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ค�ำน�ำ
ในโอกาสชาตกาล ๑๕๐ ปี ของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  
และในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นบุคคล
ของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้จัดท�ำหนังสือ
ชุดธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน จ�ำนวน ๔ เล่ม ดังนี้ :-  
๑. หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ที่เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อเทิดเกียรติคุณของท่าน
๒. หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยายของท่าน
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ซึง่ น�ำมาจากหนังสือทีแ่ จกในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มนั่
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓ แต่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๗) จัดพิมพ์
โดยชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งกองทุนฯ ได้ถ่ายเอกสารเพื่อ
น�ำมาจัดพิมพ์ในครั้งนี้ จากห้องหนังสือหายาก ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบนั มีการเผยแพร่ธรรมะของหลวงปูม่ นั่ ทางเว็บไซต์ตา่ ง ๆ โดยทีผ่ อู้ า่ นไม่ทราบว่า เป็นธรรมะ
จากต้นฉบับจริงหรือไม่ หนังสือเล่มนี้จึงถือว่าเป็นต้นฉบับได้ เนื่องจากได้น�ำมาจากหนังสือที่แจก
ในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มั่น
บางเรื่องที่พิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ได้น�ำมาจากหนังสือบูรพาจารย์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ (พฤศจิกายน
๒๕๔๓) ในอากาสครบรอบวันมรณภาพของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ๕๐ ปี เป็นการบันทึก
ปกิณกธรรมและเกร็ดประวัติขององค์ท่านในปัจฉิมสมัย พิมพ์ที่ บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และ
การพิมพ์ จ�ำกัด กรุงเทพฯ
บางเรือ่ งได้นำ� มาจากหนังสือบูรพาจารย์ ธรรมปฏิปทา และโอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์
มั่น ภูริทตฺตมหาเถร พิมพ์ครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๗) พิมพ์แจกเป็นธรรมทานในโอกาสปีที่ ๖๕
ในวันครบรอบวันละสังขารของท่านพระอาจารย์มั่น (๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) พิมพ์ที่ บริษัท
ชวนพิมพ์ ๕๐ จ�ำกัด กรุงเทพฯ
บางเรือ่ งน�ำมาจากบันทึกบนหินแกรนิต บนกุฏหิ ลวงปูม่ นั่ ทีว่ ดั ป่านาคนิมติ ต์ สกลนคร และ
บางเรื่องน�ำมาจากเว็บไซต์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะของท่านพระอาจารย์มั่น ให้แพร่หลายไป
ในหมู่ผู้สนใจศึกษาเพื่อน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติตาม
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้กล่าวไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทัตตเถระว่า ท่านพระอาจารย์ม่ัน เป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจคน โอวาทข้อหนึ่ง
ที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยกล่าวไว้ใน ภูริทตฺตธรรมฺโมวาท คือ ทาน ศีล ภาวนา ธรรม ทั้ง ๓ นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็น
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ผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ
อย่างแท้จริง
๓. หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ เป็นการรวบรวมเทศนาธรรม บรรยายธรรม และ
บทความธรรมะของพระสงฆ์และฆราวาส เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาธรรมะ
ได้อ่าน ได้ศึกษาแล้ว น้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติตาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคม
ตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือนิพพานสมบัติ
การพิมพ์หนังสือในครัง้ นี้ กองทุนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผทู้ สี่ นใจร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ
ชุดธรรมะ ๒ เล่ม (คือ เล่ม ๑ และ ๒) เพือ่ แจกเป็นธรรมทาน สามารถส่งเงินมาร่วมสนับสนุนการพิมพ์
ในครั้งนี้ได้ และกองทุนฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานโครงการหนังสือธรรมะธรรมทาน คือ
พระอาจารย์น�ำชัย ชยากโร วัดป่าพุทธพจนาราม อ�ำเภอหางดง เชียงใหม่ ท�ำการประชาสัมพันธ์
โพสต์ลงในเฟสบุ๊คของกลุ่มโครงการธรรมะธรรมทานให้กับกองทุนฯ ด้วย
ส่วนหนังสือชุดธรรมะ เล่ม ๓ (เรื่องหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔) กองทุนลักษณา
ลีฬหาชีวะ จะเป็นผู้จัดพิมพ์ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
ในการพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ มีเนื้อหาจ�ำนวนมาก ท�ำให้ไม่สามารถพิมพ์
อยู่ในเล่มเดียวกันได้ กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ จึงแบ่งพิมพ์เป็น ๒ เล่ม คือ เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขออนุโมนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือประวัติ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ในครั้งนี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้แก่พระภิกษุสามเณรวัดต่าง ๆ
ห้องสมุด และสาธุชนทั้งหลาย

วัตถุประสงค์ที่กองทุนฯ จัดพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ ๓ เล่ม มีดังนี้ :๑. ต้องการเทิดเกียรติคุณของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๒. เพื่อรักษาต้นฉบับค�ำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ให้ยังคงอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ
กองทุนฯ จึงได้น�ำต้นฉบับหนังสือแจกในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มั่น มาพิมพ์
เป็นครั้งที่ ๓ (มกราคม ๒๕๖๓) ต่อจากการพิมพ์ครั้งแรก (๓๑ มกราคม ๒๔๙๓) และต่อจาก
การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๓๑ มกราคม ๒๕๒๗)
นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้รวบรวมโอวาทธรรมค�ำสอนและข้อวัตรปฏิบตั ขิ องท่านพระอาจารย์
มั่น ภูริทตฺตเถร จากแหล่งต่าง ๆ เท่าที่สามารถค้นได้มาพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
๓. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์รูปอื่น ๆ
ในยุค ๔.๐ ผ่านการอ่านเทศนาธรรมที่ทางกองทุนฯ ได้ถอดเทปวิดีโอจากช่อง Youtube
น�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรค ผล นิพพาน ในชาติปัจจุบัน ตามความประสงค์ของพระพุทธองค์
ที่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร

4 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

การท�ำหนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทานนั้น มีอานิสงส์สูงมาก กล่าวกันว่า “การให้ธรรมะ
ชนะการให้ทั้งปวง” เพราะผู้ที่ได้ศึกษาเกิดความศรัทธาแล้วน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติตามสามารถ
พ้นทุกข์ได้จริง และอาจส�ำเร็จเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาส�ำเร็จเป็นพระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ได้ในทีส่ ดุ ตามก�ำลังของความศรัทธา วิรยิ ะ สติ
สมาธิ ปัญญา ของแต่ละบุคคล

ชัชวดี คุณารักษ์
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
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สารบัญ
๑. ค�ำน�ำ ของประธานกองทุนลักษณาฯ
๒. ค�ำปรารภ ของเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่หลวงปู่มั่นเคยพักวิเวกหรือจ�ำพรรษา ได้แก่
๒.๑ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๒.๒ พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จัตตภโย)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๒.๓ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
๒.๔ พระครูอุบลคณาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเลียบ อุบลราชธานี
๒.๕ พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
๒.๖ พระอธิการอว้าน เขมโก
เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
๓. ประวัติวัด
๓.๑ ประวัติวัดเลียบ
๓.๒ ประวัติวัดปทุมวนาราม
๓.๓ ประวัติวัดเจดีย์หลวง
๓.๔ ประวัติวัดป่านาคนิมิตต์
๓.๕ ประวัติวัดภูริทัตตถิราวาส
๓.๖ ประวัติวัดป่ากลางโนนภู่
๓.๗ ประวัติวัดป่าสุทธาวาส
๔. เรื่องที่น�ำมาจากหนังสืองานฌาปนกิจศพพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ มีดังนี้ :๔.๑ ชีวประวัติของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เขียนโดยพระอริยคุณาธาร
๔.๒ มุตโตทัย ธรรมเทศนาชุดแรก
บันทึกโดย พระภิกษุวิริยัง และพระภิกษุทองค�ำ ญาโณภาโส
๔.๓ ธรรมเทศนา ชุดปัจฉิมสมัย ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๒
บันทึกโดย พระภิกษุทองค�ำ ญาโณภาโส และพระภิกษุวัน อุตตโม
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ลิขิต ครั้งเมื่ออยู่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๕.๓ Khandha Vimutti and Samangidhamma
Phra Būridatta (Mun)

๑๖๑
๑๗๒
๒๐๒
๒๑๕
๒๒๑

By Ajahn Paññāvaḍḍho

๕.๔ ประวัติพระอาจารย์ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ
๒๓๕
๕.๕ History of Luang Pu Panya Panyawattho or Phra Peter John Morgan ๒๓๙
๖. ข้อวัตรปฏิบัติในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺตเถระ
๒๔๓
จากเว็บไซต์ http://www.luangpumun.dra.go.th/best_practices
๗. ภูริทตฺตธมฺโมวาท      
๒๕๔
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๘. โอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ที่ให้ไว้แก่ศิษยานุศิษย์
๒๖๗
บันทึกธรรมโดยหลวงปู่หลุยส์ จนฺทสาโร
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๙. ประวัติอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ
๒๗๘
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
๑๐. คติธรรมค�ำสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์มั่น
๒๘๔
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
บันทึกจาก ข้อความที่จารึกบนแผ่นหินแกรนิต ที่อยู่บนกุฏิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
วัดนาคนิมิต สกลนคร
๑๑. ผลงานหลวงปู่มั่น (เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าหนองผือ จ.สกลนคร)
๒๘๖
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
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๑๒. เมตตาธรรม
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๑๓. ปกิณกธรรม
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๑๔. เคลื่อนขบวนไปสู่ความจริง
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
๑๕. ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
การถาม-ตอบระหว่างพระธรรมเจดีย์ (ผู้ถาม)
และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร (ผู้ตอบ)
๑๖. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
๑๗. รายชื่อพระเถรานุเถระทั้งพระคณาจารย์ที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่สืบแนวทางปฏิปทา
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
๑๘. อาจาริยธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
๑๙. ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ แสดงธรรม ณ วัดป่าหนองผือ สกลนคร
บันทึกธรรมโดยหลวงปู่หลุยส์ จนฺทสาโร
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๒๙๒
๓๐๕
๓๒๔
๓๓๑
๓๖๑
๓๖๔
๓๖๘
๔๔๙

ค�ำขอบคุณ
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ จนกระทัง่
ท�ำให้หนังสือเสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ :๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
๒. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๓. พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จัตตภโย) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๔. พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
๕. พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย) เจ้าอาวาสวัดเลียบ อุบลราชธานี
๖. พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (พยุง ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
๗. พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ป.ธ. ๙ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่
๘. พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ (พัชรพล ปญฺญาปสฺโต) วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๙. พระอธิการอว้าน เขมโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
๑๐. พระอธิการชัยวัฒน์ ฐิตญาโณ เจ้าอาวาสวัดป่ากลางโนนภู่ สกลนคร
๑๑. พระอธิการน�ำชัย ชยากโร (เติมศิริเกียรติ) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจนาราม เชียงใหม่

คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา

อาจารย์ประคอง สุวรรณาภา

ประธาน

ผศ.ชัชวดี คุณารักษ์

รองประธาน อาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
คณะท�ำงาน รุ่งทิวา บุญปั๋น
บัญฑิตา จรเวชวานิช
มัทนียา มหาวงค์
ชนัณชิดา บุญปั๋น
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ประวัติวัดเลียบ

ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ ถนนเขื่อนธานี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด
คณะสงฆ์ธรรมยุต มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา จากหลักฐาน และบันทึกของพระเดชพระคุณ
พระโพธิญาณมุนี (สุธีร์ ภทฺทิโย) กล่าวว่าวัดนี้ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๑ จ.ศ. ๑๒๑๐
ร.ศ. ๖๗ ปีวอก สัมฤทธิ์ศก ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
(ไม่พบหลักฐานที่เป็นเอกสารการขอตั้ง) เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมือง ในแนวกั้นแม่น�้ำมูล ซึ่งต่อมา
คือ ถนนเขื่อนธานีนั่นเอง
ส่วนทีม่ าของชือ่ วัดนัน้ พระโพธิญาณมุนี ท่านสันนิษฐานไว้วา่ น่าจะเป็นวัดซึง่ สร้างเลียบคูเมือง
เพราะลักษณะของแนวริมแม่นำ�้ มูลซึง่ เป็นชัน้ สูงแล้วจึงลาดต�ำ่ ลงมา ทางทิศเหนือเป็นแอ่งอยูร่ ะหว่าง
แนวถนนศรีณรงค์ ในบริเวณซึง่ เรียกขานกันว่าหลุบยางใหญ่ มีหนองน�ำ้ อยู่ เรียกว่าหนองนกทา อีกทัง้
ยังมีชื่อของถนนเขื่อนธานีปรากฏอยู่ แต่ก็มีบางท่านสันนิษฐานว่า ชื่อวัดนั้นอาจมาจากกิริยาอาการ
เดินไปตามริมขอบคูเมืองของหลวงปู่เสาร์
เดิมเป็นส�ำนักสงฆ์สายวิปัสนา เมื่อส�ำนักสงฆ์แห่งนี้มีอายุได้ ๔๔ ปี มีเจ้าอาวาสปกครองมา
๑๐ รูป จนถึงยุคท่านพระอาจารย์ทิพย์เสนา ทิพฺพเสน (แท่นทิพย์) เป็นเจ้าอาวาส หลังจากท่าน
มรณภาพลง ก็ไม่มีพระสงฆ์องค์ใดครองส�ำนักสงฆ์แห่งนี้อีกต่อไป จึงเป็นเหตุให้วัดเลียบต้องร้างไป
เป็นเวลาเกือบปี
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ในสมัยพระยาสิงหเทพ มาเป็นข้าหลวงก�ำกับราชการเมืองอุบลราชธานี จึงให้ทา้ วสิทธิสารบุญชู
คือ พระอุบลกาลประชานิจ กับเมืองแสนอุน่ กรมช้างทองจัน พร้อมด้วยญาติวงศ์พากันมาปฏิสงั ขรณ์
วัดเลียบขึน้ แล้วนิมนต์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร พระอาจารย์ฝา่ ยวิปสั สนามาครองวัด หลวงปูเ่ สาร์
กนฺตสีลเถร ได้บกุ เบิกเสริมสร้างขึน้ เป็นวัดธรรมยุต เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๔ ในรัชกาลที่ ๕ ภายในมีพระครู
วิเวกพุทธกิจ (เสาร์) เป็นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร ภายนอกมีพระอุบลการประชานิจ
(บุญชู พรหมวงศานนท์) พระสุรพลชยากร (อุ่น) ท้าวกรมช้างทองจัน และสังการีจารปัจฌา
สังการีจารเกษ และทายิกา ได้พร้อมกันมีศรัทธาขยายพืน้ ทีว่ ดั เพิม่ เติม โดยสร้างรัว้ รอบวัด เสนาสนะ
และถาวรวัตถุ
ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺสีลเถร ขอพระราชทานเป็นวิสุงคามสีมา โดยท้าวสิทธิสารและเพี้ยเมือง
จัน ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นวิสุงคามสีมา ตามพระราชโองการที่ ๘๗/๓๐๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๔๓๙ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

เสนาสนะและถาวรวัตถุ
ในวัดมีเสนาสนะและถาวรวัตถุ ดังนี้:พระประธานปูนปั้น
(หน้าตัก ๑.๙๙ เมตรสูง ๒.๙๙ เมตร)
พัทธสีมา
หอแจก
หอฉัน
กุฏิ
โป่งหล่อด้วยทองส�ำริด

๑ องค์
๑ รูป
๑ หลัง
๑ หลัง
๔ หลัง
๑ ลูก
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ตู้พระไตรปิฎกลายรดน�ำ้
๑ หลัง
มีค�ำจารึกอักษรธรรมว่า พระครูเสาร์พร้อมด้วยสัทธิวิหาริกเป็นผู้ซ่อมแปงริจณา ได้จ้าง
ท้าวจันสีสุราชเป็นผู้เขียนลายโกเมด เจียผู้ผัวนางบุญตา พร้อมใจกัน ขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายไปสู่
พระนิพพาน นิพพานปัจจัยโยโหตุ... (ข้อความลบเลือน)
ธรรมาสน์
๒ หลัง
และยังได้ทำ� การปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด ได้แก่ :ต้นมะพร้าว
จ�ำนวน
ต้นหมาก
จ�ำนวน
ต้นมะม่วง
จ�ำนวน
ต้นขนุน
จ�ำนวน
ต้นมะปราง
จ�ำนวน

๒๑๐ ต้น
๖๐ ต้น
๔๐๐ ต้น
๓๒๘ ต้น
๒๕ ต้น

ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
หลวงปู่เสาร์ในฐานะเจ้าอาวาสก็ได้ขอพระราชทานขอเป็นวิสุงคามสีมา โดย ท้าวสิทธิสาร
และเพี้ยเมืองจัน ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นวิสุงคามสีมาตามพระราชโองการที่ ๘๗/๓๐๓
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ร.ศ. ๑๑๕ พุทธศักราช ๒๕๓๕ ตรงกับปีที่ ๒๔ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ดังรายละเอียดพระบรมราชโองการพระราชทานวิสงุ คามสีมา
วัดเลียบ
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ที่ ๘๗/๓๐๓
มีพระบรมราชโองการประกาศไว้แก่ชนทั้งปวงว่า ที่เขตรพระอุโบสถวัดเลียบแขวงเมือง
อุบลราชธานี โดยยาว ๗ วา กว้าง ๕ วาท้าวสิทธิสารกับเพีย้ เมืองจัน กรมการเมืองอุบลราชธานี ได้ให้
กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอเปนทีว่ สิ งุ คามสีมา พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงยินดีอนุโมทนา อนุญาต
แล้ว โปรดให้กรมการปักก�ำหนดให้ตามประสงค์ ทรงพระราชอุทศิ ทีน่ นั้ ให้เปนวิสงุ คามสีมา แยกเปน
แผนกหนึง่ ต่างหากจาก พระราชอาณาเขตร เปนทีว่ เิ สศส�ำหรับพระสงฆ์แต่จาตุทศิ ทัง้ สี่ ท�ำสังฆกรรม
อุโบสถกรรมเปนต้น
พระราชทานตั้งแต่ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคมรัตนโกสินทรศก ๒๙ / ๑๑๕
พระพุทธสาสนกาล ๒๔๓๙ พรรษาเปนวันที่ ๑๐๓๖๓ ในรัชกาลปัจจุบันนี้
		

(พระปรมาภิไธย)

พัฒนาวัดเลียบ
หลวงปูเ่ สาร์ กนฺตสีโล ซึง่ ต่อมาได้รบั สมณศักดิเ์ ป็น “พระครูวเิ วกพุทธกิจ” นับเป็นผูท้ มี่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเลียบ ท่านได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจพัฒนาวัดเรื่อยมา อาทิ
ปี พ. ศ. ๒๔๓๔ ได้ทำ� การปั้น “พระพุทธจอมเมือง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตัก
๑.๙๙ เมตร สูง ๒.๙๙ เมตร ประดิษฐานไว้ในศาลาการเปรียญ (หอแจก)
ปี พ. ศ. ๒๔๓๕ ได้ท�ำการก่อสร้างอุโบสถ (สิมไม้) ซึ่งเป็นอุโบสถขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว
๑๒ เมตร ก่อสร้างด้วยไม้ หลังคามุงสังกะสี มีเฉลียงโดยรอบ
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ปี พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๓๗ ได้ท�ำการแกะสลักพระพุทธรูป เป็นพระไม้ปางสมาธิ ฐานกว้าง
๓๒ เซนติเมตร ยาว ๕๒ เซนติเมตร สูง ๒๖.๗ เซนติเมตร องค์พระหน้าตักกว้าง ๔๘.๕ เซนติเมตร
สูง ๘๘.๕ เซนติเมตร ศิลปะรัตนโกสินทร์อทิ ธิพลลาว ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ (สิมไม้)
และในช่วงเดียวกันนี้ก็ได้ท�ำการแกะสลักพระพุทธรูปยืน ปางประทานอภัย ศิลปะรัตนโกสินทร์
อิทธิพลลาว ด้วยอีกองค์หนึ่ง
วัดเลียบ ได้รับการพัฒนาโดยการน�ำของเจ้าอาวาสรูปต่อ ๆ มาโดยล�ำดับกระทั่งในปี พ.ศ.
๒๕๐๖ อุโบสถ (สิมไม้) ที่หลวงปู่เสาร์สร้างไว้ ช�ำรุดทรุดโทรมมาก จนไม่สามารถซ่อมแซมได้
พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (สุธีร์ ภทฺทิโย) เจ้าอาวาสในสมัยนั้นจึงได้รื้อถอนลง และได้
เริ่มลงมือก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
อุโบสถหลังใหม่มขี นาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สูง ๒๗.๕ เมตร ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๐๖ ด้วยทุนทรัพย์ก่อสร้างครั้งแรก ๘๐, ๐๐๐ บาทเศษ
การก่อสร้างได้ดำ� เนินการเรื่อยมาเท่าที่ทุนทรัพย์จะอ�ำนวยให้ กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๗
พล.ท.อัมพร จินตกานนท์ ได้น�ำกฐินมาทอดถวาย ได้ปัจจัยมาด�ำเนินการก่อสร้างประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท และจากทุนทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่วม การก่อสร้างอุโบสถจึงแล้วเสร็จ
สมบูรณ์
อุโบสถหลังใหม่ทำ� การประกอบพิธผี กู พัทธสีมาฝังลูกนิมติ เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒
สิน้ งบประมาณ ๑๒ ล้านบาทเศษ โดยอุโบสถหลังใหม่นไี้ ด้ประดิษฐานพระประธานนามว่า  “พระพุทธ
จอมเมือง” ที่หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ได้ท�ำการปั้นไว้
ต่อมา วัดเลียบได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีโดยก�ำหนดเขต กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๑๙๖
วัดเลียบได้มพี ระภิกษุสามเณรจ�ำพรรษาสืบต่อมา เป็นวัดฝ่ายธรรมยุตทีส่ บื ทอดเจตนารมณ์ของ
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ต้นธารแห่งพระสายกัมมัฏฐานองค์ส�ำคัญ สืบต่อมาจนตราบกระทั่งปัจจุบัน

