
ลูกศิษย์àล่าว่า...




272ขิปปปัญญานุสรณ์  

สอนให้ใส่ใจข้อวัตรป¯ิบัติ 

 การอบรมสั่งสอนพระเณรของหลวงพ่อนั้น พระอาจารย์แดง รตินฺธโร กล่าวว่า  

“หลวงพ่อไม่ดุด้วยวาจา แต่ดุด้วยสายตาและกิริยา หลวงพ่อดุ แล้วยังไม่ฟัง ยังดื้อดึงถึงแม้จะดื้อในใจ 

หลวงพ่อก็จะมาบอกว่า เฮาไล่หนีจริงๆ นะ เพื่อประโยชน์ในการÀาวนา ท่านให้ทำงาน เพราะอยู่เฉยแล้วฟุ‡งซ่าน

ทำงานแล้วจะได้ไม่ฟุ‡งซ่าน แต่ถ้าทำแล้วยังฟุ‡งซ่านใจยังไม่ยอมท่านก็จะมาบอกมาดุอีก เรื่องงานท่านจะพูดที่

ศาลา ส่วนเรื่องÀาวนาส่วนตัว ถ้าคลื่นรับได้ท่านจะไปเทศน์บอกที่กุฏิ มาเคาะกุฏิ มาบอกที่กุฏิ ว่าให้ตั้งใจÀาวนา 

อย่ามัวแต่หานอน พอเราลุกขึ้นมาปฏิบัติ เดินไปดูท่านที่กุฏิ เอ ท่านก็นั่งเขียนหนังสืออยู่นี่นา แล้วท่านไปหาเรา

ที่กุฏิได้ยังไง ถึงแม้ท่านละสังขารไปแล้ว แต่ลูกศิษย์หลายคนก็ยังฝันเห็นท่านมาหาอยู่ แสดงนิมิตหมายว่า  

ท่านไม่ได้จากเราไป ธรรมะที่ท่านพร่ำสอนยังอยู่ ให้พากันปฏิบัติ” 

 หลวงพ่อให้ใส่ใจกับพระวินัยแม้สิกขาบทเล็กน้อย แม้แต่เรื่องการประเคนอาหารหลวงพ่อก็ย้ำบ่อยครั้ง 

เรื่อง “กัปปิยะ” ผัก ผลไม้ ท่านบอกให้ไปศึกษาให้เข้าใจ ส่วนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หลวงพ่อก็สอนให้ใช้อย่าง

ประหยัด และทำเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์เสมอ   

ครูบาโซ่ (พระนักบุญ สุริยปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ) เล่าว่า  

 “แม้กระทั่งกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำ ถ้าดึงเกินสองแผ่นท่านจะเตือนทันที” ครูบาโซ่เล่าต่อไปว่า “มีครั้งหนึ่ง 

ข้าพเจ้า ไปซ่อมก๊อกน้ำกับหลวงปู่ เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว ก็ถือก๊อกน้ำที่เสียลงมา ในขณะเดินลงมาก็คิดในใจว่าก๊อกน้ำ

นี้จะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ จึงขว้างทิ้งเข้าป่าไปไม่ได้สนใจ เมื่อลงมาแล้วหลวงพ่อจึงถามหาก๊อกน้ำ จึงได้กราบเรียน

ท่านไปว่า “ทิ้งไปแล้วครับ” หลวงพ่อก็เลยดุเอาเสียยกใหญ่ แถมกำชับอีกว่า “ไปหามาให้เจอ ไม่งั้นไม่ต้องฉันข้าว

กันวันนี้” เมื่อถึงเวลาฉันฯ ที่ศาลา หลวงพ่อพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่า “ช่างใหญ่ขว้างก๊อกทิ้ง...” ให้ทั้งพระเณร

และญาติโยมครึ่งศาลาได้รับรู้กัน ท่านสอนให้รู้จักประหยัด และใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งไหนพอจะซ่อมได้ก็เอามา

ซ่อม ให้ใช้งานต่อไปได้ เมื่อหมดประโยชน์จริงๆ แล้วจะเก็บไว้ก็รกเปล่าๆ นั้นแหละจึงจะทิ้งได้ เรื่องน้ำเรื่องไฟ

หลวงพ่อจะสอนให้ประหยัดตลอด แม้กระทั่งขันตักน้ำในห้องน้ำท่านยังให้หาขันใบใหญ่ๆ ไปไว้ เวลาตักน้ำราดจะได้

ไม่เปลืองน้ำ เรื่องไฟตามกุฏิ ศาลา ถ้าเปิดมากเกินความจำเป็น ท่านจะบอกทันทีว่าให้ประหยัด “มันหนักคนหา 

ถ้าคนใช้ไม่ประหยัดช่วยกัน” ของเล็กๆ น้อยๆ แม้กระทั่งข้อต่อท่อน้ำที่ใช้แล้ว ท่านยังให้เก็บมาแกะใช้ใหม่ ไม่ต้อง

เสียเงินซื้อ”   

 ปกติหลวงพ่อท่านจะสำรวจตรวจตราบริเวณวัดอยู่เสมอ ทั้งในเวลากลางคืนและในเวลาเช้า ครั้งหนึ่งใน

เวลาเช้า หลวงพ่อเดินไปตรวจดูความเรียบร้อยที่โรงน้ำร้อน ไปเห็นถ้วยและแก้วที่ไม่ได้ล้างวางอยู่ เมื่อถึงเวลาฉัน 

หลวงพ่อจึงเอ่ยขึ้นมาว่า “แม้แต่หมามันกินแล้วมันยังรู้จักทำสะอาด อันนี้คนกินกันแท้ๆ ทำไมไม่รู้จักล้าง Àาวนา

กันยังไง” คำเตือนของหลวงพ่อแม้เพียงประโยคสั้นๆ ก็จริง แต่ถึงอกถึงใจพระเณรบางรูปเหลือเกิน    

 แต่บางครั้งหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนด้วยคำพูดเสมอไป อย่างเช่นมีครั้งหนึ่ง ที่ข้างอาสนะของหลวงพ่อไม่ได้จัด

วางกระโถนเอาไว้ แล้วพระทุกรูปก็ไม่มีใครสังเกต กว่าจะรู้กันอีกทีก็เห็นหลวงพ่อเดินไปหยิบกระโถนด้วยตนเอง 
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โดยไม่ได้พูดอะไรเลย กรณีนี้เป็นผลให้พระทุกรูปได้สติมากมาย เพราะระลึกเห็นหลวงพ่อเดินไปหยิบกระโถนแล้ว 

จะช่วยกระตุ้นสติได้เป็นอย่างดี (หึหึ) 

 เรื่องห้องน้ำท่านจะเตือนอยู่เสมอ เรื่อง เวฏจกุฎีวัตร ที่พระภิกษุพึงรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม 

เป็นวัตร ในบางครั้งท่านก็จะลงมือล้างห้องน้ำด้วยตัวเอง เรื่องนี้สามเณรเสกเคยเห็นกับตาตนเองเล่าว่า “วันหนึ่ง 

