
หว่านพันธุ์แห่งโพธิ 
ประวัติ ชีวิตและผลงาน ของหลวงพ่อคําเขียน  สุวณฺโณ 

หลวงพ่อคําเขียนกับความเปลียนแปลงทีบ้านท่ามะไฟหวาน* 
พระไพศาล วิสาโล 

 
 ในสายตาของประชาชนทัวไป พระคําเขียน  สุวณฺโณ เป็นพระเรียบ ๆ ธรรมดา ไม่มี

อะไรแตกต่างจากพระทัวไปทีพบเห็นเท่าใดนัก  แต่ในหมู่นักพัฒนารุ่นใหม่นัน ท่านเป็นที

รู ้ จักในฐานะพระนักพัฒนาทอ่ีอนน้อมถ่อมตน มีทัศนะก้าวหน้าและเท่าทันสังคมสมัยใหม่

อย่างยากทีจะหาได้ในพระเถระปัจจุบัน ส่วนนักปฏิบัติธรรมจํานวนไม่น้อยก็นับถือท่านว่า

เป็นอาจารย์กรรมฐานทีเปียมด้วยปัญญา กรุณา มีปฏิปทาน่าเลือมใส แต่สําหรับชาวบ้านบน

หลังเขา “ภูโค้ง” โดยเฉพาะทีท่ามะไฟหวานแล้ว ท่านคือ “หลวงพ่ออ้วน” อันเป็นทีเคารพ

นับถือ เป็นทังพระผู้นําและผู้ปกครอง ทีใส่ใจทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างจริงจัง ภาพประทับ 

ใจเช่นนี  อาจเลือนลางในความรู ้สึกของชาวท่ามะไฟหวานทีเป็นวัยรุ ่นลงมา แต่สําหรับคนมี

อายุส่วนใหญ่ ทีอยู่ท่ามะไฟหวานนานกว่า ๑๐ ปีและได้ทันเหน็ท่านเมือแรกมารับเป็นเจ้า

อาวาสวัดประจําหมู่บ้าน จนกระทังย้ายกลับไปวัดเดิม เขาเหล่านันยังคงทรงจําได้เป็นอย่างดี

ถึงความเปลียนแปลงของท่ามะไฟหวาน อันมิอาจเกิดขึ นได้เลย    หากปราศจากวิริยะและ

การุณยธรรมของท่าน  
จากหมู่บ้านทีขึ นชือในด้านการพนัน เป็นแหล่งรวมนักเสียงโชคทัวทังภู อบายมุข

แผ่ซ่านไปทังละแวก การทะเลาะวิวาทและต่อยตีเกิดขึ นมิได้ขาด ปัญหาต่าง ๆ ตัดสินกัน

ด้วยความรุนแรงและกฎป่า หาความสงบมิได้ จนชาวบ้านบางคนเรียกว่า “ดงเลือด” นัน 

ในช่วงเวลาไม่กีปีทีท่านอยู่ ท่ามะไฟหวานได้กลายเป็นหมู่บ้านทีสงบร่มเย็น แม้ฐานะความ

เป็นอยู่อาจจะไม่ดี ดังหมู่บ้านพัฒนาทังหลาย แต่สิงสําคัญก็คือ ชาวบ้านมีความสามัคคี กลม

เกลียวยิงกว่าแต่ก่อน การพนันและสุรายาเมาลดลงฮวบฮาบ ข้อพิพาทสามารถระงับได้อย่าง

สันตด้ิวยกลไกภายในหมู่บ้าน จนแทบไม่ต้องพึงอําเภอหรือกลไกภายนอกหมู่บ้านเลย  
นี อาจไม่ใช่ความสําเร็จทางวัตถุธรรม ตามมาตรฐานการพัฒนา ชนิดทีกําลังแพร่หลาย

อยู่ในปัจจุบัน แต่ในทัศนะของชาวบ้านท่ามะไฟหวาน นี เป็นความเปลียนแปลงทีส่งผลต่อ

                                                
* บทความนี เขียนครังแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้แก้ไขปรับปรุงในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาย้อนหลัง

โดยประมาณทีกล่าวในบทความ ให้เอาปีทีเขียนเป็นเกณฑ์ 



ชีวิตของเขาอย่างมาก จากชีวิตทีหัวหกก้นขวิด เลือนลอย ไร้หลักยึด สํามะเลเทเมา กลับ

กลายมาเป็นชีวิตทีมีศีลธรรม เป็นทีพึงของตนเองและของครอบครัวได้ หากถามเขาถึง

สาเหตุทีชีวิตของเขาเปลียนแปลงไปได้ถึงเพียงนี  เขาย่อมนึกถึงหลวงพ่ออ้วนของเขาก่อน

อะไรอืน

 
จากหมอธรรมสู่พระกรรมฐาน 
 
 หลวงพ่อคําเขยีน เป็นชาวหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น หากมาเติบโตทีบ้านหนองแก 

อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ซึงอยู่ไม่ไกลจากภูโค้ง ซึงมีชือทางการว่า “ภูแลนคา” อัน

เป็นทีตังของบ้านท่ามะไฟหวานและอีก ๔๐ หมู่บ้าน ท่านมีนิสัยน้อมนําในทางพุทธศาสนา 

และการบุญการกุศลมาแต่ยังเล็ก หากมาได้บวชเป็นพระภิกษุ ก็เมืออายุใกล้ ๓๐ แม้จะได้

บวชเณร กับเขา  แต่ก็เพียงชัวเวลาปีครึงเท่านัน เพราะต้องสึกไปทํามาหากิน ช่วยทางบ้าน 

ซึงตอนนันมีฐานะไม่สู ้ดีนัก ท่านเคยปรารภให้ฟังว่า ตังแต่เล็กแล้วก็ไม่มีโอกาสสนุกสนาน

เหมือนเด็กคนอืน ๆ ต้องทํางานหนัก เป็นหลักให้ทางบ้าน เนืองจากพี ๆ แยกย้ายกันไปมี

เหย้ามีเรือนทีอืน คงเหลือแต่ท่านทีต้องดูแลน้อง ๆ และช่วยแม่ทํางาน ความทีปากกัดตีน

ถีบตังแต่เล็ก กอปรกับมีนิสัยรักงาน ท่านจึงมีความสามารถหลายด้าน ทังในด้านจักสาน 

ทอผ้า ก่อสร้าง และทีขึ นชือไปหลายท้องทีก็คอื ความสามารถในการรักษาโรคด้วยคาถา 

อาคมและนํามนต์ ท่านฝึกปรือมาทางนี อย่างเชียวชาญด้วยความอุตสาหะ จนกลายเป็น 

“หมอธรรม” แต่อายุ ๑๗ ปี ท่านเล่าว่า สาเหตุทีมามีอาชีพทางนี ก็เพราะไม่สบายใจทีเห็น

แม่และญาติพีน้อง เวลาป่วยต้องไปพึงหมอคนอืน โดยท่านไม่สามารถช่วยอะไรได้ ด้วย

เหตุนี จึงเกิดความพากเพียรเรียนคาถาอาคม ด้วยมานะว่า หากคนอืนเป็นหมอธรรมกันได้ 

ทําไมตนจะเป็นกับเขาไม่ได้ แล้วท่านก็สามารถทําได้เชียวชาญสมใจ จนเป็นทีนับถือของ

คนทัวไป สามารถรักษาคนบ้า คลุ้มคลัง เป็นโรคประสาท ตลอดจนกําราบ “ผี” ทีเข้าสิงคน

ได้ หากถามท่านเวลานี  ท่านก็จะตอบว่า ทีเขาหายได้นัน เป็นเพราะกําลังใจของเขาเอง 

ท่านเพียงแต่ช่วยให้เขาและญาติพีน้องทีแวดล้อม มีความมันใจว่าเขาจะหายได้ในทีสุด โดย

ทีพิธีกรรม คาถาอาคม เป็นเพียงเครืองมือเสริมสร้างกําลังใจเขาเท่านัน แต่ตอนนันทา่น

เชือว่า เป็นเพราะคาถาอาคมและพิธีกรรมของท่านต่างหากทีทําให้เขาหายปกติ ความมันใจ

เช่นนี กระมังทีเป็นสาเหตุประการหนึง ทําให้คนป่วยของท่านหายได้เป็นส่วนมาก แต่หาก



เป็นผู้ป่วยทีอาการหนักจริง ๆ หรือทีเจ็บด้วยโรคทางกาย สุดวิสัยจะแก้ได้ท่านจะไม่รับ

รักษา โดยไม่ให้เหตุผล เพียงแต่บอกให้ไปรักษากับคนอืน ด้วยอาชีพนีท่านและครอบครัว

จึงมีฐานะดีขึ นเรือย ๆ  
 จุดเปลียนสําคัญในชีวิตของท่าน เริมปรากฏเมือได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อเทียน  

หรือพระพันธ์  จิตฺตสุโภ ว่าเป็นอาจารย์กรรมฐานทีสอนผิดกับคนอืนทังปวงในเวลานัน 

กล่าวคือไม่สนใจเรืองสิงศักดิ สิทธิ  ฤทธิ เดชใด ๆ หากมุ่งทีธรรมล้วน ๆ ข้อนี สะดุดใจท่าน

มาก เพราะตอนนันยังเชือว่าพุทธศาสนาเป็นเรืองคาถาอาคม ประกอบกับลูกพีลูกน้องของ

ท่านได้ไปบวชอยู่ในสํานักของหลวงพ่อเทียน ท่านจึงสนใจไปเรียนจากหลวงพ่อเทียนทีวัด

ป่าพุทธยาน จังหวัดเลย เวลานันท่านยังมีทิฐิมานะมาก ด้วยความทีเป็นหมอธรรม เป็นที

เคารพนับถือของคนทัวไป จึงสําคัญตนว่า เหนือกว่า ดีกว่า และน่ากราบไหว้มากกว่า

พระภิกษุด้วยซํา แต่เมือพบหลวงพ่อเทียน ก็ฉุกใจคิด เพราะหลวงพ่อสอนสิงทีท่านไม่เคย

ได้ยิน และไม่เคยคิดมาก่อน ท่านว่า “โยม ถึงจะเก่งขนาดไหน แต่ถ้ายังมีความโกรธ ความ

โลภ ความหลง ก็แสดงว่า ไม่ใช่ โยมถึงจะชอบทําบุญ ถ้าตัวโลภ โกรธ หลงไม่เบาบาง 

ทําลายไม่ได้ ก็ไม่มีโอกาสได้บุญ บุญทีแท้จริงมันต้องทําลายตัวนี หมดไป” 
 ยิงกว่านัน หลวงพ่อเทียนยังท้าทายทา่น และยืนยันหนักแน่นถึงอานิสงสข์องการ

ปฏบัิติตามแนวทีท่านสอน ท่านจึงลองปฏิบัติด้วยการเจริญสติ กําหนดรู ้การเคลือนไหวของ

กายและความปรุงแต่งนึกคิดของจิตใจ ปรากฏว่าในเวลาไม่ถึงเดือน ท่านก็สามารถเข้าใจ

ธรรมเบื องต้น ท่านบอกว่าตอนนันเกิดความนึกคิดหลายอย่างเปลียนไปโดยฉับพลัน 

ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่า ศาสนาทีแท้จริงคืออะไร สิ นความหลงใหลติดยึดสิงศักดิ สิทธิ และผี

สางเทวดา แม้บุหรีทีเคยติดอย่างหนักก็เลิกได้ทันที คุณค่าแห่งธรรมทีประสบนัน เป็นสิงที

ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อน ทําให้ท่านตัดสินใจละทิ งวิถีชีวิตทีเคยดําเนิน สละจากครอบครัว 

ภรรยาและลูกชาย หันมาบวชเป็นพระกรรมฐานเมือพ.ศ. ๒๕๐๙ ขณะอายุ ๒๙ ปี 
 ในช่วง ๓ ปีแรก ท่านมุ่งการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง แม้มีกิจเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่

บ้าง แต่ท่านก็ยังถือเอาการปฏิบัติเฉพาะตนเป็นหลัก ด้วยมีมานะว่า ในเมือหลวงพ่อเทียน

สามารถเข้าใจธรรมแต่อายุ ๔๖ ปี ท่านซึงมีวัยฉกรรจ์กว่า จะทําเช่นนันไม่ได้เชียวหรือ 

วิปัสสนาญาณปรากฏแก่ท่านตามลําดับแห่งการปฏิบัติ จนเมือท่านเข้าใจธรรมเบื องสูง สิ น

ความปรารถนาทีจะแสวงหาครูบาอาจารย์อีก ท่านจึงหันมาให้ความสําคัญแก่การสังสอน

ชี แนะธรรมปฏิบัติ นับแต่นันมา 



 ในพ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้เดินทางมาสมทบกับพระบุญธรรม อุตฺตมธมฺโม ญาติผู้พีซึง

จาริกมารอท่านอยู่ก่อนแล้วทีป่าใกล้บ้านกุดโง้ง บนภูโค้ง นันเป็นครังแรกทีท่านขึ นมาบนภู

นี  จากนันก็ขึ นมาเยียมเยือนอยู่เนือง ๆ ส่วนหลวงพ่อบุญธรรมก็อยู่ประจําทีนัน และได้

บุกเบิกจนกลายเป็นวัดป่าสุคะโตในปัจจุบัน ครังถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ หลวงพ่อคําเขียนจึงได้มา

อยู่ประจําร่วมกับหลวงพ่อบุญธรรม ด้วยท่านแลเห็นถึงความจําเป็นทีจะปักหลักอยู่ทีใดที

หนึง เพือสอนกรรมฐานให้ต่อเนืองแทนทีจะเดินทางสังสอนตามทีต่าง ๆ และท่านก็เห็นว่า 

ป่าบนภูโค้งนันเหมาะแก่การเจริญภาวนาและสอนกรรมฐาน ด้วยสงบ สงัด ธรรมชาติ

เอื ออํานวยต่อการดูจิตดูใจยิงนัก 
 แต่แล้วไม่ทันทีท่านจะได้ปักหลักสอนกรรมฐานทีป่าแห่งนัน ชาวบ้านท่ามะไฟหวาน 

ซึงอยู่ห่างออกไป ๓ ก.ม. ก็มานิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง อันเป็นหนึงในสอง

ของวัดประจําหมู่บ้าน เมือได้รับนิมนต์หลายครังเข้า ท่านจึงรับเป็นเจ้าอาวาส เพราะเล็ง 

เห็นว่าท่ามะไฟหวานเป็นหมู่บ้านใหญ่บนภูโค้ง หากชาวบ้านทีนันมีพื นฐานทางธรรม ก็จะ

เอื อให้ท่านและหลวงพ่อบุญธรรม สามารถเผยแผ่ธรรมออกไปให้กว้างขวาง เวลานันท่าน

ดําริจะไปประจําทีนันเพียง ๑ - ๒ ปีเท่านันและไม่คิดว่าจะมีกิจอย่างอืน นอกจากการสอน

ธรรมแก่ชาวบ้าน แต่ท่านไม่รู ้ เลยว่า ต่อแต่นันท่านจะมาถึงจุดเปลียนอีกช่วงหนึง ซึงมีผล

ต่อสํานึกและบทบาทของท่านในฐานะพระกรรมฐาน จุดเปลียนเช่นนี อาจะไม่เกิดขึ น หาก

ท่ามะไฟหวานมิได้เป็นหมู่บ้านพิเศษทีผิดไปจากหมู่บ้านทัวไปทีท่านรู ้ จัก 
 
ท่ามะไฟหวานกับงานระยะแรก 
 
 ท่ามะไฟหวานเป็นหมู่บ้านตังใหม่ มีความเป็นมาไม่เกิน ๒๕ ปี แต่ก็เรียกได้ว่า เป็น

หมู่บ้านรุ่นแรก ๆ บนภูโค้ง เดิมเป็นเขตป่าทึบ อุดมด้วยสิงสาราสัตว์และไม้ใหญ่น้อยนานา

พันธุ์ ทังภู มีคนขึ นมาทําไร่ไถนาไม่มากนัก ไม่จําต้องพูดถึงเจ้าหน้าที ซึงไม่เคยขึ นมาให้

เห็น ดังนันจึงเป็นสถานทีหลบภัยอย่างดีสําหรับผู้มีคดีติดตัว และนี เองคือจุดกําเนิดของ

บ้านท่ามะไฟหวาน นับแต่มีชาวบ้านคนแรกหนีคดีขึ นมาพักพิงอยู่ ณ ทีซึงเป็นบ้านท่ามะไฟ

หวานปัจจุบัน ราว ๆ พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕ ชาวบ้านทีมีพืนเพคล้ายคลึงกันก็ทยอยขึ นมา

เป็นระลอก ๆ พร้อม ๆ กับชาวบ้านทีต้องการบุกเบิกหาทีทํากินใหม่ 



 ระลอกคลืนอพยพครังใหญ่ เกิดขึ นราว พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ เมือชาวบ้านบริเวณ

