ประวัติ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ
โดย ท่านพระอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

ISBN 978-616-93198-3-2
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ธ.ค. ๒๕๖๑
จำ�นวน : 		 ๑๐,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๒ : ก.ย. ๒๕๖๒
จำ�นวน : 		 ๑,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๓ : ธ.ค. ๒๕๖๒
จำ�นวน :
๒,๕๐๐ เล่ม
จัดทำ�โดย : 		 กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ และคณะศิษยานุศิษย์
สนับสนุนโดย : กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ และคณะผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วมพิมพ์หนังสือ
จัดพิมพ์โดย : กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
พิมพ์ที่ : 		 บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำ�กัด โทรศัพท์. (๖๖๒) ๔๔๔-๓๓๕๑-๙
		 โทรสาร. (๖๖๒) ๔๔๔-๐๐๗๘ E-mail: silpasiamprinting@hotmail.com

คติธรรมคําสอนของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์มั่น
• วาสนา นัน้ เป็นไปตามอัธยาศัย คนทีม่ วี าสนาในทางทีด่ มี าแล้ว แต่คบหาคนพาล วาสนา ก็อาจเป็นคนพาลได้
บางคนวาสนายังอ่อน เมื่อคบบัณฑิต วาสนาก็เลื่อนขึ้นเป็นบัณฑิต ฉะนั้น บุคคลควรพยายามคบแต่
บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น
• ผู้เห็นคุณค่าของตัว จึงเห็นคุณค่าของผู้อื่น ว่ามีความรู้สึกเช่นกัน ไม่เบียดเบียนทําลายกัน ผู้มีศีลสัตย์
เมื่อทําลายขันธ์ไปในสุคติในโลกสวรรค์ ไม่ตกต�่ำเพราะอํานาจศีลคุ้มครองรักษาและ สนับสนุน จึงควร
อย่างยิง่ ทีจ่ ะพากันรักษาให้สมบูรณ์ ธรรมสัง่ สอนแล้วจดจําให้ดี ปฏิบตั ใิ ห้มนั่ คง จะเป็นผูท้ รงคุณสมบัติ
ทุกอย่างแน่นอน
• คนชัว่ ทาํ ชัว่ ได้งา่ ย และติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี คนดี ทําดีได้งา่ ย และติดใจกลายเป็น คนรักธรรม
ตลอดไป
• การตําหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเอง ให้ขุ่นมัวไปด้วย ความเดือดร้อน
วุ่นวายใจที่คิดตําหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรม ไม่มีดีเลย
จะเป็นโทษให้ท่านได้ สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการ
ไตร่ตรอง เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน
งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ทําให้ทุกข์
ทําไมพอใจสร้างขึ้นเอง
• เมื่อเกิดมาอาภัพชาติ แล้วอย่าให้ใจอาภัพอีก ผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจอาภัพ คิดแต่ผลิต
โทษทําบาปกรรมอีกเลย
• ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่
อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัย
คุณธรรมความดีเท่านั้น
• สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรทําความผูกพัน เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง การกระทํา การผูกพัน
และหมายมั่นในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบัน ก็เป็นไปไม่ได้ ผู้ทําความสําคัญมั่นหมายนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควร
ไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตควรปล่อยไว้ ตามกาลของมัน
ปัจจุบันเท่านั้นจะสําเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทําได้ไม่สุดวิสัย
• คนหิว อยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ จึงวิ่งหาโน่นหานี่ เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่สํานึกว่าผิดหรือถูก
ครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็เผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟ คนที่หลงจึงต้องแสวงหา ถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหา
จะหาไปให้ลําบากทําไม อะไรๆ ก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว จะตื่นเงา ตะครุบเงา ไปทําไม
เพราะรู้แล้วว่า เงาไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ที่มีอยู่ภายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว
เอกสาร
บันทึกจาก ข้อความที่จารึกบนแผ่นหินแกรนิต ที่อยู่บนกุฏิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
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• บทความของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๕
• บทความของ ม.ล. จิตติ นพวงศ์ คัดจากนิตยสาร “ศรีสัปดาห์”
ฉบับที่ ๑๐๗๕ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๕
• ตอบปัญหาของท่านผู้ถามเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
โดยพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
อาคารพิพิธภัณฑ์บริขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
สถานแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม
ชีวประวัติสังเขป
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คำ�ปรารภ
ของ
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
ในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๕๐ ปี ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ใน
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ที่
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ มีความประสงค์จัดพิมพ์หนังสือ
ประวัติของท่านที่เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
จังหวัดอุดรธานี เพื่อเทิดเกียรติคุณของท่าน
กองทุ นลั กษณา ลีฬหาชีวะ ได้พิจ ารณาเลื อ กพิ ม พ์ ห นั ง สื อประวั ติข องท่ า น
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตเถร ในครัง้ นีโ้ ดยการค้นหาหนังสือทุกเล่มทีม่ เี รือ่ งราวต่าง ๆ เกีย่ ว
กับท่านพระอาจารย์มนั่ ทีห่ อ้ งหนังสือหายาก จากส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
หลังจากพิจารณาแล้ว ประธานกองทุนลักษณาฯ เห็นว่าหนังสือประวัติท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร เล่มที่เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เป็นหนังสือที่ดีและเหมาะสมที่สุด กองทุนฯ จึงได้ติดต่อ
ขออนุญาตจัดพิมพ์จากท่านพระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งท่านก็เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้
การพิมพ์หนังสือครั้งนี้ กองทุนฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพ
พิมพ์หนังสือเล่มนี้กับกองทุนลักษณาฯ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน สามารถส่งเงินมาร่วม
สนับสนุนการพิมพ์ได้ และกองทุนฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานโครงการ
หนังสือธรรมะธรรมทาน คือพระอาจารย์น�ำชัย ชยากโร วัดป่าพุทธพจนาราม อ.หางดง
เชียงใหม่ เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความลงในเฟสบุ๊คของกลุ่มโครงการธรรมะ
ธรรมทานให้กับกองทุนฯ ด้วย
หนังสือประวัตทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตเถร เป็นหนังสือทีย่ กย่องเกียรติคณ
ุ ของท่าน
พระอาจารย์มนั่ ผูเ้ ป็นพระอริยสงฆ์ เป็นบูรพาจารย์ของพระฝ่ายวิปสั สนากัมมัฏฐาน เป็นผูท้ ี่
มีขอ้ วัตรปฏิบตั ติ ามพระวินยั ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดตลอดชีวติ
ธุดงควัตรของท่านคือ ฉันมือ้ เดียวเป็นวัตร ฉันในบาตรเป็นวัตร ใช้ผา้ บังสุกลุ เป็นวัตร

บุคลิกพิเศษของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ที่หลวงตาทองค�ำ จารุวัณโณ
ได้เมตตาเล่าไว้ในหนังสือ “ร�ำลึกวันวาน” ซึง่ จัดพิมพ์โดยกองทุนแสงตะวัน วัดปทุมวนาราม
กรุงเทพฯ ว่า ท่านเป็นผู้มีปฏิปทามักน้อย สันโดษ ชอบแสวงหาวิเวก ปรารภความเพียร
ตั้งแต่วันบรรพชา อุปสมบท จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทตฺตเถร เป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ จิตของท่านจึงสามารถ
เข้าสู่อริยภูมิ ส�ำเร็จอรหันตผลในพระพุทธศาสนา
หลังจากท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ เวลา
๐๒.๒๓ น. สิรชิ นมายุได้ ๘๐ ปี ทีว่ ดั ป่าสุทธาวาส สกลนครแล้ว อัฐทิ า่ นพระอาจารย์มนั่
ได้กลายเป็นพระธาตุเหมือนพระธาตุสาวกของพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล
กองทุนลักษณาฯ ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สดุ ใจ ทนฺตมโน เจ้าอาวาส
วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ทีไ่ ด้เมตตาอนุญาตให้กองทุนฯ จัดพิมพ์หนังสือประวัตทิ า่ น
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตเถร ทีเ่ ขียนโดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ และ
เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้รจู้ กั ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ผูร้ จนาหนังสือเล่มนี้ และรูจ้ กั
วัดป่าบ้านตาด ทางกองทุนฯ จึงขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด น�ำประวัตขิ องวัด
และประวัตขิ องท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน พิมพ์ลงในหนังสือเล่มนีด้ ว้ ย
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขออนุโมนาบุญกับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมพิมพ์
หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ในครั้งนี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้แก่
พระภิกษุสามเณรวัดต่างๆ ห้องสมุด และสาธุชนทั้งหลาย
การแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานนัน้ มีอานิสงส์สงู มาก กล่าวกันว่า การให้ธรรมะ
ชนะการให้ทงั้ ปวง เพราะเมือ่ ศึกษาจนเกิดความศรัทธา แล้วน�ำไปประพฤติปฏิบตั ติ าม
จนกระทัง่ สามารถพ้นทุกข์ได้จริง อาจส�ำเร็จเป็นอริยบุคคลระดับใดระดับหนึง่ ตัง้ แต่
โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ได้ตามก�ำลังของความศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ
ปัญญา ของแต่ละบุคคล
และตราบใดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ธรรมที่ได้ศึกษาเข้าใจดีแล้ว
ได้น�ำไปประพฤติปฏิบัติดีแล้วนั้น จะติดตามจิตและให้ผลไปทุกภพทุกชาติตราบจน
กระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในที่สุด

ในการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานของกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ในโอกาสนี้
ไม่ได้พมิ พ์เพียงเล่มเดียว แต่เป็นการจัดท�ำหนังสือชุดธรรมะ ๓ เล่ม ดังนี้ :๑. หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
๒. หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย
ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
๓. หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ จ�ำนวน ๒ เล่ม (เล่ม ๑ และเล่ม ๒)
วัตถุประสงค์ที่กองทุนฯ จัดพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ ๔ เล่ม มีดังนี้ :๑. ต้องการเทิดเกียรติคุณของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๒. เพือ่ รักษาต้นฉบับค�ำสอนของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตเถร ให้ยงั คงอยูต่ อ่ ไป
เรือ่ ยๆ กองทุนฯ จึงได้น�ำต้นฉบับหนังสือแจกในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มนั่
มาพิมพ์เป็นครั้งที่ ๓ (มกราคม ๒๕๖๓) ต่อจากการพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๓๑ มกราคม ๒๕๒๗)
และต่อจากการพิมพ์ครั้งแรก (๓๑ มกราคม ๒๔๙๓)
นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้รวบรวมโอวาทธรรมค�ำสอนและข้อวัตรปฏิบัติของท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร จากแหล่งต่างๆ เท่าที่สามารถค้นได้มาพิมพ์รวมอยู่ใน
หนังสือเล่มนี้ด้วย
๓. เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนมีโอกาสศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์รปู อืน่ ๆ
ในยุค ๔.๐ ผ่านการอ่านเทศนาธรรมทีท่ างกองทุนฯ ได้ถอดเทปวิดโี อจากช่อง Youtube
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ เข้าสูม่ รรค ผล นิพพาน ในชาติปจั จุบนั ตามความประสงค์ของ
พระพุทธองค์ทตี่ อ้ งการให้มนุษย์ทกุ คนพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
		

ชัชวดี คุณารักษ์
(ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ)

ประวัติวัดป่าบ้านตาด

ตำ�บลบ้านตาด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ตั้ง
วัดป่าบ้านตาดตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๐๙ หมู่ ๑ ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
๔๑๐๐๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖๓ ไร่ มีการสร้างก�ำแพงล้อมรอบ (โดยมีศรัทธาญาติโยม
ชาวบ้านตาดถวายที่ดินและสร้างก�ำแพง) และต่อมามีผู้ซื้อที่ดินด้านนอกก�ำแพงวัด
ถวายอีกหลายแปลง รวมทั้งที่ดินซึ่งทางวัดซื้อเพิ่ม อีกประมาณ ๑๔๐ ไร่ รวมทั้งหมด
ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ที่ตั้งวัดห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร
ผู้ก่อตั้งวัดนี้คือ พระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรียบง่าย ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ เป็น
สถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลายชนิด อาทิ ไก่ป่า กระรอก กระแต
กระต่าย เต่า แย้ นก ฯลฯ
ประวัติความเป็นมา
วั ด ป่ า บ้ า นตาด เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๔๙๘ สาเหตุ ที่
พระธรรมวิสุทธิคุณสร้า งวัดขึ้น เพื่อโปรดและสนองคุ ณ มารดาผู ้ ใ ห้ ก�ำเนิ ด ต่ อมา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตัง้ ขึน้ เป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๓ ให้ชอื่ ว่า วัดเกษรศีลคุณ ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปในนาม วัดป่าบ้านตาด

สิ่งก่อสร้าง
ภายในวัดมีศาลาการเปรียญซึง่ เป็นศาลาไม้หลังใหญ่ เดิมทีเป็นศาลาชัน้ เดียวยกพืน้ เตีย้
แต่ภายหลังถูกยกให้สงู ขึน้ กลายเป็น ๒ ชัน้ เพือ่ จะใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ ด้านบนศาลานัน้
ให้เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัด ใช้เป็นที่แสดง
ธรรมอบรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัด ตลอดจนเป็นที่ประชุมท�ำสังฆกรรมร่วมกัน เช่น
สวดพระปาฏิโมกข์ อธิษฐานเข้าพรรษา สวดปวารณา และกรานกฐินเป็นต้น ตู้ด้านขวา
ขององค์พระประธานนัน้ เป็นทีป่ ระดิษฐานอัฐธิ าตุของ ท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ
ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัว รวมทั้งอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ
ส่วนด้านล่างศาลานั้นใช้เป็นที่ส�ำหรับฉันภัตตาหารเช้า สถานที่ที่หลวงตามหาบัว
ใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสนั ถารกับศรัทธาฆราวาสญาติโยม ทีม่ าจากทุกสารทิศ
อย่างไม่ขาดสายทุกวัน
ข้างศาลามีโรงไฟส�ำหรับซักย้อมจีวร โรงฉันนำ�้ ปานะ ฯลฯ ถัดจากนัน้ ไป มีโกดังใหญ่
ส�ำหรับเก็บ (พัก) ของกินของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นของแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร น�้ำตาล
น�้ำปลา และของอื่นๆ เตรียมไว้แจกทาน
นอกก�ำแพงวัดชั้นใน มีศาลาใหญ่ สามารถต้อนรับพระสงฆ์และฆราวาส ที่มาร่วม
ท�ำบุญได้เป็นหลักพัน มีที่จอดรถกว้างใหญ่ แต่ยังไม่พอรองรับรถที่เดินทางมาใส่บาตร
ในวันส�ำคัญๆ ได้ โดยเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้คนจะเดินทางมาจากทุกสารทิศ
แน่นขนัดทั้งคนทั้งรถ ทุกคนล้วนใจจดใจจ่อที่จะมากราบนมัสการองค์ท่าน เพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

