
 

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" 

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

( ติดตามภาพกิจกรรมบุญ และผลงานทั-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   



 

คาํชื�นชมที�มีต่อในหลวงจากปากของพระอริยะ  ที�หลายคนเคารพศรัทธาอยูแ่ลว้              
อาจทาํให้ฉุกคิดไดว้่า  สิ�งที�เชื�อที�คิด และทาํไป    มนัถูกตอ้งสมควรหรือไม่  
และเพราะเหตุใด บุคคลที�งดงามไปดว้ยศีลจารวตัร ทาํประโยชน์ให้ประเทศชาติ
มากมาย    ถึงไดม้ีความคิดไปในทางสรรเสริญ ชื�นชมพระองคท์่านทั/งหมด  
 
 ขอ้ความในหนงัสือ  ส่วนใหญ่รวบรวมมาจากเสียงเทศน์หรือหนงัสือของ
ผูท้รงคุณธรรมแต่ละท่านที�บนัทึกไว ้ สาํหรับเรื�องส่วนนอ้ยที�มาจากคาํบอกเล่านั/น  
เห็นว่ามาจากแหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือพอสมควร  จึงนาํมารวมไวด้ว้ย แต่ใชเ้ป็น
เพียงส่วนเสริม เหมือนเล่าสู่กนัฟังเท่านั/น  โดยถือโอกาสนาํประวตัิและผลงาน
ของแต่ละท่านแบบยอ่สั/นเขา้ใจง่ายมาเผยแพร่ เพื�อประกาศคุณความดีของ         
ครูบาอาจารยใ์ห้คนรุ่นหลงัไดรู้้จกัไปพร้อมกนัดว้ย    
 
 ขอนาํตวัอยา่งขอ้ความจากพระอาจารยท์่านหนึ� ง ซึ� งในสมยัก่อนที�จะมา
บวชเป็นพระ ท่านเป็นผูท้ี�มีความสาํเร็จทางโลกสูงมาก มีตาํแหน่งระดบัสูงใน
องคก์รใหญ่  เป็นผูป้ฏิบตัิธรรมและมีงานเขียนดา้นธรรมะตั/งแต่ยงัเป็นฆราวาส  
เมื�อบวชเป็นพระ ก็เนน้สอนการปฏิบตัิเพื�อดบัทุกขอ์ยา่งเดียวดว้ย "การเจริญสติ" 
ไม่มีวตัถุมงคล ไม่มีพุทธพาณิชย ์ ในการแสดงธรรมครั/ งหนึ� ง หลวงพ่อไดก้ล่าวถึง
ในหลวงรัชกาลที� ๙ ไวด้งันี/  ...  
 

คนดีมีศีลกนัให้มากกว่านึ/   ก็จะดึงเอานกัการเมืองที�ดี มาบริหารบา้นเมืองไดเ้อง  
กฎแห่งกรรมเขาไม่ยอมให้คนเลวมาก มาปกครองคนดีทั/งประเทศไดน้านหรอก  
 
 ความดีไม่ตอ้งไปที�ไหน ให้เริ�มทาํกบัคนใกลต้วั  พ่อแม่ ลูก คนรัก  เพื�อน
ร่วมงาน เพื�อนบา้น สรรพสัตวท์ั/งหลายที�ตอ้งพบเจอ  ตอ้งฝึกสิ�งพื/นฐานที�จาํเป็น
ให้กบัตนเองซะก่อน ดว้ยการสะสม "เมตตา" ซึ� งจะเกิดไดจ้ริง ดว้ยการเริ�มตน้จาก
ชีวิตประจาํวนั  ความเมตตา ปราณี  ความหวงัดีต่อกนัทาํไดง้่ายไม่เสียเงิน    
ฝึกมีนํ/ าใจกบัสิ�งใกลต้วั  ไม่ใช่นึกถึงแต่จะทาํบุญที�วดั นึกแต่จะใชเ้งินซื/อบุญ  
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�  "กตัญ8ู รู้คุณ"  เท่านั/น   
 

                        ขอความเจริญทั	งทางโลกและทางธรรมมีแด่ทุกท่านยิ�งๆ ขึ	นไป 
                                                             โจโฉ   



 

 "ข่าวลือ" ถูกใชเ้ป็นเครื�องมือในการทาํลายฝ่ายตรงขา้มเสมอมา ไม่ว่าจะ
เป็นสงครามในอดีต หรือแม้แต่การหวงักอบโกยผลประโยชน์ของต่างชาติใน
ปัจจุบนั    หลายประเทศถูกต่างชาติยดึครอง (โดยทางออ้ม เช่นทางเศรษฐกิจ)  
กเ็ริ�มตน้ดว้ย.. การปล่อยข่าวลือทาํลายผูน้าํเป็นอนัดบัแรก     ซึ� งปัจจุบนั   "ลือ"  
ไปไดไ้วกวา่อดีต    เพราะผลของความเจริญทางดา้นเทคโนโลย ี และสื�อออนไลน์    
ธุรกิจการคา้ก็อาศยัข่าวลือในรูปของ "งานวิจัย" ที�มกัแสดงผลดา้นดีแต่ไม่บอก
ขอ้เสียเพื�อส่งเสริมสินคา้ตวัเอง  หรือเพื�อทาํลายคู่แข่ง   
 
 สินคา้สุขภาพหลายอยา่งทั/งที�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�ห้อขาดสารเสริมฤทธิI ที�จะไดผ้ลจริง เท่ากบักินฟรี หรือทาํร้ายตวัเอง ฯลฯ 
 

 บทพาหุง เขาให้สวดเพื�อให้ระลึกพระคุณของพระพุทธเจา้  ว่าท่านชนะ
ทุกอยา่ง แมแ้ต่ชา้งตกมนั ท่านชนะไดด้ว้ยความเมตตา    คืออดทน    อดกลั/น    
ไม่โกรธ ไม่ตอบโต ้     มีแต่ความรักให้ศตัรู     บทสวดตอ้งการให้เราจดจาํและ
ระลึกถึงจุดนี/  แลว้นาํมาใช ้  ไม่ใช่ว่าสวดแลว้จะชนะทุกอยา่ง มนัตอ้งเขา้ใจแลว้
นอ้มนาํมาใชก้บัตวัเองดว้ย  เห็นหลายคนชอบเอาบทนี/มาสวดเพื�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  เขามีสิทธิI ที�จะไม่เคารพรักพ่อเรา ถา้อยากให้เขารักเหมือน
เรา ก็ตอ้งชี/แจงขอ้มูลที�แทจ้ริง ดว้ยเหตุผลที�น่าเชื�อถือให้เขาฟัง  และตอ้งทาํดว้ยใจ
ที�เมตตาและปล่อยวางหากเขาไม่เขา้ใจ   ไม่ใช่ปากพรํ� าบอกแต่ว่า "รักพ่อ" แต่ไม่
เคยทาํดีเพื�อพ่อเลย  ไม่เคยให้ขอ้มูลที�ถูกกบัคนที�เขา้ใจผิด  



 

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

 สาํนกังานทรัพยส์ินส่วนพระมหากษตัริย ์ ไดเ้ผยขอ้มูลประจาํปี 2553  
และชี/แจงวา่ ตามที� "นิตยสารฟอร์บส์" ไดล้งข่าววา่..  ในหลวงเป็นพระมหากษตัริย์
รวยที�สุดในโลกนั/น   ไม่เป็นความจริง    พระราชทรัพยข์องในหลวง   คือ ..  
"ทรัพย์สินส่วนพระองค์"            ส่วนทรัพยส์ินส่วนพระมหากษตัริยเ์ป็น .. 
"ทรัพย์สินของรัฐและของแผ่นดิน"  ซึ� งมีรัฐบาลโดย รมต.กระทรวงการคลงัเป็น
ประธานกรรมการเป็นผูร้ับผิดชอบ     แต่ก็ยงัมีผูเ้ขา้ใจผิดเรื�องนี/อยูไ่ม่นอ้ย   
.. 
“ หลงัปี 2479 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตให ้ 
ส.ป.ก. นาํที�ดินประมาณครึ� งหนึ�ง (ประมาณกวา่ 44,000 ไร่) ไปจดัสรรให้ประชาชนได้
มีที�ทาํกิน และไดท้รงตั/งกองทุนขึ/นมาเพื�อสนบัสนุนการพฒันาบนที�ดินเหล่านี/ดว้ย ”  
. 
 ที�ดินในความดูแลของสาํนกังานทรัพยส์ินฯ ไม่ไดถู้กใชเ้พื�อแสวงหา
ผลประโยชน์อยา่งเช่นเอกชนทั�วไป โดยที�ดิน 93% ให้เช่ากบัหน่วยราชการ องคก์รที�
ทาํงานเพื�อสังคม และประชาชนที�มีรายไดน้อ้ย และชุมชนอีกกว่าร้อยแห่ง ในอตัราที�
ต ํ�ามาก  มีที�ดินประมาณ 7% เท่านั/น ที�ใหเ้อกชนเช่าในเชิงพาณิชย ์  มีการลงทุนหลกัใน
สองกิจการ คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (SCG)   
เป็นการลงทุนของสาํนกังานทรัพยส์ินฯ ที�กระทรวงการคลงัดูแล 

 ถา้เขา้ใจเรื�องของพลงัทางจิตที�สามารถส่งถึงกนัได ้จะเขา้ใจเลยว่า ทาํไม
การสวดมนตถ์วายพระพรจึงมีผล ทาํไมการสาบแช่งกนั การทาํคุณไสยจ์ึง
สามารถทาํได ้  ยิ�งถา้เป็นการทาํของคนจาํนวนมาก  "ยิ�งมีผลมาก"   เหมือน
เทียนเล่มเล็ก   หากนาํมาจุดพร้อมกนั หลายลา้นดวง   ก็ส่องสว่างและมีพลงังาน
มากขึ/นกว่าเดิมหลายเท่า   
 
 

 คนส่วนใหญ่เวลาเห็นในหลวงประชวร   กจ็ะรู้สึกสงสาร  ร้องไห ้
กงัวล  เครียด !!  คุณรู้ไหมวา่ถา้คิดพร้อมกนัแบบนี/หลายลา้นคน   

....  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�งขึ/น    



 

คํานํา 
 
 ประเทศที�มีศูนยร์วมจิตใจใหป้ระชาชนไดย้ดึเหนี�ยว จะส่งผลให้ประชาชนรัก
สามคัคี และก่อเป็นพลงัเหนียวแน่น ที�สามารถคานอาํนาจนกัการเมืองชั�วและอาํนาจ
ครอบงาํจากต่างชาติได ้  คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้วา่  ที�กาํลงัผจญกบัความลาํบากหรือ
เศรษฐกิจไม่ดีนั/น   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
คนทั/งชาติ  หากไม่มีสถาบนัใหย้ดึเหนี�ยว  ผูค้นจะแตกแยกความสามคัคีง่ายขึ/น  
นกัการเมืองมีโอกาสทาํอะไรไดอ้ิสระไม่ตอ้งเกรงใจใคร และต่างชาติกส็ามารถซื/อตวั
นกัการเมืองหรือร่วมมือกบัคนเหล่านี/     ในการขายสมบตัิของชาติ     หรือกอบโกย  
ออกกฎหมายแอบแฝงใหต้่างชาติเอาเปรียบเราไดง้่ายขึ/น (..กวา่ทุกวนันี/ ) 
 
 เปรียบสถาบนัคือเจา้ของประเทศ  คนเป็นเจา้ของบา้นยอ่มจะไม่ขายบา้น
ตวัเองเพื�อแลกผลประโยชนอ์นัเลก็นอ้ย แต่คนที�มาเช่าบา้นหรือมาทาํหนา้ที�แค่ชั�วคราว  

 
 ทาํไปสกัพกั แลว้จินตนาการให้เห็นภาพดอกไมพ้ร้อมกลิ�นและบรรยากาศเยน็
สบายพร้อมแสงสีทองอ่อนๆ  ส่งออกจากตวัเราไปโปรยปรายรอบพระองคท์่านหรือ
บุคคลที�เรารัก   นอ้มนึกใหพ้ระองคท์รงสดชื�น ขอทรงไดก้ลิ�นหอมและรู้สึกสุข
เหมือนกบัที�เรากาํลงัรู้สึกเป็นสุขอยูใ่นขณะนี/    ( หากส่งความรู้สึกเจาะจงไปตรง
บริเวณที�เจบ็ป่วย จะส่งผลชดัขึ/น ช่วยไดจ้ริงๆ ) 

 
 
 อาจจะนาํดอกไมจ้ริงที�มีกลิ�นหอมเช่น "ดอกมะลิหรือจาํปี"  มาร่วมดว้ยกไ็ด ้ 
จะทาํใหไ้ดผ้ลดีขึ/น    เพราะกลิ�นดอกไมจ้ริง จะช่วยให้สมองมีความสุข   และจบั
ความรู้สึกไดช้ดักวา่  ( ดดัแปลงมาจาก :  สมาธิแนวกายทิพยเ์พื�อสุขภาพ สมาธิแสง
สวา่งของท่านสตัยาไสยบาบา  และสมาธิกหุลาบ ของ อ.ฉาดฉาน บุนนาค )   
 
 
 พลงังานทางจิตมีจริง    การทดลองทางวิทยาศาสตร์    พิสูจน์ใหเ้ห็นวา่         
ความรักความหวงัดี   สามารถส่งหากนัระยะไกลได ้   มีผลกบัคลื�นสมองของคนอื�น  
และเปลี�ยนแปลงโมเลกลุนํ/ าให้เป็นนํ/าที�ดีขึ/นได ้  เห็นชดักบัอาหารที�คุณแม่ทาํจะอร่อย
กวา่คนอื�น ซึ� งพิสูจน์แลว้วา่ เกิดจากความรักบริสุทธิI จากแม่ ออกจากใจไปเปลี�ยน
โมเลกลุนํ/าในอาหารนั�นเอง    
 



 

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    ถามวา่ถา้หากเสียงส่วนใหญ่เป็นแบบนี/   
จะมีวจิารณญาณในการเลือกตั/ง เลือกผูน้าํและใชส้ิทธิไดถู้กตอ้ง และดีต่อ
ส่วนรวมไดจ้ริงหรือ  ดงันั/นในแต่ละประเทศ จึงควรมีรูปแบบการปกครอง
เป็นประชาธิปไตยในลกัษณะที�แตกต่างกนัไป 

 

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

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



 

วิธีการที�ดีที�สุด ไม่ไดห้มายถึงตอ้งเป็นสิ�งที�ดีที�สุดกบัทุกคน  มนัตอ้งมีความพอเพียง
และสมดุลสอดคลอ้ง กบัผูค้นและวิถีชีวิตของคนในแต่ละชาติดว้ย  
 
  ดงันั/นในหลายประเทศจึงจาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการปกครองที�เหมาะสมกบั
ประชากรของตนเอง โดยหลกัสาํคญัตอ้งมีผูน้าํสูงสุดเป็นศูนยร์วมใจของคนทั/งชาติ 
ให้มีสามคัคีรวมพลงักนัเป็นหนึ�งไดจ้ริง  ซึ� งในประเทศไทยกใ็ชร้ะบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข   แลว้กท็าํใหป้ระเทศเรารอดพน้หายนะจาก
การยดึครองทั/งทางตรงและทางออ้มจากต่างชาติมาไดต้ลอด  เป็นชาติเดียวในภูมิภาคที�
รักษาเอกราชมาไดจ้นทุกวนันี/    
 
 หากยงัมีผูน้าํทางจิตวิญญาณที�ครองใจคนในชาติให้เป็นหนึ�งเดียวได ้ จะไม่
สามารถกอบโกยและยดึครองประเทศเหล่านั/นได(้เตม็ที�)  สิ�งนี/ เป็นสิ�งที�ฝ่ายจอ้งทาํลาย
รู้ดี จึงพยายามใส่ร้ายป้ายสี สร้างหลกัฐานเทจ็ และมีกระบวนการสร้างข่าวลืออยา่ง
ต่อเนื�องมาเป็นสิบๆปี   มีผูใ้หญ่ซึ� งเป็นประธานชมรมธรรมะแห่งหนึ�ง เคยเล่าใหฟ้ัง
ก่อนเสียชีวิตวา่  กระบวนการนี/ เทเงินลงมาในสมยัก่อน 150 ลา้น เพื�อจา้งคนไปปล่อย
ข่าวลือตามตลาดและร้านเสริมสวยโดยตรง  โดยหวงัผลระยะยาว เพราะเห็นชดัวา่คน
ไทยเชื�อคนง่ายโดยเฉพาะข่าวลือ และผูถู้กกล่าวหากล็งมาแกข้่าวเองไม่ได ้ 
 
  แหล่งที�ปล่อยไดด้ีที�สุดกค็ือเหล่าแม่บา้นร้านคา้ต่างๆ  และปากต่อปากที�ส่งต่อ
กนัมาเป็นสิบปี ส่งผลให้เราหลายคนกค็งจะไดย้นิข่าวลือต่างๆ เกี�ยวกบับุคคลสาํคญั 

 
 

ผมไม่ใช่คนคลั�งหรืองมงายเรื�องไสยศาสตร์ 
แต่ก็ศึกษามามากพอจนรู้ว่า..  พลงัจิตมีจริง 

และคนที�ปฏิบตัิธรรมจนมีฤทธิI อ่านใจคนไดม้ีอยูจ่ริง 
"พสิูจน์และเจอมากบัตัวเองแล้ว" 

 
ซึ� งท่านเหล่านี/สามารถมองเห็นความจริงไดช้ดัวา่ 

ใครดีไม่ดีอยา่งไร  คิดอยา่งไร 
แล้วทุกท่านที�ผมเจอมานั	น   ล้วนสรรเสริญชื�นชมใน 

พระบารมีและพระจริยวัตรของ   

"ในหลวงรัชกาลที� ๙ "   
 

 
 



 

หลายอยา่งอยูใ่นที�ลบัเกินคนทั�วไปจะเขา้ถึง  แมแ้ต่คนสนิทกย็งัเขา้ถึงไดไ้ม่ทุกเวลา 
และยอ่มเป็นไปไม่ไดท้ี�เหล่าคนสนิทต่างๆ จะพร้อมใจกนั "ทรยศ" มาเล่าให้ฟัง   
 
 ขอ้มูลที�เผยแพร่ส่วนใหญ่ มกัอา้งวา่ไดย้นิมาแบบนั/น พนกังานที�นั�นเล่าแบบนี/  
แต่หาหลกัฐานจริงไม่ได ้ เป็นแค่ข่าวลือแต่คนฟังกด็นัเชื�อและบอกต่อกนัไป  น่าจะคิด
ไดว้า่ เรื�องแบบนี/มาพดูมั�วๆ อาจติดคุกได ้  มีประโยชนอ์ะไรเอามาพดู ทาํไมตอ้งโชว์
บตัรให้ดู  บางคนอา้งวา่ฟังจากคนรับใช ้ จากคนสนิทของท่าน ซึ� งเขาเห็นวา่เป็นคน
บา้นเดียวกนัเลยเล่าให้ฟัง ถามวา่เรื�องใหญ่โตและมีผลต่อชีวิตคนเล่าขนาดนี/  จะกลา้
เสี�ยงมาเล่าใหค้นพึ�งรู้จกั ดว้ยเหตุผลแค่วา่เป็น.... "คนบา้นเดียวกนั "   เท่านั/นหรือ !!! 
คิดกนัหน่อยไหม ??  
 
 ตวัอยา่งของนิตยสารต่างชาติที�ลงขอ้มูลบิดเบือนให้ท่านเป็นกษตัริยท์ี�รวยที�สุด 
กเ็ป็นตวัอยา่งที�เห็นไดช้ดัวา่   มีการโจมตีใส่ร้ายจริง    ขอ้มูลมากมายที�แสดงถึง  
พระอจัฉริยะภาพและพระบารมีของในหลวง  มีใหพ้ิสูจนแ์ละตรวจสอบไดเ้สมอ   
หากท่านไม่เขา้ใจและคิดวา่ไม่อยากเชื�อ  กข็อใหล้องปฏิบตัิธรรมสักพกั   สวดมนตท์ุก
วนัทาํความดีกบัส่วนรวมใหม้าก  "คนดีย่อมเห็นความดีของผู้อื�นได้ง่าย"  หากจิตของ
ท่านเปี� ยมดว้ยเมตตา   กจ็ะเขา้ใจไดไ้ม่ยากวา่    ทาํไม ในหลวง ถึงไดเ้ป็นที�สรรเสริญ 
ชื�นชมของเหล่าพระอริยะมากมายหลายรูปขนาดนี/    

 
 

"นางแก้วคู่บารมี" 
 
 จากประวตัิของพระพทุธเจา้และพระโพธิสตัวห์ลายองค ์ จะเห็นไดว้า่จะตอ้งมี
คู่บุญบารมีที�ปรารถนาจะติดตามเพื�ออุปัฎฐากดูแลพระองคท์่านดว้ย เช่น พระมเหสี 
ราชโอรส  ราชธิดา  พระประยรูยาท  นายทหารเอกคู่บารมี   ฯลฯ  
 
 เพราะการเป็นพระโพธิสตัวจ์ะตอ้งบาํเพญ็บารมียาวนาน  ซึ� งจะมีผูป้รารถนา
เป็นสาวกติดตามไปทุกภพทุกชาติเป็นจาํนวนมาก และผูท้ี�จะมาเกิดเป็นคู่บารมีนั/นก็
ตอ้งมีบุญมีวาสนาบารมีเหมาะสมกนัดว้ย โดยเฉพาะคู่ครอง ที�ตอ้งมีบารมีและ
คุณธรรมอื�นๆ ใกลเ้คียงกนั  ไม่อยา่งนั/นจะเกิดมาเป็นคู่ครองโดยเฉพาะคู่บารมีไม่ได้
เดด็ขาด    
 
 ซึ� งเรื�องนี/กต็รงกบัที�หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน ไดก้ล่าวไวใ้จความ
โดยยอ่วา่ .. "ในหลวงและพระราชีนี คือ หัวใจของชาติไทยเรา  ให้พากันเทอดทูน"        
 
 

ดงันั/นจึงพดูไดว้า่ .. พระองคท์ั/งสองคือคู่พระบารมีกนัโดยแท ้ 
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
 



 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที�  ๙  ทรงเป็นที�ยอมรับทั/งจาก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   รวมถึงพระอริยะและผูท้รง
คุณธรรมหลายท่าน ว่าทรงสนพระทยัในการศึกษาปฏิบตัิธรรม ทั/งทฤษฎีและ
การปฏิบตัิสมาธิ-วิปัสสนากรรมฐาน ทรงสนใจจริงจงัทั/งขณะทรงออกบวช
และหลงัทรงลาสิกขาแลว้  กย็งัทรงนิมนตพ์ระกรรมฐานใหม้าแสดง  
พระธรรมเทศนาในพระราชวงัเป็นประจาํ  
 
 
 เสด็จพระราชดาํเนินพบปะเพื�อสนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์
หลายองคท์ั�วประเทศ  เช่น    สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์,    หลวงปู่ ฝั/ 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   
 

โดยเรียนรู้ธรรมะผา่นโลกของโอปปาติกะ หรือ โลกหลงัความตาย  ซึ� งเป็นการเขียน
ดว้ยการอิงหลกัตามพระไตรปิฎกที�ท่านเชียวชาญอยา่งมาก   ไม่ไดก้ล่าวลอยๆ          
ขาดเหตุผลแบบงมงาย       การอธิบาย ยงัประกอบไปดว้ยงานวิจยัของต่างชาติ   
และบทความแปลจากทั�วโลก    เพื�อแสดงเหตุผลประกอบให้คนรุ่นใหม่เขา้ใจไดว้า่ 
โลกหนา้มีจริง นรกสวรรคม์ีจริง   และนอ้มนาํมาสู่การเขา้ใจธรรมะขั/นสูงไดอ้ยา่งไร  
(ซึ� งมีตาํราและการสอนหลายวิธี สาํหรับบุคคลที�จริต ปัญญาแตกต่างกนั) 
 
 ในปีพ.ศ.2518 ไดก้่อตั/งศูนยป์ฏิบตัิธรรมแคมป์สนขึ/นเพื�อใหเ้ป็นที�ศึกษา
คน้ควา้วิจยัและฝึกอบรมดา้นวิปัสสนากรรมฐาน และต่อมาไดม้อบใหเ้ป็นสมบตัิของ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (มจร.)   อาจารยพ์ร เป็นผูด้าํเนินการตรวจชาํระคมัภีร์
อรรถกถา-ฎีกา ซึ� งเป็นหนงัสืออธิบายพระไตรปิฎก และไดส้่งมอบใหก้บั มจร.         
ซึ� งตรวจชาํระและจดัพิมพิIไดเ้สร็จแลว้ถึง 47 คมัภีร์  เป็นการมอบองคค์วามรู้เพื�อความ
เขา้ใจในพระธรรมอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง   เปรียบดงัไดม้อบสมบตัิอนัลํ/าค่าไวใ้หก้บั
พระเณรและพทุธศาสนิกชนไทยเลยทีเดียว  
 
 
[พระไตรปิฎกภาษาเดิมลึกซึ/ งมาก ตอ้งผูท้ี�แตกฉานเท่านั/นถึงจะตีความไดร้อบคอบ
และถูกตอ้ง คนธรรมดาแค่อ่านตามตวัหนงัสือกจ็ะเขา้ใจคลาดเคลื�อนไดง้่าย  
และปัจจุบนักม็ีคนเขา้ใจผิดเยอะมาก    ดงันั/นจึงจาํเป็นจะตอ้งไดร้ับคาํอธิบายจาก 
ผูท้ี�ศึกษาปฏิบตัิมาอยา่งชํ�าชองอีกที] 



 

: รวมคําพูดจากพระอริยะหลายรูปที�กล่าวถึง ในหลวงรัชกาลที� ๙ 
 

"พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงปฏิบตัิพระราชกิจทางพระพทุธศาสนา 
อยา่งสมบูรณ์ มาตั/งแต่พระชนมพรรษายงันอ้ย ทรงพอพระราชหฤทยัในการฟังเทศนท์ี�
มีอยูเ่ป็นประจาํ เมื�อไดท้รงพบปะกบัพระมหาเถระผูใ้หญ่ กม็ีพระราชปุจฉาและทรง
สดบัขอ้ธรรมนั/นๆ อยูเ่นืองๆ " 
 

 “...พระ ภิกษุพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระผนวชดว้ยพระราชศรัทธา
ที�ตั/งมั�นในพระพทุธศาสนาอยา่งแทจ้ริง ประกอบดว้ยพระปัญญา และไดท้รงปฏิบตัิ
พระธรรมวินยัอยา่งเคร่งครัด...” 

 
“...ดา้นที�เป็นการส่วนพระองคน์ั/น กท็รงปฏิบตัิพระองคย์ดึมั�นอยูใ่นคุณธรรม 

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

ประวตัิย่อ อ.พร รัตนสุวรรณ 
 
 อ.พร รัตนสุวรรณ เกิดเมื�อปี พ.ศ.2461 เขา้กรุงเทพฯ มาอยูว่ดัมหาธาตุยวุราช-
รังสฤษฎิI ตั/งแต่อาย ุ 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
ตั/งใจศึกษาพระไตรปิฎก-อรรถกถาอยา่งเดียวถึง 4 ปีเตม็  โดยไม่รับกิจนิมนตใ์ดๆ เลย     
พ.ศ.2491 เปิดโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตยข์ึ/นเป็นครั/ งแรกที�เชียงใหม่  ออกเทศน์
อบรมธรรมะใหแ้ก่นกัเรียนและประชาชนทั�วไป ต่อมาถูกนิมนตม์าอยูท่ี�วดัอุโมงค ์ 
และไดต้ั/งพทุธนิคมเชียงใหม่  สวนพทุธธรรม ฯลฯ 
 
 
 เมื�อยา่งอาย ุ30 ในปี 2492  ไดร้่วมกบัหลวงพอ่ปัญญานนัทะภิกข ุ เทศน์อบรม
นกัเรียนและประชาชนในเทศบาลเชียงใหม่จนไดร้ับความนิยมอยา่งมาก เพราะเป็น
แนวหลกัธรรมเนน้เหตุผลไม่งมงายเขา้ใจง่าย จึงทาํให้เกิดการก่อสร้างพทุธสถาน- 



 

หลวงปู่ดู่  รักในหลวงมาก  สวดมนต์ถวายในหลวงทุกวนั 
 
 ในสมยัที�หลวงปู่มีชีวิต ท่านจะกาํชบัให้ลูกศิษย ์ ใหเ้อาบุญจากการภาวนา 
รวมเขา้กบับุญของพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกทั/งหลาย ถวายใหใ้นหลวง  
รวมทั/งแผเ่มตตาให้ เทพเทวาผูป้กรักษาพระองคท์่าน ให้มีความสุขแลว้กก็รวดนํ/ าให้
เจา้กรรมนายเวรของพระองคท์่านให้ไปเกิดในสุคติภูมิ  หลวงปู่กล่าววา่ ... 
"หากไม่มีในหลวง พระพุทธศาสนาก็ตั	งอยู่ไม่ได้" หลายครั/ งที�ลูกศิษยจ์ะรับทราบไดว้า่  
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) 
----------------------------------- 

อ.พร รัตนสุวรรณ  
 
         อ.พร รัตนสุวรรณ  ถือเป็นปราชญท์างพระพทุธศาสนาท่านหนึ�งของไทยกว็า่ได ้  
ท่านเชี�ยวชาญทั/งทฤษฎีและปฏิบตัิ  รอบรู้ในการการทาํสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน  
แตกฉานในพระไตรปิฎก-ปรัชญาและศาสตร์ต่างๆ หลายแขนง  ไดท้าํประโยชน์ให้
ประเทศชาติและพระศาสนาไวอ้ยา่งกวา้งขวาง  เป็นผูท้ี�แจกแจงธรรมะไดอ้ยา่งลึกซึ/ ง  
มีผลงานทางตาํรา และก่อตั/งหน่วยงานเผยแพร่ศาสนาไวม้ากมาย    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    ลกัษณะเช่นนี/
เป็นลกัษณะของผูม้ีบุญ   และผูท้ี�จะประสบความสาํเร็จ    การจะมีคนรัก รํ� ารวยสุข-
สบายไดจ้ริง     จะตอ้งเกิดจากมีพลงัเมตตาในตนเอง  เป็นพลงัที�ดึงให้มีคนอยาก
ช่วยเหลือสนบัสนุน    เตม็ใจรับใชห้รือทาํงานให้  "  
 



 

"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 " 
หลวงปู่บุญฤทธิE ปณฺฑิโต ที�พักสงฆ์สวนทิพย์  จ.นนทบุรี 
(พระธรรมทูตที�ไดร้ับการยอมรับวา่แตกฉานในพระไตรปิฎกและวิปัสสนากรรมฐาน) 

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

 ก่อนจะละสงัขาร ท่านครูบาไดต้ื�นจากจาํวดัแต่เชา้ ปฏิบตัธรรมตามกิจวตัร 
เมื�อถึงเวลาท่านลุกนั�งสมาธิ สาํรวมจิตสงบระงบั  และมรณภาพในท่านั�งสมาธิภาวนา 
เมื�อวนัที� 17 ส.ค.2527 สิริอาย ุ 87 ปี (67 พรรษา)  หลงัพระราชทานเพลิงเสร็จสิ/น
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 
  
รวมทั/ง ๔ ประการนี/  ท่านเรียกวา่ อธิษฐานธรรม    
คือ ธรรมที�ควรตั/งไวใ้นใจ  
 
------------------------- 



 

"ในหลวงพระองค์นี	 ท่านเป็นพระโพธิสัตว์น๊ะ.." 

 พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต  (เจ้าคุณนรฯ) 
 
 
 
 

 พระผูม้ีจริยวตัรงดงาม   สละความสุขทางโลกที�ถือวา่มีครบทุกอยา่ง   
ทั/งฐานะ ยศและคู่ครอง   ออกบวชตลอดชีวิต   ฉนัมื/อเดียว 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�มนํ/าฝนจากภาชนะที�ทาํจากกะลามะพร้าวขดั ที�นอนมีเพียงจีวรเก่าปูบางๆ  ภายในกุฎิ
มีโลงศพและโครงกระดูกเพื�อไวพ้ิจารณาธรรมและเจริญกรรมฐาน  ยนิดีสนทนาธรรม
กบัญาติโยมเป็นเวลาสั/นๆ เฉพาะหลงัทาํวตัรเชา้-เยน็เท่านั/น   ไม่รับกิจนิมนต ์ แต่จะ
มุ่งเนน้การปฎิบตัิสมาธิภาวนาอยูใ่นกฎุิ  

รับอุปถมัภศ์ูนยเ์ลี/ยงเดก็บน้เหล่าใหญ่ บา้นส่องดาว บา้นท่าศิลา   สร้างอ่างเกบ็นํ/า     
ทาํถงักรองให้ชาวบา้น โครงการหลายโครงการที�ทาํให้ชาวบา้นหลายอาํเภอไดม้ี
นํ/ 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.หลงัจากนั/นรับแขก 
กวาดลาดวดัและทาํงานอื�นๆ      19.00 อบรมพระเณร      22.00 จึงจาํวดัพกัผอ่น   
 
 จะเห็นไดว้า่ท่านเป็นพระปฏิบตัิจริงๆ    มีจริยวตัรที�งดงามน่าเคารพ 
และเป็นไปเพื�อการหลุดพน้เท่านั/น   เป็นพระที�ไม่สนใจลาภสกัการะ ตอนแรกท่าน
ตั/งใจอุปสมบทเป็นพระเมื�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) 

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



 

"พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื�น แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย.." 

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ 
 
 
 หลวงปู่แหวน ออกบรรพชาเป็นสามเณรเมื�ออาย ุ 9 ปี  ตั/งใจศึกษาปฏิบตัิจน
สามารถอ่านตาํราใบลานไดแ้ตกฉาน  ทั/งภาษาขอมและลา้นนาไดต้ั/งแต่ยงัเป็นสามเณร  
(วา่กนัวา่ตอนอาย ุ13 ปีเท่านั/น)  ขยนัทาํสมาธิภาวนา เงียบขรึมพดูนอ้ย  
ฉนัอาหารมื/อเดียว  
 
 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	วดัดอยแม่ปัFง จ.เชียงใหม่ ตามการนิมนตข์องพระ
อาจารยห์นู เพราะเนื	องจากหลวงปู่ชราภาพมากแลว้และท่านกอ็าพาธตอ้งผา่ตดัขาที	
อกัเสบ  สาเหตุน่าจะมาจากการเดินธุดงคใ์นป่าเขาเป็นเวลาหลายสิบปี    

 มีเรื�องอศัจรรยใ์นช่วงแรกวา่ ท่านเกิดอาพาธอยา่งหนกัอาเจียน และถ่ายจน
หมดแรง แต่สุดทา้ยไดฉ้นัเกลือที�เหลือจากการฉนัมะขามป้อมของพระอาจารยม์หาบวั
ที�ติดไปดว้ย อาการกห็ายเป็นปลิดทิ/ง   
 
 
 ในป่านั/นเอง  ท่านใช้ความอดทนต่อหญิงสาวที�มาย ั�วยวน  ในที�สุดเห็นว่า
สถานที�ไม่เหมาะสม     จึงตอ้งหลีกออกมา    แลว้ตดัสินใจเดินทางไปธุดงคก์บั 
พระอาจารยม์หาบวั พอใกล้วนัวิสาขะ จึงเดินทางกลบัมาอุปัฎฐากพระอาจารยม์ั�น
เหมือนเดิม  ซึ� งพระอาจารยม์ั�น ไดใ้ห้กาํลงัใจและใหโ้อวาทวา่ การเจริญอานาปาณสติก็
เป็นทางที�ดีเหมือนกนั เพราะการเจริญกรรมฐานแต่ละอยา่ง เมื�อจิตจะรวมลงเป็นสมาธิ
นั/น ยอ่มนอ้มลงสู่คลองอานาปาณสติเสียก่อน  จึงรวมลงเป็นสมาธิ                    
พระอาจารยท์ั/งหลายไดก้ล่าวไวว้า่  “กรรมฐาน 40 ห้องเป็นนอ้งของอานาปาณะ” ดงันี/   
 
 
 ในปีต่อมาพระอาจารยว์นักก็ราบลาไปธุดงคภ์าวนาอีกและเมื�อพระอาจารยม์ั�น
อาพาธ ท่านกไ็ดก้ลบัมารับใชอุ้ปัฎฐากพระอาจารยม์ั�นจนถึงวนัมรณภาพและฌาปนกิจ
เสร็จ ถือวา่เป็นผูท้ี�ไดอุ้ปัฎฐากพระอาจารยม์ั�นไดย้าวนานที�สุดนบัเวลาไดป้ระมาณ 5 ปี 
เพราะปกติพระอาจารยม์ั�นจะไม่อยุท่ี�ใดนานนกั เพราะท่านเป็นนกัปฏิบตัิจึงเปลี�ยน
สถานที�บาํเพญ็ไปเรื�อยๆ  
 
 



 

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

 
สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก(เจริญ สุวฑัฒโน)  
ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตั/งแต่  พ.ศ.2469   ขณะอาย ุ14 ปี  
ทรงขึ/นดาํรงตาํแหน่ง พระสงัฆราชองคท์ี� ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เมื�อ พ.ศ. 2532   
(จนถึงปัจจุบนั 2554)     
 
 ทรงสอบไดน้กัธรรมเอก เปรียญธรรม 9 ประโยค ทรงนิพนธต์าํราทางดา้น
พทุธศาสนาไวเ้ป็นจาํนวนมาก  ทั/งตาํราการศึกษาของนกัเรียนบาลี  ตาํราพระธรรม
เทศนา  งานแปลเป็นภาษาต่างประเทศ  ฯลฯ   ท่านศึกษาการปฏิบตัิสมถภาวนาจาก
พระป่ากรรมฐานสายพระอาจารยม์ั�น  ไดร้ับการยอมรับจากคณะสงฆแ์ละผูแ้ตกฉาน
ในธรรมวา่..   ทรงเป็นทั	งนักปริยัติที�เป็นพหูสูตรและนักปฏิบัติที�เคร่งครัด  
 
 ทรงไดร้ับแต่งตั/ง  ให้ทาํหนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาพระพทุธศาสนา  
และงานบริหารคณะสงฆม์ากมายหลายตาํแหน่ง หลายวาระ  ทรงมีบทบาทในการ
เผยแพร่ พฒันา   ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาในหลายๆ ดา้น    ทั/งในและต่างประเทศ   
ทรงบูรณะซ่อมสร้าง   ปูชนียสถาน  วดั  เจดีย ์ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นจาํนวนมาก   
 

"เขาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก" 

หลวงพ่ออุตตมะ (พระครูอุดมสิทธาจารย์)  วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี 

 หลวงพอ่พดูถึงผูย้ิ�งใหญ่ระดบัประเทศคนหนึ�ง   
 
 พระเกจิอาจารยช์ื�อดงัเป็นที�นบัถือของชาวไทยเชื/อสายมอญและชาวพทุธ
ทั�วไป     ชื�นชอบการธุดงคบ์าํเพญ็เพียรบนป่าเขาเป็นวตัร    เป็นเวลานานหลายปี   
ท่านเป็นชาวพม่า     ออกบวชเป็นสามเณรเมื�อาย ุ18 ปี    และตั/งใจบวชตลอดชีวิต   
ขยนัศึกษาทั/งทางปริยตัรและปฏิบตัิ  โดยสอบไดน้กัธรรมเอกและเปรียญ 8 ประโยค 
(ซึ� งสูงสุดของพม่าในขณะนั/น) และมีความรู้ในดา้นวิปัสสนากรรมฐาน และรอบรู้ใน
เรื�องพทุธอาคมเป็นอยา่งดี (จึงสามารถธุดงคใ์นป่าเขาสมยัก่อนซึ� งอนัตรายมากๆ) 
 
 
 ภายหลงัท่านจึงไดธุ้ดงคเ์ขา้มาจาํพรรษาในประเทศไทยและไดร้่วมกบั
ชาวบา้นสร้างสาํนกัสงฆข์ึ/นในจงัหวดัราชบุรี ต่อมาไดร้ับอนุญาตจากกรมการศาสนา
ให้ใชช้ื�อวา่ วดัวงักว์ิเวการาม หลวงพอ่อุตตมะไดร้ับการยอมรับเขา้เป็นคณะสงฆไ์ทย
และไดร้ับการเลื�อนยศตามลาํดบั จนสุดทา้ยไดร้ับพระราชทานเลื�อนสมณศกัดิI เป็น 
พระราชอุดมมงคลพหลนราทร เมื�อ พ.ศ. 2534   
 

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



 

“...พระภิกษุพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  จะไดท้รงพระผนวชตามราชประเพณีเพียง
อยา่งเดียวเท่านั/น หามิได ้ แต่ทรงพระผนวชดว้ยพระราชศรัทธาที�ตั/งมั�นใน
พระพทุธศาสนาอยา่งแทจ้ริง มิไดเ้ป็นบุคคลจาํพวกที�เรียกวา่ “หวัใหม่” ไม่เห็นศาสนา
เป็นสาํคญั  แต่ไดท้รงเห็นคุณค่าของพระศาสนา   ฉะนั/น ถา้เป็นบุคคลธรรมดาสามญัก็
กล่าวไดว้า่...  “บวชด้วยศรัทธา”   เพราะทรงผนวชด้วยพระราชศรัทธา  ประกอบด้วย
พระปัญญา และได้ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด...” 
 
 สมเดจ็พระสังฆราช ยงัไดท้รงกล่าวถึงพระราชจริยวตัร  ของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวว่า    “ในด้านหน้าที�ราชการนั	น  ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทาง
พระพุทธศาสนา ตามราชประเพณีโดยมิได้ขาดตกบกพร่อง  เช่น... พระราชกรณียกิจ
เนื�องในเทศกาลสําคญัทางพระพุทธศาสนา พระราชทานพระบรมราชูปถมัภใ์นการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ ทั/งในกรุงเทพฯ และในหวัเมือง   

 
 พระราชทานแต่งตั/งสมณศกัดิI แด่พระสงฆใ์นการเอื/ออาํนวยแก่การปกครอง
คณะสงฆ ์  และเชิดชูผูท้รงศีลทรงธรรมให้เป็นที�ปรากฏ       ตลอดถึงพระราชทานพระ
บรมราชูปถมัภ ์   การสั�งสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั/งในประเทศและ
ต่างประเทศ     ในดา้นที�เป็นการส่วนพระองคน์ั/น   ก็ทรงปฏิบตัิพระองคย์ึดมั�นอยูใ่น
คุณธรรม ของพระพทุธศาสนา มีราชธรรม  เป็นตน้     ทรงศึกษาพระพุทธศาสนา และ
ทรงนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเป็นส่วนพระองค์ในโอกาสต่างๆ 
และบํารุงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดปีฏิบัติชอบเป็นจํานวนมากมไิด้ขาด...” 

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�มใจเท่าบวชครั/ งนี/  และทาํนายถึงหลวงพอ่ฤาษีไวอ้ีกวา่ 
บวชแลว้จะไม่สึก  จะมีบริวารมากและตอ้งอยูส่อนเหล่าศิษยจ์นตาย  
 
 พออาย ุ 21 สอบไดน้กัธรรมตรี อาย ุ 22 สอบไดน้กัธรรมโท อาย ุ 23 สอบได้
นกัธรรมเอก และในระหวา่งพรรษาที� 1-4 ท่านกเ็คร่งครัดในการศึกษาปฏิบตัิวิสสนา
กรรมฐาน และเรียนดา้นอภิญญา  ออกธุดงคไ์ปอยูใ่นป่าชา้ และปลีกวิเวกตามป่าเขาใน
หลายจงัหวดั  ไดม้ีโอกาสศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารยห์ลายท่าน หนึ�งในนั/นคือ
หลวงพอ่ปาน โสนนัโท  เมื�ออาย ุ29 สอบไดเ้ปรียญ 4 ประโยค และไดร้ับแต่งตั/งเป็น
เจา้คณะ 4 วดัประยรูวงศาวาส และอาย ุ35 ไดม้ารับตาํแหน่งเจา้อาวาสวดับางนมโคอยู่
ประมาณ 6 ปี  
 
 ตลอดชีวิตท่านเดินทางไปจาํพรรษาในหลายวดั เพราะเป็นธรรมเนียมนกั
ปฏิบตัิที�มกัจะตอ้งเปลี�ยนที�ภาวนาไปเรื�อยๆ เพื�อไม่ใหต้ิดในลาภสักการะ และตอ้ง
แสวงหาที�เหมาะสมกบัการบาํเพญ็เพียรมากที�สุด  ในที�สุดท่านกม็าอยูจ่าํพรรษาประจาํ
ที�วดัท่าซุงในปี 2511  ไดพ้ฒันาจากวดัเลก็ๆจนเจริญเป็นอยา่งมากจนโด่งดงัไปทั�ว
ประเทศ 



 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   (วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี) 

 
"… ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของไทย  ทํางานปรารถนาความเป็นอะไร     
ทํางานกนัจนไม่มีเวลาพักผ่อน..." 
 
 
   " พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนี/ คือหัวใจ
ของชาติไทยเรา ให้พากนัเทิดทูน อยา่พากนัดูถูกเหยยีดหยามทาํลาย เช่นอยา่งจะทาํลาย
จะไม่ให้มีพระเจา้อยูห่ัว มนัคนเกิดมาแลว้พ่อแม่ตายหมด มีแต่ลูกกาํพร้าหยิมแหยมๆ 
มนัใชไ้ม่ไดน้ะ    สกุลใดที�มีคนคบัแคบอยูใ่นบา้นนั/นเมืองนั/นแลว้   สกุลนั/นไม่เจริญ  
สกุลใดที�มีความกวา้งขวาง มีจิตใจอนักวา้งขวาง พิจารณารอบคอบเพื�อทาํประโยชนแ์ก่
ส่วนรวมผูน้ั/นเป็นผูด้ี   
 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูข่องพวกเราคือหัวใจของคนไทยทั/งชาติ ให้พากนั
ทะนุถนอมนะ อยา่พากนัไปทาํลาย จะมีแต่ลูกหยอมแหยมๆ พอ่แม่ผูใ้หค้วามร่มเยน็ไม่
มีมนัไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรตอ้งรักษาส่วนใหญ่เอาไว ้ ในประเทศไทยเราก็คือ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั-สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินี นี/ คือหวัใจของชาติให้
พากนัเคารพเทิดทูน อะไรที�เป็นหลกัใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากนัรักษา พากนั
เทิดทูน อยา่พากนัทาํลายโดยอวดดี " 

“พระองค์ทรงมีกระแสจิตแรงมาก ฉันเองยงัสู้ท่านไม่ได้”   
 
 เรื�องปรารถนาพทุธภูมินี� พระองค(์ในหลวง)ปรารถนามานาน แต่เวลานี/บารมี
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" เป็น
นามปากกาของท่านในการเขียนหนงัสือเท่านั/น ซึ� งเป็นชื�อเล่นที�หลวงพอ่ปานท่านใช้
เรียกพระมหาวีระ   ท่านเล่าใหฟ้ังวา่  ในชาติก่อนๆ สมยัหลวงพอ่ปานเกิดเป็นฤาษี 
พระมหาวีระไดเ้กิดเป็นลิงอาศยัอยูแ่ถวนั/นมีความคุน้เคยกนัดี และเมื�อกลบัมาเกิดใหม่
กซ็นเหมือนลิง ประกอบกบัผิวท่านคลํ/า  หลวงพอ่ปานเลยเรียก เป็นชื�อเล่นใหม่วา่ 

"ลงิดาํ"   



 

หลวงตาฉนัมื/อเดียวในบาตร อยูกุ่ฎิไมเ้รียบง่ายหลงัเลก็ๆ บริขารกข็องธรรมดาและใช้
อนัเดิมต่อเนื�องมาเป็นเวลานาน  ผา้ขนหนูแมข้าดแลว้กย็งัใชต้่อจนหมดสภาพ   
 
 วดัเป็นวดัป่าแท้ๆ  ไม่มีนํ/าไม่มีไฟ  ไม่มีโทรศพัท ์ (พึ�งจะมามีนํ/ าในตอนหลงั)  
ไม่มีพทุธพาณิชย ์ ไม่มีเครื�องลางของขลงั  ไม่มีเทพเจา้อะไรให้กราบไหว ้ ยกเวน้พระ
ประธานที�เป็นองคร์ะลึกถึงพระพทุธเจา้องคเ์ดียว กบัรูปพอ่แม่ครูบาอาจารยเ์ท่านั/น   
โบสถ ์ กุฎิ ศาลา กเ็รียบง่ายสร้างดว้ยไมแ้ละใชม้าเป็นเวลานาน ไม่เนน้ก่อสร้างวตัถุ
ใหญ่โต แต่เนน้สร้างคนและช่วยโลกเป็นสาํคญั  
 
 เมื�อจบกิจทางการปฏิบตัิพน้แลว้จากสังสารวฎั   ท่านจึงใช้เวลาที�เหลือเพื�อ
เมตตาสงเคราะห์กบัสัตวโ์ลกโดยไม่เลือกชนชั/นวรรณะ  โดยช่วยเหลือสนบัสนุนทุน
ก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทยแ์ก่สถานพยาบาลทั�วประเทศ กว่า 200 แห่ง มอบทุน
สร้างโรงเรียน เรือนจาํ  สถานีรถไฟ สะพานลอย  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการและสัตว ์
ช่วยเหลือทหาร ตาํรวจ หน่วยงานราชการอื�นๆ อีกหลายแห่ง  ซึ� งรวมแล้วมีมูลค่า
มหาศาล  แมญ้าติโยมจะทาํบุญกบัท่านมากมาย  แต่ท่านกแ็จกจ่ายกลบัคืนสู่สงัคมหมด 
โดยบางครั/ ง   ถึงกบัเงินเกลี/ยงบญัชีของวดัป่าบา้นตาดเลยทีเดียว    
 

 หลวงตาเปรียบเหมือนพระมหาบุรุษผูก้อบกูช้าติไทยให้พน้จากหายนะ โดยได้
ทาํโครงการผา้ป่าช่วยชาติ  นาํทองคาํและเงินมหาศาลเขา้คลงัหลวง จนประเทศไทยมี
เสถียรภาพทางการเงิน แมเ้จอวิกฤตเศรษฐกิจ กไ็ม่ตอ้งล่มสลายเหมือนหลายประเทศ  
หากไม่มีเงินทุนสาํรองซึ�งภายหลงัทองคาํไดท้วีคูณเพิ�มขึ/นอีกถึง 5 เท่า  ประเทศไทยคง 

 
 หลวงปู่สิมชื�นชอบการปลีกวิเวกไปตามป่าเขาและถํ/าต่างๆ ไดจ้าริกธุดงคไ์ป
บาํเพญ็เพียร ณ สถานที�วิเวกหลายแห่งในภาคอิสานและเหนือ วดัสนัติธรรมที�
เชียงใหม่กเ็กิดจากดาํริของหลวงปู่สิม โดยลูกศิษยต์ั/งใจสร้างถวายท่าน  แมจ้ะชอบการ
ปลีกวิเวกออกธุดงค ์ แต่เมื�อเกิดเหตุจาํเป็น หลวงปู่สิมกต็อ้งลงไปช่วยเป็นรักษาการเจา้
อาวาสวดัอโศการาม และเป็นเจา้อาวาสวดัป่าสุทธาวาสอยูร่ะยะหนึ�งตามคาํขอของ
พระผูใ้หญ่ และต่อมา(พ.ศ.2510) จึงไดข้อวางภาระกิจทั/งหมดเพราะมีปัญหาเรื�อง
สุขภาพและไดม้าจาํพรรษาที�วดัถํ/าผาปล่องตลอดมา 
 
 หลวงปู่สิมเป็นพระที�ขยนัเอาจริงมาตั/งแต่เป็นสามเณร เช่นการขดุสระนํ/าที�คน
อื�นทิ/งงานทอ้กนัไปหมดแลว้ แต่กลบัเหลือสามเณรสิงขดุอยูค่นเดียวดว้ยความมุ่งมั�น 
เมื�อเป็นเจา้อาวาสท่านกม็ีเมตตากบัพระลูกวดั เมื�อพระเณรอาพาธท่านจะเฝ้าจนกวา่
ผูป้่วยอาการจะดีขึ/น 
 
  เมื�อครั/ งชาวบา้นทั/งสี�ตาํบลไดอ้าราธนาหลวงปู่ใหม้าเป็นประธานในการทาํ
ฝายนํ/าลน้ ลาํนํ/าอูน ท่านกล็งมือทาํอยา่งเตม็ที� คือเริ�มงานตั/งแต่ตีสี�  หยดุพกัฉนัอาหาร
ตอนสิบโมงเชา้    และทาํงานต่อจนถึงหนึ�งทุ่ม  จึงทาํวตัรสวดมนตแ์สดงธรรม  
แลว้ทาํงานต่อกวา่จะไดจ้าํวดักส็ี�ทุ่มหรือบางวนัถึงตีสอง จะเห็นไดว้า่ถา้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมท่านกพ็ร้อมจะทุ่มเทให้อยา่งเตม็ที�     โดยที�ในเรื�องกิจของสงฆ ์ท่านกม็ิได้
มีขอ้วตัรใดบกพร่องเลย  



 

 เรื�องการบรรลุธรรมกเ็ช่นกนั  หากเราศึกษากนัจริงๆ พระวินยัจะมีขอ้ปลีกยอ่ย
เยอะมาก ถา้สาํเร็จจริงกอ็าบตัิแค่เลก็นอ้ยเท่านั/น  หากกล่าวกบัพระดว้ยกนัหรือเป็น
การรายงานผลการปฏิบตัิให้เหล่านกัปฏิบตัิฟัง  เป็นการพดูความจริงเล่าสภาวะธรรม 
ไม่ไดแ้สดงเพื�อยกตน  ข่มท่าน หรือเพื�อหวงัลาภยศนั/น  ตามพระวินยัไม่ถือวา่ผิด  
หลายคนไม่ไดศ้ึกษาใหล้ึกซึ/ ง กค็ิดเหมาไปหมดวา่ พระองคไ์หนบอกวา่ตนบรรลุธรรม 
คืออาบตัิปาราชิก และองคไ์หนพดูคาํหยาบคือผิดศีลไม่ใช่พระอริยะ  ซึ� งความจริงแลว้ 
"ไม่ใช่"  ในเรื�องของธรรมะนั/นลึกซึ/ งเกินกวา่จะท่องจาํแค่หลกัการ   หลายคนที�ไดฟ้ัง
เทศน์ของหลวงตา และไดไ้ปสัมผสักบัองคจ์ริงของท่านกค็งจะหายสงสยัเอง  
 
 
 แต่ในปัจจุบนักย็งัมีคนปรามาสและเขา้ใจท่านผิดอยู ่ ซึ� งส่งผลเสียและหายนะ
อนัใหญ่หลวงใหก้บัชีวิตพวกเขา  การปรามาสพระอริยะเป็นกรรมที�แรงมาก   ก่อนจะ
ปักใจเชื�ออะไรจึงอยากใหไ้ตร่ตรองให้ดี และก่อนจะวา่ใครควรจะสาํรวจตนเองดว้ยวา่  
มีความดีและทาํความดีไวแ้ค่ไหนเชียว  ดงันั/นถา้ไม่แน่ใจอะไร อยา่เที�ยวไปกล่าวหาด่า
ใครเลยจะดีกวา่   ไม่ศรัทธากอ็ยา่ลบหลู่   ผมเองกเ็คยปรามาสหลวงตามาดว้ยความ
เขา้ใจผิดเช่นกนั     และต่อมาไดศ้ึกษาจริยะวตัรของท่าน ไดพ้บองคท์่านจริงๆ  จึงไดรู้้
วา่ที�เคยรู้เห็นมา เป็นการเขา้ใจผิดทั/งหมด ยงัโชคดีที�กราบขอขมาไดท้นั  สาํหรับคนที�
ไม่ทนัแลว้กก็ราบขอขมาหนา้หิ/งพระไดน้ะครับ ยงัไม่สายหรอกที�จะกลบัตวัแกไ้ข
ความผิดที�เกิดจากความไม่รู้    
    

 จนกระทั�งเมื�อหลวงปู่สิม ไดเ้ขา้ไปรับพระราชทานเลื�อนสมณศกัดิI   ในวนัที�  
12 สิงหาคม พ.ศ. 2535  และละสังขารอยา่งกระทนัหนัในอีก "2" วนัต่อมา  แทท้ี�จริง
แลว้ การที�หลวงปู่สิมท่านยงัไม่ "ละสงัขาร" ตอนที�ตกเหวและ "อยูต่่อ" มาอีกเดือนเศษ
ดว้ยความยากลาํบากขนัธ์เป็นที�ยิ�งนั/น จุดประสงคท์ี�มีอยูเ่พียงสถานเดียวกค็ือ "เพื�อ
ถวายกุศลในหลวงเป็นครั/ งสุดทา้ย"โดยตรงเพียงเท่านั/น... "เท่านั	น" เท่านี/ จริงๆ.....!!!!! 
 
 
          เมื�อถึงเวลาเดินทางไปพระราชวงั หลวงปู่อาพาธหนกัมาก  แต่ท่านกอ็ดทน 
จนเสร็จพิธี      เมื�อเขน็รถของหลวงปู่กลบัออกมาจากประตูพระที�นั�งอมรินทรวินิจฉยั   
พอท่านเห็นคณะที�ไปรอรับ หลวงปู่สิมท่านกป็รารภกบัพระอุปัฏฐากวา่  
"นนทเ์อ๊ย..หลวงปู่หมดภาระแลว้ หมดเรื�องหมดราวเสียที..!!"   
แลว้ท่านกล็ะสังขารอยูใ่นท่าสีหไสยาสน์ในกุฎิหลงัจากกลบัไปถึงวดั ได ้1 วนั 
 
 
 
 
(หมายเหตุ : หลวงปู่ไม่ไดต้อ้งการไปเพื�อรับพระราชทานยศ แต่ท่านตอ้งการไปถวาย
พระพรและถวายกุศลแด่ในหลวง  จึงอดทนแม้อาพาธหนักต้องทรมานอย่างมาก  
ประคองลมหายใจสุดทา้ยที�เหลือเพื�อถวายกุศลแด่ในหลวงเป็นครั/ งสุดทา้ยจริงๆ ) 
 



 

 
"ท่านเป็นพระอรหนัตน์ะองคน์ี/    ขา้รู้มานานแลว้" 
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 
 
"ธรรมะที�ท่านอาจารย(์พระมหาบวั)  แสดงให้พวกเราฟังนั/น 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 ) 

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

 หลวงพอ่พธุ  สร้างประโยชนใ์ห้กบัส่วนรวมไวม้ากมาย  ทั/งเป็นองคอ์ุปถมัภ ์
โรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยงานราชการและมูลนิธิต่างๆ  เป็นองคบ์รรยายให้ความรู้
ทางดา้นการปฏิบตัิสมาธิวิปัสสนาใหก้บัองคก์ร นกัเรียนนกัศึกษาและบุคคลทั�วไป
หลายจงัหวดั    การสอนของหลวงพอ่พธุนั/น   เนน้การขดัเกลาเพื�อความหลุดพน้  
การทาํสมาธิ การเจริญสติเป็นหลกัใหญ่  คาํสอนของท่านมีทั/งแบบลึกซึ/ งสาํหรับขั/นสูง  
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 ไดร้วมรวมไวเ้ป็นตอนสั/นๆ  เขา้ใจง่าย  
ขอรับหนงัสือไดท้ี�   วดัวะภูแกว้    www.thaniyo.com   
หรือแบบเสียงอ่านหนงัสือที�กาํลงัจดัทาํ   โหลดไดฟ้รีที�    www.jozho.net 



 

ประวตัิย่อ : หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 
 
 
 ในตอนทารกท่านพลดัตกนํ/ าในฤดูนํ/าหลาก แต่น่าอศัจรรย ์ ท่านไม่จมนํ/าและ
ลอยไปติดอยูข่า้งรั/ ว จึงเชื�อกนัวา่เป็นผูม้ีบุญวาสนามาเกิด  ไดอ้อกบวชเมื�ออาย ุ 21 ปี 
(พ.ศ.2468) สนใจศึกษาทั/งดา้นปริยตัรและปฏบตัิ  เดินทางหาความรู้จากพระอาจารย์
หลายท่านหลายจงัหวดั และเริ�มออกธุดงคใ์นปี พ.ศ.2486  
 
 หลวงปู่ดู่เป็นผูม้ีเมตตาสูงมากเป็นที�เคารพนบัถือของประชาชนในวงกวา้ง  
การสอนศิษยค์ือเนน้การภาวนาเป็นหลกัและมีรูปแบบการภาวนาอีกแบบดว้ยการ..
สวดมนต ์ คือ "บทสวดจักรพรรดิE" เป็นกุศโลบายเพื�อใหค้นมาใหม่ไดฝ้ึกภาวนา    
และเป็นการเจริญเมตตาซึ� งทาํไดง้่ายและส่งผลดีต่อทุกคน   
 

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

         “ ติดวตัถุมงคลยงัดีกว่า ที�จะไปให้ติดวตัถุอปัมงคล ” 

 แต่สิ�งที�ท่านยกไวเ้หนือกวา่  ความศกัดิI สิทธ์ของวตัถุมงคลนั/น 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 ”    พร้อมทั/งพดูหนกัแน่นวา่..  “ข้าจะไปแล้วนะ” 
หลวงปู่ดู่ไดก้ล่าวโอวาทครั/ งสุดทา้ยไวว้า่  “ถึงอย่างไรก็ขอให้อย่าได้ละทิ	งการปฏิบัติ  
ได้ชื�อว่าเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนนักมวย     ขึ	นเวทีแล้วต้องชก  อย่ามัวแต่ตั	งท่า เงอะ ๆ  
งะ ๆ ”      คืนนั/นหลวงปู่กลบัเขา้กุฎิและมรณภาพในเวลาประมาณ 5 นาฬิกาของวนัที�  
17 มกราคม  พ.ศ. 2533 
    
 

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


