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๑๐ 
 

เทศนาธรรมสงเคราะหโ์ลก  

 

	 องค์ท่านสอนคณะศิษย์อยู่เนืองๆ	 ให้ทราบหลักการ

ฟังธรรมที่ถูกต้องและอานิสงส์แห่งการฟังธรรม	ดังนี้													

 “...การฟังเทศน์อบรมจิตใจ ให้ตั้งไว้ที่จิตของเรานี้ 

เรียกว่า สติเฝ้าบ้าน จิตนั่นแหละเป็นบ้าน เวลาท่านเทศน์

ไปจะเห็นผลประจักษ์ ดังท่านแสดงไว้ ในธรรมว่า การฟัง

เทศน์มีอานิสงส์ถึง ๕ อย่าง  

ขอ้ที ่ ๑. ผูฟ้งัจะไดย้นิไดฟ้งัสิง่ทีย่งัไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งั 

ข้อที่ ๒. สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ

ชัด จะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดขึ้น 

ข้อที่ ๓. จะบรรเทาความสงสัยเสียได้ 

ข้อที่ ๔. จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 

ข้อที่ ๕. เป็นข้อสำคัญ จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใส นี่

เกิดขึ้นจากขณะฟังเทศน์ จิตเมื่อไม่ส่งออกข้างนอกย่อม

สงบ เมื่อสงบย่อมผ่องใส 

นี่เป็นคุณสมบัติประจำผู้ที่ฟังเทศน์ด้วยความตั้งใจ

จริงๆ ผลจะปรากฏอย่างนั้น จิตสงบผ่องใสนี่สำคัญ ถ้า

สงบแล้วก็ผ่องใส…” 

นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นต้นมา   

ภายหลังหมดสิ้นความสงสัยในธรรมทั้งปวงแล้ว   

องค์หลวงตาได้เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา  

แก่หมู่เพื่อนพระเณร นักปฏิบัติด้านจิตตภาวนา ตลอดถึงฆราวาสญาติโยมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

ตลอดจนสงเคราะห์ด้านวัตถุสิ่งของแก่โลก อย่างไม่อาจประมาณค่าเป็นตัวเลขได้ 
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เขาไม่ยอมเชื่อเลย	 เขาว่า	 ‘เป็นมหาแล้ว 

โอ๊ย อย่าว่าเลยว่าเทศน์ไม่เป็น’	 เขาว่านะเนี่ย	

มหาก็ฆ่าตัวเองได้เหมือนกันนะ	 เขาไม่ยอมเชื่อ

เลย	 ‘ลงเป็นมหาแล้วเทศน์ไม่เป็นไม่มี’	 เขาว่า

เลย…	อันนั้นก็ไปเทศน์		

เวลาจำเป็นจริงๆ	 หากมีเป็นบางแห่งๆ	

เพราะเราเที่ยวไปหลายแห่ง	 ไปบางทีก็มีงานใน

หมู่บ้านของเขา	 เขาก็นิมนต์เรามาเทศน์	 มันก็

จำเป็นต้องได้มา	 นานๆ	 ที	 นอกนั้นไม่เอาไหน

ละ	ไม่เทศน์นะ	เทศน์สอนใครไม่เทศน์เลยละ		

จากเรียนมาเข้าด้านปฏิบัติแล้วยิ่งไม่

สนใจเลย	 นอกจากจำเป็นอย่างที่ว่านี้	 เราก็

เทศน์ให้ฟังเสียบ้างเท่านั้น	 นอกนั้นไม่เอาเลยๆ	

จากนั้นมามันก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนกับฝูง	 กับ

ประชาชนญาติโยม	 ก็ต้องได้เทศน์ ไปเรื่อยละ	

เรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้	

เทศน์สอนเรานี่มันยากนะ	 เทศน์สอนเรา

นี่มันเอาจริงเอาจังทุกอย่าง	 มัดกันทุกแง่ทุกมุม	

จึงเรียกว่าสอนละซิ	 เทศน์สอนประชาชนเขาจะ

เก็บได้หนักเบามากน้อย	 มันก็เป็นกำลังของเขา	

แต่เทศน์สอนตัวเองนี้มันเอาจริงเอาจังทุกอย่าง	

ว่ายังไงต้องอย่างงั้นนะ	 บังคับเลยนะ	 เรียกว่า

สอนตัวเอง	 บีบกันตลอดเลย	 นี่ละมันยากกว่า

สอนประชาชนนะ	…”	

ครั้นเมื่อองค์ท่านสอนตนเองบังคับตนเอง

จนเห็นผลเป็นที่พอใจแล้ว	 ต่อมามีพระเณรเข้า

เทศนาอบรมพระ 
         

การเทศนาสอนโลกขององค์หลวงตา	

ท่านจะแสดงธรรมอบรมพระแยกจากฆราวาส		

เพราะพระและฆราวาสมีชีวิตความเป็นอยู่และ

ความมุง่มัน่ตา่งกนั		เนือ้ธรรมทีแ่สดงจงึตา่งกนั 

ออกไป	 หากแสดงธรรมรวมๆ	 กันแล้วผลย่อม

ไม่เต็มที่	 องค์ท่านเคยเปรียบเหมือนกับการปรุง

แกงหม้อใหญ่ให้คนจำนวนมากได้รับประทาน   

จะให้ถูกปากทุกๆ	 คนย่อมเป็นไปไม่ได้	 จากนั้น

ถ้ามีเวลาเหลือพอ	 องค์ท่านจึงจะแสดงธรรม	

เพื่อชนกลุ่มน้อยด้วย	 เพื่อให้ ได้รับประโยชน์

อย่างทั่วถึงกัน	

สอนตนจริง สอนผู้อื่นก็จริง 
 

ในอดีตช่วงเรียนหนังสือและออกปฏิบัติ	

การเทศนาว่าการของท่านมีแต่การเทศน์สอน

ตนเองตลอดมา	 หากมีเทศน์บ้างก็เพราะเลี่ยง

ไม่ได้จริงๆ	ดังนี้		

“…พอออกปฏิบัติแล้ว	 ทีนี้มันก็เป็นมหา

แลว้ละ่	การเทศนาวา่การก็ไม่ไดเ้ปน็อารมณ.์..ไม่

เคยสนใจกับการเทศน์ให้ใครฟัง	 นอกจากเทศน์

สอนเจา้ของอยา่งเดยีว	แตก่ห็ากมทีีจ่ำเปน็จนได้

นั่นแหละ	 บางทีไปก็ไปพักอยู่บ้านใดบ้านหนึ่ง	

เขามงีานในบา้นของเขา	 เขาตอ้งมานมินตเ์ราไป

เทศน	์เราบอกวา่	‘เทศน์ไมเ่ปน็’  

มาเกี่ยวข้องขออยู่ศึกษาด้วย	 ท่านก็ให้ความ

ใส่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนอย่างจริงจัง	ดังนี้		

“…ผมสอนจริงๆ	 สอนหมู่สอนเพื่อน	 ขอ

ให้เห็นใจ	 	 รับไว้แต่ละองค์ๆ	 นี้ผมรับไว้จริงๆ	

ด้วยเหตุด้วยผล	 สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย	 เต็ม

ภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้	 	 การดูหมู่

เพื่อนภายในวัดนี้ซึ่งเป็นเสมือนอวัยวะของผม	

ผมดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างเต็มสติกำลัง

ความสามารถของผม	ที่อื่นๆ	ผมไม่ได้สนใจ	

ผมเคยพูดเสมอ	 	 พอออกนอกวัดไปแล้ว	

ใส่แว่นตาดำไปเลย	 ไม่สนใจเพราะไม่ได้อยู่ใน

ความรับผิดชอบ	 เราไม่ใช่ผู้ที่จะให้ โอวาทสั่ง-

สอนใครๆ	 นี่	 เป็นเรื่องของเขา	 สมบัติของใคร

ของเรา	 แต่นี้หมู่เพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามา

องค์หลวงตา ในพรรษาต้นของการบวช 
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เพื่อให้เราเป็นภาระ อาจริโย เม ภันเต โหหิ, 

อายัสมโต นิสสาย วัสฉามิ นี่ก็รับด้วย   

โอปายกิงั, ปฏริปูงั,  ปาสาทเิกน  สมัปาเทห ิ.. 

ท่านถึงได้ว่า	 พึ่งตัวเอง

ยัง ไม่ ได้ต้องอาศัยครูบา-

อาจารย์เป็นที่พึ่งไปก่อน	 ๕	

พร รษานั้ น ท่ า นพู ด ไ ว้ พ อ

ประมาณ	 ถ้า	 ๕	 พรรษาล่วง

แล้วยังเป็นไปไม่ ได้ก็ต้องอยู่

เพื่อศึกษาอบรมกับท่านผู้ดี

กว่าตนต่อไป	 คิดดูซิพระ	 ๖๐	

พรรษาที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ก็

ยังต้องมาขอนิสัยจากผู้	 ๑๐	 พรรษา	 แต่มีหลัก

จิตหลักธรรมวินัย	 ท่านบอกไว้แล้วในพระวินัย

เพราะมันไม่สำคัญอยู่กับพรรษา	 แต่สำคัญที่

ความทรงตัวได้หรือไม่ ได้	 สำคัญตรงนี้ต่าง

หาก…”	

ด้วยความรับผิดชอบและปรารถนาดีต่อ

พระเณรที่มาศึกษาจึงกลายเป็นความเข้มงวด

กวดขนัในขอ้วตัรปฏบิตัติา่งๆ	อยา่งจรงิจงั	ดงันี้ 

“เราเป็นอย่างนั้นจริงๆ กับพระกับเณรนี้

เด็ดจริงๆ เพราะฉะนั้นท่านถึงได้นำมาพูด คือ

จริงจังทุกอย่าง หลักธรรม

หลักวินัยเคลื่อนไม่ ได ้ แต่

กอ่นเปน็อยา่งนัน้ นีท่ีเ่ขารำ่-

ลอืวา่อาจารยม์หาบวัดุๆ  คอื

เขาเหน็แตเ่ผนิๆ คอืเขม้งวด

กวดขนัขอ้ปฏบิตั ิ แตก่อ่นไม่

คอ่ยมปีระชาชนญาตโิยมเขา้  

ไปเกี่ยวข้อง มีแต่พระเณร

ล้วนๆ มันก็เข้มงวดกวดขัน

กันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมล่ะ 

พวกญาติโยมมา ควรว่าบ้างก็ว่าบ้างเล็ก

น้อย ดุบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ละ ใครก็ร่ำลือว่า

อาจารย์มหาบัวดุๆ เดี๋ยวนี้เขาลบลายหมดแล้ว 

ไม่มีเหลือละคำว่าดุๆ แล้วดุเท่าไรยิ่งคลานเข้า

มา พวกบ้าไม่รู้จักดุ” 

หยุดเทศน์ยาวด้วยโรคหัวใจ 
   

องคท์า่นกลา่วถงึวันทีเ่ริม่ตน้เปน็โรคหวัใจ

จนตอ้งยตุกิารแสดงธรรมนานหลายป	ีดงันี้ 

“...ระยะ	 ๒๕๐๔-๒๕๐๕	 เทศน์กรรมฐาน

ล้วนๆ	 พวกพระจะได้ฟังเทศน์เรา	 กัณฑ์มีตั้งแต่

นั้นละ	 ฟังไม่มี ใครมายุ่ง	 มีแต่เทศน์สอนพระ

ร้อยเปอร์เซ็นต์พุ่งๆ	 เทศน์แต่สมาธิ-ปัญญา

อย่างเดียวมันคล่องตัวพุ่ง		

จากนั้นมาปี	 ๒๕๐๖	 ทรุดใหญ่	 โรคหัวใจ

กำเริบ	 จากนั้นมาเรื่องก็ ไม่เป็นท่า	 ตะเกียก	 

ตะกายเทศน์	หยุดมา	๓	หรือ	๔	ปีไม่เทศน์เลย	

แม้แต่แขกก็รับไม่ได้น่ะ	 อย่าว่าแต่ไม่เทศน์เลย

รับแขกก็รับไม่ได้	

เริ่มเป็นวันที่	๓	มีนาคม	๒๕๐๖	เป็นตอน

กำลังเทศน์ในงานเผาศพท่านอาจารย์กงมา 

จิรปุญโญ	 เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์	วันนั้น

คนเป็นหมื่นๆ	พระเป็นพันๆ	

ถ่ายเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๐๖ อายุ ๕๐ ปี    
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(จากซ้าย) หลวงปู่กว่า สุมโน องค์หลวงตา และไม่ทราบนาม 

คือตามธรรมดาๆ	 เทศน์ธรรมดาๆ	 มันก็

ไม่เร็วน่ะ	เป็นธรรมดาไป	ถ้าเทศน์ทั่วๆ	ไปนี้มัน

ก็เป็นธรรมดาทั่วๆ	 ไป	 ไม่ค่อยเร่งไม่ค่อยเร็ว

ล่ะ…	

เราก็เทศน์มุ่งไปทางพระเรามาก	 เพราะ

ฉะนั้นมันถึงเผ็ดร้อนธรรมะ	 มันก็ผึงๆๆ	 เลย	 …	

พอเทศน์ถึงขั้นสมาธิ	 ..	 เรื่องสมาธิเรื่องปัญญา

นี้เร็ว	 เริ่มต้นสมาธิก็เริ่มเร็วแล้ว	 แล้วขั้นของ

สมาธิกี่ขั้นกี่ภูมิไปตามความละเอียดของสมาธิก็

เร็วไปเรื่อยๆ	 และยิ่งเข้าขั้นปัญญาและปัญญา

อัตโนมัติด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่เลย	หมุนติ้วๆ	เวลา

มันเป็นอย่างนั้นมันหมุนสิ	 นี่เราไม่เคยเป็น	 มัน

อะไรพดูไมถ่กูนะ	 เหมอืนกบัเราจะสลบบนธรรม-

มาสน์	กึ๊กเดียวเลย	กึ๊กเดียวเท่านั้น	โห	เราก็ไม่

เคยเป็น	หยุดกึ๊กเลยเชียว	‘ทำไมเป็นอย่างนี้’  

แต่สติรู้ตลอดเวลาจนกระทั่งรู้สึก	 รู้สึก

ชัดเจนว่า		

‘อ๋อ! นี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นโรคหัวใจ 

เป็นอย่างนี้ อย่างนี้เอง’  

คือมันตัวสั่นหมด	..	มันจะสลบในเวลานั้น

เลยหยุด	 ถ้าธรรมดาแล้วดีไม่ดีตาย	 แต่นี้มันก็

ไม่เป็นไร	 จิตใจไม่มีอะไร	 มันเป็นอะไรก็ดูตาม

ธาตุขันธ์	พอมันค่อยคลี่คลายออกมาๆ	นี้	..	พอ

ค่อยเบาเรื่องภายในนี่แล้วออกมาทางส่วน

ร่างกายนี้ตัวมันสั่นหมดเลย	 เอวังก็ไม่มี	 อะไรก็

ไม่มี	 พอลงจากธรรมาสน์ได้ก็ลงจากธรรมาสน์

เลย	 กราบมับๆ	 หนีเลย	 คนก็มืดแปดทิศแปด

ด้านเลย	 ไม่ทราบว่าเราลงธรรมมาสน์เมื่อใด	

เราไม่ ได้เกี่ยวกับใครนี่	 ลงธรรมมาสน์แล้วไป

เลย	คนจะตาย	จะอยู่ได้ยังไง	

ตั้งแต่บัดนั้นมาก็รู้ว่า	 ‘อ๋อ! โรคหัวใจมัน

เป็นอย่างนี้ๆ รู้มาโดยลำดับๆ’… 

นั่นละเทศน์กำลังเร่งเต็มเหนี่ยวๆ	 หยุด	

กึ๊กเลย	โรคหัวใจมันกระตุกเอาอย่างแรง	ขั้นจะ

สลบไสล	 ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้เทศน์เลย	 หยุดเลย	

ต้อนรับแขกคนพูดอะไรกับใครไม่ ได้ตั้งแต่		 

พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๑๒	 มา	 เล่นกับแขกคนอะไรไม่

ได้เลย	..	

จากนั้นปี	 ๒๕๑๔-๒๕๑๕	 เริ่มพูดได้บ้าง

เล็กน้อย	 ทั้งพูดทั้งระวัง	 แล้วปี	 ๒๕๑๘–๒๕๑๙	

เริ่มเทศน์สอนคุณเพาพงา	 (ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ขอมาปฏิบัติธรรมเตรียมตัวตายที่วัดป่าบ้าน-

ตาด)	 ..	เทศน์ไม่ได้มากก็เริ่มเทศน์	เทศน์ได้พอ

ธรรมดาๆ	 เร่งไม่ได้	 มันกระเทือน	 ต่อมามันก็

กำเริบอีกในปี	 ๒๕๒๘-๒๕๒๙	 ก็รุนแรงเหมือน

กัน	 หมอเขาห้ามรับแขกจึงหลบหนีไปอยู่ทาง

พัทยา	 ..	 ในสวนลึกๆ	 อันนั้นก็บังคับเลย	 เรียก

ว่าไม่รับแขกทั้งนั้น	 คนมาจังหันมากเรื่องมาก	

ทางกรุงเทพฯ	 ก็ไป	 ทางที่ ไหนสามย่าน	 ตอน

เช้าเต็มไปทุกวันๆ	นั่นแหละ		

แตเ่รามขีอ้บงัคบัเอาไว	้ เราจะรบัไดเ้ฉพาะ

ตอนเช้านี	้ เพราะไม่ ใช่เป็นเวลาพูดเทศนา

ว่าการ	 พอขบฉันเสร็จแล้วให้เลิกไปเลย	 ทำ

อย่างนั้นนานนะ	 ทีละอาทิตย์กว่าๆ	 เกือบสอง

อาทติยก์ม็	ี ไปพกัสองหนสามหน	..	จากนัน้คอ่ย

เบามาเรื่อยๆ	 แล้วค่อยเทศน์มา	 ทุกวันนี้เบา	

โรคหัวใจแทบไม่มีถ้าธรรมดานะ	 แต่ธาตุขันธ์นี่

มนักบ็วกกนัเขา้	มนักอ็อ่นดว้ยธาตดุว้ยขนัธ	์ 

‘เทศน์ทุกวันนี้ก็ เทศน์ ไปอย่างนั้น ถ้า

เทศน์รุนแรงก็ไม่ได้ มันไปกระเทือนตรงนั้น ให้

หายมันไม่หาย เป็นแต่เพียงมันสงบเท่านั้น

เอง’…”  

 

ธาตุขันธ์...เครื่องมือธรรม 
 

ความสะดวกในธาตุขันธ์เป็นสิ่งสำคัญต่อ

การเทศน์	ดังที่องค์ท่านเคยกล่าวไว้ว่า	

“…เทศน์ของเราเวลาหนุ่มนี้	 . .	 ไหล	

เลย...เวลาอัดเทปนี้...กำลังเร่งๆ	พอดีลมหายใจ

 

(แถวนั่งจากซ้าย) หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป   

พระธรรมเจดีย์ พระจันโทปมาจารย์ (จันโท กตปุญโญ)          

(แถวยืนจากซ้าย) หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 

พระครูสมุห์สวัสดิ์ พระพันตรีพักตร์ มีนะกนิษฐ์ 
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หมด	 เนื้อธรรมยังไม่หมด	 เลยต้องรีบสูดลม-

หายใจดังฟี้ว	ฟี้ว	 เลยนะ	 เสียงมันติดอยู่ในเทป

นะ	ถึงขนาดนั้นนะ	 เดี๋ยวนี้	 โอ๊ย	ตายเลย	 ..	นี่

ละมันต่างกันนะธาตุขันธ์	 มันเป็นยังงั้นจริงๆ	 นี่

เทศน์แต่ก่อน	มันไหลออกมา		

ยิ่งเทศน์ธรรมะขั้นสูงเท่าไรยิ่งฟังจนแทบ

ไม่ทัน	มันเป็นจริงๆ	นะ	มันพุ่ง	พุ่ง	เลย	เพราะ

ธรรมะออกจากนี้ล้วนๆ	 ล้วนๆ	 ไม่ ได้ ไปคว้า

คัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้นี่	 ออกจากนี้	 ธรรมะสูงเท่าไร	

มันยิ่งเด็ดๆๆ	 ยิ่งเร็วมันยิ่งพุ่ง	 เทศน์นี้เร่งจน

กระทั่งถึงว่า	 เป็นปืนกลไปเลย...นี่ละเวลายัง

หนุ่มน้อย		

แต่มันก็เป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกัน	 พอ

จากนั้นมาแล้วเป็นโรคหัวใจ	 ตั้งแต่	 ๒๕๐๖	 มา

เลย	 นั่นละล้มไปเลย	 เทศน์นี้หยุดหมด	 จน

กระทั่ง	๒๕๑๒-๑๓	พอพูดได้บ้างเล็กน้อย	จาก	

๒๕๐๖	ไปถึง	๒๕๑๑-๑๒	นี้ ไม่ได้พูดเลย	แม้แต่

ต้อนรับแขกก็ไม่เอา	 หลบหลีกปลีกตัวไปหาอยู่

ในป่าในรกไป	ซุ่มๆ	ซ่อนๆ	รับแขกไม่ได้		

พอ	 ๒๕๑๓-๑๔	 ไปแล้ว	 ก็มีเทศน์ ได้บ้าง

เล็กน้อย	 จนกระทั่งถึง	 ๒๕๒๐	 ..	 ที่ลงหนังสือ

เล่มธรรมชุดเตรียมพร้อมและหนังสือศาสนา

อยู่ที่ไหน...ที่ออกมาเนี่ย	 เทศน์สอน	 ..	 ตั้งเกือบ

ร้อยกัณฑ์	 เทศน์สอนทุกวัน	 ..	นั่นละเริ่มเทศนา

ละ	 ถึงไม่เข้มข้นก็ตาม	 ก็เรียกว่าเริ่มเทศน์ละ	

จากนั้นมาก็ค่อยไปเรื่อยๆ	 หากอยู่ ในเกณฑ์

ระวังโรคหัวใจนี้อยู่ตลอด	 มันจึงไม่เต็มเม็ดเต็ม

หน่วย	ที่จะเทศน์เด็ดๆ	เผ็ดๆ	ร้อนๆ	เหมือนแต่

ก่อน	 โอ๋	 ไม่ ได้	 ว่างั้นเลย	 จึงต้องลดลง	 นี่ก็

เรียกว่าเป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกัน		

หากว่าร่างกายนี้มันพร้อมมาตลอดแล้ว	

การเทศน์นี้	 รู้สึกว่าจะกว้างขวางมาก	 เพราะ

เครื่องเล่นเทปขององค์หลวงตาที่ใช้ฟังธรรมเทศนาภายในกุฏิ 

ใจ	 เราไม่มีอะไรกับใคร	 พวกหมอ	 โอ๋ย	 ตกใจ	

ตกใจกันทั้งนั้น	 พอออกมาดูแล้ว	 ก็อย่างนั้นละ

กำลังใจ	ก็เราไม่มีอะไร	เราพูดจริงๆ	เรื่องกำลัง

ใจกำลังธรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว	 มันจึงไม่มี

สะทกสะท้านหวั่นไหวกับอะไรในสามโลกธาตุ		

เราพูดจริงๆ	 ให้สมชื่อสมนามว่าเราสอน

ลูกศิษย์นี้สอนจริงๆ	 หรือสอนหลอกลวงท่านทั้ง

หลาย	 เราเป็นอยู่นี้คิดดูซิหมอเขาเอามาตรวจ

กลางคืน	 ให้เราไปค้างคืนที่ศิริราช	 โถ	 เนี่ยๆ	

เขาว่างั้นนะพวกหมอเขานั่นแหละ	 เขาว่า	

เนี่ยมันตายตั้งแต่ขั้นนี้แล้ว	 นี่ท่านยังไปอยู่โน้น	

เดี๋ยวนี้น่ะไปอยู่โน้น	 ท่านอยู่ได้ยังไงว่างั้น	 พวก

บ้า	เราอยากว่างี้		

‘ก็อยู่ ได้ด้วยธรรมละซิ พวกไม่มีธรรม

มันเป็นบ้ามันตื่นกัน อย่างนั้นละ’ จบแล้ว...”	

          

สัญญา…ไม่เที่ยง 
 

นบัแตป่	ี พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 เปน็ตน้มา	 องคท์า่น

ไดง้ดเทศนอ์บรมพระเณรในวดั	 สว่นการนมินต์ไป

เทศนข์า้งนอกนัน้ทา่นงดมาตัง้แตป่	ี พ.ศ.	 ๒๕๓๕	

ทัง้นีก้ด็ว้ยเหตผุลทีท่า่นเคยกลา่วไว	้ดงันี้ 

“…ไปเทศน์ที่นู่นก็เทศน์ลำบากมาก	 ไปก็

ไม่ได้พักทั้งวัน	..	เหนื่อย	แล้วความจำ	เทศน์ไป

ก็หลง	 อ้าว	 ไปถึงไหนแล้วล่ะ	 ว่าอย่างนี้แล้ว	

อยู่บนธรรมาสน์นั่น	 ลืมแล้ว	 ไม่ทราบเทศน์

เรื่องอะไรมา	 เอ้า	 ตั้งใหม่ๆ	 อย่างงั้นนะเดี๋ยวนี้	

ความจำไม่เป็นท่า	มันไม่เอาไหนแล้วความจำ		

ขันธ์	 ๕	 เป็นทั้งเครื่องมือของกิเลสด้วย	

เป็นทั้งเครื่องมือของธรรมด้วย	 เวลากิเลสเป็น

เทศน์ไม่มีหยุดนี่นะ	 ที่หยุดก็หยุดเพราะโรคต่าง

หาก	 	 โรคบีบบังคับ	 หยุดไปสักพักหนึ่ง	 ถึงมา

เริ่มออก	 ..	 เทศน์แต่ก่อน	 จริงๆ	 พูดได้จริงๆ	

เพราะเราเทศน์อย่างนั้นจริงๆ	 มันเป็นในนิสัย

จิตใจของเราเองนี่	 เทศน์ออกมานี้	 ไม่ได้บีบไม่

ได้บังคับ	 มันหากเป็นของมันเอง	 ยิ่งเทศน์ภาค

ปฏิบัติด้วยแล้ว	 มันยิ่งไหลเลยนะ	 คล่องที่สุด

เลย	พุ่ง	พุ่ง	พุ่งเลย…”	

นอกจากโรคหัวใจจะเป็นเหตุให้ท่านหยุด

เทศน์แล้ว	 ในช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามก็เป็น

อีกสาเหตุหนึ่งด้วยที่ ไม่อาจเทศน์อบรมพระได	้

เนือ่งจากมเีสยีงรบกวนจากเครือ่งบนิไอพน่ทีบ่นิ

ขึน้ลงสนามบนิทหารในจงัหวดัอดุรธานอียูต่ลอด 

หากกล่าวถึงระดับความรุนแรงโรคภัยไข้

เจ็บประจำองค์ท่านในช่วงอดีตที่ผ่านมา	 ความ

หนักหน่วงมิได้มีผลต่อการเทศนาว่าการเท่านั้น	

ยังกระทบอย่างรุนแรงต่อธาตุขันธ์ร่างกายของ

องคท์า่นชนดิคณะแพทยศ์ริริาชตอ้งตืน่ตระหนก

อกีดว้ย	แตเ่พราะ	“ใจ”	และ	“ธรรมโอสถ”	ของ 

ทา่นสามารถผอ่นหนกัเปน็เบาลงได	้ดงันี้ 

“...เรื่องใจสำคัญนะ	เรายกตัวอย่าง	พวก

หมอศิริราชเขาตั้งหน้าตั้งตามานิมนต์เราไปค้าง

ที่ศิริราชสักคืนหนึ่ง	ให้ ไปค้างที่นั่นเลย	แล้วเขา

เอาเครื่องอะไรพะรุงพะรังมาให้เราแบก	 เอา

เครื่องมาวัดไว้เพื่อจะได้ดูชัดเจน	 พอปลดออก

มาเขามาดู	 ทีนี้ตอนหลังมาเขาปลดอันนั้นออก

มา	เขาว่านี่	 ‘โอ้โห’	หมอคนไหนก็	 ‘โอ้โหๆ’	ทั้ง

นั้น	‘แล้วเป็นยังไง?’ 

เขาว่า	 ‘ถึงแค่นี้ตายไปแล้ว นี้มันเลยไป

อีกนู้นท่านยังเฉยอยู่ ลงขนาดนี้แล้วมันตายไป

ห้าทวีปแล้ว นี่ท่านอยู่ ได้ยังไง เห็นท่านเฉย

ธรรมดา ท่านอยู่ได้ยังไง’  

นี่ก็คงกำลังใจใช่ไหมล่ะ	 กำลังธรรมกำลัง
คุณเพาพงา วรรธนะกุล 
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มันก็มีขบขันที่พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟัง เรานี่

เทศน์สอนโลกตั้งแต่โน้นแหละมา ตั้งแต่หลัง 

วัดดอยธรรมเจดีย์มาแล้วนั้น .. เทศน์มาโดย

ตลอด เบื้องต้นก็เทศน์สอนพระอยู่ในป่าในเขา 

จากนั้นพระก็มากขึ้นๆ ประชาชนก็เกี่ยวข้อง

มากขึ้น” 

ช่วงปลายชีวิตขององค์หลวงตาราวต้นปี	

พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 องค์ท่านเมตตากล่าวว่า “เทศน์ก็

ลดลงๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ เดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่  

สูหนี่ อย่างอื่นไม่มี เหลือแต่สูหนี่” 

เจ้าของมันก็เอาเป็นเครื่องมือ	 สนุกฟัดเหวี่ยง

กัน	 	 ทีนี้มาเป็นเครื่องมือของธรรม	 ธรรมก็นำ

มาใช้ซี	 ก็ใช้ขันธ์อันเดียวกันนี้	 เป็นแต่เพียงว่า

ธรรมท่านไม่ยึดเท่านั้นเอง	กิเลสมันยึดเป็นของ

มัน	ขันธ์	๕	ทั้งหมดเป็นของกิเลสทั้งหมด		

กเิลสยดึแตธ่รรมทา่นไมย่ดึ	 ใชเ้ปน็เครือ่ง-

มือเฉยๆ	 ต่างกันเท่านั้นเอง	 แต่ต้องเอาขันธ์	 ๕	

เทศน	์ มนัชำรดุตรงไหนก็ไมส่ะดวกตรงนัน้แหละ 

อยา่งเชน่ความจำนี	้เทศน์ไปๆ	มนัหลงลมืไปแลว้ 

จะเอาอะไรมาเทศน์ต่อกันไป		

เมื่อเงื่อนต้นหลงลืมไปแล้วจะต่อไปหา

เงื่อนปลายยังไงได้	 จำไม่ได้ก็ตั้งใหม่	 มันก็เป็น

แบบใหม่ ไปอีก..	 เทศน์ที่ ไหนๆ	 เขานิมนต์ ไป

ที่ ไหนไม่เอาแล้ว	 เทศน์ลำบาก	 ..	 เหนื่อย	 ทั้ง

ความจดจำก็ยิ่งเลวลงทุกวันๆ	…”	

อย่างไรก็ตามในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 แม้จะ

ชราภาพเพียงใดองค์ท่านก็ต้องยอมฝืนสังขาร

อีกครั้ง	 เดินทางไปเทศน์นอกสถานที่เกือบทั่ว

ประเทศเพราะความรักชาติบ้านเมืองและความ

เมตตาสงสารพี่น้องชาวไทยนั่นเอง	หลังจากนั้น

ไม่นาน	 เทศนาของท่านก็เผยแพร่กระจาย	 

ออกไปทั่วโลกส่งผ่านด้วยระบบอินเทอร์เน็ต	

เริ่มจากถอดคำเทศน์เป็นตัวหนังสือ	 ต่อมาเป็น

เสียงเทศน์และวิดี โอเทศน์	 ลำดับสุดท้าย

เป็นการถ่ายทอดสดทั้งในวัดป่าบ้านตาดและ

ทุกสถานที่ที่องค์หลวงตาแสดงธรรม	ดังนี้	

“ไปเทศน์ที่ ไหนออกทั่วโลกๆ ตลอดเลย 

น้ำธรรมไหลพุ่ง  
 

ด้วยการสอนที่จริงจัง	 บางครั้งทำให้ผู้มา

ใหม่เข้าใจว่าองค์ท่านดุด่า	 ในเรื่องนี้องค์ท่าน

เมตตากล่าวถึงสมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นไว้	ดังนี้	

“…พอไปถึงหลวงปู่มั่น	 มันหาที่ค้านไม่ได้	

..	อยู่นานเข้าๆ	มันรู้	 เวลาท่านดุด่าพระเณร	ดุ

ใครก็ตามนะ	 ดุมากดุน้อย	 ธรรมะจะออก

ล้วนๆๆ	 มากน้อย	 เด็ดเท่าไร	 ธรรมะยิ่งพุ่งๆ	 ก็

หาที่ต้องติว่าเป็นตัณหาประเภทใดไม่ ได้	 เด็ด

เท่าใดธรรมะยิ่งออกพุ่งๆ	 แล้วเราก็ปรับตัวของ

เราตลอดเวลา	 ปรับตัวของเราอยู่เรื่อยๆ	 จึง

ค่อยเข้ากันได้	เข้าใจเรื่องของท่าน		

สุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่มันเหมือนกับขาด

อะไร	 ถ้าเป็นอาหารก็ขาดอะไรยังงั้นนะ	 มันไม่

เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 ถ้าได้ยินเสียงเปรี้ยง	 ดัง

เปรี้ยงปร้าง	 เอาละซิ	 ถ้าเป็นฝนก็ฟ้าร้องแล้ว	

เตรียมหาอะไรมารองรับ		

อันนี้เด็ดเท่าไร	 ธรรมะยิ่งไหลออกมาเลย	

มันก็ยิ่งอบอุ่นนะ	ท่านดุยังงี้มันไม่ใช่ดุ	 เลยย้อน

หลังกลับมา	 มันมีแต่กำลังของธรรมล้วนๆ	 นี่

เป็นความเมตตาล้วนๆ	 ไม่ใช่ท่านดุนะ	 มันก็จับ

ได้เลย			

คือกิริยาท่านแสดงเอาขันธ์นี้ ใช้	 ขันธ์นี้

เป็นเครื่องมือของกิเลสมาดั้งเดิม	 พอกิเลสมุด

มอดไปหมดแลว้	 ธรรมกเ็อาขนัธน์ีเ้ปน็เครือ่งมอื 

กิริยาท่าทางขึงขังตึงตังจึงเป็นเหมือนกับกิเลส	

เพราะมันมีเครื่องมืออันเดียวกัน	 แต่อันนี้มัน

เป็นพลังของธรรม	เด็ดเท่าไร	ยิ่งมีแต่เรื่องของ

ธรรมล้วนๆ	ออกมา	กิริยาคล้ายคลึงกัน	

เมื่อมันรู้แล้วมันก็ยอมรับน่ะซิว่า	 อ๋อ	 เรา

ก็เลยเทียบได้เลยว่า	 เหมือนกับถังน้ำ	 ๒	 ถังนี้	

ถังนี้เต็มไปด้วยน้ำที่สกปรก	 น้ำเต็มแต่สกปรก

ทั้งถัง	 	 ถังนี้น้ำสะอาดเต็มที่	 มาเปิดน้ำทั้ง	 ๒	

ถังนี้ออกดูสิ	 ทีนี้เวลาเปิดแรงเท่าไร	 สมมุติเรา

เปิดถังสกปรกก่อนนะ	 เราเปิดน้อยออกน้อย	

เปิดมากออกมาก	 เปิดเท่าไรมันก็พุ่งๆ	 ออกไป

เท่าไร	 มันก็มีแต่น้ำสกปรก	 กว้างขวางขนาด

ไหนมีแต่สกปรกเลอะเทอะไปหมดเลย		

ทีนี้เปิดถังน้ำที่สะอาด	 เปิดขนาดไหนเปิด

เต็มที่มันก็ออกเต็มที่เหมือนกัน	 แต่เป็นน้ำที่

สะอาดทั้งหมดนะ	แน่ะ	มันต่างกันต่างกันอย่าง

งั้นนะ...”	

และด้วยความจริงจังดังกล่าวจึงเป็นที่	 

รำ่ลอืและกลวัเกรงแกบ่รรดาพระเณร	โดยเฉพาะ 

ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชน	ดังนี้	

“...อันนี้ก็นึกถึงท่านอาจารย์ฝั้น	 พวกหมู

พวกชายปั๋ม	 (ม.ร.ว.ทองศิริ	ทองแถมและคณะ)	

ไปโน้นละ	(ไปกราบหลวงปู่ฝั้น)	ไม่ค่อยมานี้	เรา

ก็ไม่เคยสนใจกับใคร	 เข้าใจไหมล่ะ	 เรื่องนี้ ไม่
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เคยสนใจกับใคร	 เข้มงวดกวดขันแต่พระเณรที่

อยู่นี้	 เคลื่อนไม่ได้นะ	คนข้างนอกไม่ค่อยเข้ามา

แหละ	 มีแต่พระปฏิบัติต่อกันล้วนๆ	 ทุกสิ่งทุก

อย่างทุกกระเบียดเลยไม่ ได้คลาดเคลื่อน	 ข้อ

วัตรปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยแน่นปึ๋งตลอด

เลยอยู่อย่างนั้น		

องค์ ไหนเคลื่อนคลาดยังไงไล่เบี้ยกันเลย	

ทีนี้ก็ร่ำลือไปข้างนอกว่าหลวงตาบัวนี้ดุมาก	

ใครเขาก็ไม่ค่อยมา	 เราก็ไม่เคยสนใจว่าจะให้

ใครมาหาเรา	 เพราะปฏิบัตินิสัยเราก็เป็นอย่าง

นั้นมาดั้งเดิม	ตั้งแต่ออกปฏิบัติไม่มีใครมายุ่งกับ

เราได้เลย	..	

แต่ทุกวันนี้	 (ระยะโครงการช่วยชาติปี	

๒๕๔๑	 เป็นต้นมา)	 เหมือนหูหนวกตาบอดนะ	

ถ้าเทียบกับแต่ก่อน	 โอ๊ย	 เข้ากันไม่ได้เลยภาค

ปฏบิตั	ิเพราะฉะนัน้เขาถงึไดร้ำ่ลอืกนันกัหนาวา่	 

‘อาจารย์มหาบัว โอ๋ย ท่านดุมาก’  

แต่ก่อนยังหนุ่มเขาก็เรียกว่าอาจารย์-	 

มหาบัว	ใครไม่อยากมาละ…”	

อย่างนี้	 แล้วนึกน้อมเอาจิต

ของตัวเองไปเป็นอย่างนั้น

ทั้งๆ	ที่มันไม่จริง	แล้วก็เป็น

ความผิดของผู้นั้น	 จึงต้อง

ระวังเหมือนกัน	 ถ้าหากว่า

ไม่อธิบายไว้บ้างพวกนี้ก็ไม่

เข้าใจ	 เวลาไปถึงจุดใดจุด

หนึ่งเข้าไปก็จะได้ยึดเอาอัน

นี้มาเป็นหลัก		

‘อ๋อ ท่านว่าอย่างนั้น

นะ’ มันก็มทีางทีจ่ะพจิารณา

ไปอกีได้ 

ถ้าบอกอย่างนี้แล้ว	ผู้ที่เป็นเถรตรงนั้นสติ

ปัญญาไม่ค่อยรอบนัก	 ถึงว่าจะเป็นขั้นนั้นก็ตาม

ก็ยังขึ้นอยู่กับนิสัยอีกเหมือนกัน	 มันจะ

คล่องแคล่วแกล้วกล้าต่างกันอืดอาดต่างกัน	ถึง

มหาสติมหาปัญญาเหมือนกันก็ตาม	 ไม่ใช่ว่าจะ

เป็นแบบเดียวกันหมด	 อาจจะไปน้อมนึกเอาอัน

นั้นมาเป็นของตัวเสียบ้าง	 เข้าใจว่าตัวเป็น

อย่างนั้นเสียบ้างแล้วก็นอนใจ	แน่ะลำบาก		

ท่านอาจารย์มั่นรู้สึกว่าท่านฉลาดมาก	

พออธิบายถึงจุดนี้ท่านเว้นเสียปั๊บ	 ไปเอาข้าง

หน้าอธิบาย	 พอไปถึงจุดนั้นท่านเว้นปั๊บๆ	 ท่าน

ไม่เข้าจุดนั้นเลยคือกลัว	ทำไมท่านถึงไม่เข้า		

‘เราจึงมาทราบทีหลังว่าที่ท่านไม่เข้า 

เพราะกลัวจะไปเกิดสัญญาความสำคัญมั่น

หมายขึ้นมาในวงปฏิบัติ’ 

อย่าไปคาดอดีตอนาคตยิ่งกว่าปัจจุบันซึ่ง

เป็นที่อยู่ของสัจธรรม	ให้พิจารณาลงตรงนั้น	

ท่านพูดอะไรก็ตามในวงปฏิบัติโดยเฉพาะ

แลว้อยา่ไปคาดเปน็อนัขาด..ผดิ	เอา้	รูข้ึน้มาจาก

ไหนก็ให้เป็นเรื่องของเราเป็นอย่างนี้	 เรื่องของ

ท่านเป็นอย่างนั้น	 เรื่องของเราเป็นอย่างนี้	 ให้

เป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนี้	 เราจะไปน้อมของ

เราอยากให้เป็นเหมือนท่านอะไรอย่างนี้ ไม่

ได้..ผิด	 เช่นว่าสมาธิ	 รวมอย่างสนิทอย่างนี้นะ	

แล้วก็น้อมจิตให้มันสนิททั้งๆ	 ที่มันไม่สนิทก็ผิด	

มันเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นตามหลักนิสัยของตัว

เอง	 ให้รู้ด้วยตัวเอง	 เป็นสมบัติของตัวเอง	

สมบัติของเราเป็นอย่างนี้	 สมบัติของเขาเป็น

อย่างนั้น	สมบัติของตัวเป็นอย่างนี้	ให้รู้ชัดๆ	ว่า

นี้เป็นของตัวๆ	นั้นละถูกต้อง	ให้ระวังกันที่เตือน

นั้น 

มนัยดึไดน้ะ	มนัหากเปน็เอง	คอืความรูเ้ทา่

ไม่ถึงการณ์มันหากไปยึดได	้ ยึดจนได้นั่นแหละ	

จึงต้องได้เตือนไว้เสมอ	 ระวัง	 จิตจะเข้าถึงขั้น

ละเอียดมันยึดแบบละเอียดนั่นแหละ	 เราไม่ทัน

มนัเสยี	 นีล่ะทีส่อนหมูเ่พือ่นถงึเรือ่งสตปิญัญา	 ก็

สอนเพือ่ธรรมขัน้นีเ้ปน็สำคญั	 สตปิญัญาจงึตอ้ง

ประมวลมาตัง้แตบ่ดันีเ้รือ่ยมา	 เริม่ฝกึสตปิญัญา	

เมื่อเข้าตาจนแล้วจะได้มีทางออกได้ด้วยสติ

ปญัญา	 เพยีงหยาบๆ	 สตปิญัญาก็ไมม่ีใชแ้ลว้จะ

ทำยังไง	 เมื่อเข้าถึงธรรมอันละเอียดก็ตายอยู่

อย่างนั้นซ	ิ ไปไม่ ได	้ ที่ดุด่าว่ากล่าวหมู่เพื่อนก็

เพราะอย่างนี้เอง	 พอมองไปดูเปิดนี้ ไว้แล้ว	 พูด

ออกมาคำหนึ่งสองคำก็เปิดนี้ ไว้แล้ว	 แสดงให้

เหน็ความโงค่วามฉลาดอยู่ในตวั…” 

เตือน..ฟังธรรมอย่าคาดอย่าหมาย 
 

องค์หลวงตากล่าวเตือนผู้ฟังธรรมให้

ระวังการคาดการหมาย	 นึกน้อมเอาจิตของตน

ไปเป็นอย่างนั้นทั้งที่ไม่จริง	ดังนี้	

“...นี่พูดอย่างนี้ก็ไม่อยากจะพูด	 คือเกี่ยว

กับผู้มาอบรมศึกษา	 เวลาเข้าไปแล้วพอถึง

ธรรมขั้นละเอียดแล้วมักจะหมายนะ	 คือมักจะ

หมายมักจะคาด	 ครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้น

       องค์หลวงตากับพระเณร บนศาลาวัดป่าบ้านตาด 

ประชุมสงฆ์อบรมธรรมบริเวณชั้นล่างของศาลาวัดป่าบ้านตาด 
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การปกครองพระเณรวดัปา่บา้นตาด 
 

องค์หลวงตาวางข้อวัตรปฏิบัติของวัดป่า-

บ้านตาดไว้	ดังนี้	

“...วัดป่าบ้านตาดนี้ตั้งแต่สร้างวัดมาแต่

ก่อนไม่รับพระมาก	 ..	 เราสงวนสถานที่และการ

ภาวนาสำหรับพระ	 จึงไม่รับพระมาก	 ซึ่งแต่

ก่อนก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์	 ครูบาอาจารย์

ท่านยังไม่ร่วงโรยไป	 พระก็แตกกระจัดกระจาย

ไปอยู่ที่ครูบาอาจารย์องค์นั้นบ้างองค์นี้บ้าง	

หลายองค์	ในวัดเราก็ผ่อนผันสั้นยาวได้	หรือจะ

เคร่งกว่านั้นก็ได้		เช่น	ในวัดเราอย่างมากไม่ให้

เลย	๑๘	องค์	แค่นั้นๆ	นะ	..	

เราก็ไม่เคยสนใจกับการก่อการสร้างอะไร

ทั้งนั้น	 สร้างเฉพาะที่จำเป็นที่อยู่กุฏิก็เป็นร้าน

เล็กๆ	 มาจนกระทั่งทุกวันนี้	 ทำโก้ๆ	 ไว้	 ๒-๓	

หลังนี้	 อวดแขก	 นอกนั้นมีแต่กระต๊อบเรื่อยมา

จนกระทั่งทุกวันนี้	

สำหรับวัดนี้เราให้เป็นวัดภาวนาล้วนๆ	คง

เส้นคงวาหนาแน่นด้วยข้อวัตรปฏิบัติหลักธรรม

วินัย	 มิให้เคลื่อนคลาด	 พระจะมากน้อยปฏิบัติ

เป็นแบบเดียวกันหมด	คลาดเคลื่อนไม่ได้		

‘อย่างน้อยเตือน มากกว่านั้นดุ เลยจากดุ

ก็ขับออก’ 

พระเณรมีมาก	ต่างชาติก็เยอะ	 เราก็แบ่ง

รับเอา	 แบ่งประเทศละหนึ่งองค์สององค์ ไม่ให้

มากกว่านั้น	เพื่อพระไทยเราซึ่งเต็มทั่วเมืองไทย	

ทุกภาคมาอยู่นี้หมด	ให้ ได้ประโยชน์ทั่วถึงกัน	

ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัด	 เปิด

ประตูวัดไว้แต่กลางวัน	 พอค่ำเข้ามาก็ปิดประตู	

รถจอดข้างนอก	 ถ้าจำเป็นที่ควรจะเข้ามาข้าง

ในก็ให้เข้ามา	

ถา้ไมม่กีฎเกณฑเ์หตผุลบงัคบัเอาไว	้ เลอะ-

เทอะไปหมด	 มนุษย์เลอะเทอะไม่เหมือนสัตว์ทั้ง

หลายเลอะเทอะนะ	ทำความเสียหายได้มาก…”	

      
นิทาน “สูหนี่” 

“... หลวงตาจะเลา่นทิานใหฟ้งั พอ่เฒา่ เรยีกวา่พอ่ตา  ลกูเขยลกูสาว

เขา้ใจไหมละ่  พอ่ตา ตืน่แตเ่ชา้ก็ ไปเผาสวนเผาไร ่ทีม่นัเศษมนัเหลอืเผาสว่น

ใหญย่งัไมเ่สรจ็ ตอนเชา้ตืน่แตเ่ชา้ก็ ไปเผาไรเ่ผาสวน ทีม่นัยงัเศษยงัเหลอืยงั

เผาไมห่มด ไปแตเ่ชา้เลย กค็ดิวา่ลกูสาวเขาจะไปตามหลงั 

เผาสวนตั้งแต่เช้าจนสาย มันก็หิวละซิไม่ ได้กินข้าว จนกระทั่งสายๆ   

หวิขา้ว หวิจดั หวิมากทเีดยีว  จนตะวนัเทีย่ง  ลกูเขยกบัลกูสาวจงึหาบกลอ่งขา้ว ตอ้นแตน้ๆ ไป เขา้ใจบ ่  

มนัก็โมโหซ ิคนกำลงัหวิขา้วหลายๆ สวิา่จงัใดม๋นักเ็กนิไป จะวา่อะไรมนักจ็ะเกนิไป พอเหน็ลกูสาวกบั

ลกูเขยหาบกลอ่งขา้วตอ้นแตน้ๆ ไปนัน่ละ  ไปเหน็หนา้เขาก ็‘สหูนี’่ (พวกเธอนีห่นา)  

มแีต ่‘สหูนี’่ ถา้จะวา่อะไร มนักจ็ะเลยเถดิ กม็แีต ่‘สหูนี่ๆ ’ เขา้ใจไหม เลยพดูอะไรไม่ได ้ มนัจะเลย

เถดิเพราะความโกรธความเคยีดแคน้มนัเตม็หวัใจ  จะวา่อะไรมนัจะเลยเถดิ เลยบงัคบัเครือ่งเอาไวอ้อกได้

แตเ่พยีงวา่ ‘สหูนี่ๆ ’ ความหมาย ทำไมมาสายนกั กหูวิขา้วกำลงัจะตายสรูู้ ไหม ความหมายวา่งัน้แหละ   

แตน่ีพ่ดูอะไรไมอ่อก กพ็ดูไดแ้ตเ่พยีงวา่ ‘สหูนี่ๆ ’ เขา้ใจไหมละ่ นีเ่ทศนก์ณัฑห์นึง่แลว้ เทศน ์ ‘สหูนี่ๆ ’ 

อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ เรานั่งอยู่ในร่ม พวกนี้ตากแดด มันร้อนจะตาย แทนที่ทางนั้นจะว่าเรา ‘สูหนี่’ 

ไมว่า่ ‘สหูนี ่ ไมร่อ้นเหรอ สหูนี่ๆ  ไมร่อ้นเหรอ’ เขานา่จะโมโหวา่ใหเ้รา เขานัง่ตากแดด วา่สหูนี ่ เขาไมก่ลา้ 

ตกลงเราเลยต้องว่าเสียเอง ว่าพวกนี้นั่งตากแดดมันจะเป็นจะตาย เลย ‘สูหนี่ ไม่ร้อนเหรอ’ เข้าใจเหรอ 

พูดนิทานย่อๆ ให้ฟังเสียก่อน พูดกันอย่างนี้ละ นิทานเอาย่อมาๆ เรื่อยมา...” 

 

ทหารสู่สมรภูมิรบ   
 

องคห์ลวงตากลา่วถงึความเปน็มาของพระ

ทีม่าขออยูศ่กึษากบัทา่นเทยีบกบัชวีติทหาร	ดงันี้ 

“…พระมาอยู่สถานที่นี้ทั่วประเทศไทย	 มี

ทุกภาค	ปริญญาตรีก็มี	โทก็มี	เอกก็มี	และนาย

พันนายพลมาบวชอยู่นี้ก็มี	 ..	 พระมาอยู่ที่นี่	 

ท่านมาเพื่ออะไร	 ท่านมาเพื่อประพฤติปฏิบัติ			

ศึกษาปรารภจากครูบาอาจารย์จริงๆ	..		

ดูภาคกลางจะมากกว่าเพื่อน	 ที่นี่	 ภาค

อื่นๆ	 ก็มีหมดทุกภาคเลยนะ..	 วัดนี้ ไม่มีภาค	 

ไหนต่อภาคไหน	 เป็นชาติไทยด้วยกันด้วย	 เป็น

ลูกศิษย์ตถาคตศากยบุตรด้วย		

จึงไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะภาคนั้นภาคนี้	

เป็นลูกชาวไทยอันเดียวกัน	 เป็นลูกชาวพุทธอัน

เดียวกัน	 ..	 ท่านมาเพื่อศึกษาปรารภตั้งหน้า-	 
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ตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริงๆ	 เราก็ ได้อุตส่าห์

พยายามสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย	 เต็มสติ

กำลังความสามารถ	..	

ที่ว่าโรคของเรากำเริบ	 กำเริบทางหัวใจนี้	

เราก็ยังมีความแน่ใจอยู่ว่า	คงเกี่ยวกับเรื่องการ

แนะนำสั่งสอนนี้เองเป็นสำคัญอันหนึ่ง	 เพราะ

การสั่งสอนพระย่อมใช้กำลังวังชาสุ้มเสียงดัง	

เน้นหนัก	 เผ็ดร้อนมากกว่าการสอนใครๆ	 ใน

บรรดาประชาชนและพระเณรทั้งหลาย		

เพราะเหตุไร	 ..	 เพราะพระที่มาสู่วัดป่า-

บ้านตาดนี้	 ส่วนมากมีแต่พระกรรมฐานตั้งหน้า

ตั้งตาประพฤติปฏิบัติ	 	 ถ้าเราจะเทียบแล้วก็

เหมือนกับทหารที่เข้าสู่แนวรบแล้ว	 การยื่น

ศาสตราวุธหรืออุบายวิธีการต่างๆ	 ให้ทหารที่

เข้าสู่แนวรบ	 ย่อมจะยื่นแต่สิ่งสำคัญๆ	 อาวุธก็

เป็นอาวุธที่ทันสมัย	 อุบายก็เป็นอุบายที่ทันสมัย

ต่อเหตุการณ์ที่จะได้ชัยชนะมาสู่บ้านเมือง	อันนี้

ก็เหมือนกัน			

ธรรมะอุบายต่างๆ	 ที่จะแสดงให้บรรดา

พระทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆ	 เข้ามาสู่สถานที่นี้

ไดย้นิไดฟ้งักม็ลีกัษณะเชน่เดยีวกนั	 เพราะฉะนัน้	

การพดูการเทศนาวา่การตา่งๆ	ตลอดถงึสุม้เสยีง

โวหารสำนวนต่างๆ	 จึงมีแต่ความเผ็ดร้อนไป

ตามๆ	กันหมดเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์…” 

หลวงปู่เจี๊ยะน้ำตาร่วง 
 

ในป	ีพ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๖	หลวงปูเ่จีย๊ะมาพกั  

จำพรรษาอยู่ด้วยที่วัดป่าบ้านตาด	 ในระยะนั้น

อยู่ระหว่างการก่อสร้างกุฏิองค์หลวงตาที่ท่าน

ใช้จนถึงปัจจุบัน	 เป็นกุฏิที่ยังไม่ยกขึ้น	 ใต้ถุนกุฏิ

เป็นดินโล่งๆ	 ในตอนนั้นหลวงปู่เจี๊ยะตั้งใจจะใช้

คราดเกลี่ยดินบริเวณกุฏิ	 แต่มาทำในเวลาที่

ล่วงเลยไปมากจนกลายเป็นเหตุ	ดังนี้	

“...ท่านเจี๊ยะเคยมาจำพรรษาที่นี่ปีหนึ่ง	

จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดปี	 ๒๕๐๔	 เราจำได้	

นิสัยท่านตรงไปตรงมา	 ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหลาย

สันพันคม	ตรงไปตรงมา		..	เราพูดใส่ท่านเจี๊ยะ

ที่วัดป่าบ้านตาดปี	 ๒๕๐๔	 ลืมเมื่อไร	 ก็ออกมา

จากพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยกันหยกๆ	 มาตอนค่ำ

เราจะปลูกกุฏิหลังเราอยู่ทุกวันนี้นะ	 เกลี่ยดิน	

ออกจากนี้ ไปค่ำๆ	เราก็เดินจงกรมเป็นเวลาเดิน

จงกรม	กำลังจะมืด		

ฟังเสียงค้อนเสียงเปรี้ยงๆ	 กลางวัด ‘เอ้า

มันยังไงกันนักหนานี่’  

เราออกจากทางจงกรมก็ไปเลย	 ไปเห็น

อาจารย์เจี๊ยะกำลังทำคราดที่จะมาเกลี่ยดินกุฏิ

เรา	ไปกย็นืซดักนัเลย	 

‘นี่ท่านก็มาจากพ่อแม่ครูจารย์มั่น ผมก็มา

จากพ่อแม่ครูจารย์มั่น พ่อแม่ครูจารย์มั่นเคย

ทำอย่างนี้ ไหม ผมอยากถามเท่านั้นเอง ผม

เรียนน้อย’ 

พอว่างั้นท่านเข้าใจแล้วนี่	 เราก็เดินกลับ

มา	 พอเช้ามาท่านมานั่งรออยู่ที่นั่งข้างบนที่ฉัน	

ท่านนั่งรออยู่แล้ว	 มาก็ปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลย	 มาจับ

ขาแล้วดึงออกไป	เอาหัวมาถูเท้าเรา	

‘ตีนนี้มันสำหรับเหยียบขี้ ไม่ใช่เหยียบหัว

คนนะ’ เราว่า	 

‘ขอเหยียบหน่อยเถอะมันผิดเอาเสีย

มากมายมันโง่เอาเสียเหลือเกิน’ น้ำตาร่วงเลย 

‘แหม ท่านอาจารย์ทำไมถึงพูดถูกต้องเอา

นักหนา เมื่อคืน ผมนอนแล้วน้ำตาร่วงตลอด’  

นั่นเห็นไหมธรรมต่อธรรมเข้ากันเป็น

อย่างนั้นละ	 ใส่เปรี้ยงๆ	 เป็นธรรมทั้งนั้นนี่นะ	

ทางนั้นยอมรับก็เป็นธรรม	 นี่ละธรรมต่อธรรม

เข้ากันได้สนิท		

กุฏิองค์หลวงตามุงด้วยหญ้า ใช้จนผุพังไปถึง ๓ หลัง จึงยอมให้สร้างกุฏิที่แข็งแรงขึ้น หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

กุฏิองค์หลวงตาที่สร้างแทนกุฏิมุงหญ้าและใช้ยาวนานจนตลอดชีวิตของท่าน โดยในช่วง ๓ ปีสุดท้าย 

ได้มีการยกกุฏิขึ้น เพื่อใช้บริเวณชั้นล่างแทน 
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อาจารย์เจี๊ยะท่านก็บอกตรงๆ	 เลยว่า	

‘พระที่มาอยู่หัวใจของผมมีสององค์ ท่าน

อาจารย์มั่นหนึ่ง กับท่านอาจารย์หนึ่ง นอกนั้น

ผมไม่ค่อยลงใครง่ายๆ’  

ท่านเป็นลูกเจ๊กท่านก็พูดแบบเจ๊กละซิ	

เราก็ฟังแบบเรา	 นี่ละที่ว่าขวานผ่าซาก	 ดึงเท้า

ของเราเอาหัวมาถูเลย	 ..	 น้ำตาพังด้วยนะ	

เพราะฉะนัน้ทา่นถงึลงยอมละซ	ิพอ่แมค่รจูารย-์

มั่นไม่เคยพาทำอย่างนั้น	 ท่านมาทำได้ยังไง	 ว่า

งั้นเลย	ทิ้งปั๊วะเลยนะไอ้กำลังเป๊กๆ	ทิ้งปั๊วะเลย	

เราก็เดินกลับเลย		

ท่านเป็นธรรม	 ท่านตรงไปตรงมาด้วย

ความเปน็ธรรม	ผดิบอกวา่ผดิเลย	ถกูบอกวา่ถกู

เรียกว่าธรรม	 แต่โลกของกิเลสตัณหาเขาว่า

ขวานผ่าซาก	 กิริยาท่าทางท่านไม่สวยงาม	 ไม่

งามก็ตามออกจากใจที่สวยงามแล้วนั่นแหละ	

แสดงออกมากิริยาท่าทางนิสัยต่างกัน	 ความ

เป็นธรรมเป็นหลักใหญ่...”	

องค์หลวงตาและหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

เทศน์สอนเทวดา	 ..	ธรรมนี้ควรหมดในสามโลก

ธาตุ	 ธรรมเหนือหมดทุกอย่างเลย	 สอนได้หมด

นั่นละ...”	

 

“. . . เอ้า !	 เทศน์อย่าว่าแต่มนุษย์มนา	

เทวดา	อนิทร	์พรหม	เทศน์ไดท้ัง้นัน้	ภาษาเกีย่ว

กับเรื่องเทวดาเป็นภาษาเช่นใด	 ใจเป็นภาษา

เดียว	 อันนี้พูดไม่ ได้แต่เข้าใจ	 พวกเทวบุตร

เทวดา	อินทร์	พรหม	..	นี่การสอนโลกเราบอก

ตรงๆ	 เลยว่าเราสอนด้วยความแน่ ใจ	 ไม่มี

สงสัย	 ไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดภูมิใดๆ	 สอนเต็ม

เม็ดเต็มหน่วย	ถอดออกมาจิตใจที่ได้ปฏิบัติผ่าน

มาแล้วทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์แบบทุกอย่าง		

การสอนโลกเราจึงไม่สงสัย	 สอนได้ทุก

แห่งทุกหน	 นี้เรายกมนุษย์นะ	 เราพูดเพียง

มนุษย์	เทวดา	อินทร์	พรหม	เป็นอย่างไร	การ

สอนเทวดาสอนอย่างไร	 พวกเทวบุตรเทวดา	

อินทร์	พรหม	ท่านสอนกันอย่างไรๆ	นี่เป็นเรื่อง

ของเทวดา	อินทร์	พรหม	กับท่านผู้สอน	คนอื่น

เข้าไปยุ่งไม่ได้	 เวลาเห็นสอนประชาชนท่านก็

ไม่มายุ่ง	พวกเทวดา	อินทร์	พรหม	ท่านก็ไม่มา

ยุ่งนะ	 เวลาสอนเทวบุตรเทวดาเต็มเม็ดเต็ม

หน่วยไปเหมือนกัน	..	

เราพูดนี่เราพูดได้อย่างเต็มปาก	เราหาได้

อย่างเต็มใจแล้ว	 ไม่มีอะไรบกพร่องแล้วภายใน

ใจของเรา	 เราจึงกล้าสามารถเทศนาว่าการได้

ทุกแห่งทุกหน	 อย่าว่าแต่มนุษย์มนา	 เทวดา

อนิทร	์พรหม	กเ็ทศนส์อนไดเ้หมอืนกนั	แต่ไม่ใช่

ฐานะที่มนุษย์จะมาฟังเสียงเทศน์เทวดา	 คือไม่

จำเป็นต้องพูดถึง	เวลาพูดถึงมนุษย์	เทวดาก็ไม่

มาเกี่ยวข้อง	 เทวดาก็เป็นเทวดา	 มนุษย์เป็น

มนษุย	์ เวลาสอนเทวดา	 มนษุยก์็ไม่ไปเกีย่วขอ้ง 

ธรรมฝ่ายเหตุมี   
ผลแห่งธรรมก็ต้องมี 

 

ด้วยความเมตตาอบรมธรรมปฏิบัติด้าน

จิตตภาวนาแก่พระเณรและฆราวาสเสมอมา		

บรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

อย่างจริงจังก็มีจำนวนไม่น้อยที่ ได้รับแสงธรรม

ของพระพุทธองค์เป็นลำดับ	 ไม่จำกัดว่าเป็น

พระหรือฆราวาส	 ไม่จำกัดว่าเป็นหญิงหรือชาย	

พยานในธรรมก็ย่อมประจักษ์ขึ้นในใจของผู้

ปฏิบัติเป็นลำดับไปเช่นกัน	 ดังคำกล่าวของท่าน

ที่ว่า	

“ภาคปฏิบัติก็คืองานอันหนึ่งของเรา 

ทำไมงานเรามดีว้ยการประพฤตปิฏบิตั ิ ผลทำไม

จะไมม่ไีดเ้ลา่ เหตกุบัผลเปน็ของคูเ่คยีงกนัมาแต่

ไหนแต่ไร ทำไมเราทำมนัจะไมม่ผีล เมือ่เหตเุปน็

ไปสมควรแกผ่ลจะพงึเกดิขึน้ไดอ้ยูแ่ลว้” 

ฉะนั้นเมื่อท่านเหล่านี้ต่างเพียรสร้างเหตุ

ให้สมบูรณ์ขึ้นทุกขณะ	ผลอันควรย่อมเกิดขึ้นได้	

และนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นในจิตใจของท่าน	

กระทั่งไม่เห็นวัตถุสิ่งของเงินทองลาภยศบริษัท

บริวารหรือยศถาบรรดาศักดิ์ ใดๆ	 เป็นของ

ประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่า	 “ธรรม”	 สิ่งเหล่านั้น

เป็นเพียงเครื่องอาศัย	 เครื่องอำนวยความ

สะดวกแก่ร่างกายให้พอเป็นพอไป

เท่านั้น	 แต่เรื่องของ	 “จิตใจ”	 นั้น	

ท่านถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าอย่างหา

ประมาณมิได้เลย	

ธรรมเทศนาที่องค์หลวงตา

แสดงแก่พระ เณรผู้ เ ข้ ามา

ศึกษาอบรม...รุ่นแล้วรุ่นเล่า	

ท่านจะย้ำอยู่เสมอว่า	

“ . . . การทำ	 

ความเพียรเพื่ อ

ความพ้นทุกข	์ จะ

ยากลำบากเพียงไร 

ก็ ให้ถือว่าเป็น

เทศนโ์ปรด..เทวดา อนิทร ์พรหม 
            

นอกเหนือจากการแสดงธรรมแก่พระเณร	

นักปฏิบัติภาวนา	 ฆราวาสญาติโยม	 ตลอด

ประชาชน	 ซึ่งเป็นสังคมมนุษย์ทั่วๆ	 ไปแล้ว	

สำหรบัองคห์ลวงตาทา่นยงัมภีาระหนา้ทีต่อ้งสัง่

สอนเทวบุตรเทวดา	 อินทร	์ พรหม	 หรือแผ่

เมตตาจิตโปรดโปรยจิตวิญญาณในภพภูมิต่างๆ	

อกีดว้ย	ซึง่องคห์ลวงตาไดเ้คยกลา่วในเรือ่งนีว้า่ 
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งานอันตนจะพึงทำ	 หลีกเลี่ยงไปไม่ ได้	 ถ้า

ต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งกีดขวางกดถ่วงจิตใจอยู่

ตลอดเวลานี้	ให้จิตใจเป็นอิสระ	อย่าพึงท้อถอย

ทางความเพียร	 อย่าไปคำนึงว่าวาสนามาก

วาสนาน้อยในขณะที่จะทำความดี	 มีการเดิน

จงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพาน	เป็นต้น	

ถ้าจะคิดว่าอำนาจวาสนาน้อย	 ในขณะที่

จิตเลื่อนลอยเผลอตัวออกไป	 พอระลึกได้ก็ให้

ทราบว่า	 นี่เป็นการสั่งสมในการตัดทอนนิสัย

วาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับ	 ถ้ามาก

กว่านี้นิสัยวาสนาก็จะขาดสูญไป	 เพราะความ

ชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไป		

การทำความดีอยู่ตลอดเวลาก็คือการ

สร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิต	 เพื่อจะปราบ

ปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป

นั่นแล	 ใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้าไม่สร้างที่

ใจ	 วาสนาจะมากน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็น

ผู้สร้างได้	

เราอย่าเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะเหิน

ห่าง	จะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ	เช่น

เดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้าน

เรือน	 ตึกรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้อง

ติดแนบไปทุกๆ	 ชั้นของบ้านของเรือน	 คำว่า	

“ธรรมะ”	จะสูงขั้นไหนซึ่งเป็นฝ่ายผล	 ...	ธรรม

ฝ่ายเหตุคือข้อปฏิบัตินี้จะพึงติดแนบกันไปทุก

ขั้นทุกภูมิ	 เพราะผู้ที่จะก้าวเข้าถึงธรรมขั้นนั้นๆ	

กต็อ้งเปน็ไปตามธรรมขัน้เหต	ุคอื	ทางดำเนนิ...” 

 

เผาไหม้กัน	 เข้ากันไม่สนิท	 ท่านเอาแต่ธรรม

ล้วนๆ	มาหากัน	อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรม	

แนะนำตักเตือนกันได้	 ใครผิดใครถูกประการใด

ก็แนะนำตักเตือนสั่งสอนกันได้	

เราที่ เป็นอาจารย์สอนคน	 เราจะยก

ตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะ	 สมควรว่าเป็น

อาจารย์สอนพระสอนเณรสอนประชาชนไหม	

เราพูดให้ฟังชัดเจน	ตัวเราเองเป็นผู้เป็น		

ที่อยู่เราแต่ก่อนเป็นกระต๊อบเล็กๆ	 เรา

ทำงานอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละ	 แล้วมองดูนาฬิกา	

ความเข้าใจของเราว่า	 นาฬิกาเลยเวลาปัด

กวาดไปแล้ว	 ตามธรรมดานัดปัดกวาด	 ๔	 โมง	

ปัดกวาดกันทั่ววัด	 ต่างคนต่างมีนาฬิกา	 ไม่ต้อง

เคาะระฆังอะไรให้ทราบ	 ถึงเวลาแล้วต่างคน

ต่างออก		

ทีนี้เราก็ดูนาฬิกาของเรา	 มองดูนาฬิกา

เข้าใจว่ามัน	 ๔	 โมง	 ๒๐	 นาทีไปแล้ว	 ปุ๊บปั๊บ

ออกจากที่เลย	 เพราะการทำข้อวัตรปฏิบัติเรา

กับพระกับเณรเหมือนกัน	 ดีไม่ดีเรารวดเร็วยิ่ง

กว่าพระ	 สมัยที่ยังหนุ่มน้อยนะ	 การทำข้อวัตร

ปฏิบัติเหมือนกันกับพระกับเณร	 ดีไม่ดีคล่องตัว

กว่าพระกว่าเณรอีก	

พอมองดูนาฬิกาเข้าใจว่ามันเลยเวลาแล้ว	

ปุ๊บปั๊บโดดลงคว้าไม้ตาดปัดกวาดออกไปศาลา	

ไม่เห็นพระสักองค์เดียวเลย	 มีแต่เรากวาดออก

ไป		

มีเณรหนึ่ง	 ชื่อเณรจรวด	 มันทิดจรวดทุก

วันนี้	 มันลูกพระไอ้นี่	 เป็นหลานของท่านสุพัฒน์	

วัดบ้านต้าย	 ที่ตกเครื่องบินตาย	 จรวดคือมัน

รวดเร็วดี	ใช้คล่องดี		

มันมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็มาเป็นเณรอยู่

วัดป่าบ้านตาด	 มันรักษาศาลาอยู่นั้น	 มันเห็น

เราปัดกวาดออกไปก็คงจะขวางตามันละ	พอไป

ก็ขู่ละซิ	ขึ้นอย่างเด็ดนะ	

‘เณรๆ เป็นยังไงพระวัดนี้มันตายกันหมด

แล้วเหรอถึงเวล่ำเวลาปัดกวาดแล้ว ทำไมจึงไม่

เห็นใครมาปัดกวาด เป็นยังไงมันตายกันหมด 

แล้วใครจะกุสลาใครล่ะ มันตายกันหมดทั้งวัด

แล้ว เป็นยังไงเณร’ 

คือเณรมันขัดตามัน	 มันก็เลยเอาไม้กวาด

มากวาดแครก็ๆ	จีเ้ณร	‘หอื เณร เปน็ยงัไง’	เณร

กบ็อกวา่	‘เวลานีน้าฬกิาเพิง่ได ้๓ โมง ๒๐ นาท’ี 

คือกำหนดกัน	 ๔	 โมงปัดกวาด	 เราดู

นาฬิกาเข้าใจว่า	 ๔	 โมง	 ๒๐	 นาทีเลยปัดกวาด

ออกมา	พอเณรว่าเท่านั้นเราก็	‘เหอ?’ ขึ้นเลย		

เณรก็ซ้ำอีกว่า	‘นาฬิกาเพิ่งได้ ๓ โมง ๒๐ 

นาที’  

เราก็ขึ้นทันที	 ‘เออ ถ้าอย่างนั้นหยุดๆ 

อย่ามาปัดกวาด มันจะเป็นบ้ากันทั้งวัด’  

นั่นเห็นไหมล่ะ	ทีแรกแผดจะกัดจะฉีก	พอ

เณรว่าอย่างนั้นเราก็ว่า	หยุดๆ	อย่ามาปัดกวาด

จะเป็นบ้ากันทั้งวัด	

‘เราจะไปแก้บ้าของเรา’	 เดินปึ๋งๆ	 กลับ

คืนเลย	

นักธรรมะต้องเป็นอย่างนั้น	 ผิดบอกว่า

ผิด	 ถูกบอกว่าถูก	 ทีแรกเข้มข้นเหมือนว่าจะ

ต้มยำพระทั้งวัดเลยทีเดียว	 พระไม่เห็นมาปัด

กวาดถึงเวลาแล้ว	 มันเป็นยังไง	 ใครจะกุสลา

ใครมันตายกันหมดทั้งวัดแล้ว	 พอเณรตอบมา

เท่านั้น	 มันเป็นบ้าเราคนเดียว	 ..	 เอ้า	 ถ้างั้น

หยุดๆ	 ทันทีเลยนะ	 เอ้าหยุดๆ	 เดี๋ยวมันจะเป็น

 ถือธรรมเป็นใหญ่..ไม่ถืออาจารย์
เป็นใหญ่ 

 

องค์หลวงตาใช้หลักธรรมเป็นใหญ่ในการ

ปกครองจึงไม่มีการถือตัวว่าเป็นอาจารย์แล้วไม่

ต้องฟังผู้ ใดอย่างไรก็ถูกเสมอ	ดังนี้	

“. . .ย่นเข้ามาหาวัดป่าบ้านตาดที่ เคย

ปกครองพระเณรทั้งหลายอยู่	ไม่ว่ามาจากเมือง

นอกเมืองใน	 เมืองนอกคือประเทศต่างๆ	 มาอยู่

ในวัดนี้ ไม่น้อย	 และเมืองในก็คือเมืองไทยเรา

ทั่วประเทศมาอยู่ที่นี่	 ท่านอยู่ด้วยกันด้วยความ

ผาสุก	 ท่านไม่ยกเรื่องฐานะสูงต่ำอวดดีอวดเบ่ง

อย่างนั้นเข้ามาคละเคล้า	 ซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟจะ อีกมุมหนื่งภายในวัดป่าบ้านตาด 
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ให้กำลังใจศิษย์ 
 

องค์หลวงตาให้กำลังใจนักปฏิบัติให้รีบเร่ง

ปฏิบัติขณะยังมีพระพุทธศาสนาอยู่	ดังนี้	

“...ยากลำบากไม่ ใช่อะไรพาให้ยากนะ	

ถ้าว่าจะสร้างความดีนี้มันหากมีเครื่องขัดเครื่อง

ข้องขึ้นภายในใจ	 นั้นแหละคือกิเลสมันกีดมัน

ขวางเรา	 ไม่ใช่ธรรม	 กีดขวางไม่ให้ทำ	 ขึ้นชื่อ

ว่าความดีแล้วมันไม่อยากให้ทำ	 นั่นคือกิเลสมัน

ขวางไว้ๆ	...	ถ้าเราได้ทำตามใจของเราแล้ว	ฝืน

มันทำแล้วต่อไปก็ไม่ ได้ฝืน	 กำลังมันอ่อนลงๆ	

ทีนี้ ไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้	 แน่ะ	 อำนาจของความดีมี

อย่างนั้น...	

นี่เกิดมาชาตินี้ ไม่ดีแล้ว	 เกิดแก้มืออีกไม่

ได้นะ	กรรมของเรามียังไงก็ต้องไป	นี่พอเหมาะ

เป็นจังหวะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว	 และ

พร้อมกับได้พบพุทธศาสนา	 พุทธศาสนาคือ

ศาสนาเอก	 ผู้สิ้นกิเลสเป็นเจ้าของศาสนา	

พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สิ้นกิเลส	 ไม่มีศาสนา

ใดที่เป็นผู้สิ้นกิเลสครองศาสนาสั่งสอนสัตวโลก	

มศีาสนาพทุธ	พทุธๆ	นีเ่ทา่นัน้	ไมว่า่พระพทุธเจ้า

พระองค์ใดขึ้นชื่อว่าพุทธศาสนาแล้ว	 ต้องเป็น

ศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลส...	

ไม่ใช่ศาสนาจะมีตลอดไปนะ	 มีเป็นวรรค

เป็นตอน	 เช่นเวลานี้ก็พุทธศาสนาของเรายังมี	

พอหมดจากนีแ้ลว้	 กวา่จะไปถงึศาสนาพระอรยิ-

เมตไตรยนี้	 นั่นแหละท่านเรียกว่าสุญญกัป	 ..	

ไม่มีคำว่าบาปว่าบุญในหัวใจสัตวโลก	 ทั้งๆ	 ที่

บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีอยู่ดั้งเดิมก็ตาม	

แต่ใจสัตวโลกยังไม่ยอมรับ	 สิ่งที่ยอมรับ	 คือ	

ความอยากความทะเยอทะยาน	 ความเกรี้ยว	 

กราด	 อะไรทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมัน

ไปรวมนั้นหมด	 ให้ดูดให้ดื่มให้พออกพอใจ	 มอง

เห็นหน้ากันมีแต่กัดแต่ฉีกกันทั้งนั้น...	

ถ้าเกิดเช่นนั้นแล้วเรียกว่ากรรม	 ผู้ที่มี

กรรมหนาที่สุดจึงต้องไปเกิดในย่านนั้น...	 ก็ไม่มี

ที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศล	 เพราะไม่มี ใคร

แนะนำสั่งสอนรู้ ได้	 สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายทำอยู่ทุก

วัน	 ทำอยู่ด้วยความดูดดื่มก็มีแต่ความชั่วช้า

ลามก	 มีแต่ฟืนแต่ ไฟอันเป็นผลเผาไหม้	 ไม่มี

ส่วนดีเลย	 นี่เราไม่ได้เกิดในช่วงสุญญกัป	 เรา

เกิดในช่วงพุทธกัป	คือกัปพระพุทธเจ้าอยู่	เวลา

“...ครั้งพุทธกาลท่านมีเณรรับใช้พระ พระเป็น ๔๐๐–๕๐๐ 

เณรไม่ ได้หลับได้นอน แต่ก็ดี เขาเรียกในบาลีเราดูมานานลืมนะ 

เณรรับใช้พระกลางคืนกลางวันไม่ ได้นอน เพราะพระมาก รับใช้

องคน์ัน้รบัใชอ้งคน์ี ้จะมาหลบัมานอนก็ ไม่ได ้เดีย๋วองคน์ัน้ใช ้องคน์ี้

ใช้ แต่เณรก็ใจดี  

พระก็เคยถามว่า ‘เณรนี้ ได้อุปถัมภ์อุปัฏฐากพระจำนวน

มากมาย ยังไงเณรก็มีอานิสงส์มากนะ จะปรารถนาเอาอะไรควรจะสมหวังแล้วเพราะเณรไม่เคยมี

ข้อขัดแย้งทิฏฐิมานะต่อพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านใช้ ไปในกิจการต่างๆ แล้วเณรจะเอาอะไร อยากไป

นิพพานมั้ย’ 

‘เวลานี้ยังไม่อยากไปนิพพาน’  ‘เพราะอะไร’  

‘คือมันยังไม่ ได้นอนต้องนอนให้อิ่มซะก่อน’ 

หนังสือยังมีเรียกว่า กาลนาค คือตายแล้วเป็นพญานาค นอนตามความปรารถนา นอนจน

กระทั่งพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มาตรัสรู้นี้เสียงถาดทองคำ อานุภาพแห่งธรรมแห่งทองคำไปซ้อนกัน 

องค์นี้ตรัสรู้แล้วถาดนี้ก็มาซ้อนกันสะท้านหวั่นไหว พญานาคที่หลับนั้นตื่นนอนซะทีหนึ่ง ตื่นนอนใน

ขณะถาดมาซ้อนกัน คือถาดอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆ ขึ้นมา แล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถาดก็

มาซ้อนกัน เสียงสะท้านหวั่นไหว  

ทีนี้พญานาคที่นอนหลับจะตื่นในเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ มาตรัสรู้แล้ว

เสียงถาดสะเทือนสะท้าน จะตื่นเวลานั้น เมื่อวานก็ตรัสรู้องค์หนึ่ง วันนี้ก็มาตรัสรู้อีกองค์หนึ่ง คือ

เพลินในการหลับนอน พระพุทธเจ้าตรัสรู้ห่างกันขนาดไหน พุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้กับ

องค์นี้ ที่มาตรัสรู้นี้เป็นสุญญกัปว่างเปล่าเป็นเวลานานแสนนาน นานขนาดไหน กาลนาคองค์นั้นยัง

ว่า เมื่อวานมาตรัสรู้องค์หนึ่ง แล้ววันนี้มาตรัสรู้องค์หนึ่ง เหมือนว่ากระชั้นชิดกันเหลือเกิน คือมา 

กวนการหลับนอน นอนสบายมาก...” 

เณร : กาลนาค 

บ้ากันทั้งวัด	 ใครอย่ามาปัดกวาดถ้าไม่อยาก

เป็นบ้า	 เราจะไปชำระบ้าของเราเอง	 เดินกลับ

ปุ๊บๆ	เลย	..	

นี่เหตุผลเข้าใจไหม	 จะไปถือว่าเราว่าเขา

ว่าใหญ่ว่าน้อยไม่ ได้	 ความผิดความถูกเป็น

ธรรม	ผิดบอกว่าผิด	ถูกบอกว่าถูก	เป็นธรรม	นี้

เราก็ยอมรับด้วยความเป็นธรรม	 จะกัดจะฉีก

พระอยู่	 สุดท้ายก็เลยให้พระมากัดฉีกเราคน

เดียว	 ..	 การปกครองหมู่เพื่อนเราไม่ ได้เอา

อำนาจบาตรหลวงป่าๆ	เถื่อนๆ	เข้ามาปกครอง	

เราเอาธรรมเป็นเครื่องปกครอง…”	
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นี้จึงให้พากันขวนขวาย...	

เวลานี้เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเรียก

ว่าเป็นบุญลาภของเรา กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ 

การเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นบุญลาภอันประเสริฐ	

แน่ะ	ออกจากนั้นก็	กิจฉัง สัทธัมมัสสวนัง	ยัง

ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอีก	 ก็เป็นบุญ

ลาภอีกอันหนึ่ง	เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเรา	ท่านว่า	

กิจโฉ พุทธานมุปปาโท	 เพราะการเกิดขึ้นแห่ง

พระพุทธเจ้านั้นเป็นบุญลาภอันประเสริฐสุด

ของสัตวโลก	 นี่คำสอนของท่านที่เป็นองค์แทน

ศาสดามีอยู่	 ให้ ได้ยึดคำสอนของท่าน	 นี้แลคือ

องคแ์ทนศาสดา	จะไมผ่ดิพลาด	ใหพ้ากนัอตุสา่ห์

พยายาม...”	

องค์หลวงตากับหลวงปู่ฟัก สันติธัมโม 

ข้อวัตรปฏิบัติวัดป่าบ้านตาด  
ยุคแรกๆ 

 

เมื่อองค์หลวงตามีที่พักจำพรรษาอยู่เป็น

ที่เป็นฐานมั่นคงแล้ว	 พระเณรต่างหลั่งไหลมา

อยู่กับท่านมากขึ้น	 หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม	 มี

โอกาสจำพรรษาวัดป่าบ้านตาดในยุคแรกช่วงปี	

พ.ศ.	 ๒๕๐๔-๒๕๑๐	 หนังสือประวัติของท่าน

กล่าวถึงข้อวัตรปฏิบัติในครั้งนั้น	ดังนี้	

“ชีวิตประจำวันในวัดป่าบ้านตาดสมัยนั้น 

พระอุปัฏฐากจะมีหน้าที่จัดเตรียมอัฐบริขารของ

องค์หลวงตาให้พร้อมรอไว้เพื่อออกบิณฑบาต

พร้อมกัน ส่วนมากโยมที่ ใส่บาตรมักจะเป็น

คนในหมู่บ้านตาด ใส่ข้าวสุกข้าวเหนียว ส่วน

กบัขา้วจะหิว้ตามมาทีว่ดั เมือ่กลบัมาถงึวดั พระ

ทุกรูปจะช่วยกันจัดและแบ่งอาหาร หลวงตา

เป็นผู้ ให้พร จากนั้นพวกโยมก็จะนำอาหารไป

แบ่งกัน หากแต่จะยังไม่รับประทานในทันท ี

เพราะจะไปชว่ยกนักวาดบรเิวณรอบๆ กอ่นเพือ่

รอพระฉนัเสรจ็ จงึจะรบัประทานอาหารรว่มกนั” 

เมื่อพระเณรฉันเสร็จแล้วจึงล้างบาตร	

ตลอดเวลาในการทำกิจ	 จะไม่ปรากฏเสียงพูด

คุยกันเด็ดขาด	 จากนั้นส่วนใหญ่จะแยกย้ายไป

ตามที่พักของตัวเพื่อภาวนาเดินจงกรม	 ยังคงมี

บางรูปผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปเช็ดกุฏิองค์หลวงตา	

ตกเย็นพระจะลงมากวาดตาด	 พอเสร็จแล้วทุก

รูปจะไปช่วยกันหามน้ำจากบ่อน้ำ	ซึ่งสมัยนั้นยัง

เป็นคันโยกอยู่	 โยกน้ำขึ้นมาหิ้วไปเติมตาม

ห้องน้ำกุฏิต่างๆ	 จนเต็มแล้วถึงกลับมาสรงน้ำกัน

ทีบ่อ่นำ้	จากนัน้จะมารวมกนัฉนันำ้รอ้นนำ้ปานะ

ที่ระเบียงศาลา	 ซึ่งเวลานี้เป็นจังหวะที่สามารถ

พูดคุยกันได้บ้าง	 แต่ต้องพูดคุยอย่างมีสติ	 ห้าม

ส่งเสียงดัง	มิฉะนั้นจะได้ยินองค์หลวงตาถามว่า	

“ชาวบ้านมาหรือ? ชาวบ้านมาหรือ?” 

บางวันองค์หลวงตาจะลงมาฉันน้ำร้อน

ด้วย	 วันนั้นปรากฏว่าศาลาจะเงียบเป็นพิเศษ	

ต่อมาพระมากขึ้นและองค์หลวงตาไม่ค่อยลงมา

ฉันด้วย	 จึงย้ายที่ฉันจากระเบียงศาลาไปเป็น

โรงต้มน้ำร้อนแทน	 พอถึงช่วงค่ำประมาณ		 

๑-๒	 ทุ่มก็จะมารวมกันฟังองค์หลวงตาเทศน์

อบรมพระ	

แม้องค์หลวงตาท่านจะไม่ส่งเสริมเรื่อง

การก่อสร้าง	แต่เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องอาศัย

พระเณรลูกศิษย์ลูกหาที่มีฝีมือช่างให้ช่วยกัน

ดูแลรับผิดชอบไม่ว่างานสร้างกุฏิ	 ศาลา	 โรง

ครัว	โรงน้ำร้อน	กำแพงวัด	งานซ่อมหลังคากุฏิ

โยมแม่องค์หลวงตาซึ่งมุงด้วยหญ้าคาต้อง

เปลี่ยนใหม่ทุกปีหรือ	 ๒	 ปี	 หรือแม้กระทั่งงาน

ยกศาลา	ยกกุฏิต่อเติมกุฏิองค์หลวงตา	 ในสมัย

หลังก็จะให้พระมาดูแลรับผิดชอบด้วย	

ในช่วงเวลาต่างๆ	 หากองค์หลวงตามีธุระ

จะไปที่โรงครัว	 ท่านมักจะเรียกให้พระอาจารย์-

สิงห์ทอง	 ต่อมาก็พระอาจารย์ฟักหรือพระ-

ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ อายุ ๕๕ ปี 



440

เณรเล่นบั้งไฟเล็ก 

“...ที่วัดป่าบ้านตาดไม่ค่อยมีเณร ส่วนมากมีชั่วระยะ พอพูดอย่างนี้แล้วก็ระลึกได้ อยู่วัดป่าบ้านตาด มีเณรหนึ่งอยู่นั่น อายุประมาณ ๑๔ ปี รูปร่าง

มันเล็กๆ ไม่ ได้โต นอกนั้นมีแต่พระ ทั้งวัดมีเณรองค์เดียว จะไปเล่นกับพระอะไรๆ ก็ ไม่ ได้ เดี๋ยวพระจะเขกกบาลเอาสิ พระท่านไม่เล่น ไม่เหมือนเด็ก มัน

คงจะหิวกระหายอยากเล่น ไปทำอะไรไม่รู้นะ ไปทำบั้งไฟเล็กๆ ขโมยทำในวัดในป่า พระไม่รู้ซักองค์เดียว เขาไปขโมยทำของเขา เขาคึกคะนองภาษาเด็ก 

บั้งไฟเล็กๆ เหมือนบั้งไฟใหญ่ แต่นี่เขาทำเล็กๆ ซี้ดๆๆ ไปจุดชิดๆ อยู่ในป่า เวลาหลังมานี่เราถึงถามว่าบั้งไฟนี่ทำได้ยังไง ทำไมถึงรู้วิธีทำ เขาบอกว่าตอนที่

เขาเป็นเด็กเขาไปกับพ่อเขาไปทำบั้งไฟอยู่ในวัด พระท่านทำบั้งไฟ ตะไลบ้างอะไรบ้าง ก็ ไปดูพ่อทำ เลยได้วิชานั้นมาทำ 

ทางจงกรมอยู่ลึกๆ ในป่า เพราะในวัดป่าบ้านตาด แต่ก่อนพระไม่ให้มีมากนะ อย่างมากไม่ให้เลย ๑๘ องค์ อยู่ทางจงกรมในป่าลึกๆ นู่นล่ะเป็นสถาน

ที่ซุ่มตัวจุดบั้งไฟอยู่ที่นั่นของเณร เรียกว่าไม่มีใครเห็นล่ะท่า เพราะมันอยู่ลึกจริงๆ ไม่มีใครเข้าไป พระก็ ๑๗–๑๘ องค์ก็พออยู่แล้ว สงัดมากทีเดียว เพราะ

ฉะนั้นที่นั่นจึงเป็นที่สงัดมากกว่าที่อื่นๆ แกก็ ไปขโมยจุดบั้งไฟอยู่ในป่า 

ตอนนั้นประมาณ ๒ ทุ่ม เราออกจากทางจงกรมแล้ว มันดลบันดาลยังไงไม่ทราบ แปลกอยู่นะแล้วก็บึ่งเข้าไปนั่นเลย ซึ่งแต่ก่อนเราก็ ไม่เคยไป วัน

นั้นมาดลบันดาลยังไงไม่รู้นะ ออกจากทางจงกรมบึ่งเข้าไปเลย 

 พอเดินเข้าไปมืดๆ พอจวนจะถึงแล้ว มองเห็นบั้งไฟเล็กๆ  ซี้ดๆๆๆ จุดเพลินอยู่คนเดียว เณรน้อยจุด

บั้งไฟเพลินอยู่คนเดียว ขึ้นจริงๆ ด้วยนะ เสียงอะไร มันก็ยิ่งให้ขยับสนใจเข้าไป ค่อยด้อมเข้าไป ยังไม่นึกว่า

เป็นบั้งไฟนะ เดินเข้าไปที่ ไหนได้ เณรน้อยองค์นั้นจุดบั้งไฟขึ้น คนเดียวเลยนะ  

พอเราเดินเข้าไปตรงนั้น พอมันจุดนั่นขึ้นแล้ว เตรียมอีกจะจุดอีกมันมีหลายบั้งเหมือนกัน พออยู่ๆ เราก็

โผล่เข้าไปเลย มันมองเห็น โอ๊ยตัวสั่นเลย ก็มองเห็นเสือโคร่งใหญ่ซะด้วยนะ ไม่ใช่เห็นธรรมดา เสือดงเสือดาว

ก็ ไม่เห็น ไปเจอเสือโคร่งใหญ่กำลังเข้ามาเหมือนหนึ่งว่าจะตะครุบเข้าไป  

มองดูเห็นบั้งไฟอยู่ ๓-๔ บั้ง มันกำลังจะจุดขึ้นอีก เราก็เดินดูนั้นดูนี้ มันมีเสาเล็กๆ เสาบั้งไฟน้อยนั่น  

แหละ แลว้กำลงัจะจดุขึน้อกี พอดเีราโผลเ่ขา้ไป เราก็ ไมว่า่อะไร เหมอืนไมม่อีะไร คอืมนัอยูเ่ฉยๆ ไม่ได ้ลงิมนัดิน้   

ความหมายว่างั้นแหละ ถ้าจะบอกว่าลิงดิ้น พาลิงมาเล่นมันก็ ไม่กล้าบอก เหมือนกับเพื่อนแกล่ะ ‘เณรทำอะไร’ 

แกนั่งตัวสั่น ‘โอ๊ย ทำไปอย่างงั้นล่ะ’ พูดเสียงสั่นไปหมดเลย เราเดินดูนั้นดูนี้ แกก็นั่งตัวสั่น  

‘ไหนล่ะ มีอะไรอีกล่ะ’  

พอออกไปแล้วเราก็หนี ไปเลย บั้งไฟที่ยังอยู่เหลือนั่นไม่ทราบมันจุดอีกหรือมันปาเข้าป่าก็ ไม่รู้ มันหมด

ขลัง บั้งไฟมีกี่บั้งมันก็ ไม่มีขลัง หมดขลังแล้ว ลองตัวสำคัญก็เสือโคร่งใหญ่ซะด้วย ไปเวลาเงียบๆ ด้วย 

มันโศกเศร้าเหงาหงอย ๓ วัน เราก็ ไม่พูดถึงเลย เรายังไม่พูด เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น บั้งไฟที่มันเอาวาง

ไว้เราก็ ไม่เคยถามถึง เพราะโทษเต็มตัวมันอยู่ใน ๓ วันนี้ จนกระทั่งล่วงไปสัก ๔-๕ วัน ดูลักษณะท่าทาง สีหน้าสีตามันดีขึ้นค่อยปกติเข้ามา จนกลายเป็น

ปกติ อารมณ์ที่กลัวเราจากความผิดของตัวเองคงหายไปหมด จากนั้นเราจึงได้เรียกมาสอน ก็อบรมสั่งสอนธรรมดา ไม่มีแสดงอาการอะไร แต่เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักธรรมวินัย เราลงทัณฑกรรม คือตามหลักวินัย ศีลของเณร เณรผิดศีลผิดธรรมยังไง ควรจะปฏิบัติยังไงให้ถูกต้องตามหลักแห่งธรรมวินัย พอ

แนะนำสั่งสอนเรียบร้อยแล้ว 

เราบอกว่าให้พระมากำกับ คือที่ตะวันตกศาลานั้น แต่ก่อนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นหญ้า ไม่มีอะไรล่ะ เป็นดินธรรมชาติ เลยบอกให้เณรเอาดินในจอม

ปลวกนั้นมาถมหลุมอันนี้วันละ ๑ ชั่วโมง ไม่เอามาก แล้วให้พระมาคอยกำกับให้เณรไปขุดเอาดินบนจอมปลวกมาเท ใส่บุ้งกี๋มาเท ถม ทำอยู่ ๓ วันก็พอดี

แถวนั้นก็เรียบพอดี จากนั้นก็มาสอนอีก อย่าทำอย่างนี้นะไม่ ได้นะ การที่เราไม่รับเณรเข้ามาในวัดก็มันมีเหตุการณ์อย่างนี้ เพิ่งเกิดขึ้น เราคิดไว้แล้วมันจะ

เป็นอย่างนี้ พูดถึงเรื่องว่าไม่ค่อยได้รับเณร คือเณรมันเป็นเด็ก ถึงจะเอาผ้าเหลืองผ้าสีขนุนอะไรมาใส่มันก็เป็นผ้าเป็นสีขนุน แต่เณรมันก็เป็นเณร เด็กมันก็

เป็นเด็ก นิสัยเป็นลิงมันก็ลิงตามประสาของเด็ก ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่ค่อยรับ ขบขันดีนะ คนหนึ่งกลัวจะตายคนหนึ่งขบขัน เด็กมันเป็นอย่างงี้เอง เราไม่ ได้

คิดว่าเป็นความผิดความพลาดอะไรของเณรนะ เณรมันเป็นอย่างนี้เอง 

มันอยู่คนเดียวไม่ ได้ คือมันต้องชอบสนุกเล่นนั้นเล่นนี้ ทีนี้อยู่กับพระเล่นกับพระไม่ ได้นะ พระท่านเอาจริงเอาจัง ท่านภาวนา ไปเล่นกับท่านได้ยังไง

มันก็กลัวน่ะสิ เพราะพระองค์ไหนก็ขึงขังตึงตัง ไม่มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกับเณรพอจะไปทะลึ่งท่านได้ แล้วมันไปทะลึ่งอะไร มันก็ ไปทะลึ่งกับบั้งไฟ เข้าท่าดี

นะ ขึ้นนะ มันจุดปั๊บขึ้น ซี้ดๆๆๆ ขึ้น เข้าท่าดี เป็นบั้งไฟเล็ก ขึ้นสูงนะ วัดกรรมฐานไม่ค่อยมีเณร สำหรับพระปฏิบัติจริงๆ ท่านไม่ค่อยจะยุ่งกับเณร คือเณร

มันลอดตาข่ายอยู่นะ ตาข่ายแห่งธรรมแห่งวินัย มันก็ ไม่พ้นที่มันจะออกนอกลู่นอกทางไปตามประสาของเณรจนได้ เราจึงไม่ค่อยรับ ก็มีแต่พระอย่างงี้ดีด

ผึงๆ มองดูองค์ไหนเหมือนเป็นแบบพิมพ์เดียวกันเลย เอาจริงเอาจังทุกอย่าง ข้อวัตรปฏิบัติเคร่งครัด ปฏิบัติตัวเอง ต่อข้อวัตรปฏิบัติ และต่อศีลต่อธรรม

ตลอดเวลา เณรเข้ามาก็ขวางกันน่ะสิ มี ไว้ก็สำหรับรับประเคนของเท่านั้นแหละ...” 
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“...พระองค์หนึ่งที่ว่า เวลานี้ยังเป็นพญานาคอยู่ อันนี้ครั้งศาสนาของ

พระกัสสปะ พระองค์นั้นบวชในศาสนาของพระกัสสปะ นั่งเรือไปตาม

ลำคลอง ท่านไม่ ได้มีเจตนา แต่มือมันคะนอง พอเรือมันวิ่งผ่านไป กอ

ตะไคร้น้ำมันอยู่ฝั่งคลอง เรือก็ ไป ท่านเลยไปจับ พอจับท่านไม่เจตนาว่าจะ

จับจะเด็ดใบตะไคร้น้ำให้ขาด พอจับยังไม่ปล่อยเรือบึ่งไป ใบตะไคร้น้ำเลย

ติดมือมาเลย ตอนนั้นเป็นตอนสำคัญ เมื่อรู้ว่าเจ้าของเป็นโทษ ยังหาพระมา

ประกาศโทษของตนให้ทราบ เรียกว่าขมาโทษพระวินัย ก็ ไม่มีพระวันนั้น 

เพราะท่านลงเรือไปในลำคลอง 

พอดีท่านป่วยน่ะสิ พอป่วยก็เลยตาย จิตเป็นกังวลยังไม่ ได้แสดงโทษของตน ไม่ ได้ปฏิญาณโทษ

ของตนเองต่อพระองค์ใดองค์หนึ่งตามหลักวินัยมี เลยตาย ตายแล้วก็เลยไปเป็นพญานาค ไม่ตกนรก

อะไรแต่ ไปเป็นพญานาค เพราะโทษอันนี้ ฟังสิศาสนาพระกัสสปะกับพระศาสนาของเรานี้ก็ห่างกันเป็น

พุทธันดรหนึ่ง ห่างนาน ระหว่างนี้เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้า ระหว่างนี้เป็นศาสนาพระสมณโคดมเรา 

จากศาสนาของพระกัสสปะที่พระองค์นั้นทำผิดวินัย ก็มาถึงพุทธศาสนาของเรา เวลาตายแล้วไปเป็น

พญานาค จะไปสวรรค์ก็ ไปไม่ ได้ จะตกนรกก็ ไปไม่ถึง ไปเป็นหัวหน้าพวกพญานาคทั้งหลาย 

ทีนี้ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายังฝังใจอย่างลึกทีเดียว ทีนี้พอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น 

ทราบเทา่นัน้วา่พระพทุธเจา้อบุตัขิึน้ ปตียินิด ี ทัง้ๆ ทีเ่ปน็พญานาค อยากฟงัเทศนฟ์งัธรรม เราเสยีทา่เสยี

ทางเพราะความเผลอสติเท่านั้นนะ ความเผลอสตินี่ล่ะที่ ไปจับเอากอตะไคร้ กอตะไคร้เลยขาดติดมือโดย

ไม่มีเจตนา เพราะเรือมันก็วิ่งไป ทางนี้มือไปจับเอาตะไคร้ เรือพาไป ทีนี้มือยังไม่ ได้ปล่อย ทำเท่านั้นก็ยัง

ผิด มาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเกิดความปีติยินดีในธรรมว่า ถ้าธรรมดาพญานาคนี้ควรจะได้สำเร็จพระ-

โสดาฯ ในขณะนั้นเลย แต่นี่เพราะเป็นวิสัยของประเภทของสัตว์เดียรัจฉาน จึงสำเร็จพระโสดาฯ ไม่ ได้ 

แต่อำนาจอานิสงส์ที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้สูงเด่นขึ้นไปอีก มีอำนาจวาสนากว้างขวางออกไปในวง

พญานาคทั้งหลาย  

ท่านแสดงไว้อย่างนั้น คือนั่นควรจะได้บรรลุพระโสดาฯ แต่เพราะโทษอันนี้กีดขวางเอาไว้เลยไม่

สำเร็จ กีดขวางไว้ให้เป็นพญานาคก็ประเภทสัตว์ มนุษย์เท่านั้นที่จะสำเร็จพระโสดาฯ อันนั้นสำเร็จไม่ ได้ 

นี่ท่านแสดงเพียงเล็กน้อย นี่หมายถึงกรรมนะ ทำอยู่อย่างนั้น ไม่ ได้มีอะไรมากมายนะ มันก็แสดงให้เห็น

อยู่ ท่านถึงบอกว่า กรรมไม่มีลี้ลับนะ กรรมดีกรรมชั่ว ใครทำที่ ไหนไม่มีลี้ลับ เพราะเจ้าของเป็นผู้ทำ เปิด

เผยอยู่กับการกระทำของตัวเองทั้งดีและชั่ว ท่านจึงต้องให้สำรวมระวังด้วยดี มีสติระมัดระวังรักษาตัว

เสมอ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ นั่นเรียกว่าวิบากกรรม ดีชั่วเป็นผลให้เป็นสุขเป็นทุกข์ มันอยู่ที่เรา…” 

 

ตายก่อนขมาโทษพระวินัย 

อาจารย์ลี	 ระยะต่อมาก็พระอาจารย์ปัญญา

ติดตามองค์หลวงตาไปด้วยเสมอ	 ซึ่งพระ

ติดตามมักต้องหยิบเอาเครื่องบันทึกเสียง	 ใน

สมัยนั้นก็คือเครื่องเล่นเทปแบบมีสายเอาไว้

คอยอัดเทปคำสอน	แม่ขาวในสมัยแรกๆ	นั้นก็มี

โยมแม่องค์หลวงตา	คุณแม่ชีแก้ว	คุณแม่ชีน้อม	

คุณแม่ชีบุญ	 เป็นต้น	 ระยะต่อๆ	 มามีอุบาสิกา

มาขอพักปฏิบัติธรรมมากขึ้น	 โดยเฉพาะในช่วง

ช่วยชาติจนถึงระยะสุดท้ายขององค์หลวงตา	 มี

อุบาสิกาจำพรรษามากกว่า	 ๒๐๐	 คน	 องค์-

หลวงตาสั่งให้พระเณรจัดเตรียมอาหารไว้ ให้

สำหรับทานมื้อเดียวเท่านั้น	

แม้หน้าที่การงานในวัดจะมากขึ้นเพราะ

ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น	 แต่เพราะ

องค์หลวงตาท่านรักศิษย์พระเณรของท่านมาก	

ทา่นจงึเขม้งวดในการรกัษาสภาพวดัใหเ้หมาะสม

สะดวกต่อการบำเพ็ญเพียรเสมอ	 ท่านไม่ ให้

พระเณรมีการงานอย่างอื่นๆ	 ทำ	 อันเป็นการ

ขัดต่องานจิตตภาวนาซึ่งเป็นงานหลัก	 ท่าน

ทะนุถนอมศิษย์พระเณรไม่ให้มีมลทิน	 ไม่ให้ข้อง

แวะกับคนภายนอกโดยไม่จำเป็น		

ทา่นพระอาจารยอ์นิทรถ์วาย สนัตสุสโก 

มีโอกาสได้จำพรรษาในรุ่นถัดมา	 ได้กล่าวถึง

บรรยากาศการปกครองพระขององค์หลวงตา

ในสมัยก่อน	ดังนี้	

“...สมัยก่อนเวลาหลวงตาดุพระ	 ดุจริงๆ	

นะ	 พอดุเสร็จแล้วพระองค์นั้นเสียใจจริงๆ	 นะ	

สรุปแล้วหลวงตากับพระจะเข้มงวดกวดขันกัน

ในสมัยก่อน	 เพราะมันน้อย	 ติวเข้มเลย	 บางที

หลวงตาท่านเห็นพระบางทีท่านก็ดุ	 แต่องค์นั้น

ก็ไมท่นัคดิวา่ตวัเองทำผดิใช่ไหมละ่	แตห่ลวงตา

ดุ	มันก็เสียใจใช่ไหมละเมื่อโดนดุ	ซึ่งจริงๆ	 เป็น

กุศโลบายเพื่อสอนลูกศิษย์องค์อื่นด้วย	 แต่ทีนี้

องค์ที่ โดนดุมันเจ็บละซิ	 องค์ที่ โดนดุนี้มันเจ็บ	

พอโดนดา่เทา่นัน้ละ	องคเ์ปน็พี่ๆ 	พวกเราก็ไปหา    

‘เฮ้ย ไม่ต้องเสียใจนะ ให้ท่านเป็นเขียง

รองดีแล้วละ’ 

‘ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตรงนี้มันผิดแต่

หลวงตาดุว่าไปแล้วหละ’   

‘ไม่ต้องเสียใจ ท่านสอนพวกเราด้วยกัน 

พวกเราผิดด้วยกันในจุดนี้ พวกเราก็ไม่รู้จุดนี้ 

คุณแม่ชีแก้ว คุณแม่ชีน้อม โยมมารดาองค์หลวงตา 

และคุณแม่ชีบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด  

ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๐๓ 
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ท่านด่าทีนี้ พวกเราจะได้ระวังต่อไป’ 

คล้ายๆ	 มาบอกว่าไม่ใช่ว่าผิดแค่เราคน

เดียวนะ	มันผิดกันทั้งหมู่นะ	พวกหมู่ก็ไม่รู้นี่	พอ

พวกหมู่รู้	 เออท่านเจ็บคนเดียว	 พวกเราก็จะได้

ระวัง	 เออองค์นั้นเจ็บก็เจ็บไป	 แต่ไม่ต้องเสียใจ

นะ	 มันก็ผิดด้วยกันนั่นแหละ	 อันนี้คือ	 การดุ

การปลอบ”	

หากกล่าวถึงความตั้งใจและความเคารพ

ในข้อวัตรปฏิบัติที่ เกี่ยวกับองค์หลวงตานั้น	

ผู้รับหน้าที่ทุกรุ่นจะตั้งใจทำด้วยความประณีต

ละเอียดลออยิ่ง	 จะพยายามไม่ ให้ผิดพลาด

ตกหล่นไปแม้แต่น้อยนิดเลย	 พระอาจารย์ภูษิต	

ขันติธโร	ซึ่งได้จำพรรษาวัดป่าบ้านตาดในช่วงที่	

๒	 เป็นผู้หนึ่งที่เป็นพยานยืนยันในเรื่องนี้ ได้เป็น

อย่างดีด้วยข้อปฏิบัติของท่านเองในระยะนั้นว่า	

“เราใช้มือเรานี่แหละล้างส้วมพ่อแม่ครู-

อาจารย์ .. เข้านอกออกในกุฏิหลวงตา ทำงาน

ทั้งหมดตั้งแต่ใส่ปลอกหมอนจนถึงเทกระโถน

ล้างส้วม ซึ่งการล้างส้วมของหลวงตานี้ เราไม่

ใช้ ไม้ล้างโถส้วมหรอกนะ เราใช้มือของเรานี่

แหละล้าง”  

สำหรบัการทำขอ้วตัรภายในกฏุอิงคห์ลวง-

ตานั้น	 พระผู้รับผิดชอบต้องมีความละเอียด	 

  

รอบคอบและทำด้วยความพินิจพิจารณาใช้สติ

ปัญญาประกอบในงานเสมอ	 เนื่องจากองค์-

หลวงตาท่านเข้มงวดกวดขันมาก	ดังนี้	

“...ได้พูดเสมออย่างกุฏิเรานี้ ไม่ให้เข้าไป

ยุ่งนะ	 คือมันขวางตาทันทีเลย	 เราเข้าไป	 องค์

ไหนที่เข้าไปจัดทำข้อวัตรนี้	 อย่างมากไม่เลย	 ๒	

องค์	 สำหรับกุฏิเราที่ ไปเกี่ยวข้องกับเรา	 มี

เท่านั้น	 ก็มีผู้ ไปจัดยาให้ตอนเช้าตอนเย็น	 นี่อัน

หนึ่ง	 มีผู้ ไปคอยเช็ดอะไรๆ	 ตอนเราไม่อยู่	 สอง

องค์เท่านั้นไม่ให้มาก	พอดูได้ดูกันไป	นอกนั้นไม่

ให้เข้าไปยุ่ง	ไปก็ขวางทันทีเลย	ขวางทันทีๆ	จน

กระทั่งถึงได้ออกอุทานในใจ		

‘โอ๋ย  นี่มาภาวนายังไง สติสตังไม่มีเลย 

ปัญญาความแยบคายอะไรเหล่านี้ ไม่มีประจำ

เลย ไม่มีแฝงเลย มีแต่ความเซ่อๆ ซ่าๆ และไม่

เอาไหน’ 

บอกตลอดเวลา	 เพราะฉะนั้นเราถึงไม่ให้

เข้าไปกุฏิเรา	 มันบอกตลอด	 แพล็บปั๊บรู้แล้ว	

นอกจากไม่พูดเฉยๆ	ถ้าหากธรรมดาก็ขังไว้แล้ว

ในนี้	 เผาในนี้	 แต่เรามันไม่เผา	 ถึงทราบเรื่อง

พระเรื่องเณรผู้เกี่ยวข้องเรา	 เพราะอยู่ ในวง

ของการแนะนำสั่งสอนรับผิดชอบของเรา	 เรา

ต้องดูทุกอย่าง…”	

สภาพวัดป่าบ้านตาดสมัยก่อน 
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อุปัชฌายะตามหลักพระวินัย 

 

“...กฎเกณฑ์คณะสงฆ์ลักษณะปกครองอะไรมีขึ้นมาทุกวันนี้ เพราะเรื่อง

การประพฤติของพระของเณรเรามันพิสดารไปเรื่อย เพราะฉะนั้นจึงต้องมีเรื่องกฎ

กระทรวงบ้าง ข้อบังคับกฎกติกาอะไรบ้าง กฎหมายลักษณะปกครองสงฆ์บ้าง ขึ้น

มาเพื่อปกครอง หลักเหล่านี้ถึงจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตาม แต่ต้องไม่ทำลายหรือ

ทำความกระทบกระเทือนต่อหลักพระวินัยเป็นสำคัญท่านว่า อย่างบัญญัติหรือกฎ

ข้อบังคับให้ตั้งอุปัชฌายะนี่เหมือนกันนะ ก็ตั้งตามเขตตามภาค ใครอยู่ในเขตไหน 

อำเภอใด ตำบลใด ควรจะมีอุปัชฌาย์ เพื่อไม่ให้ลำบากในการอุปสมบทของกุล-

บุตรสุดท้ายภายหลัง ก็ตั้งอุปัชฌาย์ ตั้งทางโน้นก็ให้บวชให้ทางโน้น ตั้งที่ไหนก็ให้

บวชทางนั้นๆ ผู้ไม่ได้ตั้งก็ไม่ให้เป็นอุปัชฌาย์ ไม่เรียกว่าอุปัชฌาย์ นี่ความหมาย

ของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้ว่าอย่างนั้น 

แต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะบวช จะบวชนี่จะผิดไหม นี่เป็นปัญหาอันหนึ่ง  

ขึ้นมา เอ้า พระวินัยผิดไหม พระวินัยว่ายังไง เอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เลย คือพระ

วินัยพระที่บวชตั้งแต่ ๑๐ พรรษาขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเป็นอุปัชฌายะได้ นี่ละ

ตรงนี้อันหนึ่ง ถ้าสมมุติว่าเกิดมีผู้บวชขึ้นมา หรืออย่างผมนี้มีความจำเป็นที่จะบวช

กุลบุตรสุดท้ายผู้ใดก็ตาม ผมบวชขึ้นมานี้สงฆ์จะรับรองไหม นี่เป็นข้อหนึ่งขึ้นมา 

ที่ผมพิจารณาหรือผมพูดออกมา เพื่อให้หมู่เพื่อนได้ใช้ความพินิจพิจารณา 

หรือได้พิจารณาตามเหตุผลนี้ เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยต่างหากนะ ไม่ใช่

ผมจะเป็นผู้ล่วงเกินธรรมวินัย คือมันมีหลายแง่หลายทางนี่ที่จะถือว่า ถ้าได้ตั้งให้

เป็นอุปัชฌาย์แล้วถึงจะบวชได้ ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วบวชก็เป็นโมฆะอย่าง

นี้ จะเป็นโมฆะจริงๆ เหรอในเมื่อหลักพระวินัยมีอยู่นี่ พระวินัยท่านว่าผู้มีอายุ ๑๐ 

พรรษาขึ้นไปแล้ว และเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยด้วยดี มีสัมมาคารวะ มีอาจาระดี 

เป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเณรและประชาชนแล้ว ผู้นั้นเป็นอุปัชฌายะได้โดย

ไม่ต้องตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเลย แน่ะ นี่คือพระวินัยตั้งเอง หรือศาสดาตั้งเองก็ได้ 

เพราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติไว้ นี่ยังมีข้อแม้อยู่อันหนึ่ง .. 

แต่ท่านไม่ทำอันนั้นเพราะเคารพในกฎอันนี ้ ไม่ทำนั้นเฉยๆ ไม่ได้หมายถึงว่า  

จะบวชไมไ่ดเ้ลย พระวนิยัมอียูท่ำไมบวชไมไ่ด ้ศาสดาแท้ๆ  เปน็ผูต้ัง้เปน็ผูบ้ญัญตัขิึน้ 

อนันีเ้ปน็พวกคณะสงฆเ์ราสดุทา้ยภายหลงัมาตัง้ขึน้ เพือ่ไมใ่หเ้ปน็ความวุน่วายเกนิไป   

เพราะสมยัทกุวนันีพ้ระองคท์ีโ่ลภมาก เปน็อปุชัฌายแ์ลว้คอยแตจ่ะกนิ ม ี(อยา่งนัน้) 

นัน่จะวา่ไง ไมใ่ชอ่ปุชัฌายด์ว้ยความเมตตาสงสารกลุบตุรสดุทา้ยภายหลงั ไมไ่ดท้ำ

ดว้ยความเมตตาสงสาร แตผู่ท้ีท่ำดว้ยความเมตตาสงสาร ไมไ่ดห้วงัโลภโลเลอะไรเลย   

บวชตามหลกัพระวนิยัทำไมจะเปน็ไปไมไ่ด ้นีอ่นัหนึง่ทีเ่ปน็ขอ้คดิ 

สำหรับเราเองเราแน่ใจว่าได้ทั้งนั้น ไม่มีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแล้ว นั่น 

พระวินัยตั้งแล้วคือศาสดาตั้งแล้ว บวชได้ แต่ท่านไม่ทำเพราะเคารพในกฎนี้ กฎนี้

ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่ ท่านบวชมาสักเท่าไรแล้วไม่ทำความเสียหาย มันเป็นกฎ

เป็นระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพเราจึงเคารพเรื่อยมา บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย

จึงเคารพในกฎนี้เรื่อยมา แต่ไม่ถึงกับว่าจะต้องลบล้างพระวินัยข้อนั้นทิ้งไปเลยไม่

ธรรมเทศนาโดยย่อ : ข้อวัตรปฏิบัติพระเณรวัดป่าบ้านตาด 

ให้มี ให้มีแต่ผู้ตั้งเป็นอุปัชฌายะแล้วถึงจะบวชได้เท่านั้น นี้พูดเป็นข้อคิดให้คณะ-

สงฆ์เราได้คิด แต่ไม่ใช่ให้อุตริไปทำนะ คณะสงฆ์ท่านตั้งไว้แล้วก็เป็นความสวยงาม

แล้ว เรียบร้อยแล้ว เราทำเป็นแง่คิดแห่งพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเอง…” 

 

เครื่องรบกิเลส 
 

“...เวลานี้เราทั้งหลายต่างก็คาดเครื่องรบเต็มตัวอยู่แล้ว เครื่องรบของเรา

ทุกชิ้น ซึ่งเป็นหลักธงชัยอันสืบเนื่องมาแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ทรง

ได้ชัยชนะมาแล้ว เครื่องรบนั้น คือบริขารแปดที่ประทานให้ผู้บวชเป็นพระเป็น

เณรในพระพุทธศาสนา ได้แก่ บาตร สบง จีวร สังฆาฏิ ประคดเอว มีดโกน 

เครื่องกรองน้ำ และกล่องเข็ม นี่คือเครื่องรบของนักบวชที่ประทานให้เป็นมรดก 

นับแต่วันอุปสมบท ปฏิญาณตนเป็นศิษย์พระตถาคต และทรงชี้วิธีปฏิบัติและทาง

ดำเนินเพื่อชัยชนะข้าศึก คือกิเลส โลโภ โทโส โมโห อันเป็นส่วนภายในทุกกรณี 

แต่ประโยคสำคัญคือตัวของเราเอง บัดนี้เราได้คาดการรบไว้มากน้อยเท่าไรเพื่อชัย

ชนะมาสู่ตัวเรา 

เครื่องมือในการรบ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา แยกออกไปตามมัชฌิมา-

ปฏิปทามี ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นี่เป็นองค์แห่งปัญญา สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว นี่เป็นองค์แห่งศีล สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมา-

สมาธิ นี่เป็นองค์แห่งสมาธิ รวมแล้วเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา พระพุทธเจ้าแล

สาวกท่านเดินทางสายนี้แล ซึ่งโลกทั้งหลายเดินได้โดยยาก...” 

 

พระธรรมพระวินัย 

 

“...เราที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานซึ่งจะทำได้โดย

สมบูรณ์  ไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงเหมือนฆราวาสเขา เป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่าง

ยิ่งในการที่จะบำเพ็ญตนให้ถูกต้องดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทาง  ตาม

ทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุม .. ถ้าไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจ  

ขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลส ความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามา

ทำงานเสีย 

พระวินัยก็ดี พระธรรมก็ดี เป็นทั้งทางเดินทั้งรั้วกั้นไม่ให้ปลีกแวะ  เช่นพระ

วินัยเป็นรั้วกั้นสองฟากทางไว้  ธรรมเป็นทางสายกลาง เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา  

พระวินัยเป็นรั้วกั้นไว้ทั้งสองฟากไม่ให้ข้าม หรือปลีกแวะออกไปปีนรั้วปีนราวคือ

หลักธรรมหลักวินัย อันเป็นสวากขาตธรรมด้วยกันทั้งนั้น การทำรั้วไว้ด้วยศีลก็คือ

การปิดกั้นทางที่จะผิดเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้เดินทางนั้น ไม่ให้ปีนออกไปสู่ภัยสู่

อันตรายทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งโทษ และดำเนินตามสายทางคือมัชฌิมาเป็นลำดับ

ลำดา ไม่ปลีกแวะจากหลักมัชฌิมานี้ ด้วยความอุตส่าห์พยายามไม่ลดละท้อถอย 

อย่างไรต้องถึงจุดที่หมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัย… 
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คำว่าพระวินัยก็พอทราบกัน คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ เหล่า

นี้เป็นหลักพระวินัยทั้งนั้น ส่วนพระธรรมมีมากและละเอียดไปเป็นขั้นๆ ไม่มีที่สิ้น

สุด เช่น ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นต้น จัดเป็นหมวดธรรม พระวินัย

เป็นของจำเป็นตามขั้นและเพศของผู้รักษา .. ไม่อาจเอื้อมล่วงเกิน ใจก็มีความ

เยือกเย็น ไม่เป็นอารมณ์ เพราะเหตุแห่งความผิดศีลที่ตนรักษา จะอบรมใจให้สงบ 

ก็ไม่มีศีลวิบัติเป็นอารมณ์เครื่องกวนใจ ใจมีทางสงบได้ง่าย แม้อยู่โดยลำพังก็

เย็นใจ ผิวพรรณก็ผ่องใส และมีกิริยาองอาจ ไม่สะทกสะท้าน นี่เป็นศีลสมบัติที่

เราได้รับในปัจจุบัน 

ตอ่ไปกเ็ริม่ใหเ้ปน็สมบตัขิึน้ภายในใจ โดยวธิอีบรมจติ เชน่ นัง่กำหนดอานา-  

ปานสติ ถือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจ หรือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใด

บทหนึ่งที่จริตชอบ มีสติกำกับอยู่ที่ใจซึ่งบริกรรมธรรมบทนั้นๆ เป็นอารมณ์อยู่ ใจ

จะค่อยมีความรู้เด่นขึ้นที่จุดนั้น และมีความเย็นสบาย ความสุขที่เกิดขึ้นจากความ

สงบจะไมเ่หมอืนความสขุอืน่ใดทีเ่คยผา่นมา ผูไ้ดร้บัความสขุประเภทนีแ้ลว้ จะเปน็

ทีส่ะดดุใจทนัท ีพรอ้มทัง้ความพอใจทีจ่ะพยายามใหค้วามสงบสขุนีเ้กดิขึน้บอ่ยๆ .. 

ความสงบของใจมีหลายขั้น คือขั้นหยาบ ขั้นกลาง และขั้นละเอียด ตามแต่

ผู้บำเพ็ญจะสามารถทำได้เป็นขั้นๆ และพยายามทำจิตของตนให้ขยับขึ้นไปเป็น

ระยะ จนถึงขั้นละเอียดสุดของสมาธิ ส่วนความสุขอันเป็นผลย่อมมีความ

ละเอียดขึ้นไปตามขั้นของสมาธิ ปัญญาก็มีขั้นหยาบ ขั้นกลาง และขั้นละเอียด

เช่นเดียวกับสมาธิ และควรนำมาใช้กำกับสมาธิขั้นนั้นๆ ได้ตามโอกาสอันควร จะ

เป็นความรอบคอบของนักปฏิบัติธรรมทุกๆ ขั้นไป …” 

 

อนุศาสน์ ๘ นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ 

 
“...นิสสัย ๔ อนุศาสน์ข้อที่ ๑ ว่า รุกฺขมูลเสนาสนํ .. ไปอยู่ตามรุกขมูลร่ม

ไม้ ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผา ป่าช้าป่ารกชัฏ ที่แจ้งลอมฟาง อัพโภกาส อันเป็นที่

สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมปราศจากสิ่งรบกวน แล้วจงอุตส่าห์อยู่และ

บำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิด .. ท่านไม่สอนว่านั้นตลาด นั้นถนนสาม

แพร่งสี่แพร่ง นั้นชุมนุมชนคนหนาแน่น พวกท่านจงไปกางกลดกางมุ้งอยู่ในที่

ชุมนุมชนเช่นนั้น พวกท่านทั้งหลายจะปลอดภัยและถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้

โดยพลัน อย่างนี้พระองค์ไม่ได้สอน .. 

ข้อที่ ๒ ว่า ปํสุกูลจีวรํ ท่านทั้งหลายบวชมาแล้ว พึงแสวงหาผ้าบังสุกุลที่

เขาทอดทิ้งตามป่าช้า ตามถนนหนทาง นำมาปะติดปะต่อ ปะชุนกันเข้าเป็นผืน 

สบง จีวร สังฆาฏิ พอได้ครองร่างและชีวิตสืบต่อเพศพรหมจรรย์ให้เป็นไปในวัน

หนึ่งๆ สมกับเพศสมณะซึ่งไม่ใช่นักฟุ่มเฟือยโก้เก๋.. 

ข้อที่ ๓ ปิณฺฑิยาโลปโภชนํ เราบวชในพระศาสนาแล้ว อย่าเป็นผู้

เกียจคร้าน จงบิณฑบาตมาฉันด้วยกำลังปลีแข้งของตัวโดยความบริสุทธิ์ใจ บรรดา

ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจ ใส่บาตรให้เรามาฉันตามสมณ-

ประเพณี ซึ่งปราศจากการซื้อขาย ปราศจากการทำไร่ทำนาเหมือนอย่างประชาชน 

การบิณฑบาตมาฉันเป็นกิจวัตร ชื่อว่าเป็นทางแห่งอาชีพที่บริสุทธิ์ของนักบวช พึง

อุตส่าห์ทำอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิด 

ข้อที่ ๔ คิลานเภสัช คือยารักษาโรค คำว่า โรคหรือไข้ เป็นได้ทั้งพระและ

 

ฆราวาสไม่เลือกหน้า เมื่อ

ความจำเป็นเกิดขึ้น เรื่อง

จำเป็นจะต้องแก้ไขก็ต้องมีขึ้น

เป็นเงาเทียมตัว แต่พึงรู้จัก

ประมาณในการขอจากญาติใน

พระศาสนา หรือคนให้โอกาส

แก่การขอให้เป็นความดีที่สุด 

ความรู้จักประมาณเป็นธรรม

จำเป็น นักบวชควรมีประจำ

ตนตลอดเวลา .. 

อกรณียกิจ ๔ คือห้าม

ไม่ให้ทำ เด็ดขาดไปเลย เป็น

สิ่งที่ร้ายแรงมาก ในกิจ ๔ 

ประการ เชน่ ฆา่สตัวอ์ยา่งนีเ้ปน็ตน้ หรอือวดอตุตรมินสุสธรรม ..  

นีเ่ปน็พระโอวาททีพ่ระองคท์รงสอนพระทกุองค ์ ทีบ่วชมาตอ้งรบัโอวาทขอ้นี้

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

  

การบำเพ็ญเพียรประจำวันของหลวงปู่มั่น 

 
“...ปกติหลังจากฉันเสร็จแล้ว ท่าน (หลวงปู่มั่น) เริ่มเข้าทางจงกรมทำความ

เพียรราวหนึ่งถึงสองชั่วโมง แล้วออกจากทางจงกรมเข้าห้องพักและทำภาวนา  

ต่อไปจนถึงบ่ายสองโมง ถ้าไม่มีธุระอื่นๆ ก็เข้าทางจงกรม ทำความเพียรต่อไป

จนถึงเวลาปัดกวาดลานวัด ท่านถึงจะออกมาจากที่ทำความเพียร หลังจากสรงน้ำ

เสร็จก็เข้าทางจงกรมและเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปถึงสี่หรือห้าทุ่มจึงหยุด 

แลว้เขา้ทีส่วดมนตภ์าวนาตอ่ไป จนถงึเวลาจำวดัแลว้พกัผอ่นรา่งกาย ราวสามนาฬกิา 

คอื เกา้ทุม่เปน็เวลาตืน่จากจำวดั และทำความเพยีรตอ่ไปจนถงึเวลาโคจรบณิฑบาต 

จงึออกบณิฑบาตมาฉนัเพือ่บำบดักายตามวบิากทีย่งัครองอยู ่ นีเ่ปน็กจิวตัรประจำวนั

ที่ท่านจำต้องทำมิให้ขาดได้…” 

 

กินอยู่เรียบง่าย หรูหราด้วยธรรม 

 
“...งานของพระที่ว่าให้ทำอย่างนั้น ก็กลายเป็นงานก่อสร้างไปหมด นั่น 

หรูหราฟู่ฟ่า ฟุ่มเฟือยแล้วเอามาแข่งขันกัน วัดนั้นสวย วัดนี้งาม วัตถุเครื่อง

ก่อสร้างต่างๆ สวยงามเท่าไร ยิ่งเป็นที่เกรงขาม บ๊ะ ฟังซิน่ะ กิเลสมันเอาให้เป็นที่

เกรงขามไปได้นะ มันแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นละ ยิ่งหรูหราฟู่ฟ่าสวยงามเท่าไรยิ่งเป็น

เครื่องประดับวัดวาอาวาส นี่ละ กิเลสเข้าไปประดับร้านทั้งภายนอกทั้งภายใน  

ไม่เพียงประดับร้านเฉยๆ ข้างนอกนี่หลอกไว้แบบหนึ่ง ข้างในก็หลอกไว้อีกแบบ

หนึ่ง มันเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเณร ส่วนฆราวาสเขาไม่ต้องพูดหละ เขาไม่มี

แบบมีฉบับ พระเรานี้มีแบบมีฉบับ ควรจะได้แบบฉบับอันดีงามมาประดับตนและ

สั่งสอนประชาชน .. 
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เมื่อภายในมีหลักมีเกณฑ์ มีความสง่างามแล้ว อยู่ที่ไหนก็สง่างามหมด อด

บา้งอิม่บา้งกไ็มเ่ปน็ทกุข ์ ทา่นไมเ่ปน็กงัวล ใครจะอดอยากขาดแคลนยิง่กวา่กรรมฐาน  

ผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรมไม่มี ถ้าเป็นเรื่องของผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรมแล้ว ต้องเป็น  

ผูไ้ดร้บัความทกุขต์า่งๆ จากปจัจยั ๔ คอืทีอ่ยูท่ีอ่ะไร คอืทา่นไมส่นใจ ทา่นไมเ่อา 

เพราะไม่ใช่ทาง เพียงอยู่อาศัยวันหนึ่งๆ ไปเท่านั้นพอ ภายในนี้ท่านสนใจมาก...” 

 

พูดคุยกันเป็นอรรถเป็นธรรม 

 
“...นี่เป็นงานของพระพุทธเจ้า งานของสาวกที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างนั้น 

เรื่องอรรถเรื่องธรรมล้วนๆ ไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลย ถ้าสมัยปัจจุบันก็หลวงปู่มั่น 

นี่ก็เหมือนกัน ตรงเป๋งเลยเชียว ไม่มีจะพูดเรื่องโลกเรื่องสงสาร ไม่เคย พูดอะไรๆ 

ก็มีแต่พูดเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องที่ทำความพากความเพียร ท่านพูดกันอย่างนั้น 

คุยกันกี่ชั่วโมงก็ตาม มีแต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมล้วนๆ ฟังแล้วรื่นเริงๆ นั่นมันต่าง

กันอย่างนั้นนะ นี่ละธรรม ธรรมออกก้าวเดินเป็นอย่างนั้น กิเลสออกก้าวเดิน 

กเิลสออกตตีลาด คำพดูคำจาจะเปน็เรือ่งของกเิลส ของการบา้นการเมอืง ความได้

ความเสีย การซื้อการขาย เรื่องหญิงเรื่องชายไปหมด นี่คือกิเลสออกตีตลาด...” 

  

ไม่ก่อสร้างวัตถุ แต่สร้างหัวใจ 

 
“...เพราะฉะนั้น เราจึงได้ขู่เข็ญวงกรรมฐานเรา ขนาดนั้นมันยังรอดออกไป

ได้นะ โถ มันเร็วบางทีชี้หน้าเลยขนาดนั้น เอาอย่างหนัก เกี่ยวกับเรื่องการก่อ  

การสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวาย นี่เป็นการสร้างความกังวล ไม่ได้สร้างความสงบ เมื่อ

เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร สติปัญญาความคิด ความอ่านไตร่ตรอง ความกังวลวุ่นวาย

ความก่อกวนมันจะเข้ามาพร้อมๆ กัน นั่นคือสร้างความวุ่นวาย ปลูกกุฏิขึ้นเพียง

หลังหนึ่งเท่านั้น ก็สร้างความวุ่นวายสักเท่าไร ยิ่งสร้างศาลาขึ้นหลังใหญ่ๆ ทั้งหลัง 

มันจะก่อกวนมากน้อยเพียงไร ทั้งวุ่นวายทั้งก่อกวน เลยกลายเป็นศาสนากวน

บ้านกวนเมืองไป กวนเอาห้าเอาสิบเขามาสร้างนั่นเอง เนี่ย ที่ให้เกามันไม่ยอมเกา 

มันเถลไถลออกไปข้างนอกมันยิ่งไปใหญ่ ทีนี้เลยกลายเป็นศาสนากวนบ้านกวน

เมือง แทนที่จะให้เป็นความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสาร กลับเป็นความร้อนยิ่งกว่าโลก

ไปซะอีก กวนโลกกวนสงสารเขาไปอีก นี่ละกิเลสมันเข้าตีตลาด ตีอย่างนี้ ไอ้เรา

ไม่รู้ ประดับตกแต่งอะไร มีแต่เรื่องของกิเลส...” 
  

 
ไม่รับนิมนต์ไปฉันในบ้าน 

 

“...วัดป่าบ้านตาดก็ประกาศตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมา เราบอกตรงๆ เลยว่าวัดนี้

เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อสั่งสมอรรถธรรมมรรคผลนิพพานล้วนๆ เราบอกตรงๆ 

เพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกัน ไปฉันที่นั่นที่นี่ตามบ้านตามเรือน ในเมืองนอกเมือง

ที่ไหน เราจึงขอบิณฑบาต เราบอก ขออย่ามานิมนต์พระวัดนี้ไป มันจะขาดงานการ

ของท่านที่ท่านทำด้วยความตั้งอกตั้งใจไปทุกวี่ทุกวันจนจะกลายเป็นความ

เหลวแหลกแหวกแนวไป จึงขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายไม่ให้มานิมนต์

วัดนี้ไปฉันในบ้าน บ้านนั้นบ้านนี้ในเมืองนอกเมืองก็ตาม เราเป็นหัวหน้า เราเป็น

หัวหน้าเป็นผู้บิณฑบาตขอพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าชาวอุดรชาวไหนก็ตาม ให้เสมอกัน

หมด แต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงๆ เราไม่ได้ห้ามขาดโดยถ่ายเดียว มีข้อแม้ที่จะ

แยกแยะ หากว่ามีความจำเป็นจริงๆ ซึ่งควรจะเป็นไปตามนั้น พระกับโยม โลกกับ

ธรรมแยกกันไม่ออกก็ต้องช่วยกัน แก้ไขดัดแปลงกันไป หนุนกันไปตามความ

จำเป็น เอ้า เราจะจัดให้ แน่ะ จะเอาสักกี่องค์พระเราจัดให้เลย ถ้าไม่จำเป็นจะทำ

แบบซ้ำๆ ซากๆ จนกลายเป็นประเพณีนั้นมันเสียทางพระ ธรรมไม่มี จะมีแต่เรื่อง

ของโลกล้วนๆ ไปหมด เราจึงตัดอันนี้เอาไว้...” 

 

เน้นเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา 

 
“...พระเราไม่มีความสงบเลยไม่มีความหมาย ว่างั้นเลยนะ ... สมบัติทาง

โลกเขา คือเงินทองข้าวของตึกรามบ้านช่อง สมบัติของพระก็คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา มรรคผลนิพพาน นั่น สมบัติของพระเป็นอย่างนั้นนะ นี่มันมาแย่งงานของ

โลกมาใช้ในวัดในวาในพระในเณร เวลานี้ธรรมจึงหมดความหมายไปทุกวันๆ นี่ล่ะ 

นี่เรียกว่า กิเลสมันเก่ง ดูเอาสิ...ไม่มีใครคิดนะว่า กิเลสเข้าตีตลาด ตีแบบไหน 

เวลานี้มันกำลังตีแหลกหมด ไม่เลือกว่าวัดว่าวาประชาชนญาติโยม ตีแหลกไป

ตามๆ กันหมดไม่ได้ยกโทษ พูดตามหลักความจริง... 

เพราะแบบแผนตำรับตำราเครื่องยืนยันกันมีอยู่ นั่น เอาอันนั้นออกมากางซี  

.. งานของพระไม่มีอะไรเกินการอยู่ในป่าในเขา เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ที่อยู่

ของพระผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานตามทางศาสดาจริงๆ ท่านสอนอย่างนั้นนี่นะ .. 

พูดตั้งแต่เรื่องการเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ชำระกิเลส พอพระเข้ามาเฝ้า

พระพุทธเจ้า จะรับสั่งทันทีเลย เป็นยังไงไปอยู่ที่นั่น นั่นหมายถึงว่าที่ภาวนานะ ไป

อยู่ที่นั่น ภาวนาเป็นยังไง จิตใจเป็นยังไง ... จากนั้นพระองค์ก็ประทานโอวาท .. 

ให้ประกอบความพากเพียรทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ตลอดถึงการพักผ่อนก็บอก

ไว้หมด  

ในอปัณณกปฏิปทาสูตร ท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆ เอามาสวดมนต์อยู่นี่ 

. . อปัณณกปฏิปทา คือการปฏิบัติไม่ผิด 

ปฏิบัติ โดยความสม่ำเสมอ คือ ตั้ งแต่

ปฐมยามไปให้ประกอบความเพียร จะเดิน

จงกรมก็ได้จะนั่งสมาธิภาวนาก็ได้ พอถึง

มัชฌิมยามก็พักผ่อนนอนหลับ พอปัจฉิม-

ยามก็ตื่นขึ้นเดินจงกรมนั่ งสมาธิภาวนา  

เรื่อยๆ ไป ตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกัน 

หากจะมีการพักผ่อนบ้างในตอนกลางวันก็

พักได้ แต่ต้องระมัดระวังให้ปิดประตู รักษา

มารยาทในการพักนอน ท่านสอนไว้โดย

ละเอียดลออมากที่สุด...” 

 



 

446

 

447

อย่าติโทษพระธรรม ให้ปฏิบัติถูกธรรม 

 
“...เราอาจจะมีความเห็นผิดไปตำหนิติโทษพระศาสนาว่า พระธรรมคำสั่ง

สอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นนิยยานิกธรรม พอที่จะนำผู้ปฏิบัติธรรมให้พ้นจากทุกข์

ไปได้จริง สมกับที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว แท้จริงทั้งวัน

ทั้งคืนกระแสแห่งใจของเราเอนเอียงไปสู่โลกตลอดเวลา คำว่า โลก ทั้งโลกใน ทั้ง

โลกนอก พึงทราบว่าเป็นสภาพหนึ่งจากธรรมที่พระองค์ทรงมุ่งหวัง การปฏิบัติของ

พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมุ่งในหลักธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ เพราะเหตุนั้น 

ประโยคแห่งความเพียรทุกๆ ประโยค จึงเป็นไปเพื่อความแก้ไขมลทินจนหมดสิ้น

โดยตลอดไม่มีอะไรเหลืออยู่ จากนั้นก็กลายเป็น พุทโธ ขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้

บูชา 

ที่ท่านเป็นธรรมทั้งองค์เพราะท่านปฏิบัติถูกธรรม เหตุกับผลจึงลงกันได้

อย่างนี้ ส่วนเราทั้งหลายเดินจงกรมนั่งสมาธิจริง แต่กลายเป็นสมาธิหัวตอ นั่ง

หลับในสมาธิไม่รู้กี่ครั้งกี่หน หรือกลายเป็นเรื่องประจำก็อาจเป็นไปได้ในบางราย นี่

ผู้เทศน์ไม่รับรองแทนได้ แต่เรื่องคงเป็นความจริงอย่างนั้น ผลจึงกลายเป็นอื่น

เสมอไป ถ้าเหตุเป็นเรื่องของธรรมแล้ว ผลจะกลายเป็นอื่นไปไม่ได้ เพราะเหตุกับ

ผลต้องสวมรอยกันไป เพราะเราทำไม่ถูกต้องตามหลักธรรม 

แทนที่จะเดินจงกรม นั่งสมาธิ ให้สติสัมปยุตด้วยความเพียรติดต่อกันกับ

บทธรรม หรือสภาวธรรม  

ที่ เราพิจารณา แต่จิต  

กลายเป็นอื่นไปเสีย โดย  

ส่งกระแสใจไปตามรูป 

เสียง กลิ่น รส เครื่อง

สัมผัส แม้ธรรมารมณ์ที่

ปรุงขึ้นกับใจก็ปรุงไปเพื่อ 

รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง

สัมผัส ทั้งที่เป็นอดีตและ

อนาคต ไม่ปรากฏจิตเป็น

ปัจจุบันแม้แต่ขณะเดียว 

อย่างนี้ผลก็ต้องเป็นโลก

เสมอไป เพราะกระแส

ของจิตกลายเป็นโลกอยู่

ตลอดเวลา ส่วนจิตก็ต้อง

เป็นโลกขึ้นมา ได้แก่เรื่องของสมุทัยแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์ ทำหัวใจของเราให้  

เดอืดรอ้นแลว้กม็าตำหนผิลวา่ ทำไมจงึเกดิความรุม่รอ้น วนันีไ้มส่บาย แตต่นกอ่เหตุ

ความไม่สบายไว้ทั้งวันทั้งคืน เพื่อความเป็นอื่นจากธรรมโดยไม่รู้สึกตัว ไม่ได้คำนึง

ถึงเลย เรื่องจึงเป็นอย่างนั้น...” 

 

ศีล สมาธิ ปัญญา  

 
“...สีลปริภาวิโต สมาธิ มหัปผโล โหติ มหานิสังโส สมาธิที่ศีลหล่อเลี้ยง

แล้ว ด้วยความระเวียงระวัง หิริโอตตัปปะ รักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์แล้ว การ

บำเพ็ญสมณธรรม คือสมาธิธรรม ย่อมมีความสงบร่มเย็นได้ง่าย นี่เป็นข้อแรก .. 

สมาธิปริภาวิตา ปัญญา มหัปผลา โหติ มหานิสังสา ปัญญาที่สมาธิเป็น

เครื่องหนุนหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ .. เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์  ไม่

คิดไม่ปรุง มีแต่อารมณ์อันเดียวแน่น นั่นเรียกว่าเอกัคคตารมณ์ เอกัคคตาจิต .. 

เมื่อสมาธิมีความสงบใจ ที่เรียกว่าใจอิ่มอารมณ์ ไม่อยากคิดปรุงแต่งต่างๆ ในเรื่อง

ที่เป็นภัยต่อจิตใจ เพราะจิตใจอิ่มตัวด้วยสมาธิธรรม มีความสงบเย็น มีธรรมเป็น

เครื่องหล่อเลี้ยง แล้วปัญญาย่อมเดินได้สะดวกคล่องตัว .. ตั้งแต่ขั้นหยาบของ

ปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุด วิมุตติหลุดพ้นไปจากปัญญานี้ทั้งนั้น .. ถ้าจิต

ไม่เป็นสมาธิ จิตยุ่งเหยิงวุ่นวาย จะพาพิจารณาทางด้านปัญญา มันกลายเป็น

สัญญาอารมณ์ เป็นฝ่ายสมุทัย เป็นฝ่ายกิเลสตัณหาไปเสีย โดยไม่รู้สึกตัว .. 

ปัญญา ปริภาวิตัง จิตตัง สัมมเทว อาสเวหิ วิมุจจติ จิตที่ปัญญาซักฟอก

เรียบร้อยแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ คือจิตนี้จะหลุดพ้นด้วย

ปัญญา ปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกจิตให้หลุดพ้น .. นี่ธรรม ๓ ประการ...” 

