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ชาต�ภ�ม�
พระโพธ�ญาณเถร นามเด�ม ชา ช�วงโชต� เก�ดเม34อว�นศ�กร� ข78น ๗ ค:4า เด3อน ๗ ป<มะเม<ย 
ตรงก�บว�นท<4 ๑๗ ม�ถ�นายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ�านจ�กก�อ หมC�ท<4 ๙ ต. ธาต� อ. วาร�นช:าราบ 
จ.  อ�บลราชธาน<  บ�ดาช34อ  นายมา  มารดาช34อ  นางพ�ม  ช�วงโชต�ม<พ<4น�องร�วมบ�ดามารดา
เด<ยวก�น ๑๐ คน 

ปฐมศ�กษา
สม�ยน�8นการศ7กษาย�งไม�เจร�ญท�4วถ7งหลวงพ�อจ7งได�เข�าศ7กษา ท<4 ร.ร.  บ�านก�อ ต.  ธาต� อ. 
วาร�นช:าราบ จ. อ�บลราชธาน< เร<ยนจบ ช�8น ป. ๑ จ7งได�ออกจากโรงเร<ยน เน34องจากหลวง
พ�อม<ความสนใจ  ทางศาสนา  ต�8งใจจะบวชเปJนสามเณร  จ7งได�ขออน�ญาตจากบ�ดา
มารดา เม34อท�านเหJนด<ด�วยท�านจ7งน:าไปฝากไว�ท<4ว�ด 

ช�ว�ตในร�มกาสาวพ�สตร�
ในขณะน�8นหลวงพ�อม<อาย�  ๑๓ ป<  เม34อโยมบ�ดาได�น:าไปฝากก�บท�านเจ�าอาวาส และได�
ร�บการฝ7กห�ดอบรมให�รC�ระเบ<ยบการ  บรรพชาด<แล�ว  จ7งอน�ญาตให�บรรพชาเปJนสามเณร
เม34อเด3อนม<นาคม พ.ศ.๒๔๗๔ โดยม<พระครCว�จ�ตรธรรมภาษ<(พวง) อด<ตเจ�าอาวาสว�ดมณ<
วนาราม เปJนพระอ�ป�ชฌาย� 

เม34อบรรพชาเปJนสามเณรแล�ว กJได�ท�องท:าว�ตรสวดมนต� เร<ยนหน�งส3อพ38นเม3อง(ต�วธรรม) 
และได�ศ7กษาน�กธรรมช�8นตร<  อยC�ปฏ�บ�ต�ครCบาอาจารย�เปJนเวลา  ๓  พรรษา  เน34องจากม<
ความจ:าเปJนบางอย�างจ7งได�ลาส�กขาออกไปท:างานช�วยบ�ดามารดาตามความสามารถ
ของตน ต�8งอยC�ในโอวาทของบ�ดามารดาม<ความเคารพบCชาในพระค�ณของท�าน พยายาม
ประพฤต�ตนเปJนลCกท<4ด<ของท�านเสมอมา 

คร�8นอยC�ต�อมาอ<กหลายป<  ไม�ว�าจะท:างานอะไรอยC�ท<4ไหนความสนใจในการอ�ปสมบทเพ34อ
ศ7กษาธรรม  ดCเหม3อนคอยเต3อนให�ม<ความส:าน7กอยC�เสมอ  ค�ดอยากจะบวชเปJนพระ  ได�
ปร7กษาก�บบ�ดามารดา เม34อตกลงก�นด<แล�ว บ�ดาจ7งน:าไปฝากท<4ว�ดบ�านก�อใน(ป�จจ�บ�นเปJน
ท<4ธรณ<สงฆ�เพราะร�างมานาน  แล�ว)และได�อ�ปสมบท  ท<4พ�ทธส<มาว�ดก�อในต.ธาต�อ.วาร�น
ช:าราบจ.อ�บลราชธาน< เม34อว�นท<4 ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ เวลา ๑๓.๕๕ น. โดยม< 

ท�านพระครCอ�นทรสารค�ณ เปJนพระอ�ป�ชฌาย� 

ท�านพระครCว�ร�ฬส�ตการ เปJนพระกรรมวาจาจารย� 
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พระอธ�การสวน เปJนพระอน�สาวนาจารย� 

เม34ออ�ปสมบทแล�ว พรรษาท<4  ๑-๒ จ:าพรรษาอยC�ท<4ว�ดก�อนอก ได�ศ7กษาปร�ย�ต�ธรรม และ
สอบน�กธรรมช�8นตร<ได� 

ออกศ�กษาต�างถ��น
เม34อสอบน�กธรรมตร<ได�แล�วเน34องจากครCบาอาจารย�หายาก  ท<4ม<อยC�กJไม�ค�อยช:านาญใน
การสอน จ7งต�8งใจจะไปแสวงหาความรC�ต�างถ�4น เพราะย�งจ:าภาษ�ตโบราณสอนไว�ว�า 

ออกจากบ�าน ฮC �ห�มทางเท<4ยว เร<ยนว�ชา ห�อนส�ม<ความฮC � 

ป<  พ.ศ.  ๒๔๘๒  จ7งได�ย�ายจากว�ดก�อนอกไปศ7กษาปร�ย�ต�ธรรมท<4ว�ดสวนสวรรค�  อ. 
พ�บCลม�งสาหาร จ.  อ�บลราชธาน< และอยC�  ท<4น<4  ๑ พรรษา และได�พ�จารณาเหJนว�า เรามา
อยC�ท<4น<4เพ34อศ7กษากJด< พอสมควรแต�ย�งไม�เปJนท<4พอใจน�ก ได�ทราบข�าวว�า ทางส:าน�ก ต�าง
อ:าเภอม<การสอนด<อยC�หลายแห�งซ74งม<มากท�8งค�ณภาพและ ปร�มาณ จ7งชวนเพ34อนลาท�าน
เจ�าอาวาสแจ�งความประสงค�ให�ท�าน ทราบ 

ป< พ.ศ. ๒๔๘๕ เด�นทางจาก อ. พ�บCลม�งสาหาร ม��งสC�ส:าน�กเร<ยนว�ดหนองหล�ก ต. เหล�า
บก อ.ม�วงสามส�บ จ.  อ�บลราชธาน< ได�พ�กอาศ�ยอยC�ก�บท�านพระครCอรรคธรรมว�จารณ� ได�
ถามจากเพ34อนบรรพช�ตกJทราบว�า ท�านสอนด<ม<ครCสอนหลายรCปม<พระภ�กษ� สามเณรมาก
รCปด�วยก�นสระยะท<4ไปอยC�เปJนฤดCแล�ง  อาหารการฉ�น  รC�ส 7กจะอด  เพ34อนท<4ไปด�วยก�นไม�
ชอบจ7งพCดรบเร�า  อยากจะพาไปอยC�ส:าน�กอ34น  หลวงพ�อพCดว�า  ท�8งๆท<4เรากJชอบอ�ธยาศ�ย
ของครCอาจารย�ท<4ว�ดหนองหล�กแต�ไม�อยากจะข�ดใจเพ34อน  จ7งตกลงก�นว�า  ถ�าไปอยC�แล�ว
เก�ดไม�พอใจหร3อไม�ถCกใจแล�วจะกล�บมาอยC�ท<4หนองหล�ก  อ<ก  จ7งได�เด�นทางไปอยC�ก�บ
ท�านมหาแจ�ง  ว�ดเคJงใหญ�  ต.  เคJงใหญ�  อ.  อ:านาจเจร�ญ  จ.  อ�บลราชธาน<  ได�อยC�จ:า
พรรษาศ7กษาน�กธรรมช�8นโทและบาล<ไวยากรณ�  แต�ตามความรC�ส 7กเท�าท<4ส�งเกตเหJนว�า
ท�านม�ได�ท:าการสอนเตJมท<4  ดCเหม3อนจะถอยหล�งไปด�วยซ:8า ต�8งใจไว�ว�าเม34อสอบน�กธรรม
เสรJจ  ได�เวลาสมควรกJจะลาท�านมหาแจ�งกล�บไปอยC�ท<4ว�ดหนองหล�กเม34อสอบแล�ว  และ
ผลการสอบตอนปลายป<ปรากฏว�าสอบน�กธรรมช�8นโทได� 

ป< พ.ศ.  ๒๔๘๖ จ7งย�ายจากว�ดเคJงใหญ� มาอยC�ก�บหลวงพ�อ พระครCอรรคธรรมว�จารณ�ว�ด
หนองหล�ก ต.  เหล�าบก อ.ม�วงสามส�บ จ.  อ�บลราชธาน< ต�8งใจศ7กษาท�8งน�กธรรมช�8นเอก
และเร<ยนบาล<ไวยากรณ�ซ:8าอ<กท�8งพอใจในการสอนการเร<ยนในส:าน�กน<8มาก 

งดสอบเพ��อผ�!บ�งเก�ดเกล!า
ท�8งๆท<4ป<น<8  (๒๔๘๖)  เปJนป<ท<4หลวงพ�อเองเก�ดความภCม�ใจ  สนใจในการศ7กษา  ม��งหน�า
บากบ�4นขย�นเร<ยนอย�างเตJมท<4  และได�ต�8งความหว�งไว�ว�า  เม34อผลการสอบตอนปลายป<
ออกมาจะพาให�ได�ร�บความด<ใจ 

หล�งจากออกพรรษา  ปวารณาและกาลกฐ�นผ�านไป...กJได�ร�บข�าวจากทางบ�านว�าโยม
บ�ดาป�วยหน�ก หลวงพ�อกJเก�ดความ ล�งเลใจ พะว�าพะวง ห�วงการศ7กษากJห�วง ห�วงโยม
บ�ดากJห�วง แต�ความห�วงผC�บ�งเก�ดเกล�าม<น:8าหน�กมากกว�าเพราะมาค�ดได�ว�า โยมบ�ดาเปJน
ผC�ม<พระค�ณอย�างเหล3อล�น เราม<ช<ว�ตและเปJนอยC� มาได�กJเพราะท�าน สมควรท<4เราจะแสดง
ความกต�ญญCให�ปรากฏ  เส<ยการศ7กษาย�งม<เวลาเร<ยกกล�บมาได�  แต�ส�8นบ�ญพ�อเราจะขอ
ได�จากท<4ไหน...ความกต�ญญCม<พล�งมาร�8งจ�ตใจให�ค�ดกล�บไปเย<4ยม  โยมพ�อเพ34อพยาบาล
ร�กษาท�าน...ท�8งๆท<4ว�นสอบน�กธรรมกJใกล� เข�ามาท�กท< แต�ยอมเส<ยสละถ�าหากโยมพ�อย�ง
ไม�หายป�วย  และ  น7กถ7งค:าสอนของพระพ�ทธองค�ท<4ทรงตร�สไว�ว�า  ความกต�ญญ�
กตเวท� เป(นเคร��องหมายของคนด� 
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ด�วยความส:าน7กด�งกล�าว จ7งได�เด�นทางกล�บบ�าน เม34อถ7งแล�วกJได�เข�าเย<4ยมดCอาการป�วย 
ท�8งๆท<4ได�ช�วยก�นพยาบาลร�กษาจนส�ดความสามารถ  อาการของโยมพ�อกJม<แต�ทรงก�บ
ทร�ด  ค�ดๆดCกJเหม3อนตอไม�ท<4ตายแล�ว  แม�ใครจะให�น:8าให�ป�\ยถCกต�องตามหล�ก  ว�ชาการ
เกษตรส�กเพ<ยงใด กJไม�สามารถท:าให�ม�นแตกหน�อเจร�ญ งอกงามข78นมาได�

ค,าส ��งของพ�อ
ตามปกต�น�8นน�บต�8งแต�หลวงพ�อได�อ�ปสมบทมา  เม34อม<โอกาส  เข�าไปเย<4ยมโยมบ�ดา
มารดา  หล�งจากได�พCดค�ยเร34องอ34นมาพอสมควรแล�ว  โยมพ�อม�กจะวกเข�าหาเร34องความ
เปJนอยC�ในเพศสมณะ  ท�านม�กจะปรารภด�วยความเปJนห�วงแกมขอร�องว�า  อย�าลาส�กขา
นะ  อยC�เปJนพระไปอย�างน<8แหละด<  ส7กออกมาม�นย��งยาก  ล:าบาก  หาความสบายไม�ได� 
ท�านได�ย�นแล�วกJน�4งม�ได�ตอบ  แต�คร�8งน<8  ซ74งโยมพ�อก:าล�งป�วย  ท�านกJได�พCดเช�นน�8นอ<ก
พร�อมก�บมองหน�าคล�ายจะรอฟ�งค:าตอบอยC�  ท�านจ7งบอกโยมพ�อไปว�า  ไม�ส7กไม�เส�ก
หรอกจะส7กไปท:าไมก�น รC�ส 7กว�าเปJนค:าตอบท<4ท:าให�โยมพ�อพอใจ  หลวงพ�อมาอยC�เฝ�า
ดCแลอาการป�วยของโยมพ�อน�บเปJนเวลา ๑๓ ว�น โยมพ�อจ7งได�ถ7งแก�กรรม 

ในระยะท<4ได�เฝ�าดCอาการป�วยของโยมพ�ออยC�น�8น  เม34อโยมพ�อได�ทราบว�าอ<ก  ๔-๕ ว�นจะ
ถ7งว�นสอบน�กธรรม ท�านจ7งบอกว�าถ7งเวลาสอบแล�วจะไปสอบกJไปเส<ย จะเส<ยการเร<ยน.
..แต�หลวงพ�อได�พ�จารณาดCอาการป�วยของท�านแล�วต�8งใจว�าจะไม�ไป  จะอยC�ให�  โยมพ�อ
อ��นใจก�อนท<4ท�านจะจากไป...อ<กอย�างหน74งจะท:าให�คนเขาต:าหน�ได�ว�า  เปJนคนเหJนแก�ต�ว 
ผC�บ�งเก�ดเกล�าก:าล�งป�วยหน�กย�งทอดท�8งไปได� เลยจะกลายเปJนลCกอกต�ญญCเท�าน�8น 

หลวงพ�อเล�าว�า  ในระหว�างเฝ�าดCอาการป�วยของโยมพ�อ  จนกระท�4งท�านถ7งแก�กรรม 
ท:าให�ได�พ�จารณาถ7งธาต�กรรมฐาน  พ�จารณาดCอาการท<4เก�ดด�บของส�งขารท�8งมวล  และ
เก�ดความส�งเวชใจว�าอ�นช<ว�ตย�อมส�8นลงแค�น<8หร3อ?  จะยากด<ม<จนกJพาก�นด�8นรนไป
หาความตาย  อ�นเปJนจ�ดหมายปลายทาง  อ�นความแก�  ความเจJบ  ความตายน�8น  เปJน
สมบ�ต�สากลท<4ท�กคนจะต�องได�ร�บ จะยอมร�บหร3อไม�กJไม�เหJนใครหน<พ�นส�กราย... 

ป<  พ.ศ.๒๔๘๗ เม34อจ�ดการก�บการฌาปนก�จโยมบ�ดาเร<ยบร�อยแล�ว  หลวงพ�อกJเด�นทาง
กล�บส:าน�กว�ดหนองหล�ก เพ34อ ต�8งใจศ7กษาเล�าเร<ยนต�อไป แต�บางว�นบางโอกาส ท:าให�
ท�านน7กถ7งภาพของโยมพ�อท<4นอนป�วย  ร�างซCบผอมอ�อนเพล<ย  น7กถ7งค:าส�4งของโยมพ�อ 
และน7กถ7งภาพท<4ท�านมรณะไปต�อหน�า  ย�4งท:าให�เก�ดความลดใจส�งเวชใจ  ความรC�ส 7ก
เหล�าน<8ม�นปรากฏเปJนระยะๆ 

ในระหว�างพรรษาน<8  ขณะท<4ก:าล�งแปลหน�งส3อธรรมบทจบไปหลายเล�ม  ได�ทราบพ�ทธ
ประว�ต�สาวกประว�ต�จากหน�งส3อเล�มน�8นแล�วมาพ�จารณาดC การท<4เราเร<ยนอยC�น<8ครCกJพาแปล
แต�ส�4งท<4เรารC� เราเหJนมาแล�ว เช�น เร34องต�นไม� ภCเขา ผC�หญ�ง ผC�ชาย และส�ตว�ต�างๆ ส�ตว�ม<
ป<กบ�าง  ไม�ม<ป<กบ�าง  ส�ตว�  ม<เท�าบ�าง  ซ74งล�วนแต�เรา  ได�พบเหJนมาแล�วเปJนส�วนมาก 
จ�ตใจกJรC�ส 7กเก�ดความเบ34อหน�าย จ7งค�ดว�าม�ใช�ทางพ�นท�กข�  พระพ�ทธองค�คงจะไม�ม<พ�ทธ
ประสงค�ให�บวชมาเพ34อเร<ยนอย�างเด<ยว  และเรากJได�เร<ยนมาบ�างแล�ว  จ7งอยากจะศ7กษา
ทางปฏ�บ�ต�ดCบ�าง  เพ34อจะได�ทราบว�าม<ความแตกต�างก�นเพ<ยงใด แต�ย�งมองไม�เหJนครCบา
อาจารย�ผC�พอจะเปJนท<4พ74งได� จ7งต�ดส�นใจจะกล�บบ�าน 

พ.ศ.๒๔๘๘ ในระหว�างฤดCแล�ง จ7งได�ปร7กษาก�บ พระถว�ลย�(สา)  ญาณจาร< เข�ากราบลา
หลวงพ�อพระครCอรรคธรรมว�จารณ�  เด�นทางกล�บมาพ�กอยC�ว�ดก�อนอกตามเด�ม  และใน
พรรษาน�8นกJได�เปJนครCช�วยสอนน�กธรรมให�ท�านอาจารย�ท<4ว�ด  จ7งได�เหJนภ�กษ�สามเณรท<4
เร<ยนโดยไม�ค�อยเคารพในการเร<ยน  ไม�เอาใจใส�  เร<ยนพอเปJนพ�ธ<  บางรCปนอนน:8าลาย
ไหล  จ7งท:าให�เก�ดความส�งเวชใจมากข78นต�8งใจว�าออกพรรษาแล�วเราจะต�องแสวงหา
ครCบาอาจารย�  ด�านว�ป�สนาให�ได�  เม34อส�งน�กเร<ยนเข�าสอบและหลวงพ�อกJเข�าสอบน�ก
ธรรมเอกด�วย (ผลการสอบปรากฏว�าสอบน�กธรรมเอกได�) 
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ออกปฏ�บ�ต�ธรรม
หล�งจากสอบน�กธรรมเสรJจแล�วสระยะน�8นได�ทราบข�าวว�าท�านอาจารย�ม�4น  ว�ดป�หล�อ 
อ.เดชอ�ดม จ.อ�บลฯ เปJนผC�สอนทางว�ป�สนาธ�ระ จ7งได�ม��งหน�าได�สC�ว�ดของท�านท�นท< และ
ได�ฝากต�วเปJนศ�ษย�อยC�ปฏ�บ�ต�ทดลองดCได� ๑๐ ว�นม<ความรC�ส 7กว�าย�งไม�ใช�ทางตรงแท� ย�ง
ไม�เปJนท<4พอใจในว�ธ<น�8น จ7งกราบลาท�านกล�บมาพ�กอยC�ว�ดนอกอ<ก 

พ.ศ.๒๔๘๙  (พรรษาท<4๘)  ในระหว�างต�นป<  ได�ชวน  พระถว�ลย�ออกเด�นธ�ดงค�ม��งไปสC�
จ�งหว�ดสระบ�ร<เปJนเพ34อนร�วมเด�นทาง ได�พ�กอยC�ตามป�าตามเขาไปเร34อยๆ จนกระท�4งไปถ7ง
เขตหมC�บ�านยางคC�  ต.  ยางคC�จ.สระบ�ร<ได�พ�กอยC�ท<4น�4นนานพอสมควรพ�จารณาเหJนว�าสถาน
ท<4ย�งไม�เหมาะสมเท�าใดน�ก  ท�8งครCบาอาจารย�กJย�งไม�ด<  จ7งเด�นทางเข�าสC�เขตจ�งหว�ด
ลพบ�ร<ม��งสC�เขาวงกฏ อ�นเปJนส:าน�กของหลวงพ�อเภา แต�กJน�าเส<ยดายท<4หลวงพ�อเภาท�าน
มรณภาพเส<ยแล�ว เหล3อแต�อาจารย�วรรณ ซ74งเปJนลCกศ�ษย�ของหลวงพ�อเภาอยC�ดCแล ส�4ง
สอนแทนท�านเท�าน�8น  แต�กJย�งด<ท<4ได�อาศ�ยศ7กษาระเบ<ยบข�อปฏ�บ�ต�ท<4หลวงพ�อเภาท�าน
วางไว�  และได�อ�านคต�พจน�ท<4หลวงพ�อเข<ยนไว�ตามปากถ:8าและตามท<4อยC�อาศ�ยเพ34อเต3อน
ใจ ท�8งได�ม<โอกาส ศ7กษาพระว�น�ยจนเปJนท<4เข�าใจย�4งข78น เปJนเหต�ให�ม<การส�งวรระว�ง ไม�
กล�าฝ�าฝ3นแม�แต�ส�กขาบทเลJกๆน�อยๆ  การศ7กษาว�น�ยน�8นศ7กษาจากหน�งส3อบ�าง  และได�
ร�บค:าแนะน:าจากพระอาจารย�ผC�ช:านาญท�8งปร�ย�ต�และปฏ�บ�ต�บ�าง  ซ74งท�านมาจากประเทศ
ก�มพCชา ท�านว�าเข�ามาสอบทานพระไตรป�ฎกไทย ท�านเล�าให�ฟ�งว�า ท<4แปลไว�ในหน�งส3อ
นวโกวาทน�8น  บางตอนย�งผ�ดพลาด ท�านอาจารย�รCปน�8นเก�งทางว�น�ยมาก จ:าหน�งส3อบ�พ
ส�กขาได�แม�นย:าเหม3อนก�บเราจ:าปฏ�ส�งขาโยฯ  ท�านบอกว�าเม34อเสรJจภารก�จใน
ประเทศไทยแล�วท�านจะเด�นทางไปประเทศพม�า  เพ34อศ7กษาต�อไป  ท�านเปJนพระธ�ดงค�
ชอบอยC�ตามป�า น�าสรรเสร�ญน:8าใจท�านอยC�อย�างหน74งค3อ 

ว�นหน74งหลวงพ�อ  ได�ศ7กษาว�น�ยก�บท�านอาจารย�รCปน�8นหลายข�อม<อยC�ข�อหน74งซ74งท�านบอก
คลาดเคล34อนไป ตามปกต�หลวงพ�อ  เม34อได�ศ7กษาว�น�ยและท:าก�จว�ตรแล�ว  คร�8นถ7งกลาง
ค3นท�านจะข78นไปพ�กเด�นจงกรม  น�4งสมาธ�อยC�บนหล�งเขา  ว�นน�8นประมาณ  ๔  ท��มกว�าๆ 
ขณะท<4ก:าล�งเด�นจงกรมอยC�ได�ย�นเส<ยงก�4งไม�ใบไม�แห�งด�งกรอบแกรบ  ใกล�เข�ามาท�กท<
ท�านเข�าใจว�าคงจะเปJนงCหร3อส�ตว�  อย�างอ34นออกหาก�น  แต�พอเส<ยงน�8นด�งใกล�ๆเข�ามา 
ท�านจ7งมองเหJนอาจารย�เขมรรCปน�8น หลวงพ�อจ7งถามว�า ท�านอาจารย�ม<ธ�ระอะไรจ7งได�มา
ด7กๆด34นๆ  ท�านจ7งตอบว�า  ผมบอกว�น�ยท�านผ�ดข�อหน74ง  หลวงพ�อ  จ7งเร<ยนว�า  ไม�ควร
ล:าบากถ7งเพ<ยงน<8เลย  ไฟส�องทางกJไม�ม<  เอาไว�พร��งน<8จ7งบอกผมใหม�กJได�  ท�านตอบว�า 
ไม�ได�ๆ เม34อผมบอกผ�ด ถ�าผมตายในค3นน<8ท�านจ:าไปสอนคนอ34นผ�ดๆอ<กกJจะเปJนบาปเปJน
กรรมเปล�าๆ เม34อท�านบอกเร<ยบร�อยแล�วกJกล�บลงไป ดCเถ�ดน:8าใจของท�านอาจารย�รCปน�8น
ช�างประเสร�ฐและมองเหJนประโยชน�จร�งๆ  แม�จะม<ความผ�ดพลาดเลJกน�อยในการบอก
สอนกJม�ได�ประมาท ไม�รอให�ข�ามว�นข�ามค3น ร<บแก�ไขท�นท<ท�นใด จ7งเปJนต�วอย�างท<4ด<แก�
เราท�8งหลาย และน�าสรรเสร�ญน:8าใจของท�านโดยแท� 

