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ค�าปรารภ

ล�ำธำรรมิลำนธรรม เป็นหนงัสอืรวบรวมเกรด็ชวีติและปฏปิทา 
ของพระสุปฏิปันโน ที่ข้าพเจ้าได้ทยอยเรียบเรียงมาตั้งแต่ ๒๒ ปีที่แล้ว 
แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรอนุรักษ์ ที่ข้าพเจ้าเป็นสาราณียกร 
ต่อมาได้รวมพิมพ์เป็นเล่มเมื่อป ี๒๕๔๔ หลังจากที่ได้ว่างเว้นมาหลายปี 
ในปี ๒๕๕๓ ข้าพเจ้ากก็ลบัมาเขยีนใหม่เป็นตอนๆ เผยแพร่เป็นธรรมทาน 
ทาง Facebook ทุกวันพระ ต่อเนื่องเป็นเวลา ๘ เดือน จนสามารถ 
รวมพิมพ์เป็นเล่มได้อีก ล�ำธำรริมลำนธรรม  เล่ม ๒ จึงเกิดขึ้น

ทั้ง ๒ เล่มนั้นมีเนื้อหารวมทั้งสิ้น ๖๗ ตอน ข้าพเจ้าตั้งใจว่า 
หากมีโอกาสก็จะเขียนให้ครบ ๑๐๐ ตอน โอกาสดังกล่าวได้มาถึงเมื่อ 
ปีที่แล้ว จึงได้ทยอยเขียนเพื่อเผยแพร่ทาง Facebook ทุกวันพระ 
ตลอดพรรษา และต่อเนือ่งมา จนถงึต้นปีนี ้ครบ ๑๐๐ ตอน ดงัทีต่ัง้ใจ 
พร้อมรวมพิมพ์เป็นเล่มที่ ๓ อันเป็นเล่มสุดท้ายของชุด ล�ำธำรริมลำน 
ธรรม

ดงัได้กล่าวไว้ในค�าปรารภก่อนหน้านีว่้า ธรรมะมไิด้มอียูใ่นคมัภร์ี 
หนงัสอื หรอืค�าสอนเท่านัน้ หากยงัมอียูใ่นชวีติของผูค้น ดงันัน้นอกจาก 
การสื่อด้วยถ้อยค�าและตัวอักษรแล้ว ธรรมะยังสามารถถ่ายทอดผ่าน 
วถิชีวีติและการกระท�าของบคุคลได้ด้วย การสือ่ด้วยวธิกีารอย่างหลงันัน้ 
ท�าให้ธรรมะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชีวาที่แลเห็นได้และสัมผัสได้ง่าย อีกทั้ง 
ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิตที่ดีงาม 
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ข้าพเจ้าเองได้รับประโยชน์อย่างมากจากเกร็ดชีวิตและปฏิปทา 
ของครบูาอาจารย์หลายท่าน ทัง้ทีไ่ด้เหน็ด้วยตนเอง และจากค�าบอกเล่า 
ของผูอ้ืน่ เรือ่งราวของท่านเหล่านัน้ นอกจากเป็นแรงบนัดาลใจอนังดงาม 
แล้ว ยงัให้ข้อคดิในทางธรรม ซึง่สามารถเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ 
ได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้อื่น ไม่ว่านักบวชหรือคฤหัสถ์ น่าจะได้รับประโยชน์ 
จากเรื่องราวดังกล่าวเช่นกัน จึงน�ามาถ่ายทอดให้ได้อ่านกัน

เช่นเดียวกับ ๒ เล่มก่อน เนื้อหาเกือบทั้งหมดใน ล�ำธำรริม 
ลำนธรรม เล่มนี้ ข้าพเจ้าเรียบเรียงจากข้อเขียนของผู้อื่นที่เคยตีพิมพ์ 
ในทีอ่ืน่มาก่อนแล้ว ดงัได้ระบรุายชือ่หนงัสอืเหล่านีไ้ว้ท้ายเล่ม การพมิพ์ 
ครั้งนี้ ด�าเนินการโดยชมรมกัลยาณธรรมเช่นเคย คุณหมออัจฉรา 
กลิ่นสุวรรณ์และคณะไม่เพียงช่วยกันจัดท�าภาพประกอบ ท�าให้หนังสือ 
น่าอ่านขึน้ ยงัจดัท�าประวตัย่ิอของครบูาอาจารย์ทกุท่านทีเ่ป็นต้นก�าเนดิ 
ของเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้อีกด้วย ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมา 
และเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะในตัวท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยได้รับความ 
อนเุคราะห์ในการพมิพ์โดยบรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จ�ากดั 
(มหาชน) จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนในการเสริมสร้างสัมมาทัศนะและ 
สัมมาปฏิบัติแก่ผู้อ่าน เพื่อความผาสุกของชีวิตและสังคมสืบไป

                      ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ค�าน�า
ของชมรมกัลยาณธรรม

ชมรมกลัยาณธรรมได้รบัโอกาสอนัเป็นมงคลให้มส่ีวนตามรอย 
งานธรรมของพระอาจารย์ไพศาล วสิาโล ต่อเนือ่งตลอดมา และได้รบั 
เสยีงสาธกุารจากทัว่ทกุสารทศิ เพราะธรรมทีพ่ระอาจารย์น�าเสนอล้วน 
เป็นเรือ่งทีม่คีณุค่า ชวนอ่าน ชวนตดิตาม ด้วยภาษาง่ายๆ ค�าอธบิาย 
และตัวอย่างชัดเจน ท่านจึงเป็นพระในดวงใจของผู้มีศรัทธาในธรรม 
จ�านวนมาก การได้ติดตามช่วยงานธรรมของท่านก็ยังได้เห็นแบบ 
อย่างของครูบาอาจารย์ที่มิได้ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตนแล้ว มุ่งแต่ 
จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสังคมและพระศาสนา ด้วยการท�าหน้าที่ของแม่ทัพ 
ธรรมอย่างไม่เคยมีวันหยุดวันพัก ท่านจึงเป็นภูมิปัญญาแห่งสังคม 
และเป็นแสงสว่างกลางใจของผู้คนอย่างต่อเนื่อง

ในงานธรรมทั้งหมดของพระอาจารย์ไพศาล งานที่พวกเรา 
ภาคภูมิใจเป็นพิเศษคืองานเขียนชุด “ล�ำธำรริมลำนธรรม” ซึ่งชมรม 
กัลยาณธรรมได้รับโอกาสจัดท�าทั้ง ๓ เล่ม จนครบชุดแล้ว เพราะ 
การเดินตามรอยธรรมของพระอาจารย์ไพศาล ก็นับว่าพิเศษมาก 
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แต่ในงานชุดนี้พิเศษยิ่งไปกว่านั้น  โดยพระอาจารย์ได้รวบรวมน�าเกร็ด 
ประวัติร่องรอยธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในแง่มุมที่งดงามและ 
เป็นปฏิปทาอันทรงคุณค่าแห่งธรรมซึ่งดังกว่าเสียงเทศน์  เพราะ 
ทกุถ้อยความคอืชวีติจรงิๆ ทีพ่่อแม่ครบูาอาจารย์ท่านท�าให้ด ู เป็นอยู่ 
ให้เห็น  เย็นให้รู้สึก  จึงนับเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าซึ่งพระอาจารย์ 
ได้รวบรวมข้อมูลด้วยความวิริยะอุตสาหะและบอกเล่าแง่ธรรมอย่าง 
งดงาม สงบเย็น  เหมือน “ล�ำธำรริมลำนธรรม”  โดยแท้

ในมงคลวาระ ๖๐ พรรษาแห่งชาตกาลของพระอาจารย์ไพศาล 
วิสาโล ซึ่งจะมาถึงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้ ชมรมกัลยาณธรรม 
ขอขอบพระคุณ บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน) และคณุเมตตา อทุกะพนัธุ ์ทีไ่ด้อนเุคราะห์  เป็นเจ้าภาพจดั 
พิมพ์หนังสือแห่งประวัติศาสตร์ทางธรรมนี้  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธ 
บชูา น้อมถวายเป็นอาจรยิบชูาแด่พ่อแม่ครบูาอาจารย์ และร่วมมทุติา 
สกัการะในมงคลวาร ๖๐ พรรษาแห่งชาตกาล ของพระอาจารย์ไพศาล 
วสิาโล ทีจ่ะมาถงึในเวลาอนัใกล้ เหนอือืน่ใด ขอน้อมถวายพระราชกศุล 
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ พระธรรมราชา 
ในดวงใจของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่าน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



เหนือโลกธรรม
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
เห็นธรรมเมื่อป่วย
ได้สติเพราะถูกด่า
อุบายคลายโกรธ
สัจธรรมจากเมล็ดข้าว
ความเข้มแข็งที่แท้จริง
ภาวนาเพื่อละ
อารมณ์ขันของสมเด็จฯ
ตามหาพุทโธ
ช้างพระโพธิสัตว์
บทเรียนจากหลวงพ่อชา
ธรรมะไม่เกี่ยวกับพระหรือโยม
ของดีที่แท้จริง
วัยเด็กของหลวงพ่อปัญญา
เมื่อใจใฝ่หาหญิงสาว
แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม

๑๐
๑๔
๒๒
๒๘
๓๒
๓๘
๔๕
๕๐
๕๗
๖๓
๖๘
๗๓
๗๘
๘๓
๘๘
๙๔

๑๐๐

สารบัญ



อย่าลืมเณรน้อย
รอดได้เพราะธรรม
ทางใครทางมัน
วิสัยแห่งปราชญ์
ทุกข์เพราะใจ
สมาธิแบบหมูขึ้นเขียง
เห็นทั้งข้างนอกและข้างใน
ลูกน้องของหลวงพ่อคง
นาทีส�าคัญของสองสังฆราช
หลวงปู่ดีเนาะ
แกล้วกล้าเพราะเป็นศิษย์มีครู
ค�าสอนของหลวงตา
วันสุดท้ายของหลวงปู่ดูลย์
บางเสี้ยวในวัยหนุ่ม
ผ้ากราบของสมเด็จฯ
ไม่เป็นอะไรกับอะไร

ที่มาของเกร็ดชีวิต

๑๐๙
๑๑๔
๑๑๙
๑๒๓
๑๓๒
๑๓๗
๑๔๔
๑๕๐
๑๕๖
๑๖๑
๑๖๘
๑๗๔
๑๘๒
๑๘๘
๑๙๔
๑๙๙

๒๐๕





พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล

11

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์สุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ คือ 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระนามเดิมคือ 
ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์ ประสูติในต้นสมัยรัชกาลที่ ๕ และบรรพชาเป็น
สามเณรตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี หลังจากนั้นก็ทรงครองเพศบรรพชิต 
สบืมา จนได้รบัสถาปนาเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชเมือ่ทรงมพีระชนมายุ 
๗๓ พรรษา เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช พ.ศ. 
๒๔๙๙ พระองค์ได้ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย ์ (อุปัชฌาย์) ก่อนที่ 
จะสิ้นพระชนม์ ๒ ปีถัดมา

แม้ว่าพระองค์ทรงมชีาตติระกลูอนัสงู อกีทัง้ทรงด�ารงต�าแหน่ง 
ประมขุสงฆ์ แต่พระองค์ทรงมชีวีติอย่างเรยีบง่าย สมถะ มเีมตตาและ 
เป็นกันเองอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะกับผู้คน แต่ยังรวมถึงสรรพสัตว์ด้วย 
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เป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อได้เวลาฉัน พระองค์จะเสด็จไปประทับที่ห้องเล็ก 
นั่งกับพื้น หันหลังพิงฝา ระหว่างที่ฉันก็จะหยิบข้าวสุกทีละเมล็ด 
จิ้มกับข้าว แล้วเอาติดไว้ที่ฝาเบื้องหลัง แล้วเอานิ้วเคาะที่ฝาเบาๆ 
ครั้งสองครั้ง จิ้งจกก็จะวิ่งออกมากิน บางตัวก็รู้เวลา ออกมาคอย 
และกินอาหารจากพระหัตถ์ของพระองค์เลยทีเดียว ว่ากันว่าพระองค์ 
ทรงรู้จักจิ้งจกทุกตัวในกุฏิ

พระองค์ยังทรงขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นกันเอง ไม่ถือพระองค์ 
อีกทั้งไม่มีพิธีรีตอง คราวหนึ่งพระองค์เสด็จไปงานบุญที่วัดแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดลพบุรี ชาวบ้านที่มาท�าบุญไม่รู้จักพระองค์ ก็เรียกพระองค์ 
ว่าหลวงตา พระองค์ก็ตอบรับ สนทนากับชาวบ้านทั้งวันอย่างสนุก 
และสบายใจ

บางครั้งพระองค์หายไปจากวัดบวรนิเวศ เป็นเวลานาน 
พระผู้ใหญ่ในวัดตามหากันจนวุ่น ถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าเสด็จออกจาก 
วัดตอนไหน เพราะไม่มีรถหลวงประจ�าต�าแหน่งสังฆราชมารับ 
ครั้นราวๆ เที่ยงเศษ ผู้คนก็โล่งใจเมื่อเห็นพระองค์เดินถือตาลปัตร 
กลับมาเอง เพราะทรงรับนิมนต์ชาวบ้านไปสวดมนต์และฉันเพลตาม 
ห้องแถวเล็กๆ บริเวณเสาชิงช้าหรือบางล�าพู เรื่องแบบนี้เลขานุการ 
ประจ�าพระองค์มักไม่รู ้ เพราะใครที่ประสงค์จะมานิมนต์พระองค์ 
สามารถเข้าถึงพระองค์ได้โดยตรงและง่ายดาย ส่วนพระองค์ก็มักจด 
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วันเวลาไว้ตามเศษกระดาษบ้าง ห่อใบชาบ้าง สุดแท้แต่ว่ามีอะไร 
อยู่ใกล้มือ

มีเรื่องเล่าว่า วันที่มีประกาศสถาปนาพระองค์เป็นสมเด็จพระ- 
สงัฆราชในพระบรมมหาราชวงั ศษิย์วดักลุม่หนึง่ทีต่ามพระราชาคณะ 
ของตนเข้าไปในวัง ได้จับกลุ่มนั่งคุยกันอยู่ข้างนอก เด็กคนหนึ่งถาม 
ขึ้นมาว่า “สังฆรำชองค์ใหม่ชื่ออะไรโว้ย ?” เด็กในกลุ่มไม่ทันจะตอบ 
ก็มีเสียงห้าวๆ ดังมาจากข้างหลังว่า “ชื่อชื่นโว้ย” เมื่อเด็กหันหลังไป 
ยังต้นเสียง ก็พบว่าผู้ตอบคือพระองค์นั่นเอง 

ตอนนั้นพระราชพิธีเพิ่งเสร็จ พระองค์จึงเสด็จออกมาตาม 
ลูกศิษย์กลับวัด บังเอิญได้ยินค�าถามของเด็ก พระองค์จึงตอบให้ 
เพราะนามเดิมของพระองค์คือ ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์

แม้ทรงมีชาติตระกูลและสมณศักดิ์อันสูงยิ่ง แต่สิ่งเหล่านี้แทบ 
ไม่มคีวามหมายกบัพระองค์เลย จะว่าพระองค์ไม่ไยดเีลยกว่็าได้ เพราะ 
ทรงตระหนักว่ามันเป็นแค่สมมติที่มิควรลุ่มหลง อีกทั้งเป็นโลกธรรม 
ที่ไม่ยั่งยืน ส�าหรับพระองค์ การครองตนอย่างสมถะตามวิถีของ 
สมณะ มุ่งลดละกิเลสตามค�าสอนของพระพุทธองค์ เป็นสิ่งประเสริฐ 
และส�าคัญเหนืออื่นใด
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หลวงพ่อสเุมโธ เดมิชือ่ โรเบร์ิต แจ๊กแมน เป็นพระฝรัง่รปูแรก 
ที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภทฺโท ภายหลังได้เป็นเจ้าอาวาส 
องค์แรกของวัดป่านานาชาติ ต่อมาได้เป็นก�าลังส�าคัญในการก่อตั้ง 
วดัป่าจติตวเิวกและวดัอมราวดใีนประเทศองักฤษ ตามมาด้วยวดัสาขา 
อีกมากมายในยุโรปและอเมริกา ท�าให้สมาธิภาวนาและวัตรปฏิบัติ 
แบบพระป่าเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตก จนท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ 
เป็นพระราชสุเมธาจารย์

ท่านเดินทางมายังเมืองไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
เพราะมีความสนใจในพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อ 
ได้บ�าเพ็ญกรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ก็มีความสนใจ 
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อยากบวชพระ ท่านเริ่มต้นชีวิตบรรพชิตด้วยการเป็นสามเณรโดย 
มีพระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคายเป็นอุปัชฌาย์ 
หลังจากที่ได้ท�ากรรมฐานอย่างเข้มข้นตามล�าพังในกุฏิเป็นเวลา 
หนึ่งปี ท่านตระหนักถึงความส�าคัญของการมีครูบาอาจารย์เพื่อ 
แนะน�าการปฏิบัติให้ถูกทาง จึงเริ่มแสวงหาอาจารย์กรรมฐานที่ 
พึ่งพาได้

ระหว่างอยู ่ที่ประเทศลาวเพื่อต่อวีซ่าเข้าเมืองไทย ท่านได้ 
พบพระไทยรปูหนึง่ ชือ่พระสมหมาย มกีริยิาน่าเลือ่มใส พระสมหมาย 
ได้พรรณนาถงึอาจารย์ของท่านทีจ่งัหวดัอบุลราชธานี สามเณรสเุมโธ 
ฟังแล้วก็เกิดความสนใจอยากไปศึกษาปฏิบัติกับท่าน อาจารย์รูปนั้น 
คือหลวงพ่อชา สุภทฺโท แห่งวัดหนองป่าพง เมื่อคิดว่าพบอาจารย์ 
แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชพระ โดยกลับไปอุปสมบทที่หนองคาย 
มีพระราชปรีชาญาณมุนีเป็นอุปัชฌาย์เช่นเคย

พระสมหมายเป็นทั้งผู ้แนะน�าและผู ้พาพระสุเมโธไปกราบ 
หลวงพ่อชาเป็นครัง้แรก ท่านจงึรูส้กึเป็นหนีบ้ญุคณุพระสมหมาย แต่ 
เมื่ออยู่ด้วยกันได้ไม่นาน ท่านก็เริ่มมีปัญหากับพระรูปนี้ ทั้งนี้เพราะ 
พระสมหมายป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระวินัยมาก แต่ด้วยความยึดติดถือ 
มั่นในพระวินัย ท่านจึงจู้จี้ขี้บ่นและเพ่งโทษจับผิดผู้อื่นเป็นประจ�า 
พระสุเมโธจึงรู้สึกหงุดหงิดร�าคาญใจมาก



พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล

17

ในเวลาต่อมาพระสมหมายได้ลาสิกขาบท กลับไปเป็นฆราวาส 
ได้ไม่กีปี่ วถิชีวีติกเ็หวีย่งไปในทางตรงข้าม จากพระทีเ่คร่งวนิยั กลาย 
เป็นคนขีเ้หล้าเมายา พระสเุมโธจงึรูส้กึผดิหวงัและรงัเกยีจทดิสมหมาย 
มาก ไม่อยากให้ใครรู้ว่าทิดสมหมายเป็นผู้พาท่านมาวัดหนองป่าพง 
เมื่อเรื่องนี้ทราบถึงหูหลวงพ่อชา ท่านก็เตือนสติพระสุเมโธให้ส�านึก 
ถึงบุญคุณของทิดสมหมาย และปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพ

“นี่สุเมโธ เวลาเห็นสมหมาย ต้องเรียก “อาจารย์” ทุกครั้ง 
ต้องเรียกว่า “อาจารย์สมหมาย” ต้องแสดงความกตัญญูกตเวที 
ต่อสมหมาย เพราะสมหมายเป็นผู้ที่พาสุเมโธมาพบหลวงพ่อ ถ้าไม่มี 
สมหมาย สุเมโธก็ไม่ได้มาที่วัดหนองป่าพง”

ค�าพูดของหลวงพ่อชาท�าให้ท่านเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมีกับ 
ทิดสมหมาย ความเกลียดชังหายไป มีแต่ความส�านึกในบุญคุณ 
มาแทนที่ เวลาพบทิดสมหมาย ท่านจะเรียกว่า “อาจารย์สมหมาย” 
ทกุครัง้ เมือ่ท่านไปตัง้วดัทีป่ระเทศองักฤษ ทกุครัง้ทีก่ลบัมาเมอืงไทย 
ท่านจะหาโอกาสไปเยี่ยมอาจารย์สมหมาย พร้อมของฝากเป็นประจ�า

ส่วนทดิสมหมายนัน้ ชวีติมแีต่ตกต�า่ย�า่แย่ลง ปล่อยตวัปล่อยใจ 
จนติดเหล้าอย่างหนัก กลายเป็นโรคสุราเรื้อรัง ถึงขั้นสติฟั่นเฟือน 
กลายเป็นคนเร่ร่อน แต่ก็ได้รับการสงเคราะห์จากพระผู้ใหญ่ที่เคย 
รู้จักกัน สร้างกระต๊อบให้อยู่หลังวัด อาศัยข้าวก้นบาตร และเก็บขยะ 
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ขายไปวันๆ แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เดินข้ามถนนเพื่อไปขอเศษอาหาร 
ในตลาด ได้ถูกรถเมล์พุ่งชนอย่างแรงจนเสียชีวิต

หลงัจากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว หลวงพ่อชาได้แนะให้พระสเุมโธ 
อุทิศส่วนกุศลจากการปฏิบัติให้แก่ทิดสมหมาย ท่านได้น้อมรับและ 
ยินดีปฏิบัติตามจวบจนทุกวันนี้

หลวงพ่อสเุมโธเคยกล่าวถงึเรือ่งนีว่้า “เพราะอาจารย์สมหมาย 
พาเรามาพบหลวงพ่อชา จงึท�าให้มพีระสเุมโธในปัจจบุนั...อาจารย์ 
สมหมายจงึมบีญุคณุกบัเรา มคีณุต่อพระพทุธศาสนา ส่วนอาจารย์ 
สมหมายจะสกึแล้วไปตดิเหล้า นัน่เป็นเรือ่งของท่าน แต่เป็นหน้าที่ 
ของพระสุเมโธที่ควรแสดงความกตัญญูกตเวที”

เรื่องราวของทิดสมหมายนั้นเป็นคติสอนใจได้หลายอย่าง 
นอกจากให้ข้อคิดเกี่ยวกับการมองผู้มีพระคุณอย่างรู้จักแยกแยะแล้ว 
ยงัสะท้อนถงึภมูธิรรมของหลวงพ่อชาอกีด้วย แม้ท่านเป็นผูเ้คร่งครดั 
ในวินัยและใฝ่ธรรมอย่างยิ่ง แต่เมื่อศิษย์ของท่านกลายเป็นขี้เหล้า 
เมายา ประพฤติตนไม่สมกับเป็นชาวพุทธหรือศิษย์หนองป่าพง ท่าน 
ก็ไม่ได้โกรธหรือรังเกียจแต่อย่างใด หากยังมีความเมตตา และ 
แนะน�าให้ศิษย์ผู้น้องส�านึกในบุญคุณของเขาและแสดงความกตัญญู 
เป็นการตอบแทน
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ความดนีัน้หากยดึมัน่ถอืมัน่หรอื “ตดิด”ี เมือ่ใด กอ็าจท�าให้เกดิ 
ความโกรธเกลียดผู้ที่ไม่ดีเหมือนตน หรือไม่ดีอย่างที่ตนคาดหวังก็ได้ 
แต่หลวงพ่อชานั้น ท่านท�าดีโดยไม่ติดดี จึงสามารถคงความดีและ 
มีความดีให้ แม้กระทั่งผู้ที่พลัดตกจากความดีหรือผิดศีล

ชีวิตที่ผกผันของทิดสมหมายยังเป็นอนุสติเตือนใจว่า ผู ้ที่ 
เคร่งครัดในวินัย จนเห็นแต่ความผิดพลาดของผู ้อื่นนั้น หากไม่ 
ระมัดระวัง ก็อาจพลิกกลับเป็นตรงข้าม ตกต�่าย�่าแย่ยิ่งกว่าคนที่ 
ไม่เคยบวชพระหรือศึกษาธรรมวินัยเลยก็ได้ จะว่าไปแล้วสองขั้วที่อยู่ 
ตรงข้ามกันนั้น ไม่ได้ห่างกันเลย แต่อยู่ใกล้กันมาก หากประมาท 
เมื่อใด ก็อาจพลั้งพลาดสู่ความสุดโต่งอีกด้านหนึ่งจนถึงแก่ความ
หายนะ



นามเดิม โรเบิร์ต แจ็คแมน
ก�าเนิด ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๗๗ 
ชาตภูมิ เมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐ ณ วัดศรีสะเกษ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย

ท่านเป็นศิษย์ชาวตะวันตกองค์แรกของหลวงพ่อชา สุภทฺโท ได้เป็น 
เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่านานาชาติ หลังจากที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติตามแนว 
ของหลวงพ่อชาเป็นเวลาถึง ๑๐ ปี ได้รับเชิญจากมูลนิธิสงฆ์แห่งประเทศ 
อังกฤษ ให้มาเผยแผ่ธรรมที่ประเทศนั้น โดยเดินทางมากับหลวงพ่อชา เมื่อ 
หลวงพ่อชากลับประเทศไทย ท่านและศิษย์ชาวต่างชาติของหลวงพ่อชาอีก 
๓ รูปได้อยู่ต่อ ภายหลังท่านได้ก่อตั้งวัดป่าจิตตวิเวก อันเป็นวัดป่าแห่งแรก 
ในประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาด้วยวัดอมราวดี ใน พ.ศ. ๒๕๒๗

ท่านด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมราวดีเป็นเวลา ๒๕ ปี จนเกษียณ 
อายุเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันท่านพ�านักที่ประเทศไทย

พระราชสุเมธาจารย์
(สุเมโธภิกขุ หรือ พระอาจารย์สุเมโธ)



นามเดิม ฝั้น สุวรรณรงค์
ก�าเนิด ๒๐ สิงหาคม ๒๔๔๒
ชาตภูมิ บ้านม่วงไข่ ต�าบลพรรณา อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดสิทธิบังคม บ้านไฮ่ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

มรณภาพ ๔ มกราคม ๒๕๒๐ สิริอายุ ๗๗ ปี พรรษา ๕๒

หลงัจากบวชได้ ๖ พรรษา ท่านเกดิศรทัธาเลือ่มใสในปฏปิทาของหลวงปู่ 
มั่น ภูริทตฺโต จึงได้ญัตติเป็นพระธรรมยุตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ท่านศึกษาและ 
ปฏบิตักิบัหลวงปูม่ัน่อย่างจรงิจงัเป็นเวลา ๒ ปี จากนัน้ได้ธดุงค์จารกิไปตาม 
ที่ต่างๆ ด้วยพึงพอใจในความวิเวกของป่าลึก เป็นเวลานานหลายปี

นอกจากอปุนสิยัสขุมุ เยอืกเยน็ ขยนัหมัน่เพยีรในการปฏบิตัแิล้ว ท่าน 
ยังแตกฉานในการอ่านหนังสืออักษรตัวธรรม มีความรู้ในด้านสมุนไพรเป็น 
อย่างด ี ท่านได้รบัยกย่องว่าเป็นศษิย์องค์ส�าคญัแห่งกองทพัธรรมของหลวงปู่ 
มั่น อีกทั้งยังเป็นที่เคารพนับถือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและ 
พระบรมวงศานุวงศ์ด้วย

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
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พระภิกษุชาวอีสานรูปแรกที่ได้รับสมณศักดิ์ถึงขั้นสมเด็จ- 
พระราชาคณะคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) เมื่อครั้ง 
ยังเป็นพระหนุ่ม ท่านเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้เป็น 
เปรียญโท ภายหลังท่านได้เจริญในสมณศักดิ์เป็นล�าดับ นอกจากได้ 
เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระโพธิวงศาจารย์แล้ว ยังได้เป็น 
เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี งานหนึ่งที่ท่านแสดงความสามารถ 
ให้ปรากฏ คือการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ในภาคอีสานให้ 
เจริญรุ่งเรือง
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แม้ว่าท่านเห็นความส�าคัญอย่างมากของการศึกษาพระปริยัติ 
ธรรม แต่ท่านไม่สู้มีศรัทธาในการท�ากรรมฐาน อีกทั้งยังมีอคติต่อ 
พระป่า เห็นว่าพระเหล่านี้นอกจากไม่อยู ่เป็นหลักแหล่งแล้ว ยัง 
ไม่สนใจการศึกษาปริยัติธรรม มีวัตรปฏิบัติที่งมงาย คราวหนึ่งท่าน 
ได้ทราบว่ามีพระป่าจ�านวน ๕๐ รูป ซึ่งน�าโดยพระอาจารย์สิงห์ 
ขนตฺยาคโม ศษิย์คนส�าคญัของหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตโฺต มาธดุงค์ปักกลด 
ในจงัหวดัอบุลราชธานซีึง่เป็นเขตปกครองของท่าน ท่านถงึกบัสัง่การ 
ให้เจ้าคณะอ�าเภอขับไล่ออกจากพื้นที่ของท่าน

ความสามารถด้านการปกครองและการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ 
ได้ท�าให้ท่านเจริญในสมณศักดิ์เป็นล�าดับ จนได้เลื่อนเป็นสมเด็จ- 
พระมหาวีรวงศ์ อย่างไรก็ตามภารกิจที่มากขึ้นผสมกับวัยที่ชราลงได้ 
ท�าให้ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ ช่วงหนึ่งท่านอาพาธหนัก ถึงกับ 
ฉันอาหารไม่ได้ ต้องถวายอาหารทางสายยาง เวลานั้นท่านเริ่มมี 
ทัศนคติที่ดีกับพระป่าสายหลวงปู่มั่นแล้ว โดยเฉพาะเมื่อได้รู้จักกับ 
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดังนั้นท่านจึงมีบัญชาให้พระอาจารย์ฝั้นมา 
จ�าพรรษาที่วัดบูรพาราม เพื่อจะได้อยู่ใกล้ท่าน ซึ่งเวลานั้นพ�านักที่ 
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วนัหนึง่ท่านได้นมินต์ให้พระอาจารย์สงิห์ และพระอาจารย์ทอง 
อโสโก เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม แสดงธรรมให้ท่านฟัง เสร็จแล้วก็หัน 
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มาทางพระอาจารย์ฝ้ัน ขอให้อธบิายธรรมเป็นรปูสดุท้าย พระอาจารย์ 
ฝั้นจึงแนะน�าให้ท่านท�าจิตให้เป็นสมาธิ ไม่ต้องคิดถึงอดีตและอนาคต

เมือ่จติสงบแล้ว พระอาจารย์ฝ้ันกแ็นะน�าให้ท�าวปัิสสนาต่อ โดย 
พิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม มารวมกัน

“เมือ่พจิำรณำตำมควำมเป็นจรงิแล้ว จะเหน็ได้ว่ำธำตทุัง้สีต่่ำง
เจ็บไม่เป็น ป่วยไม่เป็น แดดจะออก ฝนจะตก ก็อยู่ในสภำพของมัน 
เอง...กำรทีม่คีวำมเจบ็ปวดป่วยไข้อยูน่ัน้เนือ่งมำจำกตวัผูรู้ ้คอืจติ  เข้ำ 
ยดึถอืด้วยอปุำทำนว่ำเป็นตวัเป็นตน  เป็นของเขำของเรำ  ...ตวัผูรู้ค้อื 
จิตเท่ำนั้นที่ไปยึดเอำมำว่ำเจ็บ ว่ำปวด ว่ำร้อน ว่ำเย็น หรือหนำว”

แล้วพระอาจารย์ฝั้นก็ย�้าอีกว่า “ตำมสภำพควำมเป็นจริงแล้ว 
สิ่งทั้งปวงเหล่ำนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลย ดินก็คงเป็นดิน น�้ำก็คงเป็นน�้ำ 
ไม่มส่ีวนรูเ้หน็ในควำมเจบ็ปวดใดๆ ด้วย เมือ่ท�ำจติให้สงบและพจิำรณำ 
เห็นสภำพควำมเป็นจริงแล้ว จิตย่อมเบื่อหนำ่ยและวำงจำกอุปำทำน 
คอื  เว้นกำรยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่เหล่ำนัน้  เมือ่ละได้เช่นนี ้ควำมเจบ็ปวด 
ต่ำงๆ ตลอดจนควำมตำยย่อมไม่มีตัวตน”

“เพรำะฉะนัน้หำกท�ำจติให้สงบ เป็นสมำธแิน่วแน่แล้ว  โรคต่ำงๆ 
ก็จะทุเลำหำยไปเอง” คือบทสรุปของพระอาจารย์ฝั้น
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สมเด็จฯ ได้ฟังแล้ว ก็พูดขึ้นว่า “เออ  เข้ำทีดี” แล้วถาม 
พระอาจารย์ฝั้นว่า “ในพรรษำนี้ฉันจะอยู่ได้รอดตลอดพรรษำหรือไม่” 
พระอาจารย์ฝั ้นตอบว่า “ถ้าพระเดชพระคุณท�าจิตให้สงบได้ดังที่ 
อธิบายถวายมาแล้ว ก็รับรองว่าอยู่ได้ตลอดพรรษาแน่นอน”

ในพรรษานั้น พระอาจารย์ฝั ้นได้ไปแสดงธรรมและแนะน�า 
กรรมฐานแก่สมเด็จฯ ที่วัดสุปัฏน์เป็นประจ�าเกือบทุกวัน ผลก็คือ 
สขุภาพของท่านดขีึน้เป็นล�าดบั จนหายวนัหายคนื ไม่เพยีงอยูไ่ด้ตลอด 
พรรษา หากยังด�ารงธาตุขันธ์ต่อมานานนับสิบปี

เหตุการณ์ครั้งนั้น ท�าให้ท่านรู ้สึกชื่นชมพระกรรมฐานสาย 
หลวงปู่มั่น ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีจริง ทั้งยังท�าได้ดังพูดจริงๆ อีกด้วย 
สมควรที่พระมหาเปรียญทั้งหลายจะถือเอาเป็นแบบอย่าง ท่านยัง 
กล่าวต่อหนา้พระอาจารยฝ์ัน้ดว้ยว่า “ฉนัเป็นพระอุปชัฌำย ์บวชพระ 
บวชเณรมำจนนับไม่ถ้วน แต่ไม่เคยนึกสนใจ ตจปัญจกกัมมัฏฐำน 
(กำรพิจำรณำ ผม ขน หนัง ฟัน  เล็บ)  เหล่ำนี้เลย  เพิ่งจะมำรู้ซึ้ง 
ในพรรษำนี้เอง” 

ท่านถึงกับสารภาพว่า ตัวท่านเองเปรียบเหมือนผู้บวชใหม่ 
เพิ่งจะมาเรียนรู้ ผม ขน หนัง ฟัน เล็บ ความรู้ด้านมหาเปรียญ ที่ 
เล่าเรียนมามากนั้น ไม่ก่อประโยชน์และความหมายต่อชีวิตท่านเลย 
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ยศฐาสมณศกัดิก์แ็ก้ทกุข์ของท่านไม่ได้ แล้วกก็ล่าวยกย่องพระอาจารย์ 
ฝั้นว่า ท�าให้ท่านรู้จักกรรมฐานดีขึ้น

นับแต่นั้นท่านไม่เพียงหันมาปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะการ 
พิจารณากายตามแนวสติปัฏฐานสี่ หากยังสนับสนุนพระป่าอย่าง 
จริงจัง และมีศรัทธาปสาทะในหลวงปู่มั่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์มรณภาพ ๑๒ ปีหลังจากนั้น โดยได้ 
ด�ารงต�าแหน่งสังฆนายกองค์แรกของไทยในระหว่างนั้นด้วย สิริรวม 
อายุ ๘๙ ปี 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากไม่ได้กรรมฐานช่วยท่านคงไม่มีอายุยืน 
ถึงเพียงนั้น
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การบ�าเพ็ญสมาธิภาวนาหรือท�ากรรมฐานนั้น หากปฏิบัติผิด 
หรอืวางใจไม่ถกูต้อง ปัญหากเ็กดิขึน้ได้ แม้แต่การท�าวปัิสสนากรรม- 
ฐาน เมื่อมีสภาวะบางอย่างปรากฏขึ้น หากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจหรือ 
ไม่รู ้ทัน ก็อาจหลงผิดคิดว่าตนบรรลุมรรคผลได้ นอกจากจะหยุด 
ท�าความเพียรแล้ว ยังอาจมีพฤติกรรมเหมือนคนบ้า ที่สร้างปัญหา 
แก่ผู้อื่นได้

ศิษย์ผู้หนึ่งของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ชื่อหลวงตาพวง ท่านมา 
บวชเมื่อแก่ จึงท�าความเพียรทั้งวันทั้งคืน เพราะรู้ว่าเวลาเหลือน้อย 
แล้ว วนัหนึง่เกดิวปัิสสนปูกเิลสอย่างแรง สภาวะทีเ่กดิขึน้นัน้ตนไม่เคย 
พบมาก่อนจงึส�าคญัผดิว่าตนบรรลอุรหตัตผลแล้ว อกีทัง้ยงัเหน็ต่อไป 
ด้วยว่าไม่มีใครรู้ธรรมได้เท่ากับตน จึงอยากไปโปรดสรรพสัตว์ให้เห็น 
ธรรมอย่างตน คนแรกที่ตนนึกถึงก็คือ หลวงปู่ดูลย์ ผู้เป็นอาจารย์
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ด้วยปีติอันแรงกล้า หลวงตาพวงเดินเท้าเปล่าจากเขาพนมรุ้ง 
บุรีรัมย์ถึงจังหวัดสุรินทร์ ระยะทางกว่า ๘๐ กิโลเมตรโดยไม่หยุด 
ครัน้ถงึวดับรูพารามประมาณเทีย่งคนื หลวงตาพวงกไ็ม่รอช้า มุง่หน้า 
ไปยังกุฏิหลวงปู่ดูลย์ แล้วตะโกนว่า “หลวงตำดูลย์  ออกมำเดี๋ยวนี้ 
พระอรหันต์มำแล้ว”

ครั้นหลวงปู่ดูลย์ออกมา แทนที่หลวงตาพวงจะกราบหลวงปู่ 
อย่างที่เคยปฏิบัติ กลับต่อว่าหลวงปู่ว่า “อ้ำว  ไม่เห็นกรำบ ท่ำนผู้ 
ส�ำเร็จมำแล้ว  ไม่เห็นกรำบ” หลวงปู่รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น จึงนิ่งเงียบ 
ปล่อยให้หลวงตาพวงพูดไปเรื่อยๆ ผ่านไปเป็นชั่วโมง หลวงตาพวงก็ 
ยังไม่หยุด หลวงปู่จึงซักถามข้อธรรมที่หลวงตาพวงกล่าวอ้างว่ารู้ 
แต่หลวงตาพวงก็ตอบผิดๆ ถูกๆ หลวงปู่จึงให้เณรพาหลวงตาพวง 
ไปพักที่โบสถ์ แต่หลวงตาพวงก็ยังไม่หยุด ออกไปปลุกพระเณรที่ตน 
คุ้นเคยให้ลุกมาฟังเทศน์ตลอดคืน