 

 

 

 

“...จะระงับความคิดปรุงทั้งหลายเหล่านี้ด้วยบทธรรม ถ้าระงับเฉยๆ จะ
ระงับไม่ได้ ต้องอาศัยบทธรรมเพราะจิตทำหน้าที่อันเดียว ไม่มีงานอื่นใดเข้ามา
แทรกในขณะที่ทำหน้าที่อันเดียวอยู่นั้น งานสองเข้ามาก็เรียกว่า แย่งงานกันแล้ว 
ต้องให้มีงานอันเดียว คือเราเจริญจิตใจด้วยบทภาวนา นี่ผู้ฝึกหัดเบื้องต้นนะ ให้
ฝกึหดัภาวนาอบรม มคีำบรกิรรมเปน็เครือ่งกำกบัใจอยูเ่สมอ เราอยา่ปลอ่ยคำบรกิรรม 

อย่างหนึ่งเห็นว่า ไม่ทันการณ์ แล้วหนักเข้าไปกว่านั้นเลยกลายเป็นว่า เห็น

ว่าครึไปเสีย เราคิดนึกแบบเรียนลัดให้จิตสงบไปเองๆ อย่างนี้ดีกว่า นี่เป็นความ

อุตริอันหนึ่งของจิต มันเกิดมาเรื่อยๆ เพราะมันชอบอุตริชอบทะนงตัว เมื่อธรรม

แทรกเข้าไป มันจึงต้องปัด ทั้งๆ ที่ธรรมเป็นความถูกต้องดีงาม มันยังต้องปัดจนได้ 

แล้วก็เรียนลัด นึกแต่ความรู้เฉยๆๆ ให้สติอยู่กับความรู้ๆ มันก็ไม่เป็นหลักเป็น

เกณฑ์อะไรเลย เพราะสติเผลอได้ง่าย เมื่อสติเผลอความรู้ก็ถูกกิเลสลากให้

เถลไถลไปในที่ต่างๆ ตามอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงนั้นแล แล้วก็กลายเป็นกิเลส

ล้วนๆ ขึ้นมาแทนที่ที่เราว่าเราภาวนา 

เพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดอันนี้ลงไป ให้ได้ผลในการภาวนาเท่าที่ควรในเบื้องต้น 

จึงขอให้ยึดคำบริกรรมไว้ให้ดี คำบริกรรมในกรรมฐาน ๔๐ ห้องนั้น ควรแก่ทั้ง

สมถธรรมทั้งวิปัสสนาธรรม ควรแก่กันได้ทั้งนั้น .. เวลาเราภาวนา ระงับความ

อยากเหล่านี้ลง จะเป็นด้วยบทธรรมใดก็ตาม เช่นเรากำหนดภาวนา พุทโธ ธัมโม 

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

สติก็ได้ อานาปานสติก็ได้ เหล่านี้ เป็นบทภาวนากรรมฐาน ๔๐ ห้อง เป็นบท

ธรรมเพื่อความสงบใจ.. แล้วให้ตั้งสติด้วยดีกำกับคำบริกรรมนี้ไว้กับจิตตนเอง 

กรรมฐาน ๔๐ ห้อง 
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อย่าถืองานอื่นงานใดว่าเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานบริกรรม ที่กำกับด้วยสติอย่าง

เข้มงวดกวดขันนี้ นี่เรียกว่าประกอบความเพียร…” 

 

อานาปานสติ 
 

 
“...ผูก้ำหนดอานาปานสตกิใ็หรู้แ้ตล่มเขา้ลมออก สงูตำ่กช็า่งไมส่ำคญั สำคญั

ที่ความรู้ความสัมผัสของลมเข้าลมออกรู้กันอยู่ทุกๆ ระยะ จะสูงจะต่ำหยาบ

ละเอยีดใหก้ำหนดรูท้ีล่มเขา้ออกนีเ้ทา่นัน้ อยา่ไปคาดหมายใหเ้กดิความลงัเลสงสยั

และตัง้ลมบอ่ยๆ ไมถ่กู .. การตัง้ลมจะตัง้สงูตัง้ตำ่ เราตัง้ทีต่รงไหนแลว้กใ็หจ้บัทีต่รง

นั้นไว ้ แล้วกำหนดให้รู้ลมเข้า รู้ลมออกอยู่ทุกระยะๆ .. จับลมไม่หยุดไม่ถอย .. 

สดุทา้ยกเ็หลอืแตล่ม เหลอืแตล่มกก็ำหนดแตล่มจนละเอยีดเขา้ไป เอา้ ลมจะหมด

จรงิๆ กใ็หห้มด อยา่ไปตกใจอยา่ไปกลวัตาย เมือ่จติยงัครองรา่งอยู ่ ลมจะหมดไปก็

ไมต่าย .. ถงึลมจะหมดไปกต็ามใหท้ราบวา่ ลมทีก่ำหนดนัน้หมดไป แตค่วามรูท้ีเ่ปน็

ตวัการสำคญัซึง่เราตอ้งการนัน้มอียูก่บัเรา..นีค่อืหลกัของการภาวนาอานาปานสต…ิ” 

ไตรลักษณ์ 

 

“...พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาไตรลักษณ์ (ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา) ก็

เพื่อจะตัดสาเหตุการหลั่งน้ำตาของสัตว์ผู้ไปยึดไตรลักษณ์มาเป็นตนเป็นของตน

เสียได้ กลายเป็นความรู้เท่าทันตามหลักความจริงและถอดถอนอุปาทานความ  

ยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นเสี้ยนหนามทิ่มแทงหัวใจให้หมดไป .. บรรดาสัตว์บุคคล

ตลอดทวยเทพที่มีรูปร่าง แง่ความคิด ภูมิที่อยู่ และนิสัยวาสนา.. จำต้องยอมรับ

กฎของไตรลักษณ์อันเป็นกฎของวัฏฏะอันเดียวกัน..  

ทุกขัง คือความทุกข์กายไม่สบายใจ ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับทุกข์อันเกิด

ขึ้นกับตนผู้เป็นต้นเหตุของทุกข์ไปไม่ได้ .. อนิจจัง คือความแปรปรวนนั้น มีอยู่

รอบตัวทั่วสรรพางค์ร่างกาย ไตร่ตรองไปตามสภาวะซึ่งมีอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ให้

เห็นชัด แม้ทุกข์ ความบีบคั้นก็มีอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่เพียงแต่ทุกข์ทางกาย ทุกข์ทาง

ใจที่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์ต่างๆ  ก็มีอยู่เช่นเดียวกัน จงกำหนดให้เห็นชัด คำว่า 

อนัตตา ก็ปฏิเสธในความเป็นสัตว์ เป็นสังขาร เป็นเรา เป็นเขาอยู่ทุกขณะ เมื่อ

พิจารณาจนมีความชำนาญ กายก็จะรู้สึกว่าเบา ใจก็มีความอัศจรรย์และสว่าง

กระจ่างแจ้งไปโดยลำดับ...” 
 

สติปัฏฐานสี่ 

 

“...สติปัฏฐาน แปลว่า ที่ตั้งของสติ มีสี่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทุก

ส่วนของร่างกายรวมแล้วเรียกว่า กาย ความสุข ความทุกข์ และเฉยๆ ไม่สุข ไม่

ทุกข์ ที่เป็นไปทางกายทางใจ ที่เรียกว่า เวทนา ใจและกระแสของใจที่เกี่ยวกับ

อารมณ์เรียกว่า จิต สิ่งที่ถูกใจและกระแสของใจเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่ถูกเพ่งทั้งส่วน

หยาบ ส่วนกลาง และส่วนละเอียด เรียกว่า ธรรม ทั้งสี่นี้มีสมบูรณ์อยู่กับตัวเรา

ทุกท่าน และเป็นบ่อเกิดของสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร ตลอดวิมุตติความ

หลุดพ้น…” 

 

อริยสัจ ๔ 

  
“...หลักความจริงอันเป็นหัวใจของพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ 

อริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค.. การพิจารณาทุกข์ก็เป็นอริยสัจ

อันหนึ่ง เมื่อเห็นเรื่องของทุกข์แล้วเป็นเหตุให้คิดต่อไปว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไร 

เช่นเราเสียใจในขณะที่ประสบสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา.. เราพยายามพิจารณาหาต้นเหตุ

แห่งความเสียใจว่า เกิดขึ้นมาเพราะเหตุใด และจะมีทางแก้ไขความเสียใจด้วยวิธี

ใด ดังนี้ก็เรียกว่าเราพยายามจะถอนสมุทัยอยู่ในขณะเดียวกันนั้นแล้ว .. การ

ไตร่ตรองหรือพิจารณาทุกข์ตั้งใจดูทุกข์ กำหนดรู้ทุกข์ ตั้งสติดูทุกข์ ล้วนแล้วแต่

เป็นเรื่องของมรรค คือ ศีล สมาธิ ปัญญาทั้งนั้น.. คือสติกับปัญญาไปโดยทำนอง

นี้ ก็เป็นการทำให้แจ้งซึ่งนิโรธโดยลำดับในขณะเดียวกัน .. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 

มรรค ทุกข์มีอยู่ที่ตรงไหน มีอยู่ที่กายมีอยู่ที่ใจ สมุทัยมีอยู่ที่ไหน สมุทัยมีอยู่ที่ใจ.. 

สมุทัยได้แก่อะไรให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.. ทุกข์

อยู่ที่ใจเป็นสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นผู้ผลิตขึ้นมา นิโรธ ดับทุกข์จะดับที่ไหน 

ทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนนิโรธก็ดับที่นั่น แล้วสาเหตุที่จะทำให้นิโรธดับทุกข์ได้มาจากไหน 

ก็มาจากมรรค .. 

 ทกุข ์ สมทุยั นโิรธ มรรคกด็ ีสตปิฏัฐานสีก่ด็ ี และไตรลกัษณก์ด็ ี โปรด

ทราบวา่มอียูก่บัคนๆ เดยีว มไิดม้อียูใ่นทีต่า่งกนั ผูป้ฏบิตัติอ่ธรรมทัง้สามนีส้ายใด

สายหนึง่ชือ่วา่ปฏบิตัติอ่ตนเอง เพราะจดุความจรงิคอืตวัเราเปน็ฐานรบัรองธรรมทัง้

สามประเภทนี ้ถา้พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม ใหช้ดัเจนดว้ยปญัญาแลว้ ทกุขก์บั

สมทุยัไมจ่ำตอ้งบงัคบัขูเ่ขญ็ดว้ยวธิอีืน่ใด แตจ่ะหมดสิน้ไปเอง ตามหนา้ทีข่องเหตซุึง่

ดำเนนิโดยถกูตอ้ง ถา้พจิารณาไตรลกัษณ ์คอื อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา กใ็หเ้หน็ชดัวา่ 

กาย เวทนา จิต ธรรมเป็นไตรลักษณ์แน่นอน ไม่เป็นอย่างอื่น การดำเนินสาย  

อรยิสจักด็ ีสายสตปิฏัฐานกด็ ีและสายไตรลกัษณก์ด็ ีมนัเปน็เรือ่งของคนๆ เดยีวกนั 

และเปน็ทางสายเอกทีส่ามารถยงัผูด้ำเนนิตามใหถ้งึธรรมอนัเอกไดเ้ชน่เดยีวกนั…” 

 

ปัญญาอบรมสมาธิ 

 

“...การทำจิตใจให้สงบด้วยอุบาย สมาธิอบรมปัญญา หรือด้วยอุบาย 

ปัญญาอบรมสมาธิ ทั้งสองนี้เป็นอุบายวิธีที่ถูกต้องเสมอกัน เพราะเป็นอุบาย

เครื่องกระตุ้นเตือนสติให้ตามรู้ความเคลื่อนไหวของจิตทุกระยะในขณะทำการ

อบรม.. ปัญญาอบรมสมาธินั้นเป็นธรรมที่ควรนำมาใช้ในเวลาที่จิตมีความฟุ้งซ่าน

รำคาญจนเกินควร .. ปัญญาทำการพิจารณาหักห้ามกีดกันจิตที่กำลังฟุ้งซ่านกับ

อารมณ์ในเวลานั้น ให้จิตรู้สึกตัวด้วยเหตุผลโดยวิธีต่างๆ จนจิตยอมรับหลัก

เหตุผลและยอมจำนนต่อปัญญาผู้พร่ำสอนแล้วกลับตัว แล้วย้อนเข้าสู่ความสงบ
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ซึ่งเป็นการขายตัวอย่างเลวร้ายที่สุดให้อภัยไม่ได้เลย นี่แหละคือหลักของการ

ปกครอง ของการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างนี้ จึงต้องได้ระมัดระวังเสมอ ประมาทไม่ได้

ตลอดไป...” 

 
เตือนพระเณร มหาภัย ๕ อย่าง  

 

“...พระเราเป็นเพศที่หนึ่งที่จะสามารถครองมรรคครองผลได้ เพราะมี

โอกาสอันดีงาม ทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยหมด ให้พากันตั้งใจ เราเป็นห่วงเป็นใยพระ

ลูกพระหลานของเรา กลัวจะเลินเล่อเผลอสติเป็นบ้ากับโลกกับสงสารเขา ทุกวัน

นี้เรื่องของกลมายาของกิเลสนั้นมีมากนะ วันนี้จะพูดให้บรรดาพระลูกพระหลาน

ทั้งหลายของเราได้ทราบเสียว่าจุดใหญ่มหาภัยคืออะไร 

เริ่มตั้งแต่ หนังสือพิมพ์ เป็นข่าวเป็นคราว พระเราไม่จำเป็นต้องหาข่าวหา

คราว หลีกข่าวหลีกคราวทั้งนั้นถึงถูก อย่างพระพุทธเจ้าไล่เข้าป่า .. เพื่อหลีกข่าว

หลีกคราวทั้งหลาย อันเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายของกิเลสมันบีบบี้สีไฟนั่นเอง จาก

นั้นก็ วิทยุ ให้ตัดออก อันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวเรื่องคราว เรื่องยุยงก่อกวนจิตใจให้ฟุ้ง-

เฟ้อเห่อเหิมไปตามมัน เทวทัตโทรทัศน์ วิดีโอ นี่เป็นตัวสำคัญมาก อันนี้อันหนึ่ง

แล้ว โทรศัพท์มือถือ นี้สุดยอดได้เลย จับโทรศัพท์ขึ้นใส่หูปั๊บ นี้คุยกับอีสาวได้

สบายเลยนัดกันไปห้องไหนหับไหน ที่ไหนๆ ม่านรูดม่านรีดไม่สำคัญ นัดกันได้

ถึงที่สุดเลย  

นี่แหละ ๕ กษัตริย์นี้เองเป็นตัวทำลายศาสนาอยู่เวลานี้ วัดวาอาวาสเราเลย

จะรกจะร้างไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เข้าไปทำลาย ตามวัดตามวา จะไม่มีเหลือพระ

เณรอยู่ในวัดแล้ว .. นี่ละตัวมหาภัย จึงได้เผดียงให้พระลูกพระหลานทั้งหลาย

ทราบ อยา่ไดคุ้น้อยา่ไดช้นิกบัมนั อยา่เหน็วา่เปน็สริมิงคล นีค้อืตวัภยัสำหรบัพทุธ-

ศาสนา .. ในวัดนี้มีไม่ได้ .. 

สำหรับพระเณรของเรา ให้พากันระมัดระวังให้มาก ใครกล้าหาญชาญชัยก็

คือเป็นเทวทัตต่อสู้พระพุทธเจ้านั้นแล นี่เป็นจุดสำคัญมาก ขอให้พากันระมัดระวัง 

.. อย่าไปสนิทสนมกับมันถ้าไม่อยากจม นี่เป็นข้าศึก แม้แต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ จิตใจ

ของเรายังเสาะยังแสวงหายุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลา จนหาเวลาว่างหาความสงบ

ไมไ่ด ้ กเ็พราะจติหาอารมณห์าขา่ว .. ใหเ้อาขา่วแหง่พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ์   

.. ข่าวภาวนาลงไปสู่จุดนี้ ระงับดับข่าวนั้นให้หมดไป ให้เหลือแต่ข่าวพุทโธ ธัมโม 

สังโฆ ข่าวอรรถข่าวธรรมอยู่ภายในใจ ใจของเราจะได้มีความสงบเยือกเย็น ข่าว

ธรรมกับข่าวโลก คือข่าวกิเลสกับข่าวธรรมนี้ต่างกันมากนะ...” 

 

มหาปเทสและสิกขาบทเล็กน้อย 

 

“...ของอะไรๆ ที่ตกมาใหม่ๆ นี้ คัมภีร์พลิกไม่ทัน ตามไม่ทัน เพราะสมัยทุก

วันนี้เป็นสมัยจรวด แต่พระพุทธเจ้าท่านครอบไว้หมดเลยโดยยกมหาปเทสขึ้นเป็น

ข้อเทียบเคียง ทรงแยกออกมา ส่วนหนึ่งควร ส่วนหนึ่งไม่ควร ส่วนไหนที่ควรเป็น

สิ่งของที่จะใช้สอย จะขบฉันอะไรก็แล้วแต่ที่ควร แต่นี้ไม่มีในพระวินัยแต่ก่อน ก็

ให้โอนลงหลักพระวินัยที่เป็นของควร เช่น น้ำอ้อยแต่ก่อนมี แต่น้ำตาลไม่มีใน

ได้.. การฝึกทรมานจิตให้สงบเป็นสมาธิลงได้ ด้วยทั้งจิตกำลังฟุ้งซ่านและระส่ำ

ระสายด้วยอุบายที่กล่าวมา เรียกว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” เพราะทำการหักห้าม

จิตลงได้ด้วยความฉลาดรอบคอบของปัญญา…” 

 

อารมณ์เครื่องยั่วยวน 

 

“...ใจที่ไม่ยอมเข้าสู่ความสงบได้ตามใจหวังในเวลาบำเพ็ญนั้น โดยมากใจมี

อารมณ์เครื่องยั่วยวนมาก เช่น รูปไหลเข้ามาในคลองจักษุ  เสียง กลิ่น รส เครื่อง

สัมผัสต่างก็ไหลเข้ามาทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แล้วไหลผ่านเข้าไปถึงใจ 

กลายเป็นธรรมารมณ์ขึ้นมา ใจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ชั่ว ดี และสุข ทุกข์ จึงมีความ

กระเพือ่มรบัอารมณอ์ยูต่ลอดเวลา หาโอกาสดำรงตนอยูด่ว้ยความสงบสขุไมไ่ดเ้ลย 

จำต้องรับรู้ รับเห็น รับสุข รับทุกข์ จนไม่มีเดือน ปี นาที ชั่วโมง เป็นเวลา

พักผ่อนใจ แต่เป็นธรรมดาของสามัญจิต จะอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังตนเองย่อมไม่

ได้ ต้องอาศัยอารมณ์เป็นผู้พาอยู่ พาไป พาให้ดี ให้ชั่ว พาให้สุข ให้ทุกข์ พาให้

ดีใจและเสียใจ พาให้เพลิดเพลินและเศร้าโศกอยู่เป็นประจำ จึงไม่มีโอกาสได้เห็น

ความสุขอันแท้จริงของใจ ความสุขที่เกิดจากการอบรม แม้จะอาศัยธรรมเป็น

อารมณ์ของใจ แต่ก็เป็นเครื่องสนับสนุนใจให้ได้รับความสุขเพื่อเป็นตัวของตัวขึ้น

ไปเป็นลำดับ จนถึงขั้นเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์…” 

 

ดับโลภโกรธหลงที่ต้นตอคือใจ 

 

“...ความโลภเกิดขึ้น ติดตามความโลภให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุไร ที่มัน

ไปโลภ ไปโลภอยากได้อะไร อยากได้ไปทำไม เท่าที่มีอยู่เพราะความโลภไปเที่ยว

กว้านเอามาก็หนักเหลือกำลังอยู่แล้ว ยังหาที่ปลงวางไม่ได้นี่ .. ความโกรธเกิดขึ้น

ก็เหมือนกัน ไม่เพ่งเล็งผู้ที่ถูกเราโกรธ ต้องย้อนเข้ามาดูตัวโกรธซึ่งแสดงอยู่ที่ใจ

และออกจากใจ วา่ไมม่อีนัใดทีจ่ะรนุแรง ไมม่อีนัใดทีจ่ะใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยี-

หายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นภายในใจเรา ทำลายเราก่อนแล้วถึงไปทำลายคนอื่น 

เพราะไฟเกิดที่นี่และร้อนที่นี่แล้วจึงไปทำผู้อื่นให้ร้อนไปตามๆ กัน เมื่อพิจารณา

อย่างนี้ไม่ลดละต้นเหตุของผู้ก่อเหตุ ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี 

ย่อมระงับดับลง เพราะการย้อนเข้ามาพิจารณาดับที่ต้นตอของมัน ซึ่งเป็นจุดที่  

ถูกต้องและเป็นจุดที่สำคัญที่ควรทำลายกิเลสประเภทต่างๆ ได้…” 

 
อย่ามองกันในแง่ร้าย 

 

“...อย่ามองกันในแง่ร้าย ให้มองกันในแง่เหตุผลและเมตตาต่อกันเสมอ 

เพราะคนเราความรู้และอัธยาศัยใจคอไม่เหมือนกัน ผู้มีความรู้มากก็มี ความรู้

น้อยก็มี ผู้โง่ผู้ฉลาดมีสับปนกันไป ผู้หยาบผู้ละเอียดมี ให้ต่างคนต่างระมัดระวัง 

สิ่งใดที่มีอยู่ในตัวเรา ยิ่งสิ่งใดที่เป็นภัยต่อหมู่เพื่อนด้วยแล้ว ให้ระมัดระวังและ

กำจัดให้ได้ อย่าหวงไว้เผาตัวเองและวงคณะ และอย่าแสดงออกมาเป็นอันขาด 
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สงฆ์ลงอุโบสถครั้งหนึ่ง ท่านบอกไว้อย่างนี้ นี้เป็นความแปลกต่างกัน ในบรรดา

พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ นอกนั้นเหมือนกันหมด .. 

สวดปาฏิโมกข์นี่ก็ทำไมเลวลงอีกแล้วนะ ฟังแล้วไม่น่าฟังเลย มันเลวลงทุก

อย่างละนะ ก่อนที่จะสวดทำไมไม่ฝึกไม่ซ้อมตัวเองให้เรียบร้อย นี่เป็นสังฆมณฑล

เป็นสันนิบาตของสงฆ์ ไม่ใช่สันนิบาตของเด็กนี่ มาทำเล่นๆ เหมือนเด็กได้เหรอ 

สวดให้ถูกตามบทตามบาทดังที่เคยสวดมานั้นมันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ว่า นี่มันเลวลง

จะไม่ให้ว่ายังไง ก็ไม่ได้สอนเพื่อให้เลวลง สอนเพื่อให้ดีขึ้น เพียงสวดปาฏิโมกข์ที่

เคยสวดอยู่แล้วยังเลวลงได้ หยาบๆ นี้ก็เห็นอยู่แล้ว ละเอียดจะเอาความดีมาจาก

ไหน ความละเอียด จะละเอียดยิ่งกว่านั้นได้ยังไง .. 

เพราะขาดความเอาใจใส่ จิตใจไม่ได้อยู่กับธรรมกับวินัยพอให้มีความหนัก

แน่นในจิต ที่จะให้เกิดความสนใจจดจ่อ ก็ดูเหมือนสวดพอเป็นพิธีไปอย่างนั้น แต่

เราไม่ได้ยกโทษเราพูดตามความจริง เราได้ยินด้วยหูของเรา เรานั่งฟังปาฏิโมกข์อยู่

ด้วยทำไมเราจะไม่รู้ ก็เราสวดปาฏิโมกข์ได้ด้วยนี่ไม่ใช่สวดไม่ได้ สวดดีไม่ดีก็ต้องรู้ 

มีแต่มหาเปรียญทั้งนั้นสวด เวลาสวดไปไม่เป็นท่า ไม่สมเป็นวัดใหญ่และอยู่ใน

กรุงเทพฯ เอาแต่ความเร็วเข้าว่า เลยเหมือนนกขุนทอง ไม่ได้ศัพท์ได้แสงไม่ทราบ

ทีฆะ รัสสะ อย่างไร ฟาดกันไปอย่างนี้ก็มี แล้วผมเกี่ยวข้องอยู่หลายวัดนี่ใน

กรุงเทพฯ ไปพักวัดไหนก็ต้องได้ฟังปาฏิโมกข์วัดนั้นๆ เช่น วัดเทพศิรินทร์สวดดี 

วัด... นี้เป็นรองลงไป รองอยู่มาก นี่เราพูดถึงวัดใหญ่ๆ 

เราไปอยู่ที่ไหนเราสังเกตทั้งนั้น มันอดไม่ได้ที่ไม่สังเกต มันหากสังเกตอยู่

งั้นแหละ ตามความรู้สึกของเจ้าของเองมันชอบสังเกต สังเกตหาเหตุหาผลเพื่อ

เป็นอรรถเป็นธรรมนั่นเอง ไม่ใช่สังเกตเพื่อจะยกโทษยกกรณ์มองใครๆ ในแง่ร้าย

อย่างนั้นเราไม่มี มองเพื่อหาความสัตย์ความจริง มันเป็นแต่ความจริงทั้งนั้น เช่น 

การสวดปาฏิโมกข์ก็เป็นความจริงเหมือนกัน อะเป็นอะ อิเป็นอิ อีเป็นอี ครุ ลหุ 

หนักเบา อักษรนั้นๆ สระตัวนั้นออกมาจากฐานกรณ์ใด  

พวกมหาเปรียญรู้ได้ดีนี่ เพราะอันนี้เป็นหลักของบาลีที่จะสอบเป็นเปรียญ

ด้วยต้องรู้ สิถิล ธนิต โฆสะ อโฆสะ ครุ ลหุ ทีฆะ รัสสะ พวกมหาเปรียญรู้ดี 

ฉะนัน้เมือ่ผา่นประโยคนีไ้ปแลว้แมจ้ะไมฝ่กึกบัใครกร็ู ้ เพราะครไูดส้อนอกัขระฐาน-

กรณ์ตั้งแต่เรียนบาลีอยู่แล้ว นอกจากไม่สนใจเท่านั้นเอง จะว่าไม่รู้พูดไม่ได้ ลง

เป็นมหาเปรียญไม่รู้สิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลย เพราะนี้เป็นหลักสูตรของ

ความเป็นมหาเปรียญ เป็นหลักสูตรฝ่ายบาลี ก่อนจะไปแปลธรรมบทต้องผ่านบาลี

เหลา่นีเ้สยีกอ่น สนธ ิสมาส เหลา่นีต้อ้งคลอ่งตวั ศพัทไ์หนเปน็สนธ ิศพัทไ์หนเปน็

สมาส เป็นตัตธิต อาขยาต นามกิตต์ รู้หมด ดีไม่ดียังรู้ไปจนกระทั่งธาตุ วิภัตติ 

ปัจจัย จะมาว่าอะไรแต่อักขระฐานกรณ์ที่เรียนเพื่อสวดปาฏิโมกข์เท่านั้น .. 

เกี่ยวกับการสวดปาฏิโมกข์อันเป็นกิจสงฆ์อย่างเต็มที่ไม่ดี นี่เป็นสังฆกรรม

ประเภทหนึ่ง กิจสงฆ์ทั้งหมดที่จะเป็นความเรียบร้อยลงได้ในสังฆกรรมประเภทนี้

ต้องผู้สวดเป็นสำคัญ สวดปาฏิโมกข์ สวดไม่ถูกก็ไม่สมบูรณ์ สงฆ์ไว้วางใจให้ผู้นั้น

ทำหน้าที่เพื่อสงฆ์ทั้งวัด จึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้

เองจึงต้องเตือนเสมอ ก่อนที่ใครจะสวดต้องได้ฝึกซ้อมให้เป็นที่แน่ใจก่อน 

ในระยะขั้นเริ่มแรกแห่งการสวดนี้ถึงจะไม่รวดเร็วอะไรก็ตาม เราไม่ถือเป็น

สำคัญยิ่งกว่าการสวดให้ถูกต้องตามอักขระฐานกรณ์ เมื่อจำได้แม่นยำ สวดได้ถูก-

ต้อง ในเบื้องต้นแม้จะสวดช้าไปบ้างแต่เมื่อความเคยชินมีแล้วก็รวดเร็วไปเอง 

ไม่ใช่เร็วแบบไม่ได้ถ้อยได้ความ เร็วตกตามบทตามบาท ที่ไหนที่มีรัสสะมากๆ ก็

พระวินัย ก็ให้โอนน้ำตาลว่าเป็นของควร และฉันได้ใน ๗ วัน เช่นเดียวกับน้ำอ้อย 

เป็นของไม่ควร เช่นอย่างท่านบัญญัติสุราเอาไว้ในพระวินัย แต่นอกจากนั้น

ซึ่งเป็นพิษเป็นภัย เป็นความผิดเหมือนกัน หากไม่มีในพระวินัย ก็โอนเข้าไปทาง

สุราว่าเป็นของไม่ควร เช่น พวกฝิ่น เฮโรอีน อะไรเหล่านี้ ก็โอนเข้าไปทางนั้น นี่

ท่านเรียกมหาปเทส คือแยกอันไหนที่ควร ให้ไปทางฝ่ายพระวินัยที่ควร ของที่

คล้ายคลึงกันก็ไปทางนั้น อันไหนที่ไม่ควรก็ให้แยกไปทางไม่ควร นั่นพระพุทธเจ้า

ท่านฉลาดขนาดไหน ท่านยกมหาปเทสขึ้นเทียบเคียงเข้าไปอย่างนั้น เวลาท่านจะ

ปรินิพพานก็ยังทรงอนุญาต ถ้าสงฆ์มีความประสงค์จะถอนสิกขาบทเล็กน้อยก็ได้ 

แต่ท่านไม่ได้ระบุว่า สิกขาบทเล็กน้อยคืออะไร.. 

คิดดู ขนาดพระอริยสงฆ์ขั้นพระอรหันต์ ท่านยังไม่มีองค์ใดลงมติได้เลยว่า

สิกขาบทเล็กน้อยนั้น คือสิกขาบทเช่นไร จะรวมลงในสิกขาบทเท่าไร ฟังซี ก็

เพราะทา่นเคารพพระพทุธเจา้นัน่เอง ถา้หากวา่สงฆม์คีวามปรารถนาจะถอนสกิขาบท  

เลก็นอ้ยกไ็ด ้ทา่นพดูกลางๆ ไวอ้ยา่งนี ้ทนีีเ้พราะความเคารพของพระสงฆใ์นครัง้นัน้   

ยกพระอรหันต์ขึ้นเลยแหละเป็นหลักใหญ่ ก็ไม่เห็นมีองค์ใดที่จะระบุออกมาว่า

สิกขาบทเล็กน้อยนั้นคืออันนั้น อันนั้นให้ถอนได้ๆ หรือให้ถอนสิกขาบทนั้นได้   

วินัยข้อนั้นได้ ไม่เห็นมีองค์ใดกล้าตัดสิน ก็บอกไว้ในนั้นอีกแหละ เวลา

พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว พระสงฆ์แม้องค์เดียวซึ่งเป็นพระอรหันต์ลงมา 

ไม่มีองค์ใดกล้าตัดสินลงได้ หรือจะถอนพระวินัยสิกขาบทเล็กน้อยนั้นได้ ก็เป็น

อย่างนั้น...” 

 

 
การทำวัตรสวดมนต์ 
 

“...การประชุมไหว้พระสวดมนต์ จะมีเฉพาะวันอุโบสถปาฏิโมกข์เท่านั้น.. 

ท่านประสงค์ให้พระเณรทำวัตรและสวดมนต์ตามอัธยาศัยโดยลำพัง จะสวดมาก

น้อยหรือถนัดในสูตรใดและเวลาใด ก็ให้เป็นความสะดวกของแต่ละรายไป ดังนั้น

การทำวัตรสวดมนต์ของท่านจึงเป็นไปโดยลำพังแต่ละรายตามเวลาที่ต้องการ และ

เป็นภาวนาไปในตัว เพราะความระลึกอยู่ภายในอย่างเงียบ มิได้ออกเสียงดังเช่น

ทำด้วยกันหลายคน .. สวดมนต์สวดอะไรก็ตาม ดูสูตรไหนดูให้ถูกต้องแม่นยำ

อย่าให้คลาดเคลื่อน อย่าถือว่าไม่สำคัญ ศาสนาสำคัญทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยทั้ง

ปรมัตถ์ สำคัญหมด สูตรต่างๆ ออกมาจากจำพวกไหน จำพวกพระสูตรหรือพระ

วินัย หรือพระปรมัตถ์ ก็ให้ถูกต้องตามนั้น อย่าทำมักง่ายไม่ดี…” 

 

 
การสวดปาฏิโมกข์ 
  

“…คิดดูซิพระพุทธเจ้าบางองค์ ๗ ปีถึง

ประชุมปาฏิโมกข์กันหนหนึ่ง ๖ ปีย่นลงมาๆ ปี

หนึ่งลงอุโบสถสังฆกรรมทีหนึ่ง พระสงฆ์ก็อยู่ได้

ด้วยความผาสุก มีความสามัคคีกลมกลืนกันดี ไม่แตก

ไม่ร้าว ส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ภายใน ๑๕ วัน

เท่านั้น เห็นว่าเป็นความเหมาะสม ใน ๑๕ วันประชุม
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ปัญญาจะสอดแทรกไปตามๆ กัน ส่วนมากอดอาหารผ่อนอาหารนี้ถูกจริตนิสัยของ

ผู้ปฏิบัติมากทีเดียว มากกว่าข้อปฏิบัติอย่างอื่นๆ อย่างท่านว่าธุดงค์ ๑๓ นั่นก็เพื่อ

กำจัดกิเลส คำว่าธุดงค์ ก็แปลว่าเครื่องกำจัดกิเลสนั้นแหละ อะไรที่ถูกกับจริต

นิสัยของตนให้ยึดมาปฏิบัติ เช่นท่านบอกว่าเนสัชชิก ไม่นอน จะกำหนดสักกี่วันกี่

คืนก็แล้วแต่ แล้วปฏิบัติตามนั้น ผลเป็นยังไงบ้าง เราสังเกตดูผล ถ้าไม่ได้ผลทั้งที่

เราก็พยายามทำเต็มกำลังตามธุดงค์ข้อนั้นๆ เราก็แยกเสีย เห็นว่าไม่ถูกก็พลิกไป

ข้ออื่น 

สำหรับอดอาหารนี้ไม่มีในธุดงค์ ๑๓ แต่มีในธรรมข้ออื่น เช่น บุพพสิกขา 

ไม่มีในธุดงค์ ๑๓ แต่ก็มีอยู่ในธรรมเช่นเดียวกัน เช่นบุพพสิกขาเป็นต้น ในบุพพ-

สิกขาท่านแสดงไว้ว่า ถ้าพระอดอาหารเพื่อโอ้เพื่ออวดแล้วปรับอาบัติทุกความ

เคลื่อนไหวเลย ไม่ว่าจะอยู่อาการใดปรับอาบัติเป็นโทษทั้งนั้นๆ ห้ามอด พูดง่ายๆ 

ถ้าฝืนอดไปก็ปรับโทษตลอด อดอาหารเพื่อกิเลสตัณหา คืออดเพื่อโอ้เพื่ออวด 

เพื่อให้เขายกยอตนว่าเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดเพราะอดอาหารอย่างนี้ ปรับอาบัติตลอด

เวลา นี่คือข้อธรรม มีในคัมภีร์ เรายกมาแสดงให้ฟัง แต่ถ้าอดเพื่ออรรถเพื่อธรรม

แล้วอดเถิด เราตถาคตอนุญาต นี่ธรรมเหมือนกัน คืออดเพื่ออรรถเพื่อธรรมอด

เถิด เราตถาคตอนุญาต 

การอดนี้ก็ต้องสังเกตดูจริตนิสัยของตน เหมาะสมกับการอดอาหารหรือไม่

เหมาะ ส่วนมากเหมาะ เพราะอาหารกับธาตุขันธ์มันเข้ากันได้ ธาตุขันธ์นี้มีกำลัง

ทับจิตใจ การภาวนาไม่ค่อยสะดวก จึงต้องได้ผ่อนสั้นผ่อนยาวอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติ

อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้าด้นๆ เดาๆ สักแต่ว่าทำไม่เกิดประโยชน์…” 

 

ถือธุดงค์เข้าพรรษา  

 

“...นี่เข้าพรรษาแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนั่นก็จะบิณฑบาตดังธุดงค์ที่เคย

ปฏิบัติมาทุกปี ประชาชนทั้งหลายมีศรัทธาก็เอามาใส่บาตร ตามเขตที่ปักไว้แล้ว 

ถือเอากำแพงเก่านี้เป็นบาทฐาน เรียกว่ารับมาถึงนั้นแล้วก็หยุด เราเอาอันนี้เป็น

บาทฐานไปเลย .. พระท่านรับบิณฑบาตมาแล้วก็เป็นเรื่องของท่านเอง ข้อวัตร

ปฏิบัติประจำพระก็คือไม่รับบิณฑบาตไม่รับอาหารเมื่อเข้าในวัดแล้ว .. ถ้าท่านรับ  

ก็ขาดธุดงค์ข้อนี้ ท่านไม่ใช่เย่อหยิ่งจองหองนะ ธุดงค์บังคับไว้ให้เป็นผู้มีความ

มักน้อย ได้มากได้เท่าไรก็ตามเอาเพียงเท่านี้ๆ เพื่อจะดัดกิเลสตัวมันโลภมาก 

กินไม่พอนั่นเอง ตีลงมาธรรมะจะได้ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับ นี่การ

ปฏิบัติตน…” 

 
การเข้าพรรษา 

 

“...ประเพณีการเข้าพรรษานี้ ถือเป็นกิจสำคัญสำหรับพระนับแต่ครั้ง  

พุทธกาลมา เริ่มแรกจริงๆ ก็ไม่มีการจำพรรษา เห็นมีความจำเป็นเกี่ยวกับ  

การเที่ยวของพระไม่มีเวล่ำเวลา ทำคนอื่นให้ได้รับความเสียหายบ้างหรือมากน้อย 

ตามแต่พระเณรมีจำนวนมาก เที่ยวไม่มีเวลาหยุดทั้งหน้าแล้งหน้าฝน เมื่อเขา

กราบทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาของพระ พระองค์จึงทรงบัญญัติ

เร็ว ที่มีทีฆะมากๆ ก็ช้าไปเอง ตามจังหวะของการสวดที่มีเสียงสั้นเสียงยาว 

เคยชินแล้วเป็นไปเอง ความเร็วก็เร็วไปเอง เร็วไปตามหลักแห่งความถูกต้อง 

ไม่ใช่รวดเร็วไปด้วยสักแต่ว่าอย่างนั้นไม่นับเข้าในกฎเกณฑ์นี้ …” 

 

การขอนิสัย 

 

“...ขอนิสัย พ่อแม่ครูจารย์มั่นให้ขอรวมกันหมดทีเดียว ท่านก็ชี้แจงเหตุผล

ให้ทราบ ขอในเวลาบวชเป็นอย่างหนึ่ง ขอในเวลาที่บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วมารวม

กันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่ง ไม่ขัดต่ออาวุโสภันเต เพราะในขณะนั้นเป็นนามลูกศิษย์ขอ

นิสัยจากอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว่า ก็ถูกของท่าน แต่มีแปลกอยู่เราไม่เคยเห็น 

เณรท่านให้ขอนิสัยเหมือนกันนะ คือความพึ่งพิงสำหรับเณร องค์ไหนหนอท่านให้

ขอนิสัยผมลืมเสียแล้ว พอได้เป็นแบบฉบับอันหนึ่งให้เป็นข้อคิดสำคัญ…” 

 
หลักธรรมหลักวินัยเหนืออาวุโสภันเต 

 

“...ไอ้เราจะว่าขวานผ่าซากก็ตาม หรือจะว่าตรงไปตรงมาก็ตาม เหตุผลมี  

ยงัไงธรรมมยีงัไงเราพดูตามนัน้เลย ไมน่า่เลือ่มใสเราบอกวา่ไมน่า่เลือ่มใส ผดิเราวา่  

ผิดเลย เรื่องครูเรื่องอาจารย์ว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัย เรื่องหลัก

ธรรมหลักวินัยเป็นหลักสำคัญมากทีเดียว เราเคารพตรงนี้ ถึงเคารพอาวุโสภันเต

ก็ตาม ก็ต้องเป็นผู้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันพอที่จะเป็นอาวุโสภันเต

ได้โดยสมบูรณ์ แล้วควรกราบไหว้บูชาซึ่งกันและกัน เคารพซึ่งกันและกัน ก็ถือใน

หลักเกณฑ์ของธรรมวินัยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ไม่ใช่จะว่าบวชมาหลายๆ พรรษา

แล้วก็ว่าเป็นอาวุโส จะให้กราบให้ไหว้เลยอย่างนั้นไม่ได้ ในหลักพระวินัยมี อายุ 

๖๐ พรรษายังต้องมาขอนิสัยต่อพระผู้มีพรรษาน้อยกว่า นั่นคือไม่สามารถที่จะ

รักษาตนได้ อายุพรรษาจึงไม่สำคัญ…” 

 
การอดอาหาร อดนอน 

 

“...ดังที่ท่านอดอาหาร ในวัดป่าบ้านตาดนี้เรียกว่าเด่นมาตลอด ใครจะว่าบ้า

ก็ให้ว่ามา หลวงตาบัวเป็นสมภารวัดป่าบ้านตาด พาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายดำเนิน

มา ผิดถูกประการใดให้พิจารณา เราเรียนมาก็เรียนมาเพื่อมรรคเพื่อผล เพื่ออรรถ

เพื่อธรรมอย่างสูงทีเดียวตั้งแต่ต้นเลย การมาปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผล

เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเหล่านี้จึงแน่ใจว่าไม่ผิด เช่น อดอาหาร ผ่อน

อาหาร อาหารนี่เป็นสำคัญพยุงทางธาตุขันธ์ แต่เป็นภัยต่อจิตใจได้ถ้าผู้ไม่พินิจ

พิจารณา เพราะฉะนั้นจึงให้แบ่งสันปันส่วนกันให้พอดี ธาตุขันธ์ก็ให้พอเป็นไปอย่า

ให้เหลือเฟือจนเกินไป จะกลายเป็นหมูขึ้นเขียงแล้วไม่ยอมลง ต้องมีการฝึกการ

ทรมาน 

พระเราถ้าฉันมากๆ สติไม่ดี ดีไม่ดีล้มเหลว จำให้ดีนะข้อนี้พระ พอผ่อน

อาหารลงไปสติจะเริ่มดีขึ้น ผ่อนลงไปหรือตัดอาหารเป็นวันๆ ไป สติดี ดีขึ้น 
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ให้มีการจำพรรษา การอยู่จำพรรษานั้นต้องอยู่ให้ครบไตรมาสคือ ๓ เดือน มีวันนี้

เป็นวันเริ่มแรก เพราะเป็นฤดูฝนสมกับการเข้าพรรษา จะอยู่ในสถานที่ใดก็ถือ

บริเวณนั้นเป็นขอบเขตของตน ซึ่งจะต้องจำพรรษาอยู่ที่นั้นตลอดไตรมาสคือ   

๓ เดือน นี่เป็นประเพณีของพระเราต้องมีการจำพรรษา จะไปเร่ๆ ร่อนๆ ไม่มีการ  

จำพรรษาอย่างนั้นไม่ได้ ผิดพระวินัย ..  

เขตในวัดเรานี้เป็นเขตที่กำหนดได้ง่ายที่สุด มีกำแพง นี่ในบริเวณวัดนี้  

เป็นเขตที่พระอยู่จำพรรษา กำหนดไตรมาส ๓ เดือน ไม่ได้ไปที่ไหนถ้าหากไม่มี

ความจำเป็น เมื่อมีความจำเป็นสัตตาหกรณียกิจไปได้ ๗ วันตามหลักพระวินัย 

แล้วกลับมา อย่างน้อยต้องมาค้างที่วัด ๑ คืนแล้วไปได้อีก ๗ วัน และกลับมา

ค้างที่วัดอีก ๑ คืน นี่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องไป ด้วยสัตตาหะติดต่อกัน   

ท่านอธิบายไว้ตามพระวินัยละเอียดมากทีเดียว แต่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ห้ามไป

ค้างคืนที่อื่น...” 

 
สัตตาหกรณียกิจ 

 

“...สัตตาหกรณียกิจ กิจที่ควรจะไปได้มี ๗ วันท่านบอก บิดามารดาป่วย 

เพื่อนฝูงสหธรรมิกหรือครูหรืออาจารย์ป่วย ท่านก็บอกไว้ตามหลักพระวินัย วัดวา

อาวาสชำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ไม่ได้ เช่น ศาลาโรงฉัน เป็นต้น ให้ไป

หาไม้มาทำมาซ่อมแซม สัตตาหะไปได้ แล้วก็มาค้างวัดคืนหนึ่งแล้วออกไป ภายใน 

๗ วันกลับมา หรือพวกศรัทธาญาติโยมที่เป็นศรัทธาใหม่ เช่น พระมหากษัตริย์ นี่

ก็ไปได้ ๗ วัน สิ่งที่ควรจะอนุโลมในสิ่งนั้นท่านก็บอกว่ามี ก็พึงอนุโลมตามนี้ 

อยา่ไปแบบสุม่สีสุ่ม่หา้ไมไ่ดห้นา้ไดห้ลงั นัน่ดไูมไ่ดน้ะ อยากไปไหนกส็ตัตาหะ  

ไปเรื่อยๆ สัตตาหะไปโน้นสัตตาหะไปนี้ เลยไม่ทราบว่าสัตตาหะอะไร เก่งกว่าครู

กว่าอาจารย์ไปอย่างนั้น มีแล้วนะ ทุกวันนี้ปรากฏแล้วทั้งๆ ที่เป็นครูเป็นอาจารย์

นั่นแหละ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน…” 

 

ประเคนหรือเทน้ำล้างบาตรก่อนบิณฑบาต 

 

“...ตามพระวินัย พระจะออกบิณฑบาต หรือใช้บาตร ต้องให้เณรหรือ

ญาติโยมประเคนบาตรให้ก่อน ถ้าไม่มีใครประเคน เทน้ำล้างบาตรเขย่าไปมา แล้ว

เททิง้เสยีกพ็อ แตถ่า้เอาผา้ไปเชด็ ฝุน่ละอองจากผา้กจ็ะไปตดิเปือ้นบาตร เปน็อามสิ

บาตรใช้ไม่ได้ ตามสายตาของโลกเอาผ้าเช็ดแห้งก็สะอาดดีแล้ว แต่จริงๆในผ้า

ย่อมมีฝุ่นละอองอยู่โดยตามองไม่เห็น…” 

 

ไม่บิณฑบาตไม่ฉัน อานิสงส์บิณฑบาต 

 

“…การบิณฑบาต ถือเป็นกิจวัตรสำคัญประจำพระธุดงค์ในสายของท่านไม่

ให้ขาดได้ เว้นแต่ไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไป ขณะไปก็สอนให้มีความเพียรทางภายใน

ไม่ลดละทั้งไปและกลับจนมาถึงที่พัก ตลอดการจัดอาหารใส่บาตรและลงมือฉัน 

การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรข้อหนึ่งที่อำนวยผลแก่ผู้บำเพ็ญ ให้ได้รับความ

สงบสุขทางใจ คือ เวลาเดินไปในละแวกบ้านก็เป็นการบำเพ็ญเพียรไปในตัวตลอด

ทั้งไปและกลับ เช่นเดียวกับเดินจงกรมอยู่ในสถานที่พัก หนึ่ง เป็นการเปลี่ยน

อิริยาบถในเวลานั้น หนึ่ง ผู้บำเพ็ญทางปัญญาโดยสม่ำเสมอแล้ว เวลาเดิน

บิณฑบาตขณะที่ได้เห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาสัมผัสทางทวาร ย่อมเป็น

เครื่องเสริมปัญญาและถือเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นๆ ได้โดยลำดับ หนึ่ง เพื่อดัด

ความเกียจคร้านประจำนิสัยมนุษย์ที่ชอบแต่ผลอย่างเดียว แต่ขี้เกียจทำเหตุซึ่ง

เป็นคู่ควรแก่กัน หนึ่ง เพื่อดัดทิฐิมานะ ที่เข้าใจว่าตนเป็นคนชั้นสูงออกจาก

ตระกูลสูงและมั่งคั่งสมบูรณ์ทุกอย่าง แล้วรังเกียจต่อการโคจรบิณฑบาตอันเป็น

ลักษณะคนเที่ยวขอทานท่าเดียว...” 

 

บิณฑบาตซ้อนผ้าสังฆาฏิ 

 

“...การบิณฑบาต ประเพณีหรือหลักวินัยพระพุทธเจ้ายืนตัวอยู่แล้ว การไป

บิณฑบาตในหมู่บ้านให้ครองผ้าซ้อนกัน สังฆาฏิ จีวร เว้นแต่บิณฑบาตตามทุ่งนา

หรือในครัว ไม่ได้เข้าบ้าน นี่เป็นประเภทหนึ่ง ใช้ผืนเดียวก็ได้ไม่ขัดข้อง แต่เข้าไป

ในหมู่บ้านแล้วต้องซ้อนผ้า ฟังให้ดีนะ .. ถ้าลงได้เห็นแล้วเอาจริงๆ นะไม่เหมือน

ใคร เพราะพระวินัยมีชัดเจนมากทีเดียวประจำองค์พระ ให้ซ้อนผ้า เว้นแต่ฟ้าลง

ฝนตก อากาศมืดครึ้มฝนจะตก นี่ที่มีข้อยกเว้นในพระวินัย ถ้าอากาศแจ่มใสและ

เข้าไปในหมู่บ้านด้วย ให้ซ้อนผ้าเข้าไปบิณฑบาต .. 

ให้ยึดหลักพระวินัยคือองค์ศาสดา ให้เกาะติดนะ ถ้าพลาดจากพระวินัยคือ

พลาดจากศาสดา เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพร้อมเลยนะ พระวินัยและธรรมนี้แล

คือศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้ว…” 

 
การขบฉัน 

 

“...การขบการฉันให้สำรวม ตาสำรวมในบาตร และเวลาฉันจังหันนี้ตาเหม่อ

มองไปที่ไหนๆ นั่นความไม่มีสติ และเสียศักดิ์ศรีของผู้ฉันในบาตรเป็นอันมากที

เดียว นี้เราเคยเตือน มองดูแพล็บๆ มันขวางตานะ เพราะเราไม่เคยปฏิบัติอย่าง

นั้นมา ปตฺตสญฺญี ปิณฺฑปาตํ มันก็มีทั้งสองภาคไม่ใช่รึ ปตฺตสญฺญี ปิณฺฑปาตํ 

อันหนึ่งเป็นภาครับบิณฑบาตไม่ใช่รึ ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา คือรับบาตร 

ทำความสัญญาอยู่ในบาตรในขณะที่รับบาตรนั่น ปตฺตสญฺญี ปิณฺฑปาตํ ภุญฺชิสฺ

สามีติ สิกฺขา กรณียา เวลาฉันจังหันก็ให้ทำความสำคัญอยู่ในบาตร ตาก็มองอยู่นี้ 

อย่าไปเถ่อไปทางโน้นเถ่อไปทางนี้ มองโน้นมองนี้ 
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มองดูเห็นหมู่เพื่อนทำให้ขวางตาอยู่นี่ดูไม่ได้นะ ผมเห็นอยู่นี่ เราเคย

ทำความเข้าใจเจ้าของตั้งแต่วันฉันในบาตรมาแล้ว เราทำเอาจริงเอาจังนี่นะ 

ทำความเข้าใจกับเจ้าของ จะไปฉันเหม่อๆ มองๆ ดูนั้นดูนี้ ทั้งเคี้ยวทั้งกลืนหาสติ  

สตังไม่ได้ โอ้ เสียศักดิ์ศรีของกรรมฐาน อย่างน้อยเป็นอย่างนั้น อย่างมากก็เหลว 

ความเลื่อนลอย ดูในนั้นในบาตร ปตฺตสญฺญี ทำความเข้าใจ ทำความสำคัญอยู่ใน

บาตร สำรวมอยู่ในบาตรนั่น  

ฉันก็อย่าให้ได้ยินเสียงจุ๊บๆ จิ๊บๆ ให้ระมัดระวังกิริยาอาการของการขบการ

ฉนั ใน ๒๖ ขอ้เสขยิวตัรทา่นกบ็อกไวแ้ลว้ ทา่นสอนหมดการขบการฉนั การขบัการ

ถา่ย โอ้โห สอนละเอียดลออมาก พระวินัยละเอียดมากทีเดียว ถ้าหากเราดำเนิน

ตามพระวินัยแล้วจะมีที่ต้องติที่ไหนพระเรา มีแต่ความสวยงามทั้งนั้นแหละ ที่โลก

เขาต้องติหรือเพื่อนฝูงได้ต้องติ แสลงหูแสลงตา เพราะความไม่ปฏิบัติตามหลัก

ธรรมหลักวินัยนั่นเอง มันเลยไม่น่าดู อย่ามาทำให้เห็นนะ…” 

 

พิจารณาอาหาร ฉันสำรวม 

 

“...ถา้มญีาตโิยมตามออกมาแมแ้ตค่นหนึง่ขึน้ไป ทา่นอนโุมทนา ยถา สพัพฯี 

กอ่นแลว้คอ่ยลงมอืฉนั .. ทา่นเริม่ทำความสงบอารมณพ์จิารณาปจัจเวกขณะ ปฏสิงัขา 

โยนิโส ฯลฯ ในอาหารชนิดต่างๆ ที่รวมในบาตร โดยทาง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 

บ้าง ทางปฏิกูลสัญญาบ้าง ทางธาตุบ้าง ตามแต่ความถนัดของแต่ละท่านจะ

พิจารณาแยบคายในทางใด อย่างน้อยประมาณหนึ่งนาทีขึ้นไป แล้วค่อยเริ่มลงมือ

ฉันด้วยท่าสำรวมและมีสติประจำตัวในการขบฉัน.. 

มีสติระวังการบดเคี้ยวอาหารไปทุกระยะ ไม่ให้มีเสียงดังกรอบแกรบมูมมาม

ซึ่งเสียมารยาทในการฉัน และเป็นลักษณะของความเผอเรอและตะกละตะกลาม 

ตามองลงในบาตร ทำความสำคัญอยู่ในบาตรด้วยความมีสติ ไม่เหม่อมองสิ่งนั้น

สิ่งนี้ในเวลาฉัน อันเป็นลักษณะของความลืมตัวขาดสติ..โดยสังเกตระหว่างจิตกับ

อาหารที่เข้าไปสัมผัสกับชิวหาประสาทและธาตุขันธ์ในเวลากำลังเคี้ยวกลืน ไม่ให้

จิตกำเริบลำพองไปตามรสอาหารชนิดต่างๆ...” 

 

ฉันพอประมาณ เลือกอาหารสัปปายะ 

 

“…ได้อะไรมาจากบิณฑบาตก็ฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไป ไม่พอกพูนส่งเสริม

กำลังทางกายให้มาก อันเป็นข้าศึกต่อความเพียรทางใจให้ก้าวไปได้ยาก การฉันหน

เดียวก็ควรฉันพอประมาณ ไม่มากเกินจนท้องอืดเฟ้อย่อยไม่ทัน เพราะเหลือกำลัง

ของไฟในกองธาตุจะย่อยได้ ความอดความหิวถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้พิจารณา

ธรรมทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยไม่เหลือ นอกจากฉันหนเดียวแล้วยังสังเกต

อาหารอีกด้วยว่า อาหารชนิดใดเป็นคุณแก่ร่างกาย ไม่ทำให้ท้องเสียและเป็นคุณ

แก่จิต ภาวนาสะดวก จิตไม่มัวหมองเพราะพิษอาหารเข้าไปทำลาย 

เช่น เผ็ดมากเกินไป เค็มมากเกินไป ซึ่งทำให้ออกร้อนภายในท้อง ก่อความ

กังวลแก่จิตใจไม่เป็นอันทำความเพียรได้สะดวก เพราะกายกับใจเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่อง

กันและกระเทือนถึงกันได้เร็ว ท่านจึงสอนให้เลือกอาหารที่เป็นสัปปายะ ซึ่งเป็น

คุณแก่ร่างกายและจิตใจถ้าพอเลือกได้ ถ้าเลือกไม่ได้แต่ทราบอยู่ว่าอาหารนี้ไม่เป็น

สัปปายะก็งดเสียดีกว่า ฝืนฉันลงไปแล้วเกิดโทษแก่ร่างกาย ทำความทุกข์กังวลแก่

จิตใจ ผู้ฉันหนเดียวมักทำความรู้สึกตัวได้ดี ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในรสอาหารชนิด

ต่างๆ…” 

 

ห้ามฉันเนื้อ ๑๐ อย่างและเนื้อเจาะจงอีก ๓ 

 

“...เราเป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมไม่ปฏิบัติผิดจะเป็นอะไรไป เราเป็นผู้ขอทาน 

เขาให้อะไรมาก็กินไปตามเรื่องตามราวเท่านั้นเอง ไม่เป็นการรบกวนเขาให้ยุ่งเหยิง

วุ่นวาย อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิม ห้ามอะไรเขาไม่ได้ เรื่องเนื้อ 

๑๐ อย่างที่ไม่ให้ฉัน พระองค์ก็ทรงบัญญัติไว้แล้ว นับตั้งแต่เนื้อมนุษย์ แน่ะฟังซิ 

พระองค์ก็ไม่ให้ฉัน เนื้อหมา เนื้อม้า เนื้อราชสีห์ เนื้อเสือโคร่ง เสือเหลือง   

เสือดาว เนื้องู เนื้อหมี เนื้อช้าง นี่เนื้อเหล่านี้ห้ามหมดแล้ว  

ที่ห้ามก็ห้ามแล้วนี่ แล้วก็ยังมีอุทิสสมังสะ คือเนื้อที่เขาเจาะจงอีก ๓ อย่าง 

เนื้อเจาะจงเป็นยังไง เขาไปฆ่ามาเพื่อถวายพระ พระเห็นอยู่ไม่ควรฉัน เห็นเขาเอา

อาวุธชนิดนี้ไป แล้วได้สัตว์ชนิดนั้นมาตรงกับอาวุธชนิดนี้ เช่นได้แหเอาไปทอด

ปลานี้ แล้ววันหลังเขาเอาปลานี้มาถวาย คงเป็นเหมือนกับว่าเขาไปทอดแหเอา

ปลานี้เพื่อมาให้พระฉัน เมื่อสงสัยอยู่ก็ไม่ควรฉัน เมื่อสงสัยอยู่ได้ยินเขาว่างั้นก็ไม่

ฉนั หรอืเนือ้สดๆ รอ้นๆ องคใ์ดสงสยัอยา่ฉนั แนะ่ ทา่นกบ็อกอยูแ่ลว้ องคไ์หนไม่

สงสัยก็ฉันได้ บอกชัดเจนอยู่แล้วนี่ ท่านก็บอกไว้แล้วที่ห้ามฉัน ฉันนั้นเป็นอาบัติ

นัน้ๆ ฉนัเนือ้มนษุยเ์ปน็อาบตัถิลุลจัจยั กบ็อกไวห้มด จากนัน้กห็า้มเนือ้อทุสิสมงัสะ  

ที่เขาเจาะจงก็บอกไว้แล้ว แม้เช่นนั้นองค์ไหนไม่รู้ไม่เห็นก็ฉันได้บอกไว้อีก...” 

 

กาลิกระคนกัน 

  

“...ไปบิณฑบาตกับท่าน (หลวงปู่มั่น) เขาเอาน้ำตาลงบใส่มาให้ น้ำตาลงบ

หลักพระวินัยมีนี่ กาลิกระคนกัน ไม่ระคนกัน บอก เช่นน้ำตาล ถ้านำมาผสม

กับข้าว อายุได้แค่ข้าวเท่านั้น จากเช้ายันเที่ยง น้ำตาลที่นี่จะหมดอายุ ถ้าเปื้อนข้าว

นะ ถ้าไม่เปื้อนข้าวน้ำตาลนี่จะเก็บไว้ได้ตามกาล คือ ๗ วัน คือฉันได้ในเวลาวิกาล

ตลอดอายุ ๗ วันของมัน ถ้าผสมกับข้าวแล้วจะได้เพียงถึงเที่ยงเท่านั้น เรายก

ตัวอย่างเฉพาะอันเดียวนะ กาลิกนี่มีถึงสี่กาลิก ยาวกาลิก ยามกาลิก สัตตาห-

กาลิก และยาวชีวิก 

ยาวกาลิก คือประเภทอาหาร รับประเคนแล้ว พอถึงเที่ยงวันหมดอายุ 

แลว้เอามาฉนัอกีไมไ่ดน้ะ ฉะนัน้อาหารมาจรงิๆ พระจงึไมร่บัประเคนถา้เลยหลงัฉนั

แล้ว มีข้อพระวินัยอยู่ ส่วนยามกาลิก ได้ชั่ว ๒๔ ชั่วโมงเป็นอย่างมาก คือพวก

น้ำอัฏฐบาน ส่วนสัตตาหกาลิก พวกน้ำอ้อย น้ำตาล เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง 

อันนี้เมื่อไม่ระคนกับอาหารประเภทที่อายุสั้น ก็ฉันได้ตามกาลของมัน คือ ๗ วัน 

จึงหมดอายุ เมื่อหมดอายุแล้วต้องเสียสละไปเลยนะ มายุ่งอีกไม่ได้ ส่วนยาวชีวิก

นั้นเป็นพวกยา ฉันได้ตลอดกาลของมัน คือจนกระทั่งหมด ยาวชีวิกคือตลอดชีวิต

ของยานั้น...” 
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ฉันชามน้อย..ผ้าหลุด รสอาหารเหยียบธรรม 

 

“...มองไป โห ซดกันเป็นแถวในชามน้อยๆ ในวัด .. แล้วกัน มันเป็นหลัก

ปฏิบัติอันหนึ่งแล้วนี่ นึกในใจ จนกระทั่งไปถึงเณรน้อยเราไปดู ไม่เห็นเวลาเราดู 

มัวแต่รสเหยียบหัวใจอยู่นั่น รสอะไร รสอาหารเหยียบเอา รสธรรมเลยขึ้นไม่ได้ซิ 

ตายพินาศฉิบหายหมด รสอาหารมันเหยียบ รสลิ้นมันไปเหยียบ รสอาหารเข้าไป

เหยียบลิ้น รสลิ้นก็เหยียบธรรมแหลกกระจัดกระจายไม่มีเหลือ จึงได้เตือน จะ

แก้ไขไม่แก้ไขยังไงก็บอกทุกคนแล้วนี่ .. 

แล้วเวลาฉันจังหันก็ผ้าหลุดลุ่ยลงมานี้ มัวแต่เพลินกับรสเท่านั้น ผ้าหลุดลง

ไปก็ไม่เห็นไม่สนใจ ดูไปๆ กลัวจะบกจะพร่องกลัวจะเผลอเนื้อเผลอตัวอะไร จึงได้

ไปดูๆ แล้วเป็นยังไง นานๆ ดูทีหนึ่ง...” 

 
ขนาดบาตรเพื่อการธุดงค์ 

 

“...บาตรพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น รู้สึกจะมีขนาดกลางและขนาด

ใหญ่เป็นส่วนมาก ทั้งนี้เนื่องจากท่านชอบเที่ยวธุดงค์ไปในที่ต่างๆ ตามป่าตามภูเขา

ประจำนิสัย..บริขารจำเป็นที่ควรนำติดตัวไปด้วยในเวลาออกเที่ยวธุดงค์นั้นไม่มี

มาก มีเพียงบาตร สังฆาฏิ จีวร สบง ผ้าอาบน้ำ กลด มุ้ง กาน้ำ เครื่องกรองน้ำ 

มีดโกน รองเท้า เทียนไขบ้างเล็กน้อย และโคมไฟที่เย็บหุ้มด้วยผ้าขาวสำหรับจุด

เทียนเดินจงกรมทำความเพียร .. 

บริขารบางอย่าง เช่น ผ้าสังฆาฏิ มุ้ง มีดโกน เทียนไข และโคมไฟ ท่านชอบ

ใส่ลงในบาตร ดังนั้นบาตรพระธุดงค์จึงมักใหญ่ผิดธรรมดาบาตรทั้งหลายที่ใช้กัน 

เพราะจำต้องใส่บริขารเพื่อความสะดวกในเวลาเดินทาง พอบาตรเต็มบริขารก็หมด

พอดี .. บาตรที่มีขนาดใหญ่ เวลาฉันจังหันก็สะดวก เพราะท่านฉันสำรวมในบาตร

ใบเดียว มีคาวมีหวานท่านรวมลงในบาตรทั้งสิ้น...” 

 

การรักษาบาตร 

 

“...การปฏิบัติต่อบาตร วิธีวางบาตร วิธีล้างบาตร วิธีเช็ดบาตร และวิธีรักษา

บาตร.. พอฉันเสร็จก็ล้างและเช็ดบาตรให้สะอาดปราศจากกลิ่นอาย การล้างบาตร

อย่างน้อยต้องล้างถึงสามน้ำ เมื่อเช็ดแห้งแล้วถ้ามีแดดก็ผึ่งครู่หนึ่ง แล้วเก็บไว้ใน

ที่ควร ถ้าอากาศแจ่มใสฝนไม่ตก ก็เปิดฝาไว้เพื่อให้หายกลิ่นที่อาจค้างอยู่ภายใน  

การรักษาบาตร ท่านรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ คนไม่เคยล้าง ไม่

เคยเช็ดและไม่เคยรักษาบาตร ท่านไม่อาจมอบบาตรให้อย่างง่ายดาย เพราะกลัว

บาตรจะเข้าสนิม กลัวจะวางไว้ในที่ไม่ปลอดภัย กลัวบาตรจะกระทบของแข็งและ

กลัวตกลงถูกอะไรๆ แตกหรือบุบแล้วเกิดสนิมในวาระต่อไป เมื่อเกิดสนิมแล้ว

ต้องขัดใหม่หมดทั้งลูกทั้งข้างนอกข้างใน แล้วระบมด้วยไฟอีกถึงห้าไฟตามพระ

วินัยจึงจะใช้ได้ต่อไป ซึ่งเป็นความลำบากมากมาย ท่านจึงรักสงวนบาตรมากกว่า

บริขารอื่นๆ ไม่ยอมปล่อยมือให้ใครง่ายๆ …” 

กัปปิยภัณฑ์ 

 

“...บางทีเขาเอาปลาร้าห่อใส่บาตรให้ กลับพอไปถึงถ้ำปลาร้าเป็นปลาร้าดิบ 

และไม่มีญาติโยมสักคน ก็ต้องได้เอาออก ไม่ได้กิน ภาษาทางภาคนี้เขาเรียก 

หมากแงวหมากไฟนี่ หมากแงวอย่างอยู่หน้าศาลานี่ เขาเอามาให้กินจะกินได้ยังไง 

อมๆ แล้วก็คายทิ้ง เพราะไม่ได้กัปปิยะ มะไฟก็อมๆ สักลูกสองลูกบ้างแล้วก็ได้ทิ้ง 

พอรำคาญนี่นะ อมเดี๋ยวมันจะลงคอไป ไม่ได้กัปปิยะก่อน .. 

กัปปิยภัณฑ์คือสิ่งจำเป็นที่จะซื้อจะหามาสำหรับพระ  แต่เราตถาคตไม่

อนุญาตให้พระรับเองหรือเขารับไว้ก็ดี ถ้ามีความยินดีต่อการรับเงินรับทองนั้นปรับ

อาบัติอีก คือไม่ให้ยินดีในเงินในทอง ให้ยินดีในกัปปิยภัณฑ์ต่างหาก กัปปิยภัณฑ์  

ที่เงินทองจะแลกเปลี่ยนมา ให้ยินดีทางโน้นต่างหากไม่ให้มายินดีในเงินทอง นี่เป็น

ข้อผ่อนผัน  .. 

 เพียงปัจจัยเครื่องอาศัยเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่ท่านให้ระมัดระวังรักษา

เอาอย่างมากมาย ดังเราทั้งหลายได้เห็นแล้วในพระวินัยของพระเป็นอย่างไร ใน

ธรรมชาติอันนี้ท่านเข้มงวดกวดขันอย่างไรบ้าง ถึงขนาดที่ต้องสละในท่ามกลาง

สงฆ์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร .. พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตไว้โดยความมีข้อแม้ ให้

ถือเป็นความจำเป็นเพียงกัปปิยภัณฑ์ ไม่จำเป็นในเงินในทอง อย่ายินดีในเงินใน

ทอง ถ้ายินดีอย่างนี้แล้วปรับโทษปรับอาบัติอีก...”   

 

เงินทองตกหล่นในวัด 

 

“...ความละเอียดลออของธรรมวินัยพระพุทธเจ้า ตามธรรมดาท่านห้ามจับ

เงินและทอง ห้าม ห้ามเด็ดขาด แต่ทีนี้เมื่อเวลามีสมบัติเงินทองของมีค่ามาตกอยู่

ในวัดต้องจับต้องเก็บ ไม่เก็บไม่ได้ ปรับโทษพระ ตามธรรมดาจับต้องไม่ได้ เมื่อ

เห็นของมีค่าของผู้ใดก็ตามมาตกอยู่ในสถานที่รับผิดชอบของพระ พระต้องเก็บ

แลว้โฆษณาหาเจา้ของ  ถา้โฆษณาหาเจา้ของไมไ่ด ้หมด เรยีกวา่หมดความสามารถ

แล้ว เอาปัจจัยเอาสมบัติอันนี้ไปแลกเปลี่ยนกัน เอามาทำประโยชน์ส่วนรวมไว้ใน

วัด 

เวลาเขามาถามมันสุดวิสัยแล้วก็ชี้บอกนี่ ทำไว้แล้วศาลาหลังนี้ นั่นพระวินัย 

ถ้าธรรมดาจับไม่ได้ ถ้าตกอยู่ในวัดหรือในบริเวณรับผิดชอบของพระต้องเก็บ ไม่

เก็บไม่ได้ ปรับโทษพระ แน่ะ เป็นอย่างนั้นละ จับแล้วโฆษณาหาเจ้าของ ไม่มีแล้ว

ก็เอาของนี้ที่เป็นของมีค่าไปซื้ออะไรแลกเปลี่ยนมาสร้างสาธารณประโยชน์ขึ้นใน

สถานที่นั่น เป็นอย่างนั้นพระวินัยของพระท่านสอนอย่างนั้น…” 

 

ออกพรรษาแล้วเที่ยวธุดงค์ 

 

“…พอออกพรรษาแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นจึงชอบออกเที่ยวธุดงค์ทุกๆ ปี 

โดยเที่ยวไปตามป่าตามภูเขา ที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาต .. นำพระเข้า

บิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยบทธรรมหมวดต่างๆ คือสอนวิธีครองผ้าและท่าสำรวมใน
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เวลาเข้าบิณฑบาต ไม่ให้มองโน้นมองนี้อันเป็นกิริยาของคนไม่มีสติอยู่กับตัว แต่

ให้มองในท่าสำรวมและสงบเสงี่ยมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับ ใจรำพึงใน

ธรรมที่เคยบำเพ็ญมาประจำนิสัย .. 

ที่โคจรบิณฑบาตถ้ามีหมู่บ้านราว ๔-๕ หลังคาเรือน หรือ ๘-๙ หลังคา ก็

พอเป็นไปสำหรับพระธุดงค์เพียงองค์เดียวไม่ลำบากอะไรเลย ตามปกติพระธุดงค-

กรรมฐานไม่ค่อยกังวลกับอาหารคาวหวานอะไรนัก บิณฑบาตได้อะไรมาท่านก็

สะดวกไปเลย แม้ได้เฉพาะข้าวเปล่าๆ ไม่มีกับเลย ท่านยังสะดวกไปเป็นวันๆ 

เพราะเคยอดเคยอิ่มมาแล้วจนเคยชิน…” 

 
ปวารณาออกพรรษา 

 

“...วันนี้เป็นวันปวารณาวันออกพรรษาว่างั้นนะ เข้าพรรษาครบไตรมาส ๓ 

เดือน ก็มาครบวันนี้ แล้วออกวันนี้ ครบ ๓ เดือน .. คำว่า “ปวารณา” พระจะไม่

ทราบก็มีนะ เวลานี้มันจะเป็นเพียงพิธีกิริยาออกมาจากความไม่มีธรรมในใจ ไม่มี

วินัยในใจแล้วนะ คำว่า สงฺฆมฺ ภนฺเต ปวาเรมิ คือปวารณาตน เปิดโอกาสตนแก่

สงฆ์ทั้งหลายที่นั่งรวมกันอยู่นี้ คือเปิดเผยเปิดโอกาสให้กันแนะนำตักเตือนสั่ง

สอนได้ ผิดพลาดประการใด ได้เห็นก็ดี กิริยาอาการที่ไม่ถูกต้องนั้น ได้ยินก็ดี 

กิริยาแห่งการแสดงหรือการพูดออกมา หรือได้สงสัยก็ดี เหล่านี้ ให้ตักเตือนสั่ง

สอน เมื่อทราบแล้วจะได้ปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงต่อไป .. คำปวารณาจึงไม่ใช่เรื่อง

เล็กน้อย เปิดโอกาสไม่ให้มีทิฐิมานะต่อกัน ไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะ เป็นสังฆะ 

หรือเป็นพระสงฆ์ศากยบุตรอันเดียวกัน เปิดโอกาสให้กัน 

เพราะความรู้เราลำพังคนเดียว ไม่สามารถที่จะรู้รอบได้ในกิริยาความ

เคลื่อนไหวของตน จึงต้องได้อาศัยผู้อื่นคอยแนะนำตักเตือนสั่งสอน นับแต่ครูบา-

อาจารย์ลงมาถึงพระเพื่อนฝูงด้วยกัน คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนกัน เปิดโอกาส

ให้กันเพื่ออรรถเพื่อธรรม ไม่ได้เพื่อทิฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไรเลย สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่

ธรรม ความเป็นธรรมก็คือความเปิดโอกาสเพื่ออรรถเพื่อธรรมคือความถูกต้องดี

งามแก่ตน เมื่อท่านผู้อื่นผู้ใดได้เห็นความไม่ดีไม่งามของเราที่แสดงออก ด้วยการ

ได้เห็นได้ยินได้ฟัง ด้วยรังเกียจสงสัยก็ดีนั้นจะได้เตือนเรา ก็จะได้รับไว้ประพฤติ

ปฏิบัติ 

เรื่องทิฐิมานะนั้นเป็นเรื่องของกิเลส การเปิดโอกาสตักเตือนซึ่งกันและกัน

นั้นเป็นเรื่องของธรรม เพราะเราอยู่ด้วยกันหลายคน อาจมีความผิดพลาด จึงต้อง

เปิดโอกาสให้แนะนำหรือตักเตือนซึ่งกันและกันได้ ให้พากันเข้าใจตามนี้ นี่ละพระ

โอวาทของพระพุทธเจ้า...” 

 

งานกฐิน 

 

“...กฐินตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือน ๑๑ ไปถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ หมดเขต

กฐิน .. วันเพ็ญยังทอดได้อยู่ กฐินนี้เป็นสิ่งที่อนุโลมต่างหากนะ พระพุทธเจ้าทรง

อนุโลมผ่อนผันให้ พระชาวเมืองปาเฐยเดินทางมา จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ กรุง

สาวัตถี เข้าไม่ได้ เข้าไม่ทันต้องหยุดจำพรรษาที่เมืองสาเกตก่อน พอออกพรรษา

หนทางยังเจิ่งด้วยน้ำ ก็รีบเดินทางมา ผ้าเปียกหมดเลย มีผ้ามาเท่านั้นเปียกหมด 

ท่านเลยอนุโลมผ่อนผันให้เป็นผ้าพิเศษอีก มีกฐินเข้าไป ให้มีการทอดกฐิน 

เป็นการอนุโลม เพราะฉะนั้นจึงมีกฐินมาเรื่อย 

เดิมจริงๆ ไม่มีกฐิน มีแต่ผ้าบังสุกุลเป็นพื้นมาเลย บังสุกุลคือผ้าที่คลุกเคล้า

อยู่ตามฝุ่นตามอะไร สกปรกโสมมไม่เลือกละ บังสุกุลคือตกอยู่ขี้ฝุ่นขี้ฝอยหรือ

ตามป่าช้าหรือตามสายทาง ผ้าเศษผ้าเดนผ้าทิ้ง นี่ละพระท่านไปเก็บมาชักบังสุกุล 

ได้มาแล้วก็มาเย็บปะติดปะต่อกันเป็นสบงบ้างจีวรบ้างสังฆาฏิบ้าง เพราะฉะนั้น

พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงผ่อนผันเอาอย่างมากทีเดียว คือสังฆาฏินี้ธรรมดาสองชั้น 

แม้จะปะร้อยชั้นก็ตามพระองค์ก็ทรงอนุญาต ขาดตรงไหนๆ ท่านปะท่านชุนเข้าไป 

ถึงร้อยชั้นเราตถาคตก็อนุญาต นั่นท่านทรงผ่อนผันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของ

พระ แต่ก่อนเป็นอย่างนั้น 

ครั้นหลังมานี้ก็เห็นพระท่านมาจากเมืองอื่น เข้ามาเมืองที่พระพุทธเจ้า

ประทับอยู่ จีวรเปียกปอนมา มาประชุมมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมาไม่ได้ จีวร

เปียกปอน จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลานั้นมาไม่ได้ เพราะจีวรเปียกหมด ท่านมีผ้า

เพียงสามผืน พระองค์จึงทรงผ่อนผันให้มีกฐิน อนุโลมให้มีผ้า จะเป็นจีวรสองผืน

ก็ได้ บริขารใดก็ตามเป็นสิ่งที่เศษเหลือจากไตรจีวรสามผืนนั้นก็ได้เรื่อยมาเป็นกฐิน 

ทีนี้กฐินก็เลยใหญ่กว่าบังสุกุลไป…” 

 

ไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้าน 

 

“...สรุปแล้วก็คือว่า สิ่งที่เป็นอาบัติเล็กๆ น้อยๆ ก็คงจะเล็งไปตามกาลสมัย 

เช่น อย่างท่านห้ามใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านอย่างนี้น่ะ นอกจากเท้าเป็นแผล ห้าม

ใส่รองเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน อันนี้เวลาเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมา จนทุกวันนี้

เศษแก้วเต็มไปหมดตามลาน ก็ทำความสะอาดลำบากเหมือนกัน นี่ก็ทำให้คิดอยู่  

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับเราแล้วไม่เคยใส่รองเท้าเข้าไปหรอก แม้โง่จะตาย

และเท้านี้จะเหวอะหวะเพราะแก้วตำก็ช่างมันเถอะ ขอให้เราได้บูชาตถาคตแล้ว

เป็นพอ นี่สำหรับเราเองเป็นอย่างนั้น แต่นี่เราพิจารณาเพื่อวงคณะทั้งหลายที่เห็น

ว่าเป็นความเหมาะสมอย่างไรบ้าง ที่ท่านห้ามใส่รองเท้าเข้าในบ้าน สำหรับในวง

ธรรมยุตเราไม่เคยมี นอกจากจะเป็นธรรมยุตจรวดก็เอาแน่ไม่ได้เหมือนกัน...” 

 

เที่ยววิเวก 

 

“...ออกพรรษานี่ใครอยากจะออกไปเที่ยวภาวนาหาที่สงบสงัดก็ไปนะ ผม

ไม่ได้ห้าม ก็ไม่ทราบจะห้ามเพื่ออะไร นอกจากที่ไหนเป็นที่เหมาะสมในการ

ประกอบความพากเพียรเท่านั้น เอ้าไป ว่าอย่างนั้นเลย ผมพร้อมเสมอที่จะ  

ส่งเสริมหมู่เพื่อนในทางที่เป็นผลเป็นประโยชน์ เฉพาะ

อย่างยิ่งคือจิตตภาวนา  

พอออกพรรษาแล้วก็เข้าป่าเข้าเขาเลย แต่

ก่อนหากเป็นมาอย่างนั้น อย่างสมัยที่เราอยู่กับพ่อ

แม่ครูจารย์มั่นเป็นอย่างนั้น .. ตามธรรมดาพอออก
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การกัปปิยะ

 

กัปปิยะ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ที่สมควรแก่สมณะ พระภิกษุสามเณรบริโภคใช้สอยได้ไม่ผิดพระวินัย เรียกเต็มว่า   

กัปปิยภัณฑ์ ได้แก่ปัจจัย ๔ คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อาหารที่ถวายพระนั้นถ้ามีเนื้อสัตว์ ก่อนจะถวายต้องทำให้สุก

ด้วยไฟเสียก่อน เช่น ต้ม ทอด ย่าง สำหรับผักหรือผลไม้ที่นำมาถวาย หากมีเมล็ดแก่ที่สามารถนำไปปลูกให้งอกได้ เช่น ส้ม แตงโม 

มะเขือเทศสุก พริก หรือมีส่วนอื่นที่นำไปปลูกได้ไม่ว่าจะเป็นราก ลำต้น หัว เช่น ผักบุ้ง ใบโหระพา หัวหอม ขิง ตะไคร้ เป็นต้น จะ

ต้องทำวินัยกรรมที่มักเรียกว่า “กัปปิยะ” เสียก่อน พระจึงฉันได้ (พระวินัยห้ามภิกษุพรากของเขียว คือ ตัดต้นไม้ เด็ดใบไม้นั่นเอง ซึ่ง

รวมไปถึงผลไม้หรือลำต้นที่สามารถนำไปปลูกให้งอกได้) 

พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บริโภคผักผลไม้ ด้วยสมณกัปปะกรรมที่ควร

แก่สมณะ ๕ คือ ผลจดด้วยไฟ ผลจดด้วยศัสตรา ผลจดด้วยเล็บ ผลไม้ไม่มี

พืช และผลที่พืชจะพึงปล้อนเสียได้ 

เมื่อจะบริโภคพึงบังคับอนุปสัมบันว่า “กัปปิยัง กะโรหิ” ท่านจงทำ

กปัปยิะดงันีเ้สยีอกีแลว้จงึบรโิภค เมือ่เปน็เชน่นีช้ือ่วา่ใหพ้น้จากพชีคาม ปยิการก  

(ผู้ทำกัปปิยะ) จะตอบท่านว่า “กัปปิยัง ภันเต” 

 พระภิกษุถามว่า “กัปปิยัง กะโรหิ”  

(ทำให้สมควรแล้วหรือ)  

โยม (ปิยการก) ตอบว่า “กัปปิยัง ภันเต” 

(ทำให้สมควรแล้ว) พร้อมกับดึงเปลือก  

หรือจิกผักผลไม้นั้นให้ขาดออกจากกัน 

หนังสือ “มหาขันธกวรรณนา” และ 

“สัตตปัพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขา

วรรณนา” เปน็หนงัสอืวา่ดว้ยเรือ่งขอ้-

วัตรปฏิบัติและวินัยของพระสงฆ์ 

พรรษาแล้วนี้ท่านก็เตรียมออกเที่ยวละพระกรรมฐาน อยู่จำพรรษาในสถานที่ที่

จำกัด พอออกพรรษาแล้วนี้ท่านก็ออกเที่ยวละ เที่ยวเบื้องต้นนี่ก็อยู่ตามป่าเสีย

ก่อน ยังไม่ขึ้นภูเขา พอตอนเดือนมีนา เมษา หน้าร้อนนี่ก็ขึ้นเขา ขึ้นอยู่บนถ้ำ

เย็นๆ สบายๆ .. ในถ้ำมันเย็นสบายดี.. 

น้ำสำหรับอาบดื่มใช้สอยมีความสำคัญอย่างยิ่ง จะขาดไปไม่ได้ อาหารยัง

พออดได้ทนได้ทีละหลายๆ วัน  แต่น้ำอดไม่ได้และไม่ค่อยมีส่วนทับถมร่างกายให้

เป็นข้าศึกต่อความเพียรทางใจเหมือนอาหาร จึงไม่จำเป็นต้องอดให้ลำบาก ทั้งน้ำมี

ความจำเป็นต่อร่างกายอยู่มาก ฉะนั้นการแสวงหาที่บำเพ็ญต้องขึ้นอยู่กับน้ำเป็น

สำคัญส่วนหนึ่ง แม้จะมีอยู่ในที่ห่างไกลบ้างประมาณกิโลเมตรก็ยังนับว่าดี ไม่

ลำบากในการหิ้วขนนัก...” 


ปะชุนผ้าใช้ผ้าบังสุกุล

 

“...ธุดงค์ข้อถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรเป็นการตัด

ทอนกิเลสตัวทะเยอทะยานชอบสวยชอบงามได้ดี กิเลสชนิดนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่าย

ในวงนักปราชญ์ทั้งหลาย  แต่เป็นที่กระหยิ่มลืมตัวของพาลชนทั้งหลาย พระธุดงค์

ที่ต้องการความสวยงามภายใน..เที่ยวเสาะแสวงหาผ้าบังสุกุลที่เขาทอดทิ้งไว้ตาม

ป่าช้า หรือที่กองขยะของเศษเดนทั้งหลาย มาซักฟอกแล้วเย็บปะติดปะต่อเป็น

สบง จีวร สังฆาฏิใช้สอยพอปกปิดกาย และบำเพ็ญสมณธรรมไปตามสมณวิสัย

อย่างหายกังวล ไม่คิดเป็นอารมณ์ห่วงใยผูกพันกับใครและสิ่งใด .. 

การนุ่งห่มใช้สอยบริขารต่างๆ ของพระธุดงค์ เฉพาะท่านอาจารย์มั่นรู้สึก

ท่านพิถีพิถันและมัธยัสถ์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ยอมสุรุ่ยสุร่ายเป็นอันขาดตลอดมา 

ปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆ มีมากเพียงไรก็มิได้ใช้แบบฟุ่มเฟือยเห่อเหิมไป..ผ้าสังฆาฏิ 

จีวร สบง ผ้าอาบน้ำ ขาดๆ วิ่นๆ มองเห็นแต่รอยปะติดปะต่อปะๆ ชุนๆ เต็มไปทั้ง

ผืน .. การปะการชุนหรือดัดแปลงซ่อมแซมไปตามกรณีนั้น  ก็เพราะเห็นคุณค่า

แห่งธรรมเหล่านี้มาประจำนิสัย.. ไม่ว่าผืนใดขาดในบรรดาผ้า ผ้าครองหรือผ้า

บริขารที่ท่านนุ่งห่มใช้สอย ผืนนั้นต้องถูกปะถูกชุนจนคนทั่วไปดูไม่ได้ เพราะไม่เคย

เห็นใครทำกันในเมืองไทยที่เป็นเมืองสมบูรณ์เหลือเฟือจนทำให้คนลืมตน มีนิสัย

ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแม้เป็นคนจนๆ ท่านเองไม่เคยสนใจว่าใครจะตำหนิติชม…” 


ไปเมืองนอก..ประกาศหรือขายศาสนา

 

“...นี่พระเราหลั่งไหลไปเมืองนอก เราก็ได้เคยถามหมู่ถามพวกที่ไปเมือง

นอกมา พระเณรเราน่ะวิตกวิจารณ์ไปขายศาสนาน่ะซีไม่ใช่ไปประกาศศาสนา กลัว

จะไปขายศาสนา อ้าว หลงได้ง่ายๆ เรื่องกิเลสหลอกคนนี้หลงได้ง่ายนิดเดียว ไม่มี

อะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสหลอกสัตว์โลกแหละ หลงได้ง่ายนิดเดียว ข้อสำคัญก็ 

สกฺกาโร ปุริสํ หนฺติ น่ะซิ ลาภสักการะมันฆ่าบุรุษผู้โง่เขลาให้ฉิบหาย แปลว่า

อย่างนั้นในบาลี ลาภสักการะนี่เครื่องล่อของมาร ผู้ผ่านนี้ไปได้แล้วสบายไม่หลง 

มีเท่าไรก็ไม่หลง นั้นเป็นนั้นๆๆ นี้เป็นนี้ๆ อยู่นั้นละไม่คละเคล้ากัน ถ้าใจไม่มีหลัก

แล้วคละเคล้าทันที ซึมซาบทันที  

อนันีล้ะเราวติกวจิารณ ์ เขานมินตไ์ปฉนัทีน่ัน่ทีน่ีไ่มใ่หไ้ป ไปทำไม ไปก ็สกกฺาโร   

ปุริสํ หนฺติ มันฆ่าคน ใครได้มาก็นับห้านับสิบละซี ได้มานับเท่านั้นนับเท่านี้ 

สุดท้ายนับแต่เงินไม่ได้นับธรรมละซิ ไม่ได้หาธรรม...” 
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เทศนาอบรมนักภาวนา

การเทศนาสอนโลกขององค์หลวงตานั้น



มมีาตัง้แตป่
ีพ.ศ.
๒๔๙๓
เปน็ตน้มา
ในเบือ้งตน้

ท่านเทศนาอบรมพระอยู่ในป่าในเขา
 จากนั้น

พระ เข้ ามาศึ กษากับท่ านมากขึ้ น เ รื่ อยๆ


ประชาชนก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น
 เมื่อมี

ความจำเป็นต้องได้สร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้น



เมื่อปี
 พ.ศ.
 ๒๔๙๙
 เพราะโยมมารดาของท่าน

เป็นเหตุแล้ว
 การเทศนาอบรมนักภาวนาไม่ว่า

จะเป็นแม่ขาวแม่ชีหรือเป็นฆราวาสผู้ตั้งใจ

ปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นอย่างจริงจังก็เริ่ม

ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม
 ดัง

เรื่องราวต่อไปนี้


คุณเพาพงา วรรธนะกุล ที่วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี 

 โยมแม่ชมเชยการเทศน์ 



เนื่องจากโยมแม่ขององค์หลวงตามิได้

ฝึกหัดอ่านเขียนหนังสือมาเพราะสมัยก่อน



การศกึษายงัไมเ่จรญิดงัเชน่ปจัจบุนั
 จงึตอ้งอาศยั



ลูกหลานหรอืนกัปฏบิัติธรรมสตรทีี่มาพักภาวนา



ที่วัดป่าบ้านตาดให้ช่วยอ่านหนังสือที่ท่านเป็น



ผู้เขียนให้ฟังทุกวัน
ดังนี้


“...เรือ่งโยมแม
่ ..
คณุหญงิสง่ศร
ี (เกตสุงิห)์


หนึ่ง
 คุณเพาพงา
 (วรรธนะกุล)
 หนึ่ง
 เวลา



มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแล้วตอนบ่าย
 ๔
 โมง



จะผลัดกันมาอ่าน
“หนังสือประวัติหลวงปู่มั่น”


ให้โยมแม่ฟังทุกวัน
 อ่านวันละชั่วโมง
 หรือ
 ๔๐


กว่านาทีทุกวันๆ
จนกระทั่งจบ


พญ.ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ 
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โยมแม่โมโหแทนลูก 
 

เราเข้าครัวออกครัวก็อย่างที่เราเข้าอยู่นี่


เข้าออกอยู่อย่างนั้น
 พอไปที่ศาลา
 วันนั้น



ไปธุระกับพระ
 ไม่ใช่ ไปโดยลำพัง
 เราดูนั้นดูนี้


อันนั้นไปด้วยมีกิจธุระ
 พอเห็นเราเข้าไปโยมแม่

ปุบปับมาเลย
 ตอนนั้นไม่มีใคร
 ศาลาหลังเล็กๆ


แม่มาก็มานั่งพักล่างพื้นดิน
 พักบนคือฟากไม้ ไผ่

สับไม้ ไผ่
เราก็ขึ้นไปนั่งนั้น
พอเรานั่งปั๊บแม่ก็ว่า


‘ให้แม่ชมเชยสักหน่อยนะ’ 

‘ชมเชยอะไรกัน? ทีตอนเป็นเด็กเป็นเล็ก

ทัง้ดทุัง้ดา่ทัง้เฆีย่นทัง้ต ี เวลาโตมาแลว้มาชมเชย  

หาอะไร’
เราว่าอย่างนี้
แหย่
แม่กับลูกแหย่กัน


ทางแม่ก็ตอบดีนะ
 ‘โอ๋ย! เวลาเป็นเด็ก  

ก็เป็นอย่างหนึ่ง มันน่าเฆี่ยนน่าตีก็เฆี่ยนตีเอา

บา้งแหละ ทนีีเ้วลาโตมาแลว้กเ็ปน็อกีอยา่งหนึง่ 

แม่ชมเชยสักหน่อย เวลาแต่งหนังสือทำไมถึง

ได้เลิศเลอหยดย้อยเอานักหนา แต่งหนังสือ

ประวตัทิา่นอาจารยม์ัน่นีอ้า่นจบแลว้ แม่ซาบซึ้ง

มาก บางทนีำ้ตารว่งเลย อศัจรรยธ์รรมพระพทุธเจา้  

ก็อัศจรรย์ น้ำตาร่วงเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นด้วย   

ที่หลวงปู่มั่นท่านได้รู้ ได้เห็น ท่านดำเนินยังไง  

ก็อัศจรรย์ แล้วอัศจรรย์ผู้แต่งนี้ก็อัศจรรย์ 

สำนวนนี้ทำไมถึงแต่งดิบแต่งดี’ 

เราบอกว่า
‘ก็หลวงปู่มั่นท่านเป็นพระองค์

เลศิเลอกแ็ตง่เลศิเลอตามเรือ่งของทา่นทกุกทิกุกี 

ผู้แต่งไม่ได้เลิศอะไรนะ’ 

‘โอ๋ย! หลวงปู่มั่นเลิศเลอก็รู้ว่าเลิศเลอ   

ผูแ้ตง่นีก่แ็ปลกๆ อยูน่ะ ไมม่อีะไรๆ แตง่ดอียา่งนี ้ 

ไม่ ได้ แม่จึงขอชม’
 ว่าอย่างนั้นนะ
 แล้วแม่ก็



พูดว่า



‘จะให้ ใครแต่งอย่างนี้แต่งไม่ได้นะ ทำไม

ถึงหยดถึงย้อยเหมือนไม่ ได้เกิดในหัวอกของ  

แม่เลยลูกคนนี้ ฟังตรงไหนไพเราะเพราะพริ้ง  

ตามกันไป ธรรมท่านก็เลิศ ผู้ เขียนนี่ก็เลิศ   

ไม่งั้นเขียนไม่ได้’ 

จากนั้นเราก็ถามแม่บ้างว่า
 ‘แล้วเป็น  

ยังไงที่ขอเงินไปซื้อหนังสือมา เรียนมาแล้ว  

มาแต่งหนังสือให้ โยมแม่อ่าน แล้วเป็นยังไง   

มันคุ้มค่าไหม’ 

‘คุ้มมหาคุ้มลูกเอ๊ย...’
แม่ว่าอย่างนั้น


เพราะตามธรรมดาพ่อกับแม่ไม่เคยชมลูก


นิสัยพ่อแม่นี้กดตลอด
การชมนี้ ไม่เอา



เราพดูถงึเรือ่งหนงัสอื
 เรือ่งเอาจรงิเอาจงั


เงินของโยมพ่อโยมแม่ส่งไป
 เราไม่ยอมที่จะไป

ซื้อนั้นซื้อนี้มาใช้พิเศษของเจ้าของ
 ไม่เอานะ


ต้องเพื่อหนังสือเท่านั้นๆ
เราจริงจังมาก…”
 ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์มักนิมนต์ให้ท่าน



ไปแสดงธรรมอยู่เนืองๆ
 ถ้าเป็นงานสำคัญ

ท่านเจ้าคุณจะมารับท่านไปเทศน์ด้วยตนเอง

เลย
 มีอยู่คราวหนึ่งได้รับนิมนต์ให้ ไปเทศน์



อีกเช่นเคย
ครั้งนั้นท่านไปพักค้างคืนที่วัดโพธิ-

สมภรณ์
 พอตอนเช้าออกบิณฑบาตก็พบกับ

เหตุการณ์ที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย
ดังนี้


“...เราก็ ไปพกัวดัโพธสิมภรณ
์ แลว้ตอนเชา้



ก็ออกบิณฑบาต
 ห้าแยก
 เราก็เดินไปตามทาง

ฟุตบาทแล้วก็มีโยมคนหนึ่ง
ตัวเตี้ยๆ
หัวล้านๆ


มันเดินสวนทางมาแล้วก็หยุดกึ๊ก
 มันก็มาจับ

สายสะพายบาตรของเราไว้
 มันก็แหงนหน้า

ขึ้นดูเราแล้วพูดว่า
 ‘บักหัวโล้นมึงบิณฑบาตได้

อีหยังบ่’
(ไอ้หัวโล้นมึงบิณฑบาตได้อะไรบ้าง)


เราฟังแล้วก็ยิ้มๆ
 แล้วก็ ไป
 มันก็ยังหัน

หน้ามาอีก
 ซํ้ายังพูดว่า
 ‘เอ๊ะ! บักหัวโล้นนี่   

ด่าว่ามันยังซื่อๆ อยู่ (เฉยๆ อยู่)’



เราก็เฉยอีก
ตกลงมันก็ ได้แต่ลมปากมันไป


เราก็เฉยไม่ว่าอะไร
 เพราะเรื่องเหล่านี้เราเคย

ได้ยินมาแล้วในโลกสงสาร
 ถึงเขาไม่ว่าให้เรา


เราว่าเราเองก็ยังได้นี่นา
 “หัวโล้น”
 ใช่ ไหม


อย่างมันหัวล้านถึงไม่ว่ามันล้าน
 มันก็ล้านอยู่

แลว้ใช่ไหม
 มนักล็า้นอยูแ่ลว้
 (หวัเราะ)
 พอเลา่

ให้โยมแม่ฟังว่า
‘นี่เขาด่าว่าให้อย่างนี้’ 

‘ว้าย! แม่เลี้ยงมาจนป่านนี้ ตั้งแต่ลูกบวช

มาแม่ยังไม่เคยได้ว่าลูกปานนี้เลย’ 

‘โอ๊ย! นี่มันแม่ เค้าไม่ใช่แม่นี่น่ะ’ เราก็ว่า



ก็แก้ใหม่เสีย


‘โอ๊ย! น่าโมโห’



แม่เพิ่นโมโห
 เพิ่นคันเขี้ยว
 เพิ่นอยาก



ไล่กัดเค้า
 เค้าไปฮอดทวีปไหนบ่ฮู้จัก
 เพิ่นคัน

เขี้ยว
 เพิ่นอยากไล่กัดลมกัดแล้งเค้า
 ‘โอ๊ย!   

มันน่าโมโหแท้ๆ โว้ย!’ แม่บ่นว่าพึมพำ…”





เริ่มเทศน์เพื่อคนป่วย 



ในปี
 พ.ศ.
 ๒๕๑๘
 สตรีซึ่งเป็นศิษย์องค์-

หลวงตาท่านหนึ่งชื่อคุณเพาพงา
 วรรธนะกุล




ได้ป่วยไข้ ไม่สบายจึงไม่คิดทำงานทางโลก



อีกต่อไป
 คุณเพาพงาได้เขียนจดหมายขอมา

ปฏิบัติจิตตภาวนาเตรียมรับกับมรณภัยที่วัดป่า-

บ้านตาด
 ซึ่งท่านก็ได้ ให้ความอนุเคราะห์ตามที่

ขอและตั้งใจไปแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษ
ดังนี้


“ . . .คุณเพาเราเสีย(ชีวิต)
 ไปกี่ปีแล้ว




ปี
 ๒๕๑๙-๒๕๒๐
 ไม่รู้นะ
 เหตุที่ว่าอย่างนั้นก็



คือว่า
คุณเพานี้เป็นโรคมะเร็งในกระดูกข้างๆ
นี้


หมอเขาบอกว่าอยู่อย่างนานได้
 ๖
 เดือน
 แกก็

หมดหวงัแลว้
เลยเขยีนจดหมายไปหาเราทีอ่ดุรฯ


หมอว่าอย่างนั้นแล้วเหมือนว่าหมดหวังละ
 เลย

เขียนจดหมาย
‘อยากจะมาภาวนาก่อนตาย’ 

ส่วนหนึ่งของหนังสือปริยัติ  

สมัยเรียนที่วัดสุทธจินดา  

เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ และลายมือ

องค์หลวงตาบนหนังสือ 

โยมแม่องค์หลวงตา 
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เรากพ็ดูเปน็สองพกัเอาไว
้ (ตอบจดหมาย)


‘ถ้าไปภาวนาธรรมดาๆ นี้ อยากอยู่ที่ไหน ไปที่

ใดไปก็ได้ ไม่ ไปก็ไม่ว่า’
 เราว่างั้นนะ
 ข้อสอง


‘ถ้าตั้งใจจะภาวนาจริงๆ เพื่อเห็นโทษแห่งความ

ตายของตัวเองแล้วก็ เอา! ไปได้’ 

เราว่าสองพัก
 พอแกได้รับจดหมาย




ตอนเย็นวันนี้แกก็ออกเดินทางเลย
 ตอนเช้าไป

ถึงแล้ว
ไปรถยนต์
‘อ้าว จดหมายได้รับหรือยัง’ 

‘ไดร้บัเมือ่เยน็วานนี ้พอไดร้บัแลว้กม็าเลย’ 

‘เอ้า ถ้าอย่างนั้นให้เลือกเอา กุฏิที่อุไร 

ห้วยธารอยู่ กับกุฏิคุณหญิงก้อย สองหลังนี่ให้

เลือกเอา เป็นที่สงัด จะพักหลังไหนก็ได้’ 

ก็ตอบว่า
 ‘พักหลังคุณหญิงก้อย’
 แต่ก่อน

มันเตี้ยๆ
พึ่งยกขึ้นเมื่อเร็วๆ
นี้...


ตั้ งแต่วันนั้นมาเราเข้าไปเทศน์ ให้ฟัง



ทุกวันนะ
 ดูเหมือนเป็นปี
 ๒๕๑๘
 –
 ๒๕๑๙


เทศน์ให้ฟังทุกเย็น
 พอตกเย็นมาจวนมืดแล้ว


ไปกับท่านปัญญา
 ท่านปัญญาเป็นผู้อัดเทป




เราไปเทศน์ให้ฟังทุกเย็นๆ
 เลย
 เว้นแต่วันไหน

ประชุมพระ
 หรือเรามีธุระจำเป็นเราก็บอก



ลว่งหน้าเอาไวว้า่วนัพรุง่นีจ้ะไมเ่ขา้มา
 นอกจาก



นั้นเทศน์ทุกวันๆ
ดูเหมือน
๙๐
กว่ากัณฑ์
ไปอยู่

นั้นตั้ง
 ๓
 เดือน
 นั่นละจึงได้หนังสือเล่มที่ว่า


“ศาสนาอยู่ที่ ไหน”
 หนึ่ง
 “ธรรมะชุดเตรียม

พร้อม”
 หนึ่ง
 สองเล่มนี่ที่เทศน์ติดกันไปเรื่อยๆ


เป็นหนังสือสองเล่มนี้
ก็อยู่ในย่านปี
๒๕๑๙
มั้ง


แกเสียปีนั้น
เราลืมๆ
เสีย
…”


โยมแม่ได้หลักใจฟังเทศน์ลูก



ในช่วงที่ท่านเมตตาสงเคราะห์คนป่วยใน

คราวนี้ เองทำให้ โยมแม่ของท่านมี โอกาส



ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องเกิดผลด้านจิตใจ
ดังนี้


“...โยมแมก่็ไดม้าฟงัเทศน
์ ไมม่ากละเทศน
์

ก็ดูเหมือนประมาณสัก
 ๓๐
 นาทีละมั้ง
 แต่ละ

กัณฑ์ๆ
ละ
๓๐
หรืออย่างมากก็
๔๐
นาที
หาก

เทศน์ทุกวันเลย
...
นี่ละที่เทศน์สอนคุณเพาพงา


เทศน์ติดเทศน์ต่อ
 เทศน์ ไม่หยุดไม่ถอย
 ตั้งแต่

นัน้มาแลว้ก็ไมเ่คยเทศนอ์ยา่งนัน้อกีนะ
 มหีนเดยีว



เท่านั้นในชีวิตของเราที่เทศน์ติดกันไปเลย
 ใน


๓
เดือนเทศน์ทุกคืนๆ
เว้นวันประชุมพระ
ถ้าวัน

ไหนประชุมอบรมพระไม่เข้า
 นอกจากนั้นเข้า


หรือมีธุระจำเป็นที่จะไปไหนก็ไป


โยมแมจ่งึไดก้ำลงัใจที่ไปเทศนส์อนคณุเพา




โยมแม่ ได้กำลังใจตอนนั้น
 ถึงขนาดที่ว่าพอ



คุณเพากลับไปแล้วก็พูดเปิดอกกับเรานิมนต์เรา

ให้ ไปเทศน์



‘วันไหนไม่มีแขกคนมา ถ้า

อาจารย์ว่างก็ขอนิมนต์มาเทศน์

สอนอบรมแม่บ้างนะ เวลาฟัง

เทศน์นี้ ไม่ได้บังคับจิตใจ พอ

เริ่มเทศน์จิตจ่อปั๊บเท่านี้

เทศน์นี้จะกล่อมลง แล้ว

แน่วเลยไม่ต้องบังคับ จิต

สงบได้ทุกครั้งเลยไม่มี

พลาด ฟังกัณฑ์ ไหนได้

เหตุผลเลย ไม่ต้องบังคับ 

พอเสียงธรรมเริ่ม สติก็เริ่ม

จับจิตเกี่ยวโยงกันโดยลำดับ 

ความรู้กล่อมลงๆ ธรรมเทศนา

กล่อมใจแน่วลง สงบแน่วๆๆ ถ้า

แม่ทำโดยลำพังตนเองนั่งจนหลังจะ

หักมันก็ไม่ลง อยากนิมนต์อาจารย์มาเทศน์

เป็นการช่วยทางด้านจิตตภาวนาได้ดี’ 

บรรยากาศเขตภาวนาอุบาสิกาวัดป่าบ้านตาดในสมัยอดีต 

จดหมายที่องค์หลวงตาเขียนตอบคุณเพาพงา 
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สภาพวัดป่าบ้านตาดในอดีต 

ภาพในอดีตขณะองค์หลวงตาออกบิณฑบาต 

(ภาพเล็ก) โยมแม่ขององค์หลวงตา   

ถ่ายเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ 

นั่นละตั้งรากตั้งฐานได้แน่นอนก็ตรงนั้น


แต่เราก็ ไม่ ได้ ไป
 เพราะงานเราก็มีของเรา




กฟ็งัเฉยๆ
 ไม่ได้ ไปตามนมินต
์ เพราะงานเรามาก




นี่ละโยมแม่ตั้งหลักตั้งฐานจิตได้ตั้งแต่บัดนั้นมา


พอฟังเทศน์จิตนี้ ไม่ต้องบังคับ
บอกเลย
พอเริ่ม

เทศน์เท่านี้จิตจ่อ
 สติลงที่จิตจ่อปั๊บเทศน์นี่



จะไหลเข้ามา
 นั่นฟังซิ
 เทศน์จะไหลเข้ามา

เพราะสติอยู่กับใจ



มันก็เหมือนคนอยู่ในบ้าน
 แขกคนมาจาก

ที่ ไหนๆ
 ก็รู้ว่าใครเป็นใครมา
 นอกจากไม่อยู่

บ้านเสีย
แขกมา
ขโมยมา
โจรมาก็ไม่รู้
เมื่ออยู่

ในบ้านแล้วก็รู้


อันนี้สติอยู่กับใจ
 พอเทศน์นี้ธรรมะ



ก็ ไหลเข้าไปเลย
 ธรรมะสัมผัสใจ
 สัมผัสติด

สัมผัสต่อ
จิตจ่อฟังมันก็แน่วลง
ไม่ได้บังคับยาก


บอกอย่างนั้นเลยนะโยมแม่พูด



‘เวลาฟังเทศน์นี่ ไม่ ได้บังคับเลย พอเริ่ม

เทศน์จิตเริ่ มจ่อปั๊บแล้วก็หมุนเข้าลงแน่ว   

บอกว่าทุกกัณฑ์ ไม่เคยพลาด แม่จึงอยากให้

อาจารย์มาเทศน์ เป็นการช่วยการภาวนา  

ของแม่ ได้ดี ดีกว่าที่บำเพ็ญภาวนาโดยลำพัง

ตนเอง มันเคยอยู่อย่างนี้แหละ พอฟังเทศน์นี้

ลงปั๊บๆ แต่ถ้าเราภาวนาโดยลำพังเราเองจะให้

ลงอย่างนี้ นั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลง มันต่าง

กันอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นการเทศน์นี้

จึงเป็นเครื่องกล่อมใจได้ เป็น

อย่างดี’ 

ที่โยมแมพ่ดูกถ็กูตอ้ง



คอืเสยีงเทศนเ์สยีงธรรม



กับความรู้นี่มันรับกัน


เกีย่วเนือ่งกนัโดยลำดบั




ที นี้ ค ว ามรู้ มั นก็ ไ ม่

ส่ายแส่ไปรับที่ไหนได้


มันรับแต่เสียงธรรม

อย่างเดียวๆ
 ติดต่อ



สบืเนือ่งๆ
แล้วลง


โยมแม่พูดเองเลย


และมีข้อแม้อันหนึ่ง
 ‘แต่

ต้องเป็นเทศน์ของอาจารย์ 

เทศน์องค์อื่นแม่ ไม่อยากฟัง ถ้า

ไม่ใช่เทศน์อาจารย์ จิตมันไม่ลงนะจิต   

ถ้าเป็นเทศน์อาจารย์แล้วจิตมันลงได้ง่าย’




ไปอยา่งนัน้นะ
กต็รงไปตรงมาเหมอืนกนั



‘เวลานีแ้ม่หูสูงแล้วนะ’



ทางนี้ก็จ่อเข้าไป
 ‘ระวังนะหูสูง เดี๋ยวมัน

จะเป็นหูหมานะ’  

ทางนัน้กแ็วด้ขึน้มาทนัทวีา่
‘มนัจะเปน็หหูมา  

ได้อย่างไร นี่มันหูคน’ 

‘อ้าว มันก็เป็นตรงที่สูงๆ นั่นแหละ’
 เลย

เงียบเลย
สู้ลูกไม่ได้…


จากนั้นก็พูดถึงเรื่องการเทศนาว่าการ


‘แม่ ก็เคยฟังมามากต่อมากแล้ว’ เพราะนิสัย

โยมแม่เป็นคนชอบวัดแต่ไหนแต่ไรมา  

‘ท่ า น เ ท ศน า ว่ า ก า ร อยู่ นั้ น ก็ ฟั ง ไ ป

ธรรมดาๆ ไม่ ได้สะดุดใจ และไม่ค่อยเห็นผล  

ในขณะที่ ฟั ง เหมื อนอาจารย์ เทศน์ ให้ ฟั ง   

เวลาอาจารย์เทศน์ ไม่ ได้ออกไปข้างนอกนะ 

ตามปริยัติท่านเทศน์เล่านิทานนั้นนิทานนี้ ไป 

เราก็ฟังไปเลย จิตมันไม่เข้า แต่เวลาอาจารย์

เทศน์ ไม่เทศน์อย่างนั้น เทศน์ตีเข้ามาๆ’ 

เราก็ไม่เคยคิดว่าตีเข้ามายังไง
 แต่มันก็

เป็นในหลักธรรมชาติของธรรมที่ตีตะล่อมจิต



ที่มันดีดมันดิ้นเข้ามาๆ
 จนเป็นความสงบๆ


เทศน์ทีไรตีเข้ามาทั้งนั้นไม่ ได้ออกข้างนอก

เหมือนปริยัติ
 ทีนี้ตีเข้ามาหลายครั้งหลายหน



จิตมันก็ลงสงบได้ๆ
 ต่อไปมันก็สงบแน่วเลย




พอเริ่มเทศน์ปั๊บมันก็เริ่มลงเลย
 นี่ละที่ว่าแม่



หูสูงแล้วนะ
 เทศน์องค์อื่นไม่อยากฟังถ้าไม่ใช่

เทศน์อาจารย์



นี่ละที่ว่าแม่ลงลูกก็คือแม่ของเราเอง




ลงจรงิๆ
ลงโดยหลกัธรรมชาต
ิทัง้ๆ
ทีเ่ราเปน็ลกู


การบวชเรียนมาตั้งแต่เริ่มบวช
 การปฏิบัติ

กรรมฐานในสถานที่ ใด
 ศึกษาเล่าเรียนและ

ปฏิบัติ ในป่าในเขา
 ได้รับความทุกข์ความ

ทรมานขนาดไหนไม่เคยเล่าให้ โยมแม่ฟังนะ


เพราะไม่เคยมีโอกาสที่จะไปพูดคุยกันระหว่าง

แม่กับลูก
 ก็เป็นเหมือนคนทั่วๆ
 ไปหมดเลย


เพราะฉะนั้นเรื่องราวการบวชของเราโยมแม่



จึงไม่ทราบ
 ดีไม่ดีคนอื่นทราบยิ่งกว่าโยมแม่


เพราะไปก็ไปธรรมดา



อยา่งทีว่า่เขา้ไปในครวั
มอีะไรกพ็ดู
จากนัน้



ไปเลย
 ที่จะไปพูดคุยกันระหว่างแม่กับลูกนี้



ไม่ เคยมี
 ออกปฏิบัติ ไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็



ไม่เคยเล่า
 ไม่เคยพูด
 ศึกษาเล่าเรียนเป็นยังไง


การปฏิบัติธรรมเป็นยังไง
 จิตใจเป็นยังไงๆ




ไม่เคยเล่านะ
 มีแต่ ไปก็เทศน์อย่างนี้เลยจน


กระทั่งตายจากกัน



โยมแม่ ไม่ทราบเรื่องราวของเราเรื่อง



การออกปฏิบัติ
 ทราบตั้งแต่เวลาเราไปอยู่กับ

หลวงปู่มั่น
แม่เล่าให้ฟัง



‘โห พอได้ทราบว่าอาจารย์ไปอยู่กับหลวง

ปู่มั่น จากศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไปอยู่ ทราบข่าว

มาว่าอาจารย์ไปอยู่กับหลวงปู่มั่น แหม! แม่ดีใจ

จนขนลุกเลยพอทราบว่าไปอยู่กับหลวงปู่มั่น 

เพราะเปน็พระที่เลิศเลออยู่แล้ว แม่เคารพนับ

ถือมานานแล้ว ดีใจเอามาก’ 

ส่วนเราที่บวชมาแล้วไปเล่าเรื่องราวของ

ตัวเองที่บวชให้แม่ฟัง
 ไม่เคยมี
 ไม่ว่าทางด้าน

ปริยัติ
 ทางด้านปฏิบัติ
 หนักเบามากน้อยไม่


เคยเล่า
 ตลอดจนแม่จากไป
 ไม่เคยเป็นเหมือน


ทั่วๆ
 ไป
 เราไม่ เคยเล่า
 และไม่ เคยพูดใน



ฐานะแม่กับลูกเลย
 เป็นธรรมดาไปเลย
 ...




โยมแม่เรียกเราว่า
 “มหา”
 ครั้นต่อมาค่อย



เลื่อนชั้น
 ขึ้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายเรียกว่า


“อาจารย์”
โยมแม่ลงเราจริงๆ
นะ


‘เราก็พอใจที่ ได้บวชโยมแม่’ ...”
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สอนโยมแม่แม้วาระสุดท้าย 



องค์หลวงตาเมตตาเล่าเหตุการณ์ในวาระ

สุดท้ายของโยมแม่
ดังนี้


“...บางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงๆ
 เอาจน

เต็มเหนี่ยวตามสายทางแห่งธรรม
 บางทีมันก็

เกี่ยวข้องกับตัวเอง
 ถึงกาลเวลาที่จะดับจะเป็น

จะไป
 หรือจะเป็นจะตายอะไร
 มันก็ว่าของมัน

ไปตามเรื่อง
ด้วยหลักความเป็นจริงของธรรม


โยมแม่ ได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้เลยเชียวว่า


‘โอย๊! แม่ไมอ่ยากไดย้นิเลยอยา่งนัน้ คอืมนัเหมอืน  

เป็นรูปเป็นภาพว่าลูกตาย’ 

เราก็พูดสวนทันทีว่า
‘ไม่อยากได้ยินก็ต้อง

ได้ยิน มันจะเป็นจะตายด้วยกันทุกคน อย่าไป

หวั่นไหวภายนอกซิ เรื่องความเป็นความตาย

เป็นหินลับปัญญา ให้พินิจพิจารณา ให้มัน

คล่องแคล่วในเรื่องความตายแล้วจะไม่กลัวตาย   

ที่พูดนี้ ไม่ ได้พูดด้วยความกล้าความกลัวตาย

อะไรเลย พดูตามหลกัความจรงิ แมจ่ะมาเสยีใจ  

ทำไม’
เราก็พูดอย่างนั้น


โยมแม่ลงจริงๆ
 บางทีเราพูดถึงธรรมะ



ขั้นสูงๆ
เอาจนเต็มเหนี่ยว


โยมแม่มีนิสัยใจนักบุญอยู่แล้ว
 ไม่เคย

ลดละเรื่องวัดเรื่องวา
 ไปฟังเทศน์ทุกวันพระ

เป็นประจำ
 เอาถึงไหนถึงกันมาตลอดตั้งแต่



จึงเป็นที่เชื่อได้ว่า
 โยมมารดาของท่านได้

ประสบสคุโต
นบัวา่สมเจตนารมณข์องทา่นอยา่งยิง่



ที่ ได้ทดแทนพระคุณโยมมารดาอย่างเต็มที
่



สมดงัทีพ่ระบรมศาสดาทรงสรรเสรญิไว้ว่า



“ผู้ ใดทำมารดาบิดาให้ตั้งอยู่ในคุณความดี 

มีศรัทธา ศีล ปัญญา เป็นต้น ผู้นั้นชื่อว่าได้

สนองคุณท่านเต็มที่”



โยมมารดาได้จากโลกนี้ ไปด้วยอาการ



อันสงบเมื่อมีอายุย่างเข้า
 ๙๓
 ปี
 ตรงกับวันที่


๓๐
พฤษภาคม
พ.ศ.
๒๕๒๕
และด้วยเหตุนี้เอง

ในทกุๆ
ปขีองวนัที ่๓๐ พฤษภาคม (วนัทำบญุ

โยมมารดา หรือ วันทำบุญเปิดโลกธาตุ)




องค์หลวงตาไม่เคยละเว้นและไม่ลืมที่จะทำบุญ

ระลึกถึงพระคุณโยมมารดา
 สิ่งนี้ย่อมแสดงถึง

ความซาบซึ้งในบุญในคุณของโยมมารดาแบบ

ไม่สร่างซา


 องค์หลวงตาได้ปรารภถึงโยมมารดาของท่านว่า  

 “...พูดถึงโยมแม่เราพอใจในการปฏิบัติธรรม โยม

แม่ได้หลักไม่สงสัยเลย ดีไม่ดีจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้ .. 

หยุดพักนี่แล้วออกจากนี่ก้าวผึงเลย ถึงไม่ถึงที่สุดในขณะ

นั้นก็ก้าวเตรียมพร้อมแล้วที่จะพุ่ง .. 

 โยมแม่เราไม่กลับมาเกิดแล้วล่ะ ไปนิพพานข้าง

หน้าเลย...” 

บริเวณลานต้นโพธิ์ภายในเขตสงฆ์  

เป็นสถานที่เก็บอัฐิโยมแม่องค์หลวงตา 

เรายังไม่บวช
 เวลาเราบวชแล้วยิ่งหนาแน่น



เขา้มาๆ
 จนกระทัง่ไดอ้อกบวช
 มคีวามแนน่หนา



มั่นคงมากในใจตลอดมา…


ตอนวาระสดุทา้ยของโยมแม
่ เราไปยนือยู่

หน้ากุฏิ
 กุฏิหลังเล็กๆ
 มีแต่ลูกหลานเฝ้าอยู่



เต็มไปหมด
โยมแม่ร่างกายอ่อนลงๆๆ
เราตั้งใจ

ไปถามจริงๆ
บอกตรงๆ
เลยว่า
‘เป็นอย่างไรล่ะ

โยมแม่ ดูอาการแม่นี้จะอยู่ได้ ไม่นาน จิตใจแม่

เป็นอย่างไร?’ 

แม่พูดขึ้นทันทีเลยว่า
 ‘จิตใจแม่ดี จิตใจ

แม่สง่าผ่องใสตลอดเวลา ไม่วิตกวิจารณ์กับ

ความเป็นความตายเลย’ 

หลังจากนั้นมาได้สองวันหรือสามวัน




แม่ตื่นเช้าขึ้นมาบอกลูกๆ
ว่า
‘เออ! แม่จะไม่พ้น

วันนี้ แม่คงจะไปวันนี้แหละ’ 

ตอนเช้าวันนั้นพอเวลา
 ๘
 โมง
 ๔๕
 นาที


โยมแม่ก็เสีย
ไปอย่างสงบเงียบเลย


นี่แหละจิตเมื่อได้รับการอบรม
 จิตจะมี

หลักยึด
 คือธรรมเป็นหลักยึดแล้วจะไม่ว้าวุ่น



ขุน่มวักบัสิง่ของเงนิทองยศฐาบรรดาศกัดิ
์ สิง่ใด

ก็ตามที่เคยพัวพันกันมาด้วยความดีอกดีใจว่า

เจา้ของมสีิง่นัน้สิง่นี
้ เวลาธรรมเขา้สู่ใจพลงัของ

ธรรมหรือคุณค่าของธรรมนี้จะครอบหมดๆ




สิง่เหลา่นัน้จะจางไปๆๆ
จิตเลยเข้ามาสู่ธรรม


เมื่อเข้ามาสู่ธรรมแล้วก็หนุนกันอยู่นี้




เย็นสบาย
 อะไรจะขาดจะเหลืออะไรจะหมดไป

สิน้ไปไมส่นใจ
 อนันี้ ไมห่มด
 สงา่งามอยูภ่ายในใจ


นี้ละเรียกว่า
 ใจเป็นธรรม
 ใจมีธรรมเป็นที่เกาะ


สบายอย่างนั้น


เราไม่วิตกวิจารณ์สำหรับโยมแม่เสียไป


แล้วบอกโยมแม่ชัดเจนว่า
 ‘โยมแม่ ไม่ต้องวิตก

วิจารณ์การเป็นการตาย ป่าช้าเผาศพโยมแม่

อยู่หน้าศาลานะ ลูกเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเป็น 

เจ้าของศพโยมแม่ ลูกจะจัดการทั้งหมดเลย’ 

พอโยมแม่เสียแล้วเอาไปเผาที่หน้าศาลา


อัฐิของโยมแม่
 ลูกเขาจะแบ่งไปไหนก็ไม่ทราบ


หากว่าเหลือบ้างไปฝังที่ต้นโพธิ์บริเวณกลาง



วัดป่าบ้านตาดนั่นเอง...”
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สำหรับโยมบิดาของท่าน

นั้น
 ในช่วงหลายปีก่อนจะเสีย

ชีวิต
 ท่านได้พยายามเขียน

จดหมายมาขอร้องโยมบิดาอยู่

หลายครั้ง
 ให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิต


จนในที่สุดโยมบิดาก็ยอมเชื่อและ

ไม่ฆ่าสัตว์ใดๆ
อีกเลย
ท่านกล่าว

ย้อนอดีตพร้อมน้ำตาร่วงด้วย

วันเปิดโลกธาตุ


 


วันเปิดโลกธาตุ เป็นงานบุญประจำปี



ที่สำคัญอีกงานหนึ่งของวัดป่าบ้านตาดและ



เป็นที่รู้จักกันในบรรดาลูกศิษย์ขององค์หลวงตา


ตรงกบัวนัที
่๓๐
พฤษภาคมของทกุป
ีองคห์ลวงตา



กล่าวถึงความเป็นมาของวันเปิดโลกธาตุ
ดังนี้


“โยมแมต่ายวนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ .. 

จึงเรียกว่า วันครบรอบ จากนั้นก็ถือโอกาสนั้น 

เอาโยมแม่เป็นต้นเหตุอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตา

ทั่วแดนโลกธาตุในวันที่ ๓๐ เพราะฉะนั้นเขา  

ถงึบอกวา่วนัเปดิโลกธาต ุ คอื เราเปน็คนพดูเอง 

โดยถือโยมแม่เป็นเหตุ แล้วบำเพ็ญกุศลแผ่- 

เมตตาจิต อุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ โลกทั่วแดน  

โลกธาตุ ในวันที่ ๓๐ นี้” 

ด้วยเหตุนี้
 งานบุญเปิดโลกธาตุจึงเป็น

ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มี

โอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ญาติพี่น้อง

ที่ตายไปแล้ว
 รวมทั้งเป็นการสรา้งบญุกศุลเพือ่

ตนเองอีกด้วย
 และที่สำคัญยังเป็นประโยชน์แก่

สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุทั้ง

กามภพ
 รูปภพ
 และอรูปภพ
 ที่อยู่ ในภพภูมิ

ต่างๆ
 จะไดม้ีโอกาสมารว่มอนโุมทนาบญุนี้โดย

โยมบิดาองค์หลวงตา 

ทั่วกัน
 สำหรับสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ ได้ยากไร้

ญาติพี่น้องหรือมีญาติพี่น้องแต่ ไม่เคยทำบุญ

อุทิศส่วนกุศลไปให้และอยู่ในวิสัยที่รับได้ก็จะมี

โอกาสได้รับส่วนกุศลผลบุญจากผู้ร่วมบุญ



ทั้งปวงซึ่งมีองค์หลวงตาพระอรหันต์ผู้ เป็น



เนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่เป็นผู้นำในการแผ่เมตตา

อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปทั่วทุกภพภูมิโดยไม่มี

ประมาณ
ดังนี้


“...นั่นเห็นไหมล่ะกองบุญกองมหากุศล


กองพะเนิน
 คนละเล็กละน้อยๆ
 รวมกันมาแล้ว

บำเพ็ญมหากุศลเพื่อสัตว์โลก
 อุทิศส่วนกุศล



แผ่กระจายไปในบรรดาพวกเปรตพวกผี
 ไม่มี

ญาติมีวงศ์จะได้รับทั่วหน้ากัน
 เพราะอันนี้



แผ่กระจายไปเลย
 ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็น

ญาติ เป็นวงศ์อะไร
 เป็นญาติด้วยกันหมด




แล้วกระจาย
 จึงเรียกว่าทำบุญแผ่โลกธาตุ
 ..




นี่ละกองไทยทานที่พี่น้องทั้ งหลายบริจาค


รวบรวมกันบริจาคมานี่จะไปส่งไปทางวัดป่า-

บ้านตาด
ไปหากองบุญใหญ่ทางนู้น


วันที่
 ๓๐
 พฤษภาฯ
 ถือเอาวันโยมแม่



เสียไป
 วันนั้นเป็นวันที่จะตั้งเมตตาจิต
 บริจาค

อุทิศส่วนกุศลให้ถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มี

ความจำเป็นทั่วหน้ากัน
 และทั่วโลกดินแดน



ด้วยนะ
 ผู้มีญาติมีวงศ์ก็ได้อาศัยญาติวงศ์ผ่าน

ไปๆ
 เป็นยุคเป็นคราวไป
 แต่ผู้ ไม่มีก็เสวยกรรม

ไปเรื่อยๆ
ไม่มีญาติก็ไม่มีใครช่วย
ญาติเท่านั้นที่

จะช่วยเหลือได้
 ดังที่ท่านแสดงไว้ ในติโรกุฑฑ  

กัณฑสูตร



ติโรกุฑฑกัณฑสูตร
 นี่เวลาเขาไปทำบุญ



ทำกุศล
 พวกเปรตพวกผีหวังพึ่งญาติ
 ต่างตัว

ต่างไหลมาๆ
 พวกที่มีญาติมีมิตรใจเป็นศีล



เปน็ทาน
 ใจกวา้งใจขวาง
 ทำบญุอทุศิสว่นกศุลให
้

พวกนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นลำดับลำดา


จนกระทั่งหลั่งไหลไปสวรรค์
 จำนวนไม่น้อย


พวกที่ ไม่มีญาติมีวงศ์
 ทั้งๆ
 ที่มาหวังพึ่งญาติ

วงศ์เหมือนกัน
 แต่ญาติวงศ์ ไม่สนใจ
 ไม่อุทิศ

ส่วนกุศลให้
 พวกนี้เดือดร้อนกลับไปสถานที่



ที่เสวยกรรมของตน
 ด้วยความเป็นเปรตเป็นผี


ท่านแสดงไว้ในติโรกุฑฑกัณฑสูตร



 องค์หลวงตาจัดการงานศพให้โยมมารดาด้วยองค์ท่านเองเมื่อปี ๒๕๒๕ 

และแม้ในชว่งป ี๒๕๕๓ ทา่นก็ไดป้รารภถงึทีเ่กบ็กระดกูโยมมารดาดว้ยวา่  

 “กระดูกของโยมแม่เราเอาไปฝังไว้ ใต้ต้นโพธิ์ภายในวัด ถ้านำเอากระดูก

คนตายไปฝังไว้ใต้ต้นโพธิ์เป็นมงคลดี” 

ระลึกถึงพระคุณของโยมบิดาที่น้ำตาของบิดา

เป็นเหตุพลิกชีวิตของท่านให้เข้าสู่ทางธรรม



จนบรรลุถึงแดนบรมสุขในพระพุทธศาสนา




แต่กลับไม่มีโอกาสตอบแทนพระคุณท่านอย่าง

ที่ตั้งใจไว้ว่า


“พอ่นำ้ตารว่งลงเลย เรามองเหน็สะดดุปึง๊

ทันที มองไปทางแม่ แม่เห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่ก็

น้ำตาร่วง เราลุกปุ๊บหนีเลย สามวันไปคิดมัด  

ตัวเองนะ ลงจุดน้ำตาร่วงอย่างเดียวหมดเลย

เทียวไม่ ไปไหน เราสลดสังเวช บุญคุณพ่อ  

ของเรายิ่งใหญ่ น้ำตาของพ่อทำให้เราเป็นมา

ขนาดนี ้วา่อยา่งนัน้เถอะ ไมอ่ยา่งนัน้ไมม่หีวงัหละ 

ว่าอย่างนั้นเลย .. เราเสียดายที่พ่อเสีย ไม่ได้

สอนพ่อเหมือนสอนแม่ สำหรับแม่นี้สอน  

เต็มเม็ดเต็มหน่วย” 
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พวกที่เขาได้รับอนุโมทนาอุทิศส่วนกุศล

จากญาตแิลว้
 เขาอนโุมทนาเหมอืนกนั
อนโุมทนา

ในติโรกุฑฑกัณฑสูตร
 ‘ขอให้ญาติของเราที่มี

จิตใจเมตตาสงสารได้อุทิศส่วนกุศลให้พวกเรา

ทั้งหลายนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ   

ขึ้นไป’
 นี่ เป็นพวกเปรตพวกผีที่ เปลี่ยนภพ

เปลี่ยนชาติจนกระทั่งถึงสวรรค์ก็อนุโมทนาให้

บรรดาญาติทั้งหลายที่แผ่ส่วนกุศลให้



ส่วนพวกเปรตพวกผีที่ ไม่ ได้รับส่วนกุศล

จากพี่น้องทั้งหลายนี้ก็ด่าแช่ง
 มันต่างกันนะ


‘เราก็มีญาติ ญาติของเรา ทำไมจึงเป็นคนใจดำ

น้ำขุ่น ญาติทั้งหลายเขามี เขาช่วยเหลือกัน 

เราก็มีญาติ ญาติของเรามันเป็นยังไง ไม่มีใคร

เหลียวแลเราเลย’
ต่างคนต่างกลับไปเสวยทุกข์


แล้วมีความเสียอกเสียใจ
 ด่าว่าพวกญาติของ

ตนว่าใจดำน้ำขุ่น
 เราทั้งหลายก็ ให้จำเอาไว้


สร้างบุญกุศลคราวนี้
ทุกปีๆ
ก็จะมี
ไม่ว่ามีญาติ

ไม่มีญาติที่ ไหนส่วนบุญกุศลที่อุทิศกระจาย

ทั่วไปหมด
 เพราะฉะนั้นพวกเปรตทั้งหลาย



จึงมารับได้ทั่วหน้ากัน
 ไม่ว่าจะเป็นญาติของใคร


ไม่มีญาติก็ตามมารับได้ทั้งนั้น
 เพราะอันนี้



แผ่กุศลกระจายทั่วไปหมด
เป็นสาธารณกุศล



นี่เราถึงได้ทำ
 เพราะคิดเห็นอย่างที่ว่า


พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ยังไงผิดที่ ไหน
 เอาความ

จริงทั้งนั้นออกมา
 เรื่องความทุกข์ความสุข



ทั้งหลายที่อาศัยกันพึ่งกัน
 ไปเป็นเปรตเป็นผี



กอ็าศยัญาตวิงศช์ว่ยพยงุขึน้ไป
ญาตวิงศท์ี่ใจดำ

น้ำขุ่น
ก็ไปเสวยกรรมของตัวตามเดิม



เราจึงได้พยายามทำ
 แล้วยกโยมแม่

เป็นต้นเหตุเท่านั้นเอง
 ความมุ่งหมายเพื่อจะ

บำเพ็ญมหากุศลแผ่แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วแดน



โลกธาตุ
 จะมีญาติไม่มีญาติก็ตามรับได้ทั้งนั้น

มหากุศลของพวกเราที่บริจาครับได้ทั้งนั้น




ไม่นิยมว่าใครมีญาติไม่มีญาติ
 มารับ
 เป็น

สาธารณกุศลรับได้
..


ทำนี้ทำอย่างมีหลักมีเกณฑ์
 มีเหตุมีผล




ไม่ ได้ทำอย่างสุ่มสี่สุ่มห้านะ
 เราพาพี่น้อง



ทั้งหลายทำอะไรก็ตามเราไม่เคยมีแบบหลัก

ลอยๆ
 ว่าทำนะ
 เรามีหลักมีเกณฑ์ทุกอย่าง




นำตรงไหนออกให้แน่ต่อความสัตย์ความจริง


ความถูกต้องดีงาม
 ไม่มีความกระทบกระเทือน

ด้วยความผิดของตนไม่ให้มี



ส่วนใครจะพอใจไม่พอใจอันนั้น เป็น



หัวใจคน
 เราต้องเล็งถึงความถูกต้องเป็น

ศูนย์กลาง
 เมื่อดำเนินด้วยความถูกต้องแล้ว

ใครจะเสียใจดี ใจมันก็เป็นเรื่องของเขาไป




เรื่องนี้เป็นเรื่องถูกต้องดีงามแล้ว
 ไม่สูญหาย


เป็นเครื่องยืนยันว่าถูกต้อง
 เป็นพื้นฐานแห่ง



ธรรมทั้งหลายแล้ว
 เราพาทำ
 ทำอย่างนี้เอง


วันที่
 ๓๐
 พฤษภาฯ
 ถึงจะทำมาทุกปีๆ
 เราก็ไม่

ค่อยสนใจนะ
 เราสนใจแต่สัตว์โลก
 ที่เป็นห่วง

มากก็คือว่าหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้
 เสวยชาติเป็น

เปรตผี


เปรตผีนี่มีถึง
 ๑๓
 จำพวกนะ
 ในหนังสือ

ท่านบอกไว้
 จำพวกที่หนึ่ ง
 ที่สอง
 ที่สาม


จำพวกที่หนึ่ง
 เปรตที่มีบาปหนามากทีเดียว




พอพ้นจากนรกมาก็มาเป็นเปรตประเภทที่หนึ่ง


หลงัจากนัน้ประเภททีส่องทีส่ามถงึ
 ๑๓
 ประเภท



ของเปรต
 ท่านแสดงไว้ ในคัมภีร์
 เหล่านี้จะได้

อาศัยบุญกรรมจากบรรดาญาติมิตรทั้งหลาย

อุทิศให้
 และเราอุทิศส่วนกุศล
 สาธารณกุศลได้

โดยทั่วกัน
…”


องค์หลวงตาถือเอาวันที่โยมแม่ถึงแก่กรรมเป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงโยมแม่ และแผ่เมตตา 

ไปยังสรรพสัตว์ทั่วสามแดนโลกธาตุ จึงเรียกวันนี้ว่า “วันเปิดโลกธาตุ” 



462 463

สรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุคือญาติร่วม
เกิดแก่เจ็บตาย 




องค์หลวงตาท่านแผ่เมตตาไม่มีประมาณ

ให้แก่สรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว


ท่านยังถือเอาวันที่
 ๓๐
 พฤษภาคม
 มาเป็น



เหตุสอนพุทธศาสนิกชนให้รู้จักมีเมตตาต่อ

ญาติมิตรเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยการ

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างไม่มีประมาณอีกด้วย

ดังนี้


“...ท่านทั้งหลายเวลาทำบุญกุศลนี้
 ให้แผ่

บุญกุศลทั่วแดนโลกธาตุ
 ไม่นิยมว่าญาติไม่ญาติ


ญาติเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นแหละ


หวังพึ่งซึ่งกันและกันด้วยกันไปเลย
 ต้องตัวใคร

ตัวมัน
 แต่อยู่ในแดนมนุษย์นี้พอพึง่กนัได
้ พวก

เปรตพวกผนีีพ้ึง่ได
้๑๐๐
เปอรเ์ซน็ต์
ที่จะได้อาศัย

พี่น้องทั้งหลายบริจาคทานในคราวนี้ๆ
 เพราะ

ฉะนั้นหลวงตาจึงได้อุตส่าห์พยายามทำบญุกศุล


โดยยกโยมแมข่ึน้เปน็ตน้เหต
ุ วันตายของโยมแม่

วันนี้
วันที่
๓๐
เอาอันนี้เป็นต้นเหตุ



ในบรรดาสตัวท์ัง้หลายทีม่ทีัว่โลกมากยิง่กวา่

โยมแม่เป็นไหนๆ
 นั่นละเรายกเอาอันนั้นขึ้นมา




ด้วยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุ เท่านั้น


กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้
 วันนี้ ได้พา



พี่น้องทั้งหลายบำเพ็ญมาประจำปีๆ
 เพราะเหน็

ความจำเปน็ของสตัวล์กึลบัๆ
 นีแ้หละ
 ตามทาง

ของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้แจ้ง



เห็นจริง
 จึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอน
 และพา



พี่น้องทั้งหลายดำเนินตาม
 เพื่อสัตว์ทั้งหลาย

เหล่านั้นที่หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เขาจะได้พึ่ง
ตามกำลงั

ความสามารถของเขาของเรา
 บุญเขาบุญเรา



รับกันมากน้อยเพียงไรรับกันไป
เอากันไป
..



วันนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาทำบุญ

งานเปิดโลกธาตุ
 นี่คืองานช่วยโลก
 บรรดา



ผู้ล้มหายตายจากไป
 มีญาติก็มี
 ไม่มีญาติก็มี




ส่วนบุญกุศลที่เราทำเพื่อสามแดนโลกธาตุนี้




ไม่ได้ขึ้นอยู่กับญาติไม่ญาติ
 ใครมารับส่วนบุญนี้

ได้เช่นกันทั้งนั้นๆ
 ให้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลถึงญาติ

ถึงวงศ์ของตน
 สัตว์ทั้งหลายมีญาติด้วยกัน



ทั้งนั้น
 ญาติเก่าญาติใหม่
 ให้พากันตั้งใจอุทิศ

ส่วนกุศล


วันนี้วันอุทิศส่วนกุศลถวายสัตว์ทั่วแดน

โลกธาตุ
 ให้ต่างคนต่างอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่

ท่านผู้ล้มหายตายจากไป
 ผู้มีบุญมีคุณตลอด

สัตว์ทั่วๆ
 ไป
 วันนี้จะพาทำบุญให้สัตว์ทั้งหลาย

ทั่วสามแดนโลกธาตุ
 ..
 สัพเพ สัตตา
 อันว่า

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย




ด้วยกันทั้งสิ้น
 แล้วพวกเราทั้งหลายก็ขอแผ่

ส่วนบุญกุศลให้ท่านผู้ ไม่ ได้มา
 ไม่ ได้รับ
 เพื่อ

ท่านเหล่านั้นจะได้รับบุญของท่านอุทิศให้เป็น

ความยิ้มแย้มแจ่มใส


บางรายเลื่อนชั้นขึ้นไปหลายต่อหลาย

มากต่อมาก
 บางรายถึงนิพพานเลย
 เพราะบุญ

เราสร้างแล้วสร้างเล่าก็มาเข้าหัวใจของเรา


บุญเข้าหัวใจแล้วไปละไปสวรรค์ชั้นไหนก็ ไป




ตั้งแต่มนุษย์นี้ขึ้นไปเรื่อย
 แล้วต่ำกว่ามนุษย์ก็มี

อีกเยอะนะ
 เราอย่าประมาทว่าสัตว์ทั้งหลาย



มีน้อย
คนเต็มศาลานี้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้ศาลา

นี้ยังมากกว่าเราอีก…”


เกี่ยวกับภพภูมิของสรรพสัตว์ต่างๆ
 ใน



วัฏสงสารนั้น
องค์หลวงตาเมตตากล่าวไว้
ดังนี้


“...แดนนรกม
ี๒๕
หลมุ
สวรรคก์ม็หีลายชัน้


ตั้งแต่จาตุม
 ขึ้นไป
 ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต

นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี
 ๖
 ชั้น
พรหม-

โลก
 ๑๖
 ชั้น
 ..
 วิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้




จึงไม่ว่างความเกิดความตายของสัตว์โลกตาม


ภพภูมิอันหยาบอันละเอียดเท่านั้น
 กามภพ   

รูปภพ
 อรูปภพ
 ฟังซิ
 เว้นแต่อนาคามีถึง

สุทธาวาส
๕
ชั้นนั่น
เป็นยังไงสุทธาวาส
๕
ชั้น


อวิหา
อตัปปา
สุทัสสา
สุทัสสี
อกนิฏฐา
..