พCดถ7งการปฏ�บ�ต�ท<4เขาวงกฏในขณะน�8นรC�ส 7กว�าย�งไม�แยบคาย เท�าใดน�ก  หลวงพ�อจ7งค�ด
จะหาอาจารย�ผC�เช<4ยวชาญย�4งกว�าน<8เพ34อปฏ�บ�ต�และค�นคว�าต�อไป  ท�านจ7งน7กถ7งต�8งแต�คร�8ง
ย�งเปJนสามเณรอยC�ท<4ว�ดก�อนอกเคยได�เหJนพระกรรมฐานม<ลCกป�ดแขวนคอส:าหร�บ  ใช �
ภาวนาก�นล3มท�านอยากจะได�มาภาวนาทดลองดCบ�างน7กหาอะไรไม�ได�จ7งมองไปเหJนลCก
ตะแบก(ลCกเป3อยภCเขา)  กลมๆ อยC�  บนต�นคร�8นจะไปเดJดเอามาเองกJกล�วจะเปJนอาบ�ต�ว�น
หน74งม<พวกล�งพาก�นมาห�กก�4งไม�และรCดลCกตะแบกเหล�าน�8นมาค�ดว�า  เขาร�อยเปJนพวง
คล�องคอ แต�เราไม�ม<อะไรจะร�อยจ7งถ3อเอาว�าเวลา ภาวนาจบบทหน74งจ7งค�อยๆ ปล�อยลCก
ตะแบกลงกระป\องท<ละลCกจนครบร�อยแปดลCก  ท:าอยC�อย�างน�8นสามค3นจ7งเก�ดความรC�ส 7ก
ว�า ท:าอย�างน<8ไม�ใช�ทางเพราะไม�ต�างอะไรก�บเจ_กน�บลCกหมากขาย ในตลาด จ7งได�หย�ด
น�บลCกตะแบกเส<ย 
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เหต/การณ�แปลกๆ ในพรรษาท<4  ๘ น<8  ขณะจ:าพรรษาอยC�ท<4ว�ดเขาวงกฏ ว�นหน74งขณะท<4
ข78นไปอยC�บนหล�งเขา หล�งจากเด�นจงกรมและน�4งสมาธ�แล�ว กJจะพ�กผ�อนตามปกต� ก�อน
จ:าว�ตรจะต�องสวดมนต�ไหว�พระ  แต�ว�นน�8นเช34อความบร�ส�ทธ�ข̀องตนเอง  จ7งไม�ได�สวด
อะไร  ขณะท<4ก:าล�งเคล�8มจะหล�บ  ปรากฏว�าเหม3อน  ม<อะไรมาร�ดล:าคอแน�นเข�าๆแทบ
หายใจไม�ออก  ได�แต�น7กภาวนาพ�ทโธๆเร34อยไป  เปJนอยC�นานพอสมควรอาการร�ดคอน�8น
จ7งค�อยๆ  คลายออก พอล3มตาได�แต�ต�วย�งกระด�กไม�ได�  จ7งภาวนาต�อไป จนพอกระด�ก
ต�วได�แต�ย�งล�กไม�ได�  เอาม3อลCบตามล:าต�วน7กว�าม�ใช�ต�วของเรา  ภาวนาจนล�กน�4งได�แล�ว 
พอน�4งได�จ7งเก�ดความรC�ส 7กว�า  เร��องการถ�อมงคลต��นข�าวแบบส�ล�พพตปรามา  ไม�ใช� 
ทางท��ถ�กท��ควรการปฏ�บ�ต�ธรรมต!องเร��มต!นจากม�ศ �ล  บร�ส/ทธ�6เป(นเหต/ให!
พ�จารณาลงส��ว�า...ส �ตว�  ท�7งหลายม�กรรม  เป(นของๆ  ตนแน�ช �ดลงไปโดยม�ต!อง
สงส �ยน�บต�8งแต�น�8นมา  หลวงพ�อชาม<ความระว�งส:ารวมด�วยด<  ม�ให�ม<ความบกพร�องเก�ด
ข78น  แม�กระท�4งส�4งของท<4ได�มาโดยไม�บร�ส�ทธ�`ตามว�น�ย  และป�จจ�ย(เง�นทอง)  ท�านกJละ
หมด และปฏ�ญาณว�าจะไม�ยอมร�บต�8งแต�ว�นน�8นมาจนกระท�4งถ7งท�กว�นน<8 

ในระหว�างพรรษาน�8นได�ร�บข�าวว�า ท�านพระอาจารย�ม�4น ภCร�ทตaโต เปJนผC�ม<ค�ณธรรมสCง ท�8ง
ช:านาญด�านว�ป�สนาธ�ระม<ประชาชนเคารพเล34อมใมาก  ท�านม<ส:าน�กอยC�ท<4ว�ดป�าหนองผ3อ
นาใน  อ.พรรณาน�คมจ.กลนครโดยม<โยมอ�นทร�มรรคทายก  เขาวงกฏเล�าให�ฟ�งและ
แนะน:าให�ไปหา เพราะโยมอ�นทร�เคยปฏ�บ�ต�ร�บใช �ท�านอาจารย�ม�4นมาแล�ว 

พ.ศ.๒๔๙๐  เปJนพรรษาท<4  ๙  จ:าพรรษาอยC�ท<4ว�ดเขาวงกฏ  เม34อออกพรรษาแล�วจ7งมา
พ�จารณาดCว�า เราเอาลCกเขามาตกระก:าล:าบาก ข�ามภC ข�ามเขามา พ�อแม�เขาจะว�าเราได� 
(หมายถ7ง พระมหาถว�ลย� ญาณจาร< ต�8งแต�คร�8งย�งเปJนพระสาม�ญ) และเหJนเขาสนใจท�อง
หน�งส3อ  ควรจะส�งเขาเข�าเร<ยนหน�งส3อในกร�งเทพฯ  จ7งได�ตกลงแยกทางก�น  ให�พระ
ถว�ลย�เข�าไปเร<ยนปร�ย�ต�ธรรมในกร�งเทพฯ  ส�วนหลวงพ�อชาจะเด�นทางไปหาท�านพระ
อาจารย�ม�4น  และม<พระมาด�วยก�น  ๔ รCป  เปJนพระชาวภาคกลาง  ๒ รCป  พาก�นเด�นทาง
ย�อนกล�บมาท<4จ�งหว�ดอ�บลฯ พ�กอยC�ท<4ว�ดก�อนอกช�4วคราว  จ7งพาก�นเด�นธ�ดงค�กร:าแดดไป
เร34อยๆ จ�ดหมายปลายทางค3อ ส:าน�กท�านพระอาจารย�ม�4น ออกเด�นทางไปได�พอถ7งค3นท<4 
๑๐ จ7งถ7งพระธาต�พนม นม�สการพระธาต�พนมและพ�กอยC�ท<4น�4นหน74งค3น แล�วออกเด�นทาง
ไปอ:าเภอนาแกไปแวะนม�สการท�านอาจารย�สอนท<4  ภCค�อ  เพ34อศ7กษาข�อปฏ�บ�ต�  แต�เม34อ
ส�งเกตพ�จารณาดCแล�วย�งไม�เปJนท<4พอใจน�กได�พ�กอยC�ท<4ภCค�อสองค3นจ7งเด�นทางต�อไป
แยกก�นเด�นทาง เปJน ๒ พวกตรงน�8น หลวงพ�อชาม<ความต�8งใจว�า ก�อนจะไปถ7ง ท�านพระ
อาจารย�ม�4นควรจะแวะสนทนาธรรมและศ7กษาข�อปฏ�บ�ต�จาก  พระอาจารย�ต�างๆไปก�อน
เพ34อจะได�เปร<ยบเท<ยบเท<ยบเค<ยงก�นดC 

ด�งน�8นเม34อได�ทราบว�าม<พระอาจารย�ด�านว�ป�สนาอยC�ทางท�ศใดจ7งไปนม�สการอยC�เสมอ 
การกล�บจากภCค�อน<8คณะท<4ไปด�วยก�นได�ร�บความล:าบากเหนJดเหน34อยมาก  จ7งม<สามเณร 
๑ รCป ก�บอ�บาสก ๒ คน เหJนว�าตนเองคงจะไปไม�ไหวจ7งลากล�บบ�านก�อน ย�งม<เหล3อแต�
หลวงพ�อก�บพระอ<ก  ๒  รCป  เด�นทางต�อไปโดยไม�ยอมเล�กล�มความต�8งใจเด�มแม�จะ
ล:าบากส�กปานใดกJต�องอดทนหลายว�นต�อมา  จ7งเด�นทางถ7งส:าน�กของท�านพระอาจารย�
ม�4น ภCร�ทตaโต ส:าน�ก หนองผ3อนาในอ.พรรณาน�คมจ.กลนคร ว�นแรกพอ ย�างเข�าสC�ส:าน�ก
สมองดCลานว�ดสะอาดสะอ�าน  เหJนก�ร�ยามารยาทของเพ34อนบรรพช�ต  กJเปJนท<4น�าเล34อมใส
และเก�ดความพอใจมากกว�า  ท<4ใดๆท<4เคยผ�านมา  พอถ7งตอนเยJนจ7งได�เข�าไปกราบ
นม�สการพร�อมศ�ษย�ของท�านและฟ�งธรรมร�วมก�น  ท�านพระอาจารย�ได�  ซ�กถามเร34องราว
ต�างๆ  เช�น  เก<4ยวก�บอาย�  พรรษา  และส:าน�กท<4เคยปฏ�บ�ต�มาแล�ว  หลวงพ�อชาได�กราบ
เร<ยนว�ามาจากส:าน�กอาจารย�เภา  ว�ดเขาวงกฏ  จ.  ลพบ�ร<  พร�อมก�บเอาจดหมายท<4โยม
อ�นทร�ฝากมาถวาย ท�านพระอาจารย�ม�4นได�พCดว�า ด<...ท�านอาจารย�เภากJเปJนพระแท�องค�
หน74งในประเทศไทย ต�อจากน�8น ท�านกJเทศน�ให�ฟ�งโดยปรารภ ถ7งเร34องน�กายว�า ไม�ต�อง
สงส�ยในน�กายท�8งสอง  ซ74งเปJนเร34องท<4หลวงพ�อสงส�ยมาก�อนน�8นแล�ว  ต�อไปท�านกJเทศน� 
เร��องส�ลน�เทส  สมาธ�น�เทส  ป�ญญาน�เทส  ให�ฟ�งจนเปJนท<4พอใจและหายสงส�ย  และ
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ท�านได�อธ�บายเร34อง  พละ ๕อ�ทธ�บาท ๔  ให�ฟ�ง ซ74งขณะน�8น ศ�ษย�ท�กคนฟ�งด�วยความ
สนใจม<อาการอ�นสงบเสง<4ยม  ท�8งๆท<4หลวงพ�อและเพ34อนเด�นทางมาด�วยความ
เหนJดเหน34อยตลอดว�น พอได�มาฟ�งเทศน�ท�านพระอาจารย�ม�4นแล�ว รC�ส 7กว�าความเม34อยล�า
ได�หายไป จ�ตใจลงสC�สมาธ�ธรรมด�วยความสงบม<ความรC�ส 7กว�าต�วลอยอยC�บนอานะ น�4งฟ�ง
อยC�จนกระท�4งเท<4ยงจ7งเล�กประช�ม 

ในค3นท<4 ๒ ได�เข�านม�สการฟ�งเทศน�อ<ก ท�านพระอาจารย�ม�4นได�แสดงปก�ณกะธรรมต�างๆ 
จนจ�ตเราหายความสงส�ยม<ความรC�ส 7กซ74งเปJนการยากท<4จะบอกคนอ34นให�เข�าใจได� 

ในว�นท<4  ๓  เน34องจากความจ:าเปJนบางอย�าง  จ7งได�กราบลาท�านพระอาจารย�ม�4นเด�นทาง
ลงมาทางอ:าเภอนาแก  และได�แยกทาง  ก�บพระบ�ญม<(พระมหาบ�ญม<)  คงเหล3อแต�พระ
เล34อมพอได�เปJนเพ34อนเด�นทาง  ไม�ว�าหลวงพ�อจะเด�นจงกรมหร3อน�4งสมาธ�อยC�  ณ  ท<4ใดๆ
กJตาม ปรากฏว�าท�านพระอาจารย�ม�4นคอยต�ดตามต�กเต3อนอยC�ตลอดเวลา พอเด�นทางมา
ถ7งว�ดโปร�งครองซ74งเปJนส:าน�กของพระอาจารย�ค:าด<  เหJนพระท�านไปอยC�ป�าช �าเก�ดความ
สนใจมาก เพราะมาค�ดว�าเม34อเปJนน�กปฏ�บ�ต�จะต�องแสวงหาความสงบ เช�น ป�าช �า ซ74งเรา
ไม�เคยอยC�มาก�อนเลย  ถ�าไม�อยC�คงไม�รC�ว�าม<ความ  เหมาะสมเพ<ยงใดเม34อคนอ34นเขาอยC�ได�
เรากJต�องอยC�ได�จ7งต�ดส�นใจ จะไปอยC�ป�าช �า และชวนเอาพ�อขาวแก�วไปเปJนเพ34อนด�วย 

ปรากฏการณ�แปลกคร�7งท��  ๒ ช<ว�ตคร�8งแรกท<4เข�าอยC�ป�าช �าดCเหม3อนเปJนเหต�บ�งเอ�ญใน
ว�นน�8นม<เดJกตายในหมC�บ�านเขา  จ7งเอาฝ�งไว�โยมเลยเอาไม�ไผ�ท<4หามเดJกมาน�8นส�บเปJน
ฟากยกร�าน เลJกๆ พอน�4งได�ใกล�ๆก�บหล�มฝ�งศพ หลวงพ�อชาเล�าว�า ท�8งๆท<4ต�วเองกJรC�ส 7ก
กล�วเหม3อนก�น  แต�ไล�ให�พ�อขาวแก�วไปป�กกลดห�างก�นประมาณ  ๑  เส �น  เพราะถ�าอยC�
ใกล�ก�นม�นจะถ3อเอาเปJนท<4พ74ง  ค3นแรก ขณะท<4เด�นจงกรมเก�ดความกล�ว  เก�ดความค�ดว�า 
หย�ดเถอะพอแล�ว เข�าไปในกลดเถอะ ท�8งๆท<4ย�งไม�ด7กเท�าใด แต�กJเก�ดความค�ด ข78นใหม�
ว�า  ไม�หย�ด เด�นต�อไป เรามาแสวงหาของจร�ง  ไม�ได�  มาเล�น  ...ความค�ดชวนหย�ดเข�า
กลดเพราะกล�ว  ก�บความค�ด  ห�กห�ามว�าไม�หย�ด  เด�นต�อไป ย�งไม�ด7กม�นเก�ดแย�งก�นอยC�
เร34อยๆ  ต�องฝ3นความรC�ส 7ก  อดทน  อดกล�8นข�มใจไว�อย�างน�8น...และในค3นแรกน<8ขณะเด�น
จงกรมอยC�จ�ตเร�4มสงบพอเด�นไปถ7งหล�มฝ�งศพปรากฏว�า  เรามองลงไปในหล�มเหJนองค�
ก:าเน�ดของเดJกผC�ชายช�ดเจน  ท�8งๆท<4เราไม�ทราบว�าเขาเอาเดJกผC�ชายหร3อผC�หญ�งมาฝ�งไว� 
พอถ7งตอนเช �าจ7งได�ถามโยมว�าเอาเดJกผC�ชายหร3อผC�หญ�งไปฝ�ง  เขาตอบว�าเดJกผC�ชาย 
ค3นแรกผ�านไป ย�งไม�ม<เหต�การณ�อะไรมากน�ก ความกล�วกJม<ไม�มาก 

ว�นท<4  ๒ กJม<คนตายอ<ก คราวน<8เปJนผC�ใหญ� เขาพามาเผาห�างจากท<4ป�กกลดประมาณ ๑๐ 
วาส  ค3นน<8แหละเปJนค3นส:าค�ญ  หล�งจากเด�นจงกรมได�เวลาพอสมควร  จ7งเข�าน�4งสมาธ�
ภายในกลด  ได�ย�นเส<ยงด�งก�กก�กทางกองฟอน  เราน7กว�าหมามาแย�งก�นซากศพส�กครC�
หน74งเส<ยงด�งแรงข78นและ  ใกล�เข�ามาท�านค�ดว�าหร3อจะเปJนควายของชาวบ�านเช3อก
ผCกขาดมาหาก�นใบไม�ในป�า  จ�ตใจเร�4มกล�วเพราะเส<ยงน�8นใกล�เข�ามาท�กท<...หลวงพ�อได�
ต�8งใจแน�วแน�ว�าไม�ว�า  จะม<อะไรเก�ดข78น  แม�ต�วจะตายกJไม�ยอมล3มตาข78นมาดC  และจะไม�
ยอมออกจากกลด ถ�าจะม<อะไรมาท:าลายกJขอให�ตายภายในกลดน<8 พอเส<ยงน�8นใกล�เข�า
มาๆกJปรากฏเปJนเส<ยงคนเด�น  เด�นเข�ามาข�างๆกลดแล�วเด�นอ�อมไปทางพ�อขาวแก�ว  กะ
ประมาณพอไปถ7งได�ย�นเส<ยงด�งอ7กอ�กๆ  แล�วเส<ยงคนเด�นน�8นกJเด�นตรงแน�วมาท<4หลวง
พ�อชาอ<ก ใกล�เข�ามาๆมาหย�ดอยC�ข�างหน�าประมาณ ๑ เมตร 

ตอนน<8แหละความกล�วท�8งหลายท<4ม<อยC�ในโลกดCเหม3อน  จะมารวมก�นอยC�ท<4น�4นหมด  ล3ม
น7กถ7งบทสวดมนต�ท<4จะป�องก�น  ล3มหมดท�กส�4งท�กอย�าง  กล�วมากถ7งขนาดน�4งอยC�ข�างๆ
บาตรกJน7กเอาบาตรเปJนเพ34อน  แต�ความกล�วไม�ลดลงเลย  ปรากฏว�าเขาย�ง  ย3นอยC�ข�าง
หน�าเรา  ด<หน�อยท<4เขาไม�เป�ดกลดเข�ามา  ในช<ว�ตต�8งแต�เก�ดมาไม�เคยม<ความกล�วมาก
และนานเท�าคร�8งน<8  เม34อความกล�ว  ม�นม<มากแล�วม�นกJม<ท<4ส�ดของความกล�ว  เลยเก�ด
ป�ญหาถามต�วเอง  ว�า  กล�วอะไร?  ค:าตอบกJม<ข78นว�า  กล�วตาย  ความตายม�น  อย��
ท��ไหน? อย��ท��ต�วเราเอง เม34อรC�ว�าอยC�ท<4ต�วเรา จะหน�พ!นม�น ไปได!ไหม? ไม�พ!น เพราะ
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ไม�ว�าจะอยC�ท<4ไหน เวลาใด คนเด<ยวหร3อหลายคน  ในท��ม�ดหร�อท��แจ!ง  กJตายได�ท�8งน�8น 
หน�ไม�พ!นเลย  จะกล�วหร�อไม�กล�วก(ไม�ม�ทางพ!น  เม��อร�!อย�างน� 7ความกล�วไม�ร�!ว�า
หายไปไหน  เลยหย�ดกล�ว  ด�เหม�อนคล!ายก�บเราออกจากท��ม�ดท��ส/ดมาพบแสง
สว�างน�7นแหละ  เม34อความกล�วหายไปผC�ท<4เข�ามาย3นอยC�หน�ากลดกJหายไปด�วย เม34อความ
กล�วก�บส�4งท<4กล�วหายไปได�ส�กครC�หน74งเก�ดลมและฝนตกลงมาอย�างหน�ก  ผ�าจ<วรเป<ยก
หมด แม�จะน�4งอยC�ภายในกลดกJเหม3อนน�4งอยC�กลางแจ�ง เลยเก�ดความสงสารต�วเองว�า ต�ว
เราน<8เหม3อนลCกไม�ม<พ�อแม�ไม�ม<ท<4อยC�อาศ�ยเวลาฝนตก  หน�กเพ34อนมน�ษย�เขานอนอยC�ใน
บ�านอย�างสบาย แต�เราซ�มาน�4งตากฝนอยC�อย�างน<8  ผ�าผ�อนเป<ยกหมด คนอ34นๆเขาคงไม�รC�
หรอกว�า  เราก:าล�งตกอยC�ในภาพเช�นน<8  ความว�าเหว�เก�ดข78นนานพอสมควร  เม34อน7กได�กJ
ห�ามไว�ด�วยป�ญญา พ�จารณาอาการอย�างน�8นกJสงบลง พอด<ได�เวลาร��งอร�ณ จ7งล�กจากท<4
น�4งสมาธ�  ในระยะท<4เก�ดความกล�วน�8นรC�ส 7กปวดป�สสาวะ  แต�พอกล�วถ7งข<ดส�ดอาการปวด
ป�สสาวะกJหายไป  และเม34อล�กจากท<4จ7งรC�ส 7กปวดป�สสาวะ  และเวลาไปป�สสาวะม<เล3อด
ออกมาเปJนแท�งๆก�อนแล�วจ7งม<น:8า  ป�สสาวะออกมาท:าให�รC�ส 7กตกใจน�ดหน74งค�ดว�าข�างใน
คงแตกหร3อขาด  จ7งม<เล3อดออกอย�างน<8แต�กJน7กได�ว�าจะท:าอย�างไรได�ในเม34อเราม�ได�ท:า 
ม�นเปJนของม�นเองถ�าถ7งคราวตายกJให�ม�นตายไปเส<ยน7กสอนต�วเอง ได�อย�างน<8กJสบายใจ 
ความกล�วตายหายไปต�8งแต�น�8นมา  พอได�เวลาบ�ณฑบาตพ�อขาวแก�วกJมาถามว�าหลวง
พ�อ...หลวงพ�อ...เม34อค3นน<8ม<อะไรเหJนอะไรไปหาบ�าง  ?ม�นเด�นมาจากทางอาจารย�อยC�น�4น
แหละม�นแสดงอาการท<4น�ากล�วใส�ผม  ผมต�องช�กม<ดออกมาขC�ม�นม�นจ7งเด�นกล�บไป 
หลวงพ�อชาจ7งตอบว�า  จะม<อะไรเล�า...หย�ดพCดด<กว�า  พ�อขาวแก�วกJเลยหย�ดถาม  หลวง
พ�อค�ดว�าถ�าข3นพCดไป ถ�าพ�อขาวแก�ว เก�ดกล�วข78นมาเด<cยวกJอยC�ไม�ได�เท�าน�8น 

เม34ออยC�ป�าช �าใกล�ว�ดท�านอาจารย�ค:าด<ได� ๗ ว�น กJม<อาการเปJนไข� เลยพ�กร�กษาต�วอยC�ก�บ
อาจารย�ค:าด<ประมาณ ๑๐ ว�น จ7ง ย�ายลงมาทางบ�านต�อง พ�กอยC�ท<4ป�าละเมาะบ�านต�อง
ได�เวลานาน พอสมควร จ7งได�เด�นทางกล�บไปหาท�านอาจารย�ก�นร<พ�กอยC� ท<4น�4นหลายว�น 
จ7งได�กราบลาท�านอาจารย�ก�นร<  ท<4ว�ดป�าหนองฮ< อ.  ปลาปาก จ.  นครพนม แล�วจ7งเด�น
ทางต�อไป... 

