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11พระไพศาล วิสาโล

อตอ้นรบัทกุทา่นดว้ยความยนิด ีอาตมายนิดทีีพ่วกเรา
มาใชส้ถานทีแ่หง่นี(้วดัปา่สคุะโต)ใหเ้ปน็ประโยชนก์บั

การงาน เพราะงานที่พวกเราทำานั้นเป็นงานที่มีคุณค่า ถ้า
อาตมาหรอืวดัปา่สคุะโตมสีว่นชว่ยไดก้ร็ูส้กึเปน็เกยีรต ิรวม
ทั้งรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับมิตรสหายหลายคน บางคนก็รู้จัก
มานานอย่าง จอห์น แมคคอนแนล รู้จักกันมา 25 ปีแล้ว 
แต่ไม่เคยได้ต้อนรับขับสู้ในฐานะเจ้าบ้านเลย

แม้สถานการณ์ในวัดขณะนี้ไม่ค่อยปกติ เพราะ
หลวงพ่อคำาเขียนเพิ่งจากไปแต่ก็ขอให้พวกเราอยู่อย่าง
ปกติ รักษาใจให้เป็นปกติ สถานที่ตรงนี้เรียกว่า ศาลาไก่ 
เดิมเป็นศาลาหลังเดียวของวัด แต่ก่อนเป็นศาลาเก่า ๆ 
เล็กๆ เป็นสถานที่สำาหรับทำาวัตรสวดมนต์ และใช้เป็นที่
ฉนัอาหารดว้ย ตรงนีม้ไีกป่า่มากมายมากนิอาหาร บางชว่ง
มไีกม่ากเปน็รอ้ยตวั เวลาผา่นไปศาลาไกก่ถ็กูรือ้และสรา้ง
ใหม่ให้ใหญ่ขึ้น แต่ก็ยังรับคนได้ไม่มากพอ ที่สุดก็ต้องมี
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12 ทำาเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส

ศาลาหนา้ มหีอไตร สว่นศาลาไกก่ป็รบัปรงุใหมเ่ปน็หอพกั
สำาหรบัอาคนัตกุะชาย เดมิตรงนีเ้ปน็ศนูยก์ลางของวดั แต่
ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้ว ศูนย์กลางย้ายไปอยู่ที่ศาลาหน้า

วดัปา่สคุะโตสรา้งเมือ่ 2512 โดยหลวงพอ่บญุธรรม 
อตุตมธมัโม เดมิเปน็สำานกัสงฆเ์ลก็ๆ เมือ่หลวงพอ่คำาเขยีน
ขึ้นมาอยู่ร่วมกับหลวงพ่อบุญธรรมนั้น หลวงพ่อเทียนซึ่ง
เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคำาเขียนไม่เห็นด้วยเลย ท่าน
ท้วงว่าคนรู้ธรรมจะมาหลบอยู่บนนี้เหมือนหนู เหมือนลิง 
เหมือนค่างทำาไม ท่านเห็นว่าอยู่บนนี้ทำาประโยชน์ได้น้อย 
ถ้าไปอยู่ที่กรุงเทพ หรือ ขอนแก่น ซึ่งมีวัดอยู่แล้ว (วัด
สนามใน วัดโมกข์) ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะมี
คนเมืองมาปฏิบัติธรรม แต่หลวงพ่อคำาเขียนเห็นว่าคน
เมืองนั้นมีโอกาสดีอยู่แล้ว สนใจธรรมะก็มาก จึงไม่ค่อย
น่าเป็นห่วง ที่น่าห่วงคือคนที่ไม่เข้าวัด คือชาวบ้านแถว
นี้ เพราะสมัยนั้นหมู่บ้านแถวนี้เต็มไปด้วยอบายมุข ทั้ง 
กนิเหลา้และเลน่การพนนั วงไพว่งพนนับางชว่งมถีงึ 20 วง  
ในวนัเดยีว ผูค้นไมท่ำามาหากนิ คนทีม่าอยูท่ีน่ีก่ม็กัจะเปน็
คนหนีคุก หนีตะราง เพราะกฎหมายมาไม่ถึง หลวงพ่อ 
อยากจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ ท่านจึงไม่เห็นด้วยกับ 
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13พระไพศาล วิสาโล

หลวงพอ่เทยีนทีอ่ยากใหไ้ปปกัหลกัสอนตามเมอืงใหญ ่แต่
หากมีงานอบรมที่ไหน ท่านก็ไปช่วยสอนไม่ได้ขาด