ในโลกนี้ภพภูมิของสัตว์นั้นน่ะ มีมาก   

เราอย่านับเพียงหมื่นๆ แสนๆ ภพภูมิ เลย   

มีมากกว่านั้น ที่จิตมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆ 

นานา เพราะสิ่งที่ ไม่แน่นอนเหล่านี้แล และ  

สิ่งที่ ไม่ ไว้ ใจเหล่านี้แลซึ่งมีมาก พระพุทธเจ้า  

จึงสอนลงในจุดรวมว่า ผู้ ใดเป็นผู้ที่จะไปสู่ในภพ

ชาติใดๆ ต้องขึ้นอยู่กับจิตนี้เท่านั้น เพราะ

ฉะนั้นจงสร้างจิต ฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่ง

สำคัญ ถ้าอบรมจิตนี้ด้วยดี คือโดยศีลโดยธรรม

แล้ว จะมีสักกี่ร้อยล้านภพภูมิของสัตว์ก็ตาม 

จิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้น เหมาะสมกับ

วาสนาบารมีของตน…”


งานบุญเปิดโลกธาตุนี้จึงเป็นสิ่งยืนยัน



ถึงความเมตตาขององค์หลวงตาที่ ไม่เพียงมีต่อ

เพื่อนมนุษย์
 สัตว์ร่วมโลกที่มองเห็นด้วยตาเนื้อ

โดยการบริจาคทานวัตถุสิ่ งของเป็นการ

สงเคราะห์เท่านั้น
 ความเมตตาของท่านยัง



แผ่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วโลกธาตุไปยัง

สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ลึกลับในภพภูมิละเอียด

ให้มีโอกาสได้รับหรืออนุโมทนาร่วมบุญในวันนี้

อีกด้วย


บรรยากาศจากงานวันเปิดโลกธาตุ 
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แผนภาพแสดงไตรภูมิ (สามแดนโลกธาตุ) 

องค์หลวงตากล่าวถึงการพิจารณาเรื่องจิตวิญญาณของสัตว์โลก

ไว้ว่า “เราดูพิจารณาจิตวิญญาณของสัตว์โลก เราดูละเอียดลออ

จริงๆ เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด หมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะ เพราะมี

อวิชชาเป็นตัวดึงไว้” 

 

(ที่เขื่อนอุบลรัตน์) “...กุฏิทำไว้ดีนะกุฏิ พอเงียบๆ ลงไปเดินจงกรม 

มันโล่งดี ไปเห็นชอบละกรรมฐาน ถ้าเป็นที่ ไหนที่สงัดงบเงียบละ

กรรมฐานมักจะชอบละ .. พักที่นั่นดี เงียบจริงๆ แผ่เมตตาครอบ

ไปหมดเลยนะ ไม่ใช่ไปพักเฉยๆ นะ แผ่เมตตาจิตเมตตาธรรมถึง

ทั้งน้ำทั้งบกทั้งดินฟ้าอากาศ ใต้ดินเหนือดินแผ่ถึงหมดแหละ 

เพราะที่เหล่านี้มีสัตว์โลกอยู่เต็มไปหมด ใต้ดินนี้ก็เต็ม ไม่ใช่ไม่มี 

ใต้ดินมีเยอะ บนบกก็มี บนอากาศก็มี ถ้าขึ้นเบื้องสูงก็เป็นที่

อัศจรรย์…” 

อร
ูป
พ
รห

ม
ภ
ูม
ิ ๔

 ช
ั้น
 

เนวสัญญานาสัญญายตน 
อากิญจัญญายตน 
วิญญาณัญจายตน 
อากาสานัญจายตน 

อกนิฏฐา 
สุทัสสี 
สุทัสสา 
อตัปปา 
อวิหา 

อสัญญิสัตตา 
เวหัปผลา 

สุภกิณหกา 
อัปปมาณสุภา 
ปริตตสุภา 

อาภัสสรา 
อัปปมาณาภา 
ปริตตาภา 

ปรนิมมิตวสวัตตี 

นิมมานรตี 

ตุสิตา 

ยามา 

ตาวติงสา 

จาตุมมหาราชิกา 

รูป
พ
รห

ม
ภ
ูม
ิ ๑

๖ 
ช
ั้น
 

อบ
าย

ภ
ูม
ิ ๔

 ช
ั้น
 

สวรรค์ ๖ ชั้น 

ปฐมฌานภูมิ ๓ ชั้น 

ทุติยฌานภูมิ ๓ ชั้น 

ตติยฌานภูมิ ๓ ชั้น 

จตุตถฌานภูมิ ๒ ชั้น 

สุทธาว๎าส ๕ ชั้น 

วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ 

มนุษยภูมิ 

เปรตภูมิ - อสุรกายภูมิ 

นรกภูมิ 

กา
ม
สุค

ต
ิภ
ูม
ิ ๗

 ช
ั้น
 

ติรัจฉานภูมิ 

มหาพ๎รัห๎มา 
พ๎รัห๎มปโรหิตา 
พ๎รัห๎มปาริสัชชา 
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องค์หลวงตาท่านเมตตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภพภูมิต่างๆ
 จากประสบการณ์ตรงของพระกรรมฐานผู้ชำนาญไว้ ในวาระต่างๆ
 มีจำนวนไม่น้อย




ขอยกตัวอย่างมาแสดงบ้าง
ดังนี้


ตัวอย่างภพภูมิต่างๆ จากประสบการณ์พระกรรมฐาน 

“…วิชาขี่เสือนี้เป็นวิชาไสยศาสตร์อันหนึ่ง
 เขาร่ายมนต์เรียกเสือมา




เสือก็มาจริงๆ
 อย่างที่พวกเขาขี่เสือ
 มีนะ
 นี่ละ
 ไสยศาสตร์ขี่เสือได้นะ




ขี่เสือป่านี่ขี่เสือได้



ที่บ้านหนองแวงนี่ก็มีคนหนึ่ง
 เราเกิดไม่ทันผู้เฒ่าตายเสียก่อน
 เขา

เรียกพรานป้อ
 คนเตี้ยๆ
 ขี่เสือมาเรื่อย
 ดงนี้แกขี่เสือทั้งนั้น
 เขาเห็นกันทั้ง

บ้าน
ไปในป่า
พอไปเหนื่อยๆ
แล้วขี่เสือออกมา
เขามีวิชาจับเสือขี่
อันนี้ก็มี



คนหนึ่งอยู่ทางบ้านมาย อ.บ้านมาย
หรือ
อ.บ้านม่วง
มีเสือ...ดงใหญ่
คนนี้

ก็ขี่เสือได้
 ไปเรียนวิชามาจากฝั่งลาว
 ไปเรียนกับพวกโซ่พวกข่า
 เขาเรียน

วิชาขี่เสือ



ว่าไปด้วยกัน
๕
คน
ครูนำหน้าไป
พอไปตั้งทัพลงตรงนี้ปั๊บ
แล้วก็นั่ง



ร่ายมนต์เรียกเสือมา
 เสือตัวไหนอยู่ใกล้มันก็มา
 มาก็มานอนอยู่ตามนี้




เสือ
 เสือโคร่งนะ
 คนร่ายมนต์
 ทีนี้เสือก็มา
 ลูกศิษย์นี้ต่างพากันกลัวจน



ตัวสั่นแหละ
อาจารย์เป็นคนร่ายเสือมา


ทนีี
้ พอมนัมาแลว้กส็ัง่คนนัน้ไปขีเ่สอืมานี
่ คอืมนัมานอนอยูต่ามอยา่งนี
้



ให้ขี่เสือตัวนั้นเข้ามาหาครูนี่
 ครูนั่งอยู่นี่
 ทดลองในขั้นนี้ก่อนนะ
ทดลองเป็น

ขั้นๆ
 จนกระทั่งใจกล้าหาญเชื่อวิชาตัวแล้วทีนี้ก็ปล่อย
 อันนี้ก็สั่งคนนี้ให้ ไปขี่

เสือ
 ไม่ยอมไป
กลัวเสือกินหัวมัน
 อาจารย์ไล่ ไม่ยอมไป
 เสือก็นอนดารดาษ

อยู่
มันดงเสือนี่นะ
ตัวไหนอยู่ใกล้ก็มาก่อน
ตัวไหนอยู่ ไกลก็มา
บางทีจนคน

จะเลิกแล้วค่อยมาถึงก็มี



ทีนี้
 พอถึงคนที่ห้านี้ตัดสินใจเลย
 ตายก็ตาย
 ถ้าครูไม่เก่งจริงจะเรียก

เสือมาไม่ ได้
 เอากันตรงนั้นตัดสิน
 ถ้าครูไม่เก่งจริงแล้วเรียกเสือมาไม่ ได้




ครูต้องเก่ง
นี่ครูเป็นคนบอกเองให้เราไปขี่เสือมาหาครูนี้จะเป็นอะไรไป



‘เอ้า ตายก็ยอมตาย’



ไป...
 ก้าวขาจะไม่ออก
 มันแข็งไปหมดว่างั้น
 เอ้าๆ
 ไปบังคับให้ ไป




ไปก็ ไปขี่เสือมาหาครู
พอขี่ตัวนี้มาแล้ว
ไปๆ
ขี่เสือมาอีก
ขี่ตัวนี้มานอนอยู่นี้


นอนอยู่หน้าคน
นี่ละไสยศาสตร์เขาเก่งไหม
ก็ขี่ตัวนั้นมาขี่ตัวนี้มา
กล้าหาญ

ละ
 นี่เป็นครั้งหนึ่งแล้วนะทดลองพักแรก
 พักที่สองครูนั่งอยู่ที่นี่
 ให้ลูกศิษย์

ไปนั่งอยู่โน้น
ห่างๆ
จากครูไป
ให้ลูกศิษย์เป็นคนร่ายมนต์เรียกเสือมา
มาหา

แล้วก็ขี่เสือมาหาครู
 เขาทำหลายพักนะเขาทดลอง
 คือทีแรกเรียกมาหาครู

เสียก่อน
 ให้ลูกศิษย์คนนี้ ไปขี่เสือเข้ามาหาครู
 ไปขี่เสือตัวนั้นเข้ามา




จากนั้นแล้วก็ให้ลูกศิษย์นี่ ไปอยู่นอกๆ
 โน้นไกลๆ
 แล้วก็ ไปร่ายมนต์เรียก



เสือมา
 แล้วขี่เสือมาหาครู
 ทีนี้พอชำนาญแล้วถามลูกศิษย์ว่า
 แน่ใจแล้ว



ไม่กลัวแล้วก็ปล่อยละ


อีตาคนนี้แกขี่เสือ
คนบ้านมาย
 นี่
 เขาเห็นกันหมดทั้งบ้านปฏิเสธได้ยังไง


ทีนี้จึงรู้ว่าเสือสติมันดี
 รู้กันตามนี้ว่างั้น
 แกขี่ เสือไปนี้ ไปตามด่านในดง




คนมาทางโน้นเสือมันดิ้นแล้วทางนี้
 คนมาไม่ใช่คนธรรมดา
 คนธรรมดาก็เป็น

อย่างหนึ่งพูดกันจอแจมา
 แต่นายพรานมานั่นซิ
 นายพรานเขาไม่ ได้จอแจนี่




เขามาจอ้เลยหายงิเนือ้ลา่เนือ้
 นายพรานกร็ู
้ พอนายพรานมาขา้งหนา้โนน้
 ทางนี
้


ดิ้นแล้ว
 จะออกจากทาง
 พอเห็นท่าไม่ดีก็ปล่อย
 ปล่อยก็วิ่งเลยเข้าป่าปั๊บ




สักเดี๋ยวนายพรานก็มา


คือสติมันดีอย่างนั้นนะว่างั้น
รู้ ได้เร็วมาก
ไอ้ที่จะไปเจอกันจริงๆ
ไม่ ได้เจอ

ง่ายๆ
 แหละ
 มันดุกดิกๆ
 แล้ว
 พอจวนเท่าไรมันดิ้นจะไป
 พอปล่อยปั๊บนี้วิ่งเลย

เข้าป่า
 สักเดี๋ยวนายพรานก็มา
 บางทีเวลานอนกลางคืนเหมือนกับว่าเอาเสือ

เป็นหมา
เจ้าของนอนอยู่กลางคืนพอตื่นขึ้นมานี้เสือมานอนอยู่ด้วยแล้ว
มานอน

อยู่กับคน
มันไม่กลัวคนเพราะเป็นครูเขานี่ครูเสือ
นี่ละเรียกไสยศาสตร์…



คนนีก้ข็ีเ่สอืเกง่
คนนีก้เ็หมอืนกนั
ขีเ่สอื
อยูบ่า้นแวง
บา้นธรรมลี


(หลวง-

ปู่ลี
 กุสลธโร)
 อยู่นี่แหละ
ผาแดง
 เขาเรียก
พรานป้อ
คนเตี้ยๆ
 ขี่เสือมาเรื่อย


คนเจอเรื่อย
 ครูเขามีนะ
 ถ้าผู้ขี่เสือไปไม่ให้เจอคน
 ถ้าเจอคน
 เสือมันจะตะปบ

เจ้าของ
‘โฮก’
ทีเดียว
ตะปบเจ้าของแล้ววิ่งหนีเลย
เจ็บ
เสือมันตะปบเจ็บ
เลย

ต้องไปลับๆ
เงียบๆ



พอจะมีคนต้องปล่อยเสือไป
 เสือมันบอกก่อนแหละ
 เสือสติมันดีมันบอก

ก่อนเลย
ที่จะไปเจอคนธรรมดานี้ ไม่เคยมีแม้นายพรานก็ตาม
เขาไปอย่างด้อมๆ


มองๆ
 นายพรานเขาไปนี้เขาไปด้อมๆ
 มองๆ
 หายิงสัตว์
 แม้อย่างนั้นเสือมันก็รู้

จนได้
 หากมันทำท่าดิ้นไปดิ้นมา
 แสดงว่านี่มีคนมาแล้วข้างหน้า
 พอปล่อยนี้มัน

จะวิ่งเข้าป่าปั๊บ
สักเดี๋ยวก็เจอคนมา
นี่เขาเรียกไสยศาสตร์


เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลกดินแดน
 ใครเสาะแสวงหายังไงก็เจออย่างนั้น


เพราะของมีอยู่ด้วยกัน
พวกผีพวกอะไรๆ
จิตวิญญาณอะไรมันเข้าสิง



วิชานี่มีวิญญาณอยู่ในนั้นในหลักวิชา
 อย่างพวกที่เขาทำคนก็เหมือนกัน



นั่นแหละ
พวกนี้ทางเขมรมีมากนะ
เขมรมีมากวิชาอย่างนี้
พวกโซ่พวกข่ามีมาก


อยู่ฝั่งลาวไปทางโน้น



แต่ก่อนเขาใช้วิชาอันนี้ทำคนให้ตายก็ ได้
 ทำคนให้รักกันเขาเรียกทำเสน่ห์

อะไรอย่างนั้นก็ ได้
 ทำคนให้ตายเลยก็ ได้
 ทำได้ทุกแบบวิชาพวกนี้
 นี่เขาเรียก

ไสยศาสตร์
 ถ้ามีผู้เรียนผู้รักษาอยู่
 สิ่งเหล่านี้ก็มีก็ปรากฏอยู่
 ถ้าไม่มีผู้เรียนไม่มี



ผู้รักษา
 มีก็เหมือนไม่มี
 เพราะใครไม่ ได้สัมผัสมัน
 ถ้ามีวิชา
 วิชานั่นแหละไป



เกี่ยวโยงกันกับสิ่งเหล่านี้มาอยู่กับเจ้าของ…”


ไสยศาสตร์ การขี่เสือ 
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 “…เขาถือเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าภาคไหนในเมืองไทยเรานี้
 เมื่อคนตาย

แล้วต้องเกี่ยวกับพระ
 พูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้ระลึกถึง
 พระองค์ที่ว่ากล้าหาญ

เต็มที่
ขี้ขลาดเต็มตัวจนจะตาย
ท่านไปภาวนาอยู่ในถ้ำ
อดอาหาร
เที่ยวไป

นั่งอยู่ตามทางเสือ
 ทางอะไรนั่นแหละ
 น่าเสียดายนะ
 พระองค์นี้




ถ้าหากว่าจิตใจได้เหนี่ยวรั้งครูอาจารย์ไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงๆ
 ก็จะ



ไม่เสีย
นี้สึกไปแล้ว
ทราบว่าสึก
แต่ผมไม่เห็น
ได้ทราบว่าสึก


แต่ก่อนแกเคยเป็นนักเลง
 จิตใจ
 อู๋ย!
 เด็ดมาก
 สมเป็นนักเลง
 ว่า

ไป...ไป
 ว่าอยู่...อยู่
 จริงจังมากทีเดียว
 ตอนแกปฏิบัติตัวเอง
 แกก็จริงจัง


กลัวผีนี้ เป็นเบอร์หนึ่ง
 เวลาจะแก้
 แก้จนกระทั่งกล้าหาญเบอร์หนึ่ง



เหมือนกันในตัวเอง
 ไม่มีสะทกสะท้านเลยเรื่องผี
 ไปที่ ไหนอยู่ ได้หมด


เพราะการแก้ ได้
 ไม่ใช่มันหายไปเฉยๆ
 หายด้วยอุบายวิธีแก้ด้วยธรรม




มีความรู้แปลกๆ
 เหมือนกันพระองค์นี้
 เวลานั่งภาวนา
 กลางคืน
 เขาตาย



ในบ้าน
ท่านก็รู้แล้ว



‘เอ้อ ! วันพรุ่งนี้จะมายุ่งเราอีกแล้ว นี่คนตายแล้วในบ้าน’ 

นัน่
ทา่นรูน้ะ
แลว้กม็จีรงิๆ
แถวนัน้ก็ ไมม่พีระ
สถานทีอ่ยู
่ถำ้กบัปา่ชา้

ห่างกันเท่าไร
 กี่กิโล
 ตั้งห้าหกกิโล
 ลงไป
ข้าวก็ ไม่ ได้กิน
 แทบล้มแทบตาย


เมื่อยล้าก็ต้องได้ ไป
 นี่แหละเรียกว่ามันแยกกันไม่ออก
 อย่างนี้
 คนตาย



รายใดเป็นรู้
 แปลกอยู่นะพระองค์นี้ท่านบอกนะ
 มันรู้
 และแน่นอนด้วย




ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโลกๆ
 ก็ว่าพนันกันได้เลย
 บ้านนี้เขาตายแล้วคืนนี้เขา

จะมานิมนต์เราแล้ว
 บางทีก็มีเทพ
 พวกเทพมานะ
 ท่านก็พูดถึงเรื่องเทพดี

เหมือนกัน
 เทวดาที่อาศัยอยู่ตามถ้ำ
 ไม่ใช่เป็นรุกขเทวดา
 รักษาดินว่างั้น


อันนี้แกไม่มีเรียนมานะ
มันเป็นขึ้นตามนิสัย


อย่างนี้แหละจิตเมื่อมีความสงบเข้าไปแล้ว
 ไอ้เรื่องนิมิตต่างๆ




ที่จะมาปรากฏตามจริตนิสัยหรือไม่ปรากฏนั้นก็เป็นตามจริตนิสัยด้วยกัน



ไม่ต้องเรียน
 อันนี้เป็นขึ้นมาเอง
 เมื่อเป็นขึ้นมาแล้วนั้นแหละ
 ต้องเรียนวิธี

การปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้อง
 ไม่อย่างนั้นผิดได้
 เพราะอันนี้ ไม่ใช่ของดี



โดยถ่ายเดียว
 ถ้าหากเราได้รู้วิธีปฏิบัติกันโดยถูกต้องแล้ว
 ก็เป็นเครื่องมือ



ได้ดี
อันนี้พวกนักปฏิบัติรู้แปลกๆ
ต่างๆ


สมัยที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี้ก็เคยเล่าสู่กันฟังสนุกสนานดีเหมือนกัน
 ที่

เราเขียนในหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นหรือ

อะไรนั้น
 มีแต่ความจริงทั้งนั้นนะ
 เช่น
บางองค์อย่างนี้
 เขียนเรื่องราวของ

องค์ไหนออกมา
หากแต่เราไม่ระบุเท่านั้นแหละ
เอาเรื่องของท่านองค์นั้นๆ


ออกมาเลย
 เป็นความจริงๆ
 เป็นบางรายก็ ไปอยู่
 ความรู้
 รู้เหมือนกัน
 นี่ก็

ค้านกนัไม่ได
้ เอา้
 องคห์นึง่ไปอยูถ่ำ้นัน้
 …เอา้องคห์นึง่ไปอยูถ่ำ้นัน้ได
้ ๓
 คนื


เผน่มาแลว้
มาหากัน



‘โอ๊ย อยู่ ไม่ ได้ ไม่ทราบเป็นยังไงมันผีหรืออะไรก็ ไม่รู้แหละ ผีกาม 

มาลาก มันเอาศีรษะห้อยลงเพดานถ้ำนี่ มันหย่อนลงมานี้ 

ต้องขออภัยนะ มันเอานมมาใส่ตัวเรา เอาหัวหย่อนมานี่...แผ่กุศลธรรม

อะไรมันก็ ไม่ยอมรับว่างั้น เจริญเมตตามันไม่รับ มันจะรับแต่กามกิเลส อยู่นี่   

๓ คืนไม่ ได้หลับได้นอนเลย มันมาแสดงอยู่อย่างนั้นก็เลยลงไป ไปหาเพื่อนอีก   

ก็เล่าเรื่องให้ฟัง’ 

‘เอ้า ถ้างั้นอยู่ถ้ำนี้ผมไปเองนะ’  

พระองค์นั้นก็รู้เหมือนกัน มีความรู้ทางนี้เหมือนกัน ไปอยู่นั่นก็เหมือนกัน

ได้ ๒ คืน เผ่นมาเลย   

‘โอ๊ย! จริงๆ เอ๊ มันเทวดาอะไร? พวกนี้มันผีอะไร? ทำไมมันกรรมหนัก

กรรมหนาเอานักหนานะ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น มีแต่จะเอาท่าเดียว เรื่องกิเลส

กับเรื่องกาม กามราคะ ทำอะไรก็ ไม่ยอมรับ เรียกว่าพวกนี้พวกหนาแบบ

บอกบุญไม่รับ’ 

ไม่ค้านกันนะ
 รู้จริงๆ
 ทำแบบเดียวกันแหละว่างั้น
 ทีแรกองค์นี้เล่าให้



ฟังก่อน



‘เอ้า ผมลองดูหน่อย มันเป็นยังไงว่ะ’ 

เป็นที่รู้กัน
 พอไปเข้าก็
 โอ๊ย
 ยอมรับ
 อย่างนั้นละถ้ามันเห็นเหมือนกัน



รู้เหมือนกัน
 ค้านกันได้ยังไง
 เพราะเรื่องเหล่านี้ ไม่ ได้เป็นสัญญาอารมณ์




ปุ๊บปั๊บท่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้ว
เคยเป็นมาแล้วนี่เข้าใจแล้ว
เข้าใจวิธีปฏิบัติ


สัญญาอารมณ์ไปหลอกเจ้าของก็มี
 เช่น
 บอกไปอย่างนั้น
 แล้วไปเป็น

สัญญาอารมณ์ขึ้นมาก็มี
 แต่นี้เป็นผู้มีพื้นเพทางนี้อยู่แล้วด้วยกัน
 เข้าใจด้วยกัน



เคยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องภูตผีปีศาจอะไรต่ออะไรให้กันฟังจนเคยชิน


หรือเป็นที่แน่ใจต่อกันและกันแล้ว
เหมือนอย่างว่า


‘มีอะไรอยู่นั้นน่ะผมถึงได้มาที่นี่’ 

‘เอาเถอะท่านไปดูซิ’  

‘โอ้ ใช่’
 แน่ะ
 ตาเรามีเราก็มองเห็น
 ‘อ๋อ ใช่’
 แน่ะเป็นอย่างนั้นจะว่าไง




หูเรามีก็ ได้ยิน
ภายในมันก็เป็นเหมือนกัน...”


พระป่าผจญผีสาว 
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“. . .แปลกๆ
 อันหนึ่งก็คือ
 ท่านอาจารย์ฝั้นท่านไปพักอยู่ที่ทาง



ภาคอสีาน
เขาเรยีกวา่
ผกีองกอย
มนัรอ้งกลางคนื
เขาวา่ถา้ผชีนดินีม้าเยีย่ม

บอ่ยๆ
 คนมกัตายบอ่ยๆ
 มนักนิคนอยา่งลกึลบั
 เขาเรยีกผกีองกอย
 ทา่นก็ ไป

พกัอยูท่ีน่ัน่
คนทีม่าพกัเขากบ็อกวา่
ทีแ่ถวนีม้ผีกีองกอย
เขาเลา่ใหท้า่นฟงั



ตอนนั้นดูว่าท่านมีพระไปด้วย
เป็นสององค์กับท่าน
แล้วก็มีตาปะขาว

คนหนึ่งรวมเป็นสามไปพักอยู่นั้น
 พอสามทุ่มล่วงไปแล้ว
 คืออยู่ ในป่า



มันเหมือนดึกนะ
 เขาบอกว่า
 ‘แถวนี้มีผีกองกอย ถ้าผีกองกอยเที่ยวไป  

แถวไหนแล้วคนมักจะเป็นไข้ป่วยแล้วตาย ผีพวกนี้มันกินตับคน’ 

เขาเล่ากันไปอย่างนั้นแหละท่านก็ฟังไป
 จึงได้เห็นผีนี้ชัดเจน
 นั่นเห็น

ไหมล่ะ


พอมันร้อง
 ตาปะขาวอยู่ที่นั่น
 ตรงนั้นละ
 สามทุ่มกว่าๆ
 ท่านกำลัง



นั่งภาวนาอยู่
เสียง
‘กองกอยๆ’
มา
ได้ยินชัดเจนเงียบๆ
กลางคืน
ที่เขาว่า

เสียง
 ‘กองกอยๆ’
 มันเสียงอย่างนั้นจริงๆ
 เขาเรียกผีกองกอย
 พอมาถึง



ตาปะขาว
 ท่านก็วิตกถึงตาปะขาว
 กลัวมันจะมาทำอะไรตาปะขาวเพราะ



มันเป็นสัตว์ลึกลับ
มองด้วยตาไม่เห็น



พอมันมาได้จังหวะแล้วท่านก็กำหนดจิตดู
ท่านพูดเองนะ
 โอ๋ย
มันตัว

เหมือนลิงท่านว่า
‘มันเหมือนลิง’
พอจิตท่านส่งไป
โอ๋ย
มันกลัวมากที่สุดเลย


พอตามนัรบักบัใจของทา่น
 เหมอืนวา่ตามนัรบักบัตาเราวา่งัน้เถอะ
 แตต่าเรา



เป็นตาใจ
 พอมองเห็นปั๊บวิ่งปรู๊ดเลย
 กลัวมากที่สุดเลย
 กลัวอย่างมาก



ทีเดียว
 เราเห็นมัน
 จ้องดูอยู่นี่
 พอมันแพล็บเข้ามามองเห็นเรานี้ปรู๊ดวิ่งเลย




ตั้งแต่วันนั้นเงียบเลย



‘โอ๋ ได้เห็นแล้วมันเหมือนลิง สัตว์ตัวนี้เหมือนลิง คือมันไม่ ได้เป็นรูปวัตถุ

นะ รูปเป็นนามธรรมแต่เหมือนลิง’



ท่านอาจารย์ฝั้นท่านเล่าให้ฟัง
 ท่านรู้สึกพิสดารเกี่ยวกับพวกเปรตพวกผี


พวกเทวบุตรเทวดา
 ท่านอาจารย์ฝั้นเด่นอยู่องค์หนึ่ง
 นั่นละเด่นไปคนละทางๆ


บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นนักภาวนาด้วยกัน
 มีนิสัยวาสนาเด่นทางไหนก็เป็น

ไปทางนั้นๆ
จะเป็นขึ้นมาเองรู้เอง


ครูบาอาจารย์ที่เป็นนักภาวนา
 ท่านรู้ของท่านธรรมดาๆ
 แต่เรื่องของโลก

มันกีดมันขวาง
 ท่านจึงไม่นำออกมาใช้
 ไม่พูด
 พูดก็มีแต่การแนะนำสั่งสอนไป

ธรรมดาที่อยู่ในฐานะซึ่งควรจะสอนได้
 แต่เรื่องภายในแล้วท่านไม่พูด
 เฉย


นอกจากพวกเดียวกัน
 ถ้าพวกเดียวกันท่านพูดเสมอ


ไปอยู่ที่นั่นมีอย่างนั้นๆ
 เช่นอย่างในถ้ำ
 มีผีมีเทวดา

รักษา
 ท่านรู้
 แต่ท่านพูดในวงของท่านเองพวก



นักภาวนากรรมฐานด้วยกัน
คือ
ใจนี้เป็นนักรู้
 เมื่อเปิด

ออกๆ
 นิสัยวาสนาของใครจะเด่นทางไหนๆ
 มันจะรู้

ของมันเห็นของมันไปตามนั้น
 จะไม่เหมอืนกนั
 ขึน้อยู่

กบันสิยัวาสนา
ไปคนละทศิละทาง…”





ผีกองกอย 

พญานาคเคารพ..หลวงพ่อผาง 

“...(หลวงพ่อผาง)
 ไปพักภาวนาอยู่ทางน้ำหนาว
 นี่ล่ะที่สำคัญนะ




มีหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ทางด้านนู้น
 เดินจงกรมอยู่กลางวันนะไม่ใช่กลางคืน


หลวงพ่อผางเดินจงกรมอยู่ทางนี้
 องค์นั้นเดินอยู่ทางนั้น
 งูใหญ่
 ใหญ่เท่ากับ

ต้นมะพร้าว
 มานี้มายกคอขึ้นอ้าปากใส่หลวงตาองค์นี้
 ตัวมันใหญ่กว่านี้




ฟังเสียงร้องว้อๆ
ขึ้น



ตอนนั้นก็เดินจงกรมอยู่
‘เป็นอะไรว่ะ’  

‘งูใหญ่ไม่ทราบมาจากไหน กำลังจะงับผม อ้าปากใส่ผมอยู่นี่’ 

ท่านก็มาแล้ว
 ก็เห็นจริงๆ
 กลางวันนะ
 หายก็หายในขณะนั้นเลยต่อ

หน้าต่อตา
 เป็นยังไงพญานาคมีหรือไม่มีฟังซิ
 ผู้เห็นท่านเห็นอยู่อย่างงั้น




ผู้หลับตามันก็หลับอยู่งั้น
 พอมาก็เห็น
 โอ๊ย
 มันยกคอขึ้น
 ตัวเท่าต้นมะพร้าว


ตัวยาว
 หลวงตานี้ก็เดินจงกรม
 ตัวแข็ง
 มันอ้าปาก
 มันไม่เข้ามาใกล้แหละ


ห่างประมาณสักวาเศษๆ
มันอ้าปากอยู่อย่างงี้
ตัวใหญ่


ทีนี้หลวงพ่อผางมา
‘ไหนมันอยู่ ไหน’ 

พอว่าท่านเดินเข้ามาเลยนะ
 หลวงพ่อผางไม่มีคำว่าสะทกสะท้าน




มันก็อ้าปาก
ทางนี้ก็เดินเข้าไป
‘เอามึงจะกินกูเหรอ เอาเลย มึงชอบตรงไหน

เอาเลย’ 

เดิน
 บุกเข้าไปหาเลยเชียว
 มันกำลังอ้าปากอยู่
 พรึบเดียวหายเงียบเลย




ไม่ทราบหายไปไหน
 ตัวใหญ่ๆ
 หายเดี๋ยวนั้นเลย
 ไปเงียบ
 บอกว่า
 ‘พญานาค  

มันมาแกล้งเฉยๆ ภาวนาเมตตามันไม่ดี ภาวนามันไม่ค่อยแผ่เมตตา’  

นัน่เหน็ไหมละ่
ตวัใหญจ่รงิๆ
นีห่ลวงพอ่ผาง
ทา่นบกุเขา้ไปเลยนะ
ทีม่นัอยูน่ัน้


ท่านเดินไปหาเลย
 ท่านไม่มีสะทกสะท้าน
 เอาเลยกินเรา
 เดินเข้าไปหาตรงนั้น


หายวูบไปเลย
เงียบเลย
ไม่มี
หายหมดทั้งตัว
มันไปไหนไม่รู้
เวลาออกมาพูดว่า


‘มาแกล้งหลวงพ่อ หลวงพ่อใจดำไม่มีเมตตาจิต มันมาแกล้งเอา’ 

อันนี้ก็เข้ากันได้
 ก็เรียนหนังสือเหมือนกันไม่ใช่หรือ
 ที่พวกพาไปภาวนา



ไม่แผ่เมตตา
 พวกเทวดาทั้งหลายเกิดความเดือดร้อน
 มาแสดงอาการทั้งหลาย

ให้เห็น
 เป็นกะโหลกหัวผีบ้างอะไรบ้าง
 และทำพระให้ทั้งจามทั้งไอ
 เป็นไข้



เป็นหนาว
 วิ่งไปหาพระพุทธเจ้า
 พระองค์รับสั่ง
 เวลาไปไม่สบาย
 “ไม่สบายซิ

พวกเธอใจดำ พวกเทพทั้งหลายเขาอยู่ที่นั่น เขาได้รับความลำบากลำบน เขาก็

แกล้งเอาบ้าง ไม่มีเมตตาจิตไป ไปเจริญเมตตาจิต ไปอยู่ที่นั่น”



ไลก่ลบัมาทีเ่กา่
ไปคราวนีเ้จรญิเมตตาจติชุม่เยน็หมดเลย
อำนาจเมตตาธรรม


ไม่ใชเ่รือ่งเลก็นอ้ย
เปน็ธรรมชนะโลก
สดุยอดอยูก่บัเมตตาธรรม
ใหพ้ากนัจำไวน้ะ
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>> พญานาคเคารพ..หลวงพ่อผาง 

เมตตาธรรมคือความอ่อนนิ่ม
 ถ้าพวกเราพูดออกมา
 และมาเป็น

สมมุติอย่างนี้
 เรียกว่าความอ่อนนิ่มทุกตัวสัตว์ไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเลย
 เพราะ

ฉะนั้นจึงเข้าได้หมดเมตตาธรรม
 จะเป็นโหดร้ายมา
 ทารุณขนาดไหนก็ตาม


อำนาจเมตตาธรรมนี้นิ่มไปหมด
 ลบล้างได้หมดเลย
 พระเหล่านั้นเลยเจริญ

สมณธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน
 เยอะนะอยู่ในนั้น
 พวกเทพ
 พวก

เทวดา
รกุขเทวดาอยูบ่นตน้ไมเ้ขาเคารพเขากล็งมาอยูข่า้งลา่ง
ลำบากลำบน


เพราะพวกนี้เคยอยู่ต้นไม้ใช่ ไหมล่ะ
 พระก็เป็นพระใจดำน้ำขุ่น
 อยู่นานไป

เห็นท่าจะไม่ ได้การ
เขาก็เลยกลั่นแกล้งเอาบ้าง
พระเหล่านี้เป็นหวัด
เป็นไอ


เป็นอะไรเป็นไข้บ้าง
 บางทีเป็นกะโหลกหัวผีมาอยู่ทางจงกรมบ้าง
 อะไรบ้าง


เขาแกล้งทำต่างๆ
 พอไปหาพระพุทธเจ้า
 พระองค์รับสั่งไล่กลับมาที่เก่าเลย


ให้เจริญเมตตาอย่างนั้นๆ
 เหตุการณ์ทั้งหลายจะเปลี่ยนไปหมด
 มาก็เป็น

อย่างนั้นจริงๆ


พูดถึงเรื่องหลวงพ่อผางที่ว่างูใหญ่นั่น
 ก็เห็นประจักษ์อย่างนั้นแล้ว




พรึบหายเงียบ
 ไม่ทราบไปไหน
 ทั้งๆ
 ที่ท่านเดินบุกเข้าไปหาเลยนะ




ไม่มีสะทกสะท้าน
เอาเลย
ต้องการอันไหนเอาเลย
เดินเข้าไปหามันพรึบเดียว

หมดเลย
ไปไหนไม่รู้
จึงได้มาสอนหลวงพ่อที่ถ้ำนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละ


‘พระไปอยู่ ก็ เป็นพระ

ขลังๆ ไปอยู่แทนที่จะเจริญ

เมตตาภาวนาชำระจิตใจตาม

หลักธรรมพระพุทธเจ้า กลับ

ไปทำแต่ของขลัง ทำนั้นทำนี้มี

แต่ของขลังๆ แบบโลกแบบกิเลสตัณหาไปหมด 

พวกเทวดาทั้งหลายเขาก็รำคาญ แทนที่จะเป็น

ศีลเป็นธรรมให้ ได้รับความร่มเย็นยิบๆ แย็บๆ ก็

ไม่มี ดี ไม่ดีมีพระสองสามองค์ไปก็ ไปทะเลาะกัน 

สร้างความรำคาญให้เขาอีก เขาก็มาดลบันดาล

ให้พระเหล่านี้หนีจากนั้นเลย พระองค์ไหนมาถ้า

ไม่เป็นศีลเป็นธรรม พวกรุกขเทพเหล่านั้นเขา

หาอุบายขับไล่ อยู่ ไม่ ได้’  

จนร่ำลือสถานที่นั่น
 นี่ก็ทางน้ำหนาว

เหมือนกัน
 นี่ก็หลวงพ่อผางไปอยู่
 พอมันนานมาจนร่ำลือว่าที่นี่มันแข็งอะไรต่อ

อะไร
ทางภาษาภาคอีสานเขาเรียกมันเข็ดมันขวาง
ทางนี้เรียกว่ามันแข็งมันแรง


เวลาทา่นไปอยูท่ีน่ัน่เขากบ็อกเลย
‘อยูท่ีน่ีอ่ยู่ ไม่ ไดน้ะ
เปน็อยา่งงัน้อยา่งงี’้
 เปน็ก็

เป็นเถอะ
 ท่านไม่สนใจแหละ
 จะพักที่นี่
 เวลาพักแล้วท่านไม่ใช่พระขลังแบบนั้น

ซิ
 ท่านเป็นอรรถเป็นธรรม
 ไปอยู่นั้นพวกเทพทั้งหลายเข้ามาหา
 เขามาเล่าเรื่อง

ถึงพระองค์นั้นให้ฟัง
เล่าเรื่องพระที่มาอยู่ที่นี่ให้ฟัง
เป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้
เขา

เล่าให้ฟัง


ตกลงเรียกว่า
 เทวดาเล่าให้ฟังเสียเอง
 ประชาชนสู้เทวดาเล่าให้ฟังไม่ ได้


ประชาชนว่ามานี่ทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้าง
 แตกกันไป
 องค์ไหนมาก็มา

ทะเลาะกัน
 มาหาแต่ของขลังๆ
 ทำตะกรุดบ้าง
 ทำอะไรทุกอย่างอะไรที่มันขลังๆ


แล้วก็แตกกันไป
 มามีหลายพวกแล้วนะพระ
 อยู่ที่นี่ ไม่ ได้
 เขาว่างั้นประชาชน


แต่เวลาเทวดามาพูด
 เทวดานี่ละทำเอา
 มาแล้วมาทำตั้งแต่ของอย่างนั้น




ของสกปรก
 เทวดาเขายังรู้ของสกปรก
 พระทำไมไม่รู้
 เขากลั่นแกล้งเอาบ้าง


เลยแตกหนี



ทีนี้เวลาท่านมาอยู่ที่นั่น
 พวกเทพทั้งหลายเขาอาราธนานิมนต์ท่าน




‘ขอนิมนต์ไม่อยากให้ท่านหนี ไปไหน ขอให้อยู่ที่นี่ ท่านมาพักที่นี่มีความชุ่มเย็น

เป็นสุข ไปหมดทุกแห่งทุกหน ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีงามไปหมด’  

ท่านก็อยู่นาน
 อยู่สถานที่นั่น
 และต่อไปก็ดูเหมือนเป็นวัดขึ้น
 เราก็ลืมๆ




ตอนนั้น
หากทราบตั้งแต่ ไปอยู่ทีแรกอยู่ ไม่ ได้
แต่ท่านไปอยู่ ได้จนกระทั่งไม่อยาก

ให้ท่านหนี
 ไม่อยากให้ท่านไปไหน
ท่านก็รู้สึกว่าพักอยู่นานอยู่นะ
ก็เห็นใจเทวดา

เหมือนกัน
เรื่องพญานาค...”





หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต 

วัดป่าอุดมคงคาคีรีเขต 

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 
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 พระกลัวพญานาค 

องค์หลวงตากล่าวว่า
ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง
ธัมมวโร
ท่านมีนิสัย

กลา้หาญไมก่ลวัอะไรงา่ยๆ
 แตค่ราวนีท้า่นไปพบเหตกุารณอ์นันา่สะพรงึกลวั



อย่างหนึ่งเข้าที่ภูทอก
 บ้านตากแดด
 อำเภอคำชะอี
 จังหวัดมุกดาหาร
 ซึ่ง

ขณะนั้นมีหลวงตาองค์หนึ่งเป็นพระปฏิบัติฝ่ายมหานิกาย
 ท่านพระอาจารย์

สิงห์ทองบอกท้าพวกที่ ไม่เชื่อว่าผีมีจริงให้ ไปลองพิสูจน์ดูบ้างที่นี่
 เหตุการณ์

ในครั้งนั้นองค์หลวงตาเล่าไว้
ดังนี้


“...แล้วท่านสิงห์ทอง
 ยังอยากจะให้พวกนักวิทยาศาสตร์เก่งๆ
 ว่า

ไม่มีผี ไมม่อีะไรให้ไปอยูภ่เูขาลกูนัน้
 ภเูขาลกูนัน้เรากเ็ดนิผา่นไปผา่นมาอยู
่ มนั

เปน็ตีนเขา
 ข้างบนมีถ้ำอยู่
 ๒
 ถ้ำ
 มีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ทางนั้นถ้ำหนึ่ง




แล้วเป็นซอกเขาลงมาน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วมีอีกถ้ำหนึ่ง
 ครั้นเวลามีพระ

มาใหมม่าเยีย่มมาพกัอยูถ่ำ้นี
้
ผนีัน้กล็งมาจากโนน้นะ
จากภเูขาบนหลงัเขานัน้

มีแอ่งน้ำอยู่
ไหลอยู่ทั้งแล้งทั้งฝนหากไม่มากนะ
หากไหลอยู่...


ทั้งแล้งทั้งฝน
 เขาเขียนประกาศติดไว้ว่าไม่ให้ผู้หญิงลงอาบน้ำนั้น




ถา้ผูห้ญงิลงอาบ
 น้ำนั้นจะเหม็นคลุ้งไปหมดเลย
 เขาห้ามเขาเขียนประกาศ

ติดเอาไว้
 ถ้าต้องการก็ให้ตักเอามาดื่มมากินมาอาบ
 ห้ามไม่ให้ลงไปอาบ


นั่นละเป็นความจริงถึงขนาดนั้นละ
 น้ำเป็นอย่างนั้นจริงๆ
 ถ้าผู้หญิงลงไป

อาบน้ำนี้เหม็นคลุ้งไปหมดเลย


มีพญานาคอยู่ที่นั่น…
หลวงตาองค์นั้นท่านอยู่นั้นเป็นประจำ
ท่านชิน

กับสัตว์ตัวนี้พอแล้ว
 มันลงมาจากภูเขาเหมือนกับเราลากต้นตาลทั้งต้น


เอาต้นตาลทั้งต้นลากลงมาเสียงซ่าๆ
ลงมา
มันค่อยลงนะ
ซ่าๆ
ลงมาซอก

เขานี่
 หลวงตาองคน์ัน้อยูท่างดา้นนัน้
ทา่นอยูถ่ำ้นัน้เปน็ประจำ
แลว้ถำ้นีค้น

มาพกับอ่ยๆ
พระนะ่


ถ้าใครมาพัก
 พระมาใหม่ ไม่ว่าพระองค์ไหนมาจากไหนก็ตามเถอะ


ตัวนี้เขาจะลงมาถามข่าว
 ทีนี้หลวงตาก็เลยสั่งบอกไว้
 กลัวว่าพระจะกลัว


คือกลัวว่าท่านสิงห์ทองจะกลัว
 ท่านสิงห์ทองเป็นพระขี้ดื้อ
 นิสัยกล้าหาญ



ขี้ดื้อ
 จึงได้หมอบราบกับผีนั้นละซี
พูดท้าทายเลยเทียวนะ
 ใครเก่งว่าผี ไม่มี

แล้วให้มาตรงนี้ถ้าไม่อยากเผ่นกลางคืน
ทีนี้พอมาถึง
ผู้เฒ่าก็บอก



‘คุณหลานเอ๊ย พี่น้องจะลงมาเยี่ยมนะตอนค่ำวันนี้ เพราะคุณหลาน  

มาใหม่เป็นพระอาคันตุกะ เป็นแขกมาเยี่ยม แล้วไอ้ตัวอยู่ข้างบนเขามันจะ

ลงมาถามข่าวถามคราว ไม่ต้องกลัวนะ เขาจะลงมาธรรมดา  

แตเ่วลาเขาลงมากเ็หมอืนลากตน้ตาลทัง้ตน้ ลากลงมาซา่ๆ เวลาเขาขึน้  

ก็ซ่าๆ ลงไปตีนเขาแล้วหายเงียบนะ พอไปแค่นั้นเงียบ เวลาขึ้นมาก็ซ่าๆ 

เวลาขึ้นมาไม่ทำก็มี แล้วแต่เขาจะทำ เขาจะทำแบบไหน เขาทำได้’ 

พอดีท่านสิงห์ทองมาเหนื่อยๆ
 เดินทางมาไม่มีรถยนต์
 พอมาถึงที่นั่น

ก็เข้าพัก
 ผู้เฒ่าก็สั่งเสียไว้เรียบร้อยกลัวผีนั้นละ
 ทางนี้เข้าใจแล้วก็นอน

ประมาณ
๓
ทุ่ม


คนจะตายเดินทางทั้งวันเหนื่อยมากเลยนอนเสียก่อน
 ถึงจะลุกขึ้น



เดนิจงกรม
 พอนอนหลบัไปเสยีงฮอ่ๆ
 อยูห่วัเตยีง
 งเูหมอืนงใูหญเ่รานีข่นาด

เทา่ตน้เสานีแ่หละ
เสยีงมนัฮอ่ๆ
อยูบ่นหวัเรานี
่ทางทา่นสงิหท์องนัน้กเ็รยีก



‘หลวงพ่อๆ’  ‘แม่นหยัง’ 

‘มันเสียงงูใหญ่มาอยู่นี่แล้ว’  ‘มันบ่แม่น เสียงที่บอกนั่นละอย่าไปกลัว’ 

‘บ่กลัวยังไง มันจะงับผมอยู่เดี๋ยวนี้’ เสียงดังฮ่อๆ
 น่ะซิ ‘มันจะงับผมอยู่

เดี๋ยวนี้ มันจะกลืนผม’ 

‘ไม่กลืนไม่ต้องกลัว มันเคยอย่างนั้นละ จะเป็นไรไป เชื่อหลวงพ่อเถอะ 

เพราะหลวงพ่อเคยอยู่นั้นมานานแล้วนี่นะ’  ‘จะเชื่อได้ยังไงมันจะกินคนนี่’ 

เลยเรยีกใหพ้ระมาดว้ยองคห์นึง่นอนอยูท่างโนน้
 ถำ้มนัยาวนอนอยูท่างโนน้


เรียกพระองค์นั้นให้จุดไฟใส่โคมมา
 แขวนมา
 แล้วเอาไม้ยาวๆ
 มา
 จะหิ้วมานี้



ไม่ไดเ้ดีย๋วจะมาเหยยีบง
ู เอาไมย้าวๆ
แลว้เอาโคมไฟหอ้ยมาถอืมายาวๆ
คนไปเรือ่ย



ฉายไปเรือ่ย
 พอคนมาถงึเตยีง
 มนักห็าย
 เสยีงเงยีบเลยเสยีงฮา่ๆ
 ไม่ ไดย้นิอะไร




หายเงยีบ
คนจงึกลบัไป
พอกลบัไปสกัเดีย๋วขึน้
มเีสยีงขึน้อกีแลว้ ‘...มาอกีแลว้...’ 

คนนั้นเลยจุดไฟมาหางูทั้งคืน
 จุดไฟมาแบบนั้นละ
 กลัวจะมาโดนงูเข้า


เพราะเสียงใหญ่เสียงโตมากนี่นะ
พอมาก็ ไม่เห็นมีอะไร
อยู่ ได้คืนเดียวเท่านั้นละ

ท่านสิงห์ทอง
‘ทำไมล่ะ?’



‘กลวัละซ ิ ยอมรบัวา่กลวั กลวัจรงิๆ โห เหมอืนมนัจะกลนืเราทัง้คนนีน่ะ ตัว

มันจะขนาดเท่าลำตาล’ 

งูตัวนี้
 “พญานาค”
 พอตื่นขึ้นมาไปลาหลวงตา


‘ว่าอย่างไรล่ะลูก?’ ‘โอ๊ย กลัวงูอยู่ ไม่ ได้แล้ว’ 

‘ไปกลัวมันทำไม? หลวงพ่ออยู่นี้มานานแสน

นานรู้เรื่องของมันหมด ไม่มีอะไรแหละ อย่าไปกลัว

เลย’ 

‘โอ๊ย กลัวๆ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว’



ใครเก่งว่าผี ไม่มีให้มา
 ถ้าไม่อยากเผ่นกลางคืน


เอาจริงๆ
 นี่
 นั่นละ
 เสียงมันเป็นอย่างนั้นเวลามันแสดง...พญานาค
 มาเล่าให้

อาจารยห์มออวย
(ศาสตราจารย
์นพ.อวย
เกตุสิงห์)
ฟัง

โอ๊ย
ตั้งใจฟัง
สนใจฟัง

อยากจะไปด้วยนะ
 อยากจะไปดูสภาพเป็นยังไง
 อยากไปดูเป็นกำลัง
 แต่ ไม่มี

เวลาพอที่จะไปดูได้
 ไปดูถึงที่เลย
 ไปดูเหตุการณจ์รงิๆ
 เปน็ยงัไง
 ไปดกูเ็หน็จรงิๆ


นัน่แลว้
 เพราะเปน็อยา่งนัน้มาเปน็ประจำ
 ว่าขอแต่แขกคนมาที่นั่น
 พอตกกลาง

คืนเขาจะลงมา
เขาก็ ไม่ทำไมละ
ลงมาถามข่าวธรรมดา


แต่เสียงมัน...ทำได้แปลกๆ
 นะแบบงูก็ ได้
 แบบเสือก็ ได้
 แบบไหนได้หมด

ไม่ใช่มีแบบเดียว
 ที่มันน่ากลัวคือมันหลายแบบนั่นเอง
 บางทีเหมือนเสือ
 เห่อๆ


ใกล้ๆ
ข้างถ้ำ
เสือมายังไงว่าอีกละ
มันไม่ใช่เสือ
อันนั้นละ
ว่าอันนั้นก็เข้าใจกัน



อาจารย์หมออวยอยากไปเป็นกำลัง
 โฮ้
 ซักท่านสิงห์ทองใหญ่เลยเทียวนะ


ท่านสิงห์ทองเล่าให้ฟัง
 ทีนี้ท่านสิงห์ทองก็เป็นพระกล้าหาญด้วยไม่ใช่เป็นพระ

ออดแอด
พระโกโรโกโสนะ
ท่านพูดมันน่าฟัง
เราเองก็เชื่อเพราะเราเชื่ออยู่ก่อน

นั้นแล้วเรื่องเหล่านี้



‘โห มันน่ากลัวจริงๆ นะ’ 
ท่านว่า



‘ตัวมันขนาดเท่าลำตาลแล้วมันขู่ฟ่อๆ อยู่บนหัวเราใกล้ๆ ฝ่ามือเดียว

เท่านั้น มันเหมือนจะกลืนเอาเลย เสียงฮ่อๆ แต่มองหาตัวไม่เห็น ครั้นเวลาจุด

ไฟมาหาไม่เห็น ไปไหนก็ ไม่รู้ พอดับไฟสักเดี๋ยวขึ้นอีกแล้ว’ 

เขาเรียกภูทอก
 เราเคยผ่านไปผ่านมา
 เราเที่ยวกรรมฐาน
 แต่ ไม่เคยขึ้น

พักถ้ำที่ว่า….”
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“…เรื่องเทวบุตรเทวดา
 เลยพูดให้ฟัง


พระผู้ท่านเชี่ยวชาญท่านชำนิชำนาญ



ในสมัยปัจจุบันนี้เองยังมีอยู่แต่เหมือน

ทา่นไมรู่
้ พระทา่นรูเ้หมอืนไมรู่
้ ไมเ่หมอืน

ฆราวาสไม่เหมือนคนทั้งหลาย
พระทา่น

รูก้เ็หมอืนไมรู่
้เหน็เหมอืนไมเ่หน็
ธรรมด๊า

ธรรมดา
 อันใดจะเป็นประโยชน์แก่ใครก็

หยิบออกมาพูดๆ
 เมื่อวานนี้พูดเกี่ยวกับ

เรื่องเทวดาว่า



พระท่านอดข้าวภาวนา
 อดไปหลายวัน
 เทวดากลัวท่านหิวกลัวท่าน

ตาย
เทวดาองค์นั้นเคยเป็นแม่ของพระองค์นั้น
นั่นท่านรู้ขนาดนั้นนะ
มาขอ

อุปถัมภ์อุปัฏฐาก
 มองเห็นกันเดินไปเดินมา
 เห็นอยู่
 อากัปกิริยาแสดงอะไร

เห็นอยู่เหมือนคน
เห็นอยู่ชัดๆ
ในเวลาเงียบๆ
นั้น


ทางพระก็ตกใจซี
ตาลืมอยู่ก็เห็นอยู่
หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น
เห็นอยู่

อย่างนั้นชัดๆ
 เหมือนคนธรรมดา
 จึงพูดไปว่า
 ‘โอ๊ย อย่างนี้ ไม่ ได้นะเดี๋ยว

เขาโจมตีพระแหลกนะ’

เทวดาว่า

‘โจมตียังไง’  

‘ก็มองเห็นกันอยู่นี้ ผู้หญิงกับพระอยู่ด้วยกันได้ยังไง เทวดาก็เป็นผู้

หญิง หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่มิใช่เหรอ’ 

‘โอ๊ย ก็ทำให้เห็นแต่ท่านเท่านั้นแหละคนอื่นมีกี่หมื่นกี่แสนคนก็ ไม่เห็น 

ให้เห็นเฉพาะท่านเท่านั้น นอกนั้นไม่ให้เห็น’ 

เอาอาหารทิพย์มาให้ดื่ม
 พูดกันด้วยภาษาใจไม่ ได้พูดกันอย่างภาษา



เรานะ
เอาอาหารทิพย์มาให้กิน
พระท่านบอกว่า
‘กินไม่ ได้ เวลานี้ ไม่กินข้าว   

อดอาหารภาวนา’  

บางทกีน็ำอาหารทพิยม์าหากลางคนื
นีเ่วลานีก้ลางคนืไมก่นิ
กอ็า้งไปเสยี




แล้วเวลากลางวันก็ว่าเวลานี้อดอาหารก็พลิกไปเสีย
 เทวดากลัวทุกข์ยาก

ลำบากกลัวเป็นกลัวตาย



‘ถ้าอย่างนั้นแม่จะเอาข้าวมา เอาข้าวทิพย์แหละมาทามาถูตาม

ร่างกายให้ซึมเข้าไป ให้ข้าวซึมเข้าไป’ 

‘ไม่เอาถ้ากลัวตายไม่ต้องอด’
พระท่านก็แก้ของท่านไปอย่างนั้น


กลางวี่กลางวันก็มารออยู่ที่สูงๆ
 บนถ้ำ
 รักษาความปลอดภัยให้ลูก




ลูกอยู่คนเดียว
 มารักษาความปลอดภัยให้
 ไม่ให้อะไรมาที่นี่
 ถ้าเทวดาว่า



ไม่ให้มา
 สัตว์เสือช้างก็มาไม่ ได้
 ไม่ว่าช้างว่าเสือว่าอะไรเทวดาไม่ให้เข้ามา



ในบรเิวณนี
้ พวกสตัวพ์วกเปรต
 พวกผีอะไรไม่ให้เข้ามา
 เทวดารักษาอยู่
 นี่

อยา่งนีก้ม็
ี ฟงัเอา
 แตพ่วกเทวดานี้ร่างกายเหมือนสำลีนะ...
 เบา
 เบาเหมือน

สำลี
 ลงมาเหมือนสำลีปลิวลงมา
 ขึ้นก็เหมือนสำลี
 เดินแบบธรรมดาเรานี้

ก็ ได้
 ได้ทุกแบบ
 แบบสำลีมาก็มี
 แล้วแต่อาการแบบไหนที่ควรจะใช้ยังไงๆ


อิริยาบถใดควรจะใช้ยังไงใช้ ได้ทั้งนั้น


ทีแ่ปลกประหลาดมากกเ็วลาคนตาย
พระไปอยูใ่นถำ้ไกลๆ
จากบา้น
บา้นในปา่

ในเขาไม่ค่อยมีพระละซิ
 ในป่าในเขาไม่ค่อยมีพระ
 ครั้นเวลาคนตายก็มานิมนต์

พระท่านไปกุสลาให้
 ใครตายก็ตามในหมู่บ้าน
 เขาต้องมานิมนต์ท่านไป




กุสลา ธัมมา
ทีนี้พอคนตาย
ทางพระนี้รู้แล้วนี่


‘โห แล้วกัน พรุ่งนี้ต้องไปอีกแล้ว’ 

ตอนนั้นท่านไม่ ได้ฉันข้าวนะ
 เป็นช่วงเวลาที่พระท่านอดอาหารภาวนาอยู่




ก็เลยต้องเดินทางไปกุสลาให้เขาในหมู่บ้านนู่น
 ‘เอาอีกแล้วคนตายแล้ว’
 ตายใน

บ้านโน้น
ท่านรู้แล้วทางนี้



‘คนตายในบ้านอีกแล้ว’
บางทีก็รู้ขึ้นภายในตัวเอง
บางทีเทวดามาบอกว่า


‘คนตายแล้วนะ’
 อย่างนั้นก็มี
 มี ได้หลายทาง
 มาจากเทวดาก็มี
 ออกจาก

ความรู้เจ้าของก็มี
 บอกอะไรก็จริงทั้งนั้น
 พอประมาณสัก
 ๑๐
 โมงเช้า
 เขาขึ้น

ภูเขา
‘มาแล้ว’



‘มาอะไรล่ะ?’
คอยฟังคำตอบ
‘มานิมนต์ไปโปรดสัตว์’



แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์
 ไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนเลย
 พอตื่นนอนขึ้นมาเอาแล้ววันนี้



เตรียมกุสลาแล้ววันนี้
พอ
๙
โมงเช้าหรือ
๑๐
โมงเช้า
คนโผล่ขึ้นไปแล้ว
 ‘อะไร

ล่ะโยม?’ 

‘โอ๊ย นิมนต์ไปโปรดสัตว์’ 

พวกเรามันพวกตาบอดไม่เห็น
 
 ท่านผู้ตาดีท่านเห็นธรรมดาเหมือนเราตา

ดีเห็นอะไรนี่
 ท่านผู้ตาดีภายใน
 นี่ละสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทั้งหมดผิดที่

ตรงไหน
นี่ละเครือของศาสนา
กิ่งก้านของศาสนา
มีอยู่หมดเลย
ตั้งแต่อริยสัจ

เป็นต้นเป็นแกน
 ขยายกิ่งก้านสาขาออกไปหาพวกเปรต
 พวกนรก
 สวรรค์


พรหมโลก
 นิพพาน
 พวกเปรตพวกผีพวกอะไรๆ
 นี้เป็นกิ่งก้านของอริยสัจในวง

ศาสนา…”





เทวดาคุ้มครองพระลูกชาย 
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ทางหากินของมัน
 มันกินเรานั่นแหละไม่ใช่กินใคร
 ให้เราได้รับความทุกข์ความ-

ทรมาน
ทนีีบ้งัคบัไมใ่หอ้อก
เมือ่ไมใ่หอ้อก
มนัดนันีจ้นกระทัง่คบัหวัอกเลยนะ
แต่ไม่

ยอมกนั
 ยังไงก็ ไม่ให้เผลอ
 มันจะออกท่าไหนไม่ให้เผลอ
 มันดันตลอดมันจะออก


คือสังขารคิดปรุงปั๊บออกไปนี้เป็นกิเลสแล้ว
 มันกว้านเอาฟืนเอาไฟความกังวล

วุ่นวายทุกอย่างที่เกิดจากความคิดความปรุงนี้เข้ามาเผาเราๆ
 เมื่อมันออกไม่ ได้



ก็ ไม่มีอะไรมาเผา
 สติครอบเอาไว้ๆ
 ทีนี้จิตเมื่อมีสติรักษาอยู่
 กิเลสเหล่านี้ก็กวน

ไม่ ได้
 อย่างมากมันก็ดันอยู่ภายในหัวอก
 แต่สติบังคับไม่ให้มันออกมันก็ ไม่แตก

กระจายเป็นฟืนเป็นไฟอะไรไป
เอาให้เต็มเหนี่ยวเลย
วันนี้เป็นอย่างนี้ ไม่ให้เผลอ


พูดเรื่องนิสัยอันนี้รู้สึกจะผิดแปลกกับคนทั้งหลายอยู่พอสมควร
 ว่าอะไร

เป็นอย่างนั้น
 จริงมากทีเดียว
 บอกไม่ให้เผลอก็ ไม่เผลอจริงๆ
 ตั้งแต่ตื่นนอน



จนกระทั่งหลับ
 ขณะไหนเผลอไปไม่มี
 นั่น
 คือบังคับกันขนาดนั้นนะ
 เรียกว่า



นักมวยเข้าวงในกัน
สติกับสังขารที่มันดันออกมานี้ต่อสู้กันไม่ให้เผลอๆ
มันก็ออก

ไม่ ได้
 เมื่อออกไม่ ได้
 จิตใจได้รับการบำรุงรักษาด้วยสตินี้แล้วค่อยสงบเย็น



เข้ามาๆ
ทีนี้ที่มันดันออกมาค่อยๆ
เบาลงๆ
สติติดแนบตลอด
ตั้งตัวได้เลย
นี่ ได้

ทำแล้ว
 เรื่องสติเป็นสำคัญมาก
 มันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะกิเลส


ความโกรธก็ดี
 อะไรก็ดีเป็นเรื่องของกิเลสแล้ว
 สติจับปุ๊บไม่ให้ ไปยุ่งกับอารมณ์

อะไรที่ว่า
 ไม่พอใจในคนนั้นคนนี้
 อย่าออกไปหาคนนั้นคนนี้อันเป็นเรื่องสังขาร

ปรุงออกไป
ไม่ให้มันออกเรื่องก็ ไม่มี
ก็สงบลงด้วยสติบังคับนั่นละ
สำคัญมากนะ


การภาวนาใครมีสติสืบต่อได้ดีเท่าไร
 ยิ่งจะก้าวหน้าเรื่อยๆ
 นะ
 ตั้งฐานได้



ไม่สงสัย
 เรื่องสตินี่ตั้งฐานได้เลย
 จิตไม่เคยสงบ
 สงบได้
 ขอให้สติรักษาจิต




อย่าให้สังขารปรุง
 สังขารนี่ตัวสำคัญมากนะ
 มันคิดออกไปร้อยเล่ห์พันเหลี่ยม

ร้อยสันพันคมเข้ามาตีเราฟันเราเผาเรานั่นแหละ
เมื่อมันออกไม่ ได้ก็ ไม่มีอะไรมา

เผา
 สติบังคับ
 จิตก็ค่อยสงบเย็นๆ
 ตั้งฐานได้
 จำให้ดีทุกคนการปฏิบัติ
 จิตเป็น

ของสำคัญมาก
 เวลาถูกปิดบังหุ้มห่อนี้
 เราเหมือนท่าน
 ท่านเหมือนเรา
 ไม่มี

อะไรผิดแปลกจากกันแหละ
 แต่พอธรรมะได้เบิกกิเลสตัวหุ้มห่อไว้นี้ออกไปๆ
 จิต

จะค่อยสง่าขึ้นมาๆ
เวลามันสง่ามากขึ้นๆ
แล้วจนกระทั่งมาอัศจรรย์ตัวเอง





โยมคนที่ ๑
 
 
 ขอกราบเรียนถามการพิจารณากาย
 ลูกใช้สัญญาความจำ



ภาพอสุภะจากรูปถ่ายที่อื่น
 และความเข้าใจที่ออกมาจากจิตถึงความเป็นกาย




มาพิจารณาร่างกายตัวเอง
 เหมือนที่หลวงตาได้สอนว่า
 พิจารณาภายนอก

ภายใน
 ลูกเปิดภาพอสุภะในเว็บไซต์ของหลวงตา
 และให้ติดจิตคือให้สลด



ในอสุภะ
 ให้คลายออกจากความยึดในกาย
 จิตมันรู้สึกสลดเข้าทุกที
 และ



จากความจำภาพอสุภะที่ดูในรูปนั้น
 มันเริ่มเข้ามาในจิตใจ
 เป็นความรู้สึกให้สลด

ให้วางในกาย
 สัญญาความจำภาพนั้นเหมือนเป็นความเข้าใจในจิตด้วยอริยสัจ


และไตรลักษณ์
พอถึงอริยสัจในจิตมันแน่นๆ
อยู่กลางอกเจ้าค่ะ
สติลูกตอนนี้ตั้ง

ไม่ให้เผลอจากอสุภะ
 พิจารณามากขึ้นๆ
 บางที ไม่ ได้ตั้งใจพิจารณา
 แต่เห็น

บุคคลทั่วๆ
 ไป
 มันก็แว็บๆ
 เป็นอสุภะเนื้อไส้ส่วนต่างๆ
 ภายในกาย
 จิตมันก็ยิ่ง

สลดเข้าไป
อย่างที่ลูกพิจารณาและปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ


ถาม
 การพิจารณากายแรกๆ
 สติไม่ค่อยต่อเนื่อง
 มักจะกระโดดไปสู่

อดีตที่เจ็บช้ำบ่อยๆ
 แต่เมื่อภาวนาพุทโธๆ
 มากๆ
 จนจิตสงบแล้วก็พิจารณา


ครัง้แรกเหน็กระดกูภายในกายเปน็เหมอืนกระจก
 แตกเปน็เกลด็เลก็ๆ
 ในทา่นัง่



หนึ่งครั้งและท่านอนหนึ่งครั้ง
 ลูกจะดูอยู่เฉยๆ
 จนหายไป
 ครั้งที่สามนั่ง

ภาวนาเห็นศีรษะตัวเองหลุดกระเด็นออกมาจากตัว
 แต่ก็ ไม่ตกใจ
 คิดว่าเป็น

อนิจจัง
 ครั้งที่สี่
 เดินจงกรมตอนดึกประมาณตีสอง
 เห็นหน้าตัวเองเป็น

กระดูกผุๆ
ไม่มีเนื้อ
หลังจากนั้นไม่กี่วันตอนเช้ามืดเดินจงกรม
ได้เห็นกระดูก

ตัวเองแตกเป็นเม็ดเหมือนกับก้อนกรวดเล็กๆ
 ไหลพรูหลุดจากร่างกาย



ไปรวมกันอยู่บนพื้นดินอย่างรวดเร็ว
 จิตคิดว่าตัวเรานี้ในที่สุดก็ต้องกลาย



เป็นดิน


หลงัจากนัน้นานนบัเปน็เดอืน
 เดนิจงกรมจนเหนือ่ยและดกึมาก
 จงึนอน

พกัในท่านอนตะแคง
 ภาวนาพุทโธๆ
 ขณะนั้นลมภายนอกบ้านพัดแรงมาก




ลูกภาวนาไม่รู้ว่ามีน้ำไหลบ่ามากับพายุด้วย
 น้ำไหลพัดเข้ามาในบริเวณที่



ลูกนอนอยู่น่ากลัวมาก
 ตอนแรกตกใจมากรีบตั้งสติว่า
 ตายเป็นตาย
 เห็น

เนื้อตัวเองหลุดเป็นชิ้นๆ
 ถูกน้ำพัดอย่างเร็วและแรง
 ลูกกำหนดจิต
 พุทโธๆ


ในที่สุดมันก็ดับไป


การปฏิบัติของลูกรู้สึกว่ากระท่อนกระแท่นอยู่มากเพราะเวลาไม่



ต่อเนื่อง
 และยังไม่เข้าใจรักษาสติ
 ลูกขอถามว่า
 ลูกปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

และต้องทำอย่างไรต่อไป



หลวงตา
ถูกต้อง
แต่ต้องเพิ่มสติให้ติดต่อกันมากขึ้น


ถาม
 ขณะนี้ลูกกำลังรักษาสติให้มั่นคงหนักแน่น
 ด้วยการภาวนา



พทุโธทกุขณะ
เมือ่มเีรือ่งมากระทบ
ถา้เปน็ทกุขจ์ะสาวหาตน้เหตแุละหาอบุาย

ดับได้ทุกครั้ง
 ถ้าเป็นเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลินใจหรือถูกใจอะไร
 ก็จะ

เตือนใจว่ามันไม่เที่ยง
 พยายามตั้งจิตให้เป็นกลางอยู่เสมอ
 กราบขอความ-

เมตตาหลวงตาแนะนำสั่งสอนลูกด้วย


หลวงตา
 ที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้ว
 พยายามให้ความเพียรสืบต่อ




เฉพาะอย่างยิ่งสติเป็นสำคัญให้ตั้งเสมอ
 ถูกต้อง
 เรื่องจิตเป็นของเล็กน้อย

เมือ่ไร
ถกูมตูรถกูคถู
คอืขี้โลภ
ขี้โกรธ
ขีห้ลงครอบมนัไว
้จติทีม่คีวามเลศิเลออยู่

ภายในนัน้แสดงตวัออกมาไม่ได
้ ถกูมตูรคถูครอบไวเ้สมอตลอดมา
 โลกทัง้หลาย

จึงไม่มีค่ามีราคาในตัวเอง
ทั้งๆ
ที่สัตว์โลกนี้ชอบยกยอ
กิเลสชอบยอ
กดไม่

ชอบ...กิเลส
ตามความจริงไม่ชอบ
ชอบแต่ยอ


ลืมแล้ว
 พูดไม่สืบต่อกันแล้วความหลงลืม
 เรื่องสติเป็นสำคัญ
 เอา

ตรงนี้เลยนะ
 กิเลสมันจะดันขนาดไหนก็เถอะ
 สติเป็นสำคัญ
 สติห้ามอยู่




อยูห่มดั
ไม่ใหอ้อก
เราทำมาแลว้นะ
ฟาดเสยีจนกระทัง่อกจะแตก
สงัขารมนั

ดันออกมาจากอวิชชา
 นั่นละรังใหญ่ของกิเลสมันดันออกมาเพื่อให้หาช่อง

ถามปัญหาภาวนา 

องคห์ลวงตาเมตตาสอนและตอบปญัหาธรรมแกน่กัภาวนาทัง้ชายและหญงิ
ทัง้ผูม้าพกัปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปา่บา้นตาดและในสถานทีต่า่งๆ
มจีำนวนมาก


ขอยกตัวอย่างมาแสดงแต่พอสังเขป
ดังนี้


ตัวอย่างการเทศนาอบรมนักภาวนา 
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หลวงตา
 ถูกต้องมา

โดยลำดับนะ
 อันนี้ถูกต้องมา

โดยลำดับแล้วไม่มีที่ต้องติ


ให้เจริญนี้ให้มากเข้าไป
 ให้มี

ความคล่องแคล่วเข้าไป
 สิ่ง

เหล่านี้ทั้งหมดนี้มันจะเข้า



ในตัวของมันเองไปรู้ตัวเอง

ปล่อยทั้งหมด
 แต่จะบอกว่า

อย่างนั้นอย่างนี้บอกไม่ ได้

ตอนนี้
 เป็นเคล็ดลับ
 ให้ผู้นั้น

ตัดสินตัวเอง
 เรียกว่า
สันทิฏฐิโก
มอบให้ตัวเองเป็น
สันทิฏฐิโก
 ของตัวเอง

จากภาคปฏิบัติของตัวเอง
 ที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วว่า
 ให้พิจารณาซ้ำๆ


ซากๆ
 จนคลอ่งตวั
 แลว้มนัจะรวมตวัเขา้ไปหาจติทัง้หมดนัน่แหละ
 เรือ่งความรู้

ความเห็นต่างๆ
แล้วจิตจะเป็นผู้ปล่อยเองเข้าใจเหรอ
เอ้า
เอาแค่นี้ก่อน
เอ้า


ว่าไปทีนี้ถูกต้องแล้ว





โยมคนที่ ๒

 กราบนมัสการเรียนถามหลวงตาดังนี้ครับ
 ตอนนี้



ผมมีสติแน่นเข้าเรื่อยๆ
 ไม่ค่อยเผลอ
 บริกรรมพุทโธติดแนบกับสติตามที่

หลวงตาสอน
 แล้วระยะนี้ผมสังเกตได้ถึงพัฒนาการของจิต
 คือมีความระลึก

ตัวดีขึ้น
 ทำอะไรมันคิดอ่านไตร่ตรองแบบเป็นธรรมดีขึ้น
 ไม่ทำอะไรแบบ

พรวดพราดทันทีเหมือนเมื่อก่อน
 วันหนึ่งๆ
 ตัวเองอยากอยู่กับความสงบเย็น




พอทำงานเสร็จก็กลับบ้านไม่ ได้ ไปไหน
 แต่ทุกอิริยาบถมีสติกับพุทโธ



ตลอดนะครับ


หลวงตา
เออ
ถูกต้องๆ
อันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกัน
เอ้า
ว่าไป





โยมคนที่ ๒

 พยายามไม่ให้ขาด
 ทีนี้เวลามันมีเรื่องยุ่งๆ
 ใจมันก็ ไม่

ยุ่งไปด้วยครับ
ใจมันก็สงบเย็นๆ
ของมัน
ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ร้อนวุ่นวายไปตาม

เรื่องร้อนนั้นๆ
ครับ
พอมานั่งภาวนาหรือเดินจงกรมเดี๋ยวนี้เพียงครู่เดียวครับ


ไม่นานจิตมันก็ดิ่งวูบลึกลงไป
 แน่วสงบไป
 แต่ความระลึกรู้ตัวมีเสมอครับ




ผมจึงไม่รู้สึกตกใจ
 เหมือนมีสติสัมปชัญญะประคองไว้
 แล้วถึงโอกาสก็เริ่ม

พิจารณากายไปตามขั้นครับ
 อย่างนี้เป็นอาการถูกต้องของการภาวนาจิต



จากการมีสติอยู่เสมอถูกหรือไม่ครับผม


หลวงตา
ถูกต้องอันนี้ก็ถูกไปอีกแบบหนึ่งของผู้นี้นะ
 ไม่ผิด
ถูกด้วยกัน



ทั้ง
๒
นะ
 ให้เจริญให้มากกว่านี้เข้าไปเพื่อจะได้ชำนิชำนาญ
ความสงบจะได้

สงบและละเอยีดเขา้ไปๆ
 และคลอ่งตวัเขา้ไปเรือ่ยๆ
 การพจิารณากจ็ะคลอ่งตวั


สติก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ
 ถ้าเราใช้การฝึกด้วยความมีสติฝึกตนเองอยู่ตลอดเวลานี้


จะดีขึ้นทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่เรากำลังเจริญเวลานี้










องค์หลวงตากล่าวถึงสตรีท่านหนึ่งปัจจุบันออกปฏิบัติธรรม



เป็นอุบาสิกา
 เมื่ออดีตเคยทำงานอยู่สายงานวิศวกรรม
 การไฟฟ้า-

นครหลวง
กรุงเทพฯ
การใช้ชีวิตในครั้งนั้นไม่แตกต่างอะไรจากคนทางโลก

ทั่วไป
 เพราะมีครอบครัวและบุตรธิดาถึง
 ๓
 คน
 มีภาระหน้าที่การงาน



ที่ต้องบริหารและรับผิดชอบ
 แต่ด้วยจิตใจรักและเห็นประโยชน์ใหญ่หลวง

ด้านจิตตภาวนา
 สตรีท่านนี้จึงพยายามเจียดเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิ

ภาวนาอย่างจริงจัง
 ฝึกฝนสติปัญญาไปพร้อมกับการงานโดยมิยอมให้



เสียงานทางโลกแต่อย่างใด


อุบาสิกาท่านนี้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาหลายปีด้วยความพากเพียร

ระหว่างทำงานอยู่ทางโลก
 โดยพยายามเสาะหาอุบายธรรมจาก



ครบูาอาจารยส์ายพระกรรมฐานหลายตอ่หลายองคม์หีลวงปูห่ลา้
 เขมปตัโต


เปน็ตน้
หลงัจากปฏบิตัมิานานนบัสบิป
ีจงึไดม้ีโอกาสเขา้กราบสนทนาธรรม

กับองค์หลวงตาที่สวนแสงธรรมในคราวท่านลงไปกรุงเทพฯ
 และ



ได้เล่าผลอัศจรรย์อันเกิดจากจิตตภาวนาถวายองค์หลวงตาเป็นที่รื่นเริง



ในธรรมทัง้อาจารยแ์ละศษิยใ์นขณะนัน้


เมื่อท่านกลับมาวัดป่าบ้านตาดแล้ว
 หลังจังหันวันหนึ่งปลายปี




พ.ศ.๒๕๓๘
 ท่านได้แสดงธรรมมีเนื้อหาไปสัมผัสกับเรื่องที่ ได้สนทนา



กับอุบาสิกาท่านนี้
ดังนี้



“...พอพูดอย่างนี้
 ก็ ไปสัมผัสเรื่องหญิงคนหนึ่ง
 แกภาวนาอยู่ตาม



ประสีประสาของแก
 สุดท้ายเอาจริงเอาจัง...
 เป็นเข้าจริงๆ
 เวลาเป็นเข้า

จริงๆ
แล้วเห็นโทษของกิเลสนี้
แหม...แกว่าอย่างนั้นนะ


‘ทำไมมันถึงร้ายแรงเอานักหนากิเลสนี่ รุนแรงมาก ทั่วสามแดน  

โลกธาตุกิเลสขยำคน’ 

ฟังซิ
 แกไม่ ได้เรียนนะ
 แกไม่ ได้ศึกษาเล่าเรียนทางอรรถทางธรรม


ออกจากภาคปฏิบัติล้วนๆ



‘มองไปที่ ไหนดูมีแต่กิเลสขยี้ขยำหัวสัตวโลกเต็มบ้านเต็มเมือง   

ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉาน ไม่ว่ามนุษย์ ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใด มีแต่กิเลสขย้ำ  

เอาโงหัวไม่ขึ้นเลย สลดสังเวช บางทีก็กระซิบบอกเพื่อนฝูงบ้าง บางคน

พวกคลั่งกิเลสมันก็ ไม่พอใจ สุดท้ายจะทำภาวนาก็ต้องหลบๆ ซ่อนๆ   

ไปทำอยู่ตามป่าตามอะไร เพราะทำงานอยู่ตลอดเวลา สติไม่ ได้เผลอ

ตลอดเวลา มันเป็นเองของมัน’ 

คำพูดอย่างนี้ ไม่เป็นจริงเอามาพูดได้เหรอ
 ต้องออกมาจากภาค

ปฏิบัติรู้จริงเห็นจริง


‘สตินี้ดี ดีจริงๆ ไม่ใช่ธรรมดา ไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะทำการทำงาน

อะไร สติจ่อแล้วทำงานก็ทำไปตามเรื่อง ทำงานทางโลกก็ทำ ภายในก็ทำ   

หมุนติ้ว’ 

นั่นเห็นไหม
ได้ยินแต่หลวงตาบัวว่าหมุนติ้วๆ
นี่
มีพยานแล้วนะ


>> ถามปัญหาภาวนา 
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เพื่อนฝูงเขาสงสาร
 พอทราบว่าเราไปเพราะแกอยากพบครูบาอาจารย์


อยากพบเราแกก็อยากพบ
 พอดีแกก็มาจริงๆ
 คนมากๆ
 ก็ใส่เปรี้ยงเลย
 นั่นละ


ขึ้นเวทีแชมเปี้ยนแล้วไม่ใช่เวทีธรรมดา
 ซัดกันใหญ่เลย
 แกก็ออกมาอย่าง

กระจ่างเลยนะ
เปรี้ยงๆๆ
นั่นละ
ความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นจากจิตใจ
ไม่สะทก-

สะท้านนะ
แกก็ใส่มาเปรี้ยงๆ
ทางนี้ก็ใส่กันเลย


‘ก็ทำกำดำกำขาวไปอย่างนั้นละ แต่จิตมันดูดดื่มอยากทำตลอดไป แต่ทีนี้  

ก็ ไม่ทราบว่าผิดหรือถูกประการใด’ 

บอกแกว่า
 ‘ถูกแล้ว เอ้า เอาเลยนะ รวมตัวแล้ว ทีนี้ฟาดลงไป ถลุงมัน

ตรงนั้นๆ ชี้แจงเป็นระยะๆ เข้าไป’ 

แกก็พอใจเอาอย่างมาก
'ทีนี้เป็นที่ตายใจแล้ว’ 

เราว่า
‘ตายใจน่ะถูกต้องแล้ว ที่ปฏิบัติมานี่ถูกต้องแล้ว’ 

แกนั่งภาวนาได้ถึง
 ๑๓
 ชั่วโมงก็มี
 ๙
 ชั่วโมง
 ๑๐
 ชั่วโมง
 ๑๓
 ชั่วโมงก็มี


พิจารณาทุกขเวทนา
 ทุกขเวทนาเป็นของจริงทุกส่วน
 เป็นของจริงแล้วไม่มี

กระทบกระเทือนกันเลย
 จะนั่งตั้งกัปตั้งกัลป์ก็ ได้
 อย่าว่าแต่เพียง
 ๑๒-๑๓


ชั่วโมงเลย
ลุกออกมาเฉยๆ
นี่แหละ
จะนั่งตั้งกัปตั้งกัลป์ก็ ได้


‘ไม่มีอะไรที่จะเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจได้เลย เมื่อต่างอันต่างจริง

แล้ว ไม่คละเคล้ากัน’ 

นั่นฟังซิแกพูด
พูดอาจหาญเสียด้วยนะ
เราก็รื่นเริงเห็นผลของการปฏิบัติ

ธรรมนี่ละ
ธรรมของพระพุทธเจ้าพอปรากฏขึ้นในใจ


‘เห็นโทษของกิเลสเห็นจริงๆ เห็นจนสลดสังเวช มองไปไหนๆ พิจารณา  

ไปไหน แหม มีแต่กิเลสอย่างเดียวครอบงำสัตว์โลกให้ดิ้นล้มดิ้นตายกันอยู่   

ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใด แล้วโลกก็ ไม่รู้ด้วยนะ น่าสงสารอันหนึ่ง’
แกว่า


‘โลกก็ ไม่รู้ด้วยนะ มันขยี้ขยำจนจะตายก็ยังดิ้นเพลินกันอยู่’
 คนมากนะ



วันนั้นวันที่แกมาหา
เพราะไม่มีเวลาที่จะพูดโดยเฉพาะ


‘ไม่ต้องเฉพาะ ฟาดเลย’ 

เราว่าอย่างนี้แหละ
 แกเห็นโทษของกิเลสจริงๆ
 เราไม่ตายให้กิเลสตาย



มีสองอย่าง
 ขั้นนี้ขั้นเห็นโทษของกิเลสเห็นเต็มหัวใจ
 เห็นคุณค่าของธรรมก็เห็น

เตม็หวัใจ
ทัง้สองอยา่งนีบ้รรจเุขา้สู่ใจแลว้เอาชวีติเขา้แลกเลย
 ไมม่คีวามสะทก-

สะท้าน
เรื่องกับความตายหมุนติ้วๆ


นี่ละคนหนึ่งจะไปได้
ไม่นานละ
แน่แล้ว
เป็นผู้หญิงนะ
มีลูก
๓
คน
แกก็

เคยส่งปัจจัยมาวัดนี้ประจำเดือน
 แกเล่าให้ฟัง
 คนฟังนี่
 โห
 อ้าปากไม่งับแหละ


ลืมตาหลับไม่ลงเพราะขึ้นตามหลักธรรมชาตินี่
 หมุนติ้วๆ
 แกพูดเปรี้ยงๆ
 เอ้า


เปิดๆ
 ให้หมด
 เราว่าอย่างนั้นนะ
 เราก็หิวอยากฟังนี่นะ
 มันมีแต่พูดคนเดียว


เป็นบ้าอยู่
 พูดตลอดเวลา
 เพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วย
 เหมือนบ้าพูดคนเดียว


เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นบ้า
พอดี ได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นพยาน


‘เอ้าพูดๆ เลย เอาให้เต็มที่นะ’ 

เราอยากฟังเหลือเกินธรรมะประเภทนี้
 พูดอย่างนี้แหละว่า
 ‘ไม่เคยได้ฟัง 

เพิ่งจะมาได้ฟังนี่แหละ เอ้า เปิดเลย’ พอแกเปิดแล้วตรงไหนเป็นจุดที่ควร



จะแนะ
ก็แนะแกๆ
ไม่ใช่แนะธรรมดานะ
ตีเปรี้ยงๆ
ลงไปเลย


‘เอาจุดนี้ๆ เอ้าๆ’ 

นี่ละจวนจะไป
ไม่อยู่แล้ว
เป็นธรรมชาติแล้ว
เป็นอัตโนมัติแล้วหมุนเรื่อย


จิตเข้าถึงขั้นนี้แล้วหมุนเรื่อย
 เห็นโทษของกิเลสเห็นจนจะสลบไสล
 กิเลสเป็น

โทษแก่โลกขนาดไหน
 เวลาเข้าถึงตัวมันจริงๆ
 แล้วจนสลบไสล
 โทษของมัน

ทำให้เจ็บให้แสบให้เข็ดให้หลาบให้กลัว
 จนไม่รู้จักเป็นจักตาย
 หลบกิเลส



หนีกิเลส
ตายก็ตาย
ให้ ได้พ้นจากกิเลสก็แล้วกัน
ให้พ้นๆ
มันก็บืนละซิ


พระพุทธเจ้าสอนเล่นเมื่อไร
 พวกเราไม่เห็นนั่นซี
 จึงได้ว่ากิเลสแหลมคม

มากนา
แกพูด
แกก็เปิดเต็มที่เหมือนกัน
แกพูดด้วยความตื่นเต้น
และแกก็ ไม่มี

ผู้ใดที่จะตอบรับแกอย่างนั้น
 เราก็ตอบรับเต็มภูมิเลย
 เพราะหิวกระหายอยาก

ฟังมานาน


ธรรมะประเภทนี้มีแต่ประเภทความจำ
 จำได้ก็มาบ้าน้ำลายกันเหมือน



นกขุนทองแก้วเจ้าขาๆ
 เรียนจบพระไตรปิฎก
 กิเลสตัวเดียวหนังไม่ถลอกเลย




เห็นแต่อย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมือง


นี่แกเอาจริงเอาจังแน่แล้ว
...
คนนี้ ไม่นานด้วยนะ
เมื่อมีผู้แนะจุดสำคัญนี้

แล้ว
 มันจะพุ่ง
 ไม่ลูบไม่คลำเมื่อมีผู้แนะ
 ความที่ดำเนินมาแล้วก็ว่าถูกต้องแล้ว



ก็หายห่วง
จุดไหนที่กำลังดำเนินก็ชี้บอก
ทางนี้ก็พุ่งๆ
เลย


เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันนะ
 คนไม่เคยกับศาสนาเวลามาปฏิบัติมัน

เป็นขึ้นนี่ละความรู้จากภาคปฏิบัติกระจายอย่างนี้เอง
 ความรู้ในหนังสือที่ท่าน



จดจารึกมาในตำรับตำราในพระไตรปิฎกพอประมาณเท่านั้นนะ
 ไม่ ได้ซอกแซก

ซิกแซ็กกระจายไปทุกแห่งทุกหนเหมือนภาคปฏิบัติ...
 เรียกว่าทั่วท้องฟ้า

มหาสมุทรเลย...”


นับแต่เหตุการณ์ในปี
 พ.ศ.
๒๕๓๘
 เป็นต้นมา
 สตรีท่านนี้ยังไม่มีโอกาส

เขา้กราบองคห์ลวงตาอกีเลย
จนกระทัง่ตน้เดอืนเมษายน
ป
ีพ.ศ.
๒๕๔๒
ณ
สวน-

แสงธรรม
ถนนพุทธมณฑลสาย
๓
กรุงเทพมหานคร
จึงได้เข้ากราบองค์หลวง-

ตาและสนทนาธรรมอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาสนทนาเล็กน้อย
ดังนี้



หลวงตา
เวลานี้พิจารณาอะไรอยู่


สตรีนักภาวนา
 การปฏิบัติของลูกอาจจะไม่ ได้ถูกร่องรอยที่หลวงตาสอน

ให้พิจารณานะเจ้าคะ
 เพราะว่าการปฏิบัติของลูกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนมี

สติสัมปชัญญะตามรักษาจิต
 ใช้วิธีนี้อย่างเดียวเจ้าค่ะ
 ตามรักษาจิตนี้
 ลูกไม่

ต้องกลับมาพิจารณาเลย
 ทุกขณะนี้พอลูกไล่ ไปเรื่อยๆ
 เอาให้อยู่กับปัจจุบัน

ธรรมชัดๆ
 เลย
 อยู่กับจิตว่าง
 อยู่กับปัจจุบันธรรมก็จะเห็นความเกิดดับของ

สัญญา
 ความเกิด
 ดับของสิ่งที่รู้ทั้งหมด
 รู้แล้วดับ
 ถ้ารู้แล้วไม่หลง
 รู้แล้ว



ดับหมด


พอทำอย่างนี้ ไปเรื่อยๆ
 มันก็ชัดขึ้นมาว่า
 มันไม่ใช่ตัวตน
 มันเป็นสิ่งซึ่ง

ไม่ใช่ตัวตนใดๆ
 ทั้งสิ้น
 มันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับ
 เกิดดับเท่านั้นเอง
 เท่านั้น




หลังจากช่วงนั้นแล้วก็เลิกถูกต้ม
เลิกถูกจิตต้มอีกต่อไป


หลวงตา



มันต้มยังไง?


สตรีนักภาวนา
 ถ้าเมื่อก่อนนี้
 การที่จะระมัดระวังเฝ้ารักษาจิตนี้
 ต้องสติ



ตามดูตามรู้กิเลสถึงจะไม่เกิดนะเจ้าคะ
 แต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วรู้เท่าทัน

สัญญา
 สติตั้งมั่นไม่หลงอารมณ์
 ทุกอย่างดับหมด
 ดับหมด
 เพราะอย่างนั้น



ถ้าครั้งไหนเกิดเพลินเผลอไป
 แล้วหลงอารมณ์
 ไปคว้าอารมณ์ก็ปล่อยได้เลย


เพราะว่ารู้ว่ามันโง่ ไปแล้ว


473



474 475

สตรีอีกท่านหนึ่งเป็นนักภาวนาคนสุดท้ายที่เขียนจดหมายมาถาม

ปัญหาธรรมหลายครั้งและองค์หลวงตาเมตตาตอบจดหมายด้วยตนเองทุก

ครั้งหรือแทบทุกครั้งแม้จะเข้าวัยชราภาพมากแล้วก็ตาม
 (ช่วง
 ๑๐
 ปีสุดท้าย



ก่อนมรณภาพ)
 เนื่องจากเป็นนักภาวนาที่ชอบการพิจารณาอสุภะแบบ

โลดโผนมีการทดสอบลิ้มรสสัมผัสให้เห็นจริงถึงความสกปรกน่าขยะแขยง



น่ารังเกียจของร่างกายจนเห็นผลของการปฏิบัติในระดับที่องค์หลวงตาแนะ

ให้มาปฏิบัติเต็มตัว
 จากนั้นไม่นานสตรีท่านนี้จึงพักชีวิตทางโลกหันมา



ภาวนาเต็มตัวหลายต่อหลายปีที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อจะปฏิบัติได้เต็มที่



และสะดวกต่อการเข้าปรึกษาองค์หลวงตา



สตรีท่านนี้ ได้เข้าถามปัญหาจิตตภาวนากับองค์หลวงตาที่กุฏิของท่าน

หลายครั้ง
ท่านก็ให้แนะอุบายวิธีเป็นลำดับ
ต่อมาเมื่อเช้าวันที่
๒
พฤษภาคม


๒๕๔๕
 สตรีท่านนี้ ได้ตั้งข้อปัญหาขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ศาลาใน
 คำถามครั้งนี้

เป็นสาเหตุให้ท่านระลึกถึงอดีตที่เคยเกิดปัญหาธรรมขั้นสูงที่วัดดอยธรรม-

เจดีย์และหลงติดปัญหานี้กับตนเองนานถึง
 ๓
 เดือนเพราะขาดครูอาจารย์

แนะนำ
 ต่อมาเมื่อแก้ปัญหาตกลงไปได้ก็เกิดความอัศจรรย์ในธรรมอย่าง



ใหญ่หลวงถึงขั้นน้ำตาร่วงขณะสำเร็จธรรม



ในการแสดงธรรมอัศจรรย์ที่ศาลาในครั้งนี้ก็เช่นกัน
 เนื้อหาธรรมถึงกับ

ทำให้ท่านต้องน้ำตาร่วงออกมาอีก
 คลับคล้ายกับเมื่อครั้งอดีตที่วัดดอยธรรม-

เจดีย์
จึงกราบเท้าขอน้อมนำพระธรรมเทศนาครั้งนี้มาแสดงโดยย่อ
ดังนี้


ถาม
 หลวงตาเจ้าขา
 เมตตาสอนการพิจารณาให้ถึงฐานความตายด้วย

เจ้าค่ะ?


หลวงตา
ฐานความตายก็อยู่ในนั้น
ดูเอาตรงนั้นซิ
ตายกับเกิดอยู่ในจิต

ดวงนั้น
 ตัวจิตไม่เกิดไม่ตาย
 สิ่งแทรกพาให้เกิดให้ตาย
 เข้าใจหรือเปล่า
 ดูตัว

จิต
ไม่เห็นพิษของจิตจะไม่เห็นพิษของสิ่งเหล่านี้
จิตเป็นภัยเวลานี้
เข้าใจหรือ

เปล่า
 อย่าว่าจิตเป็นคุณอย่างเดียวนะ
 ภัยอยู่กับจิตนั่น
 ฟาดตัวจิตเป็นตัว



ภัยแล้ว
 ตัวนั้นอยู่ด้วยกันมันก็พังลงไป
 เข้าใจหรือเปล่าล่ะ
 ถ้ายังมายอจิตอยู่

เมื่อไร
 จมนะ
 อย่าว่าไม่บอก
 เท่านั้นแหละ
 ถึงกาลเวลาแล้วปัดหมดเลยไม่มี

อะไรเหลือ
สงวนอะไรไว้
นั้นละคือกองมหาพิษมหาภัย


เราพูดอย่างนี้แล้วมันก็กระเทือนถึงที่ว่าหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์




ตอนเช้าก่อนจังหันอย่างนี้
 จิตมันอัศจรรย์อย่างว่านั่นแหละ
 อัศจรรย์บ้าอะไร



ก็ ไม่รู้
เจ้าของอัศจรรย์เจ้าของน่ะซี



‘โอ้โห ทำไมจิตของเราถึงได้สว่างไสวอัศจรรย์เอาขนาดนี้เชียวนา’



รำพึง
 เดินจงกรมยืนอยู่
 มันจ้าไปหมดเลย
 ทำไมถึงได้อัศจรรย์ขนาดนี้




จิตดวงนี้ๆ นั่นละตัวมหาภัย คือตัวที่ว่าอัศจรรย์ นั่นเห็นไหมล่ะ
นั่นละธรรม

ท่านกลัวไปหลงน่ะซี
 ก็เราติดอยู่แล้วหลงอยู่แล้วว่าไง
 ไม่มีอะไรๆ
 ก็มาเอา



จุดสุดท้าย
 นั่นละวัฏจักร
 เรียกว่าอวิชชาตรงนั้นเอง
 นั่นละยอดอวิชชา




ยอดวัฏจักรวัฏจิต
 คืออวิชชา
 มันไม่มีอะไรแล้วก็ ไปชมเชยตรงนั้น
 สักเดี๋ยว



ขึ้นละซี
 ธรรมท่านเตือนขึ้นมา
 เพราะว่าที่ว่าสว่างไสวมันมีจุดของมันอยู่นั้น


เหมือนตะเกียงเจ้าพายุ
 ไส้ตะเกียงเจ้าพายุมันจ้าอยู่นั้น
 ออกไปข้างนอกมันก็

ออกจากไส้ตะเกียงที่สว่างจ้า
นั่นละตัวสำคัญ


เพราะฉะนั้น
 ลูกกราบรายงาน

หลวงตาว่า
 การรักษาจิตของลูกนี้



มิได้พิจารณาเลยเจ้าค่ะ
 แต่การรู้ที่เห็น

เป็นขึ้นในขณะที่อยู่กับปัจจุบันธรรม

ตลอดเวลา
 แล้วทุกๆ
 วันนี้สิ่งที่ปฏิบัติ

อยู่ของลูกนี้
 แม้แต่ฟังหลวงตา
 แม้จะ

อยู่ในหมู่ผู้คน
 ลูกเหมือนกับมีตาอีกตา

หนึ่งเห็นจิตตลอดเวลา
 เฝ้าดูจิตตลอด

เวลาตั้งแต่ลืมตาจนเข้านอน


ฉะนั้นการภาวนาของลูกนี้
ความเผลอเพลินในการทำงาน
มีบ้างที่จิต

ส่งออก
 แต่นอกนั้นแล้วจิตจะอยู่รักษาข้างในหมด
 จะไม่ออกมาเพ่นพ่าน


เพราะรู้ดี
 รู้เช่นเห็นชาติหมดว่ามันออกไปมันเอามาแต่อะไรแล้วเข็ดหลาบ

เบื่อหน่ายเจ้าค่ะ
 เพราะฉะนั้น
 วันทั้งวันจะมีสติตามรักษาจิตโดยไม่ต้องมี

ใครมาบอกเลย


หลวงตา
 เข้าใจ
 เอาอยู่จุดนั้นละนะ
 เราจะไม่เร่งไม่บอกอะไรละ
 ให้

เอาปัจจุบันนี้เป็นหลักนะ
 เร่งก็เร่งอยู่ในปัจจุบัน
 ไม่เร่งก็อยู่ในปัจจุบัน
 ไม่

นอกปัจจุบันแล้วไม่ผิด
 เข้าใจไหม
 ให้อยู่ ในปัจจุบัน
 จิตในลักษณะใน

ธรรมชาตินี้เป็นยังงั้น


คุณก็มีครอบครัวเหย้าเรือน
มีงานมีการอยู่
จึงไม่ค่อยเร่งให้
ปล่อยให้

เจ้าของเร่งเจ้าของเอง
 เข้าใจ?
 ถ้าเป็นนักบวชนักปฏิบัติแล้วไล่ตีหลงทิศ



ไปเลย
มันเป็นขั้นเป็นตอน


สตรีนักภาวนา
แต่จิตที่ดูเหมือนไม่เร่ง
แต่มันก็ ไม่ยอมปล่อยนะ


หลวงตา
เราเข้าใจ
พูดอย่างนี้เข้าใจทันทีทันทีเลย
ยังบอกให้ ไปตาม

หลักธรรมชาติปัจจุบันๆ
 อย่างนั้นละ
 มันไม่มีอะไรละ
 มันอยู่กับปัจจุบันนั้น

หมดเลย
 พอเรียนจบปัจจุบันแล้วละ
 ไม่ต้องถามแล้ว
 ปัญหาอะไรไม่มีละ


ทีนี้เอาละ
ดูปัจจุบันของเจ้าของเป็นยังไง
เท่านั้นละ


สตรีนักภาวนา
 ถ้ามีคนถามว่าลูกจะถามอะไรหลวงตา
 ลูกก็ ไม่รู้จะ

ถามอะไร
 เพราะว่าลูกเฝ้าแต่ปัจจุบันตลอดเวลา
 ถ้าอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่




เกิดดับก็มาตลอดสายเจ้าค่ะ


หลวงตา
 ก็ยังงั้นแล้ว
 นี่ก็ ไม่ถามอะไร
 เพราะงั้นจึงว่าปัจจุบันนี้


พิจารณายังไงเท่านั้นเอง
 แน่ะ
 ก็เข้าปัจจุบันแล้วใช่ใหมล่ะ
 ถามตรงนั้น

แหละ
ตรงปัจจุบันสำคัญมาก
นี้มันลงปัจจุบันแล้ว


สตรีนักภาวนา
 
 เมื่อก่อนลูกตื่นตี
 ๓
 นะเจ้าคะ
 รู้สึกว่าเวลามันน้อย

ไป
เดี๋ยวนี้ลูกขยับมาเป็นตี
๒
ครึ่งทุกวันเจ้าค่ะ
ลูกเดินจงกรมทุกวัน
ลูกจะ

อยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะ
 อยู่กับปัจจุบัน
 เพราะฉะนั้น
 มันไม่มีความกลัวตาย


ไม่มีความกลัวอะไรเลย
 เพราะรู้ว่าทุกๆ
 ขณะจิตถ้าตายลงในขณะใดนี่
 มัน

อยู่พรึ่บเลยเจ้าค่ะ
มันไม่มีสิทธิ์เลยที่จะหลุดไปไหนเจ้าค่ะ


(การสนทนาธรรมจบลงเพียงเท่านี้)
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เราก็อัศจรรย์ตัวนั้นเอง
 ขึ้นอุทานในใจเทียวนะ
 โอ้โห
 จิตของเราทำไม



ถึงสว่างไสวอัศจรรย์เอาเสีย
 เหมือนหนึ่งว่าเหนือโลกเหนือสงสาร
 นั่นเห็นไหม

อวิชชาแผลงฤทธิ์เวลาสุดท้ายเห็นไหม
 เรารู้มันเมื่อไร
 ไม่รู้จะไปหลงอัศจรรย์



มันหาอะไร
 สักเดี๋ยวธรรมะท่านกลัวหลง
 ท่านก็ผุดขึ้นมาเป็นคำๆ
 เราลืมเมื่อไร




ถ้ามีจุด
 จุดไส้ตะเกียงนั่นเองสว่าง
 นี่จุดกับต่อมเป็นไวพจน์ของกันและกัน




ใช้แทนกันได้
‘ถ้ามีจุดหรือต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ’



นั่นเห็นไหมบอกตรงนี้
 ตัวนี้ตัวภพ
 ถึงขนาดนั้นยังจับไม่ ได้นะ
 งงไปเลย




มีจุดมีต่อม
 คือตัวนี้เอง
 ถึงได้คิดถึงพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านมรณภาพจากไป



แล้วนั้น
 เราไปติดปัญหานี้อยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์
 ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่


พอกราบเรียนอย่างนี้เท่านั้น
 ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่ ไหน
 นั้นแลคือตัวภพ




ก็จุดนั้นเอง
 ท่านก็ใส่เปรี้ยงเข้าไปนั้นมันก็พังทันที
 พอรู้ปั๊บเห็นโทษของมัน




คอยจะไปอยู่แล้วนี่นะ
แต่เราประคองมันไว้นั่นซี


นัน่ละมหาภยัแท
้ ตรงนัน้ทเีดยีว
 จดุทีร่วมแหง่มหาภยัอยูจ่ดุทีส่วา่งกระจา่ง

แจ้งอัศจรรย์เต็มที่ของวัฏจักร
 ของแดนสมมุติ
 อยู่จุดนั้นหมด
 เราไม่ลืม
 ตอน

เดือนกมุภาฯ
 เผาศพพอ่แมค่รจูารยม์ัน่เสรจ็แลว้กข็ึน้บนเขา
 ตดิปญัหาอนันี
้ งงไป

เลยนะ
 ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยธรรมที่ท่านเตือนขึ้นมา
 แทนที่จะให้เป็น

ประโยชน์อย่างมหาศาลในเวลานั้น
 กลับเป็นความหลงมหาศาลเหมือนกัน
 เอ๊


จุดต่อมที่ ไหนนาๆ
 ก็จุดนั้นน่ะ
 นั่นละเดือนกุมภาฯ
 เดือน
 ๓
 เผาศพท่านเสร็จ

แล้วขึ้นบนเขา
ไปติดปัญหาอันนี้



ไมค่ดิไมค่าดวา่อนันีเ้ปน็ตวัมหาภยั
ยงัวา่เปน็มหาคณุอยู
่เหน็ไหมกเิลสหลอก


ขนาดว่าตัวมหาภัยมันเสกว่าเป็นมหาคุณ
 เห็นไหม
 ก็แบกปัญหานี้ ไป
 ลืม



เมื่อไร
 ..
 นี่ที่ติดปัญหาตั้งแต่ขณะนั้นเดือน
 ๓
 เดือน
 ๖
 กลับมา
 เป็นเวลา




๓
 เดือน
 กลับมาก็ขึ้นที่เก่าอีก
 แบกปัญหานี้ ไป
 ๓
 เดือนกลับลงมา
 หลังเขา



นั่นแหละ
 แต่ที่ติดปัญหาอยู่ทางจงกรมข้างกันนั้นกับด้านตะวันตก
 ปัญหานี้



จบลงก็อยู่บนหลังเขาในภูเขาลูกเดียวกัน
 วัดดอยธรรมเจดีย์
 บทเวลามันจะ



ม้วนเสื่อกันนั้น
มันไม่มีละเรื่องกาลสถานที่เวล่ำเวลา
จะมายุ่งไม่ ได้นะ
มีเฉพาะ

ธรรมชาตินี้
 เวลามันจะประมวลลงมา
คือมันไม่มีที่พิจารณาแล้ว
อะไรมันก็หมด

ทุกอย่าง
 ปล่อยหมดแล้ว
 ยังเหลืออยู่อันเดียวนี้เท่านั้น
 โลกธาตุนี้ว่างไปหมด

ปล่อยไปหมดวางไปหมดเลย
 ยังเหลืออันจุดอันต่อมนี้
 เห็นไหมล่ะ
 จึงเรียกว่า

มหาภัยอยู่จุดนี้
..


มันก็มาจับจุดนี้
 มาวินิจฉัยตัวจิตนี้
 มันหมดที่พิจารณาแล้ว
 อะไรก็ปล่อย

หมดแล้วเหลือแต่อันนี้นิดเดียวที่ปรากฏอยู่กับความรู้นั้น
 มันก็มาวินิจฉัยเหล่านี้


เดี๋ยวว่าสุข
แล้วเดี๋ยวว่าทุกข์
 ออกจากอันนี้
 เดี๋ยวว่าผ่องใส
 เดี๋ยวว่าเศร้าหมอง


มันก็ออกจากนี้
 ทำไมมันเป็นหลายอย่างนัก
 จิตดวงนี้น่ะ
 สักเดี๋ยวธรรมท่าน



ก็ผุดขึ้นมา
 แน่ะอย่างนั้นนะ
 นี่เรียกว่าธรรมเกิด
 กิเลสเกิดเป็นเครื่องผูกมัด


ธรรมเกิดเปิดออก
 นั่นเรียกว่าธรรมเกิด
 กิเลสเกิดมันแทรกอยู่ด้วยกัน
 สักเดี๋ยว

ขึน้มาเปน็คำๆ
 เหมอืนเราพดู
ขึน้มาเปน็คำๆ
คำวา่เศรา้หมองกด็
ีนัน่เวลาจะขึน้นะ


คำว่าผ่องใสก็ดี
คำว่าสุขก็ดี
คำว่าทุกข์ก็ดี
ธรรมเหล่านี้เป็นอนัตตานะ
นั่นเวลา

ตัดกันจริงๆ
 ลงในขั้นอนัตตา
 ในไตรลักษณ์นี้จะเป็นอะไรขึ้นได้ทั้งนั้น
 ขึ้นบท

สุดท้ายขึ้นได้ ไตรลักษณ์นี่
 แต่นี้สำหรับนิสัยเราขึ้นบทอนัตตา
 ปล่อยให้หมด


ความหมายว่างั้น


ธรรมเหลา่นีเ้ปน็อนตัตานะ
คอืความเศรา้หมองกด็
ีความผอ่งใสกด็
ีความสขุ

ก็ดี
 ความทุกข์ก็ดี
 รวมลงมาแล้วเรียกว่าธรรมเหล่านี้เป็นอนัตตา
 พอว่าเป็น

อนัตตาจิตมันก็ตั้งจ่อนิ่งเลย
 เพราะมันลงในอนัตตาแล้วไม่มีที่ ไปแล้ว
 อันนี้เปิดให้

หมดหวัอกเลยวนันีน้ะ
 พอเทา่นัน้แหละ
 จติจะวา่ทำงานอะไรอยูก่็ ไม่ใช
่ เปน็วางเฉย



ในธรรมขั้นนี้
 ไม่ทำการทำงานอะไรเลย
 จะไปสนใจกับว่าอัตตาก็ดี
 อนัตตาก็ดี




หรือสนใจว่าสุขว่าทุกข์
 เศร้าหมอง
 ผ่องใส
 ก็ดี
 ไม่ ไป
 อยู่จุดศูนย์กลางเฉย




เฉยด้วยมหาสติมหาปัญญานะ
ไม่ ได้เฉยๆ
แบบเซ่อๆ
ทั้งอ้าปากอย่างพวกเรานะ


นั่นละถ้าเราจะพูดเป็นแบบโลกก็เรียกว่า
 ปล่อยบทเผลอ
 แต่นี้มันไม่ ได้

เผลอ
เป็นแต่เพียงวางเฉยๆ
ไว้
มันไม่เผลอไม่ทำอะไร
มันก็ผางขึ้นมาเลย
อันนี้ก็

ว่า
 อัตตาก็ดี
 อนัตตาก็ดี
 เรียกว่ามันพรึบคว่ำลงไปเลย
 ปัดอันนี้ทั้งหมดที่ว่าจุดว่า

ต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน
 นั้นแลคือตัวภพ
 นี่คือตัวนี้ก็มารวมกันแล้ว
 เศร้าหมอง

ผ่องใสอะไร
 ลงในอนัตตาอันเดียวผางนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลย
 นี่เวลามันลบนะ


มันลบหมดเลย
 ผางขึ้นมานี้เหมือนฟ้าดินถล่มนู่นน่ะ
 ฟังซิน่ะ
 กระเทือนทั่วแดน

โลกธาตุ
 อวิชชาตัวเดียวนี่คว่ำลงจากจิตกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ
 เพราะอวิชชา

ตัวนี้พาเที่ยวแดนโลกธาตุเข้าใจไหม
 พอคว่ำอันนี้ลงแล้วก็เหมือนกับว่าแดนโลก

ธาตุนี้คว่ำลงพร้อมกันหมด
ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยนะ


ทนีีพ้อมนัพรบึทเีดยีวเทา่นัน้
 อนันี้ ไม่ไดม้อีนัใดทีจ่ะเขา้ไปตดัสนิ
 หลกัธรรมชาต
ิ


ตัดสินเองเป็นเองขึ้นมา
 ฟ้าดินถล่มก็เป็นเองทั้งนั้นเลย
 ไม่ ได้มีอะไรตั้งสติสตัง

ตอบรับกันเลย
เป็นลักษณะกลางๆ
ขึ้นมาผางทีเดียวนี้
 เหมือนกันกับว่าโลกธาตุนี้

คว่ำหมดเลย
พรึบทีเดียวหมดเลย
ทีนี้จ้าเลยทีนี้


‘อู๋ย อัศจรรย์จริงๆ นี่เห็นไหมขันธ์ทำงานพี่น้องทั้งหลายดูเอา ความ

อัศจรรย์ที่มาสอนโลกเวลานี้พิลึกพิลั่น แหมดูซิน้ำตานี่พังเลย เดี๋ยวนี้ก็ยังพัง

เห็นไหม นี่ละขันธ์ทำงาน ธรรมชาตินั้นไม่มีเข้าใจไหม นี่ละผางเท่านี้ โถ 

อัศจรรย์จริงๆ’ 

ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่า
 ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นยังไง
 อยากถามผู้มัน

นอนตายอยู่นี้ว่างั้นนะ


‘โอ๊ย อัศจรรย์จริงๆ แหม น้ำตานี้พังพรากๆๆ โถๆ ขึ้นมาเลยเทียวนะ 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละหรือๆๆ ย้ำอยู่นั่นน่ะ ธรรมแท้เป็นอย่างนี้ละหรือๆ   

ไม่เคยคาดเคยคิดนะมันผางขึ้นมา อู๊ย อัศจรรย์พูดไม่ถูก คิดดูซิเดี๋ยวนี้ยังเป็น   

มันสดๆ ร้อนๆ’ 

จากนั้นแล้วมีตั้งแต่ความอัศจรรย์
 เรียกว่ากายนี้ ไหวเลยเทียวนะ
 มันเป็น

อะไรก็ ไม่รู้แหละ
เป็นพร้อมกันหมดเลยเวลานั้น
ฟ้าดินถล่ม
แดนโลกธาตุดับพรึบ

ลงหมดเลย
 จากนั้นก็ย้ำทีเดียวว่า
 เหอ
 พระพุทธเจ้าตรัสรู้ๆ
 อย่างนี้ละเหรอ




ถามท่านหาอะไร
 มันเจออยู่นั้นแล้วจะว่าไง
 พระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ละเหรอๆ


พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ละเหรอๆ
 รวมเป็นอันเดียวกันหมดแล้ว
 เรียกว่าธรรม

อัศจรรย์เลิศเลอ
 หรือว่าธรรมธาตุแล้วเท่านั้น
 เหอ
 พระพุทธเจ้า
 พระธรรม




พระสงฆ์
 มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไง
 แต่ก่อนเราเคยคิดเมื่อไรว่า

พระพุทธเจ้า
 พระธรรม
 พระสงฆ์
 จะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะ
 ..วันนี้เปิดให้



พี่น้อง
ทั้งหลายฟังเต็มที่
จนกระทั่งน้ำตาร่วงให้เห็นต่อหน้าต่อตา
…”
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อบรมชาวต่างชาติ  

 

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมา เริ่มมี

พระชาวต่างชาติมาขออยู่ศึกษาธรรมะกับ  

องค์หลวงตา แรกเริ่มเดิมทีท่านยังไม่อยาก  

รับไว้ ด้วยไม่ทราบถึงนิสัยใจคอว่าเป็นอย่างไร 

ท่านว่าเขาเองก็ยังไม่คุ้นเคยกับศาสนาพุทธ   

ยังไม่คุ้นเคยกับอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่

แบบไทยๆ เฉพาะอย่างยิ่งชนบททางภาคอีสาน 

เกรงจะเป็นที่ลำบากไม่สะดวกด้วยประการ

ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นอดทน

และใฝ่ ใจในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง   

องค์หลวงตาจึงเมตตารับไว้ 

 

รับชาวต่างชาติ
  

ทา่นพระอาจารยป์ญัญา (ปเีตอร ์มอรแ์กน) 

เป็นพระชาวต่างชาติองค์แรกที่มาขอศึกษา  

อยู่ด้วย องค์หลวงตาเล่าความเป็นมาไว้ ดังนี้  

“…ท่านปัญญานี้สุขุมมาก ท่านมาอยู่  

กับเราตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ ท่านมาขออยู่กับเรา  

ถึง ๕ หน นะนั่นหน่ะ ไม่ใช่เล่นๆ นะ มาขอ ที

แรกก็ทางฝ่ายปฏิบัติของเราก็ ไม่เคยมีพระ  

กรรมฐานฝรั่ง เราก็ยังไม่อยากรับไว้ก่อน .. 

ประการหนึ่งก็ยังไม่ทราบนิสัยใจคอของฝรั่งนี้

เป็นยังไง เพราะเขาไม่เคยศาสนาพุทธเรา เรา

พระอาจารย์ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ (ปีเตอร์ มอร์แกน)  

วิศวกรชาวอังกฤษ (ขวามือสุด) ที่วัดป่าบ้านตาด  
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จึงยังไม่รับ แล้วมาขออีก เราก็ยังไม่ ให้ ถึง  

ครั้งที่ ๓ ที่ ๔ มาขอ เราก็ยังไม่ให้ พอครั้งที่ ๕ 

ท่านมาแผนใหม่ เราหลงกลของท่าน เมื่อเห็น

ว่าไม่ได้จริงๆ แล้ว  

ท่านก็บอกว่า ‘ไม่ได้พักนานก็ตาม ขอมา

พกัชัว่คราว’ ทา่นวา่อยา่งนีน้ะ เรากเ็ลยหลงกล  

นะซี ตั้งแต่ต้นปี ๐๖ เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๖ 

เราไม่ลืมนะ .. ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งบัดนี้ กี่ปีแล้ว 

ท่านอยู่ชั่วคราวนะ มาอยู่ชั่วคราวเรื่อยมาจน

บัดนี้ละ .. 

จากนั้นมาก็เลยรับพระฝรั่งมาเรื่อยๆ 

สงัเกตมาเรือ่ยๆ กร็ูส้กึวา่ พระฝรัง่ทีม่าอยูด่ว้ยนัน้

ดีทุกองค์ ดีกันคนละทางๆ ทางภาคปฏิบัติ  

หลักธรรมวินัยดีด้วยกัน พระฝรั่ งจึงมีอยู่  

เปน็ประจำ แตเ่ราไมร่บัมากนะ เราเอาแคน่ัน้ละ 

ถา้หากวา่จะรบัมากกจ็ะมากกวา่นัน้ จะกลายเปน็  

สวนฝรั่งไปหมดเลย (หัวเราะ) .. 

พระชาวสหรัฐฯ องค์หนึ่ง อังกฤษมีองค์

หนึง่ แคนาดาองค์หนึ่ง และเยอรมันองค์หนึ่ง 

เวลานี้ดีทุกองค์ .. ที่ผ่านมารู้สึกว่าพวกฝรั่งนี่

เขามีกฎมีระเบียบดี ..  

พระเหล่านี้ท่านมา บางรายท่านเป็น

เศรษฐีก็มีมาในนี้ ดอกเตอร์ดอกแต้อะไร  

ไม่ต้องพูดแหละเต็มอยู่ ในนี้ พระฝรั่งมาจาก

ประเทศไหนบ้างๆ เฉพาะเวลานี้มีอยู่ดูเหมือน 

ที่วัดป่าบ้านตาด วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ 

ภาพในอดีตของท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ 

ตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส   

จนได้บวชเป็นพระอยู่วัดป่าบ้านตาด 
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๗ องค์ ๘ องค์พระฝรั่งอยู่ในวัดนี้ (หมายถึง  

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

ถึง ๖ องค์จากพระเณรทั้งหมด ๒๑ องค์) .. 

ท่านมานี้แล้วเป็นแบบเดียวกันหมดเลย 

ตายใจกันได้ทั้งนั้น ไม่ได้มีโอ้อวดว่าเป็นความรู้

ความฉลาด มฐีานะสงูอยา่งนัน้อยา่งนี ้ ทา่นเหลา่นี้

ไม่เคยมี มาแล้วมุ่งต่ออรรถต่อธรรม ฟังเสียง

อรรถเสียงธรรมจากครูจากอาจารย์แล้วนำไป

ปฏิบัติ ตายใจกันได้ทั้งวัดนี้เลย วัดนี้จึงเป็น

เหมือนอวัยวะเดียวกัน มีจำนวนมากขนาดไหน 

ทา่นปญัญามาอยูท่แีรก ลาไปเทีย่วทางนูน้

ทางนี้เราอนุญาตหมด เพื่อให้ท่านไปเห็นทุกสิ่ง

ทุกอย่างตา หู จมูก ลิ้น กาย ไปเพื่อการศึกษา 

ให้ท่านได้ศึกษาทุกอย่าง ไปหลายครั้งหลายหน

สุดท้ายเลยไม่ไป เลยอยู่นี้ พอไปพูดสัมผัสเรื่อง

เที่ยวหรืออะไรเราก็เลยถาม  

‘อ้าว ท่านปัญญาแต่ก่อนเห็นลาไปเที่ยว

ทางนูน้ทางนีท้นีีท้ำไมไมเ่หน็ไปหลายปแีลว้นีน่ะ่’  

‘โอ๊ย ไปวัดไหนไปที่ ไหนมันก็ ไม่เหมือน  

วัดป่าบ้านตาด มันแสลงหูแสลงตาจนได้’  

แน่ะฟังซิอย่างนั้นละ ก็อยู่นั้นตั้งแต่นู้น  

จนกระทั่งท่านมรณภาพจากไป เป็นพระสุขุม

มากทีเดียวท่านปัญญา ทำประโยชน์ให้วัดนี้

มากมาย ท่านเรียนจบทางวิศวะ ถ้าไม่ถาม

เหมอืนไมรู่น้ะ ถามอะไรๆ ไมม่ตีดิขอ้ง วา่ทำได้ๆ  

เรือ่ย จนกระทัง่จรวดดาวเทยีมทา่นกท็ำได ้.. 

ตามนิสัยที่ชอบทรมานตนอย่างท่านเชอรี่

นี่ ไม่ค่อยชอบฉันจังหัน เราเป็นแต่เพียงว่า

เตือนให้รู้ เพราะเรื่องอดอาหารนี่เราทำมาแล้ว

จนท้องเสีย คืออดอาหารมันดีจริงๆ สติดี   

ถา้สตดิงีานกก็า้วเดนิถกูตอ้ง ถา้สตพิลัง้ๆ เผลอๆ 

เขียนหนังสือก็ผิดๆ ถูกๆ ลบแล้วเขียน ถ้าสติ

ไม่อยู่กับตัว ถ้าสติอยู่กับตัวเขียนหนังสือก็เป็น

ตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังได้ความ มันขึ้นอยู่

กับสติ สติจึงเป็นของสำคัญ  

พระฝรั่งมาอยู่ที่นี่มีแต่อยู่นานๆ ทั้งนั้น

แหละ แล้วก็ไม่ได้ต้องติที่ ไหน องค์ ไหนๆ มีดี

ทุกองค์ บรรดาพระฝรั่งดีทุกองค์ๆ พระไทย  

เราก็ ไม่เคยได้ดุได้ด่าองค์ ไหน แต่นี้ถือตาม

สมมุตินิยมเราก็บอกว่าพระต่างชาติเข้ามานี้  

ดีทั้งนั้น พระไทยเราก็ดี ทางด้านภาวนาก็ดี

ท่านปัญญา จะมาจากที่ไหนก็ตาม สำหรับวัดนี้

เราพูดตรงๆ สอนสมบูรณ์แบบตามศาสนธรรม

ที่พระพุทธเจ้าสอน... ” 

องค์หลวงตากับพระชาวต่างชาติ 

ที่ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด 

ท่านพระอาจารย์เชอรี่ ชาวแคนาดา 

และท่านพระอาจารย์ดิ๊ค ชาวอเมริกัน 

ท่านพระอาจารย์มาร์ติน ชาวเยอรมัน 
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จากนัน้มากม็พีระและฆราวาสชาวตา่งชาติ

ทั้งหญิงและชาย มาขออยู่ศึกษาทั้งระยะสั้น

และระยะยาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในจำนวนนี้มี

หลายเชื้อชาติด้วยกัน เช่น อังกฤษ แคนาดา 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน โปแลนด์ 

เบลเยี่ยม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี พม่า ลาว 

กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา ฯลฯ  

 

“เปน็ธรรมเปน็วนิยัดว้ยกนั อยูด่ว้ยกนัเปน็

ผาสกุ ยกตวัอยา่งแคบๆ อยา่งวดัปา่บา้นตาดนี้ 

ทั่วประเทศมาเกี่ยวข้องกัน แล้วก็นอกประเทศ

อีก มาเยอะ พระพวกฝรั่งมังค่า ก็คือหัวใจเป็น

ธรรมด้วยกัน เข้ากันได้สนิท ไม่ว่าชาติชั้น

วรรณะใดไมส่ำคญั สำคญัทีเ่อาหลกัธรรมเข้าไป

จับปั๊บแล้วน่าดูเลย ถ้าไม่มีธรรมไม่น่าดู ธรรม

จึงเป็นของงดงามมาก” 

มีลูกศิษย์บางรายเคยกราบเรียนถาม  

องค์หลวงตาเหมือนกันว่าวัดป่าบ้านตาด  

มีพระฝรั่งอยู่จำนวนมาก องค์หลวงตามีวิธี

แนะนำอย่างไรในเมื่ อ ไม่ รู้ ภาษาของเขา   

ท่านตอบว่า 

“กส็อนแบบฝรัง่นัน่ละ เราจะสอนแบบไหน  

ก็ ไม่พ้นแบบฝรั่ง ให้ฝรั่งทำตัวให้ดี ให้เป็น  

พระฝรั่งที่ดี ให้ฝรั่งรักษาศีลให้ดี ให้ฝรั่งภาวนา  

ให้จิตเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา พระฝรั่ง  

จะทรงมรรคทรงผลได้เช่นเดียวกับคนไทย  

เรานี่แหละ ถ้าคนไทยเราไม่ปฏิบัติ สู้ฝรั่งไม่ได้” 

ศษิยร์ายเดยีวกนัถามอกีวา่ “แลว้ใชภ้าษา  

อะไรคะ” 

องค์หลวงตากล่าวถึงเรื่องนี้แบบขบขันว่า 

“...‘จะไปยากอะไรประสาภาษา ไปเรยีนนูน้

เรยีนนี้ใหยุ้ง่กนัทำไม คนไหนมากฟ็าดฟดูๆ เสรจ็ 

ก็แล้วกันไปเท่านั้นไม่เห็นยากอะไร’ (หัวเราะ) .. 

พระฝรั่งสอนฝรั่ง สนิทดีกว่าคนไทย  

สอนฝรั่ง เพราะภาษาพื้นเพนิสัยกลมกลืนกัน

มาแล้วสอนกันได้ง่าย ให้ท่านปัญญาไปแล้ว  

วันนี้ สอนพวกพระฝรั่งซึ่งมาอยู่ ในเมืองไทย  

เรามเียอะ บางทกี็ไปวดันานาชาตบิา้ง อะไรบา้ง 

เอาพระวัดนี้แหละไปสอน ท่านปัญญาวันนี้ ไป

แล้วแต่เช้า ฝรั่งสนใจมาก วัดเราก็รับไม่ ได้

เพราะมากแล้ว ยิ่งต้องส่งพระของเราไปอบรม

สั่งสอนพระฝรั่ง ท่านปัญญาเป็นพระที่แยบคาย

อยู่นะในวงกรรมฐาน สำหรับพระต่างชาติท่าน

ปัญญาเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งอยู่ พอที่จะให้

อรรถให้ธรรมแก่ชาวเมืองนอกได้เป็นอย่างดี 

เพราะฉะนั้นเราถึงปล่อยให้ ไป วันนี้ ไปแล้ว

ออกแต่เช้า 

ความที่มันเคยชินกันมาดั้งเดิม ภาษา

เดียวกัน พูดกันง่ายรู้เรื่องกันเร็ว อย่างฝรั่ง  

ต่อฝรั่งสอนกันได้ง่าย เป็นอย่างงั้นนะ เรื่อง

สอนได้น่ะได้ น้ำหนักมันต่างกัน ภาษาก็เป็น  

อันเดียวกันแล้ว นี่พระเราก็มามากเป็นลำดับ

ลำดา .. เราพูดถึงเรื่องศาสนา เราเห็นฝรั่ง  

มาบวช เราอยากให้พวกนี้บวชมากๆ นี่หลั่งไหล

จะเข้ามาอยู่วัดป่าบ้านตาด แต่เรารับไม่ได้มาก 

เพราะพระไทยเรามีจำนวนมาก ต้องแบ่งสัน  

ปันส่วน ถึงเช่นนั้นก็มีพระฝรั่งตั้ง ๙ องค์แล้ว 

(กลางปี ๒๕๔๗) นู่นน่ะเห็นไหม แต่ก่อนเรา  

ไมร่บัมากนะ ๔-๕ องคเ์ปน็อยา่งมาก เราแบง่ไว้

สำหรับพระไทยๆ เพราะวัดนี้ธรรมคับแคบ  

ตีบตันไม่มี เฉลี่ยให้ทั่วถึง  



วิธีสอนพระฝรั่ง 
 

องค์หลวงตาเคยกล่าวว่านักบวชไม่ว่า  

มาจากชาติชั้นวรรณะใดหรือจากสถานที่ ใด 

หากถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว  

ย่อมอยู่ร่วมกันผาสุก ดังนี้ 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ 

ในอิริยาบถต่างๆ ที่วัดป่าบ้านตาด 
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อยา่งทัว่ประเทศไทยนี ้ พระทกุภาคมาอยูน่ี้

เต็มไปหมด ภาคไหนมาหมดมาอยู่ที่นี่ เปิดโล่ง

ไว้หมด ว่าลูกศิษย์ตถาคตแล้วเท่านั้นพอ หลัก

ธรรมวินัยเป็นอันเดียวกันอยู่ด้วยกันได้ ถ้ามี  

ที่อยู่ ทีนี้พระฝรั่งเราได้กันไว้บ้างเผื่อพระไทย

เราได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นเราจึงได้รับ  

ทีละสี่หรือห้าองค์เป็นอย่างมาก เดี๋ยวนี้มันถึง

เกา้องคส์บิองคแ์ลว้จะวา่ไง ไหลเขา้มาๆ พระฝรัง่

เลยมาก แต่ท่านเหล่านี้มาอยู่ท่านมีความสัตย์

ความจริงดีอยู่ องค์ ไหนที่มาอยู่นี้เรายังไม่ ได้

ตำหนินะว่าองค์นั้นไม่ดีองค์นี้ ไม่ดี...” 

ทา่นพระอาจารยอ์นิทรถ์วายเขา้จำพรรษา  

ที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อปี ๒๕๑๒ กล่าวถึงคำสอน

ขององค์หลวงตาในระยะนั้นที่แสดงถึงความ

เมตตาต่อพระชาวต่างประเทศ ดังนี้ 

“...พระทั้งหมดมี ๑๖ องค์ จำพรรษา  

รุน่แรก ๑๖ องค ์เทา่นัน้ ถอืวา่นอ้ยมาก ทา่นไมร่บั

ใครอีกต่างหาก แล้วก็มีพระฝรั่งอีก ๕-๖ องค์

อีกต่างหาก พระฝรั่งมีท่านปัญญา ท่านเชอรี่ 

ท่านฟิลลิป ท่านดิ๊ค ท่านเอียน ท่านแพท .. 

ท่านก็บอกว่าพระไทยอย่าไปทะเลาะกับพระ

ฝรั่งนะ เพราะเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมา นิสัย

กริยิามารยาทกแ็ตกตา่งกนั จะใหเ้หมอืนพระไทย

เป็นไปไม่ได ้ เราเป็นพระไทยก็ต้องยืดหยุ่น ..   

มาทำได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีแล้ว เขาไม่มีพื้นเพมา

แบบพวกเรามาก่อน อาหารการบริโภคการอยู่

มันต่างกัน กิริยา มรรยาท วัฒนธรรม มันก็

ต่างกัน ถึงเขาได้ขนาดนี้ก็เอา มันก็พอแล้วละ 

หลวงตาท่านก็สอนพวกพระไทย...” 

แม้พระชาวต่างประเทศจะทราบดีและ

เห็นถึงความเมตตาขององค์หลวงตาเป็นกรณี

พิเศษ แต่กระนั้นก็ยังรู้สึกเคารพและเกรงกลัว

องค์ท่านอยู่มากทีเดียว องค์หลวงตาเล่าเรื่องนี้

แบบขบขันว่า 

“...แตก่อ่นเราคลอ่งแคลว่วอ่งไว พระเณร

มองไม่ทันละมองเรา เพราะฉะนั้นจึงกลัวมาก 

วันนั้นพอดีฝนตกใหม่กำลังลื่น ทีนี้พระชาว

ออสเตรเลยี ชอบตลก ตอนนัน้ยงัเปน็ผา้ขาวอยู ่

กำลังเดินตามท่านปัญญามา พอถึงตรงนั้นก็ลื่น

จะล้ม ทีนี้พอมองเห็นเราเข้าก็ว่า ‘อันตราย’ 

ขบขันดีนะ ทีแรกเดินไปนี้พอลื่นจะล้ม พอมอง

ไปเห็นเราอันตราย อย่างนั้นละออสเตรเลีย

ชอบตลก 

ท่านอะไร ท่านมีนิสัยตลก องค์นั้นอยู่

ออสเตรเลีย คนออสเตรเลียมักตลกนะ พอเรา

เดินมานั้น ฝรั่งคู่กันล่ะ ท่านปัญญาเดินนำหน้า

ทา่นอนันีล้ะ่ เรยีกอะไรลมืแลว้ เปน็คนออสเตรเลยี   

เดนิมานัน้ลืน่ .. พอมองไปเหน็เรากว็า่ “อนัตราย” 

ผีบ้าเอ้ย เดินไปด้วยกันละกับท่านปัญญา ท่าน

องค์นี้ละท่านองค์ออสเตรเลียตลกดีนะ พอไป

มันลื่น .. พอมองไปเห็นเรา “อันตราย” แก้

อันตรายนะ ยิ่งขบขัน พระออสเตรเลียนิสัย

ตลก พอมองเหน็เราพลกิใหมเ่ลยวา่ “อนัตราย” 

ขบขันดี…” 

พระพุทธศาสนาเลิศ 
เข้ากับฝรั่งฉลาด

 

องค์หลวงตากล่าวถึงความคิดเห็นของ

ท่านพระอาจารย์ปัญญาเกี่ยวกับความรู้ทาง

โลกกับความรู้ทางธรรมของชาวตะวันตก ดังนี้ 

“...ฝรั่งก็มาวัด มากับคนไทยเรา ท่าน

ปัญญาชาวอังกฤษท่านพูดเป็นธรรม เรา  

ท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ สนทนาธรรมกับพระภิกษุชาวต่างชาติ 
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จำไมล่มื ทา่นปญัญาพดูเปน็ธรรมด ี เราไมล่มืนะ 

ท่านพูดถึงเรื่องว่า  

‘พวกฝรั่งนี้ถ้าทางโลกแล้วยอมรับว่า  

เขาฉลาด แตท่างธรรมนีฝ้รัง่โงม่าก พทุธศาสนานี้  

เด่นมานานแสนนาน ไม่มีพวกฉลาดเหล่านี้  

จะยึดศาสนานี้ ได้เป็นสมบัติอันล้นค่าของตน

บ้างเลย ยึดแต่ศาสนานั้นศาสนานี้ลุ่มๆ ดอนๆ 

หาสาระไม่ ได้ พุทธศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด  

น่าจะเข้ากันได้กับฝรั่งที่ฉลาด แต่กลับเข้าไม่ได้ 

ถ้าเรื่องศาสนาแล้วโง่มาก อันนี้มันก็เป็นกรรม

ของสัตว์ ใครจะอยู่ที่ ไหนก็ตามมันเป็นกรรม

ของสัตว์อยู่ภายในใจ ใครมีนิสัยใจคอเกี่ยวข้อง

กับธรรมที่ ไหนมันก็ติดก็พันกันเอง ผู้ ไม่มีนิสัย

ทางนี้ ของโง่ก็เอาไปกินหมด’  

แน่ะฟังซิ ท่านพูดอย่างนั้นเลย ท่านพูด

เท่านี้ละ เราก็ไม่ลืม …” 

ข้อเด่นอีกเรื่องหนึ่งของชาวตะวันตก  

ที่องค์หลวงตารู้สึกชื่นชมก็คือความเมตตา  

ต่อสัตว์ ดังนี้ 

“เสือเมืองกาญจน์ (วัดป่าหลวงตาบัวฯ) 

มนัไดอ้าหาร มนัมวีาสนานะสตัวพ์วกนี ้ มวีาสนา  

เหมือนกัน มีพวกไหนมาช่วยหลายแห่งนะ 

(ฝรั่งเป็นมูลนิธิเขามาช่วย) เออ ฟังว่าพวกฝรั่ง

ด้วยพวกไหนด้วย พวกนี้รักสัตว์นะพวกฝรั่ง   

บวชรู้จักศีลจักธรรมแล้ว มันจะมี เมตตา  

ให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อย เราว่างั้นนะ เดี๋ยวนี้

มันใหญ่เท่าไรมันยิ่งกินใหญ่พุงใหญ่มันไม่มี  

ธรรม เอาพุงเป็นธรรม โอ๋ย กินไม่ถอย พอกิน

จะเต็มแล้วมันก็ถ่ายออกเสียแล้วกินใหม่เรื่อย 

อย่างนั้นนะ…” 

องค์หลวงตากล่าวชมข้อวัตรปฏิบัติของ

พระวัดป่าบ้านตาดว่ามีความเสมอต้นเสมอ

ปลายดีมาตลอด และที่กล่าวชมเป็นพิเศษก็คือ

พระฝรั่งชาวต่างประเทศ องค์หลวงตาชื่นชม  

ในขอ้วตัรปฏบิตัแิละความมกันอ้ยของทา่น ดงันี้ 

“...ผู้ที่เด่นๆ ก็คือพระฝรั่ง มีองค์หรือสอง

องค์นี้ เด่นมากเป็นพิเศษ ทำข้อวัตรปฏิบัติ  

ปัดกวาดเช็ดถูหาเก็บใบม้งใบไม้อะไร มีพระชื่อ

ว่าอะไรนะองค์หนึ่ง (ครูบาซอ) เออ นั่นแหละ 

องค์นี้เก่งมากทำข้อวัตรปฏิบัติ เราก็อดไม่ ได้

เราเดินผ่านไป เห็นท่านกำลังทำข้อวัตรปฏิบัติ

หาเก็บใบไม้ คือปัดกวาดเรียบร้อยแล้วท่าน  

ยงัไปตามเกบ็ เชน่อยู่ในตำหนกั ทา่นยงัตามเกบ็

ใบไม้ พอดีท่านทำอยู่ประตู เราเดินฉากไปก็ไป

เจอกัน เห็นท่านกำลังเก็บใบไม้ ‘เอ้อ อิส เวรี 

กู๊ด’ เราว่าแล้วก็ไปเลย (หัวเราะ) 

‘อิส เวรี กู๊ดๆ’ แล้วเราก็ไปเลย 

คำว่า “รัก” นี่หมายถึงว่าเด่น พวกฝรั่งไปที่ไหน

รู้สึกเด่นกับสัตว์ นี่เขาก็มาช่วยวัดเมืองกาญจน์ 

เราจึงหยุด ไปคราวที่แล้วนู้น ไม่ใช่คราวนี้นะ 

ไปดูเฉยๆ เป็นความจริงแค่ ไหน ไปซักถามดู 

เห็นว่าสมบูรณ์ ว่างั้น เราก็เลยเลิกตั้งแต่นั้นมา

ไม่ให้เลย” 

สำหรับพระฝรั่งที่มาศึกษาอยู่ที่วัดป่า-  

บ้านตาดนั้น องค์หลวงตากล่าวชมในความ

เฉลียวฉลาดของท่านแล้วโยงไปหลักธรรม  

ที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกว่า 

“. . .ถ้าพูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาด  

วิชาทางโลกนี้ องค์นี้เก่งทางนั้น องค์นั้นเก่ง

ทางนั้น เก่งไปคนละทิศละทางมาอยู่นี้ เวลามา

อยู่นี้แล้วเหมือนตุ๊กตานะ เหมือนไม่มีความรู้

วิชาอะไรเลย เวลาจำเป็นให้ท่านช่วยอะไร

อย่างนี้ โอ๋ย เรียบๆ เลย ท่านเก่งทุกด้าน  

ทุกทาง วิศวปรมาณูก็มีอยู่นี้ ของเล่นเมื่อไร 

องค์นี้ เก่งทางนี้ องค์นั้นเก่งทางนั้นๆ ท่าน

ปฏิบัติหน้าที่ดี เวลามาบวชเป็นพระจึงไม่ ได้

ต้องตินะ เราจะรับมาก ก็รับไม่ได้พระฝรั่งก็ดี 

เราจึงพูด ตะกี้ก็พูด 

เราอยากให้ฝรั่ งนี้บวชมากๆ หน่อย   

พวกนี้มันตัวเก่งมันรังแกคนทั้งโลก ไปที่ ไหน  

ก่อความเดือดร้อน มีตัวนี้ตัวสำคัญ ถ้าได้มา

ท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ พูคคุยทักทายกับชาวต่างชาติที่มากราบเยี่ยมที่วัดป่าบ้านตาด 

<<  ครูบาซอ 
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อากาศที่อังกฤษในยามที่องค์-

หลวงตาเดินทางไปนี้ แม้เป็นฤดูร้อน  

แต่ก็ยังจัดว่าหนาวมากสำหรับคนไทย 

แต่ท่านก็มิได้ลำบากยากใจแต่อย่างใด 

ทา่นคงอยูอ่ยา่งงา่ยๆ มกีารออกบณิฑบาต 

ฉันมื้อเดียวในบาตรตามปกติ และไม่ต้องการให้

จัดอะไรเป็นพิเศษให้ท่านด้วย ทั้งในเรื่องอาหาร

และที่อยู่ ทา่นใหเ้หตผุลวา่ 

“ท่านปัญญามาฉันอาหารคนไทยได้

อย่างไรตลอดเวลา ๑๒ ปีที่อยู่กับเรา  เราก็ฉัน

อาหารฝรั่งได้เช่นเดียวกัน” 

ในช่วงที่อยู่อังกฤษ มีชาวฝรั่งสนใจปฏิบัติ

ธรรมจำนวนมากต่างสนใจที่จะถามปัญหา

ธรรมะจากท่าน ฝรั่งผู้สนใจเหล่านี้มีตั้งแต่พวก

ที่ไดฝ้กึสมาธมิานานแลว้ ผูส้นใจเริม่ฝกึ ผูท้ีเ่คย

ฝกึสมาธจิากอาจารยอ์ืน่ๆ นกัศกึษามหาวทิยาลยั  

พระตั้งใจปฏิบัติอย่าไปสนใจกับอะไร   

การข้อวัตรสามัคคีกันการปัดกวาดเช็ดถูทุกสิ่ง

ทุกอย่างผมได้อนุโมทนาตลอดมา ไม่เคยมีแยก

มีแยะแตกร้าวสามัคคีด้วยความขี้เกียจขี้คร้าน

อ่อนแอไม่เอาไหน ไม่เห็น สำหรับวัดนี้พร้อม-

เพรียงกันดี ยิ่งพระฝรั่งองค์หนึ่งนี่เก่ง .. ไป

ที่ ไหนท่านหาเก็บใบไม้ที่นั่นที่นี่ ใส่ถุงไปเรื่อยๆ 

เราก็ดู 

(ต้นปี ๒๕๕๐) ทำหน้าที่การงานข้อวัตร

ปฏิบัติพร้อมเพรียงกันก็ดีอยู่แล้ว แต่พระฝรั่ง

รู้สึกว่าเด่น การทำข้อวัตรปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถู

ที่นั่นที่นี่ ในห้องในตำหนักที่ ไหนซอกแซก

ซิกแซ็ก แม้ที่สุดที่ล้างถ้วยล้างจานที่พวกนี้กิน

แล้วมันไปทิ้งเกลื่อน มันไม่ล้าง พระฝรั่งต้องไป

ดูแลตลอด เราดูแล้วสะดุดใจๆ มันเป็นยังไง

พวกนี้มันมาเห็นแก่กินกันเหรอ ไปทิ้งไว้นั้นไม่

เหน็ลา้งใหด้บิใหด้บีา้ง พระฝรัง่ทา่นมาเทีย่วเกบ็

เที่ยวล้าง พระฝรั่งองค์หนุ่มๆ นั่นน่ะ เก่งมาก  

นะองค์นี้ .. 

ท่านร้อยปะร้อยชุนผ้าจีวรท่าน ที่ท่าน  

ทำอย่างนั้นไม่ใช่วัดนี้ ไม่มีผ้านะ ท่านทำด้วย

ความพอใจของท่าน ความพอใจในการทำอย่าง

นี้เป็นความพอใจที่มีคุณค่ามาก เราจึงให้ท่าน

มายืน  

‘เอ้า ยืนถ่ายภาพให้ดู จะหาไม่ ได้แล้ว

สมัยปัจจุบัน’ 

ทั้งปะทั้งชุนจีวรท่าน พระฝรั่งอยู่ที่นี่ละ 

มองไปเหมือนเสือดาว มันด่างๆ ดาวๆ ปะนั้น

ชุนนี้ เราซึ้งใจทันที เป็นอย่างนั้นนะ ซึ้งใจ 

เพราะฉะนั้นจึงให้ท่านมายืนให้ถ่ายภาพ ให้พระ

ทั้งหลายชาวพุทธเราได้ดูบ้าง นี่คติตัวอย่าง  

อนัดงีามแตส่มยัพทุธกาล ทา่นดำเนนิมาอยา่งนี…้” 

โปรดชาวอังกฤษ 
 

เมือ่กลางปรีะหวา่งวนัที ่ ๗-๒๒ มถินุายน 

พ.ศ. ๒๕๑๗ องคห์ลวงตาไดร้บันมินต์ไปอธบิาย

ธรรมและตอบปัญหาธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน

ชาวอังกฤษ ที่ธัมมปทีปวิหาร ณ แฮมพ์สเตด 

ลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยพระภกิษปุญัญา-

วัฑโฒ (Peter John Morgan) เป็นผู้ทำหน้าที่

เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพุทธศาสนิกชน  

ชาวอังกฤษกับชาวไทย  

ในการเดนิทางไปครัง้นัน้ มีผู้ร่วมไปปฏิบัติ

ภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ ๕ ท่าน คือ ๑. องค์-

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ๒. พระ  

ภิกษุปีเตอร ์ จอห์น ปัญญา-

วฑัโฒ ๓. พระภกิษเุชอรี ่อภ-ิ

เจโต ๔. ศาสตราจารย ์นพ.อวย   

เกตสุงิห ์และ ๕. ม.ร.ว.เสรมิศร ี

เกษมศรี 

นักศึกษา ประชาชน 

ข้าราชการ และนักธุรกิจ ใน

ประเทศอังกฤษ มีความ

สนใจในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ได้มีการตั้ง

กลุ่มพุทธศาสนิกชน ตั้งศูนย์พุทธศาสนิกชน  

กระจายอยู่หลายแห่ง รวมทั้งในบริเวณเมือง  

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 

ตลอดเวลาที่ องค์หลวงตาพำนักอยู่  

เพื่ออบรมสั่งสอน พุทธศาสนิกชาวไทยและ  

ชาวอังกฤษในกรุงลอนดอนต่างก็มาเข้ารับฟัง

ธรรมจากองค์หลวงตา รวมทั้งให้การอุปัฏฐาก

ในทุกๆ เรื่องเป็นอย่างดียิ่ง องค์หลวงตาจะ

อธิบายธรรมให้ฟัง หลังจากนั้นก็จะตอบปัญหา

ที่มีผู้ซักถามในประเด็นต่างๆ มากมาย  

องค์หลวงตาในวัย ๖๑ ปี ณ ธัมมปทีปวิหาร  

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

องค์หลวงตา ท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ และท่านพระอาจารย์เชอรี่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

ระหว่างวันที่ ๗-๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ 
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เคมบริดจ์ ตลอดจนผู้เพิ่งจะเริ่มหันมาสนใจ

พุทธศาสนา ต่างเข้ามาสนทนาธรรมกับท่าน

ด้วยความสนอกสนใจต่อการปฏิบัติจริงๆ 

ฆราวาสทั้งชาวอังกฤษและชาวไทยที่นี่

ต่างก็มาใส่บาตรกันด้วยความศรัทธาปลื้มปิติ

ทุกวันในเวลา ๐๙.๐๐ น. และยังมีลูกศิษย์หนุ่ม   

ชาวอังกฤษ ๒ คน คนหนึ่งตอนปิดภาคเรียน  

ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เคยมาบวชเณร  

ที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วไปฝึกปฏิบัติที่วัดป่า-

บ้านตาดอยู่กับท่านมาก่อน อีกคนเป็นนักศึกษา

มาฝึกปฏิบัติธรรมที่ธัมมปทีปวิหารแห่งนี้อยู่   

จึงพอรู้วิธีปฏิบัติต่อพระสงฆ์ แล้วคอยช่วย

เหลือท่านได้อย่างเรียบร้อย คล่องแคล่วงดงาม 

แม้คนไทยเองก็ยังชมเชย  

แต่เราไม่ไป ไปเมืองเดียวนี่ ตั้งใจจะไปดูมันเป็น

ยงัไง ไปองักฤษนี ้๒ อาทติยก์วา่ ลำบาก ฝนืนะ 

คือฝืนที่เขานิมนต์ก็ฝืนไป ฝืนไปแล้วก็ฝืนไป  

ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้  

เราไม่ ได้ ไปแบบคึกแบบคะนอง เราไป

ด้วยเหตุด้วยผล ไปทัศนศึกษาจริงๆ ลำบาก

ลำบนขนาดไหนก็ไป ไปดูจริงๆ ดูทุกอย่าง 

ดูความเคลื่อนไหวไปมาของผู้คน รถรา

อะไรๆ ดู แม้ที่สุดโรงงานใหญ่ๆ ก็ ไป 

เข้าไปโรงงานเลย เป็นแต่เพียงว่า  

ไม่สมควรลงก็ไม่ลง ก็คนในอังกฤษ

ลูกศิษย์ลูกหาเขานำไปเอง ไปดู

โรงงานตา่งๆ มทีา่นปญัญานีอ่งคห์นึง่  

ไปดว้ย ไปดซูอกแซกซกิแซก็ โรงงาน  

ใหญ่ๆ พวกโรงงานผลิตรถยนต์

โรงงานผลติอะไรนี ้ เขา้ไปซอกแซกๆ 

ดูหมด แล้วก็ดูความเคลื่อนไหว

ไปมาของประชาชนรถรา 

แต่ก่อนไปทีแรกไป

เฉพาะตอนเย็น ตอนเช้า  

ไม่ ไป ไปเที่ยวดู พอจวน  

วันมาเท่าไรไปทั้งตอนเช้า

ตอนเย็น คือทางโน้น  

กลางคืนมัน ๕ ชั่วโมง 

กลางวนัม ี๑๙ ชัว่โมง มนัผดิ

กนัขนาดนัน้นะ กลางคืนมี 

๕ ชั่วโมง ตี ๓ สว่างแล้ว 

๓ ทุ่ม ยังไม่มืด ไปตอน

เย็น ๔ โมงเย็น ๖ โมงเย็น

กลับมาถึงวัด ไปเที่ยวดู 

วันนี้ ไปทางนี้ๆ ไม่ให้ซ้ำกัน 

สุดท้ายไปทั้งเช้าทั้งเย็น

เลยเพื่อให้ทั่วถึงเฉพาะใน

ลอนดอนตระเวนทั้งหมด 

จุดสำคัญๆ จากนั้นก็ ไป  

อีกหลายเมือง เคมบริดจ์ 

อ็อกซ์ฟอร์ดก็เข้า ที่ ไหน

ไปหมดไปเที่ยวดู จากนั้น

มาก็ลงรถไฟใต้ดิน ไม่มี

 

Farringdon Station 1974, London, UK. 

