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ทานเจาคณพระโพธญาณเถร
(ชา สภทโท)
Ajahn Chah: Biography

ชาตภม
พระโพธญาณเถร นามเดม ชา ชวงโชต เกดเม34อวนศกร ข78น ๗ ค:4า เด3อน ๗ ป<มะเม<ย
ตรงกบวนท<4 ๑๗ มถนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บานจกกอ หมCท<4 ๙ ต. ธาต อ. วารนช:าราบ
จ. อบลราชธาน< บดาชอ
34 นายมา มารดาชอ
34 นางพม ชวงโชตม<พ<4นองรวมบดามารดา
เด<ยวกน ๑๐ คน

ปฐมศกษา
สมยน8นการศก
7 ษายงไมเจรญท4วถ7งหลวงพอจ7งไดเขาศก
7 ษา ท<4 ร.ร. บานกอ ต. ธาต อ.
วารนช:าราบ จ. อบลราชธาน< เร<ยนจบ ชน
8 ป. ๑ จ7งไดออกจากโรงเร<ยน เน34องจากหลวง
พอม<ความสนใจ ทางศาสนา ต8งใจจะบวชเปJนสามเณร จ7งไดขออนญาตจากบดา
มารดา เม34อทานเหJนด<ดวยทานจ7งน:าไปฝากไวท<4วด

ชวตในรมกาสาวพสตร
ในขณะน8นหลวงพอม<อาย ๑๓ ป< เม34อโยมบดาไดน:าไปฝากกบทานเจาอาวาส และได
รบการฝ7กหดอบรมใหรCระเบ<ยบการ บรรพชาด<แลว จ7งอนญาตใหบรรพชาเปJนสามเณร
เม34อเด3อนม<นาคม พ.ศ.๒๔๗๔ โดยม<พระครCวจตรธรรมภาษ<(พวง) อด<ตเจาอาวาสวดมณ<
วนาราม เปJนพระอปชฌาย
เม34อบรรพชาเปJนสามเณรแลว กJไดทองท:าวตรสวดมนต เร<ยนหนงสอ
3 พ38นเม3อง(ตวธรรม)
และไดศก
7 ษานกธรรมชน
8 ตร< อยCปฏบตครCบาอาจารยเปJนเวลา ๓ พรรษา เน34องจากม<
ความจ:าเปJนบางอยางจ7งไดลาสกขาออกไปท:างานชวยบดามารดาตามความสามารถ
ของตน ต8งอยCในโอวาทของบดามารดาม<ความเคารพบCชาในพระคณของทาน พยายาม
ประพฤตตนเปJนลCกท<4ด<ของทานเสมอมา
คร8นอยCตอมาอ<กหลายป< ไมวาจะท:างานอะไรอยCท<4ไหนความสนใจในการอปสมบทเพ34อ
ศก
7 ษาธรรม ดCเหม3อนคอยเต3อนใหม<ความส:าน7กอยCเสมอ คดอยากจะบวชเปJนพระ ได
ปร7กษากบบดามารดา เม34อตกลงกนด<แลว บดาจ7งน:าไปฝากท<4วดบานกอใน(ปจจบนเปJน
ท<4ธรณ<สงฆเพราะรางมานาน แลว)และไดอปสมบท ท<4พทธสม
< าวดกอในต.ธาตอ.วารน
ช:าราบจ.อบลราชธาน< เม34อวนท<4 ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ เวลา ๑๓.๕๕ น. โดยม<
ทานพระครCอนทรสารคณ เปJนพระอปชฌาย
ทานพระครCวรฬสตการ เปJนพระกรรมวาจาจารย
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พระอธการสวน เปJนพระอนสาวนาจารย
เม34ออปสมบทแลว พรรษาท<4 ๑-๒ จ:าพรรษาอยCท<4วดกอนอก ไดศก
7 ษาปรยตธรรม และ
สอบนกธรรมชน
8 ตร<ได

ออกศกษาตางถน
เม34อสอบนกธรรมตร<ไดแลวเน34องจากครCบาอาจารยหายาก
ท<4ม<อยCกJไมคอยช:านาญใน
การสอน จ7งต8งใจจะไปแสวงหาความรCตางถ4น เพราะยงจ:าภาษตโบราณสอนไววา

ออกจากบาน ฮCหมทางเท<4ยว เร<ยนวชา หอนสม<ความฮC
ป< พ.ศ. ๒๔๘๒ จ7งไดยายจากวดกอนอกไปศก
7 ษาปรยตธรรมท<4วดสวนสวรรค อ.
พบCลมงสาหาร จ. อบลราชธาน< และอยC ท<4น<4 ๑ พรรษา และไดพจารณาเหJนวา เรามา
อยCท<4น<4เพ34อศก
7 ษากJด< พอสมควรแตยงไมเปJนท<4พอใจนก ไดทราบขาววา ทางส:านก ตาง
อ:าเภอม<การสอนด<อยCหลายแหงซง74 ม<มากท8งคณภาพและ ปรมาณ จ7งชวนเพ34อนลาทาน
เจาอาวาสแจงความประสงคใหทาน ทราบ
ป< พ.ศ. ๒๔๘๕ เดนทางจาก อ. พบCลมงสาหาร มงสCส:านกเร<ยนวดหนองหลก ต. เหลา
บก อ.มวงสามสบ จ. อบลราชธาน< ไดพกอาศยอยCกบทานพระครCอรรคธรรมวจารณ ได
ถามจากเพ34อนบรรพชตกJทราบวา ทานสอนด<ม<ครCสอนหลายรCปม<พระภกษ สามเณรมาก
รCปดวยกนสระยะท<4ไปอยCเปJนฤดCแลง อาหารการฉน รCสก
7 จะอด เพ34อนท<4ไปดวยกนไม
ชอบจ7งพCดรบเรา อยากจะพาไปอยCส:านกอ34น หลวงพอพCดวา ท8งๆท<4เรากJชอบอธยาศย
ของครCอาจารยท<4วดหนองหลกแตไมอยากจะขดใจเพ34อน จ7งตกลงกนวา ถาไปอยCแลว
เกดไมพอใจหร3อไมถCกใจแลวจะกลบมาอยCท<4หนองหลก อ<ก จ7งไดเดนทางไปอยCกบ
ทานมหาแจง วดเคJงใหญ ต. เคJงใหญ อ. อ:านาจเจรญ จ. อบลราชธาน< ไดอยCจ:า
พรรษาศก
แตตามความรCสก
7 ษานกธรรมชน
8 โทและบาล<ไวยากรณ
7 เทาท<4สงเกตเหJนวา
ทานมไดท:าการสอนเตJมท<4 ดCเหม3อนจะถอยหลงไปดวยซ:8า ต8งใจไววาเม34อสอบนกธรรม
เสรJจ ไดเวลาสมควรกJจะลาทานมหาแจงกลบไปอยCท<4วดหนองหลกเม34อสอบแลว และ
ผลการสอบตอนปลายป<ปรากฏวาสอบนกธรรมชน
8 โทได
ป< พ.ศ. ๒๔๘๖ จ7งยายจากวดเคJงใหญ มาอยCกบหลวงพอ พระครCอรรคธรรมวจารณวด
หนองหลก ต. เหลาบก อ.มวงสามสบ จ. อบลราชธาน< ต8งใจศก
7 ษาท8งนกธรรมชน
8 เอก
และเร<ยนบาล<ไวยากรณซ:8าอ<กท8งพอใจในการสอนการเร<ยนในส:านกน<8มาก

งดสอบเพอผ!บงเกดเกล!า
ท8งๆท<4ป<น<8 (๒๔๘๖) เปJนป<ท<4หลวงพอเองเกดความภCมใจ สนใจในการศก
7 ษา มงหนา
บากบ4นขยนเร<ยนอยางเตJมท<4 และไดต8งความหวงไววา เม34อผลการสอบตอนปลายป<
ออกมาจะพาใหไดรบความด<ใจ
หลงจากออกพรรษา
ปวารณาและกาลกฐนผานไป...กJไดรบขาวจากทางบานวาโยม
บดาปวยหนก หลวงพอกJเกดความ ลงเลใจ พะวาพะวง หวงการศก
7 ษากJหวง หวงโยม
บดากJหวง แตความหวงผCบงเกดเกลาม<น:8าหนกมากกวาเพราะมาคดไดวา โยมบดาเปJน
ผCม<พระคณอยางเหล3อลน เราม<ชว< ตและเปJนอยC มาไดกJเพราะทาน สมควรท<4เราจะแสดง
ความกตญญCใหปรากฏ เสย
< การศก
7 ษายงม<เวลาเร<ยกกลบมาได แตสน
8 บญพอเราจะขอ
ไดจากท<4ไหน...ความกตญญCม<พลงมาร8งจตใจใหคดกลบไปเย<4ยม โยมพอเพ34อพยาบาล
รกษาทาน...ท8งๆท<4วนสอบนกธรรมกJใกล เขามาทกท< แตยอมเสย
< สละถาหากโยมพอยง
ไมหายปวย และ น7กถ7งค:าสอนของพระพทธองคท<4ทรงตรสไววา ความกตญญ
กตเวท เป(นเครองหมายของคนด
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ดวยความส:าน7กดงกลาว จ7งไดเดนทางกลบบาน เม34อถ7งแลวกJไดเขาเย<4ยมดCอาการปวย
ท8งๆท<4ไดชวยกนพยาบาลรกษาจนสดความสามารถ อาการของโยมพอกJม<แตทรงกบ
ทรด คดๆดCกJเหม3อนตอไมท<4ตายแลว แมใครจะใหน:8าใหป\ยถCกตองตามหลก วชาการ
เกษตรสกเพ<ยงใด กJไมสามารถท:าใหมนแตกหนอเจรญ งอกงามข7น
8 มาได