พื นราบจากทุกสารทิศ ขึ นมาหักร้างถางพง ถางป่า จับจองทีเป็นการใหญ่ เพือทําไร่มัน

สําปะหลัง ซึงตอนนันมีราคาสูงเป็นประวัติการณ์ ท่ามะไฟหวานจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

ความทีดินยังอุดม จึงให้ผลผลิตดี ประกอบกับมีการขายทีกันมาก เงินจึงค่อนข้างสะพัดใน

หมู่บ้านนี เมือเทียบกับทีอืน ๆ เปิดช่องให้การพนันและอบายมุข ซึงมีอยู่ดกดืนแต่เดิมแล้ว

นันเพิมขึ นพรวดพราด สุรายาเมาเหล้าโรงขายดีนัก ตามถนนหนทางมีวงไพ่ไฮโลและชนไก่

กันเกร่อไปหมด ยิงวันไหนมีงานบุญงานกุศลด้วยแล้ว วงพนันและวงเหล้าจะตามเข้าไปถึง

ในวัดพร้อม ๆ กับมหรสพ การบันเทิงทังหลายบรรดามี ชาวบ้านจึงแทบไม่เป็นอันทํางาน

กัน มีหลายครอบครัวอพยพขึ นมาเพือเล่นการพนันโดยเฉพาะ ไม่สนใจไร่นาเอาเลย แม้

ชาวบ้านรอบ ๆ ก็เข้ามาร่วมวงพนันด้วยไม่เว้นแต่ละวัน ท่ามะไฟหวานจึงกลายเป็น

ศูนย์กลางการพนันบนภูโค้งละแวกนันไปเลยทีเดียว เป็นทีเลืองลือกันว่า ทีท่ามะไฟหวาน

นัน “เงินดก” นัก ขนาดมีการให้กู้เงินทีเรียกว่า “จ่ายโท” สําหรับนักพนันทีร้อนเงิน

โดยเฉพาะ กล่าวคือ หากยืม ๑๐๐ บาท ในตอนเช้า จะต้องจ่ายคืน ๒๐๐ บาทในตอนเย็น 
 เมือสุรายาเมาและการพนันดาษดืนเช่นนี  การทะเลาะวิวาทจึงเป็นเรืองทีหลีกเลียง

ไม่ได้ การต่อยตีตามท้องถนนและแม้กระทังในวัดมิใช่สิงผิดปกติสําหรับท่ามะไฟหวาน 

กฎหมายบ้านเมืองไม่มีความหมายเท่าใดนักสําหรับทีนัน วันดีคืนดี นึกโมโหขึ นมา ก็โยน

ระเบิดเข้าไปในบ้านคน เห็นไก่ในหมู่บ้าน ก็ยิงตายกลางถนน โดยไม่สนใจว่าใครเป็น

เจ้าของ ผลคือมีการตัง “ศาลเตี ย” กําจัดกัน ในยามทีปรปักษ์ออกไปทําไร่ทํานานอก

หมู่บ้าน คําว่า “บ้านป่าเมืองเถือน” อาจให้ความรู ้สึกธรรมดา เมือเทียบกับสมญานามที

ชาวบ้านบางคนตังให้แก่ท่ามะไฟหวานว่า “ดงเลือด” ทีดีหน่อยก็ตรงที ไม่มีการจี ปล้นใน

หมู่บ้าน เนืองจากชาวบ้านล้วนมีฐานะใกล้เคียงกัน ด้วยกําลังก่อร่างสร้างตัวกันทังนัน จะมี

ก็แต่ไปลักขโมยควายหมู่บ้านอืน 
 วัดนันแม้จะมีแต่ก็ไร้ความหมาย วันพระวันศีลหมู่บ้านก็ยังไม่ว่างเว้นแต่ปาณาติบาต 

ฆ่าควายกันกลางถนน เพือเอาเนื อมาทําบุญ ยิงกว่านันยังเอาเหล้ามากินกันในวัด เป็นที

สนุกสนานครึกครื น คนเมาเหล้าเข้าวัดเป็นเรืองธรรมดาก่อนทีหลวงพ่อคําเขยีนจะมาเป็น

เจ้าอาวาส ท่านเล่าว่าตอนมาอยู่ทีวัดนีใหม่ ๆ ต้องขนขวดเหล้าเอาไปทิ งนอกวัดเป็นการ

ใหญ่ เวลานัน ลิเก หมอลํา หนังเร่ หรือมวย หากมีขึ นในวัดเมือไร วงพนันวงเหล้าเป็นต้อง

จับกลุ่มกันนับสิบวง และมักจบลงด้วยการต่อยตีกันในวัดเป็นประจํา 



 พูดไปทําไมมี แม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นทีพึงของชาวบ้านไม่ได้ โดยทชีาวบ้านเองก็

มิได้หวังอะไรจากท่าน นอกจากให้เฝ้าวัดเอาไว้ พอไม่ให้ว่างพระเท่านัน ต้นไม้ใหญ่น้อยใน

วัด หลวงตาท่านก็ตัดเสียจนเตียน เพือเป็นลานเล่นว่าว ตกคําก็หุงข้าวกินในวัด ไม่ใส่ใจใน

กิจธุระของพระภิกษุ เป็นทีเอือมระอาของชาวบ้าน จนทีสุดทนคําติฉินนินทาไม่ไหว หลวง

ตาก็หนีไป ปล่อยวัดให้ร้างร่วมปี 
 เมือหลวงพ่อคําเขียนมาท่ามะไฟหวานนัน ท่านวางเงือนไขไว้ ๒ ข้อ ข้อแรก จะต้อง

ล้อมรัววัด ห้ามไม่ให้เอาควายมาเลี ยงในวัด ข้อทีสองห้ามไม่ให้มีมหรสพ เล่นการพนัน 

หรือกินเหล้าในวัด หลังจากนันท่านก็ทําการปรับปรุงวัดภูเขาทอง เริมจากการปลูกไม้ใหญ่

เพือฟื นสภาพวนาให้กลับคืนมาใหม่ สร้างกุฏิ ขุดบ่อนํา พร้อมกันนันก็เริมงานสอนธรรม 

อันเป็นจุดหมายเดิมเพียงประการเดียวของท่านทีมาหมู่บ้านนี  นอกจากจัดให้มีการฟัง

ธรรมในวัดตามโอกาสอันควรแล้ว ท่านยังถือเป็นกิจสําคัญทีจะต้องชี แนะประชาชนให้ละ

อบายมุข ด้วยท่านถือว่า เป็นปัญหาทีสําคัญทีสุดของชาวบ้าน เป็นสาเหตุแห่งความวิบัติ

ส่วนบุคคล สร้างความทุกข์ยากในครอบครัว และก่อให้เกิดความร้าวฉานและสามัคคีใน

หมู่บ้าน ท่านเริมรณรงค์ต่อต้านอบายมุข ด้วยการกระจายเสียงจากวัดทุกเช้า เพือชี ให้เห็น

โทษของอบายมุขทุกชนิด แม้การเทศน์ในวัดท่านก็มุ่งชี ประเด็นนี  จนเมือชาวบ้านเริม

คุ้นเคย ท่านจึงหมันเดินตรวจตราในหมู่บ้าน บ้านไหนทีท่านรู ้ ว่ามีวงพนัน ท่านก็จะทําที

ชะเง้อดู ชาวบ้านเห็นเข้าก็รู ้สึกละอาย ท่านทําเช่นนี สมําเสมอ มาภายหลังใครทีเล่นการ

พนัน พอเห็นท่านเดินมา กแ็ตกฮือ ในชัวเวลาไม่ถึง ๒ ปี ชาวบ้านหลายคนก็กลับตัว ด้วย

เห็นโทษของอบายมุขตามทีท่านสอน ทีสํามะเลเทเมาในการพนัน เหล้า บุหรี ก็เลิกไป ที

เคยเป็นอันธพาลก็หันมาใส่ใจกับอาชีพการงาน ใช้ชีวิตอย่างสงบ แต่ส่วนใหญ่แล้ว แม้จะ

ยังไม่เห็นคล้อยตามท่านทีเดียว แต่ก็รู ้สกึเกรงใจท่าน ไม่กล้าทําให้ท่านเห็น ทีไม่อาจเลิกได้

เด็ดขาด ก็ทําน้อยลง ด้วยละอายใจ พวกทีเห็นด้วยเลยก็มีอยู่ไม่น้อย แม้จะไม่ทําตามที

หลวงพ่อชี แนะ แต่ก็ไม่กล้าคัดค้านต่อต้านท่าน ด้วยความเกรงท่าน จะกินเหล้าตังวงพนันก็

ต่อเมืออยู่ลับหลังท่านแล้ว 
 พูดเพียงเท่านี พิจารณาเผิน ๆ ก็ดูเหมือนว่า อบายมุขทีท่ามะไฟหวานนันแก้ได้ง่าย

เหลือเกิน ไม่สมกับทีเป็นปัญหารนุแรงทีหมักหมมมานาน ในเรืองนีสิงสําคัญทีท่านทํานัน 

มิได้อยู่ทีการเทศนาสังสอนเพียงอย่างเดียว ท่านตระหนักดีว่าลําพังการพูดนัน ยังไม่พอ 

หากจําต้องทําให้เขาดู อยู่ให้เขาเห็น จนเขาศรัทธาและเคารพนับถือ และเชือว่าท่าน



สามารถเป็นทีพึงของเขาได้ จุดนี เป็นสงิสําคัญทีทําให้คําพูดของท่านมีนําหนักจนชาวบ้าน

ต้องคํานึงถึงท่านในยามทีทําตัวขัดกับคําสอนของท่าน ตลอดเวลาทีท่านอยู่ทีท่ามะไฟหวาน 

นับแต่แรกมาจนจากไปนัน ชาวบ้านทัวไปไม่เคยสงสัยในศีลจารวัตรของท่าน ประจักษ์ชัด

ในวิถีชีวิตทีเรียบง่าย สันโดษและเสียสละจริงใจและเมตตาต่อชาวบ้าน อย่างไม่เลือกทีรัก

มักทีชัง ท่านพยายามใช้ความดีและความจริงเข้าสู ้กับอบายมุข ไม่ว่าจะในระหว่างการ

กระจายเสียงหรือการเทศน์ในวัด ท่านจะแจงเหตุผลให้ชาวบ้านเห็นโทษของอบายมุข ไม่มี

การดุด่าว่ากล่าวหรือใช้อํานาจบังคับ แม้กระทังการห้ามชาวบ้านเล่นการพนัน เสพสุรายา

เมาในหมู่บ้าน ท่านก็ไม่เคยกระทํา หากเพียงแต่ห้ามไม่ให้มาทําในวัด และขอร้องไม่ให้ทํา

ในหมู่บ้านอย่างประเจิดประเจ้อ หากจะฆ่าวัวฆ่าควาย ก็ไม่ควรกระทํากันกลางบ้าน จน

กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถือน อันจะเพาะนิสัยโหดร้ายให้แก่เด็ก ๆ ท่านเองพอใจจะใช้

วิธีการทํานองนี มากกว่าการบังคับขู่เข็ญหรือวิธีทีรุนแรง เคยมีชาวบ้านมาปรึกษาปัญหากับ

ท่านว่าลูก ๆ ไปดูหนังเร่ เดือนหนึง ๆ หมดเงินไปนับร้อยบาท ท่านก็แนะไปว่า อย่าไป

ห้ามเขา ให้เงินหนุนส่งเขาไปเลย และให้บอกกับเด็กด้วยว่า “ไป เอาเงินไปให้เขา พวกเรา

กินแจ่ว (พริก) กินหยัง (อะไร) ก็ได้ดอก เขากินแจ่วกินหยังบ่ได้ สงสารเขา เอาเงินไปให้

เขาเถอะ พวกเราไปเสีย (ดาย) หญ้ารับจ้างเขากินแจ่วก็ได้ดอก เขาหาเงินก็หาเงินแบบนี

จับจอบจับเสียมบ่ได้” ชาวบ้านผู้นันก็ทําตามท่านบอก ผลคือลูก ๆ ไม่ไปดูหนังเร่อีกเลย 
 ความดีและความสุภาพของท่านทําให้ท่านชนะใจชาวบ้าน เป็นทีเคารพนับถือและยํา

เกรงของคนทังหมู่บ้าน ถึงจะมีคนไม่เห็นด้วย ก็เพียงแต่ไม่ทําตามทีท่านบอก แต่ไม่กล้า

ต่อต้านให้ปรากฏ เคยมีเหมือนกันทีชาวบ้านแสดงปฏิกิริยาต่อท่าน ในงานบุญคราวหนึง มี

การเรียไรเงินจากชาวบ้านด้วยกัน ชาวบ้านจํานวนหนึงไม่ยอมให้ แถมบอกว่า เมือหลวงพ่อ

ไม่ให้คนไปกินเหล้า เล่นไพ่ในวัด ก็ไม่ต้องมาเก็บเงินกับคนกินเหล้าเล่นไพ่ นันเป็น

อากัปกิริยาทีแสดงออกมาอย่างชัดเจน เนืองจากไม่พอใจท่าน แต่ทีรุนแรงกว่านัน ไม่สู ้

ปรากฏเท่าใดนัก อย่างมากก็แอบทํากัน  
 แต่ทังนี ก็มิได้หมายความว่า ท่านเป็นคนอ่อน ถึงคราวจําเป็นท่านก็แข็ง ท่านเคย

เฆียนชาวบ้านทีเมาเหล้าเข้ามาในวัด จนเป็นทีฮือฮากัน ท่านถือเป็นกิจทีต้องทําเช่นนัน 

ด้วยชาวบ้านได้เคยปวารณาไว้กับท่านเมือก่อนออกพรรษาว่า ยินดีให้ท่านเฆียนตีหากเมา

เหล้าเข้าวัด โดยทีในโอกาสเดียวกัน ท่านก็ปวารณากับชาวบ้านเช่นกัน ว่ายินดีรับคําติเตียน 

หากชาวบ้านเห็นท่านทําผิด 



 เมือท่านตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีวัด ท่านเคยให้เด็กคนหนึงออกจากศูนย์นัน เพราะ

ท่านเห็นว่าพ่อแม่เด็กต้องการปัดภาระเลี ยงลูกให้ท่าน เพือจะได้มีเวลาเล่นการพนันได้

เต็มที หากท่านรับเลี ยงก็เท่ากับส่งเสริมให้พ่อแม่ติดอบายมุขหนักขึ น แต่กรณีทํานองนี  

นับว่าเป็นกรณีพิเศษทีเกิดขึ นไม่บ่อย 
 นอกเหนือจากการต่อต้านอบายมุขแล้ว ในด้านการสอนธรรม ท่านยังให้มีการ

ประยุกต์เปลียนแปลงประเพณี พิธีกรรมและความเชือต่าง ๆ เป็นอันมาก นับแต่การสวด

มนต์ทําวัตรแปลแบบสวนโมกข์ เลิกการจัดงานบุญทีฟุ ่ มเฟือยใหญ่โต ประดับประดาด้วย

มหรสพทีสิ นเปลือง เวทีมวยทีมีอยู่เดิมในวัดก็ดัดแปลงเป็นกุฏิพระ ส่วนเวทีหมอลําก็

นําไปใช้ประโยชน์อย่างอืน แต่การเลิกประเพณีเช่นนี ก็ใช่ว่าจะทําได้ง่ายเนืองจากชาวบ้านมี

ความเชือว่า มหรสพเหล่านี จะทําให้ได้บุญมากขึ น หากไม่มีเงิน ก็ต้องหาทางหยิบยืมคนอืน

มา หาไม่จะรู ้สึกน้อยหน้าและขายหน้า ส่วนผลเสียทางเศรษฐกิจและการสร้างความร้าวฉาน

อันเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทในงานนัน ชาวบ้านไม่สู ้คํานึงถึง ท่านก็พยายามชี แจงให้

เห็นโทษจากการจัดมหรสพดังกล่าว จนเป็นทียอมรับของชาวบ้านได้ในระดับหนึง แต่ที

ชาวบ้านนิยมโดยถ้วนหน้าเห็นจะได้แก่ การเปลียนแปลงประเพณีบวชพระเณร ซึงแต่เดิม

นันสิ นเปลืองมาก ท่านก็ทําให้ง่าย ประหยัด และมีความหมาย ขณะเดียวกันก็ฟื นฟู

ประเพณีบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษาขึ นมาใหม่ ซึงยังต่อเนืองมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณี

ท้องถิน เช่น บุญข้าวประดับดินในเดือน ๙ นัน เดิมชาวบ้านฝังข้าวไว้ในดิน เพือเผือแผ่แก่

สรรพสัตว์ ท่านก็ให้เอามาแจกจ่ายแก่คนยากจนในหมู่บ้าน 
 ความเชือในเรืองผีสางเทวดาสิงศักดิ สิทธิ  ก็เป็นอีกเรืองหนึงทีท่านพยายามแก้ไข 

โดยพยายามเน้นให้ชาวบ้านกลับมาพึงตนเอง พึงพาสติปัญญาและคุณธรรมของตนเองและ

เชือมันว่า มีแต่กรรมคือการกระทําของตนเท่านัน ทีจะนําตนสู่ความสุขทีแท้จริงได้ มิใช่สิง

