจำวัดอยู่ 

ทรงกราบ ๓ ครั้งลงบนรถเข็นพระที่นั่ง พระ-

อาจารย์สลุานไดก้ราบเรยีนองคห์ลวงตาวา่ ทลู-

กระหม่อมฯ เสด็จมากราบเยี่ยมองค์หลวงตา 

องค์ท่านลืมตาและหันหน้ามายังทูลกระหม่อมฯ 

แสดงการรับรู้และมองมาด้วยสายตาที่เมตตา 

จากนั้นคณะแพทย์ ได้ถวายการตรวจร่างกาย

ระบบต่างๆ ตามลำดับ  

ขณะนั้นองค์ท่านนอนอยู่บนเตียงมีการ

ตอบสนองน้อยลงอย่างมาก มีผู้สังเกตเห็นน้ำ

พระเนตรของทูลกระหม่อมฯ เอ่อทั้งสองข้าง

ทรงก้มกราบองค์หลวงตาอย่างนอบน้อม 

แพทย์ ได้กราบทูลถึงอาการขององค์หลวงตา 

จากนั้นทรงอ่านรายงานอาการองค์หลวงตา

ด้วยพระองค์เอง  

เมื่อประเมินสุขภาพโดยทั่วไปพบว่าองค์-

ท่านมีอาการเหนื่อย มีไข้รุมๆ ซีด อ่อนเพลีย มี

ภาวะขาดนำ้และอาหาร ชพีจรเตน้เรว็ (๑๐๐-๑๑๐ 

ครัง้ตอ่นาท)ี หายใจเรว็และตืน้ (๒๘-๓๐ ครัง้ต่อ

นาที ) ความดันโลหิต ๑๑๐/๕๐ มม.ปรอท 

อุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๒°C ขาสองข้างลีบเพราะ

กล้ามเนื้อฝ่อลีบจากการไม่ได้ ใช้งาน แผลที่เท้า

ซ้ายมีผ้าพันแผลปิดอยู่ แต่ ไม่บวมแดงร้อนที่

เป็นลักษณะของการอักเสบแต่อย่างใด การ

ตรวจดูบริเวณคอพบว่าหลอดเลือดดำที่คอไม่

โป่งและอยู่ในระดับสูงเพียง ๑ ซ.ม. ซึ่งบ่งชี้ว่ามี

การขาดสารน้ำ ประกอบกับการตรวจผิวหนัง

พบว่ามีความตึงตัวลดลง (Skin turgor) คือมี

ความเหี่ยวย่นแบบขาดสารน้ำ 

องค์หลวงตาอยู่ในสภาพอิดโรยจากภาวะ

ไข้และมีไอเป็นครั้งคราวในขณะตรวจร่างกาย 

แต่เป็นไอแห้งๆ โดยมีเสมหะอยู่ ในบริเวณ

หลอดลมและในคอส่วนลึกๆ พร้อมกับมีไอ

เหนื่อยหลังไอติดต่อกัน แพทย์จึงให้วัดความ  

เข้มข้นของออกซิเจนในเลือด โดยใช้เครื่องมือ  

วัดจากปลายนิ้วนางข้างซ้ายได้ค่า Oxygen 

saturation ๙๘% โดยในขณะนั้นได้ถวาย

ออกซิเจนผ่านสายยางทางจมูกในอัตราเร็ว ๒ 

ลิตรต่อนาท ี การตรวจฟังปอดพบว่าเคาะทึบ

บรเิวณปอดดา้นซา้ย (ขา้งทีม่นีำ้ในเยือ่หุม้ปอด) 

และฟงัไดย้นิเสยีงผดิปกตชินดิ Crepitation ดงั

ทั่วไป โดยได้ยินมากบริเวณปอดด้านขวาส่วน

ล่าง  

ส่วนการฟังเสียงหัวใจพบว่าหัวใจมีการ

เต้นไม่สม่ำเสมอ และมีอัตราเร็วแต่ ไม่มีเสียง

ผิดปกติใดๆ ที่บริเวณลิ้นหัวใจ การตรวจช่อง

ท้องพบว่า มีท้องอืดและมีลมในลำไส้จำนวน

มากร่วมกับมีน้ำในช่องท้องในปริมาณพอ

สมควร การตรวจคลำไม่พบว่ามีภาวะตับหรือ

ม้ามโตแต่อย่างใด ไม่มีจุดกดเจ็บที่บริเวณท้อง 

ฟังเสียงลำไส้ทำงานได้ยินนานๆ ครั้ง หน้าท้อง

ส่วนล่างไม่พบว่ามีการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะ

แต่อย่างใด แพทย์คลำต่อมน้ำเหลืองทั่วรา่งกาย

ไม่พบว่าบริเวณใดมีขนาดโตพอที่จะคลำได ้  

การตรวจดูระบบสมองและกล้ามเนื้อ พบว่า

องค์หลวงตารู้สึกตัวดี ประสาทสมองทั้ง ๑๒ คู่

อยู่ในเกณฑ์ปกติ กล้ามเนื้อโดยทั่วไปมีลักษณะ

ฝ่อลีบทั้งแขนและขาเพราะไม่ได้ ใช้งาน แต่ข้อ

ต่อต่างๆ ไม่มีติดขัด แพทย์ไม่ได้ถวายการตรวจ

กล้ามเนื้อแต่อย่างใด เพราะอาจทำให้องค์-

หลวงตาต้องออกแรงมากและอาจมีผลต่อ

อาการเหนื่อยหอบได้ 

นอกจากนีแ้พทย์ไดป้ระเมนิสภาพทางปอด

และการหายใจ พบว่าองค์หลวงตามีภาวะน้ำใน

ช่องปอดด้านซ้ายเพิ่มขึ้นร่วมกับมีภาวะปอด

อกัเสบดา้นขวาทีเ่กดิขึน้ใหม ่ ทลูกระหมอ่มฯ จงึ

กราบขอโอกาสองค์หลวงตาดูดเอาสารน้ำออก

จากช่องปอดซีกซ้าย ซึ่งองค์หลวงตาก็เมตตา
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อนุญาต แพทย์จึงได้ดูดสารน้ำออกมาจากช่อง

ปอดซา้ยไดป้ระมาณ ๕๐๐ มล. 

สำหรับสายยางสอดทางจมูกที่ ใส่ลง

กระเพาะอาหารนั้น พบว่ามีน้ำดีและน้ำย่อย

ออกมาราว ๑๐๐ มล. โดยใส่ลงถุงห้อยไว้ข้าง

เตียง สำหรับตำแหน่งที่ ให้อาหารทางหลอด

เลือดดำของแขนขวาที่แพทย์ได้เปลี่ยนเส้นใหม่

ไปเมื่อ ๑ สัปดาห์ก่อนหน้านี้นั้น ยังคงเป็นปกติ

ดี ไม่มีการรั่วซึมหรือบวมของหลอดเลือดดำ 

บริเวณข้อศอกที่สอดสายให้อาหารทางหลอด

เลือดแต่อย่างใด และไม่มีลักษณะของการ

อักเสบหรือจะเป็นแหล่งของการติดเชื้อปรากฏ

ให้เห็น ส่วนแผลที่เท้าซ้าย แพทย์พบว่าแผลดี

ขึ้นมากและมีเนื้อแดงเป็นจุดๆ จำนวนมาก 

(Granulation tissue) และขอบแผลแห้งดีไม่มี

การติดเชื้อแต่อย่างใด 

เวลา ๐๙.๕๐ น. แพทย์และบุรุษพยาบาล

ได้ช่วยกันดูดเสมหะ 

จากนั้นคณะสงฆ์กับคณะแพทย์ ได้หารือ

แนวทางปฏบิตัริกัษาและตกลงกนัในทีป่ระชมุวา่ 

ห้ามเจาะคอองค์ท่านโดยเด็ดขาด ระหว่างนั้น

พระอุดมญาณโมล ี (หลวงปู่จันทร์ศร ี จันททีโป) 

วัดโพธิสมภรณ์เข้าเยี่ยม และพระอาจารย ์ 

จนัทรเ์รยีน คณุวโร วดัถำ้สหาย เขา้กราบเยีย่ม

ตามลำดับ องค์ท่านยังลืมตาดูได้แบบอิดโรย 

แมว้า่อาการชว่งนัน้จะหนกัมากอยา่งไร แตข่ณะ

นัน้สหีนา้องคท์า่นกลบัผอ่งใสสแีดงเรือ่ ตา่งจาก

กอ่นหนา้นีท้ีอ่งคท์า่นมสีหีนา้ออกเหลอืงซดี 

เวลา ๑๐.๐๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล มากราบเยี่ยม 

แพทย์ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ Bipap 

ระหว่างนี้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างคณะ

สงฆ์ผู้ ใหญ่ มีทูลกระหม่อมฟ้าหญิงฯ ร่วม

พิจารณาอยู่ด้วย 

เวลา ๑๐.๓๘ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จเข้ามากราบเยี่ยมองค์ท่านอีก

ครั้ง แพทย์ได้กราบทูลถวายรายงานการตรวจ

ร่างกาย พระองค์รับสั่งว่า เมื่อสักครู่ประชุมกับ

คณะสงฆ์แล้วไม่ให้ ใส่ท่อที่คอเพื่อดูดเสมหะและ

ให้หยุดใช้ยาปฏิชีวนะทั้งหมดเสียก่อน (ซึ่งให้ยา

ปฏิชีวนะมาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม) ให้รักษา

แบบประคองไปก่อน ออกซิเจนไม่ให้เอาออก 

ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิฯ เฝา้ดอูาการองคห์ลวงตา

อย่างใกล้ชิดด้วยทรงเป็นห่วงอย่างมาก 

เวลา ๑๐.๕๓ น. องค์ท่านเริ่มรู้สึกตัว ทูล-

กระหม่อมฟ้าหญิงฯ ทรงกราบอาราธนาขอให้

องค์ท่านดำรงธาตุขันธ์อยู่ตราบนานเท่านาน 

เวลา ๑๐.๕๕ น. พระองค์เสด็จไปพักที่

พระตำหนักภายในวัด 

ภายหลงัทลูกระหมอ่มฟา้หญงิฯ เสดจ็กลบั

ทีป่ระทบั คณะแพทยท์ัง้จากโรงพยาบาลศริริาช 

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน ี และโรงพยาบาล

ศรนีครนิทรข์อนแกน่ ไดร้ว่มกนัวเิคราะหค์า่ของ

ผลตา่งๆ ทางหอ้งปฏบิตักิารที่ไดจ้ากการตรวจ-

เลอืด การเพาะเชือ้ตา่งๆ ตลอดจนการรายงาน

ผลของภาพรังสีทรวงอก ซึ่งคณะแพทย์มีความ

เห็นตรงกันว่า องค์หลวงตามีการตดิเชือ้ทีป่อด

ด้านขวา ซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียจึงลง

ความเห็นกันว่า องค์หลวงตาน่าจะต้องได้รับยา

ปฏิชีวนะชนิดที่มีฤทธิ์คุมได้ทั้งแบคทีเรียกรัม-

บวกและกรัมลบ ส่วนยาต้านเชื้อรายังไม่ต้อง

ถวายเพราะอาจมีผลแทรกซ้อนจากยาได้สูง ใน

การตัดสินใจร่วมกันในครั้งนี้ ได้มีการโทรศัพท์

ปรึกษาหารือกับ นพ.อมร ลีลารัศมี แพทย์ผู้-

เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาล

ศิริราช และ ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์ 

อายุ รแพทย์ โรคติด เชื้ อจากโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ด้วย 

อย่างไรก็ตามข้อเสนอในการถวายยา

ปฏิชีวนะของคณะแพทย์ทั้งสามสถาบันได้รับ

การปฏเิสธ เนือ่งจากทางคณะสงฆแ์ละคณะศษิย์

แสดงความประสงคข์อถวายยาจนีเปน็ทางเลอืก

สุดท้าย ซึ่งแพทย์ผู้ถวายมีข้อแม้ว่าห้ามใช้  

ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดเพราะจะทำให้ยาจีนเสีย

ประสิทธิภาพ การรักษาองค์หลวงตาในขณะนี้

จึงถูกกำหนดให้เป็นแบบแพทย์ทางเลือกไม่ใช่

แพทย์แผนปัจจุบัน และการถวายยาอยู่ ใน

ความรับผิดชอบของกลุ่มแพทย์ทางเลือก  

เวลา ๑๒.๒๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๒.๓๕-๑๒.๔๕ น. หมอหมิงเข้ามา

แมะตรวจดูอาการและบอกว่า ไม่มียาไหนรักษา

องค์ท่านได้  

เวลา ๑๓.๒๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยี่ยม ดูนัยน์ตาของ

หลวงปู่แดงมีน้ำตาคลอ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมากราบเยี่ยมอีกครั้ง จากนั้น
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ไม่นานก็เสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด

เวลา ๑๓.๕๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร สั่ง

พระให้มาบอกผู้อยู่ภายในห้องปลอดเชื้อว่า

ห้ามนวด ห้ามสัมผัสตัวองค์ท่าน เพราะขณะนี้

องค์ท่านกำลังฟอกธาตุขันธ์อยู่

เวลา๑๔.๓๐น.ความดันตัวล่างลดต่ำลง

จาก๔๐มือเท้าเย็น

เวลา ๑๔.๔๐ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

มากราบเยี่ยม

เวลา๑๖.๐๕น.หลวงปู่อุทัยสิริธโรวัด-

เขาใหญเ่จรญิธรรมญาณสมัปนัโน จ.นครราชสมีา

และพระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญ-

ธรรม จ.เพชรบูรณ์ มากราบเยี่ยม จากนั้นไม่

นานก็ลากลับ

เวลา ๑๖.๑๖ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมายังห้องปลอดเชื้อ และทรง

อาราธนาองค์ท่านให้ดำรงธาตุขันธ์๑๒๐ปี

เวลา ๑๖.๒๐ น. คณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศริริาชไดท้ำการตรวจรา่งกายขององค-์

ท่าน และรายงานว่า มีไข้ บวม ติดเชื้อใน

กระแสเลือด ต้องให้ยาปฏิชีวนะ และจากการ

ตรวจปอดพบว่าออกซิเจนเพียงพอ หลังจาก

ตรวจเสมหะที่ดูดไว้พบว่าเป็นหนอง แสดงว่า

ปอดอักเสบซ้ำและขอระบายน้ำออกจากปอด

ส่วนที่ท้องมีน้ำมากนัยน์ตายังตอบสนองดีอยู่

เวลา ๑๖.๓๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯเสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด

นพ.แจ่มศักดิ์ ได้ดูดน้ำออกจากปอดได้

๒๕๐ซีซีมีสีแดง

เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาประชุมร่วมกับคณะสงฆ์

ผู้ ใหญ่และเวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จเข้ามากราบ

เยี่ยมองค์ท่าน จากนั้นไม่นานก็เสด็จกลับไป

ประทับที่ โรงแรมในตัวเมืองอุดรฯ เพื่อรอดู

อาการขององค์หลวงตาอย่างใกล้ชิด

เวลา ๑๙.๐๐ น. องค์ท่านมีปฏิกิริยาตอบ

สนองโดยขยับแขน ขณะที่พระกำลังเช็ดตัว

องค์ท่านพยายามลืมตา

เวลา๒๐.๔๐น.พระอาจารยอ์นนัต์อกญิจโน

วดัมาบจนัทร์จงัหวดัระยองเขา้มากราบเยีย่ม

เวลา๒๐.๔๕น. องค์ท่านขยับมือซ้ายส่ง

สัญญาณว่าปวดปัสสาวะ พระจึงให้องค์ท่าน

ปัสสาวะลงกระโถน

เวลา๒๒.๓๐น. ตัวร้อนมีเหงื่อซึมออก

มาตามผิวหนัง

เวลา๐๐.๑๕น.หมอลิ้มเข้ามาแมะตรวจ

ดูบอกว่าอาการยังไม่ดี

เวลา๐๐.๒๕น.องคท์า่นขยบัแขนไปมาได้

เวลา๐๒.๔๕น.หมอลิ้มเข้ามาแมะตรวจ

ดูอาการอีกครั้ง บอกว่าไม่ดี หัวใจเต้นไม่

สม่ำเสมอ

อาการโดยรวมทรุดลงเรื่อยๆ ต้นขาซ้าย

ยังบวมแขนซ้ายบวมเพิ่มขึ้นเป็นวันแรก

คืนนั้นอากาศหนาวมากและเป็นเดือนมืด

แพทย์ ผู้ เ ฝ้ า ไข้ ใ นคื นนี้ สั มผั ส ได้ ถึ งความ

เงียบเหงาของบรรยากาศรอบๆ ทั้งๆ ที่ราย

รอบกุฏิองค์หลวงตามีพระหลายรูปมาเฝ้าดู

อาการขององค์หลวงตา แต่กลับรู้สึกว่าเป็นคืน

ที่ค่อนข้างว้าเหว่ เสียงกดออดจากพระเวรใน

ห้องก็ไม่ดังเช่นทุกคืน



 
วนัเสารท์ี ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

วันนี้ตอนเช้าตรู่มีฝนโปรยบ่อยๆ แปลกๆ

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน วัดมาบจันทร์

จังหวัดระยองเข้ามากราบเยี่ยมแต่เช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น. แพทย์วัดความดันได้

๑๐๐/๔๘มม.ปรอทวัดอุณหภูมิได้๓๘.๒°Cวัด

ชีพจรได้๑๒๐ครั้ง/นาทีวัดอัตราการหายใจได้

๒๔ ครั้ง/นาที พระได้ ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตาม

ร่างกายเพื่อลดไข้ตามคำแนะนำของหมอหมิง

แขนซ้ายบวมขึ้นทั้งแขน

ในชว่งเชา้ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์

ออกจากโรงแรมที่ประทับเพื่อเดินทางมายังวัด-

ป่าบ้านตาดมีคณะแพทย์ตามเสด็จมาด้วย ทรง

บาตรพระสงฆ์พร้อมกับข้าราชบริพารและ

ประชาชนทั่วไปจนเวลา๐๗.๓๐น.แล้วเสด็จ

มาประทับบริเวณพระตำหนักในวัดห่างจาก

ศาลาราว ๕๐-๖๐ เมตร พระองค์ทรงเสวย

พระกระยาหารเช้าที่บริเวณพระตำหนักชั้นล่าง

คณะแพทย์พร้อมผู้ตามเสด็จรับประทานอาหาร

ซึ่งรวมถึงข้าวก้นบาตรที่ ได้จากการพิจารณา

ของพระสงฆ์ด้วย

เวลา ๐๘.๔๕ น. บุรุษพยาบาลเข้ามาดูด

เสมหะ และพบว่าบริเวณจมูกทั้งสองข้างมีสี

ม่วงคล้ำเนื่องจากใบหน้าบวมและถูกกดทับ

ด้วยหน้ากากออกซิเจนมานาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฯ ได้เข้า

กราบเยี่ยมองค์หลวงตาอีกครั้งพบว่าอาการ

ขององค์หลวงตาทรุดหนักลง กล่ าวคือ

องค์ท่านหลับตาตลอดโดยไม่มีการลืมตาเลย

ไม่พูด และยังเหนื่อยหายใจเร็ว มีภาวะไข้สูง

794-848.indd   848 9/16/11   6:35:03 PM



848 849

โลหิตต่ำ ๑๑๐/๕๐ มม.ปรอท นพ.นิพนธ์ได้เข้า

ถวายการตรวจร่างกายองค์หลวงตา พร้อมทั้ง 

นพ.แจ่มศักดิ์ ซึ่งก็ยังคงยืนยันว่า องค์หลวงตา

ยังคงมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

หรือภาวะปอดอักเสบอยู่ ซึ่งขณะนั้นไม่ได้รับยา

ปฏิชีวนะแบบแผนปัจจุบันใดๆ ได้รับแต่ยาจีน

ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ส่วนแผลที่เท้าซ้าย

องค์หลวงตา นพ.จอมจักร ได้ทำหน้าที่ถวาย

การชะล้างแผล 

เวลา ๐๙.๑๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จฬุาภรณฯ์ เสดจ็มาทรงกราบเยีย่มในหอ้งปลอดเชือ้ 

คณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชกราบทูลว่า

ฟลิม์เอกซเรยป์อดดา้นขวาตดิเชือ้เพิม่ขึน้มาก 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เศษ ทลูกระหมอ่มฯ ทรง

กราบลากลับพระตำหนัก และทรงกราบเรียน  

องค์หลวงตาว่า จะเสด็จกลับมากราบเยี่ยม  

องคห์ลวงตาในตอนบา่ยอกีครัง้ พรอ้มทรงกำชบั

ให้คณะแพทย์เฝ้าดูแลองค์หลวงตาอย่างใกล้ชิด 

และถา้หากอาการองคห์ลวงตามกีารเปลีย่นแปลง

ใดๆ ใหก้ราบทลูใหท้รงทราบโดยเรว็  

เวลา ๑๐.๒๐ น. คณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศิริราชเรียนว่า อาการขององค์ท่านอยู่

ในระยะที่ ๔ ถึงวันนี้ก็ถือว่าหนักมาก เมื่อวาน

ปัสสาวะน้อยไม่ถึง ๑๐๐ มล. ไตเริ่มไม่ทำงาน 

หัวใจทำงานไม่ดี มี โอกาสที่องค์ท่านจะหยุด

หายใจได้ทุกเมื่อ ระยะนี้องค์ท่านหายใจหลาย

จังหวะ แขนซ้ายบวมถึงนิ้ว 

เวลา ๑๐.๕๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เข้ามากราบเยี่ยม คณะแพทย์ ได้

กราบทูลถวายรายงานอาการอาพาธ ช่วงนี้

ความดันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆ 

เวลา ๑๑.๓๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ ทรงอาราธนาขอให้องค์หลวงตา

เมตตาดำรงธาตุขันธ์อยู่นานเท่านาน จากนั้นก็

เสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด 

เวลา ๑๒.๒๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาทรงกราบเยี่ยมอีกครั้ง 

เวลา ๑๒.๓๕ น. พระอาจารย์อินทร์ถวาย 

สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย นำคณะสงฆ์กราบ

อาราธนาองค์ท่านให้ทรงธาตุขันธ์ถึง ๑๒๐ ปี 

และกล่าวคำขอขมา 

เวลา ๑๒.๔๓ น. พระอุดมญาณโมลี                           

(หลวงปู่จันทร์ศรี จันทที โป) วัดโพธิสมภรณ์ 

เข้าเยี่ยมองค์หลวงตา 

เวลา ๑๓.๑๐ น. หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ 

วัดป่ามัชฌิมาวาส เข้ามากราบเยี่ยม ขณะนั้น

ความดันวัดได้ ๘๑/๓๗ มม.ปรอท 

เวลา ๑๓.๓๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล เข้ามากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๓.๔๕ น. หลวงปูบ่ญุม ี ปรปิณุโณ 

วดัปา่บา้นนาคณู เขา้มากราบเยีย่ม นัง่อยูส่กัครูห่นึง่

กล็ากลบั 

ฝ่ า เท้ าขององค์ท่ านเริ่ มมีสีม่ วงคล้ำ 

แพทย์บอกว่า ถ้าความดันตัวบนต่ำกว่า ๗๐ จะ

ทำให้สมองขาดเลือด 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ฝ่าเท้าองค์หลวงตาเย็น 

พระจึงแปะแผ่นความร้อนถวายองค์ท่าน 

ตลอดทั้ งวันคณะแพทย์จากทั้ ง โรง-

พยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ประชุมร่วมกัน

เรื่องการปรับเปลี่ยนการถวายปริมาณและชนิด

ของสารน้ำและอาหารทางสายยางผ่านเข้าทาง

หลอดเลือดดำ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเลือด 

การถ่ายภาพรังสีปอด เพื่ อติดตามดูการ

เปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพของปอดและการ

ประเมินผลการรักษา ซึ่งแพทย์ทางเลือกขอให้

ใช้ยาจีนเข้ารักษาโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

เพราะอาจถูกกับธาตุขันธ์องค์ท่าน 

สำหรับแนวทางการรักษาองค์หลวงตาที่

ผ่านมานั้น ล้วนเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ดีของ

คณะศิษยานุศิษย์ทุกฝ่าย ในการตัดสินใจแต่ละ

ครัง้ขึน้อยูก่บัองคห์ลวงตาเปน็สำคญั ลำดบัถดัมา

ก็เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะสงฆ์ที่จะพิจารณา

ดว้ยความรอบคอบทีส่ดุจากผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยซึง่

จะเป็นไปอย่างไรนั้นคำนึงถึงคำกล่าว ข้อวัตร

ปฏบิตั ิ และปฏปิทาขององคท์า่น นำมาพจิารณา

ประกอบกับเหตุผลและปัจจัยต่างๆ เพื่อความ

เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานั้น 

ภายหลังการถ่ายภาพรังสีปอด

พบว่า ภาวะการอักเสบของปอดซีก

ขวามีการขยายของรอยโรคเพิ่มมากขึ้น 

และสารน้ำในช่องปอดด้านซ้ายพบว่ามี

ปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อ ๓ วันก่อน 

แทนที่จะหายไป ดังนั้นแพทย์จึงได้ดูด

สารน้ำออกจากปอดข้างซ้ายอีกครั้ง 

ซึ่งได้ปริมาณสารน้ำออกมาในราว ๖๐๐ มล. 

ทำให้อาการเหนื่อยและหายใจเร็วขององค์-

หลวงตาทุเลาลง แต่ก็ยังคงต้องถวายออกซิเจน

ทางสายที่จมูกในอัตราเร็ว ๓ ลิตรต่อนาทีอยู่

ตลอดเวลา จึงทำให้สามารถดำรงค่า Oxygen 

saturation ได้ที่ ๙๘–๙๙% แต่ถ้าเมื่อใดที่  

ถอดสายออกซิเจนออกชั่วคราว ค่า Oxygen 

saturation จะตกลงมาอยู่ที่ระดับ ๘๙–๙๐ % 

ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับร่างกายและทำให้องค์-

หลวงตามีอาการเหนื่อยเพิ่มขึ้น แนวทางของ

แพทย์แผนปัจจุบันได้ประเมินตั้งแต่เมื่อคราว

เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดที่ โรงพยาบาล

ศิริราชแล้วว่า สภาพขององค์หลวงตาไม่

สามารถให้ยาเคมีบำบัดหรือรักษาโรคมะเร็งตับ

อ่อนให้หายขาดได้ การรักษาเป็นแบบประคับ

ประคอง (Supportive treatment) เท่านั้น 

นพ.นิพนธ์ ได้เฝ้าดูอาการขององค์หลวง-

ตามาตลอดวันพบว่า อาการต่างๆ ขององค์-

หลวงตาทรุดหนักลงไปเรื่อยๆ ธาตุขันธ์องค์-

ท่านเริ่มมีความรู้สึกตัวน้อยลงไปตามลำดับ เริ่ม

จากไม่ขยับแขนขาแต่ยังคงลืมตาบ้าง ต่อมาไม่

ลืมตาและนอนสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลย

แทบจะตลอดเวลา นานๆ ครั้งจึงจะมีอาการไอ

สักครั้ง แต่จะมีอาการไอติดต่อกันเพราะมี

เสมหะติดอยู่ลึกๆ ภายในลำคอ พระอุปัฏฐาก

และบุรุษพยาบาลต่างคอยดูดเสมหะและปรับ

เปลี่ยนอิริยาบถขององค์ท่านโดยการพลิกขวา  

พลิกซ้ายและนอนหงายทุกๆ ๒-๓ ชั่วโมงเพื่อ

ป้องกันการเกิดแผลกดทับที่อาจเกิดตามมา 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ ได้เสด็จกลับมาเฝ้าดูอาการองค์-

หลวงตาที่ห้องปลอดเชื้ออีกครั้ง พร้อมกับ  

ทรงถวายพานขันธ์ ๕ ประกอบด้วยดอกไม้และ

เทยีนอยา่งละ ๕ คู ่พรอ้มทรงกราบอาราธนาขอ
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องค์หลวงตาให้ดำรงธาตุขันธ์อยู่ต่อไป โดยทรง

ตั้งนะโม ๓ จบ และทรงกล่าวว่า  

“ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธคุณ พระ

ธรรมคุณ พระสังฆคุณ และด้วยบุญกุศลทั้ง

หลายที่ลูกได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึง

ปัจจุบันชาติ ตลอดจนผลบุญความดีทั้งหลาย ที่

ลูกตั้งใจศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์เพื่อ

ช่วยเหลือมนุษยชาติให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

คุณความดีที่ลูกก่อตั้งโรงพยาบาลต่างๆ และ

พากเพียรออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องชาว

ไทยในสถานที่ต่างๆ ด้วยความอุตสาหะวิริยะ

และความรักความห่วงใย 

ขอบญุกศุลทัง้ปวงของลกูและศษิยานศุษิย์

ทัง้หลายตลอดจนพระภกิษเุถระทีเ่ปน็ศษิยท์กุองค ์

จงช่วยหนุนนำให้ท่านพ่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

โดยเรว็พลนั ลกูกราบอาราธนาทา่นพอ่หลวงตา-

มหาบวั ญาณสมัปนัโน โปรดเมตตาดำรงธาตขุนัธ์

ถงึ ๑๒๐ ป ีเหมอืนเมือ่ครัง้พทุธกาลทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงตรสัไว ้ ดว้ยพระสขุภาพพลานามยัทีแ่ขง็แรง

สมบูรณ ์ เพื่อเป็นมิ่งขวัญ เป็นสิริมงคล เป็น

รม่โพธิร์ม่ไทรแกป่ระเทศชาต ิ และประชาชนชาว

ไทยอกีนานแสนนานดว้ยเทอญ” 

จากนั้นทรงกล่าว “สาธุ สาธุ สาธุ” 

บรรดาคณะสงฆ์ตลอดจนคณะแพทย์และ

บุรุษพยาบาลที่อยู่ ในห้ององค์หลวงตาต่าง  

เปล่งวาจาสาธุพร้อมกัน ๓ ครั้งภายหลังที่  

ทูลกระหม่อมฯ ทรงกล่าวอาราธนาธาตุขันธ์

องคห์ลวงตาจบลง จากนัน้พระองคป์ระทบัเฝา้ดู

อาการขององค์หลวงตาด้วยความสงบ แต่ขณะ

นั้นองค์หลวงตามิได้ลืมตาหรือขยับร่างกาย  

แต่อย่างใด แต่ผู้แวดล้อมมั่นใจว่าองค์หลวงตา

สามารถรับรู้ด้วยญาณวิถีแม้ธาตุขันธ์จะไม่มี

การตอบสนองใดๆ ให้ปรากฏเห็นก็ตาม 

เวลา ๑๕.๒๘ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 

วัดป่าวิเวกธรรม มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๖.๕๐ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง มากราบเยี่ยม  

เวลา ๑๗.๑๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จฬุาภรณฯ์ เสดจ็มาทรงกราบเยีย่ม และแพทย์ได้

ถวายรายงานอาการโดยรวมให้ทรงทราบ จาก

นั้นพระองค์เสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด 

เวลา ๑๗.๔๕ น. หลวงปูอุ่น่หลา้ ฐติธมัโม วดั

ปา่แกว้ชมุพล เขา้มากราบเยีย่ม ไมน่านกล็ากลบั 

ช่วงบ่ายๆ ถึงช่วงเย็น ความดันโลหิตของ

องค์ท่านลดต่ำลงเรื่อยๆ เหลือ ๘๐-๙๐/๕๐-๕๕ 

มม.ปรอท และชพีจรเตน้ในอตัราเรว็ ๑๒๐-๑๓๐ 

ครั้ง/นาที แต่ Oxygen saturation ยังคงอยู่

ในระดับที่ดีคือ ๙๕-๙๗% โดยการถวาย 

Oxygen ในอัตราเร็ว ๓ ลิตร/นาที แพทย์ ได้

ถวายเครื่องช่วยการหายใจด้วยเครื่อง Bipap 

(Bilevel positive airway pressure) ใส่ครอบ

บริเวณปากและจมูกขององค์หลวงตามาตั้งแต่ 

๒ วันก่อนหน้านี้แล้ว เพราะการให้แค่ Oxygen 

cannula ทางสายใส่ที่จมูกได้ค่าไม่แน่นอนและ

ไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ โดยเฉพาะในผู้ป่วย

ที่มีระดับความรู้สึกตัวเช่นนี้ 

เวลา ๑๘.๕๐ น. ความดันเริ่มลดลงเรื่อยๆ 

ที่ฝ่าเท้าขวามีสีม่วงคล้ำ แขนซ้ายบวมเพิ่มขึ้น 

เวลา ๑๙.๒๕ น. พระอาจารย์จันทร์เรียน 

คุณวโร วัดถ้ำสหาย มากราบเยี่ยมและนั่ง

พิจารณาอยู่ประมาณ ๑๐ นาทีจึงลากลับ 

ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้องค์ท่านยังไม่

ปัสสาวะเลย แพทย์แจ้งว่าไตวาย ความดัน

โลหิตขององค์ท่านยังมีค่าต่ำ ออกซิเจนในเลือด

ประมาณ ๙๒% ยงัใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแบบเดมิ  

มาตั้งแต่เมื่อคืน ผลเอกซเรย์ปอดพบว่ามีการ

ติดเชื้อที่ปอดด้านขวามากขึ้น และยังมีน้ำที่  

ช่องปอดด้านซ้าย นพ.นิพนธ์ นพ.สุชาย และ

นพ.จอมจักรจากโรงพยาบาลศิริราชได้มาช่วย

ตรวจรักษาองค์หลวงตาด้วย ความดันโลหิตวัด

ได้ ๗๐/๔๐ มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ

วัดได้ ๑๑๐-๑๒๐ ครั้งต่อนาที  

ตอ่มาในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. เศษ ความ

ดนัโลหติตำ่ลงมา วดัได ้ ๖๐/๓๐ มม.ปรอท หวัใจ

เต้นไม่สม่ำเสมอเฉลี่ยแล้วประมาณ ๑๒๐ ครั้ง  

ต่อนาที ปัสสาวะออกน้อยวัดได้ประมาณ ๑๐ 

มล. ด้านข้างมีศิษย์รอเฝ้าถวายยาจีน 

เวลา ๑๙.๔๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จออกจากพระตำหนักภายในวัด

ทรงเขา้กราบเยีย่มองคห์ลวงตาในเวลา ๑๙.๕๐ น. 

โดยนำแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชมาตรวจ

ปอด ตรวจทอ้ง และกระเพาะปสัสาวะ แพทย์ได้

กราบทูลผลการตรวจให้ทรงทราบว่า ปอด  

ดา้นขวามนีำ้ สว่นปอดดา้นซา้ยที่ใสส่ายระบายไว้
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ไม่ม ี ระบบการหายใจสม่ำเสมอ ถ้าเอาน้ำออก

จากปอดขณะนี้จะมีผลเสียมากกว่าผลด ี ทูล-

กระหมอ่มฟา้หญงิฯ รบัสัง่วา่ องคห์ลวงตาหายใจ

ได้ดีกว่าตอนบ่าย จากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับ

โรงแรมที่ประทับในตวัเมอืงอดุรธาน ี 

ก่อนเสด็จกลับทรงกล่าวคำอาราธนา  

บูชาธาตุขันธ์องค์หลวงตาอีกครั้ง มีข้อความ

กล่าวอาราธนาเหมือนตอนกลางวันขอให ้ 

องคห์ลวงตาดำรงธาตขุนัธต์อ่ไป ทลูกระหมอ่มฯ 

ตรัสกับนพ.นิพนธ์เป็นการส่วนพระองค์ว่า  

“ขอให้ โทรศัพท์ รายงานทุ กอย่ า งที่

เปลี่ยนแปลงในองค์หลวงตาใหท้ราบตลอดเวลา 

แม้จะเป็นเวลามืดค่ำหรือดึกดื่นเพียงใดก็ ให้

โทรศัพท์ตามเพื่อให้เสด็จมาได้ตลอดเวลาเพราะ

ประสงคจ์ะเฝา้ดแูลองคห์ลวงตาใหด้ทีีส่ดุ” 

คืนนั้น นพ.นิพนธ์ พร้อมทั้งคณะแพทย์

จากศริริาชม ีนพ.จอมจกัร นพ.สชุาย นพ.ชยัรตัน์ 

นพ.แจ่มศักดิ์ ต่างอยู่เฝ้าองค์หลวงตาตลอด

เวลาโดยผลัดกันเข้าๆ ออกๆ ในห้องปลอดเชื้อ

เป็นระยะๆ จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. จึงเข้าที่พัก  

รอการประสานงานตลอดเวลาจากแพทย์เวรซึ่ง

ดูแลองค์หลวงตาอยู่  

เวลา ๒๐.๐๐ น. ท่านพระอาจารย์จันทร์-

เรียนเข้ามากราบเยี่ ยมในห้องปลอดเชื้ อ

ประมาณ ๑๕ นาที และนั่งสมาธิภาวนา

ประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นจึงเดินทางกลับ 

ทราบกันชัดเจนว่าเมื่อกลับถึงวัดถ้ำสหายท่าน

ได้เล่าให้พระผู้ ใหญ่ที่วัดฟังว่า  

“ปีติขนลุกขนพองมาก เห็นเทวดามาทุก

ชัน้ทกุภมู ินัง่เตม็ไปหมดในอากาศจนไมม่ทีีจ่ะอยู”่ 

เวลา  ๒๑.๒๕ น. องคท์า่นมลีกัษณะกลนื

นำ้ลาย ขาขวาและขาซา้ยกระตกุ 

เวลา  ๒๑.๓๐–๒๒.๐๐ น. หัวใจเต้นเร็ว 

๑๔๐ ครัง้ตอ่นาท ีเปน็อยู ่๓-๔ ครัง้ 

เวลา  ๒๒.๐๐ น. วดัความดนัได ้๖๗/๓๐  

เวลา  ๒๒.๒๘ น. ขาขวากระตกุ ๒ ครัง้ 

เวลา  ๒๒.๓๑ น. ขาขวาและขาซา้ยกระตกุ 

เวลา ๒๒.๕๕ น. องค์ท่านไอจนได้ยิน

ชดัเจน และกลนืนำ้ลาย ๒ ครัง้ 

เวลา  ๒๓.๐๐ น. ระหว่างนั้นองค์ท่านไอ

และกลนืนำ้ลาย ๒ ครัง้ 

เวลา  ๒๓.๓๒ น. ขาซา้ยกระตกุ ๑ ครัง้ 

เวลา  ๐๑.๑๕ น. ขาขวาและขาซ้ายขยับ 

๑ ครั้ง 

ตั้งแต่เวลา ๐๑.๓๐ น. เป็นต้นมาจนถึง

เวลา ๐๓.๕๓ น. องค์ท่านมีความดันตัวบนต่ำ

กวา่ ๗๐ มม.ปรอท แพทยบ์อกวา่สมองจะขาด

เลือดและออกซิเจนในเลือดก็น้อยลงๆ 

 

 
	 องค์หลวงตาดับขันธ์..	
	 เข้าสู่แดนนิพพาน 

 

เมือ่เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. นพ.นพินธ์ได้

รับโทรศัพท์แจ้งมาจาก นพ.สุกิจ รักษาสุข ซึ่ง

เป็นแพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลศิริราชที่

อาสามาเขา้เวรเฝา้องคห์ลวงตาวา่ องคห์ลวงตา

มีอาการทรุดหนักลง ความดันโลหิตลดลงเหลือ 

๗๐/๕๐ มม.ปรอท และชพีจรเรว็ ๑๓๐ ครัง้/นาที 

นพ.นิพนธ ์ พร้อมนพ.สุชาย นพ.ชัยรัตน ์ 

นพ.แจม่ศกัดิ ์ รบีเดนิทางมาถงึวดัปา่บา้นตาดใน

เวลา ๐๒.๑๕ น. พบวา่ความดนัโลหติขององค-์

หลวงตาลดลงเหลือเพียง ๖๐/๒๐ มม.ปรอท 

ชพีจร ๑๐๕ ครัง้/นาท ี โดยธาตขุนัธอ์งคท์า่นไม่

แสดงความรู้สึก นพ.นิพนธ์จึงได้ โทรศัพท์

กราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 

โดยทนัท ีซึง่ในอกี ๑๐ นาทถีดัมา ทลูกระหมอ่มฯ 

พร้อมทั้งคณะผู้ติดตามเสด็จทั้งหมด รวมทั้ง 

นพ.จอมจกัร ก็ไดเ้ดนิทางมาถงึวดัปา่บา้นตาด 

ระหว่างนี้ ในบางช่วงความดันโลหิตของ

องค์ ท่ า นตำ่ ม ากวั ด ไ ด้ ป ร ะมาณ ๔๐ /๒๐ 

มม.ปรอท และเมื่อวัดซ้ำประมาณ ๓ ครั้งยังต่ำ

อยู่เช่นเดิม ออกซิเจนในเลือดต่ำลงเหลือ ๘๔%  

เวลา ๐๒.๓๐ น. องคท์า่นเริม่แสดงอาการ

ลาขันธ์ลาวัฏวนครั้งสุดท้าย ธาตุขันธ์ เริ่ม

ปรากฏชัดถึงการทำงานของระบบต่างๆ ที่

สำคัญของร่างกายว่าใกล้จะยุติลง เริ่มมีอาการ

ตอบสนองน้อยลงเรื่อยๆ และมีอาการเหนื่อย

หอบเป็นพักๆ ความดันโลหิตขององค์ท่านยังต่ำ

มาก วัดได้ประมาณ ๕๐/๒๐ มม.ปรอท มีบาง

ช่วงลดลงเหลือ ๔๐/๑๕ มม.ปรอท ออกซิเจน

ต่ำบางช่วงวัดได้ประมาณ ๘๐% ศิษยานุศิษย์

ทุกคนระลึกรู้และคอยเตือนตนว่าจะไม่แตะต้อง

สัมผัสกับองค์ท่านแต่อย่างใดตามคำสั่งที่องค์-  

หลวงตาเคยบอกไว้ล่วงหน้า 

ความดันโลหิตขององค์ท่านในช่วงนี้เริ่ม

เปลี่ยนไปมา หัวใจเต้นเร็วและค่อยๆ ช้าลง 

ความดันเลือดและความเข้มข้นของออกซิเจน

ในเลือดลดลง ทุกสายตาต่างจดจ้องมองเครื่อง

มอนิเตอร์เพื่อดูสัญญาณชีพอยู่ตลอดเวลา หวัง

ให้การแสดงค่าต่างๆ ในเครื่องดีขึ้นกลับคืนเป็น

ปกติโดยเร็ว วินาทีใดที่เครื่องแสดงค่าตัวเลข

เปลี่ยนแปลงไม่คงที่เข้าขั้นวิกฤต หัวใจก็จะกวัด

แกว่งไปตาม หายใจไม่ทั่วท้องไม่อยากพบอยาก

เหน็ ไมอ่ยากใหถ้งึชว่งเวลาแหง่ความพลดัพราก

จากพอ่แมค่รอูาจารยผ์ูเ้ปน็เนือ้นาบญุอนัประเสรฐิ 

จะหาครูบาอาจารย์ที่มีข้อวัตรปฏิบัติที่เครง่ครดั 

ปฏิปทาที่เข้มแข็ง มีเทศนาคำสอนที่เข้มงวด

แมน่ยำกระจา่งแจง้ ไขปญัหาขอ้ขอ้งใจได้กว้าง

ขวางทุกแง่มุมด้ วยอุบายคำสอนที่ ฉลาด

แหลมคม หากท่านละขันธ์ลาจากแล้วจะหาพอ่-

แมค่รอูาจารยท์ีเ่พยีบพรอ้มเชน่นี้ ไดอ้กีที่ไหน.. 

อัตราการเต้นหัวใจขององค์ท่านเริ่มช้าลง

เหลือประมาณ ๘๐ ครั้งต่อนาที บางครั้งเหลือ

ประมาณ ๙๐ ครั้งต่อนาที เมื่อสังเกตดูการ

หายใจขององค์ท่าน พบว่าองค์ท่านจะหายใจไม่

สม่ำเสมอ แม้มีเครื่องช่วยหายใจใส่อยู่ก็ตาม มี

หยุดหายใจเป็นบางครั้ง หายใจเบา บรรดา

ครูบาอาจารย์และศิษยานุศิษย์ที่ได้รับทราบข่าว

ได้รีบทยอยกันมาที่กุฏิของท่านก่อนหน้านี้และ
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นั่งอยู่ด้วยความสงบ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ ก็เสด็จมาถึงในช่วงเวลาใกล้เคียง

กัน พระองค์ประทับบนรถเข็นพระที่นั่งอยู่ด้าน

ขวาของเตียงองค์หลวงตา ดูพระองค์ทรงเศร้า

ไม่น้อยไปกว่าคนอื่นภายในห้องนั้น  

บรรยากาศในห้องปลอดเชื้อที่กุฏิองค์-

หลวงตาขณะนี้จึงเต็มไปด้วยคณะภิกษุสงฆ์ราว 

๓๐ รูป นั่งอยู่โดยรอบเตียงองค์หลวงตา ฝ่าย

ฆราวาสนอกจากทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ 

แล้ว ยังมีคณะแพทย์จาก ๓ โรงพยาบาล   

ไดแ้ก ่โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลศนูยอ์ดุร ฯ

และโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ขอนแกน่ นอกจาก

นี้ยังมีแพทย์ทางเลือกที่ฉีดยาจีนถวาย และลูก

ศิษย์ฆราวาสจำนวนหนึ่ งที่ ใกล้ชิดคุ้นเคย  

กบัองคห์ลวงตาอกีดว้ย ในขณะนัน้ตา่งจอ้งมอง

มายงัเครือ่ง Monitoring ซึง่เปน็เครือ่งบอกคา่

ความดันโลหิต ชีพจรและการหายใจขององค์-

หลวงตา ทีว่างไวข้า้งเตยีงดา้นซา้ยมอืขององค-์

หลวงตาตลอดเวลา เพราะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่

พวกเราจะสามารถเฝา้ตดิตามดกูารเปลีย่นแปลง

ดา้นสญัญาณชพีขององคห์ลวงตาได้ 

พระทกุรปูอยู่ในความเงยีบสงดั มผีูส้งัเกต

วา่หลายรปูนยันต์าแดง บางรปูนำ้ตาคลอเบา้ มี

จำนวนมากต่างเฝ้าจ้องมองผ่านทางห้องกระจก

เขา้มาแลดใูบหนา้เศรา้สลดยิง่นกั บรเิวณโดยรอบ

กุฏิเต็มไปด้วยพระ รอบนอกออกไปหนาแน่นไป

ดว้ยประชาชนจนไมม่พีืน้ทีว่า่ง แมอ้ยูอ่ยา่งเบยีด-

เสยีดยดัเยยีดแออดัชวนใหห้งดุหงดิ แตท่กุคนตา่ง

พากันนั่งอยู่ด้วยความสงบเงียบบ่งบอกถึงความ

เคารพรักเทิดทูนบูชาอย่างสุดหัวใจที่มีต่อองค์-

หลวงตา ทกุสายตาตา่งจดจอ้งไปยงับรเิวณทีอ่งค-์

ท่านนอนอยู่แม้จะเห็นหรือไม่ก็ไม่ถือเป็นอารมณ ์

บัดนี้องค์ท่านกำลังนอนนิ่งในท่านอนหงาย ลม

หายใจคอ่ยออ่นลงเปน็ลำดบั ชพีจรและความดนั

โลหติลดลงไปเรือ่ยๆ องคท์า่นนอนสงบนิง่ อวยัวะ

ทุกส่วนมิได้แสดงความผิดปกติใดๆ อากาศข้าง

นอกหนาวมาก แตข่า้งในหวัใจทกุดวงขณะนัน้ คง

เหนบ็หนาวและเจบ็ปวดมากยิง่กวา่ 

เวลา ๐๒.๔๙ น. คณะแพทย์ตรวจพบว่า

สมองหยุดทำงาน 

เวลา ๐๓.๐๐ น. ความดันโลหิตขององค์-

หลวงตาลดลงเรื่อยๆ จากค่าความดันตัวบน 

๖๐ มม.ปรอท เป็น ๕๐ มม.ปรอท ซึ่งเครื่องมือ

แสดงแต่ค่าความดันโลหิตตัวบนเท่านั้น และ

เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความดันโลหิตตัว

ล่างได้ ต่อมาค่าความดันโลหิตตัวบนลดลงอีก

เรื่อยๆ จนเหลือ ๔๐ มม.ปรอท  

เวลา ๐๓.๑๕ น. องค์ท่านมีลักษณะกลืน

น้ำลายอยู่ ๑ ครั้ง  

เวลา ๐๓.๒๐ น. ค่าชีพจรแสดงการเต้น

ของหัวใจเท่ากับ ๗๐ ครั้งต่อนาที นพ.นิพนธ์จึง

ได้รีบรุดเข้าไปถวายการตรวจองค์หลวงตา  

ในทันที ด้วยการคลานเข้าไปด้านขวาของเตียง

องคห์ลวงตา ขณะนัน้ทลูกระหมอ่มฯ ทรงเคลือ่น

รถเข็นพระที่นั่งถอยออกมา  

นพ.นิพนธ์ ได้กราบขอโอกาสใช้ ไฟฉาย

ส่องตรวจรูม่านตาขององค์หลวงตาทั้งสองข้าง 

พบว่ารูม่านตาขยายโตขึ้นทั้งสองข้างโดยมี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว ๕ มม. และไม่  

มีปฏิกิ ริ ยาตอบสนองต่อแสงแต่อย่ าง ใด   

ซึ่งปกติต้องตรวจโดยการพลิกศีรษะหันไปมา 

(Oculocephalic reflex) แต่การทดสอบอันนี้

ต้องรบกวนองค์หลวงตา โดยการหันศีรษะของ

องค์หลวงตาอย่างเร็วไปทั้งด้านซ้ายและด้าน

ขวาตลอดจนการก้มและเงยศีรษะ เพื่อทดสอบ

การทำงานของก้านสมองว่า ยังคงเป็นปกติ

หรือไม่ ซึ่งในกรณีขององค์หลวงตาจะให้ผล

ทดสอบที่บ่งว่าก้านสมองหยุดทำงานแล้ว

แนน่อน เพราะขณะทีต่รวจดขูนาดรมูา่นตาองค-์

หลวงตา ก็พบว่ารูม่านตาขยายเต็มและไม่ตอบ

สนองต่อแสงแต่อย่างใด จากนั้น นพ.นิพนธ์ได้

กราบขอโอกาสตรวจระบบประสาทโดยการ

ทดสอบปฏิกิริยาที่ฝ่าเท้าด้านขวา โดยใช้ด้าน

ปลายของไม้ เคาะรี เฟล็กซ์ทดสอบระบบ

ประสาท พบว่าไม่มีการตอบสนองใดๆ ของ

กล้ามเนื้อเท้าและกล้ามเนื้ออื่นๆ ทั่วร่างกาย  

ส่วนทางด้านเท้าซ้าย นพ.นิพนธ์ ไม่ ได้

ทำการทดสอบเนื่องจากมีผ้าพันแผลปิดเท้าซ้าย

อยู่ประกอบกับนิ้วหัวแม่เท้าซ้ายขององค์หลวง-

ตาก็ได้รับการผ่าตัดไปนานแล้ว จึงไม่สามารถ

แปลผลการทดสอบที่เรียกว่า Plantar reflex 

หรือปฏิกิริยาตอบสนองของฝ่าเท้าได้ จากนั้น

นพ.นิพนธ์ ได้ ใช้เครื่องฟัง (Stethoscope) ฟัง

เสียงหัวใจขององค์หลวงตา และการหายใจ

ขององค์หลวงตาก็พบว่ายังคงทำงานได้อยู่   

จงึไดก้ราบทลูวา่ ขณะนีร้มูา่นตาขององคห์ลวง-

ตาขยายโตและไม่ตอบสนองต่อแสงไฟที่ส่อง

โดยตรง แสดงวา่กา้นสมองไมท่ำงาน และองค์-

หลวงตาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการกระตุ้น

ของกล้ามเนื้อใดๆ จากการทดสอบรีเฟล็กซ์ที่

ฝ่าเท้า ซึ่งเป็นภาวะที่เข้ากันได้กับภาวะสมอง

ตาย (Brain death) ทางการแพทย์ แต่ระบบ

หัวใจและการหายใจยังคงทำงานได้อยู่ เมื่อ

เสรจ็สิน้การตรวจ นพ.นพินธจ์งึกราบองคห์ลวงตา 

เวลา ๐๓.๓๐ น. ผู้แวดล้อมรายรอบเตียง

นอนขององค์ท่าน สายตาต่างก็จดจ้องที่องค์-

ท่านและเครื่องแสดงสัญญาณชีพแบบตาไม่  

กะพริบ บางท่านนั่งนิ่งภาวนาภายในใจด้วยคำ

บริกรรมพุทโธ พุทโธ.. พร้อมกับกำหนดลม

หายใจเข้า-ออกตามลมหายใจขององค์ท่าน 

บางท่านพิจารณาว่ากิจการงานทางธรรมของ

องคห์ลวงตาไดจ้บสิน้สมบรูณแ์ลว้ องคท์า่นทกุข ์ 

เพียงขันธ์แต่จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นเลิศโลกนาน

แล้ว แต่ตัวของเรายังมีทุกข์ทั้งกายทั้งใจ ยังจะ

มัวประมาทเพลิดเพลินใช้เวลาให้ผ่านไปกับ

ภาระหน้าที่ทางโลกใดๆ อีกเล่า  

ขณะที่หัวใจขององค์หลวงตาเต้นช้าลง 

บรรยากาศในห้องก็ยิ่งเงียบสงัดประหนึ่งไม่มี

ใครอยู่ ในห้องนั้นเลย พระได้เปิดผ้าม่านออก

เพื่อให้ญาติโยมมีโอกาสมองเห็นจากข้างนอก 
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เวลาผ่านไปแต่ละวินาทีมีผลต่อจิตใจ คณะศิษย์

ต่างยังหวังอยู่ลึกๆว่าอาจมีปาฏิหาริย์แม้จอ 

Monitoring ในขณะนั้นจะแสดงเพียงชีพจร

เท่านั้นก็ตาม โดยแสดงตัวเลขที่บ่งบอกถึง

อัตราการเต้นของหัวใจองค์หลวงตาที่ค่อยๆ ลด

ต่ำลงเรื่อยๆ จาก ๗๐ ครั้งต่อนาที เหลือ ๖๐ 

และ ๕๐ ครั้งต่อนาที ตามลำดับ  

 เวลา ๐๓.๔๐ น. ความดันโลหิตลดต่ำลง 

เหลือ ๓๕/๑๗ มม.ปรอท ชีพจร ๕๕ ครั้ง/นาที 

หายใจ ๑๖ ครั้ง/นาที ระดับออกซิเจนในเลือดมี

ค่าเท่ากับ ศูนย์  

เวลา ๐๓.๕๐ น. ความดันโลหิต ๓๙/๑๕ 

มม.ปรอท ชพีจร ๖๓ ครัง้/นาท ีหายใจ ๑๖ ครัง้/

นาท ีระดบัออกซเิจนในเลอืดมคีา่เทา่กบั ศูนย์   

ต่อมาสัญญาณชีพบ่งอัตราการเต้นของ

ชีพจรองค์หลวงตามีความแปรปรวนและมีค่า

ลดลงเรื่อยๆ ตามลำดับ โดยลดลงเหลือเท่ากับ 

๓๕ ครั้งต่อนาที อีก ๑ นาทีถัดมาชีพจรกลับสูง

ขึ้นมาเป็น ๕๙ ครั้งต่อนาที จากนั้นค่าชีพจรก็

ลดลงเหลือ ๓๒ ครั้งต่อนาที และกลับมาเพิ่ม

เป็น ๕๓ ครั้งต่อนาที 

จนกระทัง่เวลา ๐๓.๕๓ น. โดยที่ไมค่าดฝนั

หวัใจขององคห์ลวงตาในขณะนัน้เตน้อยูท่ีค่า่ชพีจร 

๕๖ ครั้งต่อนาที จากนั้นสัญญาณการเต้นหัวใจ

ขององค์ท่านก็กลับดีดเป็นเส้นตรงเหลือศูนย์ 

(ครัง้ตอ่นาท)ี นัน่คอืหวัใจหยดุเตน้ในทนัท ีสายตา

ทุกคู่หยุดนิ่งและหันมาดูที่นาฬิกาที่แขวนไว้ที่

ตำแหนง่ผนงัหอ้งดา้นปลายเตยีงขององคห์ลวง-

ตาทีบ่ง่บอกเวลา ๐๓.๕๓ น. นัน่เปน็ครัง้สดุทา้ย

ของสัญญาณชีพที่วัดได้จากเครื่อง คณะศิษย์ผู้

มีประสบการณ์ทางการแพทย์กล่าวขานกันว่า 

ภาวะเช่นนี้เป็นไปสมดังคำที่องค์ท่านเคยปรารภ

เสมอว่า “เมื่อถึงเวลาตายแล้วดีดผึงเลย” 

นพ.นิพนธ์รีบรุดคลานเข้าไปข้างเตียงของ

องคห์ลวงตาและใชเ้ครือ่งฟงั (Stethoscope) จ่อ

ฟังที่บริเวณหัวใจขององค์หลวงตา พบว่าไม่ได้

ยินการเต้นของหัวใจเลย แต่ยังสามารถฟังได้

ยินเสียงเครื่อง Bipap ที่ทำงานอยู่อันบ่งว่าการ

หายใจยังคงมีอยู่ นพ.นิพนธ์ขยับ Stethoscope 

ย้ายตำแหน่งเพื่อฟังเสียงหัวใจในตำแหน่งต่างๆ 

ของหัวใจอีก ๓ ตำแหน่ง ก็ยังไม่ได้ยินเสียงการ

เต้นของหัวใจ แต่ยังคงได้ยินเสียงการหายใจอยู่ 

นพ.นิพนธ์รอจนเสียงการหายใจหยุดนิ่งอย่าง

แนช่ดัตอน ๐๓.๕๕ น. จึงคลานออกมากราบทูล 

ว่า หัวใจองค์หลวงตาหยุดเต้นเวลา ๐๓.๕๓ น. 

แต่การหายใจหยุดเมื่อเวลา ๐๓.๕๕ น. ทูล-

กระหม่อมฯ จึงทรงบอกให้ถือเอาเวลาหัวใจ

หยดุเตน้คอื ๐๓.๕๓ น. เปน็เวลาแหง่การละ

สงัขารขององคห์ลวงตา ขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง

หยุดนิ่งอยู่ในความสงบโดยไม่มีเสียงใดๆ ทั้งสิ้น 

เป็นการรับรู้การจากไปขององค์หลวงตาผู้เป็น

พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้

บชูาของเหลา่ศษิยานศุษิยท์ัง้หลาย อยา่งไมม่วีนั

หวนคนืกลบัมาอกีตลอดกาล 

เวลา ๐๔.๐๐ น. ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ 

ท่านเจ้าคุณอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี 

จันททีโป) เพิ่งตื่นขึ้นจากการพักจำวัดหลับไป 

ปรากฏเป็นความฝันจำได้ชัดเจนว่า หลวงตา-

มหาบัวแวะมาหาแล้วกราบ ๓ ครั้ง จากนั้นก็

พูดว่า “เจ้าคุณๆ ผมมาลานะ” 

เจ้าคุณหลวงปู่จึงถามองค์หลวงตาในฝัน

ว่า “จะลาไปไหน” 

องค์หลวงตาบอกว่า “ไปที่ ไม่เกิดอีก 

เพราะชาตสิดุทา้ยของผม ใหเ้จา้คณุอยูต่อ่ไปให้

ลกูหลานไดก้ราบไหว”้ แลว้องคห์ลวงตากห็ายไป 

เจ้าคุณหลวงปู่ก็ตื่นขึ้นและจำความฝันได้

ชัดเจน ในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ ๔ นาฬิกา 

เจ้าคุณหลวงปู่ยังนึกในเวลานั้นด้วยว่า  

“หลวงตามหาบัว คงไม่ได้อยู่กับเราแล้ว” 

องค์หลวงตาได้ละขันธ์ลาโลกเข้าสู่อนุ-

ปาทิเสสนิพพานด้วยอาการอันสงบ สมเป็นจอม

ปราชญ์แห่งวงกรรมฐานอาจหาญเหนือเวทนา 

องค์ท่านยอมให้แพทย์รักษามิใช่ เพื่อความ

สะดวกสบาย มิใช่เพื่อให้หายอาพาธ แต่เพื่อ

ประคับประคองจิตใจความห่วงใยและความ

กตัญญูรู้คุณของศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าอย่าง

ทั่วถึงเป็นธรรม เสมอภาคทุกชาติชั้นวรรณะ 

องค์ท่านยอมรับในศาสตร์และน้ำใจของแพทย์

ทั้งแผนตะวันตกและตะวันออก ไม่เคยดูถูก

เหยียดหยามหรือเหยียบย่ำทำลายให้เสียน้ำใจ

แม้แต่น้อย ท่านนำธรรมหลายระดับและหลาย

แง่มุม มาสั่งสอนให้คณะศิษย์ ได้รู้ มาปฏิบัติให้

คณะศิษย์ได้เห็น แม้ในขณะที่กำลังอาพาธ การ

เผชิญกับทุกขเวทนาขององค์ท่านจึงเป็นเพียง

ขันธ์ ไม่มีผลต่อจิตที่บริสุทธิ์แล้ว ดังพระธรรม

เทศนาตอนหนึ่งที่องค์ท่านได้กล่าวไว้อย่าง

กระจ่างแจ้งว่า 

“...จิตที่บริสุทธิ์แล้วจะมาเสวยเวทนา

ที่ไหน จิตที่บริสุทธิ์แล้วมีเวทนาที่ไหน เวทนานี้

เป็นสมมุติต่างหาก จิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วเข้ากัน

ได้ยังไง เป็นอฐานะนี่ โดยหลักธรรมชาติ รู้ๆ 

เห็นๆ อยู่นั้นน่ะจะว่ายังไง 

ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเราจ่อไฟเข้า

กอไผ่ เผากอไผ่ทั้งกอ ลองดูซิ ราดน้ำมันเข้าไป 

เสียงกอไผ่ระเบิดนี้เหมือนฟ้าถล่ม ไฟก็ส่งเปลว

จรดเมฆโน่น ปึงปังๆ ส่งเปลวจรดเมฆ เหมือน

กับว่าไฟนั้นมีวิญญาณมีจิตมีใจ ฟืนคือกอไผ่นั้น

ก็เหมือนมีจิตมีใจมีวิญญาณ เหมือนกับต่อสู้กัน 

ความจริงแล้วไฟรู้ความหมายของมันไหมว่ามัน

ร้อนมันหนาวมันเย็น มันเป็นฟืนเป็นไฟ ไม่รู้ ไฟ

ก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมาย

ของไฟ แต่ก็เผาไหม้กันอย่างระเบิดเปิดเปิงให้

เห็นชัดๆ อยู่ด้วยตาของเรา ได้ยินด้วยหูของ

เรานั่นแหละ ดูซิ 

ผู้ที่รู้จริงๆ ก็คือคนที่ยืนดูอยู่นี้ ไฟกับฟืน

ภาพขนัธ ์๕ ทีท่ลูกระหมอ่มฯ ทรงกราบอาราธนาองคห์ลวงตา

จากนั้นได้นำเก็บไว้บนตู้ภายในกุฏิขององค์หลวงตา 
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ลวดลายนิพพาน 
 

“...สอปุาทเิสสนพิพาน ใจเปนนพิพานแลว แตยงัครองธาตคุรองขนัธอยู นีเ่รยีกวา สอปุาทเิสสนพิพาน คอื 

ยงัรบัผดิชอบในธาตใุนขนัธอยู 

อนปุาทเิสสนพิพาน ธาตขุนัธสลายไปแลวนัน้เปนธรรมธาต ุคอื นพิพานลวนๆ สมมตุไิมมเีลยใหรบัผดิชอบ

ไมมขีนัธเปนสมมตุใิหรบัผดิชอบ ถงึทานไมตดิกต็ามกร็บัผดิชอบเปนสญัชาตญาณอนัหนึง่ .. 

จะตายแบบไหนทาไหน จะยนืตาย เดนิตาย นัง่ตาย นอนตายไมมปีญหา เพราะเปนเรือ่งอาการของสมมตุิ

ตางหาก เพราะฉะนัน้เราจงึไดเชือ่ทีว่าพอแมครอูาจารยมัน่ทานวาทานพจิารณาเหน็พระอรหนัตมาแสดงทานพิพาน

ใหด ู บางองคเดนิจงกรมนพิพานใหด ู บางองคนัง่นพิพานใหด ู บางองคนอนนพิพานใหด ู บางองคยนืนพิพานใหด ู

ทานวาทำอะไรกจ็ะเปนอะไร เมือ่ผานจากสมมตุไิปหมดแลว อยูเหนอืสมมตุแิลว ทกุขเวทนาเหนอืจติดวงบรสิทุธิ ์

นัน้ไดยงัไง ความบรสิทุธิข์องจติเหนอืสิง่เหลานีอ้ยูแลว เพยีงอาการของขนัธทีแ่สดงตอกนั คอื ทกุขเวทนากบัขนัธ

เปนสมมตุดิวยกนัมนัแสดงตอกนั 

ทานจงึสามารถเดนิจงกรมนพิพานไดอยางสบาย เมือ่หมดกำลงัแลวกย็บุยอบลงตรงนัน้เลย ยนืกเ็หมอืนกนั 

เมือ่หมดกำลงัแลวกย็บุยอบลงตรงนัน้ ไมไดลมแบบทัง้หงายทัง้อะไรอยางนีใ้หด ูยอบลงอยางนีเ้ลย นัง่กเ็หมอืนกนั 

เอนแลวกค็อยๆ ลง คอยออนลงไป นัง่นพิพาน แลวเวลายนืนพิพานกเ็หมอืนกนั ยอบลงไปแลวกค็อยลมไป

ธรรมดาๆ เดนิกเ็หมอืนกนั พอถงึทีน่ัน้แลวกห็ยดุกึก๊กน็ัง่ คอืเหมอืนปยุนุน ทานวาอยางนัน้นะ ออนนิม่ อาการของ

ทานขณะทีท่านปลงขนัธนพิพานในทาตางๆ นัน้เหมอืนปยุนุน ออนนิม่ไปเลย ไมมอีากปักริยิาทีเ่ปนเหมอืนโลก ทีว่า

ทรุนทรุายหรอืระสำ่ระสาย จะเอาอะไรมาระสำ่ระสายลงจติขนาดนัน้แลว เราเชือ่รอยเปอรเซน็ต เพราะเหลานี้ไมมี

ปญหาอะไรทีจ่ะเขาไปเกีย่วของกบัความบรสิทุธิน์ัน้ได .. 

