
  



 

 
“คําอริยะถึงในหลวง” 

 
 

คํากลาวจากผูทรงคุณธรรมท่ีมีตอ.. "ในหลวงรัชกาลท่ี 9" 
พรอมประวัติยอของพระอาจารยแตละรูป 

 
 

อยากใหเปดใจรับขอมูลอีกดาน แลวตัดสินเอาเองวา 
ขาวลือและเร่ืองท่ีไมเคยเห็นดวยตา กับ "คําของพระอริยะ" 

ส่ิงไหนนาเช่ือถือกวากัน !!! 
 
 
 
 

* แจกฟรี !!  โดยผูรวมสมทบทนุหลายทานผาน www.jozho.net * 
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกทาน ที่เปนหน่ึงในการทําดีถวายในหลวงรวมกัน 

 
                                                       
   
 

 รวบรวมและเรียงเรียง     :    โจโฉ 
รวมตรวจทาน  :  จงดี ทองคํา  &  พี่หญิง 

 



 

 
เนื้อหาภายใน 

 
  1. "ในหลวงไมไดรวยที่สุดในโลก"  นิตยสารตางชาติบิดเบอืนความจริง 
  2.  คําพูดจากผูทรงคุณธรรมที่มีถึงในหลวง พรอมประวัติยอของแตละทาน 
  3.  ภาคผนวก : วิธีอธิฐานจิตถวายในหลวง และการฝกสงพลังเมตตาแบบงาย   
 
 
          : ประวัติและผลงานของบุคคลท่ีชื่นชมในหลวง รัชกาลท่ี 9 : 
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก 
       เจาคุณนรรัตน ราชมานิต  ,  หลวงปูแหวน สจุิณโณ 
       หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน  ,  หลวงปูดู พรหมปญโญ 
       หลวงพอพุธ ฐานิโย   , หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร   ,  หลวงพออุตตมะ    
       พระอาจารยวัน อุตฺตโม (อดีตอปุฏฐากหลวงปูมั่น)    
       ครูบาพรหมจักร   ,   หลวงปูบุญฤทธ์ิ ปณฺฑิโต 
       อ.พร รัตนสุวรรณ  (ผูเช่ียวชาญพระไตรปฎก) 
 
 
 
 
เผยแพรตอไดไมตองขออนุญาต สําหรับแจกฟรีเทาน้ัน หามจําหนายเด็ดขาด 

ดาวนโหลดหนังสอืเพื่อนําไปพิมพแจกเองไดที่  www.jozho.net 
มือถือแอนดรอยด โหลดรูปแบบแอพฯ ไดที่ Play Store 

รวมพิมพแจกเองราคาทุน ติดตอ..คุณอูด โทร.080-262-7588 (17.00-22.00) 
 
 
 



 

 
 

ขอมูลท้ังหมด ไมเก่ียวกับกลุมการเมือง 
"ไมไดโจมตีสีไหน  ไมไดวารายใคร  ไมไดเขาขางใคร" 

 
 

ตองการนําเสนอความจริงในประเด็นวา… 
"ตางชาติลาอาณานิคมดวยวิธีใหม" 

โดยแทรกซึมใหรายผูนําสูงสุดของแตละประเทศ 
เพ่ือยึดครองประเทศนั้นๆ ในทางออม 

 
 
 ประเทศไทยกเ็ปนหน่ึงในน้ัน เพราะมทีรัพยากรมหาศาล  กระบวนการน้ี
มีมาต้ังแตสมัยยังไมเปลี่ยนแปลงการปกครอง   ดวยการต้ังใจทําลายสถาบันหลัก 
ใหลมไปทลีะข้ัน  เริ่มดวยสถาบันศาสนา ที่โดนกระทํามาตลอด   แตไมคอยไดผล  
จึงเปลี่ยนมาเปน..  "สถาบันพระมหากษัตริย"  ซึ่งปจจุบันไดผลคอนขางกวาง และ
พี่นองไทยบางกลุม ก็อาจตกเปนเครื่องมือของตางชาติ หรือกลุมผูทีเ่ขาใจผิด โดย
ไมรูตัว !!! 
 
 

"ไมเช่ือไมเปนไร แตอยากใหเปดใจอานใหจบสักคร้ัง" 
 
 
 



 

 

เกร่ินนํา 
 

 สืบเน่ืองจากมกีลุมบุคคล ทั้งจากไทยและตางชาติ สรางสือ่หลายรูปแบบ       
เพื่อโจมตีใสรายสถาบันพระมหากษัตริย      อยางตอเน่ือง      และเผยแพรไปใน
วงกวาง  ดวยทุนและความเปนมอือาชีพของพวกเขา ทําใหสื่อเหลาน้ันดูนาเช่ือถือ 
สงผลใหผูรับสื่อคลอยตามไดโดยงาย  ตัวอยางเชน นิตยสารตางชาติใชขอมูล
บิดเบอืนเพื่อจัดอันดับให "ทรงเปนกษัตริยที่รวยทีสุ่ดในโลก" สงผลใหมกีารขยาย
ผลตอไปในหลายสื่อ  ทําใหเกิดการเขาใจผิดตามมาอกีหลายดาน   
 
 จากการมีชีวิตที่ตองคลกุคลีอยูกับผูศึกษาและปฏิบัติธรรม และภายหลงั
มาจัดทําเวปไซดธรรมะ ผลิตสื่อธรรมะแจกฟรีมาหลายป เปนวิทยากรบรรยาย
ธรรมดานวิทยาศาสตรทางจิต   จึงมโีอกาสรบัรูขอมลูอกีแงมุมทีห่ลายคนอาจไม
เคยไดรูหรือไดยินมากอน  และดวยพบวาคนกลุมใหญแมจะหมิ่นสถาบัน แตก็ยัง
เช่ือในบาปบุญและกฎแหงกรรม ทุกคนลวนอยากใหประเทศเจรญิ แตเลือกที่จะ
เช่ือและเสพขอมูลเพียงดานเดียว  ทําใหเกิดการเขาใจผิดตอกันได  
 
 
 จึงคิดวาคงดีตอทุกฝาย  หากมีการนําเสนอขอมูลในเชิงศรทัธา ที่มาจาก
บุคคลที่นาเช่ือถือและเปนกลาง เหมอืนที่เราสวนใหญ อาจตองมีศรัทธาใน
พระพุทธเจาเปนเบื้องตน    ตองเช่ือมั่นวาพระองคดีจรงิ  รูจริง  เช่ือถือได       
จึงทําใหนอมนําคําสอนมาปฏิบัติไดอยางจริงจังอกีที       คําช่ืนชมที่มีตอในหลวง
รัชกาลที่ 9 จากเหลาพระอริยะ  ที่หลายคนลวนเคารพศรทัธาอยูแลว  อาจทําให
ฉุกคิดไดวา  สิ่งที่เช่ือที่คิดและทําไป   มันถูกตองสมควรหรอืไม  และเพราะเหตุใด  
บุคคลที่งดงามไปดวยศีลาจารวัตร ทําประโยชนใหพระศาสนาและประเทศชาติมา
มากมาย   ถึงไดมีความคิดไปในทางสรรเสรญิ ช่ืนชมในหลวงพระองคน้ีทัง้หมด  
 



 

 ขอความในหนังสือ  สวนใหญรวบรวมมาจากเสียงเทศน หรอืหนังสือของ
ผูทรงคุณธรรมแตละทานที่บันทึกไว  สําหรับเรือ่งสวนนอยที่มาจากคําบอกเลาน้ัน  
เห็นวามาจากแหลงขอมลูที่นาเช่ือถือพอสมควร  จงึนํามารวมไวดวย แตใชเปน
เพียงสวนเสริม เหมือนเลาสูกันฟงเทาน้ัน แตจุดสําคัญคือการนําเสนอประวัติ
ผลงานของแตละทานแบบยอสั้นเขาใจงายมาเผยแพร  เพื่อประกาศคุณความดี
ของครูบาอาจารยใหคนรุนหลงัไดรูจกัไปพรอมกันดวย    
 
 ขอนําตัวอยางขอความจากพระอาจารยทานหน่ึง ซึ่งสมัยกอนบวชเปน
พระ ทานมีความสําเรจ็ทางโลก มีตําแหนงระดับสงูในองคกรใหญ  เปนผูปฏิบัติ
ธรรมและมงีานเขียนดานธรรมะต้ังแตยังเปนฆราวาส  เมือ่บวชเปนพระ กเ็นน
สอนปฏิบัติเพื่อดับทุกขอยางเดียวดวย"การเจริญสติ" ไมมวัีตถุมงคล ไมมีพุทธ
พาณิชย  ในการแสดงธรรมครั้งหน่ึง หลวงพอไดกลาวถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว
ดังน้ี ...  
 
 

"… น่ีบุญเรานะ ทีเ่รามีพระเจาอยูหัวที่มีธรรมะ   เราก็ตองมีธรรมะบาง          
เราจะไดดูดีเหมือนทาน  เอาอยางทาน ไมอยางน้ันพูดแตปากปาวๆ รักในหลวง ๆ  
ถามวาทําอะไรแบบในหลวงบางหรอืเปลา? .. มีทานไหม มีอภัยทานไหม  
เบียดเบียนไหม   หยาบคายไหม  ซือ่ตรงไหม ไมมีอะไรเอาอยางทาน แตอยาก
ใหญอยากโต หาคุณงามความดีไมได...”    
 
" .. ฉะน้ัน ถามีธรรมะชีวิตเราจะมีความสุข  ตัวเองมีความสุขแลวก็เปนแบบอยาง
ที่ดีใหคนอื่นเห็นดวย  อยางเวลาเราคิดถึงแบบอยางของผูปกครองทีดี่ เราก็นึกถึง
ในหลวงของเรา     น่ีทานมีคุณสมบัติครบเลย  เปนโมเดลทีดี่ เปนบุญนักหนาแลว       
นานๆ จะเกิดพระเจาแผนดินอยางน้ีสกัทหีน่ึง  พระเจาแผนดินที่มบีารมีขนาดน้ี    
คุณธรรมขนาดน้ีไมใชคนธรรมดาหรอก     ตองระดับพระโพธิสัตวถึงจะทําได.. "  
      



 

 ขอสงวนนามพระอาจารยทานน้ีไว ดวยไมแนใจจะมอีะไรกระทบถึงทาน
อีก  เพราะปจจุบันทานก็ถูกเขาใจผิดเชนเดียวกัน  แมสิง่ที่กลาวหาทั้งหมด  จะถูก
สื่อตีแผความจริงไปแลววา "ทานไมผิดแมแตขอเดียว"  ก็ยังมีคนบางกลุมปกใจเช่ือ
วาทานผิดอยูเหมือนเดิม  การนําคําพูดของทานมา  เปนเพยีงแคตัวอยางเลก็นอย
ของครูบาอาจารยที่เปนความศรัทธาสวนบุคคลของผูเรียบเรยีงเทาน้ัน  
  
 "ขาวลือ" ถูกใชเปนเครื่องมือในการทําลายฝายตรงขามเสมอมา ไมวาจะ
เปนสงครามในอดีต หรือการหวังกอบโกยผลประโยชนจากตางชาติในปจจุบัน                       
หลายประเทศถูกตางชาติยึดครอง (โดยทางออม เชนทางเศรษฐกิจ)   ก็เริ่มตน
ดวย..   การปลอยขาวลอืทําลายผูนําเปนอันดับแรก     ซึ่งปจจุบัน "ลือ" ไปไดไว
กวาอดีต    เพราะผลของความเจริญทางดานเทคโนโลยี  และสือ่ออนไลน   ธุรกจิ
การคาก็อาศัยขาวลือในรปูของ "งานวิจัย"   ที่มักแสดงผลดานดีแตไมบอกขอเสีย
เพื่อสงเสรมิสินคาตัวเอง  หรือเพื่อทําลายคูแขง   
 
 สินคาสุขภาพหลายอยางทั้งทีม่ีงานวิจัยรับรอง แตตอมากพ็บวาไมไดผล
จริงหรือหลอกลวง  สารเคมีในอาหารและของใชหลายอยางอันตรายมากกวาที่คิด 
แตกลับถูกบิดเบือนและยังมีการใชแบบไมระวัง เชน ซิลโิคนในครีมนวด-ยาสระ
ผมที่อาจกอปญหาผมรวง  - ฟลูออไรด และสารฟอกขาวที่อันตรายโดยเฉพาะกับ
เด็กแตกลบัมีอยูในยาสีฟน นํ้ายาบวนปาก  - สารแทนความหวาน นํ้าตาล 0%  
อาจทําใหอวนกวาเดิม กอมะเร็ง ทําลายสมอง  - ครีมลางหนาที่อางวารักษาสิวแต
กลับเปนสาเหตุของสิว  “ยาลดไข” ที่ชวยไดแคบรรเทาแตไมไดชวยรักษา เพราะ
รางกายจะหายเองได แตกลบัสงผลตอระบบภูมิคุมกันใหตํ่าลง ขัดขวาง
กระบวนการซอมตัวเอง  สวนผสมแท 100% แตมี 1%   อาหารเสริมหลายชนิดมี
ขนาดและปรมิาณนอยหรือเกินกวารางกายรบัได หลายชนิดขาดสารเสรมิฤทธ์ิที่
ทําใหไดผลจริง เทากับกินฟรี หรือกินแลวทํารายตัวเอง สงปญหาตอสุขภาพระยะ
ยาว ฯลฯ    



 

หากศึกษาศาสตรแตละดานใหลึกจะพบวา ความรูและขอมูลทีอ่อกมา
จากนักวิชาการ-นักวิทยาศาสตรหรือระดับสากลที่ดูนาเช่ือถือ อาจไมใชขอมูลที่
เช่ือถือไดจรงิ แตมักเปนขอมูลเพื่อประโยชนของฝายเขาเทาน้ัน ย่ิงเกงเรียนสูงก็
ย่ิงบิดเบือนขอมลูไดอยางแยบคาย ดังน้ันการเปดใจฟงขอมูล และคําพูดของ
บุคคลผูเปยมคุณธรรมและอยูในเพศที่ละวางทางโลกแลว นาจะเปนประโยชน
มากกวาการเช่ือลมปากของ "คนไมมีศีล"  หรือแคเพราะวาเปน.. "ตางชาติ หรือ 
สากล"  
 
 การพูดใหฟงทกุวันแมจะไมเปนความจริง หากผูถูกกลาวหาไมมีโอกาสแก
ตัว เมื่อปลอยไวไมนานคนฟงจะเช่ือวาเปนเรื่องจริง  หรอืเกดิการไขวเขวและเริ่มมี
อคติในใจ  เปนหลักจิตวิทยางายๆ ที่กลุมผูไมหวังดีทําอยางตอเน่ืองหลายปจน
ไดผล และกอความแตกแยกทําลายชาติไดย่ิงกวาสมัยพมาบุกเผากรุงศรีอยุธยา    
เน้ือหาทีร่วบรวมมาไวในหนังสือเลมน้ี   หวังวาจะเปนจุดเล็กๆ    ที่จะชวยใหพี่
นองชาวไทยหลายคนไดมองเห็นความจรงิไดกวางข้ึน 
  
 

ผูเขียนไมมสีีไมฝกใฝกลุมการเมือง  (แตพอผมเสือ้แดง พีผ่มเสื้อเหลือง)  
ผมรกัและเขาใจคนทุกสี ยังมีความเช่ือวาระดับมวลชนของทุกสี ทุกกลุม ลวนทํา
ดวยหวังดีตอประเทศ ตางคิดวาตนเปนฝายถูก โดยเลือกเช่ือขอมูลที่ตางกัน  หาก
มีสิ่งใดไมสมควร หรือผิดพลาดประการใด      ตองกราบขออโหสิกรรมตอทุกทาน
ไว ณ  ที่น้ี     หวังเปนอยางย่ิงวา   สุดทายคนไทยจะรวมเปนหน่ึง ไมแตกแยก
แบงฝาย   กลับมารักและเคารพ พระเจาอยูหัวองคเดียวกันเหมือนเดิม         
ดวยความปรารถนาดีตอทุกฝาย ทุกสี ทุกกลุม ดวยความบรสิุทธ์ิใจ      

    
 

โจโฉ  
(ธ.ค.2554) 



 

ตัวอยางส่ือตางชาติบิดเบือนความจริง 
"ในหลวง" ไมไดทรงร่ํารวยท่ีสุดในโลกตามท่ีนิตยสารตางชาติอาง 
  
 
 สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ไดเผยขอมูลประจําป พ.ศ. 
2553  และช้ีแจงสรุปความไดวา ตามที ่"นิตยสารฟอรบส" ไดลงบทความวา..  ใน
หลวงเปนพระมหากษัตริยรวยทีสุ่ดในโลกน้ัน   ไมเปนความจรงิ   พระราชทรัพย
ของในหลวง   คือ .. "ทรพัยสินสวนพระองค"  สวนทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริย
เปน.. "ทรัพยสินของรัฐและของแผนดิน"   ซึ่งมีรัฐบาลโดย รมต.กระทรวงการคลงั
เปนประธานกรรมการเปนผูรบัผิดชอบ     แตก็ยังมีผูเขาใจผิดเรื่องน้ีอยูไมนอย    
 
 

 “หลังป พ.ศ.2479 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให ส.ป.ก. นําที่ดินประมาณครึ่งหน่ึง (ประมาณกวา 44,000 ไร) 
ไปจัดสรรใหประชาชนไดมีที่ทํากิน และไดทรงต้ังกองทุนข้ึนมาเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาบนที่ดินเหลาน้ีดวย ”  
 
 
 ที่ดินในความดูแลของสํานักงานทรัพยสินฯ ไมไดถูกใชเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนอยางเชนเอกชนทั่วไป โดยที่ดิน 93% ใหเชากับหนวยราชการ 
องคกรที่ทํางานเพื่อสังคม และประชาชนที่มีรายไดนอย และชุมชนอีกกวารอย
แหง         ในอัตราทีตํ่่ามาก (แทบเหมือนใหฟรี)    มทีี่ดินประมาณ 7% เทาน้ัน 
ที่ใหเอกชนเชาในเชิงพาณิชย   มีการลงทุนหลักในสองกจิการ คือ ธนาคารไทย
พาณิชย (SCB) และ บริษัทปูนซเิมนตไทย(SCG)  เปนการลงทุนของสํานักงาน
ทรัพยสินฯ             
 
 



 

 
 
 สรปุคือ :  ในหลวงไมไดทรงร่ํารวยทีสุ่ดในโลก และนิตยสารระดับโลกก็
บิดเบอืนขอมลูอยางไมนาเช่ือ !!     ในขณะที่ผูนําประเทศอื่นที่อาจรวยมากกวา 
กลับไมเอาทรัพยสินหลายสวนมารวมไวในการจัดอันดับ  เปนการบิดเบือนขอมลู
อยางจงใจและไมนาใหอภัย   มีการนําประเด็นน้ีมาขยายตอไปในวงกวาง จนมี
ประชาชนหลงเขาใจผิดจํานวนมาก  
 
 
 พระบรมมหาราชวัง.. ถือเปนสมบัติของชาติ    ที่ดินถนนราชดําเนิน      
ถือเปนสมบัติของประชาชนทุกคน       ทรัพยสินจํานวนมากที่นํามาจัดอันดับ.. 
"เปนสมบัติของแผนดิน"  ไมสามารถนําไปตีราคา หรือจําหนายจายโอนได       
หลายสวนเปนทรัพยสินประจําตําแหนงที่ตองสงตอใหกบัพระเจาอยูหัวรชักาล
ตอไป การถือครองหุนตางๆ เปนในนามของสํานักงานทรพัยสินฯ                   
ซึ่งกระทรวงการคลังดูแล   ดอกผลที่ไดถูกนํามาทําประโยชนใหสังคมมากมาย        
โดยจัดต้ังเปนมลูนิธิและจัดทําโครงการเพือ่ประโยชนของสังคมในหลายดาน   
สามารถดูรายละเอียดไดจากเวปไซดของสํานักงานทรัพยสินฯ   
 
 
 สมบัติของแผนดินที่มีมลูคามหาศาล กลบัถูกสือ่ตางชาติบดิเบือนวาเปน
พระมหากษัตริยรวยที่สุดในโลก   อีกครั้งที่ทําใหเห็นวากระบวนการสรางขาวเพือ่
ทํารายประเทศไทย ตองการลมสถาบันฯ มีพลงัและครอบคลุมไปถึงสื่อหลักของ
โลกไดแคไหน   ดังน้ันการเช่ือขอมูลจากบุคคล"ท่ีมีศีล"   นาจะมีนํ้าหนักกวาสื่อ
สาธารณะ ที่คนยุคใหมบูชา ปกใจเช่ือย่ิงกวาคนชาติเดียวกันและบรรพบรุุษของ
ตนเอง !!! ??? 
 
