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๑๔
 

      
 

ธาตุขันธ์องค์หลวงตาเริ่มแสดงอาการอาพาธปรากฏแก่สายตา

ศษิยานศุษิย ์เมือ่วนัจนัทรท์ี ่๘ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๕๓   

และไม่สามารถออกมาฉันจังหันที่ศาลาได้ตามปกติตั้งแต่  

วนัจนัทรท์ี ่๑๕ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๕๓ เปน็ตน้มา   

องคท์า่นละสงัขารเขา้สูแ่ดนนพิพาน เวลา ๓ นาฬกิา ๕๓ นาท ี  

ของวนัอาทติยท์ี ่๓๐ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔   

สริอิาย ุ๙๗ ป ี๕ เดอืน ๑๘ วนั รวม ๗๗ พรรษา 
 

องค์หลวงตามีประสบการณ์เกี่ยวกับ

ความตายหลายวาระ ตัง้แตเ่มือ่ครัง้เปน็ฆราวาส

ก็ป่วยหนักเหมือนจะไม่มีโอกาสหาย มีแต่หนัก

ไปหน้าจนถึงกับต้องได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบวช 

อาการป่วยจึงค่อยทุเลาลง ระยะต่อมาเป็น

เหตุการณ์เมื่อองค์ท่านบวชได้หลายพรรษาแล้ว

หลังจากที่หลวงปู่มั่นนิพพาน ท่านเป็นโรคเจ็บ

ขัดในหัวอกอย่างรุนแรงถึงขั้นเฉียดตายแต่ก็

หายได้ด้วยธรรมโอสถ ต่อมาไม่นานมีเหตุต้อง

ถ่ายท้องอย่างหนักเท่ากับร่างกายได้ตายไปแล้ว 

๙๙ % แต่ด้วยความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะ 

องค์ท่านก็กลับฟื้นคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์  

ประสบการณ์เช่นนี้ทำให้องค์ท่านสามารถ

แสดงธรรมเกี่ยวกับมรณานุสสติ ได้อย่าง  

ละเอยีดลออ พรอ้มกบัการบอกเตอืนศษิยานุศิษย์

มิ ให้ ใช้ชีวิตอย่างประมาท ให้มีหลักธรรม  

ในใจเปน็ทีย่ดึเหนีย่ว ขณะเดยีวกนัก็ใชเ้หตกุารณ์

เหล่านี้สอนพระเณรถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว

และรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในวาระจวนตัว  

ของท่าน ดังเช่นเทศนาธรรมเมื่อวันที่ ๒ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ องค์ท่านเมตตากล่าวไว้

ดังนี้ 

“...ถา้พอวา่ไมส่บายนีม่นักเ็หมอืนกบัลงิชว่ย

ลงินะ ทัง้พระทัง้เณรมา ไดขู้่ไลล่งกฏุ ิ ไม่ใหข้ึน้มา
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‘ถ้าพอที่จะเกี่ยวข้องกับหยูกกับยาอะไร

เราก็เกี่ยว พอที่จะลดส่วนไหนลงเราลดของเรา

เองๆ เวลามันเป็นมากจริงๆ อะไรก็ ไม่เกิด

ประโยชน์แล้ว..ยาไม่ต้อง นั่นตัดเข้าๆ สุดท้าย

ใครมายุ่งไม่ ได้นะ ห้ามไม่ ให้มาแตะต้องจน

กระทั่งร่างกาย ห้าม.. จะตายคนเดียว’ 

นั่น ก็อริยสัจแสดงป้างๆ เรียนธรรมะไม่

เรียนอริยสัจจะเรียนอะไร ถ้ารู้ต้องรู้อริยสัจนี่ซิ 

รู้กันแล้วจะไปหลงกันอะไร อะไรมันทนอยู่ ได้ก็

อยู่ อะไรอยู่ไม่ได้มันพังของมัน ก็รู้กันอยู่ว่าพัง

จะไปตื่นมันหาอะไร ไม่ตื่น พูดจริงๆ ใครจะว่า

บ้าก็ว่า ไม่ตื่นก็บอกไม่ตื่น เวลาตื่นก็บอกว่าตื่น 

นี่มันไม่ตื่นก็บอกไม่ตื่น 

อย่างเมื่อคืนวันที่ ๒๖ มันเอาอย่างหนัก 

หนักแบบหนึ่ง เป็นอยู่ข้างบน ลุกนั่งไม่ได้เลย 

ล้มตูมๆ นั่งอยู่กับหมอนก็พันกันอยู่กับหมอน 

กุฏิมันหมุนไปหมดเลย อะไรๆ หมุน แม้ที่สุด

ที่นอนหมอนมุ้งหมุนไปตามๆ กันหมด เราก็รู้ว่า

มันหมุน ธาตุขันธ์มันเป็นของมันก็ไม่เห็นตื่นมัน

อะไร มันจะหมุนไปไหนว่ะ ปิดประตูไว้หมดแล้ว

มันจะหมุนออกนอกทวีปได้เหรอ ประตูปิดแล้ว

ใส่กลอนแล้วนี่ เอ้า มันก็หมุนอยู่ภายในนี่ๆ 

คืนแรกดูเหมือนคืนวันที่ ๒๖ พอวันที่ ๒๗ 

หกทุ่มเริ่มอีกแล้ว เริ่มคราวนี้มันไม่ ได้เป็นอยู่

ข้างบน มันเข้าข้างในละซิ หมุนแล้วเข้าไปข้าง

ใน เอ นี่มันจะไม่ได้ถอดกลอนประตูออกเหรอ 

เวลาตายพระเณรก็จะมางัดประตูลำบากนี่นะ 

ขนาดนั้นนะวันนั้น มันหมุนเข้าข้างใน ต้องได้

รับกันละ เรียกว่าตั้งกองทัพรับกัน มันเข้าข้าง

ในนี้รุนแรงนะ เขาเรียกเข้าอุโมงค์ใหญ่ เป็นอยู่

ยุ่งอะไร มันเป็นอยู่กับเราต่างหาก ไม่ได้เป็นอยู่

กับพระกับเณรกับใครต่อใคร อย่ามายุ่งนะ พอ

ว่าไม่สบาย คนนั้นก็มายุ่งคนนี้ก็มายุ่ง คนนั้นมา

ถามคนนี้มาถาม ตอบกับคนก็เลยจะตาย มันไม่

ได้เรื่องอะไรนี่ เคยเป็นเคยอะไรอยู่  

‘เรื่องเจ็บไข้ ได้ป่วยมันมีอยู่ในธาตุในขันธ์

นี้ด้วยกันทุกคน ถ้ามันจะหายก็หาย ถา้ไมห่าย

มนักเ็ปน็อยู่ในธาตใุนขนัธ ์ มาเยีย่มมายามมาดกูนั

เกดิประโยชนอ์ะไร วา่กำลงัใจ กำลังใจอะไร เรา

ไม่ได้เอาจากใครแหละกำลังใจ พอมีคนมาเยี่ยม

ก็ดีใจอย่างงั้นเหรอ นี่ ไม่ดีใจมีแต่ไล่ขนาบเลย 

เยี่ยมหาอะไรว่างั้นเลย หมอจะมาตรวจไม่ให้

ตรวจ เวลานี้ปกติ ไม่จำเป็น..ไม่ตรวจ’ 

นี่เคยพูดแล้วเป็นสองเมื่อไร ไม่ ได้เป็น

สองเหมือนใครนะ พูดยังไงเป็นอย่างงั้นเลย 

บอกแล้วเป็นระยะๆ  

ภายนอกนี้ค่อยยังชั่ว วันนั้นเข้าข้างในด้วยจน

จะได้เปิดประตูไว้ ผู้มาดูให้เห็นชัดเจนไม่ต้องมา

งัดประตูให้ลำบาก หนักอยู่คืนนั้น จากนั้นมาก็

เบามาเรื่อยๆ แต่กำลังไม่มีนี่ซีสำคัญ มันคงเป็น

เพราะยาอะไรก็ไม่รู้ 

‘เรื่องตายน่ะอย่ามาวิตกวิจารณ์กับเรานะ 

บอกชดัๆ เลย อยา่มาวติกวจิารณก์บัหลวงตาบวั 

กลัวหลวงตาบัวจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้’ 

ลงนรกหลุมไหนเราจะลงของเราเอง ถ้า

มนัควรจะไปลงนรกเราจะลงของเราเอง มนัควร

จะไปไหนเรารูอ้ยู่ในตวัของเราแลว้ เพราะฉะนัน้

เราถึงไม่สะทกสะท้านเราบอกตรงๆ เลย ไม่งั้น

สอนทำไมสอนคน สอนหลอกๆ หลอนๆ ไดย้งัไง 

ถอดออกมาจากหวัใจ ถา้มนัจะรูก้ร็ูท้ีห่วัใจนี ้ถอด

ออกจากนีส้อน เพราะฉะนัน้  ถงึสอนใหม้ธีรรม

ภายในใจหนา มนัถงึมหีลกัยดึนะ สิง่ภายนอกเอา

เรื่องไม่ ได้นะ เงินทองกองเท่าภูเขานี่ก็จะเกิด

ประโยชน์อะไร เวลาจำเป็นมาแล้ว เกาะไม่ได ้

ยึดไม่ได ้ พังๆๆ ดีไม่ดีเป็นเปรตเฝ้ากองทรัพย์-

สมบตัอิยูน่ัน่อกี จะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ไดแ้หละ 

นัน่มนัเปน็ภยัแกต่วัเอง ถา้ไมร่อบคอบตวัเอง 

เพราะฉะนั้นจึงให้สร้างความดี อบรม

จิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคง ให้มีหลัก

ใจกับธรรมะ  ธรรมะเป็นเกาะที่สำคัญมากที่จะ

ยึดเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัย ถ้าไม่มี

ธรรมะแล้ว กำหนดดูเจ้าของเวลาไหนก็เร่ๆ 

ร่อนๆ  โลเลโลกเลก เวลาจะตายก็แบบ

เดียวกันนี้ หาความแน่นอนไม่ได้  มันก็กลิ้งไป

เลยซี...” 
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กิจวัตรองค์หลวงตา
 

ภารกิจขององค์ท่านตั้งแต่อดีตจนถึง

บั้นปลายชีวิตมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัย 

สุขภาพ การอนุเคราะห์และเกี่ยวข้องกับโลก 

การกล่าวถึงกิจวัตรของท่านในที่นี้ จึงเป็นการ

กล่าวถึงกิจวัตรหลักซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตตั้ง

แต่ระยะที่สุขภาพของท่านพอเป็นไปยังสามารถ

ออกบิณฑบาตเองได้จนถึงในระยะที่ภารกิจต้อง

ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพธาตุขันธ์ ดังนี้ 

ตี ๓  ตื่นจากจำวัดแล้วจึงบริหารกาย 

จากนั้นนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งได้

เวลารุ่งอรุณ  

รุ่งอรุณ พระอุปัฏฐากองค์ท่านจะเข้าไป

ทำหน้าที่ต่างๆ ภายในกุฏิและบริเวณ ช่วงเวลา

นี้องค์ท่านจะออกไปเดินจงกรมอยู่ ในป่าด้าน

หลังกุฏิ (เว้นแต่มีธุระอื่นที่ควรจัดทำในเวลานี้) 

จนใกล้เวลาบิณฑบาตท่านจึงออกจากทาง-

จงกรมแล้วขึ้นไปยังศาลาเพื่อกราบพระ-

ประธานและรูปครูบาอาจารย์ 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

แล้วก็ยังฝืนธาตุขันธ์ฝืนโรคภัยไข้ เจ็บออก  

โปรดสตัวเ์สมอมามใิหข้าด ในระยะทีส่ขุภาพเปน็

ปกติ องค์ท่านออกบิณฑบาตร่วมสายกับพระ

เณรอย่างสม่ำเสมอ ต่อเมื่อธาตุขันธ์ร่างกาย

เริ่มทรุด ฉันอาหารไม่ค่อยได้ การพักผ่อนหลับ

นอนไม่เป็นปกติ ราวปี พ.ศ.๒๕๒๖ องค์ท่านก็

ย่นระยะทางลง จากเข้าในหมู่บ้านมาหยุดที่ชาย

บ้าน ๓-๔ หลังคาเรือน ต่อมาเมื่อชราภาพมาก

เข้าองค์ท่านก็ยังอุตส่าห์ฝืนธาตุขันธ์ที่มัก  

วิงเวียนเสมอๆ ออกบิณฑบาตที่หน้าวัด เพื่อ

รักษาธุดงค์ข้อนี้ โดยเคร่งครัด ซึ่งจะต้องรับ

บาตรและเทบาตรที่มีน้ำหนักมากในวัยที่กำลัง

เสื่อมถอยลง จำนวนหลายร้อยครั้ง 

เอกลักษณ์ประจำองค์ท่านอีกข้อหนึ่งก็คือ 

ในการออกบิณฑบาตไม่ว่าช่วงอายุใดหรือไป

ใกล้ ไกลเพียงใด ท่านจะให้พระเณรออก

บิณฑบาตล่วงหน้าไปก่อน องค์ท่านจะไปตาม

ลำพังเท่านั้นเพราะถือเป็นการเดินจงกรมไป

ด้วย องค์ท่านจะกำหนดพิจารณาเรื่องอรรถ-

ธรรมที่ลึกตื้นหยาบละเอียดของธรรมบทต่างๆ 

แง่ต่างๆ ไปด้วยตลอดการบิณฑบาต จึงไม่มี

พระเณรองค์ ใดหรือฆราวาสคนใดเข้าไปพูด

คุยหรือทำสิ่งใดที่อาจเป็นการรบกวนองค์ท่าน

ได้เลยในช่วงเวลาเช่นนี้ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ในช่วงที่องค์-

หลวงตารับนิมนต์เดินทางมาที่กรุงเทพฯ โดย

เข้าพักที่สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ 

กรุงเทพฯ เช้าวันหนึ่งระหว่างที่องค์ท่านออก

บิณฑบาตเฉพาะภายในบริเวณสวนแสงธรรม

ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนทุกวันที่ผ่านมา 

ระยะนั้นองค์ท่านก็อายุย่างเข้า ๘๔ ปีแล้ว

ประกอบกับจำนวนผู้คนพากันหลั่งไหลมาทำบุญ

ใส่บาตรมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องถ่ายบาตร 

๑๐๐-๒๐๐ กว่าครั้งต่อวัน การก้มและเงยศีรษะ

บ่อยๆ ทำให้ท่านเวียนศีรษะจนเกือบล้มอยู่

หลายครั้ง และเมื่อพิจารณาเห็นว่าธาตุขันธ์ ไม่

อำนวย องค์หลวงตาจึงงดการบิณฑบาตและให้

พระอุปัฏฐากถือบาตรขององค์ท่านออกรับ

บาตรแทน ส่วนองค์ท่านก็ใช้ช่วงเวลาเดียวกัน

นี้ออกเดินจงกรม ท่านกล่าวว่าพิจารณาแล้วจะ

เป็นประโยชน์มากกว่า 

องค์หลวงตากล่าวถึงกำลังของธาตุขันธ์

ในวัยต่างๆ ขององค์ท่านเองว่า 

“...อายุของเรานี้เราพอกำหนดได้อายุ ๔๖ 

นั่นละกำลังลด อายุ ๔๖ กำลังลด ตั้งแต่ต้นขึ้น

ไปหา ๔๕ คงเส้นคงวา เราเดินคือแต่ก่อนมัน

ไมม่รีถมรีา เชน่จะไปอดุรฯ นีก้เ็ดนิเลย จากนีถ้งึ

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

ไม่รู้ เ วลาเท่า ไรต่อ

เท่าไร จนกระทั่งทุก

วนันี ้ฟาดตัง้แตว่ดัปา่-

บ้านตาดมาถึงนี้เพียง

แค่ ๖ ชั่วโมง 

พูดถึงเรื่องว่าเดิน เราเดินเก่งมากนะ 

เรียกว่าตามร่องรอยของตา ตานี่เดินเก่งมาก 

ถ้าลงได้ก้าวออกไป ๒ ชั่วโมงแล้วใครตามไม่ทัน 

คือเดินไปนั้นยิ่งแข็งแรงเรื่อยๆ เดินระยะสอง

ชั่วโมงนี้ยังไม่เท่าไร ก้าวออกคราวแรกไปถึง

สองชั่วโมง พอสามชั่วโมง สี่ชั่วโมงไปแล้ว ทีนี้

มันเหมือนว่าเครื่องร้อนนะ พุ่งๆ รอใครไม่ได้ มี

ใครไปดว้ยกต็าม ตอ้งทิง้ไปเลย หากวา่จะไปรอก็

ต้องไปหยุดพักข้างหน้า ที่จะให้รอไม่ได้ เครื่อง

มันร้อนแล้วมันหมุนของมันเองพุ่งๆ อันนี้เรา

เป็นเอง กำลังวังชามันดีพอเครื่องร้อนแล้วมันก็

พุ่งๆ ใครไปด้วยกันทิ้งเลยๆ ออกหน้าเรื่อยๆ 

เลย คือจะให้เรารอไม่ได้ ต้องไปหยุดรอ เวลา

มันเดิน การเดินทางนี้เก่งละเรา พ่อ ตาก็เก่ง

เดินทาง นั่นก็บอกรอใครไม่ได้...” 

ฉนัจงัหนั องคห์ลวงตานอกจากจะใหค้วาม

สำคัญเกี่ยวกับข้อวัตรการบิณฑบาตแล้ว ยัง

เคร่งครัดธุดงค์ข้อฉันในบาตร และฉันอาสนะ

เดียวหรือฉันเพียงมื้อเดียวเท่านั้น เมื่อพระเณร

ช่วยกันแจกจ่ายอาหารใส่บาตรพระ และจัด

อาหารสำหรบัญาตโิยมทีม่าถอืศลีภาวนาและมา

ทำบญุทีว่ดัประจำวนัแลว้ องคท์า่นจะเปน็ผูส้วด

อนุโมทนากถาให้พรแก่ญาติโยม จากนั้นท่านจะ

พิจารณาอาหารก่อนฉันทุกครั้ง พระเณรก็เริ่ม

พิจารณาอาหารตาม เมื่อพระที่มีอายุพรรษาสูง

กว่าเริ่มฉัน พระที่อายุพรรษารองลงไปจึงค่อย

ฉนั องคห์ลวงตาเมตตาฝกึพระใหรู้จ้กัระมดัระวงั

มิให้ข้ามเกินข้อวินัยเรื่องอาวุโสภันเต คือการ

เคารพกราบไหว้กันตามอายุพรรษาเช่นเดียวกับ

การเรยีงลำดบัขณะบณิฑบาต 

เมื่อพระเณรฉันเสร็จ หากวันนั้นไม่ตรง

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

ฟังอย่างสม่ำเสมอนับแต่อดีตมา แต่ถ้ามีเฉพาะ

ผู้มาทำบุญประจำเห็นกันอยู่ ได้ฟังธรรมเป็น

ประจำทกุวนัอยูแ่ลว้ องคท์า่นกอ็าจพดูใหฟ้งัเลก็

นอ้ยแลว้บอกใหก้ลบั อยา่งไรกต็ามในชว่ง ๒๐ ปี

ก่อนมรณภาพ มักมีคณะศรัทธาจากที่ใกล้ที่ไกล

หมุนเวียนกันมาทำบุญและฟังธรรมแบบไม่ซ้ำ

คณะมากขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะวนัหยดุราชการและ

วนัพระยิง่มากนัมาก องคท์า่นกเ็มตตาตอบรบัดว้ย

การแสดงธรรมเป็นปกติทุกวันมิเคยขาด แม้

บางครั้งเป็นไข้หวัดไม่สบายธาตุขันธ์ เสียงแหบ

พร่าเพราะพิษไข้ก็ยังสู้อุตส่าห์ออกมาเทศนา-

ธรรมโปรดญาติโยมอีกเช่นเคย ทั้งที่ต้องทนอยู่

ในอิริยาบถนั่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ตาม  

ก่อนฉันจังหันและภายหลังการแสดง

ธรรมมักมีประชาชนเข้ามาถวายจตุปัจจัย

ไทยทานต่างๆ เป็นแถวยาวเหยียด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อมีงานบุญสำคัญ จากนั้นองค์ท่าน

จะให้พรโดยย่ออีกครั้งเป็นอันยุติภารกิจที่ศาลา 

ประชาชนต่างพากันแยกย้ายเดินทางกลับ 

สำหรบัวนัพระเมือ่ครัง้อดตี ญาตโิยมทีม่าทำบญุ

จะพร้อมใจกันขออาราธนาศีลกับองค์หลวงตา 

และทา่นจะเมตตานำสวดรบัศลีดว้ยองคท์า่นเอง 

ต่อมาเมื่อชราภาพมากขึ้นพิธีสวดขออาราธนา

ศีลจึงได้งดเว้นไป แต่องค์ท่านก็เมตตาสอน

ญาติโยมให้รู้คุณค่าแห่งศีลและให้ตั้งเจตนา  

งดเวน้ดว้ยตนเอง 

ออกสงเคราะห์โรงพยาบาล หลังจังหัน

แลว้ องคท์า่นมกันำขา้วสาร อาหารสด อาหารแหง้ 

ปลากระปอ๋ง นำ้ปลา นำ้มนัพชื ขนม ไข ่ผา้ขาว 

และอืน่ๆ ไปแจกจา่ยหมนุเวยีนตามโรงพยาบาล

ตา่งๆ อยูเ่ปน็ประจำ พรอ้มกบัสอบถามถงึความ

ขาดเขินในวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือ

หยกูยาตา่งๆ หากมคีวามจำเปน็ ทา่นจะเมตตา

ชว่ยเหลอืทนัที 

ในบางวนัทา่นกเ็มตตาออกเยีย่มเยยีนพระ

เณรในสำนกัหรอืวดัในถิน่ทรุกนัดารทีต่ัง้ใจประพฤติ

ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมนำเครื่อง

อปุโภคบรโิภคตา่งๆ สงเคราะหช์ว่ยเหลอือกีดว้ย 

สขุภาพเริม่ทรดุลง  นบัแตป่ ีพ.ศ. ๒๕๒๖ 

เปน็ตน้มา สขุภาพของทา่นเริม่ทรดุเหน็ประจกัษ์ 

การออกตรวจจึงเหลือเพียงวาระเดียวโดย   

ส่วนมากมักเป็นช่วงบ่ายที่ว่างจากแขก แม้ปี 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปแล้ว ธาตุขันธ์ร่างกายของท่าน

จะดีขึ้นก็ตาม แต่เมื่อมีพระเณรประชาชนหลั่ง-

ไหลมากราบนมัสการขอฟังธรรมมากขึ้นผิดหู

ผิดตา ความบอบช้ำย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ ได้ ท่านจึงต้องการเวลาเยียวยาให้กับธาตุ

ขันธ์ร่างกายมากขึ้น แม้กระนั้นก็ตาม ด้วย

กิจวัตรที่ท่านเคยกระทำมาเมื่อมีเวลาที่พอจะ

สะดวกบ้างท่านจะต้องออกเดินตรวจอย่างน้อย

วันละครั้งอยู่เสมอ 

ในป ี พ.ศ. ๒๕๕๐ แมท้า่นจะชราภาพมาก

มอีายยุา่งเขา้ ๙๔ ปแีลว้ แตด่ว้ยความรกัความ

ห่วงใยในการปฏิบัติของพระเณรทำให้ท่านยัง

เมตตาเดินตรวจตราอยู่เสมอมิได้ขาด ดังคำ

กลา่วเมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วา่  

“(พระเณร)ทำหน้าที่การงานข้อวัตร

ปฏิบัติพร้อมเพรียงกันก็ดีอยู่แล้ว .. เราดูทุก

เวลา เดินไปที่ ไหนมีแต่เที่ยวดูทุกสิ่งทุกอย่าง 

ตาต้องสอดต้องแทรกไม่ งั้ น ไม่ เห็นความ

บกพร่อง นี่มันบกพร่องทั่วๆ ไปนะ ให้ต่างคน

ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตน” 

แม้องค์ท่านจะอยู่ในวัยชราและอาพาธยากลำบากเพียงใด  

ก็ยังเมตตาเดินทางไปสงเคราะห์โลกจนตลอดชีวิตของท่าน  

(ซ้าย) โยมเที่ยงและครอบครัวเป็นเสมือนโรงครัวของวัด  

อีกครอบครัวหนึ่งที่คอยดูแลอาหาร น้ำปานะ ตลอดกิจธุระ

ต่างๆ ของวัดมายาวนานหลายสิบปี 
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ช่วงเวลาบ่าย เป็นช่วงเวลาที่ท่านออก

ต้อนรับแขก จะมีพักบ้างเพียงเล็กน้อยในช่วง

เวลาปัดกวาดลานวัดและสรงน้ำ เมื่อใกล้ค่ำจึง

งดรับ หากวันใดท่านออกเดินทางไปสงเคราะห์

สิ่งของตามโรงพยาบาล  วันนั้นมักจะกลับมาใน

ช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย ๓ โมง จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่

กับระยะทางที่ไป 

๖ โมงเย็น องค์ท่านมักอยู่ภาวนาภายใน

กุฏิหรือเดินจงกรมในป่า บางครั้งก็ออกตรวจ

ตามที่พักพระเณร 

ในเรื่องไม่เกี่ยวกับอรรถธรรม ไม่สมกับความ

เมตตาของท่านที่เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาอบรม 

แม้เวลาดึกดื่นตี ๒ หรือเช้ามืดตี ๔ ท่านก็จะ

ลองออกไปตรวจดูอีก หากพบว่าเป็นเช่นนั้น

ติดต่อกันถึง ๓ ครั้งโดยไม่ยอมแก้ ไขปรับปรุง

ตนเอง รายเช่นนั้นจะถูกขับออกจากวัดในเวลา

ไม่ช้าเลยทีเดียว การออกตรวจตราสอดส่อง

เช่นนี้ทำให้พระเณรเกรงกลัวไม่อาจนิ่งนอนใจ

อยู่ด้วยความประมาทได้ ต่างพากันขวนขวาย

ทำความพากเพียรอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะเกิด

ความสงบรม่เยน็แกต่วัเองแลว้ ยงัสง่ผลไปถงึหมู่

คณะทีอ่ยูร่ว่มกนัใหม้คีวามสงบสขุรม่เยน็ไปดว้ย  

การสอดส่องพระเณรในวัยชราของท่าน

ยังคงความเข้มข้นเด็ดขาดจนตลอดชีวิตของ

องค์หลวงตาถึงแม้จะมิได้ออกเดินตรวจตรา

บ่อยครั้งเหมือนก่อน แต่ด้วยสายตาธรรมที่

แหลมคมของท่านทำให้ ไม่เป็นการยากที่จะ

สังเกตเห็นความผิดพลาดของพระเณร จากนั้น

ก็จะสั่งสอนตักเตือนหนักเบาเพียงใดเป็นไปตาม

เหตุผลและความเป็นธรรม ดังนี้ 

“อายุดูเหมือน ๙๖ แล้วมัง จะเต็มวันที่ 

๑๒ สงิหาคมขา้งหนา้ แตเ่จา้ของมนัจะไปไม่ไหว

ละ่ โซซดัโซเซ เดนิมาระยะนีล้ำบากมาก แตเ่วลา

เด็ดนี้เด็ดมากนะ พูดจริงๆ นะ เวลาเด็ดขาดๆ 

มากทเีดยีว พระดว้ยกนัไหลเขา้มาอยูน่ี ้ เดด็จรงิๆ 

พอขับ ขับเลย ไล่เลย เวลาอ่อนก็อ่อน อ่อน

ธรรมดา ถา้เวลาแขง็ แขง็กด็ว้ยเหตดุว้ยผล เอา

ล่ะทีนี ้ ใครค้านไม่ได ้ เอา..มา ว่าอย่างนั้นเลย 

เปน็อยา่งนัน้นสิยัเรามนัไปทางนัน้” 

ภาพปฏิทิน (ซ้าย) ในการออกสงเคราะห์โลก องค์หลวงตาบันทึกปฏิทินด้วยองค์ท่านเอง (ขวา) วันสุดท้ายในการบันทึก

ปฏิทินของท่าน แต่ยังออกสงเคราะห์โลกเช่นเคย 

๒ ทุ่ม องค์ท่านออกจากกุฏิมาตรวจข้าว

ของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ในโกดังโรงทาน

สำหรบัการสงเคราะหช์ว่ยเหลอืโรงพยาบาลดวูา่มี

สิง่ใดขาดตกบกพรอ่งหรอืไม ่ พรอ้มกบัดวูา่มีโรง-

พยาบาลหรอืหนว่ยงานใดมาขอรบัสิง่ของในวนันัน้

บา้ง ชว่งเวลานีท้า่นมกัจะสอบถามธรุะตา่งๆ กบั

พระเวรศาลา และในโอกาสพเิศษทา่นจะเมตตานัง่

ฉนันำ้ปานะที่โรงนำ้รอ้น ในชว่งเวลานีเ้องทีท่า่น

จะเมตตาเลา่ธรรมะและประสบการณช์วีตินกับวช

ของทา่นกบัโยมทีคุ่น้เคย จากนัน้ทา่นจงึกลบัขึน้

กุฏ ิ และเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาต่อไปจนเวลา

ประมาณ ๕ ทุม่จงึเขา้จำวดั 

การตรวจตราพระเณร  แต่เดิมในช่วง

เวลาที่ไม่ได้รับแขก องค์ท่านจะใช้เวลาสำหรับ

การพักผ่อน อ่านหนังสือ หรือตอบจดหมาย

บ้างตามอัธยาศัย แต่ส่วนมากท่านจะออกเดิน

ตรวจตราไปตามที่อยู่ของพระเณร ซึ่งกระจาย

อยู่ทั่วบริเวณวัดในเนื้อที่ ๑๖๓ ไร่อยู่เป็นประจำ

ไม่ค่อยขาด และมักจะหยิบยกสิ่งบกพร่องที่พบ

เห็นมาสอนย้ำเตือนพระเณรเสมอถึงชีวิตความ

เป็นอยู่ การบำเพ็ญภาวนา เพื่อให้ขยันหมั่น

เพียร และยังใช้โอกาสนี้กำชับพระเณรให้ ใส่ใจ

เลี้ยงดูเรื่องอาหาร น้ำ และภัยอันตรายต่างๆ 

ให้กับสัตว์ที่มาอาศัยภายในวัดอีกด้วย 

ความถี่ของการออกตรวจตราขึ้นอยู่กับ

สุขภาพของท่าน หากปกติดีจะมีถึง ๓ วาระ 

คือ เช้า บ่าย และค่ำ มีบางสถานที่ที่ท่านเคย

จำพรรษาหากพบพระเณรองค์ ใดขี้ เกียจ

ทำความเพียร เอาแต่หลับนอนหรือมั่วสุมคุยกัน
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 คำปรารภอัศจรรย์และ
 เหตกุารณส์ำคญักอ่นอาพาธ

 

ทุกปีในช่วงวันสงกรานต์ ก่อนเข้าพรรษา 

และก่อนวันขึ้นปีใหม่ องค์หลวงตามักเมตตารับ

นิมนต์ ไปโปรดศิษยานุศิษย์ในกรุงเทพฯ เสมอ

แทบมิเคยขาด เพราะทราบดีว่าหากท่านไม่มา

บรรดาศิษย์เหล่านี้ก็จะต้องพากันหลั่งไหลมาที่

วัดป่าบ้านตาดอย่างแน่นอน และเนื่องจากใน

ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงวันหยุดราชการ 

ประชาชนทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางกลับต่าง

จังหวัด ถนนหนทางจึงเต็มไปด้วยรถราและมัก

มีอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง องค์หลวงตาท่านรู้สึก

ห่วงใยความปลอดภัยของบรรดาศิษย์ที่จะต้อง

มุ่งหน้ามาหาท่านที่วัด ทำให้ท่านตัดสินใจเป็น

ฝ่ายออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนด้วยองค์ท่านเอง

เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดมา 

จนกระทัง่มาสิน้สดุยตุลิงเมือ่วนัที ่ ๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ ก่อนเข้าพรรษา เป็นการเดินทาง

มาโปรดศิษยานุศิษย์ในกรุงเทพฯ เที่ยวสุดท้าย 

ในช่วงเวลานั้นอายุของท่านก็ชราภาพมากแล้ว

ซึ่งอีกเพียงเดือนเดียวจะครบ ๙๕ ปีเต็ม หลัง

จากนั้นเป็นต้นมาองค์ท่านก็มิได้เดินทางมาที่

กรุงเทพฯ อีก 

ไม่ใชน่ัง่ภาวนานะ เราหลบั (ตอนกลางคนืวนัที ่๕ 

พฤษภาคม) ปรากฏวา่ทา้วสกักเทวราชมาขอฟนั 

ฝันนะไม่ใช่นั่งภาวนา เรานอนหลับฝัน ฝันว่า  

ทา้วสกักเทวราชลงมา เปน็หวัหนา้บรษิทับรวิาร

ลงมา คำฝนัมนัชดัเจนมากนะ แตฝ่นัไม่ใชภ่าวนา 

มาขอฟันเราไปกราบไหว้บูชา ให้ทวยเทพทั้ง

หลายไดก้ราบไหวบ้ชูา นีค่ำฝนันะ ถา้คำฝนัโกหก

เราก็ โกหกด้วย เพราะฝันอย่างนั้นจริงๆ ถึง  

ท้าวสักกเทวราช แต่ในใจของเราก็ปลงใจให้นะ 

ปลงใจให้ฟัน มันมีฟันอันหนึ่งที่มันโยกคลอนอยู่

ยงัไมถ่อน ปลอ่ยมนัไวน้ัน้ละ 

พอดทีา้วสกักเทวราชมาขอฟนั เราในความ

รู้สึกในความฝันว่าได้ปลงใจให้ท้าวสักกเทวราช 

ฟันซี่นี้นะ พอตื่นเช้ามาฟันนี้หายเลย อันนี้เราก็

อศัจรรยเ์หมอืนกนั ฟนัทีว่า่นีม้นัโยกคลอนหายเลย 

ไมท่ราบหายไปไหน หลงัจากฝนัมาแลว้หายเลย นี่

เปน็เองนะ เราเปน็เอง .. จะปลอ่ยใหม้นัหลดุเอง

เราวา่งัน้ พอดทีา้วสกักเทวราชมาขอไป คำฝนัก็

สดๆ รอ้นๆ พอตืน่ขึน้มาฟนัหาย หายจรงิๆ 

มันก็แปลกนะ เป็นจริงๆ ก็มันเป็นกับเรา

เอง เราไม่ได้โกหกใคร โฮ ้ เปน็อยา่งนีก้เ็ปน็ พอ

ตื่นนอนขึ้นมาฟันนี้หายแล้วไม่ทราบหายไปไหน 

คงเปน็ทา้วสกักเทวราชเอาไป เอา้ ผดิกผ็ดิ ผดิใน

คำฝนัเปน็อะไรไป เราไม่ได้โกหก มนัฝนัวา่งัน้เรา

กพ็ดูตามความฝนั พอทา้วสกักเทวราชมาขอฟนั

เราปลงใจใหน้ะ พอตืน่นอนขึน้มาฟนัซีน่ีห้ายเลย 

ทีม่นัโยกคลอนหาย หายเงยีบเลย ไดส้องสามวนั

นี ้เออ้ อนันีก้แ็ปลกอยู ่.. ปรากฏมาจรงิๆ คลา้ย

กับภาวนา .. ตกลงฟันเราก็หายแต่คืนนั้นละ 

หายเงยีบเลย ไมท่ราบไปไหน คำฝนักเ็ปน็อยา่ง

นัน้จรงิๆ กพ็ดูอยา่งนัน้ ทา้วสกักเทวราชวา่ถา้ให้

มนุษย์มันยุ่ง .. แล้วตื่นขึ้นมาฟันหายเลย หาย

จริงๆ ก็พอดีกับที่เราปลงใจให้นะ ในคำฝันว่า

ปลงใจให ้พอตืน่ขึน้มาฟนัซีน่ัน้หายเลย 

มันโยกคลอนเราปล่อยให้มันหลุดเอง ถ้า

จะไปถอนมนัเกดิเรือ่ง ใหม้นัหลดุเองเรากเ็กบ็ไว้

เลย เราคดิวา่งัน้ พอดทีา้วสกักเทวราชมาขอเลย

หายเงยีบไปเลยนีก่ด็ ี เออ้ มนัมหีลายแบบนะ .. 

เอ แปลกอยู…่” 

 

๑๒ กันยายน ๒๕๕๑  

ทวยเทพมาอนโุมทนาเรือ่งเราสงเคราะห์โลก 

“...วันหนึ่งมาฝันแปลกๆ เหมือนกัน แต่

เราไม่พูดมันจะเป็นการยอตัว ไม่พูดละ หาก

แปลกประหลาด เราไม่เคยฝันอย่างนี้ ฝัน

อัศจรรย์อยู่นะ เราไม่เคยฝันจริงๆ ฝันแบบนี้ 

อาจจะรอ้นถงึเทวบตุรเทวดาทา้วมหาพรหมก็ได ้ 

การทำความดีของเราต่อโลกนี้ อาจ

กระเทือน จึงเข้ามาประสานกับความฝันเรา 

ทางนู้นลงมาประสานกับความฝันของเรา มา

อนุโมทนาด้วย ว่าอย่างนั้นจริงๆ นะ พวกท้าว-

สกักเทวราชพวกอะไรเขา้มาในฝนั พวกทวยเทพ

ทั้งหลายมาอนุโมทนาในเรื่องที่เราสงเคราะห ์ 

โลกนี้เป็นที่พอใจ  

อยา่วา่ตัง้แตม่นษุยม์นา เทวบตุรเทวดายงั

ไดร้บั นัน่ฟงัซ ิเราไมเ่คยไดย้นิวา่เทวบตุรเทวดาได้

รบัสว่นกศุลจากเรา มาบอกในความฝนัถงึรู ้ พวก

นัน้ก็ไดร้บัเหมอืนกนั เพราะเมตตาธรรมทัว่แดน

โลกธาต ุไมม่สีงูมตีำ่ เมตตาธรรมถงึหมดเลย นีล่ะ

พวกเหลา่นี้ ไดร้บั แปลกประหลาดอยู.่..” 

 

๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๒  

เลา่นมิติ..บอกเตอืนศษิยล์ว่งหนา้ 

ราว ๑ ป ี ๓ เดือนก่อนมรณภาพ องค์-

หลวงตาในขณะนั้นมีอายุกว่า ๙๖ ปีแล้ว แต ่ 

ธาตุขันธ์ยังดูแข็งแรงสมบูรณ ์ จะมีเพียงนิ้วหัว-  

แมเ่ทา้ดา้นซา้ยเทา่นัน้ทีเ่ปน็แผลเรือ้รงั สว่นระบบ

อื่นไม่มีทีท่าว่าจะเป็นอะไร อาการทุกอย่างยัง

สดชืน่แจม่ใสกวา่คนชราวยัเดยีวกนั ดแูลว้นา่จะ

 

โอวาทธรรมก่อนอาพาธหนัก

  

      ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน หากสังเกต

เนื้อหาการแสดงธรรมพบว่ามีคำปรารภอรรถ-

ธรรมที่ละเอียดเกินอายตนะของปุถุชนคน

ธรรมดาจะรับรู้บ่อยครั้งขึ้น ขอน้อมนำบางส่วน

มาแสดง ดังนี้ 

 

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

ทา้วสกักเทวราชมาขอฟนั 

เมือ่วนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ องคห์ลวง-

ตารับนิมนต์ ไปจำวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องใน

งานก่อเจดีย์มหามงคลบัว ท่านได้เมตตาเล่า

นมิติความฝนัอศัจรรยท์ีป่รากฏขึน้ในคนืนัน้ ดงันี้ 

“...มนัแปลกประหลาดยงัไงก็ไมรู่ ้ เมือ่วาน

ได้พูดอยู่ ได้สองสามคืนผ่านมานี้ มันแปลก 
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อยู่เป็นที่พึ่งแก่ศิษยานุศิษย์ ได้อีกนานหลายปี 

แต่แล้วการแสดงธรรมที่วัดเขาใหญ่เจริญ-

ธรรมฯ จ.นครราชสีมา ในวันนั้นกลับตรงกัน

ข้ าม องค์ท่ านได้ เล่ านิมิตความฝันแปลก

ประหลาด  มี ลั กษณะ เหมื อนอยากบอก

ศิษยานุศิษย์ให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้า

เกี่ยวกับความเป็นความตายของท่าน ดังนี้ 

“...เราก็จวนเท่าไรยิ่งไปนู่นไปนี่นะ ให้

พิจารณาบ้างนะ  

(‘หลวงตาอย่าพึ่งทิ้งขันธ์เจ้าค่ะ’)  

ขันธ์นี้ โลกเขาทั้งโลกทิ้งทั้งนั้นแหละ ให้

แบกคนเดียวแต่เรามันไม่เหมาะ เขาทิ้งเราต้อง

ทิ้ง เดี๋ยวนี้ ใครให้ ไปก็ไม่ยอมไป บทเวลาจะไป

ไม่บอกใคร ปุ๊บเลย พอพูดอย่างนี้ก็แปลกอยู่นะ

ล่ะ มีแปลกอยู่ แต่นี้มันเป็นความฝันนี่นะ ความ

ฝันนี้แปลกๆ น่าคิดอยู่นะ  

‘ท่านก็อยู่โลกนี้มาเท่านั้นปีเท่านี้ปีควรละ

ขันธ์ได้แล้ว’ 

‘เธอยงัไมเ่หน็ทิง้ จะใหเ้ราทิง้คนเดยีวไม่ได’้ 

หันหน้ากลับไปเลย ไม่ตอบ (ลูกศิษย์พา

กันกล่าว ‘สาธุ’) อย่างนั้นละมันมีเรื่องแปลกๆ 

เข้ามานะ เข้ามาหานี้ แต่นี้มันไปสัมผัสเลยพูด

เฉยๆ นอกนั้นมีมากกว่านี้นะ 

(‘หลวงตาอย่าพึ่งทิ้งนะคะ’) 

‘ไม่ทิ้งละถึงได้พูดนี่ ถ้าจะทิ้ง ไปเลย’...” 

 

๙  มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๒๐ น.  

ในหลวงและพระราชนิฯี กราบอาราธนา 

สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยั-

ลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ีทรงกราบเรยีนองคห์ลวงตา

วา่ 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จ-

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่าท่าน

พ่อเป็นเสาหลักของประเทศไทย ทรงฝากมา  

กราบอาราธนาใหท้า่นพอ่รกัษาสขุภาพ เพือ่จะได้

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยต่อไป

เจา้คะ่” 

องคห์ลวงตาตอบวา่ “เจรญิพร รบัแลว้นะ” 

 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ (บา่ย)  

พญามจัจรุาชเฉีย่วเขา้มาหาแลว้ 

องคท์า่นเลา่นมิติความฝนัแปลกประหลาด

ทำใหบ้รรดาศษิยท์ีก่ำลงัฟงัธรรม ณ วดัเขาใหญ-่

เจรญิธรรมฯ จ.นครราชสมีา ในวนันัน้ เริม่รูส้กึ

ประหวั่นพรั่นพรึงไม่สบายใจหนักขึ้นกว่านิมิต

เตอืนในครัง้กอ่นๆ ดงันี ้ 

“...นี่ก็เดินเข้ามาแล้ว พญามัจจุราชมา

เฉี่ยวกันแล้ว มาเฉี่ยวกันแล้ว กลางคืนฝัน

แปลกๆ อยู่ หากไม่อยากพูดเพราะไม่เป็นผลดี

จึงไม่พูด ถ้าเป็นผลดีแล้วจะพูด นี่เป็นผลไม่ดี

เราไม่พูด เฉี่ยวเข้ามา เฉี่ยวเข้ามาหาเรานี่ละ 

มันเข้าถึงตัวแล้ว เขาเฉี่ยวแล้ว มันเฉี่ยวแล้วก็

ปัดแล้วล่ะ ถ้าฝันแล้วมักจะฝันแม่นยำนะ ถ้าฝัน

อย่างนั้นแม่นยำมาก ถ้าฝันโกโรโกโสไม่ได้เรื่อง 

ถ้าฝันอย่างนั้นแล้วแม่นยำมาก…” 

 

๒๕ มถินุายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๔๕ น.  

หลวงตาบณิฑบาตเมอืงผี 

องค์หลวงตาปรารภ  

ธรรม ณ วดัเขาใหญเ่จรญิ-

ธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

เป็นการเตือนลูกศิษย์มิให้

ประมาท ให้รู้จักห่วงใย

ตนเองด้วยการสร้างธรรม

ขึ้นในใจให้มาก ดังนี้ 

“...อยูม่านานกเ็หน็มา

นาน เห็นเรื่องราวนานๆ 

อยู่นานๆ เห็นเรื่องราวนานๆ กว้างขวางมาก 

แปลกนะ เมื่อคืนนี้ ไปบิณฑบาตเมืองผ ี ฟังซิน่ะ 

ไปบิณฑบาตเมืองผ ี เขาหาอะไรใส่บาตรดีนะ 

เมืองผ ี เหมือนเมืองคนนั่นละ มีชั้นวรรณะ

เหมอืนกนั เขามาใสบ่าตร นา่แปลกอยู ่ (ผูก้ำกบั 

: ‘มีใสก่บัขา้วพรอ้มครบั’) ‘ใสพ่รอ้ม’  

เราก็แปลก เอ๊! ชอบกล บิณฑบาตเมืองผี 

อยู่ ไปนานไปรู้ ไป อยู่ ไปนานไปรู้ ไปๆ เรื่อยๆ 

แต่อันนี้ ไม่พรรณนา ไม่พูดนะ เป็นเอกเทศพูด

นิดเดียว ที่ปรากฏอย่างนี้มากต่อมาก พวก

เปรตพวกผีพวกอะไร พวกแสวงบุญทั้งนั้นละ  

พอมคีรบูาอาจารย์ไปแลว้เขาดีใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส เขารู้เหมือนกันนะว่าครูบาอาจารย์เป็น

อยา่งไรๆ เขารู ้อาจารยเ์ปน็อยา่งไรเขารู ้พวกผี

อันธพาลจับเขามาแล้วก็เอาพวกผีอันธพาลทั่วๆ 

ไปเอาไว้ประเภทหนึ่ง ผีอันธพาลพิเศษอีกขังไว ้

ขังไว้ทำไมนั่น พวกนี้ปล่อยไม่ ได้เป็นอันธพาล 

อนัธพาลหนึง่แลว้ เปน็อนัธพาลทีส่องอกี นัน่ฟงั

ซิน่ะ มันแปลกอยู่นะ อัศจรรย ์ พระพุทธเจ้า

รบัสัง่อะไรไว้ ไมม่ผีดิ ไมผ่ดิ พวกเปรตพวกผพีวก

อะไรพระพทุธเจา้รบัสัง่ไวแ้ลว้ไมผ่ดิ .. 

‘เรากพ็ดูตรงๆ รบีไปทางนูน้ทางนีเ้ดีย๋วตาย

ไมน่าน พดูตรงๆ อยา่งนีล้ะ ไม่ไดห้ว่งเจา้ของนะ 

หว่งโลกตา่งหาก ตืน่ขึน้มาปับ๊จติมนัจะพุง่เลย ไม่

ไดม้าหว่งเรานะ เราจะตายเมือ่ไรมนัไมม่กีำหนด

กฎเกณฑ ์ไมก่ลวัไมก่ลา้ แตเ่รือ่งโลกนี ้โห ลำบาก

ลำบนมากนะ จึงต้องคิดถึงเรื่องโลกมากกว่า  
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ตัวเอง เพราะอย่างนั้น

ขอให้พี่ น้องทั้ งหลาย

คิดถึงตัวเองให้มากนะ 

อย่าให้แต่ครูบาอาจารย์

คิดถึงนะ ตัวเองก็ต้อง

คดิถงึตวัเอง หว่งใยตวั-

เอง สรา้งคณุงามความดี

ใหด้ ี จวนเขา้ไปเทา่ไรจติ

กับธรรมให้ ใกล้สนิทกัน

เขา้ไปเรือ่ยๆ อยา่ใหบ้าป

พนัเขา้ไป พนัเขา้ไปไม่ได ้

จมนะ บอกเสียวันนี ้ ให้

แตค่รบูาอาจารยห์ว่ง เราไมห่ว่งตวัเองไม่ได’้ 

นีก่ร็บีไปเสยี ไมน่านมนักจ็ะตายเหมอืนกนั 

รีบไปเสียเดี๋ยวนี ้ หมดลมก็หยุดเท่านั้นละ จวน

แลว้ จวนเขา้ทกุวนัๆ แลว้ ความตายยน่เขา้มา 

ยน่เขา้มา  

ได้พูดถึงว่าบิณฑบาตเมืองผี ฟังซิน่ะเคย

ได้ยินไหมพูดอย่างนี้ เอามาอุตริทำไม ผีเขา

อดอยากขาดแคลนเหมือนกัน เขาเห็นพระเจ้า

พระสงฆ์ยิ้มแย้มแจ่มใสนะพวกผีนะ ผีรู้นะ พระ

ดีไม่ดีผีรู้ ไม่ว่าแต่เขาเรารู้นะ พระดีพระไม่ดี

เท่าไรแล้วผีเขาก็รู้ นี่ก็เปิดเสียบ้างมันก็จวนจะ

ตายแล้ว (‘หลวงตาบอกว่าห่วงลูกศิษย์ก็รั้งไว้

ก่อน’) ก็ห่วงนั่นละถึงได้มานี่ ไม่ห่วงมองดูนี่คน

เต็มศาลา เรามาเพื่อคนเต็มศาลา ไม่ห่วงอย่าง

นั้นละ ..เราก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องทั้งหลายนะ 

ได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญกองบุญกองกุศลนะ 

อันนี้ละพึ่งเป็นพึ่งตายนะ กองบุญกองกุศลพึ่ง

เป็นพึ่งตาย แต่เวลาบุญกุศลไม่ค่อยมีนี้เดือด-

ร้อน พอคิดถึงเวลาจะเป็นจะตายเดือดร้อนนะ 

พอบุญกุศลมากเข้าๆ จนเต็มหัวใจแล้วไม่ห่วง 

เวลาเต็มแล้วเหมือนเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ล้น

ออกหมด เตม็จติเหมอืนกนัเตม็ใหเ้ตม็อยา่งนัน้ซ ิ

นี่พูดจริงๆ มันจวนจะตายแล้ว พูดกับ  

พี่น้องทั้งหลาย เราไปนู้นไปนี้ ไม่ใช่ห่วงเรานะ 

เราหว่งโลกตา่งหาก เราไม่ไดห้ว่งเรานะ เราหว่ง

โลกต่างหาก ไปจิตนี่มันจะออกละ ออกพั้บมัน

จะออกกระจายออกหมดต่อโลก อันนี้มันก็เป็น 

ตัวเท่าหนูก็ตาม มันเป็นเท่าหนูก็บอกเป็นเท่า

หนู มันเป็นเท่าช้างก็บอกเป็นเท่าช้าง นี่มันเป็น

นะ มันเป็นจริงๆ...” 

๑๓ กนัยายน ๒๕๕๓  

หลวงตาฝนัถงึในหลวง 

เวลา ๑๓.๒๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรม

ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

พร้อมกับได้เล่าความฝันเกี่ยวกับในหลวงด้วยว่า 

“...มีอันเดียวแต่ว่าเลิศนะ อะไรสู้ ไม่ ได้ 

บอกเท่านั้น อันนั้นคืออะไรเราก็ ไม่ ได้เห็น.. 

ความฝัน ในหลวงเอานี้มาให้เมื่อคืนนี้ ในหลวง

เอาอะไรมาให้ เอามาอันเดียว แต่ว่าดีมาก 

บอกเท่านั้นละ ตื่นขึ้นมาถึงระลึกได้ .. ในหลวง

นะเอามาให้ เป็นของชิ้นหนึ่ง แต่ว่าดีมาก ท่าน

บอกว่าดีมาก ..  

ฝันว่าในหลวงเอาอะไรให้ เอาก้อนหนึ่ง ดู

เหมือนเท่านี้พอดี เราก็ไม่ ได้เปิดดู เอามาให้

บอกว่าของนี้ดีมาก เวลาตื่นขึ้นมาของก็ไม่เห็น 

เพิ่งมาระลึกได้ตอนเช้า หนหนึ่งหายไป มานี่

มาระลึกได้อีกจึงได้พูด ถ้าระลึกไม่ได้ก็ไม่ได้พูด 

แปลกอยู่ ทุกวันนี้ความหลงลืมมี หลงลืม .. ไม่

เคยฝันถึงในหลวง ห่อเท่านี้ แล้วห่ออย่างดี เอา

มาให้ว่าของนี้ดีมาก…” 

 

๑๘ กนัยายน ๒๕๕๓  

เทวดาบนฟา้อนโุมทนา 

ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว 

จ.นครราชสีมา เวลา ๑๒.๕๐ น. องค์หลวงตา

แสดงธรรมอัศจรรย์ส่วนหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เทพยดาบนท้องฟ้า ดังนี้ 

“...วันนี้คนก็มากนะ เต็มศาลาเลย พวก

เราถ้ามีตาทิพย์เราจะได้เห็นคนเต็มแผ่นดิน 

เทวดาบนฟ้าเต็ม แต่นี้พวกเราพวกตาบอดไม่

เห็น ยกแต่ว่าคนมามากคนมามาก เทวดามา

มากกว่านี้อีกไม่เห็น พวกเรา เข้าใจหรือเปล่า

ละ่ ทา่นอาจารยม์ัน่จะออกจากเชยีงใหมม่าอดุรฯ 

พวกเทวดาเขามาอนุโมทนาบนฟ้า…” 

 

๒๐ กนัยายน ๒๕๕๓  

ธาตขุนัธม์วียั จติไมม่วียั นพิพานเทีย่ง 

ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

เวลา ๑๒.๕๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน

หนึ่งกล่าวถึงความอ่อนแอของธาตุขันธ์ต่างกัน

อย่างมากกับใจ ดังนี้ 

“...เราไปไหนมาไหนลำบาก ธาตุขันธ์อ่อน 

แต่จิตใจไม่เคยอ่อน พูดตรงๆ จิตใจดีดผึง

ตลอดๆ เวลา จิตใจไม่มีวันคืนปีเดือน ยืนเดิน

นั่งนอนหลับดีดผึง แจ่มแจ้งอยู่ ส่วนธาตุขันธ์

อ่อนแอ ธาตุขันธ์ไม่สบาย ใจดีดผึง  

ฝึกให้มันได้ซิ ฝึกจิตฝึกให้ ได้ ถ้าฝึกได้แล้ว

เป็นอย่างที่ว่า จิตนี้ ไม่มีวัย ธาตุขันธ์มีวัยมี

อ่อนแอท้อแท้ แต่จิตนี้ ไม่มีวัย ดีดผึงตรงแน่ว 

รวมตัวไปแล้วนิพพานเที่ยงคืออันนั้น...” 

 

๒๒ กนัยายน ๒๕๕๓  

เทวดากบัมนษุยช์มธรรม 

ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา 

เวลา ๑๒.๔๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน

หนึ่งกล่าวถึงการวางตำแหน่งรูปหลวงปู่มั่นให้

สูงกว่ารูปองค์หลวงตา และยังกล่าวถึงความ

เคารพในธรรมของเทพยดาอีกด้วย ดังนี้ 

“...เห็นหลวงปู่ทั้งสององค์ท่านอยู่ข้างบน

เราอยู่ข้างล่างเหมาะ เหมาะมาก ดูว่าเราให้

ย้ายลงมาใช่ ไหม เราให้ย้ายลงมาให้ เราสั่ง

เอง ดูว่าไว้เสมอกันไม่เหมาะ  

ให้เอาท่าน(รูปหลวงปู่มั่น)ไว้ข้างบน ให้ 

(รูปหลวงตา)ลงข้างล่าง  

(‘ยาหอมที่หลวงตาเคยฉันครับ’) ทำไม

ถึงหอมอย่างนี้ล่ะ เราฉันยาหอมไปนี้เทวบุตร
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เทวดาท้องฟ้าต่างๆ หอมไปตามเลย อันนี้จะ

หอมหรือไม่ก็ไม่รู้ เราไม่นึกว่าคนจะมากขนาดนี้ 

มาที่ ไหนคนเต็มหมดเลย เรานึกว่าจะมากแต่

เทวดาบนท้องฟ้า ที่ ไหนได้มนุษย์บนแผ่นดินก็

มากเหมือนกัน เห็นแต่ว่าเสมอกัน เทวดากับ

มนุษย์เสมอกัน มาชมธรรมของพระพุทธเจ้า…” 

 

๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๓  

ตอบปญัหาเทวดา 

ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

เวลา ๑๓.๒๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน

หนึ่งกล่าวถึงข้อปัญหาของเทวดาที่ปรากฏขึ้น

ในนิมิตความฝันของท่าน ดังนี้ 

“...พอพูดอย่างนี้มันก็แปลกๆ นะ มันฝัน

นะ ไม่ใช่ตั้งเป็น มันฝันของมัน ก็ไม่น่าจะพูดแต่

มันก็เป็นเรื่องจริงในความฝัน เราจำเป็นต้องพูด

ให้ผู้ฟังเพื่อได้เป็นคติได้ ฝันอะไรก็ ไม่ทราบมี  

คนมาว่าให้นะ มีคนมาเหมือนหนึ่งเหมือนเทวดา 

ลักษณะรูปร่างเหมือนเทวดา เข้ามาหาด้วย

ความเคารพนะ เรานั่งอยู่เงียบๆ แล้วเทวดา

เข้ามา ท่านมายกมือไหว้นะ พวกเทวดายกมือ

ไหว้เหมือนกันกับมนุษย์เราด้วยความนอบน้อม

นะ ด้วยความเคารพ มานอบน้อม ‘ท่านจะ

สร้างไปอะไรนักหนาสร้างบุญ’ ว่าอย่างนั้นนะ 

ว่าให้เรานะ  

‘ท่านจะสร้างบุญสร้างอะไรนักหนา ท่าน

พอแล้วยังไม่รู้หรือ ผู้อยู่ข้างนอกยังรู้ว่าท่าน

พอแลว้’ 

‘ถ้ารู้แล้วเราจะถามนะว่าผู้ถามอย่างนี้พอ

หรอืยงั’ 

ทางนั้นติดนะ ติด ‘ท่านจะสร้างอะไร

นักหนาสร้างบุญสร้างกุศล มากต่อมากแล้ว’ 

แล้วทีนี้เราก็เลยถามแปลกอยู่นะปัญหา

ความฝันมันก็มีแยบคายของมันเหมือนกัน ทาง

นีก้ถ็าม ‘แลว้ทางนีล้ะ่ พอหรอืยงัละ่ ทางนีส้รา้ง

พอหรือยัง’ 

เลยตอบไม่ได้เลย นิ่ง แปลกอยู่นะ ความ

ฝันตอบรับกันก็แปลกอยู่ ท่านพอหรือยัง ไม่

บอกว่าอย่างไร ยิ้มๆ แสดงว่าติดปัญหาเรา 

ทางนู้นว่าพอแล้วหรือไม่พอ ทางนี้ก็จะมีคำตอบ

อีกอันหนึ่ง ทางนั้นไม่ตอบเลยนิ่งเลย ทางนี้ก็

เลยนิ่งไม่ตอบต่อไป เป็นอย่างนั้นละ...” 

๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๓  

เทวดาตามอารกัขา 

ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.นครราชสีมา 

เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์หลวงตาแสดงธรรมส่วน

หนึ่งกล่าวถึงการเดินทางไปมาของท่านจะมี

เทพยดาคอยอารักขาคุ้มครองอยู่ตลอด ดังนี้ 

“...เราแปลกๆ อยู่นะ มันแปลกๆ อยู่ ฝัน

นะ ฝันว่าพวกเทวดามา  

‘ท่านไปไหนมาไหน ท่านเคยเห็นไหมพวก

เทวดาทั้งหลายน้อยใจ’ 

‘น้อยใจอย่างไร’ ‘เขาตามดูแลรักษาท่าน 

ท่านไม่ได้มองหน้าเขาเลย พวกเทวดาทั้งหลาย

เขาน้อยใจ’ 

‘เอ้า! ทีนี้อย่าน้อยใจเลย เราพอใจกับ

ทุกๆ ท่านที่มาหาเรา’ เป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่นะ 

เขาว่าเขาน้อยใจ เขาว่าอย่างนั้น  

‘เราไปพวกเทวดาทั้งหลายเขาติดตาม

อารักขา’ เขาว่าอย่างนั้น  

นี่ก็แปลกๆ อยู่ มันมาสัมผัสก็เลยพูด ถ้า

ไม่อย่างนั้นก็ไม่พูด เป็นจริงๆนะ มันเป็นขึ้นใน

ความฝัน  

เราฝันว่าเทวดาเขาติดตามอารักขา เขา

ว่าอย่างนั้น แล้วไม่มองหน้าเขาเลย เขาน้อยใจ 

เราก็บอกให้อย่าน้อยใจเลยทีนี้นะ ให้ ใจใหญ่ๆ 

นะทีนี้นะ เราบอก อย่างนั้นก็เป็น 

มาเห็นพี่น้องมาหนาหน้าหนาตาเราพอใจ 

พี่น้องทั้งหลายจะพอใจกับเราหรือไม่ก็ไม่ทราบ 

หรือคอยแต่จะขับเรา ดีและได้มาพบพี่น้องทั้ง

หลายแล้วเราพอใจแล้วละ พอใจกับพี่น้องทั้ง

หลายทั่วหน้ากัน แต่ยังสงสัยพี่น้องทั้งหลายจะ

พอใจกับหลวงตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราพอใจแต่

เราคนเดียวคนอื่นจะพอใจด้วยหรือเปล่าเราก็

ไม่ทราบได้ละ .. 

เคยได้ยินไหมที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ พวกเทวดา

เขามาอนุโมทนา เราไปไหนมีเทวดาเขาบอก

อย่างนั้นนะ ว่าตามอารักขาเขาว่าอย่างนั้น 

แล้วท่านไม่มองหน้าเขาเลย พวกเทวดาทั้ง

หลายน้อยใจ  

‘เออๆ ให้ใจใหญ่นะทีนี้นะ เรามองทกุหนา้

นัน่แหละ’  

เราวา่อยา่งนัน้...” 


