
 

 
“ คําอริยะถึงในหลวง” 

 
คํากล่าวจากผู้ทรงคุณธรรมที�มีต่อ.. "ในหลวงรัชกาลที� ๙" 

พร้อมประวัติย่อของพระอาจารย์แต่ละรูป 
บทความ : "ในหลวงไม่ไดร้วยที�สุดในโลก" & วิธีอธิฐานจิตถวายในหลวง  

 
 

อยากให้เปิดใจรับข้อมูลอกีด้าน แล้วตัดสินเอาเองว่า 
ข่าวลอืและเรื�องที�ไม่เคยเห็นด้วยตา กบั "คําของพระอริยะ"   

สิ�งไหนน่าเชื�อถอืกว่ากนั !!! 
 

* แจกฟรี !!  โดยผู้ร่วมสมทบทุนหลายท่านผ่าน www.jozho.net * 
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ขอให้เจริญทั?งทางโลกและทางธรรมยิ�งๆ ขึ?นไป .. สาธุ 

 
                                                                                                      รวบรวมและเรียงเรียง     :  โจโฉ 

ตรวจทานปรับปรุง     :  จงด ีทองคาํ  &  พี�หญิง 

เนื?อหาภายใน 
 

  1. " ในหลวงไม่ได้รวยที�สุดในโลก"  นิตยสารต่างชาติบิดเบือนความจริง 
  2.   คําพูดจากผู้ทรงคุณธรรมที�มีถึงในหลวง พร้อมประวัติย่อของแต่ละท่าน 
  3.   ภาคผนวก : วิธีอธิฐานจิตถวายในหลวง และการฝึกส่งพลังเมตตาแบบง่าย   

 

          : ประวัตแิละผลงานของบุคคลที�ชื�นชมในหลวง รัชกาลที� ๙ : 
       สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
       เจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต   /  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 
       หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   /  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 
       หลวงพ่อพุธ ฐานิโย   /  หลวงพ่อฤาษี (วัดท่าซุง) / หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร    
       พระอาจารย์วนั อุตฺตโม (อดีตอุปัฎฐากหลวงปู่มั�น)   /  หลวงพ่ออุตตมะ    
       ครูบาพรหมจักร   /   หลวงปู่บุญฤทธิS ปณฺฑโิต 
       อ.พร รัตนสุวรรณ  (ผูเ้ชี�ยวชาญพระไตรปิฎก) 

 

ดาวน์โหลดหนงัสือเพื�อนาํไปพิมพแ์จกเองไดท้ี�  www.jozho.net 
เผยแพร่ต่อไดไ้ม่ตอ้งขออนุญาต สาํหรับแจกฟรีเท่านั5น หา้มจาํหน่ายเด็ดขาด 

หากตอ้งการพิมพแ์จกราคาถูกติดต่อ..  คุณอู๊ด  โทร. 080-262-7588   



 

ข้อมูลทั?งหมด ไม่เกี�ยวกับกลุ่มการเมือง 
"ไม่ได้โจมตีสีไหน  ไม่ได้ว่าร้ายใคร  ไม่ได้เข้าข้างใคร" 

 

ต้องการนําเสนอความจริงในประเด็นที�ว่า... 

"ต่างชาติล่าอาณานิคมด้วยวธิีใหม่" 
โดยแทรกซึมให้ร้ายผู้นําสูงสุดของแต่ละประเทศ 

เพื�อยึดครองประเทศนั?นๆ ในทางอ้อม 
 
 

 ประเทศไทยกเ็ป็นหนึ�งในนั?น เพราะมีทรัพยากรมหาศาล 
 กระบวนการนี?มีมาตั?งแต่สมัยยังไม่เปลี�ยนแปลงการปกครอง 
 ด้วยการตั?งใจทําลายสถาบันหลกั... ให้ล้มไปทีละขั?น 
 เริ�มด้วยสถาบันศาสนา ที�โดนกระทํามาตลอด   แต่ไม่ค่อยได้ผล 
 จึงเปลี�ยนมาเป็น..  "สถาบันพระมหากษัตริย์" 
 ซึ�งปัจจุบันได้ผลค่อนข้างกว้าง และพี�น้องไทยบางกลุ่ม บางสี 

 ก็ตกเป็นเครื�องมือของต่างชาติ...  โดยไม่รู้ตัว !!! 
 

"ไม่เชื�อไม่เป็นไร แต่อยากให้เปิดใจอ่านให้จบสักครั?ง" 

เกริ�นนํา 
 

 สืบเนื�องจากมีกลุ่มบุคคลทั5งจากไทยและต่างชาติ สร้างสื�อหลายรูปแบบ 
เพื�อโจมตีใส่ร้ายสถาบนัพระมหากษตัริย ์ อยา่งต่อเนื�องและเผยแพร่ไปในวงกวา้ง 
ดว้ยทุนและความเป็นมืออาชีพของพวกเขา ทาํให้สื�อเหล่านั5นดูน่าเชื�อถือ ส่งผลให้
ผูร้ับสื�อคลอ้ยตามไดโ้ดยง่าย  ตวัอยา่งเช่น นิตยสารต่างชาติใชข้อ้มูลบิดเบือนเพื�อ
จดัอนัดบัให้ "ทรงเป็นกษตัริยท์ี�รวยที�สุดในโลก" ส่งผลให้มีการขยายผลต่อไปใน
หลายสื�อ  ทาํให้เกิดการเขา้ใจผิดตามมาอีกหลายดา้น   
   
 จากการมีชีวิตที�ตอ้งคลุกคลีอยูก่บัผูศ้ึกษาและปฏิบตัิธรรมและภายหลงัมา
จดัทาํเวปไซดธ์รรมะ  จึงมีโอกาสรับรู้ขอ้มูลอีกแง่มุมที�หลายคนอาจไม่เคยไดรู้้
หรือไดย้ินมาก่อน  และดว้ยพบกบัตวัเองว่า  คนกลุ่มใหญ่แมจ้ะหมิ�นสถาบนั แต่ก็
ยงัเชื�อในบาปบุญและกฎแห่งกรรม ทุกคนลว้นอยากให้ประเทศเจริญ แต่เลือกที�
จะเชื�อและเสพขอ้มูลเพียงดา้นเดียวเท่านั5น  จึงทาํให้เกิดการเขา้ใจผิดต่อกนัได ้ 
 
 จึงคิดว่าคงดีต่อทุกฝ่าย  หากมีการนาํเสนอขอ้มูลในแง่มุมเชิงศรัทธา ที�มา
จากบุคคลที�น่าเชื�อถือและเป็นกลาง เหมือนที�เราส่วนใหญ่ อาจตอ้งมีศรัทธาใน
พระพุทธเจา้เป็นเบื5องตน้ ตอ้งเชื�อมั�นว่าพระองคด์ีจริง รู้จริง เชื�อถือได ้ จึงทาํให้
นอ้มนาํคาํสอนมาปฏิบตัิไดอ้ยา่งจริงจงัอีกที   



 

คาํชื�นชมที�มีต่อในหลวงจากปากของพระอริยะ  ที�หลายคนเคารพศรัทธาอยูแ่ลว้              
อาจทาํให้ฉุกคิดไดว้่า  สิ�งที�เชื�อที�คิด และทาํไป    มนัถูกตอ้งสมควรหรือไม่  
และเพราะเหตุใด บุคคลที�งดงามไปดว้ยศีลจารวตัร ทาํประโยชน์ให้ประเทศชาติ
มากมาย    ถึงไดม้ีความคิดไปในทางสรรเสริญ ชื�นชมพระองคท์่านทั5งหมด  
 
 ขอ้ความในหนงัสือ  ส่วนใหญ่รวบรวมมาจากเสียงเทศน์หรือหนงัสือของ
ผูท้รงคุณธรรมแต่ละท่านที�บนัทึกไว ้ สาํหรับเรื�องส่วนนอ้ยที�มาจากคาํบอกเล่านั5น  
เห็นว่ามาจากแหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือพอสมควร  จึงนาํมารวมไวด้ว้ย แต่ใชเ้ป็น
เพียงส่วนเสริม เหมือนเล่าสู่กนัฟังเท่านั5น  โดยถือโอกาสนาํประวตัิและผลงาน
ของแต่ละท่านแบบยอ่สั5นเขา้ใจง่ายมาเผยแพร่ เพื�อประกาศคุณความดีของ         
ครูบาอาจารยใ์ห้คนรุ่นหลงัไดรู้้จกัไปพร้อมกนัดว้ย    
 
 ขอนาํตวัอยา่งขอ้ความจากพระอาจารยท์่านหนึ� ง ซึ� งในสมยัก่อนที�จะมา
บวชเป็นพระ ท่านเป็นผูท้ี�มีความสาํเร็จทางโลกสูงมาก มีตาํแหน่งระดบัสูงใน
องคก์รใหญ่  เป็นผูป้ฏิบตัิธรรมและมีงานเขียนดา้นธรรมะตั5งแต่ยงัเป็นฆราวาส  
เมื�อบวชเป็นพระ ก็เน้นสอนการปฏิบตัิเพื�อดบัทุกขอ์ยา่งเดียวดว้ย "การเจริญสติ" 
ไม่มีวตัถุมงคล ไม่มีพุทธพาณิชย ์ ในการแสดงธรรมครั5 งหนึ� ง หลวงพ่อไดก้ล่าวถึง
ในหลวงรัชกาลที� ๙ ไวด้งันี5  ...  

"… นี� บุญเรานะ ที�เรามีพระเจ้าอยู่หัวที�มีธรรมะ   เราก็ต้องมีธรรมะบ้าง       
เราจะได้ดูดีเหมือนท่าน   เอาอย่างท่าน  ไม่อย่างนั5นพูดแต่ปากปาว ๆ            
รักในหลวง ๆ      ถามวา่ทาํอะไรแบบในหลวงบา้งหรือเปล่า? ..     มีทานไหม       
มี อ ภัย ท า น ไ ห ม    เ บี ย ด เ บี ย น ไ ห ม    ห ย า บ ค า ย ไ ห ม   ซื� อ ต ร ง ไ ห ม                     
ไม่มีอะไรเอาอย่างท่าน  แต่อยากใหญ่อยากโต   หาคุณงามความดีไม่ได.้..” 
 
" .. ฉะนั5น ถา้มีธรรมะชีวิตเราจะมีความสุข  ตวัเองมีความสุขแลว้ก็เป็นแบบ
อย่างที�ดีให้คนอื�นเห็นดว้ย  อย่างเวลาเราคิดถึงแบบอย่างของผูป้กครองที�ดี 
เรากน็ึกถึงในหลวงของเรา      นี�ท่านมีคุณสมบตัิครบเลย      เป็นโมเดลที�ดี  
 เป็นบุญนกัหนาแลว้       นานๆ   จะเกิดพระเจา้แผน่ดินอยา่งนี5สักทีหนึ�ง  
 พระเจา้แผน่ดินที�มีบารมีขนาดนี5     คุณธรรมขนาดนี5ไม่ใช่คนธรรมดาหรอก       
 ตอ้งระดบัพระโพธิสัตวถ์ึงจะทาํได.้. "       

 
 ขอสงวนนามพระอาจารยท์่านนี5 ไว ้  ดว้ยไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรกระทบถึง
ท่านอีกหรือไม่  เพราะปัจจุบนัท่านก็ถูกเขา้ใจผิดเช่นเดียวกนั  แมส้ิ�งที�กล่าวหา
ทั5งหมด  จะถูกสื�อตีแผ่ความจริงไปแลว้ว่า "ท่านไม่ผิดแมแ้ต่ขอ้เดียว"  ก็ยงัมีคน
บางกลุ่มที�ปักใจเชื�อว่าท่านผิดอยูเ่หมือนเดิม  การนาํคาํพูดของท่านมา  เป็นเพียง
แค่ตวัอยา่งเลก็น้อยของครูบาอาจารยท์ี�เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลเท่านั5น   
 



 

 "ข่าวลือ" ถูกใชเ้ป็นเครื�องมือในการทาํลายฝ่ายตรงขา้มเสมอมา ไม่ว่าจะ
เป็นสงครามในอดีต หรือแม้แต่การหวงักอบโกยผลประโยชน์ของต่างชาติใน
ปัจจุบนั    หลายประเทศถูกต่างชาติยดึครอง (โดยทางออ้ม เช่นทางเศรษฐกิจ)  
กเ็ริ�มตน้ดว้ย.. การปล่อยข่าวลือทาํลายผูน้าํเป็นอนัดบัแรก     ซึ� งปัจจุบนั   "ลือ"  
ไปไดไ้วกวา่อดีต    เพราะผลของความเจริญทางดา้นเทคโนโลย ี และสื�อออนไลน์    
ธุรกิจการคา้ก็อาศยัข่าวลือในรูปของ "งานวิจยั" ที�มกัแสดงผลดา้นดีแต่ไม่บอก
ขอ้เสียเพื�อส่งเสริมสินคา้ตวัเอง  หรือเพื�อทาํลายคู่แข่ง   
 
 สินคา้สุขภาพหลายอยา่งทั5งที�มีงานวิจยัรับรอง แต่ต่อมาก็พบว่าไม่ไดผ้ล
จริงหรือหลอกลวง  สารเคมีในอาหารและของใชห้ลายอยา่งอนัตรายมากกว่าที�คิด 
แต่กลบัถูกบิดเบือนและยงัมีการใชแ้บบไม่ระวงั เช่น ซิลิโคนในครีมนวด-ยาสระ
ผมที�ก่อปัญหาผมร่วง / ฟลูออไรด์ และสารฟอกขาวที�อนัตรายโดยเฉพาะกบัเด็ก
แต่มีอยูใ่นยาสีฟัน  /  สารแทนความหวาน นํ?าตาล 0%  อาจทาํให้อว้นกว่าเดิม  
ก่อมะเร็ง ทาํลายสมอง  / ครีมลา้งหนา้ที�อา้งว่ารักษาสิวแต่กลบัเป็นสาเหตุของสิว   
ยาลดไข้  ที�ช่วยไดแ้ค่บรรเทาแต่ไม่ไดช้่วยรักษา เพราะร่างกายจะหายเองได ้ 
แต่กลบัส่งผลต่อระบบภูมิคุม้กนัให้ตํ�าลง  / ส่วนผสมแท ้ 100% แต่กลบัมีแค่ 1%   
อาหารเสริมหลายชนิดมีขนาดและปริมาณนอ้ยไปหรือเกินกว่าร่างกายจะรับได ้
หลายยี�ห้อขาดสารเสริมฤทธิS ที�จะไดผ้ลจริง เท่ากบักินฟรี หรือทาํร้ายตวัเอง ฯลฯ 
 

 หากศึกษาให้ละเอียดจะรู้ว่า ความรู้และขอ้มูลที�ออกมาจากนกัวิชาการ  
นกัวิทยาศาตร์หรือเป็นระดบัสากลที�ดูน่าเชื�อถือ อาจไม่ใช่ขอ้มูลที�เชื�อถือไดจ้ริง 
และมกัเป็นขอ้มูลเพื�อผลประโยชน์ของฝ่ายเขาเท่านั5น  ยิ�งเป็นคนเก่ง ก็ยิ�งบิดเบือน
ขอ้มูล ไดอ้ยา่งแยบคายจนคนหลงเชื�อตามไดง้่าย  ดงันั5นการเปิดใจฟังขอ้มูล และ
คาํพูดของบุคคลผูเ้ปี� ยมคุณธรรมและอยูใ่นเพศที�ละวางแลว้ น่าจะเป็นประโยชน์
มากกว่าการเชื�อลมปากของ "คนไม่มีศีล"  หรือแค่เพราะว่าเป็น "ต่างชาติ" (สากล) 
 
 การพูดให้ฟังทุกวนัแมจ้ะไม่เป็นความจริง  แต่ไม่นานคนฟังก็จะเชื�อว่า
เป็นเรื�องจริง หรือเกิดการไขวเ้ขวและเริ�มมีอคติในใจ  นี�เป็นหลกัจิตวิทยาที�กลุ่มผู ้
ไม่หวงัดีทาํอยา่งต่อเนื�องหลายปีจนไดผ้ล และก่อความแตกแยกทาํลายชาติไดย้ิ�ง
กว่าสมยัพม่าบุกเผากรุงศรีอยธุยา    เนื5อหาที�รวบรวมมาไวใ้นหนงัสือเล่มนี5    
หวงัว่าจะเป็นจุดเลก็ๆ    ที�จะช่วยให้พี�นอ้งชาวไทยหลายคนไดเ้ขา้ใจถูกตอ้งขึ5น  
 
 หากมีสิ�งใดไม่สมควรหรือผิดพลาดประการใด ตอ้งกราบขออโหสิกรรม
ต่อทุกท่านไว ้ ณ  ที�นี5       หวงัเป็นอยา่งยิ�งว่า     สุดทา้ยคนไทยจะรวมเป็นหนึ� ง  
ไม่แตกแยกแบ่งฝ่าย   กลบัมารักและเคารพ.. พระเจา้อยูห่ัวองคเ์ดียวกนัเหมือนเดิม 
ดว้ยความปรารถนาดีต่อทุกฝ่าย ทุกสี ทุกกลุ่ม ดว้ยความบริสุทธิS ใจ 

                                                                                               โจโฉ   
ธ.ค. 2554 



 

  ตัวอย่างสื�อต่างชาติบิดเบือนความจริง 
"ในหลวง" ไม่ได้ทรงรํ�ารวยที�สุดในโลกตามที�นิตยสารต่างชาติอ้าง 
.  

 สาํนกังานทรัพยส์ินส่วนพระมหากษตัริย ์ ไดเ้ผยขอ้มูลประจาํปี 2553  
และชี5แจงวา่ ตามที� "นิตยสารฟอร์บส์" ไดล้งข่าววา่..  ในหลวงเป็นพระมหากษตัริย์
รวยที�สุดในโลกนั5น   ไม่เป็นความจริง    พระราชทรัพยข์องในหลวง   คือ ..  
"ทรัพย์สินส่วนพระองค์"            ส่วนทรัพยส์ินส่วนพระมหากษตัริยเ์ป็น .. 
"ทรัพย์สินของรัฐและของแผ่นดิน"  ซึ� งมีรัฐบาลโดย รมต.กระทรวงการคลงัเป็น
ประธานกรรมการเป็นผูร้ับผิดชอบ     แต่ก็ยงัมีผูเ้ขา้ใจผิดเรื�องนี5อยูไ่ม่นอ้ย   
.. 
“ หลงัปี 2479 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตให ้ 
ส.ป.ก. นาํที�ดินประมาณครึ� งหนึ�ง (ประมาณกวา่ 44,000 ไร่) ไปจดัสรรใหป้ระชาชนได้
มีที�ทาํกิน และไดท้รงตั5งกองทุนขึ5นมาเพื�อสนบัสนุนการพฒันาบนที�ดินเหล่านี5ดว้ย ”  
. 
 ที�ดินในความดูแลของสาํนกังานทรัพยส์ินฯ ไม่ไดถู้กใชเ้พื�อแสวงหา
ผลประโยชน์อยา่งเช่นเอกชนทั�วไป โดยที�ดิน 93% ให้เช่ากบัหน่วยราชการ องคก์รที�
ทาํงานเพื�อสังคม และประชาชนที�มีรายไดน้อ้ย และชุมชนอีกกว่าร้อยแห่ง ในอตัราที�
ต ํ�ามาก  มีที�ดินประมาณ 7% เท่านั5น ที�ให้เอกชนเช่าในเชิงพาณิชย ์  มีการลงทุนหลกัใน
สองกิจการ คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (SCG)   
เป็นการลงทุนของสาํนกังานทรัพยส์ินฯ ที�กระทรวงการคลงัดูแล 

 สรุปคือ :  ในหลวงไม่ไดท้รงรํ�ารวยที�สุดในโลก และนิตยสารระดบัโลกก็
บิดเบือนขอ้มูลอยา่งไม่น่าเชื�อ !!  ในขณะที�ผูน้าํประเทศอื�นที�อาจรวยมากกว่า กลบัไม่
เอาทรัพยส์ินหลายส่วนมารวมไวใ้นการจดัอนัดบั  เป็นการบิดเบือนขอ้มูลอยา่งจงใจ
และไม่น่าให้อภยั   มีการนาํประเด็นนี5มาขยายต่อไปในวงกวา้ง จนมีประชาชนหลง
เขา้ใจผิดจาํนวนมาก  
 
 พระบรมมหาราชวงั.. ถือเป็นสมบัติของชาติ    ที�ดินถนนราชดาํเนิน.. ถือเป็น
สมบัติของประชาชนทุกคน ทรัพยส์ินจาํนวนมากที�นาํมาจดัอนัดบั.. "เป็นสมบัติของ
แผ่นดิน" ไม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนได ้ หลายส่วนเป็นทรัพยส์ินประจาํตาํแหน่งที�
ตอ้งส่งต่อให้กบัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลต่อไป การถือครองหุ้นต่างๆ ก็เป็นในนามของ
สาํนกังานทรัพยส์ินฯ   และดอกผลที�ไดก้็ยงันาํมาทาํประโยชน์ให้สงัคมมากมาย  
โดยจดัตั5งเป็นมูลนิธิและจดัทาํโครงการเพื�อประโยขน์ของสังคมในหลายดา้น   
สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากเวปไซด์ของสาํนกังานทรัพยส์ินฯ   
 
 สมบตัิของแผ่นดินที�มีมูลค่ามหาศาล กลบัถูกสื�อต่างชาติบิดเบือนวา่เป็น
พระมหากษตัริยร์วยที�สุดในโลก   อีกครั5 งที�ทาํให้เห็นว่ากระบวนการสร้างข่าวเพื�อทาํ
ร้ายประเทศไทย ตอ้งการลม้สถาบนัฯ มีพลงัและครอบคลุมไปถึงสื�อหลกัของโลกได้
แค่ไหน   ดงันั5นการเชื�อขอ้มูลจากบุคคล   "ที�มีศีล"   น่าจะมีนํ5าหนกักวา่สื�อสาธารณะ  
ที�คนยคุใหม่บูชา และเชื�อยิ�งกวา่พ่อแม่ตนเอง !!! ??? 