อ�ฏฐบร�ขารหมดอาย/
ในพรรษาท<4  ๙ น<8  ได�มาจ:าพรรษาอยC�ก�บท�านอาจารย�ก�นร<มาขอพ74งบารม<ปฏ�บ�ต�ธรรมก�บ
ท�าน  และได�ร�บความสงเคราะห�จากท�านอาจารย�เปJนอย�างด<  ท�านอาจารย�เหJนไตรจ<วร
เก�าขาด  จะใช �  ต�อไปไม�ได�  ท�านจ7งได�กร�ณาต�ดผ�าฝ�ายพ38นเม3องให�จนครบไตรจ<วร 
หลวงพ�อชาค�ดว�า ผ�าน<8จะม<เน38อหยาบหร3อละเอ<ยดไม�ส:าค�ญ ส:าค�ญอยC�ท<4ใช �ได�ทนทานกJ
เปJนพอ  ในพรรษาน<8หลวงพ�อได�ม<ความขย�นหม�4นเพ<ยรในการปฏ�บ�ต�อย�างมากไม�ม<ความ
ย�อท�อแต�ประการใด 

ค3นว�นหน74ง หล�งจากหลวงพ�อท:าความเพ<ยรแล�วค�ดจะ พ�กผ�อนบนก�ฏ�เลJกๆ พอเอนกาย
ลง ศ<รษะถ7งหมอนด�วยการก:าหนด ต� พอเคล�8มไปเก�ดน�ม�ตข78นว�า ท�านพระอาจารย�ม�4น ภC
ร�ทตaโต ได�มาอยC�ใกล�ๆ น:าลCกแก�วลCกหน74งมาย34นให�แล�วพCดว�า ชา...เราจะให�ลCกแก�วลCกน<8
แก�ท�านม�นม<ร�ศม<สว�างไสวมาก  หลวงพ�อย34นม3อขวาไปร�บลCกแก�วลCกน�8น  รวบก�บม3อท�าน
พระอาจารย�ม�4นแล�วล�กข78นน�4ง  พอรC�ส 7กต�วกJเหJนต�วเองย�งก:าม3อและอยC�ในท�าน�4งตามปกต�
ม<อาการค�ดค�นธรรมะเพ34อความรC�เก<4ยวก�บ
การปฏ�บ�ต�ม<ต�ปล38มใจตลอดพรรษา 
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รบก�บก�เลส
ในพรรษาท<4อยC�ก�บอาจารย�ก�นร<น�8น  ขณะท<4ม<ความเพ<ยรปฏ�บ�ต�ธรรมอย�างเคร�งคร�ด  ใน
วาระหน74งได�เก�ดการต�อสC �ก�บราคะธรรมอย�างแรง  ไม�ว�าจะเด�นจงกรมน�4งสมาธ�หร3ออยC�ใน
อ�ร�ยาบถใด  กJตาม  ปรากฏว�าม<โยน<ของผC�หญ�งชน�ดต�างๆ  ลอยปรากฏเตJมไปหมด เก�ด
ราคะข78นจนท:าความเพ<ยรเก3อบไม�ได� ต�องทนต�อสC �ก�บความ รC�ส 7กและน�ม�ตเหล�าน�8นอย�าง
ล:าบากยากเยJนจร�งๆม<ความร�นแรงพอๆก�บความกล�วท<4เก�ดข78นในคราวท<4
ไปอยC�ป�าช �าน�4นแหละ  เด�น  จงกรมไม�ได�เพราะองค�ก:าเน�ดถCกผ�าเข�ากJจะเก�ดการไหวต�ว 
ต�องให�ท:าท<4เด�นจงกรมในป�าท7บและเด�นได�เฉพาะในท<4ม3ดๆ เวลาเด�นต�องถลกบงข78นพ�น
เอวไว�จ7งจะเด�นจงกรมต�อไปได� การต�อสC �ก�บก�เลสเปJนไปอย�างทรหดอดทน ได�ท:าความ
เพ<ยรต�อสC �ก�นอยC�นานเปJนเวลา ๑๐ ว�น ความรC�ส 7กและน�ม�ตเหล�าน�8นจ7งจะสงบลงและหาย
ไป 

เม34อถ7งหน�าแล�ง  (ป<๒๔๙๐)  หลวงพ�อจ7งกราบลาท�านอาจารย�ก�นร< เพ34อแสวงหาว�เวกต�อ
ไป ก�อนจากท�านอาจารย�ก�นร<ได�ให�โอวาทว�า  ท�านชา...  อะไรๆกJพอสมควรแล�ว แต�ให�
ท�านระว�งการเทศน�นะ  ต�อจากน�8นกJได�เด�นทางไปเร34อยๆ  แสวงหาท<4ว�เวกบ:าเพJญสมณ
ธรรมต�อไป  จนเด�นธ�ดงค�ไปถ7งบ�านโคกยาว  จ�งหว�ดนครพนม  ไปพ�กอยC�ในว�ดร�างแห�ง
หน74งห�างจากหมC�บ�านประมาณ ๑๐ เส �น ในระยะน<8จ�ตสงบและเบาใจ อาการม��งจะเทศน�กJ
เร�4มปรากฏข78นมา 

เหต/การณ�แปลกคร�7งท��  ๓ เม34อได�ปฏ�บ�ต�ธรรมอยC�ท<4ว�ดร�างแห�งน�8น  ว�นหน74งเขาม<งานใน
หมC�บ�านม<มหรสพ เป�ดเคร34องขยายเส<ยงด�งอ38ออ7งมาก ขณะน�8นหลวงพ�อก:าล�งเด�นจงกรม
อยC� เปJนเวลาประมาณ ๔ท��มเด�นได�นานพอสมควรจ7งน�4งสมาธ�บนก�ฏ� ช�4วคราว ขณะท<4น�4ง
อยC�น�8นจ�ตใจเข�าสC�ความสงบ  จนม<ความรC�ส 7กว�า  เส<ยงเปJนเส<ยง  จ�ตเปJนจ�ต  ไม�ปะปนก�น 
ไม�ม<ความก�งวลอะไรท�8งส�8น  อาการเหล�าน<8ปรากฏเปJนเวลานาน  ถ�าจะอยC�ตลอดค3นกJได�
จนจ�ตเก�ดความรC�ส 7กว�า เอาละพ�กผ�อนเส<ยท<  จ7งม<การพ�กผ�อนตามภาพ ของส�งขาร พอ
เอนกายลงศ<รษะย�งไม�ถ7งหมอน  ด�วยต�เตJมเป<4ยม  จ�ตม<การน�อมเข�าสC�มรณต�เปJนคร�8งแรก 
จนกระท�4งจ�ตด:าเน�นเข�าไปผ�านจ�ดอ�นหน74ง ได�ปรากฏว�าร�างกายระเบ�ดเปJนผ�ยผง อาการ
จ�ตน�8นทะล�เข�าสC�จ�ดแห�งความสงบใสสะอาดอ<กต�อไป เม34อเวลานาน พอสมควรแล�ว จ7งม<
อาการถอนออกมาเปJนปกต�ธรรมดาอ<กพ�กหน74ง  แล�วกJม<อาการด:าเน�นเข�าไปถ7งจ�ดอย�าง
เก�า ร�างกายม<ก:าล�งระเบ�ดร�นแรงละเอ<ยดย�4งกว�าคร�8งแรกประมาณ ๓ เท�า แล�วกJทะล�เข�า
สC�จ�ดนานพอสมควร  จ7งม<อาการถอนออกมาถ7งปกต�จ�ตธรรมดา  แล�วกJม<อาการน�อม
เข�าไปผ�านจ�ดอย�างเก�าม<การระเบ�ดอย�างร�นแรงย�4งกว�าคร�8งท<4สองต�8ง  ๓  เท�า  จนคล�ายๆ
ก�บโลกน<8แหลกละเอ<ยดไม�ม<อะไรเหล3อ  แล�วจ7งทะล�เข�าสC�จ�ดม��งสงบใสสะอาด  ท�8ง
ละเอ<ยดย�4งข78นถ7ง ๓ เท�า แล�วม<การถอนออกมาอ<กเช�นเคย จ7งม<ความว�ตกเก�ดข78นว�าน<4ค3อ
อะไร?  ม<ค:าตอบเก�ดข78นว�า  ส��งน� 7ไม�ต!องสงส �ย  ส ��งน� 7ค�อของเป(นเอง ต�อจากน�8นมากJม<
ความเบาใจ...ยากแก�การท<4จะพCดให�คนอ34นเข�าใจได�  ล�กษณะท<4กล�าวมาน<8เราไม�ต�อง 
ปร�งแต�งเปJนพล�งจ�ตท<4เปJนเองของม�น  หล�งจากน�8นการปฏ�บ�ต�ม<ความรC�ส 7กเปล<4ยนแปลง
ไปจากเด�มมากท<เด<ยว เม34อพ�ก 

อยC�ท<4ว�ดร�างบ�านโคกยาวได�ครบ  ๑๙ ว�น  จ7งเด�นธ�ดงค�ไปตามบ�านเลJกบ�านน�อยเร34อยไป 
การแสดงธรรมและการแก�ป�ญหาของตนเองและผC�อ34น  รC�ส 7กว�าม<ความคล�องแคล�วมาก 
ไม�ม<ความสะทกสะท�านอะไรเลย 

ชนะใจตนย�อมพ!นภ�ย
ในระยะเด�นธ�ดงค�ระยะน<8  นอกจากม<พระเล34อมเปJนเพ34อนแล�วกJย�งม<เดJกเปJนลCกศ�ษย�อ<ก ๒ 
คน เด�นตามไปด�วยแต�เปJน เดJกพ�การ...คนหน74งหCหนวก อ<กคนหน74งขาเป\เขาย�งอ�ตส�าห�
ร�วมเด�นทาง ด�วยและท:าให�ได�ข�อค�ดอ�นเปJนธรรมะสอนใจอยC�หลายอย�าง คนหน74งน�8นขา
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ด< ตาด< แต�หCพ�การ อ<กคนหCด< ตาด< แต�ขาพ�การ เวลา เด�นทางคนขาเป\เด�นไปบางคร�8ง
ขาข�างท<4เป\กJไปเก<4ยวข�างท<4ด<ท:าให�หกล�มหกล�กบ�อยๆ  คนท<4หCหนวกน�8นเล�า  เวลาเราจะ
พCดด�วยต�องใช �ม3อใช �ไม�ประกอบแต�พอม�นห�นหล�งให�กJอย�าเร<ยกให�เม34อยปากเลย เพราะ
เขาไม�ได�ย�น เม34อม<ความพอใจ...ความพ�การน�8นไม�เปJนอ�ปสรรค ข�ดขวางในการเด�นทาง
...ความพ�การ แม�ต�วเขาเองกJไม�ต�องการ พ�อแม�ของเขากJคงจะไม�ปรารถนาอยากให�ลCก
พ�การอย�างน�8น แต�กJหน<กฎของกรรมไม�พ�น จร�งด�งท<4พระพ�ทธองค�ตร�สว�าส�ตว� ท�8งหลาย
ม<กรรมเปJนของๆ  ตนม<กรรมเปJนทายาท  ม<กรรมเปJนแดนเก�ดฯลฯ  เม34อพ�จารณาความ
พ�การของเดJกท<4เปJนเพ34อนร�วมเด�นทาง ย�งกล�บเอามาสอนตนเองว�า  เด(กท�7งสองพ�การ
กายเด�นทางได!  จะเข!ารกเข!าป�าก(ร�!  แต�เราพ�การใจ  (ใจม<ก�เลส)  จะพาเข!ารกเข!า
ป�าหร�อเปล�า...คนพ�การกายอย�างเด(กน� 7ม�ได!เป(นพ�ษเป(นภ�ยแก�ใคร  แต�ถ!าคน
พ�การใจมากๆ  ย�อมสร!างความว/�นวายย/�งยากแก�มน/ษย�และส �ตว�  ให!ได!ร�บความ
เด�อดร!อนมากท�เด�ยว 

คร�8นว�นหน74งเด�นทางไปถ7งป�าใกล�หมC�บ�านแห�งหน74ง  ซ74งอยC�ในเขตจ�งหว�ดนครพนม  เปJน
เวลาค:4าแล�ว และได�ตกลงจะพ�กในป�าแห�งน�8น และได�มองไปเหJนทางเก�าซ74งคนไม�ค�อย
ใช �เด�นเปJนทางผ�านดงใหญ�เปJนล:าด�บไปถ7งภCเขา พล�นกJน7กถ7งค:าสอนของคนโบราณว�า 
เข�าป�าอย�านอนขวางทางเก�า  จ7งเก�ดความสงส�ยอยากจะพ�สCจน�ดCว�าท:าไมเขาจ7งห�าม...
จ7งตกลงก�บท�านเล34อมให�หล<กจากทางเข�าไปกาง  กลดในป�าส�วนหลวงพ�อท�านกJกาง
กลดตรงทางเก�าน�4นแหละ  ให�เดJกสองคนอยC�ท<4ก74งกลางระหว�างกลดสองหล�ง  คร�8นเวลา
จ:าว�ตรหล�งจากน�4งสมาธ�พอสมควรแล�ว  ต�างคนต�างกJพ�ก  แต�ท�าน(หลวงพ�อชา)  ค�ดว�า 
ถ�าเดJกมองมาไม�เหJนใครเขาอาจจะกล�วจ7งเล�กผ�าม��งข78นพาดไว�ท<4หล�งกลดแล�วกJนอน
ตะแคงขวางทางอยC�  ใต�กลดน�4นเอง ห�นหล�งไปทางป�าห�นหน�ามาทางบ�าน แต�พอก:าล�ง
เตร<ยมต�วก:าหนดลมหายใจเพ34อจะหล�บ  ท�นท<น�8นหCกJแว�วได�ย�นเส<ยงใบไม�แห�งด�งกรอบ
แกรบๆ  ซ74งเปJนอาการก�าวเด�นอย�างช �าๆ  เปJนจ�งหวะใกล�เข�ามา...ใกล�เข�ามาจนได�ย�น
เส<ยงหายใจ และวาระจ�ต กJบอกต�วเองว�า เส3อมาแล�ว จะเปJนส�ตว�  อ34นไปไม�ได�  เพราะ
อาการ ก�าวเด�นและเส<ยงหายใจม�นบ�งอยC�ช�ดๆ  เม34อรC�ว�าเส3อเด�นมา...เรากJค�ดห�วงช<ว�ตอยC�
ระยะหน74ง  และพล�นจ�ตกJสอนตนเองว�า  อย�าห�วงช<ว�ตเลย  แม�เส3อจะไม�ท:าลาย  เจ�ากJ
ต�องตายอยC�แล�ว  การตายเพ34อร�กษาส�จจธรรมย�อมม<ความหมายเราพร�อมแล�ว...ท<4จะเปJน
อาหารของม�น  ถ�าหากเราเคยเปJนคC�กรรมคC�เวรก�นมากJจงได�ใช �หน<8ก�นเส<ย  แต�ถ�าหากเรา
ไม�เคยเปJนคC�เวรก�บม�น  ม�นคงจะไม�ท:าอะไรเราได�  พร�อมก�บจ�ตน�อมระล7กถ7งพระพ�ทธ 
พระธรรม  พระสงฆ�  เปJนท<4พ74ง  เม34อเรายอมและพร�อมแล�วท<4จะตาย  จ�ตใจกJรC�ส 7กสบาย 
ไม�ม<ก�งวล และปรากฏว�าเส<ยงเด�นของม�นเง<ยบไป ได�ย�นแต�เส<ยงหายใจ...  กะประมาณ
อยC�ห�างจากท�าน ๖ เมตร  ท�านนอนรอฟ�งอยC�ส�กครC�  เข�าใจว�าม�นคงจะย3นพ�จารณาอยC�ว�า 
ใครเล�า...มานอนขวางทางข�าฯ  แต�แล�วม�นค�ดอย�างไรไม�ทราบม�นจ7งห�นหล�งเด�นกล�บ
ไป เส<ยงกรอบแกรบของใบไม�แห�งด�งห�างออกไปๆ จนกระท�4งเง<ยบหายไปในป�า... 

หลวงพ�อเล�าว�าเม��อเราทอดอาล�ยในช�ว�ตวางม�นเส�ย  ไม�เส �ยดาย  ไม�กล�วตาย  ก(
ท,าให!เราเก�ดความสบายและเบาใจจร�งๆ ค3นน�8นกJผ�านไปจนได�  เวลาต34นข78นบ:าเพJญ
ธรรม  หล�งจากบ�ณฑบาตมาฉ�นแล�วกJออกเด�นทางต�อไป...เพราะท�านได�รC�แล�วว�าท:าไม
คนโบราณจ7งสอนไว�ว�า เข�าป�าอย�านอนขวางทางเก�า 

หลวงพ�อและคณะได�ออกเด�นทางไปถ7งแม�น:8าสงคราม  อ.ศร<สงครามจ.นครพนมจน
กระท�4งถ7งแม�น:8าโขงข�ามไป นม�สการพระพ�ทธบาทพลส�นต�`  ฝ�4งลาว แล�วจ7งข�ามกล�บมา 
ย�อนกล�บมาทางอ:าเภอศร<สงคราม 

พ�กอยC�บ�านหนองกาในเวลาน�8นบร�ขาร  ไม�สมบCรณ�เน34องจากห�างหมC�ญาต�และขาดผC�ม<
ศร�ทธา บาตรท<4ใช �อยC�น�8นรC�ส 7กว�าเลJกและม<รCร�4วหลายแห�ง เก3อบใช �ไม�ได� พระว�ดหนองกา
จ7งถวายบาตรขนาดกลางม<ช�องทะล�น�ดหน�อย  แต�ไม�ม<ฝาบาตร  จะหาฝาท<4ไหนกJไม�ได� 
ขณะเด�นจงกรมอยC�กJค�ดได�ว�า  จะเอาหวายถ�กเปJนฝาบาตร  จ7งให�โยมเขาไปหาหวายมา
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ให�  เก�ดก�งวลในการหา  บร�ขาร  ค3นว�นหน74งขณะท<4จ�ดไต�ก:าล�งเอาหวายถ�กเปJนฝาบาตร
อยC� จนข<8ไต�หยดลงถCกแขนพองข78น รC�ส 7กเจJบแสบ จ7งเก�ดความรC�ส 7ก ข78นว�า เรามาม�วก�งวล
ในบร�ขารมากเก�นไป  จ7งได�ปล�อยวางไว�  เร�4มท:ากรรมฐานต�อไปได�เวลานานพอสมควร
จ7งหย�ดเพ34อจะพ�กผ�อน แต�พอเคล�8มไปจ7งเก�ดส�บ�นน�ม�ตว�า  สมเดJจพระส�มมาส�มพ�ทธเจ�า 
เสดJจมาเต3อนว�า พ>เพอ�เมปร�ก>ขาราปญ>จก>ขน>ธาน, ปร�วาราเยว บร�ขารท�7งปวงเป(น
เพ�ยงเคร��องประด�บข�นธ�  ๕  เท�าน�7น  พอจบพ�ทธภาษ�ตน<8เท�าน�8นกJรC�ส 7กต�วพร�อมท�8งล�ก
ข78นน�4ง  ท�นท<  เปJนเหต�ให�พ�จารณาได�ความว�า  การไม�ร�!จ�กประมาณในการ  บร�โภค
บร�ขารม�ความก�งวลในการจ�ดหาย�อมเป(นการย/�งยาก  ขาดการปฏ�บ�ต�ธรรมย�อม
ไม�ได!ร�บผลอ�นตนพ�งปรารถนา 

พ.ศ.  ๒๔๙๑  (พรรษาท<4๑๐)  ในระยะต�นป<น<8เองหลวงพ�อ จ7งย�ายจากบ�านหนองกา เด�น
ทางไปได�ระยะไกลพอสมควร  จ7งได�ข�อค�ดว�า  การคล/กคล�อย��ร�วมก�บผ�!ม�ปฏ�ปทาไม�
เสมอก�น ท,าให!เก�ดความล,าบาก จ7งได�ตกลงแยกทางก�นก�บพระเล34อม ต�างคนต�างไป
ตามชอบใจ  ท�านเล34อมน:าเดJกสองคนน�8นไปส�งบ�านเขา  ส�วนหลวงพ�อกJออกเด�นทางไป
คนเด<ยว  จนกระท�4งเด�นมาถ7งว�ดร�างในป�าใกล�บ�านข�าน�อย  ซ74งอยC�ในเขตอ:าเภอ
ศร<สงคราม น�4นเอง เหJนว�าเปJนท<4ว�เวกเหมาะแก�การบ:าเพJญธรรมจ7งได�พ�กอยC�ท<4ว�ดร�างน�8น 
บ:าเพJญเพ<ยรได�เตJมท<4ม<การส:ารวมอย�างด<เพ34อให�เก�ดความรC�  ม�ได�มองหน�าผC�ใส�บาตร 
และผC�ถวายอาหารเลย  เพ<ยงแต�ร�บทราบว�าเปJนชายหร3อหญ�งเท�าน�8น  เด�นจงกรมอยC�จน
เท�าเก�ดบวมเด�นต�อไปไม�ได� จ7งพ�กจากการเด�น ได�แต�น�4งสมาธ�อย�างเด<ยว ใช �ตบะธรรม
ระง�บ อาพาธเปJนเวลา ๓ ว�น เท�าจ7งหายเจJบ การเทศน�กJด< การร�บแขกกJด< ท�านกJงดไว�
เพราะต�องการความสงบ สระยะท<4ปฏ�บ�ต�อยC�น�8น ท�8งๆ ท<4ได�แยกทางก�บเพ34อนมาเพราะไม�
อยากคล�กคล<แต�กJเก�ดความอยากจะได�เพ34อนท<4ด<ๆอ<กส�กคน  จ7งเก�ดค:าถามข78นว�า  คน
ด�น�ะ  อย��ท��ไหน? กJม<ค:าตอบเก�ดข78นว�า  คนด�อย��ท��เราน��แหละ  ถ!าเราไม�ด�แล!วเราจะ
อย��ท��ไหนก�บใครม�นก(ไม�ด�ท�7งน�7น จ7งได�ถ3อเปJนคต�สอนตนเองมาจนกระท�4งท�กว�นน<8... 
เม34ออยC�ท<4น�4นได�ครบ  ๑๕  ว�นแล�วจ7งออกเด�นทางต�อไปผ�านบ�านข�าใหญ�มาถ7งกลางป�า 
พ�กผ�อนอยC�เก�ดกระหายน:8ามาก  บ�อน:8ากJไม�ม<  จ7งเด�นต�อไป  พอจวนจะถ7งแอ�งน:8าท<4แห�ง
แล�ง  เก�ดฝนตกลงมาอย�างแรง  น:8าฝนปนด�นไหลลงรวมในแอ�ง  ด�วยความกระหายจ7ง
ล�วงเอาหม�อกรองน:8าเด�นลงไป  เอาหม�อกรองจ��มลงไปในน:8า  แต�เพราะน:8าข��นมากจ7งไม�
ไหลเข�าในหม�อกรองเลยไม�ได�ฉ�นน:8าจ7งอดทนต�อความกระหายเด�นทาง ต�อไป... 

ผ�!หมดความโกรธ
เม34อหลวงพ�อเด�นทางมาจนกระท�4งถ7งว�ดป�าซ74งต�8งอยC�ในเขต  ป�าช �า  (เปJนท<4พ�กสงฆ�)  อยC�
ในเขตจ�งหว�ดนครพนม เปJนเวลาจวนจะเข�าพรรษาอยC�แล�วหลวงพ�อจ7งขอพ�กก�บห�วหน�า
สงฆ� ม<นามว�า หลวงตาป��ม ได�สนทนาธรรมก�นนานพอสมควร ได�ย�นหลวงตา รCปน�8นพCด
ว�า  ท�านหมดความโกรธแล�ว จ7งเปJนเหต�ให�หลวงพ�อน7กแปลกใจ  เพราะค:าพCดเช�นน<8
ท�านไม�เคยได�ย�นใครพCดมาก�อน จ7งค�ดว�าพระองค�น<8จะด<แต�พCด หร3อว�าด<เหม3อนพCด เรา
จะต�องพ�สCจน�ให�รC�  จ7งต�ดส�นใจขออยC�เพ34อการศ7กษาธรรมะ  แต�เน34องจากหลวงพ�อไปรCป
เด<ยว  ท�8งอ�ฏฐบร�ขารกJเก�าเตJมท<  เขาไม�รC�ต�นสายปลายเหต�เพราะไม�ม<ใครร�บรอง  ถ7งแม�
จะขอจ:าพรรษาอยC�ด�วย  ท�านเหล�าน�8นกJไม�ยอมเลยตกลงก�นว�า  จะให�ไปอยC�ท<4ป�าช �าคน
จ<นซ74งอยC�นอกเขตว�ดไม�ไกลน�ก  หลวงพ�อกJย�นด<จะไปอยC�ท<4น�4นแต�พอถ7งว�นเข�า  พรรษา
หลวงตาป��มและคณะจ7งอน�ญาตให�จ:าพรรษาในว�ดได� 

ตอนหล�งๆ  ได�ทราบว�าหลวงตาป��มเก�ดความล�งเลใจ  ต�ดส�นใจไม�ได�ว�าจะให�จ:าพรรษา
อยC�นอกว�ดหร3อในว�ด  จ7งไปปร7กษาท�านอาจารย�บ�ญมา  ได�ทราบว�าอาจารย�บ�ญมาได�
แนะว�า พระท<4ม<อาย�พรรษามาก มารCปเด<ยวอย�างน<8จะให�จ:าพรรษานอกว�ดดCจะ ไม�เหมาะ 
บางท<ท�านอาจจะม<ด<ของท�านอยC� ควรให�จ:าพรรษาในว�ดน�4นแหละ 

ด�งน�8นหลวงตาป��มและคณะจ7งอน�ญาตให�อยC�จ:าพรรษา  ในว�ดได�  แต�ต�องท:าตามข�อ
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กต�กาด�งน<8 

๑.ไม�ให�ร�บประเคนของจากโยม เปJนแต�เพ<ยงคอยร�บจากพระรCปอ34นท<4ส�งให� 

๒.ไม�ให�ร�วมส�งฆกรรม (อ�โบสถ) เปJนแต�เพ<ยงให�บอกบร�ส�ทธ�` 

๓.เวลาเข�าท<4ฉ�นให�น�4งท�ายแถวของพระต�อก�บสามเณร 

หลวงพ�อย�นด<ท:าตามท�กอย�าง แม�ท�านจะม<พรรษาได� ๑๐ พรรษากJตาม ท�านกล�บภCม�ใจ
และเต3อนตนเองว�า  จะน��งห�วแถวหร�อหางแถวก(ไม�แปลก  เหม�อนเพชรน�ลจ�นดา 
จะวางไว!ท��ไหนก(ม�ราคาเท�าเด�ม  และจะได!เป(นการลดท�ฏฐ�มานะให!น!อยลงด!วย 
เม34อปลงตกเส<ยอย�างน<8  จ7งอยC�ได�ด�วยความสงบส�ข  หลวงพ�อเล�าว�าเม34อเราเปJนคนพCด
น�อย  คอยฟ�ง  คนอ34นเขาพCดแล�วน:ามาพ�จารณาดC  ไม�แสดงอาการท<4ไม�เหมาะ  ไม�ควร 
คอยส�งเกตจร�ยาว�ตรของท�านเหล�าน�8นย�อมท:าให�ได�  บทเร<ยนหลายๆอย�าง  ภ�กษ�
สามเณรเหล�าน�8นกJคอยส�งเกตความบกพร�องของหลวงพ�ออยC� เขาย�งไม�ไว�ใจ เพราะเพ�4ง
มาอยC�ร�วมก�นเปJนพรรษาแรก 

เม34อการอยC�จ:าพรรษาได�ผ�านไปประมาณคร74งเด3อน  ท�8งๆ  ท<4ท�านทราบว�า  ภ�กษ�สามเณร
ย�งระแวงสงส�ยในต�วท�านอยC� แต�หลวงพ�อกJวางเฉยเส<ย ม��งหน�าต�อการปฏ�บ�ต�ธรรม ท�าน
น7กเส<ยว�าเขาช�วยระว�งร�กษาความบกพร�องให�เราน�8นด<แล�ว  เปร<ยบเหม3อนม<คนมาช�วย
ร�กษาความสกปรกม�ให�แปดเป38อนจ7งเปJนการด<เส<ยอ<ก... 

ตามปกต�หล�งจากฉ�นเช �าเสรJจแล�ว  ท�านน:าบร�ขารกล�บก�ฏ�  เม34อเกJบไว�เร<ยบร�อยแล�ว 
หลวงพ�อม�กจะหลบไปพ�กเพ34อพ�จารณาค�นหาธรรมในเขตป�าช �า ซ74งเปJนส�วนหน74งของว�ด 
ตรงกลางป�าช �าเขาปลCกศาลาเลJกไว�หล�งหน74ง  เม34อมองจากศาลาย�อมมองเหJนหล�มฝ�ง
ศพและฝ�งเถ�าถ�านกระดCกของเพ34อนมน�ษย�เปJนหย�อมๆ  ท:าให�น7กถ7งข�อธรรมะท<4เคย
พ�จารณาว�า อธ/ว�ง เม ช�ว�ต�ง ช<ว�ตของเราไม�ย�4งย3น, ธ/ว�ง เมสมรณ�ง ความตายของเรา
ย�4งย3น,สอน�น�ยะต�ง เม ช�ว�ต�ง  ช<ว�ตของเราไม�เท<4ยง,  น�ยะต�ง เมสมะระณ�ง ความตาย
ของเราเท<4ยง, ส�กว�นหน74งเรากJจะต�องท�บถมด�นเหม3อนคนเหล�าน�8น เราเก�ดมาเพ34อถมด�น
ให�สCงข78นหร3อ? หร3อเก�ดมาท:าไม... 

