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๑๔
ธาตุขันธ์องค์หลวงตาเริ่มแสดงอาการอาพาธปรากฏแก่สายตา
ศิษยานุศษิ ย์ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓
และไม่สามารถออกมาฉันจังหันที่ศาลาได้ตามปกติตั้งแต่
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
องค์ทา่ นละสังขารเข้าสูแ่ ดนนิพพาน เวลา ๓ นาฬิกา ๕๓ นาที
ของวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
สิรอิ ายุ ๙๗ ปี ๕ เดือน ๑๘ วัน รวม ๗๗ พรรษา
องค์ ห ลวงตามี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ
ความตายหลายวาระ ตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ เป็นฆราวาส
ก็ป่วยหนักเหมือนจะไม่มี โอกาสหาย มีแต่หนัก
ไปหน้าจนถึงกับต้องได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบวช
อาการป่ ว ยจึ ง ค่ อ ยทุ เ ลาลง ระยะต่ อ มาเป็ น
เหตุการณ์เมื่อองค์ท่านบวชได้หลายพรรษาแล้ว
หลังจากที่หลวงปู่มั่นนิพพาน ท่านเป็นโรคเจ็บ
ขัดในหัวอกอย่างรุนแรงถึงขั้นเฉียดตายแต่ก็
หายได้ด้วยธรรมโอสถ ต่อมาไม่นานมีเหตุต้อง
ถ่ายท้องอย่างหนักเท่ากับร่างกายได้ตายไปแล้ว
๙๙ % แต่ด้วยความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะ
องค์ท่านก็กลับฟื้นคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์

ประสบการณ์เช่นนี้ทำให้องค์ท่านสามารถ
แสดงธรรมเกี่ ย วกั บ มรณานุ ส สติ ไ ด้ อ ย่ า ง
ละเอียดลออ พร้อมกับการบอกเตือนศิษยานุศิษย์
มิ ใ ห้ ใช้ ชี วิ ต อย่ า งประมาท ให้ มี ห ลั ก ธรรม
ในใจเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ ว ขณะเดียวกันก็ใช้เหตุการณ์
เหล่านี้สอนพระเณรถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว
และรู้ จั ก วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งในวาระจวนตั ว
ของท่ า น ดั ง เช่ น เทศนาธรรมเมื่ อ วั น ที่ ๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ องค์ท่านเมตตากล่าวไว้
ดังนี้
“...ถ้าพอว่าไม่สบายนีม่ นั ก็เหมือนกับลิงช่วย
ลิงนะ ทัง้ พระทัง้ เณรมา ได้ขู่ไล่ลงกุฏิ ไม่ให้ขนึ้ มา
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ยุ่งอะไร มันเป็นอยู่กับเราต่างหาก ไม่ ได้เป็นอยู่
กับพระกับเณรกับใครต่อใคร อย่ามายุ่งนะ พอ
ว่าไม่สบาย คนนั้นก็มายุ่งคนนี้ก็มายุ่ง คนนั้นมา
ถามคนนี้มาถาม ตอบกับคนก็เลยจะตาย มันไม่
ได้เรื่องอะไรนี่ เคยเป็นเคยอะไรอยู่
‘เรื่องเจ็บไข้ ได้ป่วยมันมีอยู่ ในธาตุในขันธ์
นี้ด้วยกันทุกคน ถ้ามันจะหายก็หาย ถ้าไม่หาย
มันก็เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ มาเยีย่ มมายามมาดูกนั
เกิดประโยชน์อะไร ว่ากำลังใจ กำลังใจอะไร เรา
ไม่ ได้เอาจากใครแหละกำลังใจ พอมีคนมาเยี่ยม
ก็ดี ใจอย่างงั้นเหรอ นี่ ไม่ดี ใจมีแต่ ไล่ขนาบเลย
เยี่ยมหาอะไรว่างั้นเลย หมอจะมาตรวจไม่ ให้
ตรวจ เวลานี้ปกติ ไม่จำเป็น..ไม่ตรวจ’
นี่ เ คยพู ด แล้ ว เป็ น สองเมื่ อ ไร ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
สองเหมื อ นใครนะ พู ด ยั ง ไงเป็ น อย่ า งงั้ น เลย
บอกแล้วเป็นระยะๆ

‘ถ้าพอที่จะเกี่ยวข้องกับหยูกกับยาอะไร
เราก็เกี่ยว พอที่จะลดส่วนไหนลงเราลดของเรา
เองๆ เวลามั น เป็ น มากจริ ง ๆ อะไรก็ ไ ม่ เ กิ ด
ประโยชน์แล้ว..ยาไม่ต้อง นั่นตัดเข้าๆ สุดท้าย
ใครมายุ่ ง ไม่ ไ ด้ น ะ ห้ามไม่ ใ ห้ ม าแตะต้ อ งจน
กระทั่งร่างกาย ห้าม.. จะตายคนเดียว’
นั่น ก็อริยสัจแสดงป้างๆ เรียนธรรมะไม่
เรียนอริยสัจจะเรียนอะไร ถ้ารู้ต้องรู้อริยสัจนี่ซิ
รู้กันแล้วจะไปหลงกันอะไร อะไรมันทนอยู่ ได้ก็
อยู่ อะไรอยู่ ไม่ ได้มันพังของมัน ก็รู้กันอยู่ว่าพัง
จะไปตื่นมันหาอะไร ไม่ตื่น พูดจริงๆ ใครจะว่า
บ้าก็ว่า ไม่ตื่นก็บอกไม่ตื่น เวลาตื่นก็บอกว่าตื่น
นี่มันไม่ตื่นก็บอกไม่ตื่น
อย่างเมื่อคืนวันที่ ๒๖ มันเอาอย่างหนัก
หนักแบบหนึ่ง เป็นอยู่ข้างบน ลุกนั่งไม่ ได้เลย
ล้ ม ตู ม ๆ นั่งอยู่ กั บ หมอนก็พั นกันอยู่ กับ หมอน
กุฏิมันหมุนไปหมดเลย อะไรๆ หมุน แม้ที่สุด
ที่นอนหมอนมุ้งหมุนไปตามๆ กันหมด เราก็รู้ว่า
มันหมุน ธาตุขันธ์มันเป็นของมันก็ ไม่เห็นตื่นมัน
อะไร มันจะหมุนไปไหนว่ะ ปิดประตูไว้หมดแล้ว
มันจะหมุนออกนอกทวีปได้เหรอ ประตูปิดแล้ว
ใส่กลอนแล้วนี่ เอ้า มันก็หมุนอยู่ภายในนี่ๆ
คืนแรกดูเหมือนคืนวันที่ ๒๖ พอวันที่ ๒๗
หกทุ่มเริ่มอีกแล้ว เริ่มคราวนี้มันไม่ ได้เป็นอยู่
ข้างบน มันเข้าข้างในละซิ หมุนแล้วเข้าไปข้าง
ใน เอ นี่มันจะไม่ ได้ถอดกลอนประตูออกเหรอ
เวลาตายพระเณรก็จะมางัดประตูลำบากนี่นะ
ขนาดนั้นนะวันนั้น มันหมุนเข้าข้างใน ต้องได้
รับกันละ เรียกว่าตั้งกองทัพรับกัน มันเข้าข้าง
ในนี้รุนแรงนะ เขาเรียกเข้าอุโมงค์ใหญ่ เป็นอยู่

ภายนอกนี้ค่อยยังชั่ว วันนั้นเข้าข้างในด้วยจน
จะได้เปิดประตูไว้ ผู้มาดูให้เห็นชัดเจนไม่ต้องมา
งัดประตูให้ลำบาก หนักอยู่คืนนั้น จากนั้นมาก็
เบามาเรื่อยๆ แต่กำลังไม่มีนี่ซีสำคัญ มันคงเป็น
เพราะยาอะไรก็ ไม่รู้
‘เรื่องตายน่ะอย่ามาวิตกวิจารณ์กับเรานะ
บอกชัดๆ เลย อย่ามาวิตกวิจารณ์กบั หลวงตาบัว
กลัวหลวงตาบัวจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้’
ลงนรกหลุมไหนเราจะลงของเราเอง ถ้า
มันควรจะไปลงนรกเราจะลงของเราเอง มันควร
จะไปไหนเรารูอ้ ยู่ในตัวของเราแล้ว เพราะฉะนัน้
เราถึงไม่สะทกสะท้านเราบอกตรงๆ เลย ไม่งั้น
สอนทำไมสอนคน สอนหลอกๆ หลอนๆ ได้ยงั ไง
ถอดออกมาจากหัวใจ ถ้ามันจะรูก้ ร็ ทู้ หี่ วั ใจนี้ ถอด
ออกจากนีส้ อน เพราะฉะนัน้ ถึงสอนให้มธี รรม
ภายในใจหนา มันถึงมีหลักยึดนะ สิง่ ภายนอกเอา
เรื่องไม่ ได้นะ เงินทองกองเท่าภูเขานี่ก็จะเกิด
ประโยชน์อะไร เวลาจำเป็นมาแล้ว เกาะไม่ ได้
ยึดไม่ ได้ พังๆๆ ดีไม่ดีเป็นเปรตเฝ้ากองทรัพย์สมบัตอิ ยูน่ นั่ อีก จะไปไหนมาไหนก็ ไปไม่ ได้แหละ
นัน่ มันเป็นภัยแก่ตวั เอง ถ้าไม่รอบคอบตัวเอง
เพราะฉะนั้ น จึ ง ให้ ส ร้ า งความดี อบรม
จิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคง ให้มีหลัก
ใจกับธรรมะ ธรรมะเป็นเกาะที่สำคัญมากที่จะ
ยึ ด เพื่ อ ความแคล้ ว คลาดปลอดภั ย ถ้ า ไม่ มี
ธรรมะแล้ ว กำหนดดู เ จ้ า ของเวลาไหนก็ เ ร่ ๆ
ร่ อ นๆ โลเลโลกเลก เวลาจะตายก็ แ บบ
เดียวกันนี้ หาความแน่นอนไม่ ได้ มันก็กลิ้งไป
เลยซี...”
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กิจวัตรองค์หลวงตา
ภารกิ จ ขององค์ ท่ า นตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
บั้ น ปลายชี วิ ต มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปตามวั ย
สุขภาพ การอนุเคราะห์และเกี่ยวข้องกับโลก
การกล่าวถึงกิจวัตรของท่านในที่นี้ จึงเป็นการ
กล่าวถึงกิจวัตรหลักซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตตั้ง
แต่ระยะที่สุขภาพของท่านพอเป็นไปยังสามารถ
ออกบิณฑบาตเองได้จนถึงในระยะที่ภารกิจต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพธาตุขันธ์ ดังนี้
ตี ๓ ตื่นจากจำวัดแล้วจึงบริหารกาย
จากนั้ น นั่ ง สมาธิ ภ าวนาเรื่ อ ยไปจนกระทั่ ง ได้
เวลารุ่งอรุณ
รุ่งอรุณ พระอุปัฏฐากองค์ท่านจะเข้าไป
ทำหน้าที่ต่างๆ ภายในกุฏิและบริเวณ ช่วงเวลา
นี้ อ งค์ ท่ า นจะออกไปเดิ น จงกรมอยู่ ใ นป่ า ด้ า น
หลังกุฏิ (เว้นแต่มีธุระอื่นที่ควรจัดทำในเวลานี้)
จนใกล้ เ วลาบิ ณ ฑบาตท่ า นจึ ง ออกจากทางจงกรมแล้ ว ขึ้ น ไปยั ง ศาลาเพื่ อ กราบพระประธานและรูปครูบาอาจารย์ จากนั้นจึงออก
บิณฑบาตในหมู่บ้านซึ่งห่างจากวัด ๑ กม.
อ ง ค์ ท่ า น พ ย า ย า ม รั ก ษ า ธุ ด ง ค์ ข้ อ
บิณฑบาตเป็นวัตรจนถึงที่สุดแม้จะชราภาพมาก
แล้ ว ก็ ยั ง ฝื น ธาตุ ขั น ธ์ ฝื น โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ออก
โปรดสัตว์เสมอมามิให้ขาด ในระยะทีส่ ขุ ภาพเป็น
ปกติ องค์ท่านออกบิณฑบาตร่วมสายกับพระ
เณรอย่างสม่ำเสมอ ต่อเมื่อธาตุขันธ์ร่างกาย
เริ่มทรุด ฉันอาหารไม่ค่อยได้ การพักผ่อนหลับ
นอนไม่เป็นปกติ ราวปี พ.ศ.๒๕๒๖ องค์ท่านก็
ย่นระยะทางลง จากเข้าในหมู่บ้านมาหยุดที่ชาย
บ้าน ๓-๔ หลังคาเรือน ต่อมาเมื่อชราภาพมาก
เข้ า องค์ ท่ า นก็ ยั ง อุ ต ส่ า ห์ ฝื น ธาตุ ขั น ธ์ ที่ มั ก
วิงเวียนเสมอๆ ออกบิณฑบาตที่หน้าวัด เพื่อ
รั ก ษาธุ ด งค์ ข้ อ นี้ โ ดยเคร่ ง ครั ด ซึ่ ง จะต้ อ งรั บ
บาตรและเทบาตรที่มีน้ำหนักมากในวัยที่กำลัง
เสื่อมถอยลง จำนวนหลายร้อยครั้ง
เอกลักษณ์ประจำองค์ท่านอีกข้อหนึ่งก็คือ
ในการออกบิ ณ ฑบาตไม่ ว่ า ช่ ว งอายุ ใ ดหรื อ ไป
ใกล้ ไกลเพี ย งใด ท่ า นจะให้ พ ระเณรออก
บิณฑบาตล่วงหน้าไปก่อน องค์ท่านจะไปตาม
ลำพั ง เท่ า นั้ น เพราะถื อ เป็ น การเดิ น จงกรมไป
ด้วย องค์ท่านจะกำหนดพิจารณาเรื่องอรรถ-

ธรรมที่ลึกตื้นหยาบละเอียดของธรรมบทต่างๆ
แง่ต่างๆ ไปด้วยตลอดการบิณฑบาต จึงไม่มี
พระเณรองค์ ใ ดหรื อ ฆราวาสคนใดเข้ า ไปพู ด
คุยหรือทำสิ่งใดที่อาจเป็นการรบกวนองค์ท่าน
ได้เลยในช่วงเวลาเช่นนี้
ในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ ในช่ ว งที่ อ งค์ หลวงตารับนิมนต์เดินทางมาที่กรุงเทพฯ โดย
เข้าพักที่สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย ๓
กรุงเทพฯ เช้าวันหนึ่งระหว่างที่องค์ท่านออก
บิณฑบาตเฉพาะภายในบริเวณสวนแสงธรรม
ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนทุกวันที่ผ่านมา
ระยะนั้ น องค์ ท่ า นก็ อ ายุ ย่ า งเข้ า ๘๔ ปี แ ล้ ว
ประกอบกับจำนวนผู้คนพากันหลั่งไหลมาทำบุญ
ใส่ บ าตรมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ทำให้ ต้ อ งถ่ า ยบาตร
๑๐๐-๒๐๐ กว่าครั้งต่อวัน การก้มและเงยศีรษะ
บ่ อ ยๆ ทำให้ ท่ า นเวี ย นศี ร ษะจนเกื อ บล้ ม อยู่
หลายครั้ง และเมื่อพิจารณาเห็นว่าธาตุขันธ์ ไม่
อำนวย องค์หลวงตาจึงงดการบิณฑบาตและให้
พระอุ ปั ฏ ฐากถื อ บาตรขององค์ ท่ า นออกรั บ
บาตรแทน ส่วนองค์ท่านก็ ใช้ช่วงเวลาเดียวกัน
นี้ออกเดินจงกรม ท่านกล่าวว่าพิจารณาแล้วจะ
เป็นประโยชน์มากกว่า
องค์หลวงตากล่าวถึงกำลังของธาตุขันธ์
ในวัยต่างๆ ขององค์ท่านเองว่า
“...อายุของเรานี้เราพอกำหนดได้อายุ ๔๖
นั่นละกำลังลด อายุ ๔๖ กำลังลด ตั้งแต่ต้นขึ้น
ไปหา ๔๕ คงเส้นคงวา เราเดินคือแต่ก่อนมัน
ไม่มรี ถมีรา เช่นจะไปอุดรฯ นีก้ เ็ ดินเลย จากนีถ้ งึ
นั้นปั๊บเวลาเท่านั้น ไปทีไรปั๊บถึงปั๊บๆ ไม่เคลื่อน
แม้นาทีเดียวนะ กำลังของเราคงเส้นคงวาอยู่
ถึงอายุ ๔๕ มันคงเส้นคงวาอยู่ ๔๕ นานนะ พอ
ไปถึงต้นเสาสะพานปั๊บมันจะได้หนึ่งชั่วโมงๆ ต่อ
จากนั้นมาอายุ ๔๖ ยังไม่ถึงสะพาน ถึงแค่นี้ ได้
หนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึง ต่อจากนั้นก็ค่อยลด
ช้าลงไป.. แต่ก่อนไม่มีรถ ต้อง
เดิน ทีนี้มีรถยนต์มามัน
เลยเหยียบไปเลย เลย
ไม่ รู้ เ วลาเท่ า ไรต่ อ
เท่าไร จนกระทั่งทุก
วันนี้ ฟาดตัง้ แต่วดั ป่าบ้านตาดมาถึงนี้เพียง
แค่ ๖ ชั่วโมง

พู ด ถึ ง เรื่ อ งว่ า เดิ น เราเดิ น เก่ ง มากนะ
เรียกว่าตามร่องรอยของตา ตานี่เดินเก่งมาก
ถ้าลงได้ก้าวออกไป ๒ ชั่วโมงแล้วใครตามไม่ทัน
คือเดินไปนั้นยิ่งแข็งแรงเรื่อยๆ เดินระยะสอง
ชั่วโมงนี้ยังไม่เท่าไร ก้าวออกคราวแรกไปถึง
สองชั่วโมง พอสามชั่วโมง สี่ชั่วโมงไปแล้ว ทีนี้
มันเหมือนว่าเครื่องร้อนนะ พุ่งๆ รอใครไม่ ได้ มี
ใครไปด้วยก็ตาม ต้องทิง้ ไปเลย หากว่าจะไปรอก็
ต้องไปหยุดพักข้างหน้า ที่จะให้รอไม่ ได้ เครื่อง
มันร้อนแล้วมันหมุนของมันเองพุ่งๆ อันนี้เรา
เป็นเอง กำลังวังชามันดีพอเครื่องร้อนแล้วมันก็
พุ่งๆ ใครไปด้วยกันทิ้งเลยๆ ออกหน้าเรื่อยๆ
เลย คือจะให้เรารอไม่ ได้ ต้องไปหยุดรอ เวลา
มันเดิน การเดินทางนี้เก่งละเรา พ่อ ตาก็เก่ง
เดินทาง นั่นก็บอกรอใครไม่ ได้...”
ฉันจังหัน องค์หลวงตานอกจากจะให้ความ
สำคัญเกี่ยวกับข้อวัตรการบิณฑบาตแล้ว ยัง
เคร่งครัดธุดงค์ข้อฉันในบาตร และฉันอาสนะ
เดียวหรือฉันเพียงมื้อเดียวเท่านั้น เมื่อพระเณร
ช่ ว ยกั น แจกจ่ า ยอาหารใส่ บ าตรพระ และจั ด
อาหารสำหรับญาติโยมทีม่ าถือศีลภาวนาและมา
ทำบุญทีว่ ดั ประจำวันแล้ว องค์ทา่ นจะเป็นผูส้ วด
อนุโมทนากถาให้พรแก่ญาติโยม จากนั้นท่านจะ
พิจารณาอาหารก่อนฉันทุกครั้ง พระเณรก็เริ่ม
พิจารณาอาหารตาม เมื่อพระที่มีอายุพรรษาสูง
กว่าเริ่มฉัน พระที่อายุพรรษารองลงไปจึงค่อย
ฉัน องค์หลวงตาเมตตาฝึกพระให้รจู้ กั ระมัดระวัง
มิให้ข้ามเกินข้อวินัยเรื่องอาวุโสภันเต คือการ
เคารพกราบไหว้กันตามอายุพรรษาเช่นเดียวกับ
การเรียงลำดับขณะบิณฑบาต
เมื่อพระเณรฉันเสร็จ หากวันนั้นไม่ตรง
กั บ วั น ห ยุ ด แ ล ะ มี ค ณ ะ ศ รั ท ธ า ม า ท ำ บุ ญ
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แม้องค์ท่านจะอยู่ในวัยชราและอาพาธยากลำบากเพียงใด
ก็ยังเมตตาเดินทางไปสงเคราะห์โลกจนตลอดชีวิตของท่าน
(ซ้าย) โยมเที่ยงและครอบครัวเป็นเสมือนโรงครัวของวัด
อีกครอบครัวหนึ่งที่คอยดูแลอาหาร น้ำปานะ ตลอดกิจธุระ
ต่างๆ ของวัดมายาวนานหลายสิบปี

แม้มีจำนวนไม่มากท่านก็เมตตาแสดงธรรมให้
ฟังอย่างสม่ำเสมอนับแต่อดีตมา แต่ถ้ามีเฉพาะ
ผู้ ม าทำบุ ญ ประจำเห็ น กั น อยู่ ไ ด้ ฟั ง ธรรมเป็ น
ประจำทุกวันอยูแ่ ล้ว องค์ทา่ นก็อาจพูดให้ฟงั เล็ก
น้อยแล้วบอกให้กลับ อย่างไรก็ตามในช่วง ๒๐ ปี
ก่อนมรณภาพ มักมีคณะศรัทธาจากที่ใกล้ที่ ไกล
หมุนเวียนกันมาทำบุญและฟังธรรมแบบไม่ซ้ำ
คณะมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะวันหยุดราชการและ
วันพระยิง่ มากันมาก องค์ทา่ นก็เมตตาตอบรับด้วย
การแสดงธรรมเป็นปกติทุกวันมิเคยขาด แม้
บางครั้งเป็นไข้หวัดไม่สบายธาตุขันธ์ เสียงแหบ
พร่าเพราะพิษไข้ก็ยังสู้อุตส่าห์ออกมาเทศนาธรรมโปรดญาติโยมอีกเช่นเคย ทั้งที่ต้องทนอยู่
ในอิริยาบถนั่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ตาม
ก่ อ นฉั น จั ง หั น และภายหลั ง การแสดง
ธรรมมั ก มี ป ระชาชนเข้ า มาถวายจตุ ปั จ จั ย
ไทยทานต่างๆ เป็นแถวยาวเหยียด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีงานบุญสำคัญ จากนั้นองค์ท่าน
จะให้พรโดยย่ออีกครั้งเป็นอันยุติภารกิจที่ศาลา
ประชาชนต่ า งพากั น แยกย้ า ยเดิ น ทางกลั บ
สำหรับวันพระเมือ่ ครัง้ อดีต ญาติโยมทีม่ าทำบุญ
จะพร้อมใจกันขออาราธนาศีลกับองค์หลวงตา
และท่านจะเมตตานำสวดรับศีลด้วยองค์ทา่ นเอง
ต่อมาเมื่อชราภาพมากขึ้นพิธีสวดขออาราธนา
ศี ล จึ ง ได้ ง ดเว้ น ไป แต่ อ งค์ ท่ า นก็ เ มตตาสอน
ญาติ โ ยมให้ รู้ คุ ณ ค่ า แห่ ง ศี ล และให้ ตั้ ง เจตนา
งดเว้นด้วยตนเอง

ออกสงเคราะห์โรงพยาบาล หลังจังหัน
แล้ว องค์ทา่ นมักนำข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง
ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ขนม ไข่ ผ้าขาว
และอืน่ ๆ ไปแจกจ่ายหมุนเวียนตามโรงพยาบาล
ต่างๆ อยูเ่ ป็นประจำ พร้อมกับสอบถามถึงความ
ขาดเขิ น ในวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ห รื อ
หยูกยาต่างๆ หากมีความจำเป็น ท่านจะเมตตา
ช่วยเหลือทันที
ในบางวันท่านก็เมตตาออกเยีย่ มเยียนพระ
เณรในสำนักหรือวัดในถิน่ ทุรกันดารทีต่ งั้ ใจประพฤติ
ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมนำเครื่อง
อุปโภคบริโภคต่างๆ สงเคราะห์ชว่ ยเหลืออีกด้วย
สุขภาพเริม่ ทรุดลง นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
เป็นต้นมา สุขภาพของท่านเริม่ ทรุดเห็นประจักษ์
การออกตรวจจึ ง เหลื อ เพี ย งวาระเดี ย วโดย
ส่วนมากมักเป็นช่วงบ่ายที่ว่างจากแขก แม้ปี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปแล้ว ธาตุขันธ์ร่างกายของท่าน
จะดีขึ้นก็ตาม แต่เมื่อมีพระเณรประชาชนหลั่ง-

ไหลมากราบนมัสการขอฟังธรรมมากขึ้นผิดหู
ผิดตา ความบอบช้ำย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ได้ ท่านจึงต้องการเวลาเยียวยาให้กับธาตุ
ขั น ธ์ ร่ า งกายมากขึ้ น แม้ ก ระนั้ น ก็ ต าม ด้ ว ย
กิจวัตรที่ท่านเคยกระทำมาเมื่อมีเวลาที่พอจะ
สะดวกบ้างท่านจะต้องออกเดินตรวจอย่างน้อย
วันละครั้งอยู่เสมอ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แม้ทา่ นจะชราภาพมาก
มีอายุยา่ งเข้า ๙๔ ปีแล้ว แต่ดว้ ยความรักความ
ห่วงใยในการปฏิบัติของพระเณรทำให้ท่านยัง
เมตตาเดินตรวจตราอยู่เสมอมิได้ขาด ดังคำ
กล่าวเมือ่ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่า
“(พระเณร)ทำหน้ า ที่ ก ารงานข้ อ วั ต ร
ปฏิบัติพร้อมเพรียงกันก็ดีอยู่แล้ว .. เราดูทุก
เวลา เดินไปที่ ไหนมีแต่เที่ยวดูทุกสิ่งทุกอย่าง
ตาต้ อ งสอดต้ อ งแทรกไม่ งั้ น ไม่ เ ห็ น ความ
บกพร่อง นี่มันบกพร่องทั่วๆ ไปนะ ให้ต่างคน
ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตน”
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ภาพปฏิทิน (ซ้าย) ในการออกสงเคราะห์โลก องค์หลวงตาบันทึกปฏิทินด้วยองค์ท่านเอง (ขวา) วันสุดท้ายในการบันทึก
ปฏิทินของท่าน แต่ยังออกสงเคราะห์โลกเช่นเคย

ช่วงเวลาบ่าย เป็นช่วงเวลาที่ท่านออก
ต้อนรับแขก จะมีพักบ้างเพียงเล็กน้อยในช่วง
เวลาปัดกวาดลานวัดและสรงน้ำ เมื่อใกล้ค่ำจึง
งดรับ หากวันใดท่านออกเดินทางไปสงเคราะห์
สิ่งของตามโรงพยาบาล วันนั้นมักจะกลับมาใน
ช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย ๓ โมง จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่
กับระยะทางที่ ไป
๖ โมงเย็น องค์ท่านมักอยู่ภาวนาภายใน
กุฏิหรือเดินจงกรมในป่า บางครั้งก็ออกตรวจ
ตามที่พักพระเณร

๒ ทุ่ม องค์ท่านออกจากกุฏิมาตรวจข้าว
ของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ในโกดังโรงทาน
สำหรับการสงเคราะห์ชว่ ยเหลือโรงพยาบาลดูวา่ มี
สิง่ ใดขาดตกบกพร่องหรือไม่ พร้อมกับดูวา่ มีโรงพยาบาลหรือหน่วยงานใดมาขอรับสิง่ ของในวันนัน้
บ้าง ช่วงเวลานีท้ า่ นมักจะสอบถามธุระต่างๆ กับ
พระเวรศาลา และในโอกาสพิเศษท่านจะเมตตานัง่
ฉันน้ำปานะที่โรงน้ำร้อน ในช่วงเวลานีเ้ องทีท่ า่ น
จะเมตตาเล่าธรรมะและประสบการณ์ชวี ติ นักบวช
ของท่านกับโยมทีค่ นุ้ เคย จากนัน้ ท่านจึงกลับขึน้
กุฏิ และเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาต่อไปจนเวลา
ประมาณ ๕ ทุม่ จึงเข้าจำวัด
การตรวจตราพระเณร แต่เดิมในช่วง
เวลาที่ ไม่ ได้รับแขก องค์ท่านจะใช้เวลาสำหรับ
การพักผ่อน อ่านหนังสือ หรือตอบจดหมาย
บ้างตามอัธยาศัย แต่ส่วนมากท่านจะออกเดิน
ตรวจตราไปตามที่อยู่ของพระเณร ซึ่งกระจาย
อยู่ทั่วบริเวณวัดในเนื้อที่ ๑๖๓ ไร่อยู่เป็นประจำ
ไม่ค่อยขาด และมักจะหยิบยกสิ่งบกพร่องที่พบ
เห็นมาสอนย้ำเตือนพระเณรเสมอถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ การบำเพ็ญภาวนา เพื่อให้ขยันหมั่น
เพียร และยังใช้ โอกาสนี้กำชับพระเณรให้ ใส่ ใจ
เลี้ยงดูเรื่องอาหาร น้ำ และภัยอันตรายต่างๆ
ให้กับสัตว์ที่มาอาศัยภายในวัดอีกด้วย
ความถี่ของการออกตรวจตราขึ้นอยู่กับ
สุขภาพของท่าน หากปกติดีจะมีถึง ๓ วาระ
คือ เช้า บ่าย และค่ำ มีบางสถานที่ที่ท่านเคย
จำพรรษาหากพบพระเณรองค์ ใดขี้ เ กี ย จ
ทำความเพียร เอาแต่หลับนอนหรือมั่วสุมคุยกัน

ในเรื่องไม่เกี่ยวกับอรรถธรรม ไม่สมกับความ
เมตตาของท่านที่เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาอบรม
แม้เวลาดึกดื่นตี ๒ หรือเช้ามืดตี ๔ ท่านก็จะ
ลองออกไปตรวจดูอีก หากพบว่าเป็นเช่นนั้น
ติดต่อกันถึง ๓ ครั้งโดยไม่ยอมแก้ ไขปรับปรุง
ตนเอง รายเช่นนั้นจะถูกขับออกจากวัดในเวลา
ไม่ช้าเลยทีเดียว การออกตรวจตราสอดส่อง
เช่นนี้ทำให้พระเณรเกรงกลัวไม่อาจนิ่งนอนใจ
อยู่ด้วยความประมาทได้ ต่างพากันขวนขวาย
ทำความพากเพียรอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะเกิด
ความสงบร่มเย็นแก่ตวั เองแล้ว ยังส่งผลไปถึงหมู่
คณะทีอ่ ยูร่ ว่ มกันให้มคี วามสงบสุขร่มเย็นไปด้วย
การสอดส่องพระเณรในวัยชราของท่าน
ยังคงความเข้มข้นเด็ดขาดจนตลอดชีวิตของ
องค์ ห ลวงตาถึ ง แม้ จ ะมิ ไ ด้ อ อกเดิ น ตรวจตรา
บ่ อ ยครั้ ง เหมื อ นก่ อ น แต่ ด้ ว ยสายตาธรรมที่
แหลมคมของท่ า นทำให้ ไม่ เ ป็ น การยากที่ จ ะ
สังเกตเห็นความผิดพลาดของพระเณร จากนั้น
ก็จะสั่งสอนตักเตือนหนักเบาเพียงใดเป็นไปตาม
เหตุผลและความเป็นธรรม ดังนี้
“อายุดูเหมือน ๙๖ แล้วมัง จะเต็มวันที่
๑๒ สิงหาคมข้างหน้า แต่เจ้าของมันจะไปไม่ ไหว
ล่ะ โซซัดโซเซ เดินมาระยะนีล้ ำบากมาก แต่เวลา
เด็ดนี้เด็ดมากนะ พูดจริงๆ นะ เวลาเด็ดขาดๆ
มากทีเดียว พระด้วยกันไหลเข้ามาอยูน่ ี้ เด็ดจริงๆ
พอขับ ขับเลย ไล่เลย เวลาอ่อนก็อ่อน อ่อน
ธรรมดา ถ้าเวลาแข็ง แข็งก็ดว้ ยเหตุดว้ ยผล เอา
ล่ะทีนี้ ใครค้านไม่ ได้ เอา..มา ว่าอย่างนั้นเลย
เป็นอย่างนัน้ นิสยั เรามันไปทางนัน้ ”
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คำปรารภอัศจรรย์และ		        
เหตุการณ์สำคัญก่อนอาพาธ

เลย เราคิดว่างัน้ พอดีทา้ วสักกเทวราชมาขอเลย
หายเงียบไปเลยนีก่ ด็ ี เอ้อ มันมีหลายแบบนะ ..
เอ แปลกอยู…่ ”

ทุกปี ในช่วงวันสงกรานต์ ก่อนเข้าพรรษา
และก่อนวันขึ้นปี ใหม่ องค์หลวงตามักเมตตารับ
นิมนต์ ไปโปรดศิษยานุศิษย์ ในกรุงเทพฯ เสมอ
แทบมิเคยขาด เพราะทราบดีว่าหากท่านไม่มา
บรรดาศิษย์เหล่านี้ก็จะต้องพากันหลั่งไหลมาที่
วัดป่าบ้านตาดอย่างแน่นอน และเนื่องจากใน
ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วเป็ น ช่ ว งวั น หยุ ด ราชการ
ประชาชนทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางกลับต่าง
จังหวัด ถนนหนทางจึงเต็มไปด้วยรถราและมัก
มีอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง องค์หลวงตาท่านรู้สึก
ห่วงใยความปลอดภัยของบรรดาศิษย์ที่จะต้อง
มุ่งหน้ามาหาท่านที่วัด ทำให้ท่านตัดสินใจเป็น
ฝ่ายออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนด้วยองค์ท่านเอง
เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดมา
จนกระทัง่ มาสิน้ สุดยุตลิ งเมือ่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๑ ก่ อ นเข้ า พรรษา เป็ น การเดิ น ทาง
มาโปรดศิษยานุศิษย์ ในกรุงเทพฯ เที่ยวสุดท้าย
ในช่วงเวลานั้นอายุของท่านก็ชราภาพมากแล้ว
ซึ่งอีกเพียงเดือนเดียวจะครบ ๙๕ ปีเต็ม หลัง
จากนั้ น เป็ น ต้ น มาองค์ท่านก็มิได้เดินทางมาที่
กรุงเทพฯ อีก

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑
ทวยเทพมาอนุโมทนาเรือ่ งเราสงเคราะห์โลก
“...วันหนึ่งมาฝันแปลกๆ เหมือนกัน แต่
เราไม่พูดมันจะเป็นการยอตัว ไม่พูดละ หาก
แปลกประหลาด เราไม่ เ คยฝั น อย่ า งนี้ ฝั น
อัศจรรย์อยู่นะ เราไม่เคยฝันจริงๆ ฝันแบบนี้
อาจจะร้อนถึงเทวบุตรเทวดาท้าวมหาพรหมก็ได้
การทำความดี ข องเราต่ อ โลกนี้ อ าจ
กระเทือน จึงเข้ า มาประสานกับ ความฝั นเรา
ทางนู้นลงมาประสานกับความฝันของเรา มา
อนุโมทนาด้วย ว่าอย่างนั้นจริงๆ นะ พวกท้าวสักกเทวราชพวกอะไรเข้ามาในฝัน พวกทวยเทพ
ทั้งหลายมาอนุโมทนาในเรื่องที่เราสงเคราะห์
โลกนี้เป็นที่พอใจ
อย่าว่าตัง้ แต่มนุษย์มนา เทวบุตรเทวดายัง
ได้รบั นัน่ ฟังซิ เราไม่เคยได้ยนิ ว่าเทวบุตรเทวดาได้
รับส่วนกุศลจากเรา มาบอกในความฝันถึงรู้ พวก
นัน้ ก็ได้รบั เหมือนกัน เพราะเมตตาธรรมทัว่ แดน
โลกธาตุ ไม่มสี งู มีตำ่ เมตตาธรรมถึงหมดเลย นีล่ ะ
พวกเหล่านี้ ได้รบั แปลกประหลาดอยู.่ ..”

โอวาทธรรมก่อนอาพาธหนัก
ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน หากสังเกต
เนื้อหาการแสดงธรรมพบว่ามีคำปรารภอรรถธรรมที่ ล ะเอี ย ดเกิ น อายตนะของปุ ถุ ช นคน
ธรรมดาจะรับรู้บ่อยครั้งขึ้น ขอน้อมนำบางส่วน
มาแสดง ดังนี้
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ท้าวสักกเทวราชมาขอฟัน
เมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ องค์หลวงตารับนิมนต์ ไปจำวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องใน
งานก่อเจดีย์มหามงคลบัว ท่านได้เมตตาเล่า
นิมติ ความฝันอัศจรรย์ทปี่ รากฏขึน้ ในคืนนัน้ ดังนี้
“...มันแปลกประหลาดยังไงก็ไม่รู้ เมือ่ วาน
ได้ พู ด อยู่ ได้ ส องสามคื น ผ่ า นมานี้ มั น แปลก

ไม่ใช่นงั่ ภาวนานะ เราหลับ (ตอนกลางคืนวันที่ ๕
พฤษภาคม) ปรากฏว่าท้าวสักกเทวราชมาขอฟัน
ฝันนะไม่ ใช่นั่งภาวนา เรานอนหลับฝัน ฝันว่า
ท้าวสักกเทวราชลงมา เป็นหัวหน้าบริษทั บริวาร
ลงมา คำฝันมันชัดเจนมากนะ แต่ฝนั ไม่ใช่ภาวนา
มาขอฟันเราไปกราบไหว้บูชา ให้ทวยเทพทั้ง
หลายได้กราบไหว้บชู า นีค่ ำฝันนะ ถ้าคำฝันโกหก
เราก็ โ กหกด้ ว ย เพราะฝั นอย่ า งนั้นจริ งๆ ถึง
ท้าวสักกเทวราช แต่ ในใจของเราก็ปลงใจให้นะ
ปลงใจให้ฟัน มันมีฟันอันหนึ่งที่มันโยกคลอนอยู่
ยังไม่ถอน ปล่อยมันไว้นนั้ ละ
พอดีทา้ วสักกเทวราชมาขอฟัน เราในความ
รู้สึกในความฝันว่าได้ปลงใจให้ท้าวสักกเทวราช
ฟันซี่นี้นะ พอตื่นเช้ามาฟันนี้หายเลย อันนี้เราก็
อัศจรรย์เหมือนกัน ฟันทีว่ า่ นีม้ นั โยกคลอนหายเลย
ไม่ทราบหายไปไหน หลังจากฝันมาแล้วหายเลย นี่
เป็นเองนะ เราเป็นเอง .. จะปล่อยให้มนั หลุดเอง
เราว่างัน้ พอดีทา้ วสักกเทวราชมาขอไป คำฝันก็
สดๆ ร้อนๆ พอตืน่ ขึน้ มาฟันหาย หายจริงๆ
มันก็แปลกนะ เป็นจริงๆ ก็มันเป็นกับเรา
เอง เราไม่ ได้ โกหกใคร โฮ้ เป็นอย่างนีก้ เ็ ป็น พอ
ตื่นนอนขึ้นมาฟันนี้หายแล้วไม่ทราบหายไปไหน
คงเป็นท้าวสักกเทวราชเอาไป เอ้า ผิดก็ผดิ ผิดใน
คำฝันเป็นอะไรไป เราไม่ ได้ โกหก มันฝันว่างัน้ เรา
ก็พดู ตามความฝัน พอท้าวสักกเทวราชมาขอฟัน
เราปลงใจให้นะ พอตืน่ นอนขึน้ มาฟันซีน่ หี้ ายเลย
ทีม่ นั โยกคลอนหาย หายเงียบเลย ได้สองสามวัน
นี้ เอ้อ อันนีก้ แ็ ปลกอยู่ .. ปรากฏมาจริงๆ คล้าย
กับภาวนา .. ตกลงฟันเราก็หายแต่คืนนั้นละ
หายเงียบเลย ไม่ทราบไปไหน คำฝันก็เป็นอย่าง
นัน้ จริงๆ ก็พดู อย่างนัน้ ท้าวสักกเทวราชว่าถ้าให้
มนุษย์มันยุ่ง .. แล้วตื่นขึ้นมาฟันหายเลย หาย
จริงๆ ก็พอดีกับที่เราปลงใจให้นะ ในคำฝันว่า
ปลงใจให้ พอตืน่ ขึน้ มาฟันซีน่ นั้ หายเลย
มันโยกคลอนเราปล่อยให้มันหลุดเอง ถ้า
จะไปถอนมันเกิดเรือ่ ง ให้มนั หลุดเองเราก็เก็บไว้

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒
เล่านิมติ ..บอกเตือนศิษย์ลว่ งหน้า
ราว ๑ ปี ๓ เดือนก่อนมรณภาพ องค์หลวงตาในขณะนั้นมีอายุกว่า ๙๖ ปีแล้ว แต่
ธาตุขันธ์ยังดูแข็งแรงสมบูรณ์ จะมีเพียงนิ้วหัวแม่เท้าด้านซ้ายเท่านัน้ ทีเ่ ป็นแผลเรือ้ รัง ส่วนระบบ
อื่นไม่มีทีท่าว่าจะเป็นอะไร อาการทุกอย่างยัง
สดชืน่ แจ่มใสกว่าคนชราวัยเดียวกัน ดูแล้วน่าจะ
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อยู่เป็นที่พึ่งแก่ศิษยานุศิษย์ ได้อีกนานหลายปี
แต่ แ ล้ ว การแสดงธรรมที่ วั ด เขาใหญ่ เ จริ ญ ธรรมฯ จ.นครราชสีมา ในวันนั้นกลับตรงกัน
ข้ า ม องค์ ท่ า นได้ เ ล่ า นิ มิ ต ความฝั น แปลก
ประหลาด มี ลั ก ษณะเหมื อ นอยากบอก
ศิษยานุศิษย์ ให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้า
เกี่ยวกับความเป็นความตายของท่าน ดังนี้
“...เราก็ จ วนเท่ า ไรยิ่ ง ไปนู่ น ไปนี่ น ะ ให้
พิจารณาบ้างนะ
(‘หลวงตาอย่าพึ่งทิ้งขันธ์เจ้าค่ะ’)
ขันธ์นี้ โลกเขาทั้งโลกทิ้งทั้งนั้นแหละ ให้
แบกคนเดียวแต่เรามันไม่เหมาะ เขาทิ้งเราต้อง
ทิ้ง เดี๋ยวนี้ ใครให้ ไปก็ ไม่ยอมไป บทเวลาจะไป
ไม่บอกใคร ปุ๊บเลย พอพูดอย่างนี้ก็แปลกอยู่นะ
ล่ะ มีแปลกอยู่ แต่นี้มันเป็นความฝันนี่นะ ความ
ฝันนี้แปลกๆ น่าคิดอยู่นะ
‘ท่านก็อยู่ โลกนี้มาเท่านั้นปีเท่านี้ปีควรละ
ขันธ์ ได้แล้ว’
‘เธอยังไม่เห็นทิง้ จะให้เราทิง้ คนเดียวไม่ได้’
หันหน้ากลับไปเลย ไม่ตอบ (ลูกศิษย์พา
กันกล่าว ‘สาธุ’) อย่างนั้นละมันมีเรื่องแปลกๆ
เข้ามานะ เข้ามาหานี้ แต่นี้มันไปสัมผัสเลยพูด
เฉยๆ นอกนั้นมีมากกว่านี้นะ
(‘หลวงตาอย่าพึ่งทิ้งนะคะ’)
‘ไม่ทิ้งละถึงได้พูดนี่ ถ้าจะทิ้ง ไปเลย’...”
๙ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๒๐ น.
ในหลวงและพระราชินฯี กราบอาราธนา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกราบเรียนองค์หลวงตา
ว่า
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่าท่าน

พ่อเป็นเสาหลักของประเทศไทย ทรงฝากมา
กราบอาราธนาให้ทา่ นพ่อรักษาสุขภาพ เพือ่ จะได้
เป็ น ร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยต่อไป
เจ้าค่ะ”
องค์หลวงตาตอบว่า “เจริญพร รับแล้วนะ”
๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ (บ่าย)
พญามัจจุราชเฉีย่ วเข้ามาหาแล้ว
องค์ทา่ นเล่านิมติ ความฝันแปลกประหลาด
ทำให้บรรดาศิษย์ทกี่ ำลังฟังธรรม ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา ในวันนัน้ เริม่ รูส้ กึ
ประหวั่นพรั่นพรึงไม่สบายใจหนักขึ้นกว่านิมิต
เตือนในครัง้ ก่อนๆ ดังนี้
“...นี่ก็เดินเข้ามาแล้ว พญามัจจุราชมา
เฉี่ ย วกั น แล้ ว มาเฉี่ ย วกั น แล้ ว กลางคื น ฝั น
แปลกๆ อยู่ หากไม่อยากพูดเพราะไม่เป็นผลดี
จึงไม่พูด ถ้าเป็นผลดีแล้วจะพูด นี่เป็นผลไม่ดี
เราไม่พูด เฉี่ยวเข้ามา เฉี่ยวเข้ามาหาเรานี่ละ
มันเข้าถึงตัวแล้ว เขาเฉี่ยวแล้ว มันเฉี่ยวแล้วก็
ปัดแล้วล่ะ ถ้าฝันแล้วมักจะฝันแม่นยำนะ ถ้าฝัน
อย่างนั้นแม่นยำมาก ถ้าฝันโกโรโกโสไม่ ได้เรื่อง
ถ้าฝันอย่างนั้นแล้วแม่นยำมาก…”
๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๔๕ น.
หลวงตาบิณฑบาตเมืองผี
องค์หลวงตาปรารภ
ธรรม ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสี ม า
เป็นการเตือนลูกศิษย์มิให้
ประมาท ให้ รู้ จั ก ห่ ว งใย
ตนเองด้วยการสร้างธรรม
ขึ้นในใจให้มาก ดังนี้
“...อยูม่ านานก็เห็นมา
นาน เห็ น เรื่ อ งราวนานๆ

อยู่นานๆ เห็นเรื่องราวนานๆ กว้างขวางมาก
แปลกนะ เมื่อคืนนี้ ไปบิณฑบาตเมืองผี ฟังซิน่ะ
ไปบิณฑบาตเมืองผี เขาหาอะไรใส่บาตรดีนะ
เมื อ งผี เหมื อ นเมื อ งคนนั่ น ละ มี ชั้ น วรรณะ
เหมือนกัน เขามาใส่บาตร น่าแปลกอยู่ (ผูก้ ำกับ
: ‘มีใส่กบั ข้าวพร้อมครับ’) ‘ใส่พร้อม’
เราก็แปลก เอ๊! ชอบกล บิณฑบาตเมืองผี
อยู่ ไปนานไปรู้ ไป อยู่ ไปนานไปรู้ ไปๆ เรื่อยๆ
แต่อันนี้ ไม่พรรณนา ไม่พูดนะ เป็นเอกเทศพูด
นิ ด เดี ย ว ที่ ป รากฏอย่ า งนี้ ม ากต่ อ มาก พวก
เปรตพวกผีพวกอะไร พวกแสวงบุญทั้งนั้นละ
พอมีครูบาอาจารย์ ไปแล้วเขาดีใจ ยิม้ แย้ม
แจ่มใส เขารู้เหมือนกันนะว่าครูบาอาจารย์เป็น
อย่างไรๆ เขารู้ อาจารย์เป็นอย่างไรเขารู้ พวกผี
อันธพาลจับเขามาแล้วก็เอาพวกผีอันธพาลทั่วๆ
ไปเอาไว้ประเภทหนึ่ง ผีอันธพาลพิเศษอีกขังไว้
ขังไว้ทำไมนั่น พวกนี้ปล่อยไม่ ได้เป็นอันธพาล
อันธพาลหนึง่ แล้ว เป็นอันธพาลทีส่ องอีก นัน่ ฟัง
ซิน่ะ มันแปลกอยู่นะ อัศจรรย์ พระพุทธเจ้า
รับสัง่ อะไรไว้ ไม่มผี ดิ ไม่ผดิ พวกเปรตพวกผีพวก
อะไรพระพุทธเจ้ารับสัง่ ไว้แล้วไม่ผดิ ..
‘เราก็พดู ตรงๆ รีบไปทางนูน้ ทางนีเ้ ดีย๋ วตาย
ไม่นาน พูดตรงๆ อย่างนีล้ ะ ไม่ได้หว่ งเจ้าของนะ
ห่วงโลกต่างหาก ตืน่ ขึน้ มาปับ๊ จิตมันจะพุง่ เลย ไม่
ได้มาห่วงเรานะ เราจะตายเมือ่ ไรมันไม่มกี ำหนด
กฎเกณฑ์ ไม่กลัวไม่กล้า แต่เรือ่ งโลกนี้ โห ลำบาก
ลำบนมากนะ จึงต้องคิดถึงเรื่องโลกมากกว่า
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ตัวเอง เพราะอย่างนั้น
ขอให้ พี่ น้ อ งทั้ ง หลาย
คิ ด ถึ ง ตั ว เองให้ ม ากนะ
อย่าให้แต่ครูบาอาจารย์
คิ ด ถึ ง นะ ตั ว เองก็ ต้ อ ง
คิดถึงตัวเอง ห่วงใยตัวเอง สร้างคุณงามความดี
ให้ดี จวนเข้าไปเท่าไรจิต
กับธรรมให้ ใกล้สนิทกัน
เข้าไปเรือ่ ยๆ อย่าให้บาป
พันเข้าไป พันเข้าไปไม่ได้
จมนะ บอกเสียวันนี้ ให้
แต่ครูบาอาจารย์หว่ ง เราไม่หว่ งตัวเองไม่ได้’
นีก่ ร็ บี ไปเสีย ไม่นานมันก็จะตายเหมือนกัน
รีบไปเสียเดี๋ยวนี้ หมดลมก็หยุดเท่านั้นละ จวน
แล้ว จวนเข้าทุกวันๆ แล้ว ความตายย่นเข้ามา
ย่นเข้ามา
ได้พูดถึงว่าบิณฑบาตเมืองผี ฟังซิน่ะเคย
ได้ ยิ น ไหมพู ด อย่ า งนี้ 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 แต่เวลาบุญกุศลไม่ค่อยมีนี้เดือดร้อน พอคิดถึงเวลาจะเป็นจะตายเดือดร้อนนะ
พอบุญกุศลมากเข้าๆ จนเต็มหัวใจแล้วไม่ห่วง
เวลาเต็มแล้วเหมือนเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ล้น
ออกหมด เต็มจิตเหมือนกันเต็มให้เต็มอย่างนัน้ ซิ
นี่ พู ด จริ ง ๆ มั น จวนจะตายแล้ ว พู ด กั บ
พี่น้องทั้งหลาย เราไปนู้นไปนี้ ไม่ ใช่ห่วงเรานะ
เราห่วงโลกต่างหาก เราไม่ ได้หว่ งเรานะ เราห่วง
โลกต่างหาก ไปจิตนี่มันจะออกละ ออกพั้บมัน
จะออกกระจายออกหมดต่อโลก อันนี้มันก็เป็น
ตัวเท่าหนูก็ตาม มันเป็นเท่าหนูก็บอกเป็นเท่า
หนู มันเป็นเท่าช้างก็บอกเป็นเท่าช้าง นี่มันเป็น
นะ มันเป็นจริงๆ...”

๑๓ กันยายน ๒๕๕๓
หลวงตาฝันถึงในหลวง
เวลา ๑๓.๒๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรม
ที่ วั ด เขาใหญ่ เ จริ ญ ธรรมฯ จ.นครราชสี ม า
พร้อมกับได้เล่าความฝันเกี่ยวกับในหลวงด้วยว่า
“...มีอันเดียวแต่ว่าเลิศนะ อะไรสู้ ไม่ ได้
บอกเท่ า นั้ น อั น นั้ น คื อ อะไรเราก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ห็ น ..
ความฝัน ในหลวงเอานี้มาให้เมื่อคืนนี้ ในหลวง
เอาอะไรมาให้ เอามาอั น เดี ย ว แต่ ว่ า ดี ม าก
บอกเท่านั้นละ ตื่นขึ้นมาถึงระลึกได้ .. ในหลวง
นะเอามาให้ เป็นของชิ้นหนึ่ง แต่ว่าดีมาก ท่าน
บอกว่าดีมาก ..
ฝันว่าในหลวงเอาอะไรให้ เอาก้อนหนึ่ง ดู
เหมือนเท่านี้พอดี เราก็ ไม่ ได้เปิดดู เอามาให้
บอกว่าของนี้ดีมาก เวลาตื่นขึ้นมาของก็ ไม่เห็น
เพิ่งมาระลึกได้ตอนเช้า หนหนึ่งหายไป มานี่
มาระลึกได้อีกจึงได้พูด ถ้าระลึกไม่ ได้ก็ ไม่ ได้พูด
แปลกอยู่ ทุกวันนี้ความหลงลืมมี หลงลืม .. ไม่
เคยฝันถึงในหลวง ห่อเท่านี้ แล้วห่ออย่างดี เอา
มาให้ว่าของนี้ดีมาก…”
๑๘ กันยายน ๒๕๕๓
เทวดาบนฟ้าอนุโมทนา
ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา เวลา ๑๒.๕๐ น. องค์หลวงตา
แสดงธรรมอัศจรรย์ส่วนหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เทพยดาบนท้องฟ้า ดังนี้
“...วันนี้คนก็มากนะ เต็มศาลาเลย พวก
เราถ้ า มี ต าทิ พ ย์ เ ราจะได้ เ ห็ น คนเต็ ม แผ่ น ดิ น
เทวดาบนฟ้าเต็ม แต่นี้พวกเราพวกตาบอดไม่
เห็น ยกแต่ว่าคนมามากคนมามาก เทวดามา
มากกว่านี้อีกไม่เห็น พวกเรา เข้าใจหรือเปล่า
ล่ะ ท่านอาจารย์มนั่ จะออกจากเชียงใหม่มาอุดรฯ
พวกเทวดาเขามาอนุโมทนาบนฟ้า…”
๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
ธาตุขนั ธ์มวี ยั จิตไม่มวี ยั นิพพานเทีย่ ง
ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา
เวลา ๑๒.๕๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน
หนึ่งกล่าวถึงความอ่อนแอของธาตุขันธ์ต่างกัน
อย่างมากกับใจ ดังนี้
“...เราไปไหนมาไหนลำบาก ธาตุขันธ์อ่อน

แต่ จิ ต ใจไม่ เ คยอ่ อ น พู ด ตรงๆ จิ ต ใจดี ด ผึ ง
ตลอดๆ เวลา จิตใจไม่มีวันคืนปีเดือน ยืนเดิน
นั่งนอนหลับดีดผึง แจ่มแจ้งอยู่ ส่วนธาตุขันธ์
อ่อนแอ ธาตุขันธ์ ไม่สบาย ใจดีดผึง
ฝึกให้มันได้ซิ ฝึกจิตฝึกให้ ได้ ถ้าฝึกได้แล้ว
เป็ น อย่ า งที่ ว่ า จิ ต นี้ ไม่ มี วั ย ธาตุ ขั น ธ์ มี วั ย มี
อ่อนแอท้อแท้ แต่จิตนี้ ไม่มีวัย ดีดผึงตรงแน่ว
รวมตัวไปแล้วนิพพานเที่ยงคืออันนั้น...”
๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
เทวดากับมนุษย์ชมธรรม
ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา
เวลา ๑๒.๔๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน
หนึ่งกล่าวถึงการวางตำแหน่งรูปหลวงปู่มั่นให้
สูงกว่ารูปองค์หลวงตา และยังกล่าวถึงความ
เคารพในธรรมของเทพยดาอีกด้วย ดังนี้
“...เห็นหลวงปู่ทั้งสององค์ท่านอยู่ข้างบน
เราอยู่ข้างล่างเหมาะ เหมาะมาก ดูว่าเราให้
ย้ า ยลงมาใช่ ไ หม เราให้ ย้ า ยลงมาให้ เราสั่ ง
เอง ดูว่าไว้เสมอกันไม่เหมาะ
ให้ เ อาท่ า น(รู ป หลวงปู่ มั่ น )ไว้ ข้ า งบน ให้
(รูปหลวงตา)ลงข้างล่าง
(‘ยาหอมที่หลวงตาเคยฉันครับ’) ทำไม
ถึงหอมอย่างนี้ล่ะ เราฉันยาหอมไปนี้เทวบุตร
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เทวดาท้องฟ้าต่างๆ หอมไปตามเลย อันนี้จะ
หอมหรือไม่ก็ ไม่รู้ เราไม่นึกว่าคนจะมากขนาดนี้
มาที่ ไหนคนเต็มหมดเลย เรานึกว่าจะมากแต่
เทวดาบนท้องฟ้า ที่ ไหนได้มนุษย์บนแผ่นดินก็
มากเหมือนกัน เห็นแต่ว่าเสมอกัน เทวดากับ
มนุษย์เสมอกัน มาชมธรรมของพระพุทธเจ้า…”
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ตอบปัญหาเทวดา
ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา
เวลา ๑๓.๒๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน
หนึ่งกล่าวถึงข้อปัญหาของเทวดาที่ปรากฏขึ้น
ในนิมิตความฝันของท่าน ดังนี้
“...พอพูดอย่างนี้มันก็แปลกๆ นะ มันฝัน
นะ ไม่ใช่ตั้งเป็น มันฝันของมัน ก็ ไม่น่าจะพูดแต่
มันก็เป็นเรื่องจริงในความฝัน เราจำเป็นต้องพูด
ให้ ผู้ ฟั ง เพื่ อ ได้ เ ป็นคติได้ ฝันอะไรก็ ไม่ทราบมี
คนมาว่าให้นะ มีคนมาเหมือนหนึ่งเหมือนเทวดา
ลั ก ษณะรู ป ร่ า งเหมื อ นเทวดา เข้ า มาหาด้ ว ย
ความเคารพนะ เรานั่งอยู่เงียบๆ แล้วเทวดา
เข้ามา ท่านมายกมือไหว้นะ พวกเทวดายกมือ
ไหว้เหมือนกันกับมนุษย์เราด้วยความนอบน้อม
นะ ด้ ว ยความเคารพ มานอบน้ อ ม ‘ท่ า นจะ
สร้างไปอะไรนักหนาสร้างบุญ’ ว่าอย่างนั้นนะ
ว่าให้เรานะ
‘ท่านจะสร้างบุญสร้างอะไรนักหนา ท่าน
พอแล้ ว ยั ง ไม่ รู้ ห รือ ผู้อยู่ข้างนอกยังรู้ว่าท่าน
พอแล้ว’
‘ถ้ารู้แล้วเราจะถามนะว่าผู้ถามอย่างนี้พอ
หรือยัง’
ทางนั้ น ติ ด นะ ติ ด ‘ท่ า นจะสร้ า งอะไร
นักหนาสร้างบุญสร้างกุศล มากต่อมากแล้ว’
แล้วทีนี้เราก็เลยถามแปลกอยู่นะปัญหา
ความฝันมันก็มีแยบคายของมันเหมือนกัน ทาง
นีก้ ถ็ าม ‘แล้วทางนีล้ ะ่ พอหรือยังล่ะ ทางนีส้ ร้าง
พอหรือยัง’
เลยตอบไม่ ได้เลย นิ่ง แปลกอยู่นะ ความ
ฝันตอบรับกันก็แปลกอยู่ ท่านพอหรือยัง ไม่
บอกว่ า อย่ า งไร ยิ้ ม ๆ แสดงว่ า ติ ด ปั ญ หาเรา
ทางนู้นว่าพอแล้วหรือไม่พอ ทางนี้ก็จะมีคำตอบ
อีกอันหนึ่ง ทางนั้นไม่ตอบเลยนิ่งเลย ทางนี้ก็
เลยนิ่งไม่ตอบต่อไป เป็นอย่างนั้นละ...”

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
เทวดาตามอารักขา
ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา
เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน
หนึ่ ง กล่ า วถึ ง การเดิ น ทางไปมาของท่ า นจะมี
เทพยดาคอยอารักขาคุ้มครองอยู่ตลอด ดังนี้
“...เราแปลกๆ อยู่นะ มันแปลกๆ อยู่ ฝัน
นะ ฝันว่าพวกเทวดามา
‘ท่านไปไหนมาไหน ท่านเคยเห็นไหมพวก
เทวดาทั้งหลายน้อยใจ’
‘น้อยใจอย่างไร’ ‘เขาตามดูแลรักษาท่าน
ท่านไม่ ได้มองหน้าเขาเลย พวกเทวดาทั้งหลาย
เขาน้อยใจ’
‘เอ้ า ! ที นี้ อ ย่ า น้ อ ยใจเลย เราพอใจกั บ
ทุกๆ ท่านที่มาหาเรา’ เป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่นะ
เขาว่าเขาน้อยใจ เขาว่าอย่างนั้น
‘เราไปพวกเทวดาทั้ ง หลายเขาติ ด ตาม
อารักขา’ เขาว่าอย่างนั้น
นี่ก็แปลกๆ อยู่ มันมาสัมผัสก็เลยพูด ถ้า
ไม่อย่างนั้นก็ ไม่พูด เป็นจริงๆนะ มันเป็นขึ้นใน
ความฝัน
เราฝันว่าเทวดาเขาติดตามอารักขา เขา
ว่าอย่างนั้น แล้วไม่มองหน้าเขาเลย เขาน้อยใจ
เราก็บอกให้อย่าน้อยใจเลยทีนี้นะ ให้ ใจใหญ่ๆ
นะทีนี้นะ เราบอก อย่างนั้นก็เป็น
มาเห็นพี่น้องมาหนาหน้าหนาตาเราพอใจ
พี่น้องทั้งหลายจะพอใจกับเราหรือไม่ก็ ไม่ทราบ
หรือคอยแต่จะขับเรา ดีและได้มาพบพี่น้องทั้ง
หลายแล้วเราพอใจแล้วละ พอใจกับพี่น้องทั้ง
หลายทั่วหน้ากัน แต่ยังสงสัยพี่น้องทั้งหลายจะ
พอใจกับหลวงตาหรือเปล่าก็ ไม่รู้ เราพอใจแต่
เราคนเดียวคนอื่นจะพอใจด้วยหรือเปล่าเราก็
ไม่ทราบได้ละ ..
เคยได้ยินไหมที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ พวกเทวดา
เขามาอนุโมทนา เราไปไหนมีเทวดาเขาบอก
อย่ า งนั้ น นะ ว่ า ตามอารั ก ขาเขาว่ า อย่ า งนั้ น
แล้ ว ท่ า นไม่ ม องหน้ า เขาเลย พวกเทวดาทั้ ง
หลายน้อยใจ
‘เออๆ ให้ ใจใหญ่นะทีนี้นะ เรามองทุกหน้า
นัน่ แหละ’
เราว่าอย่างนัน้ ...”