หลวงปู่พยายามช่วยหลวงตาพวงด้วยวิธีการต่างๆ แต่ผ่านไป 
๓ วันก็ยังไม่ดีขึ้น สุดท้ายหลวงปู่จึงใช้ “ไม้แข็ง” นั่นคือ พูดให้โกรธ 
ด่าอย่างแรงว่า “เออ สัตว์นรก สัตว์นรก  ไปเดี๋ยวนี้  ออกจำกกุฏิ 
เดี๋ยวนี้”
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คราวนี้ได้ผล หลวงตาพวงโกรธมาก ลุกพรวดแล้วเก็บบริขาร 
ของตนออกจากวดัทนัท ีพร้อมกบัพดูว่า “เออ กจูะไปเดีย๋วนี ้หลวงตำ 
ดูลย์ไม่ใช่แม่กู” ว่าแล้วก็หยิบเอาไต้ดุ้นยาวขึ้นแบกบ่าด้วยส�าคัญว่า 
เป็นกลด มุ่งหน้าไปยังอีกวัดหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกล

ระหว่างทีห่ลวงตาพวงเดนิไปยงัวดันัน้ จติทีย่ดึตดิอยูก่บัอารมณ์ 
ปรุงแต่งได้ถูกกระแทกด้วยพลังแห่งความโกรธอย่างรุนแรง ผลก็คือ
จิตหลุดออกจากอารมณ์ดังกล่าว ท�าให้ได้สติ เมื่อถึงวัดก็รู้ตัวว่าเกิด
อะไรขึ้น เกิดความส�านึกผิด ไม่นานก็กลับไปขอขมาหลวงปู่ดูลย์

หลวงปู่ดูลย์เป็นผู้ที่มีวาจาสุภาพ ไม่เคยใช้ค�าแรงๆ เช่นนี้กับ 
ใครมาก่อน แต่ท่านรู้ว่า ความโกรธนั้นสามารถช่วยหลวงตาพวง 
ให้หลุดจากความหลงตัวลืมตนได้ ความโกรธนั้นมีโทษมากก็จริง แต่ 
หากรู้จักใช้ มันก็สามารถก่อประโยชน์ได ้อย่างไรก็ตามใครที่คิดจะท�า 
เช่นนั้นก็ต้องแน่ใจก่อนว่า ก�าลัง “ใช้มัน” ไม่ใช่ “ถูกมันใช้” ส�าหรับ 
หลวงปู่ดูลย์ ความโกรธท�าอะไรท่านไม่ได้แล้ว ท่านจึงสามารถใช้ 
มันให้เกิดประโยชน์ได้ 
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หลวงพ่อโต พรฺหมฺร�ส ีเป็นพระทีม่บีคุคลกิโดดเด่นทีส่ดุในสมยั 
รัชกาลที่ ๔ แม้ได้รับสมณศักดิ์เป็นถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ แต่ท่าน 
กลับใช้ชีวิตอย่างสมถะ ไม่มีพิธีรีตองราวกับเป็นพระธรรมดา ความรู้ 
ทางพระธรรมวนิยัของท่านจดัว่าแตกฉาน แต่ท่านกลบัไม่เคร่งครดัใน 
แบบแผน ขนบธรรมเนยีมหลายอย่างทีผู่ค้นยดึตดิถอืมัน่ ท่านไม่สนใจ 
เอาเลย ปฏบิตัตินอย่างผ่อนคลาย เป็นกนัเอง และเป่ียมด้วยเมตตา 

เป็นที่ร�่าลือกันว่า ใครมานิมนต์ท่าน ไม่ว่ายากดีมีจน ท่าน 
ไม่เคยปฏเิสธ แต่จะไปเทศน์เมือ่ใด ท่านไม่เคยก�าหนดเวลา บางคราว 
เจ้าของบ้านหลับแล้ว ท่านไปถึงก็นั่งเทศน์ที่ประตูบ้าน เทศน์ตรง 
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หวับนัไดบ้านกเ็คย คราวหนึง่ท่านไปเทศน์ต่างจงัหวดั ถงึทีห่มายตอน 
ยามสาม (ประมาณต ี๓ - ๖ โมงเช้า) ผูค้นนอนหลบักนัหมดแล้ว ท่าน 
สัง่ให้คนแจวเรอืตกีลองดงัตมูๆ แล้วกเ็ทศน์ชชูกอยูแ่ต่ผูเ้ดยีว ชาวบ้าน 
ต้องลุกมาฟังท่านจนสว่าง

ท่านเคยนั่งเรือไปทอดกฐินที่อ่างทอง ระหว่างทางได้แวะจ�าวัด 
บนโบสถ์แห่งหนึ่ง กลางดึกขณะที่คนเรือนอนหลับ ขโมยได้ล้วงเอา 
เครื่องกฐินไปหมด เมื่อท่านรู้ แทนที่จะโมโห กลับดีใจ ขณะที่นั่งเรือ 
กลบั ชาวบ้านถามท่านว่าทอดกฐนิเสรจ็แล้วหรอื ท่านตอบว่า “ทอด 
แล้วจ้ำ แบ่งบุญให้ด้วย” กลางทางท่านซื้อหม้อบรรทุกเต็มล�า ใคร 
ถามท่านว่าซื้อไปท�าไมมากมาย ท่านตอบว่า “ไปแจกชำวบำงกอก 
จ้ำ” กว่าจะถึงวัดระฆัง ท่านก็แจกหม้อจนหมด ปรากฏว่าวันนั้น 
หวยออก ม. หันหุนเชิด คนที่คอยดูหวยจากท่าน ถูกกันมากมาย

คราวหนึ่งท่านก�าลังจ�าวัดในกุฏิที่วัดระฆัง ขโมยได้เจาะพื้นกุฏิ 
เพื่อล้วงเอาข้าวของที่วางเกลื่อน แต่ล้วงไม่ถึง ท่านเห็นแล้วก็สงสาร 
ช่วยเอาไม้เขี่ยของเหล่านั้นให้ใกล้มือขโมย ได้ของไปแล้วก็ยังไม่พอใจ 
ขโมยยังจะเอาเรือใต้ถุนกุฏิไปด้วย ระหว่างที่เข็นเรืออยู่ ท่านก็เปิด 
หน้าต่างแล้วบอกขโมยว่า “เขน็เบำๆ หน่อยจ้ำ  ถ้ำดงัไปพระท่ำนได้ยนิ 
เข้ำ ท่ำนจะตเีอำเจบ็เปล่ำจ้ำ” ท่านยงัแนะน�าขโมยด้วยว่า “เขน็เรอืบน 
ทีแ่ห้ง  เขำต้องเอำหมอนรองข้ำงท้ำยให้โด่งก่อนจ้ำ ถงึจะกลิง้สะดวก 
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ด ี เรอืกไ็ม่ช�ำ้ไม่รัว่จ้ำ” ขโมยได้ยนิเช่นนัน้ กร็ูส้กึเกรงใจท่าน ไม่เขน็ต่อ 
แล้วค่อยๆ ย่องออกไปพร้อมกับของที่ล้วงมาได้

หลวงพ่อโตมีวิธีสอนธรรมแปลกๆ ท่านเคยไปเทศน์คู่กับพระ 
พิมลธรรม (ถึก) แห่งวัดพระเชตุพน ขณะอยู่บนธรรมาสน์ เจ้าคุณ 
พิมลธรรมได้ตั้งประเด็นขึ้นว่า “โทโสเป็นกิเลสส�ำคัญ พำเอำเจ้ำของ 
ต้องเสยีทรพัย์  เสยีชือ่เสยีงเงนิทอง เสยีน้องเสยีพี ่ เสยีทีเ่สยีทำง เสยี 
เหลีย่มเสยีแต้ม กเ็พรำะลแุก่อ�ำนำจโทโส ให้โทษให้ทกุข์แก่เจ้ำของมำก 
นัก” จากนั้นก็ถามหลวงพ่อโต ซึ่งมีสมณศักดิ์สูงกว่าท่านว่า “โทโส 
(เมื่อ) จะเกิดขึ้น  เกิดตรงที่ไหนก่อนนะขอรับ ขอให้แก้ให้ขำว”

ระหว่างนั้นหลวงพ่อโตแกล้งท�าเป็นหลับ ไม่ได้ยินค�าถาม 
ซ�้ายังกรนเสียด้วย เจ้าคุณพิมลธรรมจึงถามซ�้า ๒ - ๓ ครั้ง ท่านก็ 
นั่งเฉย เจ้าคุณพิมลธรรมจึงโมโห ตวาดเสียงดังว่า “ถำมแล้วไม่ฟัง 
นั่งหลับใน” ว่าเช่นนี้ถึง ๒ ครั้ง หลวงพ่อโตแกล้งตื่นแล้วด่าออกไป 
ว่า “อ้ำยเปรต อ้ำยกำก อ้ำยห่ำ อ้ำยถึก กวนคนหลับ”

ท่านเจ้าคุณพิมลธรรมได้ยินเช่นนี้ก็โกรธจัด คว้ากระโถนปา 
มายังหลวงพ่อโต แต่พลาดไปโดนเสาศาลา แตกดังเปรี้ยง ผู้คนแตก 
ตืน่ตกใจ แต่หลวงพ่อโตนิง่สงบ แล้วกล่าวกบัญาตโิยมว่า โทโสโอหงั 
เกดิขึน้เมือ่อนฏิฐารมณ์ คอื รปูทีไ่ม่น่าด ู เสยีงทีไ่ม่น่าฟัง กลิน่ทีไ่ม่น่า 
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ดม รสทีไ่ม่น่ากนิ สมัผสัทีไ่ม่สบาย และความคดิทีไ่ม่ถกูใจ มากระทบ 
กับตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 

“เมื่อส�ำรวมไม่ทันจึงดันออกข้ำงนอกให้คนอื่นรู ้ว่ำเขำโกรธ 
ดงัเช่นเจ้ำคณุพมิลธรรมเป็นตวัอย่ำง ถ้ำเขำยอท่ำนว่ำพระเดชพระคณุ 
แล้วท่ำนยิ้ม พอเขำด่ำก็โกรธ”

อย่างไรก็ตามท่านได้ชี้ว่า แม้โทโสเกิดขึ้น “โทโสก็ไม่มีอ�ำนำจ 
กดขีเ่จ้ำของได้เลย เว้นแต่เจ้ำของโง่เผลอสต ิเช่น พระพมิลธรรม (ถกึ) 
นี้  โทโสจึงกดขี่ได้” หลวงพ่อโตสรุปด้วยการบอกญาติโยมให้ดูท่าน 
เจ้าคุณพิมลธรรมเป็นตัวอย่าง “ตัวท่ำนเป็นเพศพระ ครั้นท่ำนขำด 
สังวร ท่ำนก็กลำยเป็นโพระ กระโถนเลยแตกโพละ  เพรำะโทโสของ 
ท่ำน...จงจ�ำไว้ทุกคนเทอญ”

นอกจากมีความสามารถในการชี้ให้คนเห็นถึงสาเหตุและโทษ 
ของความโกรธแล้ว หลวงพ่อโตยังมีอุบายในการเตือนสติให้คลาย 
ความโกรธด้วย ไม่เว้นแม้กระทั่งความโกรธของพระเจ้าแผ่นดิน

ปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ พระองค์ได้นิมนต์พระมาสวดอภิธรรม 
ในงานบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วังหน้า ซึ่งเพิ่งเสด็จสวรรคต เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงพระที่นั่งซึ่ง 
จัดงาน พระทั้ง ๘ รูปก็ตกใจ ด้วยเกรงพระบรมราชานุภาพ พากัน 
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วิ่งหนีไปแอบในม่านที่กั้นพระโกศ พระองค์จึงกริ้วมาก ตรัสว่า “ดูซิ 
ดูซิ ดูถูกข้ำ มำเห็นข้ำเป็นเสือ  เป็นยักษ์  เอำไว้ไม่ได้ ต้องให้มันสึกให้ 
หมด” ว่าแล้วก็ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปยังหลวงโต เพื่อให้ท�าการ 
สึกพระเหล่านั้น

หลวงพ่อโตอ่านแล้ว กจ็ดุธปู ๓ ดอก จีท้ีก่ระดาษบรเิวณทีว่่าง 
จากลายพระหัตถ์ แล้วส่งคืน โดยไม่พูดอะไร และไม่ได้ท�าตามรับสั่ง 
ครัน้พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทอดพระเนตรเหน็รู ๓ รใูนกระดาษ กท็รง 
ทราบความหมาย รับสั่งว่า “อ้อ ท่ำนให้เรำดับรำคะ  โทสะ  โมหะ 
อันเป็นไฟ ๓ กอง งดที  งดที  เอำเถอะๆ ถวำยท่ำน” จากนั้นทรงมี 
รบัสัง่ให้ไปน�าตวัพระทัง้ ๘ รปูมานัง่ประจ�าที ่แล้วทรงแนะน�าสัง่สอน 
ให้ท่านรู้ระเบียบจรรยาในการรับเสด็จหน้าพระที่นั่ง 

เป็นอันว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีเพราะปรีชาญาณของหลวงพ่อโต
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บรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพ 
สกัการะของผูค้นทัง้ประเทศ แทบทัง้หมดเข้าสูร่่มกาสาวพสัตร์ตัง้แต่ 
ยังหนุ่ม ไม่เคยผ่านชีวิตครอบครัว ยกเว้นก็แตห่ลวงปู่ขาว อนาลโย 
แห่งวัดถ�้ากลองเพล จังหวัดอุดรธานี ท่านออกบวชเมื่ออายุ ๓๑ ปี 
หลังจากมีคู่ครองนาน ๑๑ ปี

สาเหตทุีท่่านออกบวชกเ็นือ่งจากได้พบว่าภรรยามชีายอืน่ เรือ่ง 
ของเรื่องก็คือเดิมท่านมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายวัวควาย คราวหนึ่งได้ 
ต้อนววัควายไปขายในทีไ่กล แล้วหายไปนานไม่กลบับ้าน ภรรยานกึว่า 
ท่านตายจากไปแล้ว จงึมสีามใีหม่ เมือ่ท่านกลบัมาและพบความจรงิก็ 
โกรธแค้นมาก ตั้งใจจะฆ่าทั้งสองคนให้ตายคามือ ถึงกับเงื้อมีดดาบ 
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เตรียมสังหารแล้ว แต่ห้ามใจไว้ได้ เหตุการณ์ครั้งนั้นท�าให้ท่านสลด 
สังเวชใจ เบื่อหน่ายชีวิตทางโลก จึงสละเพศฆราวาสในที่สุด

ช่วง ๖ พรรษาแรก ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย 
อย่างจริงจัง แต่ก็รู้สึกขัดใจที่ครูบาอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณร 
ประพฤติย่อหย่อน อีกทั้งยังเพลิดเพลินในลาภสักการะ ท่านจึง 
ตัดสินใจออกธุดงค์เพื่อบ�าเพ็ญกรรมฐาน แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้าน 
ทั้งจากพระเณรและฆราวาส บ้างก็ว่าการบ�าเพ็ญภาวนาท�าให้คน 
เป็นบ้า ถ้าอยากเป็นคนดีเหมือนชาวบ้านเขา ก็ไม่ควรออกไปบ�าเพ็ญ 
ภาวนา บ้างก็ว่าพระธุดงค์ที่ด�าเนินตามค�าสอนของพระพุทธองค์ 
ทุกวันนี้ไม่มีแล้ว อย่าไปท�าให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลย สู้อยู่ 
อย่างนี้ก็สบายดีอยู่แล้ว แม้กระนั้นท่านก็ยังยืนยันเจตนาเดิม

ระหว่างที่ออกธุดงค์ ท่านได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู ่มั่น 
ภูริทตฺโต จึงได้ออกติดตามค้นหาจนได้พบพระอาจารย์ใหญ่ที่อ�าเภอ 
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และได้อยู่ปฏิบัติกับท่านสมความตั้งใจ ท่าน 
ได้ท�าความเพยีรอย่างจรงิจงั ขณะเดยีวกนักถ็กูเคีย่วกร�าจากหลวงปูม่ัน่ 
อย่างหนัก จนการปฏิบัติเจริญก้าวหน้า คราวหนึ่งหลวงปู่มั่นได้ทัก 
ท่านว่า “ท่ำนขำวนี้ภำวนำอย่ำงไร คืนนี้จิตจึงสว่ำงไสวมำก ผิดกับ 
ที่เคยเป็นมำทุกๆ คืน นับแต่มำอยู่กับผม ต้องอย่ำงนี้ซิ จึงสมกับ 
ผู้มำแสวงธรรม”



พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล

41

บางช่วงท่านได้แยกจากครูบาอาจารย์และหมู่คณะออกธุดงค์ 
บ�าเพญ็เพยีรในป่า ซึง่สมยันัน้ยงัรกทบึเตม็ไปด้วยอนัตราย หลายครัง้ 
ท่านต้องเผชิญสัตว์ป่าที่ดุร้าย รวมทั้งช้างป่าที่ไม่เป็นมิตรกับคน แต่ 
ด้วยเมตตาและสติที่ตั้งมั่น ท่านจึงผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยดี 
บางครัง้ท่านถงึกบัชวนช้างรบัศลี ซึง่ช้างกด็เูหมอืนจะรบัรูค้�าสอนของ 
ท่านและเชื่อฟังท่านโดยดุษณี มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับประสบ- 
การณ์ของท่านในป่าลึกที่กล่าวขานในหมู่ศิษย์กระทั่งทุกวันนี้

นอกจากสัตว์ร้ายแล้ว โรคภัยไข้เจ็บมักเกิดกับพระธุดงค์ใน 
ป่าลึกเสมอ แต่ทุกครั้งที่ป่วยไข้ หลวงปู่ขาวนิยมใช้ธรรมโอสถเป็น 
ส�าคญั ท่านเคยระงบัไข้ด้วยสมาธภิาวนาหลายครัง้ ใช่แต่เท่านัน้ท่าน 
ยังอาศัยความเจ็บไข้เป็นประโยชน์ในการภาวนาด้วย คราวหนึ่งท่าน 
เป็นไข้มาลาเรียเกือบตลอดพรรษา แต่ท่านไม่ยอมแพ้ต่อความเจ็บ 
ป่วยเลย กลับระดมความเพียรเต็มที่ ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า

“ไข้กห็นกั ควำมเพยีรกเ็อำกำร ไม่มใีครย่อหย่อนอ่อนข้อต่อใคร 
กำรไข้ก็ไข้ตลอดพรรษำ  กำรพิจำรณำทุกขเวทนำกับกำยอันเป็น 
เรอืนรงัของทกุข์กไ็ม่ลดละท้อถ้อย  ไข้หนกั ทกุข์มำกเท่ำไร ยิง่รำวกบั 
ไสเชื้อเพลิงป้อนสติปัญญำให้แสดงลวดลำยอย่ำงเต็มฝีมือ” พอออก 
พรรษา ไข้ก็ค่อยๆ หายไปเอง
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ประสบการณ์อันช�่าชองในการรับมือกับความเจ็บป่วย ท�าให้ 
ท่านได้ข้อสรุปว่า

“อันควำมอยำกหำยจำกทุกขเวทนำนั้น อย่ำอยำก ยิ่งอยำกให้ 
หำยเท่ำไรก็ยิ่งเพิ่มสมุทัยตัวผลิตทุกข์มำกยิ่งขึ้นเท่ำนั้น แต่ให้อยำกรู้ 
อยำกเห็นควำมจริงของทุกขเวทนำที่แสดงอยู่กับกำยกับใจเท่ำนั้น 
นัน่คอืควำมอยำกอนัเป็นมรรคทำงเหยยีบย�ำ่กเิลส ซึง่จะท�ำให้เกดิผล 
คือกำรเห็นแจ้งตำมควำมจริงของกำย  เวทนำ จิต ที่ก�ำลังพิจำรณำ 
อยู่ในขณะนั้น  ควำมอยำกรู้จริงเห็นจริงนี้มีมำกเท่ำไร ควำมเพียร 
พยำยำมทุกด้ำนยิ่งมีก�ำลังมำกเท่ำนั้น”

ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๓ ตอนนั้นหลวงปู่ขาวมีอายุ ๕๒ ปีแล้ว 
ระหว่างพ�านักที่บ้านโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เย็น 
วนัหนึง่ท่านได้ออกไปสรงน�า้ เหลอืบมองเหน็รวงข้าวในไร่ชาวเขาก�าลงั 
สุกเหลืองอร่าม เกิดมีค�าถามขึ้นมาในใจว่า “ข้ำวมันงอกขึ้นมำเพรำะ 
มีอะไรเป็นเชื้อพำให้เกิด  ใจที่พำให้เกิดตำยอยู่ไม่หยุด ก็น่ำจะมีอะไร 
เป็นเชื้ออยู่ภำยในเช่นเดียวกันกับเมล็ดข้ำว” ท่านคิดต่อว่า เชื้อนั้น 
ถ้าไม่ถูกท�าลายที่ใจให้สิ้นไป ก็จะต้องพาให้เกิดและตายไม่หยุด ท่าน 
พิจารณาต่อก็พบว่า  “อะไรเป็นเชื้อของใจเล่ำ ถ้ำไม่ใช่กิเลส อวิชชำ 
ตัณหำ อุปำทำน”
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จากนั้นท่านก็พิจารณาทบทวนไปมาโดยมีจุดเน้นที่ตัวอวิชชา 
เป็นการพิจารณาทั้งอนุโลมและปฏิโลม จากเหตุสู่ผล และย้อนจาก 
ผลไปหาเหตุ ตั้งแต่หัวค�่าจนดึก ท่านก็ยังไม่ลดละการพิจารณา จน 
ใกล้ฟ้าสางจึงเห็นแจ้งในธรรมชาติหรือความจริงแห่งอวิชชา วินาที 
นั้นเอง อวิชชาก็หลุดไปจากใจจนไม่เหลือ

ข้าวสุกย่อมมิอาจงอกได้อีกต่อไปฉันใด เมื่อพิจารณาจิตจน 
อวิชชาดับ กลายเป็นจิตสุก การก่อเกิดในภพต่างๆ ก็จบสิ้นฉันนั้น 
หลวงตามหาบวั ญาณสมปฺนโฺน เล่าถงึประสบการณ์ของหลวงปูข่าว 
ตอนนี้ว่า “ขณะที่จิตผ่านดงหนาป่ากิเลสวัฏฏ์ไปได้แล้ว เกิดความ 
อัศจรรย์อยู่คนเดียว ตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้า ใจก็เริ่ม 
สว่างจากอวชิชา ขึน้สูธ่รรมอศัจรรย์ ถงึวมิตุตหิลดุพ้นในเวลาเดยีวกนั 
กับพระอาทิตย์อุทัย ช่างเป็นฤกษ์งามยามวิเศษจริงๆ “

“นั่งอยู่ก็สบำย แม้ตำยก็มีควำมสุข ปรำศจำกเครื่องร้อยรัด 
โดยประกำรทั้งปวง” คือค�าอุทานในใจของหลวงปู่ขณะนั้น

เมื่อกิจส่วนตนจบสิ้นแล้ว หลวงปู่ก็เหลือแต่กิจส่วนรวม ท่าน 
ได้เทศนาสัง่สอนพระเณรและญาตโิยมอย่างไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ย ขณะ 
เดียวก็ยังคงใช้ชีวิตเยี่ยงพระธุดงคกรรมฐาน จนกระทั่งพบถ�้ากลอง 
เพลในเทือกเขาภูพาน ท่านเห็นว่าเป็นสถานที่วิเวกถูกอัธยาศัย จึงได้ 
ปักหลักที่นั่นเรื่อยมาจนวาระสุดท้ายของท่าน
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หลวงปูข่าวละสงัขารเมือ่วนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ หลงัจาก 
อัมพาตเป็นเวลา ๙ ปี และมีอาพาธต่อเนื่องในช่วง ๒ ปีหลัง คืน 
สุดท้ายของหลวงปู่ขาว ท่านจ�าวัดเป็นปกติ เช้ามืดเมื่อล้างหน้า 
เรยีบร้อยแล้ว ท่านฉนัอาหารเลก็น้อย จากนัน้พระเณรพยงุท่านเดนิไป 
ถึงเตียงเพื่อนอนพัก หลวงปู่ลงนั่งแล้วก็นอนลง แล้วก็หยุดหายใจ 
เป็นการทิ้งสังขารที่ “ง่าย สบาย” ดังค�าของหมออวย เกตุสิงห์ 
แพทย์ประจ�าตัวของท่าน

สิริอายุของหลวงปู่ขาว อนาลโย รวม ๙๕ ปี
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ถ�้ายายปริก เกาะสีชัง เป็นสถานที่วิเวก เหมาะแก่การภาวนา 
หลวงพ่อประสทิธิ ์ถาวโร จงึมาจ�าพรรษาอยูเ่นอืงๆ ภายหลงัท่านได้ 
บุกเบิกและพัฒนาจนกลายเป็นวัดสมบูรณ์ มีพระและแม่ชีมาปฏิบัติ 
ธรรมเป็นจ�านวนมาก

ช่วงหนึ่งมีการก่อสร้างก�าแพงหินด้านหน้าวัด เมื่อหินศิลาแลง 
มาถึง หลวงพ่อได้สั่งให้กองไว้ด้านนอกวัดเพื่อน�ามาก่อก�าแพงใน 
วนัรุง่ขึน้ บงัเอญิกองหนิเหล่านัน้วางเหลือ่มล�้าเข้าไปในทีข่องชาวบ้าน 
คนหนึง่ ซึง่เป็นไม้เบือ่ไม้เมากบัวดัมานาน เหตเุพราะต้องการยดึครอง 
ที่ดินของวัด อันที่จริงกองหินนั้นล�้าเข้าไปในที่ของเขาเพียง ๑-๒ นิ้ว 
เท่านัน้ แต่เมือ่เจ้าของทีรู่เ้ข้ากไ็ม่พอใจ เดนิมาทีว่ดัพร้อมตะโกนขึน้ว่า
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“เฮ้ย  ใครหน้ำไหนวะ มันบังอำจเอำหินเอำดินมำกองในที่ของ 
กู ออกมำเจอกันหน่อยซิ”

หลวงพ่อประสิทธิ์ก�าลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่กุฏิหน้าประตูวัดพอดี 
จงึเดนิไปหาชายผูน้ัน้ แล้วพดูว่า “เออแน่ะโยม จะเอำอะไรกบัพระกบั 
เจ้ำนักหนำ หลวงพ่อขอวำงไว้แค่สักคืนหนึ่งเท่ำนั้นแหละ พรุ่งนี้ก็จะ 
ขนออกแล้ว ค่อยพูดค่อยจำกันก็ได้”

ชายผู้นั้นไม่ฟัง ตวาดกลับว่า “ไม่รู้ล่ะ ประเดี๋ยวพวกมึงไปขน 
ออกจำกที่กูให้หมดเลยนะ” พูดพลางชี้หน้าหลวงพ่อ พร้อมกับขู่ว่า 
ถ้าไม่ขนออกไป จะไปแจ้งทั้งนายอ�าเภอและต�ารวจ “เอำพวกมึงเข้ำ 
คุกให้หมด ข้อหำบุกรุกที่ของกู  โธ่เอ๋ย พวกมึงน่ะ ก็เป็นแค่ไอ้พระ 
เฮงซวย”

ทัง้ๆ ทีถ่กูสบประมาทด้วยถ้อยค�าหยาบคาย หลวงพ่อประสทิธิ์ 
ยงัคงนิง่สงบ ไม่มอีาการโกรธหรอืหงดุหงดิแต่อย่างใด ท่านกลบัไปนัง่ 
หน้ากุฏิและดื่มน�้าปานะอย่างสบาย ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

วนัรุง่ขึน้นายอ�าเภอและต�ารวจมาทีว่ดั แต่หลงัจากตรวจดกูอง 
หินหน้าวัดแล้ว ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย หินล�้าเขาไปในที่ของชาย 
ผู้นั้นแค่นิ้วสองนิ้ว ไม่น่าเอะอะโวยวายจนเป็นเรื่องเลย สักพักก็ลา 
หลวงพ่อกลับ
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หลังจากวันนั้น มีศิษย์คนหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตลอด เล่าให้ 
หลวงพ่อประสทิธิฟั์งว่า เขาเสยีใจมากทีเ่หน็หลวงพ่อถกูด่า รูส้กึตกใจ 
และว้าวุ่นเป็นที่สุด

หลวงพ่อหวัเราะอย่างคนอารมณ์ดแีล้วพดูว่า “ปัดโธ่เอ๊ย  เอง็ก็ 
ไปคิดมำกท�ำไม จ�ำไว้นะ ค�ำพูดน่ะมันก็แค่ลมปำก พูดไปก็ดับไป  เป็น 
ล้มเป็นแล้งไปทุกครำวค�ำ ถือสำอะไรกับมัน แล้วลิ้นคนก็ไม่มีกระดูก 
สักหน่อย จริงจังกับมันแล้วได้อะไรขึ้นมำ”

ช่วงที่ท่านมาบุกเบิกสร้างวัดถ�้ายายปริกนั้น ถูกชาวบ้าน 
บางกลุม่รงัควานเป็นประจ�า เพราะอยากได้ทีด่นิของวดั เวลาท่านออก 
บิณฑบาต เขาก็จ้างคนหรือสั่งให้ลูกหลานมายืนด่าท่าน มีคราวหนึ่ง 
จ้างคนมาผลกัท่านจนตกถนน บาตรหลดุมอื แต่ท่านกไ็ม่ตอบโต้ ทัง้ 
ไม่ด่าว่าหรือแจ้งต�ารวจ ถือเสียว่า “กรรมเก่ำมันตำมมำทัน  ใช้กรรม 
ให้มันไป อโหสิให้มัน และอวยพรให้มันเจริญๆ”

เคยมลีกูศษิย์ถามท่านว่าเหตใุดท่านจงึไม่ไปจากทีน่ัน้ ท่านตอบ 
ว่า “ก็ว่ำจะไปหลำยครั้งแล้ว  ใช่ว่ำจะอยำกอยู่ แต่พอระลึกว่ำ ถ้ำเรำ 
ไปที่อื่นแล้วเรำถูกเขำด่ำอีกล่ะ มิต้องร่อนเร่ไปเรื่อยหรือ จึงนึกถึง 
พระพุทธองค์ตรัสว่ำ  เกิดที่ไหนให้มันดับตรงนั้น ปัญหำมันมีเกิด 
มันก็ต้องมีดับ  เมื่อเรำมีสติ สมำธิ ควำมเพียร และปัญญำ ปัญหำ 
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ทุกอย่ำงไม่ว่ำทำงโลกทำงธรรมก็แก้ได้ หรือไม่ก็บรรเทำเบำบำงลง 
ไปได้ทั้งนั้น”

กาลเวลาพสิจูน์ว่าค�าของท่านเป็นความจรงิ ในทีส่ดุการรงัควาน 
ก็ยุติ ผู้ที่กลั่นแกล้งท่านแพ้ภัยตนเอง ต่างรับกรรมกันไปถ้วนหน้า

แรงมาก็แรงไป ไม่ใช่วิสัยของสมณะ หลวงพ่อประสิทธิ์เป็น 
แบบอย่างของศากยบตุรผูม้ัน่คงในพทุธภาษติทีว่่า “พงึเอำชนะควำม 
โกรธด้วยควำมไม่โกรธ พึงเอำชนะควำมร้ำย ด้วยควำมดี” ใช่แต่ 
เท่านั้นท่านยังสอนให้เราเห็นว่า ความเข้มแข็งที่แท้จริงมิได้อยู่ที่การ 
แสดงอ�านาจ แต่อยู่ที่ความมั่นคงในใจ กล่าวคือ ไม่ว่าเจออะไร ใจก็ 
ยังนิ่งสงบ ถูกกระท�าเพียงใด ใจก็ไม่ทุกข์
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หลวงพ่อเฟ่ือง โชตโิก (หรอื “ท่านพ่อเฟ่ือง”) เป็นศษิย์ผูใ้กล้ 
ชดิของพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร ผู้ก่อตั้งวัดอโศการาม ท่านเป็นชาว 
จันทบุรี เมื่อบวชได้ ๒ พรรษา ก็ได้พบพระอาจารย์ลี (ซึ่งลูกศิษย์ 
นิยมเรียกว่า “ท่านพ่อลี”) เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงติดตาม 
พระอาจารย์ลอีอกธดุงค์ตามแนวเขตป่าจนัทบรุแีละตราด มช่ีวงหนึง่ 
ท่านได้แยกไปธดุงค์ทางภาคเหนอื นอกจากได้พบหลวงปูม่ัน่แล้ว ยงั 
ได้ไปศกึษาและปฏบิตักิบัศษิย์คนส�าคญัของหลวงปูม่ัน่หลายท่าน อาทิ 
หลวงปู่สิม และหลวงปู่อ่อนสา
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ช่วงที่ได้อยู ่กับหลวงปู่มั่นที่อ�าเภอพร้าวนั้น ท่านได้เรียนรู ้ 
พระธรรมวินัยมากมาย อีกทั้งยังได้เห็นปฏิปทาของหลวงปู่มั่นและ 
อบุายการสอนของท่านด้วย ซึง่มคีวามหลากหลาย ขึน้อยูก่บัลกูศษิย์ 
แต่ละคน อาทเิช่น หากมพีระรปูใดป่วยแล้วขอยา หลวงปูม่ัน่จะต�าหนิ 
ว่า “นี่เอาอะไรเป็นสรณะที่พึ่ง เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง หรือเอายา 
เป็นที่พึ่ง ถือศาสนาพุทธหรือถือศาสนายากันแน่” แต่หากพระ 
รปูไหนป่วยแล้วไม่ยอมฉนัยา ท่านกต็เิตอืนอกีว่า “ยำม ีท�ำไมไม่ยอม 
ฉัน ท�ำไมท�ำตัวเป็นคนเลี้ยงยำก” 

ภายหลงัท่านได้กลบัมาปฏบิตัอิยูก่บัพระอาจารย์ลี ทีว่ดัคลอง- 
กุ้ง จังหวัดจันทบุร ี เมื่อพระอาจารย์ลีมรณภาพ ท่านได้ไปจ�าพรรษา 
ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม และสอนกรรมฐานให้แก่พระเณรที่นั่น แม้ 
ภายหลังท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต อ�าเภอเมือง จังหวัด 
ระยอง แต่ท่านก็ยังไปสอนกรรมฐานที่วัดมกุฎกษัตริยารามอยู่เป็น 
ประจ�า ต่อมาได้รับนิมนต์ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
ที่ฮ่องกง จนไปมรณภาพที่นั่นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ สิริอายุ ๗๑ ปี

หลวงพ่อเฟ่ืองเป็นผูท้ีพ่ดูน้อย เว้นแต่มเีหตทุีค่วรพดูยาว ท่าน 
ก็จะขยายความ ทั้งนี้เพราะท่านถือตามคติพระอาจารย์ลีว่า “ถ้ำจะ 
สอนธรรมะให้เขำฟัง แต่เขำไม่ตั้งใจฟัง หรือไม่พร้อมที่จะรับ ธรรมะ 
ที่พูดไปนั้น  ถึงจะดี  วิเศษวิโสแค่ไหน ก็ยังนับว่ำเป็นค�ำเพ้อเจ้ออยู่ 
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เพรำะไม่ได้ประโยชน์อะไร”

แม้ท่านจะประหยัดค�าพูด แต่ถ้อยค�าของท่านก็มีความลุ่มลึก 
ตรงถึงใจของญาติโยม ลูกศิษย์ของท่านผู้หนึ่งเล่าถึงประสบการณ์ 
ครัง้แรกทีไ่ด้พบท่าน ท่านถามว่า “เคยท�ำบญุทีไ่หนบ้ำง”  เขาตอบว่า 
เคยไปช่วยสร้างพระพทุธรปูทีว่ดันัน้ ช่วยสร้างเมรทุีว่ดันี ้ ช่วยท�าทีน่ัน่ 
ที่โน่นอีกหลายแห่ง พูดจบ ท่านก็ถามต่อว่า “ท�ำไมไม่ท�ำที่ใจล่ะ”

ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งท�าอย่างที่ท่านแนะน�า คือท�าสมาธิภาวนา 
แต่ท�ามาหลายปีกร็ูส้กึว่าอยูก่บัที ่จงึบ่นให้ท่านว่า ฝึกภาวนามาหลายปี 
แล้ว แต่ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลย ท่านตอบทันทีว่า “เขำภำวนำเพื่อ 
ให้ละ  ไม่ใช่ภำวนำเพื่อให้เอำ”

อีกคนหนึ่งนั่งภาวนาหลังจากท�างานที่วัด รู้สึกเพลียมากแต่ 
ก็ฝืนใจภาวนาเพราะเกรงใจท่าน นั่งไปได้ไม่นานรู้สึกว่าใจเหลืออยู่ 
นิดเดียว กลัวใจจะขาด ท่านเดินผ่านมาพอดีจึงพูดขึ้นว่า “ตำยเตย 
ไม่ต้องกลัว คนเรำก็ตำยอยู่แล้วทุกลมหำยใจเข้ำ - ออก” ลูกศิษย์ได้ 
ฟังก็เกิดก�าลังใจที่จะนั่งต่อสู้ความเพลีย อีกคราวหนึ่งท่านได้กล่าว 
เตือนสติลูกศิษย์ว่า “กำรภำวนำก็คือกำรฝึกตำย  เพื่อเรำจะได้ตำย 
เป็น” ท่านยังกล่าวอีกว่า “ไม่ต้องกลัวหรอกกำรตำย  ให้กลัวกำรเกิด 
ดีกว่ำ”
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กับพระภิกษุเช่นกัน หลวงพ่อพูดตรงและมีความหมายลึกซึ้ง 
มีพระรูปหนึ่งอยู่กับท่านมาหลายปี วันหนึ่งเข้าไปหาท่านเพื่อขอพร 
วันเกิด ท่านให้พรสั้นๆ ว่า “ให้ตำยเร็วๆ” พระรูปนั้นฟังแล้วก็ใจหาย 
ต่อเมือ่พจิารณาถ้อยค�าดงักล่าวอยูห่ลายวนั จงึเข้าใจว่าท่านไม่ได้แช่ง 
แต่ให้พรจริงๆ เป็นพรที่ประเสริฐด้วย นั่นคือการตายจากกิเลส หรือ 
มีปัญญาแจ่มแจ้ง จน “ตัวกู” ดับ

“ถึงควำมเห็นของเรำจะถูก แต่ถ้ำเรำยึดเข้ำไว้มันก็ผิด” เป็น 
ค�าสอนของท่านอีกข้อหนึ่ง ที่มีความหมายลึกซึ้ง และเตือนใจให้เรา 
ตระหนักถึงโทษของความยึดมั่นถือมั่นในความคิดที่ดี หรือยึดติด 
ในความดขีองตน เพราะความจรงิแล้วไม่มอีะไรทีเ่ราสามารถยดึตดิถอื 
มั่นได้แม้แต่อย่างเดียว ใช่แต่เท่านั้น การยึดมั่นในความดียังท�า 
ให้เกิดทุกข์และอาจน�าไปสู่การกระท�าที่ผิดก็ได้