ณ บ้าน Mr.Ben Wint เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ 

ทางยุโรป-สหรัฐ-ออสเตรเลีย
นิมนต์..แต่เข็ดแล้ว 

 

นอกจากการแสดงธรรมโปรดชาวองักฤษแลว้ 

ท่านยังมีโอกาสไปทัศนศึกษาดูขนบธรรมเนียม  

ประเพณี ความเจริญทางวัตถุ ตลอดถึงสภาพ  

ความเป็นอยู่ของชาวอังกฤษ ดังนี้ 

“. . .ใครไม่เคยไปดูรถไฟใต้ดินอังกฤษ 

หลวงตาไปมาหมดแล้ว รถไฟใต้ดินก็เคยไป   

ไปนั่งเฉยๆ นะ คือไปคราวนั้นมุ่งหน้าที่จะไปดู

เรื่องราวต่างๆ ที่จะนำมาเป็นประโยชน์แก่  

ส่วนรวม .. เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองสำคัญ 

เมืองอื่นเขานิมนต์เหมือนกันแต่ไม่ ไปนะ 

นิมนต์ทุกเมือง สหรัฐฯ เยอรมัน เพราะลูกศิษย์

มีอยู่ทุกแห่ง ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นี่เมือง

ใหญ่ๆ แม้ที่สุดฮอลแลนด์ก็มานิมนต์ ให้ ไป   
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งานอะไรละ ไปลงเฉยๆ ไปลงรถไฟใต้ดิน ไปไม่

ไกล ก็ไปดูเฉยๆ ได้สถานีสองสถานีแล้วก็ขึ้นไป 

ไปดอูะไรตอ่อะไร…” 

เวลานั้นดูเหมือนเป็น พ.ศ.๒๕๑๗ ไป  

อังกฤษ ไปอยู่นั้น ๒ อาทิตย์กว่า เราตั้งใจ  

ไปดูบ้านเมืองของเขา ทัศนศึกษาเพื่อเหตุ  

เพื่อผล ขี้เกียจขี้คร้านเท่าไรก็ต้องไปถึงเวลา 

กำหนดไว้ เช่นตอนเย็นบ่าย ๔ โมงออก   

พระฝรั่งแล้วโชเฟอร์ก็เป็นคนอังกฤษ ไปดู

ซอกแซกซิกแซ็ก คือไปหาดูที่สำคัญๆ ไปดูหมด 

แม้ที่สุดโรงงานใหญ่ๆ เขาก็เข้า แต่ ไม่ลงนะ 

เข้าไปดู  

โชเฟอร์เขาเป็นลูกศิษย์ โชเฟอร์ขับรถ

เขาเคยมาที่นี่ เขาเคารพมากอยู่ เรื่องรถทาง

อังกฤษก็ ไม่อด สถานทูตไทยและลูกศิษย์  

ในอังกฤษก็มีเยอะ รถมารอตลอด เราอยากไป

คันไหนได้ทั้งนั้น แต่เราจะไปตามเวลาของเรา   

มาแล้วก็ถามที่ ไหนบ้างๆ ไปดู คือไปดูเป็น

ทัศนคติ ทศันศกึษาแลว้กเ็ปน็ทศันคต ิดซูอกแซก

ซิกแซ็กไปหมด ยิ่งจวนจะกลับเท่าไร ค่ำ ๑๘ 

นาฬิกาประชุมกัน ๖ โมงเย็นประชุม เลยจาก

นั้นแล้วยังไปอีก ออกจากที่ประชุม เขามาฟัง

เต็มหมดนะ คนไทย ฝรั่งมังค่า โอ๊ย ฝรั่งนี่เพิ่ม

ขึน้ๆ เพราะลกูศษิย์ในองักฤษ ในกรงุลอนดอนนัน้

มีมากอยู่ เขามีความเลื่อมใส แต่เขาไม่ ได้มา 

เวลาเราไปจึงมามากมาย เพิ่มขึ้นๆ .. 

ไอ้หลวงตาไปอังกฤษเที่ยวเดียวเข็ดจน

กระทั่งป่านนี้ นั่งเครื่องบินจากอังกฤษมานี่   

๑๔ ชั่วโมง ตอนนั้น เราตั้งนาฬิกาไว้ตั้งแต่เริ่ม

นั่งปั๊บแล้วตั้งไว้ เครื่องบินออกจนกระทั่งมาถึง

เมืองไทย ๑๔ ชั่วโมงกว่า เข็ดตั้งแต่นั้นเลย   

เขาจะมาเอาไปไหน อังกฤษนี้มานิมนต์ทุกปี 

เขาจะเอาไปอังกฤษ เลยบอกชัดๆ เลยว่า 

‘ไม่ไป เข็ด อย่ามานิมนต์อีกนะ’  

จากนั้นเขาก็เลยไม่นิมนต์ เขาก็มาแต่ไม่

นิมนต์ อังกฤษทั้ งผู้หญิงผู้ชายเขามาที่นี่   

มันเข็ด เจ็บเอว เที่ยวไปมันไม่ เห็นทุกข์   

เรียกว่าชั้นที่หนึ่งหรืออะไร นั่นแหละ เวลาเรา

ไปไม่มีผู้มีคนชั้นหนึ่ง มีอยู่ ๒-๓ คนเขาก็อยู่  

มมุนูน้ เรากฝ็รัง่สามหรัง่อยูส่นกุสบาย อยากหลบั

อยากนอนสบาย มันไม่เห็นทุกข์ล่ะซี บทเวลา

ขากลับมา ชั้นนั้นละแน่นหมดเลย ขยับเขยื้อน

อะไรก็ไม่ ได้ โอ้ โห ได้นั่งนั้นมาเป็นเวลา ๑๔ 

ชั่วโมง จากนั้นมาเลยเข็ด คือเจ็บบั้นเอว   

แต่ก่อนเรามีเจ็บเอวอยู่ด้วย เอวนี้ระบมไปหมด 

ตั้งแต่นั้นมาเข็ด เขามานิมนต์ไป บอกไม่ไปเรา

บอกเราเข็ดนั่งเรือบินนาน 

อย่างสหรัฐฯ เขามาเอาอย่างเข้มข้นก็มี 

อย่างธรรมดาก็มี ที่ เขาจะมานิมนต์เราไป   

เขม้ขน้คอืวา่จะเอาไปดว้ยเลย อยา่งนัน้กม็ ี ไม่ไป 

ที่ไหนไกลๆ แล้วไม่ไป มันเข็ด อันนี้อยู่ประจำ

ทำไมไม่เข็ด เราเข็ด…” 

ฝรั่งมีเหตุผลเข้ากับ“ธรรมวินัย”
 

แมอ้งคท์า่นจะกลบัมาเมอืงไทยแลว้ แต่  

ชาวอังกฤษผู้สนใจจำนวนมากอยากนิมนต์

ให้ท่านเดินทางไปแสดงธรรมอีก ท่านพูด  

ในเรื่องนี้ว่า ท่านก็ชราภาพมากแล้ว ไม่

สะดวกต่อการเดินทางเหมือนก่อน ท่าน

รู้สึกชื่นชมฝรั่งชาวอังกฤษว่าเขามีความสนใจ

ใคร่รู้ ในเรื่องจิตตภาวนาและพยายามปฏิบัติกัน

จริงๆ องค์ท่านเล่าเพิ่มเติมว่า 

“…คราวที่ ไปประเทศอั งกฤษทีแรก   

ก็ไม่ค่อยมามากนะชาวอังกฤษ คนไทยก็มามาก 

ชาวอังกฤษก็ไม่มากนัก ไปๆ มาๆ ก็หนาเข้าๆ 

สุดท้ายเลยมีแต่พวกฝรั่งเต็มหมดเลย เวลามา

นั่งอยู่นี้ เหมือนผ้าพับไว้นะ .. ใครก็เหมือนกัน

หมด เราก็เสียดาย เราไม่ ได้ภาษาอังกฤษ   

ก็ต้องผ่านล่าม  

ทา่นปญัญาเปน็ลา่ม เวลาเขาถามปญัหามา 

เราก็ตอบ ท่านปัญญาก็ตอบแทนเรา ไปดูแล้ว

น่าสงสารมาก มาทุกวัน พอ ๖ โมงเย็นเขาก็

เริ่มมา เราก็พานั่งสมาธิ ๓๐ นาทีทุกวันๆ   

จากนั้นเราก็อบรมอีกประมาณ ๓๐ นาที  

ตอนนัน้ยงัหนุม่อยู ่ป ี๒๕๑๗ นา่สงสารมาก 

บางรายเขามาแรกๆ เขามาสังเกตการณ์ ทีนี้

ไม่ได้ .. เลยมาอยู่ไม่ได้ คำว่าสังเกตการณ์เลย

หายหมดเลย ไม่ ได้มาอยู่ ไม่ ได้ อยากมาเป็น

กำลัง ก็เลยสนใจทางด้านธรรมะไปเลย… 

พูดความจริงพวกฝรั่งเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศอังกฤษนี้ รู้สึกมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ 

กบัธรรมวนิยันีเ้ขา้กนัไดเ้ปง๋เลยทเีดยีว อยา่งทีเ่รา

ไปอยู่นั้นไม่นานนัก โถ น่าสงสารเหมือนกันนะ  

 

ท่านพระอาจารย์จอร์จ (เชอรี่) อภิเจโต 
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ฝรั่งร้องไห้มี เหรอ เรายังไม่ เคยเห็น 

ร้องไห้เรื่องอรรถเรื่องธรรมนะ นี่เห็นแล้วเห็น

ต่อหน้าต่อตา ก้มหน้าปั๊บนี่น้ำตาร่วงๆ พอ

ครูบาอาจารย์จะจากไป มานี่หนาแน่นขึ้น  

ทุกวันๆ เก้าอี้นี่ไม่มีความหมายนะ นั่งแทรกกัน

เต็มไปได้หมด เลยไม่ถือกัน เอ้า นั่งยังไงนั่งเลย 

แทรกกันไปหมด .. เต็ม… 

นี่ถ้าหากว่า ศาสนาพุทธเรานี้เป็นผู้มีหลัก

ศาสนาจริงๆ ประจำใจทั้งภายนอกภายในแล้ว 

ชาวอังกฤษนี่ละ ดีไม่ดีจะเป็นเจ้าของศาสนา

พุทธเราด้วยซ้ำไป เพียงไปเท่านั้นก็รู้ ศาสนา

แน่นขึ้นทุกวันๆ ไม่ ใช่ธรรมดา หนาแน่นขึ้น  

ทุกวันๆ เขาพอใจในการตอบปัญหา คนหนึ่ง

เปน็คนถาม … เรากต็อบจนหายขอ้งใจ เขาพอใจ

การตอบปัญหามาก  

 เนื่องมาจากการที่รัฐบาลอนุมัติให้กรมการศาสนาจัดส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา   

ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นเหตุให้มีการสร้างวัดพระพุทธศาสนา คือวัดพุทธปทีปขึ้น   

ณ ประเทศนั้น และได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๙ ดังกล่าวมาแล้วนั้น กรมการศาสนาเห็นว่าควร

จักได้มีการจัดฝึกอบรมพระธรรมทูตสำหรับไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศเพื่อรับโครงการจัดตั้งวัด

พระพุทธศาสนาในต่างประเทศดังกล่าวแล้ว ต่อมากรมการศาสนาจึงได้ดำเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรี

จัดตั้งโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลของมหาเถรสมาคมขึ้น   

คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในหลักการให้กรมการศาสนาดำเนินการได้เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗   

 โดยให้มีคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรมฯ คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการทั้งที่เป็นบรรพชิต

และคฤหัสถ์ มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมพระสงฆ์เป็นพระธรรมทูต เพื่อส่งไปปฏิบัติศาสนกิจประกาศพระ

ศาสนาในต่างประเทศ ครั้น ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๐๙ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

องค์ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม จึงทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระ

ธรรมทูตไปต่างประเทศ ดังสำเนาพระบัญชาดังนี้ 

 พระบญัชา 

แตง่ตัง้คณะกรรมการอำนวยการฝกึอบรมพระธรรมทตูไปตา่งประเทศ  

สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

 ด้วยเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้เสนอให้มหาเถรสมาคมทราบ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 

๒/๒๕๐๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ ว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมการศาสนาดำเนินการฝึกอบรม  

พระธรรมทูต ซึ่งจะส่งไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล และมหาเถร-

สมาคมเห็นชอบที่จะแต่งตั้งพระสาสนโสภณ กรรมการมหาเถรสมาคม รับภาระเป็นประธานกรรมการนั้น 

 บัดนี้ พระสาสนโสภณ ได้คัดเลือกพระเถระจากคณะสงฆ์กับคฤหัสถ์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะ

กรรมการ อำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและกรรมการมหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้ 

ความเห็นชอบแล้วจึงขอประกาศนามคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรม 

กรรมการฝ่ายสงฆ์ 

1.  พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร  ประธานกรรมการ 

2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ  กรรมการ 

3.  พระราชชัยกวี (เงื้อม อินทปัญโญ) วัดพระบรมธาตุไชยา  กรรมการ 

4. พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ) วัดมหาธาตุ  กรรมการ 

5.  พระปัญญานันทมุนี (ปัน ปัญญานันโท) วัดชลประทานรังสฤษดิ์  กรรมการ 

6.  พระมหาบัว ญาณสัมปันโน  วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี  กรรมการ 

7. เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   กรรมการ 

8. เลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย    กรรมการ 

 

กรรมการฝ่ายคฤหัสถ ์

1.  ดร.ดิเรก ชัยนาม    กรรมการ 

2. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช    กรรมการ 

3.  นายสัญญา ธรรมศักดิ์    กรรมการ 

4. พันเอก ปิ่น มุทุกันต์    กรรมการ 

5.  นายสุชีพ ปุญญานุภาพ    กรรมการ 

6. พันโท ประสาร ทองภักดี   กรรมการและเลขานุการ 

ความเป็นมาของการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
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ชาวอังกฤษก็หัวเราะเก่งเหมือนกันนะ … 

หัวเราะไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ … อย่าว่าฝรั่ง

ร้องไห้ ไม่เป็น ฝรั่งหัวเราะไม่เป็น ฝรั่งร้องไห้

เป็นหัวเราะเป็น เห็นแล้วเราเห็น เวลาปัญหาใส่

ปั๊บนี่ คือมันถูกอย่างถนัดว่างั้นเถอะ ใส่ปั๊บนี่  

หัวเราะเอิ๊กอ๊าก มันถูกใจ เข้าใจหรือเปล่า   

ตอบปญัหา… มนัหากมแีหละ ปญัหา กเ็หมอืนกนั

กับเรา เพราะความเป็นอยู่ของจิตมันเหมือนกัน 

ที่เรียกว่าชาตินั้นชาตินี้ มันเอาชื่อเอานาม

ไปตามลักษณะเฉยๆ รูปร่างกลางตัวลักษณะ

อยา่งนัน้ชือ่วา่ชาตนิัน้ๆ เฉยๆ ก ็คน หลกัของคน

หลกัของกรรมมอียู ่เสมอกนัหมด อนันี้ ไมย่ิง่หยอ่น

กว่ากัน คำว่า คน เท่านั้น ก็ครอบไปหมดแล้ว 

หลักของกรรม กรรมดีกรรมชั่วมีเหมือนกัน

หมด…”  

พระธรรมทูต..ด้วยธรรมภายใน
 

ในระยะหนึ่ ง เมื่ อหลายสิบปีมาแล้ ว   

มีการคัดเลือกพระธรรมทูตเพื่อออกเผยแผ่

พระพทุธศาสนาในตา่งประเทศ โดยมพีระสาสน-

โสภณ (เจรญิ สวุฑัฒโน)
๑
 เปน็ประธานกรรมการ

ฝ่ายสงฆ์ และเนื่องจากวัดป่าบ้านตาดมีพระ

ชาวต่างชาติอยู่ศึกษาอบรมด้วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๐๖ เป็นต้นมา จึงน่าเป็นเหตุให้องค์หลวงตา  

ได้รับนิมนต์ให้เป็นกรรมการรูปหนึ่งในการคัด

เลือกพระธรรมทูตในครั้งนั้นด้วย  

 

หลวงปู่สุวัจน์กล่าวถึงความเจริญของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า 

“...แต่สำคัญว่า จิตของเราอย่าไปหลงกับ

ความเจริญของบ้านเมืองของเขา ถ้าไปเอาอัน

นั้นมานี้แล้วเสร็จ ธรรมะหายไปหมดเลยแต่จิต

ของคนมันไม่อัศจรรย์เลย แม้แต่เขาจะวิเศษ

ยังไง มันไม่อัศจรรย์เลย 

อัศจรรย์แต่พระพุทธเจ้า พระธรรม คือ

พระองคส์ามารถทีจ่ะพน้ทกุข ์(แมม้)ีความสขุจน

ขนาดเทวดานี่พระองค์ยังเห็นโทษ ขนาดที่นั่ง

ฌานสงบ ที่เรานั่งสงบมีความสุขพอใจใน

ความสุขอันนั้น แต่พระองค์ก็ยังเห็นโทษ ไม่

ติด ขนาดทำลายรูป มีแต่อากาศ มีแต่

วิญญาณ แต่พระองค์ก็ยังเห็นทุกข์เห็นโทษจน

พ้นได้ 

อันนี้มันอัศจรรย์ ปัญญาเราน่ะมันไป  

ไม่ ได้นะ เราต้องอาศัยพระพุทธเจ้า เพราะ-

ฉะนั้น การปฏิบัติมันต้องยึดหลักพระองค์ 

แล้วก็เร่งทำความเพียร เพราะทำแล้วจะต้องรู้ 

นอกจากพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์  

ที่เราใกล้ชิดที่เห็นปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัจจุบันผมก็ยึดหลวงปู่บ้านตาด เพราะนิสัย

ท่าน ชอบมาก การพิจารณาพลิกแพลงอะไร

ตา่งๆ นสิยัเราชอบหลวงปูบ่า้นตาดกบัหลวงปู-่

ฝั้นเหมือนกันนะ .. เรื่องพลิกแพลงสติปัญญา

ที่ท่านแนะนำมาน่ะ ผมชอบ...”  

จากหนังสือ “ตามรอยธรรม” เรื่อง   

“อริยมรรค อรยิผล” โดย หลวงปูส่วุจัน์ สุวโจ 

หน้า ๑๐๓ ในคราวเทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ 

๑๓ กรกฏาคม ๒๕๓๙ ณ วัดป่าเขาน้อย 

จ.บุรีรัมย์ 

 

ความเจริญของชาติตะวันตก



ไม่อัศจรรย์เหมือนธรรม



ของพระพุทธเจ้า


หลวงปู่ชอบ ฐานสโมและหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ  

ณ วัดภูริทัตตวนาราม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 

ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รูปหนึ่งที่

เผยแผ่ธรรมะไปยังต่างประเทศ ท่านสร้าง 

วัดกรรมฐานในสหรัฐอเมริกาถึง ๒ วัด คือ  

วัดเมตตาวนาราม ซานดิเอโก และ  

วัดภูริทัตตวนาราม ออนทาริโอ  

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา”  

บัตรธรรมทูตขององค์หลวงตา 

๑
 ต่อมาเป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก  
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เกี่ยวกับการนำธรรมในพระพุทธศาสนา

ไปเผยแผ่ยังต่างแดนนี้ องค์หลวงตาท่านเคยให้

ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ จำเป็นของ  

พระธรรมทูตไว้ว่า 

“ต่ างประเทศเขาก็มี ความสนใจใน

พระพุทธศาสนาอยู่มาก ดูได้จากมีตำรับตำรา

มากมาย เขาก็สนใจร่ำเรียนกัน แต่สำหรับภาค

ปฏิบัตินั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายกว้างขวางนัก 

เพราะยังขาดผู้มีหลักเกณฑ์ทั้งภายนอกภาย-  

ในมาให้คำแนะนำสั่งสอนแก่เขา  

ถ้าหากไปเป็นแบบเป็นฉบับมีหลักมีเกณฑ์

ภายในภายนอกพร้อม ไปแล้วจะเป็นประโยชน์

จริงๆ พูดออกไปก็มีเหตุมีผลมีอรรถมีธรรม

ภายในจิตใจเอาไปโชว์เขาบ้าง .. ทางด้านวัตถุ

เขาเจริญกว่าเราเท่าไร เอาอะไรไปโชว์ ไม่มี

อะไรไปโชว ์ ตอ้งเอาธรรมเขา้โชว ์ ตอ้งเอาธรรม  

ภายในออกโชว์ พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลก

ด้วยธรรมภายใน” 

เมื่อครั้งที่องค์หลวงตาเดินทางไปเยือน

ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.๒๕๑๗ ชาวอังกฤษก็

กราบขอนิมนต์องค์หลวงตาให้เมตตาไปโปรด

อีกแต่ท่านก็คงปฏิเสธ และยังขอนิมนต์ท่าน

พระอาจารย์ปัญญาให้อยู่ประจำที่นี่อีกด้วย 

องค์หลวงตาได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า 

“...เขาก็ขอพระ ขอท่านปัญญาไว้ ให้อยู่  

ที่อังกฤษ เราก็บอก ‘เราไม่ขัดข้อง ให้พวกเขา

คุยกันเองกับท่านปัญญา’ 

ทา่นปญัญากห็นัมาหาเรา ‘ทางชาวองักฤษนี่  

เขานิมนต์ผมให้อยู่ที่นี่ ท่านอาจารย์จะว่าไง คือ

เวลาท่านอาจารย์กลับแล้วเขาจะนิมนต์ผมให้

อยู่ที่นี่ต่อไป ท่านอาจารย์จะว่าไง’ 

เราก็ตอบทันที ‘ผมไม่มีอะไรขัดข้อง   

ผมสอน สอนเพื่อหมู่เพื่อคณะ สอนเพื่อโลก 

เพือ่สงสาร ผมไม่ไดส้อนเพือ่ผม ผมพรอ้มเสมอ 

ถา้อะไรทีจ่ะออกเปน็ประโยชน์ไดแ้ลว้พรอ้มเสมอ 

ผมไมข่ดัขอ้ง สำหรบัทา่นละ่ขดัขอ้งหรอืสะดวก’ 

‘ขัดข้องอะไร’ นั่นถามมาอีก  

‘ขัดข้องทั้ งภายในภายนอกของการ

ปฏิบัติธรรมของพระล่ะซี’ 

‘ยังไม่พร้อม ยังขัดข้อง’ สุดท้ายตอนนี้

ติดเรา ว่าขัดข้อง  

องค์หลวงตา ท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ และท่านพระอาจารย์

เชอรี่ รอส่งเสด็จสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าบ้านตาด  

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๓ 

(จากซ้าย) สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์หลวงตา และท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ 

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ 

รุ่นแรก เมื่อปี ๒๕๐๗ 

จากภาพ ขวามือสุดคือองค์หลวงตา 
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‘เมื่อขัดข้องแล้วใครผิดใครถูกล่ะ ผมเปิด

โอกาสตลอดเวลา ถ้าท่านพร้อมแล้วให้ท่านอยู่

ได้ ไปได้ ไม่พร้อมแล้วท่านมาถามผมหาอะไร’ 

พอท่านถามแบบนี้เลยดุ ทีนี้ฝรั่งก็หัวเราะ

ล่ะซี คือท่านปัญญาพูดให้เขาฟังที่เราดุท่าน

ปัญญา พวกอังกฤษเลยหัวเราะลั่น มีแต่ธรรม

สำคัญเวลาออกสดๆ ร้อนๆ โต้ตอบกันในเวลา

นั้น ตกลงก็เลยไม่ได้ถามว่า ‘ทำไมท่านไม่ไป’  

‘ยงัไมพ่รอ้ม’ กเ็ลยอยูน่ีจ้นกระทัง่ปา่นนี.้..” 

 

 

ท่านอาจารย์ปัญญาสายเชื่อมโยง 
ชาวต่างชาติ 

 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาเป็นพระชาว

ตะวันตกองค์แรกที่มาบวชในประเทศไทยที่

มีอายุพรรษาสูงสุดเมื่อเทียบกับบรรดาพระชาว

ตะวันตกด้วยกัน และอยู่ ใต้ร่มกาสาวพัสตร์  

จนตลอดสิ้นอายุขัยของท่านเมื่อวันพุธที่ ๑๘ 

สงิหาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ซึง่องคห์ลวงตา 

ได้กล่าวยกย่องคุณงามความดีของท่านไว้ ดังนี้ 

“...ท่านปัญญามาอยู่ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ จน

กระทั่งป่านนี้เป็น ๔๑ ปี ท่านทำประโยชน์ให้

ท่านก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำประโยชน์ให้ โลก

เฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาด ท่านทำ

ประโยชน์ให้วัดนี้มากมายก่ายกองทีเดียว นี่ละ

พระชาวอังกฤษ ท่านมาอยู่ที่นี่ แล้วก็เป็นกำลัง

ให้บรรดาเมืองนอกเมืองนาที่เข้ามาได้ติดต่อกับ

ท่าน เป็นกำลังใจจากท่านอยู่ตลอดทีเดียว 

ท่านให้อุบายวิธีการต่างๆ บรรดาพระที่มาจาก

ตา่งประเทศ ไดอ้าศยัทา่นปญัญาเปน็แนวทางเดนิ 

สำหรบัเรานัน้นานๆ จะมทีหีนึง่ ทา่นปญัญา

เป็นพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงถึงบรรดาพระเจ้า  

พระสงฆ์ทั้งหลายที่มาจากเมืองนอก ได้เข้ามา

อาศัยท่าน เวลานี้พระต่างชาติเข้ามาอยู่ที่นี่

มากมาย ก็ ได้อาศัยท่านปัญญานั่นแหละ   

ทา่นปญัญาไดท้ำประโยชน์ใหว้ดันีม้าก เดน่ทเีดยีว 

ท่านเก่งหมดเรื่องนาฬิกงนาฬิกา พวกเทป  

พวกวิทยุเหล่านี้ทำเป็นหมด อยู่ในวัดท่านแก้ให้

ทั้งนั้น ท่านเก่งมากทุกอย่าง จึงว่าท่านทำ

ประโยชน์ให้วัดมากมาย 

แล้วก็ยังมีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือเป็น

สื่อทางอันดีงามสำหรับชาวเมืองนอก เขามา

เขาก็มาอาศัยท่านปัญญาเป็นผู้คอยแนะนำ  

สั่งสอนเป็นลำดับลำดามา ท่านปัญญาตายไป  

ก็ขาดประโยชน์อันนี้ สำคัญอันหนึ่ง สำหรับ

ทางวัดก็ไม่ค่อยมีอะไรแหละ มีความจำเป็นที่จะ

ต้องอาศัยท่านเป็นบางกาลเวลา ทุกวันนี้ก็ไม่

ค่อยมีอะไรแหละในวัด แต่เรื่องอุบายแนะนำ  

สั่งสอนบรรดาพระต่างชาติที่เข้ามา จะต้องมา

ถึงท่านปัญญาก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างท่านปัญญา

ละเอียดลออดี การแนะนำสั่งสอนก็ถูกต้อง .. 
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>> 

คณะศษิยใ์นสหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้กราบเรยีนองคห์ลวงตาแสดงความประสงค ์ 

จะสร้างวัดกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสาขาของวัดป่าบ้านตาด   

องค์หลวงตาได้เมตตาตอบรับพร้อมกล่าวว่า “มีอะไรให้ปรึกษาท่านสุดใจ”   

คณะศิษย์ซึ่งได้จดทะเบียนมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา (The Baan 

Taad Forest Temple Charitable Organisation) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อรับบริจาคในโครงการช่วยชาติและสงเคราะห์โลก จึงเริ่ม

ก่อสร้างวัดโดยจัดซื้อที่ดิน ๘๗.๕ ไร่ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ อยู่ทาง

ตอนใต้ของเมืองพเวบโล มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

องค์หลวงตาได้เมตตารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

ในฐานะประธานสงฆ์ตามพระธรรมวินัยเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อ

รองรับความเป็นวัดในต่างประเทศ โดยกล่าวกับพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน 

และพระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ ด้วยว่า “ประโยชน์เพื่อเรานั้นไม่มี เรารับ

เพื่อประโยชน์ของคนส่วนมาก” และใช้ระเบียบข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ตามแบบ-

อย่างวัดป่าบ้านตาดทุกประการ ตั้งแต่บัดนั้นคณะศิษย์ฝ่ายฆราวาสจึงทำหน้าที่

เป็นผู้รับสนองงานตามความเห็นชอบของคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัย 

จากนั้นคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาที่จำพรรษาวัดป่าบ้านตาดทั้งใน

อดีตและปัจจุบันซึ่งองค์หลวงตาไว้วางใจมอบภาระการงานให้ดูแล ต่างพร้อมใจ

กันสานต่อเจตนาขององค์หลวงตาโดยให้มูลนิธิจัดระบบและปรับโครงสร้าง

องค์กรใหม่ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์ไทย ทำหน้าที่

เทียบเท่าวัดธรรมยุตแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีการปกครองดูแลรักษาสมบัติ

ของสงฆ์โดยคณะสงฆ์ จึงมอบหมายให้ตัวแทนคณะสงฆ์ ๑๗ รูป เข้าไปดูแล

การสร้างวัดในสถานที่จริง กำหนดเดินทางช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ แต่

ปรากฏว่าองค์หลวงตาเกิดอาพาธตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนและมีลักษณะ

ทรุดลงโดยลำดับ คณะสงฆ์จึงชะลอการเดินทางออกไป จนกระทั่งองค์ท่านเข้า

สู่นิพพาน 

ขณะเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตา คณะสงฆ์

ได้ประชุมเป็นการภายในหลายวาระมีมติยอมรับและแต่งตั้งพระอาจารย์สุดใจ 

ทนัตมโน เปน็ประธานมลูนธิวิดัปา่บา้นตาดตอ่จากองคห์ลวงตา และไดน้ดัหมาย  

ผู้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฝ่ายฆราวาสมาประชุมพร้อมกัน ณ กุฏิองค์หลวงตา   

เพือ่แจง้ใหท้ราบวา่มลูนธิติอ้งมกีฎเกณฑท์ีเ่อือ้เฟือ้ตอ่พระธรรมวนิยัจะมีโครงสรา้ง

เดิมมิได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามการประชุมใช้เวลาเพียงเล็กน้อยไม่อาจลง  

รายละเอียดได้เพราะมีวาระเร่งด่วนหลายเรื่อง อีกประมาณ ๒ เดือนต่อมา 

ตัวแทนคณะสงฆ์จึงได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดูสถานที่จริงที่เมือง

พเวบโล มลรัฐโคโลราโด มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า “สถานที่ตั้งวัดดังกล่าวไม่เป็นที่

สปัปายะ ไมเ่หมาะสมในการเผยแผพ่ระศาสนาและดำรงปฏปิทาพระธดุงคกรรมฐาน

สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตามเจตนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ได้” 

จากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางมาพักที่วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ 

มลรฐัแคลฟิอรเ์นยี ซึง่เปน็วดักรรมฐานสาขาของหลวงปูส่วุจัน ์ สวุโจ ไดม้ีโอกาส

เขา้หารอืกบัพระฝา่ยปกครองทัง้จากประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิา มปีระสบการณ์  

ตั้งวัดในต่างประเทศหลายแห่ง หลายท่านได้เดินทางมาดูสถานที่จริงที่เมือง

พเวบโลด้วยตนเองก่อนแล้วด้วย ได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ยืนยันความเห็น  

ครั้งก่อนว่า 

“สถานที่ดังกล่าวอยู่ในเขตทะเลทราย ไม่เหมาะสมกับการตั้งวัด หากคิดจะ

ตั้งจริงๆ ควรหาที่ใหม่ ไม่น่ารีบด่วน ควรพิจารณาให้รอบคอบ ควรหาสถานที่  

ที่มีคนไทยที่มีความเคารพเลื่อมใสและมีมากพอจะอุปถัมภ์ค้ำชูวัดให้ยั่งยืนต่อไป

ได้ยาวนาน” 

สถานที่ตั้งวัดสาขาวัดป่าบ้านตาด เมืองพเวบโล ซึ่งคณะสงฆ์มีมติให้ยุติการก่อสร้าง

เนื่องจากสภาพไม่เอื้อต่อการเป็นวัดและอยู่ในเขตทะเลทราย และให้ดำเนินการก่อตั้งวัด 

ในที่แห่งใหม่ ณ 11934 Singing Hills Rd., Park, Colorado มีรูปแบบการปกครองโดย 

คณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัยที่สมบูรณ์ 

วัดสาขาองค์หลวงตาในต่างประเทศ


วัดสาขาองค์หลวงตาเริ่มต้นก่อตั้งใน ๒ มลรัฐ 
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ดซู ิ เรากจ็ำเปน็จะตอ้งไดล้งไปกรงุเทพฯ เป็นแต่

เพียงว่าสั่งเสียไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรื่อง

การจัดการเรื่องศพเรื่องเมรุของท่านหากว่าเรา

กลับมาไม่ทัน (ประชุมเพลิงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๔๗) ดูอาการของท่านรู้สึกว่าเป็นอาการที่

จะไปโดยถ่ายเดียว ..  

‘เวลาท่านดับจิตก็สงบเงียบไป’ 

พระเล่าให้ฟัง นี่สมชื่อสมนามกับพระ

ปฏิบัติดูจิตของตัวเอง ท่านปัญญาก็ดีอยู่ ไม่มี  

ที่ต้องติ เวลาจะดับก็ไปด้วยความสงบเงียบเลย 

พระท่านโทรมาบอกตั้งแต่ เช้า พอสิ้นลม  

ก็โทรมาเลย เราก็ทราบแล้วอย่างนี้ เราได้สั่งไว้

หมดแล้วไม่มีปัญหาอะไร ให้จัดโดยสมบูรณ์

ตามที่เราสั่งไว้แล้ว เวลาเรากลับไปก็เป็นอีก

หน้าที่หนึ่งที่เราจะพาดำเนิน 

ท่านได้หลักใจจริงๆ แหละท่านปัญญา

จากพุทธศาสนาไม่สงสัย ท่านสุขุมมากท่าน

ปัญญา ไม่มีที่ต้องติ ตั้งแต่วันมาอยู่กับเราไม่

เคยได้ดุเลยนะ ไม่มี เรียบ สุขุมมาตลอด ฉลาด

มาตลอด พวกชาวเมืองนอกมาก็อาศัยท่าน

ชี้แนะๆ พอท่านเสียไปก็จะเสียประโยชน์ไปทาง

หนึ่งเหมือนกัน อายุท่าน ๗๙ เกือบ ๘๐ นะ…” 

<< ท่านพระอาจารย์ปัญญาฯ  

 และท่านพระอาจารย์ดิ๊ค  

 สีลรตโน 

องค์หลวงตาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ประเทศ

อังกฤษในคืนวันที่ท่านพระอาจารย์ปัญญาจะ

จากไปว่า 

“...ท่านปัญญาเสียทางนี้แล้วก็ไปกระตุก

ลูกศิษย์ที่เมืองอังกฤษ ‘เอ ๊ ท่านปัญญาเสียทาง  

นี ้ เวลาทางอังกฤษเป็นเวลาเท่าไร?’ (ตรงกับ

เวลาในอังกฤษ 02:30 AM) 

คือทางนี้เสียตอน ๘ โมงเช้ากับเวลา  

ทางโนน้กต็รงกนั ไปเปดิประตเูปดิอะไรๆ โครม-

ครามๆ ที่บ้านคุณเจน คุณเจนนี้เป็นลูกศิษย์   

มาอยู่นี้กับคุณฟรีด้า เจนนี้มาอยู่นาน ร่วม

เดือนบางครั้งนะมาภาวนาอยู่นี้ แต่ก่อนคน  

ไมค่อ่ยมากนกั การภาวนากส็ะดวกสบาย คณุเจน  

กับฟรีด้ามา  

คุณเจนนี่แหละที่ว่า ‘ท่านปัญญาไปบอก

เวลาตาย ประตูก็เปิดเอง’ 

เขาเคยมาวัดนี่ อายุดูเหมือนเท่ากันกับ

ท่านปัญญา พอทางนี้ เสียตอน ๘ โมงเช้า   

ทางโน้นก็ดูเหมือนตี ๑ แล้วแสดงในเวลา

เดียวกันจนตื่นเต้น โดดไปปลุกผัวมา  

‘เป็นยังไงเสียงมันพิลึกพิลั่น ปึงปังๆ’  

วัดนี้ เป็นจุดศูนย์กลางของกรรมฐาน  

ทั้งหลาย แล้วท่านปัญญาก็อยู่ ในวัดนี้ด้วย   

เป็นพระที่ดีด้วย เป็นที่เคารพเลื่อมใส พระที่  

จะมาเกี่ยวข้องนี้จึงมีมากอยู ่ เราแน่ใจว่าจะม ี 

มากอยู ่ แล้วพระต่างชาติก็เหมือนกัน ทาง  

สายอาจารย์ชา ต่างชาติมีเยอะ ท่านก็เกี่ยว

โยงกัน ท่านก็จะมา จากนั้นก็กำหนดตามนั้น

แหละ .. 

ก่อนที่จะไปกรุงเทพฯ เราก็ ไปหาท่าน

ปัญญาแล้ว ข้างล่างใต้ถุนนั่น เราเข้าไป ไม่มี

ใครเข้าไปแหละ พระเณรรู้ดี พอเห็นเราเข้าไป 

พวกพระพวกใครออกหมด เหลือแต่เราเฉพาะ

กบัทา่นปญัญาสององคเ์ทา่นัน้คยุกนั เรากบ็อกวา่ 

‘เรื่องศพเรื่องเมรุท่านไม่ต้องมาเป็นห่วง 

ท่านปฏิบัติมาเพื่อหวัใจทา่นตา่งหาก ไม่ไดป้ฏบิตัิ  

มาเพื่อเหล่านี้นะ เหล่านี้ ใครทำแทน

ได้ทั้งนั้น ส่วนจิตไม่มีใครทำแทนได้ 

เป็นหน้าที่ของท่านทำเอง’ 

บอกเท่านั้น สอนทาง

ดา้นจติใจโดยเฉพาะๆ ทา่นม ี 

หลักเกณฑ์ดีทางด้านจติใจ 

นี่ท่านก็อาการไม่ดีแล้ว   
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ในการสร้างวัดเป็นภาระหนักโดยเฉพาะเมื่ออยู่ห่างไกลยากลำบากที่จะรักษา  

ขอ้วตัรปฏบิตัพิระธดุงค ์ แตค่ณะสงฆพ์จิารณาเหน็ความเมตตาขององคห์ลวงตา  

ต่อคณะศิษย์ในสหรัฐอเมริกา จึงคิดจะสานต่องานของพ่อแม่ครูอาจารย์ให้แล้ว

เสร็จสมพระเกียรติองค์หลวงตา โดยยึดหลักเกณฑ์ที่องค์หลวงตาพาดำเนินมา

เมื่อเกิดปัญหาสำคัญต้องตัดสินใจว่า “เรื่องนี้คณะสงฆ์เห็นอย่างไร เราเห็นด้วย

กับคณะสงฆ์ เราเชื่อคณะสงฆ์มากกว่าฆราวาส”  

คณะสงฆ์ได้ประชุมทบทวนกรณีวัดสาขาวัดป่าบ้านตาดที่เมืองพเวบโล 

หลายครั้งได้ข้อสรุปว่าเห็นควรยุติการสร้างวัด ณ ที่แห่งนี้ เพื่อคุ้มครองเงิน

บริจาคสร้างวัดซึ่งเป็นสมบัติของสงฆ์มิให้สูญสิ้นไปมากกว่านี้ หากจะสร้างวัด

ตามเจตนาขององค์หลวงตาจริงๆ จังๆ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน

เป็นสำคัญ มิใช่สร้างแต่เพียงวัตถุโดยไม่เห็นแก่คณะสงฆ์และพระธรรมวินัย 

สอดคล้องกับคำกล่าวขององค์หลวงตาที่กล่าวไว้แต่ต้นว่า “ประโยชน์เพื่อเรานั้น

ไม่มี เรารับเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมาก”  

คณะสงฆ์ได้พิจารณาเห็นควรให้ตั้งวัดในมลรัฐโคโลราโดนี้แต่เป็นพื้นที่แห่ง

ใหม่ที่เหมาะสมไม่ห่างไกลจากชาวพุทธผู้เคารพเลื่อมใสและซาบซึ้งในข้อวัตร

ปฏิบัติสายกรรมฐาน เพื่อรักษาวัดนี้ให้อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์ โดยใช้ชื่อ

อันเป็นมงคลตามที่องค์หลวงตาได้เคยเมตตาตั้งไว้ด้วยองค์ท่านเองในการสร้าง

วัดสาขาเมื่อหลายสิบปีก่อนว่า “วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

โคโลราโด” และยังมีมติให้จดทะเบียนองค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไรที่เมือง

ลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวนัที ่ ๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใชช้ือ่วา่ 

Luangta Forest Temple of America และ Colorado Forest Monastery of 

Luangta Maha Boowa Nyanasampanno มีโครงสร้างและระเบียบองค์กรตาม

หลักพระธรรมวินัย มีเว็บไซต์ชื่อ www.Luangta.us และขออาราธนานมินตพ์ระ-

อาจารยณ์รงค ์ อาจาโร อยูจ่ำพรรษาที่สหรัฐอเมริกา เพื่อรักษาการเป็นเจ้าอาวาส

เป็นองค์แรก  

จากนัน้วดัปา่บา้นตาดโดยพระอาจารย ์ 

สุดใจ ทันตมโน ในฐานะประธานมูลนิธิ  

วดัปา่บา้นตาด สหรฐัอเมรกิา ไดอ้อกประกาศ  

ให้มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา 

(The Baan Taad Forest Temple 

Charitable Organisation) ยุติการ  

รับบริจาคเพื่อการสร้างวัดที่เมืองพเวบโล 

มลรัฐโคโลราโด อีกต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดความสบัสนและรกัษาเงนิบรจิาคอนัเปน็

สมบัติของสงฆ์ไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี ้ ต่อมาเมื่อวันที ่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

พระอาจารย์สุดใจ ในนามวัดป่าบ้านตาด ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในมูลนิธิฯ 

เปน็ผลใหว้ดัปา่บา้นตาดไมเ่กีย่วขอ้งกบัมลูนธิวิดัปา่บา้นตาด สหรฐัอเมรกิาอกีตอ่ไป 

วดัสาขาวดัปา่บา้นตาดอกีแหง่หนึง่ทีค่วรกลา่วถงึแม้ไมม่ีโอกาสถวายรายงาน

ตอ่องคห์ลวงตา ตัง้อยูท่ีม่ลรฐัเวอรจ์เินยี ซึง่พระอาจารยด์ิค๊ สลีรตโน ชาวอเมรกินั 

อดตีพระอปุฏัฐากผู้ใกลช้ดิองคห์ลวงตานบัสบิป ี เปน็ผูเ้ดนิทางมาสำรวจทีด่นิแหง่

นี้ด้วยตนเอง ที่นี่มีความสงบสงัดร่มรื่นและกว้างขวางเหมาะสมเป็น  

วดัปา่กรรมฐานโดยแท ้ ทีส่ำคญัมปีระชาชนบรเิวณใกลเ้คยีงสนบัสนนุอุม้ช ู เดมิที

พระอาจารย์ดิ๊คได้เดินทางไปดูสถานที่ตั้งวัดที่เมืองพเวบโลมาก่อน พบว่าอยู่ใน

ยา่นทะเลทรายเปน็เขตปศสุตัว ์ ทา่นไมส่ามารถสานตอ่ใหเ้ปน็วดักรรมฐานไดด้ว้ย

เหตผุลวา่ “ทีน่ัน่ไมใ่ชท่ีส่ำหรบัคนอยู”่ ทำใหท้า่นตอ้งเสาะหาสถานทีใ่หมซ่ึง่คณะสงฆ์

เหน็วา่ควรใหก้ารชว่ยเหลอืและรบัเปน็วดัสาขาอกีแหง่หนึง่ขององคห์ลวงตา 

ดังนั้นเมื่อวันที่ ๑๑–๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะสงฆ์จึงได้นำเสนอวัด

สาขาขององค์หลวงตาทั้ง ๒ แห่ง รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะสงฆ์

ธรรมยตุในสหรฐัอเมรกิา ครัง้ที ่ ๒๗/๒๕๕๔ ณ วดัแคโรไลนาพทุธจกัรวนาราม 

เมืองโบลิเวีย มลรัฐนอร์ทแคโลไรนา ในที่ประชุมมีวัดธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

จำนวน ๕๒ วัด ทั้งนี้เพื่อให้คณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาและฝ่ายปกครองได้รับ

ทราบถึงเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ปัญหาอุปสรรค และความคืบหน้าในการ  

ก่อตั้ง ซึ่งคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของ

การก่อตั้งวัดธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการต่อไป 

วัดสาขาองค์หลวงตาในต่างประเทศ


วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

www.Luangta.us 

>> 
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ดูว่าประตูเปิดอะไรเปิดไปหมดใช่ไหมล่ะ 

นี่ละท่านปัญญาท่านไปเตือนลูกศิษย์ท่าน   

เวลาก็ตรงกันนะ ทางนี้ตอนเช้าประมาณ   

๘ โมง ทางโน้นก็ตี ๑ มันไม่ใช่เสียงธรรมดา  

ฟังว่า เสียงโครมครามๆ ดึกๆ ตี ๑ นั่นน่ะเวลา

คนนอน เสียงโครมครามๆ มันอะไร โดดไป

ปลุกสามีมา เสียงอะไรๆ พอออกมาดูแล้ว

ปรากฏว่าประตูก็เปิดอะไรก็เปิดไปหมด  

‘เอ๊ มันเป็นยังไงอย่างนี้’ ว่างั้นนะ  

แล้วไม่นานก็ทราบว่าท่านปัญญาเสีย

เวลาเท่านั้น ก็ตรงเป๋งกับเวลาทางโน้น ท่านไป

เยี่ยมลูกศิษย์ท่าน เสียงโครมครามๆ อันนี้  

พูดถึงเรื่องท่านปัญญา…” 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาเป็นหัวหน้า  

ผู้ออกแบบเมรุเผาองค์หลวงตาเมื่อป ี พ.ศ.   

๒๕๔๐ เนือ่งจากองคห์ลวงตามธีาตขุนัธท์รดุโทรม

ลงไปมากถึงกับต้องสั่งให้ทำเมรุไว้ แต่ต่อมา

เมื่อฉันยาสมุนไพรจีนแล้ว อาการของท่านก็ฟื้น

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

ครัน้ตอ่มาในวาระสุดท้ายของท่านพระอาจารย์

ปัญญา องค์หลวงตาจึงกำหนดให้ ใช้ เมรุ

เดียวกันนี้มาใช้ ในพิธีประชุมเพลิงของท่าน  

พระอาจารยป์ญัญาแทน 

องค์หลวงตาแสดงความห่วงใยผู้สนใจ  

ใฝ่ธรรมชาวตะวันตกและกล่าวว่าจะยังพอมีผู้

แนะนำในข้อปฏิบัติกรรมฐานต่อจากท่านพระ

อาจารย์ปัญญาอยู่บ้าง ดังนี้ 

“ . . .ท่านมีหลักเกณฑ์ดีทางด้านจิตใจ   

ทา่นปญัญา ทา่นดิค๊ เหลา่นีด้ทีัง้นัน้ ทา่นปญัญา  

เสียไปขาดประโยชน์มากมายเกี่ยวกับพระ  

ต่างชาต ิ เวลาพระต่างชาติมา ท่านปัญญาเป็น

จดุศนูยก์ลางตดิตอ่เรือ่งราวของอรรถของธรรม 

ขอ้วตัรปฏบิตั ิ ทา่นปญัญาเปน็ผู้ ใหอ้บุายวธิกีาร

ต่างๆ ทีนี้เวลาท่านปัญญาเสียไปแล้วรู้สึกขาด

ประโยชน์อันนี้มากมาย มาจากที่ ไหนก็ท่าน

ปญัญาเปน็อนัดบัหนึง่แหละ แนะนำตกัเตอืนสัง่

สอนพวกต่างชาต ิ ไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระนะ 

ทา่นปญัญาเปน็ผูค้อยแนะนำเสมอ  

นี่ท่านปัญญาเสียไปจึงขาดประโยชน์อันนี้

มากมายนะ ขาดมากเชยีว รองลำดบัมาสำหรบั  

วัดนี้ก็มีท่านดิ๊ค อันนี้ก็ดีอยู่แต่รองท่านปัญญา

ลงมา อุบายวิธีการสั่งสอนแง่อรรถแง่ธรรม

ต่างๆ ท่านปัญญาฉลาด ทางด้านจิตใจก็ดีด้วย

กันนั่นแหละ ท่านปัญญากับท่านดิ๊คดีด้วยกัน 

แต่ท่านปัญญารู้สึกว่าละเอียดลออในการ

แนะนำสั่งสอน 

องคล์ะหลายป ีพระฝรัง่มาอยูท่ีน่ี ่ทา่นดิค๊

จะ ๒๐ กวา่ปแีลว้มัง้ เดีย๋วนีเ้ขา้ๆ ออกๆ ไปทีน่ัน่

แลว้เขา้มา แลว้ไปที่โนน่แลว้เขา้มา ใหท้า่นดิค๊มา

อยู่ที่นี่ ตามปรกติท่านอยู่ ในป่าในเขา เช่น 

นาแห้ว ท่านชอบอยู่ ในป่าในเขา เราเห็นว่า

พระฝรั่งเข้ามามากมาอยู่ที่นี่ เมื่อท่านปัญญา

จากไปแล้วใครจะให้คำแนะนำสั่งสอน ก็เลย

ให้ท่านดิ๊คมาอยู่ คอยแนะนำสั่งสอนแบ่งเบา

ภาระของท่านปัญญามาโดยลำดับ ทีนี้พอท่าน

ปัญญาจากไปก็ให้ท่านรับแทนเลย ท่านดิ๊คก็ดี

ทางด้านจิตใจ…” 

ท่านพระอาจารย์ปัญญา
ปัญญาวัฑโฒ
 The
Venerable
Acharn
Pannavaddho
Thera


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

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

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

state (now called Karnataka). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

นามเดิม ปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน (PETER J MORGAN) 

บิดา จอห์น วอตคิน มอร์แกน (J.W. MORGAN ) 

มารดา ไวโอเลต แมรี่ มอร์แกน (V.M. MORGAN ) 

สถานที่เกิด ณ ประเทศอินเดีย ในเหมืองทองโคลาร์ รัฐไมเซอร์ (ปัจจุบัน   

เรียกว่า การ์นาตากะ) ภาคใต้ของอินเดีย ที่อยู่ในประเทศองักฤษ คอื ตำบล

บรนิ อำเภอแบนเนล ีกรงุลอนดอน  

ชาตะ วนัจนัทรท์ี ่๑๙ ตลุาคม ๒๔๖๘ ขึน้ ๓ คำ่ เดอืน ๑๒ ปฉีลู 

พี่น้อง มีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกัน ๓ คน ชาย ๒ คน หญิง ๑ คน   

โดยท่านเป็นบุตรชายคนโต 

วิทยฐานะ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า  

จากฟาราเดย์เฮาส์ วิทยาลัยเทคนิค ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

อาชีพ วิศวกรไฟฟ้า ท่านใช้ชีวิตเป็นฆราวาสอยู่ ๓๐ ปี โดยไม่มี  

ครอบครัว  

บรรพชา อายุได้ ๓๐ ปี บวชเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๘   

ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน (ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาสร้างไว้) โดยมีพระกปิลวัฑโฒ

ภิกขุ (พระชาวศรีลังกา แต่บวชในประเทศไทย) เป็นพระอุปัชฌาย์  

องค์หลวงตาในงานประชุมเพลิงพระอาจารย์ปัญญา 
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อุปสมบท อายุ ๓๑ ปี พระอุปัชฌาย์พาเข้ามาบวชในประเทศไทย อุปสมบทใน 

คณะมหานิกาย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๙ โดยมี พระมงคลเทพมุณี (หลวง-

พ่อสด จันทสโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้อยู่ที่วัด

ปากน้ำ ๑ เดือน หลังจากนั้น จึงเดินทางกลับประเทศอังกฤษ โดยพักจำพรรษาอยู่

ที่พุทธวิหาร ในกรุงลอนดอน เป็นเวลากว่า ๕ ปี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๔ ท่านได้  

เดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง และพำนักอยู่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ 

จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖ จากนั้นท่านได้มีโอกาสเข้ามา

ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติในสำนักวัดป่าบ้านตาดเป็นครั้งแรก  

อุปสมบทครั้งที่ ๒ เมื่อท่านอายุ ๓๙ ปี ได้อุปสมบทซ้ำในฝ่ายธรรมยุติกนิกาย 

ด้วยวิธีทัฬหีกรรม (คือทำพิธีบวชซ้ำอีกโดยมิได้ลาสิกขาบท) ในวันที่ ๒๒ เมษายน 

๒๕๐๘ ณ วดับวรนเิวศวหิาร ต.บางลำภ ูอ.พระนคร กรงุเทพฯ ไดร้บัฉายา ภาษามคธ  

ว่า ปัญญาวัฑโฒ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ปัจจุบัน

เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพญาณกวี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาบัว   

ญาณสัมปันโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (บวชพระพร้อมกันกับท่านพระอาจารย์  

เชอรี่ อภิเจโต) 

มรณภาพ วนัพธุที ่๑๘ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขึน้ ๓ คำ่ เดอืน ๙ 

ปีวอก ด้วยโรคมะเร็งที่ลำไส้ สิริรวมอายุได้ ๗๘ ปี ๑๐ เดือนพอดี นับเป็นวันได้ 

๒๘,๗๙๑ วัน อุปสมบทได้ ๓๙ พรรษา 

ผลงานการแปลหนังสือธรรมะ 

 •
 Khandhavimutti Samangidhamma แปลจาก ขันธะวิมุตติ   

สะมังคีธรรม บทประพันธ์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 

 •
 The Dhamma Teaching of Venerable Acariya Maha 

Boowa in London แปลจาก หนังสือธรรมคู่แข่งขัน ธรรมสามัคคี ท่านอาจารย์

พระมหาบัวฯ ในกรุงลอนดอน หนังสือเล่มนี้เกิดจากองค์หลวงตาเดินทางไปเมตตา

ชาวอังกฤษ เมื่อปี 2517 และท่านได้ติดตามองค์หลวงตาไปเป็นล่าม  

 •
 Forest Dhamma แปลจาก กัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบัว   

ญาณสัมปันโน 

 •
 Patipada or The Mode of Practice of Venerable Acharn 

Mun แปลจาก ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น 

 •
 Wisdom Develops Samadhi แปลจาก กัณฑ์เทศน์ของ

องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

 •
 Venerable Ajaan Khao Analayo แปลจาก 

หนังสือประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย โดยท่านอาจารย์  

พระมหาบวั ญาณสมัปนัโน เปน็หนงัสอืเลม่สดุทา้ย ทีท่า่นได้

แปลเป็นภาษาอังกฤษ และกำชับพระให้ตรวจแก้ ไขให้เสร็จ 

ก่อนที่ท่านจะเข้าโรงพยาบาลเป็นครั้งสุดท้าย 

a Samanera in London. 

 My Samanera ordination (pabbajja) took place in the London 

Buddhist Vihara which was set up by the government of Sri Lanka, 

and it took place on the 31st of October 1955 (2498). The uppajjhaya 

was Bhikkhu Kapilavaddho who had been ordained in Thailand. 

 On the 15th of December 1955 Bhikkhu Kapilavaddho, two other 

Samaneras and I flew to Bangkok and went to stay in Wat Paknam. 

On the 27th of January 1956 (2499), three of us were ordained as 

Bhikkhus with Mangalarajamuni (Luang Por Soth) as the Upajjhaya.  

 We did not stay long in Thailand and returned to London on the 

16th of July 1956 to stay in a Vihara that was set up in London by a 

Buddhist organisation. In due course the others all returned to lay life 

and I was left to look after the Vihara. 

 I remained in England looking after the Vihara for five years, 

when another Bhikkhu came and took over. Then I came out to 

Thailand again on the 22nd of November 1961 (2504) and went to stay 

in Wat Cholapratan under Acharn Pannananda. My purpose in 

returning to Thailand was to find and stay with a Teacher who was 

skilled in the ways of practising the Teaching of the Buddha. 

Fortunately a Thai friend took me to meet the Venerable Acariya Maha 

Bua who had come to Bangkok on business. 

 After meeting Venerable Acariya Maha Bua two or three times I 

asked if I may go and stay at Wat Pa Baan Taad. He accepted me and 

I went to stay in Wat Pa Baan Taad on the 16th of February 1963 

(2506), I was re-ordained in the Dhammayuta Nikaya on the 22nd of 

April 1965 (2508). My upajjhaya was Somdet Phra Yanasamwara (then 

abbot of Wat Bovorniwet and the present Sangharaja) . My 

Kammavacariya was Phra Thepyanakavi and my Anusasanacariya was 

Phra Acariya Maha Bua Yanasampanno. 

 I have remained in Wat Pa Baan Taad since I first came here. 

 

Bhikkhu Pannavaddho  

Wat Pa Baan Taad May 1999 (2542) 

 

Venerable Acharn Pannavaddho passed away at Wat Pa Baan Taad at 

8.30 a.m. on August 18, 2004. He died of internal cancer. He was 78 

years old and had been a Buddhist monk for 39 years. 

 When discussing the khandhas, I use the simile of a computer. The body is like the hard-ware, and it must be there. 

The 4 nama-khandhas are like the software, and the computer is useless without it. You must have the software. The 

citta is like the person who uses the computer. The person using the computer can make it do good things or bad 

things, or stupid things. He can push it about all over the place. It is similar with our Khandhas. The citta is the one 

which plays with them and pushes them around. It’s their master. And the Khandhas are all used for the citta’s sake – 

for developing whatever it wants. If the citta were pure, it wouldn’t matter. But it’s not pure. It has kilesas in it. And it is 

the citta with kilesas that causes all the trouble. If the kilesas were in the body instead of being in the citta, when the 

body dies the kilesas would all disappear – there would be none left. But the fact is, the kilesas are in the citta, which 

does not die. So the kilesas carry on and go to the next life. Because of that, we come back again and again. 

 So it is essential to understand that the kilesas are in the citta and not in the khandhas. But the khandhas take on 

those aspects of the kilesas which the citta makes them take on. For instance, anger. Anger starts off in the citta. This 

triggers a response in the khandhas. First of all, consciousness becomes aware of it, and memories associated with it begin 

to arise. Then the thinking process builds it up and causes the anger to increase. Then feelings arise. These feelings come 

from the anger inside the citta. This brings us back to the citta and the kilesas. The kilesas are the things that push us 

around all the time. And the whole purpose of the Buddha-Dhamma and the Buddha-Sasana is to get rid of those kilesas. 

 

The Venerable Acharn Pannavaddho Thera 

ธรรมเทศนาพระอาจารย์ปัญญา
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หากไมน่บัการแสดงธรรมในชว่งชวีติการ-

เรยีนและการออกธดุงคกรรมฐาน องคห์ลวงตา

เริ่มเกี่ยวข้องกับการเทศน์สั่งสอนประชาชน

ปรากฏชัดเจนตั้งแต่คราวไปจำพรรษาที่จังหวัด

จนัทบรุีในป ีพ.ศ. ๒๔๙๘ และกระจายกวา้งขวาง

ขึ้นเมื่อเริ่มตั้งวัดป่าบ้านตาดในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เป็นต้นมา  

การแสดงธรรมอบรมฆราวาสขององค์-

หลวงตาแบ่งเป็น ๒ ประเภท ตามสถานที ่ 

ทีแ่สดงธรรม คอื ๑. อบรมคณะทีม่ากราบเยีย่มที่

วดัปา่บา้นตาด ๒. เดนิทางไปอบรมนอกสถานที ่

สว่นเนือ้หาธรรมทีแ่สดงนัน้ทา่นมหีลกัเกณฑว์า่ 

“การเทศนาวา่การตอ้งไปตามกาลสถานที่

บุคคล จะให้เสมอกันหมดไม่ได้ หากเป็นอยู่ใน

ตัวของมัน เครื่องรับเครื่องวัดกันมันมีอยู่ในนั้น

ไม่ต้องไปถามใคร รู้พอดิบพอดีตลอดเวลา” 

ในระยะที่ธาตุขันธ์ของท่านยังพอเป็นพอ

ไป ท่านเมตตารับนิมนต์ ไปแสดงธรรมตาม

หน่วยงานต่างๆ ตามที่เขานิมนต์มา เช่น วัด 

หน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา

ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งจะรับหรือไม่ท่านพิจารณาตาม

เหตุผลความจำเป็นเป็นสำคัญ ต่อเมื่อชราภาพ

มากเข้า ท่านจึงงดเว้นการออกไปแสดงธรรม

นอกสถานที่ หากมีอยู่บ้างโดยมากเป็นงาน

เนื่องด้วยมรณกรรมของพระกรรมฐานครูบา-

อาจารยอ์งคส์ำคญัๆ เชน่ หลวงปูช่อบ หลวงปูช่า  

เทศนาอบรมฆราวาส

หลวงปู่คำตัน หลวงปู่หล้า เป็นต้น   

ต่อมาเมื่อเปิดโครงการช่วยชาติในปี พ.ศ. 

๒๕๔๑ เป็นต้นไป องค์หลวงตาก็เมตตารับ

นิมนต์ ไปแสดงธรรมนอกสถานที่ ในจังหวัด

ต่างๆ ในสถานที่ต่างๆ อีกครั้ง แต่คราวนี้ท่าน

ต้องลำบากตรากตรำฝืนสังขาร  เดินทางไป

แสดงธรรมช่วยชาติเกือบทั่วประเทศไทยตลอด
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ท่านพ่อลีกับงานฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ   

ที่วัดป่าคลองกุ้ง พ.ศ. ๒๔๙๖ มีประชาชนมา  

ร่วมงานจำนวนมาก 

ต้อนรับคณะผู้มาเยือน
 

องค์หลวงตามีเมตตาต่อคณะผู้มาเยือน

กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่จากทางใกล้ทางไกลทั้งใน

และนอกประเทศที่มาขอเยี่ยมพบท่านตลอดมา 

แต่เมื่อกำลังอ่อนลง การต้อนรับย่อมมีข้อ

จำกัดเพิ่มขึ้น คราวหนึ่งท่านเล่าแบบขบขันถึง

คณะกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อ

จะขอเข้ากราบท่าน ดังนี้  

“…ควรรับขนาดไหนๆ .. มันสมควรขนาด

ไหน เมื่อเพียบเต็มที่แล้วมันจะไปได้เหรอ ก็

ต้องหยุดพักเครื่องน่ะซี .. มาตลอดทั้งวัน เรา

นั่งตลอดคนเดียว แล้วไม่ ใช่วันหนึ่งวันเดียว

ด้วย นั่งมาตั้งเมื่อไร มันตายได้มนุษย์เรา ชีวิต

หดสั้นย่นเข้ามาเรื่อยๆ .. เขาว่าไม่ต้อนรับ ไปกี่

ระยะเวลานับสิบปี ซึ่งธรรมเทศนาในระยะช่วย

ชาตินี้จักได้แสดงในบทต่อๆ ไป เมื่อมีโครงการ

ช่วยชาติ พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตายิ่ง

กว้างขวางกระจายไปทั่วประเทศและทั่วโลกจน

กระทั่งปัจจุบัน  

ครั้งกี่หนไม่ ได้พบท่าน ว่าอย่างนั้น ถ้าเราจะ

ตอบก็ว่า  

‘เฮาก็ไม่ได้พบเจ้าคือกันแล้ว ก็เว้าจั่งซั้น

จะเป็นหยังแม่นบ่ จะมาเว้าแต่เจ้าบ่พบข้อย 

ข้อยก็บ่ได้พบเจ้าคือกันตั๊ว มันก็เท่ากันแล้ว’  

ยากอีหยังตอบคน มันสุดวิสัย ก็เคยรับ

อยู่แล้ว .. วันนั้นเรารับแขกทั้งวันเราจะตาย 

จนไม่มีลมจะพูดแล้ว กำลังจะมืด พระก็มาบอก

ว่า คณะญาติโยมมาจากนู้นๆ เราก็เล็งดู จาก

โน้นจากนี้ก็ ไกล ก็ทน ‘เอ้า ให้เข้ามา’ แน่น

เอี้ยดกุฏิเรา .. มา เราก็เลยทำท่าละทีนี้ มัน

ทำได้ทุกอย่าง พลิกสันก็ ได้คมก็ ได้ อย่างนี้

ก็ได้ๆ จะว่าไง ..  

พอมา เราก็ทำท่าขึงขัง ใจเราอดหัวเราะ

ไม่ได้นะ แต่ทำท่าขึงขัง ‘แม่นหมู่เจ้า มาอีหยัง

กะด้อกะเดี้ยแท้ เดี๋ยวนี้ว่ะ’ .. ขู่นะ   

เขาตอบว่า ‘มาชมบารมีหลวงพ่อ’  

‘บารมีรแมอีหยัง คนกำลังจะตายฮู้จักบ่ 

.. เอ้า! ไป... ลง…’   

ขู่แล้ว  พอเท่านั้นละ หลั่งลงไปลิดๆ .. 

จั่งซั่นแล้ว บัดจะเฮ็ด เฮ็ดจั่งซั่นแล้ว โกรธก็

โกรธ เคียดก็เคียดก็ตาม ทำท่าคึกคักขึ้นโลด 

ของทำได้แม่นบ่ ตั้งแต่เขาเล่นลิเกละครเขายัง

ทำได้ใช่ไหม ถึงบทหัว..หัว ถึงบทไห้..ไห ้บ้าทั้ง

นั้นละพวกนี้ จั่งซั่นแล้วก็เฮ็ดได้ .. 

ระยะนี้มานี้เราเพียบเต็มที่หนักมากมา

เป็นประจำๆ เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายจนรับไม่

ได้ ว่างั้นเถอะ หมดกำลัง ลุกเดินจะไม่ได้ ขาก็

ขัดอะไรก็ขัดไปหมด ก้นก็จะแตกจะว่าไง โถ   

นั่ งทั้ งวันๆ แขกไม่ ใช่คณะหนึ่ง  

คณะเดียว มาทั้งแผ่นดินนี่ คณะนั้น

เข้าคณะนี้ออกอยู่อย่างนั้นแล้ว

รับคนเดียวๆ …” 

 

องค์หลวงตาเริ่มเกี่ยวข้องกับประชาชนที่จังหวัดจันทบุรีเป็นแห่งแรก 

และมาเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในคราวออกมากอบกู้วิกฤตของชาติ 
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บุญประทายข้าวเปลือก
  

องคท์า่นกลา่วถงึความเปน็มาของงานบญุ

ประทายข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาดไว้ว่า 

“...แต่ก่อนเราไม่ค่อยสนใจนะ เพราะบ้าน

นี้เขาทำบุญประทายข้าวเปลือกมาเป็นประจำ

บ้านเขา เราเกิดมาเห็นอย่างนั้น ไม่มากก็น้อย

เขาทำของเขาทุกปี พอทำนาเสร็จเรียบร้อย

แล้วเขาทำบุญประทายข้าวเปลือก ถ้าสมมุติว่า

ไม่มีพระอยู่ในวัด วัดบางทีมีร้างมีอะไร เขาก็ไป

หานิมนต์พระที่อื่นมาทำบุญ เสร็จเรียบร้อย

แล้วเขาก็ยกข้าวถวายท่านเลย อย่างนั้นประจำ 

เรามาสร้างวัดนี้เขาก็ทำ ว่าอะไรเขาก็ว่า 

‘เคยมาอย่างนี้ เป็นประจำมาเลย’ 

ที่เขาทำนี้ พอเราเกิดมาเห็นแล้วนะ ไม่

ทราบเขาทำมานานเท่าไร เป็นประจำทุกปีๆ ได้

มากได้น้อยเขาก็ทำของเขาอย่างนั้น มีพระอยู่

ในนั้นเขาก็ทำถวายพระในนั้น ถ้าไม่มีพระ 

บางทีวัดร้างก็มี เขาก็ไปนิมนต์เอาวัดอื่นมา พอ

ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ยกข้าวถวายไปเลย

เป็นประจำ รู้สึกจะฝังจริงๆ  ฝัง นิสัยของเขา

หมู่บ้านนี้ นอกนั้นเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราว แต่

บ้านนี้รู้ชัดๆ เพราะเราเกิดมาเห็นอย่างนั้นแล้ว 

ไม่ทราบว่าใครเป็นคนพาทำแต่เริ่มแรกก็ไม่รู้นะ 

เขาทำของเขาอยู่อย่างนั้น เรียกว่าฝังเป็นนิสัย

เป็นประเพณีของบ้านนะ เขาทำอยู่อย่างนั้น

เป็นประจำๆ  

เป็นอย่างหนึ่ง ก็อยากทำบุญ’  

แต่พอเราพูดด้วยเหตุด้วยผล ‘ข้าวก็จะ

ไม่มี ผู้จนก็จนอยู่นี้ จะพักบ้างก็ได้นี่นา เพราะ

ไม่ใช่เราเป็นคนใจจืดใจดำ มีลดหย่อนผ่อนผัน

ไปตามกาลตามเวลา หรือหยุดตามเหตุการณ์’  

นี่ก็เราเป็นคนสั่งเองเราดูเอง พาลข้าวก็

จะไม่ได้ปีนั้น คือฟ้าฝนไม่มี เราจำได้ว่ามีปีนั้น

แหละแทบจะไม่ได้พันธุ์ข้าวนะ ฟ้าฝนไม่มี ได้ก็

เล็กๆ น้อยๆ ที่ลุ่มๆ ก็พอได้บ้าง ถ้าธรรมดา

แทบไม่ได้ ถ้าเป็นนาดอนนาสูงไม่ได้เลย ไม่ได้

ทำ เวลาเป็นปรกติเราก็ไม่ว่า ก็ให้ทำตามเรื่อง

ของเขา…” 

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

กล่าวถึงงานบุญนี้แรกเริ่มที

เดียวจัดที่ โรงเรียนบ้านตาด

ก่อนจะย้ายมาจัดที่วัด ดังนี้  

“จะเริ่มปฏิบัติกันมาตั้ง

แต่เมื่อใดนั้น ท่านไม่ทราบ แต่

มีความเป็นมาจากบุญคูณลาน  

ซึ่งเดิมชาวบ้านตาดจัดงานที่

เราจำได้ตอนที่เรามาบวชแล้วมาอยู่ที่นี่ 

มีปีเดียวเท่านั้น ดูเหมือนปี ๒๕๐๗ เรายังจำได้

นะ ที่เราบังคับเอาเลยบอกเขาว่า ‘ไม่ให้ทำ’ ดุ

ด้วยบังคับด้วย ห้ามเด็ดขาดเลย ยกเหตุผลให้

ต่อหน้าต่อตา ปีนั้นข้าวเกือบจะไม่ได้ทำนากัน 

แทบจะไม่ไดท้ำนา แตเ่ขากจ็ะทำบญุขา้วเปลอืก 

เราจึง ‘ห้ามอย่างเด็ดขาดเลย’ มีงดปีนั้น

เท่านั้น นอกนั้นเขาทำของเขา พูดเท่าไรเขาก็

ไม่ฟัง เขาก็ทำ ปีนั้นเอาเด็ดขาดเลยนะ เขาจึง

หยุดนะ รู้สึกเขาจะเสียดายอยู่เหมือนกันนะ 

เพราะบางคนพูด แต่ไม่กล้ามาพูดต่อหน้าเรา 

เขาพูดนอกๆ ว่า 

‘โอ๊ย เรื่องความมีความจนก็มีก็จนเป็น

ธรรมดาแหละ แต่การทำบุญให้ทานก็เป็นสิ่งที่

ชาวบ้านเขาฝังลึก เขาอยากทำบุญให้ทานข้าว

เปลือก’ 

อ้าว ทีนี้เราก็แก้ ไปใหม่นะ ‘ทำบุญข้าว

เปลือกไม่ได้ก็ให้เอาข้าวสุกพระไปบิณฑบาตให้

ใส่บาตรนั่นนะ’  

เขาก็แก้อีก ‘อู๊ย อันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง นั้นก็

งานบุญประทายข้าวเปลือก วัดป่าบ้านตาด 
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องค์หลวงตาเมตตาสวดพระปริตรและทำน้ำพระพุทธมนต์

ตามประเพณีที่มีมาแต่เดิม ในงานมีกองข้าวเปลือกที่

ประชาชนทัว่ประเทศนำมาถวายจำนวนมาก 

โรงเรียนบ้านตาด โดยนำข้าวเปลือกมากอง

รวมกัน แล้วนิมนต์องค์หลวงตาพร้อมพระ  

ไปเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหาร   

ต่อมาจึงมีการจัดที่วัดป่าบ้านตาด โดยชาวบ้าน

นำข้าวเปลือกมารวมกันที่วัดป่าบ้านตาด ซึ่ง  

ในเบื้องต้นมีเฉพาะชาวบ้านตาดกับชาวบ้าน  

กกสะทอนที่นำข้าวเปลือกมารวมกัน หลังจาก

นั้นได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา” 

คำว่า ประทาย  นอกจากจะใช้เรียกชื่อ

การทำบุญที่มีชาวบ้านหลายๆ คนนำข้าว

เปลือกมากองรวมกันแล้ว ในแถบจังหวัด

อุบลราชธานีมีการใช้คำนี้ ในการทำบุญก่อเจดีย์

ทรายด้วย โดยจะใช้คำว่า ตบประทาย ซึ่ง

หมายถึง การที่ชาวบ้านแต่ละคนนำทรายมา  

กองรวมกันแล้วก่อเป็นเจดีย์ทรายขึ้น จากนั้น 

มีการนิมนต์พระมาสวดมนต์และทำบุญอุทิศ

คล้ายกับทำบุญประทายข้าวเปลือก  

ประทายขา้วเปลอืก จงึหมายถงึกองขา้ว

เปลือกที่เกิดจากบุคคลหลายคนนำข้าวเปลือก

มากองรวมกันเพื่อการทำบุญซึ่งเป็นประเพณี

ความเชื่อที่มีมาแต่นมนานแล้ว ชาวบ้านเขา  

ทำนาได้ข้าว เขาก็จะเอาข้าวเปลือกมาทำบุญ 

ส่วนการทำน้ำพระพุทธมนต์ เป็นสิ่งมงคลที่  

ชาวบ้านได้ ไปแล้วจะนำไปรดสรงทั้งคนใน

ครอบครัว เรือกสวนไร่นา ตลอดจนสิ่งของ

อย่างอื่น เช่น บ้านเรือน ยุ้งข้าว เกวียน รถ  

เป็นต้น เพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข   

ในระยะแรกข้าวเปลือกที่นำมาบริจาคใน

งานบญุประทายขา้วเปลอืกเปน็ของหมูบ่า้นตาด   

ต่อมาหมู่บ้านแถบนั้นก็มาร่วมด้วย และเริ่ม

กระจายออกกว้างมากขึ้นๆ จนไม่ถือเป็น  

งานบุญของหมู่บ้านหรือจังหวัดอุดรธานีอีก  

ตอ่ไป องคห์ลวงตาทา่นจะนำขา้วเปลอืกเหลา่นี ้ 

ไปขายเพื่อนำเงินมาสงเคราะห์ช่วยเหลือ

กระจายออกเป็นประโยชน์ทั้งรายย่อยและ

สาธารณะตลอดมา ต่อมาเมื่ อบ้านเมือง

ประสบวิกฤตเศรษฐกิจปลายปี พ.ศ.๒๕๔๐ 

องค์ท่านจึงเริ่มขอรับการบริจาคช่วยชาติแต่ก็

ยังไม่กว้างขวางนัก  

จนกระทั่งวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 

เป็นวันทำบุญประทายข้าวเปลือกซึ่งอยู่ในช่วง

วิกฤตเศรษฐกิจ ในวันนั้นประชาชนจาก  
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“...พระธรรมไตรโลกา-



จารย์
 วัดทุ่งศรีเมือง
 กับเรา

สนิทสนมกันมาก
 ท่านไม่มี



คำว่าถือเนื้อถือตัว
 เข้านอก

ออกในได้หมด
 กับพระเจ้า



พระสงฆพ์ระเณรลกูๆ
 หลานๆ




เข้าได้หมด
 ท่านไม่มีอะไรเลย

เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์
เป็นอัน

เดียวกันกับพระลูกพระหลาน

ไปหมด


นิสัยท่านชอบพูดเล่น


พอเจอเราที ไรเอากันละ
ท่าน



นสิยัชอบเลน่
 พอดมีงีานเผาศพ



หลวงพอ่ภมูม ีฐติธมัโม 

วดัปา่โนนนเิวศน์ 

อ.เมอืง จ.อดุรธานี 

พระธรรมไตรโลกาจารย ์(รกัษ ์เรวโต) 

วดัศรเีมอืง อ.เมอืง จ.หนองคาย 

ท่านอาจารย์ภูมมี
 ที่วัดโนนนิเวศน์
 อุดรฯ
 ท่านกำลังฉันอยู่


เรากำลังไปถึงจะไปฉันที่นั่น
 ท่านเริ่มลงมือฉันแล้ว
 พอไป


มันเป็นอะไรมาตั้งแต่ก่อนก็ ไม่ทราบ
 ท่านพูดก่อนนี้อีกด้วย


พอเห็นเราโผล่เข้าไป



‘เอ้อ พระสีวลีมาแล้วๆ’  

พระสีวลีมาแล้ว

ทุกสารทิศเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ท่าน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าจะนำเงินที่ ได้

จากการขายข้าวเปลือกในครั้งนี้ “บริจาคช่วย

ชาติ” อันเป็นการริเริ่มเปิดตัวการรับบริจาค

ช่วยชาติให้ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนได้รับรู้

อย่างกว้างขวางแต่ไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรก 

และถือปฏิบัติด้วยการบริจาคช่วยชาติเช่นนั้น

ตลอด ๗ ปีโครงการผ้าป่าช่วยชาติฯ จากนั้นก็

เป็นการบริจาคสงเคราะห์โลกตลอดมา องค์-

ท่านกล่าวในเรื่องนี้ ไว้ ดังนี้ 

“...ระยะนี้ข้าวเปลือกก็

เป็นจริงเป็นจังเป็นเนื้อ

เป็นหนังจริงๆ เพื่อชาติ

ของเรา .. มาจริงจัง

หนักแน่นตอนที่ เ รา

ช่วยชาติ แต่ก่อนเรา

ไม่สนใจเขาทำของ

เขาเอง ตอนนี้เลย

เอาอันนี้ เข้าเพิ่ม

กันเพื่อช่วยชาติ

ของเรา .. เราก็

ส่งเสริมไปเลย เราไม่ ได้มีอะไรเราไม่ ได้เป็น

เศรษฐี เรามีอะไรเราก็ทาน จะรอให้เป็นเศรษฐี

แล้วค่อยทานมันตายทิ้งเปล่าๆ ไม่เห็นใครเกิด

มาเป็นเศรษฐี เอาเศรษฐีมาอ้างแล้วจึงทำบุญ 

มันตายกันหมดนั่นแหละไม่ ได้ทำบุญ เรามี

เท่าไรเราก็ทำของเรา อันนี้ก็เหมือนกัน เราไม่มี

สมบัติเงินทองข้าวของอยา่งอืน่เรามขีา้วกเ็อา ก็

ไปนัน้อกี จงึไดท้ำ 

เห็นไหมล่ะงานนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) ดูคนซิ วัดป่าบ้านตาดเนื้อที่

ตั้งเกือบ ๖๐๐ ไร่ คนมาแน่นวัด เพราะอะไรคน

ถึงมามากมายก่ายกอง เพราะวัดนี้ทำบุญช่วย

โลก ช่วยทั่วประเทศไทยเรา เพราะฉะนั้นคนจึง

ร้องลั่นขึ้นเลย
เราก็โมโหแต่พูดไม่ออก
ท่านว่าพระสีวลีมาแล้วๆ
งานเผาศพท่านอาจารย์ภูมมี...”







   

498 499

พระธาตพุนม อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 

บุญประทายข้าวเปลือก

ตามอุรังคนิทานหรือตำนานพระธาตุ-



พนมกลา่ววา่
ในสมยัพทุธกาล
พระพทุธเจา้

ได้เสด็จตามลำน้ำโขงมาที่หนองคันแท-



เสื้อน้ำ
 (เมืองเวียงจันทร์)
พระบาทโพนฉัน



ตรงข้ามอำเภอโพนพิสัย
 จังหวัดหนองคาย


พระบาทเวินปลา
 (พระพุทธบาทท่าอุเทน)


จังหวัดนครพนม
ภูกำพร้า
จังหวัดนครพนม


พระธาตอุงิฮงั
 เมอืงสวุรรณเขต
ประเทศลาว




และพระธาตุ เชิงชุม
 จังหวัดสกลนคร


เป็นต้น
 หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

แล้ว
 ในปี
 พ.ศ.๘
 พระมหากัสสปะพร้อม

พระอรหันต์
๕๐๐
องค์
ได้อัญเชิญพระอุรัง-

คธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ที่



สรปุยอดขา้วเปลอืกทีผู่ม้จีติศรทัธารว่มทำบญุใน 

งานบญุประทายขา้วประจำป ีณ วดัปา่บา้นตาด 

 

 ปี จำนวน (กระสอบ) จำนวนเงิน (บาท) 

 2549  10,923  7,951,131  

 2550  9,835 10,588,478  

 2551  12,214 11,363,285  

 2552  15,900 13,776,243  

 2553  14,925 17,551,117  

 2554  12,813 17,774,201



  

มามากมาย มาทั่วประเทศไทยเหมือนกัน งาน

ทั้งหมดเรียกว่างานเพื่อโลก สงเคราะห์โลก .. 

วันนี้ทำบุญข้าวเปลือกช่วยโลก ข้าว

เปลือกมีมากขนาดไหนออกช่วยโลกทั้งหมด จึง

เรียกว่างานเพื่อโลก งานสงเคราะห์โลก ทำ

เพื่อโลกทั้งนั้นแหละ งานบุญวัดป่าบ้านตาดเรา

นี้ก็ เป็นงานบุญเพื่อช่วยโลกนะ เราทำทั่ว

ประเทศไทยช่วยโลกทั้งนั้น .. ปัจจัยทั้งหลาย

ที่มาเหล่านี้ออกช่วยโลกทั้งนั้นนะ สำหรับวัดนี้

ไม่เอา มีเท่าไรๆ ออกสร้างนั้นสร้างนี้ โรง

พยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง โรงพยาบาลทุกภาค

ทั่วประเทศไทย .. ขัดข้องขาดเขินอะไรก็วิ่งเข้า

มาหาเรา เราก็ช่วยเหลือตามที่ เกิดที่มี . .   

หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายนำสมบัติเข้าส่วน

รวมนะ หลวงตาไม่เคยแตะต้องสมบัติของส่วน

รวม มีแต่ช่วยส่วนรวมตลอดมา .. 

ภูกำพร้า
และมีการสร้างสถูปหรือเจดีย์บรรจุไว้
ปัจจุบันคือพระธาตุพนม
จังหวัดนครพนม




การที่ชาวอีสานได้นับถือพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งสมัยพุทธกาลดังกล่าวแล้ว
 นักปราชญ์อีสาน



ได้นำเอาหลักธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่

และการดำรงชีพ
 จนกระทั่งมีการพัฒนาเป็นระเบียบหรือข้อวัตรสำหรับให้บุคคลในสังคมปฏิบัติ




จนกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน
 และเป็นการยากที่จะหาได้



ในภาคอื่นของประเทศไทย


หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานดังกล่าว


ได้แก่
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่  

ฮีตสิบสอง
 
 ซึ่งคำว่า
 ฮีต หมายถึง
 จารีต
 ที่ปฏิบัติกันในหมู่ชาวอีสาน
 ซึ่งเป็นจารีตของการ

ทำบุญในรอบปี
ตลอดเวลา
๑๒
เดือน
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนอ้าย
คือ
ธันวาคม
ได้แก่


๑.
 เดือนอ้าย



 
 บุญเข้ากรรม





๒.
 เดือนยี่



 
 บุญคูณลาน











๓.
 เดือนสาม



 
 บุญข้าวจี่


๔.
 เดือนสี่



 
 บุญพระเวส








๕.
 เดือนห้า




 
 บุญสงกรานต์







๖.
 เดือนหก



 
 บุญบั้งไฟ


๗.
 เดือนเจ็ด



 
 บุญซำฮะ
เป็นการล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไรต่างๆ


๘.
 เดือนแปด



 
 บุญเข้าพรรษา


๙.
 เดือนเก้า


 
 บุญข้าวประดับดิน
เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต


๑๐.
 เดือนสิบ



 
 บุญข้าวสาก
เป็นการทำบุญถวายสลากภัต


๑๑.
 เดือนสิบเอ็ด


 
 บุญออกพรรษา


๑๒.
 เดือนสิบสอง




 บุญกฐิน




คลองสบิสี ่บางทเีขยีนหรอืออกเสยีงเปน็ คองสบิสี ่ เปน็ขอ้ปฏบิตัคิูก่บัฮตีสบิสอง
 มาจากคำสองคำ



ได้แก่
 คลอง
 คือคำว่า
 ครรลอง
 ซึ่งหมายถึง
 ธรรมเนียมประเพณี
 หรือแนวทาง
 และ
 สิบสี่
 หมายถึง


ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ข้อ
 ดังนั้นคลองสิบสี่จึงหมายถึง
 ข้อวัตรหรือแนวทางที่บุคคลทุกระดับ


นบัตัง้แตพ่ระมหากษตัรยิ
์ผูม้หีนา้ทีป่กครองบา้นเมอืง
พระสงฆ
์และคนธรรมดาสามญัพงึปฏบิตัสิบิสีข่อ้
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“คลอง” ตามความหมายของพระอริยานุวัตร
 บางครั้งเรียกว่า
 คลอง-



เจ้าคลองขุน
 หรือ
 คลองท้าวคลองเพีย
 แต่ละข้อมีคำว่าฮีตนำหน้าด้วย
 (ทำให้

เกิดความสับสนกับฮีตสิบสอง)
แต่ละคลองจะมีสิบสี่ฮีตยกเว้น
ฮีตปีคลองเดือน


จะมีเพียงสิบสองฮีต
 ซึ่งนั่นก็คือฮีตสิบสองที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
 คลองประกอบ

ด้วย


๑.
 ฮีตเจ้าคลองขุน
 ๘.
 ฮีตใภ้คลองเขย




๒.
 ฮีตท้าวคลองเพีย
 ๙.
 ฮีตป้าคลองลุง


๓.
 ฮีตไพร่คลองนาย
 ๑๐.
ฮีตลูกคลองหลาน


 


๔.
 ฮีตบ้านคลองเมือง
 ๑๑.
ฮีตเถ้าคลองแก่



๕.
 ฮีตปู่คลองย่า
 ๑๒.
ฮีตปีคลองเดือน
(ฮีตสิบสอง)



๖.
 ฮีตตาคลองยาย
 ๑๓.
ฮีตไฮ่คลองนา




๗.
 ฮีตพ่อคลองแม่
 ๑๔.
ฮีตวัดคลองสงฆ์






เดือนยี่ หรือ เดือน ๒ บุญคูณลาน 

ลาน
ในที่นี้คือ
ลานนวดข้าว
คือ
เอาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วมากองให้สูงขึ้น


กริยาที่ทำให้ข้าวเป็นกองสูงขึ้น
 เรียกว่า
 คูณ
 หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้วก็จะ

อยู่ในช่วงเดือนยี่หรือเดือนสองหรือเดือนมกราคม
 ชาวนาก็จะทำบุญคูณลาน

หรือเรียกว่า
บุญเดือนยี่
ก็ ได้


มูลเหตุที่มีการทำบุญคูณลานนั้นมีว่า
 ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า
 มีชาย



พี่น้องสองคนทำนาร่วมกัน
 พอข้าวออกรวงเป็นน้ำนม
 น้องชายอยากทำข้าว



มธุปายาสถวายพระสงฆ์ซึ่งมีพระกัสสปพุทธเจ้าเป็นประธาน
 และได้ชวนพี่ชาย


แต่พี่ชายไม่ทำ
จึงตกลงแบ่งนากัน



เมื่อน้องชายได้กรรมสิทธิ์ในที่นาแล้วก็ทำทานถึง
 ๓
 ครั้ง
 คือ
 ตอนที่ข้าว

เปน็นำ้นม
๑
ครัง้
ฟาดขา้ว
๑
ครัง้
และขนขา้วขึน้ยุง้อกี
๑
ครัง้
ในการถวายทาน



ทุกครั้งได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันต์
 ครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โคดมก็ ได้เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ
 โกญฑัญญะ ได้ออกบวชเป็นปฐมสาวก
 แล้วก็

สำเร็จเป็นพระอรหันต์
 ส่วนพี่ชายถวายข้าวเพียงครั้งเดียวคือในเวลานวดข้าว

เสร็จแล้ว
 และได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันต์เช่นกัน
 และต่อมาได้เกิด

เป็นสุภัททปริพาชก
 ได้บวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมเช่นกัน


แต่ ไม่มี โอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
 คงเพียงได้กราบบังคมทูลถามข้อสงสัย



ในขณะที่พระพุทธเจ้าใกล้ปรินิพพาน
 เมื่อได้ฟังพระดำรัสแล้วก็สำเร็จเป็น



พระอนาคามี
 และเป็นพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายในสมัยพุทธกาล
 จากพุทธ-

ประวัติดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชาวอีสานในการทำบุญคูณลานหรือบุญประทาย

ข้าวเปลือก  

พธิทีำบญุคณูลาน
ในตอนเยน็นมินตพ์ระสงฆม์าเจรญิพระพทุธมนต
์ตอนเชา้



ถวายภัตตาหาร

เทศนาฉลองสู่ขวัญลาน
เลี้ยงอาหารแก่ผู้ ไปร่วมพิธี
พระสงฆ์

อนุโมทนา
 ประพรมน้ำมนต์
 เอาน้ำมนต์ไปประพรมข้าว
 วัว
 ควาย
 เชื่อว่า



เจ้าของจะอยู่เย็นเป็นสุข
 ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล
 ข้าวกล้าจะงอกงามและ



ไดผ้ลดีในปตีอ่ไป
เมือ่เสรจ็พธิจีงึขนขา้วใสยุ่ง้และเชญิขวญัขา้ว
คอื
เชญิเจา้แม-่

โพสพไปยังยุ้งข้าว


การทำบุญคูณลานนี้ทำขึ้นเฉพาะนาใครนามัน
 แต่ถ้าทำส่วนรวมเรียกว่า


บุญกุ้มข้าวใหญ
่(คำว่า
กุ้มข้าวใหญ่
หมายถึง
กองข้าวเปลือกขนาดใหญ่)
โดย

คนทั้งหมู่บ้านนำข้าวเปลือกมารวมทำบุญด้วยกัน
 มีการนำดอกไม้ธูปเทียนมา

รวมกัน
 มารับศีลฟังธรรมถวายภัตตาหารพระสงฆ์
 
 ที่ศาลาโรงธรรมหรือศาลา

กลางบ้าน
 
 สำหรับชีวิตพระขององค์หลวงตานั้นเกี่ยวข้องกับบุญคูณลานมาตั้ง

แต่พรรษาแรกดังที่กล่าวไว้ในบทต้นๆ
ของหนังสือนี้


พระโกณฑญัญะ คอืพระอรหนัตอ์งคแ์รกในสมยัพทุธกาล อดตีชาตเิคยถวาย

ขา้วที่ไดจ้ากการทำนาถงึ ๓ ครัง้  

 

พระสภุทัทะ คอืพระอรหนัตอ์งคส์ดุทา้ยในสมยัพทุธกาล อดตีชาตเิคยถวาย

ขา้วที่ไดจ้ากการทำนาเพยีงครัง้เดยีว พระสภุทัทะเปน็พีช่ายพระโกณฑญัญะ

ในอดตี 
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บรรดาพี่นอ้งทั้งหลายที่หลวงตาพาทำบุญ

ข้าวเปลือกวันนี้ก็ทำบุญเพื่อโลกของเรา .. ผู้

ขัดสนจนใจมีอยู่ทุกหย่อมหญ้า ได้อันนี้ออกไป

แล้วก็เฉลี่ยเผื่อแผ่ไปทั่วถึงกันหมด จึงว่าทำบุญ

สงเคราะห์โลก เราทำอย่างนั้นจริงๆ นี่ดูซิข้าว

กองพะเนินนี่จะออกช่วยโลกทั้งนั้น ออกช่วย

โลกทั้งหมด กรุณาทราบทั่วหน้ากัน วัดนี้ ไม่เก็บ 

จะเก็บอะไร ได้มาเท่าไรช่วยโลกทั้งหมด เราไป

ไหนก็ไปช่วยโลก อยู่ก็อยู่ช่วยโลก เราไม่เอา

อะไร ไปนี้ก็ ไปช่วยโลก ช่วยไปหมดทุกแห่ง

ทุกหน .. กระจายออกไปสู่ที่ขาดแคลนกันดาร

ที่ไหนเราออกช่วยทั้งนั้นๆ .. 

สำหรับเรา เราไม่เอา กรุณาทราบไว้ตาม

นี้ เราพอแล้ว สมควรที่ว่าเป็นผู้นำของพี่น้อง

ทั้งหลายออกทางด้านวัตถุ และด้านนามธรรม

แนะนำสั่งสอนโลกทั่วๆ ไป ทั้งวัตถุเข้าสู่ส่วน

รวมๆ...” 

ในพระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร (ถา่ยเมือ่ ๓ มกราคม ๒๕๐๘) 

              

คุ้นเคยวัดบวรฯวัดในกรุงเทพฯ
 

ในอดีตหากมีกิจธุระที่กรุงเทพมหานคร 

องค์หลวงตามักจะมาพำนักที่วัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นประจำเนื่องจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระ-

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สมัยทรง

ดำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณกับองค์-  

หลวงตาต่างก็นับถือกันเป็นสหธรรมิก มีความ

สนิทสนมและห่วงใยซึ่งกันและกันด้วยความที่

มีอายุและพรรษาใกล้เคียงกัน แม้เจ้าพระคุณ

เองก็ทรงไปพักภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดหลาย

ครั้ง ครั้งละเป็นอาทิตย์ทีเดียว  

ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดเทวสังฆาราม 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี องค์หลวงตายัง

ได้ ไปร่วมงานศพพระชนนีของเจ้าพระคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณอีกด้วย 

องค์หลวงตากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่าน

กับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในอดีตว่า 

“...เมืองกาญจน์นี้ก็วัดอะไรอยู่ทางด้าน

ทิศเหนือโน้น นี่ก็สงัดเหมือนกัน ตอนนั้นไปกับ

สมเด็จพระสังฆราช คือท่านพักอยู่วัดเหนือ 

เป็นวัดเดิมของท่าน ท่านนิมนต์เราไปในงาน

เผาศพโยมมารดาท่านแล้วนิมนต์เราเป็นองค์

แสดงธรรมด้วย เราถึงได้ ไป ไปพักอยู่หลายคืน

เหมือนกัน ท่านทรงเป็นเจ้าภาพมารดาของ

ท่าน คนเคารพนับถือมาก งานจึงเป็นไปหลาย

วัน นั่นละตอนเรามีโอกาสไปงานของท่าน งาน

ของเราอยู่ ในป่า จึงได้สนุกเที่ยวดูป่าแถวนั้น 

โฮ้ ภาวนาดี เราไม่ได้มาหาท่านแหละ ไปสักแต่

ว่าไป ถึงเวลาแล้วก็ลงมาเท่านั้นแหละ มา

เทศน์มาอะไร  

มีสองครั้งสามครั้งที่เรามาเกี่ยวข้อง นอก

นั้นเราไม่มา ก็เป็นภาระของท่านเอง ธุระของ

ท่านเอง เราไม่ยุ่งท่าน ถึงได้สนุกภาวนา วัดนี้

เป็นฐานหนึ่งของที่ภาวนาสะดวกสบาย เข้าไป

ในป่านี้สบายไปหมดเลยนะ นี่หมายถึงเมือง

กาญจน์ เป็นป่าเป็นเขา ตัวเมืองจริงๆ ห่างไกล

กันอยู่ นั่นละที่มันสงัดวิเวกดี ตอนที่ เรามี

โอกาสบ้างก็ตอนตามเสด็จสมเด็จพระสังฆราช 

ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช .. 

วัดบวรฯ จะเรียกว่าวัดเราก็ถูก กุฏิ

คอยท่าปราโมชเป็นกุฏิที่สมเด็จพระสังฆราช

ประทับอยู่ที่นั่นแต่ก่อน ระยะหลังก็คงจะอยู่ที่

นั่นละมั้ง เราไปพักวัดบวรฯ แรกๆ ก็ไปพักกุฏิ

ท่าน ท่านนิมนต์ให้พักกุฏิท่านให้อยู่ชั้นบนเลย 

ท่านนิมนต์เราขึ้นชั้นบนเราไม่ขึ้น เราบอกท่าน

จะพักอยู่ข้างล่าง จากนั้นเลยขอท่านพักกับเจ้า

คุณยนต์นี่แหละ แต่ก่อนท่านให้พักกับท่านทั้ง

นั้นแหละ พักกุฏิท่าน พักกุฏิหลังนี้ ท่านให้เลือก

เอาตามชอบใจสองหลังนี้ ครั้นต่อมาเราก็เลย

ไปพักอยู่กับกุฏิเจ้าคุณยนต์ .. เวลาสำคัญๆ 

ท่านจะพูดกับเราโดยเฉพาะ ปรึกษาปรารภ

อะไรลึกลับซับซ้อนแปลกๆ ต่างๆ ท่านจะ

ปรึกษาโดยเฉพาะๆ  

โห เวลาคุยธรรมะนี้ท่านเอาจริงเอาจัง

มาก เฉพาะกับเราคุยกันสองต่อสอง .. เรื่อง

จิตตภาวนาท่านสนพระทัยทางด้านอานาปาน-

สติ .. ท่านก็ภาวนาเต็มที่ของท่าน .. เวลาคุย

วดัเทวสงัฆาราม (วดัเหนอื) อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 
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วดับวรนเิวศวหิาร ในอดตี 

(จากซา้ย) หลวงปูฝ่ัน้ อาจาโร องคห์ลวงตา  

และสมเด็จพระญาณสังวรฯ ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร   

เมือ่วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ 

กันโดยเฉพาะก็คุยธรรมะจิตตภาวนาล้วนๆ 

ท่านก็ทราบเรื่องราวทราบได้ดี ทราบจนวิถีจิต

วิถีธรรม การพิจารณาอะไรๆ เพื่อจะเป็น

แนวทางให้ท่านพิจารณาต่อไป ความหมายว่า

งั้น สอนสังฆราชต้องสอนอย่างนั้นซิ ต้องหา

อุบายวิธีพูดสอนไปในตัว ท่านสนพระทัยมาก

การภาวนา .. เวลามีปัญหาสำคัญๆ ท่านจะ

ปรึกษากับเรา ท่านไม่ ให้ ใครมายุ่ง ปรึกษา

ธรรมะธมัโมอะไรตอ่อะไร .. ทา่นทำอานาปานสติ 

คุยกันสนุกดีนะสองต่อสอง .. 

สมเด็จสังฆราชเรา ท่านไม่ค่อยชอบพูด

แหละ .. ท่านเป็นนิสัยอย่างนั้น เวลาท่านเทศน์

ท่านเทศน์ตามนิสัยของท่าน คือท่านเทศน์ช้า

มากนะ พูดขึ้นประโยคหนึ่งแล้วกว่าจะขึ้นอีก

ประโยคหนึ่งนาน เหมือนว่าคิดประโยคหน้าเสีย

ก่อนแล้วค่อยพูด ประโยคจบเหมือนว่าคิดเสีย

ก่อนแล้วค่อยพูด เป็นประโยคๆ ช้ามาก เวลา

ท่านฟังเทศน์เรา ท่านก็คงจะคิดอันหนึ่งเหมือน

กันนะ ท่านไปนั่งด้วยกัน เวลาให้เราเทศน์ บาง

วันที่ท่านว่างท่านก็ไปด้วย แต่ให้เราเทศน์ ทีนี้

เวลาเราเทศน์กับท่านเทศน์มันต่างกัน ท่าน

เทศน์ช้ามากเชียว แต่เราพอเริ่มแล้วมันยำเลย 

ท่านก็ฟัง เราเทศน์ก็เป็นเรื่องของเรา ยำเลย 

ของท่านฟัดเสียโป้กแล้วก็ไปหาผักหาหญ้ามา

แล้วเอามาวาง ค่อยโป้กแล้วไปหาเนื้อหาปลา

มา แล้วก็โป้กอีกทีหนึ่ง เป็นอย่างนั้น เรานี้ยำ

เลย มันต่างกัน 

ที่สำคัญก็คือ พอเวลาเราก้าวเข้าวัดบวรฯ 

นี้ ภาระท่านปลดเปลื้องมาเลยเทียว เหมือนว่า

ท่านไว้ ใจเลย มอบให้เราหมดเทศน์อบรม

ประชาชน พวกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาไปฟัง

เทศน์ วันพระวันอะไรต่ออะไรตอนเย็น วันพระ

ท่านทิ้งให้เราเลย ไปเทศน์อบรมกรรมฐาน 

ตอนเช้าท่านก็ทำตามพิธีของท่าน ท่านจะไป

เทศน์แต่ตอนเช้าเท่านั้น ตอนเย็นเราละเป็นผู้

อบรมประชาชน ท่านเปลื้องภาระการเทศน์ได้

เยอะถ้าไปทีไร ท่านมอบให้เลยนะ ท่านเทศน์

มักจะเทศน์เรื่องกรรมฐาน พอดีเราไปนั้นเรา

เป็นกรรมฐานใหญ่ เข้าใจไหม ท่านก็โยนตูมให้ 

มีนิทาน คือผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่า 

ไปจ๊ะเอ๋กันกับหมี คือธรรมดาหมีนี่มันไม่ค่อยวิ่ง

หนี ถ้าเจอใกล้ๆ .. จะโดดเข้ามากัดคน ทำคน

ให้เสียท่าเสียก่อนมันค่อยไป พอหนุ่มคนนั้นเดิน

ไปนั้นไปจ๊ะเอ๋กับหมี หมีก็โดดมา ทางนี้ก็เข้า

ต้นไม้ มันก็ตะปบมา ต้นไม้อยู่ตรงกลาง คนอยู่

ทางนั้นมันก็ตะปบสองขา แล้วคนนั้นก็จับได้ทั้ง

สองขาเลย จับหมีตัวนั้นได้ทั้งสองขา 

ทนีีพ้อจบัหมไีดห้มกี็โดดจะออก หวัคนกช็น

ต้นไม ้ คนจะตาย คนจับขาหมีดึง หัวหมีก็ชน

ตน้ไม ้ชนอยูอ่ยา่งนัน้ ตน้ไมอ้ยูต่รงกลาง คนเจบ็

หวัซ ิพอหมีโดด คนจบัขามนัอยู ่หวัคนชนตน้ไม ้

เขาจับขาหมีไว ้ หัวหมีก็ชนต้นไม้นั่นละ เอากัน

อยู่ปึงปังๆ พอดีอีกคนหนึ่งมา ทำอะไรนั่น นี่

กำลงัจบัขาหม ี มาชว่ย คนนัน้เหน็จบัขาหม ี หวั

หมกีบัหวัคนชนตน้ไมต้น้เดยีวกนั ทางนีก้ต็ะโกน

เรียก โอ้ยทำอะไรนั่น ทางนี่กำลังจับขาหมีมา

ช่วยกัน คนนั้นก็ปุ๊บปั๊บจับขาหมีได ้ คนนี้ก็เปิด

เลย คนนัน้กเ็ลยชนตน้เสาอยูก่บัหมตีวันัน้แทน 

เราไปวัดบวรฯก็แบบเดียวกัน คือสมเด็จ-

พระสังฆราชท่านจับขาหมีอยู่ ซัดกันปึ้งปั้งๆ  

พอเห็นเราไปท่านก็ว่ามาช่วยหน่อย พอเราจับ

ขาหมีได้ท่านเปิดหนีเลย ปล่อยขาหมี ให้เรา 

เรากับหมีเลยซัดกันปึ้งปั้งๆ ป่านนี้ยังคงไม่หยุด

ละมั้ง ไปทีไรเป็นอย่างนั้นละ นั่นละนิทานย่อๆ 

รับกัน เข้าท่าดี มันมีในนิทานเหมือนกัน คือหมี

พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 
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นี่เวลาไปเจอใกล้ๆ มันไม่ได้วิ่งหนีนะ ส่วนมาก

มันจะวิ่งมาหาคน ตะปบหรือกัดคนเสียก่อน 

บางทีเจ็บมากด้วยมันถึงจะไป .. เรามาวัด

บวรฯ มีแต่มาจับขาหมี ท่านปล่อยเลยให้เรา

เทศน์ ตั้งแต่มาพักที่นี่แล้วก็เลยไม่ได้ ไป .. 

.. ไปทีไรท่านก็โยนภาระให้เราละ สำคัญ

ตรงนี้ ไปทีไรหนักนะถ้าไปวัดบวรฯ หนักมาก

เทศน์อบรมประชาชน ตอนเย็นละไปเทศน์

กรรมฐานที่ตึกมหามกุฏหรือตึกอะไรที่รวมใหญ่

นั่นละ เราไปที่นั่น เขาก็มาฟังที่นั่นฟังเทศน์ 

เทศน์อบรมเขาทางด้านภาวนา .. 

ท่านภาระหนักมากการเทศนาว่าการ เรา

ไปทีไรรู้สึกว่าท่านเบาลงมาก เราก็หนักมาก

เหมือนกัน ตั้งแต่เราสร้างวัดที่สวนแสงธรรม

แล้วไม่ได้ ไปอีกเลย จึงไม่ค่อยได้พบได้สนทนา

ปราศรัยกันกับท่าน .. แต่ก่อนรถราก็จอดได้

สะดวกสบาย ทุกวันนี้แน่นหมด แม้แต่กลางวัด

บวรฯ ที่เป็นสนามก็ดูว่าเป็นตึกเป็นอะไรขึ้น

แล้วทุกวันนี้ หาที่จอดรถไม่ได้เลย ก็พอดีเรามี

สวนแสงธรรม สถานที่จอดรถกว้างขวางเหมาะ

กัน ตั้งแต่นั้นมาเราเลยไม่ได้เข้าวัดบวรฯ ไม่ได้

เข้าอีกเลย ไปก็บึ่งไปนู้นเลยไปสวนแสงธรรม 

พักที่นั่นเลย 

วัดไหนก็ไม่ไปพักในกรุงเทพ ตั้งแต่สร้าง

สวนแสงธรรมแล้ว ไปสวนแสงธรรมทีเดียว

เลย แต่ก่อนเราเป็นพระหลายวัด ถ้ามีธุระ

เกี่ยวข้องใกล้กับวัดใดก็ไปพักวัดนั้นๆ ทำธุระ 

วดัไหนพกัหมดแหละ เพือ่นฝงูมเียอะในกรงุเทพฯ 

วดับวรฯ วดัเทพศรินิทร ์วดันรนาถฯ วดับรม-

นวิาส วดัสมัพนัธวงศ ์ วัดไหนไปหมดนั่นแหละ 

พักวัดไหนก็พักได้เพื่อนฝูงมีเยอะ ตั้งแต่มา  

สร้างสวนแสงธรรมแล้วนี้จึงไม่ ไปวัดไหนเลย 

ไปสวนแสงธรรม คนก็ไปรวมที่นั่นสะดวกสบาย 

เรื่องรถราจอดได้สะดวกหมด วัดบวรฯ ทุกวันนี้

ไม่มีที่จอดรถนะเพราะแน่นไปหมดเลย .. 

เดี๋ยวนี้ ไม่รู้จักกับใครเลยวัดบวรฯ พระที่

เฒ่าที่แก่ก็ล่วงไปหมดแล้วแหละ ดูมองไม่เห็น

ใครนะ ผู้ ใหญ่ๆ ที่ เป็นเพื่อนฝูงกันแต่ก่อน 

ปรากฏว่าล่วงลับไปหมดแล้ว คงยังเหลือแต่

พระหนุ่มน้อยที่ได้สมณศักดิ์สูงขึ้นไปเป็นขั้นเป็น

ภูมิไป ส่วนพระที่เคยเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแต่

ก่อนดูเหมือนหมดแล้วนะ วัดบวรฯหมด พอดี

เราก็เลยมาอยู่ที่นี่ สุดท้ายเรียกว่าหมดจริงๆ ก็

ไม่ผิด ยังเหลือแต่สมเด็จฯกับเจ้าคุณยนต์ นอก

นั้นไม่มองเห็นองค์ไหนนะ  .. 

ตั้งแต่ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว 

(ปี พ.ศ. ๒๕๓๒) เรายังไม่มีโอกาสจะเข้ากราบ

นมัสการท่านเลยจนกระทั่งป่านนี้ ท่านยังเป็น

ฝ่ายมา เป็นผู้ ใหญ่กว่าเรามาที่นี่ ประกอบกับ

สร้างวัดสวนแสงธรรมก็เป็นระยะเดียวกัน แต่

ก่อนเราไปพักวัดบวรฯ เป็นประจำ พอไปพักที่

สวนแสงธรรมก็เลยไม่ ได้เข้ามาวัดบวรฯ อีก 

ทีนี้วัดบวรฯ ก็เลยไม่ได้ ไปอีกทีนี้นะ ไปได้ที่นู่น

แล้วก็ไม่ได้มากราบนมัสการท่านเลย ..  

ถ้าหากว่าพูดตามทางโลกแล้วเรียกว่าเรา

นี้ถือเนื้อถือตัว เย่อหยิ่งจองหอง แต่ภายในใจ

ของเราแล้วไม่มี เราเคารพท่านตลอดมา ที่ไม่

ไปก็เพราะว่า ปรกติท่านมีพระภาระมากมาย

อยู่แล้ว แม้เราเพียงตัวเท่าหนูงานของเราก็ไม่

เคยว่าง ไหนอาจารย์มหาบัวจะมาเยี่ยมแล้วจะ

ยุ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะ เพราะไปหาท่าน ไม่ไปกราบ

เรียนท่าน ปุบปับเข้าไปเลยก็ไม่เหมาะ ก็เสียอีก

ทางหนึ่ง ถ้าจะกราบเรียนท่านแล้วค่อยเข้าไปก็

เสียอีกทางหนึ่ง...” 

(แถวหนา้จากซา้ย) องคห์ลวงตา พระอดุมญาณโมล ีพระธรรมไตรโลกาจารย ์สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ  

(แถวหลงัสวมแวน่ดำ) พระเทพสารเวท ี(เจา้คณุบญุยนต)์  

สถานที ่: พระธาตหุลวง นครเวยีงจนัทร ์ประเทศลาว ป ีพ.ศ. ๒๕๐๕ 
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เข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(ม.ร.ว.ชื่นนพวงศ์)

 

ในช่วงที่องค์หลวงตามีธุระที่กรุงเทพฯ 

และไปพักที่วัดบวรนิเวศวิหาร คราวหนึ่งท่าน

หาโอกาสเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์) 

ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้น โดยปกติ

จะไม่มีผู้ ใดเข้ากราบสมเด็จฯ แบบเดี่ยวๆ แต่

ในครั้งนั้นท่านเข้าไปกราบสนทนาด้วยเพียง

องค์เดียวเท่านั้น ยังความประหลาดใจแก่

บรรดาพระเณรภายในวัดไม่น้อยทีเดียว ดังนี้ 

“...ตอนขบขันมากก็คือ เราขึ้นไปเฝ้า

สมเดจ็สงัฆราช กรมหลวงวชริญาณวงศ ์สมเดจ็-

สังฆราชองค์นี ้ คือธรรมดาใครจะขึ้นเฝ้าท่าน 

โหย มคีนตามหนา้ตามหลงัรมุเลย เปน็อยา่งนัน้

เป็นประจำ ก็มีพระป่าองค์เดียวนี้แหละแหวก

แนว เวลาจะไปดไูมม่คีนปับ๊ขึน้เลยเชยีว  

โอย๊ ทา่นเมตตามากอยูน่ะกบัเรา ทา่นคง

เห็นว่าพระองค์นี้มันมาจากไหน มันกล้าหาญ

เหลอืเกนิ คงวา่งัน้ ใสปุ่บ๊เลยคยุกนั ทา่นถามซกั

นัน้ซกันี ้ เรากราบทลูทา่นเรือ่ยๆ มาประมาณสกั 

๑๐ นาทีเราก็ลง ท่านทรงยิ้มตลอดนะ เพราะ

ทา่นไมเ่คยเหน็พระขีด้ือ้อยา่งนี ้ปุบ๊ขึน้เลยนะเรา 

ทา่นยิม้ๆ เพราะทา่นไมเ่คยเหน็ที่ไหน ทา่นมองดู

เราแลว้ยิม้ๆ อยูต่ลอด แตเ่ราเฉย คอืพระองค์

ไหนกต็ามทีจ่ะเขา้เฝา้สมเดจ็พระสงัฆราชนีต้อ้งมี

ผูน้ำขึน้ไปๆ ทกุๆ องค์ 

พอตอนเช้ามา มาเล่าให้สมเด็จสังฆราช

องค์นี้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) ฟัง โอ๋ย ท่าน

ซักใหญ่เลย ‘ท่านอาจารย์ไปยังไงๆ’  

‘อุ๊ย จะยากอะไรกรรมฐานไป’  เราว่างี ้

เวลาเราตอบเราตอบอย่างนั้น กรรมฐานไม่ได้

ยากนะ มนัยากแต่ไม่ใชก่รรมฐาน แหห่นา้แหห่ลงั 

ทา่นมองดหูนา้เรา บทเวลาจะเอา เอาอยา่งนัน้นะ 

ขึน้หาทา่นเลย ทา่นทรงเมตตามากอยู่ 

เวลากลางคืนเงียบๆ เราก็สอบถามพระ 

‘สมเด็จพระสังฆราชวชิรญาณวงศ์ ท่านรับแขก

เวลาเท่าไร’ ถามพระผู้ ใกล้ชิดเวลาที่ท่านว่าง 

ว่างั้น ท่านบอกเวลาเท่านั้น เราก็จับเวลาเอาไว้ 

แล้วไปองค์เดียวนะไปแบบขโมย ด้อมๆ ไปถาม

พระ ท่านนั่งอยู่เหมือนกับว่าอยู่บนธรรมาสน์สูง

อยู่นะ  

พอเหน็เราไป เรากส็งัเกตพระดว้ย สงัเกต

ทกุอยา่งเพราะเราไปแบบปลอมๆ แปลกๆ ไมม่ี

ใครทำอย่างนั้นแต่เราทำ มีพระเฝ้าท่านอยู ่ ๓ 

องค ์ เราขึ้นไปองค์เดียว พอไปถึงพระก็รีบทูล

ทา่น ‘นีอ่าจารยม์หาบวั’  

ท่านยิ้มเลย เข้าใกล้ๆ เลย ท่านนั่งอยู่

โน้นเรานั่งอยู่นี้ ไม่นานดูเหมือนไม่เลย ๑๐ นาที 

ท่านทรงยิ้มตลอดนะ อย่างหนึ่งก็คือว่าเห็นพระ

ป่าพระเขาไป ไม่รู้จักขนบประเพณีธรรมเนียม

อะไร ปุบปับขึ้น เหมือนพระป่าว่างั้นเถอะ ท่าน

ยิ้มนะทรงยิ้มตลอดเราสังเกตดู เราเป็นพระ

บ้านนอกพระอยู่ในป่าในเขาขึ้นไปหาท่าน ท่าน

ถาม ‘มหาบัว เหรอ? อยู่อุดรเหรอ? เอ้อ อยู่

อุดรรู้จักพระยาอุดรไหม’ ‘รู้จักบ้างครับกระผม’ 

เราก็ว่าอย่างนั้น 

 ‘พระยาอุดรแต่ก่อนอยู่วัดบวรฯ มหาจิต 

จากนั้นมาแล้วก็มาเป็นผู้ว่าอยู่ที่นี่ แล้วพระยา

อุดรมีลูกกี่คน’ ท่านทรงรับสั่งด้วยดี ยิ้มๆ 

ตลอด ท่านรับสั่งถาม 

‘ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าท่านมีลูกกี่คน’  

แล้วก็ถามอะไรต่ออะไร เราก็ทูลท่าน

เฉพาะๆ จากนั้นไม่นานเราก็กลับ กราบท่าน

แล้วลง ทีนี้ตอนเช้าพอฉันจังหันเสร็จแล้ว ตอน

นั้นท่านเป็นพระธรรมวราภรณ์ สมเด็จสังฆราช

องค์ปัจจุบัน อยู่กุฏิถัดเราไป เวลาเราทำอย่าง

นั้นท่านก็งงเหมือนกันว่า 

‘เมื่อคืนนี้ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช’ 

ท่านว่า ‘เหอๆ แล้วไปเมื่อไร’ ‘ตอนเท่า

นั้นทุ่มเท่านี้ทุ่ม’  

โอ๊ย จ้อเราเลยนะ ‘แล้วไปกี่องค์’ ‘ไป

องค์เดียว’ 

ว่างั้นท่านยิ่งจ้อใหญ่เลย ‘แล้วท่านรับสั่ง

อะไรบ้าง’ 

เราก็กราบเรียนท่านว่ารับสั่งอย่างนั้นๆ 

แล้วก็ลงมา ท่านดูเราด้วยนะ ดูด้วยความสนใจ 

ภาษาของเราก็ว่าพระผีบ้าไปขึ้นได้ยังไงคงว่า 

ในประเทศไทยไม่มี ใครขึ้นอย่างนั้น มันขึ้นได้  

ยงัไง คงจะวา่อยา่งนัน้ ทา่นขบขนั ดเูราแลว้ยิม้  

ตลอดนะ สมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบัน เพราะ

ไม่มีใครทำอย่างนั้น เราไปตามประสาของเรา 

ถ้าไปแบบทั้งหลายเขาไปมันก็ ไม่ ใช่พระป่า 

เข้าใจไหม ต้องไปแบบพระป่า เซ่อๆ ซ่าๆ แบบ

นั้น ขบขันดีนะ 

โอ๊ย ท่านรับสั่งยิ้มๆ สมเด็จสังฆราชวชิร-

ญาณ ท่านรับสั่งดีทุกอย่าง ยิ้มตลอด เราขึ้นไป

นึกว่าท่านจะมีพระพักตร์ยังไงๆ ไม่มีนะ มีแต่

ยิ้มตลอดเลย เราก็ไม่ให้เสียเวลา ขึ้นไปเล็ก

น้อยแล้วเราก็ลงมา นั่นละตอนเช้ามาสมเด็จ-

พระญาณสังวร สมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบัน 

ตอนนั้นท่านเป็นธรรมวราภรณ์ เป็นขั้นธรรม 

โอ๋ย ท่านซักใหญ่เลยเทียวนะ  
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“สวนแสงธรรม”
 ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑล
 สาย
 ๓
 เขตภาษีเจริญ
 กรุงเทพฯ
 แต่เดิมเป็นทุ่งนา
 มีสระบัวอยู่ด้านหน้า
 สองฝั่ง



ทางเข้าเป็นป่าสน
 รอบๆ
 จะมีคลองน้ำและสวนกล้วยไม้
 เป็นป่าที่สัตว์นานาชนิดมาอาศัยอยู่
 มีเนื้อที่ประมาณ
 ๑๒
 ไร่
 โดย




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

๗๒
 ปี
 คุณยายได้เขียนจดหมาย
และส่งคนไปกราบเรียนองค์หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน
เพื่อถวายสวนแสงธรรมให้อยู่ใน



ความดูแลขององค์หลวงตา



แรกเริ่มเดิมทีคุณยายเคยอ่านหนังสือธรรมะขององค์หลวงตามาก่อนแล้วเกิดศรัทธา
แต่ยังไม่มีโอกาสได้พบ
คุณยายได้ ไป

ปรึกษาหาข้อมูลจากศาสตราจารย์
นพ.อวย
เกตุสิงห์
ซึ่งเป็นแพทย์รุ่นพี่
คุณหมออวยจึงแนะนำให้ ไปกราบนมัสการองค์หลวงตา

ในเวลาที่ท่านมาพักวัดบวรนิเวศวิหาร
บางลำพู
กรุงเทพฯ
ครั้งแรกที่ ได้พบ
คุณยายจำได้ว่าองค์หลวงตาเป็นพระองค์ที่คุณยาย

เคยนิมิตเห็นสมัยที่อยู่เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แต่วันนั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้สนทนาอะไรมากนัก
องค์หลวงตาได้นัดหมายให้

ไปในวันรุ่งขึ้น
คุณยายจึงได้กราบเรียนถึงเหตุการณ์ที่ ได้ปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดและขอถวายตัวเป็นศิษย์
ท่านได้เทศน์แนะนำวิธีที่

จะปฏิบัติต่อไป
ซึ่งคุณยายได้น้อมรับคำสอนมาปฏิบัติตาม
ในระยะต่อๆ
มาจึงได้ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด
จังหวัดอุดรธานี


ด้วยความเทิดทูนบูชา
และลงใจกับองค์หลวงตาทุกประการอย่างไม่มีใครเปรียบเทียบได้


องค์หลวงตาจึงได้ส่งพระอาจารย์นพดล
 นันทโน
 จากวัดป่าบ้านตาดมาเป็นผู้ประสานทำความเข้าใจในเรื่องนี้
 และองค์

หลวงตาเมตตารับการถวายที่ดินนั้น
 โดยได้นิมนต์หลวงปู่เจี๊ยะ
 จุนโท
 (ขณะนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดอโศการาม
 อำเภอเมือง


จังหวัดสมุทรปราการ)
 ซึ่งหลวงปู่เจี๊ยะได้มาดูสถานที่เมื่อวันที่
 ๑๔
 สิงหาคม
 ๒๕๒๖
 และมาดูแลให้คำแนะนำในการจัดเตรียม

ท่านจ้องท่านซักเราทุกอย่าง ท่านรับสั่งอะไร

บ้างยังไงบ้าง ท่านไม่เคยเห็นนิสัยอย่างนี้ เราก็

ธรรมดา มันใช้ ได้ทุกแบบนี่ว่าไง ก็โลกสมมุติ 

เวลาจะออกใช้พลิกทางนี้ปั๊บๆๆ ไปเรื่อยๆ พูด

ให้มันชัดเจนเสียว่ามันไม่ ได้ติดอะไรนี่ ถ้าติด

เขาติดเรา  อย่า ถ้าลงติดเขาติดเราแล้วไปไม่

รอด ถ้าไม่ติดเขาติดเราเสียอย่างเดียวเท่านั้น

ไปได้หมด ทะลุหมดเลย  

ทีนี้เวลาจะนำมาใช้ก็ ใช้ตามกาลเวลาที่

เหมาะสม จะใช้แบบนี้ก็ปุ๊บใส่แบบนี้ปึ๊งเข้าไป

เลย จะใช้แบบไหนใช้แบบนั้นเลย ใช้แล้วหาย

เงียบไปเลยไม่มีอะไร ใครจะเป็นบ้าอะไรก็ช่าง

ใคร เราไม่เป็นกับใคร เฉยเลย…” 

ตามธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบพูดแหละ 

แต่เวลาเราเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชขึ้นไป

องค์เดียวปลอมๆ นี่ โอ๋ย ท่านซักใหญ่เลย จ้อง

ตลอดนะ ทั้งยิ้มทั้งจ้องทั้งซัก เราก็ธรรมดา 

กำเนิดสวนแสงธรรม
 

องค์หลวงตามีความจำเป็นต้องเดินทาง

ระหว่างจังหวัดอุดรธานีและกรุงเทพมหานคร 

บ่อยครั้ง เพื่อเข้ารับการรักษาโรคหัวใจที่เป็น

มานานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และโรคหัวใจมา

กำเริบหนักในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ นอกจากนี้ยังมี

โรคหอบแทรกซ้อน สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรง

อีกด้วย การเทศน์ในระยะนี้จึงมีน้อย ทางคณะ

แพทย์ต้องการให้ท่านพักผ่อนมากๆ จึงมีผู้มีจิต

ศรัทธาถวายที่ดินเป็นสำนักสงฆ์เพื่อองค์หลวง-

ตาจะได้มาพำนักรักษาตัวในคราวอาพาธและ

โปรดญาติโยมในเขตภาคกลางได้ตามอัธยาศัย

ของทา่น สถานทีน่ีจ้งึไดช้ือ่วา่ “สวนแสงธรรม” 

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

สวนแสงธรรม

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

พระอาจารย์นพดล นันทโน 

ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ 

ตำหนกัคอยทา่ปราโมช วดับวรนเิวศ-

วหิาร ทีป่ระทบัและทรงงานของ

สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ 

น.อ.สกล รสานนท ์และ พญ.อไุรวณัณ ์สนุทรลกัษณ ์  

(คณุตา คณุยาย และบตุร) 

สถานที่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของวดัปา่
จงึเริม่มกีารปลกูตน้ไมข้ึน้ในระยะนัน้


ต่อมาเมื่อวันที
่ ๑๘
 พฤศจิกายน
 ๒๕๒๖
 ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ประมาณ
 ๑๒
 ไร
่ ถวายแดว่ดัเกษรศลีคณุ
 (วดัปา่บา้นตาด)
 การกอ่สรา้งใน

ระยะแรกเริ่มสร้างศาลา
 ๑
 หลัง
 และกุฏิพระ
 ๔
 หลัง
 มีสระน้ำ
 ๒
 สระ




องค์หลวงตาให้สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาพป่าเพื่อเป็นที่พักของ



พระกรรมฐาน
 ทา่นไดม้าพกัทีส่วนแสงธรรมเปน็ครัง้แรกในชว่งครึง่ปหีลงัของ

ปี
 พ.ศ.๒๕๒๘
 และในระยะต่อๆ
 มา
 องค์หลวงตาจะเดินทางมาสำนักสงฆ์

ประมาณปีละ
 ๓-๔
 ครั้ง
 ตามวาระที่สมควรและพักคราวละ
 ๑๐
 กว่าวัน



ขึ้นไป
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สวนแสงธรรม

กิจวัตรที่นี่ในตอนเช้าองค์ท่านออกบิณฑบาตไปถึงถนนบางแวก
แล้วเลี้ยว

ขวาไปตามถนน
 เมือ่ถงึทางโคง้จงึวกกลบั
 ระยะแรกมคีนใสบ่าตรไมม่ากนกั
 ปตีอ่ๆ


มาคณะศษิยแ์ละพทุธศาสนกิชนทัง้หลายตา่งทราบขา่วและแพรก่ระจายออกไป
 จงึม
ี


ประชาชนมาใส่บาตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 และมีจำนวนมากในช่วงมีโครงการช่วยชาติ


สถานที่กว้างขวางในเขตกรุงเทพมหานครจึงกลายเป็นสถานที่คับแคบไปในทันที


ในชว่งระยะเวลาตัง้แตป่
ี พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๘
 คณะศษิยผ์ูม้ศีรทัธาไดร้ว่มกนั



บริจาคปัจจัยเพื่อปรับปรุง
 ซ่อมแซมและเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างในสำนักสงฆ์หลาย

อย่าง
 เช่น
 การติดตั้งระบบน้ำประปา
 (๘
 เมษายน
 ๒๕๓๑)
 สร้างรั้วคอนกรีต

ลาดยางถนนภายในบริเวณเพื่อให้มีสถานที่จอดรถมากขึ้น
 สร้างห้องน้ำใหม่

สำหรับฆราวาส
 บูรณะและสร้างกุฏิเพิ่ม
 สร้างกุฏิองค์หลวงตาบริเวณสระน้ำ



ปี
 ๒๕๔๐
 บริเวณด้านหน้าทางการได้สร้างถนนพุทธมณฑลสาย
 ๓
 เชื่อมถนน

บรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม
 สร้างเสร็จปลายปี
 ๒๕๔๐
 ทำให้การเดินทาง

สะดวกยิ่งขึ้น
 จำนวนผู้คนที่มาทำบุญที่สำนักสงฆ์ทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
 จน

แน่นขนัด
แม้จะได้ขยายศาลาโดยการต่อเติมหลังคาออกไปจนเต็มพื้นที่แล้ว
ยัง

แทบไม่พอรองรับผู้มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
 ตั้งแต่ต้นปี
 ๒๕๔๑


เป็นต้นมา


ช่วงเวลาที่องค์หลวงตามาโปรดญาติโยมที่สวนแสงธรรมคราใด
 ยังความ

ปลืม้ปตีชิืน่ชมโสมนสัของเหลา่ศษิยานศุษิยท์ัง้หลายจนไมอ่าจพรรณนาไดห้มดสิน้




ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาก็มีทั้งในกรุงเทพฯ
ปริมณฑล
ตลอดจนจากจังหวัด

ที่อยู่ห่างไกลออกไป
 มีตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
 พระเถรานุเถระ
 ข้าราชการ

การเมือง
 ข้าราชการประจำ
 ทหาร
 ตำรวจ
 นักธุรกิจ
 นายธนาคาร
 พนักงาน

บริษัท
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 เกษตรกร
 พ่อค้า
 ลูกจ้าง
 ผู้ใช้แรงงานไปจนถึง

ประชาชนทั่วไป
 และมีหลากหลายวัยตั้งแต่ทารกบิดามารดาพามา
 เด็ก
 วัยรุ่น


หนุม่สาว
ผูใ้หญก่ลางคน
 ไปจนถงึผูส้งูอายทุีเ่ดนิแทบไม่ไหว
ลกูหลานตอ้งพยงุเขน็



กันมากราบไหว้ก็มี


การฟังธรรมและทำบุญกับองค์หลวงตานั้น
 ไม่เพียงผู้คนที่มาทำบุญ

เท่านั้นที่อิ่มบุญอิ่มใจ
 ผู้ยากไร้และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็พลอยได้รับอานิสงส์แห่ง

ทานขององค์หลวงตาได้อิ่มกายอิ่มใจไปด้วยทุกครั้งไป
 แต่ละคนไม่ย่อท้อในการ

เดินทางมาทำบุญฟังธรรมแทบทุกวัน
 หลายท่านเดินทางมาฟังเทศน์ทั้งเช้าและ

เย็น
 ความทุกข์ความคับข้องใจทั้งหลายดูจะปลาสนาการไปสิ้นเมื่อได้มากราบ

นมัสการและได้ฟังธรรมจากองค์หลวงตา
 ทุกคนเฝ้ารอคอยเวลาที่



องค์หลวงตาจะเดินทางมาโปรดที่

สวนแสงธรรมอีก
 ประดุจแผ่น

ดินที่แห้งผากรอหยาดฝนที

เดียวฉะนั้น


คณุตา คณุยาย 

องคห์ลวงตาบณิฑบาตบรเิวณดา้นนอกสวนแสงธรรม มชีาวกรงุเทพฯ และปรมิณฑลมาใสบ่าตรเปน็จำนวนมาก และองคห์ลวงตาเมตตาใหพ้ร 
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สวนแสงธรรมจงึเปน็ทีพ่ำนกัเพือ่โปรดชาว

กรงุเทพฯ และเปน็แหลง่เสวนาธรรม ตลอดจน

เปน็สถานทีเ่ปดิโครงการชว่ยชาตแิละเปน็สถาน

ที่แห่งประวัติศาสตร์ขององค์หลวงตาในหลายๆ 

ด้าน ทั้งในเรื่องการสงเคราะห์โลก การรักษา

คลงัหลวง การทอดผา้ปา่ชว่ยชาต ิ ฯลฯ รวมทัง้

เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธที่สนใจในการปฏิบัติ

กรรมฐาน 

องค์หลวงตาเดินทางมากรุงเทพฯ เป็น  

ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที ่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มี

คณะพระกรรมฐานภาคกลางและภาคตะวนัออก

กราบทำวตัรและฟงัโอวาททีส่วนแสงธรรมเนือ่ง

ในกาลเขา้พรรษาเมือ่วนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

และกลบัวดัปา่บา้นตาดเมือ่วนัที ่ ๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๑  

หลงัจากนัน้องคท์า่นก็ไม่ไดม้าทีก่รงุเทพฯ อกี 

ต่อไป มีเพียงวัตถุทานคือคลังหลวง ธรรมทาน

คือเสียงธรรม และเมตตาธรรมของท่านเท่านั้น

ที่โปรดโปรยมาถึงตลอดกาล 

องคห์ลวงตากบับรรยากาศตา่งๆ บรเิวณสวนแสงธรรม 
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อาคารหลักในสวนแสงธรรม
๑.กุฏิเก่าองค์หลวงตา๒.กุฏิพระ
๓.ศาลาใหม่ ๔.ศาลาเก่า
๕.กุฏิองค์หลวงตา ๖.สถานีวิทยุ

๕.๑ภายในกุฏิองค์หลวงตา

๕.๒ภายในห้องน้ำที่เรียบง่ายขององค์หลวงตา

๕.๓อาสนะแสดงธรรมหน้าห้ององค์หลวงตา

๕.๔บริเวณระเบียงกุฏิ

๕.๑

๕.๒

๕.๓ ๕.๔
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ฐานเทา่นัน้ ไมค่าดคดิมากอ่นเลยวา่ทา่นจะเทศน์

ธรรมะแบบขบขันได้ด้วย เช่นในคราวที่พระ

อุปัชฌาย์เอาตัวท่านไปเทศน์ที่จังหวัดนครพนม 

ทำให้ท่านต้องได้เทศน์หลายแบบตามลักษณะผู้

ฟงั ดงันี ้  

“…ขึ้นเบื้องต้นขึ้นนครพนมก่อน อันนี้

เทศน์ไปธรรมดาเรือ่ยๆ เขามาฟงักม็เีมยีผู้ ใหญ ่

เมียอธิบดีศาลมาฟังเทศน์เรา พอเทศน์จบลง

แล้ว ปุ๊บปั๊บคลานเข้ามาหาคุณวรรณด ี ที่เป็น

นายกพุทธสมาคม นิมนต์เราไปเทศน์งานฉลอง

ตั้งรากตั้งฐานพุทธสมาคมที่นครพนม พอค่ำคน

มามาก  

พอเจา้คณุไปคนกม็ามาก เขานมินตเ์ราขึน้

เทศน ์ ก็ท่านเจ้าคุณนั่นแหละให้เทศน ์ ไปไหนมี

แตท่า่นแหละใหเ้ราเทศน ์ทา่นไมเ่ทศน ์ถา้เราไป

ท่านไม่มีเทศน์เลย มีแต่เรานั่นแหละเทศน ์ เขา

มานมินตเ์ทศน ์ พอเทศนจ์บลงแลว้ ยงัไมล่มืนะ

เทศน์ชั่วโมงกับหนึง่นาท ี เทศนน์ี้ ไหลไปเลย ไม่

เหมอืนทกุวนันีธ้าตขุนัธ์ 

พอเทศน์จบลงแล้ว คุณนายอธิบดีศาล

คลานเข้ามาหานายกสมาคม มากระซิบถาม 

‘เอ๊ะ ท่านองค์นี้มาจากไหนๆ เทศน์ทำไมแปลก

เหลอืเกนิ ฟงัแลว้ทำไมมนัเพลนิๆ ตลอด เราฟงั

เทศนม์หาเปรยีญ ๘ ประโยค ๙ ประโยค เคยฟงั

มาก็ธรรมดาๆ แต่อาจารย์องค์นี้มาจากไหนๆ 

ทำไมเทศน์ถึงแปลกเอาเหลือเกิน จบแล้วยังไม่

อยากใหจ้บ นีท่า่นจบเสยีกอ่น วนัพรุง่นีจ้ะนมินต์

ทา่นเทศนอ์กี’ 

วา่งัน้นะ แลว้ถาม ‘เปน็ใคร’ ‘อาจารยม์หาบวั’ 

‘อาจารย์มหาบัวอย่างนี ้ แต่ก่อนได้ยินแต่

ชือ่ทา่น นี่ไดเ้หน็องคแ์ลว้ โอ ๋ทา่นเทศนอ์ยา่งนี’้ 

พอพรุง่นีเ้ชา้ฉนัเสรจ็นมินตอ์กี ไปขอทา่น

เจ้าคุณนิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวเทศน์อีก เจ้า

คณุวา่ ‘โอย๋ ไม่ได้ๆ  วนันีจ้ะเอามหาบวัไปเทศน์

ที(่อำเภอ)ทา่อเุทน ไม่ได้ๆ  วนันีจ้ะเอามหาบวัไป

เทศนท์า่อเุทน’  

ตกลงไม่ใหจ้รงิๆ นะวนันัน้ไม่ใหเ้ลย นีล่ะที่

นี่ไปทา่อเุทน ทา่นกอ็ยูอ่ำเภอทา่อเุทน ทา่นเจา้-

คุณธรรมเจดีย์นี ่ ท่านเป็นคนท่าอุเทน ตอนนั้น

กำลังเป็นบ้าบัตรบ้าเบอร์กัน อู๊ย ไปที่ ไหนบ้า

บัตรบ้าเบอร์เต็มแผ่นดิน ไปวันนั้นมีแต่นักบัตร

นกัเบอรเ์ตม็นัน้ คณุวรรณด ี ตัง้ตรงจตินีแ่หละที่

เปน็นายกพทุธสมาคมเปน็คนขบัรถให ้ ไปถงึแลว้

พอถงึเวลาเทศน ์คณุวรรณดแีกเคยฟงัธรรมะขัน้

สูงของเรานี่นะ เคยฟังมาพอแล้ว วันนั้นแกจ้อ

คอยจะฟงัธรรมะขัน้สงู ทางนัน้ก็ไปอยูต่ามปา่ไม้

เรีย่ราดอยูน่ี ้ ไปเทศน์ใหค้นหวัเราะเสยีจนจะตาย   

ฟังเสียงหัวเราะแตกลั่นๆ อยู่ที่ศาลา เทศน์มี

แบบตลกขบขนัมขีอ้เปรยีบเทยีบมอีะไร หวัเราะ

กนัลัน่ๆ พวกนัน้เลยเพลนิดว้ยการหวัเราะ เทศน์

ไปไหนก็ไม่ไป .. 

เทศน์อย่างนี้ก็เป็น??
  

มีเรื่องขบขันระหว่างท่านเจ้าคุณพระ-

ธรรมเจดีย์ กับองค์หลวงตาเกี่ยวกับการเทศน์ 

กล่าวคือหากมีเหตุให้ท่านไปแสดงธรรมที่  

วัดโพธิสมภรณ์คราวใด พอขึ้นธรรมาสน์แล้ว

ก่อนการแสดงธรรมท่านเจ้าคุณมักจะเดินไป

บริเวณรอบๆ และประกาศว่า    

“ใครอย่าพูดนะ  เราจะฟังเทศน์มหาบัว

นะ เราจะฟังเทศน์มหาบัวนะ ใครอย่าพูดเป็น

อันขาดนะ”  

ในบริเวณนั้นจึงเงียบหมด จากนั้นท่าน

เจ้าคุณ ก็กลับมาประจำที่และตั้งใจฟังเทศน์

แบบกรรมฐาน คือ หลับตาฟังด้วยความเคารพ

ในธรรม  โดยไม่ถือตัวว่าเป็นพระอุปัชฌาย์

อาจารย์ของท่านมาก่อนแต่อย่างใดเลย มิ

หนำซ้ำถ้าอยู่กันสองต่อสองท่านเจ้าคุณจะซัก

ถามแหลก บางครั้งก็นั่งมองดูหน้ากันเฉยๆ ดู

หน้า จ้อง แล้วก็ว่า 

“ข้อยพูดตามความจริงนะบัว เราฟัง

เทศน์มาทั่วประเทศไทย ฟังมาแล้วไม่มี ใคร

เทศน์เหมือนเธอ เธอเทศน์ ใส่ตรงไหนขาด

สะบั้นขาดสะบั้น  แหม! มันถึงใจข้อยเหลือเกิน 

ว่าไม่อึ๊ ไม่อ๊ะ ไหลไปเลย  

ถ้าหากไม่มีปัญหาเรื่องเทศน์ ข้อยยกให้

เจ้านะบัว แต่ถ้ามีปัญหาแล้ว การตอบปัญหา

เจ้าเป็นที่หนึ่ง มันถึงใจข้อยเหลือเกินนะบัว .. 