ภารกิจช่วงสุดท้ายของ
องค์หลวงตา
ภารกิจในช่วงสุดท้ายที่คณะศิษย์สังเกต
เห็นว่าองค์หลวงตาให้ความสำคัญมากมี ดังนี้

ซาบซึ้งพระคุณหลวงปู่มั่น
ไม่มีเสื่อมคลาย
องค์ ห ลวงตาผู ก พั น กั บ หลวงปู่ มั่ น มาก
ท่านถือเอาการไปกราบไหว้หลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร แห่งนี้ เป็นภารกิจ
หลักที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตของท่าน
เลยก็ ว่ า ได้ เพราะไม่ ว่ า ฝนฟ้ า อากาศจะเป็ น
อย่างไร ไม่ว่าจะเจ็บไข้ ได้ป่วยเพียงใด หรือไม่
ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการแสดงธรรม
และเดินทางไปสงเคราะห์ที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลา
ก็ ต าม ปั ญ หาและภาระหน้ า ที่ เ หล่ า นี้ ก ลั บ ไม่
ทำให้องค์หลวงตายกเอามาเป็นข้ออ้างให้ยตุ เิ ลิก
ล้มไปหรือทำให้องค์หลวงตาต้องรู้สึกอ่อนล้าต่อ
การเข้ากราบเยีย่ มหลวงปูม่ นั่ เลยแม้แต่นอ้ ย ซึง่
การเดินทางเข้ากราบไหว้บูชาก็มิใช่เพียงเพราะ
ว่าวัดป่าสุทธาวาสเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นมา
นิพพานหรือเป็นทีป่ ระชุมเพลิงถวายเท่านัน้ และ
ยิ่งเข้าใกล้วาระสุดท้ายขององค์หลวงตามาก
เข้าๆ ก็ดเู หมือนว่าองค์ทา่ นยิง่ เดินทางเข้ากราบ
ไหว้หลวงปูม่ นั่ ถีข่ นึ้ ด้วยเช่นกัน องค์ทา่ นมีเหตุผล
ที่ ลึ ก ซึ้ ง กิ น ใจมากมายหลายเหตุ ผ ลซึ่ ง จะขอ
น้อมนำมาแสดงเพียงบางส่วน ดังนี้
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“...เมื่อวานว่างๆ เราก็ ไปกราบหลวงปู่มั่น
เราที่วัดสุทธาวาส กราบทั้งรูปปั้น ทั้งพระธาตุ
ท่าน ทั้งคุณมหาคุณของท่านด้วย ไปกราบออก
มา เขาก็มาตั้งเก้าอี้ตั้งอะไร คนรุมมาเลยนะ ไป
เราก็ ข ออภั ย เรานั่ ง ให้ ป ระมาณสั ก ๕ นาที
ต้ อ งขออภั ย ด้ ว ยเพราะเราลำบากลำบน
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 ..
ที่วิหารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ที่วัดป่ากลางโนนภู่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
แคร่และไม้หามที่นำหลวงปู่มั่นมาจากวัดป่าบ้านหนองผือ

(อีกคราวหนึ่ง) เมื่อวานนี้ก็ ไปกราบหลวงปู่มั่นที่พิพิธภัณฑ์ เราไปเป็นประจำ เช่น จะไป
กรุงเทพฯ ก็ ไปกราบท่าน เวลาขากลับมาก็ ไป
กราบท่าน ไปที่ ไหนนานๆ ไปกราบ เป็นที่อบอุ่น
เป็ น ที่ ซ าบซึ้ ง ในโลกทั้ ง หลายนี้ รู้ สึ ก ว่ า ผู้ ที่ ใ ห้
กำเนิดแห่งธรรมที่เลิศเลอนี้ หลวงปู่มั่นนั่งอยู่
บนหัวใจเราตลอด ไม่มี ใครจะสอนได้อย่างท่าน
เราไม่ ได้ประมาทครูบาอาจารย์องค์ใด เราไม่ ได้
สนิทติดพันกับท่านเหล่านั้นบรรดาที่เป็นครูบาอาจารย์ แต่หลวงปู่มั่นนี้ติดจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ไม่ มี ถ อน และอนั น ตกาลไปเลย ไม่ มี ถ อน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เข้ามายุ่งไม่ ได้ ความ
เปลี่ ย นแปลงอะไรๆ จะให้ เ คลื่ อ นนี้ ไม่ มี เ ลย
เพราะฉะนั้นจึงไปกราบท่านด้วยความซาบซึ้ง ..
(อีกคราว) เมือ่ วานไปสุทธาวาสไปกราบพ่อแม่ ค รู อ าจารย์ มั่ น ที่ สุ ท ธาวาส ไปก็ ไ ม่ มี อ ะไร
เข้าไปกราบเสร็จแล้วออกเลย ตั้งหน้าตั้งตาไป
กราบหลวงปู่มั่นเรา นั่นละผู้มีคุณแก่เราอันดับ
หนึ่ง สอนทุกกิทุกกี ทุกแง่ทุกมุม ทั้งสับทั้งยำ
คุณเหล่านัน้ มาอยู่ในหัวใจหมด ไปกราบพระธาตุ
ท่านทีอ่ ยูว่ ดั สุทธาวาส อัฐขิ องท่านกลายเป็นพระธาตุหมดเลย ใครเก็บไว้ที่ ไหนๆ ก็เป็น..หลวงปู-่
มัน่ นีล่ ะพระอรหันต์สมัยปัจจุบนั ..

(๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) ออกจากนีป่ บั๊ ก็
ต้องวัดสุทธาวาส สกลนคร พ่อใหญ่อยู่นั้นน่ะ
ดึงดูดตลอด อำนาจแห่งบุญแห่งคุณมหาคุณของ
ท่านทีม่ ตี อ่ กระหม่อมเรานะไม่ลมื เลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์มนั่ ไปปับ๊ ต้องเข้าไปกราบท่านเสียก่อน
มันลงขนาดนัน้ ละ ลงขนาดหมอบให้จมมิดไปเลย
ไม่มยี กคอมองดูนนั้ ดูนเี้ สียก่อน หมอบเลยเข้าไป
เลย นัน่ ละลงหลวงปูม่ นั่ เราลงขนาดนัน้ ละ บอก
ให้ตายตายเลย ท่านมีเหตุผลของท่านว่าเอา
มหาบัวนี่ให้ตายเสียดีกว่า ดีกว่าอะไร เล็งเข้าไป
เลยเรา เหตุผลลงแล้วตายเลยได้เลย ..
(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วั ด ป่ า สุทธาวาส) นี่ก็มาเยี่ยมวัดสุทธาวาสก็เท่ากันกับ
วัดเรา พ่อแม่ครูอาจารย์เสาร์ครูอาจารย์มั่น
ท่ า นอยู่ ที่ นี่ เราก็ เ ข้ า ออกพั ก ที่ นี่ ต ลอดมานะ
ห่างๆ แต่ระยะนี้แหละ อาจารย์เสาร์อาจารย์มั่นก็ล่วงไป เราก็มาเป็นกาลเป็นเวลา หากมา
มากกว่ า วั ด อื่ น ๆ นะ วั ด นี้ ม ามากที่ สุ ด วั ด สุทธาวาส เป็นวัดของพ่อของแม่ คือหลวงปู่มั่น
หลวงปู่เสาร์ท่านอยู่ที่นี่ เข้าออกๆ อยู่ที่นี่เสมอ
เรา ถึงทุกวันนี้ระลึกปั๊บจิตมันสัมผัสได้ว่าจะไป
ที่ ไหนมันจะเตือนจะสัมผัส ว่ามาสุทธาวาสดูด
ปั๊บเลย คือพ่อแม่อยู่ที่นั่น สุทธาวาสเราก็เคย
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พิพิธภัณฑ์บริขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ

พิพิธภัณฑ์บริขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ
วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

พักเคยอยู่มากี่ครั้งกี่หน มาอยู่กับครูบาอาจารย์
ก็เคยมาตัง้ แต่เป็นพระหนุม่ น้อยนะวัดสุทธาวาสนี่
เราเคยมาเคยพักเคยอยู่ทีละนานๆ ก็มี บางที
ไปภูเขาลงมาก็มาพักที่นี่ ออกจากนี้ ไปทางนี้มา
ก็มาพักที่นี่ ไปที่ ไหนมาก็พักที่นี่
วั ด สุ ท ธาวาสจึ ง เป็ น เหมื อ นวั ด เราเลย
เพราะครูบาอาจารย์ท่านพาอยู่นี่ หลวงปู่มั่นน่ะ
สำคัญ เลยเป็นวัดทีส่ นิทสนม เป็นเหมือนวัดเรา
เราอยากมาเมือ่ ไหร่เราก็มา เช่นอย่างว่าจะไปไหน
กำหนดจิต พอว่าสุทธาวาส ดูดปับ๊ เลย สุทธาวาส
ดูดเลย มันเป็นของมันเองนะไม่มีใครบอก ถ้าจะ
ไปที่ ไหนกำหนดดูมันจืดๆ ชืดๆ ไม่ ไป ไปที่ ไหน
จืดๆ ชืดๆ ไม่ ไป ไม่เกิดประโยชน์ เฉพาะอย่างยิง่
เช่นวัดสุทธาวาสดูดปึ๊บเลยเชียว ไม่เคยมีการ
จืดชืดนะ เพราะพ่อของเราก็อยู่ที่นี่ หลวงปู่มั่น
หลวงปูเ่ สาร์อยูท่ นี่ ี่ เราก็เคยมาอยูท่ นี่ แี่ ล้ว .. เรา
ก็มาอยูน่ เี้ ป็นประจำ พึง่ ๆ ห่างๆ แต่ระยะนี้ ไม่ ได้
มาค้างที่นี่นะ แต่ก่อนมาพักมาค้างเที่ยวตามนี่
เดี๋ยวนี่เฒ่าแก่แล้วก็อยู่วัด ถ้ามาก็มาเป็นครั้ง
เป็นคราว แต่ถือเป็นหลักใหญ่เหมือนวัดเรา...”

ระลึกบุญคุณวัดดอยธรรมเจดีย์
ศิษยานุศิษย์ต่างสังเกตเห็นองค์หลวงตา
ตั้งใจเดินทางไปยังวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัด
สกลนคร อันเป็นสถานทีท่ อี่ งค์ทา่ นในวัยหนุม่ ได้
เข้ามาพักบำเพ็ญภาวนาขั้นมหาสติมหาปัญญา
จนสามารถเข้าถึงบรมสุขได้ธรรมครองใจเป็นผล
สำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายของชีวิตองค์

พิพิธภัณฑ์บริขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ วัดป่าสุทธาวาส
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
พิพธิ ภัณฑ์หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต ตัง้ อยูใ่ นวัดป่าสุทธาวาส ณ บริเวณกุฏทิ ี่
ท่านมรณภาพ เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ภายหลังจากถวายเพลิงศพ
ท่านเสร็จเมือ่ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ คณะศิษย์ได้ปรึกษาหารือกัน
ว่า สมควรทีจ่ ะสร้างเป็นพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ เป็นทีร่ วบรวมเครือ่ งใช้ อัฐบริขารของท่าน
จึงได้เริม่ สร้างพิพธิ ภัณฑ์ขนึ้ โดยหลวงปูฝ่ นั้ อาจาโร เป็นประธานอำนวยการ
องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นประธานดำเนินงาน ดร.เชาวน์ ณ
ศีลวันต์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพือ่ เป็นเครือ่ งระลึกและเป็นแบบอย่างให้
อนุชนรุน่ หลังได้ศกึ ษา
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ทำพิธีวางศิลามงคลเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๑๖ และทำพิธีเปิดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เมื่อที่เก็บบริขารในพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ องค์หลวงตา
และดร.เชาวน์ ได้ติดต่อขอบริขารของหลวงปู่มั่นที่กระจายไปในที่ต่างๆ คืนมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็น
ปูชนียสมบัติของกลางต่อไป ลักษณะของพิพิธภัณฑ์คล้ายถ้ำและเงื้อมผา มีลักษณะการก่อสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ส่วนภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือน
ขนาดเท่าองค์จริงของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพ
เป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูง พื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติ
ความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ องค์หลวงตาได้กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นไว้ว่า
“…เราทำมาทีแรกก็คือพิพิธภัณฑ์พ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา อันนั้นเราขวนขวายเต็มกำลังความ
สามารถ ไม่มีใครมานิมนต์ให้เป็นประธานอะไรละ เราเข้าเป็นทันทีเลยเป็นเจ้าภาพ จะว่าเป็นประธาน
ไม่เป็นประธานก็ตาม เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของงานที่พิพิธภัณฑ์พ่อแม่ครูจารย์มั่นก็เสร็จลงด้วยความ
เรียบร้อยดี..
ไปที ไรพอกราบท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเดินดูบริขารท่าน จากนั้นก็เดินมาดูบริขารทางด้านนี้
แล้วน้อมด้วยความเคารพกราบไหว้อย่างสุดหัวใจ แล้วออกมา อย่างนั้นทุกครั้งไป .. เห็นไหมนั่น
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น สบง จีวร บริขาร เครื่องใช้สอยของท่าน ไปดูเป็นยังไง ท่านฟุ่มเฟือยไหม ปะติด
ปะต่อ ปะ ๆ ชุน ๆ เต็มอยู่ในกองบริขารท่าน เราไปเห็นที ไรสะดุดใจกึ๊ก ๆ ...”
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ท่านก็ยิ่งแวะเยี่ยมถี่มากขึ้นแม้ ไม่อาจเทียบเท่า
การเดินทางไปกราบไหว้หลวงปูม่ นั่ ทีว่ ดั สุทธาวาส
ก็ตาม องค์ทา่ นเมตตาให้เหตุผลไว้ ดังนี้
“...วัดดอยธรรมเจดีย์เป็นวัดที่มีพระคุณ
ล้นหัวล้นเกล้าเรา .. ตั้งแต่ก่อนพอเราไปถึงปั๊บ
จะขึ้นกุฏินั้นเลยนะ ขึ้นหลังเขากุฏิที่เราพัก กุฏิ
นั้นเป็นกุฏิกระต๊อบอยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ จะขึ้นไปกุฏินั้นทันที ไปรำพึงรำพันระลึก
อยู่ตลอดเวลาความอัศจรรย์ที่เป็นอยู่ที่นั่น แต่
เดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ ได้แล้วเพราะกำลังไม่มี เลยไม่ขึ้น
แต่ ไปอยู่เสมอนะวัดดอยธรรมเจดีย์ เป็นวัดที่
วางรากวางฐานอย่างลึกซึ้งตลอดไปเลย .. จะ
ขึ้นไปเที่ยวภูเขาแล้วก็มาพักวัดดอยธรรมเจดีย์
ก่อน ทีนี้เวลาลงมาจากภูเขาที่เป็นแดนบำเพ็ญ
สมณธรรมอยู่ทางนู้นกว้างขวางมากนะ ข้างบน
นู้นคือเลยจากวัดดอยธรรมเจดีย์นี้ก็เข้าป่าเข้า
เขาไปลึ ก ๆ มั น เป็ น สายทางที่ เ หมาะสมกั บ
พระกรรมฐาน ไปนี้เข้าไปวัดดอยธรรมเจดีย์ ไป
พักที่นั่น พอได้จังหวะจากนั้นก็ขึ้นเขาเลย ..
แต่ก่อนมาปั๊บขึ้นเลยๆ ขึ้นไปดูที่หลังเขา
โล่งๆ เป็นทางจงกรมเรียบๆ อากาศตอนกลาง
คืนนี้แหมละเอียดมากทีเดียว เดินจงกรมอยู่บน
หลั ง เขาวั ด ดอยธรรมเจดี ย์ มาที ไ รเราไม่ อ ยู่
แหละข้างล่าง ไม่เคยอยู่ ปั๊บขึ้นบนหลังเขาเลย
หลังเขาที่ โล่งๆ จริงๆ สูงกว่าเพื่อนแถวนั้น มอง
ไปที่ ไหนโล่งไปหมดเลย นั่นละไปอยู่ที่นั่นๆ ทุก
วันนี้ ไปไม่ ได้แล้วเพราะปีนขึ้นไม่ ได้ วัดดอยธรรมเจดีย์นี้เป็นวัดที่เราอยู่เป็นประจำนะ เวลา
จะขึ้นไปบนภูเขานู้นก็ ไปพักนั่นเสียก่อน ขึ้นไป

ภูเขาลงมาก็มาพักที่นั่น เพราะความสงบสงัด
พอๆ กัน ..
วั ด ดอยธรรมเจดี ย์ เป็ น วั ด ที่ ไ ด้ ค วาม
อัศจรรย์ถงึ สองครัง้ .. แต่กอ่ นท่านอาจารย์กงมา
ท่ า นอยู่ ที่ นั่ น เคยไปพั ก อยู่ ที่ นั่ น ที ล ะนานๆ
เพราะสงบสงั ด ดี ไปบิ ณ ฑบาตบ้ า นนาสี น วล
เวลาไปทั้งไปทั้งกลับแต่ก่อนถ้าจำไม่ผิดชั่วโมง
๓๕ นาที เดินบุกป่าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร ไป
อยู่ที่นั่นสบาย ไม่มีถนนหนทาง เป็นป่าเป็นเขา
ทั้ ง นั้ น นั่ น ละไปฟั ด กั บ กิ เ ลสอยู่ ต รงนั้ น มั น
แปลกอยู่นะ เวลาไปหลงกิเลสหลงอวิชชาก็หลง
อยู่ที่ภูเขาลูกนี้ .. ฟาดกิเลสพังทลายลงก็บนเขา
ลูกนี้แหละ เราไม่ ได้ลืมนะ วันที่ ๑๕ พฤษภา
๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุ่มพอดี ..
ระหว่างจิตกับกิเลสพรากจากกัน ระหว่าง
จิตกับกายกระเทือนมากนะ ตัวนีก้ ระเด็นเลยเทียว
พุ่งเลย นัน่ ละที่ว่าเป็นเหมือนฟ้าดินถล่ม ฟ้าดิน
เขาก็อยูธ่ รรมดาเขานัน่ แหละ แต่มนั เป็นระหว่าง
กายกับจิต ระหว่างกิเลสกับจิตขาดสะบัน้ จากกัน
แล้วจิตกับกายมันกระเทือนกัน กระเทือนไปหมด
เลย โถ ไม่ใช่เรือ่ งเล็กน้อย วัฏจักรวัฏจิตขาดจาก
กันนีร้ นุ แรงมากสำหรับเรา ..
วัดดอยธรรมเจดีย์เป็นวัดที่ฝังลึกในหัวใจ
ของเรา ฝังลึกมากทีเดียว .. เป็นวัดทีส่ ำคัญมาก
ในชีวติ ของเรา .. นีล่ ะที่ ได้ธรรมมาสอนอยูเ่ วลานี้
.. พูดให้มันชัดเจนว่าเป็นวัดที่ลืมไม่ ได้จนกระทั่ง
วันตาย กิเลสขาดสะบั้นลงบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ ไม่ลมื .. กระต๊อบเล็กๆ เรามาทีไรเรา
ต้องขึน้ ไปทีน่ นั่ เดีย๋ วนีก้ ระต๊อบนัน้ ดูเหมือนจะรือ้
ไปแล้วมัง้ เล็กๆ อยูท่ หี่ น้าพระยืน พระอยูข่ า้ ง
บน กระต๊อบเล็กๆ หันหน้ามาทางพระ เรามาอยู่
ที่นั่น .. จึงเป็นวัดที่ลืมไม่ ได้เลย การบำเพ็ญนี้
สะดวกมาก ทั้งคืนทั้งวันสงัดเงียบเลย ตั้งหน้า
ตัง้ ตาภาวนาจริงๆ มาอยูท่ นี่ .ี่ ..”
แม้เหตุการณ์วนั ฟ้าดินถล่มขององค์หลวงตาผ่านพ้นมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ความรู้สึก
ซาบซึ้งในบุญคุณของสถานที่แห่งนี้สำหรับองค์ท่านกลับไม่มีวันเสื่อมคลายไปได้เลย ดังนี้
“...หลั ง จากฟ้ า ดิ น ถล่ ม ที่ วั ด ดอยธรรมเจดีย์แล้วเราก็ ไปเรื่อยอยู่ ไปก็ ไปกราบที่เป็นที่
ระลึกของเรา ไม่ลืมนะ ไปทีไรปั๊บไปกราบตรง
นั้น กราบตรงนั้น .. แต่ก่อนเรายังหนุ่มอยู่นี้

พอมาปั๊ บ จะขึ้ น ไปสถานที่ เ จ้ า ของเคยเป็ น นะ
แต่ก่อน อยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ พอ
มาปั๊ บ ก็ จ ะขึ้ น นู้ น เลย มั น เห็ น บุ ญ เห็ น คุ ณ กั น
แบบลึกซึ้งพูดไม่ถูก แล้วจะไปไหนค่อยไป ต้อง
ไปที่ นั่ น เสี ย ก่ อ น แต่ เ วลานี้ มั น แก่ มั น ไปไม่ ไ ด้
เพียงไปถึงศาลาก็พอแล้วมันจะตายแล้ว นี่ละที่
ว่ามันฝังลึกมาก .. มันคิดถึงบุญถึงคุณนะ ไปล่ะ
ไปวัดดอยธรรมเจดีย์ เราไม่เคยพูดให้ ใครฟังนะ
ไปก็ ไปธรรมดาๆ แต่ความลึกซึ้งกับสถานที่นั่น
ลึกซึ้งขนาดเรียกว่าฟ้าดินถล่ม เอาขนาดนั้นละ
ฟ้ า ดิ น ถล่ ม ทางวั ฏ จั ก ร ความเกิ ด ความ
ตายนี้ เ รี ย กว่ า ตั ด สิ น กั น วั น นั้ น (‘วั น ที่ ๑๕
พฤษภาเวลา ๕ ทุ่มตรงเจ้าค่ะ’) มันหลงๆ ลืมๆ
ไป เรานึกว่าเรื่องใหญ่ โตขนาดนี้มันก็ลืมไปได้
อย่าว่านะ ลืมได้หมด โดยเจ้าของเองเป็นมาให้
เห็นแล้วอย่างไรมันก็ไม่ลมื ลืมหมด สถานที่เป็น
อยู่ ที่ นั่ น ที่ นี่ จำได้ ถ นั ด ชั ด เจนที่ วั ด ดอยธรรม
เจดีย์เท่านั้นเอง จากนั้นมาผาสุกเย็นใจ
ถ้ า หากจะพู ด แบบนั ก ปราชญ์ ต่ อ นั ก
ปราชญ์พูดกัน ธรรมต่อธรรมพูดกัน แล้วธรรม
ท่านจะถามมาว่าที่อยากไปนิพพาน อยากเป็น
พระอรหันต์ เวลานี้ท่านเป็นแล้วยัง ปัญหามา
กระทบเราเอง ทางนี้ ไม่ตอบ ไม่ตอบหากยอม
แล้วว่าอย่างนั้น เวลาตอบมันกระจายไปอีก ไม่
เหมือนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มันเฒ่าแก่แล้วละใครจะ
ว่าไอ้บัวก็ ได้ ไอ้หมาบัว มันไม่มีความหมาย ไม่
เป็นอะไร พรรษา ๑๖ นะ เป็นเรื่องกระเทือนใจ
กระเทือนมาก ไม่นึกเลยว่ามันจะลืมได้นะ ลืมได้
แต่เหตุการณ์ที่มันกระเทือนไม่
ลืมอันนี้ อันนี้ฝังลึกไม่ลืม
ได้พูดตอนสุดท้าย
พูดสุดท้ายเข้ามาๆ หา
อี ต าบั ว อี ต าบั ว เที่ ย ว
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กรรมฐานเข้าใจไหม เราไปผลาญหัวกิเลสขาด
สะบั้นที่วัดดอยธรรมเจดีย์ วัดนี้จึงมีคุณแก่เรา
มาก ไปปั๊บมันสะเทือนแล้วๆ .. แต่เวลานี้ ไป
หากไม่ขึ้น ญาติโยมพระเณรเตรียมพร้อมที่จะ
หาแคร่มาหามเราขึ้นไป หามขึ้นไปตอนที่กิเลส
กับธรรมซัดกันมันคว่ำกันตรงไหนน่ะ ไม่บอก
หากไปตรงนั้ น แหละ จากนั้ น มาแล้ ว ก็ ส ง่ า
ผ่าเผย ยิ้มแย้มแจ่มใส ยืนเดินนั่งนอนสว่างจ้า
ไม่มีอิริยาบถ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติ

จ้า นอนหลับก็จ้า ตื่นขึ้นมาก็จ้า เดินไปก็จ้า มัน
ถึ ง นั้ น มั น จ้ า มั น จ้ า อย่ า งนั้ น ละ การบวชเอา
แทบเป็นแทบตายก็มายุติกันตรงนี้ละ จากนั้น
มาก็ ไม่มีงาน ..
ไปได้ของแปลกประหลาดอัศจรรย์ทีไรมัก
จะได้อยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีย์จนสะดุดใจตลอด
พอไปถึงปั๊บสถานที่เรากับธรรมเจอกันเจอที่ตรง
ไหนๆ มันจะวิ่งถึงกันทันทีๆ .. ตั้งแต่บัดนั้นมา
เราจึงไม่เคยลืมบุญลืมคุณของวัดดอยธรรมเจดีย์
นะ คุณอันนีฝ้ งั ลึกมากทีเดียว เราระลึกย้อนหลัง
ไปหาพระพุทธเจ้าทีท่ รงตรัสรู้ ในต้นโพธิ์ใหญ่ ได้
ถือต้นโพธิ์เป็นคู่เคียงของพุทธศาสนา เพราะ
พระองค์ทรงเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพธิ์ ใหญ่นั้น
นีก่ เ็ ห็นบุญเห็นคุณของธรรมกองใหญ่ ธรรมธาตุ
ขึน้ ในทีน่ นั่ จึงไม่มวี นั ลืมเลย ..
อย่างที่ว่าต้นโพธิ์ๆ เป็นคู่เคียงของศาสดา
องค์เอกเรา ใครไม่กล้าแตะต้อง มีแต่กราบไหว้
บูชา นั่นเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ต้นโพธิ์

นี้จึงเป็นคู่เคียงของพุทธศาสนาเรื่อยมาอย่างนี้
เอง และบรรดาท่านผู้ที่บรรลุธรรมในสถานที่
ใดๆ อันนั้นจะฝังลึกในใจของท่านอย่างลึกลับ
นะ ถ้าท่านไม่พูดไม่มี ใครรู้ ท่านก็ ไม่อยากพูด นี้
ถึงกาลเวลาเข้าไปสัมผัสก็เลยพูดเสียบ้าง
แต่กอ่ นมานี่ ปับ๊ ขึน้ หลังวัดดอยธรรมเจดีย์
เลย ไปดูสถานทีบ่ ญ
ุ คุณนะนัน่ ฝังลึกๆ อยู่ในนัน้
เหมือนต้นโพธิ์เป็นบุญเป็นคุณต่อพระพุทธเจ้า
นั่นแหละ ที่ว่าทรงประทับอยู่แห่งละเจ็ดวันๆ
นั้ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งต้ น โพธิ์ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเล็ ก น้ อ ย
เพราะฉะนั้นต้นโพธิ์จึงเป็นต้นไม้ที่สำคัญประจำ
สถานที่ ท่านเป็นที่ ไหน นั่นละ สถานที่นั่นเป็น
สำคัญ พอถึงที่นั่นแล้ว มันกระจ่างขึ้นที่นั่นเลย
ไม่ มี วั น ลบ ตายไปด้ ว ยกั น เลย ฝั ง ลึ ก มากนะ
บุญคุณอั น นี้ อย่ า งต้ น โพธิ์ กระทั่ ง ทุ ก วั น นี้ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ มหาคุณอยู่ตรงนั้น อยู่ต้น
โพธิ์ต้นนั้น ท่านระลึกถึงบุญถึงคุณ ไปที่ ไหนก็
เหมือนกัน…”

ภาพงานบุญในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีองค์หลวงตาเมตตาเป็นองค์ประธาน

งานบุญประทายข้าว วันเปิดโลกธาตุ วันเกิดองค์หลวงตา และวันกฐินในช่วงปีสุดท้าย
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ปัจฉิมโอวาทและลำดับ    							
 *
อาการอาพาธองค์หลวงตา
ขอน้อมนำพระโอวาทและข้อปรารภอรรถธรรมประกอบลำดับอาการอาพาธขององค์หลวงตา
ตลอดถึ ง ลั ก ษณาการแห่ ง การดั บ ขั น ธ์ ล าวั ฏ สงสารเข้าสูอ่ นุปาทิเสสนิพพาน ดังนี้

ปล่ อ ยสั ต ว์ ห ลากหลายชนิ ด นั บ แสนนั บ ล้ า นตั ว
และการปล่อยนกปล่อยปลา ไถ่ถอนชีวติ นับเฉพาะ
โค กระบือกว่า ๒๑,๐๐๐ ตัว เป็นเมตตาธรรมทีอ่ งค์
หลวงตาเร่งเน้นหนักในช่วง ๒-๓ ปีสดุ ท้าย
< การทำผ้าป่า ๘๔๐๐๐ กอง สร้างตึก ๑๐ ชั้น
รพ.ศูนย์อุดรฯ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์หลวงตา
ให้ความสำคัญในช่วงปีท้ายๆ ก่อนละขันธ์

กรกฎาคม ๒๕๕๒
มีแผลที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้ายจากการตัดเล็บ
และบางครั้งท่านเดินไปสะดุดของแข็งกระแทก
แผลจึงรักษาไม่หายจนลุกลามเป็นแผลตายเน่า
(Gangrene) เริม่ จากแผลตายแห้งดำๆ จนต่อมา
แผลเริม่ แฉะ มีแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ มา
ขอทำการรักษา ท่านปฏิเสธในระยะแรก และ
ยอมให้ลกู ศิษย์นำยาสมุนไพร แผนจีน แผนไทย
ชนิดต่างๆ มาทาแผล ต่อมาแผลอักเสบ ลุกลาม
มากจากปลายนิว้ ถึงโคนนิว้
* การบันทึกรายงานอาการอาพาธขององค์หลวงตานี้ บันทึกตาม
แบบธรรมวินัย โดยถือรุ่งอรุณเป็นเวลาเริ่มวันใหม่ แล้วสรุปรายงาน
ประจำวันเสนอต่อคณะสงฆ์และประชาชนให้รับทราบ
อีกทั้งเนื่องจากองค์หลวงตาเป็นปูชนียบุคคลและเป็นครูบาอาจารย์
กรรมฐานที่มีความสำคัญในระดับประเทศ ชีวิตของท่านเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ของชาติไทยอย่างแยกไม่ออก ประชาชนจำนวนมากต่าง
สอบถามถึงอาการอาพาธของท่านด้วยความห่วงใยยิ่งตลอดมาจวบจน
วาระสุดท้าย คณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวจึง
กราบขอขมาต่อองค์หลวงตา ขอน้อมนำลำดับการอาพาธของท่าน
ตลอดจนจริยาวัตรปฏิปทาในยามอาพาธหนัก มาแสดงให้ประจักษ์ถึง
อานุภาพแห่งธรรม โดยเฉพาะในขณะทีอ่ งค์หลวงตาต้องเผชิญต่อเวทนา
ทางขันธ์อย่างสาหัสและมรณภัยในเบื้องหน้า ด้วยความองอาจสมชาติ
อาชาไนย ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นคติตวั อย่างแก่กลุ บุตรสุดท้ายภายหลังสืบไป
นอกจากนี้ ยั ง แสดงความเมตตาขององค์ ห ลวงตาอย่ า งสุ ด ซึ้ ง ต่ อ
ศิษยานุศิษย์ ในการยอมรับน้ำใจของศิษย์ทั้งหลายที่ ได้พยายามจัดหา
คณะแพทย์เข้ามาดูแลธาตุขันธ์ด้วยความรักและกตัญญูกตเวที
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ธันวาคม ๒๕๕๒
แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี นำโดย
ผู้อำนวยการและคณะ มาช่วยล้างแผลให้ทุกวัน
รวมทัง้ ให้ยาปฏิชวี นะ เมือ่ แผลมีอาการอักเสบ
มกราคม ๒๕๕๓
ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ และ ศ.นพ.สุชาย
สุนทราภา จากโรงพยาบาลศิรริ าช ได้นำแพทย์
เฉพาะทางศัลยกรรมหลอดเลือดมาตรวจพบว่า
หลอดเลือดแดงตีบ เลือดไปเลีย้ งส่วนปลายเท้าไม่
เพียงพอ วัดความดันเลือด (ABI= Artero
Brachial Index) เท่ากับ ๐.๔ ปกติ ๐.๘ ขึน้ ไป แต่
ท่านปฏิเสธการไปตรวจรักษาในโรงพยาบาล
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
แผลปลายนิ้ ว หั ว แม่ เ ท้ า ซ้ า ย เนื้ อ และ
กระดูกตายดำแห้ง ส่วนตรงกลาง โคนนิ้วเท้า
เริ่มอักเสบบวมแดงมากขึ้น ทางโรงพยาบาล
ศูนย์อุดรฯ ได้ส่งบุรุษพยาบาล ๓ คน มาอยู่
ประจำเพื่ อ ดู แ ล และคณะแพทย์ ทุ ก สาขาที่
เกี่ยวข้อง มาช่วยประเมินการรักษา
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓
ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล ผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องแผลและโภชนบำบัด เป็นประธานชมรม
สมานแผลแห่งประเทศไทย และ ศ.นพ.อมร
ลีลารัศมี ผูเ้ ชีย่ วชาญโรคติดเชือ้ จาก โรงพยาบาล
ศิริราช ได้ ข อมาทำการรั ก ษาในนามลู ก ศิ ษ ย์
ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ (เป็นอาจารย์แพทย์ที่เคย

มาปฏิบัติธรรม และช่วยอุปถัมภ์อุปัฏฐากวัดป่า
บ้านตาดในหลายๆ ด้าน) ปรากฏว่าองค์หลวงตา
เมตตาอนุญาตให้ทำการรักษาโดยการตัดแต่งเนือ้
และกระดูกที่ตายร่วมกับการใช้ยาสมานแผล
เฉพาะที่ และให้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะๆ ผลการ
รักษาแผลหายช้ามากเนื่องจากหลอดเลือดแดง
ตีบตัน เลือดไปเลี้ยงแผลปลายเท้าไม่เพียงพอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้ง
คณะแพทย์จากศิริราชพยาบาล นำโดยคณบดี
ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์ และคณะ พร้อมได้
กราบอาราธนานิมนต์องค์หลวงตาไปตรวจรักษา
ด้วยเครื่องมือพิเศษในโรงพยาบาลและทำการ
แก้ ไขตามสาเหตุ โดยการผ่าตัดเปลีย่ นหลอดเลือด
หรือ ถ่างหลอดเลือดโดยขดลวด แต่องค์หลวงตา
ปฏิเสธการรักษาวิธีนี้ ยินยอมให้ นพ.จอมจักร
รั ก ษาโดยการตั ด แต่ ง เนื้ อ และกระดู ก ตาย
(ถูกตัดถึงโคนนิ้ว) รวมทั้งให้ยาสมานแผลเฉพาะ
ที่ กุ ฏิ ข องท่ า น ให้ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ โดย
จำลองห้องผ่าตัดด้วยวิธีปลอดเชื้อ ทั้งเครื่องมือ บุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาล
ในการรักษาองค์หลวงตา แพทย์เห็นว่า
องค์ท่านมีความอดทนมาก เนื่องจากในการตัด
แต่งแผลใช้ยาแก้ปวดน้อยมาก (ท่านอยู่เหนือ
เวทนา) ส่วนใหญ่ ไม่ ได้ ใช้เลย แพทย์เดินทางไป
กลับกรุงเทพฯ-อุดรธานี ประมาณอาทิตย์ละ ๑-๒
ครั้ง จนแผลเริ่มสะอาด มีเนื้อแดงๆ มาคลุม
กระดูก แผลตื้นขึ้นเรื่อยๆ ประเมินว่าในเดือน
กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม ๒๕๕๔ แผลจะหาย
(หมายเหตุ คณะแพทย์ พ ยาบาลจาก

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี มาช่วยทำแผลตาม
แผนที่ นพ.จอมจักร แนะนำไว้ และตรวจโรค
รวมทั้งอาการแทรกซ้อนทุกวัน)
พฤษภาคม ๒๕๕๓
นพ.นิ พ นธ์ พวงวริ น ทร์ มี โ อกาสกราบ
บั ง คมทู ล พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
เกี่ยวกับปัญหาแผลเรื้อรังที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้าย
ขององค์หลวงตาที่มีอาการมาเกือบ ๑๐ เดือน
และยังไม่หาย เพราะมีอาการติดเชื้อซ้ำๆ กัน
หลายครั้ง และองค์หลวงตาก็ ไม่ประสงค์ที่จะ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จากนั้นได้กราบบังคมทูลโดยละเอียดถึง
ปัญหาของการเกิดแผลเรื้อรัง สาเหตุหรือองค์
ประกอบในการแก้ ไขและวิธีการรักษา ตลอด
จนอุปสรรคและปัจจัยของการรักษาที่มีความ
หลากหลายจากหลายแหล่ ง หลายวิ ธี ทั้ ง แผน
ปัจจุบัน แผนโบราณ แผนจีน แพทย์ทางเลือกที่
ยังขาดความเชื่อมโยงกัน ตลอดจนเจตนารมณ์
ขององค์หลวงตา ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงห่วงใยองค์หลวงตาเป็นอย่างยิ่ง และทรงมี
กระแสพระราชดำรั ส ให้ ค ณะแพทย์ ทั้ ง หมด
ดำเนินการ ดังนี้
๑. ให้เตรียมห้องพักที่ โรงพยาบาลศิริราช
ไว้ ให้พร้อมในกรณีที่องค์หลวงตาต้องเข้ามารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
๒. ให้คณะแพทย์ประชุมปรึกษาหารือกัน
อย่างรอบคอบ โดยหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้
กับองค์หลวงตา
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๓. ให้คณะแพทย์เดินทางไปวัดป่าบ้านตาด อธิบายเกี่ยวกับแผนการรักษาที่ถูกต้อง

และดีที่สุด พร้อมทั้งนำภาพประกอบไปอธิบาย
ให้องค์หลวงตารับทราบทั้งหมดอย่างชัดเจน
๔. ให้กราบนิมนต์องค์หลวงตาเข้ามารับ
การรักษาที่ โรงพยาบาลศิริราช โดยให้กราบ
เรียนองค์หลวงตาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอนิมนต์องค์หลวงตา
๕. แต่ทา้ ยสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงย้ำว่า การตัดสินใจทั้งสิ้นขอให้องค์หลวงตา
พิ จ ารณาตั ด สิ น เลื อ กเองเป็ น ข้ อ ยุ ติ เพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบว่าก่อน
หน้านี้ทูลกระหม่อม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรง

เคยกราบนิมนต์องค์หลวงตาให้เดินทางมารับการ
รักษาที่ โรงพยาบาล แต่องค์หลวงตาขอเลือก
อยู่รักษาที่วัดป่าบ้านตาดมากกว่าการเข้าไปพัก
รักษาในโรงพยาบาล
วันรุง่ ขึน้ คณะแพทย์ ได้เดินทางไปยังวัดป่าบ้านตาดทันที โดยได้เข้ากราบนมัสการองค์หลวงตา และได้นำกระแสพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รงห่ ว งใย
องค์หลวงตา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ ค ณะแพทย์ จ ากคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาลเป็นผูแ้ ทนพระองค์มานิมนต์องค์หลวงตา
เพื่ อ รั บ การรั ก ษาต่ อ ที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช

บันทึกอาการอาพาธเนื่องจากแผลที่เท้าขององค์หลวงตา
ผลของการดูแลแผลขึน้ อยูก่ บั การแก้ ไขตัวสาเหตุ
จากการตรวจเช็คแผลทีเ่ ท้าขององค์หลวงตาโดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล พบว่าองค์หลวงตามิได้
เป็นเบาหวาน ท่านมีปญ
ั หาเรือ่ งหลอดเลือดแดงทีข่ าแข็งและตีบตัน ทำให้ปริมาณ
เลือดทีล่ งไปเลีย้ งบริเวณปลายเท้าทีเ่ ป็นแผลมีปริมาณลดน้อยกว่าธรรมดามาก แพทย์
เคยใช้เครือ่ งมือตรวจวัดความดันทีข่ าเทียบกับทีแ่ ขน เพือ่ หาค่าของ ABI ซึง่ มีคา่ เพียง
๐.๔ (ในคนปกติทมี่ แี ผลจะรักษาหายได้คา่ ABI ควรสูงกว่า ๐.๘) ดังนัน้ การรักษาแผล
ขององค์หลวงตาด้วยวิธปี ระคับประคองจะหายได้กต็ อ้ งใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิง่
จำเป็นต้องอาศัยแพทย์ทมี่ คี วามรูแ้ ละมีประสบการณ์ในเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างดี
วิธผี า่ ตัดและวิธกี ารรักษาทีจ่ ะช่วยให้แผลนีห้ ายเร็วขึน้ จำเป็นต้องมีการตรวจ
ด้วยวิธพี เิ ศษโดยใช้เครือ่ ง CT เพือ่ ทำ MRI และหรือ MRA ซึง่ จะช่วยบอกลักษณะ
และตำแหน่งการตีบตันของหลอดเลือด ศัลยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางการผ่าตัดหลอด
เลือดจึงจะบอกได้วา่ สามารถทำการผ่าตัดได้หรือไม่ และควรจะทำการผ่าตัดด้วยวิธี
ใดเพือ่ ทำให้การขับถ่ายเลือดจากหลอดเลือดแดงทีป่ กติผา่ นข้ามหลอดเลือดแดงใน
บริเวณตีบตันไปหาตำแหน่งของหลอดเลือดแดงทีส่ ามารถนำเลือดไปเลีย้ งบริเวณ
แผลได้เพิม่ ขึน้ (Bypass) หรือด้วยวิธขี ยายหลอดเลือดส่วนทีต่ บี ตัน (Ballooning)
แล้วใส่ขดลวดพิเศษ (Stent) ไปถ่างบริเวณทีต่ บี ตันไว้ วิธที กี่ ล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ จะ
ทำให้เลือดไปเลีย้ งบริเวณแผลเพิม่ ขึน้ แผลนัน้ ก็จะหายได้ดขี นึ้ วิธที กี่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้
จะต้องกระทำในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลทีม่ ที มี แพทย์พร้อม การเลือกทำวิธีใดนัน้
ขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของศัลยแพทย์ทางหลอดเลือดแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญแต่ละสาขาที่
เกีย่ วข้องจะได้มาช่วยกันดูแล แต่องค์หลวงตาท่านได้ปฏิเสธทีจ่ ะเข้ารับการรักษา
ภายในโรงพยาบาล องค์ทา่ นทราบดีวา่ แผลนีส้ ามารถรักษาให้หายได้ทวี่ ดั
วิธกี ารดูแลรักษาแผลไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การละสังขารขององค์หลวงตา
เมือ่ วิธกี ารตรวจและดูแลแผลเรือ้ รังขององค์หลวงตาไม่สามารถกระทำได้ตาม
เป้าหมายด้วยเหตุขา้ งต้น แพทย์จงึ จำเป็นต้องพิจารณาหาวิธกี ารดูแลแผลเรือ้ รังของ
ท่านด้วยวิธีประคับประคองโดยไม่พยายามทำให้เกิดแผลใหม่เพิ่มเติมเข้า มา

โดยไม่จำเป็นเพราะแผลทีเ่ กิดใหม่นนั้ จะต้องการเลือดมาเลีย้ งเพิม่ ขึน้ จึงจะหายได้
อย่างไรก็ตาม เนือ้ หนังหรือกระดูกของนิว้ เท้าทีม่ สี ดี ำและแห้งแข็งเป็นแบบเนือ้ ตาย
แห้งทีแ่ พทย์ได้ตรวจประเมินดูแล้วว่าจะต้องเอาออกไปจากร่างกายขององค์หลวงตา
ในโอกาสทีเ่ หมาะสม เพราะเนือ้ และกระดูกทีต่ ายแล้วนีอ้ าจเป็นต้นเหตุทที่ ำให้เกิด
การติดเชื้อได้ ผู้ที่ดูแลองค์หลวงตาจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ ให้มาก การเอา
เนือ้ กระดูกทีต่ ายนีอ้ อก แพทย์ได้ใช้วธิ ตี ดั และเล็มเอาออกทีละน้อยๆ ใช้เวลาหลายวัน
กว่าจะเข้าไปถึงบริเวณเนือ้ ทีด่ ดี ว้ ยเหตุปจั จัยของสิง่ แวดล้อมทีค่ วรนำเข้ามาพิจารณา
การตัดเนือ้ ตายออกจะกระทำก่อนการเอากระดูกทีต่ ายออก กระดูกท่อนปลาย
นิว้ สองท่อนเล็กๆ สามารถเอาออกได้งา่ ยกว่าท่อนทีส่ าม ซึง่ มีขนาดใหญ่กว่า กระดูก
ท่อนนีแ้ พทย์ได้ขออนุญาตองค์หลวงตาหลายครัง้ เพือ่ เอาออกตรงบริเวณข้อต่อ แต่
ยังมิได้รบั อนุญาตจึงพยายามป้องกันมิให้มกี ารติดเชือ้ เกิดขึน้ แต่ในทีส่ ดุ ก็เลีย่ งมิได้
เมือ่ พบว่ามีเชือ้ และมีหนองเกิดขึน้ บริเวณข้อต่อดังกล่าวจำเป็นต้องเอากระดูกท่อนนี้
ออกไปตรงบริเวณข้อต่อ และหมัน่ ดูแลรักษาปลายกระดูกของนิว้ เท้าทีเ่ หลืออยูเ่ หมือน
กับดูแลเนือ้ เยือ่ (Soft tissue) ทีอ่ ยูร่ อบๆ กระดูกมิให้มกี ารติดเชือ้ เกิดขึน้ ในขณะ
เดียวกันก็พยายามตัดเล็มเอาเนือ้ เยือ่ ทีค่ ดิ ว่าจะเป็นเนือ้ ตายออกทีละเล็กละน้อยโดย
มิได้ใช้ยาชาเฉพาะทีแ่ ต่อย่างใด และไม่ตอ้ งการให้องค์หลวงตาต้องเจ็บปวดจากการ
กระทำดังกล่าว ส่วนยาเฉพาะทีก่ พ็ ยายามเลือกเอาชนิดทีจ่ ะช่วยทะนุถนอมเนือ้ เยือ่ ที่
ยังไม่ตายให้อยูร่ อดและพยายามใช้ยากระตุน้ ให้มหี ลอดเลือดเล็กๆ ขึน้ มาใหม่ดว้ ย
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พร้ อ มถวายคำอธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารรั ก ษาต่ า งๆ
โดยละเอียด อีกทั้งถวายภาพผู้ป่วยที่มีแผลที่
เท้ า ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การรั ก ษาว่ า ได้ ผ ลดี
อย่างไร และถ้าแผลลุกลามออกไปจะเป็นผล
เสียอย่างใด พร้อมทั้งอธิบายให้องค์หลวงตา
ทราบว่ า หลอดเลื อ ดแดงที่ ม าเลี้ ย งที่ เ ท้ า ใน
คนทั่ ว ไปมี รู ป ร่ า งอย่ า งใด อุ ด ตั น แล้ ว จะเกิ ด
อะไร จะแก้ ไขโดยไม่ผ่าตัดได้อย่างไร ตลอด
จนข้ อ จำกั ด ของการรั ก ษาโดยวิ ธี นี้ ว่ า ต้ อ งมา
ทำในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทันสมัยพร้อม
กับต้องมีทีมงานครบครันคือต้องมีทีมแพทย์ที่
มี ป ระสบการณ์ ใ นการรั ก ษาโดยวิ ธี นี้ ม าก่ อ น

โดยใช้ เ วลาอธิบายให้องค์หลวงตาฟังอยู่นาน
ราว ๓๐ นาที
ท้ายสุดองค์หลวงตาตอบว่า “ขอพิจารณา
ดูกอ่ น”
คณะแพทย์รู้สึกดี ใจมาก เพราะเห็นว่ามี
ความหวั ง ที่ อ งค์ ห ลวงตาจะรั บ นิ ม นต์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จากนัน้ คณะแพทย์
ได้เดินทางกลับ
ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ศิษย์ผู้อุปัฏฐากได้บอก
กับคณะแพทย์ว่าองค์หลวงตาได้พิจารณาแล้ว
เมื่อคืนและได้พูดว่า “ถ้าเราไปศิรริ าช เราก็จะไม่
ได้กลับมาวัดป่าบ้านตาดอีก”

เทคนิคและวิธีการรักษาที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่วนปลายกระดูกที่ตายแล้วก็
พยายามเอาออกจนถึงระดับทีม่ เี ลือดออกซิบๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ต้องการให้มกี ารสร้างเนือ้
ใหม่งอกตามออกมาคลุมบริเวณหัวกระดูกเหล่านัน้ จะเห็นได้วา่ กระบวนการเกิดเนือ้
ใหม่ จะดำเนินไปอย่างช้าๆ เพราะปริมาณของเลือดมาเลีย้ งบริเวณแผลมีนอ้ ย เรือ่ ง
การป้องกันการติดเชือ้ เป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญมาก
ต่อมาแผลเกิดการติดเชื้อลุกลามไปยังเนื้อเยื่อที่ดีๆ ในบริเวณ
หลังเท้าอีกถึงขนาดทีแ่ พทย์คดิ ว่าถ้าเป็นผูป้ ว่ ยคนอืน่ เช่น ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น
เบาหวานด้วยแล้ว อาจต้องทำการผ่าตัดเอาเนือ้ ทีอ่ กั เสบติดเชือ้ นีอ้ อก
ไปจากบริเวณหลังเท้าก่อนนีแ้ ล้ว หรือถ้าเป็นเชือ้ ทีร่ นุ แรงอาจจำเป็นต้อง
ทำการผ่าตัดในระดับใต้เข่าออกไป แต่ในกรณีขององค์หลวงตา แพทย์คดิ ว่า
จะกระทำอย่างทีว่ า่ มิได้เพราะการผ่าตัดดังกล่าวจะเป็นการเพิม่ แผลให้กบั
องค์ท่าน แผลทุกแผลจะหายได้ต้องอาศัยเลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่
เหมาะกั บ การนำวิ ธี ดั ง กล่ า วมาใช้ กั บ องค์ ท่ า น ครั้ ง นั้ น แพทย์ จึ ง ขอ
อนุญาตให้องค์หลวงตาเมตตาใช้พลังจิตของท่านมาช่วยรักษาการอักเสบทีห่ ลังเท้า
ไปพร้อมๆ กับการให้ยาปฏิชวี นะลดอักเสบทางหลอดเลือด ทำให้การอักเสบหลัง
เท้าขององค์หลวงตาลดลงอย่างรวดเร็ว จนใกล้เคียงเนือ้ ปกติภายใน ๗ วัน
ส่วนภายในแผลนั้นยังมีเนื้อตายเกิดเพิ่มขึ้นทางด้านนอกของแผลซึ่งคลุม
บริเวณข้อต่อของนิ้วเท้าที่สอง เมื่อพยายามตัดเนื้อตายส่วนนี้ออกไปก็จะทำให้
ข้อต่อของนิว้ เท้านีเ้ ปิดสูภ่ ายนอก ทำให้ใช้เวลาในการดูแลแผลนานวันเพิม่ ขึน้ แผล
นีค้ อ่ ยๆ กระเตือ้ งดีขนึ้ อย่างช้าๆ มีเนือ้ ใหม่คอ่ ยๆ ขยายตัวแผ่มาคลุมบริเวณข้อต่อ
ของนิว้ เท้าทีส่ องภายหลังจากการใส่ลวดเหล็กเล็กๆ เพือ่ ยึดข้อต่อให้อยูน่ งิ่ ไม่แยก
ออกจากกัน โดยหวังว่าแผลนี้จะค่อยๆ หดเล็กลงและคลุมด้วยผิวหนังจากขอบ
แผลเข้าไปยังส่วนกลาง คาดว่าแผลนีจ้ ะหายได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เดือน
แต่องค์หลวงตา ก็มาเกิดอาการอาพาธหนักด้วยโรคอืน่ เสียก่อน
ในช่วงที่องค์หลวงตาเข้ามารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศิริราชระหว่างวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๕๔ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาลได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาถวายการดูแล แพทย์ ได้
ถวายการตรวจบริเวณช่องท้องด้วยเครือ่ ง CT พบว่าภายในช่องท้องมีกอ้ นเนือ้ อยู่

คณะแพทย์รบั ทราบการตัดสินใจขององค์หลวงตาและปฏิบัติตามความประสงค์ขององค์หลวงตาทั้งหมด ในตอนเย็น
วั น นั้ น นพ.นิ พ นธ์ ไ ด้ เ ข้ า เฝ้ า
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว และได้กราบบังคมทูลให้
ทรงทราบถึงการตัดสินใจของ
องค์หลวงตา พระองค์ตรัสว่า
“อย่าทิง้ หลวงตา ให้ ไป
ดู แ ลรั ก ษาท่ า นต่ อ ที่ วั ด และ
ให้ ก ารดู แ ลต่ อ ไปอย่ า งดี
ทีส่ ดุ ”

บริเวณตับอ่อนขนาดโตพอสมควร ซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ทำให้เกิดการอุดตันของ
ลำไส้เล็กส่วนต้น นอกจากนัน้ แพทย์ยงั ตรวจพบเชือ้ มะเร็งจากน้ำทีเ่ จาะออกมาจาก
ช่องเยื่อหุ้มปอดข้างซ้ายด้วย ในช่องท้องก็เริ่มมีน้ำเกิดขึ้น การรักษาจึงเป็นการ
ดูแลแบบประคับประคองให้อาหารและสารน้ำทางหลอดเลือดดำใหญ่ ใส่สายใน
กระเพาะเพือ่ เอาน้ำทีถ่ กู กักขังอยูอ่ อก เจาะน้ำในช่องปอดออกเป็นครัง้ คราวเมือ่ มี
อาการเหนือ่ ยหอบและพบว่ามีนำ้ ในช่องปอดเพิม่ ขึน้
ต่อมาเมือ่ องค์หลวงตากลับไปวัดป่าบ้านตาดแล้ว ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ ได้ทรงจัดให้คณะแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจากโรงพยาบาลศิรริ าชติดตามไป
ถวายการดูแลรักษาองค์หลวงตาที่วัดอีกด้วย ภาวะอาการอาพาธขององค์ท่าน
เนือ่ งจากเนือ้ งอกทีต่ บั อ่อนนี้ คณะแพทย์มคี วามเห็นว่าน่าจะเป็นมานานพอสมควร
เพราะตำแหน่งของเนือ้ งอกบริเวณตัว (Body) ของตับอ่อนมักจะทำให้ทราบอาการ
ได้คอ่ นข้างช้า ขณะทีเ่ นือ้ งอกนัน้ ได้กระจายไปทีส่ ว่ นอืน่ ของร่างกาย และตัวมันเองก็
โตขึน้ จนไปกดทับส่วนต้นของลำไส้เล็ก เกิดภาวะตีบตันของลำไส้ทำให้ทา่ นอาเจียน
บ่อยครัง้ และต่อเนือ่ งกัน เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าองค์หลวงตาเริม่ มีอาการอาเจียนครัง้ แรก
เมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ และอาเจียนบ่อยขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
แพทย์ตอ้ งถวายการใส่สายระบายน้ำทีข่ งั อยูใ่ นกระเพาะอาหารออกเป็นครัง้ คราว
แพทย์มไิ ด้ดแู ลอาการอาพาธขององค์หลวงตาเฉพาะเรือ่ งแผลอย่างเดียว แต่
พยายามสังเกตดูความผิดปกติของระบบอืน่ ในร่างกายขององค์ทา่ นด้วย หากมีระบบ
ใดทีส่ งสัยจะมีปญ
ั หา ก็จะเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทางระบบนัน้ ๆ เช่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติก็
จะเชิญแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางหัวใจจากโรงพยาบาลศิรริ าชมาดูและตรวจหัวใจของ
องค์หลวงตาไปพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี
แพทย์และคณะติดตามดูแลแผลเรือ้ รังทีเ่ ท้าซ้ายขององค์หลวงตาเป็นระยะๆ
ไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ นับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา หากติด
ภารกิจมาดูแผลด้วยตนเองไม่ ได้ก็จะมีแพทย์และบุรุษพยาบาลจากโรงพยาบาล
ศูนย์อดุ รฯ มาทำหน้าทีแ่ ทนเช่นเดียวกัน จนสามารถกล่าวได้วา่ การดูแลรักษาแผลที่
เท้าขององค์หลวงตาประสบความสำเร็จ แผลทีเ่ ท้าเกือบจะหายภายในเวลาไม่นานนี้
ทัง้ นีห้ ากองค์หลวงตายังคงดำรงขันธ์อยูต่ อ่ ไป
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วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เมื่ อ คื น องค์ ท่ า นพั ก จำวั ด ที่ ด้ า นหลั ง กุ ฏิ
องค์ท่านตื่นนอนเวลา ๐๖.๑๐ น. คันไปทั้งหลัง
พระเกาถวาย จากนั้นองค์ท่านได้ปรารภขึ้นว่า
“หมู่เพื่อนเอาผ้ามาไว้ ให้เฮา (ผ้าครอง)
อย่างนีส้ มิ นั ถึงเรียกว่าลูกศิษย์ฉลาด ยามครูบาอาจารย์ช่วยเจ้าของบ่ ได้ก็ฮู้จักคิดจักอ่าน”
วันหนึ่งขณะที่กำลังเดินไปที่เตียงด้านหลัง
กุฏิเพื่อจับเส้น องค์ท่านปวดปัสสาวะกะทันหัน
พระหยิบกระโถนยื่นถวาย ขณะยืนปัสสาวะอยู่
นั้นก็ ได้สอนพระวินัยพระด้วย โดยยกสิกขาบท
ในพระปาฏิโมกข์เป็นภาษาบาลีขนึ้ ว่า
“น ฐิโต อคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง
วา กริสสามีติ สิกขา กรณียา
ภิ ก ษุ ไ ม่ เ ป็ น ไข้ จั ก ไม่ ยื น ถ่ า ยอุ จ จาระ
ปัสสาวะ”
วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า องค์ ท่ า นมี นิ สั ย เด็ ด
เดี่ยว อาจหาญ ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ลูก
ศิษย์ลูกหาเห็นสักครั้ง ไม่ยุ่งกับหมอกับหยูกยา
อะไร แต่ช่วงหลังที่องค์ท่านอนุโลมเมื่อชราภาพ
มานี้ก็เพื่ออนุเคราะห์หัวใจของชาวโลกที่หวัง
บุญกุศลกับครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์ อย่างเช่น
วันนี้องค์ท่านก็ ไม่สบายมาก อ่อนเพลีย ตัวเย็น
แผลที่หัวแม่เท้าซ้ายก็อักเสบมาก มีเนื้อตาย
กำลังลามไปนิ้วชี้ มีหนองอยู่ข้างใน
เวลา ๑๖.๒๐ น. มี ค ณะแพทย์ จ ากโรง
พยาบาลศิ ริ ร าชมานิ ม นต์ อ งค์ ท่ า นไปขยาย
หลอดเลือดที่ โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากผล
ฟิล์มเอกซเรย์ที่เท้าซ้ายพบว่ามีหินปูนมาเกาะที่
เส้นเลือด ทำให้แผลหายช้า ซึ่งจะขยายหลอด
เลือดที่ โรงพยาบาลศิริราช หรือโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ก็ ได้ องค์ท่านตอบว่า
“แผลยังไม่หนักอะไร ถ้ามีเหตุอย่างอื่น
หรื อ เป็ น หนั ก กว่ า นี้ ส มควรไปก็ จ ะไป ไม่ ต้ อ ง
นิมนต์ก็ ไป แต่ตอนนี้ยังไม่ ไป”
วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๒.๐๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นมานั่งฉัน
หมากหน้าห้องแล้วถามพระเกี่ยวกับอายุองค์ท่านว่า “เฮาอายุเท่าไหร่แล้ว หือ”
พระกราบเรียนว่า “๙๖ ปี ๑๑ เดือนครับผม”
แล้วองค์ท่านก็พูดต่อไปว่า “๙๖ ปี ๑๑
เดือน อย่างว่า มันหลงลืม เอาหยังกับเฮาบ่ ได้เด๊
ความจดความจำบ่เป็นท่าล่ะ แต่สติบ่มีคลาดเคลือ่ น สติดตี ลอด ๙๖ ปี ๑๑ เดือน ใกล้เวลามัน
จะไปล่ะ วันนีน้ อนก็บค่ อ่ ยหลับ หมูก่ บ็ ่ ได้หลับได้
นอนเพราะเฮา แต่มนั ก็จำเป็นอยูเ่ นาะ เฮาสิอยู่
อย่างงีล้ ะ่ ถ้าสินอนอาจนอนทีน่ ”ี่
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
หลังจากฉันจังหันเสร็จ องค์ท่านเดินทาง
ไปวั ด ป่ า ภู สั ง โฆ อำเภอหนองวั ว ซอ จั ง หวั ด
อุดรธานี (เป็นครั้งสุดท้ายที่องค์ท่านเดินทางมา
เยี่ยมวัดนี้) ได้ปรารภธรรมให้พระและฆราวาส
ฟังว่า “อ่อนลงทุกวันๆ อ่อนลงๆ ทุกวัน จะอ่อน
จะแข็งเราก็ ไม่สนใจกับมัน 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
มาที่ ไหนลำบากนะ ไปนี่ดีดผึง ไปหายเงียบเลย