อย่างไรก็ตามในเรื่องพระวินัย ท่านเห็นเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ 
อยู่เสมอ “อย่ำเห็นว่ำข้อวินัยเล็กๆ น้อยๆ  เป็นเรื่องไม่ส�ำคัญ ท่ำน 
อำจำรย์มัน่เคยบอกว่ำ  ไม้ทัง้ท่อนไม่เคยเข้ำตำใครหรอก แต่ขีผ้งเลก็ๆ 
นั่นแหละ  เข้ำตำง่ำย ท�ำให้ตำบอดได้”

ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับพระวินัยที่น่าสนใจ คราวหนึ่งพระ 
ต่างชาติที่มาบวชกับท่านได้กลับไปเยี่ยมบ้าน โยมแม่เลี้ยงเป็นชาว 
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ครสิต์ เมือ่เหน็พระลกูชายกอ็ยากกอด เพราะไม่ได้พบกนัมานานหลายปี 
แต่พระลกูชายไม่ยอมให้กอด เธอจงึโกรธมาก หาว่าพทุธศาสนาสอน 
ให้รังเกียจผู้หญิง เมื่อเรื่องนี้ถึงหูท่าน ท่านก็อธิบายว่า 

“ทีพ่ระพทุธเจ้ำไม่ให้พระจบัต้องผูห้ญงินัน้  ไม่ใช่ว่ำเพรำะผูห้ญงิ 
ไม่ดี แต่เป็นเพรำะพระไม่ดีต่ำงหำก  เพรำะพระยังมีกิเลส จึงจับต้อง 
กันไม่ได้”

ค�าอธิบายตรงไปตรงมาแบบนี้น้อยคนจะได้ฟังจากปากของ 
พระทัว่ไป เหตผุลส�าคญัคงเป็นเพราะไม่เข้าใจจดุมุง่หมายของพระวนิยั 
ว่าเป็นเครื่องฝึกฝนตนและขัดเกลาจิตใจส�าหรับบุคคลที่ยังมีกิเลส 
ส่วนท่านทีพ้่นกเิลสแล้วยงัรกัษาพระวนิยักเ็พือ่เป็นแบบอย่างแก่บคุคล 
ทั้งหลายที่ยังต้องฝึกฝนตน



ก�าเนิด ๔ พฤษภาคม ๒๔๕๘ 
ชาตภูมิ บ้านน�้าฉู่ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๘ เมื่ออายุ ๒๐ ปี ที่วัดโบสถ์บางกะจะ 
สมณศักดิ์ พระครูญาณวิศิษฏ์ 
มรณภาพ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ณ ส�านักกรรมฐานรังสี ฮ่องกง 
สิริอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๔๙

ท่านเป็นเด็กก�าพร้า เมื่ออายุได้ ๑๑ ขวบ ญาติพาไปฝากให้อยู่กับ 
เจ้าอาวาส ธรรมะที่พระเทศน์ให้ฟังเป็นประจ�านั้นซึมซาบเข้าไปในหัวใจ ท่าน 
พิจารณาเห็นว่า ตนต้องพึ่งตนเอง พ่อแม่ก็ไม่มี ทรัพย์สมบัติก็ไม่มี วิชา 
ความรู้ก็ไม่มี ท่านจึงเกิดศรัทธาที่จะบวชแสวงบุญ

พอเข้าพรรษาที่ ๒ ได้ฟังธรรมะและเห็นปฏิปทาของท่านอาจารย์ลี 
ธมฺมธโร วัดอโศการาม ก็เกิดศรัทธา ญัตติเข้าคณะธรรมยุต ธุดงค์ตาม 
แนวป่าเขตจันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ท่านพ่อมาจ�าพรรษาที่วัดธรรมสถิต 
เป็นปีแรก พ.ศ. ๒๕๑๔ ยอมรบัการแต่งตัง้เป็นเจ้าอาวาสวดัธรรมสถติ พ.ศ. 
๒๕๑๘ พระเทพโมล ี(พระธรรมธชัมนุ)ี เจ้าอาวาสวดัมกฏุกษตัรยิาราม นมินต์ 
ท่านพ่อให้จ�าพรรษาที่วัดมกุฏฯ เพื่ออบรมกรรมฐานให้พระนวกะ ท่านพ่อ 
ท�าหน้าที่ตลอดชีวิต โดยจ�าพรรษาที่วัดธรรมสถิต แล้วสัตตาหะไป-มา 
ระหว่างวดัธรรมสถติ และวดัมกฏุฯ พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้เลือ่นสมณศกัดิเ์ป็นพระครู 
ชั้นเอก ที่ พระครูญาณวิศิษฏ์

พระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก) 
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ในสมัยรัชกาลที่ ๗ มีสมเด็จพระราชาคณะ ๒ องค์ที่นอกจาก 
เกิดปีเดียวกันแล้ว ยังได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะใน 
ปีเดียวกัน อีกทั้งได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
บัญชาการคณะสงฆ์แทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในปีเดียวกันอีกด้วย 
แต่อุปนิสัยของทั้ง ๒ องค์กลับแตกต่างอย่างมาก จนมีคนตั้งฉายา 
คล้องจองกันว่า “พูดเล่นไม่มี พูดดีไม่เป็น” 

องค์แรกนัน้คอืสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (เจรญิ ญาณวโร) 
แห่งวดัเทพศรินิทร์ เป็นคนพดูจาเรยีบร้อยและนุม่นวล ไม่ชอบพดูเล่น 
อีกองค์นั้นคือ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น สุจิตฺโต) แห่ง 
วัดบวรนิเวศ ซึ่งภายหลังได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ทรงมีอุปนิสัยพูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา 
ไม่อ้อมค้อม และมอีารมณ์ขนั แต่สิง่ทีเ่หมอืนกนัคอื เป็นผูใ้ฝ่ธรรม มี 
เมตตา อยู่อย่างสมถะ และไม่ติดในยศฐาบรรดาศักดิ์ 
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ม.ร.ว. คกึฤทธิ์ ปราโมช เป็นผูห้นึง่ทีรู่จ้กัสมเดจ็พระวชริญาณ 
วงศ์ตั้งแต่เล็ก เล่าว่าคราวหนึ่งน�าแกงที่บิดาชอบไปถวายสมเด็จฯ 
ท่านรับประเคนแล้วก็ยังเฉยอยู่ จึงทูลว่า

“ต้องขอแรงเป็นพิเศษ ฉันแกงสักช้อนหนึ่งเถิด จะได้กรวดน�้ำ 
ไปให้พ่อได้กิน  เพรำะพ่อชอบกินแกงอย่ำงนี้”

“อ๋อ” สมเด็จฯ ตอบ “เอ็งเห็นพระเป็นตู้ไปรษณีย์หรือ?”
“ใช่ ฉันให้หน่อยเถอะน่ำ จะได้สบำยใจ”
ได้ยินเช่นนั้น ท่านก็ยอมฉันให้ 

อกีคราวหนึง่ ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์น�าด้วงโสนไปถวายท่าน เนือ่งจาก 
เป็นอาหารโปรดของมารดาท่าน ด้วงโสนนั้นยาวขนาดนิ้วก้อย เกิด 
ในต้นโสน มองเผนิๆ เหมอืนหนอนตวัโตๆ เมือ่ท่านรบัประเคนแล้ว ก็ 
มองดูด้วงในชาม ครั้นเห็นแล้วก็หดมือ ถามว่า

“นั่นอะไร?”
“ด้วงโสน” 
“ไม่กินว่ะ  ใครจะไปกินหนอน”
“เอำหน่อยน่ำ แม่ชอบกิน” ม.ร.ว. คึกฤทธิ์รบเร้า
“วนันี ้ ไปรษณย์ีปิดโว้ย” สมเดจ็ฯ ว่า “กนักนิไม่เป็น  เหน็เข้ำก็

คลื่นไส้  ใครจะไปกินลง”



60

“แล้วจะท�ำยังไงดีล่ะ” 
“เอ็งกินเข้ำไปเองก็แล้วกัน” 
“มันก็ไม่ถึงแม่นะซี” ม.ร.ว. คึกฤทธิ์แย้ง

“นั่นแหละ ดีกว่ำอะไรทั้งหมด” สมเด็จฯ ว่า “พ่อแม่นั้นรักลูก 
ยิ่งกว่ำอะไรทั้งนั้น พ่อแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกได้กิน ถำ้แม่เอ็งรู้ว่ำเอ็งได้ 
กนิสิง่ทีเ่ขำชอบ เขำกค็งดใีจมำก ท�ำให้พ่อแม่ได้ยนิด ีมคีวำมสขุใจนัน้ 
เป็นบุญหนักหนำอยู่แล้ว”

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เล่าว่า “ผมเอำฝำชำมปิดด้วงโสน แล้วถอน 
ออกมำวำงไว้ห่ำง ก้มลงกรำบสมเด็จฯ น�้ำตำกลบลูกตำ ตั้งแต่เกิด 
มำเป็นตัว  ไม่เคยได้กินด้วงโสนอะไรอร่อยเท่ำวันนั้น”

อีกคราวหนึ่ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ได้ยินสมเด็จฯ คุยกับหม่อมเจ้า 
พระองค์หนึ่ง หม่อมเจ้านั้นรับสั่งว่า “งำนวันเกิด...เอ๊ย !  วันประสูติ 
สมเด็จฯ นั้นจะมีอะไรกันบ้ำง?”

“วันเกิดก็ดีแล้ว” สมเด็จฯ ว่า “ประสูติแปลว่ำไหลออกมำ 
อะไรๆ มันก็ไหลออกมำได้ แต่เกิดมันเป็นคนละเรื่อง  เรียกว่ำวันเกิด 
ดีกว่ำ  เกิดมำแล้วก็มีแต่ทุกข์  เขำฉลอง...วันเกิดกันท�ำไมก็ไม่รู้  ไป 
รับสั่งถำมคนอื่นเขำดูเถิด อำตมำไม่รู้”
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นอกจากไม่ตดิในพธิรีตีองแล้ว สมเดจ็ฯ ยงัเป็นคนทีไ่ม่เสแสร้ง 
รูส้กึอย่างไรกพ็ดู โดยไม่สนใจเรือ่งภาพลกัษณ์ คราวหนึง่ท่านอาพาธ 
ถงึขัน้ผ่าท้อง ตดัล�าไส้ ระหว่างทีพ่กัฟ้ืน ม.ร.ว. คกึฤทธิไ์ด้ไปเยีย่มท่าน 
ทูลถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท่านตอบว่า “รู้อยู่แล้วว่ำเกิด แก่  เจ็บ 
ตำย  เป็นทุกข์  รู้อยู่แล้วว่ำสังขำรทั้งหลำยไม่เที่ยง  ไม่ใช่ตัวตน และ 
เป็นทุกข์ แต่ทั้งรู้อย่ำงนั้นมันก็ยังเจ็บจริงโว้ย”

ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่านพทุธทาสภกิขุ ซึง่ตอนนัน้เป็นภกิษุ 
หนุม่วยั ๔๑ ได้แสดงปาฐกถาเรือ่ง “ภเูขาแห่งวถิพีทุธธรรม” ทีพ่ทุธ 
สมาคม กรงุเทพฯ มเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์อย่างรนุแรงตามมา จนท่าน 
ถกูกล่าวหาว่ารบัแผนของคอมมวินสิต์มาท�าลายศาสนา เมือ่เรือ่งราว 
ท�าท่าจะบานปลาย พระศาสนโสภณ วัดราชาธิวาส ได้ช่วยเหลือด้วย 
การน�าท่านพุทธทาสมาเข้าเฝ้าสมเด็จฯ ซึ่งตอนนั้นได้รับสถาปนาเป็น 
สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าแล้ว หลงัจากทีท่่านพทุธทาสอธบิายกราบทลู 
จนกระจ่างแล้ว กท็รงมมีตว่ิา ท่านพทุธทาสไม่มคีวามผดิแต่อย่างใด 

ก่อนที่ท่านพุทธทาสจะทูลลา สมเด็จฯ ได้รับสั่งว่า “กันอยำก 
ไปอยู่กับแกที่สวนโมกข์เสียแล้ว ที่นี่มันยุ่งจริงๆ”



สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้ากรมหลวงวชริญาณวงศ์เป็นสมเดจ็พระสงัฆราช 
พระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ 
รบัสถาปนาเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าเมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ในรชัสมยัพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

ทรงมพีระนามเดมิว่า หม่อมราชวงศ์ชืน่ นพวงศ์ เป็นโอรสในหม่อมเจ้า 
ถนอม นพวงศ์ และหม่อมเอม ประสูติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๔๑๕ ได้ถวายตวัเป็นมหาดเลก็ใน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหา- 
วชริณุหศิ สยามมกฎุราชกมุาร มหีน้าทีต่ามเสดจ็รกัษาพระองค์ ทรงอปุสมบท 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร มีพระนามฉายาว่า 
“สุจิตฺโต” 

ทรงมส่ีวนร่วมกบัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส 
จัดพิมพ์แบบเรียนต่างๆ พระราชทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และทรงเป็นแม่กอง 
สอบไล่พระปริยัติธรรมหลายครั้ง และพระองค์ได้เป็นพระราชอุปัชฌาจารย์ 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวชในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ และใน 
งานฉลองพทุธศตวรรษในประเทศไทย รฐับาลประเทศพม่าได้ถวายสมณศกัดิ์ 
สูงสุดของพม่าคือ อภิธชมหารัฏฐคุรุ แด่พระองค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐

ทรงด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ๑๔ พรรษา สิ้นพระชนม์ 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ พระชนมายุ ๘๖ พรรษา

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น สุจิตฺโต)

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
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เมอืงไทยเมือ่ ๗๐ - ๘๐ ปีก่อนเตม็ไปด้วยป่ารกชฏั นอกจากเป็น 
ที่อาศัยของสิงสาราสัตว์นานาชนิดแล้ว ยังมีชุมชนเล็กชุมชนน้อย 
ซกุซ่อนกระจดักระจาย ไกลสดุหล้า แทบจะตดัขาดจากสงัคมเมอืง แต่ 
ก็ไม่ไกลเกินกว่าพระธุดงค์จะเข้าถึง

คราวหนึง่หลวงปูม่ัน่ ภรูทิตฺโต กบัศษิย์คอืพระอาจารย์เทสก์ 
เทสร�สี ได้ธุดงค์บนดอยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ท่านเห็นว่าเป็นภูมิ- 
ประเทศทีส่งบสงดั อกีทัง้ไม่ไกลจากหมูบ้่านชาวเขา พอทีจ่ะบณิฑบาต
ได้ไม่ยากนัก จึงแวะพักที่นั่น
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ชาวเขาเหล่านีไ้ม่ค่อยเหน็พระสงฆ์ เมือ่เหน็พระอุม้บาตรเข้ามา 
ในหมู่บ้าน ก็ไม่เข้าใจว่ามาท�าอะไร ครั้นท่านตอบว่ามาบิณฑบาตข้าว 
เขาก็ถามว่าข้าวสุกหรือข้าวสาร ท่านตอบว่าข้าวสุก เขาก็พากันหา 
ข้าวสุกมาใส่บาตร ทั้งสองท่านจึงฉันแต่ข้าวเปล่าๆ อยู่นาน

อย่างไรกต็ามชาวบ้านหลายคนมคีวามหวาดระแวงท่าน ลอืกนั 
ว่าท่านทัง้สองเป็นเสอืเยน็ แปลงตวัมาเพือ่จบัชาวบ้านกนิเป็นอาหาร 
จงึมกีารประชมุชาวบ้าน และมข้ีอตกลงกนัว่าห้ามไม่ให้เดก็และผูห้ญงิ 
เข้าไปในบริเวณที่ท่านพักแรม แม้ผู้ชายหากจะเข้าไปก็ควรมีเพื่อน 
ไปด้วย พร้อมอาวุธ หากไปคนเดียวและไปตัวเปล่า อาจถูกเสือเย็น 
๒ ตัวกินได้ ขณะเดียวกันหัวหน้าชาวเขาก็ส่งคนไปแอบดูพฤติกรรม 
ของท่านทั้งวัน

หลวงปู่มั่นทราบเรื่องนี้ตลอด แต่ก็ไม่มีความวิตกกังวลแต่ 
อย่างใด ยังคงบ�าเพ็ญความเพียรตลอดทั้งวัน ส่วนชาวเขาหลังจาก 
เฝ้าดูพฤติการณ์ของท่านอยู่หลายวัน ไม่เห็นท่านท�าตนเป็นภัยแต่ 
อย่างใด ก็คลายความหวาดกลัว แต่มีความแปลกใจมาแทนที่เพราะ 
เห็นท่านหลับตานิ่งๆ และเดินจงกรมครั้งละนานๆ วันหนึ่งจึงพากัน 
เข้ามาหาท่านเพือ่สอบถาม ผูเ้ป็นหวัหน้าสงสยัว่า ตุเ๊จ้าก�าลงัหาอะไร 
เพราะเห็นเดินกลับไปกลับมาทั้งวัน หลวงปู่มั่นตอบว่า  “เรำเดินหำ 
พุทโธ”  เขาถามต่อว่า พุทโธเป็นอย่างไร พวกเราจะช่วยตุ๊เจ้าหา 
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ได้ไหม ท่านตอบว่า “พุทโธเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ  ...ถ้ำสูจะช่วย 
เรำหำก็ยิ่งดีมำก”

ชายผูน้ัน้สนใจพทุโธ จงึถามต่อว่า พทุโธเป็นดวงแก้วใหญ่ไหม 
ท่านตอบว่า ไม่ใหญ่ไม่เลก็ พอดกีบัเราและพวกส ู เขาถามต่อว่า มอง 
เหน็นรกสวรรค์ได้ไหม ท่านตอบว่า มองเหน็ส ิ ถ้าไม่เหน็จะว่าประเสรฐิ 
ได้อย่างไร หลังจากสอบถามคุณสมบัติของพุทโธอยู่พักใหญ่ เขาก็ 
ถามว่าจะหาพทุโธเจอได้อย่างไร ท่านตอบว่า เวลาเดนิกใ็ห้นกึในใจว่า 
พุทโธๆ เท่านั้น เขาสงสัยต่อไปอีกว่า ต้องเดินหาพุทโธนานเท่าไรจึง 
จะพบ ท่านตอบว่า ให้เดิน ๑๕ ถึง ๒๐ นาที

ชาวเขาเหล่านี้เมื่อกลับบ้าน ก็เล่าให้เพื่อนๆ ฟังเรื่องพุทโธ 
ปรากฏว่าชาวเขาสนใจกันมาก พากันหาพุทโธกันทั้งหมู่บ้าน

หัวหน้าชาวเขาเมื่อท�าตามที่ท่านแนะน�า ไม่นานก็พบความสุข 
สงบในจิตใจ อีกทั้งยังฝันว่าท่านน�าความสว่างมาให้เขา จึงมาเล่า 
ให้ท่านฟัง ท่านจึงแนะน�าวิธีการเพิ่มเติม ไม่นานเขาก็พบว่าตัวเอง 
มีความสามารถพิเศษ คือรู้ใจผู้อื่นได้ว่าเศร้าหมองและผ่องใส เมื่อ 
เรื่องนี้กระจายไปทั่วหมู ่บ้าน คนทั้งหมู ่บ้านก็พากันภาวนาพุทโธ 
ทั้งผู ้ใหญ่และเด็ก นับแต่นั้นความหวาดระแวงสงสัยในตัวท่านก็ 
หมดไป มีแต่ความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน พากันขอขมาโทษท่าน 
ที่เคยนึกระแวงในตัวท่านกับศิษย์
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ทีแรกท่านและศิษย์ตั้งใจจะพ�านักบนดอยนั้นชั่วคราว สุดท้าย 
ก็อยู่ต่อนานปีกว่า รวมทั้งจ�าพรรษาที่นั่นด้วย ส่วนชาวเขาก็ภาวนา 
พุทโธอย่างจริงจังจนเห็นผลหลายคน จึงหันมาถือพระรัตนตรัยเป็น 
สรณะ

หลวงปู่มั่นสามารถน้อมใจชาวเขาให้มาสนใจพุทธศาสนาได้ 
ด้วยการสร้างศรัทธาเป็นเบื้องแรก มิใช่ศรัทธาที่เกิดจากค�าสอนที่ 
ชวนให้คล้อยตาม แต่เป็นศรัทธาที่เกิดจากการปฏิบัติจนเห็นผลด้วย 
ตนเอง ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ทั้งๆ ที่หัวหน้าชาวเขาไม่รู้ว่า 
ตนก�าลังท�าสมาธิภาวนา คิดแต่ว่าก�าลังตามหาพุทโธให้หลวงปู่มั่น 
แต่เมื่อวางใจได้ถูกต้อง ก็เห็นผลคือความสงบเย็นในจิตใจ นั่นเป็น 
เพราะอานิสงส์ของสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 
ศรทัธา ถงึแม้ไม่รูพ้ทุธศาสนา หรอืไม่รูจ้กัการปฏบิตัธิรรมเลย แต่ 
หากปฏบิตัถิกูกย่็อมได้รบัผลแห่งการปฏบิตันิัน้ ทัง้ๆ ทีไ่ม่ได้มคีวาม 
คาดหวงัในผลดงักล่าวเลยด้วยซ�า้ ตรงกนัข้ามหากปฏบิตัผิดิ วางใจ 
ไม่ถูก แม้อ่านต�ารามามาก ทรงจ�าได้เยอะ และคาดหวังสูงก็ไม่เกิด 
ผลแต่อย่างใด
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หนึง่ในบรรดาเกจอิาจารย์แห่งอยธุยา ทีม่สีานศุษิย์ทัว่ประเทศ 
เมื่อ ๘๐ ปีที่แล้วคือ หลวงพ่อปาน โสนนฺโท ท่านเกิดและบวชที่ 
หมู่บ้านบางนมโค แต่ออกไปแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์ตาม 
ที่ต่างๆ ตั้งแต่หนุ่ม นอกจากวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ท่านยังมีความ 
รู้เรื่องสมุนไพรและวิชาแพทย์แผนโบราณ ช่วยสงเคราะห์ญาติโยม 
มากมายทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ท่านไม่ค่อยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆ 
เพราะชอบธุดงค์ ท่านไม่ยอมรับต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโค 
จนกระทั่งอายุ ๖๐ ปี
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คราวหนึ่งท่านพาพระ ๔ รูปธุดงค์จากอยุธยาไปยังพระพุทธ- 
บาทสระบุรี ตลอดทางเป็นป่าทึบ เย็นวันหนึ่งท่านเห็นทุ่งโล่งกว้าง 
เป็นท�าเลเหมาะแก่การพักแรม จึงปักกลดบริเวณใกล้ๆ หมู่บ้าน 
ไม่นานชาวบ้านก็พากันน�าน�้าปานะมาถวาย พร้อมกับเตือนว่า ทุ่งนี้ 
มีช้างป่าโขลงหนึ่ง มักออกมาอาละวาดเสมอ พระที่มาปักกลดใน 
ทุ่งนี้มรณภาพมาหลายรูปแล้วเพราะช้างโขลงนี้

หลวงพ่อปานรับฟังด้วยอาการสงบ และยืนยันที่จะพักแรม 
ในทีเ่ดมิ ชาวบ้านจงึบอกท่านว่า ถ้าช้างออกมาอาละวาด ให้ท่านเคาะ 
ฝาบาตรเป็นสัญญาณ พวกเขาจะรีบออกมาช่วย

คืนนั้นหลวงพ่อปานสั่งให้ลูกศิษย์บ�าเพ็ญกรรมฐาน ตั้งมั่นอยู่ 
ในพรหมวหิาร ๔ แผ่เมตตาให้แก่สรรพสตัว์ทัว่สากลจกัรวาล ประมาณ 
๔ ทุ่ม ฝูงช้างป่าก็ออกมา จ่าฝูงเป็นช้างสีดอตัวใหญ่ งาสั้น ออกมา 
ก่อนตัวอื่นแล้วยืนคร่อมกลดหลวงพ่อปานเอาไว้ เนื่องจากท่าน 
ปักกลดตรงทางออกจากป่าพอด ี ช้างตวัอืน่เมือ่จะออกมากต้็องเบยีด 
ช้างสีดอออกมา แล้วเดินข้ามทุ่งโดยไม่สนใจพระรูปอื่นเลย

เหตกุารณ์ดเูหมอืนจะเป็นปกติ ไม่น่ากลวัอย่างทีช่าวบ้านเตอืน 
ไว้ ช้างทัง้โขลงออกมาจากป่าโดยไม่มท่ีาทคีกุคามแต่อย่างใด แต่แล้ว 
จู่ๆ ช้างตัวสุดท้ายที่ออกมาก็เริ่มอาละวาด ช้างตัวนี้ชาวบ้านเรียกว่า 
“ไอ้เก” เพราะงาของมันบิดเกข้างหนึ่ง อีกทั้งมีพฤติกรรมเกเรด้วย 
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หลังจากที่เดินออกมายังทุ่งกว้างได้สักพัก มันก็หันกลับมาและวิ่งเข้า 
ใส่กลดหลวงพ่อปานทันที 

หลวงพ่อปานเห็นไอ้เกพุ่งเข้ามา แต่ท่านนิ่งสงบ ท่านเล่าว่า 
“ตอนนัน้ฉนัมอีำรมณ์ปกต ิฉนัคดิถงึพระโพธญิำณเป็นอำรมณ์ คดิว่ำ 
ตำยเมื่อไหร่ ฉันก็จะสบำย คือไปนอนรอเวลำที่สวรรค์ชั้นดุสิต” ส่วน 
พระอีก ๔ รูปก็นิ่งสงบเช่นกัน

แต่ก่อนทีเ่จ้าเกจะเข้ามาท�าร้ายหลวงพ่อปาน จ่าฝงูคอืเจ้าสดีอ 
กเ็อางวงฟาดเจ้าเก ๓ ครัง้ตดิต่อกนั ฟาดแต่ละครัง้เจ้าเกหวัซนุเกอืบ 
ทิม่ดนิ เท่านัน้ไม่พอ เจ้าสดีอยงัจบังาเจ้าเกบดิจนเจ้าเกเสยีหลกัล้มลง 
อย่างแรง หลวงพ่อปานสนันษิฐานว่าทีเ่จ้าเกมงีาบดิข้างหนึง่คงเพราะ 
ถูกจ่าฝูงก�าราบเป็นประจ�า

เจ้าเกลกุขึน้มาอย่างหมดแรง หายพยศ เดนิอย่างไร้สง่าตามฝงู 
ไปยังป่าตรงข้าม ส่วนเจ้าสีดอยังคงเดินวนเวียนแถวนั้นพักใหญ่ 
เมื่อเห็นพระทุกรูปปลอดภัย ไม่มีใครมารบกวน มันก็หันมาหาท่าน 
แล้วคุกเข่าลง ชูงวงขึ้น ท�าท่าเหมือนจะไหว้ แล้วก็เดินตามโขลงช้าง 
ลูกน้องไป

หลวงพ่อปานเห็นช้างตัวนี้แล้ว อดชื่นชมไม่ได้ ท่านถึงกับ 
ออกปากว่า “สงสัยช้ำงตัวนี้จะเป็นช้ำงพระโพธิสัตว์”
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วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพากันมาหาท่านเพราะได้ยินว่าเมื่อคืนเกิด 
อะไรขึ้น เมื่อเห็นทุกท่านปลอดภัยก็มีความเลื่อมใสศรัทธามาก และ 
เชื่อว่าท่านต้องมีเวทมนตร์คาถาหรือของขลังอย่างแน่นอน จึงขอ 
ของดีจากท่าน เพื่อปกป้องอันตรายจากเจ้าเก หลวงพ่อปานจึงให้ 
คาถาแก่เขา คาถานั้นมีแค่ “พุทโธ” ข้อส�าคัญคือ “ก่อนท่องคำถำ 
กข็อให้นกึถงึบำรมขีองพระพทุธเจ้ำ แล้วแผ่เมตตำถงึเจ้ำเก ประกำศ 
เป็นสัมพันธไมตรีต่อกัน”

ปรากฏว่าคาถาของท่านได้ผล นบัแต่นัน้มาเจ้าเกไม่เคยอาละวาด 
อกีเลย เวลามนัมา กเ็ดนิก้มหน้าก้มตาผ่านไปเฉยๆ ไม่มองหน้าคนเลย 
ผดิกบัแต่ก่อนทีช่อบท�าลายฟ่อนข้าวและทรพัย์สนิ อกีทัง้ไล่แทงผูค้น 

ความสงบได้กลับคืนสู่หมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่ง คงไม่ใช่เพราะ 
อานุภาพของคาถาของหลวงพ่อปานและเมตตาภาวนาของชาวบ้าน 
เท่านั้น หากยังเป็นเพราะคุณธรรมของช้างสีดอแสนรู้ตัวนั้น ซึ่งให้ 
บทเรียนส�าคัญแก่เจ้าเกอย่างไม่มีวันลืม
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พูดถึงวุฒิการศึกษาทางโลก หลวงพ่อชา สุภฺทโทจบแค่ชั้น 
ป. ๑ เท่านัน้ แต่ท่านมลีกูศษิย์ทีจ่บปรญิญามากมาย ทีเ่ป็นดอกเตอร์ 
กม็ใิช่น้อย ยิง่กว่านัน้ยงัมชีาวต่างประเทศ ความรูส้งู มาบวชกบัท่าน 
เป็นจ�านวนมาก 

เรือ่งหนึง่ทีผู่ค้นสอบถามท่านเสมอกค็อืท่านสอนฝรัง่ได้อย่างไร 
ในเมื่อท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย ค�าตอบของท่านก็คือ “ที่บ้ำนโยม 
มีสัตว์เลี้ยงไหม อย่ำงหมำแมว หรือวัวควำยอย่ำงนี้  เวลำพูดกับมัน 
โยมต้องรู้ภำษำของมันด้วยหรือเปล่ำ ?”
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ส�าหรับหลวงพ่อชา การสอนที่ส�าคัญมิใช่การพูด แต่อยู่ที่การ 
ท�าให้ดูและชวนให้ท�า ซึ่งใครๆ สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องอาศัย 
ภาษาใดๆ

“พำเขำท�ำเอำเลย ท�ำดีได้ดี  ถ้ำท�ำไม่ดีก็ได้ของไม่ดี  พำเขำ 
ท�ำด ู เมือ่ท�ำจรงิๆ กเ็ลยได้ด ี เขำกเ็ลยเชือ่  ไม่ใช่มำอ่ำนหนงัสอืเท่ำนัน้ 
นะ ท�ำจริงๆ นี่แหละ สิ่งใดไม่ดีก็ละมัน อันไหนไม่ดีก็เลิกมันเสีย มัน 
ก็เป็นควำมดีขึ้นมำ”

การเรียนรู้จากการท�านั้นให้ผลที่ยั่งยืนกว่า เช่นเดียวกับการ 
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ ไม่ว่าประสบการณ์นัน้จะดหีรอืไม่ด ีกส็ามารถ 
สอนใจเราได้ทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจะรู้จักมองหรือเก็บเกี่ยวบทเรียนหรือไม่

หลวงพ่อสุเมโธ ซึ่งเป็นชาวอเมริกันและเป็นพระฝรั่งรูปแรก 
ที่มาอยู ่กับหลวงพ่อชาเล่าว่า มีคราวหนึ่งหลวงพ่อชาสั่งให้ท่าน 
ขึน้เทศน์ ๓ ชัว่โมงโดยไม่ทนัได้เตรยีมตวั ทัง้ก�าชบัว่าห้ามลงก่อนหมด 
เวลา ช่วงแรกๆ ท่านก็เทศน์ได้เรื่อยๆ เพราะมีเรื่องพูด แต่เมื่อเทศน์ 
นานเข้า ก็ไม่รู้ว่าจะเทศน์อะไร ต้องพูดวนไปเวียนมา ตอนนั้นภาษา 
ไทยก็ไม่คล่อง ผลก็คือคนฟังนั่งหลับเป็นส่วนใหญ่

ใครทีเ่จอประสบการณ์แบบนี ้ ย่อมรูส้กึแย่ และอาจถงึกบัสญูเสยี 
ความมัน่ใจในการพดู ตามมาด้วยความหงดุหงดิขดัเคอืงใจ แต่ส�าหรบั 
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หลวงพ่อสเุมโธ ประสบการณ์ครัง้นัน้มปีระโยชน์มาก เพราะช่วย “แก้ 
กิเลส” หรือลดอัตตาของท่านได้ดี “นิสัยของชำวอเมริกันเรำมีอัตตำ 
สูง ควำมเชื่อมั่นในตัวเองมีมำก  เวลำขึ้นธรรมำสน์ก็อยำกจะเทศน์ 
ให้น่ำฟัง อยำกจะให้ทุกคนฟังด้วยควำมตั้งใจ แต่ถำ้เห็นใครง่วงนอน 
หรือไม่ตั้งใจฟังก็อยำกจะหยุดพูดทันที  เป็นเพรำะจิตใจเรำยังมีควำม 
หวั่นไหวกับโลกธรรมอยู่” 

ยิ่งมีอัตตา ก็ยิ่งจ�าเป็นต้องถูกถอนอัตตา ในท�านองเดียวกัน 
ยิ่งกลัวความล้มเหลว ไม่อยากได้ค�าต�าหนิ ก็ยิ่งจ�าเป็นต้องเจอความ 
ล้มเหลวและค�าต�าหน ิจติใจจะได้มัน่คงไม่หวัน่ไหวกบัสิง่นัน้ นีเ้ป็นหลกั 
การสอนข้อหนึ่งของหลวงพ่อชาก็ว่าได้ 

พระฝรั่งอีกรูปหนึ่งที่ได้บทเรียนดังกล่าวจากหลวงพ่อชา ก็คือ 
พระอาจารย์ญาณธัมโม ชาวออสเตรเลีย วันหนึ่งท่านมีเรื่องขัดใจ 
กับพระรูปหนึ่งที่วัด รู้สึกหงุดหงิดตลอดทั้งวัน วันรุ่งขึ้นระหว่างเดิน 
บิณฑบาตก็ครุ่นคิดอยู่กับเรื่องนั้นตลอดทาง พอกลับเข้าวัดก็เห็น 
หลวงพ่อชาเดินสวนมา ท่านยิ้มให้และทักทายเป็นภาษาอังกฤษว่า 
กู๊ดมอร์นิ่ง เพียงเท่านั้นอารมณ์ของพระอาจารย์ญาณธัมโมก็เปลี่ยน 
ไปทันที ความหงุดหงิดขุ่นมัวหายไปเป็นปลิดทิ้ง มีความปลื้มปีติมา 
แทนที่
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ตกเย็นหลวงพ่อชาสั่งให้ท่านเข้าไปถวายการนวดที่กุฏิเป็น 
การส่วนตัว ท่านรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเพราะโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิด 
สองต่อสองเช่นนั้นหาได้ยากมาก เพราะท่านยังเป็นพระใหม่ ท่าน 
ถวายการนวดอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความปลื้มปีติ แต่จู่ๆ โดยไม่ทัน 
รู้เนื้อรู้ตัว “หลวงพ่อชำก็ถีบเปรี้ยงเข้ำที่ยอดอก ซึ่งก�ำลังพองโตด้วย 
ควำมรู้สึกภำคภูมิของอำตมำ จนล้มก้นกระแทก”

ความตกใจและมึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้ยิน 
ค�าต�าหนิของหลวงพ่อชาว่า “จิตใจไม่มั่นคง พอไม่ได้ดังใจก็ขัดเคือง 
หงุดหงิด  เมื่อได้ตำมปรำรถนำก็ฟูฟ่อง”

เพียงเท่านั้นพระอาจารย์ญาณธัมโมถึงกับร้องไห้ ไม่ใช่เสียใจ 
เพราะถูกด่า แต่เพราะซาบซึ้งในบุญคุณของท่าน “หลวงพ่อเมตตำ 
มำกที่ชี้กิเลสของเรำ  ไม่เช่นนั้นเรำก็คงมืดบอดมองไม่เห็น คงเป็น 
คนหลงอำรมณ์ไปอีกนำน”

นี้เป็นบทเรียนสอนใจให้มั่นคงจากหลวงพ่อชาที่พระอาจารย์ 
ญาณธัมโมไม่เคยลืมเลือน

การเรียนรู ้ที่ดีนั้นต้องเกิดจากการเจอ “ของจริง” แม้เป็น 
ของจรงิทีไ่ม่พงึปรารถนา แต่มนักส็ามารถสอนใจและฝึกใจเราได้มาก 
จะว่าไปแล้วคนเราเรียนรู้จากสิ่งที่ขัดใจได้มากกว่าสิ่งที่ถูกใจด้วยซ�้า
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เมื่อ ๔๐ ปีก่อนนักศึกษาและปัญญาชนผู้ใฝ่ธรรม น้อยคนที่ 
ไม่รู ้จักเขมานันทภิกขุ (โกวิท เอนกชัย) พระหนุ่มซึ่งมีลีลาการ 
บรรยายธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื้อหาลุ่มลึก ถ้อยค�าสละ 
สลวย ส�านวนจับใจ นอกจากค�าบรรยาย บทความ บทกวี และภาพ 
วาดแล้ว ท่านยงัมผีลงานทางประตมิากรรมมากมาย เป็นพยานปรากฏ 
อยู่ที่สวนโมกข์จนทุกวันนี้ โดยเฉพาะที่โรงมหรสพทางวิญญาณ

พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่านได้จ�าพรรษาที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อ 
อบรมพระนวกะและญาตโิยม โดยไม่นกึมาก่อนว่าจดุเปลีย่นครัง้ส�าคญั 
ในชีวิตของท่านจะเกิดขึ้นที่นั่น

พรรษานั้นหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ได้รับนิมนต์มาจ�าพรรษา 
ที่วัดชลประทานฯ เช่นเดียวกัน แต่แทบไม่มีใครรู้จักท่านเลย เห็น 
อากปักริยิาภายนอกของท่าน ใครๆ กน็กึว่าท่านเป็นหลวงตาธรรมดา 
พระอาจารย์โกวิท ก็คิดเช่นเดียวกัน จนกระทั่งวันหนึ่ง หลังจากที่ 
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พระอาจารย์โกวทิได้บรรยายธรรมแก่พระนวกะเสรจ็ หลวงพ่อเทยีนซึง่ 
นั่งฟังอยู่ตลอด ได้มาดักถามท่านว่า “ควำมรู้เหล่ำนี้เอำมำจำกไหน” 
ท่านรู้สึกสะดุดใจกับค�าถามนี้มาก 

สี่ทุ่มคืนนั้น หลวงพ่อเทียนมาหาท่านที่กุฏิแล้วถามหาเส้นด้าย 
พอท่านคลีด้่ายให้ หลวงพ่อกถ็ามหามดีโกน ทนัททีีไ่ด้มดีโกน หลวงพ่อ 
เทียนก็ตัดด้ายขาด แล้วมองหน้าพระอาจารย์โกวิท พร้อมกับบอกว่า 
“ถ้ำอำจำรย์ยงัมำไม่ถงึจดุนีแ้ล้ว ยงัไม่รูจ้กัพระพทุธเจ้ำ” ค�าพดูดงักล่าว 
สะกิดใจท่าน ท�าให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าหลวงตารูปนี้ไม่ธรรมดา