 

คํานํา 
 
 ประเทศที�มีศูนยร์วมจิตใจใหป้ระชาชนไดย้ดึเหนี�ยว จะส่งผลให้ประชาชนรัก
สามคัคี และก่อเป็นพลงัเหนียวแน่น ที�สามารถคานอาํนาจนกัการเมืองชั�วและอาํนาจ
ครอบงาํจากต่างชาติได ้  คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้วา่  ที�กาํลงัผจญกบัความลาํบากหรือ
เศรษฐกิจไม่ดีนั5น   ในความจริง..  เราสบายและมีความสุขมากกวา่อีกหลายประเทศ   
( เราลาํบากเพราะนกัการเมืองโกงกิน และความเห็นแก่ตวัของคนในสงัคมมากกวา่ ) 
ซึ� งดูไดจ้าก.. กรุงเทพฯ และเมืองไทย  ถูกจดัเป็นสถานที�น่าเที�ยวอนัดบัตน้ๆ ของโลก         
ประเทศไทย เป็นจุดยทุธศาสตร์แห่งภูมิภาค  มีทรัพยากรมหาศาล (ซึ� งกาํลงัตรวจพบ
เรื�อยๆ)  แรงงานมีฝีมือ  สถานที�ท่องเที�ยว   เป็นคลงัอาหารและครัวของโลก  ฯ 
 
 เป็นประเทศเดียวที�ต่างชาติพยายามจะยดึครองไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้ม แต่กไ็ม่เคยสาํเร็จ  เพราะเรามีสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นที�ยดึเหนี�ยวจิตใจ
คนทั5งชาติ  หากไม่มีสถาบนัใหย้ดึเหนี�ยว  ผูค้นจะแตกแยกความสามคัคีง่ายขึ5น  
นกัการเมืองมีโอกาสทาํอะไรไดอ้ิสระไม่ตอ้งเกรงใจใคร และต่างชาติกส็ามารถซื5อตวั
นกัการเมืองหรือร่วมมือกบัคนเหล่านี5     ในการขายสมบตัิของชาติ     หรือกอบโกย  
ออกกฎหมายแอบแฝงใหต้่างชาติเอาเปรียบเราไดง้่ายขึ5น (..กวา่ทุกวนันี5 ) 
 
 เปรียบสถาบนัคือเจา้ของประเทศ  คนเป็นเจา้ของบา้นยอ่มจะไม่ขายบา้น
ตวัเองเพื�อแลกผลประโยชนอ์นัเลก็นอ้ย แต่คนที�มาเช่าบา้นหรือมาทาํหนา้ที�แค่ชั�วคราว  

ลองคิดดูวา่..  หากต่างชาติเสนอให้แค่พนัลา้น  เพื�อใหอ้นุมตัิแลกเปลี�ยนผลประโยชน์
ซึ� งกนั เขาจะเลือกทาํเพื�อตนเองหรือเพื�อผลประโยชนข์องประเทศ  แน่นอนวา่โอกาส
จะทาํเพื�อตนเองเป็นไปไดม้ากกวา่  เพราะไม่นานกต็อ้งลงจากอาํนาจอยูแ่ลว้  
 
 มีตวัอยา่งแลว้ในหลายประเทศ  ที�เป็นการยดึครองประเทศแบบทางออ้ม  
โดยสนบัสนุนการลม้การปกครอง ลม้ผูน้าํทางจิตวิญญาณสูงสุดก่อน แลว้จึง
สนบัสนุนคนของตน หรือคนที�ตกลงกนัได ้ ช่วยทั5งเงินและแรงกดดนัต่างๆ เพื�อใหไ้ด้
ครองอาํนาจ  ต่อจากนั5นกส็ามารถทาํอะไรกไ็ด ้  กอบโกยกนัเตม็ที�  เช่น ใหส้ัมปทาน-
สิทธิพิเศษต่างๆ  รวมถึงขายสมบตัิของชาติ (ไฟฟ้า ประปา นํ5ามนั ฯ) นี�เป็นสิ�งหนึ�งที�
หลายประเทศกาํลงัเจอ   ซึ� งส่งผลให้เกิดขบวนการก่อการร้าย..   เพื�อแกแ้คน้เอาคืน !!! 
 
 ยกตวัอยา่งการบุกถล่มอิรัก (จนวนันี5ยงัไม่เจอนิวเคลียร์ ตามที�อา้งเพื�อไปบุก
ถล่มเขาเลย) การสนบัสนุนฝ่ายต่อตา้นในลิเบีย   เป็นสองประเทศที�เห็นไดช้ดั ตราบใด
ที�ผูน้าํทางจิตวิญญาณเหล่านี5ไม่ถูกโค่นลม้ พวกฝรั�งจะเขา้มากอบโกยผลประโยชนไ์ด้
ยากมาก จึงมีการสนบัสนุนทั5งทางตรงและทางออ้มใหโ้ค่นลม้ผูน้าํเหล่านี5 ใหไ้ดก้่อน 
อา้งเหตุผลสารพดัวา่ไม่ใช่ประชาธิปไตย (แต่ในพม่ากบัจีน และมาเลเซียกม็ีการเมืองที�
กึ�งเผดจ็การ กไ็ม่เห็นมนัทาํอะไร)  ในความจริง บางประเทศยงัไม่สามารถใช้
ประชาธิปไตยได ้ เช่น ในอิรัก ลิเบีย หรือแมใ้นจีนเอง   และปรากฎให้เห็นแลว้วา่ หาก
ปล่อยเสรีในตอนที�ประชาชนยงัไม่พร้อม  จะเกิดปัญหามากหากประชากรไร้การศึกษา  
ขาดศีลธรรม และแบ่งเป็นชนเผา่จาํนวนมากอยา่งในหลายประเทศ   



 

ถา้ผูน้าํไม่เขม้แขง็ ไม่เดด็ขาด ไม่มีอาํนาจมากพอ จะควบคุมให้เกิดความสงบใน
ประเทศไม่ได ้   หลงัลม้ซดัดมั กเ็กิดการนองเลือด แยง่อาํนาจในประเทศ วุน่วายมาก 
 
 
 สหรัฐอเมริกา ระบุในแบบเรียนว่า..   "ประเทศที�จะใช้ระบอบ -
ประชาธิปไตยได ้   คนในประเทศตอ้งมีการศึกษามากกวา่ 75%"           
ล ี กวน ยู   กล่าวไว้ว่า..    "แนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแบบ
ตะวนัตกใชไ้ม่ไดก้บัเอเซีย"   ประธานาธิบดี โทมัส เจฟเฟอร์สัน กล่าวไว้ว่า.. 
"ภยัคุกคามร้ายแรงที�สุด ของประชาธิปไตยคือ พลเมืองที�ไม่มีการศึกษา"   
   
 นี� เป็นสิ� งที�เราไม่เคยให้ความรู้กับคนทั�วไปว่าประชาธิปไตยจะได้ผล
ต่อเมื�อคนส่วนใหญ่ตอ้งมีคุณภาพ เสียงทุกคะแนนจะมีผลดีต่อประเทศ   
ตอ้งเป็นเสียงจาก..  คนดีมศีีลธรรม  มคีวามรอบรู้  คดิเป็น  ไม่ทาํผดิกฎหมาย      
มวีจิารณญาณมากพอ กลั�นกรองข้อมูลได้  หรือเป็นคนที�มคีุณภาพนั�นแอง 
 
 เสียงส่วนใหญ่หากมาจาก   คนเสเพล  ติดยา  ขายยา  เปิดบ่อน  เลี�ยงภาษี  
เห็นแก่ตวั  งมงายไหวจ้อมปลวก    ถามวา่ถา้หากเสียงส่วนใหญ่เป็นแบบนี5   
จะมีวจิารณญาณในการเลือกตั5ง เลือกผูน้าํและใชส้ิทธิไดถู้กตอ้ง และดีต่อ
ส่วนรวมไดจ้ริงหรือ  ดงันั5นในแต่ละประเทศ จึงควรมีรูปแบบการปกครอง
เป็นประชาธิปไตยในลกัษณะที�แตกต่างกนัไป 

 ประชาธิปไตยคือประโยชนข์องส่วนรวมเป็นใหญ่ ไม่ใช่ทุกคนตอ้งเท่าเทียม
กนั  ในความเป็นจริง ถึงเป็นโลกประชาธิปไตย กไ็ม่มีทางเท่าเทียมกนัอยูแ่ลว้ เช่น  
เราไม่ควรกินขา้วก่อนพระ  ไม่ควรนั�งสูงกวา่พระหรือพอ่แม่ ควรหลีกทางใหน้ายกฯ
หรือนกัการเมือง ควรเสียสละใหเ้ดก็สตรีและคนชรา มนัเป็นวฒันธรรม คุณธรรม  
เป็นเรื�องของคนดีมีจิตสาํนึก  ไม่ใช่การเสียเปรียบหรือมีสิทธิไม่เท่าเทียมคนอื�น    
 
 
 การเสมอเท่าเทียมกนันั5นมนัไม่มีอยูจ่ริงในโลก สุดทา้ยกต็อ้งแบ่งสิทธิตาม
คุณวฒุิ วยัวฒุิ    แมเ้ป็นแค่หวัหนา้ห้อง เป็นครู หรือทหาร ตาํรวจยศนอ้ยๆ ยงัไงกต็อ้ง
มีสิทธิพิเศษเหนือคนธรรมดาไม่ทางตรงกท็างออ้มอยูแ่ลว้   ถา้จะใหเ้ท่าเทียมกนักต็อ้ง
จบัผูห้ญิงมาเกณฑท์หารเหมือนผูช้ายดว้ยจริงไหม ???   เพราะจะไดม้ีสิทธิเท่าเทียมกนั  
การให้เกียรติให้สิทธิพิเศษแก่ผูน้าํ หรือผูท้ี�ดาํรงตาํแหน่งสูงสุด จึงเป็นเรื�องปกติที�
ประชาชนควรกระทาํในทุกระบอบการปกครอง  
 
  ประชาธิปไตยเป็นสิ�งที�ดี แต่กต็อ้งมีระดบัและความเหมาะสมแตกต่างกนัไป  
ไม่อยา่งนั5น กจ็ะกลายเป็นเอื5อประโยชนใ์ห้คนรวย หรือคนมีอาํนาจไปซะหมด    เช่น  
การเท่าเทียมกนัในการคา้ขาย   ปล่อยให้คนรวยมีสิทธิลงทุนคา้ขายแข่งกบัคนจน   
ซึ� งผลคือ... ร้านคา้ส่งต่างชาติเขา้มาทาํให้ผูค้า้รายยอ่ยตอ้งล่มจมไปเกือบหมดประเทศ  
เพราะไม่มีปัญญาสู้เขาไดเ้ลย  ประเทศจีนไม่ไดใ้ชร้ะบอบประชาธิปไตย แต่ทาํไมถึง
เจริญเป็นอนัดบัหนึ�งของโลกได ้  ??? 



 

วิธีการที�ดีที�สุด ไม่ไดห้มายถึงตอ้งเป็นสิ�งที�ดีที�สุดกบัทุกคน  มนัตอ้งมีความพอเพียง
และสมดุลสอดคลอ้ง กบัผูค้นและวิถีชีวิตของคนในแต่ละชาติดว้ย  
 
  ดงันั5นในหลายประเทศจึงจาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการปกครองที�เหมาะสมกบั
ประชากรของตนเอง โดยหลกัสาํคญัตอ้งมีผูน้าํสูงสุดเป็นศูนยร์วมใจของคนทั5งชาติ 
ให้มีสามคัคีรวมพลงักนัเป็นหนึ�งไดจ้ริง  ซึ� งในประเทศไทยกใ็ชร้ะบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข   แลว้กท็าํใหป้ระเทศเรารอดพน้หายนะจาก
การยดึครองทั5งทางตรงและทางออ้มจากต่างชาติมาไดต้ลอด  เป็นชาติเดียวในภูมิภาคที�
รักษาเอกราชมาไดจ้นทุกวนันี5    
 
 หากยงัมีผูน้าํทางจิตวิญญาณที�ครองใจคนในชาติให้เป็นหนึ�งเดียวได ้ จะไม่
สามารถกอบโกยและยดึครองประเทศเหล่านั5นได(้เตม็ที�)  สิ�งนี5 เป็นสิ�งที�ฝ่ายจอ้งทาํลาย
รู้ดี จึงพยายามใส่ร้ายป้ายสี สร้างหลกัฐานเทจ็ และมีกระบวนการสร้างข่าวลืออยา่ง
ต่อเนื�องมาเป็นสิบๆปี   มีผูใ้หญ่ซึ� งเป็นประธานชมรมธรรมะแห่งหนึ�ง เคยเล่าใหฟ้ัง
ก่อนเสียชีวิตวา่  กระบวนการนี5 เทเงินลงมาในสมยัก่อน 150 ลา้น เพื�อจา้งคนไปปล่อย
ข่าวลือตามตลาดและร้านเสริมสวยโดยตรง  โดยหวงัผลระยะยาว เพราะเห็นชดัวา่คน
ไทยเชื�อคนง่ายโดยเฉพาะข่าวลือ และผูถู้กกล่าวหากล็งมาแกข้่าวเองไม่ได ้ 
 
  แหล่งที�ปล่อยไดด้ีที�สุดกค็ือเหล่าแม่บา้นร้านคา้ต่างๆ  และปากต่อปากที�ส่ง
ต่อกนัมาเป็นสิบปี ส่งผลให้เราหลายคนกค็งจะไดย้นิข่าวลือต่างๆ เกี�ยวกบับุคคลสาํคญั

บางท่าน  ที�น่าจะคิดกนัไดว้า่ เรื�องในบางสถานที� ใครมนัจะเขา้ไปรู้ละเอียดไดข้นาด
นั5น แลว้มีมาทุกวนัไม่ซํ5 าเรื�อง  เคยโดนใส่ร้ายมากบัตวัถึงไดรู้้วา่ แมไ้ม่มีความจริง  
แต่คนมนักป็ั5 นเรื�องใส่ร้ายไดอ้ยา่งไม่น่าเชื�อเหมือนกนั !!!  
 
 
 กระบวนการลม้สถาบนั วางแผนกนัระยะยาว ทาํกนัเป็นทีมทั5งจากผูไ้ม่หวงัดี 
และผูท้ี�ทาํดว้ยความบริสุทธิS ใจกม็ี  เกิดจากความเชื�อผิดๆ วา่ถา้เปลี�ยนการปกครองแลว้
ประเทศจะดีขึ5น ยดึมั�นแค่เพียงวา่ประชาธิปไตยคือสิทธิเท่าเทียม ทุกคนตอ้งเท่ากนั 
โดยเอาแบบฝรั�งบางประเทศที�  ไม่มีวฒันธรรม  ไม่มีจริยะธรรม   ไม่มีประเพณี      
 
 การสร้างข่าวลือเพื�อใส่ร้ายยงัมีอยูม่าจนถึงปัจจุบนั  เช่น ส่งคนไปปล่อยข่าว
ลือบนรถแท๊กซี�    พร้อมโชวบ์ตัรประชาชนวา่  นามสกลุเดียวกบัตาํรวจหรือคนดงั  
ที�อา้งวา่รู้ลึกรู้จริง รู้มาจากวงใน  หรืออา้งวา่เป็นตาํรวจ/ทหารสนิท เที�ยวเล่าไปทั�ว
โดยเฉพาะบนแท๊กซี� ตลาด ฯลฯ   มีการทาํใบปลิวแจก เขียนเป็นหนงัสือเชิงนิยายอิง
ประวตัิศาสตร์  ผลิตเป็นคลิปวีดีโอ ทาํเป็นเสียงอ่านสารคดีชุดยาว  หยบิเอาเรื�องจริง
เพียงเลก็นอ้ย มาเติมแต่งขอ้ความจากนกัประพนัธ์มืออาชีพ ที�อ่านหรือฟังแลว้กช็วน
ใหน้่าเชื�อไดโ้ดยง่าย    
 
 แต่หากพิจารณาสกัหน่อยกจ็ะพบวา่..  ขอ้มูลละเอียดทุกซอกมุมขนาดนั5น           
ไม่มีทางที�คนนอกจะรู้ได ้ยกเวน้เจา้ของเรื�องมาเขียนเอง บางอยา่งกย็อ้นอดีตไปไกล  



 

หลายอยา่งอยูใ่นที�ลบัเกินคนทั�วไปจะเขา้ถึง  แมแ้ต่คนสนิทกย็งัเขา้ถึงไดไ้ม่ทุกเวลา 
และยอ่มเป็นไปไม่ไดท้ี�เหล่าคนสนิทต่างๆ จะพร้อมใจกนั "ทรยศ" มาเล่าให้ฟัง   
 
 ขอ้มูลที�เผยแพร่ส่วนใหญ่ มกัอา้งวา่ไดย้นิมาแบบนั5น พนกังานที�นั�นเล่าแบบนี5  
แต่หาหลกัฐานจริงไม่ได ้ เป็นแค่ข่าวลือแต่คนฟังกด็นัเชื�อและบอกต่อกนัไป  น่าจะคิด
ไดว้า่ เรื�องแบบนี5มาพดูมั�วๆ อาจติดคุกได ้  มีประโยชนอ์ะไรเอามาพดู ทาํไมตอ้งโชว์
บตัรให้ดู  บางคนอา้งวา่ฟังจากคนรับใช ้ จากคนสนิทของท่าน ซึ� งเขาเห็นวา่เป็นคน
บา้นเดียวกนัเลยเล่าให้ฟัง ถามวา่เรื�องใหญ่โตและมีผลต่อชีวิตคนเล่าขนาดนี5  จะกลา้
เสี�ยงมาเล่าใหค้นพึ�งรู้จกั ดว้ยเหตุผลแค่วา่เป็น.... "คนบา้นเดียวกนั "   เท่านั5นหรือ !!! 
คิดกนัหน่อยไหม ??  
 
 ตวัอยา่งของนิตยสารต่างชาติที�ลงขอ้มูลบิดเบือนให้ท่านเป็นกษตัริยท์ี�รวย
ที�สุด กเ็ป็นตวัอยา่งที�เห็นไดช้ดัวา่ มีการโจมตีใส่ร้ายจริง  ขอ้มูลมากมายที�แสดงถึง 
พระอจัฉริยะภาพและพระบารมีของในหลวง  มีใหพ้ิสูจนแ์ละตรวจสอบไดเ้สมอ   
หากท่านไม่เขา้ใจและคิดวา่ไม่อยากเชื�อ  กข็อใหล้องปฏิบตัิธรรมสกัพกั   สวดมนตท์ุก
วนัทาํความดีกบัส่วนรวมใหม้าก  "คนดีย่อมเห็นความดีของผู้อื�นได้ง่าย"  หากจิตของ
ท่านเปี� ยมดว้ยเมตตา กจ็ะเขา้ใจไดไ้ม่ยากวา่ ทาํไม ในหลวง ถึงไดเ้ป็นที�สรรเสริญ 
ชื�นชมของเหล่าพระอริยะมากมายหลายรูปขนาดนี5    

 

 
 

 “ถ้อยคาํของพระอริยะ 
ที�กล่าวถึง 

ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน” 
 
 
 
 
 
 

 



 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที�  ๙  ทรงเป็นที�ยอมรับทั5งจาก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   รวมถึงพระอริยะและผูท้รง
คุณธรรมหลายท่าน ว่าทรงสนพระทยัในการศึกษาปฏิบตัิธรรม ทั5งทฤษฎีและ
การปฏิบตัิสมาธิ-วิปัสสนากรรมฐาน ทรงสนใจจริงจงัทั5งขณะทรงออกบวช
และหลงัทรงลาสิกขาแลว้  กย็งัทรงนิมนตพ์ระกรรมฐานใหม้าแสดง  
พระธรรมเทศนาในพระราชวงัเป็นประจาํ  
 
 
 เสด็จพระราชดาํเนินพบปะเพื�อสนทนาธรรมกบัพระวิปัสสนาจารย์
หลายองคท์ั�วประเทศ  เช่น    สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์,    หลวงปู่ ฝั5 น อาจาโร  
หลวงปู่ ขาว อนาลโย,      หลวงปู่ ดูลย ์อตุโล,     หลวงปู่ เทสก ์เทสรังสี,  
หลวงปู่ แหวน สุจิณโณ ,     หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม,     หลวงพอ่พธุ ฐานิโย,  
พระอาจารยแ์บน ธนากโร,    หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน,  
หลวงปู่ ครูบาชยัวงศาพฒันา,     หลวงปู่ หลุยส์ จนัทสาโร,    
หลวงปู่ สมชาย ฐิตวริิโย,   พระอาจารยว์นั อุตตโม,   หลวงปู่ นาํ ชินวโร,  
พระราชพรหมญาณ หลวงพอ่ฤาษี,    หลวงพอ่เกษม เขมโก,      
หลวงปู่ สิม พุทฺธจาโร     ฯลฯ   
 

 

 พระองค์คือผู้ทรงญาณขั?นสูง  
 
 

 ใหล้องสังเกตดูว่า ไม่ว่าในหลวงเสด็จไปที�ไหน จะทรงนิ�งมาก ๆ  
 ในขณะที�คนอื�นขยบัแลว้ขยบัอีก ครูบาอาจารยท์่านกล่าวว่า..   
 
 "นี�คอืลักษณะของผู้ที�ทรงฌาณขั?นสูง"   
 
 จึงทาํให.้.  ทรงนิ�งเฉย   ไดใ้นทุกสถานที�   
 แมว้่าจะทรงเหนื�อย  หรือตอ้งเจอสภาวะกดดนัต่างๆ   
 ก็ทรงประทบันิ�งไม่ขยบัเขยื5อนเป็นเวลานาน    หรือตลอดทั5งวนั 
 
 

(อยากให้ทุกท่านทดลองนั�งนิ�งๆ สักชั�วโมง จะได้รู้ว่าทํายากแค่ไหน) 
 
 
 



 

: รวมคําพูดจากพระอริยะหลายรูปที�กล่าวถึง ในหลวงรัชกาลที� ๙ 
 

"พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงปฏิบตัิพระราชกิจทางพระพทุธศาสนา 
อยา่งสมบูรณ์ มาตั5งแต่พระชนมพรรษายงันอ้ย ทรงพอพระราชหฤทยัในการฟังเทศน ์
ที�มีอยูเ่ป็นประจาํ เมื�อไดท้รงพบปะกบัพระมหาเถระผูใ้หญ่  กม็ีพระราชปุจฉา 
และทรงสดบัขอ้ธรรมนั5นๆ อยูเ่นืองๆ " 
 

 “...พระ ภิกษุพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระผนวชดว้ยพระราชศรัทธา
ที�ตั5งมั�นในพระพทุธศาสนาอยา่งแทจ้ริง ประกอบดว้ยพระปัญญา และไดท้รงปฏิบตัิ
พระธรรมวินยัอยา่งเคร่งครัด...” 

 
“...ดา้นที�เป็นการส่วนพระองคน์ั5น กท็รงปฏิบตัิพระองคย์ดึมั�นอยูใ่นคุณธรรม 

ของพระพทุธศาสนา มีราชธรรม เป็นตน้  ทรงศึกษาพระพทุธศาสนา และทรงนาํไป
ปฏิบตัิอยา่งจริงจงั ทรงบาํเพญ็พระราชกุศลเป็นการส่วนพระองคใ์นโอกาสต่างๆ และ
บาํรุงพระสงฆ ์  ผูป้ฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบเป็นจาํนวนมากมิไดข้าด...” 
 
