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คําปรารภ

 เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมรังษี 
(สรุศกัดิ ์ชวีานนโฺท) หรอืหลวงตาช ี ไดเจรญิอายวุฒันมงคล
ครบ ๘๘ ป ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ซึ่งเปนวันสําคัญ
อยางยิง่ คณะสงฆ อบุาสกอบุาสกิาวดัไทยกรงุวอชงิตนั, ด.ีซ.ี 
และคณะศิษยานุศิษย จึงไดจัดงานทําบุญเปนธรรมสมโภช 
ถวายแดพระเดชพระคณุหลวงพอ มกีารจดัปฏบิตัธิรรมเจรญิ
สมาธิภาวนา การจัดประชุมสัมมนาแนวทางการสอนสมาธิ
ภาวนาทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ การจัดพิมพ
หนังสือธรรมะแจกเปนธรรมบรรณาการ เพือ่เปนการนอมถวาย
แสดงมทุติาสกัการะ เปนเจาภาพจดัประชมุสมชัชาสงฆไทยใน
สหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจําป ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖
 สําหรับการจัดพิมพหนังสือธรรมะ คณะกรรมการจัด
งานไดคดัเลอืกผลงานการเขยีนของหลวงตาช ีซึง่ไดเคยพมิพ
เผยแผในวารสาร “แสงธรรม” และจัดพิมพรวมเลมในบาง
เรื่อง ผลงานเหลานี้ไดรับการกลาวถึงจากศิษยานุศษยวา
อานเขาใจงาย ประยกุตใชในชวีติประจาํวนัอยางไดผล เหมาะ
กบัคนทกุเพศทกุวยั สมควรจดัพมิพเปนรปูเลมแจกเปนธรรม
ทานในโอกาสสําคัญนี้
 หนังสือชุดธรรมสมโภช ๘๘ ปหลวงตาชี คณะผูจัด
ทําไดรวมเลมเปนชุดดังนี้
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 ๑) หนังสือ “๘๘ อายุ ๘๘ ธรรมะ” ไดคัดสรรจาก
ผลงานการประพันธ ของหลวงตาชีที่เคยพิมพเปนบทความ
ธรรมะในวารสารแสงธรรม และมีบทรอยกรองเปนธรรมะที่
หลวงตาชีไดประพันธไวดวย
 ๒) หนังสือ “นานาทัศนะเกี่ยวกับหลวงตาชี” เปน
บทความ-ขอเขียนที่ศิษยานุศิษยไดเขียนถึงบุคลิกลักษณะ 
บทบาทสําคัญ และความประทับใจที่หลากหลายที่มีตอ
หลวงตาช ีอปุถมัภการพมิพโดยกลุมพลงับญุ
 ๓) หนังสือ “พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) : พระ
ผูเปนสังฆโสภณ” โดย พระพรหมบัณฑิต อุปถัมภการพิมพ
โดย คุณสุวิมล รามโกมุท และคณะ
 ๔) หนังสือ “ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ” “Dhamma 
Essay of Luangta Chi” ซึ่งไดแปลขอเขียนของหลวงตาชี
จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแผธรรมะสูภาษา
สากลใหแพรหลายมากยิง่ขึน้ รวบรวมโดย พระครูสิริอรรถ
วิเทศ (ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี) และ Edited by
Mr. Duwayne Engelhart อุปถัมภการพิมพโดยสมัชชาสงฆ
ไทยในสหรัฐอเมริกา
 ๕) หนังสือ “The Life and Works of Luangta Chi” 
อตัตชวีประวตัภิาคภาษาองักฤษ แปลโดย ดร.กมลา ตยิะวนชิ 
มหาวิทยาลัยคอลแนลล สหรัฐอเมริกา
 นอกจากหนังสือดังกลาวนี้แลว  ยังมีการบันทึกเทป  
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บันทึกเสียงธรรมะลงแผนซีดี เสียงธรรมจากหลวงตาชี แจก
เปนธรรมทานดวย
 ดวยอานสิงสในการจดัพมิพหนงัสอืแจกเปนธรรมทาน 
ขออาํนาจคณุพระศรรีตันตรยัจงชวยปกปกษรกัษา คุมครอง
ปองกัน และอํานวยผลแกทุกๆ ทาน ผูรวมสนับสนุนงาน
เผยแผพระพุทธศาสนา ตลอดถึงคณะกรรมการดําเนิน งาน
ธรรมสมโภช ๘๘ ปหลวงตาชี ทุกทาน จงปราศจาก
โรคาพาธภัยพิบัติ  อุปทวันตรายนานาประการ  
 ขอใหเจรญิยิง่ยนืนาน ดวยจตรุพธิพรชยั คอื อาย ุมอีายุ
ยั่งยืนนาน วรรณะ มีผิวพรรณที่ผองใส สุขะ มีความสุขกาย
สบายใจ พละ มีพลานามัยที่สมบูรณ ขอจงเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงาน และเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมของพระ
สมัมาสมัพทุธเจาตลอดกาลเปนนติย และขออาํนาจบญุกศุล
จากคุณงามความดีที่คณะศิษยานุศิษยไดบําเพ็ญแลวใน   
ครั้งนี้ นอมเปนธรรมานุสรณถวายเปนมุทิตาสักการะแด
พระเดชพระคณุพระวเิทศธรรมรงัษ ี(หลวงตาช)ี ขอใหเจรญิ
มงคลอายุยั่งยืนนาน เปนกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนา 
และรมโพธิ์ไทรใหรมเย็นแกสาธุชนทั้งหลายไปนานแสนนาน
เทอญ

ในนามคณะศิษยานุศิษย วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
๙  มิถุนายน ๒๕๕๖
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คํานํา

 วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ไดรับความอนุเคราะหดวย
เมตตาธรรมจากพระมหาเถระ พระเถรานะเถระ พระสงฆ 
พระธรรมทตูทัง้จากเมอืงไทยและประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก ไดเดนิ
ทางเขารวมงาน เพือ่ปฏบิตัศิาสนกจิ ประชมุ เพือ่รวมกนัพฒันา
งานเผยแผพระพทุธศาสนาใหประสบผลสาํเรจ็ยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ไดรวมแสดงมุทิตาสักการะแดพระวิเทศธรรมรังษี หรือ
หลวงตาชี  เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๘ ป พรอมไดรวม
แผกระแสบุญญาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์สู  “อาคาร ๘๐ ป   
หลวงตาชี” ซึ่งไดกอสรางใกลเสร็จสมบูรณ ซึ่งจักได
ปรบัปรงุบรเิวณวดัใหเปนรมณยีสถานลานบญุทีง่ดงามตอไป
 การจัดงานธรรมสมโภชครั้งนี้ ไดมีเจาภาพรวมจัด
พิมพหนังสือที่ระลึกถวาย และมอบเปนธรรมบรรณาการ
หลายเลม สาํหรบัหนงัสอื “พระวเิทศธรรมรงัษ ี(หลวงตาช)ี : 
พระผูเปนสังฆโสภณ” เลมนี้ไดถอดเทปคําบรรยายเมื่องาน
ธรรมสมโภชทําบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๗ ป หลวงตาชี  
เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทานอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวทิยาลยั  ขณะดาํรงสมณศกัดิ ์พระธรรมโกศาจารย 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ปจจุบันไดรับพระราชทานเลื่อน
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สมณศกัดิเ์ปน “พระพรหมบณัฑติ” เมือ่พธิเีฉลมิพระชนมพรรษา 
๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 คุณสุวิมล รามโกมุท ไดตั้งจิตเจตนาตั้งแตพระเดช 
พระคณุฯ แสดงพระธรรมเทศนาจบ มศีรทัธาขอจองเปนเจา
ภาพใหจัดพิมพเปนหนังสือ โดยมีคุณเชน นคร และคุณ
ชยพล ถาวร เปนผูดําเนินการถอดเทปจากเสียงธรรมออก
มาเปนอกัษร ดงัทานผูอานจะไดสมัผสัอรรถรสบทพระธรรม
ดวยความซาบซึ้งใจ