ด้วยความเมตตา ไม่มปี ระมาณขององค์หลวงตาและศรัทธาทีท่ า่ นสาธุชนมีตอ่ องค์ทา่ น
ผู้คนจึงหลั่งไหลเข้ามาหาท่านมากขึ้น ทุกขณะทุกงาน ท่านไม่ได้แจกเครื่องรางของ
ขลัง แต่ท่านแจกธรรมะทุกวัน ท่านสอนให้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องรางของขลังของจิตใจไป
ช�ำระคลาบไคลสิ่งสกปรกออกมาจากใจเสียก่อน แล้วบุญบารมีจะเข้ามาเอง ท่านสอน
ให้ละกิเลส ให้สร้างเกราะคุ้มครองของตนด้วยการรักษาศีล ๕ ให้ครบเท่านั้นก็เพียงพอ
ท่านสอนพวกเราเสมอว่าให้สร้างทานบารมีเพื่อเป็นเสบียงไว้ในภายหน้า
มีคนจ�ำนวนมากนิยมชมชอบพระพุทธรูป พระเครือ่ ง ต่างเสาะแสวงหามาเป็นเจ้าของ
บ้างก็เก็บไว้เพื่อบูชาระลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า บ้างก็ท�ำเป็นการค้าตาม
ธรรมดาของมนุษย์ที่ยังอยู่ในวังวนความโลภ พระเหล่านี้เปลี่ยนมือครอบครองไปตาม
ความต้องการของตลาด ยิง่ เก่าแก่งดงาม ก็ยงิ่ เป็นทีน่ ยิ มชมชอบ โดยเฉพาะสิง่ ทีถ่ อื ว่า
เป็นของเก่า ก็อาจจะมีมลู ค่ามากขึน้ ตามกาลเวลา จะมีคนต้องการมาก เรียกว่าซือ้ ง่าย
ขายคล่องเป็นพุทธพาณิชย์ องค์หลวงตาคงไม่เห็นด้วยกับการทีพ่ อ่ ค้าเอารูปครูบาอาจารย์
ทัง้ หลายมาวางขายบนทางเดินให้ผคู้ นเดินเฉียดกรายไปมา ท่านไม่ปรารถนาทีจ่ ะเห็นและ
ได้ต�ำหนิการกระท�ำเยีย่ งนีเ้ สมอ
พระประธานบนศาลาทีว่ ดั ป่าบ้านตาดเป็นศรีสง่าแก่วดั มานาน เข้ามาถึงวัดก็มองเห็น
แล้ว ทีห่ น้าพระประธานมีพระพุทธรูปองค์เล็กอยูเ่ พียง ๒ องค์ ประดิษฐานลดหลัน่ กันลงมา
ผิดกับบางวัดทีศ่ าลาแน่นไปด้วยพระบูชาต่างๆ แถมยังมีบาตรนำ�้ มนต์ ราวเทียน กระถาง
ธูปวางเต็มไปหมด ความเรียบง่ายของศาลาวัดป่าบ้านตาดท�ำให้เห็นถึงแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา วัดที่อยู่ในสายธารของหลวงตาจะเหมือนกันทุกวัด เป็นการวาง
รากฐานของวัดป่าและพระป่าแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่าย

พระนากคือพระพุทธรูปองค์กลาง ประดิษฐานอยูข่ า้ งหน้าพระประธานในศาลาเป็น
พระหล่อที่มีสีของนากขัดเงา งดงามไม่มีใครทราบประวัติว่าท่านมาจากที่ใด เจ้าของ
ผู้สร้างอธิษฐานเมือ่ สร้างว่าอย่างไร ทีร่ กู้ นั ก็คอื ผูท้ คี่ รอบครองพระนากองค์นไี้ ว้เป็นการ
ส่วนตัวมีอนั เป็นไปทุกราย จนต้องอัญเชิญท่านมาประจ�ำบนศาลาวัดป่าบ้านตาดให้เป็น
สมบัตสิ ว่ นกลาง เพือ่ ให้ผคู้ นได้กราบไหว้ เป็นการสร้างบุญบารมีตามทีเ่ จ้าของดัง้ เดิมตัง้ ใจ
อุทศิ ไว้ เมือ่ มาอยูว่ ดั ก็ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์ณร์ า้ ยอะไรอีกเลย
เรือ่ งนีเ้ ป็นอุทาหรณ์ ส�ำหรับผูท้ ชี่ อบสะสมพระ เล่นพระ นักเล่นบางคนถึงขนาด
พกกล้องส่องพระไว้กบั ตัว เห็นพระเครือ่ งเป็นไม่ได้ ต้องนัง่ ยองๆ ส่องพระหาต�ำหนิ
ผูเ้ ขียน.....คุณหลวง.....เคยได้ยนิ จากค�ำปรารภของเจ้าประคุณสมเด็จว่า “พระน่ะไม่ปลอม
คนน่ะปลอม” คนพวกนี้อาจต้องประสบกับเหตุการณ์อย่างเดียวกับที่บรรดาเจ้าของ
พระนากทัง้ หลายในอดีตพบมา จนเอาชีวติ ไม่รอด
กุฏิของพระภิกษุสามเณรแต่ละรูป เป็นกุฏิเรียบง่าย พอแก่การบังแดด ลม ฝน
สูงจากพื้นดิน ประมาณ ๑ เมตร เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัตว์เลื้อยคลาน ความชื้น
จากพื้นดิน ฯลฯ มีขนาดเพียงพอ ส�ำหรับพักอยู่เพียงองค์เดียว ฝาผนังกุฎิส่วนใหญ่
ใช้จีวรเก่าขึง เพื่อกันลม กันฝน ใช้มุ้งกลดกันยุง ภายในกุฏิจะมีเพียงกลด เสื่อปูนอน
ผ้าห่ม เครื่องอัฏฐบริขาร ตะเกียงหรือเทียนไข และของใช้ ที่จ�ำเป็นอื่นๆ ด้านหัวนอน
จะมีพระพุทธรูปหรือรูปครูบาอาจารย์ติดไว้ เพื่อกราบไหว้บูชาเป็น ก�ำลังใจในการ
บ�ำเพ็ญภาวนา ทุกกุฏิจะมีทางเดินจงกรมอย่างน้อย ๑ เส้น ยาวประมาณ ๒๕ ก้าว
อยู่ใต้ร่มไม้ดูร่มเย็น เป็นลานทางเดินเพื่อปราบกิเลส ตัวขี้เกียจ ขี้คร้าน อานิสงส์ของการ
เดินจงกรมคือ ทานต่อการเดินทางไกล ทานการบ�ำเพ็ญเพียร มีอาพาธน้อย ย่อย
อาหารได้ดี ท�ำสมาธิได้นาน ในยามคำ�่ คืนการเดินจงกรม จะใช้โคมเทียนจุดสว่างพอให้

เห็นทาง กุฏิแต่ละหลัง ปลูกห่างกัน จึงมองไม่เห็นกันประหนึ่งว่า อยู่ท่ามกลางป่าเพียง
องค์เดียว เพื่อให้สัปปายะสะดวกในการบ�ำเพ็ญสมณธรรม..........พบอริยธรรม
กุฏิที่สร้างถาวรมีอยู่รวมประมาณ ๑๐ กว่าหลัง เป็นกุฏิของหลวงตา ภิกษุสูงอายุ
กุฏิของญาติโยม ตามปกติญาติโยมทั้งหญิงและชายมักมาขออยู่พัก ปฏิบัติธรรมภาวนา
เป็นช่วงเวลาสั้นๆ โดยเฉลี่ย ประมาณ ๕๐-๑๐๐ คน จัดแยกให้พักคนละแห่ง ระหว่าง
พระภิกษุสามเณร ญาติโยมชายและหญิงอย่างเป็นระเบียบ
เขตฆราวาสส�ำหรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมจะแยกอยู่คนละแห่งกับกุฏิของพระเณร
และมีการแบ่งเขตระหว่างที่พักหญิงและชายออกจากกันด้วย
กิจวัตร
วัดป่าบ้านตาด เป็นวัดธรรมยุตกิ นิกายแห่งหนึง่ ในภาคอีสาน ยึดแนวทางการปฏิบตั ิ
ตามพระวินยั อย่างเคร่งครัด เพือ่ บรรลุธรรมถึงความหลุดพ้นในวัฏสงสารในชาติปจั จุบนั
(ตัง้ แต่ระดับโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์) เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่าย
ตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป (นิพพาน) เป็นการมุง่ สร้างคนในพระพุทธศาสนา มากกว่า
การสร้างถาวรวัตถุ
ส�ำหรับวัดป่าบ้านตาดนี้ หลวงตาท่านเน้นย�้ำถึงเรื่องมหาภัย ๕ ประเภทที่ไม่ให้พระ
เกี่ยวข้องเด็ดขาด คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วิดิโอ โทรศัพท์ เพราะเป็นอุปสรรค
ต่อการบ�ำเพ็ญสมณธรรมโดยตรง อีกทั้งไฟฟ้าก็ไม่ให้ต่อเข้ามาในวัด มีเพียงเครื่องปั่นไฟ
เพื่อใช้ในบางครั้ง ในโอกาสที่มีประชาชนมาท�ำบุญที่วัดเป็นจ�ำนวนมาก หรือเป็นกรณี
พิเศษ เช่น ในวันส�ำคัญทางศาสนาเท่านั้น
ความเงียบ ความสงบ และสมถะคือบรรยากาศของวัดป่าบ้านตาด มีพระสงฆ์มาจ�ำ
พรรษาอยูก่ ว่า ๕๐ รูป เป็นประจ�ำทุกปี ต่างผลัดเวรกันมาดูแลความสะอาดวัด พระรูปใด
ที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ หลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วจะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในกุฏิที่ปลูกอย่างเรียบง่าย
ในป่า (เพียงกันแดดกันฝนได้เท่านัน้ )