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ว่า  
ทรงเป็นนักปริยัติที�เป็นพหูสูตรและนักปฏิบัติที�เคร่งครัด   
----------------------------------- 

"ในหลวงพระองค์นี? ท่านเป็นพระโพธิสัตว์น๊ะ.." 
ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต   
(พระผูเ้คร่งครัดในศีล  ลงทาํวตัรไม่เคยขาด  สละตาํแหน่งไปบวชตลอดชีวิต 
ผูม้ีตบะแก่กลา้ สามารถจดัพิษงู ไดด้ว้ยสมาธิ โดยไม่ตอ้งไปหาหมอ ) 
----------------------------------- 
 
 
"พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื�น   แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย.." 
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ   
(พระอริยะเจา้ที�ชาวไทยรู้จกักนัดี มีขอ้วตัรปฏิบตัิที�เคร่งครัด ทรงคุณธรรม) 
----------------------------------- 
 
 
" ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของไทยทํางานปรารถนาความเป็นอะไร  ทํางานกันจนไม่มี
เวลาพักผ่อน"   " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี   
นี?คือหัวใจของชาติไทยเรา  ให้พากันเทิดทูน    อย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทําลาย " 
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   วัดป่าบ้านตาด  
(พระผูไ้ดร้ับการชื�นชมจากหลวงปู่มั�นและพระอริยะอีกหลายรูป ไดส้ร้างประโยชน์ให้
ประเทศชาติมากมาย  ผมกบัเลบ็ของท่าน กลายเป็นพระธาตุตั5งแต่ยงัมีชีวิตอยู ่) 
----------------------------------- 



 

หลวงปู่ดู่  รักในหลวงมาก  สวดมนต์ถวายในหลวงทุกวนั 
 
 ในสมยัที�หลวงปู่มีชีวิต ท่านจะกาํชบัให้ลูกศิษย ์ ใหเ้อาบุญจากการภาวนา 
รวมเขา้กบับุญของพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกทั5งหลาย ถวายใหใ้นหลวง  
รวมทั5งแผเ่มตตาให้ เทพเทวาผูป้กรักษาพระองคท์่าน ให้มีความสุขแลว้กก็รวดนํ5 าให้
เจา้กรรมนายเวรของพระองคท์่านให้ไปเกิดในสุคติภูมิ  หลวงปู่กล่าววา่ ... 
"หากไม่มีในหลวง พระพุทธศาสนาก็ตั?งอยู่ไม่ได้" หลายครั5 งที�ลูกศิษยจ์ะรับทราบได้
วา่  หลวงปู่จะเขา้ที�เพื�ออธิษฐานช่วยในหลวงในยามที�พระองคท์รงพระประชวร 
 
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 
(พระเกจิอาจารย ์ที�มีขอ้วตัรปฏิบตัิเคร่งครัด เป็นที�ยอมรับในหมู่นกัปฏิบตัิธรรม ) 
----------------------------------- 
 
 
"วันหนึ�งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ�งของโลก" 
"ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ ปรารถนาพุทธภูมิ" 
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)   
(พระวิปัสสนาจารยผ์ูเ้คร่งครัดในศีลในธรรม และเชี�ยวชาญในวิปัสสนากรรมฐาน) 
หลวงพอ่พธุ ยงัสอนวิธีอธิฐานจิตเพื�อถวายในหลวง : (อยูใ่นภาคผนวก) 
----------------------------------- 

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองทีเดียวว่า 
" ครูบาขาวปี  วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็นช้างนาฬาคิริง ส่วนในหลวงองค์
ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลยก์นะ   ..!!! "    ( ชา้งป่าเลไลย ์คือพระโพธิสตัว ์) 
----------------------------------- 
 
 “พระองคท์รงมีกระแสจิตแรงมาก ฉนัเองยงัสู้ท่านไม่ได”้   
เรื�องปรารถนาพุทธภูมินี� พระองค(์ในหลวง)    ปรารถนามานาน      แต่เวลานี5
บารมีเป็น "ปรมตัถบารมี"  เหลืออีก ๕ ชาติ และที�พระองคป์ฏิบตัิมามนัเลย
แลว้ ไม่ใช่ไม่สาํเร็จ พุทธภูมินี�ตอ้งบาํเพญ็กนัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง พระองค์
เป็น "วริิยาธิกะ"  ตอ้งบาํเพญ็ถึง ๑๖ อสงไขยกาํไรแสนกปั  นี�เกิน ๑๖ 
อสงไขยแลว้ "แสนกปั" อาจยงัไม่ครบ จึงตอ้งเกิดอีก ๕ ชาติ    
พระราชพรหมยาน [ พระมหาวรีะ-หลวงพ่อฤาษ ี] วดัท่าซุง จ.อุทยัธานี 
(พระเกจิอาจารยซ์ึ�งเป็นที�ยอมรับเรื�องอภิญญาและกาํลงัสมาธิ) 
----------------------------------- 
 
มีผูพ้ดูถึงผูย้ิ�งใหญ่ระดบัประเทศใหห้ลวงพอ่อุตตมะฟัง  สังเกตวา่ท่านเฉยมากก่อนที�
จะปรารภออกมาวา่  "เขาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก.." 
หลวงพ่ออุตตมะ(พระครูอุดมสิทธาจารย์)  วัดวังก์วิเวการาม  
( พระชาวพม่าผู้เคร่งครัดการปฏิบัติ 
ที�ภายหลังย้ายมาจําพรรษาและสร้างวัดที�กาญจนบุรี ) 



 

"มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั?นที�จะไม่รู้ว่า  ในหลวงพระองค์นี?มีดีอย่างไร.." 
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม  (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร)  
(พระอุปัฎฐากหลวงปู่มั�น ภูริทตัโต ที�ทาํหนา้ที�ยาวนานที�สุด) 
----------------------------------- 
 

"กระแสจิตของพระองค์ท่านมีพลัง พลังที�เกิดจากการปฏิบัติที�ดี" 
ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า..  
(พระผูน้ิยมการธุดงคอ์ยูป่่าเป็นวตัร และเมื�อมรณภาพ อฐัิกลายเป็นพระธาตุ) 
----------------------------------- 
 

ลูกศิษยท์่านหนึ�งยนืยนัวา่ หลวงปู่ท่านกล่าวดว้ยตนเองวา่ 
 " ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ " 
หลวงปู่บุญฤทธิS ปณฺฑิโต ที�พักสงฆ์สวนทิพย์  จ.นนทบุรี 
(พระธรรมทูตที�ไดร้ับการยอมรับวา่แตกฉานในพระไตรปิฎกและวิปัสสนากรรมฐาน) 

----------------------------------- 
 
"ในหลวงทรงมีพลงัเมตตาสูงมาก เป็นลกัษณะของผูม้ีบุญ  ผูป้ฏิบตัิธรรมจะเขา้ถึง
ธรรมไม่ไดห้ากไม่เชื�อในพระบารมีของพระพทุธเจา้  ประเทศชาติจะวุน่วายหาก
ประชาชนไม่เชื�อในมั�นในพระอจัฉริยภาพ  และการเป็นผูท้รงคุณธรรมของในหลวง"   
อ.พร รัตนสุวรรณ   
(ผูเ้ชี�ยวชาญพระไตรปิฎ ผูก้่อตั5งธรรมวิจยัและพทุธศาสนาวนัอาทิตย)์ 

 
 

ประวตัโิดยย่อ 
ของแต่ละท่านที�กล่าวชื�นชมในหลวง 

 
ซึ�งแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรม 

มีผลงานในการทําประโยชน์ให้ประเทศชาติ 
และพระศาสนาอย่างมากมาย  

 
 
 
 

 



 

"ในหลวงพระองค์นี? ท่านเป็นพระโพธิสัตว์น๊ะ.." 

 พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต  (เจ้าคุณนรฯ) 
 
 
 
 

 พระผูม้ีจริยวตัรงดงาม  สละความสุขทางโลก   ที�ถือวา่มีครบทุกอยา่ง   
ทั5งฐานะ ยศและคู่ครอง   ออกบวชตลอดชีวิต   ฉนัมื5อเดียว ไม่ฉนัอาหารในวนัพระ  
เป็นผูเ้คร่งครัดในพระธรรมวินยั   ลงอุโบสถทาํวตัรทุกวนัโดยไม่ขาด   แมข้ณะเป็น
โรคมะเร็งกรามชา้งจนเน่าเฟะ    ท่านกล็งทาํวตัรสวดมนตด์ว้ยสีหนา้ปกติ    
 
 ตลอดชีวิต ท่านยอมหยดุลงทาํวตัรเพียงแค่หนึ�งวนั  ดว้ยความเกรงใจที�      
พระพฒุโฆษาจารยท์่านขอร้อง เนื�องจากเห็นวา่โดนงูกดัเทา้บวมมาก แต่ท่านกห็ายเป็น
ปกติในวนัต่อมา โดยที�ไม่ไดฉ้นัยาหรือไปหาหมอเลย  เป็นที�ประหลาดใจในกาํลงัจิต
ของท่าน ที�ดบัพิษของงูร้ายลงได ้     
 
 
 
 

 ท่านเป็นพระที�สนัโดษมาก กุฎิไม่มีเครื�องใชไ้ฟฟ้า แมห้ลอดไฟสกัดวงกไ็ม่มี 
ดื�มนํ5าฝนจากภาชนะที�ทาํจากกะลามะพร้าวขดั ที�นอนมีเพียงจีวรเก่าปูบางๆ  ภายในกฎุิ
มีโลงศพและโครงกระดูกเพื�อไวพ้ิจารณาธรรมและเจริญกรรมฐาน  ยนิดีสนทนาธรรม
กบัญาติโยมเป็นเวลาสั5นๆ เฉพาะหลงัทาํวตัรเชา้-เยน็เท่านั5น   ไม่รับกิจนิมนต ์ 
แต่จะมุ่งเนน้การปฎิบตัิสมาธิภาวนาอยูใ่นกุฎิ  

 
 

 ท่านมุ่งเนน้การปฏิบตัิใหเ้ป็นแบบอยา่งมากกว่าเทศน์ใหฟ้ัง    
เมื�อชาวบา้นนิยมไปขอพร ท่านจึงเขียนโอวาทไวว้่า  ...  

"ทําด ีดกีว่าขอพร"   
 
ท่านสละทุกอยา่งแมแ้ต่เงินตราก็ไม่เคยแตะตอ้ง ไม่รับไม่เก็บสะสม  
ปฏิบตัิตนเคร่งครัดตามพระวินยัในทุกๆ ดา้น 
  
ท่านเจา้คุณนรรัตนราชมานิต    
อยูใ่นเพศบรรพชิตเป็นระยะเวลา 46 ปีเตม็จนมรณภาพ   
 
 
 
----------------------- 
 
 

 



 

"พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื�น แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย.." 

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ 
 
 
 หลวงปู่แหวน ออกบรรพชาเป็นสามเณรเมื�ออาย ุ 9 ปี  ตั5งใจศึกษาปฏิบตัิจน
สามารถอ่านตาํราใบลานไดแ้ตกฉาน  ทั5งภาษาขอมและลา้นนาไดต้ั5งแต่ยงัเป็นสามเณร  
(วา่กนัวา่ตอนอาย ุ13 ปีเท่านั5น)  ขยนัทาํสมาธิภาวนา เงียบขรึมพดูนอ้ย  
ฉนัอาหารมื5อเดียว  
 
 เมื�ออายปุระมาณ  30 ปี   ไดเ้ริ�มออกธุดงคเ์รื�อยมา     จนมาพบกบัหลวงปู่ตื%อ 
อาจลธรรมโม  ซึ� งเป็นผูช้กันาํใหไ้ดม้าพบและฟังธรรมจากพระอาจารยม์ั�น ภูริทตัโต  
เกิดความซาบซึ% งและเป็นทางแห่งการแสวงหาธรรมตามที�ประสงค ์  หลงัจากนั%นหลวง
ปู่แหวน ไดอ้อกธุดงคไ์ปพร้อมกบัหลวงปู่ตื%อ ไปทางภาคอีสาน ขา้มไปถึง ลาว เขมร 
เวียดนาม พม่า ทะลุกลบัมาทางเหนือของไทยและวนกลบัมาอิสานอีกที   
 
 
 หลวงปู่แหวนยงัคงออกธุดงคก์รรมฐาน แสวงหาที�วิเวกตามป่าเขาลาํเนาไพร
เรื�อยมาจนอาย ุ 75 ปี จึงมาจาํพรรษาที�วดัดอยแม่ปั9ง จ.เชียงใหม่ ตามการนิมนตข์อง
พระอาจารยห์นู เพราะเนื�องจากหลวงปู่ชราภาพมากแลว้และท่านกอ็าพาธตอ้งผา่ตดัขา
ที�อกัเสบ  สาเหตุน่าจะมาจากการเดินธุดงคใ์นป่าเขาเป็นเวลาหลายสิบปี    

 หลวงปู่แหวน เป็นพระที�มุ่งเนน้การปฏิบตัิธรรมเพียงอยา่งเดียว เป็นพระสาย
วิปัสสนา ไม่รับกิจนิมนตโ์ดยเดด็ขาด มีจริยะวตัรงดงาม เทศนาสั�งสอนญาติโยมดว้ย
หลกัธรรมอนัลึกซึ5 ง  มุ่งเนน้การขดัเกลากิเลส จึงเป็นที�เคารพและศรัทธาของญาติโยม
เป็นจาํนวนมาก 
 
 

ตัวอย่างคําสอนของหลวงปู่แหวน 
 
 อดีตกเ็ป็นทาํเมา (อยา่ไปสนใจ)  อนาคตกเ็ป็นทาํเมา  จิตดิ�งอยูใ่นปัจจุบนั  
รู้อยูใ่นปัจจุบนั   ละอยูใ่นปัจจุบนันี%  ..   จึงเป็นพทุโธ   เป็นธมัโม     ปัจจุบนักพ็อแลว้  
อดีตและอนาคตไม่ตอ้งคาํนึงถึง  เกิด  แก่   เจบ็  ตาย  วนั  คืน  เดือน ปี  สิ%นไป หมดไป          
อายเุรา กห็มดไป สิ%นไป        หมั�นบาํเพญ็จิต บาํเพญ็ทาน รักษาศีล ภาวนาต่อไป 
 
" บารมีตอ้งสร้างเอา เหมือนอยากใหม้ะม่วงของตนมีผลดก กต็อ้งหมั�น 
บาํรุงรักษาเอา ไม่ใช่แห่ไปชื�นชมตน้มะม่วงของคนอื�น ตอ้งไปปลูก ไปบาํรุง
ตน้มะม่วงของตนเอง การสร้างบารมีกเ็ช่นกนั ตอ้งสร้าง ตอ้งทาํเอาเอง " 
 

ภายหลังหลวงปู่แหวนได้หยุดชีวิตธุดงควัตร  
และพํานักประจําอยู่ที�วัดดอยแม่ปัcงจนมรณภาพ ในวันที� 2 ก.ค.2528  สิริอายุ 98 ปี 

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



 

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

 
สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก(เจริญ สุวฑัฒโน)  
ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตั5งแต่  พ.ศ.2469   ขณะอาย ุ14 ปี  
ทรงขึ5นดาํรงตาํแหน่ง พระสงัฆราชองคท์ี� ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เมื�อ พ.ศ. 2532   
(จนถึงปัจจุบนั 2554)     
 
 ทรงสอบไดน้กัธรรมเอก เปรียญธรรม 9 ประโยค ทรงนิพนธต์าํราทางดา้น
พทุธศาสนาไวเ้ป็นจาํนวนมาก  ทั5งตาํราการศึกษาของนกัเรียนบาลี  ตาํราพระธรรม
เทศนา  งานแปลเป็นภาษาต่างประเทศ  ฯลฯ   ท่านศึกษาการปฏิบตัิสมถภาวนาจาก
พระป่ากรรมฐานสายพระอาจารยม์ั�น  ไดร้ับการยอมรับจากคณะสงฆแ์ละผูแ้ตกฉาน
ในธรรมวา่..   ทรงเป็นทั?งนักปริยัติที�เป็นพหูสูตรและนักปฏิบัติที�เคร่งครัด  
 
 ทรงไดร้ับแต่งตั5ง  ให้ทาํหนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาพระพทุธศาสนา  
และงานบริหารคณะสงฆม์ากมายหลายตาํแหน่ง หลายวาระ  ทรงมีบทบาทในการ
เผยแพร่ พฒันา   ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาในหลายๆ ดา้น    ทั5งในและต่างประเทศ   
ทรงบูรณะซ่อมสร้าง   ปูชนียสถาน  วดั  เจดีย ์ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นจาํนวนมาก   

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑัฒโน) 
ไดบ้อกเล่าถึงความสนพระราชหฤทยั ในพระพทุธศาสนา  
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั   ซึ� งมีมาตั5งแต่ครั5 งทรงพระเยาว ์ดงันี5   ............ 
 
 "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนา
อย่างสมบูรณ์ มาตั?งแต่พระชนมพรรษายังน้อย  ดงัที�ไดเ้คยทราบไว ้ ไดท้รงพอพระ
ราชหฤทยัในการฟังเทศน์ที�มีอยูเ่ป็นประจาํ ในคราวบาํเพญ็พระราชกุศลถวายที�      
พระบรมศพรัชกาลที� ๘  แมจ้ะเป็นเทศนก์ณัฑย์าว กท็รงพอพระราชหฤทยัฟัง ทรงเริ�ม
สนพระราชหฤทยัในพระพทุธศาสนา    เมื�อไดท้รงพบปะกบัพระมหาเถระผูใ้หญ่  
กม็ีพระราชปุจฉาและทรงสดบัขอ้ธรรมนั5นๆ   อยูเ่นืองๆ    โดยเฉพาะมีโอกาสเฝ้า  
สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ วดับวรนิเวศวิหาร(ม.ร.ว.ชื�น นพวงศ)์ ไดท้รงสดบัฟังธรรม
เป็นครั5 งคราวตลอดมา ทาํใหท้รงเขา้พระราชหฤทยัในธรรม  และสนพระราชหฤทยัใน
พทุธศาสนามากขึ5น" 
 

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช   ไดเ้สดจ็ออกทรงพระผนวช                     
ระหวา่งวนัที�  22  ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2499    ในระหวา่งนั5น  ไดท้รงศึกษา
และปฏิบตัิตามพระธรรมวินยัอยา่งเคร่งครัด             ดงัที�สมเดจ็พระญาณสงัวร - 
สมเดจ็พระสงัฆราช   สกลมหาสงัฆปริณายก    ไดท้รงเล่าถึงพระราชจริยวตัรของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัขณะทรงพระผนวช วา่... 



 

“...พระภิกษุพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  จะไดท้รงพระผนวชตามราชประเพณีเพียง
อยา่งเดียวเท่านั5น หามิได ้ แต่ทรงพระผนวชดว้ยพระราชศรัทธาที�ตั5งมั�นใน
พระพทุธศาสนาอยา่งแทจ้ริง มิไดเ้ป็นบุคคลจาํพวกที�เรียกวา่ “หวัใหม่” ไม่เห็นศาสนา
เป็นสาํคญั  แต่ไดท้รงเห็นคุณค่าของพระศาสนา   ฉะนั5น ถา้เป็นบุคคลธรรมดาสามญัก็
กล่าวไดว้า่...  “บวชด้วยศรัทธา”   เพราะทรงผนวชด้วยพระราชศรัทธา  ประกอบด้วย
พระปัญญา และได้ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด...” 
 
 สมเดจ็พระสังฆราช ยงัไดท้รงกล่าวถึงพระราชจริยวตัร  ของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวว่า    “ในด้านหน้าที�ราชการนั?น  ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทาง
พระพุทธศาสนา ตามราชประเพณีโดยมิได้ขาดตกบกพร่อง  เช่น... พระราชกรณียกิจ
เนื�องในเทศกาลสําคญัทางพระพุทธศาสนา พระราชทานพระบรมราชูปถมัภใ์นการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ ทั5งในกรุงเทพฯ และในหวัเมือง   

 
 พระราชทานแต่งตั5งสมณศกัดิS แด่พระสงฆใ์นการเอื5ออาํนวยแก่การปกครอง
คณะสงฆ ์   และเชิดชูผูท้รงศีลทรงธรรมให้เป็นที�ปรากฏ       ตลอดถึงพระราชทาน
พระบรมราชูปถมัภ ์   การสั�งสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั5งในประเทศและ
ต่างประเทศ     ในดา้นที�เป็นการส่วนพระองคน์ั5น   ก็ทรงปฏิบตัิพระองคย์ึดมั�นอยูใ่น
คุณธรรม ของพระพทุธศาสนา มีราชธรรม  เป็นตน้     ทรงศึกษาพระพุทธศาสนา และ
ทรงนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเป็นส่วนพระองค์ในโอกาสต่างๆ 
และบํารุงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดปีฏิบัติชอบเป็นจํานวนมากมไิด้ขาด...” 

[เรื�องเล่าแถมพเิศษ] 
  
 คุณบรรณศาลา ศิษยผ์ูใ้กลช้ิดไดเ้ขียนเล่าในหนงัสือหลวงตาวดัป่าบา้นตาดไว้
วา่ เมื�อครั5 งชุมชนหลงัวดับวรเกิดไฟไหม ้ ชาวบา้นเขา้ไปกราบขอความช่วยเหลือ  
จากท่านเจา้ประคุณ สักพกัท่านจึงเสดจ็ขึ5นไปบนตึกกรรมฐานชั5นห้า  ทรงมองขึ5นไป
บนทอ้งฟ้า โบกมือ 3 ครั5 ง   กบ็งัเกิดกลุ่มเมฆและฝนตกลงมาอยา่งหนกั ดบัไฟที�กาํลงั
ไหมส้นิทในเวลาไม่นาน เมื�อเสดจ็ลงมาเพื�อกลบักุฎิ ฝนกห็ยดุตกในทนัที   ประชาชน
ดีใจนํ5 าตานองหนา้ ต่างกม้ลงกราบกบัพื5นไปตลอดทางที�ท่านกลบักุฎิ  ซึ� งเป็นพระ
เมตตาที�ชาวบา้นยา่นวดับวรฯ   จดจาํกนัไดด้ี   
 
 เป็นเพียงเกล็ดเล็กน้อย ที�หยิบยกมาให้อ่านประดบัความรู้ อาจไม่จาํเป็นตอ้ง
เชื�อกไ็ด ้    พลงัจิตนั5นมีจริง   เป็นที�ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์บางสาขาบา้งแลว้   
บางประเทศในทวีปยโุรป ถึงกบัจา้งนักพลงัจิตเขา้ทาํงานราชการโดยตรง และมีการ
คน้ควา้วิจยักนัอยา่งจริงจงั   
 
 หากสนใจลองศึกษาขอ้มูลไดม้ากมายจากอินเตอร์เน็ตและวารสาทเกี�ยวกบั
ศาสตร์ดา้นนี5 โดยตรง  วิชาพลงักายทิพยเ์พื�อสุขภาพก็เป็นศาสตร์ที�ไดร้ับการยอมรับ
เป็นแพทยท์างเลือกแขนงหนึ�งไปทั�วโลก    ยงัมีอีกหลายอยา่งที�คิดวา่   "งมงาย"   
แต่วิทยาศาสตร์กาํลงัพิสูจน์ไดเ้รื�อยๆ  

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



 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   (วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี) 

 
"… ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของไทย  ทํางานปรารถนาความเป็นอะไร     
ทํางานกนัจนไม่มีเวลาพักผ่อน..." 
 