 ภารกิจช่วงสุดท้ายของ
 องค์หลวงตา

 

ภารกิจในช่วงสุดท้ายที่คณะศิษย์สังเกต

เห็นว่าองค์หลวงตาให้ความสำคัญมากมี ดังนี้ 



ซาบซึ้งพระคุณหลวงปู่มั่น
ไม่มีเสื่อมคลาย

 

องค์หลวงตาผูกพันกับหลวงปู่มั่นมาก 

ท่านถือเอาการไปกราบไหว้หลวงปู่มั่นที่วัดป่า-

สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร แห่งนี้ เป็นภารกิจ

หลักที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตของท่าน

เลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าฝนฟ้าอากาศจะเป็น

อย่างไร ไม่ว่าจะเจ็บไข้ ได้ป่วยเพียงใด หรือไม่

ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการแสดงธรรม

และเดินทางไปสงเคราะห์ที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลา

ก็ตาม ปัญหาและภาระหน้าที่เหล่านี้กลับไม่

ทำใหอ้งคห์ลวงตายกเอามาเปน็ขอ้อา้งใหย้ตุเิลกิ

ล้มไปหรือทำให้องค์หลวงตาต้องรู้สึกอ่อนล้าต่อ

การเขา้กราบเยีย่มหลวงปูม่ัน่เลยแมแ้ตน่อ้ย ซึง่

การเดินทางเข้ากราบไหว้บูชาก็มิใช่เพียงเพราะ

ว่าวัดป่าสุทธาวาสเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นมา

นพิพานหรอืเปน็ทีป่ระชมุเพลงิถวายเทา่นัน้ และ

ยิ่งเข้าใกล้วาระสุดท้ายขององค์หลวงตามาก

เขา้ๆ กด็เูหมอืนวา่องคท์า่นยิง่เดนิทางเขา้กราบ

ไหวห้ลวงปูม่ัน่ถีข่ึน้ดว้ยเชน่กนั องคท์า่นมเีหตผุล

ที่ลึกซึ้งกินใจมากมายหลายเหตุผลซึ่งจะขอ

นอ้มนำมาแสดงเพยีงบางสว่น ดงันี้ 
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“...เมื่อวานว่างๆ เราก็ไปกราบหลวงปู่มั่น

เราที่วัดสุทธาวาส กราบทั้งรูปปั้น ทั้งพระธาตุ

ท่าน ทั้งคุณมหาคุณของท่านด้วย ไปกราบออก

มา เขาก็มาตั้งเก้าอี้ตั้งอะไร คนรุมมาเลยนะ ไป

เราก็ขออภัย เรานั่งให้ประมาณสัก ๕ นาที 

ต้องขออภัยด้ วยเพราะเราลำบากลำบน 

เหน็ดเหนื่อยมาก อย่าให้รับแขกรับคนตลอด

เวลาเลย ไปไหนมีแต่รับแขกรับคน พอขอความ

เห็นใจจากเขาแล้วก็ลุกจากเก้าอี้มาเลย พอเห็น

เราไป รุมมาทุกแห่งทุกหน เก้าอี้ ไม่ทราบมา

จากไหนมารออยู่แล้ว เราก็นั่งให้ดูเหมือนไม่ถึง 

๕ นาทีมั้ง จากนั้นก็ขึ้นรถมาเลย เพราะตั้งหน้า

ไปกราบพ่อแม่ครูจารย์มั่นโดยเฉพาะเท่านั้นไม่

ไปไหน เราไม่ยุ่งกับอะไร แต่พวกแขกคนยั้ว

เยี้ยๆ เมื่อวานมันวันอาทิตย์คนยั้วเยี้ยๆ เราก็

นั่งคุยสักสามสี่นาทีแล้วก็ลุกเลย มาจากทาง

ไหนๆ เราไม่ถาม เรื่องราวมันจะยืดยาว .. 

(อีกคราวหนึ่ง) เมื่อวานนี้ก็ไปกราบหลวง-

ปู่มั่นที่พิพิธภัณฑ์ เราไปเป็นประจำ เช่น จะไป

กรุงเทพฯ ก็ไปกราบท่าน เวลาขากลับมาก็ไป

กราบท่าน ไปที่ไหนนานๆ ไปกราบ เป็นที่อบอุ่น

เป็นที่ซาบซึ้ง ในโลกทั้งหลายนี้รู้สึกว่าผู้ที่ ให้

กำเนิดแห่งธรรมที่เลิศเลอนี้ หลวงปู่มั่นนั่งอยู่

บนหัวใจเราตลอด ไม่มีใครจะสอนได้อย่างท่าน 

เราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์องค์ใด เราไม่ได้

สนิทติดพันกับท่านเหล่านั้นบรรดาที่เป็นครูบา-

อาจารย์ แต่หลวงปู่มั่นนี้ติดจนกระทั่งปัจจุบันนี้

ไม่มีถอน และอนันตกาลไปเลย  ไม่มีถอน  

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เข้ามายุ่งไม่ได้ ความ

เปลี่ยนแปลงอะไรๆ จะให้เคลื่อนนี้ ไม่มีเลย 

เพราะฉะนั้นจึงไปกราบท่านด้วยความซาบซึ้ง .. 

(อกีคราว) เมือ่วานไปสทุธาวาสไปกราบพอ่-

แม่ครูอาจารย์มั่นที่สุทธาวาส ไปก็ ไม่มีอะไร 

เข้าไปกราบเสร็จแล้วออกเลย ตั้งหน้าตั้งตาไป

กราบหลวงปู่มั่นเรา นั่นละผู้มีคุณแก่เราอันดับ

หนึ่ง สอนทุกกิทุกก ี ทุกแง่ทุกมุม ทั้งสับทั้งยำ 

คณุเหลา่นัน้มาอยู่ในหวัใจหมด ไปกราบพระธาตุ

ทา่นทีอ่ยูว่ดัสทุธาวาส อฐัขิองทา่นกลายเปน็พระ-

ธาตหุมดเลย ใครเกบ็ไวท้ี่ไหนๆ กเ็ปน็..หลวงปู-่

มัน่ นีล่ะพระอรหนัตส์มยัปจัจบุนั .. 

(๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๒) ออกจากนีป่ับ๊ก็

ต้องวัดสุทธาวาส สกลนคร พ่อใหญ่อยู่นั้นน่ะ 

ดงึดดูตลอด อำนาจแหง่บญุแหง่คณุมหาคณุของ

ทา่นทีม่ตีอ่กระหมอ่มเรานะไมล่มืเลยนะพอ่แมค่ร-ู

อาจารยม์ัน่ ไปปับ๊ตอ้งเขา้ไปกราบทา่นเสยีกอ่น 

มนัลงขนาดนัน้ละ ลงขนาดหมอบใหจ้มมดิไปเลย 

ไมม่ยีกคอมองดนูัน้ดนูีเ้สยีกอ่น หมอบเลยเขา้ไป

เลย นัน่ละลงหลวงปูม่ัน่เราลงขนาดนัน้ละ บอก

ให้ตายตายเลย  ท่านมีเหตุผลของท่านว่าเอา

มหาบวันี่ใหต้ายเสยีดกีวา่ ดกีวา่อะไร เลง็เขา้ไป

เลยเรา เหตผุลลงแลว้ตายเลยไดเ้ลย .. 

(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่า-

สุทธาวาส) นี่ก็มาเยี่ยมวัดสุทธาวาสก็เท่ากันกับ

วัดเรา พ่อแม่ครูอาจารย์เสาร์ครูอาจารย์มั่น

ท่านอยู่ที่นี่ เราก็เข้าออกพักที่นี่ตลอดมานะ 

ห่างๆ แต่ระยะนี้แหละ อาจารย์เสาร์อาจารย์-

มั่นก็ล่วงไป เราก็มาเป็นกาลเป็นเวลา หากมา

มากกว่าวัดอื่นๆ นะ วัดนี้มามากที่สุดวัด-

สุทธาวาส เป็นวัดของพ่อของแม่ คือหลวงปู่มั่น

หลวงปู่เสาร์ท่านอยู่ที่นี่ เข้าออกๆ อยู่ที่นี่เสมอ

เรา ถึงทุกวันนี้ระลึกปั๊บจิตมันสัมผัสได้ว่าจะไป

ที่ ไหนมันจะเตือนจะสัมผัส ว่ามาสุทธาวาสดูด

ปั๊บเลย คือพ่อแม่อยู่ที่นั่น สุทธาวาสเราก็เคย

ที่วิหารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ที่วัดป่ากลางโนนภู่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

แคร่และไม้หามที่นำหลวงปู่มั่นมาจากวัดป่าบ้านหนองผือ 
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พักเคยอยู่มากี่ครั้งกี่หน มาอยู่กับครูบาอาจารย์

กเ็คยมาตัง้แตเ่ปน็พระหนุม่นอ้ยนะวดัสทุธาวาสนี ่

เราเคยมาเคยพักเคยอยู่ทีละนานๆ ก็มี บางที

ไปภูเขาลงมาก็มาพักที่นี่ ออกจากนี้ ไปทางนี้มา

ก็มาพักที่นี่ ไปที่ไหนมาก็พักที่นี่  

วัดสุทธาวาสจึงเป็นเหมือนวัดเราเลย 

เพราะครูบาอาจารย์ท่านพาอยู่นี ่ หลวงปู่มั่นน่ะ

สำคญั เลยเปน็วดัทีส่นทิสนม เปน็เหมอืนวดัเรา 

เราอยากมาเมือ่ไหรเ่รากม็า เชน่อยา่งวา่จะไปไหน

กำหนดจติ พอวา่สทุธาวาส ดดูปับ๊เลย สทุธาวาส  

ดดูเลย มนัเปน็ของมนัเองนะไมม่ีใครบอก ถา้จะ

ไปที่ไหนกำหนดดูมันจืดๆ ชืดๆ ไม่ไป ไปที่ไหน

จดืๆ ชดืๆ ไม่ไป ไมเ่กดิประโยชน ์เฉพาะอยา่งยิง่

เช่นวัดสุทธาวาสดูดปึ๊บเลยเชียว ไม่เคยมีการ

จืดชืดนะ เพราะพ่อของเราก็อยู่ที่นี ่ หลวงปู่มั่น

หลวงปูเ่สารอ์ยูท่ีน่ี ่ เรากเ็คยมาอยูท่ีน่ีแ่ลว้ .. เรา

กม็าอยูน่ีเ้ปน็ประจำ พึง่ๆ หา่งๆ แตร่ะยะนี้ ไม่ได้

มาค้างที่นี่นะ แต่ก่อนมาพักมาค้างเที่ยวตามนี ่

เดี๋ยวนี่เฒ่าแก่แล้วก็อยู่วัด ถ้ามาก็มาเป็นครั้ง

เป็นคราว แต่ถือเป็นหลักใหญ่เหมือนวัดเรา...” 



พิพิธภัณฑ์บริขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ 

พิพิธภัณฑ์บริขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ วัดป่าสุทธาวาส 

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

พพิธิภณัฑห์ลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัโต ตัง้อยูใ่นวดัปา่สทุธาวาส ณ บรเิวณกฏุทิี่

ทา่นมรณภาพ เมือ่วนัที ่๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ภายหลงัจากถวายเพลงิศพ

ทา่นเสรจ็เมือ่วนัองัคารที ่๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ คณะศษิย์ไดป้รกึษาหารอืกนั

วา่ สมควรทีจ่ะสรา้งเปน็พพิธิภณัฑเ์พือ่เปน็ทีร่วบรวมเครือ่งใช ้อฐับรขิารของทา่น 

จงึไดเ้ริม่สรา้งพพิธิภณัฑข์ึน้ โดยหลวงปูฝ่ัน้ อาจาโร เปน็ประธานอำนวยการ 

องคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน เปน็ประธานดำเนนิงาน ดร.เชาวน์ ณ 

ศลีวนัต ์ เปน็ประธานฝา่ยฆราวาส เพือ่เปน็เครือ่งระลกึและเปน็แบบอยา่งให ้ 

อนชุนรุน่หลงัไดศ้กึษา 

 พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ทำพิธีวางศิลามงคลเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๑๖ และทำพิธีเปิดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เมื่อที่เก็บบริขารในพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ องค์หลวงตา  

และดร.เชาวน์ได้ติดต่อขอบริขารของหลวงปู่มั่นที่กระจายไปในที่ต่างๆ 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 ...” 

ระลกึบญุคณุวดัดอยธรรมเจดยี์

 

ศิษยานุศิษย์ต่างสังเกตเห็นองค์หลวงตา  

ตั้งใจเดินทางไปยังวัดดอยธรรมเจดีย ์ จังหวัด

สกลนคร อนัเปน็สถานทีท่ีอ่งคท์า่นในวยัหนุม่ ได้

เข้ามาพักบำเพ็ญภาวนาขั้นมหาสติมหาปัญญา

จนสามารถเขา้ถงึบรมสขุไดธ้รรมครองใจเปน็ผล

สำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายของชีวิตองค์

พิพิธภัณฑ์บริขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ  

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
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ท่านก็ยิ่งแวะเยี่ยมถี่มากขึ้นแม้ ไม่อาจเทียบเท่า

การเดนิทางไปกราบไหวห้ลวงปูม่ัน่ทีว่ดัสทุธาวาส  

กต็าม องคท์า่นเมตตาใหเ้หตผุลไว ้ดงันี้ 

“...วัดดอยธรรมเจดีย์เป็นวัดที่มีพระคุณ

ล้นหัวล้นเกล้าเรา .. ตั้งแต่ก่อนพอเราไปถึงปั๊บ

จะขึ้นกุฏินั้นเลยนะ ขึ้นหลังเขากุฏิที่เราพัก กุฏิ

นั้นเป็นกุฏิกระต๊อบอยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรม-

เจดีย์ จะขึ้นไปกุฏินั้นทันที ไปรำพึงรำพันระลึก

อยู่ตลอดเวลาความอัศจรรย์ที่เป็นอยู่ที่นั่น แต่

เดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะกำลังไม่มี เลยไม่ขึ้น 

แต่ไปอยู่เสมอนะวัดดอยธรรมเจดีย์ เป็นวัดที่

วางรากวางฐานอย่างลึกซึ้งตลอดไปเลย .. จะ

ขึ้นไปเที่ยวภูเขาแล้วก็มาพักวัดดอยธรรมเจดีย์

ก่อน ทีนี้เวลาลงมาจากภูเขาที่เป็นแดนบำเพ็ญ

สมณธรรมอยู่ทางนู้นกว้างขวางมากนะ ข้างบน

นู้นคือเลยจากวัดดอยธรรมเจดีย์นี้ก็เข้าป่าเข้า

เขาไปลึกๆ มันเป็นสายทางที่ เหมาะสมกับ

พระกรรมฐาน ไปนี้เข้าไปวัดดอยธรรมเจดีย์ ไป

พักที่นั่น พอได้จังหวะจากนั้นก็ขึ้นเขาเลย .. 

แต่ก่อนมาปั๊บขึ้นเลยๆ ขึ้นไปดูที่หลังเขา

โล่งๆ เป็นทางจงกรมเรียบๆ อากาศตอนกลาง

คืนนี้แหมละเอียดมากทีเดียว เดินจงกรมอยู่บน

หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ มาทีไรเราไม่อยู่

แหละข้างล่าง ไม่เคยอยู่ ปั๊บขึ้นบนหลังเขาเลย 

หลังเขาที่โล่งๆ จริงๆ สูงกว่าเพื่อนแถวนั้น มอง

ไปที่ ไหนโล่งไปหมดเลย นั่นละไปอยู่ที่นั่นๆ ทุก

วันนี้ ไปไม่ ได้แล้วเพราะปีนขึ้นไม่ ได้ วัดดอย-

ธรรมเจดีย์นี้เป็นวัดที่เราอยู่เป็นประจำนะ เวลา

จะขึ้นไปบนภูเขานู้นก็ไปพักนั่นเสียก่อน ขึ้นไป

ภูเขาลงมาก็มาพักที่นั่น เพราะความสงบสงัด

พอๆ กัน .. 

วัดดอยธรรมเจดีย ์ เป็นวัดที่ ได้ความ

อศัจรรยถ์งึสองครัง้ .. แตก่อ่นทา่นอาจารยก์งมา  

ท่านอยู่ที่นั่น เคยไปพักอยู่ที่นั่นทีละนานๆ 

เพราะสงบสงัดดี ไปบิณฑบาตบ้านนาสีนวล 

เวลาไปทั้งไปทั้งกลับแต่ก่อนถ้าจำไม่ผิดชั่วโมง 

๓๕ นาที เดินบุกป่าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร ไป

อยู่ที่นั่นสบาย ไม่มีถนนหนทาง เป็นป่าเป็นเขา

ทั้งนั้น นั่นละไปฟัดกับกิเลสอยู่ตรงนั้น มัน

แปลกอยู่นะ เวลาไปหลงกิเลสหลงอวิชชาก็หลง

อยู่ที่ภูเขาลูกนี้ .. ฟาดกิเลสพังทลายลงก็บนเขา

ลูกนี้แหละ เราไม่ได้ลืมนะ วันที่ ๑๕ พฤษภา 

๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุ่มพอดี ..  

ระหวา่งจติกบักเิลสพรากจากกนั ระหวา่ง

จติกบักายกระเทอืนมากนะ ตวันีก้ระเดน็เลยเทยีว 

พุ่งเลย นัน่ละที่ว่าเป็นเหมือนฟ้าดินถล่ม ฟ้าดิน

เขากอ็ยูธ่รรมดาเขานัน่แหละ แตม่นัเปน็ระหวา่ง

กายกบัจติ ระหวา่งกเิลสกบัจติขาดสะบัน้จากกนั 

แลว้จติกบักายมนักระเทอืนกนั กระเทอืนไปหมด

เลย โถ ไม่ใชเ่รือ่งเลก็นอ้ย วฏัจกัรวฏัจติขาดจาก

กนันีร้นุแรงมากสำหรบัเรา ..  

วัดดอยธรรมเจดีย์เป็นวัดที่ฝังลึกในหัวใจ

ของเรา ฝงัลกึมากทเีดยีว .. เปน็วดัทีส่ำคญัมาก

ในชวีติของเรา .. นีล่ะที่ไดธ้รรมมาสอนอยูเ่วลานี ้

.. พูดให้มันชัดเจนว่าเป็นวัดที่ลืมไม่ได้จนกระทั่ง

วันตาย กิเลสขาดสะบั้นลงบนหลังเขาวัดดอย-

ธรรมเจดยี ์ไมล่มื .. กระตอ๊บเลก็ๆ เรามาทไีรเรา

ตอ้งขึน้ไปทีน่ัน่ เดีย๋วนีก้ระตอ๊บนัน้ดเูหมอืนจะรือ้

ไปแลว้มัง้ เลก็ๆ อยูท่ีห่นา้พระยนื  พระอยูข่า้ง

บน กระตอ๊บเลก็ๆ หนัหนา้มาทางพระ เรามาอยู่

ที่นั่น .. จึงเป็นวัดที่ลืมไม่ได้เลย การบำเพ็ญนี้

สะดวกมาก ทั้งคืนทั้งวันสงัดเงียบเลย ตั้งหน้า  

ตัง้ตาภาวนาจรงิๆ มาอยูท่ีน่ี.่..” 

แมเ้หตกุารณว์นัฟา้ดนิถลม่ขององคห์ลวง-

ตาผ่านพ้นมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ความรู้สึก

ซาบซึ้งในบุญคุณของสถานที่แห่งนี้สำหรับองค์-

ท่านกลับไม่มีวันเสื่อมคลายไปได้เลย ดังนี้ 

“...หลังจากฟ้าดินถล่มที่วัดดอยธรรม-

เจดีย์แล้วเราก็ไปเรื่อยอยู่ ไปก็ไปกราบที่เป็นที่

ระลึกของเรา ไม่ลืมนะ ไปทีไรปั๊บไปกราบตรง

นั้น กราบตรงนั้น .. แต่ก่อนเรายังหนุ่มอยู่นี้ 

พอมาปั๊บจะขึ้นไปสถานที่เจ้าของเคยเป็นนะ 

แต่ก่อน อยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ พอ

มาปั๊บก็จะขึ้นนู้นเลย มันเห็นบุญเห็นคุณกัน

แบบลึกซึ้งพูดไม่ถูก แล้วจะไปไหนค่อยไป ต้อง

ไปที่นั่นเสียก่อน แต่เวลานี้มันแก่มันไปไม่ ได้ 

เพียงไปถึงศาลาก็พอแล้วมันจะตายแล้ว นี่ละที่

ว่ามันฝังลึกมาก .. มันคิดถึงบุญถึงคุณนะ ไปล่ะ

ไปวัดดอยธรรมเจดีย์ เราไม่เคยพูดให้ใครฟังนะ 

ไปก็ไปธรรมดาๆ แต่ความลึกซึ้งกับสถานที่นั่น

ลึกซึ้งขนาดเรียกว่าฟ้าดินถล่ม เอาขนาดนั้นละ 

ฟ้าดินถล่มทางวัฏจักร ความเกิดความ

ตายนี้ เรียกว่าตัดสินกันวันนั้น ( ‘วันที่ ๑๕ 

พฤษภาเวลา ๕ ทุ่มตรงเจ้าค่ะ’) มันหลงๆ ลืมๆ 

ไป เรานึกว่าเรื่องใหญ่โตขนาดนี้มันก็ลืมไปได้ 

อย่าว่านะ ลืมได้หมด โดยเจ้าของเองเป็นมาให้

เหน็แลว้อยา่งไรมนัก็ไมล่มื ลมืหมด สถานที่เป็น

อยู่ที่นั่นที่นี่ จำได้ถนัดชัดเจนที่วัดดอยธรรม

เจดีย์เท่านั้นเอง จากนั้นมาผาสุกเย็นใจ  

ถ้ าหากจะพูดแบบนักปราชญ์ต่อนัก

ปราชญ์พูดกัน ธรรมต่อธรรมพูดกัน แล้วธรรม

ท่านจะถามมาว่าที่อยากไปนิพพาน อยากเป็น

พระอรหันต์ เวลานี้ท่านเป็นแล้วยัง ปัญหามา

กระทบเราเอง ทางนี้ ไม่ตอบ ไม่ตอบหากยอม

แล้วว่าอย่างนั้น เวลาตอบมันกระจายไปอีก ไม่

เหมือนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มันเฒ่าแก่แล้วละใครจะ

ว่าไอ้บัวก็ได้ ไอ้หมาบัว มันไม่มีความหมาย ไม่

เป็นอะไร พรรษา ๑๖ นะ เป็นเรื่องกระเทือนใจ 

กระเทือนมาก ไม่นึกเลยว่ามันจะลืมได้นะ ลืมได้ 

แต่เหตุการณ์ที่มันกระเทือนไม่

ลืมอันนี้ อันนี้ฝังลึกไม่ลืม   

ได้พูดตอนสุดท้าย 

พูดสุดท้ายเข้ามาๆ หา

อีตาบัว อีตาบัวเที่ยว
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กรรมฐานเข้าใจไหม เราไปผลาญหัวกิเลสขาด

สะบั้นที่วัดดอยธรรมเจดีย์ วัดนี้จึงมีคุณแก่เรา

มาก ไปปั๊บมันสะเทือนแล้วๆ .. แต่เวลานี้ ไป

หากไม่ขึ้น ญาติโยมพระเณรเตรียมพร้อมที่จะ

หาแคร่มาหามเราขึ้นไป หามขึ้นไปตอนที่กิเลส

กับธรรมซัดกันมันคว่ำกันตรงไหนน่ะ ไม่บอก 

หากไปตรงนั้นแหละ จากนั้นมาแล้วก็สง่า

ผ่าเผย ยิ้มแย้มแจ่มใส ยืนเดินนั่งนอนสว่างจ้า 

ไม่มีอิริยาบถ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติ

จ้า นอนหลับก็จ้า ตื่นขึ้นมาก็จ้า เดินไปก็จ้า มัน

ถึงนั้นมันจ้า มันจ้าอย่างนั้นละ การบวชเอา

แทบเป็นแทบตายก็มายุติกันตรงนี้ละ จากนั้น

มาก็ไม่มีงาน .. 

ไปได้ของแปลกประหลาดอัศจรรย์ทีไรมัก

จะได้อยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีย์จนสะดุดใจตลอด 

พอไปถึงปั๊บสถานที่เรากับธรรมเจอกันเจอที่ตรง

ไหนๆ มันจะวิ่งถึงกันทันทีๆ .. ตั้งแต่บัดนั้นมา 

เราจงึไมเ่คยลมืบญุลมืคณุของวดัดอยธรรมเจดยี์

นะ คณุอนันีฝ้งัลกึมากทเีดยีว เราระลกึยอ้นหลงั

ไปหาพระพทุธเจา้ทีท่รงตรสัรู้ ในตน้โพธิ์ใหญ ่ ได้

ถือต้นโพธิ์เป็นคู่เคียงของพุทธศาสนา เพราะ

พระองค์ทรงเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพธิ์ใหญ่นั้น 

นีก่เ็หน็บญุเหน็คณุของธรรมกองใหญ ่ ธรรมธาตุ

ขึน้ในทีน่ัน่ จงึไมม่วีนัลมืเลย  .. 

อย่างที่ว่าต้นโพธิ์ๆ เป็นคู่เคียงของศาสดา

องค์เอกเรา ใครไม่กล้าแตะต้อง มีแต่กราบไหว้

บูชา นั่นเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ต้นโพธิ์

นี้จึงเป็นคู่เคียงของพุทธศาสนาเรื่อยมาอย่างนี้

เอง และบรรดาท่านผู้ที่บรรลุธรรมในสถานที่

ใดๆ อันนั้นจะฝังลึกในใจของท่านอย่างลึกลับ

นะ ถ้าท่านไม่พูดไม่มีใครรู้ ท่านก็ไม่อยากพูด นี้

ถึงกาลเวลาเข้าไปสัมผัสก็เลยพูดเสียบ้าง  

แตก่อ่นมานี ่ ปับ๊ ขึน้หลงัวดัดอยธรรมเจดยี์

เลย ไปดสูถานทีบ่ญุคณุนะนัน่ ฝงัลกึๆ อยู่ในนัน้

เหมือนต้นโพธิ์เป็นบุญเป็นคุณต่อพระพุทธเจ้า

นั่นแหละ ที่ว่าทรงประทับอยู่แห่งละเจ็ดวันๆ 

นั้นเกี่ยวกับเรื่องต้นโพธิ์ ไม่ ใช่เรื่องเล็กน้อย 

เพราะฉะนั้นต้นโพธิ์จึงเป็นต้นไม้ที่สำคัญประจำ

สถานที่ ท่านเป็นที่ ไหน นั่นละ สถานที่นั่นเป็น

สำคัญ พอถึงที่นั่นแล้ว มันกระจ่างขึ้นที่นั่นเลย

ไม่มีวันลบ ตายไปด้วยกันเลย ฝังลึกมากนะ  

บุญคุณอันนี้ อย่างต้นโพธิ์ กระทั่งทุกวันนี้ที่

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ มหาคุณอยู่ตรงนั้น อยู่ต้น

โพธิ์ต้นนั้น ท่านระลึกถึงบุญถึงคุณ ไปที่ ไหนก็

เหมือนกัน…” 

 

 

 

งานบุญประทายข้าว วันเปิดโลกธาตุ วันเกิดองค์หลวงตา และวันกฐินในช่วงปีสุดท้าย 

ภาพงานบุญในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีองค์หลวงตาเมตตาเป็นองค์ประธาน 
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 ปัจฉิมโอวาทและลำดับ

 อาการอาพาธองค์หลวงตา* 

 

ขอนอ้มนำพระโอวาทและขอ้ปรารภอรรถ-

ธรรมประกอบลำดบัอาการอาพาธขององคห์ลวงตา 

ตลอดถึงลักษณาการแห่งการดับขันธ์ลาวัฏ-

สงสารเขา้สูอ่นปุาทเิสสนพิพาน ดงันี้ 

 

 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

มีแผลที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้ายจากการตัดเล็บ 

และบางครั้งท่านเดินไปสะดุดของแข็งกระแทก 

แผลจึงรักษาไม่หายจนลุกลามเป็นแผลตายเน่า 

(Gangrene) เริม่จากแผลตายแหง้ดำๆ จนตอ่มา

แผลเริม่แฉะ มแีพทยจ์ากโรงพยาบาลตา่งๆ มา

ขอทำการรักษา ท่านปฏิเสธในระยะแรก และ

ยอมใหล้กูศษิยน์ำยาสมนุไพร แผนจนี แผนไทย 

ชนดิตา่งๆ มาทาแผล ตอ่มาแผลอกัเสบ ลกุลาม

มากจากปลายนิว้ถงึโคนนิว้ 

< การทำผ้าป่า ๘๔๐๐๐ กอง สร้างตึก ๑๐ ชั้น 

รพ.ศูนย์อุดรฯ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์หลวงตา

ให้ความสำคัญในช่วงปีท้ายๆ ก่อนละขันธ์ 

 ปล่อยสัตว์หลากหลายชนิดนับแสนนับล้านตัว   

 และการปลอ่ยนกปลอ่ยปลา ไถถ่อนชวีตินบัเฉพาะ

โค กระบอืกวา่ ๒๑,๐๐๐ ตวั เปน็เมตตาธรรมทีอ่งค์

หลวงตาเรง่เนน้หนกัในชว่ง ๒-๓ ปสีดุทา้ย 

 
* การบันทึกรายงานอาการอาพาธขององค์หลวงตานี้ บันทึกตาม

แบบธรรมวินัย โดยถือรุ่งอรุณเป็นเวลาเริ่มวันใหม่  แล้วสรุปรายงาน

ประจำวันเสนอต่อคณะสงฆ์และประชาชนให้รับทราบ  

    อีกทั้งเนื่องจากองค์หลวงตาเป็นปูชนียบุคคลและเป็นครูบาอาจารย์

กรรมฐานที่มีความสำคัญในระดับประเทศ ชีวิตของท่านเกี่ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยอย่างแยกไม่ออก ประชาชนจำนวนมากต่าง

สอบถามถึงอาการอาพาธของท่านด้วยความห่วงใยยิ่งตลอดมาจวบจน

วาระสุดท้าย คณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวจึง

กราบขอขมาต่อองค์หลวงตา ขอน้อมนำลำดับการอาพาธของท่าน

ตลอดจนจริยาวัตรปฏิปทาในยามอาพาธหนัก มาแสดงให้ประจักษ์ถึง

อานภุาพแหง่ธรรม โดยเฉพาะในขณะทีอ่งคห์ลวงตาตอ้งเผชญิตอ่เวทนา

ทางขันธ์อย่างสาหัสและมรณภัยในเบื้องหน้า ด้วยความองอาจสมชาติ

อาชาไนย ทัง้นีเ้พือ่เปน็คตติวัอยา่งแกก่ลุบตุรสดุทา้ยภายหลงัสืบไป 

  นอกจากนี้ยังแสดงความเมตตาขององค์หลวงตาอย่างสุดซึ้งต่อ

ศิษยานุศิษย์ในการยอมรับน้ำใจของศิษย์ทั้งหลายที่ ได้พยายามจัดหา

คณะแพทย์เข้ามาดูแลธาตุขันธ์ด้วยความรักและกตัญญูกตเวที 



808 809

 

 
ธนัวาคม ๒๕๕๒ 

แพทยจ์ากโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานี นำโดย

ผู้อำนวยการและคณะ มาช่วยล้างแผลให้ทุกวัน 

รวมทัง้ใหย้าปฏชิวีนะ เมือ่แผลมอีาการอกัเสบ 

 

 
มกราคม ๒๕๕๓ 

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

สนุทราภา จากโรงพยาบาลศริริาช ไดน้ำแพทย์

เฉพาะทางศลัยกรรมหลอดเลอืดมาตรวจพบวา่ 

หลอดเลอืดแดงตบี เลอืดไปเลีย้งสว่นปลายเทา้ไม่

เพียงพอ วัดความดันเลือด (ABI= Artero 

Brachial Index) เทา่กบั ๐.๔ ปกต ิ๐.๘ ขึน้ไป แต่

ทา่นปฏเิสธการไปตรวจรกัษาในโรงพยาบาล 

 

 
กมุภาพนัธ ์๒๕๕๓ 

แผลปลายนิ้วหัวแม่เท้าซ้าย เนื้อและ

กระดูกตายดำแห้ง ส่วนตรงกลาง โคนนิ้วเท้า

เริ่มอักเสบบวมแดงมากขึ้น ทางโรงพยาบาล

ศูนย์อุดรฯ ได้ส่งบุรุษพยาบาล ๓ คน มาอยู่

ประจำเพื่อดูแล และคณะแพทย์ทุกสาขาที่

เกี่ยวข้อง มาช่วยประเมินการรักษา 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๑๔ มนีาคม ๒๕๕๓ 

ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล ผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องแผลและโภชนบำบัด เป็นประธานชมรม

สมานแผลแห่งประเทศไทย และ ศ.นพ.อมร 

ลลีารศัม ีผูเ้ชีย่วชาญโรคตดิเชือ้จาก โรงพยาบาล

ศิริราช ได้ขอมาทำการรักษาในนามลูกศิษย์ 

ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ (เป็นอาจารย์แพทย์ที่เคย

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี มาช่วยทำแผลตาม

แผนที่ นพ.จอมจักร แนะนำไว้ และตรวจโรค

รวมทั้งอาการแทรกซ้อนทุกวัน) 

 

 
พฤษภาคม ๒๕๕๓  

นพ.นิพนธ ์ พวงวรินทร ์ มี โอกาสกราบ

บั งคมทู ลพระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว   

เกี่ยวกับปัญหาแผลเรื้อรังที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้าย

ขององค์หลวงตาที่มีอาการมาเกือบ ๑๐ เดือน

และยังไม่หาย เพราะมีอาการติดเชื้อซ้ำๆ กัน

หลายครั้ง และองค์หลวงตาก็ไม่ประสงค์ที่จะ

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  

จากนั้นได้กราบบังคมทูลโดยละเอียดถึง

ปัญหาของการเกิดแผลเรื้อรัง สาเหตุหรือองค์

ประกอบในการแก้ ไขและวิธีการรักษา ตลอด

จนอุปสรรคและปัจจัยของการรักษาที่มีความ

หลากหลายจากหลายแหล่งหลายวิธีทั้งแผน

ปัจจุบัน แผนโบราณ แผนจีน แพทย์ทางเลือกที่

ยังขาดความเชื่อมโยงกัน ตลอดจนเจตนารมณ์

ขององคห์ลวงตา ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ทรงห่วงใยองค์หลวงตาเป็นอย่างยิ่ง และทรงมี

กระแสพระราชดำรัสให้คณะแพทย์ทั้งหมด

ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้เตรียมห้องพักที่โรงพยาบาลศิริราช

ไว้ ให้พร้อมในกรณีที่องค์หลวงตาต้องเข้ามารับ

การรักษาในโรงพยาบาล 

๒. ให้คณะแพทย์ประชุมปรึกษาหารือกัน

อย่างรอบคอบ โดยหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้

กับองค์หลวงตา 

มาปฏิบัติธรรม และช่วยอุปถัมภ์อุปัฏฐากวัดป่า

บา้นตาดในหลายๆ ดา้น) ปรากฏวา่องคห์ลวงตา

เมตตาอนญุาตใหท้ำการรกัษาโดยการตดัแตง่เนือ้ 

และกระดูกที่ตายร่วมกับการใช้ยาสมานแผล

เฉพาะที่ และให้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะๆ ผลการ

รักษาแผลหายช้ามากเนื่องจากหลอดเลือดแดง

ตีบตัน เลือดไปเลี้ยงแผลปลายเท้าไม่เพียงพอ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้ง

คณะแพทย์จากศิริราชพยาบาล นำโดยคณบด ี

ศ.นพ.ธีรวัฒน ์ กุลทนันท ์ และคณะ พร้อมได้

กราบอาราธนานมินตอ์งคห์ลวงตาไปตรวจรกัษา

ด้วยเครื่องมือพิเศษในโรงพยาบาลและทำการ

แก้ ไขตามสาเหต ุโดยการผา่ตดัเปลีย่นหลอดเลอืด 

หรอื ถา่งหลอดเลอืดโดยขดลวด แตอ่งคห์ลวงตา

ปฏิเสธการรักษาวิธีนี้ ยินยอมให้ นพ.จอมจักร 

รักษาโดยการตัดแต่งเนื้อและกระดูกตาย  

(ถูกตัดถึงโคนนิ้ว) รวมทั้งให้ยาสมานแผลเฉพาะ

ที่กุฏิของท่าน ให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดย

จำลองห้องผ่าตัดด้วยวิธีปลอดเชื้อ ทั้งเครื่อง-

มือ บุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาล  

ในการรักษาองค์หลวงตา แพทย์เห็นว่า

องค์ท่านมีความอดทนมาก เนื่องจากในการตัด

แต่งแผลใช้ยาแก้ปวดน้อยมาก (ท่านอยู่เหนือ

เวทนา) ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เลย แพทย์เดินทางไป

กลบักรงุเทพฯ-อดุรธาน ีประมาณอาทติยล์ะ ๑-๒ 

ครั้ง จนแผลเริ่มสะอาด มีเนื้อแดงๆ มาคลุม

กระดูก แผลตื้นขึ้นเรื่อยๆ ประเมินว่าในเดือน

กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม ๒๕๕๔ แผลจะหาย  

(หมายเหตุ คณะแพทย์พยาบาลจาก  
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โดยไมจ่ำเปน็เพราะแผลทีเ่กดิใหมน่ัน้จะตอ้งการเลอืดมาเลีย้งเพิม่ขึน้จงึจะหายได ้

อยา่งไรกต็าม เนือ้หนงัหรอืกระดกูของนิว้เทา้ทีม่สีดีำและแหง้แขง็เปน็แบบเนือ้ตาย

แหง้ทีแ่พทย์ไดต้รวจประเมนิดแูลว้วา่จะตอ้งเอาออกไปจากรา่งกายขององคห์ลวงตา

ในโอกาสทีเ่หมาะสม เพราะเนือ้และกระดกูทีต่ายแลว้นีอ้าจเปน็ตน้เหตทุีท่ำใหเ้กดิ

การติดเชื้อได ้ ผู้ที่ดูแลองค์หลวงตาจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มาก การเอา  

เนือ้กระดกูทีต่ายนีอ้อก แพทย์ไดใ้ชว้ธิตีดัและเลม็เอาออกทลีะนอ้ยๆ ใชเ้วลาหลายวนั

กวา่จะเขา้ไปถงึบรเิวณเนือ้ทีด่ดีว้ยเหตปุจัจยัของสิง่แวดลอ้มทีค่วรนำเขา้มาพจิารณา 

การตดัเนือ้ตายออกจะกระทำกอ่นการเอากระดกูทีต่ายออก กระดกูทอ่นปลาย

นิว้สองทอ่นเลก็ๆ สามารถเอาออกไดง้า่ยกวา่ทอ่นทีส่าม ซึง่มขีนาดใหญก่วา่ กระดกู

ทอ่นนีแ้พทย์ไดข้ออนญุาตองคห์ลวงตาหลายครัง้เพือ่เอาออกตรงบรเิวณขอ้ตอ่ แต่

ยงัมไิดร้บัอนญุาตจงึพยายามปอ้งกนัมใิหม้กีารตดิเชือ้เกดิขึน้ แต่ในทีส่ดุกเ็ลีย่งมไิด้

เมือ่พบวา่มเีชือ้และมหีนองเกดิขึน้บรเิวณขอ้ตอ่ดงักลา่วจำเปน็ตอ้งเอากระดกูทอ่นนี้

ออกไปตรงบรเิวณขอ้ตอ่ และหมัน่ดแูลรกัษาปลายกระดกูของนิว้เทา้ทีเ่หลอือยูเ่หมอืน

กบัดแูลเนือ้เยือ่ (Soft tissue) ทีอ่ยูร่อบๆ กระดกูมใิหม้กีารตดิเชือ้เกดิขึน้ ในขณะ

เดยีวกนักพ็ยายามตดัเลม็เอาเนือ้เยือ่ทีค่ดิวา่จะเปน็เนือ้ตายออกทลีะเลก็ละนอ้ยโดย

มไิดใ้ชย้าชาเฉพาะทีแ่ตอ่ยา่งใด และไมต่อ้งการใหอ้งคห์ลวงตาตอ้งเจบ็ปวดจากการ

กระทำดงักลา่ว สว่นยาเฉพาะทีก่พ็ยายามเลอืกเอาชนดิทีจ่ะชว่ยทะนถุนอมเนือ้เยือ่ที่

ยงัไมต่ายใหอ้ยูร่อดและพยายามใชย้ากระตุน้ใหม้หีลอดเลอืดเลก็ๆ ขึน้มาใหมด่ว้ย

ผลของการดแูลแผลขึน้อยูก่บัการแก้ ไขตวัสาเหตุ 

จากการตรวจเชค็แผลทีเ่ทา้ขององคห์ลวงตาโดย ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นาย-

แพทยจ์อมจกัร จนัทรสกลุ คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล พบวา่องคห์ลวงตามไิด้

เปน็เบาหวาน ทา่นมปีญัหาเรือ่งหลอดเลอืดแดงทีข่าแขง็และตบีตนั ทำใหป้รมิาณ

เลอืดทีล่งไปเลีย้งบรเิวณปลายเทา้ทีเ่ปน็แผลมปีรมิาณลดนอ้ยกวา่ธรรมดามาก แพทย์

เคยใชเ้ครือ่งมอืตรวจวดัความดนัทีข่าเทยีบกบัทีแ่ขน เพือ่หาคา่ของ ABI ซึง่มคีา่เพยีง 

๐.๔ (ในคนปกตทิีม่แีผลจะรกัษาหายไดค้า่ ABI ควรสงูกวา่ ๐.๘) ดงันัน้การรกัษาแผล

ขององคห์ลวงตาดว้ยวธิปีระคบัประคองจะหายไดก้ต็อ้งใชค้วามระมดัระวงัเปน็อยา่งยิง่

จำเปน็ตอ้งอาศยัแพทยท์ีม่คีวามรูแ้ละมปีระสบการณใ์นเรือ่งนีเ้ปน็อยา่งด ี 

วธิผีา่ตดัและวธิกีารรกัษาทีจ่ะชว่ยใหแ้ผลนีห้ายเรว็ขึน้จำเปน็ตอ้งมกีารตรวจ

ดว้ยวธิพีเิศษโดยใชเ้ครือ่ง CT เพือ่ทำ MRI และหรอื MRA ซึง่จะชว่ยบอกลกัษณะ

และตำแหนง่การตบีตนัของหลอดเลอืด ศลัยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางการผา่ตดัหลอด

เลอืดจงึจะบอกไดว้า่สามารถทำการผา่ตดัไดห้รอืไม ่ และควรจะทำการผา่ตดัดว้ยวธิี

ใดเพือ่ทำใหก้ารขบัถา่ยเลอืดจากหลอดเลอืดแดงทีป่กตผิา่นขา้มหลอดเลอืดแดงใน

บรเิวณตบีตนัไปหาตำแหนง่ของหลอดเลอืดแดงทีส่ามารถนำเลอืดไปเลีย้งบรเิวณ

แผลไดเ้พิม่ขึน้ (Bypass) หรอืดว้ยวธิขียายหลอดเลอืดสว่นทีต่บีตนั (Ballooning) 

แลว้ใสข่ดลวดพเิศษ (Stent) ไปถา่งบรเิวณทีต่บีตนัไว ้วธิทีีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้นี ้จะ

ทำใหเ้ลอืดไปเลีย้งบรเิวณแผลเพิม่ขึน้ แผลนัน้กจ็ะหายไดด้ขีึน้ วธิทีีก่ลา่วมาทัง้หมดนี้

จะต้องกระทำในหอ้งผา่ตดัของโรงพยาบาลทีม่ทีมีแพทยพ์รอ้ม การเลอืกทำวธิีใดนัน้

ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของศลัยแพทยท์างหลอดเลอืดแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญแตล่ะสาขาที่

เกีย่วขอ้งจะไดม้าชว่ยกนัดแูล แตอ่งคห์ลวงตาทา่นไดป้ฏเิสธทีจ่ะเขา้รบัการรกัษา

ภายในโรงพยาบาล องคท์า่นทราบดวีา่แผลนีส้ามารถรกัษาใหห้ายไดท้ีว่ดั  

วธิกีารดแูลรกัษาแผลไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการละสงัขารขององคห์ลวงตา 

เมือ่วธิกีารตรวจและดแูลแผลเรือ้รงัขององคห์ลวงตาไมส่ามารถกระทำไดต้าม

เปา้หมายดว้ยเหตขุา้งตน้ แพทยจ์งึจำเปน็ตอ้งพจิารณาหาวธิกีารดแูลแผลเรือ้รงัของ

ทา่นด้วยวิธีประคับประคองโดยไม่พยายามทำให้เกิดแผลใหม่เพิ่มเติมเข้ามา

บันทึกอาการอาพาธเนื่องจากแผลที่เท้าขององค์หลวงตา 

๓. ให้คณะแพทย์เดินทางไปวัดป่าบ้าน-

ตาด อธิบายเกี่ยวกับแผนการรักษาที่ถูกต้อง

เคยกราบนมินตอ์งคห์ลวงตาให้เดินทางมารับการ

รักษาที่ โรงพยาบาล แต่องค์หลวงตาขอเลือก

อยู่รักษาที่วัดป่าบ้านตาดมากกว่าการเข้าไปพัก

รักษาในโรงพยาบาล 

วนัรุง่ขึน้คณะแพทย์ไดเ้ดนิทางไปยงัวดัปา่-

บ้านตาดทันที โดยได้เข้ากราบนมัสการองค์-

หลวงตา และได้นำกระแสพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย

องค์หลวงตา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้คณะแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลเปน็ผูแ้ทนพระองคม์านมินตอ์งคห์ลวงตา 

เพื่อรับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลศิริราช 

และดีที่สุด พร้อมทั้งนำภาพประกอบไปอธิบาย

ให้องค์หลวงตารับทราบทั้งหมดอย่างชัดเจน 

๔. ให้กราบนิมนต์องค์หลวงตาเข้ามารับ

การรักษาที่ โรงพยาบาลศิริราช โดยให้กราบ

เรียนองค์หลวงตาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่หัว ทรงขอนิมนต์องค์หลวงตา 

๕. แตท่า้ยสดุ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ทรงย้ำว่า การตัดสินใจทั้งสิ้นขอให้องค์หลวงตา

พิจารณาตัดสินเลือกเองเป็นข้อยุติ เพราะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบว่าก่อน

หน้านี้ทูลกระหม่อม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า-

ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุาร ี ไดท้รง
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เทคนิคและวิธีการรักษาที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่วนปลายกระดูกที่ตายแล้วก็

พยายามเอาออกจนถงึระดบัทีม่เีลอืดออกซบิๆ ทัง้นีเ้พือ่ตอ้งการใหม้กีารสรา้งเนือ้

ใหมง่อกตามออกมาคลมุบรเิวณหวักระดกูเหลา่นัน้ จะเหน็ไดว้า่กระบวนการเกดิเนือ้

ใหม ่จะดำเนนิไปอยา่งชา้ๆ เพราะปรมิาณของเลอืดมาเลีย้งบรเิวณแผลมนีอ้ย เรือ่ง

การปอ้งกนัการตดิเชือ้เปน็เรือ่งทีส่ำคญัมาก  

 ต่อมาแผลเกิดการติดเชื้อลุกลามไปยังเนื้อเยื่อที่ดีๆ ในบริเวณ

หลงัเทา้อกีถงึขนาดทีแ่พทยค์ดิวา่ถา้เปน็ผูป้ว่ยคนอืน่ เชน่ ผูป้ว่ยทีเ่ปน็

เบาหวานดว้ยแลว้ อาจตอ้งทำการผา่ตดัเอาเนือ้ทีอ่กัเสบตดิเชือ้ นีอ้อก

ไปจากบรเิวณหลงัเทา้กอ่นนีแ้ลว้ หรอืถา้เปน็เชือ้ทีร่นุแรงอาจจำเปน็ตอ้ง  

ทำการผา่ตดัในระดบัใตเ้ขา่ออกไป แตใ่นกรณขีององค์หลวงตา แพทยคิ์ดวา่

จะกระทำอยา่งทีว่า่มไิดเ้พราะการผา่ตดัดงักลา่วจะเปน็การเพิม่แผลใหก้บั

องค์ท่าน แผลทุกแผลจะหายได้ต้องอาศัยเลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่

เหมาะกับการนำวิธีดังกล่าวมาใช้กับองค์ท่าน ครั้งนั้นแพทย์จึงขอ

อนญุาตใหอ้งคห์ลวงตาเมตตาใชพ้ลงัจติของทา่นมาชว่ยรกัษาการอกัเสบทีห่ลงัเทา้

ไปพรอ้มๆ กบัการใหย้าปฏชิวีนะลดอกัเสบทางหลอดเลอืด ทำใหก้ารอกัเสบหลงั

เทา้ขององคห์ลวงตาลดลงอยา่งรวดเรว็ จนใกลเ้คยีงเนือ้ปกตภิายใน ๗ วนั  

ส่วนภายในแผลนั้นยังมีเนื้อตายเกิดเพิ่มขึ้นทางด้านนอกของแผลซึ่งคลุม

บริเวณข้อต่อของนิ้วเท้าที่สอง เมื่อพยายามตัดเนื้อตายส่วนนี้ออกไปก็จะทำให ้ 

ขอ้ตอ่ของนิว้เทา้นีเ้ปดิสูภ่ายนอก ทำใหใ้ชเ้วลาในการดแูลแผลนานวนัเพิม่ขึน้ แผล  

นีค้อ่ยๆ กระเตือ้งดขีึน้อยา่งชา้ๆ มเีนือ้ใหมค่อ่ยๆ ขยายตวัแผม่าคลมุบรเิวณขอ้ตอ่

ของนิว้เทา้ทีส่องภายหลงัจากการใสล่วดเหลก็เลก็ๆ เพือ่ยดึขอ้ตอ่ใหอ้ยูน่ิง่ไมแ่ยก

ออกจากกัน โดยหวังว่าแผลนี้จะค่อยๆ หดเล็กลงและคลุมด้วยผิวหนังจากขอบ

แผลเขา้ไปยงัสว่นกลาง คาดวา่แผลนีจ้ะหายไดภ้ายในระยะเวลาไมเ่กนิ ๒ เดอืน 

แตอ่งคห์ลวงตา กม็าเกดิอาการอาพาธหนกัดว้ยโรคอืน่เสยีกอ่น 

ในช่วงที่องค์หลวงตาเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชระหว่างวันที ่

๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ถงึ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ คณบดคีณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาลได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาถวายการดูแล แพทย์ได้

ถวายการตรวจบรเิวณชอ่งทอ้งดว้ยเครือ่ง CT พบวา่ภายในชอ่งทอ้งมกีอ้นเนือ้อยู่

บริเวณตับอ่อนขนาดโตพอสมควร ซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ทำให้เกิดการอุดตันของ

ลำไสเ้ลก็สว่นตน้ นอกจากนัน้แพทยย์งัตรวจพบเชือ้มะเรง็จากนำ้ทีเ่จาะออกมาจาก

ช่องเยื่อหุ้มปอดข้างซ้ายด้วย ในช่องท้องก็เริ่มมีน้ำเกิดขึ้น การรักษาจึงเป็นการ

ดูแลแบบประคับประคองให้อาหารและสารน้ำทางหลอดเลือดดำใหญ ่ ใส่สายใน

กระเพาะเพือ่เอานำ้ทีถ่กูกกัขงัอยูอ่อก เจาะนำ้ในชอ่งปอดออกเปน็ครัง้คราวเมือ่มี

อาการเหนือ่ยหอบและพบวา่มนีำ้ในชอ่งปอดเพิม่ขึน้ 

ตอ่มาเมือ่องคห์ลวงตากลบัไปวดัปา่บา้นตาดแลว้ ทลูกระหมอ่มเจา้ฟา้หญงิ

จฬุาภรณฯ์ ไดท้รงจดัใหค้ณะแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจากโรงพยาบาลศริริาชตดิตามไป

ถวายการดูแลรักษาองค์หลวงตาที่วัดอีกด้วย ภาวะอาการอาพาธขององค์ท่าน

เนือ่งจากเนือ้งอกทีต่บัออ่นนี ้ คณะแพทยม์คีวามเหน็วา่นา่จะเปน็มานานพอสมควร

เพราะตำแหนง่ของเนือ้งอกบรเิวณตวั (Body) ของตบัออ่นมกัจะทำใหท้ราบอาการ

ไดค้อ่นขา้งชา้ ขณะทีเ่นือ้งอกนัน้ไดก้ระจายไปทีส่ว่นอืน่ของรา่งกาย และตวัมนัเองก็

โตขึน้จนไปกดทบัสว่นตน้ของลำไสเ้ลก็ เกดิภาวะตบีตนัของลำไสท้ำใหท้า่นอาเจยีน

บอ่ยครัง้และตอ่เนือ่งกนั เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่องคห์ลวงตาเริม่มอีาการอาเจยีนครัง้แรก

เมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ และอาเจียนบ่อยขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 

แพทยต์อ้งถวายการใสส่ายระบายนำ้ทีข่งัอยูใ่นกระเพาะอาหารออกเปน็ครัง้คราว 

แพทยม์ไิดด้แูลอาการอาพาธขององคห์ลวงตาเฉพาะเรือ่งแผลอยา่งเดยีว แต่

พยายามสงัเกตดคูวามผดิปกตขิองระบบอืน่ในรา่งกายขององคท์า่นดว้ย หากมรีะบบ

ใดทีส่งสยัจะมปีญัหา กจ็ะเชญิผูเ้ชีย่วชาญทางระบบนัน้ๆ เชน่หวัใจเตน้เรว็ผดิปกตกิ็

จะเชญิแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางหวัใจจากโรงพยาบาลศริริาชมาดแูละตรวจหวัใจของ

องคห์ลวงตาไปพรอ้มกบัแพทยโ์รงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานี 

แพทยแ์ละคณะตดิตามดแูลแผลเรือ้รงัทีเ่ทา้ซา้ยขององคห์ลวงตาเปน็ระยะๆ 

ไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะหนึง่ครัง้นบัตัง้แตว่นัที ่๑๔ มนีาคม ๒๕๕๓ เปน็ตน้มา หากตดิ

ภารกิจมาดูแผลด้วยตนเองไม่ ได้ก็จะมีแพทย์และบุรุษพยาบาลจากโรงพยาบาล  

ศนูยอ์ดุรฯ มาทำหนา้ทีแ่ทนเชน่เดยีวกนั จนสามารถกลา่วไดว้า่ การดแูลรกัษาแผลที่

เทา้ขององคห์ลวงตาประสบความสำเรจ็ แผลทีเ่ทา้เกอืบจะหายภายในเวลาไมน่านนี ้

ทัง้นีห้ากองคห์ลวงตายงัคงดำรงขนัธอ์ยูต่อ่ไป 

พร้อมถวายคำอธิบายถึงวิธีการรักษาต่างๆ 

โดยละเอียด อีกทั้งถวายภาพผู้ป่วยที่มีแผลที่

เท้ าทั้ งก่อนและหลั งการรักษาว่ า ได้ผลดี

อย่างไร และถ้าแผลลุกลามออกไปจะเป็นผล

เสียอย่างใด พร้อมทั้งอธิบายให้องค์หลวงตา

ทราบว่า หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงที่เท้าใน

คนทั่วไปมีรูปร่างอย่างใด อุดตันแล้วจะเกิด

อะไร จะแก้ ไขโดยไม่ผ่าตัดได้อย่างไร ตลอด

จนข้อจำกัดของการรักษาโดยวิธีนี้ว่าต้องมา

ทำในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทันสมัยพร้อม

กับต้องมีทีมงานครบครันคือต้องมีทีมแพทย์ที่

มีประสบการณ์ ในการรักษาโดยวิธีนี้มาก่อน 

โดยใช้เวลาอธิบายให้องค์หลวงตาฟังอยู่นาน

ราว ๓๐ นาที  

ทา้ยสดุองคห์ลวงตาตอบวา่ “ขอพจิารณา  

ดกูอ่น”  

คณะแพทย์รู้สึกดีใจมาก เพราะเห็นว่ามี

ความหวังที่องค์หลวงตาจะรับนิมนต์ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จากนัน้คณะแพทย์

ได้เดินทางกลับ 

ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ศิษย์ผู้อุปัฏฐากได้บอก

กับคณะแพทย์ว่าองค์หลวงตาได้พิจารณาแล้ว

เมื่อคืนและได้พูดว่า “ถา้เราไปศริริาช เรากจ็ะไม่

ไดก้ลบัมาวดัปา่บา้นตาดอกี”  

คณะแพทยร์บัทราบการตดัสนิใจขององค-์

หลวงตาและปฏิบัติตามความประสงค์ขององค์-

หลวงตาทั้งหมด ในตอนเย็น

วันนั้น นพ.นิพนธ์ ได้เข้าเฝ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่-

หัว และได้กราบบังคมทูลให้

ทรงทราบถึงการตัดสินใจของ

องค์หลวงตา พระองค์ตรัสว่า  

“อยา่ทิง้หลวงตา ให้ ไป

ดูแลรักษาท่านต่อที่วัดและ

ให้การดูแลต่อไปอย่างดี

ทีส่ดุ” 
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วนัเสารท์ี ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เมื่อคืนองค์ท่านพักจำวัดที่ด้านหลังกุฏิ 

องค์ท่านตื่นนอนเวลา ๐๖.๑๐ น. คันไปทั้งหลัง 

พระเกาถวาย จากนั้นองค์ท่านได้ปรารภขึ้นว่า 

“หมู่เพื่อนเอาผ้ามาไว้ ให้เฮา (ผ้าครอง) 

อยา่งนีส้มินัถงึเรยีกวา่ลกูศษิยฉ์ลาด ยามครบูา-

อาจารย์ช่วยเจ้าของบ่ได้ก็ฮู้จักคิดจักอ่าน” 

วันหนึ่งขณะที่กำลังเดินไปที่เตียงด้านหลัง

กุฏิเพื่อจับเส้น องค์ท่านปวดปัสสาวะกะทันหัน 

พระหยิบกระโถนยื่นถวาย ขณะยืนปัสสาวะอยู่

นั้นก็ได้สอนพระวินัยพระด้วย โดยยกสิกขาบท

ในพระปาฏโิมกขเ์ปน็ภาษาบาลขีึน้วา่  

“น ฐิโต อคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง 

วา กริสสามีติ สิกขา กรณียา 

ภิกษุ ไม่ เป็นไข้ จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระ 

ปัสสาวะ” 

 

 
วนัพธุที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์ท่านมีนิสัยเด็ด

เดี่ยว อาจหาญ ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ลูก

ศิษย์ลูกหาเห็นสักครั้ง ไม่ยุ่งกับหมอกับหยูกยา

อะไร แต่ช่วงหลังที่องค์ท่านอนุโลมเมื่อชราภาพ

มานี้ก็เพื่ออนุเคราะห์หัวใจของชาวโลกที่หวัง

บุญกุศลกับครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์ อย่างเช่น

วันนี้องค์ท่านก็ไม่สบายมาก อ่อนเพลีย ตัวเย็น

แผลที่หัวแม่เท้าซ้ายก็อักเสบมาก มีเนื้อตาย

กำลังลามไปนิ้วชี้ มีหนองอยู่ข้างใน  

เวลา ๑๖.๒๐ น. มีคณะแพทย์จากโรง

พยาบาลศิริราชมานิมนต์องค์ท่านไปขยาย

หลอดเลือดที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากผล

ฟิล์มเอกซเรย์ที่เท้าซ้ายพบว่ามีหินปูนมาเกาะที่

เส้นเลือด ทำให้แผลหายช้า ซึ่งจะขยายหลอด

เลือดที่ โรงพยาบาลศิริราช หรือโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ก็ได้ องค์ท่านตอบว่า 

“แผลยังไม่หนักอะไร ถ้ามีเหตุอย่างอื่น

หรือเป็นหนักกว่านี้สมควรไปก็จะไป ไม่ต้อง

นิมนต์ก็ไป แต่ตอนนี้ยังไม่ไป” 

 

 
วนัองัคารที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๒.๐๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นมานั่งฉัน

หมากหน้าห้องแล้วถามพระเกี่ยวกับอายุองค์-

ท่านว่า “เฮาอายุเท่าไหร่แล้ว หือ”  

พระกราบเรยีนวา่ “๙๖ ป ี๑๑ เดอืนครบัผม” 

แล้วองค์ท่านก็พูดต่อไปว่า “๙๖ ป ี ๑๑ 

เดอืน อยา่งวา่ มนัหลงลมื เอาหยงักบัเฮาบ่ไดเ้ด ๊

ความจดความจำบ่เป็นท่าล่ะ แต่สติบ่มีคลาด-

เคลือ่น สตดิตีลอด ๙๖ ป ี๑๑ เดอืน ใกลเ้วลามนั

จะไปละ่ วนันีน้อนกบ็ค่อ่ยหลบั หมูก่บ็่ไดห้ลบัได้

นอนเพราะเฮา แตม่นักจ็ำเปน็อยูเ่นาะ เฮาสอิยู่

อยา่งงีล้ะ่ ถา้สนิอนอาจนอนทีน่ี”่ 

 

 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

หลังจากฉันจังหันเสร็จ องค์ท่านเดินทาง

ไปวัดป่าภูสังโฆ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี (เป็นครั้งสุดท้ายที่องค์ท่านเดินทางมา

เยี่ยมวัดนี้) ได้ปรารภธรรมให้พระและฆราวาส

ฟังว่า “อ่อนลงทุกวันๆ อ่อนลงๆ ทุกวัน จะอ่อน

จะแข็งเราก็ไม่สนใจกับมัน ไม่สนใจ จะเป็นจะ

ตายก็เท่ากัน เป็นก็ดี ตายก็ดี ไม่เห็นมีอะไร มี

น้ำหนักมากกว่ากัน เท่าๆ เก่านั่นแหละ” 

จากนั้นก็ปรารภต่อไปว่า “...อายุมัน ๙๗ 

แล้วนี่นะ อายุ ๙๗ แล้วมั้ง ใกล้แล้ว ใกล้จะไป

แล้ว จวนเข้ามาทุกวันๆ ไม่อยากอยู่ละ คือถ้า

เทียบการอยู่กับการไป ผิดกันคนละโลก การอยู่

พะรุงพะรัง แบกธาตุแบกขันธ์ จะเคลื่อนไหวไป

มาที่ไหนลำบากนะ ไปนี่ดีดผึง ไปหายเงียบเลย 

ไม่มีอะไรแบก ไม่แบก มันต่างกัน 

มันรู้อยู่ในจิตนี่ รู้อยู่ชัดๆ ในจิต ไปนี่เบา

หวิวเลย อยู่หนักเวลาอยู่แบกธาตุแบกขันธ์แบก

ทุกอย่างแต่เวลาไป ทิ้งปั๊วะ ดีดผึงไปสบาย...” 

  

 
วนัองัคารที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา องค์ท่านเมตตา

แสดงธรรมอบรมพระ ณ ศาลาวัดป่าบ้านตาด 

เนน้ถงึการประกอบความเพยีรของพระเปน็สำคญั 

ถือเป็นพรรษาสุดท้ายขององค์ท่านด้วย เนื้อ

ความของเทศนาโดยย่อมี ดังนี้ 

“วนันีว้นัเริม่เขา้พรรษาแลว้นะ พระเณรเรา

ให้ต่างองค์ต่างเข้มงวดกวดขันในข้อวัตรปฏิบัต ิ

กำจดักเิลสตวัขีเ้กยีจขีค้รา้นออกใหห้มด ทำความ

เพยีรตลอดเวลาเวน้แตห่ลบั .. ใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจ 

การประกอบความพากเพียรเป็นของสำคัญมาก 

กเิลสตวัใดกต็ามจะไมห่ลดุลอยไปจากความเพยีรนี้

ไดเ้ลย ความเพยีรเปน็ของสำคญั กำจดั (กเิลส) ให้

หมดจากหวัใจ เมือ่กเิลสหมดไปจากหวัใจแลว้จติใจ

วา่งเปลา่ ทา่นทัง้หลายฟงัคำนี้ใหด้นีะ 

พอจิตใจว่างจากกิเลสไปหมด

แล้วทีนี้ โลกว่างหมด จิตใจว่างหมด

เลย เรยีกวา่หมดงานทำ ไมม่งีาน พระ

อรหนัตห์มดงานทำ ไมม่งีานใดมาทำ

อีกแล้ว กิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อความ

พากความเพียรก็กำจัดมันออกหมด 

เพราะอนันัน้เปน็กเิลสเอาใหข้าดสะบัน้

ไปจากจิตใจหมดแล้วว่างเปล่าหมด 

ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มีงานล่ะ 
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จติใจทา่นวา่งหมด เรยีกวา่จติใจวา่ง โลง่หมดเลย 

อยูท่ี่ไหนวา่งตลอดเวลา ทา่นไมม่งีานทำละ่ พระ-

อรหนัตส์ิน้กเิลสแลว้หมดงาน ไมม่งีานอะไรทีจ่ะทำ

อกี งานกค็อืงานแกก้เิลส กเิลสสิน้ไปหมดแลว้ก็

ไม่มีอะไรเป็นงานเป็นการให้ยุ่งยากปากหมอง

เหมอืนแตก่อ่น ใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจ 

พอจิตว่างจากกิเลสนี้แล้วมันว่างหมด จิต

นี้ว่างเปล่าไปหมดเลยโล่งหมดเลยจิต ให้มัน

เป็นในหัวใจล่ะ มันชัดเจนเอง ดูในหัวใจใครก็ไม่

เหมือนดูในหัวใจเราที่กิเลสสิ้นซากลงไปหมด

แล้วจากหัวใจ ใจนี้ว่างหมดเลย ไม่มีงานทำ 

ว่างตลอดเวลาคือใจพระอรหันต์ที่ท่านสิ้นกิเลส

แล้ว ว่างตลอด ไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดิน

นั่งนอนเป็นเวลาว่างของใจทั้งนั้น ไม่มีอะไรเข้า

มาแทรกนะ .. 