กิจวัตรประจ�ำวันหลักของพระเณรก็คอื การนัง่ สมาธิภาวนา เดินจงกรม เพือ่ ฝึก
สติปญั ญา และช�ำระกิเลสตัวร้อนรุม่ กระวนกระวายภายในจิตใจให้เหือดแห้งไป พระในวัดนี้
จะไม่รบั กิจนิมนต์ ไปฉันในทีต่ า่ งๆ เพือ่ ให้มเี วลาส�ำหรับบ�ำเพ็ญเพียรภาวนาเพียงอย่างเดียว
ที่วัดป่าบ้านตาดปัจจุบัน (ปีพ.ศ. ๒๕๖๒) ในพรรษามีพระสงฆ์จ�ำพรรษา ๔๑ รูป
สามเณร ๓ รูป นอกพรรษาจะมีพระภิกษุสามเณรอาคันตุกะ เข้ามาพักศึกษาข้อวัตรปฏิบตั ิ
เพิม่ ขึน้ รวมเป็น ๕๐-๖๐ รูปเป็นประจ�ำ ส�ำหรับในยามเช้าก่อนออกบิณฑบาตทัง้ พระและ
เณรต่างช่วยกันขัดถูปดั กวาดศาลาและบริเวณรอบๆ เสร็จแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมูบ่ า้ น
ระยะทางไปกลับประมาณ ๓ กิโลเมตร ขากลับแวะรับบาตรทีห่ น้าวัดอีกครัง้ หนึง่ และในช่วง
ประมาณ บ่าย ๓ โมงเย็น พระภิกษุสงฆ์กจ็ ะออกมาท�ำข้อวัตรปัดกวาด เสนาสนะ ขัดถู กุฏิ
ศาลา บริเวณวัด ท�ำความสะอาด ห้องนำ�้ ห้องส้วม อย่างพร้อมเพรียงกัน
หลวงตาได้พยายามสอนพระเณรอยู่เสมอ ในเรื่อง ความเรียบง่าย มักน้อยสันโดษ
การใช้สอยปัจจัย ๔ ที่มีศรัทธาญาติโยมถวายนั้น ให้เป็นไปด้วยความประหยัด ใช้สอย
ในสิ่งที่จ�ำเป็นเท่านั้น
หลายท่านที่ตั้งใจจะมากราบหลวงตาที่ “วัดป่าบ้านตาด” อาจจะแปลกใจหาก
ไม่พบป้ายชือ่ วัด แต่นนั่ ก็อาจจะท�ำให้หลายคน ได้ขอ้ คิดจากปริศนาธรรมนีข้ องหลวงตา
ดังนี้ :๑. กิเลสก็ไม่เห็นมีป้ายชื่อ แต่มันสามารถสร้างความทุกข์ภายในแก่เราได้ บางครั้ง
จนถึงกับน�้ำตาร่วง ในทางตรงกันข้าม สติปัญญาที่ใช้ในการถอดถอนกิเลสก็ไม่ได้มี
ป้ายชื่อ หากผู้ใดมีความพากเพียร เจริญสติปัญญาได้สูงขึ้นๆ แล้ว ย่อมสามารถก้าวพ้น
จากทุกข์ได้เป็นล�ำดับๆ ไปเช่นเดียวกัน ท�ำให้หลายท่านพอจะรู้ว่า หลวงตาท่านสอน
อะไรตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาในวัดนี้

๒. การเดินทาง ถ้าเดินตามแผนที่ที่บอกเป็นระยะ ว่าเส้นทางจะผ่านจุดที่ส�ำคัญ
จุดไหนบ้าง เป็นล�ำดับ จนกระทั่งการเดินทางตามเส้นทาง ไปถึงจุดหมาย ถึงแม้
จุดหมายจะไม่มชี อื่ บอกก็ตาม ทุกคนทีเ่ ดินทางไปก็จะทราบเองว่า ถึงจุดหมายหรือยัง
ชื่อก็ไม่จ�ำเป็นอีกต่อไป หรือเส้นทางไปสู่วิมุตตินิพพานก็เช่นกัน การปฏิบัติไปตามหลัก
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าวางไว้ เมือ่ ไปถึงนิพพานแล้วก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องถามใครว่าถึงจุดหมายคือ
นิพพานหรือยัง ปริศนาธรรมนี้ อาจท�ำให้ผู้มีปัญญาทั้งหลายพอจะทราบว่า หลวงตา
ท่านสอนอะไร ตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาในวัดนี้
ปฏิปทาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
หลวงตาท่านดูแลรักษาศิษย์พระเณรของท่านมาก ท่านพยายามรักษาสภาพวัดให้
เหมาะสมสะดวกในการบ�ำเพ็ญเพียร ท่านไม่ให้พระเณรต้องมีกิจนิมนต์หรือการงาน
อย่างอื่นอันเป็นการขาดต่องานจิตตภาวนาซึ่งเป็นงานหลัก ท่านทะนุถนอมศิษย์พระ
เณรไม่ให้มีมลทิน ไม่ให้ข้องแวะกับคนภายนอกโดยไม่จ�ำเป็น วิทยุไม่ให้ฟัง หนังสือพิมพ์
ไม่ให้อ่าน ไม่น�ำไฟฟ้าเข้ามาในวัดเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงมีไม่ได้
หลวงตาท่านสอนเสมอว่า “อย่าให้มีวัตถุหรูๆ หราๆ แต่จิตใจแห้งผาก ให้หรูหรา
ด้วยคุณธรรมความดี วัตถุสิ่งของพอมีพออาศัยก็พอเพียง ร่างกายมันไม่ต้องการอะไร
มากหรอก แต่หัวใจนี่ซิมันไม่รู้จักพอ จึงทุกข์ร้อนทั่วแผ่นดิน เศรษฐีผู้มีมากๆ นั่นแหละ
ตัวมหันตทุกข์”
ถ้ามีธรรมในหัวใจบ้างแล้ว แม้จะจนอยู่บ้างก็พอเป็นพอไป คนเราเป็นทุกข์เพราะ
หัวใจไม่รู้จักพอต่างหาก
ด้วยเหตุนี้หลวงตาท่านจึงสอนพระเณรเสมอ เรื่องความเรียบง่ายมักน้อย สันโดษ
การใช้สอยจตุปัจจัยไทยทานที่ศรัทธาญาติโยมถวายมานั้นให้ใช้สอยด้วยความประหยัด
ด้วยเหตุด้วยผล ความจ�ำเป็นเท่านั้น
อีกค�ำสอนหนึง่ ทีห่ ลวงตาท่านสอนพระเณร ก็คอื “จงเป็นผูม้ คี วามเรียบง่าย สะอาด
ทัง้ ภายนอกและภายใน ให้เป็นผูม้ กั น้อยสันโดษ ยินดีตามมีตามได้ ไม่เสาะไม่แสวงหา
ไม่คลุกคลี ปรารภความเพียรแผดเผากิเลส รักษาศีลให้บริสทุ ธิ์ อย่าให้มผี ตู้ เิ ตียน
ตนเองได้ในเรือ่ งศีล เร่งสมาธิ ปัญญาอย่าช้า ตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน คือ วิมตุ ติ
หลุดพ้น รออยูไ่ ม่ไกล”