ไม่มีอะไรแบก ไม่แบก มันต่างกัน
มันรู้อยู่ ในจิตนี่ รู้อยู่ชัดๆ ในจิต ไปนี่เบา
หวิวเลย อยู่หนักเวลาอยู่แบกธาตุแบกขันธ์แบก
ทุกอย่างแต่เวลาไป ทิ้งปั๊วะ ดีดผึงไปสบาย...”
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา องค์ท่านเมตตา
แสดงธรรมอบรมพระ ณ ศาลาวัดป่าบ้านตาด
เน้นถึงการประกอบความเพียรของพระเป็นสำคัญ
ถือเป็นพรรษาสุดท้ายขององค์ท่านด้วย เนื้อ
ความของเทศนาโดยย่อมี ดังนี้
“วันนีว้ นั เริม่ เข้าพรรษาแล้วนะ พระเณรเรา
ให้ต่างองค์ต่างเข้มงวดกวดขันในข้อวัตรปฏิบัติ
กำจัดกิเลสตัวขีเ้ กียจขีค้ ร้านออกให้หมด ทำความ
เพียรตลอดเวลาเว้นแต่หลับ .. ให้พากันตัง้ อกตัง้ ใจ
การประกอบความพากเพียรเป็นของสำคัญมาก
กิเลสตัวใดก็ตามจะไม่หลุดลอยไปจากความเพียรนี้
ได้เลย ความเพียรเป็นของสำคัญ กำจัด (กิเลส) ให้
หมดจากหัวใจ เมือ่ กิเลสหมดไปจากหัวใจแล้วจิตใจ
ว่างเปล่า ท่านทัง้ หลายฟังคำนี้ให้ดนี ะ
พอจิตใจว่างจากกิเลสไปหมด
แล้วทีนี้ โลกว่างหมด จิตใจว่างหมด
เลย เรียกว่าหมดงานทำ ไม่มงี าน พระ
อรหันต์หมดงานทำ ไม่มงี านใดมาทำ
อีกแล้ว กิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อความ
พากความเพียรก็กำจัดมันออกหมด
เพราะอันนัน้ เป็นกิเลสเอาให้ขาดสะบัน้
ไปจากจิตใจหมดแล้วว่างเปล่าหมด
ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มีงานล่ะ
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จิตใจท่านว่างหมด เรียกว่าจิตใจว่าง โล่งหมดเลย
อยูท่ ี่ไหนว่างตลอดเวลา ท่านไม่มงี านทำล่ะ พระอรหันต์สนิ้ กิเลสแล้วหมดงาน ไม่มงี านอะไรทีจ่ ะทำ
อีก งานก็คอื งานแก้กเิ ลส กิเลสสิน้ ไปหมดแล้วก็
ไม่มีอะไรเป็นงานเป็นการให้ยุ่งยากปากหมอง
เหมือนแต่กอ่ น ให้พากันตัง้ อกตัง้ ใจ
พอจิตว่างจากกิเลสนี้แล้วมันว่างหมด จิต
นี้ ว่ า งเปล่ า ไปหมดเลยโล่งหมดเลยจิต ให้มัน
เป็นในหัวใจล่ะ มันชัดเจนเอง ดูในหัวใจใครก็ ไม่
เหมือนดูในหัวใจเราที่กิเลสสิ้นซากลงไปหมด
แล้ ว จากหั ว ใจ ใจนี้ ว่ า งหมดเลย ไม่ มี ง านทำ
ว่างตลอดเวลาคือใจพระอรหันต์ที่ท่านสิ้นกิเลส
แล้ว ว่างตลอด ไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดิน
นั่งนอนเป็นเวลาว่างของใจทั้งนั้น ไม่มีอะไรเข้า
มาแทรกนะ ..
จิตนี้ ให้มนั ว่างเถอะน่ะ ให้รู้ ในตัวของเราเอง
พอว่างจากกิเลสหมดแล้วนีว้ า่ งหมดเลย ไม่มงี าน
ทำ พระอรหั น ต์ ห มดงาน หมดงานที่ จ ะทำ
นอกจากนัน้ ว่าหมดไม่ ได้ สำหรับพระอรหันต์สนิ้
หมด กิเลสไม่มีแล้วไม่มีงานทำ ว่างตลอดเวลา
จิตใจว่างคือจิตพระอรหันต์สิ้นกิเลสหมดโดยสิ้น
เชิง ให้พากันจำเอาไปปฏิบตั ิ การประกอบความ
เพียรอย่าถอยหลัง ให้กา้ วหน้าตลอดไป การถอย
หลังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ต้องก้าวหน้าตลอดถึงเรียก
ว่าเดินเพือ่ ความพ้นทุกข์ ..
เราก็อยากแข็งแรงแต่มันก็อ่อนลงทุกวันๆ
ทำอย่างไร มันไม่แข็งแรงล่ะ เรื่องธาตุขันธ์อ่อน
ลงๆ ทุกวัน แต่จิตใจไม่มี คือจิตใจไม่มีวัย ไม่มี
คำว่าอ่อนหรือแข็ง ส่วนร่างกายนี้อ่อนๆ อ่อน
ลงทุกวัน จิตใจไม่มีอ่อน เพราะอย่างนั้นท่านจึง
เรียกว่านิพพานเที่ยง เที่ยงที่ ใจ ใจหมดกิเลส
เรี ย กว่ า ใจหมดสมมุ ติ เมื่ อ ใจหมดสมมุ ติ
ความแปรก็ ไม่มี แปรปรวนอะไรไม่มี เที่ยงตรง
ท่านว่านิพพานเที่ยง คือใจท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว
เที่ ย ง ถ้ า ยั ง ไม่ สิ้ น ไม่ เ ที่ ย ง ใจวอกแวก
คลอนแคลน ถ้าสิ้นกิเลสแล้วใจก็เที่ยง นิพพาน
ก็เที่ยง ใจก็เป็นธรรมธาตุเที่ยง เป็นเหมือนกัน
เข้าพรรษาละทีนี้ พระก็ไม่ ไปแรมวันแรมคืนที่ ไหน มีแต่การประกอบความพากเพียร ให้
จิตใจสว่างโร่เลย ใครเคยเป็นไหมจิตใจสิ้นกิเลส
ว่างหมดเลยจิตใจสิ้นกิเลส จิตใจไม่สิ้นกิเลสมี
แต่ขวากแต่หนามทิ่มแทงตลอด สายทางเดิน

ของจิ ต คิ ด ไปไหนมี เ สี้ ย นมี ห นามติ ด ตามไป
หาความสุขความสบายไม่ ได้ คิดทางดีก็มีเสี้ยน
มีหนามตามไป คิดทางชั่วยิ่งแล้ว มีแต่เสี้ยนแต่
หนามตามหั ว ใจไป พอใจสิ้ น กิ เ ลสแล้ ว คิ ด
อย่างไรโล่งหมดเลย นี่ละให้เห็นอย่างนั้นนะ
พูดนี้ท่านผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ประเภท
นี้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ นอกนั้นไม่มี
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ พระอรหันต์ทุก
องค์มีเหมือนกันหมด ว่างหมดเลยพระอรหันต์
ว่างในจิต ไม่มีอะไรเสียดแทงใจหัวใจ เป็นจิตใจ
ที่ว่าง นั่นละใครจึงอยากไปแต่นิพพาน นิพพาน
ว่างอย่างนั้นละ ไม่มีอะไรเสียดแทงหัวใจเลย
เรียกว่าหมดงานพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้ว หมด
งานทำ ไม่มีงานอะไรจะทำ คิดอะไรขึ้นมาเป็น
เรื่องกิเลสทั้งนั้นๆ เมื่อกิเลสยังมีอยู่ ในใจ พอ
กิเลสสิ้นจากใจแล้วคิดอะไรก็ ไม่มีกิเลส จิตเป็น
ธรรมแล้ว และเป็นธรรมล้วนๆ เลย เรียกว่าจิต
เป็นธรรม คิดอะไรก็เป็นธรรมไปหมด ไม่มีกิเลส
เอามั น เห็ น นะ ที่ พู ด นี้ มี ตั ว อย่ า ง พระ
อรหันต์เป็นอย่างนัน้ ละ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์
ทุกพระองค์ เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมด ไม่มี
อะไรจะมาข้ อ งใจ ว่ า งหมดเลย ให้ มั น เห็ น
ประจั ก ษ์ ใ นใจ คื อ อั น นี้ เ ป็ น ได้ ใ นหั ว ใจของผู้
บำเพ็ญนะ ไม่ ได้เลือกหน้านะ ใครทำเต็มกำลัง
ความสามารถเป็นได้ด้วยกัน ...”
วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๔๐ น. องค์ท่านวิงเวียน พระจับ
เส้ น ถวายถึ ง เวลา ๑๖.๔๕ น. ระหว่ า งนั้ น ได้
ปรารภว่า
“ให้ทำเขตที่วัดให้ชัดเจนปักหลักไว้ ทาง
ด้านทิศตะวันออก ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ ให้รีบทำ
ให้ช่วยกันคิด อย่าให้แต่เราคิด เฉพาะดูธาตุขันธ์ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะแตกวันไหน ต้นยางอยู่
สะพานหน้ า วั ด ให้ เ อาลง กลั ว จะล้ ม ทั บ ผู้ ค น
สิ่งของ เอาไว้ทางวัดก็ ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์อะไร
ไม้ก็เป็นไม้เนื้ออ่อน ไม่เหมือนต้นแคนทางเข้า
โรงครัวเป็นไม้เนือ้ แข็ง”
วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
วันนีอ้ งค์ทา่ นไม่สบาย หลังฉันจังหันเสร็จก็
เข้าห้องพัก นอนจับเส้นตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง

๑๒.๔๕ น. ระหว่างนัน้ ได้ปรารภขึน้ ว่า “ถ้านวด
เส้นนานๆ ร่างกายก็จะฟื้นเร็ว เส้นขานี่สำคัญ
ถ้าคนนวดเป็นจะฟื้นเร็ว แต่ถ้าคนนวดบ่เป็น มี
แต่จะพังลงเสียลง เส้นขานีส่ ำคัญจะเป็นอัมพาต
ได้ จะเดินบ่ ได้นนู่ น่ะ”
เวลา ๒๓.๓๕ น. องค์ทา่ นลุกขึน้ จากทีน่ อน
พระจึ ง พาไปหน้ า ห้ อ ง นั่ ง ฉั น หมากถึ ง เวลา
๐๐.๐๕ น. ก็เข้าห้องพัก ระหว่างนัง่ ฉันหมากอยู่
นั้นได้ปรารภขึ้นว่า “เฮาบ่อยากจะพูดให้หมู่ฟัง
เดีย๋ วจะเดือดร้อน มันเป็นอยูภ่ ายใน นอนบ่หลับก็
ลุกไป ถ้านอนบ่หลับ ก็เพลีย มันเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลาระยะนี้ มันบ่งบอกว่ามันใกล้จะไปแล้ว”
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓
องค์ทา่ นตืน่ จำวัดเวลา ๐๕.๔๕ น. พระเข้า
มาทีก่ ฏุ เิ พือ่ ให้องค์ทา่ นแสดงบริสทุ ธิ์ ซึง่ วันนีเ้ ป็น
วันลงปาฏิโมกข์ พระได้ประคององค์ท่านครอง
ผ้าจีวร แล้วนั่งลงกับพื้นหน้าห้อง องค์ท่านไม่
ยอมนัง่ บนอาสนะซึง่ สามารถนัง่ หย่อนเท้าได้ ทัง้
ทีล่ กุ นัง่ ก็ลำบาก องค์ทา่ นได้ทำเป็นแบบอย่างให้
เห็นถึงความเด็ดเดีย่ ว เข้มแข็ง ด้วยความเคารพ
ในพระธรรมวินยั
ขณะที่องค์ท่านกำลังจะกล่าวแสดงอาบัติ
ทุกกฎกับพระอาจารย์สดุ ใจ มีพระ ๓ รูปนัง่ อยู่
ใกล้ๆ องค์ทา่ นจึงดุพระว่า “เวลาแสดงอาบัตใิ ห้
พระองค์อื่นถอยห่าง พระวินัยก็บอกไว้แล้วนี่ว่า
ห่างเท่าไร”
เวลา ๑๔.๕๐ น. หลังจากที่บังสุกุลผ้าให้
ญาติโยมเสร็จแล้ว องค์ทา่ นได้ปรารภว่า
“อย่างนีแ้ หละ หลงๆ ลืมๆ กิง่ ก้านไหวเอน
เปลีย่ นแปลง แต่ลำต้นหนาแน่นมัน่ คง เดีย๋ วนีม้ ี
อะไรแปลกในระยะนี้ เราไม่อยากจะพูด เพราะ
พูดไปก็ไม่เป็นมงคลกับผูฟ้ งั แต่ผรู้ กู้ ร็ อู้ ยู่ ผูฟ้ งั ได้
ยินแล้วก็เกิดความกังวล แสดงความเป็นห่วง
ออกมาแบบไม่เป็นมงคล”

ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
ช่วงเดือนนี้องค์ท่านเริ่มมีอาการคลื่นไส้
อาเจียน ฉันอาหารได้นอ้ ย มักบ่นว่า “มีอาการ
เป็นลึกๆ ข้างในบอกไม่ถูก” คณะแพทย์จาก
โรงพยาบาลศิรริ าช และโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี
ตรวจมีความเห็นตรงกันว่า ลิ้นหัวใจรั่วเล็กน้อย
ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจปกติ ตรวจ
เลือดพบว่า ซีดจากโรคทาลัสซีเมียแฝง ต้องให้
ยาฉีดเพิ่มเลือดเป็นระยะๆ การทำงานของไต
เบาหวาน ไขมัน ตับ ปกติ สันนิษฐานว่า เลือดไป
เลี้ยงลำไส้เล็กตีบตัน แพทย์แนะนำให้องค์ท่าน
ฉันอาหารอ่อนๆ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๗.๐๕ น. องค์หลวงตาให้พระพา
ออกมานั่ ง หน้ า ห้ อ งเพื่ อ เตรี ย มตั ว ลงไปศาลา
องค์ท่านพูดขึ้นว่า “ร่างกายมันโอนมันเอียงไหว
ตลอดเหมือนจะไปทุกเมื่อ แต่จิตเราไม่ ได้หวั่น
ไหวกับมัน ดูตงั้ แต่ตน้ จนรูว้ า่ มันจะวูบไปเมือ่ ไหร่”
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
องค์หลวงตาเริ่มมีอาการไม่สบายท้องอืด
แน่น คลื่นไส้ อาเจียน และมีถ่ายเหลว อาเจียน
เยอะมากตั้งแต่เวลา ๑๑.๑๕ น.

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
องค์ทา่ นบอกอยากฉันน้ำเปล่า พอฉันแล้ว
ก็อาเจียนออกมาเกือบครึ่งกระโถนเล็กเป็นน้ำสี
เขียว มีเศษอาหารปนเล็กน้อย องค์ท่านพูดว่า
“เหนือ่ ย หายใจไม่ทวั่ ท้องมาตัง้ แต่เมือ่ คืน”
เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์ท่านไอปนเสมหะ มี
น้ำลายติดขอบริมฝีปากเป็นฟองแล้วอาเจียน
เป็ น น้ ำ สี เ ขี ย วประมาณ ๑/๓ กระโถน ขณะ
ที่ น อนอยู่ ก็ ไ ด้ พู ด ขึ้ น ว่ า “ทุ ก ขั ง อริ ย สั จ จั ง ”
(ทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ)
วันที่ ๑๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
มีอาการท้องอืด อาเจียน ท้องผูก ถ่าย
อุจจาระเป็นมูกๆ ทุก ๒-๓ วัน ไม่ลงฉันอาหาร
ที่ศาลา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เป็นต้นไป เริ่มมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบ
ทางเดินอาหารที่ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เข้าไปให้การ
ดูแลรักษาและปรนนิบัติองค์ท่านตอนกลางคืน
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยส่วนมากแล้วแพทย์และ
พยาบาลที่อยู่กลางคืนจะรอเข้าไปเฉพาะช่วงที่
ท่านตื่นเพื่อถวายน้ำเกลือและสารอาหารทาง
หลอดเลือดเท่านั้น ส่วนการดูแลอุปัฏฐากอื่นๆ
นัน้ เป็นหน้าทีข่ องพระอุปฏั ฐาก เช่น การบีบนวด
เส้นถวายองค์ทา่ น การเก็บปัสสาวะ เป็นต้น
ศิษยานุศิษย์ทั้งพระและฆราวาส ตลอด
ถึงประชาชนทั่วไปต่างรู้สึกกังวลห่วงใยในการ
อาพาธครั้งนี้เป็นอย่างมาก ได้ร่วมกันปรึกษา
หารือและถวายการดู แ ลรั กษาเพื่ อ บำบั ด การ
อาพาธอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ
เคารพรักเทิดทูนสูงสุด เพื่อรักษาธาตุขันธ์องค์ท่านให้ยืนยาวนานที่สุด ท่านได้เมตตาอนุญาต
ให้คณะศิษย์ถวายการดูแลรักษาโดยถ้วนหน้า

815
เวลา ๑๑.๐๐ น. หลั ง จากที่ อ งค์ ท่ า น
ปัสสาวะเสร็จได้พูดเปรยขึ้นว่า
“ร่างกายเป็นกองฟืนกองไฟ แต่ ในจิตใจ
สว่างจ้ามันเป็นแปลกอยู่นะ”
เวลา ๐๑.๓๕ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งฉัน
หมากในห้อง ได้ปรารภให้พระฟังว่า
“เราเหนื่อย...เหนื่อยก็ช่างเถอะ มีที่แวะ
แล้ว เป็นคนว่างงาน จิตว่างงาน”
ตามกาลอันสมควรและเป็นไปตามอัธยาศัยและ
ปฏิปทาขององค์ทา่ น คณะสงฆ์ศษิ ยานุศษิ ย์องค์หลวงตาได้ เ ริ่ ม เข้ า มาอุ ปั ฏ ฐากดู แ ลครู บ าอาจารย์ตามพระธรรมวินยั และได้แต่งตัง้ คณะแพทย์* ทำการรักษาประกอบด้วยแพทย์จาก
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ขอนแก่น) โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และอื่นๆ
ในการที่ แ พทย์ เ ข้ า ไปขอโอกาสทำการตรวจ
รักษาแต่ละครั้ง ต้องมีเหตุผลในการทำทุกครั้ง
เพราะองค์ ท่ า นเป็ น ผู้ ที่ มี เ หตุ ผ ลมาก จาก
ประสบการณ์ของแพทย์ผู้ถวายการรักษาองค์
หลวงตาสังเกตเห็นว่าหากมีเหตุผลในการกระทำ
ใดๆ แล้วองค์ท่านมักอนุญาตให้ทำเสมอ และ
จะไม่ให้ทำหากไม่มีเหตุผลเพียงพอ
ช่วงแรกองค์ท่านมีปัญหาในเรื่องติดเชื้อ
ในกระแสเลือด ฉันอาหารไม่ ได้ มีอาเจียนเป็น
ส่วนมาก แพทย์จึงได้กราบนิมนต์ให้องค์ท่านฉัน
แต่น้อย ส่วนสารอาหาร คณะแพทย์พยาบาล
ได้จัดให้มีการถวายสารอาหารทางหลอดเลือด
ดำใหญ่และน้ำเกลือแทน รวมทั้งใส่สายระบาย
น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารโดยใส่ผ่านทางจมูก
งดอาหารและน้ ำ เป็ น ระยะๆ เมื่ อ ลำไส้ แ ละ
กระเพาะอาหารเริ่มทำงาน แพทย์จะพิจารณา
ให้ฉันอาหารที่เหมาะสมกับธาตุขันธ์
ในช่วงที่องค์หลวงตาได้น้ำเกลือและรักษา
อยู่นั้น หากเป็นบุคคลทั่วไปคงนอนพักผ่อน แต่
* โดยคณะสงฆ์ ได้แต่งตัง้ คณะแพทย์จากหน่วยงาน โรงพยาบาลต่าง ๆ
ทัง้ แพทย์แผนปัจจุบนั แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกขึน้ นอกจาก
นัน้ ศิษยานุศษิ ย์ขององค์หลวงตาบางท่านทีเ่ ป็นแพทย์ก็ ได้มี โอกาสเข้ามา
ร่วมดูแลด้วย และที่ ไม่ ได้เอ่ยนามในทีน่ ยี้ งั มีอกี จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม
ทุกท่านทุกคนล้วนมีจติ ใจหล่อหลอมรวมเป็นหนึง่ เดียว ถือความเคารพรัก
บูชา ห่วงใยที่มีต่อองค์หลวงตา อยากให้องค์ท่านทรงธาตุขันธ์สืบต่อไป
อีกนานแสนนาน

สำหรับองค์ท่านแล้ว เมื่อพอมีกำลังองค์ท่านยัง
เมตตาเดินทางออกไปเยี่ยมและอบรมลูกศิษย์
ทัง้ ภายในวัดป่าบ้านตาดและวัดอืน่ ๆ เช่น วัดภูผาแดง จังหวัดอุดรธานี วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ
จังหวัดนครราชสีมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเคารพ
สักการะหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นพ่อแม่ครู
อาจารย์สุดหัวใจขององค์หลวงตาแม้ว่าสุขภาพ
จะไม่แข็งแรงก็ตามที ลูกศิษย์ทั่วประเทศมีความ
หวังว่าท่านจะหายป่วยเหมือนทุกๆ ครั้ง และ
นอกจากการรักษาด้วยคณะแพทย์แผนปัจจุบัน
แล้วยังมีแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือกผู้
เชี่ยวชาญที่คณะศิษย์ผู้ ใกล้ชิดองค์หลวงตาเป็น
ผู้ติดต่อประสานให้มาร่วมดูแลรักษาอีกด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๖.๕๐ น. องค์ท่านดุเตือนพระผู้
ดูแลเวลาปฏิบัติสิ่งใดต่อองค์ท่านแล้วยังไม่ ได้
รั บ อนุ ญ าตว่ า “ทำสุ่ ม สี่ สุ่ ม ห้ า กั บ เราไม่ ไ ด้ น ะ
มุทะลุ ต้องปรึกษาก่อนสิ”
เวลา ๑๒.๕๐ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟไป
หน้าวัด แล้วไปดูปลาที่สะพาน
เวลา ๒๑.๑๐ น. ก่ อ นฉั น ยาองค์ ท่ า น
ปรารภขึ้นว่า “อากาศก็เย็นสบายดี แต่ยังรู้สึก
เพลียมาก ร่างกายเหมือนกองไฟ เป็นตอนเฒ่า”

ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ มีเหตุการณ์ทนี่ า่ บันทึกและข้อธรรมะที่
เป็นประโยชน์นำมาแสดงแต่เพียงบางส่วน ดังนี้
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๒๐ น. องค์ท่านบ่นว่าเจ็บคอ
เหมือนคอจะแตก หมอสันนิษฐานว่าเกิดจากท่อ
สายยางที่สอดเข้าไปในจมูกผ่านช่องคอเพื่อดูด
น้ำในกระเพาะ
เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์ ท่ า นเมตตายก
ธรรมะเป็นภาษาบาลีขึ้นว่า
“สุญญโต โลกัง อเวกขัสสุ โมฆราช ทา สโต
อัตตานุทิฏฐิง อูหัจจ เอวัง มัจจุตตโร สิยา
เอวัง โลกัง อเวกขันตัง มัจจุราชา น ปัสสติ
ดูก่อนโมฆราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ
พิจารณาโลกให้เป็นของสูญเปล่า ว่างเปล่า
ถอนอัตตานุทฏิ ฐิทเี่ ห็นว่าตัว ว่าเรา ว่าเขาเสียแล้ว
จะพึงข้ามพ้นพญามัจจุราชเสียได้”

องค์หลวงตาเคยเล่าให้ฟงั ว่า สมัยทีย่ งั เป็นหนุม่
น้อยก่อนบวชเป็นคนทีท่ ำงานหนัก ใช้กำลังมาก เช่น
เลือ่ ยไม้ ไม่มีใครเลือ่ ยสู้ ได้ แต่ยงั แพ้ชาวญวนเลือ่ ยเก่ง
กว่า บางครัง้ ต้องตีทอยขึน้ ไปบนต้นยางสูงๆ เพือ่ ไปเอา
ผึง้ เป็นงานทีต่ อ้ งใช้กำลังมากทัง้ นัน้ ทำให้เส้นตึงมาตัง้
แต่สมัยเป็นฆราวาส เคยให้ผเู้ ฒ่าบีบเส้นให้
จนมาบวชองค์ท่านจะเส้นตึงบ่อย ๆ ยิ่งตอน
ชราเส้นจะตึงมาก ปวดมาก เดินก็แทบจะไม่ได้ ต้องได้
จับเส้นเป็นประจำพอเส้นอ่อนขาก็เดินได้ เสียงก็ใสขึน้
บางทีฉนั ข้าวไม่ได้ เพราะเส้นท้องมันตึงต้องกดเส้นท้อง
ให้ออ่ น คนทีห่ ลังค่อมตอนแก่ ส่วนมากเส้นท้องนีแ่ หละ
สำคัญ มันตึงหดเข้าทำให้หลังค่อม ต้องกดเส้นท้องให้
หย่อน
องค์ทา่ นเล่าว่า การจับเส้นเป็นปัจจัยหลักอย่าง
หนึง่ ทีท่ ำให้อายุยนื ทรงธาตุทรงขันธ์ ได้ พร้อมกับการที่
คนแก่ ได้พักผ่อนนอนหลับ ทำให้มีอายุยืน ช่วงที่ยัง
แข็งแรงองค์ทา่ นมักจะดัดเส้นตัวเองเป็นประจำไม่วา่ จะ
อยูบ่ นกุฏิ ก่อนบิณฑบาต บนศาลา หรือขณะตรวจวัด
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วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ช่วงเช้าองค์ท่านเดินทางไปวัดภูผาแดง
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (ครัง้ สุดท้าย
ที่มาเยี่ยมวัดนี้) ขณะที่พักบนกุฏิรับรองได้ถาม
พระว่า “ธรรมลีไปไส”
พระจึงกราบเรียนว่า “อยูว่ ดั บ้านตาดครับ
ผม”
แล้วองค์ท่านก็พูดต่อไปว่า “เฒ่ามาแล้ว
เมื่อย ไปไหนมาไหนก็ลำบาก”
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตากล่าวไว้
ในวันนี้แต่มิได้ระบุช่วงเวลา
“ผมอ่อนลงเรื่อยๆ จะหนักไปข้างหน้า แต่
ผมมีสติอยู่ตลอด ไม่เผลอ”
“ผมปล่อยวางทั้งหมด ใครจะสรรเสริญ
หรือนินทา ผมไม่สนใจ ถึงเวลาก็ดีดผึงเลย”
“แต่ก่อนหมู่เพื่อนไม่ ได้เข้ามายุ่งกับผมที่
กุฏิ แต่คราวนี้ผมช่วยตัวเองไม่ ได้ จะจับจะยก
อะไร ให้ค่อยๆ คนแก่ก็เหมือนเด็ก”
เวลา ๐๑.๔๕ น. ขณะฉันหมากในห้อง ได้
ปรารภขึ้นว่า “เครื่องปรนเปรอภิกษุเฒ่ากำลัง
จะตาย ดูเอาภิกษุเฒ่า นอนก็บ่สะดวกสบาย
หลับนิดเดียวก็ตื่น”
เครื่ อ งปรนเปรอที่ อ งค์ ท่ า นกล่ า วถึ ง คื อ
เครื่ อ งอำนวยความสะดวกภายในห้ อ งที่
ญาติโยมนำมาถวาย เช่น เครื่องทำความร้อน
องค์ท่านก็เมตตาใช้ ให้ ปกติตามอัธยาศัยองค์
ท่านแล้วจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งช่วงหลังๆ
ถือว่าองค์ท่านอนุโลมให้มากแล้ว
เวลา ๐๔.๔๕ น. องค์ ท่ า นปรารภว่ า
“เหนื่อย จะลุกแค่นี้ก็จะลุกไม่ ไหว”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน 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 .. อยู่ท่าไหนก็ ไม่สะดวกสบาย
เหนื่อย .. วันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่เหนื่อย ความ
เฒ่าความแก่มีแต่บีบเข้าๆ เราหายสงสัยหมด
ในอรรถในธรรม โล่งหมดเลย เรียกว่าสิ้นสุดล่ะ
การเกิดการตายในชาตินี้ เรียกว่าสิ้นสุดหมด
เลย ในชาตินเี้ ป็นชาติสดุ ท้าย ทะลุหมด 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 “หมู่เลยบ่ ได้หลับได้นอน เฮากวนแต่หมู่ มัน
กะเป็นอย่างซี่ สิว่าจังใด๋”
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๔.๓๐ น. มีคหบดีคนหนึ่งได้กราบ
อาราธนานิมนต์ ไปทำ CT SCAN องค์ท่าน
เมตตารับให้ ขณะนั่งรถเดินทางไปโรงพยาบาล
เอกอุดร องค์ท่านซักถามเล็กน้อยและปรารภ
ว่า “มีแต่คนลากไปนั่น ลากไปนี่ มันเลยสิตาย
ก่ อ น” ตกดึ ก เวลา ๐๓.๑๐ น. องค์ ท่ า นได้
ปรารภธรรมะว่า “เวลานี้ก็ทุกข์แบบหนึ่ง เวลา
กิเลสมันคะนองก็ทุกข์แบบหนึ่ง”
ผลการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ช่องท้อง
พบว่าลำไส้เล็กส่วนต้นตีบตันบางส่วน แต่ยังไม่
ทราบสาเหตุชัดเจน ผลเลือดค่าเอนไซม์ตับอ่อน
สู ง สั น นิ ษ ฐานว่ า ตั บ อ่ อ นอั ก เสบ ไปเบี ย ด

ลำไส้เล็กส่วนต้นตีบ จึงฉันอาหารและน้ำไม่ ได้
มีอาเจียนเป็นน้ำย่อยเขียวๆ
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๒๕ น. พระได้จดั ยาจีนสูตรหมอ
เติ้งถวายให้ฉัน องค์ท่านบอกว่า “มันข้นเกินไป
ฉันยาก ถึงยาดีขนาดไหน ถ้าฉันยากก็คอื เก่า”
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยีย่ ม
อาการองค์หลวงตา ตัวแทนคณะแพทย์ ได้นำ
รายงานเข้ากราบทูลทราบ ซึ่งพระองค์รับสั่งว่า
การที่ ค ณะแพทย์ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ปรึ ก ษา
หารือและร่วมรักษาเป็นสิง่ ทีด่ ี และทรงให้กำลังใจ
ให้มคี วามมุง่ มัน่ ในการถวายการรักษาต่อไป
เวลา ๒๒.๔๕ น. องค์ทา่ นลุกขึน้ นัง่ เพราะมี
ลักษณะจะอาเจียน ฉันหมาก ๑ คำ และปรารภว่า
“พระหนุม่ น้อยมาวุน่ แต่กบั ภิกษุเฒ่า ไม่ ได้
เป็นอันภาวนา ไม่ ได้หลับได้นอน ภิกษุเฒ่ากวน
แต่หมู่” “เฮาฝึกจริงๆ เรื่องการตื่น ปกติตอน
หนุม่ น้อย นอนห้าทุม่ ตืน่ ตีสาม พอเฒ่ามามันดัด
คืน เดีย๋ วลุกเดีย๋ วนอน” “พวกสัตว์มนั คือบ่ ไอ ..
ไอบ่ ได้ดอก ไอก็เป็นภัยกับเจ้าของ” “มนุษย์เฮา
การอยู่การกิน การนอนแบบสบายๆ บ่คือสัตว์
สัตว์เขาต้องระวังตลอด”
องค์ท่านปวดหนัก กำลังจะไปเข้าห้องน้ำ
พระเห็นว่าลุก เดิ น ลำบากเลยขอโอกาสให้ นั่ ง
ส้วมเคลื่อนที่ซึ่งตั้งอยู่ ในห้อง องค์ท่านพูดว่า
“บ่ มันสิลืมตัว” แล้วองค์ท่านก็ ไปเข้าห้องน้ำ
เวลา ๐๓.๕๕-๐๔.๓๐ น. องค์ท่านนั่งฉัน
หมากในห้อง ระหว่างนั้นองค์ท่านปรารภธรรม
ให้ฟังว่า “พูดให้หมู่ฟังคักๆ ซะ เฮาหมดแล้ว
สมมุติ หมดมานานแล้วเด๊”
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วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
องค์หลวงตาเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส
จั ง หวั ด สกลนคร โดยขบวนรถเคลื่ อ นออก
จากวัดป่าบ้านตาดประมาณ ๐๙.๐๐ น. มีแพทย์
และพยาบาลติ ด ตามไปในรถพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีิด้วย
ในวันนั้นมีศิษยานุศิษย์คอยเฝ้ากราบไหว้ที่
วัดป่าสุทธาวาสจำนวนมาก เมื่อองค์หลวงตา
ลงจากรถตู้และนั่งรถเข็น คณะศิษย์ต่างก็เข้า
กราบถวายปัจจัยอย่างล้นหลาม องค์หลวงตา
ได้ขึ้นกราบสักการะหลวงปู่มั่นในพิพิธภัณฑ์เช่น
ที่เคยกระทำมา อากัปกิริยาขององค์ท่านแสดง
ถึงความสำรวมกาย วาจา เป็นอย่างมากเช่น
ทุกครั้งที่เข้ากราบหลวงปู่มั่น จากนั้นได้ขึ้นพักที่
กุ ฏิ รั บ รองทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข อง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โดยมี พ ระเณรถวายการนวดเส้ น
องค์หลวงตา
องค์ ท่ า นได้ เ มตตากล่ า วธรรมและเล่ า
นิ ท านที่ น่ า ขบขั น มี เ สี ย งหั ว เราะดั ง ออกมา
เป็นระยะๆ บ่งบอกถึงความเป็นผู้มีอารมณ์ขัน
ขององค์ท่านแม้ ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยอาพาธ
วันนั้นองค์หลวงตากลับถึงวัดป่าบ้านตาดเวลา
ประมาณ ๑๕.๐๐ น.
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. มีลกู ศิษย์มากราบเยีย่ มที่
กุฏิเพื่อจะขออนุญาตองค์ท่านให้หมอใส่สายยาง
เข้าทางจมูกลงไปที่กระเพาะอาหาร เพราะตอน
นี้ตั บ อ่ อ นอั กเสบและมีน้ำอยู่ ในกระเพาะมาก
จะขอดูดออก องค์ท่านจึงพูดว่า “ไม่เอา ไม่
รักษา ใครมามีแต่ ได้ยาดีๆ มา ผู้รับยามันจะ
ตาย กรรมฐานเวลาเจ็บไข้ ได้ป่วยไม่ชอบให้ ใคร
มายุ่ง มันภาวนาอยู่ภายใน ไม่ว่านั่งหรือนอน”

เวลา ๑๙.๒๐ น. องค์ ท่ า นปรารภว่ า
“เหนื่อยอย่างนี้แหละ คนแก่ ไม่เหมือนคนหนุ่ม
แหละ อายุ เ ราเท่ า ไหร่ แ ล้ ว ” เมื่ อ พระกราบ
เรียนแล้วองค์ท่านจึงกล่าวว่า “นั่น ๙๗ แล้ว
จะอยู่ ไปถึงไหนอีก”
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
องค์ ท่ า นจึ ง ดุ เ ตื อ นว่ า “เอามาไว้ นี่ เฮ็ ด หยั ง
พรวดพราด บ่คิดบ่อ่าน”
เวลา ๒๓.๕๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งแล้ว
หันมาพูดกับพระว่า “หมู่มาเฝ้าเลยบ่ ได้หลับได้
นอน ภิ ก ษุ เ ฒ่ า พลิ ก ไปพลิ ก มา บ่ มี ป ระมาณ
หลับๆ ตื่นๆ”
เวลา ๐๕.๓๐ น. องค์ท่านตื่นลุกขึ้นนั่ง
และได้ปรารภธรรมขึ้นว่า “พระกรรมฐานมัก
สร้ า ง สร้ า งแต่ วั ต ถุ มั น เป็ น การส่ ง จิ ต ออก
ภายนอก ถ้าจิตหมุนเข้าภายใน ธรรมฆ่ากิเลส
ถ้าจิตหมุนออกภายนอก กิเลสฆ่าธรรม เฮาจะ
ต่างหมู่อยู่ เพราะเฮาหมุนเข้าแต่ภายใน พระ
ทุกวันนี้เป็นกรรมฐานมักสร้าง”

เดือนธันวาคม ๒๕๕๓
อาการขององค์ท่านนับแต่เริ่มอาพาธมีแต่
ทรงกับทรุดไปเป็นลำดับวันละเล็กละน้อยจน
กระทั่ ง ถึ ง ขั้ น ทรุ ด ลงมาก ครู บ าอาจารย์ แ ละ
พระเถรานุเถระต่างเริ่มทยอยกันมากราบเยี่ยม
และปรนนิบตั อิ งค์ทา่ นมากขึน้ เป็นลำดับ พระเณร
ผู้อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด ได้ จั ด เป็ น วาระเพื่ อ ดู แ ลอุ ปั ฏ ฐาก
โดยอยู่ภายในกุฏิคราวละ ๓-๔ องค์ และนั่ง
ภาวนาอยูบ่ ริเวณเฉลียงภายนอกกุฏอิ ย่างเงียบๆ
คอยสังเกตเหตุการณ์และอำนวยความสะดวก
เมือ่ ถึงเวลาจำเป็น ตลอดถึงคณะแพทย์พยาบาล
ที่ต่างผลัดเปลี่ยนวาระกัน มาดูแลรักษาองค์
ท่านที่วัดป่าบ้านตาด ทุกฝ่ายตั้งใจถวายการ
ดู แ ลอย่ า งไม่ เ ห็ น แก่ เ หน็ ด เหนื่ อ ยและความ
ยากลำบาก ทำด้วยความละเอียดประณีตที่สุด
ที่ ต นจะพึ ง สามารถ เพราะโอกาสที่ จ ะได้ เ ข้ า
ปรนนิ บั ติ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เช่ น นี้ เ ป็ น ไปได้ ย ากยิ่ ง
เนื่ อ งจากอั ธ ยาศั ย ขององค์ ท่ า นชอบอยู่ ต าม
ลำพังในสถานที่อันสงบวิเวกมาแต่เดิม อันเป็น
ความสะดวกสบายต่อธาตุขันธ์ของท่าน

กิจวัตรองค์หลวงตาช่วงอาพาธ
ระยะนี้ ในช่วงกลางคืนแพทย์พยาบาลเวร
จากโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานีได้รบั อนุญาตให้นอน

818
บริเวณกุฏิชั้นล่างขององค์หลวงตา โดยองค์ท่านจะพักอยู่ ในห้องชั้นล่างของกุฏิและออกมา
ที่ระเบียงรับรองราว ๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ทุกวัน
องค์ ท่ า นจะล้ า งหน้ า เช็ ด หน้ า แปรงฟั น
และบ้ ว นปากก่ อ นโดยจะพยายามทำด้ ว ย
องค์ท่านเอง หลังจากนั้นจึงฉันจังหันเช้า ซึ่งฉัน
ได้เพียง ๘-๑๐ คำเท่านั้น หรือบางครั้งก็ ไม่ฉัน
เช้าเลย เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. คณะแพทย์
อีกชุดหนึ่งขอโอกาสทำแผลที่เท้าซ้าย และได้
ขอโอกาสตรวจปอด ตรวจท้ อ ง เสร็ จ แล้ ว ก็
กราบเรียนองค์ท่านว่าตรวจพบอะไรบ้าง และ
จะถวายการรักษาอย่างไร องค์หลวงตาจะพูด
ว่า “เออ....พอใจ พอใจ” ทุกเช้าในช่วงเวลานี้
ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ จ ะอาศั ย เป็ น โอกาสเข้ า มากราบ
เมือ่ การตรวจรักษาเสร็จก็จะพร้อมใจกันออกจาก
บริเวณกุฏิเพื่อมิให้เป็นการรบกวนองค์หลวงตา
องค์หลวงตาจะตื่นเวลากลางคืนเป็นส่วน
ใหญ่ แพทย์สงั เกตว่าองค์ทา่ นจะตืน่ ขึน้ มาแล้วนัง่
ฉันหมาก และบางครั้งก็เทศน์ให้ลูกศิษย์ฟังด้วย
องค์ทา่ นมักตืน่ เวลา ๒๒.๐๐ น. ถัดไปก็ประมาณ
๐๒.๐๐ น. และในตอนเช้าก็ชว่ งประมาณ ๐๔.๐๐ น.
และ ๐๕.๐๐ น. แล้วจะออกมานอกห้อง ในระยะ
แรกทีอ่ งค์ทา่ นอาการอาพาธไม่มาก องค์ทา่ นจะ
ปรารภสั่ ง สอนลู ก ศิ ษ ย์ ใ นตอนกลางคื น คื น
หนึ่ ง องค์ ท่านลุกขึ้นเวลา ๐๒.๐๐ น. ในมือจะ
หยิบไฟฉายแล้วฉายไปรอบๆ ห้องเพื่อดูเวลาว่า
เท่าไร คืนนั้นแพทย์ผู้เฝ้าไข้พอจะจับคำปรารภ
ขององค์ทา่ นได้วา่
“ตรงหน้ า เรา
ก็มีนาฬิกา ด้านข้าง
และด้านหลังเราก็มี
นาฬิกา เดี๋ยวนี้ช่าง
ฟุ่มเฟือยกันมาก ทั้ง
ที่ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
ประสบภาวะเช่นนี้ ..
ตั ว เราเองมี น าฬิ ก า
ติดตัวแค่เรือนเดียว
และเป็ น เรื อ นเล็ ก
ด้ ว ย ให้ หั ด ใช้ ส อย
อย่างประหยัด...”
แพทย์สงั เกตว่า
ส่วนมากแล้วในเวลา

กลางวั น องค์ ท่ า นจะแสดงความแข็ ง แกร่ ง ให้
ปรากฏกับบรรดาลูกศิษย์ลกู หา และอาการส่วน
มากขององค์ทา่ นจะทรุดในช่วงกลางคืน แต่ทกุ คน
ก็ไม่เคยเห็นความอ่อนแอขององค์ทา่ นเลยแม้แต่
น้อย อย่างเช่นบางคืนเมือ่ พระช่วยพยุงองค์ทา่ น
ลุกจากทีน่ อนแล้ว องค์ทา่ นจะพยายามใช้มอื จับ
ขามาอยู่ในท่านั่งสมาธิด้วยองค์เอง แม้ว่าจะนั่ง
ลำบากหรือนัง่ แล้วจะโอนเอนไปด้านไหนก็ตาม คืน
หนึง่ องค์ทา่ นเทศนาว่า
“ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา...เราจะไม่
กลับมาเกิดอีกชัว่ อนันตกาล .. อันกายนี้มันร้อน
เป็นไฟ สังขารมันทรมาน แต่ ใจนี่สิ อาจหาญ
และสว่างจ้าอยู่ตลอด มันสว่างมากนะ จนไม่มี
อะไรเปรียบได้”

คณะสงฆ์ถวายการดูแลรักษา
องค์หลวงตา
การอาพาธขององค์ท่านในครั้งนี้นับตั้งแต่
ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เมื่อเห็น
ว่าองค์หลวงตามีลักษณะทรุดลงเป็นลำดับและ
เริ่มมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทั้งภายในวัดป่าบ้านตาด
และวัดอืน่ จึงจัดประชุมอย่างเป็นกิจลักษณะเพือ่
จัดสรรหน้าที่ ในการดูแลองค์หลวงตาอย่างเป็น
สัดส่วนและเป็นระบบ โดยต่างฝ่ายต่างช่วยกัน
ดูแลองค์ทา่ น และเมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
คณะสงฆ์ ไ ด้ ร่ ว มประชุ ม หารื อ โดยมี ห ลวงปู่ ลี
วัดภูผาแดงเป็นองค์ประธาน ในการประชุมได้มี
การแต่งตั้งคณะสงฆ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ถวายการ
ดูแลอุปฏั ฐากองค์หลวงตา โดยแยกออกเป็นส่วน
และจัดเป็นเวรเพื่อเข้าถวายการดูแลองค์ท่าน
ร่วมกับคณะแพทย์ ในการนี้พระผู้ดูแลและสงฆ์
ได้ ช่ ว ยคณะแพทย์ ใ นการลงบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ
อาการต่างๆ การขบฉัน การปัสสาวะอุจจาระ

ในแต่ละวัน ซึง่ ช่วยอำนวยความ
สะดวกให้กบั แพทย์เป็นอย่างมาก
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพระสงฆ์ที่อยู่
วาระเวร ก็ จ ะบอกปั ญ หากั บ
แพทย์เวร และเมื่อแพทย์เวรรับ
ทราบ ก็จะทำการถวายการรักษา
องค์ ห ลวงตา โดยกราบเรี ย น
แผนการรักษาต่อพระสงฆ์กอ่ น เมือ่ พระสงฆ์เห็น
สมควรจึงจะกราบเรียนองค์หลวงตา หากองค์
ท่านอนุญาตแล้ว คณะแพทย์จงึ จะสามารถถวาย
การรักษาได้ การทีค่ ณะสงฆ์เข้ามาดูแลและร่วม
ปรึกษาหารือกันเช่นนีเ้ ป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณและยัง
เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้อกี ด้วย
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีเหตุการณ์
ที่ น่ า บั น ทึ ก และข้ อ ธรรมะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ม า
แสดงแต่เพียงบางส่วน ดังนี้
วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๒.๔๕ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟไปดู
ปลาที่สะพานหน้าวัดและดูต้นโพธิ์แล้วปรารภ
ขึ้นว่า “ต้นโพธิ์สวยงามมาก”
เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งฉัน
หมากในห้องและปรารภขึ้นว่า “เหนื่อย นั่งก็
เหนื่อย นอนก็เหนื่อย อยู่ท่าไหนก็เหนื่อย มัน
ไม่มีทางไป มีแต่ทางตาย”
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วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๓.๕๐ น. องค์ท่านปรารภขึ้นว่า
“หลวงปู่มั่น ๘๐ ก็ ไป เราอายุเท่าไหร่ อยู่ขวาง
อยู่เหมือนขอนซุงหนัก แต่ ไม่มีกำลังก็อยู่ ไป”
เวลา ๐๕.๒๕ น. องค์ท่านปรารภธรรมะ
ด้วยเสียงดังมีกำลังว่า “ให้มีสตินะ สติ สัพพัตถ
ปัตถิยา สติจำเป็นต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง ให้
พากันมีสติ เห็นเฮาร่างกายงกๆ งันๆ แต่สติบ่
เคยเผลอ จิ ต บ่ ไ ด้ ง กๆ งั น ๆ เที่ ย งจ้ อ ก้ อ อยู่
ตลอด ร่างกายจะมะลาบพาบพีบแต่จิตเที่ยงอยู่
จ้อก้อ (อย่างนี้)”
“เฮาเปิดให้หมู่ฟัง เฮาหายสงสัยทุกอย่าง
ในชาตินี้ จิตเฮาโล่งมานานแล้ว นับวันร่างกาย
มีแต่ทรุดลงๆ โลกธรรม ๘ เฮาวางหมด ไผสิ
ติฉินนินทาว่าหัวหลอกหัวโล้น เฮาก็วางหมด
เหลือแต่ท่อนฟืนอันนี้”
เมื่ อ องค์ ท่ า นลุ ก ขึ้ น จากที่ น อนเวลา
๐๕.๕๐ น. ได้ ป รารภกั บ พระว่ า “เหมื อ นจะ
อาเจียน ท้องอืด ในร่างกายว่างหมด อืดแต่ใน
ท้ อ ง” “ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งสิ้ น สุ ด ในชาติ นี้ แ หละ
เหลือแต่ของสกปรกในร่างนี้” “นี่มีแต่สิ่งปรนเปรอ เฮาบ่แม่นพระพะรุงพะรัง”
องค์ ท่ า นปรารภถึ ง เครื่ อ งทำความร้ อ น
เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งฟอกอากาศทีก่ ฏุ ภิ ายใน
ห้ อ งจำวั ด ที่ ป กติ ไ ม่ เ คยสนใจ แต่ ช่ ว งหลั ง ก็
อนุโลมให้อย่างมากเพือ่ รักษาน้ำใจของญาติโยม
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๔.๐๐ น. ปรารภขึ้ น ว่ า “เฮาบ่
อยากกระดุ ก กระดิ ก ไปไสเด๊ เฮาเหมิ ด กำลั ง
นอนคือขอนซุง”
เวลา ๑๙.๓๕ น. ลุกขึ้นมาฉันหมากด้วย
ใบหน้ า อิ ด โรย หายใจหอบแล้ ว ก็ พู ด ขึ้ น ว่ า
“เหนื่อย ลุกมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ยังไม่ถึงไหน”

ไปสถานีแม่ขา่ ยวิทยุเสียงธรรมฯ ในหมูบ่ า้ นตาด
เมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

เวลา ๒๑.๐๒ น. องค์ท่านนั่งฉันหมาก
แล้วปรารภธรรมให้ฟังว่า “ก้นก็เจ็บมันไม่มีเนื้อ
รอง ไอ มีอาการจะอาเจียน ไฟมันเผาอยู่ ใน
ธาตุในขันธ์ แต่ ใจมันสง่างาม การปฏิบัติธรรม
ของผมหาบ่อนต้องติไม่ ได้เลย นั้นละมันเผาอยู่
ในธาตุขันธ์ ใจมันจะเผาได้อย่างไร มันเหนื่อย
หายใจไม่ทั่วท้อง”
“ในครั้งพุทธกาลมีพระป่วย เหม็นเน่าไป
ทั้งตัว นอนเหมือนขอนซุง พระเณรทิ้งหมดเลย
ไม่มี ใครดูแล พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาดูแลเอง
อย่างนั้นล่ะ ธรรมไม่มีสูงมีต่ำ จากนั้นพระเณร
รุมเลย อย่างนั้นล่ะธรรมทั้งแท่งมี ในตำรา”
เวลา ๐๐.๐๕ น. องค์ทา่ นนอนพักแล้วพูด
ขึน้ ว่า “ข้าวเพิง่ ฉันได้มอื่ เช้า พอมีกำลัง พอแลง
มาก็เหมิด นีย่ งั บ่สองทุม่ กะเมือ่ ยแล้ว เมือ่ ย”
วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะแพทย์ที่ถวายการ
รักษาได้เข้ามาขออนุญาตตรวจร่างกายที่ด้าน
หลั ง กุ ฏิ เนื่ อ งจากองค์ ท่ า นอ่ อ นเพลี ย มาก
หนาว มีไข้ ท้องอืดคล้ายจะอาเจียน องค์ท่าน
เลยเทศน์ธรรมะให้ฟังว่า
“สติเป็นเครื่องกำจัดภัย ไม่มีสติไม่มีความ
เพียร ต้องมีสติจึงมีความเพียร นี่ฟัดมาพอแล้ว
นะ ไม่ ใ ช่ ไ ม่ ฟั ด นะกั บ กิ เ ลส จนกระทั่ ง กิ เ ลส
หมอบเลย เห็ น เดิ น ซอมซ่ อ ๆ อย่ า งนี้ เ ป็ น
อย่างไร ภายในเราอยากถามว่าเป็นอย่างไร
ของข้ า นะ เราอยากถามอย่ า งนะ หรื อ เดิ น
กรรมฐานโก้เก๋มันสง่างามอยู่ภายใน ไปไหนมี
สติเครื่องกำจัดภัย เรียกว่าปลอดภัยตลอดเป็น
อย่างนี้แหละ นี่ ไม่คุยเฉยๆ นะ เดินไปซอมซ่อๆ
เหมือนไม่มีค่าไม่มีราคานะ แต่หัวใจสง่างามจ้า
อยู่อย่างนะ นั่นมีเครื่องกำกับสติ เรื่องอย่างนี้

ไม่ค่อยเจอง่ายๆ นะ ส่วนเขาก็ ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้
ราว เรื่องฟาดกิเลสหมอบราบ ไปที่ ไหนๆ ก็สง่า
งาม คนเขาไม่รู้เรื่องเขาจะไปรู้เหรอ
พระพุทธเจ้าตรัสรู้กระเทือนโลกมานาน
เท่าไหร่ เขาก็ ไม่สนใจ ก็คงต้องปล่อยนะ นี้ก็ว่า
จะว่ากันไม่ทัน ท่านเคยฆ่ากิเลสมาแล้ว กิเลส
หมอบราบก็ทำมาแล้ว กรรมฐานไม่มีค่าเพราะ
ทำตัวไม่มีค่า ถ้าทำตัวให้มีค่าไปที่ ไหนก็สง่างาม
ไม่ มี อ ะไรเกิ น กรรมฐานนะ เทวบุ ต ร เทวดา
อินทร์ พรหม แห่รอบอนุโมทนาสาธุการด้วย
ไม่ มี เ ทวดาเหรอ พระกรรมฐานที่ ท รงธรรม
ภายในสง่างาม เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม
แห่ตาม แต่ท่านไม่พูด .. พูดแล้วเขาจะว่าบ้า
เขาเป็นบ้า พูดแล้วเขาว่า จะว่าท่านเป็นบ้า”
จากนั้นหมอได้ขออนุญาตตรวจร่างกาย
องค์ท่านเลยตอบว่า
“ไม่ตรวจ หลวงตาตรวจเจ้าของตลอด เรา
ตรวจเราตลอด มันละเอียดลออยิ่งกว่าคนอื่นๆ
ตรวจอีก เข้าใจไหมล่ะ พูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่า
หลวงตาเป็นบ้าอีกนะ ไอ้เจ้าของเป็นบ้าไม่รู้ เข้าใจ
หรือเปล่าล่ะ นานๆ ได้พดู อย่างนี้ คงได้คดิ นะ”
เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านได้ลุกขึ้นนั่งพูด
ธรรมะให้ฟงั ว่า “จิตสว่างไสวทีว่ ดั ดอยธรรมเจดีย์
ยิ่ ง อยู่ ป่ า ลึ ก ยิ่ ง สว่ า งจ้ า ไม่ มี อ ะไรจะละเอี ย ด
อัศจรรย์ยงิ่ กว่าจิตเป็นธรรม ธรรมเป็นจิต” “ไป
ไหนมาไหนมีพวกทวยเทพตามดูแลตลอด”
วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๒๓.๐๐ น.เศษ คณะกรรมการแพทย์
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ที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภายใต้ ก ารนำของคณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล รอเข้าเฝ้าถวายพระพรเนือ่ งใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ตาม
เสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ
ศ.นพ.สมหวั ง ด่ า นชั ย วิ จิ ต ร แพทย์ ผู้
เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการแพทย์ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นแพทย์ที่ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงคุ้นเคยดี ได้กราบบังคม
ทูลเรื่องปัญหาต่างๆ ของการดูแลรักษาองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด โดยมีคณะแพทย์กลุ่ม
ต่างๆ มากมายที่ ได้มาให้การดูแลทั้งแพทย์แผน
ปัจจุบัน แผนโบราณ แผนจีน แพทย์ทางเลือก
และแพทย์จับเส้น
สำหรับแพทย์แผนปัจจุบันที่ ได้เข้ามาดูแล
รักษาองค์หลวงตา ก็มีหลายกลุ่มได้แก่ คณะ
แพทย์จากศิริราช คณะแพทย์จากโรงพยาบาล
ศู น ย์ อุ ด รธานี คณะแพทย์ จ ากโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ขอนแก่น แพทย์ทหารเรือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า นอกจากนี้ยังมี
แพทย์สมุนไพร แพทย์จากโรงพยาบาลหัวเฉียว
แพทย์ แ ผนจี น แพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ จ าก
มหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนแพทย์แผนจีนทั้ง
ชาวจี น และชาวไทยที่ น ำยาจี น มาถวายการ

รักษาร่วมกับยาแผนไทยสูตรโบราณดั้งเดิมที่
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เคยใช้และบอกต่อๆ กันมา
ในหมู่ศิษยานุศิษย์
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงมี
รั บ สั่ ง ให้ ค ณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล นพ.สมหวั ง ด่ า นชั ย วิ จิ ต ร และ
นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ ไปประชุมหารือกันเพื่อ
ประสานคณะแพทย์แผนปัจจุบันของทุกแหล่ง
ทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องในการดูแลองค์หลวงตา
โดยให้ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นภายใต้การนำ
ของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เพื่อถวาย
การรักษาองค์หลวงตาให้ดีที่สุด โดยจะต้องร่วม
มือกัน ประสานงานกัน ปรึกษาหารือกันและ
ทำงานกั น เป็ น ที ม โดยให้ นพ.สมหวั ง ซึ่ ง มี
อาวุ โ สสู ง สุ ด เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรั บ เรื่ อ งนี้ ไป
ดำเนินการต่อไป
วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๗.๓๐ น. ดูองค์ท่านอิดโรย ฉัน
อาหารได้น้อย องค์ท่านบ่นว่าเหนื่อยหลายครั้ง
ตั้งแต่เช้ามา
ทู ล กระหม่ อ มฟ้ า หญิ ง จุ ฬ าภรณ์ ฯ ทรง
พระกรุ ณ าโปรดให้ ค ณะแพทย์ จ ากศิ ริ ร าชมา
เป็นที่ปรึกษาและร่วมประชุมกับคณะแพทย์ที่
ถวายการรักษาองค์หลวงตา
วันนี้มี โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตา
กล่าวไว้แต่มิได้ระบุช่วงเวลา
“ถูกต้องแล้ว..พุทธบริษัทต้องเป็นห่วงกัน
จึงจะถูกต้องเป็นธรรม”
เวลา ๒๔.๐๐ น. องค์ ท่ า นปรารภว่ า
“แข้งขาตึงเหมิด มันสิยางบ่ ได้ ต้องได้นวดเส้น
บ่อยๆ ท้องกะแข็ง พระเณรบ่ค่อยเอาใจใส่ เฮ็ด
คือข้าราชการงานเมือง เขียนสมุดปากกาแล้ว
ถิ่มไปเลย พระเณรหาผู้ที่จะเอาใจใส่บ่มี เฮาเบิ่ง
มาตลอดแต่เฮาบ่พูด”
วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๖.๕๐ น. องค์ทา่ นตืน่ จำวัด จากนัน้
ได้ฉนั จังหันทีเ่ ป็นอาหารอ่อนๆ พอสมควร
เวลา ๑๒.๔๕ น. นั่งรถกอล์ฟไปดูปลาที่
สะพานหน้าวัด และดูตน้ โพธิ์ ซึง่ องค์ทา่ นปรารภ
ให้ฟงั บ่อยๆ ว่า ‘ต้นโพธิส์ วยงามดี’

เวลา ๒๓.๒๐ น. องค์ท่านปรารภขณะ
นอนอยูว่ า่ “เหนือ่ ย นัง่ อยูเ่ ฉยๆ ก็เหนือ่ ย”
เวลา ๐๔.๒๐-๐๔.๕๔ น. องค์ท่านตื่นขึ้น
ล้างหน้าและนัง่ ฉันหมากในห้อง ได้ปรารภขึน้ ว่า
“เจ็บเอว นัง่ นานไม่ ได้ เดีย๋ วก็นอน” “นาฬิกา ๓
เรือน (ทีต่ ดิ อยูข่ า้ งฝาในห้อง) เหลือเฟือมีแต่สงิ่
เหลือเฟือ”
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าองค์ท่านดูแข็งแรง
ขึ้นและได้ปรารภว่า “อยู่แต่ ในห้อง เหมิดมื้อ
ปิดประตูตีหมา ขี้แตกซะในห้อง”
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันอาหารได้บา้ ง ดีกว่า
เมือ่ วาน
เวลา ๐๗.๔๒ น. คณะแพทย์ที่ถวายยา
รักษาเข้าเส้นเลือดได้พบว่า ด้านใต้ต้นแขนซ้าย
บวมน้ำและตามด้านหลังก็มีลักษณะบวมน้ำ
เวลา ๑๘.๔๕ น. ขณะที่องค์ท่านลุกนั่งฉัน
หมากในห้อง พระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต
วั ด ป่ า ภู ริ ทั ต ตปฏิ ป ทาราม จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
พร้ อ มด้ ว ยพระเถระจากวั ด เขาน้ อ ยสามผาน
จังหวัดจันทบุรี ๓ รูป ได้เข้ามาขอโอกาสกราบ
เรียนปรึกษาเรื่องการเตรียมงานถวายเพลิงศพ
หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม ซึ่งจะมีงานประชุมเพลิง
ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้
อาการโดยรวมวันนี้ ดูองค์ทา่ นแจ่มใสดีพอ
สมควร
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
หลั งฉั นจั ง หั น แม้ ว่ า ธาตุ ขั น ธ์ ร ะยะนี้ จ ะ
อ่อนแรงมาก พูดไม่มเี สียง แต่องค์ทา่ นยังเมตตา
เดิ น ทางไปที่ วั ด เขาใหญ่ เ จริ ญ ธรรมญาณสัมปันโน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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ทรงเป็นห่วง“
องค์ ท่ า นเลยพู ด ขึ้ น ว่ า “อย่ า ว่ า แต่
ในหลวงทรงเป็นห่วงเลย พวกทวยเทพอยู่เต็ม
ท้องฟ้าคอยดูแลรักษาเราตลอด”
ลูกศิษย์คนหนึ่งได้กราบเรียนว่า ช่วงนี้ ไม่
ค่อยแข็งแรง กำลังจะดีก็เดินทาง ทำให้หาย
ยาก ขอองค์หลวงตาเมตตาพักอยู่ที่วัด อย่า
เดินทางไกลบ่อย องค์ท่านพูดว่า “คนหนึ่งจ้อง
แต่จะรักษาธาตุขันธ์ คนหนึ่งจ้องแต่จะทำลาย
ธาตุขันธ์โดยไม่เจตนา”

(เป็นครั้งสุดท้ายที่ ได้มาเยี่ยมวัดนี้) ซึ่งใช้เวลา
เดินทางไปกลับราว ๘ ชั่วโมง
องค์ทา่ นนัง่ เมตตาพระและฆราวาสทัง้ ๆ ที่
อ่อนแรง พูดไม่มเี สียง หลวงปูอ่ ทุ ยั สิรธิ โร จึง
กราบเรียนขอเพียงองค์ท่านนั่งเฉยๆเท่านี้ คณะ
ศิษย์กด็ ีใจมากแล้ว กลับถึงวัดป่าบ้านตาด เวลา
๑๗.๕๐ น. ซึง่ อ่อนเพลียมาก
เวลา ๑๙.๕๕ น. องค์ท่านปรารภขึ้นด้วย
น้ำเสียงอันแผ่วเบาว่า “เฮาอ่อนหลาย เมือย
หลาย”
คณะแพทย์ ได้นำเลือดไปตรวจ พบว่าค่า
โพแทสเซียมในเลือดต่ำ จึงได้ถวายโพแทสเซียม
เพิ่มโดยเปลี่ยนน้ำเกลือใหม่ องค์ท่านนอนหลับ
ได้สนิทดีเกือบตลอดทั้งคืน
วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๔๕ น. มีพระเถระเข้ามากราบ
เยีย่ มและได้กราบเรียนว่า ถ้าองค์ทา่ นทรงธาตุทรง
ขันธ์อยูค่ ณะสงฆ์กร็ ม่ เย็น องค์ทา่ นพูดว่า “ธาตุขันธ์เฮา เป็นกองฟืนกองไฟ คณะสงฆ์จักฮู้บ่”
“ส่วนมากมีแต่นอน นัง่ นานๆ ก็เหนือ่ ย เวลานอน
จิตเข้าภายในบ่มหี ยังกวน”
มี โยมคนหนึ่งกราบเรียนว่า แพทย์ที่ โรงพยาบาลศิริราชฝากกราบเรียนว่า “ในหลวง

วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๖.๓๐ น. องค์ท่านฉันอาหารได้
น้ อ ย ปรารภว่ า “เบื่ อ อาหาร ถ้ า ฝื น ฉั น แล้ ว
อาหารจะไม่ค่อยย่อย สะเปะสะปะ จะเอากำลัง
มาจากไหน”
เวลา ๐๘.๒๐ น. องค์ท่านปรารภว่า “เฮา
บ่ค่อยสบายในร่าง เฮาเมื่อยหลายตั้ว จั๊กเป็น
หยัง”
เวลา ๐๙.๐๐ น. ระหว่ า งฉั น หมากมี
ญาติโยมเอาปัจจัยมาถวาย องค์ท่านพูดว่า “ไม่
สบาย .. มา ๒-๓ วัน วันนี้ว่าจะนอนสักหน่อย
ไม่ ส บาย มั น เป็ น ของมั น อยู่ ภ ายใน ไม่ อ ยาก
กระดุกกระดิกไปไหนมาไหน เวลามันไม่สบาย
ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันอ่อนแรงตามกันไป
หมด ไม่อยากกระดุกกระดิกนะ วันนี้ ไม่ ไปไหน
เป็นเพื่อนกันอยู่กับเตียง ไม่อยากไปไหนมาไหน
มันอ่อนหมด”
เวลา ๑๖.๑๕ น. ขณะที่ถวายยาลดกรดใน
กระเพาะอาหาร องค์ท่านได้พูดว่า “นั่งกะเมือย
นอนกะเมือย นอนกะขวาง นั่งกะขวาง”
เวลา ๑๙.๓๐ น. องค์ทา่ นลุกนัง่ ฉันหมาก
และพูดว่า “เฮาเมือยหลาย หายใจบ่ทวั่ ท้อง” มี
อาการหลับๆ ตืน่ ๆ อยูท่ งั้ คืน
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
เช้านี้องค์ท่านนอนพักตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐๐๙.๑๐ น. ขณะที่นอนพักอยู่นั้น มีพระเถระ
กราบขอโอกาสให้องค์ท่านพิจารณาฉันอาหาร
ซึ่งก็ฉันได้ ไม่มาก หลังฉันอาหาร ดูองค์ท่าน
อิดโรย เหนื่อย เพลีย และซีดมากจนน่าใจหาย
แก่คณะศิษย์

เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะแพทย์จะนำเลือด
ถวายองค์ท่าน แต่พระส่วนหนึ่งยังไม่เห็นด้วย
จึงขอปรึกษากันก่อนเพราะเมื่อประมาณต้นปี
องค์ท่านเคยปฏิเสธและยังดุคณะสงฆ์ที่เข้ามา
ขออีกว่า “คิดกันไปได้ยังไง” ในอดีตพระบางรูป
ก็เคยได้ยินท่านพูดปฏิเสธในเรื่องนี้ว่า “จะเอา
เลื อ ดคนขี้ เ หล้ า เมายาที่ ไ หนมาใส่ เ รา” บ้ า ง
เป็ น ต้ น ในขณะที่ ค ณะแพทย์ ก็ เ ห็ น ถึ ง ความ
จำเป็นสมควรต้องถวายการให้เลือดในเวลานี้
เพราะเห็นอาการไม่สู้ดีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
จึงได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าในระดับหนึ่งโดยรับ
บริจาคเฉพาะเลือดของพระวัดป่าบ้านตาดที่มี
กลุ่ ม เลื อ ดชนิ ด เดี ย วกั บ องค์ ท่ า น ซึ่ ง เป็ น การ
เหมาะสมทั้งทางโลกและทางธรรมที่ลูกศิษย์พึง
ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าจะนำเลือดจาก
คนอื่นเข้าไปสู่ธาตุขันธ์ขององค์ท่าน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ระหว่างที่คณะสงฆ์กับ
คณะแพทย์ ได้ประชุมกัน องค์ท่านรู้สึกตัวตื่น
พระได้กราบเรียนว่า “ขอโอกาสครับ หมอขอ
ถวายเลือดแก่พ่อแม่ครูอาจารย์ครับ” องค์ท่าน
พูดเบาๆ ว่า “ไม่เอา”
เวลา ๑๑.๓๐ น. ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ กราบเรียนว่า “ขอโอกาสครับองค์
หลวงตา ทางคณะแพทย์จะถวายเม็ดเลือดของ
พระรักษาองค์หลวงตา”
กราบเรียนอยู่ถึง ๓ ครั้ง แต่องค์ท่านก็
นอนนิ่ง คณะสงฆ์ซึ่งมีพระเถระหลายรูปเห็นดัง
นั้ น จึ ง เข้ า หารื อ กั บ คณะแพทย์ ซั ก ถามเหตุ ผ ล
ความจำเป็นอีกครั้งเพื่อให้มีความรอบคอบที่สุด
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เวลา ๑๒.๐๐ น. พระเถระได้ บ อกให้ ผู้
อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ กราบเรียน
ใหม่อีกครั้ง ผู้อำนวยการจึงกราบเรียนว่า “ขอ
โอกาสครับองค์หลวงตา คณะแพทย์ คณะสงฆ์
มี ม ติ ข อโอกาสถวายการรั ก ษาเม็ ด เลื อ ดองค์
หลวงตาเพื่อให้หายอ่อนเพลียครับผม” มีพระ
พยายามพูดเสริมขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันว่า
เป็นเลือดของพระวัดป่าบ้านตาด
องค์ท่านพยักหน้า พูดเบาๆ ว่า “เออ”
เวลา ๑๒.๓๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยี่ยม
เวลา ๑๔.๔๗ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟไป
ดูปลาที่สะพานหน้าวัด ดูต้นโพธิ์ เลยไปถึงสามแยกทางบิณฑบาตจึงกลับ
เวลา ๑๙.๓๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นมาฉัน
หมาก แล้วพูดว่า “เราเหนื่อยมาก นั่งก็เหนื่อย
นอนก็เหนื่อย เหนื่อยมาก”
วันนี้มี โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตา
กล่าวไว้แต่มิได้ระบุช่วงเวลา
“เราปล่อยวางหมดแล้ว ไม่มีสมมุติใดๆ
เหลื อ อยู่ ใ นจิ ต ใจ ชาติ นี้ เ ราพอใจ เราทำสุ ด
กำลังของเรา”
อาการโดยรวมตอนกลางคืนหลับได้ค่อน
ข้างดี
วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๖.๓๐ น. องค์ท่านฉันอาหารได้
บ้าง สีหน้าค่อนข้างแจ่มใส แต่ ในช่วงสายหลัง
จากองค์ท่านเข้าห้องน้ำเสร็จ ได้พูดขึ้นว่า
“เราอ่อนมากไม่มกี ำลัง”
เวลา ๑๒.๐๐ น. นัง่ รถกอล์ฟออกไปหน้าวัด
เวลา ๑๗.๕๐ น. ฉันหมากบนเตียงด้าน
หลั ง กุ ฏิ พระได้ ถ วายยาที่ ห ลวงปู่ ลี ท ำถวาย
องค์ท่านฉันและได้พูดคุยธรรมะกับพระเถระ ๒

รูปว่า “ทุกอย่างในสามแดนโลกธาตุปล่อยหมด
.. ถ้าเดินไปเหยียบรากไม้นึกว่างูจะดีดพรึ่บ มัน
เป็ น สั ญ ชาตญาณ จิ ต แย็ บ นิ ด เดี ย วแล้ ว หาย
เงียบเลย”
เวลา ๒๑.๓๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งฉัน
หมาก และได้ถามถึงนาฬิกา พร้อมทัง้ เรือนใหม่ที่
ญาติโยมนำมาถวาย พระได้นำเอานาฬิกาเรือน
ใหม่ ๓ เรือนมาถวาย องค์ท่านจึงปรารภว่า
“โละออกหมด เราใช้ เ รื อ นเดี ย วจนตายก็ ยั ง
เหลือ”
กลางคืนองค์ท่านนอนไม่ค่อยหลับ
วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันจังหันได้น้อย องค์
ท่านพูดว่า “เห็นอาหารแล้วเบื่อ แต่ฝืนๆ ฉัน”
เวลา ๑๑.๑๐ น. องค์ ท่ า นปรารภว่ า
“เมือย .. บ่อยากติงคีงไปไหน คือเมือยกะด้อกะเดีย้ แท้ ซูมอื้ คือบ่เป็นจัง่ ซีจ้ กั๊ เทือ”
เวลา ๑๑.๕๐ น. นัง่ รถกอล์ฟไปดูปลาหน้าวัด
เวลา ๐๔.๑๕ น. องค์ทา่ นพูดขึน้ ว่า “จัก๊
เป็นหยัง ร่างกายมีแต่อ่อนลงๆ นั่งมีแต่อยาก
นอน”
จากนัน้ ก็บอกว่า “จัดอาหารไปวัดธรรมลี”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
(ธรรมเทศนากัณฑ์สดุ ท้าย)
เวลา ๐๖.๓๐ น. วันนีฉ้ นั จังหันได้ ๒๐ คำ
จากนั้นองค์ท่านก็เดินทางไปกราบหลวงปู่มั่นที่
วัดป่าสุทธาวาส หลังจากกราบแล้วพระได้จบั เส้น
ถวายในกุฏริ บั รอง ท่านได้ปรารภธรรมให้พระฟังว่า
“ใกล้รอ้ ยแล้วเด๊ อายุ อายุเฮาท่อใด๋แล้ว หือ”
พระกราบเรียนว่า “๙๘ ครับผม”
องค์ท่านจึงพูดต่อไปว่า “นั่นแล้ว เกือบ
ร้อยแล้ว ๙๘ อยู่อีกบ่ท่อใด๋มันกะไปท่อนั่นแล้ว

ไปบ่ ไ ปเฮากะบ่ ว่ า ดอก เฮาบ่ น ซื่ อ ๆ เด๊ เป็ น
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
หั ว ใจแล้ ว หายห่ ว ง ยั ง อยู่ แ ต่ ร่ า งกายกั บ
สุขภาพ มันสิไปมื้อใด๋มันกะไปท่อนั้นแล้ว บ่ ไปก็
อยู่อย่ างนี้แหละ ความห่ ว งความใยอั น ใด๋ บ่ มี
หมดเลย เดินอย่างสะดวกสบายละ สูงสุดไป
เลยโลด
เว่ามันคักๆ จั่งซี้แหละ เฮาบ่เคยเว่าดอก
คำเว่าหมู่นี่ สุ่มสี่สุ่มห้ามันสิเว่าได้บ่ พวกเปรต
พวกผีมันคอย สิหาบเอากองฟืนกองไฟ เว่าจั่งซี้
เป็ น ธรรม พวกเปรตพวกผี มั น บ่ เ ป็ น นำเด๊
หาว่าเว่าโอ้เว่าอวดไปจั่งซั่น บ่เป็นประโยชน์กับ
พวกเปรตพวกผี เป็ น ประโยชน์ แ ต่ กั บ ผู้ เ ป็ น
อรรถเป็นธรรมนั่นแล้ว เว่าซือๆ หมดแล้วเด๊
หมดทุกอย่างแล้ว กิเลสกับจิต .. หมด ภพชาติ
ก็หมดในชาตินี้เท่านั้น บ่มีสิต่อไปอีกแล้ว เว่าให้
ฟังคักๆ แหละ
เฮาปฏิบตั มิ านานขนาดใด๋ เฮาเอาจริงเอาจังทุกอย่างเด๊ เอาจริงเอาจังมันกะเห็นจริงเห็น
จังเด๊ บ่มีบ่อนสงสัยแล้ว มันบ่เป็นท่า .. ดีดเลย
โลด บ่ต้องเสาะแสวงหาป่าช้าบ่อนใด๋อีกแล้ว
มันหาบ่พ้อแล้ว ป่าช้าบ่อนเกิดบ่อนตาย ต่อไป
นี้บ่หาแล้ว มันพอแล้วเด๊ มันเต็มกำลังความ
สามารถแล้ว เอาจริงเอาจังตั้ว เคยทำเคยละ
กิเลส จริงจังมากทีเดียว
เว่าถึงกิเลสขาดสะบั้น เห็นประจักษ์ ในใจ
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เวลา ๐๒.๕๐ น. องค์ท่านพูดเสียงเบาว่า
หมดกำลังให้พลิกตัวไปทางซ้าย แล้วพูดต่อว่า
“มื่อนี่บ่เป็นทาล่ะ”
อาการโดยรวมวันนี้ดูอิดโรยอ่อนแรงลงๆ

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”
วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๖.๐๐ น. ขณะที่นอนพักอยู่ องค์ท่านพูดขึ้นว่า “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. องค์ทา่ นปรารภว่า “สระที่
อยูท่ ศิ ตะวันตกวัด เฮายังพิจารณาบ่ออก เป็นของ
สาธารณะ ถ้าจะขุดขยายออกไปจะเป็นประโยชน์
กุง้ หอย ปู ปลา จะได้อยูอ่ าศัย แต่เงินกะบ่คอ่ ย
ขยับ มีแต่ ไหลออก ไหลกะในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ถ้าเฮาได้พิจารณาแล้วละเอียดลออล่ะ บ่ค่อยมี
รัว่ ไหลแตกซึมได้งา่ ยๆ”
เวลา ๐๒.๐๐ น. ตื่นขึ้นมานั่งฉันหมาก
แล้วพูดว่า “เส้นท้องตึงท้องแข็งเป็นแผ่นเป็น
ดาน ทำให้ฉันข้าวบ่ ได้ ตื่นมามีแต่สิล้มสิตาย
จะมายั่งยืนจังใด๋แล้ว”
องค์ท่านนั่งฉันหมากได้สักพักจึงพูดขึ้นว่า
“คือจั๊งสิฮาก ตื่นมาบ่ ได้มีกำลัง มีแต่เมือย”

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตอนเช้าฉันจังหันได้ ๑๐ คำ
ดูองค์ท่านยังอ่อนแรง แขนขวา
บวมจากการรั่วของเส้นเลือดที่
แทงเข็ม
เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์ท่าน
ลุกขึ้นนั่งฉันหมาก แล้วถามพระ
ว่า “หนาว เดือนนี้เดือนอะไร” เมื่อพระกราบ
เรียนว่าเดือนธันวาคม องค์ท่านก็กล่าวต่อไปว่า
“อย่างว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้ว ดูหมู่เพื่อนไม่
ค่อยหนาว เฮาไปไหนบ่ ได้เพราะความหนาวมัน
รัดกุมไว้”
องค์ท่านลุกขึ้นมาอาเจียนเกือบทั้งคืน วัน
นี้อาเจียนทั้งหมด ๑๘ ครั้ง เป็นน้ำสีเขียวคล้าย
น้ำดี ๘๐๐ มล.
วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๔๓-๑๓.๐๕ น. อาเจียน
๑๑ ครั้งเป็นน้ำสีเขียวแก่ ดูอิดโรย
เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์ท่านพูดว่า “เฮาบ่
สบายในธาตุ บ่สบายในท้อง เมือย นั่นแล้วบัด
ยามสิเป็น”
อาการโดยรวมวันนี้ดูอ่อนเพลีย
วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๕.๑๕ น. ลุกขึ้นนั่งฉันหมากแล้ว
พูดว่า “มีแต่อ่อนลงๆ” เช้าวันนี้องค์ท่านฉัน
อาหารไม่ ได้เป็นวันที่ ๒
เวลา ๐๗.๓๐ น. นั่ ง รถกอล์ ฟ ไปรอบ
ศาลาแล้วออกไปหน้าวัด ดูองค์ท่านอ่อนแรง
เวลา ๑๙.๕๐ น. ลุ ก ขึ้ น นั่ ง ฉั น หมาก
อาการไม่ค่อยดี ดูอิดโรยปากแห้ง ช่วงหลังจาก
พระสงฆ์ ล งอุ โ บสถแล้ ว ได้ ป ระชุ ม กั น เกี่ ย วกั บ
การดูแลรักษา พระได้กราบเรียนเกี่ยวกับการ
ดูแล องค์ท่านจึงพูดว่า “ให้พากันดูแลเถอะ”
เวลา ๐๓.๒๐ น. หลังจากอาเจียน องค์ท่านพูดขึ้นว่า “ไอแทบสลบ เพราะมันไอเต็ม

กำลัง ตึงไปหมด ใจแทบจะขาด”
อาการโดยรวมนอนไม่ ค่ อ ยหลั บ ไม่ มี
เรี่ยวแรง อาเจียน ๑๓ ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตอนเช้ า องค์ ท่ า นฉั น ได้ แ ต่ น้ ำ ข้ า วของ
หลวงปู่ลี ๕ คำกลืน
เวลา ๑๑.๑๐ น. องค์ ท่ า นลุ ก นั่ ง ทำท่ า
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 “ไม่ ไป จะเอาเรา
ไปฆ่า พาไปตาย สิเอาไปตายบ่”
องค์ท่า นมี อ าการอาพาธหนั ก ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
หายใจไม่ทันและอ่อนกำลังลงมาก
เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะแพทย์ จ ากโรงพยาบาลศิริราชตรวจร่างกาย ถวายการรักษา
ตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ มีไอเป็น
ระยะ และมีไข้สูง
วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
วันนี้ ไม่ ได้ฉันอาหารเป็นวันที่ ๕
เวลา ๑๔.๓๐ น. หลวงปูบ่ ญ
ุ มี ปริปณ
ุ โณ
วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยีย่ ม องค์ทา่ นจึงลุกขึน้ นัง่
ตอนกลางคืนหลับได้บ้าง มีไอเป็นระยะๆ
ตลอดคืน
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วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ระยะนี้ อ งค์ ท่ า นมี อ าการอ่ อ นแรงลง
เรื่อยๆ หมอต้องได้พ่นยาแก้หวัดป้องกันเชื้อ
ไวรั ส และพ่ น ยาขยายหลอดลม เนื่ อ งจาก
หลอดลมตีบ
เวลา ๑๒.๐๕ น. ขณะที่องค์ท่านนอนพัก
อยู่บนเตียงด้านหลังกุฏิ องค์ท่านปรารภธรรม
ว่า “ผู้สิ้นกิเลสบ่ ได้ถามกันเด๊ ยังมีพูดสุ่มสี่สุ่ม
ห้าอยู่ บ่แม่นผู้สิ้นกิเลส”
เวลา ๑๗.๓๐ น. องค์ ท่ า นเข้ า ห้ อ งพั ก
ช่วงนั้นหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง ได้เข้า
มากราบเยี่ยมที่กุฏิภายในห้องจำวัด องค์ท่าน
เลยพูดขึ้นว่า “ธรรมลีเบ้าะ มานวดเส้นให้แน
ใครก้อนั่งอยู่เฉยๆ พระเณรที่มาเกี่ยวข้องเฮา มี
แต่แข็งกระด้าง เฮาสอนให้ฉลาดแต่กลับโง่”
กลางคื น นอนไม่ ค่ อ ยหลั บ ลุ ก มานั่ ง ฉั น
หมากบ่อยๆ
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๒๐ น. อาการองค์ทา่ นดูนา่ เป็น
ห่วงมาก อ่อนเพลีย ต้องนอนสลับกับลุกนัง่ พระ
ต้องช่วยกันพยุงองค์ท่าน ลูกศิษย์ต่างเป็นห่วง
จึงกราบนิมนต์ ไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาล
ศิรริ าช องค์ทา่ นตอบเพียงว่า “เท่านัน้ แหละ”
เวลา ๑๐.๓๐ น. มี ลู ก ศิ ษ ย์ ค นหนึ่ ง มา
กราบอาราธนานิมนต์ ให้ ไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลศิรริ าช องค์ทา่ นก็ตอบว่า “เราไม่อยาก
ไปไหนเลย เราพูดตรงๆ เรามาเกิดครั้งนี้เป็น
ชาติสดุ ท้าย ไม่มคี รัง้ ทีส่ อง”
เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะลู ก ศิ ษ ย์ ท าง
กรุงเทพฯ นำโดยคุณนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์ และ

คณะได้ ก ราบอาราธนานิ ม นต์ ม ารั ก ษาที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าชเป็ น การนิ ม นต์ เ ป็ น ครั้ ง ที่ ๓
องค์ ท่ า นเมตตารั บ นิ ม นต์ ซึ่ ง จะเดิ น ทางโดย
เครื่องบินในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้นองค์ท่านได้
พูดกับพระอาจารย์สุดใจว่า “ปัจจัยของผม ผม
โอนให้สงฆ์ทั้งหมด”
เวลา ๑๘.๓๐ น. องค์ ท่ า นบอกพระให้
เตรียมบริขารทีจ่ ะเดินทางพรุง่ นีว้ า่ “ลุกๆ ไป จะไป
เตรียมผ้าสบง จีวร สังฆาฏิ หมากพลูไป”
วันนีแ้ พทย์ ได้อาราธนาขอใส่สายออกซิเจน
ทางจมูก ตอนกลางคืนตัง้ แต่คำ่ เป็นต้นไปอาการ
หนักมากที่สุดตั้งแต่อาพาธมาจนวันนี้ องค์ท่าน
หายใจถีม่ ากขึน้ หอบบ่อยๆ ไอแรงและถี่ เหนือ่ ย
แพทย์ ได้ขอตรวจร่างกาย เมือ่ ดูจากฟิลม์ เอกซเรย์
ปอดแล้วพบว่ามีนำ้ ในร่างกายมาก
วันนี้มี โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตา
กล่าวไว้แต่มไิ ด้ระบุชว่ งเวลา ดังนี้
“ให้ภาวนา ตั้งสติอยู่ตลอดเวลา ผมเห็น
คุณค่าของสติมาก”
“ผมลงใจในปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น
มากทีส่ ดุ พูดอะไรตรงเป๊งเลย”
“เราไอมาก จะเป็นปอดนะ เราจะอ่อนลง
ไปเรือ่ ยๆ นะ ผมบอกตรงๆ เลย ผมมาเกิดเป็น
ชาติสดุ ท้าย ไม่มาเกิดอีก”
“ผูม้ าศึกษากับผม มีหลักมีเกณฑ์อยูห่ ลาย
องค์นะ”
“ผมเคยพูดให้ฟงั ไหม เรือ่ งตอนทีอ่ ยูห่ ว้ ยทราย ระยะท้าย ผมจะกว้างขวางมาก”
“ผมมาเกิดเป็นชาติสุดท้าย ไม่มาเกิดอีก
สมมุตใิ นใจไม่เหลือ”
กล่าวโดยสรุปในการดูแลรักษาองค์หลวงตา
มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี ได้ชว่ ย

เหลื อ กั น ในการดู แ ลธาตุ ขั น ธ์ อ งค์ ท่ า น โดยมี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์เจ้าของไข้ ซึง่ ในการนี้
ทรงเข้าเยีย่ มอาการอาพาธองค์หลวงตาเป็นระยะๆ
มาโดยตลอดด้วยทรงรูส้ กึ ห่วงใยยิง่
อาการอาพาธองค์หลวงตาโดยรวมไม่คอ่ ยดี
ขึ้นนัก กลางคืนองค์ท่านจะไอแห้งๆ ฉันไม่ ได้
มีอาเจียนออกมาบ่อยๆ ต้องอาราธนาขอโอกาสใส่
สายทางจมู ก เพื่ อ ดู ด เอาลมและน้ ำ ออกจาก
กระเพาะอาหารขององค์ทา่ น

อาพาธหนักเพียงใด ยังห่วงใยสัตว์โลก
ในช่ ว งเดื อ นธั น วาคมนี้ แม้ อ งค์ ท่ า นจะ
อาพาธหนักเพียงใดก็ยังมีเมตตาห่วงใยสัตว์ป่า
โดยสอบถามอย่างน้อยสองครั้งเกี่ยวกับความ
เป็นอยูข่ องหมูน่ กเป็ดน้ำทีอ่ าศัยอยู่ ณ อ่างเก็บน้ำที่องค์ท่านได้เมตตาให้สร้างขึ้นในพื้นที่ป่าเขา
ของวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี สถานที่
แห่งนี้องค์ท่านได้เมตตาส่งเสริมให้เป็นสถานที่
ภาวนา ทั้งยังให้สร้างฝายน้ำล้น สำหรับเป็น
แหล่งน้ำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสรรพสัตว์ในถิ่นนั้นได้อาศัยด้วย
องค์ท่านเมตตาช่วยเหลือด้วยการสร้าง
ฝายชลประทานอ่ า งเก็ บ น้ ำ เป็ น สาธารณะ
ประโยชน์เช่นนี้หลายต่อหลายแห่ง บางแห่งขุด
สระน้ำให้ชาวบ้านได้ ใช้สอย บางแห่งก็ขดุ เพือ่ ให้
สั ต ว์ ได้ ใช้ กิ น ความเมตตาอั น ยิ่ ง ใหญ่ ไ ม่ มี
ประมาณขององค์หลวงตาไม่มขี อบเขตจำกัด คือ
ไม่ว่าองค์ท่านมี โอกาสไปยังสถานที่ ใดจะต้อง
จัดหาอาหารสด อาหารแห้ง ไปแจกจ่ายเป็นทาน
แก่สัตว์ที่อยู่ ในบริเวณใกล้เคียงนั้นด้วย โดยไม่
จำกัดชนิดของสัตว์ทสี่ งเคราะห์ ไม่วา่ จะเป็น สุนขั
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การดูแลรักษาองค์หลวงตาก่อนไปโรงพยาบาลศิริราช
สำหรับรายละเอียดการตรวจอาการอาพาธองค์หลวงตาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่ ๒๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่าองค์หลวงตามีปญ
ั หาภาวะ
ลำไส้อุดตันในบริเวณลำไส้ส่วนต้นที่ตำแหน่งเลยจาก
กระเพาะอาหารไปราวไม่เกิน ๒ ฟุต เพราะตรวจอาการ
แสดงทางหน้าท้องคือ พบ Splashing sound ชัดเจน แสดงว่ามีสารน้ำในกระเพาะ
อาหารจำนวนมากทีท่ ำให้องค์หลวงตามีอาการอาเจียน ฉันจังหันไม่ ได้และไม่มอี จุ จาระ
คณะแพทย์มคี วามเห็นว่าจำเป็นต้องใส่สายยางสวนคาทางรูจมูก (Nasogastric
tube) เพือ่ ระบายเอาเศษอาหารและน้ำย่อยในกระเพาะออกมาให้หมด เพราะจะทำให้แก้
อาการอาเจียนได้ มิเช่นนัน้ องค์หลวงตาอาจอาเจียนและมีเศษอาหารพลัดตกลงไปใน
หลอดลม ทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบเป็นเหตุให้สำลัก (Aspiration Pneumonia) ตาม
มาได้ ซึง่ เป็นภาวะแทรกซ้อนทีอ่ นั ตรายยิง่ โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุ แพทย์จงึ ได้กราบเรียน
องค์หลวงตา และขอโอกาสองค์ทา่ นโปรดอนุญาตให้ใส่สายยางทางรูจมูก ซึง่ ก่อนหน้านี้
เคยมีความพยายามใส่สายยางแบบนีม้ า ๕–๖ ครัง้ แต่ ไม่ประสบผลสำเร็จ คณะแพทย์
ได้ดดู เอาน้ำดีปนกับน้ำย่อยและเศษอาหารทางสายยางทีส่ อดเข้าทางรูจมูกจนถึงกระเพาะ
อาหารออกมาเป็นสีเขียวจำนวน ๕๔๐ มล. ทำให้องค์หลวงตาหายคลืน่ ไส้อาเจียนแบบ
ปลิดทิง้ และองค์หลวงตาสามารถพักผ่อนได้เพราะความอ่อนเพลียและลดความทุกข์
ทรมานทางขันธ์
คณะแพทย์ ได้ขอร้องให้พระอุปัฏฐากคอยดูแลสาย
ยางทางรูจมูกนี้อย่างดี โดยผ่านทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานีซงึ่ ได้เฝ้าดูแลอาการลำไส้อดุ ตันของ
องค์หลวงตาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทย์ ได้ประชุมกันจนได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับอาการลำไส้อดุ ตัน มีสมมุตฐิ าน
สาเหตุ ๒ ประการ คือ
๑. มีพงั ผืดอุดตันบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น จากแผล Duodenal Ulcer แต่
โอกาสจะเกิดจากภาวะนีเ้ ป็นไปได้นอ้ ย
๒. มีเนือ้ งอกอุดตันบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น ซึง่ ส่วนใหญ่จะเกิดจากเนือ้ งอกของ
ตับอ่อนกดเบียดลำไส้ ซึง่ พบได้บอ่ ยในผูส้ งู อายุ ซึง่ มีความเป็นไปได้สงู ในกรณีองค์หลวงตา คล้ายกับอาการของหลวงปูเ่ ทสก์ เทสรังสี ผิดกันทีห่ ลวงปูเ่ ทสก์เป็นเนือ้ งอกตับอ่อนที่
ตำแหน่งใกล้กบั ทางเดินท่อน้ำดี สำหรับองค์หลวงตาตำแหน่งเนือ้ งอกตับอ่อนน่าจะอยู่
ในบริเวณเลยตำแหน่งทางออกของท่อน้ำดี จึงไม่มอี าการตัวเหลืองหรือดีซา่ นและคัน
ตามผิวหนัง
น่าแปลกทีอ่ งค์หลวงตาไม่มอี าการปวดท้องหรือคลำได้กอ้ นบริเวณใต้กระเพาะ
อาหารเลย จึงบ่งว่าก้อนเนื้องอกอาจมีขนาดไม่ โตมากและยังเป็นระยะแรกของโรค
อย่างไรก็ตามเนือ้ งอกในบริเวณตับอ่อนนีส้ ว่ นใหญ่เกือบทัง้ หมดจะเป็นเนือ้ ร้ายคือมะเร็ง
และมักมีการพยากรณ์โรคที่ ไม่ดี เพราะมักไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัด และการผ่าตัดเอา
เนือ้ มะเร็งออกเป็นการผ่าตัดใหญ่และมีความเสีย่ งสูงโดยเฉพาะในผูส้ งู อายุทอี่ ายุเกือบ
๑๐๐ ปีเช่นองค์หลวงตา ซึง่ มีสภาพร่างกายทีอ่ อ่ นแอพร้อมกับมีภมู ติ า้ นทานต่ำ ตลอด

จนมีภาวะขาดสารน้ำ สารอาหารเป็นระยะเวลานาน การพยากรณ์โรคมะเร็งตับอ่อนจึง
ไม่ดนี กั ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ชนิดและตำแหน่งของมะเร็ง อายุผปู้ ว่ ย ระยะของโรค การแพร่
กระจายของมะเร็งไปยังที่ใดบ้าง อนึ่ง การรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับเคมีบำบัดนั้น
มักจะเลือกทำแต่ในเฉพาะรายทีม่ คี วามเหมาะสมเท่านัน้
ภาวะขององค์หลวงตา ดูเหมือนการเข้าผ่าตัดคงไม่ใช่หนทางทีเ่ หมาะสม เพราะ
องค์หลวงตามีเจตนารมณ์ที่จะไม่ต้องการผ่าตัดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางคณะ
แพทย์กย็ งั ไม่สามารถสรุปได้แน่ชดั ว่าองค์หลวงตาเป็นมะเร็งตับอ่อนจริงหรือไม่ เป็นแต่
เพียงข้อสงสัยเท่านั้น เพราะยังไม่ ได้ทำการสืบค้นใดๆ เพราะถ้าทำคงต้องตรวจ
คอมพิวเตอร์ในช่องท้อง ซึง่ ต้องนิมนต์องค์หลวงตาไปตรวจเพราะไม่สามารถนำเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ (Computerised body scan) มาถวายการตรวจในวัดป่าบ้านตาดได้ จึง
เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับคณะแพทย์ ซึง่ ในเรือ่ งนี้ ได้กราบเรียนขอโอกาสองค์หลวงตาแล้ว
แต่ทา่ นยังไม่ ได้ตอบรับ ดังนัน้ จึงได้มกี ารประชุมคณะกรรมการแพทย์ผถู้ วายการดูแล
รักษาองค์หลวงตาร่วมกันระหว่างคณะแพทย์จากศิรริ าช อุดรธานี และขอนแก่น สรุป
ว่าให้ถวายน้ำเกลือ ถวายโอสถทางหลอด
เลือดดำ และให้งดการถวายอาหารหรือ
โอสถทางปากเพราะลำไส้ ไม่ทำงาน ส่วน
สายยางสวนทางจมูกให้คงใส่ ไว้ให้นานทีส่ ดุ
เพื่ อ เป็ น ทางระบายน้ ำ ดี แ ละน้ ำ ย่ อ ยใน
กระเพาะอาหารซึง่ โดยปกติรา่ งกายคนเรา
จะสร้างขึน้ มาวันละประมาณ ๕๐๐–๘๐๐ มล.
อยูเ่ ป็นประจำ
ในช่วงแรกๆ ภายหลังทีอ่ งค์หลวงตามีการอาเจียนติดต่อกันหลายๆ วัน เชือ่ ว่าจะ
มีการบวมของลำไส้เกิดขึน้ ตรงตำแหน่งทีอ่ ดุ ตัน ทำให้นำ้ ดีและน้ำย่อยจากกระเพาะ
อาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นผ่านไปไม่ ได้สะดวก ถ้าใส่สายยางทางจมูกจะทำให้กระเพาะ
อาหารและลำไส้ ได้พกั ดังนัน้ อาการปวดทีเ่ กิดจากการอาเจียนรุนแรงจะค่อยๆ ทุเลาลง
และในเวลาต่อมาอาจทำให้สารน้ำผ่านลงไปได้บา้ ง
หลังจากองค์หลวงตาได้รบั สารอาหารทางน้ำเกลือเข้าหลอดเลือดดำร่วมกับการ
ระบายน้ำดีและน้ำย่อยออกมาจากกระเพาะอาหารทางสายยางที่ใส่คาไว้ทางจมูก
ประกอบกับกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กได้หยุดพักการทำงานเป็นเวลา ๓ วัน พบว่า
น้ำดีและน้ำย่อยทีอ่ อกมาทางสายยางทีต่ อ่ ผ่านจมูกสูก่ ระเพาะมีปริมาณลดน้อยลงตาม
ลำดับ จาก ๕๐๐ มล. เหลือ ๓๐๐ มล. ๒๐๐ มล. และ ๕๐ มล. องค์หลวงตาบอก
รำคาญสายยางมากเพราะขัดต่ออุปนิสยั ขององค์ทา่ นทีเ่ ป็นนักสู้ ไม่ชอบพะรุงพะรัง จึง
ให้แพทย์เวรทีม่ าดูแลในเวลากลางคืนเอาสายยางทีค่ ารูจมูกออก ซึง่ แพทย์ก็ ได้ทำตาม
ความประสงค์ขององค์หลวงตา
อนึ่ง ทุกคืนจะมีแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีร่วมกับแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาอยูเ่ วรเฝ้าองค์หลวงตาตลอด ๒๔ ชัว่ โมงทัง้ กลางวันและกลาง
คืน ร่วมกับบุรษุ พยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานีทมี่ าอยูเ่ วรร่วมกับพระภิกษุทที่ ำ
หน้าทีอ่ ปุ ฏั ฐากองค์หลวงตาตลอดเวลาด้วยเช่นกัน โดยจัดให้กฏุ อิ งค์หลวงตาเป็นเสมือน
ห้องพิเศษของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล และมีการจำกัดผูเ้ ข้ากราบเยีย่ มองค์หลวงตาอีก
ด้วย สิง่ นีก้ เ็ ป็นอีกข้อหนึง่ ทีข่ ดั ต่ออุปนิสยั ขององค์ทา่ นที่ ไม่ชอบคลุกคลี ไม่คนุ้ กับใคร
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ปลา จระเข้ เสือ เก้ง กวาง ชะนี ลิง ไก่ป่า
กระรอก กระแต กระต่ายป่า หมูปา่ รวมไปถึง
สัตว์ที่อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงทั่วไปดังได้เคย
กล่าวรายละเอียดมาแล้วในบทก่อน ความเมตตา
ห่ ว งใยสรรพสั ต ว์ ทั้ ง หลายไม่ ไ ด้ มี จื ด จางหรื อ
เสื่อมคลายลงไปแม้ ในยามอาพาธเช่นนี้
ความเป็นห่วงเป็นใยมีเมตตาสงสารอย่าง
เสมอภาคในทุกชีวิต มีความกรุณาเอื้ออาทรใน
ทุกรูปทุกนามเช่นนี้นับเป็นคุณลักษณะประจำ
องค์ ห ลวงตา สมตามพระมหาสมณภาษิ ต ที่
แสดงไว้ว่า “มหาปุรสิ ภาวัสส ลักขณัง กรุณา
สโห อัธยาศัยที่ทนอยู่ ไม่ ได้เพราะกรุณา เป็น
ลักษณะของมหาบุรุษ”

องค์หลวงตาเดินทางไป
รักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๓ มกราคม ๒๕๕๔
องค์หลวงตาเมตตาเดินทางโดยเครื่องบิน
ของกองทัพเรือ มาพักรักษาที่ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๖
ห้อง ๖๐๒ ตะวันตก ซึ่งคณบดีและผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิรริ าชได้จดั ห้องไว้รอรับองค์หลวงตาและคณะจำนวน ๖ ห้อง โดยจัดแยกห้องไว้
ทั้ ง ซี ก ของตึ ก คื อ ห้ อ งหมายเลข ๖๐๑-๖๐๖
คณบดียังได้เรียกประชุมคณะแพทย์พยาบาลผู้
เกี่ ย วข้ อ งเป็ น การด่ ว นในตอนเช้ า วั น ที่ ๒๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น.
และได้จัดรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลศิริราชที่มีเครื่องมือพร้อม ออกเดินทางไปรับ
องค์หลวงตาที่กองบิน บก.๖ กองทัพอากาศ
ทู ล กระหม่ อ มฟ้ า หญิ ง จุ ฬ าภรณ์ ฯ โปรด
ให้ ค ณบดี มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการถวาย
การดู แ ลโดยมี ค ณบดี เ ป็ น ประธาน มี แ พทย์
ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๒๖
ท่าน จากการรักษาและทำการตรวจอย่างละเอียด
พบว่า เป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย ก้อนโตไป
เบี ย ดลำไส้ เ ล็ ก ส่ ว นต้ น ตี บ ตั น
โดยมะเร็งได้กระจายไปที่ช่อง
ท้องและเยื่อหุ้มปอด ทำให้มีน้ำ
สีเหลืองจำนวนมาก ส่งผลให้มี
อาการเหนือ่ ยหอบหายใจลำบาก

เป็นบางครัง้
คณะแพทย์ ได้ทำการรักษาโดยใส่สายระบาย
เอาน้ำย่อย น้ำดี ในกระเพาะทีท่ ว่ มท้นออก ต้องงด
น้ำและอาหารเป็นระยะ แต่ ได้จดั สารอาหารและ
น้ำถวายทางหลอดเลือดดำใหญ่ ทำการเจาะปอด
ระบายน้ำจากเยือ่ หุม้ ปอดออกมาจำนวน ๖๕๐ มล.
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงขอเมตตาให้
องค์หลวงตาอยู่โรงพยาบาลเพือ่ รักษาธาตุขนั ธ์ให้
แข็งแรง แต่องค์ท่านขอกลับวัด ในช่วงเวลา
เดียวกันนี้ที่วัดป่าบ้านตาด คณะแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีได้เตรียมการสร้างห้อง
ปลอดเชือ้ บริเวณห้องพักด้านล่างของกุฏอิ งค์ทา่ น
เพือ่ จะได้ควบคุมอุณหภูมใิ ห้พอเหมาะพอดี
ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง
๓ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าชมี
เหตุ ก ารณ์ ที่ น่ า บั น ทึ ก และข้ อ ธรรมะที่ เ ป็ น
ประโยชน์มาแสดงแต่เพียงบางส่วน ดังนี้
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๖.๑๕-๐๗.๔๐ น. ดู อ งค์ ท่ า น
แจ่มใสอยู่พอสมควร ไม่มีเสียงหายใจหอบ
เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๔๐ น. ออกเดินทางโดย
เครื่ อ งบิ น ของกองทั พ เรื อ จากอุ ด รธานี ถึ ง
ดอนเมือง จากนั้นรถพยาบาลเข้ารับองค์หลวงตาไปยังโรงพยาบาลศิริราช โดยท่านคณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนคณะ

กรรมการแพทย์ ม ารอรั บ องค์ ห ลวงตาอย่ า ง
พร้อมเพรียง
องค์หลวงตาได้ขึ้นถึงห้องพักโดยมีตัวแทน
แพทย์ จ ากโรงพยาบาลศู น ย์ อุ ด รธานี โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ ข อนแก่ น โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า และบุรุษพยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่เดินทางมาพร้อม
จากนั้น ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ และ
รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย แพทย์ทางด้าน
โรคผู้สูงอายุ ได้มาตรวจร่างกายทั่วไปขององค์หลวงตา ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงศ์ หัวหน้า
สาขาหทั ย วิ ท ยา ได้ ม าตรวจระบบหั ว ใจและ
หลอดเลื อ ดพร้ อ มทั้ ง ได้ ถ วายการตรวจ 2-D
Echocardiography เพื่ อ ดู ก ารทำงานของ
หัวใจองค์หลวงตา รศ.นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
อุรุเวชแพทย์ ได้ถวายการตรวจฟังบริเวณปอด
ทั้ ง สองข้ า ง พร้ อ มทั้ ง ได้ เ อกซเรย์ ป อดถวาย
โดยคณะของ รศ.นพ.พิ พั ฒ น์ เชี่ ย ววิ ท ย์
รังสีแพทย์ รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ ได้มา
ตรวจร่างกายและระบบทางเดินอาหารร่วมกับ
ผศ.นพ.ธัญเดช นิ ม มานวุ ฒิ พ งษ์ ศั ล ยแพทย์
ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร และเวลาต่อมา
นพ.จอมจักร จันทรสกุล ได้เข้ามาตรวจและ
ทำความสะอาดแผลที่นิ้วเท้าซ้าย
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ได้เสด็จ
มาทรงกราบเยีย่ มองค์หลวงตาถึงห้องพัก พร้อม
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ง่ายๆ แต่ดว้ ยความจำเป็นทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับโลกและด้วยความเมตตาสงสารพระเณร
และฆราวาสลูกศิษย์ลูกหาที่ตั้งใจมาอุปัฏฐากดูแลด้วยความเคารพรักห่วงใยครูบาอาจารย์อย่างแท้จริง องค์ทา่ นจึงยอมฝืนใจอนุโลมผ่อนผันให้ตามสมควร
ในวันรุง่ ขึน้ หลังจากองค์หลวงตาเอาสายยางสวนกระเพาะอาหารออก องค์ทา่ น
ก็มอี าการแจ่มใสดี ไม่มอี าเจียน ฉันหมากได้ องค์หลวงตาได้นงั่ รถกอล์ฟออกมาจากกุฏิ
โดยคนขับรถพาท่านออกไปโปรดญาติโยมที่อยู่ในวัดและนอกวัดเป็นเวลา ๔๐ นาที
ทำให้ญาติโยมต่างยินดีปรีดาและเปล่งสาธุการกันกึกก้องที่ ได้เห็นอาการองค์หลวงตา
ทุเลาจนสามารถนัง่ รถออกมาจากกุฏไิ ด้ อย่างไรก็ตาม ความปิตยิ นิ ดีอนั นีก้ ม็ เี พียงเวลา
สัน้ ๆ เพราะอีก ๒ วันต่อมา องค์หลวงตาก็มอี าการคลืน่ ไส้ อาเจียน มี ไข้รมุ ๆ และฉัน
อะไรไม่ ได้อกี มีทอ้ งอืดและอ่อนเพลียอย่างมาก
แพทย์โรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานีจงึ ได้แจ้งขอมายังโรงพยาบาลศิรริ าชให้เดินทาง
ขึน้ มาดูแลองค์หลวงตาร่วมกัน คณะแพทย์ศริ ริ าชจึงได้เดินทางจากกรุงเทพฯ มายังวัดป่าบ้านตาดในวันจันทร์ และได้ใส่สายยางคาทางจมูกเพือ่ ระบายน้ำย่อยในกระเพาะ
อาหารให้องค์หลวงตาอีกรอบเป็นครัง้ ทีส่ อง ครัง้ นีท้ ำได้ดว้ ยความยากลำบาก เพราะ
องค์หลวงตาขย้อนสายออกมาและต้องใช้แรงดันสายยางกลับเข้าไปใหม่ ทำให้เกิดความ
ทุลกั ทุเลพอสมควร แต่กป็ ระสบความสำเร็จด้วยดี คราวนีแ้ พทย์ได้กำชับพระอุปฏั ฐาก
ว่า ขอร้องอย่าถวายอาหารหรือยาจีนใดๆ ทางสายยาง และขอให้องค์หลวงตาเมตตา
อย่าเอาสายยางออกจนกว่าจะแน่ใจว่าอาการลำไส้เล็กกลับมาทำงานได้ดเี ช่นเดิม และ
การอุดตันของลำไส้ทเุ ลาดีแล้ว
ครัง้ นีค้ ณะแพทย์ทราบผลการตรวจเลือดหาค่าทางเคมีของ Tumour marker
CA 19-9 พบว่าสูงถึงเกือบ ๒,๐๐๐ (ค่าปกติไม่เกิน ๕๐) ทำให้ขอ้ สงสัยทีว่ า่ องค์หลวงตา
จะเป็นมะเร็งตับอ่อนมีนำ้ หนักมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ค่า CA 19-9 นีอ้ าจสูงได้ ไม่เพียง
แต่เฉพาะมะเร็งตับอ่อนเท่านัน้ การอักเสบของตับอ่อนก็อาจทำให้คา่ นีส้ งู ได้มากเช่นกัน
ดังนัน้ คำตอบทีแ่ น่ชดั กว่านีค้ อื การตรวจคอมพิวเตอร์ชอ่ งท้อง ซึง่ ในขณะนัน้ ยังไม่ ได้
รับอนุญาตจากองค์หลวงตา ตลอดเวลาหนึง่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมา องค์หลวงตายังไม่มกี าร
ถ่ายหนักเลย แสดงว่าลำไส้ยงั ไม่ทำงานและสารน้ำต่างๆ เช่น น้ำย่อยหรือน้ำดี ก็ยงั
ผ่านบริเวณลำไส้เล็กส่วนบนไปได้นอ้ ยมาก ทางคณะแพทย์ได้มมี ติให้สวนอุจจาระองค์หลวงตา เพราะเกรงว่าจะมีปญ
ั หาสะสมของเชือ้ แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ ได้ ปัญหาขณะ
นีด้ เู หมือนว่าแผลทีเ่ ท้าซ้ายขององค์หลวงตาจะดีขนึ้ แต่มปี ญ
ั หาใหม่คอื การอุดตันของ
ลำไส้เล็กส่วนบนทีย่ งั ไม่สามารถสรุปได้แน่ชดั ว่าเกิดจากสาเหตุใด
สัปดาห์ตอ่ มาได้ทราบข่าวดีวา่ องค์หลวงตาเมตตาอนุญาตไปตรวจคอมพิวเตอร์
ในช่องท้องทีศ่ นู ย์คอมพิวเตอร์ในจังหวัดอุดรธานี เนือ่ งจากทีน่ มี่ เี ครือ่ งมือตัวใหม่ CTscan (64 slides) ที่ทำได้เร็วและคุณภาพดี ผลการตรวจพบว่ามีการอุดตันของ
ลำไส้เล็กบริเวณส่วนต่อระหว่าง Duodenum กับ Jejunum (D-J junction) โดยมี
ก้อนขนาดไม่แน่ชดั (III – defined mass) รอบๆ ซึง่ น่าจะเป็นตับอ่อนทีอ่ ยูบ่ ริเวณติด

กันแต่ขนาดไม่โตนัก ส่วนในช่องท้องมีสารน้ำร่วมด้วย (Ascites) และสงสัยจะมีการ
กระจายของเนือ้ งอกเป็นจุดๆ ทีเ่ ยือ่ บุในช่องท้องหลายตำแหน่ง พร้อมกันนีย้ งั พบว่าใน
โพรงเยือ่ หุม้ ปอดข้างซ้ายมีสารน้ำจำนวนเล็กน้อยร่วมอยูด่ ว้ ย ส่วนบริเวณตับไต ไม่พบ
ภาวะผิดปกติใดๆ สำหรับกระเพาะอาหารมีขนาดโตและไม่มแี ผลทัง้ ในกระเพาะและ
ลำไส้เล็กส่วนต้น
สรุปว่าอาจจะมีภาวะอุดตันของลำไส้เล็กส่วน D-J junction อันเนือ่ งมาจาก
เนือ้ งอกตับอ่อนกดทับ และอาจมีการกระจายมายังเยือ่ บุชอ่ งท้องและเยือ่ บุโพรงช่อง
ปอดด้านซ้ายด้วย สำหรับค่า Tumour marker ในเลือด CA 19-9 ก็พบว่าสูงขึน้ กว่า
เดิมจาก ๒,๐๐๐ กว่า เป็น ๓,๐๐๐ กว่า แต่อาการทัว่ ไปขององค์หลวงตาก็ยงั คงทรงอยู่
เหมือนเดิม สำหรับสายยางใส่คาผ่านรูจมูก คราวนีส้ ามารถคงอยู่ ได้นานถึง ๕ วัน ซึง่
ต่อมาก็ ได้รบั การดึงออก ทราบว่าในช่วงเวลานี้ ได้มกี ารถวายยาจากแพทย์ทางเลือก มี
ทัง้ ยาไทย ยาจีน และยาสมุนไพร
จากนัน้ คณะแพทย์จากศิรริ าชได้เดินทางไปกราบนมัสการองค์หลวงตาและถวาย
การตรวจรักษาอีก ๔–๕ ครัง้ โดยเดินทางมาสัปดาห์ละครัง้ ในช่วงเวลาเดือนเศษ ทาง
คณะแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานีก็ ได้ใส่สายยางสวนทางรูจมูกให้องค์หลวงตาเป็น
ครัง้ คราว ในช่วงทีม่ อี าการท้องอืดมากๆ และอาเจียนเป็นเศษยาทีอ่ งค์หลวงตาได้รบั
แต่อาการทีด่ คี อื สามารถถ่ายอุจจาระได้เอง บางวันถ่าย ๕-๖ ครัง้ เชือ่ ว่าเป็นเพราะยา
สมุนไพรไทย หรือยาจีน ทีม่ กั มีฤทธิร์ ะบาย คือ มักจะทำให้เกิดภาวะท้องร่วงได้ ช่วงนี้
บางวันองค์หลวงตาก็มอี าการดีขนึ้ จนสามารถนัง่ รถกอล์ฟออกมานอกวัดได้นานถึง ๓๐
นาที โดยเฉพาะในบางวันที่ ไม่มี ไข้และไม่ตอ้ งถวายน้ำเกลือ
ตลอดเวลา ๒ เดือนเศษทีอ่ งค์หลวงตาป่วยด้วยอาการลำไส้อดุ ตันนี้ อาการของ
องค์ทา่ นมีการสลับกันระหว่างทรงกับทรุด เพราะการรักษาหลักเป็นแบบประคับประคอง
(Palliative หรือ Supportive Therapy) ไม่ใช่การรักษาแบบชนิดทำให้หายขาด
(Curative Therapy) สำหรับการรักษาทางเลือก องค์หลวงตาได้รบั หลายรูปแบบ
ทั้งยาไทย ยาสมุนไพร ยาจีน การนวดคลายเส้น แต่ที่องค์หลวงตาได้มาตลอดคือ
ธรรมโอสถ และทุกวันในช่วงบ่ายและเย็น พระภิกษุสงฆ์ในวัดป่าบ้านตาด ตลอดจน
ลูกศิษย์ทเี่ ป็นฆราวาสจะสวดมนต์บทต่างๆ เช่น บทสวดพระปริตร บทสวดโพชฌงค์
และบทสวดมนต์บำรุงธาตุขนั ธ์องค์หลวงตาทุกวันไม่เคยขาด
นอกจากนีย้ งั มีแพทย์จีนและแพทย์ ไทยที่เรียนมาจากประเทศจีนหลายท่านมา
ร่วมให้การรักษาองค์หลวงตาโดยผ่านทางศิษย์สายต่างๆ ขององค์ทา่ น ซึง่ ทุกรายทีถ่ วาย
การรักษาต้องได้รบั ความเมตตาจากองค์หลวงตาอนุญาตให้รกั ษาก่อนจึงจะมีสทิ ธิใ์ นการ
ถวายยาได้อย่างถูกต้องตามการพิจารณาจากองค์หลวงตาเอง แต่การให้ยาต้องอยู่ใน
ความรับผิดชอบของแพทย์หรือผูใ้ ห้ยาไม่วา่ จะเป็นยาไทย ยาจีน หรือยาสมุนไพร ส่วน
การให้ทางหลอดเลือดดำนัน้ เบือ้ งต้นกำหนดให้แต่ยาแผนปัจจุบนั เท่านัน้ อันได้แก่ สาร
น้ำ น้ำเกลือ สารอาหารทางหลอดเลือดดำและยาปฏิชวี นะหรือยาขับปัสสาวะ ส่วนยา
จีนทีถ่ วายทางหลอดเลือดดำให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของแพทย์ทางเลือกและผูถ้ วาย
อย่างไรก็ตาม แพทย์และแนวทางรักษาทีม่ าจากหลายทางไม่สามารถลดอาการ
อาพาธลงได้ องค์หลวงตามีอาการเหนือ่ ยหอบมาก และโรคทรุดหนักลง ทางคณะศิษย์
จากกรุงเทพฯ ได้เข้ามากราบอาราธนานิมนต์ไปรักษาที่โรงพยาบาลศิรริ าชหลายครัง้
ซึง่ องค์ทา่ นก็ให้การปฏิเสธจนกระทัง่ เมตตาอนุญาตในทีส่ ดุ
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ทั้งได้กราบอาราธนานิมนต์องค์หลวงตาให้อยู่
พักรักษาตัวให้หายดีก่อนจึงค่อยกลับไปวัดป่าบ้านตาด ซึ่งองค์หลวงตาก็ตอบรับด้วยดี ทูลกระหม่อมฯ ได้ตรัสกำชับให้คณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะแพทย์เฝ้าเอาใจใส่
รั ก ษาติ ด ตามและดู แ ลอาการป่ ว ยครั้ ง นี้ ข อง
องค์หลวงตาอย่างดีที่สุด และยังตรัสด้วยว่า
“ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเฝ้าดูแลองค์หลวงตา
ด้วยตัวเองตลอดคืนเพือ่ ปรนนิบตั อิ งค์หลวงตา
ในฐานะที่เป็นลูกสาวองค์หลวงตา แต่ก็ทำ
ไม่ ไ ด้ จึ ง ขอให้ จั ด แพทย์ ดู แ ลองค์ ห ลวงตา
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง”
เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการ
แพทย์ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น มี ค ณบดี เ ป็ น ประธานได้
ประชุมร่วมกับแพทย์จากอุดรธานีและขอนแก่น
กล่ า วสรุ ป อาการขององค์ ห ลวงตาทั้ ง หมดให้
คณะกรรมการทราบในรายละเอียดตั้งแต่เริ่ม
ต้นจนตลอดการรักษาที่ผ่านมา และรายงานผล
การตรวจร่ า งกายในแต่ ล ะระบบ 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. ให้สารอาหารและน้ำทางหลอดเลือดดำ โดยใช้วิธี ให้ผ่านทางแขนขวาและสอดใส่
สายเข้าไปในหลอดเลือดดำใหญ่บริเวณก่อนถึง
หัวใจ (PICC line) หรือทำ PORT
๔. เจาะน้ ำ จากเยื่ อ หุ้ ม ปอดข้ า งซ้ า ยซึ่ ง

ประเมินว่ามีปริมาณราว ๕๐๐–๖๐๐ มล.
๕. ถวายยาปฏิ ชี ว นะโดยรี บ ด่ ว นเพื่ อ
รักษาการติดเชื้อ เนื่องจากองค์หลวงตามีไข้สูง
หอบเหนื่อย และอาเจียน
๖. ใส่สายยางสวนคาทางจมูกเพื่อดูดเอา
น้ ำ ดี และน้ ำ ย่ อ ยออกจากกระเพาะให้ ห มด
พร้อมกับให้งดอาหารทางปากทุกชนิด
๗. ให้จดั แพทย์ทกุ สาขาทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ อยู่
และเข้าเวรเฝ้าองค์หลวงตาตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๘. จั ด ถวายการดู แ ลองค์ ห ลวงตาแบบ
พระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อย่างเคร่งครัด
คือกำหนดให้พยาบาลผู้ดูแลองค์หลวงตาเป็น
บุรุษพยาบาลเท่านั้น และจัดบุรุษพยาบาลของ
โรงพยาบาลศิ ริ ร าชอยู่ เ วรคู่ กั บ บุ รุ ษ พยาบาล
จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่องค์ท่านคุ้นเคย
มาก่อน แต่การให้ยาไม่ว่าจะให้ทางหลอดเลือด
ดำหรือทางใดหรือการปฏิบัติพยาบาลให้บุรุษ
พยาบาลของศิริราชเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

๙. กำหนดห้ า มเยี่ ย มเด็ ด ขาด และให้
ระมั ด ระวั ง การติ ด เชื้ อ อย่ า งเคร่ ง ครั ด โดย
กำหนดให้ แ พทย์ ผู้ ที่ เ ข้ า มาดู แ ลต้ อ งล้ า งมื อ
ปิดปากด้วยผ้าผูกปาก (Mask) และใส่หมวก
ก่อนเข้าห้ององค์หลวงตา ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึง
พระอุปัฏฐากและโยมใกล้ชิดด้วย
ในห้ององค์หลวงตากำหนดให้อยู่ได้ ไม่เกิน
๔ คนในแต่ละขณะ เพราะหากเกินนี้ จะทำให้
ปริมาณของออกซิเจนในห้องพักไม่เพียงพอและ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะติดเชือ้ ได้สงู
เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน
จากสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ตา่ งๆ ขอร้องให้ทาง
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลออกแถลงข่าว
โดยมีท่านคณบดี นพ.จอมจักร และนพ.นิพนธ์
เป็นผู้แถลงข่าว ซึ่งสรุปประเมินปัญหาอาการ
อาพาธขององค์หลวงตาได้ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ปอดอักเสบ พร้อมทั้งยังมีสารน้ำใน
เยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
๒. ลำไส้อดุ ตัน บริเวณลำไส้
เล็กส่วนต้น
๓. ภาวะขาดสารน้ำและสาร
อาหารอย่างรุนแรง
๔. แผลเรือ้ รังทีเ่ ท้าซ้าย คาด
ว่าจะหายได้ภายในเวลา ๒ เดือน
๕. ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัด
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ ทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมถวายการรักษาองค์หลวงตาอย่างดี
ที่สุด
เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ ห้ อ งประทั บ ชั้ น ๑๖
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ท่านคณบดีและนพ.นิพนธ์
เข้ า เฝ้ า ฯ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
กราบบังคมทูลถวายรายละเอียดอาการอาพาธ
ขององค์ ห ลวงตา ทั้ ง ปั ญ หาความเจ็ บ ป่ ว ย
สาเหตุ การสืบค้น และแผนการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับฟังด้วยความเป็น
ห่วงและสนพระทัยยิ่ง ทรงแนะนำคณะกรรมการแพทย์ผู้ถวายการรักษาว่า
“ขอให้คณะแพทย์จัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหาตามความรีบด่วนและแก้ ไขในแต่ละ
กรณีตามลำดับ”
คณะแพทย์ น้ อ มรั บ และวางแผนดำเนิ น
การตามพระราชดำรัสอย่างเคร่งครัด
การไปโรงพยาบาลศิรริ าชขององค์หลวงตา
นี้ มีคณะบุรุษพยาบาลประจำที่ทราบอัธยาศัย
และเคยดูแลปรนนิบัติองค์หลวงตาจากจังหวัด
อุ ด รธานี พร้ อ มด้ ว ยตั ว แทนแพทย์ จ ากโรงพยาบาลศู น ย์ อุ ด รธานี แ ละโรงพยาบาล
ศรี น คริ น ทร์ ขอนแก่ น เดิ น ทางไปด้ ว ยเพื่ อ

รวมดีขึ้น มีไอเล็กน้อย
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสมหะ
ติดลำคอ ไอติดต่อกันนานเกือบ
๒๐ นาที
เวลา ๑๓.๒๕-๑๔.๕๐ น.
ผ่าตัดใส่สายสารอาหารที่แขน
< ลายเซ็นต์องค์หลวงตา
ขวา
ครั้งสุดท้าย
เวลา ๒๑.๔๐ น. ดูดเสมหะออกได้มากพอ
สมควร
องค์ท่านนอนไม่ค่อยหลับเกือบทั้งคืน ไอ
ประสานงานกับทางโรงพยาบาลศิริราช
กลางคืนองค์ท่านนอนหลับได้พอสมควร และมีเสมหะเหนียว มีไข้ ปัสสาวะบ่อย
ไม่ค่อยไอแต่ยังมีเสมหะในลำคอมาก
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๑.๔๕ น. ทำกายภาพบำบัด
เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะแพทย์เข้ามากราบ
เวลา ๑๓.๒๐ น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เรียนเรื่องผลการตรวจร่างกายเมื่อวาน และได้ กราบเรี ย นองค์ ห ลวงตาว่ า ได้ ก ราบบั ง คมทู ล
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงให้ ท รงทราบเรื่ อ งอาการอาพาธของ
ให้ทรงทราบ พระองค์มีรับสั่งว่าให้ถวายการ องค์หลวงตา
รักษาตามลำดับความสำคัญก่อน หลังจากนั้น
อาการโดยรวมองค์ท่านนอนหลับได้ดีทั้ง
แพทย์ ได้นิมนต์องค์ท่านทำ CT-SCAN
กลางวันและกลางคืน ไม่คอ่ ยไอ เสมหะน้อยลง
เวลา ๐๘.๒๕ น. ทำ CT-SCAN จากนั้น
คำพูดขององค์ทา่ นมีลกั ษณะอยากจะกลับวัด
คณะแพทย์ ได้ทำการตรวจหัวใจ และทำแผลที่
วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เท้าซ้าย
เวลา ๐๖.๐๐ น. แพทย์ถวายยาและนำ
เวลา ๑๖.๒๕ น. องค์ท่านปรารภว่า “เฮา
เลือดไปตรวจ องค์ท่านปรารภขึ้นว่า “ไม่รู้เป็น
เมือยหลาย เฮาจะนอน มีแต่อยากนอน”
เวลา ๑๙.๕๐ น. องค์ท่านพูดว่า “ท้องตึง อะไร มันอยู่ภายใน”
เวลา ๑๑.๐๐ น. ผลเอกซเรย์น้ำในปอด
เฮาเมือยหลาย”
องค์ท่านนอนหลับได้ค่อนข้างดีตลอดคืน ข้างซ้ายเพิ่มมากขึ้น
เวลา ๑๒.๓๐ น. ดูดน้ำออกจากปอดข้าง
ไม่ค่อยไอ เสมหะลดลงมาก ปากแห้งจนหนัง
ซ้ายได้ ๕๐๐ มล. มีสีเหลืองอ่อน
ลอกเป็นแผ่น
ผล CT-SCAN พบว่าลำไส้สว่ นต้นตีบมากขึน้
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาทรงเยี่ยมดูอาการอาพาธ
วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ประมาณ ๕-๑๐ นาที
เวลา ๐๘.๒๐ น. องค์ท่านตื่นลุกขึ้นนั่ง
อาการโดยรวม นอนไม่หลับทัง้ คืน องค์ทา่ น
แล้วถามว่า “เราจะกลับกุฏิได้ ไหม” อาการโดย มีแต่พดู ว่า “ไป ไป ไปกุฏ”ิ เสมหะมากขึน้ หลัง
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เที่ยงคืน จึงสามารถขับเสมหะได้บ้าง ผลการ
ตรวจน้ำทีเ่ จาะออกจากปอดพบเซลล์เนือ้ ร้าย โดย
เริม่ เป็นทีต่ บั อ่อน แล้วลุกลามไปช่องท้อง โพรง
เยือ่ หุม้ ปอดและมีอาการปอดอักเสบติดเชื้อ
วันเสาร์ที่ 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 “อยู่ ไหน”
พระกราบเรี ย นว่ า “อยู่ ที่ โ รงพยาบาล
ศิริราช พักรักษาตัวอยู่ แข็งแรงแล้วค่อยกลับ
วัด มานอนพักที่นี่ ๖ วันแล้ว” องค์ท่านบอกว่า
“แข็งแรงแล้วนี่ ไป กลับ”
เวลา ๐๑.๐๐ น. เศษ ขณะทีอ่ งค์ทา่ นนอน
พักบนเตียงในห้องพิเศษ มีพระอาจารย์สดุ ใจและ
หมูพ่ ระทีด่ แู ลจับเส้นถวาย องค์ทา่ นมองและจับ
มือพระอาจารย์สดุ ใจพร้อมกับปรารภธรรมว่า
“มือของครูอาจารย์กับมือของลูกศิษย์
ลูกหา ญาติมติ ร เพือ่ นฝูง เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ใช้แทนกันได้ ไว้ใจกันได้ เชือ่ ใจกันได้ ตายใจกันได้”
ช่วงกลางคืนมีอาการนอนไม่ค่อยหลับ ลุก