เวลาประมาณสองทุ่มเศษ หลวงพ่อลงมาล้างห้องน้ำ โดยไม่ได้บอกใครเลย เหมือนท่านจะสอนว่า การทำความดี 

ไม่ต้องเลือกกาลเวลา” ท่านพูดเสมอว่า “ห้องส้วมนี้เป็นหน้าเป็นตาของวัด แขกไปใครมา เขาก็จะดูห้องน้ำนี้แหละ 

เขาไม่ดูว่าพระเณรภาวนากันยังไง เขาจะสังเกตดู ห้องน้ำ ห้องส้วม กุฏิ ศาลา จะรู้ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องถามเลย” 



หลวงพ่อทูล กับวัดนิวยอร์คฯ  

 ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ที่หลวงพ่อได้เผยแผ่ธรรม โดยการแสดงธรรมเทศนา หรือเขียนหนังสือธรรมปฏิบัติ

มากมาย ทำให้เกิดมีศิษยานุศิษย์ น้อมนำธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อไปปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ   

 วัดนิวยอร์คธัมมาราม ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงนิวยอร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะ

ศรัทธาและพุทธบริษัททั้งหลายร่วมกันสร้างถวายองค์หลวงพ่อ ทุกๆ ปีหลวงพ่อจะมีเมตตาไปให้กำลังใจเป็นประจำ 

ความเมตตาห่วงใยที่มีต่อศิษยานุศิษย์ แม้ทำให้หลวงพ่อต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากก็ตาม แต่หลวงพ่อไม่เคยแสดง

ให้เห็นเลย แต่กลับแสดงความห่วงใยลูกศิษย์ เป็น “พระผู้ให้” แก่ศิษยานุศิษย์ตลอดเวลา ทุกครั้งที่เดินทางไปถึง 

ทางคณะลูกศิษย์ที่วัดนิวยอร์ค ก็อยากจะรีบไปนิมนต์ให้หลวงพ่อพักผ่อน เพราะเห็นว่าท่านเดินทางมาแต่ไกล  

จึงกราบเรียนท่านว่า “หลวงพ่อนิมนต์พักผ่อนนะครับ (ค่ะ)” แต่องค์หลวงพ่อท่านยิ้มและมองลูกศิษย์ที่มากราบ

ท่านด้วยความเมตตา และพูดด้วยสำเนียงอีสาน ว่า “เฮ้านอนมาตลอดทาง บ่ เป็นหยัง” 

 พระอาจารย์เมธี ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดนิวยอร์คธัมมาราม กล่าวถึงหลวงพ่อว่า 

 “ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสคุยกับท่าน ท่านจะถามเสมอว่า ที่วัดเป็นอย่างไร มีโยมมาวัดเยอะหรือเปล่า 

พยายามรักษาศรัทธาญาติโยมไว้นะ ทำตัวให้เป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย เรื่องที่ท่านสั่งเสมอว่า 

ความเสื่อมเสียที่จะเกิดกับนักบวชเรา คือ ๑. เรื่องผู้หญิง ๒. เรื่องเงิน ท่านจะสั่งเป็นประจำและกำชับอย่างมาก 

อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้เป็นอันขาด ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เมื่อใด ความเสื่อมเสียจะเกิดขึ้น และไม่สามารถที่จะรักษา

ศรทัธาญาตโิยมไวไ้ด ้ทา่นเปน็หว่ง ๒ เรือ่งนีเ้ปน็อยา่งมาก

 หลักธรรมที่องค์หลวงพ่อสอนอยู่เป็นประจำและอยู่ในใจของข้าพเจ้าคือ “ให้ใช้ปัญญาพิจารณา ในเรื่อง

ต่างๆ ทั้งในทางบวกและในทางลบ และให้น้อมเข้ามาหาตัวเอง มองดูตัวเองให้เห็นว่าเรานัน้หลงตดิอยูใ่นสิง่ไหน 

ใจมีความผูกพันในสิ่งไหน ให้ใช้ปัญญาพิจารณาในจุดตรงนั้น ไม่ใช่ว่าจะทำแต่สมาธิอย่างเดียว แล้วท่านเน้น  

ไปอกีวา่ สมาธไิมท่ำใหเ้กดิปญัญา ปญัญาคอืการพจิารณา ทำใหจ้ติทีห่ลงตดิและผกูพนัในสิง่ตา่งๆ นัน้ เกดิความ  

เบือ่หนา่ย และรูจ้รงิ เหน็จรงิ ตามหลกัความเปน็จรงิ” 
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 ทกุครัง้ทีห่ลวงพอ่จะกลบัเมอืงไทย ทา่นจะบอกวา่ “เดีย๋วหลวงพอ่มา แปบ......เดยีว” (แปบ.....เดยีวของทา่น

ในทีน่ี ้คอื ๑ ป)ี ทกุคนตา่งตัง้ตารอคอย การกลบัมาของหลวงพอ่ อยากจะเหน็หลวงพอ่นัง่เคีย้วหมาก และมองทอดสายตา

ไปรอบๆ มองลกูศษิยด์ว้ยสายตาทีเ่ปีย่มไปดว้ยความเมตตา

 แม้วันนี้หลวงพ่อจะละสังขารไปแล้วก็ตามคณะศิษย์ทุกคนยังสำนึกเสมอว่า “หลวงพ่อคือหัวใจของเราทุกคน

สิ่งที่หลวงพ่อฝากไว้ สิ่งที่หลวงพ่อสร้างไว้ เราทุกคนจะทำตามเจตนารมณ์ขององค์ท่านตลอดไป ขอบูชาคุณพ่อ แม่ 

ครูบาอาจารย์ ด้วยเศียรเกล้า....” 

 หลักปฏิบัติของหลวงพ่อที่มีต่อศิษยานุศิษย์นั้น หลวงพ่อมีความเมตตาต่อศิษย์ทุกๆ คน เพียงแต่กิริยา 

แตกต่างไปตามสถานการณ์ หากสังเกตกิริยาของหลวงพ่อเวลาอยู่กับพระเณร จะดูเคร่งขรึมน่าเกรงขามมาก แต่

พอมีญาติโยมเข้ามากราบท่าน หลวงพ่อจะเปลี่ยนสีหน้ากิริยาทันที กลับเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาทันที 

ฉะนั้นพระเณรเมื่อเวลาเข้าใกล้หลวงพ่อจึงมักมีอาการประหม่าเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆ ด้วยความเคารพอย่างสูง  

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ วัดนิวยอร์คธัมมาราม เล่าให้ฟังว่า 

 “...เวลาที่เราเห็นท่านเดินมาแต่ไกล เรามักหาทางเดินหลบไปทางอื่น อาจเป็นเพราะกลัวว่าจะตอบปัญหา 

ที่ท่านถามเราไม่ได้ ถ้ามีเพื่อนพระอยู่กันใกล้ๆ ก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะ พออุ่นใจ แต่ถ้าอยู่คนเดียวนะ โอย...ลมจะใส่ 

แทบจะมุดแทรกแผ่นดินหนีเลยละ (อะไรจะขนาดน๊าน) ไม่ใช่อะไรหรอก มันวิงเวียนเหมือนกับหน้าจะมืด ดูแล้ว