วัดป่าบ้านตาด แดนธรรมอันล�้ำค่า
ส�ำนักวัดป่าบ้านตาด คือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ชั้นเอกของพระพุทธศาสนา ในทาง
ภาคปฏิบัติยุคปัจจุบัน
เป็นส�ำนักแห่งการเรียนรู้ วัตรปฏิบัติชั้นเลิศตั้งแต่ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูงสุด
แห่งสมถะและวิปสั สนา โดยอาศัยพระมหาเถระผูท้ รงธรรม คือ พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นผู้อบรมสั่งสอน
ท่านสอนธรรมจากใจ...อาศัยต�ำราทางใจที่ท่านรู้เห็นบรรลุเป็นหลัก... และสอนโดย
ไม่สะทกสะท้านในสามแดนโลกธาตุ
ท่านจึงเป็นผู้ช�ำนาญทั้งทางภาคปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
เป็นครูเหนือครูที่หาไม่มีในโลกปัจจุบัน
ส�ำนักแห่งนี้จึงมีทั้งพระไทย พระฝรั่ง ผู้ที่อาศัยศึกษาปฏิบัติอยู่ส�ำนักนี้ได้แสดง
ให้เห็นว่า ถูกคัดสรรสั่งสอนมาเป็นอย่างดี เพราะผ่านหูทิพย์ ตาทิพย์ สอดส่องดูแล และ
การอบรมสั่งสอนแบบถึงพริกถึงขิง ถึงแก่นแท้
พระอาจารย์ผสู้ อนคือองค์หลวงตาฯ ซึง่ พร้อมทีจ่ ะขับไล่ศษิ ย์ผไู้ ม่เอาถ่าน ออกจาก
ส�ำนักตัง้ แต่กา้ วแรกทีเ่ ข้าไปในวัด
ส�ำนักแห่งนีจ้ งึ ง้อธรรม แต่ไม่งอ้ โลก ผูม้ กี เิ ลสหนาจึงเข้าไปไม่ถงึ เจาะผ่านเข้าไปไม่ได้
ถึงเพียงประตูวัดก็ถูกไล่ให้กลับแล้ว ผู้อยู่ในส�ำนักแห่งนี้มีสิทธิ์มองแค่เพียงดวงเดือน
มองราวป่ามีก�ำแพงล้อมรอบ มองทางเดินจงกรม มองหาทางเดินบิณฑบาต จะเทีย่ วมอง
เตร็ดเตร่ไปที่ไหนตามอ�ำเภอใจไม่ได้ แม้เพียงเศษของหนังสือพิมพ์ที่เขาทิ้งไว้เป็นขยะ
ก็หยิบอ่านไม่ได้
ผู้อยู่กับท่านถึงยังไม่หลุดพ้น แต่เป็นผู้เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น

ส�ำนักแห่งนี้จึงสอนปุถุชนจนกลายเป็นพระอรหันต์ เห็นผลเป็นที่ประจักษ์และเป็น
ส�ำนักหนึ่งเดียวบนโลกยุคนี้ที่ผู้สอนหลุดพ้น ผู้ฟังได้หลุดพ้นตาม เป็นหลักฐานพยาน
ปรากฏให้ค้นคว้าทางธรรมได้
กว่าครึ่งศตวรรษแล้วไม่มีส�ำนักใดสามารถสอนสานุศิษย์ทั้งพระและฆราวาสได้
มากมายอย่างนี้
การสอนนั้นไม่ได้มีตารางสอนเหมือนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั่วไป แต่ท่านสอนให้มีสติ
ทุกการเคลื่อนไหว ทุกลมหายใจเข้าออก ตามแบบปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสาย
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
องค์ท่านหลวงตา ท่านเป็นครูชั้นเลิศ แม้เพียงศิษย์คิดนอกลู่นอกทาง ท่านก็ทราบ
และก�ำราบขู่ปราบในทันที ไม่ปล่อยให้กิเลสตัวใดมาล่วงล�้ำพระธรรมวินัย ในขอบเขต
ขัณฑสีมาวัดป่าบ้านตาดได้
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านจึงเป็นองค์เดียวในคณะศิษย์กรรมฐานของ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ยึดถือและคงรูปแบบการปฏิบัติและปฏิปทาของ
ท่านพระอาจารย์มั่นไว้ได้ครบสมบูรณ์ที่สุด

ดินแดนอริยธรรม
อารามป่าแห่งนีร้ ม่ รืน่ อบอวลไปด้วยกลิน่ ศีลธรรมของสมณะผูอ้ ยูอ่ าศัย และกลิน่ แมกไม้
นานาพันธุน์ อ้ ยใหญ่ทรี่ ายรอบทัว่ บริเวณ ๓๐๐ ไร่ มีศาลาไม้หลังพอประมาณ ใช้ท�ำกิจสงฆ์
และส�ำหรับต้อนรับประชาชน ญาติโยม ทีห่ ลัง่ ไหลคลาคลำ�่ มาไม่ขาดสาย
ในยามดวงอาทิตย์อุทัย ภาพแห่งพระมหาเถระผู้เฒ่า ผู้มีอายุก้าวผ่านปูนปลาย
ปัจฉิมวัยรูปหนึ่ง ซึ่งทุกคนเรียกติดปากว่า “หลวงตามหาบัว” เดินดุ่มเพื่อจาริก
บิณฑบาตโปรดเวไนยนิกรเพียงล�ำพัง มีผคู้ อยดักถวายอาหารเป็นแห่งๆ เป็นภาพทีค่ นุ้ ตา
ของประชาชนที่เลื่อมใสอยู่เสมอเพราะนี่คือ ทัสนานุตริยะ... การเห็นอย่างยอดเยี่ยม
หมู่พระภิกษุห่มครองผ้ากาสายะ ๒ ชั้น สีหมองคล�้ำ เดินส�ำรวม เพื่อจาริกบิณฑบาต
อย่างรวดเร็วเป็นทิวแถว มีความมุ่งมั่นเดินตามรอยแห่งพ่อแม่ครูอาจารย์ เสียงเทศนา
ธรรมในตอนเช้า กล่อมเกลาจิตใจประชาชน... วันแล้ว... วันเล่า... มิได้ขาดสาย
ส่วนบนศาลานั้น เปิดโล่งกว้าง เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ภาพบูชาของ
พระบูรพาจารย์คือ ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ (ชื่น) พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)
พระอาจารย์แหวน สุจณ
ิ โณ พระอาจารย์ฝน้ั อาจาโร พระอาจารย์ขาว อนาลโย ท่านพ่อลี
ธัมมธโร และพระธาตุทา่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต ซึง่ เป็นอาจารย์ขององค์หลวงตา

จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ “หลวงตาพระมหาบัวฯ

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารขององค์หลวงตา

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน

รายนามเจ้าอาวาส ตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน จ�ำนวน ๒ รูป
ล�ำดับที่

รายนาม

เริ่ม

สิ้นสุด

๑

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒

พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน

พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบัน

ทีม่ า : ๑. พระธรรมรักษา. มารูจ้ กั วัดป่าบ้านตาด ในหนังสือวัดป่าบ้านตาด ต�ำบลบ้านตาด อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดอุดรธานี. ๒๕๐๗ (ได้รบั หนังสือเล่มนีจ้ ากสถานีวทิ ยุเสียงธรรม อุดรธานี)
๒. คณะศิษย์ผู้จัดท�ำ. วัดป่าบ้านตาด แดนธรรมอันล�้ำค่า. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สายสี่การพิมพ์
		 จ.นครปฐม. ๒๕๕๒ : ๑-๑๐, ๒๕-๒๘. (ได้รับหนังสือเล่มนี้จากสถานีวิทยุเสียงธรรม อุดรธานี)
๓. https://th.wikipedia.org/wiki/วัดป่าบ้านตาด
๔. http://www.luangta.com/resume/wat_history.php
๕. https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1243

ประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ชาติภูมิ
ถือก�ำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุล “โลหิตดี” ณ ต�ำบลบ้านตาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ บิดาชื่อ “นายทองดี”
มารดาชื่อ “นางแพง” ได้ให้มงคลนามว่า “บัว” ท่านเป็นบุตรคนที่ ๒ ในจํานวนพี่น้อง
ทั้งหมด ๑๖ คน มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. คุณตาค�ำไพ โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๐๕) สมรสกับคุณยายตุ้ม
			 (มิทราบนามสกุล) มีบุตรธิดา ๒ คน
๒. พระธรรมวิสุทธิมงคล (องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
๓. คุณหม (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๔. คุณยายอั้ว โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๒๓) สมรสกับคุณตาผง สารีจันทร์
			 (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๘ คน
๕. คุณสัว (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๖. คุณยายคําตัน โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๕๔) สมรสกับคุณตาเหมิก นามวิชัย
			 (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๔ คน
๗. คุณขาม (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)