 



 

คํานํา 
 
 ประเทศทีม่ีศูนยรวมจิตใจใหประชาชนไดยึดเหน่ียว จะสงผลให
ประชาชนรักสามัคคี และกอเปนพลงัเหนียวแนน ที่สามารถคานอํานาจ
นักการเมืองช่ัวและอํานาจครอบงําจากตางชาติได  คนไทยสวนใหญไมรูวา         
ที่กําลงัผจญกบัความลําบากหรือเศรษฐกจิไมดีน้ัน   ในความจรงิ..  เราสบายและ
มีความสุขมากกวาอีกหลายประเทศ  ( เราลําบากเพราะนักการเมืองโกงกิน และ
ความเห็นแกตัวของคนในสงัคมมากกวา )  ซึ่งดูไดจาก.. กรุงเทพฯ และเมอืงไทย  
ถูกจัดเปนสถานที่นาเที่ยวอันดับตนๆ ของโลก         ประเทศไทย เปนจุด
ยุทธศาสตรแหงภูมิภาค        มีทรัพยากรมหาศาล (ซึง่กําลงัตรวจพบเรื่อยๆ)  
แรงงานมฝีมอื  สถานที่ทองเที่ยว   เปนคลงัอาหารและครัวของโลก  ฯ 
 
 ประเทศไทยเปนประเทศเดียว ที่ตางชาติพยายามจะยึดครองไมวาจะ
ทางตรงหรือทางออม แตก็ไมเคยสําเรจ็  เพราะเรามสีถาบันพระมหากษัตริยเปนที่
ยึดเหน่ียวจิตใจคนทั้งชาติ  หากไมมีสถาบันใหยึดเหน่ียว  ผูคนจะแตกแยกความ
สามัคคีงายข้ึน  นักการเมืองมีโอกาสทําอะไรไดอสิระไมตองเกรงใจใคร และ
ตางชาติก็สามารถซื้อตัวนักการเมอืงหรือรวมมือกับคนเหลาน้ี    ในการขายสมบัติ
ของชาติ     หรือกอบโกยออกกฎหมายแอบแฝงใหตางชาติเอาเปรียบเราไดงาย
ข้ึน(กวาทุกวันน้ี) 
 
 
 เปรียบสถาบันคือเจาของประเทศ  คนเปนเจาของบานยอมจะไมขาย
บานตัวเองเพื่อแลกผลประโยชนอันเลก็นอย     แตคนที่มาเชาบาน       หรือมา
ทําหนาที่แคช่ัวคราว ลองคิดดูวา..  หากตางชาติเสนอใหแคพันลาน  เพื่อใหอนุมัติ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกัน เขาจะเลือกทําเพือ่ตนเองหรอืเพื่อผลประโยชนของ
ประเทศ  แนนอนวาโอกาสจะทําเพือ่ตนเองเปนไปไดมากกวา  เพราะไมนานก็
ตองลงจากอํานาจอยูแลว  



 

 
 มีตัวอยางแลวในหลายประเทศ  ที่เปนการยึดครองประเทศแบบทางออม  
โดยสนับสนุนการลมการปกครอง ลมผูนําทางจิตวิญญาณสูงสุดกอน แลวจึง
สนับสนุนคนของตน หรอืคนที่ตกลงกันได ชวยทั้งเงินและแรงกดดันตางๆ เพื่อให
ไดครองอํานาจ  ตอจากน้ันก็สามารถทําอะไรก็ได  กอบโกยกันเต็มที่  เชน ให
สัมปทาน-สิทธิพเิศษตางๆ  รวมถึงขายสมบัติของชาติ (ไฟฟา ประปา นํ้ามัน ฯ) 
เปนสิ่งหน่ึงทีห่ลายประเทศกําลังเจอ   ซึ่งสงผลใหเกิดขบวนการกอการราย..   
เพื่อแกแคนเอาคืน !!! 
 
 
 ยกตัวอยางการบุกถลมอิรกั (จนวันน้ียังไมเจอนิวเคลียร ตามที่อางเพื่อไป
บุกถลมเขาเลย) การสนับสนุนฝายตอตานในลิเบีย   เปนสองประเทศที่เห็นไดชัด 
ตราบใดทีผู่นําทางจิตวิญญาณเหลาน้ีไมถูกโคนลม พวกฝรัง่จะเขามากอบโกย
ผลประโยชนไดยากมาก จึงมีการสนับสนุนทัง้ทางตรงและทางออมใหโคนลมผูนํา
เหลาน้ีใหไดกอน อางเหตุผลสารพัดวาไมใชประชาธิปไตย (แตในพมากับจีน และ
มาเลเซียกม็ีการเมอืงทีก่ึ่งเผด็จการ ก็ไมเห็นมันทําอะไร)   
 
 

ในความจริง บางประเทศยังไมสามารถใชประชาธิปไตยได  เชน ในอิรัก 
ลิเบีย หรือแมในจีนเอง (ซึง่ปจจบุันเศรษฐกิจข้ึนอันดับหน่ึงของโลกแลว)  ความ
เปนจริงของโลกทีเ่ห็นไดคือ หากปลอยเสรเีต็มที่ ในขณะประชาชนยังไมพรอม  
จะเกิดปญหามาก          หากประชากรไรการศึกษา  ขาดศีลธรรม และแบงเปน
ชนเผาจํานวนมากอยางในหลายประเทศ  ถาผูนําไมเขมแข็ง ไมเด็ดขาด ไมมี
อํานาจมากพอ จะควบคุมใหเกิดความสงบในประเทศไมได    หลังลมซัดดัม ก็เกิด
การนองเลอืด แยงอํานาจภายในประเทศ วุนวาย ฯลฯ 
 
 



 

 สหรัฐอเมรกิา ระบุในแบบเรียนวา..  "ประเทศที่จะใชระบอบ
ประชาธิปไตย   คนในประเทศตองมีการศึกษามากกวา 75%"   ลีกวนย ูนายกฯ
คนแรกของสิงคโปร ทําใหประเทศที่เล็กกวาไทยถึง..800เทา แทบไมมีทรัพยากร
อะไรเลย กลายเปนประเทศพฒันาและร่ํารวยภายในเวลาไมกี่ป เขากลาวไววา.."
แนวคิดประชาธิปไตยและสทิธิมนุษยชนแบบตะวันตกใชไมไดกับเอเชีย"   โทมัส 
เจฟเฟอรสัน อดีตประธานาธิบดีของอเมริกา กลาวไววา.. "ภัยคุกคามรายแรง
ที่สุดของประชาธิปไตยคือ พลเมืองที่ไมมีการศึกษา"   
   
 
 น่ีเปนสิ่งทีเ่ราไมเคยใหความรูกับคนทั่วไปวาประชาธิปไตยจะไดผลตอเมื่อ
คนสวนใหญตองมีคุณภาพ เสียงทุกคะแนนจะมผีลดีตอประเทศ  ตองเปนเสียง
จาก..  คนดีมีศีลธรรม  มีความรอบรู  คิดเปน  ไมทําผิดกฎหมาย                  
มีวิจารณญาณมากพอ กลั่นกรองขอมลูได  หรือเปนคนที่มีคุณภาพน่ันเอง 
 
 เสียงสวนใหญหากมาจาก.. คนเสเพล  ติดยา  ขายยา  เปดบอน  เลี่ยง
ภาษี      เห็นแกตัว  งมงายไหวไดกระทัง่เจลลดไข  หากเสยีงสวนใหญเปนแบบน้ี  
จะมีวิจารณญาณในการเลอืกผูนําและใชสทิธิไดถูกตอง และดีตอสวนรวมไดจรงิ
หรือ  ดังน้ันในแตละประเทศ จึงควรมีรปูแบบการปกครองเปนประชาธิปไตยใน
ลักษณะที่แตกตางกันไป หรืออาจตองมีการปกครองรูปแบบเฉพาะใหเหมาะสม
กับทองถ่ิน  
 
 ประชาธิปไตยคือ..“ประโยชนของสวนรวมเปนใหญ” ไมใชทุกคนตอง
เทาเทียมกัน  ในความเปนจริง ถึงเปนโลกประชาธิปไตย ก็ไมมีทางเทาเทียมกันอยู
แลว เชน  เราไมควรกินขาวกอนพระ  ไมควรน่ังสูงกวาพระหรือพอแม ควรหลกี
ทางใหนายกฯ ควรเสียสละใหเด็กสตรีและคนชรา มันเปนวัฒนธรรม คุณธรรม 
เปนเรื่องของคนดีมจีิตสํานึก  ไมใชการเสียเปรียบหรือมีสทิธิไมเทาเทียมคนอื่น    
 



 

 การเสมอเทาเทียมกันไมมีจริงในโลก สุดทายตองแบงสทิธิตามคุณวุฒิ 
วัยวุฒิ    แมเปนแคหัวหนาหอง เปนครู ทหาร ตํารวจ  ยังไงก็ตองมีสทิธิพิเศษ
เหนือคนธรรมดาไมทางตรงก็ทางออมอยูแลว   ถาจะใหเทาเทียมกันก็ตองจบั
ผูหญิงมาเกณฑทหารเหมือนผูชายดวยจริงไหม??   เพราะจะไดมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การใหเกียรติใหสทิธิพิเศษแกผูนํา หรือผูที่ดํารงตําแหนงสูงสุด จึงเปนเรื่องปกติที่
ประชาชนควรกระทําในทุกระบอบการปกครอง  
 
 
  ประชาธิปไตยเปนสิง่ที่ดี แตก็ตองมีระดับและความเหมาะสมตางกันไป  
ไมอยางน้ัน จะกลายเปนเอือ้ประโยชนใหคนรวย หรือคนมีอํานาจไปซะหมด    
เชน การเทาเทียมกันในการคาขาย      ปลอยใหคนรวยมีสิทธิลงทุนคาขายแขง
กับคนจน  ผลคือ... รานคาสงตางชาติเขามาทําใหผูคารายยอยลมจมไปเกือบหมด
ประเทศ  เพราะไมมีปญญาสูเขาไดเลย  ประเทศจีนไมไดใชระบอบประชาธิปไตย 
แตทําไมถึงเจริญเปนอันดับหน่ึงของโลกได??  วิธีการที่ดีที่สุด ไมไดหมายถึงตอง
เปนสิ่งที่ดีที่สุดกบัทุกคน  มันตองมีความพอเพียงและสมดุลสอดคลอง กบัผูคน
และวิถีชีวิตของคนในแตละชาติ  
 
 
  ดังน้ันในหลายประเทศ จึงจําเปนตองมรีูปแบบการปกครองที่เหมาะสม
กับประชากรของตนเอง ฟุตบอลยังตองมีหัวหนาทีม ประเทศก็ควรมีศูนยรวมใจ
ของคนทั้งชาติ ไมวาจะเปนบุคคล/องคกรหรอืสถาบัน ซึ่งจะทําใหเกิดความ
สามัคคีและรวมพลังเปนหน่ึงเดียวกันไดงายข้ึน สําหรับประเทศไทย เราใชระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข   แลวก็ทําใหประเทศเรา
รอดพนหายนะจากการยึดครองทัง้ทางตรงและทางออมจากตางชาติ เปนชาติ
เดียวในภูมิภาคที่รักษาเอกราชมาไดจนทุกวันน้ี   
 



 

 หากยังมผีูนําทางจิตวิญญาณที่ครองใจคนในชาติใหเปนหน่ึงเดียวได จะ
ไมสามารถกอบโกยและยึดครองประเทศเหลาน้ันได(เต็มที่) เปนเรื่องที่ฝายจอง
ทําลายรูดี จึงพยายามใสรายปายสี สรางหลกัฐานเทจ็ และมีกระบวนการสราง
ขาวลืออยางตอเน่ืองมาเปนสิบๆ ป   มีผูใหญซึง่เปนประธานชมรมธรรมะแหงหน่ึง 
เคยเลาใหฟงกอนเสียชีวิตวา  กระบวนการน้ีเทเงินลงมาในสมัยกอน 150 ลาน 
เพื่อจางคนไปปลอยขาวลือตามตลาดและรานเสริมสวยโดยตรง  โดยหวังผลระยะ
ยาว เพราะเห็นชัดวาคนไทยเช่ือขาวลืองาย  และผูถูกกลาวหาก็ลงมาแกขาวเอง
ไมได  
 
  แหลงทีป่ลอยไดดีที่สุดคือ ตลาดและรานเสรมิสวย  ปากตอปากทีส่งตอ
กันมาเปนสบิป สงผลใหเราหลายคนคงไดยินขาวลือตางๆ เกี่ยวกับบุคคลสําคัญ
บางทาน  ที่นาจะคิดบางวา เรื่องบางสถานที่ ใครมันจะเขาไปรูละเอียดไดขนาด
น้ัน แลวมีมาทุกวันไมซ้ําเรื่อง    ผมเองเคยโดนใสรายมากบัตัวถึงไดรูวา..  แมไมมี
ความจริง  แตคนมันกป็นเรื่องใสรายไดอยางไมนาเช่ือเหมือนกัน !!!  กระบวนการ
ลมสถาบัน วางแผนระยะยาว ทํากันเปนทมีทั้งจากผูไมหวังดี และผูทีท่ําดวยความ
บรสิุทธ์ิใจกม็ี  เกิดจากความเช่ือผิดๆ วาถาเปลี่ยนการปกครองแลวประเทศจะดี
ข้ึน ยึดมั่นแคเพียงวาประชาธิปไตยคือสิทธิเทาเทยีม  ทุกคนตองเทากัน  โดยเอา
แบบฝรั่งบางประเทศที่  ไมมีวัฒนธรรม  ไมมีจริยธรรม   ไมมีประเพณี      
 
 การสรางขาวลือเพื่อใสรายยังมีอยูมาจนถึงปจจุบัน  เชน สงคนไปปลอย
ขาวลือบนรถแทก็ซี ่       พรอมโชวบัตรประชาชนวา..       นามสกุลเดียวกบั
ตํารวจหรือคนดัง อางวารูลึกรูจริง รูมาจากวงใน  หรืออางวาเปนตํารวจ/ทหาร
สนิท เที่ยวเลาไปทั่วโดยเฉพาะบนแท็กซี่ ตลาด ฯลฯ   มีการทําใบปลิวแจก เขียน
เปนหนังสอืเชิงนิยายองิประวัติศาสตร    ผลิตเปนคลิปวีดีโอ   ทําเปนเสียงอาน
สารคดีชุดยาว ถูกเผยแพรในอินเตอรเน็ตและวิทยุชุมชน  หยิบเอาเรื่องจรงิเพียง
เล็กนอย มาเติมแตงขอความจากนักประพันธมอือาชีพ ที่อานหรือฟงแลวก็ชวนให
นาเช่ือไดโดยงาย    



 

 หากพิจารณาสกัหนอยจะพบวา..  ขอมูลละเอียดทุกซอกมุมขนาดน้ัน           
ไมมีทางที่คนนอกจะรูได    ยกเวนเจาของเรื่องเขียนเอง    บางอยางยอนอดีตไป
ไกล หลายอยางอยูในที่ลบัเกินคนทั่วไปเขาถึง  แมคนสนิทกยั็งเขาถึงไดไมทุกเวลา 
และยอมเปนไปไมไดทีเ่หลาคนสนิทจะพรอมใจกัน"ทรยศ"มาเลาใหฟง  ขอมูล
เผยแพรสวนใหญ มักอางไดยินมาแบบน้ัน พนักงานทีน่ั่นเลาแบบน้ี แตหา
หลักฐานจริงไมได  เปนแคขาวลือ แตคนฟงก็ดันเช่ือและบอกตอกันไป  นาจะคิด
บางวา เรือ่งแบบน้ีพูดมั่วๆอาจติดคุกได  มปีระโยชนอะไรเอามาพูด ทําไมตองโชว
บัตรใหดู   บางคนอางวาฟงจากคนรบัใชคนใกลชิด ซึ่งเขาเห็นวาเปนคนบาน
เดียวกันเลยเลาใหฟง ถามวาเรื่องใหญโตและมผีลตอชีวิตคนเลาขนาดน้ี จะกลา
เสี่ยงมาเลาใหคนพึง่รูจัก ดวยเหตุผลแควาเปน.... "คนบานเดียวกัน"   เทาน้ัน
หรือ??!!    
 
 ตัวอยางนิตยสารตางชาติลงขอมูลบิดเบือนใหเปนกษัตริยรวยที่สุดในโลก 
เปนตัวอยางชัดวา.. มีการพยายามโจมตีใสรายทานจริง      ขอมูลมากมายแสดง
ถึงพระอัจฉริยะภาพและพระบารมีของในหลวง  มีใหพิสูจนและตรวจสอบไดเสมอ  
"คนดียอมเห็นความดีของผูอ่ืนไดงาย"  ลองสวดมนตปฏิบัติธรรมสักพัก  หากจิต
ของทานเปยมดวยเมตตา ก็จะเขาใจไดไมยากวา   ทําไมในหลวง  ถึงเปนที่
สรรเสริญช่ืนชมของเหลาพระอริยะมากมายหลายรูปขนาดน้ี   
 
 "รักพอ" ตองรวมปกปองโดยใหขอมลูที่ถูกตองแบบเขาใจงายหลายแงมุม 
ความรักบังคับไมได เขามสีิทธ์ิไมรกัพอเรา อยามองเขาเปนศัตรู อยาดาทํารายเขา 
เขาไมเช่ือไมรกัก็สทิธ์ิของเขา ไมมพีอคนไหนดีใจที่เห็นลกูทะเลาะกันเรือ่ง.."รัก
หรือไมรักทาน"    ไมมทีางทีทุ่กอยางจะจบลงดวยดีเพราะ.."คําดาและความโกรธ"   
ใจเย็นพยายามอธิบายใหเขาใจไดจรงิเทาน้ัน  หากพยายามถึงที่สุดแลว ก็ตองรูจัก
ปลอยวาง และเช่ือมั่นวา.. ทุกคนมกีรรมเปนของตน  ใครทาํอะไรไว ตองไดสิ่งน้ัน
คืนเสมอ !!   สําหรับลมปากของคนที่อางวารักพอซะมากมาย ควรยอนดูตัวเองวา 
ไดทําความดีอะไรตอบแทนแผนดินไวเพียงพอกับที่เพียรบอกรักพอ แลวหรอืยัง??  



 

 

 
 
 
 

“ถอยคําของพระอรยิะ 
ท่ีกลาวถึง 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที ่ 9  ทรงเปนที่ยอมรบัจาก       
พระอริยะและผูทรงคุณธรรมหลายทาน วาทรงสนพระทัยในการศึกษาปฏิบัติ
ธรรม ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิ-วิปสสนากรรมฐาน   ทรงสนใจจริงจังทั้ง
ขณะทรงออกบวชและหลงัทรงลาสกิขาแลว  ยังทรงนิมนตพระกรรมฐานใหมา
แสดงพระธรรมเทศนาในพระราชวังเปนประจํา ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือและ
เสียงเทศนของครูบาอาจารยมากมาย 
 
 

พระองคคือผูทรงญาณขั้นสูง 
 
 
ใหลองสงัเกตดูวา ไมวาในหลวงเสด็จไปที่ไหน จะทรงน่ิงมาก ๆ  
ในขณะที่คนอื่นขยับแลวขยับอีก ครบูาอาจารยทานกลาววา..   
 