 
   " พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนี5 คือหัวใจ
ของชาติไทยเรา ให้พากนัเทิดทูน อยา่พากนัดูถูกเหยยีดหยามทาํลาย เช่นอยา่งจะทาํลาย
จะไม่ให้มีพระเจา้อยูห่วั มนัคนเกิดมาแลว้พ่อแม่ตายหมด มีแต่ลูกกาํพร้าหยิมแหยมๆ 
มนัใชไ้ม่ไดน้ะ  สกุลใดที�มีคนคบัแคบอยูใ่นบา้นนั5นเมืองนั5นแลว้   สกุลนั5นไม่เจริญ  
สกุลใดที�มีความกวา้งขวาง มีจิตใจอนักวา้งขวาง พิจารณารอบคอบเพื�อทาํประโยชน์
แก่ส่วนรวมผูน้ั5นเป็นผูด้ี   
 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูข่องพวกเราคือหัวใจของคนไทยทั5งชาติ ให้พากนั
ทะนุถนอมนะ อยา่พากนัไปทาํลาย จะมีแต่ลูกหยอมแหยมๆ พอ่แม่ผูใ้หค้วามร่มเยน็ไม่
มีมนัไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว ้ ในประเทศไทยเราก็คือ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั-สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินี นี5 คือหวัใจของชาติให้
พากนัเคารพเทิดทูน อะไรที�เป็นหลกัใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากนัรักษา พากนั
เทิดทูน อยา่พากนัทาํลายโดยอวดดี " 

 หลวงตาพระมหาบวั ออกบวชเมื�ออาย ุ 20 ปี  ตั5งใจศึกษาและปฎิบตัิอยา่ง
จริงจงั สอบไดน้กัธรรมเอก และเปรียญ 3 ประโยคไดภ้ายใน 7 พรรษา หยดุเรียนบาลี
ไวแ้ค่นั5นเพื�อมามุ่งเนน้การปฏิบตัิสมาธิภาวนา  เพราะเชื�อมั�นวา่การจะหลุดพน้ตอ้งดว้ย
การปฏิบตัิอยา่งจริงจงัเท่านั5น  จึงมุ่งหนา้ไปทางป่าเขาแถวนครราชสีมา ท่านมุ่งมั�นกบั
การปฏิบตัิมาก โดยนั�งสมาธิเตม็กาํลงัคราวละ 9-10 วนั โดยเวน้ 2 คืนบา้ง 3 คืนบา้ง 
จนกน้แตก   ปฏิบตัิเขม้ขน้ไม่ค่อยไดฉ้นัอาหาร  นานๆ จึงออกบิณฑบาตรครั5 งหนึ�ง  
บางคราวหายไปนาน จนชาวบา้นเป็นห่วง นึกวา่มรณะภาพ ตอ้งส่งคนมาดู  
 
 ท่านปฏิบตัิจริงจงัต่อเนื�องถึง 9 ปี จนสิ5นสงสยัในหลกัธรรม รู้แจง้ในอริยสจั  
และประกาศไดว้า่ชาตินี5 ท่านจะเกิดเป็นชาติสุดทา้ยไม่กลบัมาเกิดอีกแลว้  ซึ� งหลายคน
กไ็ดป้ระจกัษก์บัตาตนเองมาแลว้วา่  ผม เลบ็ และแมแ้ต่ชานหมากของหลวงตา 
กลายเป็นพระธาตุตั5งแต่ขณะที�ท่านยงัดาํรงธาตุขนัธห์รือมีชีวิตอยู ่  เส้นผมที�เป็นพระ
ธาตุกม็ีรูปร่างเดิมคือเป็นเส้นๆ แต่กลายเป็นแกว้ใส เป็นที�อศัจรรยใ์จสาํหรับผูพ้บเห็น
อยา่งมากทีเดียว หลงัวนัพระราชพิธีเพลิงศพ กป็รากฎผลึกแกว้ใสในกระดูกท่าน
จาํนวนมาก  และต่อมาไม่นาน ทุกอยา่งที�เกี�ยวกบัท่านกก็ลายเป็นพระธาตุจาํนวนมาก 
 
 ตลอดระยะเวลาที�บวช  หลวงตาเป็นพระที�สมถะ สนัโดษเป็นอยา่งมาก  
แมต้่อมาจะเป็นพระที�มีชื�อเสียงมีผูค้นศรัทธาจาํนวนมากแลว้กต็าม  ท่านกย็งัวางตวั
เหมือนเดิม ไม่ถือตวัเขา้พบง่าย ออกเดินบิณฑบาตรจนกระทั�งเดินไม่ไหวกย็งัเมตตาให้
พระเลขา(ท่านปิf ว) อุม้บาตรไปแทน (ดว้ยเมตตาอยากให้ญาติโยมไดท้าํบุญกบัท่าน)  



 

หลวงตาฉนัมื5อเดียวในบาตร อยูกุ่ฎิไมเ้รียบง่ายหลงัเลก็ๆ บริขารกข็องธรรมดาและใช้
อนัเดิมต่อเนื�องมาเป็นเวลานาน  ผา้ขนหนูแมข้าดแลว้กย็งัใชต้่อจนหมดสภาพ   
 
 วดัเป็นวดัป่าแท้ๆ  ไม่มีนํ5 าไม่มีไฟ  ไม่มีโทรศพัท ์ (พึ�งจะมามีนํ5าในตอนหลงั)  
ไม่มีพทุธพาณิชย ์ ไม่มีเครื�องลางของขลงั  ไม่มีเทพเจา้อะไรให้กราบไหว ้ ยกเวน้พระ
ประธานที�เป็นองคร์ะลึกถึงพระพทุธเจา้องคเ์ดียว กบัรูปพอ่แม่ครูบาอาจารยเ์ท่านั5น   
โบสถ ์ กฎุิ ศาลา กเ็รียบง่ายสร้างดว้ยไมแ้ละใชม้าเป็นเวลานาน ไม่เนน้ก่อสร้างวตัถุ
ใหญ่โต แต่เนน้สร้างคนและช่วยโลกเป็นสาํคญั  
 
 เมื�อจบกิจทางการปฏิบตัิพน้แล้วจากสังสารวฎั   ท่านจึงใช้เวลาที�เหลือเพื�อ
เมตตาสงเคราะห์กบัสัตวโ์ลกโดยไม่เลือกชนชั5นวรรณะ  โดยช่วยเหลือสนบัสนุนทุน
ก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทยแ์ก่สถานพยาบาลทั�วประเทศ กว่า 200 แห่ง มอบทุน
สร้างโรงเรียน เรือนจาํ  สถานีรถไฟ สะพานลอย  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการและสัตว ์
ช่วยเหลือทหาร ตาํรวจ หน่วยงานราชการอื�นๆ อีกหลายแห่ง  ซึ� งรวมแล้วมีมูลค่า
มหาศาล  แมญ้าติโยมจะทาํบุญกบัท่านมากมาย  แต่ท่านกแ็จกจ่ายกลบัคืนสู่สงัคมหมด 
โดยบางครั5 ง   ถึงกบัเงินเกลี5ยงบญัชีของวดัป่าบา้นตาดเลยทีเดียว    
 

 หลวงตาเปรียบเหมือนพระมหาบุรุษผูก้อบกูช้าติไทยให้พน้จากหายนะ โดยได้
ทาํโครงการผา้ป่าช่วยชาติ  นาํทองคาํและเงินมหาศาลเขา้คลงัหลวง จนประเทศไทยมี
เสถียรภาพทางการเงิน แมเ้จอวิกฤตเศรษฐกิจ กไ็ม่ตอ้งล่มสลายเหมือนหลายประเทศ  
หากไม่มีเงินทุนสาํรองซึ�งภายหลงัทองคาํไดท้วีคูณเพิ�มขึ5นอีกถึง 5 เท่า  ประเทศไทยคง

ลาํบากกวา่นี5อยา่งมาก และอาจตอ้งขายสมบตัิของชาติเพื�อประทงัชีวิตเหมือนประเทศ
อื�นๆ นกัลงทุนกจ็ะไม่กลา้มาลงทุน การกูย้มืเพื�อมาบริหารประเทศกจ็ะทาํไมไดเ้พราะ
ไม่มีหลกัประกนั  ทองคาํกบัเงินทุนสาํรองสาํคญัแค่ไหน วงการธุรกิจคงจะทราบกนัดี   
 
 สรุปคือเรารอดพน้หายนะทางการเงินมาได ้ ส่วนหนึ�งเพราะหลวงตาที�เป็น
ผูน้าํโครงการช่วยชาติ ท่ามกลางเสียงคดัคา้นและไม่เห็นดว้ยและมองท่านแง่ลบ       
แต่ผา่นมาสิบกวา่ปี ถึงเห็นผลวา่สิ�งที�ท่านทาํไวน้ั5น ส่งผลดีต่อชาติและบา้นเมือง
อยา่งไร  สมดงัที� พระอาจารยม์ั�นเคยทาํนายไวใ้นอดีตวา่  "พระมหาบวัผูน้ี5  จะเป็นผูท้าํ
ประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาในอนาคต"   
 
 หลวงตาเป็นพระที�ตรงไปตรงมา พดูจาโผงผาง คนที�เสพแต่สื�ออยา่งเดียวก็
อาจจะเขา้ใจท่านผิดไป  หากไดไ้ปกราบท่านที�วดั  จะไดส้ัมผสัถึงกระแสเมตตาและจะ
รู้เองวา่ท่านใจดีแค่ไหน  หลายคนเจอมากบัตวัเองในเรื�องอภินิหารยต์่างๆ การอ่านใจ
และสั�งสอนคนแตกต่างกนัไป คนบางคนกต็อ้งพดูดีๆ คนบางคนกต็อ้งดุดว้ยคาํรุนแรง
ถึงจะเอาอยู ่   "เรื�องคาํหยาบ" อยากจะยกตวัอยา่งในพระไตรปิฎก ถึงพระอรหนัตท์่าน
หนึ�งที�พดูคาํหยาบเป็นประจาํแต่กลบัไม่ผิดศีล เพราะนั�นเป็นจริตวาสนา เป็นคาํเคยชิน
ที�ติดมาจากชาติก่อนๆ  ปราศจากการปรุงแต่ง คือคาํพดูหยาบ แต่จิตไม่ไดห้ยาบไปดว้ย 
ซึ� งหลายคนอาจเคยเจอ  คนแก่ใจดีหลายคนที�พดูคาํหยาบ ด่าแรงๆ  แต่เรากลบัไม่รู้สึก
อะไร   กลบัเห็นวา่ท่านเมตตาเราดว้ยซํ5 า      อนันี5 ยกตวัอยา่ง ใหเ้ห็นวา่..        
สิ�งที�เราไดฟ้ังไดย้นิ  หรือไดร้ับการบอกเล่ามา   บางทีอาจไม่ใช่อยา่งทิ�คิดกไ็ด ้ 



 

 เรื�องการบรรลุธรรมกเ็ช่นกนั  หากเราศึกษากนัจริงๆ พระวินยัจะมีขอ้ปลีกยอ่ย
เยอะมาก ถา้สาํเร็จจริงกอ็าบตัิแค่เลก็นอ้ยเท่านั5น  หากกล่าวกบัพระดว้ยกนัหรือเป็น
การรายงานผลการปฏิบตัิให้เหล่านกัปฏิบตัิฟัง  เป็นการพดูความจริงเล่าสภาวะธรรม 
ไม่ไดแ้สดงเพื�อยกตน  ข่มท่าน หรือเพื�อหวงัลาภยศนั5น  ตามพระวินยัไม่ถือวา่ผิด  
หลายคนไม่ไดศ้ึกษาใหล้ึกซึ5 ง กค็ิดเหมาไปหมดวา่ พระองคไ์หนบอกวา่ตนบรรลุธรรม 
คืออาบตัิปาราชิก และองคไ์หนพดูคาํหยาบคือผิดศีลไม่ใช่พระอริยะ  ซึ� งความจริงแลว้ 
"ไม่ใช่"  ในเรื�องของธรรมะนั5นลึกซึ5 งเกินกวา่จะท่องจาํแค่หลกัการ   หลายคนที�ไดฟ้ัง
เทศน์ของหลวงตา และไดไ้ปสัมผสักบัองคจ์ริงของท่านกค็งจะหายสงสยัเอง  
 
 
 แต่ในปัจจุบนักย็งัมีคนปรามาสและเขา้ใจท่านผิดอยู ่ ซึ� งส่งผลเสียและหายนะ
อนัใหญ่หลวงใหก้บัชีวิตพวกเขา  การปรามาสพระอริยะเป็นกรรมที�แรงมาก   ก่อนจะ
ปักใจเชื�ออะไรจึงอยากใหไ้ตร่ตรองให้ดี และก่อนจะวา่ใครควรจะสาํรวจตนเองดว้ยวา่  
มีความดีและทาํความดีไวแ้ค่ไหนเชียว  ดงันั5นถา้ไม่แน่ใจอะไร อยา่เที�ยวไปกล่าวหาด่า
ใครเลยจะดีกวา่   ไม่ศรัทธากอ็ยา่ลบหลู่   ผมเองกเ็คยปรามาสหลวงตามาดว้ยความ
เขา้ใจผิดเช่นกนั     และต่อมาไดศ้ึกษาจริยะวตัรของท่าน ไดพ้บองคท์่านจริงๆ  จึงไดรู้้
วา่ที�เคยรู้เห็นมา เป็นการเขา้ใจผิดทั5งหมด ยงัโชคดีที�กราบขอขมาไดท้นั  สาํหรับคนที�
ไม่ทนัแลว้กก็ราบขอขมาหนา้หิ5งพระไดน้ะครับ ยงัไม่สายหรอกที�จะกลบัตวัแกไ้ข
ความผิดที�เกิดจากความไม่รู้    
    

 สาํหรับท่านที�อยากรู้เรื�องลึกๆ สามารถหาอ่านไดจ้ากหนงัสือ หลวงตาวดัป่า
บา้นตาด ซึ� งรวบรวมเนื5อหาโดยคุณหลวง  หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านไดฟ้รีที� 
www.jozho.net  มีเวอร์ชั�น DVD เป็นการเล่าเรื�องพร้อมภาพ ซึ� งจะมีรายละเอียดที�ทาํ
ใหห้ลายคนตอ้งแปลกใจวา่ หลวงตาท่านทาํประโยชนใ์ห้ประเทศชาติและมีคุณวิเศษ 
เปี� ยมเมตตา สมถะกวา่ที�พวกเราเคยคิดไวม้ากมายแค่ไหน ขอยกตวัอยา่งจากเหล่าพระ
อริยะ  พระเกจิอาจารยแ์ต่ละท่าน ซึ� งไดก้ล่าวถึงหลวงตาพระมหาบวัไวด้งันี5  
 

"ท่านมหาบัวนี�แหละ ที�จะเป็นที�พึ�งของหมู่คณะในวันข้างหน้านะ" .. " ในอนาคต
เบื?องหน้า   พระมหาบัวผู้นี?.. จักทําประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนา " 
(พระอาจารย์มั�น ภูริทัตโต กล่าวพยากรณ์ไว้เมื�อ พ.ศ. 2482 ) 
. 
"เมตตาของหลวงตามหาบัว  ที�ได้ออกมาทําโครงการผ้าป่าช่วยชาตินั?น  
เปรียบเสมือนกับผืนแผ่นฟ้าที�ห่มคลุม(ปกป้อง)แผ่นดินไทยไว้ทั?งหมดเลยทีเดียว.." 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
. 
"ถ้าไม่(ทรงคุณธรรม)" ถึงขั?น "จริงๆ แล้วละก็ จะถามปัญหาแบบนี?ไม่ได้หรอกนะ!" 
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ   กล่าวชมหลวงตาในการสนทนาถามปัญหาธรรมครั5 งหนึ�ง 
 
"บุญอะไร  ก็ไม่เท่าบุญที�ทํากับหลวงตามหาบัว... เสียดายที�โยมพอ่โยมแม่ของอาตมา
ตายไปเสียก่อน หาไม่แลว้ จะตอ้งให้มาทาํบุญกบัหลวงตาเสียเลยทีเดียว.." 
(หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก  พระอาจารยข์องหลวงพอ่สนอง กตปุญโญ วดัสังฆทาน) 



 

 
"ท่านเป็นพระอรหนัตน์ะองคน์ี5    ขา้รู้มานานแลว้" 
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 
 
"ธรรมะที�ท่านอาจารย(์พระมหาบวั)  แสดงให้พวกเราฟังนั5น สามารถยดึถือเป็นหลกั
ประพฤติปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง  ไม่มีผิดพลาดแมแ้ต่เปอร์เซนตเ์ดียว"      
ท่าน ก.เขาสวนหลวง   
   
 
พระเกจิอาจารยอ์ีกจาํนวนมาก  ที�สรรเสริญในคุณของหลวงตาพระมหาบวั   
เช่น หลวงพอ่พธุ ฐานิโย / หลวงพอ่แนน สุภทัโท  / พระอาจารยแ์บน ธนากโร /   
หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช / คุณดงัตฤณ  (เจา้ของผลงานเสียดายคนตายไม่ไดอ้่าน)   
 
 
 
 

หลวงตาพระมหาบัวมรณภาพเมื�อวันที� 30 ม.ค.2554    สิริอายุ 98 ปี   
( 79 พรรษา ) 

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

หลวงปู่ดู่รักในหลวงมาก 

 
             ในสมยัที�หลวงปู่มีชีวิต ท่านจะกาํชบัให้ลูกศิษยข์องท่านเอาบุญจากการภาวนา   
รวมเขา้กบับุญของพระพทุธเจา้   และพระอรหนัตสาวกทั5งหลาย   ถวายใหใ้นหลวง 
รวมทั5งแผเ่มตตาใหเ้ทพเทวาผูป้กรักษาพระองคท์่าน ให้มีความสุขแลว้กก็รวดนํ5าให ้ 
เจา้กรรมนายเวรของพระองคท์่าน ให้ไปเกิดในสุคติภูมิ  หลวงปู่กล่าววา่..  " หากไม่มี
ในหลวง พระพทุธศานากต็ั5งอยูไ่ม่ได ้"      หลายครั5 งที�ลูกศิษยจ์ะรับทราบไดว้า่  
หลวงปู่จะเขา้ที�เพื�ออธิษฐานช่วยในหลวงในยามที�พระองคท์รงพระประชวร 
 
 หลวงปู่สอนวา่  นกัปฏิบตัิตอ้งไม่ลืมประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
เพราะสามสถาบนันี5 เกื5อกูลให้เราไดร้ับความร่มเยน็เป็นสุข  ไดร้ับความสัปปายะแก่
การปฏิบตัิธรรมสืบต่อกนัมาถึงปัจจุบนั  สาํหรับองคข์องหลวงปู่ดู่เองนั5น  ตั5งแต่บดันั5น
จนกระทั�งทุกวนันี5  แมก้าลเวลาล่วงเลยไปหลายสิบปี กิจวตัรที�ท่านทาํอยูม่ิไดข้าด คือ 
การสวดมนตถ์วายพระพรแด่ในหลวงทุกวนัตลอดมา ขอให้มีพระชนมายยุิ�งยนืนาน
เป็นมิ�งขวญัคนไทยตลอดไป   หลวงปู่ดู่ท่านไดก้ล่าวไวอ้ีกวา่     
 "เพราะพระเจ้าแผ่นดิน(ร.9) ท่านปฏิบัติ(ธรรม)  
  ต่อไปพุทธศานาในเมืองไทยจะเจริญขึ?น   เพราะท่านเป็นผู้นําเป็นแบบอย่าง"          
นอกจากนี5หลวงปู่ยงักาํชบัให้แผเ่มตตาให้ประเทศชาติ  ดงัเช่น ... 
การอธิษฐานช่วยประเทศชาติของ หลวงปู่เกษม เขมโก (สุสานไตรลกัษณ์ )   
[  หลวงปู่เกษม  จะมีคาถากาํกบัดว้ยวา่   "รัฐะ ปาลา สมัคคา สทา โหนตุ"  ] 



 

ประวตัิย่อ : หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 
 
 
 ในตอนทารกท่านพลดัตกนํ5 าในฤดูนํ5าหลาก แต่น่าอศัจรรย ์ ท่านไม่จมนํ5 าและ
ลอยไปติดอยูข่า้งรั5 ว จึงเชื�อกนัวา่เป็นผูม้ีบุญวาสนามาเกิด  ไดอ้อกบวชเมื�ออาย ุ 21 ปี 
(พ.ศ.2468) สนใจศึกษาทั5งดา้นปริยตัรและปฏบตัิ  เดินทางหาความรู้จากพระอาจารย์
หลายท่านหลายจงัหวดั และเริ�มออกธุดงคใ์นปี พ.ศ.2486  
 
 หลวงปู่ดู่เป็นผูม้ีเมตตาสูงมากเป็นที�เคารพนบัถือของประชาชนในวงกวา้ง  
การสอนศิษยค์ือเนน้การภาวนาเป็นหลกัและมีรูปแบบการภาวนาอีกแบบดว้ยการ..
สวดมนต ์ คือ "บทสวดจักรพรรดิS" เป็นกศุโลบายเพื�อใหค้นมาใหม่ไดฝ้ึกภาวนา    
และเป็นการเจริญเมตตาซึ� งทาํไดง้่ายและส่งผลดีต่อทุกคน   
 

 ในเรื�องของวัตถุมลคลนั?น   การที�ท่านสร้างหรืออนุญาตใหส้ร้าง  
ก็เพราะเห็นว่าบุคคลจาํนวนมากยงัขาดที�ยดึเหนี�ยวทางดา้นจิตใจ จิตยงัไม่มี
กาํลงัพอจะยดึหลกัธรรมเพียงอยา่งเดียว ตอ้งอาศยัวตัถุเป็นเครื�องระลึก
เครื�องกระตุน้ดว้ย ท่านเคยพดูว่า ...  
 

         “ติดวตัถุมงคลยงัดีกว่า ที�จะไปให้ติดวตัถุอปัมงคล” 

 แต่สิ�งที�ท่านยกไวเ้หนือกวา่  ความศกัดิS สิทธ์ของวตัถุมงคลนั5น กค็ือ  
การปฏิบัติ  การภาวนา    ที�เป็นสุดยอดแห่งเครื�องรางของขลงั บางคนมาหาท่านเพื�อ
ตอ้งการของดีเช่นเครื�องรางของขลงั   มกัจะไดร้ับคาํตอบจากท่านวา่  ... 
 