จตินี้ใหม้นัวา่งเถอะนะ่ ใหรู้้ในตวัของเราเอง 

พอวา่งจากกเิลสหมดแลว้นีว้า่งหมดเลย ไมม่งีาน

ทำ พระอรหันต์หมดงาน หมดงานที่จะทำ 

นอกจากนัน้วา่หมดไม่ได ้ สำหรบัพระอรหนัตส์ิน้

หมด กิเลสไม่มีแล้วไม่มีงานทำ ว่างตลอดเวลา 

จิตใจว่างคือจิตพระอรหันต์สิ้นกิเลสหมดโดยสิ้น

เชงิ ใหพ้ากนัจำเอาไปปฏบิตั ิ การประกอบความ

เพยีรอยา่ถอยหลงั ใหก้า้วหนา้ตลอดไป การถอย

หลงัไม่ใชท่างพน้ทกุข ์ ตอ้งกา้วหนา้ตลอดถงึเรยีก

วา่เดนิเพือ่ความพน้ทกุข ์.. 

เราก็อยากแข็งแรงแต่มันก็อ่อนลงทุกวันๆ 

ทำอย่างไร มันไม่แข็งแรงล่ะ เรื่องธาตุขันธ์อ่อน

ลงๆ ทุกวัน แต่จิตใจไม่มี คือจิตใจไม่มีวัย ไม่มี

คำว่าอ่อนหรือแข็ง ส่วนร่างกายนี้อ่อนๆ อ่อน

ลงทุกวัน จิตใจไม่มีอ่อน เพราะอย่างนั้นท่านจึง

เรียกว่านิพพานเที่ยง เที่ยงที่ ใจ ใจหมดกิเลส

เรียกว่าใจหมดสมมุติ เมื่อใจหมดสมมุติ  

ความแปรก็ไม่มี แปรปรวนอะไรไม่มี เที่ยงตรง 

ท่านว่านิพพานเที่ยง คือใจท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว

เที่ยง ถ้ายังไม่สิ้นไม่ เที่ยง ใจวอกแวก

คลอนแคลน ถ้าสิ้นกิเลสแล้วใจก็เที่ยง นิพพาน

ก็เที่ยง ใจก็เป็นธรรมธาตุเที่ยง เป็นเหมือนกัน 

 เขา้พรรษาละทนีี ้พระก็ไม่ไปแรมวนัแรม-

คืนที่ไหน มีแต่การประกอบความพากเพียร ให้

จิตใจสว่างโร่เลย ใครเคยเป็นไหมจิตใจสิ้นกิเลส

ว่างหมดเลยจิตใจสิ้นกิเลส จิตใจไม่สิ้นกิเลสมี

แต่ขวากแต่หนามทิ่มแทงตลอด สายทางเดิน

ของจิต คิดไปไหนมีเสี้ยนมีหนามติดตามไป

หาความสุขความสบายไม่ได้ คิดทางดีก็มีเสี้ยน

มีหนามตามไป คิดทางชั่วยิ่งแล้ว มีแต่เสี้ยนแต่

หนามตามหัวใจไป พอใจสิ้นกิ เลสแล้วคิด

อย่างไรโล่งหมดเลย นี่ละให้เห็นอย่างนั้นนะ 

พูดนี้ท่านผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ประเภท

นี้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ นอกนั้นไม่มี 

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ พระอรหันต์ทุก

องค์มีเหมือนกันหมด ว่างหมดเลยพระอรหันต์

ว่างในจิต ไม่มีอะไรเสียดแทงใจหัวใจ เป็นจิตใจ

ที่ว่าง นั่นละใครจึงอยากไปแต่นิพพาน นิพพาน

ว่างอย่างนั้นละ ไม่มีอะไรเสียดแทงหัวใจเลย 

เรียกว่าหมดงานพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้ว หมด

งานทำ ไม่มีงานอะไรจะทำ คิดอะไรขึ้นมาเป็น

เรื่องกิเลสทั้งนั้นๆ เมื่อกิเลสยังมีอยู่ในใจ พอ

กิเลสสิ้นจากใจแล้วคิดอะไรก็ไม่มีกิเลส จิตเป็น

ธรรมแล้ว และเป็นธรรมล้วนๆ เลย เรียกว่าจิต

เป็นธรรม คิดอะไรก็เป็นธรรมไปหมด ไม่มีกิเลส 

เอามันเห็นนะ ที่พูดนี้มีตัวอย่าง พระ

อรหนัตเ์ปน็อยา่งนัน้ละ พระพทุธเจา้ พระอรหันต์

ทุกพระองค์ เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมด ไม่มี

อะไรจะมาข้องใจ ว่างหมดเลย ให้มันเห็น

ประจักษ์ ในใจ คืออันนี้เป็นได้ ในหัวใจของผู้

บำเพ็ญนะ ไม่ได้เลือกหน้านะ ใครทำเต็มกำลัง

ความสามารถเป็นได้ด้วยกัน ...” 

  

 
วนัองัคารที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๕.๔๐ น. องค์ท่านวิงเวียน พระจับ

เส้นถวายถึงเวลา ๑๖.๔๕ น. ระหว่างนั้นได้

ปรารภว่า  

“ให้ทำเขตที่วัดให้ชัดเจนปักหลักไว้ ทาง

ด้านทิศตะวันออก ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ให้รีบทำ 

ให้ช่วยกันคิด อย่าให้แต่เราคิด เฉพาะดูธาตุ-

ขันธ์ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะแตกวันไหน ต้นยางอยู่

สะพานหน้าวัดให้เอาลง กลัวจะล้มทับผู้คน

สิ่งของ เอาไว้ทางวัดก็ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์อะไร 

ไม้ก็เป็นไม้เนื้ออ่อน ไม่เหมือนต้นแคนทางเข้า  

โรงครวัเปน็ไมเ้นือ้แขง็” 

 

 
วนัองัคารที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๓ 

วนันีอ้งคท์า่นไมส่บาย หลงัฉนัจงัหนัเสรจ็ก็

เขา้หอ้งพกั นอนจบัเสน้ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ  

๑๒.๔๕ น. ระหวา่งนัน้ไดป้รารภขึน้วา่ “ถา้นวด

เส้นนานๆ ร่างกายก็จะฟื้นเร็ว เส้นขานี่สำคัญ 

ถ้าคนนวดเป็นจะฟื้นเร็ว แต่ถ้าคนนวดบ่เป็น มี

แตจ่ะพงัลงเสยีลง เสน้ขานีส่ำคญัจะเปน็อมัพาต

ได ้จะเดนิบ่ไดนู้น่นะ่” 

เวลา ๒๓.๓๕ น. องคท์า่นลกุขึน้จากทีน่อน 

พระจึงพาไปหน้าห้อง นั่งฉันหมากถึงเวลา 

๐๐.๐๕ น. กเ็ขา้หอ้งพกั ระหวา่งนัง่ฉนัหมากอยู่

นั้นได้ปรารภขึ้นว่า “เฮาบ่อยากจะพูดให้หมู่ฟัง 

เดีย๋วจะเดอืดรอ้น มนัเปน็อยูภ่ายใน นอนบห่ลบัก็

ลกุไป ถา้นอนบห่ลบั กเ็พลยี มนัเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลาระยะนี ้มนับง่บอกวา่มนัใกลจ้ะไปแลว้” 
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วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๓ 

องคท์า่นตืน่จำวดัเวลา ๐๕.๔๕ น. พระเขา้

มาทีก่ฏุเิพือ่ใหอ้งคท์า่นแสดงบรสิทุธิ ์ ซึง่วนันีเ้ปน็

วันลงปาฏิโมกข ์ พระได้ประคององค์ท่านครอง

ผ้าจีวร แล้วนั่งลงกับพื้นหน้าห้อง องค์ท่านไม่

ยอมนัง่บนอาสนะซึง่สามารถนัง่หยอ่นเทา้ได ้ ทัง้

ทีล่กุนัง่กล็ำบาก องคท์า่นไดท้ำเปน็แบบอยา่งให้

เหน็ถงึความเดด็เดีย่ว เขม้แขง็ ดว้ยความเคารพ

ในพระธรรมวนิยั 

ขณะที่องค์ท่านกำลังจะกล่าวแสดงอาบัติ

ทกุกฎกบัพระอาจารยส์ดุใจ มพีระ ๓ รปูนัง่อยู่

ใกล้ๆ  องคท์า่นจงึดพุระวา่ “เวลาแสดงอาบตัใิห้

พระองค์อื่นถอยห่าง พระวินัยก็บอกไว้แล้วนี่ว่า

หา่งเทา่ไร” 

เวลา ๑๔.๕๐ น. หลังจากที่บังสุกุลผ้าให้

ญาตโิยมเสรจ็แลว้ องคท์า่นไดป้รารภวา่  

“อยา่งนีแ้หละ หลงๆ ลมืๆ กิง่กา้นไหวเอน

เปลีย่นแปลง แตล่ำตน้หนาแนน่มัน่คง เดีย๋วนีม้ี

อะไรแปลกในระยะนี ้ เราไม่อยากจะพูด เพราะ

พดูไปก็ไมเ่ปน็มงคลกบัผูฟ้งั แตผู่รู้ก้ร็ูอ้ยู ่ ผูฟ้งัได้

ยินแล้วก็เกิดความกังวล แสดงความเป็นห่วง

ออกมาแบบไมเ่ปน็มงคล” 

 

 
ชว่งเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

ช่วงเดือนนี้องค์ท่านเริ่มมีอาการคลื่นไส้

อาเจยีน ฉนัอาหารไดน้อ้ย มกับน่วา่ “มอีาการ

เป็นลึกๆ ข้างในบอกไม่ถูก” คณะแพทย์จาก   

โรงพยาบาลศริริาช และโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธาน ี

ตรวจมคีวามเหน็ตรงกันว่า ลิ้นหัวใจรั่วเล็กน้อย 

ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจปกต ิ ตรวจ

เลือดพบว่า ซีดจากโรคทาลัสซีเมียแฝง ต้องให้

ยาฉีดเพิ่มเลือดเป็นระยะๆ การทำงานของไต 

เบาหวาน ไขมนั ตบั ปกต ิสนันษิฐานวา่ เลอืดไป

เลี้ยงลำไส้เล็กตีบตัน แพทย์แนะนำให้องค์ท่าน

ฉนัอาหารออ่นๆ 

  

 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  

เวลา ๐๗.๐๕ น. องค์หลวงตาให้พระพา

ออกมานั่งหน้าห้องเพื่อเตรียมตัวลงไปศาลา 

องค์ท่านพูดขึ้นว่า “ร่างกายมันโอนมันเอียงไหว

ตลอดเหมือนจะไปทุกเมื่อ แต่จิตเราไม่ได้หวั่น

ไหวกบัมนั ดตูัง้แตต่น้จนรูว้า่มนัจะวบูไปเมือ่ไหร”่ 

 

 
วนัเสารท์ี ่๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  

องค์หลวงตาเริ่มมีอาการไม่สบายท้องอืด

แน่น คลื่นไส้ อาเจียน และมีถ่ายเหลว อาเจียน

เยอะมากตั้งแต่เวลา ๑๑.๑๕ น.  

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  

องคท์า่นบอกอยากฉนันำ้เปลา่ พอฉนัแลว้

ก็อาเจียนออกมาเกือบครึ่งกระโถนเล็กเป็นน้ำสี

เขียว มีเศษอาหารปนเล็กน้อย องค์ท่านพูดว่า 

“เหนือ่ย หายใจไมท่ัว่ทอ้งมาตัง้แตเ่มือ่คนื” 

เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์ท่านไอปนเสมหะ มี

น้ำลายติดขอบริมฝีปากเป็นฟองแล้วอาเจียน

เป็นน้ำสีเขียวประมาณ ๑/๓ กระโถน ขณะ

ที่นอนอยู่ก็ ได้พูดขึ้นว่า “ทุกขัง อริยสัจจัง” 

(ทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ) 

 

 
วนัที ่๑๕-๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  

มีอาการท้องอืด อาเจียน ท้องผูก ถ่าย

อุจจาระเป็นมูกๆ ทุก ๒-๓ วัน ไม่ลงฉันอาหาร

ที่ศาลา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

เป็นต้นไป เริ่มมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบ  

ทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และ

โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ขอนแกน่ เขา้ไปใหก้าร

ดูแลรักษาและปรนนิบัติองค์ท่านตอนกลางคืน

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยส่วนมากแล้วแพทย์และ

พยาบาลที่อยู่กลางคืนจะรอเข้าไปเฉพาะช่วงที่

ท่านตื่นเพื่อถวายน้ำเกลือและสารอาหารทาง

หลอดเลือดเท่านั้น ส่วนการดูแลอุปัฏฐากอื่นๆ 

นัน้เปน็หนา้ทีข่องพระอปุฏัฐาก เชน่ การบบีนวด

เสน้ถวายองคท์า่น การเกบ็ปสัสาวะ เปน็ตน้ 

ศิษยานุศิษย์ทั้งพระและฆราวาส ตลอด

ถึงประชาชนทั่วไปต่างรู้สึกกังวลห่วงใยในการ

อาพาธครั้งนี้เป็นอย่างมาก ได้ร่วมกันปรึกษา

หารือและถวายการดูแลรักษาเพื่อบำบัดการ

อาพาธอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ

เคารพรักเทิดทูนสูงสุด เพื่อรักษาธาตุขันธ์องค์-

ท่านให้ยืนยาวนานที่สุด ท่านได้เมตตาอนุญาต

ให้คณะศิษย์ถวายการดูแลรักษาโดยถ้วนหน้า
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ตามกาลอันสมควรและเป็นไปตามอัธยาศัยและ

ปฏปิทาขององคท์า่น คณะสงฆศ์ษิยานศุษิยอ์งค-์

หลวงตาได้เริ่มเข้ามาอุปัฏฐากดูแลครูบา-

อาจารยต์ามพระธรรมวนิยั และไดแ้ตง่ตัง้คณะ-

แพทย์* ทำการรักษาประกอบด้วยแพทย์จาก

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

(ขอนแก่น) โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และอื่นๆ 

ในการที่แพทย์เข้าไปขอโอกาสทำการตรวจ

รักษาแต่ละครั้ง ต้องมีเหตุผลในการทำทุกครั้ง

เพราะองค์ท่านเป็นผู้ที่มี เหตุผลมาก จาก

ประสบการณ์ของแพทย์ผู้ถวายการรักษาองค์

หลวงตาสงัเกตเหน็วา่หากมเีหตผุลในการกระทำ

ใดๆ แล้วองค์ท่านมักอนุญาตให้ทำเสมอ และ

จะไม่ให้ทำหากไม่มีเหตุผลเพียงพอ  

ช่วงแรกองค์ท่านมีปัญหาในเรื่องติดเชื้อ

ในกระแสเลือด ฉันอาหารไม่ได้ มีอาเจียนเป็น

ส่วนมาก แพทย์จึงได้กราบนิมนต์ให้องค์ท่านฉัน

แต่น้อย ส่วนสารอาหาร คณะแพทย์พยาบาล

ได้จัดให้มีการถวายสารอาหารทางหลอดเลือด

ดำใหญ่และน้ำเกลือแทน รวมทั้งใส่สายระบาย

น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารโดยใส่ผ่านทางจมูก 

งดอาหารและน้ำเป็นระยะๆ เมื่อลำไส้และ

กระเพาะอาหารเริ่มทำงาน แพทย์จะพิจารณา

ให้ฉันอาหารที่เหมาะสมกับธาตุขันธ์  

ในช่วงที่องค์หลวงตาได้น้ำเกลือและรักษา

อยู่นั้น หากเป็นบุคคลทั่วไปคงนอนพักผ่อน แต่

สำหรับองค์ท่านแล้ว เมื่อพอมีกำลังองค์ท่านยัง

เมตตาเดินทางออกไปเยี่ยมและอบรมลูกศิษย์

ทัง้ภายในวดัปา่บา้นตาดและวดัอืน่ๆ เชน่ วดัภู-  

ผาแดง จงัหวดัอดุรธาน ีวดัเขาใหญเ่จรญิธรรมฯ

จังหวัดนครราชสีมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเคารพ

สักการะหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ผู้เป็นพ่อแม่ครู

อาจารย์สุดหัวใจขององค์หลวงตาแม้ว่าสุขภาพ

จะไม่แข็งแรงก็ตามที ลูกศิษย์ทั่วประเทศมีความ

หวังว่าท่านจะหายป่วยเหมือนทุกๆ ครั้ง และ 

นอกจากการรักษาด้วยคณะแพทย์แผนปัจจุบัน

แล้วยังมีแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือกผู้

เชี่ยวชาญที่คณะศิษย์ผู้ ใกล้ชิดองค์หลวงตาเป็น

ผู้ติดต่อประสานให้มาร่วมดูแลรักษาอีกด้วย 

 

ในชว่งระหวา่งวนัที ่๒๐-๓๐ พฤศจกิายน 

๒๕๕๓ มเีหตกุารณท์ีน่า่บนัทกึและขอ้ธรรมะที่

เปน็ประโยชนน์ำมาแสดงแตเ่พยีงบางสว่น ดงันี้ 

 

 
วนัเสารท์ี ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๘.๒๐ น. องค์ท่านบ่นว่าเจ็บคอ

เหมือนคอจะแตก หมอสันนิษฐานว่าเกิดจากท่อ

สายยางที่สอดเข้าไปในจมูกผ่านช่องคอเพื่อดูด

น้ำในกระเพาะ  

เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์ท่านเมตตายก

ธรรมะเป็นภาษาบาลีขึ้นว่า 

“สุญญโต โลกัง อเวกขัสสุ โมฆราช ทา สโต 

อัตตานุทิฏฐิง อูหัจจ เอวัง มัจจุตตโร สิยา 

เอวัง โลกัง อเวกขันตัง มัจจุราชา น ปัสสติ 

ดูก่อนโมฆราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ 

พิจารณาโลกให้เป็นของสูญเปล่า ว่างเปล่า 

ถอนอตัตานทุฏิฐทิีเ่หน็วา่ตวั วา่เรา วา่เขาเสยีแลว้ 

จะพึงข้ามพ้นพญามัจจุราชเสียได้” 

เวลา ๑๑.๐๐ น. หลังจากที่องค์ท่าน

ปัสสาวะเสร็จได้พูดเปรยขึ้นว่า 

“ร่างกายเป็นกองฟืนกองไฟ แต่ในจิตใจ

สว่างจ้ามันเป็นแปลกอยู่นะ” 

เวลา ๐๑.๓๕ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งฉัน

หมากในห้อง ได้ปรารภให้พระฟังว่า 

“เราเหนื่อย...เหนื่อยก็ช่างเถอะ มีที่แวะ

แล้ว เป็นคนว่างงาน จิตว่างงาน” 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๕๐ น. องค์ท่านดุเตือนพระผู้

ดูแลเวลาปฏิบัติสิ่งใดต่อองค์ท่านแล้วยังไม่ ได้

รับอนุญาตว่า “ทำสุ่มสี่สุ่มห้ากับเราไม่ ได้นะ 

มุทะลุ ต้องปรึกษาก่อนสิ” 

เวลา ๑๒.๕๐ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟไป

หน้าวัด แล้วไปดูปลาที่สะพาน 

เวลา ๒๑.๑๐ น. ก่อนฉันยาองค์ท่าน

ปรารภขึ้นว่า “อากาศก็เย็นสบายดี แต่ยังรู้สึก

เพลยีมาก รา่งกายเหมอืนกองไฟ เปน็ตอนเฒา่” 

 

 
* โดยคณะสงฆ์ไดแ้ตง่ตัง้คณะแพทยจ์ากหนว่ยงาน โรงพยาบาลตา่ง ๆ 

ทัง้แพทยแ์ผนปจัจบุนั แพทยแ์ผนไทย และแพทยท์างเลอืกขึน้ นอกจาก

นัน้ศษิยานศุษิยข์ององคห์ลวงตาบางทา่นทีเ่ปน็แพทยก์็ไดม้ีโอกาสเขา้มา

รว่มดแูลดว้ย และที่ไม่ไดเ้อย่นามในทีน่ีย้งัมอีกีจำนวนมาก อยา่งไรกต็าม

ทกุทา่นทกุคนลว้นมจีติใจหลอ่หลอมรวมเปน็หนึง่เดยีว ถอืความเคารพรกั 

บูชา ห่วงใยที่มีต่อองค์หลวงตา อยากให้องค์ท่านทรงธาตุขันธ์สืบต่อไป

อกีนานแสนนาน 

องคห์ลวงตาเคยเลา่ใหฟ้งัวา่ สมยัทีย่งัเปน็หนุม่

นอ้ยกอ่นบวชเปน็คนทีท่ำงานหนกั ใชก้ำลงัมาก เชน่ 

เลือ่ยไม ้ ไมม่ีใครเลือ่ยสู้ ได ้ แตย่งัแพช้าวญวนเลือ่ยเกง่

กวา่ บางครัง้ตอ้งตทีอยขึน้ไปบนตน้ยางสงูๆ เพือ่ไปเอา

ผึง้ เปน็งานทีต่อ้งใชก้ำลงัมากทัง้นัน้ ทำใหเ้สน้ตงึมาตัง้

แตส่มยัเปน็ฆราวาส เคยใหผู้เ้ฒา่บบีเสน้ให ้ 

จนมาบวชองค์ท่านจะเส้นตึงบ่อย ๆ ยิ่งตอน

ชราเสน้จะตงึมาก ปวดมาก เดนิกแ็ทบจะไม่ได ้ ตอ้งได้

จบัเสน้เปน็ประจำพอเสน้ออ่นขากเ็ดนิได ้ เสยีงก็ใสขึน้ 

บางทฉีนัขา้วไม่ได ้ เพราะเสน้ทอ้งมนัตงึตอ้งกดเสน้ทอ้ง

ใหอ้อ่น คนทีห่ลงัคอ่มตอนแก ่สว่นมากเสน้ทอ้งนีแ่หละ

สำคญั มนัตงึหดเขา้ทำใหห้ลงัคอ่ม ตอ้งกดเสน้ทอ้งให้

หยอ่น  

องคท์า่นเลา่วา่ การจบัเสน้เปน็ปจัจยัหลกัอยา่ง

หนึง่ทีท่ำใหอ้ายยุนื ทรงธาตทุรงขนัธ์ได ้พรอ้มกบัการที่

คนแก่ได้พักผ่อนนอนหลับ ทำให้มีอายุยืน ช่วงที่ยัง  

แขง็แรงองคท์า่นมกัจะดดัเสน้ตวัเองเปน็ประจำไมว่า่จะ

อยูบ่นกฏุ ิกอ่นบณิฑบาต บนศาลา หรอืขณะตรวจวดั 
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วนัองัคารที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

ช่วงเช้าองค์ท่านเดินทางไปวัดภูผาแดง 

อำเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธาน ี (ครัง้สดุทา้ย

ที่มาเยี่ยมวัดนี้) ขณะที่พักบนกุฏิรับรองได้ถาม

พระวา่ “ธรรมลไีปไส” 

พระจงึกราบเรยีนวา่ “อยูว่ดับา้นตาดครบั

ผม” 

แล้วองค์ท่านก็พูดต่อไปว่า “เฒ่ามาแล้ว

เมื่อย ไปไหนมาไหนก็ลำบาก” 

 

 
วนัพธุที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตากล่าวไว้

ในวันนี้แต่มิได้ระบุช่วงเวลา 

“ผมอ่อนลงเรื่อยๆ จะหนักไปข้างหน้า แต่

ผมมีสติอยู่ตลอด ไม่เผลอ” 

“ผมปล่อยวางทั้งหมด ใครจะสรรเสริญ

หรือนินทา ผมไม่สนใจ ถึงเวลาก็ดีดผึงเลย” 

“แต่ก่อนหมู่เพื่อนไม่ ได้เข้ามายุ่งกับผมที่

กุฏิ แต่คราวนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้ จะจับจะยก

อะไร ให้ค่อยๆ คนแก่ก็เหมือนเด็ก” 

เวลา ๐๑.๔๕ น. ขณะฉันหมากในห้อง ได้

ปรารภขึ้นว่า “เครื่องปรนเปรอภิกษุเฒ่ากำลัง

จะตาย ดูเอาภิกษุเฒ่า นอนก็บ่สะดวกสบาย 

หลับนิดเดียวก็ตื่น” 

เครื่องปรนเปรอที่องค์ท่านกล่าวถึงคือ

เครื่ องอำนวยความสะดวกภายในห้องที่

ญาติโยมนำมาถวาย เช่น เครื่องทำความร้อน 

องค์ท่านก็เมตตาใช้ ให้ ปกติตามอัธยาศัยองค์

ท่านแล้วจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งช่วงหลังๆ 

ถือว่าองค์ท่านอนุโลมให้มากแล้ว 

เวลา ๐๔.๔๕ น. องค์ท่านปรารภว่า 

“เหนื่อย จะลุกแค่นี้ก็จะลุกไม่ไหว” 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๒๐ น. หลังจากทำแผลที่สะโพก

ซ้าย องค์ท่านฉันน้ำข้าวของหลวงปู่ลี กุสลธโร 

จากนั้นจึงเดินทางไปกราบหลวงปู่มั่น ที่วัดป่า-

สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร 

เวลา ๑๙.๓๐ น. องค์ท่านอาเจียนเป็น

ครั้งที่ ๕ มีสีเขียวปนเหลืองมีกลิ่นคาว  

เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านปรารภขึ้นว่า  

“เหนื่อย .. อยู่ท่าไหนก็ไม่สะดวกสบาย 

เหนื่อย .. วันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่เหนื่อย ความ

เฒ่าความแก่มีแต่บีบเข้าๆ เราหายสงสัยหมด

ในอรรถในธรรม โล่งหมดเลย เรียกว่าสิ้นสุดล่ะ 

การเกิดการตายในชาตินี้ เรียกว่าสิ้นสุดหมด

เลย ในชาตนิีเ้ปน็ชาตสิดุทา้ย ทะลหุมด โลกธาตุ

นี้ทะลุหมดเลย ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมด 

ไม่มีอะไรเหลือ ความดีความชั่ว โทษคุณปล่อย

วางหมด ไม่มีเหลือ” 

เวลา ๒๒.๒๕ น. องค์ท่านอาเจียนเป็น

ครั้งที่ ๗-๘-๙ รวมประมาณ ๑ กระโถนเล็ก พอ

ถึงเวลา ๒๓.๐๐ น. องค์ท่านบ่นว่าเหนื่อย และ

บอกให้พระพากันไปหลับไปนอน พร้อมกับพูด

ว่า “หมู่เลยบ่ได้หลับได้นอน เฮากวนแต่หมู่ มัน

กะเป็นอย่างซี่ สิว่าจังใด๋” 

 

   
วนัศกุรท์ี ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๔.๓๐ น. มีคหบดีคนหนึ่งได้กราบ

อาราธนานิมนต์ ไปทำ CT SCAN องค์ท่าน

เมตตารับให้ ขณะนั่งรถเดินทางไปโรงพยาบาล

เอกอุดร องค์ท่านซักถามเล็กน้อยและปรารภ

ว่า “มีแต่คนลากไปนั่น ลากไปนี่ มันเลยสิตาย

ก่อน” ตกดึกเวลา ๐๓.๑๐ น. องค์ท่านได้

ปรารภธรรมะว่า “เวลานี้ก็ทุกข์แบบหนึ่ง เวลา

กิเลสมันคะนองก็ทุกข์แบบหนึ่ง” 

ผลการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ช่องท้อง 

พบว่าลำไส้เล็กส่วนต้นตีบตันบางส่วน แต่ยังไม่

ทราบสาเหตุชัดเจน ผลเลือดค่าเอนไซม์ตับอ่อน

สูง สันนิษฐานว่าตับอ่อนอักเสบ ไปเบียด

ลำไส้เล็กส่วนต้นตีบ จึงฉันอาหารและน้ำไม่ได้ 

มีอาเจียนเป็นน้ำย่อยเขียวๆ 

 

 
วนัเสารท์ี ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๓.๒๕ น. พระไดจ้ดัยาจนีสตูรหมอ

เติ้งถวายให้ฉัน องค์ท่านบอกว่า “มันข้นเกินไป 

ฉนัยาก ถงึยาดขีนาดไหน ถา้ฉนัยากกค็อืเกา่” 

เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้

จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์ อคัรราชกมุาร ี เสดจ็เยีย่ม

อาการองค์หลวงตา ตัวแทนคณะแพทย์ ได้นำ

รายงานเข้ากราบทูลทราบ ซึ่งพระองค์รับสั่งว่า 

การที่คณะแพทย์ ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษา

หารอืและรว่มรกัษาเปน็สิง่ทีด่ ีและทรงใหก้ำลงัใจ

ใหม้คีวามมุง่มัน่ในการถวายการรกัษาตอ่ไป  

เวลา ๒๒.๔๕ น. องคท์า่นลกุขึน้นัง่ เพราะมี

ลกัษณะจะอาเจยีน ฉนัหมาก ๑ คำ และปรารภวา่ 

“พระหนุม่นอ้ยมาวุน่แตก่บัภกิษเุฒา่ ไม่ได้

เป็นอันภาวนา ไม่ได้หลับได้นอน ภิกษุเฒ่ากวน

แต่หมู่” “เฮาฝึกจริงๆ เรื่องการตื่น ปกติตอน

หนุม่นอ้ย นอนหา้ทุม่ตืน่ตสีาม พอเฒา่มามนัดดั

คนื เดีย๋วลกุเดีย๋วนอน” “พวกสตัวม์นัคอืบ่ไอ .. 

ไอบ่ไดด้อก ไอกเ็ปน็ภยักบัเจา้ของ” “มนษุยเ์ฮา 

การอยู่การกิน การนอนแบบสบายๆ บ่คือสัตว ์

สตัวเ์ขาตอ้งระวงัตลอด” 

องค์ท่านปวดหนัก กำลังจะไปเข้าห้องน้ำ 

พระเห็นว่าลุกเดินลำบากเลยขอโอกาสให้นั่ง

ส้วมเคลื่อนที่ซึ่งตั้งอยู่ ในห้อง องค์ท่านพูดว่า 

“บ่ มันสิลืมตัว” แล้วองค์ท่านก็ไปเข้าห้องน้ำ 

เวลา ๐๓.๕๕-๐๔.๓๐ น. องค์ท่านนั่งฉัน

หมากในห้อง ระหว่างนั้นองค์ท่านปรารภธรรม

ให้ฟังว่า “พูดให้หมู่ฟังคักๆ ซะ เฮาหมดแล้ว

สมมุติ หมดมานานแล้วเด๊” 
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วนัอาทติยท์ี ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

องค์หลวงตาเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส 

จังหวัดสกลนคร โดยขบวนรถเคลื่อนออก  

จากวัดป่าบ้านตาดประมาณ ๐๙.๐๐ น. มีแพทย์  

และพยาบาลติดตามไปในรถพยาบาลของ  

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีิด้วย  

ในวันนั้นมีศิษยานุศิษย์คอยเฝ้ากราบไหว้ที่

วัดป่าสุทธาวาสจำนวนมาก เมื่อองค์หลวงตา

ลงจากรถตู้และนั่งรถเข็น คณะศิษย์ต่างก็เข้า

กราบถวายปัจจัยอย่างล้นหลาม องค์หลวงตา

ได้ขึ้นกราบสักการะหลวงปู่มั่นในพิพิธภัณฑ์เช่น

ที่เคยกระทำมา อากัปกิริยาขององค์ท่านแสดง

ถึงความสำรวมกาย วาจา เป็นอย่างมากเช่น

ทุกครั้งที่เข้ากราบหลวงปู่มั่น จากนั้นได้ขึ้นพักที่

กุฏิรับรองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

พิพิธภัณฑ์ โดยมีพระเณรถวายการนวดเส้น  

องค์หลวงตา  

องค์ท่านได้เมตตากล่าวธรรมและเล่า

นิทานที่น่าขบขัน มีเสียงหัวเราะดังออกมา  

เป็นระยะๆ บ่งบอกถึงความเป็นผู้มีอารมณ์ขัน

ขององค์ท่านแม้ ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยอาพาธ   

วันนั้นองค์หลวงตากลับถึงวัดป่าบ้านตาดเวลา

ประมาณ ๑๕.๐๐ น.  

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. มลีกูศษิยม์ากราบเยีย่มที่

กุฏิเพื่อจะขออนุญาตองค์ท่านให้หมอใส่สายยาง

เข้าทางจมูกลงไปที่กระเพาะอาหาร เพราะตอน

นี้ตับอ่อนอักเสบและมีน้ำอยู่ ในกระเพาะมาก 

จะขอดูดออก องค์ท่านจึงพูดว่า “ไม่เอา ไม่

รักษา ใครมามีแต่ ได้ยาดีๆ มา ผู้รับยามันจะ

ตาย กรรมฐานเวลาเจ็บไข้ ได้ป่วยไม่ชอบให้ใคร

มายุ่ง มันภาวนาอยู่ภายใน ไม่ว่านั่งหรือนอน” 

เวลา ๑๙.๒๐ น. องค์ท่านปรารภว่า 

“เหนื่อยอย่างนี้แหละ คนแก่ไม่เหมือนคนหนุ่ม

แหละ อายุเราเท่าไหร่แล้ว” เมื่อพระกราบ

เรียนแล้วองค์ท่านจึงกล่าวว่า “นั่น ๙๗ แล้ว  

จะอยู่ไปถึงไหนอีก” 

เวลา ๒๐.๑๕ น. องค์ท่านนั่งอยู่ภายใน

ห้องได้ปรารภธรรมว่า “พระเณรเราทุกวันนี้มัน

หนาขึ้นทุกวันนะ เราดูพระเณรเราดูมาตลอด 

มันหน้าด้านขึ้นทุกวัน ตีเสมอ พระเณรก็ตีเสมอ

กับพระกับอะไรไป เราดูตลอด เพราะเราก็เคย

เป็นพระหนุ่มมาจนถึงพระแก่ ความเคารพ เรา

เคารพตลอด อาวุโสภันเตมี พระเณรเราทุกวัน

นี้มันตีเสมอ เลยกลายเป็นพระเณรหน้าด้านไป 

มันด้านมานานแล้วล่ะ เราเพิ่งมาพูด ที่จะให้มัน

บางลงไม่มี มีแต่หนาขึ้น” 

เวลา ๒๒.๔๕ น. องค์ท่านฉันหมากแล้ว

จะหยิบกระดาษชำระ พอดีมีพระหยิบไปวางผิด

ตำแหน่งที่เคยอยู่ ซึ่งในทางกรรมฐานจะเน้นใน

เรื่องความสะอาดละเอียดรอบคอบทั้งภายนอก

ภายในในการทำข้อวัตรปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ 

องค์ท่านจึงดุเตือนว่า “เอามาไว้นี่ เฮ็ดหยัง

พรวดพราด บ่คิดบ่อ่าน” 

เวลา ๒๓.๕๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งแล้ว

หันมาพูดกับพระว่า “หมู่มาเฝ้าเลยบ่ได้หลับได้

นอน ภิกษุเฒ่าพลิกไปพลิกมา บ่มีประมาณ 

หลับๆ ตื่นๆ” 

เวลา ๐๕.๓๐ น. องค์ท่านตื่นลุกขึ้นนั่ง 

และได้ปรารภธรรมขึ้นว่า “พระกรรมฐานมัก

สร้าง สร้างแต่วัตถุ มันเป็นการส่งจิตออก

ภายนอก ถ้าจิตหมุนเข้าภายใน ธรรมฆ่ากิเลส 

ถ้าจิตหมุนออกภายนอก กิเลสฆ่าธรรม เฮาจะ

ต่างหมู่อยู่ เพราะเฮาหมุนเข้าแต่ภายใน พระ

ทุกวันนี้เป็นกรรมฐานมักสร้าง” 

 

 
เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๓ 

อาการขององค์ท่านนับแต่เริ่มอาพาธมีแต่

ทรงกับทรุดไปเป็นลำดับวันละเล็กละน้อยจน

กระทั่งถึงขั้นทรุดลงมาก ครูบาอาจารย์และ

พระเถรานุเถระต่างเริ่มทยอยกันมากราบเยี่ยม

และปรนนบิตัอิงคท์า่นมากขึน้เปน็ลำดบั พระเณร

ผู้อยู่ ใกล้ชิดได้จัดเป็นวาระเพื่อดูแลอุปัฏฐาก 

โดยอยู่ภายในกุฏิคราวละ ๓-๔ องค์ และนั่ง

ภาวนาอยูบ่รเิวณเฉลยีงภายนอกกฏุอิยา่งเงยีบๆ 

คอยสังเกตเหตุการณ์และอำนวยความสะดวก

เมือ่ถงึเวลาจำเปน็ ตลอดถงึคณะแพทยพ์ยาบาล

ที่ต่างผลัดเปลี่ยนวาระกัน มาดูแลรักษาองค์

ท่านที่วัดป่าบ้านตาด ทุกฝ่ายตั้งใจถวายการ

ดูแลอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและความ  

ยากลำบาก ทำด้วยความละเอียดประณีตที่สุด

ที่ตนจะพึงสามารถ เพราะโอกาสที่จะได้เข้า

ปรนนิบัติอย่างใกล้ชิดเช่นนี้เป็นไปได้ยากยิ่ง 

เนื่องจากอัธยาศัยขององค์ท่านชอบอยู่ตาม

ลำพังในสถานที่อันสงบวิเวกมาแต่เดิม อันเป็น

ความสะดวกสบายต่อธาตุขันธ์ของท่าน  

กจิวตัรองคห์ลวงตาชว่งอาพาธ
 

ระยะนี้ ในช่วงกลางคืนแพทย์พยาบาลเวร

จากโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานไีดร้บัอนญุาตใหน้อน
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บริเวณกุฏิชั้นล่างขององค์หลวงตา โดยองค์-

ท่านจะพักอยู่ในห้องชั้นล่างของกุฏิและออกมา

ที่ระเบียงรับรองราว ๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ทุกวัน 

องค์ท่านจะล้างหน้า เช็ดหน้า แปรงฟัน   

และบ้วนปากก่อนโดยจะพยายามทำด้วย  

องค์ท่านเอง หลังจากนั้นจึงฉันจังหันเช้า ซึ่งฉัน

ได้เพียง ๘-๑๐ คำเท่านั้น หรือบางครั้งก็ไม่ฉัน

เช้าเลย เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. คณะแพทย์

อีกชุดหนึ่งขอโอกาสทำแผลที่เท้าซ้าย และได้

ขอโอกาสตรวจปอด ตรวจท้อง เสร็จแล้วก็

กราบเรียนองค์ท่านว่าตรวจพบอะไรบ้าง และ

จะถวายการรักษาอย่างไร องค์หลวงตาจะพูด

ว่า “เออ....พอใจ พอใจ” ทุกเช้าในช่วงเวลานี้

ศิษยานุศิษย์จะอาศัยเป็นโอกาสเข้ามากราบ 

เมือ่การตรวจรกัษาเสรจ็กจ็ะพรอ้มใจกนัออกจาก

บริเวณกุฏิเพื่อมิให้เป็นการรบกวนองค์หลวงตา 

องค์หลวงตาจะตื่นเวลากลางคืนเป็นส่วน

ใหญ ่แพทยส์งัเกตวา่องคท์า่นจะตืน่ขึน้มาแลว้นัง่

ฉันหมาก และบางครั้งก็เทศน์ให้ลูกศิษย์ฟังด้วย 

องคท์า่นมกัตืน่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถดัไปกป็ระมาณ

๐๒.๐๐ น. และในตอนเชา้กช็ว่งประมาณ ๐๔.๐๐ น. 

และ ๐๕.๐๐ น. แลว้จะออกมานอกหอ้ง ในระยะ

แรกทีอ่งคท์า่นอาการอาพาธไมม่าก องคท์า่นจะ

ปรารภสั่งสอนลูกศิษย์ ในตอนกลางคืน คืน

หนึ่งองค์ท่านลุกขึ้นเวลา ๐๒.๐๐ น. ในมือจะ

หยิบไฟฉายแล้วฉายไปรอบๆ หอ้งเพื่อดูเวลาว่า

เท่าไร คืนนั้นแพทย์ผู้เฝ้าไข้พอจะจับคำปรารภ

ขององคท์า่นไดว้า่  

“ตรงหน้าเรา

ก็มีนาฬิกา ด้านข้าง 

และด้านหลังเราก็มี

นาฬิกา เดี๋ยวนี้ช่าง

ฟุ่มเฟือยกันมาก ทั้ง

ที่ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ

ประสบภาวะเช่นนี้ .. 

ตัวเราเองมีนาฬิกา

ติดตัวแค่เรือนเดียว 

และเป็นเรือนเล็ก

ด้วย ให้หัดใช้สอย

อย่างประหยัด...” 

แพทยส์งัเกตวา่ 

ส่วนมากแล้วในเวลา

กลางวันองค์ท่านจะแสดงความแข็งแกร่งให้

ปรากฏกบับรรดาลกูศษิยล์กูหา และอาการสว่น

มากขององคท์า่นจะทรดุในชว่งกลางคนื แตท่กุคน

ก็ไมเ่คยเหน็ความออ่นแอขององคท์า่นเลยแมแ้ต่

นอ้ย อยา่งเชน่บางคนืเมือ่พระชว่ยพยงุองคท์า่น

ลกุจากทีน่อนแลว้ องคท์า่นจะพยายามใชม้อืจบั

ขามาอยู่ในท่านั่งสมาธิด้วยองค์เอง แม้ว่าจะนั่ง

ลำบากหรอืนัง่แลว้จะโอนเอนไปดา้นไหนกต็าม คนื

หนึง่องคท์า่นเทศนาวา่  

“ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา...เราจะไม่

กลบัมาเกดิอกีชัว่อนนัตกาล .. อันกายนี้มันร้อน

เป็นไฟ สังขารมันทรมาน แต่ใจนี่สิ อาจหาญ

และสว่างจ้าอยู่ตลอด มันสว่างมากนะ จนไม่มี

อะไรเปรียบได้” 

ในแต่ละวนั ซึง่ชว่ยอำนวยความ

สะดวกใหก้บัแพทยเ์ปน็อยา่งมาก 

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพระสงฆ์ที่อยู่

วาระเวร ก็จะบอกปัญหากับ

แพทย์เวร และเมื่อแพทย์เวรรับ

ทราบ กจ็ะทำการถวายการรกัษา

องค์หลวงตา โดยกราบเรียน

แผนการรกัษาตอ่พระสงฆก์อ่น เมือ่พระสงฆเ์หน็

สมควรจึงจะกราบเรียนองค์หลวงตา หากองค์

ทา่นอนญุาตแลว้ คณะแพทยจ์งึจะสามารถถวาย

การรกัษาได ้ การทีค่ณะสงฆเ์ขา้มาดแูลและรว่ม

ปรกึษาหารอืกนัเชน่นีเ้ปน็การแสดงความกตญัญู

กตเวทีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณและยัง

เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่

พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิวอ้กีดว้ย 

 

ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีเหตุการณ์

ที่น่าบันทึกและข้อธรรมะที่เป็นประโยชน์มา

แสดงแต่เพียงบางส่วน ดังนี้ 

 

 
วนัพธุที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๒.๔๕ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟไปดู

ปลาที่สะพานหน้าวัดและดูต้นโพธิ์แล้วปรารภ

ขึ้นว่า “ต้นโพธิ์สวยงามมาก” 

เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งฉัน

หมากในห้องและปรารภขึ้นว่า “เหนื่อย นั่งก็

เหนื่อย นอนก็เหนื่อย อยู่ท่าไหนก็เหนื่อย มัน

ไม่มีทางไป มีแต่ทางตาย” 

 


คณะสงฆ์ถวายการดูแลรักษา
องค์หลวงตา

การอาพาธขององค์ท่านในครั้งนี้นับตั้งแต่

ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เมื่อเห็น

ว่าองค์หลวงตามีลักษณะทรุดลงเป็นลำดับและ

เริ่มมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ครูบา-

อาจารย์สายกรรมฐานทั้งภายในวัดป่าบ้านตาด

และวดัอืน่ จงึจดัประชมุอยา่งเปน็กจิลกัษณะเพือ่

จัดสรรหน้าที่ในการดูแลองค์หลวงตาอย่างเป็น

สัดส่วนและเป็นระบบ โดยต่างฝ่ายต่างช่วยกัน

ดแูลองคท์า่น และเมือ่วนัที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

คณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุมหารือโดยมีหลวงปู่ล ี  

วัดภผูาแดงเป็นองค์ประธาน ในการประชุมได้มี

การแต่งตั้งคณะสงฆ์ขึ้น เพื่อทำหนา้ที่ถวายการ

ดแูลอปุฏัฐากองคห์ลวงตา โดยแยกออกเปน็สว่น

และจัดเป็นเวรเพื่อเข้าถวายการดูแลองค์ท่าน

ร่วมกับคณะแพทย ์ ในการนี้พระผู้ดูแลและสงฆ์

ได้ช่วยคณะแพทย์ ในการลงบันทึกเกี่ยวกับ  

อาการต่างๆ การขบฉัน การปัสสาวะอุจจาระ 
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วนัพฤหสับดทีี ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๓.๕๐ น. องค์ท่านปรารภขึ้นว่า 

“หลวงปู่มั่น ๘๐ ก็ไป เราอายุเท่าไหร่ อยู่ขวาง 

อยู่เหมือนขอนซุงหนัก แต่ไม่มีกำลังก็อยู่ไป” 

เวลา ๐๕.๒๕ น. องค์ท่านปรารภธรรมะ

ด้วยเสียงดังมีกำลังว่า “ให้มีสตินะ สติ สัพพัตถ 

ปัตถิยา สติจำเป็นต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง ให้

พากันมีสติ เห็นเฮาร่างกายงกๆ งันๆ แต่สติบ่

เคยเผลอ จิตบ่ ได้งกๆ งันๆ เที่ยงจ้อก้ออยู่

ตลอด ร่างกายจะมะลาบพาบพีบแต่จิตเที่ยงอยู่

จ้อก้อ (อย่างนี้)” 

“เฮาเปิดให้หมู่ฟัง เฮาหายสงสัยทุกอย่าง

ในชาตินี้ จิตเฮาโล่งมานานแล้ว นับวันร่างกาย

มีแต่ทรุดลงๆ โลกธรรม ๘ เฮาวางหมด ไผสิ

ติฉินนินทาว่าหัวหลอกหัวโล้น เฮาก็วางหมด 

เหลือแต่ท่อนฟืนอันนี้” 

เมื่ อองค์ท่ านลุ กขึ้ นจากที่ นอนเวลา 

๐๕.๕๐ น. ได้ปรารภกับพระว่า “เหมือนจะ

อาเจียน ท้องอืด ในร่างกายว่างหมด อืดแต่ใน

ท้อง” “ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดในชาตินี้แหละ 

เหลือแต่ของสกปรกในร่างนี้” “นี่มีแต่สิ่งปรน-

เปรอ เฮาบ่แม่นพระพะรุงพะรัง” 

องค์ท่านปรารภถึงเครื่องทำความร้อน 

เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งฟอกอากาศทีก่ฏุภิายใน

ห้องจำวัด ที่ปกติไม่เคยสนใจ แต่ช่วงหลังก็

อนโุลมใหอ้ยา่งมากเพือ่รกัษานำ้ใจของญาตโิยม 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ปรารภขึ้นว่า “เฮาบ่  

อยากกระดุกกระดิกไปไสเด๊ เฮาเหมิดกำลัง 

นอนคือขอนซุง” 

เวลา ๑๙.๓๕ น. ลุกขึ้นมาฉันหมากด้วย

ใบหน้าอิดโรย หายใจหอบแล้วก็พูดขึ้นว่า 

“เหนื่อย ลุกมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ยังไม่ถึงไหน” 

เวลา ๒๑.๐๒ น. องค์ท่านนั่งฉันหมาก

แล้วปรารภธรรมให้ฟังว่า “ก้นก็เจ็บมันไม่มีเนื้อ

รอง ไอ มีอาการจะอาเจียน ไฟมันเผาอยู่ ใน

ธาตุในขันธ์ แต่ใจมันสง่างาม การปฏิบัติธรรม

ของผมหาบ่อนต้องติไม่ได้เลย นั้นละมันเผาอยู่

ในธาตุขันธ์ ใจมันจะเผาได้อย่างไร มันเหนื่อย

หายใจไม่ทั่วท้อง” 

“ในครั้งพุทธกาลมีพระป่วย เหม็นเน่าไป

ทั้งตัว นอนเหมือนขอนซุง พระเณรทิ้งหมดเลย

ไม่มีใครดูแล พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาดูแลเอง 

อย่างนั้นล่ะ ธรรมไม่มีสูงมีต่ำ จากนั้นพระเณร

รุมเลย อย่างนั้นล่ะธรรมทั้งแท่งมีในตำรา” 

เวลา ๐๐.๐๕ น. องคท์า่นนอนพกัแลว้พดู

ขึน้วา่ “ขา้วเพิง่ฉนัไดม้ือ่เชา้ พอมกีำลงั พอแลง

มากเ็หมดิ นีย่งับส่องทุม่กะเมือ่ยแลว้ เมือ่ย” 

 

 
วนัเสารท์ี ่๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะแพทย์ที่ถวายการ

รักษาได้เข้ามาขออนุญาตตรวจร่างกายที่ด้าน

หลังกุฏิ เนื่องจากองค์ท่านอ่อนเพลียมาก 

หนาว มีไข้ ท้องอืดคล้ายจะอาเจียน องค์ท่าน

เลยเทศน์ธรรมะให้ฟังว่า 

“สติเป็นเครื่องกำจัดภัย ไม่มีสติไม่มีความ

เพียร ต้องมีสติจึงมีความเพียร นี่ฟัดมาพอแล้ว

นะ ไม่ ใช่ ไม่ฟัดนะกับกิเลส จนกระทั่งกิเลส

หมอบเลย เห็นเดินซอมซ่อๆ อย่างนี้ เป็น

อย่างไร ภายในเราอยากถามว่าเป็นอย่างไร

ของข้านะ เราอยากถามอย่างนะ หรือเดิน

กรรมฐานโก้เก๋มันสง่างามอยู่ภายใน ไปไหนมี

สติเครื่องกำจัดภัย เรียกว่าปลอดภัยตลอดเป็น

อย่างนี้แหละ นี่ไม่คุยเฉยๆ นะ เดินไปซอมซ่อๆ 

เหมือนไม่มีค่าไม่มีราคานะ แต่หัวใจสง่างามจ้า

อยู่อย่างนะ นั่นมีเครื่องกำกับสติ เรื่องอย่างนี้

ไม่ค่อยเจอง่ายๆ นะ ส่วนเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้

ราว เรื่องฟาดกิเลสหมอบราบ ไปที่ไหนๆ ก็สง่า

งาม คนเขาไม่รู้เรื่องเขาจะไปรู้เหรอ  

พระพุทธเจ้าตรัสรู้กระเทือนโลกมานาน

เท่าไหร่ เขาก็ไม่สนใจ ก็คงต้องปล่อยนะ นี้ก็ว่า

จะว่ากันไม่ทัน ท่านเคยฆ่ากิเลสมาแล้ว กิเลส

หมอบราบก็ทำมาแล้ว กรรมฐานไม่มีค่าเพราะ

ทำตัวไม่มีค่า ถ้าทำตัวให้มีค่าไปที่ไหนก็สง่างาม 

ไม่มีอะไรเกินกรรมฐานนะ เทวบุตร เทวดา 

อินทร์ พรหม แห่รอบอนุโมทนาสาธุการด้วย 

ไม่มีเทวดาเหรอ พระกรรมฐานที่ทรงธรรม

ภายในสง่างาม เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม 

แห่ตาม แต่ท่านไม่พูด .. พูดแล้วเขาจะว่าบ้า 

เขาเป็นบ้า พูดแล้วเขาว่า จะว่าท่านเป็นบ้า” 

จากนั้นหมอได้ขออนุญาตตรวจร่างกาย 

องค์ท่านเลยตอบว่า 

“ไมต่รวจ หลวงตาตรวจเจา้ของตลอด เรา

ตรวจเราตลอด มันละเอียดลออยิ่งกว่าคนอื่นๆ 

ตรวจอีก เข้าใจไหมล่ะ พูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่า

หลวงตาเปน็บา้อกีนะ ไอเ้จา้ของเปน็บา้ไมรู่ ้ เขา้ใจ

หรอืเปลา่ละ่ นานๆ ไดพ้ดูอยา่งนี ้คงไดค้ดินะ” 

เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านได้ลุกขึ้นนั่งพูด

ธรรมะใหฟ้งัวา่ “จติสวา่งไสวทีว่ดัดอยธรรมเจดยี ์

ยิ่งอยู่ป่าลึกยิ่งสว่างจ้า ไม่มีอะไรจะละเอียด

อศัจรรยย์ิง่กวา่จติเปน็ธรรม ธรรมเปน็จติ” “ไป

ไหนมาไหนมพีวกทวยเทพตามดแูลตลอด” 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๒๓.๐๐ น.เศษ คณะกรรมการแพทย์
ไปสถานแีมข่า่ยวทิยเุสยีงธรรมฯ ในหมูบ่า้นตาด   

เมือ่วนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
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ที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายใต้การนำของคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล รอเขา้เฝา้ถวายพระพรเนือ่งใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ตาม

เสดจ็สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยั-

ลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ีเขา้เฝา้ฯ 

 ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร แพทย์ผู้

เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะ

กรรมการแพทยถ์วายการรกัษาพระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัว และเป็นแพทย์ที่ทูลกระหม่อม-

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงคุ้นเคยดี ได้กราบบังคม

ทูลเรื่องปัญหาต่างๆ ของการดูแลรักษาองค์-

หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด โดยมีคณะแพทย์กลุ่ม

ต่างๆ มากมายที่ได้มาให้การดูแลทั้งแพทย์แผน

ปัจจุบัน แผนโบราณ แผนจีน แพทย์ทางเลือก 

และแพทย์จับเส้น  

สำหรับแพทย์แผนปัจจุบันที่ ได้เข้ามาดูแล

รักษาองค์หลวงตา ก็มีหลายกลุ่มได้แก่ คณะ

แพทย์จากศิริราช คณะแพทย์จากโรงพยาบาล

ศูนย์อุดรธานี คณะแพทย์จากโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ ขอนแก่น แพทย์ทหารเรือจากโรง-

พยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า นอกจากนี้ยังมี

แพทย์สมุนไพร แพทย์จากโรงพยาบาลหัวเฉียว 

แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยประยุกต์จาก

มหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนแพทย์แผนจีนทั้ง

ชาวจีนและชาวไทยที่นำยาจีนมาถวายการ

รักษาร่วมกับยาแผนไทยสูตรโบราณดั้งเดิมที่

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เคยใช้และบอกต่อๆ กันมา

ในหมู่ศิษยานุศิษย์ 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงมี

รับสั่งให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช-

พยาบาล นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร และ

นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ ไปประชุมหารือกันเพื่อ

ประสานคณะแพทย์แผนปัจจุบันของทุกแหล่ง

ทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องในการดูแลองค์หลวงตา 

โดยให้ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นภายใต้การนำ

ของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เพื่อถวาย

การรักษาองค์หลวงตาให้ดีที่สุด โดยจะต้องร่วม

มือกัน ประสานงานกัน ปรึกษาหารือกันและ

ทำงานกันเป็นทีม โดยให้ นพ.สมหวัง ซึ่งมี

อาวุ โสสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบรับเรื่องนี้ ไป

ดำเนินการต่อไป 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. ดูองค์ท่านอิดโรย ฉัน

อาหารได้น้อย องค์ท่านบ่นว่าเหนื่อยหลายครั้ง

ตั้งแต่เช้ามา 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรง  

พระกรุณาโปรดให้คณะแพทย์จากศิริราชมา  

เป็นที่ปรึกษาและร่วมประชุมกับคณะแพทย์ที่  

ถวายการรักษาองค์หลวงตา 

วันนี้มี โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตา

กล่าวไว้แต่มิได้ระบุช่วงเวลา 

“ถูกต้องแล้ว..พุทธบริษัทต้องเป็นห่วงกัน 

จึงจะถูกต้องเป็นธรรม” 

เวลา ๒๔.๐๐ น. องค์ท่านปรารภว่า 

“แข้งขาตึงเหมิด มันสิยางบ่ได้ ต้องได้นวดเส้น

บ่อยๆ ท้องกะแข็ง พระเณรบ่ค่อยเอาใจใส่ เฮ็ด

คือข้าราชการงานเมือง เขียนสมุดปากกาแล้ว

ถิ่มไปเลย พระเณรหาผู้ที่จะเอาใจใส่บ่มี เฮาเบิ่ง

มาตลอดแต่เฮาบ่พูด” 

 

 
วนัองัคารที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๕๐ น. องคท์า่นตืน่จำวดั จากนัน้

ไดฉ้นัจงัหนัทีเ่ปน็อาหารออ่นๆ พอสมควร 

เวลา ๑๒.๔๕ น. นั่งรถกอล์ฟไปดูปลาที่

สะพานหนา้วดั และดตูน้โพธิ ์ ซึง่องคท์า่นปรารภ

ใหฟ้งับอ่ยๆ วา่ ‘ตน้โพธิส์วยงามด’ี 

เวลา ๒๓.๒๐ น. องค์ท่านปรารภขณะ

นอนอยูว่า่ “เหนือ่ย นัง่อยูเ่ฉยๆ กเ็หนือ่ย” 

เวลา ๐๔.๒๐-๐๔.๕๔ น. องค์ท่านตื่นขึ้น

ลา้งหนา้และนัง่ฉนัหมากในหอ้ง ไดป้รารภขึน้วา่ 

“เจบ็เอว นัง่นานไม่ได ้เดีย๋วกน็อน” “นาฬกิา ๓ 

เรอืน (ทีต่ดิอยูข่า้งฝาในหอ้ง) เหลอืเฟอืมแีตส่ิง่

เหลอืเฟอื” 

 

 
วนัพธุที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าองค์ท่านดูแข็งแรง

ขึ้นและได้ปรารภว่า “อยู่แต่ในห้อง เหมิดมื้อ 

ปิดประตูตีหมา ขี้แตกซะในห้อง” 

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉนัอาหารไดบ้า้ง ดกีวา่

เมือ่วาน 

เวลา ๐๗.๔๒ น. คณะแพทย์ที่ถวายยา

รักษาเข้าเส้นเลือดได้พบว่า ด้านใต้ต้นแขนซ้าย

บวมน้ำและตามด้านหลังก็มีลักษณะบวมน้ำ 

เวลา ๑๘.๔๕ น. ขณะที่องค์ท่านลุกนั่งฉัน

หมากในห้อง พระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จังหวัดปทุมธานี 

พร้อมด้วยพระเถระจากวัดเขาน้อยสามผาน

จังหวัดจันทบุรี ๓ รูป ได้เข้ามาขอโอกาสกราบ

เรียนปรึกษาเรื่องการเตรียมงานถวายเพลิงศพ

หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม ซึ่งจะมีงานประชุมเพลิง

ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้ 

อาการโดยรวมวนันี ้ ดอูงคท์า่นแจม่ใสดพีอ

สมควร 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

หลังฉันจังหัน แม้ว่าธาตุขันธ์ระยะนี้จะ

ออ่นแรงมาก พดูไมม่เีสยีง แตอ่งคท์า่นยงัเมตตา

เดินทางไปที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณ-  

สัมปันโน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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(เป็นครั้งสุดท้ายที่ ได้มาเยี่ยมวัดนี้) ซึ่งใช้เวลา

เดินทางไปกลับราว ๘ ชั่วโมง 

องคท์า่นนัง่เมตตาพระและฆราวาสทัง้ๆ ที่

ออ่นแรง พดูไมม่เีสยีง หลวงปูอ่ทุยั สริธิโร จงึ

กราบเรียนขอเพียงองค์ท่านนั่งเฉยๆเท่านี้ คณะ

ศิษยก์ด็ีใจมากแลว้ กลบัถงึวดัปา่บา้นตาด เวลา 

๑๗.๕๐ น. ซึง่ออ่นเพลยีมาก 

เวลา ๑๙.๕๕ น. องค์ท่านปรารภขึ้นด้วย

น้ำเสียงอันแผ่วเบาว่า “เฮาอ่อนหลาย เมือย

หลาย” 

คณะแพทย์ ได้นำเลือดไปตรวจ พบว่าค่า  

โพแทสเซยีมในเลอืดตำ่ จงึไดถ้วายโพแทสเซยีม

เพิ่มโดยเปลี่ยนน้ำเกลือใหม่ องค์ท่านนอนหลับ

ได้สนิทดีเกือบตลอดทั้งคืน 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๓.๔๕ น. มีพระเถระเข้ามากราบ

เยีย่มและไดก้ราบเรยีนวา่ ถา้องคท์า่นทรงธาตทุรง

ขนัธอ์ยูค่ณะสงฆก์ร็ม่เยน็ องคท์า่นพดูวา่ “ธาต-ุ

ขันธ์เฮา เป็นกองฟืนกองไฟ คณะสงฆ์จักฮู้บ่” 

“สว่นมากมแีตน่อน นัง่นานๆ กเ็หนือ่ย เวลานอน

จติเขา้ภายในบม่หียงักวน” 

มีโยมคนหนึ่งกราบเรียนว่า แพทย์ที่โรง-

พยาบาลศิริราชฝากกราบเรียนว่า “ในหลวง

ทรงเป็นห่วง“  

องค์ท่านเลยพูดขึ้นว่า “อย่าว่าแต่

ในหลวงทรงเป็นห่วงเลย พวกทวยเทพอยู่เต็ม

ท้องฟ้าคอยดูแลรักษาเราตลอด” 

ลูกศิษย์คนหนึ่งได้กราบเรียนว่า ช่วงนี้ ไม่

ค่อยแข็งแรง กำลังจะดีก็เดินทาง ทำให้หาย

ยาก ขอองค์หลวงตาเมตตาพักอยู่ที่วัด อย่า

เดินทางไกลบ่อย องค์ท่านพูดว่า “คนหนึ่งจ้อง

แต่จะรักษาธาตุขันธ์ คนหนึ่งจ้องแต่จะทำลาย

ธาตุขันธ์โดยไม่เจตนา”  

 

 
วนัเสารท์ี ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๓๐ น. องค์ท่านฉันอาหารได้

น้อย ปรารภว่า “เบื่ออาหาร ถ้าฝืนฉันแล้ว

อาหารจะไม่ค่อยย่อย สะเปะสะปะ จะเอากำลัง

มาจากไหน” 