ค,าสงของพอ
ตามปกตน8นนบต8งแตหลวงพอไดอปสมบทมา
เม34อม<โอกาส
เขาไปเย<4ยมโยมบดา
มารดา หลงจากไดพCดคยเร34องอ34นมาพอสมควรแลว โยมพอมกจะวกเขาหาเร34องความ
เปJนอยCในเพศสมณะ ทานมกจะปรารภดวยความเปJนหวงแกมขอรองวา อยาลาสกขา
นะ อยCเปJนพระไปอยางน<8แหละด< สก
7 ออกมามนยงยาก ล:าบาก หาความสบายไมได
ทานไดยนแลวกJน4งมไดตอบ แตคร8งน<8 ซง74 โยมพอก:าลงปวย ทานกJไดพCดเชนน8นอ<ก
พรอมกบมองหนาคลายจะรอฟงค:าตอบอยC ทานจ7งบอกโยมพอไปวา ไมสก
7 ไมเสก
หรอกจะสก
7 ไปท:าไมกน รCสก
7 วาเปJนค:าตอบท<4ท:าใหโยมพอพอใจ หลวงพอมาอยCเฝา
ดCแลอาการปวยของโยมพอนบเปJนเวลา ๑๓ วน โยมพอจ7งไดถ7งแกกรรม
ในระยะท<4ไดเฝาดCอาการปวยของโยมพออยCน8น เม34อโยมพอไดทราบวาอ<ก ๔-๕ วนจะ
ถ7งวนสอบนกธรรม ทานจ7งบอกวาถ7งเวลาสอบแลวจะไปสอบกJไปเสย
< จะเสย
< การเร<ยน.
..แตหลวงพอไดพจารณาดCอาการปวยของทานแลวต8งใจวาจะไมไป จะอยCให โยมพอ
อนใจกอนท<4ทานจะจากไป...อ<กอยางหน74งจะท:าใหคนเขาต:าหนไดวา เปJนคนเหJนแกตว
ผCบงเกดเกลาก:าลงปวยหนกยงทอดท8งไปได เลยจะกลายเปJนลCกอกตญญCเทาน8น
หลวงพอเลาวา ในระหวางเฝาดCอาการปวยของโยมพอ จนกระท4งทานถ7งแกกรรม
ท:าใหไดพจารณาถ7งธาตกรรมฐาน พจารณาดCอาการท<4เกดดบของสงขารท8งมวล และ
เกดความสงเวชใจวาอนชว< ตยอมสน
จะยากด<ม<จนกJพากนด8นรนไป
8 ลงแคน<8หร3อ?
หาความตาย อนเปJนจดหมายปลายทาง อนความแก ความเจJบ ความตายน8น เปJน
สมบตสากลท<4ทกคนจะตองไดรบ จะยอมรบหร3อไมกJไมเหJนใครหน<พนสกราย...
ป< พ.ศ.๒๔๘๗ เม34อจดการกบการฌาปนกจโยมบดาเร<ยบรอยแลว หลวงพอกJเดนทาง
กลบส:านกวดหนองหลก เพ34อ ต8งใจศก
7 ษาเลาเร<ยนตอไป แตบางวนบางโอกาส ท:าให
ทานน7กถ7งภาพของโยมพอท<น
4 อนปวย รางซCบผอมออนเพล<ย น7กถ7งค:าสง4 ของโยมพอ
และน7กถ7งภาพท<4ทานมรณะไปตอหนา ย4งท:าใหเกดความลดใจสงเวชใจ ความรCสก
7
เหลาน<8มนปรากฏเปJนระยะๆ
ในระหวางพรรษาน<8 ขณะท<4ก:าลงแปลหนงสอ
3 ธรรมบทจบไปหลายเลม ไดทราบพทธ
ประวตสาวกประวตจากหนงสอ
3 เลมน8นแลวมาพจารณาดC การท<เ4 ราเร<ยนอยCน<8ครCกJพาแปล
แตสง4 ท<4เรารC เราเหJนมาแลว เชน เร34องตนไม ภCเขา ผCหญง ผCชาย และสตวตางๆ สตวม<
ป<กบาง ไมม<ป<กบาง สตว ม<เทาบาง ซง74 ลวนแตเรา ไดพบเหJนมาแลวเปJนสวนมาก
จตใจกJรCสก
4 หนาย จ7งคดวามใชทางพนทกข พระพทธองคคงจะไมม<พทธ
7 เกดความเบ3อ
ประสงคใหบวชมาเพ34อเร<ยนอยางเด<ยว และเรากJไดเร<ยนมาบางแลว จ7งอยากจะศก
7 ษา
ทางปฏบตดCบาง เพ3อ
4 จะไดทราบวาม<ความแตกตางกนเพ<ยงใด แตยงมองไมเหJนครCบา
อาจารยผCพอจะเปJนท<4พ74งได จ7งตดสนใจจะกลบบาน
พ.ศ.๒๔๘๘ ในระหวางฤดCแลง จ7งไดปร7กษากบ พระถวลย(สา) ญาณจาร< เขากราบลา
หลวงพอพระครCอรรคธรรมวจารณ เดนทางกลบมาพกอยCวดกอนอกตามเดม และใน
พรรษาน8นกJไดเปJนครCชวยสอนนกธรรมใหทานอาจารยท<4วด จ7งไดเหJนภกษสามเณรท<4
เร<ยนโดยไมคอยเคารพในการเร<ยน ไมเอาใจใส เร<ยนพอเปJนพธ< บางรCปนอนน:8าลาย
ไหล
จ7งท:าใหเกดความสงเวชใจมากข78นต8งใจวาออกพรรษาแลวเราจะตองแสวงหา
ครCบาอาจารย ดานวปสนาใหได เม34อสงนกเร<ยนเขาสอบและหลวงพอกJเขาสอบนก
ธรรมเอกดวย (ผลการสอบปรากฏวาสอบนกธรรมเอกได)
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ออกปฏบตธรรม
หลงจากสอบนกธรรมเสรJจแลวสระยะน8นไดทราบขาววาทานอาจารยม4น
วดปหลอ
อ.เดชอดม จ.อบลฯ เปJนผCสอนทางวปสนาธระ จ7งไดมงหนาไดสCวดของทานทนท< และ
ไดฝากตวเปJนศษยอยCปฏบตทดลองดCได ๑๐ วนม<ความรCสก
7 วายงไมใชทางตรงแท ยง
ไมเปJนท<4พอใจในวธ<น8น จ7งกราบลาทานกลบมาพกอยCวดนอกอ<ก
พ.ศ.๒๔๘๙ (พรรษาท<4๘) ในระหวางตนป< ไดชวน พระถวลยออกเดนธดงคมงไปสC
จงหวดสระบร<เปJนเพ34อนรวมเดนทาง ไดพกอยCตามปาตามเขาไปเร34อยๆ จนกระท4งไปถ7ง
เขตหมCบานยางคC ต. ยางคCจ.สระบร<ไดพกอยCท<4น4นนานพอสมควรพจารณาเหJนวาสถาน
ท<4ยงไมเหมาะสมเทาใดนก ท8งครCบาอาจารยกJยงไมด< จ7งเดนทางเขาสCเขตจงหวด
ลพบร<มงสCเขาวงกฏ อนเปJนส:านกของหลวงพอเภา แตกJนาเสย
4 ลวงพอเภาทาน
< ดายท<ห
มรณภาพเสย
< แลว เหล3อแตอาจารยวรรณ ซง74 เปJนลCกศษยของหลวงพอเภาอยCดCแล สง4
สอนแทนทานเทาน8น แตกJยงด<ท<4ไดอาศยศก
7 ษาระเบ<ยบขอปฏบตท<4หลวงพอเภาทาน
วางไว และไดอานคตพจนท<4หลวงพอเข<ยนไวตามปากถ:8าและตามท<อ
4 ยCอาศยเพ34อเต3อน
ใจ ท8งไดม<โอกาส ศก
8 เปJนเหตใหม<การสงวรระวง ไม
7 ษาพระวนยจนเปJนท<4เขาใจย4งข7น
กลาฝาฝ3นแมแตสกขาบทเลJกๆนอยๆ การศก
ษาวนยน8
นศก
7
7 ษาจากหนงสอ
3 บาง และได
รบค:าแนะน:าจากพระอาจารยผCช:านาญท8งปรยตและปฏบตบาง ซง74 ทานมาจากประเทศ
กมพCชา ทานวาเขามาสอบทานพระไตรปฎกไทย ทานเลาใหฟงวา ท<แ
4 ปลไวในหนงสอ
3
นวโกวาทน8น บางตอนยงผดพลาด ทานอาจารยรCปน8นเกงทางวนยมาก จ:าหนงสอ
บพ
3
สกขาไดแมนย:าเหม3อนกบเราจ:าปฏสงขาโยฯ
ทานบอกวาเม34อเสรJจภารกจใน
ประเทศไทยแลวทานจะเดนทางไปประเทศพมา เพ34อศก
7 ษาตอไป ทานเปJนพระธดงค
ชอบอยCตามปา นาสรรเสรญน:8าใจทานอยCอยางหน74งค3อ
วนหน74งหลวงพอ ไดศก
7 ษาวนยกบทานอาจารยรCปน8นหลายขอม<อยCขอหน74งซง74 ทานบอก
คลาดเคล34อนไป ตามปกตหลวงพอ เม34อไดศก
7 ษาวนยและท:ากจวตรแลว คร8นถ7งกลาง
ค3นทานจะข7น
8 ไปพกเดนจงกรม น4งสมาธอยCบนหลงเขา วนน8นประมาณ ๔ ทมกวาๆ
ขณะท<4ก:าลงเดนจงกรมอยCไดยนเสย
< งก4งไมใบไมแหงดงกรอบแกรบ ใกลเขามาทกท<
ทานเขาใจวาคงจะเปJนงCหร3อสตว อยางอ34นออกหากน แตพอเสย
< งน8นดงใกลๆเขามา
ทานจ7งมองเหJนอาจารยเขมรรCปน8น หลวงพอจ7งถามวา ทานอาจารยม<ธระอะไรจ7งไดมา
ด7กๆด3น
4 ๆ ทานจ7งตอบวา ผมบอกวนยทานผดขอหน74ง หลวงพอ จ7งเร<ยนวา ไมควร
ล:าบากถ7งเพ<ยงน<8เลย ไฟสองทางกJไมม< เอาไวพรงน<8จ7งบอกผมใหมกJได ทานตอบวา
ไมไดๆ เม34อผมบอกผด ถาผมตายในค3นน<8ทานจ:าไปสอนคนอ34นผดๆอ<กกJจะเปJนบาปเปJน
กรรมเปลาๆ เม34อทานบอกเร<ยบรอยแลวกJกลบลงไป ดCเถดน:8าใจของทานอาจารยรCปน8น
ชางประเสรฐและมองเหJนประโยชนจรงๆ
แมจะม<ความผดพลาดเลJกนอยในการบอก
สอนกJมไดประมาท ไมรอใหขามวนขามค3น ร<บแกไขทนท<ทนใด จ7งเปJนตวอยางท<4ด<แก
เราท8งหลาย และนาสรรเสรญน:8าใจของทานโดยแท
พCดถ7งการปฏบตท<4เขาวงกฏในขณะน8นรCสก
7 วายงไมแยบคาย เทาใดนก หลวงพอจ7งคด
จะหาอาจารยผCเชย
<4 วชาญย4งกวาน<8เพ34อปฏบตและคนควาตอไป ทานจ7งน7กถ7งต8งแตคร8ง
ยงเปJนสามเณรอยCท<4วดกอนอกเคยไดเหJนพระกรรมฐานม<ลCกปดแขวนคอส:าหรบ
ใช
ภาวนากนล3มทานอยากจะไดมาภาวนาทดลองดCบางน7กหาอะไรไมไดจ7งมองไปเหJนลCก
ตะแบก(ลCกเป3อยภCเขา) กลมๆ อยC บนตนคร8นจะไปเดJดเอามาเองกJกลวจะเปJนอาบตวน
หน74งม<พวกลงพากนมาหกก4งไมและรCดลCกตะแบกเหลาน8นมาคดวา
เขารอยเปJนพวง
คลองคอ แตเราไมม<อะไรจะรอยจ7งถ3อเอาวาเวลา ภาวนาจบบทหน74งจ7งคอยๆ ปลอยลCก
ตะแบกลงกระป\องท<ละลCกจนครบรอยแปดลCก ท:าอยCอยางน8นสามค3นจ7งเกดความรCสก
7
วา ท:าอยางน<8ไมใชทางเพราะไมตางอะไรกบเจ_กนบลCกหมากขาย ในตลาด จ7งไดหยด
นบลCกตะแบกเสย
<
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เหต/การณแปลกๆ ในพรรษาท<4 ๘ น<8 ขณะจ:าพรรษาอยCท<4วดเขาวงกฏ วนหน74งขณะท<4
ข78นไปอยCบนหลงเขา หลงจากเดนจงกรมและน4งสมาธแลว กJจะพกผอนตามปกต กอน
จ:าวตรจะตองสวดมนตไหวพระ แตวนน8นเชอ
34 ความบรสทธ`ของตนเอง จ7งไมไดสวด
อะไร ขณะท<4ก:าลงเคล8มจะหลบ ปรากฏวาเหม3อน ม<อะไรมารดล:าคอแนนเขาๆแทบ
หายใจไมออก ไดแตน7กภาวนาพทโธๆเร3อ
4 ยไป เปJนอยCนานพอสมควรอาการรดคอน8น
จ7งคอยๆ คลายออก พอล3มตาไดแตตวยงกระดกไมได จ7งภาวนาตอไป จนพอกระดก
ตวไดแตยงลกไมได เอาม3อลCบตามล:าตวน7กวามใชตวของเรา ภาวนาจนลกน4งไดแลว
พอน4งไดจ7งเกดความรCสก
7 วา เรองการถอมงคลตนขาวแบบสลพพตปรามา ไมใช
ทางทถกทควรการปฏบตธรรมต!องเรมต!นจากมศล
บรส/ทธ6เป(นเหต/ให!
พจารณาลงสวา...สตว ท7งหลายมกรรม เป(นของๆ ตนแนชดลงไปโดยมต!อง
สงสยนบต8งแตน8นมา หลวงพอชาม<ความระวงส:ารวมดวยด< มใหม<ความบกพรองเกด
ข78น แมกระท4งสง4 ของท<4ไดมาโดยไมบรสทธ`ตามวนย และปจจย(เงนทอง) ทานกJละ
หมด และปฏญาณวาจะไมยอมรบต8งแตวนน8นมาจนกระท4งถ7งทกวนน<8
ในระหวางพรรษาน8นไดรบขาววา ทานพระอาจารยม4น ภCรทตaโต เปJนผCม<คณธรรมสCง ท8ง
ช:านาญดานวปสนาธระม<ประชาชนเคารพเล34อมใมาก ทานม<ส:านกอยCท<4วดปาหนองผ3อ
นาใน อ.พรรณานคมจ.กลนครโดยม<โยมอนทรมรรคทายก เขาวงกฏเลาใหฟงและ
แนะน:าใหไปหา เพราะโยมอนทรเคยปฏบตรบใชทานอาจารยม4นมาแลว
พ.ศ.๒๔๙๐ เปJนพรรษาท<4 ๙ จ:าพรรษาอยCท<4วดเขาวงกฏ เม34อออกพรรษาแลวจ7งมา
พจารณาดCวา เราเอาลCกเขามาตกระก:าล:าบาก ขามภC ขามเขามา พอแมเขาจะวาเราได
(หมายถ7ง พระมหาถวลย ญาณจาร< ต8งแตคร8งยงเปJนพระสามญ) และเหJนเขาสนใจทอง
หนงสอ
3 ควรจะสงเขาเขาเร<ยนหนงสอ
3 ในกรงเทพฯ จ7งไดตกลงแยกทางกน ใหพระ
ถวลยเขาไปเร<ยนปรยตธรรมในกรงเทพฯ
สวนหลวงพอชาจะเดนทางไปหาทานพระ
อาจารยม4น และม<พระมาดวยกน ๔ รCป เปJนพระชาวภาคกลาง ๒ รCป พากนเดนทาง
ยอนกลบมาท<4จงหวดอบลฯ พกอยCท<4วดกอนอกชว4 คราว จ7งพากนเดนธดงคกร:าแดดไป
เร34อยๆ จดหมายปลายทางค3อ ส:านกทานพระอาจารยม4น ออกเดนทางไปไดพอถ7งค3นท<4
๑๐ จ7งถ7งพระธาตพนม นมสการพระธาตพนมและพกอยCท<4น4นหน74งค3น แลวออกเดนทาง
ไปอ:าเภอนาแกไปแวะนมสการทานอาจารยสอนท<4 ภCคอ เพ34อศก
7 ษาขอปฏบต แตเม34อ
สงเกตพจารณาดCแลวยงไมเปJนท<4พอใจนกไดพกอยCท<4ภCคอสองค3นจ7งเดนทางตอไป
แยกกนเดนทาง เปJน ๒ พวกตรงน8น หลวงพอชาม<ความต8งใจวา กอนจะไปถ7ง ทานพระ
อาจารยม4นควรจะแวะสนทนาธรรมและศก
7 ษาขอปฏบตจาก พระอาจารยตางๆไปกอน
เพ34อจะไดเปร<ยบเท<ยบเท<ยบเค<ยงกนดC
ดงน8นเม34อไดทราบวาม<พระอาจารยดานวปสนาอยCทางทศใดจ7งไปนมสการอยCเสมอ
การกลบจากภCคอน<8คณะท<4ไปดวยกนไดรบความล:าบากเหนJดเหน34อยมาก จ7งม<สามเณร
๑ รCป กบอบาสก ๒ คน เหJนวาตนเองคงจะไปไมไหวจ7งลากลบบานกอน ยงม<เหล3อแต
หลวงพอกบพระอ<ก ๒ รCป เดนทางตอไปโดยไมยอมเลกลมความต8งใจเดมแมจะ
ล:าบากสกปานใดกJตองอดทนหลายวนตอมา จ7งเดนทางถ7งส:านกของทานพระอาจารย
ม4น ภCรทตaโต ส:านก หนองผ3อนาในอ.พรรณานคมจ.กลนคร วนแรกพอ ยางเขาสCส:านก
สมองดCลานวดสะอาดสะอาน เหJนกรยามารยาทของเพ34อนบรรพชต กJเปJนท<4นาเล34อมใส
และเกดความพอใจมากกวา
ท<4ใดๆท<เ4 คยผานมา
พอถ7งตอนเยJนจ7งไดเขาไปกราบ
นมสการพรอมศษยของทานและฟงธรรมรวมกน ทานพระอาจารยได ซกถามเร3อ
4 งราว
ตางๆ เชน เก<4ยวกบอาย พรรษา และส:านกท<4เคยปฏบตมาแลว หลวงพอชาไดกราบ
เร<ยนวามาจากส:านกอาจารยเภา วดเขาวงกฏ จ. ลพบร< พรอมกบเอาจดหมายท<4โยม
อนทรฝากมาถวาย ทานพระอาจารยม4นไดพCดวา ด<...ทานอาจารยเภากJเปJนพระแทองค
หน74งในประเทศไทย ตอจากน8น ทานกJเทศนใหฟงโดยปรารภ ถ7งเร3อ
4 งนกายวา ไมตอง
สงสยในนกายท8งสอง ซง74 เปJนเร34องท<4หลวงพอสงสยมากอนน8นแลว ตอไปทานกJเทศน
เรองสลนเทส สมาธนเทส ปญญานเทส ใหฟงจนเปJนท<พ
4 อใจและหายสงสย และ
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ทานไดอธบายเร34อง พละ ๕อทธบาท ๔ ใหฟง ซง74 ขณะน8น ศษยทกคนฟงดวยความ
สนใจม<อาการอนสงบเสง<4ยม
ท8งๆท<4หลวงพอและเพ34อนเดนทางมาดวยความ
เหนJดเหน34อยตลอดวน พอไดมาฟงเทศนทานพระอาจารยม4นแลว รCสก
7 วาความเม34อยลา
ไดหายไป จตใจลงสCสมาธธรรมดวยความสงบม<ความรCสก
7 วาตวลอยอยCบนอานะ น4งฟง
อยCจนกระท4งเท<4ยงจ7งเลกประชม
ในค3นท<4 ๒ ไดเขานมสการฟงเทศนอ<ก ทานพระอาจารยม4นไดแสดงปกณกะธรรมตางๆ
จนจตเราหายความสงสยม<ความรCสก
4 ะบอกคนอ34นใหเขาใจได
7 ซง74 เปJนการยากท<จ
ในวนท<4 ๓ เน34องจากความจ:าเปJนบางอยาง จ7งไดกราบลาทานพระอาจารยม4นเดนทาง
ลงมาทางอ:าเภอนาแก และไดแยกทาง กบพระบญม<(พระมหาบญม<) คงเหล3อแตพระ
เล34อมพอไดเปJนเพ34อนเดนทาง ไมวาหลวงพอจะเดนจงกรมหร3อน4งสมาธอยC ณ ท<4ใดๆ
กJตาม ปรากฏวาทานพระอาจารยม4นคอยตดตามตกเต3อนอยCตลอดเวลา พอเดนทางมา
ถ7งวดโปรงครองซง74 เปJนส:านกของพระอาจารยค:าด< เหJนพระทานไปอยCปาชาเกดความ
สนใจมาก เพราะมาคดวาเม34อเปJนนกปฏบตจะตองแสวงหาความสงบ เชน ปาชา ซง74 เรา
ไมเคยอยCมากอนเลย ถาไมอยCคงไมรCวาม<ความ เหมาะสมเพ<ยงใดเม34อคนอ34นเขาอยCได
เรากJตองอยCไดจ7งตดสนใจ จะไปอยCปาชา และชวนเอาพอขาวแกวไปเปJนเพ34อนดวย
ปรากฏการณแปลกคร7งท ๒ ชว< ตคร8งแรกท<4เขาอยCปาชาดCเหม3อนเปJนเหตบงเอญใน
วนน8นม<เดJกตายในหมCบานเขา
จ7งเอาฝงไวโยมเลยเอาไมไผท<4หามเดJกมาน8นสบเปJน
ฟากยกราน เลJกๆ พอน4งไดใกลๆกบหลมฝงศพ หลวงพอชาเลาวา ท8งๆท<ต
4 วเองกJรCสก
7
กลวเหม3อนกน แตไลใหพอขาวแกวไปปกกลดหางกนประมาณ ๑ เสน เพราะถาอยC
ใกลกนมนจะถ3อเอาเปJนท<4พ74ง ค3นแรก ขณะท<4เดนจงกรมเกดความกลว เกดความคดวา
หยดเถอะพอแลว เขาไปในกลดเถอะ ท8งๆท<4ยงไมด7กเทาใด แตกJเกดความคด ข7น
8 ใหม
วา ไมหยด เดนตอไป เรามาแสวงหาของจรง ไมได มาเลน ...ความคดชวนหยดเขา
กลดเพราะกลว กบความคด หกหามวาไมหยด เดนตอไป ยงไมด7กมนเกดแยงกนอยC
เร34อยๆ ตองฝ3นความรCสก
7 อดทน อดกล8นขมใจไวอยางน8น...และในค3นแรกน<8ขณะเดน
จงกรมอยCจตเร4มสงบพอเดนไปถ7งหลมฝงศพปรากฏวา เรามองลงไปในหลมเหJนองค
ก:าเนดของเดJกผCชายชดเจน ท8งๆท<4เราไมทราบวาเขาเอาเดJกผCชายหร3อผCหญงมาฝงไว
พอถ7งตอนเชาจ7งไดถามโยมวาเอาเดJกผCชายหร3อผCหญงไปฝง
เขาตอบวาเดJกผCชาย
ค3นแรกผานไป ยงไมม<เหตการณอะไรมากนก ความกลวกJม<ไมมาก
วนท<4 ๒ กJม<คนตายอ<ก คราวน<8เปJนผCใหญ เขาพามาเผาหางจากท<4ปกกลดประมาณ ๑๐
วาส ค3นน<8แหละเปJนค3นส:าคญ หลงจากเดนจงกรมไดเวลาพอสมควร จ7งเขาน4งสมาธ
ภายในกลด ไดยนเสย
< งดงกกกกทางกองฟอน เราน7กวาหมามาแยงกนซากศพสกครC
หน74งเสย
ใกลเขามาทานคดวาหร3อจะเปJนควายของชาวบานเชอ
< งดงแรงข78นและ
3 ก
ผCกขาดมาหากนใบไมในปา จตใจเร4มกลวเพราะเสย
< งน8นใกลเขามาทกท<...หลวงพอได
ต8งใจแนวแนวาไมวา จะม<อะไรเกดข7น
8 แมตวจะตายกJไมยอมล3มตาข7น
8 มาดC และจะไม
ยอมออกจากกลด ถาจะม<อะไรมาท:าลายกJขอใหตายภายในกลดน<8 พอเสย
< งน8นใกลเขา
มาๆกJปรากฏเปJนเสย
< งคนเดน เดนเขามาขางๆกลดแลวเดนออมไปทางพอขาวแกว กะ
ประมาณพอไปถ7งไดยนเสย
< งดงอ7กอกๆ แลวเสย
< งคนเดนน8นกJเดนตรงแนวมาท<4หลวง
พอชาอ<ก ใกลเขามาๆมาหยดอยCขางหนาประมาณ ๑ เมตร
ตอนน<8แหละความกลวท8งหลายท<4ม<อยCในโลกดCเหม3อน จะมารวมกนอยCท<4น4นหมด ล3ม
น7กถ7งบทสวดมนตท<4จะปองกน ล3มหมดทกสง4 ทกอยาง กลวมากถ7งขนาดน4งอยCขางๆ
บาตรกJน7กเอาบาตรเปJนเพ34อน แตความกลวไมลดลงเลย ปรากฏวาเขายง ย3นอยCขาง
หนาเรา ด<หนอยท<4เขาไมเปดกลดเขามา ในชว< ตต8งแตเกดมาไมเคยม<ความกลวมาก
และนานเทาคร8งน<8 เม34อความกลว มนม<มากแลวมนกJม<ท<4สดของความกลว เลยเกด
ปญหาถามตวเอง วา กลวอะไร? ค:าตอบกJม<ข78นวา กลวตาย ความตายมน อย
ทไหน? อยทตวเราเอง เม34อรCวาอยCท<4ตวเรา จะหนพ!นมน ไปได!ไหม? ไมพ!น เพราะ
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ไมวาจะอยCท<4ไหน เวลาใด คนเด<ยวหร3อหลายคน ในทมดหรอทแจ!ง กJตายไดท8งน8น
หนไมพ!นเลย จะกลวหรอไมกลวก(ไมมทางพ!น เมอร!อยางน7ความกลวไมร!วา
หายไปไหน เลยหยดกลว ดเหมอนคล!ายกบเราออกจากทมดทส/ดมาพบแสง
สวางน7นแหละ เม34อความกลวหายไปผCท<4เขามาย3นอยCหนากลดกJหายไปดวย เม34อความ
กลวกบสง4 ท<4กลวหายไปไดสกครCหน74งเกดลมและฝนตกลงมาอยางหนก
ผาจ<วรเป<ยก
หมด แมจะน4งอยCภายในกลดกJเหม3อนน4งอยCกลางแจง เลยเกดความสงสารตวเองวา ตว
เราน<8เหม3อนลCกไมม<พอแมไมม<ท<4อยCอาศยเวลาฝนตก หนกเพ34อนมนษยเขานอนอยCใน
บานอยางสบาย แตเราซมาน4งตากฝนอยCอยางน<8 ผาผอนเป<ยกหมด คนอ34นๆเขาคงไมรC
หรอกวา เราก:าลงตกอยCในภาพเชนน<8 ความวาเหวเกดข7น
8 นานพอสมควร เม34อน7กไดกJ
หามไวดวยปญญา พจารณาอาการอยางน8นกJสงบลง พอด<ไดเวลารงอรณ จ7งลกจากท<4
น4งสมาธ ในระยะท<4เกดความกลวน8นรCสก
7 ปวดปสสาวะ แตพอกลวถ7งข<ดสดอาการปวด
ปสสาวะกJหายไป และเม34อลกจากท<4จ7งรCสก
7 ปวดปสสาวะ และเวลาไปปสสาวะม<เล3อด
ออกมาเปJนแทงๆกอนแลวจ7งม<น:8า ปสสาวะออกมาท:าใหรCสก
7 ตกใจนดหน74งคดวาขางใน
คงแตกหร3อขาด จ7งม<เล3อดออกอยางน<8แตกJน7กไดวาจะท:าอยางไรไดในเม34อเรามไดท:า
มนเปJนของมนเองถาถ7งคราวตายกJใหมนตายไปเสย
< น7กสอนตวเอง ไดอยางน<8กJสบายใจ
ความกลวตายหายไปต8งแตน8นมา พอไดเวลาบณฑบาตพอขาวแกวกJมาถามวาหลวง
พอ...หลวงพอ...เม34อค3นน<8ม<อะไรเหJนอะไรไปหาบาง ?มนเดนมาจากทางอาจารยอยCน4น
แหละมนแสดงอาการท<4นากลวใสผม
ผมตองชกม<ดออกมาขCมนมนจ7งเดนกลบไป
หลวงพอชาจ7งตอบวา จะม<อะไรเลา...หยดพCดด<กวา พอขาวแกวกJเลยหยดถาม หลวง
พอคดวาถาข3นพCดไป ถาพอขาวแกว เกดกลวข78นมาเด<cยวกJอยCไมไดเทาน8น
เม34ออยCปาชาใกลวดทานอาจารยค:าด<ได ๗ วน กJม<อาการเปJนไข เลยพกรกษาตวอยCกบ
อาจารยค:าด<ประมาณ ๑๐ วน จ7ง ยายลงมาทางบานตอง พกอยCท<4ปาละเมาะบานตอง
ไดเวลานาน พอสมควร จ7งไดเดนทางกลบไปหาทานอาจารยกนร<พกอยC ท<4น4นหลายวน
จ7งไดกราบลาทานอาจารยกนร< ท<4วดปาหนองฮ < อ. ปลาปาก จ. นครพนม แลวจ7งเดน
ทางตอไป...