อยC�ต�อมาว�นหน74ง  ขณะท<4หลวงพ�อก:าล�งพ�จารณาธรรมชาต�ของต�นไม�ใบไม�  เถาว�ลย�
ต�างๆอยC�ท<4ศาลาเลJกก:าล�งสบายอารมณ� ม<กาต�วหน74งบ�นมาจ�บก�4งไม�ใกล�ๆศาลา ส�งเส<ยง
ร�อง กา...กา... ท�านไม�สนใจเพราะน7กว�าคงร�องไปตามประสาส�ตว� แต�ท<4ไหนได� พอม�นรC�
ว�าเราไม�สนใจม�นจ7งล34นลงมาจ�บท<4พ38นตรงหน�าเรา  ห�างก�นเพ<ยงประมาณ ๒ เมตร ปาก
ม�นคาบหญ�าแห�งคาบแล�ววางๆ  พลางร�องว�ากวาวๆ...เหม3อนม�นจะย34นหญ�าแห�งให�พอ
เราสนใจมองดC และร�บทราบในใจว�า อ38อ...เจ�ามาบอกอะไรเล�า...กากJบ�นหน<ไป อยC�ต�อมา
ประมาณ ๓ ว�นม<เดJกชายคนหน74งอาย�ประมาณ ๑๓-๑๔ ป< ป�วยเปJนไข�และตายไป เขา
จ7งน:ามาเผาในป�าช �าไม�ไกลจากศาลา  และหล�งจากเขาสวดมนต�ท:าบ�ญแล�วได�  ๓-๔ 
ว�น ขณะท<4หลวงพ�อก:าล�งน�4งพ�จารณาธรรมอยC�กJม<กาบ�นมาจ�บก�4งไม�ข�างศาลาอ<ก เม34อเรา
ไม�สนใจม�นกJบ�นลงมาจ�บด�นและแสดงอาการเหม3อนคร�8งแรก พอหลวงพ�อมองดCม�นและ
ร�บทราบ กาต�วน�8นกJบ�นหน<ไป...อยC�ต�อมาอ<กประมาณ ๓ ว�น พ<4ชายของเดJกท<4ตายไปแล�ว
น�8น  ซ74งม<อาย�ประมาณ ๑๕-๑๖ ป<เก�ดป�วยเปJนไข�กะท�นห�นและกJตายอ<กพวกญาต�น:ามา 
เผาในป�าช �าน�8นอ<ก หล�งจากท:าบ�ญต�กบาตรแล�วประมาณ ๓-๔ ว�น ขณะท<4หลวงพ�อน�4ง
พ�กอยC�ในศาลากลางป�าช �า กJม<กาบ�นมาเกาะ ก�4งไม� ส�งเส<ยงร�องเหม3อนเก�า เม34อไม�สนใจ
ม�นกJบ�นลงมาจ�บพ38น  คาบหญ�าแห�งเหม3อนจะย34นให�  คาบวางๆพอร�บทราบว�า  อะไร ก�น
เล�าจะมาบอกอะไรอ<ก...กาต�วน�8นกJบ�นหน<ไป หลวงพ�อจ7งค�ดว�า ๒ คร�8งก�อนม�นท:าอย�างน<8
ม<คนตาย ๒ คน แต�คราวน<8ม�นมาท:าอ<ก ท:าไมจะม<คนตายอ<กหร3อ อยC�ต�อมาอ<ก ๓-๔ ว�น 
พ<4สาวของเดJกพวกน�8นซ74งม<อาย�ประมาณ ๑๘-๑๙ ป< ป�วยเปJนไข�และกJได�ตาย ลงอ<กและ
ได�น:ามาเผาท<4ป�าช �าน�8นอ<ก ความท�กข�เปJนอ�นมากดCเหม3อน จะมารวมแผดเผาพ�อแม�และ
ญาต�ของเดJกพวกน�8นให�เกร<ยมไหม�ร�องไห�จนแทบจะไม�ม<น:8าตาออกช�4วระยะ
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เพ<ยงคร74งเด3อนเขาต�อง  สCญเส<ยลCกไปต�8ง  ๓  คน  หลวงพ�อได�มาเหJนภาพของคนเหล�า
น�8นผC�ได�ร�บความท�กข�โศก  ย�4งท:าให�เก�ดธรรมะเต3อนตนม�ให�ประมาท  ในการท:าความ
เพ<ยร  ความท�กข�ความโศกย�อมเก�ดจากของท<4เราร�กเราหวงแหน  ซ74งเปJนความจร�งท<4
พระพ�ทธองค�ตร�สไว�นานแล�วและเปJนความจร�งเสมอไป  อาศ�ยศาลากลางป�าช �าและ
หล�มฝ�งศพเปJนท<4มาแห�งธรรมะสอนใจม�ให�ประมาทเปJนอย�างด<... 

ในพรรษาท<4อยC�ว�ดป�าแห�งน<8  จ�ตใจรC�ส 7กม<ความหน�กแน�นและเข�มแขJงพอสมควร  การ
ท:าความเพ<ยรกJเปJนไปอย�างสม:4าเสมอ  และการเคารพต�อกฎกต�กาท<4ต�8งไว�กJม�ได�
บกพร�องม<ความส:ารวม  สระว�งอยC�ม�ได�ประมาท พระพ�ทธองค�ตร�สว�า  ศ�ลจะร�!ได!เพราะ 
อย��ร�วมก�นนานๆ ด�งน�8นของส�4งใดท<4เหJนว�าไม�ถCกต�องตามพระว�น�ย  หร3อร�บประเคนแต�
ไม�ได�องค�แห�งการประเคน  หลวงพ�อกJไม�ฉ�น  จะพ�จารณาฉ�นเฉพาะส�4งท<4เหJนว�าถCกต�อง
ตามพระว�น�ยเท�าน�8น 

ในพรรษาน�8นหลวงพ�อท:าความเพ<ยรหน�กย�4งข78น  แม�ฝน  จะตกกJย�งเด�นจงกรมอยC�  เพ34อ
ค�นหาทางพ�นท�กข�ม<เวลาจ:าว�ดน�อย ท<4ส�ด ว�นหน74งเก�ดส�บ�นน�ม�ตว�า  ได�ออกไปในท<4แห�ง
หน74ง  ไปพบคนแก�และป�วย ร�องครวญครางม<คนพย�งต�วให�ล�กข78นน�4ง  หลวงพ�อพ�จารณา
ดCแล�วกJเด�นผ�านไป จ7งไปพบคนเจJบหน�กจวนจะตาย ม<ร�างกายซCบผอม จะหายใจแต�ละ
คร�8งท:าให�มองเหJนกระดCกซ<4โครงไล�ก�นเปJนแถวๆ  ท:าให�เก�ดความส�งเวชจ7งเด�นเลยไป 
จ7งไปพบ  คนตายนอนหงายอ�าปากย�4งท:าให�เก�ดความลดใจมาก  เม34อ  รC�ส 7กต�วกJย�งจ:า
ภาพในฝ�นน�8นได�ด<อยC�  จ7งค�ดหาทางพ�นท�กข�  รC�ส 7กเบ34อหน�ายต�อช<ว�ตค�ดอยากจะปล<กต�ว
ข78นไปอยC�บนยอดเขาประมาณ ๗ ว�น ๑๕ ว�น จ7งจะลงมาบ�ณฑบาต แต�ม<ป�ญหาเร34องน:8า
ด34มจะต�อง ด34มท�กว�น จ7งน7กถ7งกบในฤดCแล�งม�นอยC�ในรCอาศ�ยน:8าเย<4ยวม�นเองม�นกJม<ช<ว�ตอยC�
ได�  เม34อค�ดได�ด�งน�8นจ7งตกลงจะฉ�นน:8าป�สสาวะของ ต�วเอง จ7งท:าการทดลองดCก�อน ว�น
น�8นหล�งจากฉ�นอาหารแล�ว จ7ง ด34มน:8าบร�ส�ทธ�จ̀นอ�4ม อยC�ได�ประมาณ ๓ ช�4วโมง รC�ส 7กปวด
ป�สสาวะเวลาป�สสาวะออกมาจ7งเอาแก�วมารอง  ไว�เสรJจแล�วจ7งเทหน�าฝาออก  น�ดหน74ง 
จ7งยกข78นด34มรC�ส 7กว�าม<รส  เคJม  ท<น<8อยC�ได�ประมาณ  ๒  ช�4วโมง  กJปวดป�สสาวะอ<ก  เวลา
ป�สสาวะออกกJเอาแก�วมารองเสรJจแล�วกJด34มเข�าไปอ<ก  คราวน<8อยC�ได�ประมาณ ๑ ช�4วโมง 
กJปวดป�สสาวะอ<ก  เวลาถ�ายป�สสาวะกJเอาแก�วมารองไว�เสรJจแล�วกJด34มเข�าไปอ<ก  ได�
ประมาณ ๒๐ นาท<กJปวดป�สสาวะ  และกJท:าอย�างเก�า  ด34มเข�าไปอ<ก  คราวน<8อยC�ได�  ๑๕ 
นาท<กJปวดอ<กถ�ายออกมาแล�วด34มเข�าไปอ<กและอยC�ได�ประมาณ  ๕  นาท<  ปวดป�สสาวะ 
และถ�ายออกมาหาอะไรรองแล�วด34มเข�าไปคราวน<8กะว�าพอตกถ7งกระเพาะกJไหลออกเปJน
ป�สสาวะ เลยม<ส<ขาวๆ จ7งได�เก�ดความรC�ส 7กว�า น:8าป�สสาวะเปJนเศษของน:8าแล�ว จะอาศ�ย
ด34มอ<กไม�ได� จ7งทอดอาล�ยในการท<4จะหาน:8าด34มเช�นว�ธ<น�8น 

นอกจากน�8นย�งห�ดปลงผมด�วยตนเอง เลยเปJนน�ส�ยมาจนท�กว�นน<8  และเปJนแบบอย�างให�
ศ�ษย�ท�8งหลายได�ท:าตาม  เม34อค�ดว�าไม�อาจไปอยC�บนยอดเขาได�กJค�ดหาว�ธ<ใหม�  โดย
ท:าการอดอาหารค3อ  ฉ�นว�นเว�นว�นล�บก�นไป  ท:าอยC�ประมาณ ๑๕  ว�น  และในระหว�างน<8
ท:าให�ร�างกายร�อนผ�ดปกต�เหม3อนถCกไฟเผาม<อาการท�รนท�รายแทบจะทนไม�ไหว  จ�ตใจ
กJไม�สงบ จ7งน7กได�ว�า ม�ใช�ทาง...ท:าให� น7กถ7ง  อป�ณณกปฏ�ปทา ค3อ ข�อปฏ�บ�ต�ไม�ผ�ด 
ได�แก�  โภชะเนม�ตต�ญญ/ตา รC�จ�กประมาณในการฉ�นอาหารพอสมควร ไม�มาก ไม�น�อย 
ส:ารวม อ�นทร<ย�ต34นข78นท:าความเพ<ยรไม�เก<ยจคร�าน  และเม34อน7กได�  จ7งหย�ดว�ธ<ทรมานน�8น
เส<ย กล�บฉ�นอาหารเปJนปกต�ว�นละคร�8งด�4งเด�มบ:าเพJญสมณธรรมได�จ�ตใจกJ 

สงบด<เวลาเข�าสมาธ�  สามารถถอดรCปร�างโดยมองเหJนรCปร�างของตนอ<กร�างหน74งน�4งอยC�
ข�างหน�าด�วยความช�ดเจน  ม�ได�ง�วงนอนปราศจากน�วรณ�ท�กอย�าง  รC�ส 7กว�าการปฏ�บ�ต�กJ
สะดวกด<จ�ตใจสงบเยJน...เม34อออกพรรษาแล�ว  หลวงตาป��มชวนข�ามไปต�8งส:าน�ก
กรรมฐานอยC�ทางฝ�4งประเทศลาว  หลวงพ�อไม�เหJนด<ด�วย  จ7งไม�ยอมไป  พอจวนจะส�8นป<
หลวงตาจ7ง  พาลCกว�ดย�ายหน<ไปจากว�ดน�8นได�ประมาณ ๗ ว�น  หลวงพ�อกJได�ย�ายจากท<4
น�4นไปเช�นก�น 
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พ.ศ.๒๔๙๒  (พรรษาท<4๑๑)  เม34อออกจากว�ดป�าอ:าเภอศร<สงครามแล�ว  หลวงพ�อกJเด�น
ทาง ข78นสC�ภCล�งกาซ74งอยC�ในเขต อ.บ�านแพงจ.นครพนมได�ไปพ�กสนทนาธรรมก�บอาจารย�
ว�น  เปJนเวลา  ๓ ว�น  จ7งได�เด�นธ�ดงค�ไปเร34อยๆ  นานพอสมควรจ7งได�ลงจากภCล�งกามาก
ราบท�านอาจารย�ก�นร< ว�ดป�าหนองฮ< อ<กท<หน74ง ท�านอาจารย�ก�นร<ได�เต3อนต�ว�า ท�านชา...
เอาล�ะการเท<4ยวธ�ดงค�กJพอสมควรแล�ว  ควรจะหาท<4อยC�เปJนหล�กแหล�งท<4ราบๆ  หลวงพ�อ
จ7งเร<ยนท�านว�า  กระผมจะกล�บบ�าน  ท�านอาจารย�ก�นร<จ7งพCดว�า  จะกล�บบ�าน  ค�ดถ7งใคร 
ถ�าค�ดถ7งผC�ใด  ผC�น�8นจะให�โทษแก�เรานะ  หลวงพ�อชาจ7งได�กราบลาท�านอาจารย�ก�นร<เด�น
ทางต�อมาเปJนเวลาหลายว�น  จนกระท�4งได�มาถ7งบ�านป�าตาว  ต.ค:าเตย  อ.เล�งนกทา 
จ.ยโสธร  (แต�สม�ยน�8นข78นก�บ  จ.อ�บลฯ)  ได�พ�กอยC�ท<4ป�าไม�ไกลจากบ�านเท�าใดน�ก  ได�ม<
โอกาส  เทศน�ส�4งสอนประชาชนแนะแนวทางแห�งการปฏ�บ�ต�ธรรมแก�คนในถ�4นน�8นจนเก�ด
ความเล34อมใสพอสมควร และได�พ�กอยC�เปJนเวลา ๒ เด3อน จ7งได�ลาญาต�โยมเด�นทางลง
มาทางใต�ก�อนจะจากมาโยมได�มอบเดJกคนหน74งเปJนศ�ษย�  เม34อเด�นทางมาอ:าเภอวาร�นฯ 
แล�วหลวงพ�อจ7งให�เดJกชายทองด<ผC�เปJนศ�ษย�  บรรพชาเปJนสามเณรท<4ว�ดวาร�นทราราม 
เม34อหลวงพ�อเด�นทางมาถ7งบ�านเก�ดแล�ว จ7งได�ไปพ�กอยC�ท<4ป�าช �าบ�านก�อ เปJนเวลา ๗ ว�น 
ม<โอกาส ได�เทศน�ให�ญาต�โยมฟ�งพอรC�แนวทางบ�างเปJนบางคนแล�ว หลวงพ�อจ7งได�ออก
เด�นทางไป อ.  ก�นทรล�กษ� จ.  ศร<สะเกษและได�  พ�กอยC�ในป�าใกล�บ�านสวนกล�วยและใน
พรรษาท<4 ๑๑ น<8กJได�จ:าพรรษา อยC�ท<4บ�านสวนกล�วย (ป�จจ�บ�นสถานท<4น�8นเขาสร�างเปJนว�ด
แล�ว) และในพรรษาน<8ได�เก�ดเหต�การณ�อ�นเปJนบ�รพน�ม�ตด�งต�อไปน<8... 

๑.ค3นว�นหน74งเม34อหลวงพ�อเด�นจงกรม น�4งสมาธ�เปJนเวลา พอสมควรแล�วจ7งพ�กผ�อนจ:าว�ด 
ได�เก�ดส�บ�นน�ม�ตไปว�า...  ม<คนเอาไข�มาถวายหน74งฟอง  พอหลวงพ�อร�บแล�วจ7งโยนไป
ข�างหน�า  ไข�ฟองน�8นแตกเก�ดเปJนลCกไก�สองต�วว�4งเข�ามาหาจ7งย34นม3อท�8งสอง  ออกไปร�บ
ข�างละต�ว พอถCกม3อกJกลายเปJนเดJกชายสองคน พร�อมก�บได�ย�นเส<ยงบอกว�า คนอยC�ทาง
ขวาม3อช34อ บ�ญธรรม คนท<4อยC�ทางซ �ายม3อช34อ บ�ญธง ปรากฏว�าหลวงพ�อได�เล<8ยงเดJกสอง
คนน�8นไว�ก:าล�งเต�บโตน�าร�กว�4งเล�นได�แล�ว  ต�อมาเดJกชายบ�ญธงป�วยเปJนโรคบ�ด  อย�าง
แรงพยายามร�กษาจนส�ดความสามารถ  แต�กJไม�หายจนกระท�4ง  เดJกน�8นได�ตายอยC�ในม3อ 
และได�ย�นเส<ยงบอกว�าบ�ญธงตายแล�ว  เหล3อแต�บ�ญธรรมคนเด<ยว  จ7งรC�ส 7กต�วต34นข78น  จ7ง
เก�ดค:าถามว�า  น<4ค3ออะไร?  ม<ค:าตอบปรากฏข78นว�า  น<4ค3อสภาวธรรมท<4เปJนเอง  จ7งได�หาย
ความสงส�ย 

๒.ในค3นต�อมากJม<อาการอย�างเด<ยวก�น พอเคล�8มจะหล�บไปกJเก�ดส�บ�นว�า หลวงพ�อชาได�
ต�8งครรภ�  รC�ส 7กว�าไปมาล:าบากเหม3อน  คนม<ครรภ�จร�งๆแต�กJม<ความรC�ส 7กในส�บ�นน�8นว�าต�ว
เองกJย�งเปJนพระอยC�  เม34อครรภ�แก�เตJมท<4ครรภ�จะคลอดจ7งม<คนมาน�มนต�ไปบ�ณฑบาต พอ
ไปถ7งท<4ท<4เขาน�มนต�มองไปรอบๆ  บร�เวณเหJนล:าธาร  กระท�อมไม�ไผ�ข�ดแตะกลางท��งนา
และเหJนพระอยC�บนเร3อน  ๓  รCป  ไม�ทราบว�ามาจากไหน...โยมเขาพาก�นถวายอาหาร
บ�ณฑบาตพระ ๓ รCปน�8น ฉ�นอยC�ข�างบนแต�หลวงพ�อชาปรากฏว�าท�องแก�จวนจะคลอดเขา
จ7งให�ฉ�นอยC�ข�างล�างพอพวกพระฉ�นจ�งห�น
ท�านหลวงพ�อชากJคลอดเดJกพอด<และเปJนเดJกชาย  ม<ขนน��มน�4มบนฝ�าม3อและฝ�าเท�า  ม<
อาการ ย�8มแย�มแจ�มใส ท�องปรากฏว�าแฟบลง น7กว�าต�วเองคลอดจร�งๆ จ7ง เอาม3อคล:าดC
แต�กJไม�ม<ส�4งเปรอะเป38อนใดๆ  ท:าให�น7กถ7งพระพ�ทธองค�  ท<4ทรงประสCต�จากครรภ�
พระมารดา  คงจะไม�เปรอะเป38อนมลท�นใดๆ  เช�นก�น  และเวลาฉ�นจ�งห�นพวกโยม
พ�จารณาก�นว�า  ท�านคลอดบ�ตรใหม�จะเอาอะไรให�ฉ�น  เขาจ7งเอาปลาหมอป�8ง  ๓  ต�วให�
ฉ�น  รC�ส 7กว�าเหน34อยอ�อนไม�อยากฉ�น  แต�กJอดใจฉ�นไปเพ34อฉลองศร�ทธา  เขา  เพราะม�น
ไม�ม<รส  ชาต�อะไร  ก�อนจะฉ�นจ7งส�งเดJกให�โยมอ��มไว�  พอฉ�นเสรJจเขาจ7งส�งเดJกค3นมาให� 
พอถ7งม3อร�บไว�เดJกพล�ดตกหล�นจากม3อแล�วจ7งรC�ส 7กต�วต34นข78น  เก�ดค:าถามว�า  น<4ค3ออะไร? 
ม<ค:าตอบว�า น<4ค3อภาวะท<4เปJนเองท�8งน�8น เลยหมดความสงส�ย 

๓.ค3นท<4สามต�อมากJอยC�ในอาการด�งกล�าวน�4นแหละพอพ�กผ�อนเคล�8มหล�บไปกJเก�ดส�บ�น 
ว�าได�ร�บน�มนต�ให�ข78นไปยอดเขาก�บ สามเณรรCปหน74ง  ทางข78นเขาน�8นเปJนทางเว<ยนข78นไป
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เหม3อนก�นหอย ว�นน�8นเปJนว�นเพJญ และภCเขากJสCงมากพอข78นไปถ7งแล�วรC�ส 7กว�าเปJนท<4ร�มร34น
ด<ม<ม�านปCพ38นและก�8น
เพดานสวยงามมากจน
หาท<4เปร<ยบไม�ได�  แต�เวลาจะฉ�นเขากJน�มนต�ลงมาท<4ถ:8าข�างภCเขาม<โยมแม�  
(แม�พ�มโยมมารดา)  และน�าม<พร�อมญาต�โยมเปJนบร�วารจ:านวนมากไปถวาย  อาหาร 
อาหารท<4ถวายน�8นโยมแม�ได�แตงและผลไม�อ34นๆ  ส�วนน�าม<ได�ไก�ย�าง  เปJดย�างมาถวาย 
หลวงพ�อจ7งท�กข78นว�า โยมม<อยC�เหJนจะม<ความส�ขนะ ได�ไก�ย�างเปJดย�างมาถวายพระ โยม
ม<กJย�8มแย�มแจ�มใสด< เม34อฉ�นอาหารเสรJจแล�วได�เทศน�ให�เขาฟ�งนานพอสมควร เม34อเทศน�
จบจ7งรC�ส 7กต�วต34นข78น 

พ.ศ.๒๔๙๓  (พรรษาท<4๑๒)  ในระหว�างต�นป<ได�ร�บจดหมายจากพระมหาบ�ญม<  ซ74งเคย
เปJนเพ34อนปฏ�บ�ต�มาด�วยก�น  แจ�งข�าวเร34องการปฏ�บ�ต�ธรรมของหลวงพ�อว�ดปากน:8า
ภาษ<เจร�ญธนบ�ร< จ7งได�เด�นทางลงไป และได�พ�กอยC�ก�บพระมหาบ�ญม<ท<4ว�ดปากน:8า ๗ ว�น
ได�ม<โอกาส  นม�สการหลวงพ�อเจ�าอาวาสได�ส�งเกตและพ�จารณา  ดCแล�วเหJนว�าเปJนไป
เพ34อร�กษาโรคภ�ยบางอย�าง ย�งไม�ถCกน�ส�ย จ7งได�เด�นทางออกไปพ�กอยC�ท<4ว�ดใหญ� จ�งหว�ด
พระนครศร<อย�ธยา  และได�ปฏ�บ�ต�ธรรมอยC�ร�วมก�บพระอาจารย�ฉลวย  และหลวงตาแปลก 
และท<4บร�เวณใกล�ๆว�ดม<สถานท<4ล:าธารและกระท�อมไม�ไผ�และส�4งอ34นๆ  เหม3อนด�งภาพท<4
ปรากฏในคราวฝ�นเหJนอยC�ท<4บ�านสวนกล�วยจร�งๆ ได�จ:าพรรษาอยC�ท<4ว�ดน�8น ๒ พรรษา การ
ปฏ�บ�ต�ธรรมร�วมก�นน�8นเปJนไปโดยความสะดวกและสาม�คค<เปJนอย�างด< 