 
 "น่ีคือลักษณะของผูท่ีทรงฌาณขั้นสูง"   
 
 
 จึงทําให..  ทรงน่ิงเฉย   ไดในทุกสถานที่   
 แมวาจะทรงเหน่ือย  หรอืตองเจอสภาวะกดดันตางๆ   
 ก็ทรงประทบัน่ิงไมขยับเขย้ือนเปนเวลานาน    หรือตลอดทัง้วัน 
 
 

(อยากใหทุกทานลองน่ังน่ิงๆ สักชั่วโมง จะรูวาทํายากแคไหน) 
 
 



 

: รวมคําพดูจากพระอริยะหลายรูปทีก่ลาวถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 
 

"พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติพระราชกจิทางพระพุทธศาสนา
อยางสมบูรณ มาต้ังแตพระชนมพรรษายังนอย ทรงพอพระราชหฤทัยในการฟง
เทศน  ที่มีอยูเปนประจํา เมื่อไดทรงพบปะกับพระมหาเถระผูใหญ  ก็มีพระราช
ปุจฉา และทรงสดับขอธรรมน้ันๆ อยูเนืองๆ " 
 
 

 “...พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระผนวชดวยพระราช
ศรัทธาที่ต้ังมั่นในพระพทุธศาสนาอยางแทจรงิ ประกอบดวยพระปญญา และได
ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอยางเครงครัด...” 
 
 

“...ดานที่เปนการสวนพระองคน้ัน ก็ทรงปฏิบัติพระองคยึดมั่นอยูใน
คุณธรรม ของพระพุทธศาสนา มรีาชธรรม เปนตน  ทรงศึกษาพระพุทธศาสนา 
และทรงนําไปปฏิบัติอยางจรงิจงั ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเปนการสวนพระองคใน
โอกาสตางๆ    และบํารุงพระสงฆ   ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปนจํานวนมากมิไดขาด
...” 
 
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  
ทรงไดรบัการยอมรับโดยคณะสงฆจากทุกนิกายวา .. 
ทรงเปนนักปริยัติที่เปนพหสููต (รอบรู) และทรงเปนนักปฏิบติัที่เครงครัด   
(พ.ศ.2555 ผูนําชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก 32 ประเทศ ทูลถวายใหเปนผูนําสงูสุด) 
 
 



 

"ในหลวงพระองคน้ี ทานเปนพระโพธิสัตวนะ.." 
ทานเจาคุณนรรัตนราชมานิต   
(พระผูเครงครัดในศีล  ลงทําวัตรไมเคยขาด  สละตําแหนงไปบวชตลอดชีวิต 
ผูมีตบะแกกลา สามารถจัดพิษงู ไดดวยสมาธิ โดยไมตองไปหาหมอ ) 
------------------ 
 
"พระองคมัวแตเปนหวงคนอ่ืน   แตไมทรงหวงพระองคเองบางเลย.." 
หลวงปูแหวน สุจิณโณ   
(พระอริยะเจาที่ชาวไทยรูจักกันดี มีขอวัตรปฏิบัติทีเ่ครงครัด ทรงคุณธรรม) 
------------------ 
 
 
" ไมรูวาพอหลวงแมหลวงของไทยทํางานปรารถนาความเปนอะไร  ทํางานกัน
จนไมมีเวลาพักผอน" .....    "พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินี  น้ีคือหัวใจของชาติไทยเรา  ใหพากันเทิดทูน    อยาพากันดูถูก
เหยียดหยามทําลาย" 
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน   วัดปาบานตาด  
(พระผูไดรบัการช่ืนชมจากหลวงปูมั่นและพระอริยะหลายรปู สรางประโยชนให
ประเทศชาติมากมาย   ผมกับเลบ็ของทาน กลายเปนพระธาตุต้ังแตยังมีชีวิตอยู             
ฟงเรื่องราวทั้งหมดไดจาก สารคดีพระคุณหลวงตา และซีดีเสียงอาน หลวงตาวัด
ปานบานตาด ดาวนโหลดฟรีที่  www.jozho.net ) 
-------------------- 
 
หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร ไดกลาวรับรองไวดวยองคเองทีเดียววา 
" ครูบาขาวป  วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเปนชางนาฬาคิริง  
สวนในหลวงองคปจจบุันเปนชางปาเลไลยกนะ..!!! "     
( หมายเหตุ : ชางปาเลไลย คือพระโพธิสัตว ) 



 

หลวงปูดู  รักในหลวงมาก  สวดมนตถวายในหลวงทุกวัน 
 
 ในสมัยทีห่ลวงปูมีชีวิต ทานจะกําชับใหลูกศิษย ใหเอาบญุจากการภาวนา 
รวมเขากบับุญของพระพุทธเจา และพระอรหันตสาวกทัง้หลาย ถวายใหในหลวง  
รวมทั้งแผเมตตาให เทพเทวาผูปกรักษาพระองคทาน ใหมคีวามสุขแลวก็กรวดนํ้า
ใหเจากรรมนายเวรของพระองคทานใหไปเกิดในสุคติภูมิ  หลวงปูกลาววา ..."หาก
ไมมีในหลวง พระพุทธศาสนาก็ต้ังอยูไมได" หลายครั้งที่ลกูศิษยจะรบัทราบไดวา  
หลวงปูจะเขาที่เพื่ออธิษฐานชวยในหลวงในยามที่พระองคทรงพระประชวร 
หลวงปูดู พรหมปญโญ 
(พระเกจิอาจารย ที่มีขอวัตรปฏิบัติเครงครัด เปนที่ยอมรบัในหมูนักปฏิบัติธรรม ) 
------------------ 
 

"เวลาน้ีบานเมืองของเราอยูเพราะในหลวงองคเดียวเทาน้ัน ไมเคยมีใน
ประวัติศาสตร ที่ในหลวงจะเสด็จเหยียบแผนดินไทยไปทุกหยอมหญาเหมอืน     
ในหลวงพระองคน้ี  เพราะฉะน้ัน ใหสวดมนตภาวนา นอมจิตนอมใจอธิฐานจิต 
ขอใหในหลวงทรงพระชนมายุยืนนานถึงรอยปสองรอยป"  หลวงพอพุธยังกลาวอีก
เปนเชิงวา พระจริยวัตรของในหลวงเปนไปเชนเดียวกันกบัพระโพธิสัตว   
หลวงพอพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)   
(พระวิปสสนาจารยผูเครงครัดในศีลในธรรม และเช่ียวชาญในวิปสสนากรรมฐาน) 
ดูวิธีอธิฐานจิตเพื่อถวายในหลวงของหลวงพอพุธ : (ภาคผนวก) 
------------------ 
 
มีผูพูดถึงผูย่ิงใหญระดับประเทศใหหลวงพอฟงทานเฉยมากกอนจะปรารภวา  
"เขาไมไดทําประโยชนอะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก.." 
หลวงพออุตตมะ (พระครูอุดมสิทธาจารย)  วัดวังกวิเวการาม  
(พระชาวพมาผูเครงครัดที่ภายหลงัยายมาจําพรรษาและสรางวัดที่กาญจนบรุี) 
 



 

"มีแตคนไมฉลาดเทาน้ันท่ีจะไมรูวา  ในหลวงพระองคน้ีมีดีอยางไร.." 
พระอาจารยวัน อุตฺตโม  (พระอุดมสงัวรวิสุทธิเถร)  
(พระอปุฎฐากหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ทีท่ําหนาที่ยาวนานทีสุ่ด) 
------------------ 
 
 
"กระแสจิตของพระองคทานมีพลัง พลังท่ีเกิดจากการปฏิบัติท่ีดี" 
ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผา 
(พระผูนิยมการธุดงคอยูปาเปนวัตร และเมื่อมรณภาพ อัฐิกลายเปนพระธาตุ) 
------------------ 
 
 
ลูกศิษยทานหน่ึงยืนยันวา หลวงปูทานกลาวดวยตนเองวา..  
" ในหลวงเปนพระโพธิสัตว " 
หลวงปูบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ที่พักสงฆสวนทิพย  จ.นนทบุร ี
(พระธรรมทูตที่แตกฉานในพระไตรปฎกและวิปสสนากรรมฐาน) 
------------------ 
 
 
อ.พร ไดกลาวไวประมาณวา.. "ในหลวงทรงมีพลังเมตตาสงูมาก เปนลักษณะผูมี
บุญ  ผูปฏิบัติธรรม จะเขาถึงธรรมไมได หากไมเช่ือในพระบารมีของพระพุทธเจา 
ประเทศชาติคงวุนวาย หากประชาชนไมเช่ือในมั่นในพระอจัฉริยภาพ  และการ
เปนผูทรงคุณธรรมของในหลวงพระองคน้ี"  
  
อ.พร รัตนสุวรรณ  (ผูเช่ียวชาญพระไตรปฎก  ชําระพระไตรปฎกฉบบัอรรถกถา 
แตงตําราพระอภิธรรม เปนผูเช่ียวชาญดานวิปสสนาและสมาธิ ผูกอต้ังธรรมวิจัย
พุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยปฏิบัติธรรมแคมปสน ฯลฯ ) 



 

 
 
 

 

ประวัติโดยยอ 
 

ของแตละทานที่กลาวชื่นชมในหลวง 
 
 
 

ซึ่งแตละทานเปนผูทรงคุณธรรม 
มีผลงานในการทําประโยชนใหประเทศชาติ 

และพระศาสนาอยางมากมาย 
 
 
 
 
 
 

คนดียอมเห็นความดีของคนอ่ืนไดงาย  คนชั่วเห็นความดีคนอ่ืนไดยาก 
ผูมีศีล ประพฤติธรรม ยอมรูเห็นไดชัดวา.. “ผูใดมีศีล มีคุณธรรม” 

 
 
 
 



 

"ในหลวงพระองคน้ี ทานเปนพระโพธิสัตวนะ.." 
 พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต  (เจาคุณนรฯ) 
 
 
 พระผูมีจริยวัตรงดงาม    สละความสุขทางโลก    ที่ถือวามีครบทุกอยาง   
ทั้งฐานะ ยศและคูครอง   ออกบวชตลอดชีวิต   ฉันมื้อเดียว ไมฉันอาหารในวัน
พระ  เปนผูเครงครัดในพระธรรมวินัย   ลงอุโบสถทําวัตรทุกวันโดยไมขาด   แม
ขณะเปนโรคมะเร็งกรามชางจนเนาเฟะ   ทานก็ลงทําวัตรสวดมนตดวยสีหนาปกติ    
 
 ตลอดชีวิต ทานยอมหยุดลงทําวัตร เพียงแคหน่ึงวัน  ดวยความเกรงใจที ่     
พระพฒุโฆษาจารยขอรอง เน่ืองจากเห็นวาโดนงูกัดเทาบวมมาก แตทานกห็าย
เปนปกติในวันตอมา โดยที่ไมไดฉันยาหรือไปหาหมอเลย  เปนที่ประหลาดใจถึง
กําลังจิตของทาน ที่ดับพิษของงูรายลงได  
     
 
 ทานเปนพระที่สันโดษมาก กุฏิไมมีเครื่องใชไฟฟา หลอดไฟสักดวงก็ไมมี 
ด่ืมนํ้าฝนจากภาชนะที่ทําจากกะลามะพราวขัด ที่นอนมีเพียงจีวรเกาปบูางๆ  
ภายในกุฏิมีโลงศพและโครงกระดูกเพื่อไวพิจารณาธรรมและเจริญกรรมฐาน  ยินดี
สนทนาธรรมกบัญาติโยมเปนเวลาสั้นๆ เฉพาะหลงัทําวัตรเชา-เย็นเทาน้ัน   ไมรับ
กิจนิมนต  แตจะมุงเนนการปฏิบัติสมาธิภาวนาอยูในกุฏิ ทานมุงเนนการปฏิบัติให
เปนแบบอยางมากกวาเทศนใหฟง   เมื่อชาวบานนิยมไปขอพร ทานจึงเขียน
โอวาทไววา ... "ทําดี ดีกวาขอพร" ทานสละทุกอยางแมแตเงินตราก็ไมเคยแตะ
ตอง ไมรับไมเกบ็สะสม  ปฏิบัติตนเครงครัดตามพระวินัยในทุกดาน 
  
 

ทานเจาคุณนรรัตนราชมานิต    
อยูในเพศบรรพชิตเปนระยะเวลา 46 ปเต็มจนมรณภาพ 



 

"พระองคมัวแตเปนหวงคนอ่ืน แตไมทรงหวงพระองคเองบางเลย.." 
หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ 
 
 
 หลวงปูแหวน ออกบรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุ 9 ป  ต้ังใจศึกษาปฏิบัติ
จนสามารถอานตําราใบลานไดแตกฉาน  ทั้งภาษาขอมและลานนาไดต้ังแตยังเปน
สามเณร  (วากันวาตอนอายุ 13 ปเทาน้ัน)  ขยันทําสมาธิภาวนา เงียบขรึมพูด
นอย ฉันอาหารมื้อเดียว  
 
 เมื่ออายุประมาณ  30 ป   ไดเริ่มออกธุดงคเรือ่ยมา      จนมาพบกับ 
หลวงปูต้ือ อาจลธรรมโม  ซึ่งเปนผูชักนําใหไดมาพบและฟงธรรมจาก              
พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต  เกิดความซาบซึ้งและเปนทางแหงการแสวงหาธรรม
ตามที่ประสงค  หลังจากน้ันหลวงปูแหวน ไดออกธุดงคไปพรอมกับหลวงปูต้ือ      
ไปทางภาคอีสาน ขามไปถึง ลาว เขมร เวียดนาม พมา ทะลุกลบัมาทางเหนือของ
ไทยและวนกลบัมาอสิานอีกที   
 
 
 หลวงปูแหวนยังคงออกธุดงคกรรมฐาน แสวงหาที่วิเวกตามปาเขาลําเนา
ไพรเรือ่ยมาจนอายุ 75 ป จึงมาจําพรรษาที่วัดดอยแมปง จ.เชียงใหม   ตามการ
นิมนตของพระอาจารยหนู เพราะเน่ืองจากหลวงปูชราภาพมากแลว และทานก็
อาพาธตองผาตัดขาที่อักเสบ  สาเหตุนาจะมาจากการเดินธุดงคในปาเขาเปนเวลา
หลายสิบป    
 
 หลวงปูแหวน เปนพระที่มุงเนนการปฏิบัติธรรมเพียงอยางเดียว เปนพระ
สายวิปสสนา ไมรบักจินิมนตโดยเด็ดขาด มีจริยะวัตรงดงาม เทศนาสัง่สอนญาติ
โยมดวยหลกัธรรมอันลกึซึง้  มุงเนนการขัดเกลากเิลส จึงเปนที่เคารพและศรัทธา
ของญาติโยมเปนจํานวนมาก 



 

 
ตัวอยางคําสอนของหลวงปูแหวน 
 
 
 อดีตก็เปนทําเมา (อยาไปสนใจ)  อนาคตก็เปนทําเมา  จิตด่ิงอยูใน
ปจจุบัน  รูอยูในปจจุบัน   ละอยูในปจจบุันน้ี ..   จึงเปนพุทโธ   เปนธัมโม     
ปจจุบันกพ็อแลว อดีตและอนาคตไมตองคํานึงถึง  เกิด  แก   เจ็บ  ตาย  วัน  คืน  
เดือน ป  สิ้นไป หมดไป         อายุเรา ก็หมดไป สิ้นไป        หมั่นบําเพ็ญจิต 
บําเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาตอไป 
 
 
" บารมีตองสรางเอา เหมือนอยากใหมะมวงของตนมีผลดก ก็ตองหมั่น 
บํารุงรักษาเอา ไมใชแหไปช่ืนชมตนมะมวงของคนอื่น ตองไปปลูก ไปบํารงุตน
มะมวงของตนเอง การสรางบารมีก็เชนกัน ตองสราง ตองทาํเอาเอง " 
 
 
 
 

ภายหลังหลวงปูแหวนไดหยุดชีวิตธุดงควัตร  
พํานักประจําอยูท่ีวัดดอยแมปงจนมรณภาพ ในวันท่ี 2 ก.ค.2528   

สิริอายุ 98 ป 
------------------ 

 
 
 
 
 



 

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

 
 

สมเด็จพระสงัฆราช (เจริญ สุวฑฒฺโน)  ทรงบรรพชาเปนสามเณรต้ังแต  
พ.ศ.2469   ขณะอายุ 14 ป ทรงข้ึนดํารงตําแหนง พระสงัฆราชองคที่ ๑๙ แหง
กรุงรัตนโกสินทร  เมื่อ พ.ศ. 2532  จนปจจบุัน (ขณะเรียบเรียงหนังสอืเลมน้ี พ.ศ.
2554)     
 
 
 ทรงสอบไดนักธรรมเอก เปรียญธรรม 9 ประโยค ทรงนิพนธตํารา
ทางดานพุทธศาสนาไวเปนจํานวนมาก  ทั้งตําราการศึกษาของนักเรียนบาลี  
ตําราพระธรรมเทศนา  งานแปลเปนภาษาตางประเทศ  ฯลฯ   ทานศึกษาการ
ปฏิบัติสมถภาวนาจากพระปากรรมฐานสายพระอาจารยมั่น  ไดรับการยอมรับ
จากคณะสงฆและผูแตกฉานในธรรมวา “ทรงเปนทั้งนักปริยัติทีเ่ปนพหสููตและ  
นักปฏิบัติทีเ่ครงครัด”  
 
 
 ทรงไดรบัแตงต้ัง  ใหทําหนาที่เกี่ยวกบัการศึกษาพระพทุธศาสนา และ
งานบรหิารคณะสงฆมากมายหลายตําแหนง หลายวาระ  ทรงมบีทบาทในการ
เผยแพร พัฒนา   ทํานุบํารุงพระพทุธศาสนาในหลายๆ ดาน    ทั้งในและ
ตางประเทศ        ทรงบูรณะซอมสราง   ปูชนียสถาน  วัด  เจดีย  โรงเรียน 
โรงพยาบาล เปนจํานวนมาก  สมเด็จฯ ไดบอกเลาถึงความสนพระราชหฤทัยใน
พระพุทธศาสนาของในหลวงรัชกาลที่9 ซึง่มีต้ังแตครัง้ทรงพระเยาวดังน้ี  ............ 
 
 
 



 

 
 "พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติพระราชกจิทางพระพุทธศาสนา
อยางสมบูรณ มาต้ังแตพระชนมพรรษายังนอย  ดังที่ไดเคยทราบไว ไดทรงพอ
พระราชหฤทัยในการฟงเทศนที่มอียูเปนประจํา ในคราวบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวายที่      พระบรมศพรัชกาลที่ ๘  แมจะเปนเทศนกัณฑยาว ก็ทรงพอพระราช
หฤทัยฟง ทรงเริ่มสนพระราชหฤทัยในพระพุทธศาสนา    เมื่อไดทรงพบปะกบั
พระมหาเถระผูใหญ  ก็มีพระราชปุจฉาและทรงสดับขอธรรมน้ันๆ     อยูเนืองๆ    
โดยเฉพาะมีโอกาสเฝาสมเด็จพระสังฆราชเจาวัดบวรนิเวศวิหาร(ม.ร.ว.ช่ืนนพวงศ) 
ไดทรงสดับฟงธรรมเปนครั้งคราวตลอดมา ทําใหทรงเขาพระราชหฤทัยในธรรม  
และสนพระราชหฤทัยในพุทธศาสนามากข้ึน" 
 
 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จออกทรงพระผนวช                     
ระหวางวันที่  22  ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2499    ในระหวางน้ัน  ไดทรง
ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดดังที ่ สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสงัฆราช   สกลมหาสงัฆปริณายก    ไดทรงเลาถึงพระราชจริยวัตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขณะทรงพระผนวช วา...  
 