รู้สึกเหมือนกลัวท่าน แต่จริงๆ แล้วไม่ได้กลัวเลย เราเกรงใจต่างหาก..(ฮ่ะๆๆ) มันเป็นของมันเองอย่างนั้นเกือบทุกครั้ง

ที่เข้าไปใกล้ท่าน ถ้าท่านพูดธุระอย่างอื่นทั่วๆ ไปหน้ามืดมันก็จะค่อยๆ คลายตัวลง แต่ถ้าท่านว่าดุให้เราเนี่ยนะ 

หน้ามืดมันจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเราทนไม่ได้ต้องหาทางหลบมาทำใจสักพักจึงค่อยดีขึ้น นี่เป็นอาการของเรา

เมื่อเจอท่าน คนอื่นรูปอื่นไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า 

 แต่ท่านก็เมตตาเรามากนะ จะขออะไรทำอะไรถ้ามีเหตุผลถูกต้องดีท่านก็ไม่ว่าอะไรและก็ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ทกุครัง้ทีท่า่นเหน็เรา แตเ่รากย็งัอดเปน็เหมอืนเดมิไมไ่ดส้กัทแีปลกจรงิๆ สว่นเราเองกร็กัทา่นมากเหมอืนยิง่กวา่พอ่ 

ยิง่กวา่อาจารย ์ความรกัเคารพทีเ่รามใีหท้า่นนัน้ เอาหมืน่แสนจกัรวาลมารวมกนักค็ดิวา่ยงัไมไ่ดน้ะ ไมส่ามารถอธบิาย

ไดน้ะ ใครปฏบิตัธิรรมไปแลว้กจ็ะรูเ้องวา่ความรกัตอ่ทา่นผูส้อน ทีใ่หค้ณุตอ่ตวัเราแบบทีผู่อ้ืน่จะใหเ้รานีม้ไิด ้เปน็อยา่งไร”

 เรื่องอาจารย์เข่นลูกศิษย์นี้มีอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะถ้าพระรูปไหนทำไม่ถูกต้อง หรือมีอะไรขุ่นมัวอยู่ในใจแล้ว

ละก็ มักจะโดนดุเอาอย่างหนักทุกที แบบว่า “จำไปจนวันตาย” และก็จะได้คติสอนใจไปตราบนานเท่านานเลยทีเดียว

มีตัวอย่างว่า... 

 ครั้งหนึ่งครูบาเสกได้ขับรถไปส่งหลวงพ่อที่กุฏิ ปกติหน้ากุฏิหลวงพ่อจะมีโต๊ะตัวหนึ่งตั้งอยู่ ครูบาเสกไม่ทัน

ระมัดระวังขับรถไปชนโต๊ะตัวนั้นเข้าอย่างแรง พอหลวงพ่อลงจากรถกอล์ฟได้ ก็ให้โอวาทเป็นกรณีพิเศษ เรื่องนี้

เจ้าของเรื่อง (ครูบาเสกสรรค์ สีลสํวโร วัดป่าบ้านค้อ) เล่าว่า... 

  “เป็นครั้งแรกที่ผมโดนท่านดุตอนนั้นผมหน้าซีดทำอะไรไม่ถูกเลย หลวงพ่อสั่งว่า “ไม่ต้องมาใกล้รถกอล์ฟ

อีกโดยเด็ดขาด!” แล้วท่านก็บอกว่า “ถ้าขับอยู่ข้างนอกแล้วไปชนเขาอย่างนี้มันจะเสียหายขนาดไหน ขับไม่ระวัง

อย่างนี้ของมันจะเสียหายมาก ขับไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความระมัดระวัง อย่างนี้จะทำให้เสียของ”  

 วันนั้นเป็นวันลงอุโบสถผมก็นำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์แดง ท่านพระอาจารย์แดง

หัวเราะแล้วบอกว่า “หลวงพ่อท่านบอกท่านสอนก็ให้เราจำไว้ให้ดี”   



275

 พอตกตอนเย็นหลวงพ่อท่านก็จะมาเทศน์ที่ศาลา ท่านพระอาจารย์แดงบอกให้ผมไปรับหลวงพ่ออีก ผมก็จึง

ต้องไปอย่างขัดไม่ได้ ไปนั่งรอท่านอยู่ที่หน้ากุฏิ เห็นหลวงพ่อก็นั่งเฉยอยู่ ผมเองก็ไม่กล้าเรียกเพราะผมยังสั่นไม่หาย

จนถึงเวลาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจ (ตายเป็นตาย) บอกกับหลวงพ่อไปว่า “หลวงพ่อครับผม ถึงเวลาทำวัตร

แล้วครับผม” พอผมพูดจบหลวงพ่อก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปที่รถกอล์ฟ แล้วขับลงจากที่กุฏิรับรองมาจอดอยู่ตรงทางที่ 

จะขับลงจากกุฏิแล้วหลวงพ่อก็ไม่ขับ ท่านก็นั่งอยู่บนรถกอล์ฟเฉยๆ ผมจึงนั่งรอให้องค์ท่านขับไป...แต่หลวงพ่อก็ไม่

ยอมขับไปเสียที  

 ผมจึงนึกถึงคำสั่งพระอาจารย์แดงว่าให้ผมขึ้นไปขับรถกอล์ฟพาหลวงพ่อมาที่ศาลา ผมก็เลยตัดสินใจตายเป็น

ตาย บอกกับหลวงพ่อว่า “ขอโอกาสครับผม ผมขอโอกาสขับรถให้หลวงพ่อครับผม”  

 พดูจบหลวงพอ่กห็นัหนา้มามองผม แลว้ทา่นกพ็ดูวา่ “มา” ผมกข็ึน้ไปนัง่ตรงคนขบัทัง้ทีต่อนนัน้ยงัสัน่ไมห่าย

แล้วท่านก็พูดว่า “ขับรถต้องตั้งใจขับ ขับให้ดีๆ และให้มีความระมัดระวังให้มาก” ผมก็ตอบไปว่า ครับผม แล้ว

ผมก็ขับพาท่านมายังศาลา ในขณะนั้นน้ำเสียงและสีหน้าของหลวงพ่อต่างกับตอนแรกอย่างสิ้นเชิง ความสั่นกลัว 

ในตอนนั้นแทบไม่มีเลย ผมคิดว่าที่หลวงพ่อดุเราเพราะท่านปรารถนาให้เราได้ดี” 



โง่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง   
 

 วนัหนึง่ขา้พเจา้ (เดก็เกบ็มาเลีย้ง!!) ประทบัใจทีห่ลวงพอ่มคีวามเมตตา ครัง้หนึง่เปน็โรครดิสดีวง มีเลือดออก 

หลวงพ่อไปเจอตอนที่ทำงานกับท่าน ท่านจึงหายามาช่วยรักษาอยู่ ๓ เดือน อาการไม่ดีขึ้น  หลวงพ่อจึงให้พาไปหา

หมอเพื่อผ่าตัด รู้สึกประทับใจว่าเราไม่ได้เป็นพระที่บวชกับท่าน ไม่ได้เป็นพระในสังกัดวัดนี้ มาอาศัยท่านอยู่ แต่

ท่านก็เมตตาสั่งสอนและตักเตือน และที่ประทับใจอย่างสุดๆ หลวงพ่อชมว่า “โง่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีใครโง่ได้

อย่างนี้” ทุกวันนี้เสียใจว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครมาคอยดุคอยว่าอีกแล้ว คำที่ชอบสุดๆ ของหลวงพ่อ คือ เบื่อๆ พร้อม

แสดงสีหน้าพร้อมว่าเบื่อจริงๆ (ลูกศิษย์....) 



