
ตอนที่ ๒๓ ไปวัดบางนมโค 
  ทานสาธชุนพุทธบริษัททัง้หลาย สําหรับวันนี้ตรงกับวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๒๗ เปนวันบันทึกเสียง 
  ความจริงวันนี้ก็ยังปวยไขไมสบายมาก นอกจากเปนโรคทางทองแลว ก็

ยังมีโรคไขหวัดเขามาเลนซะงอมแงม แตพอมีแรงบางเล็กนอย ที่ตองมาพูดก็เพราะวามี

เร่ืองควรจะพูดเพื่อความเขาใจถูกของบรรดาทานพุทธบริษทั 

  ตอนนี้เปนตอนสุดทายของเลมตน ตอนที่ผานมาแลวไดพูดถึงฐานะของ

วัดบางนมโค และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวัดบางนมโค วาคนในสมัยนัน้ มันคนละ

สมัย เปนคน "ไมรู" งาย ตอมามาพักฟนที่วัดชโินรสอีก ๑ ป ทานก็บอกวา "ทานไมรู" 

และตอมาใชเวลาทั้งหมด ๒๗ ป ป พ.ศ.๒๕๒๗ บางคนเพิง่จะรูวาอาตมายังมีชีวิตอยู 

แตวาทั้งนี้ก็ไมใชโทษใคร บรรดาญาติโยมพทุธบรษิัทเปนเรื่อง กฎของกรรม 

  แตวาทานฟงแลว ขอไดโปรดทราบวาอาตมาพูดเมื่อถอยหลังไป ๒๗ 

หรือ ๓๐ ป ไมใชชาวบานบางนมโคในสมัยปจจุบนั ชาวบางนมโคในสมัยปจจุบนันี่เปน

ชั้นลูกชั้นหลานไปแลว สาํหรับทานในสมัยนั้น ตางคนตางก็ตายกันไป 

  ถาจะถามวา "อาตมาไดทําผิดคิดรายอะไรไวมากหรือ คนชาวบาง
นมโคทั้งหมดจึงไมสนใจ" 
  ความจรงิไมใชไมสนใจ คนบางนมโคเวลานั้นตกอยูเปนคน ๒ กลุม กลุม

หนึ่งสนับสนนุวัด แตอีกกลุมหนึ่งเบียดเบียนวัด 

  คําวาเบียดเบียนวัดก็หมายถึงวา วดัตองอยูภายใตอํานาจ ใครจะเปน

เจาอาวาสกต็าม จะตองอยูในฐานะภายใตอํานาจทานผูมีอิทธิพลในสมัยนั้นจึงจะอยู

เปนสขุ แตวาพอสมัยที่อาตมาไปเปนเจาอาวาส ทานทั้งหลายก็ทราบอยูแลววา ถา
อะไรที่ผิดวินัยอาตมาก็ยอมไมได 
  เร่ืองที่จะสะดุดใจกันหนกัถึงกับการประกาศเปนศัตรูก็มีอยูเฉพาะเรื่อง

เดียวคือเร่ืองเงิน อาตมาเขาไปรับตําแหนงเจาอาวาสใหม ๆ ตรวจสอบบัญชีที่หลวงพอ

ปานทานลงบันทึกไว ทานเขียนไวดวยลายมือของทานเอง วาเงินฝากคนนั้นไวเทานัน้ 

ฝากคนนี้ไวเทานี้ อาตมาก็ไมแนใจเหมือนกันวาเวลากาลผานมาตั้งหลายป เงินจํานวน

นั้นจะมีอยูหรือเปลา อันนี้ก็ไมทราบ จึงไดเชิญทานเจาของชื่อที่หลวงพอปานเขียนชื่อไว



วาฝากเงินไว ถามทาน ทานก็ยอมรับวาเปนความจริง ถามถึงยอดเงินตามจํานวนที่

หลวงพอปานเขียน ทานก็บอกวามีจริง 

  แตคําวา "มี" บรรดาญาติโยมพุทธบรษิัทตองคิดเหมือนกัน เวลากาลผาน

มาหลายป ถาเปนตนไมมันก็ผลิตดอกออกผล อาตมาก็ไมไดคิดอยางนั้น ก็ถามวา 

  "นา ถาอาตมาจะนํามากอสราง นาจะเหน็ดวยไหม?" 