ชว่งทีห่ลวงพอ่คำาเขยีนมาอยูใ่หม ่ๆ  คอืชว่งป ี2520 - 
2521 มีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะที่นี่เป็นเขตสีชมพู 
อยู่ใกล้ฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์แถวเขาค้อ (ลานหินปุ่ม  
ลานหนิแตก) มทีหารปา่มาปว้นเปีย้นอยูเ่สมอ ในดา้นหนึง่
หลวงพ่อก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐสงสัยว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์
หรือไม่ ส่วนคอมมิวนิสต์ก็สงสัยว่าหลวงพ่อเป็นสายให้
ทางการหรือเปล่า

หลวงพ่อทำากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้าน ดูแลชาว
บ้านให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบ จัดตั้งศูนย์เด็ก เอาลูก
ชาวบ้านมาเลี้ยง เป็นศูนย์เด็กแห่งแรกในชัยภูมิ กิจกรรม
เหล่านี้ทำาให้ทางการระแวงสงสัยว่าหลวงพ่อต้องการ
อะไร มุ่งหวังอะไร หลวงพ่อกำาลังดึงชาวบ้านมาเป็นแนว
ร่วมให้แก่คอมมิวนิสต์หรือไม่ ตอนที่อาตมาพานักศึกษา
มาปฏิบัติธรรมที่นี่ราวปี 252๖ ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับตามอง 
มีการแนะนำาว่าต้องแจ้งนายอำาเภอ ต้องแจ้งผู้ว่าฯ ด้วย 
ก่อนหน้านั้นหลวงพ่อคำาเขียนเคยถูกนายอำาเภอกล่าวหา
ในทีป่ระชมุหนว่ยราชการวา่เปน็แนวรว่มคอมมวินสิต ์กวา่
จะถึงวันนี้หลวงพ่อต้องอาศัยความหนักแน่นอยู่ไม่น้อย 
นอกจากจะทำาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว ยังต้องแก้
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14 ทำาเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส

ปญัหาของชาวบา้นทำาใหช้าวบา้นเลกิงมงาย เลกิอบายมขุ 
กลับมากลมเกลียวกัน 

ท่ามะไฟหวานแต่ก่อนได้ชื่อว่า ‘ดงเลือด’ คือมีการ
ทะเลาะวิวาทและทำาร้ายกันเป็นประจำา ไม่มีขื่อไม่มีแป 
อยู่ด้วยกฎป่า หลวงพ่อเข้ามาจัดระเบียบชุมชนให้มีความ
สงบ ท่านวางแนวถนน วางผังหมู่บ้าน ถ้าสังเกตุจะเห็น
ว่าถนนในท่ามะไฟหวานตัดเป็นตาหมากรุกเหมือนกรุง
นิวยอร์กเลยทีเดียว ท่านทำาตั้งแต่ก่อนอาตมาขึ้นมาเมื่อ 
30 ปีที่แล้ว จะทำาอย่างนี้ได้ต้องมีการจัดตั้ง ท่านต้องเป็น
ทีศ่รทัธาของชาวบา้น เพราะตอ้งยา้ยบา้นมากมายเพือ่ทำา
แนวถนนให้ตรง 

หลวงพอ่คดิและทำาไมเ่หมอืนใคร ในสมยันัน้คนสว่น
ใหญ่ไม่คิดว่าท่านเป็นพระกรรมฐาน คิดว่าท่านเป็นพระ
นักพัฒนา เพราะอาจารย์กรรมฐานไม่มีลักษณะนี้ แม้แต่
ตัวอาตมาเอง รู้จักท่านมา 2-3 ปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านเป็น
พระกรรมฐาน รูแ้ตว่า่หลวงพอ่มเีมตตา ออ่นนอ้มถอ่มตน  
รับฟังคนมาก อาตมาเคยประชุมสัมมนากับท่านเมื่อปี 
2523 ท่านมักจะเงียบ นั่งฟัง ให้ความเห็นนิดๆ หน่อยๆ 
ขณะนั้นท่านอายุสี่สิบกว่าแล้ว พวกอาตมาอายุน้อยแค่ 
ยี่สิบกว่าๆ แต่ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสพวกเรา ใจกว้าง  
รับฟังความเห็นของเด็ก พระส่วนใหญ่มักจะชอบชี้นิ้ว  
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หลวงพ่อแม้มีความมั่นใจในตัวเอง แต่ท่านมีความ
ออ่นนอ้มถอ่มตน ไมม่วีีแ่วววา่เปน็พระกรรมฐานเลย เมือ่
ป ี2525 เพือ่นอาตมาคนหนึง่บวชแลว้แวะมาหาอาตมาที่
กรงุเทพ ฯ เลา่ใหอ้าตมาฟงัวา่เขาบวชอยูก่บัหลวงพอ่ และ
ทา่นสอนดมีาก เพือ่นคนนีเ้คยเพีย้นอยูพ่กัหนึง่แตห่ลวงพอ่ 
ช่วยให้เขาปกติโดยอาศัยกรรมฐานคือการเจริญสติ

