
ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิง

ถวายแด่พระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล 

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ณ เมรุชั่วคราว วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) 

ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล

เวลา ๑๗ นาฬิกา



เมื่อความทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) อายุ ๙๗ ปี พรรษา ๗๗ เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มรณภาพเนื่องจากปอดอักเสบ ณ กุฏิวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๓.๕๓ น.  

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ผูท้รงคณุอนัประเสรฐิ ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานนำ้หลวงสรงศพ พรอ้มเครือ่ง
เกียรติยศประกอบศพ ณ ศาลาการเปรียญวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไตรครอง โกศโถ   
ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด 

การนี ้ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์ อคัรราชกมุาร ี เสดจ็แทนพระองคไ์ปในการพระราชทานนำ้หลวงสรงศพ   
ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล แล้วทรงเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี   
พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สริวิณัณวรนีารรีตัน ์พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้ทปีงักรรศัมโีชต ิ
พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วางที่หน้าโกศศพ 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 



วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญหีบศพตั้งบนจิตกาธาน  
วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ   

 ณ เมรชุัว่คราว วดัเกษรศลีคณุ อำเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ีและพระราชทานพระราชานญุาต  
 ในการถา่ยทอดสดพธิพีระราชทานเพลงิศพทางสถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย และถา่ยทอดเสยีง  
 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตรในการเก็บอัฐิ 
นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน)  

คณะสงฆว์ดัเกษรศลีคณุ ศษิยานศุษิย ์และญาตมิติรของพระธรรมวสิทุธมิงคล (บวั ญาณสมัปนัโน) รูส้กึสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุเปน็ทีย่ิง่นีต้ลอดไป 

           ขอถวายพระพร 
     
 
                

 (พระสุดใจ ทันตมโน) 
               เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ 
 



สำนักพระราชวัง 

 

 ทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือ ถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการ  

 

	 ผู้รับรับสั่ง
  

 วัน	 หน้าที่  พนักงานพระราชพิธี 

    นำหมายเรียน เจ้าภาพศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 

  เพื่อทราบ 

   เครื่องประกอบเกียรติยศที่พระราชทานมานี้ และเจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ  

  เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น. 

หมายรับสั่งที ่           สำนักพระราชวัง 

            
        

              ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) อายุ ๙๗ ปี พรรษา ๗๗ เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี   

จังหวัดอุดรธานี มรณภาพเนื่องจากปอดอักเสบ ณ กุฏิวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์  

ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ น. 

 

วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอรับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ   

ณ ศาลาการเปรียญวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไตรครอง โกศโถ ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวง

สรงศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด  

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์  

ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล แล้วทรงเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฏุราชกมุาร สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   

สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี   

พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และของพระเจ้าหลานเธอ   

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วางที่หน้าโกศศพ. 

 

                                                        ประภาพรรณ/พิมพ์/            /ทาน.                       

(แบบ ข.)

ผู้รับรับสั่ง 



 

หมายรับสั่งที ่                 สำนักพระราชวัง 

             
  
                ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล   

(บัว ญาณสมฺปนฺโน) ณ เมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.                                                                             

แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์. 

 

 

 

 

                                                      ประภาพรรณ/พิมพ์/            /ทาน.                       

 

 

(แบบ ก.)

 

 วัน							หน้าที ่ พนักงานพระราชพิธี 

    

   นำหมายเรียน เจ้าภาพศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 

            เพื่อทราบ. 

 ทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือ ถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการ      

 

  

 ผู้รับรับสั่ง		

สำนักพระราชวัง 



 

สำนักพระราชวัง 

 ทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือ ถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการ 

 

 

 

	 ผู้รับรับสั่ง		

(แบบ ก.) 
 

 วัน						หน้าที ่ พนักงานพระราชพิธี 

  นำหมายเรียน เจ้าภาพศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 

           เพื่อทราบ 

  เครื่องประกอบเกียรติยศที่พระราชทานมานี้ และเจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ  

           เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น. 

 

หมายรับสั่งที่                  สำนักพระราชวัง 

           

   

       ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    

 

ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์ในการพระราชทานเพลงิศพ พระธรรมวสิทุธมิงคล (บวั ญาณสมปฺนโฺน)   

เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ ณ เมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญหีบศพขึ้นตั้งบนจิตกาธาน                                    

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                                                                                 

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตร ในการเก็บอัฐิ. 

 

 

                                                                                ประภาพรรณ/พิมพ์/        /ทาน. 



 

        

 

             กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

เรื่อง ขอพระราชทานพระราชานุญาตถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล                    

      (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)  

เรียน   ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

อ้างถึง หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๔.๒/๑๐๙๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้ขอพระราชทานเพลิงศพ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนิน

ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔   

ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจังหวัดได้รับแจ้งว่าได้นำความ  

กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปในการพระราชทาน

เพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่คณะสงฆ์ ข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน และคณะศิษยานุศิษย์ ทุกหมู่เหล่า หาที่สุดมิได้ 

นั้น 

 ในการนี้ จังหวัดอุดรธานีขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว 

ญาณสัมปันโน) วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จะได้มีคณะสงฆ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน และ

ศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมีคณะสงฆ์ และประชาชนบางส่วนไม่สามารถ  

เดินทางมาร่วมในการพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ดังกล่าวได้ จังหวัดอุดรธานีจึงกำหนดร่วมกันเห็นควรให้มีการถ่ายทอดสด  

พิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณานำความขึน้กราบบงัคมทลูพระกรณุาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ทราบฝา่ละออง

ธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ การจะควรประการใด

สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี                                                                                 

ถนนอธิบดี  อด ๔๑๐๐๐ 

สำนักงานจังหวัด                                                                                                                                                                                                        

ฝ่ายอำนวยการ  โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๔ ๘๗๗๗ 

ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(นายคมสัน  เอกชัย)                                                                                                                                         

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 



 

สำนักราชเลขาธิการ 

ที่ รล ๐๐๐๔.๒/         สำนักราชเลขาธิการ                   

          สวนจิตรลดา กทม. ๑๐๓๐๓ 

              กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    

 

 

เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตในการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล                                          

 (บัว ญาณสัมปันโน) 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี                                                                                                                                

 (นายคมสัน เอกชัย) 

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๑๖.๓/๒๔๔๘  ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตในการถ่ายทอดสด ในโอกาสที่  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน)   

ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ เมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   

ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น                                            

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชานุญาต   

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอได้โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่กรมราชองครักษ์ เกี่ยวกับการนี้  

ต่อไปด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล) 

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
กองราชเลขานุการในพระองค์                                                                                                                                    

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ                                                                                                                                                 

โทร. ๐-๒๒๘๒-๕๕๓๑, ๐-๒๒๘๓-๙๒๑๙                                                                                                                         

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๓๓๘                                                                                                                                       

เว็บไซต์ : www.ohmpps.go.th                                                                                       



 

เวลา	 ๑๕.๐๐	น. - สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน   

     พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

เวลา	 ๑๕.๓๐	น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

    - ประทบัเครือ่งบนิพระทีน่ัง่ไปยงัทา่อากาศยานทหาร กองบนิ ๒๓ อำเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธานี 

เวลา	 ๑๖.๓๐	น. - เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี 

    - นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

     นายสังคม เมฆอรุณลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี 

     พลตำรวจโท สมพงษ์ คงเพ็ชรศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ และนาวาอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์   

     ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

    - พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาค ๒ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ 

    - ทรงขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ 

    - ประทบัรถยนตพ์ระทีน่ัง่ไปยงัวดัเกษรศลีคณุ บา้นตาด (ระยะทางประมาณ ๑๕ กโิลเมตร ใชเ้วลา ๒๐ นาท)ี 

เวลา	 ๑๗.๐๐	น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงวัดเกษรศีลคุณ บ้านตาด (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

    - นายสาโรจน์ แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  

     และพลตรี ธวัช สุกปลั่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

    - เสด็จฯ เข้าพลับพลา ประทับพระราชอาสน์ 

    - เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมรุ 

    - ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตรที่จิตกาธานรอบโกศศพ (พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล เสร็จแล้วลงจากเมรุ)  

    - ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกศศพ 

    -  ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี 

     ทรงจุดไฟที่โคมตำรวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง (ชาวพนักงานประโคม ปี่ กลองชนะ)  

    - เสดจ็ฯ ลงจากเมรไุปประทบัพระราชอาสนท์ีเ่ดมิ (พระภกิษ ุขา้ราชการและประชาชน ขึน้ประชมุเพลงิ) 

เวลา	 ๑๗.๔๕	น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

เวลา	 ๑๘.๐๕	น. - ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

เวลา	 ๑๙.๐๕	น. - เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

    - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เสด็จฯ ถึงเวลา ๑๙.๓๕ น. 

  การแต่งกาย -  ข้าราชการในพื้นที่ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ 

     -  ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง ไว้ทุกข์. 
…………………… 

 

 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

กำหนดการ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 

 ณ เมรุชั่วคราว วัดเกษรศีลคุณ บ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔  
…………………… 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ 

ถวายแด่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  

พระครูญาณสุทธาจารย์   วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ*  วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พระธรรมวิสุทธิมงคล**   วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 



สมณศักดิ์	
*พระราชญาณวิสุทธิโสภณ สมถวิปัสสนาวิมลอนุสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัณยวาสี 

**พระธรรมวิสุทธิมงคล สมถวิปัสสนาโกศลธรรมธารี อรรถภาณีสรรพกิจ โสภิตเสฏฐคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัญญวาสี 
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ในราชทินนามที่ พระธรรมวิสุทธิมงคล วิ. เป็นกรณีพิเศษ พระราชทานพัดแพรขาว  

มีฐานานุศักดิ์แต่งตั้งพระครูปลัด ในราชทินนามที่ พระครูปลัดศรีมงคลวัฒน์ นับเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ รูปที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) 

(ภาพพระราชทาน)

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชมหาราชและสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ

เสด็จพระราชดำเนินมาทรงนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ทรงสดับพระธรรมเทศนา และทรงถวายทองคำพร้อมปัจจัยร่วมโครงการช่วยชาติกับองค์หลวงตา

ณกฏุอิงคห์ลวงตาสวนแสงธรรมพทุธมณฑลสาย๓เขตบางแคกรงุเทพมหานครเมือ่วนัพฤหสับดี

ที่๒๓เมษายนพทุธศกัราช๒๕๔๑เวลา๑๙นาฬกิา

(ภาพพระราชทาน)

(ภาพพระราชทาน)



สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีปิดโครงการช่วยชาติ 

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเปน็ประธานในพธิปีดิโครงการชว่ยชาติ

