
 

90 ปี หลวงตาชี กับ วันนี ้ที่รอคอย"จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอน มาเลน่ละครบทชีวติหนกั จากพอ่แมม่า พบพา

คนไมรู้่จกั จากคนท่ีรัก จ าลามาหางานท า ฯลฯ" 

บทเพลง  "ละครชีวิต" เพลงนี ้คงจะสามารถน ามานยิามชีวติของวรุีบรุุษจากอีสาน นามวา่  "หลวงตาชี"  ได้เป็นอยา่งดี  

 "บ้านค าชะอ-ีมกุดาหาร" เป็นช่ือที่ใครๆ ฟังแล้ว ก็ยอ่มจะเข้าใจโดยไมต้่องบรรยายวา่  "บ้านนอกมาก" แตใ่นความเป็นจริง

แล้ว มิใชแ่คบ้่านนอกเทา่นัน้ แตย่งัเป็น  "นอกของนอก"  ท่ีเรียกซ า้ๆ วา่  "บ้านน๊อกบ้านนอก" จนเกือบจะออกนอกชายแดน

ไทยไปอยูก่บัฝ่ังลาวเสยีด้วยซ า้ ถ้าอยูต่ดิกบั  "บงึโขงหลง"  ละก็คงไมแ่น ่อาจจะถกูตเีส้นเป็นคนสองแผน่ดินไปแล้ว 

2470-2480 ช่วงที่หลวงตาชีก าลงัเติบโตและวิ่งเลน่อยูใ่นละแวกหมูบ้่านนัน้ โลกกว้างเป็นอยา่งไร โลกภายนอกกว้างใหญ่

เพียงไหน ไมม่ีใครทราบ เพราะไฟฟา้ก็ยงัไมม่ใีช้ มีแตไ่ฟท่ีท าจากฟืน เข้าใต้เข้าไฟก็ดบัมอดไฟนอนกนัหมดแล้ว วดัระยะไป

เวียงจนัทน์กบัพนมเปญใกล้กวา่ไปกรุงเทพฯเป็นไหนๆ แตใ่ครจะนกึวา่  "เดก็ชายสรุศกัดิ์" วนันัน้ หรือ  "หลวงตาชี" ในวนันี ้

จะไปไกลกวา่นัน้ คือทา่นไปไกลถึง  "กรุงวอชิงตนั ดีซี"  เมืองหลวงของโลก  ! 

วดั  3 วดั เป็นก้าวยา่ง 3 ก้าว ท่ีพระมหาสรุศกัดิ์ สร้างปาฏิหาริย์ขึน้ในโลก นัน่คือ 

วดัโพธ์ิไทร บ้านโพนงาม จงัหวดัมกุดาหาร 

 วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

วดัไทย กรุงวอชิงตนั ดซีี สหรัฐอเมริกา 

"ไปไมก่ลบั" คือค านิยามของการเดินทางไกลของหลวงตาชี วนัท่ีตดัสนิใจเดินทางออกจากกรุงเทพฯมาปฏิบตัิงานของพระ 

ที่เรียกวา่  "ปฏิบตัิศาสนกิจ" ในสหรัฐอเมริกา สมยั พ.ศ.2488 นัน้ ใครได้ไปถึงกรุงเทพฯ ก็เทา่กบัวา่ประสบความส าเร็จ

สงูสดุในชีวิตแล้ว แคพ่ดูภาษาคนกรุงได้ค าสองค า ก็หลอกคนลาวบ้านนอกได้ทัง้เมืองแล้ว แตห่ลวงตาชียงัมองไกลไปกวา่

นัน้ นัน่คือ การไปถึง  "ท่ีสดุของโลก" นัน่คือ สหรัฐอเมริกา อภิมหาอ านาจอนัดบัหนึง่ของโลกในยคุปัจจบุนั ซึง่มีหวัเมืองอยู่

มากมายหลายพนัเมือง ล้วนแล้วแตม่ีช่ือเสยีงระดบัโลก อาทิเช่น แอลเอ ชิคาโก้ นิวยอร์ค ฯลฯ แตห่ลวงตาชีเลอืกที่จะไป

ท างานอยูท่ี่  "กรุงวอชิงตนั ดีซี" เมืองหลวง ซึง่หากจะเทียบกบั  "แอลเอ-แคลฟิอร์เนยี" แล้ว ท่ีนัน่มีคนไทยอาศยัอยูม่ากกวา่ 

แนน่อนวา่อาหารการกินและสภาพความเป็นอยู ่ยอ่มจะสะดวกสบายกวา่อยูด่ีซี ซึง่มีฝร่ังทัง้เมือง แตส่ายตาพญาอินทรีย์

มิได้มองแคอ่าหารการกิน หากแตม่องด ู "จดุยทุธศาสตร์" เป็นส าคญั 



จากวนันัน้ถึงวนันี ้(มกราคม พ.ศ.2518 ถึง มกราคม พ.ศ.2558) เป็นเวลา  40 ปีเต็ม เป็นระยะเวลาแหง่การปฏิบตัิงานท่ี

ต้องเรียกวา่  Full Time  ส าหรับหลวงตาชี เพราะมีปณิธานวา่  "จะอยูท่ี่น่ี ตายที่น่ี เพราะที่น่ีคือที่ๆ เลอืกแล้ว ส าหรับการ

ท างานของชีวิต"  หลวงตาชีได้พสิจูน์วา่  "ท าได้จริง" เพราะไมเ่คยกลบัไปจ าพรรษาในประเทศไทยเลย ตลอดเวลา  40 ปีที่