เวลา ๐๘.๒๐ น. องค์ท่านปรารภว่า “เฮา

บ่ค่อยสบายในร่าง เฮาเมื่อยหลายตั้ว จั๊กเป็น

หยัง” 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ระหว่างฉันหมากมี

ญาติโยมเอาปัจจัยมาถวาย องค์ท่านพูดว่า “ไม่

สบาย .. มา ๒-๓ วัน วันนี้ว่าจะนอนสักหน่อย 

ไม่สบาย มันเป็นของมันอยู่ภายใน ไม่อยาก

กระดุกกระดิกไปไหนมาไหน เวลามันไม่สบาย

ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันอ่อนแรงตามกันไป

หมด ไม่อยากกระดุกกระดิกนะ วันนี้ ไม่ไปไหน 

เป็นเพื่อนกันอยู่กับเตียง ไม่อยากไปไหนมาไหน 

มันอ่อนหมด” 

เวลา ๑๖.๑๕ น. ขณะที่ถวายยาลดกรดใน

กระเพาะอาหาร องค์ท่านได้พูดว่า “นั่งกะเมือย 

นอนกะเมือย นอนกะขวาง นั่งกะขวาง” 

เวลา ๑๙.๓๐ น. องคท์า่นลกุนัง่ฉนัหมาก

และพดูวา่ “เฮาเมอืยหลาย หายใจบท่ัว่ทอ้ง” มี

อาการหลบัๆ ตืน่ๆ อยูท่ัง้คนื 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เช้านี้องค์ท่านนอนพักตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-

๐๙.๑๐ 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

เลือดคนขี้เหล้าเมายาที่ ไหนมาใส่เรา” บ้าง

เป็นต้น ในขณะที่คณะแพทย์ก็เห็นถึงความ

จำเป็นสมควรต้องถวายการให้เลือดในเวลานี้

เพราะเห็นอาการไม่สู้ดีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว 

จึงได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าในระดับหนึ่งโดยรับ

บริจาคเฉพาะเลือดของพระวัดป่าบ้านตาดที่มี

กลุ่มเลือดชนิดเดียวกับองค์ท่าน ซึ่งเป็นการ

เหมาะสมทั้งทางโลกและทางธรรมที่ลูกศิษย์พึง

ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าจะนำเลือดจาก

คนอื่นเข้าไปสู่ธาตุขันธ์ขององค์ท่าน 

เวลา ๑๑.๐๐ น. ระหว่างที่คณะสงฆ์กับ

คณะแพทย์ ได้ประชุมกัน องค์ท่านรู้สึกตัวตื่น 

พระได้กราบเรียนว่า “ขอโอกาสครับ หมอขอ

ถวายเลือดแก่พ่อแม่ครูอาจารย์ครับ” องค์ท่าน

พูดเบาๆ ว่า “ไม่เอา” 

เวลา ๑๑.๓๐ น. ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล-

ศูนย์อุดรฯ กราบเรียนว่า “ขอโอกาสครับองค์

หลวงตา ทางคณะแพทย์จะถวายเม็ดเลือดของ

พระรักษาองค์หลวงตา”  

กราบเรียนอยู่ถึง ๓ ครั้ง แต่องค์ท่านก็

นอนนิ่ง คณะสงฆ์ซึ่งมีพระเถระหลายรูปเห็นดัง

นั้นจึงเข้าหารือกับคณะแพทย์ซักถามเหตุผล

ความจำเป็นอีกครั้งเพื่อให้มีความรอบคอบที่สุด 
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เวลา ๑๒.๐๐ น. พระเถระได้บอกให้ผู้

อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ กราบเรียน

ใหม่อีกครั้ง ผู้อำนวยการจึงกราบเรียนว่า “ขอ

โอกาสครับองค์หลวงตา คณะแพทย์ คณะสงฆ์ 

มีมติขอโอกาสถวายการรักษาเม็ดเลือดองค์

หลวงตาเพื่อให้หายอ่อนเพลียครับผม” มีพระ

พยายามพูดเสริมขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันว่า

เป็นเลือดของพระวัดป่าบ้านตาด 

องค์ท่านพยักหน้า พูดเบาๆ ว่า “เออ” 

เวลา ๑๒.๓๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๔.๔๗ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟไป

ดูปลาที่สะพานหน้าวัด ดูต้นโพธิ์ เลยไปถึงสาม-

แยกทางบิณฑบาตจึงกลับ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นมาฉัน

หมาก แล้วพูดว่า “เราเหนื่อยมาก นั่งก็เหนื่อย 

นอนก็เหนื่อย เหนื่อยมาก” 

วันนี้มี โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตา

กล่าวไว้แต่มิได้ระบุช่วงเวลา 

“เราปล่อยวางหมดแล้ว ไม่มีสมมุติใดๆ 

เหลืออยู่ ในจิตใจ ชาตินี้เราพอใจ เราทำสุด

กำลังของเรา” 

อาการโดยรวมตอนกลางคืนหลับได้ค่อน

ข้างดี 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๓๐ น. องค์ท่านฉันอาหารได้

บ้าง สีหน้าค่อนข้างแจ่มใส แต่ในช่วงสายหลัง

จากองค์ท่านเข้าห้องน้ำเสร็จ ได้พูดขึ้นว่า  

“เราออ่นมากไมม่กีำลงั”  

       เวลา  ๑๒.๐๐  น. นัง่รถกอลฟ์ออกไปหนา้วดั           

เวลา ๑๗.๕๐ น. ฉันหมากบนเตียงด้าน

หลังกุฏิ พระได้ถวายยาที่หลวงปู่ลีทำถวาย 

องค์ท่านฉันและได้พูดคุยธรรมะกับพระเถระ ๒ 

รูปว่า “ทุกอย่างในสามแดนโลกธาตุปล่อยหมด 

.. ถ้าเดินไปเหยียบรากไม้นึกว่างูจะดีดพรึ่บ มัน

เป็นสัญชาตญาณ จิตแย็บนิดเดียวแล้วหาย

เงียบเลย” 

เวลา ๒๑.๓๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งฉัน

หมาก และไดถ้ามถงึนาฬกิา พรอ้มทัง้เรอืนใหมท่ี่

ญาติโยมนำมาถวาย พระได้นำเอานาฬิกาเรือน

ใหม ่ ๓ เรือนมาถวาย องค์ท่านจึงปรารภว่า 

“โละออกหมด เราใช้เรือนเดียวจนตายก็ยัง

เหลอื” 

กลางคืนองค์ท่านนอนไม่ค่อยหลับ 

 

 
วนัองัคารที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันจังหันได้น้อย องค์

ท่านพูดว่า “เห็นอาหารแล้วเบื่อ แต่ฝืนๆ ฉัน” 

เวลา ๑๑.๑๐ น. องค์ท่านปรารภว่า  

“เมอืย .. บอ่ยากตงิคงีไปไหน คอืเมอืยกะดอ้กะ-

เดีย้แท ้ ซมูือ้คอืบเ่ปน็จัง่ซีจ้ัก๊เทอื”  

เวลา   ๑๑.๕๐   น. นัง่รถกอลฟ์ไปดปูลาหนา้วดั 

เวลา  ๐๔.๑๕  น. องคท์า่นพดูขึน้วา่ “จัก๊

เป็นหยัง ร่างกายมีแต่อ่อนลงๆ นั่งมีแต่อยาก

นอน” 

จากนัน้กบ็อกวา่ “จดัอาหารไปวดัธรรมล”ี 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓  

(ธรรมเทศนากณัฑส์ดุทา้ย) 

เวลา ๐๖.๓๐ น. วนันีฉ้นัจงัหนัได ้ ๒๐ คำ 

จากนั้นองค์ท่านก็เดินทางไปกราบหลวงปู่มั่นที ่ 

วดัปา่สทุธาวาส หลงัจากกราบแลว้พระไดจ้บัเสน้

ถวายในกฏุริบัรอง ทา่นไดป้รารภธรรมใหพ้ระฟงัวา่ 

“ใกลร้อ้ยแลว้เด ๊อาย ุอายเุฮาทอ่ใดแ๋ลว้ หอื” 

พระกราบเรียนว่า “๙๘ ครับผม” 

องค์ท่านจึงพูดต่อไปว่า “นั่นแล้ว เกือบ

ร้อยแล้ว ๙๘ อยู่อีกบ่ท่อใด๋มันกะไปท่อนั่นแล้ว 

ไปบ่ ไปเฮากะบ่ว่าดอก เฮาบ่นซื่อๆ เด๊ เป็น

โอกาสสิเว่ากะเว่า ธรรมดาบ่เคยเว่าดอกแนว

หมู่นี่ เรื่องจะไปจะอยู่ เฮาบ่มีอาลัย เฮาหมด

ห่วงหมดใยคูแนว ตัดขาดหมดเลย บ่มีอันใด๋

เหลือในใจ ถึงจุดที่ว่า จิตว่าง ว่างทุกอย่าง มี

แต่ธรรม ธรรมว่างไปแบบหนึ่งเด๊ 

๙๘ ย่างเข้ามาแล้ว มันกะใกล้แล้วเด๊ ใกล้

สิไปแล้ว 

ไปกะไป เฮาบ่ย่านบ่หาญเด๊ ซือๆ อยู่ ได้

ธรรมมาเต็มหัวใจทุกอย่าง บำเพ็ญธรรมจนเต็ม

หัวใจแล้ว หายห่วง ยังอยู่แต่ร่างกายกับ

สุขภาพ มันสิไปมื้อใด๋มันกะไปท่อนั้นแล้ว บ่ไปก็

อยู่อย่างนี้แหละ ความห่วงความใยอันใด๋บ่มี 

หมดเลย เดินอย่างสะดวกสบายละ สูงสุดไป

เลยโลด 

เว่ามันคักๆ จั่งซี้แหละ เฮาบ่เคยเว่าดอก

คำเว่าหมู่นี่ สุ่มสี่สุ่มห้ามันสิเว่าได้บ่ พวกเปรต

พวกผีมันคอย สิหาบเอากองฟืนกองไฟ เว่าจั่งซี้

เป็นธรรม พวกเปรตพวกผีมันบ่ เป็นนำเด๊ 

หาว่าเว่าโอ้เว่าอวดไปจั่งซั่น บ่เป็นประโยชน์กับ

พวกเปรตพวกผี เป็นประโยชน์แต่กับผู้เป็น

อรรถเป็นธรรมนั่นแล้ว เว่าซือๆ หมดแล้วเด๊ 

หมดทุกอย่างแล้ว กิเลสกับจิต .. หมด ภพชาติ

ก็หมดในชาตินี้เท่านั้น บ่มีสิต่อไปอีกแล้ว เว่าให้

ฟังคักๆ แหละ 

เฮาปฏบิตัมิานานขนาดใด ๋ เฮาเอาจรงิเอา-

จังทุกอย่างเด๊ เอาจริงเอาจังมันกะเห็นจริงเห็น

จังเด๊ บ่มีบ่อนสงสัยแล้ว มันบ่เป็นท่า .. ดีดเลย

โลด บ่ต้องเสาะแสวงหาป่าช้าบ่อนใด๋อีกแล้ว 

มันหาบ่พ้อแล้ว ป่าช้าบ่อนเกิดบ่อนตาย ต่อไป

นี้บ่หาแล้ว มันพอแล้วเด๊ มันเต็มกำลังความ

สามารถแล้ว เอาจริงเอาจังตั้ว เคยทำเคยละ

กิเลส จริงจังมากทีเดียว 

เว่าถึงกิเลสขาดสะบั้น เห็นประจักษ์ในใจ
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แล้ว อยู่กะอยู่แบบหายห่วง แบบหมดงาน สิมี

งานใด๋ทำอีกต่อไปกะบ่มี หมดแล้ว ว่างงานจิตที่

สิ้นกิเลส หมด ว่างงานตลอด ตั้งกัปตั้งกัลป์ 

ว่างอยู่อย่างนั้น จั่งว่านิพพานเที่ยงนั่นแล้ว...” 

เวลา ๑๖.๑๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยี่ยม 

เวลา ๐๓.๓๐ น. องค์ท่านบอกว่า “พรุ่งนี้

เอาสายน้ำเกลือออก” 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. ขณะที่นอนพักอยู่ องค์-

ท่านพูดขึ้นว่า “หลงวันหลงคืน เฮานอนหลับ

ยามใด๋ ตื่นมา หลงวันหลงคืน” 

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันอาหารได้ ๑๐ คำแล้ว

นั่งรถกอล์ฟไปหน้าวัด 

เวลา ๑๓.๑๕ น. นั่งรถกอล์ฟดูปลาหน้า

วัดและไปจนถึงสามแยกบิณฑบาตจึงกลับ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. อาเจียนครั้งที่ ๖ เป็นน้ำ

สีเขียวปนเหลือง มีเศษอาหารปนออกมาด้วย 

เวลา ๑๙.๓๐ น. องคท์า่นปรารภวา่ “สระที่

อยูท่ศิตะวนัตกวดั เฮายงัพจิารณาบอ่อก เปน็ของ

สาธารณะ ถา้จะขดุขยายออกไปจะเปน็ประโยชน ์

กุง้ หอย ป ูปลา จะไดอ้ยูอ่าศยั แตเ่งนิกะบค่อ่ย

ขยบั มแีต่ไหลออก ไหลกะในสิง่ทีเ่ปน็ประโยชน ์

ถ้าเฮาได้พิจารณาแล้วละเอียดลออล่ะ บ่ค่อยม ี 

รัว่ไหลแตกซมึไดง้า่ยๆ” 

เวลา ๐๒.๐๐ น. ตื่นขึ้นมานั่งฉันหมาก

แล้วพูดว่า “เส้นท้องตึงท้องแข็งเป็นแผ่นเป็น

ดาน ทำให้ฉันข้าวบ่ ได้ ตื่นมามีแต่สิล้มสิตาย 

จะมายั่งยืนจังใด๋แล้ว” 

องค์ท่านนั่งฉันหมากได้สักพักจึงพูดขึ้นว่า 

“คือจั๊งสิฮาก ตื่นมาบ่ได้มีกำลัง มีแต่เมือย” 

เวลา ๐๒.๕๐ น. องค์ท่านพูดเสียงเบาว่า

หมดกำลังให้พลิกตัวไปทางซ้าย แล้วพูดต่อว่า 

“มื่อนี่บ่เป็นทาล่ะ” 

อาการโดยรวมวันนี้ดูอิดโรยอ่อนแรงลงๆ  

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ตอนเชา้ฉนัจงัหนัได ้๑๐ คำ   

ดูองค์ท่านยังอ่อนแรง แขนขวา

บวมจากการรั่วของเส้นเลือดที่

แทงเข็ม 

เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์ท่าน

ลุกขึ้นนั่งฉันหมาก แล้วถามพระ

ว่า “หนาว เดือนนี้เดือนอะไร” เมื่อพระกราบ

เรียนว่าเดือนธันวาคม องค์ท่านก็กล่าวต่อไปว่า 

“อย่างว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้ว ดูหมู่เพื่อนไม่

ค่อยหนาว เฮาไปไหนบ่ได้เพราะความหนาวมัน

รัดกุมไว้” 

องค์ท่านลุกขึ้นมาอาเจียนเกือบทั้งคืน วัน

นี้อาเจียนทั้งหมด ๑๘ ครั้ง เป็นน้ำสีเขียวคล้าย

น้ำดี ๘๐๐ มล. 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ตั้งแต่เวลา ๐๖.๔๓-๑๓.๐๕ น. อาเจียน 

๑๑ ครั้งเป็นน้ำสีเขียวแก่ ดูอิดโรย 

เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์ท่านพูดว่า “เฮาบ่

สบายในธาตุ บ่สบายในท้อง เมือย นั่นแล้วบัด

ยามสิเป็น” 

อาการโดยรวมวันนี้ดูอ่อนเพลีย 

 

 
วนัองัคารที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๕.๑๕ น. ลุกขึ้นนั่งฉันหมากแล้ว

พูดว่า “มีแต่อ่อนลงๆ” เช้าวันนี้องค์ท่านฉัน

อาหารไม่ได้เป็นวันที่ ๒ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. นั่งรถกอล์ฟไปรอบ

ศาลาแล้วออกไปหน้าวัด ดูองค์ท่านอ่อนแรง 

เวลา ๑๙.๕๐ น. ลุกขึ้นนั่ งฉันหมาก 

อาการไม่ค่อยดี ดูอิดโรยปากแห้ง ช่วงหลังจาก

พระสงฆ์ลงอุโบสถแล้วได้ประชุมกันเกี่ยวกับ

การดูแลรักษา พระได้กราบเรียนเกี่ยวกับการ

ดูแล องค์ท่านจึงพูดว่า “ให้พากันดูแลเถอะ” 

เวลา ๐๓.๒๐ น. หลังจากอาเจียน องค์-

ท่านพูดขึ้นว่า “ไอแทบสลบ เพราะมันไอเต็ม

กำลัง ตึงไปหมด ใจแทบจะขาด” 

อาการโดยรวมนอนไม่ค่อยหลับ ไม่มี

เรี่ยวแรง อาเจียน ๑๓ ครั้ง 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ตอนเช้าองค์ท่านฉันได้แต่น้ำข้าวของ

หลวงปู่ลี ๕ คำกลืน 

เวลา ๑๑.๑๐ น. องค์ท่านลุกนั่งทำท่า

คล้ายจะอาเจียนพร้อมกับพูดว่า “๒-๓ มื่อมานี่

ท้องเฮาบ่ค่อยดี” 

เวลา ๑๒.๐๐ น. อาเจียนครั้งที่ ๕ และ

พูดว่า “หายใจไม่สะดวก” 

เวลา ๑๒.๑๐ น. อาเจียนครั้งที่ ๖ พร้อม

กับพูดว่า “โฮ่ แทบสลบ” 

เวลา ๑๒.๒๕ น. อาเจียนครั้งที่ ๗ และ

พูดว่า “คือสิฮาก เป็นมาห้าวันแล้วเด๊” 

เวลา ๑๓.๐๐น. ลูกศิษย์กราบนิมนต์ ไป

โรงพยาบาล องค์ท่านตอบว่า “ไม่ไป จะเอาเรา

ไปฆ่า พาไปตาย สิเอาไปตายบ่” 

องค์ท่านมีอาการอาพาธหนักขึ้นเรื่อยๆ 

หายใจไม่ทันและอ่อนกำลังลงมาก 

เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศิริราชตรวจร่างกาย ถวายการรักษา 

ตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ มีไอเป็น

ระยะ และมีไข้สูง 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

วันนี้ ไม่ได้ฉันอาหารเป็นวันที่ ๕  

เวลา ๑๔.๓๐ น. หลวงปูบ่ญุม ี ปรปิณุโณ 

วดัปา่บา้นนาคณู มากราบเยีย่ม องคท์า่นจงึลกุขึน้นัง่ 

ตอนกลางคืนหลับได้บ้าง มีไอเป็นระยะๆ 

ตลอดคืน 
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วนัเสารท์ี ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ระยะนี้องค์ท่านมีอาการอ่อนแรงลง

เรื่อยๆ หมอต้องได้พ่นยาแก้หวัดป้องกันเชื้อ

ไวรัส และพ่นยาขยายหลอดลม เนื่องจาก

หลอดลมตีบ 

เวลา ๑๒.๐๕ น. ขณะที่องค์ท่านนอนพัก

อยู่บนเตียงด้านหลังกุฏิ องค์ท่านปรารภธรรม

ว่า “ผู้สิ้นกิเลสบ่ได้ถามกันเด๊ ยังมีพูดสุ่มสี่สุ่ม

ห้าอยู่ บ่แม่นผู้สิ้นกิเลส” 

เวลา ๑๗.๓๐ น. องค์ท่านเข้าห้องพัก 

ช่วงนั้นหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง ได้เข้า

มากราบเยี่ยมที่กุฏิภายในห้องจำวัด องค์ท่าน

เลยพูดขึ้นว่า “ธรรมลีเบ้าะ มานวดเส้นให้แน 

ใครก้อนั่งอยู่เฉยๆ พระเณรที่มาเกี่ยวข้องเฮา มี

แต่แข็งกระด้าง เฮาสอนให้ฉลาดแต่กลับโง่” 

กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ ลุกมานั่งฉัน

หมากบ่อยๆ  

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๘.๒๐ น. อาการองคท์า่นดนูา่เปน็

หว่งมาก ออ่นเพลยี ตอ้งนอนสลบักบัลกุนัง่ พระ

ต้องช่วยกันพยุงองค์ท่าน ลูกศิษย์ต่างเป็นห่วง 

จึงกราบนิมนต์ ไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาล

ศริริาช องคท์า่นตอบเพยีงวา่ “เทา่นัน้แหละ” 

เวลา ๑๐.๓๐ น. มีลูกศิษย์คนหนึ่งมา  

กราบอาราธนานิมนต์ให้ ไปตรวจร่างกายที่โรง-

พยาบาลศริริาช องคท์า่นกต็อบวา่ “เราไมอ่ยาก

ไปไหนเลย เราพูดตรงๆ เรามาเกิดครั้งนี้เป็น

ชาตสิดุทา้ย ไมม่คีรัง้ทีส่อง” 

เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะลูกศิษย์ทาง

กรุงเทพฯ นำโดยคุณนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์ และ

คณะได้กราบอาราธนานิมนต์มารักษาที่ โรง-

พยาบาลศิริราชเป็นการนิมนต์เป็นครั้งที่ ๓ 

องค์ท่านเมตตารับนิมนต์ ซึ่งจะเดินทางโดย

เครื่องบินในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้นองค์ท่านได้

พูดกับพระอาจารย์สุดใจว่า “ปัจจัยของผม ผม

โอนให้สงฆ์ทั้งหมด”  

เวลา ๑๘.๓๐ น. องค์ท่านบอกพระให้

เตรยีมบรขิารทีจ่ะเดนิทางพรุง่นีว้า่ “ลกุๆ ไป จะไป 

เตรียมผ้าสบง จีวร สังฆาฏิ หมากพลูไป” 

วนันีแ้พทย์ไดอ้าราธนาขอใสส่ายออกซเิจน

ทางจมกู ตอนกลางคนืตัง้แตค่ำ่เปน็ตน้ไปอาการ

หนักมากที่สุดตั้งแต่อาพาธมาจนวันนี ้ องค์ท่าน

หายใจถีม่ากขึน้ หอบบอ่ยๆ ไอแรงและถี ่เหนือ่ย 

แพทย์ไดข้อตรวจรา่งกาย เมือ่ดจูากฟลิม์เอกซเรย์

ปอดแลว้พบวา่มนีำ้ในรา่งกายมาก  

วันนี้มี โอวาทธรรมที่องค์หลวงตาเมตตา

กลา่วไวแ้ตม่ไิดร้ะบชุว่งเวลา ดงันี้ 

“ให้ภาวนา ตั้งสติอยู่ตลอดเวลา ผมเห็น

คณุคา่ของสตมิาก” 

“ผมลงใจในปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น

มากทีส่ดุ พดูอะไรตรงเปง๊เลย” 

“เราไอมาก จะเปน็ปอดนะ เราจะออ่นลง

ไปเรือ่ยๆ นะ ผมบอกตรงๆ เลย ผมมาเกดิเปน็

ชาตสิดุทา้ย ไมม่าเกดิอกี” 

“ผูม้าศกึษากบัผม มหีลกัมเีกณฑอ์ยูห่ลาย

องคน์ะ” 

“ผมเคยพดูใหฟ้งัไหม เรือ่งตอนทีอ่ยูห่ว้ย-

ทราย ระยะทา้ย ผมจะกวา้งขวางมาก”  

“ผมมาเกิดเป็นชาติสุดท้าย ไม่มาเกิดอีก 

สมมตุใินใจไมเ่หลอื” 

กลา่วโดยสรปุในการดแูลรกัษาองคห์ลวงตา

มคีณะแพทยจ์ากโรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาล

ศรนีครนิทร ์และโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธาน ีไดช้ว่ย

เหลือกันในการดูแลธาตุขันธ์องค์ท่าน โดยม ี 

สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์

อคัรราชกมุาร ี ทรงเปน็องคเ์จา้ของไข ้ ซึง่ในการนี้

ทรงเขา้เยีย่มอาการอาพาธองคห์ลวงตาเปน็ระยะๆ 

มาโดยตลอดดว้ยทรงรูส้กึหว่งใยยิง่ 

อาการอาพาธองคห์ลวงตาโดยรวมไมค่อ่ยดี

ขึ้นนัก กลางคืนองค์ท่านจะไอแห้งๆ ฉันไม่ ได ้  

มอีาเจยีนออกมาบอ่ยๆ ตอ้งอาราธนาขอโอกาสใส่

สายทางจมูกเพื่อดูดเอาลมและน้ำออกจาก

กระเพาะอาหารขององคท์า่น  

อาพาธหนกัเพยีงใดยงัหว่งใยสตัวโ์ลก
 

ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ แม้องค์ท่านจะ

อาพาธหนักเพียงใดก็ยังมีเมตตาห่วงใยสัตว์ป่า 

โดยสอบถามอย่างน้อยสองครั้งเกี่ยวกับความ

เปน็อยูข่องหมูน่กเปด็นำ้ทีอ่าศยัอยู ่ณ อา่งเกบ็-

น้ำที่องค์ท่านได้เมตตาให้สร้างขึ้นในพื้นที่ป่าเขา

ของวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี สถานที่

แห่งนี้องค์ท่านได้เมตตาส่งเสริมให้เป็นสถานที่

ภาวนา ทั้งยังให้สร้างฝายน้ำล้น สำหรับเป็น

แหล่งน้ำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสรรพ-

สัตว์ในถิ่นนั้นได้อาศัยด้วย 

องค์ท่านเมตตาช่วยเหลือด้วยการสร้าง

ฝายชลประทานอ่างเก็บน้ำเป็นสาธารณะ

ประโยชน์เช่นนี้หลายต่อหลายแห่ง บางแห่งขุด

สระนำ้ใหช้าวบา้นได้ใชส้อย บางแหง่กข็ดุเพือ่ให้

สัตว์ ได้ ใช้กิน ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ ไม่มี

ประมาณขององคห์ลวงตาไมม่ขีอบเขตจำกดั คอื

ไม่ว่าองค์ท่านมีโอกาสไปยังสถานที่ ใดจะต้อง

จดัหาอาหารสด อาหารแหง้ ไปแจกจา่ยเปน็ทาน

แก่สัตว์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นด้วย โดยไม่

จำกดัชนดิของสตัวท์ีส่งเคราะห์ไมว่า่จะเปน็ สนุขั 
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การดูแลรักษาองค์หลวงตาก่อนไปโรงพยาบาลศิริราช 

สำหรับรายละเอียดการตรวจอาการอาพาธองค์-

หลวงตาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที ่ ๒๗ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวา่องคห์ลวงตามปีญัหาภาวะ

ลำไส้อุดตันในบริเวณลำไส้ส่วนต้นที่ตำแหน่งเลยจาก

กระเพาะอาหารไปราวไมเ่กนิ ๒ ฟตุ เพราะตรวจอาการ

แสดงทางหนา้ทอ้งคอื พบ Splashing sound ชดัเจน แสดงวา่มสีารนำ้ในกระเพาะ

อาหารจำนวนมากทีท่ำใหอ้งคห์ลวงตามอีาการอาเจยีน ฉนัจงัหนัไม่ไดแ้ละไมม่อีจุจาระ  

คณะแพทยม์คีวามเหน็วา่จำเปน็ตอ้งใสส่ายยางสวนคาทางรจูมกู (Nasogastric 

tube) เพือ่ระบายเอาเศษอาหารและนำ้ยอ่ยในกระเพาะออกมาใหห้มด เพราะจะทำใหแ้ก้

อาการอาเจยีนได ้ มเิชน่นัน้องคห์ลวงตาอาจอาเจยีนและมเีศษอาหารพลดัตกลงไปใน

หลอดลม ทำใหเ้กดิภาวะปอดอกัเสบเปน็เหตใุหส้ำลกั (Aspiration Pneumonia) ตาม

มาได ้ ซึง่เปน็ภาวะแทรกซอ้นทีอ่นัตรายยิง่โดยเฉพาะในผูส้งูอาย ุ แพทยจ์งึไดก้ราบเรยีน

องคห์ลวงตา และขอโอกาสองคท์า่นโปรดอนญุาตใหใ้สส่ายยางทางรจูมกู ซึง่กอ่นหนา้นี้

เคยมคีวามพยายามใสส่ายยางแบบนีม้า ๕–๖ ครัง้ แต่ไมป่ระสบผลสำเรจ็ คณะแพทย ์ 

ไดด้ดูเอานำ้ดปีนกบันำ้ยอ่ยและเศษอาหารทางสายยางทีส่อดเขา้ทางรจูมกูจนถงึกระเพาะ

อาหารออกมาเปน็สเีขยีวจำนวน ๕๔๐ มล. ทำใหอ้งคห์ลวงตาหายคลืน่ไสอ้าเจยีนแบบ

ปลดิทิง้ และองคห์ลวงตาสามารถพกัผอ่นไดเ้พราะความออ่นเพลยีและลดความทกุข์

ทรมานทางขนัธ์ 

คณะแพทย์ได้ขอร้องให้พระอุปัฏฐากคอยดูแลสาย

ยางทางรูจมูกนี้อย่างด ี โดยผ่านทางคณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศนูยอ์ดุรธานซีึง่ไดเ้ฝา้ดแูลอาการลำไสอ้ดุตนัของ

องค์หลวงตาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่วันที ่ ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร ์

มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

คณะแพทย์ไดป้ระชมุกนัจนไดข้อ้สรปุเกีย่วกบัอาการลำไสอ้ดุตนั มสีมมตุฐิาน

สาเหต ุ๒ ประการ คอื 

๑. มพีงัผดือดุตนับรเิวณลำไสเ้ลก็สว่นตน้ จากแผล Duodenal Ulcer แต่

โอกาสจะเกดิจากภาวะนีเ้ปน็ไปไดน้อ้ย 

๒. มเีนือ้งอกอดุตนับรเิวณลำไสเ้ลก็สว่นตน้ ซึง่สว่นใหญจ่ะเกดิจากเนือ้งอกของ

ตบัออ่นกดเบยีดลำไส ้ ซึง่พบไดบ้อ่ยในผูส้งูอาย ุ ซึง่มคีวามเปน็ไปไดส้งูในกรณอีงคห์ลวง-

ตา คลา้ยกบัอาการของหลวงปูเ่ทสก ์เทสรงัส ีผดิกนัทีห่ลวงปูเ่ทสกเ์ปน็เนือ้งอกตบัออ่นที่

ตำแหนง่ใกลก้บัทางเดนิทอ่นำ้ด ี สำหรบัองคห์ลวงตาตำแหนง่เนือ้งอกตบัออ่นนา่จะอยู่

ในบรเิวณเลยตำแหนง่ทางออกของทอ่นำ้ด ี จงึไมม่อีาการตวัเหลอืงหรอืดซีา่นและคนั

ตามผวิหนงั  

นา่แปลกทีอ่งคห์ลวงตาไมม่อีาการปวดทอ้งหรอืคลำไดก้อ้นบรเิวณใตก้ระเพาะ

อาหารเลย จึงบ่งว่าก้อนเนื้องอกอาจมีขนาดไม่โตมากและยังเป็นระยะแรกของโรค 

อยา่งไรกต็ามเนือ้งอกในบรเิวณตบัออ่นนีส้ว่นใหญเ่กอืบทัง้หมดจะเปน็เนือ้รา้ยคอืมะเรง็ 

และมกัมกีารพยากรณโ์รคที่ไมด่ ีเพราะมกัไมต่อบสนองตอ่เคมบีำบดั และการผา่ตดัเอา

เนือ้มะเรง็ออกเปน็การผา่ตดัใหญแ่ละมคีวามเสีย่งสงูโดยเฉพาะในผูส้งูอายทุีอ่ายเุกอืบ 

๑๐๐ ปเีชน่องคห์ลวงตา ซึง่มสีภาพรา่งกายทีอ่อ่นแอพรอ้มกบัมภีมูติา้นทานตำ่ ตลอด

จนมภีาวะขาดสารนำ้ สารอาหารเปน็ระยะเวลานาน การพยากรณโ์รคมะเรง็ตบัออ่นจงึ

ไมด่นีกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชนดิและตำแหนง่ของมะเรง็ อายผุูป้ว่ย ระยะของโรค การแพร่

กระจายของมะเร็งไปยังที่ใดบ้าง อนึ่ง การรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับเคมีบำบัดนั้น  

มกัจะเลอืกทำแตใ่นเฉพาะรายทีม่คีวามเหมาะสมเทา่นัน้ 

ภาวะขององคห์ลวงตา ดเูหมอืนการเขา้ผา่ตดัคงไมใ่ชห่นทางทีเ่หมาะสม เพราะ

องค์หลวงตามีเจตนารมณ์ที่จะไม่ต้องการผ่าตัดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางคณะ

แพทยก์ย็งัไมส่ามารถสรปุไดแ้นช่ดัวา่องคห์ลวงตาเปน็มะเรง็ตบัออ่นจรงิหรอืไม ่ เปน็แต่

เพียงข้อสงสัยเท่านั้น เพราะยังไม่ ได้ทำการสืบค้นใดๆ เพราะถ้าทำคงต้องตรวจ

คอมพวิเตอรใ์นชอ่งทอ้ง ซึง่ตอ้งนมินตอ์งคห์ลวงตาไปตรวจเพราะไมส่ามารถนำเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์(Computerised body scan) มาถวายการตรวจในวดัปา่บา้นตาดได ้จงึ

เปน็โจทยใ์หญส่ำหรบัคณะแพทย ์ ซึง่ในเรือ่งนี้ ไดก้ราบเรยีนขอโอกาสองคห์ลวงตาแลว้ 

แตท่า่นยงัไม่ไดต้อบรบั ดงันัน้จงึไดม้กีารประชมุคณะกรรมการแพทยผ์ูถ้วายการดแูล

รกัษาองคห์ลวงตารว่มกนัระหวา่งคณะแพทยจ์ากศริริาช อดุรธาน ี และขอนแกน่ สรปุ

ว่าให้ถวายน้ำเกลือ ถวายโอสถทางหลอด

เลือดดำ และให้งดการถวายอาหารหรือ

โอสถทางปากเพราะลำไส้ ไม่ทำงาน ส่วน

สายยางสวนทางจมกูใหค้งใส่ไว้ใหน้านทีส่ดุ 

เพื่อเป็นทางระบายน้ำดีและน้ำย่อยใน

กระเพาะอาหารซึง่โดยปกตริา่งกายคนเรา

จะสรา้งขึน้มาวนัละประมาณ ๕๐๐–๘๐๐ มล. 

อยูเ่ปน็ประจำ 

ในชว่งแรกๆ ภายหลงัทีอ่งคห์ลวงตามกีารอาเจยีนตดิตอ่กนัหลายๆ วนั เชือ่วา่จะ

มกีารบวมของลำไสเ้กดิขึน้ตรงตำแหนง่ทีอ่ดุตนั ทำใหน้ำ้ดแีละนำ้ยอ่ยจากกระเพาะ

อาหารและลำไสเ้ลก็สว่นตน้ผา่นไปไม่ไดส้ะดวก ถา้ใสส่ายยางทางจมกูจะทำใหก้ระเพาะ

อาหารและลำไส้ไดพ้กั ดงันัน้อาการปวดทีเ่กดิจากการอาเจยีนรนุแรงจะคอ่ยๆ ทเุลาลง 

และในเวลาตอ่มาอาจทำใหส้ารนำ้ผา่นลงไปไดบ้า้ง 

หลงัจากองคห์ลวงตาไดร้บัสารอาหารทางนำ้เกลอืเขา้หลอดเลอืดดำรว่มกบัการ

ระบายน้ำดีและน้ำย่อยออกมาจากกระเพาะอาหารทางสายยางที่ใส่คาไว้ทางจมูก 

ประกอบกบักระเพาะอาหารและลำไสเ้ลก็ไดห้ยดุพกัการทำงานเปน็เวลา ๓ วนั พบวา่

นำ้ดแีละนำ้ยอ่ยทีอ่อกมาทางสายยางทีต่อ่ผา่นจมกูสูก่ระเพาะมปีรมิาณลดนอ้ยลงตาม

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

รำคาญสายยางมากเพราะขดัตอ่อปุนสิยัขององคท์า่นทีเ่ปน็นกัสู้ ไมช่อบพะรงุพะรงั จงึ

ใหแ้พทยเ์วรทีม่าดแูลในเวลากลางคนืเอาสายยางทีค่ารจูมกูออก ซึง่แพทยก์็ ไดท้ำตาม

ความประสงคข์ององคห์ลวงตา  

อนึ่ง ทุกคืนจะมีแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีร่วมกับแพทย์จากโรง-

พยาบาลศรนีครนิทรม์าอยูเ่วรเฝา้องคห์ลวงตาตลอด ๒๔ ชัว่โมงทัง้กลางวนัและกลาง

คนื รว่มกบับรุษุพยาบาลจากโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานทีีม่าอยูเ่วรรว่มกบัพระภกิษทุีท่ำ

หนา้ทีอ่ปุฏัฐากองคห์ลวงตาตลอดเวลาดว้ยเชน่กนั โดยจดัใหก้ฏุอิงคห์ลวงตาเปน็เสมอืน

หอ้งพเิศษของผูป้ว่ยในโรงพยาบาล และมกีารจำกดัผูเ้ขา้กราบเยีย่มองคห์ลวงตาอกี

ดว้ย สิง่นีก้เ็ปน็อกีขอ้หนึง่ทีข่ดัตอ่อปุนสิยัขององคท์า่นที่ ไมช่อบคลกุคลี ไมคุ่น้กบัใคร

>> 
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ปลา จระเข ้ เสือ เก้ง กวาง ชะน ี ลิง ไก่ป่า 

กระรอก กระแต กระตา่ยปา่ หมปูา่ รวมไปถงึ

สัตว์ที่อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงทั่วไปดังได้เคย

กลา่วรายละเอยีดมาแลว้ในบทกอ่น ความเมตตา

ห่วงใยสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ ได้มีจืดจางหรือ  

เสื่อมคลายลงไปแม้ในยามอาพาธเช่นนี้ 

ความเป็นห่วงเป็นใยมีเมตตาสงสารอย่าง

เสมอภาคในทุกชีวิต มีความกรุณาเอื้ออาทรใน

ทุกรูปทุกนามเช่นนี้นับเป็นคุณลักษณะประจำ

องค์หลวงตา สมตามพระมหาสมณภาษิตที่

แสดงไว้ว่า “มหาปรุสิภาวสัส ลกัขณงั กรณุา

สโห อัธยาศัยที่ทนอยู่ ไม่ ได้เพราะกรุณา เป็น

ลักษณะของมหาบุรุษ” 

 

 

องค์หลวงตาเดินทางไป
รักษาที่โรงพยาบาลศิริราช

 

 
๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ – ๓ มกราคม ๒๕๕๔ 

องค์หลวงตาเมตตาเดินทางโดยเครื่องบิน

ของกองทัพเรือ มาพักรักษาที่ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๖ 

ห้อง ๖๐๒ ตะวันตก ซึ่งคณบดีและผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลศริริาชไดจ้ดัหอ้งไวร้อรบัองคห์ลวง-

ตาและคณะจำนวน ๖ ห้อง โดยจัดแยกห้องไว้

ทั้งซีกของตึก คือห้องหมายเลข ๖๐๑-๖๐๖ 

คณบดียังได้เรียกประชุมคณะแพทย์พยาบาลผู้

เกี่ยวข้องเป็นการด่วนในตอนเช้าวันที่ ๒๗ 

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

และได้จัดรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล-

ศิริราชที่มีเครื่องมือพร้อม ออกเดินทางไปรับ

องค์หลวงตาที่กองบิน บก.๖ กองทัพอากาศ  

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ โปรด  

ให้คณบดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการถวาย  

การดูแลโดยมีคณบดีเป็นประธาน มีแพทย ์ 

ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๒๖ 

ทา่น จากการรกัษาและทำการตรวจอยา่งละเอยีด

พบวา่ เปน็มะเรง็ตบัออ่นระยะสดุทา้ย กอ้นโตไป

เบียดลำไส้เล็กส่วนต้นตีบตัน 

โดยมะเร็งได้กระจายไปที่ช่อง

ท้องและเยื่อหุ้มปอด ทำให้มีน้ำ

สีเหลืองจำนวนมาก ส่งผลให้มี

อาการเหนือ่ยหอบหายใจลำบาก

เปน็บางครัง้  

คณะแพทย์ไดท้ำการรกัษาโดยใสส่ายระบาย

เอานำ้ยอ่ย นำ้ด ีในกระเพาะทีท่ว่มทน้ออก ตอ้งงด

นำ้และอาหารเปน็ระยะ แต่ไดจ้ดัสารอาหารและ

นำ้ถวายทางหลอดเลอืดดำใหญ ่ ทำการเจาะปอด

ระบายนำ้จากเยือ่หุม้ปอดออกมาจำนวน ๖๕๐ มล. 

ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ ทรงขอเมตตาให้

องคห์ลวงตาอยู่โรงพยาบาลเพือ่รกัษาธาตขุนัธ์ให้

แข็งแรง แต่องค์ท่านขอกลับวัด ในช่วงเวลา

เดียวกันนี้ที่วัดป่าบ้านตาด คณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศูนย์อุดรธานีได้เตรียมการสร้างห้อง

ปลอดเชือ้บรเิวณหอ้งพกัดา้นลา่งของกฏุอิงคท์า่น 

เพือ่จะไดค้วบคมุอณุหภมูใิหพ้อเหมาะพอด ี 

ในระหวา่งวนัที ่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ถงึ 

๓ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ โรงพยาบาลศิริราชมี

เหตุการณ์ที่น่าบันทึกและข้อธรรมะที่ เป็น

ประโยชนม์าแสดงแตเ่พยีงบางสว่น ดงันี้ 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๑๕-๐๗.๔๐ น. ดูองค์ท่าน

แจ่มใสอยู่พอสมควร ไม่มีเสียงหายใจหอบ 

เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๔๐ น. ออกเดินทางโดย

เครื่องบินของกองทัพเรือจากอุดรธานีถึง

ดอนเมือง จากนั้นรถพยาบาลเข้ารับองค์หลวง-

ตาไปยังโรงพยาบาลศิริราช โดยท่านคณบดี ผู้-

อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนคณะ

กรรมการแพทย์มารอรับองค์หลวงตาอย่าง

พร้อมเพรียง  

องค์หลวงตาได้ขึ้นถึงห้องพักโดยมีตัวแทน

แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรง-

พยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น โรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า และบุรุษพยาบาลจากโรง-

พยาบาลศูนย์อุดรธานีที่เดินทางมาพร้อม  

จากนั้น ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ และ 

รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย แพทย์ทางด้าน

โรคผู้สูงอายุ ได้มาตรวจร่างกายทั่วไปขององค์-

หลวงตา ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงศ์ หัวหน้า

สาขาหทัยวิทยา ได้มาตรวจระบบหัวใจและ

หลอดเลือดพร้อมทั้งได้ถวายการตรวจ 2-D 

Echocardiography เพื่อดูการทำงานของ

หัวใจองค์หลวงตา รศ.นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา 

อุรุเวชแพทย์ ได้ถวายการตรวจฟังบริเวณปอด

ทั้งสองข้าง พร้อมทั้งได้เอกซเรย์ปอดถวาย 

โดยคณะของ รศ.นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ 

รังสีแพทย์ รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ ได้มา

ตรวจร่างกายและระบบทางเดินอาหารร่วมกับ 

ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ ศัลยแพทย์

ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร และเวลาต่อมา 

นพ.จอมจักร จันทรสกุล ได้เข้ามาตรวจและ

ทำความสะอาดแผลที่นิ้วเท้าซ้าย 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ได้เสด็จ

มาทรงกราบเยีย่มองคห์ลวงตาถงึหอ้งพกั พรอ้ม 
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งา่ยๆ แตด่ว้ยความจำเปน็ทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัโลกและดว้ยความเมตตาสงสารพระเณร

และฆราวาสลูกศิษย์ลูกหาที่ตั้งใจมาอุปัฏฐากดูแลด้วยความเคารพรักห่วงใยครูบา-

อาจารยอ์ยา่งแทจ้รงิ องคท์า่นจงึยอมฝนืใจอนโุลมผอ่นผนัใหต้ามสมควร 

ในวนัรุง่ขึน้หลงัจากองคห์ลวงตาเอาสายยางสวนกระเพาะอาหารออก องคท์า่น  

กม็อีาการแจม่ใสด ี ไมม่อีาเจยีน ฉนัหมากได ้ องคห์ลวงตาไดน้ัง่รถกอลฟ์ออกมาจากกฏุ ิ

โดยคนขับรถพาท่านออกไปโปรดญาติโยมที่อยู่ในวัดและนอกวัดเป็นเวลา ๔๐ นาท ี

ทำใหญ้าตโิยมตา่งยนิดปีรดีาและเปลง่สาธกุารกนักกึกอ้งที่ ไดเ้หน็อาการองคห์ลวงตา

ทเุลาจนสามารถนัง่รถออกมาจากกฏุไิด ้ อยา่งไรกต็าม ความปติยินิดอีนันีก้ม็เีพยีงเวลา

สัน้ๆ เพราะอกี ๒ วนัตอ่มา องคห์ลวงตากม็อีาการคลืน่ไส ้อาเจยีน มีไขร้มุๆ และฉนั

อะไรไม่ไดอ้กี มทีอ้งอดืและออ่นเพลยีอยา่งมาก  

แพทยโ์รงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานจีงึไดแ้จง้ขอมายงัโรงพยาบาลศริริาชใหเ้ดนิทาง

ขึน้มาดแูลองคห์ลวงตารว่มกนั คณะแพทยศ์ริริาชจงึไดเ้ดนิทางจากกรงุเทพฯ มายงัวดั-

ปา่บา้นตาดในวนัจนัทร ์ และได้ใสส่ายยางคาทางจมกูเพือ่ระบายนำ้ยอ่ยในกระเพาะ

อาหารใหอ้งคห์ลวงตาอกีรอบเปน็ครัง้ทีส่อง ครัง้นีท้ำไดด้ว้ยความยากลำบาก เพราะ

องคห์ลวงตาขยอ้นสายออกมาและตอ้งใชแ้รงดนัสายยางกลบัเขา้ไปใหม ่ทำใหเ้กดิความ

ทลุกัทเุลพอสมควร แตก่ป็ระสบความสำเรจ็ดว้ยด ี คราวนีแ้พทย์ไดก้ำชบัพระอปุฏัฐาก

วา่ ขอรอ้งอยา่ถวายอาหารหรอืยาจนีใดๆ ทางสายยาง และขอใหอ้งคห์ลวงตาเมตตา

อยา่เอาสายยางออกจนกวา่จะแน่ใจวา่อาการลำไสเ้ลก็กลบัมาทำงานไดด้เีชน่เดมิ และ

การอดุตนัของลำไสท้เุลาดแีลว้  

ครัง้นีค้ณะแพทยท์ราบผลการตรวจเลอืดหาคา่ทางเคมขีอง Tumour marker 

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

จะเปน็มะเรง็ตบัออ่นมนีำ้หนกัมากขึน้ อยา่งไรกต็าม คา่ CA 19-9 นีอ้าจสงูได้ไมเ่พยีง

แตเ่ฉพาะมะเรง็ตบัออ่นเทา่นัน้ การอกัเสบของตบัออ่นกอ็าจทำใหค้า่นีส้งูไดม้ากเชน่กนั 

ดงันัน้คำตอบทีแ่นช่ดักวา่นีค้อืการตรวจคอมพวิเตอรช์อ่งทอ้ง ซึง่ในขณะนัน้ยงัไม่ ได ้ 

รบัอนญุาตจากองคห์ลวงตา ตลอดเวลาหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมา องคห์ลวงตายงัไมม่กีาร

ถา่ยหนกัเลย แสดงวา่ลำไสย้งัไมท่ำงานและสารนำ้ตา่งๆ เชน่ นำ้ยอ่ยหรอืนำ้ด ี กย็งั

ผา่นบรเิวณลำไสเ้ลก็สว่นบนไปไดน้อ้ยมาก ทางคณะแพทย์ไดม้มีตใิหส้วนอจุจาระองค-์  

หลวงตา เพราะเกรงวา่จะมปีญัหาสะสมของเชือ้แบคทเีรยีในลำไสใ้หญ่ได ้ ปญัหาขณะ

นีด้เูหมอืนวา่แผลทีเ่ทา้ซา้ยขององคห์ลวงตาจะดขีึน้ แตม่ปีญัหาใหมค่อืการอดุตนัของ

ลำไสเ้ลก็สว่นบนทีย่งัไมส่ามารถสรปุไดแ้นช่ดัวา่เกดิจากสาเหตใุด 

สปัดาหต์อ่มาไดท้ราบขา่วดวีา่องคห์ลวงตาเมตตาอนญุาตไปตรวจคอมพวิเตอร์

ในชอ่งทอ้งทีศ่นูยค์อมพวิเตอรใ์นจงัหวดัอดุรธาน ี เนือ่งจากทีน่ีม่เีครือ่งมอืตวัใหม ่ CT-

scan (64 slides) ที่ทำได้เร็วและคุณภาพด ี ผลการตรวจพบว่ามีการอุดตันของ

ลำไสเ้ลก็บรเิวณสว่นตอ่ระหวา่ง Duodenum กบั Jejunum (D-J junction) โดยมี

กอ้นขนาดไมแ่นช่ดั (III – defined mass) รอบๆ ซึง่นา่จะเปน็ตบัออ่นทีอ่ยูบ่รเิวณตดิ

กนัแตข่นาดไม่โตนกั สว่นในชอ่งทอ้งมสีารนำ้รว่มดว้ย (Ascites) และสงสยัจะมกีาร

กระจายของเนือ้งอกเปน็จดุๆ ทีเ่ยือ่บใุนชอ่งทอ้งหลายตำแหนง่ พรอ้มกนันีย้งัพบวา่ใน

โพรงเยือ่หุม้ปอดขา้งซา้ยมสีารนำ้จำนวนเลก็นอ้ยรว่มอยูด่ว้ย สว่นบรเิวณตบัไต ไมพ่บ

ภาวะผดิปกตใิดๆ สำหรบักระเพาะอาหารมขีนาดโตและไมม่แีผลทัง้ในกระเพาะและ

ลำไสเ้ลก็สว่นตน้  

สรปุวา่อาจจะมภีาวะอดุตนัของลำไสเ้ลก็สว่น D-J junction อนัเนือ่งมาจาก  

เนือ้งอกตบัออ่นกดทบั และอาจมกีารกระจายมายงัเยือ่บชุอ่งทอ้งและเยือ่บโุพรงชอ่ง

ปอดดา้นซา้ยดว้ย สำหรบัคา่ Tumour marker ในเลอืด CA 19-9 กพ็บวา่สงูขึน้กวา่

เดมิจาก ๒,๐๐๐ กวา่ เปน็ ๓,๐๐๐ กวา่ แตอ่าการทัว่ไปขององคห์ลวงตากย็งัคงทรงอยู่

เหมอืนเดมิ สำหรบัสายยางใสค่าผา่นรจูมกู คราวนีส้ามารถคงอยู่ไดน้านถงึ ๕ วนั ซึง่

ตอ่มาก็ไดร้บัการดงึออก ทราบวา่ในชว่งเวลานี้ ไดม้กีารถวายยาจากแพทยท์างเลอืก มี

ทัง้ยาไทย ยาจนี และยาสมนุไพร  

จากนัน้คณะแพทยจ์ากศริริาชไดเ้ดนิทางไปกราบนมสัการองคห์ลวงตาและถวาย

การตรวจรกัษาอกี ๔–๕ ครัง้ โดยเดนิทางมาสปัดาหล์ะครัง้ในชว่งเวลาเดอืนเศษ ทาง

คณะแพทยท์ี่โรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานกี็ ไดใ้สส่ายยางสวนทางรจูมกูใหอ้งคห์ลวงตาเปน็

ครัง้คราว ในชว่งทีม่อีาการทอ้งอดืมากๆ และอาเจยีนเปน็เศษยาทีอ่งคห์ลวงตาไดร้บั 

แตอ่าการทีด่คีอืสามารถถา่ยอจุจาระไดเ้อง บางวนัถา่ย ๕-๖ ครัง้ เชือ่วา่เปน็เพราะยา

สมนุไพรไทย หรอืยาจนี ทีม่กัมฤีทธิร์ะบาย คอื มกัจะทำใหเ้กดิภาวะทอ้งรว่งได ้ ชว่งนี้

บางวนัองคห์ลวงตากม็อีาการดขีึน้ จนสามารถนัง่รถกอลฟ์ออกมานอกวดัไดน้านถงึ ๓๐ 

นาท ีโดยเฉพาะในบางวนัที่ไมม่ีไขแ้ละไมต่อ้งถวายนำ้เกลอื 

ตลอดเวลา ๒ เดอืนเศษทีอ่งคห์ลวงตาปว่ยดว้ยอาการลำไสอ้ดุตนันี ้ อาการของ

องคท์า่นมกีารสลบักนัระหวา่งทรงกบัทรดุ เพราะการรกัษาหลกัเปน็แบบประคบัประคอง 

(Palliative หรือ Supportive Therapy) ไม่ใช่การรักษาแบบชนิดทำให้หายขาด 

(Curative Therapy) สำหรบัการรกัษาทางเลอืก องคห์ลวงตาไดร้บัหลายรปูแบบ   

ทั้งยาไทย ยาสมุนไพร ยาจีน การนวดคลายเส้น แต่ที่องค์หลวงตาได้มาตลอดคือ  

ธรรมโอสถ และทกุวนัในชว่งบา่ยและเยน็ พระภกิษสุงฆใ์นวดัปา่บา้นตาด ตลอดจน  

ลกูศษิยท์ีเ่ปน็ฆราวาสจะสวดมนตบ์ทตา่งๆ เชน่ บทสวดพระปรติร บทสวดโพชฌงค ์

และบทสวดมนตบ์ำรงุธาตขุนัธอ์งคห์ลวงตาทกุวนัไมเ่คยขาด  

นอกจากนีย้งัมแีพทยจ์ีนและแพทย์ไทยที่เรียนมาจากประเทศจีนหลายท่านมา

รว่มใหก้ารรกัษาองคห์ลวงตาโดยผา่นทางศษิยส์ายตา่งๆ ขององคท์า่น ซึง่ทกุรายทีถ่วาย

การรกัษาตอ้งไดร้บัความเมตตาจากองคห์ลวงตาอนญุาตใหร้กัษากอ่นจงึจะมสีทิธิใ์นการ

ถวายยาไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามการพจิารณาจากองคห์ลวงตาเอง แตก่ารใหย้าตอ้งอยู่ใน

ความรบัผดิชอบของแพทยห์รอืผูใ้หย้าไมว่า่จะเปน็ยาไทย ยาจนี หรอืยาสมนุไพร สว่น

การใหท้างหลอดเลอืดดำนัน้เบือ้งตน้กำหนดใหแ้ตย่าแผนปจัจบุนัเทา่นัน้ อนัไดแ้ก ่ สาร

นำ้ นำ้เกลอื สารอาหารทางหลอดเลอืดดำและยาปฏชิวีนะหรอืยาขบัปสัสาวะ สว่นยา

จนีทีถ่วายทางหลอดเลอืดดำใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของแพทยท์างเลอืกและผูถ้วาย  

อยา่งไรกต็าม แพทยแ์ละแนวทางรกัษาทีม่าจากหลายทางไมส่ามารถลดอาการ

อาพาธลงได ้ องคห์ลวงตามอีาการเหนือ่ยหอบมาก และโรคทรดุหนกัลง ทางคณะศษิย์

จากกรงุเทพฯ ไดเ้ขา้มากราบอาราธนานมินต์ไปรกัษาที่โรงพยาบาลศริริาชหลายครัง้  

ซึง่องคท์า่นก็ใหก้ารปฏเิสธจนกระทัง่เมตตาอนญุาตในทีส่ดุ 

>> 

การดูแลรักษาองค์หลวงตาก่อนไปโรงพยาบาลศิริราช 
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ทั้งได้กราบอาราธนานิมนต์องค์หลวงตาให้อยู่

พักรักษาตัวให้หายดีก่อนจึงค่อยกลับไปวัดป่า-

บ้านตาด ซึ่งองค์หลวงตาก็ตอบรับด้วยดี ทูล-

กระหม่อมฯ ได้ตรัสกำชับให้คณบดี ผู้อำนวย-

การโรงพยาบาลและคณะแพทย์เฝ้าเอาใจใส่

รักษาติดตามและดูแลอาการป่วยครั้งนี้ของ

องค์หลวงตาอย่างดีที่สุด และยังตรัสด้วยว่า 

“ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเฝ้าดูแลองค์หลวงตา

ดว้ยตวัเองตลอดคนืเพือ่ปรนนบิตัอิงคห์ลวงตา

ในฐานะที่เป็นลูกสาวองค์หลวงตา แต่ก็ทำ  

ไม่ ได้ จึงขอให้จัดแพทย์ดูแลองค์หลวงตา

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง” 

เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการ

แพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นมีคณบดีเป็นประธานได้

ประชุมร่วมกับแพทย์จากอุดรธานีและขอนแก่น 

กล่าวสรุปอาการขององค์หลวงตาทั้งหมดให้

คณะกรรมการทราบในรายละเอียดตั้งแต่เริ่ม

ต้นจนตลอดการรักษาที่ผ่านมา และรายงานผล

การตรวจร่างกายในแต่ละระบบ ตลอดจน

วางแผนการรักษาและดำเนินการต่อไปอย่าง

รวดเร็วและรีบด่วน ใช้เวลาประชุมประมาณ

เกือบ ๒ ชั่วโมง สรุปได้ดังนี้ 

๑. ถวายการเจาะเลือดองค์หลวงตาในวัน

รุ่งขึ้น โดยกำหนดเจาะตรวจทุกอย่างให้ครบ

รวมทั้ง Tumour markers ต่างๆ การเพาะเชื้อ

แบคทีเรียและเชื้อราจากหลอดเลือด ปัสสาวะ 

และจากแผลที่เท้าซ้าย 

๒. ตรวจคอมพิวเตอร์ช่องท้องซ้ำเพื่อติด

ตามผลการรักษา เพราะการตรวจใหม่ครั้งนี้

ห่างจากครั้งแรกราว ๑ เดือน 

๓. ให้สารอาหารและน้ำทางหลอดเลือด-

ดำ โดยใช้วิธี ให้ผ่านทางแขนขวาและสอดใส่

สายเข้าไปในหลอดเลือดดำใหญ่บริเวณก่อนถึง

หัวใจ (PICC line) หรือทำ PORT 

๔. เจาะน้ำจากเยื่อหุ้มปอดข้างซ้ายซึ่ง

ประเมินว่ามีปริมาณราว ๕๐๐–๖๐๐ มล. 

๕. ถวายยาปฏิชีวนะโดยรีบด่วนเพื่อ

รักษาการติดเชื้อ เนื่องจากองค์หลวงตามีไข้สูง 

หอบเหนื่อย และอาเจียน 

๖. ใส่สายยางสวนคาทางจมูกเพื่อดูดเอา

น้ำดี และน้ำย่อยออกจากกระเพาะให้หมด 

พร้อมกับให้งดอาหารทางปากทุกชนิด 

๗. ใหจ้ดัแพทยท์กุสาขาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่อยู่

และเขา้เวรเฝา้องคห์ลวงตาตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

๘. จัดถวายการดูแลองค์หลวงตาแบบ

พระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อย่างเคร่งครัด 

คือกำหนดให้พยาบาลผู้ดูแลองค์หลวงตาเป็น

บุรุษพยาบาลเท่านั้น และจัดบุรุษพยาบาลของ

โรงพยาบาลศิริราชอยู่เวรคู่กับบุรุษพยาบาล

จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่องค์ท่านคุ้นเคย

มาก่อน แต่การให้ยาไม่ว่าจะให้ทางหลอดเลือด

ดำหรือทางใดหรือการปฏิบัติพยาบาลให้บุรุษ

พยาบาลของศิริราชเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด 

๙. กำหนดห้ามเยี่ยมเด็ดขาด และให้

ระมัดระวังการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด โดย

กำหนดให้แพทย์ผู้ที่ เข้ามาดูแลต้องล้างมือ 

ปิดปากด้วยผ้าผูกปาก (Mask) และใส่หมวก

ก่อนเข้าห้ององค์หลวงตา ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึง

พระอุปัฏฐากและโยมใกล้ชิดด้วย  

ในห้ององค์หลวงตากำหนดใหอ้ยู่ได้ ไมเ่กนิ 

๔ คนในแต่ละขณะ เพราะหากเกินนี้จะทำให้

ปริมาณของออกซิเจนในห้องพักไม่เพียงพอและ

อาจเปน็สาเหตใุหเ้กดิภาวะตดิเชือ้ไดส้งู  

เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน

จากสถานวีทิยแุละโทรทศันต์า่งๆ ขอรอ้งใหท้าง

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลออกแถลงขา่ว 

โดยมีท่านคณบด ี นพ.จอมจักร และนพ.นิพนธ์

เป็นผู้แถลงข่าว ซึ่งสรุปประเมินปัญหาอาการ

อาพาธขององคห์ลวงตาได ้๕ ประการ ดงันี้ 

๑. ปอดอักเสบ พร้อมทั้งยังมีสารน้ำใน

เยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย 

๒. ลำไสอ้ดุตนั บรเิวณลำไส ้ 

เลก็ส่วนต้น 

๓. ภาวะขาดสารนำ้และสาร

อาหารอยา่งรนุแรง 

๔. แผลเรือ้รงัทีเ่ทา้ซา้ย คาด

วา่จะหายไดภ้ายในเวลา ๒ เดอืน 

๕. ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัด

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในสาขาตา่งๆ ทกุดา้นทีเ่กีย่ว-

ข้องมาร่วมถวายการรักษาองค์หลวงตาอย่างดี

ที่สุด  

เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประทับชั้น ๑๖   

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิทา่นคณบดแีละนพ.นพินธ ์  

เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

กราบบังคมทูลถวายรายละเอียดอาการอาพาธ

ขององค์หลวงตา ทั้งปัญหาความเจ็บป่วย 

สาเหต ุการสบืคน้ และแผนการรกัษา พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับฟังด้วยความเป็น

ห่วงและสนพระทัยยิ่ง ทรงแนะนำคณะกรรม- 

การแพทย์ผู้ถวายการรักษาว่า 

“ขอให้คณะแพทย์จัดลำดับความสำคัญ

ของปญัหาตามความรบีดว่นและแก้ ไขในแตล่ะ

กรณตีามลำดบั” 

คณะแพทย์น้อมรับและวางแผนดำเนิน

การตามพระราชดำรัสอย่างเคร่งครัด 

การไปโรงพยาบาลศริริาชขององคห์ลวงตา

นี้ มีคณะบุรุษพยาบาลประจำที่ทราบอัธยาศัย

และเคยดูแลปรนนิบัติองค์หลวงตาจากจังหวัด

อุดรธานี พร้อมด้วยตัวแทนแพทย์จากโรง-

พยาบาลศูนย์ อุ ดรธานี และ โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เดินทางไปด้วยเพื่อ

ประสานงานกับทางโรงพยาบาลศิริราช  

กลางคืนองค์ท่านนอนหลับได้พอสมควร 

ไม่ค่อยไอแต่ยังมีเสมหะในลำคอมาก 

 

 
วนัองัคารที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะแพทย์เข้ามากราบ

เรียนเรื่องผลการตรวจร่างกายเมื่อวาน และได้

กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ให้ทรงทราบ พระองค์มีรับสั่งว่าให้ถวายการ

รักษาตามลำดับความสำคัญก่อน หลังจากนั้น

แพทย์ได้นิมนต์องค์ท่านทำ CT-SCAN  

เวลา ๐๘.๒๕ น. ทำ CT-SCAN จากนั้น

คณะแพทย์ ได้ทำการตรวจหัวใจ และทำแผลที่

เท้าซ้าย 

เวลา ๑๖.๒๕ น. องค์ท่านปรารภว่า “เฮา

เมือยหลาย เฮาจะนอน มีแต่อยากนอน” 

เวลา ๑๙.๕๐ น. องค์ท่านพูดว่า “ท้องตึง 

เฮาเมือยหลาย” 

องค์ท่านนอนหลับได้ค่อนข้างดีตลอดคืน 

ไม่ค่อยไอ เสมหะลดลงมาก ปากแห้งจนหนัง

ลอกเป็นแผ่น 

ผล CT-SCAN พบวา่ลำไสส้ว่นตน้ตบีมากขึน้ 

 

 
วนัพธุที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๘.๒๐ น. องค์ท่านตื่นลุกขึ้นนั่ง

แล้วถามว่า “เราจะกลับกุฏิได้ ไหม” อาการโดย

รวมดีขึ้น มีไอเล็กน้อย 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เสมหะ

ตดิลำคอ ไอตดิตอ่กันนานเกือบ 

๒๐ นาที 

เวลา ๑๓.๒๕-๑๔.๕๐ น. 