๘. คุณลัง (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๙. คุณแข้ง (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๑๐. คุณตาจัด โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๒๕) สมรสกับคุณยายหนู รักษาศิริ (อายุ
			 ๘๕ ปี) มีบุตรธิดา ๑๓ คน
๑๑. คุณตาหนูพลู โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๓๙) สมรสกับคุณยายบัวลอง พิเคราะห์แนะ
			 (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๕ คน
๑๒. คุณยายสวน โลหิตดี (อายุ ๔๕ ปี) สมรสกับคุณตาสมบูรณ์ สุรนิ ทรัตน์ (ถึงแก่กรรม)
			 มีบุตรธิดา ๑๓ คน
๑๓. คุณยายศรีเพ็ญ โลหิตดี (อายุ ๘๓ ปี) สมรสกับคุณตาวันดี บัวสอน (ถึงแก่กรรม)
			 มีบุตรธิดา ๙ คน
๑๔. คุณแม่จันดี โลหิตดี (อายุ ๘๐ ปี) สมรสกับคุณตาชาลี พิมพ์ศรี (ถึงแก่กรรม)
			 มีบุตรธิดา ๔ คน คุณแม่จันดีเข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อปี ๒๕๒๔
๑๕. คุณกล�่ำ (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๑๖. คุณแม่เถิง โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๔๓) สมรสกับคุณตาสงฆ์ ไชยกิจ (ถึงแก่กรรม)
			 มีบุตรธิดา ๗ คน
ในจ�ำนวนพี่น้องของท่าน มีท่านผู้เดียวที่ด�ำรงอยู่ในสมณเพศ และกอปรด้วย
ศีลาจารวัตรอันงดงาม ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของ
ชาวพุทธอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
การศึกษา
ท่านเป็นเด็กทีเ่ รียนหนังสือเก่ง มีความขยัน อดทน และ มีความรับผิดชอบสูง จะเห็น
ได้จากผลการเรียนอันดีเยีย่ ม โดยสอบได้ทสี่ องในชัน้ ประถมปีที่ ๑ พอขึน้ ชัน้ ประถมปีที่ ๒,
ที่ ๓ ก็สอบได้ที่หนึ่งมาโดยตลอด เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๓ ซึ่งเป็นการศึกษา
ภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้นแล้ว ท่านก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นใดอีกเลย
สู่ร่มกาสาวพัสตร์
ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดโยธานิมติ ร ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี เมือ่ อายุ ๒๐ ปี ตรงกับวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยมี
พระเทพกวี (จูม พนฺธโุ ล) วัดโพธิสมภรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุปชั ฌาย์
ได้รบั ฉายานามว่า “ญาณสมฺปนฺโน” แปลว่า “ผูถ้ งึ พร้อมด้วยญาณ” พระครูปลัดอ่อนตา
เขมังกโร วัดโยธานิมติ ร อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

แม้เรียนปริยัติ ก็ไม่ทิ้งเรื่องภาวนา
ในขณะที่อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรม ท่านรู้สึกอัศจรรย์อย่างยิ่ง ถึง
กับน�้ำตาร่วงเช่นเดียวกัน เมื่อได้อ่านประวัติของพระสาวกอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาจาก
สกุลต่างๆ กัน ตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ มหาเศรษฐี กุฎุมพี พ่อค้า ประชาชน ตลอด
คนธรรมดา ท่านกล่าวว่า
“...องค์ไหนออกมาจากสกุลใด หลังจากได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้ว
ต่างก็ไปบ�ำเพ็ญในป่าในเขาอย่างเอาจริงเอาจัง เดี๋ยวองค์นั้นส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่
ที่นั่น องค์นั้นส�ำเร็จอยู่ในป่านั้น ในเขาลูกนั้น ในถ�้ำนั้น ในท�ำเลนี้มีแต่ที่สงบสงัด ก็เกิด
ความเชื่อเลื่อมใสขึ้นมา ท�ำให้ใจหมุนติ้ว เรื่องภายนอกก็ค่อยจืดไปจางไป...”
“...ทีแรกก็คิดจะไปสวรรค์ ไปพรหมโลก พออ่านประวัติพระสาวกมากๆ เข้า
มันไม่อยากไปล่ะสิ อยากไปนิพพาน สุดท้ายก็อยากไปแต่นิพพานอย่างเดียว อยากเป็น
พระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือปนเลย ทีนี้จิตมันก็พุ่งลง
ตรงนั้น ลงช่องเดียว ความตั้งใจเดิมว่าจะบวชเพียง ๒ พรรษา แล้วละสิกขาลาเพศ
ไปนั้น ค่อยจืดจางลงไปทุกขณะ กลับเพิ่มพูนความยินดีในเพศนักบวชมากเข้าไปทุกที
เรื่องธรรมะก็รู้สึกดูดดื่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป...”
ด้วยเหตุนี้เอง ในระยะต่อมาท่านจึงได้ออกจากบ้านตาด ไปศึกษาเล่าเรียนในที่
ต่างๆ จนกระทั่งได้ตั้งสัจจอธิษฐานไว้เลยว่า “เมื่อจบเปรียญ ๓ ประโยคแล้ว จะออก
ปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไข เพราะอยากพ้นทุกข์เหลือก�ำลัง
อยากเป็นพระอรหันต์นั่นเอง”
ท่านมาศึกษาปริยัติที่วัดเจดีย์หลวง นาน ๗ พรรษา โดยสอบได้ทั้งนักธรรมเอก
และเปรียญ ๓ ประโยค และท่านเรียนจบปริยัติในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่วัดเจดีย์หลวงนี้
เอง เป็นสถานที่แรกที่ท่านได้มีโอกาสพบเห็นท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งต่อมาได้
กลายเป็นพระอาจารย์องค์ส�ำคัญที่สุดในชีวิตของท่าน
เสาะหา...ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ ท่านเดินทางไปที่บ้านโคก ต�ำบลตองโขบ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร เพื่อขออยู่ศึกษาธรรมะกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งบังเอิญมี
กุฏิที่พักว่าง ๑ หลังพอดี พระอาจารย์มั่นจึงเมตตารับไว้ และเทศน์สอนตรงกับปัญหา
ที่ท่านเก็บความสงสัยฝังใจมานานให้คลี่คลายไปได้ว่า ดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆ เขา
เป็นของเขาเอง เขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพาน เขาไม่ได้เป็นกิเลส กิเลสจริงๆ มรรคผล

