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ค าน า 

(จากผู้บนัทึก) 
 

 พระโพธญิาณเถร (ชา สุภทัโท) คนสว่นใหญ่มกัเรยีก
ท่านวา่ “พระอาจารยช์า ” หรอื “หลวงพอ่ชา ” หรอื  
“หลวงปูช่า ” แตส่าํหรบัในยุคที่ท่านเริม่ก่อตัง้วดัหนองปา่พง 
ยงัมพีระเณรอยูใ่นอาวาสไมม่ากนัก ลูกศษิยนิ์ยมเรยีกท่านวา่ 
“ครบูาจารย”์  เรื่องราวเกี่ยวกบั “ครบูาจารยช์า” ทัง้ที่เป็นใน
ดา้นปฏปิทา คาํสอน และขอ้วตัร นัน้ ไดม้ผีูเ้ล่าตอ่กนัมา และ
เขยีนเป็นหนังสอืไวห้ลายเล่ม ตามแงมุ่มที่ผูเ้ล่ามองเหน็ 
จดจาํ หรอืไดจ้ากการสบืถามตอ่ๆ กนัมา แล้วนํามาเขยีนปรุง
แตง่กนัไป   
 สาํหรบัหนังสอืเล่มน้ี ไดม้าจากการเล่าของลูกศษิยอ์กี
คนหน่ึง คอื “พระอาจารยไ์พฑรูย ์ขนัตโิก ” เจา้อาวาส 
วดัสุภทัทมงคล (สาขาวดัหนองปา่พง ที่ ๓๕) อ.มว่งสามสบิ  
จ.อุบลราชธานี  ซึ่งเป็นผูท้ี่ไปฝากตวัเป็นศษิยข์องครบูาจารย์
ชา ตัง้แตเ่มื่ออายุยา่ง ๑๖ ปี (มนีาคม พ.ศ. ๒๕๐๔) เริม่อยูท่ี่
วดัหนองปา่พงตัง้แต ่เป็นผา้ขาว-เป็นเณร-เป็นพระภกิษุ หรอื
จะกล่าวไดว้า่ท่านเป็น “สามเณรรปูแรกของครบูาจารย์ ชา  
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ที่บวชอยูก่บัท่าน  และดาํรงชวีติอยูใ่นเพศบรรพชติ มาไดจ้น
บดัน้ี”  จงึเป็นที่มาของคาํวา่ “เณรฑูรย”์ 
 แงมุ่มที่ พระอาจารยไ์พฑรูยเ์ล่าไวน้ี้ สะทอ้นใหเ้หน็
ความเป็นอยูข่องพระเณรในวดัหนองปา่พงยุคนัน้วา่มกีาร
ฝึกฝนกนัอยา่งจรงิจงัเพยีงใด  และมเีรื่องราวสาํคญับางสว่นที่
ลูกศษิยซ์ึ่งมาภายหลงัไมม่โีอกาสไดส้มัผสั  ฉะนัน้ หนังสอื
เล่มน้ีจงึม ี“ความพเิศษ” ตรงที่วา่ 
 -   เป็นเรื่อง เล่าโดยตรงจากปากของผูท้ี่อยูก่บั 
ครบูาจารยช์ามาตัง้แตยุ่คตน้ๆ (๒๕๐๔) ซึ่งสมยันัน้มพีระเณร
อยูร่ว่มกนัไมก่ี่รปู บรรยากาศยอ่มแตกตา่งจากยุคที่ 
ครบูาจารยช์ามชีื่อเสยีงและมศีษิยจ์าํนวนมาก 
 -   มแีงมุ่มการอบรมสัง่สอนกนัอยา่งใกลช้ดิราวพอ่กบั
ลูก ซึ่งตา่งจากความสมัพนั ธแ์บบอาจารยก์บัศษิย ์  ผูท้ี่มา
ภายหลงัยอ่มไมม่โีอกาสไดท้ราบ 
 -  เรื่องเล่าทัง้หมดเป็นเรื่องที่ผูเ้ล่าไดร้ว่มอยูใ่น
เหตุการณ์จรงิขณะนัน้ ไมใ่ชก่ารฟงัมาจากคนอื่นแลว้จาํมา
แบบปากตอ่ปาก 
  เน้ือหาในเล่มน้ี สว่นที่หน่ึง (ประทบัใจหลวงปูช่า ) 
ท่านเล่าไวเ้ป็นภาษาไทยกลาง และ สว่นที่สอง (พระ 
ครบูาจารยช์ากบัสามเณรฑรูยแ์ห่งวดัหนองปา่พง) เล่าไวเ้ป็น
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ภาษาไทยอสีาน  ผูเ้รยีบเรยีง “พยายามจะคงสาํนวนโวหาร
ใหใ้กลเ้คยีงกบัตน้ฉบบัมากที่สุด ” ยกเวน้ จุดที่มคีวาม
จาํเป็นตอ้งปรบัคาํศพัท์เพื่อใหเ้ขา้กบัคาํภาษาไทยกลาง  
ฉะนัน้ ถา้หากมขีอ้บกพรอ่งบา้ง ผูเ้รยีบเรยีงตอ้งกราบขอขมา
ครบูาอาจารย ์ ขออภยัท่านผูอ้า่นไว ้ณ ที่น้ี และขอน้อมรบั
แตโ่ดยด ี ทัง้น้ี “มคิวรถอืวา่เป็นความบกพรอ่งของพระ
อาจารยผ์ูเ้ล่าแตอ่ยา่งใด” เพราะท่านมไิดอ้า่นตรวจทานซํ้าอกี 
ท่านเพยีงแตเ่ล่าไวเ้พื่อใหเ้ป็นมรดกธรรมและอนุญาตใหนํ้า
ออกเผยแพรไ่ ด ้ สาํหรบัผูท้ี่ตอ้งการฟงัเสยีงเทปบรรยาย
ตน้ฉบบั สามารถตดิตามผลงานมรดกธรรมจากพระอาจารย์
ไพฑรูย ์ซึ่งเผยแพรไ่วใ้นอนิเตอรเ์น็ต 
 อน่ึง การจดัพมิพเ์ป็นหนังสอืเผยแพรใ่นวงกวา้งน้ี 
มไิดม้เีจตนาจะใหนํ้าไปเปรยีบเทยีบวา่สอดคลอ้งหรอืขดัแยง้
กบัเรื่องเล่าจากแหล่งอื่นๆ หรื อแมแ้ตเ่ปรยีบเทยีบกั บขอ้
ประพฤตปิฏบิตัใินยุคสมยัน้ี เพยีงแคข่อใหผู้อ้า่นพงึใช้
สตปิญัญาพจิารณาเลอืกเฟ้นเอาเฉพาะสว่นที่เหน็วา่เป็น
ประโยชน์ และนําไปใชใ้นการ “ฝึกตนเอง” เถดิ 

โกวโิทภกิข ุ
ผูบ้นัทกึ  

๘ ต.ค. ๒๕๕๕ 
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สารบญั 

 
 ประทบัใจหลวงปู่ ชา   หน้า ๗ 
(มรดกธรรม ลําดบัที ่๔๑๔ เล่าไวเ้มือ่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๔ และ 
 มรดกธรรม ลําดบัที ่๔๑๖ เล่าไวเ้มือ่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๔) 

 
 พระครบูาจารยช์า กบั สามเณรฑูรย ์ หน้า ๓๙ 

แห่งวดัหนองป่าพง 
(มรดกธรรม ลําดบัที ่๖๒๐ เล่าไวเ้มือ่ ๙ ม.ิย. ๒๕๕๕) 

 
ภาคผนวก      หน้า ๗๒ 
(ชวีประวตัโิดยย่อของพระอธกิารไพฑรูย์ ขนัตโิก) 

 

 
 

ไฟล์เสยีงตน้ฉบบั และ 
มรดกธรรมจากพระอาจารยไ์พฑรูย ์ขนัตโิก 

รวบรวมและเผยแพรไ่วท้างอนิเตอรเ์น็ต 
http://supattamongkon.blogspot.com 

http://supattamongkon.blogspot.com/
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มรดกธรรม ลําดบัที่ ๔๑๔ 
ประทบัใจหลวงปู่ ชา (ภาคท่ีหน่ึง) 

บรรยายเมื่อวนัที่ ๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๕.๐๐ น.  

 
 

 เขาถามวา่ประทั บใจอะไรบา้งเกี่ยวกบัหลวงปูช่า ไป
อยูก่บัท่านตัง้แตเ่ดก็ๆ ในตอนตน้ๆ ของการสรา้งวดัหนอง 
ปา่พง  ประทบัใจหลวงปูช่าอยา่งไรบา้ง เขาจะเอาไปทําเป็น
หนังสอื สิง่ประทบัใจหลวงปูช่าในชว่งที่ไปมอบตวัเป็นลูก
ศษิยข์องท่าน  เริม่ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๐๔   
 ประทบัใจหลวงปูช่า จงึไปมอบตวัเป็นลูกศษิยท์่าน  
ประทบัใจวา่ท่านเป็นพระกรรมฐาน สมยัก่อนพระกรรมฐาน
หายาก  ไมค่อ่ยม ี ไมค่อ่ยมชีื่อวา่พระกรรมฐาน  มแีตช่ื่อวา่
พระธรรมดาสามญัทัว่ไปตามบา้น วดัปา่ยงัมน้ีอยอยู ่มแีต่
น้อยในยุคนัน้  หลวงพอ่ชากไ็ม่คอ่ยมใีครรูจ้กัสกัเท่าไรหรอก 
ในชว่งที่ท่านมาอยูว่ดัหนองปา่พงกค็อืมาโปรดโยมแมข่อง
ท่าน  โปรดญาตทิัง้หลาย  มาสรา้งสาํนักอยูใ่กลแ้ลว้กใ็ห้
ขอ้มลูในรปูแบบศลีธรรม  ธรรมะ  ที่จะใหไ้ดส้มัผสักบัความ
จรงิ  ท่านกจ็งึมาตัง้สาํนักอยูท่ี่นัน่คอืวดัหนองปา่พง  ท่านพา
โยมแมข่องท่านบวชเป็นแมช่แีมข่าวได ้ แลว้กม็บีุคคลตามมา
อกีหลายท่านซึ่งเป็นผูห้ญงิ น่ี .. อยา่งน้ีเรากป็ระทบัใจ 
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ประทบัใจวา่ท่านบวชจงู จงูพอ่จงูแมจ่งูญาตพิีน้่องไดจ้รงิ  
ไมใ่ชจ่งูเมื่อตาย  จงูเมื่อตายนัน้มนัจงูไปเผา ไมไ่ดจ้งูไปดี
อะไร  ไมใ่ชจ่งูเขา้วดั  ไมใ่ชจ่งูใหม้ศีี ลมธีรรม บวชจงูอยา่ง
ชาวบา้นนัน้มนับวชจงูไปเผา ไมใ่ชจ่งูไปใหม้ชีวีติชวีาตอ่ไป  
หลวงพอ่ชาไมบ่วชแบบนัน้  เพราะฉะนัน้ เราจงึประทบัใจ
หลวงพอ่ชาอยา่งน้ี 
 ประทบัใจจงึไปเป็นลูกศษิยท์่าน เพราะท่านปฏบิตัิ
เครง่ตามพระธรรมวนิัยที่พระพุทธเจา้กล่าวไวด้แีลว้ น่ีก็
ประทบัใจ ต้ องประทบัใจอยา่งน้ี   เมื่อไปอยูก่บัท่านแลว้ก็
ประทบัใจที่ท่านอดทน  น่ีกต็อ้งประทบัใจ  ท่านทําความเพยีร  
น่ี..กป็ระทบัใจ “ประทบั ” อยา่งน้ี ท่านเดนิจงกรม น่ี .. ก็
ประทบัใจ  ไมม่พีระที่ไหนเขาเดนิจงกรม พระวดับา้นเขาไม่
เดนิจงกรม แตห่ลวงพอ่ชาเดนิจงกรม  เรากป็ระทบัใจ   ท่าน
เดนิจงกรมจนทางเป็นรอ่งเหมอืนกบัรอ่งน้ํา คลองน้ํา เดนิ
จากตน้เสากุฏขิองท่าน เดนิไปสูต่น้เตา่รา้งหรอืภาษาอสีาน
เรยีกวา่ตน้ตาว อยูใ่ตร้ม่มะมว่ง รม่ตะครอ้ กุฏขิองท่านอยูใ่กล้
ตน้มะไฟ มตีน้มะไฟตน้หน่ึง  มกีิง่ดกหนา  หลวงพอ่จนัทรก์็
ทําแครไ่มต้ะเคยีนอยา่งดเีป็นเสาปนูเตีย้ๆ ไวใ้ตต้น้มะไฟ  อยู่
ในกลุ่มเดี ยวกนักบัตน้ตะครอ้และตน้มะมว่ง เป็นตน้มะมว่ง
พนัธุโ์บราณ ไมใ่ชม่ะมว่งพนัธุส์มยัใหม ่ มนัตน้สงูใหญ่  มรีม่
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ด ีรม่ทัง้วนั เดนิทัง้วนักไ็ด ้เราดแูลว้ในชว่งนัน้ท่านกําลงั
บกึบนึ แทบจะบอกวา่ท่านไมไ่ดน้อนหรอืนอนน้อย ฝึกตน
มากกวา่ที่จะนอน  เราสงัเกตการณ์เหน็เป็นอยา่งนัน้ พอเวลา
ตสีาม  ตรีะฆงั  ท่านกม็าก่อนพระเณรอกี  มาก่อนกค็อืฝึกตน
เป็นตวัอยา่งแก่ผูอ้ ื่น เพราะท่านเป็นอาจารย ์ เป็นผูนํ้า  กําลงั
รา่งกายของท่านกแ็ขง็แรงดอียู ่ยงัไมม่ญีาตโิยม ท่านทํา
ความเพยีร น่ี..เรากป็ระทบัใจ ประทบัใจ ประทบักค็อือยูใ่นใจ 
 “ประทบัใจ ” ประทบักค็อือยูใ่นใจนัน่เอง ประทบักค็อื
นัง่ มนัเป็นภาษาเหมอืนเอาราชาศพัท์มาใช ้บอกวา่  ประทบั
... ประทบัใจอะไร สิง่ที่ประทบัใจคอือะไร ประทบักค็อืนัง่อยู่
ในหวัใจนัน่เอง มนัม.ี. มนัรูอ้ยา่งน้ี นัน่คอืประทบัใจ  คาํศพัท์
คาํเดยีวแตว่า่ มนัเขา้ใจไมเ่หมอืนกนั มนัเอารสชาตขิอง
คาํศพัท์ไมเ่หมอืนกนั เพง่ไมเ่หมอืนกนั เลง็ไมเ่หมอืนกนั  คาํ
วา่ “ประทบัใจ ” เหมอืนกนั แตม่นัเลง็ไปที่ไหน เพง่ไปที่ไหน 
รสชาตคิอือะไร ตอ้งทําความเขา้ใจอกีดว้ย 
 เรากพ็ยายามทําตามท่านทุกอยา่งที่ท่านทําอยู ่ ไมใ่ห้
มขีอ้ตาํหนิ  เพราะ วา่เราเลื่อมใสศรทัธากต็อ้งทําตามท่าน
เตม็ที่เท่าที่มคีวามสามารถทําได ้ ไมใ่ชป่ระทบัใจแลว้ก็
ประทบัอยูน่ัน่ ไมท่ําเหมอืนท่าน  ไมท่ําอยา่งท่าน  ประทบั ...
แลว้กท็ําตาม ถงึจะมเีหตุผลเพยีงพอ มคีวามจรงิ พอ บอกแค่



๑๐ 

วา่ประทบัใจหลวงพอ่ชาแตไ่มเ่หน็บวชกบัหลวงพอ่ชาสกัคน  
มแีตเ่อาไปเชดิช ูแอบอา้งอะไรกไ็มรู่ ้แคไ่ปปะเหลาะหลวงพอ่
ชาเท่านัน้เอง ไปพะเน้าพะนอเท่านัน้เอง ไปลูบแขง้ลูบขา
ท่านเท่านัน้เอง  ถา้ประทบัใจหลวงพอ่ชาอยา่งถกูตอ้งกม็า
บวช  บวชอยูต่ ัง้แตว่นับวชจนวนัตาย เอาส ิประทบัแน่ไหม
ล่ะ ประทบัจรงิไหมล่ะ อยา่พดูแตป่ากวา่ประทบัใจ ประทั บ
อะไร  ถา้แน่จรงิกม็าบวชอยา่งหลวงพอ่ชา ถา้ประทบัใจอยา่ง
แทจ้รงิ  น่ีประทบัใจแคเ่อาสเีอาสนักบัท่าน อยากจะใหเ้ขายก
ยอ่งเชดิชวูา่ตวัเองเป็นลูกศษิย ์เราน่ีแหละประทบัใจอยา่งนัน้
อยา่งน้ี แตไ่มเ่หน็มาบวชอยา่งหลวงพอ่ชาเลย  แน่จรงิกม็าส ิ 
มาบวชส ิ จงึจะเรยีกวา่ประทบั ใจอยา่งถกูตอ้ง และมเีหตุผล 
และมคีวามจรงิดว้ย  มนักต็อ้งอยา่งน้ี 
 น่ี..เรากป็ระทบัใจ  ประทบัใจวา่ขณะที่ท่านอยู ่ ท่าน
ทําความเพยีร เดนิจงกรมมาก ท่านไมพ่านัง่นาน เพราะวา่นัง่
แลว้มนัพางว่งนอน  นิวรณ์ยงัแทรกได ้ แทรกแซงรบกวนไ ด ้ 
ยงัครอบงาํได ้ นิวรณ์ครอบงาํ นิวรณ์ มนัมหีา้ลกัษณะ  
ลักษณะที่เหน็เดน่ชดักค็อืงว่งนอน นัน่แหละนิวรณ์แท้ๆ   
นิวรณ์ไมไ่ดท้ําใหเ้ราดอีะไร มนัเป็นสิง่ขวางกัน้ สิง่บัน่ทอน 
เป็นสิง่ที่ไมด่ ีไมใ่หค้วามกา้วหน้า เราจะทําอะไรมนักไ็ม่
กา้วหน้า เพราะมนัมนิีวรณ์เป็นขวากหนาม เป็นกา้ง เป็นหวั
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ตอ ระเกะระกะไปหมด  ทางไมร่ื่น เดนิไมส่ะดวกถา้มนิีวรณ์  
ไมใ่ชข่องด ี ไมใ่ชข่องที่น่าจะเกบ็ออมกกัตุนอะไร  มนัน่าที่จะ
ไล่ใหอ้อก ใหไ้ปเสยีใหไ้ด ้ เพราะฉะนัน้ ไมเ่หน็ท่านพานัง่เกนิ
ชัว่โมง  น่ีหลวงพอ่ชา เรากป็ระทบัใจวา่ท่านมคีวามฉลาด  
ท่านมปีญัญาที่เอาชนะนิวรณ์ดว้ยการไมน่ัง่ซบเซา ซมึเศรา้ 
งว่งเหงา  น่ี..ประทบัใจ ตอ้งประทบัใจ ประทบัใจอยา่งน้ี  คน
ที่ไมน่่าประทบัใจกค็อืเคยง่ วงยงัไงกย็งังว่งอยูอ่ยา่งนัน้ นัง่ที่
ไหนกง็ว่งเชดิหน้าชตูาอยู ่ นัน่เป็นสิง่ที่ไมน่่าประทบัใจ  ไมใ่ช่
ประทบัใจอยา่งนัน้  มนัมผีลเสยี  มนัมผีลรา้ย  ไมใ่ชผ่ลด ี ไป
ประทบัใจมนัทําไม  จะเอาไวใ้นใจทําไม เกบ็เอาไวท้ําไม  
ของมนัไมด่กีท็ิ้งไปส ิ ของบดู  ของเสยี 
 ประทบัใจที่ท่านขยนัเทศน์ดว้ย  หลวงปูช่า ..เวลาวนั
พระท่านขึน้ธรรมาสน์เทศน์ตัง้แตส่ามทุ่ม พอสวดมนตท์ําวตัร
เสรจ็ท่านกข็ึน้ธรรมาสน์เทศน์กบัญาตโิยม ญาตโิยมกม็ไีมก่ี่
คน ประมาณสกั ๓๐-๔๐ คน ในวนัพระกม็ผีูช้ายมากกวา่  ไม่
มวีดัไหน ไมม่อีาจารยอ์งคไ์หนที่มผีูช้ายมากกวา่ผูห้ญงิ  ไป
เถอะ..ไปหาด ู ไมม่หีรอก ไมว่า่วดัไหนกจ็ะเหน็ผูห้ญงิน่ีแหละ
รวมตวักนัมากกวา่ผูช้าย  แตส่าํหรบัหลวงพอ่ชา ..ในรุน่ใน
ระดบัที่เราอยูก่บัท่านใหม่ๆ  ชว่งนัน้ มผีูช้ายมากกวา่ มผีูห้ญงิ
แค ่ ๓-๔ คน  มผีูช้ายเป็น ๒๐-๓๐ คน ในชว่งนัน้ผูช้าย



๑๒ 

เหนือกวา่ทุกครัง้  ทุกวนัพระจะเป็นอยา่งนัน้  น่ีของแปลก ..
แปลกสาํหรบัยุคน้ีเลยทเีดยีว  หลวงพอ่ชามผีูช้ายที่จะมาฟงั
มาสนใจท่านมา กกวา่ผูห้ญงิ  น่ีเรากป็ระทบัใจ ประทบัใจ
อยา่งน้ี  หลวงพอ่ไพฑรูยป์ระทบัใ จ  กเ็อาไปเขยีนใหห้น่อย  
ประทบัใจอยา่งน้ี  ไมใ่ชป่ระทบัใจอะไร ประทบัใจอยา่งน้ี  
เป็นตวัอยา่งใหก้บัคนอื่นรู ้ท่านเทศน์ตัง้แตห่วัคํ่าไปจนถงึโน่น
แหละ..ตสีอง ประมาณนัน้ จงึลงจากธร รมาสน์ ตหีน่ึง ตสีอง 
ราวๆ นัน้ ถา้คนยงัอยูท่่านกพ็ดูไปอยูอ่ยา่งนัน้แหละ พดูวก
ไปวนมา พดูน้อยพดูใหญ่ (สาํนวนอสีาน หมายถงึ พดูหนัก
พดูเบา ขนาบบา้ง กล่อมบา้ง)  พดูแลว้พดูอกี พดูแลว้พดูเล่า
อยูน่ัน่แหละ นัง่พดู ..ไมใ่ชน่ัง่งว่ง ท่านนัง่พดู ถา้นัง่นานๆ 
แลว้มนัจะงว่ง  ทําไมงว่ง  กเ็พราะมนัเป็นธรรมชาต ิเป็นสจั
ธรรมอยา่งหน่ึง  มนัทนไมไ่ดห้รอกถา้นัง่นา น เหมอืนกบันัง่
นานแลว้จะไมใ่หป้วด เอาส ิ มนัสจัธรรมของมนัมอียู ่ นัง่นาน
..ฉนัไมป่วดนะ โอ๊ย..ไมม่ทีางหรอก น่าหวัเราะ  นัง่นานๆ ไม่
พลกิ ไมเ่ปลี่ยน มนักป็วด  นัน่มนัเป็นหน้าที่ นัง่กรรมฐาน
นานๆ  มนักป็วด นัน่มนักเ็ป็นหน้าที่  มนัเกนิ ..เกนิตวั เกิ น
กําลงั เกนิเวลาที่ มนัจะรบัได ้ ถา้เป็นนักสงัเกตการณ์แลว้จะ
เหน็วา่มนัเป็นอยา่งนัน้  มนัออ่นแรง มนัหมดแลว้ หมดชว่ง 
หมดศรทัธาที่จะทําอะไร  จะนัง่ตอ่ไปทําไม มนัไมใ่ชห่น้าที่ที่
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จะเป็นอยา่งนัน้  หน้าที่ของรา่งกายมนักต็อ้งมรีปูลกัษณะของ
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง  เปลี่ยน อริยิาบถ  นั ่ น..นัน่คอื
หน้าที่ นัน่คอืสจัธรรม นัน่คอืของจรงิ ไมใ่ชน่ัง่ทัง้ปีทัง้เดอืน 
นัน่ไมใ่ชส่จัธรรม  ไมใ่ชตุ่๊กตาที่จะไปนัง่แบบนัน้  เหตุผลมนัมี
อยู ่ เหตุผล..นัน่กค็อืความจรงิ  ความจรงิกค็อืสจัธรรม  มนัก็
เป็นของมนั  น่ีเรากป็ระทบัใจ  ตอ้งประทบัใจ 
 สิง่ที่ประทบัใจห ลวงพอ่ชามอีะไรบา้ง เขาบอกใหเ้รา
พดู ถา้เราพดูแลว้จะเขยีนหรอืเปล่า จะเอาไปเขยีนหรอืเปล่า 
ลองด ูกลา้หรอืเปล่า กลา้จะโชวไ์หม กลา้โชวข์องจรงิไหม  
กลวัแตจ่ะไมก่ลา้เท่ านัน้เอง  โอ๊ย ..น่ีตดัออกเถอะ กลัววา่จะ
เป็นอยา่งนัน้เสยีมากกวา่ มนัแรงไป  ฮ.ึ.ฮ.ึ.เขาจะรบัไมไ่หว ..
มนัหนัก  กลวัจะเป็นอยา่งน้ีเสยีมากกวา่  ถา้แน่จรงิกเ็ขยีนส ิ 
โชวล์งไปเลยส ิ หลวงพอ่ชาทําอะไร อยา่งไร ประกาศใหท้่าน  
กลา้ไหมล่ะ  กลวัแตจ่ะไมก่ลา้  น่ี ..ประทบัใจอยา่งน้ี ตอ้ง
ประทบัใจอยา่งน้ีจงึจะเป็นการยกยอ่งเชดิชปูทูางใหกุ้ลบุตร
ตอ่ทา้ยภายหลงัไดต้ามหลวงปูช่าซะบา้ง ไมใ่ชต่ามแคย่กยอ่ง
เชดิชเูอาผลประโยชน์บางอยา่ง เอาเอกลาภ เอาบรษิทับรวิาร
ตา่งหาก  ถา้แน่จรงิ..เอาส.ิ.เอาแบบหลวงพอ่ชา  มนัน่าจะพก
อะไรไวใ้นนัน้แอบแฝงมากกวา่นะส ิมนัเป็นอยา่งนัน้ แอบแฝง
..พดูรวมกค็อืผลประโยชน์  เอาผลประโยชน์จากหลวงพอ่ชา  
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ยกยอ่งเชดิชเูพื่อผลประโยชน์ คาํวา่ “ผลประโยชน์” มนักแ็ปล
ไดห้ลายอยา่ง หลายแง ่หลายมุม แลว้แต่จะมอง แลว้แตจ่ะ
เขา้ใจกแ็ลว้กนั มนัเป็นอยา่งนัน้ 
 หลวงพอ่ชามปีฏปิทาเสมอตน้เสมอปลาย ตัง้ แตท่่าน
สรา้งวดัมาท่านมคีรบวงจร วงจรในการเป็นวดั สมยัโน้นกย็งั
ไมไ่ดเ้ป็ นวดัหรอก เป็นเพยีงที่พกัส งฆ ์ เป็นที่พกัสงฆอ์ยู่
หลายปี แตว่า่ทัง้นัน้ทัง้น้ีในยุคตน้ๆ ชว่งโน้นกม็พีระมเีณร  
คอืมวีดัแลว้กม็พีระ มเีณร มแีมช่ ีมอีุบาสก มอีุบาสิ กา มี
กจิกรรมในวนัพระไมไ่ดข้าด  ไมว่า่จะเป็นหน้าแลง้ หน้าฝน 
หน้าเขา้พรรษา หรอืออกพรรษา  ไมเ่กี่ยว  มคีรบวงจรตลอด  
มพีระ มเีณร  มเีถร มชี ีมอีุบาสก อุบาสกิา ไปจาํศลีอุโบสถ
ภาวนาอยูต่ลอดมาจนถงึกระทัง่บดัน้ี “กระทัง่บดัน้ี ” ซึ่งวดั
อื่นๆ หาไดย้ากมากที่จะทําไดค้รบวงจร ที่จะมบีริ ษทับรวิาร
ครบวงจรอยา่งหลวงพอ่ชา น่ีเราประทั บใจ ประทบัใจอยา่ง
มากเลยทเีดยีว ประทบัใจวา่มนัหาไดย้ากมากที่จะเป็นได้
อยา่งหลวงพอ่ชาที่จะทําไดเ้หมอืนหลวงพอ่ชา ตอ้งประทบัใจ
อยา่งน้ี   
 และท่านกม็ลีูกศษิยล์ูกหาระดบัโลก จนทัว่โลก มฝีรัง่
มาเป็นลูกศษิยท์่าน ซึ่งท่านเองกพ็ดูภาษาองักฤษไมไ่ด ้จะ
บอกวา่แมแ้ตค่าํเดยีวหลวงพอ่ชากพ็ดูไมไ่ด ้ อยา่งน้ีเป็นตน้  
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จะเปรยีบอยา่งน้ีกย็งัได ้แตพ่ระ ฝรัง่ซึ่งเขากพ็ดูภาษาไทย
ไมไ่ดเ้ชน่กนั แตเ่ขามาเลื่อมใสศรทัธาหลวงพอ่ชาไดย้งัไง น่ี..
เรากป็ระทบัใจ ประทบัใจอยา่งน้ี น่าประทบัใจไหมล่ะ เป็นไป
ไดย้งัไง สอนไดย้งัไง ทําไดย้งัไง  เขาเลื่อมใสหลวงพอ่ชาได้
ยงัไง  สื่อสารกนัแบบไหน  คดิด.ู.แลว้ประทบัใจไหมล่ะ  น่ีคอื
ความจ รงิ อยา่ไปเขยีนเป็นอยา่งอื่นกแ็ลว้กนั น่ีความจรงิ 
เขยีนไปตามความจรงิ จนท่านไดม้บีรษิทับรวิารไปเผยแผส่บื
ตอ่พระพุทธศาสนาไปทัว่โลก  น่ีประทบัใจอยา่งน้ีจงึจะสมจรงิ
สมจงั  ตอ้งประทบัใจอยา่งน้ี  ท่านเป็นพระรปูหน่ึงในยุคน้ีที่มี
ความสามารถ  มคีวามยิง่ใหญ่ในการมบีริ ษทับรวิารเผยแพร่
คาํสอนศาสนาของพระพุทธองคไ์ปจนทัว่โลก ไมใ่ชเ่ป็นพระผู้
หลกัผูใ้หญ่แบบฝา่ยบรหิาร เป็นเจา้คุณ เป็นเจา้คณะโน้น
คณะน้ี เป็นสมเดจ็ เป็นอะไร แตน่ี่แหละคอืสมเดจ็อยา่งยิง่ 
“สมเดจ็อยา่งนามธรรม ” อยา่งน้ีกไ็ด ้ไมใ่ชเ่ป็นสมเดจ็แค่
รปูธรรม เพราะวา่ผลงานมนัท่วมทน้ ผลงานระดบัโลก ไมใ่ช่
ผลงานระดบัตาํบล อาํเภอ จงัหวดั หรอืระดบัประเทศ แตม่นั
เป็นระดบัโลกไปเลย น่ีผลงานของหลวงปูช่า น่ีเรากป็ระทบัใจ 
ตอ้งประทบัใจอยา่งน้ี ถามวา่สิง่ไหนที่ประทบัใจหลวงพอ่ชา ก็
ประทบัใจอยา่งน้ี ตอ้งประทบัอยา่งน้ี  ไมใ่ชป่ระทบัใจอะไร
ยงัไงอื่น  คนไมเ่ขา้ใจคาํวา่ “ประทบัใจ ” จะเอาอะไรมา



๑๖ 

ประทบัใจ ถา้พดูเป็นธรรม แลว้มนักต็อ้งประทบัอยา่งน้ี ถา้
คนรูธ้รรม..กฟ็งัได ้ ถา้คนเขา้ใจธรรมะกฟ็งัได ้ เวน้แตท่ี่ยงัไม่
รูธ้รรม ที่ยงัไมเ่ขา้ใจธรรมะ จงึจะไมย่อมรบัคาํวา่ “ประทบัใจ ” 
แบบน้ี 
 ประทบัใจในการเป็นอยู่  ท่านไมเ่ลี้ ยงสุนัขเลี้ยงหมา  
น่ีเหน็ไหม น่ีขอ้น้ี “ประทบัอยา่งพเิศษ ” อยา่งหาไดย้ากมาก
เลย ไมม่ใีครเหมอืน แลว้กไ็มเ่หมอืนใคร หลวงพอ่ชาท่านไม่
เลี้ยงหมา ท่านไมเ่ลี้ยงสุนัข ไมใ่หสุ้นัขอยูใ่นวดัท่าน และไมม่ี
พระองคไ์หนเลี้ยงสุนัขในวดั ไมม่ ีเอาขา้วไปใหก้นิ เอาขา้ว
เศษบาตรเหลอืบาตรไปใหห้มาซะบา้ง ไมม่ ีหลวงพอ่ชาไมท่ํา 
เพราะมนัเป็นภาระ มนัเห่ามนัหอน มนัรบกวน มนัสกปรก ถา้
เลี้ยงมนั..กร็กัหมาเหมอืนกบัรกัอะไรกไ็มรู่ ้ไปที่ไหนหมากอ็ยู่
ดว้ย  ไปที่ไหนหมากน็อนอยูด่ว้ย  “คนที่มากราบมาไหวไ้มรู่้
จะไหวห้มาหรอืไหวพ้ระกนัแน่” หลวงพอ่ชาเองท่านพดูอยา่ง
น้ีเลย ท่านบอกวา่ “ผมเหน็มามากแลว้ บางทกีไ็มรู่จ้ะกราบ
ยงัไง กราบไมล่ง กราบไปจะถกูหมาหรอืถกูพระกนัแน่ เพราะ
หมากอ็ยูต่อ่หน้าพระนัน่แหละ นอนอยูน่ัน่ นัง่อยูน่ัน่ บางตวัก็
เลยีปากเจา้อาวาสอยูน่ัน่ แลว้กย็งัหน้าตาเฉย ญาตโิยมแขก
ผูด้มีชี ัน้มา ..กเ็ฉย ..ใหห้มาเลยีปากใหแ้ขกดเูฉยเลย ” นัน่ ..
อยา่งนัน้ หลวงพอ่ชาไมเ่อา ไมเ่ลี้ยง ไมเ่คยม ี น่ีเราพดูใหฟ้งั  
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ในยุคน้ีเลี้ยงหม ากนัมากแลว้ในวดัตา่งๆ ทัง้หลาย น่ี..เราก็
ประทบัใจ ประทบัใจอยา่งน้ี  ตอ้งประทบัใจ  ทําไดไ้หม ..ถา้
ประทบัใจ เขยีนไดไ้หม เขยีนลงไปหน่อยวา่ประทบัใจหรอื
เปล่า กเ็อาของจรงิมาวา่กนั กลวัวา่เขยีนไปแลว้จะกระทบคน
นัน้จะกระทบคนน้ี เอาแลว้..หลวงพอ่ชากเ็ลยเป็นรองไปแลว้  
คนอื่นกเ็ลยไดเ้กยีรต ิเป็นตอ่ พระองคไ์หนที่เขาเลี้ยงหมาก็
เลยไดเ้ป็นตอ่ไปเลย แตห่ลวงพอ่ชาตกตํ่าไปแลว้ กเ็ลยเขยีน
ไมไ่ด ้แน่จรงิไหม ..เขยีนลงไปเลย ถา้จะเ ชดิช ูถา้จะรกัจรงิ  
ถา้จะเคารพบชูาหลวงพอ่ชาจรงิ  เอาส ิ หลวงพอ่ชาไมเ่ลี้ยง
หมาแมแ้ตต่วัเดยีว เราเป็นลูกศษิยก์น้กุฏทิ่านก่อนใคร
ทัง้หมด เรารู ้ รูจ้รงิ ไมไ่ดถ้า่ยทอดมาจากหนังสอื ไมไ่ด้
ถา่ยทอดมาจากคนอื่นหรอืองคอ์ื่น ไมไ่ดผ้า่นการบอก  แตม่นั 
“ถา่ยทอดสด ” มาเลยนะ น่ีคอืประทบั ใจหลวงพอ่ชา ก็
ประทบัใจอยา่งน้ี เขาถามวา่อะไรบา้งที่หลวงพอ่ไพฑู รย์
ประทบัใจหลวงปูช่า เรากป็ระทบัอยา่งน้ี   
 แลว้กใ็นชว่งโน้น ชว่งที่ท่านไปแสวงหาครบูาอาจารย ์ 
มนักเ็ป็นธรรมชาตอิยา่งหน่ึง บวชแลว้กไ็ปหาดวูา่องคไ์หน
ควรจะฟงั องคไ์หนพดูธรรมะอะไรยงัไง กเ็หมอืนในยุคก่อนที่
พระสทิธตัถะออกบวชแลว้กไ็ปทดลองกบัอาจารยต์า่งๆ เหน็
วา่ไมเ่ขา้ท่าแลว้จงึมาทําเอง หรอือาจจะเขา้ท่าแตเ่รากย็งัไม่
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ถงึ มนักบ็อกใหช้ดัเจนลงไปไมไ่ดห้รอก มนัเป็นจงัหวะ เป็น
โอกาส เป็นกาลเวลาดว้ย มนัมอีงคป์ระกอบอยา่งนัน้ดว้ย  
อาจารยอ์าจจะจรงิแตว่า่เ รากย็งัไมพ่รอ้มไมพ่อ บางอยา่งยงั
ไมพ่อ ไมป่ระจวบเหมาะพอ กเ็ลยเป็นไปไมไ่ด ้มนักต็อ้งดู
หน้าดหูลงั ในชว่งนัน้ท่านกไ็ป เขากเ็รยีกวา่ “ไปวเิวก” ไปอยู่
ปา่ อยูห่มูบ่า้นรา้ง  ท่านกเ็ป็นพระวยัรุน่หนุ่ม กไ็ปรกัหญงิเขา้  
รกัผูห้ญงิอยูน่ัน่หลายวนัแลว้ แตพ่อท่านจะไป ท่า นไมบ่อก
ใคร ท่านหนีไปเลย เดนิจงกรมอยูแ่ลว้กไ็ปเลย  “ไป..ไปกนั
เถอะ พอ่ใหญ่แกว้” ท่านหนีไปเลย  ไมบ่อกลาญาตโิยมสกัคาํ
เดยีว มนัจะสูก้เิลสไมไ่ดแ้ลว้ มนัจะหาทางสกึไปมเีมยีแลว้  
ฉนัไมส่กึ หลวงพอ่ชาหนีไปเลย หนีกเิลส หนีมาร หนีสิง่ที่มนั
จะชวนใหเ้ราสกึไป ท่านไปจากกเิล ส ไปจากขา้ศกึคอืกเิลส  
กเิลสตวัใหญ่กค็อืเพศตรงกนัขา้ม คอืผูห้ญงิ หลวงพอ่ชาหนี  
ไมอ่าลยัไยด ีไมบ่อกไมล่าแมแ้ตค่าํเดยีว  น่ีประทบัใจ กต็อ้ง
ประทบัใจอยา่งน้ี   
 แตพ่ระที่เหมอืนหลวงพอ่ชามไีหมล่ะ หายากนะ  มแีต่
ประจบสอพลอ มแีตพ่ะเน้าพะนอ มแีตพ่ดูเพราะๆ กบัผูห้ญงิ  
บอกวา่เขาเลื่อมใส เขาศรทัธา สมยัน้ีมมีากเลย บอกวา่เขา
เลื่อมใส บอกวา่เขาศรทัธา เขาศรทัธาผม เขามาหาผม เขา
เลื่อมใสผม น่ีเหน็ไหม ..มนัตายกบัผูห้ญงิมากตอ่มากแลว้  



๑๙ 

เจา้อาวาสทัง้หลายกด็ ีพระทัง้หลายกด็ ีเพราะบอกวา่เขา
เลื่อมใส เขาศรทัธา มอีะไรเขากใ็ห ้ตอ้งการอะไรเข ากใ็ห ้ 
สรา้งอะไรเขากช็ว่ย อยากฉนัอะไรเขากห็ามาใหฉ้นั เขาพดูดี
ดว้ย  เขาทําอะไรดดีว้ย  น่ี..มอียา่งน้ีมาก ถา้ไมต่ายกด็ ีอยูไ่ด้
กด็ ีแตเ่หน็มนัตายมามากตอ่มากแลว้เพราะผูห้ญงิ แตห่ลวง
พอ่ชาไมท่ําตวัอยา่งนัน้ ไมม่ผีูห้ญงิคนไหนที่จะไปเลื่อมใส
ศรทัธาจนไดอ้อกหน้าออกตา  จนเดน่ชดั จนกลา้เสนอหลวง
พอ่อยา่งนัน้อยา่งน้ี ถา้มผีูห้ญงิที่จะมาใกลช้ดิท่านอยา่งนัน้  
โอ๊ย..ท่านตะเพดิไปเลย ท่านทําใหเ้กลยีดท่านไปเลย เหมอืน
อยา่งเอาอาหารไปถวายท่าน อนัน้ีของดนีะหลวงพอ่ นิมนต์
ฉนัด ูอรอ่ยนะ มาจากโน้นนะ จากกรุงเทพฯ จากตา่งประเทศ
นะ หรอือะไรกแ็ลว้แตใ่นรปูลกัษณะอยา่งน้ี ฉนัจะเอามาถวาย
หลวงพอ่..จะเอามาถวายหลวงพอ่ ถา้ใครใกลช้ดิ ถา้ใครออก
หน้าออกตาอยา่งน้ี หลวงพอ่ท่านจะยื่นตอ่ไปเลย ท่านไมฉ่นั
เลย สง่ใหอ้งคอ์ื่นตอ่ไปเลย ฉีกหน้าไปเลย ใหม้นัโกรธท่านซะ
บา้ง  ไมพ่อใจท่านซะบา้ง มนัจะลามปามลุกลามมาใกลช้ดิ
ท่าน แ ลว้เกรงวา่ท่านอาจจะหลงหรอืเปล่า น่ี ..ท่านระวงั  
ท่านระแวง ท่านรกัษาเน้ือรกัษาตวัของท่านไว ้ท่านไมไ่ด้
ตามใจกเิลส ท่านไมไ่ดต้ามไปทางที่มนัจะไหลไปทางตํ่า  
ท่านทวนกระแสอยูเ่สมอ  น่ีคอืลกัษณะเดน่ของหลวงพอ่ชา  
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เราเหน็กบัตา อยา่งน้ีแหละประทบัใจ ประทบัใจอยา่งน้ี ถ้ า
สงัเกตการณ์ด ูเหน็ไหม..พระทัง้หล ายตายในรปูแบบอยา่งน้ี
มามากแลว้ เจา้อาวาสระดบัสบิกวา่พรรษา  ยีส่บิพรรษายงั
ตายเพราะวา่เขาเลื่อมใสน่ีแหละ ถา้ผูช้ายเลื่อมใสกค็อ่ยยงัชัว่
หน่อย แตถ่า้ผูห้ญงิเลื่อมใสละก ็ระวงัเถอะ ..ระวงัใหด้ ีไมว่นั
ใดกว็นัหน่ึง มนัจะเอาใหต้าย “มนัจะเอาใหต้ายโดยไมรู่ส้กึตวั”  
ตายจากพระ องคน์ัน้กส็กึแลว้ องคน้ี์กส็กึแลว้  น่ี..เกบ็ไวไ้หม
ความประทบัใจอยา่งน้ี ประทบัใจกค็อืมใีนใจหรอืเปล่า เจา้
อาวาสทัง้หลายมอียา่งน้ีในใจหรอืเปล่า หรอืเหน็วา่ยิง่ด ียิง่
เหลงิ ยิง่พอใจ ยิง่หยิง่ กระหยิม่อยา่งนัน้เหรอ เอ๊ย..ฉนัน่ีมคีน
เลื่อมใสศรทัธา มแีตคุ่ณหญงิคุณนายเศรษฐมีเีงนิทัง้นัน้  
เจา้ของโรงงาน เจา้ของบรษิทัใหญ่ๆ ทัง้นัน้ เลื่อมใสฉนั  
อยา่งนัน้เหรอ เอ๊ย ..คุณน่ีบวชนานกช็า่งเถอะ ไมม่อีะไร  ไม่
เหน็มลีูกศษิยล์ูกหา ไมเ่หน็มเีอกลาภญาตโิยมอะไร อ ยูผู่้
เดยีว สององค ์ฉนัน่ีสยิิง่ใหญ่เลย อะไรกห็รหูราฟูฟ่า่ ไมอ่ดไม่
อยาก ทําอะไรกแ็ลว้ ทําอะไรกเ็สรจ็ อยา่งน้ีเหรอ หลวงพอ่ชา
ท่านไมไ่ดก้ระ หยิม่ ผยองตนในรปูลกัษณะดงักล่าว น่ีเรา
ประทบัใจ เราประทบัใจหลวงพอ่ชาอยา่งน้ี  ถา้มที่าทอีนัที่จะ
ใกลช้ดิ จะเลื่อมใสศรทัธาท่านเป็นพเิศษ ท่านผลกัไปเลย  
ท่านตะเพดิไปเลย ไมใ่หเ้ขา้ใกล ้ ไมใ่ชว่า่เหน็ใครดดีว้ยกด็กีบั
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มนั  ไม.่.หลวงพอ่ชาไมเ่อา ใหม้นัเสมอกนัทัง้หมด คนมาแต่
ใกลแ้ตไ่กล จะเป็นระดบัไหน อยา่งไร  กเ็สมอกนั อยา่ใหม้นั
ใกลเ้ป็นพเิศษ เพราะวา่ท่านมองเหน็อนัตรายอยู ่ 
สงัเก ตการณ์ดแูลว้กเ็หน็เป็นอยา่งนัน้  กเ็ลยประทั บใจ  
ประทบัใจอยา่งน้ี 
 อยา่งพวกผูห้ญงิที่อยูใ่กล ้แมช่ ีแมข่าว ที่อยูใ่นวดันัน้  
โอ๊ย..แมข่าวน่ีเหน็ท่านยงักบัเหน็เสอื เหมอืนเหน็เสอืตวัหน่ึง  
แมช่อียูใ่นวดัหนองปา่พงมองหน้าหลวงพอ่ชาไมไ่ดห้รอก  
ท่านเครง่ขรมึ ท่านไมป่ะเหลาะปะแหละ ท่านไมพ่ดูดกีบัแมช่ี
แมข่าวเหล่านัน้ ท่านพดูเหมอื นกบัจะกดักนิเลยเวลาพดูกบั
แมข่าว เพราะวา่ไมใ่หเ้ขา้ใกล ้ไมใ่หม้นัใกล ้ ตสีนิทเขา้มา
ไมไ่ด ้น่ี..หลวงพอ่ชาทําอยา่งนัน้ ไมไ่ดเ้หมอืนกบัพระบางวดั 
หรอื เหมอืนกบัเจา้อาวาสบางเจา้อาวาส โอ๊ ย..หยอกลอ้
พะเน้าพะนอเป็นกนัเอง ไม่ ..ไม่..หลวงพอ่ชาไมเ่อา น่ี..น่ี..
ประทบัใจอยา่งน้ี  เวลาท่านไปเทศน์ไปสอนในวนั ๑๔ คํ่า  
โดยมากท่านจะไปอบรมแมช่ใีนวดัหนองปา่พง ท่านกต็อ้งมี
คนตดิตามท่านไป ตามพระวนิัยตอ้งมผีูต้ดิตาม คนตดิตาม
ท่านกจ็ะเอาคนแก่ๆ ถา้เป็นพระ กเ็ป็นพระหลวงตาแก่ๆ ไป
ดว้ยคนหน่ึง หรอืเอาเณรน้อย อยา่งเราเป็นเณรน้อย สามเณร
ฑรูยน่ี์ไปกบัท่านเป็นประจาํบอ่ยๆ เพราะเราตวัน้อย ตวัน้อย
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ไมเ่ป็นไร เพราะมนัไมส่มสดัสมสว่น เดก็กบัผูใ้หญ่มนัไมม่ี
อะไรที่จะเป็นเหตุก่อใหเ้กดิราคะ เกดิความกําหนัด ก่อใหเ้กดิ
ความรกัคว ามใครข่ึน้มา ผงัของท่านอยูใ่นความรูส้กึ ขอ้มลู
ของท่านอยูใ่นความรูข้องท่า น แต่ท่านไมไ่ดพ้ดูออกมา
เปิดเผยหรอก น่ี..อาศยัการสงัเกตการณ์ของเราเอง เหน็เป็น
อยา่งนัน้ ท่านไมไ่ดบ้อกหรอกวา่ตอ้งเอาคนแก่นะ ตอ้งเอา
เดก็นะ ฉนัไมเ่อาพระวยัรุน่ไปดว้ยนะ ไม.่.ท่านไมบ่อก แตเ่รา
สงัเกตแลว้เหน็เป็นอยา่งนัน้ โดยการสงัเกตการณ์ โดยการคดิ  
หลวงพอ่ชาจะมี ปฏปิทาอยา่งนัน้ เวลาไปเทศน์ไปสอนแมช่ี
แม่ขาวในวดัหนองปา่พงท่านจะทําแบบน้ี  เอาตัวน้อยๆ เอา
ตวัแก่ๆ ไปเป็นเพื่อน ไปเทศน์ทุกวนั ๑๔ คํ่า แลว้พอวนั ๑๕ 
คํ่า กเ็ทศน์กบัพระ 
 โอ๊ย .. เทศน์ กบัพระน่ีท่านจะเทศน์แรง แสบ เผด็ 
แหลมคม หา้วหาญ  เอาจรงิ  เพื่อหวงัมรรคผลนิพพานอยา่ง
แทจ้รงิ ไมใ่ชพ่ดูแบบกลอ้มๆ แก ลม้ๆ ดอ้มๆ แดม้ๆ เอาอก
เอาใจใคร ไมใ่ช ่อยูก่อ็ยู ่ไมอ่ยูก่ไ็ป ดกีอ็ยู ่อยูใ่หม้นัไดด้ ีไมด่ี
อยา่อยู ่อยา่งน้ี..ท่านหวดเอาอยา่งเตม็แรงเตม็หนักของท่าน
เลย เขม้ขน้เลย  น่ี ..เรากป็ระทบัใจ หา้วหาญ ตอ่สู ้เอา จรงิ 
หวงัมรรคผลนิพพานอยา่งเดยีว อยา่งอื่นไมส่น  เขม้ขน้อยา่ง
น้ีหลวงพอ่ชา น่ี..เราประทบัใจ 



๒๓ 

 เพราะฉะนัน้  ประทบัใจมานานแลว้ ทัง้หมดน้ีคอืเ รา
ประทบัใจ เอาไปเขยีนใหห้น่อย เอาไปเผยแผใ่หห้น่อย ไมใ่ช่
เอาไปตแีผ ่ตแีผน่ัน่มนัตใีหต้าย ฆา่ใหต้าย ฆา่คนใหต้าย  เอา
ไปเผยไปแผไ่ปเชดิไปชไูปยกยอ่งใหม้วลชน ทัง้หลาย ใหลู้ก
ศษิยล์ูกหาทัง้หลาย ใหพ้ระใหเ้ณร ชาวพุทธทัง้หลาย ไดรู้ไ้ด้
เหน็วา่พระหลวงพอ่ชาน้ีท่านทําอยา่งไรในเบือ้งตน้  ชว่งที่ลูก
ศษิยล์ูกหาไมม่โีอกาสไดรู้ไ้ดเ้หน็ดว้ย  แตเ่ราอยูใ่น ระดบัที่ไป
อยูก่บัหลวงพอ่ชาก่อน ก่อนใครๆ ในยุคน้ี ไมม่ใีครอยูก่่อนเรา 
เราก็เก็บเอาขอ้มลูที่เราเกี่ยวขอ้ง ที่เราสมัผสั ..ขณะที่เราอยู่
รว่มกบัหลวงพอ่ชา วา่ประทบัใจอ ะไรบา้ง จงึเอามาพดูไวใ้น
ที่น้ี แลว้กเ็ขยีนวา่ประทบัใจอยา่งนั ้ น..อยา่งนัน้ ดงัที่กล่าว
มาแลว้ เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิ ดชใูหเ้ป็นประโยชน์ตอ่พระ
ศาสนา เป็นประโยชน์ตอ่มวลชน กเ็ผยแผ่ ตอ่ไป  
เพราะฉะนัน้ จงึขอจบการประทบัใจไวแ้ตเ่พยีงเท่าน้ี 
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มรดกธรรม ลําดบัที่ ๔๑๖  
ประทบัใจหลวงปู่ ชา (ภาคท่ีสอง) 

บรรยายเมื่อวนัที่ ๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๕.๐๐ น.  

 
 

 นัง่ฝึกตนไมใ่หง้ว่ง นัง่ตอนเชา้มนัชอบงว่ง เสยีงระฆงั
ปลุกใหต้ื่น ตื่นมาแลว้กม็าหลบัอกี อยา่งน้ีกไ็มถ่กูตอ้ง ก่อนจะ
ตื่นกค็อื “หลบั-นอน” พอตื่นขึน้มานัง่ก ็ “นัง่-นอน” เหน็ไหม ..
ยงัจะนอนอยูอ่กี ตื่นแลว้กต็ื่นเลยสจิงึจะมเีหตุผล จงึจะคอืการ
ปฏบิตัธิรรม คอืธรรม คอืถกูตอ้ง ธรรมคอืจรงิ จงึจะประทบัใจ
ในตวัเอง  มอีะไรที่ประทบัใจในการเขา้มาบวช ถา้เรามาบวช
แลว้มาใหค้วามงว่งครอบงาํมนักไ็มป่ระทบัใจ ตวัเองกไ็ม่
ประทบัใจ คนอื่นเหน็กไ็มป่ระทบัใจ ถา้ใหไ้มง่ว่งได ้เออ ..
ประทบัใจตวัเองได ้บวชแลว้อยูไ่ดก้ป็ระทบัใจ..ไมส่กึ ตอ่ไปก็
สวดปาฏโิมกขไ์ด ้ โอ.้.ประทบัใจ..สวดไดใ้หม้นั เป็นเครื่องอยู ่ 
เป็นวหิารธรรม มธีรรมะเป็นเครื่องอยู ่
 เขาถามวา่ไปอยูก่บัหลวงปูช่าตัง้แตก่่อ นใคร แลว้มี
อะไรเป็นที่ประทบัใจ เราประทบัใจตัง้แตก่่อนไปอยูก่บัท่าน
แลว้ ประทบัใจยงัไง กเ็มื่อไปสมัผสัไปเหน็ครัง้แรก ..เขา้ไปใน
วดัของท่าน กเ็ป็นวดัปา่ที่รม่เยน็ วดัปา่กค็อืมรีม่ รม่กค็อืเยน็  
หน้าที่ของรม่กค็อืใ หค้วามเยน็ หน้าที่ของแสงแดดกค็อืให้
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ความรอ้น เพราะฉะนัน้ เขา้ไปวดัหนองปา่พงครัง้แรกกไ็ป
เหน็ตน้ไม ้ ปา่ไม ้ รม่เยน็ น่าอยู ่ กป็ระทบัใจ  ดลูานวดัของ
ท่านกเ็ตยีน พืน้ดนิเตยีนโล่ง ไมม่โีคลนตม ไมเ่ป็นดนิเหนียว  
แตม่นัเป็นลกัษณะดนิทราย ดนิทรายเมื่อปดักวาดแลว้มนัก็
โล่งเตยีน ดสูภาพอยา่งนัน้ ..เราเกดิมากไ็มเ่คยเหน็มาก่อน  
มนักเ็ลยสะดุดความรูส้กึ โอ.้.น่ีดแีท ้ สะอาด  น่าอยู ่ ถา้จะนัง่
อยูโ่คนตน้ไมเ้หมอืนพระพุทธเจา้กน็ัง่ไดเ้ลยทุกตน้ น่ี
ประทบัใจ ประทบัใจวดัหนองปา่พง ประทบัใจหลวงปูช่าที่
นําพาลูกศษิยล์ูกหาอยูท่ี่นัน่   
 ท่านกพ็ากวาดลานวดัทุกเวลาบา่ย บา่ยสามโมงตี
ระฆงั กถ็อืไมก้วาดของใครของเรามาเป็นกจิวตัร  เพราะลาน
วดัมนักวา้งพอสมควร พืน้ที่ที่จะตอ้งกวาดตอนนัน้กป็ระมาณ
สกัหกไร ่ หกไรน่ี่กวาดทัง้หมดเลย มนักวา้ง เราไมไ่ดว้ดัดู
หรอกแตว่าดภาพคะเนเอา เดาคาดคะเนเอากป็ระมาณหกไร ่ 
กวาดจนโล่งเตยีนไปหมด เวลากวาดจะไมก่องไวน้ะ หรอืถา้
กองไวแ้ลว้กต็อ้งหอบไปทิ้งในปา่ ไปทิ้งในที่ที่มนัเป็นที่ลุ่ม ที่
ตํ่ากวา่ ลุ่มกวา่ เวลาเอาไปกไ็มใ่ชเ่อาไปกองไวอ้ยูน่ัน่อกี ตอ้ง
เทแลว้กเ็ขีย่ออก คลี่ออก กระจายออกไป ใหม้นักระจดั
กระจายออกไปใหม้นัราบ  ไมม่ลีกัษณะเป็นกอ งๆ กองขยะ 
กองใบไม ้อยา่งนัน้ไมม่ ีมนัจะเป็นบา้นของปลวก ปลวกมนัจะ
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มากนิใบไมก้ิง่ไมเ้หล่านัน้ แลว้มนักท็ํารงัซะเลย ทําเป็นจอม
ปลวกซะเลย ดแูลว้ลานวดัมนักจ็ ะไมส่วย เพราะมนัจะมแีต่
จอมปลวก ท่านกพ็าปใูหร้าบไปในปา่ ปลวกมนัจะกนิ กก็นิ  
ธรรมชาตปิลวกมนักม็อียู ่มนักก็นิใบไมก้ิง่ไม ้ ถา้ปลวกไมก่นิ
มนักย็อ่ยสลายเป่ือยเน่าไปตามหน้าที่  ตามหน้าที่ของธรรมะ 
ของธรรมชาต ิน่ีคอืขอ้วตัรปฏบิตัทิี่เราเขา้ไปเหน็ครัง้แรกที่วดั
หลวงปูช่า ทุกกุฏติอ้งมไีมก้วาดอยูใ่ตถุ้นกุฏ ิ เตรยีมไวค้นละ
หา้มดัหกมดัถา้เป็นกํา หรอืถา้เป็นดา้มกส็องสามดา้ม เตรยีม
ไวป้ระจาํ ดแูลว้กม็รีะเบยีบสะอาด  ลานวดัสว่นรวมก็ สะอาด  
ทางเขา้ไปในกุฏกิส็ะอาด รอบๆ กุฏสิะอาด กวาดใหโ้ล่งเตยีน
ทุกวนั มนัมลีกัษณะอยา่งนัน้ในยุคที่เราเขา้ไป พอไปเหน็แลว้
ก ็โอ๊ย..ชื่นใจ พอใจ  ประทบัใจวา่ โอ๊ย..อยา่งน้ีแหละที่อยู ่เรา
จะตอ้งมาอยูท่ี่น่ี น่าอยูแ่ ท ้สะอาดแท ้ขนลุกขนพองสยอง
เกลา้เลย อะไรอยา่งน้ี  ที่บา้นที่เราอยูม่ามนัไมน่่าอยูห่รอก 
มนัสกปรก ไมรู่ว้า่เสยีงอะไรตอ่อะไร  มไีก่  มหีมา  มเีดก็
รอ้งไห ้ โอ๊ย..มนัวุน่วายขดัขอ้ง มนัไมน่่าอยู ่ มนัไมป่ระทบัใจ
ที่จะอยู ่ ตอ้งมาอยูก่บัหลวงปูช่า  เพราะประทบัใจ  ชื่ นใจ  ดี
ใจ  กเ็กบ็ความรูส้กึไวว้า่กลบัไปตอ้ง ขอลาคุณแมคุ่ณยายให้
ไดม้าบวช มาเป็นลูกศษิยห์ลวงปูช่าที่น่ี  ที่วดัหนองปา่พง 
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 กไ็ดอ้ยูท่ี่นัน่เมื่อวนัที่ ๒๐ มนีาคม พ .ศ. ๒๕๐๔  ไป
เป็นตาปะขาว (ผา้ขาว ) อยูท่ี่นัน่  พอใกลจ้ะเขา้พรรษากบ็วช
เป็นสามเณรอยูท่ี่นัน่ แลว้กไ็ด้เป็นสาม เณรองคแ์รกที่บวชใน
วดัหนองปา่พง แลว้กอ็ยูม่าไดจ้นกระทัง่บดัน้ี เรากป็ระทบัใจ  
ประทบัใจวา่เราเป็นสามเณรองคแ์รกกวา่ใครๆ ทั ้งหมดในยุค
นัน้จนถงึบดัน้ีแหละ ไดร้บัใชป้รนนิบตัใิกลช้ดิกบัหลวงปูช่า  
เวลาออกบณิฑบาตกส็ะพายบาตรตามหลงัท่าน ไปสอ งองค์
กบัท่านเท่านัน้ในชว่งนัน้ บอกวา่เป็นชว่งๆ กแ็ลว้กนั ชว่งอื่น
กเ็ป็นองคอ์ื่น  แตช่ว่งนัน้สามเณรฑรูยน่ี์แหละไปกบัท่าน ชื่อ
เตม็คอืไพฑรูย ์ แตเ่ขาเรี ยกสัน้ๆ วา่ฑรูย ์สามเณรฑรูย ์ ชื่อ
เตม็คอืไพฑรูย ์ฬานันท์  แตเ่รยีกสัน้ๆ วา่เณรฑรูย ์ เณรที่
เคยอยูก่่อนเราในยุคนัน้มไีหม กม็ ีแต่เขาสกึไป น่ีคอืขอ้มลูที่
บอกวา่เป็นสามเณรองคแ์รกที่มชีวีติอยูไ่ดต้ ัง้แตบ่ดันัน้จนถึ ง
บดัน้ี  น่ี..เรากเ็ลยประทบัใจ ตัง้แตแ่รกเรากไ็มไ่ดรู้ส้กึวา่ภมูใิจ
หรอืประทบัใจสกัเท่าไร  แตพ่ออยูม่าจนปา่นน้ี มองยอ้นหลงั
ไปในอดตี โอ้ ..มนัประทบัใจที่เรา อยูม่าไดก้่อนใคร  แล้วกม็ี
ชวีติอยูไ่ดก้่อนใครๆ ทัง้หมดในปจัจุบนัในชว่งน้ี จนกระทัง่ถงึ
ปี พ .ศ. ๒๕๕๔ เราอยูม่าไดถ้งึปา่นน้ี  ไมม่ใีครที่อยูก่่อนเรา 
ประเภทเป็นพระเณ รทัง้หมดทุกสาขา ๒๐๐ กวา่สาขาน้ี  จะ
เป็นใครกต็าม ไมม่ใีครที่จะอยูก่่อนเรา เขามาอยูก่บัหลวงปูช่า
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ทหีลงัเร าทัง้หมด เราพดูไ ดเ้ตม็ ปาก เป็นความจรงิที่รู้
เฉพาะตวั พระเถระที่มอีายุพรรษาเหนือกวา่เรากจ็รงิแตท่่าน
กม็าทหีลงั ท่านมาจากวดับา้น มามอบตวัเป็นลูกศษิยห์ลวง
พอ่ชา ท่านมพีรรษามาจากวดับา้นก่อนแลว้  เรากเ็ลยพรรษา
น้อยกวา่ท่าน  น่ีคอืสิง่ที่จะตอ้งทําความเขา้ใจ ไมง่ ัน้จะไม่
เขา้ใจกนั หรอืบางองคม์าทหีลงัแตท่่านกม็อีายุ ๒๐ปีขึน้ไป  ก็
มโีอกาสที่จะอุปสมบทคอืบวชเป็นพระได ้ แตเ่ราอายุยงัไมถ่งึ  
๒๐ ปี เรากอ็ยูเ่ป็นสามเณรก่อน ท่านมาอยูท่หีลงัเราแตท่่านก็
บวชเป็นพระก่อนเรา เรามาก่อนจรงิแตก่อ็ยูเ่ป็นสามเณรไป
ก่อน จนอายุครบพอที่จะบวชเป็นพระไดต้ามพระวนิั ยจงึได้
อุปสมบทเป็นพระภิ กษุสงฆอ์งคห์น่ึงในวดัหนองปา่พง  จาก
สามเณรฑรูยก์ก็ลายเป็นพระภกิษุไพฑรูย ์หรอืพระฑรูย ์น่ีเรา
กป็ระทบัใจ ประทบัใจวา่เรามาอยูก่บัหลวงพอ่ชาก่อนใคร แต่
ในชว่งนัน้ไมรู่ส้กึวา่ป ระทบัใจอะไร  ไมม่รีสชาตเิท่าไร พอ
มาถงึบดัน้ี โอ้ ..มนัน่าประทบัใจที่ เรามโีอกาสอยา่งนัน้ก่อน
เพื่อน ก่อนท่าน ก่อนใครๆ ทัง้หลาย  น่ี..ประทบัใจอยา่งน้ี 
 เมื่ออยูก่บัท่าน ท่านกใ็หค้วามรกั ใหค้วามเมตตา  
เหมอืนกบัลูกท่าน เพราะวา่เดก็ที่อยูก่บัท่านไดม้นัไมม่ ี มแีค่
เราเป็นสามเณร องคเ์ดยีวอยูต่ลอด  ความคุน้เคย ความ
ใกลช้ดิ มนักเ็ลยเสมอืนหน่ึงวา่พอ่กบัลูกอะไรอยา่งนัน้ มอีะไร
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เรากช็ว่ยท่าน เพราะท่านเมตตาเรา  บางทพีระที่มาทหีลงั 
หลวงพอ่ หลวงตาบางองคก์พ็ดูหาวา่เราเป็นสนัตบิาลให้
หลวงปูช่า ไอน่ี้มนัเป็นสนัตบิาลใหก้บัหลวงปูช่า  เพราะแกไป
ทําอะไรมดิมีิ รา้ยเรากไ็ปกราบเรยีนหลวงปูช่า ที่กราบเรยีน
ไมใ่ชเ่พื่อจะปะเหลาะอะไร  แตเ่ราทําเพื่อความเรยีบรอ้ย เพื่อ
ความเป็นระเบยีบ เพื่อใหอ้ยู่ กนัในกรอบในกตกิาตามธรรม
วนิัย บางทพีระสบูบุหรี ่แอบสบูบุหรี ่ พอท่านเทศน์วา่พระไป
แอบสบูบุหรีม่นัไมซ่ื่อสตัยต์อ่ตวัเอง มนัไมซ่ื่อสตัยต์อ่คณะ ไม่
ซื่อสตัยต์อ่ครบูาอาจารย ์ บอก ใหง้ดใหเ้ลกิกไ็มเ่ลกิ  ท่านก็
เทศน์อยูห่ลายวนั  ถา้ท่านไดเ้ทศน์เรื่องไหนท่านเทศน์อยู่
หลายวนัตดิตอ่กนั จะเรยีกวา่เป็นเดอืนกย็งัได ้ถา้บอกวา่
เทศน์เรื่องเดมิ ๗ วนั น่ียงัน้อยไป เทศน์แลว้เทศน์อกี วา่แลว้
วา่อกีอยูน่ัน่ เสรจ็แลว้ไอค้นที่สบูบุหรี่มนัสบูยาก สบูไมไ่ด ้มนั
กม็าหาวา่เราเป็นสนัตบิาลใหห้ลวงปูช่า  ไอน่ี้เป็นคนไปบอก
หลวงปูช่า เณรฑรูยน่ี์แหละมนัตวัดมีนัไปบอกหลวงปูช่า 
เหมอืนโบราณเขาบอกไวว้า่กนิปนูเองกร็อ้นทอ้งเอง  แอบทํา
เองแลว้กเ็ดอืดรอ้นเอง บอกหรอืไมบ่อกท่านกร็ู ้ทําไมหลวงปู่
ชาท่านจะไมรู่ ้ ลูกศษิยข์องท่าน ท่านกร็ูว้า่ใครเป็นอะไรยงัไง  
ใครมนัแอบทํา หรอืใครมนัซื่อสตัย์ 
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 บางทพีระบางองคพ์อออกพรรษากต็ัง้ท่าจะสกึ เราก็
ไปกราบเรยีนหลวงปูช่า แตเ่มื่อก่อนกไ็มไ่ดเ้รยีกวา่หลวงปู ่
หลวงพอ่อะไรหรอก  คาํศพัท์ที่ใชก้บัท่านกค็อื “ครบูาจารย์ ”  
ครบูาจารย์ .. พระองคน์ัน้เขาจะสกึแลว้นะ ครู บาจารย์ ..
พระองคน์ัน้ตัง้ท่าแลว้นะ..จะสกึแลว้  เตรยีมเสือ้ผา้มาไวแ้ลว้ 
เขาใหญ้าตเิอาเสือ้ผา้ใสถุ่งกระดาษมาใหแ้ลว้ สมยัก่อนมนัไม่
มถุีงพลาสตกิหรอก อยา่งมากกถุ็งกระดาษเหมอื นกบั
กระดาษถุงปนูซเีมนตน่ี์แหละ ใสถุ่งกระดาษอยา่งนัน้ตดิกาว
แลว้กถ็อืมา อยูใ่นนัน้กม็กีางเกงมเีสือ้ เตรยีมจะสกึ หลายองค์
มลีกัษณะอยา่งนัน้เรากไ็ปกราบเรยีนห ลวงปูช่า  กราบเรยีน
ครบูาจารยช์า  ครบูาจารย์ ..องคน์ัน้เขาเตรยีมจะสกึแลว้นะ  
จากนัน้วนัตอ่มาท่านกเ็ทศน์ พอเทศน์มนักส็ะดุดสทิน้ีี คนที่
เตรยีมตวัจะสกึยงัไมไ่ดไ้ปลาท่าน  กส็ะดุด สะดุดวา่หลวงพอ่
รูไ้ด้ ยงัไง พดูถกูหมด เลย  โอ้ ..หลวงปูช่าพดูถกูหมดเลย 
เหมอืนท่านรูเ้ราน่ีหวา่ เสรจ็แลว้เขากย็าํเกรง  เขากไ็มก่ลา้ที่
จะลาท่าน ไมก่ลา้ที่จะไปลาสกึกบัหลวงปูช่า น่ีคอืผลที่ไดจ้าก
การไปก ราบเรยีนท่าน มนัมผีลอยูใ่นตวั ไมใ่ชว่า่เราจะทํา
อะไรไปในทางไมด่หีรอืทางเสยีหาย ไมใ่ช่ ไปกราบเรยีน
ในทางที่จะใหค้นน้ีเสยีหายคนนัน้เสยีหาย แตเ่ราทําเพื่อ
ผลประโยชน์ใหพ้ระองคน้ี์อยูไ่ดใ้นรม่ผา้กา สาวพตัร ์ ศกึษา
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พระกรรมฐานตอ่ไป น่ีคอืความมุง่หมายหรอืจุดประสงคข์อง
เรา ที่เรานําขอ้มลูพระที่เตรยีมจะสกึทัง้หลายเอาไปกราบ
เรยีนครบูาจารยช์าใหท้่านรูก้่อน ท่านจะไดเ้ทศน์เจาะใจ เจาะ
ใจ..ไมใ่ชเ่จาะอะไรอยา่งอื่น เจาะแลว้กไ็ปโดนใจ ท่านเทศน์ไป
แลว้กโ็ดนใจ  กส็ะดุดส ิสะอกึเลย เอ ..ท่านรูไ้ดย้งัไง กก็ลวั 
เคารพ ยาํเกรงมากขึน้ กไ็มก่ลา้ที่จะไปลาสกึ ไมก่ลา้ที่จะทํา
อะไรเสยีหาย  กค็ดิวา่หลวงพอ่ชารู ้ท่านอาจารยช์ารู ้ท่านเก่ง
ขนาดนัน้ เรากระดุกกระดกิไมไ่ดเ้ลย ทําผดิทําเสยีหายไมไ่ด้
เลย ท่านรูห้มด  แตถ่งึเราไมไ่ดบ้อกท่านกร็ู ้ ท่านมจีติวทิยา 
ท่านมสีตปิญัญารอบรูท้ี่ด ีบางอยา่งท่านกอ็าจจะรูเ้อง หรอื
บางทที่านอาจจะรูเ้องทุกอยา่ง เรากไ็มส่ามารถที่จะทราบ
ท่านได ้แตบ่างอยา่งมนัตรงกบัที่เราไปก ราบเรยีนท่านไว ้ 
ท่านอาจารย.์.องคน์ัน้ทําอยา่งนัน้  ท่านอาจารย.์.องคน์ัน้กําลงั
เตรยีมเสือ้ผา้มาแลว้ อยา่งน้ีเป็นตน้  บางทที่านกอ็าจจะรูอ้ยู่
ก่อนแลว้ แตเ่รากไ็ปกราบเรยีนซํ้าเขา้ไป  ท่านกเ็ทศน์ เทศน์
ไปท่านกไ็มไ่ดบ้อกวา่ไอเ้ณรนัน้มนัมาบอกผม  ท่า นปิดท่าน
ปกป้องเราไวอ้ยา่งดเีลย ท่านไมท่ําอะไรใหม้พีริุธ ไมใ่ชป่าก
วา่ไปแลว้กต็าขยบิมาหาเณรฑรูย ์ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้  ไมใ่ชป่าก
วา่ตาขยบิ เอานะ ..ผมจะพดูเรื่องน้ีแลว้นะ เรื่องที่คุณบอก 
ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้เลย  ท่า นไมม่ที่าทอีนัมพีริุธเลย ท่านวางตวั
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ปกตเิลย ไมใ่ชป่ากวา่ไปแลว้กต็าขยบิมาหาเ รา ไมใ่ชเ่ลย 
หลวงพอ่ชาไมไ่ดเ้ป็นอยา่งนัน้  อนัน้ีเราประทบัใจ ตอ้ง
ประทบัใจอยา่งน้ี  ที่เราไดเ้กี่ยวขอ้งที่เราไดอ้ยูร่ว่มเป็นลูก
ศษิยป์รนนิบตัริบัใชห้ลวงปูช่า เราถอืวา่ชว่ยท่านใหท้่าน
บรหิารลูกศษิยล์ูกหาใหม้พีระมสีงฆอ์ยูไ่ด ้ บวชเขา้มาแลว้ก็
ใสใ่จพระกรรมฐาน ตัง้ใจอยูอ่ยา่งจรงิจงั ไมต่อ้งสกึไป เรามผีงั
ในความรูส้กึเป็นอยา่งนั ้ นนะ  ใหม้พีระอยูก่บัท่านมากขึน้ 
หลายองคข์ึน้  มฉิะนัน้ ใครกส็กึ ใครกส็กึ  กจ็ะเหลอืแตเ่ณร
ฑรูยก์บัท่านอาจารยช์าออกบณิฑบาต สะพายบาตรตามหลงั
กนัแคน่ัน้  ทําไงหนอเราจะไดเ้พื่อน..เพื่อนสหธรรมกิคอืภกิ ษุ
หรอืสามเณร  เรากห็าวธิทีี่จะเจาะชว่ยท่านในบางอยา่ง น่ีคอื
เหตุผลที่เราทําอยา่งนัน้ ที่เราไปกราบเรยีนท่าน  น่ี .. เรา
ประทบัใจ  ประทบัใจอยา่งน้ี 
 แลว้สิง่ที่เกี่ยวขอ้งตอ่มาคอืธรรมะที่ท่านเทศน์ท่าน
สอน  ท่านบกึบนึ อดทน เอาจรงิ พดูจาหา้วหาญ เฉียบแหลม 
เผด็รอ้น  ไมใ่ชเ่ผด็มนั เผด็น่ีมนัตอ้งรอ้นนะ หวานสมินัถงึจะ
มนั เผด็มนั..ไมใ่ชแ่ลว้  มนัตอ้งเผด็รอ้น หวานมนั อยา่งน้ีมนั
ถงึจะตรงกบัความเป็นจรงิ ท่านไมไ่ดเ้ทศน์แบบหวานมนั แต่
ท่านเทศน์แบบเผด็รอ้น ในยุคนัน้ทัง้เผด็ทัง้รอ้น  น่ี ..เราก็
ประทบัใจ ใครจะไมป่ระทบัใจ เรากป็ระทบัใ จเอง เราก็
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ประทบัใจตัง้แตโ่น้นมา  พอใจ  กระหยิม่อยูใ่นความรูส้กึเวลา
ที่หลวงพอ่เทศน์หนักๆ เทศน์เผด็ๆ รอ้นๆ น่ีเราพอใจเลย เรา
เป็นกองเชยีรอ์ยูข่า้งหลงั  เอาเลยหลวงพอ่ เออ้..เอาอยา่งนัน้
แหละหลวงพอ่ เอา้ ..หวดเขา้ไปเลยหลวงพอ่  เ ออ้..เอามนั
อยา่งนัน้แหละหลวงพอ่ เรากเ็ป็นกองเชยีรอ์ยูอ่ยา่งน้ี  พอใจที่
ท่านเทศน์แบบเผด็รอ้น มนัถกูใจเรานะ  ถา้ไมเ่ผด็พอ ไมร่อ้น
พอ มนัชนะกเิลสไมไ่ด ้ น่ี ..เราประทบัใจอยา่งน้ี เขยีนใหเ้รา
หน่อย เขยีนลงไปเลย เราประทบัใจ กลา้ไหม  เขยีนลงไปเลย  
ถา้ไมก่ลา้น่ีแสดงวา่ไมร่กัไมบ่ชูาหลวงปูช่าจรงิหรอก  
เพราะวา่เราพดูของจรงิ  ยงัเบนหนี  ยงัเบีย่งหนี  เหมอืนกบั
ทางเบีย่ง พอเขาจะสรา้งสะพานที่ไหนเขากม็ทีางเบีย่ง  เบีย่ง
หนีไปเลย  เบีย่งเบนหนี  อนัน้ีไ มไ่ปหรอกมนัทางตรง ตอ้ง
เบีย่งไป กลา้เขยีนลงไหม หรอืจะเบีย่งเบนหนี  กล็องด ูเราจะ
พดูความจรงิสูก่นัฟงัวา่หลวงปูช่า เป็นยงัไง ขณะฟงัเทศน์
หลวงปูช่าน่ี พระนัง่เหมอืนตอ นัง่เหมอืนตุ๊กตาเลย  เพราะวา่
ท่านหา้วหาญ แสบเผด็ เผด็รอ้น   
 คาํพดูแตล่ะเรื่องที่ท่านเทศน์ออกมา ยกตวัอยา่งกไ็ด ้
เชน่ “พวกคุณมาอยูก่บัผมน่ี ผมไมไ่ดนิ้มนตม์าสกัองคเ์ดยีว  
ผมไมไ่ดเ้ชือ้เชญิคุณมา ไมไ่ดเ้ชือ้เชญิ ไมไ่ดนิ้มนต ์กค็ุณมา
ดว้ยศรทัธา ถา้มาแลว้ทําความเดอืดรอ้น มาสรา้งค วาม
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ยุง่ยากใหผ้ม ถา้ทําอยา่งน้ี อยา่อยูด่กีวา่ หนีไป จะไปเว ลา
ไหนกไ็ป ถา้จะอยูต่อ้งเอาจรงิ ตอ้งทํากนัจรงิๆ  มาทํา
เหลาะแ หละแบบน้ีไมไ่ด ้ขอ้วตัรมยีงัไง  สกิขาบทบญัญตัมิี
ยงัไง กตกิาของสงฆต์ัง้ขึน้มยีงัไ ง ตอ้งเอาจรงิ บอกใหง้ดสบู
บุหรีก่ต็อ้งงดจรงิๆ เลกิจรงิๆ ทําใหม้นัจรงิลงไป ถา้ไมจ่รงิ 
อยา่อยู่  ไป..อยา่อยูใ่หม้นัหนักวดัผม เพราะวา่ผ มไมไ่ดเ้ชือ้
เชญิคุณมา คุณมาเอง ทําไมไ่ดก้อ็ยา่อยูเ่ลย” น่ีคอืยกตวัอยา่ง
วา่เผด็อยา่งไร รอ้นอยา่งไร ท่านพดูแบบหนักๆ หา้วๆ เลย 
“ดหูน้ากไ็มใ่ชญ่าต ิไมใ่ชพ่อ่ ไมใ่ชแ่ม ่ไมใ่ชลู่ก ไมใ่ชห่ลานผม
สกัคนเดยีว” ท่านพดูเหี้ยมจรงิๆ หนักจรงิๆ น่ีคอืยกตวัอยา่ง
ใหด้ ูน่ี..ประทบัใจไหม หรอืวา่หมอบแลว้ คลานแลว้ หรอืวา่
ประทบัใจ ประทบัใจหลวงปูช่าอยา่งน้ีประทบัไดห้รอืเปล่า  
ลองด ู น่ีคอืพดูของจรงิสูก่นัฟงั 
 เพราะฉะนัน้ พระรุน่เก่าๆ น่ี ถา้รุน่ใหมม่อง ..ถา้เป็น
นักคดินักสงัเกตการณ์จะเหน็วา่พดูอะไรตรง แลว้กร็ุนแรง 
ศษิยรุ์น่เก่าๆ ของหลวงปูช่า..น่ีลองด ู ถา้หากหลวงปูเ่ที่ยงกบั
หลวงปูจ่นัทรย์งัอยูน่ะ โอ๊ย..น่าดูเลย นัน่แหละรุน่เก่าแท ้ แต่
ท่านมรณภาพไปหมดแลว้หรอืตายไปแลว้ สององคน้ี์ อยูก่่อน
เรา อยูก่่อนเราสองปี แตท่ัง้สององคก์ไ็มไ่ดบ้วชกบัวดัหนอง
ปา่พง ทัง้หลวงปูเ่ที่ยง หลวงปูจ่นัทร ์ (อนิทวโีร ) ไมไ่ดบ้วชที่
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วดัหนองปา่พง ท่านมาจากวดับา้น ไมไ่ดเ้ป็นลูกศษิยท์ี่เกดิ
กบัหลวงปูช่า  ไมไ่ดเ้ป็นลูกที่เกดิกบัพอ่แมอ่ยา่งแทจ้รงิ แต่
เป็นลูกเลี้ยง หลวงพอ่เที่ยงเป็นลูกเลี้ ยง หลวงพอ่จนัทรเ์ป็น
ลูกเลี้ยง ถา้ไมม่องวา่เราอวดตวัเองมากไปกค็อืวา่เราน่ีแหละ
เป็นผูเ้กดิกบัหลวงปูช่า  เป็นลูกที่ออกจากหลวงปูช่าอยา่ง
แทจ้รงิ คอืเราบวชที่นัน่ ที่วดัหนองปา่พง เราไมไ่ดม้าจากวดั
อื่น ไมไ่ดเ้ป็นเณรมาจากวดัอื่ น  ไมไ่ดเ้ป็นพระมาจากวดัอื่น 
หลวงพอ่ชาบวชใหอ้ยูท่ี่นัน่ อยูใ่นวดัหนองปา่พงตัง้แตส่มยัยงั
เป็นที่พกัสงฆอ์ยูเ่ลย เราบวชเป็นสามเณรที่นัน่ แตพ่อจะ
อุปสมบทเป็นพระมนัไมม่เีสมาที่ถกูตอ้งตามระเบยีบการทาง
คณะสงฆไ์ทย มนัตอ้งเขา้โบสถม์พีทัธสมีา  กเ็ลยตอ้งไปบวช
วดัอื่น น่ีคอืขอ้มลูที่แทจ้รงิมนัเป็นอยา่งนัน้  
 เพราะฉะนัน้ ในสมยัก่อนมนัเผด็รอ้น  ไมใ่ชห่วานมนั  
คนทัง้หลายชอบหวานมนั ใครไมช่อบหวาน  ใครไมช่อบมนั  
เผด็ขม ..มใีครชอบ เผด็รอ้น ..มใีครชอบ  ไมค่อ่ยช อบหรอก  
เพราะวา่มนัเผด็มนัรอ้น คนทัง้หลายเขาชอบหวานมนั  น่ีถา้
สงัเกตการณ์กจ็ะเหน็ พดูถงึหลวงปูจ่นัทร์ ..กม็คีรัง้หน่ึง  มคีน
เมาสองคนเขา้ไปวดัหนองปา่พง  ตอนนัน้หลวงปูจ่นัทรท์่ าน
กําลงัซ่อมตะเกยีงเจา้พายุอยู ่มนัขดัขอ้งชาํรุด  เราเป็น เณร
ใหมก่อ็ยูร่บัใชท้่านที่นัน่ ไอค้นขีเ้มามนัมาถามมาคุยธรรมะ



๓๖ 

กบัท่าน โอ๊ย..ท่านพดูอยา่งรุนแรงเลย เรากค็ดิอยู่ วา่..หลวง
พอ่จะไปพดูกบัมนัทําไม คนขีเ้มามนัไมรู่เ้รื่องหรอก  แตเ่รา
ไมไ่ดพ้ดูออกมาหรอก  พดูกนัเหมอืนกบัคนทะเลาะ คนจะ
ตอ่ยกนั เรากค็ดิวา่..พระองคเ์ดยีวกบัโยมสองคน มนัจะสูไ้ด้
ไหมหนอ เรากเ็ตรยีมพรอ้มไว ้ พอดมีี ระฆงัแขวนอยูก่ิง่ตน้
เคง็ กเ็ราน่ีแหละเอาไปแขวนไว ้มนัไมม่หีอระฆงั  มนักม็คีอ้น
ตรีะฆงัขนาดใหญ่เท่าแขน ยาวประมาณครึง่วา เรากเ็หลยีว
มองหาเตรยีมพรอ้มไว ้ถา้มนัตหีลวงพอ่กู กูจะชว่ยหลวงพ่ อ
ยงัไง เออ้..มคีอ้นอยูต่รงนัน้ กูจะหวดมนัเลย จะชว่ยหลวงพอ่  
ถา้มนัตอ่ยหลวงพอ่กู กูจะเอาคอ้นตมีนัเลย เรากว็างผงัไว ้แต่
แลว้มนักไ็ม่ เกดิอะไรหรอก  กผ็า่นไป  น่ีคอืยกตั วอยา่งวา่
สมยันัน้รุนแรงขนาดไหน แสบเผด็ขนาดไหน ยุคก่อน ..หลวง
พอ่ชาท่านพดูแบบอยา่งนัน้เลย ท่านจะวา่ตรงๆ ผาง ..ผาง..
เขา้ไปเลย ไมร่รีอ  เพราะวา่ท่านกําลงัทําความเพยีร ท่าน
กําลงัเล่นกบักเิลส กําลงัตอ่ยกบักเิลสแบบสดๆ รอ้นๆ  พอ
ใครไปใกลท้่าน ท่านกพ็ดูยงักบัจะฆา่กเิลสในบดันัน้เลย  นัน่
คอืพระยุคก่อนเป็นอยา่งนัน้  น่ี..เราประทบัใจ ประทบัใจอยา่ง
นัน้   
 ถา้ออ่นแอปวกเปียกมนักเ็หมอืนกบักนิแตข่องหวาน
ของมนั  ลองดสู ิ พระที่ไมต่อ่สูก้บักเิลสอยา่งเจา้อาวาส



๓๗ 

ทัง้หลายน่ีสกึไปไมรู่เ้ท่าไหรแ่ลว้  ๑๐ กว่าพรรษากส็กึ  ๒๐ 
กวา่พรรษากย็งัสกึ ไมว่า่พระไทย- พระฝรัง่ กส็กึกนัทัง้นัน้ 
เพราะวา่ประเลา้ประโลมพะเน้าพะนอกบัญาตโิยม โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่โยมผูห้ญงิ โยมที่เขาเลื่อมใส เขาศรทัธา อุปถมัภ ์
อุปฏัฐาก เอานัน้มาให ้เอาน้ีมาถวาย แลว้กท็ําท่าฟงัธรรม 
ปรกึษาธรรมะ ศกึษาธรรมะ   อาจารยไ์หนกไ็มสู่อ้าจารยข์อง
ตวัเอง อาจารยไ์หนกไ็ มเ่ครง่เท่ากบัอาจารยข์องตวัเอง 
อาจารยไ์หนกไ็มน่่าเลื่อมใสเท่ากบัอาจารยข์องตวัเอง น่ีมนัมี
ลกัษณะอยา่งน้ี ตอนเชา้..อาหารดีๆ  กจ็ดัเตรยีมมาใหอ้าจารย ์ 
ตอนบา่ย..น้ําปานะอะไรที่อาจารยช์อบ เอามาให ้มาปรนนิบตัิ
ดแูลอยา่งดเีลย น่ีครา่วๆ คอืเป็นรปูลกัษณะอยา่งน้ี  พระน่ี
ตายกนัไปมากแลว้  เจา้อาวาสทัง้หลายตายไปมากแลว้  
ขนาดเป็นพระคร ูเป็นเจา้คณะตาํบล กต็ายเพราะเรื่องอยา่ง น้ี 
หรอืเรื่องคลา้ยๆ อยา่งน้ี น่ี..สิง่เหล่าน้ีมนัไมไ่ดน่้าประทบัใจ 
 เราประทบัใจที่หลวงปูช่าท่านกเ็คยไปเ จอเขา้
เหมอืนกนั แตท่่านกห็นีไป ท่านไมอ่อเซาะกบัผูห้ญงิทัง้หลาย 
กบัคนทัว่ไปท่านวางตวัเสมอภาคกนัทัง้หมด น่ี..เราประทบัใจ
หลวงพอ่อยา่งน้ี  สว่นเรื่องธรรมะระดบัสงูนัน้ ..วนัน้ีเวลาไม่
พอ กเ็อาแคน้ี่ก่อน  ถา้ยงัไงหากปลูกฝงัรกัษาตน้มนัใหด้แีลว้
มนักจ็ะออกดอก ออกผล ตามมาภายหลงั เป็นสจัธรรม  เป็น



๓๘ 

หน้าที่ของมนัเองที่จะเป็นอยา่งนัน้  เพราะฉะนัน้ หมดเวลาจงึ
ขอยุตทิี่จะปรารภวา่ประทบัใจอะไรกบัหลวงปูช่า ที่ไดอ้ยูก่บั
หลวงปูช่ามาก่อนใครๆ  สาํหรบัหลวงพอ่ไพฑรูยก์ป็ระทบัใจ
หลวงปูช่าในหลายๆ อยา่ง ดงัที่กล่าวมาน้ีเอง 
 

 



๓๙ 

มรดกธรรม ลําดบัที่ ๖๒๐ 
พระครบูาจารยช์า กบั สามเณรฑรูย ์ 

แห่งวดัหนองป่าพง 

วนัที่ ๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๙.๐๐ น.  
(เล่าไวเ้ป็นภาษาอสีาน) 

 
 

 พระครบูาจารยช์ากบัสามเณรฑรูยแ์ห่งวดัหนองปา่พง  
ภาษาเก่าเรยีกกนัวา่ “ครบูาจารย”์  ไมนิ่ยมออกชื่อ  เณรฑรูย์
หรอืเดก็ชายไพฑรูย ์ฬานั นท์ ไปอยูก่บัหลวงปูช่าตัง้แต่ วนัที่ 
๒๐ มนีาคม พ .ศ. ๒๕๐๔  โดยพอ่ใหญ่สุด พลสมคัร (บา้น
หนองขุมดนิ) พาไปฝากใหอ้ยูก่บัหลวงปูช่า พอหลวงปูช่าเหน็ 
กบ็อกวา่  “โอ.้..เอาลูกเขามาแลว้ เอาลูกเขามาแลว้ ”  ท่านก็
รบัไว ้วนันัน้เป็นวนัพระ  ตอนเชา้ท่านกอ็อกบณิฑบาตที่บา้น
กลาง ไปองคเ์ดยีว  บา้นกลางกเ็ป็นหมูบ่า้นที่พอ่อํ่าอยู ่ พอ่
อํ่ากเ็ป็นพอ่ของหลวงตามา  พอ่อํ่าเป็นหวัหน้าทายกในสมยั
นัน้ แกกบ็อกใหไ้ปรบับาตรครบูาจารย ์ แตเ่ราไปแลว้กไ็มไ่ด้
เจอท่าน คงสวนทางกนัอยา่งไร ไมรู่ ้ฝนกต็กพอด ีกเ็ลย
กลบัมา พอกลบัมาวดักเ็หน็ท่านกําลงัฉนัอาหารอยู ่ท่านกร็บั
เราไว ้ใหอ้ยูก่บัท่านตัง้แตน่ัน้ 
 



๔๐ 

 หลวงปู่ ชาฉันอาหารท่ีเรากินไม่หมด 
 ยุคนัน้ มพีระไมม่าก กม็คีรบูาจารยจ์นัทร ์ (วดับงึเขา
หลวง) เป็นอาวุโสรองจากท่าน องคท์ี่สองกค็อือาจารยส์นีวล 
(ตอนน้ีสกึไปแลว้ ) องคท์ี่สามกค็ื อหลวงพอ่เขง็ องคท์ี่สีก่ค็อื
อาจารยท์ูล (หนองคาย)  สว่นนอกนัน้กเ็ป็นพระใหม ่เณรใหม ่
สลบักนัไปมา มอียูว่นัหน่ึงขณะหลวงปูช่ากําลงัฉนัอาหาร ซึ่ง
ยุคนัน้อาหารกม็ไีมม่าก ตอ้งแจกแบง่กนั พอกลบัจาก
บณิฑบาตกใ็หเ้ณรหรอืผา้ขาวเกบ็ออกจากบาตรพระทุกองค ์
รวมไวใ้นกะละมงั  สว่นขา้วเหนียวกแ็บง่เอาไวใ้นบาตรของ
แตล่ะคน  พอไดเ้วลากนํ็าเอากะละมงัไปประเคนท่าน ท่านนัง่
อยูเ่ป็นประธานสงฆ ์ท่านกเ็ลอืกเอา เหลอืนอกนัน้ครบูาจารย์
จนัทรก์เ็ป็นผูแ้จกแบง่อาหาร  มน้ีอยกแ็จกกนัน้อย จนครบ ที
น้ีพอแจกแลว้กฉ็นั เราเป็นผา้ขาวไปอยูใ่หมก่ก็นิอะไรไมไ่ด้
มากเท่าไร จงึมอีาหารเหลอือยูใ่นชาม ท่านเหน็เราหยุดกนิ
แลว้ ท่านกเ็รยีกใหนํ้าชามไปใหท้่านดู กย็กประเคนท่าน ท่าน
กฉ็นัอาหารที่เหลอืของเรานัน่แหละ  เออ..นัน่แปลกประหลาด 
สะดุดใจ สะดุดความรูส้กึ เรากจ็าํไว ้จาํไดแ้มน่ นัน่เรื่องหน่ึงที่
เกี่ยวขอ้งกบัท่าน เป็นเรื่องเกี่ยวกบัวา่ “อาหารสาํหรบั ขบฉนั
ในยุคนัน้มไีมม่าก” 
 



๔๑ 

 เณรเทียบ 
 เณรเทยีบเป็นคนยโสธร เมื่อก่อนเป็นอาํเภอยโสธร 
อาจารยค์าํท่านไปเยีย่มบา้น คอืบา้นขา้วไรใ่หญ่  กไ็ดเ้ณรมา
ดว้ยคนหน่ึง ท่านกนํ็ามาฝากไว ้สว่นท่านอาจารยค์าํกไ็ป
ธุดงคท์างถํ้าเหวสนิชยั  อาํเภอโขงเจยีม แตเ่มื่อก่อนเขา
เรยีกวา่ อาํเภอบา้นดา่น  ภายหลงัทางการเขาเปลี่ยนใหมว่า่
อาํเภอโขงเจยีม ท่านอาจารยค์าํกไ็ปอยูถ่ํ้าแถวนัน้ ไมก่ลบัมา
วดัหนองปา่พง ท่านกฝ็ากเณรเทยีบไวท้ี่น่ี  เณรเทยีบมี
อุปนิสยัเป็นคนดือ้  (ซุกซน)  ตอนนัน้เรากบ็วชเป็นเณรแลว้ 
ระหวา่งทางกลบัจากบณิฑบาตบา้นกลาง ระยะทางมนักไ็กล
สาํหรบัเดก็ เราสะพายบาตร  ๒ ใบ  ของเราและของครบูา
จารย ์มนักห็นัก และเหน่ือย เรากเ็ลยนัง่พกั เณรเทยีบกเ็อา
เทา้มาเตะเณรฑรูย ์แลว้กพ็ดูวา่ “ไปสิ..นัง่อยูท่ําไม ”  แตเ่ณร
ฑรูยก์เ็ฉยๆ ไมไ่ดว้า่อะไร  กเ็ตะครัง้เดยีวเท่านัน้แหละ แต่
มนัไมสุ่ภาพ เณรฑรูยก์ไ็มไ่ดโ้กรธอะไรหรอก เพราะวา่เดีย๋ว
จะเกิดการทะเลาะววิาท ถา้เรื่องไปถงึหูครบูาจารย ์ กลวัวา่
ท่านจะไล่หนีทัง้สองคน เรากเ็ลยไมโ่ตต้อบ เฉยอยา่งเดยีว 
 ตอนนัน้กม็กัเป็นโรคกระเพาะ เพราะอาหารมนัขาด
แคลน  มแีตน้ํ่าพรกิกบัผกัดอง กนิแลว้กป็วดทอ้ง  พอท่าน
แจกอาหาร กม็สีม้ผกั (ผกัดอง) สม้ผกัเสีย้น สม้ผกักาด เณร



๔๒ 

เทยีบกไ็มก่นิ เณรฑรูยก์ไ็มก่นิ เพราะมนัจะเป็นโรคกระเพาะ 
พอท่านแจกอาหารเสรจ็ ในบาตรเณรเทยีบมนักผ็กัดอง เณร
เทยีบกถ็ามเณรฑรูยว์า่ เอาไหม เรากต็อบวา่ไมเ่อา  แตม่นัก็
โยนสม้ผกัเสีย้นใสบ่าตรเรา บางสว่นกล็งบาตรบา้ง บางสว่นก็
กระเดน็ออกนอกบาตรเป้ือนผา้เราบา้ง เรากเ็ ฉย ไมโ่ตต้อบ
แมแ้ตนิ่ดเดยีว กผ็า่นไป เรากเ็กบ็ความรูส้กึไว้ 
 พอเลกิจากทําวตัรเยน็ เณรเทยีบกเ็ดนิทางกุฏขิอง 
“ยาพอ่รงั” (เณรรงั) เณรรงักเ็ป็นคนแก่ แกเลกิจากเมยีมาบวช 
เณรเทยีบกไ็ปเคาะกุฏเิณรรงั แลว้รอ้งสง่เสยีงรบกวนดงัๆ วา่ 
“หลวงตานอนแลว้หรอื ทํา ไมนอนแตห่วัคํ่า ไ มภ่าวนาหรอื ” 
หลวงตารงักบ็น่นิดหน่ึงวา่ เณรน้ีทําไมดือ้นัก  แตก่แ็ลว้ไป 
เพราะเณรรงัเพิง่มาบวชไดไ้มน่าน 
 แตม่ี เณรบวชก่อนคนหน่ึงชื่อ “เณรวอน ” รูเ้รื่อง
พฤตกิรรมของเณรเทยีบ กเ็ลยไปฟ้องครบูาจารยช์า วา่เณรน้ี
มนัทําอยา่งนัน้อยา่งน้ี พอทําวตัรเสรจ็ท่าน กเ็รยีกเณรเทยีบ
มาถามวา่จรงิไหม เณรเทยีบเตะเณรฑรูยจ์รงิไหม เณรเทยีบ
กร็บัวา่จรงิ  ไปเคาะกุฏขิองยาพอ่รงั แลว้รอ้งรบกวนวา่ ยา
พอ่รงัไมภ่าวนาจรงิไหม เณรเทยีบกร็บัวา่จรงิ  และยงัเคยเอา
ไฟฉายสอ่งใสห่น้ายาพอ่รงัจรงิไหม  ซึ่งตอนนัน้ยาพอ่รงักําลงั
นัง่อยู ่ มนักฉ็ายไฟสอ่งใสห่น้าแกอยูอ่ยา่งนัน้ และเคยโยนสม้



๔๓ 

ผกัใสบ่าตรเณรฑรูยจ์รงิไหม เณรเทยีบกย็อมรบัวา่จรงิ ท่านก็
เลยอบรมวา่  มนัไมใ่ชห่น้าที่ข องสมณะ สามเณร ที่จะไปทํา
แบบนัน้ มนัไมถ่กูตอ้ง ไมค่วรทํา มาบวชเพื่อจะเอาบุญ แตน่ี่
มนักลายเป็นเอาบาปน่ะ หมูเ่พื่อนเขามาเอาความสงบราํงบั 
แตเ่รามาทํากรรมทําเวร อยา่งน้ีไมไ่ด ้ ยอมรบักด็แีลว้ แตว่า่ก็
ตอ้งลงโทษ ลงทณัฑกรรม และอยา่ทําอกีตอ่ไป  เอาอยา่งน้ี
จะลงโทษโดยใหไ้ปบณิฑบาตคนเดยีวที่บา้นผึง้ ไดอ้ะไรมาก็
ฉนัอยา่งนัน้ ไดแ้ตข่า้วก็ฉนัแตข่า้ว อยูค่นเดยีวที่กุฏ ิ ใหท้่าน
จนัทรเ์ขยีนป้ายไปตดิไวว้า่ ไมใ่หญ้าตโิยม ไมใ่หพ้ระเณร เขา้
ไปบรเิวณนัน้  ถา้มเีหตุจาํเป็นอะไรกใ็หม้าพดูกบัผม  (หลวง
พอ่ชา) เท่านัน้  ไมใ่หเ้ณรเทยีบคุยกบัพระเณรคนอื่นๆ  อยู่
อยา่งนัน้จนกวา่ผมจะสัง่ใหเ้ลกิได ้ ภาวนาอยูน่ั น่คนเดยีว ไม่
ตอ้งไปหาเพื่อน ถา้ไปหาแลว้มนักจ็ะทําบาป ทํากรรม ทําเวร 
สรา้งปญัหา สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัคนอื่น  ฉะนัน้ ใหอ้ยู่
คนเดยีว ใหส้าํนึกผดิเสยีก่อน ใหม้มีารยาทที่ดขีึน้ก่อน  ทําได้
ไหม  ตกลงไหม  “โอ๊ ย .. ขา้น้อยทําไมไ่ด ้ ไมต่กลง ” 
(“ขา้น้อย ” เป็นคาํใชเ้รยีกแทนตวัเองเวลาสนทนากบัพระที่
อาวุโสกวา่ มคีวามหมายเท่ากบัคาํวา่ “กระผม”)  อา้ว .. ทํา
ไมไ่ดแ้ลว้จะเ อายงัไง มนัใกลจ้ะเขา้พรรษาแลว้ บา้นขา้วไร่
ใหญ่กอ็ยูท่ี่ยโสธรโน่น รถกห็ายาก จะสง่ขึน้รถกไ็มม่เีงนิ  เอา้
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..ถา้งัน้กส็กึเลย เณรฑรูยเ์สือ้กางเกงยงัอยูน่ี่ไหม “ยงัอยูท่ี่กุฏิ
ขา้น้อย ” งัน้ไปเอามาใหเ้ ณรเทยีบ  ท่านกใ็หส้กึทนัทเีลย 
ไมใ่หข้า้มวนัขา้มคนืเลย  สมยันัน้หลวงปูช่าท่านรุนแรง เอา
จรงิ  ท่านยงัหนุ่มอยู ่อายุ ๔๒ ปี  “ไมใ่หข้า้มวนัขา้มคนื ของ
ไมด่เีอาไปทิ้ง รบีทิ้งเท่าไรยิง่ด ีไมม่อีะไรจะชว่ยแลว้ ชว่ยได้
เท่าน้ี สกึแลว้กไ็ปอยูก่บัแมต่า (น้องสาวหลวงปูช่ า) บา้นอยู่
ตรงหวัมุมวดั ไปทํานาชว่ยเขา เลี้ยงววัเลี้ยงควายชว่ยเขา 
จนกวา่จะมโีอกาสมรีถไปทางนัน้ จงึใหเ้ขาสง่กลบั  ชว่งน้ีมนั
ลําบากอยู ่ไมม่เีงนิ ไมม่รีถ”  สมยันั ้นมแีคร่ถสองแถวของตา
เปรมคนัเดยีว  รบั-สง่คนไปตลาด กเ็ลยใหเ้ณรเทยีบสกึไป
ตอนนัน้ น่ีคอือกีเรื่องหน่ึงที่เณรฑรูยเ์กี่ยวขอ้งกบัครบูาจารย์
ชา 
 
 เณรอุ่น 
 เณรอุน่ เป็นคนบา้นบุง่หวายน่ีแหละ เณรอุน่น้ีภาวนา
อยา่งไรไมรู่ ้เหน็นัน่เหน็น่ี เหน็แมก้ระทัง่เลขรางวลัที่ ๑ หก
ตวั แดงมาเลย  ภาวนาแลว้สงบดอียา่งนัน้อยา่งน้ี กพ็ดูไป 
เป็นสญัญาวปิลาสอะไรไมรู่ ้ ทน้ีีอยากจะเรง่ความเพยีรเพื่อให้
บรรลุอรหนัต ์กเ็ลยไปขออนุญาตครบูาจารยช์า วา่จะขออด
ขา้วสกั ๗ วนั  เรากอ็ยูใ่นเหตุการณ์ดว้ย  พอไปขอแลว้ท่าน
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ไมใ่ห ้ท่านกบ็อกวา่ อยา่รบีไปก่อนกนัเลย จะไปพระนิพพาน
กไ็ปพรอ้มกนัน่ีแหละ มาทหีลงัจะไปก่อนได้ ยงัไง  ท่านกพ็ดู
แบบเหน็บใหค้ดิ ไมใ่หอ้ดขา้ว หรอก  ฉนัเหมอืนเพื่อน ทํา
เหมอืนเพื่อนน่ีแหละ  ทําวตัร สวดมนต ์ทํากรรมฐาน เดนิ
จงกรม ภาวนา เหมอืนเพื่อนน่ีแหละ  แตเ่ณรอุน่กไ็มพ่อใจ  
ถดั ๓-๔ วนั เณรอุน่กแ็อบหนีไป  ตอนนัน้กอ็ยูก่นัไมถ่งึสบิ
องค ์ กร็ูว้า่ใครอยูใ่ครไมอ่ยู ่ ไปตรวจดทูี่กุฏกิไ็มเ่หน็บรขิาร 
แสดงวา่ห นีไปแลว้ คงจะไปทําความเพยีรเอง คดิวา่หลวงปู่

ชากดีกนัขดัขวาง 
 ท่านกเ็ลยชวนเณรฑรูยไ์ปตามรอยดวูา่เณรอุน่ไปทาง
ไหน  เรากส็ะพายยา่มตามท่านไปทางบา้นอโีต ้ บา้นกุดเปง่  
ฉนัเสรจ็กไ็ปกบัท่านสองคน เดนิตามทางรถไฟ จากบา้นคาํ
นางรวย บา้นกุดเปง่ ไปจนถงึบา้นบุง่หวาย เพื่อจะไปบอกพอ่
แมเ่ขาวา่ เณรอุน่แอบหนีไปแลว้ ใหเ้ขารบัทราบไว ้ท่านก็
อธบิายใหฟ้งัวา่  เณรอุน่มาขออดขา้ว แตท่่านไม่ อนุญาต 
เพราะกลวัวา่จะเป็นอะไรไป  สงสยัมนัไมพ่อใจ กเ็ลยแอบหนี
ไป  
 หลงัจากนัน้ถดัมายงัไมถ่งึ ๒ ปี เณรอุน่กลบัมา ไมใ่ช่
วา่ไดเ้ป็นพระอรหนัตอ์ะไร แตไ่ดเ้มยี มาดว้ย นัน่แหละคนไป
หามรรคผลนิพพานที่บอกไมฟ่งั  ไดย้นิขา่วจากญาตโิยมทาง
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บา้นบุง่หวายเขามาเล่าใหฟ้งั น่ีอกีเรื่องหน่ึงที่เณรฑรูย์
เกี่ยวขอ้งกบัครบูาจารยช์า 
 
 เหน็เณรฑูรยเ์ป็นครบูาจารยช์า 
 ในชว่งที่เขากําลงัทําถนนเขา้วดัหนองปา่พง ตอนนัน้
กเ็หลอืเณรคอืเณรฑรูยค์นเดียว สว่นพระกม็ ี ๔ รปู  ท่านกม็ี
การสวดปาฏโิมกขเ์พราะเป็นวนัพระ เวลาประมาณ ๖โมงเยน็ 
เราเป็นเณรกไ็มไ่ดเ้ขา้ไปนัง่ฟงัดว้ย  ท่านไมไ่ดก้ําหนดวา่ให้
ทําอะไร (แตยุ่คน้ีวดัหนองปา่พงกใ็หเ้ณรนัง่ฟงัอยูด่า้นนอก
ได้)  เรากเ็ลยเดนิไปดโูยมเขาขุดดนิปรบัแตง่ถนน สะพาย
ยา่มแลว้ กถ็อืไฟฉายไป เพราะมนัใกลค้ํ่า พอดมีโียมจากใน
เมอืงขบัรถมา จะมาถวายน้ําปานะ ยุคนัน้น้ําปานะกม็แีคเ่ป๊ป
ซี่กบัน้ําแขง็ พอมาถงึบรเิวณถนนที่เขากําลงัปรบัแตง่อยู ่รถ
เก๋งเขากต็ดิหล่ม  พวกเขากเ็หน็เณรฑรูย ์แตเ่ขาเขา้ใจวา่เป็น
ครบูาจารยช์า เขากม็กีนั ๔-๕ คน เหน็เหมอืนกนัวา่เป็นหลวง
ปูช่า แตค่วามจรงิเป็นเณรฑรูย ์หรอืท่านอาจจะมาลวงสายตา
ใหเ้หน็เป็นท่านกไ็ด ้อนัน้ีกไ็มม่ใีครรู ้แตว่า่เณรฑรูยก์ร็ูต้วัวา่
เป็นเณรฑรูย ์พอเหน็พวกเขาลงจากรถแลว้เดนิตามมา เราก็
รบีเดนิ เขากพ็ดูคุยกนัวา่ “หลวงพอ่ชามารบัพวกเรา”  พอเรา
พน้ประตเูณรฑรูยก์แ็อบอยูห่ลงัประต ูใหเ้ขาเดนิผา่นไปก่อน 
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พอเขาไปถงึศาลากเ็หน็หลวงพอ่ชากําลงัสวดปาฏโิมกขอ์ยู่
ใกลจ้ะเสรจ็พอด ีเขากพ็ากนัตื่นเตน้อศัจรรยใ์จ บอกวา่หลวง
พอ่ชาแสดงปาฏหิารยิแ์ลว้ ท่านไปปรากฏใหเ้หน็อยูห่น้าวดั 
ครบูาจารยจ์นัทรก์เ็ลยทว้งวา่ ไมใ่ชเ่ณรเหรอ ที่น่ีมเีณรอยู่ คน
หน่ึงน่ะ  เขากย็นืยนัวา่ไมใ่ช ่เขาไมย่อมรบัวา่เป็นเณร เขา
ยอมรบัวา่เป็นหลวงพอ่ชาอยา่งเดยีว ครบูาจารยจ์นัทรก์็
ออกมาถามเราวา่ ไปหน้าวดัมาหรอืเปล่า เรากเ็ลยบอกวา่ ไป 
เหน็รถเขาตดิหล่มไหม เหน็ ท่านกเ็ลยกลบัไปบอกเขาวา่เป็น
เณร  เขากย็นืยนัวา่ไมใ่ช ่กเ็ลยเป็นที่กงัขากนัอยู ่
 ตอ่มาภายหลงัท่านอาจารยอ์มรไปอยูท่ี่วดัหนองปา่
พง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่านกถ็ามรวบรวมขอ้มลูยอ้นหลงั เพื่อ
ทําหนังสอืชื่อวา่ “สุภทัทานุสรณ์ ” ท่านกเ็อาเรื่องน้ีใสไ่ว ้ท่าน
เขยีนวา่หลวงปูช่าแสดงฤทธิอ์อกไปปรากฏตวัอยูห่น้าวดั แต่
ไมไ่ดร้ะบุวา่เกี่ยวกบัเณรฑรูยเ์ลย แตอ่ยา่งไรกต็าม ไมม่ใีครรู้
จรงิสกัคน ความจรงิอยูก่บัความจรงิ มนัอาจจะเป็นการแสดง
ฤทธิข์องท่านจรงิกไ็ด ้มนักเ็ป็นไดท้ัง้นัน้ 
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 ผีบกัด่าง 
 เรื่องผบีกัดา่ง (ผไีอด้า่ง ) มนัเอากอ้นหนิขนาด
ประมาณเท่าหวัแมม่อืขวา้งใสบ่า้นแมต่า (น้องสาวหลวงปูช่า) 
ตอนชว่งคํ่าๆ   เหตุเกดิสองวนัตดิกนั  แตก่ไ็มโ่ดนหวัใคร
หรอก  สมยันัน้ยงัไมม่ไีฟฟ้า มแีตต่ะเกยีง โยมเขากเ็อากอ้น
หนินัน้มาใหท้่านด ูเขาบอกวา่มนัขวา้งใสใ่ตห้ลงัคาแลว้หนิก็
ตกลงมา แตไ่มเ่หน็วา่ใครขวา้ง ถา้เป็นคนขวา้งมาจากขา้ง
นอกมนักน่็าจะโดนดา้นบนหลงัคาส ิแตน่ี่มนัโดนใตห้ลงั คา 
เขากพ็ากนัวติกกงัวล จงึนิมนตท์่านไปด ูท่านกเ็ลยชวนเราไป
ดกูบัท่านสองคน “ไป..ฑรูยจ์ะพาไปดขูองแปลกๆ ไปไหม ” 
เรากต็อบวา่ “โดยขา้น้อย ” (หมายถงึ “ครบักระผม ” เป็นคาํ
อสีานโบราณที่ใชส้นทนากบัพระที่อาวุโสกวา่)  กไ็ปนัง่คุยกนั
ที่บา้นแมต่า รออยูว่า่เมื่อไรมนัจะมาขวา้ งอกี รอจนดกึแลว้ก็
ไมม่อีะไรเกดิขึน้ ท่านกเ็ลยบอกใหท้ําบุญเลี้ยงพระ ชกัอนิจจา
บงัสุกุลอุทศิใหเ้ขา  ตอ่มาภายหลงัมนักม็ขีา่วแพรใ่นหมูบ่า้น
วา่ “ผบีกัดา่ง” เป็นผูท้ํา เพราะวา่บา้นน้ีสง่เสยีงดงัรบกวน กุฏิ
พระเณรกอ็ยูใ่กล้ๆ  ไมรู่จ้กัเกรงใจพระเณร กเ็ลยสัง่สอนให้
สาํนึกบา้ง 
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 คนปีนบ้านแม่ขาว 
 มคีนปีนบา้นแมข่าว (แมช่ี ) มนัคงคดิจะบุกเขา้ไป
ขม่ขนืแมข่าว เขากม็าบอกหลวงปูช่าตอนกลางคนื คนืนัน้
เป็นคนืเดอืนหงาย (พระจนัทรข์า้งขึน้) ท่านกเ็ดนิมาเรยีกเรา
ที่กุฏ ิ วา่ “ฑรูย์ ...มาจะพาไปดบูา้นแมข่าว มคีนปีนบา้นแม่
ขาว” ตอนนัน้เราบวชพระแลว้ เราไดย้นิแตไ่มไ่ดข้านรบั ท่าน
กเ็ดนิไปก่อนโดยไมร่อใหเ้ราขานตอบ กไ็มท่ราบวา่ท่าน รูไ้ด้
ยงัไงวา่เราตื่นหรอืเปล่า พอเราออกจากกุฏ ิกเ็หน็ท่านไปไกล
แลว้ เรากต็ามหลงัท่านไป น่ีคอืความแปลก พอไปถงึกไ็ป
ตามดรูอ่งรอย กไ็ปสองคนกบัท่าน แตก่ไ็มพ่บใครหรอก พวก
แมข่าวกบ็อกวา่มนักําลงัปีนขึน้มา พอไดย้นิเสยีงหมาเห่ามนั
กห็นีไป 
 
 มีคนมายิงไก่ป่าในวดั 
 มคีนมายงิไก่ตอนกลางวนั ต อนนัน้กม็ไีก่ปา่ แตไ่ม่
มากหรอก ไมม่รี ัว้ เดก็มนักเ็ขา้มายงิไก่ มคีนมาบอกวา่  
“ครบูาจารย์ ..เหน็มเีดก็สองคนมนัมาแอบยงิไก่ ” ท่านกช็วน
เราไปด ูพอไปกเ็หน็คนพวกนั ้ น ท่านกบ็อกเราวา่เงยีบๆ น่ะ  
เดนิไปเฉยๆ  ท่านกพ็าเราคอ่ยๆ เดนิไปใหพ้วกมนัเหน็ ไมไ่ด้
พดูอะไร  พอมนัเหน็มนักร็บีเดนิหนีไป ท่านกเ็ลยเอย่ขึน้มา
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วา่ “มนัตอ้งลอ้มรัว้น่ะ แตว่า่จะลอ้มไดย้งัไงมนัไมม่เีงนิ”  ท่าน
กพ็ดูเปรยไวแ้คน้ี่  นัน่เป็นจุดเริม่ของการคดิจะลอ้มรัว้ 
 
 เกบ็ผลไม้ ยอดไม้ เป็นอาหาร 
 ชว่งบา่ยท่านอยากจะฉนัมะขามป้อมและสมอ ตอน
นัน้เรายงัเป็นเณรอยู ่ท่านกม็าเรยีกเราที่กุฏ ิ “ฑรูย์..ไปเกบ็
มะขามป้อมกนัเถอะ” เรากไ็มไ่ดข้านรบัหรอก ปกตเิรามนิีสยั
อยา่งนัน้ สว่นท่านกเ็ดนินําไปก่อน ออกไปนอกวดั ไปตามที่
ไร ่ที่นา สมยันัน้มนักม็ตีน้มะขามป้อมและตน้สมอตามที่ไรท่ี่
นา เราเป็นเณรจงึเกบ็ได ้กเ็กบ็สมอและมะขามป้อมถวาย
ท่าน 
 อกีเรื่องหน่ึง เรื่องผกัเหมยีด ท่านไดไ้ปเหน็ตน้ผกัเห
มยีดมนัมยีอดออ่น ท่านกม็าชวนเราไปเกบ็ กแ็บกบนัไดไป
ดว้ย ท่านกใ็หเ้ณรฑรูยปี์นบนัไดขึน้ไปเกบ็ยอดผกัเหมยีด 
ท่านกย็นืจบับนัไดใหอ้ยูข่า้งล่าง เรากเ็ดด็ยอดผกัเหมยีด แลว้
โยนลงมา เกบ็เอาไปใหแ้มข่า วลวกถวายใหพ้ระเณรฉนักบั
น้ําพรกิ ตอนนัน้กบัขา้วมนักห็ายาก อยูก่นัเงยีบๆ ไมม่แีขก
ไปมาหาสู ่อยูแ่บบกนัเองเหมอืนกบัที่เราอยูก่นัตอนน้ี นานๆ 
จงึมแีขกมาหาสกัท ี
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 ครบูาจารยช์าดแูลเณรฑูรยต์อนป่วยไข้ 
 มคีรัง้หน่ึงเณรฑรูยป์ว่ยเป็นไขม้าลาเรยี สมยันัน้ไข้
มาลาเรยีกร็ะบาดอยูใ่นวดัไมไ่ดข้าด เดีย๋วคนนัน้เป็นเดีย๋วคน
น้ีเป็น  วนันัน้ท่านกไ็ปฉนัในหมูบ่า้น ท่านจงึสัง่อาจารยส์นีวล
วา่ ใหด้แูลเณรฑรูย ์ตม้ขา้วใหเ้ณรดว้ย เอาขา้วที่เรา
บณิฑบาตไดม้านัน่แหละตม้ใหเ้ณร เณรเป็นไข ้ พอท่านกลบั
ท่านกถ็ามวา่ “ตม้ขา้วใหเ้ณรหรอืยงัสนีวล ”  อาจารยส์นีวลก็
ตอบวา่ “ไมไ่ดต้ม้ เพราะวา่กลวัจะเป็นอาบตัิ ”  ท่านกด็ุเอา 
“โอ๊ย..มนัจะเป็นอาบตัยิงัไง ขา้วน่ึงสุกแลว้ ไมใ่ชข่า้วสาร ถา้
เอาขา้วสารไปหุงนัน่มนัจงึเป็นอาบตั ิทําไมซื่อบือ้นั ก”  เรา
นอนอยูข่า้งบนกุฏกิไ็ดย้นิเสยีงท่านดุอาจารยส์นีวล  วนัน้ีเณร
ฑรูยก์ไ็มไ่ดฉ้นั เพราะอาจารยส์นีวลไมต่ม้ขา้วให ้ กแ็ลว้ไป  
พอตอนกลางคนืท่านกม็าเยีย่ม ท่านกเ็หน็วา่ไมม่น้ํีา ไมม่ี
กระโถน ตอนนัน้หอ้งสว้มกอ็ยูไ่กลประมาณรอ้ยถงึสองรอ้ย
เมตร สว้มกแ็คขุ่ดเป็นหลุม มไีมว้างพาดปากหลุม พอใหเ้อา
เทา้เหยยีบได ้แลว้กข็บัถา่ยลงในหลุมเลย  แตด่หีน่อยเราเป็น
ไมห่นัก กเ็ลยพอจะเดนิไปได ้ ท่านกไ็ปเอากระโถนมาให ้เอา
น้ํามาให ้ท่านบบีนวดให ้ท่านกพ็ดูคุยใหก้ําลงัใจ เพราะเหน็
เราเป็นเดก็ กลวัจะวา้เหว ่ และมอีกีคราวหน่ึงเราปวดหวั 
ท่านกห็าสมุนไพรมารวมใสผ่า้ขาวมดัเป็นลูกกลมๆ แลว้น่ึง 
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ท่านเอามาตัง้ไวท้ี่หวัเราดว้ยมอืท่านเอง สมยัอยูก่บัท่านมแีต่
รกัษาบาํบดัดว้ยสมุนไพรพืน้บา้น เชน่ บอระเพด็ ลูกตาไก ้
ลูกตากวาง ลูกตาใส 
 
 เสนอให้พระเณรเลิกสบูยา 
 ตอนนัน้นิยมสบูยา (ยาเสน้ บุหรี่ ) กนัมาก  ตดิกนัมา
ตัง้แตยุ่คโบราณ  หลวงปูม่ ัน่ท่านกส็บู ครบูาจารยช์า ครบูา
จารยจ์นัทร ์ครบูาจารยเ์ที่ยง อาจารยส์นีวล กส็บู ใครตอ่ใครก็
สบู ตอนนัน้เป็นชว่งสงครามเวยีดนาม กม็คีนเขา้มาวดัมาก
ขึน้ เงนิกค็อ่นขา้งสะพดั มกีารซื้อการขายกนัมาก เขากม็ี
ยาสบูมาถวายเยอะขึน้ กเ็ลยไดส้บูกนัมากขึ้น  คนที่ไมส่บูกม็ ี
อาจารยม์หาอมร หลวงพอ่ศร ีมหาอนิทร ์หลวงพอ่เขง็ เณร
ฑรูย ์(ตอนนัน้เราบวชเป็นพระแลว้ แตข่อเรยีกวา่ “เณรฑรูย์ ” 
เพราะเป็นเรื่องราวระหวา่งเณรฑรูยก์บัครบูาจารยช์า ) มี
ประมาณ ๔-๕ รปู  นอกนัน้สบูกนัหมด  ก่อนทําวตัรกส็บู ทํา
วตัรเสรจ็กส็บู  ก่อนฉนักส็ู บ ฉนัเสรจ็แลว้กส็บู ควนัโขมงทัง้
วดั เราเหมน็จะตาย กเ็ลยไปทาบทามพวกที่ไมส่บู บอกวา่ผม
จะเอาเรื่องน้ีเสนอในที่ประชุม ผมจะขอใหง้ด ใหเ้ลกิสบูยา ถา้
ท่านไมง่ด ผมจะพจิารณาตวัเอง ผมอยูด่ว้ยไมไ่ดห้รอก มนั
เหมน็จนจะสาํลกัควนัตาย  เรากเ็ลยไดนํ้าเสนอในตอน
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หลงัจากสวดปาฏโิม กขเ์สรจ็ พอเสนอแลว้หลวงปูช่าท่านก็
เหน็ดว้ย ท่านกบ็อกวา่ “ผมอยากเลกิมานานแลว้ แตอ่ยากให้
คนมาเสนอ ตอนน้ีไดโ้อกาสแลว้ ถา้ผมเสนอเองเกรงวา่มนัจะ
กระทบหมูเ่พื่อน เกรงจะมคีนไมพ่อใจ ดแีลว้มคีนเสนอขึน้มา
เปิดประเดน็ใหผ้ม ตอ่ไปน้ีใหเ้ลกิสบูยา เลกิเคีย้วหมากทนัที
เลย” หลวงพอ่จนัทรก์เ็สนอวา่ “ใหย้กเวน้ครบูาจารย์  (หลวง
พอ่ชา ) ไวเ้ถอะ ใหเ้ฉพาะพวกผมงดกนัเอง ” ท่านกบ็อกวา่ 
“ไมไ่ด ้ผมน่ีแหละจะพาหมูพ่วกเลกิสบู ถา้ยงัใหผ้มสบูตอ่นัน่
ยิง่ไมถ่กูตอ้ง ” วดัหนองปา่พงกเ็ลยงดสบูยา งดเคีย้วหมาก 
ตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา ตอนนัน้กม็แีคส่าขาเดยีว คือ วดัเก่าน้อย  
(สาขาที่ ๑) เท่านัน้เอง  
 
 ริเร่ิมข้อวตัรการล้างมือให้ครบูาจารยห์ลงัฉันเสรจ็ 
 เรื่องหน่ึงที่เรารเิริม่ทําแลว้กเ็ป็นขอ้วตัรสบืมาจนทุก
วนัน้ีกค็อื “การคอยลา้งมอืใหท้่านหลงัฉนัเสรจ็ ” เราสงัเกตมา
นานแลว้ไมเ่คยเหน็มใีครทํา ท่านกท็ําเอง เราคดิไดเ้รากไ็ปทํา 
ไปรนิน้ําใสแ่กว้ใหท้่าน ไปลา้งมอืใหท้่าน วนัแรกท่านกไ็มว่า่
อะไร วนัที่สอง ที่สาม ท่านกไ็มไ่ดว้า่อะไร เรากเ็ลยทําเป็น
ประจาํ มนักส็ะดุดสายตา ตอนหลงักค็อ่ยมคีนสอดแทรก
สลบักนัไป เณรฑรูยน่ี์แหละเป็นคนรเิริม่ขอ้วตัรการลา้งมอืให้
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ครบูาจารย ์ หลงัจากท่านฉนัเสรจ็ก็ ลา้งมอื เชด็มอืใหท้่าน 
บางครัง้กป็อกผลไม ้ กเ็ป็นประวตัมิาตัง้แตน่ัน้ ภายหลงัพระ
เณรทัง้หลายกป็ระพฤตติาม มกีารลา้งมอืใหค้รบูาอาจารย ์ 
สว่นเรื่องการลา้งเทา้เชด็เทา้ใหค้รบูาอาจารยน์ัน้ มอียูก่่อน
แลว้ ทํากนัมาก่อนแลว้  แตก่ารลา้งมอืใหค้รบูาอาจารยน์ัน้ยงั
ไมเ่หน็มใีครทํา เณรฑรูยเ์ป็นคนรเิริม่ก่อนเพื่อน  

 
 เลี้ยงกวางในวดัหนองป่าพง 
 เรื่องนํากวางมาเลี้ยงในวดัหนองปา่พง ท่านกพ็ดูกบั
เณรฑรูยว์า่ วดัเราเป็นปา่ ถา้เอากวางมาเลี้ยงมนักจ็ะได้
เหมอืนกบัปา่อสิปิตนมฤคทายวนั สอดคลอ้งกบัสมยัโบราณ 
เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจา้ไปเทศน์สอ นปญัจวคัคยี ์มนัเป็น
สวนกวางเมอืงพาราณส ีเพราะฉะนัน้ เรากน่็าจะลองเอากวาง
มาเลี้ยง เณรฑรูยก์ไ็มไ่ดต้อบอะไร  แคฟ่งัท่านเฉยๆ  ตอ่มา
ท่านกข็วนขวายหากวาง มาไดจ้ากทางอาํเภอขุนหาญหน่ึงคู ่
ชว่งนัน้กท็ํารัว้ลวดหนามแลว้  กเ็ลยปล่อยใหม้นัหากนิอสิระ 
เน้ือที่วดัตอนนัน้ประมา ณ ๘๖ ไร ่กค็อืเขตกําแพงชัน้ในของ
วดัหนองปา่พงปจัจุบนัน้ี  กวางมนักอ็อกลูกทุกปี และเขากห็า
มาเสรมิอกี มนักเ็ลยมมีากขึน้ มกีวางประมาณ ๒๐ ตวั  กวาง
มนักเ็ลี้ยงงา่ย มนัหากนิทัว่ไป และกด็อูว้นพ ี ตอนมนัคลอด



๕๕ 

ลูกใหม่ๆ  มนัจะซ่อนลูกมนัไว ้ไมไ่ดพ้ามาเดนิตามกน้เหมอืน
ววัควายน่ะ ตอนมนัตัง้ทอ้งกด็แูทบไมอ่อก เพราะมนัอว้นพี
อยูเ่ป็นปกต ิพอลูกมนัอายุไดป้ระมาณเดอืนหน่ึง จงึจะเหน็
มนัออกมาเดนิตามกน้แม ่ 
 ตอ่มามนัมกีวางตวัหน่ึงมนัชอบจะชนคน ปกตกิวาง
ตอนที่เขามนังอกใหมย่งัน่ิมๆ ออ่นๆ อยู ่มนักไ็มช่นหรอก แต่
พอเขาใหมม่นัเริม่แขง็มากขึน้ มันกช็อบชนตน้ไม ้ตน้ไมบ้าง
ตน้ตายเลย เพราะเปลอืกมนัถลอกจนไมส่ามารถนําน้ําไป
เลี้ยงสว่นตา่งๆ ได ้ และกวางมนักช็นคนนัน้คนน้ีบา้ง  มคีรัง้
หน่ึงมนัชนพอ่เฉยแบบรุนแรง  กม็พีระมโียมอยูใ่กลบ้รเิวณ
นัน้ ๓-๔ คน  ตอนแรกพอ่เฉยแกไปไล่มนั เพราะกลวัวา่มนั
จะไปชนคนที่อยูแ่ถวนัน้  พอแกเดนิหนัหลงัใหม้นั มนักว็ิง่มา
ชนแกลม้ลง แลว้มนักไ็ถแถไปตามพืน้ดนิ พวกที่อยูใ่กล้ๆ  นัน้
กร็อ้งตะโกนกนั แตไ่มรู่จ้ะทําอะไร ไมช่ว่ยอะไรเลย นอกจาก
รอ้งตะโกนวา่กวางชนพอ่เฉย เณรฑรูยก์ว็ิง่มาจากกุฏ ิถอื
เหลก็ชะแลงมาตไีล่กวางออกไป หลวงปูช่าท่านกร็อ้งบอกให้
ไปหารถมานําพอ่เฉยไปสง่โรงพยาบาล กไ็ดร้ถของหลานชาย
ท่าน ซึ่งตอนนัน้เขาเพิง่ออกแทก็ซี่ใหม ่เอาไวบ้รกิารฝรัง่ชว่ง
สงครามเวยีดนาม แตก่ไ็มใ่ชง่า่ย รอกนันานเป็นชัว่โมง สอง
ชัว่โมง กวา่จะไดร้ถมา  ตอนนัน้หลวงปูช่าท่านกบ็น่เกี่ยวกบั



๕๖ 

เรื่องกวาง เณรฑรูยก์เ็ลยเรยีนท่านวา่ ผมไมเ่ห็ นดว้ยตัง้แต่
แรกแลว้ที่เอากวางมาเลี้ยง  ท่านกพ็ดูกนัแบบพอ่กบัลูกวา่ 
ใครจะไปรูว้า่มนัจะเป็นแบบน้ี  
 
 ขอไปวิเวกครัง้แรก 
 มอียูค่รัง้หน่ึง ท่านอนุญาตใหเ้ณรฑรูยไ์ปวเิวก 
เมื่อก่อนเขาเรยีกวา่ “ไปวเิวก ” ไมไ่ดเ้รยีกวา่ไปธุดงค ์ ท่าน
ชอบพดูใหพ้ระเณรฟงัเรื่องออกพรรษ าแลว้ไปวเิวกภเูขานัน้
ภเูขาน้ี เชน่ ไปภลูงักา ภมูะโรง เป็นตน้  สามเณรฑรูยบ์วช
ยงัไมน่าน ไดแ้ค ่ ๒ พรรษา แตก่อ็ยากไปวเิวกลองด ูเพราะ
เหน็ท่านพดูบอ่ย  กเ็ลยขอลาหลวงพอ่ชาหรอืครบูาจารยช์า 
วา่ “กระผมอยากขอไปวเิวก”  ขอท่าน ๒-๓ ครัง้ ท่านกเ็ลยให้
ไป แตว่า่ใหไ้ปคนเดยีว น่ะ ไปลองด ู ถา้ไมไ่ดไ้ปมนักอ็ดึอดั 
ไมโ่ปรง่ไมโ่ล่งใจ  ท่านบอกวา่หา้มชวนใครไปดว้ย  เรากไ็ป
คนเดยีว  เดนิเลาะไปตามชายแดนประเทศลาว ใกลช้อ่งเมก็ 
อาํเภอบุณฑรกิ ไปเรื่อยๆ คนเดยีว คํ่าไหนนอนนัน่  ไปที่
อาํเภอบุณฑรกิ ญาตโิยมเขากเ็ป็นห่วง เขาบอกวา่มเีสอืมา
กนิววัของชาวบ้ านอยูเ่รื่อย  สมยัโบราณหลงัเกี่ยวขา้วเสรจ็
เขากป็ล่อยใหว้วัมนัออกหากนิไปอยา่งอสิระตามเรื่องของมนั 
ฝงูของใครของมนั หรอืบางทฝีงูหน่ึงกม็หีลายเจา้ของ  พอเขา
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เหน็เณรฑรูย ์เขากเ็กรงวา่เสอืมนัจะมาทํารา้ย เขากต็ามไป
นอนเป็นเพื่อน มญีาตโิยม ๔-๕ คน กลางคนืกก็่อไฟรอบที่
นอน เป็นวธิกีารป้องกนัเสอืของคนโบราณ เขากใ็หเ้กยีรตเิรา 
เขาคงคดิวา่ เป็นเณรถา้ไมเ่ก่งจรงิกค็งมาคนเดยีวไมไ่ด ้ท่าน
ตอ้งมดีแีน่  พอฉนัเชา้เสรจ็เขากส็ะพาย บาตร แบกกลด ถอื
กาน้ํา เดนิไปสง่ แลว้บอกทางใหว้า่ไปทางนัน้จะเ จอหมูบ่า้น
นัน้ แลว้เขาคอ่ยกลบั ออกจากนัน้เรากเ็ ดนิมาทางบา้นดา่น 
เหวสนิชยั แถวชอ่งเมก็  เดนิมาคนเดยีวตลอด สมยันัน้แถว
อาํเภอพบิลูมงัสาหารยงัไมม่สีะพานขา้มแมน้ํ่ามลู ตอ้งนัง่เรอื
ขา้มฟาก  ครัง้นัน้กไ็ปไมน่าน ประมาณเดอืนกวา่ แลว้ก็
กลบัมา 
 พอกลบัมาถงึวดั ท่านกก็ําลงัสรา้งศาลาหลงัใหมพ่อด ี 
พอเหน็เรา ท่านบอกใหเ้ณ รและผา้ขาววา่ “เณรฑรูยม์าแลว้ 
ไป ..ไปรบั ”  ตามพระวนิัยกม็บีอกไวว้า่ใหท้ําการตอ้นรบั
อาคนัตุกะ ระบุอยูใ่นหมวดอาวาสกิวตัร และอาคนัตุกวตัร นัน่
คอืครัง้หน่ึงที่ท่านอนุญาตใหไ้ป เพื่อทดลองดวูา่เราจะไปได้
ไหม เรากไ็ปไดจ้รงิๆ  เขาเรยีกวา่ “ไปวเิวก” ไมไ่ดเ้รยีกวา่ไป
ธุดงค ์คาํวา่ “ไปธุดงค”์ นัน้นิยมพดูกนัทางภาคใต ้ภาคกลาง  
สว่นครบูาอาจารยท์างภาคอสีานมแีตเ่รยีกวา่ “ไปวเิวก” 
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 ไปส่งหลวงปู่ เฒ่ากินรี 
 ตอ่มาอกีครัง้หน่ึง หลวงปูเ่ฒา่กนิร ีท่านมาเยีย่มชว่ง
ออกพรรษาแล้ ว หลวงปูเ่ฒา่กนิรน้ีีกถ็อืวา่เป็นอาจารยข์อง
หลวงพอ่ชา เพราะท่าน เคยจาํพรรษาอยูด่ว้ย ที่บา้นหนองฮ ี
จงัหวดันครพนม  แตช่ว่งที่มาเยีย่มนัน้หลวงปูเ่ฒา่กนิรที่าน
พาํนักอยูท่ี่วดักนัตศลีาวาท สามแยกบา้นตอ้ง  ท่านกม็าพกั
อยูด่ว้ยหลายคนื  พอท่านจะกลบั หลวงพอ่ชากใ็หเ้ณรฑรูย์
และเณรสมภารไปสง่  ท่านใหถ้อืโอกาสไปวเิวกดว้ย  ท่าน
บอกวา่ “ใหเ้ณรน้ีไปสง่ มนัเคยไปอยูห่รอก ”  ใหไ้ปพกัอยูก่บั
ท่าน ถา้อยากกลบัมากค็อ่ยมาชว่งใกลเ้ขา้พรรษาโน่นแหละ  
ใหเ้ดนิมา ไมใ่หข้ึน้รถน่ะ  แตต่อนไปสง่น้ีท่านใหโ้ยมเขาไปสง่
หลวงปูเ่ฒา่กนิรแีละเณรอกีสองคนขึน้รถประจาํทาง  ไปกนั ๓ 
รปู  พอนัง่รถไปผา่นแถวมุกดาหาร นิคมคาํสรอ้ย ก็ ไดเ้หน็
ภเูขาซึ่งสงูกวา่ที่เราเคยไปวเิวกครัง้แรก  ภเูขาแถวชอ่งเมก็
มนัไมส่งู  ชวีติเกดิมาเรากไ็มเ่คยเหน็ภเูขา เรากต็ื่นเตน้ตาม
ประสาเดก็น้อย  เราไดไ้ปพกัอยูก่บัท่าน ปรนนิบตัอุิปฏัฐาก
ท่านอยูเ่ดอืนเศษๆ  ท่านกม็หีลวงตาองคห์น่ึงและเณรอยูด่ว้ย 
เณรชื่อ “วเิศษ” ซึ่งเป็นหลานของท่าน อยูท่ี่นัน่ท่านกเ็ล่าเรื่อง
ไปวเิวกใหฟ้งัอกี  ครบูาอาจารยส์มยัก่อนกพ็ดูกนัแตเ่รื่องไป
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วเิวกที่นัน่ที่น่ี หลวงปูเ่ฒา่กนิรกีเ็ล่าวา่ ท่านไปวเิวกทางพมา่ 
แลว้คดิจะเขา้ไปอนิเดยี แตก่ข็า้มเขตไปไมไ่ด ้
 เรากล็าท่าน จะกลบัอุบลฯ  แตก่ไ็มไ่ดก้ลบัโดยตรง 
จะเดนิวเิวกไปทางภพูาน สกลนคร เสยีก่อน แลว้ออ้มมาทาง
กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็  เณรวเิศษกอ็ยากไปดว้ย เรากเ็ลยบอกให้
ไปขออนุญาตหลวงปู ่ ท่านกอ็นุญาตใหไ้ปดว้ย  กเ็ดนิไปทาง
ดอยธรรมเจดยี ์กวา่จะถงึกห็ลายวนั พอไปถงึกไ็ดศ้กึษาขอ้
วตัรปฏบิตัขิองที่นัน่ กร็ูส้กึวา่ด ีหลวงปูแ่บนอยูท่ี่นัน่ พระเณร
ที่นัน่เงยีบสงบด ีตอนกลางคนืเดนิจงกรมกนัจนถงึ ๔ ทุ่ม  ถา้
ใครขึน้กุฏกิ่อนเวลา ๔ ทุ่ม กจ็ะถกูเทศน์ ถกูตาํหนิ วา่ไมท่ํา
ความเพยีร ไมข่ยนั เอาแตก่นิแตน่อน  เราไปเหน็ทางจงกรม
เขาสะอาดเรยีบรอ้ย  เรากพ็อใจ  ขอ้วตัรปฏบิตัขิองท่านด ี 
อาหารบณิฑบาตกไ็ มม่ากหรอก ตอ้งแจกแบง่กนั บางวนัจงึ
จะมแีกงเหด็ มสีม้ตาํ  กก็นิกนัตามเกดิตามม ี พระกมัมฏัฐาน
สมยัก่อนไมไ่ดห้รหูราฟูฟ่า่ พอใจกอ็ยูไ่ด ้อยูส่บาย อยูด่ ี
 เราไดก้ราบเรยีนหลวงปูแ่บนไวว้า่ อยูส่ ั กพกัแลว้จะ
เดนิทางตอ่  พอดที่านจะไปเยีย่มลูกศษิย ์ท่านกเ็ลยบอกวา่ 
เดีย๋วคอ่ยนัง่รถไปกบัท่าน เรากไ็มไ่ดข้ดัขนื ดว้ยความเคารพ
ท่าน ท่านใหไ้ปดว้ยกถ็อืเป็นเกยีรต ิท่านกม็รีถจีป๊เลก็คนัหน่ึง 
ตอนแรกเราวา่จะอยูน่านกวา่น้ี แตพ่อท่านชวนกเ็ลยออก
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เดนิทางไปพรอ้มท่าน เรากบ็อกเณรวเิศษวา่ใหอ้ยูท่ี่น่ีแหละ 
เพราะที่น่ีด ีถา้ไปกบัผม ผมกล็ําบากในการกลบัมาสง่ หรอืถา้
จะกลบัมาเองคนเดยีวกล็ําบาก มนัใกลจ้ะเขา้พรรษาแลว้ 
ฉะนัน้ พกัจาํพรรษาอยูท่ี่วดัดอยธรรมเจดยีน่ี์แหละ ขอ้วตัร
ปฏบิตัขิองท่านดอียู ่ เณรวเิศษกเ็ชื่อฟงั เลยอยูท่ี่นัน่  เณร
ฑรูยแ์ละเณรสมภารกน็ัง่รถจีป๊คนัเลก็ๆ ไปกบัหลวงปูแ่บน 
นัง่ดา้นหน้าเบยีดกนัไป ๔ คน รวมกบัโยมดว้ยคนหน่ึง รถคนั
เลก็ๆ ไมรู่น้ัง่อดักนัไปไดย้งัไง  สว่นดา้นหลงักม็ทีัง้ขา้วของ
และมโียมนัง่ไปดว้ยอกี กเ็ตม็คนัรถ ยงักบัรถในประเทศ
อนิเดยี พอไปถงึกพ็กัอยูท่ี่นัน่ประมาณ ๓-๔ คนื แลว้กล็า
ท่าน เดนิวเิวกมาเรื่อยๆ คํ่าไหนนอนนัน่ ทะลุมาทางรอ้ยเอด็ 
บา้นปา่ตาว จุดที่หลวงพอ่ชาเคยมาพกัอยู ่กอ็ยูท่ี่นัน่เกอืบ
เดอืนหน่ึง แลว้กเ็ดนิตอ่เรื่อยมาจนกลบัถงึวดัหนองปา่พง ก็
ใกลจ้ะเขา้พรรษาพอด ี การเดนิทางครัง้นัน้กไ็ปกบัเณร
สมภาร 
 ตอ่มาไดท้ราบขา่ววา่ เณรวเิศษเกดิอาการ
สญัญาวปิลาส  พกัอยูท่ี่ดอยธรรมเจดยีแ์ลว้กเ็รง่ความเพี ยร
อยา่งไรไมรู่ ้ กค็ดิวา่ตวัเองสาํเรจ็อรหนัตอ์ะไรทํานองนัน้ เขา
กเ็ลยพามาสง่ที่วดัหลวงปูก่นิร ีสามแยกบา้นตอ้ง พอกลบัวดั
กม็าเทศน์ใหพ้ระอื่นๆ ฟงัไมห่ยุด  หลวงปูท่่านดแูลว้เหน็วา่
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ไมใ่ชห่รอก เณรน้ีคงเป็นสญัญาวปิลาส เป็นบา้แลว้ เรากไ็ด้
ขา่วมาวา่หลวงปูก่นิรที่านพดู ทเีล่นทจีรงิ ไมไ่ดจ้รงิจงัอะไร
หรอก วา่ “ทําไมไมด่แูลกนั เณรฑรูยก์บัเณรสมภารทําไมทิ้ง
เณรวเิศษ” กต็อนที่เราแยกมาเณรวเิศษยงัปกตดิอียู ่ยงัไมไ่ด้
เป็นอะไร เมื่อเป็นอยา่งนัน้หลวงปูก่นิรที่านกเ็ลยใหเ้ณรวเิศษ
สกึไป พอสกึไปแลว้ตอ่มากห็ายเป็นปกต ิ
 
 อยู่ร่วมกบัครบูาจารยช์า และครบูาจารยจ์นัทร ์
 อกีเหตุการณ์หน่ึงที่เกี่ยวขอ้งกบัครบูาจารยช์า และครู
บาจารยจ์นัทร ์ซึ่งอยูร่ว่มกนั ครบูาจารยจ์นัทรก์เ็ ป็นพระ
อาวุโสรองจากครบูาจารยช์า ตอนนัน้ครบูาจารยจ์นัทรท์่านทํา
เตยีงใหห้ลวงปูช่าที่ใตต้น้มะไฟ  ท่านก่อปนูแลว้กฉ็าบเสรจ็
ใหม่ๆ  มนัยงัไมแ่หง้ เณรฑรูยก์ก็ลบัมาจากโรงยอ้มผา้ กม็าดงึ
ดู ครบูาจารยช์ากอ็ยูท่ี่นัน่ดว้ย พอเราดงึมนักแ็ตกพงั ท่าน
เลยพดูกบัครบูาจารยจ์นัทรว์า่ “ดซู.ิ..เณรน้ีมนัซนแท ้เอา้...ไม่
เป็นไร เดีย๋วก่อใหม”่ ท่านกไ็มไ่ดดุ้อะไร เตยีงใตต้น้มะไฟน้ีก็
เป็นเตยีงที่หลวงพอ่ชาท่า นนัง่หลับตาใหเ้ขาถา่ยภาพเอาไว ้
เป็นเตยีงทําจากไมจ้กิ 
 และกม็อียูว่นัหน่ึง ขณะครบูาจารยจ์นัทรก์ําลงัซ่อม
ตะเกยีงเจา้พายุ  สมยันัน้ยงัใชต้ะเกยีงเจา้พายุเพราะยงัไมม่ี
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ไฟฟ้า  กม็ขีีเ้หลา้สองคนมาคุยกบัท่าน ทําท่าเหมอืนจะคุย
ธรรมะธมัโม แตม่นัไมใ่ช ่เพราะมนัเป็นขีเ้หลา้ ครบูาจ ารย์
จนัทรก์พ็ดูรุนแรง ในเชงิดุเขาวา่เป็นพวกขีเ้หลา้ไมม่ศีลีมี
ธรรมอะไร ยงัจะมาทําท่าถามธรรมะกบัพระ แคร่กัษาศลีหา้ก็
ยงัทําไมไ่ด ้ เราฟงัอยู ่ก็ คดิในใจวา่ โอ้ ...ท่านพดูแรงน่ะ  ถา้
พวกมนัทํารา้ยครบูาจารยข์องเรา เราจะทํายงัไงล่ะ  เณรฑรูย์
กเ็ลยมองหาคอ้น  พอดเีหลยีวไปเห็ นคอ้นตรีะฆงั  สมยันัน้
ระฆงัแขวนอยูบ่นกิง่ตน้เคง็ ใกล้ๆ  กบัจุดที่สรา้งหอระฆงั
ปจัจุบนัน้ีแหละ  เรากต็ัง้ในใจวา่ถา้พวกมนัทํารา้ยครบูาจารย ์
เราจะเอาไมน้ัน้แหละฟาดมนั  แตเ่หน็เถยีงกนัไปเถยีงกนัมา 
กไ็มไ่ดเ้กดิเรื่องอะไร แลว้พวกมนักก็ลบัไป 
 
 นัง่รถถงักบัครบูาจารยช์า 
 มคีรัง้หน่ึง เขามานิมนตค์รบูาจารยช์าไปเจมิรถถงั  
ตอนนัน้ท่านเริม่มชีื่อเสยีงแลว้ ทหารเขาสัง่รถถงัมาใหม ่ ๒๐ 
คนั เป็นรถถงัแบบสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก ท่านกช็วนเราไปดว้ย 
“ไปไหมฑรูย ์จะพาไปดรูถถงั ”  เรากต็อบวา่ “ไปขา้น้อย ”  
สมยัก่อนไมไ่ดพ้ดู “ครบั” พดู “ผม”  นิยมใชค้าํวา่ “ขา้น้อย ” 
เชน่ “โดยขา้น้อย” ซึ่งใชแ้ทนคาํตอบรบัดว้ยความเคารพนอบ
น้อม พอไปถงึเรากไ็ม่ ไดท้ําอะไรหรอก เพราะเราเป็นเณร 
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ท่านกร็ดน้ํามนตใ์ห ้ โดยมากท่านไมเ่จมิหรอก มี แคร่ด
น้ํามนต์  จากนัน้เขากนิ็มนตใ์หข้ึน้ไปนัง่ ท่านกใ็หเ้ราขึน้ไป
ดว้ย  เขากข็บัรถถงัวนไปรอบสนาม  เรากไ็ดน้ัง่รถถงักบัท่าน
เพยีงสองรปูเท่านัน้ ไมไ่ดม้พีระอื่นไปดว้ย  นัน่ประวตัเิป็น
อยา่งนัน้ 
 
 ศาลาหลงัแรกของวดัหนองป่าพง 
 มอีกีชว่งหน่ึง อกีเรื่องหน่ึง ศาลาเก่าสมยันัน้มุงดว้ย
หญา้คา ท่านกใ็หใ้ชเ้ป็นโรงครวั  พืน้ศาลาเป็นดนิ  เอา “ดนิ
โพน” (ดนิที่เอามาจากจอมปลวกขนาดใหญ่ แตป่ลวกอพยพ
หนีไปแลว้ เป็นดนิที่มคีุณสมบตัเิหนียวและละเอยีดกวา่ดนิ
ทัว่ไป ) มาบดทําพืน้ศาลา รดน้ํา แลว้กใ็ชไ้มต้าํใหล้ะเอยีด 
ปรบัใหผ้วิหน้าดนิเรยีบ พอมนัแหง้มนักจ็ะแขง็ตวั  สมยัก่อน
ปนูซเีมนตห์ายาก  ศาลานัน้ยาวประมาณ ๗ เมตร กวา้ง
ประมาณ ๔ เมตร  ไมม่ปีระต ู ชายคาตํ่า คอืสงูจากพืน้
ประมาณแคห่น่ึงเมตร  พอจะเขา้ศาลากต็อ้งกม้หวัลง มุดเขา้
ไป  เดนิเขา้ไมไ่ด ้ ท่านเจตนาทําแปลกๆ อยา่งนัน้  ตอนหลงั
ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นศาลา กเ็ลยใหแ้มข่าวและญาตโิยมใชเ้ป็นโรงครวั
ประกอบอาหารถวายพระ เพราะอยูใ่กลศ้าลาใหม ่ อยูม่าวนั
หน่ึงกม็เีณรบวชใหมค่นหน่ึง สมยันัน้รม่หายาก ตอ้งทํารม่เอง 
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เอาผา้ขาวมาเยบ็ใสไ่ม ้ เอาเทยีนใสใ่นน้ํามนัก๊าดแลว้กต็ม้ให้
มนัเหลว แลว้กเ็อามาทาผา้ขาว วธิกีารอยา่งน้ีเรยีกวา่ “ปึก”  
ถา้เอามาทารม่กเ็รยีกวา่ “ปึกรม่”  ถา้เอามาทากลดกเ็รยีกวา่ 
“ปึกกลด”  มนัทําใหเ้กดิความมนั กนัน้ําได ้ ความเป็นอยูส่มยั
นัน้กล็ําบากอยา่งน้ี 
 เณรนัน้กไ็ปปึกกลดที่ศาลาโรงครวัน้ีคนเดยีว กต็ม้
เทยีนและน้ํามนัก๊าดในป๊ีบ  แตพ่อมนัรอ้นมากเกนิไปมนัก็
เกดิไฟลุกท่วมขึน้มาตดิหลงัคาซึ่งเป็นหญา้คา แลว้มนักล็าม
ไปอยา่งรวดเรว็ เป็นช่วงหน้าแลง้ดว้ย กเ็ลยดบัไมท่นั ไหม้
เรยีบเลย  จงึไดม้กีารสรา้งโรงครวัใหม ่ ซึ่งกค็อืโรงครวั
ปจัจุบนัน้ีแหละ นัน่เป็นศาลาหลงัแรกของวดัหนองปา่พงเลย 
แตก่ถ็กูเณรเวยีนเป็นผูเ้ผาทิ้ง  กไ็มไ่ดเ้จตนาหรอก แตม่นั
พลัง้เผลอดว้ยความไมร่อบคอบ   
 น่ีกเ็ป็นขอ้มลูเล่าไว ้เพราะมคีนสมัภาษณ์  เพื่อให้
เป็นขอ้เตอืนจติสะกดิใจแก่อนุชนรุน่หลงัที่บวชเขา้มาในพระ
ศาสนา จะไดท้ราบวา่ความเป็นอยูใ่นวดัหนองปา่พงสมยั
แรกๆ เป็นอยา่งไร  ถา้ไมเ่ล่าไ ว ้กไ็มไ่ดรู้จ้กัของจรงิ  เพราะ
เณรฑรูยม์ปีระสบการณ์โดยตรง  เหตุการณ์ตา่งๆ เกี่ยวกบั
หลวงปูช่า ที่ไดเ้ล่ามาน้ี เป็นเรื่องที่ไดเ้หน็กบัตา ไดย้นิกบัหู 
ของตวัเองเลย  ไมใ่ชฟ่งัคาํบอกเล่าตอ่มาจากคนอื่น 



๖๕ 

 
 ไปวิเวกกบัครบูาจารยช์าและครบูาจารยจ์นัทร ์
 ชว่งหน่ึง เณรฑรูยไ์ดไ้ปวเิวกกบัหลวงปูช่าและหลวงปู่
จนัทร ์ไปดว้ยกนั ๓ องค ์ ท่านพาไปวเิวก และถอืโอกาสพา
ไปเยีย่มบา้น  เดนิไป  ท่านพาเณรฑรูยไ์ป เยีย่มบา้น มโียม
ไปดว้ย ๓-๔ คน ไปนอนอยูท่ี่โนนมว่ง (เนินที่มตีน้มะมว่ง ) 
ท่านกถ็อืโอกาสไปโปรดญาตโิยมที่เคยไปฟงัเทศน์ท่านอยูว่ดั
หนองปา่พง  คนแรกของอาํเภอมว่งสามสบิที่ไดไ้ปฟงัเทศน์
ท่าน กค็อื พอ่ใหญ่สุด พลสมคัร  แกเป็นหมอยาพืน้บา้นสมยั
โบราณ กส็ะพายยา่มเที่ยวไปขายยา ในยา่มก็ มมีดัยาบา้ง 
แก่นยาบา้ง เป็นยาตม้ ยาฝน แกไดไ้ปพกัที่บา้นผูใ้หญ่ลา  ซึ่ง
เป็นพีช่ายของครบูาจารยช์า ธรรมดาสมยันัน้แขกตา่งถิน่ไป
มาหาสูก่จ็ะไปขอพกัคา้งที่บา้นผูใ้หญ่บา้น  ผูใ้หญ่ลากเ็ลย
แนะนําวา่ มพีระน้องชายสรา้งวดัอยูใ่กล้ๆ  น้ี ๔-๕ ปีแลว้ ไป
ฟงัเทศน์ไหม แกกเ็ลยไป   พอไดฟ้งัท่านเทศน์แลว้กต็ดิใจ  
จากนัน้กก็ลบัมาบอกหมูเ่พื่อนตอ่อกี  กม็พีอ่ใหญ่พนั พอ่ใหญ่
พดั และคนอื่นๆ อกี จาํชื่อไมไ่ดแ้ลว้ มปีระมาณ ๔-๕ คน 
ทัง้หมดเป็นคนบา้นหนองขุมดนิ อาํเภอมว่งสามสบิ  
 ท่านพาเราเดนิวเิวกไป แลว้กพ็กัอยูท่ี่โนนมว่งนั ้ น ๓ 
คนื  ไมไ่ดพ้กัในห มูบ่า้น ท่านเทศน์โปรดทัง้กลางวนัและ



๖๖ 

กลางคนื  โยมกม็าฟงักนัเป็นจาํนวนมาก  ออกจากนัน้ ก็
เดนิทางไปบา้นหนองฮาง ลดัไปทางอาํเภอเขื่องใน ไปวดับงึ
เขาหลวง บา้นกลางใหญ่ ซึ่งเป็นบา้นของครบูาจารยจ์นัทร ์ ที่
บา้นหนองฮาง กพ็กัอยูบ่นเนินเรยีกวา่ โนนมว่ง เชน่เดยีวกนั 
พกัอยู ่ ๓ วนั ๓ คนื  กม็คีนมาฟงัเทศน์เป็นจาํนวนมาก
เชน่กนั  ท่านไมไ่ดเ้รง่รบีอะไรนัก  พาเดนิไปเรื่อยๆ จนถงึ
บา้นกลางใหญ่  ท่านกพ็อใจสถานที่นัน้  เดมิเคยเป็นสถานที่
ซึ่งพระอาจารยเ์สารเ์คยมาพกั  เรากพ็กักนัอยู ่ ๖ คนื  แตพ่อ
ขากลบัโยมเขากว็า่จา้งรถใหม้าสง่ที่เมอืง อุบลฯ  รถกเ็ป็นรถ
กระบะทําดว้ยไมแ้บบรถโบราณ ตดิเครื่องโดยการหมุนที่ฝา
กระโปรงหน้า  ถงึ อุบลฯ  แลว้กเ็ดนิผา่นอาํเภอวารนิชาํราบ 
กลบัเขา้วดัหนองปา่พง นัน่คอืการไปวเิวกพรอ้มกบัครบูา
จารยช์าและครบูาจารยจ์นัทร์ 
 
 สอนหนังสือให้คนท่ีมาใหม่ 
 อกีเรื่องหน่ึงคอื ท่านใหเ้ราสอนหนังสอืค นที่มาใหม ่ 
สมยันัน้โดยมากคนที่มาใหมอ่า่นหนังสอืไมค่อ่ยออก เขยีนก็
ไมค่อ่ยได ้ หรอืไดบ้า้งกพ็อกระท่อนกระแท่น  ท่านกใ็หเ้ณร
ฑรูยช์ว่ยสอน  พอ่อุย้เป็นคนหากระดานชนวนและดนิสอหนิ
มาให ้กร ะดานเป็นหนิชนวนมกีรอบทําดว้ยไม ้ เขาเรยีนสงู



๖๗ 

กวา่เราน่ะ  บางคนจบ ป .๖  จบ ป .๗  บางคนกจ็บมธัยมตน้ 
มธัยมปลาย  แตฟ่งัดแูลว้เขากอ็า่นไมถ่กู ออกเสยีงไมถ่กู 
หลายคนเป็นอยา่งนัน้  ขานนาคไมถ่กู ท่านกใ็หฝึ้กใหม ่ท่าน
กส็ัง่วา่ใหไ้ปฝึกกบัเณรฑรูย ์ ไมใ่ชน่านๆ ครัง้น่ะ  มแีทบจะ
ทุกปี ตอ้งสอนหนังสอืผูท้ี่มาใหม ่ หรอืผูท้ี่อยูเ่ก่าบางคนกอ็า่น
ไมไ่ด ้กต็้องชว่ยสอนเข าดว้ย ทัง้ๆ ที่เรากจ็บแค ่ป .๔ ถา้ไม่
สอนเขากข็านนาคไมถ่กู 
 
 อ่านหนังสือบพุพสิกขา 
 อกีเรื่องหน่ึงคอื ท่านใหเ้ราอา่นหนังสอืบุพพสกิขา  
เดิมทคีรบูาจารยจ์นัทรเ์ป็นคนอา่น แตต่อ่มาท่านออกไปอยู่
สาขา  กไ็มม่คีนอา่น  ท่านกเ็ลยใหเ้ราอา่น  ตอนนัน้เราเพิง่
บวชเป็นพระใหม ่ ท่านกใ็หข้ึน้ธรรมาสน์อา่น  ใชเ้วลาอา่น
ครัง้ละประมาณ ๓๐-๔๐ นาท ีหรอือยา่งมากกไ็มเ่กนิหน่ึง
ชัว่โมง 
 



๖๘ 

 สอนวิธีตดัเยบ็ผ้าให้แก่พระท่ีมาใหม่ 
 และอกีเรื่องหน่ึง ท่านใหเ้ราสอนวธิตีดัเยบ็ผา้ใหแ้ก่
พระที่มาใหม ่ ชว่งนัน้มพีระเขา้มาเยอะ  สมยันัน้ตอ้งเ ยบ็ผา้
เอง ยอ้มผา้เอง กเ็ลยทําไม่ทนั  ครบูาจารยจ์นัทรก์ไ็มอ่ยู ่ เรา
อยูน่ัน่มาก่อน เรากต็ดัเยบ็เป็น ครบูาจารยจ์นัทรส์อนให ้ 
สว่นพระที่มาใหมจ่าํนวนมากยงัตดัเยบ็ไมเ่ป็น ท่านกเ็รยีกมา
รวมกนัใตกุ้ฏทิ่าน แลว้ บอกวา่ใหเ้ณรฑรูยเ์ป็นคนชว่ยสอน 
จกัรเยบ็ผา้มแีค ่ ๒ เครื่อง  กต็อ้งเยบ็มอืดว้ย  พระที่เขา้มา
ชว่งนัน้ก ็ไดแ้ก่ หลวงพอ่ช ูวดัเขื่อน (วดัปา่โพธญิาณ), หลวง
พอ่อมร ,  อาจารยเ์รอืงฤทธิ ์ , อาจารยแ์สวง , อาจารยอ์เนก , 
อาจารยโ์สภณ, อาจารยห์นูแดง และอกีหลายคน  เพราะท่าน
กําลงัมชีื่อเสยีง  สาํหรบัหลวงพอ่อมร เราไมไ่ดส้อนท่าน
หรอก ท่านทํา เป็นแลว้ ท่านกแ็คซ่กัถามนิดๆ หน่อยๆ เป็น
เชงิใหเ้กยีรตเิรา เพราะปฏบิตัติามคาํสัง่ของหลวงปู ่ สว่น
ท่านสุเมโธ ซึ่งกม็าชว่งนัน้ เรากไ็มไ่ดส้อน เพราะสื่อสาร
ภาษาไทยยงัไมไ่ด ้เรากต็อ้งตดัผา้ไตรใหท้่านเลย  เราเคยตดั
ถวายครบูาจารยช์า เคยตดัถวายหลวงพอ่อมร นัน่คอืเรื่ อง
หน่ึง เป็นชว่งที่ไดร้บัใชท้่าน ท่านมอบหมายใหท้ําหน้าที่สอน
พระตดัเยบ็ผา้  
 



๖๙ 

 ท้อใจเก่ียวกบัพระฝรัง่ 
 เรื่องตอ่มา มคีรัง้หน่ึง ท่านทอ้แทใ้จเกี่ยวกบัพระฝรัง่  
ชว่งนัน้กม็พีระฝรัง่มาอยูห่ลายองค ์โดยมากท่านสอนใหส้งบ
ระงบั ไมใ่หพ้ดูคุยกนัมาก ไมใ่หเ้ดนิคูก่นั ใหเ้ดนิคนเดยีว ตา่ง
คนตา่งเดนิ เดนิมาศาลากส็งบ เดนิออกจากศาลากส็งบ ไม่
พดูไมคุ่ย สาํรวมสว่นตวั แตพ่ระฝรัง่กไ็มไ่ดป้ฏบิตัติาม บางที
อาจเป็นเพราะไมเ่ขา้ใจภาษา พอออกจากศาลากค็ุยกนั เดนิ
คุยกนัไปจนถงึทางแยกเขา้กุฏ ิพอเดนิมาศาลากค็ุยกนัมา
ตลอดทาง เวลาไปบณิฑบาตกค็ุยกนั เ ขามนิีสยัชอบคุยกนั 
เดนิเรยีงหน้ากระดานคุยกนั  ซึ่งท่านไมใ่หท้ําอยา่งนัน้  แต่
เขากม็นิีสยัทางสงัคมเป็นอยา่งนัน้ ท่านกเ็กบ็สะสมเรื่ องน้ีมา
หลายปี จนบน่ออกมาวา่ “บอกแลว้กไ็มฟ่งั ฝรัง่น่ีสอนยาก 
ตอ่ไปน้ีจะไมร่บัฝรัง่แลว้นะฑรูย์” ท่านออกปากอยา่งน้ีเลย เรา
กร็บัฟงัเ งยีบๆ  แตต่อนหลงัเราคอ่ยขอโอกาสเรยีนท่านวา่ 
การรบัพระฝรัง่นัน้ ถา้มองภาพกวา้งมนักเ็ป็นประโยชน์นะ
หลวงพอ่ เพราะสงัคมเขานิยมใหเ้กยีรตฝิรัง่ เหน็วา่มาจาก
ประเทศที่เจรญิ มกีารศกึษาสงู เป็นผูด้ ีถา้ฝรัง่มายอมรบั 
เลื่อมใส ศรทัธา มาเป็นลูกศษิยข์องครบูาจารย ์ สายตาข อง
ชาวบา้น สายตาของมวลชน กย็อ่มมองมา มนักด็งึดดูสายตา
ของผูห้ลกัผูใ้หญ่ ผูม้เีกยีรตมิศีกัดิศ์ร ีไดม้าก  เรากเ็รยีนท่าน



๗๐ 

แบบกนัเอง  ชนทัง้หลายกจ็ะใหเ้กยีรตหิลวงพอ่มากยิง่ขึน้ 
เพราะมนัสะดุดสายตาชนทัง้หลาย ท่านกเ็งยีบ ไมพ่ดูไมถ่าม
อะไร แลว้ท่านกพ็ดูไปเ รื่องอื่น นิสยัท่านเป็นอยา่งนัน้  ถา้
พอใจท่านกจ็ะเกบ็ไวค้ดิ หลงัจากนัน้ท่านกไ็มบ่น่เรื่องน้ีอกี  
แลว้กย็งัรบัพระฝรัง่เรื่อยมา เรา กเ็ขา้ใจวา่ท่านคงพจิารณา
ยอมรบั น่ีคอืเรื่องหน่ึงที่ไดม้โีอกาสกราบเรยีนท่าน 
 
 คนแรกท่ีบนัทึกเสียงครบูาจารยช์าเทศน์ 
 อกีเรื่องหน่ึงคอื การบนัทกึเสยีงเทศน์ของท่าน  ท่าน
ใหเ้ราเป็นผูร้บัผดิชอบก่อนคนอื่น เพราะวา่อยูก่บัท่านมาก่อน 
ท่านกใ็หเ้กยีรต ิไมว่า่จะเป็นเรื่องคุมตะเกยีงเจา้พายุ  คุม
เครื่องอดัเสยีง คุมเครื่องป ัน่ไฟ  คอืทแีรกท่านกถ็ามเราก่อน
วา่ “เขาจะมาถวายเครื่องป ัน่ไฟ และเครื่องอดัเสยีง จะรบั
ไหม”  เรากต็อบวา่ “แลว้แตห่ลวงพอ่จะเหน็สมควร ” ท่านก็
เงยีบ กแ็ลว้ไป ที่ท่านถามเรากเ็พราะวา่เราเป็นผูด้แูลตะเกยีง
เจา้พายุ  ท่านกถ็ามทเีล่นทจีรงิไปอยา่งนัน้เองแหละ  ท่านก็
รบัเครื่องป ั ่ นไฟและเครื่องอดัเสยีงที่เขาถวาย  แลว้ใหเ้รา
รบัผดิชอบดแูลอยูห่ลายปี แตอ่นัที่ จรงิเทปที่อดัเสยีงครัง้แรก
นัน้ คอืเทปของท่านสุเมโธ ซึ่งท่านเอาไวอ้ดัเสยีงเพื่อเรยีน
ภาษาไทย เราเลยขอยมืมา บอกวา่จะขอใชอ้ดัเสยีง หลวงพอ่



๗๑ 

ชาเทศน์ น่ีคอืเริม่แรก ไมม่ใีครอดัเสยีงท่านก่อนเรา “เราเป็น
คนแรกที่อดัเสยีงเทศน์ครบูาจารยช์าก่อนใคร”  เทปสมยันัน้ก็
เป็นเทปแ บบสายพาน แบบเดยีวกบัที่เขาฉายหนังสมยั
โบราณ ใชถ้า่นไฟฉายเป็นแบตเตอรี ่ ตอ่มาเราจงึถา่ยทอด
หน้าที่น้ีใหอ้าจารยค์าํพนั และอาจารยบ์ุญมา ซึ่งไดม้าชว่ย
เป็นลูกมอืเรา 
 
 นัน่คอืเรื่องสมยัก่อน ที่เณรฑรูยอ์ยูก่บัครบูาจารยช์า  
ซึ่งสามเณรฑรูยก์เ็ป็น “สามเณรองคแ์รกของครบู าจารยช์า ” 
ไดไ้ปอยูก่บัท่านตัง้แตเ่ดก็ สะพายบาตรเดนิตามหลงัท่าน 
ปรนนิบตัอุิปฏัฐากท่านมาตัง้แตเ่รายงัเดก็ กไ็ดเ้กี่ยวขอ้ง
ผกูพนักบัท่านดงัเหตุการณ์ตา่งๆ ที่กล่าวมา กเ็ป็นเรื่องที่ควร
เกบ็ไวเ้ป็นความรูค้วามเขา้ใจ ถอืวา่เป็นเรื่องราวยุคเก่า ยุค
แรก ที่อยูก่บัท่าน 
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ภาคผนวก 
(เรยีบเรยีงเพิม่เตมิโดย โกวโิทภกิข)ุ 

----------------------------------------------------- 
 

ชีวประวติัโดยสงัเขปของ พระอาจารย ์ไพฑรูย ์ขนัติโก 
 

 ส่วนท่ี ๑ สรุปยอ่ จากสว่นที่ท่านเล่าไวเ้อง เมื่อวนัที่ ๙ 
ธนัวาคม ๒๕๕๓ (มรดกธรรม ลําดบัที่ ๒๕๖) ไฟล์เสยีง และ
เน้ือหาฉบบัเตม็ เผยแพรไ่วท้ี่เวบ็ไซตว์ดัสุภทัทมงคล 
 พระอาจารยไ์พฑรูย ์ขนัตโิก (ฬานันท์ ) เกดิเมื่อวนัที่ 
๗ ตุลาคม ๒๔๘๘ ที่บา้นนาขาม ตาํบลหนองเมอืง อาํเภอ
มว่งสามสบิ จงัหวดัอุบลราชธานี มพีีน้่องรว่มกนั ๙ คน เป็น
บุตรคนแรก พออายุได ้ ๑๒ ปี น้องสองคนกต็าย ดว้ย
อหวิาตกโรค คนืเดยีวกนัสองคน ตอ่มาไมน่านพอ่กต็ายดว้ย
โรคที่เรยีกวา่ไหลตาย แมก่อ็ยูก่บัยาย เพราะตาหนีไปมเีมยี
ใหม ่ครอบครวัจงึอยูก่นัดว้ยความยากลําบาก เพราะมแีต่
ผูห้ญงิกบัเดก็ ตอนน้ีเกดิความรูส้กึขดัขอ้ง วุน่วาย เหน็ทุกข์
ภยัในโลก กค็ดิหนัก ทําอยา่งไรจงึจะไม่ เป็นอยา่งน้ี  ซึ่ง
ความคดิเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาที่พฤตกิรรมภายนอก  พออายุ 
๑๓ ปี คนแก่เหน็วา่ท่านมคีวามคดิตา่งจากชาวบา้นทัว่ไป จงึ
ชวนไปฟงัเทศน์หลวงปูช่าที่วดัหนองปา่พงเป็นครัง้แรก และ
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ตอ่มากม็โีอกาสไดไ้ปอกีเป็นครัง้ที่สอง เกดิความพอใจมากจงึ
ไดข้ออนุญาตแมว่า่จะไปบวชอยูก่บัหลวงปูช่า ในเบือ้งตน้แม่
ไมอ่นุญาต แตด่ว้ยความที่เหน็วา่ท่านพากเพยีรมุง่ม ัน่จะไป
ใหไ้ด ้แมจ่งึไดย้อม และพาไปฝากกบัหลวงปูช่า เมื่อวนัที่ ๒๐ 
มนีาคม ๒๕๐๔ กไ็ดบ้วชเป็นผา้ขาว แลว้กเ็ป็นสามเณร 
จากนัน้ตอ่มาในปี ๒๕๐๙ จงึไดบ้วชเป็นพระภกิษุ   
 ท่านบวชเป็นเณรปี แรก (๒๕๐๔ ) จาํพรรษาที่วดั
หนองปา่พง ตอ่มาปีที่ ๒ ไดไ้ปจาํพรรษาที่วดัปา่เก่าน้อย 
(สาขาที่ ๑) ซึ่งปีที่ ๒ น้ีเอง พอออกพรรษาแลว้กข็ออนุญาต
หลวงปูช่าไปเที่ยววเิวก หลวงปูช่าอนุญาตใหไ้ป แตม่ขีอ้
แมว้า่ “ตอ้งไปคนเดยีว ” ท่านจงึไดไ้ปวเิวกเพยีงลําพงั โดย
เดนิไปทางอาํเภอบุณฑรกิ ชอ่งเมก็ โขงเจยีม พบิลูมงัสาหาร 
แลว้คอ่ยกลบัวดั ในปีตอ่ๆ มากไ็ดเ้ที่ยวออกวเิวกอยูเ่สมอ 
เพราะโดยอุปนิสยัแลว้ท่านไมช่อบคลุกคลกีบัหมูค่ณะ ชอบ
อยูล่ําพงั ไปลําพงั เสน้ทางวเิวกกเ็ดนิไปตามรอยหลวงปูช่า 
(จาํขอ้มลูจากที่หลวงปูช่าเล่าใหฟ้งั) 
 นอกจากรบัใชใ้กลช้ดิหลว งปูช่าแลว้ เรื่องที่ท่าน
ผลกัดนัใหเ้กดิขึน้ในหมูส่งฆว์ดัหนองปา่พงกค็อื เป็นผูเ้สนอ
ใหเ้ลกิบุหรี ่เลกิกนิหมาก และ เป็นผูเ้ริม่ตน้ไปนัง่รอปรนนิบตัิ
ขณะที่หลวงปูช่าฉนัภตัตาหาร เชน่ ปอกผลไม ้แกะห่อ และ
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ลา้งมอื ซึ่งวฒันธรรมทัง้สองอยา่งน้ีกย็งัคงมกีารปฏบิตัสิบืตอ่
กนัมาจนถงึทุกวนัน้ี 
  ปี ๒๕๒๑ ท่านไดร้บัมอบหมายใหม้าอยูท่ี่สาํนักสงฆ์
ปา่เครอืวลัย ์ (ท่านตัง้ชื่อน้ีเอง ) เป็นสาขาวดัหนองปา่พง 
ลําดบัที่ ๓๕  ตัง้อยูใ่นเขตปา่สาธารณะจงึไมส่ามารถตัง้เป็น
วดัตามกฎหมายได ้ตอ่มาพระสงฆแ์ละญาตโิยมผูม้จีติศรทัธา
ไดร้ว่มกนัจดัหาที่ดนิแปลงข้ างเคยีงซึ่งมโีฉนดประมาณ ๒๓
ไร ่แลว้ขอจดัตัง้เป็นวดัตามกฎหมาย (เมื่อปี ๒๕๕๒) ท่านตัง้
ชื่อวา่ “วดัสุภทัทมงคล” (ราํลกึถงึหลวงปู ่ “ชา สุภทัโท ”) สว่น
เขตปา่สาธารณะที่เป็นสาํนักสงฆแ์ตเ่ดมินัน้ กย็งัคงดแูลตอ่ไป  
  

 ส่วนท่ี ๒  บนัทกึสะสมไวจ้ากที่ไดย้นิท่านเล่าอย่ างไมเ่ป็น
ทางการ เชน่ เล่าในศาลาก่อนฉนั เล่าในขณะอุปฏัฐากท่าน 
เล่าขณะเดนิทางไปกจิธุระพรอ้มกบัท่าน หรอืเล่าขณะที่มี
ญาตโิยมมากราบเป็นครัง้คราว ฯลฯ  หลายเรื่องท่านเล่าซํ้า
บอ่ยครัง้ แตบ่างเรื่องกต็อ้งประตดิประตอ่เขา้กบัสว่นอื่นๆ ที่
ท่านเล่าแทรกไวใ้นการบรรยายชุดมร ดกธรรม  ซึ่งผูบ้นัทกึ
เรยีบเรยีงไดอ้ยูเ่ป็นศษิยท์่านตัง้แตปี่ ๒๕๕๒ และทําการ
บนัทกึไวเ้รื่อยมาจนปจัจุบนั (ปี ๒๕๕๕ ) มจีาํนวนมากกวา่ 
๖๕๐ เรื่อง  พอสรุปเพิม่เตมิได ้ดงัน้ี 
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 -   ท่านมอีุปนิสยัเอาจรงิเอาจงั เป็นตวัของตวัเอง มี
ความคดิความอา่นมากเกนิเดก็ และชอบสงัเกต คดิคน้ หวัดือ้ 
ไมช่อบเชื่อหรอืทําตามใครงา่ยๆ เหตุผลตอ้งมาก่อนความเชื่อ 
ทําใหท้่านมคีวามคดิความเหน็สวนทางกบัชาวบา้นผูเ้ฒา่ผูแ้ก่
มาตัง้แตส่มยัเดก็  
 -  สมยัเดก็เคยยกตะกรา้หมากของยายโยนออกนอก
รัว้ (ตอ่หน้าตอ่ตา ) เพราะราํคาญที่เหน็คนแก่เคีย้วหมาก
ตามๆ กนั พอตื่นเช้ ามาคนแก่กค็วา้ไมแ้ก่นคณูมาสบัโป๊กๆ 
แลว้กต็าํหมาก เคีย้วก่อนกนิขา้วเสยีอกี 
 -  เคยแอบเอาไมไ้ปทุบศาลปูต่า  (หลายหลงั ) ที่
ชาวบา้นเขาสรา้งใหเ้จา้ที่หรอืผอียู ่เพราะเหน็เขาพากนักราบ
ไว ้เชื่อกนัแบบงมงาย “ผมีนัจะเก่งอะไร สรา้งบา้นอยูเ่องยงั
ไมไ่ด ้ตอ้งใหค้นสรา้งให”้ (แตท่่านแอบไปทํา เพราะถา้ผูใ้หญ่
เหน็ เขากจ็ะตเีอา) 
 -  เมื่อเหน็ผูใ้หญ่สบูบุหรี ่กนิเหลา้ แลว้รูส้กึไมช่อบใจ 
เพราะเหน็วา่เป็นพวกผูใ้หญ่ที่ไมม่หีวัคดิ แตท่่านกไ็มก่ลา้ไป
ตอ่วา่เขา เพราะยงัเป็นเดก็ กก็ลวัโดนเขาต ีไดแ้ตค่ดิอยูใ่นใจ 
 -  เวลาที่แมข่องท่านโมโห จะ เรยีกท่านวา่ “บกัดาํ
ปอด”  “บกัตบัเดยีว”  “บกัผถีู” (บกั=ไอ้) แลว้ท่านกต็อบยอ้น
คนืไปวา่ ไมใ่ชบ่กัผถี ูตอ้งเรยีกวา่ “บกัถผูี ” (เพราะถา้เหน็
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ศาลปูต่าที่เขาสรา้งใหผ้อียู ่ท่านกจ็ะแอบเอาไมไ้ปตใีหพ้งัเลย 
“ทําไมงมงายเชื่อกนันักหนา”) 
 -  แมใ่ชใ้หท้่านดแูลน้อง ท่านจะไ มย่อมทํา ท่านตอบ
กลบัไปวา่ “ใครทําออกมากเ็ลี้ยงเองซ”ิ แมท่่านกเ็ลยวา่ เออ ..
เดีย๋วจะคอยดลููกเมยีมนัวา่จะหน้าตาเป็นยงัไง  ท่านก็
ยอ้นกลบัอกีวา่ “เออ ..คอยด ูคอยด ูฉนัจะไมท่ําเหมอืน
ชาวบา้น ฉนัจะไมม่ลีูกมเีมยีใหม้นัยุง่ยาก คลอดกนัออกมา
ยัว้เยีย้ แลว้กร็อ้งไหก้นัวุน่วาย มนัโงท่ําตามเขา” 
  -  ท่านขบคดิมากมายเกี่ยวกบัเรื่องความทุกข ์จน
สรุปลงไดต้รงที่วา่ “ถา้ธรรมชาตไิมส่รา้งใหค้นเกดิมา หรอืไม่
ตอ้งสรา้งใหม้อีะไรๆ ไมต่อ้งมคีน มสีตัว ์มโีลก มดีวงจนัทร ์มี
ดวงอาทติย ์มนักส็ิน้เรื่อง มนักไ็มม่ทุีกขอ์ะไร แตม่นักห็า้ม
ไมไ่ด ้ธรรมชาตมินัสรา้งมาใหอ้ยา่งน้ีแลว้”   
 -   ตอนที่ท่านขออนุญาตแมว่า่จะไปบวชอยูก่บัหลวงปู่