และงานมอบทองคำและดอลลารเ์ขา้สูค่ลงัหลวงครัง้ที่๑๒ณเวทีใหม่สวนอมัพรเขตดสุติกรงุเทพมหานคร

เมือ่วนัจนัทรท์ี่๑๒เมษายนพทุธศกัราช๒๕๔๗เวลา๑๖นาฬกิา

(ภาพพระราชทาน)

(ภาพพระราชทาน)





(ภาพพระราชทาน)

(ภาพพระราชทาน)

(ภาพพระราชทาน)(ภาพพระราชทาน)





สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพชุด 

(ภาพพระราชทาน)

(ภาพพระราชทาน) (ภาพพระราชทาน)

สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถเสดจ็พระราชดำเนนิไปในการพระราชทานเพลงิพระสรรีะสงัขารพระธรรมวสิทุธมิงคล(หลวงตาพระมหาบวัญาณสมัปนัโน)

ณเมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด)ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่๕มีนาคมพุทธศักราช๒๕๕๔เวลา๑๗นาฬิกา





สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร

พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน)ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ-

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วย

(ภาพพระราชทาน)

(ภาพพระราชทาน)

ในระหว่างพิธีพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร 





 

พระวรธรรมคติ 

การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกเป็นการยากยิ่ง เพราะเมื่อทรงอุบัติขึ้นแล้วได้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง แล้วทรงมี

พระมหากรุณาสั่งสอน บัญญัติพระธรรมวินัยแก่โลก เพื่อความสันติสุข ทรงประทานอริยวงศ์ที่สืบสานต่อกันมาเป็นพุทธวิถี  

ไว้ในโลก 

พระธรรมวินัย เป็นสัจธรรมที่บริบูรณ์ด้วยพระปริยัติธรรม พระปฏิบัติธรรม และพระปฏิเวธธรรม เพื่อให้พุทธบริษัทสี่  

ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามแล้ว  ทำให้เกิดสุข เกิดมรรคผลไปตามลำดับ จนถึงที่สุดคือพระนิพพาน  

พุทธบริษัทสี่เมื่อได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ ซึ่งสรุปลงในศีล สมาธิ ปัญญา ให้ถึงพร้อม  

ย่อมบังเกิดผลให้เกิดสุข ทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 

บรรพบุรุษไทยนับแต่องค์พระมหากษัตริย์เป็นต้นมา กอปรด้วยสติปัญญา มองเห็นการณ์ไกล จึงได้รับพระพุทธศาสนา  

มาประดิษฐานไว้ในแผ่นดินไทย จนเป็นวิถีไทย ชีวิตไทย เมื่อยุคสมัยใด เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในบ้านเมือง พระมหาเถระสำคัญ

ในพระพุทธศาสนา ย่อมมีบทบาทในการแก้ปัญหาให้แก่ชาติบ้านเมือง เกื้อหนุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรง  

คงเป็นปกติ ดังปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทย  

ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีพระมหาเถระสำคัญ เช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เป็นต้น ต่อมาในปัจจุบันนี้  

เมื่อชาติบ้านเมืองเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ พระธรรมวิสุทธิมงคล   

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) พระมหาเถระฝ่ายอรัญวาสี พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ก็ได้มีบทบาท  

ที่โดดเด่นในการช่วยแก้วิกฤติดังกล่าวโดยออกเผยแผ่แสดงพระธรรมเทศนาตามสถานที่ต่างๆ เกือบทั่วประเทศ และเผยแผ่  

พระธรรมเทศนานั้นทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ทางโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ชี้ชวนให้เกิดความพร้อม

เพรียงสามัคคี เสียสละเงินทองค้ำจุนประเทศชาติได้อย่างมหาศาล 

ดังนั้น พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) จึงเป็นพระมหาเถระที่ประพฤติปฏิบัติตนได้บริบูรณ์

ตามพุทธโอวาทว่า “จงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” จึงสมควรที่พุทธบริษัท  

จะน้อมรำลึก น้อมนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี ตามพุทธประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญผู้ถึงพร้อมด้วยภูมิจิตภูมิธรรม 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่ได้แสดงภูมิจิตภูมิธรรมอันสูงส่งดังเป็นที่

ประจักษ์แก่พุทธบริษัทโดยทั่วกัน 

ขอให้พุทธบริษัทสี่ได้พึงสำเหนียกศึกษาแนวทางการปฏิบัติอันดีงาม น้อมนำเอามาเป็นแบบแผนแบบอย่างเพื่อเผยแผ่ 

เพื่ออนุชนพุทธบริษัทรุ่นหลังได้รำลึกสืบสานอริยวงศ์ของพระพุทธเจ้า ให้เจริญไพบูลย์เพื่อความสามัคคีความสุขในหมู่ชนสืบไป.  

        (สมเด็จพระญาณสังวร)  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

  
	 	 “สุโข	พุทฺธานมุปฺปาโท		 สุขา	สทฺธมฺมเทสนา	

	 	 สุขา	สงฺฆสฺส	สามคฺคี						 สมคฺคานํ		ตโป		สุโข”	

	 ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เกิดสุข				การแสดงสัจธรรมให้เกิดสุข																																																																																											 

 ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข				ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุข. 