ร�กษาโรคด�วยธรรมโอสถคร�8งท<4 ๒ ในป< พ.ศ.๒๔๙๔ น�4นเอง หลวงพ�อป�วยเปJนโรคเก<4ยว
ก�บท�องม<อาการบวมข78นทางด�านซ �าย  รC�ส 7กเจJบปวดท<4ท�องมาก  และผมก�บโรคห3ดท<4เคย
เปJนอยC�แล�วกJซ:8าเต�มอ<ก  หลวงพ�อชาพ�จารณาว�า  อ�นต�วเราน<8กJอยC�ห�างไกล  ญาต�พ<4น�อง 
ข�าวของเง�นทองกJไม�ม<  เม34อป�วยข78นมาคร�8นจะไปร�กษาท<4โรงพยาบาลกJขาดเง�นทอง  จะ
เปJนการท:าความย��งยากแก�คนอ34น อย�ากระน�8นเลยเราจะร�กษาด�วยธรรมโอสถโดยย7ดเอา
พระธรรมเปJนท<4พ74ง ถ�าม�นจะหายกJหาย ถ�าหากม�นทนไม�ได�กJให�ม�นตายไปเส<ย...จ7งทอด
ธ�ระในส�งขารของตนโดยการอดอาหารไม�ยอมฉ�นจะด34ม
เพ<ยงแต�น:8าน�ดๆหน�อยๆ เท�าน�8น...ท�8งไม�ยอมหล�บนอน จ7งได�แต�เด�นจงกรมและน�4งสมาธ�
ล�บก�นไป เวลาร��งเช �าเพ34อนๆเขาไปบ�ณฑบาต หลวงพ�อกJเด�นจงกรม พอเพ34อนกล�บมากJ
ข78นก�ฏ� น�4งสมาธ�ต�อไปม<อาการอ�อนเพล<ยทางร�างกาย แต�ก:าล�งใจด<มาก ไม�ย�อท�อต�อส�4ง
ท�8งปวง  หลวงพ�อเคยพCดเต3อนว�า  การอดอาหารน�8นสระว�งให�ด<...บางท<จะท:าให�เราหลง 
เพราะจ�ตค�ดไปมองดCเพ34อนๆ  เขาฉ�นอาหารน�8นเปJนการย��งยากม<ภาระมากจร�งๆ  เลยค�ด
ว�าเปJน  การล:าบากแก�ต�วเองอาจจะไม�ยอมฉ�นอาหารเลย เปJนทางให�  ตายได�ง�ายๆเส<ย
ด�วย  เม34อหลวงพ�ออดอาหารมาได�ครบ  ๘ ว�น  ท�านอาจารย�ฉลวยจ7งขอร�องให�กล�บฉ�น
ด�งเด�ม  โรคในกายปรากฏว�า  หายไป  ท�8งโรคท�องและโรคห3ดไม�เปJนอ<ก  หลวงพ�อจ7ง
กล�บฉ�น  อาหารตามเด�มและได�ให�ค:าแนะน:าไว�ว�าเม34ออดอาหารหลายว�น  เวลากล�บฉ�น 
ส�4งท<4ควรระว�งกJค3อ อย�าเพ�4งฉ�นมากในว�นแรก ถ�า ฉ�นมากอาจตายได� ควรฉ�นว�นละน�อย
และเพ�4มข78นไปท�กว�นจนเปJนปกต�ในระยะท<4จ:าพรรษาอยC�ท<4ว�ดใหญ�น�8นหลวงพ�อม�ได�
แสดงธรรมต�อใครอ34นม<แต�อบรมต�วเองโดยการปฏ�บ�ต�และพ�จารณาเต3อนตนอยC�ตลอด
เวลา เม34อออกพรรษาแล�วได�เด�นทางไปพ�กอยC�เกาะส<ช�ง เพ34อหาความสงบเปJนเวลาหน74ง
เด3อน และถ3อคต�เต3อนตนเองว�า  ชาวเกาะเขาได�อาศ�ยพ38นด�นท<4ม<น:8าทะเลล�อมรอบ ท<4ท<4
เขาอาศ�ย  อยC�ได�ต�องพ�นน:8าจ7งจะเปJนท<4พ74งได�  เกาะส<ช�งเปJนท<4พ74งทางนอก  ของส�วน
ร�างกาย เรามาอาศ�ยอยC�ท<4เกาะน<8ค3อท��พ��งทางในซ��งเป(นท��อ�นน,7า ค�อก�เลสต�ณหาท�วม
ไม�ถ�ง  แม!เราจะอย��บนเกาะส�ช �งแต�ก(ย�งค!นหาเกาะภายในอ�กต�อไป  ผ�!ท��ท�านได!
พบ  และอาศ �ยเกาะอย��ได!น�7นท�านย�อมอย��เป(นส/ข ต�างจากคนท<4ลอยคออยC�ในทะเล 
ค3อความท�กข�ซ74งม<หว�งจมน:8าตาย  ทะเลภายนอกม<ฉลามและส�ตว�  ร�ายอ34นๆ  แต�
ทะเลภายในย�4งร�ายกว�าน�8นหลายเท�า  เม34อได�ธรรมะจากทะเล  และเกาะส<ช�งพอสมควร 
ซ74งเปJนเวลาหน74งเด3อนแล�วจ7งออกจากเกาะส<ช�งเด�นทางกล�บว�ดใหญ� จ.อย�ธยา และพ�ก
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อยC�ท<4ว�ดใหญ�เปJนเวลานานพอสมควรจ7งได�เด�นทางกล�บ  มาบ�าน  และได�มาพ�กท<4ป�าช �า
บ�านก�อตามเคยม<โอกาส  เทศน�โปรดโยมแม�และพ<4ชาย(ผC�ใหญ�ลา)  และญาต�พ<4น�อง
หลายคน  จนเปJนเหต�ให�งดท:าปาณาต�บาต  และเช34อม�4นในพระร�ตนตร�ยย�4งข78น  พ�กอยC�ท<4
ป�าช �าบ�านก�อเปJนเวลา ๑๕ ว�น จ7งเด�นทางต�อไป 

พ.ศ.๒๔๙๕  (เปJนพรรษาท<4๑๔)  ในระหว�างต�นป<น<8  หลวงพ�อจ7งได�เด�นธ�ดงค�ข78นไปจนถ7ง
บ�านป�าตาว อ. เล�งนกทา จ.ยโสธร ซ74งเปJนสถานท<4เคยอยC�มาก�อน คราวน<8ไม�ไปอยC�ท<4เก�า 
ไปอยC�จ:าพรรษาในป�าห�างจากหมC�บ�าน  ๒  ก�โลเมตร  ซ74งป�จจ�บ�น  เปJนท<4พ�กสงฆ�บ:าเพJญ
ธรรม  หลวงพ�อได�ม<โอกาส  เทศน�ส�4งสอนประชาชนจนเตJมความสามารถ  ท:าให�เขา
เข�าใจในหล�กค:าสอน  ในศาสนาด<ย�4งข78น  และเก�ดความเล34อมใสการร�บแขกและการ
พบปะสนทนาธรรมม<มากและบ�อยคร�8งย�4งข78น 

สถานท<4พ�กแห�งน�8นเร<ยกว�า ว�ดถ:8าห�นแตก เปJนลานห�นดาด ทางด�านท�ศเหน3อของท<4พ�ก
น�8นเปJนแอ�งน:8าม<ปลาช�มทางท�ศตะว�นออก  ของแอ�งน:8าเปJนค�นห�นสCงน�ดหน�อย  ต�อจาก
ค�นห�นไปทางด�านท�ศตะว�นตกเปJนท<4ลาดลงไปเวลาน:8าล�นแอ�งกJไหลไปตามท<4ลาดลงสC�
เบ38องล�างโดยมาก
ม<พวกปลาด�กพยายามตะเก<ยกตะกายข78นมาตามน:8า  บางต�วกJข�ามค�นห�นไปถ7งแอ�งน:8า 
บางต�วกJข�ามไปไม�รอดจ7งนอนอยC�บนค�นห�น  หลวงพ�อเคยส�งเกตเหJนตอนเช �าๆท�านจะ
เด�นไปดC  เม34อเหJนปลานอนอยC�บนค�นด�นจ7งจ�บม�นปล�อยลงไปในแอ�งน:8า  แล�วจ7งกล�บมา
เอาบาตรไปบ�ณฑบาต 

ยอมอดเพ��อให!ช�ว�ตส �ตว�
เช �าว�นหน74งก�อนจะออกบ�ณฑบาต หลวงพ�อจ7งเด�นไปดCปลาเพ34อช�วยช<ว�ตม�นท�กเช �า  แต�
ว�นน�8นไม�ทราบใครเอาเบJดมาตกไว�ตามร�มแอ�งน:8า เหJนเบJดท�กค�นม<ปลาต�ดอยC�  หลวงพ�อ
จ7งร:าพ7งว�า  เพราะม�นก�นเหย34อเข�าไป  เหย34อน�8นม<เบJดด�วยปลาจ7งต�ดเบJดสมองดCปลาต�ด
เบJดสงสารกJสงสาร แต�ช�วยม�นไม�ได� เพราะเบJดม<เจ�าของ ท�านจ7งมองเหJนด�วยความลด
ใจ  เพราะความห�วแท�ๆเจ�าจ7งหลงก�นเหย34อท<4เขาล�อไว�  ด�8นเท�าไรๆกJไม�หล�ด  เปJนกรรม
ของเจ�าเองเพราะความไม�พ�จารณาเปJนเหต�ให�เต3อนตนว�า  ฉ�นอาหารไม�พ�จารณาจะ
เป(นเหม�อนปลาก�นเหย��อย�อมต�ดเบ(ด...ได�เวลาจ7งกล�บออกไปเท<4ยวภ�กขาจาร  คร�8น
กล�บจากบ�ณฑบาตเหJนอาหารพ�เศษสมองดCเหJนต�มปลาด�กต�วโตๆท�8งน�8น  หลวงพ�อน7ก
รC�ท�นท<ว�าต�องเปJนปลาต�ดเบJดท<4เราเหJนน�8นแน�ๆ  บางท<อาจจะเปJนพวกท<4เราเคยช�วยช<ว�ต
เอาม�นลงน:8ากJได�  ความจร�งกJอยC�ใกล�ๆแอ�งน:8าน<8เท�าน�8น...และโดยปกต�แล�วอาหารจะฉ�นกJ
ไม�ค�อยจะม<อยC�แล�ว  แต�หลวงพ�อเก�ดความร�งเก<ยจข78นมาถ7งเขาจะเอามาประเคนกJร�บวาง
ไว�ตรงหน�าไม�ยอมฉ�น  ถ7งแม�จะอดอาหารมานานกJตาม  เพราะท�านค�ดว�าถ�าเราฉ�นของ
เขาในว�นน<8 ว�นต�อๆไปปลาในแอ�งน:8าน�8นกJจะถCกฆ�าหมด เพราะเขาจะท:าเปJนอาหารน:ามา
ถวายเรา  ปลาต�วใดท<4อ�ตส�าห�ตะเก<ยกตะกายข78นมาพบแอ�งน:8าแล�วกJย�งจะต�องพาก�น
มาตายกลายเปJนอาหารของเราไปหมด ด�งน�8นหลวงพ�อจ7งไม�ยอมฉ�น จ7งส�งให�พระทอง
ด<ซ74งน�4งอยC�ข�างๆ  พระทองด<เหJนหลวงพ�อไม�ฉ�น  กJไม�ยอมฉ�นเหม3อนก�นม<อะไรท<4ไป
บ�ณฑบาตได�มากJแบ�งก�นฉ�นตามม<ตามได�  ส�วนโยมท<4เขาต�มปลามาถวายน�4งส�งเกตอยC�
ต�8งนานเม34อเหJนพระไม�ฉ�นจ7งเร<ยนถามว�า  ท�านอาจารย�ไม�ฉ�นต�มปลาหร3อคร�บ  ...หลวง
พ�อจ7งตอบว�าสงสารม�น  เท�าน<8เอง  ท:าเอาโยมผC�น:ามาถวายถ7งก�บน�4งอ78ง...แล�วจ7งพCดว�า 
ถ�าเปJนผมห�วอย�างน<8คงอดไม�ได�แน�ๆ  ต�8งแต�น�8นมาปลาในแอ�งน:8าน�8นจ7งไม�ถCกรบกวนพวก
โยมกJพาก�น เข�าใจว�าปลาของว�ด... 

ท�านท�8งหลายลองน7กดCเถ�ดว�า หลวงพ�อม<จ�ตประกอบด�วยเมตตามากแค�ไหน ถ�าเปJนเรา
แล�วจะทนความห�วได�หร3อเปล�าย�งไม�แน�...  ส�วนหลวงพ�อท�านทนห�วเพ34อเหJนแก�ช<ว�ต
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เพ34อนร�วมว�ดถ�าน7กร�งเก<ยจหร3อรC�ว�าเขาฆ�ามาเฉพาะ  (อ/ทท�สะม�งสะ) แบบน<8ท�านจะไม�
ยอมฉ�นเลย...  ถ�าเปJนเราๆท�านๆปลาท�8งหลายในแอ�งน:8า  น�8นอาจจะสCญพ�นธ��ในระยะอ�น
น�8นกJอาจเปJนได� 

ด�งน�8นเม34อหลวงพ�อมาอยC�ว�ดหนองป�าพงน<8  ท�านจ7งห�าม  ไม�ให�น:าส�ตว�  ม<ช<ว�ตมาท:า
ปาณาต�บาตในว�ดเปJนเดJดขาด  ถ7งแม�ว�ดเปJนส:าน�กสาขาของท�านกJถ3อปฏ�บ�ต�แบบ
เด<ยวก�น 

พ.ศ.๒๔๙๖  ซ74งน�บเปJนป<ท<4  ๒  ท<4หลวงพ�อได�อยC�ป�าใกล�บ�านป�าตาวม<พระภ�กษ�สามเณร
อยC�  ๙  รCป  เฉพาะศ�ษย�ท<4เปJนคน  ทางอ:าเภอวาร�นช:าราบม<พระเท<4ยง  (อาจารย�เท<4ยงว�ด
เก�าน�อย) ก�บ พระหนC (หนC ขว�ญนC) ได�อยC�ปฏ�บ�ต�ธรรมร�วมพระเณรอ34นๆ 

เม34อม<พระเณรอยC�ด�วยก�นหลายรCปหลวงพ�อจ7งค�ดว�าควร  จะปล<กต�วไปอยC�แต�ล:าพ�งคน
เด<ยว  เพ34อให�ได�ร�บความสงบย�4งข78น  จ7งตกลงให�พระเณรอยC�จ:าพรรษาท<4ว�ดถ:8าห�นแตก 
ส�วนหลวงพ�อเองข78นไปจ:าพรรษาอยC�ภCกอย  ซ74งบร�เวณน�8นหล�งจากหลวงพ�อได�จาก  ภC
กอยไปหลายป<  จ7งม<ผC�ค�นพบรอยพระพ�ทธบาทและเปJนท<4  ส�กการบCชาของ
พ�ทธศาสน�กชนอยC�เด<cยวน<8  ภCกอยน<8อยC�ห�างจาก ถ:8าห�นแตกประมาณ ๓ ก�โลเมตร ท:าให�
ได�ร�บความส�ขมาก  พอถ7งว�นอ�โบสถสวดพระปาฏ�โมกข�  หลวงพ�อกJลงมาร�วมท:า
ส�งฆกรรม  ท<4ว�ดถ:8าห�นแตก  และได�ให�โอวาทเต3อนต�พระภ�กษ�สามเณรม�ได�ขาด  บาง
โอกาส ได�เทศน�ให�โยมฟ�งพอสมควรแล�ว กล�บไปท<4พ�กภCกอยตามเด�ม 

ร�กษาโรคด�วยธรรมโอสถคร�8งท<4 ๓ ในระหว�างพรรษาน<8หลวงพ�อป�วยเปJนโรคเก<4ยวก�บฟ�น
เหง3อกบวมท�8งข�างบนและข�างล�าง รC�ส 7กบวมมาก โรคปวดฟ�นน<8ม<รส ชาต�เปJนอย�างไรน�8น
ใครเคยเปJนแล�วไม�อยากเปJนอ<ก  แต�กJหน<ไม�พ�นจ7งต�องจ:ายอม...ขนาดพวกเราปวดซ<4
เด<ยวสองซ<4 กJย�งทรมานไม�น�อยเลย หลวงพ�อท�านหายา มาร�กษาตามม<ตามได� โดยใช �
ตบะธรรมและข�นต�ธรรมเปJนท<4ต�8ง  พร�อมท�8งพ�จารณาว�า  พยาธ�ง  ธ�มโมมห�  พยาธ�ง 
อะนะ ต�โต เราม<ความเจJบไข�เปJนธรรมดา หน<ความเจJบไข�ไปไม�พ�น รC�เท�าท�นสภาวธรรม
น�8นๆม<ความอดทนอดกล�8น แยกโรคทางกายก�บโรค ทางใจออกเปJนคนละส�วน เม34อกาย
ป�วยกJป�วยไปไม�ยอมให�ใจ  ป�วยด�วย  แต�ถ�ายอมให�ใจป�วยด�วยกJเลยกลายเปJนป�วยด�วย
โรค  สองช�8น  ความท�กข�เปJนสองช�8นเช�นเด<ยวก�น  โรคปวดฟ�นม�นทรมานหลวงพ�อมาก 
กว�าจะสงบลงได�ต�องใช �เวลาถ7ง ๗ ว�น 

หลวงพ�อได�เล�าให�ฟ�งว�า  พCดถ7งการส�งวรระว�งเร34องศ<ลแล�ว  เม34อคราวออกปฏ�บ�ต�ไปคน
เด<ยวอยC�รCปเด<ยว ย�4งม<ความหวาดกล�ว ต�ออาบ�ต�มาก ออกปฏ�บ�ต�คร�8งแรกม<เขJมเล�มเด<ยว
ท�8งคดๆเส<ยด�วย  ต�องคอยระว�งร�กษากล�วม�นจะห�ก  เพราะถ�าห�กแล�วไม�รC�จะไปขอใคร 
ญาต�พ<4น�องกJไม�ม< ด�ายส:าหร�บเยJบกJเอาเส �นไหมส:าหร�บจCงผ< ขว�8นเปJนเส �นแล�วห�อรวมก�น
ไว�ก�บเขJม  เม34อผ�าเก�าขาดไปบ�างกJไม�ยอมขอ  เวลาเด�นธ�ดงค�ผ�านว�ดต�างๆตามชนบท 
ไม�ม<ผ�าส:าหร�บปะ  จ7งไปช�กบ�งส�ก�ลเอาผ�าเชJดเท�าตามศาลาว�ด  ปะบงจ<วรท<4ขาดเสรJจ
แล�ว  กJเด�นธ�ดงค�ต�อไป  และได�เต3อนตนเองว�า  ถ�าไม�ม<ใครเขาถวายด�วยศร�ทธา  เธอกJ
อย�าได�ขอเขา  เปJนพระธ�ดงค�น<4ให�ม�นเปล3อยกายดCซ�  เธอเก�ดมาคร�8งแรกกJม�ได�น��งอะไร
ม�ใช�หร3อเปJนเหต�ให�พอใจในบร�ขาร  ท<4ม<และเปJนการห�ามความทะเยอทะยานอยากใน
บร�ขารใหม�ได�ด<มาก พCดถ7งอาหารบ�ณฑบาตน�บว�าม<หลายๆ คร�8ง เวลาออกบ�ณฑบาตได�
แต�ข�าวเปล�าๆ  ท�านกJสอนตนเองว�าด<แล�ว...ได�ข�าวฉ�นเปล�าๆ  กJย�งด<กว�าม�ได�ฉ�น  ดCแต�
ส�น�ขน�4นซ�ม�นก�นข�าวเปล�าๆม�นย�งอ�วนและแขJงแรงด<แกลองเก�ดเปJนหมาส�กชาต�ดCซ�
ท:าให�ฉ�นข�าวเปล�าๆ ด�วยความพอใจและม<ก:าล�งปฏ�บ�ต�ธรรมต�อไป... 

พCดถ7งเร34องอาพาธแล�ว  หลวงพ�อเล�าว�า ได�เคยผ�านความล:าบากมามากคร�8งหน74งเม34ออยC�
ในเขต สกลนคร นครพนม ป�วยเปJน ไข�มาหลายว�น อยC�คนเด<ยวกลางภCเขาอาการหน�ก
พอดC  ล�กไม�ข78นตลอดว�นด�วยความอ�อนเพล<ยจ7งม�อยหล�บไป  พอรC�ส 7กต�วกJเปJนเวลาเยJน
มากตะว�นจวนจะตกด�นก:าล�งนอนล3มตาอยC�  ได�ย�นอ<เก�งม�นร�องจ7งต�8งป�ญหาถามต�วเองว�า 
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พวกอ<เก�งและส�ตว� ป�าม�นป�วยเปJนไหม? ค:าตอบเก�ดข78นว�า ม�นป�วยเปJนเหม3อนก�น เพราะ
พวกม�นเปJนส�งขาร ท<4ต�องปร�งแต�งเช�นเด<ยวก�บเราน<4แหละม�นม<ยาก�นหร3อเปล�า?  ม�นกJคง
หาก�นยอดไม�ใบไม�ตามม<ตามได�ม<หมอฉ<ดยาให�ม�นไหม?  เปล�า...ไม�ม<เลย...แต�กJย�งม<
อ<เก�ง และส�ตว� เหล3ออยC�ส3บพ�นธ��ก�นเปJนจ:านวนมากม�ใช�หร3อ?  ค:าตอบเก�ดข78นว�า ใช�แล�ว
...ถCกแล�ว...พอได�ข�อค�ดเท�าน<8ท:าให�ม<ก:าล�งใจด<ข78นมาก จ7งพยายามล�กน�4งจนได�  และได�
พยายามท:าความเพ<ยรต�อไปจนกระท�4งไข�ได�ท�เลาลงเร34อยๆ  หลวงพ�อพCดให�ฟ�งว�า  เปJน
ไข�หน�กอยC�คนเด<ยวกลางภCเขาไม�ตายหรอก  ถ�าไม�ถ7งท<4ตาย  แม�จะไม�ม<หมอร�กษากJตาม
แต�ว�าม�นหายนานหน�อยเท�าน�8นเอง 

พ.ศ.๒๔๙๗ ในระหว�างปลายเด3อน  ๓  โยมมารดา  (แม�พ�ม)  ของหลวงพ�อพร�อมท�8งพ<4
ชาย(ผC�ใหญ�ล�า)  และญาต�โยมอ<ก  ๕  คนได�เด�นทางข78นไปพบหลวงพ�อ  เพ34อนม�สการ
น�มนต�ให�กล�บลงมาโปรดญาต�โยมในถ�4นก:าเน�ด  หลวงพ�อพ�จารณาเหJนเปJนโอกาส  อ�น
เหมาะแล�วจ7งร�บน�มนต�  และตกลงให�โยมมารดาและคณะท<4ไปน�8น  ข78นรถโดยสารลงมา
ก�อน ส�วนหลวงพ�อพร�อมด�วยพระเช38อ พระหนC พระเล34อน สามเณรอ_อด พร�อมด�วยพ�อก< 
พ�อไต บ�านป�าตาว เด�นธ�ดงค�ลงมาเร34อยๆ หย�ดพ�กเปJนระยะๆ ตามทางเปJนเวลา ๕ ค3น 

ก,าเน�ดว�ด
ว�นน�8นเวลาตะว�นบ�าย  คณะของหลวงพ�อได�เด�นทางมาถ7งชายดงป�าพงแห�งน<8ซ 74งเปJนว�น
จ�นทร�  ข78น ๔ ค:4า เด3อน ๔ ป<มะเสJง ตรงก�บว�นท<4  ๘ม<นาคม พ.ศ.๒๔๙๗ ซ74งเปJนน�ม�ต
เคร34องหมาย  คร�8งส:าค�ญท<4จะเปล<4ยนแปลงป�าท<4น�ากล�วให�เปJนป�าท<4น�าชม  ร34นรมย�ไปด�วย
รสแห�งส�ทธรรม 

เช �าว�นท<4  ๙ม<นาคม  ๒๔๙๗ จ7งได�พาก�นเข�าส:ารวจ  สถานท<4พ�กในดงป�าน<8  โยมได�ถาก
จอมปลวกถางต�นไม�เลJกๆออกจ�ดท<4พ�กให�ใกล�ต�นมะม�วงใหญ�หลายต�นซ74งอยC�ข�างโบสถ�
ด�านท�ศใต�ป�จจ�บ�นน<8  ต�อมาม<ญาต�โยมชาวบ�านก�อและบ�านกลางผC�เล34อมใส  จ7งช�วยก�น
ปลCกก�ฏ�เลJกๆให�อาศ�ยก�นต�อไป 

บ�งเก�ดน�ม�ต
เม34อหลวงพ�อและคณะได�เข�ามาอยC�ในดงป�าพงได�  ๑๐ ว�น  ว�นน�8นเปJนว�นเพJญ เด3อน ๔ 
เวลาน�8นประมาณท��มกว�าๆ  ญาต�โยมมาฟ�งธรรมไม�มากเท�าใดน�ก  เก�ดบ�รพน�ม�ตม<แสง
สว�างพ��งปราด  ไปข�างหน�าเปJนทางยาว  แล�วหดต�วมาด�บวCบลงท<4ม�มว�ดด�านท�ศตะว�น
ออกเฉ<ยงใต�น�4นเอง  ท:าให�ญาต�โยมท<4เหJนด�วยตาเก�ดอ�ศจรรย�ขนพองยองเกล�า  ต�างกJ
พCดไม�ออก 

เม34อได�มาอยC�ท<4ป�าพงแล�ว หลวงพ�อท�านถ3อหล�กค:าสอน ของพระพ�ทธองค�ท<4ตร�สว�า  ท,า
ตนให!ต�7งอย��ในค/ณอ�นสมควรเส�ยก�อน  แล!วจ�งสอนคนอ��นท�หล�ง  จ�งจ�กไม�เป(น
บ�ณฑ�ตสกปรกด�งน�8นไม�ว�าก�จว�ตรใดๆเช�นกวาดว�ดจ�ดท<4ฉ�นล�างบาตร  ต�กน:8า  หามน:8า 
ท:าว�ตร สวดมนต� เด�นจงกรม น�4งสมาธ� ว�นพระ ถ3อเนส�ชช�กไม�นอนตลอดค3น หลวงพ�อ
ชาลงม3อท:าเปJนต�วอย�าง  ของศ�ษย�  โดยถ3อหล�กท<4ว�า  สอนคนด�วยการท:าให�ดC  ท:า
เหม3อนพCด  พCดเหม3อนท:า  ด�งน�8นจ7งม<ศ�ษย�และญาต�โยมเก�ดความเคารพย:าเกรง  และ
เล34อมใสในปฏ�ปทาท<4หลวงพ�อด:าเน�นอยC�  เม34อเทศน�กJช<8แจงถ7งหล�กความจร�งท<4จะน:าไป
ท:าตามให�เก�ดประโยชน�ได�  หลวงพ�อและศ�ษย�ร��นแรกท<4เข�ามาอยC�ต�องต�อสC �ก�บไข�ป�า 
ขณะน�8นย�งช�กช�มมากเพราะเปJนป�าท7บ  ยามพระเณรป�วยจะหายาร�กษากJยาก  ต�องต�ม 
บอระเพJดให�ฉ�นกJพอท�เลาลงบ�าง  เน34องจากโยมผC�อ�ป�ฏฐากย�ง  ไม�ค�อยเข�าใจในการ
อ�ปถ�มภ� ท�8งหลวงพ�อกJไม�ยอมออกปากขอจากใครๆ แม�จะพCดเล<ยบเค<ยงกJไม�ท:า ปล�อย
ให�ผC�มาพบเหJนด�วยตา  พ�จารณาแล�วเก�ดความเล34อมใสเอาเอง  พCดถ7งอาหารการฉ�นกJ
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รC�ส 7กจะฝ3ดเค3อง 