ตอบปัญหารวดเร็วที่สุด .. ปั๊บเลย  ใส่ปั๊บๆ 

เลย แหม! เรานี้อยากถามทั้งวัน แต่ไม่มีปัญหา

จะมาถาม” 

บางครั้งท่านเจ้าคุณยังถามอีกด้วยว่า 

“บัวๆ เวลามีคนมาถามปัญหาเธอน่ะ เธอได้คิด

ไว้ ไหม”  และมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่อยู่กันสอง

ต่อสองกับท่านเจ้าคุณ คราวนั้นท่านเจ้าคุณ

มองดูหน้าท่านด้วยแววตาที่ใสแจ๋วแล้วกล่าวว่า 

“บางทีนะบัว ข้อยพูดตามความจริงนะบัว 

เจ้าเทศน์นี้ข้อยว่าหาตัวจับยากนะบัว ต่อไปนี้

เจ้ าจะเป็นเจ้าคุณอุบาลีน้อยนะบัว   

เจ้าเทศน์ แหม! มันถึงใจข้อยเหลือเกิน” 

ทราบกันว่าท่านเจ้าคุณเคย

ฟังเทศน์ของท่านแต่แบบกรรม

พระธรรมเจดยี ์(วงซา้ย) องคห์ลวงตา (วงขวา) 

และครบูาอาจารยส์ายกรรมฐาน 

องคห์ลวงตาและครบูาอาจารยส์ายกรรมฐานในงานทำบญุบา้น 
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นิทานหลวงตากับเณร“ตั๊กก้อๆ”












“...หลวงตากับเณรน้อยไม่จนตรอกเป็นยังไง
 หลวงตาถูกเขานิมนต์ไปเทศน์ในงานเขา
 แล้ววิ่งมา

หาเณร ‘เณรเป็นยังไง วันนี้เขานิมนต์หลวงพ่อไปเทศน์ แล้วจะเอาอะไรเทศน์ให้เขาฟัง’  

ทางเณรก็ว่า ‘อู๊ย หลวงตาจะไปคิดทุกข์คิดยากอีหยัง เดี๋ยวข้าน้อยจะบอกตามหลัง’  

เณรก็พาไป
 เดินไปข้างทางไปเจอนกทามันกำลังขันอยู่สองข้างทาง ‘ตั๊กก้อๆๆ’  หลวงตาถาม 

‘แม่นหยังเณร? ตั๊กก้อๆ’  ‘อ๋อ ตั๊กก้อๆ มันแม่นนกทา เอาจำไว้นะ’ 

พอดีเดินไปกลางทางไปเห็นไก่ป่ามันบินผ่านทางมา
 ‘นี่มันแม่นหยังเณร’ ‘อ๋อ นี่บินไปมาเขาเรียก

ไก่ป่า’ 

ทีนี้ก็ท่องแล้ว
‘ตั๊กก้อๆ มันแม่นนกทา บินไปมามันแม่นไก่ป่า’  

ทีนี้ ไปอีกก็เห็นนกเขียนบินผ่านฟ้าสูงๆ
‘นี่มันหยังเณรสูงๆ
น่ะ’

‘อ๋อ
บินผ่านฟ้ามันแม่น

นกเขียน’  

อ๋อ
 ได้
 ๓
 กัณฑ์แล้ว
 ตั๊กก้อๆ
 มันแม่นนกทา
 บินไปมามันแม่นไก่ป่า




บินผ่านฟ้ามันแม่นนกเขียน
 เอ้าได้แล้ว
 พอขึ้นเทศน์ก็ว่า ‘ตั๊กก้อๆ 

มันแม่นนกทา’
 นั่นเห็นไหมหลวงตาจนตรอกเมื่อไร
 ‘บินไปมามัน

แม่นไก่ป่า บินผ่านฟ้ามันแม่นนกเขียน’
 เหลียวไปข้างหน้าบ่อนงาน

เขาเห็นกล้วยละซีที่นี่นะ
 เห็นกล้วยเขาเหลืองอร่ามอยู่ในงานของเขาก็เลยว่า


‘ไผทานกล้วยส่วยลงๆ ไผทานโถงสักกะโยงขึ้นฟ้า’ 

เขาก็ลากกล้วยหนีละซีที่นี่
 เอาถุงออกมาจะถวายถุงกับหลวงตา
 เพราะ

หลวงตาวา่ไผทานโถงสกักะโยงขึน้ฟา้
ไผทานกลว้ยสว่ยลงๆ
เขากเ็อากลว้ยหน
ี‘โอ ๋กลว้ยนำ้วา้กลว้ยหอม 

มันบ่เป็นหยัง มันเป็นตาซังแต่กล้วยตีบน้อย’
 เขาเอากล้วยตีบน้อยมาถวาย


เขาก็ ไปขนเอากล้วยน้ำว้าอยู่นำกันนั่นแหละเอามาไว้ข้างหน้า
 แล้วเอา

กล้วยตีบน้อยขนหนีหมด



หลวงตาก็ ได้ทั้งถุงทั้งกล้วยน้ำว้า
 ทั้งกล้วยไข่
 กล้วยง้าว


กลว้ยหอมหมด
 เหน็ไหมจนตรอกไหมหลวงตา
 ไดก้ลว้ยตัง้หลายเครอื

มาแล้วก็ถุง
ดี ไม่ดีหลวงตาบัวยังสู้หลวงตานั่นไม่ ได้อีก...”
(หัวเราะ)


อะไรก็ไม่ขบขันเหมือนเอาเราไปเทศน์ที่

ท่าอุเทนนั่นแหละ .. ตั้งแต่นั้นมาพอท่านเจอ

หน้าเราทีไร ท่านจะต้องเอาเรื่องนั้นขึ้นทักทาย

ก่อน เพราะท่านไม่เคยได้ยินเราเทศน์อย่างนั้น 

เทศน์เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไร เทศน์ให้ขบ

ให้ขัน พวกนี้หัวเราะกันลั่นตลอดกัณฑ์เลย ท่าน

เจ้าคุณฯ นี้หัวเราะจนแทบล้มแทบตายจริงๆ 

นะ เราจบเทศน์แล้วเขาก็ขอร้อง  

‘โอ๊ย ! อย่าด่วนจบๆ’  

ท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์นี้ก็หัวเราะเป็นบ้า

อยูข่า้งหลงัเรา ทา่นนัง่ขา้งหลงั เราเทศนข์า้งหนา้ 

ทางโน้นก็หัวเราะ ท่านเจ้าคุณก็หัวเราะ   

หัวเราะจนจะเป็นจะตายจริงๆ น้ำตาไหล

หัวเราะตลอดเลย เราไม่ลืมนะ ๔๕ นาที เราก็

เริ่มจะลง เขาบอกว่าขอฟังเทศน์อีกอย่าด่วนลง

อย่าด่วนจบ กำลังสนุกดี เราก็เริ่มลงของเรา 

พอจบลงแล้วลงมาพวกนั้นยังหัวเราะกันลั่น ตั้ง

แต่ต้นเทศน์จนกระทั่งจบเทศน์มีแต่เรื่องตลก

ขบขันให้หัวเราะ คนหัวเราะกันลั่น  

ก็มันหมดดินระเบิดแล้ว บั้งไฟมันก็ลง

เรื่อยๆ มันก็จบของ

มัน. . . พอลงมาจาก

ธรรมาสน์แล้ว ลงมาแล้วมากราบพระประธาน

เสร็จแล้ว มองดูท่านเจ้าคุณยังหลับตาหัวเราะ

คิกแค็กๆ อยู่นั้น ยังหัวดิ้นล้มดิ้นตายอยู่ซิ ยังไม่

ลืมตา ยังหัวเราะลั่น พอจบแล้วก็มานั่ง  

พอลืมตาก็ ‘เอ๊  มหาบัว เจ้าเทศน์อย่างนี้

ก็เป็นหรือ? มหาบัวๆ ข้อยบ่เคยได้ยินเจ้าเทศน์

อย่างนี้’  

แล้วหัวเราะอยู่ตลอด มาในรถหัวเราะมา

ตามทางนะ ‘มหาบวัเทศนอ์ยา่งนีก้เ็ปน็’ ทา่นไม่

เคยไดย้นิเราเทศนแ์บบนัน้ กเ็ทศนธ์รรมดาทัว่ๆ 

ไป ในสถานทีน่ัน่เปน็ยงัไงๆ ทา่นก็ไมรู่เ้รือ่งของ

เราอีกใช่ ไหมล่ะ เวลาเทศน์มันก็ออกแบบนั้น 

หวัรอ่แทบลม้แทบตาย ตัง้แตน่ัน้มาเจอเราทไีร   

‘มหาบัวเทศน์อย่างนี้ก็เป็นๆ’  

หัวเราะกิ๊กๆ พวกนี้มันชอบบัตรชอบเบอร์

เล่นบัตรเล่นเบอร์ เราก็เทศน์เรื่องบัตรเรื่อง

เบอร์ เทศน์มีตลกขบขันจนกระทั่งจากกัน เจอ

หน้าเป็นต้องว่าละซี ‘มหาบัวเทศน์อย่างนี้ก็

เป็นๆ’ อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งท่านจากไป นี่เรา

พูดถึงเรื่องเทศน์มันเอาแน่ไม่ได้นะ มันหากเป็น

ของมันนั่นแหละ เอาแน่ไม่ได้ …” 

การที่ท่านเจ้าคุณฯ มอบความไว้วางใจให้

ท่านเป็นผู้แสดงธรรมทางภาคปฏิบัติอยู่เนืองๆ 

นั้น ท่านบอกเหตุผลไว้เช่นกันว่า 

“ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นอุปัชฌาย์

ของเรา พูดตรงๆ พูดตามอรรถตามธรรม ไม่

ดูถูกเหยียดหยาม ไม่เย่อหยิ่งจองหอง ท่าน

บอกว่าท่านลงเราสุดขีดเลย .. ในเรื่องทาง

กรรมฐานท่านเจ้าคุณท่านเก่งมากนะ ท่านฟัง

เราตอบปัญหามามากต่อมากแล้ว ท่าน

หาอุบายให้เขาถามปัญหา เวลาเขา

ถามมาปั๊บ  

‘เอ้า! บัวตอบ’  

ทา่นจะแอบฟงั ทา่นวา่อยา่ง

นั้น ท่านถามไม่ถอย คุยไม่ถอย 

เราจะตายหลังจะหักนั่งสนทนา

กับท่าน ด้วยความพอใจ  

ของท่าน ท่านเอาจริงๆ   

สนใจภาคปฏิบัติ สนใจมาก

ทีเดียว”  
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รับนิมนต์ไปฉันที่บ้าน

“...พอพูดถึงนี้แล้วก็ ไประลึกถึงบ้านคุณหญิงเลอศักดิ์
 เจ้าของรถเมล์ขาว
 เขานิมนต์เราไปฉันที่

บ้าน
 เขาพูดถึงเรื่องบรรดาพวกบริษัทบริวารในบริษัทต่างๆ
 เกิดทะเลาะเบาะแว้งยุ่งกันกับเจ้ากับนาย


บางทีก็มีลักษณะเดินขบวนไปอย่างนั้น
แต่ที่นี่ ไม่มี
เราก็เลยถาม
‘เพราะเหตุไรจึงไม่มี ที่อื่นเขามีดาษดื่น

ไปแต่ที่นี่ ไม่มีเป็นเพราะเหตุไร’ 

เขาว่า
 ‘เพราะเราเลี้ยงดูเขาเหมือนลูกเต้าในครอบครัวของเรา ใครเจ็บไข้ ได้ป่วยนี้เราเป็นภาระ

รับหมดเลย ค่าหยูกค่ายาค่าหมอเรารับหมดทุกสิ่งทุกอย่าง จึงเป็นเหมือนลูกหลานในครอบครัวเลย

บริษัทนี้ เพราะเหตุนี้เองจึงไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีอะไรดังที่บริษัทอื่นๆ เขาเป็น’ 

นี่เราก็เอามาคิดมาพิจารณา
 นี่ละความเฉลี่ยเผื่อแผ่เลยกลายเป็นครอบครัวใหญ่เลย
 เขาดูแล

หมด
บริษัทของเขาเขาดูแลหมด
เพราะฉะนั้นลูกน้องจึงไม่ทะเลาะกัน
จะทะเลาะอะไรก็นายเป็นพ่อเป็น

แมเ่ลีย้งดสูมบรูณแ์บบ
 จะไปทะเลาะหาอะไร
 ถา้ไมท่ะเลาะ

หาสันมีดสันพร้าตีหน้าผาก
 เข้าใจเหรอ
 อิ่มแล้วก็ยัง



เป็นบ้าทะเลาะหาอะไร
นี่เราก็เอามาคิด



นี่ละความเสียสละประสานได้หมดนะ
 เขาบอกว่า

บริษัทเขาชุ่มเย็นเป็นสุข
 พวกคนงานทั้งหลายถือเรา

เหมือนพ่อเหมือนแม่ ไปเลย
 สั่งอะไรนี้เหมือนพ่อแม่กับลูก


นี่เราก็เอามาคิดเหมือนกัน
 นี่ละความเสียสละ
 ความเห็น

แก่กันและกัน
 สัตว์กับคน
 มนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน
 ต้อง

อาศัยซึ่งกันและกัน….”


ไปภาคใต้พบพ่อลูกที่นราธิวาส
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ องค์หลวงตารับนิมนต์

กระทรวงมหาดไทยไปทางใต้ เพื่อร่วมงานบุญ

ฉลองวัดเขากง จังหวัดนราธิวาส โดยพำนักอยู่  

วดัประชาภริมย ์ การไปงานนมินต์ในครัง้นีถ้งึกบั  

ทำให้ข้าราชการนายหนึ่งร้องไห้ด้วยความปลื้ม

ปีติที่ ไม่มีโอกาสได้ ไปกราบ แต่กลายเป็นท่าน

บณิฑบาตมาโปรดถงึทีอ่ยูด่ว้ยองคท์า่นเอง ดงันี้ 

 “...เราก็เดินไปคนเดียวไปบิณฑบาต เรา

ได้รับคำยกยอคราวนั้นละ เราอยู่เมืองไทยมากี่

ปีกี่ เดือนไม่เคยได้รับคำยกยอ วันนั้นได้รับ

ยกยอ พ่อกับลูกสาวยืนรอใส่บาตร พ่อเลยบอก

ลูกสาวว่า 

‘นี่ลูกดูซิ ดูพระองค์นี้ทำไมสง่างามมาก 

เดินอย่างสง่าผ่าเผยองค์เดียวมา ดูท่าทางการ

เดินการไปการมา ความสำรวมระวังเรียบไป

เลย พ่อก็ไม่เคยเห็น ดูซิลูก สวยงามมากนะ 

พระองค์นี้จะไม่ใช่พระอยู่แถวนี้นะลูก พระองค์

นี้ต้องอยู่ในป่า อยู่แถวไหนค่อยทราบ’ 

พ่อกระซิบบอกลูกสาวอยู่อย่างนั้นให้ดู ดูซิ

ลูกๆ พระองค์นี้แปลกอยู่นะ กระซิบบอกลูกเรื่อย ดู

ซิลูกๆ เรื่อย เราก็เดินเข้ามาๆ เขาเป็นหัวหน้าต.ม. (ตรวจ

คนเข้าเมือง) เขาพูดกับลูกสาว ลูกสาวรอใส่บาตร วันนั้นพ่อมา

ใส่บาตรด้วย พ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลัง พอเดินเข้ามาจนกระทั่ง

ถึงที่รับบาตร 

พอมาถึงก็นิมนต์เราเข้าไปรับบาตร พอเรารับบาตร ก็ขันเทๆ 

หรืออะไร ใส่ขันหนึ่งแล้ว เราขยับออกปุ๊บปั๊บใส่อีก เราก็เลยรับอีก พอ

รับที่สองแล้วยังจะเอาอีก ใส่อีก ถึงสองแล้วเราบอก ‘ให้รอให้องค์อื่นรับ

บ้าง พระท่านก็บิณฑบาตด้วยกัน มาแถวนี้แหละ ให้ท่านบ้าง’ 

‘โอย๊ ผมมเียอะอยูข่า้งบน’ วา่อยา่งนัน้นะ  

จัดบาตรอยู่ข้างบน ฟาดใส่นี่ เทหมดเลย เลยพาลูกใส่หมดเลย ที่ยก

ไปนั่นน่ะ เทใส่บาตรเราเต็มหมดเลย บอกเท่าไรไม่ฟังเลย ไม่สนใจมีแต่จะ

รกุเรือ่ย พอ่กบัลกู ใสเ่สรจ็แลว้นกึวา่แลว้ไมแ่ลว้นะ พอใสบ่าตรเสรจ็แลว้ 

อ้าว! มันก็เต็มบาตรจะไปไหนนี่ ก็มัน  

เต็มบาตรแล้วนี่ จะไปข้างหน้าไม่ได้แล้ว ก็

มีบ้านหนึ่งอยู่ข้างหน้าเขารออยู่ ไปรับกัน

เสียก่อน เขาก็เตรียมปุ๊บปั๊บลงไป เขาไป

เอากะละมังของเขาลงมารอเทบาตรเรา 

พอใส่บาตรลงปั๊บ แกก็เอารถแก แกเป็น

หัวหน้าต.ม. แกมีรถ ปุ๊บปั๊บเอาบาตรเรา  

มาเทเสร็จเรียบร้อยเต็มนะ เทหมดเรา  

จะกลับ อ้าว! ทางนู้นก็รุมจะคอยรอใส่  

บาตรเรา ฟาดทีเดียวเต็มหมด  

เลยวันนั้นกลับมา 

นั่นละที่ว่า ‘ผมได้ยินชื่อ

เสียงท่านอาจารย์

วดัเขากง อ.เมอืง จ.นราธวิาส 
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มานานแล้ว ผมจนหมดหวังแล้ว นี่ที่ผมดีใจมาก 

ทีแรกผมอยู่ ตม.หนองคาย ครั้นมาตอน

นั้นถ้าหน้าฝนก็เลอะไปด้วยขี้ตมขี้ โคลนเข้าไม่ได้ 

ถ้าหน้าแล้งก็เต็มไปด้วยทราย รถเข้าไม่ได้ จาก

นั้นก็เลยย้ายไปทางอุบล จนกระทั่งย้ายมาทาง

นี้ หมดหวังว่าจะมากราบท่านอาจารย์ที่นี่ ไม่

เคยมีวาสนา วันนี้ผมมีวาสนามาก’  

พูดน้ำตาร่วงนะ ไม่ใช่ธรรมดา ผมหมด

หวังแล้วกลับมาเจอตอนที่หมดหวังแล้ว อยู่

หนองคายจะมาหาท่านอาจารย์ก็มาไม่ได้ แล้ว

ย้ายไปอยู่อุบลฯ ย้ายจากอุบลฯ ก็ไปนราธิวาส 

นั่นละมาเจอกันที่นั่น 

ทีนี้พอมาใส่บาตรหมดแล้ว วันนั้นตามทั้ง

วันเลย ตม.คนนี้ งานการไม่สนใจ เอารถของ

แกนั่นแหละพาเราไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี้ เฝ้าเราทั้ง

วัน บริการทั้งวัน บอกให้ ไปทำงาน ไม่เป็นไรผม

มีลูกน้อง ผมสั่งลูกน้องแล้ว ว่าอย่างนั้นนะ 

บริการเราทั้งวันเลยในวันนั้น ชื่อพันตำรวจโท-

วีระ เราเลยจำได้ แกพอใจพูดขึ้นน้ำตาร่วงๆ 

นะ ครั้งสุดท้ายละที่นี่  

พอเสร็จงานแล้วแกก็มารออยู่ที่ห้องเรา

พัก ไม่ไปทำงานที่ไหนเลย เฝ้ากลางวันก็พาไป

เที่ยวทางโน้นทางนี้ ซอกแซกซิกแซ็กไปหมด 

บอกให้ ไปทำงานก็ไม่ยอมไป ‘ผมพอใจแล้วผม

มุ่งใส่ท่านอาจารย์มาตั้งแต่อยู่หนองคาย หมด

หวัง ฟาดไปอุบลฯ ยิ่งหมดหวัง นี้ฟาดลงมาทาง

นี้แล้วหมดหวังใหญ่ ทำไมมาเจอเอาอย่างนี้’ 

แกดี ใจ พูดน้ำตาร่วงเลย ทีนี้พอไปรับ

อะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว ในงานเขาถวาย

มากมายของกองพะเนินเทินทึก มาวัดประชา-

ภิรมย์ละ เราถามเขา ‘พระในวัดนี้มีกี่คณะ ให้

ไปถามดูมีกี่คณะ’ 

ถามแล้วเราก็จัดเอาของทั้งหมดที่เขา

ถวายเรา เอาไปแจกพระตามคณะต่างๆ หมด

เลย เราไม่เอาอะไรเลย ‘อ้าว ท่านไม่เอาอะไร

เลยเหรอ’  

‘เอาแล้ว เอาบุญแล้ว’ เราว่าอย่างนั้น  

แกเห็นว่าอะไรๆ ก็ตาม พอมาในงานนี้

นิมนต์ๆ แทนที่จะเอาอะไรตามเขาถวาย ไม่

เอาเลย ให้ ไปแจกคณะนั้นๆ กี่คณะเราให้เอาไป

แจกหมดเลย เพราะของมากต่อมาก  

ทีนี้บทเวลาเราจะจากแกมา ก้มหน้าน้ำตา

ร่วงๆ ‘หมดหวังแล้วทีนี้ผม แต่ก็ยังมีหวังที่ได้พบ

ท่านอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย ต่อจากนี้ ไปจะไม่

ได้พบท่านอาจารย์อีกแล้ว’  

ว่าอย่างนั้นนะ ก้มหน้าน้ำตาร่วง ผู้ชาย

น้ำตาร่วง เราก็เลยขึ้นรถ จากแกมาก็นั่งรถยนต์

มาขึ้นเครื่องบินที่ปัตตานีหรือนราธิวาสที่ไหนลืม

แล้ว ขึ้นเครื่องบินกลับ ตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้

พบกันอีกเลยจนป่านนี้แหละ แกคงเกษียณแล้ว 

นานแล้วนะ .. 

ขบขันดีอยู่นะ ตั้งแต่นั้นมาก็ ไม่ ได้ ไปอีก 

นราธิวาสไม่ได้ ไปอีกเลย นี้ ไปในงานเขานิมนต์ 

กระทรวงมหาดไทย ตอนนั้นใครเป็นผู้ ใหญ่ใน

กระทรวง นั่นละเขานิมนต์เราไป แล้วไม่ได้ ไป

อีกเลยจนกระทั่งป่านนี้ละ นราธิวาสไม่ได้ ไปอีก

เลย ปัตตานีเหล่านี้ ไม่ได้ ไป สงขลา หาดใหญ่ 

ไปบ่อย แต่เป็นที่ว่าผ่านๆ ไม่ ได้ ไปซอกแซก

ซิกแซ็กก็คือทางภาคใต้เรา ภาคอื่นภาคไหนไป

หมดแหละ ไม่มีอะไรก็ไปละ…” 

นมินต ์ เราไปเยีย่ม ไมน่านกถ็วายตวัเปน็ลกูศษิย ์

พออนัดบัทีส่องถวายตวัเปน็ลกู ฟา้หญงิเลก็นะ 

ถวายอยู่ที่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธละมั้ง 

(‘ครับ ใช่ครับ’) นิมนต์เราไปเยี่ยมที ่ 

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ นี่ละอำนาจ

ของธรรม  

ความคดิถงึครบูาอาจารยน์ี้

เปน็สำคญัมาก พวกเจา้หนา้ที ่ 

ที่คอยดูแลรักษาท่านเวลา

ทา่นปว่ย อยูท่ี่โรงพยาบาล- 

กรงุเทพ ชือ่โรงพยาบาลกเ็ปน็โรงพยาบาลกรงุเทพ 

อยู่ในกรงุเทพฯ นัน่แหละ พดูคำไหนออกมากค็ดิถงึ

ทา่นพอ่ คอือยู่ในโรงพยาบาล  

‘คดิถงึทา่นพอ่ อยากไปเยีย่มทา่นพอ่’ อยู่

อยา่งนัน้  

จนกระทัง่พวกรกัษาอยูน่ีน้อ้ยใจ เหมอืนหนึง่

วา่พวกหมอเหลา่นี้ ไมม่คีวามหมายเลย พดูคำไหน

ออกมากท็า่นพอ่…” 

สำหรบัทีม่าของคำวา่ “ลกูบญุธรรม” ของ

องค์หลวงตานั้น องค์หลวงตาเล่าให้พระเณรฟัง

ประมาณป ี พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึงเหตุการณ์ในราวป ี

พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึง่เปน็จดุเริม่แรกทีท่า่นเมตตารบัคณุ

พรสวรรค ์ คสูกลุ มาเปน็ลกูบญุธรรม พระวดัปา่-

บา้นตาดรปูหนึง่ไดย้นิคำกลา่วขององคท์า่นในวนั

นัน้วา่ 

“...โยมพรสวรรค์ตอนเด็กๆ ป่วย พ่อแม่ก็

เลยพามายกให้เป็นลูกองค์หลวงตา ท่านก็เลย

รับไว้ ในสมัยนั้นทางพระเรายังไม่ได้เรียกลูกบุญ

ธรรม องค์หลวงตายังกล่าวให้พระเณรฟังอีก

ด้วยว่า ‘เรารับใครก็รับจริงจัง ไม่ ได้รับสักแต่

ว่าเป็นพิธี’...” 

เมื่อองค์หลวงตาเมตตารับเป็นลูกไม่นาน 

ปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่กลับดีขึ้นอย่าง

คาดไม่ถึง 

ลูกบุญธรรม..เฆี่ยนตีได้
     

องค์หลวงตาได้ เกี่ยวข้องกับพระเณร

ประชาชนหลากหลายลักษณะ ซึ่งท่านก็มีวิธี

ปฏิบัติกับแต่ละบุคคลแต่ละคณะแตกต่างกันไป 

สำหรับความเกี่ยวข้องในลักษณะความเป็น 

“บุตรบุญธรรม” ขององค์หลวงตานั้น ส่วนหนึ่ง

ของการแสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 

๒๕๔๓ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ กล่าวไว้ ดังนี้ 

“...อาหารที่มาใส่บาตรทุกวันนี ้ อาหาร

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

ประชานีล่กูบญุธรรมหลวงตานะ ลกูโปรดคนหนึง่

นะ ตีได ้ฆา่ได ้เฆีย่นได ้ลกูคนนี ้นีม่อบภาระใหผู้้

กำกบัการตำรวจอดุรฯ  มาถวายจงัหนัแทน ปิน่โต

นีเ้ทา่ตน้เสานีข่องงา่ยเหรอ  

‘อา้ว มนัใหญก่บ็อกวา่ใหญซ่ ี ใหญ่ไปวา่เลก็

มนัขดักนั’ 

ปิน่โตนีเ้ปน็ชัน้ๆ เมือ่เชา้มากเ็หน็ตัง้อยู ่ มา

ประจำหลายปแีลว้นะ เรากด็เูหน็เขยีนชือ่เจา้ของ

ไวบ้นปิน่โต มาตัง้กึก๊นี ้ เราเปน็หวัหนา้กต็อ้งเอา

กอ่นใครละ่ซ ี แลว้กแ็จก.. มาถวายตวัเปน็ลกูบญุ-

ธรรม โอย๊ นานแลว้ ตัง้ ๓๐ ปี 

ฟ้าหญิงฯ ท่านมาเหมือนกัน ฟ้าหญิงฯ 
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เปิดกิเลสตัวแอบแฝง 


 


ในบางครั้งท่านจะมีวิธีการสอนที่เปิดเผยตัวกิเลสที่แอบแฝงมากับธรรมให้

เห็นอย่างชัดๆ
ดังในกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมที่วัดแห่งหนึ่ง



 “...โอ้โห
 เขาเตรียมต้อนรับหลวงตาบัวไว้อย่างหรูหราฟู่ฟ่า
 พอจะก้าว

เข้าสู่โบสถ์
 เขาปูเสื่อปูพรมเข้ามาเลย
 พอเราไปถึงที่นั่น
 เราก็จับเสื่อจับพรม

ฟาดเข้าป่าให้เห็นต่อหน้าเลยนะ
ปูเป็นแถวเลยนะ



พอเราไป
 เราก็จับนี่ฟาดเข้าป่า
 จับนี่ฟาดเข้าป่า
 แล้วก็เดินไปจับนี่ฟาด

เข้าป่า
 ต่อหน้าคนมากๆ
 นะ
 เพราะมันขวางตาเหลือเกิน
 กิเลสทำไมมันจึงมี

อำนาจมากนัก
..



 เขาทำอย่างนั้น
 เราก็ ไม่ตำหนิว่าผิดนะ
 แต่ให้มีธรรมแทรกบ้างเป็น

ข้อคิด
เพราะฉะนั้น
เราจึงจับนี่ฟาดเข้าป่าให้เป็นข้อคิดต่างหากนะ
เราไม่ ได้ทำ

ประชดอะไร
เข้าใจไหม?
มันมีความหมายอยู่ในนั้น
ปาเข้าป่า
ปาเข้าป่า
อะไร

หรูหรา
ฟาดเข้าป่าหมดเลย
..


ทำให้เป็นข้อคิดเสียบ้าง
 ความหมายว่าอย่างนั้น
 
 มิฉะนั้นจะมีแต่กิเลส

ปิดหูปิดตา
ไม่ให้มองเห็นอะไรยิบๆ
แย็บๆ
เลย
ก็เปิดเสียบ้างสิ…”


  

ตัวอย่างเนื้อหาเทศนาอบรมฆราวาส 



ดว้ยความเมตตาขององคห์ลวงตาทีแ่สดงพระธรรมเทศนาตอ่บคุคลตา่งๆ
 ในสถานทีต่า่งๆ
 ดงักลา่ว
 ธรรมะของทา่นจงึมหีลายแบบหลายฉบบั
 มทีัง้แบบจรงิจงั


แบบยกเหตยุกผล
อปุมาอปุไมย
แบบขบขนั
แบบดเุดด็เผด็มนั
หรอืบางครัง้กส็อนโดยไม่ใชก้ารพดู
ซึง่องคห์ลวงตาก็ ไดพ้ดูแบบขำขนัในเรือ่งนี้ ไวเ้ชน่กนัวา่


“อยา่งพระมหาสมบตั ิบญุเรอืง ทีว่ดันรนารถฯ กทม. ทำวทิยานพินธท์า่นพดูถงึเรา ทา่นวา่การเทศนาวา่การอาจารยม์หาบวันีห้าทีค่ดัคา้นไม่ได ้พรอ้มทัง้มอีปุมา

อปุไมยมขีอ้เปรยีบเทยีบไดส้ดัไดส้ว่น สองขอ้ ขอ้ทีส่ามทา่นกย็กขึน้ใหญเ่ลยวา่แตท่า่นมนีสิยัตลก เรากเ็ปน็อยา่งนัน้ตัง้แตท่า่นยงัไมว่า่ จะวา่อะไร มนีสิยัตลก (หวัเราะ)” 

องคห์ลวงตาเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาสัง่สอนฆราวาสไวจ้ำนวนมากจนไมอ่าจนบัจำนวนใหแ้นน่อนลงไปได้
 เนือ้หาธรรมกม็หีลายแงห่ลายมมุหลายขัน้หลายภมูิ

ตัง้แตข่ัน้พืน้ฐานทัว่ไปจนถงึทีส่ดุแหง่ธรรม
 การเทศนาวา่การจะหนกัเบามากนอ้ยทา่นจะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัคณุสมบตัขิองบคุคลหรอืคณะบคุคลนัน้ๆ
 และ

เปน็ไปตามเหตปุจัจยัความจำเปน็ทีม่าเกีย่วขอ้ง
 คณะผูเ้รยีบเรยีงหนงัสอืฯ
 ไดส้อดแทรกคตธิรรมในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาประวตัขิององคท์า่นไว้ในทกุบททกุตอนของ

หนงัสอืเลม่นีอ้ยูแ่ลว้
ตัง้แตธ่รรมะทีล่ะเอยีดลกึซึง้
สำหรบันกัปฎบิตัภิาวนา
หรอืแมแ้ตธ่รรมะสำหรบัเดก็
เยาวชน
ผูม้หีนา้ทีก่ารงาน
ครอบครวั
สงัคม
และประเทศชาติ

ในลำดบันีจ้กัขอยกตวัอยา่งเนือ้หาพระธรรมเทศนาอบรมฆราวาสอืน่ๆ
มาแสดงแตพ่อสงัเขป
ดงันี้


ชานหมาก 

 

โยม

 หลวงตาครับ
ขอชานหมาก


หลวงตา
 อย่ายุ่งๆ
 ของไม่เป็นประโยชน์
 สิ่งใดเป็นประโยชน์เราสอน

แล้ว
นั่น

มาขออะไร
ของเศษๆ
เดนๆ
ของทิ้ง
..
ศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่

เลิศ
เราคอยแต่จะเอาของปลอมๆ
เข้าไปแทรก
..
ชานหมากนี่หน่ะของปลอม


สามี
 วันนี้จะไป
ขอแต่งงานเมียใหม่ ได้ ไหม?


ภรรยา
 โอ๊ย
ไม่ ได้

ไม่ ได้


สามี
 แม่อีหนู
 รู้สึกเก่าแก่แล้ว
 มีแต่ว่าดุ
 ว่าดุ
 คำนี้เป็นคำไม่ดุ


คำนิ่มนวลอ่อนหวาน
ว่าจะไปหาเมียใหม่มาจะได้ ไหม?


ภรรยา
 โอ๊ย
ไม่ ได้
ไม่ ได้


สามี
 จะทำยังไงเนี่ย
 พูดอ่อนก็ว่าดุ
 พูดแข็งก็ว่าดุ
 พูดอ่อนนิ่ม




 
 ที่สุดเวลานี้
ก็ว่าดุ
เราจะทำยังไง?


ภรรยา
 ก็อย่าไปหาใหม่สิก็เรายังอยู่นี่หน่ะ


สามี
 ถ้าอย่างนั้นก็หยุดแล้วนะ
 ต่อไปนี้ก็ยังจะดุเหมือนเก่านั่น




 
 แหละ


ภรรยา
 ดุก็ดุไปเถอะ
 ดุไม่หาเมียใหม่ ไม่ว่าอะไรละ
 อย่าไปหาเมีย




 
 ใหม่ก็แล้วกัน...”



เหรียญหลวงตา 




โยม
 หลวงตาขา
ไม่ทราบหลวงตามีเหรียญแจกหรือเปล่าคะ?


หลวงตา
 มีเหรียญเดียว
 ดูเอานี่
 ..
 ออกสนามก็เหรียญนี้
 ขึ้นเทศน์ก็

เหรียญนี้
 เหรียญอื่นไม่เห็นมี
 เหรียญไหนเก่งเอามาแข่งสิ
 เหรียญไหนเก่งเอา

มาแข่งเหรียญนี้น่ะ
ถ้าเก่งก็ ไม่ต้องเอาเหรียญ
สู้เหรียญนี้ ไม่ ได้
ว่างั้นเถอะ


โยม
 …
?????
…





ใครว่า “หลวงตาบัวดุ”? 




บางคณะที่เพิ่งมาฟังธรรม
 ยังไม่เข้าใจถึงอุบายวิธีการสอนของท่าน


หลายครั้งท่านสอนอย่างเข้มข้นตรงไปตรงมา
ผู้ฟังจึงมักพูดกันว่าท่านดุ
วันหนึ่ง

ท่านมีเมตตายกนิทานให้เป็นข้อคิด
ดังนี้


“…เวลาแสดงธรรมอยู่นี้
ใครเห็นหลวงตาดุไหม?
ถ้ายังสงสัยว่าหลวงตาดุ

อยู่
 หลวงตาบัวจะเล่านิทานย่อๆ
 ให้ฟัง
 คือผู้หญิงมันใจน้อย
 แล้วได้สามีมา


สามีพูดอะไรก็ว่าแต่สามีดุ
 ว่าแต่สามีดุ
 เพราะผู้ชายมันเสียงดังใช่ ไหมล่ะ
 ผู้

หญิงมันเสียงแหลม


เวลาผัวพูดอะไรก็ว่าแต่ผัวดุๆ



สามี

 (คิดว่า)
 เอ๊
 จะทำยังไงนะ
 เมียเรานี่
 พูดยังไงก็ว่าแต่เราดุ


จะทำยังไงน้า
 เราจะทำแบบอ่อนๆ
 ทีเดียวหล่ะ
 ว่าแล้วไปก็กระซิบแม่หนู




วันนี้จะไม่ดุไม่ด่าอะไรละนะ
วันนี้จะกระซิบกระซาบแล้วนะ


ภรรยา
 เอาว่ามา
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 การ์ตูน “ปู่สอน” 




“…เขาออกการ์ตูนวันหนึ่งก็อดคิดไม่ ได้
 แล้วก็อดที่จะนำมาเล่าให้ลูกศิษย์

ลูกหาฟังไม่ ได้
 เพราะเป็นคติดี
 
 ฟัง!
 ฟังให้ดีนะขึ้นแล้วการ์ตูน
 
 มันมี
 ..
 เขา

เรียกศาลพระภูมิหรืออะไร
 แล้วมีต้นไม้ใหญ่แล้วมีศาลพระภูมิ
 โอ๊ย
 ทำเหมือน

จริงๆ
 นะพวกนี้พวกตลก
 ทำได้เหมือนจริงๆ
 แล้วก็มีคนคนหนึ่งนั่งพนมมือแต้


แล้วคนหนึ่งไม่ทราบมาจากไหน
..
นี่บอกมาจากสูงๆ
นั่นแหละ
บอกมาจากศาล

ว่า
 


“โยมมีความยุ่งยากใจอะไร?” 

“ยุ่งยากใจ... ที่ปฏิบัติตามปู่นั่นแหละ” 

“แล้วปู่สอนอย่างไรถึงต้องเป็นความยุ่งยากอย่างนั้นล่ะ?” 

“ปู่สอนให้มีความปรารถนาน้อย” ว่าอย่างนั้น


“แล้วเราไปปรารถนาอย่างไร? มันถึงได้ลำบากยุ่งยากใจเรา” 

“ไปมีเมียน้อย”
(หัวเราะ)


...นั่นซิ
 ฟังซิ
 มันน่าฟังไหมล่ะ
 มันแฉลบไปนั่นน่ะ
 ไอ้เรื่องกิเลสมันเป็น

อย่างนั้น
 เราสอนให้เป็นอย่างนี้
 มันแฉลบไปนั่น
 บอกให้มีความปรารถนาน้อย


..
 ก็คือว่า
 ถ้าเป็นฆราวาสให้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้น
 แต่นี่มันกลับไปเอาเมีย

น้อยมาอีก
..


ปู่ท่านสอนว่าอย่างไร
 ท่านสอนให้มีความปรารถนาน้อย
 เราโดดไปคว้า

เอาเมียน้อยมา


เออ!
 กองทกุข
์ ใหรู้เ้สยีนัน่กองทกุข
์ หลกัของชาวพทุธเรา
 กาเมสมุจิฉาจาร



นี้เป็นข้อบังคับอย่างตายตัวเลย



นี่แหละข้อบังคับเพื่อให้เป็นทองแท่งเดียวกันระหว่างสามีภรรยาจน

กระทั่งถึงลูกเต้าหลานเหลนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับความอบอุ่นจากธรรม



ข้อนี้…”


ให้สอนเด็กไว้แต่เล็กแต่น้อย
พ่อแม่

เข้าวัดเข้าวา
พาเป็นคนดี
ลูกย่อมเป็นคน

ดีเพราะลูกเต้าที่เกิดมาจากพ่อจากแม่
คือ

พอ่แมเ่ปน็ครเูปน็อาจารยใ์นหลกัธรรมชาต
ิ

เป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังไม่แล้ว
 ยัง

เป็นบุพพาจารย์
 คือต้องสั่งสอนก่อนอื่น

ก่อนใครทั้งนั้น
 คำว่าสั่งสอนไม่จำเป็นจะ

ต้องให้โอวาทสั่งสอนอย่างเดียว
 ความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ของผู้ใกล้เคียง


เช่น
พี่เลี้ยง
เป็นต้น
จะเป็นการสอนเด็กอยู่ในตัวหมด…”





  นก ๒ ตัว 

 

“...นกสองตัวอยู่ในรัง
 พอดีลมพายุพัดมา
 นกสองตัวนั้นก็พลัดตกออกจาก

รังลงไป
 ตัวหนึ่งไปตกอยู่ในพวกโจร
 ตัวหนึ่งตกอยู่ในสำนักฤๅษี
 เมื่อตกไปอยู่กับ

พวกโจร
 พวกโจรไม่มีอะไร
 มีแต่ปรึกษาปรารภว่าจะไปปล้นบ้านนั้นปล้นบ้านนี้


พูดอะไรมีแต่เรื่องปล้นเรื่องสะดม
 เรื่องฆ่าเรื่องฟันทั้งนั้น
 นกก็ศึกษาตลอด


ศึกษาแล้วพูด
นกนั้นดูเหมือนจะเป็นนกแก้วนกขุนทองพอระลึกได้แล้ว
มันพูดได้

ด้วยนะ
 พอเจ้าของเลี้ยงไปนาน
 มันก็รู้เข้าใจภาษีภาษา
 พอตื่นเช้าขึ้นมา
 มันจะ

เห็นแต่กิริยาของโจรที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
 และนกตัวนั้นก็

ศึกษาตลอด


ยังมีพระราชาองค์หนึ่งชอบล่าสัตว์
 
 ได้ขี่ม้าและหลง

ทางเข้าไปในดงโจรนั้น
 นกตัวนั้นก็พูดขึ้น
 ภาษาของเราก็ว่า


“อาหารว่างเรามาแล้ว”
 ภาษาของพวกเรานะ
 “อาหารว่างเรามาแล้ว วันนี้เอา

มันหมดเลย”
คือเอาให้หมดเนื้อหมดตัว
ฆ่าทั้งคน
เอาทั้งม้า
ว่างั้นเถอะ
โอ้นี่อยู่

ไม่ ได้แล้ว
พระราชาต้องรีบเผ่น
หนีเลย
หนี ไป



คราวนี้ ไปเจอเอาสำนักฤๅษี
 นกอีกตัวที่อยู่ด้วยพวกฤๅษีก็ต้อนรับขับสู้ว่า


“คุณพ่อมาแล้ว”
ไม่ทราบมาจากไหนล่ะ
ยกเป็นคุณพ่อเลย
นั่นเห็นไหม
สำนวน

โวหารไพเราะเพราะพริ้ง
 เพราะออกมาจากจิตใจที่ ได้รับการอบรมแล้ว
 มีการ

ต้อนรับขับสู้ด้วยกิริยามารยาทของนกนั้นเป็นอย่างดี


นี่ท่านนำมาเป็นคติ
 เราเอาเพียงย่อๆ
 เท่านั้นนะ
 เป็นคติมาสอนพวกเรา


คือเด็กในบ้านของเรา
อยู่ในบ้าน
พ่อแม่ก็ให้พูดถึงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
อย่าพูด

เรื่องเหล้าเรื่องยา
 เรื่องพนันขันต่อ
 เรื่องชู้เรื่องสาว
 เรื่องกาเมสุมิจฉาจารนั่น

แหละ
 ตัวขโมยใหญ่นั่น
 เมียเผลอไม่ ได้
 ไอ้ตัวบ้านี้เองมันบ้าไม่เลิก
 แล้วเด็กก็

ศึกษาตลอดน่ะซิ
ตัวไหนไม่เป็นมงคล
พ่อแม่นำมาพูด
คนในบ้านนำมาพูด
เด็ก


นิทาน “คนเลี้ยงม้า” 




“ผู้เลี้ยงม้าน่ะขาเขยก ม้าก็เดินตามหลังคนเลี้ยงไปทุกวัน คนเลี้ยงเดิน

เขยกๆ  ม้าขาดีๆ ก็เขยกๆ ตาม” 

“...คิดดูม้ามันยังศึกษาเอาได้จากคนขาเขยก
 อันนี้คนแท้ๆ
 ทำไมจะไม่

ศึกษาจากพ่อจากแม่ที่เป็นคนเขยก
เข้าใจหรือเปล่า?
..


พ่อแม่ต้องระวังให้มีแบบมีฉบับบ้าง
 สอนลูกสอนเต้ายังไงกัน
 ตื่นขึ้นมาตั้ง

แต่เช้ายันค่ำมีแต่ทะเลาะให้เด็กฟัง
เด็กก็ ได้ศึกษานั้นแหละ
แล้วไปเที่ยวทะเลาะ

กับหมู่เพื่อน
 และกลับมาก็ทะเลาะกับพ่อแม่
 ทะเลาะไปหมดทั้งบ้านเลย
 เพราะ

ได้ศึกษาวิชาผีบ้าจากพ่อจากแม่
..
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ก็ศึกษาแต่สิ่งไม่เป็นมงคล
 ไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น
 เวลาโตขึ้นมาแล้วจึงเป็นภัย

กับโลก
อย่าว่าแต่เป็นภัยต่อเขาเองเลย


ขณะเดียวกัน
ตรงกันข้าม
พ่อแม่ให้การอบรมทางด้านศีลธรรม
เด็กได้รับ

การศึกษาอบรมโดยหลักธรรมชาติจากพ่อจากแม่
 จากผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเด็ก

ดี ไป
 แล้วเด็กบ้านนั้นก็ ได้รับการอบรม
 บ้านนี้ก็ ได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดี


ครูก็ ได้ครูที่เป็นแบบพิมพ์อันดีมาสอน
 สิ่งที่ตกออกมาจากแบบพิมพ์ดี
 ทำไมจะ

ไม่ดีล่ะ
 ครูก็ดี
 นักเรียนแต่ละคนๆได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยกัน
 จากพ่อจาก

แม่ซึ่งเป็นบุพพาจารย์ที่สอนก่อนใครทั้งหมด
 ได้มาเป็น

มรดกอันดีงาม
 เด็กจะระบายไปทางไหนย่อมเป็นสิริมงคล

ต่อกัน
จึงเป็นของสำคัญมาก
เรื่องเด็กๆกับผู้ใหญ่
..


นิทานประกอบเพื่อให้พ่อแม่และผู้ใหญ่พึงสังวรไว้
 ว่า

ตนย่อมเป็นแบบอย่างแก่เด็ก
 เพราะเด็กย่อมเลียนแบบจาก

ผู้ใหญ่
โดยเฉพาะบุพพาจารย์คือพ่อแม่...”


‘ได้ตำแหน่งจังใด๋กะด้อกะเดี้ยแท้ บ่แม่นสิพาให้เป็นบ้าบ่ตำแหน่งนี้  

ตำแหน่งว่าจังใด๋’ 

‘จำบ่ได้ไปถามเพือ่นกตูี’๊  ใหล้กูสาวไปถามเพือ่น

ทนีีเ้วลามากห็าขา้วมาใหก้นิ
  

‘สตูอ้งใสส่ำรบัมา กเูปน็สสูดุทอแลว้ หาธรรมดามาใหก้นิกไูมก่นิเสยียศก’ู 

พวกลูกพวกหลานเขาก็หาข้าวใส่สำรับมา
 ก็นั่งขัดสมาธิกิน
 กินไปกินมา

คนไม่เคยนั่งขัดสมาธิตั้งแต่วันเกิด
 นั่งชันเข่าชันอะไรไปตามประสาบ้านนอก



วันนั้นเป็นสูสุดทอเลยนั่งขัดสมาธิ
 พอกินไปกินมาเผลอเตะสำรับหงายตูมตกลง

ข้างล่าง

‘หือ

พ่อทำไมเป็นจังซี่

เป็นหยังเจ้าเตะพาข้าว’


‘มันไม่สมยศกู’ 
 จริงๆ
แล้วมันเผลอสมาธิดีดออกเลยเตะสำรับตกจบแล้ว

นี่ละมันบ้ายศ


ลมปากเขาว่าเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เป็นบ้ายิ่งกว่าสูสุดทออีก
 สูสุดทอเตะแต่

สำรับ
 
 อันนี้มันจะเตะผู้เตะคนโน่นแน่ะไม่ใช่ธรรมดา
 นั่นละได้รับความทุกข์

ความลำบากเพราะความตื่นลมตื่นแล้ง
 อะไรก็ตื่นไปๆ
 พิจารณาตามเหตุตามผล

ซิจะตื่นอะไร
 พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่ตื่นอย่างนั้นนะ
 ท่านเสมอหมดเลย

ทุกอย่าง
มองดูโลกธาตุรู้รอบขอบชิดไปหมด
มองเห็นพวกเรานี้ด้วยความสงสาร

เมตตา…”


กรรมเป็นเคราะห์อะไรมั้ย’ 

‘โอ้ยไม่เป็น มันเป็นมงคล’ 

‘สองตัวนะ’
 ขึ้นละซีทีนี้
 ทีแรกฝันว่าแร้งมาจับหลังคาเรือน
 กี่

ตัว
ตัวเดียว
พอจะเป็นมงคล
สองตัว
แล้วสามตัว
แล้วเข้าไปเป็นสี่

ตัวแล้ว


‘นั่นแหละมันจะมากินหัวเจ๊ก’ 

‘โอ้ย โอ้ย ไม่มีสักตัว’ เจ๊กก็กลัวตายเหมือนกันนี่


เพราะฉะนั้นจึงอย่าให้เป็นเหมือนเจ๊กฝันก็แล้วกัน
 ความฝันนี่มันเป็นคู่

เคียงของธรรม
ท่านบอกไว้ในธรรม
ลักษณะที่จะทำให้เกิดความฝัน

มี
๔
ประการ
คือ
กรรมนิมิต จิตอาวรณ์ เทพสังหรณ์ ธาตุวิการ 

ผู้มีบุญมีบาปสร้างไว้มาก
 มันก็ฝันได้
 สร้างเอาบาปไว้มาก
 ใคร

อยากตกนรกทั้งเป็นให้สร้างบาปมากๆนะ
 ใครอยากไปสวรรค์

นิพพานทั้งเป็นให้สร้างบุญมากๆนะ อยู่ ไหนจิตก็เป็นบุญ คิด

แง่ใด มุมใด มีแต่กิริยาที่สั่งสมบุญๆทั้งนั้น...” 

เจ๊กฝัน 




“...มีผู้กราบเรียนเรื่องภาวนาว่า
 เวลาที่เราฝันถึงครูบาอาจารย์ที่มาสั่ง

สอนในฝัน
เราจะน้อมเอาสิ่งนั้นมาเป็นธรรมในการพิจารณาประกอบกับพุทโธได้

หรือไม่
ท่านอาจารย์ได้ตอบว่า


‘ถูกต้อง’
 แม้แต่ขี้หมาเรายังเอามาทำปุ๋ยได้
 อันนี้ทำไมจะนำมาไม่ ได้


ทำได้
 มีเขียนไว้ในประวัติเรื่องเราฝัน
 จะได้หรือไม่ ได้ก็กล้าเขียน
 ฝันก็

เป็นเหมือนเช่นบรรทัดคอยดึงให้เราตามความฝันไว้
 อย่างท่านว่า
 ‘เอา

นะๆ ความฝันนี้ดีแล้วนะ’
หลวงปู่มั่น
ท่านก็ยุหมาคือเรา
หมาก็ทั้งจะกัด

จะเห่า
ไม่ ได้อะไร
แต่ลมแต่แล้งก็เห่า


‘แล้วถ้าฝันถึงครูบาอาจารย์ ฝันเรื่อยๆล่ะคะ’ 

‘ฝันเรื่อยๆ เดี๋ยวมันจะเป็นเจ๊กฝันนะ ก็ระวังให้อยู่ในความพอดี 

ฝันแบบเจ๊กฝันในใช้ ไม่ ได้ เจ๊กฝัน ฝันว่ายังไง ฝันว่าแร้งบินมาจับหลังคา

เรือน เลยวิ่งออกไปหาพระ ให้พระท่านสะเดาะเคราะห์ให้’ 

   ‘นี่ เมื่อคืนอั๊วฝันว่าแร้งมาจับหลังคาเรือนอั๊วน่ะ มันจะเป็นบาปเป็น

นิทานสูสุดทอ 




“...มีผู้ชาย
๒
คน
บ้านเขาอยู่ในป่า
หากินในป่า
หาดักสัตว์ดักอะไรมากิน


หาหน่อไม้หน่อหวายอะไรมากิน
 เวลาไปหาเจ้านายก็เอาของเหล่านี้ ไปด้วยไป

ถวายนาย
 มีหน่อหวาย
 พวกนกพวกสัตว์ต่างๆ
 ใส่ถุงกะเทียวถุงตาข่ายนั่น


สะพายไปให้นาย
 นายเห็นความดีความชอบเลยตั้งยศให้เป็นสูสุดทอ
 ก็ดีใจเป็น

บ้าออกมา
 ออกมาแล้วไม้คานที่หาบไปนั้นก็เอามาไม่ ได้
 ถุงกะเทียวตาข่ายนั่นก็

เอามาไม่ ได้มันหนักมันเสียยศสูสุดทอ
 
 ก็ให้เพื่อนช่วยถือถุงนี้หน่อย
 ‘เราถือไม่

ได้แล้วเราเป็นสูสุดทอ’   

‘มึงเป็นสูสุดทอ กูก็เป็นสูสุดทอเหมือนกัน กูเป็นเพื่อนมึงนี่นะ’ อ้าวเข้าที

นะยอมรับ
แล้วทำไง
ก็หามถุงเปล่า



‘กูออกหน้า กูเป็นสูสุดทอ มึงออกหน้า กูก็ต้องออกหน้า กูก็เป็นสูสุดทอ

เหมือนกัน’
ตกลงก็เลยไปเหมือนวัวดันเกวียน
ฟังซิมันบ้ายศ


พอมาถึงบ้านแล้วที่นี่ลืมเนื้อลืมตัวเหมือนคนจะเป็นบ้าสดๆ
ร้อนๆ
ลูกเขา

มาเห็นผิดหูผิดตาก็ว่า
 ‘อีพอเป็นหยังเป็นจังซี่ แต่ก่อนเจ้าบ่เห็นเป็นจังซี่มื่อนี่  

เจ้าเป็นจังใด๋ ลักษณะเจ้าคือต่าง คือแปลกแท้ๆ’ 

 ‘จังว่าละสู กูไปได้ตำแหน่งมา’ 
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“ขอโทษ” คำที่ใช้ดับไฟ 

 

“…สัตวโลกนี่มีผิดมีพลาดด้วยกันทั้งนั้น
 แต่เมื่อให้

อภัยกันแล้ว
 อยู่ด้วยกันได้
 ถ้าต่างคนต่างเบ่งแล้วนั่นล่ะ


ถ้าเป็นหมาก็กัดกันได้เร็วนะ
 ..
 แม้จิตใจจะลุกเป็นไฟมา

ก็ตาม
 เมื่อน้ำดับไฟคือการขอโทษซึ่งกันและกันแล้ว
 ก็ให้

อภัยกันได้อย่างง่ายดาย


มนุษย์เรานี่
 หลักใหญ่ของมนุษย์เราที่มีธรรมอยู่ด้วยกัน


เห็นใจเขา
 เห็นใจเรา
 ให้อภัยกันได้
 ธรรมเป็นอย่างนั้นนะ
 ไม่

ถือสีถือสากันง่ายๆ
ผิดยอมรับว่าผิด
แล้วแก้ ไขดัดแปลง
ให้ขอโทษกัน


คำขอโทษเป็นของสำคัญมากนะ
 ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
 จะเป็นไฟเผาคนอยู่

ในคนนั้นก็ตาม
 พอคนนี้ ไปขอโทษยกมือไหว้เท่านั้นแหละ
 น้ำดับไฟนี้พรึบลง

ทันทีเลย
สงบ
ของเล่นเมื่อไหร่
นี่แหละธรรม


ความโกรธเปน็ไฟ
ความขอโทษกนันัน่แหละเปน็คณุ
เปน็นำ้ดบัไฟ
ดเูอาสิ


หัวใจใครก็เหมือนกัน
 อย่างเช่นโจรผู้ร้ายนี้
 มันก็ใจโหดมหาโหด
 เวลาเจ้าของ

บ้านยกมือไหว้นี้
 มันเอาปืนจ่อกำลังจะยิง
 ปืนมันยังลดลงทันที
 เห็นไหม
 ใจมัน

โหดขนาดนั้น
 มันยังรับน้ำอยู่นะ
 ไฟยังรับน้ำอยู่
 นี่แหละ
 น้ำดับไฟคือธรรม


อย่างอื่นดับไม่ ได้นะ…”


ผัวเดียวเมียเดียว  





 องค์ท่านเตือนลูกหลานเสมอๆ
 ให้รู้จักควบคุมไฟราคะตัณหา
 ให้มี

ขอบเขตอยู่ภายในเตาด้วยศีลด้วยธรรม
ดังนี้



“…เราต้องอบรมทางด้านจิตใจให้มาก
 มันสำคัญไม่มีใครมองนะ
 มองแต่

อย่างงั้น
อย่างที่โลกทั้งหลายแหละ
มองกัน
 ..
มันไม่ ได้มองดูจุดที่ถูกต้องดีงาม

อะไร
 มองแต่จุดจะผูกพันเจ้าของให้จมนะซิ
 ทำไมมนุษย์อยากไปสวรรค์ทั้งเป็น

เนี่ย
เวลาตายแล้วมันไม่อยากไป
..
มันก็ ไม่คิดนะ
มันอยากไปแต่สวรรค์ทั้งเป็น


เวลาตกนรกทั้งเป็นมันไม่ยอมตก



มเีมยีคนหนึง่แลว้มนัไมพ่อ
อยากไดอ้กี
๒
คน
เพือ่ไปสวรรค
์มผีวัคนหนึง่


แลว้อยากไดอ้กี
๒
คน
๓
คน
เพือ่ไปสวรรค
์ผวัคนนีพ้าไปสวรรค์ไม่ได
้เบือ่แลว้


ผวัคนนีเ้มยีคนนีเ้บือ่แลว้
 เอาเมยีคนใหมพ่าไปสวรรค
์ เอาผวัคนใหมพ่าไปสวรรค
์

มนัเอาสวรรคท์ัง้เปน็
 ไฟนรกเผาหวัมนัทัง้เปน็
 มนัไม่ ไดค้ดิ
 แนะ่
 เอาอยา่งนัน้ส
ิ

เรามเีมยีคนหนึง่แลว้นี
่แลว้ครอบครวัเปน็ยงัไง
มผีวัเขา้มาอกีคนหนึง่
แฝงผูช้าย

เขา้มาอกีคนหนึง่
เปน็ยงัไง
นัน่ละไฟกองใหญอ่ยูต่รงนัน้นะ
มนัไมดู่


ธรรมท่านดูหมด
 ท่านจึงมีเข้มงวดกวดขันให้อยู่ในขอบเขต
 มันพอเหมาะ

พอดีแล้ว
 กับเมียคนนี้
 กับผัวคนนี้
 พอเหมาะพอดีแล้ว
 อย่าให้เลยนี้ ไปนะ
 นั่น


กาเมสุมิจฉาจาร
 ราคะตัณหาอย่าให้กำเริบเสิบสาน
 บังคับมันไว้ให้อยู่ในเตา


อย่าปล่อยตามมัน
ปล่อยตามมันแล้วเผาเราทันที
 เสริมมันเท่าไหร่มันยิ่งไปใหญ่

เลยนี่
 อย่าเสริมมันเลย
 บังคับมันไว้
 ว่างั้นเลย
 เขามีผัวมีเมีย
 เขาก็จะตาย

เหมือนเราล่ะ
เขาทนไม่ ได้
เขามีผัวมีเมีย
เขาก็จะตาย
เขามี
๒๐
เมีย
๓๐
เมีย


เขาก็ตายเหมือนกันนะ
เราไม่เห็นมีใครไปสวรรค์
มีแต่นรกทั้งเป็นเผาหัวมัน
เรา

อย่าไปหาไฟนรกเผาเรานะ



พากันเชื่อธรรมแล้วสงบ
 ถึงจะอดจะอิ่มบ้างเป็นธรรมดาโลก
 อันนี้เป็น

โลกอนิจจัง
 มีความทุกข์ความจน
 ความมั่งความมี
 เป็นกาลเป็นเวลาเป็นครั้ง

เป็นคราวเหมือนกันทั่วโลก
ยังไงก็ขอให้ธรรมมีในใจ

เป็นตายด้วยกันเชื่อถือกัน

ได้
 ฝากเป็นฝากตายต่อกันได้
 จงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้อบอุ่นที่สุด
 ถึงจะ

จนก็จนด้วยกัน
 เป็นด้วยกันตายด้วยกัน
 ไม่เป็นไร
 อันนี้ ไม่มี ไฟมาเผา
 ไฟข้าง

นอกไม่มาเผา
อยู่ ได้
ดี ไม่ดี
เศรษฐีสู้ ไม่ ได้
เศรษฐี
๑๐
เมียสู้ ไม่ ได้
ไม่ต้องบอก

เพียง
๒
เมียเท่านั้นก็สู้ ไม่ ได้แล้ว
อย่าว่าแต่
๑๐
เมีย
สู้ผัวเดียวเมียเดียวไม่ ได้


ธรรมพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหน
 สอนไว้ให้อยู่

ในขอบเขตแห่งความพอดี
 นี้คือความพอดีแล้ว


อย่าหามาเผากัน…”


 คนบ้า น้ำบ้า   

  

เทศนาในเช้าวันหนึ่งกับการแสดงธรรมแก่ข้าราชการหน่วยใหญ่
ดังนี้


“…เวลามีการมีงาน
 มันน่าอาย
 ขนาดไหนถ้าธรรมดาเราแล้ว
 เอาแก้ว

เหล้าไปโชว์ให้เขาถ่ายลงหนังสือพิมพ์
ถือแก้วเหล้าโชว์
ผู้ใหญ่ขนาดไหนถือแก้ว

เหล้ามาโชว์
 มันน้ำบ้ารู้ ไหม
 เด็กเขายังรู้เขายังไม่เอาแก้วเหล้ามาโชว์
 ผู้ใหญ่

ขนาดนั้นเอาแก้วเหล้ามาโชว์หาอะไร
 ถ้าไม่ขายความเลวทรามของตัวที่สุดเลย


นี่หรือจะปกครองบ้านเมือง
 คือแก้วเหล้านี้เหรอ
 อยากถามว่างั้นนะ
 เขาตำหนิ

กันทั้งโลกทั้งสงสารว่าเป็นของไม่ดี
ทำไมจึงเอามาโชว์
..


สุราคืออะไร
สุราก็คือเครื่องดอง
ของเมา
และทำผู้ดื่มให้ลดคุณภาพแห่ง

ความสมบูรณ์มาเป็นคนพร่อง
 คนไม่เต็มตาเต็งตาชั่ง
 คนขาดบาทขาดสลึง
 ดื่ม

มากเท่าไรยิ่งขาดบาทลงเรื่อยๆ
 จนกลายเป็นคนบอคนบ้าได้อย่างสดๆ
 ร้อนๆ


เราเกิดมาพ่อแม่ ไม่เคยเอาน้ำเมา
 ..
 มาให้เราดื่มเรากินมาเลี้ยงดูเรา
 มีแต่ของ

ดิบของดี
ข้าวต้มขนม
อาหารหวานคาวมีแต่ของดีๆ



เราเติบโตขึ้นมาด้วยน้ำนมของแม่
 ด้วย

ข้าวต้มขนม
 เป็นของดิบของดีมีราคามากมาย
 พ่อแม่นำมาเลี้ยงดูจนเป็นผู้เป็น

คนขึ้นมา
 เมื่อเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาจากของดิบของดีมีค่ามากแล้ว
 กลับเอาน้ำสุรา

ยาเมาเข้ามาเบื่อตัวเองให้มึนเมา
 นี่เป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่ามนุษย์ให้มีศักดิ์ศรีดีเด่นที่

ตรงไหน
ยังมองไม่เห็น
เราลองคิดดูซิ…


สมมุติว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันนี่
 มีกี่คน
 ด้วยกันนี่
 ล้วนแต่คนเมาสุรา
 ..
 นอน

ร่ายบ้าเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทาง
 ไปที่ ไหนมีแต่คนเมาสุรา
 ขี้แตกเยี่ยวราดอยู่

ตามถนนหนทาง
ไม่มียางอายตามมรรยาทของมนุษย์เลย
ดูได้ ไหมพิจารณาซิ



ถ้าหากว่าสุรามันดีจริงดังที่ชอบเสกสรรกัน
 คนมีคุณสมบัติผู้ดีจะชมไหมว่า

พวกขี้เมานอนเกลื่อนกลาดขี้ราดเต็มตัวเต็มถนนหนทางอยู่เขาดีนะ
 ขี้ ไม่ต้องหา

ที่ทะลักออกเต็มผ้าก็ยังได้
คนธรรมดาทำไม่ ได้
นี่เขาดีนะ
อย่างนี้มี ไหม
ไปที่ ไหน

มีแต่คนเมาสุราเต็มถนนหนทาง
แล้วดูได้ ไหม
มีแต่คนบ้าเต็มถนน…”
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นี่ละพระพุทธเจ้าจึงห้าม
 ห้ามไว้อย่างนี้
 เพราะไม่อยากให้คนเป็นบ้ากัน

ทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดิน...ความละอายต่อบาปต่อกรรม
 ต่อบุคคล
 ต่อที่สูงที่

ต่ำไม่มี
 ไปที่ ไหนพูดอะไรได้หมดไม่มียางอายเพราะหมดยางอาย
 พูดวันยังค่ำ

ไม่มีจบก็คือคนเมาสุรา
พูดไม่มีจบ
วกวนไปมาอยู่นั่นแลจนผู้ฟังเบื่อจะตาย



เดี๋ยวก็ลาละครับ
เดี๋ยวคุยอีกไม่จบสิ้น
เดี๋ยวลาละครับ
ได้เวลาแล้วลาละ

หญิงชายอย่าแต่งกายล่อนจ้อน 




“...(มีผู้หญิงวัยรุ่นใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปถวายปัจจัยหลวงตา)



‘เฮ้ย หนูใส่กางเกงล่อนจ้อนแล่นแจ้น เดี๋ยวมันจะปล่อยหีออกมานะนี่ เรา

ไม่อยากดู’  

มันเป็นอย่างไรเมืองไทยเรานี่
 แต่งเนื้อแต่งตัวล่อนจ้อนแล่นแจ้น
 เหมือน

หมูเหมือนหมาเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนลิงเหมือนค่างอย่างไรกัน
 พุทธ-

ศาสนาอยู่ในเมืองไทย
 ไม่ ได้อยู่ที่ ไหนนะ
 มันควรจะมีแบบมีฉบับ
 ทำอะไรทำ



เลอะๆ
 เทอะๆ
 เหมือนไม่มีศาสนาเลยนะเมืองไทยเรา
 เอาล่ะเอามันหนักๆ
 สัก

หน่อย
มองดูแล้วมันขวางหูขวางตาเหลือเกิน
 วันนี้มาสัมผัสเอาเสียบ้างละ
มัน

เป็นอย่างไร



แต่งไปด้วยกิเลสตัณหาความเพลิดความเพลิน
 มันดีเท่าไรพาคนให้จม

ขนาดไหน
 ธรรมมีอยู่พาคนให้ขึ้นทำไมมันไม่สนใจ
 การนุ่งการห่มล่อนจ้อนแล่น-

แจ้นมามันดูไม่ ได้นะ
 
 แต่งเนื้อแต่งตัวหญิงไทยเป็นอย่างไรแต่งตัว
 หญิงไทย

ประเพณีของหญิงไทยเราแต่งเนื้อแต่งตัวมาเป็นอย่างไรกัน
 นุ่งผ้าถุงมาเรียบไป

เลย
 ล่อนจ้อนแล่นแจ้นนี่มันมีแต่พวกลิงพวกค่าง
 พวกเปรตพวกผี
 พวกกิเลส

หนาๆ
เป็นบ้าตลอดเวลานั่นละ
ให้พากันจำเอานะลูกหลานนะ
นี่เราจวนจะตาย


ไม่มีใครเทศน์
เทศน์อย่างเราไม่มี
นี่เทศน์ตามอรรถตามธรรมเลยทีเดียว


การพูดทั้งนี้ ไม่ทำใครให้เสียหาย
 ผู้ที่เป็นมาก่อนนั้นเสียหาย
 ความเพลิด

ความเพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นละความฉิบหายตามความเพลิดความเพลินมา


ธรรมะกระตุกเอาบ้างให้รู้เนื้อรู้ตัวนะ
 โอ้น่าทุเรศ
 มันเลวลงทุกวันๆ
 นะ
 ผู้หญิง

ไทยเรานี่
 แต่งเนื้อแต่งตัวล่อนจ้อนแล่นแจ้นมองไปจะเห็นหีอยู่นะนั่น
 ผู้ชายยัง

ว่าไม่ ได้ทั้งๆ
 ที่มีหำ
 แต่มันแต่งไม่ ได้แบบสวี้ดสว้าด
 น่าหวาดน่าเสียวเหมือนผู้

หญิง
 ผู้หญิงคะนองยิ่งกว่าผู้ชายมากกว่า
 ..
 เราพูดธรรมสอนโลกทำไมสอนไม่

ได้
 มันขวางธรรมขนาดไหนที่พูดอย่างนี้
 คือสิ่งขวางธรรมจะทำลายตนทั้งนั้น


ครับ
 เดี๋ยวคุยอีกอย่างนั้นวันยังค่ำ
 ลาละครับวันยังค่ำแต่ ไม่ ไปก็คือคนเมาสุรา


พูดไม่มีสถานี
 ไม่มีจุดไม่มีหมายไม่มีสาระ
 ไม่สนใจว่าดีว่าชั่ว
 ถูกหรือผิด
 พล่าม

ได้ตลอด
 ไม่สนใจกับเวล่ำเวลาเป็นยังไง
 นี่ก็คือความเมาสุรา
 หาสติสตังไม่ ได้


คนโง่ที่สุดก็คือคนเมาสุรา
แต่คนที่อวดฉลาดที่สุดก็คือคนเมาสุรานั่นเอง
คนเมา

ก็คือคนบ้านั่นแหละ
น้ำนี้เขาเรียกน้ำบ้า…”


ไม่ใช่ทำความเจริญให้แก่ตน
ธรรมไม่ ได้เสียหายอะไร
ธรรมมีความเจริญรุ่งเรือง


ให้พากันปฏิบัติบ้างซ
ิ แต่งอวดกันหาทำไม
 กิเลสตัณหามันมีมาตั้งกัปตั้ง

กลัปแ์ลว้
 เอาธรรมมาโขกมนัลงไปซ
ิ เขกมนัลงไปมนัถงึนา่ด
ู โอ
้ แตง่เนือ้แตง่ตวั

ลอ่นจอ้นแลน่แจน้มาจนดไูม่ ไดน้ะ
 มนัเปน็อยา่งไร
 มนัพลิกึพลิัน่
 หรอืกเิลสจะไม่

ยอมฟังเสียงธรรมเลยหรือเราเป็นลูกชาวพุทธน่ะ
 ฟังเสียงบ้างซิน่ะ
 มันทำไมถึง

เพลดิถงึเพลนิจนเกนิเนือ้เกนิตวัเอานกัหนา
 มนัเปน็อยา่งนัน้นะ
 สว่นมากผูห้ญงิ

นะ่มนัตืน้เขนิเหลอืเกนิ
เราไม่ไดต้ำหนไิปทกุคนนะ
ทีม่นัตืน้เขนิมมีากเวลานี
้กำลงั

มีมาก
 เห่อ
 ไปตามกัน
 แต่งเนื้อแต่งตัวอวดหีอวดหำอวดคยไปแล้วน่ะ
 ไอ้นี้มัน



วเิศษวโิสอะไร
 ธรรมตา่งหากวเิศษวโิส
 ปฏบิตัติวัใหเ้ปน็คนด
ี คนมคีา่อยูก่บัธรรม

นะ
ไม่ไดม้คีณุคา่อยูก่บัอนันีน้ะอนัทีเ่ดีย๋วนี
้อนัทีต่ำหน
ิมนัเลยเถดิไปแลว้นี
่
























คือมันดื้อนักก็จี้เอาต่อหน้าซิ
 มันดื้อนักมันด้านนักก็เอาเสียบ้างซิให้มันทัน

กันกับเหตุการณ์
ถ้าธรรมดาเราก็ ไม่ค่อยว่า
แต่ก่อนได้ยินอย่างนี้ ไหมไม่ ได้ยิน
นี่

มันมาประเจิดประเจ้อต่อหน้าต่อตา
 เครื่องมือแก้กันมีอยู่ก็ใส่เปรี้ยงละซิ


จะว่าอย่างไร
 มันอะไรก็ ไม่รู้
 เอ้อ
 แต่งเนื้อแต่งตัว
 ผู้หญิงละสำคัญ

มากนะ
 เราไม่ ได้ตำหนิผู้หญิงทั้งหลายทุกคนนั่นละ
 ส่วนมาก



มันจะมี
 สมัยนี้ผู้หญิงกำลัง

เป็นบ้า
 เพลินเกินเนื้อเกินตัว


แต่งเนื้อแต่งตัวจนจะเห็นหีมัน

อยู่นั่นน่ะ
มันก็แต่งมาได้
อยากให้เขา

ดูเขาชม
 ว่าดิบว่าดี
 ถ้าว่าดิบว่าดีหมามันไม่นุ่งซิ่นนุ่งผ้ามัน

ไม่เห็นดี
 ก็เป็นหมาเห็นไหม
 หรืออยากเป็นหมาหรือ
 อยาก

เป็นหมาแก้ออกให้หมดมันจะได้เป็นหมาเต็มตัว
 คนอย่าพา

กันยุ่ง
นี่พวกหมาว่าอย่างนั้นซิ
มันเป็นอย่างไรพวกนี้น่ะ
มัน

เลอะเทอะเอาแท้ๆ
นะ...”


อย่าบ้าเมืองนอก 




“...เดก็เลก็เดก็นอ้ยผู้ใหญ่ใครมา
แมท้ีส่ดุหมามา
ถา้มนัพดูไดม้นักจ็ะบอกเปน็

เสยีงเดยีวกนัวา่
มาจากสหรฐัฯ
ฟงัซนิะ่
มนัเปน็บา้กบัเมอืงนอกเมอืงนา
มนัลมืเนือ้

ลมืตวัชาตไิทยเรา
 เปน็อยา่งนีน้ะ
 หนา้ไหนมาถา้ลงไดว้า่มาจากเมอืงนอก
 เชน่มา

จากสหรฐัฯ
ละ
โอย๋
ดมูหีนา้มตีาไปดว้ยกนัหมดนะ
มนัเปน็บา้กนันะพวกนีรู้ต้วัไหม


เราลมืตวัขนาดไหนถงึจะไปยกยอเขาจนเกนิเนือ้เกนิตวั
 ลมืฟืน้ฟชูาตไิทยของเรา

ขึน้
ใหท้ดัเทยีมกนัขึน้โดยลำดบัตามฐานะของพวกเรา
ดว้ยความรูส้กึเนือ้รูส้กึตวั


อันนี้หน้าไหนมา
 ฟังมานานแล้วนะ
 บางทีจี้หน้า

ผากเอาเลยก็มี
 เช่น
 เอาวัตถุเอาของอะไรมาทาน


อย่างช็อกโกแล็ต
 ว่าเอามาจากฝรั่งเศสบ้าง
 อังกฤษ

บา้ง
สหรฐัฯ
บา้ง
เอามาอวดนะ
เราฟงัแลว้กเ็ปรีย้งทนัที

เลย
 คือมันทนไม่ ได้
 มันลืมตัวเสียจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้ทำ

ยังไง
 ใส่เปรี้ยงเสียบ้าง
 ท่านทั้งหลายทราบแล้วยัง


เวลานี้เราช่วยชาติไทย
 เมืองไหนเขามาช่วยเรามี ไหม
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พิจารณาซิ
 เราช่วยเราแทบล้มแทบตาย
 แล้วมีแต่ก้มหัวกราบเขาเรื่อยๆ
 ด้วย

ความเคารพบูชาเขา
 ที่เขาจะเอาตับเอาปอดเราไปกิน
 เหยียบหัวเราไปตลอด


เงินเขาดอลลาร์หนึ่งเทียบกับเงินไทยเราเท่าไรบาท
 เหยียบไปเท่าไร
 ทุกสิ่งทุก

อย่างวัตถุมาจากภายนอกเหยียบหัวเมืองไทยทั้งนั้น
เรารู้ตัวไหม


เราไม่คิดบ้างหรือที่จะฟิตตัวขึ้น
 ไม่ ได้เป็นอย่างเขาก็ตาม
 ขอให้มีนิสัย


เหมือนว่ามดตัวหนึ่งมันก็รักชาติของมัน
 สัตว์ตัวหนึ่งแต่ละตัวๆ
 รักชาติของมัน


คนไทยทั้งประเทศไม่รักชาติมีหรือ
ทำไมไม่สงวนชาติของตัวเองบ้าง
อะไรเอาตั้ง

แต่เรื่องเมืองนอกมาอวดกันๆ
 อวดคนไทยพวกบ้าด้วยกัน
 มันก็เป็นบ้าไปเรื่อยๆ


ละซี
 อวดเพื่อเป็นคติเราไม่ว่านะ
 เอาของมาจากไหนก็ตามที่เป็นคติ
 ยกขึ้นบ้าน

ใดเมืองใดก็ตาม
 ถ้าเป็นคติที่เราจะยึดเป็นคติตัวอย่างได้แล้วนำมาเป็นคติ
 อันนี้

พูดออกมามีแต่ความหมอบราบๆ
 ด้วยความลืมตัวทั้งนั้น
 มันน่าทุเรศนะเมือง-

ไทยเรา
นี่เราพูดถึงเรื่องความลืมตัวของเรา


นี้เอาธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลาย
 ธรรมท่านเสมอ
 อะไรผิดอะไรถูกท่านรู้

หมด
 ท่านสอนพวกเราให้รู้เรื่องรู้ราวบ้าง
 เวลานี้เมืองไทยเราเห่อกันจริงๆ
 เห่อ

กับเมืองนอก
 เห่อไม่ ได้ศัพท์ได้แสงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลย
 การที่นำของเมือง

ใดก็ตามมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่เมืองไทยด้วยความจำเป็น
 เมืองเขาเมืองเรา

เหมือนกัน
ไม่มีใครตำหนิใคร
แต่แบบเห่อๆ
เป็นบ้านี้ ไม่น่าดู
..
ถ้า
หมาอย่างไอ้

ปุ๊กกี้เราเป็นอยู่ในวัด
 เราจะไล่มันออกจากวัด
 แต่มันไม่เห่อนะไอ้ปุ๊กกี้เรา
 เห็น

เจ้าของมามันวิ่งใส่เจ้าของมันปุ๊บๆ
เลย
คนอื่นมันไม่ยุ่ง



อันนี้อะไรเมืองไทยเป็นเจ้าของทำไมไม่สนใจกัน
 ดูเมืองไทยเราซึ่งเป็น

เมืองเจ้าของ
 เมืองนั้นเราเป็นเจ้าของที่ ไหน
 เมืองไทยเราเป็นเจ้าของ
 ตั้งแต่

หมาไอ้ปุ๊กกี้เรามันยังรู้จักเจ้าของ
 มันมีความเคารพต่อเจ้าของ
 มีความรัก

ซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าของ
 เห็นเจ้าของในวัดรู้ทุกตัวหมาในนี้น่ะ
 เมืองไทยเราเป็น

ยังไง
ถ้าอย่างนั้นก็เลวกว่าหมาละซี ไม่รู้เจ้าของ
ชาติไทยเป็นเจ้าของ
มันเป็นยัง

ไงบ้างจึงไม่รู้จักเจ้าของ
 เห่อเป็นบ้าเมืองนอกเมืองนาซึ่งเราไม่ใช่เป็นเจ้าของ
 ก็

ไปดึงเข้ามาเป็นเจ้าของเหยียบหัวเราๆ
มันน่าดูไหมพิจารณาซิ…”






สังคหวัตถุ ๔ 




“...ท่านจึงสอนไว้ในสังคหวัตถุว่า ทานัญจ เปยยวัชชัญจ อัตถจริยา   

จ ยา อิธ สมานัตตตา จ ธัมเมสุ ตัตถ ตัตถ ยถารหัง
 การให้ทาน
 การเสีย

สละมากน้อย
ทั้งวัตถุทั้งคุณธรรมภายในจิตใจหนึ่ง



การพูดมีเหตุมีผลไพเราะเพราะพริ้งไม่ยังบุคคลอื่นให้เสียหาย
 แต่ยัง

บุคคลอื่นให้ ได้รับผลรับประโยชน์จากการพูดที่เป็นสัตย์เป็นจริงของตน
หนึ่ง



และการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลก
 ไม่ว่าเราจะมีสมบัติเงินทอง

ขา้วของหรอืความรูว้ชิาใดๆ
 เราไมห่งึหวงไวเ้ฉพาะเราคนเดยีว
 ยงัมกีารเฉลีย่เผือ่

แผแ่กญ่าตมิติรสหายทีเ่กีย่วขอ้งกนั
 ตลอดถงึผูจ้ำเปน็มากนอ้ย
 จนกระทัง่ถงึสตัว์




เวลาใส่บาตร..ไม่เหยียบบนรองเท้า 




“…พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวช
 ไม่เห็นมีใครไปราดยางให้พระพุทธ-


เจ้า
มี ไหมในตำราว่า
พระพุทธเจ้าไปที่ ไหนราดยางไปพร้อมๆ
 ไม่เห็นมี
 ต่อไปนี้


เราจะต้องได้ถือไม้ติดตัวไปด้วย
 ไปบิณฑบาตต้องถือไม้ติดตัวไปด้วย
 เราบอกให้

ถอดรองเท้า
 พอถอดปั๊บ-ปุ๊บขึ้นเหยียบแล้ว
 ขึ้นเหยียบอยู่บนรองเท้านะ
 พวก

เพื่อนๆ
 ละบอกให้ถอดรองเท้า
 ถอดปั๊บ
 ขึ้นเหยียบปุ๊บอยู่ข้างบน
 ไม่ยอมลงนะ


ตีขาน่ะซี
 ตรงนั้นน่ะ
 มันพิลึกกึกกือ
 กลัวเท้าสกปรกมากกว่าหัวใจสกปรก
หัวใจ

สกปรกมอมแมม
เท้าสะอาด
ใช้ ไม่ ได้
..



 (ส่วน)พวกทหารเขาจะมาฟังเทศน์
 มาใส่บาตร
 เป็นต้น
 พวกทหาร

เขาแต่งชุดทหารมา
 หรือพวกที่โพกศีรษะมาด้วยประเพณีของเขาก็ ไม่ต้องถอด


ให้เป็นไปตามธรรมชาติ
 ไม่เสียความเคารพ
 ทางทหารก็เหมือนกันจะไม่ถอด

รองเท้าก็ ได้
 นอกนั้นถ้าใส่หมวกก็ให้ถอด
 ใส่รองเท้าก็ให้ถอดเสีย
 เพื่อความ

เคารพธรรม
เคารพทานของตน
เคารพท่านผู้มีศีลซึ่งมีเพศสูงส่งกว่าเรา



 การใส่บาตร
 เป็นการบำเพ็ญคุณงามความดี
 เป็นการน้อมรับธรรม

เดรจัฉาน
กม็กีารสงเคราะหส์งหากนัไปตามเกดิตามม
ีเตม็ความสามารถของตน



แล้วก็ความไม่ถือเนื้อถือตัว
 ไม่เย่อหยิ่งจองหอง
 นี้เป็นข้อที่สี่
 ไม่พองตน


มีตนสม่ำเสมอกับบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย
 เข้าที่ ไหนเข้าได้สนิทไปได้หมด


ด้วยความไม่ถือเนื้อถือตัว
 ไม่เย่อหยิ่งจองหอง
 ไม่อวดเนื้ออวดตัว
 ไปที่ ไหนเข้า

ได้หมด
แม้ที่สุดกับสัตว์เดรัจฉานเขาก็รัก


ธรรม
๔
ประเภทนี้เป็นธรรมประจำโลก
ท่านสอนไว้อย่างนี้
ถ้าลงธรรม
๔


ประการนี้ ได้ขาดหรือเบาบางลงไปจากโลก
 เฉพาะอย่างยิ่งโลกมนุษย์เรา
 และ

ธรรมเหล่านี้ ได้ขาดสะบั้นลงไปเสียเท่านั้น
 แม้ที่สุดพ่อแม่ลูกเต้าหลานเหลนอยู่

ด้วยกันไม่ ได้
 แตกกระจัดกระจายกันไปเลย
 ไม่มีฝั่งมีฝาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกัน

ได้เลย...”


ส่วนกุศลของเราให้ ได้เต็มที่
 พร้อมกับ

เคารพธรรมด้วย
 เคารพครูบาอาจารย์ที่

ท่านมีศีลมีธรรมด้วย
 เคารพในทานของ

เราด้วย
 ดังนั้น
 เราถึงได้บอกให้เข้าใจ


เพราะเท้าและรองเท้ามิได้สูงกว่าธรรม

พอจะส่งเสริมให้เป็นวัฒนเท้าในเวลา

เช่นนั้น
 บางคนไม่เข้าใจเพราะไม่เคยมี

ใครบอก
 เนื่องจากท่านเหล่านั้นคง

เกรงใจญาติโยมมากกว่าเกรงธรรม
 แต่

เราเมื่อมีญาติโยมเข้ามาเพื่อธรรม
ทำยัง

ไง
 ญาติโยมมา
 มาเพื่ออะไร
 มาเพื่อ

ความเข้าอกเข้าใจในอรรถในธรรม
สิ่งใด

ที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ญาติโยมไม่เป็น

ความเสียหายเราก็บอก
 เพราะเราเกรง

ธรรม
 เรามุ่งต่อธรรมด้วยกันเหมือน
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ประชาชน
จึงได้บอกเสมอ
ฉะนั้น




 จึงควรพากันเข้าใจไว้
 ส่วนมากท่านไม่ค่อยบอก
 เวลาบิณฑบาตท่าน

เกรงใจ
นอกจากเจริญพรและคล้อยไปตามใจคนเสียเป็นส่วนมากต่อมาก
ธรรม-

ทาน
 และท่านผู้มีศีลและเพศที่ควรเคารพเลยกลายเป็นธรรมชาติที่ด้อยไปกว่า

ความเกรงใจกัน
 นี่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธ
 มีความเคารพธรรมอย่างฝังใจกว่า

ความสนใจเคารพเท้า
จึงได้เตือนได้บอกโดยธรรมเพื่อเข้าใจทั่วกัน…”


 

คำถวายผ้าป่าที่ถูก 




ศิษย์  

 กระผมจะขอถวายผ้าป่าครับ


หลวงตา
 เดี๋ยวถามดูเสียก่อน
 การกล่าว

คำถวายผ้าป่า
กล่าวอย่างไร
ว่าให้ฟังหน่อย


ศิษย์  
 อิมานิ มยัง ภันเต ปังสุกูล

จวีราน ิสปรวิาราน ิภกิขสุงัฆสัส โอโณชยาม   

สาธโุน ภนัเต ภกิขสุงัโฆ อมิาน ิปงัสกุลูจวีราน ิ  

สปรวิาราน ิ ปฏคิคณัหาต ุ อมัหากงั ทฆีรตัตงั   

หิตาย สุขาย 

หลวงตา
 เอาละเข้าใจ
 คือที่กล่าวนี้เป็นสังฆทาน
 ไม่ใช่เรื่องบังสุกุล


บังสุกุลไม่ ได้เป็นสังฆัสสะ
 เพราะส่วนมากร้อยทั้งร้อย
 พูดแบบเดียวกันหมด


แม้แต่พระบางองค์ท่านเป็นหัวหน้ามาทอด
 เวลากล่าวคำบังสุกุลก็ใส่สังฆัสสะ

ลงไป
พอจบลงแล้วนิมนต์เราไปชักบังสุกุล
เราก็ตอบไปทันทีบอกว่าชักไม่ ได้
อัน

นี้ถวายสังฆทานแล้ว
 ถ้าไปชักบังสุกุล
 ท่านปรับอาบัติ
 ท่านก็ว่าใช่แล้ว
 ใช่แล้ว


เปลีย่นวา่ใหมท่นัท
ี นัน่คมัภรีเ์ดยีวกนั
 คา้นกนัไดย้งัไงใช่ไหม
 ผูป้ฏบิตัปิฏบิตัอิยูน่ี
่

ผู้รักษารักษาอยู่นี่
ความหมายว่าอย่างนั้น


ศิษย์  
 แล้วที่ถูกล่ะครับ


หลวงตา อิมานิ มยัง ภันเต ปังสุกูลจีวรานิ สปริวารานิ สีลวันตัสส   

โอโณชยาม สาธุโน ภันเต สีลวันโต อิมาน ิ ปังสุกูลจีวราน ิ สปริวาราน ิ  

ปฏคิคณัหาต ุอัมหากัง ทีฆรัตตัง หิตาย สุขาย 

ที่ว่า
สังฆัสสะให้เป็นสีละวันตัสสะ
ส่วนสังโฆก็ให้เป็นสีละวาแทนกันเท่านั้น

แหละ
นี่เป็นบังสุกุล
ถ้าเป็นสังฆัสสะ
โอโณชะยามะแล้วก็เป็นสังฆทาน
พระไป

ชักบังสุกุลท่านปรับอาบัติ
มีอยู่ในพระวินัยนี่ว่าไง


ศิษย์  
 ทำไมเขาถึงพิมพ์มาอย่างนี้ล่ะครับ


หลวงตา
 โอ๊ะ!
 เรื่องพิมพ์
 พิมพ์อย่างไรก็ ได้ ไม่ขัดข้องใช่ ไหม
 แต่สำคัญที่

ว่าคัมภีร์ว่ายังไงนั่นซิ
 คือคัมภีร์มันมีนี่
 คัมภีร์อันตายตัว
 อันนี้เราพิมพ์ออกมานี่

จำหน่ายขายไปที่ ไหนก็ ได้
 แต่ว่าหลักใหญ่คือคัมภีร์ว่ายังไงนั่นมันมี
 คือบทปรับ

อาบัติ
 ท่านก็มีของท่านนี่จะว่าไง
 เห็นอยู่ด้วยกัน
 อย่างภาพพระพุทธเจ้าออก

บิณฑบาตก็เหมือนกัน
 วางขายกันให้เกลื่อน
ผู้วาดไม่ ได้คำนึงถึงพระวินัยว่าทรง

วางไว้อย่างไร
เวลาเข้าไปในบ้านในเมือง
ท่านให้ห่มคลุม
แล้วภาพที่วางขายเรา

เห็นไหม
 พระองค์ท่านเป็นผู้บัญญัติเองแท้ๆ
 ท่านจะฝ่าฝืนได้อย่างไร
 เพราะ

ท่านเคารพธรรมและวินัยยิ่งกว่าสิ่งใดๆ
นี่






เทียนพรรษา..เป็นเพียงความนิยมกันต่างหาก 




“...มีอะไรเอาเข้ามาๆ
 ตั้งอยู่โน้นแหละเทียน
 ใครก็เทียนพรรษาๆ
 อันนี้

เป็นความนิยมกันต่างหาก
 ท่านบอกไว้ในหลักธรรมหลักวินัยว่า
 ธูปเทียน

ธรรมดา
เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมาว่าเทียนพรรษา..


..เดี๋ยวนี้ก็พระพุทธรูปแหละเกลื่อนโลกเกลื่อนสงสาร
 แม้แต่เทียนก็ดูซิ


เทียนพรรษาๆ
 ใหญ่เท่าขอนซุง
 ในตำรับตำราบอกว่าเทียนพรรษามีที่ ไหน
 ไม่มี


โฆษณาคุณภาพคุณสมบัติขึ้น
 ผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันซี
 อย่างงั้นแล้ว
 ธูป

เทียนธรรมดาเป็นอามิสบูชาไม่เห็นทำกำเริบเสิบสานกันแบบนี้
 มิหนำซ้ำยังเอา

ไปแข่งกัน
 วัดนั้นวัดนี้แข่งกันใครได้ที่
 ๑
 ใครได้ที่
 ๒
 ที่
 ๓
 พระพุทธรูปนี้ขาย

เกลื่อน...”








การสมาทานศีล 




“...สมาทานวิรัติ
คือสมาทานจากพระ
เอาพระมาเป็นสักขีพยาน
ไม่ใช่ ไป

รับศีลจากพระนะ
พูดตามหลักธรรมชาติแล้ว
คือสมาทานจากพระ
เอาพระเป็น

พยานยืนยัน
 เจ้าของไม่เชื่อใจตัวเอง
 เอาพระมายืนยันว่า
 รักษาศีลนี้แล้วจะไม่

ไปทำให้เป็นการทำลายศีล
 เพราะเอาพระเป็นพยานก็ต้องกลัวบาปคนเราใช่

ไหมล่ะ
 นี่ศีลก็เกิดขึ้นได้อย่างหนึ่ง
 เจตนาวิรัติ
 เจตนางดเว้นในศีลข้อนั้นๆ
 ก็

เป็นศีลขึ้นมาแล้ว
 ไม่ต้องสมาทานกับพระ
 เอาพระเป็นพยาน


เอาเจตนาของเจ้าของเป็นพยานเลย สัมปัตตวิรัติ
เป็นศีลขึ้น

ในปัจจุบัน
เช่น
ไปเจอสัตว์ที่ควรฆ่าไม่ฆ่าเสียในขณะนั้น
เป็น

ศีลขึ้นมา
 เรียกว่า
 สัมปัตตวิรัติ
 เรียกว่าเป็นศีลขึ้นมาซึ่งๆ


หน้า
ควรฆ่าไม่ฆ่า
ควรลักไม่ลัก
ควรอะไรในศีล
๕
ข้อนี้ท่าน

จะไม่ฝ่าฝืนในเวลานั้นนะ
 เป็นศีลขึ้นมาในขณะนั้นๆ
 เรียกว่า


สัมปัตตวิรัติ


สมุทเฉทวิรัติ
 เจตนารับศีลตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงวันตาย


จะไม่ล่วงเกินศีลเหล่านี้
 นี้ประการหนึ่ง
แล้วสมุทเฉทวิรัติของ

พระอริยบุคคล
 ตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปแล้ว
 ศีลของท่านจะมาพร้อมเลย
 จะ

สมาทานไม่สมาทานก็ตาม
 เป็นสมุทเฉทวิรัติไปเลย
 หากว่าจำเป็นเป็นหัวหน้า


เอาคนที่ยังไม่เข้าใจศีลเข้าใจธรรม
 เป็นผู้นำพารับศีลก็สักแต่กิริยาๆ
 ท่านไม่

สงสัยว่าท่านมีศีลด่างพร้อยหรือขาดไป
 นำเขาว่าเฉยๆ
 นี่ศีลมี ได้หลายประเภท

อย่างนี้
ส่วนสมุทเฉทวิรัติของพระอริยบคุคล
ตัง้แตพ่ระโสดาขึน้ไปนัน้
เปน็ศลีใน

หลกัธรรมชาต
ิเกดิขึน้จากหริโิอตตปัปะทันทีๆ…”


 

เข้าพรรษา..พากันตั้งสัจอธิษฐาน 




“...ประชาชนญาตโิยมก็ใหพ้ากนั
 ตัง้อกตัง้ใจประพฤตปิฏบิตั
ิ การใหท้าน
 การ

รกัษาศลี
 การภาวนา
 เราจะมกีฎเกณฑบ์งัคบัตนขอ้ใดบา้งในสามเดอืนนี
้ อยา่ให้

ผ่านไปเปล่าๆ
 ไม่เกิดประโยชน
์ เช่น
 ผู้ที่เคยให้ทาน
 มีขาดบ้างทำบ้างอย่างนี
้
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เอา้ตัง้ใจไวเ้ลย
ตัง้สจัอธษิฐานไว้ไม่ใหข้าด
แม้ไม่ได้ใหท้านวนัหนึง่ได้ใสบ่าตรองค์

เดยีวกย็งัดีไมข่าด
นัน่
ใหป้กัไวเ้ปน็หลกัเปน็เกณฑ
์รกัษาศลี
ศลียงัไง
เอา้
รกัษา

เราจะเป็นผู้รักษาตัวของเรานี
้ รักษาศีลก็ศีลเป็นสมบัติของเรา
 คือรักษาตัวของ

เรานัน้แหละ
เอาใหด้
ีใครมคีวามหละหลวมอะไรๆ
การประพฤตติวัโกโรโกโสใหด้ดั

ลงดว้ยธรรม
 ไมม่ธีรรมดดัไม่ ไดน้ะ
 ฉบิหาย
 ตอ้งเอาธรรมไปดดัสนัดานมนั
 เชน่

เคยกนิเหลา้เมายาสรุานารอีะไร
 ตดัขาดลงไปๆ
 ดว้ยธรรม
 อยา่งอืน่ตดัไม่ ไดน้ะ


ถา้เอาธรรมตดันีข้าดสะบัน้ไปเลย


ตอนเช้าตอนเย็นการไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาด
 บังคับไว้เลยอย่าให้ขาด


มนัจะเปน็อะไรก็ใหเ้ปน็
 อยา่งนีเ้รยีกวา่บงัคบัตวัเขา้สูค่วามด
ี ไมบ่งัคบัไม่ไดน้ะ
ที

แรกมนัฝนืจรงิๆ
กเิลสมนัเคยตวัมนั
มนัดดีมนัดิน้ไมม่ขีอบเขตไปตามอำเภอใจของ

ตวัเอง
..
เรยีกวา่ปลอ่ยตวัตลอดตามกเิลส
ใหค้นจมไปๆ
ทนีีเ้อาธรรมเขา้รัง้เอาไว้

ไม่ใหม้นัดดีมนัดิน้
 ใหรู้จ้กัเวลำ่เวลา
 ไหวพ้ระสวดมนต
์ นัง่ภาวนาในคนืวนัหนึง่
 ..


บงัคบัเจา้ของซ
ิ ตัง้แตบ่ดันีต้อ่ไปกลางคนืเวลาจะนอน
 เราจะนัง่ภาวนาไม่ใหข้าด

ในคนืวนัหนึง่ๆ
อยา่งนอ้ยทีส่ดุ
๕
นาท
ีขึน้ไป
๑๐
นาท
ีเอาแคน่ีก้อ่น
ใน
๓
เดอืน

นี้ให้ได
้๕
นาทหีรอื
๑๐
นาท
ีบงัคบัไวเ้ลยทเีดยีว
เรยีกวา่บงัคบัตวัเองภาวนา...”


 

 

พรปีใหม่ 




“...พรปีใหม่ปีเก่ามีแต่มืดกับแจ้ง
 ตัวของเราเองนี่ตัวรับเคราะห์รับกรรม


ถ้าทำไม่ดี
ให้พยายามปฏิบัติตัวให้ดี
จะเรียกว่าพรปีใหม่อยู่กับตัวของเราทุกคนๆ


ธรรมท่านสอนอย่างนี้
 ท่านไม่สอนให้ตื่นลมตื่นแล้ง
 ปีนั้นปีนี้
 เดือนนั้นเดือนนี้


มันมีแต่มืดกับแจ้ง
 ตัวของเราได้รับความทุกข์ความทรมาน
 ไม่มองดูตัวเอง
 มัน

เป็นอย่างไร
มันพรปีใหม่หรือโทษปีใหม่ปีเก่าอยู่กับเรา
ให้ดูตัวของเราทุกคน



ส่วนมากพรปีใหม่มีแต่ตื่นกัน
 ตื่นลมตื่นแล้งกัน
 ธรรมท่านไม่ตื่น
 นี้ธรรม

นำมาสอน
 ให้ดูตัวเองนะ
ปีใหม่ปีเก่าให้แก้ ไขตนเอง
 วันที่
 ๑
มกรานี่เป็นปีใหม่

แล้ว
 ไอ้เราก็คือคนเก่านั้นแหละ
 ถ้าทำความชั่วก็เผาตัวอย่างเก่านั้นแหละ
 ถ้า

ทำดีก็ดีเรื่อยไปๆ
 ให้พยายามแก้ ไขดัดแปลงตนเอง
 อย่าไปตื่นปีตื่นเดือนยิ่งกว่า

ดูเจ้าของ…”








หญิง...ผู้คิด “ฆ่าตัวตาย” 




คณะหนึง่ขึน้มากราบองคห์ลวงตาทีก่ฏุ
ิ บทสนทนาเริม่ขึน้โดยหญงิคนหนึง่


ได้กล่าวกับท่านถึงความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่
 และตั้งใจที่จะ
 “ฆ่าตัวตาย”




ตามสามีด้วยหวังว่าคงจะได้ประสบพบความสุขความสมหวังในโลกหน้า
 และไม่

ทุกข์อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้
 ความหวังของหญิงผู้นี้จะเป็นดังที่คาดไว้หรือไม่

อย่างไร
หลวงตาได้เมตตาชี้แนะให้ฟัง
ดังนี้


 

ฆ่าตัวตาย...หนีทุกข์ได้จริงหรือ ? 

หลวงตา
 ความคิดอยากตายในเวลาเกิดทุกข์ทรมานก็ดี
 ในเวลาใดๆก็ดี


ไม่ใช่จะเป็นความคิดที่ถูก
 แลจะพาให้ผู้คิดได้รับความสุขความสมหวัง
 แต่เป็น

ความคิดที่สั่งสมทุกข์เพิ่มให้แก่ตัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยถ่ายเดียวเท่านั้น
 ตาม

ปกติโลก
 ไม่มีใครคิดอยากตาย
 แต่เป็นเพราะห้ามไม่ ได้
 แก้ ไม่ตก
 ก็จำต้อง

ปล่อยไปตามกฎของธรรมชาติ
 แม้คุณผู้ชายของคุณเองก็ ไม่คิดอยากตาย
 แต่ก็

จำต้องยอมเมื่อถึงคราว
 ส่วนคุณทำไมคิดอยากตาย
 หรือคุณว่าการตายเป็น

ของดียิ่งกว่าการมีชีวิตอยู่
 ถ้าเช่นนั้นคุณก็ ไม่ควรคิดและเป็นทุกข์เพราะการตาย

แห่งสามีของคุณ
 เพราะเป็นของดีแล้ว
 แต่คุณทำไมคิดจนเกิดทุกข์แก่ตนแทบ

ทนไม่ ไหว
 สมมุติว่าลูกชายของคุณก็คิดอยากตาย
 ลูกหญิงของคุณก็คิดอยาก

ตาย
 ตลอดคนในบ้านทุกคนก็คิดอยากตาย
 เพราะคุณเป็นต้นความคิด
 คุณจะ

พอใจกับความคิดของคนเหล่านั้นไหม...(ไม่พอใจค่ะ)


เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณทำไมคิดอยากตาย
 ส่วนคนอื่นไม่อยากให้เขาตาย
 ถ้า

เห็นว่าเป็นของดีก็ควรประกาศให้โลกทราบทั่วกัน
 เพื่อจะได้พร้อมกันตายเสียให้

หมดทั้งแผ่นดิน
 อย่าให้ยังมีใครเหลือเศษทนทุกข์อยู่กับโลกอันแสนโสมมและ

ทรมานนี้ต่อไป
 ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ควรงด
 ไม่ควรคิดเพื่อก่อไฟเผาตนและผู้อื่นให้

เดือดร้อนไปด้วย
 รีบแก้ ไขความคิดที่เป็นพิษเป็นภัย
 ทำใจให้สบาย
 คนในบ้านก็

จะหลับตาสนิทบ้าง
 ไม่พะวักพะวน
ทั้งกับคนที่ตายไปแล้ว
และคนที่กำลังมีชีวิต

อยู่ซึ่งกำลังจะพยายามฆ่าตัวตาย
 คุณเคยเห็นโลกไหนบ้านเมืองใดและคนใดไม่

ประสบกับความพลัดพรากจากสิ่งที่รักและพึงใจมาแล้ว
 ความรักก็เคยรัก
 รักจน

แทบทนไม่ ไหว
 ใจจะขาดในเวลารักนั้นให้ ได้เลยก็มี
 แต่ก็ยังรอดตัวมาได้
 เพราะ

ไม่พยายามจะฆ่าตัวตายเพราะความรักเป็นผู้ชักชวน
 แม้ใจจะรักก็ยอมให้มันรัก

เพราะต้านทานไม่ ไหว
 แต่ ไม่พยายามฆ่าตัวเหมือนคุณ
 จะว่าตำหนิ
 อาจารย์ก็

ยอมรับ
 เพราะคุณคิดและพยายามในสิ่งที่น่าตำหนิ
 จะฝืนชมไป
 โลกต้องวินาศ


การฆ่าตัวตายไม่มีประโยชน์
นอกจากจะมีโทษซ้ำเติมเข้าอีกเท่านั้น...





ทำลายตนแล้วผลจะเป็นอย่างไร ? 

หลวงตา
 สำหรบัคณุ
 เวลานีย้งัควรแกก่ารทีจ่ะแก้ไขดดัแปลงสมบตัอินัมคีา่


คอืตวัของเราใหเ้หมาะสมแกต่นและหนา้ทีก่ารงาน
 เพือ่เปน็ทีอ่บอุน่แกล่กูๆ
 หลานๆ


ตลอดวงศค์ณะญาตซิึง่คอยพึง่อาศยัเราอยูเ่ปน็จำนวนมาก
 แมแ้ขนขา้งขวาขาดไป


คอืคณุผูช้ายของคณุจากไป
 แตแ่ขนขา้งซา้ยยงัมอียู
่ คอืคณุยงัมชีวีติดำรงอยู
่ ลกูๆ


หลานๆ
ยงัจดัวา่มทีีพ่ึง่อนัอบอุน่อยู
่กพ็อมทีางหายใจระบายทกุขอ์อกไดบ้า้ง


หากว่าคุณพยายามฆ่าตัวตายตามสามี ไปเสีย
 ก็เท่ากับทำลายตัวโดยตรง


และทำลายลูกหลานวงศ์ให้ ไร้ญาติขาดมิตรปลิดที่พึ่งไปด้วย
 ก็ยิ่งจัดว่าเป็นผู้

ทำลายล้างผลาญทั้งของเก่าและของใหม่
 ให้ขาดสะบั้นหั่นแหลกไปตามๆ
 กัน


ต้องจัดว่าคุณสร้างกรรมหนักไว้เพื่อหมู่ชน
แล้วผลจะเป็นอย่างไรบ้าง
โปรดคิดดู

ให้ดี








คดัยอ่จากหนงัสอื “คำถามคำตอบปญัหาธรรม”  

โดยทา่นอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสมัปนัโน 
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ตายแล้วจะไปแบบมืดหรือสว่าง ? 




“...เกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกัน
 ท่านตายไปวันนี้
 เราอาจจะตาย

ในวันพรุ่งนี้ก็ ได้
ทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้
มีป่าช้าตีตราอยู่ด้วยกันทุกคน


ไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้
 ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีป่าช้า


เกิดแล้วต้องตายด้วยกัน



แต่ก่อนที่จะตายนั้น
 ผู้ที่ตายในทางชั่วก็มี
 ตายไปด้วยความดีก็มี


ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง
 ๔
 บท
 มืดมาแล้วมืดไปก็มี
 ท่านว่า
 ตโมตม

ปรายโน ทั้งมืดมาทั้งมืดไป เกิดมาก็ ไม่รู้ภาษีภาษาอะไร
แล้วก็อยู่ไปอย่าง

นั้นละ
 เหมือนเป็ดเหมือนไก่
 เหมือนเต่า
 เหมือนสัตว์ทั้งหลาย
 ไม่ ได้คำนึง

ถึงศีลถึงทานการกุศลอะไรเลย
ตายก็ตายไปแบบนั้น
นี่เรียกว่า
มืดมาแล้ว

ก็มืดไป มืดมาแล้วสว่างไป
 เบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไร
 ต่อมา

เราได้สดับตรับฟัง
 ได้อ่านหนังแส่หนังสือหรือฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ท่าน

แนะนำสั่งสอน
 ก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วบำเพ็ญตนโดยลำดับ
 เลยกลาย

เป็นผู้สว่างไป
นี่อันหนึ่ง



และสว่างมาแล้วมืดไป
นี่ก็หมายถึงเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติ

ตัวเป็นคนดี
มีศีลมีธรรม
ครั้นเวลาจวนตัวเข้ามา
เรือเลยล่มบาดจอด
เขา

ว่า
 ภาษาภาคอีสาน
 ตาบอดบาดเฒ่า
 คือเรือล่มตอนจะจอด
 ตาบอดตอน

แก่
 บทเวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ ได้
 คว้าได้ตั้งแต่น้ำเหลว
 คือประพฤติ

ตัวเหลวแหลกไปหมด
เลยเสียตอนตาย
นี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไป
สว่าง

มาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรา
 พระองค์ทรงบำเพ็ญ

พระบารมีมาทุกแง่ทุกมุม
 มาก็ ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆ
 ทั้งนั้น


แล้วเสด็จออกทรงผนวชจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
 เมื่อเทียบถึงตัวของ

เราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อย
 ประพฤติศีลประพฤติธรรมมา

โดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย
 เป็นคนดีตลอดไป
 เรียกว่า
 สว่างมา

แล้วก็สว่างไป…”


ด้วยเมตตาธรรมที่ท่านมีต่อคนหลายกลุ่มหลายคณะดังกล่าวทำให้

คำสอนของท่านจึงมีตั้งแต่ธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดแหลมคม
 สำหรับผู้มุ่ง

ฝึกฝนจิตตภาวนาเพื่อมุ่งสู่แดนนิพพานโดยเฉพาะ
 หรือแม้แต่ธรรมะ

สำหรับเด็ก
 ผู้กำลังศึกษาเล่าเรียน
 ผู้มีหน้าที่การงาน
 ตลอดจนธรรมะ

สำหรับครอบครัว
 สังคม
 และประเทศชาต
ิ ซึ่งจะได้คัดหลักธรรมสำคัญๆ


มาแสดงในหวัขอ้ตอ่ๆ
ไป

















 

                       อย่าเคียดแค้นจองเวรต่อกัน 

  

“…จะเอาความโมโหโทโส
เอาความเกลียดความเคียดแค้น
ความก่อกรรมก่อเวร

ไประงับมันนี้
 ตั้งกัปตั้งกัลป์ก็ ไม่มีวันสิ้นสุด
 มีแต่จะทวีรุนแรงการก่อกรรมก่อเวร


แล้วความทุกข์มากขึ้นไป
ดังที่ภาษิตเราได้ยกมาแล้ว

น
หิ
เวเรน
เวรานิ
สัมมันตีธ


กุทาจนัง
 ตลอดกาลไหนๆ
 เวรย่อมไม่ระงับเพราะการก่อกรรมก่อเวร
 แต่จะทวี

รุนแรงยืดเยื้อไปตลอด
 จนไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีต้นมีปลาย
 แต่เวรนั้นจะระงับด้วยการ



ไม่ก่อกรรมก่อเวร
 สิ้นสุดยุติกันลงเป็นลำดับจนกระทั่งหมดกรรมหมดเวร
 ดังที่เรา



ยกตัวอย่างมาเป็นข้อเปรียบเทียบว่า


มีหญิงคนหนึ่งมีลูก
 ผู้หญิงคนนั้นเป็นนางยักษ์กำลังจะกินลูกของผู้หญิงคนนี้

อยู่
 สองคนนี้เขาก่อกรรมก่อเวรกันมานาน
 คราวนี้คนนี้ ได้ที
 คราวนี้คนนั้นได้ที
 ทั้ง

สองฝ่ายนี้ ได้ทีคนละทิศละทาง
 มีแต่เรื่องกองทุกข์เผามาเป็นกัปเป็นกัลป์นานขนาด

ไหน
 ตั้งแต่เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นพังพอนเป็นอะไรมาเรื่อยๆ
 คนนี้กินคนนั้นๆ
 คนนั้น

เป็นเสือ
คนนี้เป็นวัว
กินกันมาเรื่อย
เวลาจะตายมันก่อกรรมก่อเวรเอาไว้
เอา
คราว

นี้มึงกินกู
 คราวหน้ากูขอก่อกรรมมึง
 แล้วทีนี้คราวหน้าคนนี้ก็ก่อกรรมคนนั้นอยู่นี้

เรื่อยมา


พอดีจังหวะที่เวรของเขากรรมของเขาจะระงับดับลงไปได้
 พอดีผู้หญิงคนนั้น

กำลังเดินไปพระเชตวัน
ไปเจอกับยักษิณีคนก่อกรรมก่อเวร
พอเห็นก็ปรี่เข้าใส่เลยจะ

กินลูกคนนี้
 คนนี้ ไม่มีทางไปก็วิ่งเข้าวัดเชตวัน
 พอดีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่น


พระองค์ก็โบกมือ
 มีอะไรกัน
 ทางนี้ก็วิ่งเข้ามาซุก
 เหมือนกับว่าหัวอกพระองค์นั่น

แหละ
เพราะไม่มีที่พึ่งคนเรานะ
คนนั้นก็เลยหยุดอยู่นั้น
มีอะไรกันว่างั้นนะ
นี่เขาจะ

มากินลูก
 พระองค์ก็เรียกมาสั่งสอนในเดี๋ยวนั้น
 นี่พวกเธอก่อกรรมก่อเวรกันมานาน

สักเท่าไรแล้ว
คราวนี้ก็จะมาก่อกรรมก่อเวรต่อหน้าของเราตถาคต
แล้วพระองค์ก็สั่ง

สอนเรื่องกรรมเรื่องเวรเคยก่อกันมาตั้งแต่เมื่อไร
 พระองค์ชักอดีตมาหมดเลยเรื่อง

คนทั้งสองที่ก่อกรรมก่อเวร
มีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดมา
จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้


ทีนี้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนเรื่องก่อกรรมก่อเวรไม่ใช่ของดี
 พอสั่งสอนเสร็จแล้ว


ยักษ์นั้นได้สำเร็จพระโสดา
 เพราะสามารถสำเร็จเป็นพระโสดาได้
 นอกจากสัตว์ท่าน

ก็บอกว่าไม่ใช่ฐานะที่จะสำเร็จพระโสดาได้
 พอสำเร็จพระโสดาแล้วใครจะรู้ยิ่งกว่า

พระพุทธเจ้า
 ผู้หญิงคนนี้จนตัวสั่นเพราะกลัวเขาจะมากินลูก
 ดี ไม่ดีอาจกินแม่ด้วย


พอพระองค์รับสั่งเสร็จแล้ว
จิตเขาลงได้สำเร็จเป็นพระโสดา
พระองค์บอกเอาลูกคน

นี้ ไปให้เป็นลูกคนนั้น
 ให้คนนั้นเป็นแม่
 ทางนี้ตัวสั่น
 เอาไปก็เท่ากับมันจะเอาไปงับ

กลืนในทันทีมันจะไม่เคี้ยวว่างั้นเถอะ
เอาไป
พระพุทธเจ้ารับสั่ง
 เอาไปก็อุ้มจากคนนี้

ไปยื่นให้แม่คนนั้นหอม
 แม่คนนี้ก็ตัวสั่นเขาหอมลูกตัวเอง
 นึกว่าเขาจะงาบลูกตัวเอง


ตัวสั่นเลย
นั่นละตั้งแต่บัดนั้นมาระงับเลยเห็นไหม


เมืองไทยของเรานี้ก็เป็นเมืองของคนมีกิเลส
 เทียบกันได้กับหญิงสองคนนั้น

แหละ
 อย่าให้เป็นหญิงสองคนเป็นยักษ์เป็นมารต่อกัน
 คราวนี้คนนั้นได้ที
 คราวนั้น

คนนั้นได้ที
 ใครได้ทีก็คืออยู่ในนรกด้วยกัน
 เพราะฉะนั้นจึงให้เปิด
 ให้นรกพังให้หมด

ดว้ยอรรถดว้ยธรรม
เปน็ความสงบเยน็ใจ
ยอมรบัความผดิความถกูจากกนัและกนัแลว้


บ้านเมืองของเราจะสงบร่มเย็น...”
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พระช่วยโลกไม่ได้ ใครเล่าจะช่วยได้ 
 

ความเมตตาสงสารขององค์หลวงตาที่มี

ต่อโลก ไม่ปรากฏเพียงแค่การเทศนาหรือการ

อบรมสั่งสอนซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุดอย่างเดียว

เท่านั้น ความเมตตาของท่านยังแผ่ขยายไปใน

แง่วัตถุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค โดยเฉลี่ย

เผื่อแผ่สงเคราะห์ช่วยเหลือแบบเงียบๆ อย่าง

ทั่วถึงทั้งคนทุกข์คนจน คนประสบภัยตามภาค

ต่างๆ โรงพยาบาล โรงเรียน วัดวาอาราม 

หน่วยงานราชการ สถานสงเคราะห์ต่างๆ ไป

ตลอด ทั่วถึงแม้กระทั่งสัตว์พิการ ดังนี้ 

“…เรามีแต่ให้ แต่ให้ตลอด อำนาจความ

 
ส่งเสริมวัดกรรมฐาน  

เมตตานะไม่ใช่อะไร เมตตานี้

ครอบตลอด เป็นธรรมชาติ

นะ จิตกับเมตตาเหมือนกับว่า

เป็นอันเดียวกัน มันอ่อนนิ่ม

ไปหมด ไม่ ได้ถือว่าสูงว่าต่ำ

อะไร มันไปด้วยกัน พร้อม

เลยนะความเมตตาสงสารนี่

น่ะ  ไม่ว่าจะเล่นกับสัตว์

ประเภทใด ความเมตตาอยู่

นั้นนะ ไม่ ใช่เล่นแบบโลกๆ 

เขาเล่น .. 

มันเป็นเหมือนอากาศนี่

นะ ครอบไปหมดเลย อำนาจ

ความเมตตามันเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง คือ เหนือ

เรื่องความคิดจะโกรธจะเคียดจะแค้นให้ ใครมัน

ไม่มี อันนั้นมันครอบไว้เสียหมดเลย  

ใครจะตำหนิก็ตาม ใครจะชมอะไรก็ตาม 

เมตตามันเหนือไปเสียทุกอย่าง เกินกว่าที่จะคิด

เรื่องเหล่านี้ ว่างั้นเถอะนะ เรื่องเหล่านี้เป็น

เรื่องขี้หมาไปซะ พูดตรงๆ อย่างนี้ .. 

ถ้าจะเทียบอย่างว่า พ่อแม่กับลูกนะ ลูก

มันตัวเล็กๆ มันออดมันอ้อน มันจะกัดจะข่วน

อะไรก็แล้วแต่ พ่อแม่มีแต่ โอ๋ โอ๋ ใช่ ไหมล่ะ 

เพราะความรักความเมตตานี่แหละ ในขั้นของ

ปุถุชนก็เป็นอย่างนี้ เมตตาของปุถุชนมันเหนือ

ที่จะไปถือสีถือสากับเด็กใช่ไหมล่ะ อันนี้ก็แบบ

เดียวกัน…” 

องค์หลวงตาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เป็นทานตลอดมาตั้งแต่ตั้งวัดป่าบ้านตาด หาก

คิดมูลค่าต้องเป็นจำนวนหลายๆ หมื่นล้านขึ้น

ไป ความเมตตาของท่านกล่าวไว้ ดังนี ้ 

“ไปดูที่ ไหนๆ เราดูจริงๆ ช่วย จริงๆ .. 

ถ้าเรายังไม่ตายแล้วเราจะช่วยตลอดไป ไม่ว่า

โรงพยาบาลไหนๆ ช่วยทั้งนั้น โรงร่ำโรงเรียนก็

ปลูกให้เป็นหลังๆ ขาดอุปกรณ์อะไรๆ บ้าง ให้  

ให้  ให้ ไม่ว่าแต่โรงพยาบาล  สถานสงเคราะห์ 

ต่างๆ เราก็ให้ ” 

ด้วยเหตุนี้ เอง วัตถุสิ่ งของจตุปัจจัย

ไทยทานมากน้อย หากพอเพียงกับพระเณรและ

ความจำเป็นในวัดแล้ว ท่านจะหมุนออกช่วย

โลกอยู่เรื่อยมา ไม่มีส่วนที่สั่งสมไว้เพื่อตัวของ

ข้าวสารอาหารสดแห้งของขบฉันที่จัดส่งไปตามวัดป่ากรรมฐาน

เป็นประจำ 
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ทา่นแมแ้ตน่อ้ย ดงัคำกลา่วของทา่นกบัพระเณร

ในวัดป่าบ้านตาดตอนหนึ่งว่า 

“ไม่ว่าการสงเคราะห์สงหา สิ่งใดที่มีอยู่

ในวัดนี้ ไม่ต้องมาขอ  บอกว่าเป็นของทุกคน  

ผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้สักนิดหนึ่งภายใน

จิตใจเลย พูดตรงๆ อย่างนี้ เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้ง

นั้น  เรารับด้วยเหตุนี้เองรับหมู่เพื่อน ถ้าพูดถึง

เรื่องรักเรื่องสงวน ก็เหมือนอวัยวะของผมเอง” 

องค์หลวงตาท่านเห็นความสำคัญของวัด

กรรมฐานที่มุ่งต่อการปฏิบัติจิตตภาวนาอันเป็น

งานโดยตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  ด้วย

เหตุนี้ท่านจึงคอยให้กำลังใจออกเดินทางไป

เยีย่มเยยีนยงัวดัตา่งๆ เพือ่แนะนำทัง้ดา้นธรรมะ

และสงเคราะห์จตุปัจจัยไทยทานตามความ

เหมาะสมและความจำเป็นแก่วัดเหล่านั้น จะได้

ไม่มีข้อกังวลในการบำเพ็ญเพียรและจะได้ ใช้

เวลาเร่ งสร้ างสติปัญญาให้กล้ าแกร่ งจน

สามารถก้าวข้ามทุกข์ภายในใจได้ และนอกจาก

จะส่งเสริมช่วยเหลือวัดปฏิบัติในที่ต่างๆ แล้ว 

สิ่งที่ท่านเน้นย้ำเป็นพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือ 

หวัหนา้วดั ท่านวางหลักปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

“หลักใหญ่หัวหน้าต้องเป็นคนดี พระก็

เป็นพระดี เคร่งครัดในหลักธรรมหลักวินัย 

เคร่งครัดต่ออรรถต่อธรรมทุกด้านทุกทาง   

เข้มงวดกวดขัน สิ่งใดที่จะเป็นภัยกับวัดกับวานี้

ผู้ เป็นหัวหน้าจะต้องโดนก่อนๆ เป็นผู้ระวัง

รักษาทุกด้านทุกทาง เช่นอย่างวัดนี้ก็หลวงตา

เป็นหัวหน้า ตาพระเณรจะมาจับอยู่ที่ตรงนี้    

หูพระเณรจะจ่อฟังอยู่ที่ปากเดียว แสดงออกมา

อย่างไรบ้าง กิริยาอาการที่กระทำออกไปมี  

ยังไงบ้าง จึงว่าศึกษา คือหูก็ฟังสำเหนียกศึกษา 

ตากส็ำเหนยีกศกึษา ศกึษาไปดว้ยในตวั เรยีกวา่  

มาอบรมศึกษาจากหัวหน้า  

รักษาป่าเขาบริเวณวัดถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

หัวหน้าต้องเป็นแบบเป็นฉบับ หัวหน้า  

โกโรโกโสใช้ ไม่ ได้เลย วัดก็เป็นวัดที่เลว ถ้า

หัวหน้าเลวเสียอย่างเดียววัดเลวหมด ลูกวัดก็

เลวไม่เคารพเลื่อมใสโกโรโกโสหาแบบหาฉบับ

ไม่ได้” 

 

รักษาป่าเขา  
เพื่อลูกหลานพระกรรมฐาน 

          

คุณค่าของต้นไม้ป่าเขาต่อการบำเพ็ญ

จิตตภาวนา เป็นสิ่งที่องค์ท่านพูดอยู่เสมอๆ ว่า 

พระพุทธเจ้าทรงสอนพระให้อยู่ป่า การอยู่ให้

อยู่ด้วยการพิจารณา อยู่แบบอรรถแบบธรรม 

ไม่ใช่ ไปอยู่ป่าแบบสัตว์  เพราะสถานที่เช่นนี้

เป็นที่ชั้นเอกในการบำเพ็ญเพียร ไม่มีคนไปยุ่ง

กวน วัดที่ท่านให้การช่วยเหลือส่วนใหญ่จึง

พยายามรักษาสภาพที่เป็นธรรมชาติป่าเขา

แหล่งต้นน้ำลำธารไว้ ให้มากที่สุด พระเณร   
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กุลบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้มีสถานที่สงบสงัด

ในการบำเพ็ญเพียร ในเรื่องนี้ท่านเคยกล่าวว่า 

“…วัดดงศรีชมภู (ดานวิเวก) เป็นวัด

ประเภทที่หนึ่ง ภูวัว ประเภทเอก ไล่เลี่ยกัน   

วัดดอยธรรมเจดีย์ ภูสังโฆ เป็นประเภทที่หนึ่ง 

ผาแดง นาคำน้อย  เหล่านี้ที่หนึ่งทั้งนั้น อยู่

ภาวนาได้ทั่วไป หลบหลีกไปหาที่ภาวนาได้

สะดวกสบาย .. อยู่ตามเขาในป่าในเขารื่นเริง 

มันอาจจะขึ้นกับนิสัยก็ได้ แต่ส่วนมากจะชอบ

ภูเขามากสำหรับพระนะ เป็นป่าเป็นดงก็ขอให้

ดงภูเขา มันหากมีอะไรแปลกๆ อยู่นั้นนะ ก็เรา

เคยเที่ยวมาพอแล้วนี่ .. สงวนไว้แล้วก็ยังที่ที่

ซื้อไว้ที่น้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์) นั่นก็เป็น

ประเภทที่หนึ่งๆ เพราะดงกว้าง ซื้อครอบไว้

หมดเลย พระอยู่ ๓ ย่านด้วยกัน…” 

คุณค่ าของป่ า เขามีความสำคัญต่อ

พระพุทธศาสนาอย่างมาก ดังนั้นหากวง

ราชการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆ โดยไม่

เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญ ท่านจะออกหน้า

ปกป้องวัดเหล่านั้นทันทีด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

“...ศาสนาจะหมดละนะ ถ้าลงไล่พระออก

จากป่าแล้วหมดศาสนา เราบอกตรงๆ อย่างนี้

เลย ไม่มีเหลือ พระพุทธเจ้ากับศาสนาพุทธกับ

ป่านี่แยกกันไม่ออก บอกงั้น ถ้าต้องการจะทรง

มรรคทรงผลเห็นผลประโยชน์ของศาสนา

ประจักษ์อยู่แล้วป่าต้องเป็นป่า กับศาสนาต้อง

เป็นคู่เคียงกันไปแยกกันไม่ออก  

องค์ ไหนไม่ดีไล่ออก องค์ ไหนดีให้อยู่ใน

ป่ามันถึงถูกต้อง จะไล่ออกหมดยังไง เพราะ .. 

ไลด่ะไปเลยนีน่ะ มนัอดทนไม่ได ้เราเปน็ผูร้กัษา

ศาสนาคนหนึ่ง ทำประโยชน์ให้โลกก็เต็มกำลัง

ความสามารถ ยังมาเห็นต่อหน้าต่อตานี่ดูไม่ได้

นะ นี่เรียกว่าทำลายศาสนาทำลายอย่างนี้เอง 

บอกชัดๆ เลย  

ศาสนานี้จะหมดถ้าลงได้ ไล่พระออกจาก

ป่าแล้วไม่มีเหลือ ตำราไม่มีความหมายแหละ 

อยู่ในตู้ ในหีบ พวกคนนั่นแหละจะไปก่อความ

ทุกข์ความยากลำบากให้ส่วนรวม ว่าอย่างนั้น 

ศาสนารกัษาคนใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุยงัไมรู่อ้ยูเ่หรอ 

จิตแต่ละดวงๆ ได้รับการอบรมจากศีลจาก

ธรรมแล้วเป็นคนดีมากมายขนาดไหนจาก

ศาสนายังไม่รู้ตัวอยู่เหรอ ว่าขนาดนั้นแหละ 

เห็นแต่พุงนั่นซิ ไล่พระออกแล้วไปขนเอาไม้

ออกมาจากป่า…” 

วัดที่ท่านให้ความช่วยเหลือมักมีสภาพ

เป็นป่าเป็นเขา บรรยากาศเอื้อต่อความสงบ

สงัด เช่น วัดที่อยู่ ในแถบภูวัว แถบภูเขาใน

อำเภอหนองววัซอ นำ้โสม นายงู นาแหว้ ภหูลวง  

ภลูงักา นำ้หนาว แนวเทอืกเขาภพูาน เขาใหญ ่

กาญจนบุรี ราชบุรี ภูเขาในจังหวัดพะเยา 

ความเรียบง่าย สงบ สงัด ตามสภาพป่าเขา  

ภายในวัดป่ากรรมฐาน 

ทางจงกรม คือที่ทำงานของพระ 

(๑)  พระอาจารย์แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร    (๒) หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

(๓)  พระอาจารยป์รดีา (หลวงปูท่ยุ) ฉนัทกโร วดัปา่ดานวเิวก อ.โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ   (๔)  พระอาจารย์เสถยีร คณุวโร  วดัถำ้พระภวูวั อ.เซกา จ.บงึกาฬ   

(๕)  พระอาจารยอ์นิทรถ์วาย สนัตสุสโก  วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี  (๖)  พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต วัดป่าสังฆาราม (ภูสังโฆ) อ. หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

๑ 

๔ 

๒ 

๕ 

๓ 

๖ 
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เป็นต้น เมื่อมีโอกาสท่านจะนำเครื่องอุปโภค

บริโภคที่จำเป็นไปสงเคราะห์ช่วยเหลือ และ

พร้อมๆ กันนี้ท่านจะแอบสังเกตอยู่เงียบๆ เพื่อ

ดูข้อวัตรปฏิบัติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของพระเณรไปด้วย  

ที่ท่านเน้นย้ำคือ ดูว่าสำนักนั้นมีทาง

จงกรมหรือไม่ มีร่องรอยการเดินจงกรมของ

พระเณรหรือไม่ เพราะท่านถือว่าทางจงกรมนี้

คือที่ทำงานของพระ ทางฆราวาสเขายังมีโต๊ะ

ทำงาน ทางพระเณรก็ต้องมีทางจงกรมเป็น

สถานที่ทำงานเช่นกัน ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึง

คำพูดเด็ดขาดของท่านต่อวัดที่ท่านให้การ

สงเคราะห์และเยี่ยมเยียน ดังนี้   

“ไปวัดนั้นวัดนี้ ผู้ที่มีหิริโอตตัปปะ ผู้มีศีล

มีธรรมประพฤติตัวเป็นคนดี เป็นพระดีเพื่อ

มรรคเพื่อผลแล้ว เราติดตามแนะนำสั่งสอน

ดุด่าว่ากล่าว ถ้าแบบเข้าห้อง ไอ.ซี.ยู.แล้วไม่

เล่นด้วย ไม่ไปเหยียบจนกระทั่งวัด .. ไม่ไป ไป

อะไร เกิดประโยชน์อะไร ไม่ไปเสริม มันหดเข้า 

ด้วนเข้าๆ นี่นะ”  

ความจริงจังในการสงเคราะห์พระเณรผู้

มุ่งปฏิบัติธรรมนี้ จะเห็นได้ชัดเจนจากคำสั่ง

ของท่านคราวหนึ่งต่อท่านพระอาจารย์อุทัย  

เจา้อาวาสวดัถำ้พระภวูวัในระยะนัน้ ใจความวา่   

“เรื่องข้าวสารอาหารสดแห้งของขบฉันที่

จัดส่งให้อยู่เป็นประจำทุกเดือนนี้ ถ้าไม่เพียงพอ

ให้บอกทันที จะจัดเพิ่มเติมให้ .. สถานที่นี้เป็นที่

สงบสงัด เหมาะแก่การบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่

มาก หากมีพระเณรผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมาอยู่

ด้วยมากน้อยเพียงใด ผมจะเป็นผู้รับเลี้ยงเอง

ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นพระเณรประเภทหมูขึ้นเขียง 

คือไม่สนใจต่อการภาวนา ขี้เกียจขี้คร้าน มีแต่

กินแล้วนอนนั้น ให้ ไล่หนีทันทีเลยนะ” 

แม่น้ำเลย มีต้นน้ำมาจากป่าน้ำหนาว  

ซึ่งองค์หลวงตาเมตตาฟื้นฟูสภาพป่านับหมื่นไร่ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กั้นแม่น้ำป่าสัก  

มีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์   

ซึ่งพระกรรมฐาน ท่านเมตตาไปดูแลต้นน้ำ 

      

รักษาป่า ต้นไม้ ต้นน้ำลำธาร 
 

องค์หลวงตาเมตตาช่วยเหลือราษฎร 

และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมหลายแห่ง เช่น 

ป่าแถบอำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่ป่า

ลุ่มน้ำป่าสัก เขตบ้านดงคล้อ บ้านน้ำเที่ยง 

บ้านสามแยก ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว 

สภาพป่าที่ถูกทำลาย สภาพป่าหลังการฟื้นฟู 

องค์หลวงตาเมตตาให้วัดป่าดงคล้อเข้าไปฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย 
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จงัหวดัเพชรบรูณ ์ ยิง่ใหค้วามสำคญัมากทเีดยีว 

โดยองค์ท่านเมตตาไปดูสภาพพื้นที่ป่าด้วย

ตนเอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาสูงชัน 

เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสาย 

ได้แก ่ น้ำเลย น้ำฟอง ฯลฯ ซึ่งสภาพพื้นที่

บริเวณดังกล่าวในขณะนั้น ถูกบุกรุกแผ้วถาง

ป่าทำไร่เลื่อนลอย จนสภาพป่าถูกทำลายลง

อย่างสิ้นเชิง ในเรื่องโครงการน้ำหนาวนี้ท่าน

ให้เหตุผลว่า 

“...ที่ดินเวลานี้ (มิถุนายน ๒๕๓๗) ก็ ๑๐ 

กว่าล้านแล้วที่ซื้อ เนื้อที่ดูเหมือนได้ ๗ พันกว่า

ไร่แล้ว หลายแห่ง ทางด้านเพชรบูรณ์ก็มี ที่

เราซื้อไว้นี้ ไว้เพื่อชาติบ้านเมืองนะ เราไม่ได้

ซื้อโดยลำพังเราเองนะ มันเป็นต้นน้ำลำธาร 

เช่น ต้นน้ำจังหวัดเลยนี่ที่ผ่านมาทางอำเภอ

วังสะพุงนี้แหละ น้ำหมดได้ ๒ แล้งนี้แล้ว 

ต้นน้ำ มันอยู่ตรงนั้น เราเลยซื้อครอบไว้หมด

เลย เวลานี้ก็มีโครงการพระราชดำริประสาน

งานเข้ามาในเรา เราบอกเอาเลยให้เลย 

เพราะเราซื้อนี้ ซื้อไว้เพื่อชาติ  

หลวงตาบัวไม่มีอำนาจวาสนาอะไรมาก

นัก วาสนาของพระอำนาจของพระไปเรื่อง

ของพระ ไม่ ใช่เป็นเรื่องแบบโลก ทีนี้ เมื่อ  

  

พระอาจารยเ์ฉลมิ ธมัมธโร   พระอาจารย์ชิต ฐิตจิตโต  

ทหารมาขอประสานงานเกี่ยวข้องด้วย ทหาร

เป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้รักษาได้ เราก็ยกให้ทหาร

เป็นผู้รักษาแทนเราไปเลย รู้สึกสะดวกดีทุก

อย่าง .. อยากจะปลูกป่าก็เอา ช่วยกันปลูก 

รักษาตรงไหนๆ ที่มันจะมีความแน่นหนามั่นคง

ต่อชาติแล้ว เอาเลย เราก็มอบให้ทางทหารเลย

เวลานี้ เราเบาใจมากแล้วเป็นแต่เพียงว่าซื้อ

ให้ๆ ให้ทางทหารเป็นผู้ดูแล .. 

สงวนป่าเอาไว้สำหรับลูกหลาน ต้นน้ำ

ลำธารจะไม่มีเหลือถ้าไม่สงวนป่าเอาไว้ อันนี้

มันอยู่รอบของต้นน้ำลำธารด้วย ซื้อครอบไว้

หมด น้ำฝนตกมาจากเขามันชุ่มเย็น ไหลลงมา 

แม้แต่แม่น้ำเลยนี้ก็มาจากนั้นนะ แม่น้ำเลย

วังสะพุงนี่ มาจากที่เราซื้อครอบไว้โน้นหมด มี

อยู่ ๒-๓ สายแม่น้ำที่ไหลมาจากที่เราซื้อครอบ

เอาไว้ ตอนนี้พักทางโน้นก่อน ทำประโยชน์

อย่างอื่น หมุนไปทางอื่น เรื่องหมุนนี่ ไม่ถอย

แหละ หมุนไม่หยุด  

หมุนเรื่อยๆ ช่วยทางโน้นช่วยทางนี้ จะ

ทำยังไงความทุกข์ความจนไม่โดนใครเข้าก็ดูดี 

ถ้าโดนเข้าเท่านั้นก็พอแล้ว หงายไปเลย ใครจะ

อยากโดน โดนทุกข์ ไม่มีกินอยู่ ได้หรือมนุษย์

เรา จะปลูกของอะไรพืชผลต่างๆ ปลูกไม่ ได้ 

น้ำไม่มี แผ่นดินไม่ชื้น แห้งผากอย่างนี้ปลูก

อะไรก็ไมข่ึน้ ถา้แผน่ดนิมนัชืน้แลว้ปลกูมนักข็ึน้ .. 

ที่น้ำหนาวนั้นเราได้ซื้อที่ ให้เป็นพันเป็นหมื่นไร่

นะ ซื้อที่แถวนั้นเพราะที่นั้นเป็นป่าที่สวยงาม

มาก และเป็นต้นน้ำลำธารอยู่ที่นั่น .. ถ้าหากว่า

ไม่ซื้อไว้นี้หมด แล้วแห้งแล้งขึ้นมาทันที เรา

ห่วงบ้านห่วงเมือง เราทำเอาไว้ให้ลูกๆ หลานๆ 

ได้ใช้ต่อไป จึงได้ซื้อไว้หมด …” 

สภาพวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบรูณ์ 
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อดุรฯ กม็ทีางดา้นตะวนัตก อยา่งผาแดง ภสูงัโฆ 

กเ็ปน็เขตอดุร หรอืหนองบวัลำภกู็ไมรู่น้ะ นีม่นัก็

เขตเดยีวกนั ถา้ไปทางหนองคาย กด็งศรชีมภ ูมี

หลายแหง่ สกลนครกว็ดัดอยธรรมเจดยี ์เปน็วดั

ใหญ่อยู ่ ทำเลภาวนาสะดวกๆ สว่นไปทางตอน

ใต้ของภาคอีสานไม่ค่อยสะดวกเหมือนทางตอน

เหนอืนะ .. 

อย่างโคราช ก็ต้องภูเขาทางสะแกราช 

ไปโน้น ห่างมาก ไปทางเขาใหญ่ไปนู้น ภูเขา 

ทางร้อยเอ็ด สารคาม ไม่ค่อยมี ทำเลเหมาะๆ 

ไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานอยู่ที่ ไหน 

จึงมักจะอยู่ตามป่าตามเขา ด้วยเหตุนี้เองที่มี

ป่าเขามากๆ จึงมักมีกรรมฐานอยู่ทั่วๆ ไป 

อย่างอุดรฯ ก็ไม่น้อยนะ แถวหนองบัวลำภูนั่น

เป็นอันเดียวกัน ต่อกันไปเลยพระเต็มไปหมด 

ไปหนองคายไปอะไรทำเลภาวนาสะดวก…” 

แผนที่แสดงพื้นที่แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ป่าสงวนแห่งชาติน้ำหนาวและป่าเตรียมการสงวนหนองน้ำหนาว  

จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งองค์หลวงตาเมตตาสงเคราะห์ให้ดำเนินการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่า 

และในขณะที่มีการดำเนินการเรื่องพื้นที่

อยู่นั้น พระอาจารย์ชิตและพระอาจารย์เฉลิม

ก็ได้ดำเนินการสร้างวัดควบคู่กันไปเพื่อรักษาป่า

ได้เต็มที่และเพื่อสืบทอดดำรงรักษาปฏิปทาของ

พระธุดงคกรรมฐาน ตามแนวทางขององค์-

หลวงตา โดยพระอาจารย์ชิตได้ดำเนินการ

สร้างวัดป่าดงคล้อขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขณะที่

พระอาจารย์เฉลิมเริ่มสร้างวัดป่าบ้านสามแยก 

อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ การทำ

หน้าที่ดูแลป่าต้นน้ำลำธารตามความมุ่งหมาย

ขององค์หลวงตาจึงประสบผลดีในเวลาต่อมา 

สำหรับการรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารของ

พระกรรมฐานในที่อื่นๆ ก็เช่นกัน ด้วยการรักษา

อย่างจริงจังเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น การปลูกป่า

รักษาป่าของพระกรรมฐานที่นั่นก็เห็นผลเป็นที่

ประจักษ์ ป่าไม้มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์เป็น

ดงหนาป่าทึบได้ โดยเร็ว  องค์หลวงตากล่าว

ยืนยันในเรื่องนี้ด้วยองค์ท่านเองเลยว่า 

“แล้วป่าไม้เวลานี้เป็นดงหนาแน่นไปหมด

นะ เห็นไหมพระรักษาป่า ให้ป่าไม้รักษาป่า 

พวกนี้เป็นเปรตเป็นผี แต่เราไม่ได้ตำหนิทุกจุด

ไปนะ ส่วนมากมีแต่พวกป่าไม้กินไม้ กินไม้ด้วย 

เป็นข้าศึกต่อพระกรรมฐานด้วย” 

และหากจะกล่าวถึงวัดในพื้นที่ต่างๆ ที่มี

สภาพภูเขาอันเหมาะสมกับการบำเพ็ญธรรมซึ่ง

องค์หลวงตาเคยกล่าวถึงและออกสำรวจ

เยี่ยมเยียนด้วยองค์ท่านเองนั้นมีอยู่จำนวนมาก

กระจัดกระจายไปในที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ขอยก

มาเพียงบางส่วนที่ท่านเคยกล่าวไว้ ดังนี้ 

“.. .ทางภาคอีสานมีภูเขามาก เฉพาะ

จังหวัดเลย เหมาะ ที่ไหนก็มีทำเลที่ภาวนาทาง

ตอนเหนอืนะ แตท่างตอนใต้ ไมค่อ่ยม ี เชน่อยา่ง

ไปทางสารคาม ไปทางรอ้ยเอด็ ไปทางนูน้ไมค่อ่ย

มภีเูขา ถา้มาตอนเหนอืนีม้เีหมาะ เราเทีย่วทาง

โนน้ทางนีม้าก หนองคายกม็ ี นครพนมกม็ทีำเล

ภาวนา อุดรฯ ม ี จังหวัดเลย เหล่านี้มีทั้งนั้น 

ทิวทัศน์แสดงสภาพความสมบูรณ์ของป่าภายหลังการฟื้นฟู มองจากป่าน้ำหนาวเห็นยอดภูหอ 
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รับถวายที่ดินสร้างวัดป่า 
 

มเีจา้ศรทัธาประสงคจ์ะถวายทีด่นิแกอ่งค-์

หลวงตาสร้างเป็นวัดในที่ต่างๆ เป็นจำนวนไม่

น้อย เกือบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกจังหวัดใน

ประเทศไทย และยังมีในต่างประเทศอีกหลาย

แห่งด้วย แต่โดยมากองค์ท่านมักจะปฏิเสธด้วย

เหตุผลต่อไปนี้ 

“การที่คนถวายที่เป็นวัดๆ ให้เรามากต่อ

มากนะ .. ภาคเหนือก็มี ภาคตะวันออกก็มีที่เขา

ถวาย เราไม่รับ เพราะหาตัวไม่ได้ หาตัวที่จะ

มาปกครองวัดไม่ ได้ สำคัญมากนะ เราจึงไม่

ค่อยรับ ใครถวายที่ ไหนๆ ก็รับไม่ ได้ เห็นใจ

สำหรับผู้ถวาย แต่ที่จะรับมานี้ต้องเป็นภาระ

ของเรา ผู้ถวายก็เพื่อเป็นมงคล ผู้รับไว้ทำให้

เสียมงคลของผู้ถวายใช้ ไม่ได้ .. เป็นแต่เพียง

ว่าเรารับไม่ได้” 

เมื่อเหตุผลความจำเป็นเพียงพอประกอบ

กบัมผีูร้บัผดิชอบดแูลให ้ทา่นจงึยอมรบัได ้ดงันี้ 

“...การรับที่ที่เขาถวายเป็นวัดแต่ละแห่งๆ 

“…พระเรวัตตะเป็นน้องพระสารีบุตร ท่านก็มีฤทธิ์เดชอีกทางหนึ่งของท่าน ท่านไม่ก่อ  

ไมส่รา้ง ทา่นอยู่ในปา่ในเขาโดยหลกัธรรมชาตสิะดวกสบายตามอธัยาศยัของทา่นเรือ่ยมา แตเ่วลา  

พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปนั้น ท่านก็เนรมิตขึ้น หรูหราฟู่ฟ่าให้สมพระเกียรติพระพุทธเจ้า ..  

ท่านไม่เคยก่อเคยสร้างอะไร เขาสร้างเมืองยังไม่ใหญ่โตยิ่งกว่าท่านสร้างวัด ไม่หรูหรา

ฟู่ฟ่าเหมือนนี้ คราวนี้มีหลวงตาองค์หนึ่งยกโทษพระเรวัตตะ พอพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาแล้ว

พระเรวัตตะก็คลายฤทธิ์ ทีนี้ พอคลายฤทธิ์แล้วก็กลับเป็นดงคืนโดยหลักธรรมชาติ พระหลวงตา

องค์นั้นลืมธมกรก (ที่กรองน้ำ) จึงกลับคืนไปที่เดิม ก็ ไม่ทราบว่าที่กรองน้ำอยู่ที่ ไหนๆ เพราะ

กลายเป็นป่าเป็นรกไปหมด เลยต้องไปถามพระ  

‘ลืมธมกรกกรองน้ำไว้นี้อยู่ที่ ไหน ที่กรองน้ำอยู่ที่ ไหนๆ’  

‘นูน้อยูท่ีนู่น่’ (จากเดมิทีเ่ปน็วดัใหญ่โตทนีี)้ มนัมแีตป่า่แลว้ มองมาเหน็ทีก่รองนำ้แขวนอยูบ่น  

ต้นไม้นู่นอยู่ในป่า (ไม่มีสภาพวัดใหญ่โตอีก) .. นี่พูดถึงเรื่องฤทธาศักดานุภาพวาสนาบารม ี 

ไมเ่หมอืนกนั...”       

บัญชีรายชื่อพื้นที่แปลงปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ 

ที่พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตาสงเคราะห์ให้ดำเนินการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่า 

 

 ลำดับที่  ชื่อผู้จอง FPT ปี พ.ศ. ที่ปลูกบริเวณป่าที่ปลูก             
ท้องที่

  เนื้อที่ (ไร่)  ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ 

        
อำเภอ จังหวัด

   

 
1 กองกำกับการ ตชด.24 และสโมสรลูกเสืออุดรธานี 33/1 2538 ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง-น้ำโสม นายูง อุดรธานี 455.00 วัดป่านาแค (โดยพระอาจารย์ศักดิ์) 

 2 วัดป่าบ้านตาด  35/1 2538-39 ป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค หนองแสง อุดรธานี 300.00 วัดถ้ำวงพระจันทร์ (โดยพระอธิการพิพัฒน์ ธรรมวโร) 

 3 วัดป่าบ้านตาด  36/1 2537 ป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค หนองแสง อุดรธานี 300.00 วัดถ้ำวงพระจันทร์ (โดยพระอธิการพิพัฒน์ ธรรมวโร) 

 4 วัดป่าภูสังโฆ  41 2547 ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 940.00 วัดป่าภูสังโฆ (วัดป่าญาณสัมปันโน)  

           โดยพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต 

 5 วัดป่าเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) 43 2547 ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 1,000.00 วัดป่าเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง)  

           โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร 

 6 วัดป่าเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) 45/2 2537 ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 1,034.00 วัดป่าเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง)  

           โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร 

 7 วัดป่าบ้านตาด  45/3 2539 ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 900.00 วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า)  

           โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต 

 8 วัดป่าเกษรศีลคุณดอยธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) 75/1 2541 ป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค หนองแสง อุดรธานี 596.65 วัดป่าภูหินร้อยก้อน โดยพระอาจารย์สุนทร ฐิติโก 

 9 ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน) 25/1 2537-39 ป่าสงวนแห่งชาติน้ำหนาวและป่า น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 4,500.00 วัดป่าดงคล้อ โดยพระอาจารย์พิมพา จาคจิตโต 

      เตรียมการสงวนป่าหนองน้ำหนาว 

 10 หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 25/2 2537-39 ป่าสงวนแห่งชาติน้ำหนาวและป่า น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 2,730.00 วัดป่าดงคล้อ โดยพระอาจารย์พิมพา จาคจิตโต 

      เตรียมการสงวนป่าหนองน้ำหนาว 
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โห ต้องคิดมากนะ คือการจะรับวัดไหนๆ รับไม่

ได้ง่ายๆ นะ คือเราไม่รับแบบสุ่มสี่สุ่มห้า คน

ถวายที่เป็นวัดมากต่อมากเรารับไม่ ได้ คือรับ

แบบชุ่ยๆ ปล่อยไปอย่างนั้นไม่ ได้สำหรับเรา 

เมื่อรับตรงไหนต้องปักติดๆ เลย พอรับแล้วก็

ต้องมีคนมาอยู่ ก็มีเท่านั้นละที่เราสร้างวัด   

(ในระยะแรก) รับที่สร้างวัดก็มีภูริทัตฯ กับวัด

ปา่หลวงตาบวั เมอืงกาญจนฯ์ วดัปา่หลวงตาบวัดี

ทางหนึ่ง ท่านจันทร์พอเข้ากันได้กับเราก็คือ

เมตตาสัตว์ เราเมตตาสัตว์อยู่แล้ว ..  

วัดภูริทัตตปฏิปทาราม จังหวัดปทุมธานี

นี้ เราเคยมาค้างอยู่ ทางศรัทธาเขาก็ถวายวัดนี้

ให้เรา เราก็มาพิจารณา แถวนี้ เป็นยังไงๆ 

ตกลงก็เลยรับเขา รับแล้วก็ต้องหาผู้มาอยู่ หา

ตัวตั้งตัวตีเสียก่อน พอดีได้อาจารย์เจี๊ยะ ตอน

นั้นท่านยังไม่มีที่พัก ท่านกำลังเที่ยวกรรมฐาน 

ท่านยังไม่มีที่พักที่อยู่เป็นหลักเกณฑ์สมเป็นพระ

ผู้ ใหญ่ เราก็เลยนิมนต์ท่านมา เล่าเหตุผลให้

ท่านฟังทุกอย่างในวัดนี้ ที่เรารับไว้แล้วมองหา

ใครก็ไม่เห็น ก็เห็นแต่ท่านนี้แหละให้มาอยู่แถว

นี้พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์บ้าง เลยนิมนต์ท่านให้

รับเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ ท่านก็รับให้  ท่านก็มา

ให้ทันที เราก็ เลยได้รับเขาเพื่ออันนี้ จึง

ปลดเปลื้องภาระของเราไป อย่างนั้นนะ รับ

ที่ ไหนต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่าง ถึงถูก 

ไม่ใช่รับสุ่มสี่สุ่มห้า โอ๋ย อย่างงั้นไม่เอา นี่ละวัด

ปทุมธานีกับวัดเสือนี่ เราเป็นผู้รับให้ ก็ต้องหา

คนมาอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่าง เรามีเหตุมีผล ไม่ได้

ทำสุ่มสี่สุ่มห้า ทำแบบทำดะๆ โอ๋ย อย่างงั้นไม่

เอา .. 