ผ่าตัดใส่สายสารอาหารที่แขน

ขวา  

เวลา ๒๑.๔๐ น. ดูดเสมหะออกได้มากพอ

สมควร 

องค์ท่านนอนไม่ค่อยหลับเกือบทั้งคืน ไอ

และมีเสมหะเหนียว มีไข้ ปัสสาวะบ่อย 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๑.๔๕ น. ทำกายภาพบำบัด  

เวลา ๑๓.๒๐ น. คณบดคีณะแพทยศาสตร์

กราบเรียนองค์หลวงตาว่าได้กราบบังคมทูล

ในหลวงให้ทรงทราบเรื่องอาการอาพาธของ  

องคห์ลวงตา 

อาการโดยรวมองค์ท่านนอนหลับได้ดีทั้ง

กลางวนัและกลางคนื ไมค่อ่ยไอ เสมหะนอ้ยลง 

คำพดูขององคท์า่นมลีกัษณะอยากจะกลบัวดั 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. แพทย์ถวายยาและนำ

เลือดไปตรวจ องค์ท่านปรารภขึ้นว่า “ไม่รู้เป็น

อะไร มันอยู่ภายใน” 

เวลา ๑๑.๐๐ น. ผลเอกซเรย์น้ำในปอด

ข้างซ้ายเพิ่มมากขึ้น 

เวลา ๑๒.๓๐ น. ดูดน้ำออกจากปอดข้าง

ซ้ายได้ ๕๐๐ มล. มีสีเหลืองอ่อน 

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาทรงเยี่ยมดูอาการอาพาธ

ประมาณ ๕-๑๐ นาที 

อาการโดยรวม นอนไมห่ลบัทัง้คนื องคท์า่น

มแีตพ่ดูวา่ “ไป ไป ไปกฏุ”ิ เสมหะมากขึน้ หลงั

<  ลายเซ็นต์องค์หลวงตา 

   ครั้งสุดท้าย 



830 831

เที่ยงคืน จึงสามารถขับเสมหะได้บ้าง ผลการ

ตรวจนำ้ทีเ่จาะออกจากปอดพบเซลลเ์นือ้รา้ย โดย

เริม่เปน็ทีต่บัออ่น แลว้ลกุลามไปชอ่งทอ้ง โพรง

เยือ่หุม้ปอดและมอีาการปอดอกัเสบติดเชื้อ 

 

 
วนัเสารท์ี ่๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๕๐ น. องค์ท่านพูดว่า “คือสิ

หมดลมหายใจ” 

เวลา ๑๖.๔๐-๑๗.๒๕ น. องค์ท่านลุกขึ้น

นั่งฉันหมากบนเตียง ดูแจ่มใส แข็งแรงขึ้นกว่า

ทุกวันที่ผ่านมา ไม่เหนื่อย ไม่หอบ นั่งได้นาน 

องค์ท่านถามว่า “อยู่ไหน” 

พระกราบเรียนว่า “อยู่ที่ โรงพยาบาล

ศิริราช พักรักษาตัวอยู่ แข็งแรงแล้วค่อยกลับ

วัด มานอนพักที่นี่ ๖ วันแล้ว” องค์ท่านบอกว่า 

“แข็งแรงแล้วนี่ ไป กลับ” 

เวลา ๐๑.๐๐ น. เศษ ขณะทีอ่งคท์า่นนอน

พกับนเตยีงในหอ้งพเิศษ มพีระอาจารยส์ดุใจและ

หมูพ่ระทีด่แูลจบัเสน้ถวาย องคท์า่นมองและจบั

มอืพระอาจารยส์ดุใจพรอ้มกบัปรารภธรรมวา่ 

“มือของครูอาจารย์กับมือของลูกศิษย ์ 

ลกูหา ญาตมิติร เพือ่นฝงู เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั 

ใชแ้ทนกนัได ้ไว้ใจกนัได ้เชือ่ใจกนัได ้ตายใจกนัได”้ 

ช่วงกลางคืนมีอาการนอนไม่ค่อยหลับ ลุก

กลางดึก พูดถึงเรื่องจะไปบ้านแพงและจะกลับ

วัดป่าบ้านตาด 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๑.๕๐ น. ขับถ่ายเลอะสบง องค์-

ท่านบอกว่า “เช็ดออกหมดเลย อยู่ข้างนอกกับ

ข้างในมันก็คืออันเดียวกัน” 

เวลา ๑๓.๒๕ น. องค์ท่านปรารภว่าจะไป

บ้านแพง พระกราบเรียนว่าช่วงนี้มาพักรักษา

ตัวที่โรงพยาบาลศิริราช หมออยากให้แข็งแรง

ก่อนค่อยกลับวัด แต่องค์ท่านยืนยันจะกลับ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาเพื่อนิมนต์ให้พักรักษาตัวให้

อาการดีขึ้นเสียก่อน “ขอเวลา ๗ วัน นับจาก

วันนี้ ถ้าหมอไม่ให้กลับจะตีหมอเอง” 

องค์หลวงตายิ้มแล้วตอบว่า “เออ เอาล่ะ 

เอาล่ะ” แล้วก็นอนพัก  

ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ ทรงหว่งใย 

องค์หลวงตามาก ทรงมีรับสั่งไว้กับคณะแพทย ์ 

ว่ายังไม่อยากให้องค์หลวงตากลับ ขอให้รอ

พระองคก์อ่นในกรณทีีอ่งคห์ลวงตาจะกลบัวดั  

เวลา ๑๙.๐๐ น. เมื่อองค์หลวงตาตื่นขึ้นก็

บอกจะกลับวัดอีก สั่งว่า “ไป..ไป” 

เมื่อเห็นชัดเจนหลายครั้งว่าองค์หลวงตา

ประสงคจ์ะกลบัจรงิ พระและฆราวาสทีเ่กีย่วขอ้ง

จงึตดัสนิใจพาองคท์า่นลงจากชัน้ ๖ ตกึ ๘๔ ป ี

ขึ้นนั่งรถตู้ เตรียมขับออกไป ทำให้แพทย ์

พยาบาลและเจ้าหน้าที่เข้ามาขอร้องให้รอทูล

กระหม่อมฟ้าหญิงฯ ทรงตัดสินพระทัยเสียก่อน 

เพราะการเดินทางโดยไม่มีออกซิเจน ไม่มีรถ-

พยาบาลและไมม่แีพทยจ์ากศริริาชตามไปสง่ดว้ย

จะเป็นอันตรายมาก สิ่งสำคัญคือ พระองค ์ 

มีรับสั่งอย่างจริงจังกับคณะแพทย์ ไว้แล้วด้วย 

แพทยจ์งึรบีกราบทลูพระองค์ในทนัท ี 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ได้เสด็จ

ลงมาจากห้องประทับชั้น ๑๕ อาคารเฉลิม-  

พระเกียรต ิ และทรงกราบขอให้องค์หลวงตา  

กลับไปที่ห้องพักบนชั้น ๖ ตึก ๘๔ ปี และทรง

ขอเวลาเตรียมการต่างๆ ให้พร้อม เพื่อให้องค์-

หลวงตาเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดในวันพรุ่งนี้ 

เพราะจะได้จัดเตรียมรายงานสรุปการรักษา

และจัดให้มีคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช

ร่วมเดินทางติดตามไปส่งองค์หลวงตาที่วัดป่า-

บ้านตาด ซึ่งองค์หลวงตาก็เมตตาด้วยดี จาก

นั้นทูลกระหม่อมฯ ได้เสด็จนำหน้า ทรงพาองค์-

หลวงตากลับขึ้นไปยังห้องพักตามเดิม โดยให้

คณะราชองครักษ์ส่วนพระองค์มาทำหน้าที่อยู่
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เวรแทน และกราบเรียนองค์หลวงตาว่าตอน

เช้าวันที่ ๓ มกราคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินมา  

ทรงกราบเยี่ยมองค์หลวงตา  

คืนนั้ นทางแพทย์หารือกับคณะพระ

อุปัฏฐากทั้งคืนถึงการเตรียมการนำองค์หลวง-

ตากลบัวดัปา่บา้นตาด โดยทลูกระหมอ่มฯ ทรงมี

พระบัญชาให้กองทัพอากาศจัดเตรียมเครื่องบิน

ลำเลียง C130 ถวายองค์หลวงตาเพื่อการเดิน

ทางกลบัวดัปา่บา้นตาดในวนัพรุง่นีเ้วลา ๑๐.๐๐ น. 

เวลาเทีย่งคนืแพทยเ์ขา้มากราบเรยีนองค-์

หลวงตาว่า “พรุ่งนี้เช้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถจะเสด็จมากราบเยี่ยมองค์-

หลวงตา และพระองค์ ได้มีพระกระแสรับสั่งให้

จัดเตรียมเครื่องบินไว้สำหรับส่งองค์หลวงตา

เดินทางกลับในวันพรุ่งนี้” 

คืนนี้องค์ท่านหลับได้ดี  

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๓ มกราคม ๒๕๕๔ (เชา้) 

เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

พระบรมราชินีนาถ และทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยม

อาการอาพาธองค์หลวงตา ณ ห้อง ๖๐๒ ตึก

๘๔ ปี ชั้น ๖ ตะวันตก เป็นเวลาประมาณ ๑๐ 

นาที พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงถวาย

ปัจจัยทำบุญพร้อมใบปวารณาจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยห่อใส่ผ้าประเจียดลายไทยสีเลือดหมู

อยา่งด ีและรบัสัง่ดว้ยวา่ ทรงมพีระราชประสงค์

เสดจ็มาเพือ่กราบนมสัการองคห์ลวงตา แต่ทรง

เกรงว่าจะเป็นการรบกวนองค์หลวงตาในช่วง

อาพาธนี้จึงไม่ขอรบกวนเวลามากนัก 

เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. คณะแพทย์ ได้

ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งองค์หลวงตา

ขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช โดยให้

องค์ท่านนอนบนรถเปลนอนปรับได้และได้ถวาย

ให้สาย Oxygen ไปตลอดทาง นพ.สุชาย และ 

นพ.นิพนธ์ ได้เดินทางไปในรถพยาบาลของโรง-

พยาบาลพร้อมด้วยบุรุษพยาบาลของโรง-

พยาบาลศิริราช โดยรถออกจากโรงพยาบาล

ศิริราชบริเวณหน้าตึก ๘๔ ปี 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ตลอดทางจากลิฟต์ลงมา

ถึงบริเวณโถงของตึก ๘๔ ปี ประชาชนและ

ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตามากันแน่นขนัด 

รอส่งองค์หลวงตาด้วยความเคารพและเป็น

ห่วง นพ.สุชายและนพ.นิพนธ์ได้ร่วมเดินทางไป

ในเครื่องบินลำเลียง C130 ที่ออกจากกอง

บัญชาการ บก.๖ สนามบินดอนเมืองพร้อมทั้ง

พระอุปัฏฐากและโยมติดตามรวมทั้งสิ้นราว ๔๐ 

คน มุ่งสู่สนามบินนานาชาติอุดรธานี ใช้เวลา

เดินทาง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

ตลอดเวลาในเครือ่งบนิองคห์ลวงตานอนบน

เปลซึ่งแขวนอยู่ตอนท้ายเครื่อง โดยมีทีมงาน

ฉกุเฉนิจากโรงพยาบาลภมูพิลทำหนา้ทีข่นถา่ยผู้

ปว่ยพรอ้มอปุกรณฉ์กุเฉนิครบครนั ตลอดการเดนิ

ทางไมม่ปีญัหาใดๆ ยกเวน้องคห์ลวงตา  

มไีอบา้งเปน็ครัง้คราว และตอ้งคอย  

ดดูเสมหะเปน็ระยะๆ 

เวลา ๑๑.๑๔ น. เครื่องบินมา

ถึงกองบิน ๒๓ อุดรธานี 

เวลา ๑๒.๑๐ น. องค์หลวงตาได้กลับมา

ถึงวัดป่าบ้านตาดและเข้าพักกุฏิที่หลวงปู่ลีสร้าง

ถวาย เป็นห้องพักกั้นม่านบังตาชั่วคราว ปูด้วย

เสื่อน้ำมัน มี เตียงปรับได้แบบที่ ใช้ ในโรง-

พยาบาล เนื่องจากขณะนั้นยังอยู่ระหว่างการ

เรง่กอ่สรา้งหอ้งปลอดเชือ้ภายในกฏุอิงคห์ลวงตา 

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในราววันที่ ๘ มกราคมนี้ 

รวมเวลาทีร่กัษาที่โรงพยาบาลศริริาชทัง้สิน้ 

๘ วัน โดยทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

เสด็จมาเยี่ยมทุกวันโดยไม่เคยขาด โดยเสด็จมา

ในรถ Wheelchair เนื่องจากทรงประสบ
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แพทย์ผู้รักษาองค์หลวงตาท่านหนึ่งให้

ความเห็นว่า ตลอดระยะเวลาของการรักษา 

องค์หลวงตาไม่เคยแสดงอาการย่อท้อต่อความ

เจ็บป่วยเลย ในทางกลับกันองค์ท่านแสดงให้

เห็นถึงความอดทนต่อเวทนา ความอาจหาญสม

กับเป็นครูผู้สูงส่งของฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน 

แม้ ในขณะอาพาธหนักเช่นนี้ยังเปี่ยมล้นด้วย

ความเมตตาอันหาประมาณมิได้ต่อบุคคลใกล้

ไกล และต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า นับเป็น

สิ่งที่ประทับใจและภาคภูมิใจแก่บรรดาแพทย์ผู้

ถวายการรักษาเป็นอย่างยิ่ง 

อาการโดยรวมขององค์หลวงตาในช่วง

เดอืนมกราคมไมด่ขีึน้ องคท์า่นหายใจถี่ในบางวนั 

บางวนัพกัหลบัได้ในชว่งสัน้ๆ โดยในระหวา่งนัน้

ยงัตอ้งใสส่ายใหอ้อกซเิจนในปรมิาณตำ่ๆ อยู ่แต่

เมื่อองค์ท่านตื่น ก็จะดึงสายออกซิเจนออกและ

หายใจเอง ธาตุขันธ์ของท่านยังอ่อนแรง เพลีย 

ไอเอาเสมหะออกได้น้อย เสมหะติดที่คอ ต้อง

ช่วยดูดออกบ่อยๆ ส่วนน้ำในช่องปอดด้านซ้าย

ตอ้งดดูออกเปน็ระยะ และทำแผลบรเิวณรอยใส่

สายระบายนำ้เมือ่แผลซมึ สว่นแผลทีเ่ทา้แพทย์

ไดร้กัษาอยา่งตอ่เนือ่ง  

สำหรับแนวทางการรักษา พระสงฆ์และ

คณะศิษย์ ได้ประชุมหารือกับทางคณะแพทย์ว่า

เหน็ควรจะเอาสมนุไพรไทยและยาจนีเขา้มาชว่ย

ในการรักษา ซึ่งทางคณะแพทย์ก็ไม่ขัดข้องแต่

อยา่งใด และในทีส่ดุกส็รปุวา่ใหถ้วายยาจนีแทน

ยาปฏชิวีนะ  

ในระหว่างวันที่ ๓-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จ

มาทรงกราบเยี่ยมองค์หลวงตา โดยนำคณะ

แพทย์ที่เกี่ยวข้องมาทำการรักษาทุกสัปดาห์ 

และเมื่ออาการทรุดหนักลง พระองค์ทรงจัด

แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชมาดูแลอาการ

ตลอด ๒๔ ชม. ร่วมกับทางโรงพยาบาลศูนย์-

อุดรธานีและโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

จากการประชุมคณะแพทย์เมื่อวันที่ ๓ 

มกราคม ๒๕๕๔ ไดผ้ลสรปุวา่ ทลูกระหมอ่มฟา้-

หญิงจุฬาภรณ์ฯ ขอรับองค์หลวงตาไว้ ในพระ

อุปถัมภ์และขอเป็นเจ้าของไข้ด้วยพระองค์เอง 

ทั้งนี้จะได้เสด็จมาเยี่ยมและส่งแพทย์มาดูแล

องค์หลวงตาอย่างสม่ำเสมอ และหากมีการ

เปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

ยกเลกิหรอืเพิม่ตวัยาใดๆ ในการถวายการรกัษา  

องค์หลวงตาหรือมีอาการของโรคเปลี่ยนแปลง

ไป ขอให้แจ้งให้พระองค์ทรงทราบด้วยทุกครั้ง 

เมื่อธาตุขันธ์องค์หลวงตาถึงขั้นวิกฤตโดย

เฉพาะในช่วงวันที่ ๒๘ มกราคมถึงเช้าวันที่   

อุบัติเหตุหกล้ม กระดูกต้นพระอูรุข้างซ้ายแตก

ต้องผ่าตัดใส่หมุดและยังไม่สามารถเสด็จพระ-

ดำเนินด้วยพระองค์เองได้ คณะแพทย์ได้ถวาย

คำแนะนำไม่ให้ทรงลงพระน้ำหนัก แต่พระองค์

ก็ยังเสด็จมาทรงเยี่ยมและสอบถามอาการองค์-

หลวงตาด้วยความเป็นห่วงทุกวัน 




กลับวัดป่าบ้านตาด
องค์หลวงตาพักกุฏิที่
หลวงปู่ลีสร้างถวาย

 

แม้องค์หลวงตาจะได้รับทุกขเวทนาทาง

ขันธ์ เพราะโรคภัยเบียดเบียน จนสุขภาพทรุด

ลงเป็นลำดับ แต่องค์ท่านยังคงความเด็ดเดี่ยว

อาจหาญ สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ มิได้

แสดงความอ่อนแอท้อแท้หรือความพลั้งเผลอ

ใดๆ ให้ปรากฏ หากระยะใดที่ธาตุขันธ์พอมี

กำลังบ้าง องค์ท่านก็จะออกจากกุฏิไปวนรอบ

ศาลาและบริเวณวัดเพื่อโปรดลูกศิษย์ลูกหาให้

ได้กราบไหว้อย่างใกล้ชิด อันเป็นเครื่องแสดง

ถึงความเมตตาอย่างเต็มเปี่ยมที่ ให้แก่บรรดา

ศิษย์อย่างไม่มีประมาณ 
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๓๐ มกราคม พระองค์ก็ทรงแสดงความห่วงใย

อาการอาพาธอย่างมาก ทรงสละภาระหน้าที่

ทางโลกที่มีอยู่มากมาพักที่อุดรธานีอย่างไม่มี

กำหนดเพื่อทรงเยี่ยมดูแลองค์หลวงตาวันละ

หลายครั้ง ทรงนำคณะแพทย์คอยประคับประ-

คององค์หลวงตาจวบจนวาระสุดท้าย  

ในช่วงเวลานี้มีเหตุการณ์ที่น่าบันทึกและ

ข้อธรรมะที่เป็นประโยชน์มาแสดงแต่เพียงบาง

ส่วน ดังนี้ 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๓ มกราคม ๒๕๕๔ (บา่ย) 

เวลา ๑๒.๑๐ น. หลวงปูล่ ี กสุลธโร รอรบั

องค์หลวงตาที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลศิริราช 

และเนื่ องจากขณะนี้ ห้ องปลอดเชื้ อที่ กุ ฏ ิ 

องค์หลวงตาภายในวัดอยู่ระหว่างการก่อสร้าง   

หลวงปูล่จีงึนมินตอ์งคห์ลวงตาเขา้พกักฏุริบัรองที่

หลวงปู่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว กุฏิรับรองหลังนี้เพิ่ง

สรา้งเสรจ็อยูข่า้งกฏุหิลวงปูล่ภีายนอกกำแพงเกา่ 

เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. หลวงปู่บุญมี   

ปริปุณโณ หลวงปู่ลี กุสลธโร หลวงปู่อุ่นหล้า 

ฐิตธัมโม เข้ากราบเยี่ยมตามลำดับ 

อาการโดยรวมกลางคืนองค์ท่านหลับได ้ 

คอ่นขา้งด ีอาจเพราะออ่นเพลยีจากการเดนิทางไกล 

 

 
วนัองัคารที ่๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์ท่านถามว่า “เราอยู่

ไหน” พระกราบเรียนว่า “อยู่วัดป่าบ้านตาด

ครับผม” 

เวลา ๑๒.๐๗ น. องค์ท่านพูดว่า “ฝ่าท้อง

แทบระเบิด” 

เวลา ๐๐.๑๐ น. องค์ท่านบอกว่า “โอ้ 

เฮาเมือยหลายๆ” 

เวลา ๐๑.๐๐ น. องค์ท่านพูดว่า “เมือย 

เราสิบ่ไหว” แล้วลุกนั่ง อาเจียนครั้งที่ ๑๐ 

เวลา ๐๒.๐๐ น. องคท์า่นบอกวา่ “จะกลบั

กฏุ”ิ พระไดก้ราบเรยีนวา่ “เดีย๋วนีต้สีอง นมินต์

พักที่นี่ก่อนครับผม” องค์ท่านตอบว่า “ไม่เอา” 

ช่วงนี้องค์ท่านยังพักอยู่กุฏินอกกำแพงเก่าข้าง

กุฏิหลวงปู่ล ี ยังไม่ได้กลับกุฏิเดิมขององค์ท่าน

เพราะการสรา้งหอ้งปลอดเชือ้ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 

อาการโดยรวมยังทรงตัว นอนไม่ค่อย

หลับ ไอและมีเสมหะเหนียว 

วันนี้ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

ได้มีรับสั่งให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดำเนินการดูแลรักษาองค์หลวงตาต่อไป โดยให้

จัดคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เดินทางไป

ดูแลองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดอย่างต่อเนื่อง

ตามความในพระหตัถเลขาทีส่ง่มายงัวดัปา่บา้น-

ตาดลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

 
วนัพธุที ่๕ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๑.๒๕ น. กอ่นจะอาเจยีน องคท์า่น

พูดว่า “เฮาอ่อนลงหลายแล้วเด๊” 

เวลา ๑๒.๐๐ น. อาเจียนออกมากทั้งทาง

ปากและจมูกมีสีเขียวปนดำ องค์ท่านพูดว่า 

“หายใจไม่ทัน” พระได้ถวายออกซิเจน 

เวลา ๑๒.๒๕-๑๓.๐๐ น. นั่งรถกอล์ฟไป

โปรดญาติโยม ดูองค์ท่านอ่อนแรงมาก 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. องคท์า่นลมืตาขึน้ และจบั

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   ได้ให้การดูแลรักษาหลวงตาฯ  

ตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาต่างๆ  จนอาการต่างๆ ดีขึ้นชัดเจน และหลวง

ตาฯ ก็มีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ จนเป็นที่พอใจของคณะสงฆ์และแพทย์ที่ถวายการรักษา 

บัดนี้ หลวงตาฯ ได้เดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ 3 

มกราคม 2554 เพื่อให้การรักษาได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และให้ ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด     

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้มีพระดำรัสสั่งให้คณะ

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. พระราชวฒุาจารย ์ (เจา้-

คณุอดุร) วดัโพธสิมภรณ ์ พาหมอจนีจากมณฑล

กวางโจว ประเทศจีน มาตรวจดูอาการจากนั้น

รว่มประชมุกบัคณะแพทย์โรงพยาบาลศริริาช 

เวลา ๒๐.๕๐ น. ปากคอแห้ง ลิ้นแห้ง 

พระใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดตามริมฝีปากและฟัน

พอให้องค์ท่านสามารถกลืนน้ำลงคอได้ 

กลางคืนนอนหลับได้ค่อนข้างดี มีเสมหะ

บ้าง ไอทั้งกลางวันและกลางคืน 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๔๕ น. องคท์า่นหนาวตอ้งหม่ผา้

ให ้ ๓ ชัน้ พรอ้มเปา่ฮทีเตอร ์ (Heater) องคท์า่น

พดูวา่ “โอ ้เมอืย” 

เวลา ๑๐.๒๐ น. พระอาจารยส์ดุใจถวายยา

จนีจากโรงพยาบาลหวัเฉยีว บำรงุกระเพาะ ลด

บวม หมอจนีจากโรงพยาบาลหวัเฉยีวมคีวามเหน็

ว่าอาการอาพาธขององค์ท่านคราวนี้ค่อนข้าง

วกิฤตนา่เปน็หว่งอยา่งยิง่ 

เวลา ๑๕.๔๐ น. องคท์า่นลกุนัง่และพดูวา่ 

“ไป ไป” ประมาณ ๑๐ นาท ีกล็ม้ตวัลงนอน 

เวลา ๑๖.๒๐ น. หลวงปูอุ่น่หลา้ ฐติธมัโม 

วดัปา่แกว้ชมุพล มากราบเยีย่ม องคท์า่นพดูขึน้วา่ 

“กลบักฏุ ิ กลบักฏุ”ิ ชว่งนีห้อ้งปลอดเชือ้ทีก่ฏุอิงค์

หลวงตายงัไมแ่ลว้เสรจ็ 

เวลา ๑๖.๔๐ น. องคท์า่นพดูวา่ “ไป..ไป” 

พระกราบเรยีนวา่ “ขณะนีพ้กัอยูท่ีว่ดัปา่บา้นตาด

ครบัผม” ๒-๓ ครัง้ องคท์า่นกย็งัยนืยนับอกวา่ 

“ไป..ไป” พระจึงอุ้มประคององค์ท่านขึ้นนั่ง  

รถกอล์ฟไปสะพานหน้าวัดและกลับที่พัก  

เวลา ๒๐.๐๐ น. ไอถีข่ึน้เรือ่ยๆ มเีสมหะมาก 

หายใจไมส่ะดวก หอบ เหนือ่ย นอนหลบัๆ ตืน่ๆ  

เวลา ๐๐.๒๕ น. องคท์า่นพดูวา่ “ไป พากนั

ไป กลบักฏุ ิจะเอารถอะไรมารบั” 

เวลา ๐๕.๕๕ น. องคท์า่นใชม้อืบอกใหเ้อา

นอนตะแคงซา้ย อาการไอและเสมหะคอ่ยดขีึน้  

อาการโดยรวมนอนไมค่อ่ยหลบัเกอืบทัง้คนื

เพราะไอมากจากเวลา ๒๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. เวลา 

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

มากพรอ้มเสมหะเหนยีว 

 

 
วนัเสารท์ี ่๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๑๕ น. ระยะนีอ้าการอาพาธหนกั

ขึน้เรือ่ยๆ  

เวลา ๑๓.๔๕ น. องคท์า่นลกุนัง่ อาการดไูมด่ี

เลย หนา้ตาอดิโรย ไอพรอ้มกบัมเีสมหะมากในลำคอ 

เวลา ๑๓.๕๔ น. นั่งรถกอล์ฟไปสะพาน

ปลาหน้าวัด ไปดูกุฏิหลังเดิมที่กำลังเร่งทำห้อง

ปลอดเชื้อ แล้วกลับที่พัก ขณะนั่งรถกอล์ฟมี

อาการมือสั่น มีน้ำไหลออกจากปาก น้ำมูกไหล

เป็นระยะๆ เสมหะมาก นัยน์ตา มีน้ำคลอๆ  

เวลา ๑๖.๓๐ น. องคท์า่นบอกวา่ “หนาว” 

มือสั่น หายใจหอบ มี เสมหะติดในลำคอ 

อาเจียนเป็นน้ำสีเขียวขี้ม้าออกทั้งทางปากและ

ทางจมูก มีน้ำไหลออกทางปากเป็นระยะๆ  

เวลา ๑๘.๐๐ น. มไีขส้งูและพบวา่เทา้ขวาที่

บวมเริม่มสีคีลำ้ๆ แขนซา้ยที่ใสส่ายใหส้ารนำ้บวม 

ช่วงเวลาประมาณ ๑ ทุ่ม องค์ท่านมีไข้ขึ้น

สูง หอบมาก หายใจถี่ประมาณ ๒๔ ครั้งต่อ

นาที ออกซิเจนในเลือดต่ำลง ต้องใช้ออกซิเจน

ช่วยในปริมาณที่สูงมากกว่าเดิม พยายามจัดให้

องค์ท่านอยู่ในท่านั่ง 

เวลา ๒๐.๐๐ น. ผลจากฟลิม์เอกซเรยป์อด

ไมเ่ปน็อะไรมาก แพทยส์นันษิฐานวา่นา่จะมกีาร  

ตดิเชือ้ทีป่อดและสายใหส้ารนำ้ จงึไดป้ระชมุกนั

ที่กุฏิหลวงปู่ล ี มีพระเถระผู้ ใหญ่และคณะแพทย์

ร่วมประชุมด้วย ได้ข้อสรุปว่าคืนนี้ ให้ถวายยา

ปฏิชีวนะไปก่อนตามสมควรเพื่อรักษาปอดและ

เชื้อที่สายให้สารน้ำ เพราะเห็นว่าองค์หลวงตา  

มีการติดเชื้อในกระแสเลือด และจะปรึกษากับ

คณะแพทยจ์ากโรงพยาบาลศริริาชอกีครัง้ ซึง่จะ

เดนิทางมาพรอ้มกบัทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ 

ในวนัพรุง่นีเ้ชา้ 

เวลา ๒๑.๐๐ น. อาการหอบนอ้ยลง นอน

หลบัไดบ้า้งแตย่งัคงมเีสมหะมาก ตอ้งดดูเสมหะ

เปน็ระยะๆ  

เวลา ๐๐.๓๐ น. องค์หลวงตาหายใจถี่

มากขึ้น ประมาณ ๒๘-๓๐ ครั้ งต่อนาที 

ออกซิเจนในเลือดลดลง ความดันโลหิตตกเหลือ

๙๐/๕๐ มม.ปรอท หัวใจเต้น ๑๔๐ ครั้งต่อนาที 

องค์ท่านไอเอาเสมหะออกไม่ได้เพราะอ่อนแรง

มาก มีอาการหอบหนักมากที่สุด ใบหน้าซีด

เผือดไม่มีเลือด แต่องค์ท่านระลึกรู้ดี แพทย์

และบุรุษพยาบาลพ่นยาขยายหลอดลมและ

ถวายออกซิเจน แต่องค์ท่านก็ยังคงหายใจหอบ
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มาก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันเริ่มตกลงเรื่อยๆ 

ครูบาอาจารย์ต่างๆ เริ่มทยอยเข้ามาเฝ้าดู

อาการองค์ท่าน มีหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

หลวงปู่ลี กุสลธโร หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

พระอาจารยอ์นิทรถ์วาย สนัตสุสโก พระอาจารย์

เชอรี่ อภิเจโต พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน 

และครูบาอาจารย์อีกหลายรูป 

คณะแพทย์ไดเ้ขา้กราบเรยีนปรกึษาหลวง-

ปู่อุ่นหล้า ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย ท่าน

พระอาจารย์สุดใจว่า สมควรหรือไม่ที่จะต้อง  

ช่วยการหายใจด้วยวิธีอื่นๆ เช่นการใส่ท่อช่วย

หายใจ เพราะจะทำให้องค์ท่านไม่เหนื่อยมาก 

ดูดเสมหะได้ง่าย และช่วยให้ระบบไหลเวียน

โลหิตดีขึ้น ซึ่งพระเถระทุกรูปเห็นด้วยจึงบอกให้

แพทย์เข้ากราบเรียนขอคำปรึกษาต่อหลวงปู่ลี

อีกครั้งเพื่อความรอบคอบที่สุดและมิให้ขัดต่อ

ปฏิปทาองค์หลวงตา เนื่องจากในเวลานั้นเป็น

เหตุการณ์ขั้นวิกฤตที่สุดเท่าที่มีมา ไม่มี ใคร

ทราบได้ว่าเหตุการณ์ในคืนนี้จะผ่อนคลายลง

หรือหนักยิ่งขึ้น คณะสงฆ์และแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่านมีความเคารพบูชาในปฏิปทาองค์หลวง-

ตาที่เคยสั่งไว้ ไม่ให้กระทำการใดๆ กับร่างกาย

องค์ท่านในวาระสุดท้าย และเมื่อแพทย์เข้า

กราบเรียนองค์หลวงปู่ลีว่า “หลวงปู่ข้าน้อย 

ตอนนี้องค์หลวงตาหายใจไม่สะดวก อาจจะต้อง

ช่วยโดยการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อองค์ท่านจะได้

ไม่หอบ และความดันโลหิตจะได้ดีขึ้น และดูด

เสมหะง่ายขึ้น ข้าน้อย”  

หลวงปู่เมตตาตอบว่า “สิถามหยังดู๋แท่   

อีหยังมันดี กะเฮ็ดโลดเป็นหยัง”  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ ได้

กราบเรียนองค์ท่านเพื่อขออนุญาตถวาย

ออกซิเจนเนื่องจากอาการยังไม่ดีขึ้น อัตราการ

หายใจหอบ ชีพจรเต้นเร็ว เสมหะมาก ความดัน

ตกลงเรื่อยๆ ในเบื้องต้นแพทย์ได้เตรียมเครื่อง

ช่วยหายใจมาไว้ข้างๆ บุรุษพยาบาลทั้ง ๓ คน

คอยช่วยอยู่ตลอด แพทย์จับเครื่องมือเตรียมจะ

ใส่ท่อช่วยหายใจองค์ท่านและให้พยาบาลปรับ

หัวเตียงลงแล้วค่อยๆ ปรับให้องค์ท่านอยู่ในท่า

นอนหงาย ด้านนอกมีพระลูกศิษย์ลูกหาเต็มไป

หมด ทุกองค์อยู่ในความเงียบ ขณะที่แพทย์ขอ

โอกาสเชยคางองค์ท่านเพื่อให้ เงยมากขึ้น

ปรากฏว่าองค์ท่านกลืนน้ำลายหนึ่งครั้ง เมื่อ

มองไปที่เครื่องมอนิเตอร์สัญญาณชีพ พบว่า

อตัราการเตน้หวัใจลดลงมาที ่๑๑๐-๑๒๐ ครัง้ตอ่

นาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๖๐ มม.ปรอท หายใจ

ประมาณ ๒๐-๒๒ ครั้งต่อนาที และออกซิเจน

ในเลือดเพิ่มขึ้นมาประมาณ ๙๗-๙๘% หลังจาก

นั้นแพทย์จึงได้ตัดสินใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่

ใส่เครื่องไบแพพ (Bipap) แบบอัดอากาศเข้า

ปอดซึ่งเป็นการช่วยหายใจอีกแบบหนึ่ง แต่มี  

ข้อเสียคือเครื่องดังกล่าวเวลาใส่จะมีลมรั่วออก

มาด้านข้างแก้มและมีเสียงดังมาก ทำให้แพทย์

ต้องใช้มือสองข้างบีบไม่ให้ลมรั่วออกมา  

ในขณะทีแ่พทย์ใสห่นา้กากถวายออกซเิจน

โดยมีเสียงปั๊มอากาศจากเครื่องเข้าปอดดังมาก 

ปรากฏวา่องคท์า่นได้ใชม้อืขวาขึน้มาจบัเบาๆ ที่

มือของแพทย์ด้วย แพทย์รับรู้สัญญาณนั้นว่า

ท่านยอมรับการถวายออกซิเจน แต่พระผู้ดูแล

เห็นอาการองค์ท่านส่ายหน้าพร้อมกับใช้มือปัด

ออกจะไม่รับ แต่สักพักองค์ท่านก็เมตตารับให้

ผา่นไป จากนัน้บรุษุพยาบาลจงึชว่ยกนัจบัเครือ่ง

ชว่ยหายใจเกอืบครึง่ชัว่โมงอาการกเ็ริม่ดขีึน้ การ

หายใจหอบน้อยลง ความดันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น

เรือ่ยๆ  

องค์ท่านนอนโดยใช้เครื่องปั๊มอากาศเข้า

ปอดตั้งแต่เวลา ๐๑.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยบุรุษ

พยาบาล ๓ คนได้ดูแลปฏิบัติอย่างทุ่มเทและ

ตั้งใจ ผลัดเปลี่ยนกันจับหน้ากากออกซิเจนที่

ครอบอยู่ตรงปากและจมูกให้ตลอดคืน จนรุ่ง

เช้ าของอีกวันอาการขององค์ท่ านก็ดีขึ้ น 

สำหรับขาซ้ายและขาขวาขององค์ท่านมีการ

กระตุกเป็นระยะๆ จนรุ่งสาง ในช่วงเวลาวิกฤต

ฝ่าเท้าขององค์หลวงตาเย็นเฉียบเพราะอากาศ

ในช่วงนั้นอยู่ในฤดูหนาวและกำลังหนาวมากแม้

มีเครื่องทำความร้อนอยู่ โดยรอบก็ไม่เพียงพอ 

จะจ่อเข้ามากก็ไม่ได้ พระผู้อยู่ในเหตุการณ์ต้อง

ใช้ฝ่ามือสัมผัสฝ่าเท้าขององค์ท่านให้อบอุ่น

อย่างต่อเนื่องตลอดคืนจนกระทั่งองค์ท่านรู้สึก

ตัวในตอนเช้า 

วันนี้เป็นวันที่องค์ท่านมีอาการอาพาธ

หนักมากที่สุดเข้าขั้นวิกฤตนับแต่วันที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๒๐ น. ดูองค์ท่านผอมมากแต่

ใบหน้ายังมีสีแดงเรื่อ แพทย์ได้เปลี่ยนการถวาย

ออกซิเจน จากเครื่อง Bipap เป็นแบบธรรมดา 

องค์ท่านสามารถหายใจได้ค่อนข้างดี ไม่หอบ 

เวลา ๐๘.๓๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ ประทับรถเข็นพระที่นั่งไปยังกุฏิ

ชั่วคราวองค์หลวงตา เสด็จมาพร้อมกับคณะ-

แพทย์โรงพยาบาลศริริาชจำนวน ๑๑ ทา่น นำโดย 

นพ.ธีรวัฒน ์ กุลทนันทน ์ (คณบดี) นพ.จอมจักร 

จนัทรสกลุ นพ.สมหวงั ดา่นชยัวจิติร นพ.ชยัรตัน ์

ฉายากลุ นพ.สถาพร มานสัสถติย ์ นพ.แจม่ศกัดิ ์

ไชยคนุา นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั 

จากนั้นทรงกราบเรียนองค์หลวงตา ขอ

โอกาสให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านตรวจ

รา่งกาย ทรงถามองคห์ลวงตาวา่ “ทา่นพอ่เปน็

อยา่งไรบา้งคะ” องคท์า่นตอบวา่ “เราเหนือ่ยมาก” 

จากนั้ นมี รั บสั่ ง ให้ คณะแพทย์ ตรวจ

ร่างกาย เริ่มจาก นพ.นิพนธ์ สอบถามประวัติ

และอาการโดยทั่วไปทั้งหมด พร้อมทั้งถวาย

การตรวจร่างกายโดยทั่วไปทุกระบบจากนั้น 

นพ.สถาพร ได้ถวายตรวจด้านช่องท้องและ  

การอดุตนัของลำไสเ้ลก็สว่นตน้ นอกจากนีแ้พทย์

ยังได้ประเมินภาวะน้ำในช่องท้อง ตลอดจน
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ตรวจสายยางใส่ทางสายจมูกที่มีส่วนผสมของ

น้ำดีออกมา และคะเนปริมาณของสารน้ำใน

กระเพาะอาหาร นพ.สถาพร ประเมนิวา่มสีารนำ้

ในช่องท้องปริมาณพอสมควรแต่ ไม่ต้องเจาะ 

ส่วนภาวะอุดตันของลำไส้เล็กยังคงเหมือนเดิม

และตอ้งใสส่ายยางทางจมกูตอ่ไป พรอ้มทัง้ใหง้ด

อาหารและยาทกุชนดิทีจ่ะถวายทางปาก 

นพ.แจ่มศักดิ์ ได้ถวายการตรวจร่างกาย

ในระบบทางเดินหายใจ พบว่าองค์หลวงตา มี

อาการเหนื่อยหายใจลำบากเนื่องจากมีน้ำคั่งใน

โพรงเยื่อหุ้มปอดข้างซ้าย ซึ่งตรงกันกับภาพ

เอกซเรย์ปอดเมื่อวันก่อนที่พบว่ามีน้ำในโพรง

เยื่อหุ้มปอดประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ มล. จึงได้ขอ

อนุญาตองค์หลวงตาเจาะเอาน้ำออกจากปอด 

ซึ่งก็ได้รับพระกรุณาจากทูลกระหม่อมฯ กราบ

ขอโอกาสจากองค์หลวงตาในการทำหัตถการ

ครั้งนี ้ และองค์หลวงตาก็ ได้เมตตาอนุญาต   

โดยนพ.นิพนธ์ทำหน้าที่เป็นลูกมือ นพ.แจ่มศักดิ ์

ในการเจาะน้ำออกจากช่องปอด ซึ่งได้น้ำสี

เหลอืงฟางปรมิาณ ๕๐๐ มล. ทำใหอ้งคห์ลวงตา

หายเหนื่อยอย่างชัดเจน 

 

จากนัน้ นพ.จอมจกัร ไดท้ำแผลทีเ่ทา้ซา้ย

ขององค์หลวงตา โดยมี นพ.สุชาย เป็นผู้ช่วย 

ใช้เวลาทำแผลนาน ๒๐ นาที ซึ่ง นพ.อมร   

ได้เฝ้าสังเกตดูแผลอย่างใกล้ชิด พบว่าแผล  

ไม่มีลักษณะอักเสบ พื้นแผลสะอาดดีและมี  

เนื้อเยื่อเกิดใหม่มีลักษณะเป็นตุ่มเนื้อแดง 

(Granulation tissue) ปรากฏขึ้นที่บริเวณพื้น

แผลซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพอใจยิ่ง นพ.ประเสริฐ 

สวัสดิ์วิภาชัย ได้ขอตรวจสายที่ให้อาหารทาง

หลอดเลือดดำที่บริเวณแขนขวาซึ่งพบว่า อยู่ใน

สภาพดีและไม่มีอาการอักเสบ ดังนั้นจึงยังคง

สามารถถวายการให้สารอาหารและน้ำทาง

หลอดเลือดดำต่อไปได้ 

สุดท้ายก่อนกลับทูลกระหม่อมฯ ได้ ให้

แพทย์กราบเรียนองค์หลวงตาว่าตรวจพบอะไร

บ้าง และได้แก้ ไขอะไรไปบ้าง การเปลี่ยนแปลง

และดำเนินโรคระหว่างที่องค์หลวงตากลับมา

วัดป่าบ้านตาดเป็นอย่างไรบ้าง และจากนี้ ไปจะ

มีแผนการรักษาอย่างไร  

เวลา ๐๙.๓๐ น. หลังจากที่ทูลกระหม่อม

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงร่วมประชุมกับคณะ

แพทยจ์บลง พระองคท์รงกราบขออนญุาตองค-์

หลวงตาใหแ้พทยถ์วายการรกัษา ซึง่องคท์า่นได้

เมตตาอนญุาต ดงันี้ 

๑. เจาะน้ำออกจากปอด เนื่องจากปอด

ด้านซ้ายมีน้ำมาก 

๒. ใส่สายทางช่องจมูกผ่ านลงไป ใน

กระเพาะอาหารเพื่อดูดน้ำในกระเพาะและช่วย

ป้องกันการอาเจียน  

จากนั้นทรงขอนิมนต์พระหลายรูปที่เป็น

ศษิยอ์งคห์ลวงตามาประชมุ และทรงอธบิายชีแ้จง

ถงึอาการอาพาธขององคห์ลวงตา การตรวจพบ

และการแก้ ไขตลอดจนแนวทางการรกัษา โดยมี

หลวงปู่บุญม ี ท่านพระอาจารย์อุ่นหล้า ท่าน-  

พระอาจารยอ์นิทรถ์วาย ทา่นพระอาจารยส์ดุใจ   

เปน็ตน้ ทรงขอความเมตตาตอ่คณะสงฆว์า่ ยาจนี

หรอืยาสมนุไพรใดๆ ในระยะนี ้ ขอใหร้ะงบัไวก้อ่น 

เพราะไปกลบอาการของโรคทำใหแ้พทยว์นิจิฉยัได้

ยาก ขอให้ใชย้าแผนปจัจบุนัแทน และเพือ่ใหก้าร

รกัษาเปน็ไปอยา่งดทีีส่ดุ  

เวลา ๑๑.๒๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ ถวายปัจจัยส่วนพระองค์ซึ่งคณะ

แพทย์ได้รวบรวมเพิ่มเติมจากผู้ตามเสด็จทั้งข้า-

ราชบริพาร ตลอดจนคณะแพทย์และพยาบาล

ทั้งศิริราช ขอนแก่นและอุดรฯ รวมได้เงินทั้งสิ้น 

๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทูลกระหม่อมฯ ได้ถวายเป็นใบ

ปวารณากบัองคห์ลวงตา แลว้กราบลาเสดจ็กลบั 

เวลา ๑๒.๐๐ น. ไอเสียงดัง หายใจหอบ

เร็วและถี่ แขนขากระตุกถี่ขึ้นเรื่อยๆ  

เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์ท่านบอกว่า “เรา

เหนื่อยมาก” และยังคงไออยู่เรื่อยๆ 

เวลา ๑๔.๕๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ เข้ามากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๔.๕๕ น. องค์ท่านพูดว่า “หนาว 

เหนื่อย...เหนื่อยมาก” พร้อมกับถอนหายใจ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. หายใจหอบแรงและเร็ว 

ขากระตุกส่ายไปมาบ่อยๆ ไอแรงเสียงดังถี่ๆ มี

เสมหะเหนียวติดในลำคอ องค์ท่านพยายามดึง

สายระบายนำ้จากกระเพาะอาหารทีจ่มกูออก 

วันนี้องค์ท่านกล่าวโอวาทสั้นๆ เป็น

ปริศนาธรรมว่า “ธรรมะครัง้สดุทา้ย” 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

ระยะนี้อาการอาพาธค่อนข้างน่าเป็นห่วง 

ทั้งปอดอักเสบ ติดเชื้อ น้ำมากในปอด หอบ ไอ

มาก และมีเสมหะมาก 
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เวลา ๐๘.๕๕ น. หัวหน้าศาลลูกศิษย์องค์-

หลวงตาพาภรรยาและบตุรชายเขา้มากราบเยีย่ม 

องคท์า่นพดูขึน้วา่ “หวัใจทกุคนมาวติกกบัหลวง-

ตา พูดให้ฟังชัดๆ หัวใจเราจ้าตลอด” 

ท่านพระอาจารย์สุดใจในนามตัวแทน

คณะสงฆ์ ได้ทำหนังสือที่พิเศษ ๐๒/๒๕๕๔ ลง

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ส่งมายังกองงานใน

พระองค์ฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายขอบิณฑบาตใน

การถวายยาองค์หลวงตา เนื้อหาในจดหมาย

สรุปว่าทางคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์องค์หลวงตา 

จำนวน ๖๖ รูป จาก ๓๗ วัด ได้มาประชุมกัน 

ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม 

๒๕๕๔ มีมติขอถวายสมุนไพรไทยจากตำรับ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่ง นพ.อวย เกตุสิงห์ ได้

บันทึกไว้อีกครั้งหนึ่ง โดยอัญเชิญพระพุทธคุณ

ประกอบพิธีการต้มยามาถวายองค์หลวงตาตั้ง

แต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เพียงขนานเดียว 

ไม่ให้มียาจีนหรือยาไทยอื่นมาใช้ซ้อนอีก คณะ-

สงฆ์และศิษยานุศิษย์ต่างสังเกตเห็นตรงกันว่า 

องค์หลวงตายอมรับยาเองและได้พิจารณาแล้ว

จึงตั้งใจฉันยาขนานนี้ คณะสงฆ์จึงขอบิณฑบาต

ขอความอนุเคราะห์ถวายยาขนานนี้ ให้กับองค์-

หลวงตาต่อไป  

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงมี

ความกังวลและเป็นห่วงองค์หลวงตาเป็นอย่าง

ยิ่งเมื่อได้รับจดหมายดังกล่าว จึงตรัสเรียก  

คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาเข้าพบ โดยมีท่าน

คณบดีฯ เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ทรงมีรับสั่งว่า จะ

เสด็จขึ้นไปกราบองค์หลวงตาอีกครั้งในวันที่ 

๑๔-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ นอกจากนี้ทูล-

กระหม่อมฯ ทรงมีพระหัตถเลขาถึงคณะสงฆ์

และศิษยานุศิษย์องค์หลวงตา ลงวันที่ ๑๓ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงแนวทางการดูแลรักษา

องค์หลวงตาอีกด้วย 

 

 องค์หลวงตาย้ายมาพัก
 ที่หอ้งปลอดเชือ้
 ณกฏุหิลงัเดมิ

 

 
วนัองัคารที ่๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๑.๑๕ น. มีลูกศิษย์ขอติดกล้อง

วงจรปดิภายในหอ้งปลอดเชือ้ ซึง่ไดก้อ่สรา้งและ

ตดิตัง้ระบบเสรจ็แลว้ องคท์า่นไดพ้จิารณาอยูค่รู่

หนึง่จงึตอบไปวา่ “ไมเ่อา เพราะเราไมเ่คย เรือ่ง

อนญุาตเราไมอ่นญุาต เดีย๋วมนัจะเลอะเทอะ” 

เวลา ๑๑.๔๕ น. ท่านพระอาจารย์น้อย 

ปัญญาวุโธ วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย 

สหรัฐอเมริกา เข้ากราบเยี่ยม องค์ท่านเมตตา

ปรารภธรรมให้ฟังว่า “พระพุทธเจ้าองค์

เดียวกัน พระธรรมวินัยอันเดียวกัน ให้เอาจริง

เอาจังนะ” 

เมื่อห้องปลอดเชื้อภายในกุฏิองค์หลวงตา

ก่อสร้างเสร็จ องค์ท่านจึงเมตตาย้ายกลับเข้า

กุฏิเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ห้องปลอด

เชื้อเป็นห้องกระจกปรับอุณหภูมิได้ ควบคุมการ

ไหลของอากาศจากด้านบน วนในห้องและออก

ทางด้านล่างของห้อง ภายในห้องจัดให้มีพระ

เวรวาระละ ๕ รูปที่ต้องเข้าปรนนิบัติองค์ท่าน 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตกลงกัน 

ส่วนแพทย์เวรกับบุรุษพยาบาลนั้น ได้รับอนุญาต   

ให้พักที่ระเบียงด้านล่างของกุฏิองค์หลวงตา   
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เมื่อมีเหตุจะต้องช่วย พระเวรจะกดออดเรียก

บุรุษพยาบาลให้เข้าไปช่วยกันดูแลปรนนิบัติ 

เช่น การวัดความดันโลหิต วัดไข้ ดูดเสมหะ ฟัง

ปอด ตรวจช่องท้อง เป็นต้น แพทย์กล่าวว่า

พระเวรช่วยในเรื่องสำคัญๆ ได้มาก เช่น การ

เก็บปัสสาวะ การเก็บอุจจาระ เพราะเป็นกิจที่

แพทย์พยาบาลไม่อาจเข้าไปก้าวก่ายได้ ควร

เป็นเรื่องของสงฆ์ที่ทำถวายองค์หลวงตา 

 

 
วนัพธุที ่๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

อาการโดยรวมยงัไมด่ขีึน้ เมือ่คนืวานองค-์

ท่านนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนเพราะว่าปัสสาวะ

บ่อย สำหรับการถวายการรักษานั้นมีทั้งแพทย์

แผนปจัจบุนั แพทยแ์ผนจนี และยาสมนุไพรไทย

ของหลวงปูล่ ีกสุลธโร วดัภผูาแดง 

ภายหลังการทำความสะอาดแผลที่หัวแม่-

เท้าซ้ายและตรวจร่างกายประจำวันสรุปว่าแผล

เริม่ดขีึน้ ตืน้ขึน้เรือ่ยๆ ผลฟลิม์เอกซเรยป์อดพบ

วา่ ปอดอกัเสบตดิเชือ้ เสมหะทีน่ำไปตรวจพบวา่

มเีชือ้โรค มนีำ้ในปอดขา้งซา้ยคอ่นขา้งมาก 

องคท์า่นฉนัจงัหนัไม่ได ้ ตอ้งรบัสารอาหาร 

สารน้ำ และยาทางเส้นเลือดดำและจมูก จะมี

สายยางเลก็ๆ (สาย NG) ทีแ่พทย์ใสส่ายเขา้ทาง

จมูกผ่านหลอดอาหารถึงกระเพาะอาหาร เพื่อ

ระบายน้ำเสียออกและป้องกันการอาเจียน 

เนื่องจากเกิดภาวะลำไส้ส่วนต้นอุดตันทำให้

อาหารที่ได้รับไปไม่ย่อย ลำไส้ดูดซึมสารอาหาร

ไดน้อ้ย ประกอบกบัรา่งกายผลตินำ้ดแีละนำ้ยอ่ย

ออกมา ทำใหน้ำ้ในกระเพาะอาหารมมีากจนไหล

ย้อนขึ้นไปตามหลอดอาหาร แพทย์จึงต้องใส ่ 

สายยางระบายไว ้ มกีารพน่ไอรอ้นละลายเสมหะ

เปน็ระยะๆ และดดูเสมหะอยูบ่อ่ยๆ  

เวลา ๑๙.๔๐ น. ยังคงมีอาการไอและ

เหนื่อย และองค์ท่านได้พูดขึ้นว่า “เหนื่อย 

เหนื่อยลงๆ” 

เวลา ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐  น. หลบัไดค้อ่นขา้งดี 

เวลา ๐๒.๐๐-๐๓.๐๐ น. องค์ท่านพูดขึ้น

อยู่บ่อยๆ ว่า “โฮ้ เฮาเหนื่อยหลาย” 

ช่วงนี้ ไอเป็นระยะๆ มี เสมหะบ้าง มี

ปัญหาที่พบบ่อยๆ ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ

เสมหะเหนียว ต้องคอยดูดออกเป็นระยะๆ  

การถวายการรกัษากต็อ้งละเอยีดรอบคอบ 

ต้องขอโอกาสกราบเรียนอย่างมีเหตุผล ชัดเจน 

กระชับ และทำด้วยความเคารพจริงๆ ทั้ง  

ยังต้องเข้าใจในอัธยาศัยขององค์ท่านได้บ้าง   

เปน็ที่ไวว้างใจไดพ้อสมควร อยา่งไรกต็ามบางครัง้

ก็ยังถูกด ุ อย่างเบาก็จากอาการที่องค์ท่านมอง

ดว้ยสายตา อยา่งหนกักค็ำพดูทีน่า่เกรงขาม แต่

ศษิยย์อ่มเขา้ใจในอธัยาศยัของอาจารย ์ ซึง่ถอืวา่

เป็นสิริมงคลที่องค์ท่านดุก็เหมือนองค์ท่านให้พร 

ศิษย์ก็ย่อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าให้เกิดขึ้น

อกี ไมเ่ชน่นัน้กห็มดโอกาสทีจ่ะเดนิเขา้ไปบรเิวณ

กฏุอิงคท์า่นอกีเพราะจะไปขวางธรรมขององคท์า่น 

ยาของหลวงปู่ลีเป็นสมุนไพรต้ม เป็นยา

สำหรับรักษาโรคเนื้อร้ายซึ่งหลวงปู่ได้เล่าให้ลูก-

ศิษย์ฟังว่า องค์หลวงตาได้นิมิตมานานหลายปี

แล้วและให้หลวงปู่เขียนสูตรยาเอาไว้ จึงได้นำ

มาใช้รักษาองค์หลวงตา 

หลังจากต้มยาเสร็จหลวงปู่จะนำกระบอก

ใส่ยาต้มเข้าไปในห้อง หลวงปู่ใช้เวลานานเป็น

ชั่วโมงในการภาวนาอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจ

อย่างมาก หลวงปู่บอกว่า ถ้าให้องค์หลวงตาฉัน

เฉพาะยานี้รับรองว่าหายและต้องให้หยุดยาตัว

อื่นทั้งหมด 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ 

องค์ท่านนอนพักอยู่บนเตียงในห้องปลอด

เชื้อ ตอนเช้าดูมีอาการไม่สบายอยู่ภายใน ดู

เหนื่อยแม้จะสามารถหลับได้บ้าง เสมหะมากจน

ต้องคอยดูดออกบ่อยๆ หลังจากดูดเสมหะแล้ว

มีอาการดีขึ้นและสามารถหลับได้ 

เวลา ๑๒.๔๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๓.๒๕ น. องค์ท่านถ่ายอุจจาระ 

แล้วพระจึงทำความสะอาด พบว่าบริเวณก้น

สองข้างเกิดแผลกดทับเนื่องจากนอนนานๆ 

เมื่อผิวหนังบางมากต้องระมัดระวังไม่ให้เสียดสี

เพราะอาจจะถลอกได้ 

เวลา ๑๕.๓๕ น. หลวงปู่ล ี กุสลธโร วัด

ภผูาแดง กบัพระอาจารยว์นัชยั วจิติโต วดัปา่ภ-ู

สงัโฆ เขา้กราบเยีย่ม องคท์า่นลกุขึน้นัง่และถาม

ขึน้วา่ “คนมาจากไหน เยอะแยะ” แลว้กน็อนพกั 

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระอาจารย์วันชัยกราบ

ลากลับ 

อาการโดยรวมขององค์ท่านคือ เหนื่อย 

หายใจไม่สะดวก ต้องพลิกให้องค์ท่านนอน

ตะแคง บางครั้งมีอาการหอบ ไอห่างๆ เสมหะ

มากและเหนียว เครื่องดูดเสมหะดูดไม่ได้ ต้อง

ใช้สำลีกว้านออกหรือใช้คีมคีบออกด้วยความ

ระมัดระวัง ทำอย่างนี้ ได้ ไม่นานเสมหะก็เกิดขึ้น

ใหม่อีก ต้องได้ดูดออกบ่อยๆ ทำให้เหนื่อย ช่วง

นี้องค์ท่านไม่ค่อยพูด แม้พูดก็ฟังยากเพราะไม่มี

เสียง โดยมากถ้าต้องการอะไรก็จะใช้กิริยา

ท่าทางบอก บางครั้งก็ลุกขึ้นนั่ง นั่งได้ ไม่นานก็

เหนื่อย ต้องได้ประคององค์ท่านลงนอน ตอน

กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากมีเสมหะมาก 

ต้องได้ดูดออกบ่อยๆ  
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วนัศกุรท์ี ่๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

ช่วงเช้าอาการองค์ท่านค่อนข้างดี ไม่

เหนื่อยมากเหมือนเมื่อวาน แผลที่นิ้วหัวแม่เท้า

ซ้ายดีขึ้นมาก ซึ่งคณะแพทย์ พยาบาล และผู้

เกี่ยวข้องได้ขวนขวายหายาดีมารักษาองค์ท่าน  

เวลา ๐๘.๑๐ น. แพทย์จากโรงพยาบาล

ศูนย์อุดรฯ ตรวจพบว่า ปอดข้างซ้ายมีน้ำมาก 

ส่วนปอดด้านขวาบวม 

เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์ท่านพูดขึ้นว่า 

“เหนื่อย..เราเหนื่อย” 

เวลา ๑๕.๕๕ น. มีคณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศริริาช มาขออนญุาตเปลีย่นสายยางให้

สารน้ำที่แขนด้านขวาใหม่เนื่องจากสายเดิมเกิด

การอุดตัน และพบว่ามีน้ำในปอด เสมหะมาก 

แพทย์แนะนำว่าต้องพ่นไอร้อนเพื่อช่วยละลาย

เสมหะและกระตุ้นให้ ไอแล้วดูดเสมหะออก ให้

ทำทุก ๖ ชั่วโมง แต่ถ้าจำเป็นต้องดูดก็ทำได้เลย 

พยายามให้องค์ท่านนอนหงายและหนุนศีรษะ

ขึ้นสูง บางครั้งก็สามารถนอนตะแคงได้ มี

อาการไอ เหนื่อยหอบ 

 

 
วนัเสารท์ี ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ 

ตอนเช้ามีการพ่นไอน้ำร้อนและยาขยาย

หลอดลม เนื่องจากองค์ท่านหายใจไม่สะดวก 

หลอดลมตีบ หายใจมีเสียงดังวี้ดๆ และดูด

เสมหะออกมาก เสมหะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

แสดงว่าเริ่มมีการติดเชื้อที่ปอด ตาข้างซ้ายแดง

มาก แพทย์บอกว่าเกิดจากการไอมากทำให้

เส้นเลือดฝอยแตก และมีอาการเหนื่อยหอบ 

ช่วงบ่ายคณะแพทย์ในทูลกระหม่อมฟ้า-

หญงิจฬุาภรณฯ์ จากโรงพยาบาลศริริาช ๕ ทา่น 

และพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ได้กราบเรียน

กรรมวธินีี้ ใชเ้วลาดำเนนิการเกอืบหนึง่ชัว่โมงซึง่

ปกติจะทำแต่เฉพาะในห้องผ่าตัดที่ปลอดเชื้อ

เท่านั้นเพื่อป้องกันมิให้มีการติดเชื้อเข้ากระแส

เลอืด แต่ในกรณอีงคห์ลวงตา กฏุไิดร้บัการปรบั

ให้เป็นห้องพักที่ปลอดเชื้อที่ ได้มาตรฐานแล้ว 

แพทยจ์งึสามารถปฏบิตักิารแบบหอ้งผา่ตดัไดท้กุ

ประการโดยนำเครื่องมือตลอดอุปกรณ์ในการ

ดำเนนิการดา้นนีม้าจากโรงพยาบาลศริริาช รวม

ถึงการปูผ้า ทำความสะอาดแขน ตลอดจนการ

ปอ้งกนัการตดิเชือ้ของคณะแพทยผ์ูด้ำเนนิการ 

เวลา ๑๗.๐๐ น. นพ.จอมจักรได้ขอ

โอกาสทำแผลบริเวณก้นกบ ส่วนแผลที่เท้าพบ

ว่ามีสภาพดีขึ้นอย่างมากเป็นที่น่าพอใจ องค์-

หลวงตาก็ได้แสดงความพอใจกับการปฏิบัติการ

ของคณะแพทย์ 

ภาพรวมในวนันัน้ตัง้แตค่ำ่เปน็ตน้มา องค-์

ท่านนอนไม่หลับเกือบทั้งคืน ไอบ้าง มีเสมหะ

บ้าง พยายามดึงสายยางที่จมูกออก พร้อมทั้งมี

อาการคันบริเวณศีรษะและใบหน้า 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์ท่านพูดขึ้นว่า 

“หมาก...พลู” พระจึงได้นำมาถวาย องค์ท่านได้

หยิบแก่นคูนเข้าปาก ทั้งมีอาการอิดโรยจาก

การไม่ได้นอนทั้งคืน ฉันหมากแทบไม่ได้เลย ทั้ง

แก่นคูน พลู ใบยาสูบ ที่คายออกมาเหมือนไม่

ได้เคี้ยวเลย ที่องค์ท่านฉันหมากให้เห็นนั้น

เหมือนกับพยายามจะแสดงให้ลูกศิษย์เห็นว่า

อาการอาพาธไม่ได้หนักหนาอย่างที่เป็นกังวล 

ระหว่างที่นั่งฉันหมากองค์ท่านได้พยายาม

จะดงึสายยางทีจ่มกูออก พระจงึไดก้ราบเรยีนวา่ 

สายนี้ ใส่ไว้สำหรับดูดน้ำเสียในกระเพาะอาหาร 

ขออนุญาตเจาะน้ำออกจากปอดด้านซ้าย ซึ่ง

องคท์า่นกอ็นญุาต ในวนันัน้คณะแพทย์ไดถ้วาย

การตรวจองคห์ลวงตา ณ หอ้งปลอดเชือ้ทีส่รา้ง

ใหม่และเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วน พร้อมกันนี ้

นพ.แจ่มศักดิ์ถวายการเจาะดูดสารน้ำออกจาก

เยื่อหุ้มปอดได้ปริมาณ ๖๐๐ มล. พร้อมทั้งใช ้ 

วิธี ใส่สายคาท่อระบายไว้ด้วย เพื่อในอนาคต

เวลามสีารนำ้เพิม่ขึน้ในชอ่งปอด อายรุแพทย์โรง-

พยาบาลศนูยอ์ดุรธาน ี จะไดท้ำการดดูระบายทกุ 

๒-๓ วนั หรอืเมือ่จำเปน็โดยไมท่ำใหอ้งคห์ลวงตา

เจ็บปวดจากการแทงเข็มผ่านบริเวณชายโครง

เหมือนทุกคราว หลังจากเจาะน้ำออกจากปอด

แลว้การหายใจกด็ขีึน้ 

นอกจากนัน้ นพ.ประเสรฐิยงัไดเ้ปลีย่นสาย

ยางให้อาหารทางหลอดเลือดดำที่ใส่สายไว้ ใน

ตำแหน่งหลอดเลือดดำใกล้หัวใจอีกด้วย การ

เปลีย่นครัง้นีท้ำโดยใชส้ายใหมแ่ทนสายเสน้เดมิที่

มีการอุดตันบางส่วนโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือแทง

หลอดเลือดตำแหน่งใหม ่ แต่ใช้เทคนิคใส่สาย

ลวด (Guidewire) เข้าในสายยางเส้นเดิมที่ตัน 

แล้วดึงย้อนออกมา จากนั้นใส่สายยางเส้นใหม่

แทนเพื่อมิให้องค์ท่านต้องเจ็บปวดแต่อย่างใด 
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ถ้าเอาออกจะทำให้อาเจียนและแน่นท้อง องค์-

ท่านก็พยักหน้า และได้มองไปที่ห้องซึ่งติดกับ

ห้องปลอดเชื้อพร้อมกับถามพระว่า “นั่นห้อง

อะไร” 

พระจึงกราบเรียนว่า “ห้องนอนที่กุฏิหลัง

เก่าและกั้นห้องเพิ่มครับ” 

พระไดถ้วายการเชด็ตวัดว้ยนำ้อุน่ ระหวา่งนัน้

พระได้นำผ้าบังสุกุลพร้อมเช็คจากญาติโยมเข้า

ถวายองคท์า่น ทา่นใชม้อืซา้ยจบัผา้ขาว มอืขวาจบั

กระดาษอ่านอยู่นาน แม้ขณะที่อาพาธหนักก็ยัง

เมตตาเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยากทำบุญได้ทำบุญ

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

หมายถงึใหพ้ระทีจ่บัเสน้ดา้นหลงัลกุออกไป จาก-

นั้นพระได้ประคองลงนอน องค์ท่านได้พูดขึ้นว่า 

“เหนือ่ยแทบตาย” ซึง่หมายถงึวา่ชว่งนัน้นัง่นาน

มใิชเ่พราะเหนือ่ย 

เวลา ๐๘.๑๕-๐๘.๔๐ น. แพทย์เข้ามา

ตรวจปอดและทำแผลที่เท้า พบว่าปอดข้างซ้าย

ดีขึ้น แล้วองค์ท่านก็พูดขึ้นว่า  

“เฮาเหนื่อยหลาย ไป...ไป...ไป” 

เวลา ๑๑.๓๐ น. องค์ท่านพูดขึ้นว่า 

“ลุก..เอาลุกไม่ไหวแล้ว” พระจึงประคององค์-

ท่านลุกขึ้นนั่ง มีอาการคล้ายจะอาเจียน พระ

เลยเอาถุง NG ใส่ที่ปลายสายประมาณ ๕ นาที 

มีน้ำสีน้ำตาลปนเขียวไหลออกมาต่อเนื่องได้

เกือบ ๒๐๐ มล.  

