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“ 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 



 

หมายเหตุก่อนจบ  :  ผูเ้รียบเรียงอาจไม่ใช่คนดีดั	งพระอริยะ และเคยผิดพลาด
ในชีวิตมาเยอะ การที	พลิกชีวิตมาเผยแพร่ธรรมะและพยายามสร้างประโยชน์
ใหส้ังคมในดา้นที	ตนเองถนดัมาหลายปี อาจยงัไม่มีเครดิตมากพอใหบ้างคน
เชื	อถือ   แต่นั	นไม่ใช่ประเด็นที	ใครจะนาํมาโจมตีเพื	อใหข้อ้มูลในหนงัสือเป็น
โมฆะ  ขอ้มูลส่วนใหญ่มีหลกัฐานพิสูจน์ได ้ และบางอยา่งแมจ้ะมาจากความ
ศรัทธาส่วนตวั  แต่ก็นาํมาเสนอใหทุ้กท่านไดป้ระกอบการพิจารณาเท่านั-น   
 
 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 

 เกริ�นนํา 
 

 สืบเนื	องจากมีกลุ่มบุคคลทั-งจากไทยและต่างชาติ สร้างสื	อหลายรูปแบบ 
เพื	อโจมตีใส่ร้ายสถาบนัพระมหากษตัริย ์ อยา่งต่อเนื	องและเผยแพร่ไปในวงกวา้ง 
ดว้ยทุนและความเป็นมืออาชีพของพวกเขา ทาํให้สื	อเหล่านั-นดูน่าเชื	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	จะ
เชื	อและเสพขอ้มูลเพียงดา้นเดียวเท่านั-น  จึงทาํให้เกิดการเขา้ใจผิดต่อกนัได ้ 
 
 จึงคิดว่าคงดีต่อทุกฝ่าย  หากมีการนาํเสนอขอ้มูลในแง่มุมเชิงศรัทธา ที	มา
จากบุคคลที	น่าเชื	อถือและเป็นกลาง เหมือนที	เราส่วนใหญ่ อาจตอ้งมีศรัทธาใน
พระพุทธเจา้เป็นเบื-องตน้ ตอ้งเชื	อมั	นว่าพระองคด์ีจริง รู้จริง เชื	อถือได ้ จึงทาํให้
นอ้มนาํคาํสอนมาปฏิบตัิไดอ้ยา่งจริงจงัอีกที   



 

 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	อขอ้มูลจากบางแห่งเท่านั-น จึงทาํให้มีการ
แสดงออกและการกระทาํที	ต่างกนั  หากเรามองให้เห็นความจริงตรงนี-  แลว้ใจ
เยน็ๆ ค่อยๆให้ขอ้มูลที	ถูกตอ้งและอดทนให้มาก  ไม่นานก็เชื	อว่าทุกฝ่ายตอ้งเขา้ใจ
ได ้ เพราะความจริงเป็นสิ	งไม่ตาย   ต่อให้บิดเบือนแค่ไหนก็ตอ้งเป็นความจริง        
 
 ขอทุกท่านร่วมกนัอธิฐานจิตถวายแด่ในหลวงและประเทศของเรา ยงัไม่
สายที	จะตั-งใจรักษาศีล ทาํความดี  "คนมีศีล ศีลย่อมรักษา" ประเทศชาติยอ่มสงบ
ร่มเยน็ ภยัพิบตัิไม่กลํ-ากลาย  ประเทศชาติจะเจริญไดก้็เพราะทุกคนเป็นคนดี ไม่งั-น
จะมีกฎแห่งกรรม จะมีการทาํบุญไวท้าํไม  อยา่เอาชีวิตไปฝากไวก้บันักการเมือง 
ที	มาแลว้เดีKยวก็ไป หากเราเป็นคนดีมีบุญ ต่อให้ไดน้ักการเมืองเลวแค่ไหน ก็ทาํ
อะไรไม่ได ้เพราะเราก็จะมีความสุขเพราะบุญของเรา และหากคนในสังคมเป็น- 

"… นี	 บุญเรานะ ที	 เรามีพระเจ้าอยู่หัวที	มีธรรมะ   เราก็ต้องมีธรรมะบ้าง       
เราจะไดดู้ดีเหมือนท่าน   เอาอย่างท่าน  ไม่อย่างนั-นพูดแต่ปากปาว 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.้..” 
 
" .. ฉะนั-น ถา้มีธรรมะชีวิตเราจะมีความสุข  ตวัเองมีความสุขแลว้ก็เป็นแบบ
อย่างที	ดีให้คนอื	นเห็นดว้ย  อย่างเวลาเราคิดถึงแบบอย่างของผูป้กครองที	ดี 
เรากน็ึกถึงในหลวงของเรา      นี	ท่านมีคุณสมบตัิครบเลย      เป็นโมเดลที	ดี  
 เป็นบุญนกัหนาแลว้       นานๆ   จะเกิดพระเจา้แผน่ดินอยา่งนี-สักทีหนึ	ง  
 พระเจา้แผน่ดินที	มีบารมีขนาดนี-     คุณธรรมขนาดนี-ไม่ใช่คนธรรมดาหรอก       
 ตอ้งระดบัพระโพธิสัตวถ์ึงจะทาํได.้. "       

 
 ขอสงวนนามพระอาจารยท์่านนี- ไว ้  ดว้ยไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรกระทบถึง
ท่านอีกหรือไม่  เพราะปัจจุบนัท่านก็ถูกเขา้ใจผิดเช่นเดียวกนั  แมส้ิ	งที	กล่าวหา
ทั-งหมด  จะถูกสื	อตีแผ่ความจริงไปแลว้ว่า "ท่านไม่ผิดแมแ้ต่ขอ้เดียว"  ก็ยงัมีคน
บางกลุ่มที	ปักใจเชื	อว่าท่านผิดอยูเ่หมือนเดิม  การนาํคาํพูดของท่านมา  เป็นเพียง
แค่ตวัอยา่งเลก็น้อยของครูบาอาจารยท์ี	เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลเท่านั-น   
 



 

 การจะส่งพลงังานดีไปใจเราตอ้งสุขสบายก่อน    การทาํบุญทาํให้จิตสบาย
แลว้นอ้มส่งถวายไป   การดมกลิ	นดอกไม ้หรือระลึกถึงกลิ	นดอกไม ้ก็ทาํให้เกิด
ปีติไดร้ะยะสั-นๆ  สมองปลอดโปร่งจากความหอมของดอกไม ้ มีความสุข ให้รีบ
นอ้มส่งความสุขไปทนัที มนัเป็นอะไรที	จบัตอ้งไดง้่าย        และใชเ้พื	อฝึกส่งพลงั
จิต หรือการแผ่เมตตาแบบง่ายๆ  สัมผสัไดด้ว้ยใจเราเองทนัที   
 
 วิธีนี-สามารถส่งให้ลูก ให้พ่อแม่ พี	นอ้ง    ทาํให้คนรักเรา   รู้สึกดีกบัเราได ้    
แมแ้ต่คนคา้ขาย  หากทาํจิตแบบนี- ส่งให้ลูกคา้และคนทั	วไปบ่อยๆ   ก็จะทาํให้
คา้ขายดี มีคนเมตตา  มีคนอยากซื-อของมากขึ-นดว้ย    ทาํให้เจา้นายหรือคนที	
บาดหมางกนั   หายโกรธเคืองกนัได ้ส่งผลดี ตามอานิสงส์ของการแผ่เมตตาที	
พระพุทธเจา้ตรัสไวค้รบทุกประการ  
 
 นี	เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ	 งไดร้ับการทดลองพิสูจน์แลว้ในยคุปัจจุบนั    ฉะนั-น   
การวางจิตสาํคญัมาก ในการจะคิดถึงหรือนอ้มนาํจิตส่งให้ใคร  และหากอยากให้
ประเทศไทยดีขึ-น    ก็หมั	นส่งไปหาบุคคลที	เขาจอ้งทาํลายประเทศดว้ยพลงัเยน็ 
พลงัเมตตา ซึ	 งหากมาจากคนจาํนวนมาก     จะมีผลให้คนไม่ดีกลบัใจหรือ
เปลี	ยนแปลงตนเองได ้   หากเรายิ	งสาปแช่ง   เท่ากบัยิ	งส่งพลงัลบไป   ก็เหมือนยิ	ง
ด่ายิ	งย ุ   ยิ	งส่งผลเสีย     และไม่ไดท้าํให้อะไรดีขึ-นมา    ยกเวน้ตอ้งผูกกรรมกบัเขา
ไปอีกนาน 

 หากศึกษาให้ละเอียดจะรู้ว่า ความรู้และขอ้มูลที	ออกมาจากนกัวิชาการ  
นกัวิทยาศาตร์หรือเป็นระดบัสากลที	ดูน่าเชื	อถือ อาจไม่ใช่ขอ้มูลที	เชื	อถือไดจ้ริง 
และมกัเป็นขอ้มูลเพื	อผลประโยชน์ของฝ่ายเขาเท่านั-น  ยิ	งเป็นคนเก่ง ก็ยิ	งบิดเบือน
ขอ้มูล ไดอ้ยา่งแยบคายจนคนหลงเชื	อตามไดง้่าย  ดงันั-นการเปิดใจฟังขอ้มูล 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    เนื-อหาที	รวบรวมมาไวใ้นหนงัสือเล่มนี-    
หวงัว่าจะเป็นจุดเลก็ๆ    ที	จะช่วยให้พี	นอ้งชาวไทยหลายคนไดเ้ขา้ใจถูกตอ้งขึ-น  
 
 หากมีสิ	งใดไม่สมควรหรือผิดพลาดประการใด ตอ้งกราบขออโหสิกรรม
ต่อทุกท่านไว ้ ณ  ที	นี-       หวงัเป็นอยา่งยิ	งว่า     สุดทา้ยคนไทยจะรวมเป็นหนึ	 ง  
ไม่แตกแยกแบ่งฝ่าย   กลบัมารักและเคารพ.. พระเจา้อยูห่ัวองคเ์ดียวกนัเหมือนเดิม 
ดว้ยความปรารถนาดีต่อทุกฝ่าย ทุกสี ทุกกลุ่ม ดว้ยความบริสุทธิO ใจ 

                                                                                               โจโฉ   
ธ.ค. 2554 



 

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	งใดอยา่งตั-งใจ  ถา้มีกาํลงัพอจะส่งพลงัที	เราก่อในใจให้มี
ผลกบัคนและสัตวไ์ด ้  เช่น หากส่งพลงัลบไปจะมีผลทาํลายโมเลกุลนํ- าในร่างกาย
และก่อความรบกวนคลื	นสมองของอีกฝ่าย ให้วา้วุ่นและเครียดขึ-นมาได ้  หากรู้จกั
กนัก็จะคิดถึงฝ่ายคนที	ส่งพลงันี- ไปให้ขึ-นมาทนัที แต่ก็จะรู้สึกในแง่ลบ คิดถึงแบบ
โกรธแคน้-หมั	นไส้     กระตุน้ให้อีกฝ่ายคิดถึงแต่แง่ไม่ดีที	เราเคยทาํต่อกนั    
พลงัลบที	ส่งไป คลา้ยเวลาเราหนา้บึ-งก็ส่งให้คนที	ผ่านมาเห็น   รู้สึกหงุดหงิด 
และขุ่นมวัไปดว้ย 
      

หากส่งพลงับวกไป จะมีผลให้โมเลกุลนํ- าในร่างกายของอีกฝ่าย เรียงตวั
สมบูรณ์ยิ	งขึ-น ทาํให้คลื	นสมองของอีกฝ่ายสงบและเป็นสุขได ้ หากรู้จกักนัก็จะทาํ
ให้คิดถึงคนที	ส่งไปให้ในแง่ที	ดี ที	เคยทาํดีต่อกนั เหมือนเรากาํลงัยิ-มใครผา่นมา
เห็นก็มีความสุขและอยากยิ-มให้   พลงัพวกนี-แมแ้ต่หมาแมว ก็ยงัสัมผสัไดเ้ช่นกนั   

 สรุปคือ :  ในหลวงไม่ไดท้รงรํ	ารวยที	สุดในโลก และนิตยสารระดบัโลกก็
บิดเบือนขอ้มูลอยา่งไม่น่าเชื	อ !!  ในขณะที	ผูน้าํประเทศอื	นที	อาจรวยมากกว่า กลบัไม่
เอาทรัพยส์ินหลายส่วนมารวมไวใ้นการจดัอนัดบั  เป็นการบิดเบือนขอ้มูลอยา่งจงใจ
และไม่น่าให้อภยั   มีการนาํประเด็นนี-มาขยายต่อไปในวงกวา้ง จนมีประชาชนหลง
เขา้ใจผิดจาํนวนมาก  
 
 พระบรมมหาราชวงั.. ถือเป็นสมบัติของชาติ    ที	ดินถนนราชดาํเนิน.. ถือเป็น
สมบัติของประชาชนทุกคน ทรัพยส์ินจาํนวนมากที	นาํมาจดัอนัดบั.. "เป็นสมบัติของ
แผ่นดิน" ไม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนได ้ หลายส่วนเป็นทรัพยส์ินประจาํตาํแหน่งที	
ตอ้งส่งต่อให้กบัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลต่อไป การถือครองหุ้นต่างๆ ก็เป็นในนามของ
สาํนกังานทรัพยส์ินฯ   และดอกผลที	ไดก้็ยงันาํมาทาํประโยชน์ให้สงัคมมากมาย  
โดยจดัตั-งเป็นมูลนิธิและจดัทาํโครงการเพื	อประโยขน์ของสังคมในหลายดา้น   
สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากเวปไซด์ของสาํนกังานทรัพยส์ินฯ   
 
 สมบตัิของแผ่นดินที	มีมูลค่ามหาศาล กลบัถูกสื	อต่างชาติบิดเบือนวา่เป็น
พระมหากษตัริยร์วยที	สุดในโลก   อีกครั- งที	ทาํใหเ้ห็นว่ากระบวนการสร้างข่าวเพื	อทาํ
ร้ายประเทศไทย ตอ้งการลม้สถาบนัฯ มีพลงัและครอบคลุมไปถึงสื	อหลกัของโลกได้
แค่ไหน   ดงันั-นการเชื	อขอ้มูลจากบุคคล   "ที�มีศีล"   น่าจะมีนํ-าหนกักวา่สื	อสาธารณะ  
ที	คนยคุใหม่บูชา และเชื	อยิ	งกวา่พ่อแม่ตนเอง !!! ??? 



 

[ทิ�งท้าย] : วธิีฝึกส่งพลังจิต(แผ่เมตตา)แบบง่าย     โดย โจโฉ 
  
 เขา้ใจวา่ถา้ไม่ไดร้ับราชการ กอ็าจกล่าวถึง อาชีพที	สุจริต หรือการทาํดี 
ของตนเอง  เช่น  การรักษาศีล  ซึ	 งมีอานิสงส์มากกวา่ทาน  ไม่ตอ้งเสียเงินกท็าํบุญได ้
และไดผ้ลสูงดว้ย และยงันาํมาตั-งสัจจะเพื	ออธิฐานขอพร หรือใชใ้นการถวายพระพรได้
เป็นอยา่งดี   เช่น  
 
 ดว้ยขา้พเจา้ตั-งใจรักษาศีล  (กี	ขอ้กไ็ดท้ี	ทาํได)้    ขอศีลที	ขา้พเจา้ตั-งใจรักษา  
และเป็นผูม้ีศีลบริสุทธิO (แมจ้ะแค่ในบางเวลากต็าม)   และจะตั-งใจรักษาต่อไป  
ขอถวายบูชาแด่..     ขอให้พระองค ์/พอ่แม่...........ฯลฯ     ( หากรักษาไม่ไดค้รบ  
กเ็ลือกเอาขอ้ที	ทาํไดจ้ริงๆ 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	วทั-งร่างกาย   ทาํใหรู้้สึก  สดชื	น  เบา  สบาย 
ผอ่นคลาย มีความสุข   

ลองคิดดูวา่..  หากต่างชาติเสนอให้แค่พนัลา้น  เพื	อใหอ้นุมตัิแลกเปลี	ยนผลประโยชน์
ซึ	 งกนั เขาจะเลือกทาํเพื	อตนเองหรือเพื	อผลประโยชนข์องประเทศ  แน่นอนวา่โอกาส
จะทาํเพื	อตนเองเป็นไปไดม้ากกวา่  เพราะไม่นานกต็อ้งลงจากอาํนาจอยูแ่ลว้  
 
 มีตวัอยา่งแลว้ในหลายประเทศ  ที	เป็นการยดึครองประเทศแบบทางออ้ม  
โดยสนบัสนุนการลม้การปกครอง ลม้ผูน้าํทางจิตวิญญาณสูงสุดก่อน แลว้จึงสนบัสนุน
คนของตน หรือคนที	ตกลงกนัได ้ ช่วยทั-งเงินและแรงกดดนัต่างๆ เพื	อให้ไดค้รอง
อาํนาจ  ต่อจากนั-นกส็ามารถทาํอะไรกไ็ด ้  กอบโกยกนัเตม็ที	  เช่น ให้สมัปทาน-สิทธิ
พิเศษต่างๆ  รวมถึงขายสมบตัิของชาติ (ไฟฟ้า ประปา นํ-ามนั ฯ) นี	เป็นสิ	งหนึ	งที	หลาย
ประเทศกาํลงัเจอ   ซึ	 งส่งผลให้เกิดขบวนการก่อการร้าย..   เพื	อแกแ้คน้เอาคืน !!! 
 
 ยกตวัอยา่งการบุกถล่มอิรัก (จนวนันี-ยงัไม่เจอนิวเคลียร์ ตามที	อา้งเพื	อไปบุก
ถล่มเขาเลย) การสนบัสนุนฝ่ายต่อตา้นในลิเบีย   เป็นสองประเทศที	เห็นไดช้ดั ตราบใด
ที	ผูน้าํทางจิตวิญญาณเหล่านี-ไม่ถูกโค่นลม้ พวกฝรั	งจะเขา้มากอบโกยผลประโยชนไ์ด้
ยากมาก จึงมีการสนบัสนุนทั-งทางตรงและทางออ้มใหโ้ค่นลม้ผูน้าํเหล่านี- ใหไ้ดก้่อน 
อา้งเหตุผลสารพดัวา่ไม่ใช่ประชาธิปไตย (แต่ในพม่ากบัจีน และมาเลเซียกม็ีการเมืองที	
กึ	งเผดจ็การ กไ็ม่เห็นมนัทาํอะไร)  ในความจริง บางประเทศยงัไม่สามารถใช้
ประชาธิปไตยได ้ เช่น ในอิรัก ลิเบีย หรือแมใ้นจีนเอง   และปรากฎให้เห็นแลว้วา่ หาก
ปล่อยเสรีในตอนที	ประชาชนยงัไม่พร้อม จะเกิดปัญหามาก หากประชากรไร้การศึกษา  
ขาดศีลธรรม และแบ่งเป็นชนเผา่จาํนวนมากอยา่งในหลายประเทศ   



 

ภาคผนวก 
 

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

" ถวายพร พระเจ้าอยู่หัว " ใครๆ เขาแตกตื	นกนัสวดมนตภ์าวนาอุทิศ 
ถวายสมเด็จยา่(ขณะนั-นสมเด็จยา่ พึ	งเสด็จสวรรคต)    หลวงพ่อไม่ถวาย        
สมเด็จยา่ท่านไปดีของท่านแลว้  ถวายแต่ในหลวง  
สวดมนตภ์าวนานอ้มจิตนอ้มใจ   
อธิฐานจิต ขอใหใ้นหลวงทรงพระชนมายยุนืนานถึงร้อยปีสองร้อยปี 
 
 " เวลานี-บา้นเมืองของเราอยูเ่พราะในหลวงองคเ์ดียวเท่านั-น  ไม่เคยมี 
ในประวตัิศาสตร์ที	ในหลวงจะเสด็จเหยยีบแผ่นดินไทยไปทุกหยอ่มหญา้ 
เหมือนในหลวงพระองค์นี-   เพราะฉะนั-น ใครๆ  
สวดมนตภ์าวนาอธิฐานใหท้่านมีพระชนมายยุิ	งยนืนาน  
เป็นร้อยปี พนัปี   หมื	นปี แสนปีก็ยิ	งดี ถา้เป็นไปได ้" 
 

 ประชาธิปไตยคือประโยชนข์องส่วนรวมเป็นใหญ่ ไม่ใช่ทุกคนตอ้งเท่าเทียม
กนั  ในความเป็นจริง ถึงเป็นโลกประชาธิปไตย กไ็ม่มีทางเท่าเทียมกนัอยูแ่ลว้ เช่น เรา
ไม่ควรกินขา้วก่อนพระ  ไม่ควรนั	งสูงกวา่พระหรือพอ่แม่  เราควรหลีกทางใหน้ายกฯ
หรือนกัการเมือง ควรเสียสละให้เดก็ สตรีและคนชรา มนัเป็นวฒันธรรม คุณธรรม 
เป็นเรื	องของคนดีมีจิตสาํนึก  ไม่ใช่การเสียเปรียบหรือมีสิทธิไม่เท่าเทียมคนอื	น    
 
 
 การเสมอเท่าเทียมกนันั-นมนัไม่มีอยูจ่ริงในโลก สุดทา้ยกต็อ้งแบ่งสิทธิตาม
คุณวฒุิ วยัวฒุิ    แมเ้ป็นแค่หวัหนา้ห้อง เป็นครู หรือทหาร ตาํรวจยศนอ้ยๆ ยงัไงกต็อ้งมี
สิทธิพิเศษเหนือคนธรรมดาไม่ทางตรงกท็างออ้มอยูแ่ลว้   ถา้จะให้เท่าเทียมกนักต็อ้ง
จบัผูห้ญิงมาเกณฑท์หารเหมือนผูช้ายดว้ยจริงไหม ???   เพราะจะไดม้ีสิทธิเท่าเทียมกนั  
การให้เกียรติให้สิทธิพิเศษแก่ผูน้าํ หรือผูท้ี	ดาํรงตาํแหน่งสูงสุด จึงเป็นเรื	องปกติที	
ประชาชนควรกระทาํในทุกระบอบการปกครอง  
 
  ประชาธิปไตยเป็นสิ	งที	ดี แต่กต็อ้งมีระดบัและความเหมาะสมแตกต่างกนัไป  
ไม่อยา่งนั-น กจ็ะกลายเป็นเอื-อประโยชนใ์ห้คนรวย หรือคนมีอาํนาจไปซะหมด    เช่น  
การเท่าเทียมกนัในการคา้ขาย   ปล่อยให้คนรวยมีสิทธิลงทุนคา้ขายแข่งกบัคนจน   
ซึ	 งผลคือ... ร้านคา้ส่งต่างชาติเขา้มาทาํให้ผูค้า้รายยอ่ยตอ้งล่มจมไปเกือบหมดประเทศ  
เพราะไม่มีปัญญาสู้เขาไดเ้ลย  ประเทศจีนไม่ไดใ้ชร้ะบอบประชาธิปไตย แต่ทาํไมถึง
เจริญเป็นอนัดบัหนึ	งของโลกได ้  ??? 



 

 ทั-งหมดคือตวัอยา่งของบุคคลผูเ้ปี	 ยมคุณธรรมและมีประสบการณ์การศึกษา
และปฏิบตัิธรรมมาในระดบัสูง และเป็นที	ยอมรับในหมู่ผูใ้ฝ่ในธรรม  อนัวา่คนดีมี
ศีลธรรมและทาํประโยชนใ์ห้ประเทศชาติและพระศาสนา และตอ้งอดทนขดัเกลา
ตวัเองมาขนาดนี-   อยากใหค้ิดดูวา่   เหตุใดท่านเหล่านี-     ถึงชื	นชมสรรเสริญ 
ในหลวงรัชการที	 ๙  ไดถ้ึงเพียงนี-     
 
 ประเดน็บางอยา่งที	อาจจะพิสูจน์ไม่ได ้กเ็พราะจิตเรายงัไม่ดีพอ ที	จะไปรู้ดว้ย
ตวัเอง     กอ็ยา่ไปสนใจตรงนั-น แต่ใหส้นใจประเดน็หลกัที	วา่   ทาํไมครูบาอาจารยผ์ู ้
ทรงคุณธรรม  ท่านถึงไดช้ื	นชมและกล่าวออกมา  และการที	ท่านเหล่านี- จะชื	นชมใคร 
บุคคลนั-นๆ  ตอ้งมีคุณธรรมสูงแค่ไหน   ถึงจะทาํให้ท่านกล่าวชื	นชมออกมาได ้  สิ	งนี-
น่าจะเป็นสิ	งที	น่าจะนาํมาพิจารณาให้รอบคอบ   ก่อนที	จะเผลอปรามาสพระอริยะ  
หรือ ผูม้ีคุณธรรมสูง   ซึ	 งจะส่งผลเสียต่อตวัท่านเองไปอีกหลายภพหลายชาติ       
 
 
 หากใครไม่เชื	อขอ้มูลจากหนงัสือเล่มนี-  กข็อเรียนเชิญใหล้องตั-งใจรักษาศีล5 
ให้ครบ  สวดมนตท์ุกวนั นั	งสมาธิบ่อยๆ  ไปปล่อยปลาใหอ้าหารสตัว ์ทาํสังฆทานบา้ง  
หรือทาํดีในศาสนาของท่านใหถ้ึงที	สุด    แลว้ท่านจะเขา้ใจไดเ้องวา่ใครดีหรือไม่  
โดยที	แค่มองตาหรือใชใ้จสัมผสัเท่านั-น    หากจิตยงัเตม็ไปดว้ย   "โมหะ"   
มีอคติและจิตไม่สะอาดพอ   โอกาสที	จะมองคนไดถู้กตอ้งแทบเป็นไปไม่ไดเ้ลย    
ถา้ไม่มีนํ-าใจซะก่อน    จะไม่มีทางรู้เลยวา่คนอื	นมี... "นํ- าใจ"  แค่ไหน 

บางท่าน  ที	น่าจะคิดกนัไดว้า่ เรื	องในบางสถานที	 ใครมนัจะเขา้ไปรู้ละเอียดไดข้นาด
นั-น แลว้มีมาทุกวนัไม่ซํ- าเรื	อง  เคยโดนใส่ร้ายมากบัตวัถึงไดรู้้วา่ แมไ้ม่มีความจริง  
แต่คนมนักป็ั- นเรื	องใส่ร้ายไดอ้ยา่งไม่น่าเชื	อเหมือนกนั !!!  
 
 
 กระบวนการลม้สถาบนั วางแผนกนัระยะยาว ทาํกนัเป็นทีมทั-งจากผูไ้ม่หวงัดี 
และผูท้ี	ทาํดว้ยความบริสุทธิO ใจกม็ี  เกิดจากความเชื	อผิดๆ วา่ถา้เปลี	ยนการปกครองแลว้
ประเทศจะดีขึ-น ยดึมั	นแค่เพียงวา่ประชาธิปไตยคือสิทธิเท่าเทียม ทุกคนตอ้งเท่ากนั 
โดยเอาแบบฝรั	งบางประเทศที	  ไม่มีวฒันธรรม  ไม่มีจริยะธรรม   ไม่มีประเพณี      
 
 การสร้างข่าวลือเพื	อใส่ร้ายยงัมีอยูม่าจนถึงปัจจุบนั  เช่น ส่งคนไปปล่อยข่าว
ลือบนรถแท๊กซี	  พร้อมโชวบ์ตัรประชาชนวา่นามสกลุเดียวกบัตาํรวจหรือคนดงั  
ที	อา้งวา่รู้ลึกรู้จริง รู้มาจากวงใน  หรืออา้งวา่เป็นตาํรวจ/ทหารสนิท เที	ยวเล่าไปทั	ว
โดยเฉพาะบนแท๊กซี	 ตลาด ฯลฯ   มีการทาํใบปลิวแจก เขียนเป็นหนงัสือเชิงนิยายอิง
ประวตัิศาสตร์  ผลิตเป็นคลิปวีดีโอ ทาํเป็นเสียงอ่านสารคดีชุดยาว  หยบิเอาเรื	องจริง
เพียงเลก็นอ้ย มาเติมแต่งขอ้ความจากนกัประพนัธ์มืออาชีพ ที	อ่านหรือฟังแลว้กช็วนให้
น่าเชื	อไดโ้ดยง่าย    
 
 แต่หากพิจารณาสกัหน่อยกจ็ะพบวา่..  ขอ้มูลละเอียดทุกซอกมุมขนาดนั-น           
ไม่มีทางที	คนนอกจะรู้ได ้ยกเวน้เจา้ของเรื	องมาเขียนเอง บางอยา่งกย็อ้นอดีตไปไกล  



 

 

 อาจารยพ์รจากโลกนี- ไป ทั-งที	ยงัมีงานที	ตั-งใจจะทาํเพื	อพระศาสนาอีก
มากมาย  ในวนัที	 24 ก.พ.2536 สิริอาย ุ74 ปี    หากใครสนใจศาสนาพุทธแบบ
เขา้ใจง่าย ละเอียดครบถว้นทุกแง่มุม ถูกหลกัการและเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ	 งมีทั-ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ   ทั-งตาํราในเชิงลึกและสาํหรับผูส้นใจเรื	องโลกหลงั
ความตายแบบสนุกไม่งมงายไดส้าระและไดป้ระโยชน์  
สามารถติดตามงานเขียนที	ทรงคุณค่าของท่านไดท้ี	 ... 
     

"มูลนิธิอาจารย์พร"   
 สํานักค้นคว้าทางวญิญาณ  สามเสนซอย 1  (ใกล้บางลาํภู) 
 โทร. 02-282-2025  (วนัเวลาราชการ)   
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 “ถ้อยคาํของพระอริยะ 
ที�กล่าวถึง 

ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน” 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

เชียงใหม่ขึ-นเป็นครั- งแรกในคราวนั-นเอง  ต่อมาเมื	ออาย ุ34  ท่านอาจารยพ์รไดป้่วยเป็น
วณัโรคจึงจาํเป็นตอ้งลาสิกขา แลว้ออกไปพกัรักษาตวัพร้อมปฏิบตัิธรรมไปดว้ยที	ภูเขา
ห้วยฝ้าย   เมื	อหายจากโรคท่านจึงเริ	มออกสอนพระพทุธศาสนาใหก้บัโรงเรียนและ
วิทยาลยัต่างๆ โดยสอนใหฟ้รีทุกอยา่ง    รวมเวลาตั-งแต่มาบาํเพญ็ภาวนา   และเผยแพร่
ที	ภาคเหนือนานถึง 11 ปี   จนมีชื	อเสียงเป็นที	รู้จกัในเมืองเชียงใหม่สมยันั-นเป็นอยา่งดี   
 
 ต่อมา พ.ศ.2498 ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัไดเ้ชิญตวัมาเป็นอาจารย์
บรรยายในคณะพทุธศาสตร์ และยงัออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ   อีกประมาณ  
10 แห่ง ต่อมาไดเ้ปิดโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตยใ์นนามของมหาวิทยาลยัเป็นแห่ง
แรกในกรุงเทพฯ เป็นผูก้่อตั-งธรรมวิจยั ซึ	 งอยูใ่นวดัมหาธาตุ สาํหรับปรับปรุงวิจยัการ
บรรยายธรรมและการปฏิบตัิให้เหมาะสมแก่นกัเรียนเยาวชนและประชาชนทั	วไป   
  
 การสอนของอาจารยพ์รนั-น เขา้ใจง่ายและลึกซึ- ง ไม่น่าเบื	อ จึงไดร้ับความนิยม
ในสมยันั-นเป็นอยา่งมาก ถึงกบัผูฟ้ังลน้หอ้งออกมาเลยทีเดียว นอกจากนี- ท่านยงั
บรรยายธรรมซึ	งออกอากาศทางช่อง 7(สมยัขาวดาํ)  ติดต่อกนัเป็นเวลาถึง 10 ปี  
 
 ต่อมาไดก้่อตั-งสาํนกัพิมพแ์ละสาํนกัคน้ควา้ทางวิญญาณขึ-น ท่านคน้พบวา่ การ
จะสอนศีลธรรมอยา่งไดผ้ล  ควรใหเ้ขา้ใจหลกัปฏิจสมุปบาทก่อนจึงจะค่อยใหค้วามรู้
ดา้นอื	นๆ ต่อไป  ซึ	 งไดเ้ขียนตาํราไวเ้ป็นจาํนวนมาก ทั-งแนวทฤษฎีตามหลกั
พระไตรปิฎก เช่น  พระอภิธรรม รวมถึงแบบเขา้ใจง่าย  ภาษาง่าย ๆ   

 

 พระองค์คือผู้ทรงญาณขั�นสูง  
 
 

 ใหล้องสังเกตดูว่า ไม่ว่าในหลวงเสด็จไปที	ไหน จะทรงนิ	งมาก ๆ  
 ในขณะที	คนอื	นขยบัแลว้ขยบัอีก ครูบาอาจารยท์่านกล่าวว่า..   
 
 "นี�คอืลักษณะของผู้ที�ทรงฌาณขั�นสูง"   
 
 จึงทาํให.้.  ทรงนิ�งเฉย   ไดใ้นทุกสถานที	   
 แมว้่าจะทรงเหนื	อย  หรือตอ้งเจอสภาวะกดดนัต่างๆ   
 ก็ทรงประทบันิ	งไม่ขยบัเขยื-อนเป็นเวลานาน    หรือตลอดทั-งวนั 
 
 

(อยากให้ทุกท่านทดลองนั�งนิ�งๆ สักชั�วโมง จะได้รู้ว่าทํายากแค่ไหน) 
 
 
 
 



 

 ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไดแ้ลว้วา่ การกระทาํแต่ละอยา่งส่งผลให้เกิด
ความคิดและอารมณ์ต่างกนั อารมณ์ที	ต่างกนัส่งใหร้่างกายหลั	งสารเคมีและเกิด
พลงังานบางอยา่งขึ-นซึ	 งวดัผลไดบ้า้งแลว้ เช่น ผลที	เกิดกบัโมเลกลุนํ- า แสงออร่าในตวั 
และคลื	นสมอง    คนดีจะมีออร่าและคลื	นสมองแบบหนึ	ง มีพลงังานที	ส่งใหโ้มเลกลุนํ-า
ในร่างเรียงตวัเป็นระเบียบ และปล่อยสารเคมีที	มีประโยชนต์่อร่างกายออกมาเป็น
ประจาํ   ส่วนคนไม่ดีจะมีออร่าและคลื	นสมองอีกแบบหนึ	ง มีพลงังานที	ส่งใหโ้มเลกลุ
นํ- าในร่างลม้เหลวและปล่อยสารเป็นพิษออกมาทาํร้ายร่างกายตวัเอง        
 

 พลงังานที	เกิดจากใจของแต่ละคน หากเหมือนกนัจะดูดเขา้หากนั ถา้แตกต่าง
กนัจะผลกักนัออก   ดั-งนั-นคนชอบทาํบุญจึงรู้สึกไม่อยากอยูร่่วมกบัคนที	เห็นแก่ตวั  
เดก็หลงัหอ้งจึงหมั	นไส้เดก็เรียนหนา้หอ้งโดยไม่มีเหตุผล  การทาํดีกบัคนไม่ดีเขาจะไม่
เห็นคุณค่า ทาํใหรู้้สึกวา่ "ทาํบุญกบัคนไม่ขึ-น"(แต่เกิดพลงัดีสะสมที	เรา) คนรักหมาเห็น
ใครให้ขา้วหมาจรจดั กน็ึกอนุโมทนาปลื-มใจ  คนเห็นแก่ตวั ไม่ชอบหมา กน็ึกด่าและ
หมั	นไส้ในใจ  หาวา่โง่เอาเงินไปซื-อของกินเองดีกวา่ ฯลฯ พลงังานทางจิตวดัผลง่ายๆ 
ไดจ้ากชีวิตประจาํวนั เช่น เห็นคนยิ-มเรากอ็ยากยิ-ม  เห็นคนหนา้บึ-งเรากข็ุน่ใจไปดว้ย  
 

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

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

"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 ไดส้ร้างประโยชนใ์ห้
ประเทศชาติมากมาย  ผมกบัเลบ็ของท่าน กลายเป็นพระธาตุตั-งแต่ยงัมีชีวิตอยู ่) 
----------------------------------- 



 

หลวงปู่บุญฤทธิC ปณฺฑิโต  (ที�พักสงฆ์สวนทิพย์  จ.นนทบุรี) 

ลูกศิษยท์่านหนึ	งยนืยนัวา่ หลวงปู่ท่านกล่าววา่..  " ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ " 
 
 
 หลวงปู่เป็นศิษยอ์งคส์าํคญัของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ	 งพระและโยมในวง
พระธุดงคกรรมฐานรู้จกัท่านดีเป็นอยา่งยิ	ง      และภายหลงัยงัไดเ้รียนกรรมฐานกบั
ท่านพอ่ลี ธมัมธโร ซึ	 งเป็นพระอาจารยส์ายวิปัสสนาองคส์าํคญัของไทยอีกรูปหนึ	ง 
 
 หลวงปู่บุญฤทธิO    ในอดีตท่านเป็นนกัศึกษาปริญญาจากต่างประเทศ  
เป็นขา้ราชการที	มีอนาคตสดใส แต่ลาออกมาบวชดว้ยความเลื	อมใส ในปฏิปทาพระป่า
สายหลวงปู่มั	น ภูริทตัโต  ท่านออกบวชและปฏิบตัิแบบถวายชีวิต       ออกธุดงคต์าม
ป่าเขาโดยตลอด ดว้ยความที	ท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกและการทาํสมาธิวิปัสสนา 
จึงไดร้ับนิมนตใ์ห้ทาํหนา้ที	เป็นพระธรรมทูต ไปเผยแพร่พระศาสนาที	ออสเตรเลีย
ตั-งแต่ประมาณปี พ.ศ.2516  
 
 ไดส้อนการปฏิบตัิภาวนาทั-งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ	 งไดเ้ขียนหนงัสือเป็น
ภาษาองักฤษไวใ้หช้าวต่างชาติเรียนเขา้ใจง่ายขึ-นดว้ย  ท่านอยูเ่ผยแพร่ที	ออสเตรเลีย
ประมาณ   30 กวา่ปี  จึงกลบัมาจาํพรรษา ที	พกัสงฆส์วนทิพย ์จ.นนทบุรี จนถึงปัจจุบนั 
(2554)   เป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน  ที	มีขอ้วตัรปฏิบตัิสมบูรณ์แบบ เป็นเนื-อนาบุญที	
หาไดย้ากยิ	งในยคุปัจจุบนัองคห์นึ	งกว็า่ได ้   

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองทีเดียวว่า 
" ครูบาขาวปี  วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็นช้างนาฬาคิริง ส่วนในหลวงองค์
ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลยก์นะ   ..!!! "    ( ชา้งป่าเลไลย ์คือพระโพธิสตัว ์) 
----------------------------------- 
 
 “พระองคท์รงมีกระแสจิตแรงมาก ฉนัเองยงัสู้ท่านไม่ได”้   
เรื	องปรารถนาพุทธภูมินี	 พระองค(์ในหลวง)    ปรารถนามานาน      แต่เวลานี-
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 ) 



 

"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 ฉนัมื-อเดียว เดินทางธุดงคไ์ปตามป่าหลายแห่ง
รวมเวลาหลายสิบปี    ตอ้งเจออุปสรรค ความทุกขล์าํบากมากมาย    บางคราวตอ้งอด
อาหารหลายวนั 
   

 ภายหลงัท่านมาจาํพรรษาประจาํที	วดัพระพทุธบาทตากผา้   แต่เมื	อมีโอกาสแม้
จะชราภาพมากแลว้ท่านกย็งันาํพาภิกษุสามเณร   ออกเดินธุดงคไ์ปอยูต่ามป่าหรือป่าชา้
เป็นครั- งคราว  และไดก้่อตั-งโรงเรียนพระปริยตัิธรรม จดัตั-งสาํนกัปฏิบตัิธรรมวิปัสสนา
กรรมฐาน   พฒันาจนวดัพระพทุธบาท    จากที	เคยร้างมาพนักวา่ปีจนเจริญรุ่งเรือง        
เป็นพระที	มีจริยวตัรอนังดงาม   และมีวตัรปฏิบตัิที	เคร่งครัดอยา่งมาก 

 

 
 

ประวตัโิดยย่อ 
ของแต่ละท่านที�กล่าวชื�นชมในหลวง 

 
ซึ�งแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรม 

มีผลงานในการทําประโยชน์ให้ประเทศชาติ 
และพระศาสนาอย่างมากมาย  

 
 
 
 

 



 

 หลงัเสร็จกิจ  พระอาจารยว์นั  กอ็อกธุดงคป์ลีกวิเวกตามป่าเขา 
ในภาคเหนือและลงไปภาคใตอ้ยูห่ลายปี   จึงเดินทางกลบัไปที	ภาคอิสาน  
และไดก้่อตั-ง..  วดัถํ-าอภยัดาํรงธรรมขึ-น   ซึ	 งอยูใ่นเขตเทือกเขาภูพาน  
 
 ในช่วงแรกนั-นความเป็นอยูใ่นวดัค่อนขา้งลาํบากมากแต่กเ็หมาะแก่การภาวนา 
ต่อมามีปัญหาการเมืองเกิดกลุ่มคอมมิวนิสต ์ พระอาจารยว์นักโ็ดนเพง่เลง็และปองร้าย
เพราะคิดวา่ท่านสนบัสนุนพวกอยูป่่า แต่ท่านกไ็ม่หนีเพราะเชื	อมั	นในกรรมดี  เคยรับ
กิจนิมตไ์ปเจริญพทุธมนตแ์ละตอ้งเทศนใ์ห้ญาติโยมฟังในตอนเยน็ดว้ย  กวา่จะกลบัถึง
วดักค็ ํ	ามืด  จึงถูกทหารกราดยงิดว้ยปืนM16  แต่พระอาจารยว์นัและคณะกเ็ดินกลบัวดั
ดว้ยอาการปกติโดยไม่มีใครเป็นอะไร    ภายหลงัผูบ้งัคบับญัชาทาหาร กไ็ดไ้ปกราบขอ
ขมาเพราะเป็นความเขา้ใจผิดกนั (เป็นช่วงประกาศเคอร์ฟิวหา้มออกจากบา้นในยาม
วิกาล ทหารคิดวา่เป็นผูก้่อการร้าย)  
 
 
 นอกจากเป็นพระวิปัสสนาจาร ที	มีจริยวตัรอนังดงามและเคร่งครัดใน         
การปฏิบตัิ สามารถเทศนาธรรมไดล้ึกซึ- งจนเป็นที	นิยมของประชาชนผูใ้ฝ่ในธรรม   
พระอาจารยว์นั ยงัไดส้ร้างประโยชนใ์หก้บัประเทศอีกเช่น สร้าง ร.ร.อภยัดาํรงธรรม  
และใหทุ้นนกัเรียนพร้อมสนบัสนุนค่าใชจ้่าย ค่าอุปกรณ์แก่โรงเรียนหลายแห่ง   
   
 

 
 

 ท่านมุ่งเนน้การปฏิบตัิใหเ้ป็นแบบอยา่งมากกว่าเทศน์ใหฟ้ัง    
เมื	อชาวบา้นนิยมไปขอพร ท่านจึงเขียนโอวาทไวว้่า  ...  

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

 



 

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

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร)  

วัดถํ�าอภัยดํารงชัย จ.สกลนคร 
 
 
 พระอาจารยว์นัตั-งใจออกบวชดว้ยตวัเอง  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	สุดกไ็ดฝ้ากตวั
เป็นศิษยร์ับใชใ้กลช้ิดอุปัฏฐากพระอาจารยม์ั	น ภูริทตัโต ซึ	 งไดเ้ดินทางมาจาํพรรษาที	
วดันี-พอดี   ในขณะนั-นกไ็ดร้ับความเมตตาจากพระอาจารยม์หาบวั ญาณสัมปันโนและ
พระอาจารยอ์งคอ์ื	นๆ คอยแนะนาํในการอุปัฎฐากพระอาจารยม์ั	นดว้ย ต่อมาท่านไดล้า
ไปปลีกวิเวกไปภาวนาในป่าอนัรกทึบ   
 

 หลวงปู่แหวน เป็นพระที	มุ่งเนน้การปฏิบตัิธรรมเพียงอยา่งเดียว เป็นพระสาย
วิปัสสนา ไม่รับกิจนิมนตโ์ดยเดด็ขาด มีจริยะวตัรงดงาม เทศนาสั	งสอนญาติโยมดว้ย
หลกัธรรมอนัลึกซึ- 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�วัดดอยแม่ปัeงจนมรณภาพ ในวันที� 2 ก.ค.2528  สิริอายุ 98 ปี 

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



 

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

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑัฒโน) 
ไดบ้อกเล่าถึงความสนพระราชหฤทยั ในพระพทุธศาสนา  
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั   ซึ	 งมีมาตั-งแต่ครั- งทรงพระเยาว ์ดงันี-   ............ 
 
 "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนา
อย่างสมบูรณ์ มาตั�งแต่พระชนมพรรษายังน้อย  ดงัที	ไดเ้คยทราบไว ้ ไดท้รงพอพระ
ราชหฤทยัในการฟังเทศน์ที	มีอยูเ่ป็นประจาํ ในคราวบาํเพญ็พระราชกุศลถวายที	      
พระบรมศพรัชกาลที	 ๘  แมจ้ะเป็นเทศนก์ณัฑย์าว กท็รงพอพระราชหฤทยัฟัง ทรงเริ	ม
สนพระราชหฤทยัในพระพทุธศาสนา    เมื	อไดท้รงพบปะกบัพระมหาเถระผูใ้หญ่  
กม็ีพระราชปุจฉาและทรงสดบัขอ้ธรรมนั-นๆ   อยูเ่นืองๆ    โดยเฉพาะมีโอกาสเฝ้า  
สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ วดับวรนิเวศวิหาร(ม.ร.ว.ชื	น นพวงศ)์ ไดท้รงสดบัฟังธรรมเป็น
ครั- งคราวตลอดมา ทาํให้ทรงเขา้พระราชหฤทยัในธรรม  และสนพระราชหฤทยัใน
พทุธศาสนามากขึ-น" 
 

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



 

 
 เมื	อหลวงพ่อเขียนหนังสือ กลัวคนจะหาว่าอวดอุตริมนุษยธรรม ก็เลยไม่
เปิดเผยตวั    และใชน้ามปากที	เติมคาํวา่  "ฤาษี" เขา้ไป  ซึ	 งหมายถึงนกับาํเพญ็ภาวนา   
จึงกลายเป็น.. ฤาษีลิงดาํ   ต่อมางานเขียนของท่านเป็นที	แพร่หลายและมีผูค้นสนใจเป็น
จาํนวนมากและอยากทราบว่าใครคือผู ้เขียน   ก็สืบๆ กันมาจนทราบภายหลังว่า          
คือ พระมหาวีระองคน์ี- เอง    
 

 ตอนแรกท่านก็บอกว่า   ท่านไม่ไดช้ื	อนี-      ท่านชื	อ  "มหาวีระ"     
แต่ส่วนมาก  คนก็ชอบเรียกท่านว่า    "ท่านฤาษีลิงดาํ"  มากกว่า     
ท่านก็บอก   "เออ.. ฤาษีลิงดํากฤ็าษีลิง"          ท่านก็เลยใชช้ื	อนี- เรื	อยมา    
 
 
 
( ชื	อ "ลิงดาํ"  เป็นชื	อเล่นที	หลวงพอ่ปานเรียกท่าน  ดงันั-นคนธรรมดาอยา่งพวกเรากไ็ม่
ควรจะเรียกตามนะครับ  ควรจะเรียกหลวงพอ่ฤาษีอยา่งเดียว    จะไดไ้ม่เป็นการลบหลู่
ท่านโดยไม่ไดต้ั-งใจ   การเรียกบุคคลผูม้ีคุณธรรมควรระมดัระวงัการเรียกชื	อดว้ย   
เพราะชื	อเล่นแบบนี-พระผูใ้หญ่ท่านใชเ้รียกศิษยข์องท่านเท่านั-น )   
 
 
 

[เรื�องเล่าแถมพเิศษ] 
  
 คุณบรรณศาลา ศิษยผ์ูใ้กลช้ิดไดเ้ขียนเล่าในหนงัสือหลวงตาวดัป่าบา้นตาดไว้
วา่ เมื	อครั- งชุมชนหลงัวดับวรเกิดไฟไหม ้  ชาวบา้นเขา้ไปกราบขอความช่วยเหลือ  
จากท่านเจา้ประคุณ สักพกัท่านจึงเสดจ็ขึ-นไปบนตึกกรรมฐานชั-นห้า  ทรงมองขึ-นไป
บนทอ้งฟ้า โบกมือ 3 ครั- ง   กบ็งัเกิดกลุ่มเมฆและฝนตกลงมาอยา่งหนกั ดบัไฟที	กาํลงั
ไหมส้นิทในเวลาไม่นาน เมื	อเสดจ็ลงมาเพื	อกลบักุฎิ ฝนกห็ยดุตกในทนัที   ประชาชน
ดีใจนํ- าตานองหนา้ ต่างกม้ลงกราบกบัพื-นไปตลอดทางที	ท่านกลบักุฎิ  ซึ	 งเป็นพระ
เมตตาที	ชาวบา้นยา่นวดับวรฯ   จดจาํกนัไดด้ี   
 
 เป็นเพียงเกล็ดเล็กน้อย ที	หยิบยกมาให้อ่านประดบัความรู้ อาจไม่จาํเป็นตอ้ง
เชื	อกไ็ด ้    พลงัจิตนั-นมีจริง   เป็นที	ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์บางสาขาบา้งแลว้   
บางประเทศในทวีปยุโรป ถึงกบัจา้งนักพลงัจิตเขา้ทาํงานราชการโดยตรง และมีการ
คน้ควา้วิจยักนัอยา่งจริงจงั   
 
 หากสนใจลองศึกษาขอ้มูลไดม้ากมายจากอินเตอร์เน็ตและวารสาทเกี	ยวกบั
ศาสตร์ดา้นนี- โดยตรง  วิชาพลงักายทิพยเ์พื	อสุขภาพก็เป็นศาสตร์ที	ไดร้ับการยอมรับ
เป็นแพทยท์างเลือกแขนงหนึ	งไปทั	วโลก    ยงัมีอีกหลายอยา่งที	คิดวา่   "งมงาย"   
แต่วิทยาศาสตร์กาํลงัพิสูจน์ไดเ้รื	อยๆ  

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



 

 หลวงปู่สิม เนน้ย ํ-าใหเ้ห็นความสาํคญัของการปฏิบตัิภาวนาวา่ เป็นหนทางอนั 
สูงสุดที	จะทาํใหค้นพน้ทุกข ์ดงัคาํสอนตอนหนึ	งวา่    "ทางพระสอนให้ละชั	วทาํความดี 
แต่กไ็ม่ใหต้ิดอยูใ่นความดี ให้บาํเพญ็จิตให้ยิ	งขึ-น จนถึงไม่ติดดีติดชั	วจึงจะพน้จากโลก
นี-ไปได ้ 
 
 เพราะแมคุ้ณความดีจะส่งผลให้เป็นสุขไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ เป็นเทพ 
อินทร์ พรหม กต็าม แต่เมื	อกาํลงัของกุศลกรรมความดีนั-นๆ หมดลง กย็อ่มตอ้ง กลบัมา
เวียนวา่ยตายเกิดอีก ทางพระจึงมุ่งสอนให้มุ่งภาวนา ทาํจิตให้รวม ระวงัตั-งมั	น ทาํจิตให้
มีปัญญารู้ความเป็นจริงดว้ยตนเอง จนถอดถอนอุปทานความยดึมั	นถือมั	นต่างๆ      
ออกเสีย    จึงจะเป็นไปเพื	อความสิ-นภพสิ-นชาติ   หมดทุกขห์มดยากโดยแทจ้ริง" 
 
 
 หลงัจากธุดงคไ์ปหลายแห่งและหมดภาระกิจทางคณะสงฆ ์  ในปี พ.ศ.2510 
หลวงปู่สิมไดม้าจาํพรรษาถาวรทีวดัถํ-าผาปล่อง ในคืนวนัที	 13 สิงหาคม 2535 หลงัจาก
พาพระเณรและญาติโยมนั	งภาวนาจนถึงเวลาประมาณ 21.30 น. ท่านกน็ั	งพกั ตรวจดู
บริเวณภายในถํ-าอีกประมาณ 20 นาที คลา้ยกบัจะเป็นการอาํลา ก่อนกลบัเขา้กฏุิที	พกั
ดา้นหลงัภายในถํ-าผาปล่อง และไดม้รณภาพในเวลาประมาณตีสาม  
 

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

 หลวงตาพระมหาบวั ออกบวชเมื	ออาย ุ 20 ปี  ตั-งใจศึกษาและปฎิบตัิอยา่ง
จริงจงั สอบไดน้กัธรรมเอก และเปรียญ 3 ประโยคไดภ้ายใน 7 พรรษา หยดุเรียนบาลี
ไวแ้ค่นั-นเพื	อมามุ่งเนน้การปฏิบตัิสมาธิภาวนา  เพราะเชื	อมั	นวา่การจะหลุดพน้ตอ้งดว้ย
การปฏิบตัิอยา่งจริงจงัเท่านั-น  จึงมุ่งหนา้ไปทางป่าเขาแถวนครราชสีมา ท่านมุ่งมั	นกบั
การปฏิบตัิมาก โดยนั	งสมาธิเตม็กาํลงัคราวละ 9-10 วนั โดยเวน้ 2 คืนบา้ง 3 คืนบา้ง  
จนกน้แตก   ปฏิบตัิเขม้ขน้ไม่ค่อยไดฉ้นัอาหาร  นานๆ จึงออกบิณฑบาตรครั- งหนึ	ง  
บางคราวหายไปนาน จนชาวบา้นเป็นห่วง นึกวา่มรณะภาพ ตอ้งส่งคนมาดู  
 
 ท่านปฏิบตัิจริงจงัต่อเนื	องถึง 9 ปี จนสิ-นสงสยัในหลกัธรรม รู้แจง้ในอริยสัจ  
และประกาศไดว้า่ชาตินี- ท่านจะเกิดเป็นชาติสุดทา้ยไม่กลบัมาเกิดอีกแลว้  ซึ	 งหลายคน
กไ็ดป้ระจกัษก์บัตาตนเองมาแลว้วา่  ผม เลบ็ และแมแ้ต่ชานหมากของหลวงตา 
กลายเป็นพระธาตุตั-งแต่ขณะที	ท่านยงัดาํรงธาตุขนัธห์รือมีชีวิตอยู ่  เส้นผมที	เป็นพระ
ธาตุกม็ีรูปร่างเดิมคือเป็นเส้นๆ แต่กลายเป็นแกว้ใส เป็นที	อศัจรรยใ์จสาํหรับผูพ้บเห็น
อยา่งมากทีเดียว หลงัวนัพระราชพิธีเพลิงศพ กป็รากฎผลึกแกว้ใสในกระดูกท่าน
จาํนวนมาก  และต่อมาไม่นาน ทุกอยา่งที	เกี	ยวกบัท่านกก็ลายเป็นพระธาตุจาํนวนมาก 
 
 ตลอดระยะเวลาที	บวช หลวงตาเป็นพระที	สมถะสนัโดษเป็นอยา่งมาก  
แมต้่อมาจะเป็นพระที	มีชื	อเสียงมีผูค้นศรัทธาจาํนวนมากแลว้กต็าม  ท่านกย็งัวางตวั
เหมือนเดิม ไม่ถือตวัเขา้พบง่าย ออกเดินบิณฑบาตรจนกระทั	งเดินไม่ไหวกย็งัเมตตาให้
พระเลขา(ท่านปิK ว) อุม้บาตรไปแทน (ดว้ยเมตตาอยากใหญ้าติโยมไดท้าํบุญกบัท่าน)   



 

ประวตัิโดยย่อ : หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร 
 
 หลวงปู่สิม ตั-งใจออกบวชดว้ยตวัเองตั-งแต่อาย ุ17  สามเณรสิมไดฟ้ังธรรมและ
ไดเ้ห็นขอ้วตัรของพระอาจารยม์ั	น เกิดความเลื	อมใสเป็นอยา่งมากจึงขอถวายตวัเป็น
ศิษย ์ โดยขอญตัติใหม่มาเป็นธรรมยตุิกนิกายโดยมีพระอาจารยม์ั	นเป็นประธานในพิธี 
และตามพระอาจารยม์ั	นไปจาํพรรษาในจงัหวดันครพนม  เมื	ออายคุรบจึงไดอุ้ปสมทบ
เป็นพระภิกษุและไดไ้ปจาํพรรษาอยูก่บัพระอาจารยส์ิงห์ ขนฺตยาคโม     ซึ	 งสอนให้
พิจารณาอสุภกรรมฐานโดยขดุศพขึ-นมาพิจารณา และหลวงปู่สิมกป็ฏิบตัิอยา่ง
เคร่งครัดโดยถือการไปเยี	ยมป่าชา้เป็นธุดงควตัร   
 
 ปี พ.ศ. 2479 (พรรษาที	 8)    สมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์(อว้น ติสฺโส)      ซึ	 งเป็น
สังฆนายกรูปแรกของไทย  ไดเ้อ่ยปากขอตวัหลวงปู่สิม กบัท่านพระอาจารยส์ิงห์วา่ 
"พระองคน์ี- มีลกัษณะเป็นผูม้ีบุญบารมี ผมจะขอตวัให้ไปอยูด่ว้ยจะขดัขอ้งหรือเปล่า"     
หลวงปู่สิม    จึงไดร้่วมเดินทางมากบัสมเดจ็ฯ ที	วดับรมนิวาส มาจาํพรรษาและศึกษา
พระธรรมวินยั ทาํให้หลวงปู่สิม  ไดร้ับความรู้แตกฉานในพระธรรมวินยัมากขึ-น         
หลวงปู่สิม อยูร่ับใชส้มเดจ็ฯ และรับทาํหนา้ที	อบรมสั	งสอนกรรมฐานให้แก่พระเณร
จาํนวนมาก  ต่อมาไดข้ออนุญาตเดินธุดงคก์ลบัมาโปรดญาติโยมทีบา้นเกิดตามคาํ
อารธนา และไดก้่อตั-งสาํนกัสงฆแ์ละพฒันาต่อมาเป็นวดัสนัติสงัฆารามในปัจจุบนั 
( ซึ	 งมีสาขาอีก 9 แห่ง ) 
 

ลาํบากกวา่นี-อยา่งมาก และอาจตอ้งขายสมบตัิของชาติเพื	อประทงัชีวิตเหมือนประเทศ
อื	นๆ นกัลงทุนกจ็ะไม่กลา้มาลงทุน การกูย้มืเพื	อมาบริหารประเทศกจ็ะทาํไมไดเ้พราะ
ไม่มีหลกัประกนั  ทองคาํกบัเงินทุนสาํรองสาํคญัแค่ไหน วงการธุรกิจคงจะทราบกนัดี   
 
 สรุปคือเรารอดพน้หายนะทางการเงินมาได ้ส่วนหนึ	งเพราะหลวงตาที	เป็นผูน้าํ
โครงการช่วยชาติ  ท่ามกลางเสียงคดัคา้น  และไม่เห็นดว้ยและมองท่านแง่ลบ        
แต่ผา่นมาสิบกวา่ปี ถึงเห็นผลวา่สิ	งที	ท่านทาํไวน้ั-น ส่งผลดีต่อชาติและบา้นเมือง
อยา่งไร  สมดงัที	 พระอาจารยม์ั	นเคยทาํนายไวใ้นอดีตวา่  "พระมหาบวัผูน้ี-  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   กลบัเห็นวา่ท่านเมตตาเราดว้ยซํ- า      อนันี- ยกตวัอยา่ง ใหเ้ห็นวา่..        
สิ	งที	เราไดฟ้ังไดย้นิ  หรือไดร้ับการบอกเล่ามา   บางทีอาจไม่ใช่อยา่งทิ	คิดกไ็ด ้ 



 

หลวงปู่สิม พทฺุธาจาโร (สาํนกัสงฆถ์ํ-าผาปล่อง เชียงใหม่)  ไดก้ล่าวไวว้า่.. 

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

  คัมภีร์อนาคตวงศ์บันทึกว่า   พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่า ในอนาคต        
ช้างป่าเลไลยก์จะไดต้รัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าในอนาคต(พระโพธิสัตว์)  เป็นองค์ที	 10 
ต่อจากพระศรีอาริยเมตไตร   
 
 
         ก่อนหน้าที	หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโรจะเขา้วงัเพื	อรับพระราชทานเลื	อนสมณศกัดิO   
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร  ไดป้ระสพอุบตัิเหตุ "ตกเหว"!!  ที	หลงักุฏิที	ถ ํ-าผาปล่อง ซึ	 งมี
ความลึกถึงราว "5 เมตร" ซึ	 งหากเป็นคนธรรมดา การกลิ-งตกลงไปลึกเพียงนั-น หากไม่
โดนแง่หินภูเขาอนัคมกริบแทงตายกต็อ้งบาดเจบ็สาหสัอยา่งไม่ตอ้งสงสัยเป็นแน่นอน 
 
 แต่หลวงปู่ท่านกลบัไม่ไดถ้ึงแก่กาลมรณภาพหรือบาดเจ็บสาหัสอยา่งที	น่าจะ
เป็นแต่ประการใด ๆ เลย  เวน้แต่มีแผลชํ- าที	บริเวณใบหน้าและตามลาํตวัเล็กน้อย
เท่านั-น  สร้างความแปลกใจให้แก่บรรดาศิษยานุศิษยผ์ูท้ี	 มีโอกาสไดเ้ขา้กราบใกลช้ิด
และทุก ๆ คน  ก็ยิ	งแปลกใจยิ	งขึ-นไปอีก   เมื	อหลวงปู่สิมท่านบอกเป็นนัยภายหลงั
เหตุการณ์ร้ายแรงที	สุดนั-นว่า...      "จริงๆแลว้ ที	ตายของหลวงปู่  ก็อยูท่ี	กน้เหวนั	น
แหละนะ..!!!???"  

 สาํหรับท่านที	อยากรู้เรื	องลึกๆ สามารถหาอ่านไดจ้ากหนงัสือ หลวงตาวดัป่า
บา้นตาด ซึ	 งรวบรวมเนื-อหาโดยคุณหลวง  หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านไดฟ้รีที	 
www.jozho.net  มีเวอร์ชั	น DVD เป็นการเล่าเรื	องพร้อมภาพ ซึ	 งจะมีรายละเอียดที	ทาํ
ใหห้ลายคนตอ้งแปลกใจวา่ หลวงตาท่านทาํประโยชนใ์ห้ประเทศชาติและมีคุณวิเศษ 
เปี	 ยมเมตตา   สมถะกวา่ที	พวกเราเคยคิดไวม้ากมายแค่ไหน    ขอยกตวัอยา่งจาก  
เหล่าพระอริยะ  พระเกจิอาจารยแ์ต่ละท่าน ซึ	 งไดก้ล่าวถึงหลวงตาพระมหาบวัไวด้งันี-  
 

"ท่านมหาบัวนี�แหละ ที�จะเป็นที�พึ�งของหมู่คณะในวันข้างหน้านะ" .. " ในอนาคตเบื�อง
หน้า   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   กล่าวชมหลวงตาในการสนทนาถามปัญหาธรรมครั- งหนึ	ง 
 
"บุญอะไร  ก็ไม่เท่าบุญที�ทํากับหลวงตามหาบัว... เสียดายที	โยมพอ่โยมแม่ของอาตมา
ตายไปเสียก่อน หาไม่แลว้ จะตอ้งให้มาทาํบุญกบัหลวงตาเสียเลยทีเดียว.." 
(หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก  พระอาจารยข์องหลวงพอ่สนอง กตปุญโญ วดัสังฆทาน) 



 

"วันหนึ�งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ�งของโลก" 

"ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ ปรารถนาพุทธภูมิ" 

หลวงพ่อพธุ ฐานิโย  (พระราชสังวรญาณ)  วัดป่าสาลวัน  จ.นครราชสีมา 

 
 
 หลวงพอ่พธุตั-งใจออกบวชดว้ยตวัเองเมื	ออายเุพียง 15 ปี สอบไดน้กัธรรมตรี
ในพรรษาแรก และสอบนกัธรรมเอกไดเ้มื	ออายเุพียง 18 ปี  สอบไดเ้ปรียญ 4 ประโยค
และออกธุดงคต์ั-งแต่ยงัเป็นสามเณรนั	นเอง   ไดม้ีโอกาสเรียนวิปัสสนากรรมฐาน
เริ	มแรกโดยการฝากตวัเป็นศิษยข์องท่านพระอาจารยเ์สาร์ กนัตสีโล    และต่อมาจึงไป
ฝากตวัเป็นศิษยข์อง   หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน    ในภายหลงั   
 
 
 ปี พ.ศ. ๒๔๘๙  หลวงพ่อพุธอาพาธหนักเป็นวณัโรคจนหมอไม่รับรักษา แต่
ไดห้ลวงปู่ฝั- น อาจาโร  สอนให้เพ่งอาการ ๓๒  โดยให้พิจารณาถึงความตายให้มาก 
หลวงพ่อพุธก็ตั-งใจนั	งสมาธิ  เดินจงกรม  ภาวนาจนจิตรวมเป็นสมาธิในระดบัที	ลึก  
และจิตกแ็สดงความตาย (เป็นนิมิต)   ให้เห็นจนเขา้ใจในธรรมชาติของความตาย  
ไม่นานโรคกบ็รรเทาดว้ยธรรมะโอสถจากการทาํวิปัสสนากรรมฐาน   และตอ้งใชเ้วลา
ถึง 10 ปี โรคจึงหายขาดโดยที	ไม่ไดพ้ึ	งหมอ  แต่ใชธ้รรมะรักษาเพียงอยา่งเดียว    
 
 

หลวงปู่ดู่รักในหลวงมาก 

 
             ในสมยัที	หลวงปู่มีชีวิต ท่านจะกาํชบัใหลู้กศิษยข์องท่านเอาบุญจากการภาวนา   
รวมเขา้กบับุญของพระพทุธเจา้   และพระอรหนัตสาวกทั-งหลาย   ถวายใหใ้นหลวง 
รวมทั-งแผเ่มตตาใหเ้ทพเทวาผูป้กรักษาพระองคท์่าน ให้มีความสุขแลว้กก็รวดนํ-าให ้ 
เจา้กรรมนายเวรของพระองคท์่าน ให้ไปเกิดในสุคติภูมิ   หลวงปู่กล่าววา่..  " หากไม่มี
ในหลวง พระพทุธศานากต็ั-งอยูไ่ม่ได ้ "  หลายครั- งที	ลูกศิษยจ์ะรับทราบไดว้า่ หลวงปู่
จะเขา้ที	เพื	ออธิษฐานช่วยในหลวงในยามที	พระองคท์รงพระประชวร 
 
 หลวงปู่สอนวา่  นกัปฏิบตัิตอ้งไม่ลืมประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
เพราะสามสถาบนันี- เกื-อกูลให้เราไดร้ับความร่มเยน็เป็นสุข  ไดร้ับความสัปปายะแก่
การปฏิบตัิธรรมสืบต่อกนัมาถึงปัจจุบนั  สาํหรับองคข์องหลวงปู่ดู่เองนั-น  ตั-งแต่บดันั-น
จนกระทั	งทุกวนันี-  แมก้าลเวลาล่วงเลยไปหลายสิบปี กิจวตัรที	ท่านทาํอยูม่ิไดข้าด คือ 
การสวดมนตถ์วายพระพรแด่ในหลวงทุกวนัตลอดมา ขอให้มีพระชนมายยุิ	งยนืนาน
เป็นมิ	งขวญัคนไทยตลอดไป   หลวงปู่ดู่ท่านไดก้ล่าวไวอ้ีกวา่     
 "เพราะพระเจ้าแผ่นดิน(ร.9) ท่านปฏิบัติ(ธรรม)  
  ต่อไปพุทธศานาในเมืองไทยจะเจริญขึ�น   เพราะท่านเป็นผู้นําเป็นแบบอย่าง"         
นอกจากนี-หลวงปู่ยงักาํชบัให้แผเ่มตตาให้ประเทศชาติ  ดงัเช่น ... 
การอธิษฐานช่วยประเทศชาติของ หลวงปู่เกษม เขมโก (สุสานไตรลกัษณ์ )   
[  หลวงปู่เกษม  จะมีคาถากาํกบัดว้ยวา่   "รัฐะ ปาลา สมัคคา สทา โหนตุ"  ] 