 
“พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จะไดทรงพระผนวชตามราชประเพณี
เพียงอยางเดียวเทาน้ัน หามิได  แตทรงพระผนวชดวยพระราชศรัทธาที่ต้ังมั่นใน
พระพุทธศาสนาอยางแทจรงิ มิไดเปนบุคคลจําพวกที่เรียกวา “หัวใหม” ไมเห็น
ศาสนาเปนสําคัญ  แตไดทรงเห็นคุณคาของพระศาสนา   ฉะน้ัน ถาเปนบุคคล
ธรรมดาสามัญก็กลาวไดวา...บวชดวยศรัทธา เพราะทรงผนวชดวยพระราชศรัทธา  
ประกอบดวยพระปญญา และไดทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอยางเครงครัด...” 
 



 

 
 สมเด็จพระสงัฆราช ยังไดทรงกลาวถึง พระราชจริยวัตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา ...    “ ในดานหนาที่ราชการน้ัน  ก็ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกจิทางพระพทุธศาสนา ตามราชประเพณีโดยมิไดขาดตกบกพรอง  
เชน... พระราชกรณียกิจเน่ืองในเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนา พระราชทาน
พระบรมราชูปถัมภในการบูรณปฏิสังขรณพระอารามตางๆ ทั้งในกรงุเทพฯ และ
ในหัวเมือง   
 
 พระราชทานแตงต้ังสมณศักด์ิ แดพระสงฆในการเอื้ออํานวยแกการ
ปกครองคณะสงฆ   และเชิดชูผูทรงศีลทรงธรรมใหเปนที่ปรากฏ       ตลอดถึง
พระราชทาน   พระบรมราชูปถัมภ   การสั่งสอนและการเผยแผพระพทุธศาสนา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ     ในดานทีเ่ปนการสวนพระองคน้ัน   ก็ทรง
ปฏิบัติพระองคยึดมั่นอยูในคุณธรรม ของพระพุทธศาสนา มีราชธรรม  เปนตน     
ทรงศึกษาพระพทุธศาสนา และทรงนําไปปฏิบัติอยางจริงจงั ทรงบําเพ็ญพระราช
กุศลเปนสวนพระองคในโอกาสตางๆ และบํารงุพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปน
จํานวนมากมิไดขาด...” 
 
 
 
 

[ขาวหนาหนึ่ง ก.ย.2555] 
ผูนําสงูสุดของชาวพทุธทุกนิกายทั่วโลก จาก 32 ประเทศ 

มีมติทูลถวายตําแหนง  “ผูนําคณะสงฆสูงสุดแหงโลกพระพุทธศาสนา” 
แด.. สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

ในฐานะผูทรงไดรบัการเคารพอยางสูงสุด 
ทรงเปนที่เทิดทูนยอมรับของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและคณะสงฆทกุนิกาย 

 



 

[เร่ืองเลาแถมพิเศษ] 
  
 
 คุณบรรณศาลา ศิษยผูใกลชิดไดเขียนเลาในหนังสือหลวงตาวัดปาบาน
ตาดวา เมื่อครั้งชุมชนหลงัวัดบวรเกิดไฟไหม  ชาวบานเขาไปกราบขอความ
ชวยเหลือ จากทานเจาประคุณ สักพักทานเสด็จข้ึนตึกกรรมฐานช้ันหา  ทรงมอง
ข้ึนไปบนทองฟา โบกพระหัตถ 3 ครั้ง   ก็บงัเกิดกลุมเมฆและฝนตกลงมาอยาง
หนัก ดับไฟที่กําลังไหมสนิทจงึหยุดตก ประชาชนดีใจนํ้าตานองหนา ตางกมลง
กราบกบัพื้นไปตลอดทางที่ทานเสด็จกลับกุฏิ  ซึ่งเปนพระเมตตาที่ชาวบานยานวัด
บวรฯ   จดจํากันไดดี  และสือ่มวลชนไดลงขาวหนาหน่ึง “อัศจรรยบารมี
พระสังฆราช” สามารถดูขาวยอนหลังไดจากอินเตอรเน็ต  
 
 
 พลังจากจิตมีจริง   เปนที่ยอมรบัในวงการวิทยาศาสตรบางสาขาบางแลว  
บางประเทศในยุโรป   ถึงกับจางนักพลังจิตเขาทํางานเปนเจาหนาทีร่ัฐ และมีการ
คนควาวิจัยอยางจริงจัง ศึกษาขอมลูไดจากวารสารของศาสตรดานน้ีโดยตรง 
ตัวอยางเชน..วิชาพลังกายทิพยเพื่อสุขภาพถูกยอมรบัเปนแพทยทางเลอืกแขนง
หน่ึงไปทั่วโลก ยังมีอีกหลายอยางที่คิดวา.."งมงาย" แตวิทยาศาสตรกําลังพสิูจนได
เรื่อยๆ   
 

ฝากถึงคนรุนใหมวา.. นักวิทยาศาสตรตัวจรงิ หากไมไดศึกษาอยางลึกซึ้ง 
ไมไดทดลองจนละเอียด เขาจะไมยอมบอกวา “สิ่งน้ันไมมจีริง” เพียงแคเพราะ
ตนเองไมเช่ือ แตจะบอกแควา.. “มันยังพสิูจนไมได” ไมใชปดประตู ปกใจคิดวาสิ่ง
ที่ตนเองไมเห็นและทําไมได ไมมีทางมีจริง  หลายสิง่ที่พสิจูนไดในภายหลัง ลวน
เกิดจากสมมุติฐานจากความเช่ือวาไมมีจริงจากคนทั่วไปมากอนแทบทัง้สิ้น   
 

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



 

"… ไมรูวาพอหลวงแมหลวงของไทย  ทํางานปรารถนาความเปนอะไร     
ทํางานกันจนไมมีเวลาพักผอน..." 
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน   (วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี) 
 
 
   " พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีน้ีคือ
หัวใจของชาติไทยเรา ใหพากันเทิดทูน อยาพากันดูถูกเหยียดหยามทําลาย เชน
อยางจะทําลายจะไมใหมีพระเจาอยูหัว  มันคนเกิดมาแลวพอแมตายหมด   มีแต
ลูกกําพราหยิมแหยมๆ  มันใชไมไดนะ  สกุลใดที่มีคนคับแคบอยูในบานน้ันเมอืง
น้ันแลว   สกลุน้ันไมเจริญ สกลุใดที่มีความกวางขวาง มีจิตใจอันกวางขวาง 
พิจารณารอบคอบเพือ่ทําประโยชนแกสวนรวมผูน้ันเปนผูดี   
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูของพวกเราคือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ใหพา
กันทะนุถนอมนะ อยาพากันไปทําลาย จะมีแตลูกหยอมแหยมๆ พอแมผูใหความ
รมเย็นไมมีมันไมเกิดประโยชน อยางไรตองรักษาสวนใหญเอาไว ในประเทศไทย
เราก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว-สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี น้ีคือ
หัวใจของชาติใหพากันเคารพเทิดทูน อะไรที่เปนหลักใหญของชาติของสวนรวมให
พากันรักษา พากันเทิดทูน อยาพากันทําลายโดยอวดดี " 
 
 หลวงตาพระมหาบัว ออกบวชเมื่ออายุ 20 ป  ต้ังใจศึกษาและปฏิบัติ
อยางจริงจัง สอบไดนักธรรมเอกและเปรียญ 3 ประโยคไดภายใน 7 พรรษา หยุด
เรียนบาลีไวแคน้ันเพื่อมามุงเนนการปฏิบัติสมาธิภาวนา  เพราะเช่ือมั่นวาการจะ
หลุดพนตองดวยการปฏิบัติอยางจรงิจงัเทาน้ัน  จึงมุงหนาไปทางปาเขาแถว
นครราชสีมา ทานมุงมั่นกบัการปฏิบัติมาก โดยน่ังสมาธิเต็มกําลงัคราวละ 9-10 
วัน โดยเวน 2 คืนบาง 3 คืนบาง จนกนแตก   ปฏิบัติเขมขนไมคอยไดฉันอาหาร  
นานๆ จึงออกบิณฑบาตครั้งหน่ึง  บางคราวหายไปนาน จนชาวบานเปนหวง     
นึกวามรณภาพ ตองสงคนมาดู  



 

 หลวงตาปฏิบัติจริงจังตอเน่ืองถึง 9 ป จนสิ้นสงสัยในหลักธรรม รูแจงใน
อริยสจั  และประกาศไดวาชาติน้ีทานจะเกิดเปนชาติสุดทายไมกลับมาเกิดอีกแลว 
หลายคนไดประจกัษกับตาแลววา..ผม,เลบ็และแมแตชานหมาก กลายเปนพระ
ธาตุต้ังแตขณะทานยังมีชีวิตอยู  เสนผมกลายเปนเสนแกวใส หลงัวันพระราชพิธี
เพลงิศพ ก็ปรากฏผลึกแกวใสในกระดูกทานจํานวนมาก   
 
 หลวงตาเปนพระสมถะสันโดษ แมจะมีช่ือเสียงมคีนศรทัธามากก็ตาม  
ทานยังวางตัวเหมือนเดิม ไมถือตัวเขาพบงาย ออกเดินบิณฑบาตจนกระทั่งเดินไม
ไหว จึงเมตตาใหพระเลขา(ทานปว)อุมบาตรไปแทน (ดวยเมตตาอยากใหญาติโยม
ไดทําบุญกบัทาน)  หลวงตาฉันมื้อเดียวในบาตร อยูกุฏิไมเรยีบงายหลังเลก็ บริขาร
ก็ของธรรมดาและใชอันเดิมตอเน่ืองมาเปนเวลานาน  ผาขนหนูแมขาดแลวก็ยังใช
ตอจนหมดสภาพ  วัดเปนวัดปาแทๆ ไมมีนํ้าไมมีไฟ  ไมมีโทรศัพท (พึ่งจะมามีนํ้า
ในตอนหลงั)  ไมมพีุทธพาณิชย ไมมีเทพเจาใหกราบไหว มพีระประธานไวระลกึถึง
พระพุทธเจากบัรปูครบูาอาจารยเทาน้ัน   โบสถ กุฏิ ศาลา สรางดวยไมและใชมา
เปนเวลานาน ไมเนนกอสรางวัตถุใหญโต เนนสรางคนและชวยโลกเปนสําคัญ  
 
 เมื่อจบกจิทางการปฏิบัติ ทานจงึใชเวลาทีเ่หลือเพื่อเมตตาสงเคราะหสัตว
โลกโดยไมเลอืกชนช้ันวรรณะ สนับสนุนทุนกอสรางและอุปกรณการแพทยแก
สถานพยาบาลทั่วประเทศกวา 200 แหง มอบทุนสรางโรงเรียน เรอืนจํา,สถานี
รถไฟ สะพานลอย  มูลนิธิสงเคราะหเด็กพิการและสัตว ชวยเหลือทหาร ตํารวจ 
หนวยงานราชการอีกหลายแหง แมญาติโยมจะทําบุญกับทานมากมาย ทานก็
แจกจายกลบัคืนสูสังคมหมด โดยบางครัง้ถึงกบัเงินเกลี้ยงบญัชีของวัดปาบานตาด
เลยทเีดียว     
 

หลวงตาเปรียบเหมอืนพระมหาบุรุษผูกอบกูชาติไทยใหพนจากหายนะ 
โดยทําโครงการผาปาชวยชาตินําทองคําและเงินมหาศาลเขาคลังหลวงจนประเทศ
ไทยมีเสถียรภาพทางการเงิน แมเจอวิกฤตเศรษฐกิจ ก็ไมลําบากเทาประเทศอื่น 



 

  หากไมมีเงินทุนสํารองซึ่งภายหลังทองคําไดทวีคูณเพิ่มข้ึนอีกถึง 5 เทา  
ประเทศไทยคงลําบากกวาน้ีมาก อาจตองขายสมบัติชาติประทงัชีวิตเหมือน
ประเทศอื่น นักลงทุนจะไมกลามาลงทนุ การกูยืมเพื่อบริหารประเทศจะทําไดยาก
เพราะไมมีหลักประกัน  เรารอดพนหายนะทางการเงินมาได สวนหน่ึงเพราะหลวง
ตาเปนผูนําโครงการชวยชาติ     ทามกลางเสียงคัดคานไมเห็นดวยและมองทาน
แงลบ   ผานไปสิบกวาป ถึงเห็นผลวาสงผลดีอยางไร  สมดังที่ หลวงปูมั่นเคย
ทํานายไวในอดีตวา..  "พระมหาบัวผูน้ี จะทําประโยชนใหญใหแกประเทศชาติ
และพระศาสนาในอนาคต"   
 
 หลวงตาเปนพระที่ตรงไปตรงมา พูดจาโผงผาง คนที่เสพแตสื่ออยางเดียว
อาจเขาใจทานผิดไป  หากไดไปกราบทานที่วัด  จะไดสัมผสัถึงกระแสเมตตาและ
จะรูเองวาทานใจดีแคไหน  หลายคนเจอมากบัตัวเองในเรื่องอภินิหารตางๆ     
การอานใจและสั่งสอนคนแตกตางกันไป คนบางคนก็ตองพูดดีๆ บางคนก็ตองดุ
ดวยคํารุนแรงถึงจะเอาอยู   "เรื่องคําหยาบ" อยากยกตัวอยางในพระไตรปฎก  ถึง
พระอรหันตทานหน่ึงพูดคําหยาบเปนประจําแตกลับไมผิดศีล เพราะน่ันเปนจริต
วาสนา เปนคําเคยชินติดมาจากชาติกอน  ปราศจากการปรงุแตง พูดหยาบแตจิต
ไมหยาบไปดวย ซึ่งหลายคนอาจเคยเจอ  คนแกใจดีทีพู่ดคําหยาบดาแรงๆ  แตเรา
กลับไมรูสึกอะไร   รูสึกวาทานเมตตาเราดวยซ้ํา      อันน้ียกตัวอยาง ใหเห็นวาสิ่ง
ที่เราไดฟงไดยิน  หรือไดรับการบอกเลามา อาจไมใชอยางทีคิ่ดก็ได  
 
 เรื่องการบรรลุธรรมเชนกัน  หากศึกษากันจริง พระวินัยจะมีขอปลกียอย
เยอะมาก ถาสําเรจ็จริงก็อาบัติแคเล็กนอยเทาน้ัน  หากกลาวกับพระดวยกันหรือ
เปนการรายงานผลการปฏิบัติใหเหลานักปฏิบัติฟง เปนการพูดความจริงเลา
สภาวธรรม ไมไดแสดงเพื่อยกตนขมทาน หรือเพื่อหวังลาภยศน้ัน  ตามพระวินัย
ไมถือวาผิด  หลายคนไมไดศึกษาใหลึกซึง้ ก็คิดเหมาไปหมดวา พระองคไหนบอก
วาตนบรรลุธรรม คืออาบัติปาราชิก และองคไหนพูดคําหยาบคือผิดศีลไมใชพระ
อริยะ  ซึ่งความจริงแลว"ไมใช" 



 

   เรื่องของธรรมะน้ันลึกซึ้งเกินกวาจะทองจําแคหลักการ   หลายคนที่ไดฟง
เทศนของหลวงตา และไดสมัผสักับองคจริงของทานที่วัด ก็คงจะหายสงสัยเอง แต
ปจจุบันก็ยังมีคนปรามาสและเขาใจทานผิดอยู ซึง่สงผลเสียและหายนะอันใหญ
หลวงใหกับชีวิตพวกเขา  การปรามาสพระอริยะเปนกรรมแรงมาก   กอนจะปกใจ
เช่ืออะไรจึงอยากใหไตรตรองใหดี และกอนจะวาใครควรจะสํารวจตนเองดวยวา     
มีความดีและทําความดีไวมากพอหรือยัง  ดังน้ันถาไมแนใจอะไร อยาเที่ยวไป
กลาวหาดาใครเลยจะดีกวา   ไมศรัทธาไมศึกษาและพิสจูนจนแนชัดก็อยาลบหลู 

 
 
   ผมเองเคยปรามาสหลวงตา ดวยฟงจากสือ่ จนเกิดความเขาใจผิด 

ตอมาไดศึกษาจริยวัตรของทาน ไดพบองคทาน  จงึไดรูวาที่เคยรูเห็นมา เปนการ
เขาใจผิดทัง้หมด ยังโชคดีที่กราบขอขมาตอหนาทานไดทัน  สําหรบัคนที่ไมทัน ก็
กราบขอขมาหนาหิง้พระก็ยังดีนะครับ ยังไมสายหรอกที่จะกลบัตัวแกไขความผิด
ที่เกิดจากความไมรู     และยังสามารรวมบุญถวายหลวงตาไดกับโครงการตางๆ 
ของวัดปาบานตาด โครงการสงเคราะหโลก การสรางเจดียถวายหลวงตา                
ดูรายละเอียดทัง้หมดไดที่ www.luangta.com หรือโทรติดตอ มูลนิธิเสียงธรรม
เพื่อประชาชน   042-214-114 และ 042-214-115 (วันเวลาราชการ) 
    
 
 สําหรับทานที่อยากรูเรื่องลึกๆ สามารถอานไดจากหนังสือ หลวงตาวัดปา
บานตาดซึ่งรวบรวมเน้ือหาโดยคุณหลวงและคณะ ดาวนโหลดเสียงอานที่ผมจัดทํา
ไวไดฟรีที่ www.jozho.net  มีเวอรช่ัน DVD เปนการเลาเรื่องพรอมภาพ ซึง่จะมี
รายละเอียดทีท่ําใหหลายคนตองแปลกใจวา หลวงตาทานทําประโยชนให
ประเทศชาติและมีคุณวิเศษ เปยมเมตตา สมถะกวาที่พวกเราเคยคิดไวมากมายแค
ไหน ขอยกตัวอยางคํากลาวจากเหลาพระอริยะ  พระเกจิอาจารยแตละทาน ซึ่งได
กลาวถึงหลวงตาพระมหาบัวไวดังน้ี … 
 



 

"ทานมหาบัวน่ีแหละที่จะเปนที่พึง่ของหมูคณะในวันขางหนานะ" .. "ในอนาคต
เบื้องหนาพระมหาบัวผูน้ี..จกัทําประโยชนใหญใหแกประเทศชาติและพระศาสนา" 
(พระอาจารยมัน่ ภูริทัตโต กลาวพยากรณไวเมื่อ พ.ศ. 2482 ) 
 
"เมตตาของหลวงตามหาบัว  ที่ไดออกมาทําโครงการผาปาชวยชาติน้ัน  
เปรียบเสมอืนกับผืนแผนฟาที่หมคลมุ(ปกปอง)แผนดินไทยไวทั้งหมดเลยทีเดียว.." 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
 
"ถาไม(ทรงคุณธรรม)" ถึงข้ัน "จรงิๆ แลวละก็ จะถามปญหาแบบน้ีไมไดหรอกนะ!" 
หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ กลาวชมหลวงตาในการสนทนาถามปญหาธรรมครั้งหน่ึง 
 
"บุญอะไร  ก็ไมเทาบญุที่ทํากบัหลวงตามหาบัว... เสียดายที่โยมพอโยมแมของ
อาตมาตายไปเสียกอน หาไมแลว จะตองใหมาทําบุญกบัหลวงตาเสียเลยทเีดียว.." 
(หลวงพอสังวาล เขมโก พระอาจารยของหลวงพอสนอง กตปุญโญ วัดสงัฆทาน) 
 
"ทานเปนพระอรหันตนะองคน้ี   ขารูมานานแลว"   หลวงปูดู พรหมปญโญ 
 
"ธรรมะที่ทานอาจารย(พระมหาบัว)  แสดงใหพวกเราฟงน้ัน สามารถยึดถือเปน
หลักประพฤติปฏิบัติไดถูกตอง  ไมมผีิดพลาดแมแตเปอรเซ็นตเดียว"      
ทาน ก.เขาสวนหลวง (แมชีผูเครงครัดการปฏิบัติ จนเปนทีย่อมรบัของคณะสงฆ) 
   

พระเกจิอาจารยอีกจํานวนมาก  ที่สรรเสรญิในคุณของหลวงตาพระมหาบัว 
เชน หลวงพอพุธ ฐานิโย , หลวงพอแนน สุภัทโท  , พระอาจารยแบน ธนากโร 

หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช , คุณดังตฤณ (เสียดายคนตายไมไดอาน) 
 