“ ของดนีั?นอยู่ที�ตวัเรา พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นี�แหละของด ี”   
"คนเราตอ้งทาํใหด้ี เมื�อดีแลว้จึงรวย แลว้จะไดไ้ม่ซวย   
พระจะดีตอ้งหมดอยาก  ถา้ยงัอยากอยูก่ไ็ม่ใช่พระดี" 
 
 สุขภาพหลวงปู่เริ�มอ่อนลา้ลงมาก  เพราะพกัผอ่นนอ้ยและมีภาระกิจมาก        
ในวนัที� 16 ม.ค.  2533  ท่านไดพ้ดูวา่.. “ ไม่มีส่วนใดในร่างกายที�ไม่เจ็บปวดเลย ถ้าเป็น
คนอื�นคงเข้าห้อง ICU ไปนานแล้ว ”    พร้อมทั5งพดูหนกัแน่นวา่..  “ข้าจะไปแล้วนะ” 
หลวงปู่ดู่ไดก้ล่าวโอวาทครั5 งสุดทา้ยไวว้า่  “ถึงอย่างไรก็ขอให้อย่าได้ละทิ?งการปฏิบัติ  
ได้ชื�อว่าเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนนักมวย     ขึ?นเวทีแล้วต้องชก อย่ามัวแต่ตั?งท่า เงอะ ๆ  
งะ ๆ ”      คืนนั5นหลวงปู่กลบัเขา้กุฎิและมรณภาพในเวลาประมาณ 5 นาฬิกา 
ของวนัที�  17 มกราคม  พ.ศ. 2533 
    
 

รวมสิริอายุได้ 85 ปี 8 เดือน (65 พรรษา) 
 
                                                                                        ----------------------------------- 



 

"วันหนึ�งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ�งของโลก" 

"ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ ปรารถนาพุทธภูมิ" 

หลวงพ่อพธุ ฐานิโย  (พระราชสังวรญาณ)  วัดป่าสาลวัน  จ.นครราชสีมา 

 
 
 หลวงพอ่พธุตั5งใจออกบวชดว้ยตวัเองเมื�ออายเุพียง 15 ปี สอบไดน้กัธรรมตรี
ในพรรษาแรก และสอบนกัธรรมเอกไดเ้มื�ออายเุพียง 18 ปี  สอบไดเ้ปรียญ 4 ประโยค
และออกธุดงคต์ั5งแต่ยงัเป็นสามเณรนั�นเอง   ไดม้ีโอกาสเรียนวิปัสสนากรรมฐาน
เริ�มแรกโดยการฝากตวัเป็นศิษยข์องท่านพระอาจารยเ์สาร์ กนัตสีโล    และต่อมาจึงไป
ฝากตวัเป็นศิษยข์อง   หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน    ในภายหลงั   
 
 
 ปี พ.ศ. ๒๔๘๙  หลวงพ่อพุธอาพาธหนกัเป็นวณัโรคจนหมอไม่รับรักษา แต่
ไดห้ลวงปู่ฝั5 น อาจาโร  สอนให้เพ่งอาการ ๓๒  โดยให้พิจารณาถึงความตายให้มาก 
หลวงพ่อพุธก็ตั5งใจนั�งสมาธิ  เดินจงกรม  ภาวนาจนจิตรวมเป็นสมาธิในระดบัที�ลึก  
และจิตกแ็สดงความตาย (เป็นนิมิต)   ให้เห็นจนเขา้ใจในธรรมชาติของความตาย  
ไม่นานโรคกบ็รรเทาดว้ยธรรมะโอสถจากการทาํวิปัสสนากรรมฐาน   และตอ้งใชเ้วลา
ถึง 10 ปี โรคจึงหายขาดโดยที�ไม่ไดพ้ึ�งหมอ  แต่ใชธ้รรมะรักษาเพียงอยา่งเดียว    
 

 หลวงพอ่พธุ  สร้างประโยชนใ์ห้กบัส่วนรวมไวม้ากมาย  ทั5งเป็นองคอ์ุปถมัภ ์
โรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยงานราชการและมูลนิธิต่างๆ  เป็นองคบ์รรยายให้ความรู้
ทางดา้นการปฏิบตัิสมาธิวิปัสสนาใหก้บัองคก์ร นกัเรียนนกัศึกษาและบุคคลทั�วไป
หลายจงัหวดั  การสอนของหลวงพอ่พธุนั5น เนน้การขดัเกลาเพื�อความหลุดพน้  
การทาํสมาธิ การเจริญสติเป็นหลกัใหญ่  คาํสอนของท่านมีทั5งแบบลึกซึ5 งสาํหรับขั5นสูง  
และเรียบง่ายสาํหรับบุคคลทั�วไป            
  
 
 หลวงพอ่พธุ ฐานิโย    เป็นพระสายวิปัสสนาที�เคร่งครัด     มีจริยะวตัรที�งดงาม  
สมถะ สนัโดษ เรียบง่าย   เป็นที�ยอมรับของคณะสงฆ ์ และเป็นที�เคารพนบัถือของ 
นกัปฏิบตัิธรรมจาํนวนมาก    เป็นพระแทท้ี�กราบไดอ้ยา่งสนิทใจ     
 

หลวงพ่อพุธ  มรณภาพในวันที�  15 พ.ค.2542  สิริอายุ 78 ปี 
 
 
----------------------------------- 
สามารถติดตามอ่านเกลด็คาํสอนของหลวงพอ่พธุ ฐานิโย  
ซึ� ง ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ไดร้วมรวมไวเ้ป็นตอนสั5นๆ  เขา้ใจง่าย  
ขอรับหนงัสือไดท้ี�   วดัวะภูแกว้    www.thaniyo.com   
หรือแบบเสียงอ่านหนงัสือที�กาํลงัจดัทาํ   โหลดไดฟ้รีที�    www.jozho.net 



 

หลวงปู่สิม พทฺุธาจาโร (สาํนกัสงฆถ์ํ5าผาปล่อง เชียงใหม่)  ไดก้ล่าวไวว้า่.. 

"ครูบาขาวปี วดัพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็นช้างนาฬาคริิง  
ส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็น ช้างป่าเลไลยก์นะ..!!!!!" 
 

  คัมภีร์อนาคตวงศ์บันทึกว่า   พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่า ในอนาคต        
ช้างป่าเลไลยก์จะไดต้รัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าในอนาคต(พระโพธิสัตว์)  เป็นองคท์ี� 10 
ต่อจากพระศรีอาริยเมตไตร   
 
 
         ก่อนหน้าที�หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโรจะเขา้วงัเพื�อรับพระราชทานเลื�อนสมณศกัดิS   
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร  ไดป้ระสพอุบตัิเหตุ "ตกเหว"!!  ที�หลงักุฏิที�ถ ํ5าผาปล่อง ซึ� งมี
ความลึกถึงราว "5 เมตร" ซึ� งหากเป็นคนธรรมดา การกลิ5งตกลงไปลึกเพียงนั5น หากไม่
โดนแง่หินภูเขาอนัคมกริบแทงตายกต็อ้งบาดเจบ็สาหสัอยา่งไม่ตอ้งสงสัยเป็นแน่นอน 
 
 แต่หลวงปู่ท่านกลบัไม่ไดถ้ึงแก่กาลมรณภาพหรือบาดเจ็บสาหัสอยา่งที�น่าจะ
เป็นแต่ประการใด ๆ เลย  เวน้แต่มีแผลชํ5 าที�บริเวณใบหน้าและตามลาํตวัเล็กน้อย
เท่านั5น  สร้างความแปลกใจให้แก่บรรดาศิษยานุศิษยผ์ูท้ี� มีโอกาสไดเ้ขา้กราบใกลช้ิด
และทุก ๆ คน  ก็ยิ�งแปลกใจยิ�งขึ5นไปอีก   เมื�อหลวงปู่สิมท่านบอกเป็นนัยภายหลงั
เหตุการณ์ร้ายแรงที�สุดนั5นวา่...   "จริงๆแลว้ ที�ตายของหลวงปู่  กอ็ยูท่ี�กน้เหวนั�นแหละ
นะ..!!!???" 

 จนกระทั�งเมื�อหลวงปู่สิมไดเ้ขา้ไปรับพระราชทานเลื�อนสมณศกัดิS ในวนัที�   
12 สิงหาคม พ.ศ. 2535  และละสังขารอยา่งกระทนัหนัในอีก "2" วนัต่อมา  แทท้ี�จริง
แลว้ การที�หลวงปู่สิมท่านยงัไม่ "ละสงัขาร" ตอนที�ตกเหวและ "อยูต่่อ" มาอีกเดือนเศษ
ดว้ยความยากลาํบากขนัธ์เป็นที�ยิ�งนั5น จุดประสงคท์ี�มีอยูเ่พียงสถานเดียวกค็ือ "เพื�อ
ถวายกุศลในหลวงเป็นครั5 งสุดทา้ย"โดยตรงเพียงเท่านั5น... "เท่านั?น" เท่านี5 จริงๆ.....!!!!! 
 
 
          เมื�อถึงเวลาเดินทางไปพระราชวงั หลวงปู่อาพาธหนกัมาก  แต่ท่านกอ็ดทน 
จนเสร็จพิธี      เมื�อเขน็รถของหลวงปู่กลบัออกมาจากประตูพระที�นั�งอมรินทรวินิจฉัย  
พอท่านเห็นคณะที�ไปรอรับ หลวงปู่สิมท่านกป็รารภกบัพระอุปัฏฐากวา่  
"นนทเ์อ๊ย..หลวงปู่หมดภาระแลว้ หมดเรื�องหมดราวเสียที..!!"   
แลว้ท่านกล็ะสังขารอยูใ่นท่าสีหไสยาสน์ในกุฎิหลงัจากกลบัไปถึงวดั ได ้1 วนั 
 
 
 
 
(หมายเหตุ : หลวงปู่ไม่ไดต้อ้งการไปเพื�อรับพระราชทานยศ แต่ท่านตอ้งการไปถวาย
พระพรและถวายกุศลแด่ในหลวง  จึงอดทนแม้อาพาธหนักต้องทรมานอย่างมาก  
ประคองลมหายใจสุดทา้ยที�เหลือเพื�อถวายกุศลแด่ในหลวงเป็นครั5 งสุดทา้ยจริงๆ ) 
 



 

ประวตัิโดยย่อ : หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร 
 
 หลวงปู่สิม ตั5งใจออกบวชดว้ยตวัเองตั5งแต่อาย ุ17  สามเณรสิมไดฟ้ังธรรมและ
ไดเ้ห็นขอ้วตัรของพระอาจารยม์ั�น เกิดความเลื�อมใสเป็นอยา่งมากจึงขอถวายตวัเป็น
ศิษย ์ โดยขอญตัติใหม่มาเป็นธรรมยตุิกนิกายโดยมีพระอาจารยม์ั�นเป็นประธานในพิธี 
และตามพระอาจารยม์ั�นไปจาํพรรษาในจงัหวดันครพนม  เมื�ออายคุรบจึงไดอุ้ปสมทบ
เป็นพระภิกษุและไดไ้ปจาํพรรษาอยูก่บัพระอาจารยส์ิงห์ ขนฺตยาคโม     ซึ� งสอนให้
พิจารณาอสุภกรรมฐานโดยขดุศพขึ5นมาพิจารณา และหลวงปู่สิมกป็ฏิบตัิอยา่ง
เคร่งครัดโดยถือการไปเยี�ยมป่าชา้เป็นธุดงควตัร   
 
 ปี พ.ศ. 2479 (พรรษาที� 8)    สมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์(อว้น ติสฺโส)      ซึ� งเป็น
สังฆนายกรูปแรกของไทย  ไดเ้อ่ยปากขอตวัหลวงปู่สิม กบัท่านพระอาจารยส์ิงห์วา่ 
"พระองคน์ี5 มีลกัษณะเป็นผูม้ีบุญบารมี ผมจะขอตวัใหไ้ปอยูด่ว้ยจะขดัขอ้งหรือเปล่า"     
หลวงปู่สิม    จึงไดร้่วมเดินทางมากบัสมเดจ็ฯ ที�วดับรมนิวาส มาจาํพรรษาและศึกษา
พระธรรมวินยั ทาํให้หลวงปู่สิม  ไดร้ับความรู้แตกฉานในพระธรรมวินยัมากขึ5น         
หลวงปู่สิม อยูร่ับใชส้มเดจ็ฯ และรับทาํหนา้ที�อบรมสั�งสอนกรรมฐานให้แก่พระเณร
จาํนวนมาก  ต่อมาไดข้ออนุญาตเดินธุดงคก์ลบัมาโปรดญาติโยมทีบา้นเกิดตามคาํ
อารธนา และไดก้่อตั5งสาํนกัสงฆแ์ละพฒันาต่อมาเป็นวดัสนัติสงัฆารามในปัจจุบนั 
( ซึ� งมีสาขาอีก 9 แห่ง ) 
 

 
 หลวงปู่สิมชื�นชอบการปลีกวิเวกไปตามป่าเขาและถํ5าต่างๆ ไดจ้าริกธุดงคไ์ป
บาํเพญ็เพียร ณ สถานที�วิเวกหลายแห่งในภาคอิสานและเหนือ วดัสนัติธรรมที�
เชียงใหม่กเ็กิดจากดาํริของหลวงปู่สิม โดยลูกศิษยต์ั5งใจสร้างถวายท่าน  แมจ้ะชอบการ
ปลีกวิเวกออกธุดงค ์ แต่เมื�อเกิดเหตุจาํเป็น หลวงปู่สิมกต็อ้งลงไปช่วยเป็นรักษาการเจา้
อาวาสวดัอโศการาม และเป็นเจา้อาวาสวดัป่าสุทธาวาสอยูร่ะยะหนึ�งตามคาํขอของ
พระผูใ้หญ่ และต่อมา(พ.ศ.2510) จึงไดข้อวางภาระกิจทั5งหมดเพราะมีปัญหาเรื�อง
สุขภาพและไดม้าจาํพรรษาที�วดัถํ5าผาปล่องตลอดมา 
 
 หลวงปู่สิมเป็นพระที�ขยนัเอาจริงมาตั5งแต่เป็นสามเณร เช่นการขดุสระนํ5าที�คน
อื�นทิ5งงานทอ้กนัไปหมดแลว้ แต่กลบัเหลือสามเณรสิงขดุอยูค่นเดียวดว้ยความมุ่งมั�น 
เมื�อเป็นเจา้อาวาสท่านกม็ีเมตตากบัพระลูกวดั เมื�อพระเณรอาพาธท่านจะเฝ้าจนกวา่
ผูป้่วยอาการจะดีขึ5น 
 
  เมื�อครั5 งชาวบา้นทั5งสี�ตาํบลไดอ้าราธนาหลวงปู่ใหม้าเป็นประธานในการทาํ
ฝายนํ5าลน้ ลาํนํ5าอูน ท่านกล็งมือทาํอยา่งเตม็ที� คือเริ�มงานตั5งแต่ตีสี�  หยดุพกัฉนัอาหาร
ตอนสิบโมงเชา้   และทาํงานต่อจนถึงหนึ�งทุ่ม  จึงทาํวตัรสวดมนตแ์สดงธรรม  
แลว้ทาํงานต่อกวา่จะไดจ้าํวดักส็ี�ทุ่มหรือบางวนัถึงตีสอง จะเห็นไดว้า่ถา้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมท่านกพ็ร้อมจะทุ่มเทให้อยา่งเตม็ที�      โดยที�ในเรื�องกิจของสงฆ ์ 
ท่านกม็ิไดม้ีขอ้วตัรใดบกพร่องเลย  



 

 หลวงปู่สิม เนน้ย ํ5าให้เห็นความสาํคญัของการปฏิบตัิภาวนาวา่ เป็นหนทางอนั 
สูงสุดที�จะทาํใหค้นพน้ทุกข ์ดงัคาํสอนตอนหนึ�งวา่    "ทางพระสอนให้ละชั�วทาํความดี 
แต่กไ็ม่ใหต้ิดอยูใ่นความดี ให้บาํเพญ็จิตให้ยิ�งขึ5น จนถึงไม่ติดดีติดชั�วจึงจะพน้จากโลก
นี5ไปได ้ 
 
 เพราะแมคุ้ณความดีจะส่งผลให้เป็นสุขไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ เป็นเทพ 
อินทร์ พรหม กต็าม แต่เมื�อกาํลงัของกุศลกรรมความดีนั5นๆ หมดลง กย็อ่มตอ้ง กลบัมา
เวียนวา่ยตายเกิดอีก ทางพระจึงมุ่งสอนให้มุ่งภาวนา ทาํจิตให้รวม ระวงัตั5งมั�น ทาํจิตให้
มีปัญญารู้ความเป็นจริงดว้ยตนเอง จนถอดถอนอุปทานความยดึมั�นถือมั�นต่างๆ      
ออกเสีย    จึงจะเป็นไปเพื�อความสิ5นภพสิ5นชาติ   หมดทุกขห์มดยากโดยแทจ้ริง" 
 
 
 หลงัจากธุดงคไ์ปหลายแห่งและหมดภาระกิจทางคณะสงฆ ์  ในปี พ.ศ.2510 
หลวงปู่สิมไดม้าจาํพรรษาถาวรทีวดัถํ5าผาปล่อง ในคืนวนัที� 13 สิงหาคม 2535 หลงัจาก
พาพระเณรและญาติโยมนั�งภาวนาจนถึงเวลาประมาณ 21.30 น. ท่านกน็ั�งพกั ตรวจดู
บริเวณภายในถํ5าอีกประมาณ 20 นาที คลา้ยกบัจะเป็นการอาํลา ก่อนกลบัเขา้กุฏิที�พกั
ดา้นหลงัภายในถํ5าผาปล่อง และไดม้รณภาพในเวลาประมาณตีสาม  
 

สิริรวมอายุของหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร  82 ปี 9 เดือน    ( 63 พรรษา ) 
------------------- 

“พระองค์ทรงมีกระแสจิตแรงมาก ฉันเองยงัสู้ท่านไม่ได้”   
 
 เรื�องปรารถนาพทุธภูมินี� พระองค(์ในหลวง)ปรารถนามานาน แต่เวลานี5บารมี
เป็น "ปรมตัถบารมี" กเ็หลืออีก ๕ ชาติ และที�พระองคป์ฏิบตัิมามนัเลยแลว้ ไม่ใช่ไม่
สาํเร็จ  พทุธภูมินี�ตอ้งบาํเพญ็กนัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง พระองคเ์ป็น "วิริยาธิกะ"    
ตอ้งบาํเพญ็บารมีถึง ๑๖ อสงไขยกาํไรแสนกปั  นี�บาํเพญ็มาเกิน ๑๖ อสงไขยแลว้ 
"แสนกปั" อาจยงัไม่ครบ จึงตอ้งเกิดอีก ๕ ชาติ 
 

พระราชพรหมยาน  วดัท่าซุง จ.อุทยัธานี 

 [ พระมหาวีระ-หลวงพ่อฤาษี (ลิงดํา) ]  
 
 
 
 ความจริงหลวงพอ่มีนามวา่ "พระมหาวีระ"  แต่คาํวา่...  "ฤาษีลิงดาํ"  
เป็นนามปากกาของท่านในการเขียนหนงัสือเท่านั5น ซึ� งเป็นชื�อเล่นที�หลวงพอ่ปานท่าน
ใชเ้รียกพระมหาวีระ   ท่านเล่าให้ฟังวา่  ในชาติก่อนๆ สมยัหลวงพอ่ปานเกิดเป็นฤาษี 
พระมหาวีระไดเ้กิดเป็นลิงอาศยัอยูแ่ถวนั5นมีความคุน้เคยกนัดี และเมื�อกลบัมาเกิดใหม่
กซ็นเหมือนลิง ประกอบกบัผิวท่านคลํ5า  หลวงพอ่ปานเลยเรียก เป็นชื�อเล่นใหม่วา่ 

"ลงิดาํ"   



 

 
 เมื�อหลวงพ่อเขียนหนังสือ กลวัคนจะหาว่าอวดอุตริมนุษยธรรม ก็เลยไม่
เปิดเผยตวั    และใชน้ามปากที�เติมคาํวา่  "ฤาษี" เขา้ไป  ซึ� งหมายถึงนกับาํเพญ็ภาวนา   
จึงกลายเป็น.. ฤาษีลิงดาํ   ต่อมางานเขียนของท่านเป็นที�แพร่หลายและมีผูค้นสนใจเป็น
จาํนวนมากและอยากทราบว่าใครคือผูเ้ขียน   ก็สืบๆ กันมาจนทราบภายหลังว่า          
คือ พระมหาวีระองคน์ี5 เอง    
 

 ตอนแรกท่านก็บอกว่า   ท่านไม่ไดช้ื�อนี5      ท่านชื�อ  "มหาวีระ"     
แต่ส่วนมาก  คนก็ชอบเรียกท่านว่า    "ท่านฤาษีลิงดาํ"  มากกว่า     
ท่านก็บอก   "เออ.. ฤาษีลิงดํากฤ็าษีลิง"          ท่านก็เลยใชช้ื�อนี5 เรื�อยมา    
 
 
 
( ชื�อ "ลิงดาํ"  เป็นชื�อเล่นที�หลวงพอ่ปานเรียกท่าน  ดงันั5นคนธรรมดาอยา่งพวกเรากไ็ม่
ควรจะเรียกตามนะครับ  ควรจะเรียกหลวงพอ่ฤาษีอยา่งเดียว    จะไดไ้ม่เป็นการลบหลู่
ท่านโดยไม่ไดต้ั5งใจ   การเรียกบุคคลผูม้ีคุณธรรมควรระมดัระวงัการเรียกชื�อดว้ย   
เพราะชื�อเล่นแบบนี5พระผูใ้หญ่ท่านใชเ้รียกศิษยข์องท่านเท่านั5น )   
 
 
 

ประวตัิย่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี) 
 หลงัจบประถมสี�เมื�ออาย ุ 15 ปี ไดเ้ขา้มาอยูก่บัคุณยายที�ธนบุรี ไดศ้ึกษาเรื�อง
แพทยแ์ผนโบราณ และไดเ้ป็นเภสชักรทหารเรือเมื�ออาย ุ 19  อุปสมบทเมื�ออาย ุ 20 
(พ.ศ.2479) ที�วดับางนมโค อยธุยา โดยมีพระครูรัตนาภิรมยเ์ป็นพระอุปัชฌาย ์ ซึ� งท่าน
กล่าววา่บวชพระมามากไม่เคยอิ�มใจเท่าบวชครั5 งนี5  และทาํนายถึงหลวงพอ่ฤาษีไวอ้ีกวา่ 
บวชแลว้จะไม่สึก  จะมีบริวารมากและตอ้งอยูส่อนเหล่าศิษยจ์นตาย  
 