กลางดึก พูดถึงเรื่องจะไปบ้านแพงและจะกลับ
วัดป่าบ้านตาด
วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๑.๕๐ น. ขับถ่ายเลอะสบง องค์ท่านบอกว่า “เช็ดออกหมดเลย อยู่ข้างนอกกับ
ข้างในมันก็คืออันเดียวกัน”
เวลา ๑๓.๒๕ น. องค์ท่านปรารภว่าจะไป
บ้านแพง พระกราบเรียนว่าช่วงนี้มาพักรักษา
ตัวที่ โรงพยาบาลศิริราช หมออยากให้แข็งแรง
ก่อนค่อยกลับวัด แต่องค์ท่านยืนยันจะกลับ
เวลา ๑๕.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาเพื่อนิมนต์ให้พักรักษาตัวให้
อาการดีขึ้นเสียก่อน “ขอเวลา ๗ วัน นับจาก
วันนี้ ถ้าหมอไม่ให้กลับจะตีหมอเอง”
องค์หลวงตายิ้มแล้วตอบว่า “เออ เอาล่ะ
เอาล่ะ” แล้วก็นอนพัก
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงห่วงใย
องค์หลวงตามาก ทรงมีรับสั่งไว้กับคณะแพทย์

ว่ า ยั ง ไม่ อ ยากให้ อ งค์ ห ลวงตากลั บ ขอให้ ร อ
พระองค์กอ่ นในกรณีทอี่ งค์หลวงตาจะกลับวัด
เวลา ๑๙.๐๐ น. เมื่อองค์หลวงตาตื่นขึ้นก็
บอกจะกลับวัดอีก สั่งว่า “ไป..ไป”
เมื่อเห็นชัดเจนหลายครั้งว่าองค์หลวงตา
ประสงค์จะกลับจริง พระและฆราวาสทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงตัดสินใจพาองค์ทา่ นลงจากชัน้ ๖ ตึก ๘๔ ปี
ขึ้ น นั่ ง รถตู้ เ ตรี ย มขั บ ออกไป ทำให้ แ พทย์
พยาบาลและเจ้าหน้าที่เข้ามาขอร้องให้รอทูล
กระหม่อมฟ้าหญิงฯ ทรงตัดสินพระทัยเสียก่อน
เพราะการเดินทางโดยไม่มีออกซิเจน ไม่มีรถพยาบาลและไม่มแี พทย์จากศิรริ าชตามไปส่งด้วย
จะเป็ น อั น ตรายมาก สิ่ ง สำคั ญ คื อ พระองค์
มีรับสั่งอย่างจริงจังกับคณะแพทย์ ไว้แล้วด้วย
แพทย์จงึ รีบกราบทูลพระองค์ในทันที
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ได้เสด็จ
ลงมาจากห้ อ งประทั บ ชั้ น ๑๕ อาคารเฉลิ ม พระเกียรติ และทรงกราบขอให้องค์หลวงตา
กลับไปที่ห้องพักบนชั้น ๖ ตึก ๘๔ ปี และทรง
ขอเวลาเตรียมการต่างๆ ให้พร้อม เพื่อให้องค์หลวงตาเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดในวันพรุ่งนี้
เพราะจะได้ จั ด เตรี ย มรายงานสรุ ป การรั ก ษา
และจัดให้มีคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช
ร่วมเดินทางติดตามไปส่งองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด ซึ่งองค์หลวงตาก็เมตตาด้วยดี จาก
นั้นทูลกระหม่อมฯ ได้เสด็จนำหน้า ทรงพาองค์หลวงตากลับขึ้นไปยังห้องพักตามเดิม โดยให้
คณะราชองครักษ์ส่วนพระองค์มาทำหน้าที่อยู่
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เวรแทน และกราบเรียนองค์หลวงตาว่าตอน
เช้ า วั น ที่ ๓ มกราคม สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินมา
ทรงกราบเยี่ยมองค์หลวงตา
คื น นั้ น ทางแพทย์ ห ารื อ กั บ คณะพระ
อุปัฏฐากทั้งคืนถึงการเตรียมการนำองค์หลวงตากลับวัดป่าบ้านตาด โดยทูลกระหม่อมฯ ทรงมี
พระบัญชาให้กองทัพอากาศจัดเตรียมเครื่องบิน
ลำเลียง C130 ถวายองค์หลวงตาเพื่อการเดิน
ทางกลับวัดป่าบ้านตาดในวันพรุง่ นีเ้ วลา ๑๐.๐๐ น.
เวลาเทีย่ งคืนแพทย์เข้ามากราบเรียนองค์หลวงตาว่า “พรุ่งนี้เช้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถจะเสด็จมากราบเยี่ยมองค์หลวงตา และพระองค์ ได้มีพระกระแสรับสั่งให้
จัดเตรียมเครื่องบินไว้สำหรับส่งองค์หลวงตา
เดินทางกลับในวันพรุ่งนี้”
คืนนี้องค์ท่านหลับได้ดี
วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ (เช้า)
เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ และทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุ ฬ าภรณ์ ฯ เสด็ จ พระราชดำเนิ น เข้ า เยี่ ย ม
อาการอาพาธองค์หลวงตา ณ ห้อง ๖๐๒ ตึก
๘๔ ปี ชั้น ๖ ตะวันตก เป็นเวลาประมาณ ๑๐
นาที พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงถวาย
ปัจจัยทำบุญพร้อมใบปวารณาจำนวน ๕๐๐,๐๐๐
บาท โดยห่อใส่ผ้าประเจียดลายไทยสีเลือดหมู
อย่างดี และรับสัง่ ด้วยว่า ทรงมีพระราชประสงค์
เสด็จมาเพือ่ กราบนมัสการองค์หลวงตา แต่ทรง
เกรงว่าจะเป็นการรบกวนองค์หลวงตาในช่วง
อาพาธนี้จึงไม่ขอรบกวนเวลามากนัก
เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. คณะแพทย์ ได้
ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งองค์หลวงตา
ขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช โดยให้
องค์ท่านนอนบนรถเปลนอนปรับได้และได้ถวาย
ให้สาย Oxygen ไปตลอดทาง นพ.สุชาย และ
นพ.นิพนธ์ ได้เดินทางไปในรถพยาบาลของโรงพยาบาลพร้ อ มด้ ว ยบุ รุ ษ พยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช โดยรถออกจากโรงพยาบาล
ศิริราชบริเวณหน้าตึก ๘๔ ปี
เวลา ๑๐.๐๐ น. ตลอดทางจากลิฟต์ลงมา
ถึ ง บริ เ วณโถงของตึก ๘๔ ปี ประชาชนและ

ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตามากันแน่นขนัด
รอส่ ง องค์ ห ลวงตาด้ ว ยความเคารพและเป็ น
ห่วง นพ.สุชายและนพ.นิพนธ์ ได้ร่วมเดินทางไป
ในเครื่ อ งบิ น ลำเลี ย ง C130 ที่ อ อกจากกอง
บัญชาการ บก.๖ สนามบินดอนเมืองพร้อมทั้ง
พระอุปัฏฐากและโยมติดตามรวมทั้งสิ้นราว ๔๐
คน มุ่งสู่สนามบินนานาชาติอุดรธานี ใช้เวลา
เดินทาง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
ตลอดเวลาในเครือ่ งบินองค์หลวงตานอนบน
เปลซึ่งแขวนอยู่ตอนท้ายเครื่อง โดยมีทีมงาน
ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลภูมพิ ลทำหน้าทีข่ นถ่ายผู้
ป่วยพร้อมอุปกรณ์ฉกุ เฉินครบครัน ตลอดการเดิน
ทางไม่มปี ญ
ั หาใดๆ ยกเว้นองค์หลวงตา
มีไอบ้างเป็นครัง้ คราว และต้องคอย
ดูดเสมหะเป็นระยะๆ
เวลา ๑๑.๑๔ น. เครื่องบินมา
ถึงกองบิน ๒๓ อุดรธานี

เวลา ๑๒.๑๐ น. องค์หลวงตาได้กลับมา
ถึงวัดป่าบ้านตาดและเข้าพักกุฏิที่หลวงปู่ลีสร้าง
ถวาย เป็นห้องพักกั้นม่านบังตาชั่วคราว ปูด้วย
เสื่ อ น้ ำ มั น มี เ ตี ย งปรั บ ได้ แ บบที่ ใ ช้ ในโรงพยาบาล เนื่องจากขณะนั้นยังอยู่ระหว่างการ
เร่งก่อสร้างห้องปลอดเชือ้ ภายในกุฏอิ งค์หลวงตา
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในราววันที่ ๘ มกราคมนี้
รวมเวลาทีร่ กั ษาที่โรงพยาบาลศิรริ าชทัง้ สิน้
๘ วั น โดยทู ล กระหม่ อ มฟ้ า หญิ ง จุ ฬ าภรณ์ ฯ
เสด็จมาเยี่ยมทุกวันโดยไม่เคยขาด โดยเสด็จมา
ในรถ Wheelchair เนื่ อ งจากทรงประสบ
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อุบัติเหตุหกล้ม กระดูกต้นพระอูรุข้างซ้ายแตก
ต้องผ่าตัดใส่หมุดและยังไม่สามารถเสด็จพระดำเนินด้วยพระองค์เองได้ คณะแพทย์ ได้ถวาย
คำแนะนำไม่ ให้ทรงลงพระน้ำหนัก แต่พระองค์
ก็ยังเสด็จมาทรงเยี่ยมและสอบถามอาการองค์หลวงตาด้วยความเป็นห่วงทุกวัน

กลับวัดป่าบ้านตาด
องค์หลวงตาพักกุฏิที่
หลวงปู่ลีสร้างถวาย
แม้องค์หลวงตาจะได้รับทุกขเวทนาทาง
ขันธ์ เพราะโรคภัยเบียดเบียน จนสุขภาพทรุด
ลงเป็นลำดับ แต่องค์ท่านยังคงความเด็ดเดี่ยว
อาจหาญ สมบู ร ณ์ ด้ ว ยสติ สั ม ปชั ญ ญะ มิ ไ ด้
แสดงความอ่อนแอท้อแท้หรือความพลั้งเผลอ
ใดๆ ให้ ป รากฏ หากระยะใดที่ ธ าตุ ขั น ธ์ พ อมี
กำลังบ้าง องค์ท่านก็จะออกจากกุฏิไปวนรอบ
ศาลาและบริเวณวัดเพื่อโปรดลูกศิษย์ลูกหาให้
ได้กราบไหว้อย่างใกล้ชิด อันเป็นเครื่องแสดง
ถึงความเมตตาอย่างเต็มเปี่ยมที่ ให้แก่บรรดา
ศิษย์อย่างไม่มีประมาณ

แพทย์ ผู้ รั ก ษาองค์ ห ลวงตาท่ า นหนึ่ ง ให้
ความเห็นว่า ตลอดระยะเวลาของการรักษา
องค์หลวงตาไม่เคยแสดงอาการย่อท้อต่อความ
เจ็บป่วยเลย ในทางกลับกันองค์ท่านแสดงให้
เห็นถึงความอดทนต่อเวทนา ความอาจหาญสม
กับเป็นครูผู้สูงส่งของฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
แม้ ใ นขณะอาพาธหนั ก เช่ น นี้ ยั ง เปี่ ย มล้ น ด้ ว ย
ความเมตตาอันหาประมาณมิได้ต่อบุคคลใกล้
ไกล และต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า นับเป็น
สิ่งที่ประทับใจและภาคภูมิใจแก่บรรดาแพทย์ผู้
ถวายการรักษาเป็นอย่างยิ่ง
อาการโดยรวมขององค์หลวงตาในช่วง
เดือนมกราคมไม่ดขี นึ้ องค์ทา่ นหายใจถี่ในบางวัน
บางวันพักหลับได้ ในช่วงสัน้ ๆ โดยในระหว่างนัน้
ยังต้องใส่สายให้ออกซิเจนในปริมาณต่ำๆ อยู่ แต่
เมื่อองค์ท่านตื่น ก็จะดึงสายออกซิเจนออกและ
หายใจเอง ธาตุขันธ์ของท่านยังอ่อนแรง เพลีย
ไอเอาเสมหะออกได้น้อย เสมหะติดที่คอ ต้อง
ช่วยดูดออกบ่อยๆ ส่วนน้ำในช่องปอดด้านซ้าย
ต้องดูดออกเป็นระยะ และทำแผลบริเวณรอยใส่
สายระบายน้ำเมือ่ แผลซึม ส่วนแผลทีเ่ ท้าแพทย์
ได้รกั ษาอย่างต่อเนือ่ ง
สำหรับแนวทางการรักษา พระสงฆ์และ
คณะศิษย์ ได้ประชุมหารือกับทางคณะแพทย์ว่า
เห็นควรจะเอาสมุนไพรไทยและยาจีนเข้ามาช่วย
ในการรักษา ซึ่งทางคณะแพทย์ก็ ไม่ขัดข้องแต่
อย่างใด และในทีส่ ดุ ก็สรุปว่าให้ถวายยาจีนแทน
ยาปฏิชวี นะ
ในระหว่างวันที่ ๓-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จ

มาทรงกราบเยี่ ย มองค์ ห ลวงตา โดยนำคณะ
แพทย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาทำการรั ก ษาทุ ก สั ป ดาห์
และเมื่ อ อาการทรุ ด หนั ก ลง พระองค์ ท รงจั ด
แพทย์ จ ากโรงพยาบาลศิ ริ ร าชมาดู แ ลอาการ
ตลอด ๒๔ ชม. ร่วมกับทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและโรงพยาบาลศรีนครินทร์
จากการประชุ ม คณะแพทย์ เ มื่ อ วั น ที่ ๓
มกราคม ๒๕๕๔ ได้ผลสรุปว่า ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ขอรับองค์หลวงตาไว้ ในพระ
อุปถัมภ์และขอเป็นเจ้าของไข้ด้วยพระองค์เอง
ทั้ ง นี้ จ ะได้ เ สด็ จ มาเยี่ ย มและส่ ง แพทย์ ม าดู แ ล
องค์ ห ลวงตาอย่ า งสม่ ำ เสมอ และหากมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงการรั ก ษาใดๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
ยกเลิกหรือเพิม่ ตัวยาใดๆ ในการถวายการรักษา
องค์หลวงตาหรือมีอาการของโรคเปลี่ยนแปลง
ไป ขอให้แจ้งให้พระองค์ทรงทราบด้วยทุกครั้ง
เมื่อธาตุขันธ์องค์หลวงตาถึงขั้นวิกฤตโดย
เฉพาะในช่ ว งวั น ที่ ๒๘ มกราคมถึ ง เช้ า วั น ที่
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๓๐ มกราคม พระองค์ก็ทรงแสดงความห่วงใย
อาการอาพาธอย่างมาก ทรงสละภาระหน้าที่
ทางโลกที่มีอยู่มากมาพักที่อุดรธานีอย่างไม่มี
กำหนดเพื่อทรงเยี่ยมดูแลองค์หลวงตาวันละ
หลายครั้ง ทรงนำคณะแพทย์คอยประคับประคององค์หลวงตาจวบจนวาระสุดท้าย
ในช่วงเวลานี้มีเหตุการณ์ที่น่าบันทึกและ
ข้อธรรมะที่เป็นประโยชน์มาแสดงแต่เพียงบาง
ส่วน ดังนี้
วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ (บ่าย)
เวลา ๑๒.๑๐ น. หลวงปูล่ ี กุสลธโร รอรับ
องค์หลวงตาที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลศิริราช
และเนื่ อ งจากขณะนี้ ห้ อ งปลอดเชื้ อ ที่ กุ ฏิ
องค์หลวงตาภายในวัดอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
หลวงปูล่ จี งึ นิมนต์องค์หลวงตาเข้าพักกุฏริ บั รองที่
หลวงปู่ ได้จัดเตรียมไว้แล้ว กุฏิรับรองหลังนี้เพิ่ง
สร้างเสร็จอยูข่ า้ งกุฏหิ ลวงปูล่ ภี ายนอกกำแพงเก่า
เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. หลวงปู่ บุ ญ มี
ปริปุณโณ หลวงปู่ลี กุสลธโร หลวงปู่อุ่นหล้า
ฐิตธัมโม เข้ากราบเยี่ยมตามลำดับ
อาการโดยรวมกลางคื น องค์ ท่ า นหลั บ ได้
ค่อนข้างดี อาจเพราะอ่อนเพลียจากการเดินทางไกล

ไหน” พระกราบเรียนว่า “อยู่วัดป่าบ้านตาด
ครับผม”
เวลา ๑๒.๐๗ น. องค์ท่านพูดว่า “ฝ่าท้อง
แทบระเบิด”
เวลา ๐๐.๑๐ น. องค์ท่านบอกว่า “โอ้
เฮาเมือยหลายๆ”
เวลา ๐๑.๐๐ น. องค์ท่านพูดว่า “เมือย
เราสิบ่ ไหว” แล้วลุกนั่ง อาเจียนครั้งที่ ๑๐
เวลา ๐๒.๐๐ น. องค์ทา่ นบอกว่า “จะกลับ
กุฏ”ิ พระได้กราบเรียนว่า “เดีย๋ วนีต้ สี อง นิมนต์
พักที่นี่ก่อนครับผม” องค์ท่านตอบว่า “ไม่เอา”
ช่วงนี้องค์ท่านยังพักอยู่กุฏินอกกำแพงเก่าข้าง
กุฏิหลวงปู่ลี ยังไม่ ได้กลับกุฏิเดิมขององค์ท่าน
เพราะการสร้างห้องปลอดเชือ้ ยังไม่แล้วเสร็จ
อาการโดยรวมยั ง ทรงตั ว นอนไม่ ค่ อ ย
หลับ ไอและมีเสมหะเหนียว
วันนี้ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
ได้มีรับสั่งให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดำเนินการดูแลรักษาองค์หลวงตาต่อไป โดยให้
จัดคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เดินทางไป
ดูแลองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดอย่างต่อเนื่อง
ตามความในพระหัตถเลขาทีส่ ง่ มายังวัดป่าบ้านตาดลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์ท่านถามว่า “เราอยู่

วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๑.๒๕ น. ก่อนจะอาเจียน องค์ทา่ น

พูดว่า “เฮาอ่อนลงหลายแล้วเด๊”
เวลา ๑๒.๐๐ น. อาเจียนออกมากทั้งทาง
ปากและจมู ก มี สี เ ขี ย วปนดำ องค์ ท่ า นพู ด ว่ า
“หายใจไม่ทัน” พระได้ถวายออกซิเจน
เวลา ๑๒.๒๕-๑๓.๐๐ น. นั่งรถกอล์ฟไป
โปรดญาติโยม ดูองค์ท่านอ่อนแรงมาก
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์ทา่ นลืมตาขึน้ และจับ
แขนพระที่นั่งอยู่ข้างๆ จึงเข้าใจทันทีว่าองค์ท่าน
หายใจไม่ออกเพราะมีเสมหะติดที่ลำคอ จึงให้
บุรุษพยาบาลพ่นไอน้ำร้อนละลายเสมหะและ
ดูดเสมหะออก

		
วันที่ 4 มกราคม 2554
เนื่องจาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้มารับการรักษาอาการอาพาธที่ โรงพยาบาล
ศิริราช ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2554 โดยมีปัญหาหลัก 5
ประการ ได้แก่
1. ภาวะขาดสารน้ำและขาดอาหารเรื้อรัง
2. ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน
3. ภาวะทางเดินอาการส่วนต้นอุดตัน
4. แผลอักเสบเรื้อรังที่เท้าซ้ายจากหลอดเลือดอุดตันและติดเชื้อ
5. การทำงานของหัวใจเต้นผิดจังหวะ
คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ ให้การดูแลรักษาหลวงตาฯ
ตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาต่างๆ จนอาการต่างๆ ดีขึ้นชัดเจน และหลวง
ตาฯ ก็มีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ จนเป็นที่พอใจของคณะสงฆ์และแพทย์ที่ถวายการรักษา
บัดนี้ หลวงตาฯ ได้เดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 3
มกราคม 2554 เพื่อให้การรักษาได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และให้ ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี ได้ มี พ ระดำรั ส สั่ ง ให้ ค ณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินการดูแลรักษาต่อไป โดยให้จัดคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ เดินทางไปดูแลหลวงตาฯ ที่วัดป่าบ้านตาดอย่างต่อเนื่อง
		
จึงเรียนมายังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรับดำเนินการ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๔.๒๐ น. องค์ท่าน
นอนหลับเป็นเวลานาน แต่ก็ลืมตาเป็นบางครั้ง
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระราชวุฒาจารย์ (เจ้าคุณอุดร) วัดโพธิสมภรณ์ พาหมอจีนจากมณฑล
กวางโจว ประเทศจีน มาตรวจดูอาการจากนั้น
ร่วมประชุมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศิรริ าช
เวลา ๒๐.๕๐ น. ปากคอแห้ง ลิ้นแห้ง
พระใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดตามริมฝีปากและฟัน
พอให้องค์ท่านสามารถกลืนน้ำลงคอได้
กลางคืนนอนหลับได้ค่อนข้างดี มีเสมหะ
บ้าง ไอทั้งกลางวันและกลางคืน
วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๔๕ น. องค์ทา่ นหนาวต้องห่มผ้า
ให้ ๓ ชัน้ พร้อมเป่าฮีทเตอร์ (Heater) องค์ทา่ น
พูดว่า “โอ้ เมือย”
เวลา ๑๐.๒๐ น. พระอาจารย์สดุ ใจถวายยา
จีนจากโรงพยาบาลหัวเฉียว บำรุงกระเพาะ ลด
บวม หมอจีนจากโรงพยาบาลหัวเฉียวมีความเห็น
ว่าอาการอาพาธขององค์ท่านคราวนี้ค่อนข้าง
วิกฤตน่าเป็นห่วงอย่างยิง่
เวลา ๑๕.๔๐ น. องค์ทา่ นลุกนัง่ และพูดว่า
“ไป ไป” ประมาณ ๑๐ นาที ก็ลม้ ตัวลงนอน
เวลา ๑๖.๒๐ น. หลวงปูอ่ นุ่ หล้า ฐิตธัมโม
วัดป่าแก้วชุมพล มากราบเยีย่ ม องค์ทา่ นพูดขึน้ ว่า

“กลับกุฏิ กลับกุฏ”ิ ช่วงนีห้ อ้ งปลอดเชือ้ ทีก่ ฏุ อิ งค์
หลวงตายังไม่แล้วเสร็จ
เวลา ๑๖.๔๐ น. องค์ทา่ นพูดว่า “ไป..ไป”
พระกราบเรียนว่า “ขณะนีพ้ กั อยูท่ วี่ ดั ป่าบ้านตาด
ครับผม” ๒-๓ ครัง้ องค์ทา่ นก็ยงั ยืนยันบอกว่า
“ไป..ไป” พระจึ ง อุ้ ม ประคององค์ ท่ า นขึ้ น นั่ ง
รถกอล์ฟไปสะพานหน้าวัดและกลับที่พัก
เวลา ๒๐.๐๐ น. ไอถีข่ นึ้ เรือ่ ยๆ มีเสมหะมาก
หายใจไม่สะดวก หอบ เหนือ่ ย นอนหลับๆ ตืน่ ๆ
เวลา ๐๐.๒๕ น. องค์ทา่ นพูดว่า “ไป พากัน
ไป กลับกุฏิ จะเอารถอะไรมารับ”
เวลา ๐๕.๕๕ น. องค์ทา่ นใช้มอื บอกให้เอา
นอนตะแคงซ้าย อาการไอและเสมหะค่อยดีขนึ้
อาการโดยรวมนอนไม่คอ่ ยหลับเกือบทัง้ คืน
เพราะไอมากจากเวลา ๒๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. เวลา
๐๐.๓๐-๐๑.๓๐ น. และเวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๕๕ น. ไอ
มากพร้อมเสมหะเหนียว
วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๑๕ น. ระยะนีอ้ าการอาพาธหนัก
ขึน้ เรือ่ ยๆ
เวลา ๑๓.๔๕ น. องค์ทา่ นลุกนัง่ อาการดูไม่ดี
เลย หน้าตาอิดโรย ไอพร้อมกับมีเสมหะมากในลำคอ
เวลา ๑๓.๕๔ น. นั่งรถกอล์ฟไปสะพาน
ปลาหน้าวัด ไปดูกุฏิหลังเดิมที่กำลังเร่งทำห้อง
ปลอดเชื้อ แล้วกลับที่พัก ขณะนั่งรถกอล์ฟมี
อาการมือสั่น มีน้ำไหลออกจากปาก น้ำมูกไหล
เป็นระยะๆ เสมหะมาก นัยน์ตา มีน้ำคลอๆ
เวลา ๑๖.๓๐ น. องค์ทา่ นบอกว่า “หนาว”
มื อ สั่ น หายใจหอบ มี เ สมหะติ ด ในลำคอ
อาเจียนเป็นน้ำสีเขียวขี้ม้าออกทั้งทางปากและ

ทางจมูก มีน้ำไหลออกทางปากเป็นระยะๆ
เวลา ๑๘.๐๐ น. มีไข้สงู และพบว่าเท้าขวาที่
บวมเริม่ มีสคี ล้ำๆ แขนซ้ายที่ใส่สายให้สารน้ำบวม
ช่วงเวลาประมาณ ๑ ทุ่ม องค์ท่านมีไข้ขึ้น
สูง หอบมาก หายใจถี่ประมาณ ๒๔ ครั้งต่อ
นาที ออกซิเจนในเลือดต่ำลง ต้องใช้ออกซิเจน
ช่วยในปริมาณที่สูงมากกว่าเดิม พยายามจัดให้
องค์ท่านอยู่ในท่านั่ง
เวลา ๒๐.๐๐ น. ผลจากฟิลม์ เอกซเรย์ปอด
ไม่เป็นอะไรมาก แพทย์สนั นิษฐานว่าน่าจะมีการ
ติดเชือ้ ทีป่ อดและสายให้สารน้ำ จึงได้ประชุมกัน
ที่กุฏิหลวงปู่ลี มีพระเถระผู้ ใหญ่และคณะแพทย์
ร่วมประชุมด้วย ได้ข้อสรุปว่าคืนนี้ ให้ถวายยา
ปฏิชีวนะไปก่อนตามสมควรเพื่อรักษาปอดและ
เชื้อที่สายให้สารน้ำ เพราะเห็นว่าองค์หลวงตา
มีการติดเชื้อในกระแสเลือด และจะปรึกษากับ
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิรริ าชอีกครัง้ ซึง่ จะ
เดินทางมาพร้อมกับทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
ในวันพรุง่ นีเ้ ช้า
เวลา ๒๑.๐๐ น. อาการหอบน้อยลง นอน
หลับได้บา้ งแต่ยงั คงมีเสมหะมาก ต้องดูดเสมหะ
เป็นระยะๆ
เวลา ๐๐.๓๐ น. องค์หลวงตาหายใจถี่
มากขึ้ น ประมาณ ๒๘-๓๐ ครั้ ง ต่ อ นาที
ออกซิเจนในเลือดลดลง ความดันโลหิตตกเหลือ
๙๐/๕๐ มม.ปรอท หัวใจเต้น ๑๔๐ ครั้งต่อนาที
องค์ท่านไอเอาเสมหะออกไม่ ได้เพราะอ่อนแรง
มาก มี อ าการหอบหนั ก มากที่ สุ ด ใบหน้ า ซี ด
เผือดไม่มีเลือ ด แต่อ งค์ ท่ า นระลึ กรู้ดี แพทย์
และบุ รุ ษ พยาบาลพ่ น ยาขยายหลอดลมและ
ถวายออกซิเจน แต่องค์ท่านก็ยังคงหายใจหอบ
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มาก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันเริ่มตกลงเรื่อยๆ
ครู บ าอาจารย์ ต่ า งๆ เริ่ ม ทยอยเข้ า มาเฝ้ า ดู
อาการองค์ ท่ า น มี ห ลวงปู่ บุ ญ มี ปริ ปุ ณ โณ
หลวงปู่ ลี กุ ส ลธโร หลวงปู่อุ่ นหล้า ฐิตธัมโม
พระอาจารย์อนิ ทร์ถวาย สันตุสสโก พระอาจารย์
เชอรี่ อภิ เ จโต พระอาจารย์ สุ ด ใจ ทั น ตมโน
และครูบาอาจารย์อีกหลายรูป
คณะแพทย์ ได้เข้ากราบเรียนปรึกษาหลวงปู่อุ่นหล้า ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย ท่าน
พระอาจารย์สุดใจว่า สมควรหรือไม่ที่จะต้อง
ช่วยการหายใจด้วยวิธีอื่นๆ เช่นการใส่ท่อช่วย
หายใจ เพราะจะทำให้องค์ท่านไม่เหนื่อยมาก
ดู ด เสมหะได้ ง่ า ย และช่วยให้ระบบไหลเวียน
โลหิตดีขึ้น ซึ่งพระเถระทุกรูปเห็นด้วยจึงบอกให้
แพทย์เข้ากราบเรียนขอคำปรึกษาต่อหลวงปู่ลี
อีกครั้งเพื่อความรอบคอบที่สุดและมิให้ขัดต่อ
ปฏิปทาองค์หลวงตา เนื่องจากในเวลานั้นเป็น
เหตุ ก ารณ์ ขั้ น วิ ก ฤตที่ สุ ด เท่ า ที่ มี ม า ไม่ มี ใ คร
ทราบได้ว่าเหตุการณ์ ในคืนนี้จะผ่อนคลายลง
หรือหนักยิ่งขึ้น คณะสงฆ์และแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านมีความเคารพบูชาในปฏิปทาองค์หลวงตาที่เคยสั่งไว้ ไม่ ให้กระทำการใดๆ กับร่างกาย
องค์ ท่ า นในวาระสุ ด ท้ า ย และเมื่ อ แพทย์ เ ข้ า
กราบเรี ย นองค์ ห ลวงปู่ ลี ว่ า “หลวงปู่ ข้ า น้ อ ย
ตอนนี้องค์หลวงตาหายใจไม่สะดวก อาจจะต้อง
ช่วยโดยการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อองค์ท่านจะได้
ไม่หอบ และความดันโลหิตจะได้ดีขึ้น และดูด
เสมหะง่ายขึ้น ข้าน้อย”
หลวงปู่ เ มตตาตอบว่า “สิถามหยังดู๋แท่
อีหยังมันดี กะเฮ็ดโลดเป็นหยัง”
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ ได้
กราบเรี ย นองค์ ท่ า นเพื่ อ ขออนุ ญ าตถวาย
ออกซิเจนเนื่องจากอาการยังไม่ดีขึ้น อัตราการ

หายใจหอบ ชีพจรเต้นเร็ว เสมหะมาก ความดัน
ตกลงเรื่อยๆ ในเบื้องต้นแพทย์ ได้เตรียมเครื่อง
ช่วยหายใจมาไว้ข้างๆ บุรุษพยาบาลทั้ง ๓ คน
คอยช่วยอยู่ตลอด แพทย์จับเครื่องมือเตรียมจะ
ใส่ท่อช่วยหายใจองค์ท่านและให้พยาบาลปรับ
หัวเตียงลงแล้วค่อยๆ ปรับให้องค์ท่านอยู่ ในท่า
นอนหงาย ด้านนอกมีพระลูกศิษย์ลูกหาเต็มไป
หมด ทุกองค์อยู่ ในความเงียบ ขณะที่แพทย์ขอ
โอกาสเชยคางองค์ ท่ า นเพื่ อ ให้ เ งยมากขึ้ น
ปรากฏว่าองค์ท่านกลืนน้ำลายหนึ่งครั้ง เมื่อ
มองไปที่เครื่องมอนิเตอร์สัญญาณชีพ พบว่า
อัตราการเต้นหัวใจลดลงมาที่ ๑๑๐-๑๒๐ ครัง้ ต่อ
นาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๖๐ มม.ปรอท หายใจ
ประมาณ ๒๐-๒๒ ครั้งต่อนาที และออกซิเจน
ในเลือดเพิ่มขึ้นมาประมาณ ๙๗-๙๘% หลังจาก
นั้นแพทย์จึงได้ตัดสินใจไม่ ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่
ใส่เครื่องไบแพพ (Bipap) แบบอัดอากาศเข้า
ปอดซึ่งเป็นการช่วยหายใจอีกแบบหนึ่ง แต่มี
ข้อเสียคือเครื่องดังกล่าวเวลาใส่จะมีลมรั่วออก
มาด้านข้างแก้มและมีเสียงดังมาก ทำให้แพทย์
ต้องใช้มือสองข้างบีบไม่ให้ลมรั่วออกมา
ในขณะทีแ่ พทย์ใส่หน้ากากถวายออกซิเจน
โดยมีเสียงปั๊มอากาศจากเครื่องเข้าปอดดังมาก
ปรากฏว่าองค์ทา่ นได้ ใช้มอื ขวาขึน้ มาจับเบาๆ ที่
มือของแพทย์ด้วย แพทย์รับรู้สัญญาณนั้นว่า
ท่านยอมรับการถวายออกซิเจน แต่พระผู้ดูแล
เห็นอาการองค์ท่านส่ายหน้าพร้อมกับใช้มือปัด
ออกจะไม่รับ แต่สักพักองค์ท่านก็เมตตารับให้
ผ่านไป จากนัน้ บุรษุ พยาบาลจึงช่วยกันจับเครือ่ ง
ช่วยหายใจเกือบครึง่ ชัว่ โมงอาการก็เริม่ ดีขนึ้ การ
หายใจหอบน้อยลง ความดันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
เรือ่ ยๆ
องค์ท่านนอนโดยใช้เครื่องปั๊มอากาศเข้า

ปอดตั้งแต่เวลา ๐๑.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยบุรุษ
พยาบาล ๓ คนได้ดูแลปฏิบัติอย่างทุ่มเทและ
ตั้งใจ ผลัดเปลี่ยนกันจับหน้ากากออกซิเจนที่
ครอบอยู่ตรงปากและจมูกให้ตลอดคืน จนรุ่ง
เช้ า ของอี ก วั น อาการขององค์ ท่ า นก็ ดี ขึ้ น
สำหรับขาซ้ายและขาขวาขององค์ท่านมีการ
กระตุกเป็นระยะๆ จนรุ่งสาง ในช่วงเวลาวิกฤต
ฝ่าเท้าขององค์หลวงตาเย็นเฉียบเพราะอากาศ
ในช่วงนั้นอยู่ ในฤดูหนาวและกำลังหนาวมากแม้
มีเครื่องทำความร้อนอยู่ โดยรอบก็ ไม่เพียงพอ
จะจ่อเข้ามากก็ ไม่ ได้ พระผู้อยู่ในเหตุการณ์ต้อง
ใช้ ฝ่ า มื อ สั ม ผั ส ฝ่ า เท้ า ขององค์ ท่ า นให้ อ บอุ่ น
อย่างต่อเนื่องตลอดคืนจนกระทั่งองค์ท่านรู้สึก
ตัวในตอนเช้า
วั น นี้ เ ป็ น วั น ที่ อ งค์ ท่ า นมี อ าการอาพาธ
หนั ก มากที่ สุ ด เข้ า ขั้ น วิ ก ฤตนั บ แต่ วั น ที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๒๐ น. ดูองค์ท่านผอมมากแต่
ใบหน้ายังมีสีแดงเรื่อ แพทย์ ได้เปลี่ยนการถวาย
ออกซิเจน จากเครื่อง Bipap เป็นแบบธรรมดา
องค์ท่านสามารถหายใจได้ค่อนข้างดี ไม่หอบ
เวลา ๐๘.๓๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุ ฬ าภรณ์ ฯ ประทั บ รถเข็ น พระที่ นั่ ง ไปยั ง กุ ฏิ
ชั่วคราวองค์หลวงตา เสด็จมาพร้อมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศิรริ าชจำนวน ๑๑ ท่าน นำโดย
นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ (คณบดี) นพ.จอมจักร
จันทรสกุล นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจติ ร นพ.ชัยรัตน์
ฉายากุล นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ นพ.แจ่มศักดิ์
ไชยคุนา นพ.ประเสริฐ สวัสดิว์ ภิ าชัย
จากนั้นทรงกราบเรียนองค์หลวงตา ขอ
โอกาสให้ แ พทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะด้ า นตรวจ
ร่างกาย ทรงถามองค์หลวงตาว่า “ท่านพ่อเป็น
อย่างไรบ้างคะ” องค์ทา่ นตอบว่า “เราเหนือ่ ยมาก”
จากนั้ น มี รั บ สั่ ง ให้ ค ณะแพทย์ ต รวจ
ร่างกาย เริ่มจาก นพ.นิพนธ์ สอบถามประวัติ
และอาการโดยทั่ ว ไปทั้ ง หมด พร้ อ มทั้ ง ถวาย
การตรวจร่ า งกายโดยทั่ ว ไปทุ ก ระบบจากนั้ น
นพ.สถาพร ได้ ถ วายตรวจด้ า นช่ อ งท้ อ งและ
การอุดตันของลำไส้เล็กส่วนต้น นอกจากนีแ้ พทย์
ยั ง ได้ ป ระเมิ น ภาวะน้ ำ ในช่ อ งท้ อ ง ตลอดจน
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ตรวจสายยางใส่ทางสายจมูกที่มีส่วนผสมของ
น้ำ ดีอ อกมา และคะเนปริมาณของสารน้ำใน
กระเพาะอาหาร นพ.สถาพร ประเมินว่ามีสารน้ำ
ในช่องท้องปริมาณพอสมควรแต่ ไม่ต้องเจาะ
ส่วนภาวะอุดตันของลำไส้เล็กยังคงเหมือนเดิม
และต้องใส่สายยางทางจมูกต่อไป พร้อมทัง้ ให้งด
อาหารและยาทุกชนิดทีจ่ ะถวายทางปาก
นพ.แจ่มศักดิ์ ได้ถวายการตรวจร่างกาย
ในระบบทางเดินหายใจ พบว่าองค์หลวงตา มี
อาการเหนื่อยหายใจลำบากเนื่องจากมีน้ำคั่งใน
โพรงเยื่ อ หุ้มปอดข้างซ้าย ซึ่งตรงกันกับภาพ
เอกซเรย์ปอดเมื่อวันก่อนที่พบว่ามีน้ำในโพรง
เยื่อหุ้มปอดประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ มล. จึงได้ขอ
อนุญาตองค์หลวงตาเจาะเอาน้ำออกจากปอด
ซึ่งก็ ได้รับพระกรุณาจากทูลกระหม่อมฯ กราบ
ขอโอกาสจากองค์หลวงตาในการทำหัตถการ
ครั้ ง นี้ และองค์ ห ลวงตาก็ ไ ด้ เ มตตาอนุ ญ าต
โดยนพ.นิพนธ์ทำหน้าที่เป็นลูกมือ นพ.แจ่มศักดิ์
ในการเจาะน้ ำ ออกจากช่ อ งปอด ซึ่ ง ได้ น้ ำ สี
เหลืองฟางปริมาณ ๕๐๐ มล. ทำให้องค์หลวงตา
หายเหนื่อยอย่างชัดเจน

จากนัน้ นพ.จอมจักร ได้ทำแผลทีเ่ ท้าซ้าย
ขององค์หลวงตา โดยมี นพ.สุชาย เป็นผู้ช่วย
ใช้ เ วลาทำแผลนาน ๒๐ นาที ซึ่ ง นพ.อมร
ได้ เ ฝ้ า สั ง เกตดู แ ผลอย่ า งใกล้ ชิ ด พบว่ า แผล
ไม่ มี ลั ก ษณะอั ก เสบ พื้ น แผลสะอาดดี แ ละมี
เนื้ อ เยื่ อ เกิ ด ใหม่ มี ลั ก ษณะเป็ น ตุ่ ม เนื้ อ แดง
(Granulation tissue) ปรากฏขึ้นที่บริเวณพื้น
แผลซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า พอใจยิ่ ง นพ.ประเสริ ฐ
สวัสดิ์วิภาชัย ได้ขอตรวจสายที่ ให้อาหารทาง
หลอดเลือดดำที่บริเวณแขนขวาซึ่งพบว่า อยู่ใน
สภาพดีและไม่มีอาการอักเสบ ดังนั้นจึงยังคง
สามารถถวายการให้ ส ารอาหารและน้ ำ ทาง
หลอดเลือดดำต่อไปได้
สุ ด ท้ า ยก่ อ นกลั บ ทู ล กระหม่ อ มฯ ได้ ใ ห้
แพทย์กราบเรียนองค์หลวงตาว่าตรวจพบอะไร
บ้าง และได้แก้ ไขอะไรไปบ้าง การเปลี่ยนแปลง
และดำเนินโรคระหว่างที่องค์หลวงตากลับมา
วัดป่าบ้านตาดเป็นอย่างไรบ้าง และจากนี้ ไปจะ
มีแผนการรักษาอย่างไร
เวลา ๐๙.๓๐ น. หลังจากที่ทูลกระหม่อม
ฟ้ า หญิ ง จุ ฬ าภรณ์ ฯ ทรงร่ ว มประชุ ม กั บ คณะ
แพทย์จบลง พระองค์ทรงกราบขออนุญาตองค์หลวงตาให้แพทย์ถวายการรักษา ซึง่ องค์ทา่ นได้
เมตตาอนุญาต ดังนี้
๑. เจาะน้ำออกจากปอด เนื่องจากปอด
ด้านซ้ายมีน้ำมาก
๒. ใส่ ส ายทางช่ อ งจมู ก ผ่ า นลงไปใน
กระเพาะอาหารเพื่อดูดน้ำในกระเพาะและช่วย
ป้องกันการอาเจียน
จากนั้นทรงขอนิมนต์พระหลายรูปที่เป็น
ศิษย์องค์หลวงตามาประชุม และทรงอธิบายชีแ้ จง
ถึงอาการอาพาธขององค์หลวงตา การตรวจพบ
และการแก้ ไขตลอดจนแนวทางการรักษา โดยมี
หลวงปู่บุญมี ท่านพระอาจารย์อุ่นหล้า ท่าน-

พระอาจารย์อนิ ทร์ถวาย ท่านพระอาจารย์สดุ ใจ
เป็นต้น ทรงขอความเมตตาต่อคณะสงฆ์วา่ ยาจีน
หรือยาสมุนไพรใดๆ ในระยะนี้ ขอให้ระงับไว้กอ่ น
เพราะไปกลบอาการของโรคทำให้แพทย์วนิ จิ ฉัยได้
ยาก ขอให้ ใช้ยาแผนปัจจุบนั แทน และเพือ่ ให้การ
รักษาเป็นไปอย่างดีทสี่ ดุ
เวลา ๑๑.๒๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ ถวายปัจจัยส่วนพระองค์ซึ่งคณะ
แพทย์ ได้รวบรวมเพิ่มเติมจากผู้ตามเสด็จทั้งข้าราชบริพาร ตลอดจนคณะแพทย์และพยาบาล
ทั้งศิริราช ขอนแก่นและอุดรฯ รวมได้เงินทั้งสิ้น
๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทูลกระหม่อมฯ ได้ถวายเป็นใบ
ปวารณากับองค์หลวงตา แล้วกราบลาเสด็จกลับ
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
สายระบายน้ำจากกระเพาะอาหารทีจ่ มูกออก
วั น นี้ อ งค์ ท่ า นกล่ า วโอวาทสั้ น ๆ เป็ น
ปริศนาธรรมว่า “ธรรมะครัง้ สุดท้าย”
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
ระยะนี้อาการอาพาธค่อนข้างน่าเป็นห่วง
ทั้งปอดอักเสบ ติดเชื้อ น้ำมากในปอด หอบ ไอ
มาก และมีเสมหะมาก
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เวลา ๐๘.๕๕ น. หัวหน้าศาลลูกศิษย์องค์หลวงตาพาภรรยาและบุตรชายเข้ามากราบเยีย่ ม
องค์ทา่ นพูดขึน้ ว่า “หัวใจทุกคนมาวิตกกับหลวงตา พูดให้ฟังชัดๆ หัวใจเราจ้าตลอด”
ท่ า นพระอาจารย์ สุ ด ใจในนามตั ว แทน
คณะสงฆ์ ได้ทำหนังสือที่พิเศษ ๐๒/๒๕๕๔ ลง
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ส่งมายังกองงานใน
พระองค์ฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายขอบิณฑบาตใน
การถวายยาองค์หลวงตา เนื้อหาในจดหมาย
สรุปว่าทางคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์องค์หลวงตา
จำนวน ๖๖ รูป จาก ๓๗ วัด ได้มาประชุมกัน
ณ วั ด ป่ า บ้ า นตาด เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๕๔ มี ม ติ ข อถวายสมุ น ไพรไทยจากตำรั บ
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่ง นพ.อวย เกตุสิงห์ ได้
บันทึกไว้อีกครั้งหนึ่ง โดยอัญเชิญพระพุทธคุณ
ประกอบพิธีการต้มยามาถวายองค์หลวงตาตั้ง
แต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เพียงขนานเดียว
ไม่ ให้มียาจีนหรือยาไทยอื่นมาใช้ซ้อนอีก คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ต่างสังเกตเห็นตรงกันว่า
องค์หลวงตายอมรับยาเองและได้พิจารณาแล้ว

จึงตั้งใจฉันยาขนานนี้ คณะสงฆ์จึงขอบิณฑบาต
ขอความอนุเคราะห์ถวายยาขนานนี้ ให้กับองค์หลวงตาต่อไป
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงมี
ความกังวลและเป็นห่วงองค์หลวงตาเป็นอย่าง
ยิ่ ง เมื่ อ ได้ รั บ จดหมายดั ง กล่ า ว จึ ง ตรั ส เรี ย ก
คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาเข้าพบ โดยมีท่าน
คณบดีฯ เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ทรงมีรับสั่งว่า จะ
เสด็ จ ขึ้ น ไปกราบองค์ ห ลวงตาอี ก ครั้ ง ในวั น ที่
๑๔-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ นอกจากนี้ทูลกระหม่อมฯ ทรงมีพระหัตถเลขาถึงคณะสงฆ์
และศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ อ งค์ ห ลวงตา ลงวั น ที่ ๑๓
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงแนวทางการดูแลรักษา
องค์หลวงตาอีกด้วย

องค์หลวงตาย้ายมาพัก
ที่หอ้ งปลอดเชือ้  

ณ กุฏหิ ลังเดิม
วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๑.๑๕ น. มีลูกศิษย์ขอติดกล้อง
วงจรปิดภายในห้องปลอดเชือ้ ซึง่ ได้กอ่ สร้างและ
ติดตัง้ ระบบเสร็จแล้ว องค์ทา่ นได้พจิ ารณาอยูค่ รู่
หนึง่ จึงตอบไปว่า “ไม่เอา เพราะเราไม่เคย เรือ่ ง
อนุญาตเราไม่อนุญาต เดีย๋ วมันจะเลอะเทอะ”
เวลา ๑๑.๔๕ น. ท่านพระอาจารย์น้อย
ปั ญ ญาวุ โ ธ วั ด ป่ า นานาชาติ รั ฐ เวอร์ จิ เ นี ย
สหรัฐอเมริกา เข้ากราบเยี่ยม องค์ท่านเมตตา
ปรารภธรรมให้ ฟั ง ว่ า “พระพุ ท ธเจ้ า องค์
เดียวกัน พระธรรมวินัยอันเดียวกัน ให้เอาจริง
เอาจังนะ”
เมื่อห้องปลอดเชื้อภายในกุฏิองค์หลวงตา
ก่อสร้างเสร็จ องค์ท่านจึงเมตตาย้ายกลับเข้า
กุฏิเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ห้องปลอด
เชื้อเป็นห้องกระจกปรับอุณหภูมิได้ ควบคุมการ
ไหลของอากาศจากด้านบน วนในห้องและออก
ทางด้านล่างของห้อง ภายในห้องจัดให้มีพระ
เวรวาระละ ๕ รูปที่ต้องเข้าปรนนิบัติองค์ท่าน
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตกลงกัน
ส่วนแพทย์เวรกับบุรุษพยาบาลนั้น ได้รับอนุญาต
ให้ พั ก ที่ ร ะเบี ย งด้ า นล่ า งของกุ ฏิ อ งค์ ห ลวงตา
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เมื่อมีเหตุจะต้องช่วย พระเวรจะกดออดเรียก
บุ รุ ษ พยาบาลให้ เ ข้ า ไปช่ ว ยกั น ดู แ ลปรนนิ บั ติ
เช่น การวัดความดันโลหิต วัดไข้ ดูดเสมหะ ฟัง
ปอด ตรวจช่องท้อง เป็นต้น แพทย์กล่าวว่า
พระเวรช่วยในเรื่องสำคัญๆ ได้มาก เช่น การ
เก็บปัสสาวะ การเก็บอุจจาระ เพราะเป็นกิจที่
แพทย์พยาบาลไม่อาจเข้าไปก้าวก่ายได้ ควร
เป็นเรื่องของสงฆ์ที่ทำถวายองค์หลวงตา
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
อาการโดยรวมยังไม่ดขี นึ้ เมือ่ คืนวานองค์ท่านนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนเพราะว่าปัสสาวะ
บ่อย สำหรับการถวายการรักษานั้นมีทั้งแพทย์
แผนปัจจุบนั แพทย์แผนจีน และยาสมุนไพรไทย
ของหลวงปูล่ ี กุสลธโร วัดภูผาแดง
ภายหลังการทำความสะอาดแผลที่หัวแม่เท้าซ้ายและตรวจร่างกายประจำวันสรุปว่าแผล
เริม่ ดีขนึ้ ตืน้ ขึน้ เรือ่ ยๆ ผลฟิลม์ เอกซเรย์ปอดพบ
ว่า ปอดอักเสบติดเชือ้ เสมหะทีน่ ำไปตรวจพบว่า
มีเชือ้ โรค มีนำ้ ในปอดข้างซ้ายค่อนข้างมาก
องค์ทา่ นฉันจังหันไม่ ได้ ต้องรับสารอาหาร
สารน้ำ และยาทางเส้นเลือดดำและจมูก จะมี
สายยางเล็กๆ (สาย NG) ทีแ่ พทย์ใส่สายเข้าทาง
จมูกผ่านหลอดอาหารถึงกระเพาะอาหาร เพื่อ

ระบายน้ ำ เสี ย ออกและป้ อ งกั น การอาเจี ย น
เนื่ อ งจากเกิ ด ภาวะลำไส้ ส่ ว นต้ น อุ ด ตั น ทำให้
อาหารที่ ได้รับไปไม่ย่อย ลำไส้ดูดซึมสารอาหาร
ได้นอ้ ย ประกอบกับร่างกายผลิตน้ำดีและน้ำย่อย
ออกมา ทำให้นำ้ ในกระเพาะอาหารมีมากจนไหล
ย้อนขึ้นไปตามหลอดอาหาร แพทย์จึงต้องใส่
สายยางระบายไว้ มีการพ่นไอร้อนละลายเสมหะ
เป็นระยะๆ และดูดเสมหะอยูบ่ อ่ ยๆ
เวลา ๑๙.๔๐ น. ยังคงมีอาการไอและ
เหนื่ อ ย และองค์ ท่ า นได้ พู ด ขึ้ น ว่ า “เหนื่ อ ย
เหนื่อยลงๆ”
เวลา ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. หลับได้คอ่ นข้างดี
เวลา ๐๒.๐๐-๐๓.๐๐ น. องค์ ท่ า นพูดขึ้ น
อยู่บ่อยๆ ว่า “โฮ้ เฮาเหนื่อยหลาย”
ช่ ว งนี้ ไอเป็ น ระยะๆ มี เ สมหะบ้ า ง มี
ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยๆ ที่ ต้ อ งระวั ง เป็ น พิ เ ศษคื อ
เสมหะเหนียว ต้องคอยดูดออกเป็นระยะๆ
การถวายการรักษาก็ตอ้ งละเอียดรอบคอบ
ต้องขอโอกาสกราบเรียนอย่างมีเหตุผล ชัดเจน
กระชั บ และทำด้ ว ยความเคารพจริ ง ๆ ทั้ ง
ยั ง ต้ อ งเข้ า ใจในอั ธ ยาศั ย ขององค์ ท่ า นได้ บ้ า ง
เป็นที่ไว้วางใจได้พอสมควร อย่างไรก็ตามบางครัง้
ก็ยังถูกดุ อย่างเบาก็จากอาการที่องค์ท่านมอง
ด้วยสายตา อย่างหนักก็คำพูดทีน่ า่ เกรงขาม แต่
ศิษย์ยอ่ มเข้าใจในอัธยาศัยของอาจารย์ ซึง่ ถือว่า
เป็นสิริมงคลที่องค์ท่านดุก็เหมือนองค์ท่านให้พร
ศิษย์ก็ย่อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าให้เกิดขึ้น
อีก ไม่เช่นนัน้ ก็หมดโอกาสทีจ่ ะเดินเข้าไปบริเวณ
กุฏอิ งค์ทา่ นอีกเพราะจะไปขวางธรรมขององค์ทา่ น
ยาของหลวงปู่ลีเป็นสมุนไพรต้ม เป็นยา
สำหรับรักษาโรคเนื้อร้ายซึ่งหลวงปู่ ได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่า องค์หลวงตาได้นิมิตมานานหลายปี
แล้วและให้หลวงปู่เขียนสูตรยาเอาไว้ จึงได้นำ
มาใช้รักษาองค์หลวงตา
หลังจากต้มยาเสร็จหลวงปู่จะนำกระบอก
ใส่ยาต้มเข้าไปในห้อง หลวงปู่ ใช้เวลานานเป็น
ชั่วโมงในการภาวนาอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจ
อย่างมาก หลวงปู่บอกว่า ถ้าให้องค์หลวงตาฉัน
เฉพาะยานี้รับรองว่าหายและต้องให้หยุดยาตัว
อื่นทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 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
สองข้ า งเกิ ด แผลกดทั บ เนื่ อ งจากนอนนานๆ
เมื่อผิวหนังบางมากต้องระมัดระวังไม่ ให้เสียดสี
เพราะอาจจะถลอกได้
เวลา ๑๕.๓๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด
ภูผาแดง กับพระอาจารย์วนั ชัย วิจติ โต วัดป่าภูสังโฆ เข้ากราบเยีย่ ม องค์ทา่ นลุกขึน้ นัง่ และถาม
ขึน้ ว่า “คนมาจากไหน เยอะแยะ” แล้วก็นอนพัก
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระอาจารย์วันชัยกราบ
ลากลับ
อาการโดยรวมขององค์ท่านคือ เหนื่อย
หายใจไม่ ส ะดวก ต้ อ งพลิ ก ให้ อ งค์ ท่ า นนอน
ตะแคง บางครั้งมีอาการหอบ ไอห่างๆ เสมหะ
มากและเหนียว เครื่องดูดเสมหะดูดไม่ ได้ ต้อง
ใช้สำลีกว้านออกหรือใช้คีมคีบออกด้วยความ
ระมัดระวัง ทำอย่างนี้ ได้ ไม่นานเสมหะก็เกิดขึ้น
ใหม่อีก ต้องได้ดูดออกบ่อยๆ ทำให้เหนื่อย ช่วง
นี้องค์ท่านไม่ค่อยพูด แม้พูดก็ฟังยากเพราะไม่มี
เสี ย ง โดยมากถ้ า ต้ อ งการอะไรก็ จ ะใช้ กิ ริ ย า
ท่าทางบอก บางครั้งก็ลุกขึ้นนั่ง นั่งได้ ไม่นานก็
เหนื่อย ต้องได้ประคององค์ท่านลงนอน ตอน
กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากมีเสมหะมาก
ต้องได้ดูดออกบ่อยๆ
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วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
ช่ ว งเช้ า อาการองค์ ท่ า นค่ อ นข้ า งดี ไม่
เหนื่อยมากเหมือนเมื่อวาน แผลที่นิ้วหัวแม่เท้า
ซ้ายดีขึ้นมาก ซึ่งคณะแพทย์ พยาบาล และผู้
เกี่ยวข้องได้ขวนขวายหายาดีมารักษาองค์ท่าน
เวลา ๐๘.๑๐ น. แพทย์จากโรงพยาบาล
ศูนย์อุดรฯ ตรวจพบว่า ปอดข้างซ้ายมีน้ำมาก
ส่วนปอดด้านขวาบวม
เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์ ท่ า นพู ด ขึ้ น ว่ า
“เหนื่อย..เราเหนื่อย”
เวลา ๑๕.๕๕ น. มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิรริ าช มาขออนุญาตเปลีย่ นสายยางให้
สารน้ำที่แขนด้านขวาใหม่เนื่องจากสายเดิมเกิด
การอุดตัน และพบว่ามีน้ำในปอด เสมหะมาก
แพทย์แนะนำว่าต้องพ่นไอร้อนเพื่อช่วยละลาย
เสมหะและกระตุ้นให้ ไอแล้วดูดเสมหะออก ให้
ทำทุก ๖ ชั่วโมง แต่ถ้าจำเป็นต้องดูดก็ทำได้เลย
พยายามให้องค์ท่านนอนหงายและหนุนศีรษะ
ขึ้ น สู ง บางครั้ ง ก็ ส ามารถนอนตะแคงได้ มี
อาการไอ เหนื่อยหอบ
วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
ตอนเช้ามีการพ่นไอน้ำร้อนและยาขยาย
หลอดลม เนื่องจากองค์ท่านหายใจไม่สะดวก
หลอดลมตี บ หายใจมี เ สี ย งดั ง วี้ ด ๆ และดู ด
เสมหะออกมาก เสมหะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
แสดงว่าเริ่มมีการติดเชื้อที่ปอด ตาข้างซ้ายแดง
มาก แพทย์ บ อกว่ า เกิ ด จากการไอมากทำให้
เส้นเลือดฝอยแตก และมีอาการเหนื่อยหอบ
ช่วงบ่ายคณะแพทย์ ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ จากโรงพยาบาลศิรริ าช ๕ ท่าน
และพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ได้กราบเรียน

ขออนุญาตเจาะน้ำออกจากปอดด้านซ้าย ซึ่ง
องค์ทา่ นก็อนุญาต ในวันนัน้ คณะแพทย์ ได้ถวาย
การตรวจองค์หลวงตา ณ ห้องปลอดเชือ้ ทีส่ ร้าง
ใหม่และเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วน พร้อมกันนี้
นพ.แจ่มศักดิ์ถวายการเจาะดูดสารน้ำออกจาก
เยื่อหุ้มปอดได้ปริมาณ ๖๐๐ มล. พร้อมทั้งใช้
วิธี ใส่สายคาท่อระบายไว้ด้วย เพื่อในอนาคต
เวลามีสารน้ำเพิม่ ขึน้ ในช่องปอด อายุรแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี จะได้ทำการดูดระบายทุก
๒-๓ วัน หรือเมือ่ จำเป็นโดยไม่ทำให้องค์หลวงตา
เจ็บปวดจากการแทงเข็มผ่านบริเวณชายโครง
เหมือนทุกคราว หลังจากเจาะน้ำออกจากปอด
แล้วการหายใจก็ดขี นึ้
นอกจากนัน้ นพ.ประเสริฐยังได้เปลีย่ นสาย
ยางให้อาหารทางหลอดเลือดดำที่ ใส่สายไว้ ใน
ตำแหน่งหลอดเลือดดำใกล้หัวใจอีกด้วย การ
เปลีย่ นครัง้ นีท้ ำโดยใช้สายใหม่แทนสายเส้นเดิมที่
มีการอุดตันบางส่วนโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือแทง
หลอดเลือดตำแหน่งใหม่ แต่ ใช้เทคนิคใส่สาย
ลวด (Guidewire) เข้าในสายยางเส้นเดิมที่ตัน
แล้วดึงย้อนออกมา จากนั้นใส่สายยางเส้นใหม่
แทนเพื่อมิให้องค์ท่านต้องเจ็บปวดแต่อย่างใด