สถานที่ส�ำคัญในวัดเลียบ
๑. เสาพระเจ้าอโศก
มู ล เหตุ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งเสาศิ ล าจารึ ก พระเจ้ า อโศกมหาราชในครั้ ง นี้ เกิ ด จากการเดิ น ทางไป
ประเทศอินเดียของคุณสุขวิช-คุณผิวผ่อง รังสิตพล จึงได้ทราบว่าเสาพระเจ้าอโศกนี้มีความส�ำคัญ
ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยุคนี้มาก เพราะเมื่อพระพุทธศาสนาได้หายไปจากประเทศอินเดีย
นานถึง ๗๐๐ ปี กระทั่งคนอินเดียลืมไปแล้วนั้น คนในประเทศอื่น ๆ กลับรู้จักพระพุทธศาสนาดีกว่า
คนในแดนภารตะ เมื่อจะฟื้นฟูก็ได้อาศัยเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชนี้เป็นเครื่องบ่งชี้
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จุดต่าง ๆ เสาพระเจ้าอโศกนี้มีอายุ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว
หากไม่มเี สาพระเจ้าอโศกมหาราชบอกไว้กย็ ากทีใ่ ครจะบอก
ว่าสถานที่แห่งนั้น ๆ คืออะไรเป็นศาสนสถานในศาสนาใด
อีกประการหนึ่ง ด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีที่มี
ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงเป็นพุทธมามกะ
และอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีบุญญาธิการดั่งพระเจ้าอโศก
มหาราชยุคปัจจุบัน จึงสมควรเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏ
อยู่ในแผ่นดินนี้ไปอีกตราบนานเท่านาน
ด้วยความเคารพบูชาเทิดทูนที่มีต่อองค์หลวงปู่เสาร์
กนฺตสีโล พระมหาเถระรูปส�ำคัญ ซึ่งถือก�ำเนิดที่จังหวัด
อุบลราชธานี มีข้อวัตรปฏิบัติอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่
ชาวโลกในฐานะแม่ทัพธรรมพระกัมมัฏฐาน และมีศิษย์
อันลือชือ่ คือ หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต ได้มาถวายตัวเป็นศิษย์ ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ จึงควรจารึกคุณงามความดี
ลงในเสาศิลาจารึกไว้ ณ วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นสถานที่หลวงปู่เสาร์
กนฺตสีโล เคยเป็นเจ้าอาวาส เพื่อประกาศชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านทั้งสองให้ปรากฏอยู่ในดินแดน
พุทธแห่งนี้ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนคนไทย ให้ชื่นชมบูชาและปฏิบัติตามสืบไป
ค�ำจารึกในเสาพระเจ้าอโศก

ด้านหน้า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
รัชกาลที่ ๙

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิราชาแห่งอินเดีย ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงอุปถัมภ์
ทุกศาสนา พระองค์ได้ทรงปักเสาหินไว้ในพุทธสถาน ๘๔,๐๐๐ เสา น้อมเป็นพุทธบูชา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีวงศ์ ทรงเป็นพุทธมามกะ และ
ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาท�ำให้ประชาชนคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดุจพระเจ้าอโศกมหาราช
เสาพระเจ้าอโศกมหาราชนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมฉลองทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี พระพุทธศักราช ๒๕๔๙ เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา
ด้านหลัง
“คนไทยเป็นศาสนิกที่ดีทั่วกัน ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจ�ำชาติ”
รัชกาลที่ ๙
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วัดเลียบแห่งนี้พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล อยู่จ�ำพรรษาบ�ำเพ็ญเพียรนาน ๑๐ ปี ระหว่าง
พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๔๕ พระอาจารย์เป็นพระวิปัสสนากรรมฐานผู้ทรงเกียรติคุณ ควรแก่การบูชา
มีปฏิปทาควรแก่การยึดถือ มีศิษย์อันลือชื่อ คือ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล เป็นที่ศรัทธายิ่งของปวงชนชาวอีสาน มีอัธยาศัยชอบสงบวิเวก
มุ่งสอนศิษย์เพื่อความหลุดพ้น สอนประชาชนให้รักสันติ ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนาประจ�ำชาติไทย
บัดนี้พระศรีญาณโสภณแห่งวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ พระครูอุบลคณาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเลียบ และ นายสุขวิช-นางผิวผ่อง รังสิตพล เห็นสมควรสร้างเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศก
เป็ นการเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช องค์ อัค รศาสนูปถัมภก แห่งพระราชอาณาจักรไทย ทรงครองราชย์ ๖๐ ปี และประกาศเกียรติคณ
ุ พระอาจารย์
เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ประดิษฐาน ณ วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙. ๑๙ น.
๒. รูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

มูลเหตุการณ์ก่อสร้าง
เนื่องจากวัดเลียบเป็นวัดที่มีหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมีหลวงปู่มั่น
ภูรทิ ตฺโต มาศึกษาวิปสั สนาทีว่ ดั นีก้ บั หลวงปูเ่ สาร์ กนฺตสีโล เป็นเวลานานถึง ๑๑ พรรษา จึงกล่าวได้วา่
วัดเลียบเป็นสถานที่ปฐมวิปัสสนากัมมัฏฐานแห่งแรกของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต โดยมีหลวงปู่เสาร์
กนฺตสีโล เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์คอยประสิทธิประสาท วิชาความรู้
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เมือ่ พระวีระชัย อริญชโย หรือ พระครูอบุ ลคณาภรณ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสวัดเลียบ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สืบต่อจากอดีตเจ้าอาวาสรูปก่อนที่มรณภาพ (เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๒) ในขณะที่ท่านมีอายุ ๒๕ ปี พรรษา ๕ พระครูอุบลคณาภรณ์เป็นผู้ที่มีความศรัทธาใน
วัตรปฏิบัติปฏิปทา หลวงปู่เสาร์ กนตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเป็นที่มาของการสร้างเจดีย์ฯ
และรูปเหมือนเพือ่ ถวายองค์หลวงปูท่ งั้ สอง ให้เป็นปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทสี่ ำ� คัญของวัด เพือ่ ให้
ญาติโยมที่เข้ามาในวัดเลียบได้ร�ำลึกถึงธรรมะของพระพุทธองค์ที่ท่านได้น้อมน�ำมาสั่งสอน
๒.๑ การสร้างรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

การสร้างรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล มี ๔ ระยะ กล่าวคือ
ระยะแรก มีการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นองค์ทองเหลือง และอัญเชิญมา
ประดิษฐาน ภายในอุโบสถ ร่วมกับอัฐิธาตุของท่าน (ที่รักษาไว้ตั้งแต่เมื่อหลวงพ่อพระโพธิญาณมุนี
เป็นเจ้าอาวาส)
ระยะทีส่ อง ต่อมาในระยะทีพ่ ระครูอบุ ลคณาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส มีผสู้ ร้างรูปเหมือนหลวง
ปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นหุ่นขี้ผึ้งถวายวัด จึงมีการน�ำรูปเคารพหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ที่เป็นองค์เดิม
(องค์ทองเหลือง) ไปถวายให้กับวัดบ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชานี เพราะเป็นวัด
บ้านเกิดของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ซึ่ง ตอนนั้นก็ยังไม่มีรูปเหมือนของท่านประดิษฐานอยู่
ระยะทีส่ าม รูปหุน่ ขีผ้ งึ้ หลวงปูเ่ สาร์ ทีม่ ผี สู้ ร้างถวายขึน้ ในระยะทีส่ อง ได้ชำ� รุดไปตามกาลเวลา
จนต้องน�ำไปซ่อม ในระหว่างนั้นพอดีมีญาติโยมท่านหนึ่ง มีจิตศรัทธาสร้างหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เสาร์
กนฺตสีโล องค์ใหม่มาถวายวัดเลียบ และได้น�ำมาประดิษฐานในเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานที่สร้าง
ขึ้นใหม่ แทนองค์ที่ชำ� รุดชั่วคราว
26 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ระยะที่สี่ รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ที่ประดิษฐานในเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานที่
สร้างขึ้นใหม่ แทนองค์ที่ช�ำรุดชั่วคราวนั้น เจ้าภาพเขาท�ำขึ้นเพื่อประดิษฐานที่หอไตรพิพิธภัณฑ์
(ซึง่ มีตพู้ ระไตรปิฎก) ร่วมกับพระพุทธรูปทีห่ ลวงปูเ่ สาร์แกะสลัก ร่วมกับพระพุทธรูปทีก่ รมสรรพสิทธิ
ประสงค์และเจ้าจอมมารดาทับทิมมาถวาย รวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยเก่า แต่เนื่องจากหุ่นขี้ผึ้ง
ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล องค์เดิมนั้นช�ำรุด และได้น�ำไปซ่อม จึงน�ำมาประดิษฐานไว้แทนเป็นการ
ชั่วคราว
ดังนั้นพระครูอุบลคณาภรณ์ จึงอนุญาตให้คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ สร้างรูปเหมือนหลวงปู่
เสาร์ กนฺตสีโล เนื้อส�ำริดขึ้นมา เพื่อประดิษฐานที่เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
แทนหุ่นขี้ผึ้งองค์เดิมที่ตั้งไว้ชั่วคราวแทนหุ่นขี้ผึ้งองค์ที่ช�ำรุด โดยมีอาจารย์เดชา สายสมบูรณ์ เป็น
ผู้ออกแบบ ปั้น และหล่อ เช่นเดียวกับรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
๒.๒ การสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
การก่อสร้างอนุสรณ์สถานเริ่มต้นขึ้น โดยมีนายไพศาล คุนผลิน เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
เพื่อหาทุนทรัพย์สร้าง มีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันเกิดหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีพิธีฉลองสมโภช
เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน
ส�ำหรับรูปทรงของเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ที่พระครูอุบลคณาภรณ์
ออกแบบนั้น เป็น เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานสี่เหลี่ยมย่อมุม อันหมายถึงจตุรารักษ์ คือ ๑. ระลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย ๒. เจริญเมตตา ๓. เจริญอสุภ และ ๔. เจริญมรณสติ ซึ่งองค์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
ใช้เป็นหลักธรรมในการปฏิบัติ
ระเบียงโดยรอบ ท�ำเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม ขนาด ๑๒.๔๐ x ๑๒.๔๐ เมตร เข้าในหลักธรรม
อายตนะ ๑๒ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. อายตนะภายใน มี ๕ คือ ตา ๑ หู ๑ จมูก ๑ ลิ้น ๑ กาย ๑ ใจ ๑
๒. อายตนะภายนอก มี ๖ คือ รูป ๑ เสียง ๑ กลิน่ ๑ รส ๑ โผฏฐัพพะ ๑ ธรรมารมณ์ ๑
ตัวเลข ๔๐ หมายถึง กัมมัฏฐาน ๔๐ แห่งการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
กัมมัฏฐาน คือสิ่งที่ใช้ฝึกสมาธิ หรืออุบายกลวิธีเหนี่ยวน�ำสมาธิ สิ่งที่เอามาก�ำหนดเพื่อให้จิตสงบ
ส่วนต่อมาคือตัวอาคาร ซึ่งมีขนาดกว้าง-ยาวเท่ากับ ๗ x ๗ เมตร ซึ่งเลข ๗ นี้ หมายถึง
หลักธรรม สัปปุริสธรรม ๗ คือ ๑. เป็นผู้รู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา) ๒. เป็นผู้รู้จักผล (อัตถัญญุตา)
๓. เป็นผู้รู้จักตน (อัตตัญญุตา) ๔. เป็นผู้รู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) ๕. เป็นผู้รู้จักกาล (กาลัญญุตา)
๖. เป็นผู้รู้จักบริษัท (ปริสัญญุตา) ๗. เป็นผู้รู้จักบุคคล (บุคคลัญญุตา)
ส�ำหรับผนังอาคาร เป็นรูปดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเมืองอุบลราชธานี คันทวย ปั้น
เป็นรูปไก่ คือปีเกิดหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล คือ ปีระกา
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ไพบูลย์

ในส่วนของหน้าบันทั้ง ๔ ด้าน หมายถึงหลักธรรม สัมมัปปธาน ๔ คือ
๑. สังวรปธาน เพียรระวังหรือเพียรปิดกั้นยับยั้งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
๒. ปหานปธาน เพียรละหรือเพียรก�ำจัดบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญหรือเพียรก่อให้เกิดกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจน

หน้าบันแต่ละด้านจะบอกถึงเรื่องราวของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล คือ
ทิศตะวันออก หมายถึง องค์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ซึ่งเกิดวันจันทร์
ทิศใต้ หมายถึง องค์หลวงปู่เสาร์ นั้นท่านคิดเลื่อมใสในคณะธรรมยุต ท่านจึงได้ญัตติเป็น
พระภิกษุฝ่ายธรรมยุต โดยมีพระเทวธมมี (ม้าว) วัดศรีทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ จึงมีตราคณะธรรมยุต
ติดไว้เพื่อแสดงความเลื่อมใสในคณะธรรมยุต
ทิศตะวันตก หมายถึง องค์หลวงปู่เสาร์ เกิดปีระกา
ทิศเหนือ หมายถึง หลักธรรมพรหมวิหารธรรม เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หลักธรรมนี้
องค์หลวงปู่เสาร์ปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
ในส่วนยอดเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน เป็นยอดแปดเหลี่ยม เข้าหลักธรรมอริยมรรค ๘ 
ซึ่งเป็นหลักธรรมที่องค์หลวงปู่เสาร์ กนตสีโล ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติตนให้บรรลุธรรม คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
คือ ความเข้าใจถูกต้อง
๒. สัมมาสังกัปปะ
คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง
๓. สัมมาวาจา
คือ การพูดจาถูกต้อง
๔. สัมมากัมมันตะ
คือ การด�ำรงชีพถูกต้อง
๕. สัมมาอาชีวะ
คือ การด�ำรงอาชีพถูกต้อง
๖. สัมมาวายามะ
คือ ความเพียรถูกต้อง
๗. สัมมาสติ
คือ การระลึกประจ�ำใจถูกต้อง
๘. สัมมาสมาธิ
คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง
การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
ส่วนสุดท้ายคือ ปลียอด เป็นกลีบ ๓ ชั้น หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา
๓. รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
หลังจากการสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในใจ
ของพระครูอบุ ลคณาภรณ์ ยังมีอกี สิง่ หนึง่ ทีย่ งั ติดค้างอยู่ นัน่ คือ อยากสร้างเจดียว์ หิ ารอนุสรณ์สถาน
และรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เคียงคู่กัน ในฐานะที่หลวงปู่มั่น เป็นศิษย์เอกหลวงปู่เสาร์ และ
ครั้งหนึ่งก็เคยมาฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ที่วัดเลียบแห่งนี้
28 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

พระครูอบุ ลคณาภรณ์ เล่าว่า เรือ่ งการสร้างเจดียว์ หิ ารอนุสรณ์สถาน และรูปเหมือนหลวงปูม่ นั่
ภูริทตฺโต นั้นอยู่ในใจมานานเหมือนกัน ก็ได้แต่คิด ความเป็นไปได้นั้นแทบมองไม่เห็น เพราะว่าทาง
วัดเพิ่งจะสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ไป จึงไม่มีก�ำลังทรัพย์ จะปรึกษากับ
ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ก็เกรงจะถูกครหาว่า “ได้คืบจะเอาศอก”
“ตอนนั้น เมื่อไม่เห็นว่ามีวี่แวว อาตมภาพจึงได้แต่ตั้งสัจจอธิษฐานขอบุญบารมีหลวงปู่มั่น
ว่าถ้าอาตมาได้มีบุญวาสนาที่จะสร้างอนุสรณ์สถานถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ขอสิ่งที่ได้ตั้งสัจจอธิษฐานนั้นจงเป็นจริงและสําเร็จเทอญ การจะทํานั้นไม่ได้หวังสิ่งใด เพียงแต่
ขอเทิดทูนพระคุณครูบาอาจารย์ ถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชา แด่
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ”
“ด้วยน้อมสักการบูชาอย่างยิ่ง เพราะครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สายพระกัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น
ได้มาศึกษาวิปัสสนาธุระ ณ สถานที่แห่งนี้ อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สาธุชนทั้งหลายจะได้จารึกว่า
วัดเลียบแห่งนี้ ในอดีตเป็นบ่อเกิดแห่งพระอริยสงฆ์ ผู้ทรงคุณค่าแห่งการเคารพสักการบูชา เทิดทูน
แห่งการปฏิบัติ”
เจ้าอาวาสวัดเลียบได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไม่ได้บอกใคร จนกระทั่งมีคุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์
ซึง่ เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี และได้มโี อกาสมาท�ำบุญทีว่ ดั เลียบตัง้ แต่ยงั เป็นเด็กกับพ่อแม่ มากราบ
ขอโอกาสพระครูอุบลคณาภรณ์ เป็นผู้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นและสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน
หลวงปู่มั่น ถวายวัดเลียบ
๓.๑ การสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
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ผู้เป็นปฏิมากรในการปั้นรูปเหมือน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คือ อาจารย์เดชา สายสมบูรณ์
เป็นอาจารย์สอนวิชาประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
อาจารย์เดชาเป็นผูท้ ไี่ ด้เคยร่วมงานสร้างรูปเหมือนเป็นพุทธบูชามาหลายครัง้ เช่น การสร้าง
รูปเหมือน พระมหากัสสปเถระ ที่วัดป่าขันติธรรม อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน และการสร้างรูป
แกะสลักหินทราย พระโพธิสตั ว์โพธิมงคล วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ�ำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ ๒o มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพิธีเททองหล่อรูปส�ำริด โดยมีพระมงคลกิตติธาดา
เป็นองค์ประธานในพิธี ณ วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อหล่อเสร็จแล้วจึงอัญเชิญ
รูปเหมือนหลวงปูม่ นั่ ไปตกแต่งทีโ่ รงหล่อจนส�ำเร็จเรียบร้อย เป็นรูปเหมือนทีม่ คี วามสวยงาม จากนัน้
พระครูอุบลคณาภรณ์และญาติโยม ร่วมอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่มั่นไปยังวัดเลียบ เมื่อวันที่ ๒๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.๒. การสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
มีการวางศิลาฤกษ์ เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งตรงกับขึ้น ๙ ค�่ำ  เดือน ๑๐ จากนั้นก็ด�ำเนินการก่อสร้างต่อทันที โดยทุกสิ่ง
ทุกขั้นตอนในการท�ำงาน สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
การออกแบบเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คณะผู้ด�ำเนินการก่อสร้าง
ได้ปรึกษากันว่า น่าจะมีรูปแบบที่คล้ายกับเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล โดย
ตั้งอยู่เคียงข้างกับเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เพียงแต่เจดีย์วิหารอนุสรณ์
สถานที่สร้างขึ้นใหม่นี้ จะมีความสูงไม่เท่ากัน เนื่องจากเล็งเห็นว่า หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต นั้นเป็น
ลูกศิษย์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ความสูงของเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานจึงไม่ควรจะสูงเกินกว่า
พ่อแม่ครูบาอาจารย์
เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ออกแบบโดย พระครูอุบลคณาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเลียบ สร้างเป็นจัตรุ มุข ๔ ด้าน ผนังวิหารโดยรอบปัน้ เป็นบัว ๔ เหล่า ตัวอาคารขนาด
๗ x ๗ เมตร บันได ๓ ทาง จั่ว ๔ ด้าน ยอดเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานท�ำเป็นพระธาตุพนม สูงจาก
ฐานถึงยอดฉัตร ๑๓ เมตร
ซึ่งตัวเลขทั้งหมดที่ปรากฏนี้ ล้วนมีความหมายแห่งการบรรลุธรรมขององค์หลวงปู่มั่น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :ระเบียงโดยรอบ ท�ำเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม ขนาด ๑๒.๔๐ x ๑๒.๔๐ เมตร เข้าในหลักธรรม
อายตนะ ๑๒ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ :๑. อายตนะภายใน มี ๖ คือ ตา ๑ หู ๑ จมูก ๑ ลิ้น ๑ กาย ๑ ใจ ๑
๒. อายตนะภายนอก มี ๖ คือ รูป ๑ เสียง ๑ กลิ่น ๑ รส ๑ โผฏฐัพพะ ๑ ธรรมารมณ์ ๑
ส�ำหรับเลข ๔๐ หมายถึง กัมมัฏฐาน ๔๐ แห่งการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ซึ่งค�ำว่า
กัมมัฏฐานนีห้ มายถึง สิง่ ทีใ่ ช้ฝกึ สมาธิ หรืออุบายกลวิธเี หนีย่ วน�ำสมาธิ สิง่ ทีเ่ อามาก�ำหนดเพือ่ ให้จติ สงบ
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ส่วนต่อมาคือ ขนาดความกว้าง-ยาว ของตัวอาคาร ก�ำหนดขนาดไว้ ๗ x ๗ เมตร
โดยเลข ๗ นี้ หมายถึงหลักธรรม โพชฌงค์ ๗ หมายถึง ธรรมทีเ่ ป็นองค์ประกอบ เป็นเครือ่ ง
สนับสนุนให้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้เป็นเครื่องปลุกใจให้รู้ให้ตื่น ให้เบิกบาน ไม่ให้กิเลสครอบงํา ให้มืด
บอด หลับใหลหดหู่ หรือฟุ้งซ่าน ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ เรียกว่า โพชฌงค์ ๗ คือ
๑. สติ
มีความรู้สึกเต็มที่
(ไม่ฝันไปหรือมีสติวิปลาส)
๒. ธัมมวิจยะ
มีปัญญาชนธรรม
(ไม่ใช่คาดคะเนหรือเดา)
๓. วิริยะ
มีความเพียรพยายาม
(ไม่ใช่เป็นไปโดยบังเอิญ)
๔. ปีติ
มีความอิ่มใจ
(ไม่ใช่ทําด้วยความน้อยเนื้อต�่ำใจ)
๕. ปัสสัทธิ
มีความสงบใจ
(ไม่ใช่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน)
๖. สมาธิ
ต้องมีสมาธิ
(ไม่ใช่เกิดจากอาการอย่างอื่น)
๗. อุเบกขา
ต้องปล่อยวางอารมณ์
(ไม่ใช่ด้วยการยึดถือ)
โพชฌงค์ นอกจากเป็นสูตรที่ใช้สวดให้คนปกติได้ฟังเพื่อเตือนสติแล้ว ยังสามารถใช้สวดให้
ผูป้ ว่ ยฟังเพือ่ การรูจ้ กั ปลง รูจ้ กั วาง ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ซึง่ จ�ำให้อาการป่วยทุเลา หรือหายป่วยไปได้ในทีส่ ดุ
ดังมีตำ� นานกล่าวถึงโพชฌงค์สตู รว่า ครัง้ หนึง่ พระมหากัสสปเถระอาพาธหนัก พระบรมศาสดาเสด็จ
ไปเยี่ยมแล้วทรงแสดงโพชฌงค์สูตรให้ฟัง พระมหากัสสปเถระก็หายจากอาการอาพาธ
รัตนสัมโพชฌงค์ หรือ จักรีแก้ว ๗ ประการ คือ ๑. จักรแก้ว ๒. ช้างแก้ว ๓. ม้าแก้ว
๔. มณีแก้ว ๕. นางแก้ว ๖. ขุนคลังแก้ว ๗. ขุนพลแก้ว เป็นคู่บารมี เจ้าจักรพรรดิ ฉันใด แก้ว
๗ ประการ คือ ๑. สติแก้ว ๒. ธัมมวิจยะแก้ว ๓. วิริยะแก้ว ๔. ปีติแก้ว ๕. ปัสสัทธิแก้ว ๖. สมาธิแก้ว
๗. อุเบกขาแก้ว ย่อมเป็นคู่บารมีขององค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ฉันนั้น
และเป็นเครื่องบรรลุธรรมขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ด้วยเช่นกัน นี่คือที่มาของตัวเลข
๗ x ๗ เมตร ของตัวอาคาร
นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่เป็นรูปปั้นประดับวิหาร โดยพระครูอุบลคณาภรณ์ ได้กําหนดไว้เป็น
รูปเหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายที่ได้มาแสดงอนุโมทนาแห่งการบรรลุธรรมของพระอริยสงฆ์
องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ส�ำหรับ ผนังตัวอาคารรอบนอก ปั้นเป็น ดอกบัว ๔ เหล่า ได้แก่
๑. ดอกบัวที่อยู่พ้นน�ำ้ คือ พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็
สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบกับดอกบัวเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที เรียกว่า
อุคฆฏิตัญญู
๒. ดอกบัวทีอ่ ยูป่ ริม่ น�ำ้ คือ พวกทีม่ สี ติปญ
ั ญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เมือ่ ได้ฟงั ธรรมแล้ว
พิจารณาตามและได้รบั การฝึกฝนเพิม่ เติม จะสามารถรูแ้ ละเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ชา้ หากเป็นดอกบัว
ก็จะบานในวันถัดไป เรียกว่า วิปจิตัญญู
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๓. ดอกบัวที่อยู่ใต้น�้ำ คือ พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว
พิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่น
ประกอบด้วยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ หากเปรียบเป็นดอกบัว ในวันหนึ่ง
ข้างหน้า ซึ่งจะค่อย ๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ เรียกว่า เนยยะ
๔. ดอกบัวทีจ่ มอยูก่ บั โคลนตม คือ พวกทีไ่ ร้สติปญ
ั ญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟงั ธรรม
ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือยังขาดศรัทธา ปสาทะ ไร้ซงึ่ ความเพียร หากเปรียบกับดอกบัว ก็ยงั แต่
จะตกเป็นอาหารของเต่า ปลา ไม่มีโอกาสขึ้นพ้นน�้ำเพื่อเบ่งบาน เรียกว่า ปทปรมะ
บัวทั้ง ๔ เหล่านี้ จะเป็นเครื่องเตือนสติมนุษย์ว่าจะเลือกเป็นบัวเหล่าใด
ส่วนต่อมาคือ จัตรุ มุข ๔ ด้านของวิหาร หมายถึง อริยสัจ ๔ หรือความจริงทีม่ อี ยู่ ๔ ประการ
คือ การมีอยูข่ องทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และหนทางน�ำไปสูค่ วามดับทุกข์ โดยมีรายละเอียด
ของความจริงแต่ละอย่าง คือ
๑. ทุกข์ คือ การมีอยู่ของทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ล้วนเป็นทุกข์ ความโศกเศร้า ความ
โกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัว และความผิดหวัง ล้วนเป็นทุกข์ การพลัดพราก
จากของที่รักก็เป็นทุกข์
๒. สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ เพราะอวิชชา ผู้คนจึงไม่สามารถเห็นความจริงของชีวิต
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ การเข้าใจความจริงของชีวิต น�ำไปสู่การดับความเศร้าโศก
ทั้งมวล อันยังให้เกิดความสงบและความเบิกบาน
๔. มรรค คือ หนทางน�ำไปสู่ความดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรค ๘ ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยง
ด้วยการด�ำรงชีวติ อย่างมีสติ ความมีสตินำ� ไปสูส่ มาธิและปัญญา ซึง่ จะปลดปล่อยให้พน้ จากความทุกข์
และความโศกเศร้าทั้งมวล นี่เป็นหลักแห่งการบรรลุธรรมหลวงปู่มั่น
ต่อมาในส่วนของ หน้าบัน เล่าถึงเรื่องราวของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ทิศตะวันออก แสดงความหมายถึง การที่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้น้อมกาย น้อมใจ
น้อมวาจา ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ณ วัดเลียบ
ทิศใต้ หมายถึง สมัยทีห่ ลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตโต มาถวายตัวเป็นศิษย์กบั หลวงปู่ เสาร์ ณ วัดเลียบ
ท่านได้สุบินนิมิตว่า มีม้าสีขาวตัวหนึ่งวิ่งมาจากไหนไม่ทราบ ท่านก็ขึ้นขี่ม้าขาวทันที ม้าก็พาท่าน
วิ่งห้อเต็มเหยียดไปกลางทุ่ง การที่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้ขี่ม้าขาวนั้น หมายถึงการเดินทางไปสู่
ความบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว
ทิศเหนือ หมายถึง ม้าขาวนัน้ ได้พาหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต ไปพบตูพ้ ระไตรปิฎก ตัง้ อยูต่ รงหน้า
ม้าก็หยุดลงตรงนั้น แต่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ยังมิได้เปิดตู้พระไตรปิฎกนั้น ท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นเสียก่อน
การที่ม้าขาวน�ำท่านไปพบตู้พระไตรปิฎกแต่ไม่ได้เปิดดูตู้นั้น คือท่านไม่ได้ถึงปฏิสัมภิทาญาณ ถ้าเปิด
ตู้นั้นดู ก็จะแตกฉานกว่านี้ นี่เป็นเพียงพบตู้ ก็ถึงเพียงปฏิสัมภิทานุศาสน์ มีการสอนผู้อื่นบ้างเท่านั้น