เม34อหลวงพ�อได�มาอยC�ท<4ป�าพงแล�ว เด3อนแรกผ�านไป และในเด3อนต�อมาค�ณแม�พ�ม ช�วง
โชต�  โยมมารดาของหลวงพ�อ  พร�อมด�วยโยมผC�หญ�งอ<ก  ๓  คน  ได�มาบวชเปJนช<  อยC�
ประพฤต�ปฏ�บ�ต�ธรรม  พวกญาต�โยมจ7งปลCกกระท�อมให�อยC�อาศ�ย...โยม  แม�พ�มจ7งเปJนช<
คนแรกของว�ดหนองป�าพง และม<แม�ช<อยC�ต�ดต�อก�นมาจนถ7งป�จจ�บ�นน<8เปJนจ:านวนมาก 

ป<  พ.ศ.๒๕๐๐ ซ74งชาวพ�ทธถ3อว�าเปJนป<ท<4ส:าค�ญม<การท:าบ�ญท�8งส�วนว�ตถ�ทาน และธรรม
ทานม<การบวชตนเองและบวชลCกหลานเปJนภ�กษ�สามเณร  และบวชเปJนช<และตาปะขาว
เปJนจ:านวนมากม<การประกอบพ�ธ<กรรมทางศาสนาเปJนพ�เศษ  ทางว�ดหนองป�าพงหลวง
พ�อกJอน�ญาตให�ม<การบวชเช�นก�นม<บวชเปJน สามเณร ๒ รCป บวชเปJนตาปะขาว ๗๐ บวช
เปJนช< ๑๗๘ คน รวมเปJน ๒๕๐ คน 

ป< พ.ศ.๒๕๐๑ ม<ประชาชนสนใจการฟ�งเทศน�ฟ�งธรรม และการปฏ�บ�ต�ธรรมม<จ:านวนเพ�4ม
ข78นม<ญาต�โยมชาวบ�านเก�าน�อย ต.ธาต�  ซ74งเคยมาฟ�งธรรม ปฏ�บ�ต�ธรรมท<4หนองป�าพงมา
น�มนต�หลวงพ�อให�ไปพ�กอยC�ท<4ป�าละเมาะใกล�ก�บป�าช �า และหลวงพ�อได�ไปพ�กอยC�สอบรม
ธรรมะแก�ผC�สนใจในถ�4นน�8นได�จ:าพรรษาอยC�ท<4ป�าแห�งน�8น  และน�บว�าเปJนสาขาแรกของว�ด
หนองป�าพง และในป<ต�อมากJได�จ�ดส�งลCกศ�ษย�ไปอยC�ประจ:าจนถ7งท�กว�นน<8 

และในป<ต�อๆมา  กJม<ญาต�โยมผC�เล34อมใสสนใจในการปฏ�บ�ต�มาน�มนต�หลวงพ�อไปร�บ
อาหารบ�ณฑบาตและอบรมธรรมะเพ�4มจ:านวนมากข78นๆ  เช�น  น�มนต�ไปทางบ�านกลาง
ใหญ� อ.เข34องในบ�าง น�มนต�ไปเย<4ยมทางชาวไร�ภCด�นแดง อ.ก�นทรล�กษ� จ.ศร<สะเกษบ�าง 
น�มนต�ไปทางบ�านหนองเด�4นหนองไฮบ�าง  ซ74งต�อมากJได�ม<ลCกศ�ษย�ของหลวงพ�อไปอยC�
และเปJน สาขาท�� ๒-๓-๔ ของหนองป�าพง 

ประมาณเด3อนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ม<ญาต�โยมอ:าเภออ:านาจเจร�ญมาน�มนต�หลวงพ�อ
ข78นไปฉ�นภ�ตตาหาร  และอบรมธรรมะท<4ว�ดต�นบกเต<8ย(ปากทางเข�าถ:8าแสงเพชร)  โดยม<
อาจารย�โสม  พ�กอยC�ท<4น�4นและเขาน�มนต�หลวงพ�อเข�าไปดCถ:8าแสงเพชร  (ถ�าภCขาม)  ขอ
น�มนต�ให�ท�านพ�จารณาจ�ดเปJนท<4ปฏ�บ�ต�ธรรม แต�หลวงพ�อกJย�งม�ได�ตกลงใจ ย�งเฉยๆอยC� 

คร�8นเม34อออกพรรษา ร�บกฐ�นแล�ว  เม34อว�นท<4  ๑ พฤศจ�กายน ๒๕๑๑ หลวงพ�อร�บน�มนต�
ของโยมชาวจ�งหว�ดอ�ดรฯ เด�นทางไปจ�งหว�ดอ�ดรฯ พ�กท<4ว�ดป�าหนองต�สระยะท<4พ�กอยC�ท<4
น�4นหลวงพ�อ  ได�พาไปกราบนม�สการท�านพระอาจารย�มหาบ�ว  ว�ดป�าบ�านตาด และท�าน
พระอาจารย�ขาวว�ดถ:8ากลองเพล  และได�เด�นทางไปเย<4ยมท�านเจ�าค�ณเจ�าคณะจ�งหว�ด
หนองคาย ท�านเจ�าค�ณพาไปเย<4ยม ว�ดโศรกป�าหลวง นครเว<ยงจ�นทน�  และไปเย<4ยมว�ด
เน�นพระเนาว�  ซ74งล�วนแต�เปJนส:าน�กปฏ�บ�ต�ธรรมท�8งน�8น  แล�วพ�กอยC�ว�ดศร<สะเกษ  ก�บท�าน
เจ�าคณะจ�งหว�ดแล�วเด�นทางกล�บมาถ7งอ�ดร และแวะเย<4ยมภCเพJก แล�วเด�นทางมาถ7งบ�าน
ต�องแวะกราบนม�สการท�านอาจารย�ก�นร<  ท<4ว�ดก�นตศ�ลาวาส  และกราบลาท�านอาจารย�
ก�นร< ลงมาถ7งอ:าเภออ:านาจเจร�ญ หลวงพ�อพาแวะไปเย<4ยม อาจารย�โสมท<4ว�ดต�นบกเต<8ย 
ว�นน�8นเปJนว�นท<4 ๑๙ พฤศจ�กายน ๒๕๑๑ พ�กอยC�หน74งค3น 

ฉะน�8นจ7งพอถ3อได�ว�า ว�นท<4 ๒๐ พฤศจ�กายน ๒๕๑๑ เปJน ว�นบ�กเบ�กเร�4มต�นแห�งการสร�าง
ว�ดถ,7าแสงเพชร และได�ไปพ�กอยC�ตรงถ:8าท<4ม<รCปพระพ�ทธองค�และป�ญจว�คค<ย�  (เขาเร<ยก
ก�นว�า ถ:8าพระใหญ� และเร�4มปร�บปร�งตรงน�8นพอเปJนท<4พ�กได�สะดวก) 

หลวงพ�อปรารภว�ามาอยC�ถ:8าแสงเพชรน<8สบายใจด<มาก  สมองไปทางไหนจ�ตใจเบ�กบาน
คล�ายก�บ เปJนสถานท<4เคยอยC�มาก�อน น�4งสมาธ�สงบด< ถ�าไม�ค�ดอยากพ�กผ�อนจะน�4งสมาธ�
อยC�ตลอดค3นกJได� ว�ดน<8ม<พ38นท<4 ๑,๐๐๐ ไร� เปJนสาขาท�� ๕ ของว�ดหนองป�าพง 

พ.ศ.๒๕๑๒  ในระยะเด3อนเมษายนของป<น<8  ญาต�โยมบ�านสวนกล�วยได�มาน�มนต�หลวง
พ�อไปอบรมธรรมะและร�บไทยทาน เขาได�จ�ดท<4พ�กไว�ในป�าโดยปลCกก�ฏ�ไว� ๒ หล�ง เม34อ
ได�ไปถ7งแล�ว  ญาต�โยมจ7งกราบเร<ยนขอให�หลวงพ�ออ�ปการะเปJนสาขาของท�าน  (เปJน
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สาขาท�� ๖) ได�จ�ดส�งลCกศ�ษย�ไปอยC�ประจ:า 

เม34อว�นท<4 ๒มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ หลวงพ�อได�ร�บน�มนต�จากค�ณแม�บ�ญโฮม ศ�ร�ข�นธ� และ
ญาต�โยมทางอ:าเภอม�วงฯ  ให�ไปร�วมงานท:าบ�ญร�อยว�นถ7งหลวงตาอ�ย  (บ�ดาของแม�บ�ญ
โฮม)  อาศ�ยท<4ญาต�โยมเคยมาฟ�งเทศน�และมาถ3อศ<ลปฏ�บ�ต�ธรรมอยC�ก�บหลวงพ�อบ�อยๆ 
และเปJนเวลาหลายป<มาแล�ว  จ7งพ�จารณาสถานท<4อ�นเหมาะสมพอจะจ�ดเปJนท<4พ�กได�  จ7ง
ตกลงจ�ดท<4พ�กให�  ณ  ป�าบ�านร�าง  ดงหมากพร�กอยC�ห�างจากอ:าเภอม�วงสามส�บ  ๒  กม. 
และหลวงพ�อชา  ก�บผC�ต�ดตามได�ไปพ�กในดงแห�งน�8น  และต�อมากJได�กลายเปJนว�ดป�า 
ว�เวกธรรมชาน� สาขาท�� ๗ หลวงพ�อได�ส�งลCกศ�ษย�ไปอยC�เปJน ประจ:า 

สาขาวนโพธ�ญาณ  ในระยะเด<ยวก�บท<4ชาวอ:าเภอม�วงสาม�บม<ความประสงค�อยากให�
หลวงพ�ออน�ญาตให�ต�8งสาขาข78นในเขตอ:าเภอน�4นเอง  ญาต�โยมทางอ:าเภอ
พ�บCลม�งสาหาร เข34อนโดมน�อยซ74งม<พ�อใบ พ�อลา พ�อล3อ ได�มาปรารภน�มนต�หลวงพ�อไป
ชมป�าหน�าเข34อนเหJนว�าเปJนสถานท<4เหมาะด<แก�การปฏ�บ�ต�ธรรม  เปJนระหว�างท<4นายปร<ชา 
คชพลาย�กต�  นายอ:าเภอพ�บCลม�งสาหารในสม�ยน�8นได�ไปเย<4ยมหลวงพ�อท<4ว�ดป�าพงบ�อย
คร�8ง  บางคร�8งกJได�สนทนา  ก�บหลวงพ�อท:าให�เก�ดความซาบซ78งและเล34อมใส  เม34อได�
ทราบว�าหลวงพ�อไปเย<4ยมป�าทางด�านหน�าเข34อน  กJย�นด<สน�บสน�นในการ  จ�ดปร�บปร�งป�า
ให�เปJนท<4บ:าเพJญธรรม นายอ:าเภอและค�ณนายได�ละทร�พย�สร�างก�ฏ�ถาวรไว� ๑ หล�ง และ
เปJนก:าล�งในการสร�าง  ศาลาการเปร<ยญท<4ว�ดเข34อนแม�แต�นายว�เช<ยรส<ม�นตรผC�ว�าราชการ 
จ�งหว�ดในสม�ยน�8นกJให�การสน�บสน�นอย�างเตJมท<4 ในระหว�างเด3อนกรกฎาคม ๒๕๑๓ เม34อ
หลวงพ�อไปเย<4ยมป�าหน�าเข34อนอ<ก  ญาต�โยม  ขอร�องหลวงพ�อว�า  พระพ�ทธบาทท<4หอ
พระบาท  ว�ดถ:8าพระ  อยC�ในระด�บใต�พ38นน:8าถ�าน:8าท�วมจะเส<ยหายจมอยC�ในน:8าเส<ยดาย
ปCชน<ยว�ตถ�ส:าค�ญ ขอให�พาอ�ญเช�ญรอยพระพ�ทธบาทข78นไปเกJบไว�  ณ ท<4น:8าท�วม ไม�ถ7ง 
หลวงพ�อจ7งพาญาต�โยมอ�ญเช�ญออกจากหอพระบาทเด�ม  ไปเกJบไว�บนห�วห�น  (โขด
ห�น)  ท<4สCงกว�าระด�บน:8า และต�อมาชาวบ�าน และว�ดหนองเมJก โดยการน:าของเจ�าคณะผC�
ปกครองมาเอาไปร�กษาไว�ท<4ว�ดหนองเมJก ต.ฝางค:า อ.พ�บCลฯ จนกระท�4งเด<cยวน<8 เม34อออก 
พรรษาแล�วในว�นแรม ๖ ค:4า เด3อน ๑๑ หลวงพ�อจ7งส�งท�านอาจารย�ส< ก�บสามเณร ๓-๔ 
รCป  ไปอยC�และต�อมาอ<กประมาณ  ๓  เด3อนกว�า  หลวงพ�อจ7งส�งอาจารย�เร3องฤทธ�`ไปอยC�
ด�วย และเม34อออกพรรษา ป< ๒๕๑๔ ท�านอาจารย�ส<กล�บว�ดป�าพง คงเหล3ออาจารย�เร3อง
ฤทธ�`ปกครองพระเณรอยC�เปJนประจ:ามาจนถ7งป�จจ�บ�นน<8  สาขาท<4  ๘  น<8คร�8งแรกเรารC�ก�นใน
นามส:าน�กวนอ�ทยาน  คร�8นเม34อว�นเฉล�มพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดJจ
พระเจ�าอยC�ห�วร�ชกาลป�จจ�บ�น  หลวงพ�อได�ร�บพระราชทานเปJนพระราชาคณะนามว�า 
พระโพธ�ญาณเถร เลยเปล<4ยนช34อสาขาน<8ใหม�ว�า  ส,าน�กสงฆ�วนโพธ�ญาณรC�ส 7กว�าเปJน 
สาขาท<4หลวงพ�อให�การสงเคราะห�เปJนพ�เศษ  และสาขาน<8ม<เน38อท<4ประมาณ  ๒,๐๐๐  ไร�
เศษ จ7งเปJนอ�นได�ทราบก�นว�าในป< พ.ศ.๒๕๑๓ น<8หลวงพ�อได�อน�ญาตให�จ�ดต�8ง สาขาท�� 
๗  ค�อ  ว�ดป�าว�เวกธรรมชาน�  และสาขาท��  ๘  ค�อ  ว�ดป�าวนโพธ�ญาณข78นในป<
เด<ยวก�น... 

เม34อหลวงพ�อได�มาอยC�เปJนท<4พ74งทางใจของศ�ษย�  และญาต�โยมผC�ใคร�ต�อการปฏ�บ�ต�ธรรม
ท�8งหลาย เร�4มแต�ป<  ๒๔๙๗ เปJนต�นมาจนกระท�4งถ7งป< พ.ศ.  ๒๕๑๓ม<ศ�ษย�และญาต�โยม
บางคนกราบเร<ยน เร34องการขออน�ญาตต�8ง  (สร�าง)  ว�ดเม34อก�อนน�8นหลวงพ�อม�กพCดว�า ไม�
ต�องขอสร�างว�ดเรากJสร�างกJต�8งมานานแล�ว  แต�เพ34อให�ถCกต�องตามกฎระเบ<ยบ  หลวงพ�อ
จ7งอน�ญาตให�ม<การขอสร�างว�ดข78น และเม34อได�ร�บอน�ญาตให�สร�างว�ดเร<ยบร�อยแล�ว จ7งได�
ร�บตราต�8งด�งน<8 

๑)เปJนเจ�าอาวาสว�ดหนองป�าพง เม34อว�นท<4 ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖ 

๒)ได�ร�บพระราชทานเปJน  พระราชาคณะม<นามว�า  พระโพธ�ญาณเถร  เม34อว�นท<4  ๕ 
ธ�นวาคม ๒๕๑๖ 
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๓)เม34อปลายเด3อนมกราคม  ป<๒๕๑๗  ได�ร�บหน�งส3อให�เข�าไปอบรมเปJนพระอ�ป�ชฌาย� 
และได�ร�บตราต�8งพระอ�ป�ชฌาจารย� เม34อว�นท<4 ๔ ก�มภาพ�นธ� ๒๕๑๗ 

หลวงพ�อได�ใช �ข�นต�ธรรมอดทนต�อสC �ก�บความล:าบากมานานพอสมควร  ได�ผ�านท�8งคนผC�
หว�งด<และหว�งไม�ด<มามากต�อมาก แต�ด�วยน:8าใจท<4ม��งประโยชน�ต�อเพ34อนมน�ษย�  และหว�ง
เจร�ญรอยตามย�คลบาทของพระส�มมาส�มพ�ทธเจ�า โดยเร<ยนและปฏ�บ�ต�ด�วยตนเอง แล�ว
จ7งน:าไปสอนคนอ34นต�อไป ม�ได�หว�งเพ<ยงเอาต�วรอดแต�ผC�เด<ยว ฉะน�8นหลวงพ�อจ7งได�ยอม
เส<ยละความส�ขส�วนตนอ�ตส�าห�แนะน:าส�4งสอนศ�ษย�และผC�ใคร�ในธรรมให�ได�ร�บความ
ซาบซ78งใจ ซ74งท�าน ท�8งหลายผC�ท<4ได�มากราบ และได�ฟ�งโอวาทของหลวงพ�อ ย�อมก�อให�
เก�ดศร�ทธาเล34อมใสเสมอมา 

โยมมารดามรณะ
หล�งจากหลวงพ�อชาและคณะได�เข�ามาอยC�ท<4ดงป�าพงน<8เด3อนกว�า  ค�ณแม�พ�ม  ช�วงโชต� 
ซ74งเปJนโยมมารดาของท�านกJ  ได�เข�ามาบวชเปJนช<อยC�ปฏ�บ�ต�ธรรมตามอย�างพระลCกชาย 
พร�อมท�8งม<โยมผC�หญ�งบวชตามอ<ก ๓ คน ย�งผลให�ค�ณแม�พ�มได�ร�บรส แห�งธรรม ท:าให�
จ�ตใจเย3อกเยJนเปJนท<4พ74งแก�ตนท:าให�ตร<เหล�าอ34นผC�หว�งความสงบได�เข�าบวชช<เพ�4มจ:านวน
มากข78นเร34อยๆ  โยมแม�ช<  ได�สร�างความด<  ท�8งท<4เปJนส�วนอาม�สบCชา  และปฏ�บ�ต�บCชาตาม
ก:าล�งความสามารถ ได�โอกาส อ�ปถ�มภ�บ:าร�งพระภ�กษ�สามเณรท�8งในยามปกต�และคราว
อาพาธเสมอมา 

หลวงพ�อเองกJได�ท:าการบ:าร�งโยมมารดาตามสมควรแก�หน�าท<4อ�นบ�ตรท<4ด<จะพ7งกระท:า
แก�ผC�บ�งเก�ดเกล�า คอยเอาใจใส� ท�8งอาหารกาย และอาหารใจม�ได�เพ�กเฉย คร�8นหลายป<
ผ�านๆไป หน<ความผ�พ�งไปไม�พ�น...ด�งน�8นเม34อคราวท<4โยมป�วย หลวงพ�อและญาต� ตลอด
ท�8งบรรดาแม�ช<กJได�เอาใจใส�พยาบาลร�กษาตามความสามารถ  หลวงพ�อกJหาโอกาส 
เข�าไปเย<4ยมและให�ต�ทางธรรมอยC�บ�อยๆ  ผลส�ดท�ายแม�ช<พ�มกJได�ทอดท�8งร�างกายอ�นแก�
หง�อมไปเม34อว�นท<4 ๑๗ ม�ถ�นายน พ.ศ.๒๕๑๗ 

ก:าหนดงานฌาปนก�จศพโยมแม�ในระยะว�นมาฆบCชา  ซ74งตรงก�บว�นท<4  ๒๕ม<นาคม 
พ.ศ.๒๕๑๘ และในงานน<8ได�อน�ญาตให�ก�ลบ�ตร ก�ลธ�ดาบวชเปJนสามเณร ๑๐๕ รCป บวช
เปJนช< ๗๒ คน เพ34อถวายเปJนพ�ทธบCชา... 

จาร�กส��ต�างประเทศ คร�7งท��๑
น�บเปJนเวลา ๒๓ ป<กว�า ท<4หลวงพ�อชาได�อาศ�ยว�ดบ�านหนองป�าพง เปJนหล�กช�ยในการ
ประกาศส�จธรรมอ�นน:าส�นต�ส�ข  มาสC�มวลมน�ษย�  ได�ม<ภ�กษ�สามเณร และประชาชน เด�น
ทางมา  ฝากต�วเปJนลCกศ�ษย�  เพ34ออบรมการปฏ�บ�ต�ธรรม  เพ�4มจ:านวนมากข78นเร34อยๆ  จน
กระท�4งได�ขยายส:าน�กสาขาแยกออกไป ในต�างอ:าเภอและต�างจ�งหว�ด ซ74งในป�จจ�บ�นน<8ม<
อยC�ประมาณ  ๘๒  สาขา  และม<ชาวต�างประเทศเก�ดความเล34อมใสมาขอบวชเปJนศ�ษย�
เพ34ออยC�ปฏ�บ�ต�ธรรม  เพ�4มจ:านวนมากข78น  จนกระท�4งหลวงพ�อได�อน�ญาตให�จ�ดต�8งส:าน�ก
สาขา  ส:าหร�บชาวต�างประเทศข78นเปJนส�วนหน74งต�างหากม<ช34อเร<ยกว�า  ว�ดป�านานาชาต� 
เป(นสาขาท��  ๑๙ ของว�ดหนองป�าพง ต�8งอยC�ในเขตต:าบลบ��งหวาย อ:าเภอวาร�นช:าราบ 
จ�งหว�ดอ�บลราชธาน< 

ในป<  พ.ศ.๒๕๑๙ อาจารย�ส�เมโธ  ได�เด�นทางไปเย<4ยมโยมมารดาท<4สหร�ฐอเมร�กา  ขาก
ล�บเด�นทางมาแวะประเทศอ�งกฤษ พ�กท<4ส:าน�กธรรมประท<ปแฮมป�สะเตท กร�งลอนดอน 
ประเทศอ�งกฤษ ได�ม<เจ�าหน�าท<4ของส:าน�กน�8นมาสนทนาธรรมจนเก�ดศร�ทธาเล34อมใส เขา
ถามถ7งส:าน�กท<4เปJนครCบาอาจารย�  น�มนต�ให�ท�านอยC�จ:าพรรษาท<4อ�งกฤษ  อาจารย�ส�เมโธ 
จ7งได�บอกว�าเปJนลCกศ�ษย�ของหลวงพ�อชาแห�งว�ดหนองป�าพง  อ.  วาร�นช:าราบ  จ. 

http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/thai/thai.html


อาจารย�ชา  :   ฟ�งธรรมะ  

อ�บลราชธาน<  (ประเทศไทย)  ถ�าต�องการอยากให�อยC�ในประเทศอ�งกฤษ  กJให�ไปตกลง
ขอจากหลวงพ�อชาเส<ยก�อน  ต�อจากน�8นอาจารย�ส�เมโธ  จ7งได�เด�นทางกล�บมา
ประเทศไทย 

จ7งเปJนเหต�ให�ชาวส�งฆทร�สต�แห�งประเทศอ�งกฤษ  ได�ต�ดต�อ  ขอน�มนต�หลวงพ�อชาและ
อาจารย�ส�เมโธ  ให�เด�นทางไปประกาศ  ส�จธรรม  และเพ34อประด�ษฐานหล�กปฏ�บ�ต�ไว�ใน
ภาคพ38นตะว�นตก ให�เจร�ญร��งเร3องโชต�ช�วงช�ชวาล ตามสมควรแก�กาลและฐานะท<4จะพ7งม<
พ7งเปJนได� 

ด�งน�8น เม34อว�นท<4  ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซ74งเปJนป<ท<4  หลวงพ�อได�ม<อาย�  ๕๙ ป<  พรรษา 
๓๘ หลวงพ�อได�ออกเด�นทางจากว�ดหนองป�าพง สC�กร�งเทพฯ เม34อว�นท<4  ๕ พฤษภาคม 
๒๕๒๐ ข78นเคร34องบ�นออกจากดอนเม3อง 

ว�นท<4  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  ขณะท<4เคร34องบ�น  บ�นม��งสC�เม3องการาจ<ประเทศปาก<สถาน
หลวงพ�อได�บ�นท7กไว�ว�าเหต�การณ� ท<4เก�ดข78นในการเด�นทาง ในว�นท<4 ๖ ในขณะท<4บ�นอยC� 
เคร34องบ�น ได�เก�ดอ�บ�ต�เหต�ยางระเบ�ด ๑ เส �น บนอากาศ พน�กงานการบ�น จ7งได�ประกาศ 
ให�ผC�โดยสารเตร<ยมต�วร�ดเขJมข�ดม<ฟ�นปลอมกJต�องถอดออก  แม�กระท�4งแว�นตาหร3อ
รองเท�าเคร34องบร�ขารท�กอย�าง  ต�องเตร<ยมพร�อมหมด  ผC�โดยสารท�กคนเม34อเกJบบร�ขาร
ท�กอย�างหมดแล�ว  ต�างคนกJต�างเง<ยบคงค�ดว�าคงเปJนวาระส�ดท�ายของ  พวกเราท�กคน
เส<ยแล�ว... 