นิพพานจริงๆ อยู่ที่ใจ หากก�ำหนดจิตจ่อด้วยสติที่ใจแล้ว จะเห็นความเคลื่อนไหวของ
ทั้งธรรม ทั้งกิเลสในใจ ขณะเดียวกันจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยล�ำดับ
สิ้นกังขาใน มรรค ผล นิพพาน
ก่อนมาพบท่านพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดสกลนคร (ในระยะที่ท่านเรียนปริยัติ
อยู่ที่วัดเจดีย์หลวง) ท่านมีความลังเลสงสัยในใจว่า หากท่านด�ำเนินและปฏิบัติตาม
พระสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านัน้ ท่านจะบรรลุถงึ จุดทีพ่ ระสาวกบรรลุหรือไม่ และบัดนี้
จะยังมีมรรคผลนิพพานอยู่ เหมือนในครั้งพุทธกาลหรือไม่
ท่านพระอาจารย์มั่น พูดเหมือนจะล่วงรู้วาระจิตของท่าน ท่านพระอาจารย์มั่น
จึงแสดงเรื่องมรรคผลนิพพานให้ท่านฟังในคืนแรกนี้เลยว่า
“...ท่านมาหามรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหน? ดินเป็นดิน น�้ำเป็นน�้ำ
ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศ แร่ธาตุต่างๆ เป็นของเขาเอง เขาไม่ได้
เป็นมรรคผลนิพพาน เขาไม่ได้เป็นกิเลส”
“กิเลสจริงๆ มรรคผลนิพพานจริงๆ อยู่ที่หัวใจ ขอให้ท่านก�ำหนดจิตจ่อด้วยสติ
ที่หัวใจ ท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรม ของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจแล้ว
ขณะเดียวกัน ท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยล�ำดับล�ำดา...”
ท�ำให้ท่านเกิดความมั่นใจ และเชื่อแน่ว่า มรรคผลนิพพานมีอยู่จริง ความสงสัย
ในเรื่องนี้ที่เคยค้างคามาแต่เดิมก็หมดสิ้นไป
ในระยะแรกท่านท�ำสมาธิและเกิดเป็นความสุขอย่างยิง่ ไม่อยากจะยุง่ กับอะไร มีความ
พอใจกับการทีจ่ ติ หยัง่ ลงสูค่ วามรูอ้ นั เดียว จนกระทัง่ พระอาจารย์มนั่ ต้องอธิบายว่า สุขใน
สมาธิเหมือนเนื้อติดฟัน ไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้า สมาธิของพระพุทธเจ้าต้องรู้ทั้ง
สมาธิและปัญญา เพราะเป็นสัมมาสมาธิที่ไปถึงนิพพานได้
พิจารณาผ่านกามราคะ
ด้วยความมุ่งมั่นจริงจังดังกล่าว ท�ำให้จิตใจของท่าน ได้หลักสมาธิแน่นหนามั่นคง
ท่านทรงภาวะนี้นานถึง ๕ ปี ไม่ขยับก้าวหน้าต่อ ท่านพระอาจารย์มั่นจึงให้อุบาย
อย่างหนักเพือ่ ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญา ทัง้ ทางอสุภะ (ซากศพ) กระทัง่ ถึง อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ทั้งส่วนหยาบ ส่วนกลาง และส่วนละเอียด จนสามารถรู้เรื่องรู้ราว
ฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยล�ำดับๆ ในช่วงนี้ท่านมีความเพลิดเพลินใน
ความเพียรเพื่อฆ่ากิเลส ชนิดเดินจงกรมไม่รู้จักหยุด ตั้งแต่เช้าหลังจังหันจนกระทั่ง
ปัดกวาดในตอนบ่าย ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย

ท่านพิจารณาด้านอสุภะ มองดูคนมีแต่หนังห่อกระดูก มีแต่เนื้อแต่หนังแดงโร่
ไปหมด ราคะนี้ไม่ปรากฏเลย ค่อยหมดไปๆ โดยไม่บอกกาล บอกเวลา บอกสถานที่ ว่า
หมดไปขณะนั้น เวลานั้น ท่านจึงต้องพลิกเอาสุภะ เดินจงกรมเอารูปสวยๆ งามๆ เข้า
มาบังคับติดแนบกับตัวเอง ท่านเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้ ๔ วันเต็มๆ พอคืนที่ ๔ สัก
๓-๔ ทุ่มล่วงไปแล้ว มันมีลักษณะยุบยับภายในจิต เหมือนจะก�ำหนัดในรูปสวยๆ งามๆ
นั่น แสดงว่ายังไม่สิ้น จากนั้น ก็นั่งก�ำหนดอสุภะไว้ตรงหน้า ตั้งให้คงที่อยู่อย่างนั้น แล้ว
จิตเพ่งดูด้วยความมีสติจดจ่อ ดูว่ากองอสุภะนี้จะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตัวไปไหนมาไหน
พอก�ำหนดเข้าไป อสุภะที่ตั้งอยู่ตรงหน้านั้น มันถูกจิตกลืนเข้ามา อมเข้ามาหาจิต
สุดท้ายเลยรู้เห็นว่า เป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะ จิตตัวไปก�ำหนดว่าอสุภะนั้นน่ะ
มันกลืนเข้ามาๆ เลยมาทีจ่ ติ เสียเองไปเป็น สุภะ และ อสุภะ หลอกตัวเอง จิตก็ปล่อยผลัวะ
ทันที ปล่อยอสุภะ ข้างนอกว่า เข้าใจแล้วทีนี้ เพราะมันขาดจากกัน มันต้องอย่างนีส้ ิ
ดับอวิชชาท�ำลายกรงขังแห่งวัฏฏะ
ท่านได้บรรลุธรรม ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ (ปัจจุบันอยู่ที่ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร)
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุ่มตรง ในพรรษาที่ ๑๖ ซึ่งเป็นปีที่ ๙
แห่งการออกปฏิบัติธรรม ท่านได้เมตตาเล่าขณะจิตที่เกิดขึ้นตอนนั้นว่า
พอสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้ ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาด
ไม่ฝันก็ผุดขึ้นมาภายในใจว่า “ความเศร้าหมองก็ดี ความผ่องใสก็ดี ความสุขก็ดี ความ
ทุกข์ก็ดี เหล่านี้เป็นสมมุติทั้งสิ้น และเป็นอนัตตาทั้งมวลนะ” เท่านั้นแล สติปัญญาก็
หยั่งทราบว่า จิตที่ถูกอวิชชาครอบง�ำอยู่นั้น เป็นสมมุติที่ควรปล่อยวางถ่ายเดียว ไม่ควร
ยึดถือเอาไว้ สุดท้ายก็จะปล่อยวางได้หมด
หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้น บอกเตือนสติปัญญา ผู้ท�ำหน้าที่ตรวจตราอยู่ขณะนั้น ผ่าน
ไปครู่เดียว จิตและสติปัญญา เป็นราวกับว่า ต่างวางตัวเป็นอุเบกขามัธยัสถ์ ไม่กระเพื่อม
ตัวท�ำหน้าที่ใดๆ ในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆ ไม่จดจ่อกับอะไร ไม่เผลอส่งใจไปไหน
ปัญญาก็ไม่ท�ำงาน สติก็รู้อยู่ตามธรรมดาของตน ไม่จดจ่อกับสิ่งใด ขณะจิต สติ ปัญญา
ทั้งสามเป็นอุเบกขามัธยัสถ์นั้นแล เป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิต อันมีอวิชชาเป็นผู้เรือง
อ�ำนาจ ได้กระเทือนและขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบัลลังก์คือใจ กลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้น
มาแทนที่
ยืนยันว่า...ชาตินี้ ชาติหน้า อดีตชาติ มีจริง สภาวะธรรมในใจของท่านขณะนั้น ท่าน
เคยเล่าให้พระภิกษุในวัดป่าบ้านตาดฟังว่า “เกิดความสลดสังเวชภพชาติแห่งความเป็น