 จึงขอนอมกราบขอบพระคุณแด พระพรหมบัณฑิต 
(ประยรู ธมมฺจติโฺต) อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวทิยาลยั กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวดัประยรุ-
วงศาวาส กรงุเทพมหานคร องคแสดงธรรมงานทาํบญุฉลอง
อายุวัฒนมงคลแดพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) ทั้งในป 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังไดถอดเทปออกมาเปนตัวอักษร  และไดรับ
นิมนตเดินทางแสดงธรรมในงานทําบุญ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้
ดวย ขออนุโมทนาทานเจาภาพจัดพิมพหนังสือทุกๆ เลม 
ทกุๆ ทาน  เจาภาพเครือ่งไทยธรรม  เจาภาพภตัตาหาร และ
คณะกรรมการจัดงานทุกฝาย ไดแสดงออกดวยความรัก
สามคัคเีปนพลงัสรางสรรคใหเกดิความสาํเรจ็ดงัประจกัษชดั
ดวยสายตา
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 ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย มีคุณพระพุทธเจา
ผูสงูลํา้ พระธรรมทีส่งูสง พระอรยิสงฆผูโปรงเยน็ มพีระพทุธ
มงคลวิมล ดี.ซี. พระประธานแหงวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. 
ไดอาํนวยพรใหพระสงฆ และโยมญาตมิติรทกุทานจงประสพ
แตจตรุพธิพรชยั คอื อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ปฎภิาณธนสาร
สมบัติดังประสงค หากหวังอริยมรรคจงบันดล อริยผลจง
บนัดาล เปนปจจยัเพือ่เขาสูพระนพิพานในอนาคตกาลโดยไว
ดวยเทอญฯ

เจริญธรรม
วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

 โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ

โหติ ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี ส ตาทิโส วุจฺจติ

สงฺฆโสภโณติ

 ณ บัดนี้ จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ใน

โสภณกถาเพือ่เปนเครือ่งประคบัประคองฉลองศรทัธาประดบั

ปญญาบารมี อนุโมทนากุศลบุญราศี ที่ญาติโยมชาววัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มีสมานฉันทรวมกันบําเพ็ญกุศลอายุ

วฒันมงคล ๘๗ ป ถวายพระเดชพระคณุพระวเิทศธรรมรงัษี 

หรือหลวงตาชี งานนี้มีนายแพทยอรุณ คุณโยมสุมนา

สวนศลิปพงษ เปนประธาน โดยเฉพาะในการแสดงพระธรรม

เทศนา ซึ่งเปนการอนุโมทนาในการบําเพ็ญกุศลครั้งนี้ มี

หมอมเจาหญงิวฒุเิฉลมิ วฒุชิยั พรอมดวยทานเอกอคัรราชทตู 

ไทยประจํากรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ดร.ชัยยงค สัจจิพานนท

มาเปนประธาน

 ในงานนี้พระสงฆเถรานุเถระใกลไกลในสหรัฐอเมริกา

ไดมาถวายสักการะแดพระเดชพระคุณ พรอมดวยคณะสงฆ

จากกรุงเทพมหานครและอื่นๆ ในประเทศไทยไดมาถวาย
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สักการะเชนเดียวกัน ในวาระที่หลวงตาของเราเจริญอายุ

วัฒนมงคล ๘๗ ป 

 อาตมาไดมีโอกาสเดินทางมาสหรัฐอเมริกา ไดทราบ

ขาวทีเ่ปนมงคล กข็อมสีวนรวมมาแสดงพระธรรมเทศนา ซึง่

ในครั้งที่แลวนั้นมาเทศนในตอนที่พระเดชพระคุณเจริญอายุ

วัฒนมงคล ๘๔ ป และก็ไดประกาศวาจะมาเทศนใหมตอน 

๑๒ ป จากนั้น ๙๖ ป นั่นประกาศตอนเปนอธิการบดี ครั้งนี้

มาในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม คนละตําแหนงกันเลย

เทศนไดทุกป ไมนิมนตก็จะมา 

 ฉะนั้นวันนี้เราไดแสดงออกซึ่งความมีนํ้าใจในฐานะ

อบุาสกอบุาสกิา ไดถวายการบชูาสกัการะ ดวยอามสิสิง่ของ

ดอกไมธปูเทยีนจตปุจจยัภตัตาหาร พระสงฆกต็อบแทนดวย

ธรรมะปฏสินัถาร คอืใหของขวญัเปนธรรมะ อยางทีไ่ปกราบ

หลวงตา ทานก็มอบหนังสือธรรมะ และก็จัดใหมีการแสดง

พระธรรมเทศนา กเ็ปนการใหธรรมะตดิใจกลบับาน เปนของ

ขวัญตอบแทน 

 โยมมาก็มารวมกันทําบุญ ทางวัดก็อยากใหไดทั้งบุญ

ทั้งกุศล ทําบุญก็คือสิ่งที่เปนทาน ศีล ภาวนา เพื่อที่หลวงตา

ช ีหรอื ชวีานนโฺท ทานอนโุมทนา ไดบญุไดกศุล เปนการเพิม่

อายุวัฒนมงคลแกทาน โยมไดบุญแลวก็จะตองไดกุศลคือ
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ความฉลาด กุศลหรือโกศล แปลวา ความฉลาด ฉลาดรูวา

ทําไมเราทํา ทําเพื่ออะไร ทําอยางไรจึงจะไดประโยชนสูงสุด

จากการทํา นั่นก็คือเหตุผลวาทําไมจะตองมีการแสดงพระ

ธรรมเทศนานี้ 

 ที่วาไดบุญนั้น ในเวลาที่เราฉลองอายุ เมื่อเจริญอายุ  

ในโลกนี้มา สูงขึ้น สูงขึ้น ทานเรียกวาคนเราอยูไดดวยบุญ 

บญุเลีย้งรกัษา เมือ่บญุรกัษา บญุทีพ่าใหชวีติเราเจรญิรุงเรอืง

นั้น อาจจะถูกใชใหหมดไป
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 ทานเปรียบชีวิตของคนเราเหมือนตะเกียง ตะเกียงจะ

ตดิอยูได สองแสงอยูได ตดิอยูได เพราะหนึง่มไีส สองมนีํา้มนั 

ตะเกยีงจะไดสองแสงสวางไปเรือ่ยๆ ตราบเทาทีไ่สยงัอยูและ

นํ้ามันยังไมหมด ไสตะเกียงเปรียบเหมือนอายุขัยของมนุษย 

ไสตะเกียงหมดเมื่อไร ไฟก็ดับเมื่อนั้น ไสตะเกียงยาวเทาไรก็

เปนอายุขัยของสัตวนั้น ๆ เปนมนุษยก็รอยกวาป ดังที่พระ

ทานถวายอดิเรกแดพระเจาอยูหัว พระเจาแผนดิน ตอน

สุดทายของพิธีหลวง จะมีการถวายพระพรเฉพาะพระเจา

แผนดินหรือสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระทาน

ใชคําวา อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ แปลวาขอใหทรงมีพระชนม

ยิ่งยืนนานกวารอยพรรษา (เกินรอยป) นั่นก็หมายความวา

ไสตะเกียงเกินรอยป 

 ไปเกดิเปนชาง ไสตะเกยีงคอือายขุยัของชางกป็ระมาณ 

หาสบิหกสบิป ถาเปนยงุกป็ระมาณ ๗ วนั เพราะฉะนัน้ไปเปน

อะไรมอีายขุยักาํหนด แตแมจะไมหมดอายขุยัตะเกยีงกด็บัได 

ถานํา้มนัหมด นํา้มนัทีห่ลอเลีย้งตะเกยีงหมด ตะเกยีงกด็บัแม

ไสยังไมหมด นํ้ามันที่หลอเลี้ยงก็คือบุญกุศล บุญกุศลหลอ

เลีย้งชวีติกไ็ด บาปหลอเลีย้งชวีติกไ็ด เขาเรยีกวากรรม กรรม

มาหลอเลี้ยงชีวิตเรา เกิดมาใชกรรม กรรมที่เราทําในอดีต 

บุญก็ไดบาปก็ไดหลอเลี้ยงชีวิต 
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 บางคนเกดิขึน้มาเพราะบญุกศุล บญุหมดหรอืหมดบญุ