วัดบวรนิเวศวิหาร 



(ภาพพระราชทาน)



หลวงตามหาบัว…ท่านพ่อมหาบัวของลูก ท่านพ่อเป็นอริยบุคคลที่ลูกรักและเทิดทูนมาตลอด 

ถ้าจะถามกันว่าลูกรู้จักท่านพ่อมานานหรือยัง…ก็คงต้องตอบว่านานมากกว่าเกือบสี่สิบปีแล้ว   

ลูกก็ได้ยินชื่อเสียงของท่านพ่อว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านพ่อเป็นพระที่เคร่ง และเป็นสายปฏิบัติ   

เป็นที่นับถือของชาวอีสานและประชาชนคนไทย  ตอนลูกอายุได้ ๑๗-๑๘ ปี ลูกได้ตามเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถไปกราบทา่นพอ่…ตอนนัน้

กแ็ค่ไดข้ึน้ไปกราบ กราบเสรจ็แลว้กต็อ้งลงมารอขา้งลา่ง (ใตถ้นุกฏุ ิเพราะในชว่งนัน้ยงัถอืวา่เปน็เดก็ๆ อยู)่ 

ลูกมาได้กราบท่านพ่อและฟังธรรมจริงๆ ก็ราวๆ ปี ๒๕๓๘ ซึ่งตอนนั้นลูกกำลังทุกข์ทั้งทางกาย

และทางใจจนซึมเศร้า ต้องเข้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธอยู่เป็นเดือนๆ ตอนนั้นลูกไม่พูดเลย เพราะไม่

อยากพูด จนแพทย์ พยาบาลวิตก ประกอบกับลูกมีอาการเบื่ออาหารและผอมลงๆ จนน้ำหนักเหลือ 

๓๗ กิโลกรัม ทุกๆ คนที่ดูแลลูก (แพทย์ พยาบาล มิตรสหายตลอดจนข้าราชบริพาร) พากันกังวล 

ทุกคนก็พยายามที่จะหาทางให้ลูกสบายใจ โดยหาญาติพี่น้องมาคุยด้วย เมื่อไม่ได้ผลก็พากันนิมนต์พระหลายรูปมาแสดงธรรมให้ลูกฟัง…แต่ก็ยังแก้ไข

ปัญหาไม่ได้ จึงมีคนรู้จักท่านหนึ่งมาแนะกับผู้หลักผู้ใหญ่ของลูกว่า “นิมนต์หลวงตามหาบัวมาซิ” ก็มีแพทย์ท่านหนึ่งแย้งขึ้นมาว่า “หลวงตามหาบัวนะหรือ

จะมา ออกจากวัดท่านยังไม่ค่อยออกเลย แล้วจะให้ท่านนั่งเครื่องบินมาถึงกรุงเทพฯ คงเป็นไปไม่ได้” (ช่วงนั้นท่านพ่อมักจะอบรมพระ และอุบาสกอุบาสิกา

อยู่ในวัดเป็นส่วนใหญ่) แพทย์ท่านนั้นพูดไม่ทันขาดคำเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น และพยาบาลที่รับโทรศัพท์ก็บอกว่าทางวดัปา่บา้นตาดแจง้มาวา่ ทา่นพอ่จะมา

เยีย่มลกูทีโ่รงพยาบาล…แคไ่ดฟ้งัขา่ววา่ทา่นพอ่จะมาเยีย่มลกู ลกูกป็ลืม้มากจนสดุจะบรรยาย คดิอยูใ่นใจว่าเป็นบุญของลูกเหลือหลายที่ท่านพ่อจะมาโปรดลูก 

เมื่อได้กราบท่านพ่อ ลูกก็เสมือนหายป่วยไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว ครั้นได้ฟังธรรมของท่านพ่อ ใจอันมืดมิดของลูกก็สว่างไสวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

ท่านพ่อสอนลูกในตอนนั้นว่า อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ เพราะฉะนั้นควรปล่อยวาง ไม่ควรเก็บไว้ให้ใจทุกข์เปล่าๆ 

อนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ควรคาดเดาหรือจินตนาการไปให้จิตฟุ้งซ่าน ซึ่งเมื่อจิตฟุ้งซ่านแล้ว ก็จะเกิดความทุกข์ได้เหมือนกัน ท่านพ่อสอนว่า “จงอยู่ใน

ปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด อนาคตย่อมจะดีตามมา” หลังจากจบการแสดงธรรมโปรดลูก ลูกรู้สึกซาบซึ้ง และศรัทธาท่านพ่ออย่างสุดจะบรรยาย จึงได้

กราบขอเป็นลูกศิษย์ ซึ่งลูกก็ได้ยินท่านพ่อกล่าวว่า “รับ ด้วยความยินดี”  

หลังจากนั้น จิตใจลูกก็สบาย ปลอดโปร่ง อาการเจ็บป่วยก็หายวันหายคืนจนออกจากโรงพยาบาลได้ หลังจากออกจากโรงพยาบาล ลูกก็นึกอยาก

ตามขึ้นไปกราบท่านพ่อที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี แต่ในช่วงแรกๆ ที่ขึ้นไปวัดป่าบ้านตาด ลูกต้อง

ยอมรับว่ากลัวๆ กล้าๆ เพราะเคยได้ยินมาวา่ทา่นพอ่ด…ุจรงิๆ แลว้ ลกูมาทราบหลงัจากทีล่กูไดก้ราบทา่นพอ่

อยา่งสมำ่เสมอวา่ทา่นพอ่ไมด่เุลย แต่กลับเมตตาลูกเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆ ตอนคิดว่าท่านพ่อดุ ลูกก็เลย