32 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

แสดงให้เห็นว่า ท่านสุบินนิมิตนี้ เป็นบุพนิมิต บอกความมั่นใจในการท�ำความเพียรของท่าน เมื่อแรก
อุปสมบท
ทิศตะวันตก หมายถึง การก�ำเนิดแห่งองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คือ ปีมะแม
อีกส่วนส�ำคัญและโดดเด่นของเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต นั่นคือ
ยอดเจดีย์ โดยก�ำหนดรูปแบบให้เป็น “พระธาตุพนม” ด้วยมูลเหตุดงั ที่ พระอุบลคณาภรณ์ ได้เล่า
ให้ฟังว่า ครั้งหนึ่ง ราวปี พ.ศ. ๒๔๔๔ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ธุดงค์กลับจาก
ประเทศลาวโดยข้ามมาบริเวณท่าข้าม เพือ่ มายังนครพนม และได้จำ� พรรษาอยูบ่ ริเวณทีป่ จั จุบนั นีค้ อื
วัดพระธาตุพนม
“สถานที่ขณะนั้นมีพระเจดีย์อยู่แล้ว แต่เป็นบริเวณป่ารกทึบ มีต้นไม้ใหญ่ และเถาวัลย์
ปกคลุมพระเจดีย์ ไม่มีใครเข้าไปบูรณะถากถาง เพราะกลัวอาถรรพ์”
“ช่วงที่คณะหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หยุดพักเพื่อบ�ำเพ็ญสมณธรรม ณ บริเวณนั้น กลางคืน
ประมาณ ๔-๕ ทุ่ม จะมีแสงสีเขียวเป็นวงกลมขนาดเท่าลูกมะพร้าว และมีรัศมีสว่างเป็นทางผุดออก
จากยอดพระเจดีย์ แล้วก็ลอยห่างออกไปสุดสายตา ถึงช่วงตี ๓-๔ แสงนั้นจะลอยกลับเข้ามาจนถึง
องค์พระเจดีย์แล้วก็หายเข้าองค์พระเจดีย์”
“เห็นดังนั้น หลวงปู่เสาร์จึงพูดว่า “ที่พระเจดีย์นี้ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอน
หลังจากนั้น หลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่นจึงได้ชักชวนชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายในละแวกนั้น
มาช่วยกันถากถางท�ำความสะอาดรอบบริเวณองค์พระธาตุพนม” พระอุบลคณาภรณ์ เล่าไว้
และนี่คือ มูลเหตุที่ยอดเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ออกแบบ เป็นรูป
พระธาตุพนม โดยที่ฐานพระธาตุพนมนั้นเป็นดอกบัวคว�่ำบัวหงาย หมายถึง บูรพาจารย์หลวงปู่
เสาร์และหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยก�ำเนิด และได้เจริญรอยตามแห่ง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รอบพระธาตุปั้นเป็น ดอกบัวทั้ง ๔ ด้าน อันหมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่ง
พระพุทธศาสนา ตราบเท่า ๕,๐๐๐ วัสสา
ปลียอดพระธาตุ เป็นดอกบัว ๓ ชั้น หมายถึง พระรัตนตรัย อันประกอบด้วย พระพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า
ความสูงของพระธาตุพนมจําลอง จากฐานถึงยอดฉัตร ๑๓ เมตร อันหมายถึง ธุดงควัตร
๑๓ ที่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้ยึดหลักในการปฏิบัติธุดงควัตร ได้แก่
๑. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
๒. ถือการนุ่งห่มผ้าสามฝันเป็นวัตร
๓. ถือการบิณฑบาตเป็นวัตร
๔. ถือการบิณฑบาตไปโดยล�ำดับแถวเป็นวัตร
๕. ถือการฉันจังหันมื้อเดียวเป็นวัตร
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 33

๖. ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็นวัตร
๗. ถือการห้ามภัตตาหารที่เขาน�ำมาถวายภายหลังเป็นวัตร
๘. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
๙. ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร
๑๐. ถือการอัพโภกาสที่แจ้งเป็นวัตร
๑๑. ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร
๑๒. ถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็นวัตร
๑๓. ถือเนสัชชิกังคธุดงค์ คือการไม่นอนเป็นวัตร
ดังนัน้ เจดียว์ หิ ารอนุสรณ์สถานหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต มีทงั้ ความงาม แล้วยังมีความหมาย
ธรรมอันลึกซึ้งที่พุทธศาสนิกชนจึงสดับ อีกทั้งยังเป็นปูชนียสถานที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งในเมือง
อุบลราชธานี
พระอุบลคุณาภรณ์ กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับการก่อสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน เพื่อบูชา
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครั้งนี้ว่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนา
ด�ำเนินเดินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ ธุดงค์จาริกไปตามวนาป่าเขา เพื่อผลานิสงส์ ในการ
เพิม่ พูนบารมีธรรมแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ มรรคผลนิพพาน เพือ่ สงเคราะห์โลกและ
สรรพสัตว์ เป็นเนื้อนาบุญแห่งพระศาสนา เป็นขุนพลกล้าแห่งกองทัพพระกัมมัฏฐานที่มีคุณูปการ
อเนกอนันต์ ตราบนิรันดร์สมัย
“ในการก่อสร้างเจดียว์ หิ ารอนุสรณ์สถานถวายแด่หลวงปูเ่ สาร์ กนฺตสีโล, หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต
และรูปเหมือน หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ในครั้งนี้ เพื่อบ่งชี้ให้เห็นคุณค่าแห่ง
คุณความดี น้อมระลึกถึงปฏิปทาแห่งการปฏิบัติ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตามรอยองค์ท่านสืบไป และเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงไว้ว่า ครั้งอดีต มีพระอรหันต์ได้มา
บ�ำเพ็ญเพียรสมณธรรม ณ สถานที่แห่งนี้”
จะเป็นเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานที่ให้ผู้คนได้มาน้อมร�ำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่เสาร์
และหลวงปู่มั่น พระอรหันต์ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระภิกษุที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ
เพราะธรรมและคุณความดีของท่านยังสถิตอยู่
อยู่ที่ว่า พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะยึดเป็นหลักปฏิบัติหรือไม่
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“การสร้างพระพุทธรูป และรูปเหมือนของพระอริยสงฆ์นนั้ ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ให้ใครมากราบไหว้
อ้อนวอนบนบานร้องขอ เพราะแบบนั้นไม่ใช่พระพุทธศาสนา อยากให้การกราบไหว้น�ำมาซึ่ง พุทธา
นุสติ, ธัมมานุสติ, สังฆานุสติ ให้เป็นการเตือนสติ เตือนตน เตือนใจ ว่าเราเป็นชาวพุทธ ที่ยังโชคดี
มีบุญ ได้อยู่ในประเทศที่พระพุทธศาสนายังหยั่งรากฝังลึก เจริญรุ่งเรือง พระธรรมยังปรากฏชัด ยังมี
ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอน ยังมีสังคมที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม ยังมีอยากให้ได้น้อมร�ำลึกถึงธรรมะของ
พระพุทธองค์ถึงบูรพาจารย์ แล้วน�ำมาเป็นกรอบการด�ำเนินชีวิต รักษากาย วาจา ใจ อย่างไร ให้อยู่
ในธรรม อยู่ในความดี”
“เพราะการบูชาใด ๆ ก็ไม่เลิศเท่า ‘ปฏิบัติบูชา’ ซึ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง”
“วัดเลียบ เป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาร์ท่านมาบูรณะ หลวงปู่มั่นมาฝากตัว
เป็นศิษย์ หวังว่าการสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานของท่านที่นี่ จะท�ำให้ผู้คนรุ่นหลังได้น้อมร�ำลึกถึง
ท่านและน�ำธรรมะค�ำสั่งสอนไว้ไปปฏิบัติ” คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ กล่าว
สิง่ สาํ คัญสุดทีอ่ าจารย์เดชา สายสมบูรณ์ ในฐานะผูป้ น้ั รูปเหมือนหลวงปูเ่ สาร์ กนุตสีโล และ
หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต อยากเห็นคือ การได้มรี ปู เหมือนครูบาอาจารย์ที่ ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั ชิ อบ
ให้ลูกศิษย์ลูกหาคนรุ่นหลังได้กราบไหว้บูชา ร�ำลึกถึงหลักธรรมค�ำสอนของครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็น
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า
“และถ้าน�ำไปปฏิบตั ติ ามจริงในการด�ำเนินชีวติ ก็จะช่วยธ�ำรงพระพุทธศาสนาได้สบื ไป”

