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วันที่ ๑๒ สิงหาคม ศกนี้ หากหลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ  
ยังด�ารงธาตุขันธ์อยู่ ท่านจะมีอายุครบ ๘๐ ปี แม้บัดนี้ท่านได้ 
ละสังขารไปแล้ว ศิษยานุศิษย์ก็ยังระลึกถึงท่าน และปรารถนา 
ที่จะด�ารงรกัษาค�าสอนและคณุงามความดขีองท่านให้ยั่งยนืสบืไป 
ในโอกาสนี้จึงได้จัดท�าหนงัสือเกี่ยวกับชีวิตและงานของหลวงพ่อ  
เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจในการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นแบบอย่างใน 
การด�าเนนิชวีติส�าหรบัศษิยานศุษิย์ทั้งในปัจจบุนัและอนาคต

หนงัสือเล่มนี้ต่อเติมเสริมขยายจากบทความที่เคยตีพิมพ์ใน
หนงัสอืเรื่อง รู้ซื่อ ๆ  ซึ่งจดัพมิพ์ในวาระที่หลวงพ่อมอีายคุรบ ๗๒ ปี 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมาได้ตีพิมพ์ซ�้าอีกครั้งในงานปลงศพของ 
หลวงพ่อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการพมิพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเตมิข้อมลูใหม่ 
และรายละเอยีดเกี่ยวกบัชวีติในช่วงต่าง ๆ  ของหลวงพ่อ ส่วนใหญ่ 
เป็นค�าบอกเล่าของหลวงพ่อที่เคยกล่าวไว้ในที่ต่าง ๆ ทั้งในบท
สมัภาษณ์และค�าบรรยาย ค�าบอกเล่าดงักล่าวค่อนข้างกระจดักระจาย 
หากมารวมไว้ในที่เดียวกัน แม้ไม่ครบถ้วน ก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์
อย่างมากต่อศษิยานศุษิย์และผู้สนใจ  

ค�ำปรำรภ



ที่พเิศษอกีประการหนึ่งกค็อื การมภีาพประกอบ ซึ่งหลายภาพ
หาดไูด้ยากแล้ว น่าเสยีดายที่ภาพหายากดงักล่าวในหนงัสอืเล่มนี้ยงั
ถอืว่าน้อยอยู ่แต่ด้วยข้อจ�ากดัด้านเวลา ผูจ้ดัท�าจงึไม่สามารถสบืหา
และรวบรวมภาพเหล่านี้มาได้มากพอ เนื่องจากกระจดักระจายอยู่
ในครอบครองของผู้คนเป็นจ�านวนมาก ที่สูญหายไปก็มีไม่ใช่น้อย  
หวงัว่าในการตพีมิพ์ครั้งต่อไป จะได้ภาพเก่า ๆ  มาประกอบมากขึ้น

หนงัสือเล่มนี้ส�าเร็จได้เพราะอาศัยข้อเขียนของพระอาจารย์ 
โกศิล ปริปุณฺโณ และข้อมูลจากพระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป 
ส�าหรบัภาพประกอบนั้นได้มาจากหลายท่าน ซึ่งไม่อาจกล่าวนาม 
ให้ครบถ้วนได้ ส่วนการจัดรูปเล่มและศิลปะนั้นเป็นผลงานของ 
ส�านักพิมพ์แสงแดด ทั้งนี้โดยได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์จาก
หลายท่านด้วยกัน ในนามของวัดป่าสุคะโต วัดภูเขาทอง และ 
วดัป่ามหาวนั ขอขอบคณุทกุท่านมา ณ ที่นี้

พระไพศาล วสิาโล
๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙





 ๑ บ้านเกดิและชวีติช่วงปฐมวยั ๑๓
 ๒ มคีรอบครวั  ๒๓
 ๓ ปฏบิตัธิรรมกบัหลวงพ่อเทยีน จติตฺสโุภ  ๒๗
 ๔ การปฏบิตัธิรรมในวดัป่าพทุธยาน ๓๙
 ๕ จารกิและเผยแผ่ธรรม ๔๗
 ๖ วดัป่าสคุะโตเมื่อแรกมาอยู่  ๕๕
 ๗ ท่ามะไฟหวานกบังานพฒันาชมุชน ๖๑
 ๘ อนรุกัษ์ป่าสคุะโต  ๗๓
 ๙ งานกรรมฐาน ๘๓
 ๑๐ งานในปัจฉมิวยั ๙๑
 ๑๑ สอนธรรมต่างประเทศ ๙๙
 ๑๒ อาพาธของหลวงพ่อ ๑๐๕
 ๑๓ ธรรมยาตราล�าปะทาว ๑๑๑
 ๑๔ หลวงพ่อละสงัขาร ๑๑๗
 ๑๕ งานปลงศพของหลวงพ่อ ๑๒๗
 ๑๖ ภาคผนวก ๑๓๔
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สั่งลามติรสหายทกุท่าน 
ธาตขุนัธ์ไม่มวีนัที่จะอยู่ได้นาน 

ขอให้เป็นสตปิัญญาแทน 
เป็นปากเป็นเสยีงธรรม 

ตามที่หลวงพ่อเทยีนสอน 
พวกเราถงึที่สดุแห่งทกุข์ได้จรงิ





ชีวิตและงานของ
หลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ





๑
บ้านเกดิ

และชวีติช่วงปฐมวยั

หลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ  
เกดิที่บ้านหนองเรอื ต�าบลหนองเรอื 
(เดิมชื่อต�าบลบ้านเม็ง) อ�าเภอ
หนองเรอื (เดมิอยูใ่นเขตอ�าเภอเมอืง) 
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ตรงกับ 
วนัพธุ แรม ๙ ค�่า เดอืน ๙ ปีชวด 
โยมบิดาชื่อ นายสมาน เหล่าช�าน ิ 
โยมมารดาชื่อ นางเฮยีน แอมปัชฌาย์ 



(เหล่าช�าน)ิ มพีี่น้อง รวม ๖ คน คอื 
 
๑. นางเหรยีญ  บญุหลง (เหล่าช�าน)ิ
๒. นางสดุตา  แอมปัชฌาย์ (เหล่าช�าน)ิ
๓. หลวงพ่อค�าเขยีน  สวุณโฺณ
๔. นายด�า  เหล่าช�านิ
๕. นางเอื้อน  ดวงโพธิ์ศร ี(เหล่าช�าน)ิ
๖. นายสพุล  เหล่าช�านิ
๗. นางอบุล  พลเสน (เหล่าช�าน)ิ
 
เดก็ชายค�าเขยีน เหล่าช�าน ิเรยีนหนงัสอืเป็นครั้งแรกที่โรงเรยีน 

บ้านหนองเรือ แต่เมื่อเรียนถึงแค่ชั้น ป.๒ ขณะอายุ ๑๐ ขวบ  
พ่อสมานก็พาครอบครัวอพยพไปที่บ้านหนองแก อ�าเภอแก้งคร้อ 
จงัหวดัชยัภูม ิซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ ๔๐ กโิลเมตร เนื่องจาก
ที่ดนิที่บ้านหนองเรอืนั้นมน้ีอย อกีทั้งไม่ค่อยอดุมสมบรูณ์ จงึต้องการ
ไปบกุเบกิที่ท�ากนิใหม่

เด็กชายค�าเขียนได้ไปเรียนชั้น ป.๒ ต่อที่บ้านหนองแก  
ตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประกอบกับปีถัดมามี 
โรคฝีดาษระบาด เดก็ชายค�าเขยีนได้เลื่อนชั้นโดยอตัโนมตั ิไม่ต้อง
เรียนชั้น ป.๓ ในชั้น ป.๔ เด็กชายค�าเขียนได้เรียนอยู่คนเดียว  
บางครั้งครูกใ็ห้ไปช่วยสอนรุ่นน้อง ๆ ด้วย

พ่อหนูแดง เหล่าช�านิ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเล่าว่า หลวงพ่อ 
ค�าเขยีนนั้น “มนีสิยัเรยีบร้อยมาตั้งแต่เดก็ ๆ ไม่เอาเปรยีบเพื่อนฝูง 
สมมติว่า เล่นด้วยกัน ของที่แกได้มาต้องปันให้กับทุกคน แล้วก็ 
ไม่เอาเปรยีบใครเลย”

ในช่วงเวลานั้น บิดาและมารดาของท่านต้องท�างานหนกั  
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โดยเฉพาะบิดาของท่านต้องหาบสัมภาระเดินทางไกลตลอดวัน  
และพกัแรมกลางป่ากลางดงในเวลากลางคนื ท่านรู้สกึสงสารบดิา
ของท่านมาก คิดอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้าง แต่ก็ช่วยไม่ได้มาก 
เพราะท่านเองก็ยังเล็ก ได้แต่รู้สึกชื่นชมว่าบิดาของท่านมีความ 
เข้มแขง็ อดทน และท�างานหนกัมาก ท�าให้ท่านเกบ็ความประทบัใจ 
นั้นไว้ และน�ามาเป็นแบบอย่างในเวลาต่อมา

ย้ายมาบ้านหนองแกได้ไม่นาน พ่อสมาน เหล่าช�านิ ได้ 
ล้มป่วยหนกั อาการไม่ดีขึ้น แม้พากลับไปรักษาที่บ้านหนองเรือ
อาการกย็งัไม่ดขีึ้น จนกระทั่งได้เสยีชวีติลง แม่เฮยีนจงึเป็นม่าย ต้อง
เลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียว ช่วงนั้นพี่ทั้ง ๒ คน ไปอยู่กับปู่และย่า  
เด็กชายค�าเขียนซึ่งเป็นลูกคนโตที่เหลืออยู่ จึงต้องช่วยแม่ท�างาน 
ไม่มีโอกาสเที่ยวเล่นสนกุสนานอย่างเด็กทั่วไป เมื่อจบชั้น ป.๔  
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ก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยงานบ้านเต็มตัว ความรู้สึกตอนนั้น 
เด็กชายค�าเขียนอยากเรียนหนงัสือมาก แต่ก็จ�าเป็นต้องเลิกเรียน 
เพราะมารดาไม่มใีครช่วย

เมื่ออายุ ๑๔ ปี วันหนึ่งขณะไล่ควายกลับบ้าน เห็นเพื่อน
บ้านก�าลังแห่นาคอ้อมบ้าน จึงมีความคิดอยากบวชเณร มารดา
เมื่อทราบความตั้งใจของท่านก็อนญุาตให้บวช โดยมีหลวงพ่อฝั้น  
เจ้าคณะต�าบลช่องสามหมอ เป็นอปัุชฌาย์ ท่านเล่าว่าตอนเป็นเณร
นั้นอตัคดัพอสมควร “ผ้าห่มกไ็ม่ม ีมุ้งกไ็ม่ม ียงุกเ็ยอะ แม่ไม่มเีงนิ
ซื้อให้ หลวงพ่อกใ็ช้ผ้าคลมุหวัแทน แขนเตม็ไปด้วยยงุ” 

ช่วงแรกสามเณรค�าเขียนอยู่ที่วัดหนองแก ซึ่งเป็นวัดประจ�า
บ้าน ต่อมาได้ไปเรียนหนังสือที่จังหวัดขอนแก่น สมัยนั้นไม่ม ี
รถประจ�าทาง ท่านต้องเดินเท้าตั้งแต่หนองแกไปถึงขอนแก่น ใช้
เวลาเดินทางสองคืน “รองเท้าก็ไม่มีใส่ ดินทรายร้อน ๆ ก็เดิน 
เหยียบไป หิวข้าวก็ไปบิณฑบาตจากชาวบ้านแถวนั้น น�้าดื่มก็ใช้ 
น�้าตามปลกัววัปลกัควาย”

ถ้าไม่รู้ธรรมะ หลวงพ่อตายแล้ว เพราะหลวงพ่อ
เป็นคนเอาจรงิเอาจงั มนัขวนขวายอยากมั่งอยากมี

กว่าใคร ท�านาวนัหนึ่งเขาเกี่ยวข้าว วนัหนึ่งเขาได้ 
๕๐ กอง หลวงพ่อต้องได้ ๑๐๐ กอง แข่งอยู่ในใจนี่ 
มนัจะเอาอะไร ๆ ให้เกนิ ๆ คนอื่นไป จนเราเจบ็ไข้

ได้ป่วย ถ้าหลวงพ่อไม่มาทางนี้ กต็ายไปแล้ว
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สามเณรค�าเขียนบวชเรียนอยู่ ๓ ปี สอบได้นกัธรรมชั้นโท  
สามารถจดจ�าข้อธรรมต่าง ๆ  ได้อย่างแม่นย�า โดยเฉพาะนวโกวาท 
ท่านท่องจ�าได้ทั้งเล่ม

หลวงพ่อค�าเขยีนพดูถงึประสบการณ์ในวยัเดก็ว่า “ตั้งแต่เป็น
เดก็นกัเรยีน มนัได้บทเรยีนมาสอนตวัเองเรื่อย ๆ  เป็นเดก็ไม่ค่อยได้
รู้อะไรมากมาย พอได้รู้จักมาก็เอามาสอนตัวเอง นทิานอีสปเรื่อง 
ที่เคยเรยีนหนงัสอืกเ็อามาสอนตวัเองทั้งนั้น ต้นอ้อต้นไทร หมาคาบ
เนื้อ คนงมหามดี คล้าย ๆ  ช้า ๆ  ได้พร้าเล่มงาม สมยัก่อนเคยเรยีน
ไหม มปีระโยชน์ (เมื่อ) ไม่มพี่อ (ก)็ เอาสิ่งเหล่านี้มาสอนตวัเอง”

ด้วยใจที่ใฝ่รูใ้ฝ่สอนตนตั้งแต่เดก็ เมื่อได้มาบวชเณร ท่านกไ็ด้
เรยีนรู้ข้อธรรมมากมาย ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อชวีติทั้งสิ้น 

“ยิ่งได้เรียนนักธรรมตรีตอนเป็นเณร ได้อ่านพุทธประวัต ิ
ประวตัพิระอรหนัต ์ประวตัอิบุาสกิา ประวตัอิบุาสก เปน็มาอยา่งไร 
ก็เหมือนมีแผนที่ให้เราได้เดินตามบุคคลตัวอย่าง แม้เรายังท�าไม่
ได้ กม็หีวงัว่าคนอย่างนี้กม็นีะ ถงึคราใดที่เรามดื มนัทกุข์คราวใด  
นี่แหละคดิถงึพวกนี้กท็�าให้เราฟ้ืนคนืมา มกี�าลงัใจกบัทกุเรื่องที่เรามี
ความเดอืดร้อน ความทกุข์ ทกุเรื่อง มหาชนกบ้าง เรื่องชาดกต่าง ๆ  
บ้าง ล้วนเป็นเรื่องดสี�าหรบัหลวงพ่อนะ คนอื่นไม่ค่อยได้สอนเท่าไร
หรอก ส่วนมากตวัเองหามาสอนตวัเอง”

ระหว่างที่บวชเณร แม้สนกุกบัการเรยีนรู้ แต่ท่านกย็งัห่วงใย
โยมมารดาอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะไม่มีผู้ใดช่วยเหลือดูแล ว่าง ๆ ก็
ต่อโต๊ะให้โยมมารดาได้ใช้เก็บของที่บ้าน โต๊ะดังกล่าวไร้รอยตอก
ของตะปู และยงัมชี่องเลื่อนเปิด-ปิด เพื่อเกบ็ของไว้ข้างล่างได้ด้วย 
บ่งบอกถึงฝีมือทางช่างของท่านตั้งแต่เล็ก แม้เวลาจะผ่านมานาน
กว่า ๖๐ ปีแล้ว โต๊ะตวันี้กย็งัใช้ได้ด ีอกีคราวหนึ่งสามเณรได้ทราบ
ว่าบนัไดบ้านโยมมารดาหกั ท่านกท็�าที่วดัแล้วแบกไปใส่ให้ที่บ้าน
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บรเิวณเรอืนไฟที่หลวงพ่อถอืก�าเนดิ และโยมมารดาใช้อยู่ไฟหลงัคลอดหลวงพ่อ 
ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



เมื่ออาย ุ๑๗ ปี สามเณรค�าเขยีนกลบัมาเยี่ยมบ้าน เพื่อหา
หนงัสอืไปเรยีน เนื่องจากยมืใครกไ็ม่ม ีวนันั้นฝนตกหนกัพอด ีเหน็
หลังคาบ้านรั่ว โยมมารดาอุ้มน้องมาคุยด้วย เล่าว่าหญ้าก็มี แต่
ไม่มีใครขึ้นมุงหลังคาให้ สามเณรได้ยินเช่นนั้น ก็ตัดสินใจเปลื้อง
จวีร เหนบ็ผ้าสบง ขึ้นไปมงุหลงัคาให้โยมมารดา โดยมโียมมารดา
เป็นผู้ช่วยคอยส่งหญ้า และแนะน�าวธิมีดัตอกให้แน่นหนา กว่าจะ
เสรจ็กค็�่า จงึไม่ได้กลบัวดัที่ขอนแก่น ต้องนอนอยูท่ี่บ้านโยมมารดา

คนืนั้นเองสามเณรได้ทราบจากโยมมารดาว่า จะไปเป็นลกูจ้าง 
ท�านาให้กบัพี่น้อง นาของแม่ต้องปล่อยทิ้งเสยี เพราะไม่มใีครช่วย 
ส่วนน้อง ๆ กจ็ะให้เลี้ยงววัเลี้ยงควายที่บ้าน สามเณรได้ฟังแล้วก็
สะท้อนใจ นกึในใจว่า “มนัยากขนาดนี้หนอ” อดสงสารน้องไม่ได้
ว่ายงัเดก็อยู่กต็้องมาเลี้ยงควาย ส่วนตวัเองเป็นเณรกลบัอยู่สบาย 
จงึตดัสนิใจลาสกิขา และบอกโยมมารดาว่าจะท�านาเอง  

หลังจากลาสิกขามาแล้ว ได้กลับมาช่วยงานของครอบครัว
อย่างเตม็ที่ จนกลายเป็นเสาหลกัของที่บ้านไป ท่านเล่าว่าตอนแรก ๆ  
ท�าอะไรไม่เป็น ต้องหดัเอา ไม่ว่าสานกระบงุ ตะกร้า ฟั่นเชอืกววั 
เชอืกควาย ท�าคราดไถ ชวีติประจ�าวนัของท่านตั้งแต่เช้าจนค�่าอยู่
แต่ในไร่ในนา ถ้าใครต้องการพบท่าน ต้องไปที่นั่น ท่านไม่มเีวลาไป
เที่ยวเตร่เฮฮาที่ใด ทกุวนัท่านจะออกจากบ้านแต่เช้าไปท�างานในไร่
ในนา ตอนกลางวนั โยมมารดาจะให้น้องน�าอาหารไปส่ง แม้บาง
ครั้งโยมมารดาหรอืน้อง ๆ  ลมืไปส่งอาหาร ท่านกย็งัคงท�างานต่อไป

ท่านมคีวามวริยิอตุสาหะมาก ถ้าคนอื่นท�าได้ ๑๐ ท่านต้อง
ท�าได้ ๒๐ เป็นต้น เรียกว่าไม่ยอมน้อยหน้าใคร นิสัยดังกล่าว 
บางครั้งถงึกบัท�าให้ท่านเจบ็ป่วย (หลวงพ่อเคยปรารภว่า “ถ้าไม่รู้
ธรรมะ หลวงพ่อตายแล้ว เพราะหลวงพ่อเป็นคนเอาจริงเอาจัง  
มันขวนขวายอยากมั่งอยากมีกว่าใคร ท�านาวันหนึ่งเขาเกี่ยวข้าว 
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วนัหนึ่งเขาได้ ๕๐ กอง หลวงพ่อต้องได้ ๑๐๐ กอง แข่งอยู่ในใจ 
นี่ มนัจะเอาอะไร ๆ ให้เกนิ ๆ คนอื่นไป จนเราเจบ็ไข้ได้ป่วย ถ้า
หลวงพ่อไม่มาทางนี้ กต็ายไปแล้ว”)

นอกจากท�านาแล้วท่านยงัเป็นช่าง รบัจ้างปลกูบ้าน ท�าประตู
หน้าต่าง หลวงพ่อเทยีนเคยถามว่า ตอนท�างานหาเงนิได้เดอืนละ
เท่าไร ท่านบอกว่าไม่ต�่ากว่าพนับาท (สมยันั้นถอืว่ามากพอควร) 

ด้วยความต้องการเป็นที่พึ่งให้กบัครอบครวัในทกุ ๆ ด้าน ใน
ที่สดุท่านกห็นัมาเรยีนคาถา เวทมนตร์ วชิาไสยศาสตร์ ท่านเล่าถงึ
แรงจงูใจให้เรยีนวชิาดงักล่าวกค็อื เวลาแม่หรอืน้องป่วย บางครั้งไป
เรยีกหมอธรรม กไ็ม่ค่อยมา เหตกุารณ์ที่เป็นเหมอืนฟางเส้นสดุท้าย
กค็อื ลกูของพี่สาวคนหนึ่งป่วยหนกั หมอล�ากม็าบอกว่า ผนีาจะมา
เอาชีวิตเด็กเพื่อจะเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้า หมอพยายามขอเท่าไร 
ผกีไ็ม่ให ้เดก็จงึไมย่อมหาย ตอนนั้นทา่นเปา่แคนอยู่ โกรธมากที่ขอ 
ผยีงัไงกไ็ม่ให้ ถงึกบัฟาดแคนกบัพื้น ร้องไห้เสยีใจ แล้วเตะเครื่องบชูา
หมอล�าจนกระเดน็ออกจากบ้าน ไม่นานเดก็กต็าย นบัแต่นั้นมาท่าน
กต็ดัสนิใจเป็นศตัรูกบัผ ีไปเรยีนคาถาอาคมต่าง ๆ ตั้งแต่อาย ุ๑๗

ท่านได้ศกึษาเล่าเรยีนวชิาคาถาอาคม ท�าน�้ามนต์ ปัดรงัควาน 
ไล่ผอีย่างจรงิจงั ทกุคนืก่อนนอนท่านต้องสวดมนต์ภาวนาบรกิรรม
ท่องคาถาอาคมต่าง ๆ  จนคล่องแคล่ว เกดิความช�านาญ จนสามารถ
ใช้วิชาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เป็นทั้งหมอคาถา หมอน�้ามนต์ และ
หมอไล่ผี

“หลวงพ่อเรยีนแล้วใคร ๆ  กใ็ห้รกัษา ช่วยรกัษา เขาเรยีกหมอ
ธรรมน้อย เวลาไปไหนผู้เฒ่าผู้แก่กม็ากราบมาไหว้ หลวงพ่อกบ็อก
อย่ากราบอย่าไหว้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ เป็นลูกเป็นหลาน”

การเป็นหมอธรรมท�าให้ท่านเป็นที่เคารพนบัถอืของคนในชมุชน
มาก ทั้งนี้เพราะสมัยนั้นหมอแผนใหม่ยังไม่มี นอกจากช่วยรักษา
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คนป่วยแล้ว ท่านยงัเป็นหมอท�าคลอดให้หลานหลายคน ท่านเล่า
ว่า ตอนนั้น “เป็นหมอเดนิเท้า แล้วมนักพ็อใจได้ไปช่วยคนป่วย เป็น
งานเป็นอาชพี ไม่ได้เรยีกร้องเงนิทอง”

แม้ร�่าเรียนคาถาอาคมและเอาดีทางไสยศาสตร์ แต่ท่าน 
กไ็ม่ทิ้งพทุธศาสนา ท่านถอืศลี ๕ และรกัษาอโุบสถศลีทกุวนัพระ 
ด�ารงตนอยูใ่นศลีธรรมอย่างเคร่งครดั ไม่โกรธ ไม่เกลยีด ไม่อาฆาต
มาดร้ายผูใ้ด ครั้งหนึ่งมคีนมาขโมยควายไปหมดทั้งคอก รวม ๗ ตวั 
ท่านก็ไม่มีความรู้สึกโกรธแค้นแม้แต่น้อย ได้แต่คิดว่าเมื่อสูญหาย
ไปแล้วกห็าเอาใหม่ 

เมื่อหนัมาหากรรมฐานจนมั่นใจว่าพบทางดบัทกุข์แล้ว หลวงพ่อ 
ค�าเขยีนได้ย้อนร�าลกึถงึประสบการณ์ครั้งนั้นว่า ตอนนั้นหลงไปมาก 
“นกึว่าตวัเองเป็นผูว้เิศษ” ท่านเล่าว่า ท่านทุม่เทกบัคาถาอาคมมาก 
และต้องบรกิรรมอย่างจรงิจงั บางครั้งบรกิรรมตลอดทั้งคนืกไ็ม่จบ 
“บางคาถาต้องบริกรรมให้ตัวใหญ่คับห้อง หนงัหนา จึงหยุดได้  
ถ้าบริกรรมแล้วตัวไม่ใหญ่ หนงัไม่หนา หยุดไม่ได้ คาถาจะไม่
แคล้วคลาด มนัเป็นเอาขนาดนั้น...บ้าหอบฟางแล้วเรา” 

ท่านยงัเล่าอกีว่า “แต่ก่อนกส็กัยนัต์เตม็ตวั แต่เป็นสแีดง ดู
ไม่เหน็ ถ้าเป็นสดี�าแล้ว กค็งจะเป็นอนสุาวรย์ีแห่งความโง่หลงงมงาย”
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๒
มคีรอบครวั

หลังจากผ่านการเกณฑ์ทหาร
เมื่ออาย ุ๒๑ ปีแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ท่านได้อุปสมบทเป็นเวลา ๑ เดือน 
เมื่อลาสกิขาแล้ว ในปีถดัมาได้แต่งงาน
กับนางสาวฮ่วย ว่านไฟ โดยยังคง
รกัษาศลีาจารวตัรและเป็นหมอธรรม
ดงัเดมิ โดยยงัไม่ทิ้งการท�านา การมี
ครอบครัวท�าให้ท่านท�างานหนกัขึ้น 
เพราะต้องช่วยงานของครอบครวัฝ่าย



ภรรยาด้วย จงึต้องไปมาระหว่างบ้านมารดาของท่านและบ้านภรรยา
ความที่ท่านขยนัท�างาน เพยีง ๖-๗ ปี ท่านกม็บี้านหลงัใหญ่ 

มทีี่นา มวีวั มคีวาย ชวีติครอบครวัของท่านน่าจะมคีวามสขุ เพราะ
นอกจากมทีรพัย์สนิเงนิทองแล้ว ยงัมลีูกชาย ๒ คน แต่ในปี พ.ศ.
๒๕๐๘ ลกูชายคนแรกเสยีชวีติ การสญูเสยีครั้งนั้นท�าให้ท่านตระหนกั
ถงึความไม่เที่ยงของชวีติ และเริ่มเกดิความเบื่อหน่ายต่อทกุสิ่ง
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หลวงพ่อกบัโยมมารดาที่บ้านหนองแก อ.แก้งคร้อ จ.ชยัภูม ิ





๓
ปฏบิตัธิรรมกบั

หลวงพ่อเทยีน จติตฺสโุภ 

ต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ชาวบ้าน
หนองแกคนหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่า มี
หลวงพ่อรูปหนึ่ง ชื่อหลวงพ่อเทยีน 
อยู่เมืองเลย สอนกรรมฐานให้รู้จัก
บญุ รู้จกับาป รู้จกัพทุธศาสนา ผู้ที่
ได้ศกึษาและปฏบิตักิบัหลวงพ่อเทยีน
จะรูแ้จ้งเหน็จรงิในสจัธรรม ไม่สงสยั
เรื่องเกดิ เรื่องตาย เรื่องนรก เรื่อง
สวรรค์ เรื่องมรรค เรื่องผล ในเวลา
ต่อมาก็ได้ทราบว่าลูกพี่ลูกน้องของ



ท่านคนหนึ่ง (หลวงพ่อบญุธรรม อตุตฺมธมโฺม) ไปบวชกบัหลวงพ่อ
เทียน ท่านจึงเริ่มเกิดความสนใจหลวงพ่อเทียน ในช่วงนั้นท่าน
ขวนขวายศกึษาฝึกสมาธแิบบพทุโธ เข้าถงึสมถะและได้รบัความสขุ 
ความสงบพอสมควร แม้กระนั้นกย็งัมคีวามสงสยัเรื่องเกดิ เรื่องตาย 
เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ และเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ ท�าให้นกึถึง 
หลวงพ่อเทยีนอยู่ตลอดเวลา และพยายามหาโอกาสไปศกึษาด้วย

เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้เดนิทางไปศกึษาและ
ปฏบิตัธิรรมกบัหลวงพ่อเทยีน ที่วดัป่าพทุธยาน อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
เลย ส่วนใหญ่ที่มาปฏบิตักิบัหลวงพ่อเทยีนนั้นเป็นพระ มฆีราวาส
อย่างท่านแค่ไม่กี่คน 

วัดป่าพุทธยานเดิมเป็นป่าช้า ห่างจากหมู่บ้านพอสมควร  
จึงมีความสงบสงัด แต่ความเป็นอยู่ไม่สะดวกสบายนกั อาหาร 
การกินอัตคัดขัดสนพอสมควร น�้าพริกถ้วยหนึ่งต้องเติมน�้าเยอะๆ 
จึงจะฉนัได้ทั่วถึงกัน ขณะเดียวกันก็ต้องเก็บผักเก็บหญ้ามาเสริม
กบัอาหารบณิฑบาต 

แหล่งน�้าดื่มน�้าใช้อยู่ห่างเกอืบ ๒ กโิลเมตร เวลาไปอาบน�้า
ต้องหาภาชนะส�าหรบัใส่น�้ากลบัมากฏุดิ้วย ทกุคนต้องช่วยตนเอง 
พระผู้เฒ่าต้องหิ้วกระป๋องใส่น�้ากลับมา ส่วนพระหนุ่มใช้การหาบ 
การใช้น�้าต้องประหยดัมาก เมื่อล้างบาตรเสรจ็ ต้องเอาน�้ามาเทรวม
กนัในภาชนะเดยีว เพื่อน�าไปล้างถ้วยชามอกีท ีจากนั้นกเ็อาไปรดน�้า
ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ ภายหลังหลวงพ่อค�าเขียนและหมู่สงฆ์รวมทั้ง
ญาตโิยมได้ขดุบ่อน�้าตื้นในบรเิวณป่าช้า น�้าใช้จงึหาได้ง่ายขึ้น 

ความยากจนท�าให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีระบบ ไม่ท้อถอย  
ไม่กลวัความทกุข์ ไม่กลวัความยากล�าบาก ในบางครั้งถงุพลาสตกิ
ที่ญาตโิยมห่ออาหารใส่บาตรกเ็กบ็ไว้ใช้อดุหลงัคาที่รั่ว 
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หลวงพ่อเทยีนสอนให้ท่าน
สร้างจงัหวะและเดนิจงกรม 

ท่านเองเคยฝึกหดัมาแบบพทุโธ 
โดยนั่งนิ่ง ๆ สามารถเข้าถงึ

ความสงบได้อย่างว่องไว
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หลวงพ่อกบัพระราชวรีมนุ ีเจ้าคณะจงัหวดัเลย ผู้เป็นอปุัชฌาย์ (นั่งเก้าอี้) 
ขวามอืของหลวงพ่อ คอื หลวงพ่อบญุธรรม อตุตฺมธมโฺม ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้อง 
ถ่ายที่วดัโมกขวนาราม จ.ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๘ 



ตอนที่ไปอยูป่่าพทุธยานใหม่ ๆ  ต้องท�าที่พกักนัเอง ท่านอาศยั
เตยีงจากวดัในหมูบ้่าน แล้วซื้อผ้าพลาสตกิมาท�าหลงัคา น�าผ้าจวีร
ขาด ๆ ของพระมาท�าฝา เพราะช่วงนั้นเป็นหน้าฝน ฝนตกชกุมาก

เมื่อมาถึง หลวงพ่อเทียนสอนให้ท่านสร้างจังหวะและเดิน
จงกรม ท่านเองเคยฝึกหดัมาแบบพทุโธ โดยนั่งนิ่ง ๆ สามารถเข้า
ถงึความสงบได้อย่างว่องไว จงึไม่ชอบการสร้างจงัหวะ แต่หลวงพ่อ
เทยีนสอนไม่ให้สงบแต่เพยีงอย่างเดยีว ท่านสอนให้รูส้กึตวัอยูเ่สมอ 
ก�าหนดรู้ไปกบัการสร้างจงัหวะ และไม่ให้เข้าไปอยู่ในความสงบ

ค�าสอนของหลวงพ่อเทียนนี้ สวนทางกับวิธีที่ท่านฝึกหัดมา 
ท�าให้ตอนแรก ๆ ท่านรู้สกึอดึอดั เบื่อหน่ายมาก มคีวามคดิโต้แย้ง
คดัค้านอยู่ในใจตลอดเวลา จนบางครั้งไม่อยากท�า นั่งสร้างจงัหวะ
ไปสักพัก ก็หันไปนั่งหลับตาท�าสมาธิ ท�ากลับไปกลับมาอย่างนี้ 
จนมีพ่อใหญ่ผู้หนึ่งมาทักท่านว่า “นั่งหลับตาอยู่มันไม่รู้หรอก 
ท�าอย่างนี้ ๆ ส ิ(สร้างจงัหวะ)” ท่านจงึหนัมานั่งสร้างจงัหวะอย่าง
จรงิจงัอกีครั้ง
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สมยันั้นหลวงพ่อเทยีนพดูน้อย แสดงธรรมไม่มาก ท่านแนะน�า
ให้ปฏบิตัเิลย นาน ๆ จงึจะแวะเข้ามาสอบถามสกัครั้งหนึ่ง คราว
หนึ่งหลวงพ่อเทยีนมาถามท่านว่า “เป็นไง” ท่านกต็อบสั้น ๆ ว่า 
“ไม่เป็นยงัไง” แล้วหลวงพ่อเทยีนกเ็ดนิหายไปเลย วนัต่อมากม็าอกี 
แนะว่า “ไม่ต้องคดิโน่นคดินี่นะ ให้ท�าความรู้สกึตวั ก�าหนดความ
รู้สกึ เหน็กายที่มนัเคลื่อนไหวไปมา ให้ท�าไปเรื่อย ๆ” 

ท่านปฏบิตัมิาได้ ๒-๓ อาทติย์ กย็งัไม่มอีะไรเกดิขึ้น ต่างกบั
หลายคนที่ปฏิบัติเพียงแค่ ๗ วัน ก็รู้รูปนามแล้ว ตอนนั้นท่าน 
รู้สกึท้อ อดคดิไม่ได้ว่าท่านท�าบญุมาน้อย เป็นคนจน ไม่เคยสร้าง
โบสถ์ทั้งหลังคนเดียว หรือเป็นเจ้าภาพทอดกฐินคนเดียว จึงไม่มี
โอกาสรู้ธรรม รู้สกึน้อยเนื้อต�่าใจในวาสนาของตน

วันหนึ่งท่านถามหลวงพ่อเทียนว่า “ผู้ปฏิบัติกับหลวงพ่อ
แล้ว ไม่รู้อะไรมีไหม” หลวงพ่อเทียนตอบว่า “ไม่เคยมี” ท่านจึง
พูดวา่ “อาจจะเป็นผมนี่ที่เปน็คนแรก เพราะสองอาทติย์แลว้ยงัไม่รู้
อะไร” หลวงพ่อเทยีนเดนิเข้ามาจบัมอื ท่านจงึถามหลวงพ่อเทยีนว่า  
“หลวงพ่อเคยท�าบญุท�าทาน ผมไม่เคยท�าขนาดนั้น อาจจะไม่มบีญุ
ที่จะรู้ละมงั” หลวงพ่อเทยีนตอบว่า “ไม่ต้องกลวั ไม่เป็นไร คณุจะ
ท�าจรงิ ๆ หรอื” ท่านตอบว่า “จรงิ ๆ ครบัหลวงพ่อ”

คราวนี้หลวงพ่อเทียนพูดว่า “ให้คุณท�าอยู่ที่นี่สักเดือนนะ” 
แล้วถามท่านต่อว่า “คณุท�างานเดอืนหนึ่งได้กี่บาท?” ท่านกต็อบ
ว่า “ผมได้เดอืนละ ๑,๐๐๐ บาท” หลวงพ่อเทยีนกพ็ูดว่า “ถ้าคณุ
ท�าอยูเ่ดอืนหนึ่ง คณุไม่รูอ้ะไรเลย จติใจไม่เปลี่ยนไปจากเดมิ อาตมา
จะให้เงนิคณุ ๑,๐๐๐ บาท แต่คณุต้องท�าจรงิ ๆ นะ ให้ท�าตามที่
อาตมาสอนทกุอย่างนะ”

หลวงพ่อเทยีนพดูอย่างนี้ อาจเป็นเพราะเหน็ว่าท่านเป็นคนมี
ทฏิฐมิาก ในที่สดุท่านกต็กลงท�า เพราะอย่างไรกต็ั้งใจมาปฏบิตัแิล้ว 
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จงึทดลองด ูโดยพยายามทวนความรูส้กึเดมิ ตั้งใจสร้างจงัหวะ เพื่อ
ปลูกสตสิมัปชญัญะและสร้างสต ิจากนั้นจงึเริ่มต้นปฏบิตัไิปเรื่อยๆ

ช่วงนั้นมเีรื่องหนึ่งที่ท�าให้ท่านขุ่นเคอืงใจ กล่าวคอื เหน็พระ
บางรูปเล่นหัวหยอกล้อกัน บางทีก็ให้ท่านซึ่งเป็นฆราวาส ไปหา
หน่อไม้ให้ บางทกีใ็ห้ขึ้นต้นมะขามป้อม อดนกึในใจไม่ได้ว่า นี่หรอื
ที่เรยีกว่าการปฏบิตัธิรรม จงึคดิจะหน ีแต่กม็าได้คดิว่า “มา (ถงึนี่) 
แล้ว จะไม่ดูผู้อื่นแล้ว จะดูหลวงพ่อเทียน และฟังหลวงพ่อเทียน
เท่านั้น ไม่ใส่ใจผูอ้ื่น ไม่เอามาเป็นภาระให้พะรงุพะรงั” จงึได้ตดัสนิใจ 
แน่วแน่ที่จะสร้างสต ิสร้างความรู้สกึตวั 

ขณะเดียวกันเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างเต็มที่ ท่านได้
ย้ายที่พกั จากเดมิอยูใ่กล้กฏุหิลวงพ่อเทยีน กไ็ปอยูด้่านหลงัวดั ใกล้
หลมุฝังศพ โดยท�าเพงิพกัอย่างง่าย ๆ มผี้าใบคลมุ 

ท่านพยายามท�าความรู้สกึตวัอย่างต่อเนื่อง เมื่อใจเริ่มคดิฟุ้ง
ก็กลับมาอยู่กับการสร้างจังหวะ เมื่อมีความสงบ ก็สักว่ารู้ แต่ไม่
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หลวงพ่อเทยีน จติตฺสโุภ ขณะประชมุพระในสายงาน 



เข้าไปอยู่ในความสงบ รู้กาย รู้ใจชดัขึ้น มสีตสิมัปชญัญะมากขึ้น 
กายเคลื่อนไหวกร็ู้ ใจคดินกึกร็ู้ เมื่อจบัหลกัได้ และปฏบิตัถิูกทาง  
ไม่กี่วนัหลงัจากนั้น ปฏบิตัไิดค้รบเดอืนพอด ีปัญญาญาณกเ็กดิขึ้น
กบัท่าน รู้เรื่องรูป เรื่องนาม เรื่องกาย เรื่องใจ ตามความเป็นจรงิ 
ล�าดบัไปจนจบรูปนามเบื้องต้น จากนั้นจติใจของท่านได้เปลี่ยนไป 
พ้นจากภาวะเดมิ ความลงัเลสงสยัหมดไป ได้รู้เรื่องสมถะและเรื่อง
วปิัสสนา ท่านรู้สกึว่าความทกุข์ที่มอียู่หมดไป ๖๐% จงึมั่นใจใน 
ค�าสอนของหลวงพ่อเทยีนมาก จนไม่สงสยัต่อความรู้เดมิที่มอียู่

คาถาอาคมเครื่องรางของขลงัที่เคยเรยีนมานั้น ท่านเริ่มเหน็
ว่าเป็นเรื่องสมมต ิพธิรีตีองต่าง ๆ ที่เคยยดึมั่นถอืมั่นนั้น กเ็ริ่มวาง
ได้ มคีวามเชื่อในการกระท�า รู้เรื่องบญุ เรื่องบาป เรื่องนรก เรื่อง
สวรรค์ รู้เรื่องศาสนา พทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ท่านมคีวามรู้สกึเหมอืนว่า แบกของหนกัมา ๑๐๐ กโิลกรมั พอเกดิ
ปัญญาญาณขึ้น น�้าหนกัที่แบกอยู่นั้นกห็ายไป ๖๐ กโิลกรมัทนัที

ท่านเล่าว่า ตอนนั้นเองได้ประจกัษ์แจ้งแก่ใจว่า ศาสนาที่แท้
จริงคืออะไร สิ้นความหลงใหลติดยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีสางเทวดา 
แม้บหุรี่ที่เคยตดิอย่างหนกั กเ็ลกิได้ทนัท ีคณุค่าแห่งธรรมที่ประสบ
นั้น เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยสมัผสัมาก่อน ท�าให้ท่านตดัสนิใจบวช

วันหนึ่งขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ หลวงพ่อเทียนเดินมา
หาและถามว่า “เป็นอย่างไร” ท่านตอบว่า “ผมรู้รูปนามแล้ว” 
หลวงพ่อเทียนทักท้วงว่า “โอ้ คนไม่รู้จักรูปนามก็คนบ้าแล้ว”  
ท่านตอบทนัทว่ีา “ครบั แต่ก่อนผมบ้าจรงิ ๆ  แต่บดันี้ผมไม่บ้าแล้ว” 
เมื่อท่านพดูจบ หลวงพ่อเทยีนกเ็ดนิกลบัไปกลบัมาอยูข้่าง ๆ  ต้นข่าขี้หมู 
ซึ่งท่านใช้ท�าความเพยีร

สกัพกัหลวงพ่อเทยีนกพ็ูดว่า “รู้จกัรูปนามกพ็อปานนั้น ไม่มี
ประโยชน์อะไร” ท่านตอบว่า “มปีระโยชน์ครบัหลวงพ่อ ผมหมด
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ทุกข์ได้มากจริง ๆ หายโง่ได้มากจริง ๆ หมดความลังเลใจสงสัย 
เป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมจริง ๆ ครับ มันไม่เคยรู้เห็นอย่างนี้ 
มาก่อน สิ่งที่ผมรู้เหน็มนัมอียู่จรงิ ๆ”

หลวงพ่อเทยีนตอบว่า “มปีระโยชน์กป็ระโยชน์น้อย ๆ  เหมอืน
กบักบโคก กบภูเขา มนัไม่เคยพบน�้า แต่พอมนัตะเกยีกตะกายมา
เจอน�้าในกะลามะพร้าว มนักด็ื่มกนิได้ มดุได้ แต่เป็นแค่น�้าในกะลา 
ถ้าเป็นสขุกเ็ป็นสขุเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ถ้าเป็นความรู้กเ็ป็นความรู้น้อย ๆ  
ยงัมนี�้าในอ่าง น�้าในบงึอกีมาก” แล้วท่านกพ็ดูต่อว่า “คณุมคีวามรู้ 
ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเล็กน้อย คุณท�าอย่างนี้มันรู้ได้จริง ๆ หรือ” 
ท่านตอบว่า “รู้ได้จรงิ ๆ ครบั”

หลวงพ่อเทยีนถามว่า “ถ้าคณุท�ามากกว่านี้จะไม่รูม้ากกว่านี้
หรอื”

ท่านตอบว่า “ครับ ผมจะท�าต่อไปโดยไม่ลังเลใจ ผมไม่ท�า
แบบอื่นอกี” แล้วท่านพดูต่อว่า “ผมหยดุการแสวงหาครบูาอาจารย์ 
ผมจะปฏบิตัอิย่างนี้ ไม่เคยมผีู้ใดสอนให้ผมรู้อย่างนี้ ผมท�าอย่างนี้
ก็รู้อย่างนี้ขึ้นมา ผมหยุดแล้ว ผมไม่ไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหน  
ผมจะท�าแบบนี้”

หลวงพ่อเทียนจึงสอนต่อว่า “ถ้าท�าแบบนี้แล้วรู้ ก็ท�าอีกนะ 
ให้พยายามดคูวามคดิให้ทนั ถ้าความคดิไม่เกดิขึ้น กด็กูายเคลื่อนไหว
ไป เวลาใดที่ความคดิเกดิให้ดูให้ทนั”

หลวงพ่อค�าเขยีนได้เล่าถงึเหตกุารณ์ตอนนี้อกีว่า “หลวงพ่อ
เทยีนท่านสอนหลายอย่าง เช่น ท่านสอนให้สร้างจงัหวะให้ไวกว่า
แต่ก่อน เดนิจงกรมให้ไวกว่าแต่ก่อน ให้บ�าเพญ็ทางจติ ให้มสีตดิู
กาย มสีตดิใูจ ให้ดใูห้เหน็ทกุข์ ดรูปูทกุข์ นามทกุข์ รปูธรรม นามธรรม 
รูปสมมต ินามสมมต ิเมื่อความคดิปรงุแต่งเกดิขึ้น ไม่ต้องไปล�าดบั
ความคดิ ให้เรามหีน้าที่ดูกายเคลื่อนไหว ดูใจที่คดินกึ ความคดิจะ
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(บน) หลวงพ่อเทยีนกบัลูกศษิย์ในสายงาน 
(ล่าง) หลวงพ่อเทยีนกบัพระและลูกศษิย์ที่มาร่วมปฏบิตัธิรรม 
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เกดิขึ้นมาเอง เราไม่ต้องใส่ใจ ขอให้เราสร้างความรู้สกึตวัให้ทนักบั
ความคดิที่เกดิขึ้น เมื่อรู้ทนัความคดิ เราจะไม่เอยีงไปกบัความคดิ
ปรงุแต่งที่เกดิขึ้น”

แม้ว่าท่านตั้งปณธิานว่าจะปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนผู้เดียว 
หยดุแสวงหาครบูาอาจารย์ท่านอื่นแล้ว แต่ตอนนั้นท่านยงัไม่มคีวาม
คิดจะบวชอีกเป็นครั้งที่สอง เพราะท่านมีภาระที่จะต้องดูแลแม่ 
และน้องในฐานะลกูชายคนโตในบ้าน มารดาของท่านกไ็ม่อยากให้
บวช ทั้งยงัเคยบอกกบัท่านว่า ลูกทั้งหมด ๗ คนนั้น ท่านไม่หวงัพึ่ง 
ใครเลย นอกจากท่านเพยีงคนเดยีวเท่านั้น

ครั้นได้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนเข้า พบว่าท�าเพียงเท่านี้ 
ยงัรู้ถงึขนาดนี้ ถ้าหากท�าได้มากขึ้น ท่านอาจจะรู้มากกว่านี้ วธิทีี่

ถ้าท�าแบบนี้แล้วรู้ กท็�าอกีนะ 
ให้พยายามดูความคดิให้ทนั 

ถ้าความคดิไม่เกดิขึ้น กด็ูกายเคลื่อนไหวไป 
เวลาใดที่ความคดิเกดิให้ดูให้ทนั
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จะท�าได้มากและมีโอกาสท�าอย่างเต็มที่ ก็คือ ต้องบวช ท่านคิด
ว่าการบวชเป็นพระหรือชีวิตนกับวชนี้เหมาะกับการปฏิบัติที่สุด 
เพราะจะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความด�าริดังกล่าวหลวงพ่อเทียน 
ไม่เหน็ด้วย โดยให้เหตผุลว่า “บวช ไม่บวช กไ็ม่เป็นไร” 

ตอนที่ท่านไปปฏบิตัธิรรมครั้งแรกกบัหลวงพ่อเทยีนนั้น ภรรยา
ท้องแก่ใกล้คลอด เมื่อท่านกลบับ้าน ภรรยากค็รบก�าหนดคลอด ท่าน
ท�าคลอดให้ภรรยาเอง ท่านเล่าถงึความรูส้กึตอนนั้น “เหน็ไตรลกัษณ์
เลอืน ๆ ลาง ๆ ว่าความรกัมนักไ็ม่เที่ยงหรอกนะ ลูกนี่มนักไ็ม่เที่ยง 
เมยีมนักไ็ม่เที่ยง มนัคดิแบบนั้นนะ ความรกัมนักเ็ป็นทกุข์ด้วยนะ” 

ช่วงนั้นท่านมคีวามคดิกลบัไปกลบัมา แต่ความคดิอยากบวช
แรงกว่า แม้คนรอบตัวจะห้ามก็ตาม ไม่ว่าแม่หรือพี่น้อง ในที่สุด 
ก็ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะบวช หลังจากภรรยาออกจากการอยู่ไฟได้  
๗ วนั ท่านกเ็ข้าพธิอีปุสมบทที่วดัศรบีญุเรอืง ต�าบลกดุป่อง อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัเลย เมื่อวนัที่ ๑๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมพีระราชวรีมนุ ี
เจ้าคณะจงัหวดัเลย เป็นพระอปุัชฌาย์ เวลานั้นอาย ุ๓๑ ปี
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๔
การปฏบิตัธิรรม

ในวดัป่าพทุธยาน

ช่วง ๓ พรรษาแรกท่านทุ่มเท
กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ โดยเก็บ
ตัวปฏิบัติที่วัดป่าพุทธยานเป็นส่วน
ใหญ่ หลวงพ่อพูดถึงบรรยากาศ 
วดัป่าพทุธยานในช่วงพรรษาแรก ๆ  
ของท่านที่นั่นว่า ทกุคนตั้งใจในการ
ปฏบิตัมิาก “อยู่กนั ๒๐-๓๐ ชวีติ 
เหมือนกับไม่มีคน เงียบสงบ จะ
ไต่ถามกนักต็้องระมดัระวงั มแีต่นั่ง
สร้างจงัหวะและเดนิจงกรม อาตมา



เคยถามสามเณรที่นั่งสร้างจงัหวะอยู่ เธอกย็งัไม่ค่อยอยากจะพูด”
การปรารภความเพียรอย่างแน่วแน่มั่นคงและกระตือรือร้นนี้ 

เหน็ได้จากทางเดนิจงกรมเป็นมนั ที่นั่งบนกฏุเิป็นรูปรอยนั่ง หลวง
พ่อเล่าว่า เมื่อใดที่ได้สร้างจังหวะและเดินจงกรม จะรู้สึกราวกับ 
ว่าในโลกนี้มีตัวท่านอยู่คนเดียว ไม่ถูกแบ่งแยกไปทิศทางใดเลย 
เวลาที่ญาติโยมนิมนต์ไปขบฉนัหรือไปประกอบพิธีต่าง ๆ ที่บ้าน 
เป็นเวลาที่ฝืนความรูส้กึอย่างมาก ท่านได้แต่คดิถงึทางจงกรม คดิถงึ
ที่นั่งบนกฏุ ิที่ให้แต่ความสงบร่มเยน็ มคีวามรูส้กึภาคภมูใิจ มคีวาม
รู้สกึเป็นสง่า และรู้สกึว่าก�าลงัท�างานที่มเีกยีรตใินชวีติ ในเวลาที่ได้
เดนิจงกรม ในเวลาที่ได้นั่งสร้างจงัหวะและเจรญิสต ิไม่มคีวามรูส้กึ
เบื่อหน่ายเลย

วัดป่าพุทธยานช่วงนั้นเงียบสงบมาก เช้ามืดได้ยินแม้ 
กระทั่งเสียงน�้าค้างหยดลงใส่ใบตอง ท่านเล่าว่า “ถ้าได้ยิน 
เสียงน�้าค้างหยดลงใส่ใบตองก็เป็นเวลาตีสามพอดี ต่างชีวิตก็ 
ลุกขึ้นมาปรารภความเพียร เสียงเดินจงกรมกับเสียงน�้าค้างตกลง
ใส่ใบตอง ดงัตบั ๆๆๆ แสงตะเกยีงผ่านละอองน�้าค้างสลวั ๆ วนั
หนึ่งช่างหมดง่าย ๆ เหลอืเกนิ ได้รบัรสพระธรรมที่เกดิขึ้นจากการ
เจรญิสต ิได้ค�าตอบของชวีติไปเรื่อย ๆ”

ทกุเช้าและเยน็ หลงัจากท�าวตัรแล้ว หลวงพ่อเทยีนจะให้การ
อบรมทกุวนั การชี้แนะของหลวงพ่อเทยีน ประกอบกบัการบ�าเพญ็
เพยีรอย่างจรงิจงั ท�าให้ท่านเข้าใจภาษาธรรมและปฏบิตัเิป็น และ
รู้ว่าการสอบอารมณ์ไม่ใช่คิดเอามาถาม ไม่ใช่คิดจากจินตนาการ 
หรอืไม่ใช่คดิด้วยเหตดุ้วยผลใดทั้งสิ้น แต่ต้องพบเหน็จรงิด้วยผลของ
กรรมฐาน นี้เป็นกฎตายตวัของธรรมชาตทิี่มอียู่ คอื ตั้งต้นจากการ
เหน็รูปเหน็นามที่เป็นของจรงิที่มอียู่
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หลงัศาลาคอืที่ตั้งเพงิพกัของหลวงพ่อค�าเขยีนเมื่อแรกมาปฏบิตักิบัหลวงพ่อเทยีน 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ปัจจบุนัเป็นที่ตั้งของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย

หลวงพ่อเล่าว่าท่านได้ท�าตามที่หลวงพ่อเทียนสอนทุกอย่าง 
เช่น สร้างจังหวะและเดินจงกรม เพื่อเป็นการปลูกสติให้เห็นกาย
เคลื่อนไหว เหน็ใจที่คดิ สตสิมัปชญัญะเป็นดวงตาภายใน เป็นผูเ้ฝ้า 
ดูกาย ดูใจ จนเห็นกายกับใจว่า เป็นเพียงแต่รูปธรรม นามธรรม
เท่านั้น ไม่ใช่ตวัตนที่ไหน เป็นธรรมชาตลิ้วนๆ

จากนั้นหลวงพ่อเทียนสอนให้ดูทุกข์ที่อยู่กับรูปและให้ดูทุกข์
ที่อยู่กับนาม ให้เริ่มต้นจากดูรูปก่อน รูปที่เป็นรูปธรรม เมื่อมี
สตสิมัปชญัญะ ดูรูปกเ็หน็ว่า เป็นรูปทกุข์ เป็นกองทกุข์ เป็นก้อน
ทุกข์ หายใจก็คือแก้ทุกข์ กินก็คือแก้ทุกข์ ตลอดถึงยืน เดิน นั่ง  
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นอน คือแก้ทุกข์ให้รูป เมื่อเห็นว่ารูปเป็นโรค การเจ็บไข้ก็ต้อง 
หาวธิแีก้ทกุข์ นี้เป็นเรื่องของรูปธรรม

ขั้นต่อไป คือ มาดูที่นามหรือดูจิตใจ เปรียบเสมือนนั่งอยู่ 
ในห้องกระจก สิ่งใดเข้ามากเ็หน็ได้ทนัท ีใจหรอืจติใจแต่เดมิกป็กต ิ 
แต่เมื่ออารมณ์จรเข้ามา เหมอืนอาคนัตกุะจรมา จะเป็นความดใีจ 
เสยีใจ กเ็หน็ จะเป็นความรกั จะเป็นความโกรธ จะเป็นความโลภ 
จะเป็นความหลง กเ็หน็ เหน็ทกุ ๆ อย่าง เพราะเมื่อเป็นผู้ดูกเ็หน็ 
เห็นแล้วละได้ ไม่เป็นไปกับมัน ไม่เหมือนกับดูรูปธรรม ทุกข์ 
ของรูปละไม่ได้ ท�าได้แต่เพยีงบรรเทาอยู่อย่างนั้น จะไม่ให้หวิไม่ได้  
ไม่เหมอืนกบัใจ จติใจนี้ละได้เดด็ขาด ละทเีดยีว จะละได้ตลอดชวีติ 
หากได้มาศกึษาถูกจดุ ตรงเป้า จะไม่ยาก เหมอืนกบัการไขกญุแจ
ที่ถูกลูกกเ็ปิดออกได้ทนัท ีไม่เสยีเวลา

เมื่อจบัหลกัได้ กใ็ห้ดูไปเรื่อย ๆ จนเหน็ชดัว่ารูป-นามมใิช่ตวั
ตน ไม่สามารถยดึมั่นถอืมั่นได้ ทกุข์จงึหาที่ตั้งไม่ได้ เพราะไม่มตีวั 
ไม่มตีน หลวงพ่อเทยีนสอนแต่เรื่องอย่างนี้ ชี้ให้เหน็ชดั เหมอืนจงูมอื
มาดู ไม่ใช่เหน็โดยคดิเอาไปเอง เมื่อถงึที่สดุแห่งทกุข์ ไม่มสีิ่งใดเกดิ
ขึ้นอกี เรยีกตามอาการที่เป็นว่า การดบัไม่เหลอืของนาม-รูป

ค�าสอนของหลวงพ่อเทยีนชี้ได้ชดัมากในเรื่องนี้ ไม่ใช่แต่เพยีง
สอนให้รู้ ให้เข้าใจเท่านั้น แต่สอนให้เป็นจรงิ ๆ เปรยีบเสมอืนถูก
ปลิงเกาะดูดเลือด ขณะที่ปลิงเกาะอยู่ไม่รู้สึกและไม่เห็น แต่เมื่อ 
มีเหตุปัจจัยท�าให้ปลิงหลุดออก จึงรู้ว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ เช่น
เดียวกันกับที่ปล่อยให้กิเลสตัณหาอยู่ในใจ เมื่อได้รู้ได้เห็น กิเลส
ตณัหานั้นจงึหลดุออกไป

ในระหว่างปฏบิตั ิหลวงพ่อเทยีนจะมาสอบถามเป็นระยะ ๆ 
แต่ละครั้งใช้เวลาไม่นาน ค�าแนะน�าของท่านบ่อยครั้งต้องใช้ปัญญา
พจิารณาไปด้วยจงึจะเข้าใจชดัว่าท่านต้องการบอกอะไร
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วันหนึ่งขณะที่ท่านก�าลังปฏิบัติอยู่ในกุฏิ หลวงพ่อเทียนได้ 
เดนิมาที่หน้าประตูซึ่งปิดอยู่ แล้วถามว่า “อยู่นี่หรอื?” 

“อยู่ครบัหลวงพ่อ”
“ท�าอะไร?”
“สร้างจงัหวะครบั”
“เหน็ทั้งข้างนอกทั้งข้างในไหม”
“ไม่เหน็ข้างนอกครบั เหน็แต่ข้างใน”
“ถ้าอยากเหน็ข้างนอกท�าอย่างไร?”
“เปิดประตูออกครบั”
“เอ้า ลองเปิดประตูออกมาดู”
พอท่านลกุไปเปิดประต ูหลวงพ่อเทยีนกถ็ามว่า “เหน็ข้างนอก

ไหม” ท่านตอบว่า “เหน็ครบั”
“เหน็ข้างในไหม” ท่านตอบว่า “เหน็ครบั” แล้วหลวงพ่อเทยีน

ก็ย�้าว่า “ให้เห็นทั้งข้างนอกข้างในนะ อย่าให้เห็นแต่ข้างนอกและ
อย่าให้เหน็แต่ข้างในนะ ดูตรงกลาง ๆ นี้นะ”

ขนัธ์ ๕ เอามาต่อกนั ต่อกนัมนักไ็ม่เป็นแก้ว
เหมอืนเดมิ เพราะมนัแตกแล้ว มนัใช้ไม่ได้แล้ว...

มนัเหมอืนหมดเนื้อหมดตวัไปท�านองนั้น 
หมดเนื้อหมดตวั ไม่มอีะไรเลยชวีตินี้

43



ท่านคดิอยูส่กัพกั กน็กึไม่ออก ว่าหลวงพ่อเทยีนต้องการบอก
อะไรท่าน ครั้นลองปฏบิตัดิูกไ็ด้ค�าตอบ หลวงพ่อเทยีนแนะท่านว่า 
อย่าคิดออกไปข้างนอกและอย่าเพ่งเข้าข้างใน ให้รู้ทันความคิดที่
เกดิขึ้นภายใน โดยไม่พลดัเข้าไปในความคดินั้น รวมทั้งไม่พยายาม
บงัคบัจติให้สงบ เวลามอีะไรภายนอกมากระทบ กร็ู้แต่ไม่ปล่อยจติ
ออกไปหรอืปรงุแต่งต่อ 

รมิถนนคอืที่ตั้งกฏุขิองหลวงพ่อค�าเขยีนเมื่อบวชแล้ว ปัจจบุนัเป็นที่ตั้งของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
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หลวงพ่อค�าเขยีนมคีวามเจรญิก้าวหน้าในการเจรญิวปัิสสนา
กรรมฐานเป็นล�าดบั จนกระทั่งเช้าวนัหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ การ
เปลี่ยนแปลงทางจิตครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นกับท่าน ท่านเล่าว่าขณะ 
ที่นั่งสร้างจงัหวะพงิเสาต้นเลก็ ๆ กเ็หน็อาการของขนัธ์ ๕ เหมอืน
แก้วที่แตกกระจาย ท่านเล่าถงึสภาวะจติครั้งนั้นว่า “ขนัธ์ ๕ เอา
มาต่อกัน ต่อกันมันก็ไม่เป็นแก้วเหมือนเดิม เพราะมันแตกแล้ว  
มนัใช้ไม่ได้แล้ว...มนัเหมอืนหมดเนื้อหมดตวัไปท�านองนั้น หมดเนื้อ
หมดตวั ไม่มอีะไรเลยชวีตินี้” 

เมื่อถงึเวลาฉนัเพล ท่านกไ็ปนั่งส�ารบัเดยีวกบัหลวงพ่อเทยีน 
หลวงพ่อเทยีนถามท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท่านตอบว่า “ผมหมด
เนื้อหมดตัวแล้วครับหลวงพ่อ ขันธ์ ๕ มันแตกกระจุยกระจาย” 
หลวงพ่อเทยีนถามต่อว่าเป็นอย่างไร หลวงพ่อค�าเขยีนตอบว่า “ผม
กย็งัเอาขนัธ์ ๕ มาต่อกนั กองไว้มนักใ็ช้ไม่ได้ รูปเป็นทกุข์ เวทนา
เป็นทกุข์ สญัญาเป็นทกุข์ สงัขารเป็นทกุข์ วญิญาณเป็นทกุข์ มนัก็
รู้เรื่องนี้ ท�ายงัไงจะให้มนัเป็นสขุในขนัธ์ ๕ มนักไ็ม่ม”ี

วนันั้นหลวงพ่อเทยีนได้เล่าให้พระทั้งหลายในวดัฟังว่า “เพชร
เกดิขึ้นแล้วในวดัป่าพทุธยาน ทองค�าเกดิขึ้นแล้วในวดัป่าพทุธยาน”
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๕
จารกิและเผยแผ่ธรรม

หลังจากที่ได้ปฏิบัติจนมี 
ความมั่นคงแน่วแน่ในธรรมแล้ว 
หลวงพ่อค�าเขียนได้ไปช่วยงาน 
เผยแผ่ธรรมของหลวงพ่อเทียน 
ตั้งแต่พรรษาแรก ๆ  ปี พ.ศ. ๒๕๑๑  
หลวงพ่อเทียนมอบหมายให้ท่าน
ไปสอนธรรมและจ�าพรรษาที่บ้าน 
เกิดของหลวงพ่อ คือ บ้านบุฮม  
อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 



ในปีต่อมา ท่านเจ้าคุณพิมลธรรมได้จัดโครงการพระใจสิงห์ 
โดยรวบรวมพระกรรมฐานทั่วประเทศ ให้ไปปฏบิตัธิรรมและธดุงค์
ร่วมกนัแทบทกุภาคของประเทศ หลวงพ่อค�าเขยีนได้รบัมอบหมาย
จากเจ้าคณะจังหวัดเลยให้ร่วมโครงการนี้ โดยเริ่มต้นที่จังหวัด
เชยีงใหม่ และธดุงค์ผ่านจงัหวดัล�าพูน ล�าปาง เชยีงราย ใช้เวลา
หนึ่งเดือน ท่านได้รู้จักมิตรสหายมากมาย ซึ่งภายหลังได้เป็น 
ครูบาอาจารย์ที่มชีื่อเสยีง

หลังจากนั้นท่านได้จาริกคนเดียวไปตามส�านกัต่าง ๆ เพื่อ
ศึกษาเรียนรู้การสอนธรรมของครูบาอาจารย์หลายท่าน เช่น  
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่เทศก์ เทสร�ส ี 
หลวงพ่อชา สุภทฺโท ส่วนใหญ่อยู่ไม่กี่วัน ที่อยู่นานหน่อยคือ 
วดัหนองป่าพงของหลวงพ่อชา

จากนั้นท่านก็เดินทางมายังกรุงเทพฯ พ�านกัที่วัดมหาธาต ุ 
วดัปรนิายก วดัเพลงวปัิสสนา และลงใต้ไปยงัจงัหวดันครศรธีรรมราช 
แต่ที่ท่านชอบมากคือสวนโมกข์ ท่านได้ไปพ�านกัที่นั่นหลายครั้ง  
๒ เดอืนบ้าง ๔ เดอืนบ้าง เสรจ็จากการจารกิครั้งนั้นท่านกก็ลบัไป
วดัป่าพทุธยาน

พ.ศ. ๒๕๑๔ หลวงพ่อเทียนได้ชักชวนท่านและลูกศิษย์ 
ไปช่วยฟื้นฟูวัดโมกขวนาราม ซึ่งตอนนั้นมีแค่หลวงตาอยู่รูปเดียว 
หลวงพ่อเทียนเห็นว่าวัดโมกข์นั้นอยู่ใกล้เมืองขอนแก่น เดินทาง
สะดวก สมควรเป็นส�านกัปฏบิตัธิรรม หลวงพ่อค�าเขยีนได้จ�าพรรษา
ที่วัดโมกข์ในปีถัดมา อย่างไรก็ตาม ท่านยังกลับไปพ�านกัที่วัดป่า 
พทุธยานอย่างสม�่าเสมอ

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับหมู่สงฆ์ของหลวงพ่อ
เทยีนในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ผูว่้าราชการจงัหวดัเลยต้องการขอคนืพื้นที่
วัดป่าพุทธยาน เพื่อสร้างวิทยาลัยครูจังหวัดเลย (มหาวิทยาลัย

48



ราชภัฏเลยในปัจจุบัน) ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะ
จงัหวดัเลย ดงันั้น หมู่สงฆ์จงึย้ายวดัไปยงัสถานที่แห่งใหม่ ในเขต
หมู่บ้านก�าเนิดเพชร ไม่ไกลจากต�าแหน่งเดิมมากนัก ในปีนั้น 
หลวงพ่อค�าเขยีนและหมูค่ณะจงึระดมก�าลงักนัสร้างวดัใหม่ มกีารรื้อ 
ศาลาไม้หลงัเก่ามาสร้างในที่ใหม่ ส่วนกฏุแิละเพงิพกักส็ร้างพอให้ได้ 
อยูอ่าศยัได้ ที่ขาดไม่ได้คอืการขดุบ่อน�้าเพราะน�้าใช้ยงัขาดแคลนอยู่ 

บ่อน�้าวดัป่าพทุธยานใหม่ที่หลวงพ่อเป็นก�าลงัส�าคญัในการขดุ
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หลวงพ่อค�าเขยีนมนีสิยัอย่างหนึ่ง คอื ไม่กลวัความยากล�าบาก 
งานไหนที่ล�าบาก ท่านมกัขนัอาสาท�าเอง ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ แม้จะ
ต้องเอาชวีติเข้าแลกกต็าม คราวหนึ่งหลวงพ่อค�าเขยีนลงไปขดุดนิ
เพื่อวางท่อ ปรากฏว่าดินพังลงมาจนท่วมคอท่าน หลวงพ่อเทียน
เหน็ว่าอนัตรายจงึสั่งให้พระหยดุ แต่หลวงพ่อค�าเขยีนไม่ยอมหยดุ 
ชวนเพื่อนพระ ๕-๖ รูป ไปแอบท�าต่อ โดยสานไม้ไผ่เพื่อค�้าดนิไว้ 
ไม่ให้พงัลงมา ระหว่างที่ขดุดนิ ท่านบอกเพื่อน ๆ  ว่า หากดนิตกลง
มาทบัท่านจนมดิ กไ็ม่ต้องท�าอะไร ให้เอาดนิถมร่างท่านไปเลย แล้ว
ไม่ต้องบอกใคร แต่กไ็ม่มเีหตรุ้ายเกดิขึ้น

อีกคราวหนึ่งบ่อน�้าที่วัดป่าพุทธยานเกิดทรุด ดินพัง ท่อจึง
ขวางเอาไว้ หลวงพ่อจงึอาสาด�าน�้า เพื่อลงไปงดัท่อ แต่ท่อทบัแขน
ท่าน ไม่สามารถขึ้นมาได้ ท่านจมน�้าอยู่นาน จนเพื่อนพระที่รออยู่
ข้างบนรู้สกึเป็นห่วง แต่ในที่สดุท่านกง็ดัท่อออกมาได้ หาไม่กต็้อง
จมน�้าตายในบ่อนั้น บ่อน�้าแห่งนี้หลวงพ่อเล่าว่าแอบมาขดุคนเดยีว
ตอนกลางคนือยู่บ่อยๆ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หลวงพ่อปัญญานนัทภกิขไุด้มาปรารภกบั
เจ้าคณะจงัหวดัเลย (สหีนาทภกิข)ุ ว่าต้องการได้พระกรรมฐานมา
สอนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
หลวงพ่อเจ้าคณะจงัหวดัเลย จงึแนะน�าให้หลวงพ่อเทยีนไปช่วยสอน 
ช่วงนี้เองที่หลวงพ่อค�าเขียนได้ติดตามหลวงพ่อเทียนมาจ�าพรรษา
ที่วดัชลประทานฯ นบัเป็นครั้งแรกที่ท่านได้ลงมาจ�าพรรษาและร่วม
เผยแผ่ธรรมในภาคกลาง  

ในขณะนั้นพระอาจารย์โกวิท เขมานนฺโท ได้มาจ�าพรรษาที่
วดัชลประทานฯ ด้วย ท่านเคยศกึษาและปฏบิตัอิยูท่ี่สวนโมกขพลาราม 
อ�าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นเวลาหลายปี เป็นผู้มคีวามรู้
ทางธรรม แตกฉานในพระไตรปิฎก สามารถบรรยายธรรมได้อย่าง
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ลกึซึ้งไพเราะ เป็นที่สนใจของนกัศกึษา คร ูอาจารย์ และปัญญาชน  
ทั่วไป นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้สอนกรรมฐานแบบอานาปานสต ิ
ตามแนวทางของสวนโมกข์

เมื่อหลวงพ่อเทยีนกบัหลวงพ่อค�าเขยีน มาอยูท่ี่วดัชลประทานฯ 
ใหม่ ๆ นั้น ไม่เป็นที่รู้จกั ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จกัพระอาจารย์โกวทิ
เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นพระมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
และมบีคุลกิน่าเลื่อมใสศรทัธา ส่วนหลวงพ่อเทยีนเป็นพระหลวงตา
แก่ ๆ มาจากบ้านนอก พูดภาษากลางกไ็ม่ค่อยชดั จงึไม่มใีครให้
ความสนใจ มาอยู ่๑ อาทติย์แล้ว ยงัไม่ได้พดูแนะน�าสั่งสอนใครเลย  
พระเณรทั้งหมดไปปฏบิตัแิบบอานาปานสตอิยูก่บัพระอาจารย์โกวทิ

หลวงพ่อเทียนกับท่านจึงได้ชวนลูกศิษย์ของพระอาจารย์
โกวทิมาแอบสอน จนเวลาผ่านไป ๑ เดอืน พระบางรูปกเ็ข้าใจเรื่อง 

หลวงพ่อเทยีนกบัคณะลูกศษิย์ เข้าใจว่าถ่ายที่วดัชลประทานรงัสฤษดิ์์ พ.ศ. ๒๕๑๘
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รปูนาม เมื่อเข้าใจแล้วกไ็ปชวนพระรปูอื่น ๆ  มาเพิ่มขึ้นอกี จนกระทั่ง
พระอาจารย์โกวทิแปลกใจว่าท�าไมลกูศษิย์หายไปเรื่อย ๆ  จงึสอบถาม
จากพระเหล่านั้น เมื่อทราบความจริง พระอาจารย์โกวิทจึงเกิด 
ความสนใจและมาพบหลวงพ่อเทยีน หลงัจากสนทนาธรรมกนัแล้ว 
พระอาจารย์โกวทิเกดิศรทัธาเลื่อมใส ยนิยอมให้หลวงพ่อเทยีนสอน 
ลูกศษิย์ทั้งหมด รวมทั้งตวัท่านเองด้วย

นบัแต่นั้นมา ค�าสอนตามแนวของหลวงพ่อเทยีนได้แผ่ขยาย
ออกสู่คนรุ่นใหม่ โดยพระอาจารย์โกวทิเป็นก�าลงัส�าคญั ในช่วงนั้น
ท่านได้มโีอกาสพดูแนะน�าและสอนการปฏบิตัเิคยีงข้างกบัหลวงพ่อ
เทยีนอย่างเตม็ความสามารถ จนกระทั่งมทีั้งพระและฆราวาสเกดิ
ความสนใจในการปฏบิตัมิากขึ้นเรื่อย ๆ

ต่อมาหลวงพ่อเทยีนเหน็ว่าน่าจะหาที่ใหม่เพื่อสะดวกแก่การ
สอน คณุวโิรจน์ ศริอิฐั แห่งมูลนธิเิผยแพร่ชวีติอนัประเสรฐิ ได้น�า
หลวงพ่อเทยีนมาดวูดัสนามใน ซึ่งเป็นวดัร้างอยู ่ขณะนั้นมร่ีองรอย
ของโบสถ์ เจดีย์เก่า ซากอิฐกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดิน พอให้
เหน็ร่องรอยว่าเคยเป็นวดัมาก่อน บางครั้งพระธดุงค์มาแวะพกัแรม
บ้างแล้วผ่านไป มทีี่ดนิเหลอือยูเ่ฉพาะบรเิวณโบสถ์และเจดย์ีเท่านั้น 
ที่นอกนั้นชาวบ้านได้ยดึไปท�าสวนหมดแล้ว หลวงพ่อเทยีนรูส้กึพอใจ
ในสถานที่นี้ จึงตัดสินใจที่จะมาอยู่บูรณะให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ 
อกีครั้งหนึ่ง

เมื่อหลวงพ่อเทียนตกลงใจจะอยู่บูรณะวัดสนามในเพื่อให้ 
เป็นที่เผยแผ่ธรรมนั้น หลวงพ่อค�าเขยีนได้มาร่วมงานด้วย ในตอน
แรกเริ่ม พระอาจารย์โกวทิได้ตดิตามมาจากวดัชลประทานฯ พร้อม
ด้วยญาตโิยมหลายคน นอกจากนั้นยงัมพีระอาจารย์ทองล้วน ได้
เข้าร่วมงานด้วย ทุกคนต้องท�างานหนกัเพื่อก่อสร้างศาลาและกุฏิ
ที่พกั งานที่หนกัที่สดุ คอื งานปรบัพื้นที่ ต้องหาบอฐิ แบกทราย
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พระอาจารย์โกวทิแปลกใจว่าท�าไม
ลูกศษิย์หายไปเรื่อย ๆ จงึสอบถามจากพระเหล่านั้น 

เมื่อทราบความจรงิ พระอาจารย์โกวทิจงึเกดิ
ความสนใจและมาพบหลวงพ่อเทยีน 

หลงัจากสนทนาธรรมกนัแล้ว พระอาจารย์โกวทิ
เกดิศรทัธาเลื่อมใส ยนิยอมให้หลวงพ่อเทยีน
สอนลูกศษิย์ทั้งหมด รวมทั้งตวัท่านเองด้วย

จากหมู่บ้านเดินข้ามทางรถไฟมาถมลานวัด กว่าจะเป็นรูปร่าง
เรยีบร้อยให้ใช้สอยได้กเ็ป็นเวลาหลายเดอืน 

หลวงพ่อค�าเขียนเล่าว่าช่วงนั้นท่านปักกลดนอนใต้ต้นอโศก 
เอาน�้าในคลองมาต้มกิน ชาวบ้านเห็นเข้าจึงซื้อโอ่งน�้า รวมทั้งมีด
และรองเท้ามาให้ตอนถมที่วดั ท่านต้องหาบทรายในเวลากลางคนื
คนเดียว ท่านให้เหตุผลว่า กลางวันไม่กล้าหาบ เพราะอายผู้คน  
ทรายที่ท่านหาบนั้นรวมแล้วเท่ากบัหลายคนัรถหกล้อ 

ต่อมาชาวบ้านละแวกนั้นเห็นว่าวัดร้างก�าลังจะมีพระมาอยู่ 
จงึลงขนักนัสร้างกฏุ ิทั้งหมด ๘ หลงั หลงัละ ๘๐๐ บาท หลวงพ่อ
นอกจากออกแบบกุฏิแล้ว ยังลงมือสร้างกุฏิ รวมทั้งห้องน�้า ห้อง
ส้วม โต๊ะกนิข้าว ทางเดนิ อกีด้วย เมื่อเรยีบร้อยแล้ว หลวงพ่อเทยีน
กต็ามมาสมทบ

การก่อสร้างและปรับปรุงวัดสนามในใช้เวลานานนับปี เมื่อ
ใกล้เข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่านได้ลาหลวงพ่อเทยีนไปจ�าพรรษา 
ที่วดัป่าสคุะโต อ�าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ
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วดัป่าสคุะโต
เมื่อแรกมาอยู่

๖

 พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงพ่อ
บญุธรรม อตุตฺมธมโฺม ญาตผิูพ้ี่จารกิ
มายงัภโูค้ง โดยพ�านกัในป่าใกล้บ้าน
กดุโง้ง (ตอนนั้นบ้านใหม่ไทยเจรญิ
ยงัไม่ได้ตั้ง) ปีถดัมาหลวงพ่อค�าเขยีน
ได้ตามขึ้นมาด้วย ที่พกัสงฆ์แห่งนั้น
เดิมหลวงพ่อบุญธรรมตั้งชื่อว่าวัด
เอราวัณ ต่อมาได้กลายเป็นวัดป่า 
สคุะโต ในช่วงแรกหลวงพ่อค�าเขยีน
มาอยูเ่ป็นครั้งคราว  มาเริ่มจ�าพรรษา



ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ สาเหตุที่ท่านขึ้นมาจ�าพรรษาที่วัดป่า 
สคุะโต กเ็พราะท่านแลเหน็ถงึความจ�าเป็นที่จะปักหลกัอยูท่ี่ใดที่หนึ่ง 
เพื่อสอนกรรมฐานให้ต่อเนื่อง แทนที่จะเดินทางสั่งสอนตามที่ 
ต่าง ๆ ท่านเล่าว่า “หลวงพ่อเริ่มอิ่มตวักบัการเผยแผ่ อิ่มกบัการ
เดนิทาง การไปการมา คดิแต่ว่าจะตั้งหลกัสอนคน” อกีเหตผุลหนึ่ง
คือ ท่าน “ชอบป่าไม้เป็นจริตนิสัย” ท่านเห็นว่า ป่าบนภูโค้งนั้น
เหมาะแก่การเจรญิภาวนาและสอนกรรมฐาน ด้วยสงบ สงดั ธรรมชาติ
เอื้ออ�านวยต่อการดูจติดูใจยิ่งนกั

ในขณะนั้น วัดป่าสุคะโต ติดต่ออยู่กับป่าผืนใหญ่ เดิมเป็น 
ที่ที่ชาวบ้าน ๓-๔ รายจับจอง เมื่อหลวงพ่อบุญธรรมจาริกขึ้นมา 
เขากย็กที่ให้เป็นส�านกัสงฆ์ รอบพื้นที่วดัยงัไม่มไีร่มนั ไร่ข้าวโพดและ
ไร่ยูคาลปิตสั บ้านคนกย็งัไม่ม ีมแีต่สตัว์ต่าง ๆ อาศยัอยู่มากมาย 
ท่านเล่าให้ฟังว่า ท่านอยู่กับอีเก้ง ได้เอาน�้าปลา เอาปลา ไปให้ 
มนักนิ แล้วท่านกน็ั่งดู เหน็มนัชนกนั มนัไถกนั มนัจ�ากลิ่นท่านได้ 
จนถงึปี พ.ศ. ๒๕๒๒ แถวนั้นยงัม ีช้าง เสอืดาว หมูป่า เก้ง กวาง 
ลงิ ค่าง และสตัว์ต่าง ๆ อกีมากมาย คราวหนึ่งท่านมาพกัที่กฏุิ
หมายเลข ๒ (ที่อยู่ในเขตอบุาสกิาปัจจบุนั แต่สมยันั้นยงัไม่มกีาร
แบ่งเขต) ตกกลางคืนมีเสียงเหมือนรถติด ดังตืด ๆๆๆ ท่านได้ 
ส่องไฟดู เห็นเม่นท�าขนพองทั้งตัว พอเวลามันวิ่ง มันก็ลู่ขนก่อน 
เวลาปราบศตัรู มนัจะสั่นขน เสยีงดงัตดื ๆๆๆ

มีครั้งหนึ่ง ท่านนอนหันศีรษะไปทางกอไผ่ ตัวนิ่มเอาหาง 
มาแหย่ท่าน เสยีงดงัตบีๆ ท่านอยูใ่นมุง้มองไป นกึว่างมูาตอด ท่าน
ปีนกอไผ่ขึ้นไปดู จึงรู้ว่าเป็นตัวนิ่ม ท่านท�าท่านอนสงบอยู่ในมุ้ง  
มนัจงึถอยลงมา เอาหางบ้าง หวับ้าง มาแหย่ พอจบัหางมาดงึไว้ 
มันก็ขด พอดีถึงเวลาท�าวัตร ท่านก็อุ้มตัวนิ่มไปศาลาไก่ด้วย  
คนผ่านไปผ่านมาก็สงสัยว่าตัวอะไร ท่านไปตีระฆัง มันก็เฉย ไม่
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ตกใจเสยีงระฆงั ทกุวนันี้ ไม่มสีภาพเช่นนี้แล้ว ท่านเล่าว่า เมื่อท่าน
ไปอยู่วดัโมกขวนาราม จงัหวดัขอนแก่น ๑ เดอืน อเีก้งที่อยู่แถบนี้
ถูกฆ่าตายเกอืบหมด

สมยัแรก ๆ  ที่ท่านไปอยูว่ดัป่าสคุะโต ความเป็นอยูท่ั้งล�าบาก
ทั้งขดัสน พระต้องบณิฑบาตไกลจากวดัมาก ได้มาแต่ข้าวเหนยีว
เปล่า ๆ พระต้องมาท�ากบัข้าวเอง กบัข้าวที่มทีกุวนั คอื น�้าปลา
ผสมพริก ไว้จิ้มกับข้าวเหนียวและยอดผักป่าที่หาได้บริเวณนั้น  
การเดนิทางขึ้นไปกล็�าบากมาก ต้องปีนเขาขึ้นไปทางอ�าเภอแก้งคร้อ 
ซึ่งมีความชันมาก เนื่องจากยังไม่มีถนนตัดขึ้นมา ในขณะนั้นทั้ง 
พระและญาติโยมต้องแบกสัมภาระที่จ�าเป็นติดตัวขึ้นไปด้วย เมื่อ
ถึงยอดเขาแล้ว ต้องลัดเลาะไปตามไร่ ตามนา กว่าจะถึงบ้าน 
ท่ามะไฟหวานและถงึวดัป่าสคุะโต กร็ู้สกึเหนื่อยอ่อนเป็นก�าลงั

คนรู้ธรรมะธมัโมอะไรจะไปหลบเหมอืนลงิ 
เหมอืนค่าง คนรู้ธรรมะต้องอยู่กบัคน 

ทางกเ็หมอืนทางหนู มาอยู่ท�าไม
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การที่ท่านตัดสินใจขึ้นมาอยู่บนภูโค้งนั้น หลวงพ่อเทียนไม่
ค่อยเหน็ด้วย ท่านว่า “คนรู้ธรรมะธมัโมอะไรจะไปหลบเหมอืนลงิ 
เหมอืนค่าง คนรู้ธรรมะต้องอยู่กบัคน ทางกเ็หมอืนทางหนู มาอยู่
ท�าไม” ท่านอยากให้หลวงพ่อค�าเขยีนไปช่วยสอนธรรมะที่วดัโมกข์
และวดัสนามใน
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อย่างไรกต็าม หลวงพ่อค�าเขยีนมองอกีมมุหนึ่งว่า ที่วดัโมกข์
และวดัสนามในนั้น ผู้คนพากนัเดนิเข้ามาปฏบิตัธิรรม แต่บนภูโค้ง
นั้น ผู้คนยังห่างวัด ท่านอยากช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้มาสนใจ
ธรรมะ “คนที่เข้าวดั (ในกรงุเทพ ฯ) มนัดแีล้ว คนที่ยงัไม่คดิจะเข้า
วดันี่ คนพวกนั้นกจ็�าเป็นเหมอืนกนั หลวงพ่อกเ็ลยใช้ชวีติแบบนั้น  
(บนภูโค้ง)”

หลวงพ่อค�าเขียนจ�าพรรษาที่วัดป่าสุคะโตได้ปีเดียว พ.ศ.
๒๕๒๐ ชาวบ้านก็มานิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง  
บ้านท่ามะไฟหวาน ซึ่งอยู่ห่างไป ๓ กโิลเมตร หลงัจากที่ชาวบ้าน
มานิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่า ท่านก็รับเป็นเจ้าอาวาส เพราะเล็งเห็น 
ว่า ท่ามะไฟหวานเป็นหมู่บ้านใหญ่บนภูโค้ง หากชาวบ้านที่นั่นมี 
พื้นฐานทางธรรม ก็จะเอื้อให้ท่านและหลวงพ่อบุญธรรมสามารถ
เผยแผ่ธรรมออกไปให้กว้างขวาง 

เวลานั้นท่านด�าริจะไปประจ�าที่นั่นเพียง ๑-๒ ปีเท่านั้น 
และไม่คิดว่าจะมีกิจอย่างอื่น นอกจากการสอนธรรมแก่ชาวบ้าน 
แต่ปรากฏว่าท่านอยู่ที่นั่นถงึ ๕ ปี และได้ท�าหลายสิ่งหลายอย่าง 
ที่ท่านไม่คดิว่าจะต้องท�ามาก่อน
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๗
ท่ามะไฟหวาน

กบังานพฒันาชมุชน

ท่ามะไฟหวานในเวลานั้นเป็น
หมู่บ้านตั้งใหม่ ห่างไกลจากเมือง 
จึงเป็นสถานที่หลบภัยของผู้มีคดี
ติดตัว ต่อมาได้มีชาวบ้านจากทุก
สารทศิขึ้นมาหกัร้างถางป่า จบัจอง
ที่เป็นการใหญ่เพื่อท�าไร่มนัส�าปะหลงั 
ซึ่งตอนนั้นมรีาคาสงูเป็นประวตักิารณ์ 
เงินจึงค่อนข้างสะพัดในหมู่บ้านนี้ 
เปิดช่องให้การพนนัและอบายมขุ ซึ่ง
มีอยู่ดกดื่นแต่เดิมแล้วนั้น เพิ่มขึ้น



หลวงพ่อก�าลงัสนทนากบัชาวบ้านท่ามะไฟหวาน

พรวดพราด สรุายาเมา ตามถนนหนทางมวีงไพ่ไฮโลและชนไก่กนั
เกร่อไปหมด ยิ่งวันไหนมีงานบุญงานกุศลด้วยแล้ว วงพนนัและ 
วงเหล้าจะตามเข้าไปถึงในวัดพร้อม ๆ กับมหรสพ ท่านเคยนับดู  
มวีงพนนัถงึ ๒๐ กว่าวงในวดัเวลามงีานประจ�าปี สิ่งที่ตามมาคอื
การทะเลาะวิวาท การต่อยตีตามท้องถนนและแม้กระทั่งในวัด 
มใิช่สิ่งผดิปกตสิ�าหรบัท่ามะไฟหวาน จนได้ชื่อว่าเป็น “ดงเลอืด”

เมื่อหลวงพ่อค�าเขียนย้ายมาอยู่ท่ามะไฟหวานนั้น ท่านต้อง
เริ่มจากศูนย์เลยกว็่าได้ สภาพของวดัตอนนั้น ท่านเล่าว่า “ย�่าแย่
มาก...ไปทีแรกต้องขอเสื่อขอหมอนชาวบ้านมาหนนุ ไปดูกุฏิก็ม ี
แต่คนบ้าเฝ้ากฏุ ิมแีต่ขี้เถ้า มแีต่ไซ ข้อง เขาเอามาจบัปลา อะไร 
ก็รกรุงรัง ขวดเหล้าตามบริเวณศาลา เก็บไปฝังเป็นอาทิตย์ ไม่มี
อะไรน่าดู มีป่าหญ้า มีปลักวัวปลักควาย เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย 
ที่นั่น ตามทางมแีต่ขี้โคลนของควาย”
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พระสงฆ์ให้พรก่อนฉนัเช้า ราว พ.ศ. ๒๕๒๔

สภาพดังกล่าวไม่ได้ท�าให้หลวงพ่อท้อแท้เลย กลับมีความ
ตั้งใจมั่นที่จะอยู่ที่นั่น ท่านให้เหตผุลว่า “ถ้าเราไม่ดูแลที่นี่ ไม่ช่วย 
ที่นี่ ไม่รู้ว่าใครจะมาอยู่ ความที่มนัไม่ถูกไม่ต้องหลายอย่าง ท�าให้
ผมปักใจอยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อความสะดวกสบายอะไร”

หลังจากเก็บกวาดท�าความสะอาดวัดแล้ว งานต่อมาของ 
หลวงพ่อก็คือท�าความเข้าใจกับชาวบ้าน ท่านพูดถึงเหตุการณ์ 
ตอนนี้ว่า “ผมก็ประชุมชาวบ้าน ถามชาวบ้าน อยากให้วัดเป็น
อย่างไร อยากให้พระเป็นอย่างไร อยากให้วดัเป็นแบบไหน อยาก
ได้พระเป็นแบบไหน เอาหลวงพ่อมาอยูเ่พื่ออะไร ให้หลวงพ่อมาเฝ้า
วดัเฝ้าวา หรอืให้หลวงพ่อเป็นผู้น�าพาววิฒัน์พฒันาศลีธรรม”

ค�าถามดงักล่าวท�าให้ชาวบ้านได้คดิ และเหน็ว่าหลวงพ่อควร
เป็นผู้น�าทางด้านศลีธรรมของชาวบ้าน ดงันั้น ท่านจงึเสนอเงื่อนไข 
๒ ข้อ ให้แก่ชาวบ้าน ข้อแรก จะต้องล้อมรั้ววดั ห้ามไม่ให้เอาควาย
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มาเลี้ยงในวัด ข้อที่สอง ห้ามไม่ให้มีมหรสพ เล่นการพนนั หรือ 
กนิเหล้าในวดั 

หลังจากนั้นท่านก็ท�าการปรับปรุงวัดภูเขาทอง เริ่มจากการ
ปลกูไม้ใหญ่เพื่อฟ้ืนสภาพวนาให้กลบัคนืมาใหม่ สร้างกฏุ ิขดุบ่อน�้า 
พร้อมกนันั้นกเ็ริ่มงานสอนธรรม โดยเฉพาะการชี้แนะประชาชนให้
ละอบายมขุ มกีารกระจายเสยีงจากวดัทกุเช้า เพื่อชี้ให้เหน็โทษของ
อบายมุขทุกชนิด แม้การเทศน์ในวัด ท่านก็มุ่งชี้ประเด็นนี้จน 
ชาวบ้านเริ่มเข้าใจและคล้อยตามท่าน 

งานต่อมาคอืจดัระเบยีบชมุชน กจิวตัรประจ�าวนัของท่านคอื
เดินตรวจตราในหมู่บ้าน บ้านไหนที่ท่านรู้ว่ามีวงพนนั ท่านก็จะ 
ท�าทชีะเง้อดู ชาวบ้านเหน็เข้ากร็ู้สกึละอาย ท่านท�าเช่นนี้สม�่าเสมอ 
มาภายหลัง ใครที่เล่นการพนนั พอเห็นท่านเดินมา ก็แตกฮือ  
วงพนนักค็่อย ๆ  ลดลง เช่นเดยีวกบัอาวธุสงคราม เช่น ปืนเอม็ ๑๖ 
หรอืปืนลูกซองที่เคยเกลื่อนกลาด กค็่อย ๆ หายไปในชั่วเวลาไม่ถงึ 
๒ ปี ชาวบ้านหลายคนกก็ลบัตวักลบัใจ ด้วยเหน็โทษของอบายมขุ
ตามที่ท่านสอน ที่เคยส�ามะเลเทเมาในการพนนั เหล้า บหุรี่ กเ็ลกิ
ไป ที่เคยเป็นอันธพาลก็หันมาใส่ใจกับอาชีพการงาน ใช้ชีวิต 
อย่างสงบ 

นอกจากการชักน�าชาวบ้านให้อยู่ในศีลธรรม ไม่หลงใหล 
ในอบายมขุแล้ว ท่านยงัต้องท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทและรกัษา
ความสงบในหมู่บ้านอยู่เนอืง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง
ในครอบครัว ไปจนถึงการวิวาทในหมู่บ้าน ชาวบ้านหาใครเป็นที่ 
พึ่งไม่ได้ กต็้องมาขอให้ท่านช่วยระงบัเหต ุ อย่างไรกต็าม เมื่อเกดิ
เหตุดังกล่าว หลวงพ่อจะพยายามให้คนในคุ้มแก้ไขปัญหากันเอง 
หากเรื่องยังไม่ยุติ จึงให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หากยังไม่แล้ว 
จึงค่อยตกเป็นภาระของท่าน ต่อเมื่อเป็นเรื่องร้ายแรง หรือท่าน 
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ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ จึงโอนไปให้เจ้าหน้าที่จัดการ ด้วยเหตุนี้ 
ท่ามะไฟหวานจงึมคีวามสงบเป็นล�าดบั จนปัจจบุนัค�าว่า “ดงเลอืด” 
ได้เลอืนหายไปจากความทรงจ�าของชาวบ้านไปแล้ว

เมื่อหมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อยแล้ว ยังมีงานด้านอื่นอีก 
ที่ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือจากท่าน วันหนึ่งท่านเดินจาก 
วดัป่าสคุะโตไปท่ามะไฟหวาน เหน็ชาวบ้านอุม้ลกูซึ่งเป็นไข้มาลาเรยี
ออกมาจากป่ามาตายกลางทางพอดี ท่านเห็นพ่อแม่เด็กเป็นทุกข์ 
จงึถอืว่าเป็นธรุะของท่านด้วย ท่านจงึคดิหาหนทางว่าจะช่วยเหลอื
เดก็เหล่านั้นได้อย่างไร

ต่อมาท่านได้เรียกประชุมชาวบ้าน โดยเสนอว่าไม่ควรพา 
เด็กที่ยังเล็กอยู่เข้าไปในไร่ ขอให้พามาอยู่วัด ท่านจะเลี้ยงดูให้  
ทแีรกชาวบ้านกลวัว่าจะเป็นบาปที่น�าลกูมาให้พระเลี้ยง อกีทั้งวติก
ว่าพระจะดูแลได้อย่างไร เพราะไม่เคยมใีครท�าอย่างนี้มาก่อน แต่
เมื่อท่านได้ชี้แจงและให้เหตผุล ชาวบ้านกย็อมให้ลูกมาอยู่วดั โดย

หลวงพ่อเมื่อแรกตั้งศูนย์เดก็เลก็ที่วดัภูเขาทอง 
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ท่านเป็นผูด้แูลเอง ส่วนชาวบ้านมาช่วยกนัท�าอาหารเลี้ยงเดก็วนัละ 
๒-๓ คน จงึเกดิเป็นศูนย์พฒันาเดก็เลก็ขึ้นที่วดับ้านท่ามะไฟหวาน 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ นบัเป็นแห่งแรกในจงัหวดัชยัภูม ิทแีรกหลวงพ่อ
เป็นคนสอนเดก็เอง ภายหลงัมคีรูพี่เลี้ยงมาช่วย

หลังจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อตั้งขึ้นได้ ๒ ปี สหกรณ์ข้าว 
ก็เกิดขึ้นตามมา เพราะท่านเหน็ว่าเวลาชาวบ้านจะซื้อข้าวแต่ละที
กต็้องเดนิลงเขา และหาบเอาขึ้นมา ล�าบากยิ่งนกั หากไม่มเีวลาลง
ไปเนื่องจากงานในไร่รดัตวั กต็้องซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้านซึ่งราคา
แพงมาก ด้วยเหตุนี้ท่านจึงนกึถึงกองทุนเพื่อจัดหาข้าวจากตลาด
มาขายในราคาพอประมาณ ทแีรกท่านกอ็าศยัเงนิยมื มาเป็นกอง
ทนุหมนุเวยีน ภายหลงัเมื่อด�าเนนิไปได้ด้วยดกีแ็ปรเป็นสหกรณ์ข้าว 
โดยอาศยัทนุสนบัสนนุจากญาตโิยมในกรงุเทพ ฯ ซึ่งจดัผ้าป่าข้าว
มาที่วดัของท่าน นบัเป็นผ้าป่าข้าวแห่งแรกในประเทศไทย

เอกสารประชาสมัพนัธ์ผ้าป่าข้าว ซึ่งมาทอดที่วดัภูเขาทอง พ.ศ. ๒๕๒๓ 
และผ้าป่าปัจจยัสี่ พ.ศ. ๒๕๒๕
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จากความตั้งใจเดิมที่จะสอนธรรมแก่ชาวบ้าน ท่านได้ขยับ
ขยายมาสูง่านพฒันาชมุชน โดยรเิริ่มโครงการหลายอย่างที่น่าสนใจ 
ท�าให้ท่านเป็นที่รูจ้กัของนกัพฒันาชมุชน หลายคนเรยีกท่านว่าเป็น
พระนกัพัฒนา แต่ท่านก็ไม่เห็นด้วยเลย เวลามีใครเรียกท่านว่า 
พระนกัพัฒนา ท่านจะปฏิเสธ และกล่าวว่า “(อาตมา) เป็นพระ
ธรรมดาที่เหน็ปัญหาชาวบ้าน กช่็วยกนัแก้ปัญหา ไม่ได้คดิโครงการ
พฒันา...พระมชีวีติจรงิ ๆ สอนธรรมะ งานอนัอื่นเป็นงานอดเิรก” 

อย่างไรกต็าม ไม่ใช่ทกุคนที่เหน็ดเีหน็งามกบัสิ่งที่หลวงพ่อท�า 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๔ เป็นช่วงที่มกีารต่อสูด้้วยก�าลงัอาวธุระหว่าง
ฝ่ายรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ภูโค้งถูกจัดว่า
เป็นพื้นที่ “สชีมพ”ู คอืเป็นเขตแทรกซมึของคอมมวินสิต์ จงึถกูจบัตา
มองอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ งานพัฒนาชุมชนของหลวงพ่อ
ค�าเขียนถูกเฝ้ามองด้วยความหวาดระแวงของทั้งสองฝ่าย ฝ่าย 
เจ้าหน้าที่รัฐระแวงว่าหลวงพ่อเป็นแนวร่วมของคอมมิวนิสต์  

หลวงพ่อในยามพกัผ่อนกบัเดก็เลก็ 
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(บน) หลวงพ่อกบันกัเรยีนท่ามะไฟหวาน 
(ล่าง) ครูและนกัเรยีนศูนย์พฒันาเดก็เลก็ท่ามะไฟหวาน เมื่อได้รบัการยอมรบั
จากหน่วยงานรฐั 
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เรามหีน้าที่ดูกายเคลื่อนไหว ดูใจที่คดินกึ 
ความคดิจะเกดิขึ้นมาเอง เราไม่ต้องใส่ใจ ขอให้เรา

สร้างความรู้สกึตวัให้ทนักบัความคดิที่เกดิขึ้น 
เมื่อรู้ทนัความคดิ เราจะไม่เอยีง
ไปกบัความคดิปรงุแต่งที่เกดิขึ้น

เนื่องจากสิ่งที่ท่านท�านั้นไม่เหมอืนพระทั่วไป เมื่อเจ้าหน้าที่รฐัขึ้นมา
เหน็ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ของท่าน ก่อตั้งขึ้นโดย “พลการ” กไ็ม่พอใจ 
ถงึกบัพูดใส่ท่านว่า “อะไร ศูนย์เดก็เลก็อะไรมาโผล่ที่นี่” และเมื่อ
เหน็ว่าท่านได้รบัความศรทัธานบัถอืจากชาวบ้าน กเ็ลยกล่าวหาว่า
ท่านเล่นการเมอืง ยิ่งมคีนหนุ่มสาวขึ้นมาหาท่านเพื่อสนบัสนนุงาน 
ของท่าน ท่านกย็ิ่งถูกเพ่งเลง็หนกัขึ้น เนื่องจากช่วงนั้นคนหนุ่มสาว 
มกัถูกมองว่าเป็นนกัศกึษามกัฝ่ายซ้าย นยิมคอมมวินสิต์ 

ความหวาดระแวงของเจ้าหน้าที่รัฐแสดงออกอย่างชัดเจน  
เมื่อมกีารประชมุครูคราวหนึ่ง นายอ�าเภอในเวลานั้นกล่าวหาท่าน
อย่างเปิดเผย ว่าท่านเป็นแนวร่วมคอมมวินสิต์ ใช่แต่เท่านั้น วนัดี
คนืดกีม็ทีหารตดิอาวธุเข้ามาตรวจตราในวดั บางทกีด็้อม ๆ  มอง ๆ  
รอบวดั ลงเขาไปไหนกถ็ูกตดิตาม หอไตรที่วดัป่าสคุะโต ซึ่งท่านใช้
เก็บพระไตรปิฎกและหนงัสือก็ถูกค้น ท่านยังปรารภว่า ยังดีที่ 
ช่วงนั้นท่านมิได้ประจ�าที่วัดป่าสุคะโต หาไม่ก็อาจถึงแก่ชีวิตก็ได้ 
เพราะเวลานั้น แม้ไม่มีการปะทะสู้รบกันที่ท่ามะไฟหวาน แต่ 
ชาวบ้านที่นั่นหลายคนก็สูญหายไปในฐานที่เป็นสายคอมมิวนิสต์ 
ท่านซึ่งอยู่ตรงกลาง จงึอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกปองร้ายจากทั้งสอง
ฝ่ายได้ทกุเมื่อ 
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คนืหนึ่งในราว พ.ศ. ๒๕๒๑ ขณะท่านจ�าวดัที่ศาลาแต่ผูเ้ดยีว
ในวดั มคีนตดิอาวธุรบกว่าสบิคนเดนิเข้ามาในวดั ๓ คน ขึ้นมาบน
ศาลา ที่เหลือยืนคุมเชิงด้านล่าง ท่านพูดถึงความรู้สึกตอนนั้นว่า 
“นกึวา่จะมาฆา่แล้ว กด็เีหมอืนกนั” แต่กไ็ม่มอีะไรเกดิขึ้น ทหารป่า
เพยีงแต่ต้องการมาพูดคยุกบัท่าน เพื่อหาแนวร่วม แต่ลกึ ๆ กค็ง
ไม่ไว้ใจท่านเท่าใดนกั ด้วยเหตผุลเดยีวกบัที่ทางการระแวงท่านนั่น
คอื มคีนแปลกหน้ามาที่วดัท่านบ่อย ๆ และที่อยู่เป็นเดอืนกม็ ี

เคยมีคนถามท่านว่า ในเมื่อท่านถูกคนสองกลุ่มมองด้วย
สายตาหวาดระแวง บางครั้งกพ็ูดจาข่มขู่คกุคามท่าน แต่อะไรท�า 
ให้ท่านยืนหยัดมั่นคงในงานของท่าน หลวงพ่อค�าเขียนตอบว่า 
“เพราะผมบรสิทุธิ์ใจเหลอืเกนิที่ท�างานเกี่ยวกบัชมุชน แม้นว่ามพีวก
เราชาวกรงุเทพ ฯ มาช่วยเหลอื ผมกไ็ม่มคีวามลงัเลสงสยัว่า พวกนี้ 
มาจากไหน ไม่ม ีถ้าเขาท�าอนันี้กเ็ป็นประโยชน์ และผมกบ็รสิทุธิ์ใจ
ไม่มอีะไรปกปิดซ่อนเร้น ถงึแม้ผมตาย ความจรงิกต็้องปรากฏบน
ความจรงิเสมอไป”

เป็นเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของท่าน นอกจากจะ 
ไม่หวั่นเกรงว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดแล้ว ท่านยังมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ท่านในแง่ดีด้วย “แม้เวลาถูกทหารมาล้อม ผมก็ว่าดี เขาบอกว่า 
ผมเป็นแนวร่วมคอมมวินสิต์กด็ ีเพราะเขาจะได้ตดิตามเรา ถ้าเขา
ไม่สงสยัเรา เขาจะรู้หรอืว่าเราท�าอะไร เขาจะได้รู้จกัเรา เพราะผม
ยืนหยัดว่า ความบริสุทธิ์มันต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไป ไม่เหมือน
ความปกปิดซ่อนเร้น มนัจะต้องเปิดเผยให้เหน็ชดัสกัวนัหนึ่ง เพราะ
เหตนุี้ผมจงึไม่วติกกงัวล ไม่เคยมปีัญหาเรื่องนี้”

สิ่งหนึ่งที่ยืนยันความบริสุทธิ์ใจและเจตนาดีของท่านก็คือ 
ความศรทัธานบัถอืที่ชาวบ้านมตี่อท่าน จนพร้อมที่จะปกป้องท่าน 
คราวหนึ่งปลดัอ�าเภอน�าทหารเข้ามาในวดัท่านและกล่าวหาท่านว่า
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เป็นคอมมิวนิสต์ หญิงชาวบ้านคนหนึ่งทนไม่ได้ โต้ออกไปว่า  
“เดี๋ยวนี้ เจ้าหน้าที่จะมาสงสยัว่าหลวงพ่อบ้านฉนัเป็นคอมมวินสิต์ 
เป็นแนวร่วม เอ้า ถ้าหลวงพ่อเป็นอะไร ฉนักจ็ะเป็นกบัท่าน ท่าน 
ไม่เคยสอนอย่างนี้สักที ท่านจะพาไปเป็นอะไรก็จะเป็น ท่านสอน 
ให้ผัวฉันเลิกกินเหล้า ท่านจะพาเป็นคอมมิวนิสต์อย่างนี้เหรอ 
คอมมวินสิต์ดอีย่างนี้เหรอ ฉนักจ็ะเป็น”

สี่ปีที่ท่ามะไฟหวาน หลวงพ่อค�าเขียนได้ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากแก่ชาวบ้านที่นั่น ผู้คนไม่เพียงหันมาสนใจ
ใฝ่ธรรมมากขึ้น หากยงัมชีวีติความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นกว่าเดมิ ประจวบ
เหมาะกับที่วัดป่าสุคะโตมีเสียงเรียกร้องให้ท่านกลับไป เนื่องจาก
หลวงพ่อบญุธรรม ซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นได้กลบัไปเป็นเจ้าอาวาส
ที่บ้านหนองแก อนัเป็นบ้านเกดิของท่านใน พ.ศ. ๒๕๒๓ ดงันั้นใน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ หลวงพ่อจงึตดัสนิใจกลบัไปดูแลวดัป่าสคุะโต ส่วน
วดัภูเขาทองนั้น มอบหมายให้ศษิย์ของท่านดูแลแทน

บรรยากาศยามเช้าบนศาลาการเปรยีญ วดัภูเขาทอง เมื่อราว ๓๕ ปีที่แล้ว 
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๘
อนรุกัษ์ป่าสคุะโต

เมื่อหลวงพ่อย้ายกลับมา
วดัป่าสคุะโตอกีครั้ง ท่านกย็งัท�างาน 
ช่วยเหลือชุมชนควบคู่ไปกับการ 
สอนกรรมฐาน นอกจากการตั้งศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ที่บ้านใหม่ไทยเจรญิ 
ซึ่งอยู่ติดวัดแล้ว ท่านยังสนับสนนุ
ชาวบ้านให้ท�าเกษตรกรรมพึ่งตนเอง 
แทนที่จะปลกูพชืเชงิเดี่ยวขาย เพราะ
มีแต่จะขาดทุนและเป็นหนี้สิน 
เนื่องจากต้นทุนสูงแต่ราคาผันผวน



ไม่แน่นอน ท่านถึงกับลงทุนท�าแปลงสาธิตในวัดบนเนื้อที่ ๒๐ ไร่ 
เรียกว่า “พุทธเกษตร” โดยมีการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อ 
เป็นแบบอย่างให้แก่ชาวบ้าน รวมทั้งชกัชวนชาวบ้านมาปลูกผกัใน
วดัเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน แทนที่จะซื้อกนิ แต่ปรากฏว่าไม่ค่อย
ได้รบัความสนใจจากชาวบ้านมากนกั (พื้นที่ส่วนนี้ภายหลงัได้เป็น
ที่ตั้งของศาลาหอไตร ซึ่งย้ายมาจากบนเขา และเป็นที่พักของ
ญาตโิยม) นอกจากนี้ท่านยงัมคีวามคดิที่จะจดัท�าโครงการฝึกอาชพี
ชาวบ้าน เช่น จดัหาจกัรเยบ็ผ้ามาไว้บนศาลาหน้าเพื่อให้ชาวบ้าน
เรียนเย็บผ้าเป็นการเพิ่มรายได้ แต่เนื่องจากเหตุปัจจัยไม่อ�านวย 
ท่านจงึล้มเลกิโครงการดงักล่าว

อย่างไรกต็าม มอีกีงานหนึ่งที่ท่านท�ามาตลอดหลงัจากกลบั
มาอยู่วัดป่าสุคะโต นั่นคือ งานอนุรักษ์ป่า หลวงพ่อเคยพูดกับ 
ลูกศิษย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ว่า “ชีวิตของหลวงพ่อที่เหลืออยู่นี้ 
กเ็จยีดให้ป่าครึ่งหนึ่ง เจยีดให้ผู้คนอกีครึ่งหนึ่ง” งานอนรุกัษ์ป่านั้น
เป็นงานที่หนกัมาก เนื่องจากมีชาวบ้านลักลอบมาตัดไม้ ล่าสัตว์ 
ยงินก ตลอดจนบกุรกุพื้นที่ป่าในวดัอยู่เนอืง ๆ การห้ามปรามของ
ท่านท�าให้บางคนไม่พอใจ ถึงกับกล่าวหาท่านในทางเสียหายก็ม ี
แต่ท่านก็ไม่เคยหวั่นไหวหรือย่อท้อ ทั้งนี้เพราะท่านมีความรักและ
รู้สกึผูกพนัเชื่อมโยงกบัธรรมชาตมิาก

ท่านเคยกล่าวว่า “ป่าเป็นมติรที่ซื่อสตัย์สจุรติที่สดุ แม้แต่สตัว์
ที่อยู่ตามป่า ถ้าเราอยู่เป็นนะ กค็ล้าย ๆ กบัว่ามนัรู้จกัใจกนั กเ็ป็น
มติรกนัทั้งหมด” กบัต้นไม้ ท่านมองว่า “เขากเ็หมอืนกบัคนนี่แหละ...
ไม้บางประเภทพอถกูมดีถกูของคม ปรากฏว่าเขากอ็าจจะเจบ็เหมอืน
เรา มีเลือดมียางอะไรไหลออกเป็นแผล ต้องเจ็บปวดไปหลายวัน 
กว่าที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเห็นว่า  
ถ้าจะเดด็ใบไม้ใบหนึ่ง จะหกักิ่งไม้กิ่งหนึ่ง หรอืจะตดัต้นไม้ต้นหนึ่ง 
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มนักเ็หมอืนกบัฆ่าลูกของตวัเองจรงิ ๆ มนัรู้สกึอย่างนั้น ไม่ต้องมี
ใครที่ไหนมาบอก มนัมคีวามรู้สกึเอง”

ทุกครั้งที่ท่านกลับจากกิจนิมนต์เป็นเวลาหลายวัน อย่าง 
แรก ๆ ที่ท่านมักท�าเมื่อถึงวัดก็คือ การตรวจป่า รวมทั้งตรวจดู 
ต้นกล้าที่ท่านปลูก และกล้าไม้ที่ท่านเพาะเอาไว้ หากเห็นต้นไหน 
ที่เหี่ยวแห้งท�าท่าจะแย่ ท่านจะพยาบาลอย่างเตม็ที่ บางต้นถูกลม
พัดจนเอน ท่านก็พยายามหาไม้มาค�้าไว้ไม่ให้ตาย หลายต้นรอด
ตายได้ก็เพราะท่าน ท่านว่าต้นไม้เหล่านี้หากพูดเป็นก็คงจะพูดว่า 
“โอ๊ย เกอืบตายไป ถ้าหลวงพ่อไม่มาอกี ๒ วนั พวกหนตู้องตายแน่ ๆ ”

หลวงพ่อบวชต้นไม้ที่วดัป่าสคุะโต
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ช่วงแรก ๆ วดัป่าสคุะโตมพีระไม่มาก ญาตโิยมกน็้อย เวลา
หลวงพ่ออยู่วดัคนเดยีว ท่านกม็กัจะเดนิเข้าไปในป่า บ่อยครั้งเหน็
ต้นไม้โดนลมพดัจนล้ม ท่านกจ็ะเข้าไปช่วย ท่านเล่าว่า “ถ้าได้ช่วย
ต้นไม้ต้นหนึ่ง หลวงพ่อก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ช่วยมนุษย์ไว้
คนหนึ่ง...เมื่อใดได้ทราบว่าต้นไม้ต้นไหนมีคนเขาลักลอบตัดไป  
กม็คีวามรู้สกึเหมอืนกบัพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกจรงิ ๆ” 

ส�าหรบัหลวงพ่อค�าเขยีน ธรรมชาตนิั้นมคีณุค่าต่อมนษุย์เหลอื
ประมาณ นอกจากให้น�้า ให้อากาศ และอาหาร แก่มนุษย์แล้ว  
ยงัมคีณุค่าต่อจติใจอย่างมาก ท่านเคยกล่าวว่า “ในธรรมชาตนิั้น
มคีวามงดงามหรอืศลิปะที่บรสิทุธิ์ อย่างเวลาฝนตกลงมา หลวงพ่อ
ก็เคยนั่งดูเขานะ เขาเอาฟ้าและลมเป็นเสียงเพลงแล้วก็พากัน 

หลวงพ่อบวชต้นไม้บนภูกลาง ราว พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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ฟ้อนร�า เคยเห็นไหม ต้นไม้เต้นระบ�า เวลาฝนตก ลมพัดใบของ 
เขาจะปลวิไปปลวิมา ซึ่งดูแล้วสวยงามมาก และเวลาได้รบัน�้าฝน 
ใหม่ ๆ นี่ พวกเขาจะพากนัผลดิอกออกผล ดูแล้วน่าชื่นใจจรงิ”

ไม่เพียงความงดงามเท่านั้น ธรรมชาติยังให้บทเรียนหรือ 
สอนธรรมแก่เราได้ด้วย ท่านพูดถึงประสบการณ์ของท่านเองว่า 
“หลวงพ่อได้ค�าตอบปัญหาชวีติของตวัเองกไ็ด้มาจากป่า ไม่ได้นั่ง
อยู่บนกฏุอิย่างนี้ หรอืไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน ๆ ที่มนัเจรญิ ๆ แต่เดนิ
อยู่ในป่า นั่งพิงต้นไม้อยู่ในป่า แล้วก็ได้ค�าตอบปัญหาชีวิตมา  
ซึ่งเป็นค�าตอบที่ถูกต้อง”

การหยั่งเหน็ธรรมอย่างลกึซึ้งท�าใหห้ลวงพอ่ตระหนกัวา่ธรรม
กบัธรรมชาตไิม่ได้แยกจากกนัเลย เข้าถงึธรรมชาตเิมื่อใดกเ็หน็ธรรม
เมื่อนั้น “ธรรมะนี้คอืตวัธรรมชาตจิรงิ ๆ  ไม่ได้นอกเหนอืจากธรรมชาติ
ไปที่ไหน เราอาจจะบรรลธุรรมด้วยการสงัเกตจากธรรมชาตนิี้” 

หลวงพ่อค�าเขียนเคยเล่าว่า การที่ท่านขึ้นมาปักหลักอยู่บน 
ภูแลนคา แทนที่จะสอนธรรมใกล้เขตเมือง ส่วนหนึ่งก็เพราะเห็น
คุณค่าของธรรมชาติ “เหตุที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ ที่จริงส่วนหนึ่ง 
ก็เพราะมีความรับผิดชอบต่อป่า คือเกือบจะอุทิศชีวิตให้ป่า แต่ 
อีกส่วนหนึ่งก็เพราะมีความเห็นว่า ป่านี้เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่
ประกอบกิจชนดิที่ซึ่งท�าส�าเร็จได้ยาก นั่นกค็ือการศกึษาพระธรรม 
หรือธรรมชาติซึ่งจะมีโอกาสส�าเร็จได้มากกว่าที่จะไปอยู่ในชุมชน 
เพราะป่าจะช่วยให้เราได้เห็นอะไร ได้ตอบปัญหาอะไรได้มากกว่า 
คนที่คดิวุน่วายสบัสนอะไรมาแต่ก่อน พอเข้ามานั่งอยูใ่นป่าสกัระยะ
หนึ่ง อาจจะสกั ๒-๓ วนั หรอื ๗ วนัขึ้นไป ความกงัวลต่าง ๆ กจ็ะ
ลดลงไป ท�าให้มองเห็นปัญหาได้ชัด เหมือนกับน�้าที่ไม่มีอะไรไป
รบกวน มนักจ็ะค่อย ๆ นิ่งลง จนท�าให้เราได้เหน็เงาในน�้า หรอืเหน็
หอย ปู ปลา อะไรต่าง ๆ ชวีติของเรากเ็หมอืนกนั”
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เคยมีคนถามหลวงพ่อว่า หลวงพ่อมีความรักธรรมชาติมา
ตั้งแต่แรกหรอืไม่ ท่านตอบว่า ก่อนหน้าที่จะมาปฏบิตัธิรรม ท่าน 
ไม่สนใจธรรมชาตเิลย “หลวงพ่อเคยเป็นคนที่ถางป่า ท�าไร่ท�าสวน
คนหนึ่งเหมอืนกนั หวัไร่ปลายนา ต้นไม้ต้นไร่ (ก)็ โค่นลง ไปจดุไฟ
ตอนหน้าแล้งนี่เผา ไม่ได้คดิอะไร” แต่เมื่อเข้าใจธรรม ทศันคตขิอง
ท่านกเ็ปลี่ยนไป “ตั้งแต่รู้รูปนาม รู้ธรรมชาต ิรู้สมมต ิรู้บญัญตั ิ(ก)็
เกิดรักธรรมชาติขึ้นมา...เห็นค่าของป่า เห็นต้นไม้ มันก็มีชีวิตชีวา 
เหมือนกับว่าพูดกันรู้เรื่องนะ...มันเหมือนเป็นสิ่งสิ่งเดียวกับตัวเรา 
ไม่เป็นพษิเป็นภยัต่อใคร ทกุสิ่งทกุอย่างเป็นเกลอกนัหมด เป็นเพื่อน
กนัทั้งหมด มกีารเกดิแก่เจบ็ตายอะไรต่าง ๆ  ตั้งแต่นั้นมาไม่เบยีดเบยีน
อะไรใคร จนถงึทกุวนันี้”

หลังจากที่หลวงพ่อใช้ความเพียรในการรักษาป่าอยู่หลายปี 
การบุกรุกป่าหรือลักลอบตัดไม้ล่าสัตว์ในเขตวัดป่าสุคะโตก็ลดลง 
คงเหลอืแต่ปัญหาจากไฟป่า (ซึ่งเกดิจากฝีมอืคน) ซึ่งท�าลายสภาพ
ป่าปีแล้วปีเล่า ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เกดิไฟไหม้ครั้งใหญ่ โดยลามมา
จากไร่ข้างเคียง ป่าถูกท�าลาย ๒๐๐-๓๐๐ ไร่ พื้นที่ที่เคยรกครึ้ม
กลายเป็นพื้นที่โล่ง หลวงพ่อจงึชกัชวนชาวบ้านมาช่วยฟ้ืนฟปู่า โดย
ปลกูพชืไร่ควบคูก่บัการปลกูพชืยนืต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกนัมใิห้หญ้าคา
ขึ้น อันจะกลายเป็นเชื้อไฟในหน้าแล้ง ไฟป่าจึงเกิดขึ้นน้อยลง  
และบรรเทาเบาบางลงอย่างมากเมื่อมกีารสร้างก�าแพงล้อมรอบวดั
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (โดยมชีาวบ้านมาช่วยสร้าง รบัผดิชอบ
กนัเป็นกลุม่ ๆ ) รวมทั้งมกีารปลกูต้นไม้ฟ้ืนฟสูภาพป่าอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยหลวงพ่อเป็นทั้งผู้น�าและท�าเป็นแบบอย่าง จนแม้อายุ 
ล่วงเลย ๗๐ ปีแล้ว ท่านก็ยังใช้เวลาว่างในการปลูกต้นไม้และ 
รดน�้าไม่เว้นแต่ละวนั ในที่สดุป่ากฟ็ื้นฟูจนเกอืบเตม็พื้นที่วดั 

เคยมคีนถามถงึงานของหลวงพ่อ ท่านพูดด้วยความถ่อมตน
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ว่า “งานของหลวงพ่อ ถ้าจะพูดว่าล้มเหลว ก็พูดได้ เพราะ
หลวงพ่อพยายามรกัษาป่า ป่ากถ็ูกท�าลาย คนตดัไม้ คนจดุไฟเผา
ป่า หลวงพ่อพยายามรกัษาสตัว์ป่า สตัว์ป่ากไ็ม่มเีหลอื งานล้มเหลว 
แต่หลวงพ่อไม่ล้มเหลว” หลวงพ่อแม้จะทุ่มเทให้กับงานทุกอย่าง 
ที่ท่านท�า แต่ท่านไม่เคยยดึตดิถอืมั่นกบัผลงาน ดงันั้น แม้ว่างาน
จะไม่ส�าเร็จ ท่านก็ไม่เคยท้อแท้หรือหวั่นไหว ท่านยังคงเดินหน้า 
ต่อไปเท่าที่ก�าลงัยงัมี

นอกจากที่วัดป่าสุคะโตแล้ว งานอนุรักษ์ป่าอีกแห่งหนึ่งที่ 
หลวงพ่อให้ความใส่ใจกค็อื ที่วดัป่ามหาวนั หรอืภูหลง ซึ่งมปี่าถงึ 
๓,๕๐๐ ไร่ และเป็นต้นน�้าชั้นหนึ่งเอ หลวงพ่อบญุธรรมและหลวงพ่อ  
ค�าเขียนได้เดินทางไปที่ป่าบริเวณป่าภูหลงด้วยกันเป็นครั้งแรก 

หลวงพ่อปลูกต้นไม้ที่ท่ามะไฟหวานระหว่างเดนิธรรมยาตรา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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หลวงพ่อเคยเป็นคนที่ถางป่า 
ท�าไร่ท�าสวนคนหนึ่งเหมอืนกนั 

หวัไร่ปลายนา ต้นไม้ต้นไร่ (ก)็ โค่นลง 
ไปจดุไฟตอนหน้าแล้งนี่เผา ไม่ได้คดิอะไร

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ หลังจากนั้นจึงได้ชักชวนชาวบ้านร่วมกัน 
ปักแนวเขตวดั เพื่ออนรุกัษ์เอาไว้ โดยมพีระมาพ�านกัเป็นครั้งคราว  
แต่ไม่ต่อเนื่อง จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และมกีารอนรุกัษ์ป่าอย่าง
จรงิจงันบัแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก
หลวงพ่อค�าเขียน ในช่วงบั้นปลายชีวิต ท่านปรารภหลายครั้งว่า
อยากมาพ�านกัที่ภูหลงเนื่องจากสงบสงดัเป็นอย่างมาก จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่านได้มาจ�าพรรษาที่ภูหลงสมความตั้งใจ และได้ 
จ�าพรรษาที่นั่นอกีครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อนัเป็นพรรษาสดุท้ายของ
ชวีติ
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๙
งานกรรมฐาน

หลงัจากที่หลวงพ่อย้ายมาอยู่
วัดป่าสุคะโตได้ไม่นาน ก็มีผู้สนใจ
ใฝ่ธรรมจากที่ต่าง ๆ  ทยอยมาศกึษา
และปฏบิตักิบัหลวงพ่อมากขึ้น นบั
แต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นมา มพีระ
มาจ�าพรรษากับท่านมากขึ้นเป็น
ล�าดบั จากเดมิที่เคยมเีพยีง ๗-๘ รปู
โดยประมาณ กเ็พิ่มเป็นเท่าตวั ขณะ
เดยีวกนัญาตโิยมจากที่ไกล ๆ  กม็า
ปฏบิตัธิรรมกบัท่านมากขึ้น บางคน



มาอยู่นานเป็นปี ๆ ท�าให้ต้องมกีารสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้น
ในช่วงเดียวกันนี้ หลวงพ่อยังคงแวะเวียนไปท่ามะไฟหวาน 

ช่วยพฒันาวดัและชมุชนอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่านได้
สร้างศาลาที่วดัภูเขาทองแทนหลงัเดมิที่ผพุงัไป และก่อตั้งสหกรณ์
ร้านค้าในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาอาชีพชาวบ้านและหาทุนสนับสนนุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ขณะเดียวกันท่านยังมีกิจนิมนต์ไป
บรรยายธรรมและอบรมกรรมฐานตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 
โดยเฉพาะหลังจากที่หลวงพ่อเทียนได้มรณภาพในพ.ศ. ๒๕๓๑ 
หลวงพ่อค�าเขยีน ซึ่งเป็นศษิย์อนัดบัต้น ๆ ของหลวงพ่อเทยีน จงึ
รับหน้าที่เผยแผ่ธรรมแทนท่าน นอกจากแวดวงลูกศิษย์หลวงพ่อ
เทยีนแล้ว ท่านยงัเป็นที่รูจ้กัและเคารพของผูค้นในแวดวงอื่น ๆ  ด้วย 
ทั้งแวดวงนกัปฏบิตัธิรรมและแวดวงนกัพฒันา

การสอนของหลวงพ่อค�าเขยีนเน้นการท�าความรู้สกึตวั ไม่ว่า
ท�าอะไรกร็ู้สกึตวัอยู่เสมอ “พอรู้สกึตวั จติมนักบ็รสิทุธิ์ พอรู้สกึตวั 
มนักล็ะความชั่ว มคีวามรู้สกึตวัมนักท็�าความด”ี เมื่อใดที่ใจเผลอ
คดินกึไป กม็สีตริู้ทนั ความรู้สกึตวักจ็ะกลบัมา สตกิบัความรู้สกึตวั
นั้นเกื้อกลูกนัจนแยกจากกนัไม่ออก สตช่ิวยให้เหน็ความรูส้กึนกึคดิ
หรอือารมณ์ต่าง ๆ โดยไม่ถูกมนัครอบง�า แต่จะท�าเช่นนั้น กต็้อง
เหน็หรอืรู้เฉย ๆ โดยไม่เข้าไป “เป็น” ค�าพูดที่ท่านเน้นอยู่เสมอคอื 
“เห็น อย่าเข้าไปเป็น” นี่เป็นหลักส�าคัญของการปฏิบัติ และเป็น
ทางลดักว่็าได้ ดงัท่านกล่าวว่า “ภาวะที่ด ูดแูล้วเหน็ ดแูล้วไม่เข้าไป
เป็นเช่นนี้ เป็นการกระท�าที่ย่อที่สุด เปรียบเหมือนว่า ธรรมอยู่ใน 
ก�ามอืเดยีวแท้ ๆ ” ไม่ว่ามอีะไรเกดิขึ้นกบักายหรอืใจ ดหีรอืเลว กศุล
หรืออกุศล น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ ก็สักแต่เห็นหรือรับรู้เฉย ๆ 
เท่านั้น การดูและเหน็กายและใจอยู่เนอืง ๆ  จะท�าให้เหน็สจัธรรมที่
ช่วยปลดเปลื้องใจให้ออกจากทกุข์ได้ ปัญหาของนกัปฏบิตัส่ิวนใหญ่

84



กค็อื เมื่อมอีะไรเกดิขึ้นกบักายและใจ กเ็ข้าไปเป็น แทนที่จะดู เหน็ 
หรอื “รู้ซื่อ ๆ”

หลวงพ่อเล่าว่าเคยสอบอารมณ์นกัปฏิบัติผู้หนึ่งซึ่งมาจาก
กรุงเทพ ฯ เมื่อถูกถามว่าเป็นอย่างไร เธอตอบว่า “ไม่ไหวเลย 
หลวงพ่อ วนันี้ มนัเครยีด มนัคดิมาก” หลวงพ่อท้วงเธอว่า พดูแบบ
นั้นยงัไม่ถกู ให้พดูใหม่ เธอคดิสกัพกักพ็ดูว่า “วนันี้หนเูหน็มนัเครยีด” 
หลวงพ่อจึงตอบว่า “อย่างนี้สิ นกักรรมฐานต้องดูแบบนี้ เป็นผู้ดู 
อย่าเข้าไปอยู่” ได้ยนิหลวงพ่อเช่นนี้ หน้าตาเธอกเ็บกิบาน

หลวงพ่อเข้าใจปัญหาของนกัปฏบิตั ิจงึสามารถแก้ปัญหาของ
เขาได้ คราวหนึ่งที่วดัโมกขวนาราม จงัหวดัขอนแก่น ท่านสงัเกต
ว่าผู้เฒ่าคนหนึ่งไม่มาท�าวตัรเช้า ครั้นถงึเวลาอาหารกไ็ม่ปรากฏตวั 

ร้านกองทนุพฒันาเดก็เลก็ เพื่อสนบัสนนุงานศูนย์พฒันาเดก็เลก็ท่ามะไฟหวาน

85



(บน) บนศาลาหน้าวดัป่าสคุะโต ราว ๆ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(ล่าง) ฉนัเช้าที่วดัป่าสคุะโต 
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ท่านจงึไปหาที่กฏุ ิพอถามเขาว่าเป็นอะไร เขากเ็รยีกให้หลวงพ่อช่วย
เขาด้วย เพราะมอืเขาตดิอยู่ตรงหน้าท้องตั้งแต่ตสีาม ยกมอืเท่าไร
กย็กไม่ออก

หลวงพ่อค�าเขยีนได้ยนิเช่นนั้นกร็ูเ้ลยว่าเขายกมอืสร้างจงัหวะ
แต่วางใจไม่ถูก พยายามบงัคบัจติ และเพ่งมากไป จงึเกดิอาการ 
ดงักล่าว แต่แทนที่ท่านจะแนะน�าให้เขาท�าใจสบาย ๆ  ท่านกลบัชวน
เขาคยุเรื่องครอบครวั ถามว่าโยมมลีกูกี่คน มคีรอบครวักนัหมดแล้ว
ยัง แล้วตอนนี้โยมอยู่กับใคร ท�าอะไรบ้าง คิดถึงหลานบ้างไหม 
ระหว่างที่เขาพดูคยุกบัหลวงพ่อ มอืของเขากต็กลงมา แต่เขายงัไม่รู้
ตวั ท่านชวนคยุต่อสกัพกั เขาถงึได้รู้ว่ามอืกลบัมาเป็นปกตแิล้ว 

หลวงพ่อค�าเขยีนอธบิายว่า ปัญหาของชายผูน้ี้เกดิจากการที่ 
“จิตมันเข้าข้างในจนติดอยู่ในนั้น” สิ่งที่ท่านท�าก็คือ “ล่อจิตเขา 
ให้ออกไปข้างนอก” การส่งจติออกนอกไม่ใช่สิ่งที่นกัปฏบิตัคิวรท�า 
แต่ถ้าจติเพ่งเข้าในมากจนเกดิอาการวปิรติผดิเพี้ยน ทางเดยีวที่จะ
ช่วยได้คอื “ล่อ” จติให้ออกไปสนใจสิ่งนอกตวัแทน

ภาวะที่ดู ดูแล้วเหน็ ดูแล้วไม่เข้าไปเป็นเช่นนี้ 
เป็นการกระท�าที่ย่อที่สดุ เปรยีบเหมอืนว่า 

ธรรมอยู่ในก�ามอืเดยีวแท้ ๆ
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หลวงพ่อมคีวามสามารถด้านช่างไม้ การท�ากลดจงึเป็นงานอดเิรกอย่างหนึ่ง
ที่ท่านท�าในยามว่าง
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วัดสนามในเป็นอีกแห่งหนึ่งที่หลวงพ่อค�าเขียนเคยไปสอน 
ธรรมเป็นประจ�า มนีกัปฏบิตัผิู้หนึ่งตั้งใจภาวนามากเกนิไป จนเกดิ 
นมิติอย่างแรง หลงตวัว่าบรรลธุรรมแล้ว เอาแต่เดนิจงกรมอยู่บน
สะพานลอยตลอดคืน ต�ารวจไปพูดให้กลับลงมา เขาก็ไม่ยอม  
สอนต�ารวจว่า พระอาทติย์จะขึ้นจะลงห้ามไม่ได้ สดุท้ายต�ารวจต้อง
พามาส่งที่วดัสนามใน หลวงพ่อพยายามแก้อารมณ์เท่าไรกไ็ม่หาย 
จึงพากลับวัดป่าพุทธยาน แล้วชวนให้โยมผู้นั้นขุดหลุมสร้างส้วม 
พื้นดนิบรเิวณนั้นเป็นหนิลกูรงัขดุยากมาก พอเขาขดุไปได้หนึ่งเมตร 
ท่านก็บอกเขาว่าขุดไม่ถูกที่ ต้องย้ายไปขุดอีกที่หนึ่ง หลังจากขุด
นานนับชั่วโมงจนเหงื่อไหลเต็มตัว นิมิตก็จางหาย ความรู้สึกตัว 
กลบัมา จงึเป็นปกติ
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๑๐
งานในปัจฉมิวยั

ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ เกดิเหตขุึ้นใน 
วดัป่าสคุะโต เนื่องจากพระที่คุน้เคย
กลุม่หนึ่งซึ่งได้รบัความสนบัสนนุจาก
ชาวบ้านบางส่วน ต้องการเข้ามามี
อ�านาจในการบริหารวัด อีกทั้งก่อ
ความขดัแย้งกบัพระที่มอียูเ่ดมิ  เมื่อ
ปัญหาท�าท่าลกุลาม พระที่เป็นฝ่าย
บรหิารวดัอยูแ่ต่เดมิจงึได้ถอนตวัออก
จากวัดป่าสุคะโต เพื่อเป็นการตัด
ปัญหา โดยหลวงพ่อได้ย้ายกลบัไป



พ�านกัที่วดัภูเขาทอง ท่ามะไฟหวาน อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้กลบั
มาที่วดัป่าสคุะโตเลยจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อสภาพการณ์ใน
วดักลบัคนืสู่สภาพปกตแิล้ว

ในปีนั้นเองหลวงพ่อได้รบัเลื่อนสมณศกัดิ์ เป็นพระครูบรรพต
สุวรรณกิจ สองปีต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต�าบลหนองขาม 
อ�าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูม ิ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่านยงัได้รบัแต่งตั้ง
เป็นอปัุชฌาย์อกีต�าแหน่งหนึ่ง แม้ท่านจะมงีานบรหิารคณะสงฆ์เพิ่ม
ขึ้น แต่งานสอนกรรมฐานกย็งัเป็นงานหลกัของท่าน ช่วงหลงันี้เอง
ที่ท่านวางมอืด้านงานพฒันาชมุชนเกอืบจะสิ้นเชงิ และอทุศิตวัให้
กับการสอนธรรมควบคู่กับการฟื้นฟูป่า ดังท่านพูดกับลูกศิษย์ว่า 
“ชีวิตหลวงพ่อนี่ ซีกหนึ่งนั้นก็รักษาธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ...
อกีซกีหนึ่งกต็้องสอนธรรมะ สอนกรรมฐาน” 

การกลับมาวัดป่าสุคะโตของหลวงพ่อใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้
ดึงดูดให้ผู้คนมาปฏิบัติธรรมที่นั่นอีกครั้งหนึ่ง และนับวันจะเพิ่ม
จ�านวนมากขึ้น ทั้งพระและฆราวาส ต้องมีการสร้างกุฏิและที่พัก
เพิ่มอย่างต่อเนื่อง จนขยายไปยังบริเวณที่เคยเป็น “พุทธเกษตร” 
นบัแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา วดัป่าสคุะโตได้มกีารอบรมกรรมฐาน
อย่างจริงจังมากขึ้น มีการตั้งเป็น “สถาบันสติปัฏฐาน” โดยม ี
ลูกศิษย์หลายท่านมาช่วยงานหลวงพ่อด้านการอบรมฆราวาส  
ท�าให้มีผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุคะโตมากขึ้นไม่เว้นแต่ละเดือน 
ขณะเดียวกันหลวงพ่อก็เดินทางบ่อยขึ้นเนื่องจากได้รับนิมนต์จาก
ส�านกัต่าง ๆ โดยเฉพาะแวดวงของหลวงพ่อเทยีน 

พ.ศ. ๒๕๓๙ หลวงพ่อมอีายคุรบ ๖๐ ปี ลูกศษิย์ที่ใกล้ชดิ
เหน็ว่าที่ผ่านมาท่านได้ปรารภเนอืง ๆ ว่าอยากอยู่ประจ�าที่เพื่อให้
เวลากับการสอนธรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ได้รับกิจนิมนต์จากที่ 
ต่าง ๆ  โดยตลอด ด้วยเมตตาต่อศษิย์ ท่านจงึรบันมินต์และเดนิทาง
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ไปแสดงธรรมตามที่ต่าง ๆ โดยแทบไม่เคยปฏเิสธเลย ท�าให้ท่านมี
เวลาพกัผ่อนน้อยลง ด้วยเหตนุี้ในวาระดงักล่าว ศษิย์จ�านวนหนึ่ง
จึงออกแถลงการณ์เพื่อชักชวนให้ช่วยกันสนองด�าริของหลวงพ่อ  
ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 

แถลงกำรณ์เรื่องควำมด�ำริของหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ในโอกำสอำยุครบ ๖๐ ปี

เป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้วที่พระครบูรรพตสวุรรณกจิ (หลวงพ่อ
ค�าเขยีน สวุณโฺณ) ได้ปรารภกบัหมู่ศษิย์ที่ใกล้ชดิว่า เมื่อมอีายคุรบ 
๖๐ ปี ท่านจะรบักจินมินต์น้อยลง เพื่อมเีวลาให้กบัผูม้าศกึษาปฏบิตัิ
ธรรมกับท่านที่วัดป่าสุคะโตอย่างเต็มที่ เนื่องจากท่านเห็นว่าการ

หน้าประตูวดัป่าสคุะโต หลงัออกพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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สอนธรรมนั้นจะได้ผลจริงจังก็ต่อเมื่อครูบาอาจารย์อยู่ประจ�าที่ใด 
ที่หนึ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เอาใจใส่ลูกศษิย์อย่างใกล้ชดิ

โดยที่ปีนี้หลวงพ่อค�าเขยีนมอีายคุรบ ๖๐ ปี ในเดอืนสงิหาคม 
ดังนั้นจึงได้มีการประชุมในหมู่ศิษย์ที่ใกล้ชิดเมื่อเดือนเมษายนที่ 
ผ่านมา ณ ส�านกัสวนธรรมสากล อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ที่ประชมุเหน็พ้องต้องกนัว่า ความด�ารดิงักล่าวของท่านเป็นเรื่องที่
มคีวามส�าคญัอย่างยิ่ง แต่จะเป็นไปได้กต่็อเมื่อได้รบัความสนบัสนนุ
จากลูกศษิย์ลูกหาและญาตโิยมทั้งหลาย

ด้วยเหตนุี้คณะสงฆ์วดัป่าสคุะโตตลอดจนลกูศษิย์จ�านวนหนึ่ง
ซึ่งมนีามข้างท้ายนี้ จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากส�านกัต่าง ๆ และ
ญาตโิยมทกุท่าน โปรดช่วยกนัสนองความด�ารขิองหลวงพ่อค�าเขยีน
ให้เป็นจริงด้วย โดยลดกิจนิมนต์ที่เกี่ยวข้องกับท่านให้น้อยลง  
หากท่านผู้ใดประสงค์จะได้รับเมตตา และข้อธรรมจากหลวงพ่อ 
ค�าเขยีน โปรดสละเวลามาพบกบัท่านที่จงัหวดัชยัภมู ิวธินีี้นอกจาก
จะเป็นการอนุเคราะห์หลวงพ่อ และช่วยป้องกันมิให้สุขภาพ 
ของท่านทรดุโทรมลงเพราะการเดนิทางมากเกนิไปแล้ว ยงัเป็นการ
เอื้อเฟ้ือแก่ผูท้ี่ตั้งใจอทุศิตวัให้แก่การศกึษาปฏบิตัธิรรมกบัหลวงพ่อ
ที่ส�านกัของท่านด้วย ซึ่งเท่ากบัเป็นการส่งเสรมิการสร้างศาสนทายาท
สบืต่อท่านในระยะยาว

 พระจรลั จารณสมปฺนโฺน วดัป่าอกาลโิก จ.ชยัภูมิ
 พระโกศลิ ปรปิณุโฺณ วดัปลายนา จ.ปทมุธานี
 พระชาลส์ นโิรโธ วดัอโุมงค์ จ.เชยีงใหม่
 พระไพศาล วสิาโล วดัป่าสคุะโต จ.ชยัภูมิ
 พระจ�ารสั สธุมโฺม สวนธรรมสากล จ.สงขลา

๑๒ สงิหาคม ๒๕๓๙
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(ล่าง) หลวงพ่อกบัเณรภาคฤดูร้อน 

96



แถลงการณ์ดังกล่าวดูเหมือนจะมีผลในช่วงแรก ๆ แต่หลัง
จากนั้นไม่นาน กิจนิมนต์ของท่านก็กลับมามากเหมือนเดิม หรือ
เกือบเท่าเดิม ใช่แต่เท่านั้น มีอีกงานหนึ่งที่เพิ่มมากขึ้น นั่นคือ  
การสงเคราะห์ด้านจติใจ มชีาวบ้านหลายคนมาขอให้ท่านท�าน�้ามนต์ 
ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ท่านพยายามบอกคนเหล่านั้นว่า  
ท่านได้ทิ้งไปนานแล้ว แต่เขากย็งัอยากให้ท่านท�าให้ หลายคนมอง
ว่าท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเวลาออกรถคันใหม่ ก็จะขอให้ 
หลวงพ่อเจิมรถให้เขา ครั้นหลวงพ่อบอกว่าเจิมไม่เป็น เขาก็ขอ 
ต่อรองว่านั่งรถให้เขาก็ได้ ท่านก็ต้องไปนั่งให้เขา แต่บางครั้งขัด 
ไม่ได้ก็ต้องเจิมให้เขา ท่านพยายามสอนว่าน�้ามนต์ช่วยอะไร 
ไม่ได้ นอกจากตวัเรา ท่านพยายามสอนธรรม แต่บางคนไม่ยอมเอา 
จะเอาน�้ามนต์ จะเอาด้ายผูกแขน บางทีท่านก็ท�าให้ สิ่งเหล่านี้ 
ท่านว่าท่านไม่อยากท�าเลย แต่กท็�าเพื่อให้มนัแล้วๆ รอดๆ ไป 

ชวีติหลวงพ่อนี่ 
ซกีหนึ่งนั้นกร็กัษาธรรมชาต ิ

อนรุกัษ์ธรรมชาต.ิ..
อกีซกีหนึ่งกต็้องสอนธรรมะ 

สอนกรรมฐาน
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๑๑
สอนธรรมต่างประเทศ

สมยัที่หลวงพ่อเทยีนยงัมชีวีติ
อยู่ หลวงพ่อค�าเขียนเคยติดตาม
หลวงพ่อเทยีนไปสอนธรรมที่สงิคโปร์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ คราวนั้นหลวงพ่อ
เทยีนเป็นหลกัในการสอนธรรม 

การสอนธรรมของหลวงพ่อ
ค�าเขยีนในต่างประเทศเกดิขึ้นอย่าง
จรงิจงัเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ท่านได้รบันมินต์ไปสหรฐัอเมรกิาเป็น
เวลา ๕ เดอืน นอกจากแสดงธรรม



แก่คนไทยในเกอืบ ๑๐ เมอืงแล้ว ท่านยงัอบรมกรรมฐานแก่ชาว 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่วัดจวงเหยิน เมืองคาร์เมล รัฐนิวยอร์ก  
อันเป็นวัดที่ท่านจ�าพรรษาในปีนั้น สามปีต่อมาท่านก็รับนิมนต์ไป
แสดงธรรมในสหรฐัอเมรกิาอกีเป็นเวลา ๒ เดอืน โดยใช้เวลาส่วนใหญ่
แสดงธรรมแก่ชาวต่างประเทศที่วดัจวงเหยนิ แต่ไม่ได้จ�าพรรษาที่นั่น 

ประสบการณ์ดงักล่าว ท�าให้ท่านมขี้อสรปุว่า การเดนิทางไป
ต่างประเทศไม่เหมาะกบัท่านเพราะมปีัญหาด้านภาษา ต้องอาศยั
ผู้อื่นเป็นล่าม ท่านเล่าว่า “คนต่างชาติมีความสนใจการปฏิบัต ิ 
เขาศึกษาตรง เขาไม่ให้สอน เขาให้เราสั่งให้เขาท�า ถ้าไปสอน  
เขาไม่เอา ให้เขาท�าอะไรกบ็อกเขา” ท่านจงึให้เขาเจรญิสต ิ เขาก็
ชอบ เขาพอใจ แต่ท่านว่า หากเป็นไปได้ ท่านขอไม่ไปต่างประเทศ 
ท่านจะอยู่เมอืงไทยและสอนคนไทย

แสดงธรรมแก่ชาวญี่ปุ่นที่สหรฐัอเมรกิา พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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(บน) ถ่ายกบัคณะเสขยิธรรม ขณะดูงาน ณ ประเทศฟิลปิปินส์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(ล่าง) ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิา พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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คนต่างชาตมิคีวามสนใจการปฏบิตั ิ
เขาศกึษาตรง เขาไม่ให้สอน 

เขาให้เราสั่งให้เขาท�า ถ้าไปสอน 
เขาไม่เอา ให้เขาท�าอะไรกบ็อกเขา

ที่ประเทศจนี ราว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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หลงัจาก พ.ศ. ๒๕๔๐ หลวงพ่อได้ไปแสดงธรรมช่วงสั้น ๆ  
ที่ประเทศไต้หวนัประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และ ๒๕๕๓ ท่านได้ไปสอนธรรมที่ประเทศจนี รวมทั้งหมด ๔ ครั้ง 
ครั้งละ ๗ วนั ครั้งสดุท้าย คอื เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส่วนงานสอนธรรมในประเทศของท่านยังมีอยู่เนือง ๆ จน
กระทั่งท่านอาพาธใน พ.ศ. ๒๕๔๙ แม้จะได้รับการเยียวยาจน 
หายอาพาธ แต่สุขภาพท่านก็ไม่เหมือนเดิม เรี่ยวแรงน้อยลง  
เพลยีง่าย ท่านจงึสอนธรรมน้อยลง 

 

กบัพระและโยมชาวจนีที่มาปฏบิตัธิรรม ราว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๑๒
อาพาธของหลวงพ่อ

บ่ายวนัที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๔๙ หลวงพ่อเป็นลม ล้มที่
วัดโมกขวนาราม จังหวัดขอนแก่น 
เมื่อเข้ารบัการรกัษาตวัที่โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ นบัเป็นครั้งแรกในชวีติ
ของท่านกว่็าได้ที่ต้องเข้าโรงพยาบาล
รักษาตัว แพทย์วินจิฉยัว่าเป็นโรค
มะเร็งที่ต่อมน�้าเหลืองแบบโตเร็วที่
คอชนดิเฉยีบพลนั ท�าให้คอบวม บบี
หลอดลม และก้อนเนื้อแพร่กระจาย



ลามถงึบรเิวณขั้วปอด 
ช่วงแรกท่านต้องเข้ารกัษาตวัในห้องไอซยี ูก้อนมะเรง็ไม่เพยีง

ท�าให้คอท่านบวมเกือบเท่าหน้า หากยังบีบหลอดลมจนหายใจ 
ไม่สะดวก แต่ท่านก็ไม่มีอาการกระสับกระส่าย ท่านว่า “หายใจ
แบบแหลมลมเอา”

ญาตโิยมหลายคนตกใจเมื่อรูว่้าท่านเป็นมะเรง็และอยูใ่นระยะ
ลกุลาม บางคนถงึกบัเกาะกระจกร้องไห้หน้าห้องไอซยี ูจนท่านต้อง
เขียนจดหมายมาปลอบใจคนเหล่านั้นว่า ท่านสบายดี ไม่ต้อง 
เป็นห่วง

ผลการตรวจต่อมาพบว่าท่านมีก้อนเนื้อที่ตับอ่อนด้วย เมื่อ
หมอกดท้องด้านซ้ายของท่าน

พระสนัตพิงศ์ เขมปญโฺญ พระอปุัฏฐากเล่าว่า เป็นครั้งแรก 
ที่เห็นหลวงพ่อแสดงอาการเจ็บ หมอถามท่านว่าเจ็บกี่เปอร์เซ็นต์ 
ท่านตอบว่า “เกนิร้อย” พยาบาลแปลกใจถามว่าแล้วท�าไมไม่ร้อง 
ท่านตอบว่า “ปวดแล้วจะร้องอีกท�าไมให้ขาดทุน” แล้วท่านก็พูด
ต่อว่า “มนัเป็นเพยีงอาการเอาไว้ดู ไม่ได้เอาไว้เป็น”

ในช่วงที่หลวงพ่อรกัษาตวัที่โรงพยาบาลนั้น ทกุขเวทนารบกวน
ท่านตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่ตอนรกัษาด้วยเคมบี�าบดัและการฉาย
แสง แต่ท่านไม่มีอาการทุกข์ร้อน ท่านพูดในเวลาต่อมาว่า “การ
ปวดนี่มนักไ็ม่ได้ลงโทษเรา ไม่เท่าไรหรอก แต่เราเป็นผู้ปวด นี่มนั
ลงโทษเรา ก็เห็นมันปวด ไปลงโทษอะไรมัน (ท�าไม) เหมือนเรา 
นอนไม่หลบักไ็ม่มปีัญหา กนิไม่ได้กไ็ม่มปีัญหา แต่เราไปคดิว่าเรา
นอนไม่หลบั ตวันี้อนัตราย เราคดิว่าเรากนิไม่ได้นี่กอ็นัตราย” 

แล้วท่านขมวดว่า “ตวัคดิต่างหากที่ท�าให้เราเป็นภพ เป็นชาต ิ
ต้องอยู่กบัความเกดิ ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ถ้าเราไม่ไป 
อยู่กบัมนักไ็ม่มอีะไร ท�าอะไรไม่ได้”
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ท่านเล่าว่าตอนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลนั้น “มนัแสนสบาย
หนอ” เพราะมคีนท�าให้ทกุอย่าง ท่านยงัพูดอกีว่า “ตอนนั้นไม่ต้อง
ท�าอะไรหรอก เหน็ไตรลกัษณ์อย่างเดยีวพอแล้ว มนัโชว์ให้เราเอง”

เป็นเวลาแปดเดอืนที่ท่านได้รบัการรกัษาอย่างเข้มข้น เข้า ๆ 
ออก ๆ โรงพยาบาลหลายครั้ง สิ้น พ.ศ. ๒๕๔๙ การรกัษากย็ตุ ิ 
ท่านพดูถงึความรูส้กึในช่วงนั้นว่า “ไม่ทกุข์เลย ความเจบ็ปวดแทนที่
เป็นเรื่องทุกข์ เอ้า...เป็นเรื่องสนกุ” แล้วท่านก็สรุปว่า “สนกุป่วย
เกอืบปี”

หลงัจากรกัษาตวัเกอืบ ๑ ปี ผ่านการฉายแสงและการให้เคมี
บ�าบดัหลายครั้ง ในที่สดุแพทย์ไม่ตรวจพบมะเรง็ 

หลวงพ่อขณะพกัฟื้นที่กฏุ ิวดัป่าสคุะโต พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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อาพาธและการบ�าบัดรักษาครั้งนั้น ได้ส่งผลต่อสุขภาพของ
หลวงพ่อ ท�าให้มกี�าลงัวงัชาน้อยลง งานหนกั ๆ  ที่หลวงพ่อเคยท�าได้
อย่างสบาย ก็มิอาจท�าได้ต่อไป นอกจากท่านจะมีปัญหาในการ 
ฟังแล้ว การพูดกแ็ปรเปลี่ยนไปไม่เหมอืนก่อน อกีทั้งยงัอ่อนเพลยี
ง่ายโดยเฉพาะช่วงเยน็ ดงันั้นท่านจงึเพลางานเทศน์งานบรรยายลง

วนัที่ ๑๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลวงพ่อได้มลีขิติถงึศษิยานศุษิย์ 
เพื่อของดกจินมินต์ทั้งปวง ดงัมขี้อความดงันี้

 
ณ เวลานี้หลวงพ่อรู้สกึตวัว่า สมควรแล้วที่จะต้องวางภาระ

การงาน สขุภาพร่างกายไม่เหมาะแก่การใช้งาน ขอพึ่งพาหมู่มติร
ช่วยเป็นภาระแทน สบืต่อกจิการงานสอนธรรมปฏบิตัติ่อไป

กิจนิมนต์ หลวงพ่อของดทั้งหมด กิจใดที่เห็นว่าจ�าเป็นจะ
ตดัสนิใจด้วยตนเอง ด้วยความเหมาะสมกบัสขุภาพร่างกายในเวลา
นี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้อื่น และกเ็ป็นภาระต่อผู้อื่นมามากแล้ว

ผู้ใดต้องการพบหรือฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ขอให้มาที่วัดป่า 
สคุะโต ต�าบลท่ามะไฟหวาน อ�าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภมู ิสอบถาม
ได้ที่ ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔, ๐๘๕-๔๙๒-๗๗๐๙ 

มนัเป็นเพยีงอาการเอาไว้ดู 
ไม่ได้เอาไว้เป็น
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หลวงพ่อในช่วงอาพาธครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๑๓
ธรรมยาตราล�าปะทาว

หลงั พ.ศ. ๒๕๔๙ หลวงพ่อ
รบักจินมินต์ต่าง ๆ  น้อยลง แต่มงีาน
หนึ่งที่หลวงพ่อยงัให้ความสนบัสนนุ
อย่างต่อเนื่อง คอื “ธรรมยาตราเพื่อ
ชวีติและธรรมชาต ิลุม่น�้าล�าปะทาว”  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อริเริ่มขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

หลวงพ่อได้เห็นธรรมชาติบน
ภโูค้งตั้งแต่ยงัมป่ีาปกคลมุอย่างหนา
แน่นจนแดดส่องไม่ถงึพื้น อดุมด้วย



สงิสาราสตัว์มากมาย ฝนฟ้าอดุมสมบรูณ์ จนกระทั่งกลายเป็นพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรม เขาหวัโล้น ล�าห้วยตื้นเขนิ สตัว์นานาชนดิสูญพนัธุ์  
ดงัท่านเคยปรารภว่า “หลวงพ่อกอ็ยู่มานาน กเ็หน็ปัญหา เหน็คน
ล้างถังเคมียาฆ่าหญ้าลงในล�าปะทาว เห็นต้นไม้มันหายไป ดินก็
เสยี น�้ากเ็สยี ไม่พอใช้ด้วย หลวงพ่อกค็ดิท�าอย่างไรหนอ จะให้คน
หลงัเขาเรามาช่วยกนัดูแล รกัษาธรรมชาต”ิ

ราว ๆ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๔๑ ท่านได้ไปร่วมงาน 
ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา ซึ่งรเิริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การ
ได้เหน็พระ แม่ช ีและญาตโิยม เดนิอย่างสงบเพื่อเชญิชวนให้ผู้คน
ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ท�าให้ท่านเกิดความคิดว่าน่ามีกิจกรรม
ท�านองนี้บนภูแลนคาบ้าง เมื่อได้น�าเรื่องนี้มาปรึกษาลูกศิษย์ที่ 
วดัป่าสคุะโต ทกุคนกเ็หน็ด้วย จงึช่วยกนัท�าให้ด�ารขิองท่านเป็นจรงิ

หลวงพ่อน�าเดนิธรรมยาตรา 
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หลวงพ่อกบัคณะธรรมยาตรา 
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นับแต่นั้นมาเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน
หรือธันวาคมของทุกปี ก็จะมีการเคลื่อน
ขบวนธรรมยาตราเยี่ยมเยอืนหมูบ้่านต่าง ๆ  
ในลุ่มน�้าล�าปะทาว  “เพื่อบอกข่าวป่าวร้าย 
ขอเป็นตวัแทนให้ธรรมชาต ิแม่น�้าก�าลงัร้องไห้ 
แผ่นดนิก�าลงัล้มป่วย อยากให้ทกุคนมาช่วย
กนั” ดงัค�าของหลวงพ่อ

บางปีมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ตัว
เมอืงชยัภมู ิและบางปีกเ็ริ่มต้นขบวนที่เมอืง
ชยัภูม ิแต่ละครั้งใช้เวลา ๘ วนั และทกุครั้ง
หลวงพ่อค�าเขยีนกจ็ะมาร่วมเดนิเป็นบางช่วง 
หรือนั่งรถน�าขบวน โดยมีหลวงพ่อกรม  
ถาวโร มาร่วมเดินทุกครั้ง ทุกปีท่านจะมา
ค้างแรมกบัพวกเราเป็นบางจดุ ที่พเิศษกค็อื 
พ.ศ. ๒๕๕๖ หลวงพ่อค�าเขยีนกบัหลวงพ่อ
กรมได้มาค้างแรมกับคณะธรรมยาตรา 
ทุกคืน เหมือนกับจะเป็นสัญญาณว่านี้คือ
ครั้งสุดท้ายที่ท่านจะมาร่วมทุกข์ร่วมสุข 
กับชาวธรรมยาตรา เพราะปีถัดมาท่านก็
อาพาธหนกัจนมรณภาพในที่สดุ

  

พกัผ่อนกบัหลวงพ่อกรม ถาวโร 
ขณะเดนิธรรมยาตรา พ.ศ. ๒๕๕๖
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๑๔
หลวงพ่อละสงัขาร

ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ หลวงพ่อมีปัญหาในการ 
กลืนอาหาร เมื่อไปตรวจที่โรง
พยาบาลจฬุาลงกรณ์เมื่อวนัที่ ๒๒ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็พบว่ามี
ก้อนที่ขัดขวางการกลืนอาหารอยู่
ใกล้ต่อมธยัรอยด์  แพทย์สนันษิฐาน
ว่าเป็นมะเรง็ที่หลอดอาหาร จงึได้มี
การให้อาหารทางสายยางตั้งแต่ 
วนัที่ ๔ กมุภาพนัธ์ หลงัจากฉายแสง  



แค่ ๓ ครั้ง ๒ วนัถดัมา หลอดลมกอ็ดุตนัอกี จนหายใจไม่ได้ จงึ
ต้องเจาะคอช่วยหายใจ นบัแต่นั้นหลวงพ่อกต็้องหายใจทางท่อ

เนื่องจากสถานการณ์ของหลวงพ่อไม่น่าไว้วางใจ ท่านจงึได้
ท�าบันทึกสั่งเสียเกี่ยวกับการรักษาท่านในกรณทีี่ท่านอยู่ในภาวะ
โคม่าหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่า ไม่ประสงค์ท�าการ
ยื้อชวีติด้วยวธิกีารผ่าตดัใหญ่ ปั๊มหวัใจหากหวัใจหยดุเต้น หรอืใช้
เครื่องช่วยหายใจในกรณทีี่หายใจเองไม่ได้ กรณีมีโรคแทรกซ้อน 
ที่ต้องรบัการรกัษาจากโรงพยาบาล ให้เป็นกระบวนการที่ไม่ซบัซ้อน 
และให้หลวงพ่อได้มโีอกาสอยู่วดัเป็นหลกั

หลงัจากที่อยู่โรงพยาบาลร่วมสองเดอืน วนัที่ ๒๖ มนีาคม 
หลวงพ่อได้กลับมารักษาตัวที่วัดภูเขาทอง หลวงพ่อแม้มีอาการ
อ่อนเพลียมาตลอด ได้ออกมาเดินและรดน�้าต้นไม้เป็นครั้งคราว 
ระหว่างที่รอสร้างกุฏิปลอดเชื้อ หลวงพ่อได้ย้ายมาที่วัดป่า 
สุคะโต วันไหนที่พอมีแรงท่านก็ออกมานั่งเขียนบันทึกและรดน�้า
ต้นไม้อนัเป็นกจิวตัรที่ท่านชอบ บางครั้งกไ็ปวดัภูเขาทองเพื่อตรวจ
งานที่ค้างอยู่ อาท ิศาลาน�้าใส ซึ่งก�าลงัก่อสร้างอยู่ 

สองวนัหลงัจากกลบัมาอยูท่ี่วดัภเูขาทอง ท่านได้เขยีนบนัทกึ
ว่า

“สุดยอดของการป่วย กลืนข้าวไม่ได้ หมอก็ผ่าตัด หายใจ 
ไม่ได้ หมอก็ผ่าตัด อาศัยอาหารทางสายยางเข้าสู่กระเพาะ ไม่ม ี
ค�าว่ารสชาติ อาหารเป็นรสอย่างไร มีแต่ปรมัตถ์ล้วน ๆ นอนอยู่ 
กอ็ิ่มได้ สดุยอดแล้ว

“เวลานี้เหลือแต่ธรรมที่หลวงพ่อเทียนได้สั่งสอน อาการดับ 
ไม่เหลอืของรูปนาม สี่สบิกว่าปี มนักค็อืวนันี้ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อน
ไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้ฝึกตามหลวงพ่อเทยีนสั่งสอนไว้ ตวัใครตวัมนั
ท�าให้กนัไม่ได้” (๒๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)
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เวลานี้เหลอืแต่ธรรมที่หลวงพ่อเทยีนได้สั่งสอน 
อาการดบัไม่เหลอืของรูปนาม สี่สบิกว่าปี มนักค็อืวนันี้

ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อนไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้ฝึกตาม
หลวงพ่อเทยีนสั่งสอนไว้ ตวัใครตวัมนัท�าให้กนัไม่ได้ 

(๒๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

หลวงพ่อรกัษาตวัที่กฏุ ิวดัป่าสคุะโต 
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อาการที่ไม่กระเตื้องขึ้นเท่าใดท�าให้หลวงพ่อเชื่อว่า ท่านจะ 
มีเวลาอยู่ได้ไม่นาน แต่ท่านก็มิได้หวั่นวิตก ดังท่านบันทึกว่า  
“เวลานี้เตรยีมตวัตายอย่างเดยีว สนกุด”ี (๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ไม่ถงึสปัดาห์ต่อมา ท่านเขยีนว่า “ขอสั่งลาทกุ ๆ  ท่าน ธาตขุนัธ์คง
อยูอ่กีได้ไม่นาน แต่ความเป็นกลัยาณมติรยงัอยูต่ลอดไป ก�าลงัใจเพราะ
เพื่อน ๆ แต่ธาตขุนัธ์ยงัเป็นภาระต่อผู้อื่น ส่วนจติใจ ไม่ต้องมใีคร
ช่วย มสีต ิมจีติดูจติเอง ไม่มอีะไรที่จะต้องไปเป็น เลยไม่ต้องเป็น
อะไร” (๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

หนึ่งเดอืนต่อมา ท่านเขยีนว่า “เวลานี้อยูก่บัความไม่เป็นอะไร
กบัอะไร ลูกศษิย์หลวงพ่อเทยีนมธีรรมน�าพา ไม่มวีนัตาย เราเหน็
ประสบการณ์ตั้งแต่เห็นรูปนามตามความเป็นจริง ขอให้เราจงพา
กันปฏิบัติไป จะได้พบเห็นอาการดับไม่เหลือของนามรูป ๔๙ ปี 
ที่ผ่านมาคอืวนันี้ รู้สกึตวั รู้สกึตวัด”ี (๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ตลอดเวลาที่เจบ็ป่วย มเีวทนาบบีคั้นท่านมาก คราวหนึ่งหมอ
ถามท่านว่าเจ็บปวดตรงไหนบ้าง ท่านตอบว่า “ไม่มีตรงไหนที่ 
ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย” แต่นั่นไม่ได้ท�าให้หลวงพ่อเป็นทุกข์หรือวิตก
กงัวลแต่อย่างใด ที่ท่านเป็นห่วงกค็อืลูกศษิย์ที่ดูแลท่าน

“เหนื่อยเพราะโรคพาให้เหนื่อย ส่วนจิตใจก็อยู่กับตถตา  
ความเป็นเช่นนั้นเอง ไม่ได้เอาความเหนื่อยมาเป็นชีวิตจริง ธรรม
น�าพาให้อยู่ มีแต่ความปล่อยวาง บางครั้งก็หายใจไม่ได้ ก็สนกุ 
ไปกับความตาย ไม่กลัวตาย แต่คนอื่นล�าบากกับเรา เวลานอน 
กอ็าจไม่ได้นอน” (๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

บันทึกของท่านไม่เพียงบอกเล่าอาการและความรู้สึกของ 
ท่านเท่านั้น หากยังเต็มไปด้วยค�าสอนที่มีคุณค่ามากมาย อาท ิ 
“ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปนาม มีแต่เห็นไม่
เข้าไปเป็นอะไร ๆ กบัสิ่งที่เกดิขึ้นกบัรูปกบันาม คอืเหน็กระแสแห่ง
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พระนิพพาน แต่ถ้าไปเป็นก็จะเสื่อม สร้าง
ความเห็นให้เข้มแข็ง ก็จะถึงนิพพานถาวร 
ไม่เสื่อม” (๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

“การปฏิบัติธรรม คือการปล่อยวาง
ทางจิต คือบ�าเพ็ญทางจิต อย่ามุ่งแต่การ
สร้างจังหวะ การปล่อยวาง คือหัวใจของ
กรรมฐาน หลวงพ่อเทยีนเหน็ความคดิเหมอืน
คนมาผลกัข้างหลงั จงึตั้งใจดูความคดิ ไม่
ให้ความคดิหลอกได้ เหน็อาการเกดิดบัของ
ความคิด ที่เคยถูกความคิดหลอกมานาน 
คือบ�าเพ็ญทางจิต มัวแต่การสร้างจังหวะ  
ไม่เคยดูแลความคิด ถูกหลอกมานาน”  
(๒๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

ในเวลาต่อมาได้พบว่าหลวงพ่อไม่ได้
เป็นมะเร็งหลอดอาหาร แต่เป็นมะเร็ง 
ต่อมน�้าเหลอืง ซึ่งเป็นโรคเดมิเมื่อ ๘ ปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม ก้อนเนื้อที่ดันหลอดลมได้ 
ก่อปัญหาเป็นระยะ วันที่ ๑๐ สิงหาคม  
ก้อนเนื้อขยายตัวจนดันท่อช่วยหายใจออก
มา ท�าให้หลวงพ่อหายใจไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่ง 
แต่กแ็ก้ไขสถานการณ์ได้  

ให้ก�าลงัใจหลวงพ่อกรม
ในช่วงที่หลวงพ่อรกัษาตวัที่วดัภูเขาทอง 
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หลวงพ่อก�าลงัเขยีนบนัทกึยามอาพาธ ที่วดัป่าสคุะโต 
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๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คือวันสุดท้ายที่ท่านเขียน 
บนัทกึ มขี้อความว่า “เป็นหนี้บญุคณุที่เพื่อนช่วยเหลอื ไม่รู้ว่าจะ
ตอบแทนได้อย่างไร หมู่สงฆ์ญาติโยมมีแต่คนดี เราเคารพมาก 
สขุภาพกไ็ม่มวีนัดขีึ้น ต้องประคบัประคองตลอดเวลา การหายใจ
กม็ปีัญหา ใกล้ความตายเข้ามาทกุท ีกไ็ม่ประมาท จะขอตายที่วดั 
ไม่ไปตายที่โรงพยาบาล ที่วดัได้เหน็ต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้มากมาย 
แม่น�้าล้มป่วย เรากร็กัษา แผ่นดนิเป็นอมัพาต เรากร็กัษา อากาศ
เป็นพิษ เราก็รักษา บริเวณวัดเราไม่เคยใช้สารเคมี น�้าที่ไหล 
จากชาวไร่ชาวบ้าน เรากก็นัไว้ไม่ให้ไหลเข้าสระ ไปคนละทาง”

ประมาณ ๒ อาทติย์สดุท้าย ท่านอ่อนเพลยีมาก นอนอยู่บน
เตียงเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยออกมาพักที่ระเบียงเหมือนอย่างเคย  
วนัที่ ๒๒ สงิหาคมได้พบว่าคอของท่านบวมแดงมาก บ่งชี้ว่าก้อน
เนื้อขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช้ามืดวันรุ่งขึ้นก้อนเนื้อได้ดันหลอดลม
ตอนล่างจนเกือบปิด ท�าให้หลวงพ่อหายใจล�าบากมาก ไม่ว่าจะ
เยยีวยาเพยีงใด ก้อนเนื้อกไ็ม่ยบุ ท�าให้ท่านหายใจตดิขดัอย่างหนกั 
ระหว่างที่คณะผู้ดูแลพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างไม่มีทีท่าว่า
จะได้ผล หลวงพ่อมีสติตลอด และได้เขียนข้อความว่า “พวกเรา  
ขอให้หลวงพ่อตาย” เมื่อยื่นแผ่นกระดาษให้เสรจ็ท่านกป็ระนมมอื
ไหว้ลูกศิษย์ แล้วนอนนิ่ง สักพักก็หลับตา ครู่ใหญ่ลมหายใจของ
หลวงพ่อก็ขาดหายไป สัญญาณชีพทั้งหมดของหลวงพ่อหมดสิ้น
เมื่อเวลา ๐๔.๕๙ น. ของวนัที่ ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สริริวมอายขุองหลวงพ่อ ๗๘ ปี พรรษา ๔๖
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๑๕
งานปลงศพของหลวงพ่อ

ในพินัยกรรมของหลวงพ่อ 
ซึ่งท�าไว้ขณะรกัษาตวัที่โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์  มขี้อความว่า 

• ขอให้เป็นไปโดยความ 
เรยีบง่าย ไม่เอกิเกรกิ

• ไม่ขอรับพระราชทาน 
เพลงิศพ

• ศาสนพิธีให้เป็นไปตาม
ความเรียบง่ายพอเหมาะ
พอดี



ในศาลาการเปรยีญ วดัภูเขาทอง ใต้ภาพหลวงพ่อเป็นข้อความสดุท้ายที่ท่านเขยีน
ก่อนมรณภาพ คอื “พวกเรา ขอให้หลวงพ่อตาย” 
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• ให้ความส�าคญัแก่ศาสนธรรมให้เตม็ที่
• เบื้องต้นให้ตั้งศพ ๕-๗ วนัที่กฏุ ิ(วดัภูเขาทอง)
• หลังจากนั้นย้ายไปตั้งที่ศาลาการเปรียญต่อ รวมเป็น 

การบ�าเพญ็กศุลไม่เกนิ ๑๕ วนั
• ท้ายสดุย้ายไปตั้ง ณ ศาลาประชาคมน�้าใส เพื่อเตรยีม

ประชมุเพลงิ ณ สนามหน้าศาลาฯ
• ให้เกบ็อฐัก่ิอนสว่าง ท�าเฉพาะพระสงฆ์ หรอืจะมญีาตโิยม

ผู้ใหญ่บ้าง กใ็ห้ไปกนัได้
• น�าอัฐิไปเก็บใกล้ที่เก็บอัฐิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ที่

ธรรมจกัร ลานหนิโค้ง วดัป่าสคุะโต
• องัคาร น�าไปฝังโคนต้นจาน ที่หน้าศาลาประชาคมฯ 

ขณะก�าลงัเคลื่อนย้ายสรรีะของหลวงพ่อขึ้นเมรวุดัภูเขาทอง 
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หน้ำ ๑๓๐ เมรวุดัภูเขาทองในคนืที่ปลงสรรีะของหลวงพ่อ 
หน้ำ ๑๓๑ สรรีะของหลวงพ่อช่วง ๗ วนัแรก ตั้งหน้ากฏุขิองท่านที่วดัภูเขาทอง
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เมื่อหลวงพ่อมรณภาพ จึงได้น�าสังขารของท่านไปยังวัด
ภูเขาทอง และท�าตามค�าสั่งเสยีของท่านทกุประการ รวมทั้งการท�า
พธิกีรรมอย่างเรยีบง่าย ได้แก่ การสวดอภธิรรมและธมัมจกักปัป- 
วตันสูตรแปล และการแสดงธรรมโดยศษิยานศุษิย์ ทั้งนี้ โดยไม่มี
พธิชีกัผ้าบงัสกุลุ 

พิธีปลงสรีระของหลวงพ่อจัดขึ้นในวันที่ ๕ กันยายน เวลา 
๑๖.๐๐ น. ณ เมรวุดัภูเขาทอง ประมาณต ี๕ ของวนัรุ่งขึ้น ได้น�า
องัคารของหลวงพ่อไปฝังไว้ใต้ต้นจาน หน้าศาลาน�้าใส ซึ่งปัจจบุนั
ได้สร้างเสาอโศกเป็นนิมิตหมาย ส่วนอัฐิได้น�าไปบรรจุใกล้อัฐิ 
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ใต้ศิลาธรรมจักร ลานหินโค้ง ในวัดป่า 
สคุะโต

“สั่งลามติรสหายทกุท่าน ธาตขุนัธ์ไม่มวีนัที่จะอยู่ 
ได้นาน ขอให้เป็นสตปิัญญาแทน 

เป็นปากเป็นเสยีงธรรม ตามที่หลวงพ่อเทยีนสอน 
พวกเราถงึที่สดุแห่งทกุข์ได้จรงิ”
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ภำคผนวก
วัดที่หลวงพ่อจ�ำพรรษำ

ตลอด ๔๗ ปีแห่งสมณเพศ หลวงพ่อได้อยู่จ�าพรรษาตาม 
วดัต่าง ๆ ดงันี้

ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ (ปฏิบัติธรรมก่อนบวช) วัดป่าพุทธยาน  
อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย ภายหลังจากการไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียน 
อยู ่๑ เดอืน จนจติใจเปลี่ยนแปลงระดบัหนึ่งแล้ว ท่านได้กราบลามารดา
ของท่านและญาติพี่น้องและภรรยา เพื่อจะไปบวช แม้ว่าถูกคัดค้าน
ก็ตาม ท่านไม่เปลี่ยนแปลงความตั้งใจ ได้เดินทางออกจากบ้านไป 
หาหลวงพ่อเทียนและบวชที่จังหวัดเลย และพ�านกัที่วัดป่าพุทธยาน 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเลย

ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ วดับ้านบฮุม ต�าบลบฮุม อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวดั
เลย หลงัจากที่ท่านมุ่งมั่นปฏบิตัทิ�าความเพยีรอย่างต่อเนื่อง จนจติใจ
มั่นคงแน่วแน่ในธรรมแล้ว หลวงพ่อเทยีนได้นมินต์ให้ท่านไปอยูจ่�าพรรษา
ที่บ้านบุฮม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อเทียนเอง เพื่ออนุเคราะห์ 
ชาวบ้านสนองศรทัธาญาตโิยมที่นั่น

ปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๔ วดัป่าพทุธยาน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
โดยจ�าพรรษาตดิต่อกนัเป็นเวลา ๓ พรรษา

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ วัดโมกขวนาราม ต�าบลบ้านเป็ด อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น ปีนั้นหลวงพ่อเทยีนเริ่มเผยแผ่ธรรมเข้าสูจ่งัหวดัขอนแก่น 
ท่านจึงได้มาช่วยการงานของหลวงพ่อเทียนและอยู่จ�าพรรษาที่นั่น  
ร่วมกบัเพื่อนพระอกีหลายรูป

ปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ วัดป่าพุทธยาน ในปีนี้ทางราชการได้ 
ก่อตั้งวิทยาลัยครู และได้ใช้สถานที่ครอบคลุมเขตวัดป่าพุทธยานเดิม  
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จงึย้ายวดัป่าพทุธยานมาอยู่ข้างนอก ไม่ไกลจากที่เดมิมากนกั คอืที่อยู่
ปัจจบุนันี้ ท่านจงึได้กลบัมาช่วยงานของวดั และอยู่จ�าพรรษาด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ วดัชลประทานรงัสฤษดิ์ อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบรุ ีปีนั้นท่านได้ตดิตามหลวงพ่อเทยีนมาช่วยเผยแผ่ธรรมให้แก่คน
กรงุเทพ ฯ เป็นครั้งแรก นบัเป็นจดุเริ่มต้นที่แนวค�าสอนของหลวงพ่อเทยีน
ได้แผ่กระจายเข้าสู่วงสงัคมเมอืง โดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชน คนรุ่นใหม่ 
และต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่งเป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวางมาถงึปัจจบุนั

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ วดัป่าสคุะโต (ชื่อทางการคอื วดัเอราวณั) ต�าบล
ท่ามะไฟหวาน อ�าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูม ิ หลงัจากออกมาจากวดั
ชลประทาน ฯ แล้ว ท่านได้มาช่วยบูรณะวดัสนามใน อยู่ช่วงระยะหนึ่ง 
เมื่อใกล้เข้าพรรษา ท่านได้ลาหลวงพ่อเทยีนขึ้นไปจ�าพรรษาที่วดัป่าสคุะโต

ปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๕ วดัภูเขาทอง ต�าบลท่ามะไฟหวาน อ�าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อท่านได้สัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านและ 
เหน็ความเดอืดร้อนทกุข์ยาก ท่านเกดิความเมตตาอยากช่วยเหลอื จงึ
ได้มาอยู่ที่วัดบ้านท่ามะไฟหวาน ซึ่งตั้งท่ามกลางชุมชน ขณะเดียวกัน 
กย็งัคงดูแลและสั่งสอนแนะน�าผู้มาปฏบิตัธิรรมที่วดัป่าสคุะโตด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๙ วดัป่าสคุะโต ต�าบลท่ามะไฟหวาน อ�าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ หลังจากที่ชาวบ้านท่ามะไฟหวานมีความเป็น 
อยู่ที่ดีในระดับหนึ่งแล้ว ท่านได้ย้ายมาวัดป่าสุคะโตเพื่อพัฒนาให้เป็น
ศูนย์ปฏบิตัธิรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๔ วดัภเูขาทอง ต�าบลท่ามะไฟหวาน อ�าเภอ
แก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูม ิเนื่องจากวดัภูเขาทองขาดเจ้าอาวาส ท่านจงึได้
ย้ายไปดูแลที่นั่นโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา แต่ยงัคงมาสอนกรรมฐาน
ที่วดัป่าสคุะโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๓ วดัป่าสคุะโตอยู่
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ในการดแูลของพระสงฆ์อกีกลุม่หนึ่งจากภายนอก ท่านจงึอยูว่ดัภเูขาทอง
เป็นหลกั ช่วงนี้ท่านได้สร้างศาลาหลงัใหม่แทนศาลาไม้ที่ทรดุโทรม

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ วัดโมกขวนาราม ต�าบลบ้านเป็ด อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น คณะสงฆ์และญาตโิยมได้นมินต์ให้ท่านไปอยูจ่�าพรรษา
ที่นั่น เพื่อแนะน�าสั่งสอนแก่ผู้สนใจการเจริญสติ ตามแนวทางของ 
หลวงพ่อเทยีน 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ วดัภเูขาทอง ต�าบลท่ามะไฟหวาน อ�าเภอแก้งคร้อ 
จงัหวดัชยัภูมิ

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ วดัจวงเหยนิ เมอืงคาร์เมล รฐันวิยอร์ก สหรฐัอเมรกิา 
กลุ่มผู้สนใจการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ได้นิมนต์ให้ไปสอนและ 
จ�าพรรษาที่นั่นเป็นเวลา ๕ เดอืน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ วดัภเูขาทอง ต�าบลท่ามะไฟหวาน อ�าเภอแก้งคร้อ 
จงัหวดัชยัภูมิ

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๕๔ วัดป่าสุคะโต ต�าบลท่ามะไฟหวาน  
อ�าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นับเป็นช่วงที่ท่านจ�าพรรษาที่นั่นอย่าง
ยาวนานที่สุด ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูป่าและสอนกรรมฐาน มีการสร้างก�าแพง
ล้อมรอบวัดในช่วงนี้ ส่วนที่วัดภูเขาทองท่านได้เริ่มสร้างโบสถ์เมื่อ 
ปี ๒๕๔๑ และเสรจ็ภายในเวลาไม่กี่ปี

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ วัดป่ามหาวัน ต�าบลธาตุทอง อ�าเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หลังจากที่ท่านได้วางภาระลงเป็นล�าดับ ท่าน 
ได้มาพ�านกัที่ภูหลงเพื่อปลกีวเิวก

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วดัป่าสคุะโต อ�าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ
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หนงัสือรวมค�ำบรรยำยของหลวงพ่อ

หนงัสอืรวมค�าบรรยายเฉพาะของหลวงพ่อ

ธรรมะสู่ธรรมชาต ิ
(กลุ่มเทยีนสว่าง
ธรรม ๒๕๓๒)

เพชรแห่งธรรม 
(ส�านกัพมิพ์มิ่งขวญั 
๒๕๓๗, ๒๕๓๘, 
๒๕๔๕, ๒๕๔๗)

ผู้ดู ผู้เป็น (กลุ่ม
ศกึษาและปฏบิตัิ
ธรรม ๒๕๔๐, 
๒๕๔๘)

โมกขธรรม (กลุ่ม
ศกึษาและปฏบิตัิ
ธรรม ๒๕๓๗)

ตาวเิศษ (กลุ่มศกึษา
และปฏบิตัธิรรม 
๒๕๓๘, ๒๕๔๗, 
๒๕๕๐)

เทศน์ให้ท�า’๔๔ 
(ไม่ปรากฏชื่อผู้พมิพ์ 
๒๕๔๕)

ศลิปะแห่งการรกัตน 
(กลุ่มศกึษาและ
ปฏบิตัธิรรม 
๒๕๓๓)

ศลิปะแห่งการรู้ซื่อ ๆ 
(ส�านกัพมิพ์มิ่งขวญั 
๒๕๓๘, ๒๕๔๕)

เทศน์ให้ท�า 
(ไม่ปรากฏชื่อผู้พมิพ์ 
๒๕๔๔)

หลกัใจ (กลุ่มศกึษา
และปฏบิตัธิรรม 
๒๕๓๗)

ไม่ม ีไม่เป็น (กลุ่ม
ศกึษาและปฏบิตัิ
ธรรม ๒๕๓๙)

เส้นทางธรรม  
(ส�านกัพมิพ์มิ่งขวญั 
๒๕๔๖)
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Watching: not 
“being” (translated 
by Ven.Tone 
Jinavamso ๒๐๐๖)

รู้ซื่อ ๆ (มูลนธิบิ้าน
อารยี์และ
ศษิยานศุษิย์  
๒๕๕๑)

ใจเดยีว (มูลนธิบิ้าน
อารยี์ ๒๕๕๓)

สนกุป่วย (เลมอน
ฟาร์ม ๒๕๕๑, 
๒๕๕๒)

เปลี่ยนหลงเป็นรู้ 
(มูลนธิบิ้านอารยี์ 
๒๕๕๒)

ธรรมะจากหลวงพ่อ
ค�าเขยีน สวุณโฺณ 
(ส�านกัพมิพ์อมรนิทร์
ธรรมะ ๒๕๕๔)

ทางลดั...สู่ความพ้น
ทกุข์ (กลุ่มศกึษา
และปฏบิตัธิรรม 
๒๕๕๐)

ธรรมะจากสมดุ
บนัทกึ (คณะ
ศษิยานศุษิย์ 
๒๕๕๑)

ความพรั่งพร้อมเพื่อ
การปฏบิตัธิรรม 
(เลมอนฟาร์ม 
๒๕๕๔)

ทางลดั...สู่การบรรลุ
ธรรม (เลมอนฟาร์ม 
๒๕๕๑)

ไม่ม ีไม่เป็นอะไรกบั
อะไร (มูลนธิบิ้าน
อารยี์ ๒๕๕๒)
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หนงัสอืรวมค�าบรรยายของหลวงพ่อร่วมกบัผลงานของท่านอื่น ๆ

สว่างที่กลางใจ เล่ม ๒-๓ (กลุ่มศกึษาและ
ปฏบิตัธิรรม ๒๕๒๕-๒๕๒๖)

อเมรกิาจารกิ 
(กลุ่มศกึษาและ
ปฏบิตัธิรรม ๒๕๔๑, 
๒๕๕๓)

ศลิปะในการปฏบิตัธิรรม 
(กลุ่มศกึษาและปฏบิตัิ
ธรรม ๒๕๒๖)

ตามรอยหลวงพ่อ
เทยีน เล่ม ๑ และ ๒ 
(กลุ่มศกึษาและ
ปฏบิตัธิรรม ๒๕๔๑ 
และ ๒๕๔๓)

วธิแีก้เซง็สร้างสขุ กบั 
การเจรญิสต ิ(กลุ่มศกึษา
และปฏบิตัธิรรม ๒๕๒๖

Spiritual Tips for 
Meditators (คณะ
ศษิยานศุษิย์ 
๒๕๔๑, ๒๕๕๗)

หว่านพนัธุ์แห่งโพธ ิ(กลุ่ม
ศกึษาและปฏบิตัธิรรม 
๒๕๓๑, ๒๕๕๗)

ธรรม ธรรมชาต ิ
(คณะศษิยานศุษิย์ 
๒๕๕๕)
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ต�ำแหน่งและสมณศักดิ์ที่ได้รับ

ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รบัการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวดัภูเขาทอง 
บ้านท่ามะไฟหวาน ต�าบลท่ามะไฟหวาน อ�าเภอแก้งคร้อ จงัหวดั 
ชยัภูมิ

ป ีพ.ศ. ๒๕๓๗ ไดร้บัสมณศกัดิ์เปน็พระครูบรรพตสวุรรณกจิ 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต�าบล
หนองขาม อ�าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รบัการแต่งตั้งเป็นพระอปุัชฌาย์
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ประกำศเกียรติคุณ และรำงวัลที่ได้รับ

• ได้รบัโล่รางวลัโครงการหมูบ้่านแผ่นดนิธรรม แผ่นดนิทอง 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗

• ได้รบัโล่รางวลัดเีด่น ศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๒๘

• โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบรางวัลชมเชย การ 
ปลูกป่า แปลงปี ๒๕๔๔ ขนาด ๑-๑๐ ไร่ เมื่อวนัที่ ๑๒ 
มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๕

• กรมป่าไม้มอบรางวลั ผูน้�าหมูบ้่าน/ชมุชนอนรุกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม้ดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องในวนัคล้ายวนั
สถาปนากรมป่าไม้ ปีที่ ๑๐๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๕

• ส�านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิมอบโล่เชดิชู
เกยีรตคิณุ ในฐานะผูม้ผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรมจงัหวดั 
สาขาภมูปัิญญา ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวนัที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่
เกียรติยศ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม แม่น�้า คู คลอง (ไม่ปรากฏปีที่มอบโล่รางวลั)

• ส�านกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ ส�านกังานทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เครอืข่ายระดบัภาค
ลุม่น�้าชตีอนบน มอบโล่เชดิชเูกยีรต ิในฐานะ “นกัอนรุกัษ์
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมดเีด่น ประจ�าปี ๒๕๕๒” 
ประเภท ฟื้นฟูวิถีชีวิตและระบบนิเวศลุ่มน�้าอย่างยั่งยืน 
เนื่องในวนัสิ่งแวดล้อมไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๒

• ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิประกาศให้วดัเอราวณั 
(ป่าสุคะโต) เป็นส�านกัปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดดีเด่น 
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๓ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๓

142



ควำมเป็นมำของหนงัสือ “ไม่เป็นอะไรกับอะไร”
พระไพศาล วิสาโล ด�าริท�าหนังสือชีวิตหลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ ในชื่อหนังสือว่า  

“ไม่เป็นอะไรกบัอะไร” 
พระตลุย์ ผาสโุก ตอนนั้นยงัเป็นฆราวาสในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อาสากบัพระไพศาลที่จะด�าเนนิ

การออกแบบ ท�าอาร์ตเวริ์ก ตลอดจนดูแลการพมิพ์
นดิดา หงษ์วิวัฒน์ โยมแม่ของพระตุลย์ซึ่งบวชเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง 

ปวารณาตัวรับงานนี้ต่อจากพระตุลย์ ด�าเนนิการให้หนงัสือออกมาจนแล้วเสร็จ ตลอดจนหาปัจจัยมา 
จดัพมิพ์หนงัสอืนี้ทั้งหมด

ถวายหนงัสือ ๕,๐๐๐ เล่ม ให้กับพระไพศาล วิสาโล ซึ่งจะน�าเข้าวัดป่าสุคะโต จัดแจก 
ญาตโิยม ๒,๐๐๐ เล่ม ให้กบัผู้บรจิาคเงนิ และผู้มจีติศรทัธาอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ดงัมผีูบ้รจิำคต่อไปนี้
๑. บรษิทั ส�านกัพมิพ์แสงแดด จ�ากดั 
 จดัการต้นฉบบั พสิจูน์อกัษร 
 ออกแบบท�าอาร์ตเวร์ิก 
 และจดัพมิพ์ เป็นเงนิ ๘๐,๐๐๐ บาท 
๒. นดิดา-ทวทีอง หงษ์ววิฒัน์  ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ยายวาร ีพบิลูย์วรกลุ (ผูล่้วงลบั) ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. นชุนาฎ บณัฑรรุง่โรจน์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. ประนอม ลพีทิเที้ยง (ยุน่) ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. แม่วนดิา อตุรภทัรยิากลู ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. บรษิทั พมิพ์ด ีจ�ากดั    ๘,๐๐๐ บาท

รำยชือ่ต่อไปนีเ้รยีงตำมตวัอกัษร
๘. กนกพร ป่ินสกลุ ๕๐๐ บาท
๙. กนกภรณ์ ธนสารอกัษร  ๕,๐๐๐ บาท 
๑๐. กนกวรรณ/ดร.ธญัญา ธรีศาสตร์
 และครอบครวั ๒๐๐ บาท
๑๑. กรดษิฐ์ มาลฮอตรา ๓,๐๐๐ บาท
๑๒. กรรณกิา มนทริามาลยั ๒๐๐ บาท
๑๓. กฤดาภทัร อารยชยัพร 
 และครอบครวั  ๑,๐๐๐ บาท
๑๔. กลัยาณ ีพวงจนัทร์ และครอบครวั ๕๐๐ บาท
๑๕. กติธิชั เฟ่ืองขจรฟุง้  ๕๐๐ บาท
๑๖. กลุนดิา เชื้อสวุรรณ ๕๐๐ บาท
๑๗. ครอบครวั มนทริามาลยั ขออทุศิบญุให้
 นายกมลมนทริามาลยั, นางจิ๊งฮั้ว แซ่เตยี, 
 นางชุย่เกยีว แซ่เจี่ย ๑,๐๐๐ บาท
๑๘. ครอบครวัเลศินมิานรด ี ๑,๐๐๐ บาท
๑๙. คณุหญงิฉววีรรณ ถมยา  ๕,๐๐๐ บาท
๒๐. จ.ส.อ.ปิยพนัธุ ์ใบครฑุ ๒๕๐ บาท
๒๑. จงกลรตันา แหลมวไิล ๕๐๐ บาท

๒๒. จรพีร ไววฒันา ๕๐๐ บาท
๒๓. จ�านรรจา วรีะโชต ิ ๕๐๐ บาท
๒๔. จติราพร เสาวภา ๕๐๐ บาท
๒๕. จนิตนา อจันาภรณ์ ๑,๐๐๐ บาท
๒๖. จริวฒัน์ ใบครฑุ ๒๕๐ บาท
๒๗. จริารตัน์ โชตวิฒุวินิจิ ๒,๐๐๐ บาท
๒๘. จริาลกัษณ์ พนัธสุวุรรณกลุ 
 และครอบครวั ๒๐๐ บาท
๒๙. จงูใจ โลหะรงัสกิลุ ๒,๐๐๐ บาท
๓๐. เจ้าดวงจติ พชิเยนชรโยธนิ ๑,๐๐๐ บาท
๓๑. ฉฐมณน์ พลดลุ ๕๐๐ บาท
๓๒. เฉลมิศร ีจนัทร์หริญั ๑,๐๐๐ บาท
๓๓. ชยัณรงค์-จริาพร ธนสถติกลุ ๒,๐๐๐ บาท 
๓๔. ชยัรตัน์ คงเกรยีงไกร- 
 อจัฉรา ศภุกาญจนะ ๕๐๐ บาท
๓๕. ชดุา อ้นสบืสาย ๕๐๐ บาท 
๓๖. โชคอนนัต์ พฒันปรชัญาพงศ์
 และครอบครวั ๕๐๐ บาท
๓๗. โชตมิา กาญจนาวงศา ๕๐๐ บาท
๓๘. ณฐัวฒุ ิแช่มศกัดิ์สทิธิ์ ๑๐๐
๓๙. ดวงใจ หงษ์ววิฒัน์ ๒,๐๐๐ บาท
๔๐. ทองหล่อ อ้นสบืสาย ๕๐๐ บาท
๔๑. ทศันย์ี แสงทองพนิจิ ๙๐๐ บาท
๔๒. ธนบด ีใบครฑุ ๒๕๐ บาท
๔๓. ธรีนชุ ชมพพูล  ๓,๐๐๐ บาท
๔๔. นฎักนก มนทริามาลยั ๑,๐๐๐ บาท
๔๕. นสิาชล ศกัดิ์ณรงค์ชยั ๓๐๐ บาท
๔๖. เนยีม ฮมิโฮ้, 
 นางจนิดา ด่านถาวรเจรญิ, นายตฤณภทั
 และนางชนานาถ เกตวลัห์ ๓,๐๐๐ บาท
๔๗. บรรจง-สายบวั สวุรรณปักษ์ ๕๐๐ บาท



๔๘. ปทติตา โชคสวุฒันสกลุ ๕๐๐ บาท
๔๙. ปนดัดา นยิมศริวินชิ  ๒,๐๐๐ บาท
๕๐. ประนอม สงิห์ร ี ๒๐๐ บาท
๕๑. ประไพวรรณ โชตปิระยรู ๑,๐๐๐ บาท
๕๒. ปวณีา วริยิประไพกจิ  ๑,๐๐๐ บาท
๕๓. ปณุยวย์ี อธศิยัตระกลู ๑,๐๐๐ บาท
๕๔. พญ.ธญัลกัษณ์ จวิะวทิรูกจิ ๕๐๐ บาท
๕๕. พญ.มนสันนัท์ จวิะวทิรูกจิ ๕๐๐ บาท
๕๖. พญ.วไิล ธนสารอกัษร  ๒,๐๐๐ บาท 
๕๗. พรทพิย์ กณุฑลสรุกานต์ ๕๐๐ บาท
๕๘. พรรณพมิล เพยีรรุง่โรจน์ 
 และชเนศร์ ตรภีพกติต ิ ๕๐๐ บาท
๕๙. พรรณ ีเลศิรตันปรชีา ๕๐๐ บาท 
๖๐. พรศริ ิม่วงสมยั ๑,๐๐๐ บาท
๖๑. พรสรญั กาญจนาวงศา  ๕๐๐ บาท
๖๒. พรสรญั กาญจนาวงศา 
 อทุศิให้นายเอง็เขยีม แซ่หู ่ ๕๐๐ บาท
๖๓. พราวศศร์ิ ศภุกจิจานสุนัติ์ ๒,๐๐๐ บาท
๖๔. พวงทอง เปรมใจ ๕๐๐ บาท
๖๕. พชัน ีอนิทรลกัษณ์ ๑,๕๐๐ บาท 
๖๖. พชัรา ตนัตวิทิ ๑,๐๐๐ บาท
๖๗. พชัรนิทร์ สพุชิชากลุ  ๑,๐๐๐ บาท 
๖๘. พศิาล ขตัตโิยทยัวงศ์ 
 และสริพิร สถติศาสตร์ ๒,๐๐๐ บาท 
๖๙. พรีะพล มนทริามาลยั ๕๐๐ บาท
๗๐. พรีชัยา เกดิสนิธ์ชยั ๕๐๐ บาท
๗๑. เพญ็ศริ ิธนสารอกัษร  ๕,๐๐๐ บาท
๗๒. ภทัร์ฐติา แสนรงั ๕๐๐ บาท
๗๓. ภทัรา แดงประเสรฐิ ๒,๐๐๐ บาท 
๗๔. ภมีเดช ธติคิตมิา  ๑,๐๐๐ บาท
๗๕. มงคล มนทริามาลยั 
 และครอบครวั ๑,๐๐๐ บาท
๗๖. มนทณ ีเหลอือรณุ ๕๐๐ บาท
๗๗. มกุดา ผวิภเูขยีว ๑๕๐ บาท
๗๘. เมธนิ ีองัศธุรชยั ๓๐๐ บาท 
๗๙. ยิ้มฮวง แซ่โค้ว ๒,๐๐๐ บาท
๘๐. ยวุเรศ ใบครฑุ ๒๕๐ บาท 
๘๑. เยาวลกัษณ์ ด�ารงกจิการ ๑,๐๐๐ บาท
๘๒. รมย์วลยั พนัธธนนนัท์ ๑๐๐ บาท
๘๓. รตันา แก้วประสทิธิ์ ๕๐๐ บาท 
๘๔. รุง่นภา กนกพนูสนิ 
 และครอบครวัพงษ์เลศิโภคนิ ๒,๐๐๐ บาท
๘๕. รุง่โรจน์ คชมติร ๕๐๐ บาท
๘๖. ละไม ระพทิย์พนัธ์ ๕๐๐ บาท
๘๗. วรนชุ ตั้งเจรญิเสถยีร  ๔,๐๐๐ บาท

๘๘. วรวรรณ เปลี่ยนบญุเลศิ  ๒,๐๐๐ บาท
๘๙. วราภรณ์-กติตพิร ธนสถติกลุ ๑,๐๐๐ บาท
๙๐. วชิยั เบญญาดลิก ๑,๐๐๐ บาท
๙๑. วภิาดา อ้นสบืสาย ๑,๐๐๐ บาท 
๙๒. วภิาว ีสมทิธเิศรษฐ์ ๕๐๐ บาท 
๙๓. วริชั วริฬุบณัฑติกลุ ๓,๐๐๐ บาท 
๙๔. วโิรจน์-พลูสขุ จวิะวทิรูกจิ ๑,๐๐๐ บาท 
๙๕. วไิลวรรณ ภญิโญดม ๕๐๐ บาท
๙๖. วรีเวช ศภุวฒัน์  ๑,๐๐๐ บาท 
๙๗. ศตพร นวลละออง-
 พมิพมิล คงเกรยีงไกร ๕๐๐ บาท 
๙๘. ศลลิลา นกุลูกจิ ๕๐๐ บาท 
๙๙. ศลษิา นกุลูกจิ ๕๐๐ บาท
๑๐๐. ศศกร มนทริามาลยั ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๑. ศศธิร วรรณพงษ์ ๑,๐๐๐ บาท 
๑๐๒. สงดั แก้วละมลุ และครอบครวั ๑,๐๐๐ บาท 
๑๐๓. สมนกึ ค�้าฟ้า  ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๔. สมบรูณ์ อยูรุ่ง่เรอืง และครอบครวั ๑๐๐ บาท
๑๐๕. สมร ศรอีกัษร ๑๕๐ บาท
๑๐๖. สมรธรรม สาขากร ๕๐๐ บาท
๑๐๗. สมศร ีบณัฑติ ๕๐๐ บาท
๑๐๘. สมหมาย เทวอกัษร ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๙. สริจิติต์ มนทริามาลยั ๑,๐๐๐ บาท
๑๑๐. สริริตัน์ สมบตัริกัษาสขุ ๒,๐๐๐ บาท
๑๑๑. สชุาต ินยิมศริวินชิ  ๒,๐๐๐ บาท
๑๑๒. สชุาภา ผลจนัทร์ ๒๐๐ บาท
๑๑๓. สนุทร-ีพรทพิย์ คงเกรยีงไกร ๕๐๐ บาท
๑๑๔. สปุาณ ีชคูล้าย ๑,๐๐๐ บาท
๑๑๕. สพุศิ จฑุามาศ ๓,๐๐๐ บาท
๑๑๖. สภุาวลัย์ กลดัส�าเนยีง  ๕,๐๐๐ บาท
๑๑๗. สมุาล ีกอไพศาล ๑,๐๐๐ บาท
๑๑๘. สรุพีร มงคลปิยะธนา ๑,๐๐๐ บาท
๑๑๙. สวุรรณด ีไชยวรตุม์ ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๐. สวุรรณา เมธพีฒันววิฒัน์ ๕๐๐ บาท
๑๒๑. เสาวพรรณ กนีะพนัธ์ ๕๐๐ บาท 
๑๒๒. อมรรตัน์ กาญจนาวงศา ๕๐๐ บาท
๑๒๓. อรสา รจุริอาภรณ์ ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๔. อรณุรตัน์ ลญัจกรกลุ ๕๐๐ บาท
๑๒๕. อญัชล ีอยูรุ่ง่เรอืง และครอบครวั ๑๐๐ บาท
๑๒๖. อสิสระ สรรพตานนท์ ๕๐๐ บาท
๑๒๗. อบุลรตัน์ ศรปัีญญาวชิญ์ ๕๐๐ บาท
๑๒๘. อษุา ศรปัีญญาวชิญ์ ๕๐๐ บาท
๑๒๙. เอกชยั-ณฐัพญัช์ กาญจนาวงศา ๔๐๐ บาท
๑๓๐. ฮง แซ่โค้ว, จ ูแซ่ตั้ง และลกูๆ ๑,๐๐๐ บาท