นบัแต่นัน้ทกุคนืเวลาสีทุ่ม่ หลวงพ่อเทยีนจะมาหาพระอาจารย์ 
โกวิทที่กุฏิ เพื่อคุยเรื่องต่างๆ โดยมักจะดึงสิ่งของจากในย่ามมาเป็น 
อุปกรณ์ในการพูดคุย แม้หลวงพ่อเทียนจะพูดไม่เก่ง อีกทั้งภาษา 
อีสานของท่านก็ฟังยาก แต่ก็มีแง่มุมให้ขบคิดอยู่เสมอ สร้างความ 
ประทับใจแก่พระอาจารย์โกวิท และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการนับถือ 
หลวงพ่อเทยีนเป็นอาจารย์ทางธรรม ทัง้ๆ ทีท่่านอ่านหนงัสอืไม่ค่อยออก

ตอนนั้นพระอาจารย์โกวิทยังติดสมถะ คราวหนึ่งท่านก�าลังนั่ง 
หลบัตาท�าสมาธ ิหลวงพ่อเทยีนเดนิมาจีท่้านทีส่ข้ีางถามว่า “ท�ำอะไร” 

“ท�ำสมำธิครับ”
“ท�ำท�ำไม”
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“เมื่อจิตสงบ ปัญญำก็เกิด”

ได้ยนิเช่นนัน้ หลวงพ่อเทยีนกจ็บัมอืพระอาจารย์โกวทิแล้วกล่าว 
ว่า “กำรปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ำต้องท�ำอย่ำงนี้”

พระอาจารย์โกวิทไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อเทียนต้องการบอกอะไร 
เป็นเวลานานกว่าท่านจะรู ้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนต้องการสื่อก็คือ 
ให้ท่านหมั่น “รู้สึกตัว” แทนที่จะหลงติดอยู่ในความสงบ ซึ่งเป็นของ 
ชั่วคราว

พ.ศ. ๒๕๒๕ จดุเปลีย่นครัง้ส�าคญัได้เกดิขึน้กบัท่านอกีครัง้หนึง่ 
ท่านได้ลาสิกขาขณะพ�านักที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อกลับมาประเทศ 
ไทย ลูกศิษย์หลายคนยอมรับไม่ได ้ถึงกับแสดงปฏิกิริยาต่อต้าน แต่ 
หลวงพ่อเทียนไม่พูดอะไรเลยแม้แต่ค�าเดียว ไม่ถามถึงสาเหตุของ 
การสกึเลยด้วยซ�า้ ทัง้ๆ ทีอ่าจารย์โกวทิบวชมาถงึ ๑๖ พรรษา หลวงพ่อ 
บอกแต่เพยีงว่า “ให้ปฏบิตั ิบำงคนเหมำะขณะเป็นพระ บำงคนเหมำะ 
ขณะเป็นโยม  ไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงของหลวงพ่อ”

หลวงพ่อเทยีนเหน็ว่า นกับวช หรอื ฆราวาส เป็นเรือ่งสมมติ 
ส่วนการปฏบิตัธิรรมเพือ่พ้นทกุข์นัน้ ไม่ขึน้อยูก่บัสมมติ จะเป็นเพศใด 
ภาษาใด ถ้าท�าจรงิกไ็ด้ผล “การปฏบิตั ิได้ หรอื ไม่ได้ เป็นเรือ่งของ 
แต่ละคน ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระ หรือเป็นโยม” ตอนนั้นหลวงพ่อ 
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เทียนเป็นประธานสงฆ์ที่วัดสนามใน นนทบุรี จึงจัดให้อาจารย์โกวิท 
บรรยายธรรมให้ญาติโยมฟังทุกวันอาทิตย์

ลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลายคนมีความตะขิดตะขวงใจที่อาจารย์ 
โกวิทมาแสดงธรรม วันหนึ่งท่านถามอาจารย์โกวิทว่า “มีเสื้อไหม” 
อาจารย์โกวิทไม่รู้ว่าหลวงพ่อต้องการเสื้อไปท�าอะไร แต่ก็หาเสื้อคลุม 
อาบน�้าและหมวกกุ้ยเล้ยมาให้ท่าน พอได้มา หลวงพ่อก็สวมเสื้อคลุม 
และสวมหมวกกุ้ยเล้ย ออกไปนั่งกลางลานวัด ท่ามกลางความงุนงง 
สงสยัของลกูศษิย์ หลายคนไม่เข้าใจว่าท่านท�าเช่นนัน้ท�าไม แต่จ�านวน 
ไม่น้อยก็ได้คิดว่า อย่าตัดสินคนที่เปลือกนอก จีวรหรือเสื้อผ้าเป็น 
สิ่งสมมติ แม้หลวงพ่อเทียนจะสวมเสื้อคลุม ก็ไม่ได้ท�าให้ธรรมะหรือ 
แก่นแท้ของท่านแปรเปลีย่นไป มองให้ลกึไปกว่านัน้ แม้จะนุง่กางเกง 
หรือผ้าถุง ก็สามารถบรรลุธรรมได้

ในช่วงท้ายของชีวิตหลวงพ่อเทียนได้สร้างส�านักปฏิบัติธรรม 
แห่งใหม่ ที่จังหวัดเลย บ้านเกิดของท่าน ตั้งใจให้เป็นสถานปฏิบัติ 
ธรรมส�าหรับผู ้หญิงโดยเฉพาะ ท่านได้ขอให้อาจารย์โกวิทตั้งชื่อ 
ส�านัก “ทับขวัญ” คือชื่อที่อาจารย์โกวิทเสนอ แต่หลวงพ่อย�้าว่าชื่อ 
ต้องเป็นผูห้ญงิ ชือ่ใหม่จงึได้แก่ “ทบัมิง่ขวญั” หลวงพ่อได้สอนธรรม 
ณ สถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที ่๑๓ กันยายน ๒๕๓๑ 
สิริอายุ ๗๗ ปี
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ในวัยหนุ่มหลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ นิยมเดินธุดงค์และปลีก 
วเิวกอยูต่ามป่าเขาเถือ่นถ�า้ต่างๆ แต่ครึง่ชวีติหลงัของท่าน ซึง่ยาวนาน 
ถึง ๔๓ ปี ท่านแทบไม่ได้ออกไปไหนเลย พ�านักอยู่แต่ในวัดสะแก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจวัตรประจ�าวันคือนั่งรับแขกหน้ากุฏิ 
ตั้งแต่เช้าจรดค�่า 

แม้ชรามากแล้วท่านก็ไม่เคยทิ้งกิจวัตรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อช่วย 
คลายความทกุข์ของญาตโิยมทีม่าจากทกุสารทศิ หลายคนมาหาท่าน 
เพื่อขอหวยเพราะอยากรวยทางลัด จ�านวนไม่น้อยอยากให้ท่านรด 
น�้ามนต์เป่าหัวจะได้หายจากความเจ็บป่วย ไม่มีใครที่ถูกท่านปฏิเสธ 
แต่ใช่ว่าท่านจะสนองความต้องการของญาติโยมในทุกกรณีก็หาไม่ 
บางครั้งท่านก็ให้ของที่ดีกว่านั้น
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คราวหนึง่เกดิไฟไหม้ทีว่ดัสะแก บรเิวณตรงข้ามกฏุขิองหลวงปู่ 
ถกูเพลงิเผาพนิาศ แต่กฏุขิองท่านไม่เป็นอะไร เป็นทีน่่าอศัจรรย์ใจแก่ 
ผู้คนทั่วไป โยมผู้หนึ่งเชื่อว่าหลวงปู่มีพระดีเป็นแน่ จึงไปหาหลวงปู่

“หลวงปู่ครับ ผมขอพระดีที่กันไฟได้หน่อยครับ”
หลวงปู่ยิ้มก่อนตอบว่า “พุทธัง ธัมมัง สังฆัง  ไตรสรณคมน์ 

นี่แหละ พระดี”

“ไม่ใช่ครับ ผมขอพระเป็นองค์ๆ อย่ำงพระสมเด็จน่ะครับ”
หลวงปู่กล่าวย�า้ว่า “ก็พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นี่แหละ มีแค่นี้ล่ะ 

ภำวนำให้ดี”

เป็นอันว่าหลวงปู่มิได้ให้อะไรเขา เมื่อโยมผู้นั้นกลับไป หลวงปู่ 
จงึได้ปรารภกบัศษิย์ว่า “คนเรำนีก่แ็ปลก ข้ำให้ของจรงิกลบัไม่เอำ จะ 
เอำของปลอม”

ท่านเคยพดูถงึพระเครือ่ง ซึง่ใครๆ อยากได้เพือ่บชูา โดยเฉพาะ 
พระสมเด็จวัดระฆัง ว่าการนับถือพระเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่เป็นดี 
ภายนอก มิใช่ดีภายใน แล้วท่านแนะว่า “ให้หำพระเก่ำให้พบ นี่ซิ 
ของแท้ของดีจริง”
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เมื่อศิษย์ถามท่านว่าพระเก่าหมายถึงอะไร หลวงปู่ตอบว่า  “ก็ 
หมำยถึงพระพุทธเจ้ำน่ะซิ นั่นท่ำนเป็นพระเก่ำ พระโบรำณ พระองค์ 
แรกที่สุด”

นอกจากวัตถุมงคลแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนปรารถนาและเสาะ 
แสวงหาก็คือ ความมั่งคั่งร�่ารวย โดยไม่ตระหนักว่ามีสิ่งอื่นที่ดีกว่า 
ประเสริฐกว่า นั่นคือบุญกุศล คุณธรรมความดี ประเสริฐสูงสุดคือ 
นิพพาน ความพ้นทุกข์

มเีรือ่งเล่าว่า พระรปูหนึง่มาบวชทีว่ดัสะแกอยูพ่กัใหญ่ ก่อนจะ 
ลาสิกขาก็มาหาหลวงปู่เพื่อขอให้ท่านพรมน�า้มนต์และให้พร ขณะที่ 
หลวงปูพ่รมน�า้มนต์ให้ พระรปูนัน้กอ็ธษิฐานในใจว่า “ขอควำมร�ำ่รวย 
มหำศำล ขอลำภขอผลพนูทว ีมกีนิมใีช้  ไม่รูห้มด จะได้แบ่งไปท�ำบญุ 
มำกๆ”

พอท่านอธิษฐานเสร็จ หลวงปู ่ก็มองหน้าพร้อมกับพูดว่า 
“ท่ำน...ที่ท่ำนคิดน่ะมันต�่ำ คิดให้มันสูงไว้ไม่ดีหรือ แล้วเรื่องที่ท่ำน 
คิดน่ะจะตำมมำทีหลัง”

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่มาขอโชคลาภหรือวัตถุมงคลจาก 
ท่าน จ�านวนไม่น้อยมาหาท่านเพือ่สนทนาธรรม มคีนหนึง่ถามท่านว่า 
เขาขีเ้กยีจปฏบิตัธิรรม จะท�าอย่างไรด ีค�าตอบของท่านคอื “หมัน่ท�ำ 
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เข้ำไว้....ถ้ำขี้เกียจให้นึกถึงข้ำ ข้ำท�ำมำ ๕๐ ปี อุปัชฌำย์ข้ำเคยสอน 
ไว้ว่ำ  ถ้ำวนัไหนยงักนิข้ำวอยู ่กต้็องท�ำ วนัไหนเลกิกนิข้ำว...นัน่แหละ 
ถึงไม่ต้องท�ำ”

หลวงปู่พูดเสมอว่า “ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นตามดูจิต รักษาจิต” 
เคยมผีูป้ฏบิตัติามหลวงปูว่่า “หลวงปูค่รบั ขอธรรมะสัน้ๆ  ในเรือ่งวธิี 
ปฏิบัติเพื่อให้กิเลส ๓ ตัว  คือ  โกรธ  โลภ หลง หมดไปจำกใจเรำ 
จะท�ำได้อย่ำงไรครับ” หลวงปู่ตอบเสียงดังฟังชัดว่า “สติ”

คนืทีท่่านจะมรณภาพนัน้มคีณะศษิย์มากราบท่าน หลวงปูไ่ด้เล่า 
ให้ญาติโยมกลุ่มนี้ด้วยสีหน้าปกติว่า “ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในรำ่งกำย 
ข้ำที่ไม่เจ็บปวดเลย ถ้ำเป็นคนอื่นคงเข้ำห้องไอซียูไปนำนแล้ว” แล้ว 
ท่านก็กล่าวต่อว่า “ข้ำจะไปแล้วนะ” ไม่มีใครคาดคิดว่าท่านจะจากไป 
เพราะท่านไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยให้เห็น ท่านทิ้งท้ายว่า “ถึงอย่ำงไร 
กข็ออย่ำได้ทิง้กำรปฏบิตั ิกเ็หมอืนนกัมวยขึน้เวทแีล้วต้องชก อย่ำมวั 
แต่ตั้งท่ำเงอะๆ งะๆ”

ตีห้าคืนนั้น หลวงปู่ได้ละสังขารอย่างสงบด้วยโรคหัวใจ ในกุฏิ 
ของท่าน สิริอายุ ๘๕ ปี
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หลวงพ่อปัญญา หรือปัญญานันทภิกขุ เป็นสหายธรรมของ 
ท่านพทุธทาสภกิข ุทีม่ชีือ่เสยีงมากในด้านการเผยแผ่ธรรม ค�าเทศนา 
ของท่านเข้าใจง่าย เป็นเหตุเป็นผล ระคนด้วยมุขชวนขัน มุ่งพาคน 
ออกจากความงมงายหลงใหลในไสยศาสตร์ และการหมกมุ ่นใน 
อบายมุข ทุกหนแห่งที่ท่านแสดงธรรม จะมีญาติโยมติดตามไปฟัง 
เป็นจ�านวนมาก เมือ่เทคโนโลยก้ีาวหน้ามากขึน้ กต็ามฟังจากรายการ 
วิทยุ หรือไม่ก็จากตลับเทป

หลวงพ่อปัญญาเกดิทีจ่งัหวดัพทัลงุ ในครอบครวัชาวนา นาม 
เดิมว่า ปั่น บิดามารดาของท่านเป็นผู้ใฝ่ธรรมและมีน�้าใจเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่หาอะไรมาได้ก็จะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านอยู่เสมอ แม้ไม่ได้ร�่ารวย 
ท่านพูดถึงความรู้สึกในช่วงที่เป็นเด็กว่า
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“ครั้งเป็นเด็กๆ นี้เบื่อที่สุดในกำรที่จะเอำแกงไปแจกบ้ำนโน้น 
เอำขนมไปแจกบ้ำนนี้  เวลำโยมท�ำอะไรกิน  เช่น  ได้เนื้อมำก้อนหนึ่ง 
เอำมำขึน้แกงหม้อหนึง่  ต้องตกัไปแจกทกุบ้ำน ได้ทเุรยีนมำสองสำมผล 
ท�ำน�ำ้กะทอ่ิำงใหญ่ๆ ต้องเอำไปแจกทกุบ้ำน ถ้ำได้ปลำมำเป็นเข่ง  ต้อง 
เอำมำแบ่งเป็นกองๆ  เด็กต้องเอำไปแจก  เรือนนั้นกอง  เรือนนี้กอง”

“ได้อะไรมำกไ็ปแจกอยูอ่ย่ำงนัน้ สมยัเดก็ๆ นีเ่บือ่เตม็ท ีพอเหน็ 
เขำแบ่งกองปลำกค็ดิว่ำ แย่อกีแล้ววนันี ้ วิง่กนัเตม็ทีล่ะ  น่ำเบือ่จรงิๆ”

เวลามีใครเดือดร้อน บิดามารดาของท่านก็ยินดีช่วยเหลือเต็ม 
ก�าลัง ครอบครัวของท่านมีควาย ๒๐ ตัว แต่ก็ให้เพื่อนบ้านยืมไปใช้ 
ท�านาถึง ๑๘ ตัว เหลือไว้ใช้งานเพียง ๒ ตัว ยิ่งไปกว่านั้นหากมีคน 
มาขอที่เหลือไปอีก ก็พร้อมจะให้ด้วยความยินด ี“คนที่มำขอยืม  เขำ 
ล�ำบำกกว่ำเรำมำก  เรำหำเอำใหม่ได้” คือเหตุผลที่บิดามารดาบอก 
กับลูกชาย

ไม่ใช่กับเพื่อนบ้านเท่านั้น กับคนแปลกหน้า บิดามารดาของ 
ท่านก็เอื้อเฟื้อด้วยความยินดี บางคราวมีชาวบ้านสัญจรผ่านมาและ 
ขอพักที่บ้านถึง ๑๕ คน ทั้งสองท่านก็กุลีกุจอจัดหาที่พักและท�า 
อาหารต้อนรับอย่างดียิ่ง วันที่แขกจะเดินทางกลับ มารดาของท่าน 
ก็จะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อจัดอาหารเช้าให้ พร้อมทั้งห่ออาหารกลางวัน 
ไปกินกลางทางด้วย
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เด็กชายปั่นได้เห็นแต่เล็กว่า “กำรต้อนรับขับสู้เหล่ำนี้ให้ควำม 
สุขใจ  ได้มิตรภำพเป็นก�ำไร คนเดินทำงเหล่ำนี้มักน�ำอำหำรหรือของ 
แปลกๆ มำฝำกบ่อยๆ  เหมอืนกนั มใิช่เป็นค่ำจ้ำง แต่เป็นเครือ่งหมำย 
แห่งควำมระลึกถึงกัน”

สมัยนั้นพัทลุงขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นนักเลงและดงโจร มีการปล้น 
ววัควายเป็นประจ�า แต่น่าแปลกทีว่วัควายของครอบครวัท่าน ไม่ว่าจะ 
อยู่ที่บ้านหรือปล่อยไว้กลางทุ่ง ไม่เคยถูกโจรขโมย ตรงข้ามกับเพื่อน 
บ้าน วัวควายหายอยู่เนือง เมื่อเกิดเหตุดังกล่าว บิดาของท่านไม่เคย 
นิง่เฉย รบัเป็นธรุะไปตามกลบัมาให้ ซึง่กม็กัประสบความส�าเรจ็เสมอ 
ไม่ใช่เพราะบิดาของท่านเป็นผู้มีอิทธิพลที่โจรเกรงกลัว แต่เป็นเพราะ 
ความดีของท่าน

ท่านเล่าว่าบิดาของท่าน  “คบคนทุกเหล่ำ  ให้ทุกอย่ำงที่เขำ 
ต้องกำร  วัวควำยที่มีอยู่ไม่เคยหวง  ใครขอไปกี่ตัว  ใช้กี่วัน  ได้ตำม 
ปรำรถนำ  เป็นควำมเอื้อเฟื้อของบิดำมำรดำอำตมำที่ช่วยปกป้อง 
ควำยไว้ได้”

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ “บำงทีบรรดำโจรอำจจะเคยมำอำศัยบ้ำน 
กินข้ำวปลำอำหำรครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง  เลยส�ำนึกในบุญคุณ”
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เป็นเพราะมีบิดามารดาที่เปี่ยมด้วยน�้าใจไมตรี เอื้อเฟื้อเผือแผ่ 
ท่านจึงมีจิตใจใฝ่ธรรมตั้งแต่เยาว์วัย เป็นนิสัยปัจจัยให้ท่านน้อมใจ 
ในพระศาสนา หลงัจากทีไ่ด้บรรพชาเป็นสามเณรเมือ่อาย ุ๑๘ ปี ท่าน 
กไ็ม่ได้หวนคนืสูเ่พศคฤหสัถ์อกีเลย เจรญิมัน่คงในสมณเพศโดยตลอด 
ยินดีในการบ�าเพ็ญทานไม่หยุดหย่อน เช่นเดียวกับโยมบิดามารดา 
ของท่าน แต่แทนที่จะเป็นวัตถุทาน ก็มอบธรรมทาน ซึ่งเป็นทานอัน 
ประเสริฐสุด จวบจนท่านมรณภาพด้วยวัย ๙๖ ปี 



นามเดิม ปั่น เสน่ห์เจริญ
ก�าเนิด ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๕๔
ชาตภูมิ ต�าบลคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๔ ณ วัดนางลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สมณศักดิ์ พระพรหมมังคลาจารย์
มรณภาพ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ สิริอายุ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นที่รู ้จักในฐานะผู้ปฏิรูปแนวทางการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย ผู้เป็นสหธรรมิกร่วมอุดมการณ์ 
คนส�าคัญของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

เมื่อบวชได้ ๓ พรรษา ท่านได้ยินกิตติศัพท์ของสวนโมกขพลาราม จึง 
เดนิทางไปจ�าพรรษากบัท่านอาจารย์พทุธทาสภกิขทุีน่ัน่ นบัแต่นัน้ทัง้สองท่าน 
กไ็ด้เป็นสหายธรรมในการเผยแพร่ค�าสอนของพระพทุธองค์ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ 
ท่านได้รบัอาราธนาเจ้าอาวาสวดัอโุมงค์ จงัหวดัเชยีงใหม่ และได้เริม่แสดงธรรม 
ในทุกวันอาทิตย์และวันพระ ที่พุทธนิคม กลางเมืองเชียงใหม่ จนเป็นที่รู้จัก 
อย่างแพร่หลาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ กรมชลประทานได้สร้างวัดใหม่ ชื่อวัดชลประทาน 
รังสฤษดิ์ ม.ล. ชูชาติ ก�าภู อธิบดีกรมชลประทาน มีความศรัทธาในค�าสอน 
ของท่าน จึงได้อาราธนาท่านเป็นเจ้าอาวาส 

ท่านเป็นพระรูปแรกที่ปรับเปลี่ยนการแสดงธรรม จากเดิมที่นั่งเทศน์ 
บนธรรมาสน์ถือใบลาน มาเป็นการยืนพูดสดแบบปาฐกถา ขณะเดียวกัน 
ค�าสอนของท่านทีเ่น้นแก่นธรรมมากกว่ากระพี ้ชวนให้ผูค้นใช้เหตผุล ไม่หลง 
งมงายในไสยศาสตร์ พิธีกรรม และอบายมุข โดยใช้ค�าพูดที่เข้าใจง่าย 
สอดแทรกเหตุการณ์ร่วมสมัย และมีอารมณ์ขัน ท�าให้ท่านเป็นที่รู้จักอย่าง 
กว้างขวาง และเป็นต้นแบบให้แก่พระนักเทศน์รุ่นหลังๆ

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
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ในบรรดาพระกรรมฐานซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวเมอืงเลย 
ไม่มีท่านใดโดดเด่นเท่าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ 
รุน่ใหญ่ของหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตโฺตอกีรปูหนึง่ทีม่ภีมูธิรรมลุม่ลกึ อนัเป็น 
ผลจากการภาวนาอย่างอุตสาหะตั้งแต่ยังหนุ่ม อีกทั้งมีประสบการณ์ 
ที่เข้มข้นโชกโชนจากการธุดงค์ในป่าลึก ความที่ท่านมีอายุยืนนาน 
ถึง ๙๐ ปี แม้จะเป็นอัมพาตในช่วง ๒๐ ปีสุดท้าย แต่การได้มีเวลา 
เทศนาแสดงธรรมอย่างต่อเนือ่ง ลกูศษิย์ลกูหาของท่านจงึมมีากมาย 
ทั่วประเทศ
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หลวงปู่ชอบได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นตั้งแต่อายุยังน้อย 
ท่านได้รับค�าชมจากหลวงปู่มั่นตั้งแต่ยังเป็นพระหนุ่มว่า “ให้ทุก 
องค์ภำวนำให้ได้เหมอืนท่ำนชอบ” อกีคราวหนึง่ได้พดูถงึประสบการณ์ 
การภาวนาของท่านว่า “ไปไกลลิบเลย พระน้อยองค์นี้”

หลวงปู่ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ในป่าเขา ออกพรรษาแล้วก็ชอบ 
ธุดงค์ในป่าลึกแถวภาคเหนือและพม่า จนกระทั่งอาย ุ๔๕ ปี จึงกลับ 
มายงัภาคอสีาน และปักหลกัทีจ่งัหวดัเลยอนัเป็นบ้านเกดิในเวลาต่อมา

ว่ากันว่าท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์มากที่สุด 
องค์หนึ่ง ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระหนุ่มเณรน้อยจึงมักอยากฟังท่าน 
เล่าเรื่องเหล่านี้ ซึ่งก็ไม่ค่อยผิดหวัง ฟังแล้วก็สนุกและตื่นเต้น แต่มี 
เรื่องอื่นที่ใกล้ตัวกว่าและมีประโยชน์มากกว่า ดังเรื่องข้างล่าง

มีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของท่าน มากราบลาเพื่อขอสึก 
ไปเป็นฆราวาส ท่านจึงถามว่าอยากสึกเพราะเหตุใด ค�าตอบคือ “รัก 
ผู้สำวครับ”

“รักเขำมำกไหม ?”
“รักมำกครับ”
ท่านถามต่อว่า “ถ้ำรักเขำมำก แล้วสำมำรถกินขี้เขำได้ไหม ?”
พระรูปนั้นยอมรับว่าท�าไม่ได้
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“แสดงว่ำท่ำนยังรักเขำไม่จริง ท่ำนยังรักเขำไม่พอ ถ้ำรักมำก 
พอแล้ว ขี้ของคนที่ตนเองรักนั้นก็น่ำจะกินได้ไม่ใช่หรือ”

ว่าแล้วหลวงปู่ชอบให้ค�าแนะน�าแก่พระรูปนั้นว่า “ขอให้ท่ำน 
กลับไปพิจำรณำให้ดีๆ  เสียก่อน ถ้ำมันถึงขั้นกินขี้ของผู้หญิงที่ตนเอง 
รักได้แล้ว ผมก็จะอนุญำตให้ท่ำนสึกได้ทันที แต่ถ้ำตัดสินใจกินขี้เขำ 
ไม่ได้แล้วก็อย่ำมำลำสึกกับผม จะไปสึกกับใครก็ไปเสีย”

เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดกับคนอื่นเท่านั้น ตัวท่านเองก็เคยประสบ 
และบ่อยเสยีด้วย ครัง้ทีห่นกัทีส่ดุเกดิขึน้เมือ่ท่านอาย ุ๒๘ ปี ตอนนัน้ 
ท่านตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า “จะสึกออกไปสู่ขอเขำเป็นเมียให้ได้”

หญงิสาวผูน้ัน้ชือ่ว่า “สาวทอง” วนันัน้เธอมาท�าบญุกบัแม่ทีว่ดั 
ขณะที่ท่านเตรียมจะให้พร พอแหงนหน้ามองญาติโยมที่มาท�าบุญ 
สายตาของท่านกป็ะทะกบัสายตาของเธอพอด ีชัว่วนิาทนีัน้ท่านเล่าว่า 
“มนัเหมอืนกบัมอีะไรพุง่เข้ำมำชนหวัใจเรำทนัททีนัใด ตำค้ำงจ้องหน้ำ 
กันอยู่พักหนึ่ง” พอได้สติ ก็รีบก้มหน้าด้วยความอาย

นับแต่นั้นท่านก็คิดถึงสาวทองตลอด แม้จะท�าความเพียรสู้ ก็ 
ไม่สามารถคลายความคิดถึงเธอได้ ประกอบกับแม่ของเธอเป็น 
โยมอุปัฏฐากดูแลพระเณร จึงเป็นเหตุให้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกัน 
หลายครั้ง ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีใจผูกพันกับเธอ ส่วนฝ่ายหญิงนั้นก็ 
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มีใจให้ท่านเช่นเดียวกัน

ตอนนัน้ใจของท่านคดิแต่จะสกึอย่างเดยีว เวลาภาวนา “พทุโธ” 
ที่บริกรรมมาตลอด ก็กลายเป็น “พุดทอง” ไปโดยไม่รู้ตัว อย่างไร 
ก็ตามใจที่คิดจะสู้กับความคิดนี้ก็ยังมีอยู่ ท่านจึงใช้วิธี “อดนอนผ่อน 
อาหาร”

ทแีรกวธินีีด้เูหมอืนจะใช้ได้ กามราคะทีเ่คยรบกวนกอ่็อนแรงลง 
แต่หลังจากอดนอนและอดอาหารติดต่อกันเป็นแรมเดือน ร่างกาย 
ก็ทนไม่ไหว ล้มป่วย 

ครั้นสาวทองและผู้เป็นแม่รู้เข้า ก็วิ่งเต้นหายามารักษาท่าน 
ท�าให้ใกล้ชิดกับท่านยิ่งกว่าเดิม กามราคะที่เคยฝ่อลงก็กลับมีก�าลัง 
เข้มแข็งขึ้น ท่านเห็นว่าแบบนี้ชักไม่ได้การแล้ว จึงตั้งสติหันมา 
พิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของท่าน 

ในที่สุดก็พบว่า “เพรำะควำมคิดตัวเดียว มันมำปลุกให้กิเลส 
กำมตืน่ขึน้มำแผลงฤทธิแ์ผลงเดชกบัหวัใจเรำ  เหตนุีม้นัเกดิทีใ่จ  เรำก็ 
จะต้องแก้ไขที่ใจของเรำ”

ในเมือ่ใจยงัคดิไม่หยดุถงึสาวทอง ทางเดยีวทีจ่ะช่วยให้หยดุคดิ 
กค็อื หนอีอกจากทีน่ัน้ ท่านจงึตดัสนิใจออกจากวดัในคนืนัน้ หลงัจาก 
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หนไีปได้ไม่ถงึ ๒ เดอืน ท่านกส็ามารถตดัใจได้ ไม่อาลยัใฝ่หาสาวทอง 
อีกต่อไป

นีเ้ป็นการตดัสนิใจครัง้ส�าคญัทีส่ดุครัง้หนึง่ของท่านกว่็าได้ และ 
เป็นการตัดสินใจที่ถูก เป็นเหตุให้ท่านสามารถมั่นคงด�ารงในพรหม- 
จรรย์ต่อไปได้อีก ๖๐ ปี จนละสังขารในผ้าเหลือง
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ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๕ มพีระธดุงค์หนุม่วยั ๓๐ ชือ่พระอาจารย์ 
เสาร์มาพกัทีก่ดุเมก็ ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากบ้านค�าบง อ�าเภอโขงเจยีม จงัหวดั 
อุบลราชธานี ไม่นานก็ได้รู ้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อมั่น ซึ่งเป็น 
หมอล�าฝีปากดีแห่งบ้านค�าบง หนุ่มมั่นมีความศรัทธาในพระอาจารย์ 
เสาร์ มาดแูลอปัุฏฐากท่านเป็นประจ�า บางวนักไ็ม่กลบับ้าน ภายหลงั 
ก็ฝึกสมาธิภาวนากับท่านด้วย พระอาจารย์เสาร์เห็นชายหนุ่มมีใจ 
ใฝ่ธรรม จึงชวนชายหนุ่มบวช ท่านได้พาไปอุปสมบท ณ วัดศรีทอง 
อ�าเภอเมอืง ชายหนุม่ได้รบัสมณฉายาจากพระอปัุชฌาย์ว่า ภรูทิตโฺต



102

พระหนุม่รปูนีภ้ายหลงัเป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวางในนามหลวงปู่ 
มั่น ส่วนพระอาจารย์ที่พามาบวชก็คือ หลวงปู่เสาร ์กนฺตสีโล ซึ่งได้ 
ชือ่ว่า ปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน ในช่วงร้อยปีทีผ่่านมากล่าว 
ได้ว่าพระป่าในภาคอีสานซึ่งกระจายไปทั่วประเทศ ล้วนเป็นศิษย์และ 
อนุศิษย์สืบเนื่องมาแต่พระมหาเถระทั้งสองแทบทั้งนั้น ท่านจึงเป็น 
เสมือนต้นก�าเนิดของแม่น�้าสายใหญ่ที่ยังความชุ่มเย็นแก่ผู้คนทุกวันนี้

ความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นระหว่างอาจารย์กับศิษย์ได้เกื้อกูล 
ให้ทั้งสองท่านเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นล�าดับ คราวหนึ่ง 
หลังจากบวชมาได้ ๔ พรรษา พระมั่นคิดจะลาสิกขา ถึงกับจัดหา 
เสือ้ผ้าอย่างฆราวาสไว้พร้อม และเตรยีมดอกไม้ธปูเทยีนเพือ่ขอลกิขา 
จากพระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์เสาร์ไม่ได้ทดัทาน แต่ขอร้องพระมัน่ 
ว่าก่อนจะสกึควรบ�าเพญ็เพยีรเตม็ทีส่กั ๗ วนั โดยถอืธดุงควตัรอย่าง 
เคร่งครัด เช่น ฉันเอกาและถือเนสัชชิก คือฉันมื้อเดียวและไม่นอน 
ทอดกายตลอดวนัตลอดคนื พระมัน่ดใีจทีอ่าจารย์ไม่ทกัท้วงห้ามปราม 
จึงรับค�าครูบาอาจารย์ว่าจะท�าความเพียรอย่างเต็มที่ ทุกวันหลังจาก 
ฉนัภตัตาหารเสรจ็ ท่านจะปลกีตวัไปบ�าเพญ็เพยีรทีโ่บสถ์วดัร้างจนถงึ 
เวลาเย็นจึงกลับมาหาหมู่คณะ

หลังจากท�าความเพียรครบก�าหนด ความสงบเย็นที่ได้รับกลับ 
ท�าให้ท่านเปลี่ยนใจไม่สึก และตัดสินใจขออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใน 
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เพศบรรพชิตจนตลอดชีวิต

นบัแต่นัน้ท่านกต็ัง้ใจปฏบิตั ิมัน่คงในธดุงควตัร บ�าเพญ็กรรม- 
ฐานไม่หยดุหย่อน จติใจมุง่ตรงต่อพระนพิพาน จงึมคีวามเจรญิงอกงาม 
ในทางธรรมเป็นล�าดับ จนพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงในที่สุด

มีเรื่องเล่าว่าในพรรษาที่ ๒๓ ขณะที่ท่านบ�าเพ็ญภาวนาที่ถ�้า 
สารกิา จงัหวดันครนายก ท่านได้ทราบด้วยญาณว่าอาจารย์ของท่าน 
ซึง่บดันีช้าวบ้านเรยีกว่าหลวงปูเ่สาร์ ปรารถนาปัจเจกโพธ ิคอือธษิฐาน 
เป็นพระปัจเจกพุทธะ เป็นเหตุให้ไม่สามารถท�าความเพียรจนพ้น
ทุกข์ได้ในชาตินี้ จึงเดินทางไปเตือนสติท่าน ขอให้ละความปรารถนา 
ดังกล่าว เพื่อจะได้บรรลุอรหัตตผลในชาตินี้

ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๙ พระอาจารย์มั่นได้เดินทางไปที่ภูผากูด 
อ�าเภอค�าชะอ ีจงัหวดันครพนม เพือ่จ�าพรรษากบัหลวงปูเ่สาร์ มกีาร 
สนทนาธรรมแทบทุกวัน วันหนึ่งเมื่อได้โอกาสเหมาะพระอาจารย์มั่น 
กส็อบถามหลวงปูเ่สาร์ถงึการปฏบิตัิ หลวงปูเ่สาร์ยอมรบัว่าการปฏบิตัิ 
ของท่านแม้ได้ผลแต่ไม่ชัดเจน พยายามพิจารณาธรรมเท่าไรก็ไม่ 
แจ่มแจ้ง พระอาจารย์มั่นจึงถามต่อว่า “ถ้ำเช่นนั้นท่ำนอำจำรย์คง 
มอีะไรเป็นเครือ่งห่วงหรอืกระมงั” หลวงปูเ่สาร์ตอบว่า “เรำกพ็ยำยำม 
พิจำรณำเหมือนกัน แต่ก็หำสิ่งขัดข้องไม่ได้”
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พระอาจารย์มั่นสบโอกาส จึงถามว่า “ท่ำนอำจำรย์ห่วงเรื่อง 
กำรปรำรถนำพระปัจเจกโพธิกระมัง” หลวงปู่เสาร์ฟังแล้วก็เห็นด้วย 
พระอาจารย์มั่นจึงกล่าวต่อว่า 

“ขอให้ท่ำนอำจำรย์อย่ำเป็นห่วงเลย ขอให้พิจำรณำอริยสัจจ์ 
เพื่อควำมพ้นทุกข์เสียแต่ชำตินี้เถิด  เพรำะกระผมเองก็ปรำรถนำ 
พระโพธิญำณ และกระผมก็ได้ละควำมปรำรถนำนั้นแล้ว  เนื่องด้วย 
ว่ำกำรท่องเที่ยวในสังสำรวัฏฏ์นี้มันนำนเหลือเกิน”

นบัแต่นัน้การปฏบิตัขิองหลวงปูเ่สาร์กร็ดุหน้าจนกระทัง่วนัหนึง่ 
ขณะที่ท่านนั่งอยู่ในที่สงัดได้พิจารณาอริยสัจจ์สี่จนเห็นแจ่มแจ้ง ไม่มี 
ความสงสัยในธรรมอีกต่อไป เมื่อถึงวันออกพรรษาท่านก็บอก 
พระอาจารย์มั่นว่า “เรำได้เลิกกำรปรำรถนำพระปัจเจกโพธิแล้ว และ 
เรำก็ได้เห็นธรรมจริงแล้ว”

ความแจ่มแจ้งในธรรมเป็นก�าลงัให้แก่อาจารย์และศษิย์ทัง้สอง 
ในการเผยแผ่ธรรมจนมศีษิยานศุษิย์มากมาย ส่วนใหญ่แล้วจะแยกย้าย 
จารกิสอนธรรม แม้จะได้รบัการต้อนรบัอย่างดจีากชาวบ้าน แต่หลาย 
แห่งก็ถูกต่อต้านจากพระในท้องถิ่น ซึ่งสูญเสียผลประโยชน์จากการ 
สอนของท่าน ใช่แต่เท่านั้น บางครั้งยังถูกขัดขวางจากพระที่เป็น 
ผู้ปกครอง ซึ่งในเวลานั้นมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระป่า เพราะเห็นว่าเป็น 
พระเร่ร่อนจรจัด
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มคีราวหนึง่เจ้าคณะมณฑลอบุลราชธาน ีคอื พระโพธวิงศาจารย์ 
ถึงกับประกาศต่อประชาชนว่า “ญำคูเสำร์  กับ ญำคูมั่น ห้ำมไม่ให้ 
ใส่บำตรให้กิน  เพรำะพวกนั้นคือพวกเทวทัต”

หลวงปู่เสาร์ได้ยินก็เพียงแต่ยิ้ม ไม่ตอบโต้ ท่านยังคงจาริก 
เผยแผ่ธรรมต่อไปด้วยความสงบเยือกเย็น เมื่อถูกต่อต้านมากเข้า 
ท่านก็พูดเพียงว่า “ท่ำนว่ำเรำเป็นพวกเทวทัต  เรำไม่ได้เป็น  ไม่เห็น 
เดือดร้อน ท่ำนสั่งคนไม่ให้ใส่บำตรให้เรำกิน  แต่ก็ยังมีคนใส่ให้อยู่ 
พอได้ฉัน  ไม่เห็นเดือดร้อนอะไร ท่ำนไม่เหนื่อยก็เป็นเรื่องของท่ำน” 
ขณะเดียวกันชาวบ้านก็หาได้สนใจค�าประกาศของเจ้าคณะมณฑล 
อุบลราชธานีไม่ ยังคงใส่บาตรให้แก่หลวงปู่เสาร์และคณะต่อไป ด้วย 
ชื่นชมในปฏิปทาและค�าสอนของท่าน