ขณะน�8นเรากJได�ค�ดว�า  เปJนคร�8งแรกท<4เราได�เด�นทางมาเม3องนอกเพ34อสร�างประโยชน�แก�
พระศาสนา จะเปJนผC�ม<บ�ญอย�างน<8เท<ยวหร3อ...?  เม34อระล7กได�เช�นน<8แล�ว ต�8งส�ตย�อธ�ษฐาน
สมอบช<ว�ตให�พระพ�ทธ  พระธรรม  และพระสงฆ�  แล�วกJก:าหนดจ�ตรวมลงในสถานท<4ควร
อ�นหน74ง...แล�วกJได�ร�บความสงบ เย3อกเยJน ดCคล�ายก�บไม�ม<อะไรเก�ดข78น...พ�กในท<4ตรงน�8น
จนกระท�4งเคร34องบ�นได�ลดระด�บลงมาถ7งแผ�นด�นด�วยความปลอดภ�ย 

เม34อหลวงพ�อกล�บถ7งประเทศไทยแล�วม<คนเร<ยนถามหลวงพ�อว�าเม34อเคร34องบ�นเอ<ยงวCบๆ
เช�นน�8นเจ�าหน�าท<4เขาบอก ให�เตร<ยมต�วแล�วหลวงพ�อท:าอย�างไร? หลวงพ�อตอบว�า คC�ขา
ข78นน�4งสสมาธ�  หล�บตา  ต�8งจ�ตรวมลงผ�อนลมเข�าออก  เพ�งๆไปท<4ล�อเคร34องบ�นจนกระท�4ง
เคร34องบ�นม<การทรงต�ว  เม34อเคร34องบ�นลงจอดเร<ยบร�อยแล�วจ7งล3มตา  หลวงพ�อเล�าว�า...
ทางหอบ�งค�บการบ�นได�ส�ง  เฮล�คอปเตอร�ข78นค��มก�นความปลอดภ�ย ทางพ38นด�นกJม<รถด�บ
เพล�งเตร<ยมพร�อมคอยด�บ ถ�าม<การเก�ดเพล�งไหม�  แต�กJน�าแปลกใจท<4เคร34องบ�นลงสC�นาม
ด�วยความปลอดภ�ยและเร<ยบร�อย 

ว�นท<4  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  ซ74งน�บว�าว�นแรกท<4หลวงพ�อ  ได�ออกบ�ณฑบาต  ท<4บ�าน
เศรษฐ<ผC�น<8เขาได�ถวายอ�ป�ฏฐากเปJนอย�างด< เขาชอบฟ�งธรรม สนทนาธรรม และน�4งสมาธ�
ด�วย  น�บว�าเม34อมาอยC�  อ�งกฤษพ74งจะได�ออกบ�ณฑบาตเปJนคร�8งแรก  หลวงพ�อได�แสดง
ธรรม และอบรมกรรมฐานให�ญาต�โยมผC�สนใจ ซ74งมาประช�มก�นอยC�ท<4บ�านเศรษฐ<ผC�น�8นและ
พ�กอยC�ในบร�เวณบ�านเศรษฐ<ซอร� ๓ ว�นจ7งได�กล�บลอนดอน 

โยมฟร<ดาผC�อ�ป�ฏฐากธรรมประท<ป  ได�เอารถมาน�มนต�ไปชมมหาว�ทยาล�ยอJอกซ�ฟอร�ด 
ซ74งเปJนมหาว�ทยาล�ยท<4ม<ช34อเส<ยง คนรC�จ�กด<และได�ไปชมสถานท<4ต�างๆพอสมควร 

ว�นท<4  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ได�ม<พระญ<4ป��นมาพ�ก ด�วยก�นอยC�ท<4ว�ดธรรมประท<ป หลวง
พ�อได�สนทนาก�นตอนหน74ง หลวงพ�อจ7งถามว�า ร�กษาศ<ลเท�าไหร�?  เขาจ7งตอบว�า การก
ระท:า  ซ74งต�ให�สมบCรณ�อยC�เท�าน�8นเร<ยกว�าการปฏ�บ�ต�ของเรา  และให�อยC�ในป�จจ�บ�นไม�ม<ต�น
ไม�ม<ปลาย  เปJนอยC�ท�8งกลางว�นและกลางค3น  เขาบอก  หลวงพ�อว�าเขาเปJนคนญ<4ป��น  ได�
กระท:าการปฏ�บ�ต�ล�ทธ�เฉJนจาธ�เบต 

ว�นท<4 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ออกบ�ณฑบาตในลอนดอน คร�8งแรก หลวงพ�อได�เข<ยนไว�
ในสม�ดบ�นท7กว�า...ว�นน<8เปJนว�นแรกท<4ได�ออกบ�ณฑบาตในกร�งลอนดอนพร�อมด�วยพระส�
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เมโธ  ๑  พระ  เขมธ�มโม  ชาวอ�งกฤษ  ๑  และสามเณรช�นท�ตโต  ๑  ซ74งเปJนส�ญชาต�
ฝร�4งเศส พระโพธ�ญาณเถร เปJนห�วหน�า 

ออกบ�ณฑบาตว�นแรกได�ข�าวพออ�4ม ผลแอปเป�8ล ๒ ใบ กล�วยหอม ๑ ใบ �้ม ๑ ใบ แตง
กวาส๑ ลCก แคร�รอต ๒ ห�ว ขนม ๒ ก�อน 

ด<ใจซ74งได�อาหารว�นน<8 เพราะเราเข�าใจว�าเปJนอาหารพระพ�อ ค3อเปJนมCลของพระพ�ทธเจ�า
น�4นเอง  และเปJนอาหารท<4เก�ดจากการ  บ�ณฑบาตได�  เม3องน<8ย�งไม�เคยม<พระบ�ณฑบาต
เลย เพราะเขาม<ความอายก�นเปJนส�วนมาก แต�ตรงก�นข�ามก�บเราๆ เหJนว�า  ค,าท��ว�าอาย
น� 7 เราเห(นว�าอายต�อบาป อายต�อความผ�ดเท�าน�7น ซ74งเปJนความหมายของพระองค�น<8 
เปJนความเหJนของเราเอง  จะถCกหร3อผ�ดกJขออภ�ยจากน�กปราชญ�ท�8งหลายด�วย  และว�น
เด<ยวก�นน�8นโยมของเขมธ�มโม  ท�8งผ�วเม<ยได�ถวายอาหารด�วย  ได�ขอฟ�งเทศน�และฝ7ก
กรรมฐานเปJนพ�เศษอย�างเปJนท<4พอใจ 

หน�งส3อพ�มพ�ได�สะกดรอยไปข�างหล�ง  แล�วถ�ายรCปเปJน  สระยะๆ  ในระหว�างการเท<4ยว
บ�ณฑบาต  เพราะเปJนของแปลกๆ  ประชาชนชาวเม3องลอนดอนย3นดCก�นเปJนแถวๆ  ท�8ง
เดJกและผC�ใหญ� 

เยJนว�นหน74งม<หญ�งคนหน74งมาท<4ว�ดธรรมประท<ป ถามป�ญหาว�า  คนตายแล�วไปอยC�ท<4ไหน? 
และว�ญญาณไปอยC�อย�างไร? หลวงพ�อจ7งพCดว�า...ป�ญหาอย�างน<8พระพ�ทธเจ�าไม�ทรงให�
ตอบ เพราะเร34องอย�างน<8ม�ใช�เหต�  (จ:าเปJน) ขณะน�8นหลวงพ�อน�4งอยC�บนธรรมาน�ม<เท<ยนจ�ด
ไว� ๒ เล�ม หลวงพ�อจ7งถามว�า โยมมองเหJนเท<ยนน<8ไหม?  เขาตอบว�า เหJน หลวงพ�อจ7ง
ถามว�า เหJนไฟน<4ไหม? เขากJตอบว�า เหJน ท�นใดน�8น หลวงพ�อจ7งเอาปากเป�าลมให�เท<ยน
เล�มหน74งด�บแล�วถามว�า เปลวของไฟน<8หายไปท�ศไหน? เขาตอบว�า ไม�รC� รC�แต�ว�าเปลวไฟ
ด�บไปเท�าน�8น  หลวงพ�อจ7งถามอ<กว�า  แก�ป�ญหาอย�างน<8พอใจไหม?  เขาตอบว�า  ย�งไม�
พอใจ  ในค:าตอบน<8  หลวงพ�อจ7งพCดว�า  ถ�าอย�างน�8น  เรากJไม�พอใจในค:าถามของโยม
เหม3อนก�น  เท�าน�8นเอง  ก�เลสของเขากJพ��งข78น  เขาท:าตาถล7งข78น  สะบ�ดหน�าแล�วกJหมด
เวลาพอด<... 

การพ�กอยC�ท<4ว�ดธรรมประท<ปลอนดอนน�8น ท<4ท:าประจ:า ค3อ ตอนเช �าออกบ�ณฑบาต ตอน
บ�ายถ7งเยJนแสดงธรรมสอบรมกรรมฐานให�ญาต�โยมท<4มา  และตอบป�ญหาท<4เขาถามเปJน
ประจ:า แม�ไปท<4เม3องอ34นๆ กJปฏ�บ�ต�อย�างน<8อยC�เปJนประจ:า แล�วแต�เวลาและโอกาส 

ในขณะท<4หลวงพ�อไปประกาศส�จธรรมอยC�ในประเทศอ�งกฤษ ได�ม<ฝร�4งคนหน74ง เร<ยนถาม
ท�านว�า  ช<ว�ตของพระเปJนอย�างไร?  ท:าไมชาวบ�านถ7งได�เล<8ยงดCโดยท<4พระไม�ได�ท:า
อะไร? 

หลวงพ�อจ7งตอบแบบให�เขาต�องขบค�ดป�ญหาของต�วเองว�า  ถ7งบอกให�กJไม�รC�หรอกม�น
เหม3อนก�บนกท<4อยากรC�เร34องของปลา ในน:8า  ถ�งปลาจะบอกความจร�งว�า อย��ในน,7าน�7น
เป(นอย�างไร นกก(ไม�ม�ทางท��จะร�!ได! ตราบใดท��นกย�งไม�ได!เป(นปลา 

ค:าพCดท<4ซ 78งใจ  จ�บใจของหลวงพ�อม�นเข�าไปต�ดอยC�ก�บใจของคนเหล�าน�8นอ<กนาน  ด�งน�8น
เม34อหลวงพ�อกล�บสC�เม3องไทยแล�ว  ในระหว�างพรรษาป<  ๒๕๒๐ น�8นเอง  หลวงพ�อจ7งได�
ร�บหน�งส3อจาก  คณะผC�จ�ดท:าภาพยนตร�เพ34อการศ7กษาของสถาน<ว�ทย�  และโทรท�ศน� 
บ<.บ<.ซ<. กร�งลอนดอน ต�ดต�อเข�ามาถ�ายท:าภาพยนตร� ในเร34องท<4เก<4ยวก�บพระพ�ทธศาสนา 
โดยเฉพาะว�ดหนองป�าพง  ตอนท�ายของหน�งส3อต�ดต�อฉบ�บน�8นม<ข�อความอยC�ประโยค
หน74งท<4เขาพCดเน�นว�า หว�งว�าท�านอาจารย� คงจะเปJนปลาท<4เหJนประโยชน� (เก38อกCล) แก�นก 

ด�งน�8นเม34อประมาณต�นเด3อนต�ลาคมของป<น�8นเอง  คณะของเขาจ7งได�เด�นทางเข�ามาเพ34อ
ท:าภาพยนตร�ด�งกล�าวซ74งเปJนเร34องราวสารคด<เก<4ยวก�บช<ว�ต  และก�จว�ตร  ประจ:าว�น  และ
ข�อว�ตรปฏ�บ�ต�ท�8งปวงของพระป�า อ�นม<นามว�า พระกรรมฐานโดยตรง หล�งจากน�8นไม�นาน
ภาพยนตร�สารคด< เพ34อการศ7กษาเร34องน�8นกJได�กระจายออกไปค�อนโลก 

http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/thai/thai.html


อาจารย�ชา  :   ฟ�งธรรมะ  

ในคราวออกไปประกาศส�จธรรมสC�ภาคพ38นตะว�นตกของหลวงพ�อคร�8งน<8  นอกจากท<4
ประเทศอ�งกฤษแล�วในระหว�างว�นท<4  ๓๐ พฤษภาคม ถ7งว�นท<4  ๘ ม�ถ�นายน ๒๕๒๐ น�8น 
หลวงพ�อ  ย�งได�แผ�เมตตาไปถ7งชาวปาร<สประเทศฝร�4งเศสอ<กด�วย  ช�วยให�  คนของ
ประเทศน�8น และผC�พ74งย�ายเข�าไปอยC�ร�วม เขาได�ด34มด:4าในรส แห�งพระส�ทธรรม อ�นพร�4งพรC
ออกจากโอษฐ�ของหลวงพ�อเปJนเวลา ต�8ง ๙ ว�น หลวงพ�อพCดให�ฟ�งว�า เปJนท<4เก�ดความ
ส�งเวชน�าสงสาร  ชาวลาว  เขมร  ญวน  อพยพเหล�าน�8นบ�านแตกสาแหรกขาด  เปJนคน
พล�ดถ�4นเห�นห�างด�นแดนมาต�ภCม�ส  เพราะไฟก�เลสท<4คนเราก�อข78นท:าลายก�น  คนท<4เคย
ร:4ารวยอยC�ด<สบายมากล�บกลายเปJนคนจนข�ดนพล�ดจากบ�านเก�ดเม3องนอนม<ผ�วพรรณ
หมองคล:8า  น:8าตานองหน�า  ความพล�ดพรากจากของท��ร�กท��พอใจม�นก(  เป(นท/กข� 
คนตาด<เท�าน�8น จ7งจะมองเหJนธรรม ส�วนคนตาบอด (ตาใน) ย�อมมองไม�เหJนธรรมเลย 

ตอนหน74งท�านได�ให�โอวาท  เปJนการปลอบใจ  ของผC�พล�ดถ�4น  เหล�าน�8นว�า  เล�กค�ดเส<ย 
อย�าไปค�ดถ7งม�น เร34องท<4ผ�านไปแล�วม�น กJผ�านไปแล�ว เหม3อนว�นวาน อย�าไปเกJบเอามา
เปJนหนามท�4มแทงต�วเองอ<กเลย  ให�ถ3อว�าเราเก�ดใหม�แล�ว  บ�านของเราน�8นอยC�ท<4ไหนเล�า 
อยC�ท<4น<4ตรงน<8แหละ ญาต�ม�ตรของเรากJอยC�ม<ท<4น<4แล�ว ท<4เราจากมาม�นไม�ใช�บ�านของเรา ถ�า
เปJนบ�านของเราจร�งเรากJต�องอยC�ได�ซ�...อย�าไปค�ดอะไรมากจะล:าบากต�วเองเปล�าๆ  จง
อ�ตส�าห�ท:ามาหาเล<8ยงช<พโดยส�จร�ตด:ารงช<ว�ตสร�างความด<ต�อไป  ให�ม<ความสาม�คค<
เอ38อเฟ38อ  ช�วยเหล3อก�นม<เมตตาอาร<ต�อก�น  จะอยC�ท<4ไหน  กJไม�ม<ใครอยC�ได�นานเท�าไหร�
หรอก เด<cยวเรากJพาก�นจากม�นไปหมดน�4นแหละ 

ธรรมโอสถของหลวงพ�อ  คงจะเปJนด�4งท�พย�วาร<ช:าระล�างจ�ตท<4เศร�าหมองระทมท�กข�มา
แรมป<  พอได�ร�างซาความเร�าร�อนลงได�บ�าง  คงจะเปJนผ�าส:าล<แผ�นน�อยๆ  คอยซ�บน:8าตา
ในยามท�กข�ได�บ�าง  คงจะท:าให�เขาเหล�าน�8นพอม<ทางมองเหJนเขJมท�ศช<8ทางให�เขาเหล�า
น�8น ไม�ค�ดส�8นเก�นไปกระม�ง... 

เม34อกล�บค3นสC�ว�ดพระธรรมประท<ป กร�งลอนดอนแล�ว หลวงพ�อกJได�ประกาศธรรม และท:า
ศาสนก�จประจ:าด�งเช�นว�นก�อนๆ จนกระท�4งถ7งว�นท<4  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐ หลวงพ�อได�
เข<ยนไว�ในสม�ดบ�นท7กว�า 

ตอนกลางค3นว�นท<4 ๑๔ พลอากาศโทชC พร�อมด�วยค�ณนาย ส�ภาพและค�ณทองน�อย ซ74ง
เปJนคนของไทยอ�นเตอร� ได�ไปรวมก�บพวกท:ากรรมฐาน และได�ร�วมในการเป�ด สาขาท�� 
๑ (ภาคพ� 7นย/โรป) น<8ด�วย และในว�นท<4 ๑๕ กJได�ช�วยบร�การให�ความสะดวกท�กอย�างบน
เคร34องบ�นตลอดต�นทาง ถ7งปลายทางด�วย ท�8งตอนไปกJให�ความสะดวก และตอนกล�บกJ
ให�ความสะดวก 

เราได!เด�นทางไปเม�องนอก และเม�องในนอก และเม�องในใน และเม�องนอกนอก 
รวมเป(น ๔ เม�องด!วยก�น และภาษาท<4ต�องใช �ในเม3องท�8งหลายเหล�าน<8ค3อ น�ร�ตต�ภาษา
จ7งเก�ดประโยชน�เท�าท<4ควร  ภาษาท�8งหลายเหล�าน<8  ไม�ม<ครCสอนเปJนภาษาท<4ต�องเร<ยน
ด�วยตนเองเท�าน�8น  เม34อพบก�บเหต�การณ�  ภาษาท�8งหลายเหล�าน<8จ7งจะปรากฏข78นเฉพาะ 
ฉะน�8นพระพ�ทธเจ�าพระองค�ทรงแตกฉานในภาษาท�8งปวง  และได�เหJนชนชาวย�โรปน<8 
เปJนดอกบ�ว ๔ เหล�าจร�งๆ เราม<ความรC�ส 7กอย�างน�8น 

เราเปJนพระอยC�แต�ในป�ามานมนาน  น7กว�าไปเม3องนอกจะม<ความต34นเต�นกJเปล�า 
พระพ�ทธเจ�าตามควบค�มเราอยC�ท�กอ�ร�ยาบถ  ม�หน:าซ:8าย�งไม�เก�ดป�ญญาอ<กด�วย  เหม3อน
บ�วในน:8าไม�ยอมให�น:8าท�วม ฉ�นน�8น พ�จารณาตรงก�นข�ามเร34อยไป 

ได�เท<4ยวไปดCในมหาว�ทยาล�ยต�างๆแล�วจ7งค�ดว�า มน�ษยศาสตร�ท�8งหลายม�นย�4งเหJนได�ช�ด
ว�าม<แต�ศาสตร�ท<4ไม�ม<คมท�8งน�8น  ไม�สามารถจะต�ดท�กข�ได�ม<แต�ก�อให�เก�ดท�กข�ศาสตร�  ท�8ง
หลายเหล�าน�8นเราเหJนว�า ถ�าไม�มาข78นต�อพ�ทธศาสตร� แล�วม�นจะไปไม�รอดท�8งน�8น เม34อเรา
น�4งอยC�บนเคร34องบ�น  ม<ความรC�ส 7กแปลกหลายอย�าง  และได�ว�ตกไปถ7งค:าท<4ท�านว�า  สC  ท�8ง
หลายจงมาดCโลกน<8อ�นตระการด�จราชรถท<4คนเขลาย�อมหมกอยC�  แต�ผC�รC�หาข�องอยC�ไม�  อ�น
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น<8กJช�ดเจนย�4งข78นและค:าท<4ท�านตร�สไว�ว�า  เม34อย�งไม�รC�การประพฤต�และประเพณ<ของชนใน
กล��มท�8งหลายเหล�าน�8น เราอย�าไปถ3อต�วในท<4น�8น อ�นน<8กJช�ดเจนข78นถ7งท<4ส�ด 

ยานท<4น:าประชาชนท�8งหลายไปสC�จ�ดประสงค�  กJเปJนยานอย�างหยาบๆ  เพราะเป(นยานท��
น,าคนท��ม�ท/กข�ในท��น� 7  ไปส��ท/กข�ในท��น�7นอ�กสวนไปเว�ยนมาอย��อย�างน� 7ไม�ร�!จบ  และ
รC�ส 7กข78นว�าเรามาเม3องนอกได� เพราะอะไรเปJนเหต�?  เพราะอะไรๆ เรา กJไม�ได�ศ7กษาและ
มาได�โดยสะดวกท�กอย�างม<ผC�บร�การท�8งน�8น  เม34อค�ดๆดCกJแปลกและรC�ส7กขบข�นมากๆ  (
เข<ยนบนเคร34องบ�นก:าล�งบ�นบนอากาศสCงส�ดสองหม34นฟ�ต) 

ความรC�ส 7กในเหต�การณ� ท<4ได�ไปเม3องนอกในคราวน<8 กJน�าขบข�นเหม3อนก�น เพราะเราเหJน
ว�าอยC�เม3องไทยมานานแล�ว  คล�ายๆก�บพญาล�งให�คนหยอกเล�นมาหลายป<แล�ว  ลองไป
เปJนอาจารย�กบในเม3องนอกดCส�กเวลาหน74งม�นจะเปJนอย�างไร  เพราะภาษาเขาเราไม�รC�  กJ
ต�องเปJนอาจารย�กบอย�างแน�นอน และกJเปJน ไปตามความค�ดอย�างน�8น กบม�นไม�รC�ภาษา
ของมน�ษย� แต�พอม�นร�องข78นแล�วคนชอบไปหาม�นจ�งเลย 

เลยเปJนคนใบ� สอนคนบ�าไปอ<กเส<ยแล�ว กJด<เหม3อนก�น ปร�ญญาของพระพ�ทธเจ�าน�8นไม�
ต�องไปเร<ยนไปสอนก�บเขาหรอก  ฉะน�8นพระใบ�เลยเปJนเหต�ให�ได�ต�8งสาขา  ๒  แห�ง  ค3อ
กร�งลอนดอน และฝร�4งเศส เพ34อให�คนบ�าศ7กษากJขบข�นด<เหม3อนก�นฯ... 

ว�นท<4 ๑๙ ก.ค. ๒๕๒๐ เด�นทางกล�บจากกร�งลอนดอน สC�ประเทศไทย 

การจาร�กไปต�างประเทศคร�7งท�� ๒
ในการจาร�กคร�8งท<4  ๒  น<8เน34องจากหลวงพ�อได�บ�นท7กไว�  ในสม�ดเหม3อนคร�8งแรกท�านคง
พ�จารณาเหJนว�าคร�8งท<4หน74งบ�นท7กไว�ข�าง  นอกเพ34อผC�อ34นได�ทราบผลงานจ�นตนาการบาง
อย�างของท�าน  เหม3อนก�บเป�ดไฟให�ม<แสงสว�างหน�าบ�าน  เพ34อเปJนประโยชน�แก�  คน
ท�4วไป ท<4ใคร�ในการเด�นทาง... 