 พออาย ุ 21 สอบไดน้กัธรรมตรี อาย ุ 22 สอบไดน้กัธรรมโท อาย ุ 23 สอบได้
นกัธรรมเอก และในระหวา่งพรรษาที� 1-4 ท่านกเ็คร่งครัดในการศึกษาปฏิบตัิวิสสนา
กรรมฐาน และเรียนดา้นอภิญญา  ออกธุดงคไ์ปอยูใ่นป่าชา้ และปลีกวิเวกตามป่าเขาใน
หลายจงัหวดั  ไดม้ีโอกาสศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารยห์ลายท่าน หนึ�งในนั5นคือ
หลวงพอ่ปาน โสนนัโท  เมื�ออาย ุ29 สอบไดเ้ปรียญ 4 ประโยค และไดร้ับแต่งตั5งเป็น
เจา้คณะ 4 วดัประยรูวงศาวาส และอาย ุ35 ไดม้ารับตาํแหน่งเจา้อาวาสวดับางนมโค 
อยูป่ระมาณ 6 ปี  
 
 ตลอดชีวิตท่านเดินทางไปจาํพรรษาในหลายวดั เพราะเป็นธรรมเนียมนกั
ปฏิบตัิที�มกัจะตอ้งเปลี�ยนที�ภาวนาไปเรื�อยๆ เพื�อไม่ใหต้ิดในลาภสักการะ และตอ้ง
แสวงหาที�เหมาะสมกบัการบาํเพญ็เพียรมากที�สุด  ในที�สุดท่านกม็าอยูจ่าํพรรษาประจาํ
ที�วดัท่าซุงในปี 2511  ไดพ้ฒันาจากวดัเลก็ๆจนเจริญเป็นอยา่งมากจนโด่งดงัไปทั�ว
ประเทศ 



 

 นอกจากผลงานทางดา้นธรรมะที�มากมาย  ทั5งตาํราธรรมะ-การฝึกกรรมฐาน  
ซีดีเสียงเทศน์   การอบรมพระเณรและประชาชนใหอ้ยูใ่นศีลธรรม    
ท่านยงัไดท้าํประโยชนใ์ห้สงัคมอีกมากมายเช่น   ตั5งศูนยส์งเคราะห์ผูย้ากจน  ... 
สร้างโรงพยาบาลแม่และเดก็ สร้างโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา  
และก่อสร้างถาวรวตัถุเพื�อปฏิบตัิศาสนากิจรวมมูลค่ามหาศาล   จดัตั5งธนาคารขา้ว   
ออกเยี�ยมปลอบขวญัแจกยาอาหาร-เครื�องอาํนวยความสะดวกและวตัถุมงคลให้กบั
ทหารตาํรวจชายแดนทั�วประเทศ  สร้างพระไตรปิฎกและถวายผา้ไตรใหก้บัวดัต่างๆ  
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั จดัแพทยเ์คลื�อนที�ออกช่วยผูเ้จบ็ป่วย   
ให้ทุนแก่นกัเรียน มูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ ฯลฯ   
 
 หลวงพอ่ฤาษีเป็นพระที�สมถะ  เรียบง่าย   เป็นผูท้ี�ทรงอภิญญา  มีพลงัสมาธิสูง   
( ทาํนายเรื�องกา๊ซธรรมชาติ-นํ5ามนัในอ่าวไทยไดถู้กตอ้งก่อนรัฐบาลจะพบเป็นสิบปี )  
เป็นผูเ้ผยแพร่การฝึกสมาธิแนวมโนมยทิธิที�โด่งดงั  มุ่งเนน้ให้ผูค้นรักษาศีลและเจริญ
กรรมฐาน  ขอ้วตัรปฏิบตัิน่าเคารพและคาํสอนกน็าํมาใชไ้ดจ้ริง เขา้ใจง่าย  ซึ� งจะเนน้
ไปทางสมถะ คือ การทาํสมาธิเป็นส่วนใหญ่   ถือเป็นพระที�ปฏิบตัิดีและสอนศิษยใ์ห้
ทาํดีเป็นคนดี  เนน้เรื�องทาํดีไดด้ี  ไม่เคยสอนให้ใครเอาเงินมาซื5อบุญซื5อสวรรค ์ฯลฯ   
 
 
หลวงพ่อฤาษี  มรณภาพวันที� 30 ต.ค.2535 สิริอายุ 76 ปี  
ปัจจุบันสังขารของหลวงพ่อได้กลายเป็นพระธาตุ ซึ�งบรรจุไว้ในโลงแก้วที�วัดท่าซุง   

"เขาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก" 

หลวงพ่ออุตตมะ (พระครูอุดมสิทธาจารย์)  วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี 

 หลวงพอ่พดูถึงผูย้ิ�งใหญ่ระดบัประเทศคนหนึ�ง   
 
 พระเกจิอาจารยช์ื�อดงัเป็นที�นบัถือของชาวไทยเชื5อสายมอญและชาวพทุธ
ทั�วไป     ชื�นชอบการธุดงคบ์าํเพญ็เพียรบนป่าเขาเป็นวตัร    เป็นเวลานานหลายปี   
ท่านเป็นชาวพม่า     ออกบวชเป็นสามเณรเมื�อาย ุ18 ปี    และตั5งใจบวชตลอดชีวิต   
ขยนัศึกษาทั5งทางปริยตัรและปฏิบตัิ  โดยสอบไดน้กัธรรมเอกและเปรียญ 8 ประโยค 
(ซึ� งสูงสุดของพม่าในขณะนั5น) และมีความรู้ในดา้นวิปัสสนากรรมฐาน และรอบรู้ใน
เรื�องพทุธอาคมเป็นอยา่งดี (จึงสามารถธุดงคใ์นป่าเขาสมยัก่อนซึ� งอนัตรายมากๆ) 
 
 
 ภายหลงัท่านจึงไดธุ้ดงคเ์ขา้มาจาํพรรษาในประเทศไทยและไดร้่วมกบั
ชาวบา้นสร้างสาํนกัสงฆข์ึ5นในจงัหวดัราชบุรี ต่อมาไดร้ับอนุญาตจากกรมการศาสนา
ให้ใชช้ื�อวา่ วดัวงักว์ิเวการาม หลวงพอ่อุตตมะไดร้ับการยอมรับเขา้เป็นคณะสงฆไ์ทย
และไดร้ับการเลื�อนยศตามลาํดบั จนสุดทา้ยไดร้ับพระราชทานเลื�อนสมณศกัดิS เป็น 
พระราชอุดมมงคลพหลนราทร เมื�อ พ.ศ. 2534   
 

มรณภาพในวนัที�  18 ตุลาคม พ.ศ. 2549    สิริอายรุวม   97 ปี 
------------------------------------- 



 

"มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั?นที�จะไม่รู้ว่า ในหลวงพระองค์นี?มีดีอย่างไร.." 

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร)  

วัดถํ?าอภัยดํารงชัย จ.สกลนคร 
 
 
 พระอาจารยว์นัตั5งใจออกบวชดว้ยตวัเอง  เมื�ออาย ุ15 ปี     และไดต้ามท่าน
พระอาจารยว์งั ฐิติสาโร  ออกธุดงคเ์ที�ยววิเวกตามสถานที�ต่างๆ อยูถ่ึง 4 พรรษา      
ก่อนจะกราบลาไปศึกษาทางปริยตัิธรรมที�วดัสุทธาวาส และต่อมาไดไ้ปฝากตวัเป็น
ศิษยพ์ระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล    ซึ� งเป็นหวัหนา้ใหญ่ฝ่ายกรรมฐาน สามารถท่อง
จาํปาฎิโมกขไ์ดภ้ายใน 20 วนั     และสอบไดน้กัธรรมโทในขณะเป็นสามเณร     
และสอบไดน้กัธรรมเอกในไม่กี�ปีต่อมา     
 
 
 หลงัจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแลว้ พระอาจารยว์นัไดม้ีโอกาสไปจาํพรรษา
และอยูร่ับใชพ้ระอาจารยห์ลุย จนฺทสาโร ที�วดัป่าบา้นหนองผือ และในที�สุดกไ็ดฝ้าก
ตวัเป็นศิษยร์ับใชใ้กลช้ิดอุปัฏฐากพระอาจารยม์ั�น ภูริทตัโต ซึ� งไดเ้ดินทางมาจาํพรรษา
ที�วดันี5พอดี   ในขณะนั5นกไ็ดร้ับความเมตตาจากพระอาจารยม์หาบวั ญาณสมัปันโน
และพระอาจารยอ์งคอ์ื�นๆ คอยแนะนาํในการอุปัฎฐากพระอาจารยม์ั�นดว้ย ต่อมาท่าน
ไดล้าไปปลีกวิเวกไปภาวนาในป่าอนัรกทึบ   
 

 มีเรื�องอศัจรรยใ์นช่วงแรกวา่ ท่านเกิดอาพาธอยา่งหนกัอาเจียน และถ่ายจน
หมดแรง แต่สุดทา้ยไดฉ้นัเกลือที�เหลือจากการฉนัมะขามป้อมของพระอาจารยม์หาบวั
ที�ติดไปดว้ย อาการกห็ายเป็นปลิดทิ5ง   
 
 
 ในป่านั5นเอง  ท่านใช้ความอดทนต่อหญิงสาวที�มาย ั�วยวน  ในที�สุดเห็นว่า
สถานที�ไม่เหมาะสม     จึงตอ้งหลีกออกมา    แลว้ตดัสินใจเดินทางไปธุดงคก์บั 
พระอาจารยม์หาบวั พอใกล้วนัวิสาขะ จึงเดินทางกลบัมาอุปัฎฐากพระอาจารยม์ั�น
เหมือนเดิม  ซึ� งพระอาจารยม์ั�น ไดใ้ห้กาํลงัใจและให้โอวาทวา่ การเจริญอานาปาณสติ
ก็เป็นทางที�ดีเหมือนกนั เพราะการเจริญกรรมฐานแต่ละอย่าง เมื�อจิตจะรวมลงเป็น
สมาธินั5 น ย่อมน้อมลงสู่คลองอานาปาณสติเสียก่อน  จึงรวมลงเป็นสมาธิ                   
พระอาจารยท์ั5งหลายไดก้ล่าวไวว้า่ “กรรมฐาน 40 ห้องเป็นนอ้งของอานาปาณะ” ดงันี5   
 
 
 ในปีต่อมาพระอาจารยว์นักก็ราบลาไปธุดงคภ์าวนาอีกและเมื�อพระอาจารยม์ั�น
อาพาธ ท่านกไ็ดก้ลบัมารับใชอุ้ปัฎฐากพระอาจารยม์ั�นจนถึงวนัมรณภาพและฌาปนกิจ
เสร็จ ถือวา่เป็นผูท้ี�ไดอุ้ปัฎฐากพระอาจารยม์ั�นไดย้าวนานที�สุดนบัเวลาไดป้ระมาณ 5 ปี 
เพราะปกติพระอาจารยม์ั�นจะไม่อยุท่ี�ใดนานนกั เพราะท่านเป็นนกัปฏิบตัิจึงเปลี�ยน
สถานที�บาํเพญ็ไปเรื�อยๆ  
 
 



 

 หลงัเสร็จกิจ พระอาจารยว์นักอ็อกธุดงคป์ลีกวิเวกตามป่าเขา 
ในภาคเหนือและลงไปภาคใตอ้ยูห่ลายปี   จึงเดินทางกลบัไปที�ภาคอิสาน  
และไดก้่อตั5ง..  วดัถํ5าอภยัดาํรงธรรมขึ5น   ซึ� งอยูใ่นเขตเทือกเขาภูพาน  
 
 ในช่วงแรกนั5นความเป็นอยูใ่นวดัค่อนขา้งลาํบากมากแต่กเ็หมาะแก่การภาวนา 
ต่อมามีปัญหาการเมืองเกิดกลุ่มคอมมิวนิสต ์ พระอาจารยว์นักโ็ดนเพง่เลง็และปองร้าย
เพราะคิดวา่ท่านสนบัสนุนพวกอยูป่่า แต่ท่านกไ็ม่หนีเพราะเชื�อมั�นในกรรมดี  เคยรับ
กิจนิมตไ์ปเจริญพทุธมนตแ์ละตอ้งเทศนใ์ห้ญาติโยมฟังในตอนเยน็ดว้ย  กวา่จะกลบัถึง
วดักค็ ํ�ามืด  จึงถูกทหารกราดยงิดว้ยปืนM16  แต่พระอาจารยว์นัและคณะกเ็ดินกลบัวดั
ดว้ยอาการปกติโดยไม่มีใครเป็นอะไร    ภายหลงัผูบ้งัคบับญัชาทาหาร กไ็ดไ้ปกราบ
ขอขมาเพราะเป็นความเขา้ใจผิดกนั (เป็นช่วงประกาศเคอร์ฟิวหา้มออกจากบา้นในยาม
วิกาล ทหารคิดวา่เป็นผูก้่อการร้าย)  
 
 
 นอกจากเป็นพระวิปัสสนาจาร ที�มีจริยวตัรอนังดงามและเคร่งครัดใน         
การปฏิบตัิ สามารถเทศนาธรรมไดล้ึกซึ5 งจนเป็นที�นิยมของประชาชนผูใ้ฝ่ในธรรม   
พระอาจารยว์นั ยงัไดส้ร้างประโยชนใ์หก้บัประเทศอีกเช่น สร้าง ร.ร.อภยัดาํรงธรรม  
และใหทุ้นนกัเรียนพร้อมสนบัสนุนค่าใชจ้่าย ค่าอุปกรณ์แก่โรงเรียนหลายแห่ง   
   

รับอุปถมัภศ์ูนยเ์ลี5ยงเดก็บน้เหล่าใหญ่ บา้นส่องดาว บา้นท่าศิลา   สร้างอ่างเกบ็นํ5า     
ทาํถงักรองให้ชาวบา้น โครงการหลายโครงการที�ทาํใหช้าวบา้นหลายอาํเภอไดม้ี
นํ5 าประปาใช ้     ไปช่วยเหลือแนะนาํพระเณรที�ไปสอบนกัธรรมทุกปี 
  
 กิจวตัรประจาํวนัของท่านคือ ตื�นนอนเวลา 2.00 นาฬิกา ทาํความเพียร บาํเพญ็
ภาวนา เดินจงกรม ทาํวตัรสวดมนต ์และออกบิณฑบาตเวลา 7.00 น. ฉนัเสร็จ บาํเพญ็
ภานาถึง 12.00 น.  พกัผอ่นและบาํเพญ็เพียรต่อ  14.00-16.00 น.หลงัจากนั5นรับแขก 
กวาดลาดวดัและทาํงานอื�นๆ      19.00 อบรมพระเณร      22.00 จึงจาํวดัพกัผอ่น   
 
 จะเห็นไดว้า่ท่านเป็นพระปฏิบตัิจริงๆ    มีจริยวตัรที�งดงามน่าเคารพ 
และเป็นไปเพื�อการหลุดพน้เท่านั5น   เป็นพระที�ไม่สนใจลาภสกัการะ ตอนแรกท่าน
ตั5งใจอุปสมบทเป็นพระเมื�อ 25-26    เพราะตอ้งการให้พรรษาอ่อนกวา่เพื�อพระรุ่น
เดียวกนั   ซึ� งแสดงใหเ้ห็นถึงการไม่มกัใหญ่ใฝ่สูง  หรือไม่ตอ้งการลาภสักการะนั�นเอง   
เมื�อมีผูบ้ริจาคส่วนตวั ท่านกจ็ะเฉลี�ยใหเ้พื�อนสหธรรมิกหรือ อนุเคราะห์ไปยงัวดัต่างๆ  
 
 
 

พระอาจารย์วันมรณภาพ ในวันที� 27 เม.ย. 2523  สิริอายุ 59 ปี 
(ย่อความจากประวัติพระอาจารย์วัน อุตฺตโม  โดย พระปริยัติสารสุธี) 

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



 

"กระแสจติของพระองค์ท่านมีพลงั พลงัที�เกดิจากการปฏิบัตทิี�ด”ี 

ครูบาพรหมจักร  (วดัพระพุทธบาทตากผา้) 
 
 
 

 ครูบาพรหมจกัรไดบ้รรพชาเป็นสามเณรเมื�ออาย ุ15 ปี      สอบนกัธรรมไดเ้มื�อ
บวชเป็นพระภิกษุได ้1 ปีและเริ�มออกธุดงคเ์มื�อพรรษาที�สี�  โดยมุ่งหนา้เขา้สู่ป่าแสวงหา
ที�วิเวกเพื�อบาํเพญ็ภาวนาไดเ้ตม็กาํลงั  ท่านเดินทางไปหลายจงัหวดัในภาคเหนือ เลยไป
ถึงพม่าและตามหมู่บา้นเกรี�ยง ครูบาหรมจกัรท่านถือธุดงควตัร     อยูป่่าเป็นวตัร     
ออกบิณฑบาต-ห่มผา้บงัสุกลุเป็นวตัร ฉนัมื5อเดียว เดินทางธุดงคไ์ปตามป่าหลายแห่ง
รวมเวลาหลายสิบปี    ตอ้งเจออุปสรรค ความทุกขล์าํบากมากมาย    บางคราวตอ้งอด
อาหารหลายวนั 
   

 ภายหลงัท่านมาจาํพรรษาประจาํที�วดัพระพทุธบาทตากผา้   แต่เมื�อมีโอกาสแม้
จะชราภาพมากแลว้ท่านกย็งันาํพาภิกษุสามเณร   ออกเดินธุดงคไ์ปอยูต่ามป่าหรือป่าชา้
เป็นครั5 งคราว  และไดก้่อตั5งโรงเรียนพระปริยตัิธรรม จดัตั5งสาํนกัปฏิบตัิธรรมวิปัสสนา
กรรมฐาน   พฒันาจนวดัพระพทุธบาท    จากที�เคยร้างมาพนักวา่ปีจนเจริญรุ่งเรือง        
เป็นพระที�มีจริยวตัรอนังดงาม   และมีวตัรปฏิบตัิที�เคร่งครัดอยา่งมาก 

 

 ก่อนจะละสงัขาร ท่านครูบาไดต้ื�นจากจาํวดัแต่เชา้ ปฏิบตัธรรมตามกิจวตัร 
เมื�อถึงเวลาท่านลุกนั�งสมาธิ สาํรวมจิตสงบระงบั  และมรณภาพในท่านั�งสมาธิภาวนา 
เมื�อวนัที� 17 ส.ค.2527 สิริอาย ุ 87 ปี (67 พรรษา)  หลงัพระราชทานเพลิงเสร็จสิ5น
ปรากฎวา่ อฐัิของครูบาพรหมจกัรไดก้ลายเป็นพระธาตุ มีวรรณะสีต่างๆ หลายสี      
เป็นที�อศัจรรยข์องเหล่าศิษยแ์ละคนทั�วไปที�ไดพ้บเห็น  

 

 

โอวาทของท่านครูบาพรหมจักร 
 
ขอ้ ๑. ปัญญา ความรอบรู้   
ขอ้ ๒. สัจจะ ความจริงใจ คือประพฤติสิ�งใดกใ็หไ้ดจ้ริง   
ขอ้ ๓. จาคะ สละสิ�งเป็นขา้ศึกแก่ความจริงใจ และ   
ขอ้ ๔.อุปปสมะ สงบใจจากสิ�งเป็นขา้ศึกแก่ความสงบ 
  
รวมทั5ง ๔ ประการนี5  ท่านเรียกวา่ อธิษฐานธรรม    
คือ ธรรมที�ควรตั5งไวใ้นใจ  
 
------------------------- 



 

หลวงปู่บุญฤทธิS ปณฺฑิโต  (ที�พักสงฆ์สวนทิพย์  จ.นนทบุรี) 

ลูกศิษยท์่านหนึ�งยนืยนัวา่ หลวงปู่ท่านกล่าววา่..  " ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ " 
 
 
 หลวงปู่เป็นศิษยอ์งคส์าํคญัของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ� งพระและโยมในวง
พระธุดงคกรรมฐานรู้จกัท่านดีเป็นอยา่งยิ�ง      และภายหลงัยงัไดเ้รียนกรรมฐานกบั
ท่านพอ่ลี ธมัมธโร ซึ� งเป็นพระอาจารยส์ายวิปัสสนาองคส์าํคญัของไทยอีกรูปหนึ�ง 
 
 หลวงปู่บุญฤทธิS    ในอดีตท่านเป็นนกัศึกษาปริญญาจากต่างประเทศ  
เป็นขา้ราชการที�มีอนาคตสดใส แต่ลาออกมาบวชดว้ยความเลื�อมใส ในปฏิปทาพระป่า
สายหลวงปู่มั�น ภูริทตัโต  ท่านออกบวชและปฏิบตัิแบบถวายชีวิต       ออกธุดงคต์าม
ป่าเขาโดยตลอด ดว้ยความที�ท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกและการทาํสมาธิวิปัสสนา 
จึงไดร้ับนิมนตใ์ห้ทาํหนา้ที�เป็นพระธรรมทูต ไปเผยแพร่พระศาสนาที�ออสเตรเลีย
ตั5งแต่ประมาณปี พ.ศ.2516  
 
 ไดส้อนการปฏิบตัิภาวนาทั5งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ� งไดเ้ขียนหนงัสือเป็น
ภาษาองักฤษไวใ้หช้าวต่างชาติเรียนเขา้ใจง่ายขึ5นดว้ย  ท่านอยูเ่ผยแพร่ที�ออสเตรเลีย
ประมาณ   30 กวา่ปี  จึงกลบัมาจาํพรรษา ที�พกัสงฆส์วนทิพย ์จ.นนทบุรี จนถึงปัจจุบนั 
(2554)   เป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน  ที�มีขอ้วตัรปฏิบตัิสมบูรณ์แบบ เป็นเนื5อนาบุญที�
หาไดย้ากยิ�งในยคุปัจจุบนัองคห์นึ�งกว็า่ได ้   

อ.พร รัตนสุวรรณ  
 
         อ.พร รัตนสุวรรณ  ถือเป็นปราชญท์างพระพทุธศาสนาท่านหนึ�งของไทยกว็า่ได ้  
ท่านเชี�ยวชาญทั5งทฤษฎีและปฏิบตัิ  รอบรู้ในการการทาํสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน  
แตกฉานในพระไตรปิฎก-ปรัชญาและศาสตร์ต่างๆ หลายแขนง  ไดท้าํประโยชนใ์ห้
ประเทศชาติและพระศาสนาไวอ้ยา่งกวา้งขวาง  เป็นผูท้ี�แจกแจงธรรมะไดอ้ยา่งลึกซึ5 ง 
มีผลงานทางตาํรา และก่อตั5งหน่วยงานเผยแพร่ศาสนาไวม้ากมาย    เช่น ธรรมวิจยั  
ร.ร.พทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ ศูนยป์ฏิบตัิธรรมแคมป์สน  สาํนกัคน้ควา้ทางวิญญาณ ฯ  
 
 
 

อ.พร ได้กล่าวถึงในหลวง (ร.๙)  ซึ�งมีใจความสรุปได้ประมาณว่า ....   
 