ไม่กล้าขึ้นไปคนเดียว แต่ชวน ฯพณฯ องคมนตรี เชาวน์ ณ ศีลวันต์ (ซึ่งเป็นสามีของคุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์ 

อาจารย์คณิตศาสตร์ของลูก) ซึ่งท่านก็เป็นศิษย์ของท่านพ่ออยู่แล้ว ไปเป็นเพื่อนฟังธรรมด้วย อะไรที่ลูกไม่

กล้าพูดไม่กล้าถามในตอนต้นๆ ท่านองคมนตรีก็ช่วยกรุณาถามนำ เพื่อให้ลูกกล้าพูดกล้าถามด้วยตนเอง 

ตอนลกูมาเปน็ศษิยท์า่นพอ่ใหม่ๆ  ทา่นพอ่…ดแูลทกุดา้น นอกจากสอนธรรมะใหล้กูแลว้ ทา่นพอ่ยังดูแล

เอาใจใส่แม้ในด้านสุขภาพของลูก อาทเิชน่ ทา่นพอ่เหน็ลกูผอมมากถงึเวลาทา่นพอ่ฉนัตอนเชา้ ทา่นพอ่กใ็หล้กู

นัง่รบัประทานอยูห่ลงัเสาทีท่า่นพอ่นัง่อยู ่(ตอนนัน้ศาลาวดัปา่บา้นตาดยังมีเพียงชั้นเดียว) ท่านพ่อจะหันมา

ถามลูกว่า “ทานข้าวหรือเปล่า” ลูกก็ตอบไปว่า “ทานเจ้าค่ะ” ท่านพ่อก็ถามต่อว่า “ที่ว่าทานน่ะ  

ทานข้าวกีเ่มด็หรอืกีช่อ้น” อนันีแ้สดงถงึความเมตตาเอาใจใสล่กู แมป้ระเดน็เลก็ประเดน็นอ้ย  
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นอกจากนัน้ตอนเปน็ศษิยท์า่นพอ่เดอืนแรกๆ ลกูยงังอแงอยูม่าก มีเรื่องอะไรกระทบใจเข้าก็มาร้องไห้ไปเล่า

เรื่องต่างๆ ให้ท่านพ่อฟังไป ท่านพ่อก็สอนว่า “ทูลกระหม่อมลูก น้ำตาเป็นของมีค่า ควรให้ไหลออกมาด้วยความ

ปิติ ไม่ใช่ความโศกเศร้า” (หลังจากมาเป็นศิษย์ท่านพ่อไม่นาน ท่านพ่อก็เมตตารับลูกเป็นลูกบุญธรรม) 

ปีแรกของการเป็นลูกศิษย์ ท่านพ่อบอกให้ลูกนอนโรงแรมซึ่งขณะนั้นชื่อโรงแรมเจริญศรี (ปัจจุบันเปลี่ยน

ชื่อเป็น Centara) เพราะท่านพ่อเป็นห่วงว่าลูกจะไม่คุ้นเคยกับชีวิต “ชาววัดป่า” แล้วตี ๕ กว่าๆ ลูกก็จะเดิน

ทางออกจากโรงแรมมาคอยใส่บาตรอยู่หน้าวัด พอใส่บาตรเสร็จก็เดินไปที่ศาลา ก่อนฉันท่านพ่อก็จะ “ให้พร” 

และหลังจากนั้นท่านพ่อและพระในวัดก็จะฉันพร้อมกัน ลูกก็ได้รับข้าวก้นบาตรท่านพ่อทุกครั้ง หลงัจากนัน้แลว้

ทา่นพอ่กจ็ะเทศนโ์ปรดญาตโิยมทีม่าทำบญุ ทา้ยสดุทา่นพอ่กจ็ะใหพ้รอกีครัง้ แลว้ลกูกจ็ะกลบัไปพกัชัว่คราวทีโ่รงแรม 

และจะยอ้นกลบัเข้ามาที่วัดอีกทีช่วงราวๆ บ่ายสองโมง ลูกก็จะเข้ามาสนทนาธรรมกับท่านพ่อ และเรียนที่จะ

ภาวนา การภาวนานั้นลูกรู้สึกว่ายากมากในตอนตน้ๆ คดิๆ แลว้ลกูกข็ำตวัเอง เพราะขนาดทัง้กำหนดลมหายใจเขา้-

ออกแลว้ ยงัมคีำบรกิรรมกำกบักย็งัไมว่าย จติแลน่ไปคดิเรือ่งโนน้เรือ่งนี ้ ลูกเลยต้องค่อยๆ หัดเริ่มจาก ๑๐ นาทีก่อน 

แต่ลูกก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองโดยใน ๑๐ นาทีนั้น ลูกก็จะท่องแต่คำบริกรรม…กำหนดลมหายใจเข้า หายใจออกอย่างเคร่งครัด มาหลังๆ ลูกก็สามารถ

ภาวนาติดต่อกันได้ถึง ๕๐ นาที แต่กระนั้นช่วงแรกๆ เพราะความช่างสงสัยของลูก ลูกเคยถามท่านพ่อว่า “ทำไมลูกภาวนาแล้ว ลกูไมเ่หน็สวรรค ์ เหน็

เทวดาฯ บา้งเลย ลกูเคยไดย้นิวา่คนอืน่ๆ เขาวา่เขาเหน็กนั” จำไดเ้ลยวา่ตอนนัน้ทา่นพอ่หวัเราะ และถามลกูวา่ “อยากเหน็นกัเหรอ” ลูกก็บอกว่า “เปล่า” และ