ท่านเจ้าคุณองค์นี้ภายหลังได้เจริญในสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จ 
พระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) คราวหนึ่งได้ไปตรวจงานคณะสงฆ์ที่ 
ภาคเหนือ ได้พบหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่ จึงตั้งค�าถามเชิงต�าหนิว่า 

“ญำคมูัน่  เธอเทีย่วตำมป่ำเขำอยูเ่พยีงล�ำพงัผูเ้ดยีวอย่ำงนี ้ เธอ 
ได้สหธรรมกิ ได้ธรรมวนิยัเป็นแนวทำงประพฤตปิฏบิตัทิีไ่หน เธอได้รบั 
ฟังธรรมจำกสหธรรมกิอย่ำงไร ท�ำไมเธอจงึได้ปฏบิตัมิำงมไปอย่ำงนัน้ 
เธอท�ำอย่ำงนั้นจะถูกหรือ”
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หลวงปู่มั่นตอบว่า “พระเดชพระคุณไม่ต้องเป็นห่วงกังวล 
กระผมอยูต่ำมป่ำตำมเขำนัน้ ได้ฟังธรรมจำกเพือ่นสหธรรมกิตลอดเวลำ 
คือมีเพื่อนและฟังธรรมจำกธรรมชำติ  เสียงนกเสียงกำ  เสียงจิ้งหรีด 
จักจั่นเรไร  เสียงเสือ  เสียงช้ำง มันเป็นธรรมชำติไปหมด

มันทุกข์หรือสุขกระผมก็รู้  เขำคอยตักเตือนกระผมอยู่ตลอด 
เวลำ ไม่ให้ลมืสตว่ิำ  เจ้ำเป็นใครมำจำกไหน อยูอ่ย่ำงไร แล้วกจ็ะไปไหน

เวลำใบไม้ร่วงหล่นจำกขั้วทับถมกันไปไม่มีสิ้นสุดก็เป็นธรรม 
บำงต้นมันก็เขียวท�ำให้ครึ้ม บำงต้นมันก็ตำยซำกแห้งเหี่ยว  เหล่ำนั้น 
มันเป็นธรรมเครื่องเตือนสติสัมปชัญญะไปหมด

ฉะนัน้พระเดชพระคณุท่ำน โปรดวำงใจได้  ไม่ต้องเป็นห่วงกระผม 
เพรำะได้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลำทั้งกลำงวันกลำงคืน”

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นพระที่มีความรู้ในทางปริยัติ สอบ 
ได้เปรียญ ๕ ประโยค และใส่ใจในการส่งเสริมพระปริยัติธรรมจนได้ 
รับการยกย่องจากพระผู้ใหญ่ และเจริญในสมณศักดิ์อย่างรวดเร็ว 
ท่านไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพระธุดงค์หรือพระกรรมฐานจะเข้าใจธรรม 
ได้อย่างไรในเมื่อไม่เรียนหนังสือ ท่านเคยกล่าวว่า “ขนำดลืมตำเรียน 
และมีครูอำจำรย์ที่เป็นนักปรำชญ์มำสอน ยังไม่ค่อยรู้  แล้วมัวไปนั่ง 
หลับตำจะไปรู้อะไร”
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แต่ภายหลังเมื่อท่านได้รู้จักกับศิษย์ของหลวงปู่มั่น โดยเฉพาะ 
พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร และพระอาจารย์ล ีธมมฺธโร ซึง่ช่วยให้ท่าน 
หายเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรและสมาธิภาวนา ท่านก็มีศรัทธาในการ 
ท�ากรรมฐาน และหนัมามทีศันคตทิีด่ต่ีอพระป่า โดยเฉพาะหลวงปูม่ัน่

เมื่อมีงานปลงศพหลวงปู่เสาร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ. 
๒๔๘๖ สมเด็จฯ ได้มีโอกาสพบหลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว ญาณ- 
สมฺปนฺโน เล่าว่า ท่านจึงเดินเข้าไปหา และพูดกับหลวงปู่มั่น ว่า... 
“เออ!! ท่ำนมั่น  เรำขอขมำโทษเธอ  เรำเห็นโทษแล้ว แต่ก่อนเรำก็ 
บ้ำยศ”

ภายหลังเมื่อหลวงปู่มั่นได้เข้าไปกราบสมเด็จฯ ที่วัดบรมนิวาส 
สมเด็จฯ ซึ่งตอนนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆนายกตามพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ฉบบัใหม่ ได้สอบถามหลวงปูม่ัน่เกีย่วกบัการปฏบิตัว่ิา “เรำก็ 
เป็นผูป้กครอง บรหิำรงำนกำรคณะสงฆ์ทัง้ประเทศ ยุง่แต่กจิกำรงำน 
พอนั่งภำวนำพุทโธครั้งใดทีไร  ควำมคิดก็พุ ่งไปคิดอยู ่แต่ในงำน 
กำรบริหำรคณะสงฆ์  ไม่สำมำรถท�ำให้หยุดคิดได้เลย จะท�ำให้ไม่คิดนี้ 
ยำก ท่ำนอำจำรย์มีวิธีอื่นบ้ำงไหม ที่จะท�ำให้จิตเป็นสมำธิภำวนำ”

หลวงปูม่ัน่ตอบว่า “กำรนัง่สมำธภิำวนำนัน้  ท่ำนให้คดิได้ แต่ให้ 
มสีตติำมรู ้พจิำรณำถงึสภำพควำมเป็นจรงิ อนจิจลกัษณะ อยูต่ลอด 
เวลำ” เมือ่น�าค�าตอบของหลวงปูม่ัน่ไปปฏบิตั ิการภาวนาของสมเดจ็ฯ 
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ก็ราบรื่น ไม่ติดขัด ท่านจึงยิ่งมีศรัทธาปสาทะมากขึ้น

จากประสบการณ์ส่วนตวัของสมเดจ็ฯ ทีไ่ด้สมัผสักบัพระกรรม- 
ฐาน และจากประสบการณ์ทีท่่านได้พบเหน็ว่าหมูบ้่านใดทีม่พีระกรรม- 
ฐานมาเผยแผ่ธรรม ญาติโยมจะประพฤติตัวเรียบร้อย รู้จักสวดมนต์ 
ไหว้พระ อยู่ในศีลในธรรม มีการท�าสมาธิภาวนา ท่านจึงมีความ 
ประทบัใจอย่างมากในพระกรรมฐาน จนถงึกบักล่าวในทีป่ระชมุสงฆ์ว่า 
“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องให้พระกรรมฐานเป็นแนวหน้า 
หรือเรียกว่า กองทัพธรรมแนวหน้า”

พ.ศ. ๒๔๙๒ หลวงปู่มั่นได้มรณภาพที่จังหวัดสกลนคร ทิ้ง 
มรดกอนัได้แก่ค�าสอนและกองทพัธรรมทีท่่านและหลวงปูเ่สาร์ได้สร้าง 
ขึ้น เพื่อสถาปนาธรรมให้ตั้งมั่นในจิตใจของผู้คนจวบจนทุกวันนี้
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ผู้ใฝ่ธรรมจ�านวนไม่น้อยเมื่อได้เยือนจังหวัดนครราชสีมา มัก 
หาโอกาสหยุดแวะที่วัดป่าสาลวัน เพราะหลวงพ่อพุธ านิโย หรือ 
พระราชสังวรญาณ เคยเป็นประธานสงฆ์ที่วัดนี้นานร่วม ๒๐ ปี แม้ 
ท่านละสังขารเกือบ ๒๐ ปีแล้ว แต่ค�าสอนและวัตรปฏิบัติของท่านก็ 
ยังส่องสว่างน�าทางแก่ผู้ประพฤติชอบจวบจนทุกวันนี้

หลวงพ่อพุธเป็นศิษย์คนส�าคัญของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล 
ผูเ้ป็นสหายธรรมของหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตโฺต ท่านมชีวีติวยัเยาว์ทีล่�าบาก 
เนือ่งจากก�าพร้าพ่อและแม่ตัง้แต่อาย ุ๔ ขวบ สมยัเดก็นอกจากท�านา 
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แล้ว ยังต้องหาเงินเรียนหนังสือ เสื้อผ้าก็ต้องเย็บเอาเอง ไม่เคยได้ 
ใส่เสื้อผ้าที่ซื้อจากตลาด ความยากล�าบากตั้งแต่เล็กท�าให้ท่านคิดอยู่ 
เสมอว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์ จึงอยากหาทางพ้นทุกข์ ดังนั้นเมื่อ 
ได้บวชเณรขณะอายุ ๑๕ จึงตั้งปณิธานว่า “เรำจะบวชตลอดชีวิต... 
ชั่วชีวิตนี้ เรำจะไม่กลับมำใส่กำงเกงอีก”

หลวงพ่อพุธมีความสนใจธรรมะตั้งแต่เล็ก แม้จะไม่ได้เรียน 
มาก ครูบาอาจารย์ด้านธรรมะก็ไม่มี แต่สติและสมาธิ มีมาตั้งแต่เล็ก 
คราวหนึง่นอนอยูข้่างๆ ลอมฟางกลางทุง่นา พอล้มตวัลงนอน งเูห่า 
ตัวใหญ่ก็เลื้อยมาข้างๆ แล้วเลื้อยขึ้นมาตรงกลางตัว ตอนนั้นทั้งกลัว 
ทัง้สัน่ แต่สตดิ ี ไม่ขยบัเขยือ้น สกัพกัมนักเ็ลือ้ยข้ามตวัไป ท่านว่าหาก 
ไม่มีสติ เผลอขยับตัว งูคงตกใจและฉกกัดเอาได้

เมื่อบวชเณรแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติ สามารถท่องปาติโมกข์ 
และขึน้เทศน์ได้ อย่างไรกต็ามบางครัง้กม็อีปุสรรคมาทดสอบ มช่ีวงหนึง่ 
ท่านชอบสาวคนหนึ่ง ชื่อ “ประยูร” เวลาภาวนา หลวงตาสอนให้ 
นั่งบริกรรมด้วยการท่องพุทโธ แต่ท่านภาวนาพุทโธได้ไม่นาน ก็ทิ้ง 
พุทโธ ไพล่ไปนึกถึงประยูรแทน ท่านว่า “ตอนนั้นจะตำยเพรำะ 
ยำยประยูรนี้ละ”

แต่ท่านไม่ยอมแพ้ เอาชือ่ของหญงิสาวมาใช้เสยีเลย คอืบรกิรรม 
ว่า “ประยูร” แทน พอจิตตั้งมั่น ค�าว่าประยูรก็หายไป เมื่อจิตสงบ 
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ก็เกิดนิมิตเป็นภาพสาวประยูรขึ้นมา ท่านก็พิจารณาว่า ผมสวย 
สักพักผมก็ร่วงหลุดลงมา พอพิจารณาว่าตาสวย ตาก็หลุดออกมา 
พอนึกว่าคนสวยนี้แม้แต่กระดูกก็ยังสวย กระดูกก็ร่วงหล่นจมหายไป 
กบัแผ่นดนิ พอออกจากสมาธ ิ ร่างกายของเธอกห็ายไป ผลกค็อืความ
ระลกึนกึถงึหญงิสาวจางคลายลง และไม่รบกวนจติของท่านอกีต่อไป

ประสบการณ์อกีตอนหนึง่ทีน่่าสนใจสมยัเป็นเณรกค็อื วนัหนึง่ 
ท่านฉันเสร็จ ก�าลังล้างบาตร เหลือบเห็นหมาขี้เรื้อนหิวโซ เดินโซซัด 
โซเซใกล้หมดแรงเต็มที ท่านเกิดความเมตตาสงสารจับใจ อยากให้ 
อาหาร แต่ในบาตรไม่มีข้าวเหลือเลยสักเม็ด มองไปรอบๆ ก็ไม่เห็น 
อาหารที่จะประทังความหิวของหมาน้อยได้ ท่านจึงตัดสินใจเอามือ 
ล้วงคอเพื่อให้อาเจียนออกมา อาหารใหม่ที่เพิ่งฉันพุ่งออกมาจนหมด 
หมาตัวนั้นเห็นเข้าก็คลานมาฟุบตรงเศษอาหารกองนั้น เมื่อได้กิน 
อาหาร มันก็เริ่มมีเรี่ยวแรง และวิ่งตามท่าน

ท่านเล่าว่านับแต่นั้นเรื่องอาหารการกิน ท่านไม่เคยขาดแคลน 
เลย มีมากมายจนฉันไม่หมด

ประสบการณ์สมัยเป็นเณร ท�าให้หลวงพ่อพุธเข้าใจหัวอกของ 
เณร ท่านจึงแนะน�าญาติโยมเสมอว่า อย่าละเลยเณรน้อย “ท�ำบุญ 
กบัเณรน้อยน่ำจะได้บญุมำก เพรำะเณรไม่ค่อยมใีครสนใจจะมำท�ำบญุ 
ให้  ได้อะไรมำนิดหน่อยก็ดีใจมำก ถ้ำเรำจะเลือกท�ำบุญเฉพำะกับ 



พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล

113

พระอรยิะ กต้็องนกึเสมอว่ำกว่ำท่ำนจะได้เป็นพระอรยิะ  ท่ำนต้องผ่ำน 
ชีวิตเณรน้อยมำก่อน”

ท่านเล่าว่าเจ้าคณุอบุาลคีณุปูมาจารย์ (สริจินโฺท) วดับรมนวิาส 
พาเด็กๆ มาบวชเณรนับร้อย จะได้มีโอกาสเล่าเรียนหนังสือ แต่มี 
ญาติโยมบางคนไม่เห็นด้วย ทักท่านว่าลูกศิษย์เจ้าคุณมีแต่หัวขี้กลาก 
กินข้าวเย็น ท่านจึงย้อนว่า “อย่ำไปว่ำมัน อีกหน่อยพวกหัวขี้กลำก 
นีแ้หละมนัจะค�ำ้จนุพระศำสนำ” กาลเวลาได้พสิจูน์ว่าสิง่ทีท่่านกล่าวนัน้ 
ถูกต้อง
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พระกรรมฐานกบัการออกธดุงค์เป็นของคูก่นักว่็าได้ โดยเฉพาะ 
สมัยก่อนซึ่งยังมีป่าเขามากมาย อันที่จริงค�าว่า “ธุดงค์” หมายถึง 
ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส ส่งเสริมความมักน้อยและสันโดษ มี 
ทั้งหมด ๑๓ ข้อ หนึ่งในนั้นคือ การอยู่ป่าเป็นวัตร แต่จะไม่ถือข้อนี้ 
กไ็ด้ เช่น บางท่านฉนัวนัละมือ้ ฉนัในบาตร อยูป่่าช้า ไม่นอน ข้อวตัร 
เหล่านั้นก็ถือเป็นธุดงค์เช่นกัน อย่างไรก็ตามหลายท่านเห็นความ 
ส�าคญัของการจารกิไปอยูป่่าเพือ่บ�าเพญ็ธดุงควตัรข้ออืน่ๆ ให้เข้มงวด 
ขึ้น เมื่อท�าจนกลายเป็นประเพณี ค�าว่า “ธุดงค์” จึงมีความหมาย 
หดแคบลงจนกลายเป็นการเดินจาริกในป่า หรือจาริกไปในที่ต่างๆ 
ที่ล�าบาก
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สมัยก่อนการธุดงค์ในป่าเต็มไปด้วยภยันตราย ทั้งจากสัตว์ป่า 
เช่น ช้าง เสือ งูพิษ และจากเชื้อโรคนานาชนิด โดยเฉพาะมาลาเรีย 
มีพระจ�านวนไม่น้อยที่ทิ้งชีวิตไว้ในป่า ส่วนที่รอดมาได้ก็มักมีเรื่องเล่า 
ทีน่่ากลวัชวนครัน่คร้าม แต่กม็อิาจสกดักัน้พระกรรมฐานทีมุ่ง่บ�าเพญ็ 
เพียรโดยพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก หลายท่านได้ประสบพบภัยต่างๆ 
อย่างไม่คาดคิด แต่ก็ได้อาศัยเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องฝึกฝนจิต 
ช่วยเสริมสร้างบารมีธรรมของท่านให้กล้าแกร่งขึ้น

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ที่นิยมจาริกในป่า 
แต่ผู้เดียว คืนหนึ่งขณะที่ท่านเดินจงกรมในป่าจังหวัดล�าปาง ได้ยิน 
เสียงช้างร้องดังสนั่นและหักกิ่งไม้มาตลอดทาง ตรงมายังท่าน ท่าน 
จึงรีบออกจากทางจงกรม และจุดเทียนปักรอบๆ ทางจงกรม เผื่อ 
จะช่วยยับยั้งช้างไม่ให้มาท�าร้ายท่าน จากนั้นท่านก็ตั้งจิตอธิษฐาน 
ขออ�านาจพระรัตนตรัยคุ้มครองท่านให้ปลอดภัย

เมือ่ช้างป่ามาถงึ ท่านเดนิจงกรม จติก�าหนดอยูก่บัพทุโธอย่าง 
เดียว ไม่สนใจช้าง ตอนนั้นท่านเตือนใจตนเองว่า “ขอเพียงให้ใจเรำ 
อยู่กับพุทโธเป็นพอ  เมื่อเวลำจิตจะดับด้วยถูกช้ำงกระทืบ จะได้ไป 
สู่สุคติ หรือไม่ก็บรรลุนิพพำนไปเลย”

ช้างป่าเหน็ท่านเดนิจงกรมอย่างสงบ กย็นืนิง่ ไม่เข้ามาท�าอะไร 
ท่าน ครั้นแสงเทียนเริ่มดับไปทีละดวง ช้างป่าก็หันกลับไปทางเก่า 
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แล้วไม่หวนกลับมาอีก ส่วนหลวงปู่ขาวก็ยังคงเดินจงกรม จิตเป็น 
หนึ่งเดียวกับพุทโธ พักใหญ่ท่านก็ออกจากสมาธิ 

หลวงปูข่าวได้พดูถงึเหตกุารณ์ครัง้นัน้ว่า “ได้เหน็ควำมอศัจรรย์ 
ของจิตและพุทโธ ประจักษ์ในครำวนั้นอย่ำงลึกซึ้งมำก นับจำกนั้น 
มำแล้วท�ำให้เกิดควำมมั่นใจขึ้นว่ำ ถึงจะเป็นเรื่องอะไร  เหตุกำรณ์ใด 
ก็ตำมที  ถ้ำจิตกับพุทโธได้เข้ำกันสนิทสนมกลมกลืนเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันโดยหลักธรรมชำติแล้ว  อะไรก็ไม่สำมำรถที่จะมำท�ำ 
อันตรำยเรำได้อย่ำงแน่นอน”

หลวงปูบ่ดุดา ถาวโร เป็นพระกรรมฐานรุน่เดยีวกบัหลวงปูข่าว 
และนิยมการธุดงค์ในป่าเช่นกัน เมื่อครั้งยังเป็นพระหนุ่ม วันหนึ่ง 
ขณะบ�าเพญ็สมาธภิาวนาในถ�า้ ท่านได้กลิน่สาบแปลกๆ เกดิความกลวั 
ขึ้นมา ไม่กล้าลืมตาดูว่าอะไรอยู ่ข้างหน้า ตอนนั้น เหงื่อแตกจน 
ชุม่ตวั ต้องตัง้สตอิยูน่านจนจติเริม่สงบ แล้วบอกกบัตวัเองว่า “สิง่ที่ 
ไม่เคยเห็น ก็เมื่อจะได้เห็น ท�ำไมกลับจะกลัวอะไรเล่ำ  เอำเถอะถ้ำจะ 
ตำย ถงึไม่ลมืตำดกูต้็องตำยเหมอืนกนั หนไีม่พ้นแน่ ถ�ำ้แคบๆ อย่ำงนี้ 
ถึงหลับตำก็วุ่นวำยใจ สู้ดูให้รู้แก่ตำเสียเถิด”

แล้วหลวงปู่ก็ลืมตาดู สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือ “งูใหญ่ 
ตวัยำวหลำยวำ หวัขนำดเกอืบเท่ำลกูมะพร้ำว นยัน์ตำแดงฉำน แลบ 
ลิ้นแปลบๆ ชูคอจ้องอยู่เบื้องหน้ำแค่วำเดียว”
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หลวงปู่ตกตะลึง นั่งตัวแข็ง เพราะคาดไม่ถึงว่าจะเจองูยักษ์ 
ขณะทีท่่านคดิหาทางออกอยูน่ัน้ กพ็ลนัระลกึถงึคณุพระรตันตรยั สติ 
กลบัคนืมา แล้วกห็ลบัตา ตัง้ใจว่าพร้อมอทุศิร่างนีใ้ห้แก่งยูกัษ์ จติจงึ 
ปล่อยวาง ไม่มีความอาลัยในชีวิตนี้ต่อไป งูยักษ์นิ่งอยู่พักใหญ ่ ไม่ท�า 
อะไรท่าน เมื่อท่านลืมตา งูยักษ์ก็หายไปแล้ว

ในยามทีอ่นัตรายมาประชดิตวั หากตืน่ตระหนก ลมืตวั คดิแต่ 
จะต่อสูป้กป้องชวีติ กลบัเป็นผลร้ายแก่ตวัเอง ยามนีด้ทีีส่ดุคอื การ 
ตัง้สต ิท�ากายและใจให้สงบนิง่ แนบแน่นในพระรตันตรยั พร้อมตาย 
ไม่หวงแหนชีวิต ปล่อยวางทุกสิ่ง

บ่อยครัง้ ความกลวัตายกลบัเร่งความตายให้มาถงึเรว็เข้า แต่ 
ทันทีที่พร้อมตาย กลับรอดพ้นจากความตาย
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หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติมาอย่าง 
ยาวนาน จนเจนจบด้านกรรมฐาน แจ่มแจ้งในเรือ่งจติ กระทัง่หลวงปู่ 
มั่น ภูริทตฺโต กล่าวยกย่องว่า “ท่ำนดูลย์นี้  เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถ 
เป็นอย่ำงยิง่ สำมำรถมสีำนศุษิย์และผูต้ดิตำมมำประพฤตปิฏบิตัธิรรม 
ด้วยเป็นจ�ำนวนมำก”

เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองที่ผู ้คนจากทุกสารทิศนับถือท่านเป็น 
อาจารย์ แต่หลวงปูด่ลูย์มกัออกตวัว่า ท่านเป็นเพยีงนกัปฏบิตัเิฒ่าชรา 
ที่ผ่านประสบการณ์มานาน พอจะเป็นกัลยาณมิตรได้บ้าง พร้อมกับ 
แนะว่า ขอให้ถือท่านเป็นผู้ร่วมศึกษาหาแนวทางรอดก็พอ 
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ท่านไม่เคยถอืใครว่าเป็นศษิย์ หรอืถอืตวัว่าเป็นอาจารย์ของผูใ้ด 
ผู้ที่ใกล้ชิดท่านยืนยันว่าตลอดชีวิตของหลวงปู่ ท่านไม่เคยอ้างหรือ 
วางตนเป็นครูบาอาจารย์เลย แต่หากใครมีปัญหาการปฏิบัติ ท่านก็ 
ยนิดใีห้ความช่วยเหลอื ดงัทีท่่านย�า้อยูเ่สมอว่า อย่าได้รรีอลงัเล หรอื 
เกรงอกเกรงใจท่าน ขอให้ไปพบเพื่อไต่ถามท่านได้ตลอดเวลา

เวลาท่านให้ค�าแนะน�า แม้กระทัง่กบัพระทีใ่กล้ชดิคุน้เคย ท่านก็ 
ไม่เคย “ฟันธง” หรือก�าชับว่าต้องท�าอย่างนี้ๆ เท่านั้น ท่านมักจะพูด 
ว่า “ผมเข้ำใจว่ำ อย่ำงนี้นะ  เท่ำที่ผมเคยปฏิบัติมำ ผมแก้ไขอย่ำงนี้ 
ผมท�ำอย่ำงนี ้คณุลองน�ำไปประกอบกำรพจิำรณำด ูอำจจะได้ข้อคดิว่ำ 
ควรปฏิบัติของตนอย่ำงไร”

ท่านไม่เคยยนืยนัว่าวธิกีารของท่านเท่านัน้ทีถ่กู ขณะเดยีวกนัก็ 
เปิดโอกาสหรอืส่งเสรมิให้ลกูศษิย์ได้น�าไปไตร่ตรองพจิารณาด้วยตนเอง 
เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้เพราะท่านตระหนักดีว่า 
คนเรานั้นแตกต่างกัน แม้มีปัญหาเหมือนกัน แต่สาเหตุอาจต่างกัน 
หรือถึงจะมีสาเหตุเหมือนกัน แต่วิธีการที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละคน 
ย่อมแตกต่างกัน ไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัว

บางครัง้ท่านกเ็อาประสบการณ์ของครบูาอาจารย์เช่นหลวงปูม่ัน่ 
มาเล่าให้ฟัง แต่ก็ย�้าว่าผู ้ปฏิบัติพึงพิจารณาหรือค้นหาทางออก 
เอาเอง “ท่ำนอำจำรย์ใหญ่เคยแนะไว้อย่ำงนี้  ผมก็พบมำและแก้ไข 
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ตวัเอง แต่ของคณุจะเป็นอย่ำงไร ลองเอำไปเทยีบเคยีงด ู เพรำะธรรม 
ของใครกข็องมนั ธรรมของพระพทุธเจ้ำกข็องพระพทุธเจ้ำ ของท่ำน 
อำจำรย์ใหญ่ก็ของท่ำนอำจำรย์ใหญ่  ของผมก็ของผม และธรรม 
ของคุณก็ของคุณ แม้มีเป้ำหมำยเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกัน ทำงใคร 
ทำงมัน”

ค�าพูดดังกล่าวนอกจากสะท้อนถึงปัญญาญาณของท่าน ซึ่ง 
มองเหน็แจ่มแจ้งว่าการปฏบิตัธิรรมนัน้มคีวามหลากหลายและละเอยีด 
อ่อน ไม่มีสูตรส�าเร็จส�าหรับทุกคน หรือทางออกที่ครอบจักรวาล 
ยงัแสดงถงึความถ่อมตนของท่าน คอืไม่ปักใจว่าความเหน็หรอืวธิกีาร 
ของท่านเท่านั้นที่ถูก แก้ปัญหาของทุกคนได้ พร้อมกันนั้นก็เชื่อว่า 
แต่ละคนมีศักยภาพหรือความสามารถที่จะค้นพบวิธีการอันเหมาะกับ 
ตนเองได้ ใช่หรือไม่ว่าเหล่านี้คือคุณสมบัติอันส�าคัญของปราชญ์และ 
ครู ผู้เป็นกัลยาณมิตรอันประเสริฐ
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“พดูเล่นไม่ม ีพดูดไีม่เป็น” คนในแวดวงพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ์ 
สมัยรัชกาลที่ ๗ ย่อมเข้าใจดีว่าประโยคดังกล่าวหมายถึงอะไร 
ข้อความแรกนั้นหมายถึงอุปนิสัยของ “สมเด็จฯ วัดเทพศิรินทร์” 
หรือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) ซึ่งภายหลัง 
ได้เป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมและบญัชาการคณะสงฆ์แทน 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ส่วนข้อความหลังหมายถึงอุปนิสัยของ 
“สมเดจ็ฯ วดับวร” หรอืสมเดจ็พระวชริญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชืน่ สจุติโฺต) 
ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
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สมเดจ็ฯ วดับวรนัน้ทรงเป็นคนตรง พดูจาโผงผาง ส่วนสมเดจ็ฯ 
วดัเทพศรินิทร์นัน้ เป็นคนสภุาพเรยีบร้อย พดูจานุม่นวล แม้อปุนสิยั 
จะแตกต่างกัน แต่ต่างก็เคารพและนับถือซึ่งกันและกัน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) ได้รับการยกย่องว่าเป็น 
ปราชญ์ผู้รอบรู้ทางพุทธศาสนา ท่านแสดงความปรีชาตั้งแต่เยาว์วัย 
เมื่อท่านจากบ้านเกิดคือชลบุรีเข้ามาเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพฯ 
ก็สอบไล่ภาษาบาลีในมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ที่หนึ่งทุกปี จนสมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเวลานั้นเป็นพระ 
อาจารย์ ถึงกับออกพระโอษฐ์รับสั่งว่า ท่านเป็นเสมือน “ช้างเผือก” 
ทีถ่กูส่งมาถวายท่าน น่าแปลกกต็รงทีปี่ทีท่่านเกดินัน้ โยมมารดาฝันว่า 
มีผู้น�าช้างเผือกมาให้ และเมื่อท่านถูกส่งมาเรียนในส�านักวัดราชบพิธ 
เช้าวันนั้นอาจารย์ของท่านคือ พระครูวินัยธร (ฉาย) ก็ฝันว่ามีผู้น�า 
ช้างเผือกมาให้เช่นกัน

นอกจากมคีวามรอบรูใ้นทางพระธรรมวนิยัแล้ว ท่านยงัมคีวาม 
สามารถในการบริหาร จนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ซึง่บญัชาการการศกึษา 
ในหัวเมือง แต่งตั้งให้เป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลปราจีนบุรี และ 
เป็นเจ้าอาวาสวดัเทพศรินิทร์ตัง้แต่อายุ ๒๗ ปี โดยเป็นพระราชาคณะ 
ชั้นสามัญที่พระอมราภิรักขิต และได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นล�าดับ 
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จนได้เป็นที่สมเด็จฯ พระพุทธโฆษาจารย์เมื่ออายุเพียง ๕๖ ปี 

ท่านเปรียบเสมือนมือขวาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม 
พระยาวชริญาณวโรรส เป็นทีป่รกึษาทางด้านวทิยาการ และด้านการ 
ปกครองคณะสงฆ์ และเมื่อจวนจะสิ้นพระชนม์ ก็ยังโปรดให้ท่าน 
ซึ่งตอนนั้นมีสมณศักดิ์ที่พระธรรมไตรโลกาจารย์ เข้าเฝ้าถวายธรรม 
เป็นครั้งสุดท้าย

ท่านเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก รวมทั้งข้อวัตรอื่นๆ 
เช่น สวดมนต์ไหว้พระประจ�าวนัทกุเช้าเยน็ ไม่ขาดถ้าไม่จ�าเป็น ยิง่การ 
ฟังปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนด้วยแล้ว ตั้งแต่อุปสมบทจนถึงวันมรณภาพ 
ท่านขาดเพียง ๒ ครั้ง แม้อาพาธหนักไม่สามารถจะลุกนั่งหรือพลิก 
ตัวเองได้แล้ว ท่านก็ยังอยากลงฟังปาฏิโมกข์ให้ได้แต่ก็สุดวิสัยที่ 
จะท�าได้

ในด้านความสุภาพอ่อนน้อม ไม่ถือตัวของท่าน เป็นที่เลื่องลือ 
มาก คราวหนึง่ท่านได้เดนิทางไปเยีย่มท่านพทุธทาสภกิขถุงึสวนโมกข์ 
ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ที่พุมเรียง ไม่ได้ย้ายมายังที่ตั้งในปัจจุบัน เวลานั้น 
ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้ญัชาการคณะสงฆ์แทนสมเดจ็พระสงัฆราช- 
เจ้า ขณะที่ท่านพุทธทาสเป็นพระหนุ ่มอายุเพียง ๓๑ ปีเท่านั้น 
สวนโมกข์กเ็พิง่ตัง้มาได้ ๕ ปี แต่กติตศิพัท์และความสามารถของท่าน 
พุทธทาสอยู่ในความรับรู้ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์โดยตลอด 
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การเยือนสวนโมกข์ของท่านคราวนั้นเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาด 
หมายของทุกคน รวมทั้งท่านพุทธทาส ท่านพุทธทาสถึงกับกล่าวว่า 
“ท่ำนใช้เกียรติอันสูงสุดของท่ำนเป็นเดิมพัน  เสี่ยงไปเยี่ยมพวกเรำ 
ซึ่งในขณะนั้นก�ำลังถูกคนส่วนใหญ่หำว่ำแหวกแนว หรืออุตริวิตถำร   
หรือถึงกับว่ำหำว่ำสถำนที่นี้เป็นที่เก็บพวกพระซึ่งเป็นบ้ำก็ยังมี”

ทั้งๆ ที่ท่านอายุมากแล้วอีกทั้งเดินไม่สะดวก เพราะเท้าพิการ 
ข้างหนึ่ง แต่ท่านก็เดินเท้าจากสถานีรถไฟไปยังพุมเรียงเป็นระยะทาง 
๖ กิโลเมตร โดยไม่ยอมนั่งรถสามล้อถีบ ท่านให้เหตุผลว่าพระวินัย 
ไม่อนุญาตให้ภิกษุที่ไม่เจ็บไข้ นั่งรถที่ลากด้วยสิ่งมีชีวิตไม่ว่าสัตว์หรือ 
คน ระหว่างที่เดินไปพุมเรียง ท่านเรียกให้ท่านพุทธทาสมาเดิน 
ติดกันเพื่อสนทนากันได้สะดวก หลายเรื่องที่ท่านปรารภนั้นน่าสนใจ 
มาก เช่น “อรรถเล้นลับของวินัยบางข้อ” รวมทั้งแนะน�าให้ท่านรู้จัก 
วิธีถือย่ามเพื่อไม่ให้เหงื่อจากแขนเปื้อนด้านในของย่ามซึ่งซักยาก

เมื่อถึงสวนโมกข์ ท่านก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตที่เรียบง่ายแบบป่าๆ 
ของสวนโมกข์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่า การสรงน�้า หรือการถ่ายทุกข์ 
ตกค�่าท่านก็จ�าวัดบนเตียงที่ท่านพุทธทาสใช้นอนประจ�า และจัดว่า 
ดีที่สุดของสวนโมกข์ นั่นคือ “หิ้งติดกับฝำในกระท่อมแบบสวนโมกข์ 
ที่ท�ำขึ้นล้วนแต่ขนำดส�ำหรับคนคนเดียว” 
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รุ่งเช้าเมื่อถึงเวลาฉัน มีชาวบ้านจ�านวนมากมายน�าอาหารมา 
เลี้ยงพระ ท่านพุทธทาสเล่าถึงบรรยากาศตอนนั้นว่า “สังเกตดู 
ทกุคนต้องกำรจะได้โอกำสประเคนท่ำนด้วยกนัทัง้นัน้  ท่ำนสงัเกตเหน็ 
อำกำรอนันีแ้ละยนิดรีบัสนองควำมต้องกำร จงึเรยีกให้เข้ำมำประเคน 
ท่ำนโดยตรง ทุกคนดูยิ้มแย้มเบิกบำนด้วยกันทั้งนั้น  แต่ท่ำนต้อง 
รับประเคนร่วมร้อยครั้งทั้งส�ำรับและสำยปิ่นโต ข้ำพเจ้ำขอร้องให้ 
บำงคนงดเสีย  เพรำะเห็นมำกเกินไป  และรู ้สึกเมื่อยมือแทนท่ำน 
แต่ท่ำนเรียกให้เข้ำไปจนได้  เป็นอันว่ำท่ำนยอมเหนื่อย  ‘เพื่อให้เขำ 
สบำยใจ’  ซึ่งท่ำนได้บอกยืนยันกับข้ำพเจ้ำในตอนหลังว่ำ  นั่นเป็น 
สิ่งที่ควรท�ำ”

หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งสองท่านก็ได้มีการติดต่อกันอีก 
หลายครั้ง โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ให้ความเป็นกันเองแก่ท่าน 
พทุธทาสอย่างมาก จนท่านพทุธทาสได้กล่าวในภายหลงัว่า “ท่ำนอยู่ 
ในฐำนะสูงสุด แต่ท่ำนแสดงออกมำคล้ำยกะว่ำ อยู่ในฐำนะที่ไล่เลี่ย 
กัน อันเป็นสิ่งที่ท�ำให้ข้ำพเจ้ำถึงกับสะดุ้งได้อีกเรื่องหนึ่ง  ในหลำยๆ 
เรื่อง” มีคราวหนึ่งท่านพูดถึงการสอนอนัตตาของท่านพุทธทาสภิกขุ 
ว่า “แหม เอำกนัถงึขนำดนัน้เทยีวนะ” สหีน้ายิม้แย้มของท่านขณะที่ 
พูดท�าให้ท่านพุทธทาส ถึงกับ “ตัวลอย” เพราะรู้ว่านี้ไม่ใช่ค�าต่อว่า 
อย่างแน่นอน บางเรื่องท่านก็พูดว่า “เรื่องนี้ฉันอยำกให้เธอเอำไป 
พูดต่อ  เพรำะเชื่อว่ำเธอจะพูดได้ผลดีกว่ำฉัน”
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ปราชญ์ย่อมเข้าใจปราชญ์ด้วยกัน นี้คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่าน 
พุทธทาสสามารถเผยแพร่พุทธธรรมด้วยวิธีการที่แหวกแนวได้อย่าง 
อสิระ โดยไม่ถกูคณะสงฆ์ขดัขวางหรอืเอาผดิ ทัง้ๆ ทีม่ตขิองท่านหลาย 
อย่างสวนทางกับค�าสอนที่แพร่หลายในเวลานั้น

อุปนิสัยที่โดดเด่นของท่านอีกอย่าง คือ ความอดกลั้น และ 
ความสงบเสงี่ยม กล่าวแต่ค�าสุภาพ ไม่เคยพูดค�าหยาบ หรือเสียดสี 
กระทบกระทัง่ใคร ท่านเคยปรารภเป็นเชงิสอนว่า “คนเรานัน้มอีาวธุ 
พเิศษส�าหรบัป้องกนัตวัอย่างหนึง่คอืนิง่ ไม่ต่อปากต่อค�า ต่อความ 
ยาวสาวความยดื อนัเป็นเหตใุห้เรือ่งนัน้ๆ ไม่สดุสิน้” ปฏปิทานีท่้าน 
ถือมาโดยตลอด จึงเป็นที่รักและเคารพของของผู้คน ทั้งพระและ 
ฆราวาส ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราช 
บัญญัติปี ๒๔๘๔ ท่านได้ด�ารงต�าแหน่งสังฆนายก บริหารการคณะ 
สงฆ์ได้อย่างเรียบร้อยและราบรื่น แม้ครบวาระแล้ว ท่านก็ยังได้รับ 
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสังฆนายกอีกวาระ จนมรณภาพในต�าแหน่ง 
ใน พ.ศ. ๒๔๙๔



นามเดิม เจริญ สุขบท
ก�าเนิด ๙ กรกฎาคม ๒๔๑๕
สถานที่เกิด อ�าเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ วัดเขาบางทราย อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
มรณภาพ ๘ มิถุนายน ๒๔๙๔ สิริอายุ ๘๐ ปี

เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ศาลาในสวนของย่า 
เมือ่อาย ุ๑๔ ปี ได้ย้ายไปศกึษาในส�านกัของพระครวูนิยัธร (ฉาย) ฐานานกุรม 
ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรณุนภิาคณุากร จนอายไุด้ ๒๐ ปี จงึกลบั 
ไปอปุสมบททีว่ดัเขาบางทราย โดยพระชลโธปมคณุมนุ ี (พฒุ ปณุณฺโก) เป็น 
พระอุปัชฌาย์ 