ชา (อายุ ๑๓ ปี) แลว้แมแ่ละญาติๆ  ไมย่อมใหไ้ป แถมสบ
ประมาทอกีวา่จะไปอยูก่บัหลวงปูช่าไดห้รอื ตอ้งกนิขา้วมือ้
เดยีว นอนคนเดยีว อยูใ่นปา่ชา้ดว้ยน่ะ  ท่านจงึไปเรยีนวธิี
เดนิจงกรมนัง่สมาธกิบัผูใ้หญ่คนหน่ึง แลว้กลางวนัพอวา่งจาก
งานท่านกไ็ปฝึกฝนตนเองตามหวัไรป่ลายนา กลางคนืกเ็ดนิ
จงกรมอยูต่ามถนนเพราะสมยันัน้ไมม่ไีฟฟ้า ตอ้งอาศยัที่โล่ง
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และแสงจากดวงจนัทร ์ และกลางคนืกไ็ปฝึกอยูป่า่ชา้คนเดยีว 
ทําอยา่งนัน้อยูร่าว ๒ ปี จากนัน้ทางบา้นจงึไดย้อมอนุญาตให้
ไปอยูก่บัหลวงปูช่า และไดบ้รรพชาเป็นสามเณร ซึ่งกล่าวได้
วา่ ท่านเป็น “สามเณรรปูแรกของวดัหนองปา่พง ” (ตอนนัน้
บวชเณรพรอ้มกนั ๔ รปู แตค่นอื่นเขาบวชชัว่คราวแลว้กส็กึ
ไปหมดแลว้ และตอนน้ีกต็ายไปหมดแลว้) 
 -  ถา้เทยีบกนัโดยดจูากปี พ .ศ . แลว้ ปจัจุบนั  
(๒๕๕๕ ) ผูท้ี่มชีวีิ ตอยู ่ ไม่มใีครอยูร่ว่มกบัหลวงปูช่าในวดั
หนองปา่พงมาก่อนท่าน  ถงึพระหลายรปูจะมอีายุพรรษา
มากกวา่ นัน่กเ็พราะท่านเหล่านัน้อายุมากกวา่ จงึบวชก่อน 
หรอืบวชมาจากวดัอื่น แลว้จงึมาขอฝากตวัเป็นศษิย ์แตธ่รรม
เนียมสงฆใ์หถ้อือาวุโสกนัตามอายุพรรษา 
 -   พออายุครบ ๒๐ ปี (๒๕๐๗ ) ท่านไมไ่ดบ้วชเป็น
พระภกิษุทนัท ีทัง้น้ีเพราะท่านตอ้งการจะอยูเ่ป็นสามเณรให้
ครบ ๕ ปี เสยีก่อน (บรรพชา ๒๕๐๔ และ อุปสมบท ๒๕๐๙) 
และนอกจากนัน้เดมิทที่านมคีวามคดิวา่จะบวชเป็นแค่
สามเณร แลว้ใชช้วีติไปลําพงั ไมบ่วชเป็นพระภกิษุ เพราะ
สามเณรสามารถทําไรท่ําสวนเลี้ยงชพีตนเอ งได ้ไมเ่กี่ยวกบั
พระวนิัยสงฆ ์แตเ่มื่อทบทวนดอูยา่งรอบคอบแลว้กเ็หน็วา่ 
สภาพสงัคมยุคสมยัน้ีไมเ่อือ้อาํนวย ท่านจงึไดบ้วชเป็น
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พระภกิษุตามธรรมเนียม  ตอนที่จะอุปสมบท วดัหนองปา่พง
ยงัไมไ่ดเ้ป็นวดัตามกฎหมาย หลวงปูช่าจงึพาไปอุปสมบทที่
วดัสมบรูณาราม ต.โนนโหนน อ.วารนิชาํราบ จ.อุบลฯ โดยมี
หลวงปูช่านัง่รว่มในหตัถบาตรขณะทําพธิอุีปสมบท 
 -   เมื่อครัง้ที่หลวงปูช่ามอบหมายใหท้่านไปจาํพรรษา
ที่วดัปา่โนนจนัทร ์อ .เดชอุดม จ.อุบลฯ  ตอนนัน้ท่านเพิง่จะ
กลบัมาจากไปเดนิวเิวก เหลอือกีไมก่ี่วนักจ็ะเขา้พรรษา พอ
ไปถงึกเ็หน็วา่เสนาสนะยงัไมเ่พยีงพอ  แต่กุฏหิลงัที่ดทีี่สุดนัน้
เขาทําเตรยีมไวใ้หท้่านพรอ้มแลว้ ท่านจงึแจกเสนาสนะโดย
ใหเ้ณรไปพกักุฏนิัน้แทน  สว่นท่านเลอืกไปพกักุฏหิลงัที่มุง
หลงัคายงัไมเ่สรจ็ ทําใหช้าวบา้นตอ้งเรง่มาทําใหเ้สรจ็
เรยีบรอ้ยก่อนเขา้พรรษา 
 -   ครบูาอาจารยท์ี่ท่านไดจ้าํพรรษารว่มดว้ยและเล่า
ถงึเป็นพเิศษคอื หลวงปูฉ่ลวย (วดัปา่มหาวทิยาลยั อ.หวัหนิ) 
ซึ่งเป็นสหธรรมกิกบัหลวงปูช่า มอียูพ่รรษาหน่ึงที่ท่านไดท้ํา
ความเพยีรดว้ยการนัง่ฟงัหลวงปูฉ่ลวยเทศน์ทุกคนืแบบตวัตอ่
ตวั คนืละหลายชัว่โมง (คนอื่นลุกหนีไปหมด ) เป็นเวลาเกอืบ 
๔ เดอืน ถา้หลวงปูฉ่ลวยไมห่ยุด ท่านกจ็ะ ไมลุ่ก ซึ่งหลวงปู่

ฉลวยนัน้ท่านมนิีสยัชอบเทศน์ชอบสอน จนหลวงปูช่าขนาน
นามท่านวา่ “ฉลวย ท.ท.ท.” (เทศน์ทนัท)ี 
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 -   เมื่อท่านมาอยูท่ี่สาํนักสงฆว์ดัปา่เครอืวลัย ์กม็ี
อุปสรรคมาก มคีนคดิจะฆา่ท่านถงึ ๔ ครัง้ ครัง้ที่ ๑ เขาคดิจะ
เอามดีฟนัท่าน เพราะไมช่อบที่ภรรยามาวดั หา วา่ไปหลง
ชอบพระ  คนืนัน้ท่านกําลงัเดนิจงกรม เขากด็กัซุ่มอยู ่แตเ่ขา
มองเหน็ท่านตวัใหญ่ขึน้ ๆ ราวกบัยกัษ์ เขากเ็ลยกลวั วิง่หนี
กลบัไป ตอนหลงัเขาเมาเหลา้กเ็ผลอพดูออกปากใหช้าวบา้น
ฟงั  ซึ่งท่านกม็าทราบเรื่องน้ีจากที่ชาวบา้นมาเล่าใหฟ้งั 
 ครัง้ที่ ๒ เขาไมพ่อใจท่านในเรื่องใดไมท่ราบ ตอนนัน้
เขามอีาการเมาเหลา้อยูใ่นหมูบ่า้น กถ็อืพรา้จะออกจาก
หมูบ่า้นเพื่อมาฆา่ท่านที่วดั แตช่าวบา้นเขาพากนัจบัตวัไว ้ก็
เลยไมไ่ดอ้อกมาจากหมูบ่า้น 
 ครัง้ที่ ๓ มผีูห้ญงิสตไิมด่ ีมาจากไหนไมท่ราบ แตอ่า้ง
วา่ตดิตามท่านมาจากวดัหนองปา่พง  มาสรา้งกระท่อมพกัอยู่
ในปา่เขตวดั พกัอยูห่ลายเดอืน บอกวา่ชอบใจท่าน อยากจะ
ใหท้่านสกึไปอยูด่ว้ย แตท่่านไมแ่สดงท่าทตีอบรบั ผูห้ญงินัน้
กเ็ลยโกรธ ถอืมดีขอดา้มยาวๆ จะมาฟนัท่าน พอดมีเีสยีง
สุนัขเห่าเตอืน ตอนนัน้มพีระอาจารยส์นธยาอยูด่ว้ย ผูห้ญงิ
นัน้กเ็ลยวิง่หนีไป ชาวบา้นกม็าชว่ย กนัตามจบั แตว่า่เป็น
เวลาใกลค้วํ่า คน้หากนัจนมดื กไ็มพ่บ พอวนัรุง่ขึน้ไดพ้บ
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รอ่งรอยวา่ มสีวนผกั สวนพรกิ ของชาวบา้นที่อยูใ่กลว้ดั ถกู
มดีฟนัเสยีหาย คาดวา่น่าจะเป็นฝีมอืของผูห้ญงินัน้    
 ครัง้ที่ ๔ ท่านไปเยีย่มเพื่อนพระ  (ท่านปานขาว ) ที่
เวยีงจนัทน์ สปป .ลาว พอไปถึ งที่นัน่ ไมไ่ดพ้บกบัท่านปาน
ขาว กเ็ลยพกัอยูท่ี่นัน่ประมาณอาทติยห์น่ึง กพ็กัอยูใ่น
กระท่อม กลางคนืไดย้นิเสยีงคนเมาเหลา้ น่าจะม ี ๒-๓ คน 
เดนิมาใกล้ๆ  แลว้มคีนหน่ึงพดูวา่จะเขา้ไปฆา่พระรปูน้ี แต่
พรรคพวกเขากห็า้มเอาไว ้จงึไมไ่ดเ้กดิเรื่อง 
 นอกจากน้ี กย็งัมคีนก่อกวน เผากุฏทิ่าน ตอนนัน้ท่าน
ไปทําวตัรเยน็ พอกลบัมาที่กุฏกิพ็บวา่ เสื่อบนกุฏถิกูเผา โดย
เขาเอาน้ํามนัราดแลว้กจุ็ดไฟ แตม่นัไหมเ้ฉพาะเสื่อ สว่นพืน้
ไมน้ัน้มรีอยไหมด้าํนิดหน่อย ตอนที่ท่านกลบัมาถงึกุฏไิฟมนัก็
ดบัแลว้  เรื่องน้ีทําใหโ้ยมแมข่องท่านเป็นห่วงมาก เพราะท่าน
อยูร่ปูเดยีว  ตอ่มาเพื่อความสบายใจของโยมแม ่ท่านกเ็ลยให้
เดก็ในหมูบ่า้นผลดักนัมานอนเฝ้าที่หน้ากุฏ ิ พอเกดิเรื่อง
หลายครัง้ ชว่งหน่ึงอาจารยว์นิัย  (สกึไปแลว้ ) จงึนิมนตท์่าน
เปลี่ยนไปจาํพรรษาที่ จ.อุดรฯ  แลว้อาจารยว์นิัยกม็าอยูท่ี่
สาํนักสงฆป์า่เครอืวลัยแ์ทน 
 -   ชว่งที่ก ลบัจากการไปวเิวก ปี ๒๕๔๓ มเีพยีง
บรขิารสว่นตวัเท่านัน้ ท่านมาปกักลดพกัอยูช่ายปา่ของสาํนัก
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สงฆป์า่เครอืวลัย ์(เขตวดัสุภทัทมงคลปจัจุบนั) ตอนนัน้มเีณร
มาอยูด่ว้ย กไ็ดส้รา้งหอ้งสว้มชัว่คราวไวใ้ช ้ พอฝนตกหนัก
ท่านกบัเณรกจ็ะเขา้ไปหลบอยูใ่นหอ้งสว้มนัน้   
 -   วนัไหนที่ มกีจินิมนตท์ําบุญเลี้ยงพระในหมูบ่า้น
ละแวกใกลเ้คยีง ท่านกจ็ะออกเดนิบณิฑบาตก่อนไปกจินิมนต ์
เพื่ออนุ เคราะห์แก่ญาตโิยมที่รอตกับาตร แลว้จงึจะไปรบั
บณิฑบาตที่บา้นเจา้ภาพ  เมื่อทําพธิเีสรจ็แลว้กก็ลบัมาฉนัที่
วดัเหมื อนปกต ิไมไ่ดฉ้นัที่บา้นเจา้ภาพ ทัง้น้ีกเ็ป็นไปโดย
ความยนิยอมของเจา้ภาพดว้ย 
 

บทส่งท้าย 
 

 เรื่องราวเกี่ยวกบัหลวงปูช่า ทัง้ในแงว่ธิกีารอบรมสัง่
สอนศษิย ์และปฏปิทาสว่นตวัของท่านนัน้ พระอาจารย์
ไพฑรูยไ์ดเ้ล่าแทรกไวใ้นธรรมบรรยายชุดมรดกธรรม ซึ่งเริม่
บนัทกึเสยีงและทยอยถอดเทปไวต้ัง้แตปี่ ๒๕๕๓ ลงเผยแพร่
ไวท้างอนิเตอรเ์น็ต เวบ็ไซตว์ดัสุภทัทมงคล  อนุชนรุน่หลงัที่
ไมม่โีอกาสไดส้มัผสักบัหลวงปูช่า หรอืเคยสมัผสัแคเ่พยีงผวิ
เผนิ สามารถตดิตามศกึษาเพิม่เตมิได ้เพราะยงัมเีน้ือหาที่
น่าสนใจอกีหลายประการ แตไ่มไ่ดค้ดัมารวมไวใ้นหนังสอืเล่ม
น้ี อาท ิเชน่ 
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 -   หลวงปูส่อนวธิใีชแ้ละดแูลบรขิารตา่งๆ วา่ ตอ้งรูจ้กั
ทะนุถนอม เชน่ การใชร้ม่กนัฝน เมื่อใชแ้ลว้ตอ้งนํามาเชด็น้ํา
ออก กางผึง่ไว ้พอแหง้ดแีลว้จงึรวบเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย ไมง่ ัน้จะ
ขึน้ราและเป็นสนิม เวลาผึง่กต็อ้งดดูว้ย ไมใ่ชว่างทิ้งไวแ้ลว้ไป
ทํากจิที่อื่น ถา้ลมพดัแรงรม่กจ็ะหกัพงัได ้ ซึ่งเรื่องน้ีหลวงปูช่า
พดูอบรมพระใหมเ่ป็นประจาํทุกปี แตป่จัจุบนัเป็นยุคที่
พระสงฆม์บีรขิารอยา่งฟุ้งเฟ้อ จงึไมแ่น่ใจวา่วฒันธรรมทํานอง
น้ีจะยงัมกีารถา่ยทอดหรอืปฏบิตักินัในหมูลู่กศษิยล์ูกหาสบื
ตอ่มาหรอืไม ่
 -   ที่ไมเ่ลี้ยงสุนัขและแมวในวดั เพราะมนัสง่เสยีง
รบกวนเวลาเทศน์สอน หรอืทําสกปรก แมแ้ตก่ารทิ้งเศษ
อาหารในวดั หลวงปูก่ใ็หขุ้ดหลุมลกึ จนหมาแมวลงไปไมไ่ด ้
ท่านใหเ้อาไมไ้ผอ่นัหน่ึงวางพาดจากกน้หลุมมาถงึปากหลุม 
เพื่อใหส้ตัวป์า่ขนาดเลก็ เชน่ กระรอก กระแต มนัปีนขึน้มาได ้
กรณีที่มนัพลาดตกลงไป 
 -   การเกบ็เศษกิง่ไมแ้หง้ที่หล่นขวางทางสญัจรตาม
เสน้ทางที่จะไปหมูบ่า้น ระหวา่งทางไปบณิฑบาต เพื่อใหเ้กดิ
ความสะดวกแก่ผูค้นที่สญัจรไปมา 
 -  เมื่อจบการประชุมอบรมพระเณร หลวงปูช่าจะพดู
ทิ้งทา้ยเสมอ ดว้ยคาํวา่ “ใหเ้ลกิ แลว้ไปทําความเพยีร ” แมจ้ะ
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เลกิดกึแคไ่หน (บางทกีจ็วนจะไดเ้วลาทําวตัรเชา้ หรอืจวนจะ
ไดเ้วลากวาดตาดตอนบา่ย ) หรอืเหน่ือยจากการงานแคไ่หน 
ท่านไมเ่คยบอกวา่ใหไ้ปพกัผอ่น 
 -   หลวงปูเ่หน็จุดบกพรอ่งของพระวดัปา่ คอื ไมค่อ่ยมี
ความรูใ้นภาคปรยิตั ิการเผยแผศ่าสนาจงึไมส่ะดวกนัก ท่าน
จงึสง่พระลูกวดัไปเรยีนเพิม่เตมิ เชน่ สง่ไปเรยีนที่วดัเขาวงั จ.
ราชบุร ีจาํนวน ๓ รปู ซึ่งท่านเดนิทา งไปสง่ดว้ยตนเอง แต่
ตอ่มาหลวงปูม่รณภาพไปก่อน พระที่ไดเ้ป็นมหาเปรยีญ
เหล่านัน้จงึไมไ่ดม้โีอกาสกลบัมาสบืตอ่เจตนารมณ์เรื่องน้ี 
 -   การฝึกลูกศษิยใ์นรปูแบบตา่งๆ เชน่ ถา้ใครจะอด
อาหารเพื่อเรง่ความเพยีร ตอ้งมาขออนุญาตท่านก่อน ไมใ่ช่
อยากทําอยา่งไร กท็ํา หรอืใครนัง่กรรมฐ านแลว้งว่งนอน
ในชว่งที่ท่านเทศน์ ท่านจะเตอืนใหรู้ต้วั ถา้แกไ้มไ่ดท้่านกจ็ะ
ใหย้นืขึน้ตอ่หน้าคนอื่นๆ  หรอืเวลาฉนัน้ําปานะซึ่งในยุคนัน้
ไมค่อ่ยหรหูรานัก นานๆ ครัง้จงึจะมน้ํีาอดัลม ถา้ใครไมไ่ดพ้ก
แกว้มาเอง ท่านกจ็ะไมใ่หฉ้นั  น้ําปานะสมยันัน้กม็แีคน้ํ่าตาล
ชงกบั น้ํารอ้น หรอืไมก่น้ํ็าตม้บอระเพด็  สาํหรบัพระที่บวช
ตอนแก่นัน้มกัจะถกูหลวงปูท่่านขนาบมากเป็นพเิศษ เพราะ
ท่านจะชว่ยแกไ้ขเรื่อง “มานะทฏิฐิ ” ที่ยงัยดึมัน่ถอืมัน่ในแบบ
วถิฆีราวาส มคีวามหยาบกระดา้ง ถอืตวั ไมม่คีวามออ่นน้อม 
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เขา้ใจวา่ตนอายุแก่กวา่ตอ้งไดร้บัการเคารพนอบน้อมจากพระ
ที่อายุออ่นกวา่  ทัง้ๆ ที่ตนเพิง่บวชใหมภ่ายหลงั  การถอืเรื่อง
อาวุโสภนัเตจงึเป็นสิง่สาํคญั  มฉิะนัน้ พระที่บวชตอนแก่ซึ่ง
โดยมากกม็กัจะเป็นผูว้า่ยากสอนยากเพราะเคยชนิกบัวถิี
ฆราวาสมานาน กจ็ะสรา้งปญัหาใหแ้ก่หมูค่ณะ  หรอืไมไ่ดร้บั
ประโยชน์จากการบวชอยา่งที่ควร 
 -  หลวงปูช่ว่ยปกป้องลูกศษิยใ์หอ้ยูม่ ัน่คงในเพศ
สมณะ เชน่ เวลาท่านไปอบรมอุบาสกิาที่พกัอยูใ่นเขตแมช่ ี
ท่านจะใหเ้ฉพาะเณรเดก็ๆหรอืพระแก่ๆ เป็นผูต้ดิตาม  ไมพ่า
พระวยัหนุ่มไปดว้ย เพราะเกรงจะเกดิเรื่องไมด่ไีมง่ามในทาง
ชูส้าว  หรอืแมแ้ตญ่าตมิาเยีย่มพระเณร ท่านกใ็หม้าสนทนา
กันที่กุฏขิองท่าน ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ไปพบกนัที่กุฏสิว่นตวั  
เพราะไมรู่ว้า่จะมาชวนใหส้กึหรอืนําสิง่ไมด่มีาใหก้นั หรอืลูก
ศษิยบ์างคนฝกัใฝไ่ปในทางอทิธปิาฏหิารยิ ์มาเล่าใหห้ลวงปู่

ฟงัวา่เกดินิ มติเหน็เทวดา นางฟ้า สวรรค ์นรก หลวงปูจ่ะ
ขนาบไว ้เพื่อไมใ่หไ้ปสนใจนอกเรื่อง บางเรื่องเป็นเพยีงเรื่อง
ธรรมดามทีี่มาที่ไป มเีหตุมผีลชดัเจน  แตผู่ท้ี่ฟงัเขาเล่าตอ่ๆ 
กนัมา ไมไ่ดอ้ยูร่ว่มในเหตุการณ์นัน้ดว้ยตนเอง กย็งันําไป
เขยีนในเชงิชีนํ้าใหเ้หน็วา่เป็นเรื่องเหลอืเชื่อ เป็น
อทิธปิาฏหิารยิ ์ 
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 -   สตูรยาอายุวฒันะที่หลวงปูช่าใชอ้ยู ่คอื “เกลอื ๓ + 
มะขาม ๗ + บอระเพด็ ๕” (ขอ้มลูจากตาํราสมุนไพร : นําเอา
เกลอื ๓ สว่น  เน้ือมะขามเปียก  (เอาเมลด็และซางออก ) ๗ 
สว่น และบอระเพด็สดหัน่เท่าองคุล ี ๕ สว่น มาโขลกผสมกนั 
กนิเชา้- เยน็ หรอืก่อนนอน ครัง้ละกอ้นเท่าหวัแมม่อื ถา้
ตอ้งการใหถ้า่ยกนิตามธาตุหนัก- เบา แลว้ดื่มน้ําตา มมากๆ ) 
สว่นพชืสมุนไพรที่ท่านมกัใชเ้ป็นยาระบาย คอื “ขีเ้หลก็ใหญ่ ” 
(ขอ้มลูจากตาํราสมุนไพร: ใชใ้บครัง้ละ ๒-๓ กํามอื หรอื แก่น
ขนาด ๒ องคุล ีจาํนวน ๓-๔ ชิน้ ตม้กบัน้ํา ๑-๑.๕ ถว้ย เตมิ
เกลอืเลก็น้อย ดื่มก่อนอาหารเชา้ครัง้เดยีว) 
 
 การนําเรื่องราวเกี่ยวกบั “พระครบูาจารย์ ชา” และ 
“สามเณรฑรูย์ ” ออกเผยแพรน่ัน้ “ไมใ่ชเ่พยีงแคจ่ะบนัทกึไว้
เป็นความ ทรงจาํเพื่อใหร้ะลกึถงึเท่านัน้ ” แตเ่กดิขึน้ดว้ย
เหตุผลที่เหน็วา่ “เป็น เรื่องราวที่มี สาระประโยชน์ มาก” ตอ่
นักบวช หรอืฆราวาส ผูใ้ฝม่รรคผลนิพพานตามรอยพระ
ศาสดาและพระอรยิสาวก  จงึหวงัวา่ผูอ้า่นจ ะไดร้บัประโยชน์
กนัตามสมควร 
 



๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มรดกธรรมจากพระอาจารยไ์พฑรูย ์ขนัตโิก  
รวบรวมและเผยแพรไ่วท้างอนิเตอรเ์น็ต 
http://supattamongkon.blogspot.com 

 

 

 

http://supattamongkon.blogspot.com/


๘๗ 

ผ ูร้ว่มเป็นเจา้ภาพจดัพิมพเ์ป็นธรรมทาน  

(รายชื่อทา้ยเล่ม) 

 
ร่วมสมทบทุนเพื่องานธรรมทานทัง้ปวง โอนทุนทรพัยผ์า่น 

ธนาคารออมสิน  สาขาม่วงสามสิบ 
ช่ือบญัชี กองทนุธรรมทานกลัยาณมิตรพทุธบริษทัวดัสุภทัทมงค ล 

บญัชีเผือ่เรียก  เลขท่ี  0200 7310 1212 
“มุ่งสรา้งงานธรรมทาน  ประสานพลงักลัยาณมติร  ส่งเสรมิความคดิพุทธบรษิทั” 

 

 

 

หมายเหตุ  

  

หนังสือ อยู่ระหว่างการปรบัปรุง 

ฉบบัเต็ม พ็อคเก็ตบุค๊มีจ  านวนหนา้ทัง้หมด 96 หนา้ 
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