ก็ไปจากโลกนี้ แมยังไมหมดอายุขัย บางคนเกิดมาใชบาป 

อยากตายก็ไมไดตาย ทรมานอยูนั่นแหละ ฉะนั้นแตละทาน

แตละคนก็จะมีนํ้ามันหลอเลี้ยง พระเดชพระคุณหลวงตาชี

ทานมบีญุหลอเลีย้งรกัษา ญาตโิยมประสงคจะใหเปนรมโพธิ์

รวมไทรอยูนาน ๆ ก็มาปรารภทําบุญเพิ่มอายุเพิ่มนํ้ามันให

กับตะเกียงชีวิต

  บุญเปนเงาเฝาตามติด

  บุญเปนมิตรในทุกที่

  คอยชวยเหลือเอื้ออารีย

  หางราคีปลอดโพยภัย

 บางททีานกว็า “ยามบญุมาวาสนาชวย ทีป่วยกห็าย ที่

หนายก็รัก บุญไมมาวาสนาไมชวย ที่ป วยก็หนักที่รัก

ก็หนาย”

 ทานจงึใหทาํบญุตามโบราณประเพณ ีดงัทีว่นันีช้าววดั

ไทยกรงุวอชงิตนั, ด.ีซ.ี ไดทาํบญุถวายพระเดชพระคณุหลวง

ตาชี ในการที่หลวงตาทานอนุญาตใหทําบุญ นอกจากที่

ทําบุญโยมก็ไดบุญเองแลว ทานก็ประสงคจะใหไดธรรมะ 

ธรรมะเปนยารักษาโรคเหมือนกัน ผูเปนประธานก็เปนแพทย
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เปนหมอรักษาโรคตางๆ หลวงตาชีใหธรรมะรักษาโรคทาง

ใจ โรคทางใจเราใชธรรมโอสถคอืยาคอืธรรมะ ดงัทีพ่ระทาน

สวดวา สกฺกตฺวา ธมฺมรตนํ โอสถํ ขอสักการะพระธรรม

รตันะอนัเปนโอสถเปนยา ปวยเปนโรคทางใจคอืความทกุขใจ

ใชยาคือธรรมะ 

 ยาคือธรรมะตองรักษาใหถูกโรค ถาไมถูกโรคบางทีก็

ไมหายเหมือนกัน เหมือนกับเราใชยารักษาโรคทางกาย

ปวดหวัตองใชยาขนานหนึง่ เปนโรคกระเพาะใชยาขนานหนึง่ 

ใชยาผดิโรคไมหายฉนัใด เราใชธรรมะทีพ่ระพทุธเจาแสดงไว 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ตองใชใหถูกโรค บางคนใชยาผิด

โรคทางกายไมหาย ใชธรรมะผิดโรคก็อาจจะไมหาย เชน

จนเหลือเกินตอนนี้ใชยาคือธรรมะอะไรดี ไปถามเพื่อน 

 เพื่อนก็บอกวา “อุเบกขาสิ”

 “ทําไม ?”

 “อุเบกขาดี มีไวแกจน” เพื่อนวาอยางนั้น 

 “จะแกจนไดอยางไร ?”

 “ก็อุเบกขาวางเฉย แลวจะจนจนชินไปเอง” 

 มันยังงั้นเหรอ ธรรมะดีตรงนั้นแหละ นํ้าทวมวาง

อุเบกขาอยูบนหลังคา ที่ประเทศไทย เดือนเดียวก็ชินแลว

“เอาอยู”
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 เพราะฉะนั้น ธรรมะบางอยางเราไมไดเอาไวแกปญหา

ที่เรามีอยู ใชธรรมะผิดฝาผิดตัวก็จะไมไดผล เราตองฉลาด

ในการใชธรรมะรกัษาใจ ถาเราเลอืกธรรมะเอง บางทกีไ็มถกู

เรื่อง ตองอาศัยแพทยผูชํานาญ  พระพุทธเจาไดฉายาวา 

สพฺพโลกติกิจฺฉโก แพทยผูเยียวยารักษาโรคใหคนทั้งปวง 

พระรุนตอ ๆ เปนลูกศิษยพระพุทธเจาก็เปนแพทยที่รักษารับ

ยามา อยางหลวงตาของเรา ทานมคีวามชาํนาญในการสอน

ในการเทศน ก็แจกธรรมะแจกยาใหถูกโรค โรคก็หายเร็ว    

แตถาเราตองไปงมเข็มหาธรรมะเอาเอง บางทีตลอดเวลาใน

ชีวิต เราก็หาไมเจอ 

 ฉะนั้น เปนความโชคดีของชาววอชิงตัน, ดี.ซี. และของ

ญาติโยมในสหรัฐ ที่มีพระผูชํานาญในการแจกธรรมโอสถ  

มาอยูดวยที่นี่ ตั้งแตเริ่มสรางวัดไทยที่นี่ ๒๕๑๘ จนบัดนี้  

ผานมา ๓๗ ป ๓๗ ปที่มีหลวงตาอยูนี้ญาติโยมก็คงจะได

ธรรมะกันเยอะนะ เพราะฉะนั้น พระไมตองเทศนมาก 

ประหยัดเวลาดี หลวงตาทานใหแสงสวางใหธรรมะ บางที

เราลืมไปวา สิ่งที่ทานพูดใหธรรมนะเราตั้งใจฟง แตยังมีสิ่งที่

ทานยังไมไดพูดอีกเยอะ ทานไมไดเพียงแตสอนใหรู ทานยัง

ทําใหดู และก็อยูใหเห็น ตรงทําใหดู กับอยูใหเห็นบางที

ญาติโยมมองขาม
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 แทที่จริงทําใหดูอยูใหเห็นเปนการสาธิตชีวิตที่สมบูรณ

เปนอยางไรนะ เราไมเขาใจตีบทไมแตก ถาเราไดศึกษาได

เขาใจชีวิตของทาน แลวเดินตามรอยจริยาวัตรของทาน     

มันก็จะทําใหงายขึ้นในการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาตรัสวา 

ยาตานุยายี เดินตามรอยคนดีที่ทานเดินมาแลว ทานพบ

ปญหาทานพบอุปสรรคในการสรางวัดที่นี่ทานแกอยางไร 

พระหนุมเณรนอยที่เปนพระธรรมทูตไดศึกษา เอาเปนแบบ

อยางในการเผยแผศาสนา การเผยแผศาสนาก็งายขึ้น ทาน

ปฏิบัติขัดเกลาในอดีตในปจจุบัน พบปญหาพบอุปสรรค

อยางไร เราไดศึกษาไดทบทวนก็เกิดกําลังใจ ดังพระราช

นิพนธของลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๖ ที่วา

 ประวัติวีรบุรุษไซร เตือนใจ เรานา

 วาอาจจะยังชนม เลิศได

 แลยามจะบรรลัย ทิ้งซึ่ง

 รอยบาทเหยียบแนนไว แทบพื้นทรายสมัย ฯ

 ประวตัวิรีบรุษุสอนใจเรา วาเมือ่เริม่ตนทานกเ็จอปญหา

เจออุปสรรคชีวิตเหมือนเรา วันวิสาขบูชาเปนการประกาศ

ชัยชนะของมนุษยผูหนึ่ง ซึ่งอุบัติในโลก อยูในโลกนี้แหละ แต

ประสบชัยชนะพญามารและกิเลสมาร สําเร็จเปนพระสัมมา
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สัมพุทธเจา ทั้ง ๆ ที่มีอุปสรรคมีปญหามากมาย เราเรียก  

การฉลองวา พทุธชยนัต ีฉลองชยนัโต คอืชยัชนะทีพ่ระองค

มีตออุปสรรคทั้งปวง ครบรอบ ๒๖๐๐ ป นับแตตรัสรู 

เปนพุทธะ

มีคนไปถามพระพุทธองควา พระองคเปนเทวดาหรือ 

เห็นพระพุทธองคนั่งอยูใตตนไม ฉัพพรรณรังสีเปลงรัศมี

งดงาม คนก็เลยไปถามวา “ทานเปนเทวดาหรือ ?” 

ก็ทรงตรัสตอบวา “ไมใช” 

“ทานเปนคนธรรพหรือ ?” 

“ไมใช”

“งั้นทานเปนมนุษยหรือ ?”

“ไมใช”

“แลวงั้นทานเปนอะไร ?”

ก็ไดรับคําตอบวา 

“เราเปนพระพุทธเจา”

ทําไมไมใชเทวดา ?

พระพุทธองคก็ทรงตรัสอธิบายวา “เทวดายังมีกิเลส 

เราไมมีกิเลส”

แลวทาํไมไมใชคนธรรพ ? “คนธรรพกม็กีเิลส เราไมมี

กิเลสแลว”
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แลวทําไมทานไมใชมนุษย ? “มนุษยทั่วไปกิเลสมาก 

เราหมดกิเลสแลว เพราะฉะนั้น เราเปนพุทธะ”

พุทธะ หมายความวาอยางไร ?