มาของตน และเกิดความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้า พระสาวกอรหันต์ทที่ า่ นหลุดพ้นไปแล้ว
ท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้ เราก็เป็นมาอย่างนี้ แต่คราวนี้เป็นความอัศจรรย์ในวาระ
สุดท้าย ได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจ เพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในจิตนั้นแล้ว แต่ก่อนจิต
เคยมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใด บัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแล้ว...”
ตอบแทนพระคุณมารดา
ท่านแนะสอนธรรมะแก่โยมมารดา และให้บวชปฏิบัติธรรม ด้วยหวังอยากให้รู้
เห็นและพบความสุขจากธรรมนี้บ้าง จึงจ�ำเป็นต้องตั้งวัดป่าบ้านตาดขึ้นมา ท่านคอย
เอาใจใส่ดูแลโยมมารดาทั้งทางด้านร่างกาย พวกปัจจัย ๔ อาหาร หยูกยา ปัจจัยใช้สอย
ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทัง้ ให้ค�ำแนะน�ำทางด้านจิตใจด้วยจิตภาวนาอย่างจริงจัง ด้วยระลึกพระคุณ
แม้โยมมารดาจะสิ้นไปแล้วก็ตาม ท่านก็ไม่เคยลืมท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ โดยท�ำบุญ
ในวันคล้ายวันเสียชีวิตประจ�ำทุกปีตลอดมา
ในวาระสุดท้ายก่อนหน้าโยมมารดาจะจากโลกไป ท่ามกลางทุกขเวทนากล้าทีพ่ ร้อม
จะให้สนิ้ ชีวติ ได้ทกุ เมือ่ ท่านได้เข้าเยีย่ ม และถามอาการ โยมมารดาตอบท่านว่า “ร่างกาย
เจ็บไข้ได้ปว่ ยก็จริง แต่ใจนัน้ ใสสว่างกระจ่างแจ้งอยูต่ ลอดเวลา” จึงเป็นทีเ่ ชือ่ แน่ได้วา่
โยมมารดาของท่านได้ทรงอริยธรรมขัน้ ใดขัน้ หนึง่ อย่างแน่นอน นับว่าสมเจตนารมณ์ของ
ท่านทีไ่ ด้ทดแทนพระคุณโยมมารดาอย่างเต็มที่
สงเคราะห์โรงพยาบาล
ด้วยเหตุที่ท่านเคยเห็นสภาพคนไข้ ที่ต่างรอความหวังจากหมอ ว่าเป็นสภาพที่
น่าสงสารมาก เหมือนคนจนตรอกจนมุม เมือ่ วิง่ มาหาหมอ หากไม่มเี ครือ่ งมือทีท่ นั สมัย
ทีด่ พี อ ก็กา้ วไม่ออกรักษาไม่ได้ และสภาพคนชนบทก็เป็นคนยากจนส่วนมาก การบ�ำบัด
รักษาถ้าพอเป็นไปได้ก็ควรให้การรักษาใกล้บ้าน จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองมาก
ในการเดินทาง ตลอดสถานที่พักอาศัยการกินอยู่หลับนอน
ด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้ความเอาใจใส่ต่อสถานพยาบาลต่างๆ ตลอดมาแบบเงียบๆ
จนถึงขณะนี้ท่านได้สงเคราะห์ช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ กว่า ๑๐๐ โรง
โดยทั้งก่อสร้างตึกอาคารผู้ป่วย สงฆ์อาพาธ ห้องผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ตั้งกองทุนศูนย์พิทักษ์
ดวงตา กองทุนสงเคราะห์คนพิการ ซื้อที่ดิน บริจาครถยนต์พยาบาล และเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น เครื่องเอกซเรย์ อุลตร้าซาวด์ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เครื่องช่วยชีวิตเด็ก ช่วย
หายใจเด็กทารก เครื่องคลอด เตียงท�ำฟัน ฯลฯ รวมแบ่งเป็นประเภทๆ ของรายการ
การสงเคราะห์ รวมแล้วกว่า ๕๐๐ รายการ

การสร้างสวนแสงธรรม
ตัง้ อยูท่ พี่ ทุ ธมณฑลสาย ๓ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ผูถ้ วายทีด่ นิ ประมาณ ๑๒ ไร่ แด่
องค์หลวงตา คือ น.อ. สกล รสานนท์ (คุณตา) และแพทย์หญิงอุไรวัณณ์ สุนทรลักษณ์
(คุณยาย) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อเป็นที่พักขององค์หลวงตา เวลาเดินทางมากรุงเทพฯ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินถวายแด่วัด
เกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ในระยะแรกมีการสร้างศาลา ๑ หลัง และกุฏิพระ
๔ หลัง มีสระน�้ำ ๒ สระ
ช่วยเหลือวัดกรรมฐาน ได้แก่
- วัดป่ากกสะทอน จ.อุดรธานี (ซื้อที่ดินให้สร้างวัด ท�ำก�ำแพงวัด สร้างศาลาใหญ่)
- วัดป่านาค�ำน้อย สร้างก�ำแพงล้อมรอบวัด เพือ่ ให้ปลอดภัยส�ำหรับสัตว์และสมบัตภิ ายในวัด
- วัดป่าสุทธาวาส เวลาท่านมากราบรูปสมมุติของท่านพระอาจารย์มั่น ท่านได้
		 น�ำจตุปัจจัยไทยทานต่างๆ ไปสงเคราะห์ช่วยเหลือวัดทุกครั้ง เป็นคุณธรรมของ
		 ท่านที่ท�ำให้ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศต่างรู้สึกทราบซึ้ง ประทับใจ ในแบบฉบับ
		 อันงดงามด้วยกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณ ฯลฯ
สงเคราะห์โรงเรียน
ท่านเมตตาช่วยด้านอาคารเรียน วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง สือ่ การเรียนการสอน และอืน่ ๆ
ตัวอย่างโรงเรียน ได้แก่ ร.ร.สตรีราชินูทิศ ร.ร.บ้านตาด ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์
ร.ร.หนองแสงวิทยา ร.ร.บ้านดงเมือง ร.ร.บ้านหนองตุ เป็นต้น
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ตัวอย่างเช่น สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด ท่านอนุเคราะห์
ให้ตงั้ กองทุนโดยน�ำดอกเบีย้ ออกมาใช้จา้ งพีเ่ ลีย้ งจ�ำนวน ๑๒ คน จ่ายเป็นรายเดือนเริม่ แต่
ปี ๒๕๓๓ สถานสงเคราะห์อื่นๆ เช่น บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สงเคราะห์สัตว์ปา่ ในวัด
โดยเข้มงวดกับพระเณรให้ดูแลเรื่องอาหาร (กล้วย ข้าวสาร) น�้ำ ไม่ให้ขาดตก
บกพร่องแก่สัตว์ เช่น ไก่ป่า กระรอก กระจ้อน กระแต กระต่าย ท่านว่าเรามีปากมีท้อง
มีหิว เขาก็เช่นกันกับเรา เราต้องเมตตาสงสารเขา เขาเกิดมาตามวิบากวาระแห่งกรรม
เขาก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา เราเองก็มีโอกาสกระท�ำผิดพลาดกลายเป็น
สัตว์แบบเขาได้ จึงไม่ควรประมาทกัน แต่ให้เห็นใจสงสารกัน ช่วยเหลือสงเคราะห์กันไป

โครงการผ้าป่าช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงตาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาต่อหลวงตาจากทุกสารทิศ และผู้ที่มีความรักชาติ
รักแผ่นดิน ได้รวบรวมทองค�ำ เงินเหรียญสหรัฐ เงินตราสกุลต่างประเทศ รวมทัง้ เงิน
บาทหลัง่ ไหลเข้าสู่บัญชีช่วยชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๔๑ และมีพิธีปิดโครงการนี้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ โดยมีสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินไปเป็นประธานในพิธี ณ เวทีใหม่
สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร รวมจ�ำนวนทองค�ำที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น ๑๐ ตัน และเงิน
๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มูลค่าประมาณ ๕,๘๐๐ ล้านบาท เพื่อน�ำเข้าคลังหลวง
เป็นทุนส�ำรองเงินตราระหว่างประเทศ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ถือเป็นปูชนียบุคคลทีส่ �ำคัญยิง่ ในพระพุทธศาสนา
เป็นผู้มีคุณูปการต่อชาวไทยอย่างใหญ่หลวง ข้อวัตรปฏิปทาอันหมดจดงดงามย่อม
เป็นเนติแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม การท�ำอัตตัตถจริยา คือ
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ตน ก็ถึงที่สุดแล้ว โดยอยู่จบพรหมจรรย์เสร็จกิจในพระพุทธ
ศาสนา บรรลคุณธรรมขัน้ สูงสุด การท�ำญาตัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ญาติมติ ร
ก็ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว โดยเทศนาอบรมพระเณร และโปรดโยมมารดา จนตัง้ อยูใ่ นอริยภูมิ
การท�ำโลกัตถจริยา คือ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ โลก ก็ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว ด้วยเมตตาธรรม
อันเปีย่ มล้นแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์ ดังเช่น การช่วยเหลือ โรงพยาบาล หน่วยงาน
ราชการ โรงเรียนต่างๆ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ระสบทุกข์ภยั การท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา
การจัดตัง้ เครือข่ายสถานีวทิ ยุเสียงธรรมเพือ่ ประชาชน และทีส่ �ำคัญยิง่ คือ เทศนาธรรม
ทีต่ รงแน่วต่อมรรคผลนิพพาน ถือเป็นธรรมสมบัตอิ นั ลำ�้ ค่า ทีอ่ งค์หลวงตาได้มอบไว้
แก่ปวงศิษย์ทกุ คน
ทีม่ า:

๑.
		
		
		
๒.
		
๓.
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