อาจารย์เจี๊ยะมีคุณต่อเรามาก เราลืม

เมื่อไร ไม่ลืมนะ เป็นอยู่ลึกๆ ไม่ลืม .. พอทราบ

วา่เราไปจนัทฯ์ ไปวดัสถานทีดลอง ทางสามแยก

พลิ้วนั่นแหละ เพราะเราตั้งวัดที่นั่นแห่งหนึ่ง 

เริ่มแรกไปตั้งวัดที่นั่น นี่ก็อาจารย์เจี๊ยะนะเป็นผู้

สร้างให้ .. มาก็ขึ้นอยู่เลย จึงว่าอาจารย์เจี๊ยะมี

บุญคุณต่อเราไม่น้อย แต่ท่านนิสัยตรงไปตรง

มา บอกว่าพระทั่วประเทศไทย ท่านพูดอย่าง

ตรงไปตรงมา  

‘พระที่มาอยู่บนหัวใจผมมีสององค์ องค์

หนึ่งท่านอาจารย์มั่น องค์ที่สองก็ท่านอาจารย์ 

นอกนั้นผมไม่ลงใครง่ายๆ’ 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

องค์หลวงตาระลึกคุณของหลวงปู่เจี๊ยะที่สร้างวัดให้จำพรรษาที่จันทบุรี พร้อมกล่าวถึงศิษย์สายหลวงปู่มั่นที่เป็นชาวจันทบุรี

ว่า “พระที่จันทบุรีที่เป็นลูกศิษย์ผู้ ใหญ่ของหลวงปู่มั่นนี้ก็อาจารย์เจี๊ยะ อาจารย์เฟื่องนะ จากนั้นก็รองลำดับลำดากันลงมาจน

กระทั่งถึงท่านแบนท่านอะไร ท่านแบนนี่ก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์กงมา เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ทางจันทบุรีกับทางภาคนี้จึง

เข้ากันตลอดเวลา ด้วยอำนาจของครูบาอาจารย์ประสานเข้าหากัน” 

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท          ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก             ท่านอาจารย์แบน ธนากโร 

ที่นี่ก็เรานะนิมนต์ท่านให้มาอยู่ ท่านก็รับ

ให้นะ จนท่านมาเสียที่นั่น คือเรามองดูที่นี่มัน

ว่างเปล่า พระกรรมฐานไม่มีเลยจะทำไง เขา

มาถวายที่ ให้เรา เราก็มาพิจารณาแล้วก็คิด

เห็นแต่อาจารย์เจี๊ยะ ตอนนั้นอาจารย์เจี๊ยะ

ท่านยังเที่ยวที่นั่นที่นี่ ท่านยังไม่มีหลักมีแหล่ง 

พอไปหาท่านก็เลยเล่าเรื่องให้ท่านฟัง ท่านก็

มาดู เล่าเรื่องให้ท่านฟังเรียบร้อยแล้ว อยาก

ให้ท่านมาเป็นสมภารแถวนี้ มันอยู่ในย่านพอดี

วงกรรมฐานเรา ท่านก็รับให้ทันที นั่นละจึงได้

เป็นวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี 

อาจารย์เจี๊ยะรับภาระให้เรา .. 

อยา่งวดัเสอื (วดัปา่หลวงตาบวั ญาณสมั-

ปนัโน) นี่ก็ท่านจันทร์ เป็นพระวัดป่าบ้านตาด 

เป็นคนคลองด่าน สมุทรปราการ อยู่นี่ (วัดป่า

บ้านตาด อุดรธานี) หลายปี ออกจากนี้ ไปก็ไป

เที่ยวทางทองผาภูมิ (วัดเดิมของท่าน คือ   

วัดป่าถ้ำภูเตย กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๘) เราก็

คอยฟังเสียง แล้วพอดีเขาก็มาถวายที่นั้น 

(พ.ศ. ๒๕๓๗)   ที่เป็นวัดเสืออยู่ทุกวันนี้ ก็เลย

เอาท่านมาปรึกษาดู ท่านก็พอใจรับให้ เราจึง

ได้รับวัดนี้แล้วมอบวัดนี้ ให้ท่านจันทร์ เลย

กลายเป็นวัดเสือไปเลย มีแต่เสือเต็มวัด เนื้อที่

ก็กว้างอยู่ เราก็พิจารณาดูย่านกรรมฐาน

ภาวนา เหน็วา่ทีน่ัน่วา่งมากไมค่อ่ยมพีระกรรม-

ฐานไปอยู่ พระวัดท่านก็มีผู้ดูแลรักษาดีอยู่ ว่า

อย่างนั้น เราก็เลยปรึกษาหารือพร้อมกับการ

นิมนต์ท่านมาอยู่ที่นั่น จึงได้เป็นวัดเสือขึ้นมา 

เรื่องราวเป็นอย่างนั้น แถวนี้มีป่าดีจริงๆ แล้วก็

มีวัดกรรมฐานตั้งอยู่เป็นย่านๆ ไป เริ่มตั้งแต่วัด

เสือนี้ ไป  

คือใครจะถวายที่ที่ไหนก็ตาม เราไม่ได้รับ

สุ่มสี่สุ่มห้า เพราะรับเพื่อประโยชน์แก่ชาติ

ศาสนาจริงๆ รับที่ ไหนแล้วต้องเป็นภาระหนัก 

ไม่ได้รับทิ้งๆ ขว้างๆ อะไร ก็เลยรับ .. สัตว์ทุก
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ศาลาพระอุโบสถ “ศาลาเมตตาท่านเจ้าคุณมหาบัว ญาณสัมปันโน ๘๔ ปี” 

(อาคารประดิษฐานพระพุทธกาญจนภิเษก)          

วัดป่าหลวงตาบัวฯ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

พระประธานประดิษฐาน 

ในศาลาพระอุโบสถ 

โครงการพุทธอุทยาน (ปลูกป่า) ที่วัดป่าหลวงตาบัวฯ             

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

ประเภทเต็มอยู่ในวัดนั่นนะ อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ

นิสัยวาสนาเหมือนกัน ท่านจันทร์ท่านบวชมา

ท่านก็ ไม่ ได้บวชมาหาสัตว์หาเสืออย่างนี้นะ 

ท่านบวชมาหาอรรถหาธรรม เข้าเสาะแสวงหา

ครูอาจารย์หาแต่อาจารย์สำคัญๆ เช่นอย่างมา

อยู่วัดป่าบ้านตาด  

ส่วนวัดป่าบ้านตาดจะสำคัญหรือไม่สำคัญ

อะไรบ้างก็แล้วแต่เถอะ ท่านมาอยู่นี้หลายปี 

ห้าหกปีหรือไง ทุกอย่างไม่มีที่ต้องติ การ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเรียบ

เลย จึงได้ ไปอยู่ทางนู้น เขาถวายที่ก็เห็นว่าที่

นั่นว่าง พระกรรมฐานไม่ค่อยมีก็พอดีได้โอกาส

ที่ท่านจันทร์อยู่แถวนั้น ท่านจันทร์มาหาก็เลย

ปรึกษาหารือพร้อมกับมอบวัดให้ ท่านก็พอใจ

รบั ตัง้แตน่ัน้มาจงึเปน็วดัเสอื วดัปา่หลวงตาบวั 

เขาเขียนไว้ข้างทาง วัดป่าหลวงตามหาบัวฯ .. 

พอดีเขาถวายที่นี้ เมื่อถวายที่นี้ เราก็

คำนึงคำนวณพิจารณาถึงสถานที่บำเพ็ญของ

พระ ประโยชน์ที่จะได้จากการบำเพ็ญของพระ 

สถานที่เหล่านี้มันห่างไกล ดูไม่ค่อยมีพระ-  

กรรมฐานที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอรรถธรรมจริงๆ 

มาอยู่ในแถวนี้ เราเลยรับที่นี่ให้ ตามเจ้าของ

เขามาถวายเรา คือตามปกติแล้ว เขาถวายที่นี้

มากต่อมากนะ ถวายเรา วัดกรรมฐานนี่ การ

สร้างวัดนี้รู้สึกสร้างง่ายมาก แต่อาจจะเป็นราย

บุคคล บางอาจารย์ก็ได้นะ แต่สำหรับเรานี่มาก

จริงๆ เราไม่ได้รับนะ เรารับอันไหนเราต้องเป็น

ภาระ นี่มีเหตุผลทั้งนั้นนะ …” 

และเพราะเหตุที่องค์หลวงตายอมรับที่  

ดินสร้างวัดขึ้นนี้ ทำให้วัดทั้งสองกลายเป็น  

สถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา นั่นคือ 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามปัจจุบันกลายเป็นที่

ประดิษฐานภูริทัตตเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรม  

สารีริกธาต ุ และพระทันตธาตุของหลวงปู่มั่น   

ภรูทิตัโต ปรมาจารย์ใหญฝ่า่ยวปิสัสนากรรมฐาน 

และวดัปา่หลวงตาบวั ญาณสมัปนัโน กาญจนบรุี 

กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการเมตตาสงเคราะห์

สัตว์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ชักนำให้ชาวต่างชาติ

ต่างศาสนาเห็นถึงความอัศจรรย์ของธรรมและ

เกิดความสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นตาม

ลำดับ 

ต้นโพธิ์

องค์หลวงตาเมตตาเยี่ยมวัดป่าหลวงตาบัวฯ

เป็นครั้งแรก และได้ปลูกต้นโพธิ์ เมื่อวันที่   

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 

  

องค์หลวงตาฯ กล่าวว่า… “เราต้องคิดเสียก่อนนะ 

การจะปลูกต้นโพธิ์ที่ตรงไหน ต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ที่สำคัญ

เวลาปลูกแล้วจะไปแตะต้องโยกย้ายอะไรลำบากนะ ประ-

หนึ่งว่า องค์ศาสดาอยู่ที่นั่น เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเมื่อ

เวลาทำอะไรๆ ก็ตามไปเจอต้นโพธิ์แล้วต้องหลีกต้องหนีกัน

ไม่มีใครกล้าทำลายคือ องค์ศาสดาตรัสรู้ที่ต้นโพธิ์ จึงเป็น

นิมิตตรรกนามอันหนึ่ง เป็นมงคลอย่างยิ่งที่เป็นคู่เคียง

ของศาสนาคือ “ต้นโพธิ์”  

ชาวพุทธเราจึงไม่กล้าอาจเอื้อม ที่จะตั้งใจไปทำงานนี้

ยังไม่เคยเห็นมีรายไหนนะ แม้แต่ทางหลวงราชการจริงจริง 

เขาไถถนนไปถึงนั้น เขาก็หลบก็หลีกอยู่อย่างนั้น ต้นไม้ต้น

นั้น สุดท้ายให้เครื่องมือค่อยถูค่อยไถทำตายเองไม่ให้เป็น

เจตนา ไม่ให้เป็นการแกล้งทำนะ มันเป็นอย่างนั้น” 

เมตตาเยี่ยมวัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม 
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เยี่ยมเยียนให้กำลังใจวัดต่างๆ 
 

นอกจากองค์หลวงตาจะส่งเสริมวัดปฏิบัติ

ในสถานที่ต่างๆ แล้ว สำหรับวัดในเมืองเช่น 

วัดโพธิสมภรณ์ ในจังหวัดอุดรธานี ท่านก็ยัง

คอยให้ความช่วยเหลือด้านจตุปัจจัยไทยทานแก่

วัดนี้เป็นประจำทุกเดือนตลอดมาหลายสิบปีไม่

เคยขาดตกบกพร่องเลย เพราะเป็นวัดที่

เกี่ ยวข้องกับ เจ้ าคุณพระธรรมเจดีย์พระ

อุปัชฌาย์อาจารย์ของท่าน 

“...สำหรับวัดโพธิ์ฯ นี้ เราช่วยมาเป็น

ประจำ ตั้งแต่ท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์ยังมีชีวิตอยู่ 

เราช่วยมาตั้งแต่โน้นเรื่อยมา เมรุวัดโพธิ์ฯ ก็

ใคร ดูซิเมรุวัดโพธิ์ฯ เพราะท่านสั่งไว้ว่า  

‘เป็นห่วงบรรดาประชาชนทางอุดรเรา 

เวลาตายแล้วจะไม่มีที่เผาศพกัน ทีนี้เวลาเรา

ตายนี้ ให้พากันสร้างเมรุ สร้างเมรุเผาเราเป็น

องค์แรก จากนั้นแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์แก่

ประชาชนชาวอุดรฯเราทั่วๆ ไปต่อไป’ 

ท่านก็พูดตรงไปตรงมา ท่านพูดมันก็ฝังใจ

เราละซ ิคอืทา่นเปน็หว่งประชาชนอดุรฯ เพราะ

ฉะนั้นจึงถือท่านเป็นต้นเหตุ เวลาท่านล่วงไปนี้

ให้สร้างเมรุเผาศพท่านเป็นศพแรกเลย ต่อไป

จะได้เป็นประโยชน์ทั่วๆ ไป เพราะฉะนั้นเวลา

ท่านเสียไปแล้วจึงต้องได้ขวนขวายเมรุนี้ละ แต่

ก่อนก็ไม่แพง แค่ ๕ แสน ว่ากันทีแรก ๓ แสน

ครั้นเวลาเอาจริงๆ มัน ๕ แสนเมรุที่วัดโพธิ์ฯ นี้ 

ก็ช่วยมาอย่างนั้น เรียกว่าเราเป็นพื้นเลยเทียว 

ขาดเหลือเท่าไรเราหามาให้หมด เพราะเรา

บอกเราจะช่วย 

เบื้องต้นท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ของเรา จาก

นั้นมาก็เป็นประโยชน์มาถึงทุกวันนี้ เมรุดู

เหมือนเราได้สร้างจริงๆ ก็มีบ้านแพงแห่งหนึ่ง 

ที่วัดโพธิ์ฯ นี้แห่งหนึ่ง นอกนั้นก็สร้างเล็กๆ 

น้อยๆ ที่บ้านตาดนี้ เมรุบ้านตาดแห่งหนึ่ง

เท่านั้น นอกนั้นดูไม่ปรากฏที่ ไหนเมรุนะ ก็มีที่

วัดโพธิ์ฯ นี่เราช่วยเต็มที่เลยไม่ใช่ธรรมดา ก็

รู้สึกว่าเป็นที่พอใจภูมิใจ ไม่เคยขาดตกบกพร่อง 

ได้ผึงๆ พอเลยเทียว ไม่บกพร่องนะวัดโพธิ์ฯ  

ส่วนบ้านแพงนั้นเราให้ปุ๊บเดียวพอเลย 

อันนี้หาให้ที่เมรุวัดโพธิ์ฯ หาให้ๆ ก็เรียบร้อย 

บ้านตาดก็ทำให้เขาเสียอันหนึ่ง สงสารนี่ก็ดี 

เลยสั่งให้ทำ อันนี้ขนาดกลาง รวมแล้ว ๖ แสน

ทั้งโรงสวดโรงอะไรให้หมด เรียกว่าร้อย

เปอร์เซ็นต์ เมรุให้หมด โรงสวดอะไรๆ ให้

หมด…” 

อีกวัดหนึ่งคือ วัดป่าสุทธาวาส ในตัว

จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมเพลิง

และเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงปู่มั่น 

ภูริทัตโต ผู้มีพระคุณสูงสุด ท่านก็หาโอกาสเข้า

กราบไหว้รูปสมมุติของท่านอาจารย์มั่นตลอด

มาไม่เคยลืมเลือนแต่อย่างใดเลย โดยเฉพาะใน

ช่วงสุดท้ายของชีวิตยิ่งเดินทางไปกราบหลวง- 

ปู่มั่นมากครั้งยิ่งขึ้นอีก และทุกครั้งที่ไป ท่านจะ

นำจตุปัจจัยไทยทานต่างๆ ไปสงเคราะห์ช่วย

พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) 

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี เมตตาเยี่ยมวัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม 

วัดโพธิสมภรณ์ ยามเย็น 
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เหลือวัดด้วยทุกคราว คุณธรรมดังกล่าวของ

ท่านทำให้ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศต่างรู้สึก

ซาบซึ้งประทับใจในแบบฉบับอันงดงามด้วย

กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณ 

สำหรับวัดอื่นๆ ที่ท่านให้การช่วยเหลือ

และไปแวะเยี่ยมเยียนเป็นระยะๆ ก็มีอีกจำนวน

ไม่น้อย เช่น สร้างกำแพงให้วัดป่านาคำน้อย 

จังหวัดอุดรธานี แวะไปเยี่ยมพระอาจารย์เมือง 

พลวัฑโฒ และซื้อที่ดินในส่วนที่เว้าแหว่งเพิ่ม

เติมให้สมบูรณ์บริเวณหน้าวัดป่ามัชฌิมาวาส 

จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน   

๒๕๓๒ สร้างกำแพงวัดให้วัดสาขาหลวงปู่-

สังวาลย์ เขมโก ทางประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

สำหรับวัดที่สร้างให้ครบสมบูรณ์ก็มีวัดป่ากก- 

สะทอน จังหวัดอุดรธานี ที่ซื้อที่ดิน สร้าง

กำแพงและศาลาให้ นอกจากนี้ยังเมตตาห่วงใย

สัตว์ในวัดอีกด้วย ดังนี้ 

“...วัดกกสะทอน เราสร้างให้เป็นร้อย

เปอร์เซ็นต์เลย ที่สร้างวัดก็ซื้อให้ กำแพงวัดก็

ทำให้ ศาลาใหญ่ของวัดก็ทำให้ สามกษัตริย์นี้

หนักมากไม่ใช่เล่น สระสำหรับนกเป็ดน้ำเราก็

ให้สระหนึ่ง แต่ไม่ค่อยมานะ มาชั่วระยะ คือ

ตั้งใจทำสระไว้สำหรับนกเป็ดน้ำ มันชอบวัด ถ้า

มีวัดอยู่ที่ไหนนกนี้จะไปเลยละ เขาเคยอาศัยอยู่

กับวัด นี่ ไม่ค่อยมี ถ้าหากมีนกเป็ดน้ำมากขึ้น

เราอาจขยายสระนี้ออกไปอีกทางทิศเหนือ ดู

เหมือน ๔ ไร่นะ สระนี้ ๔ ไร่ ขอบนอกเข้ามา

รวมแล้ว ๔ ไร่ เป็นตัวสระจริงๆ ก็คงไม่ถึง ๔ 

ไร่ เพราะเป็นคูสระหมดรอบอยู่ ในวง ๔ ไร่ 

หากว่ามีนกเป็ดน้ำมามาก เราจะให้เขาขุดเบิก

ออกไปอีกทางด้านทิศเหนือ แต่นี้ ไม่ค่อยมี

สังเกตดู คือนกเป็ดกับพระเขารู้ ได้ดี อยู่ที่ ไหน

เห็นจีวรตากอยู่นี้เขาจะร่อนลงดูว่ามีน้ำท่าไหม 

เขาเคยอาศัยวัด 

อย่างวัดนาคำน้อยก็เหมือนกัน เวลานี้มี

อยู่ประมาณสักสี่ห้าร้อยตัว พวกนี้มันเป็น

ครอบครัวใหญ่แล้ว มีลูกมีเต้าอยู่นั้นเลยไม่ไป

กับเขา พวกจรมานี้เขาว่ามาจากไซบีเรีย หน้า

หนาวเขาหลบหนาวทางโน้นมาอยู่ทางนี้ พอสิ้น

หน้าหนาวแล้วเขาก็กลับไป แต่พวกที่อยู่ดั้งเดิม

นี้มีลูกมีเต้าอยู่นี้หมดเลย ไม่ ไปพวกนี้ เวลานี้

รวมแล้วประมาณสักสี่ห้าร้อย เป็นปกตินะ ถ้า

หน้าหนาวมากขึ้นอีกเป็นพัน เราก็ทำสระใหญ่

ให้เขา ในนั้นมีอยู่ ๓ สระ ใหญ่ทั้งนั้น ขุดลอก

หมดไปล้านกว่าเฉพาะสระ ก็ทำให้พวกนกเป็ด 

พวกปลา วัดนี้จึงเพาะสัตว์ได้เยอะนะ พวกปลา

ก็เยอะ ผ่านไปมาได้ในสระ แต่สระใหญ่นั้นไม่มี

น้ำผ่านเข้า มีแต่ปลาอยู่ดั้งเดิม อีกสองสระดูว่า

มีน้ำผ่าน ทั้งแล้งทั้งฝนมีน้ำไหลอยู่ตลอด ปลา

อยู่ข้างในก็ออกไปข้างนอก 

นีเ้ปน็แหลง่เพาะปลาไดด้สีระวดันาคำนอ้ย

น่ะ ปลามีมาก นกเป็ดน้ำมีมาก ลิงมีมาก หมู

มาก พวกเก้งมีประมาณหกเจ็ดตัวเอาจากที่อื่น

มาปล่อย เพราะนั้นเป็นทำเลที่เหมาะกับสัตว์

ป่า เนื้อที่ตั้งพันกว่าไร่มั้ง เราก็ทำกำแพงรอบ

หมดเลย จึงปลอดภัยสำหรับสัตว์และสมบัติ

ภายในวัด ถามว่าเคยมีคนมารุกล้ำไหม ว่าไม่

เคย นั่นละเราทำไว้ อย่างนั้นละเหตุผลฟังเอาซิ 

คือกำแพงนั้นสำหรับรักษาสมบัติของวัด ความ

มั่นคงของวัด และสัตว์อยู่ ในวัดได้รับความ

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น 

ที่วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
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มันรุ่มร่ามๆ ไม่ดี .. กุฏิที่ทำนี้เหมาะแล้วแหละ 

หลังเล็กๆ เหมาะ ไอ้ที่หลายๆ ชั้นมันเป็นความ

จำเป็นก็เป็นอีกแง่หนึ่ง นี้ทำแบบโก้ๆ เก๋ๆ แบบ

แขง่กนั ศาสนากก็ลายเปน็โลกแขง่กนัไป ..  

ที่นี่ถึงจะใกล้ถนนก็ตาม เราทำกำแพง

เป็นเอกเทศสำหรับภาวนาของพระเรา .. มอบ

ให้สมภารเองทำกำแพงวัด ทางรถยนต์สาย

ภาคใต้กลางคืนกลางวันมีเวลาเมื่อไร เรา

เข้าไปนั้นปั๊บมองดูนี้ โหย ไม่ไหวอย่างนี้ รถวิ่ง

ตลอด วัดอยู่ข้างๆ แล้วเป็นวัดภาวนาเสียด้วย 

เอ๊ ยังไงกัน เราเดินดู พอตื่นเช้ามาออกแต่เช้า

เลย เดินสำรวจดูหมด แล้วนิมนต์สมภารวัดมา

พูดกันกลางวัดเดี๋ยวนั้นเลย ให้ท่านทำกำแพง

ให้หมดทะลุเลย ท่านก็ทำเรียบร้อยแล้ว ท่าน

ชอบวิปัสสนากรรมฐาน นี้ ให้ท่านทำเอง คุ้นกัน

มานานแล้วแหละ .. 

(อีกคราวหนึ่ง) วัดป่าดอยลับงา ที่ท่าน

นพดลอยู่ ดีเหมาะสมแล้ว ท่านไม่สร้างอะไร

เลย เรียกว่าใครไปสถานที่ของท่านที่ท่าน  

นพดลอยู่ ในจังหวัดกำแพงเพชรนั้นจะไปปลง

ธรรมสังเวชละ ไอ้พวกส้วมพวกถาน อะไรก็สด

สวยงดงามแต่หัวใจเป็นส้วมเป็นถาน แต่อันนั้น

อยู่ซอมซ่อ ว่าอย่างนั้นเลย ไม่มีใครปรารถนา 

แต่ใจสง่างามด้วยภาวนา มันผิดกันตรงนั้นละ 

เราได้ ไปดูแล้ว ท่านนพดลก็เป็นพระวัดนี้ ออก

จากนี้ก็ ไปอยู่กำแพงเพชร แล้วไปอยู่สถานที่

เช่นเดียวกันกับวัดป่าบ้านตาด ไม่ก่อไม่สร้าง

อะไรเลย คือสร้างใจนี่สำคัญ เราไปดูแล้ว

เหมาะสม เราว่าอย่างนั้น เรียกว่าเขาดอยลับ

งา เราเคยไปแล้ว…”  

สำหรับวัดที่แม้ ไม่อยู่ ในเขตป่าเขา แต่

ความเป็นอยู่เรียบง่ายรักษาข้อวัตรปฏิบัติตาม

หมูป่าในบริเวณวัดป่านาคำน้อย 

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก  

วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี  

บริเวณหน้าวัดป่ามัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์   

ที่องค์หลวงตาเมตตาซื้อที่ดินให้  

 

ร่มเย็นทั่วถึงกัน จึงต้องทำกำแพงให้ เราละ

ทำให้เอง เวลานี้ก็ชุ่มเย็นมากนะ บริเวณนั้นดู

เหมือนพันกว่าไร่ละมัง สระนั้น โถ สระใหญ่ 

นกเป็ดเต็ม เวลานี้เขากำลังขยายออกไปจาก

สระเดิม สระใหญ่เวลานี้ต้นไม้กำลังปกคลุมเข้า

มาตาม เขาชอบที่รกๆ นะ ที่เตียนโล่งจริงๆ 

เขาไม่ชอบ มันมีเหยี่ยว ได้ระวังเหยี่ยว 

เราไปเมื่อสองสามวันนี้ถามดูทุกแง่ทุกมุม 

สัตว์ได้รับความสะดวกมาก ไม่มีใครไปยุ่ง แต่งู

นั้นหมดไปไม่ค่อยมี แสดงว่าหมูกิน กินไม่เลือก

นะหมู มันเอาขาดสะบั้นไปเลย แต่ก่อนมีงู

เยอะ พวกงูเหลือม งูจงอาง อะไรต่ออะไร 

เดี๋ยวนี้ ไม่ค่อยมีว่างั้น แสดงว่าหมูกินหมด .. 

ทางประจวบฯ .. วัดหนองบัว (สาขา

หลวงพ่อสังวาลย์ ) ที่นี่ เป็นวัดป่าให้ เป็น

ธรรมชาตินะ เราอย่าไปดัดแปลงมันมากเกิน

ไป ให้ปล่อยเป็นธรรมชาติๆ ไปดัดแปลงมาก

เกินไป เช่นโล่งเสียหมดอย่างนี้ก็ไม่เหมาะ อย่า

ดัดแปลงไปเหมือนโลกเขา ที่ไหนจะเป็นป่าบ้าง

ก็ให้เป็น เป็นที่ทำเลภาวนา ทางจงกรมสำคัญ

มากนะ ให้ทำภาวนาแหละดี ตรงไหนไม่ควร

ดัดแปลงมากก็อย่าดัดแปลงมาก ให้ปล่อยไว้

เป็นธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างก็อย่าให้หรูหรามาก

ไป เหล่านี้เป็นเรื่องของโลก เป็นเรื่องกังวลวุ่น

วาย เรื่องของธรรมชำระออก เรื่องกังวลเหล่า

นี้ชำระออกๆ 

ส่วนกำแพงให้เริ่มได้เลย กำแพงที่ยังไม่

รอบเราจะทำให้รอบเพื่อกันถนน กำแพงมี 

ทางตาก็กันได้ หูก็กันได้บ้าง ถ้ามีกำแพง ส่วน

สมบัติภายในวัดนี้ก็กันได้ ถ้าไม่มีรั้วไม่มีกำแพง

พระอาจารย์เมือง   

พลวัฑโฒ  

 

พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร  

วัดป่ากกสะทอน อ.เมือง   

จ.อุดรธานี 
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แนวทางที่หลวงตาสอนสั่งไว้ ท่านก็ส่งเสริม

ให้การช่วยเหลือและคอยเยี่ยมเยียนอยู่เสมอใน

เวลามาพักที่สวนแสงธรรม ดังนี้ 

“พระลกูพระหลานกม็นีอ้ยแลว้วงกรรมฐาน

เวลานี้ ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ เรานี้มี  

ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เราอยากให้มีพระ

เป็นผู้ปฏิบัติได้หลักได้เกณฑ์ แน่ใจในตัวเองแล้ว

มาสั่งสอนประชาชน ประชาชนเขาเกาะก็จะได้

รับความร่มเย็น เกาะติดๆ ไม่ผิดไม่พลาดนะ 

ครูบาอาจารย์ผู้มีหลักมีเกณฑ์เป็นสำคัญมาก 

อยากให้มีพระกรรมฐานที่มีหลักมีเกณฑ์มีอยู่ทุก

แห่งทุกหน .. 

ท่านสงบเป็นพระวัดป่าบ้านตาดเป็นชาว

โพธาราม (จงัหวดัราชบรุ)ี ไปอยูว่ดัปา่บา้นตาด

จากนั้นมาแล้วก็มาตั้งวัดที่ โพธาราม ทีแรกไป

เช่าที่เขาอยู่เหมือนอย่างเราว่าเอาราชสีห์ ไป

หมอบอยู่ ในกรง ศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลอ

ขนาดไหน เหมือนเข้าไปหมอบอยู่ในลูกกรง ถูก

กรงขัง .. พอเราไปได้ยินว่าเช่าที่เขาอยู่ เรา

สลดสังเวชทันทีเลย เราก็เลยพูดขึ้นมา ศาสนา

เป็นเรื่องยิ่ งใหญ่ต่อโลกธาตุ . . ควรที่จะ

พิจารณาแต่นี้ต่อไป ถ้าหากว่าโพธารามเราจะ

ยกตั ว ขึ้ น ก ร าบ ไหว้

พระพุทธเจ้าให้สนิทใจ

แล้วควรจะพิจารณา

สถานที่ว่า “เช่า” นี้ 

ก ลั บ เ ป็ น เ อ ก เ ท ศ

สำหรั บพระสำหรั บ

ธรรมที่จะได้ประกาศ

ธรรมสอนโลกนี้จะดียิ่ง

กว่านี้ แล้วที่แถวนี้มัน

รับถวายที่ดินใกล้เขตป่าเขา 
 

ในระยะต่อๆ มา องค์หลวงตายอมรับ

ที่ดินสร้างวัดเพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อส่งเสริมให้

พระกรรมฐานมีที่อยู่อันสงบสงัดกระจายอยู่ใน

จังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

“...วัดนาแห้ว (อำเภอนาแห้ว จังหวัด

เลย) เขาถวายเรานะ พวกนายทหาร พวก

ประชาชน เขาถวาย นายทหารอยู่ทางโน้น 

ผู้ ใหญ่เขาปกครองดูแลอยู่ทางโน้น .. นาแห้วก็

ดีอยู่นะ ตาหมูอยู่นั้นประจำอยู่หลายปีแล้ว เรา

ละไปเริ่มแรกให้ก่อน นายทหารเขาอยากได้

พระไปอยู่ที่นั่น พวกนายทหารเขาอยู่เขตติดต่อ

กันกับประเทศลาว เขาไปรักษาการทางนั้นแล้ว

เขาอยากได้พระ รู้สึกว่ามันไม่อบอุ่นอะไรเลย        

นั่นเขาพูดเป็นธรรมดีนะ นายทหารนะมาพูดกับ

เราเอง ขอจากเราด้วย ขออยู่แถวนั้นละ คือ

เขาอยู่ที่นั่น พอดีเราไปแล้วเขาทราบเขาก็รีบ

เข้ามาหาเลย เขาว่า 

‘เขาอยากได้พระ พระไปอยู่ที่ ไหนชุ่มเย็น 

พระอยู่ที่ ไหนชุ่มเย็น ที่นี่แถวนี้ ไม่มีพระเลย 

พวกทหารพวกประชาชนว้าเหว่ ถ้าได้พระท่าน

มาอยู่ที่นี่ก็จะชุ่มเย็น’ 

นั่นเขายังรู้พูด เขายังรู้จักนะ เราก็เลยให้

ตาหมูไปดู พาตาหมู (พระอาจารย์มานะ) ไปดู 

ตาหมูก็ชอบ ก็เลยให้ตาหมูอยู่นั่น ตาหมูคน

จันทบุรี ท่านก็อยู่ทนทาน ดูว่าโยมแม่ก็มาอยู่

ด้วยที่นั่น ใครมาอยู่ด้วยก็ดีทั้งนั้น มันสงัด จาก

นั้นท่านก็อยู่เรื่อยมา เรานานๆ ไปเยี่ยมทีหนึ่งๆ 

เพราะมันไกล นาแห้วแล้วยังเลยเข้าไปอีก พอ

ไปถึงนาแห้วเลยเข้าไปอีก ตัดเข้าไปอีก ดูมีวัด

อยู่สองแห่ง ท่านสีทนอยากได้วัดแถวนั้น เรา

พูดมัวๆ อันนี้ ไม่ชัด แต่ที่เราให้ท่านหมูไปอยู่ถูก

ต้องแล้ว นี่แห่งหนึ่งแล้ว 

มันเป็นป่าเป็นดง ทางฝั่งลาว ทางลาว

ทางนี้ติดต่อสื่อสารกันสะดวกสบายอยู่ เป็นป่า

นะ เป็นป่าเป็นเขาแถวนั้น เราได้ ไปดูแล้วถึงได้

ชอบใจก็เลยให้ตาหมูอยู่ที่นั่น  .. เพราะเป็น

ทำเลดี ใครมาอยู่ด้วยก็ ได้ทั้งนั้น สงัดดีมาก

เชียว เรานานๆ ไปที นานๆ ไปที ต่อไปก็ยิ่งจะ

นานเข้าไปๆ ละ กำลังวังชาอ่อนลงๆ เวลานี้ 

จะไปไหนมาไหนไม่สะดวก กำลังทางธาตุทาง

ไม่มีบ้างเหรอ .. ให้ขยายใหม่ พอว่าอย่างนั้น

เรากลับไปก็ไปซื้อที่นั่นปุ๊บเลยทันที .. 

ใครก็ตามถ้าออกจากวัดป่าบ้านตาดเรา

จะสอดแทรกตามดูตลอดเวลาบรรดาลูกศิษย์ 

ถ้าใครดีเราก็ ไปเยี่ยมเรื่อยเสริมเรื่อย เยี่ยม

เรื่อย ถ้าไม่ดีไม่ไปเหยียบเลย พูดง่ายๆ ดีไม่ดีชี้

หน้าด้วย เอาอย่างนั้นนะเรา ไม่ได้เหมือนใคร 

..  ท่านอยู่ที่นั่น อยากจะให้เราดูทางสวนผึ้ง 

เราก็เคยไป นี่ ไปเพราะอำนาจของจิตของ

ธรรมของลูกศิษย์ เราไม่ใช่ ไปเพราะอะไรนะ 

เราไม่ ได้ ไปเพราะสิ่งหรูหราฟู่ฟ่านั้นนี้นะ .. 

สถานที่อยู่ ให้เป็นที่ เหมาะสมสำหรับพระผู้

บำเพ็ญธรรมเพื่อความสง่างาม สถานที่อยู่ให้

อยู่ที่สงบสงัด อย่างที่ไปอยู่นั้นเหมาะแล้วที่นั้น

อย่าสร้างแบบหรูหราฟู่ฟ่าใช้ ไม่ได้ ..  

เราถึงได้ ไปเสมอ ต้นไม้อะไรอยู่นั้นท่าน

รักษาไว้เรียบร้อย .. ที่นั่นก็ไม่หรูหราฟู่ฟ่าดูกุฏิ

ดูศาลาเราดูได้สบายเลย เย็นตาเย็นใจ (‘ผมได้

นำแผนที่ที่จะเข้าไปโป่งกระทิงมาด้วยครับ’)  

‘อะไรก็ตามเถอะขอให้เป็นที่สงบสงัด 

เป็นที่บำเพ็ญสะดวกสบาย นั้นแหละจุด  

เหมาะสมของธรรม ที่ว่านี้เหมาะสมแล้วเหรอ’ 

(‘เหมาะสมครับเป็นป่า’)  

‘เออ นั่นละเป็นป่า ให้อยู่กับป่า อย่าไป

ทำลายป่า .. อย่าไปทำลายต้นไม้ เราเห็นด้วย

แล้ว’...” 

องค์หลวงตาและพระอาจารย์สงบ มนัสสันโต  

วัดป่าสันติพุทธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
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องค์หลวงตาเดินทางไปเยื่ยมเยืยนวัดต่างๆ 

ขันธ์อ่อนลงๆ ระยะนี้เป็นระยะที่อ่อนมากนะ

ธาตุขันธ์ของเรา อายุก็ ๙๖ กำลังย่างแล้ว 

ย่างเข้าสู่สนามรบความตาย .. เราก็อ่อนลงๆ 

ทุกวันๆ  

ถ้าที่ ไหนพอที่จะไปเที่ยวดูตามป่าตามเขา 

ซอกแซกซิกแซ็กได้เราก็ยังไปนะ ไปเพื่อจะมา  

บอกพระบอกเณร ที่ ไหนทำเลดี มาก็มาบอก

พระเพื่อท่านได้เสาะแสวงหาที่สำคัญอย่างนั้น 

ไปทางนี้ละทางนาแห้วดี .. 

เขาถวายอีกที่หนึ่งข้างๆ ก็พอดีลูกศิษย์

ท่านสีทน วัดถ้ำผาปู่ ไปเที่ยวกรรมฐานแถวนั้น 

เราเลยบอกเขาให้ติดต่อนิมนต์พระท่านสีทนมา

อยู่ที่นั่นเสีย เหมาะด้วยกัน เป็นพระปฏิบัติอยู่

ด้วยกันอบอุ่น เราบอกเลย จึงเป็นสองสำนัก

ขึ้นมา .. แถวนั้นจึงมีอยู่สองแห่ง แห่งที่ว่าถ้ำ-

ผาปู่ ไปอยู่นี้เราไม่ ได้เข้าไปดูนะ หากเหมาะ 

เขาชี้แจงเรื่องราวอะไรทุกอย่างเป็นที่หาย

สงสัย เหมาะสมมาก เราเลยไม่เข้าไปดู...” 

ราวปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผู้ศรัทธาถวายที่ดิน

แก่องค์หลวงตาแถวเขาใหญ่ ท่านจึงเมตตาให้

ตั้งเป็นวัดชื่อว่า วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณ-

สัมปันโน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยเมตตาให้ท่านพระอาจารย์อุทัยขยับขยาย

ย้ายจากวัดถ้ำพระภูวัว อำเภอเซกา จังหวัด

บึงกาฬ มาเป็นหัวหน้าวัดแห่งใหม่นี้ เพื่อให้

พระกรรมฐานลูกหลานจะได้มีที่พักภาวนาอัน

สงบสงัดและอยู่ไม่ไกลจากป่าเขาใหญ่ ดังนี้ 

“...ท่านอุทัยท่านเป็นพระเรียบมาตั้งแต่

ดั้งเดิม น่ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่

ชาวพุทธเรา ท่านเรียบๆ ตลอดท่านอยู่ที่ถ้ำ-  

ภูวัวมาหลายปี คือต่างคนต่างถือเอาความ

จำเป็นเป็นสำคัญ พวกที่เขาอุปถัมภ์อุปัฏฐาก

ท่านอยู่ก็มี ๓-๔ หลังคาเรือนอยู่ที่นั่น ท่าน

บิณฑบาตที่นั่นแล้วท่านก็เห็นใจเขา สงสารเขา 

ท่านก็จะไป เขาไม่ยอมให้ ไป สุดท้ายว่าผมไม่

ตาย ท่านไม่ตาย เอาเลย มัดกันตรงนั้นเลย 

ท่านจึงได้อยู่เรื่อยมา ท่านอุทัยอยู่มาหลายปีนะ 

ทา่นชอบสงดัมาก .. เวลานีท้า่นเสถยีรอยูแ่ทน  .. 

ทางเขาใหญ่มีพระกรรมฐานไม่ค่อยมาก 

ที่เราให้ท่านอุทัยไปอยู่ที่นั่น เขาถวายที่ ๑๓๐ 

ไร่ ให้ท่านอุทัยไปอยู่ ท่านอุทัยอยู่ที่ภูวัว ท่านก็

อยู่มานานภูวัว สงัดมาก เราเคยไปแล้ว เคยส่ง

อาหารไป เห็นว่าที่เหมาะสมเราเลยส่งเสริม 

ท่านก็อยู่นั้นนาน พอออกจากนั้นเราก็ไปเห็นที่

ที่เขาถวายที่เขาใหญ่ ๗๐ ไร่ ต่อมาก็ ๑๐๐ ไร่ 

ถึง ๑๓๐ ไร่เขาถวาย  

พอดีท่านอุทัยมาก็ปรึกษา ท่านอุทัยยก

เหตุผลเทียบเคียง วัดภูวัวนี้เป็นประโยชน์

สำหรับพระอยู่มากทีเดียวเราว่า แต่ถ้าอยู่ทาง

นู้นก็จะเป็นประโยชน์เฉลี่ยกว้างขวางออกไป .. 

อยู่นั่นก็จุดกลางทางที่จะขึ้นเขาใหญ่นั่นแหละ 

เห็นว่าเหมาะ ให้มีกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตา

ปฏิบัติอรรถธรรมอยู่เป็นย่านๆ .. เราว่าอย่าง

นั้น เราคิดเห็นอย่างนั้นละ และที่นี่ว่างไม่มี

พระกรรมฐานเลย ถ้าหากว่าท่านพอมาอยู่ที่นี่

ไดก้จ็ะใหท้า่นมาอยูท่ีน่ี ่ เพราะหา่งกรรมฐานมาก 

พระอาจารย์สีทน สีลธโน หลวงปู่เผย วิริโย 

องค์หลวงตาเดินทางไปวัดแสงธรรมวังเขาเขียว  

อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย 
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ท่านก็พอใจ .. เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่เราเลยให้

ท่านไปอยู่ที่นั่น ท่านก็ ไปอยู่แล้ว ก็ดีที่นั่น .. 

เงียบ บ้านคนก็อยู่ห่างไกลกับวัดก็ดี สงัดดี อยู่

ที่นี่สงัดดี .. ที่กว้าง ๑๓๐ ไร่ กำลังปลูกต้นไม้

ขึ้น แต่ก่อนมันเตียนโล่ง ..  

เราทำไว้เพื่อลูกเพื่อหลานให้ ได้มีที่พัก

อบรมศีลธรรมได้สะดวกสบาย เพราะจิตใจเป็น

ของสำคัญมากทีเดียว ถ้าได้รับการอบรมแล้ว

จิตใจจะสง่าขึ้น ภายในร่างกายคือตัวสกปรกรก

รุงรัง แต่จิตใจเป็นทองคำทั้งแท่งไปอยู่ข้างใน 

เมื่อได้รับการอบรมแล้วสง่างาม จิตนี้สง่างาม

มาก .. จะรับที่ไหนก็ได้ ใครถวาย แต่เรารับไม่

ได้ รับแล้วต้องเป็นภาระ เช่นอย่างรับที่วัดทาง

ขึ้นเขาใหญ่ของท่านอุทัยอยู่นั้น รับแล้วก็ ให้

ท่านอุทัยไปอยู่ อย่างนั้นละ เราจึงไม่ค่อยรับ...” 

วัดอีกแห่งหนึ่งที่องค์หลวงตาส่งเสริม

คอยเยี่ยมเยียนอยู่เป็นระยะๆ ในช่วงเวลานั้น

และอยู่ในเขตเขาใหญ่เช่นเดียวกันไม่ ไกลจาก

วัดเขาใหญ่เจริญธรรมมากนักคือวัดแสงธรรม-

วงัเขาเขยีว อำเภอวงันำ้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา 

นอกจากนี้ท่านยังเมตตารับที่ดินในจังหวัด

ปราจีนบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้พระวัดป่าบ้านตาด

ซึ่งเป็นชาวปราจีนบุรีได้ทำวัดให้ญาติพี่น้อง

.. ‘ที่เราไปนะ เราไปแล้วที่ว่านี่อากาศดี เรื่อง

อากาศมันจะเอาตั้งแต่ภายนอกมาออกหน้า

ออกตาละเร็ว ว่าอย่างนั้นเลย อย่างไรก็จะเอา 

บุก ที่ ไหนๆ เมื่อมันจำเป็นที่ ไหนก็หายใจได้ทั้ง

นั้นแหละ อยู่เลย เรื่องอากาศยกให้ว่าต่างกัน 

ถ้าอยู่ในภูเขาหลังภูเขาจริงๆ เปิดโล่งหมดแล้ว

นี้ โอ๋ย หายใจโล่งจริงๆ สบาย เดินจงกรม

สบายกลางคืน มันอยู่บนหลังเขาจริงๆ เราเคย

อยู่แล้ว สบาย โล่ง ยอมรับเรื่องอากาศ’ .. 

เราไปดูสถานที่อยู่อะไรๆ เลยทำให้คิดถึง

เจ้าของคือท่านโสภานั้นแหละที่อยู่วัดนี้นะ มัน

ส่อมาเรื่องเหล่านี้ๆ แล้วมันก็ส่อเข้าไปหา

เจ้าของ คงจะมีธรรมในใจพอสมควรทางด้าน

จิตตภาวนา คนจึงมีความเคารพเลื่อมใส พอใจ

ทีจ่ะทำอะไรๆ ใหท้ีเ่ปน็ทีน่า่ดนูา่ชม  ศาสนสถาน

คือศาลา ส่วนนอกจากนั้นแล้วก็เป็นกระต๊อบ 

เป็นอย่างนั้นมาในวัดป่าบ้านตาด ถอดแบบวัด-

.ป่าบ้านตาดทั้งนั้นแหละออกไป เป็นกระต๊อบ

เล็กๆ แคร่เล็กสูงแค่นี้ กุฏิก็มีสวยๆ งามๆ 

รอบๆ ศาลาในวัด เวลามีแขกคนไปเขาจะได้

พัก นอกจากนั้นเข้าไปก็มีแต่อย่างว่า กั้นด้วย

ผ้าจีวรขาด กั้นฝาจีวรขาด แล้วสูงแค่นี้เป็น

ร้านเล็กๆ ประมาณสักสองเมตรหรือสองเมตร

ครึ่ง กว้างแคบประมาณสักสองเมตรครึ่ง.. 

สัตว์ป่าปลอดภัย 

สัตว์ป่ามักอาศัยวัดเป็นที่พึ่งที่หลบภัยโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเขตวัดป่ากรรมฐานเพราะมีต้นไม้

หนาแน่น ความสงบสงัดของป่ามีผลดีต่อพระด้าน

การฝึกจิต สำหรับสัตว์ป่าเองก็มีความคุ้นเคย วางใจ

และอบอุ่นใจได้ง่ายกับพระ ซึ่งต่างกันอยู่มากกับ

ฆราวาสทีม่กัเบยีดเบยีน ทา่นเคยกลา่วในเรือ่งนี้ ไวว้า่  

“พระกับโยมผิดกันนะ ต่างสีกัน ผ้าเหลืองเป็น

ผ้าที่ครองโลกมานาน พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ครองผ้าเหลืองทั้งนั้น ผ้ากาสาวพัสตร์ สัตว์เหล่านั้น

เคยเกิดเป็นมนุษย์ เคยบวชเป็นพระเป็นเณรมาในศาสนานั้นๆ มาตั้งมากมาย เพราะฉะนั้นเวลาเห็น

พระมันถึงตายใจเลยๆ ..  

นี่มาคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของสัตว์นี้ละ ลำบากมากกว่ามนุษย์เรามากนะ มนุษย์เราไปที่ ไหน

เป็นอิสระสบายๆ สัตว์นี้ ไปไหนหลบๆ ซ่อนๆ ไม่งั้นตายจริงๆ อย่างนกนี้ดูซินี่ ถ้าไม่มีคนรักษาไม่ ได้นะนี่ 

ฉิบหายหมดเลย การทำลายกันไม่ใช่ของดี  แม้แต่สัตว์เขาก็ ไม่ต้องการ เขาไม่ประสงค์ ความตายนี้ ไม่

ต้องมีใครเรียนที่ ไหนล่ะ มันหากรู้ในหลักธรรมชาติของตัวเอง กลัวตายด้วยกันทั้งนั้น สัตว์ทุกประเภท” 

 

ประชาชนชาวปราจีนบุรีได้มีวัดกรรมฐานสืบไป 

องค์หลวงตากล่าวไว้ดังนี้ 

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

‘เดีย๋วนีม้าอยูท่ีว่งันำ้เขยีว (นครราชสมีา)’  

‘ไม่ไดอ้ยูนู่น้เหรอ’ ‘ทา่นมาสรา้งวดัทีน่ี่ใหม่

อกีหนึง่วดั ทา่นเปน็ภมูแิพ ้ทา่นวา่อากาศทางนีด้’ี 

กุฏิองค์หลวงตาที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ซึ่งองค์หลวงตาถือว่า  

“วัดเขาใหญ่ก็เป็นสายของเฮา ออกจากเฮา เฮามาก็ให้ความอบอุ่นกับเขาตั๊ว” 

และท่านได้เมตตาเดินทางมาวัดนี้ ตั้งแต่สร้างวัดครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย 

รวมแล้วกว่า ๘๐ ครั้ง 
หลวงปู่อุทัย สิริธโร 
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เณรกับสุนัขที่วัดเขาต้นเกด ประจวบคีรีขันธ์  

การออกเยี่ยมวัดกรรมฐานในอดีตขององค์หลวงตาในคราวหนึ่ง เมื่อ  

ป ี พ.ศ.๒๕๐๕ พอวา่งจากธรุะหนา้ทีท่า่นไดห้ลบไปภาวนาเยีย่มชมวดักรรมฐาน

ในที่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดที่มีเมตตาสงสารต่อสัตว์ สังเกตจากวัดนี้รับภาระเลี้ยง

ดูสุนัขเป็นจำนวนมากด้วยความรักความเอ็นดู และเมื่อองค์หลวงตาเข้าไป

แวะพักที่นี่ก็ ได้พบกับสุนัขเหล่านี้ ทำให้มีเหตุการณ์น่าขบขันนำมาเล่าให้ฟัง 

ดังนี้ 

“...ที่หัวหินวัดต้นเกด (วัดราชายตนบรรพต ประจวบคีรีขันธ์) บริเวณ

นั้นมีวัดอยู่ตั้งสี่ห้าวัดหกวัด หมาอยากจะว่าเป็นพันนู่น วัดท่านฉลวยเขาเรียก

วัดต้นเกด วัดรอบๆ วัดนี้อยู่สูง พวกอยู่ต่ำๆ เต็มไปหมดมีแต่วัด แถวนั้นมีแต่

วัด รวมวัดทั่วประเทศไทยดูไม่มีที่ ไหนสู้ตรงนั้นได้ รวมวัดด้วยรวมหมาด้วย 

หมาแต่ละวัดๆ เป็นร้อย  

พอพูดถึงเรื่องหมาก็มาสัมผัสกับเรื่องของเราเข้า ตอนนั้นไปรักษาท่าน-

เจ้าคุณอุปัชฌาย์เรานี่ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ รักษาที่ศิริราช เราเหน็ดเหนื่อย

มากก็เลยไปพักชั่วระยะที่วัดเขาต้นเกด .. มาพักตอนกลางคืน ตอนกลางวัน

อยู่ฟากเขาทางโน้น ภูเขามาวัดนี้ออกหัวหิน เราอยู่ทางฟากโน้นมันไม่มีบ้าน

คน เป็นป่าพวกไม้ ไผ่ ทีนี้เราคิดจะซักผ้าเลยเดินไป มันเป็นร้านมีแก่นขนุนวาง

อยู่ข้างบน เราไปเลือกดูแก่นขนุนที่จะต้มน้ำซักผ้า 

มีเณรหนึ่งอยู่นั่น พอเราไปก็เลยพาเณรมาดูแก่นขนุน หมาตัวหนึ่งมัน

นอนอยู่ใต้นั้น คือมันเป็นร้านสูงขนาดนี้ ข้างบนนี้แก่นขนุน หมานอนอยู่ข้างใต้ 

เราก็ ไม่สนใจกับหมากับอะไร พอเราดูแก่นขนุนท่อนนั้นท่อนนี้เป็นท่อนๆ แล้ว 

หมาตัวนี้ก็เลยวากๆ มาใส่เรานี่ เราเดินไปนี่ เณรก็ ไปด้วยกัน หมาตัวนี้  

โวกวากเข้าใส่เรา ใกล้ๆ เรานี่ เราก็ ไม่ ได้สนใจอะไรเพราะกับหมามันถูกกัน

ตลอดเวลา ไม่ ได้คิดว่าหมาจะเป็นภัยอะไรกับเรา ไปไหนเหมือนกันหมดนะ 

พอโวกวากมานี่ ธรรมดาก็ตื่นเท่านั้นแหละ แต่เรามันเฉย มันโวกวากมา ทาง

เณรนั้นเคยกับหมาตัวนี้แล้ว ‘เป็นไงๆ มันกัดไหมเข้าไหม’ ‘โอ๋ย ไม่ ได้ กัด’  

‘มันกัดคนไหม’ ‘โถ เก่งมาก’  

‘แล้วทำไมเขาเลี้ยงมันไว้ มันมากัดพระทำไม เราก็เป็นพระ’  

‘อู๋ย นิสัยมันอย่างนี้ แม้แต่พระที่แปลกหน้ามันก็รู้ ที่มันโฮกฮากใส่ท่าน

นี้คือมันรู้แล้วว่าไม่ใช่พระในวัดนี้’ ว่างั้นนะ  

เราก็ ไม่สนใจ พูดแล้วยังหาแก่นขนุนอีก เขาก็อยู่นี้ละ ติดตามดูเราอยู่

ตลอด พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่า  

‘เณร เณรรักหมาตัวนี้ ไหม’ ‘โอ๋ย รัก เลี้ยงมา เขารักผมมาก’  

‘ถ้าเณรรักหมานี้ต้องระวังหมาตัวนี้ให้ดีนะ ถ้ากัดเรานี้มันตายนะหมาตัว

นี้ ถ้าลงกัดเรายังไงมันจะพ้นไปไม่ ได้มันต้องตายหมาตัวนี้ แม้แต่ ไม่กัดเรามัน

ก็จะตายอยู่แล้ว เราว่าอย่างนี้’  

มีพักๆ โอ๊ย ตั้งแต่นั้นเรานี้แสนสบายนะ เราเดินไปไหนเณรวิ่งดักๆ กลัว

หมาจะไปกัดเรา กลัวหมาแกจะตาย ตั้งแต่นั้นมาเราแสนสบายเลย ไปไหน

เณรเป็นตำรวจดัก เขาก็ ไม่มีอะไรแหละหมาตัวนั้นกับเรา ก็เท่านั้นแหละ แต่

เณรรักหมากลัวหมาจะตาย เพราะเราบอกว่าเณรต้องระวังนะหมาตัวนี้ ชี้ ไปที่

หมาด้วยนะ ถ้าลงกัดแล้วมันต้องตายนะหมาตัวนี้เราว่าอย่างนี้นะ แม้แต่ ไม่

กัดเรามันก็จะตายอยู่แล้ว ยิ่งกัดเราแล้วยิ่งแม่นยำเราบอกอย่างนี้นะ โห   

ตั้งแต่นั้นมาเอาละเณร มันขบขันแท้ๆ คนหนึ่งพูดเล่น คนหนึ่งเอาจริงเอาจัง 

เณรเอาจริงเอาจังมากนะ คือกลัวหมาแกจะตาย เรานี่พูดเล่นกับเณร 

เล่นกับหมาเข้าใจไหม จากนั้นมาเราเดินลงจากกุฏิ กุฏิเราก็เตี้ยๆ อยู่ลึกๆ แกดู

จะมองดูแต่เรา แกกลัวหมาแกตาย มันเลยขบขันใหญ่นะ นี่เราพูดถึงเรื่องไป

อยู่ทางเขาทางโน้น ไม่มีบ้านคนเลย ไม่มีเลยจริงๆ หลังเขาไปทางโน้นแล้วไม่มี 

ทางนี้ก็มีแต่วัด  

เราไปอยูท่ีน่ัน่สบายๆ พอฉนัเสรจ็แลว้สะพายยา่มแลว้ไปเลย หายเงยีบๆ 

มันมีร่มไม้ใหญ่ๆ อยู ่ มีกระต๊อบเล็กๆ อยู่ใต้ร่มไม้สำหรับพระกรรมฐานท่านไป

ภาวนา เราไปอยูนู่น่สบายๆ หวัหนินี ้ฟงัแตว่า่ ๒๕๐๕ เปน็ไร นานไหม .. ทีเ่ราไป

พกัภาวนา พดูถงึเรือ่งหวัหนิ หมาเยอะจรงิๆ ทกุวดัๆ เสยีงเหา่นีอ้กึทกึเลยนะ 

วัดที่เราไปอยู่วัดเขาต้นเกด หมานี้ ๓๐ ตัว อยู่ในวัดนี้มี ๓๐ ตัว เรา

ขบขันที่เณร เณรมันเอาจริงเอาจัง ขอแต่เราลงจากกุฏิเถอะ เณรจะวิ่งโน้นวิ่งนี้

มองดูหมากลัวหมา เพราะเราพูดมีท่าให้กลัวมันก็กลัวใช่ ไหม ท่าก็หลายท่า เขา

เล่นลิเก ละคร ท่าร้องห่มร้องไห้ ท่าหัวเราะ เขามีทั้งนั้นใช่ ไหม นี่ท่าขู่เณร

เข้าใจไหม  

ตั้งแต่นั้นมาเราออกจากกุฏิที ไรเณรจะวิ่งปั๊บแล้วมองโน้นมองนี้มองหา

หมาแก กลัวหมาจะมากัดเรา คือกลัวหมาแกตาย ขบขัน พูดถึงเรื่องไปภาวนา 

ไปเที่ยววัดนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องภาวนาทางด้านโน้น โอ๊ย แย้เต็มไปหมดบนหลัง

เขาไหล่เขาทั่วไปหมด แย้ ยั้วเยี้ยๆ แย้ชุมจริงๆ แถวนั้นไปที่ ไหนเหมือนกันหมด 

ไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไปยุ่งนะ เขาอยู่ลำพังเขา เราเดินไปดู โห แย้พิลึกพิลั่น

นะ มากจริงๆ โน้นตั้งแต่ปี ๐๕ นะ มันไม่ค่อยมีหมู่บ้านคนนี่ บิณฑบาตก็ลงไป

ทางสถานีรถไฟทางโน้น…” 

 

อุโบสถวัดเขาต้นเกด                        หลวงปู่ก้าน  ฐิติธัมโม 



538 539

ทางปราจนีฯ กเ็อาอกีแหละ เขากถ็วายที่

เป็นวัดถวายเลย เรามองหาใครไม่เห็น รับ

ทราบไว้ก่อนนะ เราก็คิดเห็นแต่ท่านป้าง ท่าน

ป้างเป็นคนอำเภอศรีมหาโพธิอยู่นั้นแหละ 

ใกล้ๆ กัน เราก็มองเห็นอันเดียวจะเป็นอย่างไร

ไม่รู้ละ ท่านก็อยู่นี้อยู่กับเราตั้งแต่เป็นเณรนะ 

แล้วมีพระองค์หนึ่ง หลวงตาองค์หนึ่งมาอยู่

ปฏิบัติลักษณะท่าทางเราไม่ค่อยไว้ใจนัก มากับ

เณรล่ะ เราให้ ไปหลวงตาองค์นั้น เณรนี้เราให้

อยู่ที่นี่ ไม่ให้ ไปด้วย จนป่านนี้ดูเหมือน ๑๕-๑๖ 

พรรษา (๒๑ ปีแล้วครับ) เป็นอุปัชฌาย์ได้แล้ว 

ก็ดีนะ นิสัยดี  

ท่านป้างอยู่กับนี่เท่าไรปีแล้วน้า ๒๑ ปี 

ท่านก็เรียบร้อยอยู่นะ เรียบร้อยตลอดมาตั้งแต่

เป็นเณร ทางบ้านเขาถวายที่ให้เป็นวัด แถวนั้น

ไม่ค่อยมีวัดกรรมฐาน แล้วคอยดูท่านป้างเป็น

อย่างไร จะพอรักษาตัวได้ ไหม ถ้ารักษาตัวได้

แล้วก็ ไปอยู่ ได้ มันสำคัญอยู่ที่การไปอยู่ นั่น

แหละ ทา่นกอ็ยูก่บัเรามาเรือ่ยมาจนปา่นนีล้ะ…” 

 

พระประสานเสียงช้าง 

มีเรื่องขบขันเรื่องหนึ่งแสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างพระกรรมฐานกับสัตว์

ป่า ซึ่งมักประสบพบเจอกันเสมอๆ ดังเช่นเรื่องราวที่องค์หลวงตาเมตตานำมา

เล่าอยู่บ่อยครั้ง แม้เหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีแล้วเกี่ยวกับพวกช้างภายใน

บริเวณวัดป่าดานศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นวัดที่

หลวงปู่คำตันพักอยู่ ดังนี้ 

“…ขบขันที่ว่า ในบริเวณนั้นเป็นหินดาน แล้วก็พวกช้างพากันมาเล่นน้ำอยู่

บริเวณหินดานที่มีน้ำเต็มอยู่แถวนั้น ตั้งแต่สมัยคนยังมีน้อยๆ โน้น คนมีอยู่ ไม่

มากนะ พระท่านไปภาวนาอยู่ที่นั่น พวกหมู่เพื่อนเดียวกันเล่าให้ฟัง เราเองก็เคย

เล่าให้ญาติโยมฟังขบขันจะตายแหละ  

พระธุดงคกรรมฐานท่านไปปักกลดอยู่บริเวณนั้น แถวๆ บริเวณหินดานซึ่ง

มีน้ำมาก รอบๆ บริเวณหินดานที่พระท่านไปพักนั้น โขลงช้างก็มาเล่นน้ำที่นั่น  

ละซิ เล่นน้ำทีมากันเป็นโขลงๆ เล่นจนกระทั่งคนรำคาญ เสียงมันอึกทึก บาง  

คืนจวนสว่างจึงพากันหนี ไป ไม่ทราบว่าเขากินอะไรกัน เพราะเล่นน้ำอยู่นั่น

เกือบตลอดคืนแต่ละครั้งๆ 

วันหลังมา พระท่านก็นัดแนะกัน ติดต่อชาวบ้านให้เขาเอาปี๊บแตกมา

สำหรับเคาะไล่ช้าง และชาวบ้านก็นำปี๊บแตกมาให้จริงๆ ตั้งหลายลูก พอถึง

เวลากลางคืน ช้างก็พากันมาเล่นน้ำที่บริเวณหินดานนั้น พระพักอยู่ตรงไหนๆ ก็

เอาปี๊บแตกๆ ไปไว้ที่ตรงนั้น เวลาโขลงช้างมาเล่นน้ำที่นั่นก็เคาะขึ้นพร้อมกัน 

เสียงเคาะปี๊บแต่ละองค์ดังเป๊กๆ ขึ้นทุกทิศทุก

ทางรอบบริเวณนั้น โขลงช้างก็ตื่น .. วิ่ง ผู้เคาะ

ปี๊บก็มีแต่เคาะท่าเดียว ไม่คิดหน้าอ่านหลัง เคาะ

เป๊กๆ ช้างต่างตัวก็ต่างกลัวและต่างตัวต่างวิ่งหนี 

ไปทางโน้น ก็เป๊กๆ ไปทางนั้น ก็เป๊กๆ วิ่งมาทาง

นี้ ก็เป๊กๆ ช้างก็ต่างตัวต่างวิ่งไปมา และวิ่งไปชน

เอากุฏิพระที่อยู่บนหินดานใส่เข้าเปรี้ยง กุฏิพระ

ที่ตั้งอยู่บนหินดานก็ล้มครืนลง  

หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม 

วัดป่าดานศรีสำราญ 

อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 

ช่วยเหลือและคุ้มครอง  
วัดกรรมฐาน 

 

องค์หลวงตานอกจากจะเมตตาให้การส่ง

เสริมช่วยเหลือวัดปฏิบัติในที่ต่างๆ แล้ว ยัง

ให้การปกป้องคุ้มครองวัดกรรมฐานให้รอดพ้น

จากปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น คุ้มครองวัดป่า

ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าเป็นฝ่ายมหานิกายหรือ

ธรรมยุต ท่านรักษาการบำเพ็ญสมณธรรมให้

ได้รับความสะดวกไม่ต้องถูกกลั่นแกล้งจาก

บุคคลหรือหน่วยงานใด ขอยกตัวอย่างการ

ปกปอ้งวดักรรมฐานมาเพยีงตวัอยา่งเดยีว ดงันี ้ 

“...เขาเขียวเราก็ขึ้นไปดู ที่ท่านพักภาวนา

เหมาะมาก ไปหาซิเมืองไทยเราไปหาที่เหมาะ-

สมอย่างเขาเขียวท่านพฤกษ์พักอยู่นี้ แล้วยังมา

ถูกโจมตี แล้วจะไล่ให้ ไปอยู่ที่ไหน ให้พระไปอยู่

ในส้วมในถานอย่างนั้นเหรอ เขาผู้ที่โจมตีเขาไม่

เห็นไปอยู่ในส้วมในถาน พระก็ไม่ใช่มูตรใช่คูถ

พอจะไปอยู่ในส้วมในถานได้ ไง .. ให้ทำไปที่ทำนี้

ถูกต้องแล้ว .. อย่าไปสนใจ ถ้าเอาพวกนี้เป็น

ประมาณเมืองไทยเป็นมูตรเป็นคูถเป็นส้วมเป็น

ถานไปหมด เราบอกงี้ ถ้าเอาท่านเป็นประมาณ

ที่ท่านทำอยู่นี้เมืองไทยจะเจริญ ทั้งทางธรรม

ทางโลกนั่นแหละเราบอกไปเลย ..  

นี่ก็ทางเขาเขียวอยู่ข้างบน มีกุฏิ ๓-๔ 

หลัง เหมาะมาก ไปหาที่ไหนได้ในประเทศไทย   

ชี้นิ้วเลย ว่าเขาเขียวเป็นอันดับหนึ่ง สำหรับ

พระที่นั่งอยู่ในกุฏินั้นก็ร้องลั่นขึ้นที่นั้น 

ช้างก็วิ่งไปใหญ่ เอาตัวรอดเพราะมันวิ่งหนี

ตายนี่ กุฏิก็ ไม่ใช่กุฏิฝังดิน เป็นกุฏิตั้งอยู่บน

หินดาน ชนปั๊งเข้า กุฏิก็หงายล้มลงไป พระ

ก็ร้อง ช้างก็ร้อง  

ส่วนช้างทั้งร้องทั้งเผ่นหนี แต่พระนั่น

ร้องอยู่ในกุฏิที่ถูกช้างล้มลงไป ตื่นเช้ามา 

หัวเราะกันลั่นเลย แถวนี้แลที่หลวงพ่อตัน

อยู่…” 
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หลวงปู่พรหมขบขันเก้ง 

บ้านดงโทน เหล่านี้ถึงโน้นเป็นดงใหญ่ เป็นดงป่าดงสัตว์ดงเสือดงเนื้อนะ เราไปทุกวันนี้มีเมื่อไรป่า แต่

สำหรับเรา เราไปเห็นตอนนั้นเรียกว่าป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปเที่ยวปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นดงทั้งหมดนะนั่น  

ทีนี้เวลามาคุยกันท่านเล่าให้ฟัง ท่านลงมาจากถ้ำพระเวสจะมาทางสกลนคร มาถึงนั้นบุกป่ามา  

กลางคืนท่านว่านะ เพราะป่ามันก็ป่าจริงๆ ทางเป็นทางล้อทางเกวียนพอหลวมตัวคนไปได้ ท่านมาก็ชน

นั้นชนนี้มากลางคืนท่านว่า พอมาถึงกลางดง ‘เอ๊ จะไปอะไร ไปกลางค่ำกลางคืนบุกป่าฝ่าดงไปหาอะไร 

พกัที่ ไหนกพ็กัไดน้ีน่ะ’ ทา่นเลยหลกีทางออกไปพกัอยูข่า้งๆ แขวนกลดลงทีน่ัน่ซ ีทา่นกพ็กัทีน่ัน่เลย 

พอกลางคืนนั่นซี เราได้เขียนไว้ในปฏิปทา เราระบุชื่อของท่านหรือเปล่าก็ ไม่รู้ ถ้าท่านยังมีชีวิต

อยู่อาจไม่ระบุก็ ได้ แต่เขียนปฏิปทานี้น่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่นะ ทีนี้ท่านมาพักอยู่นั้นกลางคืน ท่านนั่ง

ภาวนาอยู่ อีเก้งมันก็มาข้างมุ้ง ก็ ไปกลางคืนมันเป็นดงทั้งนั้นนี่ แขวนมุ้งไว้ เก้งมันโผล่มาเห็นมุ้งล่ะซี 

ทางนั้นก็นั่งภาวนา ท่านกำลังจะออก  

ธรรมดาท่านไม่หัวเราะง่ายๆ นะท่านอาจารย์พรหม โถ ลักษณะท่าทางน่ากลัวน่าเกรงขามมาก

นะ นิสัยเด็ดเดี่ยว ทุกสิ่งทุกอย่างมองดูลักษณะน่าเกรงขาม น่าเคารพเลื่อมใส ทีนี้พอท่านนั่งภาวนา 

ตอนนั้นท่านอดหัวเราะไม่ ได้นะ ท่านหัวเราะก้ากเหมือนกัน เราก็หัวเราะท่านก็หัวเราะ 

คือนั่งภาวนาอยู่ อีเก้งมันมาจากไหนก็ ไม่รู้ท่านว่าอย่างนั้นนะ เราก็นั่งอยู่กำลังจะเริ่มออก ไม่

ได้ยินเสียงนะท่านว่า มันมาข้างมุ้งมาเจอมุ้ง มันก็ร้อง ‘แก้ก’ ขึ้น อีเก้ง ท่านว่างั้นนะ อีเก้งมันร้อง 

‘แก้ก’ มันตื่นมันตกใจ  

เราอยู่ในมุ้งร้อง ‘ก้าก’ อีเก้งอยู่นอกมุ้งก็ร้อง ‘แก้ก’ เราอยู่ในมุ้งก็ร้อง ‘ก้าก’  ท่านอดหัวเราะไม่

ได้ตอนนี้ เราก็ร้อง ‘ก้าก’ โดยไม่มีสติสตัง มันบ้าจริงๆ ท่านว่าอย่างนั้นนะ ท่านว่าให้ท่าน มันอะไร เขา

ก็มาของเขา ไอ้เราก็ร้องทางนี้ ร้องอยู่ในมุ้ง อีเก้งก็เปิงเลย ทางนี้ ไม่เปิง อยู่ในมุ้ง  

ท่านเลยเล่าถึงว่า ‘เอ๊ ไอ้ความรักสงวนชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะ เราไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะเป็น

อย่างนั้นได้ เวลาอีเก้งมันร้องแก้กเราก็โก้ก ต่างฝ่ายต่างกลัวตาย’ ท่านเอามาเล่าท่านหัวเราะก้ากๆ 

เหมือนกันนะ ‘มันบ้าจริงๆ นะ’ ท่านเล่าให้ฟัง 

นั่นละเรื่องที่ว่าหลวงปู่พรหมท่านร้องในมุ้ง อีเก้งร้องนอกมุ้ง ท่าน

ร้องอยู่ในมุ้ง ฟังเสียงก้ากขึ้นเลย มันบ้าจริงๆ ท่านว่าให้ท่าน มันอะไรก็

ไม่รู้ ไม่ ได้คิดได้อ่านเลย พอเขาร้องแก้กเขาก็ตื่น ทางนี้ก็กา้ก เสยีงรบักนั 

ฟงัเสยีงเกง้วิง่ โอย๋ ปา่เลกิไปเลย ไอเ้รารอ้งอยู่ในมุง้ เราเลยไมล่มื ทา่น

บวชใหมท่า่นวา่ 

อันนั้นเป็นดงทั้งหมดนะที่ผ่านไปนั้น เดี๋ยวนี้เป็นบ้านหมดเลย ไม่มี

ใครรู้ละว่าแต่ก่อนเป็นดง เราได้เห็นชัดเจนแล้วที่ว่านั่นน่ะ โอ๋ย ดงจริงๆ 

ดงเสือดงสัตว์ดงเนื้อ เพราะฉะนั้นเก้งถึงมากลางคืนล่ะซี เดี๋ยวนี้ ไม่มีแล้ว 

หมดเลย ตั้งแต่บ้านเขาเรียกบ้านดงโทน ทะลุถึงนาแกนี้ เป็นดงใหญ่

ทั้งหมดเลย เดี๋ยวนี้เป็นบ้านเป็นไร่เป็นสวน.” 

ป่าเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

พระที่ปฏิบัติบำเพ็ญกรรมฐาน เราไปดูแล้ว

เหมาะสมเหลือเกิน ท่านก็ไปอยู่ที่นั่น .. ป่านี้

เหมาะสมมาก เราขึ้นไปเราก็ชมทันทีเลย เอ้า 

พูดเป็นธรรมต้องพูดอย่างนั้นซิ พูดเคลื่อน

คลาดได้เหรอ พอขึ้นไปตระเวนไปดูหมดเลย 

เหมาะสมมากท่านไปอยู่นี้ มีพระ ๓-๔ องค์ นั่น

เหมาะอีกด้วย ตระเวนดูไม่ได้ ไปไกลละเพราะมี

เวลาน้อย ไปตระเวนดูแถวนั้นเหมาะ เอ้อ 

เหมาะเหลือเกิน มีสัตว์อะไรๆ บ้างล่ะเขามา

เที่ยว ก็เห็นรอยสัตว์เต็มอยู่ข้างกุฏิ คือสัตว์กับ

คนเป็นเพื่อนกัน อย่างนี้ละคนไม่เบียดเบียนคน

มีธรรม 

สัตว์ก็เต็มรอยมันเต็ม พวกรอยหมู รอย

เก้งรอยอะไรสัตว์ใหญ่ๆ มีพวกเสือพวกหมีพวก

อะไรมันมา เขาไม่เห็นทำไมคน มาอยู่ข้างกุฏิ

นะ ไปเห็นรอยมันเองนี่ เขาไม่สนใจกับคน เขา

ก็อยู่กับคนนี้แหละว่างั้น พระท่านก็อยู่ข้างบน 

กุฏิอยู่นี้ เขาก็มาเที่ยวจุ้นจ้าน พวกสัตว์ป่า

เต็ม...” 

สัตว์ป่ามักเข้าใกล้พระกรรมฐานเพื่ออาศัยท่านเป็นที่

พึ่งรักษาชีวิตให้แคล้วคลาดปลอดภัย พระธุดงค์จึงมักมี

ประสบการณ์กับสัตว์ป่าแต่ละชนิดเสมอๆ เช่นในคราวหนึ่ง

องค์หลวงตาเมตตาเล่าประสบการณ์ในเรื่องนี้ของหลวง-   

ปู่พรหม จิรปุญโญ บ้านดงเย็นไว้ว่า 

“...ทีนี้พูดถึงเรื่องย้อนหลังที่ท่านบวชใหม่ พูดถึงเรื่อง

อีเก้งมันร้องแก้กๆ ท่านมาจาก อ.นาแก วัดถ้ำพระเวส เรา

เคยไปแล้วถ้ำพระเวส ตกกลางคืนมาจาก อ.นาแก มาถึง

หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ 

วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
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เสือบ้าน 

องค์หลวงตาเมตตาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นคติเกี่ยวกับชีวิตสัตว์

ป่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเสมอๆ แต่มีอยู่คราวหนึ่งท่านยกเรื่อง “เสือบ้าน” มาเล่า

เป็นคติเครื่องเตือนใจ ดังนี้ 

“...ลูกหลานทั้งหลายนำไปพิจารณานะ ว่าหลวงตาบัวดุ อู๊ย ดุแท้ๆ ก็

อยากให้ลูกให้หลานดีนี่ ตั้งแต่หลวงตาบัวยังดุเจ้าของ จะว่ายังไง เอ้าดุ หลวง-

ตาบัวเคยดุเหมือนกัน แต่ ไม่ ได้ออกปากบ๊งเบ๊งอย่างพูดให้ท่านทั้งหลายฟังนะ 

ดุเจ้าของ ดุอยู่ภายในใจ ดุด้วยกิริยามารยาท ดุมันอยู่อย่างนี้จะว่าไง บวชมา 

เห็นผู้หญิงมันรัก บังคับไม่ให้มันรัก เข้าใจไหมล่ะ มันเห็นสาวก็ชอบน่ะซี มัน

บวชแต่หัว (โล้น) กิเลสมันไม่ ได้บวชด้วยนี่ จึงเห็นสาวมันก็รัก เข้าใจไหมล่ะ 

บังคับบ่ให้มันรัก มันอยากได้เขา ไม่ให้มันได้ ไม่ให้มันเอา มันเหมือนนิทานนะ 

ฟัง จะพูดให้ฟัง มันเหมือนนิทาน จะเล่าให้ฟังนะนิทาน 

มีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง พ่อแม่จากไปตั้งแต่เล็กๆ ญาติสงสารเอามาเลี้ยงไว้ 

พอหย่านมแล้วญาติจึงนำไปถวายไว้กับพระธุดงค์ (พระกรรมฐาน) ในป่าลึก 

ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก ไม่มีใครกล้าไปมาหาสู่ เพราะสัตว์เสือชุมมาก มีตา-

ปะขาวคนเดียวอยู่กับพระธุดงค์รูปนั้น เพื่อหุงต้มอาหารถวายท่าน เด็กคนนั้น

อาศัยอยู่กับพระธุดงค์เป็นเวลานาน จนกลายเป็นลูกของพระไปตามธรรมเนียม 

อาจารย์เห็นว่าโตขึ้นมาพอสมควร ก็บวชเป็นเณรให้ แล้วอยู่ปฏิบัติทำวัตรแก่

อาจารย์เป็นประจำมิได้ขาด วันหนึ่งเผอิญมีผู้มานิมนต์ ท่านไปงานในเมือง ขัด

ไม่ ได้จำต้องรับ หลังจากรับนิมนต์เขาแล้ว อาจารย์ก็คิดวิตกกังวลกับเณร  

เกรงว่าจะเป็นอันตราย เมื่อปล่อยให้คอยอาจารย์อยู่วัด เพราะเสือชุมมากใน

บริเวณนั้น ถ้าจะให้เณรไปด้วย ก็เกรงกลัวอีกทางหนึ่ง ไม่สะดวกใจ ทำให้

อาจารย์รำคาญใจเอาการอยู่ 

สุดท้ายก็ตัดสินใจเอาเณรไปด้วย เมื่อไปถึงตัวเมืองแล้วก็พาเข้าพักในป่า 

ห่างจากตัวเมืองพอสมควร ตื่นเช้าก็พาเณรเข้าไปในงานเขา ในงานนั้นมี

ประชาชนมามาก ทั้งหญิงทั้งชาย หนุ่มสาว เฒ่าแก่ เต็มไปหมดในวงงาน ต่าง

ก็นั่งห้อมล้อมอาจารย์กับเณรจนแน่น ส่วนเณรรู้สึกแปลกตาแปลกใจ เพราะดู

แล้วผิดปกติที่เคยอยู่กับอาจารย์ในวัด ไม่เคยมีคนที่เห็นๆอยู่ในเวลานั้น มีทั้ง

ชนิดที่ ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่เณรเกิดมาก็มี สายตาเณรจดจ้องมองไปมา พอดี

สายตาเณรมองไปเห็นรูปผู้หญิงสาวๆชนิดที่แปลกประหลาดเข้า เกิดสะดุดตา

สะดุดใจ จนมองไม่กะพริบตา เณรเลยมองจดจ้องอยู่ที่รูปประหลาดนั้น อย่าง

เพลินตาเพลินใจ ไม่ยอมพลิกสายตาไปที่อื่นเลย ยังไม่แน่ใจ ต้องถาม

อาจารย์ว่ารูปนี้อะไร พร้อมกับชี้มือไปที่รูปประหลาดนั้นด้วย 

ฝ่ายอาจารย์ได้ยิน มองไปทันทีก็รู้ว่าเณรนี้เห็นท่าไม่ ได้การ

เสียแล้ว และเป็นไปตามที่เราคิดไว้เมื่อก่อนจะพาเณร

ออกมาจากวัดทุกประการ อาจารย์จึงออกอุบายขู่

ปราบเอาไว้เพื่อให้เณรกลัวว่า “นี้แลเสือ ไม่รู้หรือ 

เณรต้องระวังให้ดีนะ เดี๋ยวมันกัดตายนะ” ดังนี้ 

พอเสร็จธุระในงานแล้ว อาจารย์รีบพาเณร

กลับวัด พอมาถึงวัดแล้วแทนที่เณรจะทำข้อวัตร

ปฏิบัติต่ออาจารย์ดังที่เคยทำมาแต่ก่อนแต่กลับไม่

สนใจในข้อวัตรปฏิบัติต่ออาจารย์เสียเลย มีแต่นั่ง

สร้อยเศร้าเหงาหงอยเป็นตุ๊กตา ไม่มีความยิ้ม

แย้มแจ่มใส ท่าทางไม่รื่นเริงเหมือนแต่ก่อน   

ส่วนอาจารย์ก็ทราบทันทีว่า เณร

นี้แปลกแล้ววันนี้ คงไปถูกของดี

จากเมืองมาแน่ล่ะ จึงเดินเข้าไป

หาเณรแล้วถามว่า “เณรนี่เป็น

อะไร วันนี้ทำไมแปลกตามาก ไม่

สบายหรือ” 

เณรรบีตอบอาจารยว์า่ “ผม

ไม่ ได้เป็นอะไร แต่คิดถึงเสือ ผม

อยากไดเ้สอื” 

“ คิ ด ถึ ง เ สื อ ที่ ไ ห น กั น ” 

อาจารย์ถาม 

“ผมคิดถึงเสือตัวที่อยู่ในบ้าน ผมอยากได้เสือตัวที่อยู่ในบ้านงานนั้น” 

เณรตอบอาจารย์ 

อาจารย์หมดท่า แม้จะหาอุบายขู่เข็ญเอาไว้เพื่อให้เณรกลัว แต่เณรกลับ

คิดถึงเสือและอยากได้เสือด้วยซ้ำไป อาจารย์ออกอุบายคำรามว่า “ก็เสือในป่า

บริเวณวัดเรามีมากมายต้องการซักกี่ตัวก็ ได้ เณรทำไมไม่อยากได้ แต่กลับไป

คิดถึงเสือ และอยากได้เสือตัวอยู่ในบ้านในเมืองอย่างไรกัน เณรนี่จะบ้าไปแล้ว

นะเธอน่ะ” 

“เสือในป่าผมกลัวมันมาก ไม่อยากได้มัน แต่เสือในบ้านผมรักมันมาก ผม

อยากได้มัน เพราะมันสวยและน่ารักมาก นับแต่วันเกิดมาผมไม่เคยเห็นเสือ

สวยและน่ารักมากเหมือนเสือตัวอยู่ในบ้านเลย ทั้งเสือบ้านมันหัวเราะเป็น

เหมือนคนเราและผมรักมันมากเวลามันหัวเราะ มันจะมีกี่ตัวก็สวย และน่ารัก

เหมือนกันหมด ไม่เห็นตัวไหนจะน่ากลัวเหมือนเสือที่อยู่ในบริเวณวัดเราเลย ทั้ง

เสือเหล่านี้หัวเราะไม่เป็นด้วย มองเห็นแล้วน่ากลัวทั้งนั้น ต่อไปขอให้อาจารย์

พาผมเข้าไปอยู่กับเสือบ้างเถอะ อย่าพาผมมาอยู่กับเสือป่าแถวๆนี้เลย ผมกลัว

มันมาก ส่วนเสือบ้านมีมากกว่าเสือป่า แต่ก็ ไม่เห็นตัวไหนน่ากลัวเลย ทั้ง

สวยงามมาก ทั้งน่ารักมากกว่าเสือป่าเป็นไหนๆ” เณรตอบอาจารย์ 

ดังนี้ โปรดคิดดู เณรเคยอยู่ในป่ามาแต่เล็กจนโต เพิ่งเข้ามาเห็นเสือบ้าน

เพียงครั้งเดียว ก็ยังรู้จักรักและอยากได้เสือบ้านในทันทีทันใด ทั้งนี้ก็เพราะกฎ

ธรรมชาติ สัญชาตญาณมันฝังอยู่ส่วนลึกของหัวใจมานานแสนนาน จึงสามารถ

รู้ ได้ ทั้งคู่มิตร ทั้งคู่ศัตรู เช่น สุนัขกับเสือ ไม่ว่าสุนัขพันธุ์ใด เพศใด วัยใด พอ

เห็นเสือ ไม่ว่าเสือเป็นหรือเสือตายต้องกลัวจนตัวสั่นไปตามๆ กัน เว้นแต่รูป

เสือในกระดาษเท่านั้นสุนัขไม่กลัว หนูเห็นแมวต้องกลัว และแข็งไปทันที สตรี

กับบุรุษเห็นกันแล้วต้องถูกชะตากันทันทีทันใด เว้นแต่กรณีพิเศษเท่านั้น เณร

เห็นเสือบ้านก็เช่นเดียวกัน ต้องรักชอบทันที แม้อาจารย์จะหาอุบายขนาบปราบ

ปรามไว้สักเท่าใด ใจของเณรก็ยังรักชอบเสือบ้านอยู่นั่นเอง หาได้เป็นไปตามคำ

สั่งสอนของอาจารย์ไม่ 

ตะกี้นี้พูดถึงระดับเรา เข้าใจไหมล่ะ มันไปเห็นเสือบ้าน มันจะเป็นอย่าง

นั้นนะ เข้าใจไหม ต้องบังคับมัน ดัดมัน เอามัน เป็นเอามาก ไม่กินข้าว ดัดมัน 

กี่วันก็ตาม ก็ช่างหัวมัน จะว่าไง ตัดมันลงเรื่อย ทางจิตฝึกเข้าไป ดัดเข้าไป บีบ

เข้าไป จิตข้างนอกก็บีบ ข้างในก็บีบ ข้าวไม่ให้มันกิน บีบเข้าไป เพื่อจะเอา

ความสะดวก เอาการเอางานให้มัน เอาอรรถเอาธรรมให้มัน มันดัดแปลง เอา

อย่างหนัก ไม่ว่าแต่เรา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน...” 
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คำกล่าวขององค์หลวงตาที่แสดงถึงน้ำใจ

และความเสยีสละของทา่นทีม่ตีอ่วดักรรมฐานใน

สถานทีต่า่งๆ นัน้ อาจกลา่วภาพรวมโดยยอ่ทีส่ดุ

ดงันี้ 

“...วัดป่าบ้านตาดนี้เป็นวัดที่เด่นอยู่ลึกๆ 

นะ การเสยีสละ ใครมาปุบ๊ใหปุ้บ๊ทนัทเีลย ไมม่ี

อะไรไปหามาให ้ให้ ไดเ้ดีย๋วนี ้ถา้มีในโกดงัก็ไปคน้

โกดังเอามาเดี๋ยวนั้นเลย มีเท่าไรให้เลยๆ เป็น

อยา่งนัน้ละ วดันีเ้ปน็วดัทีช่ว่ยเหลอื สว่นมากก็

วัดพวกเดียวกันละเข้ามาหา เวลาจำเป็นละมา 

ไมจ่ำเปน็ไมเ่หน็ละ พอจำเปน็ปับ๊มาปุบ๊ ขอปุบ๊ให้

ปุบ๊ไปเลยเปน็อยา่งนัน้  

ท่านรู้นสิัยเราว่าไม่ใช่พระตระหนีถ่ี่เหนยีว 

เสยีสละจรงิๆ เรา เราไมม่อีะไรในจติ มแีตค่วาม

เมตตาครอบโลกธาตุจะว่าอะไร เดี๋ยวนี้ ไม่ม ี

ความเหน็แก่ไดแ้กเ่อาอะไรบอกวา่หมด ไมม่เีลย 

มแีตค่วามเมตตากระจายออกหมด มเีทา่ไรออก

หมดเลย  

เจ้าของอยู่ไม่อยู่ก็ตามเมื่อเขามาขออะไร

ให้พระจัดให้เลยทันท ี เราสั่งไว้หมดแล้ว ใครมี

ความจำเปน็จากไหนมาเขา้โกดงัให้ ไปหาเอาเลย 

ให้จัดให้พอแล้วไปเลยๆ เราสั่งว่าไม่จำเป็นที่จะ

ตดิตอ่เรา ตดิตอ่กบัพระไดเ้ลย พระทีร่กัษาครวัม ี

ในบริเวณศาลาไปหาครัวมีพระที่คอยดูแล การ

ติดต่อขออะไรๆ มา จำเป็นอะไรให้พระทางนั้น

จัดเลย จัดแทนเรา เท่ากับเราจัดให้เลย เป็น

อยา่งนัน้ละ...” 

องค์หลวงตาเมตตาตรวจตราโรงทานเครื่องอุปโภคบริโภค   

เพื่อนำไปแจกทานสงเคราะห์วัด โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป 
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สงเคราะห์โรงเรียน

องค์หลวงตาเมตตาสงเคราะห์สนับสนุน

ทางการศึกษาทั้งประเภทตึกอาคารเรียน วัสดุ

อปุกรณต์า่งๆ เพือ่ใช้ในงานธรุการ ประเภทสื่อ

การเรียนการสอนและอื่นๆ แก่โรงเรียนต่างๆ 

หลายแห่ง ตัวอย่างประเภทที่ท่านช่วยเหลือ 

ได้แก่ สร้างอาคารธรรมสถาน ตึกเรียน อาคาร

เรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ทางการเรียนการสอน 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนยากจน ทุนการ

ศึกษาเด็กกำพร้า สะพานลอยสำหรับนักเรียน 

ที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น  

สำหรับตัวอย่างโรงเรียนที่ท่านเมตตา

สงเคราะห์มีอยู่หลายจังหวัดในทุกภาคทั่ว

ประเทศตามเหตุผลความจำเป็นมากน้อยใน

การสงเคราะห์ อาทิ ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนบ้านตาด 

โรงเรยีนอดุรธรรมานสุรณ ์ โรงเรยีนหนองแสง-

วิทยา โรงเรียนบ้านดงเมือง โรงเรียนบ้าน-

หนองตุ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ฯลฯ 

จังหวัดเลย ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาแห้ว จังหวัด

กระบี่ ได้แก่ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 

จังหวัดพังงา ได้แก่ โรงเรียนบางเตย โรงเรียน

เกาะเคียม จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ โรงเรียน

ฟากท่าวิทยา โรงเรียนบ้านนาหนำ โรงเรียน  

วัดบ้านปากไพร จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ 

โรงเรียนคลองหลวง 
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ดดัแปลงตนแตป่จัจบุนัคอืขณะนีบ้ดันีต้ลอดไป .. 

ตรงไหนที่ยากลำบากให้พยายามเรียน

และท่องเสมอจนจำได้ ข้อใดที่ครูบอกหรือครู

สั่ง ให้ท่องจำให้ ได้ จงท่องให้ ได้ติดปากติดคอ

จริงๆ .. อันไหนเป็นความไม่เข้าใจ ก็ท่องให้เข้า

ใจจริงๆ ที่ ไหนไม่เข้าใจให้ศึกษาไต่ถามครูเพื่อ

ความเข้าใจ  

อย่าเก็บเอาไว้ด้วยความอายครูและเพื่อน

ฝูง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะปิดทางเพื่อความเข้าใจของ

ตนในเวลาจำเป็น เช่น เวลาสอบเราระลึกไม่ได้ 

ทั้งๆ ที่สิ่งนี้เราสงสัยควรจะถามครูอยู่แล้ว แต่

ไม่ถาม  

เวลาข้อสอบออกมาก็มาถูกจุดที่เราไม่รู้ที่

เราสงสัยนั้น ก็เลยขาดผลขาดประโยชน์ที่ ไม่

ควรจะขาดไปเสีย และถูกตัดคะแนนลงไปเป็น

ที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง กลายเป็นคนเดินช้าล้า

หลังไม่ทันเขา .. 

ดังนั้น จึงต้องพยายามศึกษา ให้เข้าอก

เข้าใจทุกแง่ทุกมุม ไม่สะเพร่ามักง่าย ควร

พยายามฝึกหัดตนให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ

ไปด้วยเป็นการดี เวลาสอบจะไม่พรวดพราดซึ่ง

มักทำให้ ได้คะแนนต่ำและสอบตกเสมอ…” 

 

 

หนังสือที่ควรอ่าน 

 

นอกจากตำราเรียนที่นักเรียนต้องรับผิด

ชอบในการศึกษาหาอ่านแล้ว ควรรู้จักค้นคว้า

หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากหนังสือ

 

 

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ

ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของชาติ จะ

ได้มีความรู้ติดเนื้อติดตัวอันจะเป็นประโยชน์แก่

ตน แก่ครอบครัว และชาติบ้านเมือง ตลอดถึง

ความห่วงใยในศีลธรรมและความประพฤติของ

เดก็และเยาวชน การแสดงธรรมขององคห์ลวง-

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

คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ มา

ทำบุญใส่บาตร หรือได้รับนิมนต์ ให้ ไปแสดง

ธรรมตามสถานศึกษาต่างๆ จึงมักเน้นให้เด็กมี

คุณธรรมรู้จักรับผิดชอบชีวิตตนเองตามวัยอัน

ควรอย่างมีหลักเกณฑ์เหตุผล ดังนี้ 


ขยันเรียน..รอบคอบ..คบเพื่อนด ี

 

“…จงพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทุกคน 

อย่าขี้เกียจ อย่าเถลไถล อย่าเห็นการเล่นดีกว่า

การเรียน จงเห็นการเรียนดีกว่าการเล่น จะ

ภาคภูมิใจในตัวเอง เวลาสอบก็อาจหาญ ไม่

สะทกสะท้าน และสอบได้คะแนนสูง เพราะ

ความขยันเรียนย่อมได้คะแนนดีเสมอ  

ผิดกับคนขี้เกียจเรียนอยู่มาก อย่าเอามา

เป็นตัวอย่างจะเสียใจภายหลัง รีบเตรียมตัวใน

เวลาเรียนและก่อนสอบอย่าให้บกพร่องในหลัก

วิชาที่เรียน .. 

เวลาสอบตก เราจะตำหนิครูก็ ไม่ ได้ 

เพราะเราขี้เกียจ บกพร่อง ข้อสำคัญการชอบ

เที่ยวนั่นละทำให้เราสอบตก เมื่อสอบตกแล้ว

ทำให้เกิดความขี้เกียจขี้คร้าน

เข้าอีก และชอบคบค้า

สมาคมกับเพื่อนฝูงที่เลว

ทราม เราก็ยิ่งมีใจต่ำทราม

ไปเรื่อยๆ มองเห็นครูเห็น

อาจารย์เกิดความกระดาก

อาย กลัวครูจะซักจะถาม

นั่นนี่ ไม่อยากเข้าหน้าเสีย

แล้ว เพราะจิตใจมันเสีย

มันเลวลง เพื่อไม่ให้เป็น  

ดงัทีก่ลา่วนี ้ จงรบี

ประเภทอื่นด้วย ในเรื่องนี้องค์หลวงตาเมตตา

ให้คำแนะนำแก่ลูกหลานไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์

ในการเลือกสรรหนังสือที่ควรอ่าน ดังนี้ 

 “…เราเห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือ

ทางด้านธรรมะ เป็นสำคัญ อ่านทางโลก มัน

มีฉากหน้าฉากหลัง สุดท้ายก็ฉากหลังนั่นแหละ

ทำลาย  

ฉากหน้าเป็นเครื่องล่อหูล่อตาล่อใจไป

หน่อยๆ ฉากหลังนี่สำคัญ แทงเข้าไปเลย เสีย

มากต่อมาก แต่เมื่อไม่มี ใครคิดทางเรื่องเสีย

แล้วก็ มันจะเสียขนาดไหนก็ไม่สนใจ มีแต่บืน

หน้าเรื่อยๆ ความฉิบหายก็ไปเรื่อยๆ เหมือนไฟ

ลามทุ่ง 

ส่วนที่เป็นสารประโยชน์ก็ม ี ไม่ได้ปฏิเสธ 

แตผู่ท้ีอ่า่นสว่นมากมกัอา่นดว้ยความเพลดิเพลนิ

ละซ ิ ไม่ไดอ้า่นเพือ่หาสาระประโยชนอ์ะไรนกันะ 

ยิ่งเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวด้วยแล้ว คึกคะนองนี ้

โอย๊ เปน็บา้ไปเลยเทยีว บา้สดๆ รอ้นๆ  

ยิง่เหน็โป๊ๆ  เป๊ๆ  ดว้ยแลว้ ยิง่ไปใหญเ่ลยนะ 

ลมืนุง่ซิน่นุง่ผา้นัน่แหละ วิง่เปน็บา้เหมอืนหมา  

นี่ ล ะ อ ำนาจของ

กามตัณหา มันใช่ เล่น

เมื่อไร มันเคยทำลายโลก

มามากต่อมากแล้ว อัน

ไหนก็ไม่รุนแรงเหมือนอัน

นี้ อันนี้รุนแรงมาก ไม่ว่า

สัตว์ว่าคน ถ้าลงอันนี้ ได้บีบ

หัวใจแล้ว อยู่ไม่ได้ ต้อง

ดิ้นเทียว .. 

  ดา้นธรรมะทีใ่ชใ้นการเรยีน
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ทา่นจงึใหม้ ี“นำ้” คอื ธรรมะ อา่นธรรมะ 

ฟงัธรรมะ อบรมธรรมะ เพือ่ดบัไฟในใจ เพราะ

สิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินนั้นเป็นสิ่งที่มีพิษภัยและ

ความโศกเศรา้แฝงอยู่ในนัน้ จงึนำธรรมะเขา้ไป

ชะลา้งในจดุนัน้ เปดิออกเพือ่เหน็โทษของมนั…” 

 

“คุณธรรม” นำ “ความรู้” 

 

ศีลธรรมและความประพฤติของผู้กำลัง

ศึกษาเล่าเรียน เป็นสิ่งที่จะเพิกเฉยไม่ใส่ใจไม่

ได้ โดยเด็ดขาด องค์หลวงตาท่านสอนให้

พยายามขวนขวายเข้าประดับตนให้มากเพราะ

คนเราจะมีแต่วิชาความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ 

ต้องมีธรรมเข้าแทรกเสมอ ด้วยการพินิจ

พิจารณาใคร่ครวญว่าผิดหรือถูกประการใด ใน

การคิด การพูด และการกระทำของตนเอง 

เปรียบเสมือนรถมี เบรกห้ามล้อ คือ มี 

“ธรรม” นั่นเอง การศึกษาเพียงอย่างเดียว

โดยปราศจากการฝึกฝนอบรมใจให้เจริญขึ้นมี

โทษ ดังนี้  

“…เรียนมาเท่าไรก็เป็นเครื่องมือของ

ความชั่วช้าลามกไปเสียทั้งสิ้นๆ เวลานี้เป็น

อย่างนั้นนะ ถ้าไม่มีธรรมแล้ว ยังไง โลกนี้จะ

พินาศฉิบหายจริงๆ  

ขอใหล้กูหลานทัง้หลายจำเอาไว ้ คำนีอ้ยา่

ได้ลืม ฝังให้ลึกด้วย .. เพียงความรู้ทางโลกที่

เรียนมา .. ความรู้อันนี้มันเป็นเครื่องส่งเสริม

กเิลสตณัหา ใหเ้อาไปใช้ ไดอ้ยา่งคลอ่งตวัๆ ผูท้ี่

ลม่จม กค็อืเราๆ ผูเ้รยีนมานัน้แหละ .. มนัพาให้

โลภให้โกรธให้หลง พาให้ส่งเสริม ราคะตัณหา

มากขึน้ๆ ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ปน็ฟนื เปน็ไฟทัง้สิน้…” 

ท่านเล่าว่า บางคนมาคุยโวโอ้อวดลืมตัว

ว่าตัวเก่งทางนั้นเด่นทางนี้ มีหลายครั้งที่ท่าน

เมตตาตกัเตอืนใหเ้ปน็คตเิครือ่งเตอืนใจวา่  

“...เขามาพูดเรื่องว่า จบด้านนั้น .. เด่น

ทางนี ้ .. เดน่ทางไหนๆ .. ใชว้ชิาความรูเ้ดน่ทาง

ความชัว่ชา้ลามก เดน่ทางความลมืเนือ้ลมืตวั .. 

เด่นทางม ี ๑๐ เมีย ๒๐ ผัว ใช้ความรู้ความ

สามารถเดน่ทางนกัเลงโต .. เดน่ทางนกัเลงสรุา 

.. ทางโกโรโกโส เดน่ทางทำลายชาต ิ .. เรยีนมา

เทา่ไรมาโก ้ มาอวดหนา้รา้นอยูเ่ฉยๆ ตวัลม่จมๆ 

ประพฤตเิหลวแหลกแหวกแนว  

ความรู้สูงเท่าไรยิ่งหยิ่ง ยิ่งจองหองพอง

ตัว แล้วทำลายชาติ ทำลายตัวเองไปในตัว .. 

ใครอย่าอวดว่าใครเรียนเก่ง มีความรู้ชั้นนั้นชั้น

นี้ .. เรียนมาให้เป็นเครื่องประดับโลกประดับ

สงสาร ประดับบ้านประดับเมืองให้เป็นสรณะ

แก่นสารแก่ชาติไทยของเรา สมความรู้ที่เรียน

มามากน้อย มันถึงถูก…” 

 

จบการศึกษาแล้ว อย่าเลิกลาศีลธรรม 

 

แม้จะประสบความสำเร็จทางการศึกษา

ขั้นสูงเพียงใดก็ตาม เช่น จบปริญญาเอกหรือ

ดอกเตอร์ “ธรรม” ก็ต้องมีความจำเป็นสำหรับ

ผู้นั้นยิ่งขึ้นไปอีก องค์ท่านเคยอธิบายเหตุผลย้ำ

อย่างเด็ดว่า  

“…ดอกเตอร์มีแต่ความรู้วิชาเอามาอวด

โลกกันเฉยๆ แต่เจ้าของทำความล่มจมแก่โลก 

ดอกเตอร์นี้ ใช้ ไม่ได้ นั่น เห็นไหมล่ะ ฟังซิ เรา

พูดนี้เสียหายไปตรงไหน มันมีอย่างนั้นได้นี่ พูด

ตามความมีความเป็น แล้วแก้ ไขความเป็น

อย่างนี้ด้วยการสั่งสอนอย่างนี้ .. เขาไม่เป็น

ดอกเตอร์ เขาครองตัวดี เขาประพฤติตัวดี นั่น

เป็นคนดีนะ ไม่ได้สำเร็จความดีด้วยดอกเตอร์

แต่ ไม่มีธรรมภายในใจนะ  

ดอกเตอร์มีธรรมในใจถึงแม้ว่า จะไม่ ได้

เป็นดอกเตอร์ก็ดี ถ้าเป็นดอกเตอร์ก็ยิ่งดี นั่น

แหละ ยิ่งเป็นผู้สง่างามในปวงชนนะ เรียนมา

ความรู้สูงมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบพิมพ์ที่ดีของ

โลก ดอกเตอร์ประเภทนี้ เป็นดอกเตอร์ที่

ร่มเย็น ให้ความชุ่มเย็นแก่โลกสมชื่อสมนามว่า

นักเรียนมาร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ นั่งภาวนาและช่วยกิจการงาน ณ วัดป่าบ้านตาด 
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เป็นดอกเตอร์มีความรู้ชั้นสูง 

ความประพฤติปฏิบัติดีงามทุก

สิ่งทุกอย่างสูงไปตามๆ กันกับ

ความรู้ที่ เรียนมา นี้ เรียกว่า 

ดอกเตอร์ประดับชาติ ถ้าอยู่ใน

ชาติไทยของเรา ก็ประดับชาติไทย

ของเรา ประดับสังคม ประดับทุกแง่  

ทุกมุม…” 

ท่านจึงเปรียบดอกเตอร์เป็น ๒ ประเภท 

คือ ดอกเตอร์เพื่อทำลายชาติบ้านเมืองหนึ่ง 

และดอกเตอร์ที่ ให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่ตน

และชาติหนึ่ง ท่านกล่าวถึงประเภททำลายชาติ

ก่อน ดังนี้ 

“...ไม่มีคำว่าอ่อนข้อในเรื่องทำความชั่ว

ช้าลามก ในเรื่องความลืมเนื้อลืมตัวไม่มี ใคร

เกินดอกเตอร์เหล่านี้ เพราะเรียนวิชาความ

ลืมตัวมาตลอด ตลอด เพราะกิเลสคือความทำ

คนให้ลืมตัวนี่นะ ถ้ามีธรรมแทรกเข้าไป จะเป็น

เหมือนมีสติ มีเครื่องยับยั้ง มีเบรกห้ามล้อ จะรู้

เนื้อรู้ตัว ผิดถูกชั่วดีประการใดแล้ว เอาความรู้

นี้พาดำเนินไป เพื่อความสงบร่มเย็นแก่ชาติ

บ้านเมือง เนี่ย  

ดอกเตอร์ที่มีธรรมเป็นผู้ ให้ความร่มเย็น

แก่โลกได้มากที่สุด ไม่มีใครเกินผู้ที่มีความรู้มาก

หละ และมีธรรมในใจ ผู้นี้แหละเป็นผู้ ให้ความ

ร่มเย็นแก่โลกมากที่สุด ตั้งรากฐานบ้านเมืองได้ 

ก็คือผู้นี้ นำชาติบ้านเมืองให้ขึ้นจากความล่มจม

ได้ทุกประเภทก็คือผู้นี้…” 

คำสอนของท่านดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้

ประจักษ์ว่า การศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะอยู่ใน

ระดับใดตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เบื้องต้น กลาง 

ตลอดจนถึงระดับสูงสุดก็ตาม ความจำเป็นแห่ง

การฝึกฝนอบรมจิตใจให้พรั่งพร้อมด้วยคุณ-

ธรรมก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นตามกัน  

ผู้ที่ตระหนักและเห็นคุณประโยชน์อัน  

ยิ่งใหญ่ในเรื่องดังกล่าวชัดแจ้ง จึงย่อมมีความ

เคารพบูชาและเทิดทูนในท่านผู้รู้ผู้สอนและผู้

สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติธรรม เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่

สามารถปฏิบัติได้อย่างที่ ได้สอนผู้อื่น และเห็น

ผลแห่งการปฏิบัติจนสามารถเป็นสักขีพยาน

ยืนยันถึงสาระคุณแห่งธรรมได้อย่างถึงใจ  

ความรู้เหนือโลก-ความรู้แบบโลก 

 

ด้วยเหตุนี้เองท่านผู้มีธรรม แม้ท่านจะมี

ความรู้วิชาทางโลกสูงล้นฟ้าเพียงใดก็ตาม ท่าน

ย่อมไม่ประมาทธรรมและไม่ประมาทผู้ประพฤติ

ธรรม แต่กลับให้ความเคารพและถือท่านเป็น

สรณะที่พึ่งที่ควรเข้าปรึกษาปรารภเพื่อความ

เจริญในธรรมยิ่งขึ้น และย่อมไม่ลืมตัวเผลอไผล

ยกเอาวิชาความรู้แบบโลกของตนเข้าข่มท่านผู้

รู้ ในธรรมปฏิบัติผู้ขจัดอาสวะกิเลสให้สิ้นจากใจ

ได้ เพราะวิชาความรู้แบบโลกนั้นจะสูงต่ำล้ำลึก

เพียงใดก็เป็นเพียงความรู้ของนักโทษในเรือน

จำเท่านั้น ดังนี้ 

“…ดูใจเจ้าของ แน่นอนไหมเวลานี้ ตั้งแต่

มหาเศรษฐี กุฎุมพี สูงสุดมา คนที่กิ เลส

ครอบงำนี้เป็นความรู้ความเห็นความเป็นอยู่

ด้วยอำนาจของกิเลสครอบงำหัวใจทั้งนั้น .. 

เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในวงของกิเลส เป็นความรู้

ของผู้อยู่ ใต้อำนาจของกิเลส จะรู้ขนาดไหน 

กิเลสต้องครอบงำอยู่นั่นแล .. เป็นความรู้ของ

นักโทษเรือนจำคือวัฏจักร…  

วัฏจักรนี้ เหมือนเรือนจำครอบความรู้อัน

นี้ ไว้ กิเลสเป็นผู้บงการทุกอย่างๆ .. มันวิเศษ

ที่ไหน ความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นความรู้

แบบนี้นี่น่ะ เหนืออันนี้หมดแล้ว .. ดูหัวใจ

เจ้าของนั่น เวลามาเกิด มันก็ไม่รู้สถานที่เกิด 

เกิดมาจากไหน เกิดมากี่กัปกี่กัลป์ เกิดตายมานี้

กี่กัปกี่กัลป์  

พระพุทธเจ้าท่านเห็นหมดนี่ แทงทะลุข้าง

หลังหมด พวกเราแทงไปไหน จะว่ายังไง เกิด

มาจากชาติใดภพใด ตกนรกหมกไหม้หรือไป

สวรรค์ชั้นพรหมที่ ไหนมา มันก็ไม่รู้สถานที่มา

ของตวัเอง โงห่รอืไม่โง ่ ปจัจบุนันีจ้ะไปไหนมนัก็

ไม่ไดแ้นห่วัใจนะ ถา้ใจไมม่หีลกัเกณฑ์ดว้ยธรรม

ซะอยา่งเดยีวเทา่นัน้ ไมแ่นท่ัง้นัน้ ใครก็ใครเถอะ 

อย่ามาคุย อย่ามาอวดธรรมของพระพุทธเจ้า

เลย อย่ามาแข่งธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่

อยากจม .. 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่องค์หลวงตา 
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ใจพระพุทธเจ้า ใจพระอรหันต์ท่าน กับใจ

ของพวกเราที่เป็นคลังกิเลสนี้ต่างกันอย่างไร

บ้าง ต่างกันอย่างพูดไม่ ได้เลย จึงเรียกว่า 

โลกุตรธรรม แปลว่า ธรรมเหนือโลก มองดู

โลกเห็นหมดทุกอย่าง แต่โลกดูธรรมโลกมองไม่

เห็น เห็นแต่กิเลส…” 

ท่านยกตัวอย่างเทียบว่า นักโทษในเรือน-

จำจะมีความรู้ขนาดไหนก็ไม่สามารถนำความรู้

นั้นไปเป็นกฎเกณฑ์ปกครองบ้านเมืองให้สงบ

ร่มเย็นได้ มีแต่พวกที่มีความรู้นอกเรือนจำต่าง

หาก ที่เป็นผู้ตั้งกฎหมายปกครองบ้านเมืองให้

ร่มเย็น อันนี้ก็เปรียบได้เช่นกัน โลกุตรธรรม 

คือ ธรรมเหนือโลก คือความรู้เหนือโลกนี้ต่าง

หาก ที่จะทำโลกให้ร่มเย็น ไม่ใช่ความรู้ที่ถูก

กิเลสครอบหัวไว้ 

 

ต้องเห็นบุญเห็นคุณพ่อแม ่

 

“.. .บิดามารดาเป็นผู้สำคัญ เป็นผู้ ให้

กำเนิดเกิดขึ้นมาด้วย เป็นผู้เลี้ยงดูเราด้วย เป็น

ผู้แนะนำสั่งสอนเรามาก่อนใครๆ ด้วย ไม่มีผู้ ใด

จะเลี้ยงดูและทะนุถนอมเราด้วยความบริสุทธิ์

ใจ ด้วยความสงสารเมตตา ด้วยความบริสุทธิ์

ใจยิ่งกว่าพ่อกับแม่ การสงเคราะห์สงหาลูกเต้า

แต่ละคนๆนับตั้งแต่วันอยู่ในท้อง ยาบำรุงครรภ์

ก็ต้องมี ยาบำรุงครรภ์ไม่เกิดขึ้นมาเฉยๆ ต้องมี

สมบัติเงินตราไปซื้อหามา ฐานะของพ่อแม่

แต่ละคนก็ไม่สม่ำเสมอกัน จนบ้าง มีบ้าง บาง

รายจนจริงๆ  

แต่อย่างไรก็ตาม การขวนขวายด้วยวิธี

ต่างๆ เพื่อลูกของตนนั้น ย่อมไม่มีบกบางใน



ทางน้ำใจพยายามเลี้ยงดูสงเคราะห์สงหาด้วย

ความรักความเมตตาจริงๆ เพราะฉะนั้นลูกทุก

คน จึงต้องเห็นบุญเห็นคุณของคุณพ่อคุณแม่ 

บูชาคุณพ่อคุณแม่ เคารพพ่อแม่ เคารพครู 

เคารพอาจารย์ ซึ่งล้วนแต่ผู้มีบุญมีคุณแก่ตนมา

แล้วทั้งนั้น…”  

 

ข้อควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ 

 

“…ให้สมบัติเงินทอง ข้าว น้ำ อาหารคาว

หวาน เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย .. ให้การพยาบาล

รักษาในเวลาเจ็บไข้ ได้ทุกข์ .. ประคับประคอง

ท่านในเวลาแก่ชรา ยืนเดินนั่งนอนหรือไปมาไม่

สะดวก .. รักษาน้ำใจไม่ให้ ได้รับความกระทบ

กระเทือนบอบช้ำจากการแสดงออกของบุตร 

ธิดาแต่ละอย่างๆ .. 

บำรุงท่านด้วยวัตถุ หรือด้วยมรรยาท

อัธยาศัย ไม่ฝ่าฝืนดื้อดึง .. ช่วยเตือนด้วย

อุบายต่างๆ ในทางที่ชอบ.. ปลอบโยนให้รื่นเริง

ใจในเวลาที่ท่านเกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจ

ในบางเวลา…” 

 

ข้อควรระวังกับพ่อแม่ 

 

“...เวลาพ่อแม่ว่าอะไรก็อย่าถกอย่าเถียง 

อย่าโต้อย่าอวดรู้อวดฉลาด ว่าตนนี้ ได้เรียนรู้

ความรู้วิชาในชั้นนั้นชั้นนี้ พ่อแม่ ไม่ ได้เรียน

อะไร จะเรียนอะไร พ่อแม่เลี้ยงลูกมาจนเกือบ

ตาย จะให้เรียนอะไรอีก เข้าใจหรือเปล่าล่ะ ทั้ง

ให้ ไปเรียนอีก ทั้งเลี้ยงลูกอีก มันตายละพ่อแม่

คนนี่ เราโตขึ้นมาเราไปเรียนหนังสือ แล้วเอา

ความรู้นี้ ไปอวดพ่อแม่ คนนั้นเป็นคนโง่คนพาล

สันดานหยาบ ไม่ดี คนอกตัญญู คนนั้นไปทำ

อะไรไม่เจริญนะ ดีไม่ดีลูกเกิดขึ้นมาก็มาเป็นภัย

ต่อพ่อแม่ มาเป็นข้าศึกต่อพ่อแม่ เพราะพ่อแม่

คือใคร ก็คือเรา เราไม่รู้จักบุญจักคุณของพ่อ

แม่ฉันใด ลูกก็จะไม่รู้จักบุญจักคุณของเราฉัน

นั้น .. 

อะไรก็ตามเถอะ อย่าได้ลืมคุณของพ่อ

ของแม่ อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใหญ่โตมาก ใคร

ประมาทพ่อแม่แล้วคนนั้นไม่เจริญเลย ไปไหนก็

ไปเถอะ มันหากเป็นอยู่ในนั้นแหละ เพราะพ่อ

แม่นี้เป็นเรื่องที่หนักมาก ถ้าว่าบุญก็บุญมาก 

กุศลมาก ปฏิบัติถูก ต่อพ่อแม่แล้ว ท่านว่าได้

บุญมาก ทักขิเณยยบุคคลของบุตร คือ พ่อกับ

แม่ เทียบกับพระอรหันต์องค์หนึ่ง ไม่ใช่เล่นๆ 

นะ ถ้าทำผิดก็เป็นพิษอย่างร้ายแรง…” 

 

อ่อนน้อมต่อครูอาจารย์-ผู้อาวุโส 

 

องค์หลวงตาเมตตาสอนลูกหลานที่อยู่ใน

วัยศึกษาเล่าเรียนเสมอๆ ดังนี้ 

“…เวลาไปพบครูอาจารย์สถานที่ใด 

ให้ยกมือไหว้และทำความเคารพ

อยา่งออ่นนอ้มถอ่มตนจรงิๆ อยา่

ทำตวัแขง็กระดา้งและเฉยเมย

ไป เหมือนความรู้วิชาของเรา

เกิดขึ้นมาจากดินจากหญ้า ไม่

เกดิขึน้มาจากความอตุสา่หพ์ยายามนำ้พกันำ้แรง 

ความเมตตาสงสารของคร ู 

ให้เราคิดถึงครูอาจารย์ว่าเป็นผู้มีคุณค่า

อยู่บนหัวใจของเรา หรืออยู่บนกระหม่อมจอม-

ขวัญของเราเสมอ อย่าได้ลืม อย่าได้ลบหลู่  

ดูหมิ่น เราจะเป็นผู้เจริญในอนาคต ไม่อับเฉา

เศร้าหมอง เวลาเราเป็นผู้ ใหญ่หรือเป็นครู

อาจารย์คน ย่อมมีคนเคารพสนองตอบความดี

ของเรา .. 

เราเปน็นกัเรยีนศกึษาเลา่เรยีนใหเ้ขา้อก

เขา้ใจ ใหเ้คารพครเูคารพอาจารย ์ กลบัไป

บ้านไปเรือน เคารพพ่อเคารพแม ่ เคารพ  

วยัวฒุคิณุวฒุ ิเคารพคนเฒา่คนแก ่เคารพ

ทา่นผูม้บีญุมคีณุ .. 

เพราะนี ้ ปราชญ์ทั้งหลายเทิดทูน
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กันมากมานาน จงพากันรักษามรดกนี้ ไว ้ อย่า

ทำใหเ้สือ่มทรามและสญูหายไป…” 

 

ความรัก  

 

“…สมมติว่าเรามีความรักความชอบในผู้

ใดก็ตาม ความรักนั้นยอมรับว่ารัก เพราะอยู่

ภายในใจใครห้ามไม่ได้ แต่สิ่งที่เราจะบังคับไม่

ให้เป็นไปตามความรักเสียทุกอย่างนั้น เป็น

เรื่องของใจจะต้องบังคับ สติปัญญาจะต้อง

บังคับตน ไม่ให้แสดงออกในสิ่งที่ไม่น่าดู และใน

สิ่งที่เสียหาย  

จนกว่าเวล่ำเวลาได้อำนวยถูกต้องทุก

ประการแล้วนั้น โลกยอมรับกัน เพราะฉะนั้น

โลกนี้จึงมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าเหล่ากออยู่เต็ม

บ้านเต็มเมือง ก็ไม่มีใครตำหนิกัน เพราะเป็นไป

ดว้ยความถกูตอ้งดงีาม เปน็ไปดว้ยขนบประเพณี

ที่มนุษย์ยอมรับกัน…” 

 

“วัยเรียน” ไม่ใช่ “วัยลิง” 

 

“…อย่าเที่ยวเตร็ดเที่ยวเตร่ เวลานี้ ไม่ใช่

เวลาเที่ยวเตร็ดเตร่เร่ร่อน ถึงเวลาจะควรเป็น

หากค่อยเป็นไปเอง เรื่องอารมณ์คึกคะนองก็

เหมือนกัน ชอบสนุกเฮฮา ชอบเกาะชอบเกี้ยว 

ชอบเลี้ยวโน่นเลี้ยวนี่ไม่ดี เช่น นักเรียนผู้หญิง 

นักเรียนผู้ชาย ก็อย่าไปสนิทกันในทาง

กามารมณ์อันเป็นทางเสียหาย ทางเผาบ้าน

เรือนก่อนปลูกยังไม่เสร็จ มันฉิบหาย  

ในระยะนี้ ในวัยนี้เป็นวัยเรียนไม่ใช่วัยเล่น

เลยขอบเขต อย่ากลัวโลกตาฝ้าตาฟางนี้จะ

สูญหายไปไหน มันไม่สูญหายไปไหนแหละ 

เพราะมันมีอยู่กับเรากับท่านทุกเวลานาที 

นอกจากได้ตีกระบาลมันไว้ ไม่ให้คนเป็น ลิง ไป

เทา่นัน้ ไมง่ัน้ลงิจะมาแยง่เอามนษุย์ไปกนิหมด .. 

มนุษย์เราสืบพันธุ์มาตั้งแต่ต้นจนอวสาน

ปัจจุบันนี้ และยังจะมีต่อไปไม่มีที่

สิ้นสุด เรื่องหญิงกับชาย

แล้วไม่สูญพันธุ์ เรื่อง

นี้ ไม่ต้องศึกษาเล่า

เรียนให้เพิ่มโรคบ้า

กามเข้าไปอีก ไม่

ต้องมีโรงร่ำโรงเรียนสอนกัน โรคกามก็พร้อม

จะเจริญอยู่แล้ว ดังสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่สูญ-

พันธุ์ เพราะเรื่องกามกิเลสนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ ใน

หัวใจสัตว์ทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งหญิงทั้งชาย มีอยู่

ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีคำว่าบกพร่องเพราะไม่ ได้

เรียน ไม่ได้ส่งเสริมมัน…” 

 

อย่าเป็น “หญิงใจง่าย ชายไร้ศักดิ์ศรี” 

 

“…เวลานี้ ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปสนใจกับ

สิ่งเหล่านี้ อันจะเป็นการทำลายการศึกษาเล่า-

เรียนและทำลายอนาคตของเราให้กุดด้วนเข้า

มา เรามีหน้าที่ที่จะศึกษาเล่าเรียนและรักนวล

สงวนตัวทั้งหญิงทั้งชาย  

ผู้ชายก็รักเกียรติของตัวว่าเป็นชาย ผู้

หญิงก็สงวนศักดิ์ศรีอันดีงามของตนว่าเป็น  

กุลสตรี ตามประเพณีของมนุษย์ผู้มีสมบัติผู้ดี

ของเมืองไทยเราถือกันมาอย่างนั้น เพราะเป็น

หลักประเพณีอันดีงามมาแต่ดึกดำบรรพ์ ไม่เคย

ล้าสมัยและมีปมด้อยร่อยหรอแก่ประเพณีของ

ชาติใดในโลก .. ยิ่งเราเป็นนักเรียนด้วยแล้ว 

เรียนความรู้ก็ ให้รู้ ความประพฤติก็ให้ดี การ

สงวนตัวรักษาตัว ก็ให้ต่างคนต่างรักษาให้ดีมี

ศักดิ์ศรีทั้งหญิงทั้งชาย ผู้ชายก็อย่าเป็นคนเห็น

แก่ตัวจัด มีช่องว่างตรงไหนเข้าทำลาย ซึ่ง

เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของตัวนั่นแล  

การทำเช่นนั้นเป็นความเลวทรามของตัว

เอง เป็นผู้ชายแบบลิงไว้ ใจไม่ ได้ สุภาพชน

รังเกียจติเตียน ทั้งเสียเกียรติแห่งความเป็น

ผู้ชาย ผู้หญิงที่ชอบปล่อยตัวเป็นคนใจง่ายขาย

คล่อง เป็นคนขายก่อนซื้อ สุกก่อนห่าม นั่นคือ

หญิงเลวทราม บทถึงเวลาเอาจริงเอาจังไม่มี

ใครซื้อ ใช้ ไม่ ได้ และไม่มี ใครนับหน้าถือตา

อยากนำมาเป็นศรีสะใภ้ กลัวเกรงจะเป็นสกุล

ขายทอดตลาด…” 

 

 ติดยาเหมือนปลาติดเบ็ด .. เลือดสาด 

 

“…ยาเสพติด .. เวลานี้มีระบาด อยู่ทุก

แห่งทุกหน แม้แต่ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย

ใหญ่ๆ ก็มีเยอะ .. ลูกหลานให้รู้จักวิธีรักษาตัว 

อย่าให้หลวมตัวเข้าไป 

 ทีแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องสนุก เมื่อติดเข้า

ไปแล้วก็เหมือนกับปลาติดเบ็ดนั่นแหละ มันมี

เหยื่ออยู่นิดเดียวที่ปลายเบ็ดนั้นน่ะ พอกิน

เข้าไปเท่านั้น ถูกเบ็ดเกาะปาก  

ทีนี้ดิ้นไม่หลุดแกะไม่ออกแหละ เบ็ดเกาะ

ติดเลย แล้วก็ตาย ยาเสพติดก็เหมือนกัน เมื่อ

เสพเข้าไปแล้วก็ติด ติดแล้วไม่ได้เสพ ไม่ได้ดื่ม 

ไม่ได้กิน อยู่ไม่ได้ ทุรนทุราย เงินทองข้าวของ

ไม่มี ตัวก็ได้ติดยาเข้าไปแล้วทำอย่างไร หาทาง

บริสุทธิ์ ไม่ ได้ก็หาทางทุจริตเที่ยวฉกเที่ยวลัก 

เที่ยวปล้นเที่ยวจี้ กดขี่ข่มเหงใครได้เป็นเอาทั้ง

นั้น คำว่ายางอายไม่มีในหัวใจ .. 

ถ้าติดเข้าไปแล้วจนกระทั่งวันตายก็ไม่มี

ทางหาย ไมเ่หมอืนโรคภยัไขเ้จบ็ทีเ่กดิขึน้ภายใน

รา่งกาย รกัษาดว้ยหยกูยายงัมเีวลาหาย แตย่า-

เสพติดนี้ถ้าลงได้ติด เข้าในรายใดแล้ว รายนั้น

เมตตารับผ้าป่าช่วยชาติและแสดงธรรมเทศนาตามสถานศึกษาต่างๆ เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
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ต้องเขียนใบตายให้เลย เขียนใบว่าหมดคุณค่า 

ตายทัง้เปน็ไว้ใหเ้ลยทเีดยีวทัง้ทีย่งัไมต่าย…” 

 

ไหว้พระก่อนนอน 

 

“…นีส่อนใหบ้รรดาลกูหลานมหีลกัใจ โดย

อาศัยหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องสนับสนุน เป็น

เครือ่งปอ้งกนัตวั เปน็เครือ่งรกัษาตวั เปน็ธรรม

อบอุน่ใจ เวลากอ่นนอนอยา่งนอ้ยให้ ไหวพ้ระ  

อิติปิโสฯ สวากขาโตฯ หรือ  

อรหังฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปันโนฯ แล้ว

เวลาจะนอนให้ระลึกถึงคำบริกรรมภาวนา   

เพื่อให้ เป็นพลังของจิต เช่น   

พทุโธ พทุโธ .. .. .. เปน็ตน้ 

เรานั่งภาวนา อย่าง

น้อยได้สัก ๕ นาที ให้นั่งนึก

อยู่กับ พุทโธ พุทโธ .. .. .. 

ทีนี้เวลานอนลงไปก็ให้นึก พุทโธ พุทโธ .. .. .. 

จนกระทั่งหลับ นี ่ จิตใจเราก็แช่มชื่นเบิกบาน 

หลับฝันไปก็ไม่ฝันร้ายฝันน่ากลัวต่างๆ จิตใจก็มี

พลงั…” 

  

   คอมพิวเตอร์กรรม 

 

“…คอมพิวเตอร์ของธรรมมีมาดั้งเดิมแล้ว 

กรรมของสัตว์ที่ทำลงไปเป็นคอมพิวเตอร์แล้ว 

พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์สอนแบบเดียวกัน

หมด .. คอมพวิเตอรข์องกรรม .. พากนัจำเอานะ ..  

คอมพิวเตอร์ของบาปของกรรมมัน

ละเอียดยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้กันอยู่นี้

นะ .. เป็นหลักธรรมชาติๆ คอมพิวเตอร์

ธรรมชาติจดจารึกกันไปในตัวๆ เสร็จ 

คอมพิวเตอร์หลักธรรมชาติที่มีอยู่

ประจำสัตว์เกี่ยวข้องกับดีกับชั่วอัน

นี้มีประจำอยู่ภายในนั้นแล้ว  

ธรรมชาติเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ในตัวแล้ว

ในการสรา้งดสีรา้งชัว่บาปบญุคณุโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์ต่างๆ บรรจุคอมพิวเตอร์อยู่ในตัว

ของมัน จดเข้าอยู่ในหัวใจๆ เรียบ! แล้วยมบาล

จะหาที่ ไหน คอมพิวเตอร์บอกโดยหลัก

ธรรมชาติแล้ว ตายก็ตูมเลยๆ นี่ นี้หลัก

ธรรมชาติ ไม่ขึ้นกับใคร ใครจะลบล้างไม่

ลบล้าง ไม่มีปัญหา ไม่มีความหมายทั้งนั้นละ  

ใครอยา่เกง่นะ! วา่มอีำนาจวาสนา บญุ-

ญาธิสมภารป่าๆ เถื่อนๆ เอ้า เวลาตายไป 

ขาดลงไปปั๊บ ถึงทันทีเลย ไม่มีนะกิโลกี่กิโลจาก

นี่ถึงนรกหลุมนั้นๆ กี่กิโล .. ผึงเดียวเท่านั้นถึง

เลย เพราะการสร้างในหัวใจเจ้าของมีกิโล

ที่ ไหนเล่า พอตายแล้วก็ตูมเลย ถ้าลงนรกลง

ต่ำก็ตูม ถ้าไปสวรรค์ทางดีก็ดีดผึงเลย…กิเลส

ตัณหานี่มันพาให้สร้างความชั่ว หิริโอตตัปปะ

ไม่มีในหัวใจนะ ไม่รู้ตัวนะว่าไปสร้างความชั่ว

เพราะอันนี้เป็นเหตุ  

ให้ธรรมจับเข้าไป มันรู้ทันที เห็นหมด .. 

มันจะออกมาแง่ไหนแง่ใด มันรู้หมด .. ปิดไม่

อยู่ๆ เพียงแต่จิตแย็บออกมา บอกชัดเจนแล้ว 

บาปออกมาพร้อมกันแล้ว ผู้

ทำหลับตาทำอยู่นั้นไม่รู้ว่า

บาปว่าบุญ เป็นยังไง หลัก

ธรรมชาติ คือ คอมพิวเตอร์

บอกไว้แล้ว  

ทำดีก็ เหมือนกัน ไม่

จำเป็นจะต้องทำที่แจ้งที่ลับ

ที่ไหนๆ คอมพิวเตอร์มันไม่มีคำว่าที่แจ้งที่ลับ .. 

คอมพิวเตอร์จะบอก ในนั้นเสร็จๆ เลย ทำมากี่

ครั้งกี่หนไม่ต้องไปหานับ คอมพิวเตอร์จะบอก

ในตัวเสร็จหมดเลย .. 

อัศจรรย์ธรรมพระพุทธเจ้า แหม ไม่เคย

จดืจางเลย ยิง่ไปเหน็คนทำความชัว่ชา้ลามก ยิง่

สลดใจนะ ถา้จะเรยีกภาษาโลกเรยีกวา่ หดหู ่ ไม่

อยากด ู เพราะว่าเขาจะไปทำกรรมของเขาอีก

ขนาดไหน มนัเหน็ชดัๆ อยู ่ คอมพวิเตอรม์นับอก

อยูน่ัน้  

คอมพิวเตอร์ในตัวของเขาเองที่ทำ มัน

บอกอยู่ตลอดเวลาๆ ไม่ ได้สนใจกับใครละ 

คอมพิวเตอร์หลักธรรมชาตินี้ เป็นอย่างนั้น

ตลอดเวลา ใครเชื่อไม่เชื่อก็ตาม…” 

 

พุทธศาสตร์ : วิทยาศาสตร์  

 

องค์หลวงตากล่าวว่า พุทธศาสนาเป็น

ศาสตร์ที่ลึกลับมากที่สุด แต่ไม่มีใครสนใจศึกษา

ปฏิบัติ จึงไม่มีใครรู้เห็นถึงความอศัจรรย์

และความเลิศเลอของศาสตร์แขนงนี้ 

ผู้ที่เรียนจบวิชานี้จะเรียกว่าเรียนจบ

ไตรภพ หรือจบความรู้ทั่วสามแดน

โลกธาตุก็ ไม่ผิด ดังท่านได้ขยาย

ความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไว้ว่า 

“…วิทยาศาสตร์เป็นอันหนึ่ง 

พทุธศาสตรเ์ปน็อนัหนึง่ วทิยาศาสตรน์ี้

ไปทางด้านวัตถุไม่ ใช่เหรอ ส่วน  

พทุธศาสตรน์ี้ ไปได้ทั้งวัตถุ ไปได้ทั้ง

นามธรรม คอื จติใจ ลว้นๆ .. พทุธ-

ศาสตร์เป็นศาสนาที่สังหารได้จริงๆ 

ในเรื่องทุกข์ทั้งมวลที่เกิดกับสัตว์ทั้ง

หลาย สังหารออกจากจิตใจได้จริงๆ 

ไม่มีอะไรเหลือ เช่น พระพุทธเจ้า พระ-

ปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ เป็นผู้

เมตตาอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี 
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หายขาดโดยสิ้นเชิงเมื่อแก้อันนี้ตก เมื่อแก้อันนี้

ไม่ตก สามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นป่าช้าของสัตว์

ทั้งนั้นเลย เกิดตายๆ กองกัน ทุกข์ถมกันอยู่

อย่างนี้ตลอดไปเลย เนี่ย วิชาธรรมจึงเลิศเลอ 

ไม่มีใครตามได้ แก้ ได้ คาดได้ เรื่องภพเรื่อง

ชาติ ธรรมเท่านั้นที่จะแก้ ได้ นอกนั้นไม่ได้  

อันนี้เป็นความลึกลับมากของภพของชาติ 

ความเปิดเผยคือการเกิดตายอย่างนี้ด้วยกัน 

เห็นชัดเจน แต่สาเหตุของมันที่จะพาให้มาเป็น

อย่างนี้ เป็นยังไงนี้ ไม่มีใครรู้ ได้ ไม่มีใครเรียนรู้

ได้เลยละ นอกจากทางด้านจิตตภาวนาพุทธ

ศาสนา ..  

โลกนี้เป็นโลกที่ลึกลับมาก สัตวโลกมอง

ไม่เห็นเลย แม้ที่สุด เป็นหมอก็มองไม่เห็น หมอ

ที่เรียนแพทย์เรียนอะไรนี้ เป็นวิชาทางส่วน

ร่างกายกับโรคต่างหาก ไม่ ได้เรียนวิชาทาง

ด้านจิตใจ  

เรียนแพทยศาสตร์เพื่อเป็นวิชาแก้โรคแก้

ภยัไปหมด ไม่ใชแ่กก้เิลส มนัตา่งกนัอยา่งนัน้นะ 

ทีนี ้ วิทยาศาสตร์ทางพุทธศาสตร ์ นี้เพื่อแก้

กเิลส โดยตรงๆ ไปเลยเชยีว .. จนเขา้ถงึจติศาสตร์ 

หมดรา่งกายนีเ้ขา้สูจ่ติ เรยีนทะลถุงึจติเลย แต ่

วทิยาศาสตรท์างแพทย ์ นีเ้ขาเรยีนจบเพยีงแค่

นี ้เขาไม่ไดเ้ขา้ไปถงึขัน้นัน้นะ 

วิทยาศาสตร์อันนี้ ใครพูดไม่ได้

ด้วย พุทธศาสตร์นี่เข้าถึงขั้นจิต-

ศาสตรน์ีแ้ลว้ ไมม่ีใครรู้ ไดด้ว้ย ถา้

ไม่ไดท้ำทางภาคปฏบิตั ิ รู้ ไม่ไดเ้ลย 

บอกวา่ไม่ไดเ้ลย ตบีตนัขนาดนัน้ ถา้

เป็นทางด้านจิตตภาวนาเรียกว่าทำ

ทางดา้นจติศาสตรล์ว้นๆ แลว้รูต้าม

ไปจนถงึถอนราก

ถอนโคนมันออก

ได้หมด ไม่เหลือ 

ไม่มีเหลือเลยนะ 

อยา่งพระพทุธเจา้พระอรหนัต ์ 

ท่านถอน ท่านเรียนจบแล้ว 

เอาอนันัน้มาสอนโลก  

ทีค่วรจะพดูขัน้นัน้ ทา่น

ก็ลงถึงขั้นนั้นเลย ผู้ที่ยังไม่

ควรได้ขั้นไหน ก็ ให้อยู่ตาม

ขั้นภูมิของตนๆ ไป .. ที่ควร

สิง่ใดมจีรงิยงัไงๆ อยา่งนีรู้เ้หน็ตามเปน็จรงิ สิง่

ใดที่ควรแก้ ได ้ แก้ ไม่ได ้ ก็แก้ ได้ตามหลักความ

เปน็จรงิๆ ทา่นไมฝ่นื ไมข่ดัธรรมพระพทุธเจา้ ที่

ว่านี้เราก็เคยได้ยิน แต่ไม่ตั้งเป็นปัญหามาถาม

เรา เราก็ไมต่อบ  

เราเคยได้ยินไอน์สไตน ์ นี่เรียกว่าเข้าใน

หลักธรรมชาต ิ แง่ไหนที่เข้าได้เราก็ยอมรับใน

หลักพุทธศาสนาของเรา มีอะไรอีก ตอบเสร็จ

แล้วผ่านไปแล้วไอน์สไตน ์ ก็ยกมาหมดทั้งโคตร

มันแล้วจะไม่หมดยังไง หรือมันมีหลายโคตรอีก 

มาเอามาอีก เราจะยกโคตรเราใส่ว่ะ เอาว่า

มา…” 

 

“อันชนกชนนีนี้รักเจ้า 

เทียบเท่าชีวาก็ว่าได้”  

เปน็หนงัสอืทีอ่งคห์ลวงตา

เรียบเรียง เพื่อให้ลูก  

มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  

รู้ซึ้งในพระคุณพ่อแม่ 



จะไปได้ ก็ถอนไปเลย นี่ท่านเรียนจบ อันนั้นละ 

พุทธ-ศาสนา เราจึงไม่มีอะไรเลิศเลอเกิน เรียน

จบไตรภพ ว่างั้นเลยนะ .. จึงเป็นวิชาที่ลึกลับ

มากที่สุด ไม่มีใครเรียนละ  

ใครจะเรียนที่ ไหนก็ตามเรื่องโลก โลก

เรียนมาจบชั้นไหนภูมิใด มันก็เป็นวิชาของ

กิเลส วิชาของวัฏจักร มันไม่ใช่วิชาของวิวัฏ-

จักร ถอดถอนภพชาติออกได้เหมือนวิชาธรรม 

อันนี้สำคัญมากนะ…” 

 

ความรู้ของไอน์สไตน์  

กับ ความรู้พระพุทธเจ้า 

  

ถาม นักวิทยาศาสตร์ชื่อไอน์สไตน ์ เขา

เขียนว่า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ขัดกับ

หลกัวทิยาศาสตร ์หลวงตาวา่จรงิหรอืเปลา่ครบั 

หลวงตา พระพทุธเจา้จรงิ ไอนส์ไตนส์แต  

ว่ามาตั้งแต่ โคตรพ่อโคตรแม่ ไอน์สไตน์ก็สู้

พระพุทธเจ้าไม่ ได ้ จะมาอวดอะไรประสา

ไอนส์ไตน ์กเิลสเตม็หวัใจ พระพทุธเจา้กเิลสไมม่ี

ในหวัใจ  

พุทธศาสตร ์ ธรรมศาสตร ์ กับ วิทยา-  

ศาสตร ์ มันผิดกันคนละโลก วิทยาศาสตร์เป็น

ความรู้ของคนมีกิเลส มันจะไอไหนก็ตาม ยก

หมดทัง้โคตรทัง้แซม่าไอกต็าม มาจามดว้ยกต็าม 

เขา้ใจไหม นีก่ค็อืไอจามของโคตรแซน่ีแ่หละ 

มนัไม่ไดเ้หมอืนพระพทุธเจา้ ทีว่า่ไมข่ดักนั

คือเป็นหลักธรรมชาต ิ มันเข้าได้เป็นแง่ๆ   

ที่ เข้าได ้ คือหลักพุทธศาสนานี้ เป็น  

หลักธรรมชาต ิ ตรัสรู้ ในหลักธรรมชาต ิ
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สงเคราะห์หน่วยงานราชการ

องคห์ลวงตาใหค้วามอนเุคราะห ์ชว่ยเหลอื
 

หน่วยราชการหลายหน่วยในด้านต่างๆ
 กัน


เพราะท่านเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่

โดยตรงในการให้ความสะดวก
 ให้บริการช่วย

เหลือแนะนำในการประกอบอาชีพ
 สารทุกข์

สุกดิบบำบัดทุกข์บำรุงสุข
 รวมทั้งสวัสดิการ

ต่างๆ
แก่ประชาชนเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว



เมื่อหน่วยราชการต่างๆ
 มาขอความ
 

ช่วยเหลือ
 หากเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

และสมเหตุผล
 ท่านก็เมตตาอนุเคราะห์ ให้

 

ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภค


รถยนต์
 รถตู้
 รถบัส
 เครื่องไม้ เครื่องมือ


อุปกรณ์ในการทำงาน
สิ่งก่อสร้างต่างๆ
ภายใน

หน่วยราชการ
ซื้อที่ดิน
สร้างถนน
ห้องอาบน้ำ

สุขาหน่วยราชการ
 ทำฝนเทียม
 เงินว่าจ้าง
 

เจ้าหน้าที่ฯ
 เจาะบาดาล
 ถังน้ำ
 ติดตั้งไฟฟ้า


สมทบสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขต-
 

อุดมศักดิ์
นอกจากนี้ยังมีในรูปของกองทุน
เช่น


ตั้งมูลนิธิพระราชญาณวิสุทธิโสภณฯ
 เพื่อ

สงเคราะห์ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
 

ที่
 ๒๔
 ด้วยทุนเริ่มต้น
 ๑๒
 ล้านบาท
 เพื่อนำ
 

ดอกผลไปช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ
 ทั้งแก่

ขา้ราชการและลกูจา้งประจำ
 ตลอดทัง้ครอบครวั

 

รวมถึงเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกหลานอีกด้วย



หากไม่นับสถานพยาบาลและสถานศึกษา


หน่วยราชการที่ท่านให้ความช่วยเหลืออื่นมีอยู่

หลายจังหวัดในทุกภาคทั่วประเทศ
 ได้แก่

 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลายจังหวัด
 หน่วยงานทหารหลายกรมกอง


 

(บน) เมตตาสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

(ซ้าย) รถตู้ที่องค์หลวงตาบรรทุกสิ่งของ

ไปสงเคราะห์สถานที่ต่างๆ แทบทุกวัน 
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สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
 การรถไฟแห่ง-

ประเทศไทย
 กรมราชทณัฑ
์ กรมปา่ไม
้ โครงการ
 

ในพระราชดำริ
 ที่ทำการจังหวัดหลายจังหวัด


ฯลฯ


การสงเคราะหช์ว่ยเหลอืขององคห์ลวงตา  

นั้นส่วนใหญ่ท่านจะดูแลด้วยองค์ท่านเอง

 

แต่ถ้ า เป็น ในสถานที่ ไ กลออกไป
 ท่ านก็
 

มอบหมายให้พระหรือฆราวาสที่ท่านไว้ ใจ
 

ให้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม

วัตถุประสงค์แทนท่าน
 ขอยกตัวอย่างการ

แสดงธรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

หน่วยราชการเพียงเล็กน้อยพอให้มองเห็น
 

ภาพรวมในเมตตาธรรมของท่านต่อหน่วย

ราชการ
ดังนี้


“...จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สถานสงเคราะห์


โรงร่ำโรงเรียน
 โรงพยาบาล
 ที่ราชการต่างๆ


ทั่วไปหมด
 เวลานี้เรือนจำก็มีอยู่สองโรงหรือ

สามโรงที่ช่วยอยู่ เวลานี้
 อุดรเวลานี้กำลัง
 

ปลูกสร้างหลังหนึ่ ง
 แล้วสว่างแดนดินนั้น
 

ก็กำลังจ่ายเป็นงวดๆ
 ลาดยาวนี้สองหลัง

 

รวมแล้วสองหลังนี้อย่างน้อย
 ๓๐
 ล้าน
 ขึ้น
 

แล้วหลังหนึ่งถึงชั้นสามแล้ว
 หลังที่สองกำลัง
 

เทคาน
 ระยะนี้มีสาม
 หนองบัวลำภูผ่านมาแล้ว


นี่ก็เรือนจำ
..


ทางด่านไปน้ำหนาวเราก็สร้างให้เขาเยอะ

เหมือนกันนะ
 พวกบ้านพักตำรวจ
 เจาะน้ำ

บาดาล
 เอาไฟฟ้าแรงสูงมา
 โอ๊ย
 หลายอย่าง

 

 ส่งเสริมโครงการในพระราชดำริ 

  ที่กรมชลประทาน ๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ 

เด็กที่คลอดในเรือนจำมีจำนวนมาก  

สภาพนักโทษหญิงเองก็แออัด  

องค์หลวงตาจึงเมตตาสร้างตึก  

นักโทษหญิง ๒ หลัง รวม ๔๙ ล้านบาท 

ภาพตัวอย่างหน่วยราชการเพียงบางส่วนที่องค์หลวงตาเมตตาสงเคราะห์ 
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นีก่็ใหท้า่นชติ
 ทา่นชติอยูท่ีน่ำ้หนาว
 นำ้หนาวกบั

อันนี้มันติดกัน
 เลยสั่งท่านชิตไปเลย
 ให้ท่านชิต
 

มาทำหน้าที่แทนเราเหมือนกัน
 เดี๋ยวนี้เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว
 ท่านชิตบ้านท่านอยู่เพชรบุรี

 

แต่ท่านเป็นพระวัดป่าบ้านตาด
 อยู่นี้ตั้งสิบกว่า

ปีนะ
แล้วไปอยู่น้ำหนาว



นีล่ะเวลาจำเปน็กอ็ยา่งนีล้ะ
 ตอ้งสัง่มอบให ้ 

ลกูศษิยค์นนัน้ๆ
เพราะเจา้ของไปดไูม่ได
้อยูท่ี่ไหน  

ก็ตาม
 ใกล้ชิดกับลูกศิษย์คนไหนๆ
 มอบให้
 

ลูกศิษย์คนนั้นทำหน้าที่แทนๆ
อย่างที่ให้ท่านชิต

ทำแทนที่ด่าน
 แล้วให้ทา่นคลาดทำแทนที่พังงา

 

ที่อื่นก็เหมือนกันแบบเดียวกันแหละ
 เพราะเรา

ไปไม่ทั่วถึง
 มันไกล
 ลำบาก
 ลูกศิษย์มากก็ดี

อย่างหนึ่ง
 เวลาจำเป็นที่ ไหนมอบให้คนนั้น
 

ทำแทน
 มอบทางโน้นมอบทางนี้เรื่อย
 ทุกแห่ง

นะ
มอบไปเรื่อยๆ
อย่างนี้


เพราะงานเรามันกว้างขวางมาก
 การ

ช่วยชาติเรียกว่าทุกภาค
 เสมอกันหมดเลย


ความจำเป็นมากน้อยเพียงไรนี้ถือเป็นสำคัญ


ช่วยมาตลอดๆ
 อย่างนี้
 แล้วที่เกี่ยวข้องกับ
 

ลูกศิษย์ก็มอบให้ลูกศิษย์ทำแทนๆ
 ถ้าสงสัย

อะไรให้ถามมา
 ..
นี่เรียกว่าทางวงราชการ
เรา

ก็ช่วยอย่างนี้…”


 

ก่อสร้างที่ว่าการ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเมตตาเปิดอาคาร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

  สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว  

 อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 

<< เมตตาให้พระอาจารย์ชิต ฐิตจิตโต   

 ดูแลการก่อสร้างภายใน  

 สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว 
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พระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้แล้ว ทั้งๆ ที่ทรงปรารถนา

เป็นพระพุทธเจ้า .. นาน ขนาดไหน .. เพราะเกิดยาก

แสนยากที่สุด เนี่ย ท่านมาสั่งสอนสัตวโลก เมื่อเวลา

ได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหัตภูมิเต็ม เต็มตัวแล้ว 

เป็นศาสดาเต็มองค์แล้ว แล้วมองสัตวโลก ทั้งๆ ที่

ปรารถนาเพือ่สัง่สอนสตัวโลก ตรสัรูเ้พือ่สัง่สอนสตัวโลก 

พอตรัสรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มองดูสัตวโลกแล้ว มืดแปดทิศแปดด้าน   

ทรงท้อพระทัย จะสั่งสอนไปได้ยังไงเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้ว .. 