ปุณฺฑรีกํ ยถา อุทกํ โตเยน นุปลิปฺปติ

พระพุทธเจาตรัสอธิบาย จงดูดอกบัว ดอกบัวที่โผล

พนนํา้ไมแปดเปอนมลทนิจากนํา้ฉนัใด เราตถาคตเกดิในโลก

แตไมแปดเปอนดวยมลทินในโลกฉันนั้น เพราะฉะนั้นเราจึง

เปนพุทธะ

พระพุทธเจาก็เปนมนุษยในรางกาย เหมือนบัวที่เกิด

ในโคลนตมแตชําแรกโผลพนนํ้า ไมแปดเปอนนํ้า เบงบาน    

สงกลิ่นหอม เปนมนุษยแตไมจมอยูในโลกธรรม ลาภ เสื่อม

ลาภ ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข

สุขและทุกขมีอยูคูกับโลก

จะยายโยกแหงหนตําบลไหน

จะสุขบางทุกขบางชางเปนไร

จะทําใจใหเศราไมเขาการ

ใจของพระพุทธเจานั้นเหมือนบัวที่โผลพนนํ้า แต

พระองคไมไดหนีโลกยังอยูในโลก รับรูปญหาเหมือนมนุษย

ทั่วไป เกิดแกเจ็บตายเหมือนพวกเรา แตใจของพระองคพน

ทุกข
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 หนึ่งในหทัยทาน ก็เบิกบาน คือดอกบัว

 ราคีบพันพัว สุวคนธกําจร

 เราตามรอยบาทพระพุทธองค เปนพุทธะ พุทธรูปจึงมี 

ดอกบัวรองรับ พระประธานเบื้องหนาทานทั้งหลาย ไมได

หมายความวา ในทางปฏิบัติพระองคนั่งบนดอกบัว แต

พระองคเปนมนุษยที่มีจิตพนโลก เหมือนดอกบัวที่พนนํ้า แต

ไมไดหนีโลก 

 อยูกับงาน อยูกับครอบครัว อยูกับสังคม แตไมจมกับ

ปญหา ปญหามีไวแกไมไดมีไวกลุม ทุกขทําใหเห็นธรรมะ

มีทุกขมีปญหาเราก็สามารถเพิ่มบารมีใหกับตนเอง มารไมมี

บารมีไมแก 

 ฉะนั้น พระพุทธเจาเปนแบบอยาง พระองคตรัสรูเอง

และสอนใหคนรูตาม เรยีกวาสมัมาสมัพทุธะ ยงัมพีระพทุธเจา 

ประเภททีส่อง ปจเจกะพทุธะ ตรสัรูเอง แตสอนใครไมได แลว

กย็งัมพีระพทุธเจาประเภททีส่าม ตรสัรูตามพระพทุธเจาของ

เรา เปนอนพุทุธะ ไมไดตรสัรูเองแตเรยีนธรรมะ ปฏบิตัธิรรมะ 

ไดแสงสวางแหงธรรมะ เราทานทัง้หลายมสีทิธิเ์ปนอนพุทุธะ 

แมจะไมเบงบานในจิตใจรอยเปอรเซ็นต แตเราก็ไดเพียร

พยายามเพือ่จะไดรบัรุงอรณุแสงสวางราํไรๆ แหงความเปน

พุทธะ ดังที่เราไดมีหลวงตาชีทานเดินนําหนาเรา ตามรอย
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บาทพระศาสดา 

 แตกวาจะมาถงึวนันี ้ทานตองผานรอนผานหนาว ผาน

อปุสรรคในการปฏบิตัธิรรมอะไรบาง ทานทาํใหดแูละกอ็ยูให

เห็น เปนสังฆโสภณ ผูประดับวงการพระศาสนา โสภณ 

แปลวางาม สังฆโสภณ คือ ประดับหมูคณะใหงดงาม มี

พระอยางนี้วัดตองงดงาม มีพระอยางนี้ประเทศนี้ก็งดงาม   

มีพระอยางนี้โลกแหงชาวพุทธก็งดงาม เปนพระประดับ

วงการพระศาสนา ดังพระบาลีที่ อาตมภาพยกไวเบื้องตน

จากพระพุทธพจน ของพระพุทธเจาวา

 โย โหติ พยตฺโต จ วิสารโท ฯลฯ เปนตน

 แปลความวา ทานผูใดเปนคนฉลาด กลาหาญ มี

ความรูดี เปนผูทรงจําพระธรรม และปฏิบัติธรรมตาม

สมควรแกธรรม ผูเชนนั้น เรียกวา สังฆโสภณ แปลวาผู

ทําใหหมูคณะงดงาม คุณสมบัติทั้ง ๕ ประการ มีอยูในผูใด 

ผูนัน้ประดบัวงการทีต่วัเองอยู เปนฆราวาสกไ็ด เปนพระกไ็ด 

กลาวในสวนพระ วดัใดมพีระเชนนี ้เราเรยีกวามพีระกลวยไม 

กลวยไมเกดิขึน้เกาะอยูตามตนไม ทาํใหตนไมใหญงดงาม แต

ถาเปนพระกาฝาก มาเกาะอยูที่ไหน ดูดซับอาหารไปจากที่

นั่น วัดนั้นก็ยํ่าแย แตก็ยังไมรายเทากับพระกาเหวา กาเหวา

นีม่นัไปแอบไขในรงักา ไปคอยดวูาแมกาจะวางไขเมือ่ไร กใ็ห
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กาเหวาตัวผูไปลอ เห็นแมกากําลังนอนอยูในรัง ลอใหแมกา

ไลกวดกาเหวาตัวผูออกไปแค ๑๕ วินาที แมกาเหวาก็จะ

เขาไปในรังกา แลวไขทันทีเปนฟองแรก กาไลกาเหวาตัวผู

ออกไปแลวกก็ลบัมา มาเหน็ไข ๑ ฟองอยูในรงักน็กึวาตวัเอง

ไขไว จําไมได ความจําไมคอยดี ก็กมหนากมตาวางไข

ตอไป

 แตธรรมชาติของกาเหวานี่มันฟกเร็วกวา ออกมากอน 

และก็มีสัญชาตญาณที่วา ปลอยใหกาออกมาตามหลังมาไม

ได ฟกไขออกมาไมได เดี๋ยวหนาตามันจะแปลก แลวแมจะ

รูตวัวาไมใชลกู เพราะฉะนัน้ กาเหวาเมือ่ออกมากอนกเ็ขีย่ไข

กาตกจากรงัแตกหมด แมกาไมเหน็หนาลกูตวัเอง เหน็แตลกู

กาเหวา กน็กึวาลกูตวัเองหนาตาอยางนี ้เลีย้งดเูหมอืนลกูตวั

เอง ทั้ง ๆ  ที่มันทําลายเผาพันธุ พระบางวัดรับลูกวัดไว ไมใช

แคกาฝาก กาเหวานะทําลายเผาพันธุ วันดีคืนดีก็เอาสากไป

ไลตีเจาอาวาสมรณภาพก็มี นี้กาเหวาแทๆ 

 พระที่ประดับในวงการพระศาสนา เปนพระที่มี

คุณสมบัติ ๕ ประการ 

 หนึ่ง พฺยตฺโต แปลวา ฉลาด ๆ นี้ ทานหมายถึง

สชาติกปญญา ปญญาที่ติดตัวมา รูวาจะดํารงชีวิตอยางไร

จึงจะเจริญกาวหนา บางทีไมตองสอนนะ เด็กที่จะดีที่จะ 
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เจรญินี ่รูวาจะตองทาํอะไร หนามแหลมบมใีครเสีย้ม มะนาว

กลมเกลี้ยงบมีใครกลึง

 ๒๔๖๘ พ.ศ.นะ ไมใชล็อตโต ปที่หลวงพอเราเกิด วันที่ 

๙ มถินุายน คอื เมือ่วาน เกดิทีส่มยักอนคอืนครพนม ปจจบุนั

คือมุกดาหาร กวาจะไดเรียนหนังสือ สมัยโบราณกอน

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็ตองอายุตั้ง ๑๒ ป เรียนได ๒ ป อายุ