 
ครบูาอาจารยก์รรมฐานสว่นใหญม่กัสอนเราวา่อยา่

สง่จติออกนอก แตห่ลวงพอ่สอนเพือ่นอาตมาใหส้ง่จติออก
นอก ทั้งนี้เนื่องจากเพื่อนอาตมาตอนนั้นจมอยู่ในความ
คิดมาก ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเลย หลวงพ่อชวนเขามองดูสิ่ง
รอบตัว เพื่อดึงจิตออกมาจากความหลง เวลาเดินผ่าน
แนวป่าก็ถามว่านี่ต้นอะไร นี่ตัวอะไร พาชมนกชมไม้ คน
ที่หมกมุ่นอยู่กับความคิด เจอแบบนี้ก็ค่อยออกจากความ
คิดได้ กลับมารับรู้และสัมผัสสิ่งที่เป็นปัจจุบัน ถอนจิต
ออกจากความซึมเศร้าและความหลง การแก้อารมณ์ของ
หลวงพอ่นัน้ไมเ่หมอืนใคร เพือ่นอาตมาหายหลง เปน็ปกติ
ดเีพราะหลวงพอ่ หลวงพอ่ทา่นมเีทคนคิเหลา่นีเ้ยอะ เมือ่
เพือ่นเลา่วา่หลวงพอ่เปน็อาจารยก์รรมฐาน อาตมากส็นใจ
เพราะตอนนัน้คดิจะบวช กำาลงัมองหาครอูยูพ่อด ีเมือ่บวช
จึงมาอยู่กับท่านตั้งแต่พรรษาแรก และอยู่มาจนปัจจุบัน 

หลวงพ่ออยากให้ที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เป็น
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ธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านต้องต่อสู้กับอุปสรรค
มาก ถนนทีพ่าพวกเรามาทีน่ีท่กุสายเคยเปน็ทางชกัลากไม ้
มากอ่น ลานหนา้ศาลาไกเ่ปน็ทีว่างซงุนบัรอ้ยๆ ตน้ ดนิจงึ
แข็งมากเพราะซุงอัดทับอยู่นาน จนต้นไม้ไม่ขึ้น หลวงพ่อ 
ก็ค่อยๆ ฟื้นฟูป่าขึ้นใหม่ หลวงพ่อคำาเขียนนั้นเป็นที่ 
ขึ้นชื่อลือชาว่า รักต้นไม้ สำาหรับหลวงพ่อแล้ว ธรรมะ กับ 
ธรรมชาติ ไม่แยกจากกัน ท่านรักธรรมชาติมาก แม้ป่วย
ท่านก็ยังหาเวลารดน้ำาต้นไม้ สิ่งที่เราเห็นเวลานี้ถือเป็น
มรดกของทา่น กอ่นหนา้นีม้ไีฟปา่ทกุป ีแตพ่อสรา้งกำาแพง
ล้อมรอบวัด สถานการณ์ก็ดีขึ้น จะว่าไปแล้วกำาแพงนี้ใช้
งบประมาณเยอะมากสำาหรับสุคะโตในเวลานั้น คือใช้เงิน
ราว สี่ล้านบาท แต่เมื่อสร้างแล้วได้ผล ไฟป่าไม่ลุกลาม
เข้ามา พอไม่มีไฟ ป่าก็ฟื้นตัวเพียงแค่สิบปีก็เห็นหน้าเห็น
หลัง ใจจริงอาตมาอยากทำาที่ภูหลงบ้างแต่ทำาไม่ได้เพราะ
พื้นที่มากถึงสามพันกว่าไร่ และเป็นป่าอนุรักษ์ชั้น 1A 
หลวงพ่อเคยพูดไว้ว่า ท่านเหลืองานอีกสองอย่าง งาน
แรกคือ งานสอนกรรมฐาน งานที่สองคืองานฟื้นฟูรักษา
ธรรมชาติที่ภูหลง 

เหล่านี้คือเกร็ดความเป็นมาของสุคะโต สิ่งที่หลวง
พ่อเทียนเคยบอกว่าการมาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้ประโยชน์ ได้
ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่จำาต้องเป็นเช่นนั้น คนมาที่นี่สัมผัสได้
ถงึความสงบ แมจ้ะอยูไ่กลกย็งัดัน้ดน้มาเพือ่พบความสงบ 
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