


วันแห่งประวัติศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔   
เปน็วนัทีป่ระวตัศิาสตรช์าตไิทยตอ้งจารกึไวว้า่  คลืน่ 
ศรัทธามหาชนจำานวนนับล้านคนได้หลั่งไหลมารวม 
กนั ณ เมรชุัว่คราว วดัเกษรศีลคณุ (วดัปา่บา้นตาด)  
อำาเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีเพือ่รว่มงานพระราช-
ทานเพลิงพระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล 
(หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน) พระมหาเถระ 
ผูท้รงคณุธรรมอนัสงูสดุ  และเปน็หลกัจติหลกัใจแก ่
พุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ  ผู้มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายจะไม่กลับมา 
เกิดมาตายอีกตลอดอนันตกาล

ด้วยเหตุนี้ หากไม่เหลือวิสัยแล้ว ประชาชน 
ทุกระดับชั้นทุกเพศวัยจึงอุตส่าห์พยายามมาร่วม 
งานพิธี แม้ตระหนักดีว่าจะพบกับความแออัด 
ยดัเยยีดและความไมส่ะดวกสบายนานปัการ เนือ่ง-
จากเป็นวาระสุดท้ายและเป็นโอกาสเดียวเท่าน้ันท่ี 
จะได้มีส่วนเข้าร่วมสร้างมหากุศลกราบถวายบูชา 
พระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเคารพ 

คารวะอาลัยยิ่งต่อพระสรีระสังขารองค์หลวงตา  
สมดังคำาเทศนาขององค์ท่านตอนหนึ่งที่ว่า 

“เกิดมาในชาตินี้เราสมใจ เราล้างป่าช้า 
ความเกิดตายมาตั้งกัปตั้งกัลป์ มาขาดสะบั้น 
ลงในภพนี้ชาตินี้แหละ หมด ล้างป่าช้าแล้ว 
ไม่มีที่จะมาเกิดอีก จ้าอยู่ในหัวใจ ถามไปหาอะไร 
พระพทุธเจา้ไมถ่ามใคร สนัทฏิฐโิก ยอ่มรูเ้หน็ผลงาน 
ของตนทำาได้มากน้อย เป็นสันทิฏฐิโก ไปโดยลำาดับ 
ทำาเท่าไรได้เท่าๆๆ เต็มที่แล้วรู้ว่าเต็มที่ ธรรมกับ
ใจเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าเต็มท่ี ถ้ายังไม่เป็น 
อันเดียวกันยังไม่เต็มนะ ต้องให้ธรรมกับใจเป็นอัน 
เดียวกันเสียก่อน เมื่อธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน 
แล้วไมห่าอะไร หาธรรมก็อยูกั่บใจ หาใจก็อยูกั่บธรรม 
ไม่ต้องหา หมด นั่นละเป็นอย่างนั้นละ”

ตลอดเวลาประมาณ ๑ เดือนก่อนงาน 
พระราชทานเพลิง คณะศษิยานศุษิยท์ัง้ฝา่ยบรรพชติ 
และคฤหัสถ์ต่างร่วมกันตระเตรียมความพร้อมใน 
ภารกิจที่จำาเป็นต่างๆ เพื่อรองรับบรรดาพุทธบริษัท 
ที่คาดว่าจะมาร่วมในงานเป็นจำานวนนับล้านคน ซึ่ง 
จะมากยิ่งกว่างานใดๆ ที่ผ่านมาทั้งหมดของ 
วัดปา่บา้นตาด  องคห์ลวงตาก็ไดเ้คยปรารภถึงเรือ่ง 
ดังกล่าวไว้ว่า รถยนต์ที่เดินทางมาร่วมงานศพของ 

องค์ท่านจะติดยาวเหยียดไปถึงขอนแก่น หนองบัวลำาภู  
สกลนคร หนองคาย ทำาให้คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบ 
งานต้องตระหนักในคำาปรารภน้ี นอกจากคลื่น 
ศรทัธาสาธชุนจะเขา้มารว่มงานพธิจีำานวนมากแลว้ 
คาดวา่จะมพีระภกิษสุามเณรมารว่มงานอกีประมาณ 
๒-๓ หมื่นรูปขึ้นไป 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่ีสมเด็จ- 
พระนางเจา้สิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราช- 
ดำาเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิง 
ซึ่งเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่พระองค์มิได้เสด็จ 
ยังต่างจังหวัด แต่ครั้งนี้นับเป็นกรณีพิเศษสม 
พระเกียรติองค์หลวงตาที่มีเมตตาสร้างมหาคุณ 
ต่อชาติบ้านเมือง ยากจะหาผู้ใดทัดเทียมได้ พระ- 
มหากรุณาธิคุณคราวนี้ยังส่งผลให้ส่วนราชการที่ 
เกีย่วขอ้งทกุสว่น ตลอดถงึพอ่ค้าประชาชนมีกำาลงั- 
ใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง เพื่อจะได้มีโอกาส 
สนองงานครัง้สำาคัญทีส่ดุครัง้หน่ึงในชวีติและได้เขา้ 
เฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ชื่นชมพระบารมี  
บรรดานักข่าวและสื่อมวลชนทุกแขนงต่างยกทัพ 
สัมภาระรถถ่ายทอดสดมารอทำาข่าวและเก็บภาพ 
แห่งประวัติศาสตร์ครั้งสำาคัญนี้อย่างพร้อมเพรียง



การดูแลและชำาระพระสรีระสังขารด้วยน้ำาอุ่น 
พร้อมเปลี่ยนผ้าไตรจีวรครองผืนใหม่ จากนั้น 
ศิษยานุศิษย์ท้ังปวงได้กล่าวคำาขอขมาโดยพร้อม- 
เพรียงกัน และเคล่ือนย้ายพระสรีระสังขารองค์- 
หลวงตาเข้าไปอีกห้องหนึ่งซ่ึงองค์ท่านเคยใช้จำาวัด
มาแต่เดิม  