ล�ำดับเจ้าอาวาส
ล�ำดับที่
รายนาม
เริ่ม พ.ศ. สิ้นสุด พ.ศ.
๒๔๓๕
๒๔๔๕
๑ พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล)
๒๔๕๒
๒ พระมหาเสนามหาเสโน (ไม่ปรากฏภาพเขียนและภาพถ่าย) ๒๔๔๕
๒๔๕๒
๒๔๘๒
๓ พระอาจารย์วิชิตอักษร คมฺภีโร (ขัมภรัตน์)
(ไม่ปรากฏภาพเขียนและภาพถ่าย)
๔ พระอาจารย์สนธิ สุวโจ
๒๔๘๒
๒๔๙๘
๕ พระโพธิญาณมุนี (สุธีร์ ภทฺทิโย)
๒๔๙๘
๒๕๓๑
๒๕๓๓
๒๕๓๗
๖ พระครูธรรมธรมาโนช โชติโก (ทรัพยานนท์)
๒๕๓๙
๒๕๔๑
๗ พระอธิการไพโรจน์ อิทฺธุปาโท (สุรพัฒน์)
๘ พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย บุตราช)
๒๕๔๒
ปัจจุบัน
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ประวัติ
อัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ
อัฐิท่านพระอาจารย์ม่ัน ซึ่งท่านได้มรณภาพและท�ำฌาปนกิจศพ ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัด
สกลนคร พระอาจารย์สงิ ห์ เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน ซึง่ เป็นศิษย์ทา่ นพระอาจารย์มนั่ และพระอาจารย์
สิงห์ ผู้นี้ได้เป็นหัวหน้าคณะบรรดาพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาในภาคอีสาน มีจังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น ได้ไปร่วมในงานฌาปนกิจศพ พ.ศ. ๒๔๙๓ และได้รับส่วนแบ่งอัฐิและเถ้าถ่าน
เพลิงมาแจกให้ตามหัวหน้าวัดต่างๆ เหลือนัน้ ก็ได้แจกให้แก่อบุ าสกอุบาสิกา นายวัน และนางทองสุก
คมนามูล เจ้าของร้านสิริผล ประตูชุมพล นครราชสีมา และเจ้าของโรงแรมสุทธิผล หลังสถานี
นครราชสีมา ก็ได้รับส่วนแจกจากพระอาจารย์สิงห์ด้วย เมื่อได้รับแจกแล้ว ก็ได้หาโกศมาสองโกศ
และได้นําอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นใส่ลงนั้น แล้วนําไปเก็บไว้บูชาสองแห่ง คือ ที่ร้านสิริผลแห่งหนึ่ง
โรงแรมสุทธิผลแห่งหนึ่ง และได้รับส่วนแบ่งจากพระอาจารย์ฝั้น พระอาจารย์กงมา มาเพิ่มอีก
ต่อจากนั้นก็ไม่ได้เปิดดู
นายวัน คมนามูล ชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์ฝ่ายฆราวาสของท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทตฺตเถร ได้นําผงอัฐิท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร บรรจุไว้บูชาที่บ้าน ต่อมาได้แปรสภาพ
กลายเป็นพระธาตุท่านอาจารย์พระมหาบัว ได้พิจารณาและนมัสการ
จนถึงเมื่อนายวัน และนางทองสุก คมนามูล ได้เดินทางไปจังหวัดสกลนคร ได้รับอัฐิส่วนศีรษะ
๑ ชิ้น ของท่านพระอาจารย์มั่น จากท่านมหาทองสุก วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนครมา จึงได้เปิด
โกศเพื่อบรรจุในที่อันเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตรงกับขึ้น ๔ ค�่ำ  เดือน ๑๒
ขณะนั้น อัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งมีอยู่เดิมได้หายไป เหลืออยู่เพียงเถ้าและถ่านไฟ และกระจก
เท่านัน้ ส่วนอัฐไิ ด้หายไป (กลายไปเป็นธาตุ เหมือนธาตุสาวก) และมีวตั ถุเหมือนกับธาตุสาวกทัง้ หลาย
มาแทนที่ในโกศนั้น เป็นจ�ำนวน ๒๒ องค์ เจ้าของนึกสงสัย จึงได้สอบถามลูกหลานที่ร่วมกัน ใครได้
เอาธาตุมาใส่เพิม่ เติมหรือไม่ ก็ได้รบั ค�ำปฏิเสธว่าไม่มใี ครไปแตะต้องเลย จึงเกิดความสงสัย ไปเปิดโกศ
ที่อยู่โรงแรมสุทธิผลดูจะเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่ เมื่อเปิดดูก็เห็นเป็นธาตุเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในร้าน
ศิรผิ ล ส่วนกระดูกนัน้ หายไปคงเหลือแต่เถ้าถ่านไฟเช่นเดียวกันอีก จึงได้เทออกนับดู ปรากฏว่ามีธาตุ
จ�ำนวน ๓๑๕ องค์ รวมทั้งสองแห่งเป็น ๓๓๗ องค์ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในสมัยปัจจุบันซึ่งใคร ๆ
ไม่นึกเลยว่าจะเป็นไปได้  
ดังนั้น จึงได้พิมพ์ประกาศไว้ เพื่อท่านผู้สนใจจะได้พิสูจน์ดู ตามหลักฐานที่ได้อ้างไว้ข้างบนนั้น.
เขียนโดย พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร เกี่ยวกับ
อัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ (ศรีดา พิมพ์-ทาน)
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ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทตฺตเถร เกี่ยวกับอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ ดังนี้
...ท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์สําคัญองค์หนึ่ง ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับผ่าน
ไปแล้ว เวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจบรรดาศิษย์ทั้งพระและ
ฆราวาสเป็นอย่างดีตลอดมา เราพอทราบได้ตามที่มีผู้มาเล่าให้ฟัง ขณะจิตคิดจะทําความชั่วบ้าง
ขณะจิตกําลังลุกเป็นไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้าง ขณะเกิดความเคียดแค้นอย่างสุดขีด
จะตัดสินใจฆ่าคนอยู่ในนาทีนั้นบ้าง พอระลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นมาได้เท่านั้น เหตุการณ์ที่
เป็นอยู่ภายในเหล่านั้น ราวกับน�้ำดับไฟ สงบลงทันทีทันใด และเห็นโทษแห่งความผิดของตัวขึ้น
ในขณะนัน้ อยากก้มลงกราบองค์ทา่ นทันทีทรี่ ะลึกได้ สิง่ ทีค่ ดิ ว่าจะทํานัน้ เลยหายราวกะปลิดทิง้ นีเ่ ป็น
ฝ่ายฆราวาสเล่าให้ฟงั แม้ทมี่ ไิ ด้เล่าก็เข้าใจว่ายังมีอยูม่ าก และสามารถแก้ความผิดของตัวได้ในลักษณะ
เดียวกัน ด้วยอํานาจความระลึกถึงท่านด้วยความเคารพเลื่อมใส ส่วนพระที่ได้รับความยับยั้งใจ
ไปตามเพศของตน เพราะอาํ นาจความเชือ่ ความเลือ่ มใสในท่าน ก็เข้าใจว่ามีจาํ นวนไม่นอ้ ยเช่นเดียวกัน
เท่าที่ท่านอบรมคนให้เป็นคนดีนั้นนับจํานวนไม่ถ้วน เริ่มแต่วันท่านอุปสมบทและสั่งสอนมาจนถึง
วันมรณภาพ ถ้านับเวลาสั่งสอนผู้คนพระเณรก็ไม่ต�่ำกว่า ๔๐ ปี ในระหว่าง ๑ ปี ถึง ๔๐ ปีนั้น มี
พระเณร และฆราวาสมารับการอบรมกับท่านมากเพียงไร เฉพาะพระทีม่ หี ลักฐานมัน่ คงทางด้านจิตใจ
และข้อปฏิบัติมีจํานวนมากมาย ท่านอาจารย์เหล่านี้จะเป็นครู อาจารย์สั่งสอนผู้คนพระเณรให้มี
หลักยึดต่อไปในอนาคต ซึ่งสืบเนื่องมาจากท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ให้กําเนิดความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกมาก่อน มิฉะนั้นก็หาทางเดินไม่ได้แม้ตัวเอง โดยไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่นให้เป็นคน
ดีได้เลย ด้วยเหตุนี้ การวางรากฐานจิตใจให้มั่นคงต่อเหตุผลอรรถธรรมความถูกต้องดีงามเป็นขั้น ๆ
จึงเป็นงานชิ้นใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้นใด ๆ ในโลกที่พวกเราเคยทําและเคยบ่นกันว่ายาก ๆ
เพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้พาดําเนินเท่านั้น หลักใหญ่ของงานทุกแขนงและ
ทุกชิ้นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงานผิดถูกชั่วดีอีกว่าใครเป็นผู้บงการ
และพาดําเนินถ้าไม่ใช่ใจ ถ้าใจเป็นผู้ชี้ขาดและพาดําเนิน ใจได้รับการศึกษาอบรมพอทราบเรื่อง
ของตัวเกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีอย่างไรบ้าง เพียงไร จึงจะประคองตัวและงานนั้น ๆ ไปด้วยความ
ราบรื่นชื่นใจตลอดความปลอดภัยอันเกิดจากผลงานที่ตนทําทุกอย่าง เมื่อกล่าวถึงจิตใจ บรรดาท่าน
ที่เคยทราบความลึกซึ้งหนาบางของท่านพระอาจารย์มั่นมาบ้างแล้ว จะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจ
ระลึกไว้มิได้ลืม ทั้งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจากไปแล้ว อดระลึกถึงความกตัญญูกตเวที
ในท่านมิได้อย่างแน่นอน แม้ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลย
ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจคน อาจพูดได้ว่าเกือบทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกจุดสําคัญของโลกด้วย เพราะใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอรรถด้วยธรรมด้วย
ดีความเสียหายไม่ค่อยมี หรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่า จิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วแน่ใจว่า
ความเสียหายไม่มี ทั้งงานและผลของงานก็เป็นที่แน่ใจ โลกที่ได้รับการพัฒนาจิตใจไปพร้อม ๆ กัน
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ด้วยดีย่อมเป็นโลกที่เจริญจริง ประชาชนมีความสงบสุข มิใช่เจริญแต่ด้านวัตถุอย่างเดียว แต่ใจร้อน
เหมือนไฟ มีแต่การเบียดเบียนทําลายกัน เอารัดเอาเปรียบกัน ฉ้อโกงกัน เร็วยิ่งกว่าเจ้าบอนนี่ขึ้น
โลกพระจันทร์ ซึง่ ไม่ผดิ อะไรกับความเจริญแห่งไฟในแดนนรก ถ้ายังไม่ทราบว่าแดนนรกมีความเจริญ
ด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหน ก็ควรดูโลกที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจซึ่งมีแต่ความรุงรังไปด้วย
สิ่งสกปรกที่ระบายออกจากท่อไอเสียคือใจ ความประพฤติ การกระท�ำทุกด้านเป็นสิ่งขวางโลก
ขวางธรรม ขวางหู ขวางตา ขวางใจไปหมด ไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลย เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนา
ฉะนั้น ท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นเพียงบริวาร
ของใจเท่านั้น เมื่อพัฒนาใจดีแล้ว การระบายออกทางกายวาจา ความประพฤติ การกระทําตลอด