อยางพระพทุธเจาปรนิพิพาน กอนจะเขาปรนิพิพานทรงเขาสมาธสิมาบตัมิปีฐมฌานเปนตน นัน้ทานทรง

แสดงลวดลายใหสมกบัความเปนศาสดาของโลกตางหาก ตามพระอธัยาศยัของพระพทุธเจา ไมใชทำเพือ่จะแก

กเิลสหรอืชำระกเิลส หรอืจะตอสูกเิลสในขณะตายหรอืในขณะนพิพาน หาไม ขนาดเปนศาสดาเอกของโลก ทำไม

ขณะทีจ่ะนพิพานจะไมวางลวดลายของศาสดาไวเปนวาระสดุทายมอียางเหรอ ตองวาง เราเหน็อยางนัน้เราเชือ่

อยางนัน้ 

สวนพระอรหนัตทัง้หลายทานถนดัทางใดทานกน็พิพานของทาน ตามแบบหรอืตามความถนดัของทาน คำวา

สมาธสิมาบตัเิปนไปตามรายของบคุคลแตละบคุคล เปนไปตามพระอรหนัตแตละประเภท ไมวาเปนประเภทใดมี

ความถนดัอยางไหน กน็พิพานในทาถนดัของทานสะดวกสบาย 

พระพทุธเจาทรงเสดจ็เขาฌานสมาธสิมาบตั ิ แลวปรนิพิพานไปในทาสมาธสิมาบตันิัน้ นัน่เปนลวดลายของ

ศาสดาผูเปนครเูอกของโลกไมทิง้ลวดลาย ตัง้แตขณะตรสัรูแลวสัง่สอนโลกจะดวยพระอาการใดทีแ่สดงออก ไมเคย

ลดละแหงความเปนศาสดาเลย สตัวโลกจะยดึไดทกุพระอาการทีท่รงเคลือ่นไหว เพราะเปนศาสดาโดยสมบรูณทกุๆ 

อาการ เพราะฉะนัน้วาระสดุทายทีพ่ระองคจะปรนิพิพาน พระองคตองแสดงใหเตม็ลวดลายของศาสดาเอกในวาระ

สดุทาย…” 

มันเผาไหมกันฉันใด ขันธนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

ระหวางรูปขันธกับทุกขเวทนาขันธบีบบังคับกัน

ก็เหมือนกันทำนองนั้น ทำใหหงิกใหงอ บางที

อาจใหเปนเสียงรองเสียงครางไป อือๆ อีๆ ไป

ก็ได เหมือนกับไฟระเบิดกอไผปงปงๆ นั่นแหละ 

แตจิตที่บริสุทธิ์จะมาเปนอะไรกับอันนี้ละ 

ทัง้ๆ ทีอ่ยูในนัน้แหละ ขนัธกเ็ปนขนัธจะมอีะไรกนั 

อนันีม้นัเปนไปได ทำใหงอใหหงกิใหกระตกุกระตกิ 

ใหบางทีทิ้งเนือ้ทิ้งตวัไปได เพราะเสนมนักระตกุ 

มันเปนขันธ เหมือนกับวาไฟกับฟนไหมกันนั่น

แหละ ระเบดิปงปงๆ มนัอยูเปนสขุไดเมือ่ไร  

อันนี้ก็เหมือนกัน เวลามันรัดตัวกันเขา

เต็มที่แลวก็อาจมีกระดุกกระดิกหรือเปนในแง

ตางๆ เชน นิสัยที่เคยมีครวญครางอาจเปนได

พระอรหันตนะ แตจิตของทานไมเปน เปนดวย

อาการของขันธที่มันกระทบกระเทือนกันนี้ 

เวลาสุดทายของมันที่จะแตกกระจายออกจาก

กันมันเปนได เรายอมรับอันนี้ แตเรื่องจิตของ

พระอรหันตที่เขามาสุงสิงกับอันนี้ ใหมามั่วมา

สุมมาหลงใหลอันนี้ นั่นเปนอฐานะ เปนไปไมได 

ดังนั้นที่หลวงปูมั่นทานพิจารณารูเห็น ที่

วาพระอรหันตนิพพานในทาตางๆ กันนั้น เราจึง

เชื่อรอยเปอรเซ็นต เพราะจิตของทานไมไดอยู

ในอำนาจของขันธเหมือนสามัญชนทั่วๆ ไปนี่ 

ทานจึงนิพพานในทาตางๆ ไดตามอัธยาศัยของ

ผูมีจิตใจที่อยูเหนือโลกแลว…” 

การยอมรับการรักษาดวยแพทยดวยยา

หลากชนิด จึงเปนการตอบรับน้ำใจเหลา

ศิษยานุศิษยดวยเมตตาธรรมโดยแท ทั้งนี้

เพราะองคทานมีญาณหยั่งรูประจักษอยูภายใน

ใจแลว และไดพยายามบอกเตือนศิษยานุศิษย

หลายครั้งหลายคราใหทราบ แมจะไมไดกลาว

โดยตรงอยางที่หลวงปูมั่นเคยกลาวไวก็ตามวา  

“ปวยคราวนีเ้ปนครัง้สดุทายของเรา จะไมมี

วนัหาย ยาจากเทวดามาก็ไมหาย ถงึวาระของมนั

แลว มนัจะคอยเปนคอยไปของมนัอยางนี ้ ไมตาย

งายนะ เปนโรคทรมาน เขาเรยีกวาโรคคนแก จะ

เอายาเทวดามาใสก็ไมหาย ตายโดยถายเดยีว” 

องคหลวงตาเมตตานำธาตุขันธขององค-

ทานออกแสดงธรรมเปนเทศนกัณฑสำคัญที่สุด 

เขมขนทีสุ่ดและวิกฤตที่สุด เทศนกณัฑนีจ้ะตดิหู

ติดตาและสะเทือนจิตสะเทือนใจแกบรรดาลูก

ศษิยลกูหาตลอดไป  

ทามกลางความอาลัยอาวรณและความ

โศกเศราสุดพรรณนาถึงความสูญเสียพระมหา-

เถระผูทรงคณุธรรม ทรงคณุปูการใหญหลวงแก

ประเทศชาต ิ ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ทาน

ไดมอบมรดกธรรมล้ำคาที่สำคัญยิ่ง อันไดแก
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ปฏปิทาเครือ่งดำเนนิไปสูค่วามบรสิทุธิว์มิตุตหิลดุ

พ้น สืบสานอริยประเพณีอริยวงศ์ ได้อย่าง

หมดจดงดงามตัง้แตเ่บือ้งตน้จวบจนวาระสดุทา้ย 

การเกิดในคราวนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย การ

บวชคราวนี้ก็เป็นการบวชครั้งสุดท้าย และการ

ตายในคราวนีก้เ็ปน็การตายครัง้สดุทา้ยดว้ยเชน่

กัน ซึ่งองค์ท่านได้กล่าวยืนยันในเรื่องนี้ด้วย

ความอาจหาญวา่  

“...เราจะทำประโยชน์ให้ โลกเต็มกำลัง

ความสามารถของเรา จนกระทัง่ถงึวาระสดุทา้ย

แห่งการตายของเรา เพราะการตายของเรานั้น 

จะเป็นการตายในครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งเดียว

เท่านั้น เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว 

ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรท่านแสดงไว้ว่า 

ญาณัญจ ปน เม ทัสสนัง อุทปาทิ  

อกุปปา เม วิมุตติ 

อยมันติมา ชาติ   นัตถิทานิ ปุนัพภโว 

ความรู้ความเห็นอันล้ำเลิศประเสริฐสุดได้

เกิดขึ้นกับเราแล้ว 

ความหลุดพ้นจากกิเลสวัฏวนความเกิด

ตายนี้ ไม่มีการกำเริบแล้ว 

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา 

ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอีกเราจะไม่กลับมาเกิด

อีกแล้ว...” 

จึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนและ

อนุชนรุ่นหลัง จักภาคภูมิใจและน้อมนำองค์-

ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต แสดง

การเทิดทูนบูชาตอบแทนพระคุณอย่างไม่มีวัน

จืดจางด้วยการปฏิบัติฝึกหัดตนให้อยู่ในโอวาท

คำสอน จึงจะสมเจตนาขององค์หลวงตาที่ตั้งใจ

มอบมรดกธรรมอันทรงค่าทั้งหลายไว้เป็นเข็ม

ทิศทางเดินที่ถูกต้องแก่โลกให้ก้าวเดินตามเพื่อ

ความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดกาล 

ติดตามสอบถามอาการอาพาธองค์หลวงตาจาก

ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ อย่างต่อ

เนื่องตลอดมา  

จากนั้นแพทย์และบุรุษพยาบาลได้ช่วยกัน

ถอดเครื่องช่วยหายใจออกจากองค์ท่าน เสียง

เครื่องช่วยหายใจดับลง พระอาจารย์สุชินเปิด

หนา้ตา่งบอกญาตโิยมทีอ่ยูด่า้นนอกวา่ “หลวงตา

เสด็จสู่พระนิพพานแล้ว” ทันใดนั้นน้ำตาแห่ง

ความพลดัพรากจากบคุคลผูเ้ปน็ทีร่กั จากครบูา-

อาจารย์ผู้เป็นที่พึ่ง และจากสมณะผู้เป็นเนื้อ-  

นาบุญสูงสุดของเหล่าศิษย์ทั้งหลายต่างไหล

นองหน้า เสียงร้องไห้แม้ ไม่ดังหากได้ยินชัดเจน

กระจายทั่วบริเวณ หัวใจทุกดวงทุกข์ระทมด้วย

ความอาลัยอาวรณ์สงสารตนเองต้องกลายเป็น

ศิษย์กำพร้าไร้ที่พึ่งพิงอันอบอุ่น บัดนี้องค์-  

หลวงตาผู้เป็นทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์ เป็น

ร่มโพธิ์ร่มไทรใหญ่แก่วงกรรมฐานได้ถึงกาลจาก

ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมา  

คณะสงฆ์ แพทย์ บุรุษพยาบาล กราบขอ

โอกาสถอดอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ และ

สายต่างๆ ออกจากธาตุขันธ์องค์หลวงตา จาก

นั้น คณะแพทย์ พร้อมบรรดาคณะสงฆ์และ

ศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมเพรียงกันพนมมือและก้ม

ลงกราบขอขมาต่อองค์หลวงตา ทูลกระหม่อม

เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเป็นองค์แทนคณะ-

ศิษยานุศิษย์ทั้งปวงถวายพานดอกไม้และทรง

ถวายผ้าครองแด่พระสรีระสังขารองค์หลวงตา 

จากนั้นทรงกราบขอขมาองค์หลวงตาร่วมกับ

คณะศษิยานศุษิย์โดยพระอาจารยส์ชุนิเปน็องค-์

แทนคณะสงฆ์ประกาศให้ญาติโยมในบริเวณโดย

รอบกุฏิกล่าวคำขอขมาโดยพร้อมเพรียงกัน 

ลำดับนั้นทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

และคณะ เสด็จออกจากห้องปลอดเชื้อโดยทรง

รอคณะสงฆ์อยู่ภายนอก 

คณะสงฆ์สรงน้ำพระสรีระสังขารด้วยน้ำ

อุ่นและใส่ผ้าครองทั้งสบง จีวร สังฆาฏิ ใหม่ทั้ง

ชุด แล้วจัดวางมือทั้งสองขององค์ท่านเข้า

ประสานกันโดยมือขวาประทับไว้บนมือซ้าย

ลักษณะคล้ายองค์ท่านขณะเดินจงกรม ดู

งดงามตามแบบกรรมฐานผู้รักการเดินจงกรม

และการภาวนาเป็นชีวิตจิตใจ ผิวพรรณสี

เหลืองอร่ามผ่องพรรณไปทั้งองค์ คณะสงฆ์มี

มติไม่ให้ฉีดยาฟอร์มาลิน โดยในระหว่างงานพิธี

บำเพ็ญกุศลและเตรียมงานพระราชทานเพลิง 

ให้เก็บรักษาพระสรีระสังขารองค์หลวงตาไว้ ใน

โลงเย็นราว ๑ เดือน ตามความประสงค์องค์-

หลวงตาทีต่อ้งการใหเ้ผาโดยเรว็ ไม่ใหเ้กบ็ไวน้าน 

ลำดับต่อมา ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ คณะแพทย์ พร้อมบรรดาคณะสงฆ์

และศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมเพรียงกันพนมมือ

และก้มลงกราบขอขมาลาโทษต่อพระสรีระ

สังขารองค์หลวงตาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ 

ครั้ง เสียงคำกล่าวขอขมาที่พร้อมเพรียงกันของ

เหล่าศิษยานุศิษย์ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณวัดป่า-

บ้านตาดด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากการขอ-

ขมาลาโทษในอดีตที่ผ่านมาทั้งหลายโดยสิ้นเชิง  

ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรง

อยู่ในฐานะองค์แทนสถาบันและยังเป็นลูกบุญ-

ธรรมขององค์หลวงตาอีกด้วย พระองค์ทรง

 
 
	 การปฏิบัติต่อพระสรีระ	 		 

	 สังขารองค์หลวงตา 
 

ภายหลังองค์หลวงตาดับขันธ์เข้าสู่พระ-

นพิพาน สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณ-  

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงโทรศัพท์กราบ

บงัคมทลูสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

ให้ทรงทราบในขณะนั้นทันที เพราะทรงคอย
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แสดงความรักความห่วงใยถึงกับยอมสละหน้าที่

การงานสำคัญเพื่อมาดูแลรักษาอาการอาพาธ

องค์หลวงตาอย่างสุดความสามารถตลอดมา 

ไม่ทรงทอดทิ้ง ทรงอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมคิด

อ่านร่วมประชุมกับคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์

ประดุจครอบครัวเดียวกันตราบจนวาระสุดท้าย

ขององค์หลวงตา  

เมื่อองค์หลวงตาดับขันธ์นอนสงบนิ่งอยู่

ตรงหนา้พระองคท์า่นและคณะสงฆ์ในเวลาเชน่นี ้

ทา่นพระอาจารยอ์นิทรถ์วายในนามตวัแทนคณะ

สงฆ์ฯ และศิษยานุศิษย์ทั้งปวง จึงกล่าวมอบ

ความไวว้างใจถวายใหท้ลูกระหมอ่มเจา้ฟา้หญงิ-

จุฬาภรณ์ฯ ทรงพิจารณาในการดำเนินงานต่อ

จากนี้ ได้เต็มที ่ พระองค์ทรงตอบรับและกราบ

นมัสการขอบคุณที่คณะสงฆ์ ไว้วางใจ พระองค์

ทรงมอบหมายให ้ ดร.ไพศาล ล้อมทอง และ

ดร.สมชาย ธรณศิร ซึง่เปน็เจา้หนา้ทีข่องสำนกั

พระราชวังเข้ามาประสานงานร่วมกับคณะสงฆ ์

โดยระเบียบพิธีการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไป

ตามที่คณะสงฆ์เห็นสมควร นับเป็นพระ-

กรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และเป็นการแสดงความ

เคารพบชูาตอ่ปฏปิทาองคห์ลวงตาอยา่งสดุซึง้  

จากนั้นคณะสงฆ์ ได้หารือเกี่ยวกับพิธีการ

สรงนำ้พระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตา เหน็วา่องค-์

หลวงตาเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดแก่ชนทุก

ระดับชั้น ประชาชนทั่วทุกสารทิศจะต้องพากัน

เดินทางมากราบไหว้สักการะแบบมืดฟ้ามัวดิน 

หากเปิดโอกาสให้ประชาชนจำนวนมากเข้า

ห้อมล้อมใกล้ชิดพระสรีระสังขารองค์ท่านมาก

เกนิไปเกรงจะยากลำบากในการดแูล จงึมมีตเิหน็

ชอบตามที่มีผู้เสนอให้ ใช้ตามแบบพิธีของสำนัก

พระราชวงัในการสรงนำ้พระศพพระบรมวงศาน-ุ

วงศ์ระดับสูง กล่าวคือใช้สายสิญจน์พันรอบเทา้ 

องคห์ลวงตาแลว้โยงออกมาใสพ่านใหค้นทัว่ไปสรง

น้ำลงบนบริเวณสายสิญจน์แทนการสรงน้ำบน

สว่นใดสว่นหนึง่ของพระสรรีะองคท์า่น  

ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ ได้ช่วยกันเคลื่อน

ย้ายพระสรีระสังขารขององค์หลวงตาจากห้อง

ปลอดเชื้อเข้ามาภายในห้องที่อยู่ติดกัน เป็น

ห้องที่องค์ท่านใช้จำวัดมาแต่เดิม โดยหันศีรษะ

ไปทางทิศเดิมตามปกติที่องค์ท่านนอนจำวัด  

เป็นอนัเสรจ็พธิีในวนันี ้เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น. 

พจิารณาทบทวนปฏปิทา 
 

ในระยะที่อาการอาพาธขององค์หลวงตา

ทรุดลงเรื่อยๆ องค์ท่านได้ปรารภธรรมะสำคัญ

ในลักษณะเป็นการทบทวนปฏิปทาขององค์ท่าน

เองที่ ได้ดำเนินมาจนเข้าถึงวิมุตติธรรมเป็นพระ

อรหันต์ขีณาสพ และเมื่อถึงคราวต้องประสบ

กับเวทนาในยามอาพาธหนักเช่นนี้ สิ่งนี้จึงเป็น

สาเหตุทำให้องค์ท่านต้องคิดทบทวนด้วยความ

ภาคภูมิใจว่าหากจิตไม่ได้รับการฝึกมาก่อนแล้ว

ต้องมาประสบเวทนาเช่นนี้ องค์ท่านจะทุกข์

ร้อนเพียงใด ดังนี้ 

“...นี่ถ้าหากว่าไม่ได้สร้างความดีมาตั้งแต่

ต้น รู้สึกระยะนี้จะเป็นระยะที่สร้างความเดือด-

พระนพินธท์ลูกระหมอ่มฯ ถงึองคห์ลวงตาดว้ยความเคารพรกัอาลยัยิง่ 
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ร้อนแก่ตัวเอง แต่ทีนี้มาพิจารณามาลงในนี้ โล่ง

หมด ว่างหมดโลกธาตุ ปล่อยวางด้วย ว่างใน

จิตด้วย หมดเลย  

สังขารร่างกายเดินโขยกเขยกก็ตาม จิต

ไม่ไดเ้ปน็ ไมม่วีติกวจิารณ ์การกา้วหนา้ถอยหลงั

ไม่มี ก้าวหน้าถอยหลังไม่มี ไม่วิตกวิจารณ์ 

ปัจจุบันเป็นอย่างไรเท่านั้นพอ พอๆ ใจ…” 

และเมื่อองค์ท่านพิจารณาย้อนหลังเกี่ยว

กับประสบการณ์ที่มักต้องเข้าไปแก้ปัญหาเรื่อง

ราวต่างๆ ในพระศาสนาและในวงกรรมฐาน 

ท่านก็ให้ข้อสรุปของชีวิตในเรื่องนี้ว่า 

“...บวช พ.ศ.๒๔๗๗ มาถึงวันนี้ ได้กี่ปี ดู

เหมือนวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ คงจะ ๗๕ ไม่

ได้นับนะ เราจำได้ ๒๔๗๗ วันที่ ๑๒ พฤษภา 

๒๔๗๗ บวช จากนั้นมาจนกระทั่งป่านนี้เลยไม่

ทราบว่ากี่พรรษา ๒๐ ปีกับ ๙ เดือน คือนับตั้ง

แต่วันตกคลอดออกมาเลย ๒๐ ปีกับ ๙ เดือน  

ด ี รู้สึกว่าสายศาสนานี้รู้สึกจะราบรื่นดีนะ 

สื่อมวลชนทุกแขนงทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ต่างออกข่าวการละสังขารขององค์หลวงตาโดยถ้วนหน้า 

ท้องฟ้าภายในวัดป่าบ้านตาดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๓๐ น. เมื่อมองจากพระตำหนักทูลกระหม่อมเจ้า-

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ไปทางทิศตะวันออก ทรงทอดพระเนตร  

ท้องฟ้าในวันนี้แล้วจึงตรัสว่า “ท้องฟ้าวันนี้แลดูโศกเศร้า

และเหงาหงอยผิดไปจากวันอื่นๆ” 

ไมเ่คยมอีะไรเลยนะ ตัง้แตเ่ริม่บวชมาจนกระทัง่

ป่านนี้ ไม่เคยมีอะไรมาขัดมาข้อง หรือเรื่องราว

ใดๆ มวัหมองไมเ่คยม ีมแีตร่ะงบั ระงบัเรือ่งราว

ตา่งๆ หรอือธกิรณต์า่งๆ มกัจะเดน่อยู ่เดน่...” 

การทีอ่งคห์ลวงตาไดร้บัความเคารพนบัถอื

และความไว้วางใจในกิจของพระศาสนานั้น สิ่ง

สำคญัประการหนึง่ยอ่มตอ้งมาจากความแตกฉาน

รอบรู้ ในหลักพระธรรมวินัย ซึ่งองค์ท่านก็ ได้

พิจารณาทบทวนย้อนหลังตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นชีวิต

การบวชเรียนว่ามีสาเหตุมาจากความเคารพรัก

ในพระธรรมวนิยัอนัเปน็คณุสมบตัปิระการสำคญั

ทีม่อียู่ในองคท์า่นเอง ดงันี้ 

“...พระวินัยเราเรียนมาก เราสนใจเพราะ

เรารักพระวินัย ไม่ให้มีคำว่าล่วงเกินด้วยไม่มี  

หิริโอตตัปปะนั้นไม่มี นอกจากจะต้องอาบัติก็

ต้องด้วยความไม่รู้ ไม่เห็นหรือเผลอไป ที่จะให้มี

เจตนาเราไม่เคยปรากฏตั้งแต่เราบวชมา…” 

คุณสมบัติสำคัญที่หนุนนำชีวิตขององค์-

ท่านให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดตามความ

ตั้งใจและเป็นอุปนิสัยเด่นประจำองค์ท่านในทุก

หน้าที่การงาน องค์ท่านได้สรุปไว้ ดังนี้ 

“...เราอาจจะมีนิสัยวาสนาอยู่บ้าง คือทำ
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อะไรมันจริงทุกอยางไม ไดมีคำวาเหลาะแหละ 

พิจารณายอนหลังไปหาการกระทำของเจาของ 

เราอืดอาดเนือยนายทอแทออนแอที่ ไหน ไมมี 

ถึงจะยากลำบากลมลุกคลุกคลานมันก็เอาแบบ

ลมลุกคลุกคลาน จะไดหลักไดเกณฑ มันก็เอา

ตามแบบไดหลักไดเกณฑ ที่จะอืดอาดเนือยนาย

ทอแทออนแอ ไมปรากฏ...” 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๑–๒๕๔๖ ซึ่งเปนหวงเวลา

ที่องคหลวงตาเมตตาเปนผูนำดำเนินการ

โครงการชวยชาติ มีพระธรรมเทศนา ไมนอย

กวา ๕,๐๐๐ กัณฑ ณ สถานที่ตางๆ ทั่วประเทศ

กวา ๑,๐๐๐ แหง การออกเปนผูนำกอบกูบาน-

เมืองเชนนี้เปนเสมือนอุปนิสัยแตดั้งเดิมของ

องคทานที่คุณแมชีแกว เสียงล้ำ เคยกลาวไววา 

องคหลวงตาเคยปรารถนาพุทธภูมิมากอน จึง

เปนพระผูมีใจคอกวางขวางดุจดั่งพระโพธิสัตว 

สมตามคำที่คุณแมชีแกว เสียงล้ำ ผูมีดวงตา

ธรรมอันแหลมคมเคยพูดย้ำไวเสมอ นอกจากนี้ 

ในยุคขององคหลวงตาเปนเสมือนยุคทองของ

การฟนฟูขอวัตรปฏิบัติโดยเฉพาะพระกรรมฐาน

ใหปฏิบัติตรงแนวตอหลักพระธรรมวินัย และ

เมื่อคุณแมชีแกวไดลองสอบถามองคหลวงตา

ถึงสาเหตุที่ยุติความปรารถนาพุทธภูมิในชาตินี้

และยุติการสร างสมบารมี เพื่ อความเปน

พระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคตกาลวาเปน

เพราะเหตุใด องคหลวงตากลับมิไดตอบคำถาม

นี้จนกระทั่งทุกวันนี้ ในเรื่องนี้องคหลวงตานำ

เหตุการณครั้งนั้นมาเลาใหฟงดวยวา 

“...(คุณแมชีแกวถาม) ‘เทาที่พิจารณานะ 

ที่รูมานะ ญาทานนี่เคยปรารถนาพุทธภูมินะ 

แลวทำไมถึงหยุดเสียละ’ .. 

เราก็เฉยเลย แกก็จับคำอะไรเราไมไดนะ 

เราก็ไมเคยพูดที่ ไหนวาเราเคยปรารถนาพุทธ-

ภูมิมา เราก็ไมเคยพูดที่ ไหน แตแกทำไมนำมา

พูดทั้งๆ ที่เราไมเคยพูดที่ ไหนเลยนะวาเราเคย

ปรารถนาพุทธภูมิหรือไมเคยปรารถนาเราก็ไม

เคยพูด แลวแกก็มาพูดอยางนั้น .. เราก็เฉย 

แกจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตามแกก็ไมกลาถามอีก

นะ เราก็เฉยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ แกตายไป

แลวเราก็เฉย...” 

คนืวนับรรลธุรรมกระเทอืนทัว่โลกธาตุ 
 

องคหลวงตาเมตตาเปด เผยความรู

อัศจรรยเลิศโลกขณะบรรลุธรรมในคืนเดือนดับ

ภายในกุฏิบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัด

สกลนคร ทามกลางความวิเวกสงัดอากาศ

ละเอียดประณีต จิตขององคทานเขาถึงธรรม-

ธาตุก็พลันบังเกิดอานุภาพสะเทือนสะทานทั่ว

ถึงกันหมดทั้งหมื่นแดนโลกธาตุ ดังนี้ 

“...ความทุกขความทรมานในเวลาที่ตอกร

กับกิเลสนั้นเปนเวลา ๙ ปเต็ม ตั้งแตพรรษา ๗ 

นี่เรียกวาสอบเปรียญไดแลวตามคำอธิษฐานวา 

สอบเปรียญจบลงไดแลวจะเขาบำเพ็ญกรรม-

ฐาน สังหารกิเลสใหขาดสะบั้นจากจิตใจโดยสิ้น

เชิง ตั้งแตบัดนั้นพรรษา ๗ แลวจึงไดกาวขึ้นสู

เวที ไดรับอบรมคำสอนจากหลวงปูมั่นเปนที่

พอใจแลว ก็ขึ้นเวทีไมยอมลงเปนเวลา ๙ ป จน

กระทั่งถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ 

ทุมพอดี เปนเวลาที่ตัดสินกันลงไดดวยกิเลสถูก

สังหารอยางสิ้นเชิง ไมมีซากเหลืออยูภายในใจ

เลย ชนะอยางเด็ดขาด อยางเอกอยางเลิศเลอ 

ในชีวิตของเราเองเกิดมาตั้งแตโคตรแซ

ของหลวงตาบัวก็ไมเคยปรากฏ ไมเคยคิดเคย

นกึวาจะไดรู ไดเหน็ไดครองธรรมประเภทเลศิเลอ

อัศจรรยนี ้ แตแลวก็ไดประจักษขึ้นในคืนวันนั้น

พระอรหันตรูจริงแลวจึงประกาศธรรมสอนโลก 
 

“...ใครจะวาเราบาก็ใหวาไป เราไม ไดพูดออกดวยความเปนบา เราพูดออกดวยความเปนธรรม ขอใหพี่

นองทั้งหลายฟงเปนธรรม อยาไปหาวาหลวงตาบัวนี้โออวดอยางนั้นอยางนี้ นั่นละ กิเลสมันเขาไปย่ำยีตี

แหลกไปตีตลาดแลวนะนั่นนะ แลวแทนที่จะไดผลประโยชนจากคติธรรมที่ทานสอนนี้ กลับไปเปนขาศึกตอตัว

เองเผาลนตัวเอง ..  

วาหลวงตาบัวโออวดอยางนั้นอยางนี้ โออวดอะไร ของปลอมมียังแสดงออกไดเต็มบานเต็มเมืองเต็ม

โลกเต็มสงสาร จนหาที่อยู ไม ไดเพราะของปลอมทั้งนั้น ของจริงมีแสดงออกมาไม ไดมีอยางเหรอ ถาอยางนั้น

ศาสนาก็หมดแลวในประเทศไทยเรา พุทธศาสนาไมมีแลว  

ผูรูของจริง เห็นของจริง นำของจริงออกมาพูดไม ได วาเปนการโอการอวด เห็นไหมกิเลสเอารัดเอา

เปรียบ กิเลสเหยียบย่ำทำลายหมด ไมใหพูดของจริง ใหพูดแตของปลอม เรื่องของกิเลสเต็มบานเต็มเมือง 

พูดไดทั้งนั้น ถาพูดของจริงพูดไม ได นี่เห็นไหมศาสนาจะหมดแลวนะ ถาของจริงพูดออกมาไม ได .. 