ศิษยานุศิษย์ต่างเศร้าสลด สุดแสนอาลัยต่อ 
การจากไปอยา่งไมม่วีนักลบัขององคห์ลวงตาผูเ้ปน็ที่
เคารพรักเทิดทูนบูชายิ่ง บัดนี้ ลูกหลานขาดร่มโพธิ์ 
ร่มไทรไร้ท่ีพ่ึง ไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่ีแม่นยำากระจ่าง 
แจ้งอาจหาญในการแสดงธรรมเช่นองค์หลวงตา 
อีกแล้ว แม้ว่าในคืนนั้นเต็มไปด้วยครูบาอาจารย์ 
พระเณรประชาชนจำานวนมาก แตบ่รรยากาศกลบัม ี
แต่ความเศร้าซึม พอรุ่งเช้า สื่อมวลชนทุกแขนง
ทุกช่องทุกฉบับทั้งในและต่างประเทศได้ประกาศ 
ขา่วมหาวปิโยค อนัเปน็วาระสดุทา้ยแหง่สมมตุขิอง
อัครมหาบุรุษผู้ทรงคุณอเนกอนันต์ ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์และสรรพสตัวท์ัว่สามแดนโลกธาต ุ
ผูเ้คารพธรรมตา่งตระหนกัถงึความสญูเสยีทีเ่กนิกวา่ 
คำาบรรยายใดๆ ประหนึ่งดวงประทีปที่เคยส่องนำา 
ทางได้ดับลง ความมืดมิดได้เข้ามาปกคลุมไปทั่ว

เมื่อรุ่งอรุณ พระองค์จึงเสด็จไปกุฏิองค์์- 
หลวงตาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงร่วมประชุมกับ 
คณะสงฆ์พิจารณาเร่ืองงานพระราชทานเพลิง
ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร เพื่อความเหมาะสม 
และถวายเกียรติโดยควรแก่ฐานะที่องค์ท่านเป็น 
พระมหาเถระองค์สำาคัญ ที่พุทธบริษัทสี่ให้ความ 
เคารพเล่ือมใสมาก ซึ่งได้กำาหนดในเบื้องต้นว่าจะ
มีพิธีพระราชทานเพลิงประมาณต้นเดือนมีนาคม 
โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานในพิธี

พินัยกรรมองค์หลวงตา

วนัที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ศษิยานศุษิยไ์ดเ้คลือ่นพระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตา 
จากกุฏิไปยังชั้นบนของศาลาการเปรียญ (ศาลาใน) 
นำาโดยพระอดุมญาณโมล ี(หลวงปูจ่นัทรศ์ร ีจนัททโีป)  
ประธานฝ่ายสงฆ์ ตามด้วยพระมหาเถระซึ่งมี 
อายุพรรษา ๔๐ ขึ้นไป จากนั้นเป็นคณะสงฆ์
ผู้อัญเชิญพระสรีระสังขารท่ีรองรับด้วยเตียง 

วันแห่งความวิปโยค

คืนวันเสาร์ที่ ๒๙ ย่างเข้าสู่เช้าวันอาทิตย์ที่ 
๓๐ มกราคม ปพุีทธศกัราช ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ น.  
องค์หลวงตาได้ละสังขารปลดปลงธาตุขันธ์ ท่ี 
แบกหามรบัผดิชอบมาเปน็เวลานาน เขา้สูแ่ดนแหง่ 
ความเกษม ดังคำาเทศนาขององค์ท่านตอนหนึ่งว่า 

“วาระสุดท้ายแห่งสมมุติท่ีรับผิดชอบก็คือ 
ขันธ์ พอลมหายใจขาดปั๊บ สมมุติน้ีขาดพร้อมกัน 
เลย ความรบัผดิชอบขาดพรอ้มกนัไปเลย ทา่นเรยีก 
ว่านิพพานสมบูรณ์แบบ แต่ก่อนเรื่องความสมบูรณ์ 
ในจิตนั้นสมบูรณ์ แต่มันมีสมมุติที่ป้วนเปี้ยนๆ 
อยู่นั้นให้รับผิดชอบ จึงเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์ ที่ยัง 
มขีนัธใ์หร้บัผดิชอบอยู ่ทา่นจงึเรยีกวา่ สอปุาทเิสส- 
นิพพาน จิตถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสมบูรณ์แล้ว  
แต่ยังมีความรับผิดชอบอยู่ในธาตุในขันธ์ ทีน้ี 
อนปุาทเิสสนพิพาน ธาตขุนัธน์ีป้ลอ่ยโดยสิน้เชงิแลว้  
จิตปล่อยไปหมดนั้น เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน 
สมมุติหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ ขันธ์น้ีเป็น 
วาระสุดท้ายของสมมุติ หมดในขณะน้ัน ท่าน 
เรียกว่าจิตหมดสมมุติ จิตถึงนิพพาน” 

ในช่วงเวลาน้ันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า- 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับทอด- 
พระเนตรอยู่ด้านขวาขององค์หลวงตา แวดล้อม 
ด้วยครูบาอาจารย์คณะสงฆ์และคณะแพทย์ มี
ประชาชนเนืองแน่นอยู่รอบนอกกุฏิ ต่างจดจ่อ 
ติดตามดูอาการองค์หลวงตาด้วยความห่วงใยจวบ 
จนวาระสุดท้าย ภายหลังคณะแพทย์ได้ใช้เคร่ือง
ฟังจ่อฟังที่บริเวณหัวใจขององค์หลวงตา ในเวลา 
๐๓.๕๓ น. พบว่าไม่ได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจ 
เลย แต่ยังสามารถได้ยินเสียงเครื่อง Bipap 
ที่ทำางานอยู่ ซึ่งบ่งว่าการหายใจยังคงมีอยู่ จนกระ-
ทั่งการหายใจขององค์หลวงตาหยุดน่ิงอย่างแน่ 
ชัดเมื่อเวลา ๐๓.๕๕ น. ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงฯ 
จึงทรงให้ถือเอาเวลาหัวใจหยุดเต้น คือ เวลา 
๐๓.๕๓ น. เป็นเวลาแห่งการละสังขาร จากนั้นทรง 
โทรศัพท์กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถให้ทรงทราบ

ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นลูกบุญธรรมของ 
องค์หลวงตา คณะสงฆ์จึงเห็นชอบท่ีจะมอบถวาย 
ให้ทรงพิจารณาในเรื่องงานพระราชทานเพลิง 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาตามความเหมาะสม 
ลำาดับนั้น ทรงเป็นองค์แทนศิษยานุศิษย์ถวาย 
ผ้าไตรจีวรแด่องค์หลวงตา แล้วเสด็จออกไปรอ 
ภายนอกห้องเพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ได้ถวาย 

“แต่นี้หลวงตา ลาลับ   ไปไม่กลับ มาเกิดตาย

ทอดร่างวาง ชีวาวาย  สุดอาลัย ใจอาวรณ์”

๘๖๖

พยาบาล ตามด้วยพระภิกษุสามเณรเป็นจำานวน 
มาก ในวาระนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา-
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์- 
ประธานฝา่ยฆราวาส พรอ้มขา้ราชการชัน้ผูใ้หญเ่ขา้ 
ร่วมในพิธีด้วย ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเรือนแสน
แน่นขนัดสองข้างทาง ต่างพากันเปล่งเสียง “สาธุ” 
ดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ บ้างร่ำาไห้หลั่งน้ำาตาด้วย 



ความอาลัย นับเป็นภาพเหตุการณ์ท่ียังความสะเทือน- 
ใจแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง ยากจะทำาใจ
ให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้

เมือ่ถงึชัน้บนของศาลาการเปรยีญ ไดอ้ญัเชญิ 
พระสรีระสังขารขององค์หลวงตาลงบนเตียงไม้  
จากนั้นคณะศิษยานุศิษย์นำาโดยหลวงปู่บุญมี  
ปริปุณโณ ได้ร่วมกันกราบทำาวัตรขอขมา แล้วท่าน 
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้อ่านพินัย- 
กรรมขององค์หลวงตาซ่ึงมีสาระสำาคัญระบุไว้ ดังน้ี 

๑. ส่วนที่เป็นทองคำา ให้หลอมเป็นทองคำา 
แท่ง

๒. ส่วนที่เป็นเงิน ไม่ว่าสกุลใด ให้นำาไปซื้อ 
ทองคำาแท่ง 

๓. ให ้ต ั ้ งคณะกรรมการจ ัดงานศพและ 
จัดการดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่ ในขณะมรณภาพ 
และที่ได้รับบริจาคในงานศพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
เทศนาขององค์หลวงตาในหลายวาระว่า

“เราไม่เอาอะไรสักอย่างเดียว คิดดูซิเวลา 
เราจะตาย นี่เราก็ทำาพินัยกรรมไว้แล้ว เวลาเราจะ 
ตายจะตั้งคณะกรรมการข้ึนเก็บสมบัติคือปัจจัย 
เงนิละสำาคญัมากนะ ตัง้คณะกรรมการขึน้เกบ็ปจัจยั
ทัง้หมด ฟงัแตว่า่ทัง้หมดนะ ไมใ่หเ้อาไปอลีุย่ฉยุแฉก 
ตัง้นัน้ตัง้นีป้ระดบัศพเนา่เฟะหลวงตาบวั ไมใ่หม้าทำา 
ไม่เกิดประโยชน์ เงินทั้งหมดรวมเข้ามานี้หมดเลย 
แล้วให้คณะกรรมการเก็บรักษาเรียบร้อยเสร็จแล้ว 
เอาปุบ๊เขา้ไปซือ้ทองคำาเขา้คลงัหลวงปึง๋เลย หลวง- 
ตาบัวเผาด้วยไฟไปเลย ไปไม่กลับ พูดให้ชัดเสีย” 

“นีส่ัง่ไวแ้ลว้ ไมใ่หท้ำาอะไรหรหูราเวลาเราตาย 
สร้างนั้นสร้างนี้หรูหรา คนตายเน่าเฟะอยู่ในหีบ 
จะทำาอะไรหรูหราฟู่ฟ่าไม่ให้ทำา เราสั่งไว้แล้ว นอก 
จากมันจะดื้อ แต่เราเองเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องการ  
ต้องการแต่ประโยชน์ส่วนรวม อะไรที่จะเป็น 
ประโยชน์ส่วนรวม รวมเข้ามาๆ เอาอันนี้ยกเข้า  
เช่นซื้อทองคำาเข้าคลังหลวงหมดเลยเท่าน้ัน 
เราพอใจ เราต้องการอย่างนั้น 

นีอ่ายจุะได ้๙๖ แลว้ วนัที ่๑๒ สงิหา อายเุรา 
๙๖ เตม็ นีจ่วนแลว้ เราจงึเตรยีมพรอ้มอะไรๆ แตต่วั
เราเองจะใหว้ติกวจิารณเ์รือ่งความเปน็ความตายเรา 
เราบอกตรงๆ เลยวา่เราไมม่ ีเหมอืนวา่จดัใหผู้อ้ืน่ผูใ้ด 
เราจัดอย่างนี้จัดเพื่อส่วนรวม อะไรจำาเป็นแก่ส่วน 
รวมเราจะขนเข้าๆ สำาหรับเราอะไรก็พอหมดแล้ว 
พูดจริงๆ พอ ไม่มีอะไรบกพร่องในหัวใจเรา 
เราพอหมดแลว้ เพราะฉะนัน้อะไรทีย่งัไมพ่อสำาหรบั 
กุลบุตร ลูกหลานให้ได้สืบทอด จตุปัจจัยไทยทาน 
ไดม้าใหร้วมเขา้สูค่ลงัหลวงอนัเปน็หวัใจของชาตไิทย 
เราเท่านั้นเราพอใจ เราไม่ต้องการหรูหราฟู่ฟ่า” 

ภายหลังการอ่านพินัยกรรมจบลง สมเด็จ- 
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ประทานพวงมาลัยที่ทรงประดิษฐ์ 
ด้วยพระองค์เอง เพื่อน้อมบูชาพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตา จากนั้นคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์นำาโดย 
พระมหาเถระ อาทิ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่ 
จันทร์ศรี จันททีโป) หลวงปู่บุญมี  ปริปุณโณ 
หลวงปู่ลี กุสลธโร หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม เป็นต้น 
ได้เข้าสรงน้ำาองค์หลวงตา 