หลังอุปสมบทได้ย้ายไปอยู่วัดกันมาตุยารามเป็นเวลา ๔ ปี แล้วย้าย 
ไปศึกษากับพระเทพกวี (อ่อน อหึสโก) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร จนปี 
พ.ศ. ๒๔๓๙ จงึสอบได้บาเรยีนตร ี (เทยีบเท่าเปรยีญธรรม ๔ ประโยค) แล้ว 
ย้ายมาอยูว่ดัเทพศรินิทราวาส ในปีระกา พ.ศ. ๒๔๔๐ เพือ่ศกึษาพระวนิยัปิฎก 
จากพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่วชริญาณวโรรส และในปีเดยีวกนันัน้กส็อบ 
ได้บาเรียนเอก (เทียบเท่าเปรียญธรรม ๗ ประโยค) 

พ.ศ. ๒๔๖๔ ท่านได้เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองคณะธรรมยตุกินกิาย 
ที่พระสาสนโสภณ 

พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นสมเดจ็พระราชาคณะ เจ้าคณะใหญ่หนเหนอืที ่สมเดจ็ 
พระพทุธโฆษาจารย์ ๕ ปีต่อมาได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ มหาเถร- 
สมาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รับแต่งตั้งเป็น สังฆนายกและใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้รับ 
แต่งตั้งเป็นสังฆนายก สมัยที่ ๒ จนมรณภาพ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(เจริญ ญาณวโร) 



สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)
วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ 

นามเดิม อ้วน แสนทวีสุข
ก�าเนิด ๒๑ มีนาคม ๒๔๑๐ 
สถานที่เกิด บ้านแคน อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อุปสมบท ๒๐ มีนาคม ๒๔๓๐ ณ วัดศรีทอง (วันศรีอุบลรัตนาราม) 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
มรณภาพ ณ วัดบรมนิวาส ๒๖ มกราคม ๒๔๙๙ สิริอายุ ๘๙ ปี

เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้เล่าเรียนอักษรสมัยและพระปริยัติธรรม ที่ 
ส�านักเรียนวัดศรีทอง อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ใน 
ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้ย้ายส�านักเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ จนสอบไล่ได้ 
เปรียญธรรม ๕ ประโยค ต่อมาได้กลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสุปัฏวนาราม 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๔๖

ท่านเป็นก�าลังส�าคัญในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมในภาค 
อีสาน จึงเจริญก้าวหน้าในราชการคณะสงฆ์เป็นล�าดับ กล่าวคือ ด�ารง 
ต�าแหน่งเจ้าคณะมณฑลอีสาน พ.ศ. ๒๔๔๗ อันเป็นปีเดียว และเจ้าคณะ- 
มณฑลนครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๖๙

ท่านได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ และได้รับ 
พระราชทานสมศกัดิเ์ป็นสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ต่อมาได้รบั 
แต่งตัง้เป็นสงัฆนายกรปูแรกของประเทศไทย ตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ 
ไทยปี พ.ศ. ๒๔๘๔
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พระอาจารย์พรหมวงัโส เป็นพระชาวองักฤษศษิย์หลวงพ่อชา 
สุภทฺโท ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จะมา 
ใช้ชวีติอย่างพระป่าในภาคอสีาน ซึง่มวีถิชีวีติแตกต่างจากชาวตะวนัตก 
มาก มีประสบการณ์หลายอย่างที่นั่นซึ่งท่านไม่เคยเจอะเจอมาก่อน 
ในอังกฤษ

ประสบการณ์อย่างหนึง่ทีท่่านจ�าได้ไม่ลมืเลยเกดิขึน้ขณะทีท่่าน 
บวชได้เพยีงปีเดยีว มงีานฉลองในหมูบ้่าน ๓ วนั ๓ คนื เป็นธรรมดา 
ของชาวบ้านที่เมื่อมีมหรสพ ก็จะเปิดเสียงดังเต็มที่ ราวกับจะเผื่อแผ่ 
ให้คนทัง้หมูบ้่านได้ร่วมสนกุสนานด้วย ปรากฏว่าเสยีงดนตรดีงักระหึม่ 
ไปถึงวัด ซึ่งอยู่ห่างไป ๑ กิโลเมตร ไม่มีมุมไหนของวัดที่เสียงดนตรี 
นั้นจะทลวงไปไม่ถึง
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กลางค�่ากลางคืน เสียงมหรสพก็ยังดังไม่หยุด ยิ่งดึก เสียงก็ 
ยิ่งดังจนถึงรุ่งเช้า พระทั้งวัดนอนแทบไม่ได้เอาเลย วันรุ่งขึ้นพระ 
ในวัดจึงขอร้องผู้ใหญ่บ้านว่าถ้ามหรสพยุติราวตีหนึ่ง จะได้ไหม เพื่อ 
ให้พระมีเวลาหลับสัก ๒ ชั่วโมง ก่อนที่จะลุกขึ้นมาท�าวัตรตอนตีสาม 
แต่ผู้ใหญ่บ้านกลับปฏิเสธ

พระในวัดไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากหลวงพ่อชา จึงพากันไป 
ขอร้องท่านให้บอกชาวบ้านช่วยหรีเ่สยีงตอนตหีนึง่ เพราะเชือ่ว่าผูใ้หญ่ 
บ้านต้องเกรงใจหลวงพ่อแน่ๆ อกีทัง้หลวงพ่อคงไม่เหน็ดด้ีวยกบัความ 
สนุกสนานที่ไม่รู้จักเวล�่าเวลา แถมส่งเสียงดังท�าลายความสงบสงัด 
ของวัดป่า

แต่แทนที่หลวงพ่อจะเห็นด้วยกับพระในวัด ท่านกลับบอกว่า 
“เสยีงไม่ได้รบกวนท่าน ท่านต่างหากทีร่บกวนเสยีง” นีเ้ป็นสิง่ทีพ่ระ 
พรหมวังโสและเพื่อนพระไม่คาดคิด แต่ค�าพูดของหลวงพ่อท�าให้ 
พระเหล่านั้นได้คิดว่า เสียงก็เป็นสักว่าเสียง จะดังแค่ไหนก็ไม่ท�าให้ 
เราทุกข์ใจได้เลย หากไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับมัน หากวางใจเป็นกลาง 
ต่อเสียงนั้น ก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์แต่อย่างใด

พระอาจารย์พรหมวงัโสพดูถงึประสบการณ์ครัง้นัน้ว่า แม้เสยีง 
มหรสพยงัดงัอยูใ่นห ูแต่ไม่รบกวนจติใจของพระในวดัอกีต่อไป เพราะ 
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ต่างท�าใจยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น จะว่าไปมันก็แค่ ๓ วันเท่านั้น 
ไม่นานมันก็ผ่านไป

ในยามทกุข์ใจ ผูค้นมกัโทษสิง่ภายนอก แต่กลบัไม่ตระหนกัว่า
แท้จรงิแล้วสาเหตขุองความทกุข์นัน้อยูท่ีใ่จตนเองต่างหาก นัน่เป็น 
เพราะว่าเราชอบส่งจติออกนอก จนลมืกลบัมาดใูจของตน หลวงพ่อชา 
ชี้ให้เห็นนิสัยของคนส่วนใหญ่อย่างชัดเจนเมื่อท่านกล่าวว่า “คน 
ตัง้ร้อยพนัคน โทษว่ำรมูนัลกึเพรำะล้วงไปไม่ถงึ ทีจ่ะว่ำแขนของตนสัน้ 
นั้นไม่ค่อยมี”



นามเดิม ปีเตอร์ เบ็ตส์ 
ก�าเนิด ๗ สิงหาคม ๒๔๙๔ 
ชาตภูมิ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ท่านได้หันมานับถือพุทธศาสนาในช่วงที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
เมื่ออายุได้ ๒๓ ปี ได้อุปสมบทที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จ 
พระพฒุาจารย์ (เกีย่ว อปุเสโณ) เป็นพระอปัุชฌาย์ ได้ฉายาว่า “พรฺหมฺว�โส” 
จากนั้นจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แล้วได้รับ 
อาราธนาจากคณะศิษย์ของหลวงพ่อชาในประเทศออสเตรเลีย ให้ไปตั้ง 
วัดโพธิญาณในประเทศออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่านได้เป็นพระกรรมวาจาจารย์บวช 
ภิกษุณี ๔ รูปที่ประเทศออสเตรเลีย ขัดกับความเห็นของคณะสงฆ์สายวัด 
หนองป่าพง เป็นเหตุให้มีการลงมติขับพระพรหมวังโสออกจากหมู่สงฆ์สาย 
วดัหนองป่าพง อกีทัง้ตดัวดัโพธญิาณออกจากความเป็นวดัสาขาของวดัหนอง- 
ป่าพงอีกด้วย

พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมว�โสภิกฺขุ) 
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ในยุคนี้ไม่มีศิษย์หลวงปู่มั่นท่านใดที่ผู้คนรู้จักและเคารพนับถือ 
อย่างกว้างขวางเท่าหลวงตามหาบวั ญาณสมปฺนโฺน หรอื พระธรรม- 
วิสุทธิมงคล ขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ที่มีส่วนส�าคัญในการท�าให้ 
สาธุชนทั้งประเทศรู้จักหลวงปู่มั่นและเลื่อมใสปฏิปทาของท่าน

หลวงตามหาบัวได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่มั่นตั้งแต่ยังเด็ก 
เพราะหลวงปูเ่คยมาจ�าพรรษาทีอ่�าเภอบ้านผอื จงัหวดัอดุรธาน ี ไม่ไกล 
จากบ้านเกิดของท่าน ต่อมาเมื่อท่านอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณ 
พ่อแม่ตามประเพณี ได้ศึกษาพุทธประวัติและประวัติพระอรหันต์แล้ว 
กเ็กดิความเลือ่มใสในพทุธศาสนาอย่างจรงิจงั ปรารถนาความพ้นทกุข์ 
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แต่ท่านเห็นว่าควรศึกษาปริยัติธรรมก่อน จะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติ 
เจด็พรรษาแรกของท่านจงึเป็นช่วงแห่งการเล่าเรยีนปรยิตัธิรรม เมือ่ 
ส�าเรจ็เปรยีญธรรม ๓ ประโยค ท่านกม็ุง่หน้าสูก่ารปฏบิตัอิย่างเตม็ที่ 
โดยบุคคลแรกและบุคคลเดียวที่ท่านปรารถนาให้เป็นครูบาอาจารย์ 
ก็คือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

ท่านได้จาริกข้ามจังหวัดจนได้พบหลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนคร 
ซึง่ตอนนัน้อยูใ่นช่วงปัจฉมิวยัแล้ว เมือ่ได้ศกึษากบัท่านกร็ูส้กึประทบัใจ 
และมั่นใจว่า “นี่แหละอาจารย์ของเรา” ท่านจึงตั้งสัจจะอธิษฐานว่า 
จะไม่หนจีากหลวงปูม่ัน่จนกระทัง่วนัทีท่่านล่วงลบั หลวงปูม่ัน่แนะน�า 
พระหนุ่มว่าให้ยกปริยัติไว้ก่อนแล้วการปฏิบัติจะประสานกลมกลืม 
นับแต่นั้นท่านก็ท�าความเพียรอย่างจริงจัง หักโหมทั้งร่างกายและ 
จิตใจ นั่งสมาธิจนถึงรุ่งเช้าติดต่อกันหลายวันอยู่เนืองๆ เป็นเช่นนี้ 
ตลอดสองพรรษาแรกที่ได้อยู่กับหลวงปู่มั่น เมื่อถึงพรรษาที่สิบแห่ง 
การบวช จิตของท่านก็เป็นสมาธิอย่างมั่นคง 

ท่านได้พดูถงึภาวะตอนนัน้ว่า “สมำธมิคีวำมแน่นหนำมัน่คง ถงึ 
ขนำดทีว่่ำจะให้แน่วอยูใ่นสมำธนิัน้สกักีช่ัว่โมงกอ็ยูไ่ด้ และเป็นควำมสขุ 
อย่ำงยิง่จำกกำรทีจ่ติใจไม่ฟุง้ซ่ำน ร�ำคำญ ไม่อยำกจะออกยุง่กบัอะไร 
เลย ตำก็ไม่อยำกดู หูก็ไม่อยำกฟัง  เพรำะมันเป็นกำรยุ่งรบกวนจิตใจ 
ให้กระเพื่อมเปล่ำๆ”
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ท่านเล่าว่า “เรำตดิสมำธอิยูถ่งึ ๕ ปี จติสงบแน่วแน่ ไม่หวัน่ไหว 
ดั่งภูผำหิน อยู่ที่ไหนสงบสบำยหมด” ความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิ 
ท�าให้ท่านเข้าใจว่า “นีล่ะจะเป็นนพิพำน”  ท่านจงึหยดุนิง่ ไม่ก้าวสูก่าร
เจรญิปัญญา เพือ่ถอดถอนกเิลสให้สิน้ซาก ไม่ว่าจารกิไปไหน จติของ 
ท่านก็แน่วแน่อยู่ในสมาธิ

อาการดงักล่าวอยูใ่นความรบัรูข้องหลวงปูม่ัน่โดยตลอด วนัหนึง่ 
ท่านจึงเรียกพระมหาบัวมาแล้วถามว่า “เป็นยังไงท่ำนมหำ จิตสงบ 
ดีอยู่เหรอ ?”

“สงบดีอยู่ สงบดีอยู่ครับ”
หลวงปูม่ัน่นิง่สกัพกั กถ็ามอกีว่า “เป็นยงัไงจติสงบดอียูเ่หรอ ?”
“สงบดีอยู่ครับ”

และแล้วหลวงปูม่ัน่กพ็ดูเสยีงแขง็ สหีน้าเอาจรงิ “ท่ำนจะนอน 
ตำยอยู่นั่นเหรอ ?”

“สมำธิมันเหมือนหมูขึ้นเขียง มันถอดถอนกิเลสตัณหำที่ตรง 
ไหน? สมำธทิัง้แท่งเป็นสมทุยัทัง้แท่ง  ท่ำนรูไ้หม? สขุในสมำธเิท่ำกบั 
เนื้อติดฟัน  เนื้อติดฟันเรำมันเป็นสุขที่ไหน ? ท่ำนรู้ไหม ?”



พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล

141

ฝ่ายพระหนุ่มก็แย้งว่า “ถ้ำว่ำสมำธิเป็นสมุทัยทั้งแท่ง  แล้ว 
สัมมำสมำธิจะให้เดินที่ไหนในมรรคแปด”

หลวงปู่มั่นตอบว่า “มันก็ไม่ใช่สมำธิตำยนอนตำยอยู่อย่ำงนี้ซิ 
สมำธิของพระพุทธเจ้ำ  ไม่ได้เป็นเหมือนสมำธิแบบหมูขึ้นเขียงอย่ำง 
ท่ำนนีน่ะ สมำธขิองพระพทุธเจ้ำ สมำธต้ิองรูส้มำธ ิปัญญำต้องรูปั้ญญำ 
อนันีม้นัเอำสมำธเิป็นนพิพำนเลย มนับ้ำสมำธนิี ่สมำธนิอนตำยอยูน่ี้
เหรอ  เป็นสัมมำสมำธิน่ะ  เอ้ำๆ พูดออกมำซิ”

การสนทนาแบบร้อนแรงอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในส�านักของ 
หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัวเล่าว่า ตอนนั้นพระทั้งวัดแตกฮือกันมา 
ยืนอออยู่ใต้ถุนกุฏิ เพื่อฟังการโต้เถียงระหว่างท่านกับหลวงปู่มั่น

หลังจากที่โดนอาจารย์สั่งสอนอย่างแรง พระหนุ ่มก็ได้คิด 
หลวงตามหาบัวพูดถึงความรู้สึกตอนนั้นว่า “พอท่ำนซัดเอำ  เรำก็ 
หมอบ พอลงมำจำกกุฏิท่ำนแล้วก็มำต�ำหนิตัวเอง  เรำท�ำไมจึงไปซัด 
กับท่ำนอย่ำงนี้  เรำมำหำท่ำนเพื่อหวังเป็นครูเป็นอำจำรย์ มอบกำย 
ถวำยตวักบัท่ำนแล้ว แล้วท�ำไมจงึต่อสูก้บัท่ำนแบบนีล่้ะ  ถ้ำเรำเก่งมำ 
หำท่ำนท�ำไม ถ้ำไม่เก่ง ไปเถียงท่ำนท�ำไม”

นบัแต่นัน้ท่านกอ็อกจากสมาธ ิหนัมาพจิารณาธาตขุนัธ์ ปัญญา 
ก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะมีสมาธิเป็นฐานอยู่แล้ว ท�าให้ 
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สามารถแก้กิเลสได้เป็นล�าดับ ท่านได้เห็นด้วยตัวเองว่า กิเลสนั้น 
แก้ไม่ได้ด้วยสมาธิ แต่ต้องแก้ด้วยปัญญาต่างหาก ข้อสรุปดังกล่าว 
ท�าให้การท�ากรรมฐานของท่านก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ 
รื้อถอนกิเลสได้ในที่สุด

เมื่อย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น หลวงตามหาบัวกล่าวด้วย 
ความซาบซึ้งในบุญคุณของหลวงปู่มั่นว่า  “หำกไม่มีท่ำนอำจำรย์มั่น 
มำฉุดมำลำกออกไป ก็จะติดสมำธิอยู่เช่นนี้กระทั่งวันตำยเลยทีเดียว”



นามเดิม บัว โลหิตดี 
ก�าเนิด ๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๖ 
ชาตภูมิ บ้านตาด อ�าเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี 
อุปสมบท ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ณ วัดโยธานิมิต อ�าเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี 
สมณศักดิ์ พระธรรมวิสุทธิมงคล 
มรณภาพ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ สิริอายุได้ ๙๗ ปี พรรษา ๗๖ 

ท่านเป็นหนึง่ในศษิย์ผูใ้กล้ชดิของหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัโต มโีอกาสอปัุฏฐาก 
รับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัย หลวงตามหาบัวเป็นที่รู้จักในฐานะพระนัก 
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้มีปฏิปทาที่มั่นคง แน่วแน่ เด็ดขาด และจริงจัง 
บรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นต่างนับถือกันว่าท่านเป็นลูกศิษย์องค์หนึ่ง 
ที่มีปฏิปทาที่คล้ายคลึงกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

ท่านมีผลงานการประพันธ์ที่รวบรวมเป็นหนังสือหลายเล่ม อาทิ 
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ นอกจากนั้นยังมีหนังสือเกี่ยวกับ 
ธรรมะขัน้พืน้ฐานส�าหรบัผูเ้ริม่ต้นปฏบิตั ิอาท ิศำสนธรรมปลกุคนให้ตืน่, แว่น 
ส่องธรรม, ธมัมะในลขิติ หนงัสอืเกีย่วกบัธรรมะขัน้สงูส�าหรบัผูฝึ้กจติตภาวนา 
เพือ่มรรคผลนพิพานโดยเฉพาะ อาท ิ ก้ำวเดนิตำมหลกัศำสนธรรม, รำกแก้ว 
ของศำสนำ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
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หลวงพ่อค�าเขยีน สวุณโฺณ ออกบวชเมือ่อาย ุ๓๑ ปี จดุเปลีย่น 
ส�าคญัเกดิขึน้หลงัจากได้ไปปฏบิตัธิรรมกบัหลวงพ่อเทยีน จติตฺสโุภ ที่ 
วัดป่าพุทธยาน จังหวัดเลย ก่อนหน้านั้นท่านชอบภาวนาแนวสมถะ 
คือมุ่งความสงบ อยากนั่งนิ่งๆ จนบ่อยครั้งรู้สึกเพลิดเพลินในนิมิต 
ที่เกิดขึ้น 

ครั้นมาภาวนากับหลวงพ่อเทียน ท่านสอนให้หมั่นรู ้สึกตัว 
อยู่เสมอ โดยก�าหนดรู้อยู่กับการยกมือเป็นจังหวะ ไม่ให้เข้าไปอยู่ใน 
ความสงบ ซึ่งสวนทางกับวิธีการที่ท่านฝึกมา ทีแรกก็ไม่อยากท�า 
นึกคัดค้านในใจ แต่หลังจากได้รับการยืนยันจากหลวงพ่อเทียนว่า 
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หากท�าจริงๆ จิตใจจะเปลี่ยนไปจากเดิม ท่านจึงปลงใจปฏิบัติตาม 
ค�าสอนของหลวงพ่อเทียนอย่างจริงจัง

หลงัจากปฏบิตัธิรรมไม่ถงึหนึง่เดอืนกบัหลวงพ่อเทยีน ท่านเกดิ 
ความเปลีย่นแปลงทางจติ จงึตดัสนิใจออกบวช และปฏบิตักิบัหลวงพ่อ 
เทียนอย่างต่อเนื่อง 

วันหนึ่งขณะที่ท่านก�าลังปฏิบัติอยู่ในกุฏิ หลวงพ่อเทียนได้เดิน 
มาที่หน้าประตูซึ่งปิดอยู่ แล้วถามว่า

“อยู่นี่หรือ ?”
“อยู่ครับหลวงพ่อ”
“ท�ำอะไร ?”
“สร้ำงจังหวะ (เจริญสติ ท�ำควำมรู้สึกตัว) ครับ”
“เห็นทั้งข้ำงนอกทั้งข้ำงในไหม”
“ไม่เห็นข้ำงนอกครับ  เห็นแต่ข้ำงใน”
“ถ้ำอยำกเห็นข้ำงนอกท�ำอย่ำงไร ?”
“เปิดประตูออกครับ”
“เอ้ำ ลองเปิดประตูออกมำดู”

พอท่านลกุไปเปิดประตู หลวงพ่อเทยีนกถ็ามว่า “เหน็ข้ำงนอก 
ไหม” ท่านตอบว่า “เห็นครับ”
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“เหน็ข้ำงในไหม”  ท่านตอบว่า “เหน็ครบั” แล้วหลวงพ่อเทยีน 
ก็ย�้าว่า “ให้เห็นทั้งข้ำงนอกข้ำงในนะ อย่ำให้เห็นแต่ข้ำงนอกและอย่ำ 
ให้เห็นแต่ข้ำงในนะ ดูตรงกลำงๆ นี้นะ”

ท่านคิดอยู่สักพัก ก็นึกไม่ออก ว่าหลวงพ่อเทียนต้องการบอก 
อะไรท่าน ครั้นลองปฏิบัติดูก็ได้ค�าตอบ หลวงพ่อเทียนแนะท่านว่า 
อย่าคิดออกไปข้างนอกและอย่าเพ่งเข้าข้างใน นี้เป็นบทเรียนที่ส�าคัญ 
ส�าหรบัท่าน ท�าให้ท่านเน้นการสร้างความรูส้กึตวั รูท้นัความคดิทีเ่กดิ 
ขึ้นภายใน โดยไม่พลัดเข้าไปในความคิดนั้น รวมทั้งไม่พยายามบังคับ 
จิตให้สงบ เวลามีอะไรภายนอกมากระทบ ก็รู้แต่ไม่ปล่อยจิตออกไป 
หรือปรุงแต่งต่อ ค�าแนะน�าดังกล่าวช่วยให้ท่านเจริญก้าวหน้าในการ 
ปฏิบัติเป็นล�าดับ

ภายหลังท่านได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อเทียนให้ไปสอน 
ธรรมตามทีต่่างๆ ก่อนจะขึน้มาอยูท่ีว่ดัป่าสคุะโตซึง่หลวงพ่อบญุธรรม 
อุตฺตมธมฺโม ญาติผู้พี่ ได้มาบุกเบิกเอาไว้

ระหว่างสอนธรรมตามที่ต่างๆ มีปัญหานานาชนิดเกิดกับผู้ 
ปฏบิตัทิีต้่องอาศยัท่านช่วยแก้ให้ คราวหนึง่ทีว่ดัโมกขวนาราม จงัหวดั 
ขอนแก่น ท่านสังเกตว่าผู้เฒ่าคนหนึ่งไม่มาท�าวัตรเช้า ครั้นถึงเวลา 
อาหารกไ็ม่ปรากฏตวั ท่านจงึไปหาทีก่ฏุ ิพอถามเขาว่าเป็นอะไร เขาก็ 
เรียกให้หลวงพ่อช่วยเขาด้วย เพราะมือเขาติดอยู่ตรงหน้าท้องตั้งแต่ 
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ตีสาม ยกมือเท่าไหร่ก็ยกไม่ออก

หลวงพ่อค�าเขียนได้ยินเช่นนั้นก็รู้เลยว่าเขายกมือสร้างจังหวะ 
แต่วางใจไม่ถูก พยายามบังคับจิต และเพ่งมากไป จึงเกิดอาการ 
ดังกล่าว แต่แทนที่ท่านจะแนะน�าให้เขาท�าใจสบายๆ ท่านกลับชวน 
เขาคุยเรื่องครอบครัว ถามว่าโยมมีลูกกี่คน มีครอบครัวกันหมด 
แล้วยัง แล้วตอนนี้โยมอยู่กับใคร ท�าอะไรบ้าง คิดถึงหลานบ้างไหม 
ระหว่างทีเ่ขาพดูคยุกบัหลวงพ่อ มอืของเขากต็กลงมา แต่เขายงัไม่รูต้วั 
ท่านชวนคุยต่อสักพัก เขาถึงได้รู้ว่ามือกลับมาเป็นปกติแล้ว 

หลวงพ่อค�าเขียนอธิบายว่า ปัญหาของชายผู้นี้เกิดจากการที่ 
“จิตมันเข้ำข้ำงในจนติดอยู่ในนั้น” สิ่งที่ท่านท�าก็คือ “ล่อจิตเขำให้ 
ออกไปข้ำงนอก” การส่งจติออกนอกไม่ใช่สิง่ทีน่กัปฏบิตัคิวรท�า แต่ถ้า 
จิตเพ่งเข้าในมากจนเกิดอาการวิปริตผิดเพี้ยน ทางเดียวที่จะช่วยได้ 
คือ “ล่อ” จิตให้ออกไปสนใจสิ่งนอกตัวแทน

วดัสนามในเป็นอกีแห่งหนึง่ทีห่ลวงพ่อค�าเขยีนเคยไปสอนธรรม 
เป็นประจ�า มีนักปฏิบัติผู้หนึ่งตั้งใจภาวนามากเกินไป จนเกิดนิมิต 
อย่างแรง หลงตวัว่าบรรลธุรรมแล้ว เอาแต่เดนิจงกรมอยูบ่นสะพาน 
ลอยตลอดคนื ต�ารวจไปพดูให้กลบัลงมา เขากไ็ม่ยอม สอนต�ารวจว่า 
พระอาทิตย์จะขึ้นจะลงห้ามไม่ได้ สุดท้ายต�ารวจต้องพามาส่งที่วัด 
สนามใน หลวงพ่อพยายามแก้อารมณ์เท่าไรกไ็ม่หาย จงึพากลบัวดัป่า 
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พทุธยาน แล้วชวนให้โยมผูน้ัน้ขดุหลมุสร้างส้วม พืน้ดนิบรเิวณนัน้เป็น 
หินลูกรังขุดยากมาก พอเขาขุดไปได้หนึ่งเมตร ท่านก็บอกเขาว่าขุด 
ไม่ถูกที่ ต้องย้ายไปขุดอีกที่หนึ่ง หลังจากขุดนานนับชั่วโมงจนเหงื่อ 
ไหลเต็มตัว นิมิตก็จางหาย ความรู้สึกตัวกลับมา จึงเป็นปกติ

สมาธิภาวนาหรือการปฏิบัติธรรม แม้จะเป็นของดี แต่หาก 
วางใจไม่เป็น ก็อาจเกิดโทษได้ นั่นคือท�าให้หลงตัวลืมตนจนมีอาการ 
ผดิเพีย้นได้ การสร้างความรูส้กึตวัจงึเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบันกัปฏบิตัิ 
หากละเลยการท�าความรู้สึกตัวแล้ว อย่าว่าแต่จุดมุ่งหมายสูงส่ง 
ทางธรรมเลย แม้แต่การด�ารงชีวิตสามัญอย่างชาวโลก ก็มิอาจ
ท�าได้
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เมื่อร้อยปีที่แล้วฉะเชิงเทราทั้งจังหวัดเต็มไปด้วยป่ารกทึบ 
มีสัตว์ใหญ่มากมาย รวมทั้งช้างและเสือ แน่นอนย่อมเต็มไปด้วย 
ภยันอันตราย แต่มีวัดเล็กๆ วัดหนึ่งในอ�าเภอสนามชัยเขต ทั้งๆ ที่อยู่ 
ในป่าลกึ กระนัน้ผูค้นมากมายกพ็ากนัดัน้ด้นเข้าไปโดยไม่กลวัอนัตราย 
ใดๆ วดันัน้คอื วดัซ�าป่างาม ส่วนเจ้าอาวาสคอื หลวงพ่อคง สวุณณฺ

หลวงพ่อคง เป็นพระกรรมฐานที่ชอบความสงบสงัด แต่ผู้คน 
ทั่วทุกสารทิศรู้จักท่านในฐานะพระเกจิอาจารย์ ที่ปรีชาสามารถทั้ง 
ด้านพุทธศาสน์และไสยเวทย์ มีชื่อเสียงเลื่องลือด้านอิทธิปาฏิหาริย์ 
และคาถาอาคม วัตถุมงคลของท่าน ไม่ว่าเหรียญ แหวน ตะกรุด 
ผ้ายันต ์ล้วนเป็นที่ต้องการของผู้คนตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู ่และ 
มีผู้ปรารถนาครอบครองและหวงแหนจวบจนทุกวันนี้

แต่ท่านยังมีคุณวิเศษอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่กล่าวขาน 
กันมากนัก โดยเฉพาะสมัยนี้ นั่นคือความเมตตากรุณา



152

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ หรือ ๗๖ ปีก่อน ณรงค์ เทวานฤมิตรกุล 
เป็นเดก็อาย ุ๘ ขวบ วนัหนึง่พ่อชวนไปร่วมงานท�าบญุอายคุรบ ๑๐๖ ปี 
ของหลวงพ่อคง สมัยนั้นไม่มีรถ ต้องขี่ม้าเข้าไป จากพนมสารคาม 
ไปสนามชัยเขต ระยะทางแค่ ๔๐ กิโลเมตร แต่ต้องเดินทางเป็นวัน 
เพราะเป็นป่าทึบ มีแต่ทางเส้นเล็กๆ ตัดผ่าน

ตอนออกจากบ้าน ณรงค์เล่าว่า นอกจากข้าวของที่จะเอาไป 
ท�าบญุแล้ว พ่อยงัเอาหอมหวัแดงพวงใหญ่ ๓ - ๔ พวงใส่ย่ามไปด้วย 
เด็กน้อยแปลกใจว่าเอาไปท�าไม แถมยังเก็บไว้กับตัว ราวกับของมีค่า 
แต่ก็ไม่ได้ถาม

เมื่อขี่ม้าไปได้ไม่นาน ก็เข้าสู่เขตป่าดงดิบ ต้นไม้แน่นขนัด แสง 
แดดส่องลงมาไม่ถึง มองขึ้นไปไม่เห็นฟ้า ตอนบ่ายแก่ๆ จู่ๆ ม้าซึ่ง 
ก�าลังวิ่งอยู่ดีๆ ก็หยุดชะงัก ยกขาหน้า พร้อมกับส่งเสียงร้องตกใจ 
จนเดก็ตกลงมาจากหลงัม้า ส่วนม้ากล้็มลงไปนอน ไม่ยอมลกุ พ่อรบี 
ล้วงเอาหอมหัวแดงออกมาจากย่าม เรียกให้ลูกเอามือขยี้หอม แล้ว 
ป้ายที่จมูกม้า เพียงเท่านั้นม้าก็ตกใจ รีบลุกขึ้นยืน ทั้งพ่อทั้งลูกก็ 
กระโดดขึ้นม้าทันที พอขึ้นม้าเรียบร้อย ม้าก็วิ่งอย่างรวดเร็วแบบ 
ไม่คิดชีวิตเอาเลย

เด็กน้อยสงสัย ถามพ่อว่าม้าเป็นอะไร ค�าตอบคือ “เสือ”
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“ม้ำมนัได้กลิน่เสอื มนัเลยหมดแรง นอนรอให้เสอืมำกนิ” แล้ว 
พ่ออธิบายต่อว่าที่เอาหอมแดงมาทุบแล้วป้ายจมูกเสือก็เพื่อดับกลิ่น 
เสือนั่นเอง หอมหัวแดงยังท�าให้ม้าแสบจมูก จึงวิ่งแบบไม่คิดชีวิต

พ่อยังเล่าให้เด็กน้อยฟังว่า หลังจากม้าลุกขึ้นแล้ว เห็นเสือ 
ตัวหนึ่ง ใหญ่มาก อยู่ด้านหลังห่างประมาณ ๒๐ เมตรเท่านั้นเอง

พอม้าวิง่ควบไปได้อกีชัว่โมงกว่า มนักท็�าท่าจะหยดุ พ่อต้องเอา 
หอมแดงป้ายจมูกม้าเพื่อให้ม้าวิ่งต่อ ท�าอย่างนี้ ๓-๔ ครั้ง ในที่สุดก็ 
ถงึวดัซ�าป่างาม หลงัจากทีช่ะลอม้าลง หลวงพ่อคงกม็าปรากฏตวัอยู่ 
หน้าวัด ประโยคแรกที่หลวงพ่อคงทักคือ

“เป็นไง รู้ว่ำจะมำเลยให้ลูกน้องไปรับ”
พ่อก้มลงกราบ แล้วบอกว่า “ลูกน้องหลวงพ่อท�ำเอำผมกับ 

ไอ้หนูเกือบแย่”
ลูกน้องหลวงพ่อก็คือเสือโคร่งนั่นเอง

หลวงพ่อคงทีเ่ดก็น้อยเหน็นัน้ เดนิเหนิคล่องแคล่ว ราวกบัอายุ 
๕๐-๖๐ ปี ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าท่านอายุ ๑๐๖ ปี

คืนนั้นทั้งพ่อและลูกพักในโบสถ์ ซึ่งก่อสร้างด้วยซุงต้นใหญ่ๆ 
เนื่องจากเป็นคืนเดือนหงายจึงมองเห็นรอบโบสถ์ได้ชัดเจน ตกดึก 
เดก็น้อยปวดฉี ่จงึลกุขึน้มาจะเดนิออกไปฉี ่แต่ทนัททีีม่องออกไปทาง 
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หน้าต่างโบสถ์ ก็ชะงักและตกใจ เพราะที่เห็นก็คือ เสือตัวใหญ่ ๗ - ๘ 
ตัว ก�าลังเดินไปมารอบโบสถ์ เด็กน้อยหายปวดฉี่ทันที รีบกลับไป 
นอนข้างพ่อ เงยหน้าทีไรก็เห็นเสือเดินไปเดินมาตลอดทั้งคืน รุ่งเช้า 
จึงหายไป

เรื่องราวข้างต้นดูเหลือเชื่อ แม้แต่ณรงค์ก็ยอมรับว่า “เล่ำให้ 
คนสมัยนี้ฟัง ก็มีแต่คนหำว่ำโม้ แต่เรื่องนี้จริงที่สุด ๗๐ กว่ำปีผ่ำนไป 
ยังไม่เคยลืมเลย” 

เรื่องนี้คงจะสูญหายไปตลอดกาลหากลูกชายของณรงค์ คือ 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ไม่ได้สอบถามและบันทึกเอาไว้เมื่อไม่นาน 
มานี้ 

เสือนั้นเป็นสัตว์ดุร้าย แต่ก็กลายเป็นสัตว์เชื่อง เมื่ออยู่ใกล้ 
หลวงพ่อคง จนกลายเป็น “ลูกน้อง” ของท่าน นั่นคงไม่ใช่เพราะ 
คาถาอาคมของท่านเท่านั้น หากยังเป็นเพราะเมตตาอันไม่มีประมาณ 
ของท่าน ท่านจงึอยูท่่ามกลางสงิสาราสตัว์น้อยใหญ่โดยไม่เป็นอนัตราย 
แถมบารมีของท่านยังปกแผ่ไปยังสานุศิษย์ทั้งหลาย จะว่าไปแล้วที่ 
คนกับเสืออยู่ด้วยกันได้ฉันมิตรเพราะต่างเป็นศิษย์ของหลวงพ่อคง 
นั่นเอง



ก�าเนิด ประมาณ ปีพ.ศ. ๒๓๗๗ 
ชาตภูมิ แขวงเมืองพระตะบอง
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๕ สิริอายุ ๑๐๘ ปี

 
ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมือ่อาย ุ๑๕ ปี จนอายคุรบบวชจงึอปุสมบท 

เป็นพระภิกษุ และเริ่มศึกษาพุทธาคมและไสยเวทย์จากพระคณาจารย์ 
ชาวเขมรที่มีชื่อเสียงด้านเวทมนตร์ ภายหลังท่านย้ายมาอยู่วัดซ�าป่าง่าม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อคงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพ 
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชาวเมืองฉะเชิงเทรา 
และใกล้เคียง วัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนเป็นที่นิยมและแสวงหาในแวดวง 
นักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ โดดเด่นที่สุดคือ “เหรียญรูป 
อาร์ม เนื้อเงินลงยา” ปี พ.ศ. ๒๔๘๓

หลวงพ่อคง สุวณฺณ
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สมเด็จพระสังฆราชที่ครองวัดบวรนิเวศวิหารนับแต่อดีตถึง 
ปัจจบุนัม ี๔ พระองค์ สององค์สดุท้ายได้แก่ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ 
สังฆราช องค์แรกนั้นเป็นราชสกุล กล่าวคือเป็นพระราชนัดดาใน 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ส่วนองค์หลงันัน้เป็นสามญัชน 
อุปนิสัยก็แตกต่างกันมาก องค์แรกพูดตรง โผงผาง มีอารมณ์ขัน 
เป็นกันเอง ส่วนองค์หลังนั้นพูดจาสุภาพเรียบร้อยและไม่ค่อยพูดเล่น 
แต่สิง่หนึง่ทีท่ัง้สององค์มเีหมอืนกนัคอื เคยมคีวามคดิทีจ่ะสกึ จนถงึ 
ขั้นเตรียมการไว้พร้อมแล้ว
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สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมัยยังหนุ่ม 
เป็นพระมหาชื่น วัดบวรนิเวศวิหารสมัยนั้นเจ้าอาวาสคือ สมเด็จพระ 
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ทรงกวดขนัในเรือ่งระเบยีบ 
วินัยมาก พระรูปใดท�าผิดแม้เพียงเล็กน้อย บางครั้งพระองค์ก็ถึงกับ 
เกรี้ยวกราด พระมหาชื่นคงเจอพิโรธของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าอยู่ 
หลายครัง้ จงึเบือ่หน่ายในเพศบรรพชติ วนัหนึง่ได้ไปกราบทลูพระองค์ 
ว่า จะขอลาสิกขา สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงฟังแล้วก็มิได้ตรัส 
ว่ากระไร 

พระมหาชื่นจึงไปหาฤกษ์สึก แล้วให้โยมไปเตรียมผ้านุ่งมาไว้ 
ให้พร้อม หนึ่งวันก่อนจะถึงฤกษ์สึก บังเอิญพระบาทสมเด็จพระ- 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เสด็จฯ มาที่วัดบวรฯ เพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระ- 
มหาสมณเจ้า จากนัน้ได้เสดจ็ฯ ตรงมาทีก่ฏุขิองท่าน โดยทรงยนือยูท่ี่ 
หน้าประตูกุฏิ ครั้นพระมหาชื่นเห็นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่กุฏิก็ตกใจ 
แทบสิ้นสติ เพราะพระองค์ไม่เคยเสด็จฯ เช่นนี้มาก่อน พระมหาชื่น 
ท�าตัวไม่ถูก จึงนั่งรับเสด็จอยู่ในกุฏิ ครั้นจะเชิญเสด็จฯ เข้ามาก็พูด 
ไม่ถูก

พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “ได้ยินว่ำคุณจะสึกหรือ ?”
พระมหาชื่นก็ถวายพระพรรับว่าจริง
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พระองค์รบัสัง่ต่อไปว่า “ฉนักไ็ม่ว่ำอะไรหรอก แต่อยำกจะบอก 
ให้รู้ว่ำ คนอย่ำงคุณนั้นบวชเป็นพระแล้วหำยำก ถ้ำสึกออกมำเป็น 
ฆรำวำสก็หำง่ำย”

ได้ยนิเช่นนัน้พระมหาชืน่กเ็ลยตดัสนิใจไม่สกึ ส่วนผ้าทีเ่ตรยีมไว้
ก็ให้โยมน้องชายไป 

นบัแต่นัน้ท่านกไ็ม่คดิสกึอกีเลย มัน่คงในเพศบรรพชติ และเจรญิ 
ในสมณศักดิ์เป็นล�าดับ จนได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
และสิ้นพระชนม์ด้วยพระชนมายุ ๘๖ พรรษา 

ส่วนสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช นัน้ เมือ่ครัง้ที่ 
ยังเป็นพระมหาเจริญ เปรียญเจ็ดประโยค อายุ ๒๔ ปี ท่านตั้งใจจะ 
ลาสกิขา จงึได้กราบทลูลาสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณ- 
วงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและพระอุปัชฌาย์ พระองค์ได้รับสั่งว่า “คุณ 
เจรญิไปคดิใหม่อกีท ีบวชเป็นพระนัน้ยำก สกึสง่ิำย กนักเ็คยคดิจะสกึ 
มำเหมือนกัน” 

อย่างไรก็ตามดูหมือนท่านจะไม่เปลี่ยนใจ ได้ท�าหนังสือขอ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา ผ่านกระทรวงธรรมการ 
(ศึกษาธิการ) ตามแบบแผนประเพณีในฐานะที่เป็นพระมหาเปรียญ 
แต่ระหว่างที่เดินเรื่องอยู่นั้น โยมมารดาของท่านทราบข่าวว่าพระ 
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ลูกชายจะสึก จึงได้รีบเดินทางจากเมืองกาญจน์มาหาที่วัดบวรนิเวศ 
ทนัท ีครัน้มาถงึกไ็ด้บอกกบัพระลกูชายด้วยน�า้เสยีงจรงิจงัว่า “ถ้ำคณุ 
มหำจะสึก ดิฉันก็จะผูกคอตำย”

เพียงเท่านี้พระมหาเจริญก็รีบท�าเรื่องถอนหนังสือขอลาสิกขา 
และเลิกล้มความตั้งใจที่จะสึก นับแต่นั้นท่านก็พากเพียรในการศึกษา 
และปฏิบัติ จนส�าเร็จเป็นมหาเปรียญ ๙ ประโยค อีกทั้งเจริญใน 
สมณศักดิ์เป็นล�าดับ จนได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และ 
สิ้นพระชนม์ด้วยพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา

สองเหตุการณ์ที่กล่าวมา ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์เล็กๆ ที่ 
กนิเวลาไม่กีน่าท ีมคี�าพดูแค่ไม่กีค่�า แต่มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อชวีติ 
ของสมเดจ็พระสงัฆราชทัง้สองพระองค์ รวมทัง้ต่อพทุธศาสนาไทย 
และเมืองไทย เพราะหากไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวชีวิตของทั้งสอง 
พระองค์จะต้องหกัเหไปอกีทางหนึง่ ซึง่หมายความว่าเมอืงไทยจะไม่มี 
สมเด็จพระสังฆราชที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและเป็นแบบอย่าง 
แห่งคุณธรรมดังสองพระองค์ 
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เมือ่ ๕๐ ปีก่อน หากไปถามคนอดุรว่า รูจ้กัพระเทพวสิทุธาจารย์ 
ไหม ส่วนใหญ่คงได้แต่ส่ายหน้า แต่ถ้าถามถึง “หลวงปู่ดีเนาะ” 
ทกุคนจะรูจ้กัเป็นอย่างด ี เพราะท่านเป็นพระทีช่าวอดุรให้ความเคารพ 
นับถือเป็นอย่างยิ่ง

หลวงปู่ดีเนาะ มีนามเดิมว่า บุ ปลัดกอง เกิดที่จังหวัดนคร- 
ราชสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ ต่อมาครอบครัวของท่านได้อพยพมาอยู่ 
ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ ๒๓ ปี บวช 
ได้ ๓ พรรษาก็ได้ไปจ�าพรรษาที่วัดมัชฌิมาวาส และอยู่ประจ�าที่วัดนี้ 
โดยตลอด จนได้เป็นเจ้าอาวาส และได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นล�าดับ 
จนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
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เหตุที่ท่านมีฉายาว่า “หลวงปู่ดีเนาะ” ก็เพราะว่าเวลาท่านพูด 
คยุกบัใครกต็าม ท่านชอบกล่าวค�าว่า “ดเีนาะ” อยูเ่ป็นนจิ ไม่ว่าเรือ่ง 
ที่ท่านได้รับฟังนั้นจะเป็นเรื่องร้ายเพียงใดก็ตาม

มิใช่แต่เรื่องที่ท่านได้ยินเท่านั้น เวลามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับ 
ท่าน แม้เป็นเรื่องไม่ดีหรือเรื่องร้าย ท่านก็กล่าวค�าว่า “ดีเนาะ” และ 
ไม่ได้มีทีท่าเป็นทุกข์ร้อนแต่อย่างใด ท่านมีอารมณ์ดีอยู่เสมอเพราะ 
มองทุกอย่างเป็นเรื่องดีไปหมด

มเีรือ่งเล่าว่าวนัหนึง่ ท่านได้รบันมินต์ไปเทศน์ทีบ้่านโยม เจ้าภาพ 
แจ้งว่าจะมารับแต่เช้า แต่หลวงปู่นั่งรอจนสายโยมก็ไม่มาสักท ีท่าน 
จึงว่า “ไม่มำ ก็ดีเหมือนกันเนำะ  เรำฉันข้ำวของเรำดีกว่ำ”

ฉันได้สักพัก โยมก็มารับ พร้อมกับขอโทษหลวงปู ่ที่มาช้า 
เนื่องจากรถเสีย ท่านหยุดฉันกลางคัน พูดกับโยมว่า “อือ ก็ดีเนำะ 
ไปฉันที่งำนเนำะ”

นั่งรถไปได้สักพัก ปรากฏว่าเครื่องดับ คนขับแจ้งว่ารถเสีย 
หลวงปู่ก็ว่า “ดีเนำะ  ได้หยุดพักชมวิว  เนำะ”

หลังจากคนขับซ่อมรถพักใหญ่ ก็เอ่ยปากขอให้หลวงปู่ช่วย 
เข็นรถ ท่านยิ้มแล้วบอกว่า “โอ้ ดีเนำะ  ได้ออกก�ำลังเนำะ” ว่าแล้วก็ 
ออกแรงช่วยเข็นรถจนวิ่งได้
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กว่ารถจะไปถงึบ้านงาน กเ็ลยเทีย่งแล้ว เป็นอนัว่าวนันัน้หลวงปู่ 
แทบไม่ได้ฉันข้าวเลย แต่ท่านก็ยังยิ้มได้ ท่านนั่งพักสักครู่ เจ้าภาพก็ 
นิมนต์ท่านขึ้นเทศน์

“ดเีนำะ มำถงึกไ็ด้ท�ำงำนเลยเนำะ” ว่าแล้วท่านกข็ึน้ธรรมมาสน์ 
เทศน์จนจบ มีคนชงกาแฟถวาย แต่เผลอตักเกลือใส่แทนน�้าตาล 
หลวงปู่จิบกาแฟไปหนึ่งค�า แล้วก็บอกโยมว่า “โอ้ดีเนำะ ดีๆ” แล้วก็ 
วาง

ลูกศิษย์เห็นหลวงปู่ไม่ฉันกาแฟแล้ว จึงอยากดื่มต่อเพื่อเป็น 
สิริมงคล ครั้นดื่มกาแฟไม่ทันจะกลืนก็พ่นพรวดออกมา “เค็มปี๋เลย 
หลวงปู่ ฉันเข้ำไปได้ยังไง”

“กด็เีนำะ ฉนักำแฟหวำนๆ มำนำน” หลวงปูว่่า “ฉนัเคม็ๆ  บ้ำง 
ก็ดีเหมือนกัน”

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวขานกัน คราวหนึ่งโจรได้ขึ้นกุฏิ 
หลวงปู่ พร้อมกับเอาปืนจี้ท่าน แล้วประกาศว่า “นี่คือกำรปล้น อย่ำ 
ขัดขืนนะหลวงปู่”

หลวงปู่แทนที่จะสะทกสะท้าน กลับยิ้มให้โจร แล้วกล่าวว่า 
“ปล้นก็ดีเนำะ” 
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โจรชะงักด้วยความแปลกใจ ถามหลวงปู่ว่า ถูกปล้นท�าไมถึง 
ว่าดี หลวงปู่ตอบว่า “ท�ำไมจะไม่ดีล่ะ  ก็ข้ำต้องทนทุกข์ทรมำนเฝ้ำ 
ไอ้สมบัติบ้ำๆ  นี่ตั้งนำนแล้ว  เอ็งเอำไปเสียให้หมดข้ำจะได้ไม่ต้อง 
เฝ้ำมันอีก”

โจรขู่ว่า นี่ไม่ใช่แค่ปล้นนะ แต่เขาตั้งใจจะฆ่าหลวงปู่ด้วย เพื่อ 
ปิดปากเจ้าทรัพย์ “ฆ่ำก็ดีเนำะ” หลวงปู่ตอบ

โจรแปลกใจจงึถามว่า ถกูฆ่ามนัดตีรงไหน หลวงปูต่อบว่า “ข้ำ 
มันแก่แล้ว ตำยเสียได้ก็ดี จะได้ไม่ทุกข์ร้อนอะไร” 

โจรรูส้กึอ่อนใจเลยบอกว่า “ถ้ำอย่ำงนัน้ฉนัไม่ฆ่ำหรอก” “ไม่ฆ่ำ 
ก็ดีเนำะ”

โจรสงสัยถามหลวงปู่ว่า “ท�ำไมฆ่ำก็ดี  ไม่ฆ่ำก็ดีอีก”

หลวงปูต่อบว่า “กำรฆ่ำมนัเป็นบำป เอง็จะต้องชดใช้เวรทัง้ชำตนิี้ 
และชำตหิน้ำ อย่ำงน้อยต�ำรวจเขำจะต้องตำมจบัเอง็เข้ำคกุ  เข้ำตะรำง 
หรือไม่ก็ถูกฆ่ำตำย ตำยแล้วก็ยังตกนรกอีก”

ในที่สุดโจรก็เปลี่ยนใจ บอกหลวงปู่ “ถ้ำอย่ำงนั้นฉันไม่ปล้น 
หลวงปู่แล้ว” หลวงปู่ตอบเหมือนเดิมว่า “ไม่ปล้นก็ดีเนำะ”



166

โจรผู้นี้ภายหลังได้ส�านึกบาป มอบตัวกับต�ารวจ เมื่อพ้นโทษ 
ออกมา ก็ขอบวชกับหลวงปู่

เป็นเพราะหลวงปู่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ขณะเดียวกับค�าว่า 
“ดเีนาะ” ของท่านกเ็ตอืนใจให้ผูค้นรูจ้กัหาประโยชน์จากเหตกุารณ์ต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าดหีรอืร้าย เป็นเสมอืนการสอนธรรมทีก่ระชบัสัน้ แต่มี 
ความหมายลึกซึ้ง ดังนั้นเมื่อท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น 
พระราชาคณะชัน้เทพ จงึมรีาชทนินามว่า “สาธอุทุานธรรมวาท”ี ซึง่ 
แปลว่า “ผู้สอนธรรมโดยกล่าวค�าว่าดีเนาะ”

ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสเป็นเวลานานถึง ๖๒ ปี จน 
กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงได้ถึงแก่มรณภาพลง สิริอายุ ๙๘ ปี



นามเดิม บุ ปลัดกอง 
ก�าเนิด พ.ศ. ๒๔๑๕
ชาตภูมิ บ้านดู่ ต�าบลบ้านดอน อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ วัดบ้านบ่อน้อย ต�าบลเชียงยืน อ�าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 
มรณภาพ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๓ สิริอายุ ๙๘ ปี

เมื่ออุปสมบทท่านได้รับฉายาว่า “ปุญฺญสิริ” จ�าพรรษา อยู่ที่วัดบ้าน 
โนนสว่าง บ้านทุ่งแร่ เมื่ออยู่ครบ ๓ พรรษาท่านได้ย้ายไปจ�าพรรษาอยู่ที่วัด 
มัชฌิมาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐

“หลวงปูด่เีนาะ” ตามปกตวิสิยั ท่านชอบอทุานหรอืกล่าวค�าว่า “ดเีนาะ” 
และค�าว่า “ส�าคัญเนาะ” ไม่ว่าเรื่องที่ท่านได้รับฟังนั้น จะเป็นดีหรือเรื่องร้าย 
เพยีงใดกต็าม กจ็ะเอ่ยปากอทุานว่า ดเีนาะ หรอื ส�าคญัเนาะ และท่านจะเรยีก 
คนทัว่ไปรวมทัง้พระภกิษแุละสามเณร หรอืคฤหสัถ์ ว่า “หลวง” จากค�าอทุาน 
หรอืค�าพดูทีท่่านหลวงปูต่ดิปากนีเ้อง ประชาชนและลกูศษิย์ของท่านหลวงปู่ 
จงึตัง้ฉายา หรอืสมานาม ท่านหลวงปูว่่า “หลวงปูด่เีนาะ” แม้กระทัง่ในการ 
ได้รบั พระราชทานเลือ่นสมณศกัดิข์องท่านนัน้ ราชทนินามของท่านกย็งัมคี�า 
ว่า “สาธอุทุานธรรมวาท”ี ซึง่แปลว่า “ดเีนาะ” อยูใ่นราชทนินามของท่านด้วย

ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสนาน ๖๓ ปี ก่อนจะมรณภาพด้วย 
โรคชรา

พระเทพวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่ดีเนาะ)
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ลกูศษิย์ของหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตโฺตทีม่ชีือ่เสยีง ส่วนใหญ่เป็นพระ 
ธรรมยตุ แต่ทีเ่ป็นพระมหานกิายกม็ไีม่น้อย ทีโ่ดดเด่นกค็อื หลวงพ่อ 
ทองรัตน์ กนฺตสีโล หลวงปู่กินรี จนฺทิโย และหลวงพ่อชา สุภทฺโท 
ทัง้สามองค์นอกจากเป็นศษิย์ของอาจารย์ท่านเดยีวกนัแล้ว ยงัมคีวาม 
สมัพนัธ์ในฐานะอาจารย์และศษิย์ด้วย กล่าวคอืหลวงพ่อทองรตัน์เป็น 
อาจารย์ของหลวงปูก่นิร ี ส่วนหลวงปูก่นิรเีป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชา

หลวงพ่อทองรัตน์เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก มีนิสัยไปทางนักเลง 
หัวรั้น ครั้นเป็นหนุ่มก็ชอบพูดจาคึกคะนอง โผงผาง และเป็นนักเลง 
สุรา แต่ขยันขันแข็งในการท�างาน เมื่อบวชก็ยังไม่ทิ้งนิสัยโผงผาง 
แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว ท่านเอาจริงเอาจังมาก
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เมื่อบวชได้ ๖ พรรษา ท่านได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่ 
เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลังจากได้รับการฝึกฝน 
อบรมอย่างหนกัแล้ว ท่านได้รบัมอบหมายจากหลวงปูม่ัน่ให้ไปจ�าพรรษา 
ที่ถ�้าแห่งหนึ่ง โดยพระอาจารย์ใหญ่ก�าชับว่าถ้าไม่ครบ ๓ พรรษาก็ 
ไม่ต้องลงมา

ในพรรษาแรกทีถ่�า้แห่งนัน้ คนืหนึง่ขณะทีท่่านก�าลงันัง่สมาธอิยู่ 
ได้ยินเสียงกึกก้องราวฟ้าจะทลาย ภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนราวกับ 
แผ่นดนิไหว ท่านรูส้กึกลวัจบัใจ ขนและผมลกุชชูนั เหงือ่ออกท่วมตวั 
เมื่อความกลัวถึงขีดสุด ก็ได้ยินเสียงกระซิบที่หูว่า “ในสำกลพิภพนี้ 
สรรพสัตว์ตลอดทั้งเทพ พรหม ยม ยักษ์  ทั้งหลำยทั้งปวง ล้วน 
เคำรพและย�ำเกรงต่อพระพุทธเจ้ำทั้งสิ้น  เรำเป็นลูกศิษย์พระตถำคต 
จะไปกลัวอะไร”

เมื่อได้ยินเช่นนั้นสติของท่านก็กลับคืนมา ความกลัวหายไป 
ความแกล้วกล้ามาแทนที่ นับแต่นั้นความกลัวไม่เคยเกิดขึ้นกับท่าน 
อีกเลย ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า “อาการหายกลัวครั้งนี้มี 
อานภุาพมากกว่าครัง้ทีผ่่านมาหลายร้อยพนัเท่า เดนิจงกรม นัง่สมาธิ 
มีแต่ความเยือกเย็น สบาย ข้าวปลาอาหารไม่หิว เป็นอยู่ ๗ วัน 
๗ คืน นอนก็ไม่นอน”
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ว่ากันว่าถ�้านั้นมีพระธุดงค์ไปมรณภาพหลายรูปแล้ว ถ้าไม่ 
เข้มแขง็ อดทนต่อความยากล�าบาก อกีทัง้มภีมูจิติภมูธิรรมทีก่ล้าแขง็ 
กอ็ยูย่าก แต่ท่านกส็ามารถภาวนาแต่ผูเ้ดยีวในถ�า้นัน้ตลอด ๓ พรรษา 
เมือ่ครบก�าหนด ท่านได้ลงมากราบหลวงปูม่ัน่ และเล่าเรือ่งต่างๆ ให้ 
ฟัง หลวงปู่มั่นออกปากว่า “ทองรัตน์  เดี๋ยวนี้จิตของท่ำนเท่ำกับ 
จิตของผมแล้ว ต่อไปนี้ท่ำนจะเทศน์จะสอนคนอื่นก็จงสอนเถิด”

ท่านยงัเล่าถงึประสบการณ์การภาวนาทีภ่เูขาลกูหนึง่ว่า ขณะที่ 
เดนิจงกรม มใีบไผ่ร่วงลงมาตรงทางเดนิมากมาย แล้วมลีมหมนุอย่าง 
แรง จู ่ๆ อากาศก็กลายเป็นน�้า ใบไผ่กลายเป็นปลาหลดมากมาย 
แหวกว่ายอยู่ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่นาน

ท่านรู้ทันทีว่านี้เป็นนิมิต จึงตะโกนว่า “ใบไผ่ผีบ้ำ หน้ำหมำ 
โคตรพ่อโคตรแม่มึง มึงหลอกกู  ใบไผ่ก็เป็นใบไผ่ อำกำศก็เป็นอำกำศ 
มึงอย่ำมำหลอกกู สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นก็ดับ” 

ประโยคหลังท่านพูดซ�้าๆ “สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นก็ดับ” ในที่สุด 
นิมิตนั้นก็หายไป ทุกอย่างกลับคืนเหมือนเดิม

หลวงพ่อทองรตัน์ชอบธดุงค์เป็นวตัร บางครัง้กไ็ปอยูช่่วยครบูา 
อาจารย์ คอยดูแลพระเณรไม่ให้ประพฤติตัวนอกลู ่นอกทาง ซึ่ง 
ก็ได้ผลเพราะพระเณรกลัวท่านมาก เนื่องจากท่านใช้วิธีถึงลูกถึงคน 
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นอกจากพูดต�าหนิตรงๆ ไม่อ้อมค้อมแล้ว บางครั้งก็ใช้วิธีแรงๆ

คราวหนึ่งมีพระรูปหนึ่งภาวนาผิดทาง เกิดหลงขึ้นมา คิดว่า 
ตนเองเหาะได้ จึงส่งเสียงเอะอะโวยวายด้วยความดีใจ จึงขอให้ 
หลวงปู่เสาร์จัดการ ท่านเดินตรงไปยังพระรูปนั้นทันที แล้วใช้ก�าปั้น 
อัดที่กกหูเต็มแรง จนพระรูปนั้นถึงกับล้มกองกับพื้น สักพักก็ได้สติ 
กลับคืนมา

นีเ้ป็นวิธแีกอ้ารมณ์ของหลวงพ่อทองรตัน์ ทีไ่ม่เหมอืนใครและ 
ไม่มีใครเหมือน

ในช่วงปัจฉิมวัย ท่านได้มาพ�านักที่ป่าช้าบ้านคุ้ม อ�าเภอวาริน- 
ช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และอยู่อย่างต่อเนื่องนานกว่า ๑๐ ปี 
จนกลายเป็นวัดป่าบ้านคุ้ม

ท่านเข้มงวดในการสอนพระเณรมาก ท่านเคยกล่าวว่า “ใครมำ 
บวชปฏิบัติในส�ำนักนี้  ให้มีควำมพำกเพียรนั่งสมำธิ  เดินจงกรม อย่ำ 
ให้น้อยกว่ำ ๓ ชั่วโมง วันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้กิเลสเอำไป ๒๑ ชั่วโมง 
ถ้ำท�ำควำมเพียร ท�ำจิตให้สงบจำกกิเลสได้ไม่ถึง  ๓  ชั่วโมงต่อวัน 
เป็นอย่ำงน้อย ออกพรรษำให้สึกออกไปช่วยพ่อแม่ท�ำไร่ท�ำนำ ช่วย 
พ่อแม่ประกอบอำชีพเลี้ยงครอบครัว ดีกว่ำมำบวชไม่มีควำมเพียร”
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ท่านยังย�้าอีกว่า “ท�ำควำมเพียรน้อยกว่ำ ๓ ชั่วโมง  เอำชนะ 
กิเลสไม่ได้หรอก มรรคผลนิพพำนโน่น อยู่ฟำกตำยโน้น ต้องกินน้อย 
นอนน้อย ขยันมำก อดทนมำก  ไม่กลัวล�ำบำก  ไม่กลัวกิเลส  เอำชนะ 
กิเลสให้ได้ จึงจะเห็นมรรคผลนิพพำน”

ในปีที่ท่านจะมรณภาพ ท่านบอกให้ชาวบ้านหาฟืนมาไว้ให้เต็ม 
โรงครัว ท่านให้เหตุผลว่า “ ปีนี้จะมีการใช้ฟืนมาก” นอกจากนั้นยัง 
ท�าให้ท�าซุม้โค้งประตทูางเข้าวดั เพราะ “จะมรีถยนต์มามาก” ชาวบ้าน 
ได้ยินแล้วก็แปลกใจมากเพราะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีรถยนต์เข้าถึง 
หมู่บ้านเลย

หลังจากนั้นไม่นาน ท่านก็ปวดท้องอย่างกะทันหัน อาพาธได้ 
เพียง ๒ วันก็มรณภาพในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๙๙ สิริอายุ ๖๘ ปี
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เอ่ยชื่อ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ไม่มีชาวอีสานคนใดที่ไม่รู้จัก 
ส่วนใหญ่รู้จักกิตติศัพท์ของท่านในทางคาถาอาคม และเครื่องราง 
ของขลงั ยิง่มข่ีาวลอืว่าคนนัน้คนนีร้อดตายจากอบุตัเิหต ุ เช่น ตกึถล่ม 
รถคว�่า เพราะมีพระเครื่องของท่านห้อยคอ ผู้คนก็ยิ่งศรัทธาและ 
นบัถอืท่านมากขึน้ ต่างพากนัมาหาท่านจากทกุสารทศิ เพือ่หวงับารมี 
ของท่านคุ้มหัวหรืออ�านวยโชคลาภ

แม้มหีลายคนทีส่มหวงั แต่กม็ไีม่น้อยทีผ่ดิหวงั วนัหนึง่มหีญงิ 
ผูห้นึง่มาต่อว่าท่านว่า “ลกูชำยได้เอำโฉนดทีด่นิมำให้หลวงพ่อเหยยีบ 
แล้ว ท�ำไมยังขำยที่ไม่ได้” ท่านตอบว่า “ก็มึงเอำแต่ใจมึงเอง มึง 
ไม่เอำใจคนซื้อเขำ  ให้กูเหยียบจนตีนบวมมึงก็ขำยไม่ได้ด๊อก ถ้ำมึง 
เอำใจคนซื้อ มึงก็ขำยได้”
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อีกคราวหนึ่งมีคนมาต่อว่าท่านว่า “ลูกชำยฉันก็ห้อยเหรียญ 
ของหลวงพ่อ แล้วท�ำไมมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถสิบล้อตำยได้” 
หลวงพ่อตอบว่า “ก็ลูกมึงมันขี่เร็วตั้ง  ๑๒๐ กิโล ตอนมันขี่ถึง ๘๐ 
กูก็โดดลงแล้ว”

เคยมีลูกศิษย์ทักท้วงท่านว่า หลวงพ่อมอบวัตถุมงคลให้แก่ 
ทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่งโจรผู้ร้าย อย่างนี้ไม่บาปหรือ ท่านตอบว่า 
“ใครขอกูก็ให้  ไม่เลือกยำกดีมีจน กูจะไปรู้หรือว่ำมันเป็นใคร ถ้ำมัน 
เป็นโจร  เมื่อมันได้รับประโยชน์จำกของที่กูแจก มันคงคิดได้ว่ำเป็น 
เพรำะพระศำสนำ มันจะได้เข้ำมำสนใจปฏิบัติธรรม”

หลวงพ่อคูณเป็นผู้ที่มีเมตตาสูง ท่านอยากช่วยเหลือชาวบ้าน 
โดยเฉพาะคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ท่านจึงไม่ค่อยขัดศรัทธาญาติโยม ใคร 
ขออะไร หากไม่เกนิเลยท่านกม็กัให้ แต่ในเวลาเดยีวกนัท่านกพ็ยายาม 
เตือนผู ้คนว่าอย่ามัวแต่พึ่งท่านหรือเครื่องรางของขลังของท่าน 
จนประมาทหรอืละเลยการท�ากจิของตน วตัถมุงคลของท่านจะดวีเิศษ 
แค่ไหน หากเจ้าของตัง้อยูใ่นความประมาท หรอืไม่มคีวามเพยีรพยายาม 
ก็มิอาจประสบความส�าเร็จ หรือมีโชคลาภได้

สมัยที่ท่านยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง ท่านเคยไปจ�าพรรษาที่วัด 
แห่งหนึ่ง พระที่วัดนั้นประหลาดใจที่ท่านรู้อนาคตได้แม่นย�า เป็นที่ 
เลื่องลือจนมีญาติโยมมาหาท่านไม่ขาด พระรูปหนึ่งอดสงสัยไม่ได้จึง 
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ไปถามท่านว่าท่านท�าได้อย่างไร หลวงพ่อชีไ้ปทีน่กตวัหนึง่ แล้วบอกว่า 
“นกมันบอกกระมัง” ไม่ว่าพระรูปนั้นจะซักไซ้อย่างไร ท่านก็ไม่พูด 
หนกัเข้าท่านกบ็อกว่า “กกูเ็ดำส่งไปอย่ำงนัน้แหละ อย่ำถอืเป็นอำรมณ์ 
เลย”

เคยมีคนถามหลวงพ่อว่า ถ้าเรียกหลวงพ่อว่าพระอริยเจ้าจะ 
ได้ไหม ท่านมองหน้าผู้พูดและกล่าวว่า “กูหรืออริยเจ้ำ ตัวกูเองยัง 
เอำไม่รอดเลย จะเป็นอริยเจำ้ได้อย่ำงไร อย่ำงดีก็เป็นได้แค่หลวงตำ 
แก่ๆ ขอชำวบ้ำนเขำกินไปวันๆ  เท่ำนั้น”

นอกจากการสงเคราะห์ญาติโยมด้วยธรรมะและการเป็นที่พึ่ง 
ทางใจแล้ว การช่วยเหลือด้วยวัตถุท่านก็ใส่ใจอย่างมาก เงินที่ผู้คน 
น�ามาถวายท่าน รวมทัง้เงนิจากการเช่าวตัถมุงคลทัง้หลาย ท่านน�าไป 
บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นประจ�า เช่น สร้างโรงเรียน โรง 
พยาบาล มหาวิทยาลัย ถนนหนทาง รวมแล้วน่าจะเป็นจ�านวนนับ 
พันล้านบาท มีคราวหนึ่งหลวงพ่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา เป็นเงิน ๗๒ ล้าน 
บาท มคีนมาทกัว่าท่านควรถวาย ๗๓ ล้านบาท จงึจะถกู ท่านตอบว่า 
“ดแีล้ว ถกูแล้ว มงึเอำมำล้ำนหนึง่ รวมกบัของก ูจะได้เป็น ๗๓ ล้ำน” 
ปรากฏว่าผู้ที่พูดทักนั้นถึงพูดไม่ออก
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แม้หลวงพ่อคูณจะปรารภด้วยความถ่อมตนเสมอว่า ท่านเป็น 
หลวงตาแก่ๆ ความรู้น้อย แต่ท่านเป็นผู้ที่มีปฏิภาณ และฉลาดใน 
การเปรยีบเปรย สทุธชิยั หยุน่ นกัหนงัสอืพมิพ์ชือ่ดงั เคยถามท่านว่า 
“หลวงพ่อ วัตถุมงคลของวัดเป็นที่นิยมมำกมำย หลวงพ่อไม่กลัวจะ 
มีรั่วไหลบ้ำงหรือ หลวงพ่อท�ำอย่ำงไร” หลวงพ่อเอาไม้เคาะที่ศีรษะ 
ทีละคน แล้วตอบว่า “ไอ้หัวล้ำน มึงจะให้กูสับหมูไม่มีเศษติดเขียง 
เลยหรือ”

หลวงพ่อคูณได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเมื่อ 
อาย ุ๖๙ ปี หลงัจากนัน้ ๑๒ ปีกไ็ด้เลือ่นสมณศกัดิเ์ป็นพระราชาคณะ 
ชั้นเทพ แต่ท่านก็ยังปฏิบัติตนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
สมัยเป็นพระบ้านนอก หนึ่งในนั้นคือ การเรียกตนเองว่า ‘กู’ เรียก 
ญาติโยมว่า ‘มึง’ รวมทั้งนั่งยองๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท่าน 
เคยมีคนถามท่านเรื่องนี้ ท่านตอบว่า 

“เพรำะสัญชำตญำณกูถนัดอย่ำงนี้  กูก็นั่งตำมถนัดกู  กูพูด 
กบัใคร มนักม็แีต่กกูบัมงึ พวกข้ำรำชกำรทกุระดบั จะเป็นขัน้ไหน กกู็ 
ไม่ไปเจรญิพรคณุท่ำนกบัมนั...กไูม่เป็น มแีต่กกูบัมงึ ทกุตวัคนภำยใน 
แผ่นดินไทยนี้  จะเป็นผู้บัญชำกำรต�ำรวจ ผู้บังคับบัญชำกำรทหำร 
อะไรก็แล้วแต่ กูไม่เคยพูดคุณกับมัน”
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พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ เททองหล่อพระประธานวัดบ้านไร่ ก่อน 
ถงึวนัเสดจ็ฯ ข้าราชการหลายคนได้ก�าชบัหลวงพ่อให้ระมดัระวงัส�านวน 
ที่ใช้อยู่ประจ�า รวมทั้งแนะน�าการใช้ค�าราชาศัพท์ที่ถูกต้อง ว่ากันว่า 
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาท�า 
พิธีเสร็จแล้ว ตรัสถามอะไรก็มีแต่ข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่คอยถวาย 
ค�าอธิบาย ส่วนหลวงพ่อคูณนิ่งเงียบ ซ�้ามีท่าทางอึดอัดจนผิดปกติ 
ในทีส่ดุจงึตรสัถามหลวงพ่อคณูว่า “ท�ำไมหลวงพ่อไม่พดูกบัหนลู่ะคะ”
หลวงพ่อคูณตอบว่า “ก็ไอ้นี่มันไม่ให้กูพูดกับมึง” ว่าแล้วก็ชี้นิ้วไปที่ 
นายอ�าเภอด่านขุนทด

สามปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง 
เจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ มายงัวดับ้านไร่ เพือ่ทรงประกอบพธิี 
บรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุีบ่ษุบกเหนอืพระอโุบสถวดับ้านไร่ หลงัจาก 
ที่เสด็จฯ กลับ ลูกศิษย์ถามหลวงพ่อว่า “ในหลวงตรัสอะไรกับหลวง 
พ่อบ้ำง” หลวงพ่อคูณตอบมาว่า “มึงรู้ไหม มือพระองค์เป็นมือคน 
ท�ำงำนอย่ำงก๊ะชำวไร่ชำวนำ แขง็กระด้ำงมำกๆ” เมือ่ถกูถามว่า หลวง 
พ่อใช้ค�าเรยีกพระองค์ว่าอะไร หลวงพ่อตอบว่า ประโยคแรกทีพ่ระองค์ 
รับสั่งก็คือ “หลวงพ่อครับ พูดตำมปกตินะครับ ผมเป็นคนไทย”



นามเดิม คูณ ฉัตร์พลกรัง 
ก�าเนิด ๔ ตุลาคม ๒๔๖๖
ชาตภูมิ บ้านไร่ อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดถนนหักใหญ่ อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
สมณศักดิ์ พระเทพวิทยาคุณ
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ สิริอายุ ๙๑ ปี พรรษา ๗๑ 

เนื่องจากโยมบิดามารดา เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก ท่านจึงอยู่ในความ 
อปุการะของน้าสาว เมือ่อายรุาว ๖-๗ ขวบ ได้เข้าเรยีนหนงัสอื ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาขอม ได้รบัการสอนคาถาอาคม เพือ่ป้องกนัอนัตรายต่างๆ เดก็ชาย 
คูณจึงมีความรู้ในวิชาไสยศาสตร์มาแต่บัดนั้น

เมือ่อปุสมบทแล้ว ท่านได้ฝากตวัเป็นศษิย์หลวงพ่อแดง วดับ้านหนอง- 
โพธิ์ หลวงพ่อแดง พาไปฝากตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร ซึ่งได้ 
แนะน�าให้ออกธุดงค์จาริกไปตามป่าเขาล�าเนาไพร ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูง 
ต่อไป ท่านเคยธดุงค์ไปถงึประเทศลาวและประเทศกมัพชูา บ�าเพญ็กรรมฐาน 
อย่างเข้มข้น หลังจากนั้นจึงได้กลับสู่ถิ่นเกิดที่บ้านไร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

หลวงพ่อคณูเป็นพระทีเ่ป่ียมด้วยเมตตากรณุามาก สงเคราะห์ญาตโิยม 
โดยไม่เลอืกหน้า อกีทัง้ยงัมอบเงนิบรจิาคจ�านวนมากมายนบัไม่ถ้วนเพือ่สร้าง 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา



โรงพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่ง 
พินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณท�าไว้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ มี 

ใจความส�าคัญ ระบุให้มอบสังขารแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลา 
๒๔ ชั่วโมงนับแต่มรณภาพ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์น�าไปศึกษาค้นคว้า ส่วน 
การประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศล เมื่อสิ้นสุดการศึกษาค้นคว้า ของภาควิชากาย- 
วิภาคศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ให้จัดอย่างเรียบง่าย ละเว้นการ 
พิธีสมโภชใดๆ ทั้งห้ามขอพระราชทานเพลิงศพ โกศ และพระราชพิธี อื่นๆ 
เป็นกรณีพิเศษหรือเป็นการเฉพาะ โดยให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ประกอบพิธี เช่นเดียวกับที่จัดให้แก่อาจารย์ใหญ่ของนักศึกษา 
แพทย์ประจ�าปี ร่วมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอื่น
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หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ถือก�าเนิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๓๑ 
ดงันัน้เมือ่ถงึเดอืนตลุาคม ๒๕๒๖ คณะศษิย์จงึจดังานฉลองในโอกาส 
ที่ท่านมีอายุครบ ๘ รอบ หรือ ๙๖ ปีบริบูรณ์ โดยก�าหนดจัดงาน 
วันที่ ๒๙ ตุลาคม

หนึ่งวันก่อนเริ่มงานหลวงปู่มีอาการผิดปกติตั้งแต่เช้ามืด คือ 
อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย กระสับกระส่าย ตัวร้อนคล้ายจะ 
เป็นไข้ หลงัจากหมอมาตรวจร่างกายแล้วถวายยาให้ฉนั ร่างกายของ 
ท่านก็ดูเป็นปกติแต่ยังเพลียอยู่
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ตลอดทั้งวันท่านได้สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ น�้าเสียงชัดเจน 
สติสัมปชัญญะสมบูรณ ์ตอบค�าถามเกี่ยวกับปฏิบัติขั้นปรมัตถ์ได้เป็น 
อย่างดี คณะศิษย์จึงคิดว่าหลวงปู่คงไม่เป็นอะไร

มีช่วงหนึ่งท่านปรารภว่า “ในทำงโลกเขำมีสิ่งที่มี  แต่ในทำง 
ธรรมมีสิ่งที่ไม่มี” เมื่อมีผู้ถามถึงความหมาย ท่านก็ขยายความว่า 
“คนในโลกนีต้้องมสีิง่ทีม่ ีเพือ่อาศยัสิง่นัน้เป็นอยู ่ส่วนผูป้ฏบิตัธิรรม 
ต้องปฏิบัติจนถึงสิ่งที่ไม่มี และอยู่กับสิ่งที่ไม่มี”

วนัรุง่ขึน้ซึง่เป็นวนัเริม่งานฉลองอายหุลวงปู ่แต่เช้าท่านมอีาการ 
กระสับกระส่ายเล็กน้อย และปวดเท้าซ้ายขึ้นมาถึงบั้นเอว อีกทั้ง 
มีไข้ขึ้นเล็กน้อย ชีพจรมีอาการเต้นผิดปกต ิอาการเปลี่ยนไปมาแบบ 
ทรงๆ ทรดุๆ เมือ่หมอมาตรวจอาการ พบว่าความดนัอยูใ่นระดบัปกติ 
ครั้นหมอจะถวายน�้าเกลือเข้าเส้น หลวงปู่ปฏิเสธ สั่งให้เอาสายออก 
ท่านบอกว่าขออยู่เฉยๆ ดีกว่า