กรรมวิธนี ี้ ใช้เวลาดำเนินการเกือบหนึง่ ชัว่ โมงซึง่
ปกติจะทำแต่เฉพาะในห้องผ่าตัดที่ปลอดเชื้อ
เท่านั้นเพื่อป้องกันมิให้มีการติดเชื้อเข้ากระแส
เลือด แต่ในกรณีองค์หลวงตา กุฏไิ ด้รบั การปรับ
ให้เป็นห้องพักที่ปลอดเชื้อที่ ได้มาตรฐานแล้ว
แพทย์จงึ สามารถปฏิบตั กิ ารแบบห้องผ่าตัดได้ทกุ
ประการโดยนำเครื่องมือตลอดอุปกรณ์ ในการ
ดำเนินการด้านนีม้ าจากโรงพยาบาลศิรริ าช รวม
ถึงการปูผ้า ทำความสะอาดแขน ตลอดจนการ
ป้องกันการติดเชือ้ ของคณะแพทย์ผดู้ ำเนินการ
เวลา ๑๗.๐๐ น. นพ.จอมจั ก รได้ ข อ
โอกาสทำแผลบริเวณก้นกบ ส่วนแผลที่เท้าพบ
ว่ามีสภาพดีขึ้นอย่างมากเป็นที่น่าพอใจ องค์หลวงตาก็ ได้แสดงความพอใจกับการปฏิบัติการ
ของคณะแพทย์
ภาพรวมในวันนัน้ ตัง้ แต่คำ่ เป็นต้นมา องค์ท่านนอนไม่หลับเกือบทั้งคืน ไอบ้าง มีเสมหะ
บ้าง พยายามดึงสายยางที่จมูกออก พร้อมทั้งมี
อาการคันบริเวณศีรษะและใบหน้า
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์ ท่ า นพู ด ขึ้ น ว่ า
“หมาก...พลู” พระจึงได้นำมาถวาย องค์ท่านได้
หยิ บ แก่ น คู น เข้ า ปาก ทั้ ง มี อ าการอิ ด โรยจาก
การไม่ ได้นอนทั้งคืน ฉันหมากแทบไม่ ได้เลย ทั้ง
แก่นคูน พลู ใบยาสูบ ที่คายออกมาเหมือนไม่
ได้ เ คี้ ย วเลย ที่ อ งค์ ท่ า นฉั น หมากให้ เ ห็ น นั้ น
เหมือนกับพยายามจะแสดงให้ลูกศิษย์เห็นว่า
อาการอาพาธไม่ ได้หนักหนาอย่างที่เป็นกังวล
ระหว่างที่นั่งฉันหมากองค์ท่านได้พยายาม
จะดึงสายยางทีจ่ มูกออก พระจึงได้กราบเรียนว่า
สายนี้ ใส่ ไว้สำหรับดูดน้ำเสียในกระเพาะอาหาร
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ถ้าเอาออกจะทำให้อาเจียนและแน่นท้อง องค์ท่านก็พยักหน้า และได้มองไปที่ห้องซึ่งติดกับ
ห้องปลอดเชื้อพร้อมกับถามพระว่า “นั่นห้อง
อะไร”
พระจึงกราบเรียนว่า “ห้องนอนที่กุฏิหลัง
เก่าและกั้นห้องเพิ่มครับ”
พระได้ถวายการเช็ดตัวด้วยน้ำอุน่ ระหว่างนัน้
พระได้นำผ้าบังสุกุลพร้อมเช็คจากญาติโยมเข้า
ถวายองค์ทา่ น ท่านใช้มอื ซ้ายจับผ้าขาว มือขวาจับ
กระดาษอ่านอยู่นาน แม้ขณะที่อาพาธหนักก็ยัง
เมตตาเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยากทำบุญได้ทำบุญ
ตามประสงค์ จากนัน้ ก็พดู ขึน้ ว่า “ลุก..เอ้า...ลุก”
หมายถึงให้พระทีจ่ บั เส้นด้านหลังลุกออกไป จากนั้นพระได้ประคองลงนอน องค์ท่านได้พูดขึ้นว่า
“เหนือ่ ยแทบตาย” ซึง่ หมายถึงว่าช่วงนัน้ นัง่ นาน
มิใช่เพราะเหนือ่ ย
เวลา ๐๘.๑๕-๐๘.๔๐ น. แพทย์ เ ข้ า มา
ตรวจปอดและทำแผลที่เท้า พบว่าปอดข้างซ้าย
ดีขึ้น แล้วองค์ท่านก็พูดขึ้นว่า
“เฮาเหนื่อยหลาย ไป...ไป...ไป”
เวลา ๑๑.๓๐ น. องค์ ท่ า นพู ด ขึ้ น ว่ า
“ลุก..เอาลุกไม่ ไหวแล้ว” พระจึงประคององค์ท่านลุกขึ้นนั่ง มีอาการคล้ายจะอาเจียน พระ
เลยเอาถุง NG ใส่ที่ปลายสายประมาณ ๕ นาที
มี น้ ำ สี น้ ำ ตาลปนเขี ย วไหลออกมาต่ อ เนื่ อ งได้
เกือบ ๒๐๐ มล.
เวลา ๑๓.๔๐ น. หลวงปู่แบน ธนากโร วัด
ดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เข้ามากราบ
เยี่ยม แล้วกราบเรียนกับองค์หลวงตาว่า
“พอกระผมดูพ่อแม่ฯ แล้ว ได้พิจารณาว่า
ผูท้ ยี่ งิ่ ใหญ่ ไม่มีใครเอาชนะได้ แม้แต่พระพุทธเจ้า
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
ได้ ให้ออกซิเจนตลอดเวลา
หลั ง จากนั้ น ก็ พ าองค์ ท่ า นกลั บ เข้ า ห้ อ ง
ปลอดเชื้อ ขณะนอนพักได้พูดว่า “ไป...ไป...ไป”
หลายครั้ง
เวลา ๐๑.๓๐ น. องค์ท่านพยายามจะดึง
สายยางทีจ่ มูกออกอยูห่ ลายครัง้ และให้เอาลุกนัง่
มีอาการเหนือ่ ย หน้าซีด มือสัน่ และยังคงจะดึง
สายยางทีจ่ มูกออก พระกราบเรียนว่า “หมอไม่
ให้เอาออกครับผม เอาออกแล้วจะอาเจียน”
องค์ท่านจึงพูดขึ้นว่า “ใครจะว่าอะไรก็ว่า
ไปเถอะ มันเป็นอยู่นี่” องค์ท่านพูดเสียงสั่นๆ
พร้อมกับชี้มาที่คอ นั่งตัวเอียงจะล้ม มือสั่น
แล้ ว องค์ ท่ า นก็ พ นมมื อ ขึ้ น แล้ ว พู ด เป็ น
ภาษาบาลี ๗-๘ คำ แต่ฟังได้ ไม่ชัดเจน แล้วก็
พูดขึ้นต่อว่า “เหนื่อย..เหนื่อย..นอนเลย”
องค์ทา่ นนอนไม่หลับเกือบตลอดคืนเป็นวันที่
สอง เริม่ หลับได้บา้ งตัง้ แต่เวลา ๐๓.๓๐-๐๔.๑๓ น.
แล้วก็ตนื่ ขึน้ มา มีเสมหะตลอด ไอเป็นระยะๆ
วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์ท่านให้เอารถกอล์ฟ
มาเหมือนต้องการจะออกไปข้างนอก แต่อาการ
ไม่ ดี เหนื่ อ ย ไม่ ย อมให้ ใส่ อ อกซิ เ จนที่ จ มู ก
เข้าใจว่าคงระคายเคือง พระจึงเอาไว้ ใกล้ๆ กับ

จมูกแทน องค์ท่านพยายามดึงเอาสายยางที่
จมูกออก และพูดขึ้นว่า “เฮาเหนื่อยจะตาย”
หลังจากนั้นแพทย์ ได้เข้ามาทำแผลที่เท้า
และเอาสายยางที่สอดเข้าในจมูกออก
เวลา ๐๘.๔๕ น. องค์ ท่ า นนั่ ง รถกอล์ ฟ
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. พูดขึน้ ว่า “โฮ้..ไม่ไหวแล้ว”
พระได้ ใช้ ไฟฉายส่องดูในช่องปากพบว่ามี
เสมหะเหนียวหนืด มีสีเหลืองและขาวติดตาม
เพดานปากและลำคอ ใช้เครื่องดูดเสมหะก็ดูด
ไม่ ห มด พระจึ ง ค่ อ ยๆ ใช้ คี ม คี บ ออกอย่ า ง
ระมัดระวัง
เวลา ๐๔.๑๐ น. องค์ท่านนอนตะแคงจึง
พอหลับได้ ไม่มีเสียงเสมหะอยู่ในลำคอ ปกติถ้า
เสมหะไม่ เ หนี ย วจนเกิ น ไปก็ พ อสั ง เกตได้ จ าก
เสียงหายใจ แต่ถ้ามีเสมหะมากแล้วไม่มีเสียงจะ
อันตราย พระจึงต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลา
คืนนี้องค์ท่านก็นอนไม่หลับเกือบทั้งคืน มาหลับ
ได้ช่วงเวลา ๐๔.๑๕ น.
วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงได้รบั
แจ้งจากแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานีวา่ องค์หลวงตามีอาการไข้สงู หอบเหนือ่ ยและซึมลง จึงมี
พระดำรัสขอให้คณะแพทย์จากศิรริ าชจำนวน ๑๐
ท่าน ตามเสด็จมายังวัดป่าบ้านตาดเป็นกรณี
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รีบด่วน (ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลที่ ๑๙๒/๒๕๕๔ ให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการในพระองค์ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษ) จากนั้ น
รถขบวนเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราชใน
ตอนเช้ามืดเวลา ๐๖.๑๕ น. เพือ่ ประทับเครือ่ งบิน
พระทีน่ งั่ ทีก่ องบัญชาการกองทัพอากาศ ๖ สนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินนานาชาติอดุ รธานี
เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์ทา่ นลุกขึน้ นัง่ บนเตียง
มีลักษณะอิดโรยมาก เนื่องจากไม่ ได้นอนเกือบ
ทั้งคืนเป็นคืนที่สาม
เวลา ๑๑.๕๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาพร้อมกับคณะแพทย์จาก
โรงพยาบาลศิ ริ ร าชทั้ ง ๑๐ ท่ า น เพื่ อ กราบ
นมัสการเยี่ยมและถวายการรักษา
นพ.แจ่ ม ศั กดิ์ ได้ตรวจปอดพบว่ ามีน้ำใน
ปอดเพิ่มขึ้น ต้องเจาะน้ำออก โดยทูลกระหม่อม
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เป็นผู้ขอเมตตาอนุญาตจาก
องค์ท่าน และใส่สายไว้ถาวรเพื่อดูดน้ำออกจาก
ปอดโดยในครั้งต่อไปจะได้ ไม่ต้องเจาะใหม่
นพ.แจ่มศักดิ์ดูดน้ำออกจากปอดได้ ๗๒๐
มล. สีน้ำตาลปนแดง ซึ่งแสดงว่าไม่ค่อยดี
ทู ล กระหม่ อ มฟ้ า หญิ ง จุ ฬ าภรณ์ ฯ ทรง
กล่าวกับคณะสงฆ์พระมหาเถระในที่ประชุมว่า
“ดิฉัน มากราบเยี่ยมอาการท่านพ่อด้วย
ความห่วงใย ท่านเคยบอกดิฉันว่า ให้มีท่านพ่อ
อยู่ ที่ ใ จก็ พ อแล้ ว ดิ ฉั น ยั ง เป็ น ปุ ถุ ช น ไม่ ค่ อ ย
เข้าใจนัก แต่ดิฉันก็มีความปรารถนาที่จะมีท่านพ่อ ที่มีองค์ท่านจริงๆ ณ ที่นี้ด้วย เพราะท่านพ่อมีพระคุณแก่ดิฉันมาก คราวที่ดิฉันป่วย ต้อง
เข้านอนโรงพยาบาล นานเป็นเดือน ท่านพ่อ
มาโปรดเมตตา ให้คำสั่งสอนถึงโรงพยาบาล
ทำให้ดิฉันสามารถออกจากโรงพยาบาลได้
ดิฉันปรารถนาจะตอบแทนพระคุณ และ

แสดงความกตั ญ ญู ก ตเวที ด้ ว ยความรั ก และ
เทิดทูนอย่างสูงสุดจริงๆ และดิฉันขออนุญาต
มาเยี่ ย มอาการท่ า นพ่ อ ทุ ก วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์
เพราะในวั น ธรรมดาก็ ไ ปดู แ ลพระเจ้ า อยู่ หั ว
ซึ่ ง ก็ ยั ง คงประชวร ดิ ฉั น ต้ อ งการดู แ ลทั้ ง ๒
ท่าน ซึ่งมีพระคุณแก่ดิฉันมาก เพราะพระเจ้า
อยู่หัวก็เป็นพระบิดาที่ ให้กำเนิดร่างกาย ส่วน
หลวงตาก็เป็นท่านพ่อผู้ ให้กำเนิดดวงใจ ให้แสง
สว่างแก่ดิฉัน ดิฉันจะไม่รบกวนอะไรมาก เพียง
แต่ ก ราบเยี่ ย ม ดิ ฉั น รั ก เคารพ และเทิ ด ทู น
อย่างสูงสุด ต้องการให้ท่านพ่ออยู่กับเรานาน
ที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ดิฉันจึงกราบเรียนขอ
ความกรุณาต่อพระคุณเจ้าดังกล่าวข้างต้น”
พระอาจารย์ สุ ด ใจ ทั น ตมโน ได้ ถ วาย
พระพรว่า “เห็นด้วย” จากนั้นพระองค์ก็เสด็จ
มาเยี่ยมองค์หลวงตาถี่ยิ่งขึ้น
เวลา ๑๒.๔๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุ ฬ าภรณ์ ฯ พระราชทานทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์
โดยข้าราชบริพาร แพทย์และพยาบาลร่วมสมทบ
ปัจจัยถวายองค์หลวงตา แล้วทรงนมัสการลากลับ
จากนัน้ นพ.จอมจักรได้เข้ามาทำแผลทีเ่ ท้า
นพ.อมรเข้ามานำเชือ้ ทีเ่ ท้าไปตรวจด้วย ขณะทีท่ ำ
แผลดูองค์ทา่ นอิดโรยและมีอาการเหนือ่ ย
เวลา ๑๕.๔๕ น. พระอาจารย์กนกได้ปลงผม
ถวายองค์ท่านบนเตียง เพราะไม่สะดวกในการ
เคลือ่ นย้าย
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. องค์ท่านถอน
หายใจบ่อยๆ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เนื้อตัวเย็น
เวลา ๒๒.๐๐ น. ขณะทีร่ า่ งกายแปรปรวน
อยูน่ นั้ องค์ทา่ นได้พนมมือขึน้ สักพักก็เอามือลง
เวลา ๒๒.๓๐ น. อาการโดยรวมยังไม่ดขี นึ้
เหมือนจะอาเจียนอยูต่ ลอดเวลา องค์ทา่ นบอกให้
พลิกตัวนอนตะแคงด้านซ้ายอยู่หลายครั้ง และ
พูดขึน้ ว่า “โธ่ๆๆๆ” ทีส่ ดุ ก็บอกให้พยุงท่านลุกขึน้
นั่ง มีอาการเหนื่อยหอบจะอาเจียนตลอดเวลา
แพทย์และบุรุษพยาบาลได้เข้ามาตรวจปอดและ
ท้อง พบว่าท้องตึงมาก น่าจะมีน้ำมาก จึงขอ
โอกาสใส่สายยางเข้าทางรูจมูกผ่านหลอดอาหาร
ถึงกระเพาะอาหารเพือ่ ระบายน้ำออก และพ่นยา
ขยายหลอดลม ถวายออกซิเจน จากนั้นอาการ
เริ่มดีขึ้น น้ำที่ ไหลออกมาทางปากมีสีเขียวปน
เหลือง แพทย์และบุรุษพยาบาลได้พ่นยาขยาย

หลอดลมอี ก ครั้ ง แล้ ว ดู ด เสมหะ กระทั่ ง เวลา
๐๐.๔๐ น. อาการโดยรวมจึงเริ่มดีขึ้น และพอ
นอนหลับได้บา้ ง ในบางช่วงองค์ทา่ นพยายามใช้
มือดึงเอาสายออกซิเจนและสายยางทีจ่ มูกออก
เ มื่ อ คื น ต อ น ที่ อ ง ค์ ท่ า น
อาเจียนออกมามีกลิน่ คาวมากกว่า
ทุกครัง้
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๓๐-๐๗.๔๕ น.
ช่ ว งนี้ ดู เ หมื อ นองค์ ท่ า นจะเกิ ด
เวทนาในขั น ธ์ ม าก จนถึ ง เวลา
๐๗.๕๐ น. อาการต่างๆ จึงเริม่ สงบ
ลง แต่ก็มีไอเป็นระยะๆ ระหว่าง
ที่ น อนพั ก ได้ พู ด ขึ้ น ว่ า “เหนื่ อ ย
...เหนื่อย” และพยายามดึงสาย
NG ออก
เวลา ๑๑.๓๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
วัดป่าบ้านนาคูณ และหลวงปูค่ ณ
ู สุเมโธ วัดป่าภูทอง มากราบเยี่ยม
เวลา ๑๒.๔๐ น. หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
วัดทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เข้ามากราบเยี่ยม
เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็ น ต้ น มา องค์ ท่ า น
สามารถนอนพักได้บ้าง
เวลา ๒๓.๔๐ น. องค์ท่านบอกให้ประคอง
ลุ ก ขึ้ น นั่ ง และพยายามปั ด สายออกซิ เ จนออก
อาการโดยรวมไม่ดี จึงให้องค์ท่านนอนพัก
เวลา ๐๐.๓๐ น. องค์ทา่ นบอกให้ประคอง
ลุกขึน้ นัง่ และให้เอาสายออกซิเจนออก มีอาการ
เหนื่อยหอบ แพทย์และบุรุษพยาบาลจึงถวาย
ออกซิเจนแบบถุง เสร็จแล้วจึงใช้มอื บอกให้พระ
ช่วยพยุงท่านลงนอน
เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ น. ระหว่างที่องค์ท่านนอนพักอยู่บนเตียง ได้ชี้มือขึ้นบนฟ้าแล้ว
บอกว่า “ไป...ไป”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
เช้านี้แพทย์ ได้เข้ามาตรวจร่างกายและทำ
แผลที่เท้าประจำวัน อาการโดยรวมค่อนข้างดี
ไม่อิดโรย แววตาและสีหน้าดี
เวลา ๐๘.๔๐ น. แพทย์จากโรงพยาบาล
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ศู น ย์ อุ ด รฯ ขอโอกาสเอกซเรย์ ป อด จากนั้ น
นพ.อมรจากโรงพยาบาลศิ ริ ร าช ขออนุญ าต
ตรวจร่างกาย พบว่าท้องดี ไม่แน่น สายน้ำเกลือ
ดี ปอดขวาด้านล่างฟังเสียงได้ชัดเจนว่ามีการ
อักเสบ ผลเอกซเรย์ปอดก็เป็นตามข้อสันนิษฐาน
พบว่าปอดด้านขวาส่วนล่างอักเสบจริง
เวลา ๑๑.๒๐ น. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัด
เขาใหญ่เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา มา
กราบเยี่ยม องค์ท่านลืมตาดูแต่ ไม่ ได้พูดอะไร
แล้วหลับตาต่อไป
เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงปูเ่ ผย วิรโิ ย วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย มากราบเยี่ยม
ตั้ ง แต่ เ ช้ า มา องค์ ท่ า นนอนหลั บ ได้ ดี
อาการโดยรวมดี
เวลา ๑๔.๓๐ น. องค์ท่านรู้สึกตัวตื่น มี
ลั ก ษณะนั ย น์ ต าอิ ด โรย เปี ย กชุ่ ม มี อ าการ
เหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่ม แต่ ไม่มีอาการกระสับ
กระส่าย หายใจได้ดีกว่าวันก่อนๆ
วั น นี้ แ พ ท ย์ แ ผ น จี น ทั้ ง ห ม อ ลิ้ ม แ ล ะ
หมอหมิ ง เข้ า มาขออนุ ญ าตตรวจดู อ าการซึ่ ง
องค์ท่านก็เมตตา
เวลา ๑๖.๓๕ น. พระได้ประคององค์ท่าน
ให้นั่งอยู่บนเตียงมีอาการอิดโรย นัยน์ตาอิดโรย
มีน้ำตาคลอ แขนขาไม่มีกำลัง วันนี้ทั้งวันองค์ท่านไม่ ได้พูดอะไรเลย
เวลา ๑๙.๑๕ น. พระอาจารย์จันทร์เรียน
คุณวโร วัดถ้ำสหาย จังหวัดอุดรธานี เข้ามากราบ
เยีย่ มประมาณ ๑๐ นาที ระหว่างทีพ่ ระอาจารย์
จันทร์เรียนกราบลา ขณะนั้นองค์ท่านยังนอน
หลับตาอยูบ่ นเตียงได้ยกมือขึน้ รับไหว้ดว้ ยเหมือน
กับองค์ทา่ นรับทราบอยูต่ ลอดเวลา
เวลา ๒๓.๐๕ น. องค์ ท่ า นรู้ สึ ก ตั ว ตื่ น
หน้าตาผ่องใสดี พูดอยู่ในลำคอแต่ฟงั ไม่ชดั พระ
ได้ขอโอกาสนำสำลีชบุ น้ำตาลทรายแดงแตะทีล่ นิ้
องค์ทา่ น ๒ ครัง้ ซึง่ ทำเช่นนีก้ เ็ พือ่ ทำให้ปากคอไม่
แห้ง ให้รา่ งกายสดชืน่ มีกำลัง วันนีอ้ งค์ทา่ นหลับ
ได้ดที งั้ กลางวันและกลางคืน อาการโดยรวมดีขนึ้
วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๒๐ น. องค์ท่านใช้มือดึงสาย
ออกซิเจนออก พระจึงลองให้องค์ท่านหายใจ
เอง สังเกตดูได้ประมาณ ๕–๑๐ นาที วัดค่า

ออกซิ เ จนในเลื อ ดอยู่ ที่ ๙๑% จึ ง ได้ ใส่ ส าย
ออกซิ เ จนถวายใหม่ องค์ ท่ า นพยายามจะดึ ง
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. องค์ท่านนอนหลับพักผ่อนได้ดีมีอาการไอเป็นระยะๆ
มีสีหน้าผ่องใส ดวงตาแจ่มใส
เวลา ๑๖.๑๐ น. องค์ ท่ า นบอกให้ เ อา
ผ้าห่มมาห่มให้
เวลา ๑๗.๐๐ น. นอนไม่หลับ ดูมีเวทนา
ในขั น ธ์ ม าก และพยายามดึ ง สาย NG ออก
หลายครั้ง จนเวลา ๒๐.๑๕ น. พระจึงไปบอกให้
แพทย์มาถอดสาย NG ที่จมูกออก หลังจากนั้น
ดูองค์ท่านถอนหายใจบ่อยขึ้น นอนไม่หลับ มัก
พู ด ว่ า “เหนื่ อ ย” หายใจไม่ ส ะดวกเพราะมี
เสมหะในคอมาก แพทย์จะขอดูดเสมหะออก
องค์ท่านไม่อนุญาตให้ดูด

แสดงกิริยาการจงกรมเป็น
วาระสุดท้าย
เวลา ๒๑.๐๐ น. องค์หลวงตาซึ่งมีท่าทาง
อ่อนเพลียดูอิดโรย และยังมีสายออกซิเจนติด
อยู่ที่จมูกทั้งสองข้าง ให้ปรับเตียงขึ้นในท่านั่ง
แล้วชี้ ไปที่ประตู ปลายเตียงขององค์ท่านเมื่อ
เปิดประตูทั้งสองฝั่ง จะสามารถทะลุถึงกันได้
องค์ทา่ นเปล่งวาจาเบาๆ ว่า “ไป....ไป” พูดเช่นนี้

อยู่ ๒-๓ ครัง้ พระจึงได้ยกประคององค์ทา่ นขึน้
รถเข็นในเวลาประมาณ ๒๑.๑๐ น. แพทย์รบี ประคับประคองสายน้ำเกลือและเข็นเสาน้ำเกลือตาม
องค์ทา่ นไปไม่หา่ ง พระอีกรูปคอยถือกระโถนตาม
รถเข็นเคลื่อนจากเตียงที่องค์ท่านนอนอยู่ ผ่าน
ประตูแรกไปทะลุหอ้ งทีท่ า่ นเคยจำวัดอยูแ่ ละทะลุ
เลยออกไปทางระเบียงด้านทิศเหนือของกุฏิ จาก
นั้นก็เลี้ยวรถเข็นไปด้านซ้าย เมื่อสุดทางจงกรม
แล้วก็วนขวา เลียบระเบียงกุฏิโดยวนขวาตาม
เข็มนาฬิกา องค์ท่านให้หยุดรถเข็นและเคลื่อน
มือขององค์ท่านไปแตะราวจงกรม สักพักองค์ท่านก็ ให้เคลื่อนรถเข็นต่อและหยุดเอามือแตะ
ราวจงกรมอีกครั้ง องค์ท่านให้วนรถเข็น เวียน
ด้านขวาอยูเ่ ช่นนีถ้ งึ ๓ รอบ
หลั ง จากเวี ย นครบแล้ ว องค์ ท่ า นบอกให้
หยุด พระจึงช่วยกันนำองค์ท่านกลับมานอนพัก
บนเตียงเช่นเดิม ขณะนัน้ นาฬิกาทีผ่ นังบอกเวลา
๒๑.๒๕ น. การที่องค์ท่านให้เข็นรถเวียน ๓
รอบประดุ จ การกระทำประทั ก ษิ ณ เช่ น สมั ย
พุทธกาลเช่นนี้ เป็นการฝืนธาตุขันธ์อย่างมาก
เพราะในเวลานีอ้ งค์ทา่ นมีสภาพทีอ่ อ่ นเพลียมาก
ปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้ออำนวยให้เคลื่อนไหวไปมาอีก
แล้ว หมู่พระและแพทย์ที่พาท่านออกไปต่างรับ
รูก้ นั ว่านัน่ เป็น “กิรยิ าการจงกรมขององค์หลวงตาเป็นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนักบวช”
ขณะนั้นสีหน้าเริ่มขาวซีดปากซีด นัยน์ตา
อิดโรย องค์ทา่ นก็ดอู ดิ โรย อ่อนเพลีย นัง่ ก้มหน้า
มี น้ ำ ไหลออกมาทางปาก ตกดึ ก นอนไม่ ห ลั บ
ช่ ว งนั้ น มี เ สมหะมาก พระกั บ บุ รุ ษ พยาบาล
พยายามหาวิธีบรรเทาความอึดอัดจากเสมหะ
ซึ่ ง ก็ ต้ อ งเสี่ ย งกั บ อั ธ ยาศั ย ขององค์ ท่ า นที่ ไ ม่
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ต้องการให้มีสิ่งพะรุงพะรัง องค์ท่านจึงดุพระกับ
บุรุษพยาบาลหลายครั้ง จากนั้นเมื่อพระและ
บุ รุ ษพยาบาลขอโอกาสดูดและจะพ่นยาขยาย
หลอดลม องค์ท่านก็ โบกมือปฏิเสธพร้อมกับดึง
มือพระออกและดุซำ้ อีก จึงยุตติ ามธรรมของท่าน
เวลา ๐๕.๑๕ น. องค์ท่านจึงอนุญาตให้ดูด
เสมหะ ซึ่งมีปริมาณมาก ในส่วนอื่นดูเหมือน
แขนซ้ายและเท้าขวาบวมขึ้น
วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งบน
เตียงโดยไม่ยอมรับออกซิเจน มีอาการหอบมาก
ขึ้น พระและบุรุษพยาบาลพยายามขออนุญาต
ใส่สายออกซิเจนและดูดเสมหะ องค์ท่านเอามือ
ปัดออก ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาเสมหะมีมาก
ขึ้น ดูดออกสักพักก็เกิดขึ้นใหม่
เวลา ๐๖.๑๐ น. องค์ท่านชี้มือไปทางซ้าย
ซึ่ ง มี พ ระคอยยื น ส่ อ งดู ท างกระจกนอกห้ อ ง
ปลอดเชือ้ พระจึงเอาผ้าม่านปิดลง จากนัน้ องค์ท่านชี้มือให้เปิดประตูห้องที่เคยจำวัดเดิมแล้ว
ล้มตัวลงนอน อาการโดยรวมไม่ดี เหนื่อยหอบ
มื อ ไม่ มี เ รี่ ย วแรง พระจึ ง ได้ ข อโอกาสใส่ ส าย
ออกซิเจนใหม่ มีไอบ้างเป็นระยะ
เวลา ๐๖.๑๕ น. บุ รุ ษ พยาบาลได้ ดู ด
เสมหะออกจำนวนมาก องค์ท่านหันไปทางซ้าย
บอกบุรุษพยาบาลว่า “ไป....ไป”
เวลา ๐๗.๓๐ น. อาการโดยรวมไม่ดีเลย
นัยน์ตาอิดโรย ซูบผอม สีหน้าไม่สู้ดี
เวลา ๐๘.๔๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาพร้อมคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิ ริ ร าชมี นพ.จอมจั ก ร นพ.อมร
นพ.นิพนธ์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล (อายุรแพทย์
โรคไต) นพ.สถาพร และ นพ.แจ่มศักดิ์ เข้า
นมัสการกราบเยี่ยม
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ถวายใบ
ปวารณา องค์ท่านนั่งอ่านอยู่ครู่หนึ่ง พระจึง
ประคองนอนลง ดู มี อ าการอิ ด โรย นั ย น์ ต า
อิ ด โรย มี เ สมหะมาก ทรงกราบขออนุ ญ าต
ถวายการรั ก ษาโดยแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะ
สาขาซึ่งได้ตรวจปอด ท้อง สายให้สารน้ำ และ
ทำแผลที่เท้า
จากนัน้ ทรงกราบขออนุญาตให้แพทย์ถวาย

เลือดจำนวน ๑ ยูนติ (๒๖๕ มล.) และดูดระบาย
สารน้ำออกจากช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายออก
มาปริมาณราว ๕๕๐ มล. ซึง่ องค์ทา่ นก็อนุญาต
จากนัน้ แพทย์ ได้ชะล้างแผลทีเ่ ท้าองค์หลวงตา
การเอาน้ ำ ออกจากปอดตามความเห็ น
ของแพทย์ เนื่ อ งจากผลเลื อ ดมี จ ำนวนเม็ ด
โลหิ ต ขาวสู ง ขึ้ น และมี ภ าวะโลหิ ต จางที่ อ าจ
ทำให้มีอาการเหนื่อยมากกว่าเดิม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ เสด็จกลับไปประทับที่ โรงแรมในตัว
เมืองจังหวัดอุดรธานี พรุง่ นีจ้ งึ จะเสด็จมาใหม่
เวลา ๑๘.๑๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด
ภูผาแดง จังหวัดอุดรธานี เข้ามากราบเยี่ยม
สม่ำเสมอเป็นประจำเกือบทุกวัน
เวลา ๑๘.๓๐ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
วัดป่าแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร เข้ามากราบ
เยี่ยม อาการโดยรวมขององค์ท่านดูไม่ดีเลย
ซู บ ผอม อิ ด โรย อ่ อ นแรง นั ย น์ ต าอิ ด โรย
เสมหะมาก ไอมาก
ในวันนี้เป็นวันแรกที่คณะแพทย์ ได้ถวาย
ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากเอกซเรย์ปอดพบว่ามีการ
อักเสบติดเชื้อของปอดด้านขวาล่าง
องค์ ท่ า นหลั บ จนถึ ง เช้ า วั น ใหม่ จะตื่ น ก็
เฉพาะเวลาดูดเสมหะ แขนซ้ายและเท้าขวายัง
บวมอยู่ แต่เสมหะลดลง
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๑๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุ ฬ าภรณ์ ฯ เสด็ จ มาทรงกราบนมั ส การใน
ห้องปลอดเชื้อ ช่วงนี้องค์หลวงตานอนหลับอยู่
ซึ่งหลับมาตั้งแต่เมื่อบ่ายวานนี้

เวลา ๐๘.๑๘ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ ทรงนมัสการลา
เวลา ๑๙.๐๕ น. ขณะกำลังพ่นยาละลาย
เสมหะ องค์ ท่ า นลื ม ตาได้ เ ล็ ก น้ อ ย นั ย น์ ต า
อิดโรย และพยายามดึงสายออกซิเจนออกอยู่
หลายครั้ง
เวลา ๑๙.๕๕ น. องค์ท่านหายใจได้ช้าลง
อัตราการหายใจ ๙ ครัง้ ต่อนาที ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าหายใจได้ ไม่ดี สังเกตดูเหมือนองค์ท่านเริ่มมี
ทุกขเวทนาในธาตุขนั ธ์มาก และมีอาการหนักขึน้
เวลา ๒๒.๐๐–๒๓.๓๐ น. แพทย์ ได้เข้ามา
ตรวจและดูดน้ำออกจากปอด พอช่วงเที่ยงคืนมี
ไอถี่ขึ้น และมีเสมหะ
เวลา ๐๐.๔๐ น. องค์ทา่ นลืมตาขึน้ นัยน์ตา
ไม่ออ่ นล้าเหมือนเมือ่ วันก่อน และสามารถลืมตา
ได้เต็มที่ เริม่ รูส้ กึ ตัวเวลาปวดปัสสาวะ
เวลา ๐๒.๔๐ น. เริม่ มีทกุ ขเวทนามากขึน้
แขนขากระตุก องค์ทา่ นทำมือบอกให้ประคองลุก
ขึน้ แล้วนัง่ หลับตา ร่างกายกระตุก แพทย์เข้ามา
ตรวจดู พ บว่ า ท้ อ งโตและแข็ ง คาดว่ า น้ ำ ใน
กระเพาะมีมาก จึงใส่สาย NG เข้าทางจมูก
แพทย์ดดู น้ำในกระเพาะได้ ๕๐ มล. มีสเี ขียวเข้ม
เวลา ๐๔.๒๘ น. องค์ท่านเริ่มมีอาการดี
ขึ้น ลืมตาได้ มีสีหน้าดีขึ้น การหายใจเริ่มเป็น
ปกติ ตอบสนองได้ดี แล้วเริ่มนอนพักได้
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๔๐ น. ขณะที่พระเช็ดตัวถวาย
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พบที่ ท้ อ งบวมและแข็ ง ต้ น ขาซ้ า ยมี ลั ก ษณะ
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. องค์ทา่ นพยายามดึงสาย
NG ออก แม้จะกราบเรียนอย่างไรองค์ทา่ นก็ยงั
ดึงอยู่ ในทีส่ ดุ พระจึงให้บรุ ษุ พยาบาลเอาออก
เวลา ๒๓.๒๕ น. องค์ ท่ า นมี อ าการ
เหนื่ อ ยหอบมากขึ้ น แพทย์ ต รวจดู พ บว่ า
หลอดลมตีบมากเนื่องจากปอดบวม จึงพ่นยา
ขยายหลอดลม
เวลาเที่ยงคืนเริ่มหอบมากขึ้น แพทย์ ได้
เปลี่ยนการถวายออกซิเจนจากสาย Canular
เป็ น Mask เนื่ อ งจากอั ต ราการละลายของ
ออกซิเจนในเลือดต่ำ แล้วเปลี่ยนจาก Mask
เป็นเครื่อง Bipap องค์ท่านพยายามเอามือดึง
หน้ากากออก
เวลา ๐๓.๒๕ น. แพทย์เปลี่ยนการถวาย
ออกซิเจนจากเครื่อง Bipap เป็นสาย Canular
เพราะอาการโดยรวมดี ขึ้ น อั ต ราการหายใจ
สม่ำเสมอปกติ
เวลา ๐๕.๐๐ น. องค์ท่านให้พระประคอง
ลุ ก ขึ้ น ช่ ว งนั้ น พระให้ บุ รุ ษ พยาบาลพ่ น ยา
ละลายเสมหะและยาขยายหลอดลม ขณะพ่นยา
ดูองค์ท่านมีลักษณะซึม ตาบวม เหนื่อยหอบ
หายใจได้ ไม่ ดี แล้ ว จึ ง ดู ด เสมหะ จากนั้ น จึ ง
ประคององค์ ท่ า นลงนอน จนกระทั่ ง เวลา
๐๖.๑๐ น. เริ่มหายใจดีขึ้น

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๓๕ น. องค์ท่านบอกพระให้
พยุงลุกขึ้นนั่งพักอยู่บนเตียง ดูมีอาการนัยน์ตา
อิดโรย หายใจมีเสียงดังในลำคอ ตอนเช้าที่เช็ด
ตั ว ถวายสั ง เกตเห็ น ท้ อ งบวมแข็ ง ต้ น ขาซ้ า ย
บวมขึ้นมาก เสมหะที่ดูดออกมามีสีเขียว มีน้ำ
ไหลออกมาทางปาก
แพทย์ แ ละบุ รุ ษ พยาบาลได้ ใ ส่ ส าย NG
ทางจมู ก ให้ ใ หม่ พอสอดสายเข้ า ไปน้ ำ ดี จ าก
กระเพาะก็ ไหลออกมามีสีเขียวแก่ปริมาณ ๑๕๐
มล. เมื่อดูดน้ำออกแล้วมีอาการดีขึ้น องค์ท่านก็
บอกให้พยุงนอนลงแล้วก็หลับไป
เวลา ๐๘.๑๕ น. องค์ท่านบอกให้ประคอง
ลุกขึ้นนั่ง มีอาการหอบ นัยน์ตาอิดโรย แสดง
การรับรู้น้อยลง แพทย์ ได้เข้ามาตรวจดูอาการ
พบว่ามีน้ำในปอดมาก กระเพาะมีน้ำมาก ต้อง
ระบายน้ำออก ขณะที่แพทย์และบุรุษพยาบาล
ระบายน้ ำ จากปอด ดู อ งค์ ท่ า นอ่ อ นแรงมาก
จากนั้นลงนอนพัก แต่ ไม่ ได้หลับ ยังมองดูนั่น
ดูนี่ ได้ ระบบการหายใจสม่ำเสมอดี
เวลา ๑๐.๕๐ น. หลวงปูบ่ ญ
ุ เพ็ง เขมาภิรโต
วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู มากราบ
เยี่ยมประมาณ ๕ นาที แล้วก็ลากลับ
เวลา ๑๔.๐๐ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
วั ด ป่ า วิ เ วกธรรม จั ง หวั ด ขอนแก่ น มากราบ
เยี่ยม จนถึงเวลา ๑๔.๔๐ น. จึงลากลับ
เวลา ๑๖.๐๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
วั ด ป่ า แก้ ว ชุ ม พล จั ง หวั ด สกลนคร มากราบ
เยี่ยม และลากลับเวลา ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๑๕ น. พระอาจารย์อคั รเดช(ตัน๋ )
ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี มากราบ
เยีย่ ม และได้ลากลับพร้อมกับหลวงปูอ่ นุ่ หล้า
เวลา ๑๘.๑๕ น. องค์ทา่ นบอกให้พยุงลุกขึน้
นัง่ และชี้ ไปทีป่ ระตู หมายถึงให้เปิดประตูหอ้ งที่
เคยจำวัด ระหว่างนั้นอาการโดยรวมไม่ดีเลย
หายใจหอบมากขึ้น ดูอิดโรย มีเสมหะมากทั้ง
เปลีย่ นเป็นสีเหลืองซึง่ เข้าใจว่าเกิดจากการติดเชือ้
เวลา ๑๘.๒๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด
ภูผาแดง เข้ามากราบเยี่ยม และลากลับเมื่อ
เวลา ๑๘.๕๐ น.
ระหว่ า งนี้ ได้ ดู ด เสมหะออกเป็ น ระยะๆ
หายใจได้ดีขึ้น จากนั้น ๕-๑๐ นาที เสมหะก็เกิด

ขึ้นใหม่อีกเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ
เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านบอกให้พยุงลุก
ขึ้ น นั่ ง ดู สี ห น้ า อิ ด โรย หอบ หนั ง ใต้ ต าบวม
พยายามจะพูดแต่ก็ ไม่มีเสียง 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
เวลากลางคืนมีการถวายยาอินซูลนิ เพือ่ ลด
ระดับน้ำตาลในเลือด เนือ่ งจากตรวจพบว่าระดับ
น้ำตาลในเลือดสูง เพราะถ้าระดับน้ำตาลในเลือด
มากจะมีอาการซึม ร่างกายดูดซับอาหารได้นอ้ ย
และจะทำให้เชือ้ โรคเจริญเติบโตได้งา่ ย
ปกติคนป่วยที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ โดยเฉพาะคนแก่ถา้ นอนนานๆ จะเกิดแผลกด
ทับ แพทย์ ได้แนะนำให้พลิกตัวผูป้ ว่ ยทุก ๑-๒ ชม.
แต่ในกรณีนเี้ ป็นเรือ่ งลำบากเพราะโดยปกติองค์ท่านมักนอนตะแคงด้านซ้ายแต่ขณะนี้ติดขัดที่มี
สายระโยงระยาง การตะแคงซ้ายจะทำให้เจ็บ
หน้าอกซ้ายที่แพทย์ ได้เจาะน้ำออกจากปอดและ
มีสายระบายน้ำคาไว้ และหากจะพลิกหันตะแคง
ขวาก็ ไม่ ได้เนื่องจากเจ็บต้นแขนที่เคยประสบ
อุบัติเหตุในช่วงเปิดโครงการช่วยชาติใหม่ๆ แต่
ถ้าไม่พลิกตัวเลยก็จะเกิดแผลกดทับซึ่งเป็นการ
ยากลำบากในการปฏิบตั กิ บั องค์ทา่ นในช่วงเวลานี้
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๕๐ น. แพทย์แผนจีนจากโรงพยาบาลหัวเฉียวขออนุญาตนำขิงอังไฟแปะที่
ฝ่ามือ ฝ่าเท้าและหน้าท้อง สักพักหนึง่ แพทย์จาก
โรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ ได้เข้ามาทำแผลที่เท้า
ระหว่ า งนั้ น องค์ ท่ า นบอกให้ พ ยุ ง ลุ ก ขึ้ น นั่ ง มี
อาการอิดโรย หน้าแดงก่ำ ลืมตาได้เล็กน้อย
เวลา ๐๙.๓๘ น. พระอาจารย์อัครเดช
ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี มากราบ
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เยี่ยม จากนั้นไม่นานก็ลากลับ
แพทย์ ไ ด้ ต รวจดู ต้ น ขาซ้ า ยที่ บ วม แล้ ว
บอกว่าเริ่มดีขึ้น
เวลา ๑๑.๐๐ น. องค์ท่านปัสสาวะออก
ลำบาก พระได้ ป ระคององค์ ท่ า นลุ ก ขึ้ น นั่ ง
ปัสสาวะ น้ำปัสสาวะมีสีเหลืองปนแดง
เวลา ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. องค์ทา่ นหลับๆ ตืน่ ๆ
หายใจปกติ
เวลา ๑๓.๒๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาพร้อมกับคณะแพทย์จาก
โรงพยาบาลศิริราชเพื่อกราบเยี่ยมและตรวจ
รั ก ษา ช่ ว งนี้ ดู อ งค์ ท่ า นเหนื่ อ ยๆ แล้ ว พระก็
ประคองลงนอน
คณะแพทย์ ที่ ต ามเสด็ จ ในวั น นี้ ป ระกอบ
ด้วย นพ.แจ่มศักดิ์ดูแลเรื่องปอด นพ.สถาพร
และนพ.สุ ช ายดู แ ลเรื่ อ งท้ อ ง นพ.นิ พ นธ์ ดู แ ล
เรื่ อ งประสาท นพ.อมรดู แ ลเรื่ อ งการติ ด เชื้ อ
นพ.ประเสริ ฐ ดู แ ลเรื่ อ งสายให้ ส ารน้ ำ และ
นพ.จอมจักรดูแลแผลที่เท้า ส่วนที่วัดจะมีคณะ
แพทย์ จ ากโรงพยาบาลศู น ย์ อุ ด รฯและโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ ค อยดู แ ลเป็ น ประจำทั้ ง
กลางวันและกลางคืนตลอดมาตั้งแต่เริ่มอาพาธ
เกี่ยวกับท้อง
ผลการตรวจวันนี้ปรากฏว่า เสมหะไม่มาก
น้ำในปอดไม่มาก ท้องตึงแน่นกว่าเดิม สายให้
สารน้ำเป็นปกติ แผลที่นิ้วเท้าดี

เวลา ๑๔.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ ถวายปัจจัยจากนั้นก็เสด็จกลับ
อาการช่วงนี้ ไม่ดี ดูออ่ นแรง ลืมตาแทบไม่ได้
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. ขณะที่ พ่ น ยาขยาย
หลอดลมและละลายเสมหะ ดูองค์ท่านเกิดทุกข์
ทางขันธ์ เหนื่อยหอบ ยิ่งเมื่อดูดเสมหะบ่อยๆ ก็
ยิ่งทำให้เหนื่อยหนักเข้าไปอีก ในช่วงนี้มีบุรุษ
พยาบาลเข้ามาผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ ได้อย่าง
ดีเยี่ยม ซึ่งองค์ท่านก็เมตตามาก
ตั้งแต่ค่ำมาจนถึงเวลา ๐๑.๐๐ น. เสมหะ
มากนอนหลับๆ ตื่นๆ
วันพฤหัสบดีที่ 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
หายใจหอบแรงและถี่ ขึ้ น แพทย์ จึ ง ใช้ เ ครื่ อ ง
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. แพทย์ วั ด อุ ณ หภู มิ
ร่างกายพบว่ามีไข้ สันนิษฐานว่ามีการติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น บุรุษพยาบาลได้ถวายยาลดไข้แบบน้ำ
ทางสาย NG หายใจหอบถี่
ช่วงนี้มีเสมหะมาก จึงดูดออกเป็นระยะๆ
วัดความดันเมื่อเวลา ๐๕.๕๓ น. ได้ ๙๗/๓๕
มม.ปรอท วันนีอ้ งค์ทา่ นมีการตอบสนองน้อยลง
มีไข้สงู ความดันต่ำลง หายใจหอบ มีเสมหะมาก
ได้ดูดน้ำออกจากปอดมีน้ำไหลออกทางสายยาง

เกือบ ๑ ลิตร
แพทย์สงั เกตเห็นว่าสุขภาพขององค์หลวงตาอยู่ในสภาพทรุดลงเรือ่ ยๆ ตามลำดับ โดยพละ
กำลังร่างกายอ่อนเพลียลงเรือ่ ยๆ องค์ทา่ นยังไม่
สามารถฉันอาหารได้เอง ยังคงเหนื่อยเป็นพักๆ
เพลีย พร้อมทัง้ มีอาการหลับมากและพูดน้อยลง
ทูลกระหม่อมฯ ทรงเป็นห่วงอาการของ
องค์หลวงตาอย่างมาก และได้กำชับแพทย์ผดู้ แู ล
ว่า ถ้าหากมีปญ
ั หารีบด่วนอย่างไรให้รบี รายงาน
ให้พระองค์ทราบโดยเร็วเพื่อจะได้เสด็จมาทันที
เพราะช่วงวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ พระองค์ตอ้ งเสด็จ
ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ไปตามจังหวัดต่างๆ ทัว่
ประเทศตามหมายกำหนดการ ส่วนวันเสาร์และ
วันอาทิตย์พระองค์จะเสด็จมากราบองค์หลวงตา
ทุกสัปดาห์ ซึ่งทูลกระหม่อมฯ ได้ทรงถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอตลอดมานับตั้งแต่องค์หลวงตากลั บ จากโรงพยาบาลศิ ริ ร าช เมื่ อ วั น ที่ ๓
มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔
ธาตุขันธ์ขององค์ท่านแสดงอาการเด่นชัด
ขึ้นเรื่อยๆ ถึงความไม่สนิทที่จะครองธาตุขันธ์
อีกต่อไป บรรดาศิษย์ทที่ ราบข่าวต่างเริม่ ตระหนัก
ถึงความวิปโยคพลัดพรากที่ดวงประทีปกำลังจะ
ดับลง รู้สึกว้าเหว่หงอยเหงา อ้างว้างในจิตใจ
จนยากที่ จ ะบรรยาย ต่ า งทยอยกั น มากราบ
เยี่ยมองค์ท่านเป็นจำนวนมาก ไม่ขาดระยะ
อาการขององค์ ท่ า นทรุ ด หนั ก ลงเรื่ อ ยๆ
ปอดมีการติดเชื้อหายใจเหนือ่ ยต้องให้ออกซิเจน
ตลอดเวลา บางวั น ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
ร่วมด้วยเป็นระยะๆ ต้องเจาะปอดเพือ่ ระบายน้ำ
ออกจากเยื่อหุ้มปอดครั้งละ ๓๕๐-๖๕๐ มล.
ลำดับเหตุการณ์ในช่วง ๒ วันสุดท้ายมีดงั นี้
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
ทู ล กระหม่ อ มฟ้ า หญิ ง จุ ฬ าภรณ์ ฯ ทรง
ทราบตั้ ง แต่ เ มื่ อ คื น ว่ า องค์ ห ลวงตามี อ าการ
ทรุ ด หนั ก ลง มี ไ ข้ สู ง ซึ ม และมี อ าการหอบ
เหนื่อย คาดว่าเกิดจากภาวะปอดอักเสบหรือ
ติดเชื้อ จึงมีรับสั่งให้จัดคณะแพทย์ตามเสด็จไป
ยังวัดป่าบ้านตาดในตอนเช้า โดยมี นพ.จอมจักร นพ.สุชาย นพ.นิพนธ์ นพ.ชัยรัตน์ และ
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นพ.แจ่มศักดิ์ ตามเสด็จในขบวนของเครื่องบิน
พระที่นั่งเป็นการด่วน เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งถึง
สนามบินนานาชาติอุดรธานี ก็ ได้รีบรุดเดินทาง
มุ่งตรงมายังวัดป่าบ้านตาดทันที
ที่ วั ด ป่ า บ้ า นตาดเช้ า นี้ มี ป ระชาชนมา
ทำบุญจำนวนมากเนื่องจากทราบว่าองค์หลวงตามีอาการทรุดลงจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
และการสอบถามส่งข่าวระหว่างบรรดาลูกศิษย์
ลูกหาด้วยกัน ต่างตั้งใจมากราบเยี่ยมและลง
รายชื่อกราบเยี่ยมด้วยความห่วงใยยิ่ง
เวลา ๐๖.๒๐ น. แพทย์และบุรุษพยาบาล
ช่วยกันดูดเสมหะ องค์ท่านลืมตาดู ไม่ค่อยตอบ
สนอง ไข้สูงขึ้น อาการโดยรวมน่าเป็นห่วงมาก
เช้ า นี้ อ าการขององค์ ท่ า นทรุ ด ลงมาก
หายใจถี่ขึ้น และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ
Bipap อยู่เช่นเดิม ความดันโลหิตต่ำลง วัดได้
๙๐/๕๐ มม.ปรอท แพทย์ ได้ ให้บุรุษพยาบาลดูด
เสมหะให้องค์ท่าน เพราะฟังปอดแล้วพบว่าลม
เข้าปอดได้ ไม่ดี พบว่าเสมหะองค์ท่านมีปริมาณ
มาก เหนียว ต้องดูดบ่อยๆ เพราะดูดแล้วก็มี
เสียงเสมหะติดอยู่ที่คอ วัดระดับออกซิเจนใน
เลือดจากปลายนิ้วองค์ท่านได้ ๙๕-๙๖% วัดไข้
ได้ ๓๗.๘°C (องศาเซลเซียส) แพทย์ ได้เอามือ
จับที่มือ ขวาขององค์ท่าน สังเกตว่าองค์ท่าน

ขยั บ มื อ ขวาเบาๆ พร้ อ มกั บ ยกมื อ ซ้ า ยจากที่
องค์ท่านวางไว้แนบลำตัว แล้วยกขึ้นมาวางไว้ที่
หน้าอกด้วยองค์ท่านเอง
เวลา ๐๖.๕๐ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด
ภู ผ าแดง เข้ า มากราบเยี่ ย ม และสนทนากั บ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในห้องปลอด
เชื้อ จากนั้นไม่นานหลวงปู่ลีจึงกราบลา
เวลา ๐๗.๑๐ น. หลวงปู่ลีสั่งการมาให้
ทางคณะแพทย์ ห ยุ ด การถวายยาทุ ก ประเภท
ห้ามทำอะไรกับองค์ท่าน องค์ท่านใบหน้าเริ่ม
บวม ความดันก็ลดลงเรื่อยๆ
เวลา ๐๘.๑๕ น. พระอาจารย์วนั ชัย วิจติ โต
เข้ามากราบเยี่ยม
เมื่ อ ทู ล กระหม่ อ มฟ้ า หญิ ง จุ ฬ าภรณ์ ฯ
เสด็จมาถึง โดยประทับมาในรถเข็นได้เข้าเยีย่ ม
ในห้ อ งปลอดเชื้ อ เมื่ อ เวลา ๐๙.๒๕ น. ด้ ว ย
อาการเคารพยิ่ง ขณะที่องค์หลวงตาจำวัดอยู่
ทรงกราบ ๓ ครั้งลงบนรถเข็นพระที่นั่ง พระอาจารย์สลุ านได้กราบเรียนองค์หลวงตาว่า ทูลกระหม่อมฯ เสด็จมากราบเยี่ยมองค์หลวงตา
องค์ท่านลืมตาและหันหน้ามายังทูลกระหม่อมฯ
แสดงการรับรู้และมองมาด้วยสายตาที่เมตตา
จากนั้นคณะแพทย์ ได้ถวายการตรวจร่างกาย
ระบบต่างๆ ตามลำดับ
ขณะนั้ น องค์ ท่ า นนอนอยู่ บ นเตี ย งมี ก าร
ตอบสนองน้อยลงอย่างมาก มีผู้สังเกตเห็นน้ำ
พระเนตรของทูลกระหม่อมฯ เอ่อทั้งสองข้าง
ทรงก้ ม กราบองค์ ห ลวงตาอย่ า งนอบน้ อ ม
แพทย์ ได้กราบทูลถึงอาการขององค์หลวงตา
จากนั้ น ทรงอ่ า นรายงานอาการองค์ ห ลวงตา
ด้วยพระองค์เอง
เมื่อประเมินสุขภาพโดยทั่วไปพบว่าองค์ท่านมีอาการเหนื่อย มีไข้รุมๆ ซีด อ่อนเพลีย มี
ภาวะขาดน้ำและอาหาร ชีพจรเต้นเร็ว (๑๐๐-๑๑๐
ครัง้ ต่อนาที) หายใจเร็วและตืน้ (๒๘-๓๐ ครัง้ ต่อ
นาที ) ความดั น โลหิ ต ๑๑๐/๕๐ มม.ปรอท
อุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๒°C ขาสองข้างลีบเพราะ
กล้ามเนื้อฝ่อลีบจากการไม่ ได้ ใช้งาน แผลที่เท้า
ซ้ายมีผ้าพันแผลปิดอยู่ แต่ ไม่บวมแดงร้อนที่
เป็ น ลั ก ษณะของการอั ก เสบแต่ อ ย่ า งใด การ
ตรวจดูบริเวณคอพบว่าหลอดเลือดดำที่คอไม่
โป่งและอยู่ในระดับสูงเพียง ๑ ซ.ม. ซึ่งบ่งชี้ว่ามี

การขาดสารน้ำ ประกอบกับการตรวจผิวหนัง
พบว่ามีความตึงตัวลดลง (Skin turgor) คือมี
ความเหี่ยวย่นแบบขาดสารน้ำ
องค์หลวงตาอยู่ ในสภาพอิดโรยจากภาวะ
ไข้และมีไอเป็นครั้งคราวในขณะตรวจร่างกาย
แต่ เ ป็ น ไอแห้ ง ๆ โดยมี เ สมหะอยู่ ใ นบริ เ วณ
หลอดลมและในคอส่ ว นลึ ก ๆ พร้ อ มกั บ มี ไ อ
เหนื่อยหลังไอติดต่อกัน แพทย์จึงให้วัดความ
เข้มข้นของออกซิเจนในเลือด โดยใช้เครื่องมือ
วั ด จากปลายนิ้ ว นางข้ า งซ้ า ยได้ ค่ า Oxygen
saturation ๙๘% โดยในขณะนั้ น ได้ ถ วาย
ออกซิเจนผ่านสายยางทางจมูกในอัตราเร็ว ๒
ลิตรต่อนาที การตรวจฟังปอดพบว่าเคาะทึบ
บริเวณปอดด้านซ้าย (ข้างทีม่ นี ำ้ ในเยือ่ หุม้ ปอด)
และฟังได้ยนิ เสียงผิดปกติชนิด Crepitation ดัง
ทั่วไป โดยได้ยินมากบริเวณปอดด้านขวาส่วน
ล่าง
ส่วนการฟั ง เสี ย งหั ว ใจพบว่ า หั ว ใจมี ก าร
เต้นไม่สม่ำเสมอ และมีอัตราเร็วแต่ ไม่มีเสียง
ผิดปกติใดๆ ที่บริเวณลิ้นหัวใจ การตรวจช่อง
ท้องพบว่า มีท้องอืดและมีลมในลำไส้จำนวน
มากร่ ว มกั บ มี น้ ำ ในช่ อ งท้ อ งในปริ ม าณพอ
สมควร การตรวจคลำไม่พบว่ามีภาวะตับหรือ
ม้ามโตแต่อย่างใด ไม่มีจุดกดเจ็บที่บริเวณท้อง
ฟังเสียงลำไส้ทำงานได้ยินนานๆ ครั้ง หน้าท้อง
ส่วนล่างไม่พบว่ามีการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะ
แต่อย่างใด แพทย์คลำต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกาย
ไม่ พ บว่ า บริ เ วณใดมี ข นาดโตพอที่ จ ะคลำได้
การตรวจดูระบบสมองและกล้ามเนื้อ พบว่า
องค์หลวงตารู้สึกตัวดี ประสาทสมองทั้ง ๑๒ คู่
อยู่ ในเกณฑ์ปกติ กล้ามเนื้อโดยทั่วไปมีลักษณะ
ฝ่อลีบทั้งแขนและขาเพราะไม่ ได้ ใช้งาน แต่ข้อ
ต่อต่างๆ ไม่มีติดขัด แพทย์ ไม่ ได้ถวายการตรวจ
กล้ า มเนื้ อ แต่ อ ย่ า งใด เพราะอาจทำให้ อ งค์ หลวงตาต้ อ งออกแรงมากและอาจมี ผ ลต่ อ
อาการเหนื่อยหอบได้
นอกจากนีแ้ พทย์ ได้ประเมินสภาพทางปอด
และการหายใจ พบว่าองค์หลวงตามีภาวะน้ำใน
ช่ อ งปอดด้ า นซ้ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ร่ ว มกั บ มี ภ าวะปอด
อักเสบด้านขวาทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ทูลกระหม่อมฯ จึง
กราบขอโอกาสองค์หลวงตาดูดเอาสารน้ำออก
จากช่องปอดซีกซ้าย ซึ่งองค์หลวงตาก็เมตตา
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อนุญาต แพทย์จึงได้ดูดสารน้ำออกมาจากช่อง
ปอดซ้ายได้ประมาณ ๕๐๐ มล.
สำหรั บ สายยางสอดทางจมู ก ที่ ใ ส่ ล ง
กระเพาะอาหารนั้น พบว่ามีน้ำดีและน้ำย่อย
ออกมาราว ๑๐๐ มล. โดยใส่ลงถุงห้อยไว้ข้าง
เตี ย ง สำหรั บ ตำแหน่ ง ที่ ใ ห้ อ าหารทางหลอด
เลือดดำของแขนขวาที่แพทย์ ได้เปลี่ยนเส้นใหม่
ไปเมื่อ ๑ สัปดาห์ก่อนหน้านี้นั้น ยังคงเป็นปกติ
ดี ไม่มีการรั่วซึมหรือบวมของหลอดเลือดดำ
บริเวณข้อศอกที่สอดสายให้อาหารทางหลอด
เลื อ ดแต่ อ ย่ า งใด และไม่ มี ลั ก ษณะของการ
อักเสบหรือจะเป็นแหล่งของการติดเชื้อปรากฏ
ให้เห็น ส่วนแผลที่เท้าซ้าย แพทย์พบว่าแผลดี
ขึ้ น มากและมี เ นื้ อ แดงเป็ น จุ ด ๆ จำนวนมาก
(Granulation tissue) และขอบแผลแห้งดีไม่มี
การติดเชื้อแต่อย่างใด
เวลา ๐๙.๕๐ น. แพทย์และบุรุษพยาบาล
ได้ช่วยกันดูดเสมหะ
จากนั้นคณะสงฆ์กับคณะแพทย์ ได้หารือ
แนวทางปฏิบตั ริ กั ษาและตกลงกันในทีป่ ระชุมว่า
ห้ามเจาะคอองค์ท่านโดยเด็ดขาด ระหว่างนั้น
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันทที โป)
วั ด โพธิ ส มภรณ์ เ ข้ า เยี่ ย ม และพระอาจารย์
จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ้ำสหาย เข้ากราบเยีย่ ม
ตามลำดับ องค์ท่านยังลืมตาดูได้แบบอิดโรย
แม้วา่ อาการช่วงนัน้ จะหนักมากอย่างไร แต่ขณะ
นัน้ สีหน้าองค์ทา่ นกลับผ่องใสสีแดงเรือ่ ต่างจาก
ก่อนหน้านีท้ อี่ งค์ทา่ นมีสหี น้าออกเหลืองซีด
เวลา ๑๐.๐๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
วัดป่าแก้วชุมพล มากราบเยี่ยม
แพทย์ ได้ ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ Bipap
ระหว่างนี้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างคณะ

สงฆ์ ผู้ ใหญ่ มี ทู ล กระหม่ อ มฟ้ า หญิ ง ฯ ร่ ว ม
พิจารณาอยู่ด้วย
เวลา ๑๐.๓๘ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ เสด็จเข้ามากราบเยี่ยมองค์ท่านอีก
ครั้ง แพทย์ ได้กราบทูลถวายรายงานการตรวจ
ร่างกาย พระองค์รับสั่งว่า เมื่อสักครู่ประชุมกับ
คณะสงฆ์แล้วไม่ ให้ ใส่ท่อที่คอเพื่อดูดเสมหะและ
ให้หยุดใช้ยาปฏิชีวนะทั้งหมดเสียก่อน (ซึ่งให้ยา
ปฏิชีวนะมาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม) ให้รักษา
แบบประคองไปก่อน ออกซิเจนไม่ ให้เอาออก
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงฯ เฝ้าดูอาการองค์หลวงตา
อย่างใกล้ชิดด้วยทรงเป็นห่วงอย่างมาก
เวลา ๑๐.๕๓ น. องค์ท่านเริ่มรู้สึกตัว ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงฯ ทรงกราบอาราธนาขอให้
องค์ท่านดำรงธาตุขันธ์อยู่ตราบนานเท่านาน
เวลา ๑๐.๕๕ น. พระองค์เสด็จไปพักที่
พระตำหนักภายในวัด
ภายหลังทูลกระหม่อมฟ้าหญิงฯ เสด็จกลับ
ทีป่ ระทับ คณะแพทย์ทงั้ จากโรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลศู น ย์ อุ ด รธานี และโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ขอนแก่น ได้รว่ มกันวิเคราะห์คา่ ของ
ผลต่างๆ ทางห้องปฏิบตั กิ ารที่ ได้จากการตรวจเลือด การเพาะเชือ้ ต่างๆ ตลอดจนการรายงาน
ผลของภาพรังสีทรวงอก ซึ่งคณะแพทย์มีความ