อืนนอกตัว ประสบการณ์ ๑๒ ปีในฐานะหมอธรรม ก็มีประโยชน์ในการโน้มน้าวชาวบ้านให้

หันมาเชือพระธรรมได้เหมือนกัน ชาวบ้านมักได้ยินท่านพูดเสมอว่า “สมัยก่อน หลวงพ่อก็

โง่ต้องพึงนํามนต์ พึงคาถาอาคม เสกเครืองรางของขลัง เดียวนี หลวงพ่อเอาทิ งไปแล้ว 

เพราะมันเป็นของเด็ก” แต่บางครัง เหตุผลคําชี แจงก็ใช่ว่าจะได้ผล ในกรณีเช่นนี ท่าน

จําต้องใช้อุบาย  เมือหลายปีก่อน หญิงชาวบ้านคนหนึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ เป็น

ตัวการทําให้เด็กในหมู่บ้านตายไปหลายคน ชาวบ้านจะขับไล่ออกไปจากหมู่บ้าน ท่านเห็น

ว่า อธิบายเพียงไร ก็คงไร้ผล จึงบอกกับชาวบ้านว่า จะนําหญิงผู้นันไปรักษา เมือท่านพา



ชาวบ้านผู้นันไปทีวัด ก็มิได้รักษาอะไร เพียงแต่ให้อยู่ทีวัด ปฏิบัติธรรมและใช้ชีวิต

ตามปกติ ถึงเวลาก็พาไปส่งคืนหมู่บ้าน ชาวบ้านก็ยอมรับไม่มีปฏกิิริยาอันใด กรณีดังกล่าว

แม้จะเกิดทีบ้านกุดโง้ง ซึงอยู่ไม่ไกลจากวัดนัก แต่ก็ชี ให้เห็นวิธีการของท่านได้เป็นอย่างดี 

เมือเร็ว ๆ นี ทีบ้านท่ามะไฟหวานก็มีหญิงอีกคนหนึง ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบทํานอง

เดียวกัน เสียขวัญ กําลังใจมาก ท่านพยายามชี แจงว่า ความเชือนี ไร้สาระ แต่พูดเท่าไร ๆ 

หญิงผู้นันก็ยังทําใจไม่ได้ ขอแต่นํามนต์ ท่านทนรบเร้าไม่ได้ ก็รดให้ไป ในกรณีทํานองนี  

ท่านมองว่าการรดนํามนต์ยังเป็นสิงจําเป็นสําหรับคนทียังโง่อยู่ 
 สิงหนึงทีพึงกล่าวถึงก็คือ แม้ท่านจะเห็นความจําเป็นทีบุคคลต้องมีธรรมคําจุนชีวิต 

แต่การสอนธรรมของท่านก็มิได้มุ่งเกณฑ์คนเข้าวัดเป็นสําคัญ ท่านเห็นว่าการมีธรรมนัน

มิได้หมายถึงการเข้าวัดบ่อย ๆ หรือเข้าวัดกันมาก ๆ สําหรับท่าน ชาวบ้านจะเข้าวัดหรือไม่

นันไม่สําคัญ หากเขาเป็นพ่อทีดี แม่ทีดี ลูกทีดีหรือสามีภรรยาทีดี ท่านก็พอใจแล้ว คน

เกกมะเหรกเกเร เป็นอันธพาลต่างหากทีท่านอยากให้เข้าวัด อบรมบ่มนิสัย ส่วนคนดีนัน 

แม้นทํางานในไร่นา ไม่มีเวลามาวัด ก็มิใช่เรืองเสียหายอะไร และไม่ใช่เกณฑ์ทีจะมาวัดว่า 

เขาเป็นคนไม่มีศีลมีธรรม 
  
ผู ้นําจิตใจ ผู ้นําชุมชน 
 
 แต่เดิมมา พระภิกษุสงฆ์ ย่อมอยู่ในสถานะผู้นําของชุมชน ทังในด้านจิตใจและ

ระเบียบวิถีชีวิตของชุมชน ท่ามะไฟหวาน แม้จะเป็นบ้านใหม่ ขาดรากฐานของชุมชนดังเดมิ

หลายประการ ทังยังขาดความสัมพันธ์ทางเครือญาติ อันเป็นสิงผูกพันชุมชนเข้าด้วยกัน แต่

อิทธิพลทางจิตใจของพระภิกษุสงฆ์ ก็ยังเป็นรากฐานสําคัญประการหนึงของชุมชนหลังเขา

แห่งนี  ยิงท่ามะไฟหวานไม่มีผู้ใหญ่บ้าน หลวงพ่อคําเขียนจึงมีสถานะเป็นผู้นําของชุมชนไป

โดยปริยาย ต้องทําหน้าทีผู้ปกครองชุมชนกลาย ๆ  
 ท่ามะไฟหวาน เมือท่านแรกมาอยู่นับเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีกว่า ๑๐๐ หลังคาเรือนแล้ว 

การกระทบกระทังจึงมีอยู่เนือง ๆ ท่านจําต้องทําหน้าทีไกล่เกลียข้อพิพาทและรักษาความ

สงบ สร้างสามัคคีให้มีขึ น ในช่วงทีท่ามะไฟหวานยังไม่พ้นจากความระสําระสายนัน ท่าน

ต้องทําหน้าทีระงับข้อพิพาทอยู่ทุกบ่อย นับแต่การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว จนถึงการ

วิวาทในหมู่บ้าน บางครังก็ยุติลงได้ โดยเพียงแต่ไกล่เกลียนประนีประนอม ชี ช่องให้เข้าใจ



กัน แต่บางครังก็ต้องใช้ไม้แข็ง มีคราวหนึง ชาวบ้านทะเลาะกัน ด้วยฝ่ายหนึงมีพยานรู ้ เห็น

ว่าอีกฝ่ายหนึงเก็บเงินทีตนทําตกไป เมือท่านพยายามไกล่เกลียให้ฝ่ายหลังคืนเงินแก่

เจ้าของในทํานองทําบุญให้ท่าน ปรากฏว่าชาวบ้านคนนันยังยืนกรานความบริสุทธิ ของตน

ท่าเดียว ท่านจึงต้องพูดออกไปแรง ๆ ว่า “ถ้าเรืองอย่างนี  หลวงพ่อพูดไม่ได้ ไม่ต้องมาหา

หลวงพ่ออีก ไม่ต้องมาทําบุญทีวัดอีก หลวงพ่อเป็นพระ พอรู ้ ว่าอะไรถูกอะไรผิด ถ้าหลวง

พ่อพูดไม่ได้ หยุดเลย ไม่ต้องมา ตลอดถึงลูกหลานก็ไม่ต้องมา” ลงท้ายก็เลยตกลงเสร็จ

แล้วท่านก็ให้ทัง ๒ ฝ่ายทําพิธีกรวดนํา เป็นไมตรี ไม่ถือโทษโกรธเคืองกันอีกต่อไป 
 ส่วนนักเลงอันธพาลทเีคยเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน ท่านก็พยายามสังสอนให้กลับตัว

กลับใจด้วยเหตุด้วยผล บางคนก็กลับตัวได้ รู ้ผิดรู ้ชอบทีอดกลันไม่ก่อเรืองด้วยละอายท่าน

หรือเกรงท่านก็มีไม่ใช่น้อย และอีกมาก ก็อพยพหลบหนีไป ด้วยกลัวว่าจะถูกจัดการ ด้วย

ความรุนแรงจากนักเลงด้วยกัน และจากทหารป่าทีเริมแพร่เข้ามาตังแต่พ.ศ. ๒๕๒๐ แล้ว

เรืองร้ายต่าง ๆ ในหมู่บ้านจึงค่อยซาไป การระงับข้อพิพาท ซึงเดิมตัดสินกันด้วยกฎป่าและ

ความรุนแรง ค่อย ๆ แปรเปลียนไปเป็นการตกลงอย่างสันติ แม้กระทังกฎหมายบ้านเมือง

ก็พยายามใช้เท่าทีจําเป็น หากมาเน้นทีการไกล่เกลียปรองดองกันภายในหมู่บ้าน ถ้ามีเรือง

กระทบกระทังระหว่างบุคคล หรือมีคดีเกิดขึ น หลวงพ่อจะพยายามให้คนในคุ้มแก้ไข

ปัญหากันเอง หากเรืองยังไม่ยุติ จึงให้เป็นหน้าทีของผู้ใหญ่บ้าน (ภายหลังยกฐานะเป็น

กํานัน) หากยังไม่แล้ว จึงค่อยตกเป็นภาระของท่าน ต่อเมือเป็นเรืองร้ายแรง หรือท่าน

ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ จึงโอนไปให้เจ้าหน้าทีจัดการ ด้วยเหตุนี  คดีข้อพิพาทต่าง ๆ จึงไม่

ค่อยถึงมือตํารวจในอําเภอเท่าใดนัก 
 ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ท่ามะไฟหวานจึงค่อยสงบลงเป็นลําดับ จนปัจจุบัน คําว่า 

“ดงเลือด” แทบจะเลือนหายไปจากความทรงจําของชาวบ้านปัจจุบันแล้ว ยิงคนรุ่นหลัง

ด้วยแล้ว แทบไม่รู ้ จักคํานี เลย ช่วงทีหลวงพ่อมาอยู่ประจําทีท่ามะไฟหวาน ชาวบ้านหลาย

คนจึงนับถือท่านเสมือน “พ่อบ้าน” ยิงชาวบ้านบางคนด้วยแล้ว นับถือท่านเป็น “พ่อแม่” 
เลยทีเดียว ด้วยท่านได้นําชีวิตของเขาหันสู่ทิศทางทีถูกต้อง แม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายปี

แล้ว ทุกวันนี ชาวบ้านก็ยังรู ้สึกถึงความอบอุ่นเมือครังหลวงพ่อยังเป็นร่มไทรให้แก่ทีนัน 
 
 
 



บทบาทใหม่และการถูกคุกคาม 
 
 ตามความตังใจดังเดิมนัน ท่านไปท่ามะไฟหวานเพือหมายจะสอนธรรมโดยเฉพาะ

กรรมฐานแก่ชาวบ้านเป็นสําคัญ มิได้คิดว่าจะต้องมาสู ้รบปรบมือกับอบายมุขในหมู่บ้าน 

หรือปกครองชาวบ้านให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยสมานสามัคคีกัน แต่จะว่าไปแล้ว แม้นัน

จะไม่ใช่หน้าทีของพระป่าหรือพระกรรมฐาน แต่ก็เป็นกิจตามประเพณีของพระบ้านมาแต่

ไหนแต่ไรแล้ว วัดไทยแต่เดิมนัน มิได้เป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจเท่านัน หากยังเป็น

ศูนย์กลางทางด้านสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในด้านการเมืองของหมู่บ้าน 

พระท่านจึงทําหน้าทีนานัปการเพือให้หมู่บ้านสงบผาสุก มีสภาพเอื ออํานวยต่อการเติบโต

ในทางธรรมของชาวบ้าน ดังนันเมือหลวงพ่อคําเขียนวางงานด้านกรรมฐาน มาเน้นทีการ

รณรงค์ต่อต้านอบายมุขและการนําชาวบ้านให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนัน ท่านจึงมิได้ทํา

สิงทีแปลกใหม่จากบทบาทเดิมของพระไทยและจากองค์การการกุศล เช่น โครงการแด่น้อง

ผู้หิวโหย เป็นต้น  
 หลังจากทีศูนย์นี ดําเนินการไปได้ปีเศษ ๆ ท่านก็มานึกถึงปัญหาการซื อข้าวสารของ

ชาวบ้าน ท่ามะไฟหวานนันส่วนใหญ่ชาวบ้านทําไร่กัน ข้าวสารจึงต้องไปซื อจากตลาดใน

อําเภอ ซึงอยู่ห่างออกไปประมาณ ๒๐ ก.ม. จะซื อแต่ละทีก็ต้องลงเขา และหาบเอาขึ นมา 

ลําบากยิงนักหากไม่มีเวลาลงไปด้วยงานในไร่รัดตัว ก็ต้องซื อจากร้านค้าในหมู่บ้านซึงราคา

แพงมาก ข้าวสารกระสอบละ ๓๐๐ บาททีตลาด บนภูราคาจะสูงเป็น ๔๕๐ บาท หาก

จ่ายเงินสด และ ๘๐๐ บาทหากซื อเงินเชือ คนยากจนนับว่าลําบากทีสุดเพราะต้องซื อเงิน

เชือ หาไม่ก็ต้องซื อทีละนิด ซึงราคาก็แพงปานกัน ด้วยเหตุนี ท่านจึงนึกถึงกองทุน เพือ

จัดหาข้าวจากตลาดมาขายในราคาพอประมาณ ทีแรกท่านก็อาศัยเงินยืม มาเป็นกองทุน

หมุนเวียน ภายหลังเมือดําเนินไปได้ด้วยดีก็แปรเป็นสหกรณ์ข้าว ในช่วงนันท่านเริมเป็นที

รู ้ จักในหมู่นักพัฒนาบางกลุ่มแล้ว เนืองจากผลงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่าน 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการจัดทอดผ้าป่าข้าวจากกรุงเทพฯ เพือหาเงินและ

ข้าวสารมาสมทบกับเงินของชาวบ้าน เพือเป็นทุนดําเนินสหกรณ์ข้าว สหกรณ์ข้าวจึงตังได้

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสหกรณ์ข้าวนัน แม้จะทําให้ท่านเป็นทีรู ้ จักในวงการ

นักพัฒนา แต่ก็มิใช่ของดีสําหรับท่านเลย เพราะการทีมีคนหนุ่มสาวขึ นมาหาท่านอยู่เนือง 



ๆ ทําให้ท่านถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที ลําพังการทีท่านเทศนาต่อต้านอบายมุข การพนัน 

เอื อเฟื อชุมชนผิดกับพระทัวไปในละแวกนัน ก็เป็นเรืองทีแปลกสําหรับเขาอยู่แล้ว ยิงพระ

บ้านนอกอย่างท่าน มาจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ น โดยทีทางการไม่รู ้ เรืองและไม่ได้มีส่วน

ร่วมด้วย มิหนําซํายังมีหนุ่มสาว(ซึงมักถูกมองว่าเป็น “นักศึกษา”) ขันมาหาอยู่เรือย ๆ เขา

ย่อมไม่อาจเข้าใจความบริสุทธิ ใจของท่านได้เลย ยิงไปกว่านัน ในช่วงนันบนภูโค้งยังมีการ

แทรกซึมของคอมมิวนิสต์ อีกทังความทุรกันดารแทบจะตัดท่ามะไฟหวานขาดจากการ

สอดส่องตรวจตราของเจ้าหน้าที ความระแวงต่อท่านจึงยิงมีมากขึ น เจ้าหน้าทีจากอําเภอ

บางคน เมือขึ นมาเห็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่าน ก่อตังขึ นโดย “พลการ” ถึงกับพูดใส่

ท่านว่า “อะไร ศูนย์เด็กเล็กอะไรมาโผล่ทีนี” ทังยังหาว่าท่านเล่นการเมืองอีกด้วย เพราะ

เห็นมีคนหนุ่มสาวขึ นมาหาท่าน ใช่แต่เทา่นัน ท่านยังถูกกล่าวหาอย่างเปิดเผยในทีประชุม

ครู โดยนายอําเภอในเวลานัน ว่าท่านเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ ช่วงพ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔ 

จึงเป็นช่วงทีทา่นถูกหมายตาและถูกคุกคามอย่างหนัก วันดีคืนดีก็มีทหารติดอาวุธเข้ามา

ตรวจตราในวัด บางทีก็ด้อม ๆ มอง ๆ รอบวัด ลงเขาไปไหนกถู็กติดตาม หอไตรทีวัดป่าสุ

คะโต ซึงท่านใช้เก็บพระไตรปิฎกและหนังสือก็ถูกค้น ท่านยังปรารภว่า ยังดีทช่ีวงนันท่าน

มิได้ประจําทีวัดป่าสุคะโต หาไม่ก็อาจถึงแก่ชีวิตก็ได้ เพราะเวลานัน ความขัดแย้งระหว่าง

รัฐบาลและคอมมิวนิสต์ค่อนข้างสูง แม้จะไม่มีการปะทะสู ้รบกันทที่ามะไฟหวาน แต่

ชาวบ้านทีนันหลายคนก็สูญหายไปในฐานทีเป็นสายคอมมิวนิสต์ ท่านซึงอยู่ตรงกลาง จึงอยู่

ในฐานะทีอาจจะถูกปองร้ายจากทังสองฝ่ายได้ทุกเมือ คืนหนึงในราว พ.ศ. ๒๕๒๑ ขณะ

ท่านจําวัดทีศาลาแต่ผู้เดียวในวัด มีคนติดอาวุธรบกว่าสิบคนเดินเข้ามาในวัด ๓ คนขึนมา