จากนัน้ สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณ- 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการ 
สรงน้ำาองค์หลวงตา และได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำาผ่าน 
ทางด้ายสายสิญจน์ที่โยงจากฝ่ามือขององค์หลวงตา  
มายังพานสรงสำาหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก  
อบุาสกิา ซึง่ตา่งทยอยเขา้สรงน้ำาเปน็แถวยาวเหยยีด 
แน่นขนัดมืดฟ้ามัวดิน กิริยาอาการของพุทธบริษัท 
ทั้งหลายช่างดูเศร้าสลดอาลัยอาวรณ์ต่อการจาก 
ไปของ “พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว” ผู้เป็น 
ที่เคารพรักเทิดทูนบูชายิ่ง

การรับบริจาค 
ในงานพระราชทานเพลิงฯ   

เพื่อให้เงินบริจาคเนื่องในงานพระราชทาน- 
เพลิงเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตา  
ซึ่ ง ได้ เมตตาระบุ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ใน 
พินัยกรรม คณะกรรมการจัดงานฯ ได้เปิดบัญชี 
ออมทรพัยข์องธนาคาร ๓ แหง่เปน็การเฉพาะ และ 
ยังได้จัดให้มีจุดรับบริจาคในบริเวณที่กำาหนด โดย 
มสัีญลักษณเ์ฉพาะปรากฏบนตูบ้รจิาคเทา่นัน้  หา้มม ี
ตู้รับบริจาคหรือการเร่ียไรอื่นใด แต่อนุญาตเป็น 
กรณีพิเศษเฉพาะการบริจาคโดยตรงกับหลวงปู่ลี  
กุสลธโร ในโครงการตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น 
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ให้ครบจำานวน ๕๐๐  
ล้านบาท ตามที่องค์หลวงตาได้กำาหนดไว้ โดยก่อน 
องค์หลวงตาจะละสังขาร มีประชาชนจำานวนมาก 
ทั้ ง ในและต่างประเทศได้ร่ วมกันบริจาคเข้า 

ประเภท ยอดบริจาค

 8,235,916 บาท

10,063,640 บาท

1,699 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

13 กิโลกรัม 60 บาท 86 สตางค์

เงินสด

เช็ค

เงินดอลลาร์

ทองคำา

โครงการจนมียอดเงินบริจาคถึง ๔๖๙.๕ ล้านบาท 
ขาดอีกเพียง ๓๐.๕ ล้านบาทเท่านั้น และหลังจาก 
งานพระราชทานเพลิงเพียง ๒ วัน คือเมื่อวันที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเงินบริจาคเพิ่มเติมเข้า 
มาจำานวน ๓๙.๕ ล้านบาท รวมกับยอดเดิมแล้ว 
เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น ๕๐๙ ล้านบาท เกินกว่าที่ 
องค์ท่านได้ตั้งไว้

ในการบริจาคเงินทำาบุญน้ี ทางวัดได้จัด
ตู้รับบริจาคไว้ตามจุดต่างๆ จำานวนถึง ๕๓ ตู้ 
กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณงาน ต้องเปิดนับเงิน 
บรจิาควันละหลายรอบ เจ้าหนา้ทีก่ารเงนิภายใต้การ 
รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำารวจต้อง 
ทำางานจนแทบจะไม่มีเวลาได้หยุดพัก ทุกท่านต่าง 
เสยีสละเวลาและการงานสว่นตวัทุม่เทปฏบิตัหินา้ที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มิยอมให้ปัจจัยบุญเหล่านี้ 
รัว่ไหลแตกซมึไปทีอ่ื่นแม้แต่นอ้ย เพือ่รวบรวมไปซือ้ 
ทองคำาเข้าสู่คลังหลวงตามเจตนารมณ์ขององค์- 
หลวงตาให้เป็นผลสำาเร็จ

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
วัดป่าในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับคณะ- 
ศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส ได้ 
พร้อมเพรียงกันจัดงานบุญทอดผ้าป่าครั้งสุดท้าย  
เพื่อน้อมถวายบูชาพระสรีระสังขารองค์หลวงตา  
เป็นการร่วมบุญคร้ังใหญ่ก่อนถึงวันงานพระราชทาน- 
เพลิง โดยมีหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เจ้าอาวาส 
วัดป่าบ้านนาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็น 
ประธาน เพื่อรวบรวมทองคำาและปัจจัยสมทบ 
ซือ้ทองคำาเขา้คลงัหลวงตามพนัิยกรรม งานครัง้น้ีมี
พทุธศาสนกิชนเขา้รว่มบญุจำานวนมาก สรปุยอดรวม 
ดังรายการต่อไปนี้

สรุปยอดบริจาครายวันภายหลังการละสังขารขององค์หลวงตา

ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วัน/เดือน/ปี ดอลลาร์สหรัฐฯเงินบาท

 30 ม.ค. 54 2,629,820.00 130 - -

 31 ม.ค. 54 3,268,497.00 264 - -

 1 ก.พ. 54 3,329,151.00 703 - 22.33

 2 ก.พ. 54 2,422,302.00 211 - 11.89

กิโลกรัม

๘๖๗

ทองคำา

บาท



รวมยอดทองคำาสะสมเฉพาะจากตู้รับบริจาคภายในวัดป่าบ้านตาดมีน้ำาหนักทั้งสิ้น ๑๗๒ กิโลกรัม  
๑ บาท ๓๑ สตางค์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ทรงร่วมถวายบูชาคุณองค์หลวงตาในครั้งนี้ด้วยทองคำาแท่งน้ำาหนัก ๑๐ บาท

