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หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

ไมใ่ชเ่ร�ืองแปลกท�ีพระสงฆป์ฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบหลายองค ์ทั�งในอดตีและปัจจบุนั มกัมี
เร�ือง “นอกเหตเุหนอืผล” อนัเกดิดว้ย “บญุญฤทธ�ิ” ของแตล่ะทา่นใหผู้้คนทั�วไปประหลาดใจ และ

สงสยัอยู่เสมอ

นับตั�งแตนั่กบนิเหน็หลวงปู่แหวน อยู่บนอากาศ ขณะทาํการบนิอยู่เหนอืคอยแมปั่�ง แต่
หลวงปู่กลบับอกวา่ “ฮาบใ่จป้ี�” จะเหาะไดย้งัไง

ชาวจนีคนหน�ึง ลอบเทน�ํามนตข์องหลวงพอ่แชม่ วดัดอนยายหอม ท�ิงนอกวดั แตเ่ทไม่
ออกถงึกบัรอ้ง "ไอห้ยา...หลวงพอ่องคเ์ลก็กเ็กง่เหมยีนกนั"

ผู้กอ่การรา้ยบกุวดับา้นโนนเจรญิ ซ�ึงหลวงปู่มั�นพาํนักอยู่ตามลาํพัง เพ�ือหมายจะฆา่แต่
กลบัหาทา่นไมพ่บ ทั�ง ๆ ท�ีทา่นไมไ่ดห้ลบซอ่นตวัไปไหน

หลวงพอ่ฤๅษลีงิดาํ กอ่นจะไปกราบหลวงปู่ครบูาพรหมจักร วดัพระพทุธบาทตากผา้ พดู
กบัลกูศษิยว์า่ ถา้ไปแลว้ครบูาพรหมจักรไมพ่ดูดว้ยจะเอาไมท้�ิมปาก เม�ือไปถงึหลวงปู่ครบูา
พรหมจักรกพ็ดูจอ้ แลว้ดกัคอวา่ ไมงั่�นจะมคีนเอาไมม้าท�ิมปากฉัน ทาํเอาหลวงพอ่ฤๅษลีงิดาํตอ้ง
ไลเ่ลยีงลกูศษิยเ์ป็นรายหวัวา่มใีครแอบดอดไปฟอ้งหลวงปู่ครบูาพรหมจักรลว่งหนา้หรอืเปลา่

เร�ืองยงิไมอ่อก แทงไมเ่ขา้ รถคว�ําไมต่าย ดจูะเป็นธรรมดาสาํหรับชาวพทุธในประเทศไทย
ไปเสยีแลว้

บญุฤทธ�ิอยา่งนั�นถอืเป็นโชคหรอืบญุวาสนาของชาวพทุธแตล่ะคนจะไดป้ระสบกบัตวัเอง

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท เป็นพระปฏบิตัดิแีลว้ชอบแลว้อกีองคห์น�ึง ซ�ึงมบีญุญฤทธ�ิท�ีหลายคน
ไดป้ระสบกบัตวัเองมามากมาย แตเ่ร�ืองอยา่งน�ีหลวงพอ่ไมเ่คยใหค้วามสนใจ สอนใหค้นอยา่สนใจ
ใหมุ้่งปฏบิตัตินเพ�ืออยา่งนอ้ยชวีติน�ีไดต้กเขา้ในกระแสธรรมบา้งกนั็บวา่ดยี�ิง

แตป่ระสบการณแ์ปลก ๆ นอกเหตเุหนอืผลของหลวงพอ่ชากม็ผีู้ประสบ และไดบ้นัทกึเอา
ไวไ้มน่อ้ย ขา้พเจา้จะคดับางเร�ืองบางเหตกุารณท์�ีไมโ่ลดโผนโจนทะยานเกนิไปนัก เพ�ือดาํรงเจตนา
ของหลวงพอ่ชาท�ีไมป่รารถนาใหใ้คร ๆ เอาใจใสเ่ร�ืองแบบน�ีเกนิไป ทั�งเร�ืองท�ีเกดิกบัคนอ�ืนและเกดิ
ข�ึนกบัตนเอง

เร�ืองท�ี 1



เร�ืองแรก พระอาจารยอ์มร เขมจติโต เจา้อาวาสวดัป่าวเิวกธร

รมชาน ์อาํเภอมว่งสามสบิ จังหวดัอบุลราชธาน ีไดบ้นัทกึจากปากคาํของ
รอ้ยเอกสมบญุ บญุญรังสรรค ์(ยศขณะพ.ศ.2510)

เร�ืองมอียู่วา่ ผู้กองเพ�ิงยา้ยมาอยู่อบุลฯ ใหม ่ๆ กถ็ามไถใ่ครตอ่
ใครวา่มอีาจารยเ์กง่ท�ีไหนบา้ง เน�ืองจากวา่เป็นผู้สนใจในเร�ืองเคร�ืองราง
ของขลงัอยู่เป็นนสิยั จงึมผีู้บอกใหไ้ปหาหลวงพอ่ชา วดัหนองป่าพง

วนัแรกท�ีไดพ้บหลวงพอ่ กเ็พยีงสนทนาธรรมทั�วไป จนเกดิ
ความเล�ือมใสศรัทธา แตย่งัไมก่ลา้ขออะไรจากทา่น

อกีหน�ึงสปัดาหก์ม็าใหมแ่ละกราบขอของด ีแตห่ลวงพอ่กลบั
บอกวา่ อาตมาไมม่ขีองดอีะไร ของท�ีดยี�ิงกวา่ของดทีั�งหลายคอืธรรมะ ผู้
ปฏบิตัติามธรรมะแลว้สามารถคุ้มครองคนเองได ้ถงึยงังั�นแลว้ ผู้กอง

สมบญุยงัคงรบเรา้จะเอาใหไ้ด้

หลวงพอ่จงึบอกวา่ อาตมาเคยมพีระเคร�ืองเหมอืนกนั 12 องค ์เหตทุ�ีมนัี�นเกดิจากโยมคน
หน�ึงนาํกระเป๋าท�ีลกูสาวเคยใชม้าถวายเพราะลกูสาวตาย คดิถงึลกูสาวมากทกุครั�งท�ีเหน็กระเป๋าใบน�ี

หลวงพอ่ไมรู่้จะเอากระเป๋าไปทาํอะไรเพราะเป็นของท�ีท�ีพระใชไ้มไ่ด ้แตเ่พ�ือรักษาน�ําใจ
จงึรับเอาไว ้ตั�งใจจะเอาไวใ้สเ่ขม็เยบ็ผา้กบัดา้ย เปดิดแูลว้ไมม่อีะไรในกระเป๋าจงึเอาไปแขวนไวข้า้ง
ฝา ดา้นหวันอน

หลายวนัตอ่มา เหน็กระเป๋าแกวง่ไปมา เขา้ใจวา่ลกูหนคูงเขา้ไปอยู่ในนั�นแลว้ออกไมไ่ด้
จงึลกุไปเปดิกระเป๋าดแูละเหน็พระเคร�ืองรปูใบโพธ�ิอยู่ในกระเป๋า 12 องค ์ไมท่ราบวา่มาอยู่ในกระเป๋า
ไดอ้ยา่งไร

ตอ่มากม็ผีู้ทราบเร�ืองและมาทยอยขอไปจนหมดไมเ่หลอื ผู้รับพระเคร�ืองไปบอกวา่ เป็น
พระเคร�ืองหลวงพอ่ล ีวดัอโศการาม ปากน�ํา ผู้ไดไ้ปกเ็กบ็เงยีบจนดเูหมอืนจะหายสาบสญูไปเลย

เม�ือผู้กองไมส่ามารถรบเรา้เอาของดจีากหลวงพอ่ได ้จงึกราบขอเสน้เกษาท�ีปลงแลว้ของ
ทา่น กเ็ลยไดไ้ปตามประสงค ์จงึเป็นเหตใุหม้ผีู้ขอเสน้เกษาของหลวงพอ่ตามอยา่งกนัมาโดยตลอด

ครั�นผู้กองกลบักรมทหารแลว้กเ็ลา่เร�ืองท�ีไดพ้บหลวงพอ่ชาและเกดิความเล�ือมใสใหเ้พ�ือน
ทหารดว้ยกนัฟัง วนัตอ่มาจงึนัดแนะกนัมาหาหลวงพอ่ชาพรอ้มกนั 4 คน คอื ผู้กองสมบญุ รอ้ยโท
กติต ิรอ้ยโทวนัิย และทหารยศนายพันอกี 2 นาย

ทั�งหมดสนทนากบัหลวงพอ่แลว้กเ็กดิความเล�ือมใสขอฝากตวัเป็นศษิย ์และขอใหห้ลวง
พอ่จดช�ือพวกตนเอาไว ้หลวงพอ่หยบิกระดาษ ปากกาข�ึนมาแลว้บอกวา่

"คณุกติตชิว่ยจดท”ี

รอ้ยโทกติตถิงึกบัสะดุ้ง และซกัไซไ้ลเ่ลยีงวา่ใครบอกช�ือผมกบัหลวงพอ่หรอืยงัไง ทกุคน
บอกวา่เปลา่



พระอาจารยฉ์ลวย สธุมโฺม

ตอ่มา นายพันตรสีมใจ จันทรศร ไดท้ราบกติตศิพัทข์องหลวงพอ่ชาจากนายทหารท�ีเคย
ไปกราบทา่น จงึไปรับตวัผู้กองสมบญุ พรอ้มทั�งภรรยาเพ�ือไปกราบหลวงพอ่ดว้ยกนั

ระหวา่งทางกพ็ดูวา่ “ผมต ั�งใจจะถามอะไรอยา่งหน�ึงกบัพระอาจารยช์า ดวูา่ทา่นจะตอบ
ไดห้รอืไม ่แตผ่มไมบ่อกวา่อะไร"

เม�ือไดพ้บและสนทนากบัหลวงพอ่ครู่หน�ึง หลวงพอ่ซ�ึงกาํลงัอธบิายธรรมะใหท้กุคนฟังอยู่
ขณะนั�นกไ็ดพ้ดูข�ึนวา่

“อยา่งเชน่บางคนมคีวามสงสยัเร�ือง สวากขฺาโต ภควตาธมโฺม..”

ผู้พันสมใจถงึกบัลกุข�ึนทนัท ีแลว้กราบลงตรงหนา้หลวงพอ่ชา เกดิความเล�ือมใสศรัทธา
อยา่งเตม็ท�ี

ยงัไมไ่ดถ้ามเลยทา่นกต็อบใหเ้สยีแลว้

เร�ืองทาํนองน�ีกเ็คยเกดิข�ึนกบัขา้พเจา้เองเหมอืนกนั

ขา้พเจา้ใกลช้ดิกราบไหวห้ลวงพอ่ชาตั�งแตย่งัเป็นเดก็เลก็ ๆไมป่ระสปีระสาและไดรั้บ
เมตตาจากหลวงพอ่พอสมควร จนถงึวยัเร�ิมจะรุ่น

วยัอยา่งนั�นยอ่มเร�ิมจะรู้จักสนใจผู้หญงิ และมอีารมณเ์พศเป็นปกตธิรรมดา สาํหรับขา้พเจา้
รู้สกึตวัวา่ออกจะหมกมุ่นอยู่กบัอารมณเ์พศเป็นอนัมาก แอบดหูนังสอืโป๊ แอบอา่นหนังสอืใตด้นิอยู่
เป็นกจิวตัร

คงตอ้งบอกวา่ขา้พเจา้ไดรั้บเมตตาจากหลวงพอ่จรงิ ๆ จนถงึกบัหลวงพอ่เอย่ปากชวน
ขา้พเจา้บวชสองครั�ง ในระยะเวลาหา่งกนั 23 ปี ขณะยงัมอีายปุระมาณ 1215 ขวบ

ครั�งหน�ึงสหายของหลวงพอ่คอื พระอาจารยฉ์ลวย มาเย�ียม

หลวงพอ่ท�ีวดัหนองป่าพง และจะพาํนักอยู่ท�ีน�ีหลายวนั วนัแรกหลงัฉัน
ภตัตาหารแลว้ หลวงพอ่พาพระอาจารยฉ์ลวยเดนิเท�ียวชมรอบ ๆ วดั โดยมี
ขา้พเจา้เพยีงคนเดยีวรว่มทางไปดว้ย

ระหวา่งเดนิผา่นปากทางเขา้เขตท�ีพักของแมช่ดีา้นหลงัวดั
หลวงพอ่กห็ยดุสนทนากบัพระอาจารยฉ์ลวย แลว้หนัมาหาขา้พเจา้ พลาง
ช�ีไปท�ีปา้ยคาํกลอนบนตน้ไม้

“อา่นดงั ๆ ซ”ิ หลวงพอ่สั�ง

“การมภีรรยาเป็นทกุขอ์ยา่งย�ิง การไมม่ภีรรยาเป็นลาภอนั

ประเสรฐิ การมสีามเีป็นทกุขอ์ยา่งย�ิง การไมม่สีามเีป็นลาภอนัประเสรฐิ”

ขา้พเจา้อา่นไปรู้สกึเหมอืนถกูจับความผดิไดไ้ปดว้ย และหลวงพอ่กย็นืฟังเงยีบ ๆ เสรจ็
แลว้หวัเราะเบา ๆ

หลงัจากนั�นเมอืขา้พเจา้หยบิหนังสอืโป๊เม�ือไหร ่มกัจะมคีวามรู้สกึวา่ มสีายตาของหลวง



พอ่เฝ้ามองอยู่เสมอ

เร�ืองท�ี 2

บดิาขา้พเจา้กเ็ป็นผู้ท�ีหลวงพอ่ใหค้วามเมตตากรณุาอยา่งมากเหมอืนกนั ครั�งท�ีบดิาของ
ขา้พเจา้ป่วยหนัก เขา้โรงพยาบาลดว้ยโรคถงุน�ําดอีกัเสบ หลวงพอ่ทราบขา่ว กส็ง่คนวดัใหน้าํเอา
เสน้เกษาซ�ึงหอ่ดว้ยตะกั�วมองดเูหมอืนหวัลกูปืน มาใหบ้ดิาขา้พเจา้ในโรงพยาบาล

ตอ่มาหลวงพอ่กเ็ดนิทางมาเย�ียมไขด้ว้ยตวัเอง ถามไถอ่าการตามธรรมดาไป ในขณะท�ี
บดิาขา้พเจา้มปีติยินิดจีนตาแดง ๆ เกอืบจะรอ้งไห ้กอ่นกลบัหลวงพอ่บอกกบับดิาขา้พเจา้วา่

“หายแลว้ไปอยู่วดักบัอาตมานะ”

บดิาขา้พเจา้กรั็บปาก

ภายหลงัอกีไมก่�ีวนั หมอกใ็หบ้ดิาขา้พเจา้กลบับา้นได ้เน�ืองจากอาการดขี�ึนจนปลอดภยั
แลว้ มารดาและพ�ีสาวกเ็ตอืนใหบ้ดิาขา้พเจา้ไปอยู่วดักบัหลวงพอ่เสยีเถดิ แตบ่ดิาขา้พเจา้หว่งกจิการ
คา้และหว่งลกู ๆ ไมย่อมไปอยู่วดั

ไมน่านหลงัจากนั�น บดิาขา้พเจา้กก็ลบัเขา้โรงพยาบาลอกีและถงึแกค่วามตายในครั�งน�ีเอง

เร�ืองท�ี 3

โดยทั�วไปแลว้ ไมใ่ครม่ผีู้ทราบวา่หลวงพอ่เคยแจกของดแีกล่กูศษิยล์กูหาทั�วไปอยู่บา้ง
ของดเีหลา่นั�นมไีมม่าก และไมแ่พรห่ลายไปยงัจังหวดัอ�ืน ๆ คงมแีตเ่พยีงชาวจังหวดัอบุลฯ เทา่นั�นท�ี
ไดไ้วเ้ป็นสว่นใหญ่

ภายหลงัปี 2520 หลวงพอ่กเ็ลกิแจก และไมใ่หใ้ครสนใจเร�ืองน�ีอกี ของดเีหลา่นั�นมอีะไร
บา้งขา้พเจา้ไมอ่าจบอกได ้เน�ืองจากวา่ทางวดัไมอ่ยากใหข้า้พเจา้นาํเร�ืองน�ีมาเผยแพร ่เพราะจะผดิ
ความประสงคข์องหลวงพอ่ และจะเป็นการฝืนความปรารถนาของหลวงพอ่ดว้ย

ครั�งหน�ึงขา้พเจา้ไดรั้บทกุขเ์วทนาเพราะปวดฟันจนทนไมไ่หว ถงึกบัน�ําตาไหลไมรู่้ตวั ยา
แกป้วดกไ็มม่ ียงัเป็นเดก็วดัอนงคาราม วงเวยีนเลก็ ไมม่เีงนิ ตอ้งทนทกุขอ์ยู่จนคอ่นคนือยา่งทรมาน

ขา้พเจา้ระลกึไดท้า่มกลางความเจบ็ปวด จงึลกุข�ึนไปรนิน�ํามาแกว้หน�ึง ตั�งจติอธษิฐานถงึ
หลวงพอ่ขอยาแกป้วด เพราะทนไมไ่หวจรงิ ๆ แลว้เอาของดขีองหลวงพอ่จุ่มลงในแกว้น�ํา เสรจ็แลว้
ยกข�ึนด�ืม

ขอสาบานวา่ ขา้พเจา้รู้สกึในทนัทที�ีน�ําลว่งพน้ลาํคอเขา้ไปวา่ ตรงจดุท�ีปวดแทบตายใน
ปากนั�น ตอดตบุ ๆ ตามจังหวะเตน้ของหวัใจ ความเจบ็ป่วยกว็บูหาย วบูหาย ตามจังหวะนั�นอยู่เพยีง
เส�ียววนิาทกีห็ายเป็นปลดิท�ิงทนัที

เร�ืองท�ี 4

เร�ืองน�ีเก�ียวขอ้งกบัน�ํามนต ์คลา้ยคลงึกบัเร�ืองของหลวงพอ่แชม่ วดัดอนยายหอม



ชาวบา้นคนหน�ึงไปขอใหห้ลวงพอ่ทาํน�ํามนต ์หลวงพอ่ใหต้กัน�ํามา 1 ขนั เอามาวางตรง
หนา้ไมไ่ดท้าํอะไรกบัน�ํามนตเ์ลย หลวงพอ่คยุกบัแขกคนนั�นคนน�ีเร�ือยไป

ชายชาวบา้นเหน็หลวงพอ่ไมท่าํน�ํามนตใ์หก้เ็ตอืนวา่ “น�ํามนตข์องผมละ่ครบั”

“เสรจ็แลว้เอาไปกรอกใสข่วดเถอะ” หลวงพอ่ตอบ

ชายคนนั�นกก็รอกน�ําในขนั ท�ีหลวงพอ่ไมไ่ดแ้ตะตอ้ง ใสข่วดอยา่งหงดุหงดิไมพ่อใจ

ครั�นออกจากวดักเ็ทท�ิงดว้ยโทสะ

ปรากฏวา่เทไมอ่อก

ทกุคนซ�ึงนั�งคยุกบัหลวงพอ่กพ็ากนัแปลกใจท�ีไดเ้หน็ชายคนนั�นกลบัเขา้มาอกี แลว้ละล�ํา
ละลกัขอขมาโทษหลวงพอ่ปากคอสั�น

ยงัมอีกีมากมายหลายเร�ือง หลายเหตกุารณเ์กดิข�ึนกบัหลายคน ซ�ึงโลดโผนต�ืนเตน้กวา่น�ี
แตข่า้พเจา้ไมส่ะดวกใจจะนาํมาเลา่ใหฟั้ง คงตอ้งเกบ็เอาไวผู้้คนเดยีวตอ่ไป เชน่เดยีวกบัคนอ�ืน ๆ ท�ี
ประสบเร�ืองนอกเหตเุหนอืผลจากของดขีองหลวงพอ่ และคอ่ยปลอ่ยใหอ้ากาศธาตเุป็นผู้บนัทกึเร�ือง
ราวเหลา่นั�นเอาไวอ้ยา่งเงยีบ ๆ

บญุฤทธ�ิและอทิธปิาฏหิารยิน์�ี หลวงพอ่ชาเคยกลา่ววา่มนัเป็นของเลน่ของเดก็ ๆ ถา้ไปเลน่
กบัมนัมากเกนิไปจะหลง

พระสปุฏปัินโนทกุองคม์กัจะใชบ้ญุฤทธ�ิเฉพาะเวลาปรารถนาจะโนม้นา้วผู้คนเขา้วดัเทา่นั�น
เม�ือเขา้มาแลว้กจ็ะเทศนาดงึใหอ้อกจากส�ิงเหลา่นั�น

อยา่งเชน่เร�ืองใบห้วย ทกุคนทราบวา่หลวงพอ่ไมเ่คยทาํ แตค่รั�งหน�ึงหลวงพอ่เคยบอกใคร
คนหน�ึงไปจนถกู และไดเ้งนิกอ้นใหญม่ากท�ีสดุในชวีติ ใครคนนั�นกพ็ยายามเขา้วดัเพ�ือหวงัตวัเลข
จากหลวงพอ่อกีสกัครั�ง หลวงพอ่กค็อ่ย ๆ เทศนาดงึใหอ้อกจากการเลน่หวย ในท�ีสดุใครคนนั�นบดัน�ี
เป็นพทุธศาสนกิชนปฏบิตัธิรรมอยา่งเครง่ครัดตลอดมา และไมแ่ตะตอ้งการพนันอกีเลย

เร�ืองยงิไมอ่อก แทงไมเ่ขา้ รถคว�ําไมต่าย จงึไมใ่ชเ่ร�ืองแปลกสาํหรับบญุฤทธ�ิของหลวง
พอ่เลน่กนั

หลวงพอ่กบัชนิบญัชรคาถา

เฮยีคงุ (คณุชยัสทิธ ิเตชะศริธินะกลุ) เป็นผู้คน้ควา้ศกึษาเร�ืองราวของครบูาอาจารยท์�ีมชี�ือ
เสยีงในอดตีมามากและมคีวามประทบัใจในเร�ืองราวของกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัด�ิกบัหลวงปู่ศขุ
วดัมะขามเฒา่ เป็นพเิศษ

เม�ือรู้จักหลวงพอ่ชาครั�งแรก เกดิศรัทธา ถวายตวัเป็นศษิยโ์ดยกราบเรยีนวา่ ตนเองอยาก
จะหาครบูาอาจารยไ์วส้กัองค ์เหมอืนกรมหลวงชมุพรฯ มหีลวงปู่ศขุเป็นอาจารย ์ตั�งใจวา่จะขอเอา
หลวงพอ่เป็นอาจารยแ์บบนั�น

หลวงพอ่ตอบวา่ ไมท่นัเช�ือหรอก อกีหนอ่ยพอไดย้นิวา่หลวงพอ่น ั�นดงั หลวงปู่โนน้ด ีกจ็ะ



แจน้ไปหาเหมอืนเกา่

เฮยีคงุยนืยนัวา่ รบัรอง ไมเ่ป็นแบบน ั�น

หลวงพอ่หวัเราะ ไมว่า่อะไร

ภายหลงั เฮยีคงุซ�ึงไดใ้กลช้ดิหลวงพอ่ ไดรั้บใชป้รนนบิตัเิสมอืนเป็นศษิยเ์ป็นอาจารย์
อยา่งแทจ้รงิ โดยไปมาหาสู่วดัหนองป่าพง ปานวา่เป็นบา้นท�ีสอง วนัหน�ึงมเีวลาวา่งกนั็�งสวดคาถา
ชนิบญัชรอยู่คนเดยีว

หลวงพอ่ไดย้นิจงึถามวา่ คงุสวดคาถาอะไร

เฮยีคงุกราบเรยีนวา่ คาถาชนิบญัชรครบั

หลวงพอ่จงึบอกใหเ้ฮยีคงุสวดดงั ๆ ใหท้า่นฟังดว้ย

เฮยีคงุกส็วดดงั ๆ ถวายทา่นตามบญัชา

เม�ือสวดจบแลว้หลวงพอ่กลา่ววา่ คาถาน�ีดมีาก พระอรหนัตท์ ั�งน ั�นเลย

ตอ่มาหลวงพอ่นาํพระลกูวดัไปวดัถ�ําแสงเพชร อาํเภออาํนาจเจรญิ โดยมโียมนาํรถผู้มารับ
ทา่นและพระอกีประมาณ 5 รปู จากวดัหนองป่าพง ซ�ึงเฮยีคงุกไ็ดร้ว่มเดนิทางไปดว้ย หลวงพอ่นั�ง
ขา้งหนา้ขา้งคนขบั พระลกูวดันั�งกลางรถ สว่นเฮยีคงุนั�งหลงัสดุคนเดยีว

พอรถว�ิงไปไดส้กัระยะหน�ึง เฮยีคงุเกดิกลวัอบุตัเิหต ุจงึเอนหลงัลง สวดพระคาถาชนิ

บญัชรอยู่ในใจ หมายเอาพระคาถานั�นเป็นท�ีพ�ึงกนัภยั

หลวงพอ่ซ�ึงนั�งอยู่หนา้สดุกห็วัเราะและกลา่ววา่

“คงุมนักลวั สวดชนิบญัชรใหญ”่

ชว่ยเดก็ตกน�ํา

คณุกมล สนิธเุชาน ์เลา่วา่

ครั�งหน�ึงหลวงพอ่สั�งใหเ้ฮยีเหมาออกไปท�ีหนา้วดั ใหไ้ปบอกรถคนัหน�ึงจอดอยู่หนา้วดั
หนองป่าพงวา่ อยา่ไปไหน หลวงพอ่จะออกไปทาํธรุะ จะตอ้งใชร้ถ

คณุกมลนกึแยง้ในใจวา่หนา้วดัจะมรีถท�ีไหน วดัหนองป่าพงสมยันั�น เร�ืองจะมรีถผา่นไปมา
ยากย�ิงกวา่งมเขม็ในมหาสมทุร แตข่ดัคาํสั�งไมไ่ดต้อ้งออกไปด ูพบวา่มรีถยนตจ์อดอยู่คนัหน�ึงจรงิ ๆ
จงึบอกกลา่วแกเ่จา้ของรถตามบญัชาหลวงพอ่

เม�ือกลบัมารายงานเร�ืองรถถวายหลวงพอ่แลว้ ทา่นลกุข�ึนครองจวีรและกลา่ววา่

“ไปวดัเข�ือนจกัคราว” (จักคราว หมายถงึ สกันดิหนอ่ยสกัเด�ียว สกัครู่)

วดัเข�ือนคอืวดัวนโพธญิาณ สาขาของวดัหนองป่าพง ตั�งอยู่รมิอา่งเกบ็น�ําเหนอืเข�ือนสริธิร
อ.พบิลูมงัสาหาร



“ไปทาํไมหลวงพอ่” เฮยีเหมาสงสยั

“ไปชว่ยเดก็ตกน�ํา” หลวงพอ่ตอบ

ระยะทางจากวดัหนองป่าพงไปถงึวดัเข�ือนราว ๆ 80 กวา่กโิลเมตร สมยันั�นใชเ้วลาว�ิงเกอืบ
สองชั�วโมงจงึถงึ

เม�ือไปถงึกเ็ป็นเวลาพอดกีบัครอบครัวของนายอาํเภอปรชีา ณ ศลีวนัต ์กาํลงัเลน่น�ําท�ีรมิ
ฝั�งวดัเข�ือน ขณะนั�นเกดิอบุตัเิหตขุ�ึนทนัท ีลกูของทา่นนายอาํเภอจมหายลงไปในน�ํา ภรรยาของทา่น
นายอาํเภอกโ็ผตามไปชว่ย เลยมอีนัจมหายไปดว้ยกนัทั�งคู่

หลวงพอ่ซ�ึงไปถงึวดัพอดเีหตกุารณน์�ีเกดิข�ึน ทา่นไมไ่ดเ้ดนิไปท�ีรมิฝั�งเกดิเหตแุตอ่ยา่งใด
ทา่นเพยีงเดนิข�ึนไปศาลาวดัเหมอืนมธีรุะกบัทางวดัและนั�งลงพักท�ีนั�น

ครู่เดยีวกไ็ดท้ราบขา่วอบุตัเิหตแุมล่กูจมน�ําจะตาย แตก่ลบัปลอดภยัดไีดอ้ยา่งไมน่า่เช�ือ

รายละเอยีดการรอดตายไมท่ราบชดัวา่รอดข�ึนมาไดอ้ยา่งไร

คงทราบแตว่า่เม�ือแมล่กูปลอดภยัแลว้ หลวงพอ่กก็ลบัวดัหนองป่าพงทนัที

เป็นการเดนิทางไปถงึ แลว้นั�งพักแป๊บเดยีว แลว้กก็ลบั ดงัคาํท�ีทา่นบอกวา่จะไปชว่ยเดก็
ตกน�ํา

กระสนุฝงักะโหลก

คณุอว้น (ไมท่ราบช�ือจรงิ) ลกูเจจ๊ ูเมอืงอบุลฯ ขณะยงัเป็นวยัรุ่นไปเท�ียวแถวหนา้โรงหนัง
เฉลมิวฒันา (เกา่) กบันอ้งชาย ผู้เป็นนอ้งมเีร�ืองววิาทกบัจ�ิกโกแ๋ถวนั�น ถกูไลต่ ีคณุอว้นเป็นหว่งนอ้ง
ว�ิงมาขวาง จงึถกูยงิดว้ยลกูซองสั�นเผาขนเขา้ขา้งหลงั

กระสนุไมเ่ขา้ เพยีงตดิอยู่บนผวิหนังชั�นนอก แพทยแ์คะออกใหจ้นหมด แตม่กีระสนุเมด็
หน�ึงฝังอยู่กบักะโหลกทา้ยทอย แพทยเ์หน็วา่ไมน่า่แคะออกจงึคงเอาไวอ้ยา่งนั�น

คณุอว้นไดไ้ปกราบหลวงพอ่ชาในภายหลงั เรยีนทา่นวา่ ถกูยงิ ไมเ่ป็นไร คงมแีตก่ระสนุ
ฝงักะโหลกอยู่เมด็หน�ึงหมอไมแ่คะออก

หลวงพอ่บอกวา่

“เอาไวอ้ยา่งน ั�นแหละ ทนี�ีกนั (ปืน) ด”ี

(คณุอว้นแขวนพระเคร�ืองพมิพค์ลา้ยสมเดจ็แตเ่ป็นรปูเหมอืนหลวงพอ่ เน�ือดอกคะยอมอยู่
องคเ์ดยีวในขณะถกูยงิ)

หลวงพอ่ไมย่อมให้

คณุบรรจง เจนคณูทองคาํใบ เลา่วา่เพ�ือนของเขาเป็นตาํรวจตระเวนชายแดน อยากจะได้
พระเคร�ืองของหลวงพอ่ชา เทยีวมาเวยีนขอพระของหลวงพอ่จากคณุบรรจง จนเขาตอ้งพาไปกราบ
หลวงพอ่ท�ีวดัหนองป่าพง เพ�ือใหไ้ปขอกบัหลวงพอ่ดว้ยตวัเอง



เม�ือกราบขอหลวงพอ่ ปรากฏวา่ทา่นไมใ่ห ้ทา่นกลบัหยบิพระท�ีคนเขาเรยีกวา่พระงั�ง ซ�ึง
ไมใ่ชพ่ระของทา่น (คงมใีครมาถวายไว)้ ใหก้บัเพ�ือนคณุบรรจง และบอกวา่

“ของเจา้มนัตอ้งอนัน�ี”

เพ�ือนคณุบรรจงเสยีใจมาก ไมไ่ดพ้ระของหลวงพอ่ กก็ลบัมาออ้นวอนขอจากคณุบรรจง
จนกระทั�งใจออ่น มอบใหไ้ป 1 องค ์(ปลดจากคอ)

ภายหลงัเพ�ือนคณุบรรจงกลบัมารายงานวา่ ไดแ้ขวนพระหลวงพอ่ชาไปรบกบัคอมมวินสิต์
แถบชายแดนอบุลฯ ตวัเขาหลบอยู่ในเบมิกบัเพ�ือน 23 คน มลีกูอารพ์จี ียงิมาตกกลางเบมิลกูหน�ึง
ระเบดิตมู ทกุคนตายหมด ตวัเพ�ือนคณุบรรจงดาํปี�ไปทั�งตวัเพราะเขมา่ดนิปืน ไมเ่ป็นอะไรแมแ้ตร่อย
แมวขว่นแตว่า่พระเคร�ืองของหลวงพอ่ท�ีแขวนในคอ ละเอยีดป่นเป็นผง จงึออ้นวอนขอพระคณุบรรจง
อกี แตค่ราวน�ีคณุบรรจงไมใ่ห้

หลวงพอ่โกย

คณุบญุสง่ อกุาพรหม เลา่วา่ เร�ืองน�ีไดย้นิมาจากปากหลวงพอ่

วนัหน�ึงหลวงพอ่อารมณด์เีลา่วา่ มจีา่ทหารคนหน�ึงไดพ้ระเคร�ืองรุ่นสดุทา้ย พมิพห์า้เหล�ียม
เลก็ ปี 2520 ไปเท�ียวงานวดั เกดิมเีร�ืองยงิกนัโดยท�ีจา่ทหารนายน�ีไมเ่ก�ียวขอ้งดว้ย แตว่า่มลีกูปืนพุ่ง
เขา้ใส ่เฉยีดบั�นเอวจนเส�ือท�ีรัดรปูขาดไหมแ้ตไ่มถ่กูผวิหนัง หลวงพอ่จงึถามวา่ แลว้เจา้ทาํยงัไงละ่

“ผมกว็�ิงหน”ี จา่ทหารบอก

"น�ันแหละ หลวงพอ่โกย" หลวงพอ่วา่

เอาแคส่อบได้

อาํพล เจน สมยัเดก็เรยีนหนังสอืด ีไดเ้ซอรต์ฟิเิกตถงึ 2 ใบจากโรงเรยีนอสัสมัชญั อบุลฯ
พอเขา้โรงเรยีนเบญจมมหาราช ปีแรกไดอ้ยู่หอ้งคงิส ์ปีท�ี 2 เร�ิมเกเรกร็ว่งมาหอ้งบว๊ย ปีท�ี 3 ทาํทา่จะ
เรยีนไมร่อด

ทกุครั�งท�ีสอบ อาํพล เจน จะไปกราบขอพรหลวงพอ่ขอใหส้อบไดท้�ีด ีๆ ลาํดบัตน้ ๆ กไ็ดด้ี
มาตลอดตั�งแตอ่ยู่อสัสมัชญั เพราะวา่เรยีนคอ่นขา้งด ีครั�นสมยัมาอยู่โรงเรยีนเบญฯกแ็ยล่งไมก่ลา้ไป
ขอพร พอถงึปีสดุทา้ยใกลจ้ะสอบไล ่ม.ศ.3 กลวัตก กไ็ปกราบขอพรหลวงพอ่เหมอืนทกุครั�ง คอืขอ
ใหส้อบไดท้�ีด ีๆ

คราวน�ีหลวงพอ่บอกวา่

“เอาแคส่อบไดน้ะ”

ผลสอบออกมาเกอืบตก คาบเสน้ยาแดงผา่แปด

หา้มเล�ียมทอง

คณุบญุสง่ อกุาพรหม เลา่วา่ในโอกาสปีใหมป่ีหน�ึง คนไปกราบนมสัการหลวงพอ่มากมาย



หลวงพอ่แจกพระเกษ คณุบญุสง่กค็ลานเขา้ไปขอรับบา้ง รับแลว้กม็านั�งอยู่ใกล ้ๆ และไดย้นิหลวง
พอ่บอกวา่

“เอาไปแลว้กอ็ยา่ไปเล�ียมทอง แคพ่ลาสตคิกพ็อ”

“ทาํไมละ่ครบั” มคีนถามทา่น

“เล�ียมทองแลว้พระจะไมอ่ยู่ดว้ย” หลวงพอ่ตอบ

“คนมนัชอบเอาทองไปขาย พระกเ็ลยชอบตดิไปกบัทอง ไมต่อ้งเล�ียมทองแหละด ีพระจะ

ไดอ้ยู่กบัตวั”

ขอ้หา้มเวลาแขวนพระหลวงพอ่

มผีู้ไดรั้บพระเคร�ืองจากหลวงพอ่แลว้ถามทา่นวา่ พระของหลวงพอ่ถอือะไรไหม

“ไมถ่อื” หลวงพอ่วา่ “แตถ่า้นอนกบัผู้หญงิกถ็อือยู่”

เร�ืองน�ีผมไดก้ราบเรยีน หลวงปู่คาํพันธ ์โฆษปัญโญ วา่

พระของหลวงพอ่ชากเ็หมอืนของหลวงปู่คาํพนัธแ์หละครบั คอืไมถ่อือะไรเลย แตห่ลวง

พอ่ชาวา่ ถา้เป็นผู้หญงิกถ็อือยู่

หลวงปู่คาํพันธย์�ิม ๆ แลว้บอกวา่

“ถา้นอนดว้ยกนัเฉย ๆ ไมเ่ป็นไร แตน่อนเป็นงานเป็นการ กถ็อดพระออกเสยีหนอ่ย

ละอายพระ”

ใหก้ลนืลงคอ

มผีู้เลา่ใหผ้มฟังวา่ มทีหารคนหน�ึงไดรั้บพระเกษจากหลวงพอ่แลว้ หลวงพอ่สั�งวา่

ถา้ถกูขา้ศกึจบัไดใ้หก้ลนืพระเกษลงใสท่อ้งทนัที

“ทาํไมครบั” ทหารนายนั�นสงสยั

“เด�ียวขา้ศกึกเ็อาพระเจา้ไปเทา่น ั�น” หลวงพอ่ตอบ

สู้ของเจา้ไมไ่ด้

คณุกมล สนิธเุชาวน ์(เหมา) เป็นหวัแรงในการสรา้งเหรยีญรุ่นแรกของหลวงพอ่ คอื
เหรยีญท�ีระลกึงานศพ แมช่พีมิพ ์ชว่งโชต ิโยมแมข่องหลวงพอ่ เหรยีญทั�งหมดหลวงพอ่ใหเ้กบ็ไวใ้น
กฏุขิองทา่น ยงัไมแ่จก เกบ็นานถงึ 4 ปี (รายละเอยีดมอียู่ในภาควตัถมุงคล) วนัหน�ึงหลวงพอ่ไปรว่ม
งานพทุธาภเิษกท�ีวดัแหง่หน�ึง (ขอสงวนนาม) เพราะวา่รับนมินตไ์ปสวดมนตเ์ยน็ ท�ีนั�น

ความจรงิทางวดัแหง่นั�นมากราบนมินตท์า่นไปนั�งปรกปลกุเสก แตท่า่นไมรั่บ จงึเปล�ียน
นมินตไ์ปสวดมนตเ์ยน็แทน ทา่นจงึรับ พอไปถงึวดัปรากฏวา่เขาจัดอาสนะใหท้า่นนั�งปรกปลกุเสก
ทา่นกไ็มย่อม และเอะอะวา่



นมินตท์า่นมาสวดมนตเ์ยน็ ทา่นกจ็ะสวดให ้ไมใ่ชใ่หม้าน�ังปรกน�ี

ตกลงทา่นกไ็ดใ้หพ้ระฝรั�งรปูหน�ึงข�ึนไปนั�งบนอาสนะนั�งปรกแทน สว่นทา่นนั�งสวดมนตเ์ยน็

ขากลบัทา่นใหร้ถพาไปทางบา้นบุ่งหวาย จะกลบัวดัทางดา้นนั�น ระหวา่งอยู่ในรถทา่นพดู
กบักมลวา่

“เฮาอยากมาดวูา่เขาปลกุเสกพระอยา่งไรหรอก ถงึรบันมินต ์เหน็แลว้กจ็งัซ�ันละ่นะ สู้ของ

เจา้ไมไ่ดเ้นาะ อยกูบัเฮามาก�ีปีแลว้ 3 ปีแมน่บ ่เฮาสวดใหท้กุวนัเลย”

หลงัจากนั�นอกี 1 ปี ทา่นจงึนาํเหรยีญออกแจก รวมเวลาท�ีเหรยีญรุ่นน�ีอยู่กบัทา่น 4 ปีเตม็
ๆ

ขณะท�ีทา่นพดูนั�นเป็นปี 2520 เหรยีญเกบ็อยู่กบัทา่นได ้3 ปี

ชาตร ีโสภณพานชิ มาขอเหรยีญหลวงพอ่ชา

คณุกมล สนิธเุชาวน ์เลา่วา่ วนัหน�ึงมรีถเบน็ซม์าจอดหนา้บา้น คนท�ีมากบัรถเบน็ชค์อื คณุ
ชาตร ีโสภณพานชิ มาพบคณุกมลเพ�ือจะขอบชูาเหรยีญหลวงพอ่ชา คณุกมลจงึมอบใหเ้ป็นท�ีระลกึ
ไปคู่หน�ึง คอืเหรยีญเงนิและทองแดงอยา่งละเหรยีญ