หลวงตาพระมหาบัวมรณภาพเมื่อวันท่ี 30 ม.ค.2554     
สิริอายุ 98 ป  ( 79 พรรษา ) 



 

หลวงปูดูรักในหลวงมาก 
 
 
             ในสมัยที่หลวงปูมีชีวิต ทานจะกําชับใหลูกศิษยของทานเอาบุญจาก   
การภาวนา   รวมเขากบับญุของพระพุทธเจา   และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย   
ถวายใหในหลวง รวมทั้งแผเมตตาใหเทพเทวาผูปกรักษาพระองคทาน ใหมี
ความสุขแลวก็กรวดนํ้าให  เจากรรมนายเวรของพระองคทาน ใหไปเกิดในสุคติภูมิ  
หลวงปูกลาววา..  " หากไมมีในหลวง พระพุทธศานาก็ต้ังอยูไมได "      หลายครั้ง
ที่ลูกศิษยจะรบัทราบไดวา หลวงปูจะเขาที่เพื่ออธิษฐานชวยในหลวงในยามที่
พระองคทรงพระประชวร 
 
 หลวงปูสอนวา นักปฏิบัติตองไมลืมประเทศชาติศาสนา พระมหากษัตริย  
เพราะสามสถาบันน้ีเกือ้กลูใหเราไดรบัความรมเย็นเปนสุข  ไดรับความสัปปายะ
แกการปฏิบัติธรรมสบืตอกันมาถึงปจจบุัน  สําหรบัองคของหลวงปูดูเองน้ัน  
ต้ังแตบัดน้ันจนกระทัง่ทุกวันน้ี แมกาลเวลาลวงเลยไปหลายสิบป กิจวัตรทีท่านทํา
อยูมิไดขาด คือ การสวดมนตถวายพระพรแดในหลวงทกุวันตลอดมา ขอใหมี
พระชนมายุย่ิงยืนนานเปนมิ่งขวัญคนไทยตลอดไป   หลวงปูดูไดกลาวไวอีกวา   
   
 
 "เพราะพระเจาแผนดิน(ร.9) ทานปฏิบัติ(ธรรม)  ตอไปพุทธศาสนาใน
เมืองไทยจะเจริญข้ึน   เพราะทานเปนผูนําเปนแบบอยาง"         นอกจากน้ีหลวง
ปูยังกําชับใหแผเมตตาใหประเทศชาติ  ดังเชน ...การอธิษฐานชวยประเทศชาติ
ของ หลวงปูเกษม เขมโก (สุสานไตรลักษณ )   
 

[  หลวงปูเกษม  จะมีคาถากํากับดวยวา   "รัฐะ ปาลา สมัคคา สทา โหนตุ"  ] 
 
 



 

ประวัติยอหลวงปูดู พรหมปญโญ ตอนทารกทานพลัดตกนํ้า แตอัศจรรย 
ทานไมจมและลอยไปติดอยูขางรัว้ จึงเช่ือวาเปนผูมบีุญมาเกิด  ไดออกบวชเมือ่
อายุ 21 ป (พ.ศ.2468) สนใจศึกษาทั้งดานปริยัติและปฏิบติั  เดินทางหาความรู
จากพระอาจารยหลายทานหลายจังหวัด เริม่ออกธุดงคในป พ.ศ.2486  หลวงปูดู
เปนผูมีเมตตาสงูมากเปนทีเ่คารพนับถือของประชาชนในวงกวาง  การสอนศิษย
เนนการภาวนาเปนหลักและมีรปูแบบการภาวนาอีกแบบดวยการ..สวดมนต คือ 
"บทสวดจักรพรรดิ" เปนกุศโลบายเพือ่ใหคนมาใหมไดฝกภาวนา ที่ทําไดงาย  
 
 ในเรื่องของวัตถุมลคลน้ัน   การที่ทานสรางหรืออนุญาตใหสราง กเ็พราะ
เห็นวาบุคคลจํานวนมากยังขาดที่ยึดเหน่ียวทางดานจิตใจ จิตยังไมมีกําลังพอจะยึด
หลักธรรมเพียงอยางเดียว ตองอาศัยวัตถุเปนเครือ่งระลกึเครื่องกระตุนดวย ทาน
เคยพูดวา ...  “ติดวัตถุมงคลยังดีกวา ที่จะไปใหติดวัตถุอัปมงคล” แตสิง่ทีท่านยก
ไวเหนือกวา  ความศักด์ิสิทธของวัตถุมงคลน้ัน ก็คือ  การปฏิบัติ  การภาวนา     
ที่เปนสุดยอดแหงเครื่องรางของขลัง บางคนมาหาทานเพื่อตองการของดีเชน
เครื่องรางของขลงั   มักจะไดรับคําตอบจากทานวา  ... “ ของดีน้ันอยูที่ตัวเรา 
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง น่ีแหละของดี ” .. "คนเราตองทําใหดี เมือ่ดีแลวจึงรวย แลวจะ
ไดไมซวย”  “พระจะดีตองหมดอยาก  ถายังอยากอยูก็ไมใชพระดี" 
 
 สุขภาพหลวงปูเริ่มออนลาลงมาก  เพราะพักผอนนอยและมีภารกิจมาก        
ในวันที่ 16 ม.ค.  2533  ทานไดพูดวา.. “ ไมมีสวนใดในรางกายที่ไมเจบ็ปวดเลย 
ถาเปนคนอื่นคงเขาหอง ICU ไปนานแลว ”    พรอมทัง้พูดหนักแนนวา..  “ขาจะ
ไปแลวนะ” หลวงปูดูไดกลาวโอวาทครั้งสุดทายไววา  “ถึงอยางไรก็ขอใหอยาได
ละทิง้การปฏิบัติ  ไดช่ือวาเปนนักปฏิบัติก็เหมือนนักมวย     ข้ึนเวทีแลวตองชก 
อยามัวแตต้ังทา เงอะๆงะๆ ”      คืนน้ันหลวงปูกลับเขากุฏิ และมรณภาพในเวลา
ประมาณ 5 นาฬิกา  วันที่  17 มกราคม  พ.ศ.2533 
   

สิริอายหุลวงปูดู พรหมปญโญ 85 ป 8 เดือน (65 พรรษา) 



 

"เวลาน้ีบานเมืองของเราอยูเพราะในหลวงองคเดียวเทาน้ัน” 
 หลวงพอพุธ ฐานิโย (พระราชสงัวรญาณ)  วัดปาสาลวัน  จ.นครราชสีมา 
 
 หลวงพอพุธต้ังใจออกบวชดวยตัวเองเมือ่อายุ 15 ป สอบนักธรรมตรีได
พรรษาแรก สอบนักธรรมเอกไดเมื่ออายุเพียง 18 ป  สอบไดเปรียญ 4 ประโยค
และออกธุดงคต้ังแตยังเปนสามเณร   ไดมีโอกาสเรียนวิปสสนากรรมฐานเริม่แรก
โดยการฝากตัวเปนศิษยของทานพระอาจารยเสาร กันตสีโล    และตอมาจึงไป
ฝากตัวเปนศิษยของ   หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมัปนโน    ในภายหลัง  ป พ.ศ.
2489  หลวงพอพุธอาพาธหนักเปนวัณโรคจนหมอไมรบัรกัษา แตไดหลวงปูฝน 
อาจาโร  สอนใหเพงอาการ 32  โดยใหพิจารณาถึงความตายใหมาก หลวงพอพุธก็
ต้ังใจน่ังสมาธิ  เดินจงกรม  ภาวนาจนจิตรวมเปนสมาธิในระดับทีล่ึก  และจิตก็
แสดงความตาย (เปนนิมิต)   ใหเห็นจนเขาใจในธรรมชาติของความตาย  ไมนาน
โรคก็บรรเทาดวยธรรมโอสถจากการทําวิปสสนากรรมฐาน   และตองใชเวลาถึง 
10 ป โรคจึงหายขาดโดยที่ไมไดพึ่งหมอ  ใชธรรมะรักษาเพียงอยางเดียว    
 
 หลวงพอพุธสรางประโยชนใหสวนรวมมากมาย เปนองคอุปถัมภโรงเรียน
โรงพยาบาล หนวยงานราชการและมูลนิธิตางๆ  บรรยายใหความรูดานการปฏิบัติ
สมาธิวิปสสนาใหกับ นักเรียนนักศึกษา,องคกรและบุคคลทั่วไปหลายจังหวัด  การ
สอนของหลวงพอพุธ เนนการขัดเกลาเพื่อความหลุดพน การทําสมาธิ-เจริญสติ
เปนหลัก คําสอนของทานมทีั้งข้ันสงู  และระดับงายสําหรบัเด็กเยาวชนและบุคคล
ทั่วไป     หลวงพอพุธ ฐานิโย เปนพระสายวิปสสนาทีเ่ครงครัด มีจริยวัตรทีง่ดงาม 
สมถะ สันโดษ เรียบงาย เปนที่ยอมรับนับถือของคณะสงฆ และนักปฏิบัติธรรม
จํานวนมาก    เปนพระแททีก่ราบไดอยางสนิทใจ    หลวงพอพุธ  มรณภาพใน
วันที่  15 พ.ค.2542  สิริอายุ 78 ป   / ติดตามอานเกล็ดคําสอนของหลวงพอพุธ 
กับหนังสือฐานิยปูชา โดย ดร.ดาราวรรณ เดนอุดม ไดรวมรวมไวเปนตอนสั้นๆ  
เขาใจงาย ขอรบัหนังสอืไดที.่. วัดวะภูแกว www.thaniyo.com  หรือดาวนโหลด
แบบเสียงอานหนังสือที่ผมบันทกึเสียงไวไดฟรีที่  www.jozho.net 



 

หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร (สํานักสงฆถํ้าผาปลอง เชียงใหม)   
ไดกลาวไววา.."ครูบาขาวป วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเปนชางนาฬาคิริง  
สวนในหลวงองคปจจบุันเปน ชางปาเลไลยกนะ..!!!!!" 
 
  คัมภีรอนาคตวงศบันทึกวา   พระพุทธองคทรงพยากรณวา ในอนาคต        
ชางปาเลไลยกจะไดตรสัรูเปน พระพทุธเจาในอนาคต(พระโพธิสัตว)  เปนองคที ่
10 ตอจากพระศรีอาริยเมตไตร   
 
         กอนหนาที่หลวงปูสิม พุทฺธาจาโรจะเขาวังเพื่อรับพระราชทานเลื่อนสมณ
ศักด์ิ  หลวงปูสิม พทฺุธาจาโร  ไดประสพอุบัติเหตุ "ตกเหว"!!  ที่หลงักุฏิที่ถํ้าผา
ปลอง ซึ่งมีความลึกถึงราว "5 เมตร" ซึง่หากเปนคนธรรมดา การกลิง้ตกลงไปลึก
เพียงน้ัน หากไมโดนแงหินภูเขาอันคมกริบแทงตายก็ตองบาดเจบ็สาหสัอยางไม
ตองสงสัยเปนแนนอน 
 
 แตหลวงปูทานกลับไมไดถึงแกกาลมรณภาพหรือบาดเจบ็สาหสัอยางที่
นาจะเปนแตประการใด ๆ เลย  เวนแตมีแผลชํ้าที่บริเวณใบหนาและตามลําตัว
เล็กนอยเทาน้ัน  สรางความแปลกใจใหแกบรรดาศิษยานุศิษยผูที่ มีโอกาสไดเขา
กราบใกลชิดและทุก ๆ คน  ก็ย่ิงแปลกใจย่ิงข้ึนไปอกี   เมื่อหลวงปูสิมทานบอก
เปนนัยภายหลังเหตุการณรายแรงทีสุ่ดน้ันวา...   " จรงิๆแลว ที่ตายของหลวงปู   
ก็อยูที่กนเหวน่ันแหละนะ ..!!!???" 
 
 จนกระทั่งเมื่อหลวงปูสิมไดเขาไปรับพระราชทานเลือ่นสมณศักด์ิในวันที่   
12 สิงหาคม พ.ศ. 2535  และละสังขารอยางกะทันหันในอกี "2" วันตอมา  แทที่
จริงแลว การทีห่ลวงปูสมิทานยังไม "ละสงัขาร" ตอนที่ตกเหวและ "อยูตอ" มาอีก
เดือนเศษดวยความยากลําบากขันธเปนที่ย่ิงน้ัน จุดประสงคที่มีอยูเพียงสถานเดียว
ก็คือ "เพื่อถวายกุศลในหลวงเปนครั้งสุดทาย"โดยตรงเพียงเทาน้ัน... "เทาน้ัน" 
เทาน้ีจริงๆ.....!!!!! 



 

          เมื่อถึงเวลาเดินทางไปพระราชวัง หลวงปูอาพาธหนักมาก  แตทานก็
อดทนจนเสร็จพิธี    เมื่อเข็นรถของหลวงปูกลบัออกมาจากประตูพระที่น่ัง       
อมรินทรวินิจฉัย  พอทานเห็นคณะที่ไปรอรบั หลวงปูสมิทานก็ปรารภกบัพระ
อุปฏฐากวา  "นนทเอย..หลวงปูหมดภาระแลว หมดเรือ่งหมดราวเสียที..!!"  แลว
ทานก็ละสังขารอยูในทาสีหไสยาสนในกุฏิหลังจากกลับไปถึงวัด ได 1 วัน 
 
(หมายเหตุ :หลวงปูไมไดตองการไปเพื่อรบัพระราชทานยศ แตทานตองการไป
ถวายพระพรและถวายกุศลแดในหลวง  จึงอดทนแมอาพาธหนัก ประคองลม
หายใจสุดทายทีเ่หลือ เพื่อถวายกุศลแดในหลวงเปนครัง้สุดทายจรงิๆ ) 
 
 

ประวัติโดยยอ : หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร 
 
 หลวงปูสมิ ต้ังใจออกบวชดวยตัวเองต้ังแตอายุ 17  สามเณรสิมไดฟง
ธรรมและไดเห็นขอวัตรของพระอาจารยมั่น เกิดความเลือ่มใสเปนอยางมากจึงขอ
ถวายตัวเปนศิษย โดยขอญัตติใหมมาเปนธรรมยุติกนิกายโดยมีพระอาจารยมั่น
เปนประธานในพิธี และตามพระอาจารยมั่นไปจําพรรษาในจังหวัดนครพนม  เมื่อ
อายุครบจงึไดอุปสมบท และจําพรรษาอยูกบัพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม     ซึ่ง
สอนใหพจิารณาอสุภกรรมฐานโดยขุดศพข้ึนมาพิจารณา และหลวงปูสมิปฏิบัติ
อยางเครงครัดโดยถือการไปเย่ียมปาชาเปนธุดงควัตร (ขอปฏิบัติที่ทําเปนประจํา)  
 
 ป พ.ศ. 2479 (พรรษาที่ 8) สมเด็จพระมหาวีรวงศ(อวน ติสฺโส) สังฆ
นายกรูปแรกของไทย  ไดเอยปากขอตัวหลวงปูสิม กับทานพระอาจารยสิงหวา 
"พระองคน้ีมีลกัษณะเปนผูมบีุญบารมี ผมขอตัวไปอยูดวยจะขัดของหรือเปลา" 
หลวงปูสมิ จงึไดรวมเดินทางมากบัสมเด็จฯ ที่วัดบรมนิวาสมาจําพรรษาและศึกษา
พระธรรมวินัย ทําใหหลวงปูสมิ  ไดรับความรูแตกฉานในพระธรรมวินัยมากข้ึน      



 

หลวงปูสมิ อยูรบัใชสมเด็จฯ และรับทําหนาทีอ่บรมสัง่สอนกรรมฐาน
ใหแกพระเณรจํานวนมาก  ตอมาไดขออนุญาตเดินธุดงคมาโปรดญาติโยมทีบาน
เกิดตามคําอาราธนา ไดกอต้ังสํานักสงฆ และพฒันาตอมาเปนวัดสันติสงัฆารามใน
ปจจุบัน   (ซึ่งมสีาขาอีก9 แหง ) 
 
 
 หลวงปูสมิช่ืนชอบการปลกีวิเวกไปตามปาเขาและถํ้าตางๆ ไดจาริกธุดงค
ไปบําเพญ็เพียร ณ สถานที่วิเวกหลายแหงในภาคอิสานและเหนือ วัดสันติธรรมที่
เชียงใหมก็เกิดจากดําริของหลวงปูสิม โดยลูกศิษยต้ังใจสรางถวายทาน  แมจะ
ชอบการปลีกวิเวกออกธุดงค แตเมือ่เกิดเหตุจําเปน หลวงปูสิมก็ตองลงไปชวยเปน
รักษาการเจาอาวาสวัดอโศการาม และเปนเจาอาวาสวัดปาสุทธาวาสอยูระยะหน่ึง
ตามคําขอของพระผูใหญ และตอมา(พ.ศ.2510) จึงไดขอวางภารกิจทั้งหมดเพราะ
มีปญหาเรื่องสุขภาพและไดมาจําพรรษาที่วัดถํ้าผาปลองตลอดมา 
 
 
 หลวงปูสมิเปนพระที่ขยันเอาจรงิมาต้ังแตเปนสามเณร เชนการขุดสระนํ้า
ที่คนอื่นทิ้งงานทอกันไปหมดแลว แตกลับเหลือสามเณรสงิขุดอยูคนเดียวดวย
ความมุงมั่น เมื่อเปนเจาอาวาสทานก็มเีมตตากบัพระลกูวัด เมื่อพระเณรอาพาธ
ทานจะเฝาจนกวาผูปวยอาการจะดีข้ึน 
 
  เมื่อครั้งชาวบานทัง้สี่ตําบลไดอาราธนาหลวงปูใหมาเปนประธานในการ
ทําฝายนํ้าลน ลํานํ้าอูน ทานกล็งมือทําอยางเต็มที่ คือเริม่งานต้ังแตตีสี่ หยุดพักฉัน
อาหารตอนสิบโมงเชา   และทํางานตอจนถึงหน่ึงทุม  จึงทําวัตรสวดมนตแสดง
ธรรม แลวทํางานตอกวาจะไดจําวัดกส็ี่ทุมหรอืบางวันถึงตีสอง จะเห็นไดวาถาเปน
ประโยชนตอสวนรวมทานก็พรอมจะทุมเทใหอยางเต็มที่      โดยที่ในเรื่องกิจของ
สงฆ ทานก็มิไดมีขอวัตรใดบกพรองเลย  
 



 

 
 หลวงปูสมิ เนนยํ้าใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติภาวนาวา เปน
หนทางอัน สงูสุดทีจ่ะทําใหคนพนทุกข ดังคําสอนตอนหน่ึงวา    "ทางพระสอนให
ละช่ัวทําความดี แตก็ไมใหติดอยูในความดี ใหบําเพ็ญจิตใหย่ิงข้ึน จนถึงไมติดดีติด
ช่ัวจึงจะพนจากโลกน้ีไปได  
 
 
 เพราะแมคุณความดีจะสงผลใหเปนสุขไปเกิดในสุคติโลกสวรรค เปนเทพ 
อินทร พรหม ก็ตาม แตเมือ่กําลงัของกุศลกรรมความดีน้ันๆ หมดลง ก็ยอมตอง 
กลับมาเวียนวายตายเกิดอีก ทางพระจงึมุงสอนใหมุงภาวนา ทําจิตใหรวม ระวังต้ัง
มั่น ทําจิตใหมปีญญารูความเปนจริงดวยตนเอง จนถอดถอนอุปาทานความยึดมั่น
ถือมั่นตางๆ      ออกเสีย    จึงจะเปนไปเพือ่ความสิ้นภพสิน้ชาติ   หมดทุกขหมด
ยากโดยแทจริง" 
 