สุดแท้แต่วาสนา (พระสุพิน ปญญฺาธโร) 


 สมัยเป็นนาค ได้มาอยู่วัดป่าบ้านค้อหลายเดือน เพื่อมาวัดใจตัวเองว่า เราจะอยู่ที่นี่ได้มั้ย เพราะการเข้ามา

บวช ไม่ได้มาบวชเล่นบวชหัว ตั้งใจมาบวชเพื่อพ้นทุกข์ จึงต้องเลือกวัดบวช เลือกครูอาจารย์ เช้าวันหนึ่งขณะ 

เช็ดเท้าถวายหลวงพ่ออยู่ ท่านถามว่า “เอาจริงบ่” ท่านถามเป็นภาษาอีสาน ตอนนั้นไม่ทันตั้งตัวว่าท่านจะถาม เลยตอบ

แบบพรศักดิ์ ส่องแสงว่า “สุดแท้แต่วาสนาครับ” พอพูดจบแค่นั้นแหละ ท่านก็เทศน์กัณฑ์ใหญ่ให้ฟัง   

 “เอะอะก็ฝากไว้ให้กับวาสนา ถ้าคนมันจริงมันก็จริง ถ้าคนไม่จริงยังไงก็ไม่จริง” 

 วันนั้นเราเลยได้แง่คิดว่า คนเราส่วนมากมักฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาวาสนา ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งรู้  

เลยมักปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม แล้วแต่มันจะเป็นไป เหมือนเรือไร้หางเสือ ไม่มีเข็มทิศ ชีวิตไร้ทิศทาง ไม่มีความ
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กระตือรือร้น ไม่มีความมุ่งมั่น เลยไม่ลิขิตชีวิตตัวเอง ไม่เลือกทางเดินให้กับตัวเอง ช่างน่าสงสาร สรุปวันนั้นท่าน

สอนให้เป็นคนจริง ทำอะไรให้ทำจริงๆ บวชพระก็บวชให้จริงๆ ปฏิบัติก็ให้ทำจริงๆ แล้วเราจะได้ของจริง   

 วันนั้นเลยได้แง่คิดจากท่านมากมาย จากคำสั่งสอนของท่าน แม้วันนี้ท่านจากไป ท่านก็ไปแต่ธาตุขันธ์  

คำสั่งสอนของท่านก็ยังอยู่ ท่านสมกับเป็นอาจารย์ที่คอยให้ความรู้ ให้ความปกป้อง ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ 

ที่บวชอยู่ได้ทุกวันนี้ เพราะมีหลวงพ่อทูลเป็นอาจารย์ และจะคอยสานต่อในสิ่งที่ท่านได้สร้างได้ทำไว้ เพื่อสืบทอด

เจตนารมณ์หลวงพ่อต่อไป เทิดทูลบูชาไว้ตลอดกาล 



ตรวจงานทางจิต 
 

 ในการทำงานนั้น เรื่องหนึ่งที่หลวงปู่จะเน้นย้ำที่สุด คือเรื่องความประหยัด  อย่างเช่นเรื่องตะปูงอๆ ที่ถอน

ออกมาหากช่างคนไหนเหวี่ยงทิ้ง เป็นได้โดนหลวงปู่ดุเอาทุกรายไป จนช่างที่วัดป่าบ้านค้อทุกคนไม่มีใครกล้าทิ้ง 

เศษตะปูอีกเลย หลวงปู่ให้เอาตะปูที่ถอนออกมาไปแช่น้ำมัน แล้วเอาค้อนมาตีดัดให้ตรง เพื่อเอากลับไปใช้ได้อีกครั้ง  

ในสมัยแรกๆ มีเหตุการณ์หนึ่งที่ช่างไม่ทำตามคำสั่งของหลวงปู่  ซึ่งเป็นเรื่องเล่าจากปากของช่างตู้ทีซึ่งถือเป็นคนสนิท

รับใช้งานของหลวงปู่มาตลอดจนวาระสุดท้าย ตู้ทีบอกว่าช่างทุกคนทราบกิตติคุณของหลวงปู่ดีว่าหลวงปู่สามารถ

ตรวจงานทางจิตได้     

 เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๒ วันนั้นมีงานเทร่องน้ำกันมด (รอบกุฏิ) ในวันนั้นหลวงปู่มีกิจนิมนต์

ออกไปฉันเช้าที่ท่าบ่อ หลวงปู่จึงสั่งงานให้เทปูนหินก่อนที่จะเทปูนทราย เพื่อเป็นการประหยัดปูน เพราะบริเวณพื้น

ต่ำมากหากเทปูนหินรองพื้นก็จะช่วยประหยัดได้มาก แต่ปรากฏว่าพอหลวงปู่ลับหลังออกจากวัดไป ช่างทุกคนกลับ

สนองงานด้วยการเทแต่ปูนทรายเพียงอย่างเดียวแล้วก็ขัดมันเลย จนกระทั่งเหลืออยู่ประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ก็จะ

เสร็จ พอดีกับที่หลวงปู่กลับจากกิจนิมนต์ ขณะนั้นทุกคนเชื่อแน่ว่า ยังไงๆ หลวงปู่ก็ไม่รู้ แต่ความจริงตรงกันข้าม

ราวกับว่าหลวงปู่นั่งเฝ้าอยู่หน้างานเลยทีเดียว เพราะเมื่อหลวงปู่เดินลงจากรถมายังไม่ถึงสิบก้าวก็ตวาดช่างขึ้นทันที    

 “หือ...หือ... เฮาบอกให้เทปูนหินก่อนเทปูนทราย คือบ่อเทให้เฮา ..หือ” แล้วหลวงปู่ก็ออกคำสั่งยอดฮิตที่

บรรดาช่างทุกคนต่างขยาดกันเป็นที่สุด   

 “ฮื่อ (รื้อๆ)” หลวงปู่สั่งทันที เป็นอันว่าวันนั้น ช่างตู้ทีและคณะมีพ่อใหญ่ตุ้ย และช่างชวน และคณะ 

ต้องได้รื้องานทั้งหมดที่ฉาบไว้แล้ว เพื่อเทปูนหินรองพื้นใหม่ทันที โดยการควบคุมของหลวงปู่เอง ตู้ทีสารภาพเลยว่า 

 “เฉพาะผมนี่ หลาบ (กลัว) ตั้งแต่คราวนั้นเลยครับ” 

 แต่เป็นเรื่องธรรมดาของคนชอบลองของ เพราะยังมีตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง ตอนขุดลอกบ่ออัดคันกัน้นำ้ดา้น