ผจญมารขอหวย

ลงุเกล�ียง อกุาพรหม เป็นโยมใกลช้ดิหลวงพอ่ท�ีสดุคนหน�ึง ออกธดุงคร์ว่มกบัหลวงพอ่
มากท�ีสดุ ถงึกบัมสีญัญากนัวา่ ถา้หลวงพอ่มารับเม�ือไหร ่ไมว่า่จะกาํลงัทาํอะไร แตง่ตวัยงัไง จะไป
กบัหลวงพอ่ทนัที

สมยัหน�ึงหลวงพอ่ยงัหนุ่มแนน่ ปฏบิตัธิรรมบาํเพญ็เพยีรอยู่ท�ีภกูอย บา้นป่าตาว (ปัจจบุนั
ข�ึนกบัจังหวดัมกุดาหาร) มชีาวบา้นมาเฝ้าขอหวย ถงึกบัขนขา้วปลาอาหารมาหงุหาอยู่กนิหนา้กฏุิ
หลวงพอ่ ซ�ึงหลวงพอ่ไมย่อมออกมาภายนอกเป็นเวลาถงึ 3 วนั 3 คนื หนักเบากไ็มอ่อกมา ฉัน
บณิฑบาตกไ็มอ่อกมา ทา่นเกบ็ตวัเงยีบไมย่อมใหพ้วกขอหวยไดเ้หน็หนา้

ลงุเกล�ียงเลา่วา่

ตอนนั�นหลวงพอ่อาพาธหนักดว้ย ยอมทนทกุขเ์วทนาอยู่ในกฏุไิมอ่อกมา เพราะวา่พวกขอ
หวยมาเฝ้า ทา่นถงึกบัเอาใบสทุธมิาเผาท�ิง เพราะคดิวา่จะตอ้งตายแนน่อน เม�ือตายแลว้ไมต่อ้งการ
ใหค้นอยู่ขา้งหลงัเดอืดรอ้นกบัทา่น ไมต่อ้งรู้จักวา่ทา่นเป็นใครมาจากไหน มญีาตพิ�ีนอ้งเป็นใคร

ตายแลว้หมดเร�ืองตรงน�ี วา่งั�นเถดิ

ลงุเกล�ียงเลา่วา่ หลวงพอ่ไดก้ลา่ววา่

“เออ พอจะตายเขา้จรงิ ๆ มนัสบายแท ้ๆ”

แตท่า่นกไ็มต่าย

3 วนั 3 คนื ของพวกเฝ้าเอาหวยกห็มดเสบยีงอาหาร พวกนั�นจงึลงจากภกูอยกลบัไปบา้น



เพ�ือเตรยีมเสบยีงอาหาร มาเฝ้ากนัใหม ่จังหวะท�ีเขากลบัไปบา้นหาเสบยีง หลวงพอ่กเ็ผน่ออกจากฏุิ
หนพีน้ไปได้

หลวงพอ่ใหห้วย

ตอนหน�ึงท�ีป่าตาวอกีเหมอืนกนั บา้นโยมในป่าตาวนมินตท์า่นไปทาํบญุบา้น ลงุเกล�ียงได้
ตดิตามไปดว้ย เสรจ็งานบญุแลว้หลวงพอ่กก็ลบัอบุลฯ พวกคลั�งหวยกต็ามมาสง่ จะหาโอกาสเอา
หวยใหไ้ด้

ทา่นออกจากป่าตาวเดนิตดัป่าไปบา้นตาดไฮ จนเลยตาดไฮจะเขา้หนองหา้ง ลงุเกล�ียงก็
ราํคาญเพราะเหน็วา่ตามกนัไมล่ดละจรงิ ๆ จงึวา่ จะเอาเลขไปทาํไมกนั พวกเขากว็า่ จะเอาไปแทง
หวย

“แทงทาํไม” ลงุเกล�ียงซกั

“จะไดเ้งนิมาซ�ืออะไรกนิ” พวกเขาตอบ

“น�ีเขาใหเ้งนิฉนัมา 45 บาทไวเ้ป็นคา่รถกลบัอบุลฯ เอาเงนิน�ีไปซะ ไมต่อ้งเอาหรอกเลข”

“ไมเ่อา จะเอาเลข”

ลงุเกล�ียงยนืยนัวา่

"เงนิ 45 บาทน�ีเอาไปเลย ไมต่อ้งมาเซา้ซ�ีเอาของไมแ่นน่อน เงนิน�ีเหน็ ๆ วา่แนน่อนแลว้ ก็

ใหแ้ลว้ยงัไมเ่อาอกีหรอื”

พวกเขากไ็มเ่อา

ลงุเกล�ียงไมว่า่อะไร พวกนั�นกย็งัคงเดนิตามไมล่ดละ จนกระทั�งถงึตน้สมอกลางนาตน้หน�ึง
หลวงพอ่กห็ยดุพักและพดูวา่

“สมยักอ่นธดุงคผ์า่นมาทางน�ี ตน้เสมอตน้น�ีแหละ มเีดก็เล�ียงควายเกบ็ลกูเสมอมาถวาย

45 ลกู หวา๊นหวาน เกบ็เมลด็มนัเอาปลกูกนิท�ีบา้นเดอ้”

เม�ือถงึหนองขา้งแลว้ พวกคลั�งหวยเหน็วา่ไมไ่ดห้วยแนแ่ลว้กก็ลบั สว่นหลวงพอ่และลงุ
เกล�ียงกข็�ึนรถประจาํทางกลบัถงึเมอืงอบุลฯ

ขณะท�ีมาถงึหนา้วดัป่าแสนสาํราญ อาํเภอวารนิชาํราบ ยงัไมถ่งึวดัหนองป่าพง ไดย้นิหวย
ออกพอดี

45

หลวงพอ่หวัเราะ หนัมาพดูกบัลงุเกล�ียงวา่

“พวกน ั�นคงคดิวา่เราใหห้วยเนาะ”

รดน�ํามนตไ์ลผ่ี



ผมจาํไมไ่ดว้า่เร�ืองน�ีคณุกมลหรอืคณุชยัสทิธเิป็นผู้เลา่ เขา้ใจวา่เป็นคณุกมลเลา่มากกวา่
ถา้จาํผดิกข็ออภยัคณุชยัสทิธดิว้ย

เร�ืองมอียู่วา่ วนัหน�ึงตอนบา่ย คณุกมลและเพ�ือนนั�งคยุกบัหลวงพอ่อยู่ใตถ้นุกฏุขิองทา่น
ซ�ึงปกตเิป็นท�ีรับแขกไปในตวั

ขณะนั�นมแีขกอนิเดยี 2 ผัวเมยีเดนิตรงมาท�ีกฏุหิลวงพอ่ ฝ่ายผัวกส็ง่เสยีงลั�นมาแตไ่กลให้
ไดย้นิวา่

“ถา้เธอยงัเหน็มนัเดนิมาดว้ยกเ็ตะมนัเสยีส”ิ

ซ�ึงฟังแลว้ไมเ่ขา้ใจวา่เป็นอะไร เพราะฝ่ายเมยีไมไ่ดต้อบ คงมแีตอ่าการต�ืนกลวั

พอเขา้มาถงึกเ็ขา้กราบหลวงพอ่แลว้เลา่เร�ืองถวายวา่

เมยีของตนเหน็วา่มผีมีากวน เป็นผแีมช่ฝีร�ัง เหน็ผตีวัน ั�นอยู่เคยีงขา้งตลอดเวลา ไมเ่ป็น

อนักนิอนันอน ทาํความราํคาญใหก้ระผมเป็นอนัมาก ขอใหห้ลวงพอ่ชว่ยดว้ย

หลวงพอ่บอกคณุกมลไปตกัน�ํามาถงัหน�ึง แลว้ทา่นกจ็ดุเทยีนทาํน�ํามนต ์เสรจ็แลว้รดน�ํา
มนตใ์หแ้ขก 2 ผัวเมยีซ�ึงกม้กราบน�ิงอยู่เคยีงขา้งกนั

หลวงพอ่รดน�ํามนตใ์หฝ้่ายเมยีกอ่น แลว้รดลงตรงท�ีวา่งระหวา่งกลางของสองผัวเมยี แลว้
รดใหฝ้่ายผัว

คณุกมลสงัเกตเหน็แปลกเขา้อยา่งหน�ึง สะกดิเพ�ือนใหด้ ูหลวงพอ่รดน�ํามนต ์คอืเวลา
น�ํามนตข์องหลวงพอ่รดแทรกลงระหวา่งกลางสองผัวเมยีนั�น น�ํามนตห์ายไปกลางอากาศ ไมต่กลงสู่
พ�ืนกฏุิ

คลา้ย ๆ กบัน�ํามนตร์ดอะไรท�ีไมเ่หน็ตวัเขา้อยา่งหน�ึง

เม�ือรดเสรจ็แลว้หลวงพอ่ใหแ้ขกผู้ผัวเอาน�ํามนตก์ลบัไปบา้น ไปเตมิใสน่�ําด�ืมและน�ําอาบ

แขกสองผัวเมยีกห็ายเงยีบไป ไมม่ใีครไดข้า่วอกี

หลายเดอืนตอ่มา หลวงพอ่ตอ้งการดา้ยสาํหรับเยบ็จวีร กส็ั�งใหค้ณุกมลไปหาซ�ือดา้ยมา
ถวาย คณุกมลหาซ�ือดา้ยท�ีหลวงพอ่ตอ้งการทั�งเมอืงอบุลฯ ไมป่รากฏวา่มขีาย

หมดหนทางกข็า้มมาอาํเภอวารนิฯ เหน็รา้นของแขกขายผา้รา้นหน�ึงกเ็ขา้ไปถามซ�ือ

ไมท่นัสงัเกตหรอกครับวา่เป็นแขกสองผัวเมยี

แขกผู้ผัวกท็กัทายกอ่น เพราะจาํคณุกมลได ้วา่ จาํเขาไดไ้หม เขาเคยไปรดน�ํามนตก์บั
หลวงพอ่ คณุกมลกจ็าํไดแ้ละนกึอยากรู้เร�ืองอยู่แลว้ ไดโ้อกาสถามวา่ เร�ืองมนัเป็นยงัไง

แขกกเ็ลา่วา่

“เมยีผมถกูผมีากวน ผมทาํอยา่งไรไมห่าย ไปหาใครกช็ว่ยไมไ่ดส้กัท ีคนืหน�ึงผมฝนัเหน็

หลวงพอ่ชา ผมไมรู่้จกัทา่นมากอ่นนะครบั แตก่ฝ็นัเหน็ทา่นมาบอกวา่ใหไ้ปท�ีวดัหนองป่าพงจะชว่ย



ผมกไ็ปหาทา่นตามความฝนั แปลกใจเหมอืนกนัวา่ ทา่นมตีวัมตีนอยา่งท�ีฝนัจรงิ ๆ”.

“รดน�ํามนตแ์ลว้หายไหม” คณุกมลซกั

“หายครบั” แขกวา่

“พอกลบัมาถงึบา้นเมยีผมกบ็อกวา่ ผไีมม่มีากวนแลว้ หายจนวนัน�ี”

หลงัจากนั�นแขกกถ็ามวา่ ตอ้งการอะไรถงึมาท�ีรา้นเขา พอทราบจดุประสงคก์บ็อกวา่ ดา้ย

ท�ีหลวงพอ่ตอ้งการนั�นมอียู่ท�ีรา้นพอด ีตั�งใจจะไปทาํอะไรถวายหลวงพอ่อยู่แลว้ ไมม่โีอกาส จงึขอ
ถวายดา้ยน�ีทั�งกลอ่งเลย

เป็นอนัไดด้า้ยมาถวายหลวงพอ่มากกวา่ท�ีหลวงพอ่ตอ้งการเสยีอกี

ลองกบัตวัเองสิ

มคีนไปฟอ้งหลวงพอ่วา่ มผีู้นาํพระเคร�ืองของหลวงพอ่ไปลองยงิดว้ยปืน หลวงพอ่ถามวา่

ลองอยา่งไร

เขาบอกวา่

ลองโดยเอาพระเคร�ืองหลวงพอ่ไปแขวนกบัตน้ไมแ้ลว้ยงิ

หลวงพอ่ถามวา่ ยงิแลว้เป็นยงัไง

เขาวา่ ยงิออก แตไ่มถ่กูพระ

หลวงพอ่จงึวา่

“ทหีลงัใหแ้ขวนไวก้บัตวั แลว้ยงิใสต่วัเองส ิมนัถงึจะไมอ่อก”

http://truehits.net/stat.php?login=dharma-gateway


คลกิเมาสท์�ีใดกไ็ดใ้นเฟรมน�ีเพ�ือเรยีกเมนดูว่น
กาํเนดิวดั

จากหนงัสอื บญุญฤทธ�ิ พระโพธญิาณเถร

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

เป็นเวลา 36 ปีมาแลว้ท�ีวดัหนองป่าพงถอืกาํเนดิมาและสามารถ
ดาํรงสภาพความเป็นงาไมท้สีมบรูณม์าไดโ้ดยตลอดนั�นเพราะเหตวุา่พระ
สงฆเ์ป็นผู้ซ�ือตรงตอ่พระวนัิยบญัญัติ

ภตูคามขอ้ท�ี 1 ภกิษพุรากของเขยีวซ�ึงเกดิอยู่กบัท�ี ใหห้ลดุจาก

ท�ี ตอ้งปาจติตยี ์พระสงฆจ์งึเป็นเสมอืนพนักงานรักษาป่าไมผู้้เครง่ครัด ท�ีกรมป่าไมไ้มต่อ้งจา่ยเงนิ

เดอืน

อาจมคีาํถามวา่ กอ่นหนา้นั�นป่าแหง่น�ีไดถ้กูลอ้มกรอบดว้ยหมู่บา้นใหญน่อ้ยมาเน�ินนาน
หลายสบิปีแลว้ แตท่าํไม หรอืดว้ยอะไร จงึสามารถรอดพน้การทาํลายมาไดอ้ยา่งปลอดภยั

คาํตอบดจูะเป็นเร�ืองเหลวไหล แตม่นัเป็นความจรงิสาํหรับการอนรัุกษป์่าแหง่น�ีเอาไว้
ตลอดมา

ไมอ่าจบอกไดว้า่ ความหวาดกลวัท�ีมตีอ่ป่าแหง่น�ี ไดค้รองหวัใจชาวบา้นทั�งหลายมานาน
เทา่ใด ความกลวัในส�ิงท�ีพสิจูนไ์ดย้าก ทาํใหพ้วกเขาไมน่กึอยากกล�ํากรายใกลป้่าแหง่น�ีโดยไม่
จาํเป็น มนัเป็นท�ีซอ่นความล�ีลบั ซ�ึงหลายคนไดเ้สยีชวีติไป ภายหลงัจากพยายามจะเปดิเผยอะไร
บางอยา่ง ท�ีซอ่นเรน้อยู่ในนั�นออกมา ทั�งโดยตั�งใจหรอืไมต่ั�งใจกต็าม

แตค่วามหวาดกลวัท�ีคลา้ยจะเป็นสลีลพัพตปรามาส หรอืไมเ่ป็นกไ็ด ้ทั�งสองอยา่งน�ี ได้
กลายเป็นเคร�ืองมอืวเิศษสดุในการปอ้งกนัและรักษาป่าไมแ้หง่น�ีเอาไวจ้นวนัพระอาจารยช์ามาถงึ

“ท�ีน�ีเป็นป่าท�ีไมม่ปีระชาชนเขา้มา เพราะกลวักนัมาก” พระอาจารยช์ากลา่ว

“ป่าน�ีเป็นป่าท�ีเรยีกวา่รา้ยท�ีสดุ ทาํอะไรไดย้าก เคยมชีาวบา้นผ�ึงและบา้นบกเขา้มาทาํไร่

แลว้ตายกนัไป ยงัมรีอ่งรอยของพวกมนัแกว มนัสาํปะหลงัหลงเหลอือยู่เยอะแยะ แตไ่มม่ใีครกลา้เขา้

มาเอา เพราะฉะน ั�นป่าน�ีจงึยงัเหลอือยู่ สมยัท�ีอาตมาเพ�ิงเขา้มาถงึ ป่าน�ีรกมาก ไมม่แีมท้�ีวา่งพอจะ

วางบาตร”

ประวตัศิาสตรข์องวดัหนองป่าพง เปดิหนา้แรกข�ึนในตอนบา่ยของวนัท�ี 8 มนีาคม
พทุธศกัราช 2497 พระอาจารยช์า สภุทัโท ไดเ้ดนิทางมาถงึป่าพงแหง่น�ี และนั�นคอืนมิติสาํคญัใน
การเปล�ียนแปลงป่าท�ีรา้ยกาจนา่กลวั ใหก้ลายเป็นป่าท�ีแสนอบอุ่นปลอดภยั

พระอาจารยช์าเขา้สู่ใจกลางป่าอยา่งยากลาํบาก เน�ืองจากหาทางเดนิเทา้ของชาวบา้นป่า
ไมพ่บ เพราะเหตวุา่ไมม่ผีู้คนเขา้มาแสวงหาของป่าหรอืใชป้ระโยชนจ์ากป่าแหง่น�ีเน�ินนานแลว้ ท�ีน�ี
ไดช้�ือวา่เป็นสถานท�ีตอ้งหา้ม สาํหรับชาวบา้นทกุหมู่บา้นใกลเ้คยีง พวกเขาเช�ือวา่มภีตูผปีศิาจ
วญิญาณอนัชั�วรา้ยสงิสถติอยู่ และคอยจอ้งทาํรา้ยทกุคนท�ีละเมดิอาณาเขต ไมว่า่ดว้ยเหตใุดกต็าม



การเดนิทางเขา้สู่ภายใน จาํเป็นตอ้งฝ่าพงหนามอยา่งหลกีเล�ียงไมไ่ด ้ชอ่งทางใดท�ีพอจะวางเทา้ลง
ได ้พระอาจารยช์าจะมดุเขา้ไป เพ�ือใหพ้บสถานท�ีปลอดเปล�ียวผู้คนอยา่งแทจ้รงิสาํหรับปักกลด
บาํเพญ็เพยีร

หลายวนัตอ่มา พวกชาวบา้นทราบขา่ววา่ ป่าท�ีพวกเขาหวาดกลวัไดม้พีระสงฆเ์ขา้ไปอาศยั
อยู่ พวกเขาสงสยัวา่พระสงฆร์ปูน�ีกลา้ดอียา่งไร และมดีอีะไร จงึสามารถอยู่ไดโ้ดยไมเ่กดิอนัตราย
พวกเขาประชมุผู้กลา้หาญไดห้มู่หน�ึง แลว้ชวนกนัเขา้ไปสบืสวนด ูและพบวา่พระสงฆร์ปูน�ีมเีพยีงจวีร
สแีกน่ขนนุเป็นเกราะกนัภยั และมพีระธรรมเป็นอาวธุ สู้กบัอาถรรพณข์องป่าท�ีพวกเขาแพร้าบคาบมา
โดยตลอดเทา่นั�น

พระธรรมท�ีพระอาจารยช์าไดม้อบใหช้าวบา้นกลุ่มแรกไว ้เป็นอาวธุสู้ความกลวั ไดแ้พร่
หลายออกไปถงึคนอ�ืนๆ อยา่งรวดเรว็และในไมช่า้พระธรรมไดบ้นัดาลใหป้่าพงแหง่น�ีส�ินความนา่กลวั

เกดิกฏุทิ�ีพักสงฆ ์เกดิศาลาโรงธรรมหลงัเลก็ ๆ ข�ึนเกดิพระสงฆแ์ละสามเณรทางไกลและ
ท�ีเป็นลกูหลานชาวบา้นแถบนั�นข�ึน เกดิความต�ืนตวัในพระพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้และแพรข่ยาย
เป็นวงกวา้งออกไปอยา่งไรข้อบเขต

ถงึปัจจบุนัน�ี ป่าท�ีเคยนา่กลวัไดก้ลายเป็นวดัย�ิงใหญ ่มสีาํนักสาขาอยู่ทั�วไปทั�งในและนอก
ประเทศไมน่อ้ยกวา่ 82 สาขา ทกุสาขาข�ึนตรงตอ่วดัหนองป่าพง ซ�ึงมพีระอาจารยช์าเป็นประธาน
สงฆแ์ตผู่้เดยีว

พระอาจารยช์าเป็นใคร อะไรคอืสาเหตใุนการเดนิทางมาท�ีน�ี ?

แทจ้รงิแลว้พระอาจารยช์าไมไ่ดเ้ป็นคนแปลกหนา้สาํหรับท�ีน�ี ครอบครัวของทา่นคอืชาว
บา้นจกิกอ่ ซ�ึงอยู่ไมไ่กลจากป่าแหง่น�ี เป็นหน�ึงในหมู่บา้นทั�งหมดท�ีรับรสแหง่ความกลวัเอาไวด้ว้ย
อยา่งเตม็เปี�ยม หลายปีท�ีพระอาจารยช์าครองผา้เหลอืงออกไปจากบา้นเกดิ เพ�ือแสวงโมกขธรรม ก็
อาจเป็นส�ิงท�ีใครตอ่ใครคาดไมถ่งึวา่ทา่นจะกลบัมาท�ีน�ีเพ�ือทาํลายความหวาดกลวัจนส�ินไป

พระอาจารยช์าเกดิในตระกลูชว่งโชต ิเป็นบตุรคนท�ี 5 ของ นายมาและนางพมิพ ์ชว่งโชติ
เม�ือวนัท�ี 17 มถินุายน พ.ศ. 2461 ตรงกบัวนัศกุร ์ข�ึน 7 ค�ํา เดอืน 7 ปีมะเมยี ท�ีบา้นจกิกอ่ หมู่ 9
ตาํบลธาต ุอาํเภอวารนิชาํราบ จังหวดัอบุลราชธาน ีออกบรรพชา เป็นสามเณรในปี 2474 ขณะอายุ
ได ้13 ปี อกีแปดปีตอ่มาไดอ้ปุสมบทเป็นพระภกิษใุนวนัท�ี 26 เมษายน พ.ศ. 2482 เวลา 13.55 น.
ญัตตมิหานกิาย

ระหวา่งปี 2486 กอ่นโยมพอ่จะกาลมรณกรรมไดก้ลา่วกบัภกิษผุู้เป็นบตุรวา่

“อยา่สกึนะ อยู่เป็นพระอยา่งน�ีดแีลว้ สกึออกมาจะหาความสบายไมไ่ด ้มนัยุ่งยาก”

 “ไมส่กึหรอก จะสกึทาํไม” พระอาจารยข์าตอบรับ

หลงัจากนั�นพระอาจารยช์าไดอ้ยู่ในเพศบรรพชติมาโดยตลอดจนทกุวนัน�ี 13 ปีเทา่นั�นท�ี
อยู่ในเพศฆราวาส ท�ีเหลอืคอืเวลาทั�งหมดท�ีทา่นอทุศิใหพ้ระพทุธศาสนา ถงึบดัน�ีได ้59 ปีเตม็ในผา้
เหลอืง

ออกจะเป็นเร�ืองเหลอืเช�ือ เม�ือไดท้ราบความจรงิวา่ พระอาจารยใ์หญแ่หง่วดัหนองป่าพง



พระถวลัย์

ญาณจารี

ทา่นน�ี เป็นผู้มคีวามรู้ในทางโลกเพยีงแคช่ั�นประถมศกึษาปีท�ี 1 และเป็นนักศกึษาพระปรยิตัธิรรม
ระดบันักธรรมเอก แตก่ลบัมลีกูศษิยท์�ีทรงภมูคิวามรู้แหง่บณัฑติและมหาบณัฑติจากมหาวทิยาลยั
ตา่ง ๆ ทั�งในและนอกประเทศอยา่งมากมาย

ลกูศษิยร์ปูหน�ึงช�ือ พระอาจารยโ์รเบริต์ สเุมโธ ภกิษชุาวอเมรกินั สาํเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาโท สาขาประวตัศิาสตรเ์อเซยีตะวนัออกไกล ปัจจบุนัคอืเจา้อาวาสวดัอมราวด ีเกรทแกดเดส
เดน, เฮเมล เฮมพสเตด หน�ึงในสาขาทั�งส�ีของวดัหนองป่าพงประจาํประเทศองักฤษ

“ทา่นอยากมาอยู่กบัผมกไ็ด ้แตผ่มไมม่อีะไรเป็นพเิศษให ้จะตอ้งอยู่ปฏบิตัทิาํกจิวตัร

เหมอืนกนัหมด แมแ้ตเ่ร�ืองอาหาร กต็อ้งเป็นไปตามสภาพท�ีมอียู่ ถา้หากวา่ผมจะพยายามจดัหาใหก้็

พอหาไดอ้ยู่หรอก แตท่า่นจะโง.่..จะไมรู่้จกัเขา้ใจในในกจิวตัร ระเบยีบประเพณแีหง่ขอ้วตัรปฏบิตัทิ�ี

พวกผมพากนัทาํอยู่”

พระอาจารยช์ากลา่วตอ้นรับภกิษอุเมรกินัอยา่งงา่ย ๆ ในวนัแรกท�ีไดพ้บกนัระหวา่งฤดแูลง้
ปีพ.ศ. 2510

“อาตมาเคยเป็นคนด�ือร ั�น” พระอาจารยโ์รเบริต์ สเุมโธ อธบิาย

“อาตมานกึจะทาํอะไรกไ็ดต้ามชอบ เม�ือมาอยู่วดัหนองป่าพงตอ้งมเีหตตุรงกนัขา้มหมด

เลย อาตมาตอ้งทาํตามระเบยีบวนิยัไมม่สีทิธ ิไมม่อีาํนาจ ตอ้งปฏบิตัเิหมอืนกนัหมด เป็นความเสมอ

ภาคตรงกบัใจอาตมา ป่าพงดดันสิยัของคนมทีฏิฐมิานะใหอ้อ่นโยนลงไดอ้ยา่งนา่อศัจรรยจ์รงิ ๆ

อาตมาไมร่งัเกยีจท�ีจะเช�ือฟงัพระอาจารยช์า เพราะวา่อาตมามคีวามเคารพรกัทา่นมาก ทา่นเป็น

เหมอืนพอ่ ท�ีไดฉ้ดุลากอาตมาใหไ้ดพ้บกบัแสงสวา่งในชวีติ คอืความสงบและความสขุอยา่งถาวร”

ความรู้ทั�งหลายของพระอาจารยช์าท�ีไดอ้บรมสั�งสอนและถา่ยทอดใหแ้กท่กุคนนั�น ทา่น
ไดม้าอยา่งไร จากท�ีไหน

“ครั�งแรกนั�นอาตมาเดนิออกไปสองคน” พระอาจารยช์าเลา่

“ไปกบัพระมหาถวลัย ์(ญาณจาร)ี ท�ีเรยีกกนัวา่มหาสา แตเ่ดมิทา่นยงัไมเ่ป็น

เปรยีญ พอเรยีนหนงัสอืไป กเ็ปล�ียนมาเป็นมหาถวลัย ์ทา่นปฏบิตัคิร�ึง ๆ กลาง ๆ คอ่นขา้

จะหนกัไปทางการศกึษาเลา่เรยีนมาก เราแยกกนัไปคนละทาง ทา่นแยกออกไปทาง

ปรยิตั ิอาตมาออกป่า ทา่นต ั�งใจเลา่เรยีนจนถงึเปรยีญ 8 ประโยค สอบประโยค 9 ไมไ่ด ้ก็

วกมาเรยีนอภธิรรม จนไดอ้ภธิรรมบณัฑติ ทกุวนัน�ีอยู่วดัระฆงัฯ ในกรงุเทพฯ เป็นอาจารย์

อภธิรรม แตท่า่นยงัสอบอยู่เร�ือยมา ปี 2521 กส็อบประโยค 9 ได ้การศกึษาของทา่นน ั�น

มใีบประกาศนยีบตัร มยี�ีหอ้ แตอ่าตมาไมม่อีะไร ไมม่ยี�ีหอ้ มนัเรยีนนอกแบบเขา คดิไปทาํ

ไปอยู่เร�ือยมา โดยไมม่ยี�ีหอ้กบัเขา”

จดุเปล�ียนท�ีสาํคญัในทางการศกึษาหาความรู้ของพระอาจารยช์ามขี�ึนในระหวา่งปี พ.ศ.
2487 ขณะพาํนักท�ีวดัหนองหลกั ต.เหลา่บก อ.มว่งสามสบิ จ.อบุลฯ ซ�ึงเป็นสาํนักศกึษาทางพระ
ปรยิตัธิรรมของทา่น

ในปีนั�นพระอาจารยช์าเกดิความเบ�ือหนา่ยการเรยีนการสอนอยา่งระงับไมไ่ด ้ภกิษสุามเณร
รว่มสถานศกึษาไมเ่อาใจใส ่ไมเ่คารพในการเรยีนอยา่งแทจ้รงิ เรยีนพอเป็นพธิไีปอยา่งนั�น หนังสอื



หลวงปู่เภา พทุธสโร

วดัเขาวงกฏ ลพบรุี

ธรรมบทกแ็ปลจบไดห้ลายเลม่ ไมเ่หน็วา่จะเป็นทางพน้ทกุขไ์ปได ้พระพทุธองคค์งไมม่พีระพทุธ
ประสงคใ์หบ้วชมาเพ�ือเรยีนอยา่งเดยีว และทา่นกไ็ดเ้รยีนมามากพอแลว้ จงึคดิอยากศกึษาทาง
ปฏบิตัดิบูา้ง แตย่งัตอ้งหาครบูาอาจารยผ์ู้พอจะเป็นท�ีพ�ึงไมพ่บ

อยา่งไรกต็าม เม�ือพระอาจารยช์าตดัสนิใจเลอืกทางเดนิสายใหม ่สายปฏบิตั ิทา่นกไ็ดเ้ร�ิม
หวา่นเมลด็พชืแหง่การปฏบิตัเิมลด็แรก ดว้ยการออกเดนิธดุงคไ์ปอยา่งไมม่จีดุหมายแนช่ดั

ปีพ.ศ. 2489 พรรษาท�ี 8 พระอาจารยช์ากบัพระมหาถวลัยธ์ดุงค์
สู่เขาวงกฏ จ.ลพบรุ ีซ�ึงเป็นสาํนักของหลวงพอ่เภา แตห่ลวงพอ่เภาได้
ถงึแกม่รณะกอ่นหนา้ไปแลว้ ครบูาอาจารยท์�ีมุ่งหวงัเอาไวห้ายตวัไปไม่
กลบั คงไดเ้พยีงศกึษาขอ้วตัรปฏบิตัเิดมิของหลวงพอ่เภาจากพระอาจารย์
วรรณผู้เป็นศษิยอ์ยู่ดแูลเขาวงกฏแทน

ภกิษชุาวเขมรรปูหน�ึงซ�ึงพาํนักอยู่บนเขาวงกฏ เป็นผู้เช�ียวชาญ
ทางพระไตรปฎิกและพระวนัิยทา่นเดนิทางมาจากประเทศกมัพชูาเพ�ือจะ
สอบทานพระไตรปฎิกของไทย และทา่นไดเ้ลา่ใหพ้ระอาจารยช์าฟังวา่ คาํ
แปลของไทยในหนังสอืนวโกวาทยงัมที�ีผดิพลาดอยู่บา้ง คงหมายจะย�ํา
พระพทุธพจนท์�ีวา่ แมต้าํรากย็งัไมอ่าจเช�ือได ้นั�นคอื

“อยา่เช�ือเพราะวา่มอียู่ในตาํรา”

ภกิษเุขมรไดบ้อกพระวนัิยแกพ่ระอาจารยช์าเพ�ือใหน้าํกลบัไปรักษาปฏบิตัใิหถ้งึความ
บรสิทุธ�ิแหง่สมณะ โดยความเพยีรอนันา่สรรเสรญิตลอดเวลาท�ีพระอาจารยช์าพาํนักอยู่ดว้ยกนัท�ีนั�น

คนืหน�ึงประมาณ 22.00 น. พระอาจารยช์าบาํเพญ็เพยีรตามลาํพังอยู่หลงัเขา ขณะนั�น
ทา่นไดย้นิเสยีงฝีเทา้ของอะไรบางอยา่งท�ียงัไมท่ราบชดั ย�ําใบไมแ้หง้ดงักรอบแกรบใกลเ้ขา้มา

เจา้ของเสยีงย�ําเทา้คอืพระภกิษเุขมรรปูนั�นนั�นเอง

ทา่นอาจารยม์าดกึด�ืนอยา่งน�ี มธีรุะอะไรหรอืครับ” พระอาจารยช์า ถาม

“ผมบอกวนิยัแกท่า่นผดิไปขอ้หน�ึง” ภกิษชุาวเขมรตอบ

“ไมค่วรลาํบากถงึเพยีงน�ีเลย ไฟสอ่งทางกไ็มม่ ีเอาไวพ้รุ่งน�ีคอ่ยบอกผมกไ็ด”้ พระ

อาจารยช์ากลา่วอยา่งจรงิใจ

“ไมไ่ดห้รอก” ภกิษชุาวเขมรปฏเิสธ “ถา้ผมตายในคนืน�ี ทา่นจะตอ้งจาํพระวนิยัขอ้ท�ีผดิ
ไปสอนคนอ�ืน ๆ ผดิไปดว้ย จะเป็นบาปกรรมแกต่วัผมเปลา่ ๆ”

ไมเ่พยีงจะเป็นครสูอนพระวนัิยเทา่นั�น ภกิษเุขมรรปูน�ียงัสอนวชิาแหง่ความเป็นคร ูสอน
วญิญาณคร ูความรับผดิชอบของผู้เป็นครใูหแ้กพ่ระอาจารยอ์กีดว้ย

ความรู้เชน่น�ีไมม่สีอนในโรงเรยีน มนัเป็นวชิาเฉพาะตน เฉพาะกจิ เฉพาะกาล บนเขามดื
กลางฟา้สกาวและแสงดาว

ในท�ีสดุ จดุแปรท�ีสาํคญักม็าถงึ นั�นคอืช�ือของพระอาจารยใ์หญ่



พระอาจารยม์ั�น ภรูทิตัตะ

สายวปัิสสนาธรุะ พระอาจารยม์�ัน ภรูทิตัตะ กป็รากฏข�ึนในระหวา่งท�ีพระ

อาจารยช์ายงัคงพาํนักบนเขาวงกฏ ขจรไกลแหง่ความเป็นอาจารยผ์ู้
เช�ียวชาญดา้นปฏบิตั ิฉดุใจพระอาจารยช์าไปจรดจอ่ท�ีพระอาจารยม์ั�น
อยา่งมั�นคง

ไมม่อีะไรจะเปล�ียนใจพระอาจารยช์าไดอ้กีแลว้

พระอาจารยช์ากบัพระมหาถวลัยต์กลงใจแยกทางเดนิกนัตรงน�ี
พระมหาถวลัยเ์ขา้กรงุเทพฯ ศกึษาพระปรยิตัธิรรม พระอาจารยช์าไป
สกลนคร

เม�ือพระอาจารยช์าเดนิทางถงึวดัหนองผอืนาใน อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร ระหวา่งปี
2490 เพ�ือกราบนมสัการพระอาจารยม์ั�น ท�ีนั�น ชวีติของพระนักปฏบิตักิเ็ร�ิมตน้ข�ึนอยา่งจรงิจัง

การศกึษาในเสน้ทางสายปฏบิตัขิองพระอาจารยม์ั�น มุ่งตรงเขา้สู่ภายในจติของตน ปฏบิตัิ
ท�ีจติตวัเดยีว เพ�ือใหห้ลดุพน้จากกเิลสอยา่งส�ินเชงิ โดยมพีระนพิพานเป็นรางวลัอนัย�ิงใหญ่

จติดวงเดยีวเทา่นั�น จงึทาํใหธ้รรมยตุแิละมหานกิายไรค้วาม สาํคญั

“ไมต่อ้งสงสยัในนกิายท ั�งสอง” พระอาจารยม์ั�นบอก

ไมม่อีะไรเป็นอปุสรรคสาํหรับพระอาจารยม์ั�น ญัตตธิรรมยตุแิละพระอาจารยช์าผู้เป็นศษิย์
ญัตตมิหานกิาย เพราะวา่พระนพิพานไมม่นีกิาย

พระอาจารยช์าเลา่วา่ เม�ือไดฟั้งเทศนจ์ากพระอาจารยม์ั�นแลว้ ความเม�ือยลา้ดเูหมอืนหาย
ไปเป็นปลดิท�ิง จติรวมลงสู่สมาธธิรรมดว้ยความสงบ ประหน�ึงรา่งกายลอยพน้อาสนะอยา่งไรน้�ําหนัก
พระอาจารยม์ั�นแสดงปกณิกะธรรมตา่ง ๆ จนจติคลายความสงสยั เกดิความรู้สกึท�ียากจะบอกใคร ๆ
ใหเ้ขา้ใจได้

วนิาทนัี�น ทางสายปฏบิตัเิปดิทางโลง่ พระอาจารยช์าไมเ่คยเดนิออกนอกทางสายน�ี จน
บดัน�ี

3 วนัท�ีรับการอบรมสั�งสอนจากพระอาจารยม์ั�น ภรูมิตัตะ ในวดัหนองผอื นาใน อาจดนูอ้ย
เกนิไปหรอืมากเกนิพอกเ็ป็นไดท้ั�งสองอยา่ง แตส่ามวนันั�นไดแ้ตกแขนงออกมาไดอ้กีหลายสบิปี และ
ดาํรงอยู่ชั�วชวีติของพระอาจารยช์า

มปี่าเป็นท�ีอยู่อาศยั มปี่าชา้เป็นท�ีบาํเพญ็เพยีร มภีเูขาโตรกธารและถ�ําลกึเป็นท�ีฝกึความ
อดทน ท�ิงบา้น ท�ิงยศศกัด�ิและทรัพยส์มบตั ิไมอ่าวรณ ์ไมเ่หลอืเยอืใยใหเ้คร�ืองพันธนาการทั�งหลาย
เหลา่น�ี ท�ีถะถั�งเขา้มาเตม็จติเตม็ใจคอืความแขง็ขนัในการปฏบิตัแิละความบรสิทุธ�ิแหง่ศลี น�ีคอืทรัพย์
สมบตัอินัชอบธรรมของนักปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ

“พดูถงึการสงัวรระวงัเร�ืองศลีแลว้” พระอาจารยช์าเลา่

“เม�ือคราวออกปฏบิตัไิปลาํพงัคนเดยีวมคีวามหวาดกลวัตอ่อาบตัมิาก ออกปฏบิตัคิร ั�งแรก

มเีขม็เลม่เดยีวคด ๆ งอ ๆ ตอ้งคอยระวงักลวัมนัจะหกั ถา้หกัแลว้จะไปขอใครท�ีไหน ไมม่ญีาตพิ�ีนอ้ง



หลวงพอ่ชาและหลวงปู่กนิร ีจนทฺโิย

อยู่ใกล ้ๆ ดา้ยกไ็มม่ตีอ้งเอาเสน้ไหมสาํหรบัจงูผขีว ั�นเป็นเสน้แลว้หอ่รวมไวก้บัเขม็ ผา้เกา่ ขาดไปก็

ไมย่อมขอใคร ชกับงัสกุลุเอาผา้เชด็เทา้ตามศาลาวดัชนบทท�ีธดุงคผ์า่น เอามาปะสบงจวีรท�ีขาด

เตอืนตนเอง อยู่เสมอวา่ ถา้ไมม่ใีครถวายดว้ยศรทัธา อยา่ขอเขา ใหม้นัเปลอืยกายไปเถดิ เราเกดิมา

ทแีรกกไ็มม่ผีา้พนักาย จงึเป็นเหตใุหพ้อใจในบรขิารท�ีม ีเป็นการหา้มความทะยานอยากในบรขิาร

ใหมไ่ดเ้ป็นอยา่งด”ี

พรรษาท�ี 9 ระหวา่งปลายปี 2490 ปีเดยีวกบัท�ี
พระอาจารยช์ารับการอบรมพระธรรมจากพระอาจารยม์ั�น
พระอาจารยช์าไดเ้ดนิทางถงึวดัหนองฮ ีอ.ปลาปาก จ.
นครพนม ท�ีน�ีคอืสาํนักของ หลวงปู่กนิร ีจนทฺโิย ซ�ึงได้

