หลวงปูเทียน จิตฺตสุโก
โดย ผูจด
ั การออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:12 น.
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย
หลวงพอเกิดที่บานบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2454 ตรงกับวันอังคารเดือนสิบ
ปกุน ขึ้น 13 ค่ํา บิดาของทานชื่อจีน มารดาชื่อโสม
นามสกุลอินทผิว
หลวงพอมีนามจริงวาพันธ อินทผิว เหตุที่ทานเปนที่
รูจักในนามหลวงพอเทียน ก็เนื่องจากทองถิ่นของทานนิยมเรียกชื่อกันตามชื่อของลูกคน
หัวป บุตรชายคนแรกของหลวงพอชื่อเทียน ญาติพี่นองและเพื่อนบานจึงเรียกทานวาพอ
เทียน ภรรยาของทานชื่อหอม ก็ไดรับการเรียกขานวาแมเทียนหอมเชนเดียวกัน
ปฐมวัย หลวงพอมีชีวิตในวันเด็กเชนเดียวกับเด็กชาวบานในทองถิ่นชนบท
หางไกลความเจริญทั่วไป ตื่นเชาทานก็ออกไปชวยพอแมทํานา เลี้ยวัว เลี้ยงควาย ตกเย็น
ก็ไลตอนควายกลับบาน ทานเลาทานไมเคยไดมีโอกเาสเรียนหนังสือในโรงเรียน
เนื่องจากในทองถิ่นของทานยังไมมีโรงเรียน ถัาจะเรียนก็ตองเดินทางไปเรียนในทองถิ่น
ที่เจริญกวา ในสมัยนั้นการคมนาคมยังไมสะดวก และโรงเรียนอยูหางไกลจากบานทาน
มาก
บรรพชาเปนสามเณร เมื่อหลวงพออายุไดราว 10 ขวบ หลวงนาของทานซึ่งไป
เรียนหนังสือมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ไดมาขอกับบิดามารดาของทานใหทานบวช
เปนเณรคอยรับใชหลวงนากอนที่หลวงพอจะบรรพชาเปนสามเณร หลวงพอไปวัดที่
หลวงนาอยูเปนประจําทุกเชาเย็น วัดที่หลวงนาจําพรรษาอยูนั้นชื่อวาวัดภูหรือวัดบรรพต
คีรีอยูไมหางจากบานหลวงพอ ตอนเชาหลวงพอตองนําอาหารและดอกไมไปกราบ
หลวงนาแลวจึงไปนา ตอนเย็นหลังจากตักน้ําที่คลองน้ําแลวทานก็จะไปวัด

ขณะที่บวชเปนเณรอยูกับหลวงนา หลวงนาสอนหลวงพอใหทองนะโม ตัสสะ
ทําวัตรเชา วัตรเย็น อาราธนาศีล อาราธนาธรรม ดูฤกษยามทํากรรมฐาน เดินจงกรม
หลวงพอไดเรียนอักษรลาวหรือไทยนอย และอักษรธรรม ซึ่งเขียนบนใบลานกับหลวง
นา สําหรับการเรียนการสอนเปนแบบปากเปลา ไมมีการเขียน ใชวิธีจดจํา เวลากลางคืน
หลังจากเลิกเรียนหนังสือแลว หลวงนาจะพาหลวงพอเดินจงกรม หลวงนาเปนพระที่
ขยันปฏิบัติ บางครั้งทานก็ลุกขึ้นเดินจงกรมในเวลาดึกสวนหลวงพอเดินจงกรมหางจาก
หลวงนา 4-5 วา สําหรับการฝกกรรมฐาน หลวงนาใหหลวงพอนั่งขัดสมาธิเพชร
หลับตาแลวภาวนา หายใจเขาใหวา "พุท" หายใจออกใหวา "โธ" หลวงพอเปนสามเณร
อยูกับหลวงนาเปนเวลา 1 ป 6 เดือน ไดเรียนมนตคาถาจากหลวงนาพอสมควร
เนื่องจากขณะที่หลวงนาไปเรียนมูลกัจจายนที่จังหวัดอุบลราชธานี ทานไดเรียนเวทมนต
คาถาอาคมของเขมรดวย เชน คาถาใสหนังบังควัน วัวธนูดูหนานอย ซึ่งเปนอาคมไลผี
เมื่อหลวงพอลาสิกขาบทแลวทานยังรูสึกเสียดายชวงเวลาที่บวชอยูกับหลวงนาดวยใน
ขณะนั้นทานอยากมีความรูทางไสยศาสตรอยากมีหูทิพย ตาทิพย เหาะได หายตัวได ยอ
แผนดินได มีคาถาอาคม ฟนไมเขายิงไมออกเหมือนกับหลวงนา ในสมัยนั้นทองถิ่นที่
หลวงพออาศัยยังมความเชื่อเรื่องภูตผีปศาจกันอยูมาก ลูกผูชายตองมีเวทมนต ไวรักษา
ตัวเองและคุมครองรักษาคนในครอบครัวรวมทั้งญาติพี่นอง หลวงนาจึงไดเมตตาอบรม