ทุกด้าน ย่อมกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจ โลกย่อมมีความสงบสุขสมกับคนฉลาด
ด้วยจิตพัฒนาปกครองโลก ปกครองตน โดยทางเหตุผลอรรถธรรม
ความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรม จะฉลาดเพียงไรยังไม่ควรเป็นที่ไว้ใจและชมเชยโดย
ถ่ายเดียวได้ แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาว พระอาทิตย์ พระจันทร์บนฟ้าได้ ก็ยัง
ไม่ถือเป็นจุดสําคัญ ความฉลาด ถ้ายังขึ้นระบายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกเพื่อความเดือดร้อนแก่ตน
และผูอ้ นื่ อยูอ่ ย่างไม่สาํ นึกตัวว่าเป็นความผิด ความรูค้ วามฉลาดนัน้ ยังไม่อาจเลยภูมขิ องสัตว์เดียรัจฉาน
ทีเ่ คยเป็นอยูด่ ว้ ยการเบียดเบียนและกัดฉีกกันกินโดยถือว่าเป็นความฉลาด และเป็นความสุขของเขา
ซึ่งอยู่ในภูมินั้น ๆ ความฉลาดที่รับรองกันตามหลักเหตุผลที่ยังตนและโลกให้เจริญนั้น ไม่จําเป็นต้อง
ออกใบประกาศนียบัตรให้โชว์ก็ได้ แต่การระบายออกทางใจและความประพฤติสิ่งกระทําอันเป็นไป
เพือ่ ตนและโลกได้รบั ความสุขความเย็นใจด้วยนัน้ ถือว่าเป็นผลงานทีอ่ อกจากความฉลาดอย่างแท้จริง
และเป็นประกาศนียบัตรอยู่ในตัวพร้อมแล้ว ไม่จําต้องหาใบประกาศมาบังหน้าและอวดโลกเพื่อ
อํานาจในทางผิดอย่างลึกลับ ซึ่งผลคือความเดือดร้อนของผู้ได้รับมิได้เป็นของลับ ๆ ไปด้วย แต่เป็น
ความทุกข์ร้อนอยู่อย่างเปิดเผย ดังที่เห็น ๆ กันอยู่อย่างเต็มตา รู้อยู่อย่างเต็มใจ นอกจากไม่พูดกัน
เท่านั้น ทั้งนี้หากมิใช่โทษของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือใจแล้ว ใครจะเชื่อกันได้ลงคอว่า
การพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วยทั้งใจที่รกรุงรังด้วยสนิมคือกิเลส ความเห็นแก่ตัวและพวกพ้องของตัว
ทาํ ให้โลกเจริญ ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุขโดยทัว่ กันดังนี้ นอกจากคน ตายหมดความรูส้ กึ ดีชวั่ ทุกอย่าง
แล้วเท่านั้นจะไม่มีความขัดใจและคิดแย้งการกระทําดังที่ว่า เมื่อนํามาเทียบระหว่างผู้มีการพัฒนา
ทางใจกับผู้ไม่ได้พัฒนาทางใจเลย การงานและผลของงานต่างกันราวฟ้ากับดิน ฉะนั้น พระพุทธเจ้า
จึงไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพื่อความเหาะเหินเดินอากาศ ดําดินดําน�้ำ  เหาะข้ามทะเลต่าง ๆ ว่า
เป็นผู้ฉลาดเลื่องลือ แต่ทรงชมเชยผู้พยายามฝึกอบรมตนโดยวิธีต่าง ๆ เพื่อความดีงาม จะเป็นทาง
สมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตามด้วยความรอบคอบต่อการระบายออกทางความประพฤติการกระทํา
มิให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่นว่าเป็นผู้ฉลาด เพราะความน่าอยู่ของโลกทั่วไปย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจ
เป็นหลักใหญ่ แม้ร่างกายและความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ จะมีอดบ้างอิ่มบ้างตามคติธรรมดาของโลก
อนิจจํ  แต่ก็ยังน่าอยู่ เพราะผู้พาอยู่พาไปคือใจ มีความสุขเท่าที่ควร ไม่แผดเผาเร่าร้อนจนทําให้คิด
อยากย้ายภพย้ายชาติ ย้ายบ้านเรือนและสถานที่อยู่ต่าง ๆ
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ปัญหาเรื่องอัฐิท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์เสาร์ กลายเป็นพระธาตุ ปรากฏว่า
จะกระจายไปในที่ต่าง ๆ จนทําให้เกิดความสงสัยกันก็มี ในระยะอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ ๆ
บางท่านมาถามว่า อัฐิของพระอรหันต์ก็ดี ของสามัญชนก็ดี ต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกัน ส่วนอัฐิ
ของสามัญชนทําไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้ เฉพาะอัฐิของพระอรหันต์ทําไมจึงกลายเป็นพระธาตุ
ได้ ทัง้ สองนีม้ คี วามแปลกต่างกันอย่างไรบ้าง ก็ได้อธิบายให้ฟงั เท่าทีส่ ามารถแต่เพียงโดยย่อว่า เรือ่ งอัฐิ
นัน้ ปัญหาส่วนใหญ่ขนึ้ อยูก่ บั ใจเป็นสาํ คัญ คําว่า จิต แม้เป็นจิตเช่นเดียวกัน แต่มอี าํ นาจและคุณสมบัติ
ต่างกันอยู่มาก คือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิต เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ส่วนจิตของสามัญชน
เป็นเพียงสามัญจิต เป็นจิตที่มีกิเลสโสมมต่าง ๆ เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครองอยู่ในร่างใด และ
จิตเป็นจิตประเภทใด ร่างนั้นอาจกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไป เช่นจิต
พระอรหันต์เป็นจิตทีบ่ ริสทุ ธิ์ อาจมีอาํ นาจซักฟอกธาตุขนั ธ์ให้เป็นธาตุทบี่ ริสทุ ธิไ์ ปตามส่วนของตน
อัฐทิ า่ นจึงกลายเป็นพระธาตุได้ แต่อฐั ขิ องสามัญชนทัว่ ๆ ไป แม้จะเป็นธาตุดนิ เช่นเดียวกัน แต่จติ
ผู้เป็นเจ้าของเต็มไปด้วยกิเลส และไม่มีอาํ นาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของบริสทุ ธิไ์ ด้ อัฐจิ ึงกลาย
เป็นธาตุขนั ธ์ทบี่ ริสทุ ธิไ์ ปไม่ได้ จาํ ต้องเป็นสามัญธาตุไปตามจิตของคนมีกเิ ลสอยูโ่ ดยดี หรือจะเรียก
ไปตามภูมิของจิตภูมิของธาตุว่า อริยจิต อริยธาตุ และสามัญจิต สามัญธาตุ ก็คงไม่ผิด เพราะ
คุณสมบัติของจิต ของธาตุ ระหว่างพระอรหันต์กับสามัญชนต่างกัน อัฐิจําต้องต่างกันอยู่โดยดี
ผู้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้น ทุกองค์เวลานิพพานแล้วอัฐิต้องกลายเป็นพระธาตุด้วยกัน
ทัง้ สิน้ ดังนี้ ข้อนีผ้ เู้ ขียนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนัน้ ทุก ๆ องค์ เฉพาะจิตท่านทีส่ าํ เร็จพระอรหัตตภูมิ
เป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่สําเร็จ ส่วนร่างกายที่เกี่ยวโยงไปถึงอัฐิเวลาถูกเผาแล้วจะกลาย
เป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกันทุกองค์หรือไม่ ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างระหว่างกาลเวลาที่บรรลุถึงวัน
ท่านนิพพานมีเวลาสัน้ ยาวต่างกัน องค์ทบี่ รรลุแล้วมีเวลาทรงขันธ์อยูน่ าน เวลานิพพานแล้วอัฐยิ อ่ ม
มีทางกลายเป็นพระธาตุได้โดยไม่มปี ญ
ั หา เพราะระยะเวลาทีท่ รงขันธ์อยู่ จิตทีบ่ ริสทุ ธิก์ ย็ อ่ มทรงขันธ์
เช่นเดียวกับความสืบต่อแห่งชีวติ ด้วยการทาํ งานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย มีลมหายใจเป็นต้น
และมีการเข้าสมาบัติประจําอิริยาบถ ซึ่งเป็นการซักฟอกธาตุขันธ์ให้บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตน
โดยลําดับด้วยในขณะเดียวกัน เวลานิพพานแล้วอัฐิจึงกลายเป็นพระธาตุดังที่เห็น ๆ กันอยู่ ส่วน
องค์ทบี่ รรลุแล้วมิได้ทรงขันธ์อยูน่ านเท่าทีค่ วรแล้วนิพพานไปเสียนัน้ อัฐทิ า่ นจะกลายเป็นพระธาตุ
ได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่นานหรือไม่ เป็นความไม่สนิทใจ เพราะจิตไม่มีเวลา
อยูก่ บั ธาตุขนั ธ์นานและมิได้ซกั ฟอกด้วยสมาธิสมาบัตดิ งั กล่าวมา ท่านทีเ่ ป็นทันทาภิญญา คือรูไ้ ด้ชา้
ค่อยเป็นค่อยไป เช่น บ�ำเพ็ญไปถึงขัน้ อนาคามีผลแล้วติดอยูน่ านจนกว่าจะก้าวขึน้ ขัน้ อรหัตตภูมไิ ด้
คือต้องพิจารณาท่องเที่ยวไปมาอยู่ในระหว่างอรหัตมรรคกับอรหัตผล จนกว่าจิตจะชํานิชํานาญ
และมีกําลังเต็มที่จึงผ่านไปได้ ในขณะที่กําลังพิจารณาอยู่ในขั้นอรหัตมรรคเพื่ออรหัตผล ก็เป็น
อุบายวิธีซักฟอกธาตุขันธ์ในตัวด้วย เวลานิพพานแล้วอัฐิอาจกลายเป็นพระธาตุได้ ส่วนท่านที่
เป็นขิปปาภิญญา คือรู้ได้เร็วและนิพพานไปเร็วหลังจากบรรลุแล้ว ท่านเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าอัฐิจะ
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กลายเป็นพระธาตุได้หรือประการใด เพราะจิตทีบ่ ริสทุ ธิไ์ ม่มเี วลาทรงและซักฟอกธาตุขนั ธ์อยูน่ าน
เท่าที่ควร ส่วนสามัญจิตของสามัญชนทั่ว ๆ ไปนั้น ไม่อยู่ในข่ายที่อัฐิจะควรแปรเป็นพระธาตุได้
ด้วยกรณี ใด ๆ จึงขอกล่าวเท่าที่กล่าวผ่านมาแล้ว
นี่แล ธาตุท่านพระอาจารย์มั่นเป็นความแปลกและอัศจรรย์ดังที่นํามาลง เพื่อท่านผู้อ่านได้
พิจารณาหามูลเหตุแห่งความอัศจรรย์ของพระธาตุดงั กล่าวนีต้ อ่ ไป ส่วนการค้นหาหลักฐานและเหตุผล
มาพิสูจน์ดงั ทีโ่ ลกใช้กนั นัน้ รูส้ กึ จะพิสจู น์ได้ยาก อาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้สําหรับเรือ่ งทํานองนี้
เพราะสุดวิสยั สาํ หรับพวกเราทีม่ กี เิ ลสจะตามรูไ้ ด้ เพียงแต่ธาตุดนิ ทีอ่ ยูใ่ นส่วนร่างกาย ท่านผูบ้ ริสทุ ธิ์
กับอยู่ในตัวเราก็แสดงให้เห็นเป็นของแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ว่าอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ
ได้อย่างประจักษ์ตา ส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลส แม้มีจํานวนล้าน ๆ คน ไม่มีรายใดสามารถ
เป็นไปได้อย่างท่าน จึงควรเรียกได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่แปลกต่างจากมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจน
เทียบกันไม่ได้ ยิง่ ใจทีบ่ ริสทุ ธิด์ ว้ ยแล้วยิง่ เพิม่ ความประเสริฐและอัศจรรย์จนไม่มนี มิ ติ เครือ่ งหมาย
ใด ๆ มาเทียบได้เลย เป็นจิตที่โลกทั้งหลายควรเคารพบูชาจริง ๆ จึงต้องยอมบูชากัน ตามปกติ