กลายเป็นครบูาอาจารยอ์งคส์าํคญัอกีองคห์น�ึงของพระ
อาจารยช์า

พระอาจารยม์ั�นใหค้วามรู้ในทางปฏบิตัทิ�ีตรง
 หลวงปู่กนิรเีป็นผู้ตอกเขา้ไปอกีจนแนน่

ตลอดพรรษาท�ีพระอาจารยช์าพาํนักอยู่ท�ีน�ี ได้
รับการสงเคราะหจ์ากหลวงปู่กนิรอียา่งย�ิง หลวงปกูนิรซีุ่มเยบ็ผา้จวีรทอจากฝ้ายพ�ืนเมอืงอยู่หลายวนั
จนเสรจ็ และจวีรผนืนั�นคอืของกาํนัลท�ีหลวงปู่กนิรมีอบใหพ้ระอาจารยช์าผู้ครองจวีรขาดว�ิน

เม�ึอถงึกาลท�ีจะตอ้งกราบลาหลวงปู่กนิรหีลงัผา่นพรรษาไปแลว้ตามพระวนัิย หลวงปู่กนิรี
เตอืนพระอาจารยว์า่

“ระวงัใหด้ ีถา้ทา่นคดิถงึใคร ผู้น ั�นจะใหโ้ทษแกท่า่น”

คาํเตอืนน�ีเป็นอมตะวาจาท�ีพระอาจารยช์าไมเ่คยลมื

“คาํเตอืนของทา่นส ั�น ๆและหว้น” พระอาจารยเ์ลา่

“แมน้าน ๆ จะเตอืนเสยีทหีน�ึง แตม่นัเป็นส�ิงท�ีอาตมาไมเ่คยคดิมากอ่นเลย อปุมาเหมอืน

แสงเทยีนกบัแสงจนัทรท์�ีไมม่วีนัจะสอ่งสวา่งไดท้ดัเทยีมกนั ปญัญาความคดิของครบูาอาจารยผ์ู้เฒา่

โบราณน ั�น สอดสอ่งไดล้กึกวา่ ไกลเกนิปญัญาความคดิของคนช ั�นลกูหลานเป็นไหน ๆ"

หลวงปู่กนิรเีป็นครบูาอาจารยท์า่นหน�ึงท�ีพระอาจารยช์าเคารพรักเป็นพเิศษ ตอนปลาย
ชวีติของหลวงปู่กนิรนัี�น พระอาจารยช์าไดส้ง่ลกูศษิยจ์ากสาํนักวดัหนองป่าพง หมนุเวยีนมาปรนนบิตัิ
รับใชห้ลวงปู่กนิรไีมไ่ดข้าด จนกระทั�งถงึวนัท�ีทา่นส�ินอายขุยั น�ีคอืกตญั�กูตเวทติาของศษิยผ์ู้ไมม่ี
วนัลมืพระคณุของครบูาอาจารย์

วนัเวลาทั�งมวลท�ีผา่นไปหลายปี ไดทุ้่มเทความยากลาํบากแสนสาหสัใหก้บัพระอาจารย์
ชาทั�งกายและใจ แตใ่นขณะเดยีวกนั มนัไดใ้หร้างวลัตอบแทนอยา่งคุ้มคา่ นั�นคอืความอดทนเขม้
แขง็ทั�งกายใจและใหส้จัธรรมท�ีแนน่แฟน้ไมค่ลายแกค่นไกลบา้น ผู้ไรท้กุส�ิง

นานแสนนานกบัความเงยีบหาย ประดจุนกนางนวลท�ีบนิลบัไปสดุปลายฟา้ แลว้ไมเ่คยบนิ
ยอ้นกลบัมา เป็นความทรมานใจของผู้เป็นแมป่ระการหน�ึง



ตน้มะมว่งป่า ๓ ตน้น�ี เป็นตน้กาํเนดิ
ตาํนานธรรมหนองป่าพง ซ�ึง ๔๐ ปี
ตอ่มา วดัหนองป่าพงจงึแตกสาขา
ออกมาเกอืบ ๑๔๐ แหง่แลว้

ลกูเป็นสขุหรอืทกุขอ์ยา่งไร ลกูไดส้�ิงท�ีมุ่งหวงัแคไ่หน หรอืยงัโมกขธรรมอยู่ในมอืแลว้
หรอืวา่ยงัอยู่ไกลจนสดุเอ�ือมมอืถงึ

แมพ่มิพ ์ชว่งโชต ิฟังขา่วสดุทา้ยวา่พระอาจารยช์าพาํนักอยู่
ท�ีไหนไดแ้นช่ดัแลว้ จงึออกเดนิทางพรอ้มกบันายลา ชว่งโชตกิบัญาติ
สนทิอกี 5 คน ตดิตามไปกราบพระอาจารยช์าอยา่งทนัที

“ท�ีทา่นไดม้าถงึวดัหนองป่าพงน�ี เพราะโยมแมน่มินตม์า

ทา่นเป็นผู้อปุการะมาต ั�งแตเ่กดิ ยงัไมม่อีะไรจะตอบแทนทา่นได”้ พระ

อาจารยก์ลา่ว

“วดัหนองป่าพงน�ี ในสมยัโนน้อาตมายงัเดก็ ไดย้นิโยมพอ่

เลา่ใหฟ้งัวา่ ทา่นอาจารยเ์สาร ์(กนตฺสโีล) ไดม้าพกัอยู่ท�ีน�ี โยมพอ่เคย

มาฟงัธรรมกบัทา่น อาตมาเป็นเดก็ยงัจาํได ้ความจาํน�ีมนัตดิอยู่ในใจ

ตลอดมา นกึอยู่เสมอวา่ ท�ีน�ีมนัเป็นบา้นรา้ง ดตูน้มะมว่งใหญ ่ๆ เหลา่

น ั�นส ิของเกา่แกท่ ั�งน ั�น”

ตน้มะมว่งป่าสงูใหญข่นาดสองคนโอบสามตน้ ปัจจบุนัอยู่
ขา้งพระอโุบสถ ในอดตีเคยเป็นท�ีผกูชา้งป่าของควาญลา่ชา้ง และเป็น
สถานท�ีแหง่แรกท�ีพระอาจารยช์าวางบาตรลงแลว้ปักกลดกอ่นท�ีป่าอนั

รา้ยกาจจะส�ินความนา่กลวั เป็นจดุกาํเนดิวดัหนองป่าพงอยา่งแทจ้รงิ

พระอาจารยช์ากลา่ว “โยมพอ่ของอาตมาไมค่อ่ยไดศ้กึษาเทา่ไหร ่มากราบพระอาจารย์
เสาร ์พระกรรมฐาน มาดทูา่นฉนัจงัหนั ใสอ่าหารอะไร ๆ ลงในบาตรท ั�งน ั�น ท ั�งขา้ว ท ั�งแกง ท ั�งหวาน

ท ั�งคาว ใสล่งในบาตรหมด โยมพอ่ไมเ่คยเหน็...น�ีพระอะไรกนั”

“น�ีแหละโยมพอ่เลา่ใหฟ้งั เขาเรยีกวา่พระกรรมฐาน จะฟงัเทศนก์ไ็มไ่ดฟ้งั มแีตพ่ดูโตง้ ๆ

ออกมาเลย ไมไ่ดฟ้งัเทศน ์ฟงัแตท่า่นพดูน ั�น...อนัน ั�นพระปฏบิตัเิคยมาอาศยัอยู่ท�ีป่าแหง่น�ี”

พระอาจารยช์าไดอ้ธบิายตอ่ไปวา่ เม�ือไดอ้อกปฏบิตัแิลว้ความ
รู้สกึอนัน�ีมอียู่ในใจตลอดเวลา เม�ือหนัหนา้กลบัมาทางบา้นกน็กึถงึป่าแหง่
น�ี จงึเขา้มาพักอยู่ใน

ป่าในทนัทที�ีเดนิทางมาถงึ

“ระยะหน�ึงทา่นอาจารยด์กีบัเจา้คณุชนิฯ (ปจัจบุนัคอืพระ

ภาวนาพศิาลเถระ หรอืหลวงพอ่พธุ ฐานโิย วดัป่าแสนสาํราญ) มหาพธุนะ่

ท ั�งสองทา่นมาท�ีน�ีและชาวบา้นเขาพากนันมินตใ์หท้า่นอยู่ แตอ่ยู่ทา่นอยู่

ไมไ่ด ้ทา่นอาจารยด์บีอกวา่ท�ีน�ีไมใ่ชท่�ีของเรา เจา้คณุชนิฯ กบ็อกวา่

เจา้ของท�ีอยู่น�ี ไมน่านทา่นจะมาของทา่นเอง เราอยู่ท�ีน�ีไมไ่ดห้รอก

ประมาณ 3 ปี อาตมากม็าอยู่ท�ีน�ี”

พระอาจารยช์าอธบิายตอ่ไปวา่



“เฉพาะวดัหนองป่าพงน�ี นับยอ้นไปขา้งหลงักเ็ป็นเวลาหลายสบิปี ท�ีพระสงฆก์บัญาตโิยม
ทั�งหลาย มารว่มมอืรว่มใจกนัประพฤตปิฏบิตั ิสมยันั�นยงัไมม่พีระสงฆม์ากมายอยา่งทกุวนัน�ี ทแีรกมี
พระประมาณ 45 องคไ์ด ้เขา้มาตั�งการประพฤตปิฏบิตัขิ�ึน ไดรั้บความลาํบากสารพัดอยา่ง ท�ีจะมอง
เหน็เป็นพยานไดก้ค็อื ทา่นอาจารยเ์ท�ียง (โชตธิมโฺม) ทา่นอาจารยจ์นัทร ์(อนิทฺวโีร) ทา่นอาจารย์

ศรนีวล น�ีเป็นผู้ตดิตามมา

เม�ือมาพรอ้มใจกนัประพฤตปิฏบิตั ิจับมอืกนั
ปฏบิตัแิลว้กเ็หน็วา่ พวกเราท�ีเป็นพทุธบรษัิทน�ี มองดู
มนัยอ่หยอ่นในการประพฤตปิฏบิตั ิมองเขา้ไปในวดัจะ
เหน็แตก่ฏุ ิเหน็แตโ่บสถ ์เหน็แตพ่ระ แตเ่ร�ืองท�ีเป็น
หวัใจพระพทุธศาสนาอยา่งแทจ้รงินั�นไมม่ี

อาตมาเคยเลา่ใหฟั้งอยู่บอ่ย ๆ วา่เร�ืองน�ีเป็น
เหตใุหส้ลดใจมาก ไมรู่้จะไปบอกกบัใคร

ตั�งแตเ่ขา้มาถงึท�ีน�ีกอ็ยู่มาเร�ือย ๆ มาทาํยงัง�ี
ไมม่ใีครรู้เร�ือง ในการประพฤตปิฏบิตัทิ�ีน�ีไมม่ใีครรู้เร�ือง
อาตมากอ็ยู่ไปตามเร�ืองเร�ือยไป อยู่ไดป้ีเดยีวกม็พีระ

ตามมาอยู่ดว้ย ทา่นเท�ียงมา ศรนีวลมา จันทรม์า มาอยู่กนัในป่าแหง่น�ี อยู่อยา่งสงบย�ิง

สมยันั�นเป็นไขแ้ทบตาย ไมเ่คยไปโรงพยาบาล ไมม่ที�ีพ�ึงอ�ืนนอกจากบารมธีรรมของ
พระพทุธเจา้ของเรานั�นแหละ กลางคนืเงยีบไมม่ใีคร ถา้เป็นไขก้เ็ตรยีมตวัเอาไว ้ไมม่อีะไรมาก ไมม่ี
ยา มตีน้บอระเพด็ฉันเป็นพ�ืน ไมต่อ้งคดิมาก คนทั�งวดัตม้ตน้บอระเพด็ฉันอยู่อยา่งนั�น ไมไ่ปขอใคร

ถา้พระเป็นไขม้ากกบ็อกวา่อยา่ไปกลวัมนั ถา้ตายจะเผาให ้เผาในป่าน�ีแหละ ไมเ่อาไป
ท�ีไหน พดูใหม้ใีจเขม้แขง็ข�ึนมา

อด ๆ อยาก ๆ ญาตโิยมไมรู่้จัก มผีู้เอาปลารา้ดบิมาถวาย ฉันไมไ่ดก้ป็ลอ่ยท�ิงไวอ้ยา่งนั�น

สารพัดอยา่งท�ียงัมพียานอยู่ ลาํบากมาก แตว่า่ผลของการปฏบิตัยิงัเหลอือยู่มาจนทกุวนัน�ี
กเ็ร�ิมมาจากพระรุ่นนั�นสมยันั�น ซ�ึงกม็ทีา่นเท�ียง ทา่นจันทร ์ทา่นศรนีวล ปฏบิตักินัอยู่อยา่งน�ีเร�ือยมา
ตลอดทกุพรรษา

นั�งสมาธกินัในรม่ไม ้นั�งแลว้กอ็อกมาเทศน ์เทศนแ์ลว้กลบัไปนั�งตอ่ แลว้กอ็อกมาเทศน์
และเดนิจงกรม สลบัไป หมนุเวยีนไปอยา่งน�ีตลอดฤดแูลง้ ไมต่อ้งธดุงคไ์ปไหน เพราะท�ีน�ีมนัเป็นป่า
อยู่แลว้

พระรุ่นนั�นยงัเหลอือยู่ เป็นรุ่นท�ีอดทนมากท�ีสดุ ไดเ้หน็ตน้เหน็ปลายมาดว้ยกนั จะมองไป
ขา้งหนา้ขา้งหลงั กร็ู้เร�ืองกนัพอสมควร

ระยะนั�นเราคาดไมถ่งึ คาดไมไ่ดใ้นความเป็นมาของเรา ไมรู่้จะพดูใหใ้ครฟัง ในเร�ืองการ
ปฏบิตัเิขม้แขง็มาก อดทนกนัไดโ้ดยไมบ่น่ ฉันขา้วเปลา่ ๆ กไ็มม่ใีครบน่ อรอ่ยหรอืไม่
อรอ่ย...เงยีบ...ไมม่ใีครพดู



ทา่นเท�ียงมาจากอยธุยา รับถวายกาแฟมาตม้ฉันกนัท�ีน�ี ฉันกาแฟเปลา่ ๆ ไมม่นี�ําตาล ฉัน
กาแฟแท ้ๆ ไมรู่้จะไปขอน�ําตาลท�ีไหน

เราเป็นผู้ท�ีคนอ�ืนเขาเล�ียง ตอ้งเป็นคนเล�ียงงา่ย ไมเ่ป็นคนเล�ียงยาก

อาตมายงันกึขนัเลย ตอนแรก ๆ นั�นมโียมพว่งมาบวชท�ีน�ี ทา่นเจา้คณุวดักอ่นอ้ยใหม้าอยู่
ดว้ย พอมากเ็ตรยีมน�ําตาล นม มามาก ๆ เพราะวา่จะตอ้งมาอยู่ในป่า เป็นพระกรรมฐาน ตอนเชา้จะ
ไดล้กุข�ึนมาชงกาแฟฉันกนัเสยีกอ่นแลว้คอ่ยไป พอมาถงึไมเ่ป็นอยา่งนั�นเสยีแลว้ ตอนเชา้ตอ้งออก
ไปบณิฑบาตแตม่ดื จะชงกาแฟอยา่งไร ไมม่ใีครทาํถวาย เพราะวา่พระทาํเองไมไ่ด ้กท็�ิงไวอ้ยา่งนั�น
แหละ ในท�ีสดุกเ็ทเขา้ไปในโรงครัว

มาเหน็สภาพของวดั มาเหน็สภาพการประพฤตปิฏบิตัขิองพระกรรมฐานแลว้สลดใจมาก

แตค่นแกค่นน�ีกเ็ป็นหลกัสาํคญัอนัหน�ึง ปีนั�นโยมพว่งกส็กึออกไป เพราะภาระยงัไมเ่สรจ็

คนไมเ่คยเหน็พระปฏบิตัไิมรู่้เร�ือง ฉันม�ือเดยีว ไมรู่้วา่เจรญิหรอืเส�ือม มนัเป็นของใหม่
บณิฑบาตไดก้ม็าแบง่กนั ฉันในบาตรนั�นแหละ งา่ยท�ีสดุ ตอนเยน็มากเ็ขา้กฏุขิองใครของมนั

แมแ้ตส่นัุขกย็งัอยู่ดว้ยไมไ่ด ้มนัเหน็พระอยู่ท�ีน�ี กม็าอยู่ดว้ย แตม่นักอ็ยู่ไมไ่หว ตอนเชา้ยงั
ดที�ีเจอพระบา้ง พอเหน็ทา่นกเ็ขา้กฏุ ิสนัุขว�ิงตามองคน์�ี องคน์�ีกข็�ึนกฏุ ิว�ิงตามองคโ์นน้ องคโ์นน้กข็�ึน
กฏุ ิแตล่ะกฏุอิยู่ในป่าหา่งไกลกนั สนัุขมนักลวั ไมใ่คร ไมม่คีนใหม้นัเหน็เป็นเพ�ือน กอ็ยู่ไมไ่ดแ้ละหนี
ไปในท�ีสดุ

มาคดิด ูเราน�ีกเ็หลอืเกนินะ แมแ้ตส่นัุขยงัอยู่ดว้ยไมไ่ด้

มาถงึสภาพปัจจบุนัน�ี ยอ้นมองไปขา้งหลงัแลว้มนัไกลกนัจรงิ ๆ ไกลมาก

อาตมาไดฟั้งพระท�ีไปเท�ียวธดุงคม์า เขาบอกวา่ท�ีนั�นท�ีน�ีมอีาหารอดุมสมบรูณ ์ไปทาง
ทะเลปักษใ์ต ้ไดฉั้นกุ้ง ฉันปลาทะเล

มนัตดิงา่ยของพวกน�ี

ใจมนัลม้ละลายไปทางสว่นนั�นโดยไมรู่้ใน รปู รส กล�ิน เสยีงโผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์

ท�ิงการประพฤตปิฏบิตัไิปมนักย็าก เม�ือครบูาอาจารยจ์ะสอนเขา้รปูเขา้แนวกย็าก มนัตดิรส
เสยีแลว้

เหมอืนกบัสนัุข เอาขา้วเปลา่ ๆ ใหม้นักนิทกุวนั มนักอ็ว้น แตม่าอกีวนั เอาแกงราดขา้วให้
มนักนิดสู ิสกั 2 จานเทา่นั�นแหละ วนัหลงัเอาขา้วเปลา่ ๆ ใหม้นักนิ มนัไมก่นินะ แนะ่...มนัตดิรสเสยี
แลว้ ตดิงา่ยเหลอืเกนิ

ในระยะ 20 กวา่ปีมาน�ี รู้สกึวา่มนัหยอ่นลง ไมก่ลา้ทาํ ไมก่ลา้ปฏบิตั ิกลวัมนัจะเป็นอตัตกิ
ลมถานโุยค

สมยันั�นยงัเอากนัอยู่ อดอาหารคนละ 5 วนั 7 วนั ทรมานมนัเร�ือยไป ดจูติของเจา้ของ ถา้
มนัด�ือกเ็ฆ�ียนมนั เพราะวา่กายกบัจติเป็นของคู่กนั สมยันั�นเทศนใ์หก้นินอ้ยนอนนอ้ย จะเขา้ใจ เด�ียวน�ี
ชกัไมถ่กูใจผู้ปฏบิตัเิสยีแลว้



เราหามาเองดว้ยความบรสิทุธ�ิ จะไปอดมนัทาํไม มนัเป็นอตัตกลิมถานโุยคนะ ไมใ่ชท่าง
ของพระพทุธเจา้หรอก พดูคาํเดยีวคนทั�งวดัเช�ืออ�ือ ๆ มนัหวิน�ี

เร�ืองมนัเป็นอยู่ในทาํนองน�ีกแ็กไ้ขมาเร�ือย ๆ ตั�งแตเ่ร�ิมตน้เป็นวดัหนองป่าพงมาจนทกุวนัน�ี

ฉะนั�นพวกเราทั�งหลายจงึเป็นผู้มจีติใจเขม้แขง็ข�ึน”

กอ่นจะมาเป็นวดันั�นแสนยาก เม�ือเป็นวดัแลว้ยากย�ิงกวา่ และเม�ือจะใหเ้ป็นวดัตวัอยา่งแก่
สาํนักสาขาทั�งหลาย ย�ิงยากท�ีสดุ

แตผ่ลของการปฏบิตัแิสดงตวัออกมาอยา่งย�ิงใหญ ่เป็นผลท�ีปรากฏอยู่ทั�วไปอยา่ง
เงยีบเชยีบ ดเูหมอืนวา่ในวนัน�ี วดัหนองป่าพงไดเ้ป็นสาํนักงานใหญ ่ท�ีมสีาขาใหญน่อ้ยข�ึนตรงอยา่ง
แนช่ดัแลว้ 89 แหง่ อยู่ในประเทศไทย 82 แหง่ ประเทศองักฤษ 4 แหง่ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์และ
สวสิเซอรแ์ลนด ์ประเทศละ 1 แหง่

...ยกัษเ์งยีบแหง่พระพทุธศาสนา
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คลกิเมาสท์ี룠ใดกไ็ดใ้นเฟรมน룠ีꆸเพื룠อเรยีกเมนดูว่น
ดงึออกจากนรก

จากหนงัสอื บญุญฤทธ룠ิ늸 พระโพธญิาณเถร

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

เหตกุารณต์อ่ไปน룠ีꆸไดเ้กดิข룠ึꆸนในระหวา่ง พ.ศ. 2500 กวา่ ๆ หลงัจากวดัหนองป่าพงตั룠ꆸงข룠ึꆸน
เป็นการมั룠นคงแลว้หลายปี

มคีรคูนหนึ룠ง (ขอสงวนนาม) ถกูกลา่วหาวา่ขโมยพมิพด์ดีของโรงเรยีนที룠ไดท้าํการสอนอยู่
นั룠ꆸน เขาเสยีใจและเจบ็ใจมาก ขอ้กลา่วหาน룠ีꆸทาํใหช้ื룠อเสยีงเสยีหาย ทั룠ꆸงยงัจะทาํใหต้อ้งถกูโทษถงึขั룠ꆸน
ออกจากงาน ผู้กลา่วหาเขานั룠ꆸนกร็ู้ตวัอยู่วา่เป็นใคร คนขโมยจรงิ ๆ กพ็อจะรู้วา่เป็นใคร แตค่วามผดิมา
ตกใสเ่ขาดว้ยการปา้ยความผดิใหอ้ยา่งนา่ขยะแขยงที룠สดุ

เขาไมม่ทีางจะแกไ้ขแกต้วัใหพ้น้ผดิที룠ไมผ่ดิน룠ีꆸไปได ้จงึเกดิความแคน้ใจอยา่งเหลอืระงับ
และผกูพยาบาทอาฆาตผู้กลา่วหาเขาไว ้ถงึกบัตั룠ꆸงใจแนน่อนวา่จะตอ้งตายกนัไปขา้ง

เขาเตรยีมปืนไวก้ระบอกหนึ룠ง

ภรรยาของเขาทราบความรุ่มรอ้นใจของสามไีดด้ ีตนเองกก็ลดักลุ้มไปดว้ย ไมรู่้จะชว่ย
คลายทกุขใ์หส้ามไีดอ้ยา่งไร ยิ룠งไดเ้หน็สามเีอาปืนออกมาใสล่กูกระสนุ กย็ิ룠งตกใจทาํอะไรไมถ่กู

ดว้ยเหตทุี룠ภรรยาของครคูนน룠ีꆸเป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรมอยู่มาก เคยไปกราบนมสัการฟังเทศน์
หลวงพอ่ชาบอ่ย ๆ จนมคีวามเลื룠อมใส แตส่ามขีองเธอไมเ่คยรู้จักหลวงพอ่ชา ไมเ่คยเหน็หนา้ ไมเ่คย
สนใจอะไรทั룠ꆸงส룠ิꆸน ถา้เขาเป็นผู้มธีรรมอยู่บา้ง เรื룠องกลุ้มใจน룠ีꆸคงไมถ่งึกบัจะทาํใหต้อ้งตดัสนิใจจะไปฆา่
คนที룠แสนโกรธ ธรรมะคงพอบรรเทาไดด้ว้ยลาํพังตวัเขาเอง

ผู้เป็นภรรยามองไมเ่หน็หนทางจะเปลี룠ยนใจสามไีด ้แตม่องเหน็วธิขีดัขวางเขาไวไ้ดช้ั룠ว
ขณะ จงึขอรอ้งใหส้ามไีปกราบหลวงพอ่ชาเสยีกอ่น เมื룠อกราบแลว้จะไปฆา่ใครกต็ามใจ จะไมห่า้ม
เลย ขอใหท้าํตามที룠ภรรยาขอรอ้งเป็นครั룠ꆸงสดุทา้ยกไ็ด ้ขอใหเ้หน็แกเ่ธอเถดิ

ผู้เป็นสามจีงึกลา่ววา่ เพื룠อเหน็แกภ่รรยา จะยอมไปกราบหลวงพอ่ชาตามที룠ขอรอ้ง และ
หลงัจากนั룠ꆸนอยา่มาหา้มเสยีใหย้ากอกีเป็นอนัขาด

คนืนั룠ꆸนเป็นคนืวนัเพญ็พอด ีรถของสามภีรรยาครคูู่น룠ีꆸเดนิทางมุ่งหนา้สู่วดัหนองป่าพง พรอ้ม
ดว้ยเพื룠อนรว่มทางรวมเป็น 9 คน นอกจากภรรยาของครผูู้กาํลงัมไีฟพยาบาทเผาใจแลว้ คนอื룠น ๆ ทั룠ꆸง
8 คนเป็นผู้ที룠ไมเ่คยมาวดัหนองป่าพงทั룠ꆸงส룠ิꆸน ทกุคนไมเ่คยรู้จักหลวงพอ่ชามากอ่น

รถแลน่มาถงึกลางทุ่งระหวา่งทางกเ็กดิตดิหลม่

ดงัที룠ไดก้ลา่วมาแลว้วา่ วดัหนองป่าพงสมยัสามสบิปีกอ่น การเดนิทางไปมายากลาํบาก
ที룠สดุ ถา้เป็นหนา้ฝนบางทตีอ้งใชเ้วลารว่ม 3 ชั룠วโมงสาํหรับระยะทางเพยีงแค ่8 กโิลเมตรเทา่นั룠ꆸน
เด맠ยวน룠ีꆸใชเ้วลาเดนิทางไมเ่กนิ 10 นาทกีถ็งึ



คนแขง็แรงทกุคนในรถชว่ยกนันาํรถข룠ึꆸนจากหลม่สดุกาํลงัแลว้ กไ็มส่าํเรจ็ ไมรู่้จะทาํ
อยา่งไรด ีขา้งนอกกม็แีตค่วามมดื ไมม่บีา้นเรอืนผู้คนอยู่ใกล ้ๆ พอไดอ้าศยัขอกาํลงัมาชว่ยเหลอื
ความทอ้แทใ้จเกดิข룠ึꆸนกบัทกุคน เพราะหมดทางที룠เอารถข룠ึꆸนจากหลม่ได้

ใครคนหนึ룠งบน่ข룠ึꆸนลอย ๆ วา่

“ถา้หลวงพอ่เกง่จรงิอยา่งที룠เขาเลา่ลอื ทาํไมไมม่าชว่ยใหร้ถข钸ึนจากหลม่”

พอบน่ไปไดส้กัครู่ ทกุคนมองเหน็พระรปูหนึ룠งเดนิสอ่งไฟฉายตรงมาทางดา้นหนา้รถภรรยา
ครจูาํได ้อทุานวา่

“หลวงพอ่มา ไปชว่ยรบัยา่มท”ี

ครคูนนั룠ꆸนรบีลงจากรถวิ룠งไปหาพระที룠สอ่งไฟฉายซึ룠งอยู่หา่งจากรถประมาณ 10 เมตร แลว้
รอ้งวา่

“หลวงพอ่สง่ยา่มใหผ้มจะถอืให”้

คณุอาํพร (รา้นอาํพรพานชิ อ.วารนิฯ) ไดเ้ตอืนคนขบัรถวา่

“ลองตดิเครื룠องรถอกีทซี ิเผื룠อจะข钸ึนจากหลม่ จะไดร้บัหลวงพอ่ไปวดัดว้ยกนั”

คนขบัรถกต็ดิเครื룠อง และนาํรถข룠ึꆸนจากหลม่ไดท้นัที

สว่นครคูนนั룠ꆸนพอวิ룠งไปหาพระที룠มาปรากฏตวัพรอ้มดว้ยไฟฉาย กลบัเหน็วา่ทา่นเดนิหนหีา่ง
ออกไป เขากว็ิ룠งไลม่าจนถงึตน้ตะแบก พระรปูนั룠ꆸนกห็ายลบัไป พอดกีบัรถที룠ตดิหลม่ตามมาทนั จงึรับ
ครขู룠ึꆸนรถเดนิทางตอ่จนถงึวดั

เมื룠อถงึวดัแลว้ทกุคนเดนิตรงไปยงัศาลาโรงอโุบสถซึ룠งพระสงฆก์าํลงัทาํสงัฆกรรมอยู่ในนั룠ꆸน
ขา้งนอกศาลามญีาตโิยมนั룠งฟังพระสงฆส์วดปาฏโิมกขอ์ยู่หลายคน

พวกที룠เพิ룠งมาถงึกระซบิถามโยมคนหนึ룠งที룠นั룠งฟังปาฏโิมกขอ์ยู่ขา้งนอก

“หลวงพอ่มาถงึหรอืยงั”

โยมที룠ถกูถามทาํทา่งง ๆ

“เปลา่นี룠 หลวงพอ่ไมไ่ดไ้ปไหน ทา่นอยู่ในศาลานั룠นไง”

“ไมม่ ั钸ง ” คนหนึ룠งเถยีง

“หลวงพอ่ออกไปรบัพวกผม ทา่นยงัสอ่งไฟฉายดรูถพวกผมเลย ”

“หลวงพอ่จะไปไหนไดย้งัไง ถา้ทา่นออกไปกต็อ้งรู้วา่ทา่นออกไป นี룠ทา่นนั룠งอยู่กบัพระใน

ศาลาสวดปาฏโิมกขต์ ั钸งนานมาแลว้ ”

“ดซู ิทา่นมาหรอืยงั” พวกมาใหมย่งัยนืกรานและบอกกนัเอง

ผู้กองสมบญุ บญุญรังสรรค ์นั룠งอยู่ตรงนั룠ꆸนพอดแีละไดย้นิขอ้สนทนาทั룠ꆸงหมดกห็นัมากลา่



วกบัคนขบัรถวา่

“เดี맠ยวกอ่น คณุเคยมาที룠นี룠ไหม” ”

“ไมเ่คยครบั" คนขบัรถตอบ

“เคยรู้จกัหลวงพอ่ไหม”

"ไม ่ครบั"

“ที룠วา่หลวงพอ่ไปรบัพวกคณุน ั钸นจาํไดไ้หมวา่หลวงพอ่เป็นพระองคไ์หน”

“จาํได”้ คนขบัรถรับรอง

“มพีระอยู่ในศาลาหลายรปู คณุเขา้ไปกบัผมแลว้ช钸ีใหด้ทูวีา่องคไ์หนที룠คณุเหน็วา่ไปรบั

พวกคณุ ”

คนขบัรถช룠ีꆸตวัหลวงพอ่ไดถ้กูตอ้งจรงิ ๆ และยงัย룠ํꆸาวา่หลวงพอ่ไดส้อ่งไฟมาที룠รถ สามารถ
เหน็ทา่นไดช้ดัเจนที룠สดุ

เกดิเป็นเรื룠องแปลกใจแกท่กุคน

หลงัจากนั룠ꆸนหลวงพอ่ไดเ้ทศนโ์ปรดคณะผู้มาใหม ่ขอ้ใหญใ่จความในเทศน ์ไดป้ลอบ
ประโลมและบรรเทาความโกรธแคน้และพยาบาทของครคูนนั룠ꆸนจนผอ่นคลายไปได้

เมื룠อกลบัจากวดัในคนืนั룠ꆸนแลว้ ครผูู้พยาบาทกก็ลบัใจไมค่ดิจะฆา่ใคร

ในที룠สดุกก็ลายมาเป็นลกูศษิยข์องหลวงพอ่ตั룠ꆸงแตนั่룠ꆸนมา

นี룠คอื “ฤทธ룠ิ늸” ที룠ใชเ้พื룠อโนม้นา้วคนเขา้สู่พระศาสนา

ภายหลงัมผีู้สงัเกตเหน็หลวงพอ่ในเวลาทาํสงัฆกรรมในศาลา เลา่วา่

ตอนหนึ룠งหลวงพอ่นั룠งหลบัตาลงแลว้ยกมอืข룠ึꆸนปอ้งหนา้ มองไปทางทศิตะวนัออก ซึ룠งเป็น
ทศิดา้นหนา้วดั สกัครู่ใหญก่เ็อามอืลง พระกส็วดปาฏโิมกขไ์ปเรื룠อย ๆ ไมม่อีะไรผดิปกต ินอกจากน룠ีꆸ
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คลกิเมาสท์桌ี戀ใดกไ็ดใ้นเฟรมน桌ี挀เพ桌ื戀อเรยีกเมนดูว่น
นายหนกูลบัใจ

จากหนงัสอื บญุญฤทธ桌ิ쨀 พระโพธญิาณเถร

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

ผมไมเ่คยรู้จักหรอืมคีวามสมัพันธก์บันายหนเูป็นการสว่นตวั แตก่ร็ู้เร桌ื戀องของนายหนไูดด้ี
เทา่ ๆ กบัคนอ桌ื戀น เน桌ื戀องจากวา่นายหนดูเูหมอืนจะเป็นผู้ เดยีวเทา่นั桌挀นท桌ี戀เป็นปฏปัิกษก์บัหลวงพอ่ชา
อยา่งชดัเจนท桌ี戀สดุ

คนอ桌ื戀นท桌ี戀ไมเ่หน็ดว้ยกบัแนวทางปฏบิตัขิองหลวงพอ่ กอ็าจรู้สกึตอ่ตา้นอยู่ในใจ ไมถ่งึกบั
แสดงอาการออกมาสู่ภายนอกอยา่งเดน่ชดันัก โดยมากกเ็ฉยอยู่ เหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยกอ็ยู่ขา้งใน
สว่นขา้งนอกดเูรยีบรอ้ยด ีไมม่กีริยิา ผดิกบันายหน ูนั桌挀นแสดงออกอยา่งไมจ่าํเป็นตอ้งอาํพรางความ
รู้สกึนกึคดิของตนเอง วา่มตีอ่หลวงพอ่ชาอยา่งไร จงึนับไดว้า่เป็นบคุคลพเิศษคนหน桌ึ戀งท桌ี戀ใคร ๆ ก็
กลา่วขวญัถงึ

นายหนมูชี桌ื戀อจรงิ ๆ วา่ หน ูศริมิา เป็นชาวบา้นกอ่ บา้นเดยีวกนักบัหลวงพอ่ชา ปัจจบุนัอายุ
75 ปี เป็นคนข桌ี挀เหร ่ใบหนา้มรีอยปรพุรนุอยู่ทั桌戀วไป จงึมผีู้เรยีกวา่ “หนผู”ี อกีช桌ื戀อหน桌ึ戀ง เดมิเป็นคนไมม่ี
ศาสนา ไมเ่คยเช桌ื戀อวา่ศาสนาเป็นของมจีรงิ ศาสนาคอืเร桌ื戀องเหลวไหลท桌ี戀มนษุยส์รา้งข桒ึ⸀นมาลวงกนัเอง

กอ่นท桌ี戀นายหนจูะเช桌ื戀อวา่ศาสนาเป็นเร桌ื戀องโกหก นายหนไูดศ้กึษาคน้ควา้ปรัชญาของศาสนา
ตา่ง ๆ มามากแลว้เกอืบทกุศาสนา ไมว่า่ครสิต,์ อสิลาม, พราหมณ ์หรอืแมแ้ตพ่ทุธ ท桌ี戀เป็นเชน่น桌ี挀
เพราะวา่ นายหนเูป็นคนไมเ่คยเช桌ื戀ออะไรงา่ย ๆ และออกจะเป็นผู้รู้จักใชเ้หตใุชผ้ลของตนเองสาํหรับ
ตดัสนิวา่อะไรจรงิไมจ่รงิ อะไรเช桌ื戀อไดแ้ละเช桌ื戀อไมไ่ด ้ในท桌ี戀สดุกส็รปุแกต่นเองวา่ ศาสนาเป็นเร桌ื戀อง
มดเทจ็ ทั桌挀งนั桌挀น

นายหนเูคยบวชในบวรพทุธศาสนามาครั桌挀งหน桌ึ戀ง บวชไปตามประเพณขีองผู้ชายไทย บวช
แลว้กไ็มท่าํใหรู้้หรอืเหน็วา่พทุธศาสนาเป็นของดวีเิศษอยา่งไร พทุธศาสนากเ็หมอืนศาสนาทกุ
ศาสนาในโลก เหลวไหลไมไ่ดค้วามเหมอืนกนั

“ถา้หากพทุธศาสนาดจีรงิ ทาํไมประเทศไทยจงึมผีู้นบัถอืศาสนาหลายศาสนานกั”

นายหนคูดิเหน็เชน่น桌ี挀ตลอดมา เม桌ื戀อพบเหน็นักบวชแตล่ะศาสนา และมโีอกาสไดส้นทนา
ดว้ยเม桌ื戀อไหร ่นายหนมูกัเขา้ไปเบ桌ี挀ยวนักบวชเหลา่นั桌挀นเสมอ และดว้ยเหตทุ桌ี戀เป็นคนพดูเกง่ คลอ่งตวั
นักบวชเหลา่นั桌挀นมกัหงายทอ้งไปตาม ๆ กนั เน桌ื戀องจากวา่ จะถกเถยีงเอาชนะนายหนไูดย้าก

นายหนเูคยไดพ้บพระกรรมฐานรปูหน桌ึ戀ง ปักกลดอยู่แถวสะพานรถไฟ ระหวา่งสถานี
วารนิชาํราบ (อบุลฯ) กบัสถานบีุ่งหวาย สองสถานมีรีะยะหา่งกนัประมาณ 9 กโิลเมตร นายหนเูขา้ไป
กราบสนทนาดว้ย และไดโ้ตก้นักลางแดดเปร桌ี挀ยงเป็นเวลานาน ผลสดุทา้ยพระกรรมฐานรปูนั桌挀นกห็มด
ทางจะแกข้อ้สงสยั หรอืใหค้วามกระจา่งแกน่ายหนไูด ้จงึออกปากชวนใหไ้ปดว้ยกนั เพ桌ื戀อจะไดรู้้เอง
เหน็เอง ดว้ยตวัเอง จะดกีวา่จะใหท้า่นพดู หรอืบอกใหฟั้ง แตน่ายหนกูลบัตอบวา่



“ผมขอใหท้า่นพดูมาเพ桌ื戀อใหเ้ขา้ใจเทา่น ั桒⸀นกพ็อ แตท่า่นแกค้วามสงสยัไมไ่ด ้กไ็มจ่าํเป็นท桌ี戀

ผมจะตอ้งไปกบัทา่น”

เลยตา่งคนตา่งแยกจากกนั

นายหนกูย็งัคงอยู่อยา่งคนไมเ่ช桌ื戀อในศาสนาใดๆ เร桌ื戀อยมา

หลายปีตอ่มา หลวงพอ่ชาไดเ้ดนิทางกลบัมาเย桌ี戀ยมบา้นเกดิครั桌挀งแรก โดยเขา้มาพักในป่าชา้
บา้นกอ่ ซ桌ึ戀งเป็นคนละท桌ี戀กบัป่าพงท桌ี戀ไดก้ลายมาเป็นวดัหนองป่าพงในปัจจบุนั เม桌ื戀อมาพักท桌ี戀ป่าชา้บา้นกอ่
แลว้ พวกชาวบา้นท桌ี戀รู้ ขา่วกพ็ากนัไปกราบและฟังธรรมะจากทา่น ผู้ท桌ี戀ฟังแลว้กก็ลบัมาเลา่ใหผู้้ท桌ี戀ไมไ่ด้
ไปฟังอกีทอดหน桌ึ戀ง

นายหนอูยู่ในกลุ่มท桌ี戀ไมไ่ดไ้ปฟัง แตก่ส็รปุใจความจากผู้ไปฟังมาแลว้ไดว้า่

“คนทกุคนเกดิมาตา่งมคีวามหลง ถา้ยงัอยู่ครองเรอืนแลว้ไมว่า่หนุ่มหรอืแกห่ลงท ั桒⸀งน ั桒⸀น”