วัน/เดือน/ปี ดอลลาร์สหรัฐฯเงินบาท

 3 ก.พ. 54   3,676,804.00 188 - 12.47

 4 ก.พ. 54 4,052,409.00 337 - 15.87 

 5 ก.พ. 54 8,393,979.00 1,362 - 29.64

 6 ก.พ. 54 6,485,838.00 199 - 35.88

 7 ก.พ. 54 2,747,928.00 127 - 13.21

 8 ก.พ. 54 2,424,656.00 244 - 11.23

 9 ก.พ. 54 49,653,149.02 377 1 8.91

 10 ก.พ. 54 7,293,833.80 440 - 47.68

 11 ก.พ. 54 11,443,238.42 624 1 31.21

 12 ก.พ. 54 35,562,983.96 1,536 5 30.51

 13 ก.พ. 54 13,264,487.70 1,480 2 30.86

 14 ก.พ. 54 12,931,352.66 173 - 24.84

 15 ก.พ. 54 7,989,334.02 1,045 2 53.81

 16 ก.พ. 54 13,132,141.18 733 5 16.55

 17 ก.พ. 54 11,969,564.60 544 - 18.00

 18 ก.พ. 54 15,171,615.32 3,376 1 59.57

 19 ก.พ. 54 21,854,975.27 2,593 3 47.83

 20 ก.พ. 54 19,631,114.95 532 - 50.40

 21 ก.พ. 54 16,529,011.84 1,465 - 18.26

 22 ก.พ. 54 13,767,779.25 2,232 - 26.90

 23 ก.พ. 54 15,850,420.75 441 1 16.89

 24 ก.พ. 54 17,302,458.18 1,543 3 43.99 

 25 ก.พ. 54 20,334,507.37 2,256 2 45.50 

 26 ก.พ. 54 28,477,396.85 622 2 64.95 

 27 ก.พ. 54 33,979,702.11 3,207 2 96.56

 28 ก.พ. 54 26,483,949.94 1,703 1 36.45

 1 มี.ค. 54 23,309,574.90 3,804 8 3.13

 2 มี.ค. 54 27,297,770.15 7,302 2 46.98

 3 มี.ค. 54 50,340,975.57 9,905 16 112.44

 4 มี.ค. 54 59,624,591.93 4,984 4 62.82

 5 มี.ค. 54 97,012,617.49 8,027 22 0.20

 6 มี.ค. 54 42,638,118.00 16,785 9 28.82

 7 มี.ค. 54 7,409,366.00 366 - 15.81

 8 มี.ค. 54 31,150,885.54 - - -

 9 มี.ค. 54 1,728,213.61 - - -

 10 มี.ค. 54 10,975,293.50 - - -

 11 มี.ค. 54 1,073,898.29 - - -

 12 มี.ค. 54 4,027,198.00 488 1 12.25

 รวม 788,642,904.17 82,348 93 1,204.64

กิโลกรัม

บำาเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน 
ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 

น้ำาหลวงสรงพระสรีระสังขาร พร้อมด้วยเคร่ืองเกียรติยศ 
พระราชาคณะชัน้ธรรม อนัประกอบด้วย โกศโถ ฉัตร-  
เบญจา (ฉัตร ๕ ช้ัน ๒ คู่) ต้ังประดับ ป่ี กลองชนะ 
ประโคมเวลาพระราชทาน และทรงรับพระสรีระสังขาร 
อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ๗ วัน นอกจากน้ีผู้แทน  
พระองค์ยังแจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงห่วงใยในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่พักพระสงฆ์ 

และฆราวาสให้อำานวยความสะดวกแก่พระสงฆ์โดย 
จัดบริเวณให้มีเขตของสงฆ์ให้ชัดเจนและในการดูแล  
ความเรยีบรอ้ยในดา้นตา่งๆ ขอใหส้ว่นราชการทกุภาค 
ส่วนร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือทางวัดอย่างเต็มที่ 

วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุาร ีเสดจ็แทนพระองคไ์ปในการพระราชทาน 
น้ำาหลวงสรงพระสรีระสังขารและทรงทอดผ้าไตร  
จากน้ันพระเถระและพระภิกษุวัดป่าบ้านตาดร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสำานักพระราชวัง อัญเชิญพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตาลงในหีบทองทึบ แล้วบรรจุไว้ภายใน 
โลงเย็น ในการดำาเนินการเช่นน้ี เป็นไปตามมติคณะ- 
สงฆ์ท่ีพิจารณาแล้วเห็นควรปฏิบัติตามแนวทางที่ 
องค์หลวงตาเคยสั่งให้ปฏิบัติต่อร่างของพระสงฆ์ 
ผู้เป็นศิษย์ขององค์ท่านเองท่ีถึงแก่มรณกาลล่วงไป 
ก่อนแล้วว่า ไม่ต้องฉีดยาฟอร์มาลินและให้บรรจุร่าง 
ไว้ภายในโลงเย็น ในการปฏิบัติต่อพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตาจึงให้ดำาเนินการเช่นเดียวกันนี้

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา- 
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเชิญพวงมาลา 
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
และพวงมาลาประทานของพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์วางที่หน้าโกศโถ พระสงฆ์สวดบังสุกุล 
โดยไม่มีพิธีสวดพระอภิธรรม ทรงถวายจตุปัจจัย 
ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

กำ�หนดก�รพิธีบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล
พระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงต�พระมห�บัว ญ�ณสัมปันโน) 
ในพระบรมร�ช�นุเคร�ะห์

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๕ กุมภ�พันธ์ 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

สำาหรับพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน นั้น 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

๘๖๘

ทองคำา

บาท



อัครราชกุมารี เสด็จมาร่วมพิธีด้วยพระองค์เอง
แทบทุกวัน มีเพียง ๒ วันสุดท้ายท่ีทรงประชวร 
ไม่ได้มาร่วมในพิธี โปรดให้นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่า- 
ราชการจังหวัดอุดรธานี และนายองอาจ คล้าม- 
ไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็น 
ผู้แทนพระองค์ 

น้ำาพระทัยฟ้าหญิงฯ
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย-
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีความเคารพบูชา 
องค์หลวงตาเป็นอย่างย่ิง จึงทรงพระกรุณา
วางแนวทางในการจัดงานพระราชทานเพลิง 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาไว้แต่ต้น ให้เจ้าหน้าที่ 
ทุกฝ่ายดำาเนินการตามความเห็นชอบของคณะสงฆ์ 
ซึ่งยึดถือปฏิปทาขององค์หลวงตาเป็นหลักปฏิบัติ  
ด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดจึงจัดให้มีการประชุมหารือ 
ร่วมกันหลายวาระ ระหว่างคณะสงฆ์ สำานักพระราชวัง  
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด 
อุดรธานี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในการบำาเพ็ญกุศลถวายแด่พระสรีระสังขาร 
องคห์ลวงตานัน้ไดง้ดเวน้การสวดพระอภธิรรม ทัง้นี ้
เนื่องจากทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามท่ีองค์หลวงตาได้ 
เมตตาเทศนาไว้ว่า