  ทานผูนัน้ก็บอกวา "เห็นชอบดวย" 

  ถามวา "ไมเดือนรอนหรือ?" ก็บอกวา "ไมเดือดรอน" 

  จึงบอกทานวา "ถาตองการจะแจงใหทราบกอนลวงหนา ๗ วัน" 

  อาตมาก็เร่ิมทําการกอสราง และทานผูนั้นทานก็ด ี ทานมีจริยาเรียบรอย 

เปนคนมีจริยานิ่มนวลมาก ก็ไมเหน็มีอะไร แจงไปทีไร ทานก็นํามาใหทุกที อาการที่

แสดงออกถึงการรังเกียจหรืออาการโกรธก็ไมมี 

  แตก็ตอมามีเร่ืองแปลกอยูจุดหนึ่ง นัน่ก็คือไมใชตัวทานเอง เปนคนอื่นที่

อยูขางเคียงแสดงความโกรธแคน ถึงกับไปพูดวา "ไอมหานี่ มันสําคัญมาก เอาไวไมได" 

ถาเจอะหนาจะตองยิงบาง เจอะหนาจะตองฟนบาง สวนทางจะตองฆาซะบาง 

จนกระทั่งคนที่รับฟงทนไมไหว ก็มีคนกลุมหนึ่งมาแจงใหทราบวาคนพวกนั้นไปพูดอะไร

ที่ไหน และกแ็สดงอาการโกรธเคือง จงึไดบอกเขาวา 

  "พี่ (หรือนาก็ตาม) อยาเพิ่งโกรธเลย เขาอาจจะพดูดวยความเมาก็ได" 

  ถามวา "ที่เขาปรารถนาเรื่องนั้น เพราะเหตุอะไรเปนเหตุ" 

  เขาบอก "เงนินี่อยูมาตั้ง ๑๐ ป ๒๐ ป หลวงพอปานฝากไว และเจา

อาวาสก็ผานมา ๒ องค คือหลวงพอเล็กกับอาจารยเจิม ก็ไมมีพระองคไหนที่มาขอเงิน

เอาไปทําการกอสราง ไปขอเบิกเงนิ เขาก็เก็บเขารักษาเขาไว แตวาเจามหานี่มาเปนเจา

อาวาสหนอยเดียวมันเบกิ มันเขามาสรางความเดือดรอนใจ" 

   

  ความจริงเสยีงนี้นะ เมื่อฟงกันไปจริง ๆ แลว ก็ไมใชเสียงคนเขารับเก็บ

เงิน เปนเสียงคนอื่น 

  นี่เปนจุดสะดุดจุดหนึ่งทีอ่าตมาขอเบิกเงินของวัดซึ่งเก็บไวนานแลว เอา

มาใชจายเนือ่งในการกอสราง แตวาทานผูเก็บรักษาไมไดพูด แตคนอื่นที่มีสภาพ

ใกลเคียงกลบัโกรธ นี่จุดหนึ่งที่คนกลุมหนึ่งที่เกลยีดอาตมา 



  และก็จุดที่ ๒ เร่ืองการเงินเหมือนกนัหลังจากงานนมัสการวัด และตอน

นั้นอาตมาก็ไปรับงาน เงินของสงฆนี่นอกจากที่หลวงพอปานทานบอกวาฝากเขาไว

หลายสิบป มันอาจจะเกนิ ๑๐ ป และไมมีตัวเงินอยู ตอมาก็คิดวาทําอยางไรวัดจึงจะ

มีเงิน ไปตรวจบัญชีงานประจําปเหน็กําไรสุทธ ิ ๒๐๐ บาท ทัง้นี้ก็ไมไดหมายความวา

ทายกหรือกรรมการวัดจะโกง เพราะวาเวลานั้นเวลาจัดงานจรงิ ๆ คนโหรงเหรงเต็มท ี

คนไมมีมาในงานนมัสการ ซึ่งผิดกับสมัยที่หลวงพอปานมีชีวิตอยูมาก 

  อาตมาก็ดําริวา "เราจะประกาศเกียรติคุณของหลวงพอปาน คน
เคยเคารพนับถือมามาก แตทวาเวลานี้คนลืมหลวงพอปานไปเสียแลว เพราะ
วัดไมประกาศใหทราบ" จึงหาทางจะนําเรือออกไปประกาศงานวัด คือเขาเขตเขาสาย

สุพรรณบุรีเพราะวาในสมัยหลวงพอปานมีชีวิตอยู คนสพุรรณบุรีเคารพนับถือหลวงพอ

ปานมาก 

  แตก็มานอนนึกวาคาเรือของเขานี่ เขาใหเชาเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท นี่

ตองออกคาน้ํามันเองนะ เอาคาเชาเรือ เครื่องขยายเสียงก็ไมมี ตองเชาเครื่องขยายเสียง

อีกเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท สมัยนั้นคาของเงนิแพงมาก ถาเราเดินทางไปแบบนีถ้ามี

รายไดต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท กห็มายถึงวาตองเปนหนี ้ เพราะก็เปนหนี้อยางทีไ่มมี

อะไรจะชําระเขาดวย ทัง้นี้เพราะอะไร ก็เพราะวาสตางคของวัดไมมีเลย อาตมาก็เปน

คนไมมีสตางค ไมเก็บสตางคกับเขา เปนนักเทศนก็จริงแหล แตทวาไมไดสะสมเงินทอง

ไว 
  (วันนี้มีเสียงกระแหรมแอมไอมาก โปรดทราบวาเสมหะยังพันคอ
มาก) 
  ก็มานั่งนอนคิดวาทํายังไง และก็ทานผูเก็บรักษาเงินนี่แหละ ที่อาตมา

ตองชมทาน ทานเปนคนดีจริง ๆ มีจริยานิ่มนวล ทานมาก็ปรึกษากันวาจะทําอยางไรใน

เมื่อตนทุนมนัไมมี คาใชจายอยางนอยตองถึงวันละ ๑๐๐ บาท 

  แตจริง ๆ แลว วันละ ๑๐๐ บาทมันก็ไมพอ น้ํามันเครื่องยนตทั้ง ๒ 

เครื่อง คนที่ไปในเรือก็ตองจายสตางค และคาอาหารการบริโภคก็ตองกิน ทุกอยางก็เปน

เงินหมด 

  ทานผูนีท้านก็ดีทานบอกวา "ก็ลองดคูรับ ผมคิดวาอยางนอย ๆ มันก็

ตองมีทุนกันบาง เขาคงใหบาง" 



  ก็บอกกับทานวา "ไปคราวนี้ไมไดไปหวังหาเงิน ตองการอยางเดียว
คือ ประกาศเกียรติคุณใหบรรดาญาติโยมทราบวาเวลานี้ทานลืมกันเสียแลว" 
ทานก็บอก "เอา" 

  และก็เปนเรือ่งนาแปลกจุดหนึ่ง นั่นก็คือตอนกลางคืนนอนภาวนาอยู

ประมาณตี ๒ เศษ ๆ ไดยินเสียงคนพูดจะเปนเสียงผูหญิงกไ็มใช จะเปนเสียเด็กก็ไมใช 

เสียงก้ํากึ่งกนั มานั่งพูดขางหลังวา 

  "ไปได ไปได ชวยกัน ชวยกัน ฉันจะชวย" 

  ก็เปนอันวาตดัสินใจไปตามเสียงนั้นตามคําแนะนําของทานผูพดู คือ

ทานผูรักษาเงินก็แนะนําวา "ควรจะไป" เพราะวัดเราโทรมเต็มที 

  นี่ความจริงคนเก็บรักษาเงินจริง ๆ ทานไมไดเจ็บใจ แตคนอื่นมาเจ็บใจ ก็

สงสัยเหมือนกัน สมมติวาทานเอาเงนิของทานใหพวกนั้นกูเอาไป เวลาวัดตองการทาน

อาจจะตองเรียกเงินของทานคืน คนอื่นถึงไดเจ็บใจ ก็เปนเรื่องนาอัศจรรย 

  ถอยเรือออกจากวัด อีเหละเขะขะแคตลาดบานแพนนิดเดียว กวาจะถึงก็

เที่ยง แลวก็เดินทางเรื่อยเขาไปในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

  พอไปถึงเขต ตําบลบานสุดหรือไผคงดิน ก็มีเจาหนาที่ตํารวจอําเภอ

บางปลามาหลายทานนัง่ไปกับเรือดวย ทานเปนสายตรวจ เปนเพื่อนกัน กเ็ขาไปชวย

ทํางานดวย ญาติโยมพุทธบริษัท (เวลานั้นเอารูปหลอหลวงพอปานไปดวย) ทุกคน

ลงมาในเรือ ก็ตางคนตางรองไห ตางคนตางกราบ สวนใหญผูใหญที่มีอายุมาก ๆ 

รองไห คิดถึงหลวงพอปาน จอดแตละทาก็ตองใชเวลานาน ๆ ทานทําบุญกันบาง ไมทาํ

บาง ไอเร่ืองการทําบุญไมสําคัญ ทานก็เรียกลูกเรียกหลานประกาศคุณงามความดีของ

หลวงพอปานใหลูกหลานทราบ 

  ตอมาการที่มีตํารวจไปในเรือ ขาวก็ไปถึงวัดบางนมโควา 

  "เวลานีเ้รือของวัดบางนมโคนี่ออกประกาศเกียรติคุณของหลวงพอปาน 

ถูกจับตํารวจนั่งเต็มลํา" 

  เวลานั้นทาน รังสรรค รังสิกุล เปนนายอําเภอเสนา คณะกรรมการวัด

หรือทายกก็ไปถามทาน ทานก็บอกวา 

  "ไมเปนไร เร่ืองนี้ไมใชเร่ียไร เปนเรื่องบอกบุญหรือประกาศเกียรติคุณกัน 

ถามีเร่ืองเขาตองสงมาที่นี่" 



  "ตามขาวเขาบอกถูกจับอาวุธปนในเรอืดวย" 

  ทานบอกวา "เร่ืองอาวุธปนไมเปนไร ถามีใครคนใดคนหนึ่งที่เปนเจาของ

เขารับมันก็หมดเรื่องกันไป" 

  แตความจริงการไปคราวนั้นปนมีหลายกระบอก แตไมใชปนของทางวัด

หรือปนของคนที่ไปกันเรอื เปนปนของตํารวจ ตํารวจบางคนมีทั้งปนสัน้ปนยาว แตเขา

ไมไดจับนี ่

  เปนอันวากรรมการวัดกับพรรคพวกชุดหนึ่งไป ก็ไปถามความเปนจริง 

เขาบอกวา 

  "เร่ืองไมมีอะไร เจาหนาทีต่ํารวจเขาชวยงานตางหาก ไมใชวาเขาจับ" 

  เปนอันวาคุยกันไปคุยกันมา ตอนเย็นก็มีในบคุคลที่นั้นกลุมหนึ่งออก

ปากบอก 

  "เงินมีมากไหม ขอยืมสัก ๕,๐๐๐ เถอะ" 

  ก็เลยบอกไปวา "มันจะมีมากอะไร ที่เขาทําบุญมามันก็กินหมด 
โดยมากไมมีอะไรตองเสียคาน้ํามันทั้งสองเครื่อง ทั้งเครื่องยนตและเครื่องไฟฟา 
ตองเสียคาแรงงานคนงาน ตองเสียคาเชาเรือ คาเชาเครื่องไฟฟาและก็กิน มันก็
ไมเหลือ" 
  เมื่อเขาฟงแลวเขาก็เห็นใจ แตความจริงเปนเรื่องเขาไมพอใจ มาทราบที

หลังวาคนออกปากขอยืมเงินนี่ไมพอใจ อยารูวาใครเลย เพราะทานก็ตายไปหมดแลว 

 

  ตอมาเรือก็ไปถึงอําเภอสามชุก ก็มีทานกรรมการอีกคนหนึ่ง บอกลูก

ชายไปวา 

  "เงินมีมากไหม ขอยืมสัก ๘,๐๐๐ บาท จะเอาไปซื้อเสามาขาย" 

  ก็บอกวา "เงินเทาที่เห็นนี่มันไมใชเงินเก็บ มันตองเปนเงินจาย 
นอกจากจะจายกิน จายคาเชาเครื่องเรือ คาเชาคนงาน ก็ยังซื้อของซื้อไมเอาไป
สรางวัด เวลานี้ยังใหเขาไมหมด เขาเห็นวาพอมีรายได เขาจึงใหเช่ือ" 
  จุดนี้อีก เขาก็ไมชอบใจ 

  และตอมาก็มีบุคคลคนหนึ่งมาแนะนาํบอกวาเงินรายไดของวัดงาน

ประจําป หลังจากวัดเคยได ๒๐๐ บาท ปแรกไปจัดงานที่นัน่ น้ําทวมจดั ไดกําไรสุทธ ิ



๙,๐๐๐ บาท ตอมาก็เปน ๑๒,๐๐๐ บาท มาอีกป ๒๐,๐๐๐ เศษ มาอกีป ๓๐,๐๐๐ 

เศษ มาอีกป ๔๐,๐๐๐ เศษ จนกระทั่งถึง ๖๐,๐๐๐ บาทเศษ แตก็แตละคราวเมื่องาน

เสร็จ ก็ชําระหนี้หมดทันที หักคาใชจาย คาใชจายนี้จายจริง ๆ ไมเก็บไวเลย หมดแลวก็

ชําระหนี้กับเจาหนี้ตาง ๆ เงินมันก็ไมเหลือ ทานผูนั้นคิดวาเงินเหลือ จึงไดบอกวา 

   
  "เอาอยางนี้ก็แลวกัน เงินงานวัดทั้งหมดนี่ผมจะเอาไปใหเขากู 
และก็ดอกเบี้ยจะสงวัดตามกฎหมาย สวนที่เหลือเปนเรื่องของผม" 
  ก็บอกวา "ทําอยางนั้นไมได เงินญาติโยมพุทธบริษัทเขาทําบุญมา 
และบอกเขาบอกวาจะชําระหนี้ ทําแบบนั้นไมได" 
  นี่เลาอยางยอ ก็รวมความวาปจจัยเรื่องเงิน เปนปจจัยใหคนกลุมหนึ่ง

โกรธมาก ที่โกรธมากก็ถึงวาคิดอยากจะฆา คิดอยากจะไล แตคนอีกกลุมหนึ่งก็มี

ความหวังดี คิดจะชวย เกือบจะมีการตอสูกันหลายครั้ง เกือบจะตองประหตัประหารกัน 

  ก็บอก "อยาทําอยางนั้นเลย เขาก็พูดไปอยางนั้น เขาดาขางนอก 
เราจะไปโกรธอะไร" 
  แตทั้งนี้ก็ตองขอบใจคนอีกคนหนึ่ง ตายไปแลวเหมือนกัน คุณชมหรือ

เรียกวา "พี่ชม" ใคร ๆ เขาเรียกวา "พี่ชม" เปนนักเลง พีช่มนี่แหละเปนคนใหชีวิตให

ความปลอดภัยอยูมาก และประกอบกับคนอื่นทีมี่ความหวังดี ความจริงคนที่หวังดีจริง 

ๆ นะ คอนตาํบล คนที่ประทุษรายจริง ๆ นะไมกี่คน 

  ทีนี้ถาถามวา "ทําไมจึงมีการทอดทิ้ง?" 

  เร่ืองนี้ก็มีความจําเปน เพราะแตละตําบลยอมมีคนที่มีอิทธิพลที่มีอํานาจ 

สามารถจะบงการอะไรก็ได มีอยูคนหนึ่ง เมื่อพูดอะไรไปแลวทุกคนตองยับยั้งตามเขา 

แตอาตมาก็ทราบวา เขาผูนั้นเปนคนยับยั้งคน ก็ไมไดโกรธถือเปนเรื่องธรรมดานี่เปน

เร่ืองภายนอกนะ 

  และก็มีอีกเรือ่งหนึ่งที่เร่ืองจะตองเกิดแบบนั้น ก็เปนไปตามคําสั่งที่วัน

บวชวันแรกของหลวงพอปานทานเรียก เรียกกันวาอบรม ในตอนดึกทานบอกวา 
  "ถาอยูวัดนี้ถึง ๒๐ ป ใหออกจากวัด ถาคุณไมออกจากวัดจะเอาดี
ไมได" 



  เร่ืองนี้นาจะจริง เพราะตองตอสูกับคนที่มีอารมณใจไมเสมอกัน คนที่มี

กําลังใจไมเสมอกันมีอยางนั้น ตองใชอารมณตอสูมันก็ยุง แตก็พยายามหักอารมณขม

ใจตามระเบียบของพระ เมื่อถึงเกณฑ ๒๐ ปจึงมีเหตุอยางนี้ คือการปวยไขไมสบาย

เกิดขึ้น และก็เปนปจจัยอันหนึ่งที่ความจริงเบื่องานประเภทนีม้าก มีความตองการอยาง

เดียว คืออยากจะอยูคนเดียว เรื่องการกินนะไมสาํคัญ หุงขาวกินเปน กับขาวมีน้ําปลา

หนอย มีพริกหั่นนิด กินไดสบาย ๆ อยากจะอยูอยางสงบสงดัไมมีกังวล และอยูวัดบาง

นมโคนอกจากจะตองกังวลในวัด และก็สรางนอกวัดมาก ซึ่งคนพวกนั้นเขาเหน็แตเขา

ไมยอมรับทราบ 

  ก็รวมความวาดวยกฎของกรรมอันนี้เปนปจจัยบันดาลอยางหนึ่งใหคน

ทอดทิ้ง 

  ก็เหมือนกับองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาตอนที่จะบรรลอภิเษก

สัมมาสมัโพธิญาณ เปนเหตุบันดาลใหปญจวัคคีย คือ ฤาษทีั้ง ๕ เบื่อหนายหนีไปปา

อิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อมีความสงัดเกิดขึ้น องคสมเด็จพระภควันตจึงไดบรรลุอภิเษก-

สัมมาสัมโพธิญาณ อาตมาก็เหมือนกัน ถามีคนประคับประคองอยู คงทิ้งวัดมาไมได

ตามคําสั่งหลวงพอปาน ในบางจุดเขาบอกมีคนไลมา นี่ไมจริง ยังไมมีใครเขาไลออก

มาแลวตั้งหลายปตําแหนงอาวาสเขายังไมจําหนายเลย เจาอาวาสองคปจจุบนันีไ่ป

รักษาการณอยูตั้งหลายป อาตมาก็ไมทราบ เมื่อทราบแลวก็หาทางออกใหมันถูกตอง

ตามบัญญัติของพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ 

  มาวาถึงเรื่องนี้ก็ขอพูดสรุปสั้น ๆ วาเหตุมีอยางนี้นะ 

  และอีกประการหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๗ คิดวาเดือน

พฤศจิกายน วันที่ ๒๕ จะพาศิษยไปนมัสการหลวงพอปานทีว่ัดบางนมโค ก็เลยเดนิทาง

ไปรถ ๓-๔ คัน การเดินทางไปนี่จะไปสอบดูวาทางรถวิ่งนี่ใชเวลาเทาไร เวลาไปจริง ๆ 

เวลามันตองเนิ่นนานกวานั้น เตรียมขาวปลาอาหารไปเสร็จ และก็ไมไดแจงใหทางวัด

ทราบ คือไมอยากจะรบกวน 

  ครั้นเมื่อไปถึงแลวเพลพอดี ถึงหลังวัด พระทานก็เร่ิมฉัน มีพระองคหนึ่ง

มานิมนตไปฉันขางบน กบ็อก "ไมตองหรอกครับ ผมมีอาหารมาฉัน" 

  เดินดูวัดก็ชืน่ใจ มองดลูานวันเห็นมันแคบไป ก็สงสัยวาตาเราไมดีหรือ

อยางไร เมื่อทานเจาอาวาสลงมาทานก็บอกวา "มันแคบไปจริง ๆ เพราะตลิ่งมันพังไป 



๓ วาเศษ เขื่อนเกาทีห่ลวงพอปานสรางไวพัง" ทานมาสรางเขื่อนใหมและก็ทําลูกกรง

หนาวัดสวยสดงดงาม 

  อันนี้ตองเหน็ความอุตสาหะวิริยะของทาน เต็มใจทําจริง ๆ และก็มี

ความสามารถเปนพิเศษ เพราะวัดบางนมโคนี่ ถาพูดตามสวน ถาเอาเงินทําบุญมันก็

เลี้ยงตัวไมรอด เจาอาวาสตองเกงจงึจะสามารถเอาเงินมาทาํแบบนั้นได แตการทําแบบ

นั้นนะมันหนกั เพราะตองจางเขารื้อ และก็จางเขาทํา เสียเงิน ๒ ชัน้ แตก็ทําไดนาปลืม้

ใจ ดูบริเวณวัดก็เทพื้นเรยีบ ก็ตองใชเงินมาก 

  ครั้นไปดูทางดานหลังวัด หลังวัดจริง ๆ นี่ทีลุ่มมาก หนทางที่เดินไป

กุดังนะ ความจริงหลวงพอปานทานทาํสะพานสูงขึ้นมาประมาณเมตรเศษ ๆ อาตมาจาํ

ไมไดวาเมตรเศษ ๆ หรือ ๒ เมตร จาํไมได ตองมีสะพานเดิน ถาดูความลึกจริง ๆ ก็ตอง

ไปดูที่กุดัง กดุังนะต่ําเปนหลุมลงไปเทาไร จะเห็นวาพื้นจริง ๆ ของวัดเปนอยางนั้น แตวา

เจาอาวาสกน็ําดินมาใสซะสูงทั่วบริเวณไปหมด 

  ตอนนี้เปนการทําบุญหลังพระแน และทําบุญกนตูดพระแน ทั้งนีเ้พราะ

อะไรญาติโยมที่ไมเคยผานไปก็คิดวาวัดจะมีดินดอนขนาดนั้น กเ็ลยไมไดคดิวาทานเจา

อาวาสจะเหนื่อยขนาดไหนและหนักขนาดไหน 

  แตความจริงแลว การถมดินถึงแมจะซื้อถูกก็ปริมาณมากเกือบทั่วบริเวณ

วัด ไมใชของเล็กนอยเลย อาตมาเดินไปก็อดชมความดีของทานไมได 

  ตอมาดูพระอุโบสถภายนอก ซุมนี่สมัยกอนทําไวแคเขียนส ี และหนา

บันดานหลงัดานตะวันออก ก็ไมไดทาสีเลยเปนปนูซีเมนตเฉย ๆ คราวนี้แพรวพราวเปน

ระยับ เปนแกวและทอง นั่นก็เปนความสามารถของเจาอาวาสองคปจจบุนั คือพระครู

วิหารกิจจานุยุต เจาอาวาสปจจบุัน 

  รวมความวาเดินไปก็ชมความสามารถของทานไป 

  จุดหนึ่งก็ไปเปนกระทอมคือกุฏิทําดวยคอนกรีตเปนกระทอมเลก็ ๆ เปนที่

เจริญพระกรรมฐาน ก็ดีใจวาวัดบางนมโคกําลังรื้อฟนความดีเดิมขึ้นมา การทําอยางนี้

ญาติโยมพุทธบริษัทก็จงอยาคิดวามันงายนัก เพราะพระทุกองคไมมีเงินในกระเปา 

จะตองอาศยักําลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท 

  บางทานก็คดิวา "ทําไมไมทําอยางนั้น ทําไมไมทําอยางนี้" 



  ทุกคนอยากทําใหมันดีแสนดี แตทวาการทํานี่บรรดาญาติโยมทั้งหลาย

ตองอาศัยเงิน ถาญาติโยมไมศรัทธาเสียแลวก็หมดทากัน 

  รวมความวาการที่จะไปวดับางนมโคคราวนี้ ทั้งนีก้็เพราะวา ทุก ๆ ปที่

เขาพรรษามาหลายปแลว ทานพระครูวิหารกิจจานุยุต ทานก็มาทําวัตรนมัสการ

ประจําปทุกป เหน็ใจทาน ความจริงก็คิดวารางกายมันจะทนไมไหว แกแลวกไ็ม

อยากจะไปทางไหน แตเนื่องดวยความดีของทานที่พระบาลีตรัสวา 
  "ปูชา ละภะเต ปูชัง วันทโก ปฏิวันทนัง" 
  "ผูไหวยอมไดไหวตอบ ผูบูชายอมไดรับการบูชาตอบ" 
  เมื่อทานดีก็ควรจะไป แตคิดวาการไปก็คงจะไปเปนครั้งสุดทาย รางกาย

ไมไหวจริง ๆ  

  ก็รวมความวาไปถึงวัดแลวก็เห็น คุณเจริญ ทรงพร เปนกรรมการวัด

และ คุณถวลัย เวียงวัง เปนกรรมการวัด ก็ดีใจ เพราะคน ๒ คนที่มีประวตัิดีเดนตลอด

มา คุณเจริญ ทรงพร จบนักธรรมเอก คุณถวัลย เวียงวัง เปนอดีตครูประชาบาล 

เพราะสองคนนี่รูจิตใจ รูความเปนมาของอาตมาดีมาก คือรวมงานกันมาตลอดงาน 

ทานทั้งสองคนเปนคนดจีริง ๆ  

  เมื่อเห็นวาทัง้สองคนเปนกรรมการวัดก็ดีใจ คิดวานับแตนี้เปนตนไป 

(อาจจะเปนมานานแลวก็ตาม) คิดวาวัดเจริญรุงเรืองแน เพราะวาคนที่ดีมีความรูมีศีล-

ธรรมมีเหตุมีผล ก็มารวมดวยกองการกุศลของวัด วัดก็ตองเจริญ ทุกสิ่งทุกอยางเปนไป

ตามปกติ นั่นก็หมายความเงินใหมาแบบไหนกต็องไปแบบนั้น ก็ตองถือวาทานเจา

อาวาส คือ พระครูวิหารกิจจานุยุต เปนคนมีโชคดี ที่ไดสองคนมาเปนกรรมการวัด 

  นอกจากนั้นจะมีใครบาง อาตมาก็ไมทราบ เพราะวันนั้นเห็นสองคน เหน็

บรรดาญาติโยมพุทธบรษิัททีเ่คยรักเคยชอบอยาง พี่สละ พี่แจว มาหาทานก็บนคิดถึง 

ความจริงอาตมาก็คิดถึงแตทุกคน ตางคนก็ตางแก สองพี่นีแ่กกวาอาตมา อาตมาแก

ขนาดนี้ยังไปไหนไมคอยไหว สองพีย่ิ่งหนักใหญ ก็ตองขอขอบใจที่ทานอุตสาหมาเยีย่ม 

มาเยี่ยมแลวก็บอกวา "คิดถึง อยากจะมาเยี่ยม" 

  ปดโธ จะมาไดอยางไร แกมากแลว แตถึงกระไรก็ดีก็ตองขอขอบคุณคนดี 

ทั้งนี้ก็มีขาวมาเรื่อย ๆ วาคนทางบางโคนมคิดถึงและอยากจะมากัน 



  ไอการออกจากบานก็เหน็ใจ มันตองใชเงินใชทอง อยางอาตมาเดินทาง

ไปชั่วคราว ไปนิดเดียวรถ ๓ คัน รถจริง ๆ นะ ๕ คนั ถาคิดคาใชจายจริง ๆ ก็ ๑๐,๐๐๐ 

บาทเศษ 
  นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปทางไหนมันก็ตองใชเงิน ถึง
จะไมไดออกเองก็ตาม คนอื่นออกก็ตองใชสตางคเหมือนกัน 
  ก็รวมความวาหนานี ่ สําหรับคาสเซทนี้ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี ้ เพราะ

สัญญาณบอกเวลาหมดแลว ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงมีแด

บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทานผูอานและผูรับฟงทุกทาน 
          สวัสดี 
   