นายหนจูงึคดิวา่ ระหวา่งนายทนุกบัพระอาจารยช์าใครหลงกนัแน ่และใครจะหลงมากกวา่
ใคร ในเม桌ื戀อคนทกุคนลว้นมคีวามอยากกนัทั桌挀งนั桌挀น ใครบา้งท桌ี戀ไมอ่ยาก

“อาจารยช์าน桌ั戀นแหละตวัหลง มคีวามเหน็ผดิเอามาก ๆ อกีดว้ย” นายหนคูดิอยา่งนั桌挀น

สองปีใหห้ลงั คณุแมพ่มิพ ์และผู้ใหญล่า โยมแมแ่ละโยมพ桌ี戀ชายไดต้ามไปนมินตห์ลวงพอ่
ใหก้ลบัมาอยู่ท桌ี戀บา้นเกดิ ตอนนั桌挀นอยู่ในราวเดอืนกมุภาพันธ ์พ.ศ. 2497 เขา้ใจวา่หลวงพอ่กาํลงัพาํนัก
อยู่ท桌ี戀วดัป่าตาว อ. คาํชะอ ีจ.มกุดาหาร

เม桌ื戀อหลวงพอ่ชารับนมินตแ์ละเดนิทางมาพักท桌ี戀ป่าพงท桌ี戀ไดก้ลายมาเป็นวดัในทกุวนัน桌ี挀แลว้
พวกชาวบา้นไดพ้ากนัไปชว่ยปลกูกฏุทิ桌ี戀พักถวาย นายหนกูไ็ปชว่ยปลกูกบัเขาดว้ย แมว้า่จะไมไ่ดม้ี
ความเล桌ื戀อมใสแตอ่ยา่งใด หากแตเ่พราะขดัเพ桌ื戀อนชวนไมไ่ด ้และตนเองกเ็ป็นชา่งไมอ้กีดว้ย จงึเป็น
อนัหมดทางปฏเิสธ

เยน็วนัหน桌ึ戀งคณุแมพ่มิพไ์ดบ้อกแกน่ายหนวูา่ หลวงพอ่ชากาํลงัคอยอยู่ ไมท่ราบวา่มธีรุะ
อะไร นายหนกูไ็ปกราบนมสัการหลวงพอ่โดยไมข่ดัขนื เม桌ื戀อกราบแลว้เงยหนา้ข桌ึ挀น หลวงพอ่กพ็ดูโตง้
ๆ ออกมาทนัที

“นายหนมูคีวามเหน็ และความเขา้ใจในศาสนาอยา่งไรใหพ้ดูกนัอยา่งเปิดอก”

แตน่ายหนดูจูะยงัมคีวามเกรงใจหลวงพอ่ชาอยู่บา้ง จงึหนัไปสนทนาธรรมอ桌ื戀น ๆ แทน เชน่
เร桌ื戀องของกศุล อกศุล และขอ้ธรรมตา่ง ๆ เทา่ท桌ี戀จะนกึข桌ึ挀นมาคยุได ้หลวงพอ่กเ็มตตาอธบิายใหฟั้ง
ทั桌挀งหมด

การสนทนาธรรมครั桌挀งแรกระหวา่งนายหนกูบัหลวงพอ่ชาไมไ่ดเ้ป็นการสนทนากนัอยา่งงา่ย
ๆ พ桌ื挀น ๆ หรอืสั桌挀น ๆ แตเ่ป็นมหกรรมสนทนากนั เพราะวา่ใชเ้วลาสนทนากนัทั桌挀งคนืยนัรุ่งของวนัใหมจ่งึ
ไดแ้ยกจากกนั

ถงึอยา่งนั桌挀นเร桌ื戀องคยุกนัในคนืวนันั桌挀นกย็งัไมเ่ขา้หวัของนายหนสูกัเทา่ไหร่



ปีนั桌挀นทั桌挀งปี นายหนไูมม่าเหยยีบวดัหนองป่าพงอกีเลย

ปีตอ่มา (พ.ศ. 2498) พวกชาวบา้นกลา่วหาหลวงพอ่ชาวา่ทา่นหวงน桌ํ挀า คอืไมย่อมใหช้าว
บา้นทั桌挀งหลายเอาครลุงตกัน桌ํ挀าในบอ่น桌ํ挀าของวดั

ครกุค็อืภาชนะสานดว้ยไมไ้ผเ่ป็นรปูอยา่งถงัน桌ํ挀าแลว้ยาดว้ยชนัเพ桌ื戀อใหข้งัน桌ํ挀าได ้โดยน桌ํ挀าไมรั่桌戀ว

นายหนไูดย้นิกเ็ป็นฟนืเป็นไฟข桌ึ挀นมาทนัที

“พระอะไรกนั แคน่桒ํ⸀าในบอ่กห็วง ทขีา้วปลาอาหารของชาวบา้นกลบับณิฑบาตไดท้กุวนั”

นายหนวูา่

“ยงัง桒ี⸀ไมเ่ขา้ทา่วะ่ จะตอ้งไปถามด ูไมไ่ดเ้ร桌ื戀องยงัไงจะไลใ่หห้นไีปจากท桌ี戀น桌ี戀”

นายหนเูดนิบกุโครม ๆ เขา้ไปจนถงึกฏุหิลวงพอ่ชาอยา่งปั桌挀นป桌ึ戀ง

“เขาวา่ทา่นหวงน桒ํ⸀า”

“หวงยงัไง” หลวงพอ่สงสยั

“ทา่นไมย่อมใหช้าวบา้นเขา้มาอาศยัตกัน桒ํ⸀าในวดัไปใช”้ นายหนแูจง้ขอ้หา

“ออ้อยา่งน ั桒⸀นหรอื” หลวงพอ่พยกัหนา้ “ท桌ี戀หา้มนะ่ หา้มไมใ่หเ้อาครมุาตกัน桒ํ⸀าในบอ่ของวดั
หรอก เอาครขุงัปลาขงัเขยีดมาตกัน桒ํ⸀าด桌ื戀มน桒ํ⸀าใชข้องพระ มนัเกดิมลทนิแกน่桒ํ⸀า ทาํใหผ้ดิระเบยีบของ

สงฆ ์ถา้ใชค้รหุรอืถงัท桌ี戀สะอาดตกัใครจะไปหา้ม”

นายหนจูงึไดข้อ้คดิในทนัใดไดย้นิอะไรอยา่เพ桌ิ戀งเช桌ื戀อ ตอ้งรู้เหน็ดว้ยตาหขูองตนเองเสยีกอ่น
จงึคอ่ยเช桌ื戀อ

“มอีะไรกใ็หพ้ดูกนัอยา่งเปดิอก” หลวงพอ่กลา่วซ桌ํ挀าเหมอืนท桌ี戀ไดก้ลา่วเม桌ื戀อปีท桌ี戀แลว้

“พดูเปิดอกกไ็ด ้แตก่ลวัวา่ทา่นจะโกรธ” นายหนแูยป๊นาํ

“รบัรองไมโ่กรธ” หลวงพอ่ยนืยนั “พดูมาเถอะ พดูตามสบาย”

“ท桌ี戀เคยวา่พวกผมหลงผดิน ั桒⸀น ผมวา่อาจารยก์ห็ลงผดิเหมอืนกนั จะหลงผดิมากกวา่เสยี

ดว้ย เพราะศาสนาไมม่จีรงิ เป็นเร桌ื戀องท桌ี戀คนสมมตุขิ桒ึ⸀น แตง่ข桒ึ⸀น ทกุอยา่งมนัเป็นสมมตุทิ ั桒⸀งน ั桒⸀น เชน่ควาย

เรากส็มมตุเิรยีกมนัวา่ ควาย จะเรยีกวา่หมากไ็ด ้ไกก่ไ็ด ้หมกูไ็ด ้มนัจะมาวา่อะไร คน สตัว ์วตัถทุกุ

อยา่งกส็มมตกินัเอาเองท ั桒⸀งน ั桒⸀น พระพทุธเจา้กบัศาสนากส็มมตกินัข桒ึ⸀นมา ไมม่ตีวัตนหรอกครบั”

นายหนไูดโ้อกาสรา่ยยาวและหลวงพอ่ยงัคงนั桌戀งฟังเงยีบ ๆ

“อยา่งอาจารยน์桌ี戀ผมสงสยัวา่ทาํไมจงึตอ้งกลวับาป ถงึกบัหนเีขา้ป่าเขา้ดง ทรมานรา่งกาย

ใหล้าํบากไปเปลา่ ๆ ปล桒ี⸀ ๆ ผมไมเ่ช桌ื戀อเลยวา่บาปบญุมจีรงิ เป็นเร桌ื戀องหลอกเดก็เทา่น ั桒⸀น อาจารยอ์ยู่ตาม

วดับา้นทาํไป อยู่ไปเหมอืนพระอ桌ื戀นกพ็อแลว้ จะเขา้ป่าทาํไม ไมก่เ็ลอืกทางท桌ี戀ดกีวา่น ั桒⸀น คอืสกึออกมารู้

รสกามและรบัความสขุอยา่งพวกผมดกีวา่อยู่อยา่งทรมานแกต่นเอง”

หลวงพอ่ชายงัคงนั桌戀งอยู่ นายหนรูู้ สกึวา่ตนเป็นตอ่แลว้จงึรกุฆาต



“ผมมคีวามเหน็อยา่งน桒ี⸀แหละ อาจารยล์ะ่ เหน็เป็นไง.

“คนแบบโยมน桌ี戀พระพทุธเจา้ทา่นท桒ิ⸀ง” หลวงพอ่กลา่ว “พระพทุธเจา้ตรสัวา่โปรดไมไ่ด้
เหมอืนดอกบวัในตม”

“ อา้ว ”

“ถา้นายหนไูมเ่ช桌ื戀อเร桌ื戀องบาปและบญุ ทาํไมไมไ่ปลกัทรพัยเ์ขา ปลน้ฆา่เขาละ่”

“ผมกลวัวา่มนับางทมีนัอาจจะมมี桌ั戀งกไ็ด”้ นายหนอูกึอกั

“อาตมาประพฤตอิยา่งน桌ี挀ปฏบิตัอิยา่งน桌ี挀 ถา้บาปไมม่ ีบญุไมม่ ีกเ็สมอทนุไมไ่ดก้าํไร แตถ่า้
บาปม ีบญุม ีอาตมากจ็ะไดก้าํไร” หลวงพอ่อธบิาย “คนหน桌ึ戀งขาดทนุกบัไดก้าํไร อกีคนหน桌ึ戀งเสมอทนุ
กบัไดก้าํไร ใครจะดกีวา่กนั”

“ไอเ้ร桌ื戀องบาปเร桌ื戀องบญุน桌ี戀ผมปวดหวัมานานแลว้ จะเช桌ื戀อวา่มนัไมม่กีย็งัไมแ่นใ่จเสยีทเีดยีว

แตถ่า้มนัไมม่จีรงิ อาจารยจ์ะใหผ้มทาํยงัไง”

“ทาํยงัไงกไ็ด”้

“ง ั桒⸀นถา้ผมตาย และรู้วา่บาปบญุไมม่ ีผมจะไลเ่ตะทา่นนะ”

“ได”้ หลวงพอ่รับคาํ “ขอ้สาํคญัตอ้งละบาปบาํเพญ็บญุจรงิ ๆ กแ็ลว้กนั”

“นมินตอ์าจารยเ์ทศนโ์ปรดผมดว้ย” นายหนอูอ่นขอ้ลง

“คนเหน็ผดิอยา่งน桒ี⸀โปรดไมไ่ด”้ หลวงพอ่เมนิ

“คนในโลกน桒ี⸀ใครละ่จะมวีชิาความรู้ เป็นเลศิกวา่คนท ั桒⸀งมวล พระพทุธเจา้ใชไ่หมครบั ถา้

พระพทุธเจา้เลศิจรงิ ประเสรฐิจรงิ อาจารยเ์ป็นศษิยพ์ระพทุธเจา้ตอ้งเทศนโ์ปรดผมได ้ผมเป็นศษิย์

พระยามาร แตศ่ษิยพ์ระพทุธเจา้เทศนโ์ปรดไมไ่ด ้พระพทุธเจา้กโ็งก่วา่พระยามารนะ่ซ桌ี戀”

หลวงพอ่นั桌戀งอยู่ครู่หน桌ึ戀งจงึกลา่ววา่

“ง ั桒⸀นจงต ั桒⸀งใจฟงัธรรมสกัสองขอ้”

“เชญิเลยครบั”

“เร桌ื戀องท桌ี戀ครบูาอาจารยส์อนมาท ั桒⸀งหมดน ั桒⸀นไมเ่ช桌ื戀อใชไ่หม”

“ ใช ่ครบั

“โยมเป็นชา่งไมใ้ชไ่หม”

“ ใช ่ครบั

“เคยตดัไมผ้ดิไหม”

“เคยครบั”



“เร桌ื戀องท ั桒⸀งหมดท桌ี戀ผา่นมาเคยคดิถกูทาํถกูหมด หรอืวา่เคยคดิผดิทาํผดิเหมอืนกนั”

“ถกูกม็ผีดิกม็”ี

“ตนเองยงัเช桌ื戀อไมไ่ดเ้สยีแลว้ เพราะมนัยงัสามารถพาใหท้าํผดิคดิผดิ พดูผดิกไ็ด ้น桌ี戀เป็นขอ้

ท桌ี戀 1 ” หลวงพอ่กลา่ว

“ตอ่ไปขอ้ท桌ี戀 2 อยา่เป็นคนคดิมาก พดูมากเทา่น ั桒⸀นแหละ”

ปีนั桌挀นทั桌挀งปี นายหนไูมเ่คยมากราบหลวงพอ่ชาอกีเลย แตค่าํพดูของหลวงพอ่กลบัเหมอืนคาํ
สาป คอยสะกดิใจนายหนอูยู่ตลอดทั桌挀งปี เร桌ื戀องความคดิท桌ี戀ถกูหา้มเอาไว ้กย็งัคงเผลอคดิไปเร桌ื戀อยไมม่ี
ทางจะส桌ิ挀นสดุลงไดเ้ลย เป็นเหตใุหต้ามเหน็ความคดิของตนเองตลอดมา

ปีท桌ี戀 3 พ.ศ. 2500 นายหนกูลบัมาหาหลวงพอ่ชาและถามวา่

“การเขา้ถงึพระรตันตรยัจะตอ้งทาํอยา่งไร”

“ไมย่าก ไปหาดอกไมธ้ปูเทยีนมาบชูาและกลา่วคาํสตัยป์ฏญิาณจะเขา้ถงึพระรตันตรยั

รบัศลี 5 ไปปฏบิตั ิเลกิมงคลต桌ื戀นขา่ว จะเช桌ื戀ออะไรตอ้งเช桌ื戀ออยา่งมเีหตผุล ไมเ่ช桌ื戀องมงาย และใหล้ะทฏิฐิ

มานะออกเสยีดว้ย”

คนืวนันั桌挀น หลวงพอ่ไดเ้ทศนโ์ปรดนายหนจูนเท桌ี戀ยงคนืตรง

เลกิเทศนแ์ลว้หลวงพอ่กใ็หน้ายหนไูปนอนท桌ี戀ใตต้น้ไมก้ลางลานวดั ท桌ี戀นั桌戀นมแีครไ่มไ้ผอ่ยู่อนั
หน桌ึ戀ง

รุ่งเชา้หลวงพอ่ถามวา่

“เป็นไงนอนสบายดไีหม”

“ไมเ่ป็นอนันอนท ั桒⸀งคนืเลยครบั”

“ทาํไมละ่”

“ผมฝนัคลา้ย ๆ กบัวา่ อาจารยท์าํใหแ้ครผ่มลอยไปท桌ั戀วท ั桒⸀งบรเิวณวดั ลอยไปไมม่ที桌ี戀จะวาง

แครล่งได ้พอวางลง กว็างบนตวัสามเณร มองเหน็สามเณรนอนอยู่ใตแ้คร ่ตอ่มากค็นัคายไปท ั桒⸀งตวั

ไมเ่ป็นอนัหลบัอนันอน”

“เอาเถอะ จะนอนบนหวัสามเณรกต็ามใจ” หลวงพอ่วา่

นายหนฟัูงแลว้กง็ง ๆ

ตอ่มาอกี 56 วนั ในบา้นของนายหนกูห็าความสขุไมไ่ดท้ั桌挀งลกูทั桌挀งเมยี ดรูอ้นรุ่มทรุนทรุาย
โดยไมรู่้สาเหต ุววัควายใตถ้นุบา้นกแ็ตกต桌ื戀นตกใจอะไรไมท่ราบ เป็นเร桌ื戀องวุ่นวายแปลก ๆ ท桌ี戀หาเหตไุม่
พบ

แตเ่น桌ื戀องจากวา่นายหนเูป็นคนเรยีนวชิาอาคม ท桌ี戀เรยีกวา่วชิานอก หรอืเดรัจฉานวชิามาโดย
ตลอด ดงันั桌挀นบรรดาญาตพิ桌ี戀นอ้งของนายหน ูจงึลงความเหน็วา่ ท桌ี戀มเีหตวุุ่นวายยุ่งเหยงิหาความสขุสงบ



ไมไ่ดอ้ยา่งเม桌ื戀อกอ่นนั桌挀น เป็นเพราะนายหนไูปเรยีนวชิาอาคมมาจากหลวงพอ่ชา

“ไมไ่ดเ้ร桒ี⼀ยน ไมไ่ดเ้รยีน” นายหนเูถยีง

“อา้ว ง ั桒⸀นทาํไมมนัรอ้นกนัท ั桒⸀งบา้นท ั桒⸀งเรอืนยงัง桒ี⸀เลา่”

“ฉนัแคร่บัศลีและรบัเอาพระรตันตรยัเทา่น ั桒⸀นเอง”

“น桌ั戀นแหละ เพราะอนัน桒ี⸀แน ่ๆ” ญาตขิองนายหนสูรปุ

“เลกิเสยีนะท桌ี戀รบัมานะ่ เอาไปคนืทา่นซะ”

แตน่ายหนไูมค่นืศลี 5 และพระรัตนตรัย ตั桌挀งใจมั桌戀นคงเดด็เด桌ี戀ยวจะถอืตอ่ไปไมส่桌ิ挀นสดุ

ไมช่า้เร桌ื戀องรอ้นรนวุ่นวายกค็อ่ยหายไป ความสขุสงบกก็ลบัคนืมาสู่บา้นอกีครั桌挀งหน桌ึ戀ง

ทาํไมจงึมเีร桌ื戀องเชน่น桌ี挀เกดิ

ผมมทีางอธบิายไดท้างเดยีววา่ เดมินายหนเูป็นคนมวีชิาอาคม เรยีกอยา่งชาวบา้นกค็อื
“เลน่ของ” เม桌ื戀อนายหนรัูบเอาของใหมเ่ขา้มายดึถอื ซ桌ึ戀งกค็อืพระรัตนตรัยและศลี 5 ของเกา่กเ็กดิแรง

ตา้น ไมว่า่จะเป็นวตัถสุ桌ิ戀งของอะไรกต็าม ท桌ี戀สาํเรจ็ฤทธ桌ิ쨀โดยวชิานอกพระพทุธศาสนา ซ桌ึ戀งนายหนนูาํเขา้
มากราบไหวบ้ชูาในบา้นกล็ว้นแตอ่อกแรงออกฤทธ桌ิ쨀ตา้นทั桌挀งนั桌挀น เลยเป็นเร桌ื戀องรอ้นรนวุ่นวายในบา้นไป
พักหน桌ึ戀ง แตใ่นท桌ี戀สดุของเกา่เหลา่นั桌挀นกเ็ส桌ื戀อมไป เร桌ื戀องกก็ลบัมาสงบสขุเหมอืนเดมิ

ผมเคยถามหลวงปู่อกีองคห์น桌ึ戀งท桌ี戀ผมเคารพย桌ิ戀งเทา่ ๆ กบัหลวงพอ่ชาวา่

“วตัถมุงคลของครบูาอาจารยอ์งคห์น桌ึ戀ง เอาไปถวายใหอ้กีองคเ์ป่าช桒ํ⸀าเขา้ไป พทุธคณุเดมิ

จะเปล桌ี戀ยนไปหรอืไมอ่ยา่งไร”

“ไมเ่ปล桌ี戀ยน”

“แลว้อยา่งท桌ี戀ผมมกัไดย้นิวา่วตัถมุงคลน ั桒⸀นออ่นกวา่น桒ี⸀หรอืแรงกวา่โนน้ละ่ครบั”

“อนัน桒ี⸀ข桒ึ⸀นอยู่กบัพลงัจติของผู้อธษิฐานวตัถมุงคลน ั桒⸀น ๆ ใหเ้ป็นมงคล” หลวงปู่วา่

“ดกูระโถนใบน桒ี⸀ส ิถา้น桒ํ⸀ายงัไมเ่ตม็กส็ามารถเตมิน桒ํ⸀าใหเ้ตม็ได ้แตถ่า้น桒ํ⸀าเตม็กระโถนอยู่แลว้

น桒ํ⸀าใหมท่桌ี戀เตมิเขา้ไปจะลน้ออกมาเปียกส桌ิ戀งของอ桌ื戀น ๆ ภายนอกกระโถน จติของพระอรหนัตเ์ทา่น ั桒⸀นท桌ี戀

เตม็เปี桌戀ยมอยู่อยา่งน ั桒⸀น ไมม่เีกนิกวา่หรอืนอ้ยกวา่ เมตตาท桌ี戀ลน้ออกจากกระโถนกจ็ะแผไ่ปถงึสรรพสตัว์

ท ั桒⸀งหลายไปเอง ขอ้ท桌ี戀วา่เม桌ื戀อเสกช桒ํ⸀าลงไปแลว้จะเปล桌ี戀ยนหรอืไมน่ ั桒⸀น ถา้เป็นพทุธคณุแลว้ไมเ่ปล桌ี戀ยน แต่

วา่เป็นวชิานอกหรอืเดรจัฉานวชิาแลว้จะเปล桌ี戀ยนทนัทเีม桌ื戀อพบพทุธคณุ”

ผมคดิวา่คาํอธบิายน桌ี挀คงใชไ้ดส้าํหรับกรณยีุ่งเหยงิอลหมา่นในบา้นนายหนทู桌ี戀ไดเ้กดิข桌ึ挀นดงั
กลา่วมา

อยา่งไรกต็าม นายหนนูอกจากจะไมเ่ลกิเขา้ถงึพระรัตนตรัยและถอืศลี 5 แลว้ ยงัเพยีร
ปฏบิตัธิรรมอยา่งจรงิจัง และประพฤตปิฏบิตัเิชน่น桌ี挀มาตลอดจนทกุวนัน桌ี挀

แตเ่ดมิเรยีกวา่ “หนผู”ี พอมาคลกุคลกีบัวดักเ็ป็น “หนดู”ี ตอ่มาไดเ้ป็นคนดแูลจัดการเร桌ื戀อง



การกอ่สรา้งในวดักเ็ป็น “หนสูรา้ง”

จากปฏปัิกษม์าเป็นผู้พทิกัษ์

ไมอ่าจบอกไดห้รอืวดัใจกนัได ้วา่นายหนรัูกและศรัทธาหลวงพอ่ชานอ้ยกวา่คนอ桌ื戀นหรอื
เปลา่

http://truehits.net/stat.php?login=dharma-gateway


คลกิเมาสท์嚔ี栄ใดกไ็ดใ้นเฟรมน顨ีӠเพ嚔ื栄อเรยีกเมนดูว่น
พอ่พว่งสፖิ謄นใจ

จากหนงัสอื บญุญฤทธิ鱨 พระโพธญิาณเถร

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

กอ่นอ嚔ื栄นควรทราบวา่พอ่พว่ง แมแ่ตง สมหมาย สองสามภีรรยาผู้
ชราน嚔ี栄เป็นผู้มสีว่นสาํคญัย嚔ิ栄งในการอปุถมัภบ์าํรงุพระภกิษสุามเณรวดัหนองป่าพง มาตั顨Ӡงแตส่มยัแรกเชน่
เดยีวกบัอบุาสกอบุาสกิารุ่นเกา่ทกุ ๆ คน

พอ่พว่งเคยบวชปฏบิตัธิรรมกบัหลวงพอ่ 1 พรรษา สกึออกมาแลว้กย็งัคงเป็นผู้รักษาศลี
ฟังเทศนฟั์งธรรมอยู่ในวดัหนองป่าพงตลอด ไมห่นหีายไปไหน พอ่พว่งเคารพหลวงพอ่อยา่งแทจ้รงิ
และหลวงพอ่กม็เีมตตากรณุาตอ่พอ่พว่งอยา่งแทจ้รงิเชน่กนั ถงึกบัพอ่พว่งไดถ้วายรา่งกายแดห่ลวง
พอ่ตั顨Ӡงแตก่อ่นตายหลายปี

“ถา้ผมตายขอถวายโครงกระดกูแกท่า่นอาจารย ์สาํหรบัเอาไปแขวนใหค้นพจิารณา

สงัขารมนษุย ์ขอใหม้ารบัศพผมและจดัการศพผมภายในวดัหนองป่าพงนፖี謄”

หลวงพอ่กรั็บคาํ ตอ่มาพอ่พว่งไดป้่วยกระเสาะ กระแสะ เขา้ ๆ ออก ๆ โรงพยาบาลหลาย
ครั顨Ӡง จนกระทั嚔栄งถงึเดอืนมกราคม 2508 อาการทรดุหนัก ลกูหลานตอ้งรับออกจากโรงพยาบาลมาไวท้嚔ี栄
บา้น หลวงพอ่กห็าโอกาสไปเย嚔ี栄ยมไขพ้อ่พว่งอยู่หลายครั顨Ӡง

วนัท嚔ี栄 12 มกราคม 2508 พอ่พว่งอาการหนักมาก ขากรรไกรแขง็พดูไมไ่ด ้ตากห็ลบัไมล่มื
พวกญาต ิๆ ทั顨Ӡงหลายท嚔ี栄เฝ้าพยาบาลไดย้นิแตเ่สยีงครางฮอื ๆ อยู่ในลาํคอพอ่พว่งเพยีงอยา่งเดยีว

วนัท嚔ี栄 13 น.ส.เจยีมใจ ผู้เป็นลกูสาวเดนิทางกลบัจากกรงุเทพฯ มาถงึ จะพดูถามอะไร พอ่
พว่งกไ็มรู่้เร嚔ื栄อง

วนัท嚔ี栄 14 หลวงพอ่และพระอาจารยจั์นทร ์อนิทวโีร พรอ้มดว้ยพระลกูศษิยอ์กี 23 รปู รับ
นมินตไ์ปฉันภตัตาหารเชา้ท嚔ี栄กรมทหาร หลงัจากฉันเสรจ็ หลวงพอ่ไดบ้อกกบัผู้กองสมบญุวา่ อยากจะ
ไปเย嚔ี栄ยมพอ่พว่ง ชว่ยหารถคนัใหญ ่ๆ สกัคนัไปไดไ้หม

“ไปเย嚔ี栄ยมพอ่พว่งไมก่嚔ี栄คน เอาคนัเลก็ไปกไ็ดน้嚔ี栄ครบั” ผู้กองสมบญุถวายความเหน็

“เอาคนัใหญ ่ๆ น嚔ั栄นแหละ” หลวงพอ่ยนืยนัเจตนาเดมิ

“จะไปเย嚔ี栄ยมหรอืไปรบัพอ่พว่งกนัแน”่ นายหนอูดตีคู่อรหิลวงพอ่ไหวทนั

“ไปรบั” หลวงพอ่ตอบ

“ไปรบัไดย้งัไง กแ็กยงัไมต่าย ลกูหลานเขาจะใหม้าหรอื” นายหนแูยง้

หลวงพอ่นั嚔栄งอยู่ครู่หน嚔ึ栄ง แลว้พดูเดด็ขาดวา่



“ตายไมต่ายกไ็ปรบัเอาวนันፖี謄แหละ” แลว้หนัมากลา่วกบัพระอาจารยจั์นทรว์า่ “ไปกนัเถอะ
พอ่พว่งกาํลงัคอย”

คณะของหลวงพอ่เดนิทางถงึบา้นพอ่พว่งเป็นเวลา 12.15 น. พอด ีบรรดาลกู ๆ ของพอ่
พว่งกาํลงัเฝ้าดอูาการของพอ่พว่งอยา่งกระวนกระวาย ทกุคนหลกีใหห้ลวงพอ่เขา้ไปนั嚔栄งลงบนเตยีง
ขา้งตวัพอ่พว่ง มองดพูอ่พว่งอยา่งเงยีบ ๆ อยู่ครู่หน嚔ึ栄งจงึเอาฝ่ามอืลบูใบหนา้พอ่พว่งเบา ๆ

“พอ่พว่ง พอ่พว่ง” หลวงพอ่เรยีกเบา ๆ

พอ่พว่งลมืตาข顨ึӠนทั顨Ӡง ๆ ท嚔ี栄หลบัตาไมล่มืมาตลอดเวลาหลายวนั แมล้กูหลานเรยีกขาน
อยา่งไรกไ็มรั่บรู้ แตพ่อไดย้นิเสยีงหลวงพอ่กล็มืตาข顨ึӠนได้

“จาํอาตมาไดไ้หม” หลวงพอ่ถาม

พอ่พว่งพยกัหนา้นอ้ย ๆ และน顨ํӠาตากไ็หลคลอออกมาทนัท ีเสยีงครางในลาํคอกด็งัฮอืๆ ข顨ึӠน
มาอกี

หลวงพอ่วางฝ่ามอืทาบลงท嚔ี栄หนา้ผากพอ่พว่งแลว้ใหโ้อวาทวา่

“พอ่พว่ง เราเป็นนกัปฏบิตันิะ เราเคยสู้มนัมาตลอด สู้มานาน ถงึเวลาเขามาเอา กใ็หเ้ขา

ไป มนัของของเขา จะหวงเอาไวท้าํไม เอาของเขามาแลว้ กส็ง่เขาคนืไป เกบ็เสยีงไวข้า้งในส ิปลอ่ย

ออกมาขา้งนอกทาํไม”

พอ่พว่งเงยีบกรบิ

“สงัขารนፖี謄มนัไมเ่ท嚔ี栄ยงแทแ้นน่อน” หลวงพอ่ใหโ้อวาทตอ่ “รปูนፖี謄มนัไมง่าม มนัเกา่แลว้
เพราะวา่ใชม้นัมานาน ไปหาเอารปูใหม ่กายใหม ่ไปยงัสถานท嚔ี栄ท嚔ี栄เคยเหน็โนน้นะ”

ไมม่ใีครเขา้ใจแนช่ดัวา่หลวงพอ่หมายถงึสถานท嚔ี栄อะไร แตค่าดหมายวา่ อาจเป็นสถานท嚔ี栄
ซ嚔ึ栄งพอ่พว่งเคยมนีมิติ ระหวา่งท嚔ี栄บวชอยู่ กบัหลวงพอ่กเ็ป็นได ้สถานท嚔ี栄อะไรท嚔ี栄วา่น顨ีӠ คงมแีตห่ลวงพอ่กบั
พอ่พว่งเทา่นั顨Ӡน ท嚔ี栄รู้ความหมายแทจ้รงิ

“ตอนนፖี謄เวลาเทา่ไหรแ่ลว้” หลวงพอ่หนัมาถามผู้กองสมบญุ

“เท嚔ี栄ยงหา้สบิหา้นาทแีลว้ครบั” ผู้กองสมบญุถวายคาํตอบ

“อกี 5 นาทพีอ่พว่งกจ็ะไปแลว้” หลวงพอ่พมึพาํพอไดย้นิทั嚔栄วกนั มอืกล็บูใบหนา้พอ่พว่ง

อยา่งแผว่เบาไปเร嚔ื栄อย ๆ เปลอืกตาของพอ่พว่งกค็อ่ย ๆ ปดิลงจนสนทิในเวลา 13.00 น.พอดี

พอ่พว่งส顨ิӠนใจแลว้ดว้ยอาการอนัสงบตอ่หนา้หลวงพอ่ และทกุคนในท嚔ี栄นั顨Ӡน

หลวงพอ่รับเอาศพพอ่พว่งไปวดัหนองป่าพงทนัท ีและเป็นเจา้ภาพจัดการศพพอ่พว่งโดย
ตลอด

งานฌาปนกจิศพพอ่พว่งนั顨Ӡน พล.ต.ต.ชมุพล โลหะชาละกไ็ดข้顨ึӠนไปรว่มประชมุเพลงิดว้ย
พรอ้มกบัคณะญาตผิู้ตาย



สว่นกระดกูของพอ่พว่ง หลวงพอ่ไมไ่ดเ้อาไวห้รอกครับ ทา่นเกรงวา่จะเป็นการกระเทอืน
จติใจลกูหลานพอ่พว่งจนเกนิไป

น嚔ี栄พอจะเรยีกวา่ การมาทนัเวลาตายของพอ่พว่ง ของหลวงพอ่เป็น “ฌาน” หยั嚔栄งรู้ไดห้รอืไม่

http://truehits.net/stat.php?login=dharma-gateway


คลกิเมาสท์ีيت謆ใดกไ็ดใ้นเฟรมน뤄ี쒃เพืيت謆อเรยีกเมนดูว่น

ผู้เกลยีดชงัพระสงฆ์
จากหนงัสอื บญุญฤทธ愑ิⶀ พระโพธญิาณเถร

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

พอ่ของผมเป็นชาวจนีโพน้ทะเล จนีแคะ นัيت謆งสาํเภาจากซวัเถาหลบ
หนคีวามจน ทีيت謆มมีากมาย เหนอืความมัيت謆งคัيت謆ง ในแผน่ดนิเกดิ สมยันั뤄쒃น สมยัคนจนี
อพยพสู่ประเทศไทยเป็นวา่เลน่

ความจนยดัเงนิตดิกระเป๋าของพอ่เพยีงเพืيت謆อใหพ้น้อดตาย ระหวา่งเดนิทางขา้มทะเล แต่
ยดัความเดด็เดีيت謆ยวใสจ่นเตม็หวัใจหนุ่มทรนง และเตมิเช뤄ื쒃อความหวงัอนัเรอืงรองสาํหรับแผน่ดนิใหม่
แผน่ดนิไทย อยา่งเตม็เปีيت謆ยม

รางวลัทีيت謆ความยากจนขน้แคน้ใหก้บัคนมเีสืيت謆อผนืหมอนใบ คอืความแขง็แกรง่ทั뤄쒃งกายและใจ
เป็นอาวธุเลม่เดยีวทีيت謆แหลมคมของหนุ่มจนียากจนเชน่พอ่จะมไีวสู้้ชวีติ

แผน่ดนิไทยไดฟ้뤄ื쒃นกาํลงัใหก้บัพอ่ดว้ยขา้วลว้น ๆ โดยไมม่เีผอืกหรอืมนัผสม น뤄ํ쒃าตาพอ่ปริيت謆ม
เมืيت謆อรับกระแสอนัอบอุ่นในอู่ขา้วอู่น뤄ํ쒃าแหง่น뤄ี쒃 และไหลพรากทนัททีีيت謆ภาพคนขา้งหลงัในเมอืงจนีกาํลงัขดุ
เผอืกมนัมาประหยดัขา้ว พอ่แมพ่ีيت謆นอ้งและภรรยากาํลงัลา้งหวัมนัเคลา้ขา้วสาร หงุกนิ เป็นภาพทีيت謆ลบ
ออกไมไ่ด ้และเป็นเหตแุหง่กระแสน뤄ํ쒃าตาสายนั뤄쒃น

แตเ่มืيت謆อปัيت謆นกระแสน뤄ํ쒃าตาขาดหายดว้ยมอืหยาบกรา้นสาํเรจ็แลว้ มอืเดยีวนั뤄쒃นไมเ่คยยกข뤄ึ쒃นมา
ปา้ยน뤄ํ쒃าตาพอ่อกีเลยจนตลอดชวีติ มนัเป็นมอืทีيت謆กอดกาํงานทกุอยา่งโดยไมพ่รัيت謆นเพืيت謆อเงนิและชวีติทีيت謆ดี
ข뤄ึ쒃น ไมพ่ริ뤄ี쒃พไิรกบัความหลงัอนัแสนเขญ็ ไมอ่ทุธรณต์อ่ฟา้ดนิขอปรานมีาผอ่นปรนความเหนด็เหนืيت謆อย
อนัสาหสั ไมต่ดัพอ้หรอืเกีيت謆ยงงอนในผลรับทีيت謆ดคูุ้มหรอืไมคุ่้ม เพราะนัيت謆นไมใ่ชว่สิยัของคนพลดัถิيت謆น

ดว้ยพรหมลขิติหรอือะไรกส็ดุแตจ่ะเรยีน ไดก้าํหนดชวีติของพอ่ใหม้วีถิกีลมกลนือยู่ไดใ้น
เมอืงไทยและแมบ้พุเพสนันวิาสสญัชาตจินีจะพลดัพอ่จากภรรยาในเมอืงจนีจนไกลสดุทะเลคัيت謆น แต่
บพุเพสนันวิาสสญัชาตไิทยยงัเอาธรุะไมว่าง

แมใ่นวยัสาวสะพรัيت謆ง แมผู่้เป็นหญงิสาวชาวบา้นนาป่าเขาแหง่เมอืงนครนายก ซึيت謆งยายไดฝ้กึ
อาชพีตดักลว้ยบนเขาชะโงกลงมาขาย และสอนบทบาทแมเ่รอืนดว้ยการตกัน뤄ํ쒃าบอ่ทรายรมิคลอง
บา้นนามาใสตุ่่ม และดว้ยคณุสมบตังิา่ย ๆ อยา่งน뤄ี쒃 บพุเพสนันวิาสไดส้ง่มอบแมใ่หก้บัพอ่อยา่งเหมาะ
ทีيت謆สดุโดยไมต่อ้งเสีيت謆ยงจับสลาก ชวีติครอบครัวของหนุ่มจนีสาวไทย จงึยัيت謆งยนืมาถงึวนัแกเ่ฒา่ทั뤄쒃งคู่
พรอ้มกบัลกูชายหญงิเตม็บา้นเตม็เรอืน

หนุ่มจนีสาวไทยคู่น뤄ี쒃ไดล้งเรอืลาํเดยีวกนัอยา่งแทจ้รงิ

ไมไ่ดล้งเรอืโตยอปุมาอปุมยั

พอ่ซ뤄ื쒃อเรอืสาํปั뤄쒃น 16 เหลก็ 1 ลาํ ขนาดของซีيت謆เหลก็ 16 ซีيت謆 บอกขนาดนอ้ง ๆ เรอืเอ뤄ี쒃ยมจุ๊นได้



อยา่งชดัเจน ความใหญโ่ตของมนัใหด้ทูีيت謆ใบเรอืสาํหรับกางแลน่ลมมนัเป็นเรอืใบฉบบักระเป๋าในบาง
โอกาส ซึيت謆งเดᒋยวน뤄ี쒃ไมม่ใีหเ้หน็แลว้ พอ่ไดเ้รอืใหมแ่ละเปดิอาชพีใหมค่อืเป็นพอ่คา้ขายใบยาสบู ลอ่ง
เรอืทัيت謆วไปตลอดทั뤄쒃งฉะเชงิเทรา, นครนายก, ปราจนีบรุ,ี ปทมุธาน,ีกรงุเทพฯ นครชยัศร ีและนครปฐม
พ뤄ื쒃นทีيت謆ทั뤄쒃งหมดน뤄ี쒃มแีมน่뤄ํ쒃าลาํคลองเชืيت謆อมโยงถงึกนัอยา่งนา่พศิวง มเีรอืเป็นรา้นคา้เคลืيت謆อนทีيت謆และเป็นบา้น
อนัแสนอบอุ่นของพอ่แมแ่ละลกูทีيت謆เพิيت謆งเกดิใหมบ่นเรอืนั뤄쒃น

คนสองเช뤄ื쒃อชาตสิองประเพณมีาอยู่ดว้ยกนักด็จูะเกดิปัญหาอยู่บา้ง พอ่แวะศาลเจา้เพืيت謆อ
ทาํบญุเป็นบางโอกาส แมข่뤄ึ쒃นตลิيت謆งวดัรมิน뤄ํ쒃าบา้งเพืيت謆อใสบ่าตรอยา่งทีيت謆เคยประพฤตมิาตลอดในบา้นเกดิ
มนัเป็นปัญหาทีيت謆คนทั뤄쒃งสองอธบิายใหแ้กก่นัไมถ่นัด แตพ่อ่ไมใ่ชห่วัหนา้ครอบครัวจอมเผดจ็การ บญุ
ในแบบไทย ๆ ของแมจ่งึไมเ่คยถกูพอ่หา้มทาํ