นี้เรารูจริงเห็นจริงอยางนี้ เราพูดตามเรื่องความรูจริงเห็นจริงอยางนี้ เหมือนพระพุทธเจาทานตรัสรู

ธรรมแลว ทานรูจริงเห็นจริงทานประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมา ไมวาพระพุทธเจาพระองคใด ทรงทำแบบ

เดียวกัน และพระสาวกเหมือนกัน เมื่อรูธรรมแลวก็ประกาศธรรมสอนโลก คือเอาความจริงออกสอนโลก นี่ 

ก็ความจริงอันเดียวกัน เรานำมาพูดนี้จะผิดไปที่ตรงไหน…” 

 

ผารับประเคนที่องคหลวงตาถือติดตัวไวเสมอ 
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อยางอัศจรรยลนโลกลนสงสาร ตั้งแตบัดนั้นมา

กิเลสตัวไหนเทาเม็ดหินเม็ดทรายไมปรากฏ

ภายในใจเลย เรียกวาครองบรมสุขตั้งแตบัดนั้น

เปนตนมาจนกระทัง่บดันี ้ การแนะนำสัง่สอนโลก

เราสัง่สอนตัง้แตบดันัน้มา แตสัง่สอนดวยความ

อิ่มเอิบ สั่งสอนดวยบรมสุข ไมไดสั่งสอนโลกที่

แบกกองทกุขมาหาเรา ดวยการทีเ่รากแ็บกกอง

ทกุขไปสัง่สอนโลก แตเรานำบรมสขุจากหวัใจที่

บรสิทุธิล์วนๆ แลวนีส้ัง่สอนโลก ทีก่ำลงัแบกหาม

กองทกุขทัง้หลายอยูทัว่หนากนัมาหาเรา 

 จนกระทั่งมาถึงวาระอันสำคัญที่เราจะได

ชวยบานชวยเมือง นับตั้งแตวันกาวลงเวทีมา

แลว มาดวยความสงางาม มาดวยความ

อศัจรรยลนโลกลนสงสาร เทวบตุรเทวดา อนิทร 

พรหม ชัน้ไหนๆ กระทบกระเทอืนสะเทอืนถงึกนั

หมดในคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๕ ทุมนั้น 

เทวบุตรเทวดามีกี่ชั้น สวรรค ๖ ชั้น แตละชั้นๆ 

มีเทวบุตรเทวดามากขนาดไหน มนุษยเราทั้ง

โลกนี้สู เทวดาชั้นเดียวก็ ไม ได เชน จาตุมฯ 

เทวดาในชั้นจาตุมฯ มีจำนวนมากกวามนุษย

ของเราทั่วโลกนี้ขนาดไหน แลวยังเทวดา ๖ ชั้น

ตั้งแตชั้นจาตุมฯ ขึ้นไปถึงปรนิมมิตวสวัตตี เปน

สวรรค ๖ ชั้น เต็มไปดวยเทวดาทุกชั้นๆ นี้มี

จำนวนมากขนาดไหน จากนั้นก็พรหมโลกมี ๑๖ 

ชั้น พรหมโลกแตละชั้นๆ นั้นคนทั่วโลกของเรา

นี้ถาเทียบแลว คนทั่วโลกนี้เทากับกำปนเทานั้น

ไม ได ใหญโตอะไรเลย เพียงชั้นพรหมโลกชั้น

เดียวเทานั้นก็มากเหลือลนพนประมาณที่จะมา

เทียบกับมนุษยเราเทากำปนนี้แลว 

ที่กลาวมาทั้ งหมดนี้ เทวดาถึง ๖ ชั้น 

พรหมโลก ๑๖ ชั้น กระเทือนประสานกันทั่วโลก

ดนิแดน สมกบัทีพ่ระพทุธเจาแสดงไวในธมัมจกั-

กัปปวัตนสูตรวา ทสสหัสสี โลกธาตุ สังกัมป 

สัมปกัมป สัมปเวธิ อัปปมาโณ จ โอฬาโร 

โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ หมื่นโลกธาตุ อยาวา

สามโลกธาตุนี้เลย หมื่นแดนโลกธาตุสะเทือน

สะทานหวั่นไหวทั่วกันหมดทั้งหมื่นแดนโลกธาตุ

นั้น อานุภาพแหงความสวางไสวของธรรมใน

พระทัยของพระพุทธเจาที่เปนธรรมธาตุลวนๆ 

แลวนั้น เปนความสวางไสวครอบโลกธาตุ เกิน

กวาอานุภาพแสงสวางของเทวดาตนใดจะเทียบ

เสมอเหมอืนได นีแ้ปลออกตามศพัทเปนอยางนัน้ 

สั่งสอน ดานวัตถุ ไดแกเงินทองขาวของที่ไดมา

มากนอยเพียงใด เราบริจาคเพื่อโลกสงสาร

เรื่อยมา นับตั้งแตวันมาตั้งวัดปาบานตาดขึ้นมา 

วัตถุไทยทานไดมามากนอยชวยสงเคราะหสงหา

คนทุกขคนจนทั่วประเทศไทย…” 

ดวยขอวัตรปฏิบัติขององคหลวงตาจนเขา

ถึงความบริสุทธิ์หลุดพนเปนเบื้องตน และดวย

การประกาศธรรมความจริงสอนโลกตั้งแต

บัดนั้นจนวาระสุดทายแหงชีวิตเปนลำดับตอมา

นั้น สิ่งนี้เปนเครื่องยืนยันถึงปฏิปทาการดำเนิน

ของทานที่สามารถสืบสานตามรอยอริยวงศ

อริยประเพณีไดอยางสงางาม 

จิตดวงนี้เมื่อไดกระเทือนเขาถึงธรรมธาตุ 

เชนเดียวกับพระพุทธเจาและพระอรหันตทาน

เขาสูธรรมธาตุแลว ก็เปนธรรมชาติอันเดียวกัน 

จึงกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ สวรรค ๖ ชั้น 

พรหมโลก ๑๖ ชั้น พูดเพียงยอๆ พวกเปรตผี

จำนวนมากขนาดไหน รุกขเทวดา อากาสา-

เทวดา มีจำนวนมากขนาดไหน กระเทือนถึงกัน

หมด นั่นเปนวันที่ปรากฏชื่อลือนาม เปนวันที่

จิตนี้แสดงฤทธิ์เดชของตนเองที่พนแลวจาก 

การกดขี่บังคับของวัฏจักรคือกิเลส ไดแสดง

ฤทธิ์เดชเปนธรรมธาตุขึ้นมาในหัวอกของเราผู

บำเพ็ญเองอยางไมสะทกสะทาน อยางอัศจรรย

ไมเคยคาดเคยฝน น้ำตาไหลพรากลงมาดวย

ความอัศจรรยธรรมประเภทที่ ไดปรากฏขึ้นใน

ปจจุบันนั้น โดยไมเคยคิดเคยอานวาจะไดรู ได

เห็น ไดประสบพบเห็นธรรมอัศจรรยประเภทนี้ 

นีล่ะพดู ถาวาเรือ่งความดงันัน้นะ หลวงตา

นี้ดังมาแลวตั้งแตป ๒๔๙๓ แมมนุษยจะไม

ทราบก็ตาม แตมนุษยนี้เพียงกำมือหนึ่งเทานั้น 

เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม กี่ชั้นกระเทือนถึง 

กนัหมด ทราบเรือ่งราว ประสบัประสานระหวาง

จิตดวงนี้กับเทวดาทั้งหลายอยางกวางขวาง

มากมาย มากยิ่งกวามนุษยซึ่งมีเทากำมือนี้

เทานั้น นี่เรียกวาเราดังมาแลวตั้งแตโนน พวก

เทวบุตรเทวดาทั้งหลายทราบทั่วกัน มนุษยก็

คอยมาทราบทีหลังๆ หลังจากที่ไดระบายธรรม

ทั้งหลายที่ ไดรูภายในจิตใจของตนเต็มสัดเต็ม

สวนหาสงสัยไมไดแลว พอแลวทุกอยาง ในโลก

ธาตุนี้ ไมมีอันใดเสมอเหมือนธรรมธาตุนี้เลย ได

ครองเต็มหัวใจแลว 

แลวก็ ไดคอยกระจายออกแก

บรรดาผู ไปเกี่ยวของ เฉพาะ

อยางยิ่งภิกษุคือพระกรรม-

ฐาน ติดสอยหอยตาม 

ไดแนะนำสั่งสอนเรื่อย

มา หลังจากนั้นก็มี

ประชาชนเขาไป

เกี่ยวของ แนะนำ

สั่งสอนสงเคราะห

สงหา ทั้งดานวัตถ ุ

และดานนามธรรม 

คือการแนะนำ

 หลวงตาทำพิธีตายลาโลก  
 พินัยกรรมอุมโลก 
 

ลาวัฏสงสารแบบอาชาไนย 

 

องคหลวงตาเมตตาวางแนวทางในการ

ปฏิบัติตอพระสรีระสังขารขององคทานเมื่อถึง

กาลเวลาแหงการละขันธลาโลกลาวัฏสงสาร 

ทานกลาวไว ดังนี้ 

“...นีเ่ราพดูตรงๆ หลวงตาบวัเคยประกาศ

เสมอใหลูกศิษยลูกหาฟง ไมสอนเฉยๆ จะวา

ทาทายก็ไมใชทาทาย แตเอาความจริงมาพูดให

ลูกศิษย ไดเปนคต ิ วาเวลาหลวงตาบัวตายอยา
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เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระ

มา กุสลา ธัมมา กุสลา ธัมมา หลวงตาบัว

ตายแล้วไปไหนนา ไปสันพร้า (สันมีด) นี่เราจะ

ว่าอย่างนั้น เราไม่ว่าไปไหนละ 

ถ้าสร้างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วสงสัยไป

ไหน แล้วสงสัยอยู่สอนคนไปหาอะไร ถ้าเรายัง

สงสัยอรรถธรรมอยู่แล้ว สอนคนเต็มเม็ดเต็ม

หนว่ยไดย้งัไง นีเ่ราสอนคนเตม็เมด็เตม็หนว่ยเตม็

หวัใจเรานะ สอนดว้ยความแน่ใจไม่ไดส้งสยัเลย 

และตายแลว้จะไปสงสยัตวัเรายงัไงนี ่อนัหนึง่  

อันที่สองนี้ ให้เป็นตามอัธยาศัยของเรา

เอง เวลาเราจะตายจริงๆ เราเข้าห้องปั๊บ นี้

เป็นตามอัธยาศัยของเรานะ เราอยู่คนเดียวถึง

วาระที่จะตายแล้ว เราเข้าห้องปั๊บ จะทำวิธีไหน

ก็ตาม จะนอนก็ตาม จะนั่งก็ตาม ทำพิธีตาย

ลาโลกลาสงสาร ลาการไม่กลับมาอีก ดีดผึง

เดียวเท่านั้นไปเลย .. 

เวลาหลวงตาบัวตายอย่ายุ่งนะ เราบอก

ให้พระเณรหมดเรียบร้อยแล้ว บอกยังไง เวลา

ธาตุขันธ์มันเพียบแล้วไม่รับอะไรแล้ว หยูกยาก็

ไม่รับ ไม่มีวิสัยอะไรที่จะรับกับสิ่งใดแล้ว ยาให้

หยุดแล้วก็ให้หยุดนะ อย่าเอายามาแตะมาต้อง

มาฉีดมาให้ฉัน อันนั้นดีอันนี้ดี อย่าเอามายุ่งนะ 

บอกว่าพอแล้วยาให้พอ ตามที่สั่งแล้วด้วยความ

แน่ใจนี้ จากนั้นใครอย่ามาแตะต้องกายนะ ถ้า

เราได้ตายกับหมู่กับเพื่อนใครอย่ามาแตะต้อง

กายเราเป็นอันขาด 

‘เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างองอาจ

กล้าหาญอาชาไนย สมกับเราสอนโลกมาเต็ม

เม็ดเต็มหน่วย ๔๗ ปี และสมกับเราที่ตั้งใจ

ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสมาเป็นเวลา ๙ ปีเต็ม’…” 

นมินตพ์ระมา กสุลา ธมัมา นะ สรา้งมาตัง้แต่

วนัอปุสมบทเรือ่ยมา เฉพาะอยา่งยิง่เวลาขึน้เวที

ฟดักบักเิลสคอืออกปฏบิตักิรรมฐาน อยูแ่ต่ในปา่

ในเขาทั้งนั้นล่ะ คนเดียวๆๆ เป็นตายคนเดียวๆ 

เรยีกวา่กสุลาคนเดยีว เจา้ของกสุลาใหเ้จา้ของ

เองคนเดียว จนกระทั่งเต็มความสามารถมาจน

กระทั่งทุกวันนี ้ จึงประกาศออกมาด้วยหัวใจอัน

เปน็จรงิไม่ไดห้ลอกลวงใครๆ ทัง้นัน้  

เวลาหลวงตาบัวตายแล้ว อย่านิมนต์พระ

มา กุสลา ธัมมา เราได้พยายามทำเต็มความ

สามารถของเราแล้ว อะไรจะมีก็มีแล้วเวลานี้ 

ถ้าไม่มีก็ไม่มี ให้จมไปเสียคนเดียวนี่ อย่าเอาคน

อื่นมา กุสลา ธัมมา ให้ยุ่งเปล่าๆ เราทุกคนให้

สร้าง กุสลา ธัมมา ไว้จนเป็นที่แน่ใจ เมื่อแน่ใจ

แล้วไม่ต้องไปหากุสลาที่ ไหน หากประจักษ์อยู่

ภายในจิตใจของตัวเอง เช่นว่าตายแล้วนี้จะไป

เกิดสวรรค์ชั้นไหนมันก็รู้ คนมีบุญค่อยรู้เป็น

ลำดับ ค่อยแน่ใจเป็นลำดับ คนมีหลักธรรมเป็น

อย่างนั้น แล้วจิตมีความละเอียดลออเข้าด้วย

จิตตภาวนาเท่าไรยิ่งรู้ชัดๆ  

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สวรรค ์ ๖ ชั้น 

พรหมโลก ๑๖ ชัน้ จนกระทัง่นพิพาน ๑ ชัน้ ไมม่ี

อะไรเปน็ปญัหาเลย เปน็ความกระจา่งแจง้อยูก่บั

ภายในใจของผู้บำเพ็ญ เพราะดำเนินตามทาง

ของพระพทุธเจา้ทีท่รงบำเพญ็และทรงรูท้รงเหน็

มาแลว้ทัง้นัน้ เมือ่เราบำเพญ็ตามสวากขาตธรรม

ทีท่า่นตรสัไวช้อบแลว้ กย็อ่มเดนิตามเขม็ทศิทาง

เดนิทีถ่กูตอ้งแลว้นัน้ก็ไปเจอจนได ้.. 

หลวงตาบัวตายนี้บอกชัดๆ เลยว่าไม่ให้

นมินตพ์ระมา กสุลา ธมัมา เราสรา้งมาพอแลว้

ทกุสิง่ทกุอยา่ง เตม็หวัใจของเรา เราไมส่งสยัแลว้  

ในธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะพระไตรปิฎก 

ไมว่า่จะธรรมความจรงิทัว่ไตรโลกธาต ุ เราบรรจุ

เขา้ในหวัใจนีห้มดแลว้ เราไม่ไดส้งสยัแลว้  

มีเหตุการณ์ที่ล่อแหลมต่อชีวิตขององค์หลวงตาในฐานะผู้นำแห่งการรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นหลายครั้ง อาทิ    

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔   มียาพิษในอาหารแต่มีผู้พบเห็นและแยกออกได้ทัน   

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ไฟพุ่งใส่เหมือนจะเผาทั้งเป็น แต่องค์ท่านก็เอี้ยวตัวหลบพ้นไปได้อย่างสง่างาม     

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ต้นไม้ล้มใส่รถตู้ที่องค์หลวงตานั่งระหว่างเดินทางไปสงเคราะห์โลก   

เหตุการณ์อันตรายน่าตื่นตระหนกเหล่านี้ ไม่ได้ทำให้องค์หลวงตาสะทกสะท้านหวั่นไหว องค์ท่านสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ   

มั่นคง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ประดุจพญาช้างสารออกศึกกลางสงคราม ไม่หวั่นไหวต่อลูกศรของศัตรูที่ระดมยิงมาจากทุกสารทิศฉะนั้น ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ 
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พินัยกรรม..เอาศพอุมโลก 
 

ดวยความหวงใยชาติบานเมืองในยามเกิด

วิกฤต ทำใหองคทานมิอาจนิ่งนอนใจมิไดทอด

ธุระ ยอมแบกสังขารซึ่งชราภาพมากแลว ออก

เดินทางไปทั่วทุกสารทิศเพื่อรวบรวมน้ำใจความ

รักชาต ิ ความเสียสละของชาวไทยเขาเยียวยา

ชาต ิ แมในยามทีอ่งคทานจะสละละขนัธจากโลก

นี้ ไป กย็งัไมยอมปลอยชาตบิานเมอืงไวแบบนาวา

ที่ลองลอยอยูกลางมหาสมุทรอยางไรทิศทาง 

ไมเห็นฝง ซึ่งวันหนึ่งอาจประสบกับคลื่นลม

มรสุมนอยใหญ และอับปางลงไปในที่สุด ดวย

เมตตาธรรมขององคหลวงตา องคทานจึงใหทำ 

“พินัยกรรม” ยกสมบัติขององคทานใหเปน

สมบัติของชาติ หวังเปนมรดกตกทอดแกลูก

หลานสืบไป ดังคำกลาวตอนหนึ่งวา 

“...เวลาเรามชีวีติอยู เรากช็วยอยางนีเ้ตม็

กำลงัความสามารถ เวลาตายไปแลว สมบตัเิงนิ

ทองขาวของที่พี่นองชาวไทยมาบริจาคเพื่อเผา

ศพเรานั้น เราจะเอาเงินจำนวนนี้ ไปซื้อทองคำ

เขาสูคลังหลวงทั้งหมด สำหรับตัวหลวงตาเอง

นัน้ จะเผาดวยไฟ ไมไดเผาดวยเงนิ...” 

ในชวงปสดุทาย แมอาการอาพาธขององค

หลวงตาจะหนักหนาเพียงใด องคทานก็ไมเคย

แสดงความอาลัยอาวรณหรือหวงใยในธาตุขันธ

รางกาย แตกลับแสดงความเมตตาสงสารและ

หวงใยพระเณรและศษิยานศุษิยเกรงจะไมไดหลกั

เกณฑในการภาวนา ธาตุขันธรางกายของทาน

ดำรงอยูเพือ่การสงเคราะหโลกโดยแท เปนการ

สงเคราะหทั้งดานนามธรรมคือพระธรรมเทศนา 

และทางดานวัตถุธรรมคือทรัพยสินเงินทอง แม

ที่สุดในวาระสุดทาย องคทานยังนำพระสรีระ

สงัขารของทานออกทำประโยชนเพือ่โลกไดอยาง

นาอศัจรรย ดงันี้ 

“...เรื่องศพหลวงตาบัวนี้เรียกวาเด็ดขาด

เลยนะ คอยแตเวลาจะเผาหลวงตาบัวเทานั้น

หละ เรือ่งจะกาวเดนิตามนีท้ัง้หมดแยกเปนอยาง

อืน่ไปไมได ทีว่าเงนิทีท่านผูมาบรจิาคทัว่ประเทศ

ไทยของเราที่มานี ้ เราจะนำเงินหมดทุกบาททุก

สตางคยกใหคลังหลวงของเราหมด เปนวาระ

สดุทายของเราทีช่วยโลกอยางเตม็หวัใจ 

อันนี้เปนคำพูดของเราที่เด็ด

ขาดแลว ไมมี เคลื่อนไหว ไมมี

เปลี่ยนแปลงอะไรเลยละ เรียกวา 

คำพูดที่เด็ดขาด ตายแลวตองเปน

อยางนั้นจริงๆ เปนอยางอื่นไปไมได 

วางั้นเถอะ เด็ดตลอด จนกระทั่ง

ตายแลวศพยังเด็ดอีก เด็ดวาง

ลวดลายไววาระสุดทายแลว เพราะ

ตายไปตอนนี้ เราจะไมมาเกิดอีก

แลว เราบอกตรงๆ เลย  

จะเปนวาระสุดทายของเราที่

ตายกองกันในวัฏจักรนี้กี่กัปกี่กัลป

มา เราเคยตายมาแลวกี่กัปกี่กัลป กี่

ภพกี่ชาติแลว คราวนี้เลิกกัน เพราะ

ฉะนั้น จึงอุมชาติไทยของเราเต็มสติ

กำลังความสามารถ จากนั้นสุดวิสัย

แลวของธาตุขันธ ที่นำมาใชเพื่อ

ประโยชนแกโลกนี ้เปนอนัวา ดดีปบ

ทันที ดีดแลวก็เทานั้น ไปเลย คำวา 

นิพพานธาตุ หรือ ธรรมธาตุ เรา

ไมถามใครแลว....” 

องคหลวงตาไดเมตตาสั่งไวลวงหนาเกี่ยว

กับการปฏิบัติตอศพหรือพระสรีระสังขารของ

ทานใหเปนไปดวยความเรียบงายเปนธรรม 

พรอมยกตัวอยางกรณีปญหาหลวงปูฝนที่ถูก

โจมตเีพือ่เปนคตเิครือ่งเตอืนใจแกคณะศษิย ดงันี้ 

“…ศพนี ้ ขออยางเดยีวอยาเอาไปประกาศ

เปนปลาเนาขายใหแมลงวันแมลงวนมันกวนยุง

นะ ศพหลวงตาบวัตายนีจ้ะเปนปลาเนาประกาศ

ขายลัน่โลกอยูนะ .. มนัจะประกาศลัน่ไปหมดนัน่

ละ มันไมไดเสาะแสวงหาบุญหากุศล มันหาแต

เงนิหาแตไอหลงัลาย แลวหลวงตาบวักเ็ลยกลาย

เปนสนิคาไอหลงัลายไปเลย แหลกไปหมด  

อันนี้เราขอจากพี่นองทั้งหลายชาวพุทธ

ของเราไวตั้งแตบัดนี้ อยาใหมีอยาใหเปน ใหทำ

กันดวยความสงบเสงี่ยม ตายแลว ๒-๓ คนขึ้น

ไปเผาเทานัน้พอแลว อยายุมยามๆ อยาเอายศถา

บรรดาศักดิ์มาเหยียบย่ำทำลายธรรมของ

พระพุทธเจา ใหเปนธรรมลวนๆ ทำอะไรใหเปน

ธรรมลวนๆ นั้นเปนที่พอใจของเรา เพราะ

พระพุทธเจาทรงชมเชยอยางนั้น…” 

เงินทุกบาทเพื่อโลก  
ยิ่งจวนตายยิ่งหวงประชาชน 

 

องคหลวงตาเมตตาแสดงความหวงใยโลก 

เงินทุกบาททุกสตางคก็เพื่อโลก จึงกลาวเตือน

ไวลวงหนาเกี่ยวกับการโจมตีบัญชีการเงินโดย

ปราศจากมูลความจริงเมื่อถึงแกมรณภาพโดย

ยกกรณีหลวงปูฝนเปนเหตุ ดังนี้ 

องคหลวงตาใหความสำคัญเกี่ยวกับคลังหลวงอยางมาก

หนังสือ “คลังหลวงแหงประเทศไทย” เปนหนึ่งในหนังสือไม

กี่เลมที่องคทานเมตตาเก็บไวบนเกาอี้ประจำกุฏิอยูนาน

หลายปตราบจนวาระสุดทาย 
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“...ได้บอกบรรดาพี่น้องทั้งหลาย เวลา

หลวงตาตายไปนี้ เคยมีมาแล้วเป็นบทเรียน

สำคัญนะ นี่ก็เราตามแก้เอง เขาตั้งหน้าตั้งตา

จะโจมตีหลวงปู่ฝั้น เวลานั้นลัทธิเปรตๆ ผีๆ มัน

มีมันคอยแทรกเข้าไป หลวงปู่ฝั้นท่านมีเงินอยู่ 

ตอนนั้นเงินราคาแพงกว่าทุกวันนี้ ๒๐ ปีมาแล้ว

นี่นะ ท่านบอกว่ามีเงินอยู่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ไปวัดนั้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

ให้ ไปวัดนั้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้นให้มาทางอุดม-

สมพร ท่านสั่งเสียไว้หมดเราทราบนี่นะ ทีนี้

เวลาท่านตายลงไปนี้ เขาก็เอาบัญชีอันนี้ สมุด

ฝากของท่านมาประกาศว่ามีเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

คนจนยุบไปหมด  

โอ๋ ท่านอาจารย์ฝั้นเป็นที่เคารพบูชาของ

ประชาชนทั่วประเทศไทย บทเวลาตายแล้วนึก

ว่าท่านเป็นเศรษฐีธรรม ทำไมท่านกลายเป็น

เศรษฐีเงินไปได้ อย่างนี้ก็ได้ มากมายใช่ไหมล่ะ 

ท่านต้องล่มจมไปในชื่อเสียง แต่สำหรับท่านเอง

ไม่มีอะไรแหละ  

พอทราบอยา่งนัน้แลว้เราก ็ โอ ๋ ตาย ยงัไง

กันนี ่ สมเด็จมหามุนีวงศ์พอท่านทราบอย่างนี้

ท่านก็บึ่งมาหาเราเลย พอดีไปเจอกันกลางทาง

จะเขา้บา้นตาดนี ้ เราจะไปธรุะตอนบา่ย ทา่นพอ

เหน็รถเราไป ทา่นกเ็ปดิไฟพา้บๆ เราก็ใหแ้อบรถ

ทางนี ้ พอมาใกล้ๆ  โอ ๋ สมเดจ็ทา่นนีน่ะ มากล็ง

ทางนั้นเราก็ลงทางนี ้ เข้าหากัน ท่านก็เลยเล่า

เรือ่งราวใหฟ้งัอยา่งชดัเจน เรากแ็ก้ใหท้า่นทนัที

เลย เพราะเรารูห้มดเรือ่งของทา่นอาจารยฝ์ัน้  

‘เอ๊อ อย่างนี้เบาใจๆ จะไปแก้ข่าว กลับไป

นี้แก้เลย’ ท่านว่า  

‘ไปเลยแหละ ที่กราบเรียนนี้ ไม่ผิด’ เรา

บอก นี่ละเรื่องราว 

อย่างท่านอาจารย์ฝั้นท่านจะมีอะไร มัน

ยังไปโจมตีท่านได้ นี่ก็เป็นคติเครื่องเตือนใจของ

พวกเรา เฉพาะอย่างยิ่งก็เตือนเรา เราถึงได้

เตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ทราบว่า เงินเรา

ในบัญชีมีอยู่ แต่เงินเหล่านี้ เรากะไว้อันนั้น

เพื่อนั้นๆ เวลานี้ยังไม่ได้จ่ายใช่ไหม ทีนี้เราตาย

ไปเสีย เงินยังอยู่นี่ เขาจะโจมตี เราจึงได้บอก

ว่าเงินจะมากกว่าในบัญชีนี้ก็ตาม ในต่อไปหรือ

กาลใดก็ตาม มันจะไม่มีเหลือเข้ามาหาหลวงตา

แม้แต่บาทเดียว ให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้  

หลวงตาไม่เคยคิดกับเงินแม้หนึ่งบาท

สำหรับตัวเองนะ มีแต่คิดเพื่อโลกเพื่อสงสารทั้ง

นั้น จะเหลือมากน้อยเพื่อโลก ทุ่มลงๆ ทั้งหมด

นั่นแหละ เหลือเท่าไรก็เพื่อเท่านั้น กรุณาทราบ

เอาไว้อย่างนี้ 

สำหรบัเรา เราไมม่อีะไรแหละ ในหวัใจเราก็

เปดิโลง่หมดแลว้ ไมม่อีะไรในหวัใจกด็ ี ถา้วา่อิม่ก็

อิม่เตม็ทีม่าแลว้ได ้ ๕๐ กวา่ป ี หมนุตวัเปน็เกลยีว

อยูก่บัโลกกบัสงสาร จติเราไม่ไดห้มนุ จติเราอิม่

พอทกุอยา่ง มแีตค่วามเมตตาสงสารโลกทีม่นัหมนุ

ติว้ๆ อยูอ่ยา่งนี ้ สำหรบัเราเองเราไมม่อีะไร ตาย

เมือ่ไรไดส้บายเลยไมค่ดิเปน็หว่ง นีเ่วลาเราจวนจะ

ตายยิง่เปน็หว่งประชาชนทัง้หลายมากๆ มนัก็ไป

อยา่งนัน้เสยี มนัไม่ไดม้าหาเรานะ ทีว่า่เปน็หว่ง

เราอะไรไมม่เีลย นีจ่งึเรยีกวา่พอ…” 

 

ไว้นั้น เอาคนนั้นมาห้าคนนี้มาสิบอยู่อย่างงั้น 

ดองไว้กิน กินเลี้ยงกันอยู่งั้นตลอดไม่มีวันจบสิ้น 

อย่าทำนะ เมื่อเก็บไว้พอเหมาะกับกาลอันควร

เท่านั้น เลยนั้นไปไม่ได้นะ แล้วจะเผาจะฝังจะ

โยนลงเหวลงบอ่ก็โยนไปเถอะ เราสลดัหมดแลว้ 

แต่ที่เราพูดอยู่นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำความ

สกปรกโสมมต่อคนดีทั้งหลายต่อไป ให้เป็นการ

เสียไปอีก แล้วจำหน่ายขายกิน กินศพครูบา-

อาจารย ์ตายแลว้กนิกนัอยูต่ลอด กสุลา ธมัมาๆ 

กนิอยูอ่ยา่งงัน้ตลอด ไม่ไดห้นา้ไดห้ลงัอะไร .. 

ใครประกาศกันว่า จะสร้างเจดงเจดีย์

อะไรให้เรา อย่ามายุ่งนะ เจดีย์ให้โลก เราสร้าง

พอแลว้ใหเ้อาไปเปน็ทีร่ะลกึ เปน็คตเิครือ่งเตอืน-

ใจ นั้นเป็นผลอันยิ่งใหญ่ เจดีย์นี้มีประโยชน์

อะไร เรากำลังสร้างเจดีย์ให้ โลกเวลานี้ ที่ว่า

ช่วยโลกๆ นำโลก เราแทบเป็นแทบตายทุกวันนี้ 

ช่วยโลกนี้เป็นเจดีย์ ให้เป็นคติเครื่องเตือนใจแก่

โลก เรียกว่าเราไม่เอาอะไรเลย ทุกสิ่งทุกอย่าง

เราไม่เอา เราเปิดออกหมดเลย .. 

 ..จนกระทั่งถึงการตายก็เหมือนกันเราไม่

ห่วงใย อย่างพูดที่ว่าหน้าศาลาหน้าวัดเรานี ้

สนามนี่ เขาพูดเป็นความงามนะ เป็นความ

สวยงามเขาวา่ เขาทำไวเ้ปน็สนามรถๆ เขาทำไว้

เพือ่เผาหลวงตาบวัรู้ ไหม ครัน้ตายแลว้กจ็ะมายุง่

มาก่อเจดงเจดีย์อะไรยุ่ง ก็น่าที่เขาจะคิดนี่นะ 

เราก็จะค้านเขาไม่ได ้ การทำประโยชน์ให้ โลก

มากน้อยเพียงไรนี้เราก็ทำเห็นประจักษ์ตัวของ

เราอยู ่ ทำไมเขามีหูมีตาเขาจะไม่รู้ ไม่เห็น แล้ว

เรื่องเหล่านี้มันจะแสดงเป็นเนมิตกนาม คือเป็น

เครื่องระลึกขึ้นมาจนได้แหละ ถ้าหากบ้านเมือง

ยงัเปน็อยูป่กตดิงีามอยูอ่ยา่งนีม้นัจะเปน็ขึน้แน่ๆ  

แต่ที่เราวิตกมากก็คือว่าเรานี่ไม่อยากเป็น

ปลาเน่าประกาศขาย กวนบ้านกวนเมืองน่ะซิ 

เอาเงินนั้นมาทำอันนี้ อาจารย์มหาบัวสร้างอัน

นั้น อาจารย์มหาบัวสร้างอะไรๆ แล้วไปคว้าเอา

เงินคนนั้นคนนี้กวนบ้านกวนเมือง อย่างนี้เราไม่

ต้องการ เพราะตามปกติเราก็ไม่เคยกวนใคร มี

มากมีน้อยที่ไปทำประโยชน์นี้มีแต่ลูกศิษย์ลูกหา

ยื่นมาให้ด้วยความพอใจ เราก็รับด้วยความ

เต็มใจ แล้วก็ไปทำประโยชน์ให้โลกเห็น ส่วนที่

จะไปขอคนนั้นขอคนนี้เราไม่เคย  

เรารกัษาเกยีรตพิระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้

	 พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร	
 เจตยิสถานขององคห์ลวงตา  
  

องค์หลวงตาเมตตาแสดงธรรมเกี่ยวกับ

การสร้างเจดีย์ของท่านไว้หลายวาระ ขอยก

ตัวอย่างเทศนาธรรมพอเป็นแนวทางให้คณะ

ศิษยานุศิษย์ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 “...อย่าเอาไปจำหน่ายขายกินก็แล้วกัน 

หลวงตาบัวตายแล้วเอาศพหลวงตาบัวหมักดอง
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ทำประโยชนอ์ยา่งเดยีว ไม่ใชพ่ระพทุธเจา้เปน็คน

กวนโลกกวนสงสาร ไม่เคยมี ในตำรับตำรา 

นอกจากพระพทุธเจา้ไปที่ไหนเยน็ไปที่นัน่เทา่นัน้ 

เราขอเดนิตามรอยพระพทุธเจา้ รกัษาพระเกยีรติ

ทา่น จงึไมก่ลา้รบกวนผู้ ใดเลย แมป้วารณาไวก้็

อนโุมทนาไวอ้ยา่งนัน้ ถา้ไมจ่ำเปน็จรงิๆ เราก็ไม่

ขอ แตน่ีก้ย็งัไมเ่หน็มอีะไรจำเปน็จรงิๆ พอจะขอ 

จงึไม่ไดข้อเรือ่ยมาจนกระทัง่บดันี ้.. 

เรานี้ก็อดไม่ได้ มีพระมาปรึกษาหารือกับ

เรา เรายังไม่ตายละ บรรดาพระลูกศิษย์ลูกหา

ทั้งหลายมีประชาชนด้วยบวกกันเข้ามา มาพูด

ถงึเรือ่งจะกอ่เจดยี์ใหห้ลวงตาบวั เวลาหลวงตา-

บัวตายจะก่อเจดีย์ ไว้เป็นที่ระลึก อย่ามายุ่ง นั่น 

เราทำไว้แล้วสำหรับเป็นที่ระลึกในหัวใจของทุก

คนๆ เจดีย์ใครเห็นก็ได้ ไม่เห็นก็ได้ประสาอิฐปูน

หินทรายสำคัญอะไร สำคัญที่พาดำเนินยังไง 

จารีตประเพณีพาดำเนินมาแล้วถูกต้องมาแล้ว

ทั้งนั้นๆ ให้ยึดนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ นั่นละ

เจดีย์ใหญ่เราว่างั้น ให้เอานั้นเป็นเจดีย์เลย 

คือสร้างนั้นเราไม่เห็นด้วย นิสัยเราก็ไม่

ชอบ ทำอะไรลงไปแล้วที่จะประกาศชื่อนามตัว

เองเราไม่เอาเราไม่เล่นด้วย อย่างที่ให้รถเขาไป 

เขาก็เขียนของเขาเอง บริจาคโดย รถโรง-

พยาบาลแต่ละคันๆ เราให้ เขาเขียนไว้ บริจาค

โดยหลวงตามหาบัว อาจารย์มหาบัว เราห้าม

เขาแล้วนะ แต่เราห้ามเท่านั้นแล้วก็แล้วนะ ทีนี้

เขาก็เขียนของเขาไปเรื่อย ไอ้เราอยากอ่านก็

อ่านไม่อยากอ่านก็เฉยเสียจะเป็นไร เขาไม่ ได้

มากวนเรานี่ มันมีอยู่ทั่วไป .. 

พากันช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ต่อไปนี้

ชาติบ้านเมืองก็จะเป็นสมบัติของลูกหลานนั้น

แหละ หลวงตาบัวนี้ ไม่เอาอะไรแหละ ไม่เอา

จริงๆ คิดดูเวลาจะตายก็ยังทำพินัยกรรมเอาไว้

ด้วย แล้วทำเมรุไว้ด้วย เมรุก็อยู่นั้น ตายแล้ว

ไม่มีอะไรแล้วนั่นแหละ เอ้า เผาเลย เผากบเผา

เขียดยังเผาได้ เผาคนทำไมเผาไม่ได้ เผาเลย 

แล้วสมบัติมีมากน้อยเวลาเผาศพเรา เราจะ

รวบรวมสมบัติทั้งหมดนี้ ให้คณะกรรมการเก็บ

รวบรวม แลว้นำเขา้ไปซือ้ทองคำเขา้สูค่ลงัหลวง  

ทั้งหมดเลย 

เราจะเผาดว้ยไฟ แนะ่ เพราะรา่งกายนีก้บั

ไฟเป็นคู่ควรกัน สมบัติกับคนที่มีชีวิตอยู่ก็เป็น

ของคูค่วรกนั เราจงึจะนำสมบตันิีเ้ขา้สูค่ลงัหลวง

เพื่อผู้มีชีวิตอยู่ ได้สืบทอดต่อไป อันนี้ เป็น

พนิยักรรมเรยีบรอ้ยแลว้ พอเราตายแลว้มาอา่น

ปึง๋กเ็ปน็คำพดูของเรา แลว้กป็ฏบิตัติามนัน้ ไม่ให้

คลาดใหเ้คลือ่น ไม่ใหฝ้า่ฝนื 

ทำหรูๆ  หราๆ เวลาหลวงตาตาย กอ่ขึน้ไป

อยา่งงัน้หรูๆ  หราๆ สิน้เปลอืงเงนิไปเทา่ไร พอ

ทำเสร็จแล้วรื้อกันอึกทึกครึกโครม ไม่เห็นเกิด

ประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ทำอะไร

มากมาย เท่านั้นแหละ แต่ก็ทำให้คิดเหมือนกัน

เรือ่งเมรเุรานี ่ คดิทางเหตผุลนะ คอืธรรมดาเรา

แลว้นัน้แลคอืทีเ่ผาศพเราอยา่งด ี นัน้แหละอยา่ง

ด ีถา้ใหเ้ปน็หลกัธรรมชาตแิลว้ตายอยู่ในรม่ไมร้ม่

ไหน เอา ไมเ่ผากฝ็งั ไมฝ่งัโยนเขา้ปา่ไปเลย เรา

สละหมดแล้ว นี่เป็นหลักธรรมชาติของเราเอง 

จะไมห่ว่งไม่ใยอะไรเลย  

แตน่ี ่เอา้ เปน็ครบูาอาจารยม์ลีกูศษิยล์กูหา

กท็ำเมรใุหเ้ขาเหน็เสยี นีเ่มรหุลวงตาบวั เอาเผา

ที่เมรุนี้ นี่เป็นอันดับสอง 

อันดับสามนี้คิดยากอยู่นะ เพราะเหตุผล

เปน็เครือ่งบงัคบัอยู ่ สมมตุวิา่เราตายลงไปนี ้ คน

ก็นับถือกันเรียกว่าทั่วประเทศไทย แล้วสถานที่

นัน้มนัพออยูพ่อเปน็พอไปหรอืในงานนี ้ มนัจะพอ

กับคนเหรอ นี่ซ ิ รับสั่งมาปั๊วะเดียวเท่านั้นตาย

หมดเลย เขา้ใจไหม นีเ่ราคดิแลว้นะ จะพจิารณา

อย่างที่เราพิจารณานี่ ใช่ ไหมล่ะ นี่กว้างแคบ

ขนาดไหนที่นั่น สมควรยังไงที่จะเหมาะสมกัน 

ที่ไหนกว้างเอาตรงนั้น ชี้ทีเดียวเท่านั้นมันก็เป็น

สิง่นัน้ขึน้มาเลย นีจ่งึทำใหค้ดิมากอยูน่ะเรา  

เราจึงไม่กล้าเพราะเราให้เกียรต ิ แล้ว

เคารพเหตผุลดว้ย เหตผุลคนมามากเพยีงเทา่นัน้

มนัพอเหรอ ถา้ยอมรบักนัแลว้ไมพ่อ จะทำยงัไง

ใหพ้อ แนะ่กเ็ปน็อยา่งงัน้ จงึไดค้ดิไวอ้นัหนึง่ .. 