เห็นไหมขนาดนั้นหละ ท่านดูพวกเรา เรายังมัวเมาเกาหมัดกันอยู่ตลอดเวลา 

ไม่ลืมหูลืมตา รื่นเริงบันเทิงกับมูตรกับคูถตลอดเวลา มันน่าสลดสังเวชไหม 

เวลานี้ยังโอ่อ่าฟู่ฟ่าอยู่นะ เป็นบ้ากับยศกับลาภกับสรรเสริญเยินยอ ให้เขา

นับหน้าถือตา อวดมั่งอวดมีอวดดีอวดเด่น อ๊วด .. ไปอย่างไม่มี ลมๆ แล้งๆ 

หาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ ได้ คือกิเลส หลอกคนให้เป็นบ้ากับอันนี้ มันไม่

มองดูธรรมนะ ธรรมเป็นของจริง เลิศเลอขนาดนี้กี่เท่าพันทวี สิ่งเหล่านี้ก็เป็น

อย่างที่เราดูฝูงหนอนมันอยู่ในส้วมนั่นล่ะ เพียงเราดูลงไปเท่านั้น มันเป็นยังไง 

วิสัยหนอนกับเรา  

ทีนี้ วิสัยแห่งธรรม กับ วิสัยของกิเลส ที่สกปรกสุดยอด วิสัยแห่งธรรม  

ที่สะอาดสุดยอดดูกัน เป็นยังไง ก็เห็นกันอย่างงั้นชัดเจน .. นั่นล่ะ 

นี่โลกมันถึงไม่อยากมองดูนั้น มันมัวดูแต่ส้วมแต่ถานตลอดเวลา ไม่ว่าเขาว่า

เรานะ อย่าไปตำหนิใครนะ หมายถึงหัวใจแต่ละดวงๆ มีแต่ฟืนแต่ ไฟเผาไหม้อยู่

ตลอดเวลา ถ้ากิริยาท่าทางออกมาแสดงประดับร้านว่าสวยว่างามว่าโอ่อ่าฟู่ฟ่า  

มีบ้านมีเรือนมีสมบัติเงินทองข้าวของมากน้อย มีบริษัทบริวารมาก นี้เอามาโอ่อ่า

ฟู่ฟ่าประดับร้าน แต่ภายในหัวใจเป็นไฟด้วยกันหมด ฟังซิน่ะ  

เอาธรรมจับเข้าไปมันก็เห็นนะสิ .. ดูหัวใจดวงใดมันมีแต่ฟืนแต่ ไฟ ด้วย

ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความตระหนี่ ถี่เหนียว ความเห็นแก่ตัว 

ความรดีความไถ ความเอารดัเอาเปรยีบ มนัเปน็ฟนืเปน็ไฟเผาไหมต้ลอดเวลา…” 

ด้านธรรมะสำหรับชีวิตและการงาน
 ทา่นเมตตาใหธ้รรมะเปน็ขอ้คดิเตอืนใจแกค่ณะผู้ใหญผู่น้อ้ยของหนว่ยงานตา่งๆ
 ทีม่ากราบเยีย่มทา่นเสมอๆ
 ใหรู้จ้กันำศลีนำธรรมมาเปน็หลกัยดึเหนีย่ว
 

ในจิตใจ
ไม่ให้เผลอเพลินลืมเนื้อลืมตัว



ความใจกว้างขวาง ไปที่ ไหนเป็นอย่างนี้ ถ้าคับแคบปิดตัน ไปที่ ไหนตีบตันอั้นตู้

ไปหมด เวลาจะตายก็ ไม่มีใครไปกุสลามาติกาในงานศพให้ เห็นแต่หมาเดิน

ด็อกๆ แด็กๆ ในงานศพ มันมาหากินเศษอาหาร ไม่ ได้กินข้าว หมาจวนจะตาย

เพราะความตระหนี่ของคน มันตระหนี่ถี่เหนียว ตายแล้วไม่มีใครไปเผาศพ   

หมาจะมากินเศษอาหารก็ ไม่ ได้กิน ทุกข์ทั้งหมาทุกข์ทั้งคน 

คนใจคอกวา้งขวางไปไหน เพือ่นฝงูกม็าก เวลาตายนี ่ คนเตม็ไปหมดในงานศพ 

บอกอย่างชัดเจนว่า คนนี้มีอัธยาศัยกว้างขวาง ใครก็มาด้วยความเต็มอกเต็มใจ 

ดว้ยความเคารพนบัถอื ดว้ยความรกัความสนทิสนมกนั ความเสยีดาย ไมเ่หมอืน  

คนตระหนี่ถี่เหนียวตายนะ คนไม่มีในงานศพ หมาเลยหิว อย่าทำนะแบบหมาหิว 

เข้าใจไหม?…” 

 

 

ความเสียสละ



“…การเสียสละนี้เป็นบุญเป็นกุศล เป็นคุณแก่ตนเอง ให้ ไปโน้น ย้อนกลับมา

หาเจ้าของ เหมือนเราเปิดประตู อากาศเข้ากับอากาศออกประสานกันทันทีๆ 

การให้ ไปกับการได้มาประสานกันทันที นี่แหละการเสียสละ เปิดออก เปิดประตู

เสียสละ เปิดออกกว้างก็ออกได้กว้าง เข้าก็เข้าได้มาก เวลาเราเปิด เปิดแคบ 

ออกก็ออกได้น้อย เข้าก็เข้าได้น้อย  

สมมุติว่าอากาศก็ดี น้ำก็ดี ถ้าเปิดประตูน้ำเป็นส่วนน้อยก็เข้าน้อยออกน้อย 

เปิดมาก เข้ามากออกมาก ปิดเลยไม่ให้มันออก ทีนี้มันเลยไม่เข้า .. 

คนเป็นนักเสียสละ คนมีแก่ใจ ไปไหนเย็น มีเพื่อนมีฝูงก็มาก มีคนเคารพ

นับถือ ถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กน่ารัก เป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพบูชา น่าคบค้าสมาคม 

อย่าบ้า...ลาภยศสรรเสริญ



คราวหนึ่งท่านแสดงธรรมอย่างเป็นกันเองแบบลูกหลาน 

โปรดคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมกับนักธุรกิจจำนวนเกือบ 

๕๐ คน ดังนี้ 

“…‘นี่มาจากทางไหนกันบ้างนี่ ?’ ‘มาจาก .. มาดูงานทาง

ภาคอีสาน ก็เลยมากราบครับ’  

‘เหรอ มาดูงานเหรอ .. เคยมาวัดป่าบ้านตาดแล้วยังละ? เหล่านี้เคยมา

แล้วยัง?’   

‘ครั้งแรก ไม่เคยมาเลยครับ’ 

‘ไม่เคยมา แต่โรงลิเกละครระบำรำโป๊พวกบ้าๆ นั่นไปทั้งนั้นใช่ ไหม? .. หือ?’ 

ถา้เปน็อยา่งนัน้แลว้เลวทีส่ดุนะ มองไมท่นั ถา้เปน็หมา จบัหางดงึไว ้ หางขาด  

ยังบืน (คืบคลาน) ไปได้นะ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ถ้าเป็นเรื่องศีลเรื่องธรรม นี่ก็

เอาไสเข้าไปเท่าไรก็ ไม่ยอมไปนะ เวลานี้โลกกำลัง สกปรกมาก สกปรกจริงๆ 

สายตาของธรรมจนดูไม่ ได้นะเวลานี้ แต่กิเลสมัน แหม มันเพลิน มันไม่รู้จักเป็น

จักตายนะ .. เรื่องมั่วสุมกับกิเลส ความโกรธราคะตัณหา นี้ตัวสำคัญ สกปรก  

รกรุงรังก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้โลกคือตัวเหล่านี้เอง แต่โลกชอบกันมากที่สุด   

ทีจ่ะแยกออกนี ้ไปเพือ่ศลีเพือ่ธรรม มนัไมอ่ยากแยกนะ มนัดดีมนัดิน้อยูเ่นีย่  

พระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้ ลากไปเท่าไรมันไม่ยอมไป มันสู้ส้วมสู้ถาน

ไม่ ได้ มันเป็นอย่างนั้นนะ สวรรค์นิพพานไม่ ได้เลิศเลอยิ่งกว่าส้วมกว่าถาน เวลา

นี้กิเลสมันดึงลงไปขนาดนั้นนะ ให้เพลินในส้วมในถานไป มันไม่ค่อยเห็นเรื่อง

มรรคเรื่องผลเรื่องคุณงามความดีที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ขนาดไหน มันไม่ยอมให้เห็น

นะกิเลส เราไม่ ได้ตำหนิใครนะ กิเลสมันอยู่ใน หัวใจคน เราก็ตำหนิเข้าไป มันก็

ต้องโดนคนจนได้นั่นแหละ จะว่าไง  
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การกล่าวทั้งนี้ ไม่ ได้หมายถึงว่าวงราชการจะ

เลอะๆ เทอะๆ ไปหมดทุกรายนะ เราพูดถึงราย

ที่ ไม่ดีต่างหาก ซึ่งมีจำนวนมากต่อมาก อันนี้มี

มากจริงๆ อยู่ที่ ไหนๆ ไม่คณนาได้ เต็มไปหมดใน

วงราชการแผนกต่างๆ ยังเย่อหยิ่งจองหอง  

เสียด้วยนะ วงราชการไม่ระลึกเลยว่าตัวเอง   

กินเงินเดือนของประชาชนราษฎร เย่อหยิ่งจองหองจนน่าเกลียด เป็นเจ้าอำนาจ 

กดขี่บังคับประชาชนหลายแบบหลายฉบับนะ  

คนนี้แบบนี้คนนั้นแบบนั้นๆ ถ้าไม่ ได้ ใต้ โต๊ะเหนือโต๊ะเสียก่อนเป็นขัด  

เป็นแย้ง เป็นหาอุบายเท่านั้นเท่านี้อยู่จนได้ นี้ซิที่มันน่าเกลียดเอาเหลือเกินนะ 

เอือมระอาเอามาก ประชาชนราษฎรไปแต่ละครั้งๆ เสียเวล่ำเวลามาบ้านมา

เรือน ค่ารถค่าราอาหารการกิน หน้าที่การงานต้องเสียไปสักเท่าไรไม่ ได้คำนึง 

คอยแต่จะเอาใต้โต๊ะเหนือโต๊ะ ถ้าไม่ ได้จะต้องหาอุบายนั้นหาอุบายนี้ 

เวลานี้วงราชการเป็นอย่างนี้นะ เสียเอามากมาย ขอให้พี่น้องทั้งหลาย  

จำเอาไวท้กุคน นีค่อืความจรงิ เราไม่ ไดห้าเรือ่งใสค่น เราสอนคนเพือ่ความสงบ

ร่มเย็นทั่วหน้ากัน  

มันเป็นอย่างนี้เวลานี้ เขาเบื่อจริงๆ เบื่อวงราชการเวลานี้ ไม่ใช่ธรรมดานะ 

แต่ประชาชนถึงเขามีปาก เขาก็ ไม่พูดง่ายๆ ถ้าพูดก็เป็นภัยต่อปากเจ้าของ  

อีกแหละ เพราะพวกนี้พวกเจ้าอำนาจ อำนาจอันนี้มันอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ   

เสยีดว้ยนะ ไมใ่ชอ่ำนาจธรรมดา ไมอ่ยา่งนัน้มนัทำชัว่ไม่ได ้ถา้ไมใ่ชอ้ำนาจแบบนี ้.. 

 ชีวิตมันเกี่ยวโยงกันไปหมดไม่ว่าภาคไหนๆ ชีวิตอยู่กับจุดศูนย์กลางคือชาติ 

ต่างคนต่างระลึกถึงชาติเสมอ อย่าระลึกถึงตนยิ่งกว่าชาติ ถ้าลงชาติได้ล่มจมไป

แล้ว ใครจะไปนั่งบนเก้าอี้เหนือเทวดาอยู่ ได้คนเดียว ไม่เคยมี ต้องเป็นกองทุกข์

เหมือนกันหมด ให้เราเห็นใจประชาชนราษฎร  

นี่ความห่างเหินจากศีลจากธรรมเป็นอย่างนี้ ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้   

ศีลธรรมคือเครื่องยึดเหนี่ยวของใจและความประพฤติหน้าที่การงานทั้งปวง  

ให้เป็นไปเพื่อความดีงาม ถ้าปราศจากศีลธรรมเสีย อะไรๆ ก็เหลวไปตามๆ กัน 

ฉะนั้น ศีลธรรมจึงเป็นธรรมจำเป็นมาก…” 

เป็นยอดที่เลวที่สุด .. เพราะคนๆ หนึ่งอยู่คนเดียวไม่ ได้ ต้องอยู่ด้วยกันหลายคน 

เช่นประเทศไทยเรานี้ทั้งประเทศมีความเกี่ยวโยงกันอยู่เหมือนกับตาแหตาข่าย 

ตาหนึ่งขาดก็เกี่ยวเนื่องไปถึงตาแหตาข่ายทั้งหลาย ปลาก็ลอดออกไปที่นั่นได้ .. 

ถ้าชาติได้ล่มจมไปเสีย เราจะเอาตัวรอดด้วยวิธีใด นอกจากเราต้องจมไปกับ

ชาติเท่านั้น ชาติจมเราต้องจม ชาติอยู่ ได้เราก็อยู่ ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เราต้อง

รักษาเพื่อความอยู่รอดของคนทั้งชาติ ไม่ใช่รักษาเพื่อความอยู่รอดเฉพาะเรา 

นั้นเป็นความคิดผิดของบุคคลผู้เห็นแก่ตัวมาก คิดเพื่อความร่ำรวย แต่หารู้ ไม่ว่า

ความคิดนั้นคือเพชฌฆาตสังหารตนและชาติให้ล่มจม 

ท่านจึงสอนว่า สามัคคี .. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นความเกี่ยวโยงกัน  

ไปหมด คนในชาติรักคนในชาติ ไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าคนไทยรักคนไทย ไม่มีใคร

ที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าคนในชาติจะรับผิดชอบคนในชาติของตน และไม่มีใครจะ

รับผิดชอบยิ่งกว่าเราจะรับผิดชอบในขอบเขตของเรา…” 

อย่า...กินบ้านกินเมือง



องค์หลวงตามีความเมตตาสงสารและห่วงใยชาติบ้านเมือง

เป็นพื้นในจิตใจตลอดมา ดังนั้นเมื่อมีโอกาสสั่งสอนตักเตือน  

กลุ่มข้าราชการงานเมือง ท่านก็มักจะแสดงธรรมอย่าง

เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับคราวนี้ 

“…นี่ละ วัดหนึ่งๆ ครอบครัวหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับ  

หัวหน้าครอบครัว ผู้ใหญบ่้าน กำนัน นายอำเภอ   

ผู้ว่าฯ ขึ้นไปเป็นลำดับ ลำดา ให้มีศีลธรรมเป็น

เครื่องกำกับตัวเอง อยู่เสมอ อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัว 

เวลานี้เราปล่อยให้กิเลสเข้าไปตีตลาดตามโรงงานต่างๆ นี้มีแต่กิเลสตีตลาด  

ทั้งนั้น แหลกเหลวไปหมด ศีลธรรมเข้าใกล้ ไม่ ได้เลย  

เพราะฉะนั้น บ้านเมืองถึงเหลวแหลก เหลวแหลกดังที่เห็นอยู่นี้แหละ ไม่ใช่

เหลวแหลกแบบไม่มีคน คนตายฉิบหาย มันเหลวแหลกด้วยความประพฤติ

เหลวแหลกด้วยความเป็นอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละ หาความไว้วางใจกันไม่ ได้

เพราะไม่มีศีลธรรมเป็นที่ ไว้วางใจ  

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

โอกาสอันไหนนี้ รีดไถทุกแบบทุกฉบับ สุดท้ายข้าราชการเลยเป็นผีตัวหนึ่ง   

เป็นยักษ์ตัวหนึ่ง แก่ชาติบ้านเมือง เขาก็เอือมระอาซิ 

เงนิทกุบาททกุสตางค์ไดม้าจากประชาชนราษฎรทัง้นัน้ เปน็ภาษอีากรเขา้มา 

เพื่ออุดหนุนประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความแน่นหนามั่นคง กลับเป็นเปรต  

เป็นผี ให้เปรตให้ผี ไปกินเสียหมด มันก็ใช้ ไม่ ได้  

วงราชการแต่ละวงเลยกลายเป็นวงสังหารประชาชน วงสังหารประเทศชาติ

บ้านเมือง อย่างนี้ดูไม่ ได้ใช้ ไม่ ได้เลย  

เพราะฉะนั้น ขอให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธปฏิบัติตามศีลธรรมนี้   

ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเข้าไปโดยลำดับ เพื่อความสงบเย็นและมั่นคงของ

บ้านเมืองเรา .. 

อย่าเห็นแก่ตัวจงเห็นแก่ชาติ



ครั้งหนึ่งองค์หลวงตาเมตตาแสดงธรรมแก่หน่วยงานราชการกลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

“การปกครองกัน ให้คำนึงถึงหลักและกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับนำมา  

ปกครองกนั อยา่เอาอารมณม์าปกครองกนั อยา่เอาอำนาจวาสนาศกัดานภุาพวา่  

เราเปน็ผู้ใหญม่อีำนาจมาก อยากทำอะไรกท็ำไดม้าปกครองกนัโดยหาหลกัเกณฑ์  

หาระเบียบกฎข้อบังคับไม่ ได้ นั้นเป็นความผิด .. ต่างคนต่างก็ให้อภัยซึ่งกันและ

กัน ต่างคนต่างปกครองในฐานะพ่อแม่กับลูกจะมีความร่มเย็นเป็นสุข .. 

สมบัติของกลาง เราอย่านำออกไปใช้ในกิจส่วนตัว และนำออกจำหน่าย  

ขายกิน นั่นเป็นการขายชาติ เป็นการฆ่าชาติ เป็นการทำลายชาติ เพราะความ

เห็นแก่ตัว .. ความเห็นแก่ตัวนั้นไปไม่รอด ถ้าชาติไปไม่ตลอดเราต้องจมไป  

ด้วยชาติ เราจะเห็นแก่ตัวว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดี การคิดเอาตัวรอดแบบนั้นแล
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ดำเนินหน้าที่การงานเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรัก-

ภักดีต่อชาติบ้านเมือง ต่อประชาชน ไปที่ ไหนประชาชนเขาจะรัก 

ถ้าผิดเราก็จับจริงๆ ปรับโทษสินไหมจริงๆ เพราะคนนี้ผิด เมื่อเราจับอย่างมี

เหตุมีผลปรับไหมใส่โทษด้วยความมีเหตุมีผลนี้ชาวบ้านเขาก็เห็นใจ เขาก็รักเขา

ก็ชอบ เขาก็รู้ว่าเราทำถูก ถ้าเราทำตรงกันข้ามไม่มีหลักมีเกณฑ์ อาศัยแต่

อำนาจของความเป็นตำรวจ เอาอำนาจของกฎหมายบ้านเมือง แล้วทำสุ่มสี่สุ่ม-

ห้าแอบหน้าแอบหลังอย่างนั้น เขาก็รู้ เพราะเหตุไร เพราะบ้านเมืองนั้นคือใคร 

ก็คือคน คนมีหัวใจ ตำรวจรู้คนเขาก็รู้ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงแนวของตำรวจ

เรา ผู้มีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมือง 

ตำรวจไปที่ ไหนบ้านเมืองเราจะมีความร่มเย็น คนรัก ไปไหนดีมีเสน่ห์ในตัว 

เด็กก็รัก ไม่ว่าแต่ผู้ใหญ่รัก เด็กรัก ก็เย็นใจก็สบาย เหมือนเรามีคุณค่า ผู้ใหญ่

รักก็เหมือนเรามีคุณค่า ประชาชนรักยิ่งเป็นผู้มีคุณค่ามาก  

เพราะฉะนั้น .. จงตั้งหน้าตั้งตาทำตัวของตัวให้เป็นตัวอย่างของตัวเอง   

ให้มีความร่มเย็น ให้มีความพึงใจในตัวของเราเองก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่

การงานให้เป็นที่พึงใจของประชาชนทั้งหลาย ให้พึงทำตัวเป็นหลักใจ   

นั้นละ ทีนี้ ไปที่ ไหนประชาชนพลเมืองไม่ว่านักบวชหรือฆราวาส   

หญิงชาย รักหมด...” 

แต่ที่น่าชมก็คือว่า คนเรานี้ปูพรมไว้อย่างเต็มเหนี่ยว ให้เป็นความสะดวก

เพิ่มเกียรติยศชื่อเสียง ให้เป็นศักดิ์ศรีดีงามของมนุษย์เรา ปูเสื่อแล้วยังไม่แล้ว 

เอาพรมมาปูอีก แล้วใส่รองเท้าอ่วดๆ เดินเหยียบพรมเข้าไป เราเห็นแล้วเรา

สะดุดใจจนไม่ลืม ไม่ใช่ผู้น้อยนะ ผู้ใหญ่เสียด้วย นี่ทำตัวที่เลวต่ำทรามที่สุด   

นี่มันยังไง ตั้งแต่หมาเขาก็ ไม่เคยใส่รองเท้ามาเหยียบพรม อันนี้คนใส่รองเท้ามา

เหยียบพรมที่มีราคาสูงส่ง มันยังไงเป็นอย่างนี้ อย่างนี้หรือจะเป็นผู้นำชาติ  

บ้านเมือง มันคิดไปเลยทันที เพราะผู้นี้เป็น ข้าราชการผู้ ใหญ่ฝ่ายทหาร   

มันลืมตัวอย่างนั้นคนเรา ใส่รองเท้าไปเหยียบพรมที่เขาปูไว้อย่างเรียบ  

‘ก็ถอดเสียซิถอดรองเท้า แต่หมามันยังไม่ใส่รองเท้าไปเหยียบพรม เราเป็น

คนทั้งคนและเป็นผู้ปกครองชาติบ้านเมืองทำไมจึงทำตัวเลวอย่างนี้ ลืมตัวขนาด

นี้เชียวเหรอ ใครอย่าไปเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าควรถอดรองเท้าให้ถอด ถ้าไม่ถอด

อย่าเข้า ดีกว่าที่จะไปขายตัวอย่างนั้นนะ เลว เลวมากทีเดียว’ 

นั่นมันอดคิดไม่ ได้นะ ตั้งแต่นั้นมามันจับติดในหัวใจ กิเลสตัวพองตัวนี้

ใส่รองเท้าอ่วดอ่าดๆ เข้าไป ว่าตัวนี่ยศใหญ่ ยศใหญ่อะไรมันต่ำกว่า

หมาขนาดไหนยศ หมาเขาไม่ ได้ใส่ร้องเท้าไปเหยียบพรม ไอ้นี้คนแท้ๆ 

เป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมือง แล้วใส่รองเท้าอ่วดๆ ไปเหยียบพรม  

ให้คนทั้งสังคมนั้นดูอยู่ต่อหน้าต่อตา  

เราเห็นเองเราเกิดความสลดสังเวช เลยไม่ลืมเหตุการณ์อันนี้  

ที่เห็นประจักษ์ใจ เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าทำกันนะ อย่าลืมเนื้อลืมตัว

ถึงขนาดนั้น...” 

ตำรวจดีคนรัก

 

องค์หลวงตาเมตตาแสดงธรรมโปรดคณะนายตำรวจดังนี้   

“…เราเป็นตำรวจนี้ก็คือ เป็นผู้ที่รักษาหน้าที่การงานอันสำคัญในส่วนรวม 

อำนาจอะไรก็มอบให้ตำรวจเป็นผู้ปกครอง บ้านเมืองเพื่อความสงบสุขร่มเย็น 

ถ้าตำรวจไม่มี โจรมารผู้ร้ายเต็มไปหมด ที่ ไหนๆ ก็เป็นโจรได้เป็นผู้ร้ายได้  

ถ้าไม่มีสิ่งกลัวเสียอย่างเดียว คนเราจะทำชั่วได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อสิ่งที่

บังคับบัญชา สิ่งที่น่ากลัวอยู่บ้าง ก็ต้องได้ระมัดระวังคนเรา 

เพราะฉะนั้นเมื่อมีตำรวจที่ดีรักษา กฎหมายบ้านเมือง เพื่อชาติบ้านเมือง

เพื่อสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข มีมากน้อยในสถานที่ใด สถานที่นั้นบ้านเมืองนั้น  

ย่อมได้รับความสงบร่มเย็น ตำรวจก็เป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายของชาวบ้าน ในขณะ

เดียวกันเราอย่าให้ตำรวจเป็นผีเป็นยักษ์ของชาวบ้าน รีดไถเขาก็แล้วกัน เราต้อง

แยกออกเป็นประเภทๆ เพราะเรื่องความจริงมีอยู่อย่างนั้น .. 

การประพฤติปฏิบัติตัวเรานั่นแหละ เป็นตัวอย่างอันดีแก่ชาวบ้าน

ชาวเมืองทั้งหลายก่อนหน้าเขา อย่าเอาใครมาเป็นตัวอย่าง ถ้าเอา

หลักกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาบวกในความเป็นตำรวจของเราแล้ว 

เป็นทหารแล้วอย่าบ้ายศ



“...วันนี้เราน่าตำหนิไอ้หมาหางกุดสองตัว 

เราตำหนิมันสักหน่อย ทุกวันมันปวดเยี่ยวมันวิ่ง

เข้าป่า ถ้ามันปวดเยี่ยววิ่งออกมา มันอยู่ห้อง

ที่(หน่อย)เขาถอดเทป มันมักจะไปนอนแอบอยู่  

นั้นน่ะ เป็นเสี่ยวกัน หมานี้จะไปติดอยู่นั้น  

นอนอยู่นั้น ครั้นเวลาไปเที่ยวที่ ไหนมามานั้น  

มันจะไปตะกุยๆ ประตู ก๊อกๆ ๆ ทางนั้นเปิดประตูรับเข้าปุ๊บเลย นอนสบาย   

วันนี้มันปวดเยี่ยวออกมาพอดีเป็นจังหวะเราไปที่นั่น  

พอเห็นเราไปข้างนอก เขามองเห็นเราเขาเปิดประตูปั๊บ หมาสองตัวนั้นก็

ออกมา ปุ๊บปั๊บออกมา ออกมาตัวนี้ก็ ไปเยี่ยวที่เขาปูเสื่อเรียบร้อยแล้ว ไปเยี่ยว

ใส่ตรงนั้นเลย ตัวนี้ก็ปุ๊บปั๊บออกมาด้วยกัน ออกไปที่นั่นก็ ไปเยี่ยวใส่เสื่อตรงนั้น

อีก โธ่ มันทำไมเป็นอย่างนี้ ไอ้หมาสองตัวนี้ ‘ทุกวันมันเป็นอย่างนี้เหรอ’ 

‘ไม่เป็น’  

‘มันทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ละ’  

‘คอืแตก่อ่น พอมนัปวดเยีย่วมนัจะออกไปเยีย่ว พอเปดิปับ๊วิง่เขา้ปา่ 

ไปเยี่ยวป่า’  

แล้ววันนี้ฟาดเยี่ยวบนเสื่อเลย เห็นต่อหน้าต่อตา มันเป็นยังไงมัน

ขายหน้าเอานักหนา เจ้าของเป็นเสี่ยวกันมาทำไมไม่สอนกัน เยี่ยวราด 

ไอ้หมาหางกุดสองตัวนั่น หมาน้อย อันนี้น่าตำหนิก็ตำหนิ 



556

เวลาหนึ่ง คือไม่มีประมาณ ไหลลงอยู่ตลอด เพราะสัตว์โลกทำบาปตลอดเวลา 

ผู้ทำบุญก็ ไหลขึ้นตลอดเวลา ทั้งสองอย่างนี้ ไม่ต้องขยับขยาย ไม่ต้องต่อตึกต่อ

ร้านเหมือนอย่างบ้านเรือนของเรา 

เรือนจำเขายังต้องขยาย เห็นไหมล่ะเมืองมนุษย์เรา เรือนจำคับแคบต้อง

สร้างเรือนจำที่นั่นที่นี่สำหรับคนชั่ว แต่นรกไม่ต้องสร้าง มันจะแน่นอัดขนาดไหน

ก็ตามก็เป็นกรรมของสัตว์ อัดอยู่ในนั้นละ นรกจึงไม่ต้องขยาย ขุมนรกมีเท่าไร 

มีมาดั้งเดิมตั้งกัปตั้งกัลป์ ไม่มีใครตกแต่ง หากเป็นหลักธรรมชาติ สัตว์โลก  

ทั้งหลายก็ ไหลเข้าไปสู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความต่ำทรามของตน ผู้ที่จะไป

สวรรค์ก็เหมือนกัน สวรรค์เหล่านี้ก็ ไม่ ได้ตกแต่ง ไม่ ได้ขยับขยายอีก ว่าคนไป

สวรรค์มากสวรรค์ไม่มีที่พออยู่กัน ไม่มี พอดิบพอดีๆ ถึงนิพพาน นี่เป็นความ

พอดีสำหรับกรรมของสัตว์โลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วที่มีมากน้อย 

ให้เชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ สอนโลกด้วยความ

แม่นยำ ด้วยความถูกต้อง มีพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้า…” 

เรือนจำมนุษย์เรือนจำนรก

“...อยู่ในเรือนจำนั้นเราอย่าเข้าใจว่านักโทษนั้นจะเป็นคนมีโทษทุกคนนะ คน

บริสุทธิ์มาติดคุกติดตะรางมีเยอะนะ ก็เพราะ

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเซ่อซ่า คนที่ฉลาด

เขาก็เหยียบหัวผ่านออกหนี เขาก็จับคนนี้ยัดใส่

คุก หลักฐานพยานยืนยันก็ลงมายืนยันกับคนโง่

หมด! คนฉลาดมันก็เอาตัวรอดๆ .. บางคนก็เป็น

ไปด้วยนิสัยสันดาน อันนั้นไม่ดีเลย .. เราสร้าง

คุณงามความดีเพื่อขึ้นสู่สุคติ โลกสวรรค์ถึง

นิพพาน นี่คือการสร้างบุญสร้างกุศล ให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด ท่านผู้บริสุทธิ์ที่มา

สอนโลกมีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้านอกจากนั้นมีแต่กิเลสสอนกิเลส 

สอนซึ่งกันและกัน ขนกันลงนรกหมกไหม้ นรกถ้าไม่ใช่เป็น

กรรมของสัตว์แล้ว นรกนี้จะต้องได้ขยายหลุมนรกๆ ให้

กว้างขวาง ไม่งั้นไม่พอกับสัตว์ทั้งหลายที่ตกวันหนึ่งๆ 

พ่อแม่ที่ ไปลอกไปเลิกไปลากลูกไม่ค่อยมีนะ ผู้พิพากษาก็ต้องเป็นอย่างนั้น 

เหมือนพ่อเหมือนแม่คนภายในประเทศ นี่ร่มเย็น เป็นผู้ให้ความเป็นธรรม 

เหมือนพ่อแม่กับลูก พ่อแม่ให้ความเป็นธรรมต่อลูกตลอดไป นอกจากลูกมันชอบ

ลอกชอบเลิกชอบลากเข้าใจไหม...” 

รักษาชาติบ้านเมือง ถึงปืนจ้อกันอยู่ก็ตาม ต่างคนต่างไม่ทำลายกันแล้ว   

ปืนมันก็ ไม่ดัง เข้าใจไหมล่ะ แบกเต็มบ่ามันก็ ไม่ดังละปืน ต่างคนต่างไม่ทำกัน 

แต่ก็ ไปตามหน้าที่ ต่างคนต่างเห็นใจกัน เขาก็คน เราก็คน ทางธรรมะไม่ทราบ

จะหนักไปทางไหน จะบอกว่าทางนี้ ไป ไปอยู่ที่ ไหนๆ ฆ่ามันหมดทั้งเป็ดทั้งไก่   

ชื่อว่าพวกข้าศึกอยู่ที่ ไหน ให้ตามฆ่าให้หมด มันใช้ ไม่ ได้ ขัดกับธรรมอย่างมาก 

เราก็ ไปตามหน้าที่ของเรา เขาก็อยู่ตามหน้าที่ของเขา เรากับเขาก็เป็นคนเช่น

เดียวกัน ต่างคนต่างไม่ทำลายกัน เขาก็ปลอดภัย เราก็ปลอดภัยมา เข้าใจเหรอ 

ให้ ไปแบบนี้นะ ไป คือปืนนี่ยกขึ้น เราไม่เหนี่ยวไก มันก็ ไม่ลั่นละไก มันอยู่เฉยๆ 

แบกบนบ่าจนหนัก มันก็ ไม่เป็นไร เขาเหมือนกัน เราเหมือนกัน ต่างคนต่าง  

ไมเ่ปน็ภยัตอ่กนั ตา่งคนตา่งแบกปนืมาหากนั ปนืมนักอ็ยูเ่ฉยๆ มนัไมด่งั เขา้ใจไหม   

อันนี้ให้เป็นแบบนั้นนะ ให้ต่างคนต่างอยู่เฉยๆ ปืนไม่ดัง ทางนู้นก็ ไม่ดัง ข้าศึกก็

ไม่เกิด เราก็ ไปเป็นสุข มาเป็นสุข เขาก็อยู่เป็นสุข ไปเป็นสุขเหมือนกัน 

นี่ละภาษาธรรม ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ ที่จะให้ธรรมบอกว่า ไปนี่ให้ ไปฆ่ามัน

หมดนะ หมู หมา เป็ด ไก่อย่าเอาไว้เลย ฆ่ามันหมด อย่างนี้ ไม่ใช่ธรรม เข้าใจ

ไหม เรื่องธรรมก็พูดอย่างที่ว่าละ ไปก็ให้เป็นสุข ตามจารีตประเพณีที่เราอยู่ร่วม

กัน รักษาชาติบ้านเมือง ก็ ไปเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะ

ให้กระทบกระเทือนกัน ก็ ไม่ควรให้กระทบกระเทือน...” 

ทหารตำรวจต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อชาติไทย

  

“...ทา่นทัง้หลายเปน็ทหาร เปน็ลกูของชาตไิทยเรา ไมม่ีใครทีจ่ะรกัชาตไิทยเรา  

ยิง่กวา่ทหาร ตำรวจ นีเ้ปน็หวัใจของชาตไิทยเรา เวลานีช้าตไิทยเรากด็ ี กอ่นหนา้  

มาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ดี ถือปัจจุบันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าศูนย์กลางก็ดี และจะ

เป็นไปข้างหน้าก็ดี ทหารทุกๆ ท่านคือลูกแห่งชาติไทยของเรา ลูกกับพ่อกับแม่นี้

จะแยกกันไม่ออก อะไรผ่านเข้ามาที่จะมาทำลายพ่อแม่นี้ ลูกต้องเอาคอขาด

แทนเลย นี่เรียกว่าลูกรักพ่อรักแม่ ทหาร ตำรวจ ของเราก็เช่นเดียวกัน คือลูก

แห่งชาติไทย อันใดที่จะมาแตะต้องทำลายส่วนรวมซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเรา 

ซึง่เปน็เหมอืนกบัพอ่กบัแมแ่หง่เราทัง้หลาย ซึง่เปน็ตำรวจ ทหาร ตลอดพลเรอืน  

ทั่วๆ ไปนั้น เราต้องต่อสู้ ต้องรักษาสุดเหวี่ยง เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อชาติไทยของ

เรา คือพ่อแม่ของเรานี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าทหาร  

คือคำว่าทหารนี่ต้องเป็นนักสู้เพื่อตัวเอง ชาติของตัวเอง สมบัติทุกสิ่ง  

ทุกอย่างของตัวเอง พร้อมกับคนไทยทั้งชาติ นี้เรียกว่าทหารคือลูกที่ดีของพ่อ

ของแม่คือชาติไทยของเรา..  

ท่านทั้งหลายไปเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง ก็เป็นธรรม สำหรับคนทั้งชาติ 

อาศัยซึ่งกันและกัน ก็มีความรักษาและป้องกันเป็นธรรมดาแหละ ขอให้ ไป

เป็นสุข อยู่เป็นสุข มาเป็นสุข ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นสุข เขาอย่าเป็นศัตรูกับเรา 

เราไม่เป็นศัตรูกับเขา ต่างคนต่างไปเท่านั้นแหละ  

ผู้พิพากษาต้องให้ความเป็นธรรมตลอดไป

 

“...ผู้พิพากษานั้นเป็นหัวใจของโลก คือผู้ที่จะเรียนเป็นทางผู้พิพากษานี้ต้อง

เปน็ธรรม อยา่งนัน้จงึวา่หวัใจของโลกอยูก่บัผูพ้พิากษา สำคญัอยูน่ี ้ ถา้ผูพ้พิากษา  

ใกล้ชิดติดพันกับอรรถกับธรรมแล้วยิ่งแน่นหนามั่นคงเข้าไปในความตายใจของ  

พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศเขตแดน นี่สำคัญ เหมือนได้พ่อได้แม่ พ่อแม่กับลูก 

พ่อแม่จะไปทุจริตกับลูกไม่มี มีแต่ลูกมันลอกมันเลิกมันลากพ่อแม่เรื่อยนะ   



 
สงเคราะห์โรงพยาบาล

การสงเคราะหด์า้นโรงพยาบาลนี ้องคห์ลวงตา  

ท่านให้ความสำคัญมากตลอดมา โดยเฉพาะใน

ระยะ ๓๐ ปีสุดท้ายท่านยิ่งสงเคราะห์มากเป็น

กรณพีเิศษ นอกจากนีก้อ่นมรณภาพเพยีง ๒-๓ ป ี  

ท่านได้เริ่มโครงการผ้าป่า ๘๔๐๐๐ กอง สร้าง

ตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลศูนย์-

อุดรธานี มีประชาชนจำนวนมากทั้งในประเทศ  

และต่างประเทศได้ร่วมกันบริจาคเข้า  

โครงการจนมียอดเงินบริจาค 

๔๖๙.๕ ล้านบาท เหลืออีก  

เพียง ๓๐.๕ ล้านบาท และ  

หลังจากองค์ท่านมรณภาพ  

ไมถ่งึ ๒ เดอืนเท่านั้นปรากฏ

ว่ามีเงินบริจาคมากถึง ๕๐๙ 

ล้านบาท เกินงบประมาณที่

ตั้งไว้อีกด้วย สำหรับเหตุผลที่

ชว่ยเหลอืสงเคราะห์โรงพยาบาล  

นั้นท่านกล่าวไว้ ดังนี้ 

“สภาพของคนไข้ที่ต่าง

รอคอยความหวังจากหมอ 

เป็นสภาพที่น่าสงสารมาก 

คนไข้ก็คือคนจนตรอกจนมุม 

เมื่อวิ่งมาหาหมอ หากหมอ

ไม่มีเครื่องมือที่ดีที่ทันสมัยก็

ก้าวไม่ออกรักษาให้ ไม่ได้ และ

สภาพคนชนบทเป็นคนยากจน

เสียส่วนมาก การบำบัดรักษาถ้าพอเป็นไปได้ก็

ควรให้รักษาใกล้บ้าน จะได้ ไม่ต้องสิ้นเปลือง

เงินทองมากในการเดินทางตลอดสถานที่พัก

อาศัยการกินอยู่หลับนอน”  

หากมีโอกาสฟังเทศน์ของท่านอยู่ประจำ 

จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า ท่านมีความห่วงใย

สงสารคนเจ็บป่วยมาก ท่านพร่ำสอนเสมอว่า  

“มนุษย์เราจะยากดีมีจนบุญหนักศักดิ์

ใหญ่หรืออาภัพวาสนาอย่างไร ก็ล้วนแต่เป็น

เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน เกิด

มาด้วยบุญด้วยกรรม และกรรมย่อมจำแนก

แจกแจงสตัว์ใหม้คีวามประณตี เลวทรามตา่งกนั   

แล้วเกิดไปตามวิบากแห่งกรรมของตนๆ  

ดังนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทกัน แต่ควร

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีน้ำจิตน้ำใจต่อกัน เพราะ

หากมนุษย์ ไม่ช่วยสงเคราะห์มนุษย์ด้วยกัน  

แล้วใครจะช่วย เรื่องความเจ็บป่วยนั้น ถ้าใคร

โดนเข้า ใครก็ทุกข์ทั้งนั้น เจ็บไปแค่หนึ่ง แต่

ครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ก็ป่วยทางใจ ป่วยด้วย

ความห่วงใยอีกเท่าไร จึงควรเห็นใจกัน” 

ในอดีตที่องค์หลวงตายังแข็งแรงไปมา

เองได้ ไม่มีผู้ ใดติดตาม การสงเคราะห์ช่วย

เหลือโรงพยาบาลของท่านในระยะนั้นไม่มีการ

บันทึกไว้เลยเพราะท่านมุ่งประโยชน์ต่อคนเจ็บ

ไข้เท่านั้น ไม่มุ่งประโยชน์อื่นจากการบันทึก

ข้อมูล ดังนั้นหากนับเฉพาะข้อมูลส่วนที่มีการ

บันทึกไว้ ในระยะต่อมา ท่านสงเคราะห์ช่วย

เหลือสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งสิ้น ๒๒๕ แห่ง ส่วน

ใหญ่เป็นการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์

เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์ 

เครือ่งตรวจคลืน่หวัใจ เตยีง เครือ่งชว่ยชวีติเดก็   

เครื่องช่วยหายใจเด็กทารกเครื่องดดูของเหลว 

เครือ่งชว่ยคลอด กลอ้งจลุทรรศน ์ เตียงทำฟัน

พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีรถพยาบาล

พร้อมอุปกรณ์ ซื้อที่ดิน ตลอดจนการก่อสร้าง

ต่างๆ เช่น สร้างตึกผู้ป่วย สร้างตึกรวมเมตตา-

มหาคุณ สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ห้องผ่าตัด สร้าง

กำแพง ฯลฯ  

ความเมตตาของท่านไม่เพียงการซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ รถพยาบาล และการก่อสร้างต่างๆ 

เท่านั้น ท่านยังเมตตาบริจาคเงินตั้งเป็นกองทุน
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โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น 

กองทุนตึกอุบัติเหตุ กองทุนศูนย์พิทักษ์ดวงตา 

กองทุนสงเคราะห์คนพิการและผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง 

ฯลฯ คา่นำ้ คา่ไฟ คา่อาหารคนไขแ้ละเจา้หนา้ที ่  

ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก ฯลฯ หากประมาณประเภท

ของรายการทั้งหมดที่พอจะรวบรวมได้ ไม่น่าจะ

นอ้ยกวา่ ๗๐๐ รายการ (รายการทีซ่ำ้กนัเกนิกวา่   

๑ ชิน้หรอื ๑ ประเภท นบัเปน็ ๑ รายการเทา่นัน้) 

เปิดโรงทาน..ทุ่มใส่รถพยาบาล 
 

องค์หลวงตาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

คนเจ็บไข้รายย่อยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการ

ช่วยค่ารักษาตา ค่าฟอกไตเป็นประจำทุกเดือน 

หรือการรับเป็นคนไข้ ในอุปถัมภ์ ฯลฯ แม้ ใน

ช่วงอาพาธและชราภาพมากแล้วก่อนมรณภาพ

ไม่นาน ท่านก็ยังอุตส่าห์หันไปมองความทุกข์

ของผู้อื่นและให้การช่วยเหลือ อย่างเช่นกรณี

ท่านเจ้าคุณอุดรคณาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ 

ดังนี้ 

“เจ้าคุณอุดรท่านไม่สบาย เราก็ช่วยเกือบ

จะ ๒ ล้าน เรายังติดตามอีก ยังมีความจำเป็น

อะไรอีก คือเราจะช่วยอีก ท่านเป็นโรคอะไร 

(เป็นมะเร็งที่ โคนลิ้น ตอนนี้ฉันได้แล้ว) ฉันได้

แล้วนะ เป็นมะเร็งมีทางหายไหมละ (มีโอกาส

หายอยู่แล้วครับ)” 

และหากมีรถพยาบาลเข้ามาที่วัดป่า-  

บ้านตาดไม่ว่ามาจากทางใดก็ตาม พระที่เป็น

เวรประจำศาลาจะจัดข้าวของใส่เต็มรถทุกคัน

ไม่ว่าจะมาวันละกี่คัน พระศาลาจะปฏิบัติตามนี้

โดยเคร่งครัด มิให้ขาดตกบกพร่องโดยเด็ดขาด 

และหากมาจากโรงพยาบาลที่ ไกลมากก็จัดให้

มากเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

“...เมื่อวานนี้ก็ข้ามเขาภูพานลงไปทางนู้น 

ไปอำเภอเขาวง กุฉินารายณ์เขามารับของเมื่อ

วานนี ้พอดเีราก็ไปหว้ยผึง้ตดิกนักบักฉุนิารายณ ์

กฉุนิารายณท์างนัน้หว้ยผึง้อยูน่ี ้ ทางกฉุนิารายณ ์ 

เข้ามารับของจากโกดัง เราก็เอาไปให้ห้วยผึ้ง

เมื่อวานนี้ เป็นอันว่าที่กาฬสินธุ์ ได้สองโรง  

เมื่อวาน รวมแล้วเมื่อวานนี้ ๕ โรง  

โรงทานของเรามีประจำไว้สำหรับโรง

พยาบาล วันละ ๓ โรง ๔ โรง ๕ โรง เป็น
>> 

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

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัดอุดรธานี เห็นความจำเป็นในเรื่องการเจ็บไข้ของ

ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี จึงขออนุญาตใช้ที่ดินไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเดิมเคยเป็น

ที่ตั้งของบ้านพักข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมาก่อน และในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร

สถานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ได้อาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 

เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีกำลังคนและงบประมาณไม่เพียงพอ ทางจังหวัดจึงดำเนินการจัดหา

เงินในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง โดยมีพ่อค้าและประชาชนร่วมบริจาคสมทบ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖ ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกอำนวยการ โดยต่อ

มาในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๗ จึงมีพิธีเปิดตึกอำนวยการอย่างเป็นทางการ แต่โรงพยาบาล

ได้เริ่มปฏิบัติงานก่อนที่จะทำพิธีเปิด เนื่องจากประชาชนทราบข่าวว่ามีแพทย์และพยาบาลจึงเข้า

มาขอความช่วยเหลืออย่างมาก การรักษาจึงดำเนินไปทั้งที่ตึกยังไม่แล้วเสร็จ 

การก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันมีตึก

รวมกว่า ๒๐ ตึก ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งงบประมาณแผ่นดิน 

และเงินบริจาคจากพอ่คา้ประชาชนตลอดจนคณะสงฆ ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “ตกึอบุตัเิหต”ุ และ “ตกึ

รวมเมตตามหาคณุ” ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นผู้นำในการ

รับบริจาคจากประชาชนทั่วสารทิศ  

“ตึกอุบัติเหตุ” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นตึก ๒ ชั้น ซึ่งท่านเห็นความสำคัญเวลามีเหตุ

ฉุกเฉิน “ในอุดรนี้เราได้สร้างหลายตึกมัง เขามาขอเท่านั้นทีแรกดูว่า ๒ ชั้นหรืออย่างไร เราก็ให้

ปุ๊บเลยให้ตามที่เขาขอ เขาเองเขาก็ ไม่คิดไม่คาดว่าความจำเป็นของคนไข้ส่วนมากมักเป็นตึก

อุบัติเหตุ มันหนาแน่นขึ้น หนาแน่นขึ้น สร้างเท่านั้นไม่พอ เลยวิ่งมาขอ

เราอีก ขอเราก็ให้” 

สำหรับ “ตึกรวมเมตตามหาคุณ” องค์หลวงตาได้เมตตา

รับไว้ เช่นกันตามที่ท่านได้ปรารภถึงที่มาของตึกไว้ว่า 

“สาเหตุที่ตึกคนไข้สาธารณะหลังนี้จะปรากฏแก่สายตา

ของเราท่านทั้งหลาย เนื่องจากได้เล็งเห็นความจำเปน็

ของเพือ่นมนษุยด์ว้ยกนั ทัง้บา้นนอกในเมอืง ทัง้ใกลแ้ละ

ไกล ทีเ่จบ็ไข้ ได้ทุกข์ต่างๆ จากโรคภัย หากไม่สุดวิสัย

จริงๆ จำตอ้งวิง่เขา้มาพึง่โรงพยาบาลและหมอ ซึ่งเป็น

สถานที่และผู้รับภาระความฝากเป็นฝากตายในเวลานั้น

แต่เพราะคนจำนวนมากที่เจ็บไข้ชนิดต่างๆ กัน วิ่งเข้ามา  
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ประจำ ขาดไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ดี อันนี้ก็เด็ด

เหมือนกันนะ เด็ดไปอีกประเภทหนึ่ง เด็ดเพื่อ

คนไข้ .. 

(อีกคราวหนึ่ง) ‘วันนี้ โรงพยาบาลกระบี่

มารับรถตู้ที่ได้รับความเมตตาจากหลวงตา’  

‘เออ ให้รอไว้ก่อนนะ’ คือออกจากนี้เรา

จะไปดูรถเสียก่อน เร่งไหม ไม่รีบดอกน่า 

เพราะเรื่องที่เราจะไปดูนี้มันกว้างขวางยืดยาว

ขนาดไหน เรื่องราวใหญ่โตมากอยู่กับ

จุดที่เราจะดูนี่นะ รอไว้ก่อนนะ  

เวลาไป พระท่านเคยแล้วเอา

ของบรรจุใส่รถเต็มเลย ไม่ว่ารถโรง

พยาบาลที่ ไหนๆ มา เราให้

เต็มตามที่กำหนดไว้ โรง

พยาบาลทั่วๆ ไปให้เสมอ

กันหมด อย่างนี้ก็ ให้

เป็นพิเศษอีกเพราะมา

จากกระบี่ เช่น อุบลฯ 

มีกี่ โรงพยาบาลเราจะให้เป็นพิเศษทุกโรงเลย 

แล้วอุตรดิตถ์ให้เป็นพิเศษทุกโรงเหมือนกันใน

เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนชัยภูมิให้สองโรงที่

ไกลมาก นอกนั้นให้เหมือนกันทั่วๆ ไป กับ

นาแห้ว  

เราสั่งไว้อย่างไรพระจะจดเอาไว้ๆ เวลา

เห็นรถประเภทนั้นมาหรือจังหวัดนั้นมาที่ควรจะ

ได้รับพิเศษ พระจะจัดให้ตามที่เราเขียนไว้

เรียบร้อยแล้ว เราเองเป็นคนให้ สั่งรถชนิดนี้

ลองดู ได้ยินมาเล่าให้ฟัง เราจะต้องไปดูเอง

ก่อน รอให้เรียบร้อยก่อนนะ ให้พูดอะไรๆ เสีย

กอ่น เพราะงานเรามนัมหีลายอยา่งหลายดา้น .. 

มีแต่เรื่องจ่ายช่วยโลกทั้งนั้น ช่วยตลอด

เลย นั่นโกดังใหญ่ โรงพยาบาลมาไม่ต่ำกว่า  

วันละสองโรงสามโรง สี่ห้าโรงในระยะนี้วัน

หนึ่งๆ วันละสามโรงสี่โรงห้าโรงมาประจำ อันนี้

ให้เต็มคันรถ กำหนดไว้ให้พอ เสมอกันหมดเลย 

คือเราไม่ได้ทำแบบชุ่ยๆ นะทำอะไร ทำอะไร

แล้วติดตามตลอด เอาให้ถึงความจริงๆ แล้วก็

เอาความเบาใจกลับมาไม่ ให้ขัดข้อง เพราะ

ฉะนั้นเราจึงเตือน ถามอะไรให้ ได้ความ บอก

อย่างนั้นเลย 

โรงพยาบาลจัดไว้สองประเภทในโกดัง 

ตัง้แตอ่บุลฯ โคราช อตุรดติถ ์ออกไปไกลกวา่นัน้

อีก เราให้เป็นพิเศษ ของที่เป็นพิเศษมีอะไรอีก 

นั่น กำหนดให้เสมอกันหมดที่พิเศษ ที่ธรรมดาก็

ให้เสมอกันหมด รถที่ไหนมาที่ว่าเป็นพิเศษก็ให้

พิเศษเสมอกันหมด แต่น้ำมันรถนั้นทุกคัน พอ

มาถึงวัดแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังๆ ทุกคันเลย

ไม่ว่าใกล้ว่าไกล เดี๋ยวนี้มันจะเป็นเดือนละ  

ล้านกว่าละมั้งน้ำมัน แต่ก่อนถามเขาว่าเท่าไร

แสน ไม่รู้มาตั้งสิบกว่าปีแล้วแหละ เห็นรถผ่าน

มานี้ถังน้ำมันเต็มมาเลย ถามเขามันถังอะไร 

เขาบอกว่าถังน้ำมัน น้ำมันเอาไปไหน เขาก็

บอกเอาไปใส่ปั๊มน้ำมันเติมให้พวกมาเอาสิ่งของ 

พวกโรงพยาบาล เติมน้ำมันให้ เดี๋ยวนี้น้ำมัน  

 โกดังโรงทานวัดป่าบ้านตาด เพื่อแจกจ่าย

เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นทาน 

โรงพยาบาลต่างๆ มารับการสงเคราะห์ที่วัด 

พร้อมเติมน้ำมันให้เต็มถัง 
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อาศัยโรงพยาบาลและหมอ ส่วนสถานที่อยู่อาศัย

หยูกยา อุปกรณ์เครื่องมือหมอ ตลอดถึงหมอมีน้อย 

ไม่เพียงพอกับความจำเป็น คนไข้ที่มารับการตรวจ

รักษาและหมอผู้ทำการตรวจรักษาย่อมไม่สะดวก 

ซึ่งเป็นสิ่งไม่อาจอำนวยประโยชน์อย่างสมใจทั้งสอง

ทาง ดังนั้นอาตมาจึงได้ขบคิดและชักชวนท่าน

สาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย สร้างตึกหลังนี้ขึ้นมา โดย

ให้นามว่า “ตึกรวมเมตตามหาคุณ” และจัดหา

เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดเครื่องมือแพทย์ที่เห็นว่า

จำเป็น มีเอกซเรย์อย่างดี ๒ เครื่องประกอบกัน

เป็นต้น เพื่อสมทบกับส่วนที่มีอยู่แล้วจะเป็นความ

สะดวกรวดเร็วแก่หมอและเป็นผลดีแก่คนไข้มาก

ขึ้น” “ตึกรวมเมตตามหาคุณ” เริ่มทำการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งองค์หลวง-

ตาท่านได้เมตตาเป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๖ และเป็นประธานเปิด

ตึกเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖ 

อนึ่ง ด้วยเหตุที่องค์หลวงตามีความมุ่งหวัง

อย่างแรงกล้าที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนไข้ที่

ยากจนให้ถึงที่สุด กอปรกับทางโรงพยาบาลศูนย์-

อุดรธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือ

คนพิการ ผู้ป่วยและผู้ ไร้ที่พึ่ง จึงกราบเรียนขอ

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

>> 

>> 

เองไม่ ได้ มีความใฝ่ฝันหวังพึ่งผู้อื่นอย่างล้นหัวใจ 

จะได้ ไม่ผิดหวัง ทั้งการแบ่งเบาภาระแก่คณะหมอผู้

ทำการตรวจรักษาอีกทางหนึ่งด้วย” 

และในปีต่อมา คือ พ.ศ.๒๕๒๗ องค์หลวงตาได้

มอบเงินบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

เพื่อก่อตั้ง “มูลนิธิรวมเมตตามหาคุณ” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยไร้ที่พึ่งและ

ยากจนของโรงพยาบาลอุดรธานีในด้านที่จำเป็น

และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อช่วยเหลือ

สนับสนุนการให้การสงเคราะห์ผู้ยากจนและบุคคล

ไร้ที่พึ่งของโรงพยาบาลอุดรธานี 

 

ก่อสร้างอาคาร๑๐ชั้นโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ด้วยตึกสงฆ์อาพาธหลังเดิมซึ่งสร้างขึ้นด้วยเงิน

จากคณะสงฆ์ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ ชำรุดทรุดโทรมจาก

การใช้งานมากว่า ๔๐ ปี ประกอบกับปัจจุบันมีภิกษุ

สงฆ์จากจังหวัดในภาคอีสานตอนบนเข้ามารับการ

รักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี มีทั้งตรวจรักษาเป็น  

ผูป้ว่ยนอก และบางรปูตอ้งรบัไวเ้ปน็ผูป้ว่ยใน สง่ผล

ให้พระภิกษุต้องนอนพักรักษาตัวปะปนกับผู้ป่วย

ทั่วไป ซึ่งมีจำนวนมากและแออัด ทำให้เกิดปัญหา

ภาวะเสี่ยงต่อการรักษาพยาบาล และบางครั้งอาจ

ขัดต่อวินัยสงฆ์ ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ต้องให้การดูแลสุขภาพอย่าง

ใกล้ชิด  

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี ได้พิจารณา

เห็นว่า เพื่อให้มีสถานที่เฉพาะเป็นสัดส่วนในการ

รักษาพระภิกษุอาพาธ จึงเห็นพ้องต้องกันเข้ากราบ

เรียนปรึกษาองค์หลวงตาถึงการก่อสร้างตึกสงฆ์

อาพาธหลังใหม่ ซึ่งองค์หลวงตาท่านได้เมตตารับ

เป็นองค์อุปถัมภ์และเป็นธุระในการสร้างอาคาร

สงฆ์อาพาธ ตามแบบแปลนเลขที่ ๙๙๒๒ ในพื้นที่

โรงพยาบาลอุดรธานีตามผังหลักของโรงพยาบาล 

โดยจะดำเนินการเองทั้งหมดเพื่อความรวดเร็ว และ

เมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์จะส่งมอบอาคารสงฆ์อาพาธ 

ใหก้ระทรวงสาธารณสขุต่อไป องค์ท่านปรารภในเรื่อง

นี้ว่า 

“โรงพยาบาลเราได้รับปากแล้ว เราสงสาร เขา

หาที่พึ่ง เราก็ให้ที่พึ่งทั่วโลก นี่ก็สงสารโรงพยาบาล

อุดรจะสร้างตึกคนไข้ ๘ ชั้น เป็นเงิน ๑๑๕ ลา้น ขอ

ใหห้มูเ่พือ่นพระเจา้พระสงฆ์พิจารณาช่วยกัน”  
อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

อนุญาตองค์หลวงตาจัดเงินรายได้จากผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมบริจาคในวันพิธีเปิด “ตึกรวมเมตตามหาคุณ” 

ส่วนหนึ่งตั้งเป็น “กองทุนสงเคราะห์คนพิการ  

ผู้ยากจนและบุคคลไร้ที่พึ่ง” ซึ่งองค์หลวงตาได้

เมตตาอนุญาตตามคำขอนั้นตามคำปรารภที่ว่า  

“การฉลองตึกคนไข้อันเป็นวาระสุดท้ายแห่ง

ความมุ่งหมายสำเร็จลง จึงมีความมุ่งหมายอันแรง

กล้า ปรารถนาอยากให้โรงพยาบาลแห่งนี้ มีรายได้

จากงานฉลองเท่าที่ จะเป็นไปได้ เพื่อเป็นทุน

อนุเคราะห์ช่วยเหลือคนไข้ซึ่งมีจำนวนมากที่พึ่งตัว

วางศิลามงคล 

ตึกรวมเมตตามหาคุณ  

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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ขึ้นราคา คิดว่าเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าล้าน อย่าง

น้อยนะ เพราะน้ำมันแพงทุกวันนี้ 

เราเมตตาเสมอไปหมดนะ ใครอย่ามาคิด

ว่าเรารักคนนั้นชังคนนี้ ไม่ได้ ขัดกับธรรม เสมอ

หมดเลย ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูกตรงเป๋งๆ 

เลย เรียกว่าภาษาธรรมไม่อ้อมแอ้ม ไม่มีเห็น

แก่หน้าแก่ตา เมื่อปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนั้น

พูดตามนั้น ตรงเป๋งๆ ไปเลย สำหรับสมบัติ

ของวัดนี้เรียกว่าออกช่วยโลกทั้งนั้น พูดได้

อย่างชัดเจนเลย เราไม่เก็บ เงินทองข้าว

ของวัตถุปัจจัยไทยทานได้มามากน้อย

ออกหมดเลย สมควรที่จะไปวัดใด ที่

เกี่ยวกับวัดกับวาก็ ไปทางวัดทางวา 

เกี่ยวกับประชาชนส่วนรวมหรือ

สว่นบคุคลกม็ ีก็ให้ ไปตามนัน้ๆ .. 

สำหรับรถนี้ดู เหมือนจะ

ร้อยกว่าคันแล้วจนจำไม่ ได้   

บางโรง ๓ คันก็มี ๔ คันก็มี 

สว่นมากโรงละ ๑ คนัตามปรกต ิ  

ถ้าสองคันหรือสามคันก็แสดงว่า  

ผดิปรกต ิ เราใหด้ว้ยเหตผุลกลไก  

อย่างนีน้ะ ถงึสี่คันอย่างนีก้เ็หมือน

กัน สี่คันก็ โรงพยาบาลศูนย์ แน่ะ

สมควรไหมล่ะกับรถ ๔ คัน คันนั้นใช้

อย่างนั้นๆ เราฟังเหตุฟังผลทุกอย่าง

ค่อยให้ ไป ไม่ใช่ให้ทีเดียวตูม ๔ คัน

นะ ให้เป็นลำดับลำดามา แต่จำได้ว่า  

โรงพยาบาลศูนย์นี้ ได้ ให้ ๔ คัน   

ค่ายประจักษ์ดูเหมือนคันเดียว ที่ ได้

สองคันก็เหมือนกัน  

มีเหตุมีผลทุกอย่าง เราทำอะไรเราไม่ได้

ทำเหลาะแหละนะ ทำจริงจังทุกอย่าง ตรงกับ

เหตุกับผล จะให้มากน้อยนี้เราเป็นคนสั่งเอง

เรียบร้อยแล้วด้วยเหตุด้วยผล เราไม่ได้ ให้สุ่มสี่

สุ่มห้า ถ้าไม่สมควรให้เราไม่ให้ พูดตรงๆ อย่าง

นี้ละ นี่ละภาษาธรรม...” 

เยี่ยมโรงพยาบาล
 

องค์หลวงตาท่านมักจะออกเยี่ยมโรง-

พยาบาลต่างๆ อยู่เป็นประจำแม้ ในปีสุดท้าย

ของท่าน ในการออกเยี่ยมโรงพยาบาลแต่ละ

ครั้งท่านจะนำข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง 

ผ้าขาว ฯลฯ บรรทุกเต็มรถเท่าที่รถจะสามารถ

รับน้ำหนักได้ ไหว เพื่อนำไปแจกโรงพยาบาล

ทุกครั้งไป พร้อมกันนี้ท่านจะถือโอกาสตรวจดู

ด้วยว่ายังขาดตกบกพร่องในเครื่องไม้เครื่องมือ

อันใดบ้างองค์ท่านจะได้ช่วยในจุดที่ยังขาด ใน

การนำของไปแจกในที่ต่างๆ นั้นท่านให้เหตุผล

ไว้ ดังนี้ 

“…ไปไหนๆ แตล่ะโรงๆ นีเ้ปน็ลา้นๆ แสนๆ   

นีรู้ส้กึจะเริม่มนีอ้ยแลว้เดีย๋วนี ้ มแีตล่า้นๆ ขึน้ไป   

ไปนี่ไม่ใช่ไปให้เครื่องมือแพทย์เท่านั้นนะ ยังไป

ดูหมออีกดูพยาบาลอีก กิริยามารยาทของหมอ

เป็นยังไง เวลาเกี่ยวข้องกับคนไข้ ดูอากัปกิริยา

ของเขาเป็นยังไงๆ ดูไปหมด ไม่ใช่แต่ว่าใคร  

จำเป็นอะไรๆ แล้วเอามาให้ๆ อย่างนั้นไม่ ได้   

เราไม่ทำอย่างนั้น ให้ทั้งสิ่งของด้วย  

ดูทั้ งน้ำใจ ดูทั้ งกิริยามารยาทความ

ประพฤติดีงามของหมอและพยาบาลด้วยเป็น

องค์หลวงตาในรถตู้ขณะเดินทางไปสงเคราะห์โรงพยาบาลเป็นประจำทุกวัน 

ยังไง จะพอพยุงเครื่องมือของเรานี้ ไปได้ ไหม

เพื่อประโยชน์แก่คนไข้ ได้จริงหรือไม่ หรือเสีย

เงินเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องดูอีก แล้ว

เครื่องมือเหล่านี้ จะเป็นยังไง หมอเหล่านี้เป็น

หมอพ่อค้า พยาบาลพ่อค้า หรือเป็นหมอเป็น

พยาบาลเพื่อรักษาคนไข้ เพื่อเอาหัวใจคน เอา

ชีวิตจิตใจคนจริงจังหรือเป็นยังไงบ้าง ดูไปหมด 

ไปทุกแห่งทุกหนไปดูอย่างนั้นนะที่เราไปโน้น  

ไปนี้  

วันนี้ เปิดเสียให้ชัดเจน เราไม่เคยพูด

แหละคำอย่างนี้ทั้งๆ ที่ ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้

แหละอยู่ ไปเรื่อยๆ. . . แล้วก็ดูสภาพของ  

โรงพยาบาล ดูสภาพของเครื่องมือ ถ้าตรงไหน

มีความจำเป็นมาก ทุ่มให้เลยเทียว เอ้า ขาด

อะไรๆ บอกมาๆ บอกเท่าไรให้เท่านั้นๆ ให้เลย

เป็นล้านๆ นั่งครู่เดียวเอาไปสองล้านสามล้าน  

ก็มี นั่นอย่างนั้นละ ถ้าถึงใจ เอาจริงเรา ถ้าไม่

ถึงใจ สตางค์หนึ่งก็ไม่ให้…” 
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พิธีวางศิลาฤกษ์ ตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น   

"อาคาร ๙๖ ป ีหลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน"   

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

<< 

ตอ่มาในวนัที ่๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ องคท์า่น

ได้ปรารภในเรื่องนี้อีก และยังเมตตาตั้งงบประมาณ

ไว้ ๕๐๐ ล้านบาท ในการก่อสร้างตัวอาคารและ

จัดหาเครื่องมือแพทย์ ดังนี้ 

“เราได้ดำริทบทวนเรื่องของตึกโรงพยาบาล ๘ 

ชั้น เป็นเรื่องเขาดำริ เราคิดว่าจะทำทั้งที อยากได้ 

๑๐ ชั้นจะเหมาะ เพิ่มอีก ๒ ชั้น เราจวนจะตายแล้ว 

เอาไว้เป็นที่ระลึกของลูกหลานเรา .. สิ่งของ

สำคัญๆ ที่ราคาแพงๆ จะเข้าในตึกนี้มากกว่านั้นอีก 

เท่าไร ๒๐๐ ล้านเหรอ เฉพาะตึกนี้ ๒๐๐ ล้าน รวม

ทั้งหมดที่จะเข้าพวกเวชภัณฑ์จะเข้าในตึกหลังนี้

อย่างน้อย ๓๐๐ ล้าน รวมแล้วเป็น ๕๐๐ ล้าน มัน

เป็นอย่างนั้นจะให้ว่าอย่างไร ต้องคิดรวบรวมไป

หมดซิ .. ผ้าป่าสงฆ์อาพาธสูง ๑๐ ชั้น ๒๐๐ ล้าน

บาทนะ อันนี้มันไม่อยู่ละ ๒๐๐ นะ เราคิดเรียบร้อย

แล้วว่าไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ล้าน มี ๒๐๐ ล้านเป็นพื้นไว้ 

เวลามันจะมาจริงๆ อย่างน้อยไม่ต่ำ ๕๐๐ ล้าน” 

องคห์ลวงตาเมตตาอนญุาตใหค้ณะศษิยานศุษิย ์ 

ทัง้ฝา่ยบรรพชติและคฤหสัถจ์ดัทำผา้ปา่ ๘๔๐๐๐ กอง  

สร้างโรงพยาบาลและประชุมหารือจัดตั้งคณะ

กรรมการชุดต่างๆ ขึ้นมาดำเนินงาน เพื่อความ

สะดวก ราบรื่น และสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมได้

ขนานนามอาคารหลังนี้ว่า “อาคาร ๙๖ ปี หลวงตา-

มหาบวั ญาณสมัปนัโน” เพือ่เปน็การบชูาอาจารยิคณุ  

ในวาระครบรอบ ๙ ๖ ปี ขององค์หลวงตา   

องค์หลวงตาเห็นความสำคัญและเมตตาสงเคราะห์  

ช่วยเหลือในการนี้อย่างเต็มที่จวบจนวาระสุดท้าย

ของชีวิต 

รายละเอยีดพืน้ที่ “อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบวั

ญาณสัมปันโน”

ขนาด ๑๐ ชั้น กว้าง ๑๙.๕ เมตร ยาว ๔๓ เมตร 

พื้นที่ใช้สอย ๙,๗๕๐ ตารางเมตร 

ชั้นที่๑ ห้องจ่ายยา ห้องรับเงิน ห้องระบบ 

ชั้นที่ ๒–๗ คนไข้สามัญ ๑๘๐ เตียง แยกโรค   

๔๒ เตียง รวม ๒๒๒ เตียง 

ชั้น๘ ห้องคนไข้สามัญ ๑๖ เตียง  พิเศษรวม 

๑ ห้อง (๔ เตียง) และห้องพิเศษ ๗ ห้อง  

ชั้นที่๙ ห้องพิเศษ ๙ ห้อง 

ชั้นที่๑๐ ห้องพิเศษ ๙ ห้อง 

ชั้นที่ ๘, ๙, ๑๐ หอสงฆ์ พิเศษ ๒๕ ห้อง  

พเิศษรวม ๑ หอ้ง  สามญั ๑๖ เตยีง รวม ๔๕ เตยีง   

(ชัน้ที ่๙, ๑๐ มหีอ้งปฏบิตัธิรรม ชัน้ละ ๑ หอ้ง) 

 

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

นอกจากการสร้างตึกแล้ว องค์หลวงตาได้

เมตตาเรื่องเครื่องมือแพทย์ต่อโรงพยาบาลศูนย์-

อุดรในหลายวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือ

เกี่ยวกับตา ดังส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาว่า 

“เครื่องมือพ่งมือแพทย์อะไรไหลเข้ามาวัดป่า

บ้านตาดเดี๋ยวนี้นะ อะไรก็ตามไหลเข้ามาที่นั่น เรา

ต้องออกช่วยไปหมดเลย ปัจจัยไม่มีเหลือนะหมดๆ 

ออกช่วยสาธารณประโยชน์ เครื่องมือแพทย์มาก

จริงๆ เพราะหมอทางอุดรวิ่งเข้ามานะ เขาไม่มีที่ ไป

เขาวิ่งมาหาเรา เครื่องมือแพทย์ชนิดนั้นขาดชนิดนี้

ขาดเราก็ต้องปุบปับหามาจนได้นะ หาจนได้  

เครื่องมือแพทย์ที่อุดรเยอะ เขามาหาเรานี่ละ 

เฉพาะอะไรนะที่อุดร ๒๕ ล้านอะไรนะ ตานะ 

เครื่องมือตา เฉพาะเครื่องมือตาอันเดียว ๒๕ ล้าน

เราให้หมดเลย (เครื่องมือตาอย่างเดียว ๔๓ ล้าน

โรงพยาบาลศูนย์อุดร) โรงพยาบาลศูนย์อุดร ๔๓ 

ล้าน อย่างนั้นละ มีเท่าไรกว้านไปหมดล่ะ ไปทาง

นู้นบ้างทางนี้บ้างให้แยกไปหมด”  

ปัจจุบันรวมเครื่องมือตาที่องค์หลวงตาเมตตา

สงเคราะห์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี คิดเป็นเงินทั้ง

สิ้น ๕๕ ล้าน  ๕ แสนบาท 

อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
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  น้อยหาญหมี

“...คำว่า “น้อยหาญหมี” คือเขาชื่อ “น้อย” เขาไปในป่ากับแฟนเขานั่นแหละ ป่านั้นมีเสือมีหมี 

ทางที่เข้าไปเป็นทางงอข้อศอก พอคนเดินไปทางนี้ และหมีก็มาทางนั้น พอมาถึงก็จ๊ะเอ๋กันพอดี 

ผูช้ายมนัรวดเรว็มกีำลงัขึน้ตน้ไม ้ เมยีขึน้ไมท่นัเพราะแบกดา้มเสยีมอยู ่ หมกี็โดดเขา้มาจะมาตะปบกดั   

เมียเลยเอาด้ามเสียมตีหัวหมี 

พอดีหมีก็ตาย เมียก็ยืนตัวสั่นอยู่ข้างล่าง สามีก็ตัวสั่นอยู่บนต้นไม้เพราะความกลัว ส่วนเมีย

สะดุ้งกลัวเรื่องบาปเรื่องกรรม เขาบอกว่าตั้งแต่เขารู้เดียงสามาเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ เขารักษาศีล

รักษาธรรมมาเรื่อยๆ แต่ทำไมเขาถึงได้ฆ่าหมีตายทั้งตัว สามีตัวสั่นอยู่บนต้นไม้เพราะความกลัวยัง

อุตส่าห์ตะโกนลงมาว่า 

‘อย่าพูดอย่างนั้นซิ แกมากับผู้ชายทั้งคน 

แกจะไปบอกว่าแกฆ่าหมีตายทั้งตัว ไม่มี

ใครเชื่อหรอก ต้องบอกว่าเราซิ เราเป็น

ผู้ชาย เป็นคนฆ่า เขาถึงจะเชื่อ’ 

ผลสุดท้าย เมียก็จำใจ เพราะ

เหตุผลของสามี เรื่องเหตุผลน่ะมันถูก 

แต่คนมันไม่ถูก พอออกจากนั้นไปถึง

บ้าน มีแต่ว่าพ่อเด็กมันฆ่าหมี แซดกันไปว่า 

‘น้อยฆ่าหมี’“น้อย” ก็คือ เขาชื่อน้อย “หาญหมี” นั้น

ก็คือนายน้อยเป็นคนกล้าหาญฆ่าหมีตายทั้งตัว คำว่า “กล้า

หาญ” เลยตัดคำว่า “กล้า” ออกเสียให้เหลือแต่ “น้อยหาญหมี” 

เรื่องมาประกอบกับพี่น้องทั้งหลาย บริจาคแทบล้มแทบตายไม่ว่าทาง

ใกล้ทางไกล รถพยาบาลไม่ทราบว่าได้มากี่คัน โรงพยาบาลที่ช่วยเวลานี้ก็ร่วมสี่สิบ

คันแล้ว ที่เอาเงินของพี่น้องทั้งหลายบริจาคนั้นแหละ ไปช่วยทางโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งรถพยาบาล พอออกมาคันไหนๆ กบ็รจิาคโดยทา่นอาจารยม์หาบวั บรจิาคโดย “นอ้ยหาญ

หม”ี มนัเลยเปน็อยา่งนัน้ เรากอ็าย แต่ที่เราไม่คัดค้านอะไรก็คือว่า มันมีส่วนดีอยู่ในชื่อนั้น 

สำหรับเรา ที่จะนำมาเป็นเครื่องประดับเราอย่างนั้นอย่างนี้ ว่าเป็นคนดิบคนดีหรือคนมีวาสนา

กว้างขวาง เราไม่เคยคิด เราคิดในจุดที่ว่า เมื่อมีชื่อเรา ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ ได้เห็นทั้งหลาย 

และอาจจะเป็นคติอันหนึ่ง เป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดกุศลเจตนามาบริจาคทานแม้จะไม่ ได้หาญนี่ 

เราอยู่บนต้นไม้โน่น มันจะหาญหมีอะไร...” 

 

ไม่ทอดทิ้งถิ่นกันดาร
 

โรงพยาบาลบางแห่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 

เปน็ทีล่ำบากหลายสิง่หลายประการ องคท์า่นก็ไม่

ลมืที่จะไปเยี่ยมเยียนและอนุเคราะห์ ดังนี้ 

“…เวลาเราไปก็ตามแต่เราจะเห็นสมควร

ไปโรงพยาบาลไหน กำหนดเวลาพอสมควร 

เพราะเราแยกไปโรงพยาบาลนูน้ ไปโรงพยาบาล  

นี้ ไปให้สม่ำเสมอ เฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในที่

ลำบากลำบน ถ้าใกล้เคียงกับถนนหนทางตลาด

ลาดเล เรากเ็หน็วา่พอถไูถกนัไปได ้ เราก็ไมค่อ่ย  

หนักแน่นมากนัก ถ้าเป็นโรงพยาบาลอยู่ลึกๆ 

อย่างนี้มักจะไปอยู่ตลอด 

เช่นอย่างพวกภูหลวง (จ.เลย) นี้เข้าลึก  

ในหุบเขา นี่เราก็ซอกแซกเข้าไป ภูเรือ (จ.เลย) 

อยู่ ในกลางเขา เราก็ซอกแซกไปเป็นประจำ

เดือนนะ แล้วก็ให้ค่าอาหารครัวคนไข้อีกเดือน

ละ ๑ หมื่นเป็นประจำ นายูง (จ.อุดรธานี) ก็อยู่

ในหุบเขาเหมือนกัน หุบเขากว้างๆ เข้าไปอยู่

ลึกๆ นู้น อันนี้เราก็ให้ค่าอาหารครัวคนไข้ ๒ 

หมื่นเป็นประจำ ส่วนหนองวัวซอ (จ.อุดรธานี) 

ใกล้กับถนน อาจจะมีวาสนาอันหนึ่ง ทีแรกให้

เดอืนละ ๕ หมืน่ เพราะเกีย่วกบัไฟฟา้ดว้ย ๓ หมืน่   

ให้ค่าอาหาร ๒ หมื่น ทีนี้เห็นว่าค่าไฟฟ้าไม่มี

ความจำเป็นแล้ว ตัด ๓ หมื่นออก ยังเหลือให้

เดือนละ ๒ หมื่น นี่ก็ใกล้ถนนเหมือนกันแต่ให้

เดือนละ ๒ หมื่น รู้สึกจะเอารัดเอาเปรียบ  

โรงพยาบาลอื่นๆ มากไป อาจจะถูกตัดวันใด

ก็ ได้ แล้วแต่เหตุผลของเราที่จะพิจารณา 

เพราะเราพิจารณาอยู่ตลอดแล้วนี่ หนักเบาแง่

ไหนๆ อันนี้ ให้เป็นประจำ ที่ซอกแซกเรามักไป 

ซอกแซกๆ .. 
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(อีกคราวหนึ่ง) วันนี้ก็จะไปโรง-

พยาบาลภูหลวงไปดูอีกทุกห้อง ห้อง

ไหนมีความจำเป็นอะไรกจ็ะชว่ยเหลอื

กันไป เพราะเป็นโรงพยาบาลอยู่ที่คับแคบ

ตีบตันอั้นตู้ลำบากลำบน ไปก็เอาขา้วเอาของไป

เต็มรถๆ เทปั๊วะๆ ไป คือ ถ้าตรงไหนที่อยู่

ท่ามกลางของอู่ข้าวอู่น้ำ เราก็ไม่ค่อยสนใจนัก

นะ ถึงจะเป็นโรงพยาบาลเล็กก็ตาม แต่อยู่

ท่ ามกลางของอู่ข้ าวอู่น้ ำ ไม่ค่อยอดอยาก

ขาดแคลนอะไรมากนัก เราก็ไม่ช่วยอย่างอื่น

พวกข้าวพวกอาหารการกินไม่ค่อยช่วยมาก 

ช่วยแต่เครื่องมือแพทย์ไป  

ถ้าที่ ไหนขาดแคลนอย่างนั้นเราช่วย  

ทุกด้านเลย เครื่องมือแพทย์ก็ช่วย อาหาร  

การกินก็ช่วย เช่น อย่างภูหลวงนี้ ไม่มีข้าว 

ภูเรือ (จ.เลย) ก็ยิ่งอยู่ในภูเขาด้วยซ้ำไม่มีข้าว   

อ.นายูง (จ.อุดรธานี) ไม่มีข้าว ทางคำตากล้า 

(จ.สกลนคร) ก็ไม่มี คำตากล้าไม่ ได้ทำนากัน 

น้ำท่วม เหล่านี้ เราไปทั้ งนั้นแหละ นี่ก็ยัง

ส่องดาว (จ.สกลนคร) นี้อีก นี่เริ่มแล้ว ทาง

ส่องดาวนี้ เริ่มแล้ว อยู่ ในหุบเขา ไปหาที่

หุบเขาๆ ที่จำเป็นๆ…” 

แม้ โรงพยาบาลที่อยู่ ไกลออกไปมากๆ 

ท่านก็ไม่เคยลืมหรือทอดทิ้ง เมื่อโอกาสอำนวย

ให้เมื่อใด ท่านจะรีบไปเยี่ยมทันที  

“…วันนี้เราก็จะไปละ เอาของไปโรง-

พยาบาลคำชะอีและดอนตาล (จ.มุกดาหาร) 

ไกลนะวันนี้ สงสาร มันอยู่ด้วยกัน ๒ โรง จึง

เอาไปไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ว่าเต็มรถนะ 

หากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะแบ่ง ๒ โรง   

อยู่ใกล้กัน ถ้าไปโรงเดียวก็เต็มรถ เทปั๊วะเลย 

ได้มาก เอาไป ๒ โรงก็ต้องแบ่งครึ่ง แต่รถนั้น

เตม็รถ วนันีจ้ะเปน็ ๒ โรง มนัไกล ๓ ชัว่โมงกวา่   

กวา่จะถงึ .. ไปสง่แลว้กลบัขนาดนัน้คำ่พอดีๆ …” 

และสำหรับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ ไกล

มากจนไม่อาจไปดูแลเยี่ยมเยียนด้วยองค์ท่าน

เองได้ ท่านก็จะมอบหมายให้ผู้ที่ ไว้วางใจได้

ดำเนินการแทน ดังนี้ 

“...‘เคยรู้จักท่านคลาดไหม’  

‘เคยได้ยินชื่อค่ะ’  

ท่านเป็นพระวัดนี้ เป็นคนที่พังงาแต่เป็น

พระวัดนี้ ท่านไปอยู่นั้นหลายปีไปตั้งสำนัก พอดี

เมื่อขนเครื่องอุปโภคบริโภค  

จากโกดังโรงทานในวัดแล้ว   

องค์หลวงตายังเมตตาไปซื้อ  

ของสดที่ตลาดเต็มคันรถ   

เพื่อนำไปสงเคราะห์โรงพยาบาล 

 รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยและสิ่งของที่องค์หลวงตา

นำไปส่งให้โรงพยาบาลแต่ละครั้งพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ให้ปัจจัยโรงพยาบาลโรงละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

2. ข้าวสารเจ้า ถุงละ ๑๒ กก. จำนวน ๑๗ ถุง 

3. น้ำมันพืช ๔ กล่อง 

4. น้ำปลา ๔ กล่อง 

5. ขนมปังปี๊บ ๔ ปี๊บ 

6. ไข่ไก่ ๒๐ แผง จำนวน ๖๐๐ ฟอง 

7. กล้วยหอม ๑ เข่ง 

8. น้ำตาลทราย ถุงละ ๕๐ กก. จำนวน ๑ ถุง 

9. ผ้าขาว ๒ พับ 

10. ไก่ย่าง ๕๐ ตัว แบ่งให้โรงพยาบาล ๒๕ ตัว อีก ๒๕ ตัว   

 นำไปฝากเด็กๆ และบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกครั้ง      

 ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ไปและเหตุการณ์ในวันนั้นๆ 
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ทางโรงพยาบาลเกาะยาว พังงา ขอตึกมา เรา

เลยมอบใหท้า่นคลาดเปน็ตวัแทนเรา ใหด้ทูกุสิง่  

ทุกอย่าง ควรจะตัดจะเพิ่มจะเติมอะไรๆ ยกให้

ท่านทั้งหมดเลย ให้ท่านเป็นคนดูแลเองทุกสิ่ง

ทุกอย่าง อำนาจให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับ

เราไปสั่งเอง คือใครอยู่ที่ ไหน ลูกศิษย์อยู่

ที่ ไหนๆ เวลามีความจำเป็น เราจะมอบให้ลูก

ศิษย์ในที่นั้นๆ ทำแทนเราๆ” 

ด้วยเหตุนี้การสงเคราะห์ของท่านจึง

กระจายไปในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

และรวดเร็ว ประชาชนที่ เขตพื้นที่ที่ ได้รับ

บริจาคจากทุกภาคทั่วประเทศตลอดถึงประเทศ

เพื่อนบ้านต่างได้ ใช้และได้รับอานิสงส์ของทาน

เหล่านี้โดยไม่รู้ตัว นับเป็นเมตตาธรรมอันสูงยิ่ง

ที่องค์หลวงตามีต่อพี่น้องประชาชนลูกหลาน  

ที่ไม่อาจบรรยายได้หมดสิ้น 

ทุ่มบริจาคเครื่องมือ“ตา”
 

การสงเคราะหเ์กีย่วกบัตากเ็ปน็อกีสิง่หนึง่ที่

องคห์ลวงตาเหน็ความสำคญัและจำเปน็อยา่งยิง่   

ดจูากการชว่ยเหลอืโรงพยาบาลดา้นตาโดยเฉพาะ  

มีมากถึง ๒๓ แห่ง ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑๙๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

องคท์า่นอธบิายถงึเหตผุลการชว่ยเหลอืไว ้ดงันี้ 

“...เรื่องตานี้รู้สึกจะกว้างขวางไปมาก

เวลานี้ คือก่อนที่เราจะช่วยถ้าเป็นธรรมดาให้

เราพิจารณานี้ เราจะช่วยที่จุดจำเป็นคือตาเป็น

พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม วัดถ้ำบางเตย อ.เมือง จ.พังงา 

องค์หลวงตาเมตตาสร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆ ทุกภูมิภาค 

ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลที่องค์หลวงตาเดินทางไปสงเคราะห์ในละแวกนั้น 

อันดับหนึ่ง อวัยวะอย่างอื่นอย่างใดก็เป็นของ

เราเหมือนกันหมด แต่อะไรมีความจำเป็น

อันดับหนึ่ง เราก็มาเล็งเห็นแต่ตาเป็นอันดับ

หนึ่ง จึงต้องช่วยอันนี้ก่อน เครื่องมือตาเราช่วย

อนันีล้ะกอ่น เริม่ชว่ยมาตัง้แตป่ ี ๒๕๓๐ เรือ่ยมา  

จนกระทั่งทุกวันนี้ .. 
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เมื่อสองสามวันนี้ก็ทางเชียงใหม่มาขอ

เครื่องมือตา ๘ ล้าน ๒ แสน ที่เราได้ช่วยวัน

นั้น พอไปโรงพยาบาลบึงกาฬเขาก็ฟาดเสีย ๒ 

ล้านกว่าบาท ตึกสามหลัง หลังคาเสียหมดเลย 

ทแีรกเขากข็อแตเ่ราไม่ให ้ เราใหร้ถคนัหนึง่กอ่น   

ไปเที่ยวนี้ฟาดเอาเสียสามหลังเลย เชียงใหม่

กับบึงกาฬฟาดเสีย ๑๐ ล้านกว่าเมื่อสองวัน

ผ่านมานี้ แล้วให้เรื่อยๆ อย่างเมื่อวานนี้ก็เอา

อีกทางเวียงจันทน์ เริ่มแล้วสั่งรถแล้ว รถไม่

ทราบราคาเท่าไร ลงสั่งแล้วเราจ่าย ส่วนที่ให้

ไปแลว้เมือ่วานนีเ้ขาขอทีจ่ำเปน็ ๑ แสน ๘ หมืน่   

เราให้สองแสนเลยกับรถคันหนึ่ง 

กะว่าวันที่ ๘ เราจะไปเวียงจันทน์ เรา

กำหนดเอง เพราะได้พูดบ้างแล้วว่า หมอจะ

ว่างวันที่ ๘ เราก็จะไปวันนั้น ได้ติดต่อแล้ว

เครื่องมือแพทย์ตาเป็นอันดับหนึ่ง ฟังว่าทาง

โน้นแทบไม่มีเลยเครื่องมือตา มีนิดหน่อยๆ 

เพราะฉะนั้นเราถึงทุ่มให้เลย ๑๖ ล้านทีแรก  

ให้เลย ครั้งที่สอง ๑๔ ล้าน เป็น ๓๐ ล้าน   

พอหายใจได้บ้างแหละ…” 

ต้นเหตุที่ทำให้องค์ท่านเห็นความสำคัญ

เครือ่งมอืตาเปน็กรณพีเิศษนัน้มคีวามเปน็มา ดงันี้ 

“...ตานี้คือเริ่มแรกที่เป็นเหตุก็คือ เราไป

ผ่าตาที่ โรงพยาบาลรัตนิน ซอยอโศก มันก็

แปลกอยู่นะเรากับ ดร.เชาวน์ นี่มันมีอะไร  

กันนะ มันแปลกอยู่ มาคุยกันสองต่อสองคุยกัน

อยู่กุฏินั่นนะ เพราะ ดร.เชาวน์มาพักอยู่นี้เป็น

อาทิตย์นะ พักภาวนาอยู่นี้ เวลาจะไปก็ไปคุย

ธรรมะกันแล้ว กราบเสร็จแล้วมาว่า 

‘ขอนมินตท์า่นอาจารย์ไปตรวจตาดว้ย ดตูา  

ท่านอาจารย์ผิดปกติมาก’ 

เราไมเ่คยสนใจเพราะตาเรากด็ีๆ  อยู่ไมเ่หน็  

มีอะไร ดูตาท่านอาจารย์ผิดปกติมากว่างั้นนะ 

เราก็ ไม่ถือเป็นอารมณ์ แล้วอยู่ๆ ไม่กี่วันนะ 

อย่างนานไม่เลย ๕ วันมีเหตุธุระอะไรจำเป็น

ทางกรงุเทพฯ เลยปุบ๊ปับ๊ไปกรงุเทพฯ โดยดว่นเลย 

พอไปกรุงเทพฯ ดร.เชาวน์ทราบก็นิมนต์

ให้ ไปตรวจตาเสียก่อน พอไปถึงนั่นเราก็ ไป

ตรวจ พอเข้าไปในห้องตานี้ ‘โอ๋ย’ หมอร้องโก้ก

เลยนะ  

‘โอ้โห ทำไมถงึมาไดพ้อดบิพอดเีอานกัหนา 

ถา้เลย ๗ วนันีต้าบอดอยา่งไมม่ปีีม่ขีลุย่เลย’ 

เขาว่างั้น เขาเอาเข้าห้องตาตั้งแต่บัดนั้น 

ทางนี้ ๕ ชั่วโมง ทางหนึ่ง ๒ ชั่วโมงเป็นเวลา 

๗ ชั่วโมงไม่ได้ออกมาเลยแหละ แล้วจากนั้น

เขาก็กำหนดดูตาแล้วให้มาผ่า กลับไปผ่าทีหลัง

นี้ออกมาสว่างจ้าหมดเลย นี่ละเป็นต้นเหตุ

นะ…” 

ภายหลังการรักษาดวงตาในครั้ งนั้น 

ทำให้องค์ท่านเห็นถึงความจำเป็นของเครื่องมือ

ตา จากนัน้จงึบรจิาคชว่ยเหลอืโรงพยาบาลตา่งๆ 

เมตตาสงเคราะห์โรงพยาบาลในประเทศลาว อาทิ เครื่องมือตา 

อุปกรณ์การแพทย์ รถพยาบาล สร้างอาคาร เป็นต้น 

องค์หลวงตาเป็นบุคคล 

ต่างประเทศคนแรกที่ได้รับ 

เหรียญไชพัฒนา ชั้น ๓  

ในปี ๒๕๔๙ ในสายงาน 

กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว 

อยา่งจรงิจงัตลอดมา เฉพาะอยา่งยิง่โรงพยาบาล

อุดรธานี ดังนี้ 

“...อุดรฯ เชิญหมอตานี้เข้ามาประชุมกัน

ทันทีเลย ตกลงประเดี๋ยวประด๋าววันนั้นให้เสร็จ

เลย ต่างคนต่างรับรองกัน คือเราจะให้เครื่อง

มือทำตานี้ทั้งหมด  
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ความเมตตาของท่านกระจายไปอย่างกว้างขวางดังปรากฏ  

มีสถานพยาบาลที่ได้รับความอนุเคราะห์ด้านการแพทย์  

และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๒๑๗ แห่งทั่วประเทศ  

และในประเทศเพื่อนบ้าน ๘ แห่ง รวม ๒๒๕ แห่ง   

ประกอบด้วย ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่ดิน อาคาร และรถพยาบาล 

สำหรับเครื่องมือตาประเภทเดียว ท่านบริจาคช่วยโรงพยาบาล 

มากถึง ๒๓ แห่ง คิดเป็นมูลค่าถึง ๑๙๘ ล้าน ๗ แสนบาท 

‘แล้วเวลานี้หมอที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน

ตานี้เวลานี้มีครบไหม’  

‘ไม่ครบก็ครบได้ เพราะเวลานี้ที่ ไม่มีก็

เพราะไม่มีเครื่องมือมาก หมอจึงไม่มามาก’ 

‘ถ้างั้นเอาเลยนะ ให้หมอกำหนดกันมา

เลยให้ครบ ทางนี้จะเอาอะไรให้บอกมาเดี๋ยวนี้

จะสั่งโดยด่วนเลย’ 

ทางนัน้เขากจ็ดัการสัง่เครือ่งมอืตา เรยีกวา่  

ครบเลยนะ เอาโดยด่วนเลย ฟาดเลย ทางโน้น

ก็เอาหมอมาโดยด่วน ทางนี้ก็สั่งโดยด่วน ตั้งแต่

บัดนั้นมาจนกระทั่งป่านนี้ละ จึงได้เห็นคุณค่า

ของตามาก เฉพาะอยา่งยิง่ภาคอสีานไหลเขา้มา  

ที่นี่หมดนะ แล้วก็ไปศรีนครินทร์ ๒ แห่งนี้ นี่ละ

ตาที่เห็นนี่ก็อย่างนั้นแหละ จนกระทั่งป่านนี้

เรียกว่าเปิดโอกาสหรือว่าปวารณาไว้ร้อย

เปอร์เซ็นต์นะตา อะไรบกพร่องควรที่จะสั่งหรือ

จะซ่อม ให้รีบสั่งหรือซ่อมทันทีไม่ต้องมาขอ

อนุญาตจากเรา ให้สั่งเลย ตกมาเท่าไรๆ เราจะ

เป็นคนจ่ายเงินให้ตลอดมานะ ตานี้ร้อย

เปอร์เซ็นต์ตลอดมาจนกระทั่งป่านนี้ เราเห็น

คุณค่าของตามาก มีมากคนเราจะเห็นได้ 

ชัดเจน คือว่าวันไหนถ้าเราเข้าโรงพยาบาลนะ 

เข้าห้องตานี้อัดแน่นทุกวันนะ คนมาตรวจตา

แน่นทุกวันๆ จนถึงกับเราสงสัยต้องถามหมอ 

แล้วคนมาจำนวนมาก ๆ  

‘นี้ตรวจเขาทันไหม’ ‘ทัน’ 

เขาว่า ถ้าไม่ทันเครื่องมือก็สั่งแล้วว่าให้

เพียงพอ โอ๋ เพียงพออยู่แล้วนี่ก็ทันอยู่แล้วเขา

ว่างั้น เราก็หมดปัญหาไป อย่างนี้ทุกวันนะไป

เมื่อไรเต็มอยู่ทุกที ห้องอื่นไม่ค่อยมีนะ ห้องตา

เป็นที่หนึ่งๆ ตลอดมา…” 

หมอพยาบาลหญิงห้ามถูกตัวพระ
 

เทศนาในคราวหนึ่งท่านกล่าวถึงความ

สำคัญและจำ เป็น ในการรั กษาพยาบาล  

พระภิกษุไข้ ในโรงพยาบาลควรมีข้อปฏิบัติที่  

เข้มงวดเพื่อรักษาและเอื้อเฟื้อต่อพระธรรม

วินัยของพระ ดังนี้ 

“...แม้เราจะพยายามรักษาตัวเองด้วย

หลบหลีกไปไหน แต่ความที่โรคสุกงอมเต็มที่จึง

แสดงอาการขึ้นมา ปลายปี ๒๕๒๗ ปรากฏว่า
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โรคหัวใจผสมกับโรคหอบที่เกิดขึ้นปัจจุบันทัน

ด่วนได้กำเริบอย่างรุนแรง ทำให้เราต้องฝืนไม่

ยอมนอนติดต่อกันถึง ๓ คืน เนื่องจากโรคหอบ

นี้มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืน 

หากตกใจหรือกำเริบขึ้นขณะนอนหลับนั้น

ย่อมแก้ ไขไม่ทัน หมอจีนที่ลูกศิษย์นำมารักษา

ได้ถวายยาถูกกับโรค โรคหอบที่เกิดขึ้นอย่าง

กะทันหันจึงสงบลงอย่างเด็ดขาดและไม่ปรากฏ

ว่าได้แสดงอาการขึ้นอีกในภายหลัง 

หมอเขารู้เรื่องอรรถเรื่องธรรมที่ไหน เขา

ไม่รู้เรื่อง เขาก็รู้วิชาของหมอ ปฏิบัติตามเรื่อง

ของหมอล้วนๆ ตามหลักวิชาเขาเรียน ทีนี้พระ

ทั้งองค์ไปมอบตัวเป็นซุงให้เขาเลย แล้วแต่เขา

จะถลุง แบบไหนๆ เราไม่เป็นตัวของเราเลย 

พอพูดอย่างนี้เราก็ย้อนไปถึงโรงพยาบาล

อุดรฯ เราเอาพระไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอุดรฯ 

พอผ่าตัดแล้วพวกหมอผู้อำนวยการสั่งให้หมอ  

ผู้หญิงเข้ามาพะรุงพะรังกับพระเข้ามาฉีดยา 

เราพูดอย่างเด็ดเลย 

‘อย่ามายุ่งเลยนะ ไม่มีเลยหรือผู้ที่จะ

ปฏิบัติให้ ได้รับความสะดวกตามหลักธรรมหลัก

วินัย จึงต้องเอาผู้หญิงเข้ามาฉีดยายุ่งเหยิง 

อย่าทำ ไม่ให้ทำ’ ว่าอย่างนี้เลย  

‘ก็ท่านอย่ามาเคร่งครัดในเวลาป่วยนี้  

ไม่ได ้ทา่นอยา่มาเครง่ครดัในเวลานี’้ ผูอ้ำนวย-

การเสียด้วยนะ พูดอย่างนี้ 

เราว่าอย่างนี้ ‘เราเคร่งครัดมาตั้งแต่



ยังไม่ ได้เข้าโรงพยาบาลแล้ว
 เราไม่ ได้มา

สงัหารธรรมวนิยันีน้ะ
 เรามาเขา้โรงพยาบาล




เรามาแก้ โรคต่างหาก
 ถ้าไม่สมควรที่จะ

รักษาเราก็เอากลับได้
 ที่ ไหนมีป่าช้าทั้งนั้น

แหละ’...”


ภาคเหนือ 

เมตตามอบอาคาร รถพยาบาล  

อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก 
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เหมือนไม่รู้ ไม่เห็น ทัง้ๆ ทีรู่อ้ยูเ่หน็อยูอ่ยา่งนัน้ ตาบอดหหูนวกไปอยา่งนัน้ละ 

นี่เราได้เตือนหมอบรรดาลูกศิษย์ลูกหา เฉพาะอย่างยิ่งศิริราช  

เราเตือน หมอใหญ่ๆ พวกศาสตราจารย์ๆ เราเป็นหมอเป็นศาสตราจารย์ 

ขอให้นำศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นของเลิศเลอนี้ นำออกเป็นคติ

ตัวอย่างเคียงข้างกันไปกับหมอนะ เราว่าอย่างนี้ คนไข้ถึงเคารพนับถือ 

และการปฏิบัติคนไข้ก็สนิทดีถ้ามีธรรมแทรกนะ ถ้ามีแต่ความรู้ธรรมดา   

ก็เหมือนคนพูดทั่วๆ ไปนั่นแหละ รีดกันกินไถกันกินได้สบายเหมือนกัน 

หมอเป็นพ่อค้ามีน้อยเมื่อไร ว่าอย่างนี้แล้ว ว่าตรงๆ อย่างนี้ ถ้ามีธรรม

แทรกแล้วมีเมตตาพร้อมกันไป นี่เราก็สอน สอนหมอ หมอใหญ่ๆ พวก

ศาสตราจารยน์ัน่แหละ กล็กูศษิยเ์ราทัง้นัน้นี ่ โรงพยาบาลไหนไมม่ลีกูศษิย์

ไม่มี โรงพยาบาลใหญ่ๆ ในกรุงเทพนะมีแต่ลูกศิษย์ทั้ งนั้นพวก

ศาสตราจารย์ๆ ก็สอนได้ล่ะซิ ลูกศิษย์กับอาจารย์สอนกันไม่ได้มีอย่าง  

เหรอ ต้องสอนได้ ไม่ได้ก็เอา ก.ไก่ สอนเข้าไปซิ 

วิชาเป็นอย่างนั้นแหละ แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหมอหันหน้าเข้าวัด

กันเยอะนะ วิชาพาให้ลืมตัวเป็นได้ เข้าใจว่าเป็นความรู้ที่วิเศษวิโส

ยิ่งกว่าความรู้ของธรรมไปเสีย เห็นศาสนาเป็นของเล่นไป เห็น

ความรู้ของเราสูงกว่าศาสนาไป ความรู้ของกิเลส อันหนึ่งความรู้

ของวิมุตติธรรม ความหลุดพ้นจากโลก ต่างกันขนาดไหน จะมา

เทียบเคียงกันไม่ได้แหละ เหมือนอึ่งกับช้างพูดง่ายๆ เทียบกันไม่ได้...” 

 แพทย์พยาบาลต้องมีเมตตาธรรม

 

เมือ่มีโอกาสอนัควร องคท์า่นจะแนะเตอืนดว้ยความเมตตาแกบ่รรดา

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเสมอๆ ดังตัวอย่างหนึ่ง

ท่านแสดงธรรมแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง

สาธารณสุข มีท่านรัฐมนตรีเป็นประธาน ดังนี้ 

“…วันนี้ ได้พูดถึงเรื่องโรงพยาบาล โรงพยาบาล กับ หมอ เป็นของ

สำคัญอยู่มาก หมอนั้นสำคัญอยู่ที่นอกจากเรียนหลักวิชาแห่งหมอมาแล้ว 

นั้นเป็นทางเดินกลางๆ แต่อัธยาศัยใจคอและจิตวิทยาของหมอที่จะปฏิบัติ

ต่อคนไข้นั้น เป็นสิ่งลึกลับแต่จำต้องนำมาใช้สำหรับหมอ เวลาคนไข้ ได้

ป่วยเจ็บหัวตัวร้อน วิ่งเข้ามาหาหมอ กิริยามารยาทที่นิ่มนวลอ่อนหวาน  

ที่เป็นพื้นมาจากความเมตตาของหมอนั้น ต้องออกแสดงก่อนอื่น ก่อนยา

ที่จะเข้าถึงตัวคนไข้ ความเอาอกเอาใจให้ความอบอุ่นแก่คนไข้นั้น 

เป็นยาขนานแรกซึ่งจะต้องเข้าถึงคนไข้ก่อนอื่น 

จากนั้นก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่ ด้วยความเมตตาของหมอ 

เพราะคำวา่หมอนี ้ โลกทัง้หลายเขายอมรบั ยอมรบัใหศ้กัดิศ์รดีงีาม 

ยอมรับนับถือให้ความเคารพทุกสิ่งทุกอย่าง ไว้วางใจกับหมอ  

เพราะหมอนัน้ถอืกนัวา่เปน็แบบพมิพ ์ เปน็ศกัดิศ์รดีงีามของชาตไิทย

หรือของโลก โลกเขาจึงยอมรับ เมื่อเราก้าวเข้ามาสู่ความเป็นหมอ   

เริ่มตั้งแต่เรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ ก็เริ่มมีเกียรติแล้ว…โลกยอมรับนับถือ

เรือ่ยมา จนกระทัง่ถงึเปน็หมอออกมา โลกยิง่ยอมรบัมากขึน้ นบัถอืมากขึน้ 

เพราะฉะนั้น การต้อนรับโลกที่นับถือนั้น เราจึงต้อนรับด้วยความ

เมตตาเป็นพื้นฐานของหมอ หมอต้องมีความเมตตา เป็นพื้นฐาน สมบัติ

เงินทองข้าวของสิ่งเหล่านั้น เป็นสิ่งเป็นผลพลอยได้เท่านั้น เมตตาที่มีต่อ

คนไข้ทั้งหลายที่เขามาพึ่งพาอาศัย เขามาขอความอบอุ่นจากเรานั้น เป็น

เรื่องที่ หมอ จะต้องปฏิบัติ และ พยาบาล จะต้องปฏิบัติให้ถึงชาวบ้าน

ทุกๆ รายไป นี่เป็นหลักสำคัญ  

โรงพยาบาลจึงเป็นโรงชุบชีวิตของสัตวโลกทั้งสองอย่าง คือ โรง-

พยาบาลหมอเกี่ยวกับโรคทางร่างกายหนึ่ง โรงพยาบาลหรือ

สถาบันอันใหญ่หลวงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหนึ่ง ทั้งสองอย่างนี้  

มีความจำเป็น อย่างน้อยเสมอกัน มากกว่านั้นทางด้านจิตใจคือ

ธรรมเป็นของสำคัญมาก…” 

เตือนหมอ..อย่าหยิ่งอย่ารีดไถกิน

 
“...หมอไม่รู้ศีลธรรมก็มีเยอะนี่นะใช่เล่นเมื่อไร หมอหยิ่งในความรู้

ของเจ้าของว่าเป็นหมอ เหมือนกับว่าวิชาความรู้ของหมอนี้เลิศเลอ  

ยิ่งกว่าความรู้ของพระพุทธเจ้า ที่พ้นจากกิเลสไปแล้ว มีมากต่อมาก 

เพราะฉะนั้นหมอจึงหยิ่งไม่ค่อยเข้าศาสนา เห็นว่าศาสนาเป็นของต่ำช้า

เลวทรามไป ยิ่งกว่าความรู้ของเราที่เรียนมาจากความเป็นหมอ มีมาก 

เราพูดตรงๆ อย่างนี้เราใส่เปรี้ยงๆ หลายหนแล้วนี่ ไม่ได้มาพูดให้ฟังเฉยๆ 

หมอจึงไม่ค่อยเข้าศาสนา เพราะหมอหยิ่งในความรู้ของตัวเอง 

ความรู้นี้เป็นความรู้ของกิเลสที่ผลิตให้ต่างหาก ไม่ใช่ความรู้ของ

ธรรมที่พระพุทธเจ้าผลิตให้นะ ผิดกัน ความรู้อันหนึ่งเหนือโลก ความรู้

พระพุทธเจ้าเหนือโลก ความรู้อันนี้อยู่ ใต้อำนาจของกิเลสต่างหากจะ  

วิเศษวิโสอะไร ก็เป็นวิชาแขนงหนึ่งๆ เหมือนกับวิชาทางโลกที่เขาใช้กัน

นั่นเอง ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกัน จะเอาอะไรมาหยิ่ง มันหากหยิ่งในหัวใจ

เจา้ของคนมกีเิลสนัน่ละ แตเ่ราพดูอยา่งนีเ้ราไม่ไดต้ำหนหิมอทัว่ไปนะ ผูด้มี ี  

แต่หากผู้เป็นอย่างนี้มีจำนวนมาก หยิ่งในความรู้ของเจ้าของ 

ว่ามีเกียรติ ความรู้ทางหมอนี้ โลกเขาให้เกียรติ ตั้งแต่เริ่ม

เรียนหมอเขาก็เริ่มให้เกียรติแล้ว ยิ่งมาเป็นหมอด้วยแล้วเลย

กลายเป็นอะไรๆ ไป เพราะทิฐิมานะมันสูงขึ้นๆ จิตใจจึงต่ำลง 

นี่ซอกแซกจะว่าไง หากไม่พูดเฉยๆ ถึงวาระพูดถงึจะนำ

มาพูด ถ้าไม่ถึงวาระพูดก็เหมือนไม่รู้ ผ่านไปๆ เข้าลิ้นชักๆ หมดเลย 

 
ตัวอย่างเนื้อหาเทศนาธรรมขององค์หลวงตา 
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คนไข้มาแต่ละคนๆ พระเจ้าแผ่นดินแห่มานะ พระเจ้าแผ่นดินไม่แห่

มายังไง ก็เงินเต็มกระเป๋า ตราพระเจ้าแผ่นดินตีตรามาเห็นไหมล่ะ คนไข้

เขามีคุณค่าต่อหมอขนาดไหนเราต้องคิดบ้างซิ…คนไข้คนหนึ่งกับหมอเป็น 

อัญญมัญญัง อาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าไม่มีคนไข้หมอก็หมดความหมาย 

โรงพยาบาลล้มหมด ที่ตั้งกันอยู่อาศัยกันอยู่ทุกวันนี้ พอเป็นไปได้ทั้งฝ่าย

หมอฝ่ายคนไข้    

ก็เพราะต่างคนต่าง  อัญญมัญญัง ซึ่งกันและกัน อย่าเห็นว่าทาง

ไหนสูงกว่ากัน ถ้า อัญญมัญญัง แล้ว อยู่ด้วยกันได้มนุษย์เรา .. เพราะ

เรื่องคนไข้กับหมอแยกกันไม่ออก เหมือนพ่อแม่กับลูก เราจะว่า  

เป็นเทวดากับหมาได้ยังไง เราก็บอกถึงว่าเงินในกระเป๋าเขามา

แตล่ะคน พระเจา้แผน่ดนิ แหม่านะวา่งัน้ .. คนหนึง่กระเปา๋เปง้ๆ มา   

เขาใหด้ว้ยนำ้ใจมเียอะนะ เขาใหค้า่หยกู คา่ยาเปน็ธรรมดา เขาให ้ 

ด้วยน้ำใจของหมอน้ำใจของพยาบาลที่มีคุณแก่คนไข้ของเขา 

แลว้เขาตัง้ใจใหด้ว้ยนำ้ใจมากกวา่นัน้อกีนะ มเียอะนะ…” 

 

 

 
“...ความอยากนัน่ละ อยากนัน้อยากนี ้ อยากคดิอยากปรงุอยากแตง่  

อยากรู้อยากเห็น อยากได้นั้นได้นี้ อยากๆๆ ตลอด นี่ตัวมันกวนใจ ภาวนา

สติจับปุ๊บเข้าไปตรงนั้นมันจะกวนไปไหน จะสงบลงๆ สติเข้าตรงไหน  

สงบตรงนัน้ ไมม่สีตแิลว้กเ็ลยเถดิเตลดิเปดิเปงิเปน็บา้ไดเ้ลย อยา่งทีเ่ราเหน็  

คนบา้อยูต่ามสีแ่ยกไฟเขยีวไฟแดง เราไปเหน็ดว้ยตาเนือ้ของเรา รถจะชนกนั  

เพราะหลีกบ้าอยู่ในสี่แยกไฟแดง มันทำเฉยนะ หยิบนั้นหยิบนี้ ใส่นั้น หยิบ

อันนี้ออก หยิบอันนั้นเข้า เฉยไม่สนใจกับใคร ก็เราเห็นเองนี่ รถที่หลีกคน

นี้หลีกกันไปหลีกกันมาก็จะชนกันซิ รถเลยจะเป็นจะตายกับคนๆ เดียวนี้ 

พอดีเราก็ไปเจอนั้นด้วย เราก็ได้ดู อ๋อ นี่ ไม่สนใจกับใครเลยนะ รถที่วิ่ง

ขวักไขว่หลีกกันหลบกัน ทั้งจะชนคน ทั้งจะชนกันไม่ ได้เรื่องอะไร ยุ่ง   

เราก็ดู โอ๊ เป็นอย่างนี้ 

ทีนี้ก็เอามาพิจารณา นี่ละคือความเคลื่อนไหวไปมานี้คือคนเป็น   

มีชีวิตอยู่ ความรู้มีอยู่กับใจแต่ ไม่มีสติเครื่องรับผิดชอบในตัวเอง มัน

อยากทำอะไรก็ทำ นี่ละมีแต่จิตล้วนๆ อยากทำอะไรก็ทำ เหมือนไส้เดือน

บุ้งกือมันคืบคลานของมันไป ไม่ใช่ไม่มีความรู้ มันมีความรู้แต่ไม่มี

สติไม่มีปัญญาเครื่องรักษาตัว มันก็เป็นไปแบบนั้น คนเราเมื่อ

ไม่มีสติเครื่องควบคุมตัวเองรับผิดชอบตัวเองแล้ว ก็เหมือนคน

บ้าอยู่ในสี่แยกไฟเขียวไฟแดง อยากทำอะไรก็ทำ เฉย คนอื่น

จะเป็นจะตาย..รถมา ตอนนั้นตำรวจไม่มี 

นี่ละเรื่องมีแต่ความรู้อย่างเดียว ไม่มีสติรับผิดชอบเป็นได้อย่างนั้น 

นั่นละมีแต่ความรู้เป็นอย่างนั้น คือความรู้อันนี้มันมีกิเลสตัวสำคัญที่เรียก

ว่าอวิชชาครอบอยู่นั้น สติปัญญาที่จะควบคุม คอยรับผิดชอบแก้ ไขกัน

ไม่มี มันก็ปล่อยตามเรื่อง ไปไหนก็ไป มีแต่ความรู้ ไม่ทราบว่าผิดไม่ทราบ

ว่าถูก ไม่ทราบว่าควรไม่ควร สิ่งที่จะให้ทราบเหล่านี้คือสติคือปัญญา  

รับผิดชอบในตัวเอง แล้วก็รู้เรื่องคนอื่นคนใดได้เหมือนเรารู้เรื่องของเรา 

ถ้าไม่มีสติหรือปัญญาเสียอย่างเดียว ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องของตัวเอง คนอื่น

ก็ไม่รู้เรื่องของเขา อยากจะทำอะไรก็ทำไปตามความรู้สึกๆ โดยมีอันหนึ่ง

ดันให้อยากทำอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มีความรับผิดชอบคือสติ 

นักภาวนาพิจารณานะ นี่เราพูดเรื่องสติทั่วๆ ไป จิตทั่วๆ ไป ถ้าเป็น

จิตของนักภาวนาต้องแหลมคมตลอด แย็บๆ รู้ๆ แล้วปัญญาสอดแทรกๆ 

มองพั้บรู้พั้บ ทะลุปึ๊งๆ นั่นละสติปัญญาที่เข้าเป็นธรรมแท่งเดียวกับใจ

ด้วยแล้วเป็นอย่างนั้น ที่จะมาพูดอย่างโลกนี้พูดไม่ได้นะ มันไม่เหมือนโลก 

โลกมันเป็นโลกสมมุติ อันนั้นแม้แต่อยู่ในขันธ์ธรรมชาตินั้นเป็นวิมุตติแล้ว 

แสดงลวดลายของวิมุตติอยู่ตลอดเวลาในธรรมชาติของตนเองที่

บริสุทธิ์นั้น นี้ขันธ์ก็เป็นของขันธ์ ต่างกันนะ…” 



คนไข้กับหมอดั่ง“พ่อแม่ลูก”

 

 โรงพยาบาลที่ท่านเมตตานำพวกอาหารไปสงเคราะห์ในแต่ละวันๆ 

นั้น โดยมากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในที่นั้นๆ จะเคารพท่านถือ

องค์ท่านเป็นเสมือนพ่อแม่ เวลานำข้าวของไปแจกแต่ละครั้งๆ หลังจากที่

ได้ซักถามว่ามีสิ่งใดขาดหรือไม่แล้ว ในระยะหลังหลายครั้งองค์ท่านจะถือ

โอกาสสอนเตือนแก่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากองค์ท่านก็

ถือเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานขององค์ท่านเองเช่นกัน ดังตัวอย่าง  

ในคราวหนึ่งที่องค์ท่านนำมาเล่าแบบขำขันให้ฟัง ดังนี้ 

“…คนไข้เข้ามาเขาฝากเป็นฝากตายฝากทุกสิ่งทุกอย่าง ครอบครัว

เหย้าเรือนเขาฝากมาหาหมอหายาหาพยาบาลหมดจะว่าไง เขามาหาแล้ว

หน้าบึ้งใส่เขามีอย่างเหรอ แบบนี้ก็มีแต่แบบหน้าหมาไม่ ใช่  

หนา้คน เราวา่งัน้ กบ็อกชดัๆ อยา่งนีแ้ลว้ เขากอ็ดหวัเราะไม่ได ้  

เขาหัวเราะ .. เราอย่าเห็นว่าเราเป็นถึงหมอ คนไข้เป็นทุคตะ

เขญ็ใจหรอืเปน็หมาตวัหนึง่เขา้มานี ้ดอ้มๆ เขา้มาในโรงพยาบาล 

ไม่เป็นเช่นนั้นนะ  
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จิตวิญญาณในโรงพยาบาล

 
“...โรงพยาบาลจึงเป็นได้ทั้งสองประเภท ป่าช้าคน โรงพยาบาล

รักษาคน มีสองประเภท เตียงนั้นคนไข้คนหายคนตายอยู่ในนั้นเยอะ 

เวลาเจ็บไข้ ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลดูซิมาจับแข้งจับขาดึง สัมภเวสี

เสาะแสวงหาที่เกิด คือถ้ากรรมหนักจริงๆ กรรมชั่วหนักจริงๆ ลงปึ๋งเลย 

รุนแรง ขาดสะบั้นไปเลย ถ้าเป็นทางความดีนี้ก็ผึงดีดขึ้นเลย ถ้าเป็น

สัมภเวสีเสาะแสวงหาที่เกิดไม่หนักถึงขนาดนั้นทั้งชั่วทั้งดี เขาเรียก

สัมภเวสีแสวงหาที่เกิดเร่ๆ ร่อนๆ อยู่ตามโรงพยาบาล เวลาคนไข้ ไปนอน

ที่โรงพยาบาลมันมาทำทุกแบบนั่นแหละ บางทีมาจับขากระตุกเอาบ้าง ..  

อย่างแรงก็จับขาเขากระตุก อย่างหนึ่งกระซิบกระซาบอยู่ ใน  

โรงพยาบาลกบัคนปว่ย มทีกุแบบอยู่ในโรงพยาบาล .. ตายแลว้มนัไมย่อมไป   

อยู่ในโรงพยาบาลนะ เอาไปรักษาโรงพยาบาล ทีแรกเป็นโรงพยาบาล

แล้วก็กลายเป็นป่าช้าขึ้นมา 

เวลาคนตายกรรมไม่หนักมากนัก สัมภเวสีเร่ร่อนอยู่ตามนั้น  ใครไป

ก็มาขอความช่วยเหลือ แต่คนว่าผีหลอกๆ มันไม่ได้หลอก คือมาขอความ

ช่วยเหลือ มาทำแบบไหนที่จะให้เจ้าของตื่นรู้สึกตัวหรืออะไรขึ้นมา   

พอรูส้กึตวัขึน้มากว็า่ผกีวนผหีลอกอะไร เขามาขอความชว่ยเหลอืตา่งหากนะ   

อยา่งนัน้ละเปน็กอ็าศยักนั ตายแลว้กต็อ้งมาอาศยักนัอยูอ่ยา่งนัน้ .. ถา้ผูท้ีม่ ี 

บาปหนักๆ ก็จมไปเลย ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเกาะมายึดติดนั้นติดนี้ ถ้าผู้มี

บญุมากดดีขึน้เลย ผูท้ีส่มัภเวสจีะหนกัหรอืเบาอะไรมนักพ็อคาราคาซงั นีล่ะ  

มันวกเวียนไปเป็นเปรตเฝ้าโรงพยาบาล .. 

เตียงหนึ่งๆ ทั้งคนไข้หายไป ทั้งคนไข้ตายไป มีเยอะๆ แล้วดวง

วิญญาณมาเกาะมายึดอยู่ตามนั้นละโรงพยาบาล โรงพยาบาลเป็นสถานที่

ประชุมหรือชุมนุมของดวงวิญญาณที่ตายไปแล้ว อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ละ

แหง่ๆ พอตายแลว้คดิหว่งนัน้หว่งนี ้ จติวญิญาณเกาะอยูน่ัน้ .. โรงพยาบาล  

จึงเป็นทั้งป่าช้าเป็นทั้งโรงพยาบาลรักษาคนไข้ รักษาไม่หายก็ตาย เตียง

ในนั้นทั้งเตียงคนไข้ทั้งเตียงคนตายอยู่ในนั้นละ สลับซับซ้อนเต็มไปหมด 

เมื่อจิตมีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ จิตวิญญาณอะไรจะมากยิ่งกว่าจิต

วญิญาณของสตัว ์ เกดิตาย สมัภเวส ี ทีล่งอยู่ในนรกกเ็ยอะ เปน็ชัน้ๆ ขึน้มา   

ไปสวรรค์พรหมโลกก็เยอะเหมือนกัน ที่สัมภเวสีเป็นเปรตเป็นผีนี้มาก 

เวลาทำบุญให้ทานนี้เขาอุทิศส่วนกุศลพวกนี้ ไม่มีญาติมาขอทานกินเยอะ

นะ .. 

ไปตามโรงพยาบาลดูแล้วสลดสังเวชนะ 

คนไข้เกลื่อนโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลมัน

ป่าช้าคนเป็นคนตาย อยู่นั้นหมดเลยละ ที่หายก็

ออกมา ที่ไมห่ายกต็ายเปน็ปา่ชา้อยูน่ัน้ละ ตายแลว้  

วกเวียนก็มี ไปนรกก็มี ไปสวรรค์ก็มี ที่วกเวียน  

สัมภเวสีหาที่เกิดที่อะไรก็มีอยู่ ในโรงพยาบาล   

จิตวิญญาณเป็นสัมภเวสี ถ้าหากว่ากรรมหนัก

กรรมดีก็ขึ้นเลย ดีดเลย ถ้ากรรมชั่วก็ลงเลย   

ถา้กรรมทีเ่ปน็สมัภเวสนีี้ ไมม่าก กรรมชัว่ก็ไมม่าก  

กรรมดกี็ไมม่ากเปน็สมัภเวสหีาทีเ่กดิ ในโรงพยาบาล  

นี่ละ โรงพยาบาลเรียกว่าป่าช้า ป่าช้าผีเป็นผี

ตายอยู่นั้นหมดเลยละ ตายแล้ววกเวียนไปที่ ไหนไม่ไปนะ อยู่ตามนั้นก็มี 

ถ้าผู้มีกรรมชั่วมากก็ลงนรก ผู้มีกรรมดีมากก็ไปสวรรค์  

ในตโิรกฑุฑกณัฑสตูร พระพทุธเจา้แสดงไวแ้ลว้ นา่สงสารมาก คอืมา  

อาศยัอยูต่ามขา้งฝาขา้งบา้นของเจา้ของของญาตเิจา้ของ ตโิรกฑุฑกณัฑสตูร  

แสดงถึงเรื่องความเสาะแสวงหาความดิ้นรนของเปรตของผี มาในบ้าน  

ในเรือน ไปโรงพยาบาล ไปหมด หาที่พึ่งหาที่อาศัย ตายแล้วไม่มีที่พึ่ง คือ

เวลามีชีวิตอยู่นี้หาแต่ความชั่วใส่ตัวเอง เวลาตายลงไปแล้วไปเป็น

สัมภเวสีเสาะแสวงหาที่เกิดที่อยู่ ทั้งความทุกข์ร้อนทุกอย่างเต็มตัวๆ นี่ละ

จิตวิญญาณไม่เคยมีคำว่าตายคำว่าสูญ คือในจิตแต่ละดวงๆ เป็นจิตที่  

ไม่เคยตาย สัมภเวสีขึ้นลงๆ สัมภเวสีอย่างนี้ตลอด  

น่าสังเวชนะความเกิดความตายของสัตว์ น่าสลดสังเวชมากทีเดียว

ไม่ใช่ธรรมดา ตายแล้วมันไม่แล้วซี จิตสัมภเวสีหาที่เกิดเพราะทุนรอนไม่มี 

ถา้มทีนุมรีอนมบีญุมกีศุลตายแลว้กด็ดีผงึ ผูท้ีก่รรมหนกัๆ กล็งผงึเหมอืนกนั   

ลงแรงขึ้นแรง ถ้าผู้ที่ ไม่ถึงขนาดนั้นซิพวกกวนบ้านกวนเมืองอยู่ตาม  

โรงพยาบาลเต็มไปหมดนั่นละ แต่เขาไม่ได้ว่านะ คือเขาไม่รู้ เขาก็ว่าแต่  

ผีมาหลอกบ้างอะไรบ้าง มาขอความช่วยเหลือ ไม่ได้มาหลอกมาหลอน

อะไร มาขอความช่วยเหลือ 

เพราะฉะนั้นใครจึงอย่าประมาท จิตดวงนี้ ไม่มีคำว่าตาย คำว่าสูญ 

มีแต่เกิดกับตายและสัมภเวสีหาที่เกิดให้เหมาะสมกับกรรมของตน เพราะ

ทกุคนมกีรรมทกุคน แลว้เกดิในทีต่า่งๆ กนั นา่สลดสงัเวชการเกดิการตาย  

ของสตัว์โลก เปน็ทกุแบบทกุฉบบั ปว่ยหนกัไมห่ายก็ไปเทา่นัน้ละ เรือ่งตาย  

เป็นอย่างนั้น…” 
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ความเมตตาสงเคราะห์โลกขององคห์ลวงตา  

ที่มีมาโดยตลอดก่อนการช่วยเหลือสงเคราะห์

โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ 

สถานสงเคราะห์ ก็คือ การสงเคราะห์คนทุกข์

คนจน คนเจ็บคนป่วย ผู้ด้อยโอกาสรายย่อยใน

ที่ต่างๆ ที่ท่านได้ประสบพบเห็นหรือรับทราบ 

และช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเมื่อตั้งวัดป่าบ้านตาด  

ต่อๆ มาท่านก็ให้การสงเคราะห์อย่างจริงจัง

มากยิ่ งขึ้ นอีกทั้ งรายย่อยช่วยทุกภาคทั่ ว

ประเทศ ทั้งแบบองค์กรก็ช่วยเหลือมากขึ้นทั้ง

ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ  

สถานสงเคราะห์ เด็กพิการทางสมองและ

ปัญญา ปากเกร็ด  สถานสงเคราะห์บุคคล

ปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาน

สงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มูลนิธิธรรม-

มิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จ.ลำปาง 

สงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส  
และสถานสงเคราะห์ 

ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและ

เยาวชน มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากใน

ประเทศลาว เป็นต้น 

กระทั่งผู้ประสบภัยธรรมชาติร้ายแรงตาม

ภูมิภาคต่างๆ ท่านก็ยังให้ความช่วยเหลือตาม

ความจำเป็นและเหตุผล เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจน

เป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้ที่กำลังตกทุกข์ ได้ยากไม่ว่า

จะเป็นอัคคีภัย อุทกภัย ในภาคต่างๆ ภัยจาก  

สึนามิในภาคใต้ ไม่เว้นแม้แต่บุคคลไร้ญาติที่

เสียชีวิตลง (ศพไร้ญาติ) 

ประเภทของการสงเคราะห์มีหลายแบบ

แตกต่างกันไป  ด้านสถานสงเคราะห์ เช่น 

เครื่องอุปโภคบริโภค ห้องสมุดและอุปกรณ์

ภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์ 

รถตู้ รับผิดชอบค่าจ้าง     

พี่ เลี้ยงผู้อภิบาลเด็กพิการ

ทางสมองและปัญญา ซื้อรถ

ให้ รับผิดชอบค่าก่อสร้าง

อาคารสถานที่ เป็นต้น 

จ ำน วนค่ า ใ ช้ จ่ า ย แต่ ล ะ

ประเภทก็มีตั้งแต่หลักหมื่น

จนถึงหลักหลายล้าน บาง

ครั้งก็ช่วยเหลือเฉพาะส่วนที่

ขาดซึ่งก็จำนวนเงินไม่น้อย

อย่างเช่น การอนุเคราะห์

เงินบางส่วนที่ยังขาดซื้อรถให้กับมูลนิธิธรรม- 

มิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จ.ลำปาง 

ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาทเศษ เป็นต้น ในด้าน

สาธารณประโยชน์ก็เช่น สร้างและขยายถนน 

สร้างสะพาน ขุดสระน้ำให้ชาวบ้าน ขุดสระน้ำ

ให้สัตว์ได้ใช้กิน ฯลฯ 

 

ช่วยเงียบ อยู่ใต้ดิน 
    

ความเมตตาอย่างหาประมาณมิได้ ในส่วน

นี้ขององค์หลวงตาต่อผู้ประสบทุกข์ภัยต่างๆ   

ยงัมอีกีหลายประการแจกแจงไมห่มดสิน้ และยงั  

แผ่ครอบคลุมกว้างขวางทั่วประเทศถึงประเทศ

สมุดบันทึกขององค์หลวงตาในคราวสงเคราะห์ชาว



อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี
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เมตตาสงเคราะหอ์าหารสดและเครือ่งอปุโภคบรโิภคแกช่าวบา้นบรเิวณสวนแสงธรรมอยา่งสมำ่เสมอและเมือ่กลบัวดัปา่บา้นตาด
เวลานัง่รถผา่นไปทีต่า่งๆ
องคท์า่นมเีมตตาระลกึถงึเดก็ๆ
เสมอ



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



องค์หลวงตาเมตตามอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติประเภทต่างๆ
ทุกภาคทั่วประเทศ
ยกภาพตัวอย่างมาเพียงบางส่วน
เช่น
ปลายปี
๒๕๔๗
ช่วยเหลือภัยสึนามิ
๖
จังหวัดภาคใต้



ปลายปี
๒๕๔๙
ที่จ.อ่างทอง
จ.อยุธยา
จ.สุพรรณบุรี
จ.นครปฐม
ปลายปี
๒๕๕๓
ที่จ.นครราชสีมา
ภายหลังองค์หลวงตาได้ละขันธ์
คณะลูกศิษย์ได้สืบสานการสงเคราะห์เช่นนี้ต่อไป
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เพื่อนบ้านอีกด้วย ขอยกคำกล่าวของท่านมา

แสดงเพียงเล็กน้อยเพื่อบอกถึงที่มาและเหตุผล

ของการช่วยเหลือบ้าง ดังนี้ 

“...สงเคราะห์สงหาไปเฉพาะๆ นี้ทั่วไป

หมด ไม่ว่าคนทุกข์คนจน จังหวัดไหนเราไม่ว่า

นะ มีความจำเป็นอยู่ตรงไหน บางทีเจ้าของไป

ไม่ถึง ถามเหตุถามผลไป บางทีก็โทรศัพท์ถึงกัน 

คุยกันเลย นู่นภาคใต้ก็มี โทรศัพท์คุยกันเลย ได้

เหตุได้ผลเรียบร้อยแล้วส่งเงินไปให้เลย นั่น

อย่างนั้นนะ มันทุกภาคเราช่วยไป .. ไม่ว่าแต่

โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ต่างๆ เราก็ให้ 

เช่น อย่างสถานสงเคราะห์บ้านข้าวสารนี้เราก็

ช่วย .. ที่อื่นเราก็ช่วย ไม่ช่วยแต่ที่แห่งเดียว 

แล้วคนทุกข์คนจนมีความจำเป็นยังไงบ้างที่ควร

จะช่วยเป็นรายบุคคลๆ นั้นเราช่วยมาตลอด 

อันนี้กว้างขวางมาก ไปหลายจังหวัด ภาคไหนก็

ไปหมด  

 บางทีส่งแต่เงินไปให้ก็มี บางทีเจ้าของ

ไปดูเอง ปลูกบ้านให้ก็มี ซื้อที่ให้ก็มี ทั้งซื้อที่ทั้ง

ปลูกบ้านให้ก็มี นี่เรียกว่า ช่วยรายบุคคลที่

จำเป็น ช่วยทั่วไป แต่นี้เราไม่ค่อยพูดไม่ค่อย

ประกาศระบุชื่ออะไรแหละ ให้แล้วเงียบไป

เลยๆ เพื่อรักษาเกียรติเขา สิ่งที่ควรจะพูดเราก็

พูดได้ เช่นรายที่ออกทางหนังสือพิมพ์แล้ว 

เป็นการเปิดเผยแล้ว เวลาเราช่วยเราก็พูดบ้าง 

ถ้าเป็นเรื่องไม่มีหนังสือพิมพ์ เป็นเรื่องมาพูดขอ

ความช่วยเหลือกันโดยเฉพาะๆ นี้เราก็ให้เป็น

เรื่องเฉพาะๆ ไปเลยแล้วเหมือนไม่ให้ ให้แล้ว

ผ่านไปๆ เรื่อยๆ อันนี้ช่วยตลอด .. 

นี่หมายถึงเราช่วยคนทุกข์คนจน อย่างนี้

เราจะระบุชื่อไม่ ได้นะ เรารักษาศักดิ์ศรีกัน 

เข้าใจไหม ถ้าหนังสือพิมพ์เขาออกประกาศบ้าง

แล้วนั้น เราจะบอกก็ได้ ไม่บอกก็ได้ ส่วนที่เป็น

เรื่องโดยเฉพาะอย่างที่ว่านี้เป็นความจำเป็น 

อย่างนี้ทั่วประเทศนะไม่ใช่เล็กน้อย เป็นล้านๆ 

ก็มีนะที่ช่วยอย่างนี้ ช่วยด้วยความจำเป็น ใคร

เมื่อจำเป็นไม่อาศัยคนอื่นจะอาศัยใคร คิดดูซิ 

ในครัวเรือนเรายังอาศัยกันทั้งครอบครัว ใคร

อยู่เป็นเอกเทศได้เมื่อไร ตั้งแต่พ่อแต่แม่ลงมา 

อาศัยกันโดยลำดับลูกเต้าหลานเหลน แม้หมู 

หมา เป็ด ไก่ ก็อาศัยเจ้าของเข้าใจไหม ทำไม

คนทั้งประเทศไม่อาศัยกันเหรอ เวลาจนตรอก

อย่างนี้จิตมันต้องวิ่งหาที่พึ่งที่อาศัยละซิ นี่ละให้

คิดอย่างนี้ละพี่น้องทั้งหลาย 

อย่างคนทุกข์คนจนนี้ หมายถึงพวกที่เจ็บ

ไข้ ได้ป่วย เรียกว่าไม่มีทางอาศัยได้เลย เป็น

อนาถา เจ้าของก็จะตาย นี่เรารับๆๆ ให้เป็น

คนไข้ของเรา ที่ ไหนใกล้ ไกลเขาส่งมาถึงเรา 

ส่งมาถึงเรา เราก็รับปุ๊บๆ อย่างนั้นมาก นี่เรียก

ว่าคนจนประการหนึ่ง ประการย่อยๆ ออกไป

อีกนั้นก็คือว่า เป็นคนจนจริงๆ แต่เป็นคนดี ถูก

พวกคดพวกโกงพวกปลิ้นปล้อนหลอกลวง ต้ม

เอาเสียแหลก กว่ามารู้สึกตัวหมดตัวแล้ว 

อย่างนี้มี ถ้าอย่างนี้เราช่วย ให้ตามสืบหาเหตุ

หาผลชัดเจน เราไม่ใช่ช่วยง่ายๆ นะ เข้าถึงตัว

เลย เป็นยังไงๆ พอได้ความมาแล้วเรารับปุ๊บ

เลย มันจะจมจริงๆ ไม่รู้เนื้อรู้ตัว เป็นคนดี ถูก

พวกเปรตพวกผีมันคดมันโกงเอาล่ะซี 

โอ๋ อย่างนี้ก็หลายรายเหมือนกัน แต่

อย่างนี้เราจะไม่พูดตามที่เราเคยประกาศแล้ว 

ช่วยคนทุกข์คนจนนี้ทั่วประเทศไทย ของเล่น

เมื่อไร แต่อันใดที่เป็นเรื่องเฉพาะเราจะไม่พูด

ระบุชื่อว่าคนนั้นคนนี้ ไม่มี ช่วยเงียบๆ เงียบไป

เลยนะเรา อันใดที่ควรจะเปิดก็เปิดออกมา เช่น 

เขาออกทางหนังสือพิมพ์แล้วติดตามไปดูทาง

หนังสือพิมพ์ เพราะเขาบอกบ้านเลขที่ นี่ก็โทร

ไปถาม บางทีเราเดินทางไปดูเองก็มี ไปเงียบๆ 

อย่างนี้ที่เราปฏิบัติต่อโลก ไปดูถนัดชัดเจน

เรียบร้อยแล้วเป็นที่เข้าใจแล้ว ทีนี้ตกลงกัน

เลย อย่างนี้มีมาก อย่างนี้เราไม่พูดเลย ถ้า

หนังสือพิมพ์เขาออกเราอาจออกบ้าง เราไปดู

ตามหนังสือพิมพ์เขาประกาศ ถ้าเรารู้ตามเรื่อง

ของเขาโทรมา โทรมาหาเราเข้ามาถึงเรา เรา

ก็ให้สืบถามอีก อย่างนี้เงียบๆ ไปเลย ถ้าช่วยก็

ช่วยไปเลย มากต่อมาก เมืองไทยเราทุกภาคที่

เราช่วยแบบนี้นะ แบบนี้ ไม่พูด 

บอกได้แต่ภาคเท่านั้น บุคคลๆ เราบอก

ไม่ได้เพราะเราพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ความ

ได้ความเสียของการบอก การบอกเหมือนกับ

ว่าเอาไฟไปเผาบ้านเขาอีก สกุลของเขาก็มี

ศักดิ์ศรีดีงาม เราให้ ให้เพื่อเป็นความสุขเย็นใจ

เย็นกายทุกอย่างของเขา เป็นความสะดวก 

แล้วเราไปให้แบบโฆษณาป้างๆ เอาไฟไปเผา

เขา ถา้เปน็อยา่งหลวงตาบวั อยา่มา

ให้ เ สี ยดี ก ว่ ามาประกาศกั น  

อย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่

พูด เอาคอไปตัดให้ตัดเลย เรา

สงวนศักดิ์ศรีของคนแต่ละคนๆ 

แบบเงียบๆ นะที่เราทำ ถ้าลงว่า

เงยีบ เงยีบจรงิ ไม่ไดบ้อกใครวา่ให้

ที่ไหนคนใดคนไหน ถ้าว่าส่วนใหญ่

จะระบุก็เช่นภาค มันทุกภาค จะ

ไปว่าบ้านไหนเราไม่บอกเพราะ

เราสงวนรักษาศักดิ์ศรีดีงามของ

เขา ให้แล้วให้เขาเป็นสุขใจไป

เลย เงียบไปเลย เพราะเราไม่

ได้ทำเพื่อเอาชื่อเอาเสียงเอา

อะไรๆ เราไม่มีอย่างนั้น มีแต่

ความเมตตาล้วนๆ 

นี่เราอ่านอยู่นี้ ที่เขาจำได้

เขาก็เอามาลง เขาคงจะไปหา

เก็บเอาที่ไหนบ้าง อาจจะทราบ

จากพระจากอะไรที่เราพูดอยู่

ภายในวัด แล้วเขาก็ไปเขียนออก

อย่างนั้น ส่วนที่เขาไม่ทราบ 

เช่นอย่างเราไม่ระบุคน 
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ไม่ทราบ จึงไม่มีมาออกเลย ที่ เราไม่ระบุ  

มากต่อมากก็ไม่ ได้มาออก นี่เห็นไหมหลวงตา

ทำประโยชน์ให้โลก ไม่ได้ประกาศเจ้าของเพื่อ

โอ้เพื่ออวดนะ เอาเรื่องความเมตตาเรื่องของ

ธรรมแสดงออกจากน้ำใจให้พี่น้องทั้งหลาย  

ได้เห็น เมตตาไปที่ ไหนเย็นไปหมด ช่วยไป  

ทุกแห่งทุกหน เราช่วยตลอดมา ก็บอกแล้วว่า

เราไม่เก็บ เงินเราไม่เคยมีก็บอกแล้ว…” 

และเพราะเหตุต้องช่วยเหลือกว้างขวาง

หลายแง่หลายมุมจนไม่อาจประมาณได้เช่นนี้ 

องค์ท่านจึงไม่มีเงินติดเนื้อติดตัวตลอดมา ดังนี้ 

“...สงเคราะห์คนทุกข์คนจนนี้หลายแห่ง

หลายหน บางทีเพียงรายเดียวเท่านี้เป็นล้านๆ 

ก็มี ไม่ใช่เล่นๆ นะ รายละ ๓ แสน ๔ แสน 

รายละ ๔ หมื่น ๕ หมื่น มีอยู่ทั่วไปในประเทศ

ไทยของเรา บางทีเงินจนจะไม่มีติดธนาคาร

แหละ แยกออกๆ แจกออกๆ ให้ผู้ที่ทำหน้าที่

แทนเรานั้น เป็นหัวใจของเราเอง เรามอบ

ความไว้วางใจแล้ว เขาก็ไปจัดทำตาม

นั้นๆ ทุกแห่งทุกหน เขาจะจัด

แจกให้ทั่วถึงกันหมด ทางผูท้ี่

ไดร้บัแลว้เขากต็อบรบัมาๆ 

เ ร า เ ป็ น ที่ แ น่ ใ จ ๆ   
ตัวอย่างผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
และสถานสงเคราะห์ที่องค์หลวงตาเมตตาช่วยเหลือ


ความเมตตาแผ่ไปถึงเด็ก
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
และนักโทษ
แล้วยังครอบคลุมไปถึงแม้กระทั่งเด็กแรกเกิดที่อยู่ในเรือนจำ
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แล้วหายเงียบๆ ไปเลย ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้

ทราบเอาไว้ว่า นี่คือวิธีหนึ่งที่เราช่วยชาติไทย

ของเรา แบบช่วยเงียบๆ มีมากนะ ไม่ ใช่

ธรรมดา ทั่วประเทศไทย 

การจ่ายเงินนี้ จ่ ายหลายประเภทนะ 

บางทีธนาคารเขาอาจจะสงสัยเราก็ได้ แต่เรา

ไม่สงสัยเรานี่ เราเป็นผู้ทำเอง ใครจะมาสงสัย

เราก็ไม่สนใจกับใคร เพราะจ่ายเงินมากต่อมาก 

ท่านจะจ่ายไปมากมายอะไรนักหนา เขาอาจจะ

คิดไปแปลกๆ ต่างๆ ก็อาจเป็นได้ เพราะ

ธนาคารเขาเป็นผู้จัดการเงิน จ่ายเงินให้เราที่

เสนอเข้าไปๆ เสนอเข้าไปเท่าไรเขาก็ถอนออก

มาตามบัญชีของเราที่มีอยู่ เรียกว่าต่ำกว่า

บัญชีตลอดไป จ่ายอยู่เรื่อย เขาไม่รู้เรื่องของ

เราว่าจ่ายเพราะอะไร 

เงินเราเป็นอย่างนั้นนา มีไม่ได้ หลวงตา-

บัวนี้มีเงินไม่ ได้ หมด มีเท่าไรหมด อย่างนั้น

แหละพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากัน ไม่เคยมี

เงินติดตัวคือหลวงตาบัวนี้ ประกาศป้างได้เลย

เต็มหัวอก ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาเพราะอำนาจ

ความเมตตามันมีก่อนสร้างวัดอยู่แล้ว…” 

 “…เช่นอย่างพวกเวียงจันทน ์ พวก

ประเทศลาวขา้มมา .. กม็าเตม็อยูน่ี ้ โห หลาย

หมื่นเต็มอยู่ที่หนองคาย ดูเหมือนเราไปแจก  

ของถึง ๓ ครั้งด้วยกัน .. แจกถึง ๒-๓ วันถึง

หมดๆ แต่ละครั้งนี่นะ ครั้งแรกก็ ไม่เท่าไหร ่  

ครั้งที ่ ๒ กับที ่ ๓ นี่หนักมาก แจกเอาอย่าง  

เต็มเหนี่ยว คือแจกด้วยความยุติธรรมที่ ให ้ 

เสมอกนัหมด ไปสำรวจเอาตวัเลขมาเลย ไมเ่อา

ครอบครัว เอาตัวเลข มีเท่าไหร่แจก .. เพราะ

ฉะนั้นมันถึงนาน คนเขาแจกช่วยกันเยอะนะ 

อย่างคนที่มารับมันก็มาก ๒ วัน ๓ วัน  

รถสบิลอ้นี ่โอ้โห จอดกนัเปน็แถวเลย ขา้ว

เตม็เอีย๊ดๆ .. และเครือ่งกระปอ๋งกเ็หมอืนกนัอกี  

รถสบิลอ้ๆ ถา้หากวา่ มนัขาดตรงไหนๆ ใหเ้ขา

วิง่ไปตลาด โห ตลาดเขาถามเลย  

‘จะเอาไปไหนนกัหนาละ่?’