เห็นตรงกันว่า องค์หลวงตามีการติดเชือ้ ทีป่ อด
ด้านขวา ซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียจึ ง ลง
ความเห็นกันว่า องค์หลวงตาน่าจะต้องได้รับยา
ปฏิชีวนะชนิดที่มีฤทธิ์คุมได้ทั้งแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบ ส่วนยาต้านเชื้อรายังไม่ต้อง
ถวายเพราะอาจมีผลแทรกซ้อนจากยาได้สูง ใน
การตัดสินใจร่วมกันในครั้งนี้ ได้มีการโทรศัพท์
ปรึกษาหารือกับ นพ.อมร ลีลารัศมี แพทย์ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นโรคติ ด เชื้ อ จากโรงพยาบาล
ศิริราช และ ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์
อายุ ร แพทย์ โรคติ ด เชื้ อ จากโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ด้วย
อย่ า งไรก็ ต ามข้ อ เสนอในการถวายยา
ปฏิชีวนะของคณะแพทย์ทั้งสามสถาบันได้รับ
การปฏิเสธ เนือ่ งจากทางคณะสงฆ์และคณะศิษย์
แสดงความประสงค์ขอถวายยาจีนเป็นทางเลือก
สุ ด ท้ า ย ซึ่ ง แพทย์ ผู้ ถ วายมี ข้ อ แม้ ว่ า ห้ า มใช้
ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดเพราะจะทำให้ยาจีนเสีย
ประสิทธิภาพ การรักษาองค์หลวงตาในขณะนี้
จึงถูกกำหนดให้เป็นแบบแพทย์ทางเลือกไม่ ใช่
แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น และการถวายยาอยู่ ใ น
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
พระให้ ม าบอกผู้ อ ยู่ ภ ายในห้ อ งปลอดเชื้ อ ว่ า
ห้ามนวด ห้ามสัมผัสตัวองค์ท่าน เพราะขณะนี้
องค์ท่านกำลังฟอกธาตุขันธ์อยู่
เวลา ๑๔.๓๐ น. ความดันตัวล่างลดต่ำลง
จาก ๔๐ มือเท้าเย็น
เวลา ๑๔.๔๐ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
มากราบเยี่ยม
เวลา ๑๖.๐๕ น. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา
และพระอาจารย์บุญทัน ฐิตสี โล วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์ มากราบเยี่ยม จากนั้นไม่
นานก็ลากลับ
เวลา ๑๖.๑๖ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมายังห้องปลอดเชื้อ และทรง
อาราธนาองค์ท่านให้ดำรงธาตุขันธ์ ๑๒๐ ปี
เวลา ๑๖.๒๐ น. คณะแพทย์ จ ากโรงพยาบาลศิรริ าชได้ทำการตรวจร่างกายขององค์ท่ า น และรายงานว่ า มี ไ ข้ บวม ติ ด เชื้ อ ใน
กระแสเลือด ต้องให้ยาปฏิชีวนะ และจากการ
ตรวจปอดพบว่าออกซิเจนเพียงพอ หลังจาก
ตรวจเสมหะที่ดูดไว้พบว่าเป็นหนอง แสดงว่า
ปอดอักเสบซ้ำและขอระบายน้ำออกจากปอด
ส่วนที่ท้องมีน้ำมาก นัยน์ตายังตอบสนองดีอยู่
เวลา ๑๖.๓๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด
นพ.แจ่ ม ศั ก ดิ์ ได้ ดู ด น้ ำ ออกจากปอดได้
๒๕๐ ซีซี มีสีแดง
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุ ฬ าภรณ์ ฯ เสด็ จ มาประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะสงฆ์
ผู้ ใหญ่และเวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จเข้ามากราบ

เยี่ ย มองค์ ท่ า น จากนั้ น ไม่ น านก็ เ สด็ จ กลั บ ไป
ประทั บ ที่ โ รงแรมในตั ว เมื อ งอุ ด รฯ เพื่ อ รอดู
อาการขององค์หลวงตาอย่างใกล้ชิด
เวลา ๑๙.๐๐ น. องค์ท่านมีปฏิกิริยาตอบ
สนองโดยขยั บ แขน ขณะที่ พ ระกำลั ง เช็ ด ตั ว
องค์ท่านพยายามลืมตา
เวลา ๒๐.๔๐ น. พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน
วัดมาบจันทร์ จังหวัดระยอง เข้ามากราบเยีย่ ม
เวลา ๒๐.๔๕ น. องค์ท่านขยับมือซ้ายส่ง
สัญญาณว่าปวดปัสสาวะ พระจึงให้องค์ท่าน
ปัสสาวะลงกระโถน
เวลา ๒๒.๓๐ น. ตัวร้อน มีเหงื่อซึมออก
มาตามผิวหนัง
เวลา ๐๐.๑๕ น. หมอลิ้มเข้ามาแมะตรวจ
ดู บอกว่าอาการยังไม่ดี
เวลา ๐๐.๒๕ น. องค์ทา่ นขยับแขนไปมาได้
เวลา ๐๒.๔๕ น. หมอลิ้มเข้ามาแมะตรวจ
ดู อ าการอี ก ครั้ ง บอกว่ า ไม่ ดี หั ว ใจเต้ น ไม่
สม่ำเสมอ
อาการโดยรวมทรุดลงเรื่อยๆ ต้นขาซ้าย
ยังบวม แขนซ้ายบวมเพิ่มขึ้นเป็นวันแรก
คืนนั้นอากาศหนาวมากและเป็นเดือนมืด
แพทย์ ผู้ เ ฝ้ า ไข้ ในคื น นี้ สั ม ผั ส ได้ ถึ ง ความ
เงียบเหงาของบรรยากาศรอบๆ ทั้งๆ ที่ราย
รอบกุ ฏิ อ งค์ ห ลวงตามี พ ระหลายรู ป มาเฝ้ า ดู
อาการขององค์หลวงตา แต่กลับรู้สึกว่าเป็นคืน
ที่ค่อนข้างว้าเหว่ เสียงกดออดจากพระเวรใน
ห้องก็ ไม่ดังเช่นทุกคืน
วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔
วันนี้ตอนเช้าตรู่มีฝนโปรยบ่อยๆ แปลกๆ
พระอาจารย์ อ นั น ต์ อกิ ญ จโน วั ด มาบจั น ทร์
จังหวัดระยอง เข้ามากราบเยี่ยมแต่เช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. แพทย์วัดความดันได้
๑๐๐/๔๘ มม.ปรอท วัดอุณหภูมิได้ ๓๘.๒°C วัด
ชีพจรได้ ๑๒๐ ครั้ง/นาที วัดอัตราการหายใจได้
๒๔ ครั้ง/นาที พระได้ ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตาม
ร่างกายเพื่อลดไข้ตามคำแนะนำของหมอหมิง
แขนซ้ายบวมขึ้นทั้งแขน
ในช่วงเช้าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
ออกจากโรงแรมที่ประทับเพื่อเดินทางมายังวัดป่าบ้านตาดมีคณะแพทย์ตามเสด็จมาด้วย ทรง

บาตรพระสงฆ์ พ ร้ อ มกั บ ข้ า ราชบริ พ ารและ
ประชาชนทั่วไป จนเวลา ๐๗.๓๐ น. แล้วเสด็จ
มาประทั บ บริ เ วณพระตำหนั ก ในวั ด ห่ า งจาก
ศาลาราว ๕๐-๖๐ เมตร พระองค์ ท รงเสวย
พระกระยาหารเช้าที่บริเวณพระตำหนักชั้นล่าง
คณะแพทย์พร้อมผู้ตามเสด็จรับประทานอาหาร
ซึ่งรวมถึงข้าวก้นบาตรที่ ได้ จากการพิ จารณา
ของพระสงฆ์ด้วย
เวลา ๐๘.๔๕ น. บุรุษพยาบาลเข้ามาดูด
เสมหะ และพบว่าบริเวณจมูกทั้งสองข้างมีสี
ม่ ว งคล้ ำ เนื่ อ งจากใบหน้ า บวมและถู ก กดทั บ
ด้วยหน้ากากออกซิเจนมานาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฯ ได้เข้า
กราบเยี่ ย มองค์ ห ลวงตาอี ก ครั้ ง พบว่ า อาการ
ขององค์ ห ลวงตาทรุ ด หนั ก ลง กล่ า วคื อ
องค์ท่านหลับตาตลอดโดยไม่มีการลืมตาเลย
ไม่พูด และยังเหนื่อยหายใจเร็ว มีภาวะไข้สูง
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โลหิตต่ำ ๑๑๐/๕๐ มม.ปรอท นพ.นิพนธ์ ได้เข้า
ถวายการตรวจร่างกายองค์หลวงตา พร้อมทั้ง
นพ.แจ่มศักดิ์ ซึ่งก็ยังคงยืนยันว่า องค์หลวงตา
ยั งคงมี อ าการติ ดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
หรือภาวะปอดอักเสบอยู่ ซึ่งขณะนั้นไม่ ได้รับยา
ปฏิชีวนะแบบแผนปัจจุบันใดๆ ได้รับแต่ยาจีน
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ส่วนแผลที่เท้าซ้าย
องค์หลวงตา นพ.จอมจักร ได้ทำหน้าที่ถวาย
การชะล้างแผล
เวลา ๐๙.๑๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาทรงกราบเยีย่ มในห้องปลอดเชือ้
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชกราบทูลว่า
ฟิลม์ เอกซเรย์ปอดด้านขวาติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ มาก
เวลา ๑๐.๐๐ น. เศษ ทูลกระหม่อมฯ ทรง
กราบลากลับพระตำหนัก และทรงกราบเรียน
องค์ ห ลวงตาว่ า จะเสด็ จ กลั บ มากราบเยี่ ย ม
องค์หลวงตาในตอนบ่ายอีกครัง้ พร้อมทรงกำชับ
ให้คณะแพทย์เฝ้าดูแลองค์หลวงตาอย่างใกล้ชิด
และถ้าหากอาการองค์หลวงตามีการเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ให้กราบทูลให้ทรงทราบโดยเร็ว
เวลา ๑๐.๒๐ น. คณะแพทย์ จ ากโรงพยาบาลศิริราชเรียนว่า อาการขององค์ท่านอยู่
ในระยะที่ ๔ ถึงวันนี้ก็ถือว่าหนักมาก เมื่อวาน
ปัสสาวะน้อยไม่ถึง ๑๐๐ มล. ไตเริ่มไม่ทำงาน
หั ว ใจทำงานไม่ ดี มี โ อกาสที่ อ งค์ ท่ า นจะหยุ ด
หายใจได้ทุกเมื่อ ระยะนี้องค์ท่านหายใจหลาย
จังหวะ แขนซ้ายบวมถึงนิ้ว
เวลา ๑๐.๕๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ เข้ามากราบเยี่ยม คณะแพทย์ ได้
กราบทู ล ถวายรายงานอาการอาพาธ ช่ ว งนี้
ความดันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆ
เวลา ๑๑.๓๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 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. พระอุ ด มญาณโมลี
(หลวงปู่ จั น ทร์ ศ รี จั น ทที โ ป) วั ด โพธิ ส มภรณ์
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. หลวงปูบ่ ญ
ุ มี ปริปณ
ุ โณ
วัดป่าบ้านนาคูณ เข้ามากราบเยีย่ ม นัง่ อยูส่ กั ครูห่ นึง่
ก็ลากลับ
ฝ่ า เท้ า ขององค์ ท่ า นเริ่ ม มี สี ม่ ว งคล้ ำ
แพทย์บอกว่า ถ้าความดันตัวบนต่ำกว่า ๗๐ จะ
ทำให้สมองขาดเลือด
เวลา ๑๔.๐๐ น. ฝ่าเท้าองค์หลวงตาเย็น
พระจึงแปะแผ่นความร้อนถวายองค์ท่าน
ตลอดทั้ ง วั น คณะแพทย์ จ ากทั้ ง โรงพยาบาลศิ ริ ร าช โรงพยาบาลศู น ย์ อุ ด รธานี
และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ประชุมร่วมกัน
เรื่องการปรับเปลี่ยนการถวายปริมาณและชนิด
ของสารน้ำและอาหารทางสายยางผ่านเข้าทาง
หลอดเลือดดำ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเลือด
การถ่ า ยภาพรั ง สี ป อด เพื่ อ ติ ด ตามดู ก าร
เปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพของปอดและการ
ประเมินผลการรักษา ซึ่งแพทย์ทางเลือกขอให้
ใช้ยาจีนเข้ารักษาโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
เพราะอาจถูกกับธาตุขันธ์องค์ท่าน
สำหรับแนวทางการรักษาองค์หลวงตาที่
ผ่านมานั้น ล้วนเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ดีของ
คณะศิษยานุศิษย์ทุกฝ่าย ในการตัดสินใจแต่ละ
ครัง้ ขึน้ อยูก่ บั องค์หลวงตาเป็นสำคัญ ลำดับถัดมา
ก็เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะสงฆ์ที่จะพิจารณา
ด้วยความรอบคอบทีส่ ดุ จากผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายซึง่
จะเป็นไปอย่างไรนั้นคำนึงถึงคำกล่าว ข้อวัตร
ปฏิบตั ิ และปฏิปทาขององค์ทา่ น นำมาพิจารณา
ประกอบกับเหตุผลและปัจจัยต่างๆ เพื่ อ ความ

เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานั้น
ภายหลั ง การถ่ า ยภาพรั ง สี ป อด
พบว่ า ภาวะการอั ก เสบของปอดซี ก
ขวามีการขยายของรอยโรคเพิ่มมากขึ้น
และสารน้ำในช่องปอดด้านซ้ายพบว่ามี
ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น จากเมื่ อ ๓ วั น ก่ อ น
แทนที่จะหายไป ดังนั้นแพทย์จึงได้ดูด
สารน้ ำ ออกจากปอดข้ า งซ้ า ยอี ก ครั้ ง
ซึ่งได้ปริมาณสารน้ำออกมาในราว ๖๐๐ มล.
ทำให้ อ าการเหนื่ อ ยและหายใจเร็ ว ขององค์ หลวงตาทุเลาลง แต่ก็ยังคงต้องถวายออกซิเจน
ทางสายที่จมูกในอัตราเร็ว ๓ ลิตรต่อนาทีอยู่
ตลอดเวลา จึงทำให้สามารถดำรงค่า Oxygen
saturation ได้ ที่ ๙๘–๙๙% แต่ ถ้ า เมื่ อ ใดที่
ถอดสายออกซิเจนออกชั่วคราว ค่า Oxygen
saturation จะตกลงมาอยู่ที่ระดับ ๘๙–๙๐ %
ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับร่า งกายและทำให้อ งค์ หลวงตามีอาการเหนื่อยเพิ่มขึ้น แนวทางของ
แพทย์แผนปัจจุบันได้ประเมินตั้งแต่เมื่อคราว
เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดที่ โรงพยาบาล
ศิ ริ ร าชแล้ ว ว่ า สภาพขององค์ ห ลวงตาไม่
สามารถให้ยาเคมีบำบัดหรือรักษาโรคมะเร็งตับ
อ่อนให้หายขาดได้ การรักษาเป็นแบบประคับ
ประคอง (Supportive treatment) เท่านั้น
นพ.นิพนธ์ ได้เฝ้าดูอาการขององค์หลวงตามาตลอดวันพบว่า อาการต่างๆ ขององค์หลวงตาทรุดหนักลงไปเรื่อยๆ ธาตุขันธ์องค์ท่านเริ่มมีความรู้สึกตัวน้อยลงไปตามลำดับ เริ่ม
จากไม่ขยับแขนขาแต่ยังคงลืมตาบ้าง ต่อมาไม่
ลืมตาและนอนสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลย
แทบจะตลอดเวลา นานๆ ครั้งจึงจะมีอาการไอ
สั ก ครั้ ง แต่ จ ะมี อ าการไอติ ด ต่ อ กั น เพราะมี
เสมหะติดอยู่ลึกๆ ภายในลำคอ พระอุปัฏฐาก
และบุรุษพยาบาลต่างคอยดูดเสมหะและปรับ
เปลี่ยนอิริยาบถขององค์ท่านโดยการพลิกขวา
พลิกซ้ายและนอนหงายทุกๆ ๒-๓ ชั่วโมงเพื่อ
ป้องกันการเกิดแผลกดทับที่อาจเกิดตามมา
เวลา ๑๕.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ได้เสด็จกลับมาเฝ้าดูอาการองค์หลวงตาที่ ห้ อ งปลอดเชื้ อ อี ก ครั้ ง พร้ อ มกั บ
ทรงถวายพานขันธ์ ๕ ประกอบด้วยดอกไม้และ
เทียนอย่างละ ๕ คู่ พร้อมทรงกราบอาราธนาขอ
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องค์หลวงตาให้ดำรงธาตุขันธ์อยู่ต่อไป โดยทรง
ตั้งนะโม ๓ จบ และทรงกล่าวว่า
“ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระพุ ท ธคุ ณ พระ
ธรรมคุ ณ พระสั ง ฆคุ ณ และด้ ว ยบุ ญ กุ ศ ลทั้ ง
หลายที่ลูกได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึง
ปัจจุบันชาติ ตลอดจนผลบุญความดีทั้งหลาย ที่
ลู ก ตั้ ง ใจศึ ก ษาค้ น คว้าวิจัยทางการแพทย์เพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ มนุ ษ ยชาติ ใ ห้ พ้ น จากโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ
คุณความดีที่ลูกก่อตั้งโรงพยาบาลต่างๆ และ
พากเพียรออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องชาว
ไทยในสถานที่ต่างๆ ด้วยความอุตสาหะวิริยะ
และความรักความห่วงใย
ขอบุญกุศลทัง้ ปวงของลูกและศิษยานุศษิ ย์
ทัง้ หลายตลอดจนพระภิกษุเถระทีเ่ ป็นศิษย์ทกุ องค์
จงช่วยหนุนนำให้ท่านพ่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
โดยเร็วพลัน ลูกกราบอาราธนาท่านพ่อหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โปรดเมตตาดำรงธาตุขนั ธ์
ถึง ๑๒๐ ปี เหมือนเมือ่ ครัง้ พุทธกาลทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตรัสไว้ ด้วยพระสุขภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรง
สมบูรณ์ เพื่อเป็นมิ่งขวัญ เป็นสิริมงคล เป็น
ร่มโพธิร์ ม่ ไทรแก่ประเทศชาติ และประชาชนชาว
ไทยอีกนานแสนนานด้วยเทอญ”
จากนั้นทรงกล่าว “สาธุ สาธุ สาธุ”
บรรดาคณะสงฆ์ตลอดจนคณะแพทย์และ
บุ รุ ษ พยาบาลที่ อ ยู่ ใ นห้ อ งองค์ ห ลวงตาต่ า ง
เปล่ ง วาจาสาธุ พ ร้ อ มกั น ๓ ครั้ ง ภายหลั ง ที่
ทู ล กระหม่อ มฯ ทรงกล่าวอาราธนาธาตุขันธ์
องค์หลวงตาจบลง จากนัน้ พระองค์ประทับเฝ้าดู
อาการขององค์หลวงตาด้วยความสงบ แต่ขณะ
นั้ น องค์ ห ลวงตามิ ไ ด้ ลื ม ตาหรื อ ขยั บ ร่ า งกาย
แต่อย่างใด แต่ผู้แวดล้อมมั่นใจว่าองค์หลวงตา
สามารถรั บ รู้ ด้ ว ยญาณวิ ถี แ ม้ ธ าตุ ขั น ธ์ จ ะไม่ มี
การตอบสนองใดๆ ให้ปรากฏเห็นก็ตาม

เวลา ๑๕.๒๘ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
วัดป่าวิเวกธรรม มากราบเยี่ยม
เวลา ๑๖.๕๐ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด
ภูผาแดง มากราบเยี่ยม
เวลา ๑๗.๑๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาทรงกราบเยีย่ ม และแพทย์ ได้
ถวายรายงานอาการโดยรวมให้ทรงทราบ จาก
นั้นพระองค์เสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด
เวลา ๑๗.๔๕ น. หลวงปูอ่ นุ่ หล้า ฐิตธัมโม วัด
ป่าแก้วชุมพล เข้ามากราบเยีย่ ม ไม่นานก็ลากลับ
ช่วงบ่ายๆ ถึงช่วงเย็น ความดันโลหิตของ
องค์ท่านลดต่ำลงเรื่อยๆ เหลือ ๘๐-๙๐/๕๐-๕๕
มม.ปรอท และชีพจรเต้นในอัตราเร็ว ๑๒๐-๑๓๐
ครั้ง/นาที แต่ Oxygen saturation ยังคงอยู่
ในระดั บ ที่ ดี คื อ 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
คุ ณ วโร วั ด ถ้ ำ สหาย มากราบเยี่ ย มและนั่ ง
พิจารณาอยู่ประมาณ ๑๐ นาทีจึงลากลับ
ตั้ ง แต่ เ ช้ า มาจนถึ ง ตอนนี้ อ งค์ ท่ า นยั ง ไม่
ปั ส สาวะเลย แพทย์ แ จ้ ง ว่ า ไตวาย ความดั น
โลหิตขององค์ท่านยังมีค่าต่ำ ออกซิเจนในเลือด
ประมาณ ๙๒% ยังใช้เครือ่ งช่วยหายใจแบบเดิม
มาตั้งแต่เมื่อคืน ผลเอกซเรย์ปอดพบว่ามีการ
ติ ด เชื้ อ ที่ ป อดด้ า นขวามากขึ้ น และยั ง มี น้ ำ ที่
ช่องปอดด้านซ้าย นพ.นิพนธ์ นพ.สุชาย และ
นพ.จอมจักรจากโรงพยาบาลศิริราชได้มาช่วย
ตรวจรักษาองค์หลวงตาด้วย ความดันโลหิตวัด
ได้ ๗๐/๔๐ มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ
วัดได้ ๑๑๐-๑๒๐ ครั้งต่อนาที
ต่อมาในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. เศษ ความ
ดันโลหิตต่ำลงมา วัดได้ ๖๐/๓๐ มม.ปรอท หัวใจ
เต้นไม่สม่ำเสมอเฉลี่ยแล้วประมาณ ๑๒๐ ครั้ง
ต่อนาที ปัสสาวะออกน้อยวัดได้ประมาณ ๑๐
มล. ด้านข้างมีศิษย์รอเฝ้าถวายยาจีน
เวลา ๑๙.๔๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ฯ เสด็จออกจากพระตำหนักภายในวัด
ทรงเข้ากราบเยีย่ มองค์หลวงตาในเวลา ๑๙.๕๐ น.
โดยนำแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชมาตรวจ
ปอด ตรวจท้อง และกระเพาะปัสสาวะ แพทย์ ได้
กราบทู ล ผลการตรวจให้ ท รงทราบว่ า ปอด
ด้านขวามีนำ้ ส่วนปอดด้านซ้ายที่ใส่สายระบายไว้

851
ไม่มี ระบบการหายใจสม่ำเสมอ ถ้าเอาน้ำออก
จากปอดขณะนี้จะมีผลเสียมากกว่าผลดี ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงฯ รับสัง่ ว่า องค์หลวงตาหายใจ
ได้ดีกว่าตอนบ่าย จากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับ
โรงแรมที่ประทับในตัวเมืองอุดรธานี
ก่ อ นเสด็ จ กลั บ ทรงกล่ า วคำอาราธนา
บูชาธาตุขันธ์องค์หลวงตาอีกครั้ง มีข้อความ
กล่ า วอาราธนาเหมื อ นตอนกลางวั น ขอให้
องค์หลวงตาดำรงธาตุขนั ธ์ตอ่ ไป ทูลกระหม่อมฯ
ตรัสกับนพ.นิพนธ์เป็นการส่วนพระองค์ว่า
“ขอให้ โทรศั พ ท์ ร ายงานทุ ก อย่ า งที่
เปลี่ยนแปลงในองค์หลวงตาให้ทราบตลอดเวลา
แม้ จ ะเป็ น เวลามื ด ค่ ำ หรื อ ดึ ก ดื่ น เพี ย งใดก็ ใ ห้
โทรศัพท์ตามเพื่อให้เสด็จมาได้ตลอดเวลาเพราะ
ประสงค์จะเฝ้าดูแลองค์หลวงตาให้ดที สี่ ดุ ”
คืนนั้น นพ.นิพนธ์ พร้อมทั้งคณะแพทย์
จากศิรริ าชมี นพ.จอมจักร นพ.สุชาย นพ.ชัยรัตน์
นพ.แจ่ ม ศั ก ดิ์ ต่ า งอยู่ เ ฝ้ า องค์ ห ลวงตาตลอด
เวลาโดยผลัดกันเข้าๆ ออกๆ ในห้องปลอดเชื้อ
เป็นระยะๆ จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. จึงเข้าที่พัก
รอการประสานงานตลอดเวลาจากแพทย์เวรซึ่ง
ดูแลองค์หลวงตาอยู่
เวลา ๒๐.๐๐ น. ท่านพระอาจารย์จันทร์เรี ย นเข้ า มากราบเยี่ ย มในห้ อ งปลอดเชื้ อ
ประมาณ ๑๕ นาที และนั่ ง สมาธิ ภ าวนา
ประมาณ ๑๐ นาที จากนั้ น จึ ง เดิ น ทางกลั บ
ทราบกันชัดเจนว่าเมื่อกลับถึงวัดถ้ำสหายท่าน
ได้เล่าให้พระผู้ ใหญ่ที่วัดฟังว่า
“ปีติขนลุกขนพองมาก เห็นเทวดามาทุก
ชัน้ ทุกภูมิ นัง่ เต็มไปหมดในอากาศจนไม่มที จี่ ะอยู”่
เวลา ๒๑.๒๕ น. องค์ทา่ นมีลกั ษณะกลืน
น้ำลาย ขาขวาและขาซ้ายกระตุก
เวลา ๒๑.๓๐–๒๒.๐๐ น. หัวใจเต้นเร็ว
๑๔๐ ครัง้ ต่อนาที เป็นอยู่ ๓-๔ ครัง้
เวลา ๒๒.๐๐ น. วัดความดันได้ ๖๗/๓๐
เวลา ๒๒.๒๘ น. ขาขวากระตุก ๒ ครัง้
เวลา ๒๒.๓๑ น. ขาขวาและขาซ้ายกระตุก
เวลา ๒๒.๕๕ น. องค์ ท่ า นไอจนได้ ยิ น
ชัดเจน และกลืนน้ำลาย ๒ ครัง้
เวลา ๒๓.๐๐ น. ระหว่างนั้นองค์ท่านไอ
และกลืนน้ำลาย ๒ ครัง้
เวลา ๒๓.๓๒ น. ขาซ้ายกระตุก ๑ ครัง้

เวลา ๐๑.๑๕ น. ขาขวาและขาซ้ายขยับ
๑ ครั้ง
ตั้งแต่เวลา ๐๑.๓๐ น. เป็นต้นมาจนถึง
เวลา ๐๓.๕๓ น. องค์ท่านมีความดันตัวบนต่ำ
กว่า ๗๐ มม.ปรอท แพทย์บอกว่าสมองจะขาด
เลือดและออกซิเจนในเลือดก็น้อยลงๆ

องค์หลวงตาดับขันธ์..
เข้าสู่แดนนิพพาน
เมือ่ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. นพ.นิพนธ์ ได้
รับโทรศัพท์แจ้งมาจาก นพ.สุกิจ รักษาสุข ซึ่ง
เป็นแพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลศิริราชที่
อาสามาเข้าเวรเฝ้าองค์หลวงตาว่า องค์หลวงตา
มีอาการทรุดหนักลง ความดันโลหิตลดลงเหลือ
๗๐/๕๐ มม.ปรอท และชีพจรเร็ว ๑๓๐ ครัง้ /นาที
นพ.นิพนธ์ พร้อมนพ.สุชาย นพ.ชัยรัตน์
นพ.แจ่มศักดิ์ รีบเดินทางมาถึงวัดป่าบ้านตาดใน
เวลา ๐๒.๑๕ น. พบว่าความดันโลหิตขององค์หลวงตาลดลงเหลือเพียง ๖๐/๒๐ มม.ปรอท
ชีพจร ๑๐๕ ครัง้ /นาที โดยธาตุขนั ธ์องค์ทา่ นไม่
แสดงความรู้ สึ ก นพ.นิ พ นธ์ จึ ง ได้ โ ทรศั พ ท์
กราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
โดยทันที ซึง่ ในอีก ๑๐ นาทีถดั มา ทูลกระหม่อมฯ
พร้ อ มทั้ ง คณะผู้ ติ ด ตามเสด็ จ ทั้ ง หมด รวมทั้ ง
นพ.จอมจักร ก็ได้เดินทางมาถึงวัดป่าบ้านตาด
ระหว่างนี้ ในบางช่วงความดันโลหิตของ
องค์ ท่านต่ำ มากวั ด ได้ประมาณ ๔๐/๒๐
มม.ปรอท และเมื่อวัดซ้ำประมาณ ๓ ครั้งยังต่ำ
อยู่เช่นเดิม ออกซิเจนในเลือดต่ำลงเหลือ ๘๔%
เวลา ๐๒.๓๐ น. องค์ทา่ นเริม่ แสดงอาการ
ลาขั น ธ์ ล าวั ฏ วนครั้ ง สุ ด ท้ า ย ธาตุ ขั น ธ์ เ ริ่ ม
ปรากฏชั ด ถึ ง การทำงานของระบบต่ า งๆ ที่

สำคัญของร่างกายว่าใกล้จะยุติลง เริ่มมีอาการ
ตอบสนองน้อยลงเรื่อยๆ และมีอาการเหนื่อย
หอบเป็นพักๆ ความดันโลหิตขององค์ท่านยังต่ำ
มาก วัดได้ประมาณ ๕๐/๒๐ มม.ปรอท มีบาง
ช่วงลดลงเหลือ ๔๐/๑๕ มม.ปรอท ออกซิเจน
ต่ำบางช่วงวัดได้ประมาณ ๘๐% ศิษยานุศิษย์
ทุกคนระลึกรู้และคอยเตือนตนว่าจะไม่แตะต้อง
สัมผัสกับองค์ท่านแต่อย่างใดตามคำสั่งที่องค์หลวงตาเคยบอกไว้ล่วงหน้า
ความดันโลหิตขององค์ท่านในช่วงนี้เริ่ม
เปลี่ ย นไปมา หั ว ใจเต้ น เร็ ว และค่ อ ยๆ ช้ า ลง
ความดันเลือดและความเข้มข้นของออกซิเจน
ในเลือดลดลง ทุกสายตาต่างจดจ้องมองเครื่อง
มอนิเตอร์เพื่อดูสัญญาณชีพอยู่ตลอดเวลา หวัง
ให้การแสดงค่าต่างๆ ในเครื่องดีขึ้นกลับคืนเป็น
ปกติโดยเร็ว วินาที ใดที่เครื่องแสดงค่าตัวเลข
เปลี่ยนแปลงไม่คงที่เข้าขั้นวิกฤต หัวใจก็จะกวัด
แกว่งไปตาม หายใจไม่ทั่วท้องไม่อยากพบอยาก
เห็น ไม่อยากให้ถงึ ช่วงเวลาแห่งความพลัดพราก
จากพ่อแม่ครูอาจารย์ผเู้ ป็นเนือ้ นาบุญอันประเสริฐ
จะหาครูบาอาจารย์ที่มีข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด
ปฏิปทาที่เข้มแข็ง มีเทศนาคำสอนที่เข้มงวด
แม่นยำกระจ่างแจ้ง ไขปัญหาข้อข้องใจได้กว้าง
ขวางทุ ก แง่ มุ ม ด้ ว ยอุ บ ายคำสอนที่ ฉ ลาด
แหลมคม หากท่านละขันธ์ลาจากแล้วจะหาพ่อแม่ครูอาจารย์ทเี่ พียบพร้อมเช่นนี้ ได้อกี ที่ ไหน..
อัตราการเต้นหัวใจขององค์ท่านเริ่มช้าลง
เหลือประมาณ ๘๐ ครั้งต่อนาที บางครั้งเหลือ
ประมาณ ๙๐ ครั้ ง ต่ อ นาที เมื่ อ สั ง เกตดู ก าร
หายใจขององค์ท่าน พบว่าองค์ท่านจะหายใจไม่
สม่ำเสมอ แม้มีเครื่องช่วยหายใจใส่อยู่ก็ตาม มี
หยุ ด หายใจเป็ น บางครั้ ง หายใจเบา บรรดา
ครูบาอาจารย์และศิษยานุศิษย์ที่ ได้รับทราบข่าว
ได้รีบทยอยกันมาที่กุฏิของท่านก่อนหน้านี้และ
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นั่ ง อยู่ ด้ ว ยความสงบ ทู ล กระหม่ อ มฟ้ า หญิ ง จุฬาภรณ์ฯ ก็เสด็จมาถึงในช่วงเวลาใกล้เคียง
กัน พระองค์ประทับบนรถเข็นพระที่นั่งอยู่ด้าน
ขวาของเตียงองค์หลวงตา ดูพระองค์ทรงเศร้า
ไม่น้อยไปกว่าคนอื่นภายในห้องนั้น
บรรยากาศในห้ อ งปลอดเชื้ อ ที่ กุ ฏิ อ งค์ หลวงตาขณะนี้จึงเต็มไปด้วยคณะภิกษุสงฆ์ราว
๓๐ รูป นั่งอยู่ โดยรอบเตียงองค์หลวงตา ฝ่าย
ฆราวาสนอกจากทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
แล้ ว ยั ง มี ค ณะแพทย์ จ าก ๓ โรงพยาบาล
ได้แก่ โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลศูนย์อดุ ร ฯ
และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น นอกจาก
นี้ยังมีแพทย์ทางเลือกที่ฉีดยาจีนถวาย และลูก
ศิ ษ ย์ ฆ ราวาสจำนวนหนึ่ ง ที่ ใ กล้ ชิ ด คุ้ น เคย
กับองค์หลวงตาอีกด้วย ในขณะนัน้ ต่างจ้องมอง
มายังเครือ่ ง Monitoring ซึง่ เป็นเครือ่ งบอกค่า
ความดันโลหิต ชีพจรและการหายใจขององค์หลวงตา ทีว่ างไว้ขา้ งเตียงด้านซ้ายมือขององค์หลวงตาตลอดเวลา เพราะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่
พวกเราจะสามารถเฝ้าติดตามดูการเปลีย่ นแปลง
ด้านสัญญาณชีพขององค์หลวงตาได้
พระทุกรูปอยู่ในความเงียบสงัด มีผสู้ งั เกต
ว่าหลายรูปนัยน์ตาแดง บางรูปน้ำตาคลอเบ้า มี
จำนวนมากต่างเฝ้าจ้องมองผ่านทางห้องกระจก
เข้ามาแลดูใบหน้าเศร้าสลดยิง่ นัก บริเวณโดยรอบ
กุฏิเต็มไปด้วยพระ รอบนอกออกไปหนาแน่นไป
ด้วยประชาชนจนไม่มพี นื้ ทีว่ า่ ง แม้อยูอ่ ย่างเบียดเสียดยัดเยียดแออัดชวนให้หงุดหงิด แต่ทกุ คนต่าง
พากันนั่งอยู่ด้วยความสงบเงียบบ่งบอกถึงความ
เคารพรักเทิดทูนบูชาอย่างสุดหัวใจที่มีต่อองค์หลวงตา ทุกสายตาต่างจดจ้องไปยังบริเวณทีอ่ งค์ท่านนอนอยู่แม้จะเห็นหรือไม่ก็ ไม่ถือเป็นอารมณ์
บัดนี้องค์ท่านกำลังนอนนิ่งในท่านอนหงาย ลม
หายใจค่อยอ่อนลงเป็นลำดับ ชีพจรและความดัน
โลหิตลดลงไปเรือ่ ยๆ องค์ทา่ นนอนสงบนิง่ อวัยวะ
ทุกส่วนมิได้แสดงความผิดปกติใดๆ อากาศข้าง
นอกหนาวมาก แต่ขา้ งในหัวใจทุกดวงขณะนัน้ คง
เหน็บหนาวและเจ็บปวดมากยิง่ กว่า
เวลา ๐๒.๔๙ น. คณะแพทย์ตรวจพบว่า
สมองหยุดทำงาน
เวลา ๐๓.๐๐ น. ความดันโลหิตขององค์หลวงตาลดลงเรื่อยๆ 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
ได้ รี บ รุ ด เข้ า ไปถวายการตรวจองค์ ห ลวงตา
ในทันที ด้วยการคลานเข้าไปด้านขวาของเตียง
องค์หลวงตา ขณะนัน้ ทูลกระหม่อมฯ ทรงเคลือ่ น
รถเข็นพระที่นั่งถอยออกมา
นพ.นิ พ นธ์ ไ ด้ ก ราบขอโอกาสใช้ ไฟฉาย
ส่องตรวจรูม่านตาขององค์หลวงตาทั้งสองข้าง
พบว่ า รู ม่ า นตาขยายโตขึ้ น ทั้ ง สองข้ า งโดยมี
ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางราว ๕ มม. และไม่
มี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต่ อ แสงแต่ อ ย่ า งใด
ซึ่งปกติต้องตรวจโดยการพลิกศีรษะหันไปมา
(Oculocephalic reflex) แต่การทดสอบอันนี้
ต้องรบกวนองค์หลวงตา โดยการหันศีรษะของ
องค์หลวงตาอย่างเร็วไปทั้งด้านซ้ายและด้าน
ขวาตลอดจนการก้มและเงยศีรษะ เพื่อทดสอบ
การทำงานของก้ า นสมองว่ า ยั ง คงเป็ น ปกติ
หรื อ ไม่ ซึ่ ง ในกรณี ข ององค์ ห ลวงตาจะให้ ผ ล
ทดสอบที่ บ่ ง ว่ า ก้ า นสมองหยุ ด ทำงานแล้ ว
แน่นอน เพราะขณะทีต่ รวจดูขนาดรูมา่ นตาองค์หลวงตา ก็พบว่ารูม่านตาขยายเต็มและไม่ตอบ
สนองต่อแสงแต่อย่างใด จากนั้น นพ.นิพนธ์ ได้
กราบขอโอกาสตรวจระบบประสาทโดยการ
ทดสอบปฏิกิริยาที่ฝ่าเท้าด้านขวา โดยใช้ด้าน
ปลายของไม้ เ คาะรี เ ฟล็ ก ซ์ ท ดสอบระบบ
ประสาท พบว่ า ไม่ มี ก ารตอบสนองใดๆ ของ
กล้ามเนื้อเท้าและกล้ามเนื้ออื่นๆ ทั่วร่างกาย

ส่ ว นทางด้ า นเท้ า ซ้ า ย นพ.นิ พ นธ์ ไ ม่ ไ ด้
ทำการทดสอบเนื่องจากมีผ้าพันแผลปิดเท้าซ้าย
อยู่ประกอบกับนิ้วหัวแม่เท้าซ้ายขององค์หลวงตาก็ ได้รับการผ่าตัดไปนานแล้ว จึงไม่สามารถ
แปลผลการทดสอบที่เรียกว่า Plantar reflex
หรือปฏิกิริยาตอบสนองของฝ่าเท้าได้ จากนั้น
นพ.นิพนธ์ ได้ ใช้เครื่องฟัง (Stethoscope) ฟัง
เสี ย งหั ว ใจขององค์ ห ลวงตา และการหายใจ
ขององค์ ห ลวงตาก็ พ บว่ า ยั ง คงทำงานได้ อ ยู่
จึงได้กราบทูลว่า ขณะนีร้ มู า่ นตาขององค์หลวงตาขยายโตและไม่ตอบสนองต่อแสงไฟที่ส่อง
โดยตรง แสดงว่าก้านสมองไม่ทำงาน และองค์หลวงตาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการกระตุ้น
ของกล้ามเนื้อใดๆ จากการทดสอบรีเฟล็กซ์ที่
ฝ่าเท้า ซึ่งเป็นภาวะที่เข้ากันได้กับภาวะสมอง
ตาย (Brain death) ทางการแพทย์ แต่ระบบ
หั ว ใจและการหายใจยั ง คงทำงานได้ อ ยู่ เมื่ อ
เสร็จสิน้ การตรวจ นพ.นิพนธ์จงึ กราบองค์หลวงตา
เวลา ๐๓.๓๐ น. ผู้แวดล้อมรายรอบเตียง
นอนขององค์ท่าน สายตาต่างก็จดจ้องที่องค์ท่ า นและเครื่ อ งแสดงสั ญ ญาณชี พ แบบตาไม่
กะพริบ บางท่านนั่งนิ่งภาวนาภายในใจด้วยคำ
บริ ก รรมพุ ท โธ พุ ท โธ.. พร้ อ มกั บ กำหนดลม
หายใจเข้ า -ออกตามลมหายใจขององค์ ท่ า น
บางท่านพิจารณาว่ากิจการงานทางธรรมของ
องค์หลวงตาได้จบสิน้ สมบูรณ์แล้ว องค์ทา่ นทุกข์
เพี ย งขั น ธ์ แ ต่ จิ ต บริ สุ ท ธิ์ ห ลุ ด พ้ น เลิ ศ โลกนาน
แล้ว แต่ตัวของเรายังมีทุกข์ทั้งกายทั้งใจ ยังจะ
มั ว ประมาทเพลิ ด เพลิ น ใช้ เ วลาให้ ผ่ า นไปกั บ
ภาระหน้าที่ทางโลกใดๆ อีกเล่า
ขณะที่ หั ว ใจขององค์ ห ลวงตาเต้ น ช้ า ลง
บรรยากาศในห้องก็ยิ่งเงียบสงัดประหนึ่งไม่มี
ใครอยู่ ในห้องนั้นเลย พระได้เปิดผ้าม่านออก
เพื่อให้ญาติโยมมี โอกาสมองเห็นจากข้างนอก
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เวลาผ่านไปแต่ละวินาทีมีผลต่อจิตใจ คณะศิษย์
ต่ า งยั ง หวั ง อยู่ ลึ ก ๆว่ า อาจมี ป าฏิ ห าริ ย์ แ ม้ จ อ
Monitoring ในขณะนั้นจะแสดงเพียงชีพจร
เท่ า นั้ น ก็ ต าม โดยแสดงตั ว เลขที่ บ่ ง บอกถึ ง
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 ชีพจร ๖๓ ครัง้ /นาที หายใจ ๑๖ ครัง้ /
นาที ระดับออกซิเจนในเลือดมีคา่ เท่ากับ ศูนย์
ต่อมาสัญญาณชีพบ่งอัตราการเต้นของ
ชีพจรองค์หลวงตามีความแปรปรวนและมีค่า
ลดลงเรื่อยๆ ตามลำดับ โดยลดลงเหลือเท่ากับ
๓๕ ครั้งต่อนาที อีก ๑ นาทีถัดมาชีพจรกลับสูง
ขึ้นมาเป็น ๕๙ ครั้งต่อนาที จากนั้นค่าชีพจรก็
ลดลงเหลือ ๓๒ ครั้งต่อนาที และกลับมาเพิ่ม
เป็น ๕๓ ครั้งต่อนาที

ภาพขันธ์ ๕ ทีท่ ลู กระหม่อมฯ ทรงกราบอาราธนาองค์หลวงตา
จากนั้นได้นำเก็บไว้บนตู้ภายในกุฏิขององค์หลวงตา

จนกระทัง่ เวลา ๐๓.๕๓ น. โดยที่ ไม่คาดฝัน
หัวใจขององค์หลวงตาในขณะนัน้ เต้นอยูท่ คี่ า่ ชีพจร
๕๖ ครั้งต่อนาที จากนั้นสัญญาณการเต้นหัวใจ
ขององค์ท่านก็กลับดีดเป็นเส้นตรงเหลือศูนย์
(ครัง้ ต่อนาที) นัน่ คือหัวใจหยุดเต้นในทันที สายตา
ทุกคู่หยุดนิ่งและหันมาดูที่นาฬิกาที่แขวนไว้ที่
ตำแหน่งผนังห้องด้านปลายเตียงขององค์หลวงตาทีบ่ ง่ บอกเวลา ๐๓.๕๓ น. นัน่ เป็นครัง้ สุดท้าย
ของสัญญาณชีพที่วัดได้จากเครื่อง คณะศิษย์ผู้
มีประสบการณ์ทางการแพทย์กล่าวขานกันว่า
ภาวะเช่นนี้เป็นไปสมดังคำที่องค์ท่านเคยปรารภ
เสมอว่า “เมื่อถึงเวลาตายแล้วดีดผึงเลย”
นพ.นิพนธ์รีบรุดคลานเข้าไปข้างเตียงของ
องค์หลวงตาและใช้เครือ่ งฟัง (Stethoscope) จ่อ
ฟังที่บริเวณหัวใจขององค์หลวงตา พบว่าไม่ ได้
ยินการเต้นของหัวใจเลย แต่ยังสามารถฟังได้
ยินเสียงเครื่อง Bipap ที่ทำงานอยู่อันบ่งว่าการ
หายใจยังคงมีอยู่ นพ.นิพนธ์ขยับ Stethoscope
ย้ายตำแหน่งเพื่อฟังเสียงหัวใจในตำแหน่งต่างๆ
ของหัวใจอีก ๓ ตำแหน่ง ก็ยังไม่ ได้ยินเสียงการ
เต้นของหัวใจ แต่ยังคงได้ยินเสียงการหายใจอยู่
นพ.นิ พ นธ์ ร อจนเสียงการหายใจหยุดนิ่งอย่าง
แน่ชดั ตอน ๐๓.๕๕ น. จึงคลานออกมากราบทูล
ว่า หัวใจองค์หลวงตาหยุดเต้นเวลา ๐๓.๕๓ น.
แต่การหายใจหยุดเมื่อเวลา ๐๓.๕๕ น. ทูลกระหม่ อ มฯ จึ ง ทรงบอกให้ ถื อ เอาเวลาหัวใจ
หยุดเต้นคือ ๐๓.๕๓ น. เป็นเวลาแห่งการละ
สังขารขององค์หลวงตา ขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง
หยุดนิ่งอยู่ในความสงบโดยไม่มีเสียงใดๆ ทั้งสิ้น
เป็นการรับรู้การจากไปขององค์หลวงตาผู้เป็น
พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้
บูชาของเหล่าศิษยานุศษิ ย์ทงั้ หลาย อย่างไม่มวี นั
หวนคืนกลับมาอีกตลอดกาล
เวลา ๐๔.๐๐ น. ในช่วงเวลาเดียวกันนี้
ท่ า นเจ้ า คุ ณ อุ ด มญาณโมลี (หลวงปู่ จั น ทร์ ศ รี
จันทที โป) เพิ่งตื่นขึ้นจากการพักจำวัดหลับไป
ปรากฏเป็นความฝันจำได้ชัดเจนว่า หลวงตามหาบัวแวะมาหาแล้วกราบ ๓ ครั้ง จากนั้นก็
พูดว่า “เจ้าคุณๆ ผมมาลานะ”
เจ้าคุณหลวงปู่จึงถามองค์หลวงตาในฝัน
ว่า “จะลาไปไหน”
องค์ ห ลวงตาบอกว่ า “ไปที่ ไ ม่ เ กิ ด อี ก

เพราะชาติสดุ ท้ายของผม ให้เจ้าคุณอยูต่ อ่ ไปให้
ลูกหลานได้กราบไหว้” แล้วองค์หลวงตาก็หายไป
เจ้าคุณหลวงปู่ก็ตื่นขึ้นและจำความฝันได้
ชัดเจน ในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ ๔ นาฬิกา
เจ้าคุณหลวงปู่ยังนึกในเวลานั้นด้วยว่า
“หลวงตามหาบัว คงไม่ ได้อยู่กับเราแล้ว”
องค์ ห ลวงตาได้ ล ะขั น ธ์ ล าโลกเข้ า สู่ อ นุ ปาทิเสสนิพพานด้วยอาการอันสงบ สมเป็นจอม
ปราชญ์แห่งวงกรรมฐานอาจหาญเหนือเวทนา
องค์ ท่ า นยอมให้ แ พทย์ รั ก ษามิ ใ ช่ เ พื่ อ ความ
สะดวกสบาย มิใช่เพื่อให้หายอาพาธ แต่เพื่อ
ประคั บ ประคองจิ ต ใจความห่ ว งใยและความ
กตัญญูรู้คุณของศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าอย่าง
ทั่วถึงเป็นธรรม เสมอภาคทุกชาติชั้นวรรณะ
องค์ท่านยอมรับในศาสตร์และน้ำใจของแพทย์
ทั้ ง แผนตะวั น ตกและตะวั น ออก ไม่ เ คยดู ถู ก
เหยียดหยามหรือเหยียบย่ำทำลายให้เสียน้ำใจ
แม้แต่น้อย ท่านนำธรรมหลายระดับและหลาย
แง่มุม มาสั่งสอนให้คณะศิษย์ ได้รู้ มาปฏิบัติให้
คณะศิษย์ ได้เห็น แม้ ในขณะที่กำลังอาพาธ การ
เผชิญกับทุกขเวทนาขององค์ท่านจึงเป็นเพียง
ขันธ์ ไม่มีผลต่อจิตที่บริสุทธิ์แล้ว ดังพระธรรม
เทศนาตอนหนึ่ ง ที่ อ งค์ ท่ า นได้ ก ล่ า วไว้ อ ย่ า ง
กระจ่างแจ้งว่า
“...จิ ต ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ล้ ว จะมาเสวยเวทนา
ที่ ไหน จิตที่บริสุทธิ์แล้วมีเวทนาที่ ไหน เวทนานี้
เป็นสมมุติต่างหาก จิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วเข้ากัน
ได้ยังไง เป็นอฐานะนี่ โดยหลักธรรมชาติ รู้ๆ
เห็นๆ อยู่นั้นน่ะจะว่ายังไง
ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเราจ่อไฟเข้า
กอไผ่ เผากอไผ่ทั้งกอ ลองดูซิ ราดน้ำมันเข้าไป
เสียงกอไผ่ระเบิดนี้เหมือนฟ้าถล่ม ไฟก็ส่งเปลว
จรดเมฆโน่น ปึงปังๆ ส่งเปลวจรดเมฆ เหมือน
กับว่าไฟนั้นมีวิญญาณมีจิตมี ใจ ฟืนคือกอไผ่นั้น
ก็เหมือนมีจิตมี ใจมีวิญญาณ เหมือนกับต่อสู้กัน
ความจริงแล้วไฟรู้ความหมายของมันไหมว่ามัน
ร้อนมันหนาวมันเย็น มันเป็นฟืนเป็นไฟ ไม่รู้ ไฟ
ก็ ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมาย
ของไฟ แต่ก็เผาไหม้กันอย่างระเบิดเปิดเปิงให้
เห็นชัดๆ อยู่ด้วยตาของเรา ได้ยินด้วยหูของ
เรานั่นแหละ ดูซิ
ผู้ที่รู้จริงๆ ก็คือคนที่ยืนดูอยู่นี้ ไฟกับฟืน
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มันเผาไหม้กันฉันใด ขันธ์นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ระหว่างรูปขันธ์กับทุกขเวทนาขันธ์บีบบังคับกัน
ก็เหมือนกันทำนองนั้น ทำให้หงิกให้งอ บางที
อาจให้เป็นเสียงร้องเสียงครางไป อือๆ อีๆ ไป
ก็ ได้ เหมือนกับไฟระเบิดกอไผ่ปึงปังๆ นั่นแหละ
แต่จิตที่บริสุทธิ์จะมาเป็นอะไรกับอันนี้ล่ะ
ทัง้ ๆ ทีอ่ ยู่ในนัน้ แหละ ขันธ์กเ็ ป็นขันธ์จะมีอะไรกัน

อันนีม้ นั เป็นไปได้ ทำให้งอให้หงิกให้กระตุกกระติก
ให้บางทีทงิ้ เนือ้ ทิ้งตัวไปได้ เพราะเส้นมันกระตุก
มันเป็นขันธ์ เหมือนกับว่าไฟกับฟืนไหม้กันนั่น
แหละ ระเบิดปึงปังๆ มันอยูเ่ ป็นสุขได้เมือ่ ไร
อั น นี้ ก็ เ หมื อ นกั น เวลามั น รั ด ตั ว กั น เข้ า
เต็มที่แล้วก็อาจมีกระดุกกระดิกหรือเป็นในแง่
ต่างๆ เช่น นิสัยที่เคยมีครวญครางอาจเป็นได้

ลวดลายนิพพาน
“...สอุปาทิเสสนิพพาน ใจเป็นนิพพานแล้ว แต่ยงั ครองธาตุครองขันธ์อยู่ นีเ่ รียกว่า สอุปาทิเสสนิพพาน คือ
ยังรับผิดชอบในธาตุในขันธ์อยู่
อนุปาทิเสสนิพพาน ธาตุขนั ธ์สลายไปแล้วนัน้ เป็นธรรมธาตุ คือ นิพพานล้วนๆ สมมุตไิ ม่มเี ลยให้รบั ผิดชอบ
ไม่มขี นั ธ์เป็นสมมุตใิ ห้รบั ผิดชอบ ถึงท่านไม่ตดิ ก็ตามก็รบั ผิดชอบเป็นสัญชาตญาณอันหนึง่ ..
จะตายแบบไหนท่าไหน จะยืนตาย เดินตาย นัง่ ตาย นอนตายไม่มปี ญ
ั หา เพราะเป็นเรือ่ งอาการของสมมุติ
ต่างหาก เพราะฉะนัน้ เราจึงได้เชือ่ ทีว่ า่ พ่อแม่ครูอาจารย์มนั่ ท่านว่าท่านพิจารณาเห็นพระอรหันต์มาแสดงท่านิพพาน
ให้ดู บางองค์เดินจงกรมนิพพานให้ดู บางองค์นงั่ นิพพานให้ดู บางองค์นอนนิพพานให้ดู บางองค์ยนื นิพพานให้ดู
ท่านว่าทำอะไรก็จะเป็นอะไร เมือ่ ผ่านจากสมมุตไิ ปหมดแล้ว อยูเ่ หนือสมมุตแิ ล้ว ทุกขเวทนาเหนือจิตดวงบริสทุ ธิ์
นัน้ ได้ยงั ไง ความบริสทุ ธิข์ องจิตเหนือสิง่ เหล่านีอ้ ยูแ่ ล้ว เพียงอาการของขันธ์ทแี่ สดงต่อกัน คือ ทุกขเวทนากับขันธ์
เป็นสมมุตดิ ว้ ยกันมันแสดงต่อกัน
ท่านจึงสามารถเดินจงกรมนิพพานได้อย่างสบาย เมือ่ หมดกำลังแล้วก็ยบุ ยอบลงตรงนัน้ เลย ยืนก็เหมือนกัน
เมือ่ หมดกำลังแล้วก็ยบุ ยอบลงตรงนัน้ ไม่ ได้ลม้ แบบทัง้ หงายทัง้ อะไรอย่างนีใ้ ห้ดู ยอบลงอย่างนีเ้ ลย นัง่ ก็เหมือนกัน
เอนแล้วก็คอ่ ยๆ ลง ค่อยอ่อนลงไป นัง่ นิพพาน แล้วเวลายืนนิพพานก็เหมือนกัน ยอบลงไปแล้วก็คอ่ ยล้มไป
ธรรมดาๆ เดินก็เหมือนกัน พอถึงทีน่ นั้ แล้วก็หยุดกึก๊ ก็นงั่ คือเหมือนปุยนุน่ ท่านว่าอย่างนัน้ นะ อ่อนนิม่ อาการของ
ท่านขณะทีท่ า่ นปลงขันธ์นพิ พานในท่าต่างๆ นัน้ เหมือนปุยนุน่ อ่อนนิม่ ไปเลย ไม่มอี ากัปกิรยิ าทีเ่ ป็นเหมือนโลก ทีว่ า่
ทุรนทุรายหรือระส่ำระสาย จะเอาอะไรมาระส่ำระสายลงจิตขนาดนัน้ แล้ว เราเชือ่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะเหล่านี้ ไม่มี
ปัญหาอะไรทีจ่ ะเข้าไปเกีย่ วข้องกับความบริสทุ ธิน์ นั้ ได้ ..
อย่างพระพุทธเจ้าปรินพิ พาน ก่อนจะเข้าปรินพิ พานทรงเข้าสมาธิสมาบัตมิ ปี ฐมฌานเป็นต้น นัน้ ท่านทรง
แสดงลวดลายให้สมกับความเป็นศาสดาของโลกต่างหาก ตามพระอัธยาศัยของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำเพือ่ จะแก้
กิเลสหรือชำระกิเลส หรือจะต่อสูก้ เิ ลสในขณะตายหรือในขณะนิพพาน หาไม่ ขนาดเป็นศาสดาเอกของโลก ทำไม
ขณะทีจ่ ะนิพพานจะไม่วางลวดลายของศาสดาไว้เป็นวาระสุดท้ายมีอย่างเหรอ ต้องวาง เราเห็นอย่างนัน้ เราเชือ่
อย่างนัน้
ส่วนพระอรหันต์ทงั้ หลายท่านถนัดทางใดท่านก็นพิ พานของท่าน ตามแบบหรือตามความถนัดของท่าน คำว่า
สมาธิสมาบัตเิ ป็นไปตามรายของบุคคลแต่ละบุคคล เป็นไปตามพระอรหันต์แต่ละประเภท ไม่วา่ เป็นประเภทใดมี
ความถนัดอย่างไหน ก็นพิ พานในท่าถนัดของท่านสะดวกสบาย
พระพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้าฌานสมาธิสมาบัติ แล้วปรินพิ พานไปในท่าสมาธิสมาบัตนิ นั้ นัน่ เป็นลวดลายของ
ศาสดาผูเ้ ป็นครูเอกของโลกไม่ทงิ้ ลวดลาย ตัง้ แต่ขณะตรัสรูแ้ ล้วสัง่ สอนโลกจะด้วยพระอาการใดทีแ่ สดงออก ไม่เคย
ลดละแห่งความเป็นศาสดาเลย สัตวโลกจะยึดได้ทกุ พระอาการทีท่ รงเคลือ่ นไหว เพราะเป็นศาสดาโดยสมบูรณ์ทกุ ๆ
อาการ เพราะฉะนัน้ วาระสุดท้ายทีพ่ ระองค์จะปรินพิ พาน พระองค์ตอ้ งแสดงให้เต็มลวดลายของศาสดาเอกในวาระ
สุดท้าย…”

พระอรหันต์น่ะ แต่จิตของท่านไม่เป็น เป็นด้วย
อาการของขั น ธ์ ที่ มั น กระทบกระเทื อ นกั น นี้
เวลาสุดท้ายของมันที่จะแตกกระจายออกจาก
กันมันเป็นได้ เรายอมรับอันนี้ แต่เรื่องจิตของ
พระอรหันต์ที่เข้ามาสุงสิงกับอันนี้ ให้มามั่วมา
สุมมาหลงใหลอันนี้ นั่นเป็นอฐานะ เป็นไปไม่ ได้
ดังนั้นที่หลวงปู่มั่นท่านพิจารณารู้เห็น ที่
ว่าพระอรหันต์นิพพานในท่าต่างๆ กันนั้น เราจึง
เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะจิตของท่านไม่ ได้อยู่
ในอำนาจของขันธ์เหมือนสามัญชนทั่วๆ ไปนี่
ท่านจึงนิพพานในท่าต่างๆ ได้ตามอัธยาศัยของ
ผู้มีจิตใจที่อยู่เหนือโลกแล้ว…”
การยอมรับการรักษาด้วยแพทย์ด้วยยา
หลากชนิ ด จึ ง เป็ น การตอบรั บ น้ ำ ใจเหล่ า
ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ด้ ว ยเมตตาธรรมโดยแท้ ทั้ ง นี้
เพราะองค์ท่านมีญาณหยั่งรู้ประจักษ์อยู่ภายใน
ใจแล้ว และได้พยายามบอกเตือนศิษยานุศิษย์
หลายครั้งหลายคราให้ทราบ แม้จะไม่ ได้กล่าว
โดยตรงอย่างที่หลวงปู่มั่นเคยกล่าวไว้ก็ตามว่า
“ป่วยคราวนีเ้ ป็นครัง้ สุดท้ายของเรา จะไม่มี
วันหาย ยาจากเทวดามาก็ไม่หาย ถึงวาระของมัน
แล้ว มันจะค่อยเป็นค่อยไปของมันอย่างนี้ ไม่ตาย
ง่ายนะ เป็นโรคทรมาน เขาเรียกว่าโรคคนแก่ จะ
เอายาเทวดามาใส่ก็ไม่หาย ตายโดยถ่ายเดียว”
องค์หลวงตาเมตตานำธาตุขันธ์ขององค์ท่านออกแสดงธรรมเป็นเทศน์กัณฑ์สำคัญที่สุด
เข้มข้นที่สุดและวิกฤตที่สุด เทศน์กณ
ั ฑ์นจี้ ะติดหู
ติดตาและสะเทือนจิตสะเทือนใจแก่บรรดาลูก
ศิษย์ลกู หาตลอดไป
ท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์และความ
โศกเศร้าสุดพรรณนาถึงความสูญเสียพระมหาเถระผูท้ รงคุณธรรม ทรงคุณปู การใหญ่หลวงแก่
ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ท่าน
ได้มอบมรดกธรรมล้ำค่าที่สำคัญยิ่ง อันได้แก่
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ปฏิปทาเครือ่ งดำเนินไปสูค่ วามบริสทุ ธิว์ มิ ตุ ติหลุด
พ้ น สื บ สานอริ ย ประเพณี อ ริ ย วงศ์ ได้ อ ย่ า ง
หมดจดงดงามตัง้ แต่เบือ้ งต้นจวบจนวาระสุดท้าย
การเกิดในคราวนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย การ
บวชคราวนี้ก็เป็นการบวชครั้งสุดท้าย และการ
ตายในคราวนีก้ เ็ ป็นการตายครัง้ สุดท้ายด้วยเช่น
กั น ซึ่ ง องค์ ท่ า นได้ ก ล่ า วยื น ยั น ในเรื่ อ งนี้ ด้ ว ย
ความอาจหาญว่า
“...เราจะทำประโยชน์ ใ ห้ โ ลกเต็ ม กำลั ง
ความสามารถของเรา จนกระทัง่ ถึงวาระสุดท้าย
แห่งการตายของเรา เพราะการตายของเรานั้น
จะเป็นการตายในครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งเดียว
เท่านั้น เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว
ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรท่านแสดงไว้ว่า
ญาณัญจ ปน เม ทัสสนัง อุทปาทิ
อกุปปา เม วิมุตติ
อยมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภโว
ความรู้ความเห็นอันล้ำเลิศประเสริฐสุดได้
เกิดขึ้นกับเราแล้ว
ความหลุ ด พ้ น จากกิ เ ลสวั ฏ วนความเกิ ด
ตายนี้ ไม่มีการกำเริบแล้ว
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา
ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอีกเราจะไม่กลับมาเกิด
อีกแล้ว...”
จึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนและ
อนุชนรุ่นหลัง จักภาคภูมิใจและน้อมนำองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต แสดง
การเทิดทูนบูชาตอบแทนพระคุณอย่างไม่มีวัน
จืดจางด้วยการปฏิบัติฝึกหัดตนให้อยู่ ในโอวาท
คำสอน จึงจะสมเจตนาขององค์หลวงตาที่ตั้งใจ
มอบมรดกธรรมอันทรงค่าทั้งหลายไว้เป็นเข็ม
ทิศทางเดินที่ถูกต้องแก่ โลกให้ก้าวเดินตามเพื่อ
ความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดกาล

การปฏิบัติต่อพระสรีระ		

สังขารองค์หลวงตา
ภายหลังองค์หลวงตาดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงโทรศัพท์กราบ
บังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ให้ทรงทราบในขณะนั้นทันที เพราะทรงคอย

ติดตามสอบถามอาการอาพาธองค์หลวงตาจาก
ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ อย่างต่อ
เนื่องตลอดมา
จากนั้นแพทย์และบุรุษพยาบาลได้ช่วยกัน
ถอดเครื่องช่วยหายใจออกจากองค์ท่าน เสียง
เครื่องช่วยหายใจดับลง พระอาจารย์สุชินเปิด
หน้าต่างบอกญาติโยมทีอ่ ยูด่ า้ นนอกว่า “หลวงตา
เสด็จสู่พระนิพพานแล้ว” ทันใดนั้นน้ำตาแห่ง
ความพลัดพรากจากบุคคลผูเ้ ป็นทีร่ กั จากครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่พึ่ง และจากสมณะผู้เป็นเนื้อนาบุ ญ สู ง สุ ด ของเหล่ า ศิ ษ ย์ ทั้ ง หลายต่ า งไหล
นองหน้า เสียงร้องไห้แม้ ไม่ดังหากได้ยินชัดเจน
กระจายทั่วบริเวณ หัวใจทุกดวงทุกข์ระทมด้วย
ความอาลัยอาวรณ์สงสารตนเองต้องกลายเป็น
ศิ ษ ย์ ก ำพร้ า ไร้ ที่ พึ่ ง พิ ง อั น อบอุ่ น บั ด นี้ อ งค์ หลวงตาผู้เป็นทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์ เป็น
ร่มโพธิ์ร่มไทรใหญ่แก่วงกรรมฐานได้ถึงกาลจาก
ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมา
คณะสงฆ์ แพทย์ บุรุษพยาบาล กราบขอ
โอกาสถอดอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ อื่ น ๆ และ
สายต่างๆ ออกจากธาตุขันธ์องค์หลวงตา จาก
นั้ น คณะแพทย์ พร้ อ มบรรดาคณะสงฆ์ แ ละ
ศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมเพรียงกันพนมมือและก้ม
ลงกราบขอขมาต่อองค์หลวงตา ทูลกระหม่อม
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเป็นองค์แทนคณะศิษยานุศิษย์ทั้งปวงถวายพานดอกไม้และทรง
ถวายผ้าครองแด่พระสรีระสังขารองค์หลวงตา
จากนั้นทรงกราบขอขมาองค์หลวงตาร่วมกับ
คณะศิษยานุศษิ ย์โดยพระอาจารย์สชุ นิ เป็นองค์แทนคณะสงฆ์ประกาศให้ญาติโยมในบริเวณโดย
รอบกุ ฏิ ก ล่ า วคำขอขมาโดยพร้ อ มเพรี ย งกั น
ลำดับนั้นทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
และคณะ เสด็จออกจากห้องปลอดเชื้อโดยทรง

รอคณะสงฆ์อยู่ภายนอก
คณะสงฆ์สรงน้ำพระสรีระสังขารด้วยน้ำ
อุ่นและใส่ผ้าครองทั้งสบง จีวร สังฆาฏิ ใหม่ทั้ง
ชุ ด แล้ ว จั ด วางมื อ ทั้ ง สองขององค์ ท่ า นเข้ า
ประสานกั น โดยมื อ ขวาประทั บ ไว้ บ นมื อ ซ้ า ย
ลั ก ษณะคล้ า ยองค์ ท่ า นขณะเดิ น จงกรม ดู
งดงามตามแบบกรรมฐานผู้รักการเดินจงกรม
และการภาวนาเป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจ ผิ ว พรรณสี
เหลืองอร่ามผ่องพรรณไปทั้งองค์ คณะสงฆ์มี
มติไม่ให้ฉีดยาฟอร์มาลิน โดยในระหว่างงานพิธี
บำเพ็ญกุศลและเตรียมงานพระราชทานเพลิง
ให้เก็บรักษาพระสรีระสังขารองค์หลวงตาไว้ ใน
โลงเย็นราว ๑ เดือน ตามความประสงค์องค์หลวงตาทีต่ อ้ งการให้เผาโดยเร็ว ไม่ให้เก็บไว้นาน
ลำดั บ ต่ อ มา ทู ล กระหม่ อ มเจ้ า ฟ้ า หญิ ง จุฬาภรณ์ฯ คณะแพทย์ พร้อมบรรดาคณะสงฆ์
และศิษยานุศิ ษ ย์ ต่ า งพร้ อ มเพรี ย งกั น พนมมื อ
และก้ ม ลงกราบขอขมาลาโทษต่ อ พระสรี ร ะ
สังขารองค์หลวงตาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓
ครั้ง เสียงคำกล่าวขอขมาที่พร้อมเพรียงกันของ
เหล่าศิษยานุศิษย์ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณวัดป่าบ้านตาดด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากการขอขมาลาโทษในอดีตที่ผ่านมาทั้งหลายโดยสิ้นเชิง
ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรง
อยู่ ในฐานะองค์แทนสถาบันและยังเป็นลูกบุญธรรมขององค์ ห ลวงตาอี ก ด้ ว ย พระองค์ ท รง
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แสดงความรักความห่วงใยถึงกับยอมสละหน้าที่
การงานสำคัญเพื่อมาดูแลรักษาอาการอาพาธ
องค์หลวงตาอย่างสุดความสามารถตลอดมา
ไม่ทรงทอดทิ้ง ทรงอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมคิด
อ่านร่วมประชุมกับคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์
ประดุจครอบครัวเดียวกันตราบจนวาระสุดท้าย
ขององค์หลวงตา
เมื่อองค์หลวงตาดับขันธ์นอนสงบนิ่งอยู่
ตรงหน้าพระองค์ทา่ นและคณะสงฆ์ในเวลาเช่นนี้
ท่านพระอาจารย์อนิ ทร์ถวายในนามตัวแทนคณะ
สงฆ์ฯ และศิษยานุศิษย์ทั้งปวง จึงกล่าวมอบ
ความไว้วางใจถวายให้ทลู กระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงพิจารณาในการดำเนินงานต่อ
จากนี้ ได้เต็มที่ พระองค์ทรงตอบรับและกราบ
นมัสการขอบคุณที่คณะสงฆ์ ไว้วางใจ พระองค์
ทรงมอบหมายให้ ดร.ไพศาล ล้อมทอง และ
ดร.สมชาย ธรณิศร ซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีข่ องสำนัก
พระราชวังเข้ามาประสานงานร่วมกับคณะสงฆ์
โดยระเบียบพิธีการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไป

ตามที่ ค ณะสงฆ์ เ ห็ น สมควร นั บ เป็ น พระกรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และเป็นการแสดงความ
เคารพบูชาต่อปฏิปทาองค์หลวงตาอย่างสุดซึง้
จากนั้นคณะสงฆ์ ได้หารือเกี่ยวกับพิธีการ
สรงน้ำพระสรีระสังขารองค์หลวงตา เห็นว่าองค์หลวงตาเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดแก่ชนทุก
ระดับชั้น ประชาชนทั่วทุกสารทิศจะต้องพากัน
เดินทางมากราบไหว้สักการะแบบมืดฟ้ามัวดิน
หากเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนจำนวนมากเข้ า
ห้อมล้อมใกล้ชิดพระสรีระสังขารองค์ท่านมาก
เกินไปเกรงจะยากลำบากในการดูแล จึงมีมติเห็น
ชอบตามที่มีผู้เสนอให้ ใช้ตามแบบพิธีของสำนัก
พระราชวังในการสรงน้ำพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ระดับสูง กล่าวคือใช้สายสิญจน์พันรอบเท้า
องค์หลวงตาแล้วโยงออกมาใส่พานให้คนทัว่ ไปสรง
น้ำลงบนบริเวณสายสิญจน์แทนการสรงน้ำบน
ส่วนใดส่วนหนึง่ ของพระสรีระองค์ทา่ น
ลำดั บ ต่ อ ไปคณะสงฆ์ ไ ด้ ช่ ว ยกั น เคลื่ อ น
ย้ายพระสรีระสังขารขององค์หลวงตาจากห้อง

ปลอดเชื้ อ เข้ า มาภายในห้ อ งที่ อ ยู่ ติ ด กั น เป็ น
ห้องที่องค์ท่านใช้จำวัดมาแต่เดิม โดยหันศีรษะ
ไปทางทิ ศ เดิ ม ตามปกติ ที่ อ งค์ ท่ า นนอนจำวั ด
เป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้ เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น.