เวลา ๑๓.๔๐ น. หลวงปู่แบน ธนากโร วัด

ดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เข้ามากราบ

เยี่ยม แล้วกราบเรียนกับองค์หลวงตาว่า  

“พอกระผมดูพ่อแม่ฯ แล้ว ได้พิจารณาว่า 

ผูท้ีย่ิง่ใหญ่ไมม่ีใครเอาชนะได ้แมแ้ตพ่ระพทุธเจา้ 

คือความแก่ชรา” 

เวลา ๑๔.๓๐ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 

วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น เข้ามากราบ

เยี่ยม องค์ท่านลุกขึ้นมาฉันหมากด้วย ๑ คำ 

เวลา ๑๔.๕๐-๑๕.๑๕ น. องค์ท่านให้เปิด

ประตูห้องที่เคยจำวัดให้องค์ท่านดู แล้วนั่งรถ

กอล์ฟออกไปหน้าวัด ทั้งๆ ที่อาการไม่ค่อยดี 

เหนื่อยหอบ ตาแดง อิดโรย และพูดก่อนออก

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

ได้ให้ออกซิเจนตลอดเวลา 

หลังจากนั้นก็พาองค์ท่านกลับเข้าห้อง

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

หลายครั้ง 

เวลา ๐๑.๓๐ น. องค์ท่านพยายามจะดึง

สายยางทีจ่มกูออกอยูห่ลายครัง้และใหเ้อาลกุนัง่ 

มอีาการเหนือ่ย หนา้ซดี มอืสัน่ และยงัคงจะดงึ

สายยางทีจ่มกูออก พระกราบเรยีนวา่ “หมอไม่

ใหเ้อาออกครบัผม เอาออกแลว้จะอาเจยีน”  

องค์ท่านจึงพูดขึ้นว่า “ใครจะว่าอะไรก็ว่า

ไปเถอะ มันเป็นอยู่นี่” องค์ท่านพูดเสียงสั่นๆ 

พร้อมกับชี้มาที่คอ นั่งตัวเอียงจะล้ม มือสั่น 

แล้วองค์ท่านก็พนมมือขึ้นแล้วพูดเป็น

ภาษาบาลี ๗-๘ คำ แต่ฟังได้ ไม่ชัดเจน แล้วก็

พูดขึ้นต่อว่า “เหนื่อย..เหนื่อย..นอนเลย” 

องคท์า่นนอนไมห่ลบัเกอืบตลอดคนืเปน็วนัที่

สอง เริม่หลบัไดบ้า้งตัง้แตเ่วลา ๐๓.๓๐-๐๔.๑๓ น. 

แลว้กต็ืน่ขึน้มา มเีสมหะตลอด ไอเปน็ระยะๆ  

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์ท่านให้เอารถกอล์ฟ

มาเหมือนต้องการจะออกไปข้างนอก แต่อาการ

ไม่ดี เหนื่อย ไม่ยอมให้ ใส่ออกซิเจนที่จมูก 

เข้าใจว่าคงระคายเคือง พระจึงเอาไว้ใกล้ๆ กับ

จมูกแทน องค์ท่านพยายามดึงเอาสายยางที่

จมูกออก และพูดขึ้นว่า “เฮาเหนื่อยจะตาย”  

หลังจากนั้นแพทย์ ได้เข้ามาทำแผลที่เท้า

และเอาสายยางที่สอดเข้าในจมูกออก 

เวลา ๐๘.๔๕ น. องค์ท่านนั่งรถกอล์ฟ

รอบศาลาเพื่อโปรดญาติโยมเป็นเวลา ๑๕ นาที 

จากนั้นพระจึงรีบพากลับเข้าห้องปลอดเชื้อ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์ท่านนั่งรถเข็นไป

ตามทางจงกรมบนกุฏิ แล้วลงไปศาลาประมาณ 

๑๕ นาที จึงกลับเข้าห้องปลอดเชื้อ 

เวลา ๐๐.๓๐ น. ถอนหายใจ และพูดขึ้น

ว่า “โฮ้...” บ่อยๆ  

เวลา ๐๑.๐๕ น. พดูขึน้วา่ “โฮ.้.ไม่ไหวแลว้” 

พระได้ ใช้ ไฟฉายส่องดูในช่องปากพบว่ามี

เสมหะเหนียวหนืด มีสีเหลืองและขาวติดตาม

เพดานปากและลำคอ ใช้เครื่องดูดเสมหะก็ดูด

ไม่หมด พระจึงค่อยๆ ใช้คีมคีบออกอย่าง

ระมัดระวัง 

เวลา ๐๔.๑๐ น. องค์ท่านนอนตะแคงจึง

พอหลับได้ ไม่มีเสียงเสมหะอยู่ในลำคอ ปกติถ้า

เสมหะไม่เหนียวจนเกินไปก็พอสังเกตได้จาก

เสียงหายใจ แต่ถ้ามีเสมหะมากแล้วไม่มีเสียงจะ

อันตราย พระจึงต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลา 

คืนนี้องค์ท่านก็นอนไม่หลับเกือบทั้งคืน มาหลับ

ได้ช่วงเวลา ๐๔.๑๕ น. 

 

 
วนัองัคารที ่๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ ทรงไดร้บั

แจง้จากแพทย์โรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธานวีา่องค-์

หลวงตามอีาการไขส้งู หอบเหนือ่ยและซมึลง จงึมี

พระดำรสัขอใหค้ณะแพทยจ์ากศริริาชจำนวน ๑๐ 

ท่าน ตามเสด็จมายังวัดป่าบ้านตาดเป็นกรณ ี 
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รีบด่วน (ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลที ่ ๑๙๒/๒๕๕๔ ให้เดินทางไปปฏิบัติ

ราชการในพระองค์เป็นกรณีพิเศษ) จากนั้น  

รถขบวนเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราชใน  

ตอนเชา้มดืเวลา ๐๖.๑๕ น. เพือ่ประทบัเครือ่งบนิ

พระทีน่ัง่ทีก่องบญัชาการกองทพัอากาศ ๖ สนาม-

บนิดอนเมอืงไปยงัสนามบนินานาชาตอิดุรธานี 

เวลา ๐๗.๓๐ น. องคท์า่นลกุขึน้นัง่บนเตยีง 

มีลักษณะอิดโรยมาก เนื่องจากไม่ได้นอนเกือบ

ทั้งคืนเป็นคืนที่สาม 

เวลา ๑๑.๕๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาพร้อมกับคณะแพทย์จาก

โรงพยาบาลศิริราชทั้ง ๑๐ ท่าน เพื่อกราบ

นมัสการเยี่ยมและถวายการรักษา  

นพ.แจ่มศักดิ์ ได้ตรวจปอดพบว่ามีน้ำใน

ปอดเพิ่มขึ้น ต้องเจาะน้ำออก โดยทูลกระหม่อม

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เป็นผู้ขอเมตตาอนุญาตจาก

องค์ท่าน และใส่สายไว้ถาวรเพื่อดูดน้ำออกจาก

ปอดโดยในครั้งต่อไปจะได้ ไม่ต้องเจาะใหม่ 

นพ.แจ่มศักดิ์ดูดน้ำออกจากปอดได้ ๗๒๐  

มล. สีน้ำตาลปนแดง ซึ่งแสดงว่าไม่ค่อยดี 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรง

กล่าวกับคณะสงฆ์พระมหาเถระในที่ประชุมว่า  

“ดิฉัน มากราบเยี่ยมอาการท่านพ่อด้วย

ความห่วงใย ท่านเคยบอกดิฉันว่า ให้มีท่านพ่อ

อยู่ที่ ใจก็พอแล้ว ดิฉันยังเป็นปุถุชน ไม่ค่อย

เข้าใจนัก แต่ดิฉันก็มีความปรารถนาที่จะมีท่าน-

พ่อ ที่มีองค์ท่านจริงๆ ณ ที่นี้ด้วย เพราะท่าน-

พ่อมีพระคุณแก่ดิฉันมาก คราวที่ดิฉันป่วย ต้อง

เข้านอนโรงพยาบาล นานเป็นเดือน ท่านพ่อ

มาโปรดเมตตา ให้คำสั่งสอนถึงโรงพยาบาล 

ทำให้ดิฉันสามารถออกจากโรงพยาบาลได้  

ดิฉันปรารถนาจะตอบแทนพระคุณ และ

แสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยความรักและ

เทิดทูนอย่างสูงสุดจริงๆ และดิฉันขออนุญาต

มาเยี่ยมอาการท่านพ่อทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 

เพราะในวันธรรมดาก็ ไปดูแลพระเจ้าอยู่หัว  

ซึ่งก็ยังคงประชวร ดิฉันต้องการดูแลทั้ง ๒ 

ท่าน ซึ่งมีพระคุณแก่ดิฉันมาก เพราะพระเจ้า

อยู่หัวก็เป็นพระบิดาที่ ให้กำเนิดร่างกาย ส่วน

หลวงตาก็เป็นท่านพ่อผู้ ให้กำเนิดดวงใจ ให้แสง

สว่างแก่ดิฉัน ดิฉันจะไม่รบกวนอะไรมาก เพียง

แต่กราบเยี่ยม ดิฉันรัก เคารพ และเทิดทูน

อย่างสูงสุด ต้องการให้ท่านพ่ออยู่กับเรานาน

ที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ดิฉันจึงกราบเรียนขอ

ความกรุณาต่อพระคุณเจ้าดังกล่าวข้างต้น”  

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน ได้ถวาย

พระพรว่า “เห็นด้วย” จากนั้นพระองค์ก็เสด็จ

มาเยี่ยมองค์หลวงตาถี่ยิ่งขึ้น 

เวลา ๑๒.๔๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค ์ 

โดยขา้ราชบรพิาร แพทยแ์ละพยาบาลรว่มสมทบ

ปจัจยัถวายองคห์ลวงตา แลว้ทรงนมสัการลากลบั 

จากนัน้ นพ.จอมจกัรไดเ้ขา้มาทำแผลทีเ่ทา้ 

นพ.อมรเขา้มานำเชือ้ทีเ่ทา้ไปตรวจดว้ย ขณะทีท่ำ

แผลดอูงคท์า่นอดิโรยและมอีาการเหนือ่ย 

เวลา ๑๕.๔๕ น. พระอาจารยก์นกไดป้ลงผม

ถวายองค์ท่านบนเตียง เพราะไม่สะดวกในการ

เคลือ่นยา้ย 

เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. องค์ท่านถอน

หายใจบ่อยๆ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เนื้อตัวเย็น 

เวลา ๒๒.๐๐ น. ขณะทีร่า่งกายแปรปรวน

อยูน่ัน้ องคท์า่นไดพ้นมมอืขึน้ สกัพกักเ็อามอืลง 

เวลา ๒๒.๓๐ น. อาการโดยรวมยงัไมด่ขีึน้ 

เหมอืนจะอาเจยีนอยูต่ลอดเวลา องคท์า่นบอกให้

พลิกตัวนอนตะแคงด้านซ้ายอยู่หลายครั้ง และ

พดูขึน้วา่ “โธ่ๆ ๆๆ” ทีส่ดุกบ็อกใหพ้ยงุทา่นลกุขึน้

นั่ง มีอาการเหนื่อยหอบจะอาเจียนตลอดเวลา 

แพทย์และบุรุษพยาบาลได้เข้ามาตรวจปอดและ

ท้อง พบว่าท้องตึงมาก น่าจะมีน้ำมาก จึงขอ

โอกาสใสส่ายยางเขา้ทางรจูมกูผา่นหลอดอาหาร

ถงึกระเพาะอาหารเพือ่ระบายนำ้ออก และพน่ยา

ขยายหลอดลม ถวายออกซิเจน จากนั้นอาการ

เริ่มดีขึ้น น้ำที่ ไหลออกมาทางปากมีสีเขียวปน

เหลือง แพทย์และบุรุษพยาบาลได้พ่นยาขยาย

หลอดลมอีกครั้งแล้วดูดเสมหะ กระทั่งเวลา 

๐๐.๔๐ น. อาการโดยรวมจึงเริ่มดีขึ้น และพอ

นอนหลบัไดบ้า้ง ในบางชว่งองคท์า่นพยายามใช้

มอืดงึเอาสายออกซเิจนและสายยางทีจ่มกูออก 

เ มื่ อ คื น ตอนที่ อ ง ค์ ท่ า น

อาเจยีนออกมามกีลิน่คาวมากกวา่

ทกุครัง้ 

 

 
วนัพธุที ่๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๓๐-๐๗.๔๕ น. 

ช่วงนี้ดู เหมือนองค์ท่านจะเกิด

เวทนาในขันธ์มาก จนถึงเวลา 

๐๗.๕๐ น. อาการตา่งๆ จงึเริม่สงบ

ลง แต่ก็มีไอเป็นระยะๆ ระหว่าง

ที่นอนพักได้พูดขึ้นว่า “เหนื่อย  

...เหนื่อย” และพยายามดึงสาย 

NG ออก 

เวลา ๑๑.๓๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วดัปา่บา้นนาคณู และหลวงปูค่ณู สเุมโธ วดัปา่-  

ภูทอง มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๒.๔๐ น. หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม 

วัดทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา เข้ามากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นมา องค์ท่าน

สามารถนอนพักได้บ้าง  

เวลา ๒๓.๔๐ น. องค์ท่านบอกให้ประคอง

ลุกขึ้นนั่งและพยายามปัดสายออกซิเจนออก 

อาการโดยรวมไม่ดี จึงให้องค์ท่านนอนพัก 

เวลา ๐๐.๓๐ น. องคท์า่นบอกใหป้ระคอง

ลกุขึน้นัง่และใหเ้อาสายออกซเิจนออก มอีาการ

เหนื่อยหอบ แพทย์และบุรุษพยาบาลจึงถวาย

ออกซเิจนแบบถงุ เสรจ็แลว้จงึใชม้อืบอกใหพ้ระ

ชว่ยพยงุทา่นลงนอน 

เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ น. ระหว่างที่องค์-

ท่านนอนพักอยู่บนเตียง ได้ชี้มือขึ้นบนฟ้าแล้ว

บอกว่า “ไป...ไป” 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

เช้านี้แพทย์ได้เข้ามาตรวจร่างกายและทำ

แผลที่เท้าประจำวัน อาการโดยรวมค่อนข้างดี 

ไม่อิดโรย แววตาและสีหน้าดี 

เวลา ๐๘.๔๐ น. แพทย์จากโรงพยาบาล
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ศูนย์อุดรฯ ขอโอกาสเอกซเรย์ปอด จากนั้น

นพ.อมรจากโรงพยาบาลศิริราช ขออนุญาต

ตรวจรา่งกาย พบวา่ทอ้งด ีไมแ่นน่ สายนำ้เกลอื

ด ี ปอดขวาด้านล่างฟังเสียงได้ชัดเจนว่ามีการ

อกัเสบ ผลเอกซเรยป์อดกเ็ปน็ตามขอ้สนันษิฐาน

พบวา่ปอดดา้นขวาสว่นลา่งอกัเสบจรงิ 

เวลา ๑๑.๒๐ น. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัด

เขาใหญ่เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา มา  

กราบเยี่ยม องค์ท่านลืมตาดูแต่ ไม่ ได้พูดอะไร 

แล้วหลับตาต่อไป 

เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงปูเ่ผย วริโิย วดัถำ้-

ผาปู่ จังหวัดเลย มากราบเยี่ยม 

ตั้ งแต่ เช้ามา องค์ท่านนอนหลับได้ดี 

อาการโดยรวมดี 

เวลา ๑๔.๓๐ น. องค์ท่านรู้สึกตัวตื่น มี

ลักษณะนัยน์ตาอิดโรย เปียกชุ่ม มีอาการ

เหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่ม แต่ไม่มีอาการกระสับ

กระส่าย หายใจได้ดีกว่าวันก่อนๆ  

วั นนี้ แ พทย์ แผนจี นทั้ ง หมอลิ้ ม แล ะ

หมอหมิงเข้ามาขออนุญาตตรวจดูอาการซึ่ง  

องค์ท่านก็เมตตา 

เวลา ๑๖.๓๕ น. พระได้ประคององค์ท่าน

ให้นั่งอยู่บนเตียงมีอาการอิดโรย นัยน์ตาอิดโรย 

มีน้ำตาคลอ แขนขาไม่มีกำลัง วันนี้ทั้งวันองค์-

ท่านไม่ได้พูดอะไรเลย 

เวลา ๑๙.๑๕ น. พระอาจารย์จันทร์เรียน 

คณุวโร วดัถำ้สหาย จงัหวดัอดุรธาน ี เขา้มากราบ

เยีย่มประมาณ ๑๐ นาท ี ระหวา่งทีพ่ระอาจารย์

จันทร์เรียนกราบลา ขณะนั้นองค์ท่านยังนอน

หลบัตาอยูบ่นเตยีงไดย้กมอืขึน้รบัไหวด้ว้ยเหมอืน

กบัองคท์า่นรบัทราบอยูต่ลอดเวลา 

เวลา ๒๓.๐๕ น. องค์ท่านรู้สึกตัวตื่น 

หนา้ตาผอ่งใสด ี พดูอยู่ในลำคอแตฟ่งัไมช่ดั พระ

ไดข้อโอกาสนำสำลชีบุนำ้ตาลทรายแดงแตะทีล่ิน้

องคท์า่น ๒ ครัง้ ซึง่ทำเชน่นีก้เ็พือ่ทำใหป้ากคอไม่

แหง้ ใหร้า่งกายสดชืน่มกีำลงั วนันีอ้งคท์า่นหลบั

ไดด้ทีัง้กลางวนัและกลางคนื อาการโดยรวมดขีึน้  

 

 
วนัศกุรท์ี ่๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๒๐ น. องค์ท่านใช้มือดึงสาย

ออกซิเจนออก พระจึงลองให้องค์ท่านหายใจ

เอง สังเกตดูได้ประมาณ ๕–๑๐ นาที วัดค่า

ออกซิเจนในเลือดอยู่ที่ ๙๑% จึงได้ ใส่สาย

ออกซิเจนถวายใหม่ องค์ท่านพยายามจะดึง

สายออกซิเจนและสาย NG ออกบ่อยครั้ง นอก  

จากนี้ยังมีเสมหะค่อนข้างมากต้องคอยดูดออก

เป็นระยะๆ พร้อมทั้งได้พ่นยาขยายหลอดลม 

เวลา ๑๐.๑๕ น. พระอาจารย์จันทร์เรียน 

คุณวโร วัดถ้ำสหาย จังหวัดอุดรธานี มากราบ

เยี่ยม และได้ลากลับเมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น. 

ตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลา ๑๕.๒๐ น. องค์-

ท่านนอนหลับพักผ่อนได้ดีมีอาการไอเป็นระยะๆ 

มีสีหน้าผ่องใส ดวงตาแจ่มใส 

เวลา ๑๖.๑๐ น. องค์ท่านบอกให้เอา

ผ้าห่มมาห่มให้ 

เวลา ๑๗.๐๐ น. นอนไม่หลับ ดูมีเวทนา

ในขันธ์มาก และพยายามดึงสาย NG ออก

หลายครั้ง จนเวลา ๒๐.๑๕ น. พระจึงไปบอกให้

แพทย์มาถอดสาย NG ที่จมูกออก หลังจากนั้น

ดูองค์ท่านถอนหายใจบ่อยขึ้น นอนไม่หลับ มัก

พูดว่า “เหนื่อย” หายใจไม่สะดวกเพราะมี

เสมหะในคอมาก แพทย์จะขอดูดเสมหะออก

องค์ท่านไม่อนุญาตให้ดูด 

อยู ่ ๒-๓ ครัง้ พระจงึไดย้กประคององคท์า่นขึน้

รถเขน็ในเวลาประมาณ ๒๑.๑๐ น. แพทยร์บีประ-

คบัประคองสายนำ้เกลอืและเขน็เสานำ้เกลอืตาม

องคท์า่นไปไมห่า่ง พระอกีรปูคอยถอืกระโถนตาม 

รถเข็นเคลื่อนจากเตียงที่องค์ท่านนอนอยู ่ ผ่าน

ประตแูรกไปทะลหุอ้งทีท่า่นเคยจำวดัอยูแ่ละทะลุ

เลยออกไปทางระเบยีงดา้นทศิเหนอืของกฏุ ิ จาก

นั้นก็เลี้ยวรถเข็นไปด้านซ้าย เมื่อสุดทางจงกรม

แล้วก็วนขวา เลียบระเบียงกุฏิโดยวนขวาตาม

เข็มนาฬิกา องค์ท่านให้หยุดรถเข็นและเคลื่อน

มือขององค์ท่านไปแตะราวจงกรม สักพักองค์-

ท่านก็ให้เคลื่อนรถเข็นต่อและหยุดเอามือแตะ

ราวจงกรมอีกครั้ง องค์ท่านให้วนรถเข็น เวียน

ดา้นขวาอยูเ่ชน่นีถ้งึ ๓ รอบ  

หลังจากเวียนครบแล้วองค์ท่านบอกให้

หยุด พระจึงช่วยกันนำองค์ท่านกลับมานอนพัก

บนเตยีงเชน่เดมิ ขณะนัน้นาฬกิาทีผ่นงับอกเวลา 

๒๑.๒๕ น. การที่องค์ท่านให้เข็นรถเวียน ๓ 

รอบประดุจการกระทำประทักษิณเช่นสมัย  

พุทธกาลเช่นนี ้ เป็นการฝืนธาตุขันธ์อย่างมาก   

เพราะในเวลานีอ้งคท์า่นมสีภาพทีอ่อ่นเพลยีมาก 

ปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้ออำนวยให้เคลื่อนไหวไปมาอีก

แล้ว หมู่พระและแพทย์ที่พาท่านออกไปต่างรับ

รูก้นัวา่นัน่เปน็ “กริยิาการจงกรมขององคห์ลวง-

ตาเป็นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนักบวช” 

ขณะนั้นสีหน้าเริ่มขาวซีดปากซีด นัยน์ตา

อดิโรย องคท์า่นกด็อูดิโรย ออ่นเพลยี นัง่กม้หนา้

มีน้ำไหลออกมาทางปาก ตกดึกนอนไม่หลับ 

ช่วงนั้นมีเสมหะมาก พระกับบุรุษพยาบาล

พยายามหาวิธีบรรเทาความอึดอัดจากเสมหะ

ซึ่งก็ต้องเสี่ยงกับอัธยาศัยขององค์ท่านที่ ไม่

แสดงกิริยาการจงกรมเป็น
วาระสุดท้าย

 

เวลา ๒๑.๐๐ น. องค์หลวงตาซึ่งมีท่าทาง

อ่อนเพลียดูอิดโรย และยังมีสายออกซิเจนติด

อยู่ที่จมูกทั้งสองข้าง ให้ปรับเตียงขึ้นในท่านั่ง 

แล้วชี้ ไปที่ประตู ปลายเตียงขององค์ท่านเมื่อ

เปิดประตูทั้งสองฝั่ง จะสามารถทะลุถึงกันได้ 

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

บุรุษพยาบาลหลายครั้ง จากนั้นเมื่อพระและ  

บุรุษพยาบาลขอโอกาสดูดและจะพ่นยาขยาย

หลอดลม องค์ท่านก็โบกมือปฏิเสธพร้อมกับดึง

มอืพระออกและดซุำ้อกี จงึยตุติามธรรมของทา่น 

เวลา ๐๕.๑๕ น. องค์ท่านจึงอนุญาตให้ดูด

เสมหะ ซึ่งมีปริมาณมาก ในส่วนอื่นดูเหมือน

แขนซ้ายและเท้าขวาบวมขึ้น 

 

 
วนัเสารท์ี ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์ท่านลุกขึ้นนั่งบน

เตียงโดยไม่ยอมรับออกซิเจน มีอาการหอบมาก

ขึ้น พระและบุรุษพยาบาลพยายามขออนุญาต

ใส่สายออกซิเจนและดูดเสมหะ องค์ท่านเอามือ

ปัดออก ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาเสมหะมีมาก

ขึ้น ดูดออกสักพักก็เกิดขึ้นใหม่ 

เวลา ๐๖.๑๐ น. องค์ท่านชี้มือไปทางซ้าย

ซึ่งมีพระคอยยืนส่องดูทางกระจกนอกห้อง

ปลอดเชือ้ พระจงึเอาผา้มา่นปดิลง จากนัน้องค-์

ท่านชี้มือให้เปิดประตูห้องที่เคยจำวัดเดิมแล้ว

ล้มตัวลงนอน อาการโดยรวมไม่ดี เหนื่อยหอบ 

มือไม่มีเรี่ยวแรง พระจึงได้ขอโอกาสใส่สาย

ออกซิเจนใหม่ มีไอบ้างเป็นระยะ 

เวลา ๐๖.๑๕ น. บุรุษพยาบาลได้ดูด

เสมหะออกจำนวนมาก องค์ท่านหันไปทางซ้าย

บอกบุรุษพยาบาลว่า “ไป....ไป” 

เวลา ๐๗.๓๐ น. อาการโดยรวมไม่ดีเลย 

นัยน์ตาอิดโรย ซูบผอม สีหน้าไม่สู้ดี 

เวลา ๐๘.๔๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาพร้อมคณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศิริราชมี นพ.จอมจักร นพ.อมร 

นพ.นิพนธ์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล (อายุรแพทย์

โรคไต) นพ.สถาพร และ นพ.แจ่มศักดิ์ เข้า

นมัสการกราบเยี่ยม 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ถวายใบ

ปวารณา องค์ท่านนั่งอ่านอยู่ครู่หนึ่ง พระจึง

ประคองนอนลง ดูมีอาการอิดโรย นัยน์ตา

อิดโรย มีเสมหะมาก ทรงกราบขออนุญาต

ถวายการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ

สาขาซึ่งได้ตรวจปอด ท้อง สายให้สารน้ำ และ

ทำแผลที่เท้า  

จากนัน้ทรงกราบขออนญุาตใหแ้พทยถ์วาย

เลอืดจำนวน ๑ ยนูติ (๒๖๕ มล.) และดดูระบาย

สารน้ำออกจากช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายออก  

มาปรมิาณราว ๕๕๐ มล. ซึง่องคท์า่นกอ็นญุาต 

จากนัน้แพทย์ไดช้ะลา้งแผลทีเ่ทา้องคห์ลวงตา  

การเอาน้ำออกจากปอดตามความเห็น

ของแพทย์ เนื่องจากผลเลือดมีจำนวนเม็ด

โลหิตขาวสูงขึ้น และมีภาวะโลหิตจางที่อาจ

ทำให้มีอาการเหนื่อยมากกว่าเดิม  

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จกลับไปประทับที่โรงแรมในตัว

เมอืงจงัหวดัอดุรธาน ีพรุง่นีจ้งึจะเสดจ็มาใหม่ 

เวลา ๑๘.๑๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง จังหวัดอุดรธานี เข้ามากราบเยี่ยม 

สม่ำเสมอเป็นประจำเกือบทุกวัน 

เวลา ๑๘.๓๐ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร เข้ามากราบ

เยี่ยม อาการโดยรวมขององค์ท่านดูไม่ดีเลย 

ซูบผอม อิดโรย อ่อนแรง นัยน์ตาอิดโรย 

เสมหะมาก ไอมาก 

ในวันนี้เป็นวันแรกที่คณะแพทย์ ได้ถวาย

ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากเอกซเรย์ปอดพบว่ามีการ

อักเสบติดเชื้อของปอดด้านขวาล่าง 

องค์ท่านหลับจนถึงเช้าวันใหม่ จะตื่นก็

เฉพาะเวลาดูดเสมหะ แขนซ้ายและเท้าขวายัง

บวมอยู่ แต่เสมหะลดลง 

 

 
วนัอาทติยท์ี ่๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๘.๑๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาทรงกราบนมัสการใน

ห้องปลอดเชื้อ ช่วงนี้องค์หลวงตานอนหลับอยู่

ซึ่งหลับมาตั้งแต่เมื่อบ่ายวานนี้ 

เวลา ๐๘.๑๘ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ ทรงนมัสการลา  

เวลา ๑๙.๐๕ น. ขณะกำลังพ่นยาละลาย

เสมหะ องค์ท่านลืมตาได้เล็กน้อย นัยน์ตา

อิดโรย และพยายามดึงสายออกซิเจนออกอยู่

หลายครั้ง 

เวลา ๑๙.๕๕ น. องค์ท่านหายใจได้ช้าลง 

อตัราการหายใจ ๙ ครัง้ตอ่นาท ี ซึง่แสดงใหเ้หน็

ว่าหายใจได้ ไม่ด ี สังเกตดูเหมือนองค์ท่านเริ่มมี

ทกุขเวทนาในธาตขุนัธม์าก และมอีาการหนกัขึน้ 

เวลา ๒๒.๐๐–๒๓.๓๐ น. แพทย์ได้เข้ามา

ตรวจและดูดน้ำออกจากปอด พอช่วงเที่ยงคืนมี

ไอถี่ขึ้น และมีเสมหะ 

เวลา ๐๐.๔๐ น. องคท์า่นลมืตาขึน้ นยันต์า

ไมอ่อ่นลา้เหมอืนเมือ่วนักอ่น และสามารถลมืตา

ไดเ้ตม็ที ่เริม่รูส้กึตวัเวลาปวดปสัสาวะ  

เวลา ๐๒.๔๐ น. เริม่มทีกุขเวทนามากขึน้ 

แขนขากระตกุ องคท์า่นทำมอืบอกใหป้ระคองลกุ

ขึน้ แลว้นัง่หลบัตา รา่งกายกระตกุ แพทยเ์ขา้มา

ตรวจดูพบว่าท้องโตและแข็ง คาดว่าน้ำใน

กระเพาะมีมาก จึงใส่สาย NG เข้าทางจมูก 

แพทยด์ดูนำ้ในกระเพาะได ้๕๐ มล. มสีเีขยีวเขม้ 

เวลา ๐๔.๒๘ น. องค์ท่านเริ่มมีอาการดี

ขึ้น ลืมตาได้ มีสีหน้าดีขึ้น การหายใจเริ่มเป็น

ปกติ ตอบสนองได้ดี แล้วเริ่มนอนพักได้ 

 

 
วนัจนัทรท์ี ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๔๐ น. ขณะที่พระเช็ดตัวถวาย
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พบที่ท้องบวมและแข็ง ต้นขาซ้ายมีลักษณะ

บวมน้ำค่อนข้างมาก เท้าขวายุบลงเกือบเป็น

ปกติ แขนซ้ายยังบวมอยู่แต่ลดลงกว่าวันก่อนๆ 

เวลา ๐๘.๒๐ น. องค์ท่านเริ่มมองดูนั่นดูนี่

ได้เกือบเป็นปกติ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. อาการโดยรวมดีขึ้นกว่า

เมื่อวาน ไอน้อยลง เสมหะลดลง การหายใจ

สม่ำเสมอ มีสีหน้าและแววตาแจ่มใส 

เวลา ๒๐.๑๐ น. องคท์า่นพยายามดงึสาย 

NG ออก แมจ้ะกราบเรยีนอยา่งไรองคท์า่นกย็งั

ดงึอยู ่ในทีส่ดุพระจงึใหบ้รุษุพยาบาลเอาออก 

เวลา ๒๓.๒๕ น. องค์ท่านมีอาการ

เหนื่อยหอบมากขึ้น แพทย์ตรวจดูพบว่า

หลอดลมตีบมากเนื่องจากปอดบวม จึงพ่นยา

ขยายหลอดลม  

เวลาเที่ยงคืนเริ่มหอบมากขึ้น แพทย์ ได้

เปลี่ยนการถวายออกซิเจนจากสาย Canular 

เป็น Mask เนื่องจากอัตราการละลายของ

ออกซิเจนในเลือดต่ำ แล้วเปลี่ยนจาก Mask 

เป็นเครื่อง Bipap องค์ท่านพยายามเอามือดึง

หน้ากากออก  

เวลา ๐๓.๒๕ น. แพทย์เปลี่ยนการถวาย

ออกซิเจนจากเครื่อง Bipap เป็นสาย Canular 

เพราะอาการโดยรวมดีขึ้น อัตราการหายใจ

สม่ำเสมอปกติ  

เวลา ๐๕.๐๐ น. องค์ท่านให้พระประคอง

ลุกขึ้น ช่วงนั้นพระให้บุรุษพยาบาลพ่นยา  

ละลายเสมหะและยาขยายหลอดลม ขณะพน่ยา

ดูองค์ท่านมีลักษณะซึม ตาบวม เหนื่อยหอบ 

หายใจได้ ไม่ดี แล้วจึงดูดเสมหะ จากนั้นจึง

ประคององค์ท่านลงนอน จนกระทั่ งเวลา 

๐๖.๑๐ น. เริ่มหายใจดีขึ้น 

 

 
วนัองัคารที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๓๕ น. องค์ท่านบอกพระให้

พยุงลุกขึ้นนั่งพักอยู่บนเตียง ดูมีอาการนัยน์ตา

อิดโรย หายใจมีเสียงดังในลำคอ ตอนเช้าที่เช็ด

ตัวถวายสังเกตเห็นท้องบวมแข็ง ต้นขาซ้าย

บวมขึ้นมาก เสมหะที่ดูดออกมามีสีเขียว มีน้ำ

ไหลออกมาทางปาก 

แพทย์และบุรุษพยาบาลได้ ใส่สาย NG 

ทางจมูกให้ ใหม่ พอสอดสายเข้าไปน้ำดีจาก

กระเพาะก็ไหลออกมามีสีเขียวแก่ปริมาณ ๑๕๐ 

มล. เมื่อดูดน้ำออกแล้วมีอาการดีขึ้น องค์ท่านก็

บอกให้พยุงนอนลงแล้วก็หลับไป 

เวลา ๐๘.๑๕ น. องค์ท่านบอกให้ประคอง

ลุกขึ้นนั่ง มีอาการหอบ นัยน์ตาอิดโรย แสดง

การรับรู้น้อยลง แพทย์ ได้เข้ามาตรวจดูอาการ

พบว่ามีน้ำในปอดมาก กระเพาะมีน้ำมาก ต้อง

ระบายน้ำออก ขณะที่แพทย์และบุรุษพยาบาล

ระบายน้ำจากปอด ดูองค์ท่านอ่อนแรงมาก 

จากนั้นลงนอนพัก แต่ไม่ ได้หลับ ยังมองดูนั่น  

ดูนี่ได้ ระบบการหายใจสม่ำเสมอดี 

เวลา ๑๐.๕๐ น. หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภริโต 

วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู มากราบ

เยี่ยมประมาณ ๕ นาที แล้วก็ลากลับ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 

วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น มากราบ

เยี่ยม จนถึงเวลา ๑๔.๔๐ น. จึงลากลับ 

เวลา ๑๖.๐๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร มากราบ

เยี่ยม และลากลับเวลา ๑๖.๓๐ น. 

เวลา ๑๖.๑๕ น. พระอาจารยอ์คัรเดช(ตัน๋) 

ถริจติโต วดับญุญาวาส จงัหวดัชลบรุ ี มากราบ

เยีย่ม และไดล้ากลบัพรอ้มกบัหลวงปูอุ่น่หลา้ 

เวลา ๑๘.๑๕ น. องคท์า่นบอกใหพ้ยงุลกุขึน้

นัง่ และชี้ ไปทีป่ระต ู หมายถงึใหเ้ปดิประตหูอ้งที่

เคยจำวัด ระหว่างนั้นอาการโดยรวมไม่ดีเลย 

หายใจหอบมากขึ้น ดูอิดโรย มีเสมหะมากทั้ง

เปลีย่นเปน็สเีหลอืงซึง่เขา้ใจวา่เกดิจากการตดิเชือ้ 

เวลา ๑๘.๒๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง เข้ามากราบเยี่ยม และลากลับเมื่อ

เวลา ๑๘.๕๐ น.  

ระหว่างนี้ ได้ดูดเสมหะออกเป็นระยะๆ 

หายใจได้ดีขึ้น จากนั้น ๕-๑๐ นาที เสมหะก็เกิด

ขึ้นใหม่อีกเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ 

เวลา ๒๐.๐๐ น. องค์ท่านบอกให้พยุงลุก

ขึ้นนั่ง ดูสีหน้าอิดโรย หอบ หนังใต้ตาบวม 

พยายามจะพูดแต่ก็ไม่มีเสียง แล้วพูดกับพระซึ่ง

พอจับความได้ว่า “ไป..ลุก..ไป” จากนั้นพระจึง

ประคององค์ท่านลงนอน 

เวลา ๒๓.๒๐ น. แพทย์ ได้อัลตราซาวด์ 

พบว่าน้ำในปอดมีมากและดูดน้ำออกจากปอด

ข้างซ้ายได้ ๒๘๐ มล. สีน้ำตาลปนแดง ช่วงนี้

นอนหลับได้ดี 

จนกระทั่งเวลา ๐๓.๓๐ น. ปัสสาวะ และ

ดูเหมือนองค์ท่านเกิดเวทนาในขันธ์ 

เวลา ๐๓.๕๐ น. พระได้ประคององค์ท่าน

ลุกขึ้นนั่ง ตาบวม ดูดเสมหะออกได้มาก จาก

นั้นก็ประคองลงนอน 

เวลากลางคนืมกีารถวายยาอนิซลูนิเพือ่ลด

ระดบันำ้ตาลในเลอืด เนือ่งจากตรวจพบวา่ระดบั

นำ้ตาลในเลอืดสงู เพราะถา้ระดบันำ้ตาลในเลอืด

มากจะมอีาการซมึ รา่งกายดดูซบัอาหารไดน้อ้ย

และจะทำใหเ้ชือ้โรคเจรญิเตบิโตไดง้า่ย 

ปกติคนป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง

ได ้โดยเฉพาะคนแกถ่า้นอนนานๆ จะเกดิแผลกด

ทบั แพทย์ไดแ้นะนำใหพ้ลกิตวัผูป้ว่ยทกุ ๑-๒ ชม. 

แต่ในกรณนีีเ้ปน็เรือ่งลำบากเพราะโดยปกตอิงค-์

ท่านมักนอนตะแคงด้านซ้ายแต่ขณะนี้ติดขัดที่มี

สายระโยงระยาง การตะแคงซ้ายจะทำให้เจ็บ

หน้าอกซ้ายที่แพทย์ได้เจาะน้ำออกจากปอดและ

มสีายระบายนำ้คาไว ้ และหากจะพลกิหนัตะแคง

ขวาก็ไม่ ได้เนื่องจากเจ็บต้นแขนที่เคยประสบ

อุบัติเหตุในช่วงเปิดโครงการช่วยชาติใหม่ๆ แต่

ถ้าไม่พลิกตัวเลยก็จะเกิดแผลกดทับซึ่งเป็นการ

ยากลำบากในการปฏบิตักิบัองคท์า่นในชว่งเวลานี้ 

 

 
วนัพธุที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๕๐ น. แพทย์แผนจีนจากโรง-

พยาบาลหัวเฉียวขออนุญาตนำขิงอังไฟแปะที่

ฝา่มอื ฝา่เทา้และหนา้ทอ้ง สกัพกัหนึง่แพทยจ์าก

โรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ ได้เข้ามาทำแผลที่เท้า 

ระหว่างนั้นองค์ท่านบอกให้พยุงลุกขึ้นนั่ง มี

อาการอิดโรย หน้าแดงก่ำ ลืมตาได้เล็กน้อย 

 เวลา ๐๙.๓๘ น. พระอาจารย์อัครเดช 

ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี มากราบ
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เยี่ยม จากนั้นไม่นานก็ลากลับ 

แพทย์ ได้ตรวจดูต้นขาซ้ายที่บวม แล้ว

บอกว่าเริ่มดีขึ้น 

เวลา ๑๑.๐๐ น. องค์ท่านปัสสาวะออก

ลำบาก พระได้ประคององค์ท่านลุกขึ้นนั่ง 

ปัสสาวะ น้ำปัสสาวะมีสีเหลืองปนแดง 

เวลา ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. องคท์า่นหลบั  ๆตืน่  ๆ

หายใจปกติ 

เวลา ๑๓.๒๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาพร้อมกับคณะแพทย์จาก

โรงพยาบาลศิริราชเพื่อกราบเยี่ยมและตรวจ

รักษา ช่วงนี้ดูองค์ท่านเหนื่อยๆ แล้วพระก็

ประคองลงนอน  

คณะแพทย์ที่ตามเสด็จในวันนี้ประกอบ

ด้วย นพ.แจ่มศักดิ์ดูแลเรื่องปอด นพ.สถาพร

และนพ.สุชายดูแลเรื่องท้อง นพ.นิพนธ์ดูแล

เรื่องประสาท นพ.อมรดูแลเรื่องการติดเชื้อ 

นพ.ประเสริฐดูแลเรื่องสายให้สารน้ำ และ

นพ.จอมจักรดูแลแผลที่เท้า ส่วนที่วัดจะมีคณะ

แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯและโรง-

พยาบาลศรีนครินทร์คอยดูแลเป็นประจำทั้ง

กลางวันและกลางคืนตลอดมาตั้งแต่เริ่มอาพาธ

เกี่ยวกับท้อง 

ผลการตรวจวันนี้ปรากฏว่า เสมหะไม่มาก 

น้ำในปอดไม่มาก ท้องตึงแน่นกว่าเดิม สายให้

สารน้ำเป็นปกติ แผลที่นิ้วเท้าดี 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ ถวายปัจจัยจากนั้นก็เสด็จกลับ 

อาการชว่งนี้ ไมด่ ีดอูอ่นแรง ลมืตาแทบไม่ได้ 

เวลา ๑๔.๔๕ น. พ่นยาขยายหลอดลม

และละลายเสมหะ เนื่องจากเสมหะเหนียวและ

มีมาก ช่องคอมีแผลที่เกิดจากใส่สาย NG  

เวลา ๑๘.๒๐ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร เข้า

มากราบเยี่ยมแล้วลากลับเมื่อเวลา ๑๘.๕๐ น.  

เวลา ๒๑.๓๐ น. ขณะที่พ่นยาขยาย

หลอดลมและละลายเสมหะ ดูองค์ท่านเกิดทุกข์

ทางขันธ์ เหนื่อยหอบ ยิ่งเมื่อดูดเสมหะบ่อยๆ ก็

ยิ่งทำให้เหนื่อยหนักเข้าไปอีก ในช่วงนี้มีบุรุษ

พยาบาลเข้ามาผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ได้อย่าง

ดีเยี่ยม ซึ่งองค์ท่านก็เมตตามาก 

ตั้งแต่ค่ำมาจนถึงเวลา ๐๑.๐๐ น. เสมหะ

มากนอนหลับๆ ตื่นๆ 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

ตั้งแต่เวลา ๐๖.๑๐-๐๘.๒๐ น. มีเสมหะ

มากและเหนียว เวลาหายใจมีเสียงดัง จึงดูด

เสมหะและพ่นยาละลายเสมหะถวายองค์ท่าน

หลายครั้ง ช่วงนี้องค์ท่านหลับๆ ตื่นๆ อาการ

โดยรวมช่วงนี้มีแต่ทรงกับทรุด 

เวลา ๑๑.๕๐ น. แพทย์ดูดน้ำออกจาก

ปอดได้ ๕๐๐ มล. มีสีแดงจางๆ 

เวลา ๑๔.๒๕ น. ช่วงนี้อาการทรุดลงมาก 

หายใจหอบแรงและถี่ขึ้น แพทย์จึงใช้เครื่อง 

Bipap แล้วมีอาการดีขึ้น และพอหลับได้ 

เวลา ๑๗.๕๐ น. หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ 

วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ มากราบ

เยี่ยม จากนั้นไม่นานก็ลากลับ 

เวลา ๑๘.๒๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง มากราบเยี่ยมเช่นเคย 

เวลา ๒๓.๑๐ น. แพทย์วัดอุณหภูมิ

ร่างกายพบว่ามีไข้ สันนิษฐานว่ามีการติดเชื้อ

เพิ่มขึ้น บุรุษพยาบาลได้ถวายยาลดไข้แบบน้ำ

ทางสาย NG หายใจหอบถี่ 

ช่วงนี้มีเสมหะมาก จึงดูดออกเป็นระยะๆ 

วัดความดันเมื่อเวลา ๐๕.๕๓ น. ได ้ ๙๗/๓๕ 

มม.ปรอท วนันีอ้งคท์า่นมกีารตอบสนองนอ้ยลง 

มไีขส้งู ความดนัตำ่ลง หายใจหอบ มเีสมหะมาก 

ได้ดูดน้ำออกจากปอดมีน้ำไหลออกทางสายยาง

เกอืบ ๑ ลติร  

แพทยส์งัเกตเหน็วา่สขุภาพขององคห์ลวง-

ตาอยู่ในสภาพทรดุลงเรือ่ยๆ ตามลำดบั โดยพละ

กำลงัรา่งกายออ่นเพลยีลงเรือ่ยๆ องคท์า่นยงัไม่

สามารถฉันอาหารได้เอง ยังคงเหนื่อยเป็นพักๆ 

เพลยี พรอ้มทัง้มอีาการหลบัมากและพดูนอ้ยลง  

ทูลกระหม่อมฯ ทรงเป็นห่วงอาการของ

องคห์ลวงตาอยา่งมาก และไดก้ำชบัแพทยผ์ูด้แูล

วา่ ถา้หากมปีญัหารบีดว่นอยา่งไรใหร้บีรายงาน

ให้พระองค์ทราบโดยเร็วเพื่อจะได้เสด็จมาทันท ี

เพราะชว่งวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ พระองคต์อ้งเสดจ็

ออกหนว่ยแพทย ์พอ.สว.ไปตามจงัหวดัตา่งๆ ทัว่

ประเทศตามหมายกำหนดการ สว่นวนัเสารแ์ละ

วนัอาทติยพ์ระองคจ์ะเสดจ็มากราบองคห์ลวงตา

ทุกสัปดาห ์ ซึ่งทูลกระหม่อมฯ ได้ทรงถือปฏิบัติ

อย่างสม่ำเสมอตลอดมานับตั้งแต่องค์หลวง-

ตากลับจากโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที ่ ๓ 

มกราคม ๒๕๕๔ เปน็ตน้มา  

 

 ระหวา่งวนัที ่๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔  

ธาตุขันธ์ขององค์ท่านแสดงอาการเด่นชัด

ขึ้นเรื่อยๆ ถึงความไม่สนิทที่จะครองธาตุขันธ์

อกีตอ่ไป บรรดาศษิยท์ีท่ราบขา่วตา่งเริม่ตระหนกั

ถึงความวิปโยคพลัดพรากที่ดวงประทีปกำลังจะ

ดับลง รู้สึกว้าเหว่หงอยเหงา อ้างว้างในจิตใจ

จนยากที่จะบรรยาย ต่างทยอยกันมากราบ

เยี่ยมองค์ท่านเป็นจำนวนมาก ไม่ขาดระยะ  

อาการขององค์ท่านทรุดหนักลงเรื่อยๆ 

ปอดมีการติดเชื้อหายใจเหนือ่ยต้องใหอ้อกซิเจน

ตลอดเวลา บางวันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ร่วมด้วยเป็นระยะๆ ตอ้งเจาะปอดเพือ่ระบายนำ้

ออกจากเยื่อหุ้มปอดครั้งละ ๓๕๐-๖๕๐ มล.  

ลำดบัเหตกุารณ์ในชว่ง ๒ วนัสดุทา้ยมดีงันี้ 

 

 
วนัศกุรท์ี ่๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรง

ทราบตั้งแต่เมื่อคืนว่า องค์หลวงตามีอาการ

ทรุดหนักลง มีไข้สูง ซึม และมีอาการหอบ

เหนื่อย คาดว่าเกิดจากภาวะปอดอักเสบหรือ

ติดเชื้อ จึงมีรับสั่งให้จัดคณะแพทย์ตามเสด็จไป

ยังวัดป่าบ้านตาดในตอนเช้า โดยมี นพ.จอม-

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

พระที่นั่งเป็นการด่วน เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งถึง

สนามบินนานาชาติอุดรธานี ก็ได้รีบรุดเดินทาง

มุ่งตรงมายังวัดป่าบ้านตาดทันที  

ที่วัดป่าบ้านตาดเช้านี้มีประชาชนมา

ทำบุญจำนวนมากเนื่องจากทราบว่าองค์หลวง-

ตามีอาการทรุดลงจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

และการสอบถามส่งข่าวระหว่างบรรดาลูกศิษย์

ลูกหาด้วยกัน ต่างตั้งใจมากราบเยี่ยมและลง

รายชื่อกราบเยี่ยมด้วยความห่วงใยยิ่ง  

เวลา ๐๖.๒๐ น. แพทย์และบุรุษพยาบาล

ช่วยกันดูดเสมหะ องค์ท่านลืมตาดู ไม่ค่อยตอบ

สนอง ไข้สูงขึ้น อาการโดยรวมน่าเป็นห่วงมาก 

เช้านี้อาการขององค์ท่านทรุดลงมาก 

หายใจถี่ขึ้น และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ 

Bipap อยู่เช่นเดิม ความดันโลหิตต่ำลง วัดได้ 

๙๐/๕๐ มม.ปรอท แพทย์ได้ให้บุรุษพยาบาลดูด

เสมหะให้องค์ท่าน เพราะฟังปอดแล้วพบว่าลม

เข้าปอดได้ ไม่ดี พบว่าเสมหะองค์ท่านมีปริมาณ

มาก เหนียว ต้องดูดบ่อยๆ เพราะดูดแล้วก็มี

เสียงเสมหะติดอยู่ที่คอ วัดระดับออกซิเจนใน

เลือดจากปลายนิ้วองค์ท่านได้ ๙๕-๙๖% วัดไข้

ได้ ๓๗.๘°C (องศาเซลเซียส) แพทย์ได้เอามือ

จับที่มือขวาขององค์ท่าน สังเกตว่าองค์ท่าน

ขยับมือขวาเบาๆ พร้อมกับยกมือซ้ายจากที่  

องค์ท่านวางไว้แนบลำตัว แล้วยกขึ้นมาวางไว้ที่

หน้าอกด้วยองค์ท่านเอง  

เวลา ๐๖.๕๐ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง เข้ามากราบเยี่ยม และสนทนากับ

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในห้องปลอด

เชื้อ จากนั้นไม่นานหลวงปู่ลีจึงกราบลา 

เวลา ๐๗.๑๐ น. หลวงปู่ลีสั่งการมาให้

ทางคณะแพทย์หยุดการถวายยาทุกประเภท 

ห้ามทำอะไรกับองค์ท่าน องค์ท่านใบหน้าเริ่ม

บวม ความดันก็ลดลงเรื่อยๆ  

เวลา ๐๘.๑๕ น. พระอาจารยว์นัชยั วจิติโต 

เข้ามากราบเยี่ยม 

เมื่อทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

เสด็จมาถึง โดยประทับมาในรถเข็นไดเ้ขา้เยีย่ม

ในห้องปลอดเชื้อเมื่อเวลา ๐๙.๒๕ น. ด้วย

อาการเคารพยิ่ง ขณะที่องค์หลวงตาจำวัดอยู่ 

ทรงกราบ ๓ ครั้งลงบนรถเข็นพระที่นั่ง พระ-

อาจารย์สลุานไดก้ราบเรยีนองคห์ลวงตาวา่ ทลู-

กระหม่อมฯ เสด็จมากราบเยี่ยมองค์หลวงตา 

องค์ท่านลืมตาและหันหน้ามายังทูลกระหม่อมฯ 

แสดงการรับรู้และมองมาด้วยสายตาที่เมตตา 

จากนั้นคณะแพทย์ ได้ถวายการตรวจร่างกาย

ระบบต่างๆ ตามลำดับ  

ขณะนั้นองค์ท่านนอนอยู่บนเตียงมีการ

ตอบสนองน้อยลงอย่างมาก มีผู้สังเกตเห็นน้ำ

พระเนตรของทูลกระหม่อมฯ เอ่อทั้งสองข้าง

ทรงก้มกราบองค์หลวงตาอย่างนอบน้อม 

แพทย์ ได้กราบทูลถึงอาการขององค์หลวงตา 

จากนั้นทรงอ่านรายงานอาการองค์หลวงตา

ด้วยพระองค์เอง  

เมื่อประเมินสุขภาพโดยทั่วไปพบว่าองค์-

ท่านมีอาการเหนื่อย มีไข้รุมๆ ซีด อ่อนเพลีย มี

ภาวะขาดนำ้และอาหาร ชพีจรเตน้เรว็ (๑๐๐-๑๑๐ 

ครัง้ตอ่นาท)ี หายใจเรว็และตืน้ (๒๘-๓๐ ครัง้ต่อ

นาที ) ความดันโลหิต ๑๑๐/๕๐ มม.ปรอท 

อุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๒°C ขาสองข้างลีบเพราะ

กล้ามเนื้อฝ่อลีบจากการไม่ได้ ใช้งาน แผลที่เท้า

ซ้ายมีผ้าพันแผลปิดอยู่ แต่ ไม่บวมแดงร้อนที่

เป็นลักษณะของการอักเสบแต่อย่างใด การ

ตรวจดูบริเวณคอพบว่าหลอดเลือดดำที่คอไม่

โป่งและอยู่ในระดับสูงเพียง ๑ ซ.ม. ซึ่งบ่งชี้ว่ามี

การขาดสารน้ำ ประกอบกับการตรวจผิวหนัง

พบว่ามีความตึงตัวลดลง (Skin turgor) คือมี

ความเหี่ยวย่นแบบขาดสารน้ำ 

องค์หลวงตาอยู่ในสภาพอิดโรยจากภาวะ

ไข้และมีไอเป็นครั้งคราวในขณะตรวจร่างกาย 

แต่เป็นไอแห้งๆ โดยมีเสมหะอยู่ ในบริเวณ

หลอดลมและในคอส่วนลึกๆ พร้อมกับมีไอ

เหนื่อยหลังไอติดต่อกัน แพทย์จึงให้วัดความ  

เข้มข้นของออกซิเจนในเลือด โดยใช้เครื่องมือ  

วัดจากปลายนิ้วนางข้างซ้ายได้ค่า Oxygen 

saturation ๙๘% โดยในขณะนั้นได้ถวาย

ออกซิเจนผ่านสายยางทางจมูกในอัตราเร็ว ๒ 

ลิตรต่อนาท ี การตรวจฟังปอดพบว่าเคาะทึบ

บรเิวณปอดดา้นซา้ย (ขา้งทีม่นีำ้ในเยือ่หุม้ปอด) 

และฟงัไดย้นิเสยีงผดิปกตชินดิ Crepitation ดงั

ทั่วไป โดยได้ยินมากบริเวณปอดด้านขวาส่วน

ล่าง  

ส่วนการฟังเสียงหัวใจพบว่าหัวใจมีการ

เต้นไม่สม่ำเสมอ และมีอัตราเร็วแต่ ไม่มีเสียง

ผิดปกติใดๆ ที่บริเวณลิ้นหัวใจ การตรวจช่อง

ท้องพบว่า มีท้องอืดและมีลมในลำไส้จำนวน

มากร่วมกับมีน้ำในช่องท้องในปริมาณพอ

สมควร การตรวจคลำไม่พบว่ามีภาวะตับหรือ

ม้ามโตแต่อย่างใด ไม่มีจุดกดเจ็บที่บริเวณท้อง 

ฟังเสียงลำไส้ทำงานได้ยินนานๆ ครั้ง หน้าท้อง

ส่วนล่างไม่พบว่ามีการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะ

แต่อย่างใด แพทย์คลำต่อมน้ำเหลืองทั่วรา่งกาย

ไม่พบว่าบริเวณใดมีขนาดโตพอที่จะคลำได ้  

การตรวจดูระบบสมองและกล้ามเนื้อ พบว่า

องค์หลวงตารู้สึกตัวดี ประสาทสมองทั้ง ๑๒ คู่

อยู่ในเกณฑ์ปกติ กล้ามเนื้อโดยทั่วไปมีลักษณะ

ฝ่อลีบทั้งแขนและขาเพราะไม่ได้ ใช้งาน แต่ข้อ

ต่อต่างๆ ไม่มีติดขัด แพทย์ไม่ได้ถวายการตรวจ

กล้ามเนื้อแต่อย่างใด เพราะอาจทำให้องค์-

หลวงตาต้องออกแรงมากและอาจมีผลต่อ

อาการเหนื่อยหอบได้ 

นอกจากนีแ้พทย์ไดป้ระเมนิสภาพทางปอด

และการหายใจ พบว่าองค์หลวงตามีภาวะน้ำใน

ช่องปอดด้านซ้ายเพิ่มขึ้นร่วมกับมีภาวะปอด

อกัเสบดา้นขวาทีเ่กดิขึน้ใหม ่ ทลูกระหมอ่มฯ จงึ

กราบขอโอกาสองค์หลวงตาดูดเอาสารน้ำออก

จากช่องปอดซีกซ้าย ซึ่งองค์หลวงตาก็เมตตา
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อนุญาต แพทย์จึงได้ดูดสารน้ำออกมาจากช่อง

ปอดซา้ยไดป้ระมาณ ๕๐๐ มล. 