สั่งสอนหลวงพออยางเขมงวดกวดขัน เพื่อจะไดใชประโยชนเมื่อสึกออกมาแลวเปนผู
ครองเรือน
อุปสมบทครั้งแรก เมื่ออายุครบบวช หลวงพอไดมาบวชอยูกับหลวงนาอีกครั้ง
โดยมีพระครูวิชิตธรรมาจารย เจาคณะอําเภอเชียงคาน เปนอุปชฌาย ทานไดฝกวิชาตางๆ
กับหลวงนาเชนเดิม คือฝกกรรมฐานและเรียนเวทมนตถาคาตางๆ ทานเลาวาไมมีวิชา
อะไรเพิ่มขึ้น แตทําตามที่สอนไวใหเจริญขึ้น นอกจากนั้นเดินธุดงค ซึ่งเปนการทําตาม
ประเพณียังไมเขาใจวาธุดงคหมายถึงอะไรการธุดงคที่หลวงพอทําในขณะนั้นคือไปอยู
ตามปาชา ตามสวนใกลๆ บานคน หรือตามกระตอบปลายนาไมหางจากบานคนมากนัก
เพื่อใหออกบิณฑบาตไดโดยไมลําบากจนเกินไป
การครองเรือน หลวงพอบวชเปนพระอยูได 6 เดือน จึงลาสิกขาบท มารดาของ
ทานไดจัดการใหทานมีครอบครัวเมื่ออายุราว 22 ป ภรรยาของทานชื่อหอม เปนญาติ

กับทาน มารดาของภรรยาทานเปนนองของบิดาของทาน ซึ่งทานเรียกวาแมอา ทั้งทาน
และภรรยาตางก็กําพราบิดามาตั้งแตเด็ก ทานอยูกับภรรยามานานยังไมมีบุตร จึงไดนํา
บุตรของพี่สายภรรยาทาน ซึ่งแยกทางกับพี่เขยมาเลี้ยง ตอมาทานจึงมีบุตรชาย 3 คน ชื่อ
เนียม เทียน และเตรียม เมื่อมีบุตรคนแรกชื่อเนียมใครๆ จึงเรียกทานวาพอเนียม ตาม
ประเพณีนิยมของคนในทองถิ่นที่เรียกชื่อกันตามชื่อลูกคนหัวป ตอมาบุตรคนแรกของ
หลวงพอที่ชื่อเนียม ถึงแกกรรมเมื่ออายุไดเพียง 5 ป ทานจึงไดรับการเรียกขานตามชื่อ
ลูกคนที่สองตราบเทาทุกวันนี้ บุตรคนที่สองของทานถึงแกกรรมกอนที่ทา นจะมรณภาพ
ราว 2 ปเศษ
เวทยมนตคาถา หลวงพอเลาวาชวงระยะที่หลวงพอครองเพศฆราวาสอยูนั้น ทาน
ไดใชเวทยมนตคาถาที่ร่ําเรียนมาจากหลวงนาอยูเนืองๆ สมัยนั้นยังเชื่อเรื่องผีสางกันอยู
มาก บางครั้งเพื่อนบานก็มาขอใหทานไปเปนหมอมนต ไลผีใหคนเจ็บไขไดปวย
สําหรับในครอบครัวทานก็เปนผูคุมครองคนในบานและญาติพี่นองที่เขามาใหคุมครอง
ซึ่งเรียกวามาเขาของรักษา
หลวงพอเลาวาในขณะนั้นทานยังพอใจคาถาอาคม เวทยมนตตางๆ อยู อยากมี
ฤทธิ์เดชอิทธิปาฏิหาริย หายตัว ดําดิน มุดน้ํา เหาะไดเหมือนนก ทั้งนี้เนื่องจากทานไดรับ
อิทธิพลจากนิทานใบลานหลายเรื่อง อาทิ การะเกด สินชัย สุรวิ งศ แตงออน ลิ้นทอง
เปนตน
ทานไดพยายามแสวงหาวิชาอาคมเรื่อยมา เมื่อเรียนกับหลวงนาจนหมดสิ้นแลว
ทานก็แสวงหาครูบาอาจารยอื่นๆ ตอไป หลังจากหลวงนามรณภาพแลว ทานไดขาววามี
อาจารยที่เกงกวาหลวงนาอยูที่เมืองลาวชื่อยาคูบุญมาดอนพุง ยาคูทานนี้เลี้ยงนกยูงไว
ทานทําปลอกใสขานกยูงแลวปลอยไป ฝรั่งเอาปนมายิงก็ยิ่งไมออก หลวงพอจึงไปอยูกับ
ยาคูบุญมาพรรษาหนึ่ง หลวงพอเลาวาทานไดความรูหรือจะเรียกวาความโงจากยาคูบุญ
มาหลายเรื่องอันไดแก เวทยมนตคาถาอยูยงคงกระพันตางๆ ที่หลวงพอจําไดคือ "โอม
ธุลีๆ คอกูมีแผนทองกั้นพรา หนาผากกูแกรงปานหิน ตีนกูแกรงปานเหล็ก ขนแขงกูเทา
หนามคา ขนขากูเทาขนเมน กูจัดเตนไปรอยโยชนพันวา พญามนตทั้งหลายจงมาบังกั้น
ตนกู" เมื่อหลวงพอไปปฏิบัติธรรมะ จนรูธรรมะแลว หลวงพอจึงเขาใจวาคอหลวงพอ

ไมมีแผนเหล็กแผนทอง หนาผากหลวงพอชนโนนชนนี่ก็ตองแตก เทาหลวงพอก็ไมได
แข็งแรงเหมือนเหล็ก ถาเดินไปตามถนนหนทางเหยียบขวดเหยียบแกวก็ตองบาด เหยียบ