โลกผู้มีความหยิ่งในชาติของตนประจํานิสัยไม่ค่อยยอมลงกับใครหรืออะไรได้อย่างง่าย ๆ แต่เมื่อ
หาทางคัดค้านไม่ได้กจ็ าํ ต้องยอม เพราะอยากเป็นคนดี เมือ่ เห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รสู้ กึ จะโง่เกินไป
ไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ ดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้น ในสมัยปัจจุบัน บรรดาพระเณรเถรชีที่เข้าไปถึง
องค์ทา่ นจริง ๆ และได้รบั คําแนะนําสัง่ สอนจากท่านจนเป็นทีเ่ ข้าใจแล้ว เท่าทีส่ งั เกตมายังไม่เคยเห็น
รายใดจะดื้อด้านหาญสู้ท่านด้วยทิฏฐิมานะไม่ยอมลงกับความจริงที่สั่งสอนเลย เห็นแต่ยอมรับแบบ
เอาชีวติ เข้าแลกได้โดยไม่อาลัยเสียดายเลย ถ้าเทียบความจริงทีท่ า่ นแสดงออกมาจากความบริสทุ ธิท์ ี่
รู้จริงเห็นจริงในธรรมทุกขั้นแต่ละบทละบาทนั้น มีความถูกต้องตายตัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้ เช่นเดียว
กับผู้บวก ลบ คูณ หาร ด้วยความรู้สึกที่ถูกต้อง เชี่ยวชาญนั่นเอง เช่น หนึ่งบวกกับหนึ่งต้องเป็นสอง
สองบวกสองต้องเป็นสี่ เป็นต้น จะบวกลบคูณหารทวีขึ้นไปสูงเท่าไร ก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยํา
ตามหลักวิชา ไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อน จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บวกลบคูณหาร เมื่อถูกต้องตามหลัก
แล้วก็ไม่มใี ครคัดค้านได้วา่ ผิดวิสยั ผูท้ ม่ี าคัดค้านหลักทีถ่ กู ต้องแล้ว แม้มจี าํ นวนมากคนเพียงไร ก็เท่ากับ
มาประกาศขายความโง่ไม่เป็นท่าของตนให้ความจริงหัวเราะเปล่า ๆ ฉะนัน้ กฎความถูกต้องจึงไม่นยิ ม
ว่าควรมีอยู่ในเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงชาย หรือชาติชั้นวรรณะใด ๆ ทั้งสิ้น ย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
หาทีค่ า้ นไม่ได้ หลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าและสาวกผูร้ ถู้ งึ มูลความจริงโดยตลอดทัว่ ถึงแล้ว ย่อมสามารถ
แสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวใด ๆ ทั้งสิ้น
ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่ง ดังนั้น บรรดา
ความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิ
โดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะตําหนิหรือชมเชยใด ๆ เลย ภูมิธรรมภายใน นับแต่ศีล สมาธิ
ปัญญา ทุกขัน้ ตลอดถึงวิมตุ ติพระนิพพาน ท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผย ตามแต่ผฟู้ งั
จะยึดได้น้อยมากเท่าที่กําลังความสามารถจะอํานวย ธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่มี
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ประมาณ เช่น เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม ภูตผีชนิดต่าง ๆ ท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญ
สุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไร ผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูน
ส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยํามากขึ้น ทําให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนง
นั้น ๆ ดียิ่งขึ้น และปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้สะดวกและทันท่วงที
...บรรดาการพัฒนาหมู่ชนและการเข้าถึงประชาชน ควรพูดได้ว่าท่านเป็นอาจารย์เอกในการ
พัฒนาจิตใจคนให้เข้าถึงอรรถถึงธรรมถึงเหตุถงึ ผล ให้รดู้ รี ชู้ วั่ อันเป็นหลักสากลของการปกครองโลก
เพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาทีถ่ กู กับจุดศูนย์กลางของโลกของธรรมอย่างแท้จริง โลกจะเสือ่ ม
พินาศ ธรรมจะฉิบหาย ต้องขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้เสื่อมฉิบหายมาก่อน การเคลื่อนไหวคือการทํา จึงเป็น
ประโยคสังหารโลกทําลายธรรมตามกันมา ถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดี การเคลื่อนไหวทางกายวาจา
ก็เป็นประโยคส่งเสริมโลกให้เจริญ ธรรมก็รงุ่ เรืองเป็นเงาตามตัว ก็คนทีไ่ ด้รบั การอบรมธรรมจนเข้าถึง
จิตใจแล้ว จะทําความฉิบหายได้ลงคอหรือ ไม่เคยเห็นมีในคติธรรมดาที่เป็นมาแล้ว นอกจากความรู้
ประเภทนกขุนทองท่องได้คล่องปาก จําได้คล่องใจ แต่ธรรมนิสัยไม่เข้าถึงใจเท่านั้น
ท่านเป็นผูเ้ ข้าถึงจิตใจประชาชนพระเณรแท้ ผูเ้ คารพเลือ่ มใสท่านอย่างถึงใจแล้ว แม้ชวี ติ ก็ยอม
ถวายได้ไม่อาลัยเสียดาย ทุกสิง่ ถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้ว ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ย่อมเป็นแรงผลักดันอย่างไม่มแี รง
ใด ๆ เทียบเท่าได้ในโลก ไม่เช่นนั้นคนเราไม่กล้าทําความดีหรือความชั่วอย่างสมใจได้ ที่ทําได้อย่าง
ไม่สะทกสะท้านและกลัวตาย ก็เพราะใจได้เข้าถึงสิ่งนั้น ๆ โดยไม่มีทางหลบหลีกแล้ว นี่พูดเฉพาะ
ทางดีเกี่ยวกับความเคารพเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ เท่าที่ทราบในวง
ปฏิบัติด้วยกัน เฉพาะอย่างยิ่งคือพระที่ธรรมเข้าถึงใจแล้ว ท่านแสดงความอาจหาญมาก ความเชื่อ
เลื่อมใสท่านไม่มีอะไรเทียบได้เลย แม้ชีวิตที่แสนรักสงวนมาดั้งเดิมยังกล้าสละเพื่อท่านได้ด้วย
ความเชื่อความเลื่อมใสที่มีก�ำลังแรง สิ่งนี้สละไม่ได้ ส่วนชีวิตสละได้ไม่ยากเลย ดังนี้เพียงเท่านี้ก็พอ
ทราบได้ว่าท่านเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดจิตใจคนได้อย่างอัศจรรย์ ทั้งยังมีชีวิตอยู่และผ่านไปแล้ว
เฉพาะความเคารพรักและเลื่อมใสในท่าน...
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คติธรรมคําสอน
ของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์มั่น
• วาสนา นั้นเป็นไปตามอัธยาศัย คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้ว แต่คบหาคนพาล วาสนา ก็อาจ
เป็นคนพาลได้ บางคนวาสนายังอ่อน เมื่อคบบัณฑิต วาสนาก็เลื่อนขึ้นเป็นบัณฑิต ฉะนั้น บุคคล
ควรพยายามคบแต่บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น
• ผู้เห็นคุณค่าของตัว จึงเห็นคุณค่าของผู้อื่น ว่ามีความรู้สึกเช่นกัน ไม่เบียดเบียนทําลายกัน
ผู้มีศีลสัตย์เมื่อทําลายขันธ์ไปในสุคติในโลกสวรรค์ ไม่ตกต�่ำเพราะอํานาจศีลคุ้มครองรักษาและ
สนับสนุน จึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้สมบูรณ์ ธรรมสั่งสอนแล้วจดจําให้ดี ปฏิบัติให้มั่นคง
จะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน
• คนชั่ว ทําชั่วได้ง่าย และติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี คนดี ทําดีได้ง่าย และติดใจกลายเป็นคน
รักธรรมตลอดไป
• การตําหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเอง ให้ขุ่นมัวไปด้วย ความ
เดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตําหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรม
ไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้ สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน การกล่าวโทษผู้อื่น
โดยขาดการไตร่ตรอง เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ จึงควรสลดสังเวช
ต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว
แต่สาเหตุที่ทําให้ทุกข์ ทําไมพอใจสร้างขึ้นเอง
• เมื่อเกิดมาอาภัพชาติ แล้วอย่าให้ใจอาภัพอีก ผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจอาภัพ คิดแต่
ผลิตโทษทําบาปกรรมอีกเลย
• ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิต
ที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญ ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่
ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น
• สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรทําความผูกพัน เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง การกระทํา
การผูกพันและหมายมั่นในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบัน ก็เป็นไปไม่ได้ ผู้ทําความสําคัญมั่นหมายนั้น
เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตควรปล่อยไว้
ตามกาลของมัน ปัจจุบันเท่านั้นจะสําเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทําได้ไม่สุดวิสัย
• คนหิว อยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ จึงวิ่งหาโน่นหานี่ เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่สํานึกว่าผิดหรือถูก
ครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็เผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟ คนที่หลงจึงต้องแสวงหา ถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหา
จะหาไปให้ลาํ บากทาํ ไม อะไรๆ ก็มอี ยูก่ บั ตัวเองอย่างสมบูรณ์อยูแ่ ล้ว จะตืน่ เงา ตะครุบเงา ไปทําไม
เพราะรู้แล้วว่า เงาไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ที่มีอยู่ภายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว
284 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย
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