บนศาลา ทีเหลือยืนคุมเชิงด้านล่าง ท่านพูดถึงความรู ้สึกตอนนันว่า “นึกว่าจะมาฆ่าแล้ว ก็ดี

เหมือนกัน” แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ น ทหารป่าเพียงแต่ต้องการมาพูดคุยกับท่าน เพือหาแนว

ร่วม แต่ลึก ๆ ก็คงไม่ไว้ใจท่านเท่าใดนัก ด้วยเหตุผลเดียวกับทีทางการระแวงท่านนันคือ มี

คนแปลกหน้ามาทีวัดท่านบ่อย ๆ และทีอยู่เป็นเดือนก็มี 
 จนถึงเพียงนี  ท่านก็มิได้สะทกสะท้าน ยังคงทํางานของท่านต่อไปดังเดิม ถึงเวลานี  

ถ้าถามท่านว่า หากถูกคุกคามยิงกว่านัน ท่านจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ ท่านก็จะตอบยืนยัน

เช่นเดิม เพราะท่านเชือมันในธรรมะและสจัจะ ด้วยเหตุผลเดียวกันนี เอง ท่านจึงไม่

หวันไหวทีมีคนหนุ่มสาวขึ นมาหาท่านเนือง ๆ ทัง ๆ ทียิงมากันมากเท่าไร ท่านก็ยิงถูก

เพ่งเล็งมากขึ นเท่านัน นี นับว่าผิดกับพระหลายรูป ทังทีเป็นพระบ้าน พระป่า หรือพระ



กรรมฐาน หนุ่มสาวคนไหนก็ตามทีมาคบหากับท่าน หากถูกทางการเพ่งเล็ง จนพลอยให้

ท่านติดร่างแหไปด้วย ก็มักหาทางกันคนเหล่านันออกไปห่าง ๆ ตัวท่าน แต่หลวงพ่อคํา

เขียนนันนอกจากจะไม่รังเกียจ หรือเห็นบุคคลเหล่านันเป็นปัญหาแล้ว ยังต้อนรับขับสู ้

อย่างเสมอต้นเสมอปลาย อย่างรู ้สึกขอบคุณด้วยซํา ทีมาช่วยเหลืองานของท่านโดยไม่เคย

ปริปากให้อาคันตุกะล่วงรู ้ถึงปัญหาทีเขาได้ก่อให้ท่านเลย มาเมือเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้น

ไป จนท่านได้รับการยอมรับจากทางการแล้วนันแหละ หากมีคนถามท่านถึงจะเล่า

ความหลังให้ฟัง ท่านพูดถึงเหตุผลทีทําให้ท่านยืนหยัดมันคงในงานของท่านอย่างน่าสนใจ

ว่า “เพราะผมบริสทุธิ ใจเหลือเกินทีทํางานเกียวกับชุมชน แม้นว่ามีพวกเราชาวกรุงเทพฯ 

มาช่วยเหลือ ผมก็ไม่มีความลังเลสงสัยว่า พวกนี มาจากไหน ไม่มี ถ้าเขาทําอันนี ก็เป็น

ประโยชน์ และผมก็บริสุทธิ ใจไม่มีอะไรปกปิดซ่อนเร้น ถึงแม้ผมตาย ความจริงก็ต้อง

ปรากฏบนความจริงเสมอไป” 
 ท่านมิเพียงแต่จะมองคนในแง่ดีเท่านัน แม้ปัญหาดังกล่าว เมือเกิดขึ นกับท่าน ท่านก็

ยังมองในแง่ดีว่า “แม้เวลาถูกทหารมาล้อม ผมก็ว่าดี เขาบอกว่า ผมเป็นแนวร่วม

คอมมิวนิสต์ก็ดี เพราะเขาจะได้ติดตามเรา ถ้าเขาไม่สงสัยเรา เขาจะรู ้หรือว่าเราทําอะไร เขา

จะได้รู ้ จักเรา เพราะผมยืนหยัดว่า ความบริสุทธิ มันต้องอยู่อย่างนันตลอดไป ไม่เหมือน

ความปกปิดซ่อนเร้น มันจะต้องเปิดเผยให้เห็นชัดสักวันหนึง เพราะเหตุนี ผมจึงไม่วิตก

กังวล ไม่เคยมีปัญหาเรืองนี” 
 การทีทางการบ้านเมืองแลเห็นความบริสุทธิ ใจของท่านและยอมรับท่านในเวลา

ต่อมานัน อาจะเป็นจากการทีเคยติดตามเพ่งเล็งท่านมาก่อน ดังทีท่านว่าก็เป็นได้ แต่ผล

พลอยได้จากเหตุการณ์ดังกล่าว มิได้อยู่ทีทางการรู ้ จักท่านดีขึ นเท่านัน แม้ท่านเองก็รู ้ จัก

ชาวบ้านของท่านดีขึ นด้วย ตอนนันชาวบ้านหลายคนก็โอนอ่อนไปตามคํากล่าวหาของ

เจ้าหน้าทีและทีแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ ถือโอกาสกล่าวหาซําเติมท่าน อย่างเป็นปีเป็นขลุ่ยกับ

ทางการ ก็แสดงตนให้ท่านเห็นในคราวนี  (แต่ภายหลังก็แพ้ภัยตนเอง ต้องยอมสารภาพผิด

ในเวลาต่อมา) อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านก็ยังยืนอยู่ข้างท่าน และทีพร้อมจะ

ปกป้องออกรับแทนท่านก็มีมิใช่น้อย คราวหนึงปลัดอําเภอนําทหารเข้ามาในวัดท่านและ

กล่าวหาท่าน หญิงชาวบ้านคนหนึงทนไม่ได้ โต้ออกไปว่า “เดียวนี  เจ้าหน้าทีจะมาสงสัยว่า

หลวงพ่อบ้านผู้ข้า(ฉัน) เป็นคอมมิวนิสต์ เป็นแนวร่วม เอ้า ถ้าหลวงเป็นหยัง ผู้ ข้าก็จะเป็น 

เพิน(ท่าน) บ่เคยสอนหยังงี สักเทีย(สักท)ี เพินจะพาไปหยังก็จะเป็น เพินสอนให้ผัวฉัน 



เซา(หยุด) กินเหล้า เพินจะพาเป็นคอมมิวนิสต์อย่างนี สิ คอมมิวนิสต์ดีอย่างนี สิ ผู้ ข้าก็จะ

เป็น” 
 ท่านยังคงทําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นทีปรึกษาสหกรณ์ข้าวต่อไป จน พ.ศ. 

๒๕๒๕ เมือท่านเห็นว่าท่ามะไฟหวานพอจะมีความสงบเรียบร้อย และมีความเจริญขึ นกว่า

แต่ก่อน ท่านจึงกลับมาวัดป่าสุคะโต โดยเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองแต่ในนาม ทังนี ก็เพือ

หันมาทํางานกรรมฐานอย่างจริงจัง โดยพยายามพัฒนาวัดป่าสุคะโตให้เป็นสถานทีเหมาะ

แก่การปฏิบัติธรรม มีเสนาสนะและปัจจัยทีจะเอื อเฟื อผู้มาพํานัก ให้ได้รับความสะดวกตาม

สมควร สําหรับท่าน นี เป็นหน้าทีหลัก ดังท่านมักพูดอยู่เสมอว่างานกรรมฐานเป็น “อาชีพ” 
ของท่าน นับแต่นันมาก็มีผู้เดินทางสู่วัดป่าสุคะโตอยู่ไม่ขาดสาย เพือเรียนกรรมฐานจาก

ท่าน มีทังทีมาอยู่ประจําและมาปฏิบัติธรรมชัวคราวเพือเป็นพื นฐานในการดําเนินชีวิตเยียง

บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ให้มันคงก้าวหน้าสืบไป 
 
ความสําเร็จและความล้มเหลว 
 
 ท่ามะไฟหวานทีท่านพบเห็นเมือแรกมา กับเมือจากไปนันแตกต่างกันมากใน

ช่วงเวลาเพียง ๖ ปี ความแตกต่างดังกล่าว มิใช่เป็นเพราะหมู่บ้านขยายใหญ่โตขึ นจาก 

๑๐๐ กว่าหลังคาเรือน เป็นร่วม ๓๐๐ หลังคาเรือนเท่านัน กระทังความผาสุกของหมู่บ้าน

และวิถีชีวิตของชาวบ้านก็ต่างกับเมือก่อนด้วย แม้ไม่ถึงกับเปลียนจากหน้ามือเป็นหลังมือ 

การทีสุรา ยาเมา การพนัน และการทะเลาะวิวาทลดลง ก็เป็นสิงทีชาวบ้านด้วยกันคาดไม่ถึง

เอาเลย การดําเนินชีวิตของชาวบ้านหลายคนก็เปลียนแปลงในทางทีดีขึ น จนแม้คนใน

ครอบครัวเดียวกันก็คงไม่นึกว่าจะเป็นไปได้ พิจารณาในแง่นี แล้ว งานของท่านในด้านสอน

ธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านอบายมุข และการนําชาวบ้านให้สามัคคี อยู่ในความสงบนัน 

เรียกได้ว่า ประสบความสําเร็จ แม้ท่านจะยังเห็นว่า ผลทีเกิดขึ นนัน “ได้นิดเดียว” เพราะ

อบายมุขก็ยังมีอยู่ กระนันท่านก็ยอมรับว่า ทีเป็นอยู่ในปัจจุบันดีขึ นกว่าแต่ก่อน เรียกว่า 

“พอจะอวดกับเขาได้” 
 แต่กล่าวเฉพาะงานพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสหกรณ์ข้าวนัน 

หากถือเอาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นเกณฑ์วัดความสําเร็จของการพัฒนาแล้ว จะ

พบว่าโครงการทังสองมีความสําเร็จน้อยมาก แม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกวันนี  จะยังคง



สงเคราะห์พ่อแม่และเด็กทียากจน แต่การดําเนินการตลอดจนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของ

ศูนย์ ก็ยังเป็นเรืองของทางวัด (ภายหลังทางอําเภอจึงเข้ามาช่วยเหลือด้วย) ชาวบ้านหาได้

มีส่วนในการตัดสินใจหรือเข้าร่วมคําจุนศูนย์เท่าไรนัก จนบัดนี  งเขาจะเห็นประโยชน์ แต่ก็

มิได้รู ้สึกเป็นเจ้าของ หรือเห็นเป็นความจําเป็นของศูนย์อย่างจริงจังเท่าใดนัก หากทางวัดมี

ความจําเป็นต้องยุบศูนย์นี  ก็ไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะรื อฟื นขึ นใหม่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม 

เวลามีงานการของศูนย์ทีหลวงพ่อต้องการความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ก็ได้รับความร่วมมือ

ด้วยดี อย่างอุ่นหนาฝาคัง อาคารหลังใหม่ทีจะใช้เลี ยงเด็กแทนศาลาวัดนัน ชาวบ้านก็ออก

แรงสร้างขึ นมา แต่ถ้าหากเรียกเก็บเงินเพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับครูพีเลี ยง ก็จะเกิดปัญหา

จากชาวบ้านขึ นมา ส่วนหนึงเป็นเรืองความยากจน แต่ส่วนหนึงก็เพราะชาวบ้านยังไม่เห็น

คุณค่าของศูนย์นี พอ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนัน ชาวบ้านถือว่าเป็นของหลวงพ่อฉันใด สหกรณ์ข้าวชาวบ้านก็

ถือว่าเป็นเรืองของชาวบ้านกลุ่มน้อยทีมีฐานะฉันนัน แม้หลวงพ่อคําเขียนจะเป็นผู้ ริเริม 

และเป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ ทําให้สหกรณ์ข้าวเป็นตัวเป็นตนขึ นมา มีฐานะทางการเงิน

มันคง นับเป็นสหกรณ์ข้าวแห่งแรกในอําเภอ แต่เมือตังได้ท่านก็ปล่อยให้ชาวบ้าน

ดําเนินการกันเองโดยเป็นแต่เพียงทีปรึกษา อันนับว่าต่างกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึงท่าน

เป็นหลักโดยตลอด ความทีมิได้มีการเตรียมการให้ชาวบ้านพร้อมสําหรับโครงการใหม่นี  

อีกทังมิได้มีการเสริมสร้างชาวบ้านให้มีความรู ้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ข้าวแต่แรก ดังนันเมือ

ท่านวางมือ สหกรณ์ข้าวก็ไปอยู่ในมือของผู้นําและคนกลุ่มน้อยทีมีฐานะโดยทีผู้ลงหุ้นซึงจะ

ได้ประโยชน์จากสหกรณ์ข้าวมากทีสุดนัน ก็เป็นผู้มีอันจะกินแทบทังสิ น สหกรณ์ข้าวจึงเป็น

เครืองเสริมฐานะของนายทุนน้อยในหมู่บ้านไปโดยปริยาย ยิงชาวบ้านมีความคลางแคลงใจ

ในกรรมบางคนด้วยแล้ว ก็ยิงถอนตัวออกห่างมากขึ น ผลคือสหกรณ์ข้าวขาดฐานชาวบ้าน

ยิงขึ นทุกที เพียงชัวเวลาไม่ถึง ๔ ปี สหกรณ์ข้าวเกือบจะเรียกได้ว่าหยุดอยู่กับที ฉางข้าว

บริเวณสีแยกกลางหมู่บ้าน กลายเป็นสิงเจนตา ทีไม่มีความหมายสําหรับชาวบ้านทัวไป

เท่าใดนัก แม้ข้าวเปลือกจะเต็มฉาง แต่ก็มิได้มีการนําเอาออกมาขาย เนืองจากความ

ผิดพลาดในการซื อข้าว สหกรณ์ข้าวจึงอยู่ในภาวะทีจะล้มได้ทุกเมือ ส่วนหนึงเป็นเพราะ 

ความจําเป็นทีต้องมีสหกรณ์ข้าวนันได้เปลียนไป นับแต่มีถนนขึ นภูโค้งใน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

การเดินทางระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ บนหลังเขากับตลาดในอําเภอ ก็สะดวกขึ น ผู้คนทัวไป

สามารถซื อข้าวในราคาท้องตลาดได้โดยง่าย บางครังยังซื อได้ถูกกว่าข้าวทีสหกรณ์นํามาขาย



เสียอีก ด้วยเหตุนีหากไม่มีการปรับปรุงเปลียนแปลงบทบาทของสหกรณ์ข้าว หรือทําให้มี

ประสิทธิภาพขึ นแล้ว สหกรณ์ข้าวก็ไม่มีอนาคตเอาเลย 
 สภาพการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสหกรณ์ข้าวทีกล่าวมานี  เราจะเรียกว่าเป็น

ความล้มเหลวของงานพัฒนาของท่านได้หรือไม่ คนทัวไปอาจไม่พอใจทีจะได้ยินคํานี  

โดยเฉพาะกรณีทีเขามีส่วนร่วมในงานทีถูกประเมินค่าเช่นนี  แต่สําหรับหลวงพ่อคําเขียน 

ท่านพร้อมจะยอมรับการตัดสินดังกล่าวอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ ความผิดพลาดของท่านที

ผ่านมาก็คือ ท่านเป็นผู้นํามากเกินไป เป็นฝ่ายคิดค้นริเริมให้ชาวบ้าน โดยชาวบ้านเป็นผู้ รับ

แต่ฝ่ายเดียวเกือบจะโดยตลอด เวลามีปัญหา ท่านก็มองหาทางแก้ไขให้เขา ชาวบ้านจึงไม่

เติบโตด้วยตนเอง มาระยะหลังท่านจึงพยายามให้ชาวบ้านดําเนินการและเรียนรู ้ ด้วยตนเอง 

แม้สหกรณ์ข้าวจะยําแย่เพียงไร ท่านก็ปล่อยให้เขาทําไป ไม่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเหมือน

เมือแรกตัง ด้วยท่านมองบทบาทของท่านในระยะหลังว่า “ผมอยากให้เขาสร้างสรรค์ตัว

ของเขาเองขึ นมา ให้เขาดูว่า ถ้าไม่สําเร็จจะแก้ยังไง อยากให้เขาเติบโตของเขาขึ นมา ให้มัน

ฉิบหาย ให้มันรู ้อะไรขึ นมาเอง แต่ไม่ใช่จะทอดทิ งจนเกินไป ก็ดูอยู่ แต่อยากให้เป็นการเกิด

จากความคิดนึกของเขาเอง เดียวนีเราก็ยัดเยียดให้เขามามากแล้ว พูดให้เขามามากแล้ว ถ้า

เราจะทําตลอดไป มันก็ไม่ไหว เราไม่ควรช่วยเขาทังหมด มองอะไรให้เขาแก้ เขาไม่ได้คิด

แก้ของเขาเอง” 
 ชาวบ้านจะเรียนรู ้และเติบโตด้วยตนเอง ตามทีท่านคาดหวังหรือไม่นัน เป็นเรืองที

จะต้องดูกันต่อไป แต่สิงหนึงทีพึงกล่าวในทีนี ก็คือ แม้วิธีการของท่านจะมีข้อผิดพลาด