“เราไม่ได้หวังอะไรกับการช่วยโลกสงสารน้ี 
แม้เม็ดหินเม็ดทราย เราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 
พอในหัวใจ ไม่ต้องไปถามใคร พออยู่ในหัวใจ พอ 
ลมหายใจนี้ขาดสะบั้นลงไปเป็นยังไงไม่ต้องถาม  
แม้แต่ลมหายใจไม่ขาดมันก็รู้อ ยู่แล้วอย่าง น้ี  
จะตอ้งไปหาถามทีไ่หนเวลาตายไปแลว้ เวลาตายจงึ 
นิมนต์พระมา กุสลา ธัมมา ๆ อย่ามากุสลาธัมมา 
หลวงตา หลวงตาบอกตรง ๆ  หลวงตากุสลาตัวเอง
เต็มเหนี่ยวแล้ว ไม่สงสัยทุกสิ่งทุกอย่าง” 

วนัที ่๑ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๒๐ น.  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระธิดา เสด็จแทน
พระองค์ไปในการบำาเพ็ญพระราชกุศล ทรงสดับ  
พระธรรมเทศนา โดยพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่ 
จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง 
จ.อุดรธานี เป็นองค์ถวายศีลและถวายพระธรรม 
เทศนา จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า- 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงถวาย
จตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอด
ผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก 

พระสงฆ์ถวายอดิเรก จากนั้นทรงกราบที่รูปภาพ 
องค์หลวงตา แล้วเสด็จกลับ

ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างรู้สึกซาบซึ้ง 
ในความกตัญญูกต เวทิ ตาคุณของพระองค์  
ต่างประจักษ์ถึงความรัก ความใส่พระทัย เป็นกรณี
พเิศษทีพ่ระองคม์ตีอ่องคห์ลวงตา และยงัเปน็ความ 
รักความผูกพันท่ีมีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานอีก
ด้วย ประชาชนจำานวนมากที่เฝ้ารับเสด็จจึงพร้อม 
ใจกันกล่าวถวายพระพรอย่างไม่ขาดสายโดยมิได้ 
นัดหมายกันมาก่อนเลยว่า “ทรงพระเจริญๆๆ...” 
นับเป็นความรู้สึกที่มาจากใจของประชาชนโดยแท้ 
ส่วนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
พระธดิาในพระองค ์ก็ทรงกราบทีร่ปูภาพองคห์ลวง- 
ตาด้วยเช่นกัน จากนั้นทรงตรวจดูความเรียบร้อย 
บนศาลาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเสด็จกลับ

กล่าวถึงการปฏิบัติของทูลกระหม่อม- 
เจ้าฟ้าหญิงฯ ต่อองค์หลวงตาในระยะท่ีผ่านมา พระองค ์
ทรงติดตามและถวายการดูแลรักษาอาการอาพาธ
ขององค์หลวงตาด้วยความห่วงใยยิ่ง ในวันที่ท่าน 
ละสังขาร พระองค์มีเวลาบรรทมเพียงน้อยนิด 
เนือ่งจากทรงรว่มประทบัอยูใ่นเหตกุารณโ์ดยตลอด  
นอกจากนี้ ในช่วงเตรียมงานพระราชทานเพลิงฯ  
ทั้งที่ทรงมีพระภารกิจที่สำาคัญจำาเป็นอย่างที่สุด 
ที่ต้องถวายการดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำาทุกวัน พระองค์ก็ 
ยังทรงมีพระอุตสาหะ เสด็จมาทรงบำาเพ็ญ 
พระกุศลถวายแด่พระสรีระสังขารองค์หลวงตา 
ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ บางสัปดาห์เสด็จ 
ถึง ๒ ครั้ง โดยทุกครั้งเสด็จมาทรงเป็นประธาน 
ในงานบำาเพ็ญพระราชกุศลและสดับพระธรรม-
เทศนาในตอนค่ำา และทรงบาตรในเช้าวันรุ่งขึ้น  
ทรงเอาพระทยัใสแ่ละสนพระทยัสอบถามเจา้หนา้ที่
อยูเ่สมอในเรือ่งการจดังานตา่งๆ ทรงใหค้ำาแนะนำาที ่
เป็นประโยชน์และยังทรงมีพระนิพนธ์แสดงความ 
อาลัยอย่างยิ่งต่อการจากไปของ “ท่�นพ่อมห�บัว 
ของลูก” มอบถวายแด่องค์หลวงตาอีกด้วย

การปฏิบัติของพระองค์ต่อองค์หลวงตา 
แบบสุดจิตสุดใจดังกล่าวนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยัน 
ถึงความเคารพรักเทิดทูนอย่างสูงสุด สมบูรณ์ทั้งใน 
ฐานะที่เป็นศิษย์และลูกบุญธรรม เป็นพระจริยา- 
วัตรที่งดงามและประทับใจแก่ทุกท่านที่ ได้พบ 
เห็น ประชาชนต่างสรรเสริญถึงพระกตัญญู- 
กตเวทิตาคุณอันโดดเด่นลึกซึ้งถึงจิตถึงใจเป็น 
อย่ างยิ่ ง  ทรง เป็นคติตั วอย่ างอันดี งามแก่  
พสกนิกรและกุลบุตรสุดท้ายภายหลังสืบไปตราบ 
นานเท่านาน

งานบำาเพ็ญกุศล 
น้อมถวายบูชาพระคุณ    

ภายหลังพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลในพระ- 
บรมราชานุเคราะห์ครบ ๗ วัน ตามหมายกำาหนด- 
การของพระราชพิธีหลวง คณะกรรมการจัดงานฯ  
ได้จัดให้มีการบำาเพ็ญกุศลน้อมถวายบูชาพระคุณ 
องค์หลวงตา โดยอนุญาตให้คณะศิษยานุศิษย์ร่วม
กันเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกำาหนดการประจำาวัน ดังนี้

เวลา ๐๗.๓๐ น. พระภิกษุ สามเณรบิณฑบาต
เวลา ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๔.๐๐ น. ถา่ยทอดสด แจง้ขา่วประจำา 

วัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน 

บูชาพระรัตนตรัย ทำาวัตรสวดมนต์เย็น
เวลา ๑๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ 

กัณฑ์
เวลา ๒๐.๐๐ น. เจ้าภาพร่วมกันทอดผ้าบัง- 

สุกุลถวายแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป      
ในแต่ละคืนตลอดงาน พระภิกษุสามเณร 

และประชาชนมาร่วมทำาวัตรสวดมนต์เย็น ฟังพระ- 
ธรรมเทศนา ปฏบิตัสิมาธภิาวนาเปน็จำานวนมาก เพือ่ 
ปฏิบัติบูชาพระคุณองค์หลวงตา ซึ่งเป็นการบูชา 
อย่างยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ตาม 
กำาหนดการทุกคืนภายหลังการแสดงพระธรรม- 
เทศนาแล้ว พระสงฆจ์ะสวดบงัสกุลุโดยไมม่กีารสวด 
พระอภธิรรมตามปฏปิทาองคห์ลวงตา เชน่เดยีวกบั 
พิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์  
๗ วันที่ผ่านมา โดยในแต่ละคืน คณะศิษยานุศิษย์ 
จากหลายภาคส่วนได้รว่มกนัเปน็เจ้าภาพ อาท ิคณะ- 
สงฆ์ วัด สถานปฏิบัติธรรม ข้าราชการ ทหาร 
ตำารวจ นักการเมือง รัฐมนตรี นักเรียน นักศึกษา 
พ่อค้า นักธุรกิจ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม 
บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ประชาชนทั่วไปทั้งในและ 
ต่างประเทศ เป็นต้น 

จำานวนคณะเจ้าภาพตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีประมาณ ๙๐๐  
คณะ ในระหว่างวัน มีประชาชนจำานวนมากจากทั่ว 
ทุกสารทิศเดินทางมาสักการะอย่างต่อเน่ืองไม่ขาด 
สายตลอดทัง้วนั จนตอ้งเปดิระเบยีงทำาเปน็บนัไดขึน้
ลงศาลาเพิม่อกี ๒ ด้าน และจัดให้เขา้สกัการะเปน็ชดุๆ 
ครัง้ละไมเ่กนิ ๑ นาท ีเพือ่ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย 
สำาหรับคณะเจ้าภาพสายบรรพชิตที่ควรนำามากล่าว 
ไว้ ณ โอกาสนี้มีดังต่อไปนี้ 

๘๖๙



สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงพระกรณุารบัพระสรรีะ-
สังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว 
ญาณสมัปนัโน) ไวใ้นพระสงัฆราชานเุคราะหห์นึง่วนั 
คอืในวนัที ่๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
โดยมีพระบัญชาให้พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์ 
เดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุ- 
ประทานถวาย โดยนมินตพ์ระสงฆส์วดพระพทุธมนต ์
จำานวน ๑๐ รูป (ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ๕ รูป และ 
ฝ่ายมหานิกาย ๕ รูป) พร้อมนี้ได้ประทานจตุปัจจัย 
เป็นจำานวนเงิน ๒๔๒,๖๐๐ บาท น้อมถวายสมทบ 
ซื้อทองคำาเข้าคลังหลวงตามเจตนารมณ์ขององค์- 
หลวงตาด้วย

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา 
๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพรเถร) วัด 
ราชบพิธสถติมหาสมีาราม กรรมการมหาเถรสมาคม 
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการ 
แทนเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์ธรรมยุต วัดบวรนิเวศ- 
วิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมมุนี  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถร-
สมาคม พร้อมด้วยพระมหาเถระคณะสงฆ์ธรรมยุต 
หลายรูป เช่น พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี 
จันททีโป) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ.) และที่ 
ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม วัดโพธิสมภรณ์ 
จ.อุดรธานี พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต 
น.ธ.เอก) เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดบึงพลาญชัย 
(พระอารามหลวง) จ.รอ้ยเอด็ พระธรรมเจตยิาจารย ์
(บุญเรือง ปุญญโชโต) เจ้าคณะภาค ๘ วัดพระศรี- 
มหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระธรรม-
ดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ วัดป่า- 
แสงอรุณ จ.ขอนแก่น เป็นต้น พระมหาเถระตาม 
รายนามข้างต้นได้เดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีบำาเพ็ญ 
กุศลทักษิณานุประทานถวายแด่องค์หลวงตา 
พร้อมมอบถวายจตุปัจจัยร่วมบำาเพ็ญกุศลจำานวน 
รวมทั้งสิ้น ๖๘๕,๑๔๐ บาท

เครื่องบูชาธรรมอันทรงค่าอีกประการหนึ่ง 
คอื กองทนุสนทนาธมัมน์ำาสขุ ทา่นผูห้ญงิ ม.ล.มณรีตัน ์ 
บนุนาค ในพระสงัฆราชปูถมัภส์มเดจ็พระญาณสงัวร  
สมเด็จพระสังฆราชฯ ร่วมกับโครงการเผยแผ่ 
พระไตรปฎิกสากล ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า- 
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ได้พร้อมใจกันอัญเชิญ “พระไตรปิฎกปาฬิจุลจอมเกล้า- 
บรมธมัมกิมหาราช อกัษรสยาม : ฉบบัอนุรักษ์ดิจิทัล 
๒๕๕๔” เพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็น 
ธัมมานุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร 

องคห์ลวงตา ทีล่ะขนัธเ์ขา้สูแ่ดนพระนพิพาน ผูซ้ึง่ได ้
เคร่งครัดปฏิบัติตามคำาสอนของพระบรมศาสดา 
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตามพระไตรปฎิกอยา่งงดงาม  
พร้อมท้ังมีคุณูปการแก่ชาติและประชาชนอัน 
ประมาณมไิด ้พรอ้มกบัจดัพมิพ ์“ภกิขปุาตโิมกขปาฬ ิ
ฉบบั จปร.อกัษรสยาม” ในวาระ ๑๐๐ ป ีวนัสวรรคต 
พระจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช เพื่อเผยแผ่ 
เป็นธรรมทาน เน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จพระราชดำาเนินไปในการพระราชทานเพลิง  
พระสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา  
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด 
อุดรธานี