มผีูค้ดิปรกึษาหารอืกนั บรรดาลกูศษิยล์กู-

หาจะมาขอสรา้งเจดยี์ใหเ้ราไวเ้ปน็ทีร่ะลกึ เวลา

เราตายแลว้กเ็อานัน้เปน็เจดยี ์ปดัปุบ๊เลย ไมเ่อา 

อิฐปูนหินทรายเกิดประโยชน์อะไร ที่เราทำให้

โลกทราบทัว่ถงึกนันี ้นัน่ละเปน็ทีร่ะลกึ ใหถ้อืเปน็

คติตัวอย่างเราว่างี ้ อิฐปูนหินทรายไม่เป็นคติ

อะไร สิ่งที่เราทำไปแล้วทั้งหมดเป็นคติตัวอย่าง

ทัง้นัน้แหละ ใหเ้อานัน้เปน็คตติวัอยา่ง ดกีวา่จะ

มาสรา้งเจดยี์ใหเ้รา เราวา่งีแ้หละ เราไมเ่อา ให้

ถือที่เราพาดำเนินเป็นคติตัวอย่าง เพราะเราได้

ดำเนนิโดยอรรถโดยธรรมทกุอยา่ง...” 

ในทีส่ดุองคท์า่นก็ไดล้ะขนัธเ์ปน็อนปุาทเิสส-  

นพิพานจากโลกนี้ ไป แตเ่มตตาธรรมปฏปิทาอนั

งดงามและธรรมะขององค์ท่านจะตราตรึงอยู่ใน

หวัใจของพวกเราทัง้หลาย และจะจารกึจดจำวนั

สำคัญๆ ขององค์ท่านได้อย่างไม่มีวันลืมเลือน

ตลอดไป 

วันสูติกาล ตรงกับวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ 

เดือน ๙ ปีฉลู ณ หมู่บ้านตาด จังหวัดอุดรธานี 

วนัอปุสมบท ตรงกบัวนัองัคารที ่๑๒ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๗๗ ขึน้ ๙ คำ่ 

เดอืน ๗ ปจีอ เวลา ๑๔ นาฬกิา ๔๕ นาท ีณ วดัโยธานมิติร จงัหวดัอดุรธานี 

วนัครองธรรม ตรงกบัวนัจนัทรท์ี ่๑๕ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๓ แรม ๑๔ คำ่ 

เดือน ๖ ปีขาล เวลา ๒๓ นาฬิกา ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร 

วนันพิพาน ตรงกบัวนัอาทติยท์ี ่๓๐ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔ แรม ๑๑ คำ่ 

เดอืนยี ่ปขีาล เวลา ๓ นาฬกิา ๕๓ นาท ีณ วดัปา่บา้นตาด จงัหวดัอดุรธานี 

สิริรวมอายุ ๙๗ ปี ๕ เดือน ๑๘ วัน พรรษา ๗๗ 

ภายในถ้ำที่วัดภูผาแดง (วัดหลวงปู่ลี) สถานที่ที่องค์หลวงตาเคยปรารภจะละขันธ์ 
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วันแห่งประวัติศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔   
เปน็วนัทีป่ระวตัศิาสตรช์าตไิทยตอ้งจารกึไวว้า่  คลืน่ 
ศรัทธามหาชนจำนวนนับล้านคนได้หลั่งไหลมารวม 
กนั ณ เมรชุัว่คราว วดัเกษรศลีคณุ (วดัปา่บา้นตาด)  
อำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีเพือ่รว่มงานพระราช-
ทานเพลิงพระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล 
(หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน) พระมหาเถระ 
ผูท้รงคณุธรรมอนัสงูสดุ  และเปน็หลกัจติหลกัใจแก่ 
พุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ  ผู้มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายจะไม่กลับมา 
เกิดมาตายอีกตลอดอนันตกาล

ด้วยเหตุนี้ หากไม่เหลือวิสัยแล้ว ประชาชน 
ทุกระดับชั้นทุกเพศวัยจึงอุตส่าห์พยายามมาร่วม 
งานพิธี แม้ตระหนักดีว่าจะพบกับความแออัด 
ยดัเยยีดและความไมส่ะดวกสบายนานปัการ เนือ่ง-
จากเป็นวาระสุดท้ายและเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่ 
จะได้มีส่วนเข้าร่วมสร้างมหากุศลกราบถวายบูชา 
พระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเคารพ 

คารวะอาลัยยิ่งต่อพระสรีระสังขารองค์หลวงตา  
สมดังคำเทศนาขององค์ท่านตอนหนึ่งที่ว่า 

“เกิดมาในชาตินี้เราสมใจ เราล้างป่าช้า 
ความเกิดตายมาตั้งกัปตั้งกัลป์ มาขาดสะบั้น 
ลงในภพนี้ชาตินี้แหละ หมด ล้างป่าช้าแล้ว 
ไม่มีที่จะมาเกิดอีก จ้าอยู่ในหัวใจ ถามไปหาอะไร 
พระพทุธเจา้ไมถ่ามใคร สนัทฏิฐโิก ยอ่มรูเ้หน็ผลงาน 
ของตนทำได้มากน้อย เป็นสันทิฏฐิโก ไปโดยลำดับ 
ทำเท่าไรได้เท่าๆๆ เต็มที่แล้วรู้ว่าเต็มที่ ธรรมกับ
ใจเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าเต็มที่ ถ้ายังไม่เป็น 
อันเดียวกันยังไม่เต็มนะ ต้องให้ธรรมกับใจเป็นอัน 
เดียวกันเสียก่อน เมื่อธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน 
แลว้ไมห่าอะไร หาธรรมกอ็ยูก่บัใจ หาใจกอ็ยูก่บัธรรม 
ไม่ต้องหา หมด นั่นละเป็นอย่างนั้นละ”

ตลอดเวลาประมาณ ๑ เดือนก่อนงาน 
พระราชทานเพลงิ คณะศษิยานศุษิยท์ัง้ฝา่ยบรรพชติ 
และคฤหัสถ์ต่างร่วมกันตระเตรียมความพร้อมใน 
ภารกิจที่จำเป็นต่างๆ เพื่อรองรับบรรดาพุทธบริษัท 
ที่คาดว่าจะมาร่วมในงานเป็นจำนวนนับล้านคน ซึ่ง 
จะมากยิ่งกว่างานใดๆ ที่ผ่านมาทั้งหมดของ 
วดัปา่บา้นตาด  องคห์ลวงตากไ็ดเ้คยปรารภถงึเรือ่ง 
ดังกล่าวไว้ว่า รถยนต์ที่เดินทางมาร่วมงานศพของ 

องค์ท่านจะติดยาวเหยียดไปถึงขอนแก่น หนองบัวลำภู  
สกลนคร หนองคาย ทำใหค้ณะกรรมการผูร้บัผดิชอบ 
งานต้องตระหนักในคำปรารภนี้ นอกจากคลื่น 
ศรทัธาสาธชุนจะเขา้มารว่มงานพธิจีำนวนมากแลว้ 
คาดวา่จะมพีระภกิษสุามเณรมารว่มงานอกีประมาณ 
๒-๓ หมื่นรูปขึ้นไป 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่ีสมเด็จ- 
พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราช- 
ดำเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิง 
ซึ่งเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่พระองค์มิได้เสด็จ 
ยังต่างจังหวัด แต่ครั้งนี้นับเป็นกรณีพิเศษสม 
พระเกียรติองค์หลวงตาที่มีเมตตาสร้างมหาคุณ 
ต่อชาติบ้านเมือง ยากจะหาผู้ใดทัดเทียมได้ พระ- 
มหากรุณาธิคุณคราวนี้ยังส่งผลให้ส่วนราชการที่ 
เกีย่วขอ้งทกุสว่น ตลอดถงึพอ่คา้ประชาชนมกีำลงั- 
ใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง เพื่อจะได้มีโอกาส 
สนองงานครัง้สำคญัทีส่ดุครัง้หนึง่ในชวีติและไดเ้ขา้ 
เฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ชื่นชมพระบารมี  
บรรดานักข่าวและสื่อมวลชนทุกแขนงต่างยกทัพ 
สัมภาระรถถ่ายทอดสดมารอทำข่าวและเก็บภาพ 
แห่งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้อย่างพร้อมเพรียง
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การดูแลและชำระพระสรีระสังขารด้วยน้ำอุ่น 
พร้อมเปลี่ยนผ้าไตรจีวรครองผืนใหม่ จากนั้น 
ศิษยานุศิษย์ทั้งปวงได้กล่าวคำขอขมาโดยพร้อม- 
เพรียงกัน และเคลื่อนย้ายพระสรีระสังขารองค์- 
หลวงตาเข้าไปอีกห้องหนึ่งซึ่งองค์ท่านเคยใช้จำวัด
มาแต่เดิม  

ศิษยานุศิษย์ต่างเศร้าสลด สุดแสนอาลัยต่อ 
การจากไปอยา่งไมม่วีนักลบัขององคห์ลวงตาผูเ้ปน็ที่
เคารพรักเทิดทูนบูชายิ่ง บัดนี้ ลูกหลานขาดร่มโพธิ์ 
ร่มไทรไร้ท่ีพ่ึง ไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่ีแม่นยำกระจ่าง 
แจ้งอาจหาญในการแสดงธรรมเช่นองค์หลวงตา 
อีกแล้ว แม้ว่าในคืนนั้นเต็มไปด้วยครูบาอาจารย์ 
พระเณรประชาชนจำนวนมาก แตบ่รรยากาศกลบัม ี
แต่ความเศร้าซึม พอรุ่งเช้า สื่อมวลชนทุกแขนง
ทุกช่องทุกฉบับทั้งในและต่างประเทศได้ประกาศ 
ขา่วมหาวปิโยค อนัเปน็วาระสดุทา้ยแหง่สมมตุขิอง
อัครมหาบุรุษผู้ทรงคุณอเนกอนันต์ ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์และสรรพสตัวท์ัว่สามแดนโลกธาต ุ
ผูเ้คารพธรรมตา่งตระหนกัถงึความสญูเสยีทีเ่กนิกวา่ 
คำบรรยายใดๆ ประหนึ่งดวงประทีปที่เคยส่องนำ 
ทางได้ดับลง ความมืดมิดได้เข้ามาปกคลุมไปทั่ว

เมื่อรุ่งอรุณ พระองค์จึงเสด็จไปกุฏิองค์์- 
หลวงตาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงร่วมประชุมกับ 
คณะสงฆ์พิจารณาเร่ืองงานพระราชทานเพลิง
ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร เพื่อความเหมาะสม 
และถวายเกียรติโดยควรแก่ฐานะที่องค์ท่านเป็น 
พระมหาเถระองค์สำคัญ ที่พุทธบริษัทสี่ให้ความ 
เคารพเลื่อมใสมาก ซึ่งได้กำหนดในเบื้องต้นว่าจะ
มีพิธีพระราชทานเพลิงประมาณต้นเดือนมีนาคม 
โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธี

พินัยกรรมองค์หลวงตา

วนัที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ศษิยานศุษิยไ์ดเ้คลือ่นพระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตา 
จากกุฏิไปยังชั้นบนของศาลาการเปรียญ (ศาลาใน) 
นำโดยพระอดุมญาณโมล ี(หลวงปูจ่นัทรศ์ร ีจนัททโีป)  
ประธานฝ่ายสงฆ์ ตามด้วยพระมหาเถระซึ่งมี 
อายุพรรษา ๔๐ ขึ้นไป จากนั้นเป็นคณะสงฆ์
ผู้อัญเชิญพระสรีระสังขารที่รองรับด้วยเตียง 

วันแห่งความวิปโยค

คืนวันเสาร์ที่ ๒๙ ย่างเข้าสู่เช้าวันอาทิตย์ที่ 
๓๐ มกราคม ปพีทุธศกัราช ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ น.  
องค์หลวงตาได้ละสังขารปลดปลงธาตุขันธ์ที่ 
แบกหามรบัผดิชอบมาเปน็เวลานาน เขา้สูแ่ดนแหง่ 
ความเกษม ดังคำเทศนาขององค์ท่านตอนหนึ่งว่า 

“วาระสุดท้ายแห่งสมมุติที่รับผิดชอบก็คือ 
ขันธ์ พอลมหายใจขาดปั๊บ สมมุตินี้ขาดพร้อมกัน 
เลย ความรบัผดิชอบขาดพรอ้มกนัไปเลย ทา่นเรยีก 
ว่านิพพานสมบูรณ์แบบ แต่ก่อนเรื่องความสมบูรณ์ 
ในจิตนั้นสมบูรณ์ แต่มันมีสมมุติที่ป้วนเปี้ยนๆ 
อยู่นั้นให้รับผิดชอบ จึงเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์ ที่ยัง 
มขีนัธใ์หร้บัผดิชอบอยู ่ทา่นจงึเรยีกวา่ สอปุาทเิสส- 
นิพพาน จิตถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสมบูรณ์แล้ว  
แต่ยังมีความรับผิดชอบอยู่ในธาตุในขันธ์ ทีนี้ 
อนปุาทเิสสนพิพาน ธาตขุนัธน์ีป้ลอ่ยโดยสิน้เชงิแลว้  
จิตปล่อยไปหมดนั้น เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน 
สมมุติหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ ขันธ์นี้เป็น 
วาระสุดท้ายของสมมุติ หมดในขณะนั้น ท่าน 
เรียกว่าจิตหมดสมมุติ จิตถึงนิพพาน” 

ในช่วงเวลาน้ันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า- 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับทอด- 
พระเนตรอยู่ด้านขวาขององค์หลวงตา แวดล้อม 
ด้วยครูบาอาจารย์คณะสงฆ์และคณะแพทย์ มี
ประชาชนเนืองแน่นอยู่รอบนอกกุฏิ ต่างจดจ่อ 
ติดตามดูอาการองค์หลวงตาด้วยความห่วงใยจวบ 
จนวาระสุดท้าย ภายหลังคณะแพทย์ได้ใช้เครื่อง
ฟังจ่อฟังที่บริเวณหัวใจขององค์หลวงตา ในเวลา 
๐๓.๕๓ น. พบว่าไม่ได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจ 
เลย แต่ยังสามารถได้ยินเสียงเครื่อง Bipap 
ที่ทำงานอยู่ ซึ่งบ่งว่าการหายใจยังคงมีอยู่ จนกระ-
ทั่งการหายใจขององค์หลวงตาหยุดนิ่งอย่างแน่ 
ชัดเมื่อเวลา ๐๓.๕๕ น. ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงฯ 
จึงทรงให้ถือเอาเวลาหัวใจหยุดเต้น คือ เวลา 
๐๓.๕๓ น. เป็นเวลาแห่งการละสังขาร จากนั้นทรง 
โทรศัพท์กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถให้ทรงทราบ

ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นลูกบุญธรรมของ 
องค์หลวงตา คณะสงฆ์จึงเห็นชอบที่จะมอบถวาย 
ให้ทรงพิจารณาในเรื่องงานพระราชทานเพลิง 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาตามความเหมาะสม 
ลำดับนั้น ทรงเป็นองค์แทนศิษยานุศิษย์ถวาย 
ผ้าไตรจีวรแด่องค์หลวงตา แล้วเสด็จออกไปรอ 
ภายนอกห้องเพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ได้ถวาย 

“แต่นี้หลวงตา ลาลับ   ไปไม่กลับ มาเกิดตาย

ทอดร่างวาง ชีวาวาย  สุดอาลัย ใจอาวรณ์”

๘๖๖ ๘๖๗

พยาบาล ตามด้วยพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวน 
มาก ในวาระนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา-
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์- 
ประธานฝา่ยฆราวาส พรอ้มขา้ราชการชัน้ผูใ้หญเ่ขา้ 
ร่วมในพิธีด้วย ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเรือนแสน
แน่นขนัดสองข้างทาง ต่างพากันเปล่งเสียง “สาธุ” 
ดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ บ้างร่ำไห้หลั่งน้ำตาด้วย 
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ความอาลัย นับเป็นภาพเหตุการณ์ท่ียังความสะเทือน- 
ใจแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง ยากจะทำใจ
ให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้

เมือ่ถงึชัน้บนของศาลาการเปรยีญ ไดอ้ญัเชญิ 
พระสรีระสังขารขององค์หลวงตาลงบนเตียงไม้  
จากนั้นคณะศิษยานุศิษย์นำโดยหลวงปู่บุญมี  
ปริปุณโณ ได้ร่วมกันกราบทำวัตรขอขมา แล้วท่าน 
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้อ่านพินัย- 
กรรมขององค์หลวงตาซ่ึงมีสาระสำคัญระบุไว้ ดังน้ี 

๑. ส่วนที่เป็นทองคำ ให้หลอมเป็นทองคำ 
แท่ง

๒. ส่วนที่เป็นเงิน ไม่ว่าสกุลใด ให้นำไปซื้อ 
ทองคำแท่ง 

๓. ให ้ต ั ้ งคณะกรรมการจ ัดงานศพและ 
จัดการดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่ ในขณะมรณภาพ 
และที่ได้รับบริจาคในงานศพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
เทศนาขององค์หลวงตาในหลายวาระว่า

“เราไม่เอาอะไรสักอย่างเดียว คิดดูซิเวลา 
เราจะตาย นี่เราก็ทำพินัยกรรมไว้แล้ว เวลาเราจะ 
ตายจะตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บสมบัติคือปัจจัย 
เงนิละสำคญัมากนะ ตัง้คณะกรรมการขึน้เกบ็ปจัจยั
ทัง้หมด ฟงัแตว่า่ทัง้หมดนะ ไมใ่หเ้อาไปอลีุย่ฉยุแฉก 
ตัง้นัน้ตัง้นีป้ระดบัศพเนา่เฟะหลวงตาบวั ไมใ่หม้าทำ 
ไม่เกิดประโยชน์ เงินทั้งหมดรวมเข้ามานี้หมดเลย 
แล้วให้คณะกรรมการเก็บรักษาเรียบร้อยเสร็จแล้ว 
เอาปุบ๊เขา้ไปซือ้ทองคำเขา้คลงัหลวงปึง๋เลย หลวง- 
ตาบัวเผาด้วยไฟไปเลย ไปไม่กลับ พูดให้ชัดเสีย” 

“นีส่ัง่ไวแ้ลว้ ไมใ่หท้ำอะไรหรหูราเวลาเราตาย 
สร้างนั้นสร้างนี้หรูหรา คนตายเน่าเฟะอยู่ในหีบ 
จะทำอะไรหรูหราฟู่ฟ่าไม่ให้ทำ เราสั่งไว้แล้ว นอก 
จากมันจะดื้อ แต่เราเองเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องการ  
ต้องการแต่ประโยชน์ส่วนรวม อะไรที่จะเป็น 
ประโยชน์ส่วนรวม รวมเข้ามาๆ เอาอันนี้ยกเข้า  
เช่นซื้อทองคำเข้าคลังหลวงหมดเลยเท่านั้น 
เราพอใจ เราต้องการอย่างนั้น 

นีอ่ายจุะได ้๙๖ แลว้ วนัที ่๑๒ สงิหา อายเุรา 
๙๖ เตม็ นีจ่วนแลว้ เราจงึเตรยีมพรอ้มอะไรๆ แตต่วั
เราเองจะใหว้ติกวจิารณเ์รือ่งความเปน็ความตายเรา 
เราบอกตรงๆ เลยวา่เราไมม่ ีเหมอืนวา่จดัใหผู้อ้ืน่ผูใ้ด 
เราจัดอย่างนี้จัดเพื่อส่วนรวม อะไรจำเป็นแก่ส่วน 
รวมเราจะขนเข้าๆ สำหรับเราอะไรก็พอหมดแล้ว 
พูดจริงๆ พอ ไม่มีอะไรบกพร่องในหัวใจเรา 
เราพอหมดแลว้ เพราะฉะนัน้อะไรทีย่งัไมพ่อสำหรบั 
กุลบุตร ลูกหลานให้ได้สืบทอด จตุปัจจัยไทยทาน 
ไดม้าใหร้วมเขา้สูค่ลงัหลวงอนัเปน็หวัใจของชาตไิทย 
เราเท่านั้นเราพอใจ เราไม่ต้องการหรูหราฟู่ฟ่า” 

ภายหลังการอ่านพินัยกรรมจบลง สมเด็จ- 
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ประทานพวงมาลัยที่ทรงประดิษฐ์ 
ด้วยพระองค์เอง เพื่อน้อมบูชาพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตา จากนั้นคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์นำโดย 
พระมหาเถระ อาทิ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่ 
จันทร์ศรี จันททีโป) หลวงปู่บุญมี  ปริปุณโณ 
หลวงปู่ลี กุสลธโร หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม เป็นต้น 
ได้เข้าสรงน้ำองค์หลวงตา 

จากนัน้ สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณ- 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการ 
สรงน้ำองค์หลวงตา และได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำผ่าน 
ทางด้ายสายสิญจน์ที่โยงจากฝ่ามือขององค์หลวงตา  
มายังพานสรงสำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก  
อบุาสกิา ซึง่ตา่งทยอยเขา้สรงนำ้เปน็แถวยาวเหยยีด 
แน่นขนัดมืดฟ้ามัวดิน กิริยาอาการของพุทธบริษัท 
ทั้งหลายช่างดูเศร้าสลดอาลัยอาวรณ์ต่อการจาก 
ไปของ “พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว” ผู้เป็น 
ที่เคารพรักเทิดทูนบูชายิ่ง

การรับบริจาค 
ในงานพระราชทานเพลิงฯ   

เพื่อให้เงินบริจาคเนื่องในงานพระราชทาน- 
เพลิงเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตา  
ซึ่ ง ได้ เมตตาระบุ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ใน 
พินัยกรรม คณะกรรมการจัดงานฯ ได้เปิดบัญชี 
ออมทรพัยข์องธนาคาร ๓ แหง่เปน็การเฉพาะ และ 
ยังได้จัดให้มีจุดรับบริจาคในบริเวณที่กำหนด โดย 
มสีญัลกัษณเ์ฉพาะปรากฏบนตูบ้รจิาคเทา่นัน้  หา้มม ี
ตู้รับบริจาคหรือการเรี่ยไรอื่นใด แต่อนุญาตเป็น 
กรณีพิเศษเฉพาะการบริจาคโดยตรงกับหลวงปู่ลี  
กุสลธโร ในโครงการตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น 
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ให้ครบจำนวน ๕๐๐  
ล้านบาท ตามที่องค์หลวงตาได้กำหนดไว้ โดยก่อน 
องค์หลวงตาจะละสังขาร มีประชาชนจำนวนมาก 
ทั้ ง ในและต่างประเทศได้ร่ วมกันบริจาคเข้า 

ประเภท ยอดบริจาค

 8,235,916 บาท

10,063,640 บาท

1,699 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

13 กิโลกรัม 60 บาท 86 สตางค์

เงินสด

เช็ค

เงินดอลลาร์

ทองคำ

โครงการจนมียอดเงินบริจาคถึง ๔๖๙.๕ ล้านบาท 
ขาดอีกเพียง ๓๐.๕ ล้านบาทเท่านั้น และหลังจาก 
งานพระราชทานเพลิงเพียง ๒ วัน คือเมื่อวันที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเงินบริจาคเพิ่มเติมเข้า 
มาจำนวน ๓๙.๕ ล้านบาท รวมกับยอดเดิมแล้ว 
เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น ๕๐๙ ล้านบาท เกินกว่าที่ 
องค์ท่านได้ตั้งไว้

ในการบริจาคเงินทำบุญนี้ ทางวัดได้จัด
ตู้รับบริจาคไว้ตามจุดต่างๆ จำนวนถึง ๕๓ ตู้ 
กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณงาน ต้องเปิดนับเงิน 
บรจิาควนัละหลายรอบ เจา้หนา้ทีก่ารเงนิภายใตก้าร 
รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง 
ทำงานจนแทบจะไม่มีเวลาได้หยุดพัก ทุกท่านต่าง 
เสยีสละเวลาและการงานสว่นตวัทุม่เทปฏบิตัหินา้ที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มิยอมให้ปัจจัยบุญเหล่านี ้
รัว่ไหลแตกซมึไปทีอ่ืน่แมแ้ตน่อ้ย เพือ่รวบรวมไปซือ้ 
ทองคำเข้าสู่คลังหลวงตามเจตนารมณ์ขององค์- 
หลวงตาให้เป็นผลสำเร็จ

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
วัดป่าในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับคณะ- 
ศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส ได้ 
พร้อมเพรียงกันจัดงานบุญทอดผ้าป่าครั้งสุดท้าย  
เพื่อน้อมถวายบูชาพระสรีระสังขารองค์หลวงตา  
เป็นการร่วมบุญคร้ังใหญ่ก่อนถึงวันงานพระราชทาน- 
เพลิง โดยมีหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เจ้าอาวาส 
วัดป่าบ้านนาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็น 
ประธาน เพื่อรวบรวมทองคำและปัจจัยสมทบ 
ซือ้ทองคำเขา้คลงัหลวงตามพนิยักรรม งานครัง้นีม้ี
พทุธศาสนกิชนเขา้รว่มบญุจำนวนมาก สรปุยอดรวม 
ดังรายการต่อไปนี้

สรุปยอดบริจาครายวันภายหลังการละสังขารขององค์หลวงตา

ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วัน/เดือน/ปี ดอลลาร์สหรัฐฯเงินบาท

 30 ม.ค. 54 2,629,820.00 130 - -

 31 ม.ค. 54 3,268,497.00 264 - -

 1 ก.พ. 54 3,329,151.00 703 - 22.33

 2 ก.พ. 54 2,422,302.00 211 - 11.89

กิโลกรัม

๘๖๖ ๘๖๗

ทองคำ

บาท
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รวมยอดทองคำสะสมเฉพาะจากตู้รับบริจาคภายในวัดป่าบ้านตาดมีน้ำหนักทั้งสิ้น ๑๗๒ กิโลกรัม  
๑ บาท ๓๑ สตางค์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ทรงร่วมถวายบูชาคุณองค์หลวงตาในครั้งนี้ด้วยทองคำแท่งน้ำหนัก ๑๐ บาท

วัน/เดือน/ปี ดอลลาร์สหรัฐฯเงินบาท

 3 ก.พ. 54   3,676,804.00 188 - 12.47

 4 ก.พ. 54 4,052,409.00 337 - 15.87 

 5 ก.พ. 54 8,393,979.00 1,362 - 29.64

 6 ก.พ. 54 6,485,838.00 199 - 35.88

 7 ก.พ. 54 2,747,928.00 127 - 13.21

 8 ก.พ. 54 2,424,656.00 244 - 11.23

 9 ก.พ. 54 49,653,149.02 377 1 8.91

 10 ก.พ. 54 7,293,833.80 440 - 47.68

 11 ก.พ. 54 11,443,238.42 624 1 31.21

 12 ก.พ. 54 35,562,983.96 1,536 5 30.51

 13 ก.พ. 54 13,264,487.70 1,480 2 30.86

 14 ก.พ. 54 12,931,352.66 173 - 24.84

 15 ก.พ. 54 7,989,334.02 1,045 2 53.81

 16 ก.พ. 54 13,132,141.18 733 5 16.55

 17 ก.พ. 54 11,969,564.60 544 - 18.00

 18 ก.พ. 54 15,171,615.32 3,376 1 59.57

 19 ก.พ. 54 21,854,975.27 2,593 3 47.83

 20 ก.พ. 54 19,631,114.95 532 - 50.40

 21 ก.พ. 54 16,529,011.84 1,465 - 18.26

 22 ก.พ. 54 13,767,779.25 2,232 - 26.90

 23 ก.พ. 54 15,850,420.75 441 1 16.89

 24 ก.พ. 54 17,302,458.18 1,543 3 43.99 

 25 ก.พ. 54 20,334,507.37 2,256 2 45.50 

 26 ก.พ. 54 28,477,396.85 622 2 64.95 

 27 ก.พ. 54 33,979,702.11 3,207 2 96.56

 28 ก.พ. 54 26,483,949.94 1,703 1 36.45

 1 มี.ค. 54 23,309,574.90 3,804 8 3.13

 2 มี.ค. 54 27,297,770.15 7,302 2 46.98

 3 มี.ค. 54 50,340,975.57 9,905 16 112.44

 4 มี.ค. 54 59,624,591.93 4,984 4 62.82

 5 มี.ค. 54 97,012,617.49 8,027 22 0.20

 6 มี.ค. 54 42,638,118.00 16,785 9 28.82

 7 มี.ค. 54 7,409,366.00 366 - 15.81

 8 มี.ค. 54 31,150,885.54 - - -

 9 มี.ค. 54 1,728,213.61 - - -

 10 มี.ค. 54 10,975,293.50 - - -

 11 มี.ค. 54 1,073,898.29 - - -

 12 มี.ค. 54 4,027,198.00 488 1 12.25

 รวม 788,642,904.17 82,348 93 1,204.64

กิโลกรัม

บำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน 
ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 

น้ำหลวงสรงพระสรีระสังขาร พร้อมด้วยเคร่ืองเกียรติยศ 
พระราชาคณะชัน้ธรรม อนัประกอบดว้ย โกศโถ ฉตัร-  
เบญจา (ฉัตร ๕ ช้ัน ๒ คู่) ต้ังประดับ ป่ี กลองชนะ 
ประโคมเวลาพระราชทาน และทรงรับพระสรีระสังขาร 
อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ๗ วัน นอกจากน้ีผู้แทน  
พระองค์ยังแจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงห่วงใยในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่พักพระสงฆ์ 

และฆราวาสให้อำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์โดย 
จัดบริเวณให้มีเขตของสงฆ์ให้ชัดเจนและในการดูแล  
ความเรยีบรอ้ยในดา้นตา่งๆ ขอใหส้ว่นราชการทกุภาค 
ส่วนร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือทางวัดอย่างเต็มที่ 

วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุาร ีเสดจ็แทนพระองคไ์ปในการพระราชทาน 
น้ำหลวงสรงพระสรีระสังขารและทรงทอดผ้าไตร  
จากน้ันพระเถระและพระภิกษุวัดป่าบ้านตาดร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสำนักพระราชวัง อัญเชิญพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตาลงในหีบทองทึบ แล้วบรรจุไว้ภายใน 
โลงเย็น ในการดำเนินการเช่นน้ี เป็นไปตามมติคณะ- 
สงฆ์ท่ีพิจารณาแล้วเห็นควรปฏิบัติตามแนวทางที่ 
องค์หลวงตาเคยสั่งให้ปฏิบัติต่อร่างของพระสงฆ์ 
ผู้เป็นศิษย์ขององค์ท่านเองท่ีถึงแก่มรณกาลล่วงไป 
ก่อนแล้วว่า ไม่ต้องฉีดยาฟอร์มาลินและให้บรรจุร่าง 
ไว้ภายในโลงเย็น ในการปฏิบัติต่อพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตาจึงให้ดำเนินการเช่นเดียวกันนี้

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา- 
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเชิญพวงมาลา 
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
และพวงมาลาประทานของพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์วางที่หน้าโกศโถ พระสงฆ์สวดบังสุกุล 
โดยไม่มีพิธีสวดพระอภิธรรม ทรงถวายจตุปัจจัย 
ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

กำหนดการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
พระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) 
ในพระบรมราชานุเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์พร้อมฆราวาสร่วม 
ไหว้พระสวดมนต์ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 

เวลา ๒๐.๐๐ น. ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ใน 
พิธีพิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา 

เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน นั้น 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

๘๖๘ ๘๖๙
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อัครราชกุมารี เสด็จมาร่วมพิธีด้วยพระองค์เอง
แทบทุกวัน มีเพียง ๒ วันสุดท้ายที่ทรงประชวร 
ไม่ได้มาร่วมในพิธี โปรดให้นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่า- 
ราชการจังหวัดอุดรธานี และนายองอาจ คล้าม- 
ไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น 
ผู้แทนพระองค์ 

น้ำพระทัยฟ้าหญิงฯ
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย-
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีความเคารพบูชา 
องค์หลวงตาเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณา
วางแนวทางในการจัดงานพระราชทานเพลิง 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาไว้แต่ต้น ให้เจ้าหน้าที่ 
ทุกฝ่ายดำเนินการตามความเห็นชอบของคณะสงฆ์ 
ซึ่งยึดถือปฏิปทาขององค์หลวงตาเป็นหลักปฏิบัติ  
ด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดจึงจัดให้มีการประชุมหารือ 
ร่วมกันหลายวาระ ระหว่างคณะสงฆ์ สำนักพระราชวัง  
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด 
อุดรธานี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในการบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระสรีระสังขาร 
องคห์ลวงตานัน้ไดง้ดเวน้การสวดพระอภธิรรม ทัง้นี ้
เนื่องจากทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามที่องค์หลวงตาได้ 
เมตตาเทศนาไว้ว่า

“เราไม่ได้หวังอะไรกับการช่วยโลกสงสารนี้ 
แม้เม็ดหินเม็ดทราย เราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 
พอในหัวใจ ไม่ต้องไปถามใคร พออยู่ในหัวใจ พอ 
ลมหายใจนี้ขาดสะบั้นลงไปเป็นยังไงไม่ต้องถาม  
แม้แต่ลมหายใจไม่ขาดมันก็รู้อยู่แล้วอย่างนี้   
จะตอ้งไปหาถามทีไ่หนเวลาตายไปแลว้ เวลาตายจงึ 
นิมนต์พระมา กุสลา ธัมมา ๆ อย่ามากุสลาธัมมา 
หลวงตา หลวงตาบอกตรง ๆ  หลวงตากุสลาตัวเอง
เต็มเหนี่ยวแล้ว ไม่สงสัยทุกสิ่งทุกอย่าง” 

วนัที ่๑ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๒๐ น.  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระธิดา เสด็จแทน
พระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงสดับ  
พระธรรมเทศนา โดยพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู ่
จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง 
จ.อุดรธานี เป็นองค์ถวายศีลและถวายพระธรรม 
เทศนา จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า- 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงถวาย
จตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอด
ผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก 

พระสงฆ์ถวายอดิเรก จากนั้นทรงกราบที่รูปภาพ 
องค์หลวงตา แล้วเสด็จกลับ

ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างรู้สึกซาบซึ้ง 
ในความกตัญญูกต เวทิ ตาคุณของพระองค์  
ต่างประจักษ์ถึงความรัก ความใส่พระทัย เป็นกรณี
พเิศษทีพ่ระองคม์ตีอ่องคห์ลวงตา และยงัเปน็ความ 
รักความผูกพันที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานอีก
ด้วย ประชาชนจำนวนมากที่เฝ้ารับเสด็จจึงพร้อม 
ใจกันกล่าวถวายพระพรอย่างไม่ขาดสายโดยมิได้ 
นัดหมายกันมาก่อนเลยว่า “ทรงพระเจริญๆๆ...” 
นับเป็นความรู้สึกที่มาจากใจของประชาชนโดยแท้ 
ส่วนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
พระธดิาในพระองค ์กท็รงกราบทีร่ปูภาพองคห์ลวง- 
ตาด้วยเช่นกัน จากนั้นทรงตรวจดูความเรียบร้อย 
บนศาลาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเสด็จกลับ

กล่าวถึงการปฏิบัติของทูลกระหม่อม- 
เจ้าฟ้าหญิงฯ ต่อองค์หลวงตาในระยะท่ีผ่านมา พระองค ์
ทรงติดตามและถวายการดูแลรักษาอาการอาพาธ
ขององค์หลวงตาด้วยความห่วงใยยิ่ง ในวันที่ท่าน 
ละสังขาร พระองค์มีเวลาบรรทมเพียงน้อยนิด 
เนือ่งจากทรงรว่มประทบัอยูใ่นเหตกุารณโ์ดยตลอด  
นอกจากนี้ ในช่วงเตรียมงานพระราชทานเพลิงฯ  
ทั้งที่ทรงมีพระภารกิจที่สำคัญจำเป็นอย่างที่สุด 
ที่ต้องถวายการดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำทุกวัน พระองค์ก็ 
ยังทรงมีพระอุตสาหะ เสด็จมาทรงบำเพ็ญ 
พระกุศลถวายแด่พระสรีระสังขารองค์หลวงตา 
ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ บางสัปดาห์เสด็จ 
ถึง ๒ ครั้ง โดยทุกครั้งเสด็จมาทรงเป็นประธาน 
ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลและสดับพระธรรม-
เทศนาในตอนค่ำ และทรงบาตรในเช้าวันรุ่งขึ้น  
ทรงเอาพระทยัใสแ่ละสนพระทยัสอบถามเจา้หนา้ที่
อยูเ่สมอในเรือ่งการจดังานตา่งๆ ทรงใหค้ำแนะนำที ่
เป็นประโยชน์และยังทรงมีพระนิพนธ์แสดงความ 
อาลัยอย่างยิ่งต่อการจากไปของ “ท่านพ่อมหาบัว 
ของลูก” มอบถวายแด่องค์หลวงตาอีกด้วย

การปฏิบัติของพระองค์ต่อองค์หลวงตา 
แบบสุดจิตสุดใจดังกล่าวนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยัน 
ถึงความเคารพรักเทิดทูนอย่างสูงสุด สมบูรณ์ทั้งใน 
ฐานะที่เป็นศิษย์และลูกบุญธรรม เป็นพระจริยา- 
วัตรที่งดงามและประทับใจแก่ทุกท่านที่ ได้พบ 
เห็น ประชาชนต่างสรรเสริญถึงพระกตัญญู- 
กตเวทิตาคุณอันโดดเด่นลึกซึ้งถึงจิตถึงใจเป็น 
อย่ างยิ่ ง  ทรง เป็นคติตั วอย่ างอันดี งามแก่  
พสกนิกรและกุลบุตรสุดท้ายภายหลังสืบไปตราบ 
นานเท่านาน

งานบำเพ็ญกุศล 
น้อมถวายบูชาพระคุณ    

ภายหลังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในพระ- 
บรมราชานุเคราะห์ครบ ๗ วัน ตามหมายกำหนด- 
การของพระราชพิธีหลวง คณะกรรมการจัดงานฯ  
ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลน้อมถวายบูชาพระคุณ 
องค์หลวงตา โดยอนุญาตให้คณะศิษยานุศิษย์ร่วม
กันเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกำหนดการประจำวัน ดังนี้

เวลา ๐๗.๓๐ น. พระภิกษุ สามเณรบิณฑบาต
เวลา ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๔.๐๐ น. ถา่ยทอดสด แจง้ขา่วประจำ 

วัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน 

บูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรสวดมนต์เย็น
เวลา ๑๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ 

กัณฑ์
เวลา ๒๐.๐๐ น. เจ้าภาพร่วมกันทอดผ้าบัง- 

สุกุลถวายแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป      
ในแต่ละคืนตลอดงาน พระภิกษุสามเณร 

และประชาชนมาร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น ฟังพระ- 
ธรรมเทศนา ปฏบิตัสิมาธภิาวนาเปน็จำนวนมาก เพือ่ 
ปฏิบัติบูชาพระคุณองค์หลวงตา ซึ่งเป็นการบูชา 
อย่างยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ตาม 
กำหนดการทุกคืนภายหลังการแสดงพระธรรม- 
เทศนาแลว้ พระสงฆจ์ะสวดบงัสกุลุโดยไมม่กีารสวด 
พระอภธิรรมตามปฏปิทาองคห์ลวงตา เชน่เดยีวกบั 
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์  
๗ วันที่ผ่านมา โดยในแต่ละคืน คณะศิษยานุศิษย์ 
จากหลายภาคสว่นไดร้ว่มกนัเปน็เจา้ภาพ อาท ิคณะ- 
สงฆ์ วัด สถานปฏิบัติธรรม ข้าราชการ ทหาร 
ตำรวจ นักการเมือง รัฐมนตรี นักเรียน นักศึกษา 
พ่อค้า นักธุรกิจ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม 
บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ประชาชนทั่วไปทั้งในและ 
ต่างประเทศ เป็นต้น 

จำนวนคณะเจ้าภาพตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีประมาณ ๙๐๐  
คณะ ในระหว่างวัน มีประชาชนจำนวนมากจากทั่ว 
ทุกสารทิศเดินทางมาสักการะอย่างต่อเนื่องไม่ขาด 
สายตลอดทัง้วนั จนตอ้งเปดิระเบยีงทำเปน็บนัไดขึน้
ลงศาลาเพิม่อกี ๒ ดา้น และจดัใหเ้ขา้สกัการะเปน็ชดุๆ 
ครัง้ละไมเ่กนิ ๑ นาท ีเพือ่ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย 
สำหรับคณะเจ้าภาพสายบรรพชิตที่ควรนำมากล่าว 
ไว้ ณ โอกาสนี้มีดังต่อไปนี้ 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงพระกรณุารบัพระสรรีะ-
สังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว 
ญาณสมัปนัโน) ไวใ้นพระสงัฆราชานเุคราะหห์นึง่วนั 
คอืในวนัที ่๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
โดยมีพระบัญชาให้พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์ 
เดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุ- 
ประทานถวาย โดยนมินตพ์ระสงฆส์วดพระพทุธมนต ์
จำนวน ๑๐ รูป (ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ๕ รูป และ 
ฝ่ายมหานิกาย ๕ รูป) พร้อมนี้ได้ประทานจตุปัจจัย 
เป็นจำนวนเงิน ๒๔๒,๖๐๐ บาท น้อมถวายสมทบ 
ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงตามเจตนารมณ์ขององค์- 
หลวงตาด้วย

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา 
๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพรเถร) วัด 
ราชบพธิสถติมหาสมีาราม กรรมการมหาเถรสมาคม 
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการ 
แทนเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์ธรรมยุต วัดบวรนิเวศ- 
วิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมมุนี  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถร-
สมาคม พร้อมด้วยพระมหาเถระคณะสงฆ์ธรรมยุต 
หลายรูป เช่น พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี 
จันททีโป) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ.) และที่ 
ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม วัดโพธิสมภรณ์ 
จ.อุดรธานี พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต 
น.ธ.เอก) เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดบึงพลาญชัย 
(พระอารามหลวง) จ.รอ้ยเอด็ พระธรรมเจตยิาจารย ์
(บุญเรือง ปุญญโชโต) เจ้าคณะภาค ๘ วัดพระศรี- 
มหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระธรรม-
ดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ วัดป่า- 
แสงอรุณ จ.ขอนแก่น เป็นต้น พระมหาเถระตาม 
รายนามข้างต้นได้เดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญ 
กุศลทักษิณานุประทานถวายแด่องค์หลวงตา 
พร้อมมอบถวายจตุปัจจัยร่วมบำเพ็ญกุศลจำนวน 
รวมทั้งสิ้น ๖๘๕,๑๔๐ บาท

เครื่องบูชาธรรมอันทรงค่าอีกประการหนึ่ง 
คอื กองทนุสนทนาธมัมน์ำสขุ ทา่นผูห้ญงิ ม.ล.มณรีตัน ์ 
บนุนาค ในพระสงัฆราชปูถมัภส์มเดจ็พระญาณสงัวร  
สมเด็จพระสังฆราชฯ ร่วมกับโครงการเผยแผ่ 
พระไตรปฎิกสากล ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า- 
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ได้พร้อมใจกันอัญเชิญ “พระไตรปิฎกปาฬิจุลจอมเกล้า- 
บรมธมัมกิมหาราช อกัษรสยาม : ฉบบัอนุรักษ์ดิจิทัล 
๒๕๕๔” เพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็น 
ธัมมานุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร 

องคห์ลวงตา ทีล่ะขนัธเ์ขา้สูแ่ดนพระนพิพาน ผูซ้ึง่ได ้
เคร่งครัดปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดา 
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตามพระไตรปฎิกอยา่งงดงาม  
พร้อมทั้งมีคุณูปการแก่ชาติและประชาชนอัน 
ประมาณมไิด ้พรอ้มกบัจดัพมิพ ์“ภกิขปุาตโิมกขปาฬ ิ
ฉบบั จปร.อกัษรสยาม” ในวาระ ๑๐๐ ป ีวนัสวรรคต 
พระจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช เพื่อเผยแผ่ 
เป็นธรรมทาน เน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิง  
พระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา  
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด 
อุดรธานี

การพิมพ์ “ภิกขุปาติโมกขปาฬิ ฉบับ จปร.  
อักษรสยาม” ในครั้งนี้ เป็นการนำอักขรวิธีการ 
เขยีนอกัษรสยามในพระไตรปฎิก จปร. พ.ศ. ๒๔๓๖ 
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ 
โปรดให้จัดพิมพ์อักษรสยามไว้ มาจัดพิมพ์ใหม่เป็น 
ระบบที่ประชาชนทั่วไปแม้ผู้ที่ไม่คุ้นกับอักษรบาลี 
ก็สามารถอ่านออกเสียงได้โดยง่าย และมีความ 
ถูกต้องแม่นยำเหมือนครั้งพุทธกาล

บุญประทายข้าวเปลือก

ในช่วงเวลาท่ีจัดงานพิธีพระราชทานเพลิง 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตานี้ เป็นช่วงที่มีงาน 
ประจำปีของวัดป่าบ้านตาดอีกงานหนึ่ง คือ งานบุญ 
ประทายข้าวเปลือกซึ่งได้กำหนดงานไว้ในวันเสาร์ที่  
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยครูบาอาจารย์และ 
ศษิยานศุษิยไ์ดร้ว่มใจกนัจดังานดงักลา่วตามประเพณี 
ที่องค์ท่านเคยนำพาปฏิบัติมา

งานบุญประทายข้าวเปลือกปีนี้เป็นปีที่เงียบ 
เหงาวงัเวงใจ เสมอืนลกูกำพรา้ทีข่าดพอ่แมเ่ปน็หลกั- 
ใจนำพา ทกุคนหงอยเหงาเศรา้สรอ้ย ทกุปจีะมอีงค-์ 
หลวงตานั่งเป็นประธานเทศนาว่าการ ที่ทุกคนฟัง 
แล้วชุ่มชื่นอิ่มเอิบใจ หรือแม้เพียงมองเห็นองค์ท่าน
นั่งอยู่ก็รู้สึกอบอุ่นใจสุดจะบรรยาย

บัดนี้ไม่มีองค์ท่านมานำพากองบุญนี้อีกต่อไป
แลว้ แมว้า่ทกุคนจะโศกสลดวา้เหวก่ต็าม กย็งัรว่มมอื 
รว่มใจกนัจดังานไดอ้ยา่งเรยีบรอ้ยสมบรูณ ์สามารถ 
ขายข้าวเปลือกในครั้งนี้ได้ถึง ๑๗,๗๗๔,๒๐๑ บาท 
(สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเอ็ด 
บาทถว้น) และนำเขา้สมทบเงนิบรจิาคในงานบำเพญ็ 
กศุลพระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตา เพือ่ซือ้ทองคำเขา้ 

สู่คลังหลวงตามพินัยกรรมที่ระบุไว้ สำหรับงานบุญ 
ประทายขา้วเปลอืกนบัจากนีใ้หถ้อืปฏบิตัติามทีอ่งค-์ 
หลวงตามีเมตตาพาดำเนินมาแต่กาลก่อนสืบไป

คณะกรรมการจัดงาน 
พระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร

การตระเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระ- 
สรีระสังขารเพื่อน้อมถวายบูชาพระคุณท่านให้
ทันกับเวลาที่กำหนดและสมบูรณ์เรียบร้อยเป็น 
เรื่องสำคัญเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ 
ประกอบดว้ยฝา่ยบรรพชติ คฤหสัถ ์และขา้ราชการ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่างประชุมหารือและมอบ 
หมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง ทุกองค์ 
ทุกท่านต่างเอาใจใส่ในภาระหน้าที่ ขยันขันแข็ง 
ไม่ย่อหย่อนอ่อนกำลัง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ 
พระภิกษุสามเณรและประชาชนจำนวนมหาศาลที่
เดินทางมาร่วมในงานพิธี ขอบเขตของงานจึงเป็น 
ความรับผิดชอบที่กว้างขวาง ตั้งแต่งานในปะรำพิธี 
ทีพ่ัก โรงทาน ระบบสาธารณปูโภค อาทิ นำ้ประปา 
ไฟฟา้ หอ้งนำ้ หอ้งสขุา สถานทีจ่อดรถ เตน็ท ์ระบบ 
เครื่องเสียงและโทรทัศน์วงจรปิด รถบริการรับส่ง 
สาธารณสุขและอนามัย การรักษาความปลอดภัย 
การประชาสมัพนัธ ์การจราจร การจดัเตรยีมเครือ่ง 
ไทยทานถวายพระสงฆ์ หนังสืออนุสรณ์ และอื่นๆ 

ในการดำเนินการต่างๆ นอกจากเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบโดยตรง อาสาสมัครผู้มีจิตศรัทธาสละ 
แรงกายแรงใจ ขา้วของเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืตลอดจน 
ทุนทรัพย์ต่างๆ เข้าช่วยเหลือการงานในครั้งนี้แล้ว 
ยังมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ยินดีให้ใช้ที่นาของตน 
เปน็ทีจ่อดรถชัว่คราวอกีดว้ย เมือ่รวมหลายแหง่เขา้ 
ด้วยกันก็นับได้เป็นพันๆ ไร่ ทุกฝ่ายต่างขวนขวาย 
โดยไมเ่หน็แกค่วามเหนด็เหนือ่ยและสิน้เปลอืง ตา่ง 
ปรารถนาใหง้านพระราชทานเพลงิขององคห์ลวงตา 
สำเรจ็ลลุว่งไปดว้ยความเรยีบรอ้ยงดงาม สมเกยีรต ิ
ขององค์ท่านที่ได้เสียสละฝืนธาตุขันธ์ทำประโยชน์
เพื่อโลกตลอดมา

มีพระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ จำนวนมาก
อาสาเขา้มาชว่ยเหลอืการงาน จงึมกีารประชมุแบง่ 
ภาระหนา้ทีก่นัอยา่งชดัเจน ยิง่ใกลถ้งึวนัพระราชทาน 
เพลิง จำนวนพระและสามเณรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จากรอ้ยเปน็พนั และในวนัที ่๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่ลงทะเบียนมีจำนวนกว่า  
๘,๐๐๐ รูป ที่ไม่ลงทะเบียนก็ยังมีอีกจำนวนมาก  
บริเวณเขตที่พักสงฆ์จึงแน่นขนัดเต็มไปด้วยกลด 
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และเตน็ท ์ทีเ่รยีงรายกนัไปตามปะรำทีพ่กัและรม่ไม ้
โดยรอบ ตลอดถึงทางจงกรม  

ด้านอาหารการบริโภคก็มีผู้มีจิตศรัทธาเสีย 
สละชว่ยเหลอื บางคนมาดว้ยตวัเองไมไ่ดก้ฝ็ากปจัจยั 
และข้าวของวัตถุดิบต่างๆ มาให้ส่วนกลางใช้ทำ
โรงทานอาหารและเครื่องดื่มมากมายหลายชนิด
สำหรับทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยม ตลอด
ระยะเวลาเตรียมงานจึงมีอาหารอย่างเหลือเฟือ 
ไม่บกพร่อง โรงทานหลายแห่งตั้งอยู่นานติดต่อ 
กันเป็นเดือนๆ ตั้งแต่องค์หลวงตาเริ่มอาพาธหนัก 
จากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยเป็นพัน  
หากนบัโรงทานทีม่ารว่มบญุเฉพาะทีล่งทะเบยีนจาก
วันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มโีรงทานรวมทัง้สิน้ ๙๗๒ โรง มาจากจงัหวดัตา่ง ๆ   
ทุกภูมิภาคอย่างน้อย ๕๕ จังหวัดทั่วประเทศ (มี 
๑๒๖ โรงทานที่ไม่ได้ระบุจังหวัดที่มา) นอกจากนั้น
ยังมีโรงทานของคณะศิษย์จากต่างประเทศ (ลาว 
สวีเดน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี) อีกจำนวน ๖ 
โรงทาน หากจำแนกประเภทของโรงทานพบวา่เปน็
ประเภทอาหาร ๓๔๙ โรง ประเภทเครื่องดื่ม ขนม 
กาแฟ ยา ปรมัตถ์ และผลไม้ จำนวน ๖๙, ๔๘, 
๒๒, ๑๓, และ ๖ โรงทาน ตามลำดับ มีโรงทานที ่
ไม่ระบุประเภทอาหารจำนวน ๔๕๔ โรง โรงทาน 
ดงักลา่วนัน้สามารถรองรบัสาธชุนจำนวนเรอืนแสน 
เรือนล้านที่มากราบสักการะพระสรีระสังขารของ 
องค์หลวงตาได้อย่างบริบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่อง  
นอกจากนี้สาธุชนเหล่านั้นยังได้จัดเตรียมข้าวปลา 
อาหารมาทำบุญตักบาตรอย่างเหลือเฟืออีกด้วย 

งานนี้ไม่มีมหรสพรื่นเริงบันเทิงใดๆ ไม่มี 
การเรี่ยไร ไม่มีการซื้อการขาย ไม่มีการเช่าบูชา 
วัตถุมงคล การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย หาก 
แต่งกายไม่เหมาะสม ทางวัดได้จัดเตรียมชุดสุภาพ 
ไว้ให้เปลี่ยนหรือสวมทับ จึงจะอนุญาตให้ขึ้นไป
กราบพระสรีระขององค์หลวงตาได้ และเพื่อให้
ประชาชนสามารถกราบสักการะได้อย่างทั่วถึง 
จงึจดัซุม้ทีม่รีปูภาพองคห์ลวงตา ประดบัตกแตง่ดว้ย 
ดอกไม้เรียบง่ายแบบกรรมฐานกระจายไว้หลายจุด 
ทัว่บรเิวณวดั ซึง่ออกแบบและจดัทำโดยศษิยานศุษิย ์
หลายคณะ แต่ละซุ้มก็จัดเปลี่ยนดอกไม้ให้สดชื่น 
สวยงามอยู่เสมอ ตลอดการจัดงาน 

จากถนนสายหลกัเขา้มาถงึบรเิวณงาน มรีถ- 
รางรับส่งผู้คนจากจุดต่างๆ ให้เข้าถึงส่วนกลางได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีอาสาสมัครนำรถเข้า 
ร่วมบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อีก 
ด้วย การที่ต้องมีรถรับส่งเช่นนี้เนื่องจากที่จอดรถ
บางแห่งไกลจากบริเวณงานมาก รถบริการเหล่านี้ 

จึงช่วยอำนวยความสะดวก เป็นที่ประทับใจของ 
พระเณรและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง  
นอกจากนี้ยังมีรถบริการรับส่งประจำอยู่ทุกช่อง 
ทางคมนาคม เชน่ สนามบนิ สถานรีถไฟ สถานขีนสง่ 
ตลอดจนจดุสำคญัๆ หลายจดุในตวัเมอืง รวมทัง้หนว่ย 
งานราชการและบริษัทเอกชนบางแห่งก็ได้ร่วมบุญ 
โดยจัดรถบริการสำหรับผู้ต้องการเข้าไปร่วมงาน 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นกัน  

อีกส่ิงหน่ึงท่ีประทับใจผู้ท่ีมีโอกาสไปร่วมงาน 
คือ ป้ายและโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่แสดงรูปภาพ 
อริยิาบถตา่งๆ ขององคห์ลวงตา ชวีประวตั ิปฏปิทา 
เทศนาธรรม ตลอดจนเมตตาคุณคุณูปการที่องค์- 
ท่านได้ดำเนินมาตลอดระยะเวลาที่ทรงธาตุขันธ์  
เพื่อยังประโยชน์แก่โลกอย่างไม่มีประมาณ ป้าย 
นิทรรศการอันสง่างามและให้สาระความรู้คติธรรม
อันมิอาจประมาณค่าได้เหล่านี้ ตั้งตระหง่านดึงดูด
สายตามหาชนอยู่ทั่วบริเวณงาน

เน่ืองจากพินัยกรรมขององค์หลวงตาได้กำหนด 
ใหน้ำเงนิบรจิาคทกุบาททกุสตางคไ์ปซือ้ทองคำเขา้สู ่
คลงัหลวง คณะสงฆจ์งึมมีตใิหด้ำเนนิการตามพนิยั- 
กรรมโดยเคร่งครัด ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ทั้งหมดนั้น คณะศิษยานุศิษย์จากสายต่างๆ ทั้ง 
ฝา่ยสงฆแ์ละฝา่ยฆราวาส ตา่งรว่มใจกนัรบัผดิชอบ 
โดยมิได้ประชาสัมพันธ์หรือตั้งตู้บริจาค ปรากฏว่า 
มียอดสมทบถึง ๔๑ ล้านบาท ภาพบรรยากาศแห่ง 
ความสามคัครีว่มใจเชน่นี ้ยงัความปลาบปลืม้ปตียินิด ี
แก่ผู้รับรู้รับทราบหรือได้ประสบพบเห็น ที่บรรดา 
ศษิยานศุษิยท์ัง้หลายตา่งมจีติสำนกึกตญัญกูตเวทใีน
พระเมตตาคณุขององคห์ลวงตา สามารถรวมใจเปน็ 
หนึ่งเดียวสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลและ 
ตั้งใจบำเพ็ญความดีเพื่อน้อมถวายแด่องค์หลวงตา 
อย่างสุดกำลังความสามารถ ทำให้การตระเตรียม 
งานทุกอย่างเพื่อรองรับประชาชนจำนวนมหาศาล 
ภายในระยะเวลาอันสั้น สำเร็จลุล่วงไปด้วยความ 
เรียบร้อย สง่างาม สมบูรณ์แบบและเรียบง่ายตาม
แบบอย่างอริยประเพณี 

บรรยากาศที่ประชาชนจากที่ต่างๆ ซึ่งไม่เคย
รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน แต่เมื่อมาถึงบริเวณงานแล้ว 
ต่างสนิทสนมรักใคร่ปรองดองเสมือนญาติ ทุกท่าน 
ล้วนเสียสละเข้ามาช่วยการงานต่างๆ ด้วยน้ำใจ 
อันงดงาม มีความปลาบปลื้มปีติยินดี สมานสามัคค ี
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและวัตถุเงินทองของ 
ตอบแทนใดๆ ซึ่งแทบจะหามิได้แล้วในยุคปัจจุบัน 
และนับวันก็คงจะหาได้ยากยิ่ง ภาพเช่นนี้จึงเป็นสิ่ง 
อันทรงคุณค่าท่ีทุกคนจะจารึกไว้ในใจอย่างมิลืมเลือน 
ตลอดไปตราบนานเท่านาน

การสร้างเมรุและจิตกาธาน

 เมรพุธิจีดัทำขึน้ในพืน้ทีท่ีอ่งคห์ลวงตาเมตตา 
ชี้จุดไว้ ณ บริเวณลานกว้างหน้าศาลานอก ซึ่งเป็น 
จุดท่ีคณะศิษยานุศิษย์เคยกราบเรียนขออนุญาตองค์- 
หลวงตาเพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ในราวปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ (แต่ต่อมาได้สั่งให้หยุดไว้ก่อน) คณะ 
ศษิยานศุษิยจ์งึนอบนอ้มถอืเอาจดุอนัเปน็มงคลนีจ้ดั 
ทำเมรพุธิถีวาย โดยกำหนดใหส้รา้งตามแบบทีอ่งค-์ 
หลวงตาไดเ้คยสัง่พระอาจารยป์เีตอร ์ปญัญาวฑัโฒ 
(ท่านพระอาจารย์ปัญญา) สร้างไว้เมื่อปลายปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ บริเวณหน้าศาลานอกเพื่อเตรียมไว้สำหรับ 
เผาองค์ท่านเองซึ่งในขณะนั้นกำลังอาพาธอย่าง 
หนัก อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่านพระ-
อาจารย์ปัญญาได้ถึงแก่มรณภาพ องค์หลวงตาได ้
เมตตาให้ใช้เมรุที่เตรียมไว้สำหรับองค์ท่านมาใช้ใน 
งานประชุมเพลิงของท่านพระอาจารย์ปัญญาแทน

ด้วยเหตุนี้ การออกแบบเมรุพิธี ในงาน 
พระราชทานเพลิงถวายแด่พระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตา จึงมีความเรียบง่าย เพียงพูนดินให้สูง 
และกอ่สรา้งเตาขึน้ ดา้นบนของเมรมุกีลดขนาดใหญ ่
แขวนไว้ตามแบบกรรมฐานโดยไม่มีการประดับประดา 
อะไรให้หรูหราฟุ่มเฟือย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม 
ปฏิปทาที่องค์ท่านพาดำเนินมาว่า

“นี่มันเกี่ยวกับศพกับเมรุที่เกี่ยวโยงกับเรา 
เรามาพูดเฉยๆ ว่า ที่เราทำเมรุไว้นั้นเราทำเมรุ
แบบผ่อนผัน คือยังไงมันก็ดังละ ว่าอย่างนั้นเลย 
หลวงตาบัวนี้ดังแน่ๆ ว่างั้นเลย จะปิดไว้ก็เหมือน 
เอาใบบัวปิดช้างทั้งตัวจะปิดไม่อยู่ ไม่ให้ดัง การเผา 
ศพเผาเมรุ แม้ความตายจะเป็นเหมือนกบเหมือน 
เขียดเหมือนปูเหมือนปลาก็ตาม แต่เรื่องที่จะ 
เกี่ยวข้องกับความตายของเรานี้จะไม่เหมือน 
กบเหมือนเขียด มันจะต้องกระเทือนแน่ ๆ เราจึง 
อนุโลมให้ทำเมรุขนาดนั้น

ถ้าปล่อยให้ทำตามเรื่องโลกสงสารแล้ว  
เมรุเรานี้จะหรูหราฟู่ฟ่า สละเงินทองข้าวของ 
มากที่สุด เต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเราจึงทำบีบ 
บงัคบัเอาไวฐ้านอนโุลม ใหเ้ปน็เมรฐุานอนโุลมเทา่นัน้ 
ไม่ให้มากกว่านั้น ถ้าเราปล่อยแล้วมันจะกระเทือน 
ไปหมด เราถึงบีบอันนั้นเอาไว้ให้ทำอย่างนี้ นี้เป็น 
อนุโลมนะ

ถ้าธรรมดาเราแล้ว กบเขียดปูปลาตายยังไง 
เผายังไง เราตายจะเผาแบบเดียวกัน ไม่เห็น 
แปลกต่างอะไร ความเป็นกับความตาย คนกับ 
สัตว์ตายได้เหมือนกัน ตายแล้วหมดคุณค่าไป 
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เหมือนกัน เราตายแล้วก็ให้เป็นแบบนั้น เผาที่ไหน 
ก็ตาม ไม่เผาที่ไหนก็ตาม เราไม่ได้สนใจกับสิ่ง 
เหลา่นีเ้ลย เพราะเราพอทกุอยา่งมาแลว้ตัง้แตว่นัที ่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เรือ่งศพเรือ่งเมรนุีเ้ปน็ถงัขยะ  
คือจิตมาอาศัยร่างถังขยะนี้ทำประโยชน์ให้โลกพอ
ประมาณเท่านั้น เมื่อถึงกาลเวลาของมันแล้ว ถัง- 
ขยะนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทำประโยชน์ให้โลก 
จากธรรมทีเ่ปน็เจา้ของ กป็ลอ่ยมนัเลย เราไมส่นใจ 
เราพอทุกอย่างแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้ เราไม่
เคยมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอะไร จึงเรียกว่าพอ 
การเผาศพเผาเมรุนี้เกี่ยวกับโลก เราจึงอนุโลมให้ 
ทำอย่างนั้นเป็นอย่างมาก อย่างที่เราทำไว้นั้น

นี่ล่ะเราพูดให้เป็นคติตัวอย่างแก่เราและ
แก่โลกผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม 
ไม่ให้กิเลสเข้ามาตีตลาด พระองค์หนึ่งครูบา- 
อาจารย์องค์หนึ่งตายนี้ กิเลสเข้าไปตีตลาด หา 
รายไดร้ายรำ่รายรวยกอบโกยทกุสิง่ทกุอยา่ง ทจุรติ 
ไปเสียแทบทั้งนั้น ไม่ค่อยจะมีสุจริตจิตเป็นอรรถ 
เปน็ธรรมอะไรเลย อาศยัศาสนาอาศยัครบูาอาจารย์ 
แต่ละองค์ตายนั่นละ จะหาทางกอบโกย กิเลสตี 
ตลาดแหลกหมด เรากลัวมากที่สุดอันนี้ เราจึงกั้น- 
กางเอาไว ้เพราะฉะนัน้เวลาเราตายนีเ้รากป็ระกาศ
ก้องไว้แล้ว ให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบทั่วกัน”

ความหมายในเชิงพระพุทธศาสนา
ของการสร้างจิตกาธาน

 เมรุพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร
พระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

...................................................
๑. ลักษณะของเมรุเป็นรูปสัณฐานทรงกลม  