ถงึกระนั뤄쒃นวนัทีيت謆พอ่เป็นจอมเผดจ็การกม็าถงึ

ไมอ่าจระบสุถานทีيت謆เกดิเหตไุดช้ดัเจน แตเ่รืيت謆องน뤄ี쒃เกดิบนเรอืของพอ่

พระสงฆร์ปูหนึيت謆งลงเรอืมาซ뤄ื쒃อใบยาสบู ขณะทีيت謆ลกูจา้งคนเดยีวทีيت謆มบีนเรอืของพอ่สาละวน
หยบิใบยาให ้พระสงฆร์ปูนั뤄쒃นแอบฉวยเอามดีพับของพอ่ใสซ่อ่นในยา่ม พอ่เหน็และปราดจากทา้ยเรอื
มาจับแขนพระสงฆอ์งคนั์뤄쒃นไว ้ลว้งลงไปในยา่ม ควานหยบิเอามดีพับออกมาถอืดว้ยอาการโกรธสดุ
ระงับ

พระสงฆห์วัขโมยหนา้เสยี

เสยีงพอ่ดา่และตะโกนขบัไลล่ัيت謆นไปทั뤄쒃งคุ้งน뤄ํ쒃า ชาวเรอืลาํอืيت謆น ๆแยม้หนา้ออกมาดสูลอน ทกุ
คนเหน็เหมอืนกนัไปหมดวา่ จนีหนุ่มคนหนึيت謆งกาํลงัดา่พระข뤄ี쒃ขโมยซึيت謆งกาํลงัหนขี뤄ึ쒃นฝัيت謆งจวีรปลวิ

ตั뤄쒃งแตนั่뤄쒃น แมห่มดโอกาสทาํบญุในพระพทุธศาสนาอยา่งเปดิเผย

สิيت謆งทีيت謆พอ่เกลยีดทีيت謆สดุอยา่งหนึيت謆งในชวีติคอืความคดโกง พอ่รักความซืيت謆อสตัยส์จุรติและ
ประพฤตสิจุรติอยู่จนตลอดชวีติ ไมใ่ชเ่พราะผมเหน็วา่เป็นพอ่จงึดั뤄쒃นเมฆสรรเสรญิ แตพ่อ่ของผมควร
แกก่ารสรรเสรญิอยา่งแทจ้รงิ ขอ้น뤄ี쒃ไมม่ใีครซาบซ뤄ึ쒃งใจดเีทา่ลกู ๆ ของพอ่ทกุคน ความซืيت謆อสตัยส์จุรติ
ของพอ่แสดงตวัอยา่งชดัเจนเมืيت謆อหลงัสงครามอนิโดจนี ซึيت謆งขณะนั뤄쒃นพอ่อยู่เมอืงอบุลราชธาน ีแลว้พอ่
ไมฉ่วยโอกาสสรา้งความรํيت謆ารวยทั뤄쒃งทีيت謆สามารถทาํได ้เหมอืนเพืيت謆อน ๆ ของพอ่หลายคน ซึيت謆งในวนัน뤄ี쒃เป็น
เศรษฐมีัيت謆งคัيت謆งประจาํเมอืง

โอกาสของพอ่มมีากมายแตพ่อ่มงึมนัผา่นไปเสยีเฉย ๆ ครั뤄쒃นลกูขยบัตวั พอ่หา้มทนัที

“อยา่นะ นัيت謆นไมใ่ชว่ธิหีากนิของคนด ีเป็นคนมัيت謆งคัيت謆งดว้ยวธิขีองคนชัيت謆ว อาจงา่ยกวา่เป็นคน

มัيت謆งมอียา่งวธิขีองคนด ีแคน่Ƹีเรากอ็ยู่ได ้เรายดือกเดนิไปทีيت謆ไหนกไ็ดไ้มล่าํบากใจ ราศขีองคนดเีดนิไป

ทางไหนกม็คีนตอ้นรบั ผสีางเทวดากช็ว่ยระวงัรกัษาคุ้มภยั ถอยกลบัมาอยา่ไปสนใจมนัอกี”

ดงันั뤄쒃นสนัดานอยา่งน뤄ี쒃 สิيت謆งทีيت謆พอ่เกลยีดอกีอยา่งหนึيت謆งจงึเป็นพระสงฆแ์ละรวมไปถงึพระสงฆ์
ทั뤄쒃งโลก

เหน็พระบณิฑบาต พอ่จะสอนลกูเลก็ ๆ วา่ใหข้อทานดกีวา่



เหน็คนกราบไหวพ้ระ พอ่จะสอนลกู ๆ วา่กราบขอทานดกีวา่

เพราะวา่พระสงฆเ์ป็นพวกหวัขโมย เป็นคนข뤄ี쒃ฉอ้ เป็นคนเลวทีيت謆อาศยัผา้เหลอืงหากนิอยา่ง
แสนจะข뤄ี쒃เกยีจ

กระดกูดาํของพอ่มแีตค่วามเกลยีดชงัพระสงฆ์

สงครามอนิโดจนีหรอืสงครามโลกครั뤄쒃งทีيت謆 2 ระเบดิ ญีيت謆ปุ่นเดนิทพัเขา้ไทยทกุรปูแบบ เป็น
พอ่คา้ยาเร ่เป็นชา่งถา่ยรปูจรดล เป็นสารพัดจะเป็นอยา่งทีيت謆พรางตาคนไทยได ้และเมืيت謆อถงึวนัทีيت謆ทกุ
คราบถกูสลดัออกไป ซามไูรยาวเฟ뤄ื쒃อยกอ็ยู่ในมอืพวกเขา เครืيت謆องแบบทหารญีيت謆ปุ่นถกูสวมแทนอยา่ง
อหงัการ

ทหารญีيت謆ปุ่นเหลา่น뤄ี쒃คอืคนตา่งดา้วทั뤄쒃งนั뤄쒃น พวกเขาซอ่นตวัมาอยา่งแยบยล จนถงึวนัทีيت謆เผยตวั
ออกมาใหค้นไทยขนลกุขนพอง

ภาพพจนข์องคนตา่งดา้วชา่งนา่กลวัเสยีจรงิ

ตอ้งไลค่นตา่งดา้วออกไปใหพ้น้แผน่ดนิไทย

พอ่เป็นคนตา่งดา้วทีيت謆ไมถ่กูเวน้ในสงครามไลค่นตา่งดว้ย พอ่ท뤄ิ쒃งเรอืหนภียัข뤄ึ쒃นบก ทีيت謆หมาย
ไมม่แีนช่ดัแตท่ศิทางทีيت謆พอ่เลอืกมุ่งไปคอืทศิอสีาน

อยู่บา้นแฮก เมอืงขอนแกน่ ระยะหนึيت謆ง เตลดิข뤄ึ쒃นหนองคายและลอ่งโขงมาข뤄ึ쒃นฝัيت謆งเมอืงอบุลฯ
ลงหลกัปักฐานทีيت謆นีيت謆อยา่งปลอดภยั พอ่มเีพืيت謆อนอยู่ทีيت謆อบุลฯ มาก ญาตพิีيت謆นอ้งทีيت謆มาอยู่แนน่หนากอ่นหนา้ก็
เยอะ จนีแคะดว้ยกนัทั뤄쒃งนั뤄쒃น สมาคมจนีแคะทีيت謆นีيت謆จงึใหญพ่อตวั ซึيت謆งเดᒋยวน뤄ี쒃คอืสมาคมฮากกา ทีيت謆มสีถาน
ทีيت謆ทาํการเป็นตกึใหญ่

สงัคมคนจนีทีيت謆นีيت謆มคีวามอบอุ่นมากพอจะทาํใหล้มืบา้นเกดิทีيت謆กวางจวิและชวัเถา และลมืทกุข์
จากสงคราม ตกเยน็คนจนีรุ่นใหญจ่ะนัดหมายกนัมาพบทีيت謆รมิถนนทีيت謆นาน ๆ รถจะผา่นสกัคนั แลว้เลน่
ซอเป่าปีيت謆ตขีมิ จบิน뤄ํ쒃าชาคยุกนัอยา่ออกรส

กจิกรรมของสมาคมคนจนีเมอืงอบุลฯ มพีอ่รว่มดว้ยทกุประการทั뤄쒃งชวีติและวญิญาณทีيت謆พอ่มี

ลกูของพอ่เกดิทีيت謆เมอืงอบุลหลายคน รวมทั뤄쒃งผม

เมืيت謆อเกดิแลว้กห็าไดส้มัผัสพระพทุธศาสนาไม ่พระพทุธศาสนาของลกู ๆ มอียู่ในโรงเรยีน
ในขอ้สอบทีيت謆จะตอ้งตอบใหถ้กูเพืيت謆อการสอบได ้พระพทุธศาสนาของครอบครัวผมไมไ่ดอ้ยู่ในวดัใดวดั
หนึيت謆ง

นัيت謆นเป็นผลทีيت謆เกดิจากความเกลยีดชงัพระสงฆข์องพอ่

จะเป็นดว้ยกรรมทีيت謆เป็นบญุมาแตป่างใดไมท่ราบ ลกูสาวคนแรกของพอ่ หรอืพีيت謆สาวคนโต
ของผมเกดิฝักใฝ่ในพระพทุธศาสนาอยา่งหมดหวัใจไดอ้ยา่งไรไมรู่้ แอบเขา้วดัฟังเทศนฟั์งธรรม
ตั뤄쒃งแตย่งัเป็นสาวรุ่นกระเตาะ โดยทีيت謆พอ่ไหวตวัไมท่นั

เมืيت謆อความแตกพอ่กห็า้มเธอไมไ่หวเสยีแลว้



อาจเป็นดว้ยอบุายอยา่งใดอยา่งหนึيت謆ง พอ่จงึวางเฉยไมห่า้มปราม และคงหวงัจะเอาเหตผุล
มาใชเ้พืيت謆อชนะ แทนการใชอ้าํนาจทีيت謆พอ่มอียา่งเหลอืเฟอืกบัลกู

การแสดงเหตผุลเพืيت謆อช뤄ี쒃ใหเ้หน็ความเลวของพระสงฆข์องพอ่ กบัการช뤄ี쒃แจงใหเ้หน็ความดี
ของพระสงฆข์องพีيت謆สาวของผมไดเ้กดิข뤄ึ쒃นบอ่ย    ๆ

ยงัไมม่ใีครไดช้ยัชนะเดด็ขาด

แตพ่ีيت謆สาวของผมกไ็ดส้ทิธทิีيت謆จะเขา้วดัทีيت謆เธอรักและศรัทธาอยา่งเปดิเผยยิيت謆งข뤄ึ쒃น แมพ้อ่จะไม่
เหน็ดเีหน็งามดว้ย

พอ่ไมใ่ชอ้าํนาจหา้มพีيت謆สาวเขา้วดั แตใ่ชอ้าํนาจเดด็ขาดหา้มไมใ่หน้าํสิيت謆งของเงนิทองไป
ถวายพระ หรอืแมก้ระทัيت謆งใสบ่าตรยามเชา้ทีيت謆หนา้บา้น

ขอ้น뤄ี쒃ไมม่ใีครกลา้ประพฤตติอ่หนา้ตอ่ตาพอ่ แตก่ลา้พอจะใหล้บัตาพอ่เสยีกอ่น

แมจ่งึพลอยไดโ้อกาส เริيت謆มตน้กนัใหม ่เริيت謆มเขา้วดัอกีครั뤄쒃งหลงัจากทีيت謆เกอืบจะลมืวดัไปแลว้ทั뤄쒃ง
ชวีติ

พีيت謆สาวของผมคอืใบเบกิทางของแมแ่ละพลอยฉดุดงึนอ้ง ๆ ใหรู้้จักพระพทุธศาสนาเชน่
เดยีวกบัเธอบา้ง

ในสมยัผมเกดิ จงึไดส้มัผัสพระพทุธศาสนาตั뤄쒃งแตเ่ลก็ ดเูหมอืนจะเริيت謆มตน้รู้จักกราบ พระครู
วฒุกิรพศิาล หรอืหลวงพอ่ทยุ ธมมฺทนิโน เจา้อาวาสวดัวารนิทรารามเป็นครั뤄쒃งแรก ตอ่ไปกห็ลวงพอ่
บญุม ีฉนโฺท วดัดอนกลาง และหลวงพอ่บญุม ีโชตปิาโล วดัคอนสาย ซึيت謆งเดᒋยวน뤄ี쒃คอื วดัสระประสาน
สขุ ตอ่มากเ็ป็นทา่นพระครพูธุ ฐานโิย หรอืพระภาวนาพศิาลเถร สมยันั뤄쒃นเป็นเจา้อาวาสป่าแสน
สาํราญ พระสงฆเ์หลา่น뤄ี쒃คอืครบูาอาจารยท์ีيت謆พีيت謆สาวเคารพศรัทธาอยา่งแทจ้รงิ

สว่นหลวงพอ่ชา สภุทโฺท ผมไมท่ราบชดัวา่พีيت謆สาวของผมรู้จักไปกราบทา่นตั뤄쒃งแตเ่มืيت謆อไหร่

ชืيت謆อของหลวงพอ่ชาเขา้มาสู่เมมโมรีيت謆ของครอบครัวผมเป็นครั뤄쒃งแรก ในสมยัทีيت謆พอ่กาํลงัยํيت謆าแย่
ในธรุกจิ พอ่ประสบภาวะวบิตัขิาดทนุอยา่งยอ่ยยบัในกจิการคา้ของป่าและพชืผลเกษตร ดเูหมอืนจะ
เป็นระหวา่ง 25042506 ผมกาํลงัเรยีนชั뤄쒃นประถมตน้ในโรงเรยีนสงเคราะหศ์กึษา ผมยงัไมอ่ยู่ใน
ฐานะจะซมึซบัอาการภายนอกภายในทีيت謆บอบช뤄ํ쒃าของพอ่ไดอ้ยา่งซาบซ뤄ึ쒃งตรงึใจ แตบ่อกไดว้า่พอ่ทรดุ
ทั뤄쒃งกายและใจอยา่งเตม็ทีيت謆

ถา้พีيت謆สาวของผมเป็นนักมวย ผมจะขอตาํแหนง่ใหเ้ธอเป็นยอดมวยเอกคนหนึيت謆ง ทีيت謆รู้จักหา
จังหวะและโอกาสพชิติคู่ตอ่สู้ไดอ้ยา่งเหมาะเจาะทีيت謆สดุ

เธอบอกกบัพอ่วา่

“ไปหาหลวงพอ่ชาเถอะพอ่”

“ทาํไมจะตอ้งไป” พอ่วา่

“หลวงพอ่ชาบอกเลขแมน่ คนอืيت謆นรวยไปหลายคนแลว้ พอ่ไปเถอะบางทจีะไดเ้ลขมาแก้



สถานการณไ์ด”้ เธอหลอก

พอ่พยกัหนา้อยา่งหมดทา่ แมไ้มเ่คยไดย้นิชืيت謆อหลวงพอ่ชามากอ่นกต็าม

คนทีيت謆กาํลงัรว่งตดิดนิมคีวามหวงัไดแ้คน่뤄ี쒃

พีيت謆สาวแอบไปกราบหลวงพอ่ลว่งหนา้ เลา่เรืيت謆องของพอ่ถวายทา่นทกุอยา่ง หวัใจของเรืيت謆อง
คอืพอ่เกลยีดพระสงฆ ์แตพ่ีيت謆สาวของผมอยากใหพ้อ่คลายความเกลยีดนั뤄쒃นออกไป

วดัหนองป่าพงปีสองพันหา้รอ้ยกวา่ มสีภาพเป็นเพยีงสาํนักสงฆ ์อยู่ไกลออกไปจาก
หมู่บา้นของผู้คน มคีวามยากลาํบากแสนสาหสัในการเดนิทางไปทีيت謆นัيت謆น ไมม่ถีนน แตม่ทีางเกวยีน
เปลีيت謆ยวลดัเลาะไปตามทอ้งนาป่าละเมาะ หนา้ฝนจะไมม่รีถใด ๆ ไปถงึสาํนักสงฆแ์หง่น뤄ี쒃ไดเ้ลย เวน้แต่
รถจ䓵縀บกาํลงัสงู รถบรรทกุขนาดใหญ ่แตถ่งึงั뤄쒃น หลายครั뤄쒃งรถตอ้งตดิหลม่นานเป็นชัيت謆วโมงจงึจะผา่นไป
ไดแ้ตล่ะชว่ง ถา้ไมใ่ชด่ว้ยศรัทธาทีيت謆แทจ้รงิ หรอืดว้ยความหวงัจะไดรั้บในสิيت謆งทีيت謆ปรารถนา จ䓵縀บใหญเ่ชพ
โรเลท็ของพอ่จะตอ้งเล뤄ี쒃ยวกลบั

สาํนักสงฆห์นองป่าพงสมยันั뤄쒃นมพีระสงฆอ์ยู่จาํพรรษาประมาณ 14 รปู สามเณร 1 รปู
ปะขาว 3 คน ช ี19 คน ทกุชวีติพาํนักอยู่ในกฏุไิมห้ลงัเลก็จᒋวขนาดนอนสองคนคบั ดงันั뤄쒃นกฏุแิตล่ะ
หลงัจงึมผีู้อาศยัดามลาํพังคนเดยีว และเป็นเชน่น뤄ี쒃มาจนปัจจบุนั

พีيت謆สาวของผมแนะนาํพอ่ใหห้ลวงพอ่ชารู้จัก และเปดิโอกาสใหพ้อ่ไดส้นทนากบัหลวงพอ่
ชาตามลาํพัง ดว้ยการถอยหนอีอกจนไกลเกนิกวา่จะไดย้นิถอ้ยคาํสนทนา นัيت謆นเป็นวธิกีารทีيت謆ฉลาดและ
เพืيت謆อรักษาเหลีيت謆ยมของพอ่เอาไวไ้มใ่หเ้สยีแกล่กูสาว

เสยีงจักจัيت謆นเรไรรอ้งระงมทั뤄쒃งบรเิวณป่ามดื ทีيت謆พระสงฆห์มู่น뤄ี쒃เขา้เขา้มาอาศยับาํเพญ็ธรรมของ
พระพทุธเจา้ ถา้ส뤄ิ쒃นสรรพสาํเนยีงของแมลงกลางคนืเหลา่น뤄ี쒃แลว้ จะมเีพยีงความเงยีบสงัดทีيت謆สดุเทา่ทีيت謆
คนธรรมดาทัيت謆วไปจะไดรู้้จัก เงาจันทรห์รบุหรู่อยู่บนฟา้ไกล ดาวดาษดืيت謆นแจม่ใสเป็นพเิศษ ในศาลาโรง
ฉันเลก็ ๆ ซึيت謆งเป็นทั뤄쒃งทีيت謆ฉันอาหาร รับแขกชาวบา้น ประชมุสงฆ ์ประกอบกจิสงฆต์ามพระวนัิย มพีอ่กบั
หลวงพอ่ชาสนทนากนั กลางไฟเทยีน

ขณะนั뤄쒃นหลวงพอ่ชาอายไุด ้43 ปี 23 พรรษา พอ่อาย ุ59 ปี เป็นคนแกธ่รรมและคนแกโ่ลก
สองคนสนทนากนัในเรืيت謆องทีيت謆ไมม่ใีครรู้จนกระทัيت謆งบดัน뤄ี쒃

พอ่กลบับา้นคนืนั뤄쒃นโดยไมไ่ดเ้ลขสาํหรับแทงหวย แต ่ดเูหมอืนวา่พอ่จะไดส้ิيت謆งทีيت謆ใครๆ ก็
ประเมนิคา่ไมถ่กูกลบับา้นแทน พอ่ไมเ่ลา่ใหใ้ครฟังวา่ไดค้ยุกบัหลวงพอ่ชาอยา่งไร คยุเรืيت謆องอะไรและ
ไมม่ใีครกลา้ถาม คงมแีตค่วามเงยีบตลอดเวลาทีيت謆นัيت謆งรถขา้มทอ้งนาและปลกัตมกลบับา้น

พีيت謆สาวของผมคาดหมายอะไรไมไ่ด ้เธอจะตอ้งใชเ้วลาสาํหรับลุ้นจติใจของพอ่อกีหลายวนั

หลงัจากพอ่ไดพ้บหลวงพอ่ชาครั뤄쒃งแรกดว้ยเลห่ข์องลกูสาวคนโต มคีวามเปลีيت謆ยนแปลงอนั
ใหญโ่ตเกดิข뤄ึ쒃นอยา่งเหลอืเชืيت謆อ

ความทกุขท์ีيت謆แมแ่ละลกูทกุคนเหน็มนัอยู่ทีيت謆พอ่อยา่งหนัก กลบัหายไป ไมม่รีอยทกุขเ์หลอื
อยู่ในสหีนา้แววตานั뤄쒃นอกี คงมแีตค่วามสงบเยอืกเยน็ ทีيت謆ลกูและแมเ่หน็แลว้พลอยอบอุ่นไปไดอ้ยา่ง
บอกไมถ่กู



มนัเป็นสิيت謆งทีيت謆เกดิข뤄ึ쒃นอยา่งทนัทหีลงัจากทีيت謆พอ่กลบัจากวดัหนองป่าพง

คนทีيت謆รับรสแหง่ความดใีจมากทีيت謆สดุคอืพีيت謆สาวของผม

หลวงพอ่ชา ไดบ้อกกบัเธอในวนัหนึيت謆งวา่ เถา้แก ่(หมายถงึพอ่) มคีวามรู้ในเรืيت謆องพระพทุธ
ศาสนาดมีาก เป็นความรู้เดมิทีيت謆มมีาแตค่รั뤄쒃งอยู่เมอืงจนี เถา้แกรู่้เรืيت謆องพระจนีเป็นอยา่งดี

นัيت謆นเป็นเรืيت謆องทีيت謆พวกเราเพิيت謆งรู้เหมอืนกนั

คนทีيت謆เกลยีดพระสงฆเ์ป็นบา้เป็นหลงัอยา่งนั뤄쒃น ใครจะไปหมายไดว้า่เป็นผู้มคีวามรู้ในเรืيت謆อง
ของพระสงฆเ์ป็นอยา่งดี

บางทอีาจเพราะรู้มากนีيت謆เองจงึเกลยีดไดม้ากเทา่ ๆ กบัทีيت謆รู้จัก

ตอ่ไปความมหศัจรรยฉ์บบัครอบครัวกอ็บุตัขิ뤄ึ쒃น

พอ่เอย่ปากชวนพีيت謆สาวของผมไปวดัหนองป่าพง

เธอไดช้ยัชนะเดด็ขาดในวนิาทนัี뤄쒃นเอง

การเดนิทางไปสาํนักสงฆห์นองป่าพงหรอืวดัหนองป่าพงมอีปุสรรคอยู่ทีيت謆ความยากลาํบาก
ของทางเกวยีนสู่วดั เป็นความลาํบากทีيت謆ใหก้บัผู้เดนิทางไปทีيت謆นัيت謆นไดต้ลอดปี โดยเฉพาะฤดฝูนจะ
ลาํบากเป็นพเิศษ สมยัปีสองพันหา้รอ้ยกวา่ ตอ้งใชเ้วลาเดนิทางไปถงึสาํนักสงฆแ์หง่น뤄ี쒃อยา่งนอ้ย ๆ
สองชัيت謆วโมงและอาจถงึสามชัيت謆วโมงในฤดฝูน นัيت謆นเป็นความจรงิเมืيت謆อสามสบิปีทีيت謆แลว้ เดᒋยวน뤄ี쒃ใชเ้วลา
สาํหรับไปทีيت謆นัيت謆นเพยีงไมเ่กนิ 15 นาท ีจากบา้นของเรา

อปุสรรคใด ๆ กค็อืเรืيت謆องกระจอ้ยรอ่ยสาํหรับพอ่ไปแลว้ หลายครั뤄쒃งทีيت謆พอ่คา้งทีيت謆วดักบัหลวง
พอ่ชา และเริيت謆มนาํอาหารไปถวายทีيت謆วดับอ่ยข뤄ึ쒃น รวมทั뤄쒃งกจิกรรมตา่ง ๆ ของพระสงฆท์ีيت謆นีيت謆 หากจาํเป็นตอ้ง
อาศยัพอ่หรอืรถบรรทกุของพอ่ สามารถเรยีกใชไ้ดต้ามตอ้งการ

รปูถา่ยของหลวงพอ่ชาถกูนาํข뤄ึ쒃นวางบนห뤄ิ쒃งบชูา เป็นกญุแจเปดิประตพูระพทุธศาสนาให้
บา้นหลงัน뤄ี쒃ในทนัที

พอ่เลกิไหวผ้ ีเลกิไหวเ้จา้ และเลกิไหวพ้ระจันทร ์เลกิมงคลตืيت謆นขา่ว

แตรั่บเอาพระรัตนตรัยเขา้ไวเ้ตม็หวัใจแหง่ศรัทธาแทน

ขณะนั뤄쒃นพอ่เป็นคนจนีนอกรตีไปแลว้อยา่งเงยีบเชยีบ

ความศรัทธาของพอ่ทีيت謆มตีอ่หลวงพอ่ชาแนน่แฟน้ยิيت謆งข뤄ึ쒃น ในคราวหนึيت謆ง ดเูหมอืนจะเป็นงาน
รับกฐนิจากทางไกลของสาํนักพทุธเจดยี ์ตาํบลหนองไฮ อาํเภอวารนิชาํราบ สาํนักสาขาทีيت謆 4 ของวดั
หนองปาพง พอ่นาํรถบรรทกุเชฟโรเลท็รับหลวงพอ่ชาจากวดัหนองป่าพงไปทีيت謆นัيت謆น

ตาํบลหนองไฮสมยันั뤄쒃น ถนนคอืลกูรังแดงฉานตลอดระยะทางหลายสบิกโิลเมตร มนัเป็น
ถนนคลกุฝุ่นอยา่งแทจ้รงิ ซึيت謆งพอ่เคยเดนิทางไปซ뤄ื쒃อสนิคา้เกษตรแถบนั뤄쒃นบอ่ย ๆ รสของฝุ่นถนนทีيت謆แสน
คุ้นนั뤄쒃นพอ่ซมึซบัไดอ้ยา่งออกรสทีيت謆สดุ

หลงัเสรจ็ธรุะทอดกฐนิสาํนักพทุธเจดยี ์และนาํสง่หลวงพอ่ชากลบัถงึวดัหนองป่าพง



เรยีบรอ้ยแลว้ พอ่เอะอะกบัทกุคนในครอบครัวเมืيت謆อกลบัถงึบา้นวา่

“หลวงพอ่ชาอเีป็นเซยีนแลว้ ไมม่ใีครในรถของเราเปื뤄쒃อนฝุ่นแมแ้ตค่นเดยีว”

อาจกลา่วไดว้า่พอ่เป็นคนจนีในยคุแรกของสาํนักสงฆห์นองป่าพง ทีيت謆หลวงพอ่เมตตาเป็น
พเิศษ ดว้ยความซืيت謆อสตัย ์จรงิใจ ตรงไปตรงมา เป็นคณุสมบตัทิีيت謆สะทอ้นผลมาถงึทกุคนในครอบครัว
ความเมตตาของหลวงพอ่แผก่วา้งออกมาสู่ครอบครัวของเราอยา่งทัيت謆วถงึ ไมม่ใีครเลยทีيت謆หลวงพอ่ไมรู่้
จัก หลวงพอ่ไดก้ลายเป็นประดจุพอ่อกีคนหนึيت謆งของบา้นเรา

ตอ่มาพีيت謆สาวคนโตไดแ้ตง่งานแยกครัวออกไป แตไ่มม่ปัีญหาสาํหรับพอ่ในเรืيت謆องวดั พอ่ยงั
คงดาํเนนิศรัทธาของพอ่ไปตามปกต ิและเมืيت謆อพีيت謆สาวคนทีيت謆สามหนัหนา้เขา้สู่วดัอยา่งจรงิจังอกีคนหนึيت謆ง
พระพทุธศาสนากไ็มม่วีนัแยกออกจากครอบครัวของเราอกีตอ่ไป

อาจเป็นดว้ยเหตมุมีาแตเ่ดมิ คอืทกุคนเคยถกูหา้มไมใ่หม้สีมัพันธก์บัพระสงฆม์ากอ่น
พระพทุธศาสนาจงึคลมุเครอือยู่บา้งสาํหรับลกู ๆ บางคน แมพ้ีيت謆สาวคนทีيت謆สามซึيت謆งเริيت謆มตน้เขา้สู่การปฏบิตัิ
ธรรมสมยัแรก ๆ กเ็ปีيت謆ยมดว้ยวจิกิจิฉาอยา่งชว่ยไมไ่ด้

มคีาํถามเกดิข뤄ึ쒃นวา่ ธรรมะมดีอียา่งไรปฏบิตัแิลว้จะไดอ้ะไรบญุจากการถวายทานและรักษา
ศลีภาวนา เกดิผลแบบไหน คนเรามกีรรมเป็นของ ๆ ตนจรงิหรอื

และแมแ้ตห่ลวงพอ่ชาเองวเิศษจรงิหรอื ???

ขอ้สงสยัลามปามไปถงึผู้เป็นประธานสงฆแ์หง่สาํนักหนองป่าพงทีيت謆พีيت謆สาวคนทีيت謆สามเขา้ไป
ปฏบิตัธิรรมทกุวนัพระ ขอ้สงสยัน뤄ี쒃ทกุ ๆ คนสามารถมไีดเ้ป็นไดข้อเพยีงใหส้งสยัเทา่นั뤄쒃น

วนัส뤄ิ쒃นสงสยัในหลวงพอ่ชาไดม้าถงึ

หลวงพอ่ตอบคาํถามดว้ยฤทธ愑ิⶀ

เรืيت謆องมอียู่วา่ หลวงพอ่จะเดนิทางเขา้กรงุเทพฯ ดว้ยกจินมินตป์ระการหนึيت謆ง ขา่วน뤄ี쒃มมีาถงึพีيت謆
สาวซึيت謆งนัيت謆งเยบ็ผา้เป็นกจิวตัรตรงหนา้บา้น พีيت謆สาวของผมเป็นหว่งวา่ หลวงพอ่และพระทีيت謆จะเดนิทางโดย
รถดว่นเทีيت謆ยวเชา้ตรู่จะมอีาหารหรอืไม ่บางทจีะมผีู้ไมเ่ขา้ใจทาํถวาย แตจ่ะทาํใหห้ลวงพอ่และพระ
สงฆท์ีيت謆ตดิตามรับอาหารไมไ่ด ้เพราะเหตวุา่ทา่นเครง่ในพระวนัิย หากถวายผดิแลว้พระทั뤄쒃งหมดตอ้ง
อดอาหารแน ่เธอจงึสัيت謆งไวก้บัทกุคนทีيت謆รู้จักวา่หากหลวงพอ่มกีาํหนดจะเดนิทางโดยรถขบวนไหน วนั
ใดแนช่ดัแลว้ใหบ้อกเธอลว่งหนา้ดว้ย เพืيت謆อจะไดเ้ตรยีมอาหารสาํหรับถวายทา่นบนรถไฟ

เชา้ตรู่ของวนัหนึيت謆ง มรีถบรรทกุพระสงฆแ์ลน่ผา่นหนา้บา้นเราอยา่งชา้ ๆ หลวงพอ่อยู่ในนั뤄쒃น
ดว้ย

พีيت謆สาวของผมตกใจ นัيت謆นหลวงพอ่กาํลงัจะไปกรงุเทพฯ แลว้ แตไ่มม่ใีครมาบอกเรืيت謆องน뤄ี쒃 จะ
จัดเตรยีมอาหารอยา่งไรไดท้นั ดไูปทีيت謆นาฬกิาขา้งฝาเหลอืเวลาอกีไมถ่งึครึيت謆งชัيت謆วโมงรถจะออกจาก
สถานวีารนิฯ เป็นอนัหมดทางจะจัดทาํและนาํอาหารไปถวายหลวงพอ่และพระสงฆไ์ด้

เสยีงหวดูรถไฟกงัวานมาใหไ้ดย้นิถนัดเนืيت謆องจากบา้นของเราอยู่ไมไ่กลจากสถานรีถไฟเกนิ
ไป ตามความเขา้ใจของเธอรถไฟทีيت謆หลวงพอ่อาศยัเดนิทางไปกรงุเทพฯไดอ้อกสถานไีปแลว้



ครู่ตอ่มา...ปรากฏมแีถวพระสงฆข์องสาํนักวดัหนองป่าพงจารกิออกบณิฑบาตยอ้นกลบัมา
ผา่นหนา้บา้นอกีครั뤄쒃ง

เป็นหมู่พระสงฆท์ีيت謆ไปสง่หลวงพอ่ทีيت謆สถานรีถไฟ เมืيت謆อสง่แลว้กถ็อืโอกาสบณิฑบาตกลบั ซึيت謆งก็
เป็นเรืيت謆องทีيت謆คาดไมถ่งึเหมอืนกนั

พีيت謆สาวของผมไดแ้ตม่องดพูระสงฆเ์ดนิแถวผา่นหนา้บา้นไปไมส่ามารถจะใสบ่าตรไดท้นั

พระสงฆพ์รรษามากอยู่หวัแถว เรยีงลาํดบัลงมาหาพรรษานอ้ยดว้ยระบบอาวโุส ผา่นกลบั
ไปทลีะองคจ์นกระทัيت謆งถงึปลายแถวซึيت謆งเป็นสามเณรองคน์อ้ยแตห่มดสามเณรแลว้สิيت謆งไมค่าดหมายก็
เกดิข뤄ึ쒃น

หลวงพอ่ชาอุ้มบาตรเดนิตอ่จากสามเณรและมพีระสงฆเ์ดนิตามอกีสามรปู

หลวงพอ่ไมไ่ดไ้ปกรงเทพฯ หรอกร ึ?

เวลานั뤄쒃นพีيت謆สาวของผมยงัคดิไมอ่อกในสิيت謆งทีيت謆เธอไดเ้หน็และไมฉ่กุใจคดิวา่ทาํไมหลวงพอ่
เดนิตอ่ทา้ยสามเณร

ตอ่มาอกีราว ๆ ครึيت謆งชัيت謆วโมงพีيت謆เขยซึيت謆งเป็นนายสถานรีถไฟไดม้าถงึภายหลงัจากไดเ้วลาออก
เวรแลว้

“หลวงพอ่ไปกรงุเทพ” พีيت謆เขยรายงานกบันอ้งภรรยา

“ไปยงัไง” พีيت謆ของผมเถยีง “หลวงพอ่เพิيت謆งบณิฑบาตผา่นไปเมืيت謆อกƸีนƸีเอง ”

“หลวงพอ่ไปกรงุเทพฯ จรงิ ๆ เฮยีเพิيت謆งไปสง่มาเดีᒋยวนƸี” พีيت謆เขยวา่ “มพีระตามไปดว้ยสาม

องค”์

พีيت謆สาวของผมไดแ้ตง่ง

ในทีيت謆สดุกข็นลกุซู่ ส뤄ิ쒃นสงสยัในหลวงพอ่อยา่งทนัที

ส뤄ิ쒃นสงสยัตลอดกาล

ตั뤄쒃งแตนั่뤄쒃นมาเธอโหมปฏบิตัธิรรมอยา่งหนัก ถา้หากเป็นผู้ชายเธอคงบวชไปแลว้อยา่ง
แนน่อน บทบาทของพอ่ของผม ทีيت謆เคยขดัขวางลกูสาวกบัพระพทุธศาสนา ตวดักลบัมาเป็นสนับสนนุ
การปฏบิตัขิองเธออยา่งเทา่ทีيت謆พอ่จะทาํใหไ้ด้

ตลอดระหวา่งเขา้พรรษา ลกูคนทีيت謆สามของพอ่ถอืศลีอโุบสถ พอ่ใหส้ทิธพิเิศษอยา่งเงยีบ ๆ
ดว้ยน뤄ํ쒃าอดัลมทลีะสองสามลงัสาํหรับเธอไดด้ืيت謆มเวลาบา่ยและคํيت謆า น뤄ํ쒃าอดัลมสมยันั뤄쒃นเป็นเครืيت謆องดืيت謆มพเิศษ
ทีيت謆ใคร ๆ นกึอยากจะดืيت謆มกด็ืيت謆มไมไ่ด ้แมแ้ตพ่อ่เอง จะดืيت謆มกต็อ่เมืيت謆อโอกาสพเิศษอยา่งเชน่ไปดหูนัง ลกู ๆ
กจ็ะไดก้นิของแปลกล뤄ิ쒃น ไปดงู뤄ิ쒃วลกู ๆ กจ็ะไดก้นิดืيت謆มอะไรกไ็ดต้ามปรารถนา แตเ่วลาปกตจิะถกูต ี!