ท่านพ่อก็สอนว่าไม่เห็นน่ะดีแล้ว เพราะจุดประสงค์ของการภาวนาก็คือ ทำให้จิตรวมเกิดความสงบ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดปัญญา ท่านพ่อบอกว่า ถ้าคน

ภาวนาแล้วเห็นนรก สวรรค์ เทวดา ภูตผี ก็อาจจะทำให้หลงเพลิดเพลินติดไปกับสิ่งที่ตนเองเห็น ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ทางสงบได้ 

ปตีอ่ๆ มา ทา่นพอ่ใหล้กูเขา้มาอยูใ่นวดั ลกูกไ็ดใ้ชช้วีติแบบ “ชาววดั” สมใจอยาก ทีก่ฏุทิีท่า่นพอ่จดัใหม้หีอ้งนอนหอ้งเลก็ๆ เพยีงหอ้งเดยีว และลูกก็นอน

กับพื้น ช่วงเช้าลูกก็ตื่นตอนตี ๕ (โดยมีไก่วัดเป็นนาฬิกาปลุก) เพื่อมาเตรียมตัว จัดอาหารใส่บาตร กิจวัตรตอนเช้าอย่างอื่นๆ ก็คงเดิม เพียงแต่ลูก  

ไม่ต้องไปอยู่โรงแรม 

ชว่งบา่ยหลงัจากสนทนาธรรม ลกูกไ็ปอยูท่ีก่ฏุแิละภาวนาตามทีท่า่นพอ่สอน เปน็ความรูส้กึสว่นตวัของลกูวา่ ภาวนาทีว่ดัปา่บา้นตาดแลว้ จิตลูกรวมเร็ว 

สงบเรว็ นิง่เรว็กวา่ภาวนาทีบ่า้นหรอืโรงแรม คำสอนของทา่นพอ่ทกุคำลกูจดจำเสมอ คำสอนทีล่กูซาบซึง้มากทีส่ดุ คอื ทา่นพอ่สอนลกูวา่ ทกุอยา่งสำคญัทีใ่จ 

ชีวิตนี้มีใจเป็นประธาน	 ถ้าใจเราดีแล้วทุกอย่างจะดีตาม ดังนั้นลูกจึงพยายามทำใจให้ดีอยู่เสมอ ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้ตะกอน หรือความขุ่นข้อง

หมองใจ นอกจากนั้นท่านพ่อสอนให้ลูกรู้จักการให้อภัยแก่คนที่ปฏิบัติต่อลูกไม่ดี ท่านพ่อสอนว่า ทานอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าอภัยทาน 

ทา่นพอ่สอนลกูใหเ้ขม้แขง็ดจุหนิผา ไม่ใหอ้ะไรมากระทบใจแลว้เปน็ทกุข ์ แตใ่นขณะเดยีวกนัท่านพ่อก็สอนให้ลูกอ่อนโยนเหมือนต้นอ้อลู่ลมกับคนที่

แวดล้อม ท่านพ่อสอนให้ลูกละโทสะ (ซึ่งแต่ก่อนลูกมีมาก) และให้รู้จักปล่อยวาง ท่านพ่อยัง

อธิบายอีกด้วยว่า การปล่อยวาง ไม่ใช่ปล่อยวางไปเฉยๆ โดยไม่พิจารณาความถูกต้อง ทุกอย่าง

ต้องผ่านการพิจารณาก่อน ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดก็ต้องปรับแก้ไขตนเองแล้วจึงปล่อยวาง ถ้าเรา

พิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกก็ปล่อยวาง “สิ่งกระทบ” นั้นไปเลย การได้รับการอบรม

ช่วงนี้จากท่านพ่อ ส่งผลทำให้ลูกมีสุขภาพดีขึ้น โรคบางโรค เช่น โรคนอนไม่หลับก็หายไปเลย 

เพราะจิตลูกนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านอย่างแต่ก่อน 

สิ่งที่ท่านพ่อเน้นสอนลูกอีกเรื่อง คือเรื่องความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ท่านพ่อว่า “พ่อแม่

เลีย้งเรามายากลำบากนกั เราฉีเ่ราอึใสต่กัพอ่แม ่ ทา่นกย็งัไมเ่คยวา่ คอยเชด็คอยลา้งให ้ แลว้แคพ่่อ

แม่ตักเตือนจะมีปฏิกิริยาอะไรหนักหนา ไม่ได้นะ ถ้ากตัญญูไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นลูกแมงป่องซะ” 

ท่านพ่อย้ำสอนให้ลูกมีสติทุกขณะจิต เพราะท่านพ่อสอนว่า คนเราถ้าขาดสติแล้ว ก็จะทำ
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ในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร นอกจากนั้น ท่านพ่อสอนว่าเวลาภาวนาก็ต้องใช้สติกำกับ เพื่อจะป้องกันการหลุด

จากการกำหนดลมหายใจ และคำบริกรรมอีกด้วย 

คำสั่งสอนของท่านพ่อลูกจดจำ และพยายามปฏิบัติตามอย่างเต็มความสามารถ ทำให้ลูกของท่าน

พ่อในวันนี้เป็นคนเข้มแข็งขึ้น มีความสุขขึ้น มีความอดทน อดกลั้น มีความสุขุม เยือกเย็น สามารถสู้กับ

โลกมนุษย์ที่มีแต่ความทุกข์ ความเศร้า การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ความอิจฉาริษยา ฯลฯ ได้อย่างไม่ทุกข์