ผา่นมา จะวา่ไมม่ีคา่ตัว๋เคร่ืองบินก็ไมใ่ช่ แตเ่พราะความตัง้ใจจริงประการเดยีวเทา่นัน้ 

 "พระนิพพานคือตายก่อนตาย" เป็นนิยามที่  "พทุธทาสภิกข"ุ  ได้ให้ความหมายเอาไว้อยา่งง่ายๆ แตเ่ข้าใจยาก เพราะคนที่

ไมรู้่จกัความตายจะรู้จกัพระนิพพานได้อยา่งไร พวกที่ตายหลงัตายนัน้ ยอ่มไมม่ีวนัได้เห็นพระนิพพาน ชีวติคนก็เช่นกนั 

หากไมรู้่จกัค าวา่  "เสยีสละ" แล้ว จะพบกบัค าวา่ "ความส าเร็จ" ได้อยา่งไร ชีวิตของหลวงตาชีเป็นชีวิตที่เสยีสละ สละ

แม้กระทัง่ชีวติไมค่ิดกลบัหลงั ใครจะหลงจะลมืก็ชัง่ ตวัเองไมล่มืตวัเองก็พอ ตีตัว๋ขาเดยีว ขอไปตายเอาดาบหน้า แต่

สดุท้าย หลวงตาชีกลบัรอดตาย กลายเป็น  "อมตะ" ไมม่ใีครไมรู้่จกั  "หลวงตาชี" นี่คือสิง่มหศัจรรย์ที่เกิดขึน้จริง 

วนันี ้ 90 ปี เวียนมาบรรจบ พร้อมกบัรางวลัใหญ่ในชีวิต  "พระราชมงคลรังษี" ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วั เป็นมงกฎุยอดเพชร เป็นเกียรติประวตัิแหง่คณุงามความดี ท่ีไมม่ีใครสามารถเลยีนแบบได้  

สบิปีก่อน ในการประชมุสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมยัวิสามญั ณ วดัพรหมคณุาราม เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา่ ทาง

สมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้เสนอวา่จะจดังานวนัเกิดถวายหลวงตาชี แตห่ลวงตาชีได้ปฏิเสธวา่ 

อยา่มายุง่กบัผม  

 ขอผมอยูอ่ยา่งหลวงตาแก่ๆ คนหนึง่  

 ไปท าเร่ืองส าคญัของบ้านเมืองเร่ืองอื่นเถิด 

เป็นการประกาศ  "คณุธรรมแหง่ความเป็นปราชญ์" ที่ต้องบนัทกึไว้ในอีกหน้าหนึง่ในชีวิตและงานของ  "หลวงตาชี"  เพราะ

นี่คือ  "บรรทดัฐาน"  แหง่ภมูิปัญญาของผู้ที่ช่ือวา่  "บณัฑิต" วา่วางวิถีชีวติเอาไว้เช่นใด ในระหวา่ง "ฟุง้เฟอ้เหอ่เหิม" กบั  

"สมถะ" ซึง่หลวงตาชีเลอืกอยา่งหลงั 

แตก่ระนัน้ก็ตาม การสร้างบารมจีนเติบใหญ่ไพศาลเป็น  "ร่มโพธ์ิร่มไทร" ในวนันีข้องหลวงตาชีนัน้ ถึงทา่นจะวางกรอบกีด

กนั  "ความฟุง้เฟอ้เหอ่เหิม" ให้แกต่วัเองไว้รัดกมุยิง่ แตก่ารสร้างบารมีนัน้ หาใชก่ารสร้าง  "เพื่อตวัเอง" หากแตเ่ป็นการสร้าง  

"เพื่อผู้อื่น" ให้ผู้อื่นได้ถึงพา อนัเป็นวิสยัของ  "โพธิสตัว์" ยอ่มไมส่ามารถ  "ปฏิเสธ" ค าร้องขอของบรรดาพระภิกษุสามเณร

และพทุธศาสนิกชนทัว่สหรัฐอเมริกาได้ ทัง้นีเ้พราะมี  "เมตตา" เป็นคณุธรรมน าหน้านัน่เอง งานวนัเกิดของหลวงตาชีจงึถกู

บรรดาลกูศษิย์ลกูหาทัง้ใกล้และไกล "ดนัทรัุง" จดัขึน้เร่ือยๆ เพราะจดัแล้วสนกุ  อาหารก็อร่อย เจ้าของบ้านก็ยิม้แย้ม

แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี ไปวดัไทยดีซีของหลวงตาชีแล้ว ไมรู้่สกึวา่เป็นวดัอื่น เพราะทา่นให้ความเป็นกนัเอง มาแล้วอบอุน่

ใจ มาแล้วสบายใจ ใครๆ ก็อยากมา 

หลวงตาชีในวนันี ้มีสถานะเป็น  "เสาหลกั" ของพระไทยในสหรัฐอเมริกา เทยีบได้กบั  "สถาบนัพระธรรมทตู" มิต้องไป

ศกึษาอบรมจากมหาวิทยาลยัไหน แคม่าด ู "ชีวิตและงาน" ของหลวงตาชี เอาไปใช้เพียงแคเ่สีย้วหนึง่ ก็สามารถเป็นพระ



ธรรมทตูที่ดี มีทัง้ดีกรีและเกียรตยิศ โดยมิต้องวิ่งเต้นเส้นสายดงัทีเ่ห็น

 

 

 