แต�การไปคร�8งท<4สองของท�านน<8  หลวงพ�อบ�นท7กไว�ข�างในมากกว�า  ผC�รวบรวมจ7งไม�
สามารถท<4จะน:ามาเสนออย�างละเอ<ยดแก�ผC�อ�านได�  จ7งม<เพ<ยงย�อๆ  เปร<ยบเหม3อนหลวง
พ�อได�เป�ดไฟสว�าง  ในห�องนอน  แต�แสงสะท�อนซ74งส�องออกมา  กJท:าให�ผC�อยC�ข�างนอก 
ได�ร�บแสงสว�างส�องทางเด�นแห�งช<ว�ตของเขาเหล�าน�8น ตามสมควรแก�ฐานะภาวะของตน 

ด�งน�8นจ7งม<ชาวส�งฆทร�สต� แห�งประเทศอ�งกฤษ ได�ต�ดต�อขอน�มนต�หลวงพ�อชา ส�ภ�ทโท 
ให�จาร�กไปเผยแพร�ธรรมะท<4น�4นเปJนคร�8งท<4  ๒ ในป<  ๒๕๒๒ หลวงพ�อจ7งได�ออกเด�นทาง
ไปตามค:าน�มนต�ของเขา  พร�อมก�บพระปภากโรอ<กคร�8งหน74ง  เม34อว�นท<4  ๓๐  เมษายน 
๒๕๒๒ น�8นเอง เม34อเด�นทางถ7งประเทศอ�งกฤษแล�วกJได�  ให�การอบรมกรรมฐาน แสดง
ธรรมและสนทนาธรรมก�บผC�มาพบเปJนจ:านวนมากข78นกว�าการไปคร�8งแรกหลายเท�า 
นอกจากน�8นท�านย�งได�ไปดCสถานท<4ท<4เขาถวาย  เพ34อจ�ดต�8งเปJนส:าน�กถาวรข78น  ในท<4แห�ง
ใหม�น<8เปJนธรรมชาต�น�าร34นรมย�ใจ  เหมาะสมแก�การปฏ�บ�ต�ธรรมอย�างย�4ง  เพราะบร�เวณ
กว�างขวางด< รC�ส 7กว�าไม�ค�บแคบเหม3อน แฮมป�สะเตท ซ74งต�8งอยC�ในใจกลางเม3องลอนดอน 
ไม�เพ<ยงพอแก�จ:านวนคนผC�ใคร�ต�อการปฏ�บ�ต�ธรรม  ส�วนสถานท<4แห�งใหม�น<8เปJนป�า
ธรรมชาต�ของเม3องหนาวม<ทะเลสาบอยC�ใกล�ๆม<ต7กเก�าหล�งใหญ�อยC�หล�งหน74ง  ใช �เปJน
ท<4พ�กพาอาศ�ย และประกาศส�จธรรมของพระภ�กษ�สามเณรซ74งล�วนเปJนชาวตะว�นตก ผC�ได�
ร�บการบรรพชาอ�ปสมบท ไปจากว�ดหนองป�าพง จ7งเปJนอ�นกล�าวได�ว�าพระสงฆ�ผC�เปJนลCก
ศ�ษย� ของหลวงพ�อคณะน�8นได�เข�ามาอยC�อาศ�ยท<4แห�งใหม�น<8เพ34อปฏ�บ�ต�ธรรม และประกาศ
ส�จธรรมเร34อยมา  คณะกรรมการของธรรมประท<ป  เปJนเพ<ยงผC�อ�ปถ�มภ�ตามสมควรแก�
ฐานะเท�าน�8น  ป�จจ�บ�นน<8ได�ร�บความสนใจจากชาวไทยและชาวต�างประเทศ  ให�การ
สน�บสน�นเพ�4มมากข78นเร34อยๆ  น�บว�าท�านส�เมโธและคณะลCกศ�ษย�  ซ74งเด�นทางไปปฏ�บ�ต�
หน�าท<4  ในนามหลวงพ�อชาแห�งว�ดหนองป�าพงได�ถ�ายทอดหล�กปฏ�บ�ต�ธรรม ให�ด:ารงอยC�
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ในภาคพ38นตะว�นตกน�8นได�อย�างด<ย�4ง 

เม34อหลวงพ�อได�พ�กอยC�ท<4ซ�สเซJคพอเปJนท<4อ��นใจแก�บรรดาสาน�ศ�ษย�แล�วจ7งกล�บมาพ�กท<4
แฮมป�สะเตทระยะหน74งเพ34อเตร<ยมต�ว ออกเด�นทางไปสหร�ฐอเมร�กา 

จาร�กส��อเมร�กา
หลวงพ�อชาออกเด�นทางสC�สหร�ฐอเมร�กาม<ท�านปภากโร  เปJนป�จฉาสมณะ  ได�ไปพ�กท<4
ส:าน�กกรรมฐานของนายแจ_ค ผC�เปJนศ�ษย�ฝร�4ง  ซ74งเคยมาบวชอยC�ท<4ว�ดหนองป�าพง หลวง
พ�อได�พ�กอยC�  ท<4ส:าน�กน�8นเปJนเวลาเก�าว�น  ท�านได�อบรมข�อปฏ�บ�ต�กรรมฐานแก�  ชนชาว
อเมร�ก�นเปJนจ:านวนมาก  ท:าให�เขาเหล�าน�8นได�ร�บป<ต�ส�ข  เก�ดความสนใจในหล�กปฏ�บ�ต�
ตามแนวหลวงพ�อส�4งสอน  แล�วจ7งออกจากแมซาชCเทเด�นทางไปเม3องซ<แอ_ตเต�8ล  ซ74ง
เปJนบ�านเก�ดเม3องนอนของท�านปภากโร  ภ�กข�  ออกจากซ<แอ_ตเต�8ลแล�วเด�นทางเข�าสC�
ช �คาโก แล�วกJเด�นทางไปสC�ประเทศแคนาดา จากน�8นกJได�ย�อนกล�บมาท<4แมซาชCเท แล�ว
เด�นทางต�อไปท<4นครน�วยอร�ค แต�ละสถานท<4ท<4หลวงพ�อได�ไปเย<4ยมน�8นๆ ท�านกJได�แนะน:า
หล�กปฏ�บ�ต�ธรรมได�สนทนาธรรมและตอบป�ญหาแก�ผC�ท<4สนใจจนเปJนท<4ซาบซ78งตร7งใจ
ของเขาเหล�าน�8น 

เม34อหลวงพ�อกล�บจากสหร�ฐค3นสC�อ�งกฤษแล�ว  พ�กท<4  แฮมป�สะเตทท�านได�อยC�ดCแล  การ
เคล34อนย�ายบร�ขารของพระสงฆ�สาน�ศ�ษย�เพ34อเด�นทางไปสถานท<4แห�งใหม�  ซ74งเปJนท<4ต�8ง
ส:าน�กด�งท<4กล�าวมาแล�วน�8น  ต�อจากน�8นท�านกJได�เด�นทางไปเย<4ยมบ�านของ  ม�สเตอร�ซอร� 
เศรษฐ<ชาวพม�าอยC�ท<4โอ_คเกJนโฮล�ท ได�ร�วมส�งฆกรรมบวชนาคก�บท�านมหาส<ยาดอว�  ซ74ง
เปJนพระเถระพม�า เปJนอ�ป�ชฌาย� ให�การอ�ปสมบทก�ลบ�ตร 

ต�อมาหลวงพ�อกJได�ร�บน�มนต�ให�เด�นทางไปย�งสก_อตแลนด�พ�กอยC�ท<4น�8นสองค3น  ม<ผC�สนใจ
ในการปฏ�บ�ต�ธรรม  ซ74งเคยมาฝ7กภาวนาธรรมก�บท�านส�เมโธกJม<อยC�ไม�น�อยและม<ผC�สนใจ
ค�ดอยากจะให�ต�8งส:าน�กสาขาของหลวงพ�อข78นอ<กท<4น�4น
ส�กหน74งแห�งแต�ท�านย�งพ�จารณาอยC�ว�าจะม<ความเหมาะสมเพ<ยงใดหร3อไม� 

การเด�นทางไปประกาศส�จธรรมในต�างประเทศของ หลวงพ�อชา ส�ภ�ทโท ท�8งสองคร�8งน<8
น�8น  จ7งถ3อได�ว�าหลวงพ�อได�น:าหล�กปฏ�บ�ต�ธรรมทางพระพ�ทธศาสนา ไปเผยแพร�ย�งต�าง
ประเทศ  ในนามของคณะสงฆ�และปวงชนชาวไทย  ให�เปJนท<4รC�จ�กของชนชาวตะว�นตก 
เพ34อจะได�ด:ารงคงอยC�ในภาคพ38นส�วนน�8นตลอดช�4วกาลนาน 

หลวงพ�อได�เด�นทางกล�บค3นสC�ประเทศไทย เพ34อกล�บมาเปJนร�มโพธ�`ร�มไทรของสาน�ศ�ษย� 
และพ�ทธศาสน�กชนเม34อว�นท<4 ๓๐ ม�ถ�นายน ๒๕๒๒ 

หลวงพ�ออาพาธ
ส�งขารร�างกายของหลวงพ�อ กJเก�ดก�อมาจากด�น น:8า ลม ไฟ ซ74งม<ใจครอง เหม3อนเราๆ
ท�านๆน<4แหละ เม34อส�งขารผ�านมานานว�น ย�4งใช �งานมากความทร�ดโทรมกJเรJวข78นกว�าปกต� 
สม�ยข�าพเจ�ามาอยC�ก�บท�านป<แรกๆ  เคยน�4งสนทนาธรรมก�บหลวงพ�อต�8งแต�สองท��ม  จน
กระท�4งถ7งต< ๓ ต< ๔ บางโอกาส เคยเหJนท�านน�4งสนทนาธรรม ก�บญาต�โยม ผC�สนใจใน
ธรรมซ74งเด�นทางมาจากถ�4นไกล จนกระท�4งถ7งร��งเช �ากJม<หลายๆคร�8ง  ช<ว�ตของท�านเก�ดมา
เพ34อผC�อ34นสมองเหJนประโยชน�เก38อกCลแก�หมC�มน�ษย�ผC�มาสC�  แม�จะอ�อนเพล<ยเม34อยล�าส�ก
ปานใด  ท�านกJไม�แสดงออกถ7งความอ�อนแอให�เหJน  เพราะอาศ�ยความเมตตาเปJนท<4ต�8ง 
แม�ลCกศ�ษย�จะอยC�ในส:าน�กสาขาใดๆ  จะไกลหร3อใกล�กJตาม  ท�านย�งอ�ตส�าห�เด�นทางไป
ให�ก:าล�งใจและแนะน:าการปฏ�บ�ต�สน�บสน�นอย�างท�4วถ7งแต�ส�งขารร�างกายท�กอย�างกJม< 
ความ แก� เจJบ ตาย ไปเปJนธรรมดา 
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ด�งน�8นในป< ๒๕๒๐ ถ7งแม�ความผ�ดปกต�ของร�างกายจะปรากฏข78นบ�าง แต�เพราะหลวงพ�อ
ม��งประโยชน�เพ34อส�วนรวม  ท�านกJย�งอดทนสC �ได�เด�นทางไปประกาศส�จธรรมในต�าง
ประเทศถ7งสองคร�8ง เปJนการน:าธรรมโอสถจากด�นแดนภาคตะว�นออก ไปสงเคราะห�ชาว
ตะว�นตก ให�ได�ร�บประโยชน�อย�างด<ย�4ง น<4ค3อพล�งแห�งเมตตาธรรม ซ74งม<ประจ:าอยC�ในหท�ย
ของท�าน 

หลวงพ�อเร�4มอาพาธ  และเร�4มม<อาการปรากฏข78นท<ละน�อยๆ  จนกระท�4งได�ร�บการผ�าต�ด
ทางสมอง  แต�กJเปJนท<4น�าย�นด<ท<4ได�ม<คณะแพทย�หลายท�าน  หลายโรงพยาบาลได�ถวาย
การร�กษาจนส�ดความสามารถ  ซ74งบรรดาคณะศ�ษย�ท�8งหลายขอขอบพระค�ณไว�  ณ  ท<4น<8 
และตามหน�งส3อรายงานแพทย� ซ74งนายแพทย�จร�ส ส�วรรณเวลา และนายแพทย�ส�พ�ฒน� 
โอเจร�ญ แห�งโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ� กร�งเทพฯ ได�บ�นท7กไว�ว�า 

หลวงพ�อชาอาย�  ๖๔  ป<  แขJงแรงเปJนปกต�ด<  จนเร�4มม<อาการคร�8งแรกเม34อ  พ.ศ.๒๕๒๐ 
ขณะเด�นทางไปประเทศอ�งกฤษ ด�วยรC�ส 7กโงนเงน การทรงต�วไม�ค�อยด< ไม�เท�าซ74งใช �ถ3อ
อยC�เปJนประจ:า อยC�แล�ว รC�ส 7กว�าจ:าเปJนต�องใช �ม<อาการหน�กบร�เวณต�นคอด�วย 

ต�8งแต�น�8นมา  อาการโงนเงนทรงต�วไม�ค�อยด<  กJเปJนมาตลอด  บางระยะกJเปJนมาก  บาง
ระยะกJน�อย  พ.ศ.๒๕๒๓ม<อาการคล34นไส �ม�กเปJนตอนด7กๆม<น�อยคร�8งท<4เก�ดอาเจ<ยนด�วย 
อาการโงนเงนย�งเปJน เช�นเด�ม ไม�เคยถ7งก�บล�ม 

พ.ศ.๒๕๒๔ ราวเด3อนกรกฎาคม เร�4มม<อาการความจ:า ไม�ด< อาการโงนเงนทรงต�วไม�ด< กJ
ทร�ดลง  ม<อาการเม34อย  และอ�อนเพล<ยด�วยม<อาการหน�กต7งต�นคอ  แต�เม34อฉ�นยาหม�อ
สม�นไพร อาการหน�กต�นคอน<8หายไป ตอนน<8ตรวจพบว�าเปJนเบาหวานด�วย นายแพทย�ส�
เทพ และแพทย�หญ�งประภา วงศ�แพทย� ได�จ�ดยาถวาย ส�วนอาการอ34นย�งคงอยC�  จนถ7ง
กลางเด3อนก�นยายน รC�ส 7กอ�อนเพล<ยมากข78น  และเบ34ออาหาร  นายแพทย�อ�ท�ย  เจนพาน�
ชย� ได�ตรวจคล34นไฟฟ�าห�วใจให� พบว�าปกต�ด< 

อาการทร�ดมากข78น  ในว�นท<4๑๔ต�ลาคม๒๕๒๔จ7งเด�นทางไปกร�งเทพฯ เข�าโรงพยาบาล
ส:าโรง  ขณะน�8นย�งเด�นเองได�  แต�ต�องช�วยพย�งบ�าง  ได�ตรวจเอกซเรย�คอมพ�วเตอร�ซ:8า 
พบว�า ช�องภายในสมองขนาดเลJกลงกว�าคร�8งแรกจนถ7งกลางเด3อนม�ถ�นายน ๒๕๒๕เม34อ
เด�นทางกล�บไปย�งจ�งหว�ดอ�บลราชธาน<ย�งม<อาการทรงต�วไม�ค�อยด<  เด�นต�องพย�งและ
เด�นไกลๆไม�ได�  ผC�ดCแลส�งเกตว�าขาข�างซ �ายยกไม�ค�อยถน�ด  สC �ข�างขวาไม�ได�  ความจ:า
และการพCดบางว�นด<พอสมควร บางว�นเลอะเล3อน บางระยะรC�ส 7กเพล<ยและ ไม�อยากพCด
หร3อท:าส�4งใดอาการเปJนมากข78นในระยะ๓ส�ปดาห�หล�งน<8  บางว�นเพล<ย  และพCดไม�ม<เส<ยง 
เด�นได�เพ<ยงระยะไม�ก<4ก�าว  ต�องใช �รถน�4งเขJนไปในบร�เวณว�ดว�นละสองคร�8ง  อาหารฉ�นได�
น�อยลง 

เม34อป<๒๕๒๕  อาการของหลวงพ�อทร�ดลง  ศ�ษย�จ7ง  อาราธนาให�หลวงพ�อเข�าร�บการ
ร�กษาในโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ�  พระบาทสมเดJจพระเจ�าอยC�ห�วฯ  โปรดเกล�าโปรด
กระหม�อม  ร�บหลวงพ�อไว�ในพระบรมราชาน�เคราะห�  ได�อยC�ในห�องช�ดพ�เศษ  ท<4ต7กจง
กลณ<  อยC�โรงพยาบาลนาน๕เด3อน  ม<ศาสตรา  จารย�  นายแพทย�จร�ส  ส�วรรณเวลา  ใน
ขณะน�8นเปJนผC�อ:านวยการ  โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ�เปJนห�วหน�าคณะแพทย�ถวายการ
ร�กษา เม34ออยC�จนอาการทรงและพ�นระยะอ�นตรายแล�วแพทย�ให�พยากรณ�โรคว�าจะค�อยๆ 
ทร�ดลงคณะสงฆ�เหJนพ�องต�องก�นว�าควรจะน�มนต�  หลวงพ�อกล�บว�ดหนองป�า  พงทาง
กองท�พอากาศได�จ�ดเคร34องบ�นเท<4ยวบ�นพ�เศษถวาย 

ก�อนหน�าน�8น ทางว�ดได�จ�ดสร�างก�ฏ�หล�งใหม�ไว�คอยท�า ด�วยพระราชทร�พย�ของพระบาท
สมเดJจพระเจ�าอยC�ห�วฯ ท<4โปรดเกล�า โปรดกระหม�อมพระราชทานให�ส�วนหน74ง คณะศ�ษย�
ท<4เคยอ�ป�ฏฐากสม:4าเสมอโดยตลอด  ได�ร�วมสมทบโดยเสดJจพระราชก�ศลด�วยอ<ก  ส�วน
หน74ง  ได�ออกแบบให�คล�ายไอซ<ยC  ในบร�เวณป�าของว�ด  สร�างเปJนต7กช�8นเด<ยว  หล�งเลJก 
จ�ดให�ม<ท<4ทางท<4สะดวกก�บการถวายการ อ�ป�ฏฐาก และม<เคร34องม3อแพทย�ท<4จ:าเปJนต�องใช � 
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จ7งเอ38ออ:านวยให�ถวายการดCแลได�ใกล�เค<ยงก�บเม34ออยC�ในโรงพยาบาล  ม<แพทย�จากโรง
พยาบาลสรรพส�ทธ�` ประสงค�มาถวายตรวจอาการเปJนประจ:าท�กว�น บ�ร�ษพยาบาลเปล<4ยน
เวรก�นมาเฝ�า  คณะพยาบาลเอ38อเฟ38อให�ความสะดวกเตJมท<4และพระอาจารย�เล<4ยม  ฐ�ตธมa
โม จ�ดเวรพระสงฆ�ศ�ษย�หลวงพ�อท�8งในว�ดหนองป�าพงและตามสาขาต�างๆ ให�เข�าเวรว�น
ละ ๒ ผล�ดๆละ ๔สองค� และสามเณรอ<ก ๑ รCป ม�ได�ขาด จนม<ผC�กล�าว ว�ามหาเศรษฐ<กJม�
อาจจะจ�างบ�ร�ษพยาบาลได�ถ7งว�นละ ๑๐ คน หร3อผC�ม<บ�ตร ๑๒ คน เม34อป�วยกJไม�แน�ใจว�า
จะได�ลCกมาดCแลอย�างด<เท�าหลวงพ�อ  ท�8งน<8เพราะหลวงพ�อเปJนผC�เป<4ยมด�วยเมตตา  เปJน
ท<4ร�ก  และเคารพของบรรดาศ�ษย�  พระท<4เข�าเวรปฏ�บ�ต�หลวงพ�อน�8นต�าง  ถวายแรงกาย 
แรงใจ และอ�ท�ศเวลาให�หลวงพ�อเปJนปฏ�บ�ต�บCชา ต�อผC�ม<พระค�ณย�4งกว�าบ�ดาบ�งเก�ดเกล�า 
คณะช<กJผล�ดเวรก�นมาประกอบอาหารเหลวตามท<4โภชนากรแนะให�ท�กว�นม�ได�ขาดเลย 
เม34อถ7งระยะท<4หลวงพ�อม<อาการส:าล�กบ�อยข78นขณะให�อาหารทางปาก แพทย�เหJนสมควร
ให�เปล<4ยนให�ทางสายยางลงกระเพาะเพ34อป�องก�น  โรคปอดบวมแทรกจากการส:าล�ก
อาหารหร3อเสมหะ  พระอ�ป�ฏฐาก  กJเร<ยนว�ธ<ใส�สายยางจนช:านาญม<การซ �อมใส�ตนเอง
ก�อน ด�วยความหว�งท<4จะลดความระคายเค3องต�อเน38อเย34อในหลอดคอ และหลอดอาหาร
ของหลวงพ�อในการใส�แต�ละคร�8งให�เหล3อน�อยท<4ส�ด  ท<4จะท:าได�  นอกจากน<8ท�านย�งเร<ยน
ว�ธ<ตรวจเล3อด  ตรวจป�สสาวะ  เพ34อดCระด�บน:8าตาลเพ34อบ�นท7กและรายงานต�อแพทย�และ
ปร�บขนาดยา  ตามส�4งได�ถCกต�องแม�หลวงพ�อจะอาพาธนานน�บป<แต�ผ�วพรรณกJดCผ�องใส 
และไม�เคยม<แผลกดท�บอย�างผC�ป�วยเร38อร�งส�วนใหญ� 

ม<ผC�กล�าวว�าการท<4หลวงพ�ออยC�เปJนขว�ญให�ลCกศ�ษย�หลายป<น�8นม<ผลให�พระสงฆ�เจร�ญใน
ธรรมและสาม�คค<  ร�วมแรง  ร�วมใจ  เร�งปฏ�บ�ต�บCชาแด�หลวงพ�อ  ท:าให�เก�ดม<สาขาต�างๆ
เพ�4มข78นท�8งในและนอกประเทศ  นอกจากน<8ย�งม<การรวบรวมเทปเทศนาของหลวงพ�อ 
ถอดความออกมาเปJนหน�งส3อแจกญาต�โยมได�มากมายหลายเร34อง  ย�งผลให�ฆราวาส  ผC�
สนใจในค:าสอนของหลวงพ�อม��งปฏ�บ�ต�ธรรมมากข78น 

ม<คนเปJนหมC�คณะมากราบเย<4ยมหลวงพ�อเปJนประจ:าท�กว�น  จนต�องก:าหนดเวลาเย<4ยมใน
ภาคเช �าและเยJน  เพ34อม�ให�เปJนการรบกวน  หลวงพ�อมากเก�นไป  พระอ�ป�ฏฐากจะเขJนรถ
ออกมาให�ญาต�โยมได�กราบตามเวลาท<4ก:าหนด  รถเขJนน<8เปJนรถท<4ส�4งประกอบพ�เศษจาก
ประเทศอ�งกฤษม<การว�ดส�ดส�วนของหลวงพ�อส�งให�เขา  (ท:านองเด<ยวก�บการว�ดต�วต�ด
เส38อ) จ7งใช �ได�ด<ม<ท<4พย�งคอ แขนขาในส�ดส�วนท<4เหมาะเจาะ ผC�ท<4ไม�เคยมากราบเย<4ยมอาจ
เข�าใจผ�ดว�าหลวงพ�อท�านน�4งได�เอง และไม�ได�เปJนอ�มพาต 

ส:าหร�บโอสถท<4ใช �เปJนประจ:า  ส�วนใหญ�เบ�กได�จาก  โรงพยาบาลสรรพส�ทธ�ป̀ระสงค� 
โอสถพ�เศษท<4ไม�ม<ในอ�บลฯ  กJส�4งมาท<4โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ�ซ74งพระบาทสมเดJจ
พระเจ�าอยC�ห�ว พระราชทานให�อยC�ในพระบรมราชาน�เคราะห�เสมอมา 

ต�8งแต�ป<  ๒๕๓๐  คณะพระสงฆ�ท�8งว�ดป�านานาชาต�  ซ74งเปJนชาวต�างประเทศ  มาเย<4ยม
ถวายส�กการะหลวงพ�อท�กว�น  พระเปJนประจ:าม<อ�บาสกอ�บาส�กาโดยสาร  รถสองแถวมา
ด�วยเสมอ พาก�นมาสวดมนต�บทส:าค�ญๆ เช�น ว�ป�สนาภCม� และโพชฌงค� เปJนต�น ถวาย
หลวงพ�อ  เปJนภาพท<4ประท�บใจแก�ผC�มาพบเหJนเปJนอย�างย�4ง  ต�อมาเม34อม<คณะผC�ปฏ�บ�ต�
ธรรมจากกร�งเทพฯมา กJม<การสวดท:าว�ตร ถวายหลวงพ�อด�วยเปJนคร�8งคราว 

ระยะต�อมา  หลวงพ�ออาการหน�กเปJนพ�กๆ  ม�กจะเปJนระยะ  ท<4อากาศเปล<4ยนแปลงราว
เด3อนต�ลาคม-พฤศจ�กายน  หลวงพ�อต�องเข�าร�บการร�กษาท<4โรงพยาบาลสรรพส�ทธ�`
ประสงค�ต�องเจาะคอเม34อเมษายน ๒๕๓๑ เพ34อให�ดCดเสมหะได�ง�ายข78น 

อาการของหลวงพ�อทร�ดลงช �าๆ  ตามว�ยและส�งขารท<4เส34อมลงไป  เหม3อนก�บหลวงพ�อ
สาธ�ตให�ศ�ษย�เหJนภ�ยในว�ฏสงสารเหJนความเส34อมไปส�8นไปของส�งขารว�า เราม�ความแก�  
ความเจ(บไข!เป(นธรรมดา  ไม�ม�ใครจะล�วงพ!นความแก�  ความเจ(บไข!ไปได! พระ
อ�ป�ฏฐากเล�าว�าแม�หลวงพ�อจะไม�ได�แสดงธรรมเทศนา  แต�กJได�เร<ยนธรรมจากหลวงพ�อ
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เน34องจากหลวงพ�อไปเข�าไอซ<ยC.  ของโรงพยาบาล  สรรพส�ทธ�ป̀ระสงค�อยC�บ�อยๆ  จ7งม<ผC�
ปรารภให�คณะศ�ษย�ร�วมสมทบท�นสร�างต7กไอซ<ยC.ให�แก�โรงพยาบาล  ขณะน<8กJย�งด:าเน�น
การสร�างอยC�ย�งไม�แล�วเสรJจเข�าใจว�าย�งขาดงบท<4จะซ38ออ�ปกรณ�อ<ก 

มกราคม ๒๕๓๕ หลวงพ�อหอบมากจ7งต�องเข�า โรงพยาบาลอ<ก แพทย�ว�น�จฉ�ยว�าห�วใจ
วาย  ต�อมาม<อาการไตวายแทรกด�วย  แพทย�ให�การร�กษาเตJมท<4อาการไม�ด<ข78น  ค3นว�นท<4 
๑๕มกราคม หล�งจากท<4ทราบว�าอาการของหลวงพ�อทร�ดลงเร34อยๆ คณะสงฆ�เหJนสมควร
น�มนต�หลวงพ�อกล�บว�ด เช �าว�นท<4  ๑๖มกราคม เวลา ๕.๒๐ น.  หลวงพ�อกJละส�งขารไป
อย�างสงบ จากไปอย�าง ครCผC�ย�4งใหญ�ในว�นครC 

ระยะน�8นเปJนระยะท<4การก�อสร�างในว�ดส�วนใหญ�ส:าเรJจแล�ว  และพระสงฆ�ต�างชาต�ก:าล�ง
อบรมกรรมฐานก�นท<4ว�ดป�าวนโพธ�ญาณ  ม<พระอาจารย�ส�เมโธศ�ษย�ฝร�4งองค�แรกของ
หลวงพ�อ เปJนผC�อบรมธรรมอยC� ส�วนพระสงฆ�ไทยกJเตร<ยมจะประช�มก�นในเวลาอ�นใกล�ก�น
น�8น  ศ�ษย�จ7งต�างเตร<ยมพร�อมท<4จะมาช�มน�มก�นท<4ว�ดหนองป�าพง  อยC�แล�ว  เม34อทราบข�าว
หลวงพ�อจ7งมาก�นอย�างพร�อมเพร<ยงก�นมากราบ  ส�กการะร�างของหลวงพ�อท<4ทอดลง
สอนศ�ษย�เปJนคร�8งส�ดท�าย และต�างพาก�นปฏ�บ�ต�บCชาหลวงพ�ออย�างเข�มแขJง  

 

 

  

Source : http://www.watnongpahpong.org
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