จนเกินไป ลูกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับในอดีต ท่านพ่อเป็นผู้ชุบชีวิตให้ลูก ให้ลูกกลายเป็นคนที่ดีกว่า

เดิมมากมายนัก 

เรื่องที่ลูกกล่าวมาถึงช่วงนี้เป็นเพียงเรื่องที่ท่านพ่อเมตตาลูกทำให้ลูกในฐานะศิษย์คนหนึ่ง แต่

พระคุณของท่านพ่อนั้นครอบคลุมไปถึงการที่ท่านพ่อเป็นห่วงประเทศชาติ ในปี ๒๕๔๐  ประเทศไทยอยู่

ในภาวะติดหนี้ติดสินเป็นอันมาก มองไปแล้วดูอนาคตของเมืองไทยจะมืดมน นักเศรษฐศาสตร์หลายท่าน 

กล่าวว่า เมืองไทยคงต้องก้มหน้าก้มตาใช้หนี้กันไปหลายสิบปี ตอนนั้นท่านพ่อมีความห่วงใยประเทศชาติ

และประชาชนคนไทย จึงได้จัดให้มีการทำผ้าป่าช่วยชาติ ซึ่งในการนี้ทำให้ท่านพ่อต้องเดินทางไปแทบทุก

จังหวัดในประเทศไทย รับบริจาคเงินและทองคำ ต้องเทศน์โปรดประชาชน และไดส้อนวา่ “ทองอยูบ่นตวั

ญาตโิยม กย็งัไมง่ามสงา่เทา่กบัอยู่ในคลงัหลวง” ตอนทีท่า่นพอ่เริม่โครงการผา้ปา่ชว่ยชาต ิ ทา่นพอ่กอ็าย ุ

๘๐ กวา่แลว้ แตท่า่นพอ่ก็ยังปฏิบัติภารกิจในการทำผ้าป่าช่วยชาติอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย ลูกเคย

ตามท่านพ่อไปในครั้งที่ท่านพ่อทำผ้าป่าช่วยชาติในภาคกลาง ลูกเองอายุน้อยกว่าท่านพ่อมาก ก็ยังรู้สึกเหนื่อย 

แต่ท่านพ่อยังคงนั่งเทศน์อบรมประชาชนทีละ ๔๕ นาทีเป็นอย่างน้อย และอย่างมากก็ชั่วโมงครึ่ง ท่านพ่อทำเช่นนี้ไปทุกๆ ภาค ทำให้ได้ทอง  

เข้าคลังหลวงถึง ๑๒ ตัน (ก่อนที่จะอาพาธหนัก แต่ดูจากการบริจาคทองคำถวายท่านพ่อเพื่อนำเข้าคลังหลวง ตอนท่านพ่อละสังขาร น่าจะได้ทองคำเข้า

คลังหลวงรวมทั้งหมด ๑๓ ตัน) และหนี้สินที่เป็นเงินสกุล Dollar ก็รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และนำไปใช้หนี้เรียบร้อย เท่ากับประเทศไทยได้เป็นไท  

แก่ตัว และทำให้คนไทยทุกคนมีศักดิ์ศรีขึ้นมา 

ท่านพ่อไม่เคยคิดถึงตัวเองเลย ไม่เคยหวังอยากได้โน่นได้นี่ เงินบริจาคที่ญาติโยมบริจาค ก็นำไปช่วยคน เช่นนำอาหารไปให้หมู่บ้านที่ขาดแคลน

ยากจน และได้สร้างโรงพยาบาลอีกด้วย ท่านพ่อบอกว่าวัดนี้ (วัดป่าบ้านตาด) อยู่อย่างพอเพียง ไม่ต้องการความหรูหราหรือฟุ้งเฟ้อ ทุกอย่างท่านพ่อทำ

เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนจริงๆ ความจริงท่านพ่อไม่ได้สงเคราะห์เฉพาะคนไทย คนในประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ช่วยเหลือมาตลอด และที่สำคัญท่าน

พ่อทำทุกๆ อย่างแบบปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง 

แม้ ณ วันนี้ ท่านพ่อได้ละสังขารไปแล้ว แต่ท่านพ่อจะสถิตอยู่ในดวงใจของลูก และดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ และลูกเชื่อว่าเมตตาบารมีของ

ท่านพ่อจะคุ้มครองลูก คุ้มครองปวงประชาชนคนไทยตลอดจนคุ้มครองประเทศไทยให้มั่นคง และมีความร่มเย็นเป็นสุข 

สำหรับลูก ลูกให้สัญญากับท่านพ่อว่าจะนำคำสั่งสอนของท่านพ่อที่จารึกอยู่ในใจของลูกมาปฏิบัติ เพื่อให้ลูกเข้าสู่ทางสว่างอย่างแท้จริง 

 

ท่านพ่อจะอยู่ในดวงใจของลูกชั่วกาลนาน        

        กราบเท้าท่านพ่อด้วยความระลึกถึงและเทิดทูนอย่างที่สุด 
            จุฬาภรณ์ (ลูกของท่านพ่อ) 

“ … คือ ความเย็น ชื่นฉ่ำ ของสายน้ำ    

 คือ ร่มเงา ลึกล้ำ ของพฤกษา 

 คือ ความสงบ แน่วนิ่ง ของวิญญาณ์     

 คือ ดวงแก้ว ล้ำค่า อยู่กลางใจ” 
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อาตมภาพมีความคุ้นเคยนับถือกันกับหลวงตามหาบัว ตั้ งแต่คราวไปพักที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่   

ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพ.ศ.๒๔๘๒-๘๓ สมัยนั้น  

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ไปเรียนนักธรรมเอก และบาลีประโยค ๓ ที่วัดเจดีย์หลวง วันหนึ่งได้ขึ้นไปกุฏิพระเทพ-  

โมลี (พิมพ์ ธมฺมธโร) แล้วก็เห็นพระบัว ญาณสมฺปนฺโน นอนอยู่ไม่มีมุ้งกลด ต้องนอนตากยุง อาตมภาพได้ถวายมุ้งหลังหนึ่ง  

ก็รู้จักมักคุ้นกันมาแต่นั้น ท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในการศึกษาพระปริยัติธรรม จะเอาเพียงนักธรรมเอกและประโยค ๓   

ต่อจากนั้นไปก็จะออกปฏิบัติกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งไปอยู่ศึกษาอบรมกับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ๘ ปี จนได้  

หลักจิตหลักใจแล้วมาตั้งวัดป่าบ้านตาด แนะนำสั่งสอนพระเณรและประชาชนจนมีลูกศิษย์ลูกหา เป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใส  

ของประชาชนทั่วประเทศ แม้แต่อาตมภาพขณะใดจิตไม่สงบดับจากกิเลส ก็มาปรึกษาหารือกับหลวงตามหาบัวท่านก็แนะนำ   

อันนี้เนื่องจากบุญเก่าได้บันดาลให้มาพบกัน 

ปลายปีที่แล้วในระยะหลวงตาอาพาธ อาตมาได้แวะไปเยี่ยมหลายครั้ง ในวันที่หลวงตามหาบัวจะละสังขาร อาตมภาพ  

ขณะพักจำวัดหลับเคลิ้มไป ก็ปรากฏว่าหลวงตามหาบัว แวะมาหากราบ ๓ ครั้งก็พูดว่า “เจ้าคุณๆ ผมมาลานะ” อาตมภาพ  

ก็ถามว่า “จะลาไปไหน” ท่านบอกว่า “ไปที่ไม่เกิดอีก เพราะชาติสุดท้ายของผม ให้เจ้าคุณอยู่ต่อไป ให้ลูกหลานได้กราบไหว้”   

แล้วหายไป ตื่นขึ้นก็จำความฝันได้ชัดเจน เวลาประมาณตี ๔ นาฬิกา ก็ยังนึกอยู่ว่า หลวงตามหาบัว คงไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว 

ตอนเช้าก็รับทราบข่าว การมรณภาพ รู้สึกใจหายและรู้สึกอาลัยในการจากไปของหลวงตาเป็นที่สุด ซึ่งอาตมภาพมั่นใจว่า   

“ท่านไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว” ท่านได้วางแบบอย่างอันงดงาม ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตาม ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชน

ได้สืบแนวปฏิปทาต่อไป 

 

 

 พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) 
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)  
  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง 

 

คำระลึกถึง 
 



สัมโมทนียกถา 
 

ตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ละสังขารขันธ์ อาตมภาพก็ได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  

องค์ท่านในการจัดเตรียมงานต่างๆ นับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง-

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่ง โดยเฉพาะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยจริยาวัตรอันงดงามของ

ลูกที่มีต่อท่านพ่ออย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากนับตั้งแต่เริ่มอาพาธจนลมหายใจสุดท้าย ต่อเนื่องจนถึงงาน

พระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ทรงอดตาหลับขับตานอนอดทนอดกลั้นสมเป็นขัตติยนารี  

อย่างแท้จริง    

นอกจากนั้นปวงคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย นับจากพระสงฆ์องค์เจ้า ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า   

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ จากทุกสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความพร้อมเพรียงสามัคคีร่วมมือ

รว่มใจทำงานในหนา้ทีข่องตนๆ เพือ่ใหง้านพระราชทานเพลงิของพอ่แมค่รอูาจารยม์คีวามเรยีบงา่ยแบบพระกรรมฐาน

แต่ยิ่งใหญ่อลังการสมพระเกียรติของพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ที่ทำประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งรูปธรรมนามธรรมแก่โลก   

ซึ่งปรากฏผลภายในเวลาเพียงเดือนเศษทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกด้านทุกทาง ดังจะเห็นได้จากภาพและ

เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ปรากฏในหนังสือเล่มนี้แล้ว 

อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการในความศรัทธา ความสามัคคีกลมเกลียว ความกตัญญูกตเวทิตาของท่าน  

ทั้งหลายที่มีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ สมกับที่ท่านได้อบรมสั่งสอนและช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายอย่างทุ่มเทตลอดมาทั้ง

ทางโลกทางธรรมโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากแม้สังขารขององค์ท่านจะแข็งแรงพอเป็นไปหรืออ่อนล้าทรุดโทรม

เพียงใดก็ตาม แต่เมตตาธรรมของท่านดำรงอยู่อย่างมั่นคงเสมอ 

ขอผลานิสงส์แห่งความสามัคคีกลมเกลียว กตัญญูกตเวทิตา จงเป็นเกราะกำบังภยันตรายทั้งภายนอกภายใน

แก่พวกเราทั้งหลาย ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปทุกผู้ทุกคนตามลำดับแห่งธรรมตราบกระทั่งบรรลุถึงนิพพาน  

ในที่สุดด้วยเทอญ 

 

 

 

 

 หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
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 ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 