  "พระองคเ์ป็นผูม้ีพระเมตตาสูงมาก     ทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่    เมื�อไดพ้บ
เห็นพระองคท์่านโดยเฉพาะดว้ยตาตนเอง    จะมีความชื�นชมยนิดี   และอยากรับใช้
อยากทาํอะไรถวายท่าน   เหตุเพราะพลงัเมตตาในพระองคแ์ผอ่อกมาดึงพลงัเมตตาของ
แต่ละคน   ซึ� งแต่ละคนจะรู้สึกไดม้ากนอ้ยตามความเมตตาที�ตนเองมี    ลกัษณะเช่นนี5
เป็นลกัษณะของผูม้ีบุญ   และผูท้ี�จะประสบความสาํเร็จ    การจะมีคนรัก รํ� ารวยสุข-
สบายไดจ้ริง     จะตอ้งเกิดจากมีพลงัเมตตาในตนเอง  เป็นพลงัที�ดึงให้มีคนอยาก
ช่วยเหลือสนบัสนุน    เตม็ใจรับใชห้รือทาํงานให้  "  
 



 

 ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไดแ้ลว้วา่ การกระทาํแต่ละอยา่งส่งผลให้เกิด
ความคิดและอารมณ์ต่างกนั อารมณ์ที�ต่างกนัส่งใหร้่างกายหลั�งสารเคมีและเกิด
พลงังานบางอยา่งขึ5นซึ� งวดัผลไดบ้า้งแลว้ เช่น ผลที�เกิดกบัโมเลกลุนํ5 า แสงออร่าในตวั 
และคลื�นสมอง    คนดีจะมีออร่าและคลื�นสมองแบบหนึ�ง มีพลงังานที�ส่งใหโ้มเลกลุนํ5า
ในร่างเรียงตวัเป็นระเบียบ และปล่อยสารเคมีที�มีประโยชนต์่อร่างกายออกมาเป็น
ประจาํ   ส่วนคนไม่ดีจะมีออร่าและคลื�นสมองอีกแบบหนึ�ง มีพลงังานที�ส่งให้โมเลกลุ
นํ5 าในร่างลม้เหลวและปล่อยสารเป็นพิษออกมาทาํร้ายร่างกายตวัเอง        
 

 พลงังานที�เกิดจากใจของแต่ละคน หากเหมือนกนัจะดูดเขา้หากนั ถา้แตกต่าง
กนัจะผลกักนัออก   ดั5งนั5นคนชอบทาํบุญจึงรู้สึกไม่อยากอยูร่่วมกบัคนที�เห็นแก่ตวั  
เดก็หลงัหอ้งจึงหมั�นไส้เดก็เรียนหนา้หอ้งโดยไม่มีเหตุผล     การทาํดีกบัคนไม่ดี เขาจะ
ไม่เห็นคุณค่า ทาํใหรู้้สึกวา่ "ทาํบุญกบัคนไม่ขึ5น" (แต่เกิดพลงัดีสะสม) คนรักหมาเห็น
ใครให้ขา้วหมาจรจดั กน็ึกอนุโมทนาปลื5มใจ  คนเห็นแก่ตวั ไม่ชอบหมา กน็ึกด่าและ
หมั�นไส้ในใจ  หาวา่โง่เอาเงินไปซื5อของกินเองดีกวา่ ฯลฯ พลงังานทางจิตวดัผลง่ายๆ 
ไดจ้ากชีวิตประจาํวนั เช่น เห็นคนยิ5มเรากอ็ยากยิ5ม  เห็นคนหนา้บึ5งเรากข็ุน่ใจไปดว้ย  
 

 อ.พร ยงักล่าวไวอ้ีกบทหนึ�งประมาณวา่..   " ผูป้ฏิบตัิธรรมจะเขา้ถึงหลกัธรรม
ขั5นสูงไม่ได ้ หากไม่เชื�อวา่พระพทุธเจา้มีคุณสมบตัิวิเศษต่างๆ   ตามที�คมัภีร์กล่าวไว ้   
และประเทศไทยจะอยูไ่ม่ได ้   จะวุน่วายมาก หากประชาชนส่วนใหญ่    ไม่เชื�อมั�นใน
พระอจัฉริยะภาพ และการเป็นผูท้รงคุณธรรมของ ในหลวง "                            

(ติดตาม CD เสียงอ่านหนังสืองานของ อ.พร โหลดฟรีได้ที�  www.jozho.net ) 

ประวตัิย่อ อ.พร รัตนสุวรรณ 
 
 อ.พร รัตนสุวรรณ เกิดเมื�อปี พ.ศ.2461 เขา้กรุงเทพฯ มาอยูว่ดัมหาธาตุยวุราช-
รังสฤษฎิS ตั5งแต่อาย ุ13  ไดศ้ึกษาบาลีไวยากรณ์และแปลธรรมบทจนอาย ุ17 จึงไดบ้วช
เป็นสามเณร และเพียงพรรษาเดียวกส็อบไดเ้ปรียญ 3 ประโยค และสอบไดจ้นถึง
ประโยค 6 ในขณะที�ยงัเป็นสามเณรนั�นเอง เมื�ออาย ุ 20 จึงไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุ 
และรับหนา้ที�เป็นครูสอนบาลีที�วดัมหาธาตุอยู ่2 ปี  
 
 ท่านเป็นพระที�ชอบศึกษาคน้ควา้โดยเฉพาะพระไตรปิฎก  ต่อมาไดข้อลาไป
ปฏิบตัิธรรมที�เพชรบุรี  และยา้ยไปอยูก่บัท่านพทุธทาสระยะหนึ�ง    ก่อนจะยา้ยไป 
จาํพรรษาอยูท่ี�บา้นเกิดคืออุตรดิตต ์ 2 ปี และยา้ยต่อไปที�เชียงใหม่   ซึ� งที�นี�เองท่านได้
ตั5งใจศึกษาพระไตรปิฎก-อรรถกถาอยา่งเดียวถึง 4 ปีเตม็  โดยไม่รับกิจนิมนตใ์ดๆ เลย     
พ.ศ.2491 เปิดโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตยข์ึ5นเป็นครั5 งแรกที�เชียงใหม่  ออกเทศน์
อบรมธรรมะใหแ้ก่นกัเรียนและประชาชนทั�วไป ต่อมาถูกนิมนตม์าอยูท่ี�วดัอุโมงค ์
และไดต้ั5งพทุธนิคมเชียงใหม่  สวนพทุธธรรม ฯลฯ 
 
 
 เมื�อยา่งอาย ุ30 ในปี 2492  ไดร้่วมกบัหลวงพอ่ปัญญานนัทะภิกข ุเทศน์อบรม
นกัเรียนและประชาชนในเทศบาลเชียงใหม่จนไดร้ับความนิยมอยา่งมาก เพราะเป็น
แนวหลกัธรรมเนน้เหตุผลไม่งมงายเขา้ใจง่าย จึงทาํให้เกิดการก่อสร้างพทุธสถาน-



 

เชียงใหม่ขึ5นเป็นครั5 งแรกในคราวนั5นเอง  ต่อมาเมื�ออาย ุ34  ท่านอาจารยพ์รไดป้่วยเป็น
วณัโรคจึงจาํเป็นตอ้งลาสิกขา แลว้ออกไปพกัรักษาตวัพร้อมปฏิบตัิธรรมไปดว้ยที�ภูเขา
ห้วยฝ้าย   เมื�อหายจากโรคท่านจึงเริ�มออกสอนพระพทุธศาสนาให้กบัโรงเรียนและ
วิทยาลยัต่างๆ โดยสอนใหฟ้รีทุกอยา่ง    รวมเวลาตั5งแต่มาบาํเพญ็ภาวนา   และเผยแพร่
ที�ภาคเหนือนานถึง 11 ปี   จนมีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัในเมืองเชียงใหม่สมยันั5นเป็นอยา่งดี   
 
 ต่อมา พ.ศ.2498 ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัไดเ้ชิญตวัมาเป็นอาจารย์
บรรยายในคณะพทุธศาสตร์ และยงัออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ อีกประมาณ 10 
แห่ง ต่อมาไดเ้ปิดโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตยใ์นนามของมหาวิทยาลยัเป็นแห่งแรก
ในกรุงเทพฯ เป็นผูก้่อตั5งธรรมวิจยั ซึ� งอยูใ่นวดัมหาธาตุ สาํหรับปรับปรุงวิจยัการ
บรรยายธรรมและการปฏิบตัิให้เหมาะสมแก่นกัเรียนเยาวชนและประชาชนทั�วไป   
  
 การสอนของอาจารยพ์รนั5น เขา้ใจง่ายและลึกซึ5 ง ไม่น่าเบื�อ จึงไดร้ับความนิยม
ในสมยันั5นเป็นอยา่งมาก ถึงกบัผูฟ้ังลน้หอ้งออกมาเลยทีเดียว นอกจากนี5 ท่านยงั
บรรยายธรรมซึ�งออกอากาศทางช่อง 7(สมยัขาวดาํ)  ติดต่อกนัเป็นเวลาถึง 10 ปี  
 
 ต่อมาไดก้่อตั5งสาํนกัพิมพแ์ละสาํนกัคน้ควา้ทางวิญญาณขึ5น ท่านคน้พบวา่ การ
จะสอนศีลธรรมอยา่งไดผ้ล  ควรให้เขา้ใจหลกัปฏิจสมุปบาทก่อนจึงจะค่อยใหค้วามรู้
ดา้นอื�นๆ ต่อไป  ซึ� งไดเ้ขียนตาํราไวเ้ป็นจาํนวนมาก ทั5งแนวทฤษฎีตามหลกั
พระไตรปิฎก เช่น  พระอภิธรรม รวมถึงแบบเขา้ใจง่าย  ภาษาง่าย ๆ   

โดยเรียนรู้ธรรมะผา่นโลกของโอปปาติกะ หรือ โลกหลงัความตาย  ซึ� งเป็นการเขียน
ดว้ยการอิงหลกัตามพระไตรปิฎกที�ท่านเชียวชาญอยา่งมาก   ไม่ไดก้ล่าวลอยๆ          
ขาดเหตุผลแบบงมงาย       การอธิบาย ยงัประกอบไปดว้ยงานวิจยัของต่างชาติ   
และบทความแปลจากทั�วโลก    เพื�อแสดงเหตุผลประกอบให้คนรุ่นใหม่เขา้ใจไดว้า่ 
โลกหนา้มีจริง นรกสวรรคม์ีจริง   และนอ้มนาํมาสู่การเขา้ใจธรรมะขั5นสูงไดอ้ยา่งไร  
(ซึ� งมีตาํราและการสอนหลายวิธี สาํหรับบุคคลที�จริต ปัญญาแตกต่างกนั) 
 
 ในปีพ.ศ.2518 ไดก้่อตั5งศูนยป์ฏิบตัิธรรมแคมป์สนขึ5นเพื�อใหเ้ป็นที�ศึกษา
คน้ควา้วิจยัและฝึกอบรมดา้นวิปัสสนากรรมฐาน และต่อมาไดม้อบใหเ้ป็นสมบตัิของ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (มจร.)   อาจารยพ์ร เป็นผูด้าํเนินการตรวจชาํระคมัภีร์
อรรถกถา-ฎีกา ซึ� งเป็นหนงัสืออธิบายพระไตรปิฎก และไดส้่งมอบใหก้บั มจร.         
ซึ� งตรวจชาํระและจดัพิมพิSไดเ้สร็จแลว้ถึง 47 คมัภีร์  เป็นการมอบองคค์วามรู้เพื�อความ
เขา้ใจในพระธรรมอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง   เปรียบดงัไดม้อบสมบตัิอนัลํ5าค่าไวใ้หก้บั
พระเณรและพทุธศาสนิกชนไทยเลยทีเดียว  
 
 
[พระไตรปิฎกภาษาเดิมลึกซึ5 งมาก ตอ้งผูท้ี�แตกฉานเท่านั5นถึงจะตีความไดร้อบคอบ
และถูกตอ้ง คนธรรมดาแค่อ่านตามตวัหนงัสือกจ็ะเขา้ใจคลาดเคลื�อนไดง้่าย  
และปัจจุบนักม็ีคนเขา้ใจผิดเยอะมาก    ดงันั5นจึงจาํเป็นจะตอ้งไดร้ับคาํอธิบายจาก 
ผูท้ี�ศึกษาปฏิบตัิมาอยา่งชํ�าชองอีกที] 



 

 

 อาจารยพ์รจากโลกนี5 ไป ทั5งที�ยงัมีงานที�ตั5งใจจะทาํเพื�อพระศาสนาอีก
มากมาย  ในวนัที� 24 ก.พ.2536 สิริอาย ุ74 ปี    หากใครสนใจศาสนาพุทธแบบ
เขา้ใจง่าย ละเอียดครบถว้นทุกแง่มุม ถูกหลกัการและเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ� งมีทั5ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ   ทั5งตาํราในเชิงลึกและสําหรับผูส้นใจเรื�องโลกหลงั
ความตายแบบสนุกไม่งมงายไดส้าระและไดป้ระโยชน์  
สามารถติดตามงานเขียนที�ทรงคุณค่าของท่านไดท้ี� ... 
     

"มูลนิธิอาจารย์พร"   
 สํานักค้นคว้าทางวญิญาณ  สามเสนซอย 1  (ใกล้บางลาํภู) 
 โทร. 02-282-2025  (วนัเวลาราชการ)   
 
 

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

"นางแก้วคู่บารมี" 
 
 จากประวตัิของพระพทุธเจา้และพระโพธิสตัวห์ลายองค ์ จะเห็นไดว้า่จะตอ้งมี
คู่บุญบารมีที�ปรารถนาจะติดตามเพื�ออุปัฎฐากดูแลพระองคท์่านดว้ย เช่น พระมเหสี 
ราชโอรส  ราชธิดา  พระประยรูยาท  นายทหารเอกคู่บารมี   ฯลฯ  
 
 เพราะการเป็นพระโพธิสตัวจ์ะตอ้งบาํเพญ็บารมียาวนาน  ซึ� งจะมีผูป้รารถนา
เป็นสาวกติดตามไปทุกภพทุกชาติเป็นจาํนวนมาก และผูท้ี�จะมาเกิดเป็นคู่บารมีนั5นก็
ตอ้งมีบุญมีวาสนาบารมีเหมาะสมกนัดว้ย โดยเฉพาะคู่ครอง ที�ตอ้งมีบารมีและ
คุณธรรมอื�นๆ ใกลเ้คียงกนั  ไม่อยา่งนั5นจะเกิดมาเป็นคู่ครองโดยเฉพาะคู่บารมีไม่ได้
เดด็ขาด    
 
 ซึ� งเรื�องนี5กต็รงกบัที�หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน ไดก้ล่าวไวใ้จความ
โดยยอ่วา่ .. "ในหลวงและพระราชีนี คือ หัวใจของชาติไทยเรา  ให้พากันเทอดทูน"        
 
 

ดงันั5นจึงพดูไดว้า่ .. พระองคท์ั5งสองคือคู่พระบารมีกนัโดยแท ้ 
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
 



 

 ทั5งหมดคือตวัอยา่งของบุคคลผูเ้ปี� ยมคุณธรรมและมีประสบการณ์การศึกษา
และปฏิบตัิธรรมมาในระดบัสูง และเป็นที�ยอมรับในหมู่ผูใ้ฝ่ในธรรม  อนัวา่คนดีมี
ศีลธรรมและทาํประโยชนใ์ห้ประเทศชาติและพระศาสนา และตอ้งอดทนขดัเกลา
ตวัเองมาขนาดนี5   อยากใหค้ิดดูวา่   เหตุใดท่านเหล่านี5     ถึงชื�นชมสรรเสริญ 
ในหลวงรัชการที� ๙  ไดถ้ึงเพียงนี5     
 
 ประเดน็บางอยา่งที�อาจจะพิสูจน์ไม่ได ้กเ็พราะจิตเรายงัไม่ดีพอ ที�จะไปรู้ดว้ย
ตวัเอง     กอ็ยา่ไปสนใจตรงนั5น แต่ใหส้นใจประเดน็หลกัที�วา่   ทาํไมครูบาอาจารยผ์ู ้
ทรงคุณธรรม  ท่านถึงไดช้ื�นชมและกล่าวออกมา  และการที�ท่านเหล่านี5 จะชื�นชมใคร 
บุคคลนั5นๆ  ตอ้งมีคุณธรรมสูงแค่ไหน   ถึงจะทาํให้ท่านกล่าวชื�นชมออกมาได ้  สิ�งนี5
น่าจะเป็นสิ�งที�น่าจะนาํมาพิจารณาให้รอบคอบ   ก่อนที�จะเผลอปรามาสพระอริยะ  
หรือ ผูม้ีคุณธรรมสูง   ซึ� งจะส่งผลเสียต่อตวัท่านเองไปอีกหลายภพหลายชาติ       
 
 
 หากใครไม่เชื�อขอ้มูลจากหนงัสือเล่มนี5  กข็อเรียนเชิญใหล้องตั5งใจรักษาศีล5 
ให้ครบ  สวดมนตท์ุกวนั นั�งสมาธิบ่อยๆ  ไปปล่อยปลาใหอ้าหารสตัว ์ทาํสังฆทานบา้ง  
หรือทาํดีในศาสนาของท่านใหถ้ึงที�สุด    แลว้ท่านจะเขา้ใจไดเ้องวา่ใครดีหรือไม่  
โดยที�แค่มองตาหรือใชใ้จสัมผสัเท่านั5น    หากจิตยงัเตม็ไปดว้ย   "โมหะ"   
มีอคติและจิตไม่สะอาดพอ   โอกาสที�จะมองคนไดถู้กตอ้งแทบเป็นไปไม่ไดเ้ลย    
ถา้ไม่มีนํ5าใจซะก่อน    จะไม่มีทางรู้เลยวา่คนอื�นมี... "นํ5 าใจ"  แค่ไหน 

 
 

ผมไม่ใช่คนคลั�งหรืองมงายเรื�องไสยศาสตร์ 
แต่ก็ศึกษามามากพอจนรู้ว่า..  พลงัจิตมีจริง 

และคนที�ปฏิบตัิธรรมจนมีฤทธิS อ่านใจคนไดม้ีอยูจ่ริง 
"พสิูจน์และเจอมากบัตัวเองแล้ว" 

 
ซึ� งท่านเหล่านี5สามารถมองเห็นความจริงไดช้ดัวา่ 

ใครดีไม่ดีอยา่งไร  คิดอยา่งไร 
แล้วทุกท่านที�ผมเจอมานั?น   ล้วนสรรเสริญชื�นชมใน 

พระบารมีและพระจริยวัตรของ   

"ในหลวงรัชกาลที� ๙ "   
 

 
 



 

ภาคผนวก 
 

วิธีอธิฐานจิตถวายในหลวง   โดย  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
จากหนังสือ "ฐานิยะปูชา 2549"  รวบรวมโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม 
 

" ถวายพร พระเจ้าอยู่หัว " ใครๆ เขาแตกตื�นกนัสวดมนตภ์าวนาอุทิศ 
ถวายสมเด็จยา่(ขณะนั5นสมเด็จยา่ พึ�งเสด็จสวรรคต)    หลวงพ่อไม่ถวาย        
สมเด็จยา่ท่านไปดีของท่านแลว้  ถวายแต่ในหลวง  
สวดมนตภ์าวนานอ้มจิตนอ้มใจ   
อธิฐานจิต ขอใหใ้นหลวงทรงพระชนมายยุนืนานถึงร้อยปีสองร้อยปี 
 
 " เวลานี5บา้นเมืองของเราอยูเ่พราะในหลวงองคเ์ดียวเท่านั5น  ไม่เคยมี 
ในประวตัิศาสตร์ที�ในหลวงจะเสด็จเหยยีบแผ่นดินไทยไปทุกหยอ่มหญา้ 
เหมือนในหลวงพระองค์นี5   เพราะฉะนั5น ใครๆ  
สวดมนตภ์าวนาอธิฐานใหท้่านมีพระชนมายยุิ�งยนืนาน  
เป็นร้อยปี พนัปี   หมื�นปี แสนปีก็ยิ�งดี ถา้เป็นไปได ้" 
 

 

 [นึกอธิฐาน..]  ข้าพเจ้าได้บําเพญ็กศุลคุณความดีมา  
                        รับราชการมาด้วยความสุจริต   
                        ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง      
                        ได้ปฏิบัติศีลธรรมกบัครูบาอาจารย์    
                        รับใช้ครูบาอาจารย์เป็นบุญกศุล        
(หรือนอ้มนึกถึงบุญกุศลต่างๆ  ที�เราเคยทาํไว ้  หรือตั5งใจจะทาํตลอดไป      
โดยเฉพาะการรักษาศีลการปฏิบตัิธรรม มีอานิสงส์นาํมาใชอ้ธิฐานไดด้ีมาก )   
 

 "ข้าพเจ้าขอประมวลมาอุทิศเป็นพลงั น้อมจิตน้อมใจ   
 ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ทรงพระชนมายุยิ�งยนืนาน    
 ปราศจากพระโรคาพาธทั?งหลายทั?งปวง   
 เป็นร่มโพธิSร่มไทรแก่พสกนิกรสืบไป"             (สาธุ) 
 
 



 

[ทิ?งท้าย] : วธิีฝึกส่งพลังจิต(แผ่เมตตา)แบบง่าย     โดย โจโฉ 
  
 เขา้ใจวา่ถา้ไม่ไดร้ับราชการ กอ็าจกล่าวถึง อาชีพที�สุจริตหรือการทาํดี 
ของตนเอง  เช่น  การรักษาศีล  ซึ� งมีอานิสงส์มากกวา่ทาน ไม่ตอ้งเสียเงินกท็าํบุญได ้
และไดผ้ลสูงดว้ย และยงันาํมาตั5งสัจจะเพื�ออธิฐานขอพร หรือใชใ้นการถวายพระพร
ไดเ้ป็นอยา่งดี   เช่น  
 
 ดว้ยขา้พเจา้ตั5งใจรักษาศีล  (กี�ขอ้กไ็ดท้ี�ทาํได)้  ขอศีลที�ขา้พเจา้ตั5งใจรักษา และ
เป็นผูม้ีศีลบริสุทธิS (แมจ้ะแค่ในบางเวลากต็าม) และจะตั5งใจรักษาต่อไป ขอถวายบูชา
แด่..     ขอใหพ้ระองค ์/พอ่แม่...........ฯลฯ     (หากรักษาไม่ไดค้รบ กเ็ลือกเอาขอ้ที�ทาํ
ไดจ้ริงๆ ขอ้เดียว  นาํมาอธิฐานไดเ้หมือนกนั) 
 
 
 หากไม่เคยทาํบุญ หรือนึกไม่ออก  ใหน้อ้มนึกถึง...  "ธรรมชาติอันสวยงาม" 
ดอกไมท้ี�มีกลิ�นหอม  นอ้มจิตให้เบาสบาย เหมือนอยูท่่ามกลางบรรยากาศ ที�เปี� ยมไป
ดว้ยความสดชื�น   เหมือนกาํลงัอยูใ่นทุ่งหญา้  หรือยอดเขาที�มีแต่ดอกไมเ้ตม็ไปหมด 
อากาศเยน็สบายในหนา้หนาว  พร้อมแสงสีทองอ่อนๆ   หายใจเขา้จินตนาการเหมือน
ความสดชื�นรอบตวั กลีบดอกไม ้แสงสีทองอ่อนๆ พร้อมอากาศที�เยน็สบาย ไหลเขา้มา
พร้อมกบัลมหายใจ   และกระจายไปทั�วทั5งร่างกายทาํใหรู้้สึก  สดชื�น  เบา  สบาย  
ผอ่นคลาย  มีความสุข   

 
 ทาํไปสกัพกั แลว้จินตนาการให้เห็นภาพดอกไมพ้ร้อมกลิ�นและบรรยากาศเยน็
สบายพร้อมแสงสีทองอ่อนๆ  ส่งออกจากตวัเราไปโปรยปรายรอบพระองคท์่านหรือ
บุคคลที�เรารัก   นอ้มนึกใหพ้ระองคท์รงสดชื�น ขอทรงไดก้ลิ�นหอมและรู้สึกสุข
เหมือนกบัที�เรากาํลงัรู้สึกเป็นสุขอยูใ่นขณะนี5    ( หากส่งความรู้สึกเจาะจงไปตรง
บริเวณที�เจบ็ป่วย จะส่งผลชดัขึ5น ช่วยไดจ้ริงๆ ) 

 
 
 อาจจะนาํดอกไมจ้ริงที�มีกลิ�นหอมเช่น "ดอกมะลิหรือจาํปี"  มาร่วมดว้ยกไ็ด ้ 
จะทาํใหไ้ดผ้ลดีขึ5น    เพราะกลิ�นดอกไมจ้ริง จะช่วยให้สมองมีความสุข   และจบั
ความรู้สึกไดช้ดักวา่  ( ดดัแปลงมาจาก :  สมาธิแนวกายทิพยเ์พื�อสุขภาพ สมาธิแสง
สวา่งของท่านสตัยาไสยบาบา  และสมาธิกหุลาบ ของ อ.ฉาดฉาน บุนนาค )   
 
 
 พลงังานทางจิตมีจริง    การทดลองทางวิทยาศาสตร์    พิสูจน์ใหเ้ห็นวา่         
ความรักความหวงัดี สามารถส่งหากนัระยะไกลได ้มีผลกบัคลื�นสมองของคนอื�น  
และเปลี�ยนแปลงโมเลกลุนํ5 าให้เป็นนํ5าที�ดีขึ5นได ้  เห็นชดักบัอาหารที�คุณแม่ทาํจะอร่อย
กวา่คนอื�น ซึ� งพิสูจน์แลว้วา่ เกิดจากความรักบริสุทธิS จากแม่ ออกจากใจไปเปลี�ยน
โมเลกลุนํ5าในอาหารนั�นเอง    
 



 

พลงัทางจิตมีสองอย่างคือ  
 

1.พลงับวกจากอารมณ์ที�เป็นบวก  
เช่น จิตใจผ่องใส สงบ   มีความสุข เบาสบาย ร่าเริง  การทาํบุญ สวดมนต ์สมาธิ 
  .  
2.พลงัลบจากอารมณ์ที�เป็นลบ    
เช่น โกรธ อาฆาต เครียด หงุดหงิด คิดถึง  นอ้ยใจ อยากได ้ กงัวล สงสาร    
 
 การเพ่งระลึกถึงสิ�งใดอยา่งตั5งใจ  ถา้มีกาํลงัพอจะส่งพลงัที�เราก่อในใจให้
มีผลกบัคนและสัตวไ์ด ้  เช่น หากส่งพลงัลบไปจะมีผลทาํลายโมเลกุลนํ5 าใน
ร่างกายและก่อความรบกวนคลื�นสมองของอีกฝ่าย ให้วา้วุ่นและเครียดขึ5นมาได ้ 
หากรู้จกักนัก็จะคิดถึงฝ่ายคนที�ส่งพลงันี5 ไปให้ขึ5นมาทนัที แต่ก็จะรู้สึกในแง่ลบ 
คิดถึงแบบโกรธแคน้-หมั�นไส้     กระตุน้ให้อีกฝ่ายคิดถึงแต่แง่ไม่ดีที�เราเคยทาํต่อ
กนั   พลงัลบที�ส่งไป คลา้ยเวลาเราหนา้บึ5งก็ส่งให้คนที�ผา่นมาเห็น   รู้สึกหงุดหงิด
และขุ่นมวัไปดว้ย 
      

หากส่งพลงับวกไป จะมีผลให้โมเลกุลนํ5 าในร่างกายของอีกฝ่าย เรียงตวั
สมบูรณ์ยิ�งขึ5น ทาํให้คลื�นสมองของอีกฝ่ายสงบและเป็นสุขได ้ หากรู้จกักนัก็จะทาํ
ให้คิดถึงคนที�ส่งไปให้ในแง่ที�ดี ที�เคยทาํดีต่อกนั เหมือนเรากาํลงัยิ5มใครผา่นมา
เห็นก็มีความสุขและอยากยิ5มให้   พลงัพวกนี5แมแ้ต่หมาแมว ก็ยงัสัมผสัไดเ้ช่นกนั   

 ถา้เขา้ใจเรื�องของพลงัทางจิตที�สามารถส่งถึงกนัได ้จะเขา้ใจเลยว่า ทาํไม
การสวดมนตถ์วายพระพรจึงมีผล ทาํไมการสาบแช่งกนั การทาํคุณไสยจ์ึง
สามารถทาํได ้  ยิ�งถา้เป็นการทาํของคนจาํนวนมาก  "ยิ�งมผีลมาก"   เหมือน
เทียนเล่มเล็ก   หากนาํมาจุดพร้อมกนั หลายลา้นดวง   ก็ส่องสว่างและมีพลงังาน
มากขึ5นกว่าเดิมหลายเท่า   
 
 

 คนส่วนใหญ่เวลาเห็นในหลวงประชวร   กจ็ะรู้สึกสงสาร  ร้องไห ้
กงัวล  เครียด !!  คุณรู้ไหมวา่ถา้คิดพร้อมกนัแบบนี5หลายลา้นคน   

....  จะเกิดพลังงานลบ  ส่งไปหาพระองค์ท่านมากแค่ไหน ???!!!    
 
 
  ผูม้ีศีลและมากดว้ยความดี จะมีเกราะป้องกนัเป็นพลงังานเขม้ขน้สะสม
ในกาย และแผอ่อกมารอบตวั  ทาํให้พลงัลบที�มาปะทะ ส่งผลนอ้ยลง   ทางที�ดี
ควรส่งพลงับวกไปถวายพระองคท์่าน   ซึ� งพลงัความรัก เมตตา พลงังานจากจิต
ที�สดชื�น ผา่นการพิสูจน์แลว้ว่ามีผลต่อโมเลกุลในร่างกายไดจ้ริง   ถา้คนหลาย
ลา้นคนฝึกทาํใจให้เป็นสุขก่อน แลว้ค่อยคิดถึงพระองคท์่าน นอ้มส่งความสุขไป
ถวายในหลวง    จะยิ�งส่งให้พระองคท์รงมีสุขภาพแขง็แรงยิ�งขึ5น    



 

 การจะส่งพลงังานดีไปใจเราตอ้งสุขสบายก่อน    การทาํบุญทาํให้จิตสบาย
แลว้นอ้มส่งถวายไป   การดมกลิ�นดอกไม ้หรือระลึกถึงกลิ�นดอกไม ้ก็ทาํให้เกิด
ปีติไดร้ะยะสั5นๆ  สมองปลอดโปร่งจากความหอมของดอกไม ้ มีความสุข ให้รีบ
นอ้มส่งความสุขไปทนัที มนัเป็นอะไรที�จบัตอ้งไดง้่าย        และใชเ้พื�อฝึกส่งพลงั
จิต หรือการแผ่เมตตาแบบง่ายๆ  สัมผสัไดด้ว้ยใจเราเองทนัที   
 
 วิธีนี5สามารถส่งให้ลูก ให้พ่อแม่ พี�นอ้ง    ทาํให้คนรักเรา   รู้สึกดีกบัเราได ้    
แมแ้ต่คนคา้ขาย  หากทาํจิตแบบนี5 ส่งให้ลูกคา้และคนทั�วไปบ่อยๆ   ก็จะทาํให้
คา้ขายดี มีคนเมตตา  มีคนอยากซื5อของมากขึ5นดว้ย    ทาํให้เจา้นายหรือคนที�
บาดหมางกนั   หายโกรธเคืองกนัได ้ส่งผลดี ตามอานิสงส์ของการแผ่เมตตาที�
พระพุทธเจา้ตรัสไวค้รบทุกประการ  
 
 นี�เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ� งไดร้ับการทดลองพิสูจน์แลว้ในยคุปัจจุบนั    ฉะนั5น   
การวางจิตสาํคญัมาก ในการจะคิดถึงหรือนอ้มนาํจิตส่งให้ใคร  และหากอยากให้
ประเทศไทยดีขึ5น    ก็หมั�นส่งไปหาบุคคลที�เขาจอ้งทาํลายประเทศดว้ยพลงัเยน็ 
พลงัเมตตา ซึ� งหากมาจากคนจาํนวนมาก     จะมีผลให้คนไม่ดีกลบัใจหรือ
เปลี�ยนแปลงตนเองได ้   หากเรายิ�งสาปแช่ง   เท่ากบัยิ�งส่งพลงัลบไป   ก็เหมือนยิ�ง
ด่ายิ�งย ุ   ยิ�งส่งผลเสีย     และไม่ไดท้าํให้อะไรดีขึ5นมา    ยกเวน้ตอ้งผูกกรรมกบัเขา
ไปอีกนาน 

 บทพาหุง เขาให้สวดเพื�อให้ระลึกพระคุณของพระพุทธเจา้  ว่าท่านชนะ
ทุกอยา่ง แมแ้ต่ชา้งตกมนั ท่านชนะไดด้ว้ยความเมตตา    คืออดทน    อดกลั5น    
ไม่โกรธ ไม่ตอบโต ้     มีแต่ความรักให้ศตัรู     บทสวดตอ้งการให้เราจดจาํและ
ระลึกถึงจุดนี5  แลว้นาํมาใช ้  ไม่ใช่ว่าสวดแลว้จะชนะทุกอยา่ง มนัตอ้งเขา้ใจแลว้
นอ้มนาํมาใชก้บัตวัเองดว้ย  เห็นหลายคนชอบเอาบทนี5มาสวดเพื�อให้ประเทศรอด
พน้จากหายนะ   
 
 บทสวดมีไวเ้พื�อท่องจาํหลกัการ ที�จะสอนให้เรามีเมตตากบัทุกสรรพสิ�ง   
แลว้จะชนะปัญหาไดอ้ยา่งพระพุทธเจา้   ศาสนาอื�น เช่น  พระเยซูก็สอนให้มี
เมตตาโดยไม่มีประมาณ     คนทาํร้ายเราไม่ให้โกรธ    หากมีคนตบแกม้ซ้ายให้ยื�น
แกม้ขวาให้ตบ     ทุกศาสนาลว้นสอนให้รู้จกัอภยั    และให้โอกาสคนหลงผิด     
และส่งความเมตตา    ส่งความปารถนาดีให้เขา    ไม่ใช่เอาแต่ด่าคนที�คิดไม่เหมือน
เรา แลว้อยากให้..   "คนไทยรักกนั"   
 
 จาํไวว้่าไม่มีการชนะที�แทจ้ริงไดด้ว้ยคาํด่า การโกรธ หรือการบงัคบัใจ ให้
เขาตอ้งคิดเหมือนเรา  เขามีสิทธิS ที�จะไม่เคารพรักพ่อเรา ถา้อยากให้เขารักเหมือน
เรา ก็ตอ้งชี5แจงขอ้มูลที�แทจ้ริง ดว้ยเหตุผลที�น่าเชื�อถือให้เขาฟัง  และตอ้งทาํดว้ยใจ
ที�เมตตาและปล่อยวางหากเขาไม่เขา้ใจ   ไม่ใช่ปากพรํ� าบอกแต่ว่า "รักพ่อ" แต่ไม่
เคยทาํดีเพื�อพ่อเลย  ไม่เคยให้ขอ้มูลที�ถูกกบัคนที�เขา้ใจผิด  



 

 หลายคนรักพ่อแต่กลบัทาํร้ายพ่อทางออ้ม ดว้ยการแสดงความโกรธ ด่าทอ
หยาบคายใส่คนที�เขาคิดไม่เหมือนเรา  นั�นเป็นสิ�งที�ส่งผลเสียถึงบุคคลที�เรากาํลงั
ปกป้อง  และก็ไม่ช่วยให้คนที�หลงผิดเขา้ใจขอ้มูลที�ถูกตอ้ง  ปัญหาก็บานปลายแก้
ไม่จบอยา่งที�เห็น  มีแต่การใชอ้ารมณ์และคิดแต่ว่าตนเองถูกหรือฉลาดอยูฝ่่ายเดียว   
 
 หัดมองตามความเป็นจริงและเคารพความคิดของผูอ้ื�นบา้ง  ในระดบั
มวลชนในแต่ละสี หากเราไดเ้ปิดอกคุยกนัจริง จะพบว่าทุกคน ลว้นห่วงประเทศ 
มีความหวงัดีอยากให้ชาติไทยเจริญ  ไม่มีใครอยากทาํร้ายบา้นตวัเอง แต่เพียง
เพราะเชื�อขอ้มูลดา้นเดียว หรือเลือกเชื�อขอ้มูลจากบางแห่งเท่านั5น จึงทาํให้มีการ
แสดงออกและการกระทาํที�ต่างกนั  หากเรามองให้เห็นความจริงตรงนี5  แลว้ใจ
เยน็ๆ ค่อยๆให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้งและอดทนให้มาก  ไม่นานก็เชื�อว่าทุกฝ่ายตอ้งเขา้ใจ
ได ้ เพราะความจริงเป็นสิ�งไม่ตาย   ต่อให้บิดเบือนแค่ไหนก็ตอ้งเป็นความจริง        
 
 ขอทุกท่านร่วมกนัอธิฐานจิตถวายแด่ในหลวงและประเทศของเรา ยงัไม่
สายที�จะตั5งใจรักษาศีล ทาํความดี  "คนมีศีล ศีลย่อมรักษา" ประเทศชาติยอ่มสงบ
ร่มเยน็ ภยัพิบตัิไม่กลํ5ากลาย  ประเทศชาติจะเจริญไดก้็เพราะทุกคนเป็นคนดี ไม่งั5น
จะมีกฎแห่งกรรม จะมีการทาํบุญไวท้าํไม  อยา่เอาชีวิตไปฝากไวก้บันกัการเมือง 
ที�มาแลว้เดีfยวก็ไป หากเราเป็นคนดีมีบุญ ต่อให้ไดน้ักการเมืองเลวแค่ไหน ก็ทาํ
อะไรไม่ได ้ เพราะเราก็จะมีความสุขเพราะบุญของเรา และหากคนในสังคมเป็น-

คนดีมีศีลกนัให้มากกว่านึ5   ก็จะดึงเอานกัการเมืองที�ดี มาบริหารบา้นเมืองไดเ้อง  
กฎแห่งกรรมเขาไม่ยอมให้คนเลวมาก มาปกครองคนดีทั5งประเทศไดน้านหรอก  
 
 ความดีไม่ตอ้งไปที�ไหน ให้เริ�มทาํกบัคนใกลต้วั  พ่อแม่ ลูก คนรัก  เพื�อน
ร่วมงาน เพื�อนบา้น สรรพสัตวท์ั5งหลายที�ตอ้งพบเจอ  ตอ้งฝึกสิ�งพื5นฐานที�จาํเป็น
ให้กบัตนเองซะก่อน ดว้ยการสะสม "เมตตา" ซึ� งจะเกิดไดจ้ริง ดว้ยการเริ�มตน้จาก
ชีวิตประจาํวนั  ความเมตตา ปราณี    ความหวงัดีต่อกนัทาํไดง้่ายไม่เสียเงิน    
ฝึกมีนํ5 าใจกบัสิ�งใกลต้วั  ไม่ใช่นึกถึงแต่จะทาํบุญที�วดั นึกแต่จะใชเ้งินซื5อบุญ  
ทาํเพราะอยากไดส้ิ�งตอบแทน  จนกลายเป็นไป.."เอาบุญ"  ไม่ไดไ้ป  "ทาํบุญ"  !!!   
 

 รักพ่อหลวง   ก็อยา่ลืม...   ทําดกีับพ่อแม่ของตวัเองก่อนด้วยนะครับ   
เป็นฐานบุญที�ยิ�งใหญ่ที�สุดสาํหรับทุกคน   แมแ้ค่การกอดหอมบอกรักพ่อแม่
ใหไ้ดทุ้กวนั ก็ส่งใหร้่างกายหลั�งสารเคมีดีๆ ออกมามายมาย ส่งใหสุ้ขภาพดี 
ผิวสวย จิตใจมีความสุข การทาํใหพ้่อแม่มีความสุข ทาํไดง้่ายๆ ดว้ยการบอก
รัก แสดงความเป็นห่วง  เป็นบุญใหญ่ใกลต้วั ที�ส่งผลดีต่อชีวิตไดม้ากกว่าที�คิด   

ความสุขความเจริญจะเกิดกบัผูท้ี�  "กตัญnู รู้คุณ"  เท่านั5น   
 

                        ขอความเจริญทั?งทางโลกและทางธรรมมีแด่ทุกท่านยิ�งๆ ขึ?นไป 
                                                             โจโฉ   



 

หมายเหตุก่อนจบ  :  ผูเ้รียบเรียงอาจไม่ใช่คนดีดั�งพระอริยะ และเคยผิดพลาด
ในชีวิตมาเยอะ การที�พลิกชีวิตมาเผยแพร่ธรรมะและพยายามสร้างประโยชน์
ใหส้ังคมในดา้นที�ตนเองถนดัมาหลายปี อาจยงัไม่มีเครดิตมากพอใหบ้างคน
เชื�อถือ   แต่นั�นไม่ใช่ประเด็นที�ใครจะนาํมาโจมตีเพื�อใหข้อ้มูลในหนงัสือเป็น
โมฆะ  ขอ้มูลส่วนใหญ่มีหลกัฐานพิสูจน์ได ้ และบางอยา่งแมจ้ะมาจากความ
ศรัทธาส่วนตวั  แต่ก็นาํมาเสนอใหทุ้กท่านไดป้ระกอบการพิจารณาเท่านั5น   
 
 ไม่บงัคบัใหใ้ครตอ้งเชื�อ  และคิดว่าทุกท่านจะพิจารณา และคิดไดเ้อง    
คงน่าเสียดายหากจะรับขอ้มูลแค่ดา้นเดียว ที�อาจส่งผลเสียในอนาคตต่อตวัเอง  
 "ไม่เชื�ออย่าลบหลู่"  ยงัใชไ้ดใ้นหลายกรณี     หากไม่ไดเ้ห็นกบัตาตวัเองว่า
ใครทาํอะไรผิด  และแค่ไดฟ้ังมาจากปากคนอื�น โดยเฉพาะคนไม่มีศีล   
ก็ควรนิ�งเฉย อยา่ไปยุง่ไปสนใจ  อยา่เสี�ยงไปร่วม  "วงบาป"  จะปลอดภยักว่า  

 
* ขออนุโมทนาทุกท่าน ที�ร่วมกนัสมทบทุนผลิตหนังสือเล่มนี?เพื�อแจกฟรี * 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ ขอให้สุขภาพแข็งแรง กันทุกๆ ท่านนะครับ   

www.jozho.net   ดาวน์โหลดฟรี   แจก CD ฟรี 

" เสียงอ่านหนังสือ หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคคลบาท " 
พร้อมเสียงอ่านหนังสือฟังสบาย มีดนตรีประกอบ เนื?อหาเข้าใจง่าย อีกหลายเรื�อง 

* เกี�ยวกบัผู้เรียบเรียง  :  โจโฉ  www.jozho.net 
ศิลปินเดี�ยว นกัร้อง นกัแต่งเพลง พิธีกร ดีเจ วทิยากร  ผลิตสื�อธรรมะ ฯลฯ 
ผลิตเสียงอ่านเชิงคุณธรรมหลายชุด แจกฟรี ส่งฟรีทั�วโลก หลายแสนแผน่ 
จดัทาํเวปไซดธ์รรมะใหด้าวนโ์หลดฟรี  มียอดโหลดหลายลา้นครั% ง 
ส่งขอ้มูลธรรมะใหว้ดั เวปไซดอ์ื�น คลื�นวทิยหุลายร้อยแห่งเพื�อออกอากาศ 
เคยมีผลงานบนัเทิงกบัเพลงติดอนัดบัอยา่ง รอเธอเหงา & ผูห้ญิงกลางคืน 
ร้องและแต่งเพลงธรรมะแจกฟรี เช่น เพลงตามรอยบวั  เพลงกรรม  ฯลฯ 
เนน้ผลิตสื�อเชิงคุณธรรมเพื�อเยาวชนเป็นหลกั  / เดินทางบรรยายทั�วประเทศ 

(ติดตามภาพกิจกรรมบุญและผลงานทั%งหมดไดท้ี�เวปไซด)์ 
 

"  งานบรรยายเชิงคุณธรรม โดย :  โจโฉ  "    
-ร้องเพลงคุณธรรมประกอบคลิปวดีีโอสอนใจสาํนึกพระคุณพอ่แม่+รักนวลสงวนตวั  
-เรียนรู้เรื�องพลงังานของจิต ที�ปรับใชเ้พื�อเพิ�มศกัยภาพของคนทุกวยั  บาป บุญที�พิสูจน์
ได ้ทางวทิยาศาสตร์ (โมเลกุล  ออร่า  คลื�นสมอง ฯ) และเทียบจากชีวติจริง  
 (ทุกการกระทาํเป็นพลงังาน วดัค่าได ้ส่งผลต่อสุขภาพและเส้นทางชีวติได)้ 
-ฝึกสมาธิแบบง่ายโดยใชส้ื�อนาํ เช่น ดอกไม ้ เพลงฯ   -แฉความจริงเรื�องงมงายต่างๆ      
ดูดวง แกก้รรม แกบ้น ฮวงจุย้  เพื�อการเลิกโง่ /สวดมนต-์สมาธิ ทาํดี  คิดดี  แมก้ารกอด
บอกรักพอ่แม่ ส่งผลใหสุ้ขภาพดี ผวิสวย มีชีวติดี  ฉลาด  เจอคนรักดีๆ ไดอ้ยา่งไร 
-แนะแนวการศึกษา  การเลือกเรียนหรือประกอบอาชีพที�เหมาะสม /การแกป้ัญหา
เยาวชน    ทาํความเขา้ใจเด็กเกเร เพื�อแกไ้ขดว้ยมุมมองจากคนเคยเลว     
ตวัอยา่งบุคคลทั�วโลกที�ประสบความสาํเร็จ เพราะคิดและทาํอยา่งไร  ฯลฯ   