หนามก็ตองตํา ทานวาคนโงสอนคนฉลาดไมได คนฉลาดสอนคนฉลาดหรือสอนคนโง
ใหฉลาดได
อุปนิสัยในเรื่องการทําบุญ หลวงพอไดเลาใหฟงวาหลวงพอเปนนักแสวงหาบุญ
ตั้งแตอายุยังนอย และไดเปนผูนําชาวบานทําบุญเสมอมา ในขณะนั้นทานเปน
ผูใหญบาน มีคนเคารพนับถืออยูมาก ทานเองอายุอยูในราว 27-28 ป ทานไดชักชวน
ญาติพี่นองเพื่อนบานในการทําบุญ แมแตผูที่ไดทํากรรมหนักถึงขั้นอนันตริยกรรม ทาน
ก็ไดหาโอกาสใหไดรวมทําบุญดวย
อาชีพ หลังจากสิกขาบทแลวหลวงพอไดยึดอาชีพทํานา ทําสวนและคาขายเล็กๆ
นอยๆ ซึ่วหลวงพอไดเริ่มทํามาตั้งแตสึกจากสามเณรแลว ตอมาจึงมีเรือกระแซง 7 ลํา
คาขายขึ้นลองระหวางหนองคายและเชียงคาน การคาขายไดผลดีขึ้นเรื่อยๆ หลวงพอเลา
วาบิดาของทานชํานาญในการเดินเรือคาขายแตก็ไดเสียชีวิตลงตั้งแตทานยังเปนเด็ก
ภายหลังมีการตั้งกรมเกษตรขึ้น และมีการสั่งหามขนยายสินคาเกษตรกรรมบางชนิด
หลวงพอจึงไดไปคาขายอยูที่เมืองลาว แตครอบครัวของทานยังอยูเมืองไทย ทานไดทํา
การคาฝายมีกําไรงดงาม ไดขายเรือกระแซงและซื้อเรือกลไฟทําการคาขึ้นาลองตามลํา
แมน้ําโขง หลวงพอเลาวาแมทานจะประสบผลสําเร็จในการคาขายเปนอยางดี แตทานก็
ไมมีความสุข แมเวลาจะนอนก็มีแตทุกขคิดถึงเรื่องเงินทองและสินคาที่จะซื้อจะขาย
ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา
หลวงพอเลาวากอนที่ทานจะออกมาปฏิบัติธรรมจนไดรธู รรมะตามวิธีของทาน
ทานไดทํากรรมฐานมาพอสมควร แตกรรมฐานก็ไมชวยใหหลวงพอหมดทุกขได มีผู
กราบเรียนถามหลวงพอวา กอนที่หลวงพอจะออกมาปฏิบัติธรรมนั้นทานมีความทุกข
อยางไร หลวงพอเลาวาครั้งหนึ่งคนที่เมืองลาวมาขอใหนํากฐินไปทองที่เมืองลาว ใน
ครั้งนั้นมีการทํากฐินถึง 5 กอง เนื่องจากมีหลายบานขอรวมทอดกฐินดวย และในการ
นํากองกฐินจะตองมีมหรสพ เชน หมอลํา ภาพยนตใหคนชม หลวงพอไดตกลงกับ

ภรรยาไววา การใชจายตางๆ และการจัดหาอาหารใหแขกยกใหเปนหนาที่ของภรรยา
ทาน สวนทานจะรับอุโบสถศีลและรับแขกทางไกล ครั้นเวลาเชาภรรยาของทานถาม
ทานวาจะตองจายเงินคาหมอลําเทาไร ทานรูสึกโกรธมาก ทานเลาวา "มันหนักจนลุก
แทบไมได มันตําเขาในใจ" แตทานขมอารมณไว มิไดแสดงใหภรรยาของทานทราบ
กลับตอบดวยใบหนายิ้มแยมวาเปนหนาที่ของภรรยาทาน แตความโกรธนั้นยังอยูในใจ
ของทานหลังจากนํากฐินไปถวายที่ฝงลาว และกลับมารับประทานขาวมื้อเย็นพรอมกับ
ภรรยาและบุตรทั้งสอง ทานไดกลาวเปรยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนเชาวา "คนไมรูจัก
เคารพนับถือก็อยางนี้แหละ" ทานกลาวซ้ําหลายครั้งจนภรรยาของทานรูสึกสะดุดใจ เมื่อ
ภรรยาของทานพาบุตรทั้งสองไปนอนแลวจึงถามวาทานโกรธที่ถามเรื่องคาหมอลําใช
หรือไม เมื่อทานตอบวาใช ภรรยาของทานจึงพูดวาสามีภรรยาถามกันเรื่องการจับจายใช
สอยถือวาผิดดวยหรือ หลวงพอเลาวาทานเห็นดวยกับคําพูดของภรรยา ทานรูวาทานผิด
มีมานะทิฐิอยากจะเอาชนะ ภรรยาของทานพูดวา "เจาไมพอใจ ละสิ โอ ! ขอยบรูจักเจา
ไมพอใจก็นั่งหนาตาดีอยูนี่นะ โอ ! เจาตกนรกแลว"
หลวงพอเห็นจริงตามคําพูดของภรรยาทาน คําพูดนี้กระทบใจทานมากจนทานถือ
วาภรรยาของทานเปนครูทาน มีบุญคุณตอทานที่สุด แตกอนทานไมเขาใจวาความโกรธ
นี้เปนความทุกขหนักเหมือนตกนรก ภรรยาของทานเองก็ไมเขาใจ แตพูดไปตามอารมณ
"เจาตกนรกแลวแมทํากฐิน ก็บไดบุญดอกเจา"
หลวงพอทานเลาวาทานเองก็เขาใจวาทานคงจะไมไดบุญเพราะทานหนักใจอยูทั้ง
วันเมื่อภรรยาทานพูดวาทานเชนนี้ทําใหทานสบายใจขึ้น ออกจากความคิดแบบนั้นได
แตยังไมรูจักวิธีที่จะออกจากความคิด ทานคิดในใจวาหากทานยังเอาชนะความทุกขแบบ
นี้ไมได ก็จะไมเลิกละในการปฏิบัติธรรม
หลวงพอคิดถึงเรื่องนี้อยูเปนเวลาปลายป ทานพยายามทําการซื้อขายใหนอยลง
ในที่สุดทานตัดสินใจวาจะไมทํามาหากินอีกตอไป ทานจึงไดสะสางบัญชีและเงินที่
ตกคางอยูกับผูที่คาขายอยูกับทานใหเปนที่เรียบรอย หลวงพอเลาวาเมื่อทานจะทําอะไร
ทานตองคิดเตรียมไวนานๆ ไมใชปุบปบทํา กวาทานจะจัดการเรื่องเงินทองตางๆ
เรียบรอยก็เปนเวลาไมนอยกวา 4 ป

ในคราวที่หลวงพอกลับจากปากลายหรือลานชาง ซึ่งเปนระยะที่หลวงพอจะเลิก
ทําการคาขายแลวนั้น หลวงพอไดมาพบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบวชเปนพระอยูชื่อพระมหาศรี
จันทร ไดเปรียญ 5 ประโยค อายุออนกวาหลวงพอราว 2-3 ป พระมหาศรีจันทรได
เคยเดินทางขึ้นลองระหวางเชียงคานและหนองคายกับเรือกลไฟของหลวงพอ และได
ธุดงคไปตามถ้ํา ตามปาชา ทานอยูที่ตําบลพันพราว ซึ่งเปนอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัด
นองคายในปจจุบันหลวงพอไดเคยอุปฏฐานถวายจังหัน ถวายเพลแกทาน เมื่อทาน
เดินทางขึ้นลองไปกับเรือกลไฟของหลวงพอ
เมื่อไดพบกันที่หนองคายครั้งหลังนี้ หลวงพอไดคุยกับพระมหาศรีจันทร เรื่อง
การทํากรรมฐานตั้งแต 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเชา หลวงพอไดถามปญหาพระมหาศรี
จันทรหลายเรื่องในที่สุดพระมหาศรีจันทรทานก็บอกหลวงพอวาเรื่องวิปสสนา
กรรมฐานนั้น หากจะถามเทาไรก็ไมมีวันจบสิ้น ผูใดอยากรูตองลงมือปฏิบัติเอง
หลวงพอทานไดครุนคิดเรื่องการปฏิบัติที่พระมหาศรีจันทรกลาวกับทานอยูเปน
เวลากวา 3 ป เวลานั้นทานยังไมไดลงมือปฏิบัติ ยังคงแสวงหาอาจารยตอไป
การตัดสินใจออกไปปฏิบัติธรรม หลวงพอเลาวาเมื่อหลวงพออายุได 40 กวาป
ทานเลิกทําการคาขายโดยเด็ดขาด ไมมีงานการอะไรตองทํา ทานจึงเฝาแตครุนคิดไม
หยุดหยอนวาคนเราเกิดมาแลวก็ตาย ไมเห็นมีอะไรไปดวย คนรวยก็ตาย คนจนก็ตายไม
เห็นมีอะไร มีแตบาปกับบุญ ในที่สุดทานจึงตัดสินใจออกปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางพน
ทุกขใหได
ทานไดบอกความตั้งใจของทานกับภรรยา ภรรยาของทานจึงไดจัดเสื้อผาใส
กระเปาใหทานไมไดบอกภรรยาของทานวาจะไปอยูที่ใดและจะไปนานเทาไรเพียงแต
บอกวา หากทานไมตายเสียทานก็จะกลับมาอีก
การปฏิบัติธรรมและการรูธรรม หลวงพอปฏิบัติธรรมดวยความตั้งใจและทําจริงๆ
ปฏิบัติลงไปที่ใจ เนื่องจากหลวงพอเปนผูแสวงหาและปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่อง และ

เปนระยะเวลานานพอสมควร การเจริญสติและการศึกษาธรรมะของหลวงพอเปน
การศึกษาจากการปฏิบัตแิ ละประสบการณของหลวงพอเองเปนสวนใหญ เวลาที่หลวง
พอรูจักธรรมะใหวาพริบตาเดียวก็ได หรือวาจะอึดใจเดียวก็ได ในขณะนั้นหลวงพอรู
เรื่องรูปเรื่องนาม รูรูปธรรม นามธรรม รูรูปโรค นามโรค รูปโรค นามโรค มี 2 อยาง
หลวงพอสะดุดใจ เมื่อหลวงพอรูจักรูปโรค นามโรค โรคทางจิตใจดีแลว หลวงพอก็รูจัก
ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา รูจริงๆ ไมใชรกู ับตํารา รูโดยญาณความรูหรือวาสัญญา
ความหมายรูจําได
หลวงพอรูจักสมมติ เมื่อรูสมมติ หลวงพอก็เลยรูจักศาสนาไมใชศาสนาอยางที่เรา
เคยถือมา รูจักศาสนาเขามา ศาสนาแปลวา คําสั่งสอนของทานผูรู ใครมีความรูเรื่อง
อะไรตองสอน สอนใหเราไหวผี สอนเรื่องฤกษงามยามดี สอนอะไร คําสอนของผูรู
ทั้งนั้น สอนใหตาเรานี้ใหดู สอนใหหูเรานี่ใหฟง สอนตัวเรานี้แหละ เรียกวาตัวคนเปน
ศาสนา หลวงพอเขาใจตัวทุกคนนั้นแหละเปนตัวศาสนา ดังนั้นไปฆาคน ไปตีคนไป
หลอกลวงคนนั้น แปลวาไปหลอกลวงสาสนา เปนบาป หลวงพอเขาใจอยางนั้น พุทธ
ศาสนาคือตัวรูนี่แหละ ตัวสติ ตัวปญญา ตัวสมาธิ จะวาตัวอะไรก็รูแหละ พลิกมือขึ้นกูรู
ความรูสึกนั้นแหละเปนตัวพุทธศาสนา พุทธะจึงแปลวาผูรู แตมันไมใชรูเฉพาะเทานี้ มัน
รูใหแตกฉานจริงๆ ไมใชแตกฉานนับเม็ดหิน เม็ดทราย ไมใชอยางนั้น คือแตกฉานใจ
ตัวเอง รูทุกข รูสุข รูวิธีทําใหทุกขเกิด รูวิธีทําใหทุกขหมด หลวงพอจึงวาพุทธศาสนา
แปลวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม
หลวงพออุปสมบทครั้งที่สอง หลวงพอปฏิบัติและรูธรรมตั้งแตยังเปนฆราวาส
หลวงพอบวชเปนพระครั้งที่สองเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2503 ที่วัดศรีคุณเมือง
ตําบลชุมฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีพระครูวิชิตธรรมาจารย เปนพระอุปชฌาย
พระอธิการชุนเปนพระกรรมวาจาจารย พระอธิการสุบรรณ เปนพระอนุสาวนาจารย
ขณะนั้นหลวงพอมีอายุได 48 ป
เมื่อบวชเปนพระแลว หลวงพอไดทําหนาที่ของทานคือสอนธรรมะใหทั้ง
พระสงฆและญาติโยมทานเลาวาทานสอนไปทุกที่ไมจํากัดวาอยูในวัดหรือกุฏิ แมแตคน
เดินอยูบนถนนถาถามทานๆ ก็แนะนําใหหรือบางครั้งหรือบางครั้งทานก็ยังเคยเปนผู

ถามนําขึ้นกอนก็มี ทานมักจะถามผูที่ไดพบปะสนทนากับทานวาเขาผูนั้นมีความทุกข
เดือดรอนอะไรบาง ถือศาสนาพุทธมากี่ปแลว และความทุกขลดนอยลงไปบางหรือไม
หรือยังคงมีความทุกขอยูตามเดิม เพราะหากยังมีความทุกขอยูตามเดิม แสดงวายังไม
เขาใจหลักพุทธศาสนาเพียงเขาใจหลักศีลธรรม ศาสนาศีลธรรม ไมใชเปนพุทธศาสนา
เพราะศาสนาพุทธสอนใหคนมีปญญา กําจัดเหตุแหงทุกขลงได
ครั้งหนึ่งที่ศูนยเซนในประเทศสิงคโปร มีผูเรียนถามหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ในที่
ประชุมวาทานรูธรรมะถึงที่สุดหรือไม หรือยังมีธรรมที่จะตองปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงอีก
หลวงพอไดตอบวา
"สิ่งที่สูงที่สุดนั้น ยอมไมมีอะไรที่จะสูงยิ่งไปกวาอีก สีที่ดําที่สุดนั้นไมมีอะไรที่
ดําไปกวาอีก สีที่แดงที่สุดนั้นยอมไมมีอะไรที่จะแดงยิ่งไปกวาอีก" คําตอบของทานทํา
ใหที่ประชุมนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่ง ทุดคนตางก็รูสึกพอใจในคําตอบนั้น
นับเปนเวลากวา 30 ปที่หลวงพอไดมานะบากบั่นอบรมสั่งสอนธรรมะแกเพื่อ
มนุษยโดยมิไดเห็นแกความเหนื่อยยากและอุปสรรคใดๆ ปฏิปทาขอนี้ของทานยอมเปน
ที่ซาบซึ้งใจแกบรรดาศิษยานุศิษยเปนอยางดี
หลวงพอเริ่มมีอาการอาพาธดวยโรคมะเร็งมาตั้งแตตนป 2525 โดยทานมี
อาการอาพาธปวดทองอยูเนืองๆ ในระหวางที่ทานโปรดลูกศิษยที่ประเทศสิงคโปรครั้ง
แรก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 นั้น ทานมีอาการอาพาธปวดทองอยางรุนแรง
จนถึงกับตองลงนอนเหยียดยาวกับพื้นทันทีที่ทานกลับเขามาในที่พัก หลังจากที่ทานเดิน
จงกรมบนถนนหนาบานพักทานจําเปนตองเขารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่สิงคโปร
ถึงกระนั้นทานก็ยังคงเมตตาสั่งสอนชาวสิงคโปรผูสนใจในการปฏิบัติอยางใกลชิด และ
ในคราวที่ทานรับนิมนตไปโปรดลูกศิษยชาวสิงคโปรครั้งที่สองเมื่อเดือนตุลาคมป
เดียวกันนั้น อาการของโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารไดปรากฏขึ้นอยางเฉียบพลัน ทาน
จําเปนตองเดินทางกลับเพื่อเขารับการผาตัดโดยทันทีตามคําแนะนําของคณะแพทยชาว
สิงคโปร
หลวงพอไดรับการผาตัดครั้งแรกที่โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้นอีกหนึ่งปทาน

จึงไดรับการผาตัดที่โรงพยาบาลสมิติเวช จากการผาตัดครั้งที่สองนี้แพทยพบวา
โรคมะเร็งไดลุกลามไปมากแลว แมกระนั้นหลวงพอทานก็มิไดเคยแสดงใหเห็นถึง
ทุกขเวทนาแตอยางใด
เมื่อตนป 2529 ทานจําเปนตองไดรับการผาตัดอีกครั้ง เนื่องจากแพทยตรวจ
พบวามีโรคมะเร็งเกิดขึ้นอีกที่ลําไส หลังจากนั้นทานก็ยังคงไดรับการตรวจรักษาอยาง
สม่ําเสมอจากคณะแพทยผูเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลสมิติเวช
แมวาทานจะอาพาธดวยโรคที่มีความรุนแรงถึงชีวิต และกอใหเกิดวิบากของ
สังขารซึ่งดูเหมือนวาจะหนักหนาเกิกวาจะกลาวสําหรับคนทั่วไป แตหลวงพอยังคง
ดําเนินชีวิตของทานดวยความปกติ ปกติทั้งกายและใจ ทานยังคงทําหนาที่ชวยเหลือ
เพื่อนมนุษยใหไดรูธรรมมากที่สุดเทาที่ทานสมารถจะทําได การเผยแพรธรรมในระยะ
หลังนี้จึงเปนไปอยางกวางขวาง
แมวาในชวงปสุดทายนี้สุขภาพของหลวงพอจะทรุดโทรมลงอยางนาเปนหวง แต
ทานก็ไดทุมเทแรงกายแรงใจของทานในการปรับปรุงเกาะพุทธธรรม ทับมิ่งขวัญใหเปน
สถานที่ปฏิบตั ิธรรมที่จะกอประโยชนสูงสุดใหแกผูปฏิบัติ พรรษาสุดทายทานจึงไดไป
จําพรรษาอยูที่นับมิ่งขวัญ จังหวัดเลย แมวาทานจําเปนตองเดินทางมากรุงเทพฯ ถึงเดือน
ละ 2-3 ครั้ง เพื่อรับการตรวจรักษาตามที่แพทยแนะนํา ทานสูทนตรากตรําดวยเมตตา
ธรรมหวังจะสรางเกาะพุทธธรรมใหเปนที่ผลิตผูรูธรรมะออกไปอบรมสั่งสอนเพื่อน
มนุษย ทานเคยพูดวาตอไปภายหนาเกาะพุทธธรรมนี้จะเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไมแพ
ที่ใด
ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 หลวงพออาพาธดวยโรคนิวมอเนียตองเขารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดเลย และกลางเดือนสิงหาคม ขณะที่เดินทางกลับ
จากจังหวัดเลย หลวงพอถูกฝน ตอมามีไขสูงและออนเพลียลง แพทยตรวจพบวา หลวง
พออาพาธดวยโรคปอดบวมจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะเดียวกัน
อาการของโรคมะเร็งไดกําเริบหนักขึ้น สุขภาพของหลวงพอทรุดโทรมลงอยางรวดเร็ว
เปนที่วิตกหวยใยแกบรรดาศิษยานุศิษย แมวาจะทราบดีวาสภาวะจิตของทานนั้นอยู

เหนือวิบากทั้งปวงของสังขารแลวก็ตามที วันหนึ่งศิษยที่เฝารักษาพยาบาลไดกราบเรียน
ถามทานวา "หลวงพอมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตไมมีทุกข ใชไหม ขอรับ"
ทานยิ้มและตอบวา "ใช"
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2531 หลวงพอออกจากโรงพยาบาลและกลับมาพํานักที่
วัดสนามในวันที่ 6 กันยายน ทานปรารภวาจะกลับไปจังหวัดเลย บรรดาศิษยไดกราบ
เรียนทักทวงวาหากทานเดินทางไปจังหวัดเลยในขณะนั้น ทานก็จะตองเดินทางกลับมา
กรุงเทพฯ อกี ในวันที่ 13 กันยายน เพื่อรับการตรวจรางกายตามที่แพทยนัด แตหลวง
พอกลาววาทานจะไมกลับมาอีก และในวันที่ 7 กันยายน หลวงพอไดมอบหมายให
พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเปนผูพยาบาลทาน ติดตอใหศิษยที่ใกลชดิ จองตั๋วเครื่องบินไป
จังหวัดเลยเที่ยวบินวันที่ 9 กันยายน โดยทานใหจองตั๋วเที่ยวไปเทานั้น เพราะทานจะไม
กลับมาอีก ทั้งนี้ทานกําชับมิใหบอกผูใด ตอมาเมื่อญาติโยมและบรรดาศิษยไดรับทราบ
ขาววาหลวงพอจะเดินทางกลับจังหวัดเลย ตอพากันกราบเรียนขอรองมิใหทานเดินทาง
ไปจังหวัดเลยทานกลาววา "โรครักษาได แตชีวิตรักษาไมได"
วันที่ 9 กันยายน หลวงพอเดินทางกลับจังหวัดเลยโดยมีศิษยที่เปนพระภิกษุและ
ที่เปนฆราวาสกลุมหนึ่งเดินทางไปสงทาน ในขณะนั้นอาการของหลวงพอทรุดหนักจน
เปนที่นาวิตกวารางกายของทานอาจจะไมสามารถทนตอความกระบทกระเทือนจากการ
เดินทางได เมื่อเดินทางถึงทับมิ่งขวัญ จังหวัดเลย หลวงพอปฏิเสธที่จะฉันยาทุกชนิด
แมวาหลวงพอจะมีวิบากของสังขารหนักหนาปานใด ทานก็ยังเมตตาแสดงธรรมโปรด
ญาติโยมและศิษยที่มาเฝาอยู ณ ที่นั้น วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 เวลา
18.15 น. หลวงพอไดละสังขารอยางสงบ ณ ศาลามุงแฝกของเกาะพุทธธรรม ทับมิ่ง
ขวัญ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่หลวงพอไดทุมแรงกายแรงใจในชวงสุดทายของชีวิต
ธรรมโอวาท
ธรรมโอวาท ของหลวงพอเปนคํากลาวหรือคําพูดงายๆ แตมีความหมายอยาง
ลึกซึ้งสําหรับผูรู ผูเขาใจดวยสติปญญา และการประพฤติปฏิบัติธรรม หลวงพอกลาววา
คนฟงธรรมะมี 3 ประเภทประเภทที่หนึ่ง ฟงแลวเขาใจสงเสริมสนับสนุน ชวยทาน

ประเภทที่สองฟงแลวกลายเปนฝายตรงกันขาม หาวิธีกลั่นแกลง ขัดขวาง ประเภทที่สาม
ฟงแลวก็แลวไป ไมมีความสนใจแตประการใดพวกนี้ไมเห็นดวยกับคําสอนของหลวง
พอก็สงสัยหลวงพอวาจะเปนคอมมิวนิสต เชน หลังจากที่หลวงพอเปดอบรมวิปสสนา
อยูระยะหนึ่ง ก็เริ่มมีผูกลาวหาวาหลวงพอเปนคอมมิวนิสต เนื่องจากคําสอนของหลวง
พอขัดแยงกับสิ่งที่คนเหลานั้นประพฤติปฏิบัติอยูหลวงพอสอนใหเลิกละธรรมเนียม
ตางๆ ซึ่งแทจริงแลวมิไดเกื้อกูลตอการสรางบุญสรางกุศลแตอยางใด เชน การฆาวัว ฆา
ควาย หรือ การเลี้ยงสุกร เครื่องดองของเมา การเลนการพนันในงานบุญ ทานกลาววา
การกระทําดังกลาวไมใชบุญแตเปนบาป ผูที่ไมเขาใจจึงกลาวหาวาทานลบลาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี หลวงพอเลาวาบางคนไมเขาใจเรื่องการทําบุญ คนประเภทนั้น
เมื่อไมรูจักบุญ ก็ยอมเอาบุญไมได หรือทําบุญแตอาจกลายเปนบาปไปได
ธรรมโอวาท มักปรากฏในการเทศนาธรรมของหลวงพอ หรือมีผูสนใจธรรมะไป
ซักถามและสนทนาธรรมกับหลวงพอ ปจจุบันสามารถหาฟงการเทศนาธรรมของหลวง
พอจากเทปธรรมะที่มีผูบันทึกเสียงเอาไว และสามารถหาอานหนังสือธรรมะของหลวง
พอ ซึ่งผูปฏิบัติธรรมและญาติธรรมไดดําเนินการจัดพิมพเปนรูปเลมอยูประมาณไมต่ํา
กวา 43 เลม เชน วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อเอาไปประยุกตใชกับการงานทุกอยางวิธีปฏิบัติ
ธรรมทางลัด การเจริญสติสวางที่กลางใจ ความรูสึกตัว ธรรมะแทตองรูอยางเดียวกัน
พลิกโลกเหนือความคิด การประจักษแจงสัจจะ รูอยางไมรู รูอยางผูรู ความหลุดพน เปน
ตน
ธรรมโอวาท ที่ฟงแลวเรียบงาย มักไมปะปนไปดวยสํานวนโวหาร เชน
"การปฏิบัติธรรมะ นั้นวิธีใด ก็ดี ถามันทําประโยชนใหกับเรา หมดขอของแวะ
แตขอใหหมดจริงๆ ตองปฏิบัติจริงๆ ไมใชปฏิบตั ิเพื่อหลอกตัวเอง ตองปฏิบัติจริงๆ คน
จริงยอมรูของจริง"
"คนโง สอนคนฉลาดไมได คนฉลาดสอนคนฉลาดหรือคนโงได"
"การถวายหมากพลู บุหรี่ เปนเรื่องพอกพูนความชั่วใหพระมีความผิด เรียกวาเอา

กิเลสไปใหพระ เราอยากละกิเลสแตเราไมรูจักกิเลส"
"ความรูสึกตัวเปนรากเหงาของบุญ ความไมรูเปนรากเหงาของบาป"
"ความสงบที่แทจริงจะเกิดขึ้นตอเมื่อ เราหยุดการแสวงหา ตอเมื่อเราไมตองวิ่งหา
บุคคลอื่นนั้น เรียกวา ความสงบ"
"การแสวงหาพระพุทธเจาก็ตาม แสวงหาพระอรหันตก็ตาม แสวงหามรรคผล
นิพพานก็ตาม อยาไปแสวงหาที่ๆ มันไมมี แสวงหาตัวเรานี้ ใหเราทําความรูสึกตื่นตัวอยู
เสมอนี่แหละจะรูจะเห็น" ฯลฯ
ปจฉิมบท
จากประวัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทําใหทราบวาหลวงพอไดแสวงหาและ
ปฏิบัติธรรมตั้งแตบรรพชาเปนสามเณร ซึ่งในขณะนั้นมีอายุไดราว 10 ขวบ และขณะ
เปนฆราวาสก็สนใจการทําบุญและแสวงหาธรรมะมาโดยตลอด จากคํานําในหนังสือ
ปกติ : หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ และสิง่ ที่ฝากไว ซึ่งกลุมเทียนสวางธรรมไดกลาวไว
ตอนหนึ่งวา "...นับเปนประวัติชีวิตที่เรียบงายไมมีสิ่งใดบงชี้ถึงความมหัศจรรยหรือ
อํานาจเรนลับเกินมนุษยธรรมดา ไมมีความพิสดาร หรืออิทธิปาฏิหาริยใดใดอันจะเปน
เครื่องโนมนาวใหติดตามตอไปจนถึงสาระสําคัญที่สุดคือแกนแทของธรรมะ เพราะ
สําหรับหลวงพอแลวสิ่งนั้นเปนเหตุใหบุคคลใชเวลาในการเดินทางไปสูความหลุดพน
ยาวนานเกินความจําเปน ดวยอาจจะพลัดหลงหรือติดอยูในความมหัศจรรยของเปลือก
ของกระพี้นั้น หลวงพอทานจึงมุงเนนใหเขาใจในหลักปฏิบตั ิและใหทุมเทความเพียรใน
การปฏิบัติซึ่งถือเปนภาระกิจที่มนุษยทุกคนพึงกระทําใหแกชีวิตของตน... "
"บุคลิกภาพ อุปนิสัย และปฏิปทาของหลวงพอนาเคารพเลื่อมใส มีความปกติกาย
ปกติใจอยางเห็นไดชัด เรียบงายและมีความเกรงใจผูอื่นอยูเปนนิจ มีความกตัญูตอ
บุคคลที่ไดเคยชวยเหลือเกื้อกูลทาน ทานมีความระลึกถึงและหาโอกาสตอบลแทนความ
ดีของบุคคลเหลานั้นอยูเสมอ หลวงพอมีความออนโยนและเกรงใจผูอื่น แตทานก็มี

ความมั่นคงและเด็ดขาด" นี่เปนคํากลาว ของผูที่ไดมีโอกาสใกลชิดประพฤติปฏิบัติธรรม
และอุปฏฐากหลวงพอ