เพียงใด แต่งานพัฒนาทีท่านริเริม โดยพยายามดึงให้ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในกิจการของ

ชุมชนส่วนรวมก็นับว่ามีคุณค่าในตัวมันเอง  อย่างน้อยทีสุดก็เป็นการบ่มเพาะทัศนคติแก่

ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการช่วยเหลือเกื อกูล ในทางทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

แม้เวลานี  ท่านเห็นว่าเขาจะต้องหันหน้าเข้ามาทํางานร่วมกันยิงกว่านี  “ผมว่าสิงทีเราทําไป

นัน มันจะปรากฏผลข้างหน้า ... ชาวบ้านจะพบในอนาคต หลังจากทีเราทําไปแล้ว ว่ามัน

ถูก เขาจะพบว่า บ้านเมืองจําเป็นจะต้องเป็นไปในรูปนัน ต้องรวมกลุ่มช่วยเหลือดูแล 

ช่วยกันไป ถ้าอยู่ใครอยู่มันเหมือนแต่ก่อน มันไม่ได้” 
 อนาคตทีท่านพูดถึงนัน อาจะจะคืบคลานมาแล้วก็ได้ เพราะชาวบ้านก็เริมมีการ

รวมกลุ่มกันเองบ้างแล้ว ดังเมือ พ.ศ. ๒๕๒๗ ชาวบ้านกลุ่มหนึงได้ร่วมกันจัดตังสหกรณ์

ร้านค้าขึ นในหมู่บ้าน โดยหวังว่ากําไรทีได้บางส่วนจะนํามาใช้สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



ดังตังชือสหกรณ์ว่า “ร้านค้ากองทุนพัฒนาเด็กเล็ก” อย่างไรก็ตาม ๒ ปีต่อมา ร้านค้า

ดังกล่าวก็ยุบเลิกไป เพราะชาวบ้านขาดความพร้อมในเรืองการไว้วางใจกัน นี ก็เป็นบทเรียน

อย่างหนึงทีอาจเป็นคุณแก่ชาวบ้านในอนาคต 
 
กรรมฐานกับการพัฒนา 
 
 ไม่ว่าเราจะประเมินผลงานของท่านทีท่ามะไฟหวานในลักษณะใดก็ตาม แต่ความจริง

ทีปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ทุกวันนี หลวงพ่อคําเขียนได้กลายเป็น “พระนักพัฒนา” ในสายตาของ

นักพัฒนารุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ทีเห็นคุณค่าของพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท นับแต่การจัด

ทอดผ้าป่าข้าวเพือสนับสนุนสหกรณ์ข้าวเป็นต้นมา ก็มีนักพัฒนาขึ นมาเยียมชมผลงานของ

ท่านอยู่เนือง ๆ ทังท่านยังได้รับนิมนต์ให้ไปพูดเรืองการพัฒนาชุมชนอยู่บ่อย ๆ ในหลายที

หลายโอกาส ไม่นับทีได้รับอาราธนาให้ไปชมงานพัฒนาในทีอืน ๆ อีกมาก ใช่แต่พุทธ

ศาสนิก แม้คริสต์ศาสนิกทีได้ยินกิตติศัพท์ท่าน ก็ขึ นมาเยียมเยือนท่านทีวัดป่าสุคะโตอยู่

หลายคราว แต่ไม่ว่าผู้คนจะกล่าวถึงท่านอย่างไรก็ตาม ท่านก็ไม่เคยยอมรับว่าท่านเป็นพระ

นักพัฒนา ท่านกล่าวกับผู้ทีมาหาท่านว่า ทีท่านทําไปทังหมดนัน ก็เพราะแลเห็นปัญหา

เฉพาะหน้าทีเกิดขึ นกับชาวบ้าน มิได้มีโครงการหรือการวางแผนล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้ว ทัง

มิได้ทําไปเพราะเห็นคนอืนเขาทํากัน ทีท่านคิดทําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เพราะเห็นเด็กทีตาม

พ่อแม่ไปไร่นา เกิดไม่สบายถูกหามไปตายกลางทางเพราะไข้มาลาเรียก็มี และความทีท่าน

เห็นชาวบ้านขึ นภูลงเขาไปซื อข้าว เวลาฝนตกเดินลืนหกล้ม จนข้าวหล่นเรียราดหน้าวัด 

ท่านจึงนึกถึงสหกรณ์ข้าวขึ นมา 
 แม้ท่านมิได้มองตนเองว่าเป็นพระนักพัฒนา แต่ขณะเดียวกันท่านก็ไม่เคยเรียกตัว

ท่านเองว่าเป็น วิปัสสนาจารย์ หรืออาจารย์กรรมฐาน หากท่านถือว่างานสอนกรรมฐานเป็น

งานหลักของท่าน และทีท่านย้ายจากวัดภูเขาทอง บ้านท่ามะไฟหวาน กลับมายังวัดป่าสุคะ

โต บ้านกุดโง้ง ก็เพราะเหตุนี  ท่านตังใจว่าจะปักหลักอยู่ทีวัดป่าสุคะโตเรือยไป เพือสอนคน

ให้เข้าถึงธรรม ดังทีหลวงพ่อเทียนเคยทํากับท่านมาแล้ว และทุกวันนีท่านกมี็กิจสอน

กรรมฐานอยู่ไม่ได้ขาด ทังทีวัดป่าสุคะโต และทีอืน ๆ อีกหลายแห่งหลายจังหวัด 
 สําหรับหลวงพ่อคําเขียน กรรมฐานเป็นชีวิตของท่าน และทีชีวิตของท่านดําเนิน

มาถึงบัดนี  ก็เพราะมีกรรมฐานเป็นพื นฐานนันเอง ท่านพูดเสมอว่า “ชีวิตของผมทีพลิกมา



จนบัดนี  มันเกิดจากการสตาร์ทชีวิตแบบเข้าใจธรรมะ เพราะการปฏิบัติธรรมจริง ๆ” และ

กรรมฐานนี เองทีทําให้ท่านมาอยู่ในสถานะ “พระนักพัฒนา” ในทัศนาของหลายคน 

กรรมฐานได้เปิดใจท่านให้กว้าง ออกรับรู ้ความทุกข์ยากของเพือนร่วมโลก ได้เข้าถึงความ

เมตตาและความรักเพือนมนุษย์อย่างปราศจากความเหน็แก่ตน เมือท่านประสบพบเห็น

ความทุกข์ของชาวบ้านท่ามะไฟหวาน ท่านจึงถือเป็นกิจทีจะเกื อกูลเขาเหล่านัน งานพัฒนา

ชุมชนทีท่านทํา จึงล้วนมีธรรมเป็นแรงผลักดันทังสิ น โดยไม่รู ้ ว่านันเป็นงานพัฒนาหรือไม่ 

ท่านว่า “ผมไม่คิดจะเป็นนักพัฒนาอะไร แต่ว่าพอได้รู ้ เรืองนี  (ธรรมะ) ก็มองคนอืนเลย

ทีเดียว มองเห็นปัญหาชาวบ้าน เห็นผู้เห็นคน รับผิดชอบเต็มมือ พร้อมทีจะขนส่ง ถ้าเป็น

รถนะ ติดเครืองพร้อมทีจะขนส่งทันทีเลยทีเดียว” และด้วยกรรมฐานนี เอง ท่านจึงสามารถ

ฟันผ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ โดยเฉพาะในช่วงทีมีความขัดแย้งทางการเมืองของบุคคลทัง

สองฝ่าย ดําเนินไปอย่างเข้มข้น และเป็นภัยล่อแหลมต่อสวัสดิภาพและชีวิตของพระบ้าน

นอกอย่างท่าน “ถ้าผมไม่มีกรรมฐาน ผมอยู่ไม่ได้ดอก” ท่านพูดถึงภาวะของท่านในตอน

นัน และธรรมจากกรรมฐานอีกเช่นกัน ทีทําให้ท่านคงเส้นคงวาในการทํางานส่วนรวม อย่าง

ไม่รู ้สึกท้อแท้ผิดหวังในผลทีปรากฏ ท่านพูดกับผู้ทีมาเยียมชมงานของท่านว่า งานทีท่านทํา

นันไม่ประสบผลสําเร็จเลย แต่ท่านก็ไม่ถือว่านันเป็นปัญหา เพราะไม่ว่าผลจะออกมา

อย่างไร “ผมก็มอบให้ธรรมชาติไป เป็นเรืองธรรมชาติธรรมดา ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไร จะไป

ทุกข์มันทําไม ได้ก็เป็นเรืองของมัน ไม่ได้ก็เป็นเรืองของมัน เราก็ทําแล้ว เราก็ให้เขาแล้ว 

เราก็พูดแล้ว สิงทีเรามี สิงทีเราคิด ได้ทําลงไป สําหรับผมไม่มีปัญหาเรืองนี  เราภูมิใจว่าได้

ทําลงไปแล้ว ฝีมือเราทําได้ขนาดนัน ความสามารถเราทําได้ขนาดนัน แต่เรายังทําไม่ได้ ก็

ช่างมัน” 
 แต่แม้ว่าทุกวันนี ท่านจะจับงานสอนกรรมฐานเป็นหลัก ก็หาได้หมายความว่าท่านจะ

ทิ งงานชุมชนไปไหม่ ๖ ปีทีท่ามะไฟหวาน ได้ทําให้ท่านตระหนักถึงบทบาทของพระ

กรรมฐานอย่างท่านว่ามิได้จํากัดอยู่ทีการสอนกรรมฐานเท่านัน หากยังต้องใส่ใจกับงาน

ชุมชนด้วย ในทัศนะของท่าน งานกรรมฐานและงานพัฒนามีความหมายและคุณค่าต่อ

ชุมชนไม่น้อยไปกว่ากัน เรียกได้ว่าสําคัญเท่า ๆ กัน ทังยังสอดคล้องเกื อกูลกันอีกด้วย อัน

ล้วนส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ น อย่างครบถ้วน แต่ทังนี และทังนันก็ต้องคํานึงด้วย

ว่าการพัฒนานันต้องเป็นการ “พัฒนาในรูปเพืออยู่เพือกิน ไม่ใช่ฟุ ้ งเฟ้อในรูปของวัตถุ รู ้ จัก



ขอบเขตพอประมาณ” ชุมชนใดทีมีธรรมเป็นพื นฐาน ชุมชนนันย่อมเอื อเฟื อเกื อกูลกัน มี

ความสงบสุข ไม่อดอยากแร้นแค้น แต่ก็ไม่ฟุ ้ งเฟ้อเห่อเหิม “ชุมชนใดทีมีกรรมฐาน ก็ทําให้

ชุมชนนันบรรลุธรรม ถ้าชุมชนนันบรรลุธรรม ก็จะเป็นการพัฒนา เป็นการใช้ปัจจัย ๔ อย่าง

ถูกต้อง” และหากชุมชนนันมีการพัฒนาประชาชนพออยู่พอกิน จิตใจแจ่มใสไม่เร่าร้อน

แผดเผาด้วยตัณหาและไม่ถูกบีบคันด้วยความหิวโหย ก็จะมีจิตน้อมไปในทางธรรม ใฝ่ใจ

ในการประพฤติปฏิบัติธรรม “ถ้าเศรษฐกิจพออยู่พอกิน ไม่เป็นหนี เป็นสิน ใจคอก็ดี เมือใจ

คอดี ก็ตะล่อมเข้าหาธรรมชาติ คนเรามีธรรมชาติอันนี อยู่แล้ว ถ้าใจคอดี ถ้าบ้านเมือง

สะอาด นําใช้นําดืมสะอาด ถนนหนทางสะอาด การใช้ปัจจัย ๔ สิงจําเป็นขันพื นฐาน รู ้ จักใช้

รู ้ จักกิน ก็ใจคอดี เมือใจคอดีก็เป็นพีเป็นน้องกัน เมือเป็นพีเป็นน้องกัน ก็เข้าวัดเข้าวา

ศึกษาเรืองของศาสนา”  
 ทีท่านกล่าวเช่นนันในอัญประกาศหลัง มิได้หมายความว่า คนจะสนใจศาสนาได้

ต่อเมือมีฐานะความเป็นอยู่ดี ท่านเห็นว่า คนยากจนทีสนใจศาสนาก็มีอยู่ แต่กรณีเช่นนัน

เขามักสนใจศาสนาเป็นพื นฐานอยู่ก่อนแล้ว และก็มีไม่มากนัก สําหรับคนส่วนใหญ่แล้ว 

หากเขายังมีความเป็นอยู่แร้นแค้น ก็จะคิดแต่เรืองทํามาหากิน ยากทีจะสนใจศาสนาได้

จริงจัง ขณะเดียวกันคนทีมีฐานะความเป็นอยู่ดี หากคิดแต่จะหวังรําหวังรวย ไม่เห็นคุณค่า

ของความเป็นอยู่ทีสันโดษ เรียบง่าย คนประเภทนี ก็ยากทีจะสนใจศาสนาได้ ประสบการณ์

ของท่านทีท่ามะไฟหวาน ดูจะทําให้ท่านมาถึงข้อสรุปดังกล่าว เนืองจากภายหลังทีท่านมา

ทํางานพัฒนา ชาวบ้านหลายคนทีเคยห่างเหินวัด เอาแต่ทํามาหากิน ก็หันมาสนใจศาสนา 

และเข้าวัด เข้าวา ฟังธรรมมากขึ น 
  
การอนุรักษ์และฟื นฟูสภาพป่า 
 
 เมือหลวงพ่อคําเขียนกลับมายังวัดป่าสุคะโต งานหลักทีท่านมุ่งทําคือการสอน

กรรมฐาน แต่ไม่นานก็มีงานอืน ๆ แทรกเข้ามา ทีสําคัญคือ งานอนุรักษ์และฟื นฟูสภาพป่า

ในบริเวณวัดป่าสุคะโต งานด้านนี หลวงพ่อบุญธรรมได้เริมมาแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ แล้ว แม้ว่า

หลังจากนันไม่นานจะมีการตัดไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณวัด โดยบริษัททําไม้ในตัวจังหวัดอ้าง

ว่าได้สัมปทานมาแล้ว ครังนันไม้ใหญ่ล้มระเนระนาด น่าสลดสังเวชยิงนัก แต่หลวงพ่อบุญ

ธรรมก็พยายามรักษาและฟื นฟูป่าขึ นใหม่ สืบเนืองมาถึงสมัยของหลวงพ่อคําเขียน  



 เมือท่านกลับมาคราวนี  ปัญหาของป่าไม้ในวัดมิได้อยู่ทีการตัดไม้เพือการค้า แต่อยู่ที

การถางป่าเพือขยายไร่มันไร่ข้าวโพด แต่ทีสําคัญกว่านันคือปัญหาจากไฟป่า ในระยะหลังๆ  

ไฟป่าได้สร้างปัญหาร้ายแรงแก่ทางวัดทุกปี เนืองจากพื นทีรอบวัดซึงเดิมเคยเป็นป่าหนา 

แน่น   ได้ถูกถางเตียนเป็นไร่มัน ไร่ข้าวโพดหมด การเผาพืชไร่ เพือเตรียมปลูกใหม่แต่ละ

ครังในช่วงหน้าร้อน ทําให้ไฟลามเข้ามาในเขตวัด จากทุกทิศทุกทางอยู่เนือง ๆ ซึงนอกจาก

จะทําลายสภาพป่าแล้ว ทีโล่งซึงเกิดขึ น ยังเปิดโอกาสให้หญ้านานาชนิด โดยเฉพาะหญ้าพง 

หญ้าคา และหญ้าขจรจบ (หญ้าคอมมิวนิสต์) เกิดขึ นอย่างหนาแน่น กลายเป็นเชื ออย่างดี

สําหรับไฟป่า(จากไร่) ในปีต่อ ๆ ไป ไฟป่าจึงมีแนวโน้มทีรุนแรงขึ น และกินเนื อทีกว้างขึ น

ทุกปี หลวงพ่อคําเขียนได้พยายามแก้ปัญหานี  ทังด้วยการถางทางเป็นแนวกันไฟ ไม่ให้ลาม

เข้ามาในเขตวัด และปลูกป่าทดแทนทุกปี แรก ๆ ก็เอากล้ายูคาลิปตัสมาปลูก แต่เมือท่าน

แลเห็นโทษของไม้ชนิดนี ด้วยตัวเอง กับได้ยินได้ฟังมาหนาหูขึ น ว่าเป็นไม้ทําลายดิน เป็น

ปัญหาแก่ต้นไม้ชนิดอืน (ภาษาชาวบ้านว่า เป็นไม้ไม่เอาหมู่เอาพวก) ท่านก็เปลียนมาเป็น

ไม้ชนิดอนื รวมทังไม้ยืนต้นทีให้ผล เช่นมะขาม มะม่วง การปลูกป่าทดแทนนี  ท่านทําทุกปี

และเกือบจะตลอดปีนับแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมา กระนันกยั็งไม่ทันกับการทําลาย

ดังกล่าวได้ โดยเฉพาะในพ.ศ. ๒๕๒๙ ไฟป่ารุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ไหม้ทําลาย

เนื อทีไม่ตํากว่าครึงหนึงของวัด ครอบคลุมเนื อทีกว่า ๒๐๐ ไร่ ทัง ๆ ทีได้เตรียมการ

ป้องกันมาแต่ต้นปีแล้วก็ตาม 
 ดังนันในปีนันเอง การฟื นฟูสภาพป่าจึงเป็นงานใหญ่และงานเร่งด่วนของท่านและ

ของทางวัด มีการระดมปลูกไผ่ และไม้ยืนต้นนับหมืนต้น กับสนับสนุนให้ชาวบ้านมาทําไร่

ในเขตรอบนอกวัด ในบริเวณทีว่างซึงเกิดจากไฟป่า โดยมีไม้ยืนต้นปลูกแซม วิธีดังกล่าว

ช่วยป้องกันมิให้หญ้าพงเกิดขึ น ทังยังช่วยให้ไม้ยืนต้นได้รับการดูแลเพือทดแทนไม้ทีถูก

ทําลายไป 
 ในปีต่อ ๆ มา ไฟป่าจากไร่ข้างเคียงลดลงมาก แต่กระนันการอนุรักษ์และฟื นฟู

สภาพป่าท่านก็ยังถือเป็นกิจสําคัญทีจะต้องทําต่อไปเรือย ๆ อย่างยากทีจะจบสิ นได้ง่าย ๆ  
 
 
 
 



แลไปข้างหน้า 
 
 นอกจากงานกรรมฐานและงานฟื นฟูป่าแล้ว ทุกวันนีทีวัดป่าสุคะโต หลวงพ่อคํา

เขียนก็ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนรอบวัดอยู่อย่างสมําเสมอ แม้จะไม่ใกล้ชิดชาวบ้าน

เหมือนเมือครังอยู่ทีท่ามะไฟหวาน ด้วยภารกิจด้านอืน ๆ ของท่านมีมากขึ นเรือย ๆ ปีแรก

ทีกลับมาทีวัดป่าสุคะโต ท่านก็ตังโครงศาลา เพือใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ สําหรับบริการ

และสงเคราะห์ชุมชนโดยเฉพาะ โครงการทีท่านดําริจะจัดทําขึ นได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และสถานฝึกสอนวิชาชีพแก่ชาวบ้าน แต่มาถึงบัดนี  เวลาผ่านไปได้ ๓ ปี งานชุมชนของท่าน

ก็ยังมิอาจดําเนินไปได้เท่าทีคิด โครงการทังสองก็ยังเริมไม่ได้ สาเหตุสําคัญก็คือ ความ

ระสําระสายของชาวบ้านรอบวัดอันเป็นผลจากโครงการปลูกป่าทดแทนขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ในเขตป่าสงวน ทําให้ชาวบ้านถูกไล่ทีไปกลาย ๆ ประชาชนขาดความ

มันใจในการดําเนินชีวิตทีนัน คิดแต่จะขยับขยายไปหาทีทํากินใหม่ ด้วยมองไม่เห็นอนาคต

ว่า จะอยู่ต่อไปได้อีกกีนํา ทีเคยช่วยงานส่วนรวมแข็งขัน ระยะหลังก็กลับกลายเป็นต่างคน

ต่างอยู่ชนิดตัวใครตัวมันยิงขึ นทุกที อาการกลัดกลุ้มจนต้องพึงยานอนหลับ เวลานี ก็ระบาด

เข้ามาถึงหมู่บ้านแถบนี แล้ว 
 ดังนัน ระยะหลังท่านจึงหันมามองท่ามะไฟหวานอีกครังหนึง หากสถานการณ์

เอื ออํานวย ท่านดําริจะกลับไปทํางานชุมชนทีนันอีกครังหนึง ดังได้เคยปรารภว่า “ถ้าหากมี

คนพอทีจะช่วยทางวัดป่านี ได้ ผมจะสร้าง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ทีนัน ทีนี(วัดป่าสุ

คะโต)ก็ยังเป็นสํานักกรรมฐาน แต่งานชุมชนจะไปอยู่ทีนัน” 
 ท่านได้มาถึงข้อสรุปแล้วว่า งานทีวัดป่าสุคะโตนัน เหมาะสําหรับงานด้านกรรมฐาน

โดยเฉพาะ ท่านว่า “ทีนีมันเป็นเรืองปัจเจกชน งานพัฒนาเป็นเรืองของคนส่วนมาก 

กรรมฐานมันเป็นเรืองปัจเจกชน” แต่พูดเช่นนี  หาได้หมายความว่า ท่านจะวางมือด้าน

กรรมฐานไปไม่ แม้งานชุมชนจะไปทําทีท่ามะไฟหวาน แต่ท่านก็จะยังพํานักและเป็นหลัก

สอนกรรมฐานทีวัดป่าสุคะโต “ถ้าผมไม่มีงานด้านกรรมฐาน ผมก็ไม่อยู่ดอกทีนี ท่ามะไฟก็

ไม่อยู่” 
 สิงทีท่านปรารถนาจะทําในอนาคตหากเหตุปัจจัยอํานวยก็คือ การนํากรรมฐานไป

ผสานกับงานพัฒนาอย่างจริงจังทีท่ามะไฟหวาน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ของท่าน 



มิได้หมายถึงหมู่บ้านพัฒนาตามรูปแบบทีทางการชี นําและโฆษณาอยู่ในปัจจุบัน หาก

หมายถึงหมู่บ้านทีประชาชนพ้นภาวะขัดสน ปลดเปลื องหนี สิน มีวิถีชีวิตทีเรียบง่าย สันโดษ 

พออยู่พอกิน มีปัจจัยทีจําเป็นต่อชีวิต อาทิ นําสะอาดบริโภคตลอดปี ประชาชนมีนําใจ

ไมตรีต่อกัน ปลอดพ้นจากอบายมุขทังหลาย และทสีําคัญคือ มุ่งผลิตเพือกินเพือใช้ มิใช่

ผลิตเพือขาย ทังหมดนีเป็นไปเพือการพึงตนเองเป็นสําคัญ 
 การได้มีโอกาสประสบสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่ท่ามะไฟหวาน ได้ทําให้ท่าน

สรุปว่า การผลิตเพือขายนัน เป็นหนทางแห่งความวิบัติของชาวบ้านและชุมชนโดยแท้ นับ

แต่แรกมาอยู่จนถึงปัจจุบัน ท่านได้เห็นการเปลียนแปลงในทางหายนะของภูโค้งอย่าง

รวดเร็ว ไม่ว่าจะในทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทังหมดนี ท่านเห็นว่า

เป็นเพราะการปลูกพืชไร่ เพือตอบสนองตลาดเป็นหลักนันเอง  
 ภูโค้ง แต่เดิมเคยเป็นป่าใหญ่ทึบจนกล่าวกันว่า เพียงถางป่าไม่กีไร่ ก็สามารถได้ยิน

ไม้ล้มทับกันเป็นทอดดังสนันตลอดครึงชัวโมงทีเดียว๑ โดยทีในปีแรกทีทําไร่กัน ชาวบ้านก็

แทบไม่ได้เหยียบพื นดินเลย เพราะต้องเดินไต่ไปตามขอนไม้ทีล้มทับกัน และอาศัยช่องว่าง

ในกองไม้นัน ปลูกข้าวไร่และพืชไร่ ซึงเวลานันมีแต่ลูกเดือยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมัน

สําปะหลังและข้าวโพดนันยังไม่ระบาดถึงภูโค้ง เมือคนอพยพขึ นมาอยู่ในช่วงแรก ๆ สภาพ

นิเวศวิทยาก็ยังไม่เปลียนแปลงมากนัก เพราะชาวบ้านปลูกข้าวกินกันเป็นหลัก มีพืชไร่ไว้

ขายบ้าง แต่ไม่มากนัก การตัดไม้ถางป่าจึงทํากันพอประมาณ ให้ยังชีพอยู่ได้ แต่แล้ว

สภาพการณ์ก็เริมเปลียนไป เมือชาวบ้านหันมาปลูกข้าวโพด และทีสําคัญกว่านันคือ มัน

สําปะหลังกันอย่างดาษดืน ปรากฏการณ์ครังสําคัญได้อุบัติขึ นใน พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ 

เมือมันสําปะหลังราคาสูงเป็นประวัติการณ์ ความนิยมทําไร่มันเพิมขึ นอย่างรวดเร็ว 

ชาวบ้านจากพื นราบกแ็ห่กันขึ นมาปลูกมันกันอย่างมากมายบนภูโค้ง ด้วยได้ยินกิตติศัพท์

จากผู้อยู่ก่อนว่า ทีนันดินดี ให้ผลงาม อีกทังทีดินสําหรับบุกเบิกก็ยังมีอีกมาก ความที

ต้องการปลูกเพือขาย จงพยายามถางป่าให้มากเท่าทีจะทําได้ เพือเพิมผลผลิต ไม่นาน

ชาวบ้านทีมาอยู่ก่อน ก็เปลียนมาปลูกมันตามไปด้วย ปลูกได้ ๓ – ๔ ปี พอวัชพืชเยอะดาย

ลําบาก ก็ไปบุกเบิกทีใหม่ใกล้ ๆ กัน เป็นเช่นนี อยู่หลายปี ผลคือป่าถูกทําลายยับเยิน เห็น

อย่างชัดเจนนับแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา ผลร้ายก็แสดงออก ฝนฟ้าไม่ดีเหมือนเดิม ดิน

ก็เลวลง แต่ก่อนมันทีกู้ขึ นมาขนาดเท่าต้นขาผู้ใหญ่เลยทีเดียว จนเด็ก ๖ ขวบแทบยกไม่ขึ น 

เดียวนีลีบเล็ก ขนาดเท่านิ วมือก็มี ผลร้ายทีเกิดขึ นกับดินนัน ท่านได้สังเกตเห็นมานานแล้ว 



แต่ครังยังเป็นฆราวาสปลูกปอ หัวนาทีเคยมีดินอุดม พอมาทําไร่ปอ กลับจืดถนัด 

ประสบการณ์ดังกล่าวทําให้ท่านวิตกแต่เริมแห่ทําไร่มันบนภูโค้งแล้วว่า ถึงแม้ในระยะแรก

จะให้ผลดี แต่ต่อไปจะลําบาก สภาพดินจะไม่เป็นใจ แล้วบัดนี สิงทีท่านวิตกก็เกิดขึ นเป็น

จริงแล้ว 
 ภัยทางนิเวศวิทยาย่อมมีผลถึงเศรษฐกิจของชาวไร่ ทีเห็นได้ชัดก็คือผลผลิตได้

น้อยลง ประกอบกับระยะหลัง ชาวบ้านต้องใช้จ่ายเงินทองมากขึน ราคานํามันทีถีบตัวสูงขึ น 

ทําให้ค่าขนส่งมันไปขายในตลาดและค่าจ้างรถไถพลิกดินแพงขึ นตามไปด้วย บางครังก็ยัง

ต้องเสียค่าจ้างดายหญ้าและวัชพืช ส่วนปุ ๋ ยนัน เวลานี ก็เริมมีการใช้กันในไร่มันแล้ว ยิงมี

ทีดินมากเท่าไร ก็ยิงมีรายจ่ายเพิมขึ นมาก ยิงไปกว่านัน ราคามันและพืชไร่อืน ๆ ก็ยังถูก

กด ในขณะเดียวกับทีการบุกเบิกทีดินได้มาถึงขีดจํากัด ไม่อาจขยายเนื อทีเพาะปลูกเพือ

เพิมรายได้อีกต่อไป ผลคือ เงินทีกู ้ ยืมมาลงทุนนัน ไม่อาจจ่ายคืนได้หมด จึงเป็นหนี เป็นสิน

อย่างไม่เคยมีมาก่อน จากปากคําของชาวบ้าน ชาวท่ามะไฟหวานเริมมีหนี สินกันมากขึ น

เมือราว ๆ พ.ศ. ๒๕๒๓ และบัดนี เป็นกันถึงร้อยละ ๙๐ แล้ว ชีวิตชาวบ้านเวลานี แขวนอยู่

กับราคานํามันในตลาดโดยแท้ โดยทีมันสําปะหลังเวลานี ก็หามีอนาคตแน่นอนไม่ ตราบใด

ทียังคิดปลูกเพือขายให้ตลาด ก็เท่ากับว่า ชาวไร่เอาชีวิตไปเสียงกับความหายนะ ด้วยตลาด

พืชผลนัน อยู่ในมือของพ่อค้าส่งออกไปจนถึงบรรษัทข้ามชาติ อันชาวไร่เวลานี ไม่อาจทีจะ

ทําอะไรได้เลย เพือให้มันราคาดีขึ นได้ หลวงพ่อคําเขียนจึงเห็นว่าหากยังเอาชีวิตไปฝากไว้

กับราคาพืชผลในตลาดแล้ว ก็ยากทีชาวไร่จะหลุดจากวงจรหนี สิ นได้ แม้นหันไปปลูกพืชไร่

อย่างอืน ก็มิได้ทําให้อะไรดีขึ น ไม่ว่าพืชทดแทนนันจะเป็นอ้อย ปอ ยูคาลิปตัสหรือพืช

เศรษฐกิจชนิดอืนทีรัฐบาลโหมโฆษณาว่า เป็นความหวังอันสดใสของชาวไร่ไม่เว้นแต่ละปี 
 ในทางสังคมและวัฒนธรรม ท่านก็ได้เห็นเป็นลําดับว่า การปลูกเพือขายนัน ทําให้

ความสัมพันธ์ในหมู่บ้านเปลียนไป แต่ก่อนชุมชนหลังเขานัน เนืองจากปลูกเพือกิน ทําเพือ

ใช้เองเป็นหลัก ชาวบ้านจึงต้องพึงพาอาศัยกันและเอื อเฟื อเผือแผ่กัน ของกินของใช้ทีปลูก

ได้หรือหาได้ ก็เอามาแบ่งปันหรือหยิบยืมกัน แม้มาตรฐานการดํารงชีวิตจะไม่ดีนัก แต่ก็มี

ความสุขพอสมควร เงนิไม่มีความหมายนัก แต่เมือมาปลูกเพือขาย เงินก็มามีความหมาย

มากขึ น และต้องพึงพิงตลาดมากขึ น ขัดสนอะไรก็ใช้เงินซื อเอาตามตลาดหรือร้านค้า ด้วย

เวลาส่วนใหญ่อยู่ในไร่ ไม่มีเวลาทําของกินของใช้เหมือนก่อน ทีเคยหาของป่ามาได้ ก็ไม่

อาจทําเช่นนันได้สะดวกอีกต่อไป เพราะป่าถูกถางกลายเป็นไร่เกือบหมด จําต้องไปหาซื อ



เอา การแบ่งปันหยิบยืมมีน้อยลง เมือเป็นเช่นนัน ค่านิยมในเรืองเงินตราก็มีมากขึ น ยิงลง

ไปตลาดซื อของมากเท่าไร ก็ยิงพบสิงล่อใจทีชวนให้ฟุ ้ งเฟ้อเกินฐานะ มีเรืองต้องจับจ่ายใช้

สอยอย่างไม่รู ้ประมาณ เฉพาะทีภูโค้งนี  หากใครขายมันขายพืชไร่มาได้ ก็มองออกทีเดียว

คือหากไม่เมาก็ต้องใช้จ่ายกันไม่อัน จนบางคนถึงกับตังข้อสังเกตว่า “คนชาวไร่นัน ถ้าเขา

ขายมันได้เงินได้ทองเท่าไหร่เหมือนกับว่าอยากให้มันหมดง่าย ๆ อยากให้มันหมดไว ๆ” ก็

เมือใช้เงินกันง่าย โดยทีรายได้ก็มีไม่มาก เนืองจากราคาพืชผลถูกกด หนี สินก็มีแต่จะพอก

พูดขึ นเท่านัน 
 ผลเสียเหล่านี มีมากพอทีจะทําให้ท่านหันมาคิดถึงเรืองการผลิตเพือบริโภคอย่าง

จริงจัง ระยะหลังท่านจึงเน้นเรืองการพึงตนเอง ยิงกว่าการพึงตลาด การทํานาได้ข้าว ๑๐๐ 

ถังสําหรับใช้กินนัน ท่านเห็นว่าดีกว่าการขายมันได้เงิน ๑๐,๐๐๐ บาทเสียอีก ทัง ๆ ทีข้าว

จํานวนนันหากขายได้ก็คงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท แต่ท่านก็มีเหตุผลของท่าน “เงินมันแปร

สภาพง่ายกว่าข้าว สมมติได้เงินหมืนบาท เอ้า ลูกชายไปซะ ๒,๐๐๐ บาท ลูกสาวไปซะ 

๑,๐๐๐ บาท ซื อโน่นซื อนี เดียวเดียวเงินหมด เงินเปิดช่องให้มีการใช้จ่ายฟุ ่ มเฟือย ผมจึง

เห็นว่าเงินนีไม่มีค่า ผมว่าควรทีจะเป็นข้าว เป็นวัตถุ ทีเขาออกไว้อยู่กับวัตถุสิงของ ... คนที

จะขายข้าวจะรู ้สึกตกใจไม่เหมือนกับมีเงิน มีทอง อยากให้คนมีข้าวมีของ มีของหนัก ๆ 

เป็น “ครุภัณฑ์” เงินนีมันเป็น “ลหุภัณฑ์” มันเบา มันไปไหนก็ไปด้วยง่าย ๆ สมมติว่าเรามี

เงินติดตัวอยู่ ถ้ามีหนังมา ก็ใช้ง่าย ถ้ามีข้าว ก็ไม่ง่าย เอาข้าวไปขายทีไหน ผมจึงไม่ส่งเสริม

ให้คนมีเงินมีทอง” ทัศนะดังกล่าวแม้จะเกิดขึ นกับท่านก่อนทีจะได้รู ้ จักชีวิตและงานของ 

ม.จ.สิทธิพร  กฤดากร แต่ก็ตรงกับมติของท่านทีว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็น

ของจริง” เป็นอย่างยิง 
 แม้ว่าการเปลียนจากการปลูกพืชไร่ไว้ขาย มาเป็นการปลูกพืชผลไว้บริโภคเป็นหลัก

นัน จะมิใช่เรืองง่าย แต่อย่างน้อยท่านก็เห็นว่า เพียงการกลับมาปลูกผักกินกัน แทนทีจะซื อ

เอา ก็เป็นขันตอนทีมีผลสําคัญต่อทัศนคติของชาวบ้าน ท่านจึงพยายามกระตุ ้นให้ชาวบ้าน 

ทังทีท่ามะไฟหวานและรอบวัดป่า มาปลูกผักกิน ถึงกับจัดหาทีวัดและหาอุปกรณไ์ว้สําหรับ

ให้ชาวบ้านใช้ปลูกผัก ทีวัดป่าสุคะโต โดยทางวัดได้ลงมือปลูกให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย โดย

เริมแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ เรียกแปลงดังกล่าว ซึงมีประมาณ ๒๐ ไร่ว่า “พุทธเกษตร” แสดง

ความมุ่งหมายทีจะนําพุทธธรรมมาเป็นหลักในการทําเกษตรกรรม แต่เท่านันยังหาเพียงพอ



ไม่ จะต้องมีการรณรงค์อย่างจริงจังกว่านัน และท่านเชือว่าชาวบ้านท่ามะไฟหวานมี

ศักยภาพพอทีจะพัฒนาการผลิตของตนให้พ้นจากการครอบงําของระบบตลาดได้ ท่านยัง

เชืออีกด้วยว่า ความทุกข์ของชาวบ้านอันเนืองจากการผลิตเพือขาย จะผลักให้ชาวบ้าน

มาถึงจุดทีไม่มีการเลือก เว้นแต่จะหันมาปลูกเพือกิน ชาวบ้านทีเริมจะเห็นจริงตามทีท่านได้

เตือนไว้ก็มีมากขึ น ท่านเล่าให้ฟังว่า “๒ – ๓ วันทีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๒๘) มีชาวบ้านมา

พูดให้ฟังว่า พอแล้วหลวงพ่อ เรืองทํามันสําปะหลัง เรืองข้าวโพด พอแล้ว ผมไม่เอาอีก

แล้ว ผมจะปลูกมะม่วง ทําอยู่ทํากินธรรมดา ไม่คิดจะขาย ขอให้ผมใช้หนี เดียวนี เสร็จ ผมก็

จะสบาย ผมจะทําแค่นี  ไม่คิดซื อคิดขาย เขาได้บทเรียนและประจวบกับคําพูดของเรา มันก็

เลยบรรจบพบกัน” 
 แม้ว่าข้อความในอัญประกาศนี  ท่านจะพูดก่อนทีราคามันจะถีบตัวสูงขึ น นับแต่

ปลาย พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นมา อันเป็นเหตุให้ชาวบ้านกลับมีความหวังกับมันสําปะหลัง

ขึ นมาใหม่ กระนันทา่นก็ยังมองไม่เห็นว่า ในระยะยาวการปลูกมันและพืชไร่อืน ๆ เพือขาย

นัน จะเป็นทางออกของชาวบ้านได้อย่างไร ดังในพ.ศ. ๒๕๓๑ ราคามันก็ได้ตกตําลงแล้ว 
 ประสบการณ์ทีผ่านมา ทําให้ท่านหันมาเชือมันว่า ชาวบ้านสามารถจะเรียนรู ้ ด้วย

ตนเอง แต่ไม่เพียงทัศนะของท่านต่อชาวบ้านจะเปลียนไปเท่านัน แม้ทัศนะต่อบทบาทของ

ท่านในชุมชน ก็เปลียนไปด้วย หากท่านได้กลับไปทํางานชุมชนทที่ามะไฟหวานอีก สิงที

ท่านจะพยายามทําเพือแก้ไขข้อผิดพลาดทีผ่านมาก็คือ “จะพยายามให้เขาเจริญเติบโต 

ขึ นมาเอง ผมจะไม่เป็นผู้นํา จะเป็นผู้ทีอยู่เบื องหลัง คอยทีจะชี แนะนํา เท่าทีทํามา ศูนย์เด็ก

เล็กก็ดี โครงการสหกรณ์ก็ดี คล้าย ๆ ว่าเราไปยัดเยียดให้เขา ต่อไปผมจะพยายาม งานไป

ช้าก็ไม่เป็นไร ขอให้มันได้กําลังใจทุกคน ได้ความคิดจากทุกคน แม้ว่าจะน้อยก็ยังดี ดีกว่าที

เราจะไปทํากันแบบแฟชัน” 
 อย่างไรก็ตาม งานชุมชนทีท่ามะไฟหวานก็ไม่ง่ายนัก ชะดีชะร้ายอาจจะหนักยิงกว่า

เมือท่านแรกไปทีนันเสียอีก แม้ว่า “ดงเลือด” จะไม่มีอีกแล้ว แต่ท่ามะไฟหวานก็มิใช่ชุมชน

ปิดอีกต่อไป ไม่เพียงแต่ชาวบ้านจะยากจนยิงกว่าเมือ ๑๐ ปีก่อน เนืองจากปัญหาการทํามา

หากินฝืดเคืองขึ นเท่านัน แม้ถนนขึ นภูโค้ง ก็ยังซําเติมความยากจนนันให้รุนแรงขึ นด้วยเป็น

พาหะนําค่านิยมทีเลวร้าย ของสังคมบริโภคมาระบาดในหมู่บ้านยิงขึ นทุกที นอกจาก

ชาวบ้านจะต้องเสียเงินไปมิใช่น้อยสําหรับของใช้ สิงบันเทิง ทีฟุ ่ มเฟือยในตลาด แม้กระทัง

ของกินประจําวัน เวลานี ก็หันมาซื อจากรถทีมาเร่ขายทุกเช้ากันแล้ว มิไยจะต้องพูดถึงหนัง



เร่ทีเข้ามาดูดทรัพย์ชาวบ้านได้อย่างสะดวกกว่าแต่ก่อน ยิงไปกว่านัน ถนนยังเปิดโอกาสให้

เจ้ามือหวยเถือนในอําเภอขึ นมา “ขายเลข” ได้คล่องขึ น โดยทีชาวบ้านไม่ต้องลําบากลําบน

ไปซื อเลขทีตลาดแก้งคร้อ ดังแต่ก่อน อาการคลังเลขคลังหวยจึงระบาดหนักขึ น จนกระทัง

เวลาหลวงพ่อพูดหรือทําอะไรไปทีเกียวกับตัวเลข ชาวบ้านเป็นต้องเอาเลขนันไปซื อหวยกัน

เนือง ๆ ทีร้ายกว่านันก็คือ เลขเจ้ากรรม มักจะถูกเสียด้วย คนก็เลยมองว่าท่านศักดิ สิทธิ กัน

ใหญ่ ส่วนโทรทัศน์ซึงได้แพร่เข้าไปนับแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา ก็มีผลเสียมิใช่น้อย 

การพนันขันต่อ “มวยตู”้ แพร่หลายเป็นลําดับ ทุกเสาร์อาทิตย์ ผู้ชายเป็นต้องหยุดงานเฝ้า

หน้าจอโทรทัศน์ กลางวันเป็นได้ยินเสียงเฮเชียร์มวยสนันไปทุกมุมบ้าน ส่วนเด็ก ก็พลอย

ได้รับอิทธิพลจากโทรทัศน์ไปด้วย อากัปกิริยาถอดแบบจากภาพยนตร์ จนหลวงพ่อออก

ปากว่า “นิสัยของเด็กเดียวนี ไม่เหมือนสมัยก่อน ทําท่ากิริยามารยาทเหมือนกับแฟชัน 

เหมือนกับแสดงหนัง เด็กเทียวเล่นตามถนนหนทาง มีแต่แสดงท่าในโทรทัศน์ ทังการเดิน 

การพบปะหมู่มิตรเพือนฝูง เป็นอย่างนันไปหมด” นอกจากอาการก้าวร้าวอันเนืองจาก

โทรทัศน์แล้ว ความก้าวร้าวของเด็กยังเป็นผลมาจากการขาดความอบอุ่น พ่อแม่ไม่สนใจ

เลี ยงดู เลี ยงไม่เป็น หรือไม่ก็เลิกร้างกันไป ซึงมีอยู่มาก 
 ทังหมดนี เป็นปัญหาใหม่ ซึงไม่เคยเกิดขึ นทีท่ามะไฟหวาน สมัยทีท่านมาอยู่ครังแรก 

หากท่านจะกลับไปทํางานชุมชนทีนันใหม่เป็นคํารบสอง ท่านจะต้องถูกท้าทายจากปัญหา

เหล่านี  มิใช่น้อย หลายเรืองท่านก็ยังไม่เห็นทางแก้ บางเรืองก็พอมีหวังจะแก้ได้ และอีก

หลายเรือง ท่านเชือว่า ปัญหาจะบีบครังให้ชาวบ้านเรียนรู ้และเติบโตด้วยตนเอง อาทิ 

ปัญหาหนังเร่ ซึงนอกจากจะสิ นเปลืองเงินทองของชาวบ้าน ทําให้คนเจ็บไข้เพราะอดหลับ

อดนอนตากนําค้างทังคืนแล้ว ยังเป็นสาเหตุให้มีการกระทบกระทังกัน จนถึงวิวาทชกต่อย

กัน “ธรรมชาติจะสอนเขาเอง เรารังเขาไว้ไม่อยู่ อย่างบ้านหนองแก สมัยก่อน ถ้าหนังเร่เข้า

มา โอ้ ตืนหูตืนตาทังคนเฒ่าคนแก่ ลูกเล็กเด็กแดง เดียวนี  หนังเร่ไปกางผ้า ไม่มีใครเข้า 

ท่ามะไฟตอนนี ยังไม่อิม กําลังประสบใหม่ ๆ ก็กระตือรือร้น อีกสักหน่อยก็คงจะตืนตัวเอง 

เดียวนี ก็มีแนวโน้มต่อต้านหนังเร่ทีท่ามะไฟแล้ว กํานันผู้เฒ่าผู้แก่ก็เห็นพิษเห็นภัยของมัน

แล้ว แต่คนมืดบอดอยู่มองไม่เห็น บทเรียนจะสอนเขา หากมีการตีกัน จนฆ่ากันตายสักศพ 

สองศพ นันแหละ เขาจะรู”้ 
 บ้านหนองแกทีท่านพูดถึงนี คือ บ้านเดิมของท่าน ซึงท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

คู่กับหลวงพ่อบุญธรรม ซึงหลังจากบุกเบิกวัดป่าสุคะโตแล้ว ได้กลับไปเป็นเจ้าอาวาสทีนัน



แต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ หนองแกเป็นอีกกรณีหนึงทีน่าสนใจมาก เพราะปัจจุบันได้กลายเป็น

หมู่บ้านทีอบายมุขแทบไม่มารังควานเลย โดยทีชาวบ้านมีความสามัคคี ร่วมกันทํากิจกรรม

ส่วนรวมอย่างแข็งขัน เยาวชนก็กลับเข้าหาวัด อันมีหลวงพ่อบุญธรรมเป็นหลักยึดทีสําคัญ 

ศิลปวัฒนธรรมพื นบ้านได้รับการเชิดชู เช่นเดียวกับการเคารพนับถือสติปัญญาของคนเฒ่า

คนแก่ในหมู่บ้าน การปฏิบัติกรรมฐานมีความหมายต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากขึ น งาน

พัฒนาทีนีมีอนาคตว่าจะไปได้ไกลด้วยมีพื นฐานดี ดังธนาคารข้าวก็ตังขึ นทีนัน เป็นแห่งแรก

ในอําเภอ สภาพการณ์ทีว่ามานี น่าสนใจยิงกว่าการทีหมู่บ้านนี ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้าน

วัฒนธรรมของจังหวัด และชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาในระดับจังหวัดเมือ พ.ศ.

๒๕๒๘ และได้รางวัลรองชนะเลิศการประกวดหมูบ้่านพัฒนาในระดับเขต ในปีเดียวกัน 

ประสบการณ์ในอดีตของหลวงพ่อคําเขียน ทังทีท่ามะไฟหวานและหนองแก จะเป็น

บทเรียนให้ท่านสามารถสร้างหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตามแบบฉบับของท่าน๒ 

ขึ นทีท่ามะไฟหวานได้หรือไม่ เป็นสิงทีน่าจับตาดูกันต่อไป หากปัจจัยอํานวยให้ท่านกลับไป

ทํางานทีนันได้อีก๓ 
 
บทเรียนจากชีวิตและงานของ หลวงพ่อคําเขียน 
  

ท่ามะไฟหวานในวันนี  ยังมีความทุกข์ยากประดังอยู่ในชีวิตจิตใจของชาวบ้าน  แต่

การทีหลวงพ่อคําเขียนสามารถเปลียนแปลงหมู่บ้านนันให้มาเป็นชุมชนทีสงบเรียบร้อย ผิด

กับอดีตเมือทศวรรษทีแล้วอย่างสนิเชิงทัง ๆ ทีท่านมีโอกาสทํางานจริงจังทีนันเพียงไม่กี ปี 

นับได้ว่าเป็นความสําเร็จของท่านอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ สิงนี มิได้มีความหมายแต่เฉพาะ

ชาวบ้านท่ามะไฟหวานเท่านัน หากยังมีคุณค่าต่อพระภิกษุสงฆ์และผู้ใฝ่การพัฒนาชุมชน 

ประสบการณ์ของท่านได้บ่งชี ว่าวัดและสถาบันสงฆ์ยังมีความสําคัญสําหรับการฟื นฟูชนบท

ปัจจุบันให้กลับขึ นมามีชีวิตชีวาขนึใหม่ได้อีก บทบาทของภิกษุสงฆ์ทีสืบทอดกันมาตาม

ประเพณี การสอนธรรม และการเป็นผู้นําชุมชนนัน แม้ทุกวันนี  ก็ยังมีพลังในการ

เสริมสร้างชุมชนได้อีก ดังหลวงพ่อคําเขียนได้เป็นตัวอย่างในการต่อสู ้กับอบายมุขและ

ความร้าวฉานในชุมชนอย่างได้ผล แต่เท่านันยังหาพอเพียงไม่สําหรับสังคมปัจจุบัน ความ

ทุกข์ยากของชนบท ยังเป็นผลมาจากการคุกคามของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม 

ตลอดจนกลไกเศรษฐกิจทีเป็นประโยชน์จําเพาะแก่คนส่วนน้อยทีมีอํานาจและความรู ้  



ดังนันนอกจากอบายมุขแล้ว เรายังจําต้องรณรงค์ต่อสู ้กับความยากจนข้นแค้นเอารัดเอา

เปรียบหนี สิน และค่านิยมแบบสังคมบริโภค ทีระบาดเข้ามาในชนบท บทบาทใหม่ของ

พระภิกษุ อันได้แก่งานพัฒนาชุมชน จึงเป็นสิงจําเป็นอย่างยิงสําหรับชนบท อันวัดและ

พระภิกษุพึงให้ความใส่ใจแต่การทีพระจะมีบทบาทดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมกับสมณสารูป

ของท่านและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคม ก็ไม่ใช่ของง่าย เพราะอดีตทีผ่านมามิได้

สังสมประสบการณ์และบทเรียนด้านนี ให้แก่พระสงฆ์ ซึงผิดกับบทบาททางธรรมทีถ่ายทอด

กันมานานหลายศตวรรษ นี กระมังทีเป็นสาเหตุหนึงทําให้หลวงพ่อคําเขียนไม่ประสบ

ความสําเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเท่าทีควร ในยามทีมีความรู ้และปรีชา

ญาณ ด้านการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ยังมีอยู่จํากัด ทักษะความสามารถด้านนี จะมีได้ก็

ต่อเมือมีการลองผิดลองถูก และหลวงพ่อคําเขียนก็ได้ทําเช่นนันมาแล้ว ๖ ปี แห่ง

ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชนทีท่ามะไฟหวานได้ให้บทเรียนแก่ท่านมิใช่น้อย ย่างก้าว

ต่อไปของท่านในงานพัฒนาชุมชนตามทีท่านดํารินัน จึงเป็นสิงทีมีความสําคัญอย่างยิง

สําหรับคนรุ่นเราและคนรุ่นต่อไป แม้นันจะเป็นประสบการณ์ในชุมชนเล็ก ๆ เพียงแห่ง

เดียวเท่านันก็ตาม แต่ไม่ว่าโอกาสเช่นว่านันจะมีหรือไม่ในอนาคต สิงทีหลวงพ่อคําเขียนได้

ทําไปแล้วในอดีตและทีได้คิดออกมาดัง ๆ ใน ปัจจุบันก็เป็นสิงลําค่าทีควรแก่การสดับ

ตรับฟังเป็นอย่างยิง 
สิงทีเราเห็นได้อย่างชัดเจนจากชีวิตและงานของท่านก็คือ คุณค่าของการพัฒนาชีวิต

ด้านใน ในฐานะทีเป็นพื นฐานของงานพัฒนาชุมชนสําหรับหลวงพ่อคําเขียน ศาสนธรรม

หรือคุณค่าทางจิตใจอันเข้าถึงได้ด้วยกรรมฐานและการพัฒนาชีวิตในด้านนัน เป็นทัง 

แรงผลักดัน ให้ท่านเข้ามามีบทบาทในงานพัฒนา และยังเป็น แนวทาง ในการพัฒนาชุมชน

เพือให้ถึงซึงความสงบผาสุกอย่างแท้จริงในทุกด้าน มิใช่ทฤษฎีหรืออุดมการณ์ หากเป็น

จิตใจทีคลายจากกิเลสตัณหาและความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนต่างหาก ทีทําให้ท่านใฝ่ใน

การเกื อกูลชาวบ้านทีทุกข์ยาก จิตใจทีประจักษ์ถึงความเป็นจริงของชีวิต ทําให้ท่านยืนหยัด

ไม่หวันไหวต่อการคุกคามของผู้มุ่งร้าย และจิตใจทีเข้าถึงสารัตถะทีแท้จริงของชีวติ ทําให้

ท่านเห็นคุณค่าแห่งความสงบสุขจากธรรม สันโดษ และความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย ซึงแต่เดิม

นันไม่เคยอยู่ในความคิดของท่านมาก่อนเลย คุณค่าแห่งสันโดษในระดับปัจเจกบุคคลนี เอง 

ทีท่านแปรออกมาเป็นคุณค่าแห่งการผลิตเพือบริโภค และพออยู่พอกินในระดับสังคม ซึง



ท่านถอืเป็นหลักในการพัฒนาชุมชน อันเป็นการทวนกระแสค่านิยมในเรืองผลิตเพือขาย

และการเพิมพูนความมังคังอย่างไม่รู ้ จักพอโดยแท้ 
อันทีจริง การพัฒนาชีวิตด้านในและการพัฒนาชุมชน ในทัศนะของท่านล้วนรวมลง

อยู่ทีหลักการหนึงเดียวคือ หลักการพึงตนเอง การปฏิบัติกรรมฐานนันย่อมเป็นไปเพือให้

บุคคลสามารถพึงพิงสติปัญญาและคุณธรรมภายในตน มิใช่พึงผีสางเทวดาหรือบุคคลอืน 

สามารถมีความสุขจากภาวะภายในอันเรืองรองด้วยปัญญาและลุ่มลึกด้วยจิตสงบ มิใช่เสพ

เสวยความสุขจากวัตถุสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญจากภายนอก ส่วนการพัฒนาชุมชนนัน ก็

มุ่งให้ชุมชนนันสามารถพึงตนเองได้โดยเฉพาะในด้านปัจจัย ๔ อิงกับตลาดเงินตราน้อยลง 

จนเป็นอิสระได้ในทีสุด สําหรับท่าน การดําเนินชีวิตส่วนบุคคลและชีวิตของสังคม หากมิได้

เป็นไปโดยพึงตนเองเป็นหลักแล้ว ย่อมถึงซึงความวิบัติในทีสุด ในระดับปัจเจกบุคคล เขา

ย่อมไร้ความผาสุก ขาดหลักยึดและเบียดเบียนผู้อืนหรือไม่ก็ถูกเบียดเบียน ตลอดจน

เบียดเบียนตนเอง จนถึงกับคุ้มคลังฆ่าตัวตาย ในระดับสังคมชุมชนนันยอมตกเป็นเหยือ

ของระบบทีเอารัดเอาเปรียบ ผู้คนแตกสามัคคีทะเลาะวิวาท หาความสงบสุขมิได้ ทังบุคคล

และสังคมจะมีความผาสุกได้ ต่อเมือหันมาพึงตนเองเป็นสําคัญ 
หลวงพ่อคําเขียนได้ให้ความสําคัญแก่หลักการนี โดยตลอด และเมือประยุกต์

หลักการนี ในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม ท่านจึงเห็นความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง

กรรมฐานกับการพัฒนา อันคนทัวไปมักมองไม่เห็น ท่านจึงเป็นพระกรรมฐานทีไม่เหมือน

ผู้อืน และเป็นนักพัฒนาทต่ีางจากคนทัวไปในวงการ ในทางปฏิบัติ ท่านก็พยายามดําเนิน

ตามหลักการนี ในทุกด้าน แม้งานชุมชนของท่านจะต้องข้องเกียวกับระบบราชการมาก แต่

ท่านก็ไม่เคยคิดหวังว่าระบบนี จะเป็นทีพึงพิงได้อย่างแท้จริงเลย ท่านเห็นว่าเราควรพึงพิง

ระบบต่าง ๆ ของสังคมให้น้อยทีสุด ยิงระบบสือสารมวลชนในปัจจุบันด้วยเแล้ว ท่านถึงกับ

วิพากษ์เอาว่า  “ผมไม่คิดเลยว่าสือมวลชนมันจะนําเราไปถึงความสุขเกษมได้จริง ๆ 

โฆษณามันทําให้เราเป็นทาสของสินค้า ชีวิตมันต้องเรียบ ๆ ง่าย ๆ ไม่ต้องไปวิงแข่งและก็

ไม่ต้องไปวุ่นวีวุ่นวายเอาโน่นเอานี สันโดษ พอกินพออยู่”  
เมือคราวทีเกิดรัฐประหาร ๙ กันยายน ๒๕๒๙ ทีกรุงเทพฯ ข่าวได้แพร่ไปถึงวัดป่าสุ

คะโต มีลูกศิษย์ผู้หนึงถามท่านว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เราไม่อาจหวังได้ว่ารัฐบาลจะช่วย

ให้สังคมเปลียนแปลงไปในทางทีดีได้ เพราะแม้แต่รัฐบาลเองก็ยังเอาตัวไม่รอด ต้องถูก



ปฏิวัตรัิฐประหารอยู่เสมอ ถ้าเช่นนันเราจะหวังอะไรได้บ้าง ทีจะช่วยให้สังคมดีขึ น ท่าน

ตอบว่า เราหวังพึงอะไรไม่ได้เลย เราต้องหันมาพึงตัวเราเอง 
คํากล่าวเช่นนี  แม้จะสัน แต่ก็สําคัญยิงสําหรับโลกยุคปัจจุบัน ยุคทีผู้คนล้วนลําพอง

ในความเฉลียวฉลาดของตน แต่ลึก ๆ กลับไร้สมรรถนะในการพึงตนเอง ฝากชีวิตจิตใจไว้

กับสิงภายนอก บุคคล คณะบุคคล ตลอดจนระบบสังคมว่าจะนําความสุขมาให้ตนได้ หรือ

นําสังคมไปสู่สันติสุขได้ ยุคทีระบบการศึกษามิได้ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจด้วยสติปัญญา

ของเราเอง และทําการต่าง ๆ อย่างเป็นตัวของตัวเอง เพราะเราถูกสอนมาให้เป็น

ข้าราชการ (ทังในระบบและนอกระบบ) ยอมรับอาณัติของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทีมีสถานะ

เหนือกว่า ซึงเราเชือว่ามีสติปัญญาและอํานาจมากกว่าเรา ตลอดจนถูกกล่อมให้ยอมสยบ

กับระบบสังคมอย่างสิ นเรียวสิ นแรง ระบบการแพทย์ก็ทําให้เราขาดความเชือมันในการ

ดูแลรักษาตนเอง เห็นหมอและยา ว่ามีความสําคัญต่อสุขภาพของเรายิงกว่าตัวเราเอง 

ระบบการเมืองก็กดเราให้ศิโรราบต่อรัฐและอํานาจส่วนกลางจนแลไม่เห็นพลังทีแท้จริงใน

ตัวเราและในท้องถินของเรา ยิงระบบเศรษฐกิจด้วยแล้ว โครงสร้างทีมุ่งผลิตเพือขายและ

พัฒนาเพือส่งออก ทําให้ชีวิตของเราต้องผูกติดกับตลาด อย่างไม่อาจเป็นไทแก่ตัวได้ 

ระบบเหล่านี ได้ลดค่าปัจเจกบุคคลให้กลายเป็นฟันเฟืองตัวน้อย ๆ ทีมีความหมายเพียงแต่

เป็นกลไกให้แก่เครืองจักรใหญ่เท่านัน ทังยังทําให้ชุมชนทังหลาย แม้จะมีอํานาจทาง

เทคโนโลยีและการผลิตทียิงใหญ่ แต่โดยเนื อแท้แล้วกลับอ่อนเปลี ย ต้องพึงพิงกลไกต่าง ๆ 

ของระบบทีใหญ่กว่าเป็นทอด ๆ จนกลายเป็นเหยือของระบบนันไปโดยไม่รู ้ตัว เวลานี คน

ไทย หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด กรุงเทพฯ และเมืองไทย ทังหมดนี ล้วนเป็นดังทีว่ามา

ใช่หรือไม่ ในยุคเช่นนี ปัจเจกบุคคลและสังคมจะดํารงอยู่อย่างสมศักดศิรีและสามารถ

กําหนดชะตากรรมของตนอย่างเป็นตัวของตัวเองได้ ต่อเมือหันกลับมาให้ความสําคัญแก่

ศักยภาพแฝงเร้นภายในตนและแปรให้เป็นสมรรถนะเพือการพึงตนเองในทุกระดับ เราจะ

กลับมาพึงตนเองด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ สําหรับหลวงพ่อคําเขียนนัน ท่านยอมถือเอาศาสน

ธรรมเป็นปัจจัยในการพึงตนเอง ทังในระดับบุคคลและระดับสังคม ดังท่านเคยกล่าวว่า 

“คนส่วนมากต้องสตาร์ทชีวิตขึ นด้วยหลักของศาสนาก่อน จึงจะรู ้ จักการพึงตนเอง ถ้าไม่มี

หลักของศาสนาเข้าไปครองใจเรา มันว้าเหว่ มันไม่หนักแน่น และก็ไม่เห็นทิศทาง ถ้ามี

ธรรมในใจ ได้สัมผัส รู ้ จักคุณค่าของศาสนา จิตใจไม่หลงใหลกับวัตถุ สิงแวดล้อมชักจูง มัน

ก็หนักแน่น ... มันก็มีแนวโน้มทีจะเป็นการพึงตนเอง” 



ไม่เพียงแต่งานและความคิดของท่านเท่านัน แม้ชีวิตของท่านก็น่าสนใจยิง เป็นชีวิต

ทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง การหักเหเปลียนแปลงแต่ละครังล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทังต่อตัว

ท่านเองและต่อผู้อืนมากขึ นเป็นลําดับ ทังนี ก็เพราะท่านพยายามเรียนรู ้อยู่เสมอ ไม่ยอม

หยุดนิง แม้จะประสบกับความสําเร็จในแต่ละระดับขัน ก็เปิดใจกว้างต่อสิงใหม่อยู่ไม่ขาด 

แม้บางครังสิงใหม่นันจะบันทอน หรือคลอนแคลนสถานะเดิมอันน่าพิสมัยก็ตาม หากท่าน

ลําพองใจกับความเป็นหมอธรรมทีมีชือเสียงแต่ยังหนุ่มแน่นเป็นทีนับหน้าถือตาของผู้คน

ทัวไปแล้ว และปิดหูปิดตาตัวเองแล้ว ไหนเลยท่านจะมีโอกาสเข้าถึงธรรม อันสูงส่งยิงกว่า

คาถาอาคมได้ ไม่ใช่เรืองง่ายเลยในการทีบุคคลหนึงจะยอมรับว่าความเชือทีตนยึดถือมา

นานนันเป็นของหลอกลวง และความสําเร็จทีตนเสพเสวยนันเป็นผลจากความงมงาย แต่

แล้วท่านก็กล้าละทิ งความเป็นหมอธรรมทีรุ ่งโรจน์มาเป็นพระกรรมฐานธรรมดา ละทิ งชีวิต

ทีมีฐานะ มาสู่ชีวิตทีเรียบง่ายสันโดษอันเป็นชีวิตซึง “ก่อนบวชไม่คิดเรืองนี เลย ก่อนบวชจะ

เอาให้ดีกว่าคนทงัโลก พอผมมาเข้าใจธรรมะ ความคิดก็เปลียนไป แต่ก่อนผมก็ทํากิน

กันเอง แต่ก็หวังรําหวังรวย หาทีไร่ทีนา พอผมมาเข้าใจธรรมะ ความคิดก็เลยกลับทันที

เลย” 
และเมือเป็นพระกรรมฐานแล้วท่านก็หาได้หยุดแต่เพียงเท่านัน ด้วยจิตใจทีเปิด

กว้างนี เอง ท่านจึงตระหนักว่า พระกรรมฐานอย่างท่านจะจํากัดบทบาทแต่เพียงเฉพาะการ

พัฒนาจิตใจในระดับปัจเจกบุคคลหาได้ไม่ หากจะต้องเกื อกูลให้ชุมชนยกระดับทางด้าน

ความเป็นอยู่เพือพัฒนาชีวิตและจิตใจในระดับสังคม จุดนี เองทีทําให้ความเป็นพระ

กรรมฐานของท่านมีลักษณะพิเศษออกไป จากแบบแผนประเพณีเดิม นี ก็เป็นอีกเรืองหนึง

ทีท่านไม่เคยคิดมาก่อน 
แม้เมือมาทํางานพัฒนาแล้ว ท่ามะไฟหวานก็ให้บทเรียนแก่ท่านอีก บัดนี ท่านได้

มาถึงบทสรุปว่า ท่านจะทําตนเป็นผู้นําการเปลียนแปลงมาให้ชาวบ้านดังแต่ก่อนนัน หาได้

ไม่ หากควรทําหน้าทีเพียงให้คําปรึกษาแนะนํา โดยทีชาวบ้านนันเองควรเป็นหลักในการ

เปลียนแปลงชุมชน ถึงทีสุดชาวบ้านก็ต้องพึงตนเอง เพือให้เกิดการเปลียนแปลงขึ น ใน

ชุมชนของเขาเอง 
ช่วงเวลา ๖ ปี ท่านได้เปลียนแปลงท่ามะไฟหวานเป็นอันมาก แต่ขณะเดียวกัน ท่า

มะไฟหวานก็เปลียนแปลงท่านมิใช่น้อย โดยทีการเปลียนแปลงทังหมดของท่านนันก็มี

คุณค่าและเป็นบทเรียนให้แก่เราท่านทังหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรม ผู้ปรารถนา



ความเปลียนแปลงของชีวิตด้านใน หรือนักพัฒนา ผู้ปรารถนาการเปลียนแปลงของสังคม

รวมตลอดถึงภิกษุสงฆ์และฆราวาสทังหลาย 
วันนี การเปลียนแปลงของหลวงพ่อคําเขียนและบ้านท่ามะไฟหวานยังไม่ถึงทีสดุ 

ประสบการณ์ภายภาคหน้าของท่าน เชือว่าจะยังคงอุดมไปด้วยคุณค่าสําหรับผู้ใฝ่ในอุดมคติ

ของชีวิตและสังคม ตลอดจนสําหรับสังคมไทยทังมวล แต่คุณค่าดังกล่าวจะงอกเงยได้อย่าง

แท้จริงต่อเมือเราท่านทังหลาย มิเพียงแต่เฝ้าดูสิงทีท่านจะทําต่อไปเท่านัน หากเข้าร่วมเป็น

ส่วนหนึงในการยกระดับชีวิตจิตใจของบุคคล และสังคมไปพร้อม ๆ กับท่านด้วย หากทํา

ได้เช่นนัน คุณประโยชน์มิเพียงแต่จะเกิดแก่สังคมส่วนรวมเท่านัน หากยังมีความหมายต่อ

หลวงพ่อคําเขียนเองด้วย เพราะท่านเองก็ปรารถนาจะเรียนรู ้จากเรา เช่นเดียวกับทีเราได้

เรียนรู ้จากท่านมาแล้ว. 