พิจารณาทบทวนปฏิปทา
ในระยะที่อาการอาพาธขององค์หลวงตา
ทรุดลงเรื่อยๆ องค์ท่านได้ปรารภธรรมะสำคัญ
ในลักษณะเป็นการทบทวนปฏิปทาขององค์ท่าน
เองที่ ได้ดำเนินมาจนเข้าถึงวิมุตติธรรมเป็นพระ
อรหันต์ขีณาสพ และเมื่อถึงคราวต้องประสบ
กับเวทนาในยามอาพาธหนักเช่นนี้ สิ่งนี้จึงเป็น
สาเหตุทำให้องค์ท่านต้องคิดทบทวนด้วยความ
ภาคภูมิใจว่าหากจิตไม่ ได้รับการฝึกมาก่อนแล้ว
ต้ อ งมาประสบเวทนาเช่ น นี้ องค์ ท่ า นจะทุ ก ข์
ร้อนเพียงใด ดังนี้
“...นี่ถ้าหากว่าไม่ ได้สร้างความดีมาตั้งแต่
ต้น รู้สึกระยะนี้จะเป็นระยะที่สร้างความเดือด-

พระนิพนธ์ทลู กระหม่อมฯ ถึงองค์หลวงตาด้วยความเคารพรักอาลัยยิง่
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ท้องฟ้าภายในวัดป่าบ้านตาดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๓๐ น. เมื่อมองจากพระตำหนักทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ไปทางทิศตะวันออก ทรงทอดพระเนตร
ท้องฟ้าในวันนี้แล้วจึงตรัสว่า “ท้องฟ้าวันนี้แลดูโศกเศร้า
และเหงาหงอยผิดไปจากวันอื่นๆ”

ร้อนแก่ตัวเอง แต่ทีนี้มาพิจารณามาลงในนี้ โล่ง
หมด ว่างหมดโลกธาตุ ปล่อยวางด้วย ว่างใน
จิตด้วย หมดเลย
สังขารร่างกายเดินโขยกเขยกก็ตาม จิต
ไม่ ได้เป็น ไม่มวี ติ กวิจารณ์ การก้าวหน้าถอยหลัง
ไม่ มี ก้ า วหน้ า ถอยหลั ง ไม่ มี ไม่ วิ ต กวิ จ ารณ์
ปัจจุบันเป็นอย่างไรเท่านั้นพอ พอๆ ใจ…”
และเมื่อองค์ท่านพิจารณาย้อนหลังเกี่ยว
กับประสบการณ์ที่มักต้องเข้าไปแก้ปัญหาเรื่อง
ราวต่ า งๆ ในพระศาสนาและในวงกรรมฐาน
ท่านก็ ให้ข้อสรุปของชีวิตในเรื่องนี้ว่า
“...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
ดี รู้สึกว่าสายศาสนานี้รู้สึกจะราบรื่นดีนะ

สื่อมวลชนทุกแขนงทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ต่างออกข่าวการละสังขารขององค์หลวงตาโดยถ้วนหน้า

ไม่เคยมีอะไรเลยนะ ตัง้ แต่เริม่ บวชมาจนกระทัง่
ป่านนี้ ไม่เคยมีอะไรมาขัดมาข้อง หรือเรื่องราว
ใดๆ มัวหมองไม่เคยมี มีแต่ระงับ ระงับเรือ่ งราว
ต่างๆ หรืออธิกรณ์ตา่ งๆ มักจะเด่นอยู่ เด่น...”
การทีอ่ งค์หลวงตาได้รบั ความเคารพนับถือ
และความไว้วางใจในกิจของพระศาสนานั้น สิ่ง
สำคัญประการหนึง่ ย่อมต้องมาจากความแตกฉาน
รอบรู้ ในหลักพระธรรมวินัย ซึ่งองค์ท่านก็ ได้
พิจารณาทบทวนย้อนหลังตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นชีวิต
การบวชเรียนว่ามีสาเหตุมาจากความเคารพรัก
ในพระธรรมวินยั อันเป็นคุณสมบัตปิ ระการสำคัญ

ทีม่ อี ยู่ในองค์ทา่ นเอง ดังนี้
“...พระวินัยเราเรียนมาก เราสนใจเพราะ
เรารักพระวินัย ไม่ ให้มีคำว่าล่วงเกินด้วยไม่มี
หิริโอตตัปปะนั้นไม่มี นอกจากจะต้องอาบัติก็
ต้องด้วยความไม่รู้ ไม่เห็นหรือเผลอไป ที่จะให้มี
เจตนาเราไม่เคยปรากฏตั้งแต่เราบวชมา…”
คุณสมบัติสำคัญที่หนุนนำชีวิตขององค์ท่านให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดตามความ
ตั้งใจและเป็นอุปนิสัยเด่นประจำองค์ท่านในทุก
หน้าที่การงาน องค์ท่านได้สรุปไว้ ดังนี้
“...เราอาจจะมีนิสัยวาสนาอยู่บ้าง คือทำ
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ผ้ารับประเคนที่องค์หลวงตาถือติดตัวไว้เสมอ

อะไรมันจริงทุกอย่างไม่ ได้มีคำว่าเหลาะแหละ
พิจารณาย้อนหลังไปหาการกระทำของเจ้าของ
เราอืดอาดเนือยนายท้อแท้อ่อนแอที่ ไหน ไม่มี
ถึงจะยากลำบากล้มลุกคลุกคลานมันก็เอาแบบ
ล้มลุกคลุกคลาน จะได้หลักได้เกณฑ์ มันก็เอา
ตามแบบได้หลักได้เกณฑ์ ที่จะอืดอาดเนือยนาย
ท้อแท้อ่อนแอ ไม่ปรากฏ...”
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑–๒๕๔๖ ซึ่งเป็นห้วงเวลา
ที่ อ งค์ ห ลวงตาเมตตาเป็ น ผู้ น ำดำเนิ น การ
โครงการช่วยชาติ มีพระธรรมเทศนา ไม่น้อย
กว่า ๕,๐๐๐ กัณฑ์ ณ สถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
กว่า ๑,๐๐๐ แห่ง การออกเป็นผู้นำกอบกู้บ้าน-

เมื อ งเช่ น นี้ เ ป็ น เสมื อ นอุ ป นิ สั ย แต่ ดั้ ง เดิ ม ของ
องค์ท่านที่คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ เคยกล่าวไว้ว่า
องค์หลวงตาเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อน จึง
เป็นพระผู้มี ใจคอกว้างขวางดุจดั่งพระโพธิสัตว์
สมตามคำที่คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ ผู้มีดวงตา
ธรรมอันแหลมคมเคยพูดย้ำไว้เสมอ นอกจากนี้
ในยุคขององค์หลวงตาเป็นเสมือนยุคทองของ
การฟื้นฟูข้อวัตรปฏิบัติโดยเฉพาะพระกรรมฐาน
ให้ปฏิบัติตรงแน่วต่อหลักพระธรรมวินัย และ
เมื่อคุณแม่ชีแก้วได้ลองสอบถามองค์หลวงตา
ถึงสาเหตุที่ยุติความปรารถนาพุทธภูมิในชาตินี้
และยุ ติ ก ารสร้ า งสมบารมี เ พื่ อ ความเป็ น
พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลว่าเป็น
เพราะเหตุใด องค์หลวงตากลับมิได้ตอบคำถาม
นี้จนกระทั่งทุกวันนี้ ในเรื่องนี้องค์หลวงตานำ
เหตุการณ์ครั้งนั้นมาเล่าให้ฟังด้วยว่า
“...(คุณแม่ชีแก้วถาม) ‘เท่าที่พิจารณานะ
ที่ รู้ ม านะ ญาท่ า นนี่ เ คยปรารถนาพุ ท ธภู มิ น ะ
แล้วทำไมถึงหยุดเสียล่ะ’ ..
เราก็เฉยเลย แกก็จับคำอะไรเราไม่ ได้นะ
เราก็ ไม่เคยพูดที่ ไหนว่าเราเคยปรารถนาพุทธภูมิมา เราก็ ไม่เคยพูดที่ ไหน แต่แกทำไมนำมา
พูดทั้งๆ ที่เราไม่เคยพูดที่ ไหนเลยนะว่าเราเคย

พระอรหันต์รู้จริงแล้วจึงประกาศธรรมสอนโลก
“...ใครจะว่าเราบ้าก็ให้ว่าไป เราไม่ ได้พูดออกด้วยความเป็นบ้า เราพูดออกด้วยความเป็นธรรม ขอให้พี่
น้องทั้งหลายฟังเป็นธรรม อย่าไปหาว่าหลวงตาบัวนี้ โอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นล่ะ กิเลสมันเข้าไปย่ำยีตี
แหลกไปตีตลาดแล้วนะนั่นน่ะ แล้วแทนที่จะได้ผลประโยชน์จากคติธรรมที่ท่านสอนนี้ กลับไปเป็นข้าศึกต่อตัว
เองเผาลนตัวเอง ..
ว่าหลวงตาบัวโอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้ โอ้อวดอะไร ของปลอมมียังแสดงออกได้เต็มบ้านเต็มเมืองเต็ม
โลกเต็มสงสาร จนหาที่อยู่ ไม่ ได้เพราะของปลอมทั้งนั้น ของจริงมีแสดงออกมาไม่ ได้มีอย่างเหรอ ถ้าอย่างนั้น
ศาสนาก็หมดแล้วในประเทศไทยเรา พุทธศาสนาไม่มีแล้ว
ผู้รู้ของจริง เห็นของจริง นำของจริงออกมาพูดไม่ ได้ ว่าเป็นการโอ้การอวด เห็นไหมกิเลสเอารัดเอา
เปรียบ กิเลสเหยียบย่ำทำลายหมด ไม่ให้พูดของจริง ให้พูดแต่ของปลอม เรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมือง
พูดได้ทั้งนั้น ถ้าพูดของจริงพูดไม่ ได้ นี่เห็นไหมศาสนาจะหมดแล้วนะ ถ้าของจริงพูดออกมาไม่ ได้ ..
นี้เรารู้จริงเห็นจริงอย่างนี้ เราพูดตามเรื่องความรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้ เหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้
ธรรมแล้ว ท่านรู้จริงเห็นจริงท่านประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมา ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงทำแบบ
เดียวกัน และพระสาวกเหมือนกัน เมื่อรู้ธรรมแล้วก็ประกาศธรรมสอนโลก คือเอาความจริงออกสอนโลก นี่
ก็ความจริงอันเดียวกัน เรานำมาพูดนี้จะผิดไปที่ตรงไหน…”

ปรารถนาพุทธภูมิหรือไม่เคยปรารถนาเราก็ ไม่
เคยพูด แล้วแกก็มาพูดอย่างนั้น .. เราก็เฉย
แกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแกก็ ไม่กล้าถามอีก
นะ เราก็เฉยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ แกตายไป
แล้วเราก็เฉย...”

คืนวันบรรลุธรรมกระเทือนทัว่ โลกธาตุ
องค์ ห ลวงตาเมตตาเปิ ด เผยความรู้
อัศจรรย์เลิศโลกขณะบรรลุธรรมในคืนเดือนดับ
ภายในกุฏิบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัด
สกลนคร ท่ า มกลางความวิ เ วกสงั ด อากาศ
ละเอียดประณีต จิตขององค์ท่านเข้าถึงธรรมธาตุก็พลันบังเกิดอานุภาพสะเทือนสะท้านทั่ว
ถึงกันหมดทั้งหมื่นแดนโลกธาตุ ดังนี้
“...ความทุกข์ความทรมานในเวลาที่ต่อกร
กับกิเลสนั้นเป็นเวลา ๙ ปีเต็ม ตั้งแต่พรรษา ๗
นี่เรียกว่าสอบเปรียญได้แล้วตามคำอธิษฐานว่า
สอบเปรียญจบลงได้แล้วจะเข้าบำเพ็ญกรรมฐาน สังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นจากจิตใจโดยสิ้น
เชิง ตั้งแต่บัดนั้นพรรษา ๗ แล้วจึงได้ก้าวขึ้นสู่
เวที ได้รับอบรมคำสอนจากหลวงปู่มั่นเป็นที่
พอใจแล้ว ก็ขึ้นเวทีไม่ยอมลงเป็นเวลา ๙ ปี จน
กระทั่งถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕
ทุ่มพอดี เป็นเวลาที่ตัดสินกันลงได้ด้วยกิเลสถูก
สังหารอย่างสิ้นเชิง ไม่มีซากเหลืออยู่ภายในใจ
เลย ชนะอย่างเด็ดขาด อย่างเอกอย่างเลิศเลอ
ในชีวิตของเราเองเกิดมาตั้งแต่ โคตรแซ่
ของหลวงตาบัวก็ ไม่เคยปรากฏ ไม่เคยคิดเคย
นึกว่าจะได้รู้ ได้เห็นได้ครองธรรมประเภทเลิศเลอ
อัศจรรย์นี้ แต่แล้วก็ ได้ประจักษ์ขึ้นในคืนวันนั้น
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อย่างอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสาร ตั้งแต่บัดนั้นมา
กิ เ ลสตั ว ไหนเท่ า เม็ ด หิ น เม็ ด ทรายไม่ ป รากฏ
ภายในใจเลย เรียกว่าครองบรมสุขตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมาจนกระทัง่ บัดนี้ การแนะนำสัง่ สอนโลก
เราสัง่ สอนตัง้ แต่บดั นัน้ มา แต่สงั่ สอนด้วยความ
อิ่มเอิบ สั่งสอนด้วยบรมสุข ไม่ ได้สั่งสอนโลกที่
แบกกองทุกข์มาหาเรา ด้วยการทีเ่ ราก็แบกกอง
ทุกข์ ไปสัง่ สอนโลก แต่เรานำบรมสุขจากหัวใจที่
บริสทุ ธิล์ ว้ นๆ แล้วนีส้ งั่ สอนโลก ทีก่ ำลังแบกหาม
กองทุกข์ทงั้ หลายอยูท่ วั่ หน้ากันมาหาเรา
จนกระทั่งมาถึงวาระอันสำคัญที่เราจะได้
ช่วยบ้านช่วยเมือง นับตั้งแต่วันก้าวลงเวทีมา
แล้ ว มาด้ ว ยความสง่ า งาม มาด้ ว ยความ
อัศจรรย์ลน้ โลกล้นสงสาร เทวบุตรเทวดา อินทร์
พรหม ชัน้ ไหนๆ กระทบกระเทือนสะเทือนถึงกัน
หมดในคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๕ ทุ่มนั้น
เทวบุตรเทวดามีกี่ชั้น สวรรค์ ๖ ชั้น แต่ละชั้นๆ
มีเทวบุตรเทวดามากขนาดไหน มนุษย์เราทั้ง
โลกนี้ สู้ เ ทวดาชั้ น เดี ย วก็ ไ ม่ ไ ด้ เช่ น จาตุ ม ฯ
เทวดาในชั้ น จาตุมฯ มีจำนวนมากกว่ามนุษย์
ของเราทั่วโลกนี้ขนาดไหน แล้วยังเทวดา ๖ ชั้น
ตั้งแต่ชั้นจาตุมฯ ขึ้นไปถึงปรนิมมิตวสวัตตี เป็น
สวรรค์ ๖ ชั้น เต็มไปด้วยเทวดาทุกชั้นๆ นี้มี
จำนวนมากขนาดไหน จากนั้นก็พรหมโลกมี ๑๖
ชั้น พรหมโลกแต่ละชั้นๆ นั้นคนทั่วโลกของเรา
นี้ถ้าเทียบแล้ว คนทั่วโลกนี้เท่ากับกำปั้นเท่านั้น
ไม่ ได้ ใหญ่ โตอะไรเลย เพียงชั้นพรหมโลกชั้น
เดียวเท่านั้นก็มากเหลือล้นพ้นประมาณที่จะมา
เทียบกับมนุษย์เราเท่ากำปั้นนี้แล้ว
ที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดนี้ เ ทวดาถึ ง ๖ ชั้ น
พรหมโลก ๑๖ ชั้น กระเทือนประสานกันทั่วโลก
ดินแดน สมกับทีพ่ ระพุทธเจ้าแสดงไว้ ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรว่า ทสสหัสสี โลกธาตุ สังกัมปิ
สัมปกัมปิ สัมปเวธิ อัปปมาโณ จ โอฬาโร
โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ หมื่นโลกธาตุ อย่าว่า
สามโลกธาตุนี้เลย หมื่นแดนโลกธาตุสะเทือน
สะท้านหวั่นไหวทั่วกันหมดทั้งหมื่นแดนโลกธาตุ
นั้น อานุภาพแห่งความสว่างไสวของธรรมใน
พระทัยของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมธาตุล้วนๆ
แล้วนั้น เป็นความสว่างไสวครอบโลกธาตุ เกิน
กว่าอานุภาพแสงสว่างของเทวดาตนใดจะเทียบ
เสมอเหมือนได้ นีแ้ ปลออกตามศัพท์เป็นอย่างนัน้

จิตดวงนี้เมื่อได้กระเทือนเข้าถึงธรรมธาตุ
เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่าน
เข้าสู่ธรรมธาตุแล้ว ก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกัน
จึ ง กระเทื อ นทั่ ว แดนโลกธาตุ สวรรค์ ๖ ชั้ น
พรหมโลก ๑๖ ชั้น พูดเพียงย่อๆ พวกเปรตผี
จำนวนมากขนาดไหน รุกขเทวดา อากาสาเทวดา มีจำนวนมากขนาดไหน กระเทือนถึงกัน
หมด นั่นเป็นวันที่ปรากฏชื่อลือนาม เป็นวันที่
จิ ต นี้ แ สดงฤทธิ์ เ ดชของตนเองที่ พ้ น แล้ ว จาก
การกดขี่บังคับของวัฏจักรคือกิเลส ได้แสดง
ฤทธิ์เดชเป็นธรรมธาตุขึ้นมาในหัวอกของเราผู้
บำเพ็ญเองอย่างไม่สะทกสะท้าน อย่างอัศจรรย์
ไม่เคยคาดเคยฝัน น้ำตาไหลพรากลงมาด้วย
ความอัศจรรย์ธรรมประเภทที่ ได้ปรากฏขึ้นใน
ปัจจุบันนั้น โดยไม่เคยคิดเคยอ่านว่าจะได้รู้ ได้
เห็น ได้ประสบพบเห็นธรรมอัศจรรย์ประเภทนี้
นีล่ ะพูด ถ้าว่าเรือ่ งความดังนัน้ น่ะ หลวงตา
นี้ ดั ง มาแล้ ว ตั้ ง แต่ ปี ๒๔๙๓ แม้ ม นุ ษ ย์ จ ะไม่
ทราบก็ตาม แต่มนุษย์นี้เพียงกำมือหนึ่งเท่านั้น
เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม กี่ชั้นกระเทือนถึง
กันหมด ทราบเรือ่ งราว ประสับประสานระหว่าง
จิ ต ดวงนี้ กั บ เทวดาทั้ ง หลายอย่ า งกว้ า งขวาง
มากมาย มากยิ่ ง กว่ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี เ ท่ า กำมื อ นี้
เท่านั้น นี่เรียกว่าเราดังมาแล้วตั้งแต่ โน้น พวก
เทวบุตรเทวดาทั้งหลายทราบทั่วกัน มนุษย์ก็
ค่อยมาทราบทีหลังๆ หลังจากที่ ได้ระบายธรรม
ทั้งหลายที่ ได้รู้ภายในจิตใจของตนเต็มสัดเต็ม
ส่วนหาสงสัยไม่ ได้แล้ว พอแล้วทุกอย่าง ในโลก
ธาตุนี้ ไม่มีอันใดเสมอเหมือนธรรมธาตุนี้เลย ได้
ครองเต็มหัวใจแล้ว
แล้ ว ก็ ไ ด้ ค่ อ ยกระจายออกแก่
บรรดาผู้ ไปเกี่ ย วข้ อ ง เฉพาะ
อย่างยิ่งภิกษุคือพระกรรมฐาน ติ ด สอยห้ อ ยตาม
ได้แนะนำสั่งสอนเรื่อย
มา หลั ง จากนั้ น ก็ มี
ประชาชนเข้ า ไป
เกี่ยวข้อง แนะนำ
สั่งสอนสงเคราะห์
สงหา ทั้งด้านวัตถุ
และด้านนามธรรม
คื อ การแนะนำ

สั่งสอน ด้านวัตถุ ได้แก่เงินทองข้าวของที่ ได้มา
มากน้ อ ยเพี ย งใด เราบริ จ าคเพื่ อ โลกสงสาร
เรื่อยมา นับตั้งแต่วันมาตั้งวัดป่าบ้านตาดขึ้นมา
วัตถุไทยทานได้มามากน้อยช่วยสงเคราะห์สงหา
คนทุกข์คนจนทั่วประเทศไทย…”
ด้วยข้อวัตรปฏิบัติขององค์หลวงตาจนเข้า
ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นเบื้องต้น และด้วย
การประกาศธรรมความจริ ง สอนโลกตั้ ง แต่
บัดนั้นจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเป็นลำดับต่อมา
นั้น สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงปฏิปทาการดำเนิน
ของท่ า นที่ ส ามารถสื บ สานตามรอยอริ ย วงศ์
อริยประเพณีได้อย่างสง่างาม

หลวงตาทำพิธีตายลาโลก
พินัยกรรมอุ้มโลก
ลาวัฏสงสารแบบอาชาไนย
องค์หลวงตาเมตตาวางแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อพระสรีระสังขารขององค์ท่านเมื่อถึง
กาลเวลาแห่งการละขันธ์ลาโลกลาวัฏสงสาร
ท่านกล่าวไว้ ดังนี้
“...นีเ่ ราพูดตรงๆ หลวงตาบัวเคยประกาศ
เสมอให้ลูกศิษย์ลูกหาฟัง ไม่สอนเฉยๆ จะว่า
ท้าทายก็ ไม่ใช่ท้าทาย แต่เอาความจริงมาพูดให้
ลูกศิษย์ ได้เป็นคติ ว่าเวลาหลวงตาบัวตายอย่า
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นิมนต์พระมา กุสลา ธัมมา นะ สร้างมาตัง้ แต่
วันอุปสมบทเรือ่ ยมา เฉพาะอย่างยิง่ เวลาขึน้ เวที
ฟัดกับกิเลสคือออกปฏิบตั กิ รรมฐาน อยูแ่ ต่ในป่า
ในเขาทั้งนั้นล่ะ คนเดียวๆๆ เป็นตายคนเดียวๆ
เรียกว่ากุสลาคนเดียว เจ้าของกุสลาให้เจ้าของ
เองคนเดียว จนกระทั่งเต็มความสามารถมาจน
กระทั่งทุกวันนี้ จึงประกาศออกมาด้วยหัวใจอัน
เป็นจริงไม่ ได้หลอกลวงใครๆ ทัง้ นัน้
เวลาหลวงตาบัวตายแล้ว อย่านิมนต์พระ
มา กุสลา ธัมมา เราได้พยายามทำเต็มความ
สามารถของเราแล้ว อะไรจะมีก็มีแล้วเวลานี้
ถ้าไม่มีก็ ไม่มี ให้จมไปเสียคนเดียวนี่ อย่าเอาคน
อื่นมา กุสลา ธัมมา ให้ยุ่งเปล่าๆ เราทุกคนให้
สร้าง กุสลา ธัมมา ไว้จนเป็นที่แน่ใจ เมื่อแน่ใจ
แล้วไม่ต้องไปหากุสลาที่ ไหน หากประจักษ์อยู่
ภายในจิตใจของตัวเอง เช่นว่าตายแล้วนี้จะไป
เกิ ด สวรรค์ ชั้ น ไหนมั น ก็ รู้ คนมี บุ ญ ค่ อ ยรู้ เ ป็ น
ลำดับ ค่อยแน่ใจเป็นลำดับ คนมีหลักธรรมเป็น
อย่างนั้น แล้วจิตมีความละเอียดลออเข้าด้วย
จิตตภาวนาเท่าไรยิ่งรู้ชัดๆ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สวรรค์ ๖ ชั้น
พรหมโลก ๑๖ ชัน้ จนกระทัง่ นิพพาน ๑ ชัน้ ไม่มี
อะไรเป็นปัญหาเลย เป็นความกระจ่างแจ้งอยูก่ บั
ภายในใจของผู้บำเพ็ญ เพราะดำเนินตามทาง
ของพระพุทธเจ้าทีท่ รงบำเพ็ญและทรงรูท้ รงเห็น
มาแล้วทัง้ นัน้ เมือ่ เราบำเพ็ญตามสวากขาตธรรม
ทีท่ า่ นตรัสไว้ชอบแล้ว ก็ยอ่ มเดินตามเข็มทิศทาง
เดินทีถ่ กู ต้องแล้วนัน้ ก็ไปเจอจนได้ ..
หลวงตาบัวตายนี้บอกชัดๆ เลยว่าไม่ ให้
นิมนต์พระมา กุสลา ธัมมา เราสร้างมาพอแล้ว
ทุกสิง่ ทุกอย่าง เต็มหัวใจของเรา เราไม่สงสัยแล้ว
ในธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะพระไตรปิฎก
ไม่วา่ จะธรรมความจริงทัว่ ไตรโลกธาตุ เราบรรจุ
เข้าในหัวใจนีห้ มดแล้ว เราไม่ ได้สงสัยแล้ว

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗

เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระ
มา กุสลา ธัมมา กุสลา ธัมมา หลวงตาบัว
ตายแล้วไปไหนนา ไปสันพร้า (สันมีด) นี่เราจะ
ว่าอย่างนั้น เราไม่ว่าไปไหนละ
ถ้าสร้างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วสงสัยไป
ไหน แล้วสงสัยอยู่สอนคนไปหาอะไร ถ้าเรายัง
สงสัยอรรถธรรมอยู่แล้ว สอนคนเต็มเม็ดเต็ม
หน่วยได้ยงั ไง นีเ่ ราสอนคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม
หัวใจเรานะ สอนด้วยความแน่ใจไม่ ได้สงสัยเลย
และตายแล้วจะไปสงสัยตัวเรายังไงนี่ อันหนึง่
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
หยุดแล้วก็ ให้หยุดนะ อย่าเอายามาแตะมาต้อง
มาฉีดมาให้ฉัน อันนั้นดีอันนี้ดี อย่าเอามายุ่งนะ
บอกว่าพอแล้วยาให้พอ ตามที่สั่งแล้วด้วยความ
แน่ ใจนี้ จากนั้นใครอย่ามาแตะต้องกายนะ ถ้า
เราได้ตายกับหมู่กับเพื่อนใครอย่ามาแตะต้อง
กายเราเป็นอันขาด
‘เราจะทำหน้ า ที่ ข องเราอย่ า งองอาจ
กล้าหาญอาชาไนย สมกับเราสอนโลกมาเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ๔๗ ปี และสมกับเราที่ตั้งใจ
ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสมาเป็นเวลา ๙ ปีเต็ม’…”

มีเหตุการณ์ที่ล่อแหลมต่อชีวิตขององค์หลวงตาในฐานะผู้นำแห่งการรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นหลายครั้ง อาทิ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มียาพิษในอาหารแต่มีผู้พบเห็นและแยกออกได้ทัน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไฟพุ่งใส่เหมือนจะเผาทั้งเป็น แต่องค์ท่านก็เอี้ยวตัวหลบพ้นไปได้อย่างสง่างาม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้นไม้ล้มใส่รถตู้ที่องค์หลวงตานั่งระหว่างเดินทางไปสงเคราะห์โลก
เหตุการณ์อันตรายน่าตื่นตระหนกเหล่านี้ ไม่ ได้ทำให้องค์หลวงตาสะทกสะท้านหวั่นไหว องค์ท่านสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ
มั่นคง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ประดุจพญาช้างสารออกศึกกลางสงคราม ไม่หวั่นไหวต่อลูกศรของศัตรูที่ระดมยิงมาจากทุกสารทิศฉะนั้น
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พินัยกรรม..เอาศพอุ้มโลก
ด้วยความห่วงใยชาติบ้านเมืองในยามเกิด
วิกฤต ทำให้องค์ท่านมิอาจนิ่งนอนใจมิได้ทอด
ธุระ ยอมแบกสังขารซึ่งชราภาพมากแล้ว ออก
เดินทางไปทั่วทุกสารทิศเพื่อรวบรวมน้ำใจความ
รักชาติ ความเสียสละของชาวไทยเข้าเยียวยา
ชาติ แม้ ในยามทีอ่ งค์ทา่ นจะสละละขันธ์จากโลก
นี้ ไป ก็ยงั ไม่ยอมปล่อยชาติบา้ นเมืองไว้แบบนาวา
ที่ล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรอย่างไร้ทิศทาง
ไม่ เ ห็ น ฝั่ ง ซึ่ ง วั น หนึ่ ง อาจประสบกั บ คลื่ น ลม
มรสุมน้อยใหญ่ และอับปางลงไปในที่สุด ด้วย
เมตตาธรรมขององค์หลวงตา องค์ท่านจึงให้ทำ
“พิ นั ย กรรม” ยกสมบั ติ ข ององค์ ท่ า นให้ เ ป็ น
สมบั ติ ข องชาติ หวั ง เป็ น มรดกตกทอดแก่ ลู ก
หลานสืบไป ดังคำกล่าวตอนหนึ่งว่า
“...เวลาเรามีชวี ติ อยู่ เราก็ชว่ ยอย่างนีเ้ ต็ม
กำลังความสามารถ เวลาตายไปแล้ว สมบัตเิ งิน
ทองข้าวของที่พี่น้องชาวไทยมาบริจาคเพื่อเผา
ศพเรานั้น เราจะเอาเงินจำนวนนี้ ไปซื้อทองคำ
เข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด สำหรับตัวหลวงตาเอง
นัน้ จะเผาด้วยไฟ ไม่ ได้เผาด้วยเงิน...”
ในช่วงปีสดุ ท้าย แม้อาการอาพาธขององค์
หลวงตาจะหนักหนาเพียงใด องค์ท่านก็ ไม่เคย
แสดงความอาลัยอาวรณ์หรือห่วงใยในธาตุขันธ์
ร่างกาย แต่กลับแสดงความเมตตาสงสารและ
ห่วงใยพระเณรและศิษยานุศษิ ย์เกรงจะไม่ ได้หลัก
เกณฑ์ ในการภาวนา ธาตุขันธ์ร่างกายของท่าน
ดำรงอยูเ่ พือ่ การสงเคราะห์โลกโดยแท้ เป็นการ
สงเคราะห์ทั้งด้านนามธรรมคือพระธรรมเทศนา
และทางด้านวัตถุธรรมคือทรัพย์สินเงินทอง แม้
ที่สุดในวาระสุดท้าย องค์ท่านยังนำพระสรีระ
สังขารของท่านออกทำประโยชน์เพือ่ โลกได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ ดังนี้
“...เรื่องศพหลวงตาบัวนี้เรียกว่าเด็ดขาด
เลยนะ คอยแต่เวลาจะเผาหลวงตาบัวเท่านั้น
หละ เรือ่ งจะก้าวเดินตามนีท้ งั้ หมดแยกเป็นอย่าง
อืน่ ไปไม่ ได้ ทีว่ า่ เงินทีท่ า่ นผูม้ าบริจาคทัว่ ประเทศ
ไทยของเราที่มานี้ เราจะนำเงินหมดทุกบาททุก
สตางค์ยกให้คลังหลวงของเราหมด เป็นวาระ
สุดท้ายของเราทีช่ ว่ ยโลกอย่างเต็มหัวใจ

อั น นี้ เ ป็ น คำพู ด ของเราที่ เ ด็ ด
ขาดแล้ ว ไม่ มี เ คลื่ อ นไหว ไม่ มี
เปลี่ยนแปลงอะไรเลยละ เรียกว่า
คำพูดที่เด็ดขาด ตายแล้วต้องเป็น
อย่างนั้นจริงๆ เป็นอย่างอื่นไปไม่ ได้
ว่ า งั้ น เถอะ เด็ ด ตลอด จนกระทั่ ง
ตายแล้ ว ศพยั ง เด็ ด อี ก เด็ ด วาง
ลวดลายไว้วาระสุดท้ายแล้ว เพราะ
ตายไปตอนนี้ เราจะไม่ ม าเกิ ด อี ก
แล้ว เราบอกตรงๆ เลย
จะเป็นวาระสุดท้ายของเราที่
ตายกองกั น ในวั ฏ จั ก รนี้ กี่ กั ป กี่ กั ล ป์
มา เราเคยตายมาแล้วกี่กัปกี่กัลป์ กี่
ภพกี่ชาติแล้ว คราวนี้เลิกกัน เพราะ
ฉะนั้น จึงอุ้มชาติไทยของเราเต็มสติ
กำลังความสามารถ จากนั้นสุดวิสัย
แล้ ว ของธาตุ ขั น ธ์ ที่ น ำมาใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์แก่โลกนี้ เป็นอันว่า ดีดปับ๊
ทันที ดีดแล้วก็เท่านั้น ไปเลย คำว่า
นิพพานธาตุ หรือ ธรรมธาตุ เรา
ไม่ถามใครแล้ว....”
องค์หลวงตาได้เมตตาสั่งไว้ล่วงหน้าเกี่ยว
กับการปฏิบัติต่อศพหรือพระสรีระสังขารของ
ท่ า นให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บง่ า ยเป็ น ธรรม
พร้ อ มยกตั ว อย่ า งกรณี ปั ญ หาหลวงปู่ ฝั้ น ที่ ถู ก
โจมตีเพือ่ เป็นคติเครือ่ งเตือนใจแก่คณะศิษย์ ดังนี้
“…ศพนี้ ขออย่างเดียวอย่าเอาไปประกาศ
เป็นปลาเน่าขายให้แมลงวันแมลงวนมันกวนยุ่ง
นะ ศพหลวงตาบัวตายนีจ้ ะเป็นปลาเน่าประกาศ
ขายลัน่ โลกอยูน่ ะ .. มันจะประกาศลัน่ ไปหมดนัน่
ล่ะ มันไม่ ได้เสาะแสวงหาบุญหากุศล มันหาแต่
เงินหาแต่ ไอ้หลังลาย แล้วหลวงตาบัวก็เลยกลาย
เป็นสินค้าไอ้หลังลายไปเลย แหลกไปหมด
อันนี้เราขอจากพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธ
ของเราไว้ตั้งแต่บัดนี้ อย่าให้มีอย่าให้เป็น ให้ทำ
กันด้วยความสงบเสงี่ยม ตายแล้ว ๒-๓ คนขึ้น
ไปเผาเท่านัน้ พอแล้ว อย่ายุม่ ย่ามๆ อย่าเอายศถา
บรรดาศั ก ดิ์ ม าเหยี ย บย่ ำ ทำลายธรรมของ
พระพุทธเจ้า ให้เป็นธรรมล้วนๆ ทำอะไรให้เป็น
ธรรมล้ ว นๆ นั้ น เป็ น ที่ พ อใจของเรา เพราะ
พระพุทธเจ้าทรงชมเชยอย่างนั้น…”

เงินทุกบาทเพื่อโลก 

ยิ่งจวนตายยิ่งห่วงประชาชน
องค์หลวงตาเมตตาแสดงความห่วงใยโลก
เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เพื่อโลก จึงกล่าวเตือน
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีบัญชีการเงินโดย
ปราศจากมูลความจริงเมื่อถึงแก่มรณภาพโดย
ยกกรณีหลวงปู่ฝั้นเป็นเหตุ ดังนี้

องค์ ห ลวงตาให้ ค วามสำคั ญ เกี่ ย วกั บ คลั ง หลวงอย่ า งมาก
หนังสือ “คลังหลวงแห่งประเทศไทย” เป็นหนึ่งในหนังสือไม่
กี่ เ ล่ ม ที่ อ งค์ ท่ า นเมตตาเก็ บ ไว้ บ นเก้ า อี้ ป ระจำกุ ฏิ อ ยู่ น าน
หลายปีตราบจนวาระสุดท้าย
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“...ได้ บ อกบรรดาพี่ น้ อ งทั้ ง หลาย เวลา
หลวงตาตายไปนี้ เคยมี ม าแล้ ว เป็ น บทเรี ย น
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 นั้นให้มาทางอุดมสมพร ท่ า นสั่ ง เสี ย ไว้ ห มดเราทราบนี่ น ะ ที นี้
เวลาท่านตายลงไปนี้ เขาก็เอาบัญชีอันนี้ สมุด
ฝากของท่านมาประกาศว่ามีเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐
คนจนยุบไปหมด
โอ๋ ท่านอาจารย์ฝั้นเป็นที่เคารพบูชาของ
ประชาชนทั่วประเทศไทย บทเวลาตายแล้วนึก
ว่าท่านเป็นเศรษฐีธรรม ทำไมท่านกลายเป็น
เศรษฐีเงินไปได้ อย่างนี้ก็ ได้ มากมายใช่ ไหมล่ะ
ท่านต้องล่มจมไปในชื่อเสียง แต่สำหรับท่านเอง
ไม่มีอะไรแหละ
พอทราบอย่างนัน้ แล้วเราก็ โอ๋ ตาย ยังไง
กันนี่ สมเด็จมหามุนีวงศ์พอท่านทราบอย่างนี้
ท่านก็บึ่งมาหาเราเลย พอดีไปเจอกันกลางทาง
จะเข้าบ้านตาดนี้ เราจะไปธุระตอนบ่าย ท่านพอ
เห็นรถเราไป ท่านก็เปิดไฟพ้าบๆ เราก็ให้แอบรถ
ทางนี้ พอมาใกล้ๆ โอ๋ สมเด็จท่านนีน่ ะ มาก็ลง
ทางนั้นเราก็ลงทางนี้ เข้าหากัน ท่านก็เลยเล่า
เรือ่ งราวให้ฟงั อย่างชัดเจน เราก็แก้ ให้ทา่ นทันที
เลย เพราะเรารูห้ มดเรือ่ งของท่านอาจารย์ฝนั้
‘เอ๊อ อย่างนี้เบาใจๆ จะไปแก้ข่าว กลับไป
นี้แก้เลย’ ท่านว่า
‘ไปเลยแหละ ที่กราบเรียนนี้ ไม่ผิด’ เรา
บอก นี่ละเรื่องราว
อย่างท่านอาจารย์ฝั้นท่านจะมีอะไร มัน
ยังไปโจมตีท่านได้ นี่ก็เป็นคติเครื่องเตือนใจของ

พวกเรา เฉพาะอย่างยิ่งก็เตือนเรา เราถึงได้
เตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ทราบว่า เงินเรา
ในบั ญ ชี มี อ ยู่ แต่ เ งิ น เหล่ า นี้ เ รากะไว้ อั น นั้ น
เพื่อนั้นๆ เวลานี้ยังไม่ ได้จ่ายใช่ ไหม ทีนี้เราตาย
ไปเสีย เงินยังอยู่นี่ เขาจะโจมตี เราจึงได้บอก
ว่าเงินจะมากกว่าในบัญชีนี้ก็ตาม ในต่อไปหรือ
กาลใดก็ตาม มันจะไม่มีเหลือเข้ามาหาหลวงตา
แม้แต่บาทเดียว ให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้
หลวงตาไม่ เ คยคิ ด กั บ เงิ น แม้ ห นึ่ ง บาท
สำหรับตัวเองนะ มีแต่คิดเพื่อโลกเพื่อสงสารทั้ง
นั้น จะเหลือมากน้อยเพื่อโลก ทุ่มลงๆ ทั้งหมด
นั่นแหละ เหลือเท่าไรก็เพื่อเท่านั้น กรุณาทราบ
เอาไว้อย่างนี้
สำหรับเรา เราไม่มอี ะไรแหละ ในหัวใจเราก็
เปิดโล่งหมดแล้ว ไม่มอี ะไรในหัวใจก็ดี ถ้าว่าอิม่ ก็
อิม่ เต็มทีม่ าแล้วได้ ๕๐ กว่าปี หมุนตัวเป็นเกลียว
อยูก่ บั โลกกับสงสาร จิตเราไม่ ได้หมุน จิตเราอิม่
พอทุกอย่าง มีแต่ความเมตตาสงสารโลกทีม่ นั หมุน
ติว้ ๆ อยูอ่ ย่างนี้ สำหรับเราเองเราไม่มอี ะไร ตาย
เมือ่ ไรได้สบายเลยไม่คดิ เป็นห่วง นีเ่ วลาเราจวนจะ
ตายยิง่ เป็นห่วงประชาชนทัง้ หลายมากๆ มันก็ไป
อย่างนัน้ เสีย มันไม่ ได้มาหาเรานะ ทีว่ า่ เป็นห่วง
เราอะไรไม่มเี ลย นีจ่ งึ เรียกว่าพอ…”

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร
เจติยสถานขององค์หลวงตา

	
องค์หลวงตาเมตตาแสดงธรรมเกี่ยวกับ
การสร้างเจดีย์ของท่านไว้หลายวาระ ขอยก
ตัว อย่ างเทศนาธรรมพอเป็นแนวทางให้ค ณะ
ศิษยานุศิษย์ ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้
“...อย่าเอาไปจำหน่ายขายกินก็แล้วกัน
หลวงตาบัวตายแล้วเอาศพหลวงตาบัวหมักดอง

ไว้นั้น เอาคนนั้นมาห้าคนนี้มาสิบอยู่อย่างงั้น
ดองไว้กิน กินเลี้ยงกันอยู่งั้นตลอดไม่มีวันจบสิ้น
อย่าทำนะ เมื่อเก็บไว้พอเหมาะกับกาลอันควร
เท่านั้น เลยนั้นไปไม่ ได้นะ แล้วจะเผาจะฝังจะ
โยนลงเหวลงบ่อก็โยนไปเถอะ เราสลัดหมดแล้ว
แต่ ที่ เ ราพู ด อยู่ นี้ ก็ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะทำความ
สกปรกโสมมต่อคนดีทั้งหลายต่อไป ให้เป็นการ
เสียไปอีก แล้วจำหน่ายขายกิน กินศพครูบาอาจารย์ ตายแล้วกินกันอยูต่ ลอด กุสลา ธัมมาๆ
กินอยูอ่ ย่างงัน้ ตลอด ไม่ ได้หน้าได้หลังอะไร ..
ใครประกาศกั น ว่ า จะสร้ า งเจดงเจดี ย์
อะไรให้เรา อย่ามายุ่งนะ เจดีย์ให้ โลก เราสร้าง
พอแล้วให้เอาไปเป็นทีร่ ะลึก เป็นคติเครือ่ งเตือนใจ นั้ น เป็ น ผลอั น ยิ่ ง ใหญ่ เจดี ย์ นี้ มี ป ระโยชน์
อะไร เรากำลังสร้างเจดีย์ ให้ โลกเวลานี้ ที่ว่า
ช่วยโลกๆ นำโลก เราแทบเป็นแทบตายทุกวันนี้
ช่วยโลกนี้เป็นเจดีย์ ให้เป็นคติเครื่องเตือนใจแก่
โลก เรียกว่าเราไม่เอาอะไรเลย ทุกสิ่งทุกอย่าง
เราไม่เอา เราเปิดออกหมดเลย ..
..จนกระทั่งถึงการตายก็เหมือนกันเราไม่
ห่ ว งใย อย่ า งพู ด ที่ ว่ า หน้ า ศาลาหน้ า วั ด เรานี้
สนามนี่ เ ขาพู ด เป็ น ความงามนะ เป็ น ความ
สวยงามเขาว่า เขาทำไว้เป็นสนามรถๆ เขาทำไว้
เพือ่ เผาหลวงตาบัวรู้ ไหม ครัน้ ตายแล้วก็จะมายุง่
มาก่อเจดงเจดีย์อะไรยุ่ง ก็น่าที่เขาจะคิดนี่นะ
เราก็จะค้านเขาไม่ ได้ การทำประโยชน์ ให้ โลก
มากน้อยเพียงไรนี้เราก็ทำเห็นประจักษ์ตัวของ
เราอยู่ ทำไมเขามีหูมีตาเขาจะไม่รู้ ไม่เห็น แล้ว
เรื่องเหล่านี้มันจะแสดงเป็นเนมิตกนาม คือเป็น
เครื่องระลึกขึ้นมาจนได้แหละ ถ้าหากบ้านเมือง
ยังเป็นอยูป่ กติดงี ามอยูอ่ ย่างนีม้ นั จะเป็นขึน้ แน่ๆ
แต่ที่เราวิตกมากก็คือว่าเรานี่ ไม่อยากเป็น
ปลาเน่าประกาศขาย กวนบ้านกวนเมืองน่ะซิ
เอาเงินนั้นมาทำอันนี้ อาจารย์มหาบัวสร้างอัน
นั้น อาจารย์มหาบัวสร้างอะไรๆ แล้วไปคว้าเอา
เงินคนนั้นคนนี้กวนบ้านกวนเมือง อย่างนี้เราไม่
ต้องการ เพราะตามปกติเราก็ ไม่เคยกวนใคร มี
มากมีน้อยที่ ไปทำประโยชน์นี้มีแต่ลูกศิษย์ลูกหา
ยื่ น มาให้ ด้ ว ยความพอใจ เราก็ รั บ ด้ ว ยความ
เต็มใจ แล้วก็ ไปทำประโยชน์ ให้ โลกเห็น ส่วนที่
จะไปขอคนนั้นขอคนนี้เราไม่เคย
เรารักษาเกียรติพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
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ทำประโยชน์อย่างเดียว ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคน
กวนโลกกวนสงสาร ไม่ เ คยมี ใ นตำรั บ ตำรา
นอกจากพระพุทธเจ้าไปที่ ไหนเย็นไปที่นนั่ เท่านัน้
เราขอเดินตามรอยพระพุทธเจ้า รักษาพระเกียรติ
ท่าน จึงไม่กล้ารบกวนผู้ ใดเลย แม้ปวารณาไว้ก็
อนุโมทนาไว้อย่างนัน้ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เราก็ไม่
ขอ แต่นกี้ ย็ งั ไม่เห็นมีอะไรจำเป็นจริงๆ พอจะขอ
จึงไม่ได้ขอเรือ่ ยมาจนกระทัง่ บัดนี้ ..
เรานี้ก็อดไม่ ได้ มีพระมาปรึกษาหารือกับ
เรา เรายังไม่ตายละ บรรดาพระลูกศิษย์ลูกหา
ทั้งหลายมีประชาชนด้วยบวกกันเข้ามา มาพูด
ถึงเรือ่ งจะก่อเจดีย์ให้หลวงตาบัว เวลาหลวงตาบัวตายจะก่อเจดีย์ ไว้เป็นที่ระลึก อย่ามายุ่ง นั่น
เราทำไว้แล้วสำหรับเป็นที่ระลึกในหัวใจของทุก
คนๆ เจดีย์ ใครเห็นก็ ได้ ไม่เห็นก็ ได้ประสาอิฐปูน
หินทรายสำคัญอะไร สำคัญที่พาดำเนินยังไง
จารีตประเพณีพาดำเนินมาแล้วถูกต้องมาแล้ว
ทั้ ง นั้ น ๆ ให้ ยึ ด นั้ น เป็ น หลั ก เป็ น เกณฑ์ นั่ น ละ
เจดีย์ใหญ่เราว่างั้น ให้เอานั้นเป็นเจดีย์เลย
คือสร้างนั้นเราไม่เห็นด้วย นิสัยเราก็ ไม่
ชอบ ทำอะไรลงไปแล้วที่จะประกาศชื่อนามตัว
เองเราไม่เอาเราไม่เล่นด้วย อย่างที่ให้รถเขาไป
เขาก็ เ ขี ย นของเขาเอง บริ จ าคโดย รถโรงพยาบาลแต่ละคันๆ 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 เผาคนทำไมเผาไม่ ได้ เผาเลย
แล้ ว สมบั ติ มี ม ากน้ อ ยเวลาเผาศพเรา เราจะ
รวบรวมสมบัติทั้งหมดนี้ ให้คณะกรรมการเก็บ
รวบรวม แล้วนำเข้าไปซือ้ ทองคำเข้าสูค่ ลังหลวง
ทั้งหมดเลย
เราจะเผาด้วยไฟ แน่ะ เพราะร่างกายนีก้ บั
ไฟเป็นคู่ควรกัน สมบัติกับคนที่มีชีวิตอยู่ก็เป็น
ของคูค่ วรกัน เราจึงจะนำสมบัตนิ เี้ ข้าสูค่ ลังหลวง
เพื่ อ ผู้ มี ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ สื บ ทอดต่ อ ไป อั น นี้ เ ป็ น
พินยั กรรมเรียบร้อยแล้ว พอเราตายแล้วมาอ่าน
ปึง๋ ก็เป็นคำพูดของเรา แล้วก็ปฏิบตั ติ ามนัน้ ไม่ให้
คลาดให้เคลือ่ น ไม่ให้ฝา่ ฝืน
ทำหรูๆ หราๆ เวลาหลวงตาตาย ก่อขึน้ ไป
อย่างงัน้ หรูๆ หราๆ สิน้ เปลืองเงินไปเท่าไร พอ
ทำเสร็จแล้วรื้อกันอึกทึกครึกโครม ไม่เห็นเกิด
ประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นจึงไม่ ให้ทำอะไร
มากมาย เท่านั้นแหละ แต่ก็ทำให้คิดเหมือนกัน
เรือ่ งเมรุเรานี่ คิดทางเหตุผลนะ คือธรรมดาเรา
แล้วนัน้ แลคือทีเ่ ผาศพเราอย่างดี นัน้ แหละอย่าง
ดี ถ้าให้เป็นหลักธรรมชาติแล้วตายอยู่ในร่มไม้รม่
ไหน เอา ไม่เผาก็ฝงั ไม่ฝงั โยนเข้าป่าไปเลย เรา
สละหมดแล้ว นี่เป็นหลักธรรมชาติของเราเอง
จะไม่หว่ งไม่ใยอะไรเลย
แต่นี่ เอ้า เป็นครูบาอาจารย์มลี กู ศิษย์ลกู หา
ก็ทำเมรุให้เขาเห็นเสีย นีเ่ มรุหลวงตาบัว เอาเผา
ที่เมรุนี้ นี่เป็นอันดับสอง

ภายในถ้ำที่วัดภูผาแดง (วัดหลวงปู่ลี) สถานที่ที่องค์หลวงตาเคยปรารภจะละขันธ์

อันดับสามนี้คิดยากอยู่นะ เพราะเหตุผล
เป็นเครือ่ งบังคับอยู่ สมมุตวิ า่ เราตายลงไปนี้ คน
ก็นับถือกันเรียกว่าทั่วประเทศไทย แล้วสถานที่
นัน้ มันพออยูพ่ อเป็นพอไปหรือในงานนี้ มันจะพอ
กับคนเหรอ นี่ซิ รับสั่งมาปั๊วะเดียวเท่านั้นตาย
หมดเลย เข้าใจไหม นีเ่ ราคิดแล้วนะ จะพิจารณา
อย่ า งที่ เ ราพิ จ ารณานี่ ใ ช่ ไ หมล่ ะ นี่ ก ว้ า งแคบ
ขนาดไหนที่นั่น สมควรยังไงที่จะเหมาะสมกัน
ที่ ไหนกว้างเอาตรงนั้น ชี้ทีเดียวเท่านั้นมันก็เป็น
สิง่ นัน้ ขึน้ มาเลย นีจ่ งึ ทำให้คดิ มากอยูน่ ะเรา
เราจึ ง ไม่ ก ล้ า เพราะเราให้ เ กี ย รติ แล้ ว
เคารพเหตุผลด้วย เหตุผลคนมามากเพียงเท่านัน้
มันพอเหรอ ถ้ายอมรับกันแล้วไม่พอ จะทำยังไง
ให้พอ แน่ะก็เป็นอย่างงัน้ จึงได้คดิ ไว้อนั หนึง่ ..
มีผคู้ ดิ ปรึกษาหารือกัน บรรดาลูกศิษย์ลกู หาจะมาขอสร้างเจดีย์ให้เราไว้เป็นทีร่ ะลึก เวลา
เราตายแล้วก็เอานัน้ เป็นเจดีย์ ปัดปุบ๊ เลย ไม่เอา
อิฐปูนหินทรายเกิดประโยชน์อะไร ที่เราทำให้
โลกทราบทัว่ ถึงกันนี้ นัน่ ละเป็นทีร่ ะลึก ให้ถอื เป็น
คติตัวอย่างเราว่างี้ อิฐปูนหินทรายไม่เป็นคติ
อะไร สิ่งที่เราทำไปแล้วทั้งหมดเป็นคติตัวอย่าง
ทัง้ นัน้ แหละ ให้เอานัน้ เป็นคติตวั อย่าง ดีกว่าจะ
มาสร้างเจดีย์ให้เรา เราว่างีแ้ หละ เราไม่เอา ให้
ถือที่เราพาดำเนินเป็นคติตัวอย่าง เพราะเราได้
ดำเนินโดยอรรถโดยธรรมทุกอย่าง...”
ในทีส่ ดุ องค์ทา่ นก็ได้ละขันธ์เป็นอนุปาทิเสสนิพพานจากโลกนี้ ไป แต่เมตตาธรรมปฏิปทาอัน
งดงามและธรรมะขององค์ท่านจะตราตรึงอยู่ใน
หัวใจของพวกเราทัง้ หลาย และจะจารึกจดจำวัน
สำคัญๆ ขององค์ท่านได้อย่างไม่มีวันลืมเลือน
ตลอดไป

วันสูติกาล ตรงกับวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือน ๙ ปีฉลู ณ หมู่บ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
วันอุปสมบท ตรงกับวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ขึน้ ๙ ค่ำ
เดือน ๗ ปีจอ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๕ นาที ณ วัดโยธานิมติ ร จังหวัดอุดรธานี
วันครองธรรม ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือน ๖ ปีขาล เวลา ๒๓ นาฬิกา ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร
วันนิพพาน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่ ปีขาล เวลา ๓ นาฬิกา ๕๓ นาที ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
สิริรวมอายุ ๙๗ ปี ๕ เดือน ๑๘ วัน พรรษา ๗๗