การพิมพ์ “ภิกขุปาติโมกขปาฬิ ฉบับ จปร.  
อักษรสยาม” ในคร้ังนี้ เป็นการนำาอักขรวิธีการ 
เขยีนอกัษรสยามในพระไตรปฎิก จปร. พ.ศ. ๒๔๓๖ 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ 
โปรดให้จัดพิมพ์อักษรสยามไว้ มาจัดพิมพ์ใหม่เป็น 
ระบบที่ประชาชนทั่วไปแม้ผู้ที่ไม่คุ้นกับอักษรบาลี 
ก็สามารถอ่านออกเสียงได้โดยง่าย และมีความ 
ถูกต้องแม่นยำาเหมือนครั้งพุทธกาล

บุญประทายข้าวเปลือก

ในช่วงเวลาท่ีจัดงานพิธีพระราชทานเพลิง 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาน้ี เป็นช่วงท่ีมีงาน 
ประจำาปีของวัดป่าบ้านตาดอีกงานหนึ่ง คือ งานบุญ 
ประทายข้าวเปลือกซึ่งได้กำาหนดงานไว้ในวันเสาร์ที่  
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยครูบาอาจารย์และ 
ศษิยานศุษิยไ์ดร้ว่มใจกนัจดังานดงักลา่วตามประเพณ ี
ที่องค์ท่านเคยนำาพาปฏิบัติมา

งานบุญประทายข้าวเปลือกปีนี้เป็นปีท่ีเงียบ 
เหงาวงัเวงใจ เสมอืนลกูกำาพรา้ทีข่าดพอ่แมเ่ปน็หลกั- 
ใจนำาพา ทกุคนหงอยเหงาเศรา้สรอ้ย ทกุปจีะมอีงค-์ 
หลวงตานั่งเป็นประธานเทศนาว่าการ ท่ีทุกคนฟัง 
แล้วชุ่มชื่นอิ่มเอิบใจ หรือแม้เพียงมองเห็นองค์ท่าน
นั่งอยู่ก็รู้สึกอบอุ่นใจสุดจะบรรยาย

บัดนี้ไม่มีองค์ท่านมานำาพากองบุญนี้อีกต่อไป
แล้ว แมว่้าทกุคนจะโศกสลดว้าเหว่ก็ตาม ก็ยงัรว่มมอื 
รว่มใจกันจดังานไดอ้ยา่งเรยีบรอ้ยสมบรูณ ์สามารถ 
ขายข้าวเปลือกในครั้งนี้ได้ถึง ๑๗,๗๗๔,๒๐๑ บาท 
(สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเอ็ด 
บาทถ้วน) และนำาเขา้สมทบเงนิบรจิาคในงานบำาเพญ็ 
กศุลพระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตา เพือ่ซือ้ทองคำาเขา้ 

สู่คลังหลวงตามพินัยกรรมที่ระบุไว้ สำาหรับงานบุญ 
ประทายขา้วเปลอืกนบัจากนีใ้หถ้อืปฏบิตัติามทีอ่งค-์ 
หลวงตามีเมตตาพาดำาเนินมาแต่กาลก่อนสืบไป

คณะกรรมการจัดงาน 
พระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร

การตระเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระ- 
สรีระสังขารเพื่อน้อมถวายบูชาพระคุณท่านให้
ทันกับเวลาที่กำาหนดและสมบูรณ์เรียบร้อยเป็น 
เรื่องสำาคัญเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ 
ประกอบดว้ยฝา่ยบรรพชติ คฤหัสถ ์และขา้ราชการ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่างประชุมหารือและมอบ 
หมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง ทุกองค์ 
ทุกท่านต่างเอาใจใส่ในภาระหน้าที่ ขยันขันแข็ง 
ไม่ย่อหย่อนอ่อนกำาลัง เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ 
พระภิกษุสามเณรและประชาชนจำานวนมหาศาลที่
เดินทางมาร่วมในงานพิธี ขอบเขตของงานจึงเป็น 
ความรับผิดชอบที่กว้างขวาง ตั้งแต่งานในปะรำาพิธี 
ทีพ่ัก โรงทาน ระบบสาธารณปูโภค อาทิ น้ำาประปา 
ไฟฟา้ หอ้งน้ำา หอ้งสขุา สถานทีจ่อดรถ เตน็ท ์ระบบ 
เครื่องเสียงและโทรทัศน์วงจรปิด รถบริการรับส่ง 
สาธารณสุขและอนามัย การรักษาความปลอดภัย 
การประชาสมัพนัธ ์การจราจร การจัดเตรยีมเครือ่ง 
ไทยทานถวายพระสงฆ์ หนังสืออนุสรณ์ และอื่นๆ 

ในการดำาเนินการต่างๆ นอกจากเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบโดยตรง อาสาสมัครผู้มีจิตศรัทธาสละ 
แรงกายแรงใจ ขา้วของเครือ่งไม้เครือ่งมือตลอดจน 
ทุนทรัพย์ต่างๆ เข้าช่วยเหลือการงานในครั้งนี้แล้ว 
ยังมีชาวบ้านจำานวนไม่น้อยที่ยินดีให้ใช้ที่นาของตน 
เปน็ทีจ่อดรถชัว่คราวอกีดว้ย เมือ่รวมหลายแหง่เขา้ 
ด้วยกันก็นับได้เป็นพันๆ ไร่ ทุกฝ่ายต่างขวนขวาย 
โดยไมเ่หน็แกค่วามเหน็ดเหน่ือยและสิน้เปลอืง ต่าง 
ปรารถนาใหง้านพระราชทานเพลงิขององคห์ลวงตา 
สำาเรจ็ลุล่วงไปดว้ยความเรยีบรอ้ยงดงาม สมเกยีรต ิ
ขององค์ท่านที่ได้เสียสละฝืนธาตุขันธ์ทำาประโยชน์
เพื่อโลกตลอดมา

มีพระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ จำานวนมาก
อาสาเขา้มาชว่ยเหลอืการงาน จึงมีการประชมุแบง่ 
ภาระหนา้ทีกั่นอยา่งชดัเจน ยิง่ใกลถ้งึวนัพระราชทาน 
เพลิง จำานวนพระและสามเณรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จากรