วันแห่งประวัติศาสตร์
วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
เป็นวันทีป่ ระวัตศิ าสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้วา่ คลืน่
ศรัทธามหาชนจำ�นวนนับล้านคนได้หลั่งไหลมารวม
กัน ณ เมรุชวั่ คราว วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพือ่ ร่วมงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) พระมหาเถระ
ผูท้ รงคุณธรรมอันสูงสุด และเป็นหลักจิตหลักใจแก่
พุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายจะไม่กลับมา
เกิดมาตายอีกตลอดอนันตกาล
ด้วยเหตุนี้ หากไม่เหลือวิสัยแล้ว ประชาชน
ทุกระดับชั้นทุกเพศวัยจึงอุตส่าห์พยายามมาร่วม
งานพิ ธี แม้ ต ระหนั ก ดี ว่ า จะพบกั บ ความแออั ด
ยัดเยียดและความไม่สะดวกสบายนานัปการ เนือ่ งจากเป็นวาระสุดท้ายและเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่
จะได้มีส่วนเข้าร่วมสร้างมหากุศลกราบถวายบูชา
พระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเคารพ

คารวะอาลัยยิ่งต่อพระสรีระสังขารองค์หลวงตา
สมดังคำ�เทศนาขององค์ท่านตอนหนึ่งที่ว่า
“เกิ ด มาในชาติ นี้ เ ราสมใจ เราล้ า งป่ า ช้ า
ความเกิ ด ตายมาตั้ ง กั ป ตั้ ง กั ล ป์ มาขาดสะบั้ น
ลงในภพนี้ ช าติ นี้ แ หละ หมด ล้ า งป่ า ช้ า แล้ ว
ไม่มีที่จะมาเกิดอีก จ้าอยู่ในหัวใจ ถามไปหาอะไร
พระพุทธเจ้าไม่ถามใคร สันทิฏฐิโก ย่อมรูเ้ ห็นผลงาน
ของตนทำ�ได้มากน้อย เป็นสันทิฏฐิโก ไปโดยลำ�ดับ
ทำ�เท่าไรได้เท่าๆๆ เต็มที่แล้วรู้ว่าเต็มที่ ธรรมกับ
ใจเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าเต็มที่ ถ้ายังไม่เป็น
อันเดียวกันยังไม่เต็มนะ ต้องให้ธรรมกับใจเป็นอัน
เดียวกันเสียก่อน เมื่อธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน
แล้วไม่หาอะไร หาธรรมก็อยูก่ บั ใจ หาใจก็อยูก่ บั ธรรม
ไม่ต้องหา หมด นั่นละเป็นอย่างนั้นละ”
ตลอดเวลาประมาณ ๑ เดื อ นก่ อ นงาน
พระราชทานเพลิง คณะศิษยานุศษิ ย์ทงั้ ฝ่ายบรรพชิต
และคฤหัสถ์ต่างร่วมกันตระเตรียมความพร้อมใน
ภารกิจที่จำ�เป็นต่างๆ เพื่อรองรับบรรดาพุทธบริษัท
ที่คาดว่าจะมาร่วมในงานเป็นจำ�นวนนับล้านคน ซึ่ง
จะมากยิ่ ง กว่ า งานใดๆ ที่ ผ่ า นมาทั้ ง หมดของ
วัดป่าบ้านตาด องค์หลวงตาก็ได้เคยปรารภถึงเรือ่ ง
ดังกล่าวไว้ว่า รถยนต์ที่เดินทางมาร่วมงานศพของ

องค์ทา่ นจะติดยาวเหยียดไปถึงขอนแก่น หนองบัวลำ�ภู
สกลนคร หนองคาย ทำ�ให้คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบ
งานต้ อ งตระหนั ก ในคำ � ปรารภนี้ นอกจากคลื่ น
ศรัทธาสาธุชนจะเข้ามาร่วมงานพิธจี �ำ นวนมากแล้ว
คาดว่าจะมีพระภิกษุสามเณรมาร่วมงานอีกประมาณ
๒-๓ หมื่นรูปขึ้นไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดำ�เนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิง
ซึ่งเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่พระองค์มิได้เสด็จ
ยั ง ต่ า งจั ง หวั ด แต่ ค รั้ ง นี้ นั บ เป็ น กรณี พิ เ ศษสม
พระเกียรติองค์หลวงตาที่มีเมตตาสร้างมหาคุณ
ต่อชาติบ้านเมือง ยากจะหาผู้ใดทัดเทียมได้ พระมหากรุณาธิคุณคราวนี้ยังส่งผลให้ส่วนราชการที่
เกีย่ วข้องทุกส่วน ตลอดถึงพ่อค้าประชาชนมีก�ำ ลังใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง เพื่อจะได้มีโอกาส
สนองงานครัง้ สำ�คัญทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ ในชีวติ และได้เข้า
เฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ชื่นชมพระบารมี
บรรดานักข่าวและสื่อมวลชนทุกแขนงต่างยกทัพ
สัมภาระรถถ่ายทอดสดมารอทำ�ข่าวและเก็บภาพ
แห่งประวัติศาสตร์ครั้งสำ�คัญนี้อย่างพร้อมเพรียง

๘๖๖

วันแห่งความวิปโยค

การดู แ ลและชำ � ระพระสรี ร ะสั ง ขารด้ ว ยน้ำ � อุ่ น
พร้ อ มเปลี่ ย นผ้ า ไตรจี ว รครองผื น ใหม่ จากนั้ น
ศิษยานุศิษย์ทั้งปวงได้กล่าวคำ�ขอขมาโดยพร้อมเพรียงกัน และเคลื่อนย้ายพระสรีระสังขารองค์หลวงตาเข้าไปอีกห้องหนึ่งซึ่งองค์ท่านเคยใช้จำ�วัด
มาแต่เดิม
ศิษยานุศิษย์ต่างเศร้าสลด สุดแสนอาลัยต่อ
การจากไปอย่างไม่มวี นั กลับขององค์หลวงตาผูเ้ ป็นที่
เคารพรักเทิดทูนบูชายิ่ง บัดนี้ ลูกหลานขาดร่มโพธิ์
ร่มไทรไร้ทพ่ี ง่ึ ไม่มพี อ่ แม่ครูอาจารย์ทแ่ี ม่นยำ�กระจ่าง
แจ้งอาจหาญในการแสดงธรรมเช่นองค์หลวงตา
อีกแล้ว แม้ว่าในคืนนั้นเต็มไปด้วยครูบาอาจารย์
พระเณรประชาชนจำ�นวนมาก แต่บรรยากาศกลับมี
แต่ความเศร้าซึม พอรุ่งเช้า สื่อมวลชนทุกแขนง
ทุกช่องทุกฉบับทั้งในและต่างประเทศได้ประกาศ
ข่าวมหาวิปโยค อันเป็นวาระสุดท้ายแห่งสมมุตขิ อง
อัครมหาบุรุษผู้ทรงคุณอเนกอนันต์ ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสรรพสัตว์ทวั่ สามแดนโลกธาตุ
ผูเ้ คารพธรรมต่างตระหนักถึงความสูญเสียทีเ่ กินกว่า
คำ�บรรยายใดๆ ประหนึ่งดวงประทีปที่เคยส่องนำ�
ทางได้ดับลง ความมืดมิดได้เข้ามาปกคลุมไปทั่ว

คืนวันเสาร์ที่ ๒๙ ย่างเข้าสู่เช้าวันอาทิตย์ที่
๓๐ มกราคม ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ น.
องค์ ห ลวงตาได้ ล ะสั ง ขารปลดปลงธาตุ ขั น ธ์ ที่
แบกหามรับผิดชอบมาเป็นเวลานาน เข้าสูแ่ ดนแห่ง
ความเกษม ดังคำ�เทศนาขององค์ท่านตอนหนึ่งว่า
“วาระสุ ด ท้ า ยแห่ ง สมมุ ติ ที่ รั บ ผิ ด ชอบก็ คื อ
ขันธ์ พอลมหายใจขาดปั๊บ สมมุตินี้ขาดพร้อมกัน
เลย ความรับผิดชอบขาดพร้อมกันไปเลย ท่านเรียก
ว่านิพพานสมบูรณ์แบบ แต่ก่อนเรื่องความสมบูรณ์
ในจิ ต นั้ น สมบู ร ณ์ แต่ มั น มี ส มมุ ติ ที่ ป้ ว นเปี้ ย นๆ
อยู่นั้นให้รับผิดชอบ จึงเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์ ที่ยัง
มีขนั ธ์ให้รบั ผิดชอบอยู่ ท่านจึงเรียกว่า สอุปาทิเสสนิ พ พาน จิ ต ถึ ง วิ มุ ต ติ ห ลุ ด พ้ น โดยสมบู ร ณ์ แ ล้ ว
แต่ ยั ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอยู่ ใ นธาตุ ใ นขั น ธ์ ที นี้
อนุปาทิเสสนิพพาน ธาตุขนั ธ์นปี้ ล่อยโดยสิน้ เชิงแล้ว
จิตปล่อยไปหมดนั้น เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน
สมมุติหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ ขันธ์นี้เป็น
วาระสุ ด ท้ า ยของสมมุ ติ หมดในขณะนั้ น ท่ า น
เรียกว่าจิตหมดสมมุติ จิตถึงนิพพาน”
ในช่วงเวลานัน้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า- “แต่นี้หลวงตา ลาลับ ไปไม่กลับ มาเกิดตาย
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับทอด- ทอดร่างวาง ชีวาวาย สุดอาลัย ใจอาวรณ์”
พระเนตรอยู่ด้านขวาขององค์หลวงตา แวดล้อม
ด้ ว ยครู บ าอาจารย์ ค ณะสงฆ์ แ ละคณะแพทย์ มี
เมื่ อ รุ่ ง อรุ ณ พระองค์ จึ ง เสด็ จ ไปกุ ฏิ อ งค์์ ประชาชนเนื อ งแน่ น อยู่ ร อบนอกกุ ฏิ ต่ า งจดจ่ อ หลวงตาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ ทรงร่ ว มประชุ ม กั บ
ติดตามดูอาการองค์หลวงตาด้วยความห่วงใยจวบ คณะสงฆ์ พิ จ ารณาเรื่ อ งงานพระราชทานเพลิ ง
จนวาระสุดท้าย ภายหลังคณะแพทย์ได้ใช้เครื่อง ว่ า ควรจะปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร เพื่ อ ความเหมาะสม
ฟังจ่อฟังที่บริเวณหัวใจขององค์หลวงตา ในเวลา และถวายเกียรติโดยควรแก่ฐานะที่องค์ท่านเป็น
๐๓.๕๓ น. พบว่าไม่ได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจ พระมหาเถระองค์สำ�คัญ ที่พุทธบริษัทสี่ให้ความ
เลย แต่ ยั ง สามารถได้ ยิ น เสี ย งเครื่ อ ง Bipap เคารพเลื่อมใสมาก ซึ่งได้กำ�หนดในเบื้องต้นว่าจะ
ที่ทำ�งานอยู่ ซึ่งบ่งว่าการหายใจยังคงมีอยู่ จนกระ- มีพิธีพระราชทานเพลิงประมาณต้นเดือนมีนาคม
ทั่ ง การหายใจขององค์ ห ลวงตาหยุ ด นิ่ ง อย่ า งแน่ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ชัดเมื่อเวลา ๐๓.๕๕ น. ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จพระราชดำ�เนินเป็นองค์ประธานในพิธี
จึ ง ทรงให้ ถื อ เอาเวลาหั ว ใจหยุ ด เต้ น คื อ เวลา
๐๓.๕๓ น. เป็นเวลาแห่งการละสังขาร จากนั้นทรง
โทรศัพท์กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พินัยกรรมองค์หลวงตา
พระบรมราชินีนาถให้ทรงทราบ
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นลูกบุญธรรมของ
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
องค์หลวงตา คณะสงฆ์จึงเห็นชอบที่จะมอบถวาย ศิษยานุศษิ ย์ได้เคลือ่ นพระสรีระสังขารองค์หลวงตา
ให้ ท รงพิ จ ารณาในเรื่ อ งงานพระราชทานเพลิ ง จากกุฏิไปยังชั้นบนของศาลาการเปรียญ (ศาลาใน)
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาตามความเหมาะสม นำ�โดยพระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจ่ นั ทร์ศรี จันททีโป)
ลำ � ดั บ นั้ น ทรงเป็ น องค์ แ ทนศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ถ วาย ประธานฝ่ า ยสงฆ์ ตามด้ ว ยพระมหาเถระซึ่ ง มี
ผ้าไตรจีวรแด่องค์หลวงตา แล้วเสด็จออกไปรอ อายุ พ รรษา ๔๐ ขึ้ น ไป จากนั้ น เป็ น คณะสงฆ์
ภายนอกห้องเพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ได้ถวาย ผู้ อั ญ เชิ ญ พระสรี ร ะสั ง ขารที่ ร องรั บ ด้ ว ยเตี ย ง

พยาบาล ตามด้วยพระภิกษุสามเณรเป็นจำ�นวน
มาก ในวาระนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่เข้า
ร่วมในพิธีด้วย ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเรือนแสน
แน่นขนัดสองข้างทาง ต่างพากันเปล่งเสียง “สาธุ”
ดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ บ้างร่ำ�ไห้หลั่งน้ำ�ตาด้วย

๘๖๗

ความอาลัย นับเป็นภาพเหตุการณ์ทย่ี งั ความสะเทือนใจแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง ยากจะทำ�ใจ
ให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้
เมือ่ ถึงชัน้ บนของศาลาการเปรียญ ได้อญ
ั เชิญ
พระสรีระสังขารขององค์หลวงตาลงบนเตียงไม้
จากนั้ น คณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ นำ � โดยหลวงปู่ บุ ญ มี
ปริปุณโณ ได้ร่วมกันกราบทำ�วัตรขอขมา แล้วท่าน
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้อ่านพินัยกรรมขององค์หลวงตาซึง่ มีสาระสำ�คัญระบุไว้ ดังนี้
๑. ส่วนที่เป็นทองคำ� ให้หลอมเป็นทองคำ�
แท่ง
๒. ส่วนที่เป็นเงิน ไม่ว่าสกุลใด ให้นำ�ไปซื้อ
ทองคำ�แท่ง
๓. ให ้ ต ั ้ ง คณะกรรมการจั ด งานศพและ
จั ด การดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ที่ มี อ ยู่ ใ นขณะมรณภาพ
และที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคในงานศพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
เทศนาขององค์หลวงตาในหลายวาระว่า
“เราไม่เอาอะไรสักอย่างเดียว คิดดูซิเวลา
เราจะตาย นี่เราก็ทำ�พินัยกรรมไว้แล้ว เวลาเราจะ
ตายจะตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น เก็ บ สมบั ติ คื อ ปั จ จั ย
เงินละสำ�คัญมากนะ ตัง้ คณะกรรมการขึน้ เก็บปัจจัย
ทัง้ หมด ฟังแต่วา่ ทัง้ หมดนะ ไม่ให้เอาไปอีลยุ่ ฉุยแฉก
ตัง้ นัน้ ตัง้ นีป้ ระดับศพเน่าเฟะหลวงตาบัว ไม่ให้มาทำ�
ไม่เกิดประโยชน์ เงินทั้งหมดรวมเข้ามานี้หมดเลย
แล้วให้คณะกรรมการเก็บรักษาเรียบร้อยเสร็จแล้ว
เอาปุบ๊ เข้าไปซือ้ ทองคำ�เข้าคลังหลวงปึง๋ เลย หลวงตาบัวเผาด้วยไฟไปเลย ไปไม่กลับ พูดให้ชัดเสีย”
“นีส่ งั่ ไว้แล้ว ไม่ให้ท�ำ อะไรหรูหราเวลาเราตาย
สร้างนั้นสร้างนี้หรูหรา คนตายเน่าเฟะอยู่ในหีบ
จะทำ�อะไรหรูหราฟู่ฟ่าไม่ให้ทำ� เราสั่งไว้แล้ว นอก
จากมันจะดื้อ แต่เราเองเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องการ
ต้ อ งการแต่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม อะไรที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ส่วนรวม รวมเข้ามาๆ เอาอันนี้ยกเข้า
เช่ น ซื้ อ ทองคำ � เข้ า คลั ง หลวงหมดเลยเท่ า นั้ น
เราพอใจ เราต้องการอย่างนั้น
นีอ่ ายุจะได้ ๙๖ แล้ว วันที่ ๑๒ สิงหา อายุเรา
๙๖ เต็ม นีจ่ วนแล้ว เราจึงเตรียมพร้อมอะไรๆ แต่ตวั
เราเองจะให้วติ กวิจารณ์เรือ่ งความเป็นความตายเรา
เราบอกตรงๆ เลยว่าเราไม่มี เหมือนว่าจัดให้ผอู้ นื่ ผูใ้ ด
เราจัดอย่างนี้จัดเพื่อส่วนรวม อะไรจำ�เป็นแก่ส่วน
รวมเราจะขนเข้าๆ สำ�หรับเราอะไรก็พอหมดแล้ว
พู ด จริ ง ๆ พอ ไม่ มี อ ะไรบกพร่ อ งในหั ว ใจเรา
เราพอหมดแล้ว เพราะฉะนัน้ อะไรทีย่ งั ไม่พอสำ�หรับ
กุลบุตร ลูกหลานให้ได้สืบทอด จตุปัจจัยไทยทาน
ได้มาให้รวมเข้าสูค่ ลังหลวงอันเป็นหัวใจของชาติไทย
เราเท่านั้นเราพอใจ เราไม่ต้องการหรูหราฟู่ฟ่า”

ภายหลังการอ่านพินัยกรรมจบลง สมเด็จพระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
อัครราชกุมารี ประทานพวงมาลัยที่ทรงประดิษฐ์
ด้วยพระองค์เอง เพื่อน้อมบูชาพระสรีระสังขาร
องค์หลวงตา จากนั้นคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์นำ�โดย
พระมหาเถระ อาทิ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่
จันทร์ศรี จันททีโป) หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
หลวงปู่ลี กุสลธโร หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม เป็นต้น
ได้เข้าสรงน้ำ�องค์หลวงตา
จากนัน้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการ
สรงน้ำ�องค์หลวงตา และได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำ�ผ่าน
ทางด้ายสายสิญจน์ที่โยงจากฝ่ามือขององค์หลวงตา
มายังพานสรงสำ�หรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา ซึง่ ต่างทยอยเข้าสรงน้�ำ เป็นแถวยาวเหยียด
แน่นขนัดมืดฟ้ามัวดิน กิริยาอาการของพุทธบริษัท
ทั้งหลายช่างดูเศร้าสลดอาลัยอาวรณ์ต่อการจาก
ไปของ “พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว” ผู้เป็น
ที่เคารพรักเทิดทูนบูชายิ่ง

การรับบริจาค
ในงานพระราชทานเพลิงฯ

โครงการจนมียอดเงินบริจาคถึง ๔๖๙.๕ ล้านบาท
ขาดอีกเพียง ๓๐.๕ ล้านบาทเท่านั้น และหลังจาก
งานพระราชทานเพลิงเพียง ๒ วัน คือเมื่อวันที่
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเงินบริจาคเพิ่มเติมเข้า
มาจำ�นวน ๓๙.๕ ล้านบาท รวมกับยอดเดิมแล้ว
เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น ๕๐๙ ล้านบาท เกินกว่าที่
องค์ท่านได้ตั้งไว้
ในการบริ จ าคเงิ น ทำ � บุ ญ นี้ ทางวั ด ได้ จั ด
ตู้ รั บ บริ จ าคไว้ ต ามจุ ด ต่ า งๆ จำ � นวนถึ ง ๕๓ ตู้
กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณงาน ต้องเปิดนับเงิน
บริจาควันละหลายรอบ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินภายใต้การ
รั ก ษาความปลอดภั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจต้ อ ง
ทำ�งานจนแทบจะไม่มีเวลาได้หยุดพัก ทุกท่านต่าง
เสียสละเวลาและการงานส่วนตัวทุม่ เทปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มิยอมให้ปัจจัยบุญเหล่านี้
รัว่ ไหลแตกซึมไปทีอ่ นื่ แม้แต่นอ้ ย เพือ่ รวบรวมไปซือ้
ทองคำ�เข้าสู่คลังหลวงตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาให้เป็นผลสำ�เร็จ
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วัดป่าในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส ได้
พร้อมเพรียงกันจัดงานบุญทอดผ้าป่าครั้งสุดท้าย
เพื่อน้อมถวายบูชาพระสรีระสังขารองค์หลวงตา
เป็นการร่วมบุญครัง้ ใหญ่กอ่ นถึงวันงานพระราชทานเพลิง โดยมีหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เจ้าอาวาส
วั ด ป่ า บ้ า นนาคู ณ อ.บ้ า นผื อ จ.อุ ด รธานี เป็ น
ประธาน เพื่ อ รวบรวมทองคำ � และปั จ จั ย สมทบ
ซือ้ ทองคำ�เข้าคลังหลวงตามพินยั กรรม งานครัง้ นีม้ ี
พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมบุญจำ�นวนมาก สรุปยอดรวม
ดังรายการต่อไปนี้

เพื่อให้เงินบริจาคเนื่องในงานพระราชทานเพลิ ง เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข ององค์ ห ลวงตา
ซึ่ ง ได้ เ มตตาระบุ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้ ใ น
พินัยกรรม คณะกรรมการจัดงานฯ ได้เปิดบัญชี
ออมทรัพย์ของธนาคาร ๓ แห่งเป็นการเฉพาะ และ
ยังได้จัดให้มีจุดรับบริจาคในบริเวณที่กำ�หนด โดย
มีสญ
ั ลักษณ์เฉพาะปรากฏบนตูบ้ ริจาคเท่านัน้ ห้ามมี
ประเภท
ยอดบริจาค
ตู้รับบริจาคหรือการเรี่ยไรอื่นใด แต่อนุญาตเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะการบริจาคโดยตรงกับหลวงปู่ลี เงินสด
8,235,916 บาท
กุ ส ลธโร ในโครงการตึ ก สงฆ์ อ าพาธ ๑๐ ชั้ น
10,063,640 บาท
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ให้ครบจำ�นวน ๕๐๐ เช็ค
1,699 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ล้านบาท ตามที่องค์หลวงตาได้กำ�หนดไว้ โดยก่อน เงินดอลลาร์
13 กิโลกรัม 60 บาท 86 สตางค์
องค์หลวงตาจะละสังขาร มีประชาชนจำ�นวนมาก ทองคำ�
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศได้ ร่ ว มกั น บริ จ าคเข้ า
สรุปยอดบริจาครายวันภายหลังการละสังขารขององค์หลวงตา
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัน/เดือน/ปี

เงินบาท

ดอลลาร์สหรัฐฯ

30 ม.ค. 54
31 ม.ค. 54
1 ก.พ. 54
2 ก.พ. 54

2,629,820.00
3,268,497.00
3,329,151.00
2,422,302.00

130
264
703
211

กิโลกรัม
-

ทองคำ�

บาท
22.33
11.89

๘๖๘

วัน/เดือน/ปี

เงินบาท

ดอลลาร์สหรัฐฯ

3 ก.พ. 54
4 ก.พ. 54
5 ก.พ. 54
6 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
8 ก.พ. 54
9 ก.พ. 54
10 ก.พ. 54
11 ก.พ. 54
12 ก.พ. 54
13 ก.พ. 54
14 ก.พ. 54
15 ก.พ. 54
16 ก.พ. 54
17 ก.พ. 54
18 ก.พ. 54
19 ก.พ. 54
20 ก.พ. 54
21 ก.พ. 54
22 ก.พ. 54
23 ก.พ. 54
24 ก.พ. 54
25 ก.พ. 54
26 ก.พ. 54
27 ก.พ. 54
28 ก.พ. 54
1 มี.ค. 54
2 มี.ค. 54
3 มี.ค. 54
4 มี.ค. 54
5 มี.ค. 54
6 มี.ค. 54
7 มี.ค. 54
8 มี.ค. 54
9 มี.ค. 54
10 มี.ค. 54
11 มี.ค. 54
12 มี.ค. 54

3,676,804.00
4,052,409.00
8,393,979.00
6,485,838.00
2,747,928.00
2,424,656.00
49,653,149.02
7,293,833.80
11,443,238.42
35,562,983.96
13,264,487.70
12,931,352.66
7,989,334.02
13,132,141.18
11,969,564.60
15,171,615.32
21,854,975.27
19,631,114.95
16,529,011.84
13,767,779.25
15,850,420.75
17,302,458.18
20,334,507.37
28,477,396.85
33,979,702.11
26,483,949.94
23,309,574.90
27,297,770.15
50,340,975.57
59,624,591.93
97,012,617.49
42,638,118.00
7,409,366.00
31,150,885.54
1,728,213.61
10,975,293.50
1,073,898.29
4,027,198.00

188
337
1,362
199
127
244
377
440
624
1,536
1,480
173
1,045
733
544
3,376
2,593
532
1,465
2,232
441
1,543
2,256
622
3,207
1,703
3,804
7,302
9,905
4,984
8,027
16,785
366
488

กิโลกรัม
1
1
5
2
2
5
1
3
1
3
2
2
2
1
8
2
16
4
22
9
1

รวม

788,642,904.17

82,348

93

ทองคำ�

บาท
12.47
15.87
29.64
35.88
13.21
11.23
8.91
47.68
31.21
30.51
30.86
24.84
53.81
16.55
18.00
59.57
47.83
50.40
18.26
26.90
16.89
43.99
45.50
64.95
96.56
36.45
3.13
46.98
112.44
62.82
0.20
28.82
15.81
12.25
1,204.64

รวมยอดทองคำ�สะสมเฉพาะจากตู้รับบริจาคภายในวัดป่าบ้านตาดมีน้ำ�หนักทั้งสิ้น ๑๗๒ กิโลกรัม
๑ บาท ๓๑ สตางค์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงร่วมถวายบูชาคุณองค์หลวงตาในครั้งนี้ด้วยทองคำ�แท่งน้ำ�หนัก ๑๐ บาท

บำ�เพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน
ในพระบรมราชานุเคราะห์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ิ พระบรมราชิ นีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

น้�ำ หลวงสรงพระสรีระสังขาร พร้อมด้วยเครือ่ งเกียรติยศ
พระราชาคณะชัน้ ธรรม อันประกอบด้วย โกศโถ ฉัตรเบญจา (ฉัตร ๕ ชัน้ ๒ คู)่ ตัง้ ประดับ ปี่ กลองชนะ
ประโคมเวลาพระราชทาน และทรงรับพระสรีระสังขาร
อยูใ่ นพระบรมราชานุเคราะห์ ๗ วัน นอกจากนีผ้ แู้ ทน
พระองค์ยงั แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงห่วงใยในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่พักพระสงฆ์

และฆราวาสให้อำ�นวยความสะดวกแก่พระสงฆ์โดย
จัดบริเวณให้มีเขตของสงฆ์ให้ชัดเจนและในการดูแล
ความเรียบร้อยในด้านต่างๆ ขอให้สว่ นราชการทุกภาค
ส่วนร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือทางวัดอย่างเต็มที่
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทาน
น้ำ � หลวงสรงพระสรี ร ะสั ง ขารและทรงทอดผ้ า ไตร
จากนั้นพระเถระและพระภิกษุวัดป่าบ้านตาดร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำ�นักพระราชวัง อัญเชิญพระสรีระสังขาร
องค์หลวงตาลงในหีบทองทึบ แล้วบรรจุไว้ภายใน
โลงเย็น ในการดำ�เนินการเช่นนี้ เป็นไปตามมติคณะสงฆ์ ท่ีพิจ ารณาแล้ ว เห็ น ควรปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่
องค์ ห ลวงตาเคยสั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ร่ า งของพระสงฆ์
ผู้เป็นศิษย์ขององค์ท่านเองที่ถึงแก่มรณกาลล่วงไป
ก่อนแล้วว่า ไม่ต้องฉีดยาฟอร์มาลินและให้บรรจุร่าง
ไว้ภายในโลงเย็น ในการปฏิบัติต่อพระสรีระสังขาร
องค์หลวงตาจึงให้ดำ�เนินการเช่นเดียวกันนี้
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเชิญพวงมาลา
พระราชทานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
และพวงมาลาประทานของพระบรมวงศานุ ว งศ์
ทุกพระองค์วางที่หน้าโกศโถ พระสงฆ์สวดบังสุกุล
โดยไม่ มี พิ ธี ส วดพระอภิ ธ รรม ทรงถวายจตุ ปั จ จั ย
ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
กำ�หนดการพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศล
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์พร้อมฆราวาสร่วม
ไหว้พระสวดมนต์
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๒๐.๐๐ น. ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ใน
พิธีพิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา
เป็นอันเสร็จพิธี
สำ�หรับพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน นั้น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

๘๖๙

อัครราชกุมารี เสด็จมาร่วมพิธีด้วยพระองค์เอง
แทบทุกวัน มีเพียง ๒ วันสุดท้ายที่ทรงประชวร
ไม่ได้มาร่วมในพิธี โปรดให้นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี เป็น
ผู้แทนพระองค์

น้ำ�พระทัยฟ้าหญิงฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี ทรงมี ค วามเคารพบู ช า
องค์ ห ลวงตาเป็ น อย่ า งยิ่ ง จึ ง ทรงพระกรุ ณ า
วางแนวทางในการจั ด งานพระราชทานเพลิ ง
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาไว้แต่ต้น ให้เจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายดำ�เนินการตามความเห็นชอบของคณะสงฆ์
ซึ่งยึดถือปฏิปทาขององค์หลวงตาเป็นหลักปฏิบัติ
ด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดจึงจัดให้มีการประชุมหารือ
ร่วมกันหลายวาระ ระหว่างคณะสงฆ์ สำ�นักพระราชวัง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนในจั ง หวั ด
อุดรธานี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการบำ�เพ็ญกุศลถวายแด่พระสรีระสังขาร
องค์หลวงตานัน้ ได้งดเว้นการสวดพระอภิธรรม ทัง้ นี้
เนื่องจากทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามที่องค์หลวงตาได้
เมตตาเทศนาไว้ว่า
“เราไม่ได้หวังอะไรกับการช่วยโลกสงสารนี้
แม้เม็ดหินเม็ดทราย เราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
พอในหัวใจ ไม่ต้องไปถามใคร พออยู่ในหัวใจ พอ
ลมหายใจนี้ขาดสะบั้นลงไปเป็นยังไงไม่ต้องถาม
แม้ แ ต่ ล มหายใจไม่ ข าดมั น ก็ รู้ อ ยู่ แ ล้ ว อย่ า งนี้
จะต้องไปหาถามทีไ่ หนเวลาตายไปแล้ว เวลาตายจึง
นิมนต์พระมา กุสลา ธัมมา ๆ อย่ามากุสลาธัมมา
หลวงตา หลวงตาบอกตรง ๆ หลวงตากุสลาตัวเอง
เต็มเหนี่ยวแล้ว ไม่สงสัยทุกสิ่งทุกอย่าง”
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๒๐ น.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อั ค รราชกุ ม ารี พร้ อ มด้ ว ยพระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระธิดา เสด็จแทน
พระองค์ไปในการบำ�เพ็ญพระราชกุศล ทรงสดับ
พระธรรมเทศนา โดยพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่
จั น ทร์ ศ รี จั น ทที โ ป) วั ด โพธิ ส มภรณ์ อ.เมื อ ง
จ.อุดรธานี เป็นองค์ถวายศีลและถวายพระธรรม
เทศนา จากนั้ น สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงถวาย
จตุ ปั จ จั ย ไทยธรรมบู ช ากั ณ ฑ์ เ ทศน์ แ ละทรงทอด
ผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก

พระสงฆ์ถวายอดิเรก จากนั้นทรงกราบที่รูปภาพ
องค์หลวงตา แล้วเสด็จกลับ
ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างรู้สึกซาบซึ้ง
ในความกตั ญ ญู ก ตเวทิ ต าคุ ณ ของพระองค์
ต่างประจักษ์ถึงความรัก ความใส่พระทัย เป็นกรณี
พิเศษทีพ่ ระองค์มตี อ่ องค์หลวงตา และยังเป็นความ
รักความผูกพันที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานอีก
ด้วย ประชาชนจำ�นวนมากที่เฝ้ารับเสด็จจึงพร้อม
ใจกันกล่าวถวายพระพรอย่างไม่ขาดสายโดยมิได้
นัดหมายกันมาก่อนเลยว่า “ทรงพระเจริญๆๆ...”
นับเป็นความรู้สึกที่มาจากใจของประชาชนโดยแท้
ส่วนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระธิดาในพระองค์ ก็ทรงกราบทีร่ ปู ภาพองค์หลวงตาด้วยเช่นกัน จากนั้นทรงตรวจดูความเรียบร้อย
บนศาลาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเสด็จกลับ
กล่ า วถึ ง การปฏิ บั ติ ข องทู ล กระหม่ อ มเจ้าฟ้าหญิงฯ ต่อองค์หลวงตาในระยะทีผ่ า่ นมา พระองค์
ทรงติดตามและถวายการดูแลรักษาอาการอาพาธ
ขององค์หลวงตาด้วยความห่วงใยยิ่ง ในวันที่ท่าน
ละสังขาร พระองค์มีเวลาบรรทมเพียงน้อยนิด
เนือ่ งจากทรงร่วมประทับอยูใ่ นเหตุการณ์โดยตลอด
นอกจากนี้ ในช่วงเตรียมงานพระราชทานเพลิงฯ
ทั้ ง ที่ ท รงมี พ ระภารกิ จ ที่ สำ � คั ญ จำ � เป็ น อย่ า งที่ สุ ด
ที่ต้องถวายการดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำ�ทุกวัน พระองค์ก็
ยั ง ทรงมี พ ระอุ ต สาหะ เสด็ จ มาทรงบำ � เพ็ ญ
พระกุ ศ ลถวายแด่ พ ระสรี ร ะสั ง ขารองค์ ห ลวงตา
ในทุ ก วั นเสาร์ และวั นอาทิ ตย์ บางสั ป ดาห์ เ สด็ จ
ถึง ๒ ครั้ง โดยทุกครั้งเสด็จมาทรงเป็นประธาน
ในงานบำ � เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลและสดั บ พระธรรมเทศนาในตอนค่ำ� และทรงบาตรในเช้าวันรุ่งขึ้น
ทรงเอาพระทัยใส่และสนพระทัยสอบถามเจ้าหน้าที่
อยูเ่ สมอในเรือ่ งการจัดงานต่างๆ ทรงให้ค�ำ แนะนำ�ที่
เป็นประโยชน์และยังทรงมีพระนิพนธ์แสดงความ
อาลัยอย่างยิ่งต่อการจากไปของ “ท่านพ่อมหาบัว
ของลูก” มอบถวายแด่องค์หลวงตาอีกด้วย
การปฏิ บั ติ ข องพระองค์ ต่ อ องค์ ห ลวงตา
แบบสุดจิตสุดใจดังกล่าวนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยัน
ถึงความเคารพรักเทิดทูนอย่างสูงสุด สมบูรณ์ทั้งใน
ฐานะที่เป็นศิษย์และลูกบุญธรรม เป็นพระจริยาวั ต รที่ ง ดงามและประทั บ ใจแก่ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ พ บ
เห็ น ประชาชนต่ า งสรรเสริ ญ ถึ ง พระกตั ญ ญู กตเวทิ ต าคุ ณ อั น โดดเด่ น ลึ ก ซึ้ ง ถึ ง จิ ต ถึ ง ใจเป็ น
อย่ า งยิ่ ง ทรงเป็ น คติ ตั ว อย่ า งอั น ดี ง ามแก่
พสกนิกรและกุลบุตรสุดท้ายภายหลังสืบไปตราบ
นานเท่านาน

งานบำ�เพ็ญกุศล
น้อมถวายบูชาพระคุณ
ภายหลั ง พิ ธี บำ � เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลในพระบรมราชานุเคราะห์ครบ ๗ วัน ตามหมายกำ�หนดการของพระราชพิธีหลวง คณะกรรมการจัดงานฯ
ได้จัดให้มีการบำ�เพ็ญกุศลน้อมถวายบูชาพระคุณ
องค์หลวงตา โดยอนุญาตให้คณะศิษยานุศิษย์ร่วม
กันเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกำ�หนดการประจำ�วัน ดังนี้
เวลา ๐๗.๓๐ น. พระภิกษุ สามเณรบิณฑบาต
เวลา ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๔.๐๐ น. ถ่ายทอดสด แจ้งข่าวประจำ�
วัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ทำ�วัตรสวดมนต์เย็น
เวลา ๑๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑
กัณฑ์
เวลา ๒๐.๐๐ น. เจ้าภาพร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลถวายแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป
ในแต่ ล ะคื น ตลอดงาน พระภิ ก ษุ ส ามเณร
และประชาชนมาร่วมทำ�วัตรสวดมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบตั สิ มาธิภาวนาเป็นจำ�นวนมาก เพือ่
ปฏิบัติบูชาพระคุณองค์หลวงตา ซึ่งเป็นการบูชา
อย่างยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ตาม
กำ�หนดการทุกคืนภายหลังการแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว พระสงฆ์จะสวดบังสุกลุ โดยไม่มกี ารสวด
พระอภิธรรมตามปฏิปทาองค์หลวงตา เช่นเดียวกับ
พิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์
๗ วันที่ผ่านมา โดยในแต่ละคืน คณะศิษยานุศิษย์
จากหลายภาคส่วนได้รว่ มกันเป็นเจ้าภาพ อาทิ คณะสงฆ์ วัด สถานปฏิบัติธรรม ข้าราชการ ทหาร
ตำ�รวจ นักการเมือง รัฐมนตรี นักเรียน นักศึกษา
พ่อค้า นักธุรกิจ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม
บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ประชาชนทั่วไปทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น
จำ�นวนคณะเจ้าภาพตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์
ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีประมาณ ๙๐๐
คณะ ในระหว่างวัน มีประชาชนจำ�นวนมากจากทั่ว
ทุกสารทิศเดินทางมาสักการะอย่างต่อเนื่องไม่ขาด
สายตลอดทัง้ วัน จนต้องเปิดระเบียงทำ�เป็นบันไดขึน้
ลงศาลาเพิม่ อีก ๒ ด้าน และจัดให้เข้าสักการะเป็นชุดๆ
ครัง้ ละไม่เกิน ๑ นาที เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สำ�หรับคณะเจ้าภาพสายบรรพชิตที่ควรนำ�มากล่าว
ไว้ ณ โอกาสนี้มีดังต่อไปนี้
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณารับพระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน) ไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์หนึง่ วัน
คือในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
โดยมีพระบัญชาให้พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์
เดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำ�เพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวาย โดยนิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
จำ�นวน ๑๐ รูป (ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ๕ รูป และ
ฝ่ายมหานิกาย ๕ รูป) พร้อมนี้ได้ประทานจตุปัจจัย
เป็นจำ�นวนเงิน ๒๔๒,๖๐๐ บาท น้อมถวายสมทบ
ซื้อทองคำ�เข้าคลังหลวงตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาด้วย
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา
๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพรเถร) วัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการ
แทนเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์ธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยพระมหาเถระคณะสงฆ์ธรรมยุต
หลายรู ป เช่ น พระอุ ด มญาณโมลี (จั น ทร์ ศ รี
จันททีโป) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ.) และที่
ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม วัดโพธิสมภรณ์
จ.อุดรธานี พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต
น.ธ.เอก) เจ้ า คณะภาค ๑๐ วั ด บึ ง พลาญชั ย
(พระอารามหลวง) จ.ร้อยเอ็ด พระธรรมเจติยาจารย์
(บุญเรือง ปุญญโชโต) เจ้าคณะภาค ๘ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น เป็นต้น พระมหาเถระตาม
รายนามข้างต้นได้เดินทางเข้าร่วมประกอบพิธบี �ำ เพ็ญ
กุ ศ ลทั ก ษิ ณ านุ ป ระทานถวายแด่ อ งค์ ห ลวงตา
พร้อมมอบถวายจตุปัจจัยร่วมบำ�เพ็ญกุศลจำ�นวน
รวมทั้งสิ้น ๖๘๕,๑๔๐ บาท
เครื่องบูชาธรรมอันทรงค่าอีกประการหนึ่ง
คือ กองทุนสนทนาธัมม์น�ำ สุข ท่านผูห้ ญิง ม.ล.มณีรตั น์
บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็ จ พระสั ง ฆราชฯ ร่ ว มกั บ โครงการเผยแผ่
พระไตรปิฎกสากล ในสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ได้พร้อมใจกันอัญเชิญ “พระไตรปิฎกปาฬิจลุ จอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช อักษรสยาม : ฉบับอนุรกั ษ์ดจิ ทิ ลั
๒๕๕๔” เพื่ อ น้ อ มถวายเป็ น พุ ท ธบู ช าและเป็น
ธัมมานุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร

องค์หลวงตา ทีล่ ะขันธ์เข้าสูแ่ ดนพระนิพพาน ผูซ้ งึ่ ได้
เคร่งครัดปฏิบัติตามคำ�สอนของพระบรมศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎกอย่างงดงาม
พร้ อ มทั้ ง มี คุ ณู ป การแก่ ช าติ แ ละประชาชนอั น
ประมาณมิได้ พร้อมกับจัดพิมพ์ “ภิกขุปาติโมกขปาฬิ
ฉบับ จปร.อักษรสยาม” ในวาระ ๑๐๐ ปี วันสวรรคต
พระจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช เพื่อเผยแผ่
เป็นธรรมทาน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯให้
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
เสด็จพระราชดำ�เนินไปในการพระราชทานเพลิง
พระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด
อุดรธานี
การพิมพ์ “ภิกขุปาติโมกขปาฬิ ฉบับ จปร.
อักษรสยาม” ในครั้งนี้ เป็นการนำ�อักขรวิธีการ
เขียนอักษรสยามในพระไตรปิฎก จปร. พ.ศ. ๒๔๓๖
ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้
โปรดให้จัดพิมพ์อักษรสยามไว้ มาจัดพิมพ์ใหม่เป็น
ระบบที่ประชาชนทั่วไปแม้ผู้ที่ไม่คุ้นกับอักษรบาลี
ก็สามารถอ่านออกเสียงได้โดยง่าย และมีความ
ถูกต้องแม่นยำ�เหมือนครั้งพุทธกาล

บุญประทายข้าวเปลือก
ในช่ ว งเวลาที่ จั ด งานพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง
พระสรี ร ะสั ง ขารองค์ ห ลวงตานี้ เป็ น ช่ ว งที่ มี ง าน
ประจำ�ปีของวัดป่าบ้านตาดอีกงานหนึ่ง คือ งานบุญ
ประทายข้าวเปลือกซึ่งได้กำ�หนดงานไว้ในวันเสาร์ที่
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยครูบาอาจารย์และ
ศิษยานุศษิ ย์ได้รว่ มใจกันจัดงานดังกล่าวตามประเพณี
ที่องค์ท่านเคยนำ�พาปฏิบัติมา
งานบุญประทายข้าวเปลือกปีนี้เป็นปีที่เงียบ
เหงาวังเวงใจ เสมือนลูกกำ�พร้าทีข่ าดพ่อแม่เป็นหลักใจนำ�พา ทุกคนหงอยเหงาเศร้าสร้อย ทุกปีจะมีองค์หลวงตานั่งเป็นประธานเทศนาว่าการ ที่ทุกคนฟัง
แล้วชุ่มชื่นอิ่มเอิบใจ หรือแม้เพียงมองเห็นองค์ท่าน
นั่งอยู่ก็รู้สึกอบอุ่นใจสุดจะบรรยาย
บัดนี้ไม่มีองค์ท่านมานำ�พากองบุญนี้อีกต่อไป
แล้ว แม้วา่ ทุกคนจะโศกสลดว้าเหว่กต็ าม ก็ยงั ร่วมมือ
ร่วมใจกันจัดงานได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถ
ขายข้าวเปลือกในครั้งนี้ได้ถึง ๑๗,๗๗๔,๒๐๑ บาท
(สิ บ เจ็ ด ล้ า นเจ็ ด แสนเจ็ ด หมื่ น สี่ พั น สองร้ อ ยเอ็ ด
บาทถ้วน) และนำ�เข้าสมทบเงินบริจาคในงานบำ�เพ็ญ
กุศลพระสรีระสังขารองค์หลวงตา เพือ่ ซือ้ ทองคำ�เข้า

สู่คลังหลวงตามพินัยกรรมที่ระบุไว้ สำ�หรับงานบุญ
ประทายข้าวเปลือกนับจากนีใ้ ห้ถอื ปฏิบตั ติ ามทีอ่ งค์หลวงตามีเมตตาพาดำ�เนินมาแต่กาลก่อนสืบไป

คณะกรรมการจัดงาน
พระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร
การตระเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระสรี ร ะสั ง ขารเพื่ อ น้ อ มถวายบู ช าพระคุ ณ ท่ า นให้
ทั น กั บ เวลาที่ กำ � หนดและสมบู ร ณ์ เ รี ย บร้ อ ยเป็ น
เรื่ อ งสำ � คั ญ เร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง คณะกรรมการจั ด งานฯ
ประกอบด้วยฝ่ายบรรพชิต คฤหัสถ์ และข้าราชการ
ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต่ า งประชุ ม หารื อ และมอบ
หมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง ทุกองค์
ทุกท่านต่างเอาใจใส่ในภาระหน้าที่ ขยันขันแข็ง
ไม่ย่อหย่อนอ่อนกำ�ลัง เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่
พระภิกษุสามเณรและประชาชนจำ�นวนมหาศาลที่
เดินทางมาร่วมในงานพิธี ขอบเขตของงานจึงเป็น
ความรับผิดชอบที่กว้างขวาง ตั้งแต่งานในปะรำ�พิธี
ทีพ่ ัก โรงทาน ระบบสาธารณูปโภค อาทิ น้ำ�ประปา
ไฟฟ้า ห้องน้�ำ ห้องสุขา สถานทีจ่ อดรถ เต็นท์ ระบบ
เครื่องเสียงและโทรทัศน์วงจรปิด รถบริการรับส่ง
สาธารณสุขและอนามัย การรักษาความปลอดภัย
การประชาสัมพันธ์ การจราจร การจัดเตรียมเครือ่ ง
ไทยทานถวายพระสงฆ์ หนังสืออนุสรณ์ และอื่นๆ
ในการดำ�เนินการต่างๆ นอกจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง อาสาสมัครผู้มีจิตศรัทธาสละ
แรงกายแรงใจ ข้าวของเครือ่ งไม้เครือ่ งมือตลอดจน
ทุนทรัพย์ต่างๆ เข้าช่วยเหลือการงานในครั้งนี้แล้ว
ยังมีชาวบ้านจำ�นวนไม่น้อยที่ยินดีให้ใช้ที่นาของตน
เป็นทีจ่ อดรถชัว่ คราวอีกด้วย เมือ่ รวมหลายแห่งเข้า
ด้วยกันก็นับได้เป็นพันๆ ไร่ ทุกฝ่ายต่างขวนขวาย
โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือ่ ยและสิน้ เปลือง ต่าง
ปรารถนาให้งานพระราชทานเพลิงขององค์หลวงตา
สำ�เร็จลุลว่ งไปด้วยความเรียบร้อยงดงาม สมเกียรติ
ขององค์ท่านที่ได้เสียสละฝืนธาตุขันธ์ทำ�ประโยชน์
เพื่อโลกตลอดมา
มีพระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ จำ�นวนมาก
อาสาเข้ามาช่วยเหลือการงาน จึงมีการประชุมแบ่ง
ภาระหน้าทีก่ นั อย่างชัดเจน ยิง่ ใกล้ถงึ วันพระราชทาน
เพลิ ง จำ � นวนพระและสามเณรก็ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
จากร้อยเป็นพัน และในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่ลงทะเบียนมีจำ�นวนกว่า
๘,๐๐๐ รูป ที่ไม่ลงทะเบียนก็ยังมีอีกจำ�นวนมาก
บริเวณเขตที่พักสงฆ์จึงแน่นขนัดเต็มไปด้วยกลด
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และเต็นท์ ทีเ่ รียงรายกันไปตามปะรำ�ทีพ่ กั และร่มไม้
โดยรอบ ตลอดถึงทางจงกรม
ด้านอาหารการบริโภคก็มีผู้มีจิตศรัทธาเสีย
สละช่วยเหลือ บางคนมาด้วยตัวเองไม่ได้กฝ็ ากปัจจัย
และข้าวของวัตถุดิบต่างๆ มาให้ส่วนกลางใช้ทำ�
โรงทานอาหารและเครื่องดื่มมากมายหลายชนิด
สำ�หรับทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยม ตลอด
ระยะเวลาเตรียมงานจึงมีอาหารอย่างเหลือเฟือ
ไม่บกพร่อง โรงทานหลายแห่งตั้งอยู่นานติดต่อ
กันเป็นเดือนๆ ตั้งแต่องค์หลวงตาเริ่มอาพาธหนัก
จากนั้นก็เพิ่มจำ�นวนขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยเป็นพัน
หากนับโรงทานทีม่ าร่วมบุญเฉพาะทีล่ งทะเบียนจาก
วันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มีโรงทานรวมทัง้ สิน้ ๙๗๒ โรง มาจากจังหวัดต่าง ๆ
ทุกภูมิภาคอย่างน้อย ๕๕ จังหวัดทั่วประเทศ (มี
๑๒๖ โรงทานที่ไม่ได้ระบุจังหวัดที่มา) นอกจากนั้น
ยังมีโรงทานของคณะศิษย์จากต่างประเทศ (ลาว
สวีเดน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี) อีกจำ�นวน ๖
โรงทาน หากจำ�แนกประเภทของโรงทานพบว่าเป็น
ประเภทอาหาร ๓๔๙ โรง ประเภทเครื่องดื่ม ขนม
กาแฟ ยา ปรมัตถ์ และผลไม้ จำ�นวน ๖๙, ๔๘,
๒๒, ๑๓, และ ๖ โรงทาน ตามลำ�ดับ มีโรงทานที่
ไม่ระบุประเภทอาหารจำ�นวน ๔๕๔ โรง โรงทาน
ดังกล่าวนัน้ สามารถรองรับสาธุชนจำ�นวนเรือนแสน
เรือนล้านที่มากราบสักการะพระสรีระสังขารของ
องค์หลวงตาได้อย่างบริบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่อง
นอกจากนี้สาธุชนเหล่านั้นยังได้จัดเตรียมข้าวปลา
อาหารมาทำ�บุญตักบาตรอย่างเหลือเฟืออีกด้วย
งานนี้ ไ ม่ มี ม หรสพรื่ น เริ ง บั น เทิ ง ใดๆ ไม่ มี
การเรี่ยไร ไม่มีการซื้อการขาย ไม่มีการเช่าบูชา
วัตถุมงคล การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย หาก
แต่งกายไม่เหมาะสม ทางวัดได้จัดเตรียมชุดสุภาพ
ไว้ให้เปลี่ยนหรือสวมทับ จึงจะอนุญาตให้ขึ้นไป
กราบพระสรีระขององค์หลวงตาได้ และเพื่อให้
ประชาชนสามารถกราบสักการะได้อย่างทั่วถึง จึง
จัดซุ้มที่มีรูปภาพองค์หลวงตา ประดับตกแต่งด้วย
ดอกไม้เรียบง่ายแบบกรรมฐานกระจายไว้หลายจุด
ทัว่ บริเวณวัด ซึง่ ออกแบบและจัดทำ�โดยศิษยานุศษิ ย์
หลายคณะ แต่ละซุ้มก็จัดเปลี่ยนดอกไม้ให้สดชื่น
สวยงามอยู่เสมอ ตลอดการจัดงาน
จากถนนสายหลักเข้ามาถึงบริเวณงาน มีรถรางรับส่งผู้คนจากจุดต่างๆ ให้เข้าถึงส่วนกลางได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีอาสาสมัครนำ�รถเข้า
ร่วมบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อีก
ด้วย การที่ต้องมีรถรับส่งเช่นนี้เนื่องจากที่จอดรถ
บางแห่งไกลจากบริเวณงานมาก รถบริการเหล่านี้

จึงช่วยอำ�นวยความสะดวก เป็นที่ประทับใจของ
พระเณรและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ยังมีรถบริการรับส่งประจำ�อยู่ทุกช่อง
ทางคมนาคม เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง
ตลอดจนจุดสำ�คัญๆ หลายจุดในตัวเมือง รวมทัง้ หน่วย
งานราชการและบริษัทเอกชนบางแห่งก็ได้ร่วมบุญ
โดยจัดรถบริการสำ�หรับผู้ต้องการเข้าไปร่วมงาน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นกัน
อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจผู้ท่มี ีโอกาสไปร่วมงาน
คือ ป้ายและโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่แสดงรูปภาพ
อิรยิ าบถต่างๆ ขององค์หลวงตา ชีวประวัติ ปฏิปทา
เทศนาธรรม ตลอดจนเมตตาคุณคุณูปการที่องค์ท่านได้ดำ�เนินมาตลอดระยะเวลาที่ทรงธาตุขันธ์
เพื่อยังประโยชน์แก่โลกอย่างไม่มีประมาณ ป้าย
นิทรรศการอันสง่างามและให้สาระความรู้คติธรรม
อันมิอาจประมาณค่าได้เหล่านี้ ตั้งตระหง่านดึงดูด
สายตามหาชนอยู่ทั่วบริเวณงาน
เนือ่ งจากพินยั กรรมขององค์หลวงตาได้ก�ำ หนด
ให้น�ำ เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ไปซือ้ ทองคำ�เข้าสู่
คลังหลวง คณะสงฆ์จงึ มีมติให้ด�ำ เนินการตามพินยั กรรมโดยเคร่งครัด ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ทั้งหมดนั้น คณะศิษยานุศิษย์จากสายต่างๆ ทั้ง
ฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ต่างร่วมใจกันรับผิดชอบ
โดยมิได้ประชาสัมพันธ์หรือตั้งตู้บริจาค ปรากฏว่า
มียอดสมทบถึง ๔๑ ล้านบาท ภาพบรรยากาศแห่ง
ความสามัคคีรว่ มใจเช่นนี้ ยังความปลาบปลืม้ ปีตยิ นิ ดี
แก่ผู้รับรู้รับทราบหรือได้ประสบพบเห็น ที่บรรดา
ศิษยานุศษิ ย์ทงั้ หลายต่างมีจติ สำ�นึกกตัญญูกตเวทีใน
พระเมตตาคุณขององค์หลวงตา สามารถรวมใจเป็น
หนึ่งเดียวสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลและ
ตั้งใจบำ�เพ็ญความดีเพื่อน้อมถวายแด่องค์หลวงตา
อย่างสุดกำ�ลังความสามารถ ทำ�ให้การตระเตรียม
งานทุกอย่างเพื่อรองรับประชาชนจำ�นวนมหาศาล
ภายในระยะเวลาอันสั้น สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยความ
เรียบร้อย สง่างาม สมบูรณ์แบบและเรียบง่ายตาม
แบบอย่างอริยประเพณี
บรรยากาศที่ประชาชนจากที่ต่างๆ ซึ่งไม่เคย
รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน แต่เมื่อมาถึงบริเวณงานแล้ว
ต่างสนิทสนมรักใคร่ปรองดองเสมือนญาติ ทุกท่าน
ล้วนเสียสละเข้ามาช่วยการงานต่างๆ ด้วยน้ำ�ใจ
อันงดงาม มีความปลาบปลื้มปีติยินดี สมานสามัคคี
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและวัตถุเงินทองของ
ตอบแทนใดๆ ซึ่งแทบจะหามิได้แล้วในยุคปัจจุบัน
และนับวันก็คงจะหาได้ยากยิ่ง ภาพเช่นนี้จึงเป็นสิ่ง
อันทรงคุณค่าทีท่ กุ คนจะจารึกไว้ในใจอย่างมิลมื เลือน
ตลอดไปตราบนานเท่านาน

การสร้างเมรุและจิตกาธาน
เมรุพธิ จี ดั ทำ�ขึน้ ในพืน้ ทีท่ อี่ งค์หลวงตาเมตตา
ชี้จุดไว้ ณ บริเวณลานกว้างหน้าศาลานอก ซึ่งเป็น
จุดทีค่ ณะศิษยานุศษิ ย์เคยกราบเรียนขออนุญาตองค์หลวงตาเพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ในราวปี
พ.ศ. ๒๕๔๙ (แต่ต่อมาได้สั่งให้หยุดไว้ก่อน) คณะ
ศิษยานุศษิ ย์จงึ นอบน้อมถือเอาจุดอันเป็นมงคลนีจ้ ดั
ทำ�เมรุพธิ ถี วาย โดยกำ�หนดให้สร้างตามแบบทีอ่ งค์หลวงตาได้เคยสัง่ พระอาจารย์ปเี ตอร์ ปัญญาวัฑโฒ
(ท่านพระอาจารย์ปัญญา) สร้างไว้เมื่อปลายปี พ.ศ.
๒๕๔๐ บริเวณหน้าศาลานอกเพื่อเตรียมไว้สำ�หรับ
เผาองค์ท่านเองซึ่งในขณะนั้นกำ�ลังอาพาธอย่าง
หนัก อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้ถึงแก่มรณภาพ องค์หลวงตาได้
เมตตาให้ใช้เมรุที่เตรียมไว้สำ�หรับองค์ท่านมาใช้ใน
งานประชุมเพลิงของท่านพระอาจารย์ปัญญาแทน
ด้ ว ยเหตุ นี้ การออกแบบเมรุ พิ ธี ใ นงาน
พระราชทานเพลิ ง ถวายแด่ พ ระสรี ร ะสั ง ขาร
องค์หลวงตา จึงมีความเรียบง่าย เพียงพูนดินให้สูง
และก่อสร้างเตาขึน้ ด้านบนของเมรุมกี ลดขนาดใหญ่
แขวนไว้ตามแบบกรรมฐานโดยไม่มกี ารประดับประดา
อะไรให้หรูหราฟุ่มเฟือย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
ปฏิปทาที่องค์ท่านพาดำ�เนินมาว่า
“นี่มันเกี่ยวกับศพกับเมรุที่เกี่ยวโยงกับเรา
เรามาพูดเฉยๆ ว่า ที่เราทำ�เมรุไว้นั้นเราทำ�เมรุ
แบบผ่อนผัน คือยังไงมันก็ดังละ ว่าอย่างนั้นเลย
หลวงตาบัวนี้ดังแน่ๆ ว่างั้นเลย จะปิดไว้ก็เหมือน
เอาใบบัวปิดช้างทั้งตัวจะปิดไม่อยู่ ไม่ให้ดัง การเผา
ศพเผาเมรุ แม้ความตายจะเป็นเหมือนกบเหมือน
เขี ย ดเหมื อ นปู เ หมื อ นปลาก็ ต าม แต่ เ รื่ อ งที่ จ ะ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความตายของเรานี้ จ ะไม่ เ หมื อ น
กบเหมือนเขียด มันจะต้องกระเทือนแน่ ๆ เราจึง
อนุโลมให้ทำ�เมรุขนาดนั้น
ถ้ า ปล่ อ ยให้ ทำ � ตามเรื่ อ งโลกสงสารแล้ ว
เมรุ เ รานี้ จ ะหรู ห ราฟู่ ฟ่ า สละเงิ น ทองข้ า วของ
มากที่สุด เต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเราจึงทำ�บีบ
บังคับเอาไว้ฐานอนุโลม ให้เป็นเมรุฐานอนุโลมเท่านัน้
ไม่ให้มากกว่านั้น ถ้าเราปล่อยแล้วมันจะกระเทือน
ไปหมด เราถึงบีบอันนั้นเอาไว้ให้ทำ�อย่างนี้ นี้เป็น
อนุโลมนะ
ถ้าธรรมดาเราแล้ว กบเขียดปูปลาตายยังไง
เผายั ง ไง เราตายจะเผาแบบเดี ย วกั น ไม่ เ ห็ น
แปลกต่างอะไร ความเป็นกับความตาย คนกับ
สั ต ว์ ต ายได้ เ หมื อ นกั น ตายแล้ ว หมดคุ ณ ค่ า ไป

๘๗๒

เหมือนกัน เราตายแล้วก็ให้เป็นแบบนั้น เผาที่ไหน
ก็ ต าม ไม่ เ ผาที่ ไ หนก็ต าม เราไม่ ได้ ส นใจกับ สิ่ ง
เหล่านีเ้ ลย เพราะเราพอทุกอย่างมาแล้วตัง้ แต่วนั ที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เรือ่ งศพเรือ่ งเมรุนเี้ ป็นถังขยะ
คือจิตมาอาศัยร่างถังขยะนี้ทำ�ประโยชน์ให้โลกพอ
ประมาณเท่านั้น เมื่อถึงกาลเวลาของมันแล้ว ถังขยะนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทำ�ประโยชน์ให้โลก
จากธรรมทีเ่ ป็นเจ้าของ ก็ปล่อยมันเลย เราไม่สนใจ
เราพอทุกอย่างแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้ เราไม่
เคยมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอะไร จึงเรียกว่าพอ
การเผาศพเผาเมรุนี้เกี่ยวกับโลก เราจึงอนุโลมให้
ทำ�อย่างนั้นเป็นอย่างมาก อย่างที่เราทำ�ไว้นั้น
นี่ ล่ ะ เราพู ด ให้ เ ป็ น คติ ตั ว อย่ า งแก่ เ ราและ
แก่โลกผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม
ไม่ ใ ห้ กิ เ ลสเข้ า มาตี ต ลาด พระองค์ ห นึ่ ง ครู บ าอาจารย์องค์หนึ่งตายนี้ กิเลสเข้าไปตีตลาด หา
รายได้รายร่�ำ รายรวยกอบโกยทุกสิง่ ทุกอย่าง ทุจริต
ไปเสียแทบทั้งนั้น ไม่ค่อยจะมีสุจริตจิตเป็นอรรถ
เป็นธรรมอะไรเลย อาศัยศาสนาอาศัยครูบาอาจารย์
แต่ละองค์ตายนั่นละ จะหาทางกอบโกย กิเลสตี
ตลาดแหลกหมด เรากลัวมากที่สุดอันนี้ เราจึงกั้นกางเอาไว้ เพราะฉะนัน้ เวลาเราตายนีเ้ ราก็ประกาศ
ก้องไว้แล้ว ให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบทั่วกัน”
ความหมายในเชิงพระพุทธศาสนา
ของการสร้างจิตกาธาน
เมรุพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
...................................................
๑. ลักษณะของเมรุเป็นรูปสัณฐานทรงกลม
๓ ชั้น ความสูงจากพื้นถึงพื้นบนสุด ๓.๘๐ เมตร
หมายถึง มงคล ๓๘ ประการ ชั้นทั้ง ๓ หมายถึง
เจดีย์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการสักการบูชา
ซึง่ ผูท้ คี่ คู่ วรแก่เจดีย์ ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พระเจ้าจักรพรรดิ
ฐานเจดียช์ นั้ ที่ ๑ หมายถึง ศีล มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เมตร สื่อถึง “กรรมฐาน ๔๐”
ฐานเจดียช์ นั้ ที่ ๒ หมายถึง สมาธิ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ เมตร สื่อถึง “อาการ ๓๒”
ฐานเจดียช์ นั้ ที่ ๓ หมายถึง ปัญญา มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ เมตร สื่อถึง “โสฬสญาณ ๑๖”
ชั้นบนสุด วางเตาเผาลักษณะเรียบง่าย ผนัง
ทำ�ด้วยอิฐ เตานี้จะอยู่กึ่งกลางพอดี เพื่อสื่อถึง
ความหมายว่า องค์หลวงตาได้บ�ำ เพ็ญเพียรจนบรรลุ

ธรรมขั้นสูงสุด ได้เสวยวิมุตติธรรม เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบานโดยแท้
๒. บันไดทางขึ้น
ชั้นที่ ๑ ขึ้นไปชั้นที่ ๒ มีทางขึ้น ๔ ด้าน
หมายถึง อริยสัจ ๔ หัวเสามี ๑๓ เหลี่ยม ๒ ด้าน
แทนหมวดธรรม “ธุดงควัตร ๑๓” หัวเสากลม ๒
ด้าน แทนหมวดธรรม “โยนิโสมนสิการ” แต่ละ
ทางมีขั้นบันได ๗ ขั้น หมายถึง “โพชฌงค์ ๗”
ชั้นที่ ๒ ขึ้นไปชั้นที่ ๓ มี ๒ ทาง หมายถึง
โลกิยธรรม กับ โลกุตรธรรม
๓. ส่วนยอด คือ จิตกาธาน หมายถึง วิมุตติ
หลุดพ้น มีความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร
สูง ๑.๘๐ เมตร จำ�นวนอิฐประสาน ๘๔๒ ก้อน
อิฐทนไฟ ๖๕๓ ก้อน
๔. กลด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘.๓๐ เมตร
สูงจากยอดก้านกลางลงมาถึงดุมตรงกลางกลด ๙๘
เซนติเมตร ก้านของกลดทำ�ด้วยสเตนเลส ดุมทำ�
ด้วยไม้ชิงชัน ก้านกลดตัวยาวมี ๔๒ ซี่ และตัวสั้นมี
๔๒ ซี่ ทำ�จากไม้ตาลโตนดซึ่งมีคุณสมบัติเบาและ
เหนียว คลุมด้วยผ้ามุ้งสีกรัก ประดับรอบกลดด้วย
ดอกไม้ ๒ ชนิด คือดอกรักสีขาวและดอกกระดังงา
สีเหลือง น้�ำ หนักรวมเมือ่ ประดับตกแต่งรอบตัวกลด
แล้วประมาณ ๘๐๐ กิโลกรัม ใช้เวลาทำ� ๑๗ วัน
แล้วชักรอกกลดขึ้นไปประดิษฐานเหนือจิตกาธาน
ขององค์หลวงตาคล้ายกับเมรุของท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
๕. ฟืน ใช้ไม้จิก (ไม้เต็ง) ๑๔๙ ท่อน มีขนาด
๔ x ๔ นิ้ว ยาวท่อนละ ๕๐ เซนติเมตร การที่
คณะศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันเลือกต้นจิกมาทำ�เป็น
ท่ อ นฟื น ถวายในพิ ธี ค รั้ ง นี้ ก็ เ นื่ อ งจากคำ � ปรารภ
ขององค์หลวงตาว่า
“ฟืน (เผาศพท่านพระอาจารย์ปัญญา) ดีทั้ง
นั้นนะ เราไปดูจนกระทั่งฟืนเป็นยังไง มันแสดง
เกี่ยวกับอัฐิ .. ถ้าฟืนดีไฟกล้าดีนี้อัฐิสดใส ถ้าฟืน
ไม่ ดี ไ ฟไม่ ดี อั ฐิ จ ะเศร้ า ๆ หมองๆ ดำ � ๆ มั น ขึ้ น
อยู่กับไฟ อย่างของผู้เฒ่าแม่แก้วนั้น อัฐิกลายเป็น
พระธาตุแต่ไม่ใสแจ๋ว เราเองเป็นคนสั่งให้เขาโกย
ออกหนี ห มด ดอกไม้ เ ต็ มไปหมดเลยมองไม่ เ ห็ น
ฟืน เห็นแต่ควันขึน้ มา ไฟไม่สง่ เปลวสักทีมนั เป็นยังไง
เลยสัง่ เขามาเดีย๋ วนี้ โกยออกให้หมด นัน่ เราสัง่ เองนะ
เมรุมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นไม่มีฟืน บอกโกยออกให้หมด
เอางั้นเลย สั่งเด็ดขาดเสียด้วยนะ โธ่ๆ ขนออกมี
ตั้งแต่ดอกไม้ ฟืนจนไม่มี ถึงเผาใหม่นี้ก็ตาม ฟืน
ก็ไม่ได้คดั เลือกด้วยดี เอาฟืนอะไรๆ มาใส่สมุ่ สีส่ มุ่ ห้า
เวลาอั ฐิ อ อกมา ผู้ เ ฒ่ า แม่ แ ก้ ว นี้ เ ป็ น พระธาตุ ๆ
แต่ที่จะสดใสไม่ค่อยสดใส มันบอกอยู่ในฟืนในไฟ

จากนัน้ มาก็เป็นบทเรียน หลวงพ่อตัน (วัดป่าดานศรีส�ำ ราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย) เราเป็นคน
กำ�ชับไว้เลยตั้งแต่ต้น ให้ไปหาฟืนดีๆมา พวกไม้เต็ง
ไม้รัง ไม้ประเภทที่เป็นไฟกล้าแข็งดี ให้เอาฟืน
ประเภทนัน้ มา เช่น พวกไม้เต็งไม้รงั ไม้อยูใ่ นนีเ้ ราก็มี
ไม้ทมี่ นั เป็นไฟกล้าแข็งมี คือฟืนมีไม้หลายประเภทนะ
ถ้าฟืนไม่ดีไฟก็ไม่ดี อัฐิเป็นเศร้าๆ หมองๆ ขึ้นอยู่กับ
ไฟ หลวงพ่อตันเราไปสัง่ เลย กำ�กับท่านทุย สัง่ ท่านทุย
ให้ไปตรวจฟืนให้ดี อย่าเอาใครมาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในศพหลวงพ่อตัน มอบให้ท่านทุยเป็นผู้รับผิดชอบ
เรื่องฟืนสำ�คัญมากนะ ให้ไปหาคัดเลือกฟืนดีๆ มา
เราก็ว่างั้น ก็ดี เพราะก่อนจะเผา เราก็ได้ไปดูฟืน
หมดแล้ว เป็นฟืนได้มาตามที่เราสั่ง ไม้ประเภทนั้น
ดีอยู่”
คณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ต่ า งพร้ อ มใจกั น นำ � ไม้ จิ ก
หรือไม้เต็งทำ�เป็นท่อนๆ ขนาดเท่าๆ กัน และใช้
กระดาษทรายขัดอย่างประณีตให้เนื้อไม้หมดเสี้ยน
เนียน แลดูสวยงามจับแล้วสบายมือ อนึ่ง ต้นจิก
ตามพุทธประวัติได้บันทึกไว้ว่า หลังจากพระพุทธเจ้าประทับอยู่โคนต้นโพธิ์และต้นไทรแห่งละ ๗
วันแล้ว จากนั้นเสด็จพระราชดำ�เนินประทับอยู่โคน
ต้นจิกอีก ๗ วัน ในขณะประทับอยู่ที่นั้น มีฝนตก
หนักติดต่อกันหลายวัน พญานาคชื่อมุจลินท์เห็น
ดั ง นั้ น จึ ง ออกมาขดเป็ น วงและแผ่ พั ง พานปรก
พระองค์ไว้
๖. ทิศทางของเมรุ กำ�หนดจากแนวทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก บันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศ
ตะวันตกโดยยึดแนวศาลานอกเป็นหลัก
๗. การประดับเครือ่ งสดตกแต่งรอบจิตกาธาน
อย่างประณีตด้วยหยวกกล้วยแกะสลักลวดลาย
(แทงหยวก) โดยช่างจากสำ�นักพระราชวัง ออกแบบ
ด้ ว ยแนวคิ ด ที่ ผ สมผสานระหว่ า งศิ ล ปะพื้ น บ้ า น
อีสานกับราชสำ�นัก โดยจัดทำ�จิตกาธาน ๒ สำ�รับ คือ
สำ�รับที่ ๑ จิ ต กาธานเบญจาทรงบุ ษ บกยก
ยอดห้าชัน้ ใช้ส�ำ หรับประดิษฐานโกศลองใน อันเป็น
เครือ่ งประกอบสมณศักดิ์ชั้นธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระ
สำ�รับที่ ๒ เป็ น จิ ต กาธานสำ � หรั บ ใช้ ใ นพิ ธี
พระราชทานเพลิงฯ (จริง) เรียกตามภาษาช่างว่า
“หยวกร้านม้า” ซึ่งรูปแบบที่นำ�มาใช้นี้มีมาตั้งแต่
สมัยโบราณ เมือ่ มีการเผาศพจะต้องประกอบร้านม้า
ขึ้น เพื่อเรียงฟืนและตั้งหีบศพสำ�หรับเผาในป่าช้า
หรือในวัด หากแต่ในปัจจุบันมีการทำ�เตาหรือเมรุ
ถาวรขึ้น “หยวกร้านม้า” จึงหายไปในที่สุด
ดังนั้น เมื่อมีการออกแบบเครื่องสดประดับ
จิตกาธานในงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร
องค์หลวงตาเช่นนี้ จึงถือเป็นการฟืน้ ฟูรปู แบบเครือ่ ง-

๘๗๓

สดประดับจิตกาธานในงานส่งสักการะพระเถระชั้นผูใ้ หญ่ผมู้ มี หากรุณาธิคณ
ุ ต่อแผ่นดินขึน้ มาอีกครัง้ หนึง่
ซึ่งรูปแบบเช่นนี้หาดูแทบมิได้แล้วในสมัยปัจจุบัน
สำ�หรับรูปแบบการแกะสลักของอ่อนประดับ
จิตกาธานในครั้งนี้ ได้ออกแบบการแกะสลักดอก
บัวหลวงสีขาวจากมะละกอดิบจำ�นวน ๗๐ ดอก
ใช้ประดับบริเวณจิตกาธาน เพือ่ แสดงสัญลักษณ์ถงึ
ความบริสทุ ธิข์ องพระสายกรรมฐาน โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนและผูเ้ ข้าร่วมงานร่วมถวายมะละกอดิบ
ซึง่ เป็นพืชผักทีม่ ปี ลูกไว้แทบทุกบ้านและสามารถหา
ได้ในท้องถิ่นอีสาน จากนั้นจะแกะสลักมะละกอเป็น
รูปดอกบัวหลวงดอกบาน (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
๑๐–๑๒ นิ้ว) ดอกแย้มและดอกตูม ส่วนใบแกะสลัก
จากเปลือกมะละกอดิบ
ตาข่ายดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกรักสดทัง้ หมด
๑๓๐ กิโลกรัม และดอกข่าประดิษฐ์จากกล้วยไม้สขี าว
ประมาณ ๓,๕๐๐ ดอก
ลายตาข่ายดอกไม้สด ใช้ลายอกแมงมุม ติด
เลื่อมสีเงินห้ากลีบ
สำ�หรับแผงตาข่ายประดับจิตกาธาน มีขนาด
ต่างๆ ดังนี้
ความยาว ๘๐ เซนติเมตร จำ�นวน ๑๐ แผง
ความยาว ๑๐๐ เซนติเมตร จำ�นวน ๖ แผง
ความยาว ๑๓๕ เซนติเมตร จำ�นวน ๔ แผง
ดอกไม้ประดิษฐ์ โคมญี่ปุ่นแขวนตามระยะ
ของแผงตาข่ายจำ�นวน ๒๔ โคม ใช้ดอกทัดหูเย็บ
แบบประจำ�มุมประดิษฐ์ด้วยดอกกล้วยไม้สีขาวและ
สีเหลืองจำ�นวน ๒๔ ดอก

การบรรพชาอุปสมบท
ในงานพระราชทานเพลิงฯ
คณะกรรมการจัดงานฯ เห็นควรเปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาในสายกรรมฐานเข้ า
บรรพชาอุปสมบทบูชาพระคุณเนือ่ งในงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตา โดยน้อมนำ�เอาเหตุการณ์ครั้งอดีตเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓
ในงานประชุมเพลิงของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งจัด
ให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทมาก่อนแล้ว ที่สำ�คัญอีก
ประการหนึง่ ก็คอื คำ�ปรารภทีอ่ งค์ทา่ นเมตตากล่าวไว้
โดยยกหลวงปูล่ ี กุสลธโร วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์
(วัดภูผาแดง) จ.อุดรธานี มาเป็นเหตุว่า
“ธรรมลีนเี้ ป็นเศรษฐีธรรมมานานนะ ติดสอยห้อยตามเราตั้งแต่บวช พอบวชเสร็จติดเราไปเรื่อย
เลย ไปที่ไหนติดสอยห้อยตามตลอดคือธรรมลีนี้
มาอยูท่ นี่ กี่ ม็ าด้วย ไปไหนติดไปเรือ่ ยเลย ออกจากนี้

ก็ไปอยู่ผาแดง”
“เราเรียกแต่ธรรมลี เหมือนปลิงนะธรรมลี
เกาะติดปับ๊ ดึงไม่ออกเลย วันนัน้ เป็นวันเผาศพพ่อแม่ครูจารย์ ธรรมลีบวชวันนัน้ ละ วันถวายเพลิงพ่อแม่ครูจารย์มั่น บวชในวันนั้นหลายองค์ แต่นอกนั้น
ยังเหลือหรือไม่เหลือก็จำ�ไม่ได้ จำ�ได้ธรรมลีองค์เดียวที่บวชในวันเผาศพหลวงปู่มั่น เรากับท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์เรานี่ละ บวชในวันนั้นมากนะ วันเผา
ศพพ่อแม่ครูจารย์มั่น บวชวันนั้นหลายองค์ บวช
แล้ ว ติ ด ตามเราไปเรื่ อ ย ไม่ ย อมปล่ อ ยเลยนะ
พอบวชแล้วเราก็ไปเลย แล้วติดตามตลอด”
การบรรพชาอุปสมบทเนื่องในงานพระราชทานเพลิ ง นั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การสื บ ทอดประเพณีอันดีงามและสืบสานศาสนทายาท
สายกรรมฐานให้ดำ�รงอยู่ต่อไป ดังคติแบบอย่าง
ที่หลวงปู่ลี กุสลธโร ได้ดำ�เนินมา คณะกรรมการ
จัดงานฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะเข้มงวด
ในเรื่ องคุ ณ สมบั ติ ผู้ขอรั บ การบรรพชาอุ ป สมบท
และมี เ งื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม อี ก ด้ ว ยว่ า จะต้ อ งดำ � รง
สมณเพศอย่างน้อยถึงวันออกพรรษา (๑๒ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔) แม้กระนั้นก็มีผู้ขอสมัครทั้งสิ้นถึง
๒๙๒ ราย แต่ที่ผ่านเกณฑ์การเข้าศึกษาอบรม
(เข้านาค) ตามข้อกำ�หนดของโครงการเป็นพระภิกษุ
จำ�นวน ๒๔๕ รูป สามเณร จำ�นวน ๖ รูป รวมทัง้ สิน้
จำ�นวน ๒๕๑ รูป มีกำ�หนดการ ดังนี้
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มี
พิธบี รรพชานาคเป็นสามเณรทัง้ สิน้ จำ�นวน ๒๕๑ รูป
ณ ศาลานอก วัดป่าบ้านตาด โดยพระอุดมญาณโมลี
(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) เป็นพระอุปัชฌาย์
วั น ที่ ๑-๓ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มี พิ ธี
อุปสมบทเป็นพระภิกษุจ�ำ นวน ๒๔๕ รูป โดยกระจาย
กันไปอุปสมบทตามวัดต่างๆ จำ�นวน ๕ วัด ได้แก่
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
วั ด ป่ ากกสะทอน อุ ด รธานี วั ด ป่ าศรั ท ธาถวาย
อุดรธานี วัดป่านาแองญาณสัมปันโน อุดรธานี

การเตรียมความพร้อม
ดูแลสุขภาพประชาชน
การเตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
ของประชาชนจำ � นวนมากที่ เ ดิ น ทางมาในงาน
คณะกรรมการจัดงานฯ ได้จดั ให้มกี ารรักษาพยาบาล
การสุขาภิบาล อาหาร น้ำ�ดื่ม ห้องสุขา และ
การกำ�จัดขยะ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โดยจัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่และระดมทีมแพทย์พยาบาลกว่า
๕๐๐ คน จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น

โรงพยาบาลค่ า ยประจั ก ษ์ ศิ ล ปาคม อุ ด รธานี
โรงพยาบาลหนองบัวลำ�ภู โรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โรงพยาบาลบึงโขงหลง บึงกาฬ โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ �บลทั้งหมดใน
จังหวัดอุดรธานี โดยตั้งจุดบริการรักษาพยาบาล
จุ ด ใหญ่ ๙ จุ ด มี ห น่ ว ยพยาบาลย่ อ ยเคลื่ อ นที่
อี ก ประมาณ ๑๐๐ หน่ ว ย เพื่ อ เข้ า ไปดู แ ลทั้ ง
พระภิกษุสงฆ์และประชาชนรอบบริเวณวัด นอก
จากนี้ยังมีรถพยาบาลฉุกเฉิน ๒๐ คัน และได้
เตรียมเฮลิคอปเตอร์ไว้อีก ๓ ลำ� เพื่อใช้เคลื่อน
ย้ายผู้ป่วยทางอากาศกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน รวมทั้ง
ได้ตงั้ โรงพยาบาลสนาม ๑ แห่ง ทีโ่ รงเรียนบ้านตาด
มี แ พทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทุ ก สาขาพร้ อ มอุ ป กรณ์ ก าร
แพทย์ชนั้ สูง มีเตียงรองรับผูป้ ว่ ย ๑๐ เตียง มีแพทย์
ประจำ�การตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให้โรงพยาบาล
ศูนย์อุดรธานีเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยเข้ารักษาตัว สำ�หรับการดำ�เนินการเหล่านีเ้ ปิด
บริการถึงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการดูแล
รักษาฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เครื่องไทยทานและของที่ระลึก
คณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาได้ ช่ ว ยกั น
จัดเตรียมเครื่องไทยทานและของที่ระลึกขึ้นเป็น
พิเศษเนื่องในงานพระราชทานเพลิง แม้จะมีระยะ
เวลาเพียง ๑ เดือน ก็ได้พยายามจัดเตรียมกันอย่าง
เต็มที่และดีที่สุดตามกำ�ลังความสามารถ เพื่อถวาย
บู ช าพระคุ ณ องค์ ห ลวงตา ของที่ ร ะลึ ก เหล่ า นี้ มี
จำ�นวนมากและหลายประเภท อาทิ รูปภาพ หนังสือ
แผ่นซีดีและดีวีดีพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตา
ผ้าขาว ผ้าไตรจีวร ยารักษาโรค เป็นต้น ซึง่ บางส่วนก็
ทยอยแจกตัง้ แต่ชว่ งต้นของงานเรือ่ ยมา อีกส่วนหนึง่
ก็เตรียมไว้เพื่อถวายแก่พระสงฆ์สามเณรและแจกจ่ า ยประชาชนที่ ม าร่ ว มในวั น พระราชทานเพลิ ง
ซึง่ ก็ได้รบั แจกกันอย่างถ้วนหน้า หากจะมีตกหล่นบ้าง
ก็เป็นจำ�นวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สำ � หรั บ หนั ง สื อ อนุ ส รณ์ ง านพระราชทาน
เพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตาฉบับสมบูรณ์นั้น
ทางสำ�นักพระราชวังและคณะกรรมการจัดงานฯ
มีความเห็นพ้องกันว่า เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์
ของเนื้อหา ปฏิปทา ธรรมะ ข้อวัตรปฏิบัติ การ
สงเคราะห์โลก ตลอดจนรูปภาพทุกขั้นตอน จึงควร
จัดทำ�ขึน้ ภายหลังงานพระราชทานเพลิง โดยกำ�หนด
ในเบื้องต้นว่า ให้แล้วเสร็จเข้าสู่กระบวนการพิมพ์

๘๗๔

ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเปิดโอกาส
ให้ทกุ คนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือได้ และต้อง
ไม่มกี ารจำ�หน่ายแต่อย่างใด วัตถุประสงค์การพิมพ์เพือ่
แจกเป็นธรรมทานตามปฏิปทาทีอ่ งค์หลวงตาพาดำ�เนินมา
และเนือ่ งจากการพิมพ์มจี �ำ นวนจำ�กัด คณะกรรมการ
จัดทำ�หนังสืออนุสรณ์ฯ จะพิจารณาจัดให้กบั วัด ห้องสมุด
ในสถานศึกษา หน่วยราชการ สถานทูตและองค์กร
ต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเป็นลำ�ดับแรก แล้วจึงจะ
แจกจ่ายให้กบั ประชาชนทีแ่ สดงความประสงค์ตอ่ ไป

คลื่นมหาชนจากทุกสารทิศ
หลั่งไหลเข้าวัดป่าบ้านตาด
เมื่อองค์หลวงตาละสังขาร เหตุการณ์ก็เป็นไป
ตามที่ทุกคนคาดหมาย คือพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุก
สารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างเดินทาง
มาที่วัดป่าบ้านตาดอย่างเนืองแน่นกว่างานครั้งใดๆ
ที่เคยจัดมา ทั้งนี้เพื่อรอคอยวันงานพระราชทาน-

กำ�หนดการงานพระราชทานเพลิง
พระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ณ เมรุชั่วคราว วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ ๓–๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๓
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐ น.
			
			

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พระสงฆ์-สามเณรออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร
ทำ�วัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์-สามเณรออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทั้งนั้นพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
			
พระสงฆ์ทั้งนั้นประกอบพิธีขอขมาต่อพระสรีระสังขาร
			
พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
			
อัญเชิญโกศพระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคลจากศาลาการเปรียญ
			
ขึ้นสู่จิตกาธาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำ�วัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
			
พระสงฆ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล
			
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา
วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์-สามเณรออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
			
พระสงฆ์ทั้งนั้นพิจารณาผ้าบังสุกุล / พระสงฆ์อนุโมทนา
			
พระราชาคณะพิจารณาผ้าไตรประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร
			
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำ�เนินเข้าพลับพลา
			
ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร ที่จิตกาธานรอบโกศพระสรีระสังขาร
			
พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล
			
พิธีพระราชทานเพลิง
เวลา ๑๗.๔๕ น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ กลับ
วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหาร ๓ หาบ (ของหลวง)
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า

เพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตา ศาลาบำ�เพ็ญ
กุศลต้องสร้างบันไดชั่วคราวเพิ่มอีก ๒ ด้าน ที่จอด
รถต้องสร้างเพิ่มอีกเป็นระยะทางไกลออกไปนับสิบ
กิโลเมตร โรงทานโดยรอบต้องย้ายออกไปจากบริเวณ
ปะรำ�พิธี ศาลานอกห้ามใช้เป็นที่พักนอนเนื่องจาก
ต้องใช้สถานที่จัดเป็นที่นั่งในพิธี กำ�แพงวัดด้านข้าง
ต้องทุบเปิดเป็นช่องประตูเพิ่มขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อ
การเข้าออก มีการทำ�บันไดขึ้นลงจำ�นวนมากรอบ
กำ�แพงวัด ผู้คนจำ�นวนมหาศาลต่างจับจองสถานที่
ปูเสื่อ กางเต็นท์เต็มพื้นที่โดยรอบวัด มีการปรับถนน
ให้ ร ถยนต์ ส ามารถเข้ า ออกได้ ชั่ ว คราวเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
หลายเส้ น ทาง แม้ เ พิ่ ม พื้ น ที่ จ อดรถมากเพี ย งใด
ก็ยังไม่เพียงพอ ผู้คนจำ�นวนมากเดินไปมาเต็มพื้นที่
จนแทบหาทีว่ า่ งไม่ได้ บริเวณศาลาการเปรียญชัน้ บน
(ศาลาใน) เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวยาวไปถึง
หน้าวัดร่วม ๗๐๐ เมตร เพื่อเข้ากราบพระสรีระสังขารองค์หลวงตาตลอดทั้งวัน ส่วนในตอนค่ำ�คืน
ประชาชนก็พักนอนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วบริเวณ
โดยไม่มีเต็นท์กันยุง ไม่มีที่คลุมกันน้ำ�ค้าง แต่ทุกคน
ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรค ทำ�ให้ผู้ที่มาพบเห็นเกิดความ
ปลื้ ม ปิ ติ เกิ ด ศรั ท ธาเอื้ อ เฟื้ อ ต่ อ กั น เกิ ด กำ � ลั ง ใจ
เกิดความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง เสมือนญาติพี่น้อง
ใกล้ชิดที่ขาดหลักใจเดียวกัน บรรยากาศที่มีอารมณ์
เศร้ า โศก สู ญ เสี ย ว้ า เหว่ ร่ ว มเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น นี้
จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของทุกๆ คนอย่างมิรู้ลืม

เคลื่อนพระสรีระสังขารสู่จิตกาธาน
เช้าตรูว่ นั ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ
๐๔.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย
กว่า ๗,๐๐๐ รูป ได้พร้อมเพรียงกันประชุมลงอุโบสถ
ฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ บริเวณศาลาการเปรียญ
ภายในวั ด แน่ น ขนั ด เต็ ม ทั้ ง ชั้ น บนและชั้ น ล่ า ง
ขยายออกไปทั่วบริเวณโดยรอบ นับเป็นอุโบสถครั้ง
สำ�คัญยิ่งคราวหนึ่งที่พระสงฆ์จำ� นวนมากทั้ง ๒
นิกายมาร่วมกันทำ�สังฆกรรม สิ่งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้
ว่ า องค์ ห ลวงตาเป็ น ที่ เ คารพสั ก การะเทิ ด ทู น ยิ่ ง
เป็ น เสาหลั ก แห่ ง วงกรรมฐานและคณะสงฆ์ ไ ทย
เป็ นปู ช นี ย บุ ค คลของชาติ และเป็น พระอรหัน ต์
แห่งประวัติศาสตร์ผู้หาได้ยากยิ่งในโลก
เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ชั้นบนศาลาการเปรียญ
พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร)
เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร เป็นประธานสงฆ์น�ำ ศิษยานุศษิ ย์ทงั้ ฝ่าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมกันกล่าวคำ�ขอขมาองค์-
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หลวงตาโดยพร้อมเพรียงกัน เฉพาะฝ่ายบรรพชิตมี
พระภิกษุสามเณรทัง้ ธรรมยุตและมหานิกายจำ�นวน
กว่า ๘,๐๐๐ รูป
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี ได้ เ สด็ จ
จากพระตำ � หนั ก ภายในวั ด เข้ า ร่ ว มพิ ธี ด้ ว ย โดย
ทรงเป็นประธานนำ�ศิษยานุศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์กล่าว
สมาทานศีล ๕ แล้วกล่าวคำ�ขอขมาต่อองค์หลวงตา
โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นทรงเป็นประธานพิธี
อัญเชิญพระสรีระสังขารองค์หลวงตาจากศาลาการเปรียญขึ้นสู่จิตกาธาน ณ เมรุชั่วคราว เพื่อรอ
พระราชทานเพลิงในวันรุง่ ขึน้ ในการอัญเชิญหีบบรรจุ
พระสรีระสังขารองค์หลวงตา เริ่มจากพระสงฆ์
ตัวแทนวัดป่าบ้านตาดเป็นผู้อัญเชิญแล้วส่งต่อให้
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจตระเวนชายแดนจากตชด.๒๔ ค่าย
เสนีย์รณยุทธ จากนั้นเมื่อขบวนเข้าสู่บริเวณเมรุ
ชัว่ คราวแล้ว เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจจะส่งถวายคืนพระสงฆ์
ตัวแทนวัดป่าบ้านตาดอีกครั้งเพื่ออัญเชิญหีบบรรจุ
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาขึ้นสู่จิตกาธานต่อไป
ขบวนอั ญ เชิ ญ หี บ บรรจุ พ ระสรี ร ะสั ง ขาร
องค์หลวงตานำ�โดยพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่
จั น ทร์ ศ รี จั น ทที โ ป) วั ด โพธิ ส มภรณ์ อ.เมื อ ง
จ.อุดรธานี หลวงปูบ่ ญ
ุ มี ปริปณ
ุ โณ วัดป่าบ้านนาคูณ
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร
(หลวงปู่ แ บน ธนากโร) วั ด ดอยธรรมเจดี ย์
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร หลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) จ.อุดรธานี
และพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำ�น้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตามด้วยพระเถระชั้น
ผูใ้ หญ่ทพี่ รรษาสูงกว่า ๔๐ พรรษา และคณะสงฆ์จาก
วัดป่าบ้านตาด สำ�หรับรูปภาพองค์หลวงตาในขบวน
อัญเชิญเป็นภาพในอิริยาบถนั่งสมาธิซึ่งถ่ายไว้ตั้ง
แต่วนั ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามด้วยขบวนพัดยศ
และสมณศักดิช์ นั้ ธรรม มีพระอาจารย์สดุ ใจ ทันตมโน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดนำ�ขบวน
เมือ่ ขบวนเคลือ่ นออกจากศาลาการเปรียญราว
๕๐ เมตร มาถึงหน้าพระตำ�หนัก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง
เข้าร่วมขบวนโดยมีพระประสงค์ขอตามแถวต่อจาก
คณะพระเถระ นำ�หน้าหีบบรรจุพระสรีระสังขาร
องค์หลวงตาที่เป็นโลงไม้ทองแกะสลักรูปดอกบัว
โดยในช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจตระเวนชายแดน
๘ นาย เป็นผู้อัญเชิญ ตามด้วยคุณแม่จันดี โลหิตดี
และคุณแม่สวุ รรณ โลหิตดี น้องสาวขององค์หลวงตา
ปิดท้ายที่ขบวนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยตลอด ๒
ข้างทางที่ขบวนเคลื่อนผ่าน มีพระสงฆ์สามเณรยืน

พนมมื อ ตั้ ง แถวยาวเหยี ย ดตั้ ง แต่ บ ริ เ วณทางขึ้ น
ศาลาใน ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณหน้าเมรุ ทางฝั่ง
ขวา สำ�หรับประชาชนก็นั่งพนมมือกันอยู่ ๒ ข้าง
ทาง เมื่อขบวนเคลื่อนไปถึงหน้าเมรุ เจ้าหน้าที่
ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ เครื่องแบบเต็มยศ
๓๐ นาย ยืนประจำ�การรอบเมรุ การเคลื่อนขบวน
ไม่มกี ารเดินรอบเมรุ ๓ รอบตามแบบประเพณีทวั่ ไป
เนือ่ งจากองค์หลวงตาเคยบอกไว้วา่ “เราจะไม่กลับ
มาเกิ ด อี ก แล้ ว ” คณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ จึ ง เห็ น พ้ อ ง
ต้องกันว่า ขออัญเชิญพระสรีระสังขารองค์หลวงตา
ขึ้นสู่จิตกาธานโดยไม่มีการเวียนรอบเมรุ
ขณะขบวนเคลื่ อ นผ่ า น ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ แ ละ
ศรัทธาสาธุชนต่างเปล่งเสียง “สาธุ” ดังกระหึ่ม
ต่อเนื่องตลอดทาง ภาพแห่งความอาลัยอาวรณ์
ของประชาชนผู้มีใบหน้านองไปด้วยน้ำ�ตาพบเห็น
ได้ตลอดทางเคลือ่ นขบวน และในช่วงเวลาเดียวกัน
แสงแดดที่กำ�ลังแผดจ้าก็กลับร่มเย็นเพราะมีเมฆ
ปกคลุมและมีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลาแห่งการ
เคลื่อนขบวน หมู่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ภายในวัด
ซึ่งมีทั้งกระรอกขาว ไก่ป่า นกยูง และนกเขา
ซึ่งตามปกติเคยตื่นกลัวผู้คน กลับพากันออกมาส่ง
เสียงร้องดังสนั่น โดยเฉพาะฝูงนกยูงพากันออก
จากเขตสงฆ์มาปรากฏตัว ส่งเสียงร้องดังกังวานไป
ทั่วบริเวณประหนึ่งนัดหมายกันออกมาแสดงความ
เคารพองค์หลวงตาเป็นครั้งสุดท้าย
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็น
การส่วนพระองค์ไปในพิธีบำ�เพ็ญพระกุศลถวาย
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาที่บริเวณเมรุ ทรงร่วม
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็นและสดับเทปบันทึกเสียงพระธรรมเทศนาองค์หลวงตาโดยมีทา่ นพระอาจารย์ปรีดา
ฉันทกโร (พระอาจารย์ทยุ ) วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พสิ ยั
จ.บึงกาฬ เป็นประธานสงฆ์ และท่านพระอาจารย์เมือง พลวัฑโฒ วัดป่ามัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เป็นองค์ถวายศีล จากนั้นโปรดให้ผู้แทนพระองค์
ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และ
ให้ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์
พระสงฆ์ถวายอดิเรก จากนั้นทรงกราบพระสรีระสังขารองค์หลวงตาแล้วเสด็จกลับ ประชาชนที่
เฝ้ารับเสด็จถวายพระพรทรงพระเจริญ

พระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันแห่ง
ประวัตศิ าสตร์ทหี่ ลอมรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

และผู้ มี ศ รั ท ธาทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศที่
เฝ้ารอคอยงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร
องค์หลวงตา พระมหาเถระองค์สำ�คัญซึ่งเป็นหลัก
ของพระกรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้ทรง
คุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ กอบกู้
วิกฤติเศรษฐกิจจนพ้นภัย ความเมตตาอันบริสุทธิ์
เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ดึงดูดจิตใจของชนทุกชาติชั้นวรรณะ เกิดความเลือ่ มใสศรัทธายินดี เมือ่ องค์ทา่ น
ละสั ง ขารจึ ง มี พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรและประชาชน
มาร่วมงานจำ�นวนมากเป็นประวัติการณ์
ปวงประชาทีม่ าร่วมงานต่างมีใบหน้าโศกสลด
ด้ ว ยความศรั ท ธาอาลั ย ในองค์ ห ลวงตา เป็ น ที่
ประจั ก ษ์ ชั ด ว่ า องค์ ห ลวงตาเป็ น ผู้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ย
การบำ�เพ็ญธรรม บรรลุธรรม และเผยแผ่หลักธรรม
คำ�สั่งสอนสู่ชาวพุทธทั่วประเทศ และยังสงเคราะห์โลกช่วยเหลือสรรพชีวติ ทีย่ ากไร้ สร้างคุณประโยชน์
แก่ชาติบา้ นเมืองมากมายมหาศาลโดยเฉพาะโครงการ
ผ้าป่าช่วยชาติทด่ี งึ ดูดประชาชนให้หนั มาสนใจธรรมะ
ณ วันนี้ ศรัทธามหาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมาที่วัดอย่างไม่ขาดสาย ส่วนหนึ่งปักหลักค้างแรมอยู่รอบบริเวณวัดที่จัดเตรียมสถานที่รองรับไว้
เป็นจำ�นวนมาก พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานพิธี
อันยิ่งใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ในชุดปฏิบัติธรรม นุ่งขาว
ห่มขาว นอกจากมีการจัดเตรียมสถานที่ให้พักแรม
แล้ ว ยั ง เตรี ย มความพร้ อ มทุ ก ๆ ด้ า นกระจาย
ไปตามจุดต่างๆ อีกด้วย
ประชาชนจำ�นวนมากเดินทางมาโดยรถยนต์
ทำ�ให้การจราจรบนถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดป่าบ้านตาดติดขัดเป็นอย่างมากแม้ได้จดั เตรียมรองรับ
ไว้ก็ตาม บริเวณวัดจึงแน่นขนัดไปด้วยประชาชน
นับล้านคน ทางวัดได้จัดกระบะไม้ไว้โดยรอบเมรุ
ชั่ ว คราวเพื่ อ ประชาชนที่ ก ระจายตามจุ ด ต่ า งๆ
จะได้ถวายเครื่องสักการะองค์หลวงตาอย่างทั่วถึง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
อัญเชิญ “ไม้จิก” ขึ้นวางที่จิตกาธาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี
จันททีโป) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมพิธี
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำ�เนินถึงเมรุชั่วคราว
วัดป่าบ้านตาด เสด็จฯ เข้าพลับพลาที่ประทับโดย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์-
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อัครราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตคิ ณ
ุ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนัน้ เสด็จฯขึน้ เมรุ
ทรงทอดผ้าไตรพระราชทาน ๑๐ ไตร ที่รอบโกศ
พระสรีระสังขาร
จากนัน้ พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป ประกอบด้วย
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
สมเด็จพระมหามุนวี งศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุ ง เทพฯ พระพรหมวชิ ร ญาณ วั ด ยานนาวา
กรุงเทพฯ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กรุงเทพฯ พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ
พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
พระธรรมบัณฑิต วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
กรุงเทพฯ พระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
และพระญาณสิ ท ธาจารย์ วั ด สามั ค คี อุ ป ถั ม ภ์
บึงกาฬ ขึ้นบังสุกุล
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงหยิ บ กระทงข้ า วตอกดอกไม้ วางข้ า งโกศ
ทรงหยิ บ ธู ป เที ย น ดอกไม้ จั น ทน์ ทรงจุ ด ไฟ
และพระราชทานเพลิง
เสด็จพระราชดำ�เนินกลับในเวลา ๑๗.๔๕ น.
เวลา ๑๘.๑๐ น. พระเถรานุเถระทีเ่ ป็นศิษย์
ชั้นผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาขึ้นวางไม้จิกจุดเพลิงบูชา
จากนัน้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จขึ้นไปถวายพระเพลิงจริงตาม
ด้ ว ยพระเถรานุ เ ถระ โดยบุ ค คลทั่ ว ไปวางไม้จิก
ลงในกระบะไม่ ไ ด้ ข้ึน ไปบนเมรุ ต่ า งอธิ ษ ฐานจิ ต กราบพระสรี ร ะองค์ ห ลวงตาอยู่ ด้ า นล่ า ง
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประทับภายในพลับพลาพิธีตลอด
เวลา จนกระทั่ ง ไฟมอดลงในราวเที่ ย งคื น จึ ง
เสด็จกลับที่ประทับ

การเก็บพระอัฐิองค์หลวงตา
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๓๐ น.
คณะสงฆ์ ได้ เ คลื่ อ นย้ า ยหี บ สเตนเลสรองรั บ
พระอัฐิและพระอังคารขององค์หลวงตา ไปเก็บ
รักษาไว้ภายในกุฏิองค์หลวงตา โดยคล้องกุญแจ
ที่หีบทั้ง ๔ มุม มุมละ ๒ ลูก รวม ๘ ลูก และมีคณะ
พระภิกษุครูบาอาจารย์ ๘ รูป อาทิ พระอาจารย์
อินทร์ถวาย สันตุสสโก พระอาจารย์สดุ ใจ ทันตมโน
และพระสงฆ์จากวัดป่าบ้านตาด เป็นผู้รับผิดชอบ
ถื อ กุ ญ แจรู ป ละดอกไม่ ซ้ำ � กั น โดยมี ห ลวงปู่
บุญมี ปริปณ
ุ โณ และหลวงปูล่ ี กุสลธโร เป็นประธาน
ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด มีกำ�ลังตำ�รวจ
ทหารเฝ้ารักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ภายหลังจากทรงบาตร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีได้เสด็จไปยังกุฏิองค์หลวงตา เพื่อ
ดูหีบที่บรรจุพระอัฐิและพระอังคารองค์หลวงตา
เมื่อเปิดหีบออก พระองค์ทรงสรงน้ำ�ที่ตำ�แหน่งเท้า
องค์หลวงตาเป็นครั้งสุดท้าย พบว่ายังมีควันกรุ่น
และไอร้อนปรากฏขึ้น ทรงทอดผ้าไตรพระราชทาน
๔ ชุด พระสงฆ์สวดบังสุกลุ จากนัน้ พระอาจารย์อนิ ทร์ถวาย สันตุสสโก และพระอาจารย์สดุ ใจ ทันตมโน
ได้รว่ มกันเก็บอัฐเิ พือ่ บรรจุลงในโถแก้ว
เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็น
ประธานพิธีบังสุกุลภัตตาหารสามหาบ ฝ่ายสงฆ์มี
พระมหาเถระผู้ใหญ่ ๓ รูป คือ พระอุดมญาณโมลี
(หลวงปู่ จั น ทร์ ศ รี จั น ทที โ ป) วั ด โพธิ ส มภรณ์
จ.อุดรธานี พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
และพระราชสารโกศล วัดสารภาณนิมติ จ.นครพนม
พระอาจารย์อนิ ทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำ�น้อย
จ.อุดรธานี และพระสงฆ์จากวัดป่าบ้านตาด

การแบ่งและเก็บรักษาพระอัฐิหลวงตา
ที่ ป ระชุ ม คณะสงฆ์ มี ม ติ ใ ห้ แ บ่ ง พระอั ฐิ ข อง
องค์ ห ลวงตาให้ กั บ วั ด ทั่ ว ประเทศที่ แ สดงความ
ประสงค์ ข อรั บ โดยคณะกรรมการฯ ขอพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี เ ป็ น ปฐมฤกษ์
ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งทรงอัญเชิญผอบ
นำ�กลับกรุงเทพฯ ด้วยพระองค์เอง
จากนัน้ คณะกรรมการฯ ได้จดั การแบ่งพระอัฐิ
และพระอังคารออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้
ส่วนแรก เป็นส่วนสำ�คัญเก็บบูชาไว้เป็นส่วน
กลางในสถานที่มั่นคงถาวรที่จะได้จัดสร้างขึ้นภาย
หลั ง ในระหว่ า งนี้ ไ ด้ บ รรจุ ล งในผอบทองคำ � รู ป
ดอกบั ว บานเก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นตู้ เ ซฟภายในกุ ฏิ ข อง
องค์หลวงตา
สำ�หรับผอบทองคำ�นี้ คณะศิษย์ได้ร่วมกันจัด
สร้างขึน้ เป็นพิเศษเพือ่ น้อมบูชาพระคุณองค์หลวงตา
ประกอบด้วยทองคำ�บริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % น้ำ�หนัก
๑,๓๕๒.๔ กรัม ส่วนฐานประดับเพชรนิลจินดา
มี ลั ก ษณะเป็ น รู ป “ดอกบั ว หลวงบาน” ซึ่ ง
หมายถึง องค์หลวงตา ดอกบัวมีความสูง ๑๒
เซนติ เ มตร ตรงกั บ วั น เกิ ด ขององค์ ห ลวงตา
ความกว้ า ง ๓.๕๓ นิ้ ว ตรงกั บ เวลาละสั ง ขาร
กลีบบัวบานชั้นบนมี ๘ กลีบ หมายถึง วิชชา ๘
กลีบชั้นล่างมี ๘ กลีบ หมายถึงมรรคมีองค์ ๘
และก้านบัวหมายถึงจุดศูนย์รวมหรือพระนิพพาน
ส่วนฐานผอบ สูง ๕ เซนติเมตร หมายถึงขันธ์

๕ กว้าง ๘ เซนติเมตร หมายถึงอริยบุคคล ๘
ด้านบนมี ๑๖ กลีบ หมายถึง ญาณ ๑๖ หรือ
โสฬสญาณ ด้านล่างมี ๑๖ กลีบ หมายถึง พรหมโลก
๑๖ ใต้ฐานมีพลอยนพเก้า ประกอบไปด้วย เพชร
ทับทิม เขียวส่อง บุษราคัม โกเมน ไพลิน มุกดา
เพทาย และไพฑูรย์
ส่วนที่ ๒ มอบให้ วั ด และพระเจดี ย์ ที่ สำ � คั ญ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้พระภิกษุ
สามเณรและประชาชนในสถานที่ใกล้เคียงสามารถ
เข้าสักการบูชากราบไหว้ได้โดยสะดวก
ส่วนที่ ๓ มอบให้พระเถรานุเถระที่เกี่ยวข้อง
กับองค์หลวงตาหรือทีเ่ ดินทางมาร่วมงาน ตลอดจน
พระภิกษุสามเณรที่ช่วยเหลือการงานหรือเคยจำ�
พรรษากับองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด
ส่วนที่ ๔ มอบให้ศษิ ย์ฆราวาสผูเ้ คารพเลือ่ มใส
อุปถัมภ์อุปัฏฐากองค์หลวงตา หรือช่วยในกิจธุระ
ของวัดด้วยดีตลอดมา
ส่วนที่ ๕ มอบเถ้ า อั ง คารให้ แ ก่ ป ระชาชน
ทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสและประสงค์จะนำ�ไปเก็บไว้
สักการบูชา
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการประชุมสงฆ์
สายวัดป่าทั่วประเทศกว่า ๑๐๐ แห่ง เพื่อพิจารณา
เกณฑ์ ก ารแจกจ่ า ยพระอั ฐิ ไ ปยั ง วั ด และเจดี ย์ ที่
สำ�คัญต่างๆ เมื่อที่ประชุมได้ข้อสรุปก็ดำ�เนินการ
แจกจ่ า ยพระอั ฐิ แ ละพระอั ง คารแก่ วั ด ที่ เ ดิ น ทาง
มารับในวันนั้นทันที นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ
ได้จัดแบ่งพระอังคารจำ�นวนมากถึง ๑๐,๐๐๐ ตลับ
แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เดินทางมาสักการะองค์หลวงตาทีว่ ดั ป่าบ้านตาดในวันนัน้ ทุกคนทีไ่ ด้รบั แจก
ต่างปีตยิ นิ ดีเป็นอย่างมากทีม่ โี อกาสได้น�ำ เครือ่ งบูชา
อันเป็นมงคลไปสักการบูชา การแจกจ่ายในวันนั้น
หมดไปอย่างรวดเร็ว แม้จะจัดเตรียมไว้จำ�นวนมาก
ถึงหมืน่ ตลับ แต่กถ็ อื ได้วา่ เป็นจำ�นวนทีน่ อ้ ยนิดยังไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจำ �นวนประชาชนที่มีความ
เคารพศรัทธาต่อองค์หลวงตา
การที่ง านพิ ธีนับ แต่ วัน ละสั ง ขารจนกระทั่ง
วั น แจกจ่ า ยพระอั ฐิ เ พื่ อ สั ก การบู ช าสำ � เร็ จ ลุ ล่ ว ง
ไปด้วยดีน้นั ก็เนื่องด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ
ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ทั้ ง บรรพชิ ต และฆราวาส และโดย
เฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุ เ คราะห์ โ ดยตลอด
นั บ ตั้ ง แต่ ก ารพระราชทานน้ำ � หลวงสรงศพและ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพ พิธีบำ�เพ็ญกุศล การ
เชิญพระสรีระสังขารขึ้นตั้งบนจิตกาธาน พิธีพระราชทานเพลิงฯ และการพระราชทานผ้าไตรในการเก็บ
อัฐิ ยังความซาบซึง้ แก่บรรดาศิษยานุศษิ ย์เป็นล้นพ้น

หลวงตา....ละขันธ์
มกรา ปีห้าสี่
ตีสาม ห้าสิบสามพลัน
ราตรี ยี่สิบเก้า
ศิษย์ต่าง น้ำ�ตาร่วง
ยอกร กราบแทบบาท
ขาดท่าน ช่วยนำ�พา
หลวงตา ละขันธ์แล้ว
เปลี่ยวเปล่า เศร้าจาบัลย์
ต่อนี้ เราเหล่าศิษย์
วิริยะ พากเพียรไป

เป็นกาลที่ สุดโศกศัลย์
ใจหวิววาบ กำ�ซาบทรวง
ต่อด้วยเช้า สามสิบ ปวงหวังสลาย ไร้หลวงตา
สุดอนาถ วาสนา
ดังโลกา พินาศพลัน
สิ้นโพธิ์แก้ว แทบอาสัญ
วันที่ท่าน จากเราไป
จักฝึกจิต รักษาใจ
ตามคำ�สอน ของหลวงตา
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๘๘๒

พิธีบำเพ็ญกุศล

๘๘๓

ภายหลังพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ครบ ๗ วัน คณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ มีประชาชน
มาร่วมพิธีอย่างล้นหลามทุกวัน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงรับไว้ ในสังฆราชานุเคราะห์โดยมีพระบัญชาให้พระเทพสารเวที
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นผู้แทนพระองค์มาร่วมพิธี

๘๘๔

งานบุญประทายข้าวเปลือก

ระหว่างการเตรียมงานพระราชทานเพลิงฯ คณะศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมใจจัดงานบุญประทายข้าวเปลือกที่องค์หลวงตาพาดำเนินมาทุกปีด้วย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๘๘๕

คณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า

การประชุมเตรียมงานระหว่างคณะสงฆ์ สำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ

การประชุมเตรียมงานระหว่างคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ และศิษยานุศิษย์ ในวาระต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานเพลิงฯ

การสร้างเมรุ

ภาพบรรยากาศ และภาพถ่ายทางอากาศที่พระภิกษุสามเณรและประชาชนจากทั่วสารทิศร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างเมรุในพื้นที่ที่องค์หลวงตาเคยเมตตาชี้จุดไว้ ณ บริเวณลานกว้างหน้าศาลาใหญ่

๘๘๘

การประดับและตกแต่งจิตกาธาน

ส่วนบนของเมรุคือ จิตกาธาน ตกแต่งด้วยเครื่องสดโดยช่างสิบหมู่จากสำนักพระราชวัง กลดมีน้ำหนักกว่า ๘๐๐ กิโลกรัม ใช้เวลาประดิษฐ์ ๑๗ วัน ชักรอกขึ้นไปไว้เหนือจิตกาธาน
ฟืนใช้ ไม้จิก (ไม้เต็ง) ซึ่งองค์หลวงตาเคยกล่าวว่าถึงไม้ชนิดนี้ว่า “เป็นฟืนดี ไฟกล้าแข็งดี” คณะศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศต่างอาสาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยงานในทุกๆ ส่วน
เพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาในวาระสุดท้าย

๘๘๙

๘๙๐

ระหว่างพิธีบำเพ็ญกุศล กิจกรรมและการเตรียมความพร้อมงานพระราชทานเพลิงฯ

ประชาชนเข้ากราบสักการะบูชารูปเหมือนองค์หลวงตาตามจุดต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ภายในงานด้วยความเคารพบูชาเทิดทูนอย่างสูงสุด โดยมีการจัดเตรียมบริเวณลานจอดรถ
รอบบริเวณวัดในพื้นที่หลายร้อยไร่ เพื่อรับรองคลื่นมหาชนที่เดินทางมากราบไหว้บูชาประจำวันและที่จะมาร่วมงานพระราชทานเพลิงฯ นับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง

๘๙๑

บรรยากาศการเตรียมงานเพื่อรองรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนนับล้านที่จะมาร่วมงาน โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากท่ามกลางแสงแดดแผดกล้า ทุกคนต่างสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ และยินดีสละ
ทรัพย์ร่วมสมทบซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงตามพินัยกรรมอันทรงคุณค่าที่องค์หลวงตาได้เสียสละเอาพระสรีระสังขารเข้าอุ้มชาติ จนมียอดบริจาคนับถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ รวมกว่า ๙๐๖ ล้านบาท

๘๙๐
๘๙๒

พระภกิษสุงฆทง้ัธรรมยตุและมหานกิายลงอโุบสถ และฟงสวดปาฏโิมกข

๘๙๑
๘๙๓

พระภกิษสุงฆทั้งธรรมยตุและมหานกิายกวา ๗,๐๐๐ รปู รวมลงอโุบสถสามคัคฟีงสวดปาฏโิมกข เมื่อวนัที่ ๔ มนีาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๓๐ น. นอกจากนี้ในระหวางวันที่ ๑-๓ มนีาคม
ยงัมกีารบรรพชาอปุสมบทพระภกิษสุามเณรจำนวน ๒๕๑ รปู และอญ
ั เชญ
ิ พระไตรปฎกปาฯิ ถวายแดองคหลวงตา พรอมทั้งนอมถวายผาปาทองคำสมทบเขาสคูลงัหลวงอกีดวย

wxs

@V:WOS_-V@ERLEWERLS*%TEO*'MGI*7TL[+V7$T:T;

wxt

Ù§ĩÏÄÎ¶´Òáí¾Ò¶Ï¡¾ëîîíÈÂÎ¤½Î²²ÏÈÏÀÝ±ĩ¸ÀÍÊ·»ÑµÒÊ¾ÏĨÊ¶¥ÍÊÎªÙ§Ñª»ÀÍÇÀÒÀÍÇÎ¤ÏÀÊ¤¡ĬÈÂÄ¤²Ï¥ÏÅÏÂÏÝ¸ÇÖĨ¥Ñ²ÏµÏ¶
Û±¿¾ÒÅÑÆ¿Ï¶ÕÅÑÆ¿Ĭ´Îâ¤»ÀÍ½ÑÆÕÇÏ¾Ù°ÀÚÂÍÅÀÎ´µÏÇÏµÕ§¶ÙºĤÏÀÊÇĨ¤Ê¿ĨÏ¤Ù¶ÔÊ¤Ú¶Ĩ¶»ÀĩÊ¾Ù¸ÂĨ¤ÙÇÒ¿¤þÇÏµÕÿ±Î¤ÀÍÈÓá¾²ÂÊ±ÙÇĩ¶´Ï¤

๘๙๖

คนืกอนวนัพระราชทานเพลงิฯ อกีบรรยากาศหนง่ึของวนัสำคญ
ั แหงประวตัศิาสตรชาตไิทย

คนืวนัที่ ๔ มนีาคม ๒๕๕๔ พระภกิษสุามเณรจำนวนนบัหมื่น และคลื่นประชาชนจำนวนมหาศาลหลั่งไหลเขาสบูรเิวณงานฯ แนนขนดัในทุกพื้นที่ เพื่อรวมบำเพญ
็ กศุล ทำวตัรสวดมนต
กราบขอขมาเพื่อแสดงความเคารพตอองคหลวงตาอยางใกลชิดเปนครั้งสุดทาย กอนถึงวันพระราชทานเพลิงฯ ในวันรุงขึ้น
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