 
 หลงัจากธุดงคไปหลายแหงและหมดภารกจิทางคณะสงฆ  ในป พ.ศ.
2510 หลวงปูสมิไดมาจําพรรษาถาวรทีวัดถํ้าผาปลอง ในคืนวันที่ 13 สิงหาคม 
2535 หลังจากพาพระเณรและญาติโยมน่ังภาวนาถึงเวลาประมาณ 21.30น.  
ทานน่ังพัก ตรวจดูบรเิวณภายในถํ้าอีกประมาณ 20 นาที คลายกับเปนการอําลา 
กอนกลบัเขากุฏิทีพ่ักดานหลังภายในถํ้าผาปลอง และไดมรณภาพในเวลา
ประมาณตีสาม  
 
 

สิริรวมอายุของหลวงปูสิม พุทฺธาจาโร   
82 ป 9 เดือน ( 63 พรรษา ) 

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



 

"เขาไมไดทําประโยชนอะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก" 
หลวงพอพูดถึงผูย่ิงใหญระดับประเทศคนหน่ึง   

หลวงพออุตตมะ (พระครูอุดมสิทธาจารย)  วัดวังกวิเวการาม จ.กาญจนบุร ี
  
 
 พระเกจิอาจารยช่ือดังเปนที่นับถือของชาวไทยเช้ือสายมอญและชาวพุทธ
ทั่วไป     ช่ืนชอบการธุดงคบําเพ็ญเพียรบนปาเขาเปนวัตร   เปนเวลานานหลายป   
ทานเปนชาวพมา   ออกบวชเปนสามเณรเมื่ออายุ 18 ป    และต้ังใจบวชตลอด
ชีวิต  ขยันศึกษาทั้งทางปริยัติและปฏิบัติ  โดยสอบไดนักธรรมเอกและเปรียญ 8 
ประโยค (สูงสุดของพมาขณะน้ัน) และมีความรูในดานวิปสสนากรรมฐาน และ
รอบรูในเรื่องพทุธอาคมเปนอยางดี (จงึสามารถธุดงคในปาเขาสมัยกอนซึง่
อันตรายมาก) 
 
 
 ภายหลังทานจึงไดธุดงคเขามาจําพรรษาในประเทศไทยและไดรวมกับ
ชาวบานสรางสํานักสงฆข้ึนในจังหวัดราชบรุี ตอมาไดรบัอนุญาตจากกรมการ
ศาสนาใหใชช่ือวา วัดวังกวิเวการาม หลวงพออุตตมะไดรับการยอมรับเขาเปน
คณะสงฆไทยและไดรับการเลื่อนยศตามลําดับ จนสุดทายไดรับพระราชทานเลือ่น
สมณศักด์ิเปน พระราชอุดมมงคลพหลนราทร เมื่อ พ.ศ. 2534   
 
 

มรณภาพในวันท่ี  18 ตุลาคม พ.ศ. 2549     
สิริอายุรวม   97 ป 

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



 

"มีแตคนไมฉลาดเทาน้ันท่ีจะไมรูวา ในหลวงพระองคน้ีมีดีอยางไร" 

พระอาจารยวัน อุตฺตโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร)  
พระอปุฏฐากหลวงปูมั่น ทําหนาที่นานที่สุด  
 
 
 พระอาจารยวันต้ังใจออกบวชดวยตัวเอง  เมื่ออายุ 15 ป     และไดตาม
ทานพระอาจารยวัง ฐิติสาโร  ออกธุดงคเที่ยววิเวกตามสถานที่ตางๆ อยูถึง 4 
พรรษา     กอนจะกราบลาไปศึกษาทางปริยัติธรรมที่วัดสทุธาวาส และตอมาได
ไปฝากตัวเปนศิษยพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล    ซึง่เปนหัวหนาใหญฝายกรรมฐาน 
สามารถทองจําปาฏิโมกขไดภายใน 20 วัน     และสอบไดนักธรรมโทในขณะเปน
สามเณร    และสอบไดนักธรรมเอกในไมกีป่ตอมา     
 
 
 หลงัจากอปุสมบทเปนพระภิกษุแลว พระอาจารยวันไดมีโอกาสไปจํา
พรรษาและอยูรบัใชพระอาจารยหลุย จนฺทสาโร ที่วัดปาบานหนองผือ และใน
ที่สุดก็ไดฝากตัวเปนศิษยรบัใชใกลชิดอุปฏฐากพระอาจารยมัน่ ภูริทัตโต ซึ่งได
เดินทางมาจําพรรษาที่วัดน้ีพอดี   ในขณะน้ันก็ไดรับความเมตตาจากพระอาจารย
มหาบัว ญาณสัมปนโนและพระอาจารยองคอื่นๆ คอยแนะนําในการอุปฏฐากพระ
อาจารยมั่นดวย ตอมาทานไดลาไปปลีกวิเวกไปภาวนาในปาอันรกทบึ   
 
 
 มีเรือ่งอัศจรรยในชวงแรกวา ทานเกิดอาพาธอยางหนักอาเจยีน และถาย
จนหมดแรง แตสุดทายไดฉันเกลือทีเ่หลือจากการฉันมะขามปอมของพระอาจารย
มหาบัวที่ติดไปดวย อาการก็หายเปนปลิดทิ้ง   
 
 
 



 

 ในปาน้ันเอง  ทานใชความอดทนตอหญิงสาวที่มาย่ัวยวน  ในที่สุดเห็นวา
สถานที่ไมเหมาะสม     จึงตองหลีกออกมา    แลวตัดสินใจเดินทางไปธุดงคกับ 
พระอาจารยมหาบัว พอใกลวันวิสาขะ จงึเดินทางกลับมาอปุฏฐากพระอาจารยมั่น
เหมอืนเดิม     ซึ่งพระอาจารยมั่น ไดใหกําลังใจและใหโอวาทวา          การเจรญิ
อานาปานสติ กเ็ปนทางที่ดีเหมอืนกัน เพราะการเจรญิกรรมฐานแตละอยาง เมื่อ
จิตจะรวมลงเปนสมาธิน้ัน  ยอมนอมลงสูคลองอานาปานสติเสียกอน   จงึรวมลง
เปนสมาธิ พระอาจารยทั้งหลายไดกลาวไววา “กรรมฐาน 40 หองเปนนองของอา
นาปานะ” ดังน้ี  
 
 
 ในปตอมาพระอาจารยวัน ก็กราบลาไปธุดงคภาวนาอีกและเมื่อ         
พระอาจารยมั่นอาพาธ ทานก็ไดกลบัมารับใชอุปฏฐากพระอาจารยมั่นจนถึง     
วันมรณภาพและฌาปนกิจเสรจ็ ถือวาเปนผูที่ไดอุปฏฐากพระอาจารยมั่นได
ยาวนานที่สุดนับเวลาไดประมาณ 5 ป เพราะปกติพระอาจารยมั่นจะไมอยูที่ใด
นานนัก เพราะทานเปนนักปฏิบัติจึงเปลี่ยนสถานที่บําเพ็ญไปเรือ่ยๆ หลงัเสรจ็กจิ 
พระอาจารยวันก็ออกธุดงคปลีกวิเวกตามปาเขา ในภาคเหนือและลงไปภาคใตอยู
หลายป   จึงเดินทางกลบัไปที่ภาคอิสาน  และไดกอต้ัง..  วัดถํ้าอภัยดํารงธรรมข้ึน   
ซึ่งอยูในเขตเทือกเขาภูพาน  
 
 ในชวงแรกน้ันความเปนอยูในวัดคอนขางลําบากมากแตก็เหมาะแกการ
ภาวนา ตอมามีปญหาการเมืองเกิดกลุมคอมมิวนิสต พระอาจารยวันก็โดนเพงเลง็
และปองรายเพราะคิดวาทานสนับสนุนพวกอยูปา แตทานกไ็มหนีเพราะเช่ือมั่นใน
กรรมดี  เคยรับกจินิมนตไปเจริญพทุธมนตและตองเทศนใหญาติโยมฟงในตอน
เย็นดวย  กวาจะกลบัถึงวัดก็คํ่ามืด  จึงถูกทหารกราดยิงดวยปนM16  แตพระ
อาจารยวันและคณะ ก็เดินกลับวัดดวยอาการปกติโดยไมมีใครเปนอะไร ภายหลัง
ผูบังคับบญัชาทาหาร ก็ไดไปกราบขอขมาเพราะเปนความเขาใจผิดกัน (เปนชวง
ประกาศเคอรฟวหามออกจากบานในยามวิกาล ทหารคิดวาเปนผูกอการราย)  



 

 นอกจากเปนพระวิปสสนาจาร ที่มีจริยวัตรอันงดงามและเครงครัดใน         
การปฏิบัติ สามารถเทศนาธรรมไดลึกซึ้ง  จนเปนที่นิยมของประชาชนผูใฝในธรรม   
พระอาจารยวัน ยังไดสรางประโยชนใหกบัประเทศอีกเชน สราง ร.ร.อภัยดํารง
ธรรม  และใหทุนนักเรียนพรอมสนับสนุนคาใชจาย คาอุปกรณแกโรงเรยีนหลาย
แหง  รับอุปถัมภศูนยเลี้ยงเด็กบานเหลาใหญ บานสองดาว บานทาศิลา        
สรางอางเก็บนํ้า     ทําถังกรองใหชาวบาน โครงการหลายโครงการที่ทําให
ชาวบานหลายอําเภอไดมีนํ้าประปาใช      ไปชวยเหลือแนะนําพระเณรที่ไปสอบ
นักธรรมทุกป 
  
 กิจวัตรประจําวันของทานคือ ต่ืนนอนเวลา 2.00 นาฬิกา ทําความเพียร 
บําเพ็ญภาวนา เดินจงกรม ทําวัตรสวดมนต และออกบิณฑบาตเวลา 7.00 น. ฉัน
เสร็จ บําเพ็ญภานาถึง 12.00 น.  พักผอนและบําเพญ็เพียรตอ  14.00-16.00 น.
หลงัจากน้ันรับแขก กวาดลาดวัดและทํางานอื่นๆ      19.00 อบรมพระเณร      
22.00 จึงจําวัดพักผอน   
 
 จะเห็นไดวาทานเปนพระปฏิบัติจริงๆ    มีจริยวัตรที่งดงามนาเคารพ 
และเปนไปเพื่อการหลุดพนเทาน้ัน   เปนพระที่ไมสนใจลาภสักการะ ตอนแรก
ทานต้ังใจอปุสมบทเปนพระเมื่อ 25-26    เพราะตองการใหพรรษาออนกวาเพือ่
พระรุนเดียวกัน   ซึง่แสดงใหเห็นถึงการไมมักใหญใฝสงู  หรือไมตองการลาภ
สักการะน่ันเอง   เมื่อมีผูบรจิาคสวนตัว ทานก็จะเฉลี่ยใหเพื่อนสหธรรมิกหรือ 
อนุเคราะหไปยังวัดตางๆ  
 
 

พระอาจารยวัน อุตฺตโม  วัดถํ้าอภัยดํารงชัย จ.สกลนคร  
มรณภาพ ในวันท่ี 27 เม.ย. 2523  สิริอายุ 59 ป 

(ยอความจากประวัติพระอาจารยวัน อุตฺตโม  โดย พระปริยัติสารสุธี) 
----------------------------------- 



 

"กระแสจิตของพระองคทานมีพลัง พลังท่ีเกิดจากการปฏิบัติท่ีดี” 

 ครูบาพรหมจักร  (วัดพระพุทธบาทตากผา) 
 
 ครูบาพรหมจักรไดบรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุ 15 ป      สอบนักธรรม
ไดเมื่อบวชเปนพระภิกษุได 1 ปและเริม่ออกธุดงคเมื่อพรรษาที่สี่ โดยมุงหนาเขาสู
ปาแสวงหาที่วิเวกเพื่อบําเพ็ญภาวนาไดเต็มกําลัง  ทานเดินทางไปหลายจังหวัดใน
ภาคเหนือ เลยไปถึงพมาและตามหมูบานเกรี่ยง ครูบาพรหมจักรทานถือธุดงควัตร     
อยูปาเปนวัตร     ออกบิณฑบาต-หมผาบังสุกุลเปนวัตร ฉันมื้อเดียว เดินทาง
ธุดงคไปตามปาหลายแหงรวมเวลาหลายสบิป    ตองเจออุปสรรค ความทุกข
ลําบากมากมาย    บางคราวตองอดอาหารหลายวัน 
   
 ภายหลังทานมาจําพรรษาประจําที่วัดพระพุทธบาทตากผา   แตเมื่อมี
โอกาสแมจะชราภาพมากแลวทานก็ยังนําพาภิกษุสามเณร   ออกเดินธุดงคไปอยู
ตามปาหรือปาชาเปนครัง้คราว  และไดกอต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดต้ังสํานัก
ปฏิบัติธรรมวิปสสนากรรมฐาน   พัฒนาจนวัดพระพุทธบาท    จากที่เคยรางมา
พันกวาปจนเจริญรุงเรือง        เปนพระที่มจีริยวัตรอันงดงาม   และมีวัตรปฏิบัติ
ที่เครงครัดอยางมาก   กอนจะละสังขาร ทานครูบาไดต่ืนจากจําวัดแตเชา ปฏิบัติ
ธรรมตามกิจวัตร เมือ่ถึงเวลาทานลกุน่ังสมาธิ สํารวมจิตสงบระงับ  และมรณภาพ
ในทาน่ังสมาธิภาวนา เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2527 สิริอายุ 87 ป (67 พรรษา)       
หลงัพระราชทานเพลงิเสรจ็สิ้นปรากฏวา อัฐิของครูบาพรหมจักรไดกลายเปนพระ
ธาตุ  มีวรรณะสีตางๆ หลายสี   เปนที่อัศจรรยของคนที่ไดพบเห็น  
 
โอวาทของทานครบูาพรหมจักร  1.ปญญา ความรอบรู    2.สัจจะ ความจรงิใจ 
คือประพฤติสิ่งใดก็ใหไดจรงิ  3.จาคะ สละสิง่เปนขาศึกแกความจริงใจ  4.อุปปส
มะ สงบใจจากสิง่เปนขาศึกแกความสงบ รวมทั้งสี่ประการน้ี ทานเรียกวา 
อธิษฐานธรรม  คือ ธรรมที่ควรต้ังไวในใจ 
 



 

 
หลวงปูบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต  (ที่พักสงฆสวนทิพย  จ.นนทบุร)ี 

ลูกศิษยทานหน่ึงยืนยันวา หลวงปูทานกลาววา..  " ในหลวงเปนพระโพธิสัตว " 
 
 
 หลวงปูเปนศิษยองคสําคัญของหลวงปูชอบ ฐานสโม ซึ่งพระและโยมใน
วงพระธุดงคกรรมฐานรูจักทานดีเปนอยางย่ิง และภายหลงัยังไดเรียนกรรมฐานกบั
ทานพอลี ธัมมธโร ซึ่งเปนพระอาจารยสายวิปสสนาองคสําคัญของไทยอีกรูปหน่ึง 
 
 
 หลวงปูบญุฤทธ์ิ   ในอดีตทานเปนนักศึกษาปรญิญาจากตางประเทศ  
เปนขาราชการที่มีอนาคตสดใส แตลาออกมาบวชดวยความเลือ่มใส ในปฏิปทา
พระปาสายหลวงปูมั่น ภูริทัตโต  ทานออกบวชและปฏิบัติแบบถวายชีวิต      
ออกธุดงคตามปาเขาโดยตลอด ดวยความที่ทานแตกฉานในพระไตรปฎกและการ
ทําสมาธิวิปสสนา จึงไดรบันิมนตใหทําหนาทีเ่ปนพระธรรมทูต ไปเผยแพรพระ
ศาสนาที่ออสเตรเลียต้ังแตประมาณป พ.ศ.2516  
 
 
 ไดสอนการปฏิบัติภาวนาทั้งคนไทยและชาวตางชาติ ซึ่งไดเขียนหนังสือ
เปนภาษาอังกฤษไวใหชาวตางชาติเรียนเขาใจงายข้ึนดวย  ทานอยูเผยแพรที่
ออสเตรเลียประมาณ   30 กวาป  จึงกลับมาจําพรรษา        ที่พักสงฆสวนทิพย 
จ.นนทบุรี จนถึงปจจบุัน (2554)   เปนพระวิปสสนากรรมฐาน  ที่มีขอวัตรปฏิบัติ
สมบรูณแบบ เปนเน้ือนาบญุที่หาไดยากย่ิงในยุคปจจุบันองคหน่ึงก็วาได  
 
 
 
   



 

อ.พร รัตนสุวรรณ  
 
         อ.พร รัตนสุวรรณ  ถือเปนปราชญทางพระพทุธศาสนาทานหน่ึงของไทย
เช่ียวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  รอบรูในการการทําสมาธิและวิปสสนากรรมฐาน  
แตกฉานในพระไตรปฎก-ปรัชญาและศาสตรหลายแขนง ทําประโยชนให
ประเทศชาติและพระศาสนาไวอยางกวางขวาง เปนผูแจกแจงธรรมะไดอยางลึกซึ้ง 
มีผลงานทางตํารา และกอต้ังหนวยงานเผยแพรศาสนามากมาย เชน ธรรมวิจัย  
ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยปฏิบัติธรรมแคมปสน สํานักคนควาทางวิญญาณฯ   
 
อ.พร ไดกลาวถึงในหลวง (ร.๙)  ซึ่งมีใจความสรุปไดประมาณวา ....   
 