๓ ชั้น ความสูงจากพื้นถึงพื้นบนสุด ๓.๘๐ เมตร  
หมายถึง มงคล ๓๘ ประการ ชั้นทั้ง ๓ หมายถึง 
เจดีย์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการสักการบูชา  
ซึง่ผูท้ีคู่ค่วรแกเ่จดยี ์ไดแ้ก ่พระพทุธเจา้ พระปจัเจก- 
พุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พระเจ้าจักรพรรดิ

ฐานเจดยีช์ัน้ที ่๑ หมายถงึ ศลี มเีสน้ผา่ศนูย-์ 
กลาง ๔๐ เมตร สื่อถึง “กรรมฐาน ๔๐” 

ฐานเจดยีช์ัน้ที ่๒ หมายถงึ สมาธ ิมเีสน้ผา่ศนูย-์ 
กลาง ๓๒ เมตร สื่อถึง “อาการ ๓๒” 

ฐานเจดยีช์ัน้ที ่๓ หมายถงึ ปญัญา มเีสน้ผา่ศนูย-์ 
กลาง ๑๖ เมตร สื่อถึง “โสฬสญาณ ๑๖” 

ชั้นบนสุด วางเตาเผาลักษณะเรียบง่าย ผนัง 
ทำด้วยอิฐ เตานี้จะอยู่กึ่งกลางพอดี เพื่อสื่อถึง 
ความหมายวา่ องคห์ลวงตาไดบ้ำเพญ็เพยีรจนบรรล ุ

ธรรมขั้นสูงสุด ได้เสวยวิมุตติธรรม เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น 
ผู้เบิกบานโดยแท้

๒. บันไดทางขึ้น 
ชั้นที่ ๑ ขึ้นไปชั้นที่ ๒ มีทางขึ้น ๔ ด้าน 

หมายถึง อริยสัจ ๔ หัวเสามี ๑๓ เหลี่ยม ๒ ด้าน 
แทนหมวดธรรม “ธุดงควัตร ๑๓” หัวเสากลม ๒ 
ด้าน แทนหมวดธรรม “โยนิโสมนสิการ” แต่ละ 
ทางมีขั้นบันได ๗ ขั้น หมายถึง “โพชฌงค์ ๗” 

ชั้นที่ ๒ ขึ้นไปชั้นที่ ๓ มี ๒ ทาง หมายถึง 
โลกิยธรรม กับ โลกุตรธรรม

๓. ส่วนยอด คือ จิตกาธาน หมายถึง วิมุตต ิ
หลุดพ้น มีความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร 
สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวนอิฐประสาน ๘๔๒ ก้อน 
อิฐทนไฟ ๖๕๓ ก้อน  

๔. กลด มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๘.๓๐ เมตร  
สงูจากยอดกา้นกลางลงมาถงึดมุตรงกลางกลด ๙๘  
เซนติเมตร ก้านของกลดทำด้วยสเตนเลส ดุมทำ 
ด้วยไม้ชิงชัน ก้านกลดตัวยาวมี ๔๒ ซี่ และตัวสั้นมี 
๔๒ ซี่ ทำจากไม้ตาลโตนดซึ่งมีคุณสมบัติเบาและ 
เหนียว คลุมด้วยผ้ามุ้งสีกรัก ประดับรอบกลดด้วย 
ดอกไม้ ๒ ชนิด คือดอกรักสีขาวและดอกกระดังงา 
สเีหลอืง นำ้หนกัรวมเมือ่ประดบัตกแตง่รอบตวักลด 
แล้วประมาณ ๘๐๐ กิโลกรัม ใช้เวลาทำ ๑๗ วัน  
แล้วชักรอกกลดขึ้นไปประดิษฐานเหนือจิตกาธาน 
ขององคห์ลวงตาคลา้ยกบัเมรขุองทา่นพระอาจารย-์ 
ฝั้น อาจาโร

๕. ฟืน ใช้ไม้จิก (ไม้เต็ง) ๑๔๙ ท่อน มีขนาด 
๔ x ๔ นิ้ว ยาวท่อนละ ๕๐ เซนติเมตร การที ่
คณะศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันเลือกต้นจิกมาทำเป็น
ท่อนฟืนถวายในพิธีครั้งนี้ก็เนื่องจากคำปรารภ 
ขององค์หลวงตาว่า

“ฟืน (เผาศพท่านพระอาจารย์ปัญญา) ดีทั้ง 
นั้นนะ เราไปดูจนกระทั่งฟืนเป็นยังไง มันแสดง 
เกี่ยวกับอัฐิ .. ถ้าฟืนดีไฟกล้าดีนี้อัฐิสดใส ถ้าฟืน 
ไม่ดีไฟไม่ดีอัฐิจะเศร้าๆ หมองๆ ดำๆ มันขึ้น 
อยู่กับไฟ อย่างของผู้เฒ่าแม่แก้วนั้น อัฐิกลายเป็น 
พระธาตุแต่ไม่ใสแจ๋ว เราเองเป็นคนสั่งให้เขาโกย 
ออกหนีหมด ดอกไม้เต็มไปหมดเลยมองไม่เห็น 
ฟนื เหน็แตค่วนัขึน้มา ไฟไมส่ง่เปลวสกัทมีนัเปน็ยงัไง 
เลยสัง่เขามาเดีย๋วนี ้โกยออกใหห้มด นัน่เราสัง่เองนะ 
เมรุมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นไม่มีฟืน บอกโกยออกให้หมด 
เอางั้นเลย สั่งเด็ดขาดเสียด้วยนะ โธ่ๆ ขนออกมี 
ตั้งแต่ดอกไม้ ฟืนจนไม่มี ถึงเผาใหม่นี้ก็ตาม ฟืน 
กไ็มไ่ดค้ดัเลอืกดว้ยด ีเอาฟนือะไรๆ มาใสสุ่ม่สีสุ่ม่หา้ 
เวลาอัฐิออกมา ผู้เฒ่าแม่แก้วนี้เป็นพระธาตุๆ 
แต่ที่จะสดใสไม่ค่อยสดใส มันบอกอยู่ในฟืนในไฟ

จากนัน้มากเ็ปน็บทเรยีน หลวงพอ่ตนั (วดัปา่- 
ดานศรสีำราญ อ.พรเจรญิ จ.หนองคาย) เราเปน็คน 
กำชับไว้เลยตั้งแต่ต้น ให้ไปหาฟืนดีๆมา พวกไม้เต็ง 
ไม้รัง ไม้ประเภทที่เป็นไฟกล้าแข็งดี ให้เอาฟืน 
ประเภทนัน้มา เชน่ พวกไมเ้ตง็ไมร้งั ไมอ้ยูใ่นนีเ้รากม็ ี
ไมท้ีม่นัเปน็ไฟกลา้แขง็ม ีคอืฟนืมไีมห้ลายประเภทนะ 
ถ้าฟืนไม่ดีไฟก็ไม่ดี อัฐิเป็นเศร้าๆ หมองๆ ขึ้นอยู่กับ 
ไฟ หลวงพอ่ตนัเราไปสัง่เลย กำกบัทา่นทยุ สัง่ทา่นทยุ 
ให้ไปตรวจฟืนให้ดี อย่าเอาใครมาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในศพหลวงพ่อตัน มอบให้ท่านทุยเป็นผู้รับผิดชอบ 
เรื่องฟืนสำคัญมากนะ ให้ไปหาคัดเลือกฟืนดีๆ มา  
เราก็ว่างั้น ก็ดี เพราะก่อนจะเผา เราก็ได้ไปดูฟืน 
หมดแล้ว เป็นฟืนได้มาตามที่เราสั่ง ไม้ประเภทนั้น 
ดีอยู่” 

คณะศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมใจกันนำไม้จิก
หรือไม้เต็งทำเป็นท่อนๆ ขนาดเท่าๆ กัน และใช้ 
กระดาษทรายขัดอย่างประณีตให้เนื้อไม้หมดเสี้ยน  
เนียน แลดูสวยงามจับแล้วสบายมือ อนึ่ง ต้นจิก 
ตามพุทธประวัติได้บันทึกไว้ว่า หลังจากพระพุทธ- 
เจ้าประทับอยู่โคนต้นโพธิ์และต้นไทรแห่งละ ๗ 
วันแล้ว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับอยู่โคน 
ต้นจิกอีก ๗ วัน ในขณะประทับอยู่ที่นั้น มีฝนตก 
หนักติดต่อกันหลายวัน พญานาคชื่อมุจลินท์เห็น 
ดังนั้นจึงออกมาขดเป็นวงและแผ่พังพานปรก 
พระองค์ไว้ 

๖. ทศิทางของเมร ุกำหนดจากแนวทศิตะวนั- 
ออกไปทางทิศตะวันตก บันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศ 
ตะวันตกโดยยึดแนวศาลานอกเป็นหลัก

๗. การประดบัเครือ่งสดตกแตง่รอบจติกาธาน  
อย่างประณีตด้วยหยวกกล้วยแกะสลักลวดลาย  
(แทงหยวก)  โดยชา่งจากสำนกัพระราชวงั ออกแบบ  
ด้วยแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพื้นบ้าน  
อีสานกับราชสำนัก โดยจัดทำจิตกาธาน ๒ สำรับ คือ 

สำรับที่ ๑ จิตกาธานเบญจาทรงบุษบกยก 
ยอดห้าช้ัน ใช้สำหรับประดิษฐานโกศลองใน อันเป็น 
เคร่ืองประกอบสมณศักดิ์ชั้นธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

สำรับที่ ๒ เป็นจิตกาธานสำหรับใช้ในพิธี  
พระราชทานเพลิงฯ (จริง) เรียกตามภาษาช่างว่า 
“หยวกร้านม้า” ซึ่งรูปแบบที่นำมาใช้นี้มีมาตั้งแต่ 
สมยัโบราณ เมือ่มกีารเผาศพจะตอ้งประกอบรา้นมา้ 
ขึ้น เพื่อเรียงฟืนและตั้งหีบศพสำหรับเผาในป่าช้า 
หรือในวัด หากแต่ในปัจจุบันมีการทำเตาหรือเมรุ 
ถาวรขึ้น “หยวกร้านม้า” จึงหายไปในที่สุด

ดังนั้น เมื่อมีการออกแบบเครื่องสดประดับ 
จติกาธานในงานพระราชทานเพลงิพระสรรีะสงัขาร 
องคห์ลวงตาเชน่นี ้จงึถอืเปน็การฟืน้ฟรูปูแบบเครือ่ง- 
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สดประดับจิตกาธานในงานส่งสักการะพระเถระชั้น-  
ผูใ้หญผู่ม้มีหากรณุาธคิณุตอ่แผน่ดนิขึน้มาอกีครัง้หนึง่  
ซึ่งรูปแบบเช่นนี้หาดูแทบมิได้แล้วในสมัยปัจจุบัน

สำหรับรูปแบบการแกะสลักของอ่อนประดับ 
จิตกาธานในครั้งนี้ ได้ออกแบบการแกะสลักดอก
บัวหลวงสีขาวจากมะละกอดิบจำนวน ๗๐ ดอก 
ใชป้ระดบับรเิวณจติกาธาน เพือ่แสดงสญัลกัษณถ์งึ
ความบรสิทุธิข์องพระสายกรรมฐาน โดยเปดิโอกาส
ใหป้ระชาชนและผูเ้ขา้รว่มงานรว่มถวายมะละกอดบิ
ซึง่เปน็พชืผกัทีม่ปีลกูไวแ้ทบทกุบา้นและสามารถหา 
ได้ในท้องถิ่นอีสาน จากนั้นจะแกะสลักมะละกอเป็น 
รปูดอกบวัหลวงดอกบาน (เสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 
๑๐–๑๒ นิ้ว) ดอกแย้มและดอกตูม ส่วนใบแกะสลัก 
จากเปลือกมะละกอดิบ

ตาขา่ยดอกไมป้ระดษิฐจ์ากดอกรกัสดทัง้หมด  
๑๓๐ กโิลกรมั และดอกขา่ประดษิฐจ์ากกลว้ยไมส้ขีาว  
ประมาณ ๓,๕๐๐ ดอก

ลายตาข่ายดอกไม้สด ใช้ลายอกแมงมุม ติด 
เลื่อมสีเงินห้ากลีบ

สำหรับแผงตาข่ายประดับจิตกาธาน มีขนาด 
ต่างๆ ดังนี้

ความยาว ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ แผง
ความยาว ๑๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๖ แผง
ความยาว ๑๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๔ แผง
ดอกไม้ประดิษฐ์ โคมญี่ปุ่นแขวนตามระยะ 

ของแผงตาข่ายจำนวน ๒๔ โคม ใช้ดอกทัดหูเย็บ 
แบบประจำมุมประดิษฐ์ด้วยดอกกล้วยไม้สีขาวและ
สีเหลืองจำนวน ๒๔ ดอก

การบรรพชาอุปสมบท 
ในงานพระราชทานเพลิงฯ

คณะกรรมการจัดงานฯ เห็นควรเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในสายกรรมฐานเข้า 
บรรพชาอปุสมบทบชูาพระคณุเนือ่งในงานพระราช- 
ทานเพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตา โดยน้อม- 
นำเอาเหตุการณ์ครั้งอดีตเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ 
ในงานประชุมเพลิงของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งจัด 
ให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทมาก่อนแล้ว ที่สำคัญอีก 
ประการหนึง่กค็อื คำปรารภทีอ่งคท์า่นเมตตากลา่วไว ้
โดยยกหลวงปูล่ ีกสุลธโร วดัเกษรศลีคณุธรรมเจดยี ์
(วัดภูผาแดง) จ.อุดรธานี มาเป็นเหตุว่า 

“ธรรมลนีีเ้ปน็เศรษฐธีรรมมานานนะ ตดิสอย- 
ห้อยตามเราตั้งแต่บวช พอบวชเสร็จติดเราไปเรื่อย 
เลย ไปที่ไหนติดสอยห้อยตามตลอดคือธรรมลีนี้  
มาอยูท่ีน่ีก่ม็าดว้ย ไปไหนตดิไปเรือ่ยเลย ออกจากนี ้

ก็ไปอยู่ผาแดง”  
“เราเรียกแต่ธรรมลี เหมือนปลิงนะธรรมลี 

เกาะตดิปับ๊ดงึไมอ่อกเลย วนันัน้เปน็วนัเผาศพพอ่แม-่ 
ครจูารย ์ธรรมลบีวชวนันัน้ละ วนัถวายเพลงิพอ่แม-่ 
ครูจารย์มั่น บวชในวันนั้นหลายองค์ แต่นอกนั้น 
ยังเหลือหรือไม่เหลือก็จำไม่ได้ จำได้ธรรมลีองค์- 
เดียวที่บวชในวันเผาศพหลวงปู่มั่น เรากับท่านเจ้า- 
คุณอุปัชฌาย์เรานี่ละ บวชในวันนั้นมากนะ วันเผา 
ศพพ่อแม่ครูจารย์มั่น บวชวันนั้นหลายองค์ บวช 
แล้วติดตามเราไปเรื่อย ไม่ยอมปล่อยเลยนะ 
พอบวชแล้วเราก็ไปเลย แล้วติดตามตลอด” 

การบรรพชาอุปสมบทเนื่องในงานพระราช- 
ทานเพลิงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบ- 
ทอดประเพณีอันดีงามและสืบสานศาสนทายาท 
สายกรรมฐานให้ดำรงอยู่ต่อไป ดังคติแบบอย่าง 
ที่หลวงปู่ลี กุสลธโร ได้ดำเนินมา คณะกรรมการ 
จัดงานฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะเข้มงวด 
ในเรื่องคุณสมบัติผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท 
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วยว่า จะต้องดำรง 
สมณเพศอย่างน้อยถึงวันออกพรรษา (๑๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔) แม้กระนั้นก็มีผู้ขอสมัครทั้งสิ้นถึง  
๒๙๒ ราย แต่ที่ผ่านเกณฑ์การเข้าศึกษาอบรม 
(เขา้นาค) ตามขอ้กำหนดของโครงการเปน็พระภกิษ ุ
จำนวน ๒๔๕ รปู สามเณร จำนวน ๖ รปู รวมทัง้สิน้ 
จำนวน ๒๕๑ รูป มีกำหนดการ ดังนี้

วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มี
พธิบีรรพชานาคเปน็สามเณรทัง้สิน้จำนวน ๒๕๑ รปู 
ณ ศาลานอก วดัปา่บา้นตาด โดยพระอดุมญาณโมล ี
(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) เป็นพระอุปัชฌาย์

วันที่ ๑-๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธี 
อปุสมบทเปน็พระภกิษจุำนวน ๒๔๕ รปู โดยกระจาย 
กันไปอุปสมบทตามวัดต่างๆ จำนวน ๕ วัด ได้แก่ 
วดัโพธสิมภรณ ์อดุรธาน ีวดัปา่สทุธาวาส สกลนคร 
วัดป่ากกสะทอน อุดรธานี วัดป่าศรัทธาถวาย 
อุดรธานี วัดป่านาแองญาณสัมปันโน อุดรธานี

การเตรียมความพร้อม 
ดูแลสุขภาพประชาชน 

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสุขภาพ
ของประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาในงาน 
คณะกรรมการจดังานฯ ไดจ้ดัใหม้กีารรกัษาพยาบาล 
การสุขาภิบาล อาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา และ 
การกำจัดขยะ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โดยจัดหน่วย 
แพทย์เคลื่อนที่และระดมทีมแพทย์พยาบาลกว่า 
๕๐๐ คน จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น 

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 
โรงพยาบาลหนองบวัลำภ ูโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธาน ี
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
โรงพยาบาลบงึโขงหลง บงึกาฬ โรงพยาบาลชมุชน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดใน 
จังหวัดอุดรธานี โดยตั้งจุดบริการรักษาพยาบาล 
จุดใหญ่ ๙ จุด มีหน่วยพยาบาลย่อยเคลื่อนที่ 
อีกประมาณ ๑๐๐ หน่วย เพื่อเข้าไปดูแลทั้ง 
พระภิกษุสงฆ์และประชาชนรอบบริเวณวัด นอก 
จากนี้ยังมีรถพยาบาลฉุกเฉิน ๒๐ คัน และได้ 
เตรียมเฮลิคอปเตอร์ไว้อีก ๓ ลำ เพื่อใช้เคลื่อน 
ย้ายผู้ป่วยทางอากาศกรณีจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้ง 
ไดต้ัง้โรงพยาบาลสนาม ๑ แหง่ ทีโ่รงเรยีนบา้นตาด  
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การ 
แพทยช์ัน้สงู มเีตยีงรองรบัผูป้ว่ย ๑๐ เตยีง มแีพทย์ 
ประจำการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให้โรงพยาบาล 
ศูนย์อุดรธานีเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อ 
ผูป้ว่ยเขา้รกัษาตวั สำหรบัการดำเนนิการเหลา่นีเ้ปดิ
บรกิารถงึวนัที ่๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปน็การดแูล 
รักษาฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  เครื่องไทยทานและของที่ระลึก
   
คณะศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาได้ช่วยกัน 

จัดเตรียมเครื่องไทยทานและของที่ระลึกขึ้นเป็น 
พิเศษเนื่องในงานพระราชทานเพลิง แม้จะมีระยะ 
เวลาเพยีง ๑ เดอืน กไ็ดพ้ยายามจดัเตรยีมกนัอยา่ง 
เต็มที่และดีที่สุดตามกำลังความสามารถ เพื่อถวาย 
บูชาพระคุณองค์หลวงตา ของที่ระลึกเหล่านี้มี 
จำนวนมากและหลายประเภท อาท ิรปูภาพ หนงัสอื 
แผ่นซีดีและดีวีดีพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตา 
ผา้ขาว ผา้ไตรจวีร ยารกัษาโรค เปน็ตน้ ซึง่บางสว่นก ็
ทยอยแจกตัง้แตช่ว่งตน้ของงานเรือ่ยมา อกีสว่นหนึง่ 
ก็เตรียมไว้เพื่อถวายแก่พระสงฆ์สามเณรและแจก- 
จ่ายประชาชนที่มาร่วมในวันพระราชทานเพลิง 
ซึง่กไ็ดร้บัแจกกนัอยา่งถว้นหนา้ หากจะมตีกหลน่บา้ง 
ก็เป็นจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สำหรับหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทาน 
เพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตาฉบับสมบูรณ์นั้น  
ทางสำนักพระราชวังและคณะกรรมการจัดงานฯ  
มีความเห็นพ้องกันว่า เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ของเนื้อหา ปฏิปทา ธรรมะ ข้อวัตรปฏิบัติ การ 
สงเคราะห์โลก ตลอดจนรูปภาพทุกขั้นตอน จึงควร 
จดัทำขึน้ภายหลงังานพระราชทานเพลงิ โดยกำหนด 
ในเบื้องต้นว่า ให้แล้วเสร็จเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ 
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ภายในวนัที ่๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเปดิโอกาส 
ใหท้กุคนรว่มเปน็เจา้ภาพจดัพมิพห์นงัสอืได ้และตอ้ง 
ไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด วัตถุประสงค์การพิมพ์เพ่ือ 
แจกเป็นธรรมทานตามปฏิปทาท่ีองค์หลวงตาพาดำเนินมา  
และเนือ่งจากการพมิพม์จีำนวนจำกดั คณะกรรมการ 
จัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จะพิจารณาจัดให้กับวัด ห้องสมุด 
ในสถานศึกษา หน่วยราชการ สถานทูตและองค์กร  
ตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนเปน็ลำดบัแรก แลว้จงึจะ 
แจกจ่ายให้กับประชาชนท่ีแสดงความประสงค์ต่อไป  

เพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตา ศาลาบำเพ็ญ 
กุศลต้องสร้างบันไดชั่วคราวเพิ่มอีก ๒ ด้าน ที่จอด 
รถต้องสร้างเพิ่มอีกเป็นระยะทางไกลออกไปนับสิบ 
กิโลเมตร โรงทานโดยรอบต้องย้ายออกไปจากบริเวณ 
ปะรำพิธี ศาลานอกห้ามใช้เป็นที่พักนอนเนื่องจาก 
ต้องใช้สถานที่จัดเป็นที่นั่งในพิธี กำแพงวัดด้านข้าง 
ต้องทุบเปิดเป็นช่องประตูเพิ่มขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อ 
การเข้าออก มีการทำบันไดขึ้นลงจำนวนมากรอบ
กำแพงวัด ผู้คนจำนวนมหาศาลต่างจับจองสถานที่  
ปูเสื่อ กางเต็นท์เต็มพื้นที่โดยรอบวัด มีการปรับถนน 
ให้รถยนต์สามารถเข้าออกได้ชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก
หลายเส้นทาง แม้เพิ่มพื้นที่จอดรถมากเพียงใด 
ก็ยังไม่เพียงพอ ผู้คนจำนวนมากเดินไปมาเต็มพื้นที ่
จนแทบหาทีว่า่งไมไ่ด ้บรเิวณศาลาการเปรยีญชัน้บน 
(ศาลาใน) เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวยาวไปถึง 
หน้าวัดร่วม ๗๐๐ เมตร เพื่อเข้ากราบพระสรีระ-
สังขารองค์หลวงตาตลอดทั้งวัน ส่วนในตอนค่ำคืน 
ประชาชนก็พักนอนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วบริเวณ 
โดยไม่มีเต็นท์กันยุง ไม่มีที่คลุมกันน้ำค้าง แต่ทุกคน 
ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรค ทำให้ผู้ที่มาพบเห็นเกิดความ 
ปลื้มปิติ เกิดศรัทธาเอื้อเฟื้อต่อกัน เกิดกำลังใจ  
เกิดความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง เสมือนญาติพี่น้อง  
ใกล้ชิดที่ขาดหลักใจเดียวกัน บรรยากาศที่มีอารมณ ์
เศร้าโศก สูญเสียว้าเหว่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้  
จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของทุกๆ คนอย่างมิรู้ลืม

เคลื่อนพระสรีระสังขารสู่จิตกาธาน

เชา้ตรูว่นัที ่๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ 
๐๔.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย 
กวา่ ๗,๐๐๐ รปู ไดพ้รอ้มเพรยีงกนัประชมุลงอโุบสถ 
ฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ บริเวณศาลาการเปรียญ 
ภายในวัดแน่นขนัดเต็มทั้ งชั้นบนและชั้นล่าง 
ขยายออกไปทั่วบริเวณโดยรอบ นับเป็นอุโบสถครั้ง 
สำคัญยิ่งคราวหนึ่งที่พระสงฆ์จำนวนมากทั้ง ๒ 
นิกายมาร่วมกันทำสังฆกรรม สิ่งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ 
ว่าองค์หลวงตาเป็นที่เคารพสักการะเทิดทูนยิ่ง  
เป็นเสาหลักแห่งวงกรรมฐานและคณะสงฆ์ไทย  
เป็นปูชนียบุคคลของชาติ และเป็นพระอรหันต์ 
แห่งประวัติศาสตร์ผู้หาได้ยากยิ่งในโลก 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ชั้นบนศาลาการเปรียญ 
พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) 
เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ 
จ.สกลนคร เปน็ประธานสงฆน์ำศษิยานศุษิยท์ัง้ฝา่ย 
บรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมกันกล่าวคำขอขมาองค์- 

๘๗๔ ๘๗๕

คลื่นมหาชนจากทุกสารทิศ 
หลั่งไหลเข้าวัดป่าบ้านตาด 

เมื่อองค์หลวงตาละสังขาร เหตุการณ์ก็เป็นไป 
ตามที่ทุกคนคาดหมาย คือพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุก 
สารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างเดินทาง 
มาที่วัดป่าบ้านตาดอย่างเนืองแน่นกว่างานครั้งใดๆ 
ที่เคยจัดมา ทั้งนี้เพื่อรอคอยวันงานพระราชทาน- 

กำหนดการงานพระราชทานเพลิง
พระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ณ เมรุชั่วคราว วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ ๓–๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  พระสงฆ์-สามเณรออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร
 เวลา ๑๙.๐๐ น.  ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
   พระสงฆ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล 
   เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

 วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  พระสงฆ์-สามเณรออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร
 เวลา ๑๐.๐๐ น.  พระสงฆ์ทั้งนั้นพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
   พระสงฆ์ทั้งนั้นประกอบพิธีขอขมาต่อพระสรีระสังขาร
   พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) 
   อัญเชิญโกศพระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคลจากศาลาการเปรียญ
   ขึ้นสู่จิตกาธาน
        เวลา ๑๙.๐๐ น.  ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
   พระสงฆ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล 
   เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

 วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  พระสงฆ์-สามเณรออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร
 เวลา ๑๓.๐๐ น.  แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
   พระสงฆ์ทั้งนั้นพิจารณาผ้าบังสุกุล / พระสงฆ์อนุโมทนา
     พระราชาคณะพิจารณาผ้าไตรประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 เวลา ๑๗.๐๐ น.  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเข้าพลับพลา
   ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร ที่จิตกาธานรอบโกศพระสรีระสังขาร
   พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล
   พิธีพระราชทานเพลิง
 เวลา ๑๗.๔๕ น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ กลับ

 วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เวลา ๐๖.๐๐ น.  พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหาร ๓ หาบ (ของหลวง)
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า
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หลวงตาโดยพร้อมเพรียงกัน เฉพาะฝ่ายบรรพชิตมี
พระภกิษสุามเณรทัง้ธรรมยตุและมหานกิายจำนวน
กว่า ๘,๐๐๐ รูป 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา-
ภรณวลัยลั กษณ์  อั ครราชกุมารี  ได้ เสด็ จ 
จากพระตำหนักภายในวัดเข้าร่วมพิธีด้วย โดย 
ทรงเป็นประธานนำศิษยานุศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์กล่าว 
สมาทานศลี ๕ แลว้กลา่วคำขอขมาตอ่องคห์ลวงตา 
โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นทรงเป็นประธานพิธี 
อญัเชญิพระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตาจากศาลาการ- 
เปรียญขึ้นสู่จิตกาธาน ณ เมรุชั่วคราว เพื่อรอ 
พระราชทานเพลิงในวันรุ่งข้ึน ในการอัญเชิญหีบบรรจุ 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตา เริ่มจากพระสงฆ์
ตัวแทนวัดป่าบ้านตาดเป็นผู้อัญเชิญแล้วส่งต่อให้ 
เจา้หนา้ทีต่ำรวจตระเวนชายแดนจากตชด.๒๔ คา่ย 
เสนีย์รณยุทธ จากนั้นเมื่อขบวนเข้าสู่บริเวณเมรุ 
ชัว่คราวแลว้ เจา้หนา้ทีต่ำรวจจะสง่ถวายคนืพระสงฆ์ 
ตัวแทนวัดป่าบ้านตาดอีกครั้งเพื่ออัญเชิญหีบบรรจ ุ
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาขึ้นสู่จิตกาธานต่อไป

ขบวนอัญเชิญหีบบรรจุพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตานำโดยพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่ 
จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง 
จ.อดุรธาน ีหลวงปูบ่ญุม ีปรปิณุโณ วดัปา่บา้นนาคณู 
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร 
(หลวงปู่แบน ธนากโร) วัดดอยธรรมเจดีย์ 
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร หลวงปู่ลี กุสลธโร 
วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) จ.อุดรธานี 
และพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านา- 
คำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตามด้วยพระเถระชั้น 
ผูใ้หญท่ีพ่รรษาสงูกวา่ ๔๐ พรรษา และคณะสงฆจ์าก 
วดัปา่บา้นตาด สำหรบัรปูภาพองคห์ลวงตาในขบวน 
อัญเชิญเป็นภาพในอิริยาบถนั่งสมาธิซึ่งถ่ายไว้ตั้ง 
แตว่นัที ่๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามดว้ยขบวนพดัยศ 
และสมณศกัดิช์ัน้ธรรม มพีระอาจารยส์ดุใจ ทนัตมโน 
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดนำขบวน

เม่ือขบวนเคล่ือนออกจากศาลาการเปรียญราว  
๕๐ เมตร มาถึงหน้าพระตำหนัก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง  
เขา้รว่มขบวนโดยมพีระประสงคข์อตามแถวตอ่จาก 
คณะพระเถระ นำหน้าหีบบรรจุพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตาที่เป็นโลงไม้ทองแกะสลักรูปดอกบัว  
โดยในช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน  
๘ นาย เป็นผู้อัญเชิญ ตามด้วยคุณแม่จันดี โลหิตดี 
และคณุแมส่วุรรณ โลหติด ีนอ้งสาวขององคห์ลวงตา 
ปิดท้ายที่ขบวนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยตลอด ๒  
ข้างทางที่ขบวนเคลื่อนผ่าน มีพระสงฆ์สามเณรยืน 

พนมมือตั้งแถวยาวเหยียดตั้งแต่บริเวณทางขึ้น 
ศาลาใน ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณหน้าเมรุ ทางฝั่ง 
ขวา สำหรับประชาชนก็นั่งพนมมือกันอยู่ ๒ ข้าง 
ทาง เมื่อขบวนเคลื่อนไปถึงหน้าเมรุ เจ้าหน้าที่ 
ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ เครื่องแบบเต็มยศ 
๓๐ นาย ยืนประจำการรอบเมรุ การเคลื่อนขบวน 
ไมม่กีารเดนิรอบเมร ุ๓ รอบตามแบบประเพณทีัว่ไป 
เนือ่งจากองคห์ลวงตาเคยบอกไวว้า่ “เราจะไมก่ลบั 
มาเกิดอีกแล้ว” คณะศิษยานุศิษย์จึงเห็นพ้อง 
ตอ้งกนัวา่ ขออญัเชญิพระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตา
ขึ้นสู่จิตกาธานโดยไม่มีการเวียนรอบเมรุ

ขณะขบวนเคลื่อนผ่าน ศิษยานุศิษย์และ 
ศรัทธาสาธุชนต่างเปล่งเสียง “สาธุ” ดังกระหึ่ม 
ต่อเนื่องตลอดทาง ภาพแห่งความอาลัยอาวรณ์ 
ของประชาชนผู้มีใบหน้านองไปด้วยน้ำตาพบเห็น 
ไดต้ลอดทางเคลือ่นขบวน และในชว่งเวลาเดยีวกนั 
แสงแดดที่กำลังแผดจ้าก็กลับร่มเย็นเพราะมีเมฆ
ปกคลุมและมีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลาแห่งการ 
เคลื่อนขบวน หมู่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ภายในวัด 
ซึ่งมีทั้งกระรอกขาว ไก่ป่า นกยูง และนกเขา 
ซึ่งตามปกติเคยตื่นกลัวผู้คน กลับพากันออกมาส่ง 
เสียงร้องดังสนั่น โดยเฉพาะฝูงนกยูงพากันออก 
จากเขตสงฆ์มาปรากฏตัว ส่งเสียงร้องดังกังวานไป
ทั่วบริเวณประหนึ่งนัดหมายกันออกมาแสดงความ 
เคารพองค์หลวงตาเป็นครั้งสุดท้าย 

เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้- 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็น 
การส่วนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวาย 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาท่ีบริเวณเมรุ ทรงร่วม 
สวดมนต์ทำวัตรเย็นและสดับเทปบันทึกเสียงพระ- 
ธรรมเทศนาองค์หลวงตาโดยมีท่านพระอาจารย์ปรีดา 
ฉนัทกโร (พระอาจารยท์ยุ) วดัปา่ดานวเิวก อ.โซพ่สิยั  
จ.บึงกาฬ เป็นประธานสงฆ์ และท่านพระอาจารย์- 
เมอืง พลวฑัโฒ วดัปา่มชัฌมิาวาส อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์ 
เป็นองค์ถวายศีล จากนั้นโปรดให้ผู้แทนพระองค์ 
ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และ 
ให้ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ 
พระสงฆ์ถวายอดิเรก จากนั้นทรงกราบพระสรีระ- 
สังขารองค์หลวงตาแล้วเสด็จกลับ ประชาชนที่ 
เฝ้ารับเสด็จถวายพระพรทรงพระเจริญ

พระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร 
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันแห่ง 
ประวตัศิาสตรท์ีห่ลอมรวมจติใจของพทุธศาสนกิชน 

และผู้มีศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ 
เฝ้ารอคอยงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตา พระมหาเถระองค์สำคัญซึ่งเป็นหลัก 
ของพระกรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้ทรง 
คุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ กอบกู้ 
วิกฤติเศรษฐกิจจนพ้นภัย ความเมตตาอันบริสุทธิ์ 
เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ดึงดูดจิตใจของชนทุกชาติชั้น- 
วรรณะ เกดิความเลือ่มใสศรทัธายนิด ีเมือ่องคท์า่น 
ละสังขารจึงมีพระภิกษุสามเณรและประชาชน  
มาร่วมงานจำนวนมากเป็นประวัติการณ์

ปวงประชาทีม่ารว่มงานตา่งมใีบหนา้โศกสลด  
ด้วยความศรัทธาอาลัยในองค์หลวงตา เป็นที่
ประจักษ์ชัดว่าองค์หลวงตาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย 
การบำเพ็ญธรรม บรรลธุรรม และเผยแผห่ลกัธรรม 
คำสั่งสอนสู่ชาวพุทธทั่วประเทศ และยังสงเคราะห์- 
โลกช่วยเหลือสรรพชีวิตท่ียากไร้ สร้างคุณประโยชน์ 
แก่ชาติบ้านเมืองมากมายมหาศาลโดยเฉพาะโครงการ 
ผ้าป่าช่วยชาติท่ีดึงดูดประชาชนให้หันมาสนใจธรรมะ

ณ วันนี้ ศรัทธามหาชนจากทั่วสารทิศหลั่ง- 
ไหลมาที่วัดอย่างไม่ขาดสาย ส่วนหนึ่งปักหลักค้าง- 
แรมอยู่รอบบริเวณวัดที่จัดเตรียมสถานที่รองรับไว้ 
เป็นจำนวนมาก พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานพิธี 
อันยิ่งใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ในชุดปฏิบัติธรรม นุ่งขาว 
ห่มขาว นอกจากมีการจัดเตรียมสถานที่ให้พักแรม 
แล้ว ยังเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้านกระจาย 
ไปตามจุดต่างๆ อีกด้วย 

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาโดยรถยนต์  
ทำให้การจราจรบนถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดป่า- 
บา้นตาดตดิขดัเปน็อยา่งมากแมไ้ดจ้ดัเตรยีมรองรบั  
ไว้ก็ตาม บริเวณวัดจึงแน่นขนัดไปด้วยประชาชน  
นับล้านคน ทางวัดได้จัดกระบะไม้ไว้โดยรอบเมรุ  
ชั่วคราวเพื่อประชาชนที่กระจายตามจุดต่างๆ 
จะได้ถวายเครื่องสักการะองค์หลวงตาอย่างทั่วถึง 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระ-
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระ- 
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 
อัญเชิญ “ไม้จิก” ขึ้นวางที่จิตกาธาน

เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระอดุมญาณโมล ี(จนัทรศ์ร ี 
จนัททโีป) เจา้อาวาสวดัโพธสิมภรณ ์แสดงพระธรรม- 
เทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๕.๐๐ น. นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐั-
มนตรีเดินทางมาร่วมพิธี

เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 
ราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินถึงเมรุชั่วคราว  
วัดป่าบ้านตาด เสด็จฯ เข้าพลับพลาที่ประทับโดย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์-   
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อัครราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า-  
อทิตยาทรกิติคุณเฝ้าฯ รับเสด็จ จากน้ันเสด็จฯข้ึนเมรุ 
ทรงทอดผ้าไตรพระราชทาน ๑๐ ไตร ที่รอบโกศ 
พระสรีระสังขาร 

จากนัน้พระสงฆส์มณศกัดิ ์๑๐ รปู ประกอบดว้ย 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 
สมเดจ็พระมหามนุวีงศ ์วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม 
กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพฯ พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 
กรงุเทพฯ พระพรหมมนุ ีวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม 
กรงุเทพฯ พระธรรมวราภรณ ์วดัเครอืวลัย ์ กรงุเทพฯ 
พระธรรมเจตยิาจารย ์วดัพระศรมีหาธาต ุกรงุเทพฯ 
พระธรรมบัณฑิต วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 
กรงุเทพฯ  พระธรรมดลิก วดัปา่แสงอรณุ ขอนแกน่  
และพระญาณสิทธาจารย์ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ 
บึงกาฬ ขึ้นบังสุกุล

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้ วางข้างโกศ 
ทรงหยิบธูปเทียน ดอกไม้จันทน์ ทรงจุดไฟ 
และพระราชทานเพลิง

เสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา ๑๗.๔๕ น.
เวลา ๑๘.๑๐ น. พระเถรานุเถระท่ีเป็นศิษย์ 

ช้ันผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาข้ึนวางไม้จิกจุดเพลิงบูชา   
จากน้ันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี เสด็จข้ึนไปถวายพระเพลิงจริงตาม 
ด้วยพระเถรานุเถระ โดยบุคคลทั่วไปวางไม้จิก 
ลงในกระบะไม่ได้ข้ึนไปบนเมรุ ต่างอธิษฐาน-  
จิตกราบพระสรีระองค์หลวงตาอ ยู่ด้านล่าง 
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี ประทับภายในพลับพลาพิธีตลอด 
เวลา จนกระทั่งไฟมอดลงในราวเที่ยงคืน จึง 
เสด็จกลับที่ประทับ

การเก็บพระอัฐิองค์หลวงตา 

วนัที ่๖ มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๓.๓๐ น.  
คณะสงฆ์ ได้เคลื่อนย้ายหีบสเตนเลสรองรับ 
พระอัฐิและพระอังคารขององค์หลวงตา ไปเก็บ 
รักษาไว้ภายในกุฏิองค์หลวงตา โดยคล้องกุญแจ 
ที่หีบทั้ง ๔ มุม มุมละ ๒ ลูก รวม ๘ ลูก และมีคณะ 
พระภิกษุครูบาอาจารย์ ๘ รูป อาทิ พระอาจารย์ 
อนิทรถ์วาย สนัตสุสโก พระอาจารยส์ดุใจ ทนัตมโน 
และพระสงฆ์จากวัดป่าบ้านตาด เป็นผู้รับผิดชอบ 
ถือกุญแจรูปละดอกไม่ซ้ ำกัน โดยมีหลวงปู่  
บญุม ีปรปิณุโณ และหลวงปูล่ ีกสุลธโร เปน็ประธาน 
ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด มีกำลังตำรวจ 
ทหารเฝ้ารักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ภายหลังจากทรงบาตร 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารีได้เสด็จไปยังกุฏิองค์หลวงตา เพื่อ 
ดูหีบที่บรรจุพระอัฐิและพระอังคารองค์หลวงตา 
เมื่อเปิดหีบออก พระองค์ทรงสรงน้ำที่ตำแหน่งเท้า 
องค์หลวงตาเป็นครั้งสุดท้าย พบว่ายังมีควันกรุ่น 
และไอร้อนปรากฏขึ้น ทรงทอดผ้าไตรพระราชทาน 
๔ ชุด พระสงฆ์สวดบังสุกุล จากน้ันพระอาจารย์อินทร์- 
ถวาย สันตุสสโก และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน  
ได้ร่วมกันเก็บอัฐิเพ่ือบรรจุลงในโถแก้ว

เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ีทรงเปน็ 
ประธานพิธีบังสุกุลภัตตาหารสามหาบ ฝ่ายสงฆ์ม ี
พระมหาเถระผู้ใหญ่ ๓ รูป คือ พระอุดมญาณโมลี 
(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ 
จ.อดุรธาน ี พระเทพวรคณุ วดับรมนวิาส กรงุเทพฯ 
และพระราชสารโกศล  วดัสารภาณนมิติ จ.นครพนม 
พระอาจารยอ์นิทรถ์วาย สนัตสุสโก วดัปา่นาคำนอ้ย 
จ.อุดรธานี และพระสงฆ์จากวัดป่าบ้านตาด

การแบ่งและเก็บรักษาพระอัฐิหลวงตา

ที่ประชุมคณะสงฆ์มีมติให้แบ่งพระอัฐิของ 
องค์หลวงตาให้กับวัดทั่วประเทศที่แสดงความ 
ประสงค์ขอรับ โดยคณะกรรมการฯ ขอพระ-  
ราชทานถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา- 
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเป็นปฐมฤกษ์ 
ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งทรงอัญเชิญผอบ 
นำกลับกรุงเทพฯ ด้วยพระองค์เอง

จากนัน้คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัการแบง่พระอฐั ิ
และพระอังคารออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก เป็นส่วนสำคัญเก็บบูชาไว้เป็นส่วน 
กลางในสถานที่มั่นคงถาวรที่จะได้จัดสร้างขึ้นภาย 
หลัง ในระหว่างนี้ได้บรรจุลงในผอบทองคำรูป 
ดอกบัวบานเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟภายในกุฏิของ 
องค์หลวงตา 

สำหรับผอบทองคำนี้ คณะศิษย์ได้ร่วมกันจัด
สรา้งขึน้เปน็พเิศษเพือ่นอ้มบชูาพระคณุองคห์ลวงตา  
ประกอบด้วยทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % น้ำหนัก 
๑,๓๕๒.๔ กรัม ส่วนฐานประดับเพชรนิลจินดา 
มีลักษณะเป็นรูป “ดอกบัวหลวงบาน” ซึ่ ง 
หมายถึง องค์หลวงตา ดอกบัวมีความสูง ๑๒ 
เซนติเมตร ตรงกับวันเกิดขององค์หลวงตา 
ความกว้าง ๓.๕๓ นิ้วตรงกับเวลาละสังขาร 
กลีบบัวบานชั้นบนมี ๘ กลีบ หมายถึง วิชชา ๘ 
กลีบชั้นล่างมี ๘ กลีบ หมายถึงมรรคมีองค์ ๘  
และก้านบัวหมายถึงจุดศูนย์รวมหรือพระนิพพาน
ส่วนฐานผอบ สูง ๕ เซนติเมตร หมายถึงขันธ์ 

๕ กว้าง ๘ เซนติเมตร หมายถึงอริยบุคคล ๘  
ด้านบนมี ๑๖ กลีบ หมายถึง ญาณ ๑๖ หรือ 
โสฬสญาณ ดา้นลา่งม ี๑๖ กลบี หมายถงึ พรหมโลก 
๑๖ ใต้ฐานมีพลอยนพเก้า ประกอบไปด้วย เพชร 
ทับทิม เขียวส่อง บุษราคัม โกเมน ไพลิน มุกดา 
เพทาย และไพฑูรย์ 

ส่วนที่ ๒ มอบให้วัดและพระเจดีย์ที่สำคัญ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้พระภิกษุ 
สามเณรและประชาชนในสถานที่ใกล้เคียงสามารถ
เข้าสักการบูชากราบไหว้ได้โดยสะดวก 

ส่วนที่ ๓ มอบให้พระเถรานุเถระที่เกี่ยวข้อง
กบัองคห์ลวงตาหรอืทีเ่ดนิทางมารว่มงาน ตลอดจน 
พระภิกษุสามเณรที่ช่วยเหลือการงานหรือเคยจำ 
พรรษากับองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด

ส่วนท่ี ๔ มอบให้ศิษย์ฆราวาสผู้เคารพเล่ือมใส 
อุปถัมภ์อุปัฏฐากองค์หลวงตา หรือช่วยในกิจธุระ 
ของวัดด้วยดีตลอดมา

ส่วนท่ี ๕ มอบเถ้าอังคารให้แก่ประชาชน 
ท่ัวไปที่เคารพเลื่อมใสและประสงค์จะนำไปเก็บไว้ 
สักการบูชา

วนัที ่๑๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มกีารประชมุสงฆ ์
สายวัดป่าทั่วประเทศกว่า ๑๐๐ แห่ง เพื่อพิจารณา 
เกณฑ์การแจกจ่ายพระอัฐิไปยังวัดและเจดีย์ที่ 
สำคัญต่างๆ เมื่อที่ประชุมได้ข้อสรุปก็ดำเนินการ 
แจกจ่ายพระอัฐิและพระอังคารแก่วัดที่เดินทาง
มารับในวันนั้นทันที นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ 
ได้จัดแบ่งพระอังคารจำนวนมากถึง ๑๐,๐๐๐ ตลับ 
แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เดินทางมาสักการะองค์- 
หลวงตาทีว่ดัปา่บา้นตาดในวนันัน้ ทกุคนทีไ่ดร้บัแจก 
ตา่งปตียินิดเีปน็อยา่งมากทีม่โีอกาสไดน้ำเครือ่งบชูา 
อันเป็นมงคลไปสักการบูชา การแจกจ่ายในวันนั้น 
หมดไปอย่างรวดเร็ว แม้จะจัดเตรียมไว้จำนวนมาก
ถงึหมืน่ตลบั แตก่ถ็อืไดว้า่เปน็จำนวนทีน่อ้ยนดิยงัไม ่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนประชาชนที่มีความ 
เคารพศรัทธาต่อองค์หลวงตา

การท่ีงานพิธีนับแต่วันละสังขารจนกระท่ัง 
วันแจกจ่ายพระอัฐิเพื่อสักการบูชาสำเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดีน้ัน ก็เน่ืองด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ
ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาส และโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด  
นับตั้งแต่การพระราชทานน้ำหลวงสรงศพและ 
เครื่องเกียรติยศประกอบศพ พิธีบำเพ็ญกุศล การ 
เชิญพระสรีระสังขารขึ้นตั้งบนจิตกาธาน พิธีพระ- 
ราชทานเพลิงฯ และการพระราชทานผ้าไตรในการเก็บ 
อัฐิ ยังความซาบซ้ึงแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นล้นพ้น
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หลวงตา....ละขันธ์

 มกรา ปีห้าสี่ เป็นกาลที่ สุดโศกศัลย์

ตีสาม ห้าสิบสามพลัน ใจหวิววาบ กำซาบทรวง

 ราตรี ยี่สิบเก้า ต่อด้วยเช้า สามสิบ ปวง-

ศิษย์ต่าง น้ำตาร่วง หวังสลาย ไร้หลวงตา

 ยอกร กราบแทบบาท สุดอนาถ วาสนา

ขาดท่าน ช่วยนำพา ดังโลกา พินาศพลัน

 หลวงตา ละขันธ์แล้ว สิ้นโพธิ์แก้ว แทบอาสัญ

เปลี่ยวเปล่า เศร้าจาบัลย์ วันที่ท่าน จากเราไป

 ต่อนี้ เราเหล่าศิษย์ จักฝึกจิต รักษาใจ

วิริยะ พากเพียรไป ตามคำสอน ของหลวงตา
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๘๘๒ ๘๘๓

พิธีบำเพ็ญกุศล
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๘๘๒ ๘๘๓

ภายหลังพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ครบ ๗ วัน คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ มีประชาชน

มาร่วมพิธีอย่างล้นหลามทุกวัน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงรับไว้ ในสังฆราชานุเคราะห์โดยมีพระบัญชาให้พระเทพสารเวที 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นผู้แทนพระองค์มาร่วมพิธี
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๘๘๔ ๘๘๕

งานบุญประทายขาวเปลือก

ระหวางการเตรียมงานพระราชทานเพลิงฯ คณะศิษยานุศิษยไดพรอมใจจัดงานบุญประทายขาวเปลือกที่องคหลวงตาพาดำเนินมาทุกปดวย ซึ่งในปนี้ตรงกับวันเสารที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
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๘๘๔ ๘๘๕

การประชุมเตรียมงานระหวางคณะสงฆ สำนักพระราชวัง หนวยงานราชการและภาคสวนตางๆ 

คณะสงฆออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเชา 

การประชุมเตรียมงานระหวางคณะสงฆ เจาหนาที่สำนักพระราชวัง หน�วยงานราชการ ภาคสวนตางๆ และศิษยานุศิษย ในวาระตางๆ เพ� อเตรียมความพรอมในพิธีพระราชทานเพลิงฯ 
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การสรางเมร� 

ภาพบรรยากาศ และภาพถายทางอากาศที่พระภิกษุสามเณรและประชาชนจากทั่วสารทิศรวมแรงรวมใจกัน

สรางเมรุในพื้นที่ที่องคหลวงตาเคยเมตตาชี้จุดไว ณ บริเวณลานกวางหนาศาลาใหญ
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๘๘๙๘๘๘

การประดับและตกแตงจิตกาธาน 

สวนบนของเมรุคือ จิตกาธาน ตกแตงดวยเคร� องสดโดยชางสิบหมูจากสำนักพระราชวัง กลดมีน้ำหนักกวา ๘๐๐ กิโลกรัม ใชเวลาประดิษฐ ๑๗ วัน ชักรอกขึ้นไปไวเหนือจิตกาธาน 

ฟนใชไมจิก (ไมเต็ง) ซึ่งองคหลวงตาเคยกลาววาถึงไมชนิดนี้วา “เปนฟนดี ไฟกลาแข็งดี” คณะศิษยานุศิษยทั่วสารทิศตางอาสารวมแรงรวมใจกันชวยงานในทุกๆ สวน

เพ� อบูชาคุณองคหลวงตาในวาระสุดทาย
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๘๘๙๘๘๘
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๘๙๐ ๘๙๑

ระหว่างพิธีบำเบ็ญกุศล กิจกรรมและการเตรียมความพร้อมงานพระราชทานเพลิงฯ

ประชาชนเข้ากราบสักการะบูชารูปเหมือนองค์หลวงตาตามจุดต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ภายในงานด้วยความเคารพบูชาเทิดทูนอย่างสูงสุด โดยมีการจัดเตรียมบริเวณลานจอดรถ  

รอบบริเวณวัดในพื้นที่หลายร้อยไร่ เพื่อรับรองคลื่นมหาชนที่เดินทางมากราบไหว้บูชาประจำวันและที่จะมาร่วมงานพระราชทานเพลิงฯ นับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง
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๘๙๐ ๘๙๑

บรรยากาศการเตรียมงานเพื่อรองรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนนับล้านที่จะมาร่วมงาน โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากท่ามกลางแสงแดดแผดกล้า ทุกคนต่างสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ และยินดีสละ

ทรัพย์ร่วมสมทบซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงตามพินัยกรรมอันทรงคุณค่าที่องค์หลวงตาได้เสียสละเอาพระสรีระสังขารเข้าอุ้มชาติ  จนมียอดบริจาคนับถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ รวมกว่า ๙๐๖ ล้านบาท
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๙๑๒

พระโลมาธาตุที่แปรสภาพ

พระเกสาธาตุขององคหลวงตาแปรสภาพเปนพระธาตุ

พระทันตธาตุที่แปรสภาพ พระอัฐิธาตุที่แปรสภาพ

พระนขาธาตุที่แปรสภาพ
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๙๑๓

มูลธาตุที่แปรสภาพ

ชานหมากขององคหลวงตาที่แปรสภาพ

พระอังคารที่แปรสภาพเปนพระธาตุ

พระปุพโพธาตุ แปรสภาพบนกอนสำลีทำความสะอาดแผลขององคหลวงตา

ปสสาวะที่แปรสภาพเปนพระธาตุ

พระปุพโพธาตุ พระโลหิตธาตุขององคหลวงตา

 งานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารองคหลวงตาผานไปไดไมนาน มีศิษยานุศิษยทั้งฝาย 
พระสงฆและฆราวาสท่ีเช่ือถือไดจำนวนไมนอยท่ีพบเห็นดวยตนเองวา พระอัฐิและพระอังคารขององคหลวงตา 
ไดแปรสภาพเปนพระธาตุ มีสีและรูปพรรณสัณฐานตางๆ ตรงตามตำรา สิ่งนี้เปนเครื่องยืนยันชัดเจนวา 
ผูมีจิตหลุดพนจากอาสวะกิเลสเทานั้นที่พระอัฐิจะกลายเปนพระธาตุ ซึ่งองคหลวงตาก็ไดแสดงพระธรรม 
เทศนาในเรื่องนี้ไวแลววา 
 “กิเลสขาดสะบั้นลงบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ กิเลสพัง 
ลงจากใจเมื่อเวลา ๕ ทุมพอดี ฟดกับกิเลสเปนเวลา ๙ ป ตั้งแตออกพรรษา ๗ จนกระทั่งพรรษา ๑๖”
 จึงเปนที่แจงประจักษทั้งในเวลาที่องคหลวงตายังดำรงขันธอยูและแมในเวลาที่ดับขันธไปแลววา 
จิตที่บริสุทธิ์ของทาน ไดครองขันธมาเปนเวลาถึง ๖๐ ป ๘ เดือน ๑๕ วัน กอนที่จะละขันธเขาสู 
อนุปาทิเสสนิพพาน เวลา ๐๓.๕๓ น. ของวันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ อำนาจจิตท่ีบริสุทธ์ิของทานได
ซักฟอกธาตุขันธมาเปนเวลานาน พระอัฐิและพระอังคารจึงกลายเปนพระธาตุไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม 
ดวยเหตุปจจัยของผูรับที่แตกตางกัน ผลที่ไดรับยอมตางกันดวย อาทิ ความเคารพศรัทธา การปฏิบัติตน 
ตามโอวาทคำสอน การเก็บรักษาไวในที่อันควร การมีศีลธรรม การหมั่นสวดมนตบูชา การภาวนา 
ความเก่ียวของกับองคทาน และอื่นๆ

พระอัฐิและพระอังคารขององคหลวงตาแปรสภาพเปนพระธาตุ
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พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เจ้าอาวาส  
วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ได้ละขันธ์เป็นอนุปาทิเสสนิพพาน ณ วัดเกษรศีลคุณ เมื่อคืนวันที่ ๒๙ ต่อเช้า  
วนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ น. สริริวมอาย ุ๙๗ ป ี๕ เดอืน ๑๘ วนั 
พรรษา ๗๗  

ในการนี้ สำนักพระราชวัง หน่วยราชการในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ  
คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาได้ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดทำ
หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงถวายแด่พระสรีระสังขาร  
องค์หลวงตา เพื่อเป็นอาจาริยบูชาน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ 
และพระกรุณาคุณขององค์หลวงตา ที่มีต่อชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักทั้ง 
๓ ตลอดถึงประชาชนชาวไทยและแผ่ไพศาลกว้างไกลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ครอบโลกธาต ุ พระเมตตาบารมธีรรมขององคห์ลวงตามากมายมหาศาลไมอ่าจ  
พรรณนาได้ครบถ้วนในหน้ากระดาษที่จำกัด เปรียบดั่งจะเอาน้ำในมหาสมุทร
มาใส่โอ่งใหญ่ๆ โอ่งเดียวก็ย่อมได้เพียงเล็กน้อยฉะนั้น 

อีกประการหนึ่ง ประวัติชีวิตขององค์หลวงตาในหนังสือเล่มนี้มาจากการ
ค้นคว้าหามาใหม่เกือบทั้งหมด เนื่องจากคณะสงฆ์และวัดป่าบ้านตาดมีเจตนา
มาแต่เดิมว่าจะไม่มีการตระเตรียมไว้ล่วงหน้า ด้วยความเคารพบูชาในปฏิปทา
และความสะดวกใจขององค์ท่าน เกี่ยวกับการทำหนังสือประวัติที่องค์ท่านเคย
กล่าวไว้ว่า 

“...เรือ่งของเราไมอ่ยากจะเอามาพดู แตห่ากมนัจะเปน็ประโยชนแ์กโ่ลกบา้ง 
เรากห็วงัประโยชนแ์กโ่ลก เราไมไ่ดห้วงัอะไรเพือ่ประโยชนส์ว่นตวัของเรา .. เราพอ  
ทกุอยา่งแลว้ .. พดูใหเ้ตม็ยศคอืวา่ใจเราไมใ่ชใ่จโลกใจกเิลส ใจธรรมลว้นๆ สิง่เหลา่นี ้ 
จึงเข้ากันไม่ได้กับเรา พอสัมผัสปั๊บมันจะปัดของมันเองเหมือนกับน้ำตกลง  
บนใบบัว .. ตามหลักนิสัยแล้ว เราไม่อยากจะพูดเรื่องเหล่านี้ออกที่ชุมนุมชน   
ถ้าให้ก็ให้แบบฝืนใจ ถ้าธรรมดาเราไม่ให ้

หากถงึวา่เราจะมขีดัขอ้ง แตป่ระโยชนไ์ดแ้กโ่ลกมอียา่งนีเ้รากฝ็นืให ้ แตเ่รา  
ไม่ได้ให้แบบโลกๆ ให้กัน เราให้แบบธรรมล้วนๆ ธรรมเหล่านี้ทุกประเภทที่นำ
มาสัง่สอนโลก เราไมไ่ดน้ำมาสอนแบบสุม่สีสุ่ม่หา้ การสอนทัง้หมดนี ้ เรายนืยนัใน
หัวใจของเราออกไปเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้อง ใครจะนำไปประพฤติปฏิบัติ  
ไปพิจารณาอย่างไร เราก็พร้อมเสมอว่า เราไม่มีอะไรขัดข้อง เพราะเราเอาไป
ด้วยความพอดีแห่งธรรมทุกขั้นทุกประเภทแห่งธรรมโดยลำดับอยู่แล้ว…” 

อย่างไรก็ดีเมื่อทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ถึงกาลอันควรที่จะน้อมนำเอา
ชีวประวัติและคติธรรมขององค์ท่านมาเผยแพร่เพื่อยังประโยชน์แก่โลก โดยจัด
พิมพ์เป็นหนังสือ “ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์” น้อมรำลึกถึงธรรมแห่งท่าน  
ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณเช่นนี้ คณะผู้จัดทำในนามคณะสงฆ์จึงเร่งสืบค้นข้อมูล
อย่างละเอียดสุดความสามารถภายในกรอบเวลาเพียง ๓ เดือน โดยรวบรวม
จากพระธรรมเทศนาทุกประเภททุกระดับไม่ว่าแกงหม้อใหญ ่ แกงหม้อเล็ก   
แกงหมอ้จิว๋ รวมถงึโอวาทขององค์ท่านในวาระต่างๆ แล้วนำมาร้อยเรียงลำดับ
เหตุการณ์ และอีกหลายเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์และผู้มีจิตศรัทธาต้องเดินทาง
ไปสอบถามท่านผู้อยู่ร่วมสมัยเพื่อให้ได้เนื้อหาครอบคลุมทุกแง่มุมทุกช่วงชีวิต
ขององค์ท่านมากที่สุด นอกจากนั้นการคัดเลือกภาพอันทรงคุณค่าจำนวนนับ
ล้านภาพจากหลากหลายช่างภาพเพื่อนำมาลงในเนื้อที่อันจำกัดก็เป็นงานที่
ละเอียดอ่อนและยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง  

คำกล่าวขององค์ท่านข้างต้น เป็นสิ่งยืนยันธรรมแท้ซึ่งได้มาจาก  
การปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว จริงจัง สู้ไม่ถอยชนิดยอมสละชีวิต
จึงได้ธรรมมาครองใจ ดังที่องค์ท่านกล่าวถึงการบำเพ็ญสมณธรรมขององค์
ท่านเองว่า “ถ้ากิเลสไม่ตาย เราก็ต้องตายเท่านั้น” 

ในช่วงที่ช่วยชาติและสงเคราะห์โลก องค์ท่านก็ช่วยอย่างทุ่มเทสุดชีวิต
จิตใจแม้จะต้องแบกขันธ์อันอ่อนล้าทรุดโทรมในวัยชราก็ตาม เมตตาธรรมของ

ท่านก็ยังดำรงอย่างต่อเนื่องตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ดังปรากฏผลให้เห็น
เป็นรูปธรรมหลายรูปแบบหลายด้านหลายทาง ยากจะมีผู้ใดในโลกกระทำได้  
สมกับเป็น “พ่อแม่ครูอาจารย์” ของศิษยานุศิษย์และประชาชน และสมควรที่
บรรดาเราท่านจะนำมาเทิดไว้เหนือเศียรเกล้าบนกระหม่อมจอมขวัญเพื่อเป็น
มหามงคลแก่ชีวิตด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุดตลอดไป 

องค์ท่านเป็นพระผู้สืบสานอริยวงศ์ โดยเฉพาะวงศ์พระกรรมฐานต่อจาก
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สมกับความเป็นศิษย์ทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งในกาลที่ครูบาอาจารย์ทรงขันธ์อยู่และแม้ดับขันธ์ไป
แล้ว องค์ท่านก็ยังเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาประมาณมิได้  

ดังนั้นไม่ว่าจะมององค์ท่านในมุมใด ก็งดงามถึงพร้อมไม่มีที่ต้องติ  
ดา่งพรอ้ย ทัง้ในเพศคฤหสัถแ์ละนกับวช จนถงึอวสานสดุทา้ยของชวีติ นบัไดว้า่  
เปน็ชวีประวตัทิีห่าไดย้ากยิง่ในปจัจบุนั และจะตราตรงึอยู่ในหวัใจของศษิยานศุษิย์  
และพี่น้องชาวไทยอย่างมิรู้ลืม ไม่เพียงในยุคสมัยนี้เท่านั้น แต่จะตราตรึงเป็นที่
พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังสืบต่อไปในอนาคตตราบนานเท่านาน 

หนังสือเล่มนี้คณะผู้จัดทำพยายามออกแบบเป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นแก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชนในทุกระดับ การลำดับเรื่องราวในชีวิตขององค์ท่านจึงมีภาพบุคคล
และสถานที่จริง ตามช่วงเวลาจริง ประกอบเนื้อหาตลอดเล่ม นอกจากนี้ยังมี
ภาพวาดเป็นระยะๆ เพื่อให้ง่ายต่อเยาวชนที่สนใจใฝ่ธรรมจะได้เกิดความ
ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา ได้น้อมนำธรรมะและข้อคิดคติธรรมจากชีวประวัติ
ขององค์ท่านมาปรับใช้ในชีวิต หากท่านผู้ใดสนใจศึกษาอย่างละเอียดก็สามารถ
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.Luangta.com ซึ่งมีทั้งภาพวิดีโอและไฟล์
เสียง มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอีกด้วย 

ขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า ในการจัดทำหนังสือแม้จะใช้ความอุตสาหะวิริยะ
เพียงใดก็คงไม่สามารถนำคุณธรรมและเมตตาธรรมขององค์ท่านมานำเสนอได้
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน คงได้เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น แต่แม้ในเศษเสี้ยวแห่ง
เมตตาธรรมขององค์ท่านนี้ คณะผู้จัดทำเชื่อมั่นว่าจักต้องเกิดประโยชน์ต่อท่าน  
ผูอ้า่นอยา่งแนน่อนไมว่า่ผูห้วงัความเจรญิรุง่เรอืงในทางโลกหรอืผูห้วงัวมิตุตหิลดุพน้  
ในทางธรรม ขอเพียงเป็นผู้มีความแน่วแน่มั่นคง จริงจังและต่อเนื่อง 

วตัถปุระสงคอ์กีประการหนึง่ของการจดัพมิพห์นงัสอืครัง้นีก้ค็อื เพือ่แจกจา่ย
หนงัสอืเปน็ธรรมทานไปยงัหอ้งสมดุของวดั หนว่ยราชการและสถานศกึษา เปน็
สมบตัสิว่นรวม สอดคลอ้งกบัความตัง้ใจทีท่า่นลขิติไว้ในหนงัสอืธรรมะทกุเลม่วา่ 

“หลวงตาไมต่อ้งการอะไรยิง่กวา่ใจ ทีเ่ปน็สมบตัลิน้คา่กวา่สมบตัใิดๆ ในโลก” 
แมอ้งคห์ลวงตาจะนพิพานไปแลว้ ทา่มกลางความอาลยั เศรา้โศก อา้งวา้ง   

และวา้เหวข่องศษิยานศุษิยท์ัง้หลาย แตธ่รรมะทีท่า่นไดเ้มตตาสัง่สอนอบรมไวท้กุ
ลำดบัขัน้ตอนจะยงัคงอยู ่ แมน้วา่ผู้ใดนำมาประพฤตปิฏบิตัติามแนวทางทีอ่งคท์า่น
ให้ไว ้ กจ็ะเจรญิรุง่เรอืง อยูเ่ยน็เปน็สขุ ทัง้ทางโลกทางธรรม เสมอืนวา่ไดอ้ยู่ใกล ้ 
องค์ท่าน และได้อัญเชิญองค์ท่านมาสถิตไว้ ณ กลางดวงใจของผู้นั้นตลอดไป 

แม้คณะผู้จัดทำจะมีความเคารพเทิดทูนบูชาองค์หลวงตาอย่างสูงสุดและ
ระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำอย่างที่สุดแล้วก็ตามก็อาจจะมีข้อผิดพลาด  
ในการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ท่าน โดยไม่ได้ตั้งใจและโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
คณะผูจ้ดัทำกราบเทา้ขอขมาองคห์ลวงตาดว้ยเศยีรเกลา้ไว ้ณ โอกาสนี ้ขออยา่ไดม้ี  
เวรภัยสืบต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยเทอญ 

 
 

   (พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน) 
   ประธานคณะผู้จัดทำหนังสือฯ 

          ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  
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