ขา้งเจดยี ์ ครัง้นัน้หลวงปูส่ัง่โชเฟอรใ์หข้ดุดนิเดมิของคนักัน้นำ้ออกกอ่น โชเฟอรก์ข็ดุออกตามคำสัง่เหมอืนกนั แตก่ข็ดุ

ออกไมห่มดเหลอืเปน็บางสว่น โดยกลบเกลือ่นงานเอาไว ้ เพราะเหน็วา่ขณะนัน้หลวงปูไ่มไ่ดค้มุงานและแลว้เมือ่คนักัน้

นำ้เสรจ็แลว้ หลวงปูก่ถ็ามโชเฟอรว์า่ “ขดุใหเ้ฮาหมดแลว้บอ่”  
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 “ขุดหมดแล้วครับ” โชเฟอร์ตอบ หลวงปู่จึงบอกว่า “ขุดหม่องนี่ให้เฮาเบิ่งดู๊” พร้อมกับชี้ลงไปตรงจุดที่ 

ไม่ได้ขุดดินเดิมออก โชเฟอร์ก็จำเป็นต้องขุดออกตามคำสั่ง แล้วความผิดก็เปิดเผยออกมา เล่นเอาโชเฟอร์ตัวสั่น 

แถมงงเป็นไก่ตาแตก เพราะไม่คิดว่าหลวงปู่จะล่วงรู้ได้ หลวงปู่บอกย้ำอีกว่า   

 “อย่าตั๋ว (หลอก) เฮาน้า  เฮาฮู้เหมิดนั่นหละ” 

 เรื่องตรวจงานทางจิตนี้ บรรดาช่างในวัดป่าบ้านค้อทุกคนทราบดี และภายหลังมา ก็ไม่มีใครกล้าลักไก่ หรือทำ

นอกเหนือคำสั่งหลวงปู่อีกเลย... “หลาบตั้งแต่คราวนั้นเลยครับ” ตู้ทีกล่าว... 

 ความรู้อันยิ่ง หรือที่เรียกว่า อภิญญา ผู้ปฏิบัติที่ได้ถึงอภิญญานั้นสามารถล่วงรู้อนาคตได ้ เรียกว่า

อนาคตังสญาณ คือญาณหยั่งรู้เหตุการณ์ในอนาคต ตู้ทีเล่าว่า ต่อมาหลังจากทำร่องน้ำเสร็จหลังหนึ่ง กำลังเริ่มทำ

หลังที่สอง หลวงปู่มาปรารภกับช่างทีว่า “นี่หละ งานสุดท้ายของบักชวน” ช่างทีในขณะนั้นคิดว่าหลวงปู่จะไล่ 

ช่างชวนออก ต่อมาช่างทีจึงได้รู้ความหมายในคำพูดของหลวงปู่ เพราะหลังจากนั้นยังไม่ถึง ๗ วัน ช่างชวน 

ก็เสียชีวิตแบบกะทันหัน ซึ่งตรงกับคำพูดหลวงปู่ทุกประการ 



สอนให้ยอมเป็น 
 

 นักปฏิบัติสมาธิที่ได้ฌาน หรืออภิญญา ย่อมเกิดความรู้ความเห็นที่ยิ่งไปกว่าสามัญชนจะรู้ได้ มีความ

สามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ได้ แต่ในแนวทางพระพุทธศาสนา ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น

ท่านมิให้ไปหลงติด ในทางวินัยบัญญัติ พระพุทธองค์ก็ทรงปรับโทษอาบัติไว้ว่า “ภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรม ที่ไม่มี

ในตน ต้องอาบัติปาราชิก” (คือขาดจากความเป็นภิกษุ) หากภิกษุใดแม้อวดอตุรมินสุธรรมทีม่ใีนตน กม็โีทษปรบั

อาบตัปิาจติตยี ์ หลวงพอ่ไมเ่คยอวดตนวา่มคีณุวเิศษแตอ่ยา่งใด แต่บรรดาศิษย์วัดป่าบ้านค้อจะทราบดี ว่าหลวงพ่อ

สามารถรู้ใจผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นอภิญญาอันหนึ่งเรียกว่า “เจโตปริยญาณ”   

 ผู้ใหญ่ดำ ผู้เคยมีประสบการณ์ทราบดี เพราะว่า...? 

 วันหนึ่งผู้ใหญ่ดำมาจังหันตอนเช้าตามปกติ หลวงพ่อถามว่า   

 “ผู้ใหญ่ดำ ในหมู่บ้านมีคนว่างงานมั้ย” 

  “หลวงพ่อถามทำไมครับ” ผู้ใหญ่ดำ ถามตอบ 

 หลวงพ่อ    :  “อยากจะจ้างเขามาทำงานช่วย” 

 ผู้ใหญ่      :  “จะจ้างเขาวันละเท่าไร ?” 

 หลวงพ่อ    :  “วันละ ๕๐ บาท” 

 ผู้ใหญ่เลยตอบว่า “ที่หมู่บ้านคนไม่ค่อยมี มีแต่ผู้เฒ่าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้าน พ่อแม่เขาไปทำงานที่ป่ายาง

ข้างตลาดโคกระบือ เขาไปรับจ้างได้วันละ ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท ต่อคน หลวงพ่อจ้างเขา ๕๐ บาท เขาไม่มาหรอก” 

หลวงพ่อก็ชี้แจงอีกว่าจะเอาเฉพาะคนที่ว่างงาน ผู้ใหญ่ก็ยังบอกว่าไม่มีๆ หลวงพ่อก็ถามซ้ำอีก ผู้ใหญ่ก็ยังยืนยัน

เหมือนเดิมว่าไม่มี ผลสุดท้ายหลวงพ่อเลยสรุปให้ว่า    
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 “เอาคนที่จะไปเล่นไฮโลนั่นหละ !”   

 หลวงพ่อพูดพลางอมยิ้ม ชำเลืองมาทางผู้ใหญ่ 

 ผู้ใหญ่เลยยกมือสาธุแล้วตอบว่า “ถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับบ้าน แล้วจะไปชวนเมียมาทำให้หลวงพ่อเองหรอก” 

ผูใ้หญบ่อกวา่เรือ่งนีไ้มเ่คยบอกใคร แมแ้ตค่นในหมูบ่า้นกไ็มม่ใีครรู.้..วา่สองวนัทีแ่ลว้ผูใ้หญไ่ปเลน่ไฮโลทีบ่า้นเดือ่ วนันี้

หลงัจงัหนัเสรจ็ผูใ้หญก่จ็ะไปอกี แตจ่ากนัน้มาผูใ้หญด่ำกบัภรรยาเลยตอ้งมาชว่ยงานหลวงพอ่ถงึ ๙ วนั จนเสรจ็งาน 

 นี่เป็นวิธีหนึ่งที่หลวงพ่อทำให้ลูกศิษย์ ยอมเป็น และยอมโดยสวัสดิภาพ... 