  "พระองคเปนผูมพีระเมตตาสูงมาก     ทําใหประชาชนสวนใหญ  เมื่อได
พบเห็นพระองคทานโดยเฉพาะดวยตาตนเอง    จะมีความช่ืนชมยินดี  และอยาก
รับใชอยากทําอะไรถวายทาน   เหตุเพราะพลงัเมตตาในพระองคแผออกมาดึงพลงั
เมตตาของแตละคน   ซึ่งแตละคนจะรูสกึไดมากนอยตามความเมตตาที่ตนเองม ี   
ลักษณะเชนน้ีเปนลกัษณะของผูมีบญุ   และผูทีจ่ะประสบความสําเรจ็    การจะมี
คนรัก ร่ํารวยสุข-สบายไดจรงิ     จะตองเกิดจากมพีลงัเมตตาในตนเอง  เปนพลัง
ที่ดึงใหมีคนอยากชวยเหลือสนับสนุน    เต็มใจรับใชหรือทํางานให  "  
 
 ปจจุบันวิทยาศาสตรพสิูจนไดแลววา การกระทําแตละอยางสงผลใหเกิด
ความคิดและอารมณตางกัน อารมณที่ตางกันสงใหรางกายหลัง่สารเคมีและเกิด
พลังงานบางอยางข้ึนซึง่วัดผลไดบางแลว เชน ผลทีเ่กิดกบัโมเลกุลนํ้า แสงออราใน
ตัว และคลื่นสมอง    คนดีจะมีออราและคลื่นสมองแบบหน่ึง มีพลังงานที่สงให
โมเลกุลนํ้าในรางเรียงตัวเปนระเบียบ และปลอยสารเคมทีีม่ีประโยชนตอรางกาย
ออกมาเปนประจํา   สวนคนไมดีจะมีออราและคลื่นสมองอกีแบบหน่ึง มพีลงังาน
ที่สงใหโมเลกุลนํ้าในรางลมเหลวและปลอยสารเปนพิษออกมาทํารายรางกาย
ตัวเอง        



 

 พลังงานที่เกิดจากใจของแตละคน หากเหมอืนกันจะดูดเขาหากัน       
ถาแตกตางกันจะผลกักันออก   ด้ังน้ันคนชอบทําบุญจึงรูสกึไมอยากอยูรวมกับคน
ที่เห็นแกตัว  เด็กหลงัหองจึงหมั่นไสเด็กเรียนหนาหองโดยไมมีเหตุผล     การทําดี
กับคนไมดี เขาจะไมเห็นคุณคา ทําใหรูสึกวา "ทําบุญกบัคนไมข้ึน" (แตเกิดพลังดี
สะสม) คนรกัหมาเห็นใครใหขาวหมาจรจัด ก็นึกอนุโมทนาปลื้มใจ  คนเห็นแกตัว 
ไมชอบหมา ก็นึกดาและหมั่นไสในใจ  หาวาโงเอาเงินไปซื้อของกินเองดีกวา ฯลฯ 
พลังงานทางจิตวัดผลงายๆ ไดจากชีวิตประจําวัน เชน เห็นคนย้ิมเราก็อยากย้ิม  
เห็นคนหนาบึ้งเราก็ขุนใจไปดวย  
 
 อ.พร ยังกลาวไวอีกบทหน่ึงประมาณวา..   " ผูปฏิบัติธรรมจะเขาถึง
หลักธรรมข้ันสูงไมได  หากไมเช่ือวาพระพุทธเจามีคุณสมบติัวิเศษตางๆ   ตามที่
คัมภีรกลาวไว    และประเทศไทยจะอยูไมได    จะวุนวายมาก หากประชาชน
สวนใหญ ไมเช่ือมั่นในพระอจัฉริยะภาพ และการเปนผูทรงคุณธรรมของ ในหลวง  
 

ประวัติยอ อ.พร รัตนสุวรรณ 
 
 อ.พร รัตนสุวรรณ เกิดเมือ่ป พ.ศ.2461 เขากรุงเทพฯ มาอยูวัดมหาธาตุ
ยุวราช-รังสฤษฏต้ังแตอายุ 13  ไดศึกษาบาลีไวยากรณและแปลธรรมบทจนอายุ 
17 จึงไดบวชเปนสามเณร และเพียงพรรษาเดียวก็สอบไดเปรียญ 3 ประโยค และ
สอบไดจนถึงประโยค 6 ในขณะที่ยังเปนสามเณรน่ันเอง เมื่ออายุ 20 จงึได
อุปสมบทเปนพระภิกษุ และรับหนาที่เปนครสูอนบาลีที่วัดมหาธาตุอยู 2 ป     
ทานเปนพระที่ชอบศึกษาคนควาโดยเฉพาะพระไตรปฎก  ตอมาไดขอลาไปปฏิบัติ
ธรรมทีเ่พชรบุรี  และยายไปอยูกบัทานพทุธทาสระยะหน่ึง    กอนจะยายไปจํา
พรรษาอยูที่บานเกิดคืออุตรดิตถ  2 ป และยายตอไปที่เชียงใหม   ซึ่งที่น่ีเองทาน
ไดต้ังใจศึกษาพระไตรปฎก-อรรถกถาอยางเดียวถึง 4 ปเต็ม  โดยไมรับกิจนิมนต
ใดๆ เลย     พ.ศ.2491 เปดโรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตยข้ึนครั้งแรกที่เชียงใหม  
ออกเทศนอบรมธรรมใหแกนักเรียนและประชาชนทั่วไป  



 

ตอมาถูกนิมนตมาอยูที่วัดอุโมงค  และไดต้ังพุทธนิคมเชียงใหม  สวนพุทธ
ธรรม ฯลฯ  เมื่อยางอายุ 30 ในป 2492 ไดรวมกับหลวงพอปญญานันทะภิกขุ 
เทศนอบรมนักเรียนและประชาชนในเทศบาลเชียงใหมจนไดรับความนิยม เพราะ
เปนแนวหลักธรรมเนนเหตุผลไมงมงายเขาใจงาย จึงทําใหเกิดการกอสรางพุทธ
สถาน-เชียงใหมข้ึนเปนครัง้แรกในคราวน้ันเอง  ตอมาเมื่ออายุ 34  ทานอาจารย
พรไดปวยเปนวัณโรคจึงจําเปนตองลาสิกขา แลวออกไปพกัรักษาตัวพรอมปฏิบัติ
ธรรมไปดวยที่ภูเขาหวยฝาย เมื่อหายจากโรคทานจึงเริม่ออกสอนพระพทุธศาสนา
ใหกับโรงเรียนและวิทยาลัยตางๆ โดยสอนฟรีทุกอยางรวมเวลาบําเพญ็ภาวนาและ
เผยแพรที่ภาคเหนือถึง 11ป จนมีช่ือเสียงเปนที่รูจักในเมืองเชียงใหมสมัยน้ัน  
 
 พ.ศ.2498 ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเชิญตัวมาเปนอาจารย
บรรยายในคณะพุทธศาสตรและออกไปสอนตามโรงเรียนตางๆ ประมาณ 10 แหง 
ตอมาไดเปดโรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตยในนามของมหาวิทยาลัยเปนแหงแรก
ในกรุงเทพฯ เปนผูกอต้ังธรรมวิจัย ซึ่งอยูในวัดมหาธาตุ สาํหรับปรบัปรุงวิจัยการ
บรรยายธรรมและการปฏิบติัใหเหมาะสมแกนักเรียนเยาวชนแลประชาชนทั่วไป  
การสอนของอาจารยพร เขาใจงาย ลึกซึง้ ไมนาเบื่อ จงึไดรบัความนิยมในสมัยน้ัน
เปนอยางมาก ถึงกับผูฟงลนหองออกมาเลยทีเดียว นอกจากน้ีทานยังบรรยาย
ธรรมออกอากาศทางชอง 7(สมัยขาวดํา)  ติดตอกันเปนเวลาถึง 10 ป  
 
 ตอมาไดกอต้ังสํานักพิมพและสํานักคนควาทางวิญญาณข้ึน ทานพบวา 
การจะสอนศีลธรรมอยางไดผล  ควรใหเขาใจหลักปฏิจสมุปบาทกอนจึงจะคอยให
ความรูดานอื่นตอไปซึง่ไดเขียนตําราไวจํานวนมากทัง้ทฤษฎีตามหลกัพระไตรปฎก 
พระอภิธรรม รวมถึงข้ันงายดวยการเรียนรูธรรมผานโลกหลังความตาย  ดวยอิง
หลักตามพระไตรปฎกที่ทานเชียวชาญอยางมาก   และเสรมิดวยงานวิจัยตางชาติ  
บทความแปลจากทั่วโลก    เพื่อแสดงใหคนรุนใหมเขาใจไดวานรกสวรรคมจีรงิ   
และสิง่เหลาน้ีนอมนํามาสูการเขาใจธรรมข้ันสงูไดอยางไร  (ทานแตงตําราและมี
การสอนหลายวิธี สําหรบับุคคลทีม่จีริต ปญญาแตกตางกัน) 



 

 พ.ศ.2518 ไดกอต้ังศูนยปฏิบัติธรรมแคมปสนข้ึนเพื่อใหเปนที่ศึกษา
คนควาวิจัยและฝกอบรมดานวิปสสนากรรมฐาน และตอมาไดมอบใหเปนสมบัติ
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)   อาจารยพร เปนผูดําเนินการตรวจ
ชําระคัมภีรอรรถกถา-ฎีกา ซึ่งเปนหนังสอือธิบายพระไตรปฎก และไดสงมอบ
ใหกับ มจร.         ซึ่งตรวจชําระและจดัพิมพไดเสร็จแลวถึง 47 คัมภีร  เปนการ
มอบองคความรูเพือ่ความเขาใจในพระธรรมอยางละเอียดและถูกตอง   เปรียบดัง
ไดมอบสมบัติอันล้ําคาไวใหกับพระเณรและพุทธศาสนิกชนไทยเลยทีเดียว  
 

[พระไตรปฎกภาษาเดิมลึกซึ้งมาก ตองผูที่แตกฉานเทาน้ันถึงจะแปลและ
ตีความไดรอบคอบถูกตอง คนธรรมดาแคอานตามตัวหนังสอืจะเขาใจคลาดเคลื่อน
ไดงาย ปจจบุันก็มีคนเขาใจผิดเยอะมาก ดวยไมแตกฉานในบาลี ไมปฏิบัติใหเขาใจ 
ดังน้ันจึงจําเปนตองไดรบัคําอธิบายจากผูที่ศึกษาปฏิบัติมาอยางชํ่าชองอีกที] 
 
 อาจารยพรจากโลกน้ีไป ทั้งที่ยังมงีานที่ต้ังใจจะทําเพื่อพระศาสนาอกี
มากมาย  ในวันที่ 24 ก.พ.2536 สิริอายุ 74 ป    หากใครสนใจศาสนาพุทธแบบ
เขาใจงาย ละเอียดครบถวนทุกแงมมุ ถูกหลักการและเปนวิทยาศาสตร ซึ่งมทีั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   ทั้งตําราในเชิงลึกและสําหรบัผูสนใจเรือ่งโลกหลงัความ
ตายแบบสนุกไมงมงายไดสาระและไดประโยชน สามารถติดตามงานเขียนที่
ทรงคุณคาของทานไดที่ ... 
     

"มูลนิธิอาจารยพร"   
 สํานักคนควาทางวิญญาณ  สามเสนซอย 1  (ใกลบางลําพู) 

 โทร. 02-629-1951  / 02-282-2025  (วันเวลาราชการ)   
 
 

[หมายเหตุ : ติดตามเสียงอานหนังสอื แววเสียงสวรรค ไดที่ www.jozho.net] 

 



 

 
"นางแกวคูบารมี" 
 
 
 จากประวัติของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวหลายองค จะเห็นไดวา
จะตองมีคูบุญบารมีที่ปรารถนาจะติดตามเพื่ออปุฏฐากดูแลพระองคทานดวย เชน 
พระมเหสี ราชโอรส  ราชธิดา  พระประยูรยาท  นายทหารเอกคูบารมี   ฯลฯ  
 
 
 เพราะการเปนพระโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญบารมียาวนาน  ซึ่งจะมผีู
ปรารถนาเปนสาวกติดตามไปทกุภพทุกชาติเปนจํานวนมาก และผูที่จะมาเกิดเปน
คูบารมีน้ันก็ตองมบีุญมีวาสนาบารมีเหมาะสมกันดวย โดยเฉพาะคูครอง ที่ตองมี
บารมีและคุณธรรมอื่นๆ ใกลเคียงกัน  ไมอยางน้ันจะเกิดมาเปนคูครองโดยเฉพาะ
คูบารมีไมไดเด็ดขาด    
 
 
 ซึ่งเรื่องน้ีก็ตรงกับที่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ไดกลาวไวใจ
ความโดยยอวา .. "ในหลวงและพระราชีนี คือ หัวใจของชาติไทยเรา  ใหพากัน
เทิดทูน"        
 
 

ดังน้ันจึงพูดไดวา .. พระองคท้ังสองคือคูพระบารมีกันโดยแท  
 ขอพระองคทรงพระเจริญ 

 
 
 



 

 
 ทั้งหมดคือตัวอยางของบุคคลผูปฏิบัติธรรมในระดับสูง และทําประโยชน 
ใหประเทศชาติมาตลอดชีวิต  เชน องคสมเด็จพระสังฆราชที่ไดรับการยอมรับจาก
คณะสงฆทั่วโลกทุกนิกาย  อยากใหคิดดูวาเหตุใดทุกทานถึงช่ืนชมสรรเสรญิใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ไดเพียงน้ี  กอนจะปรามาสลบหลูใคร ควรพิจารณาใหรอบคอบ 
เพราะจะสงผลเสียตอตัวทานเองหลายภพชาติ  โลกน้ีเต็มไปดวยขอมูลเท็จและสิ่ง
หลอกลวงจากคนบาปขาดศีลธรรม ที่มักชักนําใหเราทําช่ัวไปกับพวกเขาดวย  
 

รักบานเมืองเปนสิง่ดี แตตองรกัอยางมีสติ ตองพจิารณาใหชัดวา สิง่ที่ได
ยินแคการปลุกปนใหเกิดกระแส เพือ่ผลประโยชนของคนบางกลุมหรอืไม          
รักประชาธิปไตยแตอาจมีแคเราทีเ่ดือดรอนโดยสุดทายคนไดประโยชนจะไมสนใจ
มาชวยเหลือจริงจงั  ครบูาอาจารยเลาใหฟงวา.. ผานราชดําเนินยังเห็นวิญญาณ
คนตายกรี๊ดรองดวยความทุกข อยูมาต้ังแต 40 ปกอนจนถึงปจจุบัน  แมใครจะต้ัง
ใหเปนวีรชน แตหากตายดวยจิตเปนทุกข เครียด โกรธ ก็ไปสุคติยาก จะไปสวรรค
ไดตองตายแบบมหาตมะคานธี ที่ตายพรอมรอยย้ิมดวยใจอภัยทุกคนเทาน้ัน 
 

หลายคนหาวาผมเปนคนงมงายในไสยศาสตร แตหากเคยฟงผมบรรยาย
จะรูวาผมเนนเหตุผล เนนหลักธรรม การนํามาใชไดจริงและพิสจูนได การเปลี่ยน
จากครสิตเปนพุทธไมไดจบัฉลากมา แตเพราะศึกษาและปฏิบัติจนพอเขาใจใน
หลักปฏิจสมปุบาทในหัวขอ“วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรปู” ซึ่งตอมาทําให
เขาใจเรื่องของจิตเปนคลื่นพลงังานในแนวทางวิทยาศาสตร เปนเรื่องปกติมีอยูจริง
เกี่ยวเน่ืองกับชีวิตของเราทุกคน ไมใชเรื่องมหัศจรรยอะไร ชีวิตยังโชคดีไดเจอสิ่ง
เหนือสัมผัสหลายอยาง "พิสูจนและเจอมากับตัวเองหลายครั้ง" ไดเจอผูปฏิบัติ
ธรรมจนมีฤทธ์ิอานใจได รูวาเราคิดอะไรอยู ทานเหลาน้ีเปนนักปฏิบัติธรรมที่ไมได
เอาญาณวิเศษมาหากินเหมือนในทีวี สามารถมองเห็นความจรงิไดคอนขางชัดวา 
ใครดีไมดีอยางไร  และทุกทานทีผ่มเจอมาน้ัน  ลวนสรรเสรญิช่ืนชมพระบารมีและ
พระจริยวัตรของ  "ในหลวงรัชกาลที่ 9 "   แลวจะใหผมคิดอยางไร??  



 

วิธีอธิฐานจิตถวายในหลวง                                          
 
 

 หลวงพอพุธ ฐานิโย พระกรรมฐานผูทรงคุณธรรม เคยเทศนไววา.. "เวลา
น้ีบานเมืองของเราอยูเพราะในหลวงองคเดียวเทาน้ัน  ไมเคยมีในประวัติศาสตรที ่   
ในหลวงจะเสด็จเหยียบแผนดินไทย ไปทุกหยอมหญาเหมือนในหลวงพระองคน้ี
เพราะฉะน้ัน ใหสวดมนต ภาวนา(ทําสมาธิ-เจรญิสติ) นอมจิตนอมใจอธิฐานจิต 
ขอใหในหลวงทรงพระชนมายุยืนนานถึงรอยปสองรอยป"    
 
 หลวงพอสอนวิธีอธิฐานจิตถวายในหลวงไวดังน้ี..  "ขาพเจาไดบําเพ็ญกุศล
คุณความดีมา  รับราชการมาดวยความสุจริต  ทําประโยชนใหแกประเทศชาติ
บานเมือง   ไดรับใชครูบาอาจารยเปนบุญกุศล  (หรือนอมถึงบุญกุศลดานอื่นทีเ่รา
เคยทําไวทั้งหมด )  ขาพเจาขอประมวล (ความดีทั้งหมด) มาอุทิศเปนพลงั นอม
จิตนอมใจ  ขอใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระชนมายุย่ิงยืนนาน 
ปราศจากพระโรคาพาธทั้งหลายทั้งปวง  เปนรมโพธ์ิรมไทรแกพสกนิกรสบืไป"   
(สาธุ ๆ ๆ ) 
 

(ยอความจากหนังสือ “ฐานิยปูชา” รวบรวมโดย ดร.ดาราวรรณ เดนอุดม) 
  
 สมาธิ การเจริญสติ สวดมนต-รักษาศีล  มีอานิสงสมากกวาบริจาคเงิน
และใหผลสูง   นําบุญน้ีมาต้ังสจัจะเพือ่อธิฐานขอพร หรอืใชในการถวายพระพรได
เปนอยางดี   เชน.. .. ดวยขาพเจาต้ังใจสวดมนตรักษาศีล (ก่ีขอก็ไดท่ีทําไดจริง)  
ขอการสวดมนตและศีลท่ีขาพเจาต้ังใจรักษา และจะต้ังใจรักษาตลอดไป     
ขอนอมเปนพลังถวายบูชาแด..  ขอให.... (ใชหลักการน้ีอธิฐานใหพอแม ลูก คน
รัก หรืออธิฐานแกปญหาใหตนเอง ถาขอใหคนอื่น หรือขอเพื่อเปนปจจัยใหไดทํา
ความดีย่ิงข้ึน จะเห็นผลงายและไวข้ึน แตถาทําดีหวังรวย หวังโชคดี สวนใหญหลง
แทบทุกราย)   



 

พลังจากจิตมีสองอยางคือ 

 
1.พลังดีจากอารมณบวก (กุศลจิต)   
จิตผองใส สงบ  เปนสุข  เบาสบาย การทําบุญ สวดมนต สมาธิ ฯลฯ    
2.พลังรายจากอารมณลบ (อกุศลจิต)   
โกรธ อาฆาต เครียด หงุดหงิด หวง กังวล นอยใจ อยากได  สงสาร ฯลฯ    
 
 วิทยาศาสตรพสิูจนไดวา.. อารมณตางๆ ทําใหเกิดคลื่นพลังงานภายในตัว
เราตางกัน การทดลองของญี่ปุนพบวาอารมณบวกจะเกิดเปนคลื่นพลังทีส่งไปทํา
ใหนํ้าเกิดผลกึสวยงามได อารมณลบทําใหผลกึนํ้านาเกลียดไมเปนระเบียบ 
รางกายประกอบดวยนํ้าสวนใหญ คลื่นพลังจากอารมณจงึมีผลตอสุขภาพตนเอง
ในเบื้องตน และถายทอดสูวัตถุและสิง่มีชีวิตไดดวย  การเพงจดจอถึงสิ่งใดดวยใจ
แนวแน  สงพลังที่เรากอในใจใหมผีลกับสิ่งมีชีวิตและวัตถุได การสมัผสัคลื่นจาก
จิตแบบงาย เชน บางครั้งรูสึกวามีใครแอบมอง ทัง้ที่ไมรูตัว แตหันไปดูก็พบมีคน
แอบมองอยูจริงๆ น่ันเพราะมีคลื่นพลงัจากจิตทีค่นแอบมองสงมาหาเรา  
 

พลังจากจิตแคคิดถึงกส็งหากันไดแมจะมองไมเห็นหนาก็ตาม หากคิดถึง
ใครดวยจิตที่มีพลังลบสงไป จะมผีลทําลายโมเลกลุนํ้าในรางกายและกอความ
รบกวนคลื่นสมองของอีกฝายใหวาวุนและเครียดได เมื่อสงพลังลบไป ยังมผีลสงให
อีกฝายหรือคนรอบขางรูสึกกบัเราแงลบไปดวย คลายเห็นคนรองไหก็ทุกขใจตาม 
ซึ่งอีกฝายจะคิดแงลบตอบกลบัมาแคไหน อยูที่พื้นฐานคุณธรรมในใจที่มีมากนอย  
(หวงลูก,แฟนดวยจิตกงัวลคือสงพลังลบไปหา) หากสงพลงับวกไปจะมผีลให
โมเลกุลนํ้าในรางกายของอีกฝาย เรียงตัวสมบูรณข้ึน ทําใหคลื่นสมองสงบเปนสุข 
อีกฝายและคนรอบขางจะรูสึกดี คิดถึงเราในแงดี เหมอืนเหน็ใครย้ิมก็สบายใจดวย  
พลังทางจิตเปนคลื่นพลังงานที่สงถึงกันได คลายสงคลื่นวิทยุ มีการยืนยันจาก
ทดลองวิทยาศาสตรหลายรูปแบบ การสวดมนตหมูหรืออธิฐานจิตใหใครจงึไมใช
เรื่องไรสาระ ย่ิงเปนการทําของคนที่จิตต้ังมั่นและมีจํานวนมาก  "ยิ่งมีผลมาก"    



 

