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หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จยา
ของปวงพสกนิกรชาวไทย” เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เวลา ๒๑ นาฬิกา
๑๗ นาที รวมพระชนมายุได ๙๔ พรรษา ๘ เดือน ๗๒ วัน ในวันรุงขึ้นหลวงพอไดรบี สั่งทันที
(ซึ่งขณะนั้นเปนชวงที่พระภิกษุกําลังเขาพรรษา) วาใหรีบตั้งโตะถวายเครื่องสักการะ แด
สมเด็จยา ตามที่ตาง ๆ ของวัด โดยเฉพาะภายในพระอุโบสถ ทานไดสั่งโตะถวายเครื่อง
สักการะชุดใหม พรอมทั้งสั่งพระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกาภายในวัดวา “เริ่มตั้งแต
วันนี้เปนตนไป เราจะขอนําพุทธศาสนิกชนทั้งฝายบรรพชิต และคฤหัสถของวัดอัมพวัน สวด
มนต ปฏิบตั ธิ รรม เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลใหสมเด็จยา ไมจําเปนจริง ๆ แลว เราจะ
ไมขาดการลงโบสถ เราตั้งใจนําเอาความดีถวายเปนพระราชกุศลใหกับทานใหจงได”
ซึ่งความเปนจริงแลว การทําวัตรสวดมนต และการปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล
นั้น หลวงพอไดเริ่มทํามาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ แลว เพื่อถวายเปนพระราช
กุศลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในโอกาสที่พระองคทรงครองราชยครบรอบ ๕๐ ป
และนอกจากนั้นทุกวันที่ ๙ ของทุกเดือน หลวงพอจัดทําบุญใหญ สวดบทพระธรรมจักรถวาย
เปนพระราชกุศล
เริ่มตั้งแตบดั นั้นเปนตนมา หลวงพอลงนําพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ผู
ปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน ทําวัตรสวดมนต นั่งเจริญสมาธิวปิ สสนากรรมฐาน สวดมนตถวาย
พระพร และอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จยาทุกวัน โดยแทบไมมีวนั ไหนที่หลวงพอไมลงนํา
บําเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศสวนกุศลเลย นอกเสียจากวาวันนั้น ทานมีภารกิจที่ตองเดินทางไปที่
ไกล ๆ กลับไมทันจริง ๆ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจริง ๆ เทานั้น
นอกจากนั้น ในวาระทําบุญครบ ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วันของสมเด็จยา หลวงพอ
ไดนิมนตพระภิกษุสงฆสวดสดับปกรณ พรอมทั้งเลี้ยงอาหารพระภิกษุสามเณร อุบาสก
อุบาสิกาภายในวัดทั้งหมด และเลี้ยงอาหารแกผูตองหาในเรือนจํากลางจังหวัดสิงหบุรีตลอด
ทั้งวัน พรอมทั้งถวายปจจัยแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อถวายเขามูลนิธิสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชินี อีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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หลวงพอทานมักนําธรรมะ และ ความดีของสมเด็จยามาเทศนเปนตัวอยาง ใหพุทธ
ศาสนิกชนทั้งหลายที่มาฟงธรรม และมักมีผูมาสอบถามหลวงพอ ถึงการปฏิบัตธิ รรมของ
สมเด็จยา เมื่อครั้งทรงปฏิบัตวิ ปิ สสนากรรมฐาน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จ.
กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.๙) เปนพระอาจารยผู
ถวายกรรมฐาน เนื่องจากหลวงพอไดมีโอกาสรวมอยูในเหตุการณนั้นดวย
เมื่อทานพระมหาสุภาพ เขมรํสี เจาคณะ ๕ และทานพระมหาไสว ญาณวีโร วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ไดเขาขอสัมภาษณหลวงพอ เพือ่ สอบถามหลวงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้
และหลวงพอไดเลาถวาย ตามคําสัมภาษณดังนี้
ผูใหสัมภาษณ
พระราชสุทธิญาณมงคล
ผูสัมภาษณ
พระมหาสุภาพ เขมรํสี
พระมหาไสว ญาณวีโร
ถาม สมเด็จยาทรงเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุเปนเวลาเทาไร?
ตอบ พระองคทรงเขาปฏิบัติและประทับอยูเปนเวลา ๑๕ วัน ในระหวางการปฏิบัติ สมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงเยี่ยมเปนประจํา
ถาม ครั้งนั้น พระเดชพระคุณฯ เขาปฏิบัติอยูกอนแลวใชหรือไม?
ตอบ ผมไปปฏิบัตกิ อนแลว คือ ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๕ ก็อยูไปเรื่อย ๆ ๑ เดือนผมยังไมไดฟง
เทศนลาํ ดับญาณเลย
ถาม คําวา “หนอ” เปนของพมาใชหรือไม คนไทยจึงไมนิยมปฏิบตั ิ?
ตอบ เรื่องนี้มีคนถามมาก ทานเจาคุณอุดมวิชชาญาณ อธิบายวา คําวา “หนอ” ไมใชของ
พมา เปนคําของพระพุทธเจา ชาวมคธรัฐใชพดู กันเรียกวา วต ดังที่พระพุทธเจาตรัส
วา อฺญา สิ วต โภ โกณฺฑฺโญ หรือ ดังที่พระยสกุลบุตรกลาววาที่นี่วุนวายหนอ
ที่นี่ขัดของหนอ “หนอ” เปนภาษาไทย แปลมาจากบาลีวา วต เปนภาษาธรรม
สมเด็จพระศรีนครินทราฯ ทรงถามวา ไมใชหนอไดไหม กําหนดเพียง พอง-ยุบ อยาง
เดียวหรือใชพุทโธไดไหม ทานเจาคุณอาจารยอธิบายวา หนอ หรือ วต สามารถตัด
กิเลสได เพราะเปนการยึดเหนี่ยวใจใหอยูกับสติ จึงใสหนอไว ถาไมใสหนอไวจิตมัน
ไมคอยอยู มันวิ่งออกไปขางนอกมากมาย หมายความวา เพื่อตองการใหจิตชาลง ถา
ไมมี “หนอ” แลวกําหนดไมได มคธที่วา หนอ นี้ไมไดหมายความ พอทําไดแลวราคา
วิเศษหลายลานจริง ๆ ผมรับรองได “หนอ” นี่แหละเปนการกระตุนเตือนใหจิตเขาไป
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ผนวกบวกกับสติไดงาย ถากําหนดเพียง พอง-ยุบ มีแตจะทําใหจิตใจรอยรน “หนอ”
เปนการลางจิตใหเยือกเย็น โดยมีสติสัมปชัญญะ เปนการดึงจิตใหอยูกับที่ได
การปฏิบัติของสมเด็จยา ไดผลเปนประการใด?
การเดินจงกรมนี้ กระผมไดคติมาจากหลวงพอในปา การเดินจงกรมโดยภาวนาวา
“พุทโธ” อยางนี้ทานกลาววา เอาพระพุทธเจาไปภาวนาไวท่เี ทาไดอยางไร “พุทโธ”
ตองอยูที่จติ เทายาง เทาเหยียบ มีสติในการเดิน ทําไมเอาพระพุทโธเหยียบที่เทา
ตรงนี้ตอ งไปชวยกันแกเสีย
ทีนี้สมเด็จยาทรงเลาวา เดินจงกรมตั้งแตขวายางหนอ ซายยางหนอ เดินได
ทุกระยะ เลื่อนระยะขึ้นเรื่อย ๆ แตไมใชเลื่อนใหวันนี้ ระยะที่ ๑ ขวา ยาง หนอ ซาย
ยาง หนอ พรุงนี้ระยะที่ ๒ ยกหนอ เหยียบหนอ ไมใชอยางนั้น ตองเพิ่มระยะให
ตามสภาวะของญาณ
เวลาสงอารมณ ทานเจาคุณอุดมวิชชาญาณถวายพระพรวา การกําหนดพอง
ยุบ เปนอยางไร พระองคทรงเลาวา จิตกําหนดพองหนอมันหายไป จิตตั้งใหมกําหนด
ยุบหนอ ขณะไดยินเสียงสติรูเสียงมันอยูที่โนน หูมันอยูที่นี่ เวลาเดินขวายางหนอ
ซายยางหนอ ดีเหลือเกิน พอเดินไปหวิวโซเซ พอตั้งหลักปุบเดินไดตรงชัดมาก
พระองคทรงเลาเอง ผมจดไวและพระองคทรงไดสดับเทศนลําดับญาณดวย ในโบสถ
วัดมหาธาตุ ซึ่งมีพระพิมลธรรม (อาสภมหาเถระ) เปนองคประธาน
พระเดชพระคุณฯ มีโอกาสไดสนทนากับสมเด็จยาเปนการสวนตัวหรือไม?