ผลจากการปฏบิตัแิละการสนับสนนุของพอ่ ทาํใหพ้ีيت謆สาวคนทีيت謆สามเลอืกจะอยู่เป็นโสดจน
ตลอดชวีติ แมม้ผีู้ชายทีيت謆แสนดมีาสู่ขอ พอ่ไมบ่งัคบัขนืใจ ออกจะเป็นเรืيت謆องเหลอืเชืيت謆อ สาํหรับคนจนีทีيت謆
จะยอมใหล้กูสาวไรคู้่ แตก่บัพอ่ไมเ่ป็นเรืيت謆องอดึอดัขดัขอ้งอยา่งไรเลย



นีيت謆คอืคนจนีนอกรตีทีيت謆เป็นพทุธศาสนกิชนเตม็ตวั

ปัจจบุนัพีيت謆สาวคนน뤄ี쒃เป็นหญงิโสดอายเุกอืบหา้สบิปีและอยู่ทีيت謆อเมรกิาและยงัรักษาศลีภาวนา
อยา่งทีيت謆เคยปฏบิตัมิาโดยตลอด

ปลายปี 2511 พอ่ป่วยหนักดว้ยโรคถงุน뤄ํ쒃าดอีกัเสบ ถงึหามเขา้โรงพยาบาล หลวงพอ่ชา
ทราบขา่วน뤄ี쒃ไดอ้ยา่งไรไมท่ราบและไดส้ง่โยมวดันาํ “พระเกษ” มาใหพ้อ่ถงึหอ้งพักรักษาตวัในโรง

พยาบาล

พระเกษคอืตะกัيت謆วหุ้มเสน้เกษาและผงพทุธคณุ มรีปูรา่งตา่ง ๆ กนัไป แลว้แตม่อืผู้หุ้ม บาง
อนัคลา้ยหวัลกูปืน บางอนัคลา้ยกรวยแหลม บางอนัแทง่กลมหนา้ตดั

วนัรุ่งข뤄ึ쒃นหลวงพอ่กเ็ดนิทางมาเยีيت謆ยมพอ่ดว้ยตวัทา่นเอง สรา้งความปีตใิหแ้กพ่อ่และลกู ๆ
อยา่งประมาณไมไ่ด ้พอ่ถงึกบัมอีาการตาแดง ๆ ทาํทจีะรอ้งไห้

“หายแลว้ไปอยู่วดัอาตมานะ ไปถอืศลีปฏบิตัธิรรม เราแกเ่ฒา่แลว้ ภาระการงานกม็อบ

หมายใหล้กูเตา้เสยีเถอะ ลกู ๆ กโ็ต ๆ กนัจนพอจะทาํแทนเถา้แกไ่ดห้รอก เอาตวัเอาใจของเราให้

สบายนะ”

ไมก่ีيت謆วนัตอ่มาพอ่กห็ายป่วย หลวงพอ่ชาซึيت謆งบางทอีาจจะมกีจินมินตใ์นตวัเมอืงพอด ีไดไ้ป
เยีيت謆ยมพอ่ และรับพอ่ข뤄ึ쒃นรถกลบัมาสง่ถงึบา้นของเรา

“ไปอยู่วดันะ” หลวงพอ่ชากาํชบั

แตพ่อ่กไ็มไ่ป พอ่หว่งใยในกจิการคา้จนทอดท뤄ิ쒃งธรุะไมไ่ด ้และเริيت謆มป่วยดว้ยโรคเดมิอกีตอน
ตน้ปี 2513 จนถงึปลายปีเดยีวกนั พอ่ตอ้งกลบัเขา้โรงพยาบาลอกีครั뤄쒃งหนึيت謆ง

หลวงพอ่กม็เีมตตามาเยีيت謆ยมอกีครั뤄쒃งหนึيت謆งและไดส้นทนากนันานเป็นพเิศษ

ไมก่ีيت謆วนัตอ่มาพอ่ไดก้ลบัออกจากโรงพยาบาลเป็นครั뤄쒃งทีيت謆สอง คราวน뤄ี쒃นอนซมอยู่กบัทีيت謆นอน
ในบา้น หมดสภาพทีيت謆เคยแขง็แกรง่อยา่งส뤄ิ쒃นเชงิ

ความไขเ้จบ็โหมรา่งกายพอ่จนดกูระปลกกระเปล뤄ี쒃ยทีيت謆สดุเทา่ทีيت謆จะเคยไดเ้หน็ แตจ่ติใจของ
พอ่ดเูป็นตรงกนัขา้ม ไมม่คีวามวติกกงัวล ไมม่คีวามออ่นแอ ไมส่ะดุ้งกลวั แมจ้ะไดฝั้นถงึแมเ่มอืงจนี
นุ่งชดุดาํมาหา อาจเพราะพอ่ไดเ้รยีนรู้เรืيت謆องความตายมามากพอควรจากหลวงพอ่ชา

อธวุ ํชวีติ ํ ชวีติเป็นของไมย่ัيت謆งยนื

ธวุ ํมรณ ํ ความตายเป็นของยัيت謆งยนื

อวส ฺส ํมยา มรติพพฺ ํ เราจะตอ้งตายแนแ่ท้

อปปฺมาทรตา โหถ  ทา่นทั뤄쒃งหลายจงเป็นผู้ยนิดใีนความไมป่ระมาทเถดิ

“เมืيت謆อพอ่ตาย” พอ่สัيت謆งกบัแมแ่ละพีيت謆สาว “ศพของพอ่หากวา่ทางสมาคมจนีแคะจะรบัธรุะจดั
พธิใีหก้ป็ลอ่ยเขา แตไ่มต่อ้งเอาไปฝงั ใหเ้ผาเสยีหมดเรืيت謆องหมดราวไป เผาทีيت謆วดัหลวงพอ่นัيت謆นแหละ”



ในทีيت謆สดุเชา้ตรู่วนัหนึيت謆งของกลางเดอืนตลุาคม ปี 2513 พอ่ถกูหามเขา้โรงพยาบาลอยา่ง
ฉกุเฉนิ ตั뤄쒃งแตผ่มไมต่ืيت謆น เมืيت謆อตืيت謆นแลว้กไ็ดเ้หน็รถบรรทกุนาํศพพอ่กลบัมาถงึบา้นพอดี

เป็นเชา้ตรู่ทีيت謆แยท่ีيت謆สดุในชวีติของผม

เป็นการตืيت謆นรับอรณุทีيت謆ไมส่ดชืيت謆นเหมอืนเคย

ศพพอ่จัดพธิบีาํเพญ็กศุลทีيت謆บา้น คนจนีเพืيت謆อนพอ่และญาตพิีيت謆นอ้งทางไกลฝ่ายจนี รว่มมอื
รว่มใจกนัดแูลงานศพเป็นอยา่งด ีแตไ่มม่กีงเตก็ เพราะนัيت謆นไมใ่ชค่วามประสงคข์องพอ่ พธิศีพจงึเป็น
อยา่งจนีครึيت謆งไทยครึيت謆ง เหมอืนสายเลอืดลกูครึيت謆งจนีไทยโนตวัของพวกลกู ๆ

หลวงพอ่ชาเมตตาตอ่ศพพอ่เหมอืนครั뤄쒃งพอ่ยงัมชีวีติอยู่ ทา่นนาํพระสงฆม์าสวดดว้ยตวั
ทา่นเองไมน่อ้ยกวา่สองคนื คนือืيت謆น ๆ ลกูศษิยเ์กา่แกข่องหลวงพอ่จะนาํพระสงฆม์าแทน

หลวงพอ่ไดบ้อกพวกเราเหมอืนรู้ความปรารถนาของพอ่เป็นอยา่งดี

“เสรจ็งานแลว้ใหเ้อาเถา้แกไ่ปวดัเรานะ”

ไมเ่พยีงเมตตาจากหลวงพอ่เทา่นั뤄쒃นทีيت謆มใีห ้พระอาจารยเ์ทีيت謆ยง โชตธิมโฺม ศษิยร์ุ่นแรกของ
หลวงพอ่และเป็นเจา้อาวาส วดัอรัญวาส ีสาขาวดัหนองป่าพงทีيت謆 1 กม็เีมตตาแกพ่อ่เชน่เดยีวกนั

คนืทีيت謆พระอาจารยเ์ทีيت謆ยงไดม้าทีيت謆บา้นงานศพในฐานะประธานสงฆ์
นาํสวด พระอาจารยเ์ทีيت謆ยงลงจากรถโดยไมท่นัข뤄ึ쒃นสู่อาสนะทีيت謆จัดเตรยีมไว้
ทา่นเดนิตรงมาทีيت謆โลงศพพอ่ สัيت謆งใหล้กูชายพอ่เปดิฝาโลงข뤄ึ쒃น ลว้งฝามอืลง
ไปลบูใบหนา้พอ่อยา่งแผว่เบา ทา่นพมึพาํอะไรไมท่ราบในลาํคอดว้ย
สาํเนยีงปราน ีผมยนือยู่ใกล ้ๆ กฟั็งไมถ่นัด แตส่มัผัสอยา่งนั뤄쒃นหากพอ่ยงัมี
ชวีติอยู่จะรู้วา่ มนัเป็นสมัผัสแหง่รักและเมตตาของผู้ทรงศลีอยา่งแทจ้รงิ

ทาํใหผ้มไดเ้หน็และเชืيت謆อมัيت謆นอยา่งจรงิจังวา่ ครบูาอาจารยท์ั뤄쒃ง
หลายเมตตาพอ่อยา่งเทา่ทีيت謆จะมใีหไ้ด ้และมนัทาํใหผ้มน뤄ํ쒃าตาคลอ

วนัสดุทา้ยของงานศพ รถบรรทกุศพของพอ่ไมไ่ดเ้ล뤄ี쒃ยวซา้ยไป
สสุานคนจนี แตเ่ล뤄ี쒃ยวขวาไปสู่วดัหนองป่าพง คนจนีหลายคนดจูะมอีาการ
งนุงง แมแ้ตล่งุซึيت謆งเดนิทางมารว่มงานศพจากกรงุเทพฯ ยงัพดูอะไรไม่
ออก

เป็นขบวนศพอยา่งศพคนจนีแตมุ่่งเขา้วดัป่าแบบไทย

สมยันั뤄쒃นสาํหรับอาํเภอเลก็ ๆของจังหวดัอบุลฯ งานศพคนจนีทีيت謆ลงเอยดว้ยการเผา จะตอ้ง
ใชค้วามกลา้หาญอยา่งมาก จนีคนยากเทา่นั뤄쒃นทีيت謆จะตอ้งเดนิทางสู่เชงิตะกอน

หลายคนแสดงความประหลาดใจทีيت謆พอ่จะถกูเผา บางคนบอกวา่วญิญาณพอ่จะไมไ่ดไ้ป
สวรรค ์ลกูหลานบา้นน뤄ี쒃ทาํอตุริ

อยา่งไรกต็ามศพพอ่กไ็ดเ้ดนิทางไปถงึวดัเวลาบา่ยแก ่ๆ หลวงพอ่นัيت謆งเป็นประธานรับศพอยู่
ในศาลาใหญ ่ทา่นมบีญัชาใหท้กุคน ทั뤄쒃งทีيت謆เป็นชาวบา้นปฏบิตัธิรรม และคนทีيت謆มาพรอ้มกบัศพพอ่ ให้



ไปเกบ็ไมฟ้นืมาคนละทอ่นและนาํไปวางไวใ้นทีيت謆ซึيت謆งทา่นกาํหนดตรงชายป่าชา้ทา้ยวดั

ไดไ้มอ้ยา่งเหลอืเฟอืสาํหรับทาํเชงิตะกอนอยา่งงา่ย ๆ ตามธรรมชาต ิทีيت謆ตอ้งทาํเชน่น뤄ี쒃
เพราะวา่วดัหนองป่าพงยงัไมม่เีมรเุผาศพอยา่งถาวร เมรทุีيت謆ทาํข뤄ึ쒃นน뤄ี쒃จงึเผาไดเ้พยีงครั뤄쒃งเดยีวศพเดยีว
เทา่นั뤄쒃น

ตะวนัลบัฟา้จนมดืไปทั뤄쒃งแผน่ฟา้

ไฟถกูจดุข뤄ึ쒃น

หลวงพอ่นัيت謆งดอูยู่อยา่งใกลช้ดิ พรอ้มดว้ยพระสงฆอ์กีหมู่หนึيت謆ง ผมนัيت謆งคกุเขา่อยู่ขา้ง ๆ หลวง
พอ่ ซึيت謆งผมไมอ่าจอา่นความรู้สกึจากสายตาของหลวงพอ่ทีيت謆มองมาสู่เดก็อยา่งผมไดถ้นัด แตค่วาม
อบอุ่นทีيت謆แผอ่อกมานั뤄쒃น ผมสมัผัสไดอ้ยา่งถนัดถนีيت謆ทีيت謆สดุ

ไฟลามเลยีศพทลีะนอ้ย โลงไมห้ายไป รา่งกายพอ่ชดัเจนข뤄ึ쒃นทกุขณะ ถงึเวลาทีيت謆หลวงพอ่
จะไดโ้บกมอืไลท่กุคนใหก้ลบับา้น บางทภีาพตอ่จากน뤄ี쒃ไปอาจไมเ่หมาะสมสาํหรับผู้เป็นภรรยาและลกู
ของพอ่จะไดเ้หน็

หลวงพอ่สัيت謆งใหท้กุคนกลบัมาทีيت謆นีيت謆ใหมต่อนรุ่งเชา้ เพืيت謆อเกบ็กระดกู และทกุคนไดก้ลบัออกมา
จากทีيت謆นัيت謆น โดยทีيت謆หลวงพอ่ไมไ่ดล้กุไปจากทีيت謆นัيت謆งขา้งกองไฟนั뤄쒃น ผมเหน็วา่ทา่นนัيت謆งมองไปทีيت謆กองไฟอยา่ง
สงบแมอ้ยู่ในระยะไกลสดุตา

กระดกูพอ่ถกูเกบ็ในตอนเชา้ หลวงพอ่ไมอ่นญุาตใหใ้ครนาํกระดกูแมแ้ตช่뤄ิ쒃นเดยีวกลบับา้น
ใหเ้อาไวท้ีيت謆วดัทั뤄쒃งหมด

ทกุวนัน뤄ี쒃กระดกูพอ่ยงัอยู่ทีيت謆นัيت謆น คดิถงึพอ่เมืيت謆อไหร ่ไปกราบไดเ้มืيت謆อนั뤄쒃น

คงตอ้งบอกวา่พอ่คอืคนจนีคนแรกทีيت謆ถกูเผาในวดัหนองป่าพง

ในวดัของพระสงฆอ์งคแ์รกและองคเ์ดยีวทีيت謆พอ่เคารพรักอยา่งแทจ้รงิ

นีيت謆คอืทีيت謆จบของพอ่ผู้เคยเกลยีดชงัพระสงฆเ์ขา้กระดกูดาํ
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คลกิเมาสท์�ีใดกไ็ดใ้นเฟรมน�ีเพ�ือเรยีกเมนดูว่น
รู้กอ่นอาพาธ

จากหนงัสอื บญุญฤทธ�ิ พระโพธญิาณเถร

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

หลายคนไดย้นิเร�ือง “มดิ" หรอื “เงยีบไมพ่ดู” จากหลวงพอ่

ชาในวาระและโอกาสตา่ง ๆ กนั กอ่นท�ีทา่นจะมอีาการอาพาธปรากฏให้
เหน็

ทา่นกลา่วโดยนัย บอกใบ ้ช�ีนาํเหตอุะไรสกัอยา่งท�ีจะเกดิแก่
ตวัทา่นใหล้กูศษิยห์ลายฝ่ายฟังลว่งหนา้อยู่เสมอ วา่ตอ่ไปทา่นจะ “มดิ”

ทกุคนท�ีฟังแลว้ไหวไมท่นั กเ็พยีงจาํคาํพดูแปลก ๆ ของทา่นได ้ท�ีไหวทนักไ็มส่บายใจ
และเฝ้าคอยวนั “มดิ” อยา่งไมส่บายใจ

ลงุเกล�ียง อกุาพรหม เป็นผู้ตดิตามและประพฤตปิฏบิตักิบัหลวงพอ่ชามาอยา่งใกลช้ดิท�ีสดุ
ออกธดุงคก์บัหลวงพอ่บอ่ยท�ีสดุ ถงึกบัมสีญัญาตอ่หลวงพอ่วา่ ถา้หากหลวงพอ่มารับท�ีหนา้บา้นเม�ือ
ไหร ่ไมว่า่จะทาํอะไรกจ็ะท�ิงภารกจินั�นตดิตามหลวงพอ่ไปทนัท ีแมด้ว้ยเส�ือผา้ชดุเดยีวท�ีใสอ่ยู่ใน
ขณะนั�นกต็าม

ลงุเกล�ียงเป็นผู้รู้เร�ืองของหลวงพอ่มากกวา่ใคร เหน็ตน้เหน็ปลายมาตลอด หลายเร�ืองไม่
อาจเลา่สู่กนัฟังได ้เพราะเป็นเร�ืองท�ีตอ้งเกบ็เอาไวรู้้สว่นตวั สว่นท�ีพอเปดิเผยไดก้จ็ะเลา่ไปตาม
ลาํดบั

สมยัหน�ึงลงุเกล�ียงไดข้า่วพระในเมอืงอบุลฯ จะตอ้งถกู “เกบ็” สององค ์ฝ่ายปฏปัิกษต์อ่

พระกลุ่มหน�ึงประสงคจ์ะทาํดว้ยเหตใุดไมอ่าจกลา่วไดช้ดัเจนนัก แตบ่ญัชเีกบ็นั�นคอื 1. หลวงพอ่ชา
วดัหนองป่าพง 2. หลวงพอ่สาย วดัป่าหนองยาว ลงุเกล�ียงกไ็ดน้าํขา่วน�ีเลา่ถวายหลวงพอ่ชา ทา่น
ฟังแลว้กต็อบวา่

“ท ั�งน�ีกเ็ป็นกรรมเกา่ของเรา”

ทา่นราํพงึและถามลงุเกล�ียงอยา่งไมต่อ้งการคาํตอบวา่

“เขาจะเกบ็พระอยา่งไร สมยัน�ีเขาใชป้ืน กต็อ้งเอาปืนมายงิ ถงึยงิกย็งิไมอ่อก ถงึออกกไ็ม่

ถกู ถงึถกูกไ็มเ่ขา้”

ลงุเกล�ียงบอกวา่ กรรมเกา่ของหลวงพอ่ ยงัไลก่วดทา่นไมท่นั เร�ืองจงึเงยีบไประยะหน�ึง
ตอ่มาหลวงพอ่ไดก้ลา่วกบัลงุเกล�ียงวา่

“เราหนพีน้มาชว่งหน�ึง บดัน�ีถงึเวลาจะตอ้งใชก้รรมเกา่น ั�นแลว้ ”

ทา่นบอกวา่ ถงึคราวท�ีจะไมห่นอีกีตอ่ไป



จนถงึปีสดุทา้ย กอ่นท�ีทา่นจะเร�ิมอาพาธ ทา่นไดเ้ตอืนลงุเกล�ียงวา่

“ในการประพฤตปิฏบิตั ิถา้ยงัสงสยัอะไรอยู่ ใหร้บีถาม ตอ่ไปจะไมไ่ดพ้ดูกนั จะไดน้อน

มองหนา้กนัอยา่งเดยีว”

ทกุวนัน�ีถา้ลงุเกล�ียงไปกราบหลวงพอ่เม�ือไหร ่หลวงพอ่กน็อนมองหนา้ลงุเกล�ียงอยา่ง
เดยีว รวมเวลา 10 ปีมาแลว้ ท�ีทา่นนอนมองหนา้ใครตอ่ใครอยา่งน�ี

นั�นคอืกรรมเกา่ท�ีหลวงพอ่กาํลงัชดใชใ้หใ้ชห่รอืไม่

คณุอภชิาต สพุชิญ ์อาชพีทนายความ อยู่ประจาํท�ีสาํนักงานธรรมสถติทนายความ ไดเ้ลา่
เร�ืองหยั�งรู้ของหลวงพอ่ ซ�ึงคณุอภชิาตประสบกบัตนเองใหฟั้งวา่ สมยัหน�ึงคณุอภชิาตเกเรมาก
มารดาจงึนาํตวัไปบวชเป็นผา้ขาวในวดัหนองป่าพง รับการอบรมจากหลวงพอ่ชารว่มกบัพระเณรและ
ผา้ขาวอ�ืน ๆ

วนัหน�ึงหลงัฉันอาหารแลว้ หลวงพอ่ไดบ้อกวา่จะตอ้งไปสาํนักสาขาวดัเข�ือน (สาํนักสงฆ์
วนโพธญิาณ อ.พบิลูมงัสาหาร จ.อบุลฯ) ทา่นไดก้าํหนดช�ีตวัพระเณรและผา้ขาวท�ีจะใหเ้ดนิทางไป
กบัทา่น ขณะท�ีกาํลงัช�ีตวัอยู่นั�น คณุอภชิาตซ�ึงนั�งอยู่ไกลมาก เกดิความรู้สกึอยากจะไปดว้ย แตไ่ม่
สามารถจะพดูวา่อยากไปได ้ไมว่า่ใครกพ็ดูไมไ่ด ้เพราะเป็นเร�ืองสดุแลว้แตห่ลวงพอ่ ดงันั�นความรู้สกึ
อยากไปดว้ยจงึอยู่แตเ่พยีงในใจ

หลวงพอ่กไ็มไ่ดช้�ีตวัคณุอภชิาตใหร้ว่มเดนิทางแตอ่ยา่งใด

เม�ือเกบ็บรขิารทกุอยา่งท�ีเก�ียวขอ้งกบัการฉันในศาลาโรงฉันเรยีบรอ้ยแลว้ คณุอภชิาตจะ
ตอ้งเดนิกลบัท�ีพัก ซ�ึงจะตอ้งเดนิผา่นกฏุหิลวงพอ่ ความรู้สกึอยากไปแตต่อ้งผดิหวงัไมไ่ดไ้ปกย็งัคง
มอียู่ ขณะท�ีเดนิผา่นในระยะไกล ยงัพอมองเหน็หลวงพอ่นั�งอยู่ ใตถ้นุกฏุซิ�ึงทา่นใชเ้ป็นท�ีรับแขกยาม
บา่ยของทกุวนั คณุอภชิาตกเ็ลกิหวงั

บดันั�น คณุอภชิาตกไ็ดย้นิเสยีงหลวงพอ่รอ้งเรยีก

“จอ่ย...มาน�ีซ”ิ

เม�ือเขา้ไปกราบทา่นแลว้ทา่นกว็า่ “เจา้อยากไปวดัเข�ือนร ึเอา้ไปเกบ็ขา้วของเตรยีมตวัไว”้

คณุอภชิาตบอกวา่ดใีจจนเน�ือเตน้ และประหลาดใจวา่หลวงพอ่รู้จักใจท�ีอยากไปเตม็
เหว�ียงของตนเองไดอ้ยา่งไร

หลายปีตอ่มา หลงัจากเรยีนจบนติศิาสตรร์ามคาํแหงแลว้ ไดเ้ดนิทางไปท�ีวดัหนองป่าพง
อกีครั�ง พาแฟนสาวไปกราบนมสัการหลวงพอ่ ขณะนั�นเป็นปีพ.ศ. 2521 อโุบสถวดัหนองป่าพงสรา้ง
เสรจ็ และเพ�ิงผา่นพธิฝัีงลกูนมิติมาใหม ่ๆ หลวงพอ่นั�งอยู่ท�ีอโุบสถ ไดก้ลา่วกบัคณุอภชิาตวา่

“โบสถเ์ฮาฝงัลกูนมิติแลว้ ตอ่ไปวดัเฮาจะมดิเหมอืนลกูนมิติ น�ีแหละ ”

คณุอภชิาตบอกวา่ ฟังหลวงพอ่แลว้ไมเ่ขา้ใจ ไมรู่้วา่หมายความถงึอะไร ทกุวนัน�ีเขา้ใจ
แลว้ มดิของทา่นคอืมดิไมพ่ดูน�ีเอง



พ�ีสาวของผม ขณะน�ีพาํนักอยู่ท�ีนวิเจอรซ์ยี ์อเมรกิา ไดเ้ลา่ใหฟั้งนานแลว้วา่ ครั�งหน�ึง
หลวงพอ่ไดข้�ึนธรรมาสนเ์ทศนใ์หญ้าตโิยมฟังในศาลาใหญว่นัพระ เป็นการเทศนป์กตทิกุครั�งของ
วนัพระ แตค่รั�งนั�นไมป่กตธิรรมดาเสยีแลว้

ตอนหน�ึงทา่นพดูวา่

“เทศนค์ร ั�งน�ีกจ็ะเป็นคร ั�งสดุทา้ยท�ีไดเ้ทศน ์ตอ่ไปจะไมไ่ดเ้ทศนอ์กี”

นั�นเป็นเทศนค์รั�งสดุทา้ยของหลวงพอ่จรงิ ๆ พ�ีสาวผมบอกวา่ วนัพระตอ่ ๆ มาไมม่หีลวง
พอ่เทศนอ์กีเลยจนทกุวนัน�ี นับแตเ่ทศนค์รั�งสดุทา้ยนั�นแลว้ หลวงพอ่กอ็าพาธและรับการผา่ตดั จน
กระทั�ง “มดิ” อยู่ถงึบดัน�ี

ประมาณปี 2521 ไมแ่นใ่จวา่จะตรงหรอืไม ่จาํไดว้า่เป็นปีท�ีอบุลฯ มกีฬีาแหง่ชาตซิ�ึงตอน
นั�นยงัเรยีกวา่กฬีาเขต ผมพาเพ�ือน ๆ นักกฬีาปงิปองคอืจา่ตอ้ย ปัจจุ้ย และคณุพรชยั เฉนิบาํรงุ (สนิ
ธ)ู รวมทั�งญาตพิ�ีนอ้งอกีหลายคนไปกราบหลวงพอ่ท�ีวดัหนองป่าพง หลวงพอ่ไดอ้อกมานั�งท�ีแคร่
ไมไ้ผใ่ตร้ม่ไมห้นา้วดั (นอกเขตวดั) ปัจจบุนับรเิวณนั�นเป็นพพิธิภณัฑพ์ระโพธญิาณ

หลวงพอ่ไดส้ั�งใหพ้ระลกูศษิย ์ไปเอาพระเคร�ืองมาแจกหลงัจากท�ีพวกผมกราบขอ ทา่นได้
บอกกบัผมวา่

“น�ีเป็นคร ั�งสดุทา้ยนะ”

ผมฟังแลว้ยงัคดิไมท่นั แตเ่ขา้ใจวา่ หลวงพอ่หมายถงึวา่ เป็นพระเคร�ืองรุ่นสดุทา้ย ตอ่ไป
จะไมส่รา้งอกี

ปกตผิมไปกราบหลวงพอ่ทกุปี จะไดรั้บพระเคร�ืองของหลวงพอ่ทกุครั�ง เวลาท�ีทา่นมอบให้
กจ็ะมอบใหเ้ป็นจาํนวน 6 องค ์ตามจาํนวนลกูชายของครอบครัวน�ี ซ�ึงทา่นรู้จักทกุคน โดยเฉพาะผม
แมไ้มเ่อย่ปากขอ ทา่นกจ็ะให ้ทา่นคงทราบวา่ผมชอบและอยากไดข้องทา่น

ผมไดพ้ระเคร�ืองของหลวงพอ่มามากมายทกุปี แตก่แ็จกใหค้นอ�ืนหมด ไมห่วง เพราะคดิ
วา่ไปขอทา่นใหมเ่ม�ือไหรก่ไ็ด ้จนกระทั�งมาไดย้นิทา่นพดูอยา่งน�ีกเ็ลยรู้สกึแปลก ๆ แถมคราวน�ีทา่น
แจกพระเคร�ืองแปลกกวา่ทกุครั�งคอื ทา่นบอกวา่

“เอา้ ใครอยากไดก้�ีองคใ์หค้ดิเอาไวใ้นใจ แลว้เขา้มาบอก”

บางคนกบ็อกทา่นวา่ 10 องค ์5 องค ์3 องค์
สดุแตจ่ะคดิไดว้า่ขอเผ�ือใหใ้คร สว่นผมเม�ือเขา้ไปแลว้
กลบัขอทา่นองคเ์ดยีว เหน็ทา่นย�ิม ๆ แลว้ไมใ่หพ้ระ
ทนัท ีแตเ่อาน�ิวเข�ียในถาดพระ คลา้ย ๆ กบัจะเลอืก
พระให ้แตอ่าการน�ีภายหลงัเพ�ือนใหค้วามคดิเหน็วา่
ทา่นไมไ่ดเ้ลอืกหรอก เพราะวา่ทา่นไมไ่ดใ้สแ่วน่ตา
มองไมเ่หน็ถนัด ทา่นคงแผเ่มตตาใหผ้มเป็นพเิศษ ฟัง
ขอ้คดิน�ีแลว้กช็�ืนใจดี

เด�ียวน�ีพระองคนั์�นไมไ่ดอ้ยู่กบัผมแลว้ครับ ผมมอบใหค้ณุฉันทนา ตรงการด ีขณะน�ีเป็นครู



สอนอยู่ ท�ีโรงเรยีนตล�ิงชนั (จาํช�ือไมไ่ด)้ ซ�ึงพระองคนั์�นกไ็ดม้เีหตทุาํใหค้ณุฉันทนาตอ้งมาบวชชที�ี
วดัหนองป่าพง

เร�ืองเป็นอยา่งน�ี คณุฉันทนาไดไ้ปเท�ียวท�ีไหนสกัแหง่ผมกเ็ลอืนไปแลว้ ไดล้งอาบน�ําใน
คลองท�ีกาํลงัไหลเช�ียวกรากดว้ยกระแสน�ําข�ึนหรอืลง แบบเดยีวน�ําในคลองบางหลวง ท�ีเคยชดัเอา
ผมเกอืบหมดแรงตายทหีน�ึง ระหวา่งอาบน�ํานั�น พระหลดุจากคอ จมหายไปในกระแสเช�ียวกรากนั�น ก็
ตกใจรอ้งขอใหพ้วกผู้ชายชว่ยงมให ้ปรากฏวางมอยา่งไรไมพ่บ ทกุคนงมใหเ้พราะสงสารและเหน็ใจ
โดยท�ีแนใ่จวา่หาพบยาก เพราะวา่น�ําเช�ียวอยา่งหน�ึง จะซดัพระไปตกท�ีไหนกไ็มรู่้ แถมทอ้งน�ําเป็น
โคลน ย�ิงยากจะหาพระท�ีหายไดโ้ดยงา่ย ทกุคนงมสดุความสามารถแลว้กเ็ลกิ

คณุฉันทนาใจเสยีถงึกบัรอ้งไห ้ทนี�ีกเ็ลยอธษิฐานขอใหพ้บพระ ถา้พบจะไปบวชช ีแลว้ขอ
ใหพ้วกผู้ชายชว่ยงมใหอ้กีครั�งหน�ึง ทกุคนกอ็นโุลมตามใจ งมให ้คราวน�ีพองมปุ๊บ กเ็จอปั�บ แปลก
มาก เลยเป็นเหตใุหไ้ดม้าบวชชี

พระรุ่นสดุทา้ยท�ีไดรั้บแจกจากหลวงพอ่ กจ็รงิอยา่งท�ีทา่นกลา่วกบัผม หลงัจากนั�น ผมไม่
เคยไดพ้ระจากมอืหลวงพอ่อกีเลย พระเคร�ืององคส์ดุทา้ยท�ีรับจากมอืหลวงพอ่ เป็นพระยนืปาง
ประจาํวนัจันทร ์ลกัษณะหา้เหล�ียมทรงสงู คนทั�วไปเรยีกวา่ หา้เหล�ียมเลก็ของหลวงพอ่ชาเป็นอนั
เขา้ใจ

อกีเร�ืองหน�ึงซ�ึงทา่นไดท้าํอะไรแกล่กูศษิยเ์ป็นครั�งสดุทา้ยกอ่นมดิ ไมพ่ดู เร�ืองน�ีเกดิข�ึนกบั
คณุกมล สนิธเุชาวห์รอื เฮยีเหมาของผม

เฮยีเหมาเป็นผู้หน�ึงท�ีตดิตามหลวงพอ่อยา่งใกลช้ดิมาโดยตลอด เป็นผู้สรา้งพระเคร�ือง
ถวายหลวงพอ่สาํหรับแจกญาตโิยมหลายรุ่น เป็นผู้ท�ีหลวงพอ่เมตตา กรณุา เป็นพเิศษ เฮยีเหมาได้
เลา่เร�ืองใบห้วยวา่ หลวงพอ่ไมเ่คยเหน็ดเีหน็งามกบัเร�ืองใบห้วย เคยมคีนมาขอหวยกบัทา่น ทา่นมกั
จะบอกวา่

“โนน่ ไปขอกบัองคห์นุ่มๆ ท ั�งหลายโนน่ เขากาํลงัอยากรู้อยากเหน็ เราไปไกลถงึไหนแลว้

อยา่มาดงึเราลงต�ําอกีเลย”

เฮยีเหมากส็งสยัเร�ืองน�ีอยู่ตลอดมา วนัหน�ึงไดโ้อกาสกก็ราบเรยีนถามทา่นตรง ๆ

“หลวงพอ่ ๆ เร�ืองใบห้วยน�ี รู้ไดจ้รงิ ๆ หรอื”

หลวงพอ่ตอบวา่

“7 ตวัยงัไดเ้ลย อยา่วา่แต ่2 ตวั 3 ตวั แตห่วยน ั�นไมม่อีะไรด ีเป็นของรอ้น อยา่ไปเลน่

เลย”

ตอ่มาเฮยีเฮง (ไมท่ราบช�ือจรงิ) เจา้ของรา้นเฮงเจรญิ เฮยีเฮงเป็นญาตทิางพ�ีเขยของผม
แตไ่มคุ่้นเคยกบัผม เฮยีเฮงประสบภาวะขาดทนุลม้ละลาย มหีน�ีสนิมาก หมดทางกู้สถานการณ ์กเ็ดนิ
ทางมากราบหลวงพอ่ กอดขารอ้งไห ้ขอใหห้ลวงพอ่ชว่ย หลวงพอ่บอกวา่

“อยา่เลย ของรอ้นนะ ถงึไดไ้ปกห็มดเหมอืนเกา่น�ันแหละ”



เฮยีเฮงไมฟั่ง ยงัคงออ้นวอนขอ หลวงพอ่จงึบอกวา่ “เอา้” แลว้กก็างน�ิวมอืออกกวา้งทั�ง 5

น�ิว ตบลงท�ีกลางศรีษะเฮยีเฮงเบา ๆ 2 ครั�ง

เฮยีเฮงไปแทง 55 ไดเ้งนิมาหลายแสน โลง่อกไปพักหน�ึง แตว่า่ เด�ียวน�ีกห็มดตวัอยา่ง
เดมิจรงิ ๆ ถงึกบัยา้ยกจิการไปจากเมอืงอบุลฯ ทราบเป็นเลา ๆ วา่อยู่ท�ีโคราช

เฮยีเหมาเลา่วา่ วนัหน�ึงหลวงพอ่อารมณด์ ีหลงัจากอบรมสั�งสอนเร�ืองหวยมาแลว้ หลวง
พอ่กบ็อกกบัเฮยีเหมาวา่

“เหมา เหน็กระเบ�ืองท�ีใตถ้นุน�ันไหม”

“เหน็ครบั”

“ไปจดัใหเ้รยีบรอ้ยซ”ิ

เฮยีเหมากง็ง เพราะวา่กระเบ�ืองกเ็รยีงอยู่อยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ กเ็ลยแยง้วา่ “จดัยงัไงละ่
หลวงพอ่”

“จดักระเบ�ือง จดักระเบ�ือง จดัไมเ่ป็นร”ึ

เฮยีเหมากเ็ลยเขา้ไปทาํ ๆ จัด ๆ พอเป็นพธิ ีในใจกร็ู้วา่หลวงพอ่ใหห้วยแหง ๆ 79 หรอื 97

ปรากฏวา่งวดนั�นเลขออก 79 แตเ่ฮยีเหมาลมืซ�ือ

กลบัมาเลา่ใหห้ลวงพอ่ฟัง หลวงพอ่กบ็อกวา่ “น�ีแหละถงึบอกตรง ๆ กไ็มถ่กูหรอก เพราะ
วา่ไมม่โีชค”

คาํพดูน�ีกลบัมาแสดงผลอกีครั�ง ตอนหลวงพอ่เขา้รับการผา่ตดัท�ีโรงพยาบาลสาํโรง เฮยี
เหมาตดิตามไปสง่หลวงพอ่ท�ีนั�น และจะกลบัรถไฟในเยน็ วนันั�น ตอนนั�นบา่ยแกเ่ตม็ท ีแตห่ลวงพอ่
บอกวา่อยา่เพ�ิงกลบั เด�ียวจะฝากใหก้ลบัออกไปกบัรถท�ีเขากาํลงัมาเย�ียม และกบ็อกกบัเฮยีเหมาวา่

“เหมา กลบัไปน�ีใหต้ดิแอรท์�ีบา้นนะ”

“ตดิยงัไงหลวงพอ่ บา้นผมตดิไมไ่ดห้รอก”

“เออ..ไปตดิแอรซ์ะ ตดิแอรน์�ีดนีะ สบาย”

ในใจเฮยีเหมาบอกวา่ หลวงพอ่ใบห้วยแหง. ๆ สงสยัวา่ออกเลขบา้นคอื 92 พอดมีรีถ
เบนซเ์ขา้มาคนัหน�ึง หลวงพอ่กฝ็ากเฮยีเหมาออกมากบัรถคนันั�น สั�งใหส้ง่เฮยีเหมาท�ีสถานหีวัลาํโพง
แลว้ย�ําอกีวา่

“อยา่ลมืตดิแอรน์ะ ท�ีคดิวา่จะตดินะ่ถกูแลว้”

เฮยีเหมาเลา่ตอ่ไปวา่ เลขบา้นเราตอ้งออกแหง ๆ หลวงพอ่ไมเ่คยย�ําอะไรแปลก ๆ อยา่งน�ี
กบัเรามากอ่น พอรถไฟออกกห็ลบัฝันเหน็ตวัเลขเบอ้เร�ิมเท�ิม แดงโรอ่กีตา่งหาก เป็นเลข 3 พอต�ืนก็
คดิวา่ 392 และจาํเลขไวแ้มน่

ถงึวนัหวยออก มเีหตบุงัเอญิตอ้งไปสง่หลวงพอ่สาย ซ�ึงมาธรุะอะไรไมท่ราบ ท�ีบา้นจั�น ลกู



ศษิยท์�ีรับหลวงพอ่สายมาแตแ่รก ขอรอ้งใหเ้ฮยีเหมาไปสง่แทน เฮยีเหมากเ็ลยถามหลวงพอ่สายวา่

“พระน�ีใหห้วยไดจ้รงิ ๆ หรอืครบั ”

หลวงพอ่สายกเ็ลา่นทิานใหเ้ฮยีเหมาฟังเร�ืองหน�ึง เฮยีเหมากจั็บเอาเลข 7 มาจากนทิาน
นั�น กเ็ลยเปล�ียนใจมาซ�ือ 372 ปรากฏวา่เลขออก 392 จรงิ ๆ เลยไมถ่กู

คาํพดูท�ีวา่ ถา้ไมม่โีชคแลว้บอกตรง ๆ ยงัไมถ่กู กแ็สดงความจรงิ

นั�นเป็นการโปรดครั�งสดุทา้ยท�ีหลวงพอ่มใีหเ้ฮยีเหมา อยา่งท�ีไมเ่คยมใีหอ้ยา่งน�ีมากอ่น
หลงัจากนั�นกม็ดิ

มคีาํกลอน ไมท่ราบวา่ใครประพันธ ์ตดิอยู่ในวดัหนองป่าพงแผน่หน�ึง

อยา่กนิของรอ้น อยา่นอนในไฟ อยา่อยู่ในไห นานไปจะเป็นปลารา้

ผู้มปัีญญาใครค่รวญพจิารณาเอาเอง

ยงัมอีกีหลายคนท�ีเลา่ถงึคาํพดูวา่จะ “มดิ” ของหลวงพอ่ แตร่วมแลว้กค็ลา้ยกนั เพราะเป็น

คาํพดูเดยีวกนั จงึงดเวน้ท�ีจะถา่ยทอด คงบอกไดถ้งึคาํพดูสาํคญัท�ีทา่นสั�งไวก้บัพระเณรลกูศษิย ์วา่

“ถา้ถงึกบัตอ้งโยงสายยางกนัแลว้ กนิอาหาร

เองไมไ่ดแ้ลว้ กห็ยดุเสยีเถดิ”

ทา่นกลวัวา่พระเณรทั�งหลายจะไมย่อมให้
ทา่นตาย

ใครจะกลา้ยอม

และอกีครั�งท�ีทา่นอบรมสั�งเสยีพระเณรไวก้อ่น
จะเดนิทางไปองักฤษ ทา่นกลา่ววา่

“ตอ่ไปหมดครบูาอาจารยแ์ลว้ ลกูศษิยก์จ็ะแตกออกเป็นกลุ่มเป็นฝ่าย เหมอืนกบัท�ีเคยเกดิ

ข�ึนในสมยัพระพทุธเจา้ปรนิพิพาน ขอใหส้ามคัคกีนัไว”้

อาจมคีาํถามวา่ ลกูศษิยห์ลวงพอ่ทกุสาํนักสาขา วนัน�ียงัสามคัคกีนัดอียู่หรอืเปลา่

คาํตอบอยู่ท�ีใจลกูศษิยท์กุคน

ปัจจบุนัน�ีหลวงพอ่ยงัไมห่มดลมหายใจ เชน่ท�ีหลวงปู่สมิ พทุธาจาโร ไดถ้ามผมท�ีถ�ํา
เชยีงดาววา่

“หลวงพอ่ชาเป็นอยา่งไร”

“ไมด่ขี�ึนครบั คงจะเป็นแตเ่พยีงทรงอยู่ กบัทรดุไปเทา่น ั�น”

“หายใจดว้ยคอ” หลวงปสูมิช�ีท�ีคอทา่นเอง “หลวงพอ่ชาเวลาน�ีเหลอือยู่แตล่มหายใจ
เทา่น ั�น



หลวงปู่คาํพัน โฆษปัญโญ เคยตอบคาํถามของผมท�ีวา่หลวงพอ่ชาจะมโีอกาสหายหรอืไม่

“ไมห่าย” ทา่นวา่ “ถา้หายกล็กุข�ึนเอง”

ตรงกบัท�ีหลวงปแูหวนเคยกลา่วไวว้า่ “หลวงพอ่ชาข�ึนไปเทศนใ์หเ้ทวดาฟงั หมดธรุะแลว้
จะลกุข�ึนเองดอก”

น�ีลว้นแตเ่ป็นคาํปลอบประโลม ท�ีผมไมเ่คยแนใ่จวา่จะเป็นจรงิ ครบูาอาจารยท์า่นเมตตา
ลกูศษิย ์เหน็วา่ลกูศษิยป์วดรา้วเศรา้โศกกบัหลวงพอ่ชาทา่นจงึปลอบ

http://truehits.net/stat.php?login=dharma-gateway


กฏุหิลงัใหม ่เป็นทƸีพักรักษาตวัของ
หลวงพอ่ในตอนปลายชวีติของทา่น
ขณะอาพาธ เป็นเวลานับ 10 ปี

คลกิเมาสท์Ƹีใดกไ็ดใ้นเฟรมน�ี묀เพƸือเรยีกเมนดูว่น
ท첺ิ쎉งโลก

จากหนงัสอื บญุญฤทธ诿ิ压 พระโพธญิาณเถร

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

เยน็วนัทƸี 13 มกราคม ปีน�ี묀ผมพาแมไ่ปกราบเยƸียม
หลวงพอ่ชา ซƸึงอาพาธมาเป็นเวลานานกวา่ 10 ปี แตค่ลาดกนั
แคไ่มถ่งึครƸึงชัƸวโมง

พระทƸีเฝ้าอปัุฏฐากทา่นบอกวา่ หลวงพอ่หายใจไม่
สะดวก ไดน้าํทา่นสง่โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคไ์ปแลว้

ผมกไ็มว่า่อะไร ไมรู่้สกึอะไร เพราะวา่เรƸืองเขา้
ออกโรงพยาบาลของหลวงพอ่นั�묀นดจูะเป็นเรƸืองปกตธิรรมดา
ตลอดเวลาทƸีอาพาธมา 10 กวา่ปี