พระธาตุเสด็จ 


 เรื่องที่หลวงพ่อรู้เห็นนั้น ท่านรู้จริง และเห็นจริง แม้แต่เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากได้อัญเชิญ 

พระบรมสารีริกธาตุ ๓ องค์แรกผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีใครทราบเรื่องพระธาตุเสด็จมาอยู่วัดป่าบ้านค้อ วันหนึ่ง

พระปุ๊ก (ปัจจุบันสึกแล้ว) ซึ่งขึ้นไปบนยอดเจดีย์ได้เห็นพระธาตุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงมาเล่าให้ผู้ใหญ่ดำฟัง   

พอผู้ใหญ่ดำได้ฟังก็สะดุดใจ เพราะนึกถึงคำปรารภของหลวงพ่อที่เคยพูดกับตนไว้นานแล้วว่า  

 “ถ้ามีผู้คนมาสักการบูชาวัดเรามากๆ พระบรมสารีริกธาตุ จะเสด็จมาอยู่วัดเราอีกเป็นจำนวนมาก” 

 ซึ่งแสดงว่าหลวงพ่อรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้ว ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ด้วยความสงสัยผู้ใหญ่จึงเข้าไปถาม

หลวงพ่อ   

 “พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาอยู่วัดเราจริงหรือหลวงพ่อ?”   

 “มาเยอะ” หลวงพ่อตอบแล้วก็เล่าให้ฟังต่อว่า 

 “ผู้ใหญ่เคยเห็นดาวหยาด (ตก) มั้ย พระบรมก็มาเหมือนกับดาวหยาดนั่นหละ มีแสงสว่างพุ่งมาอย่าง  

นั้นละ พอมาถึงพระมหาธาตุเจดีย์ก็เวียนขวา ๓ รอบ แล้วก็เสด็จเข้าที่พัก วัดเราจะมีแสงสว่างทัง้วดั ดเูนือ้หนงัเรา 

นีจ่ะเหลอืงอรา่มไปหมด แตบ่คุคลอืน่จะเหน็เหมอืนหลวงพอ่หรอืเปลา่กไ็มท่ราบนะ แต่หลวงพ่อเห็น แต่ละองค์จะ

เสด็จมาในเวลาขึ้น ๑๕ ค่ำทุกครั้ง”  

 “หลวงพ่อเห็นทุกองค์มั้ย?”   

 “เห็นทุกองค์” หลวงพ่อตอบ 

 แม้สรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักเสื่อมสลายไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยูเ่ปน็รปูธรรม 

นั่นก็คือพระบรมสารีริกธาต ุ ให้สาธุชนได้มาร่วมกันสักการบูชา เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตของตน ในแต่ละปีสาธุชน

จำนวนมากได้หลั่งไหลกันมาสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่วัดป่าบ้านค้อ ได้บำเพ็ญกุศล และฟังธรรม  

 แต่ต่อจากนี้ไป แม้ว่าหลวงพ่อจะจากพวกเราไปแล้ว แต่สิ่งที่หลวงพ่อได้มอบเอาไว้เป็นศาสนวัตถุอันทรง

คุณค่า นั่นก็คือ “พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์”   

 จะเป็นศูนย์รวมใจของสาธุชนตลอดไป สมกับที่หลวงพ่อได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ 

พุทธศาสนิกชน ให้ชนรุ่นหลังได้มาสักการบูชาสืบไป ตลอดกาลนาน... 
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แทงใจดำลูกศิษย์ถูก....จุดจริงๆๆ

 ลกูศษิยเ์กา่ๆๆ แก่ๆ ๆ (พอ่พร บษุผาสงัข)์ ทีคุ่น้เคยกบัหลวงพอ่ ตัง้แตเ่ริม่สรา้งวดัหนองสองหอ้ง เลา่ใหฟ้งั

ว่า หลวงพ่อท่านเป็นผู้มีปัญญาจริง ปัญหาแหลมคม ยอดของปัญญา รู้หมด ท่านหยั่งรู้จิตใจคน พุ่งไปตรงไหน 

แทงใจลูกศิษย์ได้ถูกจุดจริง ทำให้ลูกศิษย์ทั้งรัก ทั้งปลื้มหลวงพ่อไปตามๆ กัน ท่านสอนตรง สอนลัดเข้าถึงจุด  

ไม่อ้อมค้อม   

 แม่ครัวใหญ่ (แม่บัว แม่นาง แม่ทองล้วน แม่อ่อน แม่ละไม) เล่าว่า หลวงพ่อเป็นคนจริง พูดจริง ทำจริง 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่ลืมลูกศิษย์ จำแม่น ท่านสอนแม้กระทั่งวิธีทำอาหาร การดูแลความสะอาด ท่านสอน  

หมดทุกแนว!! เหมือนพ่อสอนลูกก็ไม่ปาน  

 หลวงพ่อปากหวานซะด้วย ถ้าอยากฉันตำส้มบอกว่า ต้องหนองสองห้องเท่านั้น ?????   

 แม่บอกว่า “ทำตายเลยเรา” แม่ๆ รักท่านม๊ากมาก งานสรงน้ำฯ เหนื่อยหนักแค่ไหนก็สู้ๆๆ  ตายเป็นตาย 

สู้เพื่อหลวงพ่อทนได้ เจ้าค่ะ!!!!  ถึงแก่ก็เลิกไม่ได้  

 แม่นางเล่าให้ฟังว่า น้องสาวพระอาจารย์หลอดฝันเห็นหลวงพ่อ ท่านแต่งตัวสวยไปหา แล้วบอกว่า “เฮา

จะไปแล้วเด้อ ถึงเวลาแล๊ว” แม่นางก็ร้องในฝันว่า หลวงพ่อไปบ่ได้ แล้วลูกจะอยู่ยังไง ท่านก็บอกว่า “อยู่ได้ 

เดือน ๓ ให้ไปเฮ็ดคือเก่าเด้อ”   

 ครั้งหนึ่งท่านประทับใจหลวงพ่อมาก วันนั้นท่านจะพาไปทอดกฐินที่วัดป่าลัน ให้คณะศิษย์หนองสองห้อง 

ไปด้วย ตอนจะขึ้นรถ รถเต็มที่ไปได้ จึงไม่ได้ขึ้นรถ หลวงพ่อหันมาเห็นแล้วถามว่า ทำไมไมข่ึน้รถ พวกเราบอกวา่ 

“ขึน้ไมไ่ดเ้จา้คะ่” ทา่นจงึพดูวา่ ถา้หนองสองหอ้งไมไ่ดไ้ป หลวงพอ่กบ็ไ่ป ประโยคแค่นี้ลูกศิษย์ก็เป็นปลื้มไปตามๆ กัน 

เสน่ห์เฉพาะตน ...ของเอกบุรุษ 

  ทา่นเปน็ผูส้อนใหม้ปีญัญาจรงิๆ หลวงพอ่เคยเลา่ใหฟ้งัวา่ มโียมนมินตไ์ปฉนัทีบ่า้น พอไปถงึเหน็เขาเอาฟกูปู