พนเกณฑ ดูสิ อยากจะเรียน เขาวาพนเกณฑแลว ก็คือยาง 

๑๕ เขาใหออกเลย ไมมีที่เรียนนะเด็กอยากเรียน ถาเปนเด็ก

อื่นก็คงจะไมเรียนตอ แตเด็กคนนี้ฉลาด ก็ไปบวช บวชแลว
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กไ็ดเรยีน เปนสามเณร บวชทีบ่านเดมิ เรยีนหนงัสอื แลวเรยีน

หนงัสอืสมยักอน ไมไดเรยีน เขาเรยีกเรยีนตามอธัยาศยั ขยนั

ก็เรียนไมขยันก็จําวัด ไมไดเรียนในระบบ การศึกษาในระบบ

คือ การศึกษามีหลักสูตร มีการสอบ เราเรียกวานักธรรมตรี 

โท เอก เปรยีญหนึง่ สอง สาม วดัทีท่านอยูตอนตน เรยีนตาม

อัธยาศัย ภาษาพระเรียก มุขปาฐะ ไปตอหนังสือจากปาก

อาจารย อาจารยเขาจะสอนบทสวดมนตให ไมมหีนงัสอือาน 

อานเหมือนกันเปนคัมภีรใบลาน เปนอักษรธรรม ทานก็อาน 

แตบทสวดมนตนี้ตองอาจารยทองใหฟง ทีละวลี ทีละวลี  

ทานจําไดหมด อาจารยบอกอะไรทานจําแมน ความจําเปน

เลิศ ใครทําดีก็จํา ทําไมดีก็จํา เอามาดาได 

 เพราะฉะนั้น จําแมน เพราะสมาธิทานดี ปกตินะโยม

ปาตโิมกขนีท่องยาก ไดหนาลมืหลงั เปนภาษาบาล ีแตหลวง

ตาของเราตอนเปนสามเณร ๑๗ วันเทานั้น ทองไดหมด 

อยางกะซุปเปอรคอมพิวเตอร ความจําเปนเลิศจริงๆ ทอง

ปาติโมกขไดภายใน ๑๗ วัน ขณะเปนสามเณร 

 เพราะไมมีการศึกษาที่เปนระบบ ความฉลาดของทาน

ก็ผานไปกับการเรียนตามอัธยาศัยนี้ ๔ ป กวาจะไดเรียน    

นักธรรมตรี นักธรรมโท ก็ผานไป ยายจากบานเดิมของทาน

ไปที่วัดโพธิ์ศรีแกว เรียน ๒ ป ไดนักธรรมโท ไมไดเรียนอีก
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แลว ไมมีครูสอน หมดภูมิรูครู ถาสมัยกอนความรูขนาดนั้น

เปนครูบานนอกสบายๆ ไมไดมาถึงวอชิงตัน ดี.ซี. หรอก 

 แตความทีท่านใฝดนีะ บวชพระพรรษาแรก เดนิทางเขา

กรุงเทพฯ ไปเรียนตอที่สํานักวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 

เรียนจบนักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค วิธีเทศน 

วิธีสอน เรียนกรรมฐานทุกอยางเทาที่สํานักจะมีให ใครบอก

ใครสอนทานวาจะตองพัฒนาตนเองอยางนี้ พาตนเองไปสู

การพัฒนาอยางตอเนื่อง ที่วาหนามแหลมบมีใครเสี้ยม 

มะนาวกลมเกลี้ยงบมีใครกลึง

 ฉะนัน้ พยตัตะ คอืความฉลาดนี ้รูวาอะไรเปนทางแหง

ความดไีปทัง้นัน้ เรากร็ูนะไมใชวาไมรู หลายคนรูเหมอืนอยาง

หลวงตานี่แหละ รูวาอะไรดีเราก็จะไป แตมันขาดพลังคือขอ

ที่ ๒ อยากดีใฝดียังไมพอ ตองกลาที่จะทําดี เจอปญหาเจอ

อุปสรรคตองไมทอ สบายซะเมื่อไรตองไปเรียนอยูในสมัย

สงครามโลกสดๆ ใหมๆ ไปอยูที่วัดมหาธาตุ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

สงครามโลกเพิ่งยุติ อดอยากขนาดไหนทานก็เรียนอยูได 

 กลับไปอยูที่บานเดิม ที่วัดโพธิ์ศรีแกว ไปชวยพระ

อปุชฌายทาํงานทกุอยาง ตรงนีจ้ะเหน็ความแกลวกลาของทาน 

ทําอยูที่นั่นทุกอยางทุกงาน ทั้งเทศน ทั้งสอน ทั้งสอนพระ 

สอนคฤหัสถ วันสตอปเซอรวิส ใชงานไดครบเครื่อง หาพระ
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อยางนี้ยากนะ ทั้งอําเภอมีอยูรูปเดียว อยูไปอยูมาเขาจึงให

เปนเจาคณะอําเภอตอนอายุ ๓๐ ทํางานดีเกิน คนเรานั้นถา

ไปอยูในที่ที่ไมเหมาะสม ถึงจะเกง แตไปอยูในที่ที่คนไมนิยม

ความเกงแบบนั้น ความดีแบบนั้น ก็ไมเจริญ เขาเรียกวา     

คตวิบิตั ิสมมตวิาโยมเกงภาษาองักฤษ กลบัไปอยูประเทศไทย 

ไปเปนครสูอน บงัเอญิเขาบรรจใุหไปอยูโรงเรยีนกลางทุงกลุา

รองไห ภาษาอังกฤษไมรูจะไปสอนยังไง ความเกงของเราก็

ตองเก็บเอาไว หลายคนเกงแตวาไมไดเปลงแสง เปลงรัศมีที่

บานเกิด พอมาอยูที่นี่ผิดกันคนละคน เจริญรุงเรืองกาวหนา 

เพราะไดคติสมบัติ ขาวพันธุดีไปอยูในนาที่ดี มีปุย มีนํ้า มีผู

หลักผูใหญเห็นคุณคาแหงความดี เจริญรุงเรือง แตถาไปอยู

กับผูหลักผูใหญที่อิจฉาริษยาเรา เราจะทําอะไรก็ตองคอย

มองตาขางเดียว กลัวจะมาเลื่อยขาเกาอี้เขา ไมคอยเจริญ 

หลวงวิจิตรวาทการจึงแตงกลอนไววา

  อันที่จริง  คนเขาอยาก ใหเราดี

  แตถาเดน ขึ้นทุกที เขาหมั่นไส

  จงทําดี แตอยาเดน จะเปนภัย

  ไมมีใคร อยากเห็น เราเดนเกิน
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 พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท เจาคณะอําเภอคําชะอี 

เดนเกิน ขวางหูขวางตาผูมีอํานาจทางบานเมือง ก็เลยตอง

ยตุบิทบาททีน่ัน่ เพราะอะไรไปถามทานเอง ภยัทางการเมอืง 

ยุคคอมมิวนิสต อาจารยของทานก็โดน พระพิมลธรรม วัด

มหาธาตุฯ สํานักเดียวกันนั่นแหละ พนมลทิน ไมมีความผิด 

แตทํางานตอที่นั่น เขาไมใหทํา ถาเปนคนอื่นนะยุติบทบาท

หมดแลว อาจจะนอยใจวา ฉันเปนคนดีที่โลกไมตองการ 

เพราะฉะนั้น ฉันก็จะไมชวยใครละ ตัดชองนอยแตพอตัว  

ปลกีวเิวก ไปอยูทีไ่หนกไ็ด แตนัน่ไมใชวสิยัคนกลา คนกลากด

ตรงนี้ไปโผลตรงโนน ไมใหขึ้นที่นี่ ฉันไปขึ้นที่โนน 

 อดตีเอกอคัรราชทตูไทยประจาํกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี ทาน

หนึ่งไดกลาวไววา ชีวิตขาพเจาเปนเหมือนลูกปงปอง มันจม

นํ้าเมื่อมีมือกดลงไปเทานั้น มือที่กดยกขึ้นเมื่อไรปงปองลอย

ขึ้นเมื่อนั้น ทานผูนั้นคือ อานันท ปนยารชุน อดีตนายก

รัฐมนตรีของเรา พนจากเอกอัครราชทูตที่นี่ ไปเปนปลัด

กระทรวงการตางประเทศ ๒๕๑๙ เกิดมีคณะปฏิวัติ คณะ

ปฏิรูปหรือคณะปฏิวัตินี้ กลาวหาวาปลัดกระทรวงทานนี้

ฝกใฝคอมมิวนิสต เพราะไปชวยรัฐบาลหมอมคึกฤทธิ์ฟน

ความสัมพันธกับจีนแผนดินใหญ จับมือกับเหมาเจอตุง ซึ่ง

เปนนโยบายของนายกรัฐมนตรี แตกลายเปนวาปลัด
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กระทรวงการตางประเทศตองเปนแพะ ถกูสอบสวน สอบจน

พนมลทิน พิสูจนตนเองจนไดรับขอพิสูจนวา ไมไดฝกใฝ

คอมมวินสิต แลวกใ็หตาํแหนงกิก๊กอก เปนปลดัแลวกเ็ตะโดง

ไปโนนไปนี่ ทานจึงออกจากราชการ กดตรงนี้ฉันก็ไมอยู ไป

อยูในภาคเอกชน ไปอยูสหยูเนี่ยน ไปขึ้นในวงการธนาคาร 

จนกระทั่งโดดเดนในวงการธุรกิจ นอกจากจะประสบความ

สําเร็จในวงการกระทรวงการตางประเทศ ในวงการทูตแลว 

ไปอยูในวงการธรุกจิ ๒๕๓๕ เกดิปฏวิตั ิทหารอยากไดนายก

รฐัมนตร ีทีม่คีณุสมบตัเิปนทีย่อมรบัทัง้ภาคเอกชนทัง้วงการ

ทตู ไมมใีครเหมาะสมเทา อานนัท ปนยารชนุ ปงปองลอยขึน้ 

เปนนายก ๒ ครั้ง คนอยางนี้เรียกวาคนกลา ปงปองถูกกด

อยูอยาไปจม อยาไปรั่ว เพราะมีที่กดอยู ไมนานก็ตาย ถาไม

ตายก็เกษียณ ขอสําคัญเราอยาตายกอน

 นัน่คอืชวีติของหลวงตาช ีไมใหขึน้ในการปกครอง ไม

ใหเปนเจาคณะอาํเภอ เจาคณะจงัหวดั ผนัตวัเองไปเขาสาํนกั

กรรมฐาน ไปเรียนกรรมฐานที่วิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี   

กับหลวงพอภัททันตะอาสภมหาเถระ ซึ่งเปนอาจารยสอน

กรรมฐานชาวมหาจุฬาฯทั้งหลาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 

นี้แหละ อาตมาก็เคยไปฝกกับทานภัททันตะ ที่วิเวกอาศรม 

แตหลวงตาชีนี้ฝกแบบอุกฤษฏมาก ๖ เดือน เอาจริงเอาจัง 
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จาํวดัคนืละ ๒-๓ ชัว่โมง เคยไดยนิเรือ่งทานโพธธิรรมตัก๊มอ

ไหมเลา นั่งหันหนาเขาหาฝา หลวงพอของเราก็เปนแบบนั้น

เอาจริงเอาจัง ๖ เดือนนี้จนหลวงพอเจาสํานักบอกวา อยาง

นี้ชวยเปนวิปสสนาจารยชวยสอนดีกวา ก็สอนวิชาครู สอน

กรรมฐาน สอนวิธีสอบอารมณใหทาน จนไดเปนวิปสสนา

จารย สอนคนอื่น ทําอะไรทําจริงหมด เปนคนกลาหาญ 

เปนคนเดด็เดีย่ว เรยีกวา วสิารทะ ถาพดูตามภาษาชาวบาน 

ก็บอกวา 

  จับใหมั่นคั้นหมายใหวายวอด 

  ชวยใหรอด รักใหชิด พิสมัย

  ตัดใหขาดปรารถนาหาสิ่งใด

  เพียรจนไดดังประสงคคงจะดี

 คนเราทีป่ระสบความสาํเรจ็บางทรีูวาตรงนีม้นัด ีแตวา

ขาดขอที่ ๒ ใจไมถึง ทําไมจริง ก็เลยไมประสบผลสําเร็จ     

ทําครึ่งๆ กลางๆ เปนกิ้งกา วิ่งๆ หยุดๆ เจอปญหาเจอ

อุปสรรคก็กลายเปนปงปองที่จมนํ้า ขาดวิสารทะความกลา

หาญ ความเอาจรงิเอาจงั ขอตอไปทีจ่ะทาํใหเราเปนผูประดบั

ไวในวงการหมูคณะก็คือ รูเฉพาะตัว เราตองชวยตัวเอง แต

ถาเราจะเปนกลวยไมประดับในวงการ เราตองรูมากกวาคน
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อืน่ คาํถามอยางเดยีวกแ็กเพือ่คุมครองตวัเอง แตปฏบิตัแิลว

มวีธิกีาร มวีชิาการ เขาเรยีกวา วชิาคร ูกจ็ะชวยคนอืน่ได ไม

เพียงแตมีแตอัตตหิตสมบัติ แปลวาพรอมบริบูรณสวนตน    

จะตองมปีรหติะปฏบิตั ิแปลวาขอปฏบิตัเิพือ่ประโยชนแกผูอืน่ 

หวังประโยชนแกผูอื่น นี่คือสิ่งที่จะตองทําตอไป 

 ดังนั้น เราจึงเห็นวา ทําไมหลวงตาชีวานันโท จึงไดใฝ

เรยีน ใฝรู ใฝฝกปฏบิตั ิไมใชเพือ่ตนเองอยางเดยีว เอาไวสอน

คนอื่นดวย ถาปฏิบัติเพื่อตนเองนะพอนานแลว แตทานยังจะ

ตองคนควา จะเทศน จะสอนนี่ เรายังจะตองอานตองศึกษา

อกีเยอะ เพือ่พดูใหหลากหลาย ดงันัน้ ทานจงึใฝเรยีนเพิม่เตมิ

ตลอดเวลา ทัง้ภาคปรยิตั ิภาคปฏบิตั ิถาหากวา เราจะรูอะไร

เพื่อชวยตนเอง ก็เรียนนอยหนอยก็ได 

  แตรูอะไรก็ใหรูเปนครูเขา 

  จะไดเบาแรงตนชวยขวนขวาย 

  รูเปนครูคือแนะนําคนอื่นได้

  เปนสมภาร เปนเจาวดั วดัไทยกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี

ไมใชตองทาํงานเอง ทาํงานเองไมมเีวลาสอนกรรมฐาน ไมมี

เวลาทีจ่ะเทศนาสัง่สอนญาตโิยม ตองสามารถแนะนาํพระใน

วดัใหทาํงาน แนะนาํกรรมการวดับอกใหทาํงาน ศาลาคบัแคบ 
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โบสถคับแคบ ทานก็ตองวางนโยบาย สรางศาลา ๘๐ ป 

หลวงตาช ี ทานไมตองทําหรอก ลองคอยดูฝมือลูกศิษยวา

จะทําเสร็จไหม ทานก็นั่งดูอยูที่นี่นั่นแหละ วาที่สอนกันมานี่

มันใชการไดหรือเปลา ทั้งพระทั้งโยม นี่เรียกวา พหูสูต คือ

คุณสมบัติขอที่ ๓

 ทําไมจะตองมีขอมูลมาก มีความรูมาก เพราะเอาไว

สอนคน เอาไวแนะนาํคน เอาไวแนะคอืสอน ทัง้นาํคอืทาํใหดู 

ฉะนั้นการที่เราไดฟงเทศน ไดอานหนังสือของหลวงตา มัน

สะทอนถงึวา ทานไดศกึษาคนความามากมายเพยีงไร แตคน

เรานีพ่อทาํงานไประยะหนึง่กจ็ะชนิ อะไรกร็ูแลวๆ พระเทศน

กบ็อกรูแลว ๆ  ฟงมาเยอะแลว เขาหซูายทะลหุขูวา กลายเปน

ชาลนถวย พระพุทธเจาตรัสวา 

 โย พาโล มฺญตี พาลฺยํ เปนตน แปลวา คนโงที่รูตัว

เองวาโง ยังมีโอกาสฉลาดไดบาง แตคนโงที่สําคัญตนวา 

ฉลาดแลว “โงแทๆ ” เทศนกไ็มฟง จะคยุแตโทรศพัท “โงแทๆ ” 

นี่ไมไดวาเฉพาะนะ วาเปนตัวอยางเฉย ๆ ไมไดวาใครหรอก 

ฉะนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ ติสสมหาเถระ ทานจึง

สอนวา
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  โงไมเปน เปนใหญยาก ฝากใหคิด

  ทางชีวิต จะรุงโรจน โสตถิผล

  ตองรูโง รูฉลาด ปราดเปรื่องตน

  โงสิบหนดีกวาเบงเกงเดี๋ยวเดียว

 นีค่อืขอที ่๓ ขอทีห่นึง่ เปนคนฉลาดรูวาทางไหนมคีวาม

เจริญไปที่นั่น ทางไหนทําใหเรารุงเรืองทําสิ่งนั้น แตก็ตองมี

ขอที่ ๒ คือวิสารทะ กลาหาญ ทนความยากลําบากได ใจสู 

จงึจะสาํเรจ็ และขอที ่๓ ไมไดดเีฉพาะตน หวงัชวยคนอืน่ดวย 

เราตองหาความรูในเรือ่งทีเ่ราทาํ ใหแนะใหนาํคนอืน่ได แลว
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ขอที่ ๔ ตอไป ก็คือวา ธัมมธระ หรือ ธรรมธร จําเรื่องที่

เราไดเรยีนไดฟงจาํไวไดด ีไมใชวาอานมากฟงมากเบลอไป

หมด เออๆ ยังไงก็ไมรู เรียนจบแลวใชการไมได สมองโดน

วชิาการกนิหมด จดจาํนาํเอาไปคดิวเิคราะห ยอยสอนคนอืน่

ได ยอยใชงานได 

 ขงจื้อบอกวา “เรียนโดยไมคิดเสียเวลาเรียน คิดโดยไม

เรียนเขารกเขาพง” เรียนคือ พหูสูต ขอที่ ๓ คิดคือขอที่ ๔ 

วิเคราะหใหมันจมหายแลวกลายเปนเรา ฟงแลวใหนําไปขบ

ไปคิด ไปยอย นํากลับบาน ไมใชออกนอกประตูสะดุดทีเดียว
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ลืมหมด ธัมมธร คือทรงจําสิ่งที่เปนแกนเปนสาร นําเอาไป

ใชได ก็จะทําใหชีวิตของเราเจริญกาวหนา บางทีก็อดแปลก

ใจไมไดวา เวลามีการประชุมผูหลักผูใหญในบานเมืองใน

ประเทศเรา ประเทศไทยของเราสงคนมาดูงานที่นี่เยอะมาก 

แตมันคงไมไดเอาขึ้นเครื่องบินกลับ ไดแตหลุยส วิกสตอง  

เสียเงินบานเมืองมาไมรูกี่ยุคกี่ชุด กลับไปก็เหมือนเดิม ดูงาน

กันเยอะแยะหมดเลย แตถาไดธัมมธร ก็คือทรงจําสิ่งที่เปน

แกนสาร กลบัไปพฒันาบานเมอืงกจ็ะเปนประโยชนมาก นีค่อื

ขอที่ ๔

 ขอสุดทาย ขอที่ ๕ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เมื่อ

ทรงจําสิ่งที่เปนแกนเอาไว แตถาไมใชมันก็ลืม เราตองเอาสิ่ง

ที่ดีงาม ที่ฟงจากหลวงตานี้ไปประยุกตใชในชีวิต ใหเหมาะ

สมกบัตวัของเรา เขาเรยีกวาธมัมานธุมัมปฏบิตั ิปฏบิตัธิรรม

นอยใหคลอยธรรมใหญ เลือกหัวขอธรรมะยอย ๆ ไปปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับปญหาที่เราจะแก และถาเจอปญหากลับใช

สิง่ทีเ่ราเรยีนมาใหเหมาะใหควร ประเทศไทยเกดินํา้ทวมใหญ

เมื่อ ๗ เดือนที่ผานมา ไมนานนัก เปนบทเรียนที่เราจะตอง

เรียนรูเพื่อปองกัน รูเทาเอาไวปองกัน รูทันเอาไวแกไข ยอน

ไปกอนนั้นก็เกิดนํ้าทวมใหญชายทะเลภาคใตเรียกวา สึนามิ 

ไมเคยมีมากอนในการจารึกประวัติศาสตรของไทย เจาคลื่น
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ยกัษจะถาโถมเขาชายฝงทะเลของไทย พอเกดิขึน้คนกอ็กสัน่

ขวญัแขวน แตตอนนีม้วีธิปีองกนั เตอืนภยัเอาไว เรยีกวารูวธิี

แกไข 

 ตอนที่เกิดสึนามิในครั้งนั้น องคการยูเนสโกไดยกยอง

เด็กผู หญิงคนหนึ่งชื่อ ทิวลี่ เปนชาวอังกฤษ เผยแพร

เกียรติคุณของเธอไปทั่วโลก วาไปที่จังหวัดภูเก็ต ตอนที่เกิด

สึนามิที่ประเทศไทยเรา วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เธอเดิน

อยูชายหาดไปกับครอบครัวคือพอแมและนองสาว ตอนนั้น

ทิวลี่อายุ ๑๑ ขวบ เดินจากโรงแรมลงไปที่ชายหาด แลว

อยู ๆ ด.ญ.ทิวลี่ สมิธ ก็สะกิดแขนคุณแมใหดูไปในทะเล

แลวก็บอกวา แม! คลื่นยักษกําลังจะมา แมก็ถามวา เธอรูได

อยางไรวาสนึามกิาํลงัจะมา ตอนนัน้ยงัไมถงึสบิโมงเชา ทีเ่ปน

เวลาที่สึนามิโจมตีภาคใตของไทย ทั้งที่ภูเก็ต พังงา เด็กคน

นั้นก็บอกวา สึนามิเวลามันจะมา คลื่นทะเลมันจะแตกฟอง

เปนฟองฟอดเหมอืนฟองเบยีรเวลาคณุพอรนิเบยีรใสแกวมนั

เปนฟองอยางไรตอนนีม้นัแตกเปนฟองอยางนัน้ แมดสู ิแสดง

วาคลื่นยักษกําลังจะมา แมก็ถามวาแลวเธอไปรูมาจากไหน 

เด็กหญิงทิวลี่ ก็บอกวากอนมาเมืองไทย ๑๕ วัน ครูใหทํา

รายงานหนาชัน้เรือ่ง สนึาม ิแลวครกูส็รปุใหด ูภาพยงัตดิตา

อยูเลยแม แมฟงแลวกย็กัไหลเดนิทาํทาไมเชือ่ไปทางทองทะเล 
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เด็กหญิงทิวลี่ก็บอก

“แม! ถาคลื่นยักษมาตายหมดนะแม มันสูงทวมตน

มะพราวนี่แหละ”

นองสาวอายุ ๗ ขวบ พอไดยินวาตายหมด ตกใจ

รองไหจาเลย วิ่งหนีกลับขึ้นมาที่สูงก็คือที่โรงแรม คุณพอก็

เลยวิ่งตามลูกสาว ทิวลี่ก็วิ่งตามพอ แมจะอยูทําไม ก็วิ่งตาม

กันมาเปนทิวแถว 

พนักงานคนไทยสงสัยก็ถามวา วิ่งกันมาทําไม

พอกบ็อกวา คลืน่มนัแตกเปนฟอง กลวัคลืน่ยกัษจะมา 

พูดตามลูกสาว พนักงานคนไทยก็ดีเหลือเกิน อยูกับทะเลมา

นานไมเคยเห็นเปนอยางนี้ คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล จึงไดเปา

นกหวีดเรียกนักทองเที่ยวใหขึ้นมาที่สูง มาที่โรงแรมทุกคน 

บางคนกําลังจะเอาเรือออกทะเลก็เรียกกลับมาหมด พอขึ้น

ถึงที่สูง คลื่นยักษมาถึงพอดี รอดตายเปนรอยคน เพราะเด็ก

ผูหญิงคนเดียว กลับไปถึงยุโรปเขาก็สรรเสริญความเกงของ

ทิวลี่ ลงสื่อตางๆ จนกระทั่งนิตยสารที่ฝรั่งเศสใหรางวัล    

Child of the Year ยอดเด็กแหงป แกทิวลี่ สมิธ วันที่รับ

รางวัลก็มีการประกาศไทลทิวชั่นบทสดุดีวา เกงอยางไร 

ทวิลีข่ึน้ไปรบัรางวลั กลาวขอบคณุสัน้ๆ และกบ็อกวา 

ชมหนวูาเกงอยางนัน้อยางนีก้ด็หีรอก แตอยาชมหนคูนเดยีว
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วาเกง ตองชมคุณครูของหนูวาสอนเกงดวย สื่อทึ่งเลย ไม

เคยเหน็เดก็คนไหนชมคร ูพอลงมาจากรบัรางวลักส็มัภาษณ

วา ทําไมถึงชมครู เด็กก็ตอบวา ก็ครูสอนเกงจริงๆ ถาสอน

ไมเกง ปานนี้ครอบครัวหนูตายหมดแลว โดยเฉพาะคุณแม

หนูนะตายกอน ยังอุตสาหนึกถึง เขาก็ถามวาคุณครูชื่อไร

ก็บอกชื่อคุณครู ยูเนสโกก็เลยตามไปสัมภาษณคุณครู 

สัมภาษณเด็ก แลวก็เอาเปนตัวอยางของการศึกษาที่สอนให

ชวยตัวเองใหรอดจากภัยพิบัติ 

ไดดเีพราะครกูช็มครบูาง ไดดเีพราะฟงเทศนของใคร

ก็ชมพระเทศนบาง โดยเฉพาะฟงที่วัดนี้มาหลายปนี่ ไดดีก็

ประกาศวาเปนลูกศิษยหลวงตา แตถาไปถูกจับที่ไหนก็บอก

วาไมรูจักกัน 

เหตุที่ ด.ญ.ทิวลี่ชวยคนอื่นไดเพราะเธอมีความกลา

หาญ มีความฉลาด กลาหาญ เรียนอะไรแลวจดจํา จดจําก็

คือ นําเอาไปประยุกตใช ปฏิบัติในสถานการณที่เหมาะสม 

ชวยตัวเองยังไมพอ ชวยครอบครัวของเธอ และชวยนัก

ทองเที่ยวเปนรอยคน 

หลวงตาชขีองเราไมไดชวยเฉพาะตวัทานเองใหรอด 

ชวยลูกศิษยรุ นแลวรุ นเลาที่ประเทศไทยและที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่นี่ เปนพระธรรมทูตดวยความ
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สมัครใจของทานเองเปนเวลากวา ๓๗ ป ฉะนั้น เราก็ตอง

กตัญูปฏิการะตอบแทน สงเสริมสนับสนุนตัวทาน และผู

ที่มาชวยสนองงานของทาน ทั้งพระในวัดนี้ ใหสามารถรับ

ภาระทํางาน ลดภาระของหลวงพอ พระวิเทศธรรมรังษี 

หลวงตาชี เรามีโอกาสจะจับทําอะไรก็มาชวยกันจับ กันทํา 

แบงเบาภาระ แบงเบาความกงัวล เพือ่ใหทานไดมุงมัน่ในการ

สัง่สอน ในการปฏบิตัธิรรม ไมตองเปนภาระในเรือ่งของการ

บรหิารวดัและเรือ่งของการจดัการกอสรางอาคารเสนาสนะ 

ลดปลิโพธคือความกังวลใจในเรื่องเหลานั้น เพื่อใหทานไดมี

สมาธ ิมุงมัน่กบัการปฏบิตั ิเปนการขดัเกลาพวกเราทัง้หลาย 

ดวยการใหธรรมโอสถ 

บัดนี้ทานทั้งหลายไดแสดงนํ้าใจใหปรากฏเปนความ

กตัญูรูคุณ กตเวที ตอบแทนคุณ ก็หวังวาจะไดแสดงนํ้าใจ

อนันีต้อไปดวยการรบัภาระดแูลในเรือ่งทีท่านหวงทานกงัวล 

เพื่อใหไดสานตอปณิธานของทาน รับภาระเปนรูปธรรม ให

พระเดชพระคณุหลวงตาชวีานนัโท ไดเปนรมโพธิร์มไทรของ

เราไปอีกนานแสนนาน บุญกุศลมหาศาลที่เราไดบําเพ็ญใน

วนันี ้ขอทกุทานไดพรอมใจกนัตัง้กลัยาณจติอธษิฐาน พรอม

ทัง้คณุพระศรรีตันตรยั ถวายใหหลวงพอ หลวงตาช ีของเรา

ไดอนุโมทนา เพื่อสําเร็จเปนบุญบารมีธรรม เพิ่มยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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สมเด็จพระพุทธชินวงศ, พระวิเทศธรรมรังษี,
พระพรหมบัณฑิต

ณ อุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
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ใหพระเดชพระคุณเจริญรุงเรืองงอกงามไพบูลย ในรมธรรม

แหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเปน

รมโพธิ์รมไทร เปนผูนําแหงสติปญญาของศิษยานุศิษยไปอีก

นานเทานาน ขอบารมีธรรมของหลวงพอ หลวงตาชี พรอม

บุญกุศลนี้  เปนปฏิพรยอนสนองใหทุกทานเจริญดวย อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ 

ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ ประกอบดวยธรรม ก็ขอใหความ

ปรารถนาเหลานั้น จงพลันสําเร็จ จงพลันสําเร็จ จงพลัน

สําเร็จ สมมโนรถมุงมาดปรารถนาทุกประการ 

รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสังฆโสภณกถา 

พอสมควรแกเวลา ขอสมมติยุติลงคงไว แตเพียงเทานี้ เอวัง

ก็มีดวยประการฉะนี้ ฯ
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กอนปดเลม
นอมถวายมุทิตา  บูชาดวยธรรมทาน

โดย : สุวิมล  รามโกมุท

\/

 เมื่องานธรรมสมโภช ทําบุญฉลองอายุวัฒนมงคล

๘๗ ป หลวงตาชี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  หลังจาก

ไดสดับรับฟงพระธรรมเทศนาโดย พระธรรมโกศาจารย 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (ปจจุบันดํารงสมณศักดิ์เปน พระพรหม

บัณฑิต) ขาพเจามีจิตเลื่อมใสใจศรัทธาอยากใหเพื่อนสห

ธรรมกิไดอานกนัอยางทัว่ถงึ  จงึปวารณาตนขอเปนเจาภาพ

จัดพิมพเปนหนังสือ ทั้งนี้ดวยความเมตตาอนุเคราะหชวย

เหลือจากพระครูสังฆรักษอําพล สุธีโร จึงทําใหการพิมพ

หนังสือเลมนี้สําเร็จดังตั้งใจ จึงขอนอมถวายมุทิตา บูชา

หลวงพอพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) ดวยธรรมทาน

ดังกลาวนี้

 ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณฯ องคแสดง

ธรรม และคณะผูจัดทําทุกรูปทุกทาน ดําเนินการถอดเทป

จัดรูปเลม พิสูจนอักษร ดําเนินการพิมพ พรอมทั้งคุณ

ณรงศักดิ์ คุณรัตนา โชติกเวชกุล นายแพทยอรุณ คุณสุมนา 

สวนศิลปพงษ เจาภาพกัณฑเทศน ตลอดถึงคณะทานผูมีจิต
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ศรัทธาบริจาคทุนทรัพยรวมสมทบทุนเปนคาใชจายในการ

จัดพิมพหนังสือเลมนี้ โดยมีแพทยหญิงบุญนํา แบลคเวลล

รวมเปนเจาภาพหลักกับขาพเจา  

 ขออนุโมทนาขอบคุณทานผูรวมสนับสนุนการจัดพิมพ

หนังสือเลมนี้ เจาภาพละ ๑๐๐ เลม ๑๐๐ ดอลลาร คือ

 G วัดปาธรรมรัตน เมืองพิตตสเบิรค สหรัฐอเมริกา    

 G มูลนิธิวัดศรีทรงธรรม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

 G คุณสมศรี  มาแตง  คุณสมทรง  ปสังคมาน 

 G รานอาหาร “รักแม” RUK MAE, STOUGHTON, MA

 G รานอาหาร THAI PAPAYA, HAMTON, VA

 G ANONG – SCOTT ROBERSON

 G สมปอง  เบรย พรอมครอบครัว

 G สมรรัตน  คีเฟเบอร พรอมครอบครัว

 G สาคร-เสริมศักดิ์-เปล  จินดาลัทธ (๕ เลม)

 G และทานผูมีจิตศรัทธาทั่วไป
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พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต : มีฤกษ)

วุฒิการศึกษา
 ป.ธ.๙ (ขณะเปนสามเณร)
 พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), M.A.. Ph.D.
ตําแหนงทางการคณะสงฆ
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจาคณะภาค ๒
 คณะเลขานุการผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
 เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
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