ไมมี ไดแตฟงอยางเดียว ในการสนทนาระหวางสมเด็จยากับทานเจาคุณอาจารยนั้น
ยังมีพระครูประกาศสมาธิคุณ อีกรูปหนึ่งที่เขาฟงดวย
มีบางทานกลาววา ญาณไมมี แมแตประโยค ๙ ก็กลาว พระเดชพระคุณฯ มีความเห็น
อยางไร?
คําวา “ญาณ” ตัวนี้ แปลวา รูรอบ รูซ ึ้งในจิตใจเองอยางแจงชัด ของจริงทุกสิ่งเปนพระ
ไตรลักษณ “ญาณ” ตองรูจริง รูแจง เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป รูเหตุการณ รูขางขึ้น
ขางแรม รูเด็ก รูผูใหญ รูกาลเทศะ รูบุญรูบาป รูคุณ รูโทษ รูสิ่งที่เปนประโยชนและไม
เปนประโยชน จึงเรียกวา “ญาณ”
ถานั่งแลวไมเกิดอะไรขึน้ ไมไดผล เดี๋ยวเกิดอันนี้ขึ้นไดผลแลว เหมือนทานมหานั่ง
ไมมีใครมาสอน ปวดก็ไมมี อะไรก็ไมมี แปลวาครูไมมา นั่งสบาย หลับสบาย ชื่นใจ
บาง เย็นใจบาง นั้นแหละ ถาครูมาสอนตองเรียนเลย ปวดหนอ ทีว่ าญาณหอบเสื่อมัน
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มีตําราที่ไหน หอบหนีไปเอง นั่งกําหนด พองหนอ กลุมใจ มารมาแลว มารไมมี บารมี
ไมเกิด มารมาแลวตองสู แตสูมารไมได หนีเลย
ถาม ทานผูหญิงดิฐการภักดีมีความประสงคที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับวิปสสนากับสมเด็จ
ยา อยางที่พระคุณทานไดกลาวไปนี้?
ตอบ ผมเปนพยานได พระองคปฏิบตั ิจนไดฟงเทศนลําดับญาณวันสุดทาย ทานเจาคุณ
อาจารยบอกวา ขอถวายพระพร ธรรมวิเศษเกิดขึ้นแลว ขอใหธรรมวิเศษเกิดขึ้น
ภายใน ๕ นาที ๑๐ นาที กอนทีจ่ ะเปนอยางนี้ หลังจากสอบอารมณ ทานเจาคุณ
อาจารยหันมาบอกกระผมวา “เธอจําไว สมเด็จยาไดเขาถึงญาณที่ ๑๕ จวนจะถึง
ญาณที่ ๑๖ แลว” คืออยางนี้ ถวายพระพรขอพระองคอยาไดบรรทม ใหเดินจงกรม ๒
ชั่วโมง นั่ง ๒ ชั่วโมง เดินระยะที่ ๑ ถึงระยะที่ ๖ อยางละ ๓๐ นาที ขณะนั้นผมนัง่ ฟง
อยูเวลาบาย ๓ โมง สอบอารมณวันตอมา พระองคเลาวา “วันนี้วูบไปไมรูสึก ขางในรู
หมดเลยมีอะไรบาง มันจะไหวติงอยางไร ขางนอกไมรูไมไดยิน” พระองคทานทรง
เดินจงกรมแลว อธิษฐานนั่งกําหนดภายใน ๓ ชั่วโมง ผมรูวาไปนั่งอยูต รงไหน พอ
ครบ ๓ ชั่วโมงคอย ๆ ออก ลืมตาแลวก็ยังดึงมือไมออก ลืมตาเฉย ๆ สักพักใหญจึง
คายมือออกมาแลวกราบพระอาจารย ๓ หน แลวพนมมือพูดกับพระอาจารยทาเจา
คุณอาจารยบอกวา “คนถึงธรรมออนนอมไปหมดเลย เห็นไหม...”
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