 เวลาเห็นในหลวงประชวร คนสวนใหญจะรูสึกสงสาร รองไหกงัวล 
เครียด!!   รูไหมวาถาคิดพรอมกันหลายลานคน  จะเกดิพลังงานลบ สงไปหา
พระองคมากแคไหน ??!!!   ผูมีศีลและมากดวยความดี จะมีคลื่นพลังงานเขมขน
สะสมในกายและแผรอบตัว(ออรา) ทําใหคลื่นพลงัลบทีส่งมาปะทะไมใหผลหรือ
ใหผลนอยลงได (อานเรือ่งรัศมีกายไดจากพระไตรปฎก) วิทยาศาสตรพสิูจนแลววา
.. ความรักจากแม เปนคลื่นพลงังานแผไปเปลี่ยนอาหารที่แมทําใหเรากินอรอยข้ึน 
โมเลกุลนํ้าในอาหารที่สมบรูณจากคลื่นความรักอันบรสิุทธ์ิ ทําใหสดช่ืนทันทีที่กิน 
หากคนหลายลานฝกทําใจใหเปนสุขกอน  แลวคอยคิดถึงในหลวง นอมสงความสุข
ที่เกิดในใจไปถวาย จะย่ิงสงใหทรงมีสุขภาพแข็งแรงย่ิงข้ึนไดจริง   
  

สิ่งสําคัญทีสุ่ดคือใจเราตองเปนกุศลจิตหรือเบาสบายกอน  การทําบญุทํา
ใหจิตเกิดพลงังานดี ใจสบายแลวนอมสงถวายไป   สําหรับคนทั่วไปอาจใชการ
ระลกึถึงกลิ่นดอกไม หรือดมดอกไมสด จะรูสึกสุขสงบไดรวดเร็ว สมองปลอดโปรง 
แลวจินตนาการสงกลบีดอกไมและกลิ่นหอมจากใจเรา ไปโปรยปรายรอบพระองค
ทาน ขอใหพระองคทรงรูสกึสดช่ืนเบาสบาย ผอนคลาย มคีวามสุข  สนใจฝกได
กับเสียงจูงสมาธิดอกไมเพื่อสงพลังถวายในหลวงโดยตรง ที่ www.jozho.net   

 
เปนกุศโลบายฝกแผเมตตา ปรบัใชไดหลายดาน  สงพลังบวกใหลูก     

ลูกศิษย คนไข จะสงผลดีตอสุขภาพและใจเปนสุขทัง้สองฝาย สอนงาย ไมด้ือ ไม
เกเร   สงใหลูกคาจะคาขายดีมากข้ึน  สงใหคนที่บาดหมางกันหายโกรธเคืองกันได
งายข้ึน  หากเริม่ดวยมีความรูสึกดีตอกันกอน จะสานตออะไรก็งาย ผิดพลาดก็
อภัยงายข้ึน ทําใหการงานธุรกจิราบลื่นข้ึน สงผลดีตามอานิสงสตามการแผเมตตา
ครบทุกประการและทําไดงายกับคนทกุวัยและทุกศาสนา  คนคิดดี จิตมีคลื่น
พลังงานดี จะดึงดูดสิง่ดี คนดี เขาหาเสมอ     เคยไหม?? น่ังใกลหรือคุยกบับางคน
แลวหงุดหงิดหาสาเหตุไมได  น่ันเพราะคลื่นพลงังานมันขัดแยงกัน  อะไร
เหมอืนกันจะดูดเขาหากนั  อะไรตรงขามจะผลักกันออกเสมอ   



 

"คนดีเจอคนดีจะรูสึกดีตอกัน  คนช่ัวเห็นคนดีจะหมั่นไส  คนช่ัวเจอคนช่ัว
จะถูกคอกันงาย" เราเลอืกไดที่จะอยูกับคนดีที่คอยชวยเรา หรืออยูกับคนช่ัวที่จอง
เบียดเบียน ฝกจิตใหมีพลังงานแบบไหนไว จะดึงใหชีวิตตองเจอ ตองจมอยูกบัคน
รัก-คูชีวิต  หรือกลุมคนแบบน้ันไปตลอดเชนกัน   ฝกจิตสรางพลงังานดีต้ังแตวันน้ี 
สงพลังรัก ความสดช่ืน ถวายในหลวง พรอมกันทัง้ประเทศ  สงตอไปหาพอแม ครู
อาจารย   คนรักและลูกหลาน เพื่อนรวมงาน  สุขภาพจะดี จะเกิดสิ่งดีๆ ดึงคนดีๆ 
เขามาในชีวิตอยางไมนาเช่ือ!! นอมสงอวยพรใหคนคิดรายตอประเทศใหเขาเกิดสติ  
มีความสุข    ถาเขาไมกลับใจ  จะแพภัยตัวเองตามกฎแหงกรรม ไมตองโกรธหรือ
แชงเขาเลยครับ   
 

พลังเมตตาจากคนจํานวนมาก เปนพลังเย็น จะมผีลใหคนไมดีกลับใจหรือ
เปลี่ยนแปลงตนเองได    หากเราย่ิงสาปแชง   เทากบัย่ิงสงพลังลบไป   ก็เหมือน
ย่ิงดาย่ิงยุ    ย่ิงสงผลเสีย     ไมทําใหอะไรดีข้ึนมา    ยกเวนผูกกรรมกับเขาไปอีก
นาน ชีวิตจะดีตองหมั่นสรางกระแสจิตสงบสุขภายในแผใหผูอื่นอยูเสมอ  ตองสง
ใหไดแมศัตรูหรือผูที่คิดตางจากเรา    บทพาหงุฯ ไมใชคาถาศักด์ิสิทธ์ิ ที่ทองแลว
จะชนะทุกปญหา แตเปนการสรุปเรือ่งยอ ที่ใหทองไวสอนใจตนเองวา... 
“พระพทุธเจาผูเหนือกวาเทวดาทั้งปวง ยังทรงชนะทุกปญหา ชนะศัตรูดวยเมตตา 
ไมโกรธ ไมตอบโต ใหอภัยเทาน้ัน"   
 
 บทสวดมีไวเพือ่ทองจําหลักการ ทีจ่ะสอนใหเรามีเมตตากบัทุกสรรพสิ่ง   
แลวจะชนะปญหาไดอยางพระพทุธเจา   ศาสนาอื่น เชน  พระเยซูกส็อนใหมี
เมตตาโดยไมมปีระมาณ คนทํารายเราไมใหโกรธ หากมีคนตบแกมซายใหย่ืนแกม
ขวาใหตบ     ทุกศาสนาลวนสอนใหรูจักอภัย    และใหโอกาสคนหลงผิด     และ
สงความเมตตา    สงความปารถนาดีใหเขา  ไมใชเอาแตดาคนที่คิดไมเหมือนเรา   
แลวอยากให..   "คนไทยรักกัน"   ไมมีการชนะที่แทจริงไดดวยคําดา การโกรธ 
หรือการบงัคับใจใหเขาตองคิดเหมือนเรา  เขามสีิทธ์ิทีจ่ะไมรักพอเรา ถาอยากให
เขารักเหมอืนเรา ก็ตองช้ีแจงขอมูล ดวยเหตุผลที่นาเช่ือในหลายแงมุมใหเขาฟง 



 

  หลายคนทํารายพอทางออม ดวยแสดงความโกรธ ดาทอหยาบคายใสคน
ที่เขาคิดตาง น่ันสงผลเสียถึงบุคคลที่เราปกปอง และไมชวยใหคนหลงผิดเขาใจ
ขอมูลถูกตอง  ปญหาจึงบานปลายแกไมจบ มีแตใชอารมณและคิดวาตนเองถูก
หรือฉลาดฝายเดียว  หลายคนพร่ําบอกแตวา "รักพอ" แตไมเคยคิดจะใหขอมูลที่
ถูกกับคนที่เขาใจผิด อางแตวาคุยไมรูเรื่อง คุยไมได ไมเขาใจหรอก เอาแตกนดา
และไลใหออกนอกประเทศ  พระศาสดาสอนใหมีเมตตากบัศัตรู แตก็ไมเคยทํา
ตามได  กอนจะดาใคร ถามตัวเองกอนวา เคยทําความดีใหแผนดินไวมากพอ ทําดี
ถวายพอใหไดช่ืนใจกันหรอืยัง??  
 
 ควรมองตามความเปนจริงและเคารพความคิดผูอื่นบาง  ในระดับมวลชน
ในแตละสี หากไดเปดอกคุยกันจริง จะพบวาทุกคน ลวนหวงประเทศ มีความหวัง
ดีอยากใหชาติไทยเจริญ  ไมมีใครอยากทํารายบานตัวเอง แตเพียงเพราะเช่ือ
ขอมูลดานเดียว หรือเลือกเช่ือขอมลูจากบางแหงเทาน้ัน จงึทําใหมกีารแสดงออก
และการกระทําที่ตางกัน  หากเรามองใหเห็นความจริงตรงน้ี ใจเย็น คอยๆให
ขอมูลที่ถูกตองและอดทนใหมาก  ไมนานก็เช่ือวาทุกฝายตองเขาใจได  เพราะ
ความจริงเปนสิ่งไมตาย   ตอใหบิดเบือนแคไหนก็ตองเปนความจรงิ        
 
 
 ขอทุกทานรวมกันอธิฐานจิตถวายแดในหลวงและประเทศของเรา ยังไม
สายที่จะต้ังใจรักษาศีล ทําความดี  "คนมีศีล ศีลยอมรักษา" ประเทศชาติยอมสงบ
รมเย็น ภัยพบิัติไมกล้ํากลาย  ประเทศชาติจะเจริญไดก็เพราะทุกคนเปนคนดี 
ไมอยางน้ันจะมีกฎแหงกรรม จะมีการทําบุญไวทําไม  อยาเอาชีวิตไปฝากไวกับ
นักการเมือง ทีม่าแลวเด๋ียวก็ไป หากเราเปนคนดีมีบญุ ตอใหไดนักการเมืองเลวแค
ไหน ก็ทําอะไรไมได เพราะเราจะมีความสุขดวยบุญของเรา และหากคนในสงัคม
เปน-คนดีมีศีลกันใหมากกวาน้ี  บุญจะดึงเอาคนดีมีศีล มาบรหิารบานเมืองไดเอง  
กฎแหงกรรมไมมีทางใหผีเปรตมาปกครองเทวดาไดหรอกครบั 
   



 

 ความดีไมตองไปที่ไหน ใหเริ่มทํากบัคนใกลตัว  พอแม ลูก คนรัก  เพื่อน
รวมงาน เพื่อนบาน สรรพสัตวทั้งหลายที่ตองพบเจอ  ตองฝกสิ่งพื้นฐานที่จําเปน
ใหกับตนเองซะกอน ดวยการสะสม "เมตตา" ซึ่งจะเกิดไดจรงิ ดวยการเริม่ตนจาก
ชีวิตประจําวัน  ความเมตตา ปราณี    ความหวังดีตอกัน      ทําไดงายไมเสียเงิน    
ฝกมีนํ้าใจกับสิ่งใกลตัว      ไมใชนึกถึงแตจะทําบุญที่วัด     นึกแตจะใชเงินซื้อบญุ  
ทําเพราะอยากไดสิง่ตอบแทน   จนกลายเปนไป.."เอาบุญ"  ไมไดไป  "ทําบุญ"  !!!   
 
 รักพอหลวง อยาลมื...   ทําดีกับพอแมของตัวเองกอน เปนฐานบุญที่
ย่ิงใหญที่สุดสําหรับทุกคน   แคการกอดหอมบอกรักพอแมใหไดทุกวัน ก็สงให
รางกายหลัง่สารเคมีดีๆ ออกมามายมาย สงใหสุขภาพดี ผวิสวย จิตใจมีความสุข 
การทําใหพอแมมีความสุข ทําไดงายๆ ดวยการบอกรัก แสดงความเปนหวง  เปน
บุญใหญใกลตัว ที่สงผลดีตอชีวิตไดมากกวาที่คิด   ความสุขความเจรญิจะเกิดกบัผู
ที่  "กตัญู รูคุณ"  เทาน้ัน  เปนคุณธรรมขอแรกที่จําเปนที่สุด  
 

หนังสือเลมน้ี ไมบังคับใหใครตองเช่ือ  และคิดวาทุกทานจะพิจารณา 
และคิดไดเอง คงนาเสียดายหากจะรับขอมูลแคดานเดียว ที่อาจสงผลเสียใน
อนาคตตอตัวทานเอง  "ไมเช่ืออยาลบหลู"  ยังใชไดในหลายกรณี     หากไมได
เห็นกบัตาตัวเองวาใครทําอะไรผิด แคไดฟงมาจากปากคนอื่น โดยเฉพาะคนไมมี
ศีล ก็ควรน่ิงเฉย อยาไปยุงไปสนใจ  อยาเสี่ยงไปรวม  "วงบาป"  จะปลอดภัยกวา 
 

* ขออนุโมทนาทุกทาน ท่ีรวมกันสมทบทุนผลิตหนังสือเลมน้ีเพ่ือแจกฟรี * 
www.jozho.net   ดาวนโหลดฟรี   แจก CD ฟรี 

" เสียงอานหนังสือ หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคคลบาท " 
พรอมเสียงอานหนังสอืฟงสบาย มีดนตรีประกอบ เน้ือหาเขาใจงาย อีกหลายเรื่อง 

ขอความเจรญิทั้งทางโลกและทางธรรมมีแดทุกทานย่ิงๆ ข้ึนไป 
 

โจโฉ ธ.ค.2554 



 

* เกี่ยวกับผูเรียบเรียง  :  โจโฉ  www.jozho.net 
จากคนเสเพลติดเหลายาและการพนัน พยายามหาทางออกจากชีวิตที่มีแตทุกข   
จนมาเจอคําตอบในพุทธธรรม จึงเปลี่ยนจากคริสตมานับถือพุทธ เคยออกอัลบั้มมี
เพลงติดอันดับอยาง "รอเธอเหงา" เคยเปนดีเจ,พิธีกร สุดทายสละงานทางโลกที่มี
เสนอเขามามากมาย เพื่อมาเผยแพรศาสนาเต็มตัว  เปดเวปไซดใหโหลดธรรมะฟร ี
แตงเพลงธรรมะ ผลิตเสียงอานธรรมะ แจกฟรีไปแลวหลายแสนแผน  ยอดดาวน
โหลดหลายลานครั้ง เขียนคอลัมนธรรมะในนิตยสารเปดรานรวยเปนลาน  รับเชิญ
เปนวิทยากรอบรมคุณธรรมดานวิทยาศาสตรทางจิต  บรรยายมาแลวทั่วประเทศ  
  
. 

" งานบรรยายเชิงคุณธรรม โดย : โจโฉ  "  (บรรยายฟรี หรือตามศรัทธา) 
 
- บาปบุญในแงมมุวิทยาศาสตร ความดีช่ัวเปนพลังงาน วัดคาพสิูจนไดจริง  
- การสวดมนต-สมาธิ ทําดี คิดดี แมการกอดบอกรักพอแม ทําใหสุขภาพดี-  
  ผิวสวย มีสวนพัฒนาสมอง ทําใหฉลาด ดึงดูดคนดีๆ เขามาในชีวิตไดอยางไร   
- รองเพลงคุณธรรมประกอบภาพ ปลกุสํานึกรูคุณพอแม-รักนวลสงวนตัว   
- วิธีสรางกระแสคลื่นพลังจิตดี เพื่อเพิ่มศักยภาพใหคนทุกวัย   
- แฉความจริงเรื่อง ดูดวง แกกรรม แกบน ฮวงจุย เพื่อเลิกงมงายไมถูกหลอก  
- แนะแนวการเลือกเรียนหรือเลอืกประกอบอาชีพทีเ่หมาะสม ดวยวิถีแหงบุญ   
- การแกปญหาเยาวชนและเด็กเกเร / ธรรมชาติ-จิตบําบัด  ลดนํ้าหนักดูแลผิว 
- ตัวอยางบุคคลทัว่โลกทีป่ระสบความสําเรจ็ เพราะคิดและทําอยางไร ฯลฯ 
 
 

ทําดีอยารอใหพรอม ถารอพรอมจะไมไดทําดี 
แมลมเหลวหรือเลวแคไหน เราพลิกชีวิตกลับตัวเริ่มตนใหมไดเสมอ 

อยาตัดสินคนแคภายนอก 
ธรรมะไมใชแคแตงตัวหรือทํากิริยาใหดูนาเชื่อถือเทาน้ัน 



 

 เคยสงสัยบางไหม??  ขยัน ต้ังใจทําดี แตยังจน-ลมเหลว หรือรวย
ไดแตก็ไมมีความสุข  ทําความดีก็เหมือนเลนหุน เงินเทากันอาจไดกําไรตางกัน อยู
ที่ใครจะรูขอมลูถูกตองกวากัน ขอเพียงฟงธรรม(ที่ถูกตองและถูกจริต)วันละไมกี่
นาที จะไดเห็นทางลัดสูความสุขและความสําเรจ็ในทุกดาน การฟงธรรม/สวด
มนต-สมาธิ ชวยคลื่นสมองสงบ สงใหจดจําเขาใจลึกซึ้งจึงแกปญหาดีข้ึน ผลพลอย
ไดทําใหสุขภาพดี ผิวสวยดวย  ฟงธรรมประจําจะสรางภูมิคุมกันความซวยและ
ความทุกข     ทําใหรูจักทําบุญถูกทาง ซึ่งเปนที่มาของความรวย คนรักดี การงาน
ดี สิ่งแวดลอมดี   ขยันเรยีนแทบตายเปนสิบป เอามาใชประโยชนหรือดับทุกข
ไมได แตธรรมะชวยไดทุกเรื่อง กลบัอางเสมอวา..  “ไมมีเวลา”   ธรรมะเหมอืน
วิตามินที่ตองไดทุกวัน  คนไทยฆาตัวตายเฉลี่ยสิบคนตอวัน  อยามั่นใจวาจะไมถึง
คิวของคุณ ถารอใหทุกขกอนคอยฟงธรรม  ถึงตอนน้ันอาจสายไป!!   
 
 

*พเิศษแจกฟรี/โหลดฟรี เสียงอานเชิงคณุธรรม!!  
ภาษาและเพลงประกอบทันสมัย เหมาะกบัคนทุกวัยแมไมชอบฟงธรรมะ

มากอน เชน.. เรือ่งสั้นใหแงคิด  เพลงคุณธรรม แกไขปญหาชีวิตและความรักดวย
หลักกรรม  หลกัปฏิบัติธรรม-การทําสมาธิ เรื่องตางมิติแบบไมงมงาย ฯลฯ        
 

ความเกงและฮวงจุยหรือจะสู..  "แรงกรรม"   หากพนักงานเขาใจธรรม
และทําบญุประจํา จะสงเสรมิใหกจิการรุงเรือง ปกครองงาย ไมสรางปญหาให
เหน่ือยใจ  สนใจพฒันาศักยภาพบุคคลากร/นักเรียน ดวยธรรมะแนววิทยาศาสตร
ทางจิตทีเ่ขาใจงาย ตอยอดพัฒนาตนเองไดหลายดาน สามารถติดตอ โจโฉ
บรรยายไดโดยไมคิดคาใชจาย  ดูรายละเอียดงานบรรยายและผลงานทั้งหมด 
รวมถึงโหลดฟรีขอรบัซีดีฟรีไดที่  www.jozho.net  ธรรมะมีสองระดับคือ หลัก
ของฆราวาสทีท่ําใหประสบความสําเร็จทางโลกแบบมีความสุขไดจรงิ กับธรรมะ
ของนักบวช ที่มุงพนทุกขและตัดขาดจากทางโลกโดยสิ้นเชิง  แลวคุณจะรูวา.. 
"ธรรมะท่ีถูกระดับเทาน้ันคือคําตอบของทุกปญหา"  



 

 
 

 



 
 



 
 



 

 
 

 
 

ติดตอโจโฉ  :  jozho.net@gmail.com  
www.facebook.com/jz.net 



 

 
 
 

 
 

ติดตาม MV เพลงไทยตองรักไทย/โจโฉ 
MV เพลงวีรบรุุษสเีขียว  , MV เพลงกรรม  

และผลงานอื่นๆ ไดทางยูทปู และ www.jozho.net   
 

ยินดีที่ไดรูจักทุกทานนะครับ 