สำหรับสายยางสอดทางจมูกที่ ใส่ลง

กระเพาะอาหารนั้น พบว่ามีน้ำดีและน้ำย่อย

ออกมาราว ๑๐๐ มล. โดยใส่ลงถุงห้อยไว้ข้าง

เตียง สำหรับตำแหน่งที่ ให้อาหารทางหลอด

เลือดดำของแขนขวาที่แพทย์ได้เปลี่ยนเส้นใหม่

ไปเมื่อ ๑ สัปดาห์ก่อนหน้านี้นั้น ยังคงเป็นปกติ

ดี ไม่มีการรั่วซึมหรือบวมของหลอดเลือดดำ 

บริเวณข้อศอกที่สอดสายให้อาหารทางหลอด

เลือดแต่อย่างใด และไม่มีลักษณะของการ

อักเสบหรือจะเป็นแหล่งของการติดเชื้อปรากฏ

ให้เห็น ส่วนแผลที่เท้าซ้าย แพทย์พบว่าแผลดี

ขึ้นมากและมีเนื้อแดงเป็นจุดๆ จำนวนมาก 

(Granulation tissue) และขอบแผลแห้งดีไม่มี

การติดเชื้อแต่อย่างใด 

เวลา ๐๙.๕๐ น. แพทย์และบุรุษพยาบาล

ได้ช่วยกันดูดเสมหะ 

จากนั้นคณะสงฆ์กับคณะแพทย์ ได้หารือ

แนวทางปฏบิตัริกัษาและตกลงกนัในทีป่ระชมุวา่ 

ห้ามเจาะคอองค์ท่านโดยเด็ดขาด ระหว่างนั้น

พระอุดมญาณโมล ี (หลวงปู่จันทร์ศร ี จันททีโป) 

วัดโพธิสมภรณ์เข้าเยี่ยม และพระอาจารย ์ 

จนัทรเ์รยีน คณุวโร วดัถำ้สหาย เขา้กราบเยีย่ม

ตามลำดับ องค์ท่านยังลืมตาดูได้แบบอิดโรย 

แมว้า่อาการชว่งนัน้จะหนกัมากอยา่งไร แตข่ณะ

นัน้สหีนา้องคท์า่นกลบัผอ่งใสสแีดงเรือ่ ตา่งจาก

กอ่นหนา้นีท้ีอ่งคท์า่นมสีหีนา้ออกเหลอืงซดี 

เวลา ๑๐.๐๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล มากราบเยี่ยม 

แพทย์ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ Bipap 

ระหว่างนี้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างคณะ

สงฆ์ผู้ ใหญ่ มีทูลกระหม่อมฟ้าหญิงฯ ร่วม

พิจารณาอยู่ด้วย 

เวลา ๑๐.๓๘ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จเข้ามากราบเยี่ยมองค์ท่านอีก

ครั้ง แพทย์ได้กราบทูลถวายรายงานการตรวจ

ร่างกาย พระองค์รับสั่งว่า เมื่อสักครู่ประชุมกับ

คณะสงฆ์แล้วไม่ให้ ใส่ท่อที่คอเพื่อดูดเสมหะและ

ให้หยุดใช้ยาปฏิชีวนะทั้งหมดเสียก่อน (ซึ่งให้ยา

ปฏิชีวนะมาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม) ให้รักษา

แบบประคองไปก่อน ออกซิเจนไม่ให้เอาออก 

ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิฯ เฝา้ดอูาการองคห์ลวงตา

อย่างใกล้ชิดด้วยทรงเป็นห่วงอย่างมาก 

เวลา ๑๐.๕๓ น. องค์ท่านเริ่มรู้สึกตัว ทูล-

กระหม่อมฟ้าหญิงฯ ทรงกราบอาราธนาขอให้

องค์ท่านดำรงธาตุขันธ์อยู่ตราบนานเท่านาน 

เวลา ๑๐.๕๕ น. พระองค์เสด็จไปพักที่

พระตำหนักภายในวัด 

ภายหลงัทลูกระหมอ่มฟา้หญงิฯ เสดจ็กลบั

ทีป่ระทบั คณะแพทยท์ัง้จากโรงพยาบาลศริริาช 

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน ี และโรงพยาบาล

ศรนีครนิทรข์อนแกน่ ไดร้ว่มกนัวเิคราะหค์า่ของ

ผลตา่งๆ ทางหอ้งปฏบิตักิารที่ไดจ้ากการตรวจ-

เลอืด การเพาะเชือ้ตา่งๆ ตลอดจนการรายงาน

ผลของภาพรังสีทรวงอก ซึ่งคณะแพทย์มีความ

เห็นตรงกันว่า องค์หลวงตามีการตดิเชือ้ทีป่อด

ด้านขวา ซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียจึงลง

ความเห็นกันว่า องค์หลวงตาน่าจะต้องได้รับยา

ปฏิชีวนะชนิดที่มีฤทธิ์คุมได้ทั้งแบคทีเรียกรัม-

บวกและกรัมลบ ส่วนยาต้านเชื้อรายังไม่ต้อง

ถวายเพราะอาจมีผลแทรกซ้อนจากยาได้สูง ใน

การตัดสินใจร่วมกันในครั้งนี้ ได้มีการโทรศัพท์

ปรึกษาหารือกับ นพ.อมร ลีลารัศมี แพทย์ผู้-

เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาล

ศิริราช และ ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์ 

อายุ รแพทย์ โรคติด เชื้ อจากโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ด้วย 

อย่างไรก็ตามข้อเสนอในการถวายยา

ปฏิชีวนะของคณะแพทย์ทั้งสามสถาบันได้รับ

การปฏเิสธ เนือ่งจากทางคณะสงฆแ์ละคณะศษิย์

แสดงความประสงคข์อถวายยาจนีเปน็ทางเลอืก

สุดท้าย ซึ่งแพทย์ผู้ถวายมีข้อแม้ว่าห้ามใช้  

ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดเพราะจะทำให้ยาจีนเสีย

ประสิทธิภาพ การรักษาองค์หลวงตาในขณะนี้

จึงถูกกำหนดให้เป็นแบบแพทย์ทางเลือกไม่ใช่

แพทย์แผนปัจจุบัน และการถวายยาอยู่ ใน

ความรับผิดชอบของกลุ่มแพทย์ทางเลือก  

เวลา ๑๒.๒๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๒.๓๕-๑๒.๔๕ น. หมอหมิงเข้ามา

แมะตรวจดูอาการและบอกว่า ไม่มียาไหนรักษา

องค์ท่านได้  

เวลา ๑๓.๒๐ น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

วัดป่าบ้านนาคูณ มากราบเยี่ยม ดูนัยน์ตาของ

หลวงปู่แดงมีน้ำตาคลอ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมากราบเยี่ยมอีกครั้ง จากนั้น
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ไม่นานก็เสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด 

เวลา ๑๓.๕๕ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร สั่ง

พระให้มาบอกผู้อยู่ภายในห้องปลอดเชื้อว่า 

ห้ามนวด ห้ามสัมผัสตัวองค์ท่าน เพราะขณะนี้

องค์ท่านกำลังฟอกธาตุขันธ์อยู่ 

เวลา ๑๔.๓๐ น. ความดันตัวล่างลดต่ำลง

จาก ๔๐ มือเท้าเย็น 

เวลา ๑๔.๔๐ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 

มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๖.๐๕ น. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัด-

เขาใหญเ่จรญิธรรมญาณสมัปนัโน จ.นครราชสมีา

และพระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญ-

ธรรม จ.เพชรบูรณ์ มากราบเยี่ยม จากนั้นไม่

นานก็ลากลับ 

เวลา ๑๖.๑๖ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมายังห้องปลอดเชื้อ และทรง

อาราธนาองค์ท่านให้ดำรงธาตุขันธ์ ๑๒๐ ปี 

เวลา ๑๖.๒๐ น. คณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศริริาชไดท้ำการตรวจรา่งกายขององค-์  

ท่าน และรายงานว่า มีไข้ บวม ติดเชื้อใน

กระแสเลือด ต้องให้ยาปฏิชีวนะ และจากการ

ตรวจปอดพบว่าออกซิเจนเพียงพอ หลังจาก

ตรวจเสมหะที่ดูดไว้พบว่าเป็นหนอง แสดงว่า

ปอดอักเสบซ้ำและขอระบายน้ำออกจากปอด 

ส่วนที่ท้องมีน้ำมาก นัยน์ตายังตอบสนองดีอยู่ 

เวลา ๑๖.๓๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด 

นพ.แจ่มศักดิ์ ได้ดูดน้ำออกจากปอดได้ 

๒๕๐ ซีซี มีสีแดง  

เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาประชุมร่วมกับคณะสงฆ์

ผู้ ใหญ่และเวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จเข้ามากราบ

เยี่ยมองค์ท่าน จากนั้นไม่นานก็เสด็จกลับไป

ประทับที่ โรงแรมในตัวเมืองอุดรฯ เพื่อรอดู

อาการขององค์หลวงตาอย่างใกล้ชิด  

เวลา ๑๙.๐๐ น. องค์ท่านมีปฏิกิริยาตอบ

สนองโดยขยับแขน ขณะที่พระกำลังเช็ดตัว 

องค์ท่านพยายามลืมตา 

เวลา ๒๐.๔๐ น. พระอาจารยอ์นนัต ์อกญิจโน 

วดัมาบจนัทร ์จงัหวดัระยอง เขา้มากราบเยีย่ม 

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. องคท์า่นขยบัแขนไปมาได้ 

เวลา ๐๒.๔๕ น. หมอลิ้มเข้ามาแมะตรวจ

ดูอาการอีกครั้ง บอกว่าไม่ดี หัวใจเต้นไม่

สม่ำเสมอ 

อาการโดยรวมทรุดลงเรื่อยๆ ต้นขาซ้าย

ยังบวม แขนซ้ายบวมเพิ่มขึ้นเป็นวันแรก 

คืนนั้นอากาศหนาวมากและเป็นเดือนมืด 

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

เงียบเหงาของบรรยากาศรอบๆ ทั้งๆ ที่ราย

รอบกุฏิองค์หลวงตามีพระหลายรูปมาเฝ้าดู

อาการขององค์หลวงตา แต่กลับรู้สึกว่าเป็นคืน

ที่ค่อนข้างว้าเหว่ เสียงกดออดจากพระเวรใน

ห้องก็ไม่ดังเช่นทุกคืน 

 

 
วนัเสารท์ี ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

วันนี้ตอนเช้าตรู่มีฝนโปรยบ่อยๆ แปลกๆ 

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน วัดมาบจันทร์ 

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 

ในชว่งเชา้ทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ 

ออกจากโรงแรมที่ประทับเพื่อเดินทางมายังวัด-

ป่าบ้านตาดมีคณะแพทย์ตามเสด็จมาด้วย ทรง

บาตรพระสงฆ์พร้อมกับข้าราชบริพารและ

ประชาชนทั่วไป จนเวลา ๐๗.๓๐ น. แล้วเสด็จ

มาประทับบริเวณพระตำหนักในวัดห่างจาก

ศาลาราว ๕๐-๖๐ เมตร พระองค์ทรงเสวย  

พระกระยาหารเช้าที่บริเวณพระตำหนักชั้นล่าง 

คณะแพทย์พร้อมผู้ตามเสด็จรับประทานอาหาร

ซึ่งรวมถึงข้าวก้นบาตรที่ ได้จากการพิจารณา

ของพระสงฆ์ด้วย 

เวลา ๐๘.๔๕ น. บุรุษพยาบาลเข้ามาดูด

เสมหะ และพบว่าบริเวณจมูกทั้งสองข้างมีสี

ม่วงคล้ำเนื่องจากใบหน้าบวมและถูกกดทับ  

ด้วยหน้ากากออกซิเจนมานาน 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฯ ได้เข้า

กราบเยี่ยมองค์หลวงตาอีกครั้งพบว่าอาการ

ขององค์หลวงตาทรุดหนักลง กล่ าวคือ   

องค์ท่านหลับตาตลอดโดยไม่มีการลืมตาเลย 

ไม่พูด และยังเหนื่อยหายใจเร็ว มีภาวะไข้สูง  
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โลหิตต่ำ ๑๑๐/๕๐ มม.ปรอท นพ.นิพนธ์ได้เข้า

ถวายการตรวจร่างกายองค์หลวงตา พร้อมทั้ง 

นพ.แจ่มศักดิ์ ซึ่งก็ยังคงยืนยันว่า องค์หลวงตา

ยังคงมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

หรือภาวะปอดอักเสบอยู่ ซึ่งขณะนั้นไม่ได้รับยา

ปฏิชีวนะแบบแผนปัจจุบันใดๆ ได้รับแต่ยาจีน

ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ส่วนแผลที่เท้าซ้าย

องค์หลวงตา นพ.จอมจักร ได้ทำหน้าที่ถวาย

การชะล้างแผล 

เวลา ๐๙.๑๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จฬุาภรณฯ์ เสดจ็มาทรงกราบเยีย่มในหอ้งปลอดเชือ้ 

คณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชกราบทูลว่า

ฟลิม์เอกซเรยป์อดดา้นขวาตดิเชือ้เพิม่ขึน้มาก 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เศษ ทลูกระหมอ่มฯ ทรง

กราบลากลับพระตำหนัก และทรงกราบเรียน  

องค์หลวงตาว่า จะเสด็จกลับมากราบเยี่ยม  

องคห์ลวงตาในตอนบา่ยอกีครัง้ พรอ้มทรงกำชบั

ให้คณะแพทย์เฝ้าดูแลองค์หลวงตาอย่างใกล้ชิด 

และถา้หากอาการองคห์ลวงตามกีารเปลีย่นแปลง

ใดๆ ใหก้ราบทลูใหท้รงทราบโดยเรว็  

เวลา ๑๐.๒๐ น. คณะแพทย์จากโรง-

พยาบาลศิริราชเรียนว่า อาการขององค์ท่านอยู่

ในระยะที่ ๔ ถึงวันนี้ก็ถือว่าหนักมาก เมื่อวาน

ปัสสาวะน้อยไม่ถึง ๑๐๐ มล. ไตเริ่มไม่ทำงาน 

หัวใจทำงานไม่ดี มี โอกาสที่องค์ท่านจะหยุด

หายใจได้ทุกเมื่อ ระยะนี้องค์ท่านหายใจหลาย

จังหวะ แขนซ้ายบวมถึงนิ้ว 

เวลา ๑๐.๕๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เข้ามากราบเยี่ยม คณะแพทย์ ได้

กราบทูลถวายรายงานอาการอาพาธ ช่วงนี้

ความดันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆ 

เวลา ๑๑.๓๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ ทรงอาราธนาขอให้องค์หลวงตา

เมตตาดำรงธาตุขันธ์อยู่นานเท่านาน จากนั้นก็

เสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด 

เวลา ๑๒.๒๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาทรงกราบเยี่ยมอีกครั้ง 

เวลา ๑๒.๓๕ น. พระอาจารย์อินทร์ถวาย 

สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย นำคณะสงฆ์กราบ

อาราธนาองค์ท่านให้ทรงธาตุขันธ์ถึง ๑๒๐ ปี 

และกล่าวคำขอขมา 

เวลา ๑๒.๔๓ น. พระอุดมญาณโมลี                           

(หลวงปู่จันทร์ศรี จันทที โป) วัดโพธิสมภรณ์ 

เข้าเยี่ยมองค์หลวงตา 

เวลา ๑๓.๑๐ น. หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ 

วัดป่ามัชฌิมาวาส เข้ามากราบเยี่ยม ขณะนั้น

ความดันวัดได้ ๘๑/๓๗ มม.ปรอท 

เวลา ๑๓.๓๕ น. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

วัดป่าแก้วชุมพล เข้ามากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๓.๔๕ น. หลวงปูบ่ญุม ี ปรปิณุโณ 

วดัปา่บา้นนาคณู เขา้มากราบเยีย่ม นัง่อยูส่กัครูห่นึง่

กล็ากลบั 

ฝ่า เท้ าขององค์ท่ านเริ่ มมีสีม่ วงคล้ำ 

แพทย์บอกว่า ถ้าความดันตัวบนต่ำกว่า ๗๐ จะ

ทำให้สมองขาดเลือด 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ฝ่าเท้าองค์หลวงตาเย็น 

พระจึงแปะแผ่นความร้อนถวายองค์ท่าน 

ตลอดทั้ งวันคณะแพทย์จากทั้ ง โรง-

พยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ประชุมร่วมกัน

เรื่องการปรับเปลี่ยนการถวายปริมาณและชนิด

ของสารน้ำและอาหารทางสายยางผ่านเข้าทาง

หลอดเลือดดำ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเลือด 

การถ่ายภาพรังสีปอด เพื่ อติดตามดูการ

เปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพของปอดและการ

ประเมินผลการรักษา ซึ่งแพทย์ทางเลือกขอให้

ใช้ยาจีนเข้ารักษาโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

เพราะอาจถูกกับธาตุขันธ์องค์ท่าน 

สำหรับแนวทางการรักษาองค์หลวงตาที่

ผ่านมานั้น ล้วนเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ดีของ

คณะศิษยานุศิษย์ทุกฝ่าย ในการตัดสินใจแต่ละ

ครัง้ขึน้อยูก่บัองคห์ลวงตาเปน็สำคญั ลำดบัถดัมา

ก็เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะสงฆ์ที่จะพิจารณา

ดว้ยความรอบคอบทีส่ดุจากผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยซึง่

จะเป็นไปอย่างไรนั้นคำนึงถึงคำกล่าว ข้อวัตร

ปฏบิตั ิ และปฏปิทาขององคท์า่น นำมาพจิารณา

ประกอบกับเหตุผลและปัจจัยต่างๆ เพื่อความ

เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานั้น 

ภายหลังการถ่ายภาพรังสีปอด

พบว่า ภาวะการอักเสบของปอดซีก

ขวามีการขยายของรอยโรคเพิ่มมากขึ้น 

และสารน้ำในช่องปอดด้านซ้ายพบว่ามี

ปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อ ๓ วันก่อน 

แทนที่จะหายไป ดังนั้นแพทย์จึงได้ดูด

สารน้ำออกจากปอดข้างซ้ายอีกครั้ง 

ซึ่งได้ปริมาณสารน้ำออกมาในราว ๖๐๐ มล. 

ทำให้อาการเหนื่อยและหายใจเร็วขององค์-

หลวงตาทุเลาลง แต่ก็ยังคงต้องถวายออกซิเจน

ทางสายที่จมูกในอัตราเร็ว ๓ ลิตรต่อนาทีอยู่

ตลอดเวลา จึงทำให้สามารถดำรงค่า Oxygen 

saturation ได้ที่ ๙๘–๙๙% แต่ถ้าเมื่อใดที่  

ถอดสายออกซิเจนออกชั่วคราว ค่า Oxygen 

saturation จะตกลงมาอยู่ที่ระดับ ๘๙–๙๐ % 

ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับร่างกายและทำให้องค์-

หลวงตามีอาการเหนื่อยเพิ่มขึ้น แนวทางของ

แพทย์แผนปัจจุบันได้ประเมินตั้งแต่เมื่อคราว

เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดที่ โรงพยาบาล

ศิริราชแล้วว่า สภาพขององค์หลวงตาไม่

สามารถให้ยาเคมีบำบัดหรือรักษาโรคมะเร็งตับ

อ่อนให้หายขาดได้ การรักษาเป็นแบบประคับ

ประคอง (Supportive treatment) เท่านั้น 

นพ.นิพนธ์ ได้เฝ้าดูอาการขององค์หลวง-

ตามาตลอดวันพบว่า อาการต่างๆ ขององค์-

หลวงตาทรุดหนักลงไปเรื่อยๆ ธาตุขันธ์องค์-

ท่านเริ่มมีความรู้สึกตัวน้อยลงไปตามลำดับ เริ่ม

จากไม่ขยับแขนขาแต่ยังคงลืมตาบ้าง ต่อมาไม่

ลืมตาและนอนสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลย

แทบจะตลอดเวลา นานๆ ครั้งจึงจะมีอาการไอ

สักครั้ง แต่จะมีอาการไอติดต่อกันเพราะมี

เสมหะติดอยู่ลึกๆ ภายในลำคอ พระอุปัฏฐาก

และบุรุษพยาบาลต่างคอยดูดเสมหะและปรับ

เปลี่ยนอิริยาบถขององค์ท่านโดยการพลิกขวา  

พลิกซ้ายและนอนหงายทุกๆ ๒-๓ ชั่วโมงเพื่อ

ป้องกันการเกิดแผลกดทับที่อาจเกิดตามมา 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ ได้เสด็จกลับมาเฝ้าดูอาการองค์-

หลวงตาที่ห้องปลอดเชื้ออีกครั้ง พร้อมกับ  

ทรงถวายพานขันธ์ ๕ ประกอบด้วยดอกไม้และ

เทยีนอยา่งละ ๕ คู ่พรอ้มทรงกราบอาราธนาขอ
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องค์หลวงตาให้ดำรงธาตุขันธ์อยู่ต่อไป โดยทรง

ตั้งนะโม ๓ จบ และทรงกล่าวว่า  

“ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธคุณ พระ

ธรรมคุณ พระสังฆคุณ และด้วยบุญกุศลทั้ง

หลายที่ลูกได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึง

ปัจจุบันชาติ ตลอดจนผลบุญความดีทั้งหลาย ที่

ลูกตั้งใจศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์เพื่อ

ช่วยเหลือมนุษยชาติให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

คุณความดีที่ลูกก่อตั้งโรงพยาบาลต่างๆ และ

พากเพียรออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องชาว

ไทยในสถานที่ต่างๆ ด้วยความอุตสาหะวิริยะ

และความรักความห่วงใย 

ขอบญุกศุลทัง้ปวงของลกูและศษิยานศุษิย์

ทัง้หลายตลอดจนพระภกิษเุถระทีเ่ปน็ศษิยท์กุองค ์

จงช่วยหนุนนำให้ท่านพ่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

โดยเรว็พลนั ลกูกราบอาราธนาทา่นพอ่หลวงตา-

มหาบวั ญาณสมัปนัโน โปรดเมตตาดำรงธาตขุนัธ์

ถงึ ๑๒๐ ป ีเหมอืนเมือ่ครัง้พทุธกาลทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงตรสัไว ้ ดว้ยพระสขุภาพพลานามยัทีแ่ขง็แรง

สมบูรณ ์ เพื่อเป็นมิ่งขวัญ เป็นสิริมงคล เป็น

รม่โพธิร์ม่ไทรแกป่ระเทศชาต ิ และประชาชนชาว

ไทยอกีนานแสนนานดว้ยเทอญ” 

จากนั้นทรงกล่าว “สาธุ สาธุ สาธุ” 

บรรดาคณะสงฆ์ตลอดจนคณะแพทย์และ

บุรุษพยาบาลที่อยู่ ในห้ององค์หลวงตาต่าง  

เปล่งวาจาสาธุพร้อมกัน ๓ ครั้งภายหลังที่  

ทูลกระหม่อมฯ ทรงกล่าวอาราธนาธาตุขันธ์

องคห์ลวงตาจบลง จากนัน้พระองคป์ระทบัเฝา้ดู

อาการขององค์หลวงตาด้วยความสงบ แต่ขณะ

นั้นองค์หลวงตามิได้ลืมตาหรือขยับร่างกาย  

แต่อย่างใด แต่ผู้แวดล้อมมั่นใจว่าองค์หลวงตา

สามารถรับรู้ด้วยญาณวิถีแม้ธาตุขันธ์จะไม่มี

การตอบสนองใดๆ ให้ปรากฏเห็นก็ตาม 

เวลา ๑๕.๒๘ น. หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 

วัดป่าวิเวกธรรม มากราบเยี่ยม 

เวลา ๑๖.๕๐ น. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัด

ภูผาแดง มากราบเยี่ยม  

เวลา ๑๗.๑๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จฬุาภรณฯ์ เสดจ็มาทรงกราบเยีย่ม และแพทย์ได้

ถวายรายงานอาการโดยรวมให้ทรงทราบ จาก

นั้นพระองค์เสด็จกลับพระตำหนักภายในวัด 

เวลา ๑๗.๔๕ น. หลวงปูอุ่น่หลา้ ฐติธมัโม วดั

ปา่แกว้ชมุพล เขา้มากราบเยีย่ม ไมน่านกล็ากลบั 

ช่วงบ่ายๆ ถึงช่วงเย็น ความดันโลหิตของ

องค์ท่านลดต่ำลงเรื่อยๆ เหลือ ๘๐-๙๐/๕๐-๕๕ 

มม.ปรอท และชพีจรเตน้ในอตัราเรว็ ๑๒๐-๑๓๐ 

ครั้ง/นาที แต่ Oxygen saturation ยังคงอยู่

ในระดับที่ดีคือ ๙๕-๙๗% โดยการถวาย 

Oxygen ในอัตราเร็ว ๓ ลิตร/นาที แพทย์ ได้

ถวายเครื่องช่วยการหายใจด้วยเครื่อง Bipap 

(Bilevel positive airway pressure) ใส่ครอบ

บริเวณปากและจมูกขององค์หลวงตามาตั้งแต่ 

๒ วันก่อนหน้านี้แล้ว เพราะการให้แค่ Oxygen 

cannula ทางสายใส่ที่จมูกได้ค่าไม่แน่นอนและ

ไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ โดยเฉพาะในผู้ป่วย

ที่มีระดับความรู้สึกตัวเช่นนี้ 

เวลา ๑๘.๕๐ น. ความดันเริ่มลดลงเรื่อยๆ 

ที่ฝ่าเท้าขวามีสีม่วงคล้ำ แขนซ้ายบวมเพิ่มขึ้น 

เวลา ๑๙.๒๕ น. พระอาจารย์จันทร์เรียน 

คุณวโร วัดถ้ำสหาย มากราบเยี่ยมและนั่ง

พิจารณาอยู่ประมาณ ๑๐ นาทีจึงลากลับ 

ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้องค์ท่านยังไม่

ปัสสาวะเลย แพทย์แจ้งว่าไตวาย ความดัน

โลหิตขององค์ท่านยังมีค่าต่ำ ออกซิเจนในเลือด

ประมาณ ๙๒% ยงัใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแบบเดมิ  

มาตั้งแต่เมื่อคืน ผลเอกซเรย์ปอดพบว่ามีการ

ติดเชื้อที่ปอดด้านขวามากขึ้น และยังมีน้ำที่  

ช่องปอดด้านซ้าย นพ.นิพนธ์ นพ.สุชาย และ

นพ.จอมจักรจากโรงพยาบาลศิริราชได้มาช่วย

ตรวจรักษาองค์หลวงตาด้วย ความดันโลหิตวัด

ได้ ๗๐/๔๐ มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ

วัดได้ ๑๑๐-๑๒๐ ครั้งต่อนาที  

ตอ่มาในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. เศษ ความ

ดนัโลหติตำ่ลงมา วดัได ้ ๖๐/๓๐ มม.ปรอท หวัใจ

เต้นไม่สม่ำเสมอเฉลี่ยแล้วประมาณ ๑๒๐ ครั้ง  

ต่อนาที ปัสสาวะออกน้อยวัดได้ประมาณ ๑๐ 

มล. ด้านข้างมีศิษย์รอเฝ้าถวายยาจีน 

เวลา ๑๙.๔๕ น. ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ฯ เสด็จออกจากพระตำหนักภายในวัด

ทรงเขา้กราบเยีย่มองคห์ลวงตาในเวลา ๑๙.๕๐ น. 

โดยนำแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชมาตรวจ

ปอด ตรวจทอ้ง และกระเพาะปสัสาวะ แพทย์ได้

กราบทูลผลการตรวจให้ทรงทราบว่า ปอด  

ดา้นขวามนีำ้ สว่นปอดดา้นซา้ยที่ใสส่ายระบายไว้
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ไม่ม ี ระบบการหายใจสม่ำเสมอ ถ้าเอาน้ำออก

จากปอดขณะนี้จะมีผลเสียมากกว่าผลด ี ทูล-

กระหมอ่มฟา้หญงิฯ รบัสัง่วา่ องคห์ลวงตาหายใจ

ได้ดีกว่าตอนบ่าย จากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับ

โรงแรมที่ประทับในตวัเมอืงอดุรธาน ี 

ก่อนเสด็จกลับทรงกล่าวคำอาราธนา  

บูชาธาตุขันธ์องค์หลวงตาอีกครั้ง มีข้อความ

กล่าวอาราธนาเหมือนตอนกลางวันขอให ้ 

องคห์ลวงตาดำรงธาตขุนัธต์อ่ไป ทลูกระหมอ่มฯ 

ตรัสกับนพ.นิพนธ์เป็นการส่วนพระองค์ว่า  

“ขอให้ โทรศัพท์ รายงานทุ กอย่ า งที่

เปลี่ยนแปลงในองค์หลวงตาใหท้ราบตลอดเวลา 

แม้จะเป็นเวลามืดค่ำหรือดึกดื่นเพียงใดก็ ให้

โทรศัพท์ตามเพื่อให้เสด็จมาได้ตลอดเวลาเพราะ

ประสงคจ์ะเฝา้ดแูลองคห์ลวงตาใหด้ทีีส่ดุ” 

คืนนั้น นพ.นิพนธ์ พร้อมทั้งคณะแพทย์

จากศริริาชม ีนพ.จอมจกัร นพ.สชุาย นพ.ชยัรตัน์ 

นพ.แจ่มศักดิ์ ต่างอยู่เฝ้าองค์หลวงตาตลอด

เวลาโดยผลัดกันเข้าๆ ออกๆ ในห้องปลอดเชื้อ

เป็นระยะๆ จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. จึงเข้าที่พัก  

รอการประสานงานตลอดเวลาจากแพทย์เวรซึ่ง

ดูแลองค์หลวงตาอยู่  

เวลา ๒๐.๐๐ น. ท่านพระอาจารย์จันทร์-

เรียนเข้ามากราบเยี่ ยมในห้องปลอดเชื้ อ

ประมาณ ๑๕ นาที และนั่งสมาธิภาวนา

ประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นจึงเดินทางกลับ 

ทราบกันชัดเจนว่าเมื่อกลับถึงวัดถ้ำสหายท่าน

ได้เล่าให้พระผู้ ใหญ่ที่วัดฟังว่า  

“ปีติขนลุกขนพองมาก เห็นเทวดามาทุก

ชัน้ทกุภมู ินัง่เตม็ไปหมดในอากาศจนไมม่ทีีจ่ะอยู”่ 

เวลา  ๒๑.๒๕ น. องคท์า่นมลีกัษณะกลนื

นำ้ลาย ขาขวาและขาซา้ยกระตกุ 

เวลา  ๒๑.๓๐–๒๒.๐๐ น. หัวใจเต้นเร็ว 

๑๔๐ ครัง้ตอ่นาท ีเปน็อยู ่๓-๔ ครัง้ 

เวลา  ๒๒.๐๐ น. วดัความดนัได ้๖๗/๓๐  

เวลา  ๒๒.๒๘ น. ขาขวากระตกุ ๒ ครัง้ 

เวลา  ๒๒.๓๑ น. ขาขวาและขาซา้ยกระตกุ 

เวลา ๒๒.๕๕ น. องค์ท่านไอจนได้ยิน

ชดัเจน และกลนืนำ้ลาย ๒ ครัง้ 

เวลา  ๒๓.๐๐ น. ระหว่างนั้นองค์ท่านไอ

และกลนืนำ้ลาย ๒ ครัง้ 

เวลา  ๒๓.๓๒ น. ขาซา้ยกระตกุ ๑ ครัง้ 

เวลา  ๐๑.๑๕ น. ขาขวาและขาซ้ายขยับ 

๑ ครั้ง 

ตั้งแต่เวลา ๐๑.๓๐ น. เป็นต้นมาจนถึง

เวลา ๐๓.๕๓ น. องค์ท่านมีความดันตัวบนต่ำ

กวา่ ๗๐ มม.ปรอท แพทยบ์อกวา่สมองจะขาด

เลือดและออกซิเจนในเลือดก็น้อยลงๆ 

 

 
 องค์หลวงตาดับขันธ์..
 เข้าสู่แดนนิพพาน

 

เมือ่เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. นพ.นพินธ์ได้

รับโทรศัพท์แจ้งมาจาก นพ.สุกิจ รักษาสุข ซึ่ง

เป็นแพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลศิริราชที่

อาสามาเขา้เวรเฝา้องคห์ลวงตาวา่ องคห์ลวงตา

มีอาการทรุดหนักลง ความดันโลหิตลดลงเหลือ 

๗๐/๕๐ มม.ปรอท และชพีจรเรว็ ๑๓๐ ครัง้/นาที 

นพ.นิพนธ ์ พร้อมนพ.สุชาย นพ.ชัยรัตน ์ 

นพ.แจม่ศกัดิ ์ รบีเดนิทางมาถงึวดัปา่บา้นตาดใน

เวลา ๐๒.๑๕ น. พบวา่ความดนัโลหติขององค-์

หลวงตาลดลงเหลือเพียง ๖๐/๒๐ มม.ปรอท 

ชพีจร ๑๐๕ ครัง้/นาท ี โดยธาตขุนัธอ์งคท์า่นไม่

แสดงความรู้สึก นพ.นิพนธ์จึงได้ โทรศัพท์

กราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 

โดยทนัท ีซึง่ในอกี ๑๐ นาทถีดัมา ทลูกระหมอ่มฯ 

พร้อมทั้งคณะผู้ติดตามเสด็จทั้งหมด รวมทั้ง 

นพ.จอมจกัร ก็ไดเ้ดนิทางมาถงึวดัปา่บา้นตาด 

ระหว่างนี้ ในบางช่วงความดันโลหิตของ

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

มม.ปรอท และเมื่อวัดซ้ำประมาณ ๓ ครั้งยังต่ำ

อยู่เช่นเดิม ออกซิเจนในเลือดต่ำลงเหลือ ๘๔%  

เวลา ๐๒.๓๐ น. องคท์า่นเริม่แสดงอาการ

ลาขันธ์ลาวัฏวนครั้งสุดท้าย ธาตุขันธ์ เริ่ม

ปรากฏชัดถึงการทำงานของระบบต่างๆ ที่

สำคัญของร่างกายว่าใกล้จะยุติลง เริ่มมีอาการ

ตอบสนองน้อยลงเรื่อยๆ และมีอาการเหนื่อย

หอบเป็นพักๆ ความดันโลหิตขององค์ท่านยังต่ำ

มาก วัดได้ประมาณ ๕๐/๒๐ มม.ปรอท มีบาง

ช่วงลดลงเหลือ ๔๐/๑๕ มม.ปรอท ออกซิเจน

ต่ำบางช่วงวัดได้ประมาณ ๘๐% ศิษยานุศิษย์

ทุกคนระลึกรู้และคอยเตือนตนว่าจะไม่แตะต้อง

สัมผัสกับองค์ท่านแต่อย่างใดตามคำสั่งที่องค์-  

หลวงตาเคยบอกไว้ล่วงหน้า 

ความดันโลหิตขององค์ท่านในช่วงนี้เริ่ม

เปลี่ยนไปมา หัวใจเต้นเร็วและค่อยๆ ช้าลง 

ความดันเลือดและความเข้มข้นของออกซิเจน

ในเลือดลดลง ทุกสายตาต่างจดจ้องมองเครื่อง

มอนิเตอร์เพื่อดูสัญญาณชีพอยู่ตลอดเวลา หวัง

ให้การแสดงค่าต่างๆ ในเครื่องดีขึ้นกลับคืนเป็น

ปกติโดยเร็ว วินาทีใดที่เครื่องแสดงค่าตัวเลข

เปลี่ยนแปลงไม่คงที่เข้าขั้นวิกฤต หัวใจก็จะกวัด

แกว่งไปตาม หายใจไม่ทั่วท้องไม่อยากพบอยาก

เหน็ ไมอ่ยากใหถ้งึชว่งเวลาแหง่ความพลดัพราก

จากพอ่แมค่รอูาจารยผ์ูเ้ปน็เนือ้นาบญุอนัประเสรฐิ 

จะหาครูบาอาจารย์ที่มีข้อวัตรปฏิบัติที่เครง่ครดั 

ปฏิปทาที่เข้มแข็ง มีเทศนาคำสอนที่เข้มงวด

แมน่ยำกระจา่งแจง้ ไขปญัหาขอ้ขอ้งใจได้กว้าง

ขวางทุกแง่มุมด้ วยอุบายคำสอนที่ ฉลาด

แหลมคม หากท่านละขันธ์ลาจากแล้วจะหาพอ่-

แมค่รอูาจารยท์ีเ่พยีบพรอ้มเชน่นี้ ไดอ้กีที่ไหน.. 

อัตราการเต้นหัวใจขององค์ท่านเริ่มช้าลง

เหลือประมาณ ๘๐ ครั้งต่อนาที บางครั้งเหลือ

ประมาณ ๙๐ ครั้งต่อนาที เมื่อสังเกตดูการ

หายใจขององค์ท่าน พบว่าองค์ท่านจะหายใจไม่

สม่ำเสมอ แม้มีเครื่องช่วยหายใจใส่อยู่ก็ตาม มี

หยุดหายใจเป็นบางครั้ง หายใจเบา บรรดา

ครูบาอาจารย์และศิษยานุศิษย์ที่ได้รับทราบข่าว

ได้รีบทยอยกันมาที่กุฏิของท่านก่อนหน้านี้และ
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นั่งอยู่ด้วยความสงบ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ ก็เสด็จมาถึงในช่วงเวลาใกล้เคียง

กัน พระองค์ประทับบนรถเข็นพระที่นั่งอยู่ด้าน

ขวาของเตียงองค์หลวงตา ดูพระองค์ทรงเศร้า

ไม่น้อยไปกว่าคนอื่นภายในห้องนั้น  

บรรยากาศในห้องปลอดเชื้อที่กุฏิองค์-

หลวงตาขณะนี้จึงเต็มไปด้วยคณะภิกษุสงฆ์ราว 

๓๐ รูป นั่งอยู่โดยรอบเตียงองค์หลวงตา ฝ่าย

ฆราวาสนอกจากทลูกระหมอ่มฟา้หญงิจฬุาภรณฯ์ 

แล้ว ยังมีคณะแพทย์จาก ๓ โรงพยาบาล   

ไดแ้ก ่โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลศนูยอ์ดุร ฯ

และโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ขอนแกน่ นอกจาก

นี้ยังมีแพทย์ทางเลือกที่ฉีดยาจีนถวาย และลูก

ศิษย์ฆราวาสจำนวนหนึ่ งที่ ใกล้ชิดคุ้นเคย  

กบัองคห์ลวงตาอกีดว้ย ในขณะนัน้ตา่งจอ้งมอง

มายงัเครือ่ง Monitoring ซึง่เปน็เครือ่งบอกคา่

ความดันโลหิต ชีพจรและการหายใจขององค์-

หลวงตา ทีว่างไวข้า้งเตยีงดา้นซา้ยมอืขององค-์

หลวงตาตลอดเวลา เพราะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่

พวกเราจะสามารถเฝา้ตดิตามดกูารเปลีย่นแปลง

ดา้นสญัญาณชพีขององคห์ลวงตาได้ 

พระทกุรปูอยู่ในความเงยีบสงดั มผีูส้งัเกต

วา่หลายรปูนยันต์าแดง บางรปูนำ้ตาคลอเบา้ มี

จำนวนมากต่างเฝ้าจ้องมองผ่านทางห้องกระจก

เขา้มาแลดใูบหนา้เศรา้สลดยิง่นกั บรเิวณโดยรอบ

กุฏิเต็มไปด้วยพระ รอบนอกออกไปหนาแน่นไป

ดว้ยประชาชนจนไมม่พีืน้ทีว่า่ง แมอ้ยูอ่ยา่งเบยีด-

เสยีดยดัเยยีดแออดัชวนใหห้งดุหงดิ แตท่กุคนตา่ง

พากันนั่งอยู่ด้วยความสงบเงียบบ่งบอกถึงความ

เคารพรักเทิดทูนบูชาอย่างสุดหัวใจที่มีต่อองค์-

หลวงตา ทกุสายตาตา่งจดจอ้งไปยงับรเิวณทีอ่งค-์

ท่านนอนอยู่แม้จะเห็นหรือไม่ก็ไม่ถือเป็นอารมณ ์

บัดนี้องค์ท่านกำลังนอนนิ่งในท่านอนหงาย ลม

หายใจคอ่ยออ่นลงเปน็ลำดบั ชพีจรและความดนั

โลหติลดลงไปเรือ่ยๆ องคท์า่นนอนสงบนิง่ อวยัวะ

ทุกส่วนมิได้แสดงความผิดปกติใดๆ อากาศข้าง

นอกหนาวมาก แตข่า้งในหวัใจทกุดวงขณะนัน้ คง

เหนบ็หนาวและเจบ็ปวดมากยิง่กวา่ 

เวลา ๐๒.๔๙ น. คณะแพทย์ตรวจพบว่า

สมองหยุดทำงาน 

เวลา ๐๓.๐๐ น. ความดันโลหิตขององค์-

หลวงตาลดลงเรื่อยๆ จากค่าความดันตัวบน 

๖๐ มม.ปรอท เป็น ๕๐ มม.ปรอท ซึ่งเครื่องมือ

แสดงแต่ค่าความดันโลหิตตัวบนเท่านั้น และ

เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความดันโลหิตตัว

ล่างได้ ต่อมาค่าความดันโลหิตตัวบนลดลงอีก

เรื่อยๆ จนเหลือ ๔๐ มม.ปรอท  

เวลา ๐๓.๑๕ น. องค์ท่านมีลักษณะกลืน

น้ำลายอยู่ ๑ ครั้ง  

เวลา ๐๓.๒๐ น. ค่าชีพจรแสดงการเต้น

ของหัวใจเท่ากับ ๗๐ ครั้งต่อนาที นพ.นิพนธ์จึง

ได้รีบรุดเข้าไปถวายการตรวจองค์หลวงตา  

ในทันที ด้วยการคลานเข้าไปด้านขวาของเตียง

องคห์ลวงตา ขณะนัน้ทลูกระหมอ่มฯ ทรงเคลือ่น

รถเข็นพระที่นั่งถอยออกมา  

นพ.นิพนธ์ ได้กราบขอโอกาสใช้ ไฟฉาย

ส่องตรวจรูม่านตาขององค์หลวงตาทั้งสองข้าง 

พบว่ารูม่านตาขยายโตขึ้นทั้งสองข้างโดยมี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว ๕ มม. และไม่  

มีปฏิกิ ริ ยาตอบสนองต่อแสงแต่อย่ าง ใด   

ซึ่งปกติต้องตรวจโดยการพลิกศีรษะหันไปมา 

(Oculocephalic reflex) แต่การทดสอบอันนี้

ต้องรบกวนองค์หลวงตา โดยการหันศีรษะของ

องค์หลวงตาอย่างเร็วไปทั้งด้านซ้ายและด้าน

ขวาตลอดจนการก้มและเงยศีรษะ เพื่อทดสอบ

การทำงานของก้านสมองว่า ยังคงเป็นปกติ

หรือไม่ ซึ่งในกรณีขององค์หลวงตาจะให้ผล

ทดสอบที่บ่งว่าก้านสมองหยุดทำงานแล้ว

แนน่อน เพราะขณะทีต่รวจดขูนาดรมูา่นตาองค-์

หลวงตา ก็พบว่ารูม่านตาขยายเต็มและไม่ตอบ

สนองต่อแสงแต่อย่างใด จากนั้น นพ.นิพนธ์ได้

กราบขอโอกาสตรวจระบบประสาทโดยการ

ทดสอบปฏิกิริยาที่ฝ่าเท้าด้านขวา โดยใช้ด้าน

ปลายของไม้ เคาะรี เฟล็กซ์ทดสอบระบบ

ประสาท พบว่าไม่มีการตอบสนองใดๆ ของ

กล้ามเนื้อเท้าและกล้ามเนื้ออื่นๆ ทั่วร่างกาย  

ส่วนทางด้านเท้าซ้าย นพ.นิพนธ์ ไม่ ได้

ทำการทดสอบเนื่องจากมีผ้าพันแผลปิดเท้าซ้าย

อยู่ประกอบกับนิ้วหัวแม่เท้าซ้ายขององค์หลวง-

ตาก็ได้รับการผ่าตัดไปนานแล้ว จึงไม่สามารถ

แปลผลการทดสอบที่เรียกว่า Plantar reflex 

หรือปฏิกิริยาตอบสนองของฝ่าเท้าได้ จากนั้น

นพ.นิพนธ์ ได้ ใช้เครื่องฟัง (Stethoscope) ฟัง

เสียงหัวใจขององค์หลวงตา และการหายใจ

ขององค์หลวงตาก็พบว่ายังคงทำงานได้อยู่   

จงึไดก้ราบทลูวา่ ขณะนีร้มูา่นตาขององคห์ลวง-

ตาขยายโตและไม่ตอบสนองต่อแสงไฟที่ส่อง

โดยตรง แสดงวา่กา้นสมองไมท่ำงาน และองค์-

หลวงตาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการกระตุ้น

ของกล้ามเนื้อใดๆ จากการทดสอบรีเฟล็กซ์ที่

ฝ่าเท้า ซึ่งเป็นภาวะที่เข้ากันได้กับภาวะสมอง

ตาย (Brain death) ทางการแพทย์ แต่ระบบ

หัวใจและการหายใจยังคงทำงานได้อยู่ เมื่อ

เสรจ็สิน้การตรวจ นพ.นพินธจ์งึกราบองคห์ลวงตา 

เวลา ๐๓.๓๐ น. ผู้แวดล้อมรายรอบเตียง

นอนขององค์ท่าน สายตาต่างก็จดจ้องที่องค์-

ท่านและเครื่องแสดงสัญญาณชีพแบบตาไม่  

กะพริบ บางท่านนั่งนิ่งภาวนาภายในใจด้วยคำ

บริกรรมพุทโธ พุทโธ.. พร้อมกับกำหนดลม

หายใจเข้า-ออกตามลมหายใจขององค์ท่าน 

บางท่านพิจารณาว่ากิจการงานทางธรรมของ

องคห์ลวงตาไดจ้บสิน้สมบรูณแ์ลว้ องคท์า่นทกุข ์ 

เพียงขันธ์แต่จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นเลิศโลกนาน

แล้ว แต่ตัวของเรายังมีทุกข์ทั้งกายทั้งใจ ยังจะ

มัวประมาทเพลิดเพลินใช้เวลาให้ผ่านไปกับ

ภาระหน้าที่ทางโลกใดๆ อีกเล่า  

ขณะที่หัวใจขององค์หลวงตาเต้นช้าลง 

บรรยากาศในห้องก็ยิ่งเงียบสงัดประหนึ่งไม่มี

ใครอยู่ ในห้องนั้นเลย พระได้เปิดผ้าม่านออก

เพื่อให้ญาติโยมมีโอกาสมองเห็นจากข้างนอก 
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เวลาผ่านไปแต่ละวินาทีมีผลต่อจิตใจ คณะศิษย์

ต่างยังหวังอยู่ลึกๆว่าอาจมีปาฏิหาริย์แม้จอ 

Monitoring ในขณะนั้นจะแสดงเพียงชีพจร

เท่านั้นก็ตาม โดยแสดงตัวเลขที่บ่งบอกถึง

อัตราการเต้นของหัวใจองค์หลวงตาที่ค่อยๆ ลด

ต่ำลงเรื่อยๆ จาก ๗๐ ครั้งต่อนาที เหลือ ๖๐ 

และ ๕๐ ครั้งต่อนาที ตามลำดับ  

 เวลา ๐๓.๔๐ น. ความดันโลหิตลดต่ำลง 

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

หายใจ ๑๖ ครั้ง/นาที ระดับออกซิเจนในเลือดมี

ค่าเท่ากับ ศูนย์  

เวลา ๐๓.๕๐ น. ความดันโลหิต ๓๙/๑๕ 

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

นาท ีระดบัออกซเิจนในเลอืดมคีา่เทา่กบั ศูนย์   

ต่อมาสัญญาณชีพบ่งอัตราการเต้นของ

ชีพจรองค์หลวงตามีความแปรปรวนและมีค่า

ลดลงเรื่อยๆ ตามลำดับ โดยลดลงเหลือเท่ากับ 

๓๕ ครั้งต่อนาที อีก ๑ นาทีถัดมาชีพจรกลับสูง

ขึ้นมาเป็น ๕๙ ครั้งต่อนาที จากนั้นค่าชีพจรก็

ลดลงเหลือ ๓๒ ครั้งต่อนาที และกลับมาเพิ่ม

เป็น ๕๓ ครั้งต่อนาที 

จนกระทัง่เวลา ๐๓.๕๓ น. โดยที่ไมค่าดฝนั

หวัใจขององคห์ลวงตาในขณะนัน้เตน้อยูท่ีค่า่ชพีจร 

๕๖ ครั้งต่อนาที จากนั้นสัญญาณการเต้นหัวใจ

ขององค์ท่านก็กลับดีดเป็นเส้นตรงเหลือศูนย์ 

(ครัง้ตอ่นาท)ี นัน่คอืหวัใจหยดุเตน้ในทนัท ีสายตา

ทุกคู่หยุดนิ่งและหันมาดูที่นาฬิกาที่แขวนไว้ที่

ตำแหนง่ผนงัหอ้งดา้นปลายเตยีงขององคห์ลวง-

ตาทีบ่ง่บอกเวลา ๐๓.๕๓ น. นัน่เปน็ครัง้สดุทา้ย

ของสัญญาณชีพที่วัดได้จากเครื่อง คณะศิษย์ผู้

มีประสบการณ์ทางการแพทย์กล่าวขานกันว่า 

ภาวะเช่นนี้เป็นไปสมดังคำที่องค์ท่านเคยปรารภ

เสมอว่า “เมื่อถึงเวลาตายแล้วดีดผึงเลย” 

นพ.นิพนธ์รีบรุดคลานเข้าไปข้างเตียงของ

องคห์ลวงตาและใชเ้ครือ่งฟงั (Stethoscope) จ่อ

ฟังที่บริเวณหัวใจขององค์หลวงตา พบว่าไม่ได้

ยินการเต้นของหัวใจเลย แต่ยังสามารถฟังได้

ยินเสียงเครื่อง Bipap ที่ทำงานอยู่อันบ่งว่าการ

หายใจยังคงมีอยู่ นพ.นิพนธ์ขยับ Stethoscope 

ย้ายตำแหน่งเพื่อฟังเสียงหัวใจในตำแหน่งต่างๆ 

ของหัวใจอีก ๓ ตำแหน่ง ก็ยังไม่ได้ยินเสียงการ

เต้นของหัวใจ แต่ยังคงได้ยินเสียงการหายใจอยู่ 

นพ.นิพนธ์รอจนเสียงการหายใจหยุดนิ่งอย่าง

แนช่ดัตอน ๐๓.๕๕ น. จึงคลานออกมากราบทูล 

ว่า หัวใจองค์หลวงตาหยุดเต้นเวลา ๐๓.๕๓ น. 

แต่การหายใจหยุดเมื่อเวลา ๐๓.๕๕ น. ทูล-

กระหม่อมฯ จึงทรงบอกให้ถือเอาเวลาหัวใจ

หยดุเตน้คอื ๐๓.๕๓ น. เปน็เวลาแหง่การละ

สงัขารขององคห์ลวงตา ขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง

หยุดนิ่งอยู่ในความสงบโดยไม่มีเสียงใดๆ ทั้งสิ้น 

เป็นการรับรู้การจากไปขององค์หลวงตาผู้เป็น

พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้

บชูาของเหลา่ศษิยานศุษิยท์ัง้หลาย อยา่งไมม่วีนั

หวนคนืกลบัมาอกีตลอดกาล 

เวลา ๐๔.๐๐ น. ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ 

ท่านเจ้าคุณอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี 

จันททีโป) เพิ่งตื่นขึ้นจากการพักจำวัดหลับไป 

ปรากฏเป็นความฝันจำได้ชัดเจนว่า หลวงตา-

มหาบัวแวะมาหาแล้วกราบ ๓ ครั้ง จากนั้นก็

พูดว่า “เจ้าคุณๆ ผมมาลานะ” 

เจ้าคุณหลวงปู่จึงถามองค์หลวงตาในฝัน

ว่า “จะลาไปไหน” 

องค์หลวงตาบอกว่า “ไปที่ ไม่เกิดอีก 

เพราะชาตสิดุทา้ยของผม ใหเ้จา้คณุอยูต่อ่ไปให้

ลกูหลานไดก้ราบไหว”้ แลว้องคห์ลวงตากห็ายไป 

เจ้าคุณหลวงปู่ก็ตื่นขึ้นและจำความฝันได้

ชัดเจน ในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ ๔ นาฬิกา 

เจ้าคุณหลวงปู่ยังนึกในเวลานั้นด้วยว่า  

“หลวงตามหาบัว คงไม่ได้อยู่กับเราแล้ว” 

องค์หลวงตาได้ละขันธ์ลาโลกเข้าสู่อนุ-

ปาทิเสสนิพพานด้วยอาการอันสงบ สมเป็นจอม

ปราชญ์แห่งวงกรรมฐานอาจหาญเหนือเวทนา 

องค์ท่านยอมให้แพทย์รักษามิใช่ เพื่อความ

สะดวกสบาย มิใช่เพื่อให้หายอาพาธ แต่เพื่อ

ประคับประคองจิตใจความห่วงใยและความ

กตัญญูรู้คุณของศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าอย่าง

ทั่วถึงเป็นธรรม เสมอภาคทุกชาติชั้นวรรณะ 

องค์ท่านยอมรับในศาสตร์และน้ำใจของแพทย์

ทั้งแผนตะวันตกและตะวันออก ไม่เคยดูถูก

เหยียดหยามหรือเหยียบย่ำทำลายให้เสียน้ำใจ

แม้แต่น้อย ท่านนำธรรมหลายระดับและหลาย

แง่มุม มาสั่งสอนให้คณะศิษย์ ได้รู้ มาปฏิบัติให้

คณะศิษย์ได้เห็น แม้ในขณะที่กำลังอาพาธ การ

เผชิญกับทุกขเวทนาขององค์ท่านจึงเป็นเพียง

ขันธ์ ไม่มีผลต่อจิตที่บริสุทธิ์แล้ว ดังพระธรรม

เทศนาตอนหนึ่งที่องค์ท่านได้กล่าวไว้อย่าง

กระจ่างแจ้งว่า 

“...จิตที่บริสุทธิ์แล้วจะมาเสวยเวทนา

ที่ไหน จิตที่บริสุทธิ์แล้วมีเวทนาที่ไหน เวทนานี้

เป็นสมมุติต่างหาก จิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วเข้ากัน

ได้ยังไง เป็นอฐานะนี่ โดยหลักธรรมชาติ รู้ๆ 

เห็นๆ อยู่นั้นน่ะจะว่ายังไง 

ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเราจ่อไฟเข้า

กอไผ่ เผากอไผ่ทั้งกอ ลองดูซิ ราดน้ำมันเข้าไป 

เสียงกอไผ่ระเบิดนี้เหมือนฟ้าถล่ม ไฟก็ส่งเปลว

จรดเมฆโน่น ปึงปังๆ ส่งเปลวจรดเมฆ เหมือน

กับว่าไฟนั้นมีวิญญาณมีจิตมีใจ ฟืนคือกอไผ่นั้น

ก็เหมือนมีจิตมีใจมีวิญญาณ เหมือนกับต่อสู้กัน 

ความจริงแล้วไฟรู้ความหมายของมันไหมว่ามัน

ร้อนมันหนาวมันเย็น มันเป็นฟืนเป็นไฟ ไม่รู้ ไฟ

ก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมาย

ของไฟ แต่ก็เผาไหม้กันอย่างระเบิดเปิดเปิงให้

เห็นชัดๆ อยู่ด้วยตาของเรา ได้ยินด้วยหูของ

เรานั่นแหละ ดูซิ 

ผู้ที่รู้จริงๆ ก็คือคนที่ยืนดูอยู่นี้ ไฟกับฟืน

ภาพขนัธ ์๕ ทีท่ลูกระหมอ่มฯ ทรงกราบอาราธนาองคห์ลวงตา

จากนั้นได้นำเก็บไว้บนตู้ภายในกุฏิขององค์หลวงตา 
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ลวดลายนิพพาน 
 

“...สอปุาทเิสสนพิพาน ใจเปน็นพิพานแลว้ แตย่งัครองธาตคุรองขนัธอ์ยู ่นีเ่รยีกวา่ สอปุาทเิสสนพิพาน คอื 

ยงัรบัผดิชอบในธาตใุนขนัธอ์ยู่ 

อนปุาทเิสสนพิพาน ธาตขุนัธส์ลายไปแลว้นัน้เปน็ธรรมธาต ุคอื นพิพานลว้นๆ สมมตุไิมม่เีลยใหร้บัผดิชอบ

ไมม่ขีนัธเ์ปน็สมมตุใิหร้บัผดิชอบ ถงึทา่นไมต่ดิกต็ามกร็บัผดิชอบเปน็สญัชาตญาณอนัหนึง่ .. 

จะตายแบบไหนทา่ไหน จะยนืตาย เดนิตาย นัง่ตาย นอนตายไมม่ปีญัหา เพราะเปน็เรือ่งอาการของสมมตุิ

ตา่งหาก เพราะฉะนัน้เราจงึไดเ้ชือ่ทีว่า่พอ่แมค่รอูาจารยม์ัน่ทา่นวา่ทา่นพจิารณาเหน็พระอรหนัตม์าแสดงทา่นพิพาน

ใหด้ ู บางองคเ์ดนิจงกรมนพิพานใหด้ ู บางองคน์ัง่นพิพานใหด้ ู บางองคน์อนนพิพานใหด้ ู บางองคย์นืนพิพานใหด้ ู

ทา่นวา่ทำอะไรกจ็ะเปน็อะไร เมือ่ผา่นจากสมมตุไิปหมดแลว้ อยูเ่หนอืสมมตุแิลว้ ทกุขเวทนาเหนอืจติดวงบรสิทุธิ ์ 

นัน้ไดย้งัไง ความบรสิทุธิข์องจติเหนอืสิง่เหลา่นีอ้ยูแ่ลว้ เพยีงอาการของขนัธท์ีแ่สดงตอ่กนั คอื ทกุขเวทนากบัขนัธ์

เปน็สมมตุดิว้ยกนัมนัแสดงตอ่กนั 

ทา่นจงึสามารถเดนิจงกรมนพิพานไดอ้ยา่งสบาย เมือ่หมดกำลงัแลว้กย็บุยอบลงตรงนัน้เลย ยนืกเ็หมอืนกนั 

เมือ่หมดกำลงัแลว้กย็บุยอบลงตรงนัน้ ไม่ไดล้ม้แบบทัง้หงายทัง้อะไรอยา่งนีใ้หด้ ูยอบลงอยา่งนีเ้ลย นัง่กเ็หมอืนกนั 

เอนแลว้กค็อ่ยๆ ลง คอ่ยออ่นลงไป นัง่นพิพาน แลว้เวลายนืนพิพานกเ็หมอืนกนั ยอบลงไปแลว้กค็อ่ยลม้ไป

ธรรมดาๆ เดนิกเ็หมอืนกนั พอถงึทีน่ัน้แลว้กห็ยดุกึก๊กน็ัง่ คอืเหมอืนปยุนุน่ ทา่นวา่อยา่งนัน้นะ ออ่นนิม่ อาการของ

ทา่นขณะทีท่า่นปลงขนัธน์พิพานในทา่ตา่งๆ นัน้เหมอืนปยุนุน่ ออ่นนิม่ไปเลย ไมม่อีากปักริยิาทีเ่ปน็เหมอืนโลก ทีว่า่

ทรุนทรุายหรอืระสำ่ระสาย จะเอาอะไรมาระสำ่ระสายลงจติขนาดนัน้แลว้ เราเชือ่รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์เพราะเหลา่นี้ไมม่ี

ปญัหาอะไรทีจ่ะเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัความบรสิทุธิน์ัน้ได ้.. 

อยา่งพระพทุธเจา้ปรนิพิพาน กอ่นจะเขา้ปรนิพิพานทรงเขา้สมาธสิมาบตัมิปีฐมฌานเปน็ตน้ นัน้ทา่นทรง

แสดงลวดลายใหส้มกบัความเปน็ศาสดาของโลกตา่งหาก ตามพระอธัยาศยัของพระพทุธเจา้ ไม่ใชท่ำเพือ่จะแก้

กเิลสหรอืชำระกเิลส หรอืจะตอ่สูก้เิลสในขณะตายหรอืในขณะนพิพาน หาไม ่ขนาดเปน็ศาสดาเอกของโลก ทำไม

ขณะทีจ่ะนพิพานจะไมว่างลวดลายของศาสดาไวเ้ปน็วาระสดุทา้ยมอียา่งเหรอ ตอ้งวาง เราเหน็อยา่งนัน้เราเชือ่

อยา่งนัน้ 

สว่นพระอรหนัตท์ัง้หลายทา่นถนดัทางใดทา่นกน็พิพานของทา่น ตามแบบหรอืตามความถนดัของทา่น คำวา่

สมาธสิมาบตัเิปน็ไปตามรายของบคุคลแตล่ะบคุคล เปน็ไปตามพระอรหนัตแ์ตล่ะประเภท ไมว่า่เปน็ประเภทใดมี

ความถนดัอยา่งไหน กน็พิพานในทา่ถนดัของทา่นสะดวกสบาย 

พระพทุธเจา้ทรงเสดจ็เขา้ฌานสมาธสิมาบตั ิ แลว้ปรนิพิพานไปในทา่สมาธสิมาบตันิัน้ นัน่เปน็ลวดลายของ

ศาสดาผูเ้ปน็ครเูอกของโลกไมท่ิง้ลวดลาย ตัง้แตข่ณะตรสัรูแ้ลว้สัง่สอนโลกจะดว้ยพระอาการใดทีแ่สดงออก ไมเ่คย

ลดละแหง่ความเปน็ศาสดาเลย สตัวโลกจะยดึไดท้กุพระอาการทีท่รงเคลือ่นไหว เพราะเปน็ศาสดาโดยสมบรูณท์กุๆ 

อาการ เพราะฉะนัน้วาระสดุทา้ยทีพ่ระองคจ์ะปรนิพิพาน พระองคต์อ้งแสดงใหเ้ตม็ลวดลายของศาสดาเอกในวาระ

สดุทา้ย…” 

มันเผาไหม้กันฉันใด ขันธ์นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

ระหว่างรูปขันธ์กับทุกขเวทนาขันธ์บีบบังคับกัน

ก็เหมือนกันทำนองนั้น ทำให้หงิกให้งอ บางที

อาจให้เป็นเสียงร้องเสียงครางไป อือๆ อีๆ ไป

ก็ได้ เหมือนกับไฟระเบิดกอไผ่ปึงปังๆ นั่นแหละ 

แต่จิตที่บริสุทธิ์จะมาเป็นอะไรกับอันนี้ล่ะ 

ทัง้ๆ ทีอ่ยู่ในนัน้แหละ ขนัธก์เ็ปน็ขนัธจ์ะมอีะไรกนั 

อนันีม้นัเปน็ไปได ้ ทำใหง้อใหห้งกิใหก้ระตกุกระตกิ 

ใหบ้างทีทิง้เนือ้ทิ้งตวัไปได ้ เพราะเสน้มนักระตกุ 

มันเป็นขันธ ์ เหมือนกับว่าไฟกับฟืนไหม้กันนั่น

แหละ ระเบดิปงึปงัๆ มนัอยูเ่ปน็สขุไดเ้มือ่ไร  

อันนี้ก็เหมือนกัน เวลามันรัดตัวกันเข้า

เต็มที่แล้วก็อาจมีกระดุกกระดิกหรือเป็นในแง่

ต่างๆ เช่น นิสัยที่เคยมีครวญครางอาจเป็นได้

พระอรหันต์น่ะ แต่จิตของท่านไม่เป็น เป็นด้วย

อาการของขันธ์ที่มันกระทบกระเทือนกันนี้ 

เวลาสุดท้ายของมันที่จะแตกกระจายออกจาก

กันมันเป็นได้ เรายอมรับอันนี้ แต่เรื่องจิตของ

พระอรหันต์ที่เข้ามาสุงสิงกับอันนี้ ให้มามั่วมา

สุมมาหลงใหลอันนี้ นั่นเป็นอฐานะ เป็นไปไม่ได้ 

ดังนั้นที่หลวงปู่มั่นท่านพิจารณารู้เห็น ที่

ว่าพระอรหันต์นิพพานในท่าต่างๆ กันนั้น เราจึง

เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะจิตของท่านไม่ได้อยู่

ในอำนาจของขันธ์เหมือนสามัญชนทั่วๆ ไปนี่ 

ท่านจึงนิพพานในท่าต่างๆ ได้ตามอัธยาศัยของ

ผู้มีจิตใจที่อยู่เหนือโลกแล้ว…” 

การยอมรับการรักษาด้วยแพทย์ด้วยยา

หลากชนิด จึงเป็นการตอบรับน้ำใจเหล่า

ศิษยานุศิษย์ด้วยเมตตาธรรมโดยแท้ ทั้งนี้

เพราะองค์ท่านมีญาณหยั่งรู้ประจักษ์อยู่ภายใน

ใจแล้ว และได้พยายามบอกเตือนศิษยานุศิษย์

หลายครั้งหลายคราให้ทราบ แม้จะไม่ได้กล่าว

โดยตรงอย่างที่หลวงปู่มั่นเคยกล่าวไว้ก็ตามว่า  

“ปว่ยคราวนีเ้ปน็ครัง้สดุทา้ยของเรา จะไมม่ี

วนัหาย ยาจากเทวดามาก็ไมห่าย ถงึวาระของมนั

แลว้ มนัจะคอ่ยเปน็คอ่ยไปของมนัอยา่งนี ้ ไมต่าย

งา่ยนะ เปน็โรคทรมาน เขาเรยีกวา่โรคคนแก ่ จะ

เอายาเทวดามาใสก่็ไมห่าย ตายโดยถา่ยเดยีว” 

องค์หลวงตาเมตตานำธาตุขันธ์ขององค์-

ท่านออกแสดงธรรมเป็นเทศน์กัณฑ์สำคัญที่สุด 

เข้มขน้ที่สุดและวกิฤตที่สุด เทศนก์ณัฑ์นีจ้ะตดิหู

ติดตาและสะเทือนจิตสะเทือนใจแก่บรรดาลูก

ศษิยล์กูหาตลอดไป  

ท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์และความ

โศกเศร้าสุดพรรณนาถึงความสูญเสียพระมหา-

เถระผูท้รงคณุธรรม ทรงคณุปูการใหญห่ลวงแก่

ประเทศชาต ิ ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ ทา่น

ได้มอบมรดกธรรมล้ำค่าที่สำคัญยิ่ง อันได้แก่
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ปฏปิทาเครือ่งดำเนนิไปสูค่วามบรสิทุธิว์มิตุตหิลดุ

พ้น สืบสานอริยประเพณีอริยวงศ์ ได้อย่าง

หมดจดงดงามตัง้แตเ่บือ้งตน้จวบจนวาระสดุทา้ย 

การเกิดในคราวนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย การ

บวชคราวนี้ก็เป็นการบวชครั้งสุดท้าย และการ

ตายในคราวนีก้เ็ปน็การตายครัง้สดุทา้ยดว้ยเชน่

กัน ซึ่งองค์ท่านได้กล่าวยืนยันในเรื่องนี้ด้วย

ความอาจหาญวา่  

“...เราจะทำประโยชน์ให้ โลกเต็มกำลัง

ความสามารถของเรา จนกระทัง่ถงึวาระสดุทา้ย

แห่งการตายของเรา เพราะการตายของเรานั้น 

จะเป็นการตายในครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งเดียว

เท่านั้น เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว 

ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรท่านแสดงไว้ว่า 

ญาณัญจ ปน เม ทัสสนัง อุทปาทิ  

อกุปปา เม วิมุตติ 

อยมันติมา ชาติ   นัตถิทานิ ปุนัพภโว 

ความรู้ความเห็นอันล้ำเลิศประเสริฐสุดได้

เกิดขึ้นกับเราแล้ว 

ความหลุดพ้นจากกิเลสวัฏวนความเกิด

ตายนี้ ไม่มีการกำเริบแล้ว 

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา 

ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอีกเราจะไม่กลับมาเกิด

อีกแล้ว...” 

จึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนและ

อนุชนรุ่นหลัง จักภาคภูมิใจและน้อมนำองค์-

ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต แสดง

การเทิดทูนบูชาตอบแทนพระคุณอย่างไม่มีวัน

จืดจางด้วยการปฏิบัติฝึกหัดตนให้อยู่ในโอวาท

คำสอน จึงจะสมเจตนาขององค์หลวงตาที่ตั้งใจ

มอบมรดกธรรมอันทรงค่าทั้งหลายไว้เป็นเข็ม

ทิศทางเดินที่ถูกต้องแก่โลกให้ก้าวเดินตามเพื่อ

ความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดกาล 

ติดตามสอบถามอาการอาพาธองค์หลวงตาจาก

ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ อย่างต่อ

เนื่องตลอดมา  

จากนั้นแพทย์และบุรุษพยาบาลได้ช่วยกัน

ถอดเครื่องช่วยหายใจออกจากองค์ท่าน เสียง

เครื่องช่วยหายใจดับลง พระอาจารย์สุชินเปิด

หนา้ตา่งบอกญาตโิยมทีอ่ยูด่า้นนอกวา่ “หลวงตา

เสด็จสู่พระนิพพานแล้ว” ทันใดนั้นน้ำตาแห่ง

ความพลดัพรากจากบคุคลผูเ้ปน็ทีร่กั จากครบูา-

อาจารย์ผู้เป็นที่พึ่ง และจากสมณะผู้เป็นเนื้อ-  

นาบุญสูงสุดของเหล่าศิษย์ทั้งหลายต่างไหล

นองหน้า เสียงร้องไห้แม้ ไม่ดังหากได้ยินชัดเจน

กระจายทั่วบริเวณ หัวใจทุกดวงทุกข์ระทมด้วย

ความอาลัยอาวรณ์สงสารตนเองต้องกลายเป็น

ศิษย์กำพร้าไร้ที่พึ่งพิงอันอบอุ่น บัดนี้องค์-  

หลวงตาผู้เป็นทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์ เป็น

ร่มโพธิ์ร่มไทรใหญ่แก่วงกรรมฐานได้ถึงกาลจาก

ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมา  

คณะสงฆ์ แพทย์ บุรุษพยาบาล กราบขอ

โอกาสถอดอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ และ

สายต่างๆ ออกจากธาตุขันธ์องค์หลวงตา จาก

นั้น คณะแพทย์ พร้อมบรรดาคณะสงฆ์และ

ศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมเพรียงกันพนมมือและก้ม

ลงกราบขอขมาต่อองค์หลวงตา ทูลกระหม่อม

เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเป็นองค์แทนคณะ-

ศิษยานุศิษย์ทั้งปวงถวายพานดอกไม้และทรง

ถวายผ้าครองแด่พระสรีระสังขารองค์หลวงตา 

จากนั้นทรงกราบขอขมาองค์หลวงตาร่วมกับ

คณะศษิยานศุษิย์โดยพระอาจารยส์ชุนิเปน็องค-์

แทนคณะสงฆ์ประกาศให้ญาติโยมในบริเวณโดย

รอบกุฏิกล่าวคำขอขมาโดยพร้อมเพรียงกัน 

ลำดับนั้นทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

และคณะ เสด็จออกจากห้องปลอดเชื้อโดยทรง

รอคณะสงฆ์อยู่ภายนอก 

คณะสงฆ์สรงน้ำพระสรีระสังขารด้วยน้ำ

อุ่นและใส่ผ้าครองทั้งสบง จีวร สังฆาฏิ ใหม่ทั้ง

ชุด แล้วจัดวางมือทั้งสองขององค์ท่านเข้า

ประสานกันโดยมือขวาประทับไว้บนมือซ้าย

ลักษณะคล้ายองค์ท่านขณะเดินจงกรม ดู

งดงามตามแบบกรรมฐานผู้รักการเดินจงกรม

และการภาวนาเป็นชีวิตจิตใจ ผิวพรรณสี

เหลืองอร่ามผ่องพรรณไปทั้งองค์ คณะสงฆ์มี

มติไม่ให้ฉีดยาฟอร์มาลิน โดยในระหว่างงานพิธี

บำเพ็ญกุศลและเตรียมงานพระราชทานเพลิง 

ให้เก็บรักษาพระสรีระสังขารองค์หลวงตาไว้ ใน

โลงเย็นราว ๑ เดือน ตามความประสงค์องค์-

หลวงตาทีต่อ้งการใหเ้ผาโดยเรว็ ไม่ใหเ้กบ็ไวน้าน 

ลำดับต่อมา ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิง-

จุฬาภรณ์ฯ คณะแพทย์ พร้อมบรรดาคณะสงฆ์

และศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมเพรียงกันพนมมือ

และก้มลงกราบขอขมาลาโทษต่อพระสรีระ

สังขารองค์หลวงตาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ 

ครั้ง เสียงคำกล่าวขอขมาที่พร้อมเพรียงกันของ

เหล่าศิษยานุศิษย์ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณวัดป่า-

บ้านตาดด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากการขอ-

ขมาลาโทษในอดีตที่ผ่านมาทั้งหลายโดยสิ้นเชิง  

ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรง

อยู่ในฐานะองค์แทนสถาบันและยังเป็นลูกบุญ-

ธรรมขององค์หลวงตาอีกด้วย พระองค์ทรง



 การปฏิบัติต่อพระสรีระ 

 สังขารองค์หลวงตา
 

ภายหลังองค์หลวงตาดับขันธ์เข้าสู่พระ-

นพิพาน สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณ-  

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงโทรศัพท์กราบ

บงัคมทลูสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

ให้ทรงทราบในขณะนั้นทันที เพราะทรงคอย
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แสดงความรักความห่วงใยถึงกับยอมสละหน้าที่

การงานสำคัญเพื่อมาดูแลรักษาอาการอาพาธ

องค์หลวงตาอย่างสุดความสามารถตลอดมา 

ไม่ทรงทอดทิ้ง ทรงอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมคิด

อ่านร่วมประชุมกับคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์

ประดุจครอบครัวเดียวกันตราบจนวาระสุดท้าย

ขององค์หลวงตา  

เมื่อองค์หลวงตาดับขันธ์นอนสงบนิ่งอยู่

ตรงหนา้พระองคท์า่นและคณะสงฆ์ในเวลาเชน่นี ้

ทา่นพระอาจารยอ์นิทรถ์วายในนามตวัแทนคณะ

สงฆ์ฯ และศิษยานุศิษย์ทั้งปวง จึงกล่าวมอบ

ความไวว้างใจถวายใหท้ลูกระหมอ่มเจา้ฟา้หญงิ-

จุฬาภรณ์ฯ ทรงพิจารณาในการดำเนินงานต่อ

จากนี้ ได้เต็มที ่ พระองค์ทรงตอบรับและกราบ

นมัสการขอบคุณที่คณะสงฆ์ ไว้วางใจ พระองค์

ทรงมอบหมายให ้ ดร.ไพศาล ล้อมทอง และ

ดร.สมชาย ธรณศิร ซึง่เปน็เจา้หนา้ทีข่องสำนกั

พระราชวังเข้ามาประสานงานร่วมกับคณะสงฆ ์

โดยระเบียบพิธีการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไป

ตามที่คณะสงฆ์เห็นสมควร นับเป็นพระ-

กรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และเป็นการแสดงความ

เคารพบชูาตอ่ปฏปิทาองคห์ลวงตาอยา่งสดุซึง้  

จากนั้นคณะสงฆ์ ได้หารือเกี่ยวกับพิธีการ

สรงนำ้พระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตา เหน็วา่องค-์

หลวงตาเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดแก่ชนทุก

ระดับชั้น ประชาชนทั่วทุกสารทิศจะต้องพากัน

เดินทางมากราบไหว้สักการะแบบมืดฟ้ามัวดิน 

หากเปิดโอกาสให้ประชาชนจำนวนมากเข้า

ห้อมล้อมใกล้ชิดพระสรีระสังขารองค์ท่านมาก

เกนิไปเกรงจะยากลำบากในการดแูล จงึมมีตเิหน็

ชอบตามที่มีผู้เสนอให้ ใช้ตามแบบพิธีของสำนัก

พระราชวงัในการสรงนำ้พระศพพระบรมวงศาน-ุ

วงศ์ระดับสูง กล่าวคือใช้สายสิญจน์พันรอบเทา้ 

องคห์ลวงตาแลว้โยงออกมาใสพ่านใหค้นทัว่ไปสรง

น้ำลงบนบริเวณสายสิญจน์แทนการสรงน้ำบน

สว่นใดสว่นหนึง่ของพระสรรีะองคท์า่น  

ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ ได้ช่วยกันเคลื่อน

ย้ายพระสรีระสังขารขององค์หลวงตาจากห้อง

ปลอดเชื้อเข้ามาภายในห้องที่อยู่ติดกัน เป็น

ห้องที่องค์ท่านใช้จำวัดมาแต่เดิม โดยหันศีรษะ

ไปทางทิศเดิมตามปกติที่องค์ท่านนอนจำวัด  

เป็นอนัเสรจ็พธิีในวนันี ้เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น. 

พจิารณาทบทวนปฏปิทา
 

ในระยะที่อาการอาพาธขององค์หลวงตา

ทรุดลงเรื่อยๆ องค์ท่านได้ปรารภธรรมะสำคัญ

ในลักษณะเป็นการทบทวนปฏิปทาขององค์ท่าน

เองที่ ได้ดำเนินมาจนเข้าถึงวิมุตติธรรมเป็นพระ

อรหันต์ขีณาสพ และเมื่อถึงคราวต้องประสบ

กับเวทนาในยามอาพาธหนักเช่นนี้ สิ่งนี้จึงเป็น

สาเหตุทำให้องค์ท่านต้องคิดทบทวนด้วยความ

ภาคภูมิใจว่าหากจิตไม่ได้รับการฝึกมาก่อนแล้ว

ต้องมาประสบเวทนาเช่นนี้ องค์ท่านจะทุกข์

ร้อนเพียงใด ดังนี้ 

“...นี่ถ้าหากว่าไม่ได้สร้างความดีมาตั้งแต่

ต้น รู้สึกระยะนี้จะเป็นระยะที่สร้างความเดือด-

พระนพินธท์ลูกระหมอ่มฯ ถงึองคห์ลวงตาดว้ยความเคารพรกัอาลยัยิง่ 
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ร้อนแก่ตัวเอง แต่ทีนี้มาพิจารณามาลงในนี้ โล่ง

หมด ว่างหมดโลกธาตุ ปล่อยวางด้วย ว่างใน

จิตด้วย หมดเลย  

สังขารร่างกายเดินโขยกเขยกก็ตาม จิต

ไม่ไดเ้ปน็ ไมม่วีติกวจิารณ ์การกา้วหนา้ถอยหลงั

ไม่มี ก้าวหน้าถอยหลังไม่มี ไม่วิตกวิจารณ์ 

ปัจจุบันเป็นอย่างไรเท่านั้นพอ พอๆ ใจ…” 

และเมื่อองค์ท่านพิจารณาย้อนหลังเกี่ยว

กับประสบการณ์ที่มักต้องเข้าไปแก้ปัญหาเรื่อง

ราวต่างๆ ในพระศาสนาและในวงกรรมฐาน 

ท่านก็ให้ข้อสรุปของชีวิตในเรื่องนี้ว่า 

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

เหมือนวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ คงจะ ๗๕ ไม่

ได้นับนะ เราจำได้ ๒๔๗๗ วันที่ ๑๒ พฤษภา 

๒๔๗๗ บวช จากนั้นมาจนกระทั่งป่านนี้เลยไม่

ทราบว่ากี่พรรษา ๒๐ ปีกับ ๙ เดือน คือนับตั้ง

แต่วันตกคลอดออกมาเลย ๒๐ ปีกับ ๙ เดือน  

ด ี รู้สึกว่าสายศาสนานี้รู้สึกจะราบรื่นดีนะ 

สื่อมวลชนทุกแขนงทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ต่างออกข่าวการละสังขารขององค์หลวงตาโดยถ้วนหน้า 

ท้องฟ้าภายในวัดป่าบ้านตาดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๓๐ น. เมื่อมองจากพระตำหนักทูลกระหม่อมเจ้า-

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ไปทางทิศตะวันออก ทรงทอดพระเนตร  

ท้องฟ้าในวันนี้แล้วจึงตรัสว่า “ท้องฟ้าวันนี้แลดูโศกเศร้า

และเหงาหงอยผิดไปจากวันอื่นๆ” 

ไมเ่คยมอีะไรเลยนะ ตัง้แตเ่ริม่บวชมาจนกระทัง่

ป่านนี้ ไม่เคยมีอะไรมาขัดมาข้อง หรือเรื่องราว

ใดๆ มวัหมองไมเ่คยม ีมแีตร่ะงบั ระงบัเรือ่งราว

ตา่งๆ หรอือธกิรณต์า่งๆ มกัจะเดน่อยู ่เดน่...” 

การทีอ่งคห์ลวงตาไดร้บัความเคารพนบัถอื

และความไว้วางใจในกิจของพระศาสนานั้น สิ่ง

สำคญัประการหนึง่ยอ่มตอ้งมาจากความแตกฉาน

รอบรู้ ในหลักพระธรรมวินัย ซึ่งองค์ท่านก็ ได้

พิจารณาทบทวนย้อนหลังตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นชีวิต

การบวชเรียนว่ามีสาเหตุมาจากความเคารพรัก

ในพระธรรมวนิยัอนัเปน็คณุสมบตัปิระการสำคญั

ทีม่อียู่ในองคท์า่นเอง ดงันี้ 

“...พระวินัยเราเรียนมาก เราสนใจเพราะ

เรารักพระวินัย ไม่ให้มีคำว่าล่วงเกินด้วยไม่มี  

หิริโอตตัปปะนั้นไม่มี นอกจากจะต้องอาบัติก็

ต้องด้วยความไม่รู้ ไม่เห็นหรือเผลอไป ที่จะให้มี

เจตนาเราไม่เคยปรากฏตั้งแต่เราบวชมา…” 

คุณสมบัติสำคัญที่หนุนนำชีวิตขององค์-

ท่านให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดตามความ

ตั้งใจและเป็นอุปนิสัยเด่นประจำองค์ท่านในทุก

หน้าที่การงาน องค์ท่านได้สรุปไว้ ดังนี้ 

“...เราอาจจะมีนิสัยวาสนาอยู่บ้าง คือทำ
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อะไรมันจริงทุกอย่างไม่ ได้มีคำว่าเหลาะแหละ 

พิจารณาย้อนหลังไปหาการกระทำของเจ้าของ 

เราอืดอาดเนือยนายท้อแท้อ่อนแอที่ ไหน ไม่มี 

ถึงจะยากลำบากล้มลุกคลุกคลานมันก็เอาแบบ

ล้มลุกคลุกคลาน จะได้หลักได้เกณฑ์ มันก็เอา

ตามแบบได้หลักได้เกณฑ์ ที่จะอืดอาดเนือยนาย

ท้อแท้อ่อนแอ ไม่ปรากฏ...” 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑–๒๕๔๖ ซึ่งเป็นห้วงเวลา

ที่องค์หลวงตาเมตตาเป็นผู้นำดำเนินการ

โครงการช่วยชาติ มีพระธรรมเทศนา ไม่น้อย

กว่า ๕,๐๐๐ กัณฑ์ ณ สถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

กว่า ๑,๐๐๐ แห่ง การออกเป็นผู้นำกอบกู้บ้าน-

เมืองเช่นนี้เป็นเสมือนอุปนิสัยแต่ดั้งเดิมของ

องค์ท่านที่คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ เคยกล่าวไว้ว่า 

องค์หลวงตาเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อน จึง

เป็นพระผู้มีใจคอกว้างขวางดุจดั่งพระโพธิสัตว์ 

สมตามคำที่คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ ผู้มีดวงตา

ธรรมอันแหลมคมเคยพูดย้ำไว้เสมอ นอกจากนี้ 

ในยุคขององค์หลวงตาเป็นเสมือนยุคทองของ

การฟื้นฟูข้อวัตรปฏิบัติโดยเฉพาะพระกรรมฐาน

ให้ปฏิบัติตรงแน่วต่อหลักพระธรรมวินัย และ

เมื่อคุณแม่ชีแก้วได้ลองสอบถามองค์หลวงตา

ถึงสาเหตุที่ยุติความปรารถนาพุทธภูมิในชาตินี้

และยุติการสร้ างสมบารมี เพื่ อความเป็น

พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลว่าเป็น

เพราะเหตุใด องค์หลวงตากลับมิได้ตอบคำถาม

นี้จนกระทั่งทุกวันนี้ ในเรื่องนี้องค์หลวงตานำ

เหตุการณ์ครั้งนั้นมาเล่าให้ฟังด้วยว่า 

“...(คุณแม่ชีแก้วถาม) ‘เท่าที่พิจารณานะ 

ที่รู้มานะ ญาท่านนี่เคยปรารถนาพุทธภูมินะ 

แล้วทำไมถึงหยุดเสียล่ะ’ .. 

เราก็เฉยเลย แกก็จับคำอะไรเราไม่ได้นะ 

เราก็ไม่เคยพูดที่ ไหนว่าเราเคยปรารถนาพุทธ-

ภูมิมา เราก็ไม่เคยพูดที่ ไหน แต่แกทำไมนำมา

พูดทั้งๆ ที่เราไม่เคยพูดที่ ไหนเลยนะว่าเราเคย

ปรารถนาพุทธภูมิหรือไม่เคยปรารถนาเราก็ไม่

เคยพูด แล้วแกก็มาพูดอย่างนั้น .. เราก็เฉย 

แกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแกก็ไม่กล้าถามอีก

นะ เราก็เฉยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ แกตายไป

แล้วเราก็เฉย...” 

คนืวนับรรลธุรรมกระเทอืนทัว่โลกธาตุ
 

องค์หลวงตาเมตตาเปิด เผยความรู้

อัศจรรย์เลิศโลกขณะบรรลุธรรมในคืนเดือนดับ

ภายในกุฏิบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัด

สกลนคร ท่ามกลางความวิเวกสงัดอากาศ

ละเอียดประณีต จิตขององค์ท่านเข้าถึงธรรม-

ธาตุก็พลันบังเกิดอานุภาพสะเทือนสะท้านทั่ว

ถึงกันหมดทั้งหมื่นแดนโลกธาตุ ดังนี้ 

“...ความทุกข์ความทรมานในเวลาที่ต่อกร

กับกิเลสนั้นเป็นเวลา ๙ ปีเต็ม ตั้งแต่พรรษา ๗ 

นี่เรียกว่าสอบเปรียญได้แล้วตามคำอธิษฐานว่า 

สอบเปรียญจบลงได้แล้วจะเข้าบำเพ็ญกรรม-

ฐาน 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 

ในชีวิตของเราเองเกิดมาตั้งแต่โคตรแซ่

ของหลวงตาบัวก็ไม่เคยปรากฏ ไม่เคยคิดเคย

นกึวา่จะไดรู้้ ไดเ้หน็ไดค้รองธรรมประเภทเลศิเลอ

อัศจรรย์นี ้ แต่แล้วก็ได้ประจักษ์ขึ้นในคืนวันนั้น

พระอรหันต์รู้จริงแล้วจึงประกาศธรรมสอนโลก 
 

“...ใครจะว่าเราบ้าก็ให้ว่าไป เราไม่ ได้พูดออกด้วยความเป็นบ้า เราพูดออกด้วยความเป็นธรรม ขอให้พี่

น้องทั้งหลายฟังเป็นธรรม อย่าไปหาว่าหลวงตาบัวนี้โอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้ 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…” 

 

ผ้ารับประเคนที่องค์หลวงตาถือติดตัวไว้เสมอ 
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อย่างอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสาร ตั้งแต่บัดนั้นมา

กิเลสตัวไหนเท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่ปรากฏ

ภายในใจเลย เรียกว่าครองบรมสุขตั้งแต่บัดนั้น

เปน็ตน้มาจนกระทัง่บดันี ้ การแนะนำสัง่สอนโลก

เราสัง่สอนตัง้แตบ่ดันัน้มา แตส่ัง่สอนดว้ยความ

อิ่มเอิบ สั่งสอนด้วยบรมสุข ไม่ได้สั่งสอนโลกที่

แบกกองทกุขม์าหาเรา ดว้ยการทีเ่รากแ็บกกอง

ทกุข์ไปสัง่สอนโลก แตเ่รานำบรมสขุจากหวัใจที่

บรสิทุธิล์ว้นๆ แลว้นีส้ัง่สอนโลก ทีก่ำลงัแบกหาม

กองทกุขท์ัง้หลายอยูท่ัว่หนา้กนัมาหาเรา 

 จนกระทั่งมาถึงวาระอันสำคัญที่เราจะได้

ช่วยบ้านช่วยเมือง นับตั้งแต่วันก้าวลงเวทีมา

แล้ว มาด้วยความสง่างาม มาด้วยความ

อศัจรรยล์น้โลกลน้สงสาร เทวบตุรเทวดา อนิทร ์ 

พรหม ชัน้ไหนๆ กระทบกระเทอืนสะเทอืนถงึกนั

หมดในคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๕ ทุ่มนั้น 

เทวบุตรเทวดามีกี่ชั้น สวรรค์ ๖ ชั้น แต่ละชั้นๆ 

มีเทวบุตรเทวดามากขนาดไหน มนุษย์เราทั้ง

โลกนี้สู้ เทวดาชั้นเดียวก็ ไม่ ได้ เช่น จาตุมฯ 

เทวดาในชั้นจาตุมฯ มีจำนวนมากกว่ามนุษย์

ของเราทั่วโลกนี้ขนาดไหน แล้วยังเทวดา ๖ ชั้น

ตั้งแต่ชั้นจาตุมฯ ขึ้นไปถึงปรนิมมิตวสวัตตี เป็น

สวรรค์ ๖ ชั้น เต็มไปด้วยเทวดาทุกชั้นๆ นี้มี

จำนวนมากขนาดไหน จากนั้นก็พรหมโลกมี ๑๖ 

ชั้น พรหมโลกแต่ละชั้นๆ นั้นคนทั่วโลกของเรา

นี้ถ้าเทียบแล้ว คนทั่วโลกนี้เท่ากับกำปั้นเท่านั้น

ไม่ ได้ ใหญ่โตอะไรเลย เพียงชั้นพรหมโลกชั้น

เดียวเท่านั้นก็มากเหลือล้นพ้นประมาณที่จะมา

เทียบกับมนุษย์เราเท่ากำปั้นนี้แล้ว 

ที่กล่าวมาทั้ งหมดนี้ เทวดาถึง ๖ ชั้น 

พรหมโลก ๑๖ ชั้น กระเทือนประสานกันทั่วโลก

ดนิแดน สมกบัทีพ่ระพทุธเจา้แสดงไว้ในธมัมจกั-

กัปปวัตนสูตรว่า ทสสหัสสี โลกธาตุ สังกัมปิ 

สัมปกัมปิ สัมปเวธิ อัปปมาโณ จ โอฬาโร 

โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ หมื่นโลกธาตุ อย่าว่า

สามโลกธาตุนี้เลย หมื่นแดนโลกธาตุสะเทือน

สะท้านหวั่นไหวทั่วกันหมดทั้งหมื่นแดนโลกธาตุ

นั้น อานุภาพแห่งความสว่างไสวของธรรมใน

พระทัยของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมธาตุล้วนๆ 

แล้วนั้น เป็นความสว่างไสวครอบโลกธาตุ เกิน

กว่าอานุภาพแสงสว่างของเทวดาตนใดจะเทียบ

เสมอเหมอืนได ้นีแ้ปลออกตามศพัทเ์ปน็อยา่งนัน้ 

สั่งสอน ด้านวัตถุ ได้แก่เงินทองข้าวของที่ได้มา

มากน้อยเพียงใด เราบริจาคเพื่อโลกสงสาร

เรื่อยมา นับตั้งแต่วันมาตั้งวัดป่าบ้านตาดขึ้นมา 

วัตถุไทยทานได้มามากน้อยช่วยสงเคราะห์สงหา

คนทุกข์คนจนทั่วประเทศไทย…” 

ด้วยข้อวัตรปฏิบัติขององค์หลวงตาจนเข้า

ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นเบื้องต้น และด้วย

การประกาศธรรมความจริงสอนโลกตั้งแต่

บัดนั้นจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเป็นลำดับต่อมา

นั้น สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงปฏิปทาการดำเนิน

ของท่านที่สามารถสืบสานตามรอยอริยวงศ์

อริยประเพณีได้อย่างสง่างาม 

จิตดวงนี้เมื่อได้กระเทือนเข้าถึงธรรมธาตุ 

เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่าน

เข้าสู่ธรรมธาตุแล้ว ก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกัน 

จึงกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ สวรรค์ ๖ ชั้น 

พรหมโลก ๑๖ ชั้น พูดเพียงย่อๆ พวกเปรตผี

จำนวนมากขนาดไหน รุกขเทวดา อากาสา-

เทวดา มีจำนวนมากขนาดไหน กระเทือนถึงกัน

หมด นั่นเป็นวันที่ปรากฏชื่อลือนาม เป็นวันที่

จิตนี้แสดงฤทธิ์เดชของตนเองที่พ้นแล้วจาก  

การกดขี่บังคับของวัฏจักรคือกิเลส ได้แสดง

ฤทธิ์เดชเป็นธรรมธาตุขึ้นมาในหัวอกของเราผู้

บำเพ็ญเองอย่างไม่สะทกสะท้าน อย่างอัศจรรย์

ไม่เคยคาดเคยฝัน น้ำตาไหลพรากลงมาด้วย

ความอัศจรรย์ธรรมประเภทที่ ได้ปรากฏขึ้นใน

ปัจจุบันนั้น โดยไม่เคยคิดเคยอ่านว่าจะได้รู้ ได้

เห็น ได้ประสบพบเห็นธรรมอัศจรรย์ประเภทนี้ 

นีล่ะพดู ถา้วา่เรือ่งความดงันัน้นะ่ หลวงตา

นี้ดังมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ แม้มนุษย์จะไม่

ทราบก็ตาม แต่มนุษย์นี้เพียงกำมือหนึ่งเท่านั้น 

เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม กี่ชั้นกระเทือนถึง  

กนัหมด ทราบเรือ่งราว ประสบัประสานระหวา่ง

จิตดวงนี้กับเทวดาทั้งหลายอย่างกว้างขวาง

มากมาย มากยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งมีเท่ากำมือนี้

เท่านั้น นี่เรียกว่าเราดังมาแล้วตั้งแต่โน้น พวก

เทวบุตรเทวดาทั้งหลายทราบทั่วกัน มนุษย์ก็

ค่อยมาทราบทีหลังๆ หลังจากที่ได้ระบายธรรม

ทั้งหลายที่ ได้รู้ภายในจิตใจของตนเต็มสัดเต็ม

ส่วนหาสงสัยไม่ได้แล้ว พอแล้วทุกอย่าง ในโลก

ธาตุนี้ ไม่มีอันใดเสมอเหมือนธรรมธาตุนี้เลย ได้

ครองเต็มหัวใจแล้ว 

แล้วก็ ได้ค่อยกระจายออกแก่

บรรดาผู้ ไปเกี่ยวข้อง เฉพาะ

อย่างยิ่งภิกษุคือพระกรรม-

ฐาน ติดสอยห้อยตาม 

ได้แนะนำสั่งสอนเรื่อย

มา หลังจากนั้นก็มี

ประชาชนเข้าไป

เกี่ยวข้อง แนะนำ

สั่งสอนสงเคราะห์

สงหา ทั้งดา้นวัตถ ุ 

และดา้นนามธรรม  

คือการแนะนำ

 หลวงตาทำพิธีตายลาโลก
 พินัยกรรมอุ้มโลก


ลาวัฏสงสารแบบอาชาไนย

 

องค์หลวงตาเมตตาวางแนวทางในการ

ปฏิบัติต่อพระสรีระสังขารขององค์ท่านเมื่อถึง

กาลเวลาแห่งการละขันธ์ลาโลกลาวัฏสงสาร 

ท่านกล่าวไว้ ดังนี้ 

“...นีเ่ราพดูตรงๆ หลวงตาบวัเคยประกาศ

เสมอให้ลูกศิษย์ลูกหาฟัง ไม่สอนเฉยๆ จะว่า

ท้าทายก็ไม่ใช่ท้าทาย แต่เอาความจริงมาพูดให้

ลูกศิษย์ ได้เป็นคต ิ ว่าเวลาหลวงตาบัวตายอย่า
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เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระ

มา กุสลา ธัมมา กุสลา ธัมมา หลวงตาบัว

ตายแล้วไปไหนนา ไปสันพร้า (สันมีด) นี่เราจะ

ว่าอย่างนั้น เราไม่ว่าไปไหนละ 

ถ้าสร้างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วสงสัยไป

ไหน แล้วสงสัยอยู่สอนคนไปหาอะไร ถ้าเรายัง

สงสัยอรรถธรรมอยู่แล้ว สอนคนเต็มเม็ดเต็ม

หนว่ยไดย้งัไง นีเ่ราสอนคนเตม็เมด็เตม็หนว่ยเตม็

หวัใจเรานะ สอนดว้ยความแน่ใจไม่ไดส้งสยัเลย 

และตายแลว้จะไปสงสยัตวัเรายงัไงนี ่อนัหนึง่  

อันที่สองนี้ ให้เป็นตามอัธยาศัยของเรา

เอง เวลาเราจะตายจริงๆ เราเข้าห้องปั๊บ นี้

เป็นตามอัธยาศัยของเรานะ เราอยู่คนเดียวถึง

วาระที่จะตายแล้ว เราเข้าห้องปั๊บ จะทำวิธีไหน

ก็ตาม จะนอนก็ตาม จะนั่งก็ตาม ทำพิธีตาย

ลาโลกลาสงสาร ลาการไม่กลับมาอีก ดีดผึง

เดียวเท่านั้นไปเลย .. 

เวลาหลวงตาบัวตายอย่ายุ่งนะ เราบอก

ให้พระเณรหมดเรียบร้อยแล้ว บอกยังไง เวลา

ธาตุขันธ์มันเพียบแล้วไม่รับอะไรแล้ว หยูกยาก็

ไม่รับ ไม่มีวิสัยอะไรที่จะรับกับสิ่งใดแล้ว ยาให้

หยุดแล้วก็ให้หยุดนะ อย่าเอายามาแตะมาต้อง

มาฉีดมาให้ฉัน อันนั้นดีอันนี้ดี อย่าเอามายุ่งนะ 

บอกว่าพอแล้วยาให้พอ ตามที่สั่งแล้วด้วยความ

แน่ใจนี้ จากนั้นใครอย่ามาแตะต้องกายนะ ถ้า

เราได้ตายกับหมู่กับเพื่อนใครอย่ามาแตะต้อง

กายเราเป็นอันขาด 

‘เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างองอาจ

กล้าหาญอาชาไนย สมกับเราสอนโลกมาเต็ม

เม็ดเต็มหน่วย ๔๗ ปี และสมกับเราที่ตั้งใจ

ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสมาเป็นเวลา ๙ ปีเต็ม’…” 

นมินตพ์ระมา กสุลา ธมัมา นะ สรา้งมาตัง้แต่

วนัอปุสมบทเรือ่ยมา เฉพาะอยา่งยิง่เวลาขึน้เวที

ฟดักบักเิลสคอืออกปฏบิตักิรรมฐาน อยูแ่ต่ในปา่

ในเขาทั้งนั้นล่ะ คนเดียวๆๆ เป็นตายคนเดียวๆ 

เรยีกวา่กสุลาคนเดยีว เจา้ของกสุลาใหเ้จา้ของ

เองคนเดียว จนกระทั่งเต็มความสามารถมาจน

กระทั่งทุกวันนี ้ จึงประกาศออกมาด้วยหัวใจอัน

เปน็จรงิไม่ไดห้ลอกลวงใครๆ ทัง้นัน้  

เวลาหลวงตาบัวตายแล้ว อย่านิมนต์พระ

มา กุสลา ธัมมา เราได้พยายามทำเต็มความ

สามารถของเราแล้ว อะไรจะมีก็มีแล้วเวลานี้ 

ถ้าไม่มีก็ไม่มี ให้จมไปเสียคนเดียวนี่ อย่าเอาคน

อื่นมา กุสลา ธัมมา ให้ยุ่งเปล่าๆ เราทุกคนให้

สร้าง กุสลา ธัมมา ไว้จนเป็นที่แน่ใจ เมื่อแน่ใจ

แล้วไม่ต้องไปหากุสลาที่ ไหน หากประจักษ์อยู่

ภายในจิตใจของตัวเอง เช่นว่าตายแล้วนี้จะไป

เกิดสวรรค์ชั้นไหนมันก็รู้ คนมีบุญค่อยรู้เป็น

ลำดับ ค่อยแน่ใจเป็นลำดับ คนมีหลักธรรมเป็น

อย่างนั้น แล้วจิตมีความละเอียดลออเข้าด้วย

จิตตภาวนาเท่าไรยิ่งรู้ชัดๆ  

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สวรรค ์ ๖ ชั้น 

พรหมโลก ๑๖ ชัน้ จนกระทัง่นพิพาน ๑ ชัน้ ไมม่ี

อะไรเปน็ปญัหาเลย เปน็ความกระจา่งแจง้อยูก่บั

ภายในใจของผู้บำเพ็ญ เพราะดำเนินตามทาง

ของพระพทุธเจา้ทีท่รงบำเพญ็และทรงรูท้รงเหน็

มาแลว้ทัง้นัน้ เมือ่เราบำเพญ็ตามสวากขาตธรรม

ทีท่า่นตรสัไวช้อบแลว้ กย็อ่มเดนิตามเขม็ทศิทาง

เดนิทีถ่กูตอ้งแลว้นัน้ก็ไปเจอจนได ้.. 

หลวงตาบัวตายนี้บอกชัดๆ เลยว่าไม่ให้

นมินตพ์ระมา กสุลา ธมัมา เราสรา้งมาพอแลว้

ทกุสิง่ทกุอยา่ง เตม็หวัใจของเรา เราไมส่งสยัแลว้  

ในธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะพระไตรปิฎก 

ไมว่า่จะธรรมความจรงิทัว่ไตรโลกธาต ุ เราบรรจุ

เขา้ในหวัใจนีห้มดแลว้ เราไม่ไดส้งสยัแลว้  

มีเหตุการณ์ที่ล่อแหลมต่อชีวิตขององค์หลวงตาในฐานะผู้นำแห่งการรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นหลายครั้ง อาทิ    

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔   มียาพิษในอาหารแต่มีผู้พบเห็นและแยกออกได้ทัน   

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ไฟพุ่งใส่เหมือนจะเผาทั้งเป็น แต่องค์ท่านก็เอี้ยวตัวหลบพ้นไปได้อย่างสง่างาม     

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ต้นไม้ล้มใส่รถตู้ที่องค์หลวงตานั่งระหว่างเดินทางไปสงเคราะห์โลก   

เหตุการณ์อันตรายน่าตื่นตระหนกเหล่านี้ ไม่ได้ทำให้องค์หลวงตาสะทกสะท้านหวั่นไหว องค์ท่านสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ   

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

ด้วยความห่วงใยชาติบ้านเมืองในยามเกิด

วิกฤต ทำให้องค์ท่านมิอาจนิ่งนอนใจมิได้ทอด

ธุระ ยอมแบกสังขารซึ่งชราภาพมากแล้ว ออก

เดินทางไปทั่วทุกสารทิศเพื่อรวบรวมน้ำใจความ

รักชาต ิ ความเสียสละของชาวไทยเข้าเยียวยา

ชาต ิ แม้ในยามทีอ่งคท์า่นจะสละละขนัธจ์ากโลก

นี้ ไป กย็งัไมย่อมปลอ่ยชาตบิา้นเมอืงไวแ้บบนาวา

ที่ล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรอย่างไร้ทิศทาง  

ไม่เห็นฝั่ง ซึ่งวันหนึ่งอาจประสบกับคลื่นลม

มรสุมน้อยใหญ่ และอับปางลงไปในที่สุด ด้วย

เมตตาธรรมขององค์หลวงตา องค์ท่านจึงให้ทำ 

“พินัยกรรม” ยกสมบัติขององค์ท่านให้เป็น

สมบัติของชาติ หวังเป็นมรดกตกทอดแก่ลูก

หลานสืบไป ดังคำกล่าวตอนหนึ่งว่า 

“...เวลาเรามชีวีติอยู ่ เรากช็ว่ยอยา่งนีเ้ตม็

กำลงัความสามารถ เวลาตายไปแลว้ สมบตัเิงนิ

ทองข้าวของที่พี่น้องชาวไทยมาบริจาคเพื่อเผา

ศพเรานั้น เราจะเอาเงินจำนวนนี้ ไปซื้อทองคำ

เข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด สำหรับตัวหลวงตาเอง

นัน้ จะเผาดว้ยไฟ ไม่ไดเ้ผาดว้ยเงนิ...” 

ในชว่งปสีดุทา้ย แมอ้าการอาพาธขององค์

หลวงตาจะหนักหนาเพียงใด องค์ท่านก็ไม่เคย

แสดงความอาลัยอาวรณ์หรือห่วงใยในธาตุขันธ์

ร่างกาย แต่กลับแสดงความเมตตาสงสารและ

หว่งใยพระเณรและศษิยานศุษิยเ์กรงจะไม่ไดห้ลกั

เกณฑ์ในการภาวนา ธาตุขันธ์ร่างกายของท่าน

ดำรงอยูเ่พือ่การสงเคราะห์โลกโดยแท ้ เปน็การ

สงเคราะห์ทั้งด้านนามธรรมคือพระธรรมเทศนา 

และทางด้านวัตถุธรรมคือทรัพย์สินเงินทอง แม้

ที่สุดในวาระสุดท้าย องค์ท่านยังนำพระสรีระ

สงัขารของทา่นออกทำประโยชนเ์พือ่โลกไดอ้ยา่ง

นา่อศัจรรย ์ดงันี้ 

“...เรื่องศพหลวงตาบัวนี้เรียกว่าเด็ดขาด

เลยนะ คอยแต่เวลาจะเผาหลวงตาบัวเท่านั้น

หละ เรือ่งจะกา้วเดนิตามนีท้ัง้หมดแยกเปน็อยา่ง

อืน่ไปไม่ได ้ ทีว่า่เงนิทีท่า่นผูม้าบรจิาคทัว่ประเทศ

ไทยของเราที่มานี ้ เราจะนำเงินหมดทุกบาททุก

สตางค์ยกให้คลังหลวงของเราหมด เป็นวาระ

สดุทา้ยของเราทีช่ว่ยโลกอยา่งเตม็หวัใจ 

อันนี้เป็นคำพูดของเราที่เด็ด

ขาดแล้ว ไม่มี เคลื่อนไหว ไม่มี

เปลี่ยนแปลงอะไรเลยละ เรียกว่า 

คำพูดที่เด็ดขาด ตายแล้วต้องเป็น

อย่างนั้นจริงๆ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ 

ว่างั้นเถอะ เด็ดตลอด จนกระทั่ง

ตายแล้วศพยังเด็ดอีก เด็ดวาง

ลวดลายไว้วาระสุดท้ายแล้ว เพราะ

ตายไปตอนนี้ เราจะไม่มาเกิดอีก

แล้ว เราบอกตรงๆ เลย  

จะเป็นวาระสุดท้ายของเราที่

ตายกองกันในวัฏจักรนี้กี่กัปกี่กัลป์

มา เราเคยตายมาแล้วกี่กัปกี่กัลป์ กี่

ภพกี่ชาติแล้ว คราวนี้เลิกกัน เพราะ

ฉะนั้น จึงอุ้มชาติไทยของเราเต็มสติ

กำลังความสามารถ จากนั้นสุดวิสัย

แล้วของธาตุขันธ์ ที่นำมาใช้เพื่อ

ประโยชนแ์ก่โลกนี ้เปน็อนัวา่ ดดีปับ๊

ทันที ดีดแล้วก็เท่านั้น ไปเลย คำว่า 

นิพพานธาตุ หรือ ธรรมธาตุ เรา

ไม่ถามใครแล้ว....” 

องค์หลวงตาได้เมตตาสั่งไว้ล่วงหน้าเกี่ยว

กับการปฏิบัติต่อศพหรือพระสรีระสังขารของ

ท่านให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายเป็นธรรม 

พร้อมยกตัวอย่างกรณีปัญหาหลวงปู่ฝั้นที่ถูก

โจมตเีพือ่เปน็คตเิครือ่งเตอืนใจแกค่ณะศษิย ์ดงันี้ 

“…ศพนี ้ ขออยา่งเดยีวอยา่เอาไปประกาศ

เป็นปลาเน่าขายให้แมลงวันแมลงวนมันกวนยุ่ง

นะ ศพหลวงตาบวัตายนีจ้ะเปน็ปลาเนา่ประกาศ

ขายลัน่โลกอยูน่ะ .. มนัจะประกาศลัน่ไปหมดนัน่

ล่ะ มันไม่ได้เสาะแสวงหาบุญหากุศล มันหาแต่

เงนิหาแต่ไอห้ลงัลาย แลว้หลวงตาบวักเ็ลยกลาย

เปน็สนิคา้ไอห้ลงัลายไปเลย แหลกไปหมด  

อันนี้เราขอจากพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธ

ของเราไว้ตั้งแต่บัดนี้ อย่าให้มีอย่าให้เป็น ให้ทำ

กันด้วยความสงบเสงี่ยม ตายแล้ว ๒-๓ คนขึ้น

ไปเผาเทา่นัน้พอแลว้ อยา่ยุม่ยา่มๆ อยา่เอายศถา

บรรดาศักดิ์มาเหยียบย่ำทำลายธรรมของ

พระพุทธเจ้า ให้เป็นธรรมล้วนๆ ทำอะไรให้เป็น

ธรรมล้วนๆ นั้นเป็นที่พอใจของเรา เพราะ

พระพุทธเจ้าทรงชมเชยอย่างนั้น…” 

เงินทุกบาทเพื่อโลก
ยิ่งจวนตายยิ่งห่วงประชาชน

 

องค์หลวงตาเมตตาแสดงความห่วงใยโลก 

เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เพื่อโลก จึงกล่าวเตือน

ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีบัญชีการเงินโดย

ปราศจากมูลความจริงเมื่อถึงแก่มรณภาพโดย

ยกกรณีหลวงปู่ฝั้นเป็นเหตุ ดังนี้ 

องค์หลวงตาให้ความสำคัญเกี่ยวกับคลังหลวงอย่างมาก

หนังสือ “คลังหลวงแห่งประเทศไทย” เป็นหนึ่งในหนังสือไม่

กี่เล่มที่องค์ท่านเมตตาเก็บไว้บนเก้าอี้ประจำกุฏิอยู่นาน

หลายปีตราบจนวาระสุดท้าย 
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“...ได้บอกบรรดาพี่น้องทั้งหลาย เวลา

หลวงตาตายไปนี้ เคยมีมาแล้วเป็นบทเรียน

สำคัญนะ นี่ก็เราตามแก้เอง เขาตั้งหน้าตั้งตา

จะโจมตีหลวงปู่ฝั้น เวลานั้นลัทธิเปรตๆ ผีๆ มัน

มีมันคอยแทรกเข้าไป หลวงปู่ฝั้นท่านมีเงินอยู่ 

ตอนนั้นเงินราคาแพงกว่าทุกวันนี้ ๒๐ ปีมาแล้ว

นี่นะ ท่านบอกว่ามีเงินอยู่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ไปวัดนั้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

ให้ ไปวัดนั้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้นให้มาทางอุดม-

สมพร ท่านสั่งเสียไว้หมดเราทราบนี่นะ ทีนี้

เวลาท่านตายลงไปนี้ เขาก็เอาบัญชีอันนี้ สมุด

ฝากของท่านมาประกาศว่ามีเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

คนจนยุบไปหมด  

โอ๋ ท่านอาจารย์ฝั้นเป็นที่เคารพบูชาของ

ประชาชนทั่วประเทศไทย บทเวลาตายแล้วนึก

ว่าท่านเป็นเศรษฐีธรรม ทำไมท่านกลายเป็น

เศรษฐีเงินไปได้ อย่างนี้ก็ได้ มากมายใช่ไหมล่ะ 

ท่านต้องล่มจมไปในชื่อเสียง แต่สำหรับท่านเอง

ไม่มีอะไรแหละ  

พอทราบอยา่งนัน้แลว้เราก ็ โอ ๋ ตาย ยงัไง

กันนี ่ สมเด็จมหามุนีวงศ์พอท่านทราบอย่างนี้

ท่านก็บึ่งมาหาเราเลย พอดีไปเจอกันกลางทาง

จะเขา้บา้นตาดนี ้ เราจะไปธรุะตอนบา่ย ทา่นพอ

เหน็รถเราไป ทา่นกเ็ปดิไฟพา้บๆ เราก็ใหแ้อบรถ

ทางนี ้ พอมาใกล้ๆ  โอ ๋ สมเดจ็ทา่นนีน่ะ มากล็ง

ทางนั้นเราก็ลงทางนี ้ เข้าหากัน ท่านก็เลยเล่า

เรือ่งราวใหฟ้งัอยา่งชดัเจน เรากแ็ก้ใหท้า่นทนัที

เลย เพราะเรารูห้มดเรือ่งของทา่นอาจารยฝ์ัน้  

‘เอ๊อ อย่างนี้เบาใจๆ จะไปแก้ข่าว กลับไป

นี้แก้เลย’ ท่านว่า  

‘ไปเลยแหละ ที่กราบเรียนนี้ ไม่ผิด’ เรา

บอก นี่ละเรื่องราว 

อย่างท่านอาจารย์ฝั้นท่านจะมีอะไร มัน

ยังไปโจมตีท่านได้ นี่ก็เป็นคติเครื่องเตือนใจของ

พวกเรา เฉพาะอย่างยิ่งก็เตือนเรา เราถึงได้

เตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ทราบว่า เงินเรา

ในบัญชีมีอยู่ แต่เงินเหล่านี้ เรากะไว้อันนั้น

เพื่อนั้นๆ เวลานี้ยังไม่ได้จ่ายใช่ไหม ทีนี้เราตาย

ไปเสีย เงินยังอยู่นี่ เขาจะโจมตี เราจึงได้บอก

ว่าเงินจะมากกว่าในบัญชีนี้ก็ตาม ในต่อไปหรือ

กาลใดก็ตาม มันจะไม่มีเหลือเข้ามาหาหลวงตา

แม้แต่บาทเดียว ให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้  

หลวงตาไม่เคยคิดกับเงินแม้หนึ่งบาท

สำหรับตัวเองนะ มีแต่คิดเพื่อโลกเพื่อสงสารทั้ง

นั้น จะเหลือมากน้อยเพื่อโลก ทุ่มลงๆ ทั้งหมด

นั่นแหละ เหลือเท่าไรก็เพื่อเท่านั้น กรุณาทราบ

เอาไว้อย่างนี้ 

สำหรบัเรา เราไมม่อีะไรแหละ ในหวัใจเราก็

เปดิโลง่หมดแลว้ ไมม่อีะไรในหวัใจกด็ ี ถา้วา่อิม่ก็

อิม่เตม็ทีม่าแลว้ได ้ ๕๐ กวา่ป ี หมนุตวัเปน็เกลยีว

อยูก่บัโลกกบัสงสาร จติเราไม่ไดห้มนุ จติเราอิม่

พอทกุอยา่ง มแีตค่วามเมตตาสงสารโลกทีม่นัหมนุ

ติว้ๆ อยูอ่ยา่งนี ้ สำหรบัเราเองเราไมม่อีะไร ตาย

เมือ่ไรไดส้บายเลยไมค่ดิเปน็หว่ง นีเ่วลาเราจวนจะ

ตายยิง่เปน็หว่งประชาชนทัง้หลายมากๆ มนัก็ไป

อยา่งนัน้เสยี มนัไม่ไดม้าหาเรานะ ทีว่า่เปน็หว่ง

เราอะไรไมม่เีลย นีจ่งึเรยีกวา่พอ…” 



ไว้นั้น เอาคนนั้นมาห้าคนนี้มาสิบอยู่อย่างงั้น 

ดองไว้กิน กินเลี้ยงกันอยู่งั้นตลอดไม่มีวันจบสิ้น 

อย่าทำนะ เมื่อเก็บไว้พอเหมาะกับกาลอันควร

เท่านั้น เลยนั้นไปไม่ได้นะ แล้วจะเผาจะฝังจะ

โยนลงเหวลงบอ่ก็โยนไปเถอะ เราสลดัหมดแลว้ 

แต่ที่เราพูดอยู่นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำความ

สกปรกโสมมต่อคนดีทั้งหลายต่อไป ให้เป็นการ

เสียไปอีก แล้วจำหน่ายขายกิน กินศพครูบา-

อาจารย ์ตายแลว้กนิกนัอยูต่ลอด กสุลา ธมัมาๆ 

กนิอยูอ่ยา่งงัน้ตลอด ไม่ไดห้นา้ไดห้ลงัอะไร .. 

ใครประกาศกันว่า จะสร้างเจดงเจดีย์

อะไรให้เรา อย่ามายุ่งนะ เจดีย์ให้โลก เราสร้าง

พอแลว้ใหเ้อาไปเปน็ทีร่ะลกึ เปน็คตเิครือ่งเตอืน-

ใจ นั้นเป็นผลอันยิ่งใหญ่ เจดีย์นี้มีประโยชน์

อะไร เรากำลังสร้างเจดีย์ให้ โลกเวลานี้ ที่ว่า

ช่วยโลกๆ นำโลก เราแทบเป็นแทบตายทุกวันนี้ 

ช่วยโลกนี้เป็นเจดีย์ ให้เป็นคติเครื่องเตือนใจแก่

โลก เรียกว่าเราไม่เอาอะไรเลย ทุกสิ่งทุกอย่าง

เราไม่เอา เราเปิดออกหมดเลย .. 

 ..จนกระทั่งถึงการตายก็เหมือนกันเราไม่

ห่วงใย อย่างพูดที่ว่าหน้าศาลาหน้าวัดเรานี ้

สนามนี่ เขาพูดเป็นความงามนะ เป็นความ

สวยงามเขาวา่ เขาทำไวเ้ปน็สนามรถๆ เขาทำไว้

เพือ่เผาหลวงตาบวัรู้ ไหม ครัน้ตายแลว้กจ็ะมายุง่

มาก่อเจดงเจดีย์อะไรยุ่ง ก็น่าที่เขาจะคิดนี่นะ 

เราก็จะค้านเขาไม่ได ้ การทำประโยชน์ให้ โลก

มากน้อยเพียงไรนี้เราก็ทำเห็นประจักษ์ตัวของ

เราอยู ่ ทำไมเขามีหูมีตาเขาจะไม่รู้ ไม่เห็น แล้ว

เรื่องเหล่านี้มันจะแสดงเป็นเนมิตกนาม คือเป็น

เครื่องระลึกขึ้นมาจนได้แหละ ถ้าหากบ้านเมือง

ยงัเปน็อยูป่กตดิงีามอยูอ่ยา่งนีม้นัจะเปน็ขึน้แน่ๆ  

แต่ที่เราวิตกมากก็คือว่าเรานี่ไม่อยากเป็น

ปลาเน่าประกาศขาย กวนบ้านกวนเมืองน่ะซิ 

เอาเงินนั้นมาทำอันนี้ อาจารย์มหาบัวสร้างอัน

นั้น อาจารย์มหาบัวสร้างอะไรๆ แล้วไปคว้าเอา

เงินคนนั้นคนนี้กวนบ้านกวนเมือง อย่างนี้เราไม่

ต้องการ เพราะตามปกติเราก็ไม่เคยกวนใคร มี

มากมีน้อยที่ไปทำประโยชน์นี้มีแต่ลูกศิษย์ลูกหา

ยื่นมาให้ด้วยความพอใจ เราก็รับด้วยความ

เต็มใจ แล้วก็ไปทำประโยชน์ให้โลกเห็น ส่วนที่

จะไปขอคนนั้นขอคนนี้เราไม่เคย  

เรารกัษาเกยีรตพิระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้

 พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร
 เจตยิสถานขององคห์ลวงตา
  

องค์หลวงตาเมตตาแสดงธรรมเกี่ยวกับ

การสร้างเจดีย์ของท่านไว้หลายวาระ ขอยก

ตัวอย่างเทศนาธรรมพอเป็นแนวทางให้คณะ

ศิษยานุศิษย์ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 “...อย่าเอาไปจำหน่ายขายกินก็แล้วกัน 

หลวงตาบัวตายแล้วเอาศพหลวงตาบัวหมักดอง
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ทำประโยชนอ์ยา่งเดยีว ไม่ใชพ่ระพทุธเจา้เปน็คน

กวนโลกกวนสงสาร ไม่เคยมี ในตำรับตำรา 

นอกจากพระพทุธเจา้ไปที่ไหนเยน็ไปที่นัน่เทา่นัน้ 

เราขอเดนิตามรอยพระพทุธเจา้ รกัษาพระเกยีรติ

ทา่น จงึไมก่ลา้รบกวนผู้ ใดเลย แมป้วารณาไวก้็

อนโุมทนาไวอ้ยา่งนัน้ ถา้ไมจ่ำเปน็จรงิๆ เราก็ไม่

ขอ แตน่ีก้ย็งัไมเ่หน็มอีะไรจำเปน็จรงิๆ พอจะขอ 

จงึไม่ไดข้อเรือ่ยมาจนกระทัง่บดันี ้.. 

เรานี้ก็อดไม่ได้ มีพระมาปรึกษาหารือกับ

เรา เรายังไม่ตายละ บรรดาพระลูกศิษย์ลูกหา

ทั้งหลายมีประชาชนด้วยบวกกันเข้ามา มาพูด

ถงึเรือ่งจะกอ่เจดยี์ใหห้ลวงตาบวั เวลาหลวงตา-

บัวตายจะก่อเจดีย์ ไว้เป็นที่ระลึก อย่ามายุ่ง นั่น 

เราทำไว้แล้วสำหรับเป็นที่ระลึกในหัวใจของทุก

คนๆ เจดีย์ใครเห็นก็ได้ ไม่เห็นก็ได้ประสาอิฐปูน

หินทรายสำคัญอะไร สำคัญที่พาดำเนินยังไง 

จารีตประเพณีพาดำเนินมาแล้วถูกต้องมาแล้ว

ทั้งนั้นๆ ให้ยึดนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ นั่นละ

เจดีย์ใหญ่เราว่างั้น ให้เอานั้นเป็นเจดีย์เลย 

คือสร้างนั้นเราไม่เห็นด้วย นิสัยเราก็ไม่

ชอบ ทำอะไรลงไปแล้วที่จะประกาศชื่อนามตัว

เองเราไม่เอาเราไม่เล่นด้วย อย่างที่ให้รถเขาไป 

เขาก็เขียนของเขาเอง บริจาคโดย รถโรง-

พยาบาลแต่ละคันๆ เราให้ เขาเขียนไว้ บริจาค

โดยหลวงตามหาบัว อาจารย์มหาบัว เราห้าม

เขาแล้วนะ แต่เราห้ามเท่านั้นแล้วก็แล้วนะ ทีนี้

เขาก็เขียนของเขาไปเรื่อย ไอ้เราอยากอ่านก็

อ่านไม่อยากอ่านก็เฉยเสียจะเป็นไร เขาไม่ ได้

มากวนเรานี่ มันมีอยู่ทั่วไป .. 

พากันช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ต่อไปนี้

ชาติบ้านเมืองก็จะเป็นสมบัติของลูกหลานนั้น

แหละ หลวงตาบัวนี้ ไม่เอาอะไรแหละ ไม่เอา

จริงๆ คิดดูเวลาจะตายก็ยังทำพินัยกรรมเอาไว้

ด้วย แล้วทำเมรุไว้ด้วย เมรุก็อยู่นั้น ตายแล้ว

ไม่มีอะไรแล้วนั่นแหละ เอ้า เผาเลย เผากบเผา

เขียดยังเผาได้ เผาคนทำไมเผาไม่ได้ เผาเลย 

แล้วสมบัติมีมากน้อยเวลาเผาศพเรา เราจะ

รวบรวมสมบัติทั้งหมดนี้ ให้คณะกรรมการเก็บ

รวบรวม แลว้นำเขา้ไปซือ้ทองคำเขา้สูค่ลงัหลวง  

ทั้งหมดเลย 

เราจะเผาดว้ยไฟ แนะ่ เพราะรา่งกายนีก้บั

ไฟเป็นคู่ควรกัน สมบัติกับคนที่มีชีวิตอยู่ก็เป็น

ของคูค่วรกนั เราจงึจะนำสมบตันิีเ้ขา้สูค่ลงัหลวง

เพื่อผู้มีชีวิตอยู่ ได้สืบทอดต่อไป อันนี้ เป็น

พนิยักรรมเรยีบรอ้ยแลว้ พอเราตายแลว้มาอา่น

ปึง๋กเ็ปน็คำพดูของเรา แลว้กป็ฏบิตัติามนัน้ ไม่ให้

คลาดใหเ้คลือ่น ไม่ใหฝ้า่ฝนื 

ทำหรูๆ  หราๆ เวลาหลวงตาตาย กอ่ขึน้ไป

อยา่งงัน้หรูๆ  หราๆ สิน้เปลอืงเงนิไปเทา่ไร พอ

ทำเสร็จแล้วรื้อกันอึกทึกครึกโครม ไม่เห็นเกิด

ประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ทำอะไร

มากมาย เท่านั้นแหละ แต่ก็ทำให้คิดเหมือนกัน

เรือ่งเมรเุรานี ่ คดิทางเหตผุลนะ คอืธรรมดาเรา

แลว้นัน้แลคอืทีเ่ผาศพเราอยา่งด ี นัน้แหละอยา่ง

ด ีถา้ใหเ้ปน็หลกัธรรมชาตแิลว้ตายอยู่ในรม่ไมร้ม่

ไหน เอา ไมเ่ผากฝ็งั ไมฝ่งัโยนเขา้ปา่ไปเลย เรา

สละหมดแล้ว นี่เป็นหลักธรรมชาติของเราเอง 

จะไมห่ว่งไม่ใยอะไรเลย  

แตน่ี ่เอา้ เปน็ครบูาอาจารยม์ลีกูศษิยล์กูหา

กท็ำเมรใุหเ้ขาเหน็เสยี นีเ่มรหุลวงตาบวั เอาเผา

ที่เมรุนี้ นี่เป็นอันดับสอง 

อันดับสามนี้คิดยากอยู่นะ เพราะเหตุผล

เปน็เครือ่งบงัคบัอยู ่ สมมตุวิา่เราตายลงไปนี ้ คน

ก็นับถือกันเรียกว่าทั่วประเทศไทย แล้วสถานที่

นัน้มนัพออยูพ่อเปน็พอไปหรอืในงานนี ้ มนัจะพอ

กับคนเหรอ นี่ซ ิ รับสั่งมาปั๊วะเดียวเท่านั้นตาย

หมดเลย เขา้ใจไหม นีเ่ราคดิแลว้นะ จะพจิารณา

อย่างที่เราพิจารณานี่ ใช่ ไหมล่ะ นี่กว้างแคบ

ขนาดไหนที่นั่น สมควรยังไงที่จะเหมาะสมกัน 

ที่ไหนกว้างเอาตรงนั้น ชี้ทีเดียวเท่านั้นมันก็เป็น

สิง่นัน้ขึน้มาเลย นีจ่งึทำใหค้ดิมากอยูน่ะเรา  

เราจึงไม่กล้าเพราะเราให้เกียรต ิ แล้ว

เคารพเหตผุลดว้ย เหตผุลคนมามากเพยีงเทา่นัน้

มนัพอเหรอ ถา้ยอมรบักนัแลว้ไมพ่อ จะทำยงัไง

ใหพ้อ แนะ่กเ็ปน็อยา่งงัน้ จงึไดค้ดิไวอ้นัหนึง่ .. 

มผีูค้ดิปรกึษาหารอืกนั บรรดาลกูศษิยล์กู-

หาจะมาขอสรา้งเจดยี์ใหเ้ราไวเ้ปน็ทีร่ะลกึ เวลา

เราตายแลว้กเ็อานัน้เปน็เจดยี ์ปดัปุบ๊เลย ไมเ่อา 

อิฐปูนหินทรายเกิดประโยชน์อะไร ที่เราทำให้

โลกทราบทัว่ถงึกนันี ้นัน่ละเปน็ทีร่ะลกึ ใหถ้อืเปน็

คติตัวอย่างเราว่างี ้ อิฐปูนหินทรายไม่เป็นคติ

อะไร สิ่งที่เราทำไปแล้วทั้งหมดเป็นคติตัวอย่าง

ทัง้นัน้แหละ ใหเ้อานัน้เปน็คตติวัอยา่ง ดกีวา่จะ

มาสรา้งเจดยี์ใหเ้รา เราวา่งีแ้หละ เราไมเ่อา ให้

ถือที่เราพาดำเนินเป็นคติตัวอย่าง เพราะเราได้

ดำเนนิโดยอรรถโดยธรรมทกุอยา่ง...” 

ในทีส่ดุองคท์า่นก็ไดล้ะขนัธเ์ปน็อนปุาทเิสส-  

นพิพานจากโลกนี้ ไป แตเ่มตตาธรรมปฏปิทาอนั

งดงามและธรรมะขององค์ท่านจะตราตรึงอยู่ใน

หวัใจของพวกเราทัง้หลาย และจะจารกึจดจำวนั

สำคัญๆ ขององค์ท่านได้อย่างไม่มีวันลืมเลือน

ตลอดไป 
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