อฏฐบรขารหมดอาย/
ในพรรษาท<4 ๙ น<8 ไดมาจ:าพรรษาอยCกบทานอาจารยกนร<มาขอพ74งบารม<ปฏบตธรรมกบ
ทาน และไดรบความสงเคราะหจากทานอาจารยเปJนอยางด< ทานอาจารยเหJนไตรจ<วร
เกาขาด จะใช ตอไปไมได ทานจ7งไดกรณาตดผาฝายพ38นเม3องใหจนครบไตรจ<วร
หลวงพอชาคดวา ผาน<8จะม<เน38อหยาบหร3อละเอ<ยดไมส:าคญ ส:าคญอยCท<4ใชไดทนทานกJ
เปJนพอ ในพรรษาน<8หลวงพอไดม<ความขยนหม4นเพ<ยรในการปฏบตอยางมากไมม<ความ
ยอทอแตประการใด
ค3นวนหน74ง หลงจากหลวงพอท:าความเพ<ยรแลวคดจะ พกผอนบนกฏเลJกๆ พอเอนกาย
ลง ศร< ษะถ7งหมอนดวยการก:าหนด ต พอเคล8มไปเกดนมตข78นวา ทานพระอาจารยม4น ภC
รทตaโต ไดมาอยCใกลๆ น:าลCกแกวลCกหน74งมาย34นใหแลวพCดวา ชา...เราจะใหลCกแกวลCกน<8
แกทานมนม<รศม<สวางไสวมาก หลวงพอย34นม3อขวาไปรบลCกแกวลCกน8น รวบกบม3อทาน
พระอาจารยม4นแลวลกข7น
8 น4ง พอรCสก
7 ตวกJเหJนตวเองยงก:าม3อและอยCในทาน4งตามปกต
ม<อาการคดคนธรรมะเพ34อความรCเก<4ยวกบ
การปฏบตม<ตปล38มใจตลอดพรรษา
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รบกบกเลส
ในพรรษาท<4อยCกบอาจารยกนร<น8น ขณะท<4ม<ความเพ<ยรปฏบตธรรมอยางเครงครด ใน
วาระหน74งไดเกดการตอสCกบราคะธรรมอยางแรง ไมวาจะเดนจงกรมน4งสมาธหร3ออยCใน
อรยาบถใด กJตาม ปรากฏวาม<โยน<ของผCหญงชนดตางๆ ลอยปรากฏเตJมไปหมด เกด
ราคะข7น
8 จนท:าความเพ<ยรเก3อบไมได ตองทนตอสCกบความ รCสก
7 และนมตเหลาน8นอยาง
ล:าบากยากเยJนจรงๆม<ความรนแรงพอๆกบความกลวท<4เกดข78นในคราวท<4
ไปอยCปาชาน4นแหละ เดน จงกรมไมไดเพราะองคก:าเนดถCกผาเขากJจะเกดการไหวตว
ตองใหท:าท<4เดนจงกรมในปาท7บและเดนไดเฉพาะในท<4ม3ดๆ เวลาเดนตองถลกบงข7น
8 พน
เอวไวจ7งจะเดนจงกรมตอไปได การตอสCกบกเลสเปJนไปอยางทรหดอดทน ไดท:าความ
เพ<ยรตอสCกนอยCนานเปJนเวลา ๑๐ วน ความรCสก
7 และนมตเหลาน8นจ7งจะสงบลงและหาย
ไป
เม34อถ7งหนาแลง (ป<๒๔๙๐) หลวงพอจ7งกราบลาทานอาจารยกนร< เพ34อแสวงหาวเวกตอ
ไป กอนจากทานอาจารยกนร<ไดใหโอวาทวา ทานชา... อะไรๆกJพอสมควรแลว แตให
ทานระวงการเทศนนะ ตอจากน8นกJไดเดนทางไปเร3อ
4 ยๆ แสวงหาท<4วเวกบ:าเพJญสมณ
ธรรมตอไป จนเดนธดงคไปถ7งบานโคกยาว จงหวดนครพนม ไปพกอยCในวดรางแหง
หน74งหางจากหมCบานประมาณ ๑๐ เสน ในระยะน<8จตสงบและเบาใจ อาการมงจะเทศนกJ
เร4มปรากฏข7น
8 มา
เหต/การณแปลกคร7งท ๓ เม34อไดปฏบตธรรมอยCท<4วดรางแหงน8น วนหน74งเขาม<งานใน
หมCบานม<มหรสพ เปดเคร34องขยายเสย
< งดงอ38ออ7งมาก ขณะน8นหลวงพอก:าลงเดนจงกรม
อยC เปJนเวลาประมาณ ๔ทมเดนไดนานพอสมควรจ7งน4งสมาธบนกฏ ชว4 คราว ขณะท<4น4ง
อยCน8นจตใจเขาสCความสงบ จนม<ความรCสก
7 วา เสย
< งเปJนเสย
< ง จตเปJนจต ไมปะปนกน
ไมม<ความกงวลอะไรท8งสน
8 อาการเหลาน<8ปรากฏเปJนเวลานาน ถาจะอยCตลอดค3นกJได
จนจตเกดความรCสก
7 วา เอาละพกผอนเสย
< ท< จ7งม<การพกผอนตามภาพ ของสงขาร พอ
เอนกายลงศร< ษะยงไมถ7งหมอน ดวยตเตJมเป<4ยม จตม<การนอมเขาสCมรณตเปJนคร8งแรก
จนกระท4งจตด:าเนนเขาไปผานจดอนหน74ง ไดปรากฏวารางกายระเบดเปJนผยผง อาการ
จตน8นทะลเขาสCจดแหงความสงบใสสะอาดอ<กตอไป เม34อเวลานาน พอสมควรแลว จ7งม<
อาการถอนออกมาเปJนปกตธรรมดาอ<กพกหน74ง แลวกJม<อาการด:าเนนเขาไปถ7งจดอยาง
เกา รางกายม<ก:าลงระเบดรนแรงละเอ<ยดย4งกวาคร8งแรกประมาณ ๓ เทา แลวกJทะลเขา
สCจดนานพอสมควร
จ7งม<อาการถอนออกมาถ7งปกตจตธรรมดา
แลวกJม<อาการนอม
เขาไปผานจดอยางเกาม<การระเบดอยางรนแรงย4งกวาคร8งท<4สองต8ง ๓ เทา จนคลายๆ
กบโลกน<8แหลกละเอ<ยดไมม<อะไรเหล3อ
แลวจ7งทะลเขาสCจดมงสงบใสสะอาด
ท8ง
ละเอ<ยดย4งข78นถ7ง ๓ เทา แลวม<การถอนออกมาอ<กเชนเคย จ7งม<ความวตกเกดข78นวาน<4ค3อ
อะไร? ม<ค:าตอบเกดข78นวา สงน7ไมต!องสงสย สงน7คอของเป(นเอง ตอจากน8นมากJม<
ความเบาใจ...ยากแกการท<4จะพCดใหคนอ34นเขาใจได
ลกษณะท<4กลาวมาน<8เราไมตอง
ปรงแตงเปJนพลงจตท<4เปJนเองของมน หลงจากน8นการปฏบตม<ความรCสก
7 เปล<4ยนแปลง
ไปจากเดมมากท<เด<ยว เม34อพก
อยCท<4วดรางบานโคกยาวไดครบ ๑๙ วน จ7งเดนธดงคไปตามบานเลJกบานนอยเร3อ
4 ยไป
การแสดงธรรมและการแกปญหาของตนเองและผCอ34น
รCสก
7 วาม<ความคลองแคลวมาก
ไมม<ความสะทกสะทานอะไรเลย

ชนะใจตนยอมพ!นภย
ในระยะเดนธดงคระยะน<8 นอกจากม<พระเล34อมเปJนเพ34อนแลวกJยงม<เดJกเปJนลCกศษยอ<ก ๒
คน เดนตามไปดวยแตเปJน เดJกพการ...คนหน74งหCหนวก อ<กคนหน74งขาเป\เขายงอตสาห
รวมเดนทาง ดวยและท:าใหไดขอคดอนเปJนธรรมะสอนใจอยCหลายอยาง คนหน74งน8นขา
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ด< ตาด< แตหCพการ อ<กคนหCด< ตาด< แตขาพการ เวลา เดนทางคนขาเป\เดนไปบางคร8ง
ขาขางท<เ4 ป\กJไปเก<4ยวขางท<4ด<ท:าใหหกลมหกลกบอยๆ คนท<4หCหนวกน8นเลา เวลาเราจะ
พCดดวยตองใชม3อใชไมประกอบแตพอมนหนหลงใหกJอยาเร<ยกใหเม34อยปากเลย เพราะ
เขาไมไดยน เม34อม<ความพอใจ...ความพการน8นไมเปJนอปสรรค ขดขวางในการเดนทาง
...ความพการ แมตวเขาเองกJไมตองการ พอแมของเขากJคงจะไมปรารถนาอยากใหลCก
พการอยางน8น แตกJหน<กฎของกรรมไมพน จรงดงท<4พระพทธองคตรสวาสตว ท8งหลาย
ม<กรรมเปJนของๆ ตนม<กรรมเปJนทายาท ม<กรรมเปJนแดนเกดฯลฯ เม34อพจารณาความ
พการของเดJกท<4เปJนเพ34อนรวมเดนทาง ยงกลบเอามาสอนตนเองวา เด(กท7งสองพการ
กายเดนทางได! จะเข!ารกเข!าปาก(ร! แตเราพการใจ (ใจม<กเลส) จะพาเข!ารกเข!า
ปาหรอเปลา...คนพการกายอยางเด(กน7มได!เป(นพษเป(นภยแกใคร
แตถ!าคน
พการใจมากๆ ยอมสร!างความว/นวายย/งยากแกมน/ษยและสตว ให!ได!รบความ
เดอดร!อนมากทเดยว
คร8นวนหน74งเดนทางไปถ7งปาใกลหมCบานแหงหน74ง ซง74 อยCในเขตจงหวดนครพนม เปJน
เวลาค:4าแลว และไดตกลงจะพกในปาแหงน8น และไดมองไปเหJนทางเกาซง74 คนไมคอย
ใชเดนเปJนทางผานดงใหญเปJนล:าดบไปถ7งภCเขา พลนกJน7กถ7งค:าสอนของคนโบราณวา
เขาปาอยานอนขวางทางเกา จ7งเกดความสงสยอยากจะพสCจนดCวาท:าไมเขาจ7งหาม...
จ7งตกลงกบทานเล34อมใหหล<กจากทางเขาไปกาง
กลดในปาสวนหลวงพอทานกJกาง
กลดตรงทางเกาน4นแหละ ใหเดJกสองคนอยCท<4ก74งกลางระหวางกลดสองหลง คร8นเวลา
จ:าวตรหลงจากน4งสมาธพอสมควรแลว ตางคนตางกJพก แตทาน(หลวงพอชา) คดวา
ถาเดJกมองมาไมเหJนใครเขาอาจจะกลวจ7งเลกผามงข78นพาดไวท<4หลงกลดแลวกJนอน
ตะแคงขวางทางอยC ใตกลดน4นเอง หนหลงไปทางปาหนหนามาทางบาน แตพอก:าลง
เตร<ยมตวก:าหนดลมหายใจเพ34อจะหลบ ทนท<น8นหCกJแววไดยนเสย
< งใบไมแหงดงกรอบ
แกรบๆ ซง74 เปJนอาการกาวเดนอยางชาๆ เปJนจงหวะใกลเขามา...ใกลเขามาจนไดยน
เสย
< งหายใจ และวาระจต กJบอกตวเองวา เสอ
3 มาแลว จะเปJนสตว อ34นไปไมได เพราะ
อาการ กาวเดนและเสย
< งหายใจมนบงอยCชดๆ เม34อรCวาเสอ
3 เดนมา...เรากJคดหวงชว< ตอยC
ระยะหน74ง และพลนจตกJสอนตนเองวา อยาหวงชว< ตเลย แมเสอ
3 จะไมท:าลาย เจากJ
ตองตายอยCแลว การตายเพ34อรกษาสจจธรรมยอมม<ความหมายเราพรอมแลว...ท<จ
4 ะเปJน
อาหารของมน ถาหากเราเคยเปJนคCกรรมคCเวรกนมากJจงไดใชหน<8กนเสย
แตถาหากเรา
<
ไมเคยเปJนคCเวรกบมน มนคงจะไมท:าอะไรเราได พรอมกบจตนอมระล7กถ7งพระพทธ
พระธรรม พระสงฆ เปJนท<4พ74ง เม34อเรายอมและพรอมแลวท<จ
4 ะตาย จตใจกJรส
C ก
7 สบาย
ไมม<กงวล และปรากฏวาเสย
< งเดนของมนเง<ยบไป ไดยนแตเสย
< งหายใจ... กะประมาณ
อยCหางจากทาน ๖ เมตร ทานนอนรอฟงอยCสกครC เขาใจวามนคงจะย3นพจารณาอยCวา
ใครเลา...มานอนขวางทางขาฯ แตแลวมนคดอยางไรไมทราบมนจ7งหนหลงเดนกลบ
ไป เสย
< งกรอบแกรบของใบไมแหงดงหางออกไปๆ จนกระท4งเง<ยบหายไปในปา...
หลวงพอเลาวาเมอเราทอดอาลยในชวตวางมนเสย ไมเสยดาย ไมกลวตาย ก(
ท,าให!เราเกดความสบายและเบาใจจรงๆ ค3นน8นกJผานไปจนได เวลาต34นข78นบ:าเพJญ
ธรรม หลงจากบณฑบาตมาฉนแลวกJออกเดนทางตอไป...เพราะทานไดรCแลววาท:าไม
คนโบราณจ7งสอนไววา เขาปาอยานอนขวางทางเกา
หลวงพอและคณะไดออกเดนทางไปถ7งแมน:8าสงคราม
อ.ศร<สงครามจ.นครพนมจน
กระท4งถ7งแมน:8าโขงขามไป นมสการพระพทธบาทพลสนต` ฝ4งลาว แลวจ7งขามกลบมา
ยอนกลบมาทางอ:าเภอศร<สงคราม
พกอยCบานหนองกาในเวลาน8นบรขาร
ไมสมบCรณเน34องจากหางหมCญาตและขาดผCม<
ศรทธา บาตรท<4ใชอยCน8นรCสก
วาเลJ
ก
และม<
ร
ร
C
4วหลายแหง เก3อบใชไมได พระวดหนองกา
7
จ7งถวายบาตรขนาดกลางม<ชองทะลนดหนอย แตไมม<ฝาบาตร จะหาฝาท<4ไหนกJไมได
ขณะเดนจงกรมอยCกJคดไดวา จะเอาหวายถกเปJนฝาบาตร จ7งใหโยมเขาไปหาหวายมา

อาจารยชา: ฟงธรรมะ
ให เกดกงวลในการหา บรขาร ค3นวนหน74งขณะท<จ
4 ดไตก:าลงเอาหวายถกเปJนฝาบาตร
อยC จนข<ไ
8 ตหยดลงถCกแขนพองข78น รCสก
เจJ
บ
แสบ
จ7
ง
เกดความรCสก
7
7 ข78นวา เรามามวกงวล
ในบรขารมากเกนไป จ7งไดปลอยวางไว เร4มท:ากรรมฐานตอไปไดเวลานานพอสมควร
จ7งหยดเพ34อจะพกผอน แตพอเคล8มไปจ7งเกดสบนนมตวา สมเดJจพระสมมาสมพทธเจา
เสดJจมาเต3อนวา พ>เพอเมปรก>ขาราปญ>จก>ขน>ธาน, ปรวาราเยว บรขารท7งปวงเป(น
เพยงเครองประดบขนธ ๕ เทาน7น พอจบพทธภาษตน<8เทาน8นกJรCสก
7 ตวพรอมท8งลก
ข78นน4ง ทนท< เปJนเหตใหพจารณาไดความวา การไมร!จกประมาณในการ บรโภค
บรขารมความกงวลในการจดหายอมเป(นการย/งยาก ขาดการปฏบตธรรมยอม
ไมได!รบผลอนตนพงปรารถนา
พ.ศ. ๒๔๙๑ (พรรษาท<4๑๐) ในระยะตนป<น<8เองหลวงพอ จ7งยายจากบานหนองกา เดน
ทางไปไดระยะไกลพอสมควร จ7งไดขอคดวา การคล/กคลอยรวมกบผ!มปฏปทาไม
เสมอกน ท,าให!เกดความล,าบาก จ7งไดตกลงแยกทางกนกบพระเล3อ
4 ม ตางคนตางไป
ตามชอบใจ ทานเล34อมน:าเดJกสองคนน8นไปสงบานเขา สวนหลวงพอกJออกเดนทางไป
คนเด<ยว
จนกระท4งเดนมาถ7งวดรางในปาใกลบานขานอย
ซง74 อยCในเขตอ:าเภอ
ศร<สงคราม น4นเอง เหJนวาเปJนท<4วเวกเหมาะแกการบ:าเพJญธรรมจ7งไดพกอยCท<4วดรางน8น
บ:าเพJญเพ<ยรไดเตJมท<4ม<การส:ารวมอยางด<เพ34อใหเกดความรC
มไดมองหนาผCใสบาตร
และผCถวายอาหารเลย เพ<ยงแตรบทราบวาเปJนชายหร3อหญงเทาน8น เดนจงกรมอยCจน
เทาเกดบวมเดนตอไปไมได จ7งพกจากการเดน ไดแตน4งสมาธอยางเด<ยว ใชตบะธรรม
ระงบ อาพาธเปJนเวลา ๓ วน เทาจ7งหายเจJบ การเทศนกJด< การรบแขกกJด< ทานกJงดไว
เพราะตองการความสงบ สระยะท<4ปฏบตอยCน8น ท8งๆ ท<4ไดแยกทางกบเพ34อนมาเพราะไม
อยากคลกคล<แตกJเกดความอยากจะไดเพ34อนท<4ด<ๆอ<กสกคน จ7งเกดค:าถามข78นวา คน
ดนะ อยทไหน? กJม<ค:าตอบเกดข7น
8 วา คนดอยทเรานแหละ ถ!าเราไมดแล!วเราจะ
อยทไหนกบใครมนก(ไมดท7งน7น จ7งไดถ3อเปJนคตสอนตนเองมาจนกระท4งทกวนน<8...
เม34ออยCท<4น4นไดครบ ๑๕ วนแลวจ7งออกเดนทางตอไปผานบานขาใหญมาถ7งกลางปา
พกผอนอยCเกดกระหายน:8ามาก บอน:8ากJไมม< จ7งเดนตอไป พอจวนจะถ7งแองน:8าท<4แหง
แลง เกดฝนตกลงมาอยางแรง น:8าฝนปนดนไหลลงรวมในแอง ดวยความกระหายจ7ง
ลวงเอาหมอกรองน:8าเดนลงไป เอาหมอกรองจมลงไปในน:8า แตเพราะน:8าขนมากจ7งไม
ไหลเขาในหมอกรองเลยไมไดฉนน:8าจ7งอดทนตอความกระหายเดนทาง ตอไป...

ผ!หมดความโกรธ
เม34อหลวงพอเดนทางมาจนกระท4งถ7งวดปาซง74 ต8งอยCในเขต ปาชา (เปJนท<4พกสงฆ) อยC
ในเขตจงหวดนครพนม เปJนเวลาจวนจะเขาพรรษาอยCแลวหลวงพอจ7งขอพกกบหวหนา
สงฆ ม<นามวา หลวงตาปม ไดสนทนาธรรมกนนานพอสมควร ไดยนหลวงตา รCปน8นพCด
วา ทานหมดความโกรธแลว จ7งเปJนเหตใหหลวงพอน7กแปลกใจ เพราะค:าพCดเชนน<8
ทานไมเคยไดยนใครพCดมากอน จ7งคดวาพระองคน<8จะด<แตพCด หร3อวาด<เหม3อนพCด เรา
จะตองพสCจนใหรC จ7งตดสนใจขออยCเพ34อการศก
7 ษาธรรมะ แตเน34องจากหลวงพอไปรCป
เด<ยว ท8งอฏฐบรขารกJเกาเตJมท< เขาไมรCตนสายปลายเหตเพราะไมม<ใครรบรอง ถ7งแม
จะขอจ:าพรรษาอยCดวย ทานเหลาน8นกJไมยอมเลยตกลงกนวา จะใหไปอยCท<4ปาชาคน
จ<นซง74 อยCนอกเขตวดไมไกลนก หลวงพอกJยนด<จะไปอยCท<4น4นแตพอถ7งวนเขา พรรษา
หลวงตาปมและคณะจ7งอนญาตใหจ:าพรรษาในวดได
ตอนหลงๆ ไดทราบวาหลวงตาปมเกดความลงเลใจ ตดสนใจไมไดวาจะใหจ:าพรรษา
อยCนอกวดหร3อในวด จ7งไปปร7กษาทานอาจารยบญมา ไดทราบวาอาจารยบญมาได
แนะวา พระท<ม
4 <อายพรรษามาก มารCปเด<ยวอยางน<8จะใหจ:าพรรษานอกวดดCจะ ไมเหมาะ
บางท<ทานอาจจะม<ด<ของทานอยC ควรใหจ:าพรรษาในวดน4นแหละ
ดงน8นหลวงตาปมและคณะจ7งอนญาตใหอยCจ:าพรรษา

ในวดได

แตตองท:าตามขอ
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กตกาดงน<8
๑.ไมใหรบประเคนของจากโยม เปJนแตเพ<ยงคอยรบจากพระรCปอ34นท<4สงให
๒.ไมใหรวมสงฆกรรม (อโบสถ) เปJนแตเพ<ยงใหบอกบรสทธ`
๓.เวลาเขาท<4ฉนใหน4งทายแถวของพระตอกบสามเณร
หลวงพอยนด<ท:าตามทกอยาง แมทานจะม<พรรษาได ๑๐ พรรษากJตาม ทานกลบภCมใจ
และเต3อนตนเองวา จะนงหวแถวหรอหางแถวก(ไมแปลก เหมอนเพชรนลจนดา
จะวางไว!ทไหนก(มราคาเทาเดม และจะได!เป(นการลดทฏฐมานะให!น!อยลงด!วย
เม34อปลงตกเสย
< อยางน<8 จ7งอยCไดดวยความสงบสข หลวงพอเลาวาเม34อเราเปJนคนพCด
นอย คอยฟง คนอ34นเขาพCดแลวน:ามาพจารณาดC ไมแสดงอาการท<4ไมเหมาะ ไมควร
คอยสงเกตจรยาวตรของทานเหลาน8นยอมท:าใหได
บทเร<ยนหลายๆอยาง
ภกษ
สามเณรเหลาน8นกJคอยสงเกตความบกพรองของหลวงพออยC เขายงไมไวใจ เพราะเพ4ง
มาอยCรวมกนเปJนพรรษาแรก
เม34อการอยCจ:าพรรษาไดผานไปประมาณคร74งเด3อน ท8งๆ ท<4ทานทราบวา ภกษสามเณร
ยงระแวงสงสยในตวทานอยC แตหลวงพอกJวางเฉยเสย
< มงหนาตอการปฏบตธรรม ทาน
น7กเสย
< วาเขาชวยระวงรกษาความบกพรองใหเราน8นด<แลว เปร<ยบเหม3อนม<คนมาชวย
รกษาความสกปรกมใหแปดเป38อนจ7งเปJนการด<เสย
< อ<ก...
ตามปกตหลงจากฉนเชาเสรJจแลว ทานน:าบรขารกลบกฏ เม34อเกJบไวเร<ยบรอยแลว
หลวงพอมกจะหลบไปพกเพ34อพจารณาคนหาธรรมในเขตปาชา ซง74 เปJนสวนหน74งของวด
ตรงกลางปาชาเขาปลCกศาลาเลJกไวหลงหน74ง เม34อมองจากศาลายอมมองเหJนหลมฝง
ศพและฝงเถาถานกระดCกของเพ34อนมนษยเปJนหยอมๆ
ท:าใหน7กถ7งขอธรรมะท<4เคย
พจารณาวา อธ/วง เม ชวตง ชว< ตของเราไมย4งย3น, ธ/วง เมสมรณง ความตายของเรา
ย4งย3น,สอนนยะตง เม ชวตง ชว< ตของเราไมเท<4ยง, นยะตง เมสมะระณง ความตาย
ของเราเท<4ยง, สกวนหน74งเรากJจะตองทบถมดนเหม3อนคนเหลาน8น เราเกดมาเพ34อถมดน
ใหสCงข7น
8 หร3อ? หร3อเกดมาท:าไม...
อยCตอมาวนหน74ง ขณะท<4หลวงพอก:าลงพจารณาธรรมชาตของตนไมใบไม เถาวลย
ตางๆอยCท<4ศาลาเลJกก:าลงสบายอารมณ ม<กาตวหน74งบนมาจบก4งไมใกลๆศาลา สงเสย
< ง
รอง กา...กา... ทานไมสนใจเพราะน7กวาคงรองไปตามประสาสตว แตท<4ไหนได พอมนรC
วาเราไมสนใจมนจ7งล34นลงมาจบท<4พ38นตรงหนาเรา หางกนเพ<ยงประมาณ ๒ เมตร ปาก
มนคาบหญาแหงคาบแลววางๆ พลางรองวากวาวๆ...เหม3อนมนจะย34นหญาแหงใหพอ
เราสนใจมองดC และรบทราบในใจวา อ38อ...เจามาบอกอะไรเลา...กากJบนหน<ไป อยCตอมา
ประมาณ ๓ วนม<เดJกชายคนหน74งอายประมาณ ๑๓-๑๔ ป< ปวยเปJนไขและตายไป เขา
จ7งน:ามาเผาในปาชาไมไกลจากศาลา และหลงจากเขาสวดมนตท:าบญแลวได ๓-๔
วน ขณะท<ห
4 ลวงพอก:าลงน4งพจารณาธรรมอยCกJม<กาบนมาจบก4งไมขางศาลาอ<ก เม34อเรา
ไมสนใจมนกJบนลงมาจบดนและแสดงอาการเหม3อนคร8งแรก พอหลวงพอมองดCมนและ
รบทราบ กาตวน8นกJบนหน<ไป...อยCตอมาอ<กประมาณ ๓ วน พ<4ชายของเดJกท<4ตายไปแลว
น8น ซง74 ม<อายประมาณ ๑๕-๑๖ ป<เกดปวยเปJนไขกะทนหนและกJตายอ<กพวกญาตน:ามา
เผาในปาชาน8นอ<ก หลงจากท:าบญตกบาตรแลวประมาณ ๓-๔ วน ขณะท<4หลวงพอน4ง
พกอยCในศาลากลางปาชา กJม<กาบนมาเกาะ ก4งไม สงเสย
< งรองเหม3อนเกา เม34อไมสนใจ
มนกJบนลงมาจบพ38น คาบหญาแหงเหม3อนจะย34นให คาบวางๆพอรบทราบวา อะไร กน
เลาจะมาบอกอะไรอ<ก...กาตวน8นกJบนหน<ไป หลวงพอจ7งคดวา ๒ คร8งกอนมนท:าอยางน<8
ม<คนตาย ๒ คน แตคราวน<8มนมาท:าอ<ก ท:าไมจะม<คนตายอ<กหร3อ อยCตอมาอ<ก ๓-๔ วน
พ<4สาวของเดJกพวกน8นซง74 ม<อายประมาณ ๑๘-๑๙ ป< ปวยเปJนไขและกJไดตาย ลงอ<กและ
ไดน:ามาเผาท<4ปาชาน8นอ<ก ความทกขเปJนอนมากดCเหม3อน จะมารวมแผดเผาพอแมและ
ญาตของเดJกพวกน8นใหเกร<ยมไหมรองไหจนแทบจะไมม<น:8าตาออกชว4 ระยะ
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เพ<ยงคร74งเด3อนเขาตอง สCญเสย
< ลCกไปต8ง ๓ คน หลวงพอไดมาเหJนภาพของคนเหลา
น8นผCไดรบความทกขโศก ย4งท:าใหเกดธรรมะเต3อนตนมใหประมาท ในการท:าความ
เพ<ยร ความทกขความโศกยอมเกดจากของท<4เรารกเราหวงแหน ซง74 เปJนความจรงท<4
พระพทธองคตรสไวนานแลวและเปJนความจรงเสมอไป
อาศยศาลากลางปาชาและ
หลมฝงศพเปJนท<4มาแหงธรรมะสอนใจมใหประมาทเปJนอยางด<...
ในพรรษาท<4อยCวดปาแหงน<8 จตใจรCสก
7 ม<ความหนกแนนและเขมแขJงพอสมควร การ
ท:าความเพ<ยรกJเปJนไปอยางสม:4าเสมอ
และการเคารพตอกฎกตกาท<4ต8งไวกJมได
บกพรองม<ความส:ารวม สระวงอยCมไดประมาท พระพทธองคตรสวา ศลจะร!ได!เพราะ
อยรวมกนนานๆ ดงน8นของสง4 ใดท<4เหJนวาไมถCกตองตามพระวนย หร3อรบประเคนแต
ไมไดองคแหงการประเคน หลวงพอกJไมฉน จะพจารณาฉนเฉพาะสง4 ท<เ4 หJนวาถCกตอง
ตามพระวนยเทาน8น
ในพรรษาน8นหลวงพอท:าความเพ<ยรหนกย4งข7น
8 แมฝน จะตกกJยงเดนจงกรมอยC เพ34อ
คนหาทางพนทกขม<เวลาจ:าวดนอย ท<4สด วนหน74งเกดสบนนมตวา ไดออกไปในท<4แหง
หน74ง ไปพบคนแกและปวย รองครวญครางม<คนพยงตวใหลกข7น
8 น4ง หลวงพอพจารณา
ดCแลวกJเดนผานไป จ7งไปพบคนเจJบหนกจวนจะตาย ม<รางกายซCบผอม จะหายใจแตละ
คร8งท:าใหมองเหJนกระดCกซโ<4 ครงไลกนเปJนแถวๆ ท:าใหเกดความสงเวชจ7งเดนเลยไป
จ7งไปพบ คนตายนอนหงายอาปากย4งท:าใหเกดความลดใจมาก เม34อ รCสก
7 ตวกJยงจ:า
ภาพในฝนน8นไดด<อยC จ7งคดหาทางพนทกข รCสก
7 เบ34อหนายตอชว< ตคดอยากจะปล<กตว
ข78นไปอยCบนยอดเขาประมาณ ๗ วน ๑๕ วน จ7งจะลงมาบณฑบาต แตม<ปญหาเร3อ
4 งน:8า
ด34มจะตอง ด34มทกวน จ7งน7กถ7งกบในฤดCแลงมนอยCในรCอาศยน:8าเย<4ยวมนเองมนกJม<ชว< ตอยC
ได เม34อคดไดดงน8นจ7งตกลงจะฉนน:8าปสสาวะของ ตวเอง จ7งท:าการทดลองดCกอน วน
น8นหลงจากฉนอาหารแลว จ7ง ด34มน:8าบรสทธ`จนอ4ม อยCไดประมาณ ๓ ชว4 โมง รCสก
7 ปวด
ปสสาวะเวลาปสสาวะออกมาจ7งเอาแกวมารอง ไวเสรJจแลวจ7งเทหนาฝาออก นดหน74ง
จ7งยกข78นด34มรCสก
7 วาม<รส เคJม ท<น<8อยCไดประมาณ ๒ ชว4 โมง กJปวดปสสาวะอ<ก เวลา
ปสสาวะออกกJเอาแกวมารองเสรJจแลวกJด34มเขาไปอ<ก คราวน<8อยCไดประมาณ ๑ ชว4 โมง
กJปวดปสสาวะอ<ก เวลาถายปสสาวะกJเอาแกวมารองไวเสรJจแลวกJด34มเขาไปอ<ก ได
ประมาณ ๒๐ นาท<กป
J วดปสสาวะ และกJท:าอยางเกา ด3ม
4 เขาไปอ<ก คราวน<8อยCได ๑๕
นาท<กJปวดอ<กถายออกมาแลวด34มเขาไปอ<กและอยCไดประมาณ ๕ นาท< ปวดปสสาวะ
และถายออกมาหาอะไรรองแลวด34มเขาไปคราวน<8กะวาพอตกถ7งกระเพาะกJไหลออกเปJน
ปสสาวะ เลยม<สข
< าวๆ จ7งไดเกดความรCสก
7 วา น:8าปสสาวะเปJนเศษของน:8าแลว จะอาศย
ด34มอ<กไมได จ7งทอดอาลยในการท<4จะหาน:8าด34มเชนวธ<น8น
นอกจากน8นยงหดปลงผมดวยตนเอง เลยเปJนนสยมาจนทกวนน<8 และเปJนแบบอยางให
ศษยท8งหลายไดท:าตาม เม34อคดวาไมอาจไปอยCบนยอดเขาไดกJคดหาวธ<ใหม โดย
ท:าการอดอาหารค3อ ฉนวนเวนวนลบกนไป ท:าอยCประมาณ ๑๕ วน และในระหวางน<8
ท:าใหรางกายรอนผดปกตเหม3อนถCกไฟเผาม<อาการทรนทรายแทบจะทนไมไหว จตใจ
กJไมสงบ จ7งน7กไดวา มใชทาง...ท:าให น7กถ7ง อปณณกปฏปทา ค3อ ขอปฏบตไมผด
ไดแก โภชะเนมตตญญ/ตา รCจกประมาณในการฉนอาหารพอสมควร ไมมาก ไมนอย
ส:ารวม อนทร<ยต34นข7น
8 ท:าความเพ<ยรไมเก<ยจคราน และเม34อน7กได จ7งหยดวธ<ทรมานน8น
เสย
< กลบฉนอาหารเปJนปกตวนละคร8งด4งเดมบ:าเพJญสมณธรรมไดจตใจกJ
สงบด<เวลาเขาสมาธ
สามารถถอดรCปรางโดยมองเหJนรCปรางของตนอ<กรางหน74งน4งอยC
ขางหนาดวยความชดเจน มไดงวงนอนปราศจากนวรณทกอยาง รCสก
7 วาการปฏบตกJ
สะดวกด<จตใจสงบเยJน...เม34อออกพรรษาแลว
หลวงตาปมชวนขามไปต8งส:านก
กรรมฐานอยCทางฝ4งประเทศลาว หลวงพอไมเหJนด<ดวย จ7งไมยอมไป พอจวนจะสน
8 ป<
หลวงตาจ7ง พาลCกวดยายหน<ไปจากวดน8นไดประมาณ ๗ วน หลวงพอกJไดยายจากท<4
น4นไปเชนกน

อาจารยชา: ฟงธรรมะ
พ.ศ.๒๔๙๒ (พรรษาท<4๑๑) เม34อออกจากวดปาอ:าเภอศร<สงครามแลว หลวงพอกJเดน
ทาง ข7น
8 สCภCลงกาซง74 อยCในเขต อ.บานแพงจ.นครพนมไดไปพกสนทนาธรรมกบอาจารย
วน เปJนเวลา ๓ วน จ7งไดเดนธดงคไปเร34อยๆ นานพอสมควรจ7งไดลงจากภCลงกามาก
ราบทานอาจารยกนร< วดปาหนองฮ < อ<กท<หน74ง ทานอาจารยกนร<ไดเต3อนตวา ทานชา...
เอาละการเท<4ยวธดงคกJพอสมควรแลว ควรจะหาท<4อยCเปJนหลกแหลงท<ร4 าบๆ หลวงพอ
จ7งเร<ยนทานวา กระผมจะกลบบาน ทานอาจารยกนร<จง7 พCดวา จะกลบบาน คดถ7งใคร
ถาคดถ7งผCใด ผCน8นจะใหโทษแกเรานะ หลวงพอชาจ7งไดกราบลาทานอาจารยกนร<เดน
ทางตอมาเปJนเวลาหลายวน จนกระท4งไดมาถ7งบานปาตาว ต.ค:าเตย อ.เลงนกทา
จ.ยโสธร (แตสมยน8นข7น
8 กบ จ.อบลฯ) ไดพกอยCท<ป
4 าไมไกลจากบานเทาใดนก ไดม<
โอกาส เทศนสง4 สอนประชาชนแนะแนวทางแหงการปฏบตธรรมแกคนในถ4นน8นจนเกด
ความเล34อมใสพอสมควร และไดพกอยCเปJนเวลา ๒ เด3อน จ7งไดลาญาตโยมเดนทางลง
มาทางใตกอนจะจากมาโยมไดมอบเดJกคนหน74งเปJนศษย เม34อเดนทางมาอ:าเภอวารนฯ
แลวหลวงพอจ7งใหเดJกชายทองด<ผCเปJนศษย
บรรพชาเปJนสามเณรท<4วดวารนทราราม
เม34อหลวงพอเดนทางมาถ7งบานเกดแลว จ7งไดไปพกอยCท<4ปาชาบานกอ เปJนเวลา ๗ วน
ม<โอกาส ไดเทศนใหญาตโยมฟงพอรCแนวทางบางเปJนบางคนแลว หลวงพอจ7งไดออก
เดนทางไป อ. กนทรลกษ จ. ศร<สะเกษและได พกอยCในปาใกลบานสวนกลวยและใน
พรรษาท<4 ๑๑ น<8กJไดจ:าพรรษา อยCท<บ
4 านสวนกลวย (ปจจบนสถานท<น
4 8นเขาสรางเปJนวด
แลว) และในพรรษาน<8ไดเกดเหตการณอนเปJนบรพนมตดงตอไปน<8...
๑.ค3นวนหน74งเม34อหลวงพอเดนจงกรม น4งสมาธเปJนเวลา พอสมควรแลวจ7งพกผอนจ:าวด
ไดเกดสบนนมตไปวา... ม<คนเอาไขมาถวายหน74งฟอง พอหลวงพอรบแลวจ7งโยนไป
ขางหนา ไขฟองน8นแตกเกดเปJนลCกไกสองตวว4งเขามาหาจ7งย34นม3อท8งสอง ออกไปรบ
ขางละตว พอถCกม3อกJกลายเปJนเดJกชายสองคน พรอมกบไดยนเสย
< งบอกวา คนอยCทาง
ขวาม3อชอ
บญธรรม
คนท<
อ
4
ยC
ทางซ
ายม3
อ
ช
อ
บญธง
ปรากฏวาหลวงพอไดเล<
8ยงเดJกสอง
34
34
คนน8นไวก:าลงเตบโตนารกว4งเลนไดแลว ตอมาเดJกชายบญธงปวยเปJนโรคบด อยาง
แรงพยายามรกษาจนสดความสามารถ แตกJไมหายจนกระท4ง เดJกน8นไดตายอยCในม3อ
และไดยนเสย
< งบอกวาบญธงตายแลว เหล3อแตบญธรรมคนเด<ยว จ7งรCสก
7 ตวต34นข78น จ7ง
เกดค:าถามวา น<4ค3ออะไร? ม<ค:าตอบปรากฏข7น
8 วา น<4ค3อสภาวธรรมท<4เปJนเอง จ7งไดหาย
ความสงสย
๒.ในค3นตอมากJม<อาการอยางเด<ยวกน พอเคล8มจะหลบไปกJเกดสบนวา หลวงพอชาได
ต8งครรภ รCสก
7 วาไปมาล:าบากเหม3อน คนม<ครรภจรงๆแตกJม<ความรCสก
7 ในสบนน8นวาตว
เองกJยงเปJนพระอยC เม34อครรภแกเตJมท<4ครรภจะคลอดจ7งม<คนมานมนตไปบณฑบาต พอ
ไปถ7งท<ท
4 <4เขานมนตมองไปรอบๆ บรเวณเหJนล:าธาร กระทอมไมไผขดแตะกลางทงนา
และเหJนพระอยCบนเร3อน ๓ รCป ไมทราบวามาจากไหน...โยมเขาพากนถวายอาหาร
บณฑบาตพระ ๓ รCปน8น ฉนอยCขางบนแตหลวงพอชาปรากฏวาทองแกจวนจะคลอดเขา
จ7งใหฉนอยCขางลางพอพวกพระฉนจงหน
ทานหลวงพอชากJคลอดเดJกพอด<และเปJนเดJกชาย ม<ขนนมน4มบนฝาม3อและฝาเทา ม<
อาการ ย8มแยมแจมใส ทองปรากฏวาแฟบลง น7กวาตวเองคลอดจรงๆ จ7ง เอาม3อคล:าดC
แตกJไมม<สง4 เปรอะเป3อ
8 นใดๆ
ท:าใหน7กถ7งพระพทธองค
ท<4ทรงประสCตจากครรภ
พระมารดา คงจะไมเปรอะเป38อนมลทนใดๆ เชนกน และเวลาฉนจงหนพวกโยม
พจารณากนวา ทานคลอดบตรใหมจะเอาอะไรใหฉน เขาจ7งเอาปลาหมอป8ง ๓ ตวให
ฉน รCสก
7 วาเหน34อยออนไมอยากฉน แตกJอดใจฉนไปเพ34อฉลองศรทธา เขา เพราะมน
ไมม<รส ชาตอะไร กอนจะฉนจ7งสงเดJกใหโยมอมไว พอฉนเสรJจเขาจ7งสงเดJกค3นมาให
พอถ7งม3อรบไวเดJกพลดตกหลนจากม3อแลวจ7งรCสก
7 ตวต34นข78น เกดค:าถามวา น<4ค3ออะไร?
ม<ค:าตอบวา น<4ค3อภาวะท<4เปJนเองท8งน8น เลยหมดความสงสย
๓.ค3นท<4สามตอมากJอยCในอาการดงกลาวน4นแหละพอพกผอนเคล8มหลบไปกJเกดสบน
วาไดรบนมนตใหข7น
8 ไปยอดเขากบ สามเณรรCปหน74ง ทางข7น
8 เขาน8นเปJนทางเว<ยนข7น
8 ไป
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เหม3อนกนหอย วนน8นเปJนวนเพJญ และภCเขากJสCงมากพอข7น
8 ไปถ7งแลวรCสก
7 วาเปJนท<4รมร34น
ด<ม<มานปCพ38นและก8น
เพดานสวยงามมากจน
หาท<4เปร<ยบไมได
แตเวลาจะฉนเขากJนมนตลงมาท<4ถ:8าขางภCเขาม<โยมแม
(แมพมโยมมารดา) และนาม<พรอมญาตโยมเปJนบรวารจ:านวนมากไปถวาย อาหาร
อาหารท<4ถวายน8นโยมแมไดแตงและผลไมอ34นๆ สวนนาม<ไดไกยาง เปJดยางมาถวาย
หลวงพอจ7งทกข78นวา โยมม<อยCเหJนจะม<ความสขนะ ไดไกยางเปJดยางมาถวายพระ โยม
ม<กJย8มแยมแจมใสด< เม34อฉนอาหารเสรJจแลวไดเทศนใหเขาฟงนานพอสมควร เม34อเทศน
จบจ7งรCสก
8
7 ตวต34นข7น
พ.ศ.๒๔๙๓ (พรรษาท<4๑๒) ในระหวางตนป<ไดรบจดหมายจากพระมหาบญม< ซง74 เคย
เปJนเพ34อนปฏบตมาดวยกน
แจงขาวเร34องการปฏบตธรรมของหลวงพอวดปากน:8า
ภาษ<เจรญธนบร< จ7งไดเดนทางลงไป และไดพกอยCกบพระมหาบญม<ท<4วดปากน:8า ๗ วน
ไดม<โอกาส นมสการหลวงพอเจาอาวาสไดสงเกตและพจารณา ดCแลวเหJนวาเปJนไป
เพ34อรกษาโรคภยบางอยาง ยงไมถCกนสย จ7งไดเดนทางออกไปพกอยCท<4วดใหญ จงหวด
พระนครศร<อยธยา และไดปฏบตธรรมอยCรวมกบพระอาจารยฉลวย และหลวงตาแปลก
และท<บ
4 รเวณใกลๆวดม<สถานท<4ล:าธารและกระทอมไมไผและสง4 อ34นๆ เหม3อนดงภาพท<4
ปรากฏในคราวฝนเหJนอยCท<4บานสวนกลวยจรงๆ ไดจ:าพรรษาอยCท<4วดน8น ๒ พรรษา การ
ปฏบตธรรมรวมกนน8นเปJนไปโดยความสะดวกและสามคค<เปJนอยางด<
รกษาโรคดวยธรรมโอสถคร8งท<4 ๒ ในป< พ.ศ.๒๔๙๔ น4นเอง หลวงพอปวยเปJนโรคเก<4ยว
กบทองม<อาการบวมข7น
8 ทางดานซาย รCสก
7 เจJบปวดท<4ทองมาก และผมกบโรคห3ดท<4เคย
เปJนอยCแลวกJซ:8าเตมอ<ก หลวงพอชาพจารณาวา อนตวเราน<8กJอยCหางไกล ญาตพ<4นอง
ขาวของเงนทองกJไมม< เม34อปวยข78นมาคร8นจะไปรกษาท<4โรงพยาบาลกJขาดเงนทอง จะ
เปJนการท:าความยงยากแกคนอ34น อยากระน8นเลยเราจะรกษาดวยธรรมโอสถโดยย7ดเอา
พระธรรมเปJนท<4พ74ง ถามนจะหายกJหาย ถาหากมนทนไมไดกJใหมนตายไปเสย
< ...จ7งทอด
ธระในสงขารของตนโดยการอดอาหารไมยอมฉนจะด34ม
เพ<ยงแตน:8านดๆหนอยๆ เทาน8น...ท8งไมยอมหลบนอน จ7งไดแตเดนจงกรมและน4งสมาธ
ลบกนไป เวลารงเชาเพ34อนๆเขาไปบณฑบาต หลวงพอกJเดนจงกรม พอเพ34อนกลบมากJ
ข78นกฏ น4งสมาธตอไปม<อาการออนเพล<ยทางรางกาย แตก:าลงใจด<มาก ไมยอทอตอสง4
ท8งปวง หลวงพอเคยพCดเต3อนวา การอดอาหารน8นสระวงใหด<...บางท<จะท:าใหเราหลง
เพราะจตคดไปมองดCเพ34อนๆ เขาฉนอาหารน8นเปJนการยงยากม<ภาระมากจรงๆ เลยคด
วาเปJน การล:าบากแกตวเองอาจจะไมยอมฉนอาหารเลย เปJนทางให ตายไดงายๆเสย
<
ดวย เม34อหลวงพออดอาหารมาไดครบ ๘ วน ทานอาจารยฉลวยจ7งขอรองใหกลบฉน
ดงเดม โรคในกายปรากฏวา หายไป ท8งโรคทองและโรคห3ดไมเปJนอ<ก หลวงพอจ7ง
กลบฉน อาหารตามเดมและไดใหค:าแนะน:าไววาเม34ออดอาหารหลายวน เวลากลบฉน
สง4 ท<4ควรระวงกJค3อ อยาเพ4งฉนมากในวนแรก ถา ฉนมากอาจตายได ควรฉนวนละนอย
และเพ4มข7น
8 ไปทกวนจนเปJนปกตในระยะท<4จ:าพรรษาอยCท<4วดใหญน8นหลวงพอมได
แสดงธรรมตอใครอ34นม<แตอบรมตวเองโดยการปฏบตและพจารณาเต3อนตนอยCตลอด
เวลา เม34อออกพรรษาแลวไดเดนทางไปพกอยCเกาะสช
< ง เพ34อหาความสงบเปJนเวลาหน74ง
เด3อน และถ3อคตเต3อนตนเองวา ชาวเกาะเขาไดอาศยพ38นดนท<4ม<น:8าทะเลลอมรอบ ท<4ท<4
เขาอาศย อยCไดตองพนน:8าจ7งจะเปJนท<4พ74งได เกาะสช
< งเปJนท<4พ74งทางนอก ของสวน
รางกาย เรามาอาศยอยCท<เ4 กาะน<8ค3อทพงทางในซงเป(นทอนน,7า คอกเลสตณหาทวม
ไมถง แม!เราจะอยบนเกาะสชงแตก(ยงค!นหาเกาะภายในอกตอไป ผ!ททานได!
พบ และอาศยเกาะอยได!นน
7 ทานยอมอยเป(นส/ข ตางจากคนท<4ลอยคออยCในทะเล
ค3อความทกขซง74 ม<หวงจมน:8าตาย
ทะเลภายนอกม<ฉลามและสตว
รายอ34นๆ
แต
ทะเลภายในย4งรายกวาน8นหลายเทา เม34อไดธรรมะจากทะเล และเกาะสช
< งพอสมควร
ซง74 เปJนเวลาหน74งเด3อนแลวจ7งออกจากเกาะสช
< งเดนทางกลบวดใหญ จ.อยธยา และพก
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อยCท<4วดใหญเปJนเวลานานพอสมควรจ7งไดเดนทางกลบ มาบาน และไดมาพกท<ป
4 าชา
บานกอตามเคยม<โอกาส เทศนโปรดโยมแมและพ<4ชาย(ผCใหญลา) และญาตพ<4นอง
หลายคน จนเปJนเหตใหงดท:าปาณาตบาต และเชอ
34 ม4นในพระรตนตรยย4งข78น พกอยCท<4
ปาชาบานกอเปJนเวลา ๑๕ วน จ7งเดนทางตอไป
พ.ศ.๒๔๙๕ (เปJนพรรษาท<4๑๔) ในระหวางตนป<น<8 หลวงพอจ7งไดเดนธดงคข78นไปจนถ7ง
บานปาตาว อ. เลงนกทา จ.ยโสธร ซง74 เปJนสถานท<4เคยอยCมากอน คราวน<8ไมไปอยCท<4เกา
ไปอยCจ:าพรรษาในปาหางจากหมCบาน ๒ กโลเมตร ซง74 ปจจบน เปJนท<พ
4 กสงฆบ:าเพJญ
ธรรม หลวงพอไดม<โอกาส เทศนสง4 สอนประชาชนจนเตJมความสามารถ ท:าใหเขา
เขาใจในหลกค:าสอน ในศาสนาด<ย4งข78น และเกดความเล34อมใสการรบแขกและการ
พบปะสนทนาธรรมม<มากและบอยคร8งย4งข78น
สถานท<4พกแหงน8นเร<ยกวา วดถ:8าหนแตก เปJนลานหนดาด ทางดานทศเหน3อของท<พ
4 ก
น8นเปJนแองน:8าม<ปลาชมทางทศตะวนออก ของแองน:8าเปJนคนหนสCงนดหนอย ตอจาก
คนหนไปทางดานทศตะวนตกเปJนท<4ลาดลงไปเวลาน:8าลนแองกJไหลไปตามท<4ลาดลงสC
เบ38องลางโดยมาก
ม<พวกปลาดกพยายามตะเก<ยกตะกายข78นมาตามน:8า
บางตวกJขามคนหนไปถ7งแองน:8า
บางตวกJขามไปไมรอดจ7งนอนอยCบนคนหน หลวงพอเคยสงเกตเหJนตอนเชาๆทานจะ
เดนไปดC เม34อเหJนปลานอนอยCบนคนดนจ7งจบมนปลอยลงไปในแองน:8า แลวจ7งกลบมา
เอาบาตรไปบณฑบาต

ยอมอดเพอให!ชวตสตว
เชาวนหน74งกอนจะออกบณฑบาต หลวงพอจ7งเดนไปดCปลาเพ34อชวยชว< ตมนทกเชา แต
วนน8นไมทราบใครเอาเบJดมาตกไวตามรมแองน:8า เหJนเบJดทกคนม<ปลาตดอยC หลวงพอ
จ7งร:าพ7งวา เพราะมนกนเหย34อเขาไป เหย34อน8นม<เบJดดวยปลาจ7งตดเบJดสมองดCปลาตด
เบJดสงสารกJสงสาร แตชวยมนไมได เพราะเบJดม<เจาของ ทานจ7งมองเหJนดวยความลด
ใจ เพราะความหวแทๆเจาจ7งหลงกนเหย34อท<4เขาลอไว ด8นเทาไรๆกJไมหลด เปJนกรรม
ของเจาเองเพราะความไมพจารณาเปJนเหตใหเต3อนตนวา ฉนอาหารไมพจารณาจะ
เป(นเหมอนปลากนเหยอยอมตดเบ(ด...ไดเวลาจ7งกลบออกไปเท<4ยวภกขาจาร คร8น
กลบจากบณฑบาตเหJนอาหารพเศษสมองดCเหJนตมปลาดกตวโตๆท8งน8น หลวงพอน7ก
รCทนท<วาตองเปJนปลาตดเบJดท<4เราเหJนน8นแนๆ บางท<อาจจะเปJนพวกท<4เราเคยชวยชว< ต
เอามนลงน:8ากJได ความจรงกJอยCใกลๆแองน:8าน<8เทาน8น...และโดยปกตแลวอาหารจะฉนกJ
ไมคอยจะม<อยCแลว แตหลวงพอเกดความรงเก<ยจข7น
8 มาถ7งเขาจะเอามาประเคนกJรบวาง
ไวตรงหนาไมยอมฉน ถ7งแมจะอดอาหารมานานกJตาม เพราะทานคดวาถาเราฉนของ
เขาในวนน<8 วนตอๆไปปลาในแองน:8าน8นกJจะถCกฆาหมด เพราะเขาจะท:าเปJนอาหารน:ามา
ถวายเรา
ปลาตวใดท<4อตสาหตะเก<ยกตะกายข7น
8 มาพบแองน:8าแลวกJยงจะตองพากน
มาตายกลายเปJนอาหารของเราไปหมด ดงน8นหลวงพอจ7งไมยอมฉน จ7งสงใหพระทอง
ด<ซง74 น4งอยCขางๆ
พระทองด<เหJนหลวงพอไมฉน
กJไมยอมฉนเหม3อนกนม<อะไรท<4ไป
บณฑบาตไดมากJแบงกนฉนตามม<ตามได สวนโยมท<4เขาตมปลามาถวายน4งสงเกตอยC
ต8งนานเม34อเหJนพระไมฉนจ7งเร<ยนถามวา ทานอาจารยไมฉนตมปลาหร3อครบ ...หลวง
พอจ7งตอบวาสงสารมน เทาน<8เอง ท:าเอาโยมผCน:ามาถวายถ7งกบน4งอ78ง...แลวจ7งพCดวา
ถาเปJนผมหวอยางน<8คงอดไมไดแนๆ ต8งแตน8นมาปลาในแองน:8าน8นจ7งไมถCกรบกวนพวก
โยมกJพากน เขาใจวาปลาของวด...
ทานท8งหลายลองน7กดCเถดวา หลวงพอม<จตประกอบดวยเมตตามากแคไหน ถาเปJนเรา
แลวจะทนความหวไดหร3อเปลายงไมแน...
สวนหลวงพอทานทนหวเพ34อเหJนแกชว< ต
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เพ34อนรวมวดถาน7กรงเก<ยจหร3อรCวาเขาฆามาเฉพาะ (อ/ททสะมงสะ) แบบน<8ทานจะไม
ยอมฉนเลย... ถาเปJนเราๆทานๆปลาท8งหลายในแองน:8า น8นอาจจะสCญพนธในระยะอน
น8นกJอาจเปJนได
ดงน8นเม34อหลวงพอมาอยCวดหนองปาพงน<8 ทานจ7งหาม ไมใหน:าสตว ม<ชว< ตมาท:า
ปาณาตบาตในวดเปJนเดJดขาด
ถ7งแมวดเปJนส:านกสาขาของทานกJถ3อปฏบตแบบ
เด<ยวกน
พ.ศ.๒๔๙๖ ซง74 นบเปJนป<ท<4 ๒ ท<4หลวงพอไดอยCปาใกลบานปาตาวม<พระภกษสามเณร
อยC ๙ รCป เฉพาะศษยท<4เปJนคน ทางอ:าเภอวารนช:าราบม<พระเท<4ยง (อาจารยเท<4ยงวด
เกานอย) กบ พระหนC (หนC ขวญนC) ไดอยCปฏบตธรรมรวมพระเณรอ34นๆ
เม34อม<พระเณรอยCดวยกนหลายรCปหลวงพอจ7งคดวาควร
จะปล<กตวไปอยCแตล:าพงคน
เด<ยว เพ34อใหไดรบความสงบย4งข78น จ7งตกลงใหพระเณรอยCจ:าพรรษาท<4วดถ:8าหนแตก
สวนหลวงพอเองข78นไปจ:าพรรษาอยCภCกอย ซง74 บรเวณน8นหลงจากหลวงพอไดจาก ภC
กอยไปหลายป<
จ7งม<ผCคนพบรอยพระพทธบาทและเปJนท<4
สกการบCชาของ
พทธศาสนกชนอยCเด<cยวน<8 ภCกอยน<8อยCหางจาก ถ:8าหนแตกประมาณ ๓ กโลเมตร ท:าให
ไดรบความสขมาก
พอถ7งวนอโบสถสวดพระปาฏโมกข
หลวงพอกJลงมารวมท:า
สงฆกรรม ท<4วดถ:8าหนแตก และไดใหโอวาทเต3อนตพระภกษสามเณรมไดขาด บาง
โอกาส ไดเทศนใหโยมฟงพอสมควรแลว กลบไปท<4พกภCกอยตามเดม
รกษาโรคดวยธรรมโอสถคร8งท<4 ๓ ในระหวางพรรษาน<8หลวงพอปวยเปJนโรคเก<4ยวกบฟน
เหง3อกบวมท8งขางบนและขางลาง รCสก
7 บวมมาก โรคปวดฟนน<8มร< ส ชาตเปJนอยางไรน8น
ใครเคยเปJนแลวไมอยากเปJนอ<ก
แตกJหน<ไมพนจ7งตองจ:ายอม...ขนาดพวกเราปวดซ <4
เด<ยวสองซ <4 กJยงทรมานไมนอยเลย หลวงพอทานหายา มารกษาตามม<ตามได โดยใช
ตบะธรรมและขนตธรรมเปJนท<4ต8ง พรอมท8งพจารณาวา พยาธง ธมโมมห พยาธง
อะนะ ตโต เราม<ความเจJบไขเปJนธรรมดา หน<ความเจJบไขไปไมพน รCเทาทนสภาวธรรม
น8นๆม<ความอดทนอดกล8น แยกโรคทางกายกบโรค ทางใจออกเปJนคนละสวน เม34อกาย
ปวยกJปวยไปไมยอมใหใจ ปวยดวย แตถายอมใหใจปวยดวยกJเลยกลายเปJนปวยดวย
โรค สองชน
8 ความทกขเปJนสองชน
8 เชนเด<ยวกน โรคปวดฟนมนทรมานหลวงพอมาก
กวาจะสงบลงไดตองใชเวลาถ7ง ๗ วน
หลวงพอไดเลาใหฟงวา พCดถ7งการสงวรระวงเร34องศล
< แลว เม34อคราวออกปฏบตไปคน
เด<ยวอยCรCปเด<ยว ย4งม<ความหวาดกลว ตออาบตมาก ออกปฏบตคร8งแรกม<เขJมเลมเด<ยว
ท8งคดๆเสย
< ดวย ตองคอยระวงรกษากลวมนจะหก เพราะถาหกแลวไมรCจะไปขอใคร
ญาตพ<4นองกJไมม< ดายส:าหรบเยJบกJเอาเสนไหมส:าหรบจCงผ< ขว8นเปJนเสนแลวหอรวมกน
ไวกบเขJม เม34อผาเกาขาดไปบางกJไมยอมขอ เวลาเดนธดงคผานวดตางๆตามชนบท
ไมม<ผาส:าหรบปะ จ7งไปชกบงสกลเอาผาเชด
J เทาตามศาลาวด ปะบงจ<วรท<4ขาดเสรJจ
แลว กJเดนธดงคตอไป และไดเต3อนตนเองวา ถาไมม<ใครเขาถวายดวยศรทธา เธอกJ
อยาไดขอเขา เปJนพระธดงคน<4ใหมนเปล3อยกายดCซ เธอเกดมาคร8งแรกกJมไดนงอะไร
มใชหร3อเปJนเหตใหพอใจในบรขาร ท<4ม<และเปJนการหามความทะเยอทะยานอยากใน
บรขารใหมไดด<มาก พCดถ7งอาหารบณฑบาตนบวาม<หลายๆ คร8ง เวลาออกบณฑบาตได
แตขาวเปลาๆ ทานกJสอนตนเองวาด<แลว...ไดขาวฉนเปลาๆ กJยงด<กวามไดฉน ดCแต
สนขน4นซมนกนขาวเปลาๆมนยงอวนและแขJงแรงด<แกลองเกดเปJนหมาสกชาตดCซ
ท:าใหฉนขาวเปลาๆ ดวยความพอใจและม<ก:าลงปฏบตธรรมตอไป...
พCดถ7งเร34องอาพาธแลว หลวงพอเลาวา ไดเคยผานความล:าบากมามากคร8งหน74งเม34ออยC
ในเขต สกลนคร นครพนม ปวยเปJน ไขมาหลายวน อยCคนเด<ยวกลางภCเขาอาการหนก
พอดC ลกไมข7น
8 ตลอดวนดวยความออนเพล<ยจ7งมอยหลบไป พอรCสก
7 ตวกJเปJนเวลาเยJน
มากตะวนจวนจะตกดนก:าลงนอนล3มตาอยC ไดยนอ<เกงมนรองจ7งต8งปญหาถามตวเองวา
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พวกอ<เกงและสตว ปามนปวยเปJนไหม? ค:าตอบเกดข78นวา มนปวยเปJนเหม3อนกน เพราะ
พวกมนเปJนสงขาร ท<4ตองปรงแตงเชนเด<ยวกบเราน<4แหละมนม<ยากนหร3อเปลา? มนกJคง
หากนยอดไมใบไมตามม<ตามไดม<หมอฉ<ดยาใหมนไหม?
เปลา...ไมม<เลย...แตกJยงม<
อ<เกง และสตว เหล3ออยCสบ
8 วา ใชแลว
3 พนธกนเปJนจ:านวนมากมใชหร3อ? ค:าตอบเกดข7น
...ถCกแลว...พอไดขอคดเทาน<8ท:าใหม<ก:าลงใจด<ขน
78 มาก จ7งพยายามลกน4งจนได และได
พยายามท:าความเพ<ยรตอไปจนกระท4งไขไดทเลาลงเร34อยๆ หลวงพอพCดใหฟงวา เปJน
ไขหนกอยCคนเด<ยวกลางภCเขาไมตายหรอก ถาไมถ7งท<4ตาย แมจะไมม<หมอรกษากJตาม
แตวามนหายนานหนอยเทาน8นเอง
พ.ศ.๒๔๙๗ ในระหวางปลายเด3อน ๓ โยมมารดา (แมพม) ของหลวงพอพรอมท8งพ<4
ชาย(ผCใหญลา) และญาตโยมอ<ก ๕ คนไดเดนทางข7น
8 ไปพบหลวงพอ เพ3อ
4 นมสการ
นมนตใหกลบลงมาโปรดญาตโยมในถ4นก:าเนด หลวงพอพจารณาเหJนเปJนโอกาส อน
เหมาะแลวจ7งรบนมนต และตกลงใหโยมมารดาและคณะท<ไ
4 ปน8น ข7น
8 รถโดยสารลงมา
กอน สวนหลวงพอพรอมดวยพระเชอ
38 พระหนC พระเล34อน สามเณรอ_อด พรอมดวยพอก<
พอไต บานปาตาว เดนธดงคลงมาเร3อ
4 ยๆ หยดพกเปJนระยะๆ ตามทางเปJนเวลา ๕ ค3น

ก,าเนดวด
วนน8นเวลาตะวนบาย คณะของหลวงพอไดเดนทางมาถ7งชายดงปาพงแหงน<8ซง74 เปJนวน
จนทร ข78น ๔ ค:4า เด3อน ๔ ป<มะเสJง ตรงกบวนท<4 ๘ม<นาคม พ.ศ.๒๔๙๗ ซง74 เปJนนมต
เคร3อ
4 งหมาย คร8งส:าคญท<4จะเปล<4ยนแปลงปาท<4นากลวใหเปJนปาท<4นาชม ร3น
4 รมยไปดวย
รสแหงสทธรรม
เชาวนท<4 ๙ม<นาคม ๒๔๙๗ จ7งไดพากนเขาส:ารวจ สถานท<4พกในดงปาน<8 โยมไดถาก
จอมปลวกถางตนไมเลJกๆออกจดท<4พกใหใกลตนมะมวงใหญหลายตนซง74 อยCขางโบสถ
ดานทศใตปจจบนน<8 ตอมาม<ญาตโยมชาวบานกอและบานกลางผCเล3อ
4 มใส จ7งชวยกน
ปลCกกฏเลJกๆใหอาศยกนตอไป

บงเกดนมต
เม34อหลวงพอและคณะไดเขามาอยCในดงปาพงได ๑๐ วน วนน8นเปJนวนเพJญ เด3อน ๔
เวลาน8นประมาณทมกวาๆ ญาตโยมมาฟงธรรมไมมากเทาใดนก เกดบรพนมตม<แสง
สวางพงปราด ไปขางหนาเปJนทางยาว แลวหดตวมาดบวCบลงท<4มมวดดานทศตะวน
ออกเฉ<ยงใตน4นเอง ท:าใหญาตโยมท<เ4 หJนดวยตาเกดอศจรรยขนพองยองเกลา ตางกJ
พCดไมออก
เม34อไดมาอยCท<ป
4 าพงแลว หลวงพอทานถ3อหลกค:าสอน ของพระพทธองคท<4ตรสวา ท,า
ตนให!ต7งอยในค/ณอนสมควรเสยกอน แล!วจงสอนคนอนทหลง จงจกไมเป(น
บณฑตสกปรกดงน8นไมวากจวตรใดๆเชนกวาดวดจดท<4ฉนลางบาตร ตกน:8า หามน:8า
ท:าวตร สวดมนต เดนจงกรม น4งสมาธ วนพระ ถ3อเนสชชกไมนอนตลอดค3น หลวงพอ
ชาลงม3อท:าเปJนตวอยาง ของศษย โดยถ3อหลกท<ว4 า สอนคนดวยการท:าใหดC ท:า
เหม3อนพCด พCดเหม3อนท:า ดงน8นจ7งม<ศษยและญาตโยมเกดความเคารพย:าเกรง และ
เล34อมใสในปฏปทาท<ห
4 ลวงพอด:าเนนอยC เม34อเทศนกJชแ
4 ะน:าไป
<8 จงถ7งหลกความจรงท<จ
ท:าตามใหเกดประโยชนได
หลวงพอและศษยรนแรกท<เ4 ขามาอยCตองตอสCกบไขปา
ขณะน8นยงชกชมมากเพราะเปJนปาท7บ ยามพระเณรปวยจะหายารกษากJยาก ตองตม
บอระเพJดใหฉนกJพอทเลาลงบาง เน34องจากโยมผCอปฏฐากยง ไมคอยเขาใจในการ
อปถมภ ท8งหลวงพอกJไมยอมออกปากขอจากใครๆ แมจะพCดเล<ยบเค<ยงกJไมท:า ปลอย
ใหผCมาพบเหJนดวยตา พจารณาแลวเกดความเล34อมใสเอาเอง พCดถ7งอาหารการฉนกJ
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รCสก
7 จะฝ3ดเค3อง
เม34อหลวงพอไดมาอยCท<ป
4 าพงแลว เด3อนแรกผานไป และในเด3อนตอมาคณแมพม ชวง
โชต โยมมารดาของหลวงพอ พรอมดวยโยมผCหญงอ<ก ๓ คน ไดมาบวชเปJนช < อยC
ประพฤตปฏบตธรรม พวกญาตโยมจ7งปลCกกระทอมใหอยCอาศย...โยม แมพมจ7งเปJนช <
คนแรกของวดหนองปาพง และม<แมชอ
< ยCตดตอกนมาจนถ7งปจจบนน<8เปJนจ:านวนมาก
ป< พ.ศ.๒๕๐๐ ซง74 ชาวพทธถ3อวาเปJนป<ท<4ส:าคญม<การท:าบญท8งสวนวตถทาน และธรรม
ทานม<การบวชตนเองและบวชลCกหลานเปJนภกษสามเณร และบวชเปJนชแ
< ละตาปะขาว
เปJนจ:านวนมากม<การประกอบพธ<กรรมทางศาสนาเปJนพเศษ ทางวดหนองปาพงหลวง
พอกJอนญาตใหม<การบวชเชนกนม<บวชเปJน สามเณร ๒ รCป บวชเปJนตาปะขาว ๗๐ บวช
เปJนช < ๑๗๘ คน รวมเปJน ๒๕๐ คน
ป< พ.ศ.๒๕๐๑ ม<ประชาชนสนใจการฟงเทศนฟงธรรม และการปฏบตธรรมม<จ:านวนเพ4ม
ข78นม<ญาตโยมชาวบานเกานอย ต.ธาต ซง74 เคยมาฟงธรรม ปฏบตธรรมท<4หนองปาพงมา
นมนตหลวงพอใหไปพกอยCท<ป
4 าละเมาะใกลกบปาชา และหลวงพอไดไปพกอยCสอบรม
ธรรมะแกผCสนใจในถ4นน8นไดจ:าพรรษาอยCท<4ปาแหงน8น และนบวาเปJนสาขาแรกของวด
หนองปาพง และในป<ตอมากJไดจดสงลCกศษยไปอยCประจ:าจนถ7งทกวนน<8
และในป<ตอๆมา
กJม<ญาตโยมผCเล3อ
4 มใสสนใจในการปฏบตมานมนตหลวงพอไปรบ
อาหารบณฑบาตและอบรมธรรมะเพ4มจ:านวนมากข78นๆ เชน นมนตไปทางบานกลาง
ใหญ อ.เข3อ
4 งในบาง นมนตไปเย<4ยมทางชาวไรภCดนแดง อ.กนทรลกษ จ.ศร<สะเกษบาง
นมนตไปทางบานหนองเด4นหนองไฮบาง ซง74 ตอมากJไดม<ลCกศษยของหลวงพอไปอยC
และเปJน สาขาท ๒-๓-๔ ของหนองปาพง
ประมาณเด3อนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ม<ญาตโยมอ:าเภออ:านาจเจรญมานมนตหลวงพอ
ข78นไปฉนภตตาหาร และอบรมธรรมะท<ว4 ดตนบกเต<ย
8 (ปากทางเขาถ:8าแสงเพชร) โดยม<
อาจารยโสม พกอยCท<4น4นและเขานมนตหลวงพอเขาไปดCถ:8าแสงเพชร (ถาภCขาม) ขอ
นมนตใหทานพจารณาจดเปJนท<4ปฏบตธรรม แตหลวงพอกJยงมไดตกลงใจ ยงเฉยๆอยC
คร8นเม34อออกพรรษา รบกฐนแลว เม34อวนท<4 ๑ พฤศจกายน ๒๕๑๑ หลวงพอรบนมนต
ของโยมชาวจงหวดอดรฯ เดนทางไปจงหวดอดรฯ พกท<4วดปาหนองตสระยะท<4พกอยCท<4
น4นหลวงพอ ไดพาไปกราบนมสการทานพระอาจารยมหาบว วดปาบานตาด และทาน
พระอาจารยขาววดถ:8ากลองเพล และไดเดนทางไปเย<4ยมทานเจาคณเจาคณะจงหวด
หนองคาย ทานเจาคณพาไปเย<4ยม วดโศรกปาหลวง นครเว<ยงจนทน และไปเย<4ยมวด
เนนพระเนาว ซง74 ลวนแตเปJนส:านกปฏบตธรรมท8งน8น แลวพกอยCวดศร<สะเกษ กบทาน
เจาคณะจงหวดแลวเดนทางกลบมาถ7งอดร และแวะเย<4ยมภCเพJก แลวเดนทางมาถ7งบาน
ตองแวะกราบนมสการทานอาจารยกนร< ท<4วดกนตศลาวาส และกราบลาทานอาจารย
กนร< ลงมาถ7งอ:าเภออ:านาจเจรญ หลวงพอพาแวะไปเย<4ยม อาจารยโสมท<4วดตนบกเต<8ย
วนน8นเปJนวนท<4 ๑๙ พฤศจกายน ๒๕๑๑ พกอยCหน74งค3น
ฉะน8นจ7งพอถ3อไดวา วนท<4 ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๑๑ เปJน วนบกเบกเร4มตนแหงการสราง
วดถ,7าแสงเพชร และไดไปพกอยCตรงถ:8าท<ม
4 <รCปพระพทธองคและปญจวคค<ย (เขาเร<ยก
กนวา ถ:8าพระใหญ และเร4มปรบปรงตรงน8นพอเปJนท<พ
4 กไดสะดวก)
หลวงพอปรารภวามาอยCถ:8าแสงเพชรน<8สบายใจด<มาก สมองไปทางไหนจตใจเบกบาน
คลายกบ เปJนสถานท<เ4 คยอยCมากอน น4งสมาธสงบด< ถาไมคดอยากพกผอนจะน4งสมาธ
อยCตลอดค3นกJได วดน<8ม<พ38นท<4 ๑,๐๐๐ ไร เปJนสาขาท ๕ ของวดหนองปาพง
พ.ศ.๒๕๑๒ ในระยะเด3อนเมษายนของป<น<8 ญาตโยมบานสวนกลวยไดมานมนตหลวง
พอไปอบรมธรรมะและรบไทยทาน เขาไดจดท<4พกไวในปาโดยปลCกกฏไว ๒ หลง เม34อ
ไดไปถ7งแลว ญาตโยมจ7งกราบเร<ยนขอใหหลวงพออปการะเปJนสาขาของทาน (เปJน
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สาขาท ๖) ไดจดสงลCกศษยไปอยCประจ:า
เม34อวนท<4 ๒มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ หลวงพอไดรบนมนตจากคณแมบญโฮม ศรขนธ และ
ญาตโยมทางอ:าเภอมวงฯ ใหไปรวมงานท:าบญรอยวนถ7งหลวงตาอย (บดาของแมบญ
โฮม) อาศยท<4ญาตโยมเคยมาฟงเทศนและมาถ3อศล
< ปฏบตธรรมอยCกบหลวงพอบอยๆ
และเปJนเวลาหลายป<มาแลว จ7งพจารณาสถานท<4อนเหมาะสมพอจะจดเปJนท<พ
4 กได จ7ง
ตกลงจดท<4พกให ณ ปาบานราง ดงหมากพรกอยCหางจากอ:าเภอมวงสามสบ ๒ กม.
และหลวงพอชา กบผCตดตามไดไปพกในดงแหงน8น และตอมากJไดกลายเปJนวดปา
วเวกธรรมชาน สาขาท ๗ หลวงพอไดสงลCกศษยไปอยCเปJน ประจ:า
สาขาวนโพธญาณ
ในระยะเด<ยวกบท<4ชาวอ:าเภอมวงสามบม<ความประสงคอยากให
หลวงพออนญาตใหต8งสาขาข78นในเขตอ:าเภอน4นเอง
ญาตโยมทางอ:าเภอ
พบCลมงสาหาร เข34อนโดมนอยซง74 ม<พอใบ พอลา พอล3อ ไดมาปรารภนมนตหลวงพอไป
ชมปาหนาเข34อนเหJนวาเปJนสถานท<4เหมาะด<แกการปฏบตธรรม เปJนระหวางท<4นายปร<ชา
คชพลายกต นายอ:าเภอพบCลมงสาหารในสมยน8นไดไปเย<4ยมหลวงพอท<4วดปาพงบอย
คร8ง บางคร8งกJไดสนทนา กบหลวงพอท:าใหเกดความซาบซง78 และเล3อ
4 มใส เม34อได
ทราบวาหลวงพอไปเย<4ยมปาทางดานหนาเข3อ
4 น กJยนด<สนบสนนในการ จดปรบปรงปา
ใหเปJนท<บ
4 :าเพJญธรรม นายอ:าเภอและคณนายไดละทรพยสรางกฏถาวรไว ๑ หลง และ
เปJนก:าลงในการสราง ศาลาการเปร<ยญท<4วดเข34อนแมแตนายวเชย
< รสม
< นตรผCวาราชการ
จงหวดในสมยน8นกJใหการสนบสนนอยางเตJมท<4 ในระหวางเด3อนกรกฎาคม ๒๕๑๓ เม34อ
หลวงพอไปเย<4ยมปาหนาเข3อ
4 นอ<ก ญาตโยม ขอรองหลวงพอวา พระพทธบาทท<ห
4 อ
พระบาท
วดถ:8าพระ
อยCในระดบใตพ38นน:8าถาน:8าทวมจะเสย
< หายจมอยCในน:8าเสย
< ดาย
ปCชน<ยวตถส:าคญ ขอใหพาอญเชญรอยพระพทธบาทข78นไปเกJบไว ณ ท<4น:8าทวม ไมถ7ง
หลวงพอจ7งพาญาตโยมอญเชญออกจากหอพระบาทเดม ไปเกJบไวบนหวหน (โขด
หน) ท<4สCงกวาระดบน:8า และตอมาชาวบาน และวดหนองเมJก โดยการน:าของเจาคณะผC
ปกครองมาเอาไปรกษาไวท<4วดหนองเมJก ต.ฝางค:า อ.พบCลฯ จนกระท4งเด<cยวน<8 เม34อออก
พรรษาแลวในวนแรม ๖ ค:4า เด3อน ๑๑ หลวงพอจ7งสงทานอาจารยส < กบสามเณร ๓-๔
รCป ไปอยCและตอมาอ<กประมาณ ๓ เด3อนกวา หลวงพอจ7งสงอาจารยเร3องฤทธ`ไปอยC
ดวย และเม34อออกพรรษา ป< ๒๕๑๔ ทานอาจารยสก
< ลบวดปาพง คงเหล3ออาจารยเร3อง
ฤทธ`ปกครองพระเณรอยCเปJนประจ:ามาจนถ7งปจจบนน<8 สาขาท<4 ๘ น<8คร8งแรกเรารCกนใน
นามส:านกวนอทยาน
คร8นเม34อวนเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดJจ
พระเจาอยCหวรชกาลปจจบน
หลวงพอไดรบพระราชทานเปJนพระราชาคณะนามวา
พระโพธญาณเถร เลยเปล<ย
4 นชอ
34 สาขาน<8ใหมวา ส,านกสงฆวนโพธญาณรCสก
7 วาเปJน
สาขาท<4หลวงพอใหการสงเคราะหเปJนพเศษ และสาขาน<8มเ< น38อท<4ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร
เศษ จ7งเปJนอนไดทราบกนวาในป< พ.ศ.๒๕๑๓ น<8หลวงพอไดอนญาตใหจดต8ง สาขาท
๗ คอ วดปาวเวกธรรมชาน และสาขาท ๘ คอ วดปาวนโพธญาณข78นในป<
เด<ยวกน...
เม34อหลวงพอไดมาอยCเปJนท<พ
4 74งทางใจของศษย และญาตโยมผCใครตอการปฏบตธรรม
ท8งหลาย เร4มแตป< ๒๔๙๗ เปJนตนมาจนกระท4งถ7งป< พ.ศ. ๒๕๑๓ม<ศษยและญาตโยม
บางคนกราบเร<ยน เร34องการขออนญาตต8ง (สราง) วดเม34อกอนน8นหลวงพอมกพCดวา ไม
ตองขอสรางวดเรากJสรางกJต8งมานานแลว แตเพ34อใหถCกตองตามกฎระเบ<ยบ หลวงพอ
จ7งอนญาตใหม<การขอสรางวดข7น
8 และเม34อไดรบอนญาตใหสรางวดเร<ยบรอยแลว จ7งได
รบตราต8งดงน<8
๑)เปJนเจาอาวาสวดหนองปาพง เม34อวนท<4 ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖
๒)ไดรบพระราชทานเปJน
ธนวาคม ๒๕๑๖

พระราชาคณะม<นามวา

พระโพธญาณเถร

เม34อวนท<4

๕
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๓)เม34อปลายเด3อนมกราคม ป<๒๕๑๗ ไดรบหนงสอ
3 ใหเขาไปอบรมเปJนพระอปชฌาย
และไดรบตราต8งพระอปชฌาจารย เม34อวนท<4 ๔ กมภาพนธ ๒๕๑๗
หลวงพอไดใชขนตธรรมอดทนตอสCกบความล:าบากมานานพอสมควร ไดผานท8งคนผC
หวงด<และหวงไมด<มามากตอมาก แตดวยน:8าใจท<4มงประโยชนตอเพ34อนมนษย และหวง
เจรญรอยตามยคลบาทของพระสมมาสมพทธเจา โดยเร<ยนและปฏบตดวยตนเอง แลว
จ7งน:าไปสอนคนอ34นตอไป มไดหวงเพ<ยงเอาตวรอดแตผCเด<ยว ฉะน8นหลวงพอจ7งไดยอม
เสย
< ละความสขสวนตนอตสาหแนะน:าสง4 สอนศษยและผCใครในธรรมใหไดรบความ
ซาบซง78 ใจ ซง74 ทาน ท8งหลายผCท<4ไดมากราบ และไดฟงโอวาทของหลวงพอ ยอมกอให
เกดศรทธาเล3อ
4 มใสเสมอมา

โยมมารดามรณะ
หลงจากหลวงพอชาและคณะไดเขามาอยCท<ด
4 งปาพงน<8เด3อนกวา คณแมพม ชวงโชต
ซง74 เปJนโยมมารดาของทานกJ ไดเขามาบวชเปJนชอ
< ยCปฏบตธรรมตามอยางพระลCกชาย
พรอมท8งม<โยมผCหญงบวชตามอ<ก ๓ คน ยงผลใหคณแมพมไดรบรส แหงธรรม ท:าให
จตใจเย3อกเยJนเปJนท<4พ74งแกตนท:าใหตร<เหลาอ34นผCหวงความสงบไดเขาบวชชเ< พ4มจ:านวน
มากข7น
8 เร34อยๆ โยมแมช < ไดสรางความด< ท8งท<4เปJนสวนอามสบCชา และปฏบตบCชาตาม
ก:าลงความสามารถ ไดโอกาส อปถมภบ:ารงพระภกษสามเณรท8งในยามปกตและคราว
อาพาธเสมอมา
หลวงพอเองกJไดท:าการบ:ารงโยมมารดาตามสมควรแกหนาท<4อนบตรท<4ด<จะพ7งกระท:า
แกผCบงเกดเกลา คอยเอาใจใส ท8งอาหารกาย และอาหารใจมไดเพกเฉย คร8นหลายป<
ผานๆไป หน<ความผพงไปไมพน...ดงน8นเม34อคราวท<4โยมปวย หลวงพอและญาต ตลอด
ท8งบรรดาแมชก
หลวงพอกJหาโอกาส
< Jไดเอาใจใสพยาบาลรกษาตามความสามารถ
เขาไปเย<4ยมและใหตทางธรรมอยCบอยๆ ผลสดทายแมชพ
< มกJไดทอดท8งรางกายอนแก
หงอมไปเม34อวนท<4 ๑๗ มถนายน พ.ศ.๒๕๑๗
ก:าหนดงานฌาปนกจศพโยมแมในระยะวนมาฆบCชา
ซง74 ตรงกบวนท<4
๒๕ม<นาคม
พ.ศ.๒๕๑๘ และในงานน<8ไดอนญาตใหกลบตร กลธดาบวชเปJนสามเณร ๑๐๕ รCป บวช
เปJนช < ๗๒ คน เพ34อถวายเปJนพทธบCชา...

จารกสตางประเทศ คร7งท๑
นบเปJนเวลา ๒๓ ป<กวา ท<4หลวงพอชาไดอาศยวดบานหนองปาพง เปJนหลกชยในการ
ประกาศสจธรรมอนน:าสนตสข มาสCมวลมนษย ไดม<ภกษสามเณร และประชาชน เดน
ทางมา ฝากตวเปJนลCกศษย เพ34ออบรมการปฏบตธรรม เพ4มจ:านวนมากข7น
8 เร34อยๆ จน
กระท4งไดขยายส:านกสาขาแยกออกไป ในตางอ:าเภอและตางจงหวด ซง74 ในปจจบนน<8ม<
อยCประมาณ ๘๒ สาขา และม<ชาวตางประเทศเกดความเล34อมใสมาขอบวชเปJนศษย
เพ34ออยCปฏบตธรรม เพ4มจ:านวนมากข78น จนกระท4งหลวงพอไดอนญาตใหจดต8งส:านก
สาขา ส:าหรบชาวตางประเทศข78นเปJนสวนหน74งตางหากม<ชอ
34 เร<ยกวา วดปานานาชาต
เป(นสาขาท ๑๙ ของวดหนองปาพง ต8งอยCในเขตต:าบลบงหวาย อ:าเภอวารนชา: ราบ
จงหวดอบลราชธาน<
ในป< พ.ศ.๒๕๑๙ อาจารยสเมโธ ไดเดนทางไปเย<4ยมโยมมารดาท<4สหรฐอเมรกา ขาก
ลบเดนทางมาแวะประเทศองกฤษ พกท<4ส:านกธรรมประท<ปแฮมปสะเตท กรงลอนดอน
ประเทศองกฤษ ไดม<เจาหนาท<4ของส:านกน8นมาสนทนาธรรมจนเกดศรทธาเล34อมใส เขา
ถามถ7งส:านกท<เ4 ปJนครCบาอาจารย นมนตใหทานอยCจ:าพรรษาท<4องกฤษ อาจารยสเมโธ
จ7งไดบอกวาเปJนลCกศษยของหลวงพอชาแหงวดหนองปาพง อ. วารนช:าราบ จ.
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อบลราชธาน< (ประเทศไทย) ถาตองการอยากใหอยCในประเทศองกฤษ กJใหไปตกลง
ขอจากหลวงพอชาเสย
ตอจากน8นอาจารยสเมโธ
จ7งไดเดนทางกลบมา
< กอน
ประเทศไทย
จ7งเปJนเหตใหชาวสงฆทรสตแหงประเทศองกฤษ ไดตดตอ ขอนมนตหลวงพอชาและ
อาจารยสเมโธ ใหเดนทางไปประกาศ สจธรรม และเพ34อประดษฐานหลกปฏบตไวใน
ภาคพ38นตะวนตก ใหเจรญรงเร3องโชตชวงชชวาล ตามสมควรแกกาลและฐานะท<จ
4 ะพ7งม<
พ7งเปJนได
ดงน8น เม34อวนท<4 ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซง74 เปJนป<ท<4 หลวงพอไดม<อาย ๕๙ ป< พรรษา
๓๘ หลวงพอไดออกเดนทางจากวดหนองปาพง สCกรงเทพฯ เม34อวนท<4 ๕ พฤษภาคม
๒๕๒๐ ข78นเคร3อ
4 งบนออกจากดอนเม3อง
วนท<4 ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ขณะท<4เคร3อ
4 งบน บนมงสCเม3องการาจ<ประเทศปาก<สถาน
หลวงพอไดบนท7กไววาเหตการณ ท<4เกดข78นในการเดนทาง ในวนท<4 ๖ ในขณะท<4บนอยC
เคร3อ
4 งบน ไดเกดอบตเหตยางระเบด ๑ เสน บนอากาศ พนกงานการบน จ7งไดประกาศ
ใหผCโดยสารเตร<ยมตวรดเขJมขดม<ฟนปลอมกJตองถอดออก
แมกระท4งแวนตาหร3อ
รองเทาเคร3อ
4 งบรขารทกอยาง ตองเตร<ยมพรอมหมด ผCโดยสารทกคนเม34อเกJบบรขาร
ทกอยางหมดแลว ตางคนกJตางเง<ยบคงคดวาคงเปJนวาระสดทายของ พวกเราทกคน
เสย
< แลว...
ขณะน8นเรากJไดคดวา เปJนคร8งแรกท<เ4 ราไดเดนทางมาเม3องนอกเพ34อสรางประโยชนแก
พระศาสนา จะเปJนผCม<บญอยางน<8เท<ยวหร3อ...? เม34อระล7กไดเชนน<8แลว ต8งสตยอธษฐาน
สมอบชว< ตใหพระพทธ พระธรรม และพระสงฆ แลวกJก:าหนดจตรวมลงในสถานท<4ควร
อนหน74ง...แลวกJไดรบความสงบ เย3อกเยJน ดCคลายกบไมม<อะไรเกดข78น...พกในท<4ตรงน8น
จนกระท4งเคร3อ
4 งบนไดลดระดบลงมาถ7งแผนดนดวยความปลอดภย
เม34อหลวงพอกลบถ7งประเทศไทยแลวม<คนเร<ยนถามหลวงพอวาเม34อเคร3อ
4 งบนเอ<ยงวCบๆ
เชนน8นเจาหนาท<4เขาบอก ใหเตร<ยมตวแลวหลวงพอท:าอยางไร? หลวงพอตอบวา คCขา
ข78นน4งสสมาธ หลบตา ต8งจตรวมลงผอนลมเขาออก เพงๆไปท<ล
4 อเคร34องบนจนกระท4ง
เคร3อ
4 งบนม<การทรงตว เม34อเคร34องบนลงจอดเร<ยบรอยแลวจ7งล3มตา หลวงพอเลาวา...
ทางหอบงคบการบนไดสง เฮลคอปเตอรข78นคมกนความปลอดภย ทางพ38นดนกJม<รถดบ
เพลงเตร<ยมพรอมคอยดบ ถาม<การเกดเพลงไหม แตกJนาแปลกใจท<4เคร3อ
4 งบนลงสCนาม
ดวยความปลอดภยและเร<ยบรอย
วนท<4 ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซง74 นบวาวนแรกท<ห
4 ลวงพอ ไดออกบณฑบาต ท<4บาน
เศรษฐ<ผน<
C 8เขาไดถวายอปฏฐากเปJนอยางด< เขาชอบฟงธรรม สนทนาธรรม และน4งสมาธ
ดวย นบวาเม34อมาอยC องกฤษพ74งจะไดออกบณฑบาตเปJนคร8งแรก หลวงพอไดแสดง
ธรรม และอบรมกรรมฐานใหญาตโยมผCสนใจ ซง74 มาประชมกนอยCท<4บานเศรษฐ<ผCน8นและ
พกอยCในบรเวณบานเศรษฐ<ซอร ๓ วนจ7งไดกลบลอนดอน
โยมฟร<ดาผCอปฏฐากธรรมประท<ป
ไดเอารถมานมนตไปชมมหาวทยาลยอJอกซฟอรด
ซง74 เปJนมหาวทยาลยท<4ม<ชอ
เส
ย
ง
คนรC
จกด<และไดไปชมสถานท<4ตางๆพอสมควร
34
<
วนท<4 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ไดม<พระญ<4ปนมาพก ดวยกนอยCท<4วดธรรมประท<ป หลวง
พอไดสนทนากนตอนหน74ง หลวงพอจ7งถามวา รกษาศล
< เทาไหร? เขาจ7งตอบวา การก
ระท:า ซง74 ตใหสมบCรณอยCเทาน8นเร<ยกวาการปฏบตของเรา และใหอยCในปจจบนไมม<ตน
ไมม<ปลาย เปJนอยCท8งกลางวนและกลางค3น เขาบอก หลวงพอวาเขาเปJนคนญ<4ปน ได
กระท:าการปฏบตลทธเฉJนจาธเบต
วนท<4 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ออกบณฑบาตในลอนดอน คร8งแรก หลวงพอไดเข<ยนไว
ในสมดบนท7กวา...วนน<8เปJนวนแรกท<4ไดออกบณฑบาตในกรงลอนดอนพรอมดวยพระส
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เมโธ ๑ พระ เขมธมโม ชาวองกฤษ ๑ และสามเณรชนทตโต ๑ ซง74 เปJนสญชาต
ฝร4งเศส พระโพธญาณเถร เปJนหวหนา
ออกบณฑบาตวนแรกไดขาวพออ4ม ผลแอปเป8ล ๒ ใบ กลวยหอม ๑ ใบ ้ม ๑ ใบ แตง
กวาส๑ ลCก แครรอต ๒ หว ขนม ๒ กอน
ด<ใจซง74 ไดอาหารวนน<8 เพราะเราเขาใจวาเปJนอาหารพระพอ ค3อเปJนมCลของพระพทธเจา
น4นเอง และเปJนอาหารท<เ4 กดจากการ บณฑบาตได เม3องน<8ยงไมเคยม<พระบณฑบาต
เลย เพราะเขาม<ความอายกนเปJนสวนมาก แตตรงกนขามกบเราๆ เหJนวา ค,าทวาอาย
น7 เราเห(นวาอายตอบาป อายตอความผดเทาน7น ซง74 เปJนความหมายของพระองคน<8
เปJนความเหJนของเราเอง จะถCกหร3อผดกJขออภยจากนกปราชญท8งหลายดวย และวน
เด<ยวกนน8นโยมของเขมธมโม ท8งผวเม<ยไดถวายอาหารดวย ไดขอฟงเทศนและฝ7ก
กรรมฐานเปJนพเศษอยางเปJนท<4พอใจ
หนงสอ
3 พมพไดสะกดรอยไปขางหลง แลวถายรCปเปJน สระยะๆ ในระหวางการเท<4ยว
บณฑบาต เพราะเปJนของแปลกๆ ประชาชนชาวเม3องลอนดอนย3นดCกนเปJนแถวๆ ท8ง
เดJกและผCใหญ
เยJนวนหน74งม<หญงคนหน74งมาท<4วดธรรมประท<ป ถามปญหาวา คนตายแลวไปอยCท<4ไหน?
และวญญาณไปอยCอยางไร? หลวงพอจ7งพCดวา...ปญหาอยางน<8พระพทธเจาไมทรงให
ตอบ เพราะเร3อ
4 งอยางน<8มใชเหต (จ:าเปJน) ขณะน8นหลวงพอน4งอยCบนธรรมานม<เท<ยนจด
ไว ๒ เลม หลวงพอจ7งถามวา โยมมองเหJนเท<ยนน<8ไหม? เขาตอบวา เหJน หลวงพอจ7ง
ถามวา เหJนไฟน<4ไหม? เขากJตอบวา เหJน ทนใดน8น หลวงพอจ7งเอาปากเปาลมใหเท<ยน
เลมหน74งดบแลวถามวา เปลวของไฟน<8หายไปทศไหน? เขาตอบวา ไมรC รCแตวาเปลวไฟ
ดบไปเทาน8น หลวงพอจ7งถามอ<กวา แกปญหาอยางน<8พอใจไหม? เขาตอบวา ยงไม
พอใจ ในค:าตอบน<8 หลวงพอจ7งพCดวา ถาอยางน8น เรากJไมพอใจในค:าถามของโยม
เหม3อนกน เทาน8นเอง กเลสของเขากJพงข78น เขาท:าตาถล7งข78น สะบดหนาแลวกJหมด
เวลาพอด<...
การพกอยCท<4วดธรรมประท<ปลอนดอนน8น ท<4ท:าประจ:า ค3อ ตอนเชาออกบณฑบาต ตอน
บายถ7งเยJนแสดงธรรมสอบรมกรรมฐานใหญาตโยมท<4มา และตอบปญหาท<4เขาถามเปJน
ประจ:า แมไปท<4เม3องอ34นๆ กJปฏบตอยางน<8อยCเปJนประจ:า แลวแตเวลาและโอกาส
ในขณะท<4หลวงพอไปประกาศสจธรรมอยCในประเทศองกฤษ ไดม<ฝร4งคนหน74ง เร<ยนถาม
ทานวา
ชว< ตของพระเปJนอยางไร? ท:าไมชาวบานถ7งไดเล<8ยงดCโดยท<4พระไมไดท:า
อะไร?
หลวงพอจ7งตอบแบบใหเขาตองขบคดปญหาของตวเองวา ถ7งบอกใหกJไมรCหรอกมน
เหม3อนกบนกท<4อยากรCเร3อ
4 งของปลา ในน:8า ถงปลาจะบอกความจรงวา อยในน,7าน7น
เป(นอยางไร นกก(ไมมทางทจะร!ได! ตราบใดทนกยงไมได!เป(นปลา
ค:าพCดท<4ซง78 ใจ จบใจของหลวงพอมนเขาไปตดอยCกบใจของคนเหลาน8นอ<กนาน ดงน8น
เม34อหลวงพอกลบสCเม3องไทยแลว ในระหวางพรรษาป< ๒๕๒๐ น8นเอง หลวงพอจ7งได
รบหนงสอ
3 จาก คณะผCจดท:าภาพยนตรเพ34อการศก
7 ษาของสถาน<วทย และโทรทศน
บ<.บ<.ซ.< กรงลอนดอน ตดตอเขามาถายท:าภาพยนตร ในเร3อ
4 งท<4เก<4ยวกบพระพทธศาสนา
โดยเฉพาะวดหนองปาพง
ตอนทายของหนงสอ
3 ตดตอฉบบน8นม<ขอความอยCประโยค
หน74งท<4เขาพCดเนนวา หวงวาทานอาจารย คงจะเปJนปลาท<4เหJนประโยชน (เก38อกCล) แกนก
ดงน8นเม34อประมาณตนเด3อนตลาคมของป<น8นเอง คณะของเขาจ7งไดเดนทางเขามาเพ34อ
ท:าภาพยนตรดงกลาวซง74 เปJนเร34องราวสารคด<เก<4ยวกบชว< ต และกจวตร ประจ:าวน และ
ขอวตรปฏบตท8งปวงของพระปา อนม<นามวา พระกรรมฐานโดยตรง หลงจากน8นไมนาน
ภาพยนตรสารคด< เพ34อการศก
4 งน8นกJไดกระจายออกไปคอนโลก
7 ษาเร3อ
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ในคราวออกไปประกาศสจธรรมสCภาคพ38นตะวนตกของหลวงพอคร8งน<8
นอกจากท<4
ประเทศองกฤษแลวในระหวางวนท<4 ๓๐ พฤษภาคม ถ7งวนท<4 ๘ มถนายน ๒๕๒๐ น8น
หลวงพอ ยงไดแผเมตตาไปถ7งชาวปาร<สประเทศฝร4งเศสอ<กดวย ชวยให คนของ
ประเทศน8น และผCพ74งยายเขาไปอยCรวม เขาไดด34มด:4าในรส แหงพระสทธรรม อนพร4งพรC
ออกจากโอษฐของหลวงพอเปJนเวลา ต8ง ๙ วน หลวงพอพCดใหฟงวา เปJนท<4เกดความ
สงเวชนาสงสาร ชาวลาว เขมร ญวน อพยพเหลาน8นบานแตกสาแหรกขาด เปJนคน
พลดถ4นเหนหางดนแดนมาตภCมส เพราะไฟกเลสท<4คนเรากอข7น
8 ท:าลายกน คนท<4เคย
ร:4ารวยอยCด<สบายมากลบกลายเปJนคนจนขดนพลดจากบานเกดเม3องนอนม<ผวพรรณ
หมองคล:8า น:8าตานองหนา ความพลดพรากจากของทรกทพอใจมนก( เป(นท/กข
คนตาด<เทาน8น จ7งจะมองเหJนธรรม สวนคนตาบอด (ตาใน) ยอมมองไมเหJนธรรมเลย
ตอนหน74งทานไดใหโอวาท เปJนการปลอบใจ ของผCพลดถ4น เหลาน8นวา เลกคดเสย
<
อยาไปคดถ7งมน เร34องท<4ผานไปแลวมน กJผานไปแลว เหม3อนวนวาน อยาไปเกJบเอามา
เปJนหนามท4มแทงตวเองอ<กเลย ใหถ3อวาเราเกดใหมแลว บานของเราน8นอยCท<4ไหนเลา
อยCท<4น<4ตรงน<8แหละ ญาตมตรของเรากJอยCม<ท<4น<4แลว ท<เ4 ราจากมามนไมใชบานของเรา ถา
เปJนบานของเราจรงเรากJตองอยCไดซ...อยาไปคดอะไรมากจะล:าบากตวเองเปลาๆ จง
อตสาหท:ามาหาเล<8ยงชพ
ใหม<ความสามคค<
< โดยสจรตด:ารงชว< ตสรางความด<ตอไป
เอ38อเฟ38อ ชวยเหล3อกนม<เมตตาอาร<ตอกน จะอยCท<4ไหน กJไมม<ใครอยCไดนานเทาไหร
หรอก เด<ย
c วเรากJพากนจากมนไปหมดน4นแหละ
ธรรมโอสถของหลวงพอ คงจะเปJนด4งทพยวาร<ช:าระลางจตท<4เศราหมองระทมทกขมา
แรมป< พอไดรางซาความเรารอนลงไดบาง คงจะเปJนผาส:าล<แผนนอยๆ คอยซบน:8าตา
ในยามทกขไดบาง คงจะท:าใหเขาเหลาน8นพอม<ทางมองเหJนเขJมทศชท
<8 างใหเขาเหลา
น8น ไมคดสน
8 เกนไปกระมง...
เม34อกลบค3นสCวดพระธรรมประท<ป กรงลอนดอนแลว หลวงพอกJไดประกาศธรรม และท:า
ศาสนกจประจ:าดงเชนวนกอนๆ จนกระท4งถ7งวนท<4 ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐ หลวงพอได
เข<ยนไวในสมดบนท7กวา
ตอนกลางค3นวนท<4 ๑๔ พลอากาศโทชC พรอมดวยคณนาย สภาพและคณทองนอย ซง74
เปJนคนของไทยอนเตอร ไดไปรวมกบพวกท:ากรรมฐาน และไดรวมในการเปด สาขาท
๑ (ภาคพ7นย/โรป) น<8ดวย และในวนท<4 ๑๕ กJไดชวยบรการใหความสะดวกทกอยางบน
เคร3อ
4 งบนตลอดตนทาง ถ7งปลายทางดวย ท8งตอนไปกJใหความสะดวก และตอนกลบกJ
ใหความสะดวก
เราได!เดนทางไปเมองนอก และเมองในนอก และเมองในใน และเมองนอกนอก
รวมเป(น ๔ เมองด!วยกน และภาษาท<ต
4 องใชในเม3องท8งหลายเหลาน<8ค3อ นรตตภาษา
จ7งเกดประโยชนเทาท<4ควร ภาษาท8งหลายเหลาน<8 ไมม<ครCสอนเปJนภาษาท<4ตองเร<ยน
ดวยตนเองเทาน8น เม34อพบกบเหตการณ ภาษาท8งหลายเหลาน<8จ7งจะปรากฏข7น
8 เฉพาะ
ฉะน8นพระพทธเจาพระองคทรงแตกฉานในภาษาท8งปวง
และไดเหJนชนชาวยโรปน<8
เปJนดอกบว ๔ เหลาจรงๆ เราม<ความรCสก
7 อยางน8น
เราเปJนพระอยCแตในปามานมนาน
น7กวาไปเม3องนอกจะม<ความต34นเตนกJเปลา
พระพทธเจาตามควบคมเราอยCทกอรยาบถ มหน:าซ:8ายงไมเกดปญญาอ<กดวย เหม3อน
บวในน:8าไมยอมใหน:8าทวม ฉนน8น พจารณาตรงกนขามเร34อยไป
ไดเท<4ยวไปดCในมหาวทยาลยตางๆแลวจ7งคดวา มนษยศาสตรท8งหลายมนย4งเหJนไดชด
วาม<แตศาสตรท<4ไมม<คมท8งน8น ไมสามารถจะตดทกขไดม<แตกอใหเกดทกขศาสตร ท8ง
หลายเหลาน8นเราเหJนวา ถาไมมาข7น
8 ตอพทธศาสตร แลวมนจะไปไมรอดท8งน8น เม34อเรา
น4งอยCบนเคร34องบน ม<ความรCสก
7 แปลกหลายอยาง และไดวตกไปถ7งค:าท<4ทานวา สC ท8ง
หลายจงมาดCโลกน<8อนตระการดจราชรถท<4คนเขลายอมหมกอยC แตผCรCหาของอยCไม อน
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น<8กJชดเจนย4งข7น
8 และค:าท<4ทานตรสไววา เม34อยงไมรCการประพฤตและประเพณ<ของชนใน
กลมท8งหลายเหลาน8น เราอยาไปถ3อตวในท<4น8น อนน<8กJชดเจนข7น
8 ถ7งท<4สด
ยานท<4น:าประชาชนท8งหลายไปสCจดประสงค กJเปJนยานอยางหยาบๆ เพราะเป(นยานท
น,าคนทมท/กขในทน7 ไปสท/กขในทน7นอกสวนไปเวยนมาอยอยางน7ไมร!จบ และ
รCสก
7 ข78นวาเรามาเม3องนอกได เพราะอะไรเปJนเหต? เพราะอะไรๆ เรา กJไมไดศก
7 ษาและ
มาไดโดยสะดวกทกอยางม<ผCบรการท8งน8น เม34อคดๆดCกJแปลกและรCสก
7 ขบขนมากๆ (
เข<ยนบนเคร34องบนก:าลงบนบนอากาศสCงสดสองหม34นฟต)
ความรCสก
7 ในเหตการณ ท<4ไดไปเม3องนอกในคราวน<8 กJนาขบขนเหม3อนกน เพราะเราเหJน
วาอยCเม3องไทยมานานแลว คลายๆกบพญาลงใหคนหยอกเลนมาหลายป<แลว ลองไป
เปJนอาจารยกบในเม3องนอกดCสกเวลาหน74งมนจะเปJนอยางไร เพราะภาษาเขาเราไมรC กJ
ตองเปJนอาจารยกบอยางแนนอน และกJเปJน ไปตามความคดอยางน8น กบมนไมรCภาษา
ของมนษย แตพอมนรองข7น
8 แลวคนชอบไปหามนจงเลย
เลยเปJนคนใบ สอนคนบาไปอ<กเสย
< แลว กJด<เหม3อนกน ปรญญาของพระพทธเจาน8นไม
ตองไปเร<ยนไปสอนกบเขาหรอก ฉะน8นพระใบเลยเปJนเหตใหไดต8งสาขา ๒ แหง ค3อ
กรงลอนดอน และฝร4งเศส เพ34อใหคนบาศก
7 ษากJขบขนด<เหม3อนกนฯ...
วนท<4 ๑๙ ก.ค. ๒๕๒๐ เดนทางกลบจากกรงลอนดอน สCประเทศไทย

การจารกไปตางประเทศคร7งท ๒
ในการจารกคร8งท<4 ๒ น<8เน34องจากหลวงพอไดบนท7กไว ในสมดเหม3อนคร8งแรกทานคง
พจารณาเหJนวาคร8งท<4หน74งบนท7กไวขาง นอกเพ34อผCอ34นไดทราบผลงานจนตนาการบาง
อยางของทาน เหม3อนกบเปดไฟใหม<แสงสวางหนาบาน เพ34อเปJนประโยชนแก คน
ท4วไป ท<4ใครในการเดนทาง...
แตการไปคร8งท<ส
4 องของทานน<8
หลวงพอบนท7กไวขางในมากกวา
ผCรวบรวมจ7งไม
สามารถท<4จะน:ามาเสนออยางละเอ<ยดแกผCอานได จ7งม<เพ<ยงยอๆ เปร<ยบเหม3อนหลวง
พอไดเปดไฟสวาง ในหองนอน แตแสงสะทอนซง74 สองออกมา กJท:าใหผCอยCขางนอก
ไดรบแสงสวางสองทางเดนแหงชว< ตของเขาเหลาน8น ตามสมควรแกฐานะภาวะของตน
ดงน8นจ7งม<ชาวสงฆทรสต แหงประเทศองกฤษ ไดตดตอขอนมนตหลวงพอชา สภทโท
ใหจารกไปเผยแพรธรรมะท<4น4นเปJนคร8งท<4 ๒ ในป< ๒๕๒๒ หลวงพอจ7งไดออกเดนทาง
ไปตามค:านมนตของเขา พรอมกบพระปภากโรอ<กคร8งหน74ง เม34อวนท<4 ๓๐ เมษายน
๒๕๒๒ น8นเอง เม34อเดนทางถ7งประเทศองกฤษแลวกJได ใหการอบรมกรรมฐาน แสดง
ธรรมและสนทนาธรรมกบผCมาพบเปJนจ:านวนมากข78นกวาการไปคร8งแรกหลายเทา
นอกจากน8นทานยงไดไปดCสถานท<4ท<4เขาถวาย เพ34อจดต8งเปJนส:านกถาวรข7น
8 ในท<แ
4 หง
ใหมน<8เปJนธรรมชาตนาร34นรมยใจ เหมาะสมแกการปฏบตธรรมอยางย4ง เพราะบรเวณ
กวางขวางด< รCสก
7 วาไมคบแคบเหม3อน แฮมปสะเตท ซง74 ต8งอยCในใจกลางเม3องลอนดอน
ไมเพ<ยงพอแกจ:านวนคนผCใครตอการปฏบตธรรม
สวนสถานท<4แหงใหมน<8เปJนปา
ธรรมชาตของเม3องหนาวม<ทะเลสาบอยCใกลๆม<ต7กเกาหลงใหญอยCหลงหน74ง
ใชเปJน
ท<4พกพาอาศย และประกาศสจธรรมของพระภกษสามเณรซง74 ลวนเปJนชาวตะวนตก ผCได
รบการบรรพชาอปสมบท ไปจากวดหนองปาพง จ7งเปJนอนกลาวไดวาพระสงฆผCเปJนลCก
ศษย ของหลวงพอคณะน8นไดเขามาอยCอาศยท<4แหงใหมน<8เพ34อปฏบตธรรม และประกาศ
สจธรรมเร3อ
4 ยมา คณะกรรมการของธรรมประท<ป เปJนเพ<ยงผCอปถมภตามสมควรแก
ฐานะเทาน8น
ปจจบนน<8ไดรบความสนใจจากชาวไทยและชาวตางประเทศ
ใหการ
สนบสนนเพ4มมากข78นเร3อ
4 ยๆ นบวาทานสเมโธและคณะลCกศษย ซง74 เดนทางไปปฏบต
หนาท<4 ในนามหลวงพอชาแหงวดหนองปาพงไดถายทอดหลกปฏบตธรรม ใหด:ารงอยC
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ในภาคพ38นตะวนตกน8นไดอยางด<ย4ง
เม34อหลวงพอไดพกอยCท<4ซสเซJคพอเปJนท<4อนใจแกบรรดาสานศษยแลวจ7งกลบมาพกท<4
แฮมปสะเตทระยะหน74งเพ34อเตร<ยมตว ออกเดนทางไปสหรฐอเมรกา

จารกสอเมรกา
หลวงพอชาออกเดนทางสCสหรฐอเมรกาม<ทานปภากโร เปJนปจฉาสมณะ ไดไปพกท<4
ส:านกกรรมฐานของนายแจ_ค ผCเปJนศษยฝร4ง ซง74 เคยมาบวชอยCท<4วดหนองปาพง หลวง
พอไดพกอยC ท<4ส:านกน8นเปJนเวลาเกาวน ทานไดอบรมขอปฏบตกรรมฐานแก ชนชาว
อเมรกนเปJนจ:านวนมาก ท:าใหเขาเหลาน8นไดรบป<ตสข เกดความสนใจในหลกปฏบต
ตามแนวหลวงพอสง4 สอน แลวจ7งออกจากแมซาชCเทเดนทางไปเม3องซแ
< อ_ตเต8ล ซง74
เปJนบานเกดเม3องนอนของทานปภากโร ภกข ออกจากซแ
< อ_ตเต8ลแลวเดนทางเขาสC
ชคาโก แลวกJเดนทางไปสCประเทศแคนาดา จากน8นกJไดยอนกลบมาท<แ
4 มซาชCเท แลว
เดนทางตอไปท<4นครนวยอรค แตละสถานท<4ท<4หลวงพอไดไปเย<4ยมน8นๆ ทานกJไดแนะน:า
หลกปฏบตธรรมไดสนทนาธรรมและตอบปญหาแกผCท<4สนใจจนเปJนท<ซ
4 าบซง78 ตร7งใจ
ของเขาเหลาน8น
เม34อหลวงพอกลบจากสหรฐค3นสCองกฤษแลว พกท<4 แฮมปสะเตททานไดอยCดCแล การ
เคล34อนยายบรขารของพระสงฆสานศษยเพ34อเดนทางไปสถานท<4แหงใหม ซง74 เปJนท<4ตง8
ส:านกดงท<4กลาวมาแลวน8น ตอจากน8นทานกJไดเดนทางไปเย<4ยมบานของ มสเตอรซอร
เศรษฐ<ชาวพมาอยCท<4โอ_คเกJนโฮลท ไดรวมสงฆกรรมบวชนาคกบทานมหาสย
< าดอว ซง74
เปJนพระเถระพมา เปJนอปชฌาย ใหการอปสมบทกลบตร
ตอมาหลวงพอกJไดรบนมนตใหเดนทางไปยงสก_อตแลนดพกอยCท<4น8นสองค3น ม<ผCสนใจ
ในการปฏบตธรรม ซง74 เคยมาฝ7กภาวนาธรรมกบทานสเมโธกJม<อยCไมนอยและม<ผCสนใจ
คดอยากจะใหต8งส:านกสาขาของหลวงพอข7น
8 อ<กท<4น4น
สกหน74งแหงแตทานยงพจารณาอยCวาจะม<ความเหมาะสมเพ<ยงใดหร3อไม
การเดนทางไปประกาศสจธรรมในตางประเทศของ หลวงพอชา สภทโท ท8งสองคร8งน<8
น8น จ7งถ3อไดวาหลวงพอไดน:าหลกปฏบตธรรมทางพระพทธศาสนา ไปเผยแพรยงตาง
ประเทศ ในนามของคณะสงฆและปวงชนชาวไทย ใหเปJนท<4รจกของชนชาวตะวนตก
C
เพ34อจะไดด:ารงคงอยCในภาคพ38นสวนน8นตลอดชว4 กาลนาน
หลวงพอไดเดนทางกลบค3นสCประเทศไทย เพ34อกลบมาเปJนรมโพธ`รมไทรของสานศษย
และพทธศาสนกชนเม34อวนท<4 ๓๐ มถนายน ๒๕๒๒

หลวงพออาพาธ
สงขารรางกายของหลวงพอ กJเกดกอมาจากดน น:8า ลม ไฟ ซง74 ม<ใจครอง เหม3อนเราๆ
ทานๆน<4แหละ เม34อสงขารผานมานานวน ย4งใชงานมากความทรดโทรมกJเรJวข78นกวาปกต
สมยขาพเจามาอยCกบทานป<แรกๆ เคยน4งสนทนาธรรมกบหลวงพอต8งแตสองทม จน
กระท4งถ7งต< ๓ ต< ๔ บางโอกาส เคยเหJนทานน4งสนทนาธรรม กบญาตโยม ผCสนใจใน
ธรรมซง74 เดนทางมาจากถ4นไกล จนกระท4งถ7งรงเชากJม<หลายๆคร8ง ชว< ตของทานเกดมา
เพ34อผCอ34นสมองเหJนประโยชนเก38อกCลแกหมCมนษยผCมาสC
แมจะออนเพล<ยเม34อยลาสก
ปานใด ทานกJไมแสดงออกถ7งความออนแอใหเหJน เพราะอาศยความเมตตาเปJนท<4ต8ง
แมลCกศษยจะอยCในส:านกสาขาใดๆ จะไกลหร3อใกลกJตาม ทานยงอตสาหเดนทางไป
ใหก:าลงใจและแนะน:าการปฏบตสนบสนนอยางท4วถ7งแตสงขารรางกายทกอยางกJม<
ความ แก เจJบ ตาย ไปเปJนธรรมดา
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ดงน8นในป< ๒๕๒๐ ถ7งแมความผดปกตของรางกายจะปรากฏข7น
8 บาง แตเพราะหลวงพอ
มงประโยชนเพ34อสวนรวม
ทานกJยงอดทนสCไดเดนทางไปประกาศสจธรรมในตาง
ประเทศถ7งสองคร8ง เปJนการน:าธรรมโอสถจากดนแดนภาคตะวนออก ไปสงเคราะหชาว
ตะวนตก ใหไดรบประโยชนอยางด<ย4ง น<4ค3อพลงแหงเมตตาธรรม ซง74 ม<ประจ:าอยCในหทย
ของทาน
หลวงพอเร4มอาพาธ และเร4มม<อาการปรากฏข78นท<ละนอยๆ จนกระท4งไดรบการผาตด
ทางสมอง แตกJเปJนท<4นายนด<ท<4ไดม<คณะแพทยหลายทาน หลายโรงพยาบาลไดถวาย
การรกษาจนสดความสามารถ ซง74 บรรดาคณะศษยท8งหลายขอขอบพระคณไว ณ ท<4น<8
และตามหนงสอ
3 รายงานแพทย ซง74 นายแพทยจรส สวรรณเวลา และนายแพทยสพฒน
โอเจรญ แหงโรงพยาบาลจฬาลงกรณ กรงเทพฯ ไดบนท7กไววา
หลวงพอชาอาย ๖๔ ป< แขJงแรงเปJนปกตด< จนเร4มม<อาการคร8งแรกเม34อ พ.ศ.๒๕๒๐
ขณะเดนทางไปประเทศองกฤษ ดวยรCสก
7 โงนเงน การทรงตวไมคอยด< ไมเทาซง74 ใชถ3อ
อยCเปJนประจ:า อยCแลว รCสก
วาจ:
า
เปJ
น
ตองใช
ม<อาการหนกบรเวณตนคอดวย
7
ต8งแตน8นมา อาการโงนเงนทรงตวไมคอยด< กJเปJนมาตลอด บางระยะกJเปJนมาก บาง
ระยะกJนอย
พ.ศ.๒๕๒๓ม<อาการคล3น
4 ไสมกเปJนตอนด7กๆม<นอยคร8งท<4เกดอาเจ<ยนดวย
อาการโงนเงนยงเปJน เชนเดม ไมเคยถ7งกบลม
พ.ศ.๒๕๒๔ ราวเด3อนกรกฎาคม เร4มม<อาการความจ:า ไมด< อาการโงนเงนทรงตวไมด< กJ
ทรดลง ม<อาการเม34อย และออนเพล<ยดวยม<อาการหนกต7งตนคอ แตเม34อฉนยาหมอ
สมนไพร อาการหนกตนคอน<8หายไป ตอนน<8ตรวจพบวาเปJนเบาหวานดวย นายแพทยส
เทพ และแพทยหญงประภา วงศแพทย ไดจดยาถวาย สวนอาการอ34นยงคงอยC จนถ7ง
กลางเด3อนกนยายน รCสก
7 ออนเพล<ยมากข78น และเบ34ออาหาร นายแพทยอทย เจนพาน
ชย ไดตรวจคล34นไฟฟาหวใจให พบวาปกตด<
อาการทรดมากข7น
8 ในวนท<4๑๔ตลาคม๒๕๒๔จ7งเดนทางไปกรงเทพฯ เขาโรงพยาบาล
ส:าโรง ขณะน8นยงเดนเองได แตตองชวยพยงบาง ไดตรวจเอกซเรยคอมพวเตอรซ:8า
พบวา ชองภายในสมองขนาดเลJกลงกวาคร8งแรกจนถ7งกลางเด3อนมถนายน ๒๕๒๕เม34อ
เดนทางกลบไปยงจงหวดอบลราชธาน<ยงม<อาการทรงตวไมคอยด<
เดนตองพยงและ
เดนไกลๆไมได ผCดCแลสงเกตวาขาขางซายยกไมคอยถนด สCขางขวาไมได ความจ:า
และการพCดบางวนด<พอสมควร บางวนเลอะเล3อน บางระยะรCสก
7 เพล<ยและ ไมอยากพCด
หร3อท:าสง4 ใดอาการเปJนมากข7น
8 ในระยะ๓สปดาหหลงน<8 บางวนเพล<ย และพCดไมม<เสย
< ง
เดนไดเพ<ยงระยะไมก<4กาว ตองใชรถน4งเขJนไปในบรเวณวดวนละสองคร8ง อาหารฉนได
นอยลง
เม34อป<๒๕๒๕ อาการของหลวงพอทรดลง ศษยจ7ง อาราธนาใหหลวงพอเขารบการ
รกษาในโรงพยาบาลจฬาลงกรณ พระบาทสมเดJจพระเจาอยCหวฯ โปรดเกลาโปรด
กระหมอม รบหลวงพอไวในพระบรมราชานเคราะห ไดอยCในหองชดพเศษ ท<4ต7กจง
กลณ< อยCโรงพยาบาลนาน๕เด3อน ม<ศาสตรา จารย นายแพทยจรส สวรรณเวลา ใน
ขณะน8นเปJนผCอ:านวยการ
โรงพยาบาลจฬาลงกรณเปJนหวหนาคณะแพทยถวายการ
รกษา เม34ออยCจนอาการทรงและพนระยะอนตรายแลวแพทยใหพยากรณโรควาจะคอยๆ
ทรดลงคณะสงฆเหJนพองตองกนวาควรจะนมนต หลวงพอกลบวดหนองปา พงทาง
กองทพอากาศไดจดเคร3อ
4 งบนเท<4ยวบนพเศษถวาย
กอนหนาน8น ทางวดไดจดสรางกฏหลงใหมไวคอยทา ดวยพระราชทรพยของพระบาท
สมเดJจพระเจาอยCหวฯ ท<4โปรดเกลา โปรดกระหมอมพระราชทานใหสวนหน74ง คณะศษย
ท<4เคยอปฏฐากสม:4าเสมอโดยตลอด ไดรวมสมทบโดยเสดJจพระราชกศลดวยอ<ก สวน
หน74ง ไดออกแบบใหคลายไอซย
< C ในบรเวณปาของวด สรางเปJนต7กชน
8 เด<ยว หลงเลJก
จดใหม<ท<4ทางท<4สะดวกกบการถวายการ อปฏฐาก และม<เคร3อ
4 งม3อแพทยท<4จ:าเปJนตองใช

อาจารยชา: ฟงธรรมะ
จ7งเอ38ออ:านวยใหถวายการดCแลไดใกลเค<ยงกบเม34ออยCในโรงพยาบาล ม<แพทยจากโรง
พยาบาลสรรพสทธ` ประสงคมาถวายตรวจอาการเปJนประจ:าทกวน บรษพยาบาลเปล<ย
4 น
เวรกนมาเฝา คณะพยาบาลเอ38อเฟ38อใหความสะดวกเตJมท<4และพระอาจารยเล<4ยม ฐตธมa
โม จดเวรพระสงฆศษยหลวงพอท8งในวดหนองปาพงและตามสาขาตางๆ ใหเขาเวรวน
ละ ๒ ผลดๆละ ๔สองค และสามเณรอ<ก ๑ รCป มไดขาด จนม<ผCกลาว วามหาเศรษฐ<กJม
อาจจะจางบรษพยาบาลไดถ7งวนละ ๑๐ คน หร3อผCม<บตร ๑๒ คน เม34อปวยกJไมแนใจวา
จะไดลCกมาดCแลอยางด<เทาหลวงพอ ท8งน<8เพราะหลวงพอเปJนผCเป<ย
4 มดวยเมตตา เปJน
ท<4รก และเคารพของบรรดาศษย พระท<เ4 ขาเวรปฏบตหลวงพอน8นตาง ถวายแรงกาย
แรงใจ และอทศเวลาใหหลวงพอเปJนปฏบตบCชา ตอผCม<พระคณย4งกวาบดาบงเกดเกลา
คณะชก
< Jผลดเวรกนมาประกอบอาหารเหลวตามท<4โภชนากรแนะใหทกวนมไดขาดเลย
เม34อถ7งระยะท<4หลวงพอม<อาการส:าลกบอยข7น
8 ขณะใหอาหารทางปาก แพทยเหJนสมควร
ใหเปล<4ยนใหทางสายยางลงกระเพาะเพ34อปองกน
โรคปอดบวมแทรกจากการส:าลก
อาหารหร3อเสมหะ พระอปฏฐาก กJเร<ยนวธ<ใสสายยางจนชา: นาญม<การซอมใสตนเอง
กอน ดวยความหวงท<จ
4 ะลดความระคายเค3องตอเน38อเย34อในหลอดคอ และหลอดอาหาร
ของหลวงพอในการใสแตละคร8งใหเหล3อนอยท<4สด ท<จ
4 ะท:าได นอกจากน<8ทานยงเร<ยน
วธ<ตรวจเล3อด ตรวจปสสาวะ เพ34อดCระดบน:8าตาลเพ34อบนท7กและรายงานตอแพทยและ
ปรบขนาดยา ตามสง4 ไดถCกตองแมหลวงพอจะอาพาธนานนบป<แตผวพรรณกJดCผองใส
และไมเคยม<แผลกดทบอยางผCปวยเร3อ
8 รงสวนใหญ
ม<ผCกลาววาการท<4หลวงพออยCเปJนขวญใหลCกศษยหลายป<น8นม<ผลใหพระสงฆเจรญใน
ธรรมและสามคค< รวมแรง รวมใจ เรงปฏบตบCชาแดหลวงพอ ท:าใหเกดม<สาขาตางๆ
เพ4มข78นท8งในและนอกประเทศ
นอกจากน<8ยงม<การรวบรวมเทปเทศนาของหลวงพอ
ถอดความออกมาเปJนหนงสอ
แจกญาตโยมไดมากมายหลายเร3
4อง ยงผลใหฆราวาส ผC
3
สนใจในค:าสอนของหลวงพอมงปฏบตธรรมมากข78น
ม<คนเปJนหมCคณะมากราบเย<4ยมหลวงพอเปJนประจ:าทกวน จนตองก:าหนดเวลาเย<4ยมใน
ภาคเชาและเยJน เพ34อมใหเปJนการรบกวน หลวงพอมากเกนไป พระอปฏฐากจะเขJนรถ
ออกมาใหญาตโยมไดกราบตามเวลาท<4ก:าหนด รถเขJนน<8เปJนรถท<4สง4 ประกอบพเศษจาก
ประเทศองกฤษม<การวดสดสวนของหลวงพอสงใหเขา (ท:านองเด<ยวกบการวดตวตด
เสอ
38 ) จ7งใชไดด<ม<ท<4พยงคอ แขนขาในสดสวนท<4เหมาะเจาะ ผCท<4ไมเคยมากราบเย<4ยมอาจ
เขาใจผดวาหลวงพอทานน4งไดเอง และไมไดเปJนอมพาต
ส:าหรบโอสถท<4ใชเปJนประจ:า สวนใหญเบกไดจาก โรงพยาบาลสรรพสทธ`ประสงค
โอสถพเศษท<4ไมม<ในอบลฯ
กJส4งมาท<4โรงพยาบาลจฬาลงกรณซง74 พระบาทสมเดJจ
พระเจาอยCหว พระราชทานใหอยCในพระบรมราชานเคราะหเสมอมา
ต8งแตป< ๒๕๓๐ คณะพระสงฆท8งวดปานานาชาต ซง74 เปJนชาวตางประเทศ มาเย<4ยม
ถวายสกการะหลวงพอทกวน พระเปJนประจ:าม<อบาสกอบาสกาโดยสาร รถสองแถวมา
ดวยเสมอ พากนมาสวดมนตบทส:าคญๆ เชน วปสนาภCม และโพชฌงค เปJนตน ถวาย
หลวงพอ เปJนภาพท<ป
4 ระทบใจแกผCมาพบเหJนเปJนอยางย4ง ตอมาเม34อม<คณะผCปฏบต
ธรรมจากกรงเทพฯมา กJม<การสวดท:าวตร ถวายหลวงพอดวยเปJนคร8งคราว
ระยะตอมา หลวงพออาการหนกเปJนพกๆ มกจะเปJนระยะ ท<4อากาศเปล<4ยนแปลงราว
เด3อนตลาคม-พฤศจกายน
หลวงพอตองเขารบการรกษาท<4โรงพยาบาลสรรพสทธ`
ประสงคตองเจาะคอเม34อเมษายน ๒๕๓๑ เพ34อใหดCดเสมหะไดงายข7น
8
อาการของหลวงพอทรดลงชาๆ ตามวยและสงขารท<เ4 สอ
34 มลงไป เหม3อนกบหลวงพอ
สาธตใหศษยเหJนภยในวฏสงสารเหJนความเสอ
34 มไปสน
8 ไปของสงขารวา เรามความแก
ความเจ(บไข!เป(นธรรมดา ไมมใครจะลวงพ!นความแก ความเจ(บไข!ไปได! พระ
อปฏฐากเลาวาแมหลวงพอจะไมไดแสดงธรรมเทศนา แตกJไดเร<ยนธรรมจากหลวงพอ

อาจารยชา: ฟงธรรมะ
เสมอ
เน34องจากหลวงพอไปเขาไอซย
< C. ของโรงพยาบาล สรรพสทธ`ประสงคอยCบอยๆ จ7งม<ผC
ปรารภใหคณะศษยรวมสมทบทนสรางต7กไอซย
< C.ใหแกโรงพยาบาล ขณะน<8กJยงด:าเนน
การสรางอยCยงไมแลวเสรJจเขาใจวายงขาดงบท<4จะซอ
38 อปกรณอ<ก
มกราคม ๒๕๓๕ หลวงพอหอบมากจ7งตองเขา โรงพยาบาลอ<ก แพทยวนจฉยวาหวใจ
วาย ตอมาม<อาการไตวายแทรกดวย แพทยใหการรกษาเตJมท<4อาการไมด<ขน
78 ค3นวนท<4
๑๕มกราคม หลงจากท<4ทราบวาอาการของหลวงพอทรดลงเร34อยๆ คณะสงฆเหJนสมควร
นมนตหลวงพอกลบวด เชาวนท<4 ๑๖มกราคม เวลา ๕.๒๐ น. หลวงพอกJละสงขารไป
อยางสงบ จากไปอยาง ครCผCย4งใหญในวนครC
ระยะน8นเปJนระยะท<4การกอสรางในวดสวนใหญส:าเรJจแลว และพระสงฆตางชาตก:าลง
อบรมกรรมฐานกนท<4วดปาวนโพธญาณ
ม<พระอาจารยสเมโธศษยฝร4งองคแรกของ
หลวงพอ เปJนผCอบรมธรรมอยC สวนพระสงฆไทยกJเตร<ยมจะประชมกนในเวลาอนใกลกน
น8น ศษยจ7งตางเตร<ยมพรอมท<4จะมาชมนมกนท<4วดหนองปาพง อยCแลว เม34อทราบขาว
หลวงพอจ7งมากนอยางพรอมเพร<ยงกนมากราบ
สกการะรางของหลวงพอท<4ทอดลง
สอนศษยเปJนคร8งสดทาย และตางพากนปฏบตบCชาหลวงพออยางเขมแขJง
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