พอวา่ ‘อาจารยม์หาบวั’
แลว้ โฮย้ คอืเขา

เสยีดายที่ไม่ไดเ้ตรยีมเอาไวข้ายนี ่ เวลาไปมนัไม่

พอละซ ิ เข้าไปร้านนั้นแล้วไปร้านนี ้ กว้านเอา

ร้านนั้นร้านนี ้ ให้เขาลงบัญชีเรียบร้อยไว ้ ลง

บญัชไีวห้มด พอเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เขาจา่ยตาม

นัน้เลยทนัท ีนอกนัน้ไม่ไดค้ำนงึละ เรือ่งเงนิเรือ่ง

ทองนีน่า่ นีเ่ทา่ไรเอามา วา่งัน้เลย บอกเอามา 

พอเสร็จแล้ว เราค่อยสั่งจ่ายทีเดียวปั๊บเลย 

หนองคายนีก้ ็๓ ครัง้นะ...” 

ขอยกตัวอย่างการช่วยเหลือผู้ประสบ

อทุกภยัในไทยอกีคราวหนึง่ ดงันี้ 

 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

 

ครั้งหนึ่ง พี่น้องชาวลาวประสบภัยเดือด-

ร้อน มีผู้อพยพจำนวนมากต่างหนีร้อนมาพึ่ง

เย็นที่จังหวัดหนองคาย คราวนั้นหน่วยราชการ

ต่างอลหม่าน ด้วยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับผู้

อพยพเหล่านี้ ทั้งจะต้องดูแลเรื่องอาหารการ

กินการอยู่ ที่พักหลับนอนขับถ่าย เกี่ยวกับ

สาธารณูปการต่างๆ พอได้พักได้อาศัยกันไป

ก่อน  

เมื่อองค์ท่านทราบเรื่องก็รีบเข้าช่วยอุ้ม

ภาระของหน่วยราชการ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็

คือความเมตตาสงสารพี่น้องชาวลาวซึ่งเป็นพี่

เป็นน้องกันตลอดมา สิ่งที่กั้นกลางมีเพียง  

แม่น้ำโขงเท่านั้น ท่านยังกล่าวด้วยว่า ต่างเป็น

เพื่อนร่วมทุกข์เกิดตายด้วยกันทั้งนั้น เมื่อ

ประสบกับความทุกข์อย่างสาหัสทั้งทางกาย

และตื่นตระหนกเสียขวัญทางใจเช่นนี้ด้วยแล้ว 

องค์ท่านจึงรีบเข้าช่วยเหลือทันที  

เมตตาช่วยเหลือไปถึงพี่น้องชาวลาว


“...ไฟไหม้ที่ไหนๆ เราจะเข้าถึงก่อนๆ ทั้ง

นั้น รถนี้ โถ .. รถสิบล้อๆ นี่เป็นอัธยาศัยมา

ดั้งเดิม ไฟไหม้ที่ไหนๆ อำเภอนั้นอำเภอนี้  เรา

จะยกขบวนไปเลย .. ทางไหนบา้งมอียูเ่รือ่ยๆ นะ 

ไฟไหม้ที่ ไหนๆ ทางอำเภอบ้านดุงบ้าง ที่ ไหน

บา้งนะ ก็ใหเ้ขาแจกแบบเดยีวกนั เครือ่งกระปอ๋ง  

ก็เตม็รถ เตม็รถเลย บา้นดงุ (จ.อดุรธาน)ี นี้ดูว่า

เหลือไปทางไหนบ้างนะ ไปทางโรงเรียนอะไร

บ้าง...  

เพราะเราเอาไปแจกมากจริงๆ ไม่ ใช่

เล่นๆ นะ จนของที่ไปแจกนั้น พวกเครื่องกระ-

ป๋องเหลือเลย เขาเลยขอไปทางไหนๆ บ้าง เรา

ก็ ให้ ไป เพราะเราตั้งใจเอามาแจกอยู่แล้วนี่ 

ของเหลือเท่าไรๆ ก็แยกออกไปตามโรงร่ำ

โรงเรียน ส่วนนี้เราก็ได้สมบูรณ์ตามจำนวน ที่

เรากำหนดเอาไว้ ได้เสมอกัน  เหลือจากนั้นไป

อีก เพราะเราเอาไปเผื่อมากมายนี่ เขาก็แยก

ไปโรงเรียนอะไรต่ออะไรบ้าง ก็อย่างนั้นนะ นี้ก็

ไม่ ให้ ใครลงข่าวนะ ไม่ให้ลง ทำแบบใต้ดินๆ 

ตลอดมา...” 

ช่วยแบบไม่ให้บกพร่อง 
 

เมื่อองค์ท่านตัดสินใจช่วยรายใดแล้ว 

ท่านจะตรวจสอบก่อนว่ามีผู้ ใดช่วยเหลือก่อน

แล้วหรือไม่ หากยังไม่มีท่านจึงช่วยเหลือและ

จากนั้นก็จะติดตามผลว่าเป็นอย่างไรในระยะ
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เวลาหนึ่ง การสังเกตขององค์ท่านถึงขนาดว่า

ในระหว่างที่เขาได้รับเงินไปแล้วเขารักษาเงิน

ด้วยความรอบคอบหรือไม่เพียงใด ดังนี้ 

“. . .เขาออกหนังสือพิมพ์เรื่องยายแก่  

อายุ ๖๙ ปีตาบอด ว่ามีคนช่วยเหลือเยอะ   

เราก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปเรากำลังเขียน

จดหมายไปถาม นี่เห็นเขาออกทางหนังสือพิมพ์

แล้วว่ามีคนช่วยเยอะก็หมดปัญหา เขาจะตอบ

จดหมายหรือไม่ตอบก็ไม่มีปัญหาอะไรละมีคน

ช่วยแล้ว อยู่จังหวัดสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ ทาง

จากนี้ ไป ๔๖๐ กิโล ไม่ใช่เล่นนะ ..  

เมื่อวานนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขามา นี่ละที่

เราว่าคนจนเพียงเอกเทศรายหนึ่งของรายทั้ง

หลายนะ เขามาเมื่อวานเขามาติดต่อด้วยความ

จนตรอกจนมุม มีลูกชายคนหนึ่งติดตัวมา ลูก

คนที่สองอยู่ในท้อง แม่กับลูกชาย กับลูกอีกคน

หนึ่งในท้องมาติดต่อขอเงิน เขามาติดต่อกับ

พระไว้เรียบร้อยแล้ว พระให้รอเวลาเราออกมา 

พอออกมาเขาก็รออยู่ที่นั่น มาขอเงิน เมื่อวาน

นี้ว่าติดหนี้เขา (๖๐,๐๐๐ กว่าบาทครับ หลวงตา

ให้ ไป ๗๐,๐๐๐ บาทครับ) ค่าอะไรต่ออะไรๆ 

จะถูกเขาขับไล่  

พอถึงอีกสองวันหรือสามวันเขาก็จะขับ 

เราดูคนก็ ไม่มีท่าทางลักษณะจะมาหลอกเรา 

คือเดี๋ยวนี้คนเรามันหลายเล่ห์หลายเหลี่ยม เชื่อ

ไม่ได้ง่ายๆ พอเขามาพูดเราก็ดูด้วย ดูลักษณะ 

ดูทุกสิ่งทุกอย่างเต็มเลยละ พอเห็นว่าลงใจแล้ว

แหละ รวมแล้ว ๖๕,๐๐๐ นะ เมื่อวานนี้ รวม

ทั้งหมด ๖๕,๐๐๐ เราเลยให้ ๗๐,๐๐๐ เมื่อวาน 

เผื่อไป ๕,๐๐๐ 

พอตกลงเราก็ให้เขารีบจ่ายเงิน ไปถึงกุฏิ

ยังเป็นอารมณ์อีก ไม่แน่ใจอีกในการเก็บเงิน

ของเขา เวลาเขาไปก็มีลูกคนเดียว ไม่มีเพื่อนมี

ฝูงเลย กระเป๋านี้ก็มีกระเป๋าหนึ่ง เราเลยรีบลง

มาอีก ไปหาเขาอีก เขากำลังติดต่อกับคนที่จ่าย

เงินอยู่ ไปก็เอาเงินให้เขาจ่าย แล้วเขาเอาเงิน

เข้า เราเลยต้องไปสั่งเสียทุกอย่างนะ นั่นเห็น

ไหมละ่มนับกพรอ่งอยู ่เงนิทีเ่ศษทีเ่หลอือะไร กบั

เงินก้อนที่เราให้นี้มันเป็นอันเดียวกัน พอลาก

ออกมานีก่จ็ะเหน็ทัง้หมดใช่ไหมละ่ นีแ่ววมตีา  

พอเห็นนั้นเราเลยสั่งใหม่ แก้ ใหม่ ยืนสั่ง

อยู่นั้นเลย ‘ให้เอาปัจจัยที่จะใช้จำเป็นในเวลา

ออกเดินทางจากนี้ถึงบ้าน
 จะใช้ประมาณสัก

เท่าไร
 แล้วเผื่อเอาไว้พอประมาณ
 นอกจากนั้น

ให้เก็บให้ดีให้หมดเลย
 อย่าออกมาให้ ใครเห็น

เป็นอันขาด’


เราบอก เอาออกดู เขาก็ใส่ในกระเป๋า

เขาเอาผ้าห่อยัดเข้าในกระเป๋าของเขา  

‘ไหนปัจจัยที่จะเอาใช้ตามทางเท่าไรดู
 กะ

พอไหมจากนี้ถึงบ้าน’
‘พอ’



‘แล้วรถล่ะ’
ถามถึงเรื่องรถเรื่องรา  

สดุทา้ยเรากเ็ลยให ้ ตชด.เราไปสง่เมือ่วาน 

เราไม่แน่ใจ ให้ ไปส่งขึ้นถึงนู้นเลย ให ้ ตชด.  

ตามส่งไปเลย ไปถึงที่ขึ้นรถไปบ้านเขาเลย   

เราถึงได้นอนใจ ตายใจได ้ เดี๋ยวเอาเงินไปนั้น

แล้วเสร็จหมดกลางทางไม่มีเหลือ เพราะความ

เซอ่ซา่ ดลูกัษณะก็ไมค่อ่ยฉลาดอะไรนกั เราด ู 

ไม่ได้ประมาทเขานะ เราดูเพื่อจะอารักขา

เขา ไม่ได้เพื่อทำลายเขา ถึงขนาดไปกุฏิแล้วยัง

ไม่แล้ว ยังลงมาอีก ลงมาก็ไปเห็นจริงๆ อย่าง

ที่ว่า จึงต้องได้แยกปัจจัยเป็นจำนวนๆ ออก 

เขาจะเอาทั้งหมดนี้ออก แล้วจะไปจ่ายนั้นจ่ายนี้

ก็จะลากมาทั้งหมด เห็นหมดเลย เสียหมดเลย 

เราจึงให้แยกออก เอาไปใช้จากนี้ถึงบ้านเผื่อไว้

พอประมาณ ส่วนนี้ห้ามไม่ให้ ใครเห็นเด็ดขาด 

เก็บไว้ให้ดี แล้วสั่งที่เก็บ ให้เขาเก็บให้เราดูด้วย 

ให้เขาใส่ลงในกระเป๋าของเขา เราเป็นคนยืนดู

อยู่ อย่างนั้นแหละไม่แน่ใจ  

นี่ก็ ๗๐,๐๐๐ เมื่อวาน นี่เรียกว่ารายย่อย

ในรายทั้งหลาย ที่เรียกว่าเป็นคนจน นี่ประเภท

หนึ่ง จนนี้จนกว้างขวางทั่วประเทศไทยนะ 

ติดต่อกันทางโทรศัพท์ทางอะไรๆ ถึงที่ถึงฐาน 

ให้คนไปสืบถามติดต่อกันจนเป็นที่แน่ใจ ควรจะ

ช่วยเหลือเท่าไรเมื่อลงใจแล้วช่วยเหลือกันได้

เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยไม่มีความบกพร่อง  

ในเรื่องที่จะให้เกิดความเสียหายบกพร่อง

ประการใด อย่างนี้เราช่วยทั่วประเทศนะ ถ้า

รายไหนเป็นเรื่องเฉพาะอย่างนี้ เราจะไม่บอก

ว่าเราช่วยคนนั้นคนนี้ ชื่อนั้นชื่อนี้ ผ่านไปเลยๆ 

นอกจากเขาลงหนงัสอืพมิพ ์ ออกประกาศ

เราอ่านเราก็ติดตามหนังสือพิมพ์ ไปด ู ถ้าราย

เช่นนั้นเราจะออกชื่อเขาบ้างก็ได ้ ไม่ออกก็ได ้

แต่ส่วนรายที่ผ่านเลยนี้ยังไงก็ไม่ออก เรียกว่า

รกัษาศักดิศ์รเีขา บางแหง่เปน็ล้านๆ กม็ ี ไม่ใช่

น้อยๆ นะ ที่เป็นล้านๆ เพราะเหตุไร ความ

จำเปน็ยงัไงๆ ถงึจะตอ้งชว่ยเขาเปน็ลา้นๆ นีม่นั

ก็บ่งบอกชัดเจนว่าสมควร เขาเป็นคนดิบคน

ดีแล้วถูกเพื่อนฝูงในโรงงานเดียวกันต้มเสีย

แหลกเลย พลิกตัวไม่ทันจะจม ถูกเขาจะไล่หนี

จากบา้น เรือ่งราวเขากต็ดิตอ่มา เรากต็ดิตอ่ไป

จนถึงที่ถึงฐานเรียบร้อยแล้วจัดการสั่งไปทาง

ธนาคารเลย อนันีจ้ดัการให ้ บอกรบัรองไว้ ไม่ให้

ไลอ่อก อยา่งนัน้นะ ถงึขนาดนัน้ เราเปน็ตวัยนืยนั

ไปรบัรองทางธนาคาร แลว้สง่เงนิตามหลงัไปเลย 

จนกระทัง่เรยีบรอ้ยแลว้ปลอ่ยเลย  

รายอยา่งนีแ้ลว้เรยีกวา่เงยีบเลยๆ อยา่งนี้

กม็อียูม่ากเหมอืนกนั ถา้รายไมค่วรออกชือ่เราจะ

ไมอ่อก เพราะทำเพือ่ใหม้คีวามรม่เยน็เปน็สขุแก่

กัน เป็นสิริมงคลแก่กัน แล้วไปทำลายเขาด้วย

ประกาศชือ่เสยีงเขาเปน็ความเสยีหาย เราจะทำ

ไมล่ง สิง่ใดทีค่วรจะผา่นเราจะผา่นเลย ถา้ควร

จะบอกเรากบ็อก มากนะไม่ใชน่อ้ยๆ นีป่ระเภท

คนจน จนหลายชนดิอกี เขา้ใจไหมละ่ 

จากนัน้กพ็วกคนไข ้คนไขต้ามจงัหวดัตา่งๆ 

หรือโรงพยาบาลไหนมีความจำเป็นเขาบอกมา

หาเรา เราก็สั่งไปถึงโรงพยาบาลเลยว่าให้เป็น

คนไข้ของเราๆ ให้เขาจัดการร้อยเปอร์เซ็นต์ไป

เลย อยา่งนีเ้ปน็คนจนประเภทหนึง่…” 
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หัวหน้าครอบครัวและลูกๆ ล้มป่วย 

  

“...สำหรับคนทุกข์คนจนมีอยู่ทั่วไป นี่เราก็เปิดอกได้ทีเดียว เมื่อสองวันมา

นี้เราก็ส่งเงินไปแล้ว ความทุกข์ความจนนี่เรายกตัวอย่างนะ  

ครอบครัวนี้อยู่ดีๆ หัวหน้า

ครอบครัวก็ ไปล้มป่วย ลูกเต้า

ทั้งหลายก็เจ็บไข้ ได้ป่วยออดๆ 

แอดๆ ทีนี้ เงินก็ ไม่มี ต้อง

ครอบครัวอื่นเขามาช่วยจึงพอได้

พ้นวันหนึ่งๆ บรรดาลูกศิษย์ที่

ใกล้ชิดเขาก็เชื่อเรานั้นเองเขา

ถึงส่งมา เขาส่งมาอ่านรายการ

ให้ฟังแล้วสลดสังเวชส่งปึ๋งให้

เลย บอกว่า ‘เราไม่มี เรามีเท่านี้ เอาเสียก่อน’  

ส่งไปให้ ๒ แสน เลยโอนไปเลย โอนไปแล้วก็บอกเดี๋ยวนั้นๆ บอกว่าให้รับ

ทางโน้นทางนี้ โอนแล้วโทรศัพท์ถึงกันเลย ทางโน้นรับรองเรียบร้อยแล้ว 

สมบูรณ์แบบแล้ว…” 

เขาพอพึ่งตัวเองได้เขาเลยไม่รบกวนหลวงตา) 

เราไม่ เคยได้พบเขาสักที มีตั้ งแต่ เวลา

เกี่ยวข้องกับเงินเขาขาดเขินอะไรเขาก็มา เราจ่าย

ให้ตามนั้นๆ ทั้งหมดทุกคน เด็กสามคนเรียน

ปริญญาโทก็มี ได้ทำงานหมดแล้วแหละ อย่างนั้น

แหละความเมตตา นั่นละที่ว่าเด็กสามคนเรียน

หนังสือทั้งหมดทุกคนเลย เราได้สงเคราะห์ให้หมด

เลย เห็นหนังสือพิมพ์อยู่กรุงเทพฯ นะ เวลาขากลับมาก็ตามไปดูบ้านเขา มันมี

บ้านเลขที่อยู่ อยู่บ้านไหนๆ เขาบอกทาง นสพ. เราจึงติดตามไปถึงบ้านเขา 

เรียกพ่อเรียกแม่มา เด็กไปทำงานอยู่ที่ ไหน ได้เงินมาแล้วเอาเงินมาให้พ่อ 

พ่อติดหนี้เขาอยู่หมื่นหนึ่ง เลยเอาเดี๋ยวนั้น เงินหนึ่งหมื่นเราให้ทันทีนะ ที่ว่าติด

หนี้เขาเราให้เลย ให้ลูกกลับมาเรียนหนังสือตามเดิม ให้เรียนไปเรื่อย เราจะดูแล

ค่าศึกษาเล่าเรียนลูกเท่าไรสามคนนี้ให้หมดเลย  

จนกระทั่งเขาได้เป็นปริญญาทงปริญญาโทหมดภาระแล้วเราถึงได้ปล่อย

นะ ทั้งสามคนนี้เราเลี้ยงดูตลอดเลย เกี่ยวกับเรื่องการเงินเขาก็มาอยู่ บางทีมา

กับแม่ก็มี เราก็จ่ายเงินให้ ขัดข้องอะไรจ่ายให้จนเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวนี้เขา

 

  

 

“...หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เราก็เคยติดตาม เราอยู่กรุงเทพฯ เขา

เอาหนังสือพิมพ์มานั้นเราเลยอ่าน เขาบอกข่าวว่าครอบครัวที่ยากจนที่สุดที่

จังหวัดขอนแก่น มีลูกสาวสามคน ขึ้นรถไปเฉียดรถจักรยานคนแก่ เลยได้รักษา

ให้เขา ก็เลยต้องได้กู้เงินมา ๑ หมื่นบาทมารักษาเขา เขาออกทางหนังสือพิมพ์ 

พอเรากลับมาจากนู้นเราก็ตามไปแหละไปจริงๆ ไปดูบ้านดูเรือน มีลูกสาว

สามคน ลูกสาวได้ออกจากโรงเรียนหมดทุกคน ให้ออกจากโรงเรียนหมดทั้งสาม

คน เรียนชั้นต่างๆ แล้วให้ลูกไปหาทำงาน ได้เงินมาก็เอาไปใช้หนี้เขา  

พอเราเห็นอย่างนั้น เราก็ตกลงกับพ่อเดี๋ยวนั้นเลย บอกว่า ‘ให้เรียกลูก

กลับมาเรียนหนังสือโดยด่วน ให้มาเดี๋ยวนี้โดยด่วน’  

อยู่โรงเรียนไหนให้ออกจากโรงเรียนไปทำงาน เพื่อได้เงินนี้มาใช้หนี้เขา 

พอเราเห็นหนังสือพิมพ์เราก็ตามไป พอไปถึงก็เห็นบ้านหลังหนึ่งเท่ากระต๊อบ 

เราก็เรียกพ่อกับแม่มาทันที บอกลูกอยู่ที่ ไหนให้เอามาเลย กลับมาเรียนทั้งหมด 

เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนให้รีบกลับไปเรียนตามเดิม บอกตรงๆ เราจะสงเคราะห์

ทั้งหมดเด็กสามคน สงเคราะห์พี่สาวจนจบปริญญาโท (น้องๆ จบปริญญาตรี 

โอบอุ้มสองพ่อลูกที่ลพบุรี 

 

“...ลพบรุทีีเ่ขาวา่ตะกีน้ีเ้ราก็ไปชว่ยนะนัน่ มลีกูสาวคนเดยีวตวัเลก็ๆ เสยีดว้ย 

ดูเหมือนเมียทิ้ง ผัวป่วย เมียทิ้ง เราสลดสังเวช พอมาอ่านหนังสือพิมพ์แล้วตาม

ไปเลยนะ ไปก็เป็นความจริง นี่ก็เราจ่ายให้หมดเลย ที่อยู่ที่บ้านยังขัดข้องอะไรอยู่

บ้างซื้อให้เลย ซื้อบ้านให้เลยแล้วให้เงินให้ทองไว้เรียบร้อยหมด  

โอ๊ย แกยกมือแล้วยกมือเล่า ตอนนั้นแกไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาล เรา

ตามเข้าไปโรงพยาบาลโคกสำโรง ไปวันนั้นกลับวันนั้นนะ อยู่โคกสำโรง ไปก็

เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล โอ้ น่าสงสาร  

ตามไปโรงพยาบาลนะ ถามหาแล้วแม่เป็นอย่างไรๆ แม่นับว่าเป็น

อัปมงคล พ่อเลี้ยงลูกคนเดียว ลูกอายุ ๘-๙ ปี โอ๊ย น่าสงสาร เราเอาเงินไปยัด

ใส่มือพ่อไม่ให้ใครเห็นนะ ให้คนของเราเอาเงินไปยัดใส่มือพ่อหลายหมื่นอยู่นะ 

อะไรที่ขาดเขินจำเป็นในเวลานั้นเราจ่ายให้หมดเลย นอกจากนั้นเอาเงินใส่มือให้ 

ไม่ให้ใครรู้ จับยัดใส่มือลับๆ เป็นหมื่นๆ นะ นั่นแกก็พอเป็นไปได้ อย่างนั้นละ

ความเมตตาสงสาร  

ทีว่า่ลพบรุเีราก็ ไปอยา่งนัน้ละ อำเภอโคกสำโรง กลบัวนันัน้นะ หลายอยา่ง

ลพบุรีมีหลายอย่าง แกก็ยกมือแล้วยกมือเล่า แกบอกว่า  

‘ไม่มีที่พึ่ง เมียก็ทิ้ง ลูกตอนนี้อยู่ในความดูแลของพ่อ’  

เราก็เอาเงินไปให้ด้วย แล้วช่วยอะไรอยู่ตรงไหน ความเกี่ยวข้องของแก  

อยู่ที่ ไหนให้หมดเลย ความเมตตาเป็นอย่างนั้นละ...” 

การช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์รายย่อยขององค์หลวงตามีจำนวนมาก
ขอยกตัวอย่างมาแสดงเพียงบางรายเท่านั้นดังนี้
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ทำงานแล้วแหละ อย่างนั้นละความเมตตาโลก ..  

เรื่องเมตตานี้จริงๆ ไม่มีเหลือละกับเรา เราไม่เหลือ เราจึงไม่เคยมีเงิน ใน

วัดนี้ ไม่มีใครจนเท่าหลวงตาบัว เรื่องการเงินการทองมีเท่าไรออกหมด ออกช่วย

โลกหมด เขาติดหนี้ติดสินพะรุงพะรังที่ ไหนตามไปใช้หนี้ให้ เป็นอย่างนั้นละ 

เรียกว่าเต็มกำลังของเราที่ช่วยโลก…” 

 พลิกชีวิตแม่ลูกในกรุงเทพฯ ผู้ถูกดูแคลน  

 

“...ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ ทุกข์จนมาก นี่ก็กรรมอันหนึ่งของแก

เหมือนกัน ไปที่ ไหนเขาบุ้ยปากเลยๆ เขาไม่อยากให้เข้าไปหน้าร้านเขาเลย เขา

มาพูดให้ฟัง ไม่ใช่เราเอาคำพูดสุ่มสี่สุ่มห้ามาเล่า ตอนเขาจน  

‘เวลามองเห็นเขากินข้าว โฮ้ น้ำลายไหล 

มองหาอะไรที่จะกินก็ ไม่มี ความจนก็จน ความ

หิวก็หิว ลูกก็อยู่อกแม่ แม่ก็จะตาย ลูกก็จะตาย’ 

เขาเล่าให้ฟัง 

ทีแรกออกทางหนังสือพิมพ์ก่อนเรื่อง     

ผู้หญิงคนนี้ จากนั้นเราก็สืบเสาะไปจนกระทั่งถึง

ตัว ให้นักหนังสือพิมพ์นักข่าวไปติดต่อให้จน

กระทั่งถึงตัว แล้วได้ตัวมาคุยกัน พูดตามความ

สัตย์ความจริง ทั้งพูดทั้งน้ำตาร่วงพูดตามความ

เป็นจริง นั่นละเวลาแกเสวยกรรมของแกก็เป็นอย่างนั้น  

ไปที่ ไหนเขาบุย้ปากเลย เขาถม่นำ้ลาย เขาไม่ใหเ้ขา้รา้นเขา เขาดถูกู เขา

มาเลา่ใหฟ้งัเรากส็งสาร เลยชว่ยเลยแหละ ชว่ยขึน้ปจัจบุนัเลยนะไม่ใชธ่รรมดา 

ซือ้บา้นใหท้ัง้หลงัเลย บา้นราคากีแ่สน ขดัขอ้งอะไรใหห้มดเลย ผงึผงัดดีขึน้ 

ส่งเสริมอาชีพสตรี 

 

“...ไปที่ ไหนแม้ที่สุดสี่แยกไฟเขียวไฟแดงเขามาขายดอกไม้ แต่ผู้ชายเราก็

พูดตรงๆ เราไม่ให้ผู้ชาย ผู้ชายมาแย่งงานผู้หญิง ผู้ชายควรจะหากินไกลกว่านี้ 

กลับมาหาอย่างนี้เราไม่เสริม ไม่ให้นะ ถึงเขาจะไปเลี้ยงครอบครัวเขาก็ตามแต่

เราก็ ไม่ให้ในตัวของเขาเอง เราตำหนิ  

งานอย่างนี้ ไม่ใช่งานผู้ชาย เป็นงานผู้หญิง เขาว่างเมื่อไรเขากระโดดปุ๊บ

ปั๊บออกมา เขามาขายชั่วระยะหนึ่ง อย่างนี้เราให้ รายละสองร้อยๆ ให้ผู้หญิง 

ถ้าท่าหยิ่งๆ นักนี้เราก็ ไม่ให้นะ อ้าวเราดูทั้งนอกทั้งในดูไปหมดดูคน ถ้าลักษณะ

หยิ่งๆ นี่คนนี้ ไม่รู้ตัวเลย อย่างนี้ ไม่ให้นะ  

ความเมตตามันครอบโลกธาตุ .. ไปที่ ไหนๆ มันก็เป็นอย่างงั้น  แม้ที่สุด

ไปจอดไฟแดง เห็นเขามาขายดอกไม้ตามสี่แยก งานผู้หญิงเขาอยู่ในครอบครัว

เขาพอไดเ้ขากว็ิง่มา ผูช้ายแทนทีจ่ะไปหางานไกลๆ มาแยง่งานผูห้ญงิ เพราะอยา่งงัน้

เราถึงไม่เสริมงานนี้ เราก็รู้ว่าเขาก็เอาไปเลี้ยงครอบครัวเขา แต่เราไม่เสริมงาน

นี้  ถ้าผู้หญิงให้ๆๆ ไม่ว่าไปที่ ไหนให้หมด .. 

ทางด้านธรรมเราก็พอ ด้านวัตถุทุกอย่างเราก็พอ กับโลกที่บกพร่อง  

ตลอดมาเราช่วย ไปที่ ไหนจนพวกในสี่แยกต่างๆ เขาจำรถเราได้หมด จำได้จริงๆ 

เพราะผ่านแล้วผ่านเล่า ไปที ไรไฟเขียวไฟแดงดอกไม้พวงละ ๓๐๐ บาทๆ ให้ 

เขาขายดอกไม้พวงหนึ่ง ๑๐ บาท แต่เราให้รายหนึ่ง ๓๐๐ บาท ดอกไม้ก็ ไม่เอา 

ไปยื่นให้ๆ ไปเรื่อยเลย อย่างนี้ละ 

เขาจำได้หมดนั่นแหละ เราไปไหนเขาจำได้หมด นี่ละอำนาจเมตตาธรรม 

เขาจำได้หมด ไปที่ ไหนมีแต่เมตตาหว่านไปหมด...” 

ทีนี้ร้านที่บุ้ยปากก็มาประจบประแจงแก มาเลียแข้งเลียขาแก เห็นว่าแก

มีฐานะ อย่างนั้นซิเวลานั้นก็บุ้ยปากใส่เขา ถ่มน้ำลายใส่เขา ทีนี้ก็มาเลียแข้ง

เลียขาเขา นี่เห็นไหมโลกสกปรก เห็นเขาอยู่ในสภาพนั้นก็เหยียบย่ำลงไปอีกนะ 

แทนที่จะยกยอเขาขึ้นด้วยความเมตตาสงสารเขากลับเหยียบย่ำลงไปอีก ทีนี้

เวลาเห็นเขาดีขึ้นมาแล้ว มาประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเขาอีก นี้เขาก็มาพูด

ให้ฟัง เห็นประจักษ์อย่างนี้เอง  

เราช่วยจริงๆ ช่วยจนฟื้นได้เลย ร้านขายของก็ซื้อให้ เป็นร้านที่ขายของดี

เขาจะเซ้งให้ก็ซื้อให้เลย เขาก็เข้าทำหน้าที่แม่ค้าใหญ่ตรงนั้นเลยเทียว บ้านซื้อ

ให้ราคาหลายแสน ได้ฟังสภาพอย่างนั้นแล้วสงสาร เราช่วยทันทีเลย แล้วพวก

ที่บุ้ยปากถ่มน้ำลายใส่เขา กลับมาประจบประแจงเลียแข้งเลียขาแก 

เห็นไหมความหยาบของคนมันหยาบทั้งสองด้าน เวลาบ้วนน้ำลาย ใส่เขา

บุ้ยปากใส่เขาก็เป็นต่ำประเภทหนึ่ง ทีนี้มาประจบประแจงเขาอีกก็ต่ำอีกประเภท

หนึ่ง นี่ละอย่างนี้เราช่วยโลก เวลามาสัมผัสเราก็พูด ที่ ไม่พูดมากกว่านี้นะ 

ทำนองเดียวกันนี้มีเยอะ…” 
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สงเคราะห์สัตว์

องคห์ลวงตาสอนเสมอใหพ้ระเณรฆราวาส

ลูกศิษย์ลูกหาสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์ รูจ้กัมี

ความเมตตาสงสาร เหน็สตัวท์ัง้หลายเปน็เพือ่น

รว่มทกุขเ์กดิแกเ่จบ็ตายดว้ยกนั ดงันี ้ 

“...ชาติชั้นวรรณะไม่มี ลงในคำเดียวว่า 

สัพเพ สัตตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน

ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น ครอบ

หมดเลย เสมอภาคเลย เห็นอกเห็นใจกันทั่วถึง

หมดเลย นี่ละธรรมพระพุทธเจ้าฟังเอาซิ .. 

คือสัตว์ทุกตัวเกิดมาได้ ด้วยอำนาจของ

กรรมทั้งนั้น ไม่ ได้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของ

ชาติชั้นวรรณะยศถาบรรดาศักดิ์อะไร เกิดขึ้น

มาด้วยอำนาจของกรรม กรรมเป็นพื้นฐานให้

เกิด นอกนั้นก็แตกเป็นแขนงออกไป สุจริตบ้าง 

ทุจริตบ้าง แล้วแต่จะเกิด นั่นเป็นเรื่องนอกต่าง

หาก หลักของกรรมเป็นหลักใหญ่  

เพราะฉะนั้น  ท่านจึงไม่ให้ดูถูกเหยียด

หยามกัน แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ท่านก็ไม่ให้ดูถูก

เขา เวลานี้เขาเสวยกรรม อยู่ ในวาระของ

กรรมของเขาอย่างนั้นๆ เป็นชั้นๆ ไปเลย ท่าน

จึงไม่ให้ประมาท มันเป็นวาระๆ เวลาพ้นแล้ว

เขาสูงกว่าเราก็ได้ ก็เหมือนอย่างคนลงมาจาก

น้ำจากหลุมจากบ่อขึ้นภูเขา ทีแรกก็อยู่ ใต้    

ก้นบ่อ พอขึ้นมาแล้วเขาขึ้นภูเขาสูงกว่าเราอีก 

กรรมไมแ่นน่อนแลว้แต่ใครสรา้งของใครเอาไว ้.. 
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เขาก็รักสุข เกลียดทุกข์ มีหิวมีอิ่ม มีเจ็บ

ป่วย มีราคะตัณหา มีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับ

มนุษย์เรา ตัวจิตนี้เองเป็นตัวพาท่องเที่ยวให้เรา

ไปเวียนว่ายตายเกิด .. เพราะนี้ขึ้นอยู่กับวาระ

ของกรรมที่ให้เสวยผลดีชั่วอย่างไรตามวาระที่

เราสร้างกรรมมา จึงไม่ควรประมาทเขา ไม่

ควรเบียดเบียน ไม่ควรรังแก และไม่ควรฆ่าเขา 

การเบียดเบียนเขาก็คือเบียดเบียนตัวเรา

นั่นเอง…” 

ด้วยความเมตตาอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ

ขององค์หลวงตาเช่นนี้ จึงปรากฏเป็นรูปธรรม

สังเกตจากกิจวัตรหลักอันหนึ่งขององค์ท่านซึ่ง

พระเณรลูกศิษย์ลูกหาทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เห็นตรงกันก็คือ ไม่ว่าองค์ท่านมีโอกาสเดินทาง

ไปยังสถานที่ใด องค์ท่านจะต้องจัดหาอาหาร

สด อาหารแห้ง ไปแจกจ่ายเป็นทานแก่สัตว์ที่

อยู่ ในบริเวณใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียง 

อาทิ  ให้อาหารปลาทีว่ดัหงษป์ทมุาวาส ปทมุธาน ี

วดัไรข่งิ นครปฐม สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เขา

เขียว ช้างที่อยุธยา ช้างที่ลำปาง ลิงที่ลพบุรี

และกุมภวาปี ฟาร์มจระเข้ที่นครปฐมและ

สมุทรปราการ นกเป็ดน้ำที่วัดต่างๆ เสือที่

กาญจนบุรี ตลอดจนที่อื่นๆ อีกจำนวนมาก   

ชนิดของสัตว์ที่ให้การสงเคราะห์ก็มีหลาย

ประเภท เช่น สุนัข ปลา จระเข้ เสือ เก้ง กวาง 

ชะนี ลิง ไก่ป่า กระรอก กระแต กระต่าย 

หมูป่า รวมไปถึงสัตว์ที่อยู่ตามห้วยหนองคลอง

บึงทั่วไป ตลอดจนในสวนสัตว์หลายแห่งขอยก

ตัวอย่างความเมตตาในเรื่องนี้มาเพียง ๒ เรื่อง

สั้นๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตและในช่วง

บั้นปลายชีวิตก่อนมรณภาพเล็กน้อยเพื่อแสดง

ถึงความเมตตาที่คงเส้นคงวาต่อเนื่องไม่ผันแปร

ตลอดไป ดังนี้ 

“...(เมื่อครั้งอดีต) ไปจังหวัดเชียงใหม่ ไป

ถึงจังหวัดพะเยา รถก็ไปเสียอยู่ตรงนั้น มีหมา

ตัวหนึ่งมันมาเดินป้วนเปี้ยนๆ มันไปสัมผัสก็

ต้องพูด ถ้าไม่สัมผัสก็ไม่พูด มันไปป้วนเปี้ยนๆ 

หากินตามนั้น พอเห็นมันแล้วดูท้องมันด้วย 

ท้องก็รู้สึกว่าแฟบไม่ป่องเลย กำลังหิว เห็นมัน

มาดมนั้นดมนี้เลียบๆ คน รถเราก็เสียที่นั่นพอดี 

เราก็ลงรถ 

พอเห็นอย่างนั้นก็ทำมือเป็นสัญญาณให้

อาจารย์หมออวย เกตุสิงห์ มา ‘นี่เห็นไหม หมา

ตัวนี้กำลังหิวโหย มันกำลังหากิน ไปเอาอาหาร

มาให้มันหน่อยนะ ให้เขาอิ่มสักทีเถอะ เขาหิว

เต็มที่ ไปเอาร้านไหนก็ได้’ 

ไปโรงข้าวแกงเขาเอาเป็นห่อมาเลย 

อาจารย์หมออวยก็ฟังจ้อ พอเข้าใจแล้วปุ๊บปั๊บ

ปึ๋งเลยทีเดียว สักครู่ ได้มาห่อขนาดนี้ (ทำมือ

ประกอบ) พอเปิดออกดู อู๊ย มีแต่อาหารดีๆ 

อาหารประเภทของคนร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นแหละ 

พอวางให้เขา ‘เอ้า! กิน’ 

เขามองดูหน้า แทนที่เขาจะรีบกินด้วย

ความหิวไม่นะ เขามองดูหน้าเรา เราก็มองดู

เขา ‘เอ้า! กิน’ เขาก็กิน พอกินอิ่มแล้ว มันไม่

หมดถึงครึ่งแหละ เขากินเต็มที่ของเขา อิ่มแล้ว

เขาก็ ไป ไปนู้นไปนี้แล้วกลับมาดูๆ คือมัน

เสียดายท้องมันเต็มเสียก่อน อาหารยังมีเราก็ดู 

อย่างนี้แหละ เขาดูเรา สุดท้ายเราก็ว่า ‘มึงกิน

อิ่มแล้วเหรอ เอาให้เต็มเหนี่ยว วันนี้เป็นวัน

ของมึงนั่นแหละ’ 

เรากเ็ดนิชดิกบัมนั เขากด็เูรา แลว้ทำหาง

กระดิก นั่นเห็นไหมล่ะ เราไปคลอเคลียกับเขา

พดูกบัเขา เขาอดไม่ไดเ้ขาทำหางกระดกิๆ อยา่ง

นั้นแหละ เขาเคยเห็นเราเมื่อไรทำไมเขาหาง

กระดกิ นีล่ะเพราะความประสานกนัดว้ยการให ้

เห็นไหมล่ะทานการให ้ ประสานให้หมากับคน

สนทิกนัได ้เขากระดกิหางใสเ่รา เราก็ไมล่มื  

อาจารย์หมออวยก็ปึ๊ งปั๊ งทันที ปุ๊บๆ     

ไปเลย ฟาดมาเสียห่อขนาดนี้ ไปเอาจากโรง

ข้าวแกงเขามา ก็ยังอยู่นั่นละนะ เขาไปโน้นไปนี้

แล้วกลับมาดูๆ เขาไปดูอาหารของเขา มีหมา

ตัวเดียว นี่ละอำนาจแห่งการเสียสละ ให้ท่าน

ทั้งหลายจำเอาไว้ ไปปฏิบัติต่อกัน ต่อสัตว์โลก

ทั่วๆ ไป ความสงบร่มเย็นจะมีทั่วไปหมด 

เพราะอำนาจแห่งความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ

กัน .. 
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(อีกคราวเมื่อต้นปี ๒๕๔๙) เมื่อวานนี้ก็ไป

ให้อาหารปลา ๓ จุดเมื่อวาน ไปทาง

นครชัยศรีล่ะเมื่อวานปลาอดอยากขาดแคลน 

ปลาขึ้นมาเต็ม ผอม เราไปดูใกล้ๆ ปลามันขึ้น

มา มันหิวอาหาร เอาอาหารไปหว่านลงๆ แล้ว

มันมา ปลาไม่ ได้อ้วน ผอม คืออาหารไม่พอ 

เมื่อวานนี้ก็ไปทุ่มลง ค่าอาหารปลาเมื่อวานก็ตั้ง

แสนกว่าบาท ไม่ใช่เล่น อย่างนั้นละไปที่ไหนทำ

อย่างนั้น  

(เมื่อต้นปี ๒๕๔๓) วันนี้เราไปให้อาหารที่

เขาดิน อาหารปลา ปลาไม่ค่อยกินนะ มีแต่

ปลาแก่ๆ ตัวใหญ่ๆ ยาว มันแก่พอแล้วไม่ค่อย

กิน เลยให้เล็กน้อย ต้องไปให้วัดลานบุญ 

อาหารเป็นเม็ดเขาไม่ค่อยชอบเหมือนขนมปัง 

เขากินเหมือนกันแต่กินขนมปังมากกว่า เราให้

เขามากพอนั่นแหละ จนกระทั่งขนมปังหมด

พอดี เอาไปเยอะ ซื้อที่นั่นอีกเยอะ หมด 

อาหารเม็ดเอากลับมาให้ปลาเรา เพราะเรา

แย่งเอาจากปลาของเราไป มีเท่าไรเอาไปหมด 

พอเหลือแล้วก็เอากลับคืนมาให้มัน เดี๋ยวมันคิด

ดอกกับเรา ลำบากนะ เราจะว่าคิดดอกได้แต่

คน ปลามันคิดดอกได้เหมือนกัน 

อ้าว ถ้าให้ความเป็นธรรมก็ต้องเป็นอย่าง

นั้น ต้องเห็นใจเขา เรากลับมาต้องเอาเพิ่มให้

เขาอีก ถึงเรียกว่าคิดดอกให้เขา เราเตรียม

ขนมปังไปเยอะก็หมด ซื้อเอาจากนั้นเพิ่ม หมด 

สงสารสัตว์จะว่าไง สัตว์หิวสัตว์ก็เป็นทุกข์

เหมือนคน ไม่ว่าคนว่าสัตว์มีท้องมีปากมี  

ความหิว แล้วก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกัน ควร

จะเฉลี่ยเผื่อแผ่กันได้ยังไงก็ต้องเฉลี่ยกัน อย่าง

ไปหาเลี้ยงที่นั่นที่นี่ก็คือเห็นอย่างนี้เอง เห็นภัย

แห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความหิว เมื่อพอ

เป็นไปได้ก็ช่วยกันไปอย่างนั้น นี่ที่ดุ ดุอย่าง

นี้...” 

ไปดูสภาพของมัน แล้วเป็นยังไง ถามสภาพ

ความเป็นอยู่ของเจ้าของที่เลี้ยงหมา ถามทุกสิ่ง

ทุกอย่างจนกระทั่งถึงค่าน้ำค่าไฟ ค่าบริการ

ต่างๆ รอบด้าน เกี่ยวกับหมานี้เดือนหนึ่งหมด

เท่าไร   

เขาว่า ถ้าธรรมดาแล้วก็เดือนละแสน แต่

นี้มันไม่มีเงินแสนซิที่จะเลี้ยงหมา บางวันเครียด

เสียจนกระทั่งนอนไม่หลับ เป็นยังไงถึงเครียด 

โอ๊ย หมาก็ร้องพอหมา คนก็ทุกข์พอคน หมา

ร้องหิวโหย ไม่มีอะไรจะให้กิน เจ้าของก็หมด

ไม่มีอะไรจะกิน อาชีพเพียงเป็นครูเท่านั้น เมื่อ

เห็นหมาก็สงสาร เอามาเลี้ยงๆ พอคนอื่นเห็น

เราเลี้ยงหมาตัวหนึ่ง เขาก็ เอามาทิ้ งไว้ที่    

หน้าบ้านๆ แล้วก็เลี้ยงเรื่อยๆ มาจนกระทั่งป่าน

นี้แหละ 

บางวันเครียดเสียจนนอนไม่หลับ หมาก็

ร้องพอหมา คนก็ทุกข์พอคน ว่างั้น เราก็เลย

ถามถึงเรื่องราวต่างๆ เขาบอกว่าหมดเดือนละ

แสน เราเลยให้เดือนละหนึ่งแสนเลย ตั้งแต่

บัดนั้นมาหลายปีแล้วนะให้เดือนละหนึ่งแสนๆ 

ถ้าหากว่าขัดข้องอะไร จำเป็นอะไร ให้บอกอีก

นะ .. สร้างตึกให้หลังหนึ่งให้ ๖ ล้าน แล้วซื้อ  

ที่ให้ ๔ ล้านสองแสน  

เราซื้อให้เลยเพราะที่มันแคบ อันนี้ที่  

หนึ่งไร่ เราเลยซื้อให้อีกหนึ่งไร่ขยายออกไป รถ

เราก็จะให้ เขาบอกเขาไม่ เอารถ เราให้

มอเตอร์ ไซค์คันหนึ่ง เขาบอกว่าอาศัยรถเพื่อน

ฝูงได้อยู่ไม่เป็นไร .. นอกจากนี้ก็ซื้อที่ให้หนึ่งไร่

เลย แต่ก่อนเขามีอยู่หนึ่งไร่ เราซื้อให้อีกหนึ่งไร่

แล้วสร้างตึกให้อีกหนึ่งหลัง สบายทุกวันนี้ หมา

ปากเกร็ดสบาย…” 

 

องค์หลวงตาเมตตาให้อาหารปลาในสถานที่ต่างๆ เสมอ พร้อมให้เงินสนับสนุน องค์การสวนสัตว์ดุสิตยังได้กราบถวายรางวัล “ผู้มีพระคุณกิตติมศักดิ์” แด่องค์หลวงตาอีกด้วย 

 

สัตว์พิการไม่ถูกทอดทิ้ง
 

ความเมตตาสงสารสัตว์ขององค์หลวงตา

เช่นนี้เอง ทำให้เมื่อรับทราบปัญหาความทุกข์

ความลำบากของสุนัขหลายร้อยชีวิต (ในระยะ

ต้น) ที่บ้านสัตว์พิการ ซอยพระมหาการุณย์ 

ปากเกร็ด นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่รับเลี้ยงสัตว์

หลายประเภททั้งปกติและพิการจำนวนมาก 

องค์ท่านก็รีบอนุเคราะห์ช่วยเหลือทันทีด้วย  

การซื้อที่ดิน สร้างอาคาร ขยับขยายกว้างขึ้น 

และช่วยเหลือต่อเนื่องด้วยการจ่ายค่าอาหาร 

ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และค่าใช้

จ่ายต่างๆ  จนสามารถรองรับสุนัขพิการได้เป็น

จำนวนมาก ท่านเมตตาเล่าความเป็นมาโดยย่อ

ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือบ้านสัตว์พิการแห่งนี้ว่า 

“…ที่ปากเกร็ด หมาตั้งสามสี่ร้อยตัว เขา

ออกทางหนังสือพิมพ ์ เราเห็นในหนังสือพิมพ์

ก็ตามไปดู ไปดู โอ้โห มีแต่หมาพิการ ยั้วเยี้ยๆ 
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สุนัขปลอดภัย..ไม่จรจัด
 

บ้านเลี้ยงสุนัขอีกแห่งหนึ่งบนถนนพุทธ-

มณฑลสาย ๓ ซึ่งมีสุนัขกว่าร้อยตัวที่ต้องเป็น

ภาระดูแลอยู่ที่นี่ องค์หลวงตาก็มีเมตตาให้การ

ช่วยเหลืออีก ดังนี้ 

“…ไปกรุงเทพฯ อีกคราวนี้ เขาก็เขียน

จดหมายมาหาเรา เพราะจดหมายเราเบื่อ

พอแล้วนะ มันจดหมายอะไร จดหมายยุ่งนี่นะ 

เอามาอ่าน ใจอ่อนทันที เขาพูดถึงเลี้ยงหมา 

ไม่มีเงิน ติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังเพราะการ

เลี้ยงหมานั่นเอง สงสารหมา ไม่รู้จะทำยังไงก็

ไปกู้ยืมเพื่อนฝูงมา ซื้ออาหารให้หมากิน 

เจ้าของก็จนตรอกจนมุม เวลานี้ติดหนี้ท่วมหัว 

หมาบางวันก็อิ่ม บางวันก็หิวจะตาย ร้องครวญ

ครางจะตาย แต่เจ้าของก็จะตายไม่ทราบจะทำ

ยังไง ถ้าท่านจะเมตตาได้ก็จะเป็นพระเดช

พระคุณอย่างยิ่ง เขาเขียนจดหมายมา 

พอเห็นเท่านั้นเราให้พระตามไปเลยนะ 

วันหลัง เขาบอกบ้านเลขที่ ไว้ เรียบร้อยที่

กรุงเทพฯ ตามไปดูก็ยั้วเยี้ยๆ ตามที่บอก ถาม

เขาให้ชัดเจนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างถามให้ชัดเจน 

พอถามเสร็จแล้วก็มา เจ้าของเขาก็ตามมา   

มาถึง เราก็ถามกับเจ้าของเขาให้เต็มเม็ดเต็ม

หน่วยเลย เขาบอกว่าติดหนี้อยู่ สำหรับเลี้ยง

หมา เลี้ยงหมานี้เดือนหนึ่งหมดประมาณเท่าไร 

หมดประมาณหมื่นห้าว่างั้น เดือนหนึ่งให้พอ

เหมาะพอดี ประมาณหมื่นห้า .. หนี้ทั้งหมดนั้น

หามาเลี้ยงหมานะ เราเห็นใจ .. 

เอา เราจะใช้ให้ เดี๋ยวนี้ส่งไปแล้ว พอมา

ถึงปั๊บก็ส่งปุ๊บเลย .. เดือนละหมื่นห้านั้น เราให้

เป็นเดือนละ ๓ หมื่น ประจำทุกเดือนไปเลย ให้

เป็นเดือนละ ๓ หมื่น เรียกว่าทบครึ่ง เผื่อเอา

ไว้ครึ่งหนึ่ง แล้ว(ใช้หนี้)ก็ให้พร้อมไปเลย .. เรา

ก็จะจ่ายให้ตามนั้นหมดเลย .. หมาที่สวนแสง-

ธรรมกำลังทุกข์ เราจึงช่วยทุกข์  พออ่าน

จดหมายว่าหมา ใจอ่อนเลยนะ เลยคำว่าวุ่น

จดหมาย  วุ่นนี่มายังไงกัน เลยหมดเลยคำว่า

วุ่น อ่อนทันทีเลย ให้ตามไปดูในวันหลัง ได้

ความมาอย่างนั้นละ ก็เป็นอันว่าเปลื้องแล้วหนี้ 

.. เราก็จะให้คนนี้  ให้เขาอยู่เลี้ยงหมา ที่ไร่หนึ่ง

นั้นให้เลี้ยงหมาหมดเลย บุญของเขา บุญของ

หมา…” 

 

ไม่ลืมสัตว์ในวัด


ความเมตตาส่วนนี้องค์ท่านถือเป็นความ

จำเป็นอย่างยิ่งชนิดที่ ไม่ยอมให้บกพร่องเลย 

นั่นคือ ความเมตตาสงสารสัตว์ที่อยู่ในวัดป่า-

บ้านตาด ซี่งมีอยู่หลายประเภท เช่น ไก่ป่า 

กระรอก กระจ้อน กระแต ฯลฯ  

องค์ท่านสังเกตใส่ใจดูแลเรื่องอาหารน้ำ

ตลอดมา โดยเน้นย้ำตักเตือนพระเณรมิให้มอง

ขา้มหรอืเผลอลมืใหอ้าหารสตัว ์พรอ้มใหเ้หตผุล

ดว้ยวา่ เขาอยูก่บัเรา เขากอ็าศยัเรา เราจะใจจดื

ใจดำไม่สนใจการกินอยู่ของเขานั้นไม่ควร

อย่างยิ่ง เราก็หิว เขา

ก็หิว เรามีปากมี

ท้อง เขาก็มีปาก

มี ท้ อ ง เ ช่ น กั น 

อย่าเป็นพระแบบ

ใจดำๆ สิ่งใดพอจะเอื้อเฟื้อ

เกื้อกูลก็ช่วยเหลือกันไป จึงจะ

สมกับเป็นลูกศิษย์ตถาคตผู้มี

เมตตาธรรม  

องค์หลวงตาเมตตาให้อาหารปลาในสถานที่ต่างๆ เสมอ พร้อมให้เงินสนับสนุน องค์การสวนสัตว์ดุสิตยังได้กราบถวายรางวัล “ผู้มีพระคุณกิตติมศักดิ์” แด่องค์หลวงตาอีกด้วย 

เมตตาสงเคราะห์มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กระรอกภายในวดัปา่บา้นตาด 
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ด้วยเหตุนี้ ภายในวัดจึงมีจุดให้น้ ำ ให้

อาหารกระรอกกระแตทำเป็นร้านเล็กๆ สูง

ระดับอกกระจายอยู่ทั่ววัด กะจำนวนได้มาก

กวา่รอ้ยจดุ  องคท์า่นเนน้วา่ รา้นกระรอกทกุรา้น

ควรมีข้าวเหนียว กล้วยสุกหรือผลไม้สุกใน

ปริมาณพอดีกับที่เขาต้องการ ไม่มากไปจนบูด

เน่าเหม็นหรือน้อยไปจนขาดเขิน ควรเหลือไว้

พอดีๆ เสมอ ขอยกคำกล่าวของท่านที่แสดงถึง

ความใส่ ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์มา

แสดงแต่พอสังเขป ดังนี้ 

“...เราเดินเข้าไปทีไรไม่เห็นสับปะรดสัก

ลูกหนึ่งแขวนอยู่นั้นเลย ตรงนี้ละซี ที่ว่า

กระรอกร้องห่มร้องไห้ก็ตอนนี้แหละ ขาด

สับปะรด ไปที ไรไม่ เห็นสักที เราก็ เลยจะ

ปลอบโยนกระรอกว่า  

‘สูกินกล้วยไปก่อนเถอะ อาจารย์สูมาแล้ว

สูค่อยกินทีหลัง’ ..  

ก็มันชอบสับปะรดมากกว่ากล้วย ถ้า

สับปะรดมีเท่าไรเอาหมดๆ นอกจากไม่มี

สับปะรดแล้วมันก็มากินกล้วย .. ฟาด

ใส่รถเต็มมาเทปั๊วะเลยให้พวกสัตว์ 

‘ขนุนอยู่ตามริมสระข้างใน

ครัวนั่นน่ะ มันสุกมันแก่ที่ ไหน

ให้ตัดกันลงไปเลี้ยงกันๆ ทาง

โน้น ไม่จำเป็นต้องส่งมานี้ 

อยู่ทางนี้เราก็แจกกระรอก

กระแต .. อยู่ทางนี้ ให้กระรอกกระแต ทางโน้น

ให้ทางโน้น มันสุกที่ ไหนๆ ตัดออกมาๆ เอาไป

เลี้ยงกัน วัดนี้เหลือเฟือ ผลไม้ขนุนมีอยู่ทั่วไป

สำหรับกระรอก’…” 

ความห่วงใยสัตว์ในลักษณะนี้ ไม่เว้นแม้

ขณะนั่งรถออกไปสงเคราะห์โรงพยาบาล ท่าน

ก็ยังหวนมานึกถึงปากท้องของสัตว์ในวัด ดังนี้ 

“ตั้งแต่เราวิ่งรถไปมาตามทางเห็นผลไม้ที่

เขาขายอยู่ตามถนนหนทาง เรายังคิดถึงสัตว์ นี่

เอาไปให้พวกสัตว์กระรอกกระแตในวัดคงจะดี 

.. เช่นอย่างที่เราไปทางหนองคาย ลงไปทางนู้น

มันมีอาหารชนิดต่างๆ ผลไม้ที่เขานำมาขาย

ข้างทาง ไปเห็นแล้วคิดถึงสัตว์ ก็เราไปด้วย

ความอิ่มท้อง ไม่ทราบว่าเขาจะอิ่มเมื่อไร ไม่อิ่ม

เมื่อไร หรือหิวตลอดเวลาก็ไม่ทราบ” 

ขั้นตอนการให้อาหาร พระเณรจะมาเอา

กล้วยหรือผลไม้อื่นๆ จากโรงกล้วยซึ่งเป็น   

จุดกลาง จากนั้นจะนำไปวางตามจุดให้อาหารที่

ตนรับผิดชอบบริเวณใกล้กุฏิ 

พวกไก่ป่าจะมีกระสอบข้าวสารหักวางไว้

ที่จุดกลางเสมอๆ เพื่อไว้ให้พระเณรฆราวาสตัก

ใส่ถังแล้วเอาไปหว่านในจุดให้อาหารทั่ววัดตาม

เขตรับผิดชอบของตน และคอยหมั่นสังเกต  

น้ำกินของสัตว์ด้วย ไม่ปล่อยให้พร่องไป 

สำหรับพวกกระต่าย กระจง เต่า นกยูง ฯลฯ 

พระเณรและญาติโยมจะคอยจัดหาผักบุ้ ง 

กะหล่ำ ผักกาดขาว กล้วย ขนมปัง หรืออาหาร

อื่นๆ มาให้อยู่เสมอๆ มิให้ขาดตามความชอบ

ของสัตว์แต่ละชนิด  

สิ่งเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระเณรผู้มา

ศึกษาอยู่กับองค์หลวงตาทุกระยะนับแต่ตั้ง  

วดัปา่บา้นตาดเปน็ตน้มา ตา่งองคต์า่งรบัผดิชอบ

ใส่ใจดูแลสัตว์ในวัดตลอดมาทุกรุ่นไป เมตตา

ธรรมอันกว้างขวางยิ่งใหญ่ ไม่มีประมาณของ

ท่านย่อมไม่อาจบรรยายหรือแจกแจงได้หมด

สิ้น สิ่งที่พอจะสื่อได้ชัดเจนที่สุดก็คือคำกล่าว

ขององค์ท่านเองที่ว่า 

“…ธรรมเป็นธรรมชาติที่นิ่มนวลอ่อนโยน 

เมื่อเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับใจผู้ปฏิบัติผู้มีความ

เชื่อความเลื่อมใสแล้ว จิตใจนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่

นิ่มนวลอ่อนโยนไปด้วยเมตตาจิต ไม่เคยมีก็มี 

ความไม่เคยเสียสละก็เสียสละได้เพื่อผู้อื่น

เพราะความเมตตา สามารถมองเห็นเขาเห็น

เราว่ามีสาระสำคัญเช่นเดียวกันได้ เพราะความ

เมตตา  

เมื่อธรรมมีอยู่ในจิตดวงใดมากน้อย จิต

ดวงนั้นต้องแสดงออกทางกิริยาให้เห็น ปิดไว้

ไม่อยู่ ยิ่งจิตที่บริสุทธิ์ด้วยแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะ

นิ่มนวล ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าจิตดวงนั้น ให้

ความเสมอภาค ให้ความเมตตาแก่สัตว์ทั่วๆ ไป 

ไม่พูดเพียงมนุษย์เท่านั้น  

แมส้ตัวเ์ดรจัฉานชนดิใดกต็าม ไมก่ลา้ดถูกู

เหยยีดหยาม ไมก่ลา้ทำลาย ใหค้วามเสมอภาค

ตามความจรงิ และเมตตาโดยสมำ่เสมอ ไมม่คีำ

วา่จะเปน็ลุม่ๆ ดอนๆ วา่คราวนัน้มเีมตตา คราว

 

นกยูงรำแพน 
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นี้ ไมม่ ี เพราะจตินัน้เปน็จติเมตตา ดวงเมตตาทัง้

ดวงกค็อืจติดวงทีบ่รสิทุธิอ์ยูแ่ลว้…” 

คุ้มครองและไถ่ถอนชีวิตสัตว์

“...แมวตัวนี้เป็นมหาโจร .. พระทั้งวัดจับ

แมวไม่ได ้ ตัวเดียวก็ไม่ได ้ ไล่กันอึกทึกเมื่อคืนนี ้

เราขบขนัจะตาย พระไลจ่บัแมวตอนกลางคนื ที่

จับออกคือว่ามันอยู่ข้างในนี้มันกัดหนูกินหนู

แหลก กระจอ้น กระแต สตัวต์า่งๆ นีก้นิหมด ถา้

ไดเ้ขา้(วดั)แลว้ไล่ไมอ่อก ตวัไหนกต็ามเขา้แลว้ไล่

ไมอ่อก .. นีเ่ราเขม้งวดกวดขนัมาก  

คิดดูซิ สังกะสีนี่เรามาตีเกาะกับต้นเสา

ซีเมนต์รอบวัดหมดเลยนะนี่ เพราะแมวมันขึ้น

มาเอาสัตว์ตายไปเกือบหมดนะ เราถึงทำกัน

ใหม่ .. จึงต้องได้พยายามจับเพื่อรักษาชีวิตสัตว์

ที่อยู่ในนี้ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย เพราะฉะนั้น

จึงได้ถามพระ ยังไม่ได้เรื่องเหรอ ยังไม่ได้ ไปตี

ระฆังประชุมกันทั้งวัด  

 

พวกญาติโยมเขายืนเป็นแถวรอใส่บาตรท่าน พอไปถึงนั้นก็มีหมา นี่ละมัน

เข้ากันได้กับหลวงตาบัวนะ เดินไปพอดีเขากำลังยืนกันเป็นแถวใส่บาตร   พวก

เขารู้นิสัยท่านแล้วละ  เขาเฉยเขาไม่สนใจนะ เขารู้นิสัยกันแล้ว เราก็จับนิสัยได้

เข้ากันได้กับเราสนิท  

พอไปปั๊บๆ ไปใกล้ๆ แล้วมีหมาตัวหนึ่งมาเดินป้วนเปี้ยนๆ อยู่นี่ ไม้เท้านั้น

เวลาท่านจะรับบาตร ท่านก็วางทิ้งไว้แล้วเข้ารับบาตร กำลังจะไปถึงที่ทิ้งไม้เท้า

นั่น หมามันก็ป้วนเปี้ยนๆ ท่านก็จับอันนี้ละใส่หลังหมาเปรี๊ยะเลย ฟังเสียงหมา

ร้อง ‘แง็ก’ อันนี้ร้อง ‘แค็ก’ เลย พอหมาร้อง ‘แง็ก’ หมาวิ่ง ท่านก็ทิ้งปั๊วะ เราก็

ขบขันดีแต่เราก็ ไม่พูดนะ เฉย ส่วนโยมเขาเฉยเขารู้นิสัยท่าน  

ท่านก็เข้ารับบาตร ไอ้หมาตัวนั้นถูกไม้ตีหลังมันก็ ‘แง็ก’ วิ่งเลย ท่านก็ทิ้ง

ไม้เข้ารับบาตร  ท่านกับหมาเอาดีอยู่นะ นี้อันหนึ่งตามปกติท่านชอบเล่นกับหมา 

ทีนี้อยู่ในวัด อยู่ดีๆ นี่นะ วัดท่านมีคลองข้ามวัด คลองข้ามผ่านวัดไปนั้น 

น้ำเต็มอยู่นั้น ทีนี้เวลาหมามานั่น ท่านบอกพระเณร ‘ลัดๆๆๆ พระเณรไปไหน

หมด ลัดๆๆๆ’ 

พอพระเณรมา ‘อะไร’ ‘นี่หมาตัวนี้ ให้ลัดหมา’ 

ให้องค์นั้นลัดตรงนั้น องค์นั้นลัดตรงนั้นๆ ลัดตรงนี้ๆ ไล่หมาลงคลอง 

ไม่ใช่อะไรนะ มันไม่มีที่ ไป พระวิ่งมาก็ ไม่รู้เรื่องรู้ราว ท่านสั่ง ‘ให้มาเดี๋ยวนี้ๆ   

วิ่งมา’ 

ที่ ไหนได้มาลัดหมาตัวเดียว  วิ่งไล่ทางนั้นก็ ไล่ ทางนี้ก็ ไล่ ท่านก็ ไล่ทางนี้ 

มันก็โดดลงคลอง โดดลงคลองมันก็ว่ายน้ำไปทางนั้น  ‘นั่น เห็นไหมมึงสู้พระได้

เหรอ’ 

พอมันกระโดดลงน้ำ ท่านก็หนีเลยนะไม่มีอะไร เท่านั้นแหละ  

ท่านชอบหมา เห็นหมา ไล่จนกระทั่งมันไม่มีที่ ไปมันก็ลงคลอง 

ว่ายน้ำ นั่นเห็นไหมมึงเก่งกว่าพระเหรอ เราก็ขบขันดี ท่าน

อาจารย์ชอบนิสัยท่านชอบหมา…” 

 

“...หลวงปู่ชอบกับหมานี่ถูกกันมากนะ เป็นไปได้กับหมานี่ แปลกอยู่ .. 

ญาติโยมเขารู้นิสัยท่านแล้วแหละ แต่เรามันอดคิดไม่ ได้นะ .. พอไปถึงนั้นแล้ว  

(วัดโคกมน จังหวัดเลย) หมามันก็เคยมากินเศษอาหารใช่ ไหม เวลาพระ

บิณฑบาต หมาก็ป้วนเปี้ยนๆ ท่านก็ถือไม้ ไป พอถึงนั้นแล้วท่านก็ทิ้งไม้แล้วเข้า

รับบาตร กลับมาก็เอาไม้กลับมา ทีนี้พอเข้าไปนั้น หมามันมาป้วนเปี้ยนๆ อยู่นั้น 

ท่านก็เอาไม้ท่านถือไปนี่ใส่หลังหมาแป๊บขึ้น เสียงหมาร้อง ‘แง็ก’ 

พวกโยมเขาเฉยนะ เราดูพวกโยมเขาเคยกันกับหมากับท่าน ใส่หลังหมา

แป๊บ หมาก็ ‘แง็ก’ มันตื่นมันไม่ ได้เจ็บแหละ มันตื่น ไม้ก็ ไม้แตกๆ แป๊บเข้าไป 

มันก็ ‘แง็ก’ แล้ววิ่งไป ท่านก็ทิ้งไม้แล้วเข้ารับบาตร เฉย ท่านเฉยนะ พวกโยม

เขาก็เฉย เรามันขบขันจะตาย ‘เอ๊ ท่านก็ชอบหมานะ’ แต่ ไม่ ได้ย้อนเข้ามาว่า

เหมือนเรา .. 

อยู่กลางวัดโคกมน อยู่ดีๆ นี่ เห็นหมาตัวหนึ่งมันวิ่งมานี้ แล้วบอกให้พระ

เณรลัด พระเณรก็ตูมตามลงมา ‘อะไรๆ’  ‘นี่ลัดหมาตัวนี้’  ‘ลัดมันไป

ไหน’  ‘ไล่มันลงน้ำ’ เท่านั้นละนะ  

คนนั้นก็ลัดคนนี้ก็ลัด ไล่ลงน้ำ โดดลงน้ำมันก็ว่ายน้ำไปฝั่ง

โน้น ‘นี่เห็นไหมว่ามึงเก่ง มึงตกน้ำเห็นไหม’ ว่างั้น เท่านั้นแล้วไป

เลย มีเท่านั้นละ คือเล่นกับหมาเท่านั้นก็เอา 

เวลาพระเณรเล่าให้ฟัง ‘โอ๊ย กับหมาท่านชอบมาก เล่นกับ

มันเท่านั้นแหละ ดักไม่ให้มันขึ้น ไล่มันก็โดดลงน้ำ มันก็

ว่ายข้ามไปฝั่งโน้น เห็นไหมมึงเก่ง

หรือ ตกน้ำเห็นไหม เท่านั้น

แหละ แล้วท่านก็หนี หมาก็

ไป เป็นอย่างนั้นนิสัย ’ 

อย่างที่เป็นนี่แหละ .. 

 

หลวงปู่ชอบ..หยอกสุนัข
 

‘อ้าว! แมวตัวนี ้ เป็นยังไงพระทั้งวัดจับ

แมวตัวเดียวนี้ ไม่ ได้ก็ควรจะติดคุกทั้งหมดเลย

พวกนี ้สูแ้มวไม่ได ้ถอืเปน็ผูต้อ้งหาของแมว เอา

เขา้ตดิคกุทัง้หมด ยกเวน้กย็กเวน้หลวงตาบวัคน

เดยีว นอกนัน้เขา้คกุทัง้หมดเลย สูแ้มวไม่ได’้ 

อู๊ย ขบขันดีนะ เอามาคิดทั้งนั้นเรา เรื่อง

แมวเหล่านี้เอามาคิดหมด ความฉลาดของมัน 

เอาจริงเอาจัง ไล่กันทั้งคืน ทุกคืนระยะนี้ ยังไม่

ได้นะ ถามเมื่อเช้านี้ก็ยังไม่ได้ พระ ๓๓ องค์ไล่

จับแมวตัวเดียวก็ไม่ได้ แสดงว่าใช้ ไม่ได้เลย .. 

ไล่แมวขบขันดี .. 

แมวที่เข้ามาอาศัยกินในวัดตั้ง

แต่สร้างวัดนี้เราจับไปปล่อยไม่ต่ำ

กว่าร้อยตัวนะ ถ้ามันเข้ามาเป็นอย่าง

 

ความรับผิดชอบสัตว์ภายในวัด มิ ใช่  

เพียงการดูแลเรื่องอาหารการกินเท่านั้น ยัง

ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองรักษาชีวิตสัตว์ให้

แคล้วคลาดปลอดภัย โดยปกติท่านจะเข้มงวด

กับพระเณรอย่างมากให้ช่วยกันจับพวกงู  แมว 

อีเห็น พังพอน ฯลฯ ซึ่งเป็นสัตว์ร้ายที่เข้ามา

ทำลายชีวิตสัตว์ในวัด และให้นำไปปล่อยที่อื่น 

เหตุการณ์ในคราวหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้สัตว์

ภายในวัดต้องบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก

เพราะเหตุ “แมวบ้าน” เพียงตัวเดียว ดังนี้ 
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นี้แหละ สัตว์ตายพินาศ ไม่มีคำว่าอิ่มว่าหิวนะ 

พอเจอนี้ด้อมใส่เลย ได้ก็เอา ไม่ ได้ขึ้นอยู่กับ

ความหิวโดยถ่ายเดียว .. จับตัวไหนก็เรียกว่า

เนรเทศเลย เอาไปปล่อยหนองคายบ้าง เขามา

จังหันพวกหนองคายฝากเขาไป สกลนครบ้าง 

ศรีสะเกษ อุบลฯ เลย จับไปปล่อยหลาย 

จังหวัด แมวถ้าเข้ามาแล้วแล้วละไม่ออก ก็มัน

มีสัตว์กินเต็ม เมื่อวานเห็นมันคาบสัตว์ตัวหนึ่ง

ออกมาตัวเท่านกเขา ไก่มันจะขึ้นคอนนอน มัน

ก็ไปด้อมเอา.. 

แต่ก่อนวัดนี้งูน้อยเมื่อไร งูมาก แล้วเอา

ไปหมด พยายามจับจงอางนี้ดูเหมือนจับไปได้ 

๗ ตัว งูเห่าเหล่านี้จับ สามเหลี่ยมเขาเรียกทำ

ทานจับไป จงอางได้มากกว่าเพื่อน แต่ก่อนที

เดียวเราไม่สนใจกับงูนะ ยั้วเยี้ยๆ ในวัด มันยัง

ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ครั้นต่อมามีผู้มีคน

เข้ามาเกี่ยวข้อง มีเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรทำให้

คิด เลยต้องจับงูไปปล่อย ไม่งั้นจะเป็นอันตราย

ต่อพวกนี้ละ ปล่อยหมดงู จับไปปล่อยหมด 

เพราะคนเพ่นพ่านๆ ..  

งู เหลือมกับสัตว์ เหล่ านี้ กิน เร็ วที่ สุด 

ลักษณะใบ้ๆ นะ แต่เวลากินกินได้กระทั่งแมว 

แมวนีส้ตดิ ี รวดเรว็ แตง่เูหลอืมกก็นิได ้ เรยีกวา่

มนัมวีชิารวดเรว็ยิง่กวา่แมวอกี พวกไกพ่วกอะไร

เตม็อยูต่น้ไม ้หมด มนัขึน้ไปๆ กนิหมดเลยไก ่กนิ

ตามตอ้งการของมนัละ อิม่แลว้ก็ไป เลยตอ้งจบั

งเูหลอืมนี้ ไปปลอ่ย .. 

เราไปเราดจูรงิๆ ดสูตัว ์โฮ ้สงสาร เดีย๋วนี้

จับตะกวดไปได้ตั้ง ๑๐ ตัวแล้วนะ ตะกวดที่

หากิน ลูกไก่ก็กิน ไข่ไก่ก็กิน ลูกกระต่ายก็กิน 

พวกนี้กินหมดเลย เวลานี้สั่งพระให้จับ เอาไป

ปล่อยวัดถ้ำกลองเพล จะบอกสมภารก็ได้ ไม่

บอกก็ได ้ เราคอืสมภารใหญว่ดัถำ้กลองเพลบอก

งัน้เลย คอืวดัถำ้กลองเพลกวา้ง เนือ้ทีม่นัพนักวา่

ไร่หรือไง อันนี้ร้อยไร่เท่านั้น ทีนี้เวลาไปปล่อย

โนน้พวกสตัวอ์ะไรๆ ก็ไมค่อ่ยม ี ไมเ่หมอืนวดัปา่

บ้านตาดซึ่งเป็นที่ชุมนุมของสัตว ์ ไปปล่อยนั้น

เขากอ็ยูต่ามเรือ่งของเขา อนัตรายก็ไม่

คอ่ยมเีพราะมกีำแพงกัน้เอาไวข้า้ง

ใน ไมม่ีใครไปรบกวน เขากห็ากนิ

ได้ตามสบาย ถ้าอยู่ที่นี่หากิน

แตส่ตัว์ในวดั…” 

ความสังเกตขององค์หลวงตายังพิจารณา

ไปถึงความผูกพันระหว่างแม่ลูกของสัตว์ในวัด

อีกด้วย และเพราะเห็นถึงความผูกพันระหว่าง

กันของสัตว์เช่นนี้ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำ

ถึงพิษภัยของสัตว์ร้ายที่ต้องรีบช่วยกันจับออก

ไปปล่อยให้ ได้ ดังนี้ 

“...กระตา่ย เวลาเราไปใกลเ้ขาเฉยนะ แม่

กเ็ฉย ลกูกว็ิง่รอบแม ่ แม่ไมพ่าวิง่ลกูก็ไม่ไป วิง่

ออ้มแมอ่ยู ่คอืลกูนัน้กลวั หาทีพ่ึง่ กว็ิง่หาแม ่แม่

ไม่ไปไหนแม่เฉย ลูกก็แอบอยู่กับแม ่ เราเดินไป 

โอ ๊ เป็นอย่างนี้นะสัตว ์ คือ แม่มันเชื่องกับคน

แล้วไม่สนใจ เราไปเขาก็เฉย เขากินอะไรก ็   

กินเฉย ไอ้ลูกก็วิ่งไปโน้นแล้ววิ่งมาหาแม่ๆ วิ่ง

แอบแม ่ 

เวลาเราไป แอบแม่อยู่นั้นนะ คือแม่ ไม่    

พาวิ่ง เขาก็พึ่งแม่เขา อ๋อ มันพึ่งแม่มันนะ เราก็

ผ่านไปๆ มันเป็นแบบเดียวกันหมด ตัวเล็กๆ 

มันวิ่งไปไหนมันก็วิ่ง แต่ไม่พ้นที่วิ่งมาหาแม่นะ 

วิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาหาแม่ มาแอบอยู่กับแม่ ทีนี้

เวลาเราเดินผ่านไปแม่เฉย เขาก็แอบอยู่กับแม่ 

เราเดินเฉย แม่เขาก็เฉย จากนี้ ไปทั่วไปหมดนะ 

นี่สัตว์มันก็พึ่งแม่มันเห็นไหมล่ะ วิ่งไปไหนก็ไม่

ยอมไปวิ่งกลับมาหาแม่ อ๋อ สัตว์ก็พึ่งแม่ ถ้าแม่

พาเผ่นลูกนี้ ไปหมดเลย ทีนี้แม่ไม่

พาวิ่งล่ะซิลูกก็แอบอยู่นี้ เพราะ

ฉะนั้นจึงว่าให้รีบเร่งวันนี้จะหาแมว

ให้เห็น ให้หาทั่ววัด…” 

และอีกตัวอย่างหนึ่งที่พอจะสื่อถึงความ

เมตตาของท่านต่อชีวิตสัตว์ เพราะสัตว์เหล่านี้

ได้ถูกตีตราและกำลังจะถูกนำไปฆ่าที่ โรงฆ่า

สัตว์ในไม่ช้านี้ องค์ท่านก็มีเมตตาพยายามเข้า

ช่วยเหลือตามกำลัง ดังนี้ 

“นี่เขากำลังเอาวัวมา จะแจกวัวต่อนี้ ไป 

เอามาจากโรงฆ่าสัตว์ วัวนี่ตามโรงฆ่าสัตว์ตาม

ไปกว้านเอามาๆ จะไปแจกคนทุกข์คนจน ช่วย

ชีวิตสัตว์ อยู่ ไหนกว้านเอามาหมด รถใส่พวก

สัตว์พวกโคกระบือไปแล้วตีตราแดงๆ นี่แสดง

ว่าแน่นอนแล้ว จะต้องถูกฆ่า กำลังจะเข้าไป

โรงฆ่าสัตว์ก็ดึงออกมาๆ ดูจะ ๕๐๐ ตัว มีแต่

พวกที่จะตายพวกนี้ ไปดึงออกมาจากโรงฆ่า

สัตว์ กำลังจะเข้าไปเอาออกมาๆ หมด พ้นภัย

พวกนี้ ไม่อย่างนั้นตายหมด .. 

เวลานี้กำลังปล่อยสัตว์ สัตว์ถูกฆ่ามาเป็น

ประจำเป็นกัปเป็นกัลป์แล้ว เวลานี้กำลังปล่อย 

ระยะนี้ เป็นระยะปล่อยสัตว์ เรานี้อยากให้

ปล่อยเหลือเกิน สัตว์เอาเข้าไปฆ่าๆ ถอนออก

(บน) เมตตาให้อาหารช้างที่ จ.อยุธยา และ จ.สุรินทร์  (ล่าง) เมตตาไถ่ถอนชีวิตโคกระบือ 
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มาพ้นภัยๆ อย่างพวกวัวนี่น้ำตาไหลนะ เอาลง

จากรถเขาไม่อยากลง เขานึกว่าจะเอาเขาไป

ฆ่า เขาไม่อยากลงน้ำตาไหล ความจริงจะเอา

ลงไปปล่อย น่าสงสารมากนะ ใครจะอยาก

ตาย..สัตว์ ไม่มีใครอยากตาย แม้แต่สัตว์ตัวเล็ก

ตัวน้อยเขามากินเราเช่นยุง เขาก็ไม่อยากตาย 

แลว้ใครๆ จะอยากตายละ่…” 

เราก็หาดูเหตุการณ์ที่มันกลัว เช่นอย่างมี

งู มันทักไว้เพื่อเตือนลูกก็ได้ ลูกมันมี ไปหาดู

ที่ไหนก็ไม่มี มันก็ยัง ‘กะแต้กๆ’ เราเดินเข้าไปนี้

มันก็ยัง ‘กะแต้กๆ’ อยู่ ไม่ยอมหยุด หาดูหมด

ไม่มีอะไรแล้ว ทีนี้ตั้งท่ากำก้อนกรวดในมือฟาด

ทางโน้นทางนี้เลยเปิดทั้งแม่ทั้งลูกเลย หาย

เงียบ นั่นมันชอบอย่างนั้นต้องเอาอย่างนั้นใช่

ไหม  

มนัหลายแบบนะหลวงตา ไปหาดอูนัตราย

ก็ไม่มี มันร้องอะไรนักหนานี่นะ ลูกก็อยู่ด้วยกัน

นั่นไม่เห็นตื่นเต้น แต่แม่เป็นบ้าอะไร นั่นละเอา

แม่มัน สุดท้ายลูกวิ่งตามแม่ ไล่ขนาบไล่หลงทิศ

ไปเลย เข้าป่านู้นอีกนะ เข้าตามไล่เอาจริงๆ ตั้ง

แต่นั้นมาเงียบเลย…” 

แม้จะวัย ๙๐ ปีชราภาพมากแล้วก็ตาม

แต่ด้วยความจำเป็นต้องรักษาชีวิตสัตว์แบบ 

เร่งด่วนทำให้ท่านต้องจับสัตว์ร้ายตัวนั้นด้วย

ตนเองก็มีไม่น้อย ดังนี้ 

“...ที่สนใจมากคือสัตว์ ถ้าเห็นสัตว์ตัวไหน

จ้องอยู่นั้นเฝ้าดูอยู่นั้น ยิ่งกระแตด้วยแล้วยิ่ง

รักมาก ไปไหนถามหาแต่กระแต กระแตไปไหน 

มีแต่กระแตยั้วเยี้ยๆ นี่ชี้มาหาคน แล้วก็เดิน

ผ่านไป อย่างนั้นแหละ .. จึงได้บอกว่างูทาง

มะพร้าว งูสา ใครเจอแล้วให้รีบมาบอกพระ 

ถ้าเป็นกลางวันให้รีบมาบอกพระ ให้ดูตัวมันไว้

มันเลื้อยไปไหน คนหนึ่งให้เดินตามไป แล้วคน

หนึ่งรีบออกมาบอกพระ ให้พระไปจับ นี่ละตัว

สำคัญของกระแต ไม่มีเหลือนะ เทียบกับแมว

ตัวหนึ่งงูนี้มันหลอกกระแตนี้ของเล่นเมื่อไร 

พอได้โอกาสปั๊บพันเลย  

เราไปเห็นแล้วอยู่หน้าทางจงกรมเรา 

กระแตมากินน้ำ งูก็ไปเฝ้าอยู่ในน้ำ หัวจงกรม

เราด้วย เราเดินจงกรมก็คอยสังเกตดู เพราะ

ยังไงก็ ไม่มีอันตรายถ้าเราอยู่ที่นั่น ว่างั้น   

เถอะนะ มันจะทำแบบไหนกันก็เราดูอยู่ที่นั่น  

สกัเดีย๋วมนัหลอกกนันะ ทำใหก้ระแตเผลอ 

หลอกทำทา่อยา่งนัน้อยา่งนี ้ กระแตกว็ิง่รอบนัน้

รอบนี ้พอได้โอกาสปับ๊ฉวยมบัเลยนะ 

พนัเลย พอพนัเราก็โดดใสเ่ลย 

จบัไดเ้ลย งนูีแ้หละ กระแต

หลุดก็วิ่งชนต้นไม้ต้นอะไร

ไป แต่ไมเ่ปน็ไรแหละ เรา

กจ็บังไูดเ้ลย เปน็อยา่งนัน้นะ ..  

นี่ว่ากลัวงูก็กลัวนะ ธรรมดาแล้วกลัว แต่

ทุกวันนี้พูดตามความจริง ไม่ทราบว่ากลัวหรือ

ไม่กลัว เหตุผลเท่านั้น ถ้าเป็นงูไม่เป็นภัยไม่

ระวังมากนัก เช่น งูทางมะพร้าว งูเขียว พระ

ฉวยได้ยังไงเราก็ฉวยได้แบบเดียวกัน แน่ะ คือ

เหตุผล  

มันไม่เป็นภัยกลัวหาอะไร ไม่เป็นภัยก็ต้อง

ไม่กลัวถึงเรียกว่ามีเหตุผลใช่ไหม มันไม่เป็นภัย

ยังกลัวอยู่ก็เรียกว่าบ้ากลัว เข้าใจไหม อันนี้ ไม่

กลัว ฉวยมับเลย จับได้เรื่อยแหละเรา...” 

ไล่ขนาบสัตว์
   

บางครั้งสัตว์ที่ ไม่มีพิษไม่เป็นอันตรายก็

กลับสร้างปัญหาขึ้นได้เหมือนกัน โดยปกติไก่ป่า

ในวัดจะขันเป็นระยะๆ ทั้งวันในช่วงกลางวัน 

แต่หากมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นอันตรายก็จะ

ตกใจร้องกะต๊ากดังขึ้นและถี่ขึ้น จากนั้นตัวอื่นๆ 

ก็จะร้องตามๆ กัน ยิ่งหลายตัวเท่าใดก็ยิ่งทำ 

ความรำคาญแก่นักปฏิบัติไม่น้อย องค์หลวงตา

มีมาตรการ ดังนี้ 

“. . .ไก่ที่มีกะต๊าก มันมี เหตุการณ์นะ 

ธรรมดามี เราก็เข้าไปดูมันมีอะไร หรือมีงูมี

อะไรอยู่นั้นมันถึง ‘กะแต้กๆ’ อยู่งั้นตลอด ตั้ง

แต่เช้ามาจนกระทั่งสายไม่หยุด ไปก็เอาใหญ่

เลย คว้าได้ก้อนกรวดตามนั้นกำไว้เต็มมือ เอา

หนังสะติ๊กติดมือแล้วก็ไป มึงร้องอะไร มันก็

ร้องอยู่นั่นละใกล้ๆ ก็มันไม่ได้กลัวใครนี่

มันเคยกับพระแล้ว ‘กะแต้กๆ’ อยู่งั้น 

มึงกลัวอะไร  

งูจงอางสัตว์เลี้ยงวัด
ปล่อยสัตว์ปลอดภัย

 

โดยปกติองค์หลวงตาจะไม่เลี้ยง

สัตว์มีพิษหรือสัตว์ตัวใหญ่ๆ เพราะ

เกรงอันตรายจะเกิดกับชาว

บ้านที่มาวัด ดังนี้ 

 “...สัตว์ตัวใหญ่ๆ 

เอามา เลี้ ย ง ไม่ ได้ นะ เป็น

อันตราย ทำลายคน พวกหมูนี้ก็ ไม่ ได้ อีเก้ง

ตัวผู้ก็ไม่ได้ เวลาคึกคะนองนี้ขวิดคน ต้องระวัง 

อย่างวัด..เขาเอากวางมาเลี้ยงไว้ เราไปเจอเข้า

ก็สะดุดเลย โอ๊ย ทำไมเอากวางตัวใหญ่ๆ มา

เลี้ยงไว้เดี๋ยวชนคนนะ มันทิ่มคน ไม่ได้นะ พอ

เราพูดจบคำ ท่านก็ว่ามันเคยชนคนมาหลายคน

แล้ว ก็อย่างนั้นแล้ว สัตว์เหล่านี้ ไม่ได้นะ ผูก

โกรธด้วย พวกงูผูกโกรธเก่งนะ…” 

สำหรับวัดป่าบ้านตาดช่วงหนึ่ง ก่อนปี 

๒๕๓๐ ยังไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านเหมือนสมัยนี้ 

ครั้งนั้นงูจงอางซึ่งเป็นสัตว์มีพิษร้ายแรงไม่มี

ใครอยากพบเห็นหรืออยู่ใกล้กลับกลายเป็นสัตว์

เลี้ยงของพระประจำวัดป่าบ้านตาดในช่วงเวลา

นั้น ดังนี้ 

“...งูทุกชนิดในวัดนี้ เราจับทั้งนั้น แต่ก่อน

เขาอยู่กับพระป้วนเปี้ยนๆ อย่างจงอางนี้มัน

เหมือนสัตว์เลี้ยง ไม่แผลงฤทธิ์ เป็นเหมือนสัตว์

เลี้ยงเรา อยู่กับพระป้วนเปี้ยนๆ ไม่แสดงฤทธิ์-

เดช แต่งูชนิดอื่นเราไม่แน่ แต่สำหรับงูจงอางนี้

แน่ว่าไม่แสดงพิษภัยอะไรเลย แต่ก่อนปล่อยให้

เขาอยู่กับพระ ก็พระทั้งวัดนี่ งูไปที่ ไหนก็เจอไก่ป่าจำนวนมากภายในวัด 
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พระเรื่อยๆ องค์ ไหนก็แบบ

เดียวกัน เพราะเราสั่งกับพระ

ไว้เรียบร้อยว่า 

‘อย่าไปหยอกไปเล่นเป็น

อันขาด ให้เดินผ่านไปเฉยๆ คือ

การหยอกเล่นของเรา เขาจะถือว่า

จริงจังกบัเขา เพราะสัตว์เหล่านีถ้ือมนษุย์นีเ้ป็น

ข้าศึก เราไปทำอะไรหยอกเล่นกับเขา เขาจะ

ถือว่าเป็นจริงกับเขา หลังจากนั้นแล้วเขาผูก

โกรธผกูแคน้ เวลาเหน็เราไปนีเ้ขาจะเจอเรากอ่น 

ไปเราไม่รู้เขาฉกปั๊บ เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้สนใจ

เลย ใครจะเจอที่ไหนใหเ้ดนิผา่นไปธรรมดา แลว้

เขาจะชนิเอง เขาจะรูน้สิยัของพระเอง’ 

และมันก็เป็นอย่างนั้น ไปที่ ไหนวันหนึ่ง

เจอพระสักกี่องค์ เจอแบบเดียวกันหมด ไม่มี

ใครสนใจ เดินผ่านไป บางทีขวางทาง เราไปนี้

พอดีเป็นจังหวะเขาออกมาก็ไปเจอเขา เขาก็นิ่ง 

บางทีเราก็ ไปทางหัว เขาก็นิ่ง บางทีก็ ไป    

ทางหาง เขานิ่งของเขาอยู่งั้นแหละ ทีนี้พอเรา

ผ่านไปแล้วเขาก็เลื้อยไป เป็นประจำอย่างนั้น 

ที่ ไหนเหมือนกันหมด ทีนี้งูจงอางกับพระเลย

เป็นสัตว์เลี้ยงนะ  

อยู่ ในครัวนี่เวลาพระมาฉันน้ำร้อนเขา

เลื้อยเข้ามาเฉย พระนั่งอยู่เขาผ่านเข้ามาตรง 

กลาง ‘มึงมาอะไรไอ้ขี้ดื้อ’ พระท่านว่า แต่ท่าน

ไม่หยอกเล่นนะ เขาก็เลื้อยเข้ามาเฉยไปเลย 

เป็นอย่างนั้นนะ โอ๊ย หลายตัว ประมาณสัก ๙ 

ตัว ๑๐ ตัว เท่าที่เราจำได้ นี่ละจับออกไปๆ แต่

ก่อนไม่จับ ทีนี้เวลาคนมามากๆ เข้า คนกับพระ

มันต่างกัน มาเจอเขาเข้าจะไปหยอกไปเล่นกับ

เขา ๑ แล้วมาแบบเซ่อๆ ซ่าๆ ๑ ซึ่งเป็นภัยทั้ง

นั้น เลยต้องจับออกๆ ไปปล่อยในภูเขาๆ ทุกวัน

นี้ ไม่มีแหละ…” 

โดยปกติเวลาที่นำสัตว์ ไปปล่อยจะใกล้

หรือไกลเพียงใดเป็นไปตามชนิดของสัตว์และ

ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายหรือไม่

ก็ตาม ความปลอดภัยของสัตว์ตัวนั้นๆ ต้อง

ปลอดภัยที่สุด ส่วนมากองค์หลวงตามักให้พระ

หรือฝากฆราวาสที่ ไว้ ใจได้ ไปปล่อย แต่ก็มีอยู่

คราวหนึ่งที่ท่านนำไปปล่อยด้วยตัวเอง ดังนี้ 

“มีปล่อยใกล้ตัวเดียวเรายังจำได้ นอกนั้น

มีแต่ไกลๆ ทั้งนั้น อันนี้เราไปเองไปปล่อย ท่าน

ไม่สนิทใจมันจะมาขวางอยู่นี้ ..  สั่งเรียบร้อย 

ไปยืนสั่งจริงๆ เพราะไม่สนิทใจ ท่านก็เลยออก

จากวัด เป็นอย่างนั้นนะเรา คือว่าอะไรต้องเป็น

อย่างนั้น 

เจ้าของเองก็เหมือนกัน ถ้าสั่งอะไรผิดไป

นี้ต้องยอมรับโทษแห่งความผิดของเราว่าสั่งผิด

ไป ผู้ทำทำตามก็จะผิดไปอีก.. วันนี้เตรียมของ

ไปให้พระที่ถูกไล่ออกจากวัด ก็ ไม่ ได้ ไล่ด้วย

ความเกลียดความโมโหโทโสอะไร ไล่โดยเหตุ

โดยผลต่างหาก..” 

เมตตาสงสารหาประมาณมิได้ 

สิงห์ทองไปด้วย ส่วนใหญ่มีแต่ตัว

ใหญ่ๆ ไปปล่อยที่ไหน สกลฯ นี่ก็เรา

ไปปล่อยเอง ไปปล่อยแถวใกล้บ้าน

เขานะ ไปปล่อยที่ ไหนให้อยู่ ใกล้  

บ้านเขา เพราะแมวเหล่านี้เป็นแมวบ้าน 

มันอยู่กับบ้าน มันมาหาลำไพ่กินกับวัดกับวา 

แล้วจับเนรเทศเข้าในบ้านเขา .. ตัวใหญ่ทั้งนั้น

ตัวไหนก็ดี” 

แม้แต่การนำสัตว์ ไปปล่อยแต่ละครั้งๆ 

องค์ท่านก็ให้ความสำคัญและจริงจังอย่างมาก 

ถึงกับกำชับผู้ รับผิดชอบให้คำนึงถึงความ

ปลอดภัยในชีวิตสัตว์ทุกขั้นตอนเลยทีเดียว 

“...(พระ)ไปปล่อยหมู หมูหลุดตกรถ หมู 

๒ ตัวไป มันเป็นอย่างไรไม่รู้ มันสะดุดจิต สั่ง

แล้วก็ไม่แน่ใจไปยืนสั่งอีก คือสั่งว่าหมูนี้เอาไป

ปล่อยตรงนั้นๆ บอกเรียบร้อยแล้ว แล้วไปมัน

ขวางอยู่ในจิตอีกมันไม่แน่ใจ เดินเข้าไปอีกไป

ซ้ำเข้าอีก  

‘นี่ถ้าหมูปล่อยหายไปแล้ว ท่านมานี้ต้อง

ออกจากวัดทันที’ 

บอกอย่างนั้นนะ พอไปก็หายจริงๆ ก็ต้อง

ออกจริงๆ ไล่ออกจากวัดเลยทันที ทันกันละ 

เป็นอย่างนั้นนะเรา ถ้าว่าอะไรถ้าลงจิตมันลง

ขาดปุ๊ดแล้วมาค้านไม่ได้ พุ่งเลย .. ไปตกหาย

ทั้งสองตัวเลย มาก็ ไล่ออกจากวัด เพราะมี

สัญญากันในคำพูดที่ไปสั่งเสีย  

ถ้าหมูนี้หลุดตกจากรถไปแล้วท่านต้อง

ออกจากวัด พอดีไปตกจริงๆ ท่านก็ออกจริงๆ 

ไม่ออกไม่ได้ ไล่เลยแหละ .. มันก็แปลกอยู่นะ

จิตนี่ ไม่มีอะไรบอกมันหากเป็นของมัน ถ้าอะไร
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“...พูดถึงเรื่องตะขาบ เราพักอยู่ที่ทางพัทยา แต่ ไม่ ได้อยู่บริเวณพัทยา อยู่ในสวนลึกๆ ไปภาวนา 

คือตอนนั้นพวกลูกศิษย์ลูกหาแล้วหมอห้ามไม่ให้เรารับแขก อยู่ในวัดนี่ ไม่รับอย่างไร ก็แขกเข้าออก    

ทั้งวันๆ นี่ว่าอย่างไร ถึงได้ขโมย เตรียมของปุบปับ จากกุฏิแล้วขึ้นรถไปเลย ไปพักอยู่ที่พัทยา เข้าไปใน

สวน สวนลึกๆ ภาวนาอยู่นั้น มันก็มาเกี่ยวกับเรื่องตะขาบ  

เอ๊ มันแปลกอยู่น้า เราก็เดินจงกรม เจริญเมตตาตามที่พูดกับตะขาบนั่นแหละ เจริญเมตตาอะไร

เรียบร้อย หัวจงกรมนั่นน่ะ มีตะขาบตัวหนึ่ง โอ้ยยาวใหญ่ตัวเท่านี้ มันอยู่หัวจงกรม ที่เราไปถึงแล้วหยุด

แล้วกลับ มันมาอยู่ที่นั่น เราเดินจงกรมคงจะไปเหยียบมันท่า มันกัด ไม่กัดแรงนะ พอแปลบเท่านั้นแหละ 

มองลงไป พอฉายไฟลงไปเห็นตะขาบมันวกวน ‘อ้าว! ไอ้นี่มันอยู่โลกไหนนี่น่ะ’  

เราว่าอย่างนั้น คุยกับมันนะ ‘กูแผ่เมตตาครอบโลกธาตุ มึงอยู่โลกธาตุไหนมึงถึงได้มากัดกูได้ลงคอ 

สัตว์ทั้งหลายเขาไม่เคยทำ ทำไมอำนาจเมตตาธรรมที่กูแผ่ครอบโลกธาตุนี่พึ่งจบลงเดี๋ยวนี้ มึงอยู่โลกธาตุ

ไหน มึงถึงได้มากัดกูลงคอ’ 

พูดกับมันอยู่นั้น เหมือนบ้า ตะขาบมันก็อยู่ของมันนั่นละ มันวกไปเวียนมาอยู่นั่น เราพูดกับมัน กูก็

แผ่เมตตาจนครอบโลกธาตุแล้วเดี๋ยวนี้เอง มึงอยู่โลกธาตุไหนมึงถึงได้มากัดกูได้ลงคอไอ้นี่น่ะ มันเดินวก

ไปเวียนมาอยู่นั่นน่ะ อยู่ตรงนั้นนะ มึงจะไปไหนทำไมมึงไม่ ไป  พอว่าแล้วก็ “ไป” เอาไม้มาเขี่ยๆ มันก็ ไป 

ก็เดินตามมันไปเรื่อยๆ มันออกจากที่เตียนโล่งที่เราปัดกวาด มันเข้าป่า ส่งมันจนถึงป่า  

‘มึงอย่ากลับมาอีกนะ กูจะไปเดินจงกรมกูอีก’  

บอกอย่างนั้นนะ มันน่าคิดนะ เดินจงกรมอยู่ ไม่นานนะ มาอีกมาตรงนั้นอีก มาอยู่หัวจงกรมที่เก่า 

แย็บอีก มันกัดเรา คือไปเหยียบมันละท่า ไม่เห็นมันแต่มันไม่กัดแรงนะ พอให้รู้สึกแปลบเท่านั้น ฉายไฟ

ลงไป อ้าวตะขาบตัวเก่านั่นน่ะ ‘มึงมาอย่างไรอีก’ ก็ตามส่งมันอีกเข้าป่า  

นี่ละมันอดคิดไม่ ได้นะ กูแผ่เมตตาครอบโลกธาตุ มึงอยู่โลกธาตุไหน มึงถึงไม่ ได้รับเมตตาแล้วมา

กัดกู ว่าอย่างนั้นละ คุยอย่างนี้ละเหมือนเราคุยกันนี้ละ สักเดี๋ยวพระท่านได้ยิน ท่านวันชัย ท่านเดิน

จงกรมแถวนู้นได้ยินเสียงเราพูดกับมัน พอท่านมา เราก็ว่า  

‘นี่ตะขาบตัวนี้มันกัดเราสองหนแล้ว แต่ ไม่กัดแรงนะ เหมือนกับว่าเข็มแทงแย็บเท่านั้นละ แล้วมัน

เดินวกเวียนอยู่นั้น เราก็ตามส่งมันไป ไปเข้าป่า มึงอย่ามาที่นี่ กูเดินจงกรม กูแผ่เมตตาครอบโลกธาตุมึง

อยู่โลกธาตุไหน มึงถึงได้มากัดกูลงคอ มึงไม่ ได้รับเมตตากูเหรอ มันไม่ ได้กัดแรงละ กัดพอแย็บนิดหน่อย 

ไม่ปวดนะ เลือดพอยิบๆ นิดหนึ่ง คือคงไปเหยียบมันน่ะท่า’ 

 ก็เราเดินจงกรมไปตรงนั้น มันมาอยู่ตรงนั้น ตามส่งถึงสามหนน่ะ ตะขาบตัวนี้น่ะ ตามส่งเข้า

ป่านู่นน่ะ ‘ไปมึงไป’ มันเข้าป่าแล้วเราก็กลับมาเดินจงกรมอีก สักเดี๋ยวมาอีก ตัวเก่านั้นแหละ ไม่ใช่ตัว

ไหนนะ เดินวกเวียนอยู่นั้น เอาไม้เขี่ยไปเรื่อย เขาก็ ไปของเขาเรื่อย ตามส่งจนถึงป่าสามหน กลับมาอยู่ 

ที่เก่าอีก มันเมาเมตตาหรือไงไม่รู้นะ เราแผ่เมตตาให้มัน มันไม่ ได้รับน่ะ เลยว่าให้มัน .. 

แล้วก็เลยพากันตามส่ง ทั้งพระท่านวันชัยตามส่งไป เข้าไปในป่าที่เก่าแหละ ไกลนะ มันก็ค่อยไป

ของมันเรื่อย เราก็ตามส่ง พอมันหยุดที่ ไหนเราก็เอาไม้เขี่ย เขี่ยแล้วมันก็ ไปเรื่อย ส่งถึงสามหนมาอยู่ที่

นั่น มันเป็นอะไรก็ ไม่รู้ หรือมันเมาเมตตา ก็บอกว่ากูแผ่เมตตาถึงสามโลกธาตุ มึงอยู่โลกธาตุไหนมึงไม่ ได้

รับเมตตา มึงมากัดกูได้ ตั้งแต่นั้นมาไปส่งถึงสามหนมันยังกลับมานี่ แสดงว่ารับเมตตาไม่

พอ สามหนนะไอ้ตะขาบตัวนี้ ตัวใหญ่ ไปถึงนู้นแล้วส่งแล้วกลับมาเดินจงกรม ไม่

นานนะมาอีกแล้ว มาที่เก่า  

มันก็แปลกอยู่นะ ก็เราแผ่เมตตาจริงๆ ไม่ใช่พูดธรรมดา...” 

ตะขาบ..รับแผ่เมตตาพ้นเขตวัดคือแดนประหารสัตว์
 

องค์ท่านเบาใจเมื่อสัตว์ร้ายในวัดถูกนำไป

ปล่อย เพราะห่วงใยในชีวิตของสัตว์จำนวนมาก

ที่จะต้องตายเพียงเพราะสัตว์ตัวสองตัวเท่านั้น 

ความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและเห็นคุณค่าของ

สัตว์แต่ละตัวๆ ไม่มียกเว้นแม้ ในเวลาไปแจก

ทานระหว่างทาง หลานชายของท่านซึ่งเป็นผู้

ขับรถถวายอยู่เป็นประจำจะทราบดีและขับรถ

ด้วยความระมัดระวังสอดคล้องกับความเมตตา

ของท่าน ดังนี้ 

“...นี่ค่อยเงียบๆ ทางข้างใน (สัตว์ร้ายที่

เพิ่งไปปล่อย) ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ ก็แสดงว่าจะ

ค่อยหมดปัญหาไป สัตว์จะได้งอกเงย อู๊ย 

สงสารสัตว์มากนะ มองดู

ตัวไหน แม้แต่ จิ้งเหลน 

กิ้งก่า วิ่งผ่านถนน พอมอง

เห็นบอกเลยนะ ‘นั่นกิ้งก่า’  

รถก็หลีกไป ไม่เคยทับเคย

เหยยีบมนั นอกจากมนัสดุวสิยักจ็ำเปน็ หลกีทัง้

นัน้ละเรา จติมนัเมตตาขนาดนัน้ละ จงึวา่อยากให้

พีน่อ้งทัง้หลายไดเ้หน็หวัใจนี ้มาพดูเลน่ๆ หรอื…” 

ด้วยความเมตตาอันลึกซึ้งของท่านเช่นนี้ 

วัดป่าบ้านตาดจึงกลายเป็นแดนผาสุกของสัตว์ 

เพราะมีเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นที่

พึ่งอันแสนสงบสุขและร่มเย็น ดังนี้ 

“...เราไปสร้างวัด ดงนี้ก็ถูกเขาทำลายไป

เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเป็นอำเภอหนองแสงนู่นนะ 

สัตว์เหล่านี้ก็เลยตายหมด กระรอกเรายังจำได้

มีอยู่ ๒-๓ ตัว เขตของวัดที่เราอยู่นี้ กระรอก

อยู่ในเขตนี้ ไก่ป่าก็มี ๒ พวก พวกหนึ่งอยู่ทาง

ทิศใต้ พวกหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือ มันไปยกพวกตี

กันเรื่อยละแต่ก่อน .. เขตนั้นกระรอกก็ตาย

หมด สัตว์อะไรๆ ตายหมดทั้งนั้นแหละ  

มอียูเ่ฉพาะในเขตวดั สตัวอ์ะไรมเีทา่ไรกย็งั

อยูเ่ปน็ปรกต ิ พวกกระรอก พวกกระจง อเีกง้

ถา้มนัออกไปขา้งนอกถกูเขาฆา่ตาย แตก่อ่นมนั

มอียูท่ัว่ไปในวดั พอออกขา้งนอกไปกถ็กูเขาฆา่ๆ 

หมด เก้งก็หมด หมูก็หมด มีแพร่หลายอยู่แต่

กระรอก ทแีรกมอียู ่ ๒-๓ ตวั มนัแพรพ่นัธุม์าก

เตม็วดั .. ยงัเหลอืแตก่ระรอกกบัไก ่ 
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เดีย๋วนี้ ไกป่า่ทีว่า่ ๒ พวกทีย่กพวกมาตกีนั

นัน่ละ ครัน้ตอ่ไปมนักม็ากขึน้ๆ ไมท่ราบวา่พวก

ไหนตอ่พวกไหน เลยกลายเปน็ “ไกบ่า้น” ไป ไม่

ไดก้ลวัคนเลย จาก “ไกบ่า้น” แลว้เปน็ “ไกบ่า้” 

ไปเลย เขา้ใจไหม ไปดใูนครวัซ ิมนักลวัคนเมือ่ไร

ไกอ่ยู่ในวดั .. เวลานีอ้ยู่ในขัน้บา้ทัง้หมดเลย ไมรู่้

จักกลัวคน กระรอกก็เหมือนกัน เป็นแบบ

เดยีวกนัไมก่ลวั 

อย่างนั้นละ “ธรรม” ไปอยู่ที่ ไหน ถ้า

ธรรมอยูท่ี่ไหนสตัวต์ายใจๆไดท้ัง้นัน้ละ ไม่ไดก้ลวั

คน สัตว์ในวัดสนุกสนานรื่นเริง อาหารเราก็ให้

กนิ แลว้ความปลอดภยัพระกร็กัษาเองโดยหลกั

ธรรมชาต ิ ใครจะเขา้ไปยุง่ไมม่ ี เขากอ็ยูส่บายๆ 

.. พวกสัตว์อะไรที่อยู่บริเวณวัดนั้นเขาอยู่ผาสุก

สบายทัง้นัน้แหละ ออกจากนัน้ไปตายหมด...” 

“...ท่านอาจารย์ฝั้นกับแมวนี้ถูกกันมากนะ แมวก็มีแต่แมวใหญ่เสียด้วยนะ 

ท่านไปอยู่ถ้ำขาม เขาเอาแมวใหญ่มาจากไหนไม่รู้ ไปปล่อยที่ถ้ำขาม ก็ ไปอยู่กับ

ท่าน ป้วนเปี้ยนอยู่กับท่าน ติดกับท่านนะ ไม่ติดองค์ไหน ติดกับท่านอาจารย์ฝั้น 

ท่านไปไหนมันตามไปเรื่อย  

พอไปขา้งหนา้ปับ๊ลม้แผละ หงายทอ้งขึน้ฟา้ มนัทำความเคารพทา่น ทา่น

บอก ‘นีม่นัเคารพ’ ทา่นวา่อยา่งนัน้นะ ‘เขากราบไมเ่ปน็ นีล่ะวธิแีมวกราบ กราบ

อย่างนี้’ ท่านว่าอย่างนั้นนะ คือเขานอนแผ่สองสลึง แผ่อย่างนี้เลยนะ ท่านไป

แลว้เขาไปลม้แผละอยูข่า้งหนา้และกห็งายทอ้ง ‘นีเ่ขากราบ เขาเคารพเรา’  

‘แมวเคารพ เคารพอยา่งนีห้รอื’ ‘เคารพอยา่งนีแ้หละ’ ทา่นวา่ ขบขนัดนีะ 

สักเดี๋ยวไปกับท่านนั่นละ ทีนี้ตอนจังหันนะ มันสำคัญอยู่ แปลกที่ตอน

จังหัน เอ๊ มันรู้ภาษาคนจริงๆ นะ ทีนี้พอฉันจังหันจัดไว้ มันมีแมวอยู่ ๓ ตัว ตัว

ใหญ่ที่สุดคือตัวหัวหน้า ท่านจัดจานข้าว จัดอย่างนี้ใส่ ไว้ ๓ จาน ท่านนั่ง

อยู่นี้ก็จานข้าวแมวๆๆ ๓ ตัว จัดไว้ให้ ทุกวันเราก็ ไม่ ได้สังเกตนะ วัน

นั้นท่านพูดขึ้น เราจึงได้สังเกต บทเวลาท่านจะพูด เขากินแล้วนะ

นั่น พอเขากินแล้วท่านนั่งกำลังพิจารณา  

ท่านว่า ‘นี่มันอย่างไรนี่ แมวสามตัวนี่มันไม่มีปฏิสังขา

หรือ? ฟาดแล้ว พระยังไม่ ได้ฉัน ทำไมฟาดแล้ว’  

ท่านพูดอย่างนี้นะ ฟาดแล้ว เขาหยุดนะ เขาหยุดแล้วมอง

ดูหน้าท่าน นี่ที่น่าคิดนะ เขากำลังกินอยู่นะ ๓ ตัว ตัวใหญ่ พอท่านว่าอย่างนั้น

เขาเลยหยุด พอหยุดแล้วก็มองดูหน้าท่าน .. ท่านก็เริ่มฉัน ฉันแล้วเขายังมองดู

ท่านอยู่นะ เขาไม่กล้ากิน พอหลังจากนั้นแล้วเห็นเขานั่งมองดูท่านอยู่ตลอด 

เขาไม่กินอีกนะ 

พอท่านฉันไปๆ ‘เอากินซิทีนี้ พระท่านฉันแล้วนั่นน่ะ เห็นกินก่อนพระก็ว่า

ให้บ้างละ พระเป็นอาจารย์ของเรา ไม่ถึงไหนเราฟาดแล้ว’ 

ท่านพูดหยอกสัตว์น่ารักด้วยนะ คำพูดท่านก็ดี พระท่านยังไม่ฉันเราฟาด

แล้ว ท่านว่าอย่างนั้น  จากนั้นเอากินทีนี้ พอว่าอย่างนั้นเขาก็หันมากิน  

วันหลังอีก พอจัดอาหารเสร็จแล้วเขาไม่กล้ากินนะ จัดอาหาร ๓ จาน

เสร็จ นั่งต่างคนต่างหมอบ เฝ้าอยู่นี่ ที่น่ารักมากก็คือเขาเฝ้าแล้วเขาดูจานข้าว

แล้วเขาดูปากพระ มันน่าขบขันดีนะ เขาดูปากพระแล้วเขาก็ดูจานข้าว พระ

ท่านยังไม่ฉันเขาก็ดูอยู่นั่นละ จนกระทั่งพระท่านเริ่มลงมือฉัน เขาเห็น

พระท่านฉันเขาก็กลับมากินของเขา ตั้งแต่วันนั้นเขาจะรอ จนกระทั่ง

พระท่านฉันเสร็จแล้ว เขาถึงจะกิน ก่อนที่เขาจะกินเขาต้องดูปาก

พระเสียก่อน ถ้าปากพระท่านยังไม่กินเขาก็ยังไม่กิน  

มันรู้ภาษาคนหรือไงน้า แมวสามตัว ตัวใหญ่

นี่ละมันรู้ภาษาดี เพราะท่านว่าตัวใหญ่นี้ ตัว

ใหญ่ก็หยุด...” 

เชื่องมากไม่รู้จักกลัวคน แล้วลูกกระต่ายด้วย 

หมามันเข้าไปมันกัดเอานะ ข้างในหมาเข้าไป

หรือเปล่า เห็นหมาเข้าไปไหม ถ้าตัวไหนเข้าไป

อย่าคุ้นกับมัน เว้นแต่ไอ้หยองกับไอ้ปุ๊กกี้

เท่านั้น ไอ้นี้มันไม่มีบัญชี มันก็ไม่ทำร้ายสัตว์นะ 

แต่ไอ้หมี(หมาตัวใหญ่)ให้ระวังให้ดี ไอ้หมีไปมัน

เอาจริงๆ ก็มีไอ้หมีตัวเดียว นอกจากนั้นไม่เห็น

ตัวไหนเข้าไป.. 

ทุกคนให้เตือนกันนะ .. ไอ้หมีอย่าไปคุ้น

กับมันแต่นี้ต่อไป มันมีลูกกระต่ายแล้วจะเกิด

เหตุ เราเป็นห่วงมากนะ ไปดูเรื่อยกลัว

จะบกพร่อง เดี๋ยวมันเอาลูกกระต่าย

ไปกินแล้วไม่ ได้นะ เราเข้มงวด

กวดขันมาก .. มันเข้าไปเรื่อยก็

ซัดเรื่อยซิหนังสะติ๊ก ไม่ได้ยิงหมา

แหละ ยิงขู่ ใส่เปี๊ยะมันวิ่งเลยมัน

กลัว ในวัดนี้พระมีหนังสะติ๊กทั้ง

นั้นแหละ แต่ไม่เคยยิงถูกหมา .. 

เพราะไม่ได้ยิงใส่มัน พวกนี้มัน

กลัวหนังสะติ๊ก พอยิงแค้กนี้ก็

ไปเลยเผ่นเลย ต้องมีไว้ขู่ไม่

งั้นไม่ ได้เพื่อรักษาความ 

 

ป่าช้าหมารอบกุฏิ
 

องค์หลวงตาเมตตารับสุนัขมาเลี้ยงไว้ที่

วัดหลายตัว ให้พระเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีการแบ่ง

อาหารใส่ถาดแยกเป็นกลุ่มๆ ให้กินจนอิ่มทุกตัว

ไป ท่านจะกำชับพระเณรเสมอห้ามสุนัขเหล่านี้

เข้าไปทำลายสัตว์อื่นในวัดและคอยกันไม่ให้กัด

กันทะเลาะกัน หากตัวใดดื้อท่านสั่งให้พระเณร

ใช้ ไม้เรียวตีสั่งสอนทันที นอกจากนี้ความ

เมตตาเอ็นดูสุนัขในวัดของท่านถึงกับให้ฝังตัว 

ที่ตายแล้วไว้ ในบริเวณรอบๆ กุฏิของท่านเลยที

เดยีวนบัเปน็ความรกัความเมตตาของทา่นโดยแท้ 

“...กระต่ายมันมีอยู่ทั่วไปหมดเดี๋ยวนี้ มัน

ออกไปหมด .. กระแตก็เยอะ โอ๋ย เราสงสาร

สัตว์นะ ไปที่ ไหนจะจ้องดูแต่สัตว์ พวกกระแต

แมวหลวงปู่ฝั้น ปฏิสังขาฯ ก่อนกิน 
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ปลอดภัยของสัตว์ พระท่าน      

มีไว้อย่างนั้นละ .. 

ส่วนไอ้ปุ๊กกี้ (หมาตัวเล็ก)  

มันดีอย่างหนึ่งคือไม่ถือสีถือสา

เลย จะทำอะไรมแีตห่ลบๆ แลว้  

เปิดหนีเลย มันรำคาญท่า ก็ดี

อย่างหนึ่งนิสัยมันดี เวลามันผิด

พลาดอะไรเจ้าของตี ไม้เรียวหวด หมอบ หวด

เท่าไหร่ยิ่งหมอบ นี่ก็ดี รู้ผิดนะ นิสัยมันดีอย่าง

หนึ่ง มันมีแต่ขู่เขาเท่านั้น แต่ไม่เคยกัด พอขู่

เขาแล้วก็วิ่งเลย เพราะพอขู่เขาแล้วไม้เรียวลง

ข้างหลังล่ะซี มันมัวแต่ขู่เขาไม้เรียวซัดลงหลังก็

วิ่ง ทีนี้พอขู่เขาแล้ววิ่ง ไม้เรียวมาไม่มาวิ่งเลย 

เขาก็ฉลาดเหมือนกันนะ เข้าท่าดี เล่นกับ

หมาก็น่าดูนะ พูดเรื่องหมา นิสัยหมา

มันก็มีหัวใจของมัน มันรู้จักผิดจักถูก

เหมือนกัน ตายไปเรื่อยๆ  

ตัวหนึ่ งก็ตายแล้ว ไอ้จ้ำ

หลอด(หมาตัวใหญ่มีจุดๆ) เอาไป

ฝังไว้ที่กุฏิ บริเวณกุฏิเราป่าช้า

หมานะ ตัวไหนตายเราสั่งเองให้ ไป

ฝังไว้ที่รอบๆ กุฏิของเรา ตายไปอีกตัว

หนึ่งแล้ว .. มันตายเป็นชุดๆ ไป พอมันแก่

แล้วก็ตายๆ ...” 

 

หารอืทา่นกพ็อใจรบั .. ใครจะถวายทีท่ี่ไหน

ก็ตามเราไม่ได้รับสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะรับ

เพื่อประโยชน์แก่ชาติศาสนาจริงๆ รับ

ที่ ไหนแล้วต้องเป็นภาระหนัก ไม่ได้รับ

ทิง้ๆ ขวา้งๆ อะไร กเ็ลยรบั .. 

อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนา

เหมอืนกนั ทา่นจนัทรท์า่นบวชมาทา่น

ก็ ไม่ ได้บวชมาหาสัตว์หาเสืออย่างนี้นะ ท่าน  

บวชมาหาอรรถหาธรรม เข้าเสาะแสวงหาครู

อาจารย ์ ท่านกเ็ลยเลี้ยงด ู ท่านตัง้ใจบวชมาหา

เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสืออะไร ท่านไม่มีนะเจตนาเดิม 

ความจำเปน็มนัหากแทรกเขา้มาๆ .. พอรบัแลว้

พอดพีวกเสอืกเ็ขา้มา พวกเสอืพวกสตัวเ์ขา้มาใน

วัดนั้น เลยกลายเป็นวัดเสือวัดสัตว์ไปหมด วัด

นัน้เลยกลายเปน็วดัเสอื ตรงทีท่ำเลภาวนามนัก็

เลยกลายเปน็วดัเสอืไปเลย เอาเปน็ก็ใหเ้ปน็ มนั

กน็า่ดอูนัหนึง่เสอื  

อยา่งทา่นจนัทรท์า่นเมตตาสงสารเอาใจใส่

สตัว ์สดุทา้ยสตัวอ์ยูข่า้งบนภเูขาลงมากนิอาหาร

กับท่านหมด หมูเป็นร้อยๆ นกยูงเป็นร้อยๆ .. 

สดุทา้ยวดัเสอืนีก่ลายเปน็วดัสตัวท์กุประเภทเตม็

อยู่นั้นละ .. พวกม้าป่า วัว ควายป่า หมูป่า 

แพะ นกยงู ฯลฯ มนัมากตอ่มาก มาเองนะ .. 

ลงมาจากภูเขา ท่านจัดอาหารให ้ เลี้ยงดูเขา 

แนะ่ กอ็ยา่งนัน้ละ  

เมือ่เขาเคยแลว้เขากล็งมา ตอนเชา้นัน่ละ

หลั่งไหลลงมา พอกินอิ่มแล้วเขาไป เขาไม่

รบกวนเรา สตัวเ์หลา่นีเ้ปน็สตัวป์า่ทัง้หมด เวลา

มันออกมาจากป่ามาอยู่ ในวัดนี้มันเป็นสัตว์ป่า 

แลว้เอามาเลีย้งไว้ในบา้นเลยถอืวา่เปน็สตัวบ์า้น

ความเมตตาของวัดป่าหลวงตาบัว
 

ความเมตตาอย่างไม่มีขอบเขตขององค์-

หลวงตาต่อสัตว์ทั้งหลายนี ้ ยังแผ่ออกกระจาย

อย่างทั่วถึงไปยังวัดต่างๆ ที่ท่านรับถวายที่ดิน 

รวมถึงวัดต่างๆ ที่องค์ท่านมักไปเยี่ยมเยียนอยู่

เนืองๆ ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง วัดป่าหลวงตาบัว 

ญาณสัมปันโน ที่กาญจนบุรีเพียงแห่งเดียวซึ่ง

เด่นเรื่องความเมตตาสัตว์และองค์หลวงตามัก

กลา่วถงึเปน็พเิศษเสมอ ดงันี้ 

“ทา่นจนัทรน์ีเ้ปน็พระวดัปา่บา้นตาด เปน็

คนคลองดา่น สมทุรปราการ อยูน่ีห่ลายป ี ออก

จากนี้ ไปก็ไปอยู่ทองผาภูม ิ เราก็คอยฟังเสียง 

จากนั้นเขาก็มาถวายที่ที่เป็นวัดเสืออยู่ทุกวันนี ้

เนื้อที่ก็กว้างอยู ่ เราก็พิจารณาดูย่านกรรมฐาน

ภาวนา เหน็วา่ทีน่ัน่วา่งมากไมค่อ่ยมพีระกรรม-

ฐานไปอยู ่ เลยใหท้า่นจนัทร ์ วดัเสอื มาปรกึษา

เมตตาสัตว์ที่วัดป่าหลวงตาบัว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

ไปเลย ไมน่กึวา่เขาเปน็สตัวป์า่มาแตก่อ่น .. 

นี่ละอำนาจแห่งการเสียสละความเมตตา 

สัตว์เคยรู้จักพระที่ ไหน เขาเป็นสัตว์ป่าล้วนๆ 

ทำไมมาอยู่กับพระได้อย่างสนิทใจ นี่ก็คือความ

เมตตา ความเสียสละ สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 

การใหเ้ปน็เครือ่งประสานกนัสำคญัมากนะ การ

ให้นี่ประสานกันได้ด ี จิตใจอ่อนนุ่มเลยทันทีเมื่อ

ไดร้บัการสงเคราะหจ์ากกนัและกนั พระพทุธเจา้

ทุกพระองค์ถึงยกทานบารมีขึ้นก่อน ทานบารมี

คือการให้  การเสียสละ เป็นพื้นฐานของ

พระพทุธเจา้ทกุพระองค.์..” 

ที่วัดเสือแห่งนี้สัตว์ป่าต่างชนิดกันซึ่งโดย

ปกติแล้วจะต้องทำลายชีวิตกันแต่สัตว์ป่าที่นี่

กลับมีความคุ้นเคยกันและอยู่ร่วมกันได้อย่าง

ผาสกุในสถานทีแ่หง่นี ้ดงันี้ 

“ . . .ที แรกพวกวั วพวกควายนี้ ก็ ร้ อง         

‘โอก้อา้กๆ’ พอเหน็เสอืวิง่เขา้ปา่เขา้รก เสอืก็ไล ่

ไล่ไปก็โดดขึน้บนหลงัววัหลงัควาย ฟงัเสยีงรอ้ง 

‘อ้ากๆ’ ขึ้น เขาไม่ใช่อะไรนะเขาหยอก .. เสือ

หยอกควายนี้ควายมันจะตายมันกลัว หยอกวัว

หยอกควาย เสยีงรอ้ง ‘อา้กอีก้ๆ’ ไอเ้สอือยูบ่น

หลงั มนัขบขนัดนีะ คอืไมท่ำไม แลว้ก็ไม่ใชเ้ลบ็ 

เลบ็ไม่ใช ้กดัก็ไมก่ดั มแีตห่ยอกเลน่ แตค่วายตัง้

แต่เกิดมามันคุ้นเสือเมื่อไรใช่ไหม เพราะฉะนั้น

เขาถงึวิง่ วิง่เสอืก็ไล ่ ไล่โดดขึน้บนหลงั ควายก็

หมอบรอ้ง ‘อา้กๆ’ โอย๊ ขบขนัด ีตวัหนึง่เลน่ตวั

หนึ่งกลัว เดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันได้แล้วนะ ที่ว่านี้ว่า

แต่เริ่มแรก เดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันได้แล้ว ไม่ว่าเสือ

ว่าวัวว่าควายอยู่ด้วยกันได้สบายเลย นี่อำนาจ

เมตตาธรรมไมม่อีะไรกนัเลย ...” 
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ก่อนวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ที่

กาญจนบุรีจะเป็น “วัดเสือ” ที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุ เคราะห์ เมตตาสัตว์ ท่านพระอาจารย์

ภูษิต(จันทร์) ได้เคยรับหน้าที่ดูแลอาหารน้ำ    

สตัวห์ลายรอ้ยตวัในวดัปา่บา้นตาดมาตัง้แตค่รัง้

เมื่ออยู่กับองค์หลวงตาแล้วเป็นกิจวัตรเพิ่มเติม

จากความรบัผดิชอบในกฏุอิงคห์ลวงตา ซึง่สว่น

หนึง่ของหนงัสอืนา่นฟา้ไดก้ลา่วถงึเรือ่งราวของ

ท่านพระอาจารย์ภูษิตในเหตุการณ์ระยะนั้นว่า 

“...วันนั้นหลวงตาท่านไปข้างนอกกว่าจะ

กลับก็เกือบมืด ท่านอาจารย์จันทร์มีหน้าที่อีก

อยา่ง คอื ใหอ้าหารไกท่ัง้หลายในวดัซึง่มอียูเ่ปน็

ร้อยตัว วันนั้นท่านก็ลืมให้อาหารไก ่ พอหลวง-

ตากลับมาถึง ท่านก็รีบเตรียมต้มน้ำร้อนใส่

กระเป๋าน้ำร้อนเสร็จออกไว้ข้างที่นอนหลวงตา 

เพราะเป็นหน้าหนาว

ซึ่งหนาวมาก ท่านก็

วางกระเป๋าน้ำร้อน

เสร็จออกมาอยู่ด้าน

นอกของกุฏ ิ ก็เห็นไก่

ทั้งหลายแห่กันมาหา

หลวงตาถึงหน้ากุฏิ

พร้อมแย่งกันส่งเสียง

กันดังแซ่ดเต็มไปหมด 

ทา่นประหลาดใจมาก  

ทันใดนั้นหลวง-

ตากถ็ามทา่นวา่ ‘ทา่น

จนัทรว์นันี้ ไม่ไดเ้อาอาหารใหพ้วกไกห่รอกหรอื’ 

เทา่นัน้แหละ ทา่นกเ็ขา้ใจทนัทวีา่ พวกไก่

มนัแหก่นัมาฟอ้งทา่น แต่ไมเ่ทา่นัน้ .. ทา่นยงัคดิ

สงสยัตอ่ไปอกีวา่ ‘เอ.. แลว้ทา่นพอ่ (ทา่นเรยีก

หลวงตาวา่ ทา่นพอ่) รูภ้าษาไก่ไดอ้ยา่งไร’ 

ทันทีที่คิดจบ กระเป๋าน้ำร้อนก็ปลิวร่อน.. 

ฟลิ้ว ดิ่งตรงออกมาที่หน้าท่านกำลังยืนลังเล  

อยู่ ถ้าท่านไม่หลบ ก็ฟาดหัวแตกแน่นอน    

ท่านหลบได้ทันพร้อมกับของขึ้นคิดว่า  

‘กระเป๋าน้ำร้อนก็อุตส่าห์ทำถวายให้ ได้ ใช้

ตามที่คุณหมออวยถวายไว้ และยังเอามาปาหัว

เราเกือบหัวแตก และนี่เราเป็นใคร เราเป็นถึง

นักเรียนนอกปริญญาโทมาอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมที่

นี่ ทำไมเรื่องแค่นี้ต้องทำเราขนาดนี้??’ 

ทา่นบอกวา่ทฏิฐมินัขึน้ขดีสดุ กำลงัจะเดนิ

ออกไป ตดัสนิใจวา่ ‘ไปแน ่ไมอ่ยูแ่ลว้ ออกจากนี่

ไปแลว้กจ็ะไมก่ลบัมาเหยยีบทีน่ีอ่กี’ 

ทนัใดนัน้ เสยีงหลวงตากด็งัลัน่ ‘แคภ่าษา

สตัวท์ำไมจะรู้ ไม่ได ้ พวกฤาษนีอกศาสนาเขายงั

ระลกึชาตไิดต้ัง้ ๗ ชาต ิแลว้เราเปน็ใคร เราเปน็

พระในพระพุทธศาสนาระลึกได้ ไม่ถึง ๗ ชาติก็

ใหอ้ายพวกฤาษนีอกศาสนา และสมยัหลวงปูม่ัน่

น่ะนะ ไม่มีของใช้ดีๆ (กระเป๋าน้ำร้อน) อย่างที่

เราใชก้นันีห่รอกนะจะบอกให”้  

พอท่านได้ฟังเท่านั้น ท่านถึงกับก้มกราบ

ลงขอขมาท่านหลวงตา นี่คือคำสอนตอนหนึ่งที่

หลวงตาทา่นปราบทฏิฐชินดิไมท่นัไดต้ัง้ตวั และ

เมือ่รูเ้ทา่ทนักเ็ทา่กบัผา่นการทดสอบจากพอ่แม-่

ครูอาจารย์ที่เมตตาให้ท่านได้อยู่ปฏิบัติรับใช้

อยา่งใกลช้ดิและตลอดเวลา ครบูาอาจารยเ์ชน่นี้

หาได้ยากในโลก ผู้ ใดที่คิดว่าครบูาอาจารย์ท่าน

ไมเ่มตตาทีท่ำเชน่นัน้เชน่นี ้กข็อจงพจิารณา…” 

เมื่อวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน   

(วัดเสือ) เกิดขึ้นตามความประสงค์ขององค์-

หลวงตาแลว้ จากนัน้ไมน่านมเีหตทุำใหว้ดัตอ้งได้

เข้าไปเกี่ยวข้องกับสัตว ์ หมูป่าตัวแรกถูกตีมา

ทา่นเลยรกัษาใหจ้นหาย สว่นเสอืตวัแรกทีเ่ขา้มา

ที่วัดก็ โดนฉีดฟอร์มาลินเพื่อหวังจะสต๊าฟแต่

บงัเอญิมนัไมต่าย ยงักระดกุกระดกิได ้ ชาวบา้น

จึงเกิดกลัวบาปขึ้นมา ก็เลยนำมาถวายขอให้

พระอาจารยภ์ษูติรบัไว ้ หากไมร่บักจ็ะนำไปขาย

ต่อซึ่งก็ต้องตายแน่นอน ท่านจึงยอมรับไว ้ ใน

ตอนนั้นขนมันโดนเลาะไปหมดแล้ว แทบหมด

สภาพวา่นีค่อืเสอื ทา่นกห็ยอดขา้วกบันำ้แกงตม้

ฟักอาหารที่พอแบ่งจากบิณฑบาตป้อนมันทุกวัน

จนสามารถเดนิได ้ ขนเริม่ขึน้ใหม ่ แตเ่พราะมนัก็

ไมแ่ขง็แรง รา่งกายโดนยาฟอรม์าลนิไมส่มบรูณ์

ดงัเดมิ องคห์ลวงตากลา่วในเรือ่งนี้ ไวเ้ชน่กนัวา่ 

“...นี่ก็เป็นนิสัยวาสนาของแต่ละองค์หรือ

แตล่ะบคุคล เชน่อยา่งวดัเสอื ทา่นจนัทรท์า่นบวช

มาเพือ่มาปฏบิตับิำรงุรกัษาเสอืเมือ่ไร แตม่นัหาก

มคีวามจำเปน็ทีแ่ทรกเขา้มาๆ เบือ้งตน้กม็ีใครเอา

สตัวอ์ะไรมาปลอ่ย ทา่นก็ไมห่าปลอ่ย แตเ่ขาเอา

ไปถวายทา่น ทา่นกเ็หน็วา่มนัเปน็ทีว่า่ง เปน็ทำเล

   องค์หลวงตา กับ เสือเมืองกาญจน์ฯ 
 

“...วัดป่าหลวงตาบัวเลี้ยงเสือมากนะ เป็นสัตว์ที่น่ารัก เสือซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากแล้วกลับมา

เป็นสัตว์ที่น่ารักมาก มันขบขันตอนที่เราไปเยี่ยม เราก็เซ่อ นู่นเวลามันทำเร็วแท้ๆ นะ 

เราก็เซ่อ คือมีกรงอยู่นี้มันอยู่ข้างใน เราอยู่ข้างนอกก็เลยเดินรอบข้างๆ มันไป  

เขาอยู่ข้างใน เขาเดินเอื่อยๆ ไปมา เราเดินฉากไป เขาเดินไปทางนู้น เราไม่ ได้นึกว่าเขาจะหันมา

ใส่เราปั๊วะนี่ เขาเดินไปทางนู้น เราก็เดินไปทางนี้ ‘ปั๊วะ’ นี่เลย แรงอยู่นะ แต่เล็บมันไม่ออก ‘ปั๊วะ’ นี่ เรา

มองไปที่ ไหนได้เขาเดินไปที่นู่นแล้ว เขาใส่เรานี่ ‘ปั๊วะ’ แล้วไปโน่นแล้ว อู๊ย ลึกลับแท้ๆ  

เวลาตบเรานี้ ไม่รู้เลย เร็ว กรงเหล็กอยู่นี้เขาอยู่ข้างในเราอยู่ข้างนอก มันสอดออกมาตบเราได้ยัง

ไง ความเร็วของมันนะ เราก็เดินเซ่อๆ มัน ‘ปั๊วะ’ เข้านี่เลย เรามองไปเขาเดินไปสบายเหมือนเขาไม่ ได้

ตบเรานะ เขาเดินแบบสบายเลย เราก็เลยยิ่งรักเขามาก เขาเฉยเหมือนไม่ ได้ทำอะไรเราตอนเขาไป ใส่ 

‘ปั๊วะ’ นี่ มันแปลกอยู่ เป็นสัตว์ที่น่ารัก ถามพระท่านว่า ‘มันเคยทำใครไหม’  

พระว่า ‘ไม่เคยทำ’ อย่างไรก็ตามมันก็เป็นสัตว์น่ากลัวอยู่นั้นละ ไม่ทำใครว่างั้น…” 

 

องค์หลวงตากับเจ้าเสือ“เหิรฟ้า” 
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ที่ปลอดภัยตลอดสัตว์ทั้งหลาย เกี่ยวกับเรื่อง

อาหารก็สะดวกคงจะเป็นอย่างนั้น เขาเอาวัว

ควายไปถวายทา่น ใหท้า่นตัง้ใจเสาะแสวงหามา

เลีย้งไมล่ะเราเชือ่ทนัท ีนีก่จ็ำเปน็ตอ้งไดร้บั  

ครัน้รบัแลว้สตัวห์ลายประเภทเขา้มาทีน่ัน่ๆ 

รวมเขา้ไปจนกระทัง่สตัว์ในปา่แท้ๆ  มา้ปา่เราก็ไม่

เคยเหน็ ไดย้นิวา่กระทงิ ววัแดง อะไรนีเ้รากเ็คย

ไดย้นิ ในดงบา้นตาดกม็เียอะ อนันัน้กล็งมากระทงิ

ววัแดงกม็าจากเขานี ้วา่งัน้ อนันีเ้ราเคย แตม่า้ปา่

เราไมเ่คยไดย้นิ กอ็ยูท่ีน่ัน่ แลว้ถาม นีก่ม็าจากปา่ 

ลงมาเลย นีแ่ปลกอยูน่ะ 

ทา่นกเ็ลยเลีย้งด ู ทา่นตัง้ใจบวชมาหาเลีย้ง

สตัวเ์ลีย้งเสอือะไร ทา่นไมม่นีะเจตนาเดมิ ความ

จำเปน็มนัหากแทรกเขา้มาๆ ทแีรกกด็วูา่พวกสตัว์

พวกเนือ้ ครัน้ตอ่มากม็พีวกเสอื เสอืเขา้มามาให้

ทา่นเลีย้ง ทนีีค้อ่ยลกุลามไปนะ พวกนกยงู พวก

หม ู หมนูีห่ลายรอ้ยตวั ตอนเชา้มนักเ็ปน็เองของ

มันจะให้ทำอย่างไร หมูตอนเช้ามันลงมา แรก

จริงๆ คือหมูตัวหนึ่งจะถูกเขาทำลายหรืออะไร 

เขาตเีอวหรอือะไรเปน็บาดเปน็แผล  แลว้อะไร

บา้ง เปน็สตัวพ์กิาร หมตูวัเดยีวเสยีกอ่นเปน็ตน้

เหต ุ จงึนา่คดินะ เขาจะไปสง่ขา่วใหท้า่นทราบได้

อยา่งไร หม.ู.ภาษาสตัวเ์ขากม็ปีระจำเขาถา้เปน็

อยา่งนัน้ เรามาจบัจดุนีล้ะ แลว้หมเูปน็หมโูทนตวั

เดยีวถกูเขาทำลาย มนักล็งมาวดั ทา่นจดัอาหาร

ใหเ้ขากนิ ทา่นสงสารไปเหน็ โออ้ยา่งไรกนันี ่ เลย

จดัอาหารเลีย้งหมตูวันีล้ะ หมโูทนหมตูวัเดยีว ..  

ทา่นกเ็ลีย้งดจูนเขาหายแลว้เขากข็ึน้ไปจากวดั 

เพื่อนฝูงไม่ทราบอยู่ที่ ไหนมาดั้งเดิมไหล

กนัลงมา มากนิอาหารกบัทา่น ทา่นเลยตอ้งจดั

เปน็การเปน็งานจรงิๆ มนัไหลมาไม่ใชน่อ้ยๆ เปน็

ร้อยๆ หมูป่าไหลลงๆ ท่านเลยต้องจัดเอาจริงๆ 

นะ จดัเปน็การเปน็งานขึน้มา จดัอาหารเลีย้งหม ู

แลว้หมเูปน็รอ้ยๆ เอาทนีีน้กยงูกม็า อนันัน้กแ็บบ

เดยีวกนัอกี ยัว้เยีย้ๆ เลยเลีย้ง แลว้สตัวอ์ะไรตอ่

อะไรอยู่ในปา่มาๆ จงึไดเ้หน็สตัวป์า่ธรรมชาตแิท้ๆ  

นีเ้ขาอยู่ในปา่เขามาอาศยัคน เวลามทีีอ่าศยัเขาก็

ลงมาอาศัย ถ้าไม่มีที่อาศัยเขาก็อยู่ตามป่าโดย

หลกัธรรมชาตขิองเขา 

ขอสรุปความเลยว่าสัตว์ส่วนมากที่เอามา

เลีย้งไวน้ีม้แีตส่ตัวป์า่นะ คนเอามาเลีย้งแลว้กเ็ลย

กลายเปน็สตัวบ์า้น ทนีีเ้ลยเหน็วา่สตัวอ์ยู่ในปา่ใน

เขาวา่เปน็สตัวป์า่ๆ เถือ่นๆ ที่ไหนได้ ไปแยง่จาก

ป่ามาเป็นบ้าน สัตว์ ในบ้านของเราเป็นป่าๆ 

เถือ่นๆ พวกววัพวกควายเหลา่นี ้ควายปา่กม็เียอะ 

ธรรมชาตแิทม้นัเปน็สตัวป์า่ทัง้นัน้แหละ อนันีก้ข็ึน้

อยูก่บันสิยัวาสนาของทา่นของเรานะ เปน็เอง...” 

 

“...หลวงปู่ชอบกับเสือนี้บ่อย เสือขึ้นไปหาท่าน มันแปลกอยู่นะ ก็แบบ

เสือที่เดินเอื่อยๆ ผ่านเรา มันปั๊บนี่เลย แล้วเขาก็เดินเฉย เสือพวกนั้นก็ลักษณะ

นั้นละ ดูเหมือนมันจะรักท่าน มันขึ้นไปหาท่านเรื่อย ‘สูมาทำไม’ 

ท่านว่างั้น ถามเขา เขาขึ้นไปแล้วไปนั่งข้าง นี่ทางจงกรมบนถ้ำ เขาขึ้นมา

เสียงเขากระหึ่มๆ ‘อาว’ นี่มันก็ตอนเช้าแล้ว เรากำลังจะลงไปบิณฑบาต เสียง

มันกระหึ่มๆ ‘อาวๆๆ’ ขึ้นมา ท่านเดินอยู่ แล้วขึ้นมาจริงๆ นะ เดินขึ้นมาเฉยเลย 

ครั้นเดินขึ้นมาถึงทางจงกรมเขาก็มายืนอยู่นั่น ‘มึงมาอะไรล่ะ มึงขึ้นมาอะไรกู

กำลังจะไปบิณฑบาต ไป ลง’ 

เขาก็เฉย ท่านเลยจับตัวมัน ‘ไป ลง’ 

มันก็ร้องโฮกแล้วไปเลย เวลาเขาลงไปสักครู่หนึ่งท่านก็เตรียมลงไป

บิณฑบาต ท่านเลยคิดยิบแย็บขึ้นมา ‘หรือมันจะไม่ซื่อกับเราก็ ไม่รู้’ เวลาเราเดิน

ไปนี้เดี๋ยวมันจะดักอยู่ข้างทาง กลัวมันจะคิดไม่ซื่อต่อเรา เดินไปท่านก็ดูไป ไม่มี 

เขาไปแล้ว เจอบ่อยแหละเสือ อาจารย์ชอบเจอบ่อย  

มันเป็นตามนิสัยวาสนา เป็นสัตว์ก็เคยเกี่ยวข้องกันมา เวลาเป็นสัตว์จิตใจ

ก็ผูกพันสนิทสนมกันมาอย่างนั้น เป็นสัตว์แต่ร่าง แต่จิตใจมันเคยเกี่ยวข้องกัน

มาถึงเป็นอย่างนั้น .. 

ท่านอาจารย์ฝั้นนี่พวกเสือพวกอะไร พวกสัตว์ลึกลับที่มองไม่เห็นด้วยตา 

ท่านเด่นมากอยู่นะท่านอาจารย์ฝั้น ท่านเล่าให้ฟังเองท่านมาอยู่ปากช่อง ท่าน

อยู่ในย่านกลางดงไม่มีบ้านคนแต่ก่อน มีสองสามหลังคาเรือนพอบิณฑบาตได้ 

เขาก็นิมนต์ให้ท่านไปพักด้วย ท่านก็ ไปพัก อยู่กลางดง หินดาน โล่ง ท่านไปพัก

สัตว์ร้ายเกรงบารมีหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ฝั้น หลวงพ่อผาง 

อยู่นู้นแล้วออกมาบิณฑบาตกับทับเขา เขาอยู่ปลูกเป็นทับเป็นอะไรอย่างนั้นละ 

เขาไปทำอะไรอยู่ที่นั่น เวลาออกมาเสือยังไม่มา พอรับบิณฑบาตพอสมควรแล้ว

ก็กลับมา ก็มาเห็นมันนอนอยู่บนหินดานหินลาดอะไรนี่  

กลางแจ้ง  มองไปอะไรเหลืองๆ ท่านว่าอย่างนั้นนะ มองไป เขานอน

สบาย มองไปเห็นแต่เหลืองๆ ไม่มองเห็นลาย ส่วนใหญ่มองไปจะเห็นเหลือง

มากกว่า ดำเลยไม่ปรากฏ ‘เอ๊ นี่มันอะไร’  ท่านก็เดินไปเรื่อย พอไปใกล้ๆ ถึงรู้

ว่าเสือ มันนอนตากแดดผิงแดด เสือโคร่งนะ ท่านเดินไปแล้วก็ว่า ‘มึงมานอน

อะไรที่นี่ ไอ้นี่น่ะ’  

มันร้องโฮกแล้วเปิดเลย วิ่งเข้าป่าเลย อย่างนั้นแหละ .. 

(ส่วนหลวงพ่อผาง) พวกงู จระเข้ เหล่านี้ เหมือนกับท่านเป็นครูเลย

เชียว พวกนี้หมอบกลัวหมด จระเข้ตัวหนึ่งมันอยู่ในสระที่วัดนั้น (วัดป่าอุดม-

คงคาคีรีเขต อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น) เราเคยไปแล้ววัดนี้ เวลาเขาไป

ปลกูกฏุกิลางนำ้ เวลาเผลอๆ คนกำลงัทำกฏุ ิมนัมางบัเอาขาละซ ิรอ้ง ‘เอิก้อา้ก’ 

ขึ้นเลย 

พอรอ้งขึน้หลวงพอ่ผางกม็า พอมนัไดย้นิเสยีงหลวง-

พ่อผาง จระเข้มันจำได้เลยนะ พอหลวงพ่อผาง

มานี่ ไม่ทราบหนี ไปไหนมันกลัว ถ้าได้ยินเสียง

หลวงพ่อผาง หมอบเลย กลัว...” 

 