ครั้นพระครูนันทปัญญาภรณ์ผู้เป็นศิษย์กราบเรียนว่า จะพา 
หลวงปูไ่ปรกัษาทีโ่รงพยาบาลในกรงุเทพฯ ท่านรบีตอบปฏเิสธ โดยให้ 
เหตุผลว่า “ถึงไปก็ไม่หำย” ท่านพระครูฯ เรียนว่า “ครั้งก่อนหลวงปู่ 
หนกักว่ำนีย้งัหำยได้ ครัง้นีไ้ม่หนกัเหมอืนแต่ก่อน ต้องหำยแน่ๆ” ท่าน 
ตอบว่า “นั่นมันครั้งก่อน นี่ไม่ใช่ครั้งก่อน”
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ตอนบ่ายหลวงปู่หลับตาอยู่ในอาการสงบ หายใจเป็นปกติแต่ 
แผ่วเบามาก เมือ่ลมืตาขึน้มา มอีาการผ่องใสสดชืน่มาก ท่านพระครฯู 
เรียนถามท่านว่า “หลวงปู่หลับหรือเข้ำสมำธิขอรับ” หลวงปู่ตอบว่า 
“พิจำรณำล�ำดับฌำนอยู่”

สีโ่มงเยน็หลวงปูอ่อกมานัง่รบัแขกข้างนอก หลงัจากนัน้ได้กลบั 
เข้าห้อง นอนนิง่เฉย ศษิย์สงัเกตว่า ผวิของท่านเปล่งปลัง่ผดิธรรมดา 
ประมาณหนึ่งทุ่ม หลวงปู่ลืมตาขึ้น จากนั้นได้สั่งให้พระที่คอยดูแล 
รบัใช้ท่านซึง่มปีระมาณ ๘ - ๙ รปูสวดมนต์ให้ท่านฟัง พระเหล่านัน้เริม่ 
ฉงนสงสัย แต่ก็พร้อมใจกันสวดมนต์เจ็ดต�านานจนจบ

จากนัน้หลวงปูบ่อกให้สวดเฉพาะโพชฌงคสตูร รวม ๓ จบ แล้ว 
สวดปฏิจจสมุปบาท อีก ๓ จบ คืนนั้นบทสุดท้ายที่ท่านให้สวดคือ 
มหาสตปัิฏฐานสตูร เมือ่สวดจบหลวงปูย่งัอยูใ่นอาการปกต ิมช่ีวงหนึง่ 
ท่านให้พาออกไปนอกกุฏิเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ หลวงปู่เพ่งมองไปที่ 
ศาลาหน้ากุฏิของท่าน ซึ่งมีพระเณรและฆราวาสจ�านวนมาก ชุมนุม 
ปฏิบัติธรรมอยู่ จากนั้นท่านได้กวาดสายตามองไปรอบๆ วัด ราวกับ 
จะให้ศีลให้พรและอ�าลาลูกศิษย์ของท่าน

ตีสองของวันที่ ๓๐ ตุลาคม หลวงปู่แสดงธรรมให้แก่ลูกศิษย์ 
ในห้องเรือ่ง “ลกัษณาการแห่งพทุธปรนิพิพาน” โดยอยูใ่นอริยิาบถ 
นอนหงาย น�้าเสียงปกติธรรมดา
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ท่านได้บรรยายอย่างเป็นขั้นตอน สุดท้ายได้กล่าวว่า

“พระองค์ไม่ได้เข้ำสูพ่ระนพิพำนในฌำนสมำบตัอิะไรทีไ่หนหรอก 
เมื่อพระองค์ออกจำกจตตุตถฌำนแล้ว  จิตขันธ์หรือนำมขันธ์ก็ดับ 
พร้อมไม่มีอะไรเหลือ  ไม่ถูกภำวะอื่นใดมำครอบง�ำอ�ำพรำงให้หลงใหล 
ใดๆ ทัง้สิน้  เป็นภำวะแห่งตนเองอย่ำงบรบิรูณ์ ภำวะอนันัน้จะเรยีกว่ำ 
“มหำสุญญตำ” หรือ  “จักรวำลเดิม” หรือเรียกว่ำ  “พระนิพพำน” 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้”

แล้วท่านก็สรุปว่า “เรำปฏิบัติมำก็เพื่อถึงภำวะอันนี้”
หลังจากนั้นท่านก็ไม่พูดอะไรอีกเลย

ประมาณตสีามหลวงปูน่อนสงบนิง่ หายใจเบาๆ คล้ายนอนหลบั 
ปกต ิศษิย์ทกุคนรูด้ว่ีาท่านใกล้จะละสงัขารแล้ว จงึไม่รบกวนท่าน เพือ่ 
ให้ท่านปล่อยวางสังขารตามสบาย

ไม่มใีครทราบว่าหลวงปูล่ะสงัขารตอนไหน ผูท้ีพ่ยาบาลด้านซ้าย 
เชือ่ว่าหลวงปูห่ยดุหายใจเวลา ๐๔.๑๓ น. ส่วนผูท้ีเ่ฝ้าด้านขวา เข้าใจ 
ว่าลมหายใจของหลวงปูส่ิน้สดุเวลา ๐๔.๔๓ น. นบัเป็นการละสงัขาร 
ที่นุ่มนวลแผ่วเบามาก ราวกับใบไม้แห้งที่ค่อยๆ ร่อนสู่พื้น
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“นับเป็นลักษณำกำรมรณภำพที่ไม่ปรำกฏร่องรอย  เป็นควำม 
งดงำม บริสุทธิ์ และสงบเย็นอย่ำงสิ้นเชิง” พระครูนันปัญญาภรณ์ 
ตั้งข้อสังเกต

หลายปีก่อนหน้านั้นหลวงปู่ได้เคยไปเยี่ยมศิษย์รูปหนึ่งซึ่งใกล้ 
จะมรณภาพ ท่านได้กล่าวแนะน�าสัน้ๆ ว่า “การปฏบิตัทิัง้หลายทีเ่รา 
พยายามปฏบิตัมิา กเ็พือ่จะใช้ในเวลานีเ้ท่านัน้ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตาย 
ให้ท�าจติเป็นหนึง่ แล้วหยดุเพ่ง ปล่อยวางทัง้หมด” เมือ่ถงึวาระของ 
หลวงปู่ ท่านได้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างอันงดงามแก่ลูกศิษย์ ที่ยาก 
จะลืมเลือนได้
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ครบูาอาจารย์ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบทัง้หลาย ชวีติของท่านไม่ได้ 
น่าศกึษาเรยีนรูเ้มือ่ครองผ้ากาสาวพสัตร์แล้วเท่านัน้ ประสบการณ์ใน 
วัยหนุ่มของท่านขณะเป็นคฤหัสถ์ก็มักมีเรื่องน่าสนใจ เพราะบ่งบอก 
ถงึอปุนสิยับางอย่างของท่าน ทีส่่งผลให้ด�ารงเพศพรหมจรรย์ได้อย่าง 
มั่นคง หาไม่ก็สะท้อนถึงจุดหักเหที่น�าไปสู่ชีวิตที่งดงาม

หลวงพ่อชา สภุทโฺท เคยบวชเณรเมือ่อาย ุ๑๓ ปี หลงัจากนัน้ 
๓ ปีก็ลาสิกขากลับมาอยู่บ้าน ใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนหนุ่มทั้งหลาย 
คือเมื่อว่างจากการท�าไร่ท�านาก็เที่ยวเตร่สนุกสนาน
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ช่วงนั้นหนุ่มชาได้ไปมาหาสู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งนับถือกันเหมือน 
พีน้่อง รุน่พีค่นนีเ้คยบวชพระแต่ต่อมาได้สกึมาแต่งงาน มลีกูได้ไม่นาน 
เขาก็ล้มป่วยและเสียชีวิต หนุ่มชาได้ไปอยู ่ช่วยงานศพตลอดงาน 
ครั้นเผาศพแล้วก็ยังพักค้างคืนที่บ้านของผู้ตาย เพื่อเป็นเพื่อนภรรยา 
และลูกๆ ของเขา

ตกดกึคนืทีส่อง แม่ม่ายซึง่ยงัสาวได้ลกุจากห้องมานอนอยูข้่าง 
หนุม่ชาตรงชานบ้าน แล้วคว้ามอืเดก็หนุม่ลบูไล้ไปตามร่างกายของเธอ 
เจตนาเพือ่ปลกุเร้าความรูส้กึของเขา จะเป็นเพราะแรงปรารถนาชัว่วบู 
หรือเพราะอยากได้เด็กหนุ่มมาเป็นคู่ชีวิตเพื่อช่วยท�ามาหากิน ก็มิอาจ 
ทราบได้ แต่หนุ่มชาหาได้ตอบสนองไม่ กลับแกล้งหลับสนิทจนหญิง 
สาวต้องเลิกราและลุกกลับไปเอง

ต่อมาหนุม่ชาได้พบรกักบัหญงิสาวคนหนึง่ เธอรบัปากว่าจะรอ 
ชายหนุม่บวชทดแทนคณุพ่อแม่สกัหนึง่พรรษา จากนัน้ค่อยแต่งงานกนั 
ตอนนัน้หนุม่ชาตัง้ใจมัน่จะทีใ่ช้ชวีติร่วมกบัเธอ “ผมฝันว่ำจะมเีขำมำอยู่ 
เคยีงข้ำงช่วยกนัท�ำไร่ท�ำนำ หำกนิกนัไปตำมประสำโลก” หลวงพ่อชา 
เล่าถึงความฝันของท่านในวัยหนุ่มให้แก่ลูกศิษย์หลายปีต่อมา

แต่ยังไม่ทันที่หนุ่มชาจะได้บวช เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น 
“อยูม่ำวนัหนึง่ผมกลบัจำกนำ สวนทำงกบัเพือ่นรกั  เขำบอกผมว่ำ ชำ 
อีนำงเรำเอำแล้วนะ ผมฟังแล้วตัวชำไปหมด ซึมไปหลำยชั่วโมง”
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แม้จะเจ็บปวดกับความผิดหวัง แต่หนุ่มชาก็ไม่ลืมที่จะท�าตาม 
สญัญาทีไ่ด้ให้ไว้กบัพ่อแม่ นัน่คอือปุสมบทให้ท่านได้เกาะชายผ้าเหลอืง 
แต่แทนทีจ่ะบวชแค่หนึง่พรรษา ท่านได้บวชตลอดชวีติ ไม่เพยีงมรณ- 
ภาพในผ้าเหลอืง หากยงักลายเป็นพระสปุฏปัินโนทีน่�าความสว่างไสว 
สู่จิตใจของผู้คนมากมาย ทั้งในไทยและต่างประเทศ

อีกท่านหนึ่งที่ชีวิตวัยหนุ่มค่อนข้างโลดโผน คือ หลวงปู่ชอบ 
ฐานสโม

ท่านเล่าว่าตอนเป็นหนุ่ม ชอบตามเพื่อนๆ ไปจีบสาว สมัยนั้น 
โอกาสที่ชายหนุ่มจะสนทนากับหญิงสาวเป็นเรื่องยาก เพราะพ่อแม่ 
ฝ่ายหญิงกีดกัน ผู้หญิงก็ต้องรักนวลสงวนนาง ดังนั้นหากหนุ่มชอบ 
สาว ก็ต้องเป็นฝ่าย “รุก” เอาเอง วิธีหนึ่งก็คือ “แอบจกสาว” ใน 
ตอนกลางคืน นั่นคือ เจาะรูฝาบ้าน (ซึ่งเป็นใบตองกุง) แล้วเอามือ 
ล้วงเข้าไปจับตามตัวของผู้หญิง หากหญิงสาวรู้ตัว ร้องโวยวาย จน 
พ่อแม่ตื่นขึ้น ชายหนุ่มก็ต้องรีบวิ่งหนีให้เร็วที่สุด

หนุม่ชอบเหน็เพือ่นท�าอย่างนัน้ กอ็ยากจะท�าบ้าง ตกกลางคนืก็ 
ไปซุม่ใกล้บ้านหญงิสาวทีห่มายปอง แต่คนืนัน้คนในบ้านของหญงิสาว 
นอนดึก หนุ่มชอบรอแล้วรอเล่า ไฟขี้ไต้ในบ้านของสาวก็ไม่ดับสักที 
ในที่สุดชายหนุ่มก็เผลอหลับ มารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อพ่อของสาวมาปลุก 
ให้ตื่น เพราะเช้าแล้ว เป็นอันว่าแผนการจกสาวไม่ส�าเร็จ
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ต่อมาหนุม่ชอบได้ชอบพอกบัสาวนางหนึง่ชือ่พา เธอกม็ใีจให้เขา 
พ่อแม่ของเธอกเ็หน็ด้วย จงึปลงใจว่าจะแต่งงานกนั แต่แล้วมวีนัหนึง่ 
ขณะที่ได้อยู่ใกล้กัน หนุ่มชอบถือโอกาสถูกเนื้อต้องตัวหญิงสาว ด้วย 
การยื่นมือไปสัมผัสหน้าอกของเธอ บังเอิญเพื่อนของเธอเห็นเข้า จึง 
พูดทักท้วง สาวพาจึงร้องโวยวายและด่าทอชายหนุ่ม เพื่อเป็นการ 
แก้เขิน

หนุม่ชอบทัง้อายผูค้นและโกรธหญงิสาว แต่ต้องยอมทน เพราะ 
ตัวเองเป็นฝ่ายผิด ตอนนั้นเองที่หนุ่มชอบตัดสินใจว่าไม่ขอเอาเธอ 
มาเป็นเมีย “ขนำดนี้ยังด่ำเรำได้ถึงปำนนี้ ถ้ำแต่งงำนไปแล้วไม่ดำ่เรำ 
เช้ำเย็นเข้ำไปหรือ ?” นับแต่วันนั้นเขาก็ไม่มีใจให้เธออีกเลย

ตามประเพณีอีสานเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายชายต้อง 
ชดใช้ค่าเสียหาย พ่อแม่ของฝ่ายหญิงยื่นข้อเสนอ ๓ ทาง คือ หนึ่ง 
แต่งงานกนั โดยเรยีกค่าสนิสอด ๕ บาท สอง ถ้าไม่แต่งงานกบัลกูสาว 
ของเขา ฝ่ายชายจะต้องถกูปรบั ๑๒ บาท สาม ถ้าไม่ยอมรบัทัง้สอง 
ข้อ ก็จะต้องติดคุกติดตะราง

แม่ของหนุม่ชอบอยากให้ลกูแต่งงานกบัหญงิสาว จะได้เสยีเงนิ 
แค่ ๕ บาท แต่หนุม่ชอบยงัโกรธทีถ่กูผูส้าวด่า จงึปฏเิสธทีจ่ะแต่งงาน 
และยอมเสียค่าปรับ ๑๒ บาท
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สุดท้ายพ่อแม่ของหนุ่มชอบต้องขายควายไป ๕ ตัว ได้เงินมา 
๑๒ บาท จ่ายเป็นค่าปรบั หากเทยีบเป็นเงนิสมยันีก้เ็ป็นจ�านวนหลาย 
หมื่นบาท

แม้ต้องสูญเสียเงินเป็นจ�านวนมาก แต่ผลดีที่ตามมาคือ ท�าให้ 
หนุ่มชอบมีโอกาสบวชและบวชได้นาน จนกลายเป็นครูบาอาจารย์ที่ 
มีลูกศิษย์มากมาย 

“ถ้ำบ่มีเหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นมำเป็นเรื่องเตือนใจให้คิด  เรำกะบ่ได้ 
บวชง่ำยๆ เรือ่งร้ำยแต่กลำยเป็นดกีบัเจ้ำของ” คอืบทสรปุของหลวงปู่ 
ชอบ ฐานสโม
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สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช เป็นพระสงัฆราช 
องค์เดียวแห่งวัดบวรนิเวศวิหารที่เป็นสามัญชน ทรงเป็นชาวเมือง 
กาญจนบุรีโดยก�าเนิด ครั้งทรงพระเยาว์มีชื่อว่า ดช.เจริญ คชวัตร 
หลังจากโยมบิดาถึงแก่กรรม ครอบครัวล�าบากมาก โยมป้าจึงขอไป 
อุปการะเลี้ยงดูและส่งเสียจนเรียนจบประถม ๕

เดก็ชายเจรญิมสีขุภาพไม่ดตีัง้แต่เลก็ เจบ็ไข้มาตลอด เคยป่วย 
หนัก จนญาติผู้ใหญ่ถึงกับบนว่าถ้าหายดีเป็นปกติ จะให้บวชแก้บน 
ดังนั้นเมื่อเด็กชายเจริญหายเป็นปกติ จึงบรรพชาเป็นสามเณร 
ท่านเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษา จึงได้ไปเรียนที่ส�านักวัดบวรนิเวศ และได้ 
อุปสมบทที่นั่น ได้ฉายา สุวฑฺฒโน
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พระมหาเจริญมีความพากเพียรในการศึกษาพระปริยัติธรรม 
สอบได้เปรียญ ๙ ประโยค ซึ่งเป็นประโยคสูงสุดเมื่ออายุ ๒๙ ปี 
ตลอดเวลาที่ครองเพศบรรพชิต ท่านได้รับการสนับสนุนจากโยมแม่ 
คือโยมกิมน้อย เป็นอย่างยิ่ง ตอนที่ท่านสอบได้เปรียญ ๗ ประโยค 
โยมแม่ได้ถวายผ้าอาสนะซึ่งเย็บกับมือ แต่ด้วยความเคารพนับถือ 
โยมแม่มาก ท่านจึงมิได้ใช้นั่ง แต่ใช้เป็นผ้ากราบพระ ดังนั้นนอกจาก 
การบูชาคุณคุณพระรัตนตรัยแล้ว ท่านยังได้กราบระลึกถึงโยมแม่ 
ซึ่งเป็นบุคคลส�าคัญในชีวิตของท่าน กระทั่งโยมมารดาเสียชีวิตแล้ว 
ท่านก็ยังใช้เป็นผ้ากราบอยู่เสมอ

เหตุการณ์ผ่านพ้นไปหลายสิบปี พระมหาเจริญได้เจริญใน 
สมณศกัดิ ์จนได้รบัสถาปนาเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช พระองค์กย็งัทรง 
บ�าเพ็ญพระองค์ไม่ต่างจากเดิม คือเคร่งครัด เรียบง่าย และมัธยัสถ์ 
ยังทรงใช้กระบอกกรองน�้าแบบโบราณ ออกจากวัดไม่สวมรองเท้า 
ฉันหนเดียวในบาตร 

วันหนึ่งพระองค์เรียกพระอนิลมาน ศากยะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ของพระองค์เข้าพบ แล้วตรัสถามหาผ้าอาสนะผืนหนึ่งว่าหายไปไหน 
ท่านอนลิมานจ�าได้ว่าเคยเหน็ แต่คดิว่าเป็นเศษผ้าขีร้ิว้ พระองค์ถงึกบั 
กริ้ว ตรัสว่า “ผ้ำนี้เป็นของส�ำคัญของที่นี่  เป็นผ้ำที่โยมแม่ท�ำให้ ที่นี่ 
คดิถงึโยมแม่กไ็ด้กรำบผ้ำผนืนีเ้ป็นประจ�ำ” ค�าว่า ‘ทีน่ี’่ เป็นสรรพนาม 
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ที่ใช้แทนพระองค์เวลาตรัสกับผู้ใกล้ชิด

ท่านอนลิมานรบีกลบัไปหาทนัท ีแต่ไม่พบ จงึไปรือ้ถงัขยะกลาง 
ของวดั แต่กไ็ม่พบอกี ในทีส่ดุกพ็บว่าผ้าผนืนัน้ซกุอยูใ่นกองเศษผ้าตรง 
ซอกใต้ที่ประทับของพระองค์นั้นเอง 

ผ้าผืนนี้แม้ดูไร้ค่าแต่มีความหมายอย่างยิ่ง สะท้อนถึงความ 
กตญัญแูละความผกูพนัอนัลกึซึง้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราชทรงมต่ีอโยมแม่ 
ทีแ่ม้เป็นคนธรรมดาสามญั แต่มอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อความเจรญิงอกงาม 
ในทางธรรมของพระองค์



สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็น 
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวร- 
นิเวศวิหาร ทรงได้รับสถาปนาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

พระองค์มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๙ ทีว่ดัเทวสงัฆาราม จงัหวดั 
กาญจนบุรี ต่อมาได้ไปศึกษาต่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงมีอุตสาหะใน 
การศึกษาพระปริยัติธรรมจนส�าเร็จประโยค ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงได้รับ 
พระราชทานสมณศกัดิช์ัน้สามญัทีพ่ระโศภณคณาณรณ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๐ ขณะ 
มีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา นับแต่นั้นก็ทรงเจริญก้าวหน้าในสมณศักดิ์เรื่อย 
มา ในปี ๒๔๙๙ ขณะทรงเป็นพระราชาคณะชัน้เทพ ทรงได้รบัมอบหมายจาก 
สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ให้เป็นพระอภบิาลพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จ 
ที่สมเด็จพระญาณสังวร และได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

ทรงด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ๒๔ พรรษา สิ้นพระชนม์ เมื่อ 
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ พระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
(เจริญ สุวฑฺฒโน)

วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
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หลวงพ่อค�าเขยีน สวุณโฺณ อดตีเจ้าอาวาสวดัป่าสคุะโต จงัหวดั 
ชัยภูมิ ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองครั้งแรกเมื่ออายุ ๗๐ ปี 
ก้อนเนือ้ไม่เพยีงบบีหลอดลมและท�าให้คอบวม หากยงัลามแพร่กระจาย 
ไปถงึขัว้ปอด ท่านต้องเข้ารบัการรกัษาตวัในห้องไอซยี ูและเมือ่อาการ 
ทุเลาแล้ว ก็ต้องรับการบ�าบัดด้วยเคมีและการฉายแสง ตลอดเวลา 
หลายเดือนที่รักษาตัวนั้นท่านได้รับทุกขเวทนามาก แต่ท่านแทบ 
ไม่แสดงอาการเจ็บปวดเลย แม้บางครั้งหายใจไม่สะดวก ท่านก็ไม่มี 
อาการกระสับกระส่าย

ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังในเวลาต่อมาว่า “กำรปวดนี่มันก็ไม่ได้ 
ลงโทษเรำ  ไม่เท่ำไหร่หรอก แต่  (ถ้ำ)  เรำเป็นผู้ปวด นี่มันลงโทษเรำ 
ก็เห็นมันปวด  ไปลงโทษอะไรมัน (ท�ำไม)”
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ท่านยังเล่าอีกว่าตอนนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น “มันแสน 
สบำยหนอ เพรำะมคีนท�ำให้ทกุอย่ำง” ท่านกล่าวเสรมิอกีว่า “ตอนนัน้ 
ไม่ต้องท�ำอะไรหรอก  เห็นไตรลักษณ์อย่ำงเดียวพอแล้ว มันโชว์ให้ 
เรำเอง”

แปดปีต่อมามะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงกลบัมาใหม่ ทแีรกกอ็ดุหลอด 
อาหาร ต่อมาก็อุดหลอดลม ท่านจึงต้องรับอาหารทางสายยางและ 
หายใจทางท่อ ไม่สามารถพูดได้ ต้องสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการเขียน 
หรือใช้มือ

ความเจบ็ป่วยครัง้นีก่้อทกุขเวทนาให้แก่ท่านมาก อกีทัง้ยงัท�าให้ 
ท่านอ่อนเพลียอย่างยิ่ง ท่านตระหนักดีว่าคราวนี้เห็นจะไม่รอด 
แต่ท่านก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนแต่อย่างใด เพราะ “เวลานี้มีแต่ปล่อยวาง 
ไม่เป็นอะไรกับอะไร” 

กายป่วย แต่ใจไม่ป่วยนั้น เป็นสิ่งที่ท�าได้ เมื่อกายป่วย ก็ต้อง 
รักษาหรือบรรเทาด้วยยา หลวงพ่อไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยตัวเองได้ใน 
เรือ่งนี ้จงึต้องพึง่หมอ พยาบาล และลกูศษิย์ ส่วนจติใจนัน้ ท่านดแูล 
ด้วยตนเองอย่างดีจนไม่รู้สึกเจ็บป่วยไปกับกาย ท่านอธิบายว่า “ธำตุ 
ขนัธ์ยงัเป็นภำระต่อผูอ้ืน่  ส่วนจติใจ  ไม่ต้องมใีครช่วย มสีต ิมจีติดจูติ 
เอง  ไม่มีอะไรที่จะต้องไปเป็น  เลยไม่ต้องเป็นอะไร”



202

หลงัจากอาพาธได้ ๗ เดอืน วาระสดุท้ายของท่านกม็าถงึ อาการ 
บวมของต่อมน�้าเหลืองได้ลุกลามขยายตัว ดันหลอดลมตอนล่าง 
จนเกือบปิด ท�าให้ท่านหายใจล�าบากมาก ไม่ว่าจะเยียวยาเพียงใด 
ก้อนเนื้อก็ไม่ยุบ ท�าให้ท่านหายใจติดขัด แต่ท่านไม่มีอาการทุกข์ร้อน 
มช่ีวงหนึง่ท่านขอเข้าห้องน�า้เพือ่ถ่ายอจุจาระ จากนัน้กล้็างมอืล้างหน้า 
แล้วขึ้นมาบนเตียงด้วยตนเอง ทั้งๆ ที่อาการน่าวิตกมาก

ไม่นานหลงัจากนัน้การหายใจของท่านกต็ดิขดัมากขึน้ ลกูศษิย์ 
พยายามแก้ไขสถานการณ์แต่ไม่มทีท่ีาว่าจะได้ผล ระหว่างนัน้หลวงพ่อ 
ซึ่งมีสติตลอด ได้ขอกระดาษและดินสอ เขียนข้อความว่า “พวกเรา 
ขอให้หลวงพ่อตาย”  เมือ่ยืน่แผ่นกระดาษให้เสรจ็ ท่านกป็ระนมมอืไหว้ 
เพื่อขอบคุณลูกศิษย์ที่ดูแลท่าน และเป็นการอ�าลาไปพร้อมๆ กัน 
จากนัน้ท่านกน็อนนิง่ สกัพกักห็ลบัตา ครูใ่หญ่ลมหายใจของหลวงพ่อ 
ก็ขาดหายไป แล้วสัญญาณชีพทั้งหมดของหลวงพ่อก็หมดสิ้น

หลวงพ่อค�าเขยีนจากไปอย่างสงบ ไม่แสดงความทกุข์ใดๆ ให้เหน็ 
ในวาระสดุท้ายของท่าน ทัง้ๆ ทีก่ายนัน้ถกูทกุขเวทนาบบีคัน้อย่างแรง 
ท่านท�าเช่นนีไ้ด้ไม่ใช่เพราะท่านเพิง่เตรยีมตวัเตรยีมใจเมือ่รูว่้าความตาย 
จะมาถึง ที่จริงท่านไม่ได้เตรียมใจใดๆ เลยก็ว่าได้ มีแต่เตรียมตัวด้วย 
การช�าระกายให้สะอาดส�าหรับวาระสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้เพราะท่าน 
ได้ฝึกฝนบ่มเพาะจิตใจด้วยวิปัสสนากรรมฐานมานานแล้ว จนเห็น 
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ความจริงของรูปและนามหรือกายกับใจอย่างแจ่มแจ้งว่า ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตน จึงรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้เลย เมื่อมี 
อะไรเกดิขึน้ กส็กัว่าเหน็ สกัว่ารูเ้ฉยๆ ไม่ส�าคญัมัน่หมายในสิง่นัน้ว่า 
เป็น “ตัวกู ของกู” กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ปรุงแต่ง “ตัวกู” 
ขึ้นมา เป็นนั่นเป็นนี่เมื่อมีอะไรมากระทบ 

เมื่อมีความปวดเกิดขึ้นกับท่าน ก็เพียงแค่เห็น แต่ไม่เข้าไปเป็น 
ผูป้วด จติจงึเป็นปกต ิอสิระ และสงบเยน็ ด้วยเหตนุีต้ลอดเวลาทีป่่วย 
ท่านจงึเขยีนเล่าอย่างมัน่ใจว่า “เวลานีอ้ยูก่บัความไม่เป็นอะไรกบัอะไร”

ตายอย่างสงบนั้นเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เพราะโชค ความบังเอิญ 
หรือเทคโนโลยี หากเกิดจากการฝึกฝนตน มิใช่ด้วยทานและศีล หรือ 
การท�าความดีเท่านั้น ที่ส�าคัญอันเป็นหลักประกันอย่างแท้จริง ก็คือ 
การภาวนาหรอือบรมจติจนเหน็ความจรงิของกายและใจอย่างแจ่มแจ้ง 
กระทัง่ปล่อยวางทกุสิง่ แม้กระทัง่ความยดึถอืในตวัตน ถงึตอนนัน้เมือ่ 
ความตายมาถึง ก็ไม่มีผู้ตายอีกต่อไป มีแต่สังขารที่เสื่อมสลายและ 
คืนสู่ธรรมชาติ





ป ร ะ วั ติ พระไพศาล วิสาโล

พระไพศาล วสิาโล นามเดมิ ไพศาล วงศ์วรวสิทิธิ ์เป็นชาวกรงุเทพฯ เกดิเมือ่ 
พทุธศกัราช ๒๕๐๐ ส�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๕ จากโรงเรยีนอสัสมัชญั และ 
ส�าเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมยัเป็นนกัเรยีน เริม่สนใจปัญหาสงัคม จงึเข้าร่วมกจิกรรมค่ายอาสาพฒันา 
ชนบทและกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ เมื่ออายุ ๑๕ ปี ท่านได้อ่านงานเขียนของท่าน 
อาจารย์พทุธทาสภกิข ุจงึได้ปลกูฝังความเป็นพทุธแต่นัน้มา ทัง้ยงัสนใจงานหนงัสอื 
โดยเริม่จากการเขยีนบทความตัง้แต่สมยัเรยีนชัน้มธัยม ทัง้ในระหว่างทีศ่กึษาอยูม่หา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นสาราณียกรวารสารปาจารยสารอยู่ถึง ๑ ปีเต็ม

มคีวามสนใจด้านการเมอืง ได้เข้าร่วมประท้วงในเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาฯ ๒๕๑๖ 
ต่อมาช่วง ๖ ตลุาฯ ๒๕๑๙ เคยไปร่วมอดอาหารประท้วงในแนวทางอหงิสา จนกระทัง่ 
ถกูล้อมปราบภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และถกูคมุขงัเป็นเวลา ๓ วนั เมือ่ออก 
จากคุกแล้วได้มาท�างานเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี 
พทุธศกัราช ๒๕๑๙ ถงึ พทุธศกัราช ๒๕๒๖ เน้นงานด้านสทิธมินษุยชน ช่วยเหลอืผูถ้กู 
คมุขงัด้วยสาเหตทุางการเมอืง ซึง่สามารถด�าเนนิการประสบผลส�าเรจ็ เมือ่รฐับาลออก 
กฎหมายนิรโทษกรรมผู้ต้องหา กรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน

พระไพศาล วิสาโล อุปสมบทเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๖ ณ วัดทองนพคุณ 
กรงุเทพมหานคร เรยีนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทยีน จติตสฺโุภ วดัสนามใน ก่อนไป 
จ�าพรรษาแรก ณ วัดป่าสุคะโต อ�าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาธรรมกับ 
หลวงพ่อค�าเขยีน สวุณโฺณ แต่แรกท่านตัง้ใจจะบวชเพยีง ๓ เดอืน แต่เมือ่การปฏบิตัิ 
ธรรมเกิดความก้าวหน้า จึงบวชต่อเรื่อยมา 



ปัจจบุนัท่านเป็นเจ้าอาวาสวดัป่าสคุะโต แต่ส่วนใหญ่จะจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัป่า 
มหาวัน (ภูหลง) เพื่อรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า นอกจากการจัดอบรมปฏิบัติ 
ธรรม พฒันาจรยิธรรมและอบรมโครงการเผชญิความตายอย่างสงบต่อเนือ่งตลอด 
มาแล้ว ท่านยงัเป็นประธานเครอืข่ายพทุธกิา กรรมการมลูนธิโิกมลคมีทอง กรรมการ 
สถาบนัสนัตศิกึษา กรรมการมลูนธิสินัตวิถิ ีเป็นก�าลงัส�าคญัในเครอืข่ายสนัตวิธิ ีและ 
ยงัเคยเป็นหนึง่ในคณะกรรมการปฏริปู และคณะกรรมการอสิระ เพือ่ความสมานฉนัท์ 
แห่งชาติ

พระไพศาล วิสาโล ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์นักกิจกรรม นักคิด นักเขียน และ 
นกัรณรงค์หวัก้าวหน้าทีน่�าธรรมะมาสร้างสนัต ิเชือ่มโยงความรูท้างด้านพทุธธรรม 
มาอธบิายปรากฏการณ์ของชวีติและสงัคมในบรบิทของสงัคมสมยัใหม่อย่างเข้าใจง่าย 
ชดัเจนเป็นรปูธรรม มทีกัษะในการอธบิายหลกัธรรมทีย่ากและลกึซึง้ให้เหน็เป็นเรือ่ง 
ง่าย นอกจากเผยแผ่ธรรมผ่านการเทศนาแล้ว ท่านยงัมงีานเขยีนต่อเนือ่งสม�า่เสมอ 
ทัง้หนงัสอื งานแปลและบทความ ปัจจบุนัมผีลงานหนงัสอืของท่านมากกว่าร้อยเล่ม 
นอกจากนีย้งัเป็นบรรณาธกิารหนงัสอืหลายฉบบั ผลงานเขยีนเรือ่งล่าสดุ คอื “ยิม้ได้ 
แม้พ่ำยแพ้”

ปีพทุธศกัราช ๒๕๔๘ ท่านได้รบัรางวลัชเูกยีรต ิอทุกะพนัธ์ ในสาขาศาสนาและ 
ปรชัญา จากผลงานหนงัสอื “พทุธศำสนำไทยในอนำคต:แนวโน้มและทำงออกจำก 
วกิฤต”  อกีเกยีรตปิระวตัสิ�าคญัคอื ท่านเป็นพระสงฆ์องค์แรกทีไ่ด้รบัรางวลัศรบีรูพา
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยมติเอกฉันท์ และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ท่าน 
ได้รับรางวัลนักเขียนอมตะประจ�าปี ๒๕๕๓ โดยมติเอกฉันท์จากมูลนิธิอมตะ 
ซึ่งท่านได้มอบเงินรางวัลทั้งหมดจ�านวน ๑ ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิโกมลคีมทอง

แม้จะมีผลงานช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม 
การปฏบิตัภิาวนาหลากหลายรปูแบบจนแทบไม่มเีวลาพกั แต่ทัง้หมดทัง้ปวงทีก่ล่าว 
มาแล้ว พระไพศาล วสิาโล ยงัคงยนืยนัว่า “ชวีติอาตมา เป็นแค่พระอย่างเดยีว ก็ 
เป็นเกียรต ิและประเสริฐสุดในชีวิตแล้ว ไม่มีอะไรสูงสุดกว่าการเป็นพระ ที่เหลือ 
เป็นส่วนเกิน”



พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล

207

๑. ธรรมเกียรติ กันอริ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช ส�านักพิมพ์ 
 มติชน (๒๕๓๗)
๒. มหาอ�ามาตย์ตรพีระยาทพิโกษา (สอน โลหนนัท์) ชวีประวตัสิมเดจ็พระพฒุำ- 
  จำรย์  (โต พฺรหฺมร�สี) กลุ่มเสขิยธรรม (๒๕๕๗)
๓. ปฐม-ภัทรา นิคมานนท์ หลวงปู่ขำว อนำลโย โครงการหนังสือบูรพาจารย์ 
 วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทตฺโต) (๒๕๕๐)
๔. ปฐม-ภัทรา นิคมานนท์ หลวงปู่ฝั้น อำจำโร โครงการหนังสือบูรพาจารย์ 
 วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทตฺโต) (๒๕๔๙)
๕. ปฐม-ภทัรา นคิมานนท์ พระครวูเิวกพทุธกจิ หลวงปูใ่หญ่เสำร์ กนตฺสโีล พระ 
  ปรมำจำรย์ใหญ่ฝ่ำยพระกรรมฐำน โครงการหนังสือบูรพาจารย์ 
๖. วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทตฺโต) (๒๕๔๖)
๗. ปฐม-ภัทรา นิคมานนท์ หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม โครงการหนังสือบูรพาจารย์ 
 วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทตฺโต) (๒๕๕๓)
๘. ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ยำใจ วัดเมตตาวนาราม
๙. ส.ศิวรักษ์ คันฉ่องส่องพระ สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ 
 (๒๕๕๘)
๑๐. คณะศษิย์ป่ารตันวนั ธรรมปรำกฏ : ชวีประวตัพิระรำชสเุมธำจำรย์ (หลวงพ่อ 
  สุเมโธ) วัดป่ารัตนวัน (๒๕๕๗)
๑๑. ปฐม นิคมานนท์ และคณะ อตุโล  ไม่มีใดเทียม อมรินทร์พริ้นติ้ง (๒๕๕๒)
๑๒. วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง พระอำจำรย์มั่น  ภูริทัตโต  อริยสงฆ์แห่งยุคสมัย 
 สารคดี (๒๕๕๓)
๑๓. พระมหาบัว ญาณสัมปันโน พุทโธหำย พิมพ์ดี (๒๕๕๐)

ที่ ม า ข อ ง เ ก ร็ ด ชี วิ ต
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๑๔. ญำณสัมปันนธัมมำนุสรณ์ วัดป่าบ้านตาด (๒๕๕๔)
๑๕. ฐำนิยตฺเถรวตฺถุ ชีวประวัติพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน 
 (๒๕๔๓)
๑๖. พระราชพรหมยาน ประวัติหลวงพ่อปำน (พระครูวิหำรกิจจำนุกำร) วัดบำง- 
  นมโค (๒๕๑๘)
๑๗. รักพงศ์ เปี่ยมเพิ่มพูล คุยกันฉันท์ธรรม (๒๕๕๓)
๑๘. กมลา ติยะวนิช พุทธในไพร Silkworm Books (๒๕๕๓)
๑๙. บูรพำจำรย์ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (๒๕๔๕)
๒๐. กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนท�า ตำมรอยธรรม ย�้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 
  คิว ปริ้นท์ แมเนจเม้นท์ (๒๕๕๒)
๒๑. เขมานันทะ ทำงทรำยใกล้ทะเลสำบ ส�านักพิมพ์ชื่นใจ (๒๕๕๑)
๒๒. ศูนย์เผยแผ่มรดกพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) อุบลมณี  กลำงป่ำพง 
  (๒๕๕๕)
๒๓. หลวงพ่อค�าเขียน สุวัณโณ ตถตำ  จะตำยก็เป็นเช่นนั้นเอง วัดป่าสุคะโต 
 (๒๕๕๗)



www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam

www.visalo.org
Facebook : พระไพศาล วิสาโล
Facebook : Phra Paisal Visalo
Facebook : วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติ ที่พักใจ

ธรรมะมิได้มีอยู่ในคัมภีร์หนังสือ หรือค�าสอน 
เท่านั้น หากยังมีอยู่ในชีวิตของผู้คน ดังนั้นนอกจาก 
การสือ่ด้วยถ้อยค�าและตวัอกัษรแล้ว ธรรมะยงัสามารถ 
ถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตและการกระท�าของบุคคลได้ด้วย 
การสือ่ด้วยวธิกีารอย่างหลงันัน้ ท�าให้ธรรมะกลายเป็น 
สิ่งมีชีวิตชีวาที่แลเห็นได้และสัมผัสได้ง่ายอีกทั้งยัง 
สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิตที่ดีงาม 

พระไพศาล วิสาโล