วนัทƸี 14 ผมเดนิทางเขา้กรงุเทพฯ เพƸือสง่คนสนทิทƸีสดุในชวีติไปอเมรกิา หลงัสง่ข�ึ묀นเครƸือง
บนิในเชา้วนัทƸี 16 แลว้ กแ็วะศรยีา่นเพƸือเยƸียมเยยีนผู้ใหญห่ลายทา่นทƸีผมเคารพนับถอื ซƸึงทา่นทั�묀ง
หลายอนัม ีอาจารยอ์นันต ์กรมศลิป์, อาจารยป์ระโยชน ์คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์ธรรมศาสตร,์
อาจารยพ์จมาน วทิยาลยันาฏศลิป์ และอาจารยเ์บ�ิ묀ม ไดห้มายเอาสถานทƸีแหง่หนƸึงในศรยีา่นเป็นทƸี
ชมุนมุประชมุกนัทกุวนั

เรยีกวา่ทƸีตั�묀งกว๊นกไ็ด้

อาจารยป์ระโยชนไ์ดร้ายงานขา่วทƸีทา่นเองไมค่อ่ยจะแนใ่จวา่ หลวงพอ่ชามรณภาพแลว้

อาจารยเ์บ�ิ묀มและผมกซ็มึกนัไปกอ่นคนอƸืน เพราะวา่ตา่งมคีวามเคารพ และมคีวามสมัพันธ์
กบัหลวงพอ่ชามากกวา่ใครอƸืน

มคีนหนƸึงบอกกบัผมวา่

“พอ่ของเอง็ไปแลว้”

หลวงพอ่ชาเป็นเสมอืนพอ่ของผมจรงิ ๆ

อาจกลา่วไดว้า่หลวงพอ่นั�묀น เป็นพระองคแ์รกในชวีติของผม ทƸีกราบทา่นแลว้สบายใจจรงิ
ๆ และเป็นพระองคเ์ดยีว ทƸีผมมวีาสนาไดต้ดิสอยหอ้ยตามทา่นไปไหนตอ่ไหนมากทƸีสดุ

ครั�묀งหนƸึงทา่นเอาตวัผมตดิตามทา่นไปอาํเภอเดชอดุม เพƸือไปรับมอบวดัแหง่หนƸึงใหเ้ป็น
สาขาของวดัหนองป่าพง ผมยงัเดก็ ดเูหมอืนจะเพƸิงเขา้เรยีนชั�묀นมธัยมศกึษาปีทƸี 1 หรอืไมก่ก็าํลงั
เรยีนชั�묀นประถมศกึษาปีทƸี 7 และวดัทƸีทา่นไปรับมอบกจ็าํไมไ่ดว้า่เป็นวดัอะไร เพราะวา่เดก็มาก

วนันั�묀นเป็นวนัพระ พƸีสาวผมกไ็ปดว้ย และไดบ้อกผมวา่ตอ้งหาอะไรกนิม�ื묀อเยน็เอง เพราะ



พระภาวนาญาณวมิล
(เทƸียง โชตธิมโฺม) วดั

ป่าอรัญวาสี
วารนิชาํราบ
อบุลราชธานี

ไมม่ใีครกนิม�ื묀อเยน็ เขาถอืศลีแปดกนั ผมกถ็ามวา่ศลีแปด ถอืแลว้ไดอ้ะไร พƸีสาวบอกวา่ไดก้ศุล
เหมอืนถวายกฐนิกองหนƸึง ผมกถ็ามวา่ศลีแปดมอีะไรบา้ง พƸีสาวกอ็ธบิายใหฟั้ง

“ผมจะเอากองกฐนิ” ผมบอกพƸีสาวอยา่งนั�묀น

ตกลงผมกไ็ดรั้กษาศลีแปดเป็นครั�묀งแรกในชวีติ โดยทƸีไมเ่คยรักษาศลีหา้มากอ่นดว้ยซ�ํ묀า

แหมหวิขาดใจเลยครับ

กลางคนืหลวงพอ่ข�ึ묀นธรรมาสนเ์ทศนจ์นดกึดƸืนเลยเทƸียงคนื ผมไมห่นไีปไหน นัƸงอยู่ตรง
หนา้ธรรมาสนนั์Ƹน ทั�묀งสปัหงกและกห็วิแสบไสไ้ปดว้ย ฟังเทศนก์ไ็มรู่้เรƸือง ฟังไมเ่ป็น รู้แตว่า่ตอ้งอยู่
ตรงน�ี묀 อยู่ใกล ้ๆ หลวงพอ่ เพราะวา่ทา่นเอาผมมาดว้ย และคอยเวลาทƸีทา่นจะเรยีกใหไ้ปถอืยา่ม ถา้
หากทา่นจะไปทƸีไหน

หลวงพอ่เทศนไ์ปกช็าํเลอืงดผูมแลว้กเ็รยีกใหเ้ขา้ไปหา ตอนนั�묀นคนอยู่กนัเตม็ศาลา ทกุคน
กม็องมาทƸีผมเป็นจดุเดยีว ผมไมช่อบเลยทƸีตอ้งตกเป็นเปา้สายตาของคนมากมาย รู้สกึอายเหมอืน
กบัทƸีข�ึ묀นไปปราศรัยตอ่หนา้คนในทƸีประชมุเป็นครั�묀งแรกนัƸนแหละครับ

หลวงพอ่สง่ขวดเป๊ปซƸีใหผ้มขวดหนƸึง

เป๊ปซƸีขวดนั�묀นเขาถวายทา่น แตท่า่นไมฉั่น กลบัสง่ใหผ้ม

เมƸือกลบัมานัƸงลงทƸีเกา่ ผมกว็างขวดเป๊ปซƸีไวต้รงหนา้ ไมรู่้จะจัดการอยา่งไร จะกนิเด嬄豹ยวนั�묀น
กอ็ายคนกาํลงัมอง จะไมก่นิกห็วิเหลอืกาํลงั กเ็ลยนัƸงมองขวดเป๊ปซƸีแบบทาํอะไรไมถ่กูอยู่พักหนƸึง

ทนี�ี묀กม็มีอืมาสะกดิขา้งหลงั ผมหนัไปกพ็บวา่มคีนทƸีเรยีกวา่เป็น
ผู้ใหญแ่ลว้คอืมอีายรุาวสƸีสบิกวา่ปี ช�ี묀น�ิ묀วมาทƸีขวดเป๊ปซƸีของผม ผมกเ็ขา้ใจไดว้า่
ผู้ใหญท่า่นนั�묀นตอ้งการจะกนิเป๊ปซƸี เลยสง่ให้

เขาดดูจว๊บเดยีวเกล�ี묀ยงขวด

หลวงพอ่กม็องดเูฉยอยู่

หลวงพอ่เทƸียง ลกูศษิยห์ลวงพอ่ซƸึงเวลานั�묀นเป็นเจา้อาวาสวดัป่าอรัญ

วาส ีสาขาทƸี 1 ของวดัหนองป่าพงแลว้ กม็องดเูหตกุารณท์Ƹีเกดิข�ึ묀นตลอดเวลา
ทา่นกเ็รยีกผมใหเ้ขา้ไปหา ผมกค็ลานเขา้ไปตรงหนา้ทา่น และทา่นกส็ง่ขวด
เป๊ปซƸีของทา่นใหผ้มอกีขวดหนƸึง แลว้สัƸงใหผ้มนัƸงกนิตรงน�ี묀

ผมกเ็ลยไดก้นิเป๊ปซƸีดบัหวิ

ศลีแปดของผมกไ็มข่าด

หลวงพอ่กม็องดเูฉยอยู่

ครั�묀นพธิกีรรมทางสงฆห์รอืวดัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ หลวงพอ่กเ็รยีกผมเขา้ไปถอืยา่มอยา่งทƸี
หวงั แลว้ลงจากธรรมาสน ์เดนิลงศาลามพีระตามทา่นไปหลายองค ์มผีมเป็นฆราวาสเดก็คนเดยีว
ทา่นกเ็ดนิไปดหูอระฆงั ซƸึงมรีอยงเูหลอืมขนาดใหญเ่ล�ื묀อยอยู่แถวนั�묀นปรากฏอยู่ พระทั�묀งหมดคยุกนั



ศพหลวงพอ่ชา ตั�묀งบาํเพญ็กศุลในศาลาหลงั
ใหม ่วดัหนองป่าพง

เรƸืองงเูหลอืม และหลวงพอ่กบ็อกวา่ทƸีถ�ํ묀าแสงเพชรกม็ตีวัหนƸึงใหญม่าก มคีนเหน็ข�ี묀ของมนัแตไ่มเ่หน็
ตวั

ผมกเ็ดนิงว่งไป ไมรู่้เรƸืองอะไร มากไปกวา่น�ี묀

ไมรู่้วา่หลวงพอ่จะพาไปไหน

จนกระทัƸงถงึกฏุหิลงัหนƸึง พระทั�묀งหมดกลบั
เหลอืผมกบัหลวงพอ่ตามลาํพังสองคน ทา่นเดนิข�ึ묀นไปบน
กฏุนัิ�묀นและเรยีกผมตามข�ึ묀นไป ขา้งตน้เป็นหอ้งโลง่หอ้ง
เดยีว ไมม่เีฟอรน์เิจอรอ์ะไรเลย นอกจากพ�ื묀นกบัฝา 4 ดา้น
เทา่นั�묀น หลวงพอ่เดนิเขา้ไปขา้งฝาดา้นในสดุ เอาหมอน
วางลง แลว้โยนหมอนใบหนƸึงมาทƸีผมแลว้บอกใหน้อนอกี
มมุหนƸึง คะเนแลว้ผมนอน หา่งหลวงพอ่ราว 10 เมตร
เหน็จะได้

ตอนน�ี묀จงึรู้วา่ถงึเวลาจะไดน้อนแลว้

พอนอนลงกก็ลวัผ ีกลวัจับใจ แตอ่าศยัวา่ มองเหน็หลวงพอ่นอนตะคุ่มอยู่ใกล ้ๆ กอ็ุ่นใจ
และยดึเอาทา่นเป็นทƸีพƸึงจนหลบัไป

พอตƸืนข�ึ묀นสายโดง่ ไมเ่หน็หลวงพอ่แลว้ ความรู้สกึทƸีตƸืนข�ึ묀นมาเหน็ตวัเองอยู่คนเดยีว ไม่
เหน็หลวงพอ่นอนอยู่ทƸีเกา่นั�묀นเป็นความรู้ ฝกึทƸียากบรรยาย มนัวา้เหว ่ตกใจ และหวาดหวัƸนอะไรกไ็ม่
ทราบอยู่ อยา่งนั�묀น นอนนƸิงซมึเซา ไมล่กุไดใ้นทนัทอียู่เป็นเวลานาน

เหมอืนหลวงพอ่มาท�ิ묀งไปเสยีเฉย ๆ ทาํไมไมป่ลกุผมใหไ้ปกบัทา่นดว้ย

เด嬄豹ยวน�ี묀ความรู้สกึเดยีวกนักม็าเกดิข�ึ묀นกบัผมอกีแลว้

หลวงพอ่ท�ิ묀งผมไปแลว้จรงิ ๆ
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ปกณิกะ

จากหนงัสอื บญุญฤทธ�ิ พระโพธญิาณเถร

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

ดกีวา่หมาหนอ่ยนงึ

มแีมช่ทีา่นหน�ึง (ขอสงวนนาม) ไดก้ลา่วแกใ่คร ๆ วา่ตวัทา่นเองสาํเรจ็เป็นพระโสดาบนั
แลว้ วนัหน�ึงไคม้าวคัหนองป่าพงกราบนมสัการหลวงพอ่ แลว้บอกหลวงพอ่วา่ ตวัทา่นสาํเรจ็โสดาบนั
แลว้

หลวงพอ่บอกวา่

“เออดกีวา่หมาหนอ่ยนงึ”

แมช่ไีดย้นิกโ็กรธจัด เดนิฟัดเฟยีดหนอีอกจากวดัไป

หลวงพอ่เหน็แลว้หวัเราะ ขาํ ๆ

ฝร�ัง  ไทย ชอบคนละอยา่ง

มรีปูหลวงพอ่ย�ิมกวา้งแพรห่ลายออกมาภายหลงั จากท�ีทา่นกลบัจาก
องักฤษ ภาพย�ิมนั�นเป็นฝีมอืศษิยฝ์รั�งถา่ยเอาไว้

ศษิยไ์ทยถามเป็นเชงิตาํหนิ

“ทาํไมจะตอ้งมรีปูหลวงพอ่ย�ิม”

“น�ีเป็นเร�ืองแปลก” หลวงพอ่วา่

“คนไทยชอบใหค้รบูาอาจารยม์รีปูขรมึ ๆ สาํรวม แคฝ่ร�ังชอบไปอกีอยา่ง”

ท�ีมาของคาถาหลวงพอ่ชา

นายทหารทา่นหน�ึง มาเฝ้ากราบออ้นวอนขอพระเคร�ืองของหลวงพอ่ แตท่า่นไมม่ ีทา่น
เมตตาบอกวา่

“เอาไปทาํไมของอยา่งน ั�น เอาตอ่นมนัไมด่ี

กวา่ร”ึ

(ตอ่น หมายถงึ ช�ิน – เน�ือ – ตวั คอื น�ํากบั
ตอ่น กค็อื น�ํากบัเน�ือนั�นเอง)

ทา่นบอกแลว้กส็ั�งใหห้ากระดาษมาจดคาถา
ใสล่งไป มว้นเป็นหลอดกลม ๆ สง่ใหน้ายทหารทา่น



นั�น

หลวงพอ่มหาอมร เขมจติโต (เจา้คณุมงคลกติตธิาดา วดัป่าวเิวกธรรมชาน ์อ.มว่งสามสบิ)
ไดบ้อกวา่

"เม�ือเหน็หลวงพอ่จดอะไรใหเ้ขากส็นใจไปขอด ูพบวา่เป็นคาถาส ั�น ๆ ดงัน�ี พทุโธ ภควา

อรหงั อะ ทา่นใหท้อ่ง 7 จบ แลว้อธษิฐานเอา ตามปรารถนา"

คาถาน�ี เม�ือนาํมาบรรจไุวใ้นเหรยีญรุ่นแรกของหลวงพอ่ ปรากฏวา่ เขยีนผดิ เพ�ียนไปเป็น
“ภควา พทุโธ อรหงั อะ” แตห่ลวงพอ่กไ็มว่า่อะไร ทา่นกลบัแสดงความเหน็วา่ เขยีนอยา่งน�ีกด็ี
เหมอืนกนั

ภายหลงัคณุชยัสทิธ ิไดส้นใจเร�ืองน�ีเป็นอยา่งมาก ไดก้ราบเรยีนถามหลวงพอ่ในวนัหน�ึงวา่
คาถาน�ีหลวงพอ่ไปเอามาจากไหน

หลวงพอ่ตอบวา่

“ในหนงัสอืสวดมนต ์7 ตาํนานไง ชอบอนัไหนกเ็อามา ดที ั�งน ั�นแหละ”

สมมตุ ิ– ปรมตัต์

“แตเ่ดมิ ‘กระโถน’ ไมม่ชี�ือ จะเรยีกอะไรกไ็ดท้ั�งนั�นเพราะความจรงิแลว้กระโถนไมม่ ีเป็น

สกัแตว่า่ธาตเุกาะกมุกนัข�ึนเทา่นั�น เป็นของสมมตุ ิไมเ่ท�ียง มแีลว้กห็าไม ่เกดิแลว้กด็บัไป รา่งกาย
จติใจ และทรัพยศ์ฤงคารของมนษุยเ์ราน�ีกฉั็นนั�นเหมอืนกนั”

สมทุยั  มรรค

“ดทูอ่นไมน้�ีส ิสั�นหรอืยาว ? สมมตุวิา่คณุอยากไดไ้มท้�ียาวกวา่น�ีไมท้อ่นน�ีมนักส็ั�น แตถ่า้
คณุอยากไดไ้มส้ั�นกวา่น�ี ไมท้อ่นน�ีมนักย็าว หมายความวา่ ตณัหาของคณุตา่งหาก ท�ีทาํใหม้สีั�น  มี

ยาว มดี ี มชีั�ว มสีขุ  มทีกุข ์ข�ึนมา ละตณัหาเสยีไดเ้ทา่นั�น ทกุอยา่งกจ็บ”

สมถะ  วปิสัสนา

“บางแหง่เขากว็า่ บดัน�ีเราทาํสมาธ ิตอ่ไปเราจงึจะทาํวปัิสสนา บดัน�ีเราทาํสมถะ เป็นตน้
อยา่ใหม้นัหา่งกนัอยา่งนั�นส.ิ..มนัแยกกนัไมไ่ดห้รอก มนัจะแยกกนัไดก้แ็ตค่าํพดู เหมอืนกบัมดีเลม่
หน�ึงนะ คมมนัอยู่ขา้งหน�ึง สนัมนักอ็ยู่อกีขา้งหน�ึงนั�นแหละ มนัแยกกนัไมไ่ดห้รอก ถา้เราจับดา้มมนั
ข�ึนมาอนัเดยีวเทา่นั�น มนักต็ดิมาทั�งคมทั�งสนันั�นแหละ”
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ภาพและประวตัพิระเคร�ือง หลวงพอ่ชา สภุทโฺท
จากหนงัสอื บญุญฤทธ�ิ พระโพธญิาณเถร

หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

 

คาํนาํเลม่

เก�ียวกบัพระเคร�ืองหลวงพอ่ชานั�น มทีั�งผู้ทราบวา่ทา่นม ีและผู้ไมท่ราบวา่ทา่นมี

กระแสถกเถยีงเร�ืองน�ีจงึมอียู่ทั�วไป หาขอ้ยตุลิงไมไ่ด้

ทางวดัหนองป่าพงเคยออกแถลงการณป์ฏเิสธวา่วดัไมเ่คยสรา้งหรอืมพีระเคร�ือง

แถลงการณนั์�นแพรห่ลายออกไปทั�งทางโทรทศัน ์วทิย ุและหนังสอืพมิพ ์คนทางไกลย�ิงปักใจเช�ือวา่

หลวงพอ่ชาไมม่พีระเคร�ืองจรงิ ๆ

แถลงการณนั์�นเกดิข�ึนในวาระท�ีมผีู้ฉวยโอกาส เลน่ในระหวา่งงานบาํเพญ็กศุลศพหลวงพอ่

กม็ขีา่ววา่มผีู้ทาํเหรยีญของหลวงพอ่ออกมาจาํหนา่ยทางวดัทราบเร�ืองเกรงจะเกดิความเสยีหาย จงึทาํ

แถลงการณอ์อกช�ีแจงวา่ วดัไมม่เีหรยีญดงักลา่ว วดัไมไ่ดม้สีว่นเก�ียวขอ้งและเตอืนพทุธศาสนกิชนคน

ดอียา่หลงเช�ือ

เน�ืองจากแถลงการณไ์มช่ดัเจนพอ มเีจตนาเพยีงเพ�ือระงับเร�ืองเหรยีญท�ีทาํข�ึนเฉพาะเวลา

นั�น แตก่ม็ผีลใหค้นทั�งหลายเขา้ใจวา่ ไมม่เีลยทั�งหมด

คนท�ีเพ�ือวา่หลวงพอ่ไมม่พีระเคร�ืองกเ็ป็นฝ่ายหน�ึง

สว่นคนท�ีเคยไดรั้บพระเคร�ืองจากหลวงพอ่ทั�งในสมยัทา่นยงัแขง็แรงและแสวงหากนัใน

ภายหลงั จากท�ีทา่นเลกิสรา้งแลว้กร็ู้จัก และเช�ือเตม็หวัใจแหง่ศรัทธาวา่ทา่นมพีระเคร�ืองจรงิ ๆ กเ็ป็น

อกีฝ่ายหน�ึง 1

ผู้ท�ีเช�ือบา้งไมเ่ช�ือบา้ง ทราบบา้งไมท่ราบบา้ง แตก่อ็ยากจะไดพ้ระเคร�ืองหลวงพอ่โดยท�ี

ไมเ่คยทราบวา่พระเคร�ืองหลวงพอ่มแีบบไหนลกัษณะใดอยา่งไรกเ็ป็นอกีฝ่ายหน�ึง

ฝ่ายท�ีสามน�ีนา่เหน็ใจท�ีสดุ เพราะเม�ืออยากจะไดพ้ระเคร�ืองหลวงพอ่แลว้ เป็นอนัเหมอืนคน

ตาบอด ช�ึงคนตาบอดนั�นจะเหน็อะไรถนัดชดัเจนเป็นอนัไมม่หีวงั พวกเขาจงึไดพ้ระเคร�ืองท�ีเขาทาํ

ปลอมข�ึนไปหลงกราบไหวบ้ชูาโดยมาก

หนังสอืเลม่น�ีไมอ่าจบอกไดว้า่ทาํข�ึนเพ�ือคนฝ่ายไหน แตบ่อกไดว้า่ทาํข�ึนแกท่กุฝ่าย เพ�ือ

ยตุขิอ้ถกเถยีง และเปดิเผยขอ้เทจ็จรงิ ของเร�ืองราว รปูรา่งหนา้ตาของพระเคร�ืองหลวงพอ่เทา่ท�ีจะ

ทาํได้



ประโยชนข์องหนังสอืเลม่น�ี ควรมแีกผู่้สนใจในวตัถมุงคลหลวงพอ่นอกเหนอืไปจากความ

สนใจในธรรมะของหลวงพอ่ ซ�ึงเป็นสมบตักิลาง ใครมปัีญหากส็ามารถศกึษาขอ้ธรรมคาํสอนของทา่น

ไดเ้องดว้ยจติใจ แตว่ตัถเุป็นของตอ้งลงคลาํดว้ยกาย จาํตอ้งอาศยัตาํราช�ีนาํใหต้าไดเ้หน็รปู เหน็สสีนั

จงึจะไดพ้บของจรงิแทถ้กูตอ้ง

หวงัวา่ทกุทา่นจะพบประโยชนจ์ากหนังสอืเลม่น�ีตามสมควร

 

เก�ียวกบัเร�ืองวตัถมุงคลและพระเคร�ืองของหลวงพอ่ชาผู้เคารพศรัทธาหลวงพอ่สว่นมาก
เขา้ใจวา่หลวงพอ่ไมม่ี

แตค่วามจรงิมี

“ม”ี ท�ีเป็นความจรงินั�นไดม้อียู่ในชว่งเวลาไมน่านนักคอืระหวา่งปี พ.ศ.25102520 ซ�ึง

เป็นชว่งเวลาท�ีหลวงพอ่ไดแ้จกวตัถมุงคลและพระเคร�ืองท�ีทา่นอธษิฐานจติปลกุเสกไวใ้หก้บัลกูศษิย์
ลกูหาและผู้เคารพเล�ือมใสทา่นทั�งหลายทั�งปวง

วตัถมุงคลและพระเคร�ืองของหลวงพอ่ชาท�ีไดแ้จกจา่ยโดยไมม่กีารจาํหนา่ยนั�นมอียู่
มากมายหลายพมิพ ์ยากแกก่ารรวบรวมไดค้รบ ท�ีไดล้งพมิพไ์วใ้นท�ีน�ีไมไ่ดห้มายความลงไดค้รบถว้น
สมบรูณ ์เป็นแตล่งเทา่ท�ีสามารถหาหลกัฐานและความแนช่ดัในการสรา้งการแจกโดยไมม่ที�ีเคลอืบ
แคลงสงสยัเทา่นั�นเพราะวา่บางทา่นกอ็า้งวา่ไดรั้บพระเคร�ืองพมิพนั์�นพมิพน์�ีจากหลวงพอ่ แตค่วาม
จรงิพระเคร�ืองบางพมิพท์�ีไดรั้บมานั�นไมใ่ชพ่ระเคร�ืองของหลวงพอ่ แตเ่ป็นพระเคร�ืองของครบูา
อาจารยอ์�ืน ๆ ท�ีมญีาตโิยมนาํมาถวายดว้ยเหตผุลดา่ง ๆ เชน่ สามหีรอืบดิาตายกเอาพระท�ีบา้นมา
ถวายทา่น เขา้ทาํนองเอาไปไวว้ดั ซ�ึงหลวงพอ่เม�ือรับถวายมาแลว้กแ็จกใหแ้กผู่้อยากไดต้อ่ไป
ลกัษณะเชน่น�ีจงึไมอ่าจนาํพระเคร�ืองเหลา่นั�นมารวบรวมลงพมิพไ์ด้

วตัถมุงคลและพระเคร�ืองของหลวงพอ่ท�ีลงพมิพ ์ไวใ้นท�ีน�ีจงึเป็นพระเคร�ืองท�ีแนไ่จแลว้วา่
เป็นของหลวงพอ่อยา่งแทจ้รงิ

1. พระเกษ (พ.ศ. 2510)

ลกัษณะเป็นแผน่ตะกั�วมว้นหุ้มเป็นแทง่ ขนาดประมาณหวัลกูปืน ยาวบา้ง
สั�นบา้งหวักลมมนแบบลกูปืนบา้ง หวัตดัทา้ยตดับา้ง หวัแหลมเป็นทรงกรวยบา้ง

รุ่นแรกสดุทาํเป็นหวัมนแบบลกูปืน ทาํข�ึน
ในปี 2510 สว่นแบบอ�ืน ๆ กาํหนดรุ่นไมไ่ดว้า่อยา่ง
ไหนกอ่นหลงั คงแตเ่พยีงบอกไดว้า่ไดม้กีารทาํออก

มาตดิตอ่กนัหลายปี รปูทรงท�ีแตกตา่งกนันั�นเกดิจากฝีมอืผู้หุ้มหอ่ตะกั�ว
แตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั หอ่ตามถนัด อยา่งเชน่ปี 2517 ทา่นอาจารยผ์า
เป็นผู้หอ่คนเดยีว ลกัษณะของพระเกษจงึเป็นรปูทรงกรวย ขนาดกไ็ม่



แนน่อน

ขา้งในพระเกษบรรจเุสน้เกษาของหลวงพอ่ชาและผงพทุธคณุ แตรุ่่นหลงั ๆ มเีพยีงเสน้
เกษาอยา่งเดยีว

พระเกษเป็นของเลน่ยาก ดยูาก ถา้ไมใ่ชผู่้ไดรั้บจากหลวงพอ่แลว้จะไปหาเอาจากท�ีอ�ืนก็
นา่กลวัวา่จะถกูของปลอม ไดย้นิวา่แมต้ะกั�วถว่งอวนหรอืแหกม็ผีู้เอามาอา้งวา่เป็นพระเกษและกย็งั
ขายได้

2. รปูถา่ยและตะกรดุ 3 กษตัรยิ ์(พ.ศ. 2510)

ปีเดยีวกนักบัท�ีมพีระเกษออกมา คณุกฤษณะและแมช่วีไิลไดถ้อืวสิาสะสรา้งรปูหลวงพอ่
พรอ้มกบัตะกรดุ 3 กษัตรยิเ์ล�ียมรวมกนัในกรอบพลาสตกิเป็นจาํนวนประมาณ 500 อนั พรอ้มกบัทาํ
บลอ็คพระเคร�ืองรปูหลวงพอ่ นั�งในซุ้มระฆงัอยา่งพระสมเดจ็ฯ โดยวา่จา้งชา่งในจังหวดันครสวรรค์
ทาํให ้ฯ

บลอ็กพระเคร�ืองไดน้าํมาถวายหลวงพอ่ สว่นรปูถา่ยและตะกรดุ 3 กษัตรยิไ์มถ่วาย

ตอ่มาหลวงพอ่ทราบวา่ไดม้กีารสรา้งรปูถา่ยและตะกรดุ3 กษัตรยิด์ว้ย กส็ั�งใหแ้มช่วีไิลนาํ
รปูถา่ยและตะกรดุ 3 กษัตรยิม์ามอบใหท้า่น เพราะเกรงวา่จะเป็นการทาํข�ึนเพ�ือประโยชนต์น (ความ
จรงิเรยีกวา่ยดึมา) เม�ือแมช่วีไิลนาํรปูถา่ยและตะกรดุ 3 กษัตรยิม์าถวายหลวงพอ่แลว้ หลวงพอ่กน็าํ
ออกแจกจา่ยแกญ่าตโิยมทั�วไปจนหมด

รปูถา่ยและตะกรดุ 3 กษัตรยิ ์จงึถอืวา่เป็นวตัถมุงคลรุ่น 2

3. หลวงพอ่ชาหลงัใบไม ้(พ.ศ. 2510)

สบืเน�ืองจากบลอ็กท�ีคณุกฤษณะและแมช่วีไิลนาํ
มาถวาย หลวงพอ่กไ็ดอ้นญุาตใหม้กีารสรา้งพระเคร�ืองเน�ือ
ผงข�ึนเป็นครั�งแรกโดยใชบ้ลอ็กดงักลา่ว ผู้ท�ีไดเ้ขา้รว่มกด
พมิพพ์ระคนหน�ึงคอืคณุชยัสทิธ ิเตชะศริชินะกลุ ซ�ึงไดเ้ลา่
วา่พธิกีดพระทาํข�ึนท�ีใตถ้นุกฏุหิลวงพอ่ทาํกนัเองในหมู่ลกู
ศษิยใ์กลช้ดิ

ระหวา่งท�ีกาํลงัผสมผงพทุธคณุ หลวงพอ่ไดบ้อกวา่ใหไ้ปเอาจวีรมา ทกคนเขา้ใจวา่หลวง
พอ่จะเอาจวีรมาหม่ แตป่รากฏวา่ทา่นจะเอามาผสมใสใ่นเน�ือพระดว้ย จงึเกดิการถกกนัวา่จะเอาจวีร
ใสล่งไปอยา่งไร คณุชยัสทิธแิสดงความคดิเหน็วา่ใหต้ดัจวีรเป็นช�ินเลก็ ๆ บรรจไุวใ้นองคพ์ระทกุองค์
ภายหลงัถา้จะพสิจูนว์า่พระแทห้รอืไมใ่หห้กัพระออกด ูถา้พบจวีรกแ็ปลวา่แท ้แตห่ลวงพอ่ไมย่อมให้
ทาํเชน่นั�น ทา่นวา่ขนืทาํอยา่งนั�นพระกห็กัหมด จงึใหเ้อาจวีรทั�งผนืเผาไฟ เอาข�ีเถา้จวีรมาผสม
นอกจากน�ีมขี�ีเถา้จวีรแลว้ ยงัมเีสน้เกษาของหลวงพอ่ผสมอยู่ดว้ย รวมทั�งข�ีธปูจากกระถางธปูบชูา
พระประธานในศาลาและผงดอกไมบ้ชูาพระประธานในศาลาผสมอยู่ดว้ย

ลกัษณะของของพระเคร�ืองรุ่นแรกน�ีทาํเป็นรปูหลวงพอ่นั�งสมาธอิยู่ในซุ้มระฆงั ฐานสองชั�น
เน�ือขาวอยา่งปนูปลาสเตอร ์เป็นพระไมม่ทีนา้มตีา ดา้นหลงัเป็นรอยใบไม.้ทกุองค ์บางคนเขา้ใจวา่



เป็นใบโพธ�ิแตค่วามจรงิเป็นใบไมธ้รรมดาทั�วไป ท�ีทาํเชน่น�ีเพ�ือความหมายวา่เป็นวดัป่าเทา่นั�น ไมม่ี
เจตนาอ�ืน

ขนาดขององคไ์มส่ามารถกาํหนดมาตรฐานได ้เน�ืองจากวา่ผู้แกะพระออกจากบลอ็กมี
หลายคน บางคนหยบิพระโดยใชน้�ิวคบีดา้นบนกบัดา้นลา่งของพระ กจ็ะทาํใหพ้ระดสูั�นลงหรอืดเูต�ีย
ลงเลก็นอ้ย ถา้ใชน้�ิวคบีพระดา้นขา้งกจ็ะทาํใหพ้ระดชูะลดูข�ึนเลก็นอ้ย คงประมาณขนาดของพระได้
วา่อยู่ในราว ๆ ความกวา้งประมาณ 2.4 ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม. มบีางองคก์วา้งถงึ 2.6 ซ.ม. และยาว 3.5
ชม. กม็ ีท�ีเป็นเชน่น�ีกเ็น�ืองจากการตดัปีกไมเ่ทา่กนั แตถ่า้จะเอามาตรฐานโดยวดัจากขอบพระพมิพ์
พระจรงิวดัจากบนถงึลา่ง โดยไมนั่บสว่นปีกท�ีเกนิออกมา กค็วรจะอยู่ในราว 3.2 ซ.ม. สว่นความหนา
ของพระย�ิงไมแ่นน่อนใหญ ่มทีั�งหนามาก หนาพอด ีและบางเกนิไป

เน�ือพระโดยมากเป็นสขีาวอยา่งปนูปลาสเตอร ์ท�ีเป็นสเีทากม็ ีเทาอมเหลอืงกม็ ีทั�งน�ีเป็น
เพราะการผสมเน�ือพระแตล่ะวนัไมเ่หมอืนกนั ลกัษณะพ�ืนผวิของพระดหูยาบและคลา้ยจะแตกหกัโดย
งา่ย แตถ่า้ดดูว้ยแวน่ขยายจะพบความแหง้และแกรง่ไมน่อ้ย ในองคท์�ีเน�ือผงออกสขีาว ผวิบางสว่น
ข�ึนเป็นเงามนัคลา้ยผวิของพระสมเดจ็นาคปรกสโุขวเิวโก หลงัตรายาง ของเจา้คณุนรฯ สขีองเน�ือ
พระกข็าวเหมอืนกนั

ขอ้สงัเกตพระรุ่นน�ีตอ้งดทู�ีซุ้มระฆงัดา้นบน ซ�ึงจะชดิขอบพระดา้นบนมากเป็นพเิศษ และถา้
จะวดัความกวา้งของซุ้มกด็จูะไดม้าตรฐานมากกวา่ วดัขนาดองคพ์ระ คอืความกวา้งของซุ้มดา้นลา่ง
อยู่ในราว 2.2 ซ.ม. ความสงูของซุ้ม 2.9  3 ชม.

พระเคร�ืองรุ่นแรกน�ีมทีั�งท�ีโรยกากเพชรไวด้า้นหนา้ และไมโ่รยกากเพชร

ท�ีมกีารโรยกากเพชรนั�นเกดิจากผู้กดพมิพค์ดิเอากากเพชรมาโรยลงไปเอง เม�ือหลวงพอ่
มาพบเขา้กต็าํหนวิา่เป็นพระลเิก จงึเลกิโรยกากเพชร แตว่า่รุ่นหน�ึงน�ีมดีา้นหลงัเป็นใบไมท้กุองค์

พระเคร�ืองรุ่นน�ีมขีองปลอมออกมานานแลว้ ปลอมกนัหลายหมู่หลายคณะ แตข่องปลอม
ไมส่ามารถทาํเน�ือไดเ้หมอืน พมิพก์ไ็มเ่หมอืน

4. หลวงพอ่ชาหลงัเรยีบ (พ.ศ. 2511)

หลงัเรยีบน�ีใชบ้ลอ็กเดยีวกบัรุ่นหลงัใบไม ้เน�ือหามวลสาร
กเ็ป็นอนัเดยีวกนั คอืใชผ้งเดมิท�ียงัเหลอืคา้งอยู่จากปีท�ีแลว้ (2510)
ตา่งกนัเพยีงดา้นหลงัเทา่นั�นท�ีทาํเรยีบ ๆ ไมม่อีะไร

ดงันั�นขอ้สงัเกตในการแยกรุ่นแรกกบัรุ่นสองจงึอยู่ท�ีดา้น
หลงั รุ่นแรกจะมรีอยใบไมท้กุองค ์ทั�งท�ีโรยกากเพชรและไมโ่รยกาก
เพชร หากมรีอยใบไมแ้ลว้ถอืเป็นรุ่นแรกทั�งหมด สว่นรุ่นสองน�ีแมว้า่ดา้นหนา้จะเหมอืนรุ่นแรกทกุ
ประการเพราะใชบ้ลอ็กเดยีวกนั แตด่า้นหลงัจะเรยีบไมม่รีอยกดพมิพด์ว้ยใบไม้



หลวงพอ่ชาพมิพ์
ใหญ ่เน�ือผง ผสม
เสน้เกษา (2513)
เฉพาะบลอ็กน�ีมี
หลายเน�ือ

5. หลวงพอ่ชาหา้เหล�ียม ใหญ ่(พ.ศ. 2512)

อาจารยโ์พธ ิขมัภรัตน ์เจา้ของโรงเรยีนเอนกวทิยา จังหวดัอบุลฯ
เป็นผู้สรา้งถวาย โดยวา่จา้งนายคลา้ย ธรีมาตร แกะบลอ็ก และไดผ้งสาํหรับ
สรา้งจากมรรคทายกรนิ วดัป่าใหญ ่(พระเจา้ใหญอ่นิแปลง) เทา่ท�ีพบพระพมิพ์
น�ีมอียู่หลายเน�ือ หลายส ีบางองคห์ลงัเรยีบ บางองคม์รีอยน�ิวหวัแมม่อืกดพมิพ์
ไวด้า้นหลงัพระ รอยมอืนั�นคนทั�วไปเขา้ใจวา่เป็นรอยมอืหลวงพอ่ชา ความจรงิ
ไมใ่ช ่เป็นรอยมอืของอาจารยโ์พธ�ิเอง ทา่นจะกดไวเ้พ�ืออะไรกไ็มท่ราบ บางที
จะมุ่งหวงัใหพ้ระดสูวยหรอืเป็นเอกลกัษณส์ว่นตวักไ็ด้

พระพมิพน์�ีไดม้กีารนาํออกขายโดยพละการท�ีหนา้วดัป่าใหญโ่ดยมรรคทายกรนิเป็นผู้ขาย

ถา้ใครไมไ่ดรั้บจากมอืหลวงพอ่แลว้อาจจะไมส่บายใจนักกไ็ด้

6. หลวงพอ่ชาพมิพใ์หญ ่(พ.ศ.2513)

สบืเน�ืองจากบลอ็กหลวงพอ่ชารุ่นแรกและรุ่นสอง คอืรุ่นหลงัใบไมแ้ละ
หลงัเรยีบ เป็นบลอ็กท�ีหลวงพอ่เหน็วา่ไมม่หีนา้ไมม่ตีา จงึมอบบลอ็กใหน้าย
คลา้ย ธรีมาตรไปแกะใหม ่โดยทาํใหม้หีนา้มตีามจีมกูชดัเจนข�ึน เม�ือนายคลา้ย
นาํบลอ็กไปแกะพมิพเ์สรจ็แลว้ ไมไ่ดเ้อาบลอ็กท�ีแกะเสรจ็มาถวายหลวงพอ่โดย
ทนัท ีหากแตไ่ดก้ดพมิพพ์ระออกมาจาํนวนหน�ึง คอืกดพมิพท์ลีะ 100 องคบ์า้ง
200 องคบ์า้ง เสรจ็แลว้นาํพระมาถวายหลวงพอ่อธษิฐานจติให ้เม�ือหลวงพอ่
อธษิฐานจติใหแ้ลว้ไดข้อพระกลบัไปคร�ึงหน�ึง ถวายหลวงพอ่คร�ึงหน�ึงทกุครั�งไป

พระพมิพน์�ีท�ีนายคลา้ยกดพมิพท์�ีบา้นไปถวาย
หลวงพอ่ทลีะคร�ึงโดยมากเน�ือพระจะออกสขีาวนวลหนัก
ไปทางเน�ือปนูผสมวา่น

ตอ่มานายคลา้ยไดน้าํพระออกขาย คนไปซ�ือ
กนัมาก หลวงพอ่ทราบขา่ววา่นายคลา้ยขายพระกใ็หค้นไปยดึเอาบลอ็กกลบั
คนื

เม�ือไดบ้ลอ็กคนืมาแลว้หลวงพอ่อนญุาตใหม้กีารกดพมิพพ์ระดว้ย
บลอ็กน�ีภายในวดั กดครั�งละ 10 องคบ์า้ง 50 องคบ์า้ง กดคราวละนอ้ย พอไดแ้จกแกผู่้มากราบขอ
เน�ือพระท�ีกดพมิพใ์นวดั โดยมากหนักไปทางเน�ือดอกคะยอมซ�ึงมอียู่มากในวดั พอถงึฤดบูานกบ็าน
แลว้รว่งเกล�ือนวดั หลวงพอ่ใหไ้ปเกบ็กวาดเอามาทาํพระ

แมว้า่โดยมากจะเป็นเน�ือดอกคะยอมกต็าม เน�ืออ�ืนท�ีแปลกออกไปกม็ ีท�ีทาํข�ึนในวดัเชน่
กนั ดงันั�นพระพมิพน์�ีจงึมหีลายเน�ือ

หลงัจากพมิพพ์ระไดพ้อควรแลว้ หลวงพอ่ไดน้าํบลอ็กพระพมิพน์�ีข�ึนไปเกบ็ไวบ้นหอระฆงั
โดยโบกปนูปดิเอาไวใ้นเพดาน บลอ็กพมิพน์�ีจงึไมม่โีอกาสถกูนาํออกมาใชอ้กี

7. หลวงพอ่ชาพมิพห์วัโน และพมิพธ์รรมดา (พ.ศ. 2516)



หลวงพอ่ชาเน�ือผง พมิพ์
หวัโน มเีสน้เกษาอยู่ในเน�ือ

(2516)

พระสมเดจ็หลวงพอ่ชา
(พ.ศ. 25142515)

พระอาจารยเ์ท�ียง โชติ
ธมโฺม

แจกท�ีวดัป่าอรัญญวาสี

ระหวา่งปี 25142515 กม็กีารสรา้งพระเคร�ืองถวายทา่นแจกหลาย
รุ่นหลายพมิพ ์แตไ่มส่ามารถจะรวบรวมหรอืเรยีงตามลาํดบักอ่นหลงัได ้ทราบ
วา่ไดม้กีารสรา้งลอ็กเกต็รปูทา่นข�ึน 12 อนัในปี 2514 และมพีระพมิพแ์ปลก ๆ
ปรากฏอยู่หลายพมิพบ์างพมิพ ์หลวงพอ่ไดม้อบใหพ้ระลกูศษิยซ์�ึงไปรักษา
การเป็นเจา้อาวาสตามวดัสาขาตา่ง ๆ แจกแกญ่าตโิยม เชน่หลวงพอ่เท�ียง
โชตธิมโฺม วดัป่าอรัญวาสกีไ็ดพ้ระของหลวงพอ่มาแจกอยู่ ระหวา่งปี 1415
หลวงพอ่เท�ียงแจกแลว้ไมไ่ดบ้อกวา่อะไร ผู้ไดรั้บไปเขา้ใจวา่เป็นพระเคร�ือง
ของหลวงพอ่เท�ียง ภายหลงัผู้เขยีนไดก้ราบเรยีนถามหลวงพอ่เท�ียง จงึทราบ
วา่เป็นพระของหลวงพอ่ชาใหม้าแจก ไมใ่ชพ่ระของทา่นแตอ่ยา่งใด

ครั�นถงึปี 2516 มชีาวนครสวรรคเ์ขน็พระ
ลกูรังอดัมาเรข่ายท�ีเมอืงอบุลฯ ผา่นมาท�ีหนา้บา้นคณุ
ชยัสทิธ ิเตชะศริธินะกลุ คณุชยัสทิธไิดส้นทนาดว้ย
ทราบวา่มคีวามสามารถในการแกะบลอ็กพระเคร�ือง จงึ
วา่จา้งใหแ้กะบลอ็กพระหลวงพอ่ชา โดยตกลงกนัวา่ตอ้งทาํใหเ้หมอืนพระ
เคร�ืองรุ่นแรก คอืรุ่นหลงัใบไม้

ตอ่มาชาวนครสวรรคน์าํบลอ็กพระท�ีแกะสาํเรจ็แลว้มาให ้2 บลอ็ก
คณุชยัสทิธ�ิเหน็วา่แกะไดไ้มเ่หมอืน จงึไมย่อมรับไวเ้พราะถอืวา่ผดิขอ้ตกลง

วนัหน�ึง คณุชยัสทิธนัิ�งสนทนากบัหลวงพอ่ท�ีใตถ้นุกฏุทิา่น กแ็ลเหน็
ชาวนครสวรรคเ์ดนิเขา้มา คณุชยัสทิธ�ิรอ้นใจรบีเลา่เร�ืองบลอ็กถวายหลวงพอ่
ทราบโดยเรว็ เม�ือชาวนครสวรรคเ์ขา้มาถงึแลว้กก็ราบเรยีนฟอ้งหลวงพอ่วา่
คณุชยัสทิธจิา้งแกะบลอ็กแลว้ไมเ่อา เขาเสยีหายมาก เพราะวา่ลงทนุไปแลว้

ไมไ่ดค้นื

คณุชยัสทิธเิหน็วา่เร�ืองจะยดืเย�ือ จงึตดัใจยอมจา่ยเงนิใหไ้ปเพ�ือจะไดห้มดเร�ืองหมดราว
เสยีท ีโดยจา่ยเงนิไปเป็นจาํนวน 500 บาท

เม�ือชาวนครสวรรคไ์ดเ้งนิแลว้กก็ลบัไป คณุชยัสทิธ�ิกเ็อาบลอ็กข�ึนมาจะทาํลายท�ิง หลวง
พอ่ซ�ึงนั�งฟังและดเูหตกุารณเ์งยีบ ๆ มาตลอดรอ้งหา้มวา่อยา่ทบุ อยา่ทบุ เกบ็ไว ้เกบ็ไวส้รา้งพระอกี

ตกลงบลอ็กทั�งสองกไ็ดก้ดพมิพพ์ระข�ึนมาแจกแกญ่าตโิยมอกีในปีนั�น

พระท�ีพมิพด์ว้ยบลอ็กทั�งสองน�ีโดยมากเป็นเน�ือท�ีเรยีกกนัวา่มะพรา้ว
นรเก คอืหลวงพอ่ไดท้บุเอาผงขาวในกอ้นหนิท�ีเช�ือกนัวา่เป็นหนิศกัด�ิสทิธ�ิท�ี
ฤๅษใีนสมยักอ่นทาํเอาไว ้เป็นหนิท�ีลกัษณะขนาดกาํปั�น กลมกลงึสวยงาม ซ�ึง
ถา้ทบุแตกแลว้ตรงใจกลางจะมผีงขาว ๆ รวมตวัอยู่หลวงพอ่กไ็ดเ้อาผงสว่นน�ี
มาผสมสรา้งพระ จงึเรยีกกนัวา่“เน�ือมะพรา้วนรเก”

บลอ็กพระอนัท�ีหน�ึงเป็นบลอ็กธรรมดา อกีบลอ็กหน�ึงจะพบวา่ท�ี
ศรีษะหลวงพอ่ดา้นซา้ยจะมตีุ่มกลมเป็นเมด็ตดิอยู่ คนจงึเรยีกวา่บลอ็กหวัโน ท�ี
เกดิเป็นตุ่มข�ึนน�ีเน�ืองจากวา่ในบลอ็กเกดิมฟีองอากาศอยู่ตรงนั�นพอดทีั�งสอง



หลวงพอ่ชาเน�ือมะพรา้ว
นรเก พมิพห์วัโน ไมม่ี
เสน้เกษา บางองคแ์หง้
แลว้ หดตวั เลก็ลงมาก
ขนาดของแตล่พเน�ือ
กาํหนดมาตรฐานไมไ่ด้

หลวงพอ่ชาพมิพห์วัโน เน�ือ
ดอกคะยอมผสมน�ํามนัข�ีโล้
พระไมแ่ขง็แรง ชาํรดุเสยีหาย

ทกุองค ์(2516)

บลอ็กน�ีมลีกัษณะเดยีวกนั เวน้แตตุ่้มกลมท�ีศรีษะหลวงพอ่ เทา่นั�น

มพีระเน�ือดอกคะยอมท�ีกดดว้ยบลอ็กทั�งสองน�ีอยู่รุ่นหน�ึงซ�ึงทกุวนัน�ี
หายาก เป็นพระท�ีผสมดว้ยน�ํามนัข�ีโล ้สรา้งข�ึนจาํนวน 50 องค์

มลูเหตทุ�ีสรา้งนั�นเกดิข�ึนขณะหลวงพอ่กาํลงัดแูลเร�ืองสรา้งโบสถ์
คณุชยัสทิธเิหน็ชา่งเอาน�ํามนัข�ีโลท้าพ�ืนลา่งของโบสถก์ถ็ามหลวงพอ่วา่ ทา
ทาํไม

หลวงพอ่วา่ ทากนัน�ําซมึ

คณุชยัสทิธไิดย้นิ เกดิความคดิวา่ถา้เอาน�ํามนัข�ีโลม้าผสม
สรา้งพระคงจะด ีเพราะวา่กนัซมึได้

หลวงพอ่กว็า่ เอาง ั�นรึ

คณุชยัสทิธวิา่ เอา

หลวงพอ่กอ็นญุาตใหล้องดู

เม�ือทาํพระออกมาได ้50 องค ์หลวงพอ่ใหเ้ลกิ เพราะเหน็วา่
ไมไ่ดผ้ลดดีงัท�ีคณุชยัสทิธคิดิ พระชดุน�ีไมส่วย แถมผพัุงงา่ยไมแ่ขง็แรง
หลายองคค์งพังเป็นฝุ่นไปแลว้ ท�ียงัเหลอือยู่กพ็รนุเป็นร ูจงึจัดวา่เป็น
พระหายากอกีเน�ือหน�ึง

พระพมิพน์�ีท�ีทาํดว้ยเน�ือดอกคะยอม ทาํข�ึนเป็นครั�งแรกสาํหรับ
บลอ็กทั�งสอง หลงัจากนั�นจงึทาํเน�ือมะพรา้วนรเกออกมา และมเีน�ืออ�ืน ๆ อกีหลายเน�ือ

ไมว่า่จะเป็นเน�ืออะไรกต็าม หากเป็นพระท�ีมาจากบลอ็กทั�งสองเป็นไวว้างใจได ้เพราะวา่
ทาํข�ึนในวดั ไมรั่�วไหลออกนอกวดั แตอ่ยา่งใด

เป็นพระท�ีบรสิทุธ�ิผดุผอ่งในการสรา้ง เทยีบเทา่กบัรุ่นแรกหลงัใบไม ้และรุ่นสองหลงัเรยีบ

บลอ็กทั�งสองน�ีไดพ้มิพพ์ระออกมาเร�ือย ๆ หลายครั�ง ไมส่ามารถแยกไดว้า่เน�ือไหนกอ่น
หลงั คงทราบแตว่า่ เน�ือดอกคะยอมผสมน�ําข�ีโลเ้ทา่นั�นท�ีพมิพข์�ึนเป็นครั�งแรกดว้ยบลอ็กทั�งสอง

(ในปีเดยีวกนัน�ีทราบวา่ไดม้กีารทาํลอ็กเกต็ข�ึน 124 อนั แตไ่มม่ภีาพใหด้)ู

8. หลวงพอ่ชาหนา้ตรง พมิพ ์งจส. (พ.ศ. 2517)



พระเกษเจดยี ์(2517)

คณะศษิยโ์รงเรยีนนายเรอื
อากาศสรา้ง

พระเคร�ืองพมิพน์�ีรว่มมอืกนัสรา้งข�ึนสาม
คน คอืรา้นงว่นองั, คณุออ๊ด และอกีคนไมท่ราบช�ือ
แตเ่ป็นเจา้ของแผงหนังสอืพมิพท์�ีโรงหนังศริสินิ
(เกา่) กดพมิพข์�ึนมาในวดัทั�ง 104 องค ์ระหวา่งกด
พมิพก์นัอยู่นั�น คณุชยัสทิธไิปกราบหลวงพอ่พอดี
หลวงพอ่กลา่ววา่ เขาขอรปูเฮาไปทาํลอ็กเกต ดนั
ไปทาํเป็นบลอ็กทองเหลอืงมา โนน่กาํลงักดอยู่หอ

ฉนั ไปดสูิ

หลงัจากกดพระไดค้รบจาํนวน 104 องคแ์ลว้ นาํพระถวายหลวงพอ่ และขอบลอ็กกลบัคนื
อา้งวา่จะเอาไปลบตวัหนังสอื “งจส.” ท�ีดา้นหลงัออกเสยีกอ่น จงึจะนาํมาถวายหลวงพอ่ เพราะวา่

อยากใหม้พีระท�ีดา้นหลงัม ี“งจส.” อยู่แค ่104 องค ์หลวงพอ่กอ็นญุาตใหน้าํบลอ็กกลบัไป

ปรากฏวา่เอาบลอ็กไปนานนับเดอืน ไมเ่อามาคนื ตอ้งสง่คนไปตาม เม�ือไดบ้ลอ็กมาแลว้
หลวงพอ่ไดจั้ดพมิพเ์อง เป็นพระเน�ือชานหมากจาํนวน 12 องค ์สว่นเน�ือเทยีนไขกม็ ีแตว่า่เป็นของ
ทา่นอาจารยค์าํ วดัสวนกลว้ยทาํข�ึนทหีลงั เน�ืองจากวา่ภายหลงัหลวงพอ่อาพาธแลว้บลอ็กน�ีไดต้กไป
อยู่กบัทา่นอาจารยค์าํ และทา่นไดก้ดพระพมิพน์�ีข�ึนท�ีวดัสวนกลว้ยหลายรุ่นหลายเน�ือ ปัจจบุนัน�ีทา่น
อาจารยเ์ล�ียม เจา้อาวาสวดัหนองป่าพง ไดข้อเอาบลอ็กน�ีกลบัมาเกบ็ไวท้�ีวดัหนองป่าพง และไมม่ี
การสรา้งพระดว้ยบลอ็กน�ีข�ึนมาอกี

9. พระเกษเจดยี ์คณะศษิย ์ร.ร.นายเรอือากาศ สรา้งถวาย
(พ.ศ. 2517)

คณะผู้สรา้งไดม้ากราบขออนญุาตหลวงพอ่สรา้งวตัถมุงคล เพ�ือ
เป็นท�ีระลกึสาํหรับนักเรยีนนายเรอือากาศรุ่นท�ีกาํลงัจะจบ หลวงพอ่ไม่
อนญุาตใหส้รา้งรปูทา่น แตบ่อกวา่ใหท้าํเป็นพระเกษ ซ�ึงหลวงพอ่หมายถงึ
พระเกษอยา่งท�ีทา่นทาํสมยัแรก แตท่างคณะผู้สรา้งอาจไมเ่ขา้ใจความ
หมาย จงึไดอ้อกแบบสรา้งเป็นรปูเจดยีเ์รยีกวา่พระเกษเจดยี ์โดยขอ
อนญุาตสรา้งจาํนวน 500 อนั

เม�ือสรา้งเสรจ็แลว้ยกมาถวาย ปรากฏวา่ไมท่าํใหเ้สรจ็สมบรูณ์
คอืเพยีงทาํเป็นพระเกษสองช�ินหนา้หลงั ไมป่ระกบกนัใหเ้รยีบรอ้ย ผลกค็อื
หลวงพอ่ตอ้งใหศ้ษิยม์าชว่ยกนัประกบตดิให ้ทา่นบน่วา่ น�ีเอางานมาใหท้าํ
อกี

เม�ือใหล้กูศษิยท์าํการประกบเจดยีเ์ขา้ดว้ยกนั ทา่นใหบ้รรจผุง
และเสน้เกษาไวด้ว้ย พอทาํเสรจ็ใหนั้บดปูรากฏวา่มจีาํนวนทั�งส�ิน 700 อนั
หลวงพอ่รอ้ง อา้ว ขอ 500 ทาํ 700 เสยีน�ี

หลงัจากท�ีทา่นอธษิฐานจติเสรจ็แลว้ คณะผู้สรา้งมาขอรับคนื
โดยถวายหลวงพอ่ไวแ้จกจาํนวนเลก็นอ้ย



เหรยีญรุ่นแรก 25 ก.พ. 2518

พระเกษเจดยีน์�ี ไดม้ผีู้เอาไปทดลองยงิดว้ยปืน ปรากฏวา่ยงิไมอ่อก

10. เหรยีญพระแกว้มรกต (พ.ศ.2517)

ขา้ราชการพัฒนาท�ีดนิ ขออนญุาตสรา้งเพ�ือแจกเป็นของท�ีระลกึ
ในโอกาสจะยา้ยจากจังหวดัอบุลฯ โดยขออนญุาตสรา้งประมาณ 300
เหรยีญ เม�ือสรา้งเสรจ็นาํมาถวาย ซ�ึงหลวงพอ่ไดเ้อาเหรยีญทั�งหมดเกบ็ไว้
ใตฐ้านพระประธานในศาลาเป็นเวลานานวนัระหวา่งพรรษา ครั�นออกพรรษา
แลว้ผู้สรา้งมาขอรับคนื หลวงพอ่กม็อบใหไ้ป

ระหวา่งวนัท�ีรับพระคนื เป็นวนัออกพรรษา มคีนมาวดัมาก คณุชยั
สทิธ�ิกม็าดว้ย พบคณะผู้สรา้งอยู่หนา้วดั และถกูถามวา่ จะเอาเหรยีญไหม

รบีเอานะเด�ียวหมด เหรยีญละ 30 บาท คณุชยัสทิธบิอก ไมเ่อา ในใจนกึวา่

ไปขอเอากบัหลวงพอ่กไ็ด ้และซกัถามรายละเอยีดของพระรุ่นน�ี ไดค้วามวา่

ถวายปัจจัยหลวงพอ่ไปจาํนวนหน�ึง (ไมท่ราบวา่เทา่ไหรเ่พราะวา่ลมื)

เม�ือคณุชยัสทิธไิปกราบหลวงพอ่ ไดถ้ามวา่ เขาถวายเงนิเทา่ไหร่

หลวงพอ่บอกวา่ เปลา่ ไมไ่ดถ้วาย คงถวายแตเ่หรยีญมา 35 เหรยีญเทา่น ั�น

คณุชยัสทิธเิลยฟอ้งวา่ ตอนน�ีเขากาํลงัขายเหรยีญหลวงพอ่อยู่หนา้วดักนัแลว้

หลวงพอ่รอ้งวา่ อา้วกไ็หนวา่จะเอาไปแจก กลบัเอามาขาย เออ เขาไมร่วยหรอก

ตกลงหลวงพอ่เลยไมแ่จกเหรยีญพระแกว้ในวนันั�น

ตอ่มาภายหลงัทา่นไมม่พีระจะแจก จงึนาํเหรยีญพระแกว้ทั�ง 35 เหรยีญ แจกจนหมด

11. เหรยีญหลวงพอ่ชา รุ่นแรก
(พ.ศ. 2518)

สมยัหลงัน�ีหลวงพอ่ไมใ่ครอ่ยากจะมกีาร
สรา้งพระเคร�ืองข�ึนมาแลว้ แตต่ดิขดัท�ีทา่นไดเ้คย
อนญุาตคณุกมล สนิธเุชาน ์และคณุชยัสทิธ ิเตชะศริิ
ธนะกลุไวต้ั�งแตป่ี 2516 สมยัรับพัดยศ คณุกมลและ
คณุชยัสทิธกิอ็า้งวา่ไดเ้คยขอสรา้งเหรยีญไวแ้ลว้
คราวน�ีจะสรา้งเป็นเหรยีญรปูเหมอืนหลวงพอ่ โดย
ถอืโอกาสสรา้งแจกในงานฌาปนกจิศพแมช่พีมิพ์
ชว่งโชต ิโยมแมห่ลวงพอ่ในวนัท�ี 25 ก.พ. 2518

เม�ือหลวงพอ่อนญุาตแลว้ มกีารประชมุกนัวา่ จะทาํเหรยีญออกมาลกัษณะไหน ผู้สรา้งได้
หอบเอาเหรยีญรปูแบบตา่ง ๆ ไปถวายหลวงพอ่ดเูพ�ือพจิารณานับรอ้ยเหรยีญ หลวงพอ่ตาลาย บอก
วา่ จะเอาไงกเ็อา

เม�ือสรา้งเหรยีญเสรจ็แลว้นาํเหรยีญทั�งหมดมาถวายหลวงพอ่ ซ�ึงทา่นเหน็แลว้กแ็สดง



รุ่นแรกท�ีระลกึกลบัจากองักฤษ พมิพ์
ใหญ ่หลงัลายเซน็ต์

ความพอใจ

ครั�นถงึวนัพระ ทา่นไดน้าํเหรยีญรุ่นน�ีออกมาอวดในศาลา ขณะท�ีมลีกูศษิยม์าชมุนมุกนั
หลายคน เจา้ของรา้นโพธ�ิทองเกษานั�งอยู่ ดว้ย แยง้ข�ึนวา่เหรยีญไมส่วย ไมเ่หมอืนหลวงพอ่ ถา้ผม

ทาํจะทาํไดด้กีวา่น�ี หลวงพอ่จงึวา่ ง ั�นกไ็มต่อ้งแจก ถา้ไมเ่หมอืนเฮา

ทา่นกลา่วกบัคณุกมลและคณุชยัสทิธวิา่ ดสูแิคเ่ราเอาเทา้แหยล่งไปในน�ํารอ้นขา้งเดยีว
แลว้ชกัออกทนั ตกลงเหรยีญเกบ็ไวก้อ่นนะ วนัดคีนืดจีะคนืใหห้รอก

หลวงพอ่ไดเ้อาเหรยีญทั�งหมดใสไ่ห ปดิปากไหอยา่งแนน่หนาเกบ็ไวบ้นกฏุทิา่นถงึ 4 ปี
จงึไดน้าํออกมาแจก และในงานฌาปนกจิศพโยมแมข่องทา่นกเ็ป็นอนัวา่ไมไ่ดแ้จกดว้ย

ปี 2521 เป็นปีท�ีทา่นไดม้อบเหรยีญคนืใหค้ณุกมลและคณุชยัสทิธ ิโดยทา่นไดถ้ามวา่จะ
ใหอ้ะไรอยา่งหน�ึงจะเอาไหม ทั�งสอง คนยอ้นถามวา่ใหอ้ะไรหลวงพอ่ไมบ่อกแตย่�ําวา่จะเอาไหม
ตกลงกบ็อกวา่เอา ทา่นจงึเผยวา่วนัน�ีวนัดแีลว้ละ่ จะคนืเหรยีญท�ีเกบ็ไว ้4 ปีให ้แตบ่อกมาครั�งเดยีว
นะ วา่จะเอาคนืเทา่ไหร ่เม�ือเอาไปแลว้หา้มมาขออกี

คณุกมลและคณุชยัสทิธไิดข้อเหรยีญทองคาํคนืทั�งหมด (28 เหรยีญ) สว่นเหรยีญเงนิขอ
คนื 200 เหรยีญ ถวายหลวงพอ่ 300 เหรยีญ (สรา้ง 500 เหรยีญ) และเน�ือทองแดงขอคนื 500
เหรยีญ ถวายหลวงพอ่ 2504 เหรยีญ

ปัจจบุนัเหรยีญรุ่นน�ีไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก มกีารเชา่บชูาและแสวงหาในเรอืนพัน

12. พระเคร�ืองรุ่นท�ีระลกึกลบัจากองักฤษ (25182519)

ปลายปี พ.ศ. 2518 หลวงพอ่เดนิทางไปประเทศองักฤษ คณุชยัสทิธิ
ไดป้รกึษากบัทา่นอาจารยข์อ้ง พระเลขาฯ ของหลวงพอ่วา่จะสรา้งพระเป็นท�ี
ระลกึเวลาหลวงพอ่กลบั จงึมจีดหมายไปกราบขออนญุาต ซ�ึงหลวงพอ่ไดต้อบ
กลบัมาวา่ใหส้รา้งแตพ่อสมควร

คณุชยัสทิธไิดส้รา้งพระรุ่นกลบัจากองักฤษ 2 พมิพ ์คอืพมิพใ์หมแ่ละ
พมิพเ์ลก็ (เฉพาะพมิพเ์ลก็ทาํลอ้พมิพพ์ระของขวญัวดัปากน�ํา) โดยทาํเป็นพระ

เน�ือผงหนา้ทองคาํ หนา้เงนิและเน�ือผงลว้น ๆ ดา้นหลงัพระพมิพใ์หมม่ตีวัหนังสอืจมลกึลงไปในเน�ือ
พระความวา่ “ท�ีระลกึกลบัจากองักฤษ” สว่นพมิพเ์ลก็ทาํเป็นรปูใบโพธ�ิไวท้�ีดา้นหลงัและมตีวัหนังสอื
“ชา” อยู่กลางใบ โพธ�ิ

จาํนวนสรา้งพมิพใ์หญท่ั�งหมด 1,627 องค ์พมิพเ์ลก็
1,731 องค ์รวมเป็น 3,358 องค ์โดยถวายหลวงพอ่ไวส้ว่นหน�ึง

พระพมิพท์�ีระลกึกลบัจากองักฤษน�ีหลวงพอ่ไดส้ง่ไปให้
หนว่ยทหารท�ีขอพระมาท�ีทา่น เพ�ือไปแจกเหลา่ทหารดงัราย
ละเอยีด ตอ่ไปน�ี

19 ก.ค. 20 สง่พระให ้ผบ.ฐป.ฉก.นย.192 บา้นทอน
อ.เมอืง จ.นราธวิาส ตามท�ีไดข้อมาเป็นจาํนวนพอสมควร



รุ่นแรกท�ีระลกึกลบัจากองักฤษ พมิพ์
เลก็

29 ก.ค. 20 สง่พระ
ใหผ้บ.ฐป.คชสหี ์อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ ์และสง่ให ้ผบ.ฐป.
เชยีงแสนเขาคอ้ อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณใ์นวนัเดยีวกนั

พระทั�งหมดท�ีสง่ไปนั�นเป็นพมิพใ์หญเ่น�ือผงไมม่หีนา้
เงนิและ ทองคาํ

เฉพาะวนัท�ี 17 ก.ค. นั�นทา่นแจกพระใหก้บัคน
กรงุเทพฯ ไป 230 องค ์หลงัจากกลบัมาจากองักฤษไดว้นัเดยีว
(กลบัวนัท�ี 16)

13. เหรยีญคาํชะอ ี(พ.ศ. 2519)

ของดกลา่วถงึช�ือผู้ขออนญุาต ซ�ึงผู้ขออนญุาตสรา้งและไดรั้บอนญุาตแลว้ แตว่า่หลวงพอ่
หา้มไมใ่หท้าํเป็นรปูของทา่น คงใหท้าํแตร่ปูเจดยี ์(พระธาตโุพธญิาณ) แตผู่้สรา้งกท็าํเป็นรปูทา่นนั�ง
บนขอนไมถ้อืไมเ้ทา้ดว้ยมอืขวา ดา้นหลงัจงึทาํเป็นรปูเจดยี์

วนัหน�ึงคณุชยัสทิธไิปตดิตอ่พมิพห์นังสอืท�ีหนังสอืพมิพล์านโพธ�ิ คณุ
แลม่ จันพศิาโล บก. ลานโพธ�ิเอาเหรยีญคาํชะอเีน�ือทองคาํออกมาอวด คณุชยั
สทิธเิหน็กเ็อะอะวา่ พระยงัไปไมถ่งึวดัเลย ไปไดม้ายงัไง

เม�ือกลบัถงึอบุลฯ กไ็ปฟอ้งหลวงพอ่วา่ เหรยีญคาํชะอเีขาแจกกนัแลว้
หลวงพอ่กว็า่แจกกนัไดย้งัไง ทา่นยงัไมเ่หน็พระเลยสกัองคเ์ดยีว จงึสั�งใหอ้าจารย์
ขอ้ง จดหมายไปเตอืนเอาพระมาถวายเสยีกอ่น เม�ือนาํพระมาแลว้ หลวงพอ่ซกัวา่
สรา้งก�ีองค ์เขารายงานวา่สรา้งเน�ือทองคาํ เน�ือเงนิ และทองแดงจาํนวนเทา่นั�น
องค ์เม�ือถามถงึบลอ็ก เขาบอกวา่ไมไ่ดเ้อามา แตรั่บวา่จะเอาบลอ็กมาถวาย แตก่็
ไมเ่อามา ทางวดัไดท้วงถามเร�ืองบลอ็กไป โดยจดหมายหลายฉบบั ไมท่ราบผล
หลวงพอ่จงึไมแ่จก และทา่นไดน้าํพระชดุน�ีทั�งหมดลงฝังในโบสถ์

เหรยีญรุ่นน�ีจงึเป็นปัญหามาก ถา้พบเหน็ขา้งนอกขอใหท้ราบวา่ไมใ่ชเ่หรยีญท�ีหลวงพอ่
อธษิฐานจติ ซ�ึงหลวงพอ่ไดม้อบหมายใหค้ณุชยัสทิธอิอกแถลงการณ ์ช�ีแจงแกค่นทั�วไป ทั�งทาง
วทิยแุละหนังสอืพระเคร�ืองหลายฉบบัวา่ เหรยีญหลวงพอ่ชาไมม่ ีทางวดัไมรั่บผดิชอบเร�ืองเหรยีญ

ตอ่มาถงึปี 2521 หลวงพอ่ไดแ้จกเหรยีญรุ่นแรกรุ่นฌาปนกจิศพโยมแม ่คนทั�งหลายก็
เขา้ใจวา่ท�ีทางวดัแถลงการณว์า่หลวงพอ่ไมม่เีหรยีญนั�นคอืเหรยีญรุ่นน�ี เกดิสบัสนกนัอยู่นานปี

(เพราะออกมาไลเ่ล�ียกนั)

แถลงการณค์รั�งนั�นทาํไมช่ดัเจนพอ จงึเป็นจดุแรกท�ีทาํใหค้นทางไกลโดยมากคดิวา่หลวง
พอ่ชาไมเ่คยมพีระเคร�ืองทั�ง ๆ ท�ีความจรงิมี

ตอ้งกลา่วโทษเหรยีญคาํชะอเีป็นเหตุ



14. พระเคร�ืองรุ่นสดุทา้ย หา้เหล�ียมเลก็ (2520)

นาวาอากาศเอก ณรงค ์ดถิเีพง็ สรา้งถวาย โดยสรา้งข�ึนกอ่น
เป็นจาํนวน หา้หม�ืนองค ์นาํมาพรอ้มกบัผา้ป่าจาก สนว. 01 ท�ีมาทอดวดั
หนองป่าพง เม�ือกราบเรยีนทา่นเร�ืองนาํพระมา แลว้กถ็ามตอ่ไปวา่ถา้
หลวงพอ่จะแจกจะทาํแคห่า้หม�ืนองคเ์ทา่ท�ีเหน็น�ี แตถ่า้จะเอาลงโบสถ์
จะทาํเพ�ิมข�ึนใหค้รบแปดหม�ืนส�ีพันองค์

หลวงพอ่บอกวา่จะเอาลงโบสถ์

พระชดุน�ีจงึมจีาํนวนมากท�ีสดุเทา่ท�ีมกีารสรา้งพระถวายหลวงพอ่เป็นตน้มา

ภายหลงัมผีู้มาขอพระจากหลวงพอ่กนัเป็นจาํนวนมาก ทา่นไมม่พีระแจก จงึนาํพระชดุน�ี
ออกแจกและทา่นไดบ้อกทกุคนวา่ น�ีเป็นรุ่นสดุทา้ย ตอ่ไปจะไมอ่นญุาตใหใ้ครทาํอกี

พระรุ่นน�ีไดแ้จกจา่ยออกไปเป็นจาํนวนมาก แตส่ว่นหน�ึงกเ็อาลงฝังในโบสถพ์รอ้มกบั
เหรยีญคาํชะอ ีพระรุ่นสดุทา้ยน�ีจงึมทีั�งท�ีแจกออกไปและไมแ่จกเพราะวา่ไดเ้อาลงโบสถไ์วเ้ป็นอเุทสิ

กะเจดยีส์บืทอดพระศาสนาตอ่ไป

หา้เหล�ียมเลก็ของหลวงพอ่ชาโดยมากไปตกอยู่กบัทหารอากาศ สมยัท�ีพระแจกออกใหม่
ๆ แถวดอนเมอืงรู้จักพระพมิพน์�ีเป็นอนัมาก เขาเรยีกวา่ปากน�ําหลวงพอ่ชา เพราะเหน็วา่เน�ือหาของ
พระรุ่นน�ีคลา้ยคลงึกบัพระวดัปากน�ํา

เคยพบเหน็กระจัดกระจายอยู่ทางเหนอืเหมอืนกนั คอืท�ีเชยีงใหม ่ซ�ึงนักเลน่พระเคร�ือง
ทางโนน้ไมรู่้วา่เป็นพระอะไรของใคร

ปัจจบุนัพระรุ่นน�ีไดรั้บความนยิมมาก จนกระทั�งมอืผไีดล้งมอืปลอมแปลงออกมาแลว้ แต่
วา่ทาํไดไ้มเ่หมอืน ขอใหพ้จิารณารปูท�ีลงพมิพน์�ีไวเ้ป็นหลกั ผดิเพ�ียนจากน�ีเป็นของปลอมทั�งส�ิน

วตัถมุงคลและพระเคร�ืองของหลวงพอ่ชาทั�งหมดท�ีไดก้ลา่วถงึน�ี ลว้นเป็นส�ิงรวบรวมข�ึน
โดยยาก ซ�ึงไมอ่าจจะทาํไดค้รบถว้นทกุพมิพ ์บางรุ่นบางพมิพก์เ็ป็นของหลวงพอ่เหมอืนกนั แตไ่ม่
ทราบเวลาท�ีสรา้งแนช่ดั จงึกาํหนดลงเป็นรุ่นในแตล่ะ พ.ศ. ไมถ่นัด

พระเคร�ืองและวตัถมุงคลตอ่ไปน�ีใหถ้อืวา่เป็นพระท�ีไดส้รา้งข�ึนระหวา่งปี 25132520 ก็
แลว้กนั

1. ลอ็กเกต็ (ประมาณปี 2520)

คณุเบญจพร มณรัีตน ์คณุยวุด ีแซจั่ง และคณุสะอาด
คศูริ ิรว่มกนัสรา้งเป็นสว่นตวัโดยทาํเป็นรปูหลวงพอ่นั�งเตม็องค์
สวมแวน่ตา และรปูยนืเตม็องค ์ประสานมอืไวข้า้งหนา้จาํนวน
สรา้ง 7 อนั

คณุยวุดไีดน้าํ ลอ็กเกตถวายหลวงพอ่อธษิฐานจติ ทา่นรับลอ็กเกต
ทั�งหมดมากาํไวใ้นมอืแลว้คลงึลอ็กเกตไปมา ในขณะท�ีรับแขกไปดว้ย ทา่นคลงึ



รุ่นพระนวกะ เน�ือ
วา่น 108 ผสม
เสน้เกษา

ลอ็กเกตนานนับ 15 นาทกีส็ง่คนืให ้เม�ือรับคนืแลว้กแ็จกจา่ยกนัไปจนหมด

2. หลวงพอ่ชารุ่นพระนวกะ (ประมาณปี2517)

มชีาวใตค้นหน�ึง ไมท่ราบช�ือ มาอยู่ปฏบิตัธิรรมกบัหลวงพอ่ชาท�ีวดั
หนองป่าพง ไดก้ราบเรยีนหลวงพอ่วา่มคีวามสามารถในการผสมวา่นทาํพระ และ
เคยสรา้งพระหลวงพอ่ทวดมาแลว้หลายรุ่น.หลวงพอ่จงึอนญุาตใหท้าํ โดยทาํเป็น
ท�ีระลกึใหแ้กพ่ระนวกะท�ีบวชในปีนั�น จงึเรยีกอกีช�ือวา่หลวงพอ่ชารุ่นนวกะ จาํนวน
สรา้งทั�งหมดไมเ่กนิ 100 องค ์เป็นพระพมิพท์�ีหายากมากอกีพมิพห์น�ึง

3. ลกูอม (ประมาณปี 2513)

โดยมากลกูอมน�ีเกดิข�ึนเพราะเน�ือพระเหลอืจากพมิพพ์ระก็
เอามาปั�นเป็นลกูอม หลวงพอ่แจกลกูอมน�ีในระหวา่งปี2513 เน�ือของ
ลกูอมจะเหมอืนเน�ือพระหลวงพอ่ชาพมิพใ์หญอ่ยู่รุ่นหน�ึง

4. พระสมเดจ็หลวงพอ่ชา (ประมาณปี 251415)

พระพมิพน์�ีหลวงพอ่เท�ียงเป็นผู้แจกแกญ่าตโิยม เป็นพระท�ีหลวงพอ่
ชามอบใหจ้าํนวนหน�ึงสาํหรับเอาไปแจกแกญ่าตโิยมทางวดัอรัญญวาส ี(ไม่
ทราบวา่ใครเป็นผู้สรา้งถวายหลวงพอ่)

5. รปูถา่ยหลวงพอ่ชา (ประมาณปี 2517
18)

รปูถา่ยท�ีหลวงพอ่อธษิฐานจตินั�นเทา่ท�ีทราบมอียู่หลายรปูแบบ แตไ่ด้
มกีารทาํซ�ําซอ้นหลายกอ็ปปี�ในสมยัหลงั จงึทาํใหเ้กดิความสบัสน ไมอ่าจทราบ
ไดว้า่รปูไหนทา่นไดอ้ธษิฐานจติหรอืไมไ่ดอ้ธษิฐานจติ คงมรีปูถา่ยอยู่เพยีงแบบ
เดยีวคอืแบบหนา้ตรงคร�ึงองคต์ามท�ีไดล้งภาพน�ีเทา่นั�นท�ีมั�นใจไดว้า่ทา่นอธษิฐานจติ

6. จานรองรปูหลวงพอ่ชา (ประมาณปี 2521)

ธนาคารไทยพาณชิยส์รา้งแจกเป็นของชาํรว่ยแกล่กูคา้ของธนาคาร ไม่
ทราบจาํนวนสรา้ง



เหรยีญ 5 พระ
อาจารย์

(เหรยีญฟา้ลั�น)

พ.ศ. 2516

สมาคมเบญจม
มหาราชสรา้ง

7. เหรยีญหลวงปพู�ัว วดัศริมิงคล (นาเจรญิ) รุ่นพเิศษ ปี 2520

ธนาคาร กรงุเทพ จาํกดัขออนญุาตหลวงพอ่สรา้งเหรยีญสาํหรับแจกเป็น
ของท�ีระลกึแกล่กูคา้ของธนาคาร หลวงพอ่ไมอ่นญุาตใหท้าํรปูทา่น แตบ่อกวา่ใหไ้ป
หารปูอาจารยอ์งคอ์�ืน ทาํเสรจ็แลว้ทา่นจะปลกุเสกใหท้างธนาคารจงึเลอืกเอาหลวงปู่
พั�วและไปกราบขออนญุาตหลวงปู่พั�วซ�ึงทา่นกอ็นญุาตใหท้าํ

เม�ือเหรยีญสรา้งเสรจ็แลว้คณุพจน ์เป็งศริวิรรณ ไดเ้ป็นผู้นาํเหรยีญทั�งหมด
มาถวายหลวงพอ่โดยทา่นไดเ้กบ็เหรยีญไวก้บัทา่น 1 คนื วนัรุ่งข�ึนกม็อบคนืใหห้ลงั
จากนั�นทางธนาคารจงึนาํเหรยีญทั�งหมดไปถวายหลวงปู่พั�วปลกุเสกซ�ําอกีที

นอกเหนอืจากพระเคร�ืองทั�งหมดท�ีกลา่วถงึมาจนบดัน�ี
นั�น ยงัมพีระเคร�ืองท�ีหลวงพอ่ชาไปรว่มพธิปีลกุเสกอกีหลายรุ่น

หลายพมิพ ์เชน่พระแกว้บษุราคมัและพระเจา้ใหญอ่นิแปลง ปี
2516, เหรยีญหลกัเมอืงอบุลฯ รุ่นแรก, เหรยีญพระสพัพัญ�เูจา้กบั 5 พระ
อาจารย ์ของสมาคมเบญจมมหาราช, เหรยีญ ร.9 รุ่นคณะสงฆ ์สรา้งถวาย,
เหรยีญหลวงพอ่อ�ิม อปัุชฌายห์ลวงพอ่ ซ�ึงสรา้งแจกในงานฌาปนกจิหลวงพอ่
อ�ิม เฉพาะเหรยีญหลวงพอ่อ�ิมน�ีหลวงพอ่ปลกุเสกองคเ์ดยีว นอกนั�นปลกุเสกหมู่
รว่มกบัคณาจารยอ์�ืน ๆ ทั�วประเทศ และยงัมพีระขนนก สระบรุ ีและเหรยีญ
พระเจา้ตากสนิ สระบรุ ีอกีรุ่นหน�ึงดว้ย ท�ีทา่นไดไ้ปรว่มปลกุเสก และคงจะมอียู่
อกีแตย่งัสบืคน้ไมพ่บ

ในโอกาสหนา้หากไดรั้บขอ้มลูเพ�ิมเตมิมากข�ึนกวา่น�ีบางทจีะไดก้ลบั
มาบนัทกึเร�ืองพระเคร�ืองของหลวงพอ่ชากนัอกี โดยละเอยีดและพสิดารกวา่
เดมิ
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