ไวใ้หน้ัง่ ทา่นเหน็แลว้ ทา่นกพ็จิารณาวา่ ถา้นัง่กเ็ปน็อาบตั ิ ถา้ไมน่ัง่ แลว้ใหเ้ขาเอาออกกเ็ปน็อาบตั ิ และทำใหเ้ขา 

เสยีศรทัธา” 



กลิ้งมะพร้าวเล่น...แล้วโยนทิ้ง
 วันหนึ่งหลวงพ่อท่านถามโยมว่า “กล่อมลูกเป็นไหม ถ้ากล่อมลูกเป็นก็สอนตนเองเป็น” โยมที่นั่งฟังอยู่ 

แอบเถียงในใจว่า “กล่อมเป็นซิ แต่ทำไมต้องสอนตนเองด้วย” แม่แก้ว วัดป่าบ้านค้อ เล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อท่าน

เมตตามากสอนให้ทุกอย่าง แต่เรามันโง่ โง่มาก ตรงที่หลวงพ่อท่านโยนมะพร้าวมาให้เรา “เราก็เอามะพร้าวมา  

โยนเล่นแล้วโยนทิ้ง ไม่ค่อยรู้เลยว่าข้างในมะพร้าวมีอะไร กินได้หรือไม่ เราไม่มีปัญญาที่จะปอกมะพร้าว ปอก 

ไม่เป็น ไม่รู้วิธีการปอก แต่เรากลับภูมิใจเวลาไปฟังเทศน์ จะบอกว่าหลวงพ่อท่านเทศน์ดี แต่มันดีของท่าน แต่เรา

ไม่มีอะไรดีเลย เพราะไม่เคยนำมาคิดพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองเลย มีแต่ไปชื่นชมปัญญาของหลวงพ่อว่า 

ท่านมีปัญญาเป็นเลิศ   
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ชื่อธรรมะ กับ ตัวธรรมะ 


 มีตัวอย่างลูกศิษย์ท่านหนึ่งกำลังฟังเทศน์หลวงพ่ออยู่ มีญาติธรรม ๒ คน พูดคุยกันอยู่ด้านหลัง โยมท่านนี้

รู้สึกหงุดหงิด รำคาญเสียงคุยกัน เกิดความไม่พอใจ   

 ในขณะนั้นเอง นึกถึงหลวงพ่อพูดว่า “ตัวธรรมะ” โยมท่านนั้นเกิดความเข้าใจว่าตัวธรรมะคืออะไร เขา

รู้จักแล้ว เข้าใจแล้วว่า ตัวธรรมะก็คือ ความจริงที่เขากำลังรู้สึกอยู่เป็นอารมณ์ความไม่พอใจที่ได้ยินเสียงคนคุยกัน

ในขณะหลวงพ่อเทศน์ ตอนนี้เขาไม่ฟังหลวงพ่อเทศน์ เพราะเขากำลังฟังเทศน์ตนเองจากเหตุการณ์จริง  

 เขาเริม่ถามตนเองวา่ เราหงดุหงดิรำคาญ ทำไม เพราะอะไร แลว้กเ็ริม่ถามตนเองวา่ “แลว้เราหละ” เคยทำ

แบบนีไ้หม ทีไ่หน กบัใครใหน้กึด ู และเรามคีวามเหน็ผดิกบัเรือ่งนีอ้ยา่งไร เขาคน้หาคำตอบจนพบวา่ ทีเ่ขาทกุขเ์รือ่ง

เสยีงคนคยุกนัในขณะพระเทศน ์ เพราะเขาไปตัง้ความเหน็ไวว้า่ “เมือ่หลวงพอ่เทศนท์กุคนตอ้งฟงัและไมค่ยุกนั” เขา

อยากใหม้นัเทีย่ง แตม่นับงัคบัไดห้รอืไม ่ มนัเปน็ไปไมไ่ด ้ ความเหน็นีเ้ปน็ความเหน็ผดิไปจากความจรงิ เขาจงึเปลีย่น

ความเหน็ถกูวา่ “เมือ่หลวงพอ่เทศนจ์ะมคีนฟงักไ็ด ้ ไมฟ่งักไ็ด ้ คยุกนักไ็ด ้ ไมค่ยุกนักไ็ด”้ พอเขาคดิไดค้วามทกุขข์อง

เขาหายไป เกดิความสบายใจ ไมเ่พง่โทษและไมต่ำหนคินทัง้สองอกีเลย เกดิความเขา้ใจคนอืน่ เพราะเขา้ใจตนเอง  

นอ้มอกเขาอกเรา เกดิความเหน็ใจ เขา้ใจเขาทีเ่ขาทำไปเพราะไมรู่ว้า่การกระทำนัน้ ทำใหค้นอืน่เดอืดรอ้นและเปน็ทกุข์ 



อารมณ์ขัน 
 
 มีนักเรียนชายผู้หนึ่งที่เข้าค่ายพุทธธรรม รายงานผลการเข้าอบรม เรียนว่า ได้อบรมครั้งนี้ กระผมจะทิ้ง

ความไม่ดีทั้งหลายไว้ที่วัดให้หมด หลวงพ่อบอกว่า ลูกหลานที่ว่าจะทิ้งของไม่ดีไม่งามไว้ให้หมดหน่ะ หลวงพ่อ

อนุโมทนานะ แต่ไปทิ้งไว้นอกวัดนะ เพราะถ้าทิ้งในวัด แม่ชี แม่ขาวเก็บเอาไว้จะเดือดร้อน 

 วิทยากรค่ายพุทธธรรม อบรมเด็ก เมื่อเด็กๆ ทำดี ทำถูก จะพูดให้กำลังใจว่า very good ซ้ำๆ ทุกๆ รุ่น 

วันหนึ่ง หลวงพ่อบอกว่า สอนเด็กแล้วพูด very good...very good ระวังเด็กไปเหยียบเท้าฝรั่งเข้า แล้วบอกว่า 

เวรี่ กู๊ด นะ พร้อมกับทำเสียงลากยาวแบบเดียวกับวิทยากร 



ประหยัด 
 
 วันหนึ่ง ศิษย์ผู้หนึ่งคลานเข้าไปหยิบกระโถนจะล้าง ท่านถามว่า ทำอะไร ศิษย์ตอบว่า เอากระโถนไปล้าง

เจ้าค่ะ ท่านก็บอก ไม่ต้อง ศิษย์ก็ถามว่า ทำไมละเจ้าคะ ท่านบอกว่า ประหยัดน้ำ ให้เต็มก่อนแล้วค่อยล้าง 

 มีศิษย์นั่งเลือกพริกสุกๆ เน่าๆ แยกใส่ถัง ตั้งใจจะทิ้ง ท่านเดินผ่านมาเห็นถามว่า ทำอะไร ตอบไปว่าเลือกทิ้ง

เจ้าค่ะ มันเป็นอะไร เน่าเจ้าค่ะ แล้วมันพอใช้ได้ไหม พอใช้ได้เจ้าค่ะ เออดี เอาไปล้าง ผึ่งแดด ทำพริกแห้งซะ 
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โอวาท ๓ ครั้งสุดท้าย กับ ถ่าน ๓ กระสอบ 


 ดวงตะวันกำลังจะตกดิน นกที่ออกหากิน บินกลับรัง ความมืดกำลังคืบคลานเข้ามากลืนกินสรรพสิ่ง  

เหมือนกับสัจธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสสอนว่า “สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมม ี

ความดับไปเป็นธรรมดา” 

 อาสนะที่ศาลา ซึ่งหลวงพ่อมานั่งอยู่เป็นประจำ บัดนี้มันได้กลายเป็นเพียงอนุสรณ์ให้รำลึกถึงหลวงพ่อ

เท่านั้น เวลาที่หลวงพ่อลงมาฉันที่ศาลาก็มักจะมีโอวาทหรือพูดคุยกับพระภิกษุสามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา 

เกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆ ในวัดป่าบ้านค้อเสมอ ด้วยความสนใจเป็นพิเศษของข้าพเจ้า (ครูบาโชติ วัดป่าบ้านค้อ) 

จดจำได้ดีว่า ในพรรษา ๒๕๕๑ นี้ มีโอวาท ๓ ครั้งสุดท้าย ที่หลวงพ่อพูดกับศิษยานุศิษย์ทุกคน เหมือนกับเป็นการ

สั่งเสียหรือบอกอะไรบางอย่าง? 

 ครั้งแรก วันหนึ่งหลังจากทุกคนขึ้นศาลาเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อจับไมค์ขึ้นมาก็พูดถึงเรื่องการตัดหน่อไม้กับ

แม่ชีแม่ขาว ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องโรงครัวว่า “การตัดหน่อไม้นั้น ต้องตัดให้ถูกวิธีจึงจะได้กินนานๆ เพราะถ้า

ตัดไม่ถูกวิธี  หน่อไม้ก็จะไม่แทงหน่อออกมาให้ได้กินอีก”  น้ำเสียงของหลวงพ่อดุดันมาก เหมือนกับพ่อกำลังดุลูก

ที่ไม่ประสีประสา แต่พวกเรา ไม่ว่าพระภิกษุหรือแม่ชีแม่ขาวจะรับรู้และซาบซึ้งดีเสมอ ถึงความเมตตาความห่วงใย

ของหลวงพ่อที่มีต่อเราทุกคน   

 ข้าพเจ้าตั้งใจฟังอย่างดีในวันนั้นจำได้ดีว่า เฉพาะเรื่องหน่อไม้เรื่องเดียวหลวงพ่อพูดเกือบครึ่งชั่วโมง จน

สุดท้ายหลวงพ่อจึงบอกว่า “เอาหล่ะ พอแล้วเดี๋ยวแม่ชีจะเป็นไข้ไปซะก่อน” เล่นเอาแม่ชีบางคนหัวเราะเกือบไม่ออก

ได้แต่ยิ้มแห้งๆ ด้วยความซาบซึ้งใจไปตามๆ กัน    

 ครั้งที่สอง เมื่อหลวงพ่อขึ้นมานั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มปรารภเรื่องป่าหมากซัก ซึ่งเป็นโครงการที่

หลวงพ่อดำริขึ้นว่าให้ปลูกป่าหมากซักในบริเวณสวนร้อยไร่ของวัดป่าบ้านค้อ หมากซักเป็นต้นไม้อเนกประสงค์และ

ทำประโยชน์ได้มากมายสารพัดอย่าง ระหว่างที่หลวงพ่อพูดอยู่นั้นมีประโยคหนึ่งซึ่งสะกิดใจมาก คือ หลวงพ่อบอก

ว่า “ป่าหมากซักนี้จะเป็นรายได้หล่อเลี้ยงวัดอันหนึ่ง หากต่อไปเฮาบ่อยู่แล้วให้รักษาไว้ให้ดี เพราะหากเฮาบ่อยู่

รายได้เข้าวัดก็จะน้อยลง” ประโยคนี้เป็นเหมือนเป็นคำเตือนของหลวงพ่อว่าเวลาของท่านใกล้หมดลงแล้ว...แต่

หลวงพ่อยังห่วงใยลูกๆ ทุกคน ว่าจะเป็นอยู่กันอย่างไร  

 ครั้งที่สาม โอวาทที่หลวงพ่อกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายในศาลาวัดป่าบ้านค้อ ตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ 

หลวงพ่อปรารภถึงอาการป่วยตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ซึ่งเป็นวันที่กลับมาจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ ว่ารู้สึกหูอื้อ

ไม่ค่อยได้ยินเสียง ไปหาหมอที่อุดรฯ อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลย และประโยคหนึ่งที่ข้าพเจ้าจำได้ชัดเจน คือ หลวงพ่อ

บอกว่า “มีทางเดียวที่มันจะหาย คือ ถ่าน ๓ กระสอบเท่านั้นแหละ” ปรากฏว่าลูกศิษย์บางคนเอาไปตีเลขถูกอีก 

เพราะงวดนั้นออก ๖๓ ครับ (คำว่า “กลับวันที่ ๙” เขาบอกว่า ๙ กลับเป็น ๖ หรือไม่ก็หูก็ตีเป็น ๖ ส่วนถ่าน ๓ 

กระสอบ ก็ตรงตัวเลยครับพี่น้อง ก็เบิกบานกันไปตามอัตภาพ) 

 แต่จะมีใครคิดบ้างว่าถ่าน ๓ กระสอบที่จะรักษาคนให้หายจากโรค แก่ เจ็บ ตายนี้ ก็มีอยู่ทางเดียว คือ 

ปัญญา ศีล สมาธิ ตามองค์มรรค หรือพิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นเองที่รักษาได้หายขาด  
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หลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิด หรือหากจะหมายถึงถ่าน ๓ กระสอบที่เผาร่างคนบนเมรุครั้งสุดท้าย ก็แล้วแต่ผู้มี

ปัญญาจะคิดหาอุบายธรรมมาสอนใจ หลังจากนั้นมาหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรที่ศาลาอีกเลย เพราะต้องรักษาตัวอยู่ที่

กุฏิเท่านั้น จนกระทั่งถึงวันละสังขารไปจากพวกเรา พร้อมกับฝากปริศนาธรรมครั้งสุดท้ายว่า ถ่าน ๓ กระสอบ

เท่านั้นแหละ ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ตลอดหลายสิบปีที่หลวงพ่อก่อตั้งวัดป่าบ้านค้อมา ท่านได้บอกและพร่ำสอนลูกศิษย์

ทุกคนหมดทุกอย่างแล้ว 

 แม้หลวงพ่อจะละสังขารไปแล้ว แต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือคำสอนที่หลวงพ่อฝากไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติ 

ความเมตตาห่วงใยของหลวงพ่อที่มีต่อพวกเราทุกคนยังติดตาตรึงใจ ให้พวกเราทุกคนได้สำนึกในพระคุณของหลวงพ่อ

ตลอดไปมิรู้ลืม จากนี้ไปพวกเราจะตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อ หากหลวงพ่อรับรู้ด้วยญาณวิถีใดๆ ก็คงได้

เห็นพวกเราทุกคนสามัคคีกัน และปฏิบัติตนตามคำสอนของหลวงพ่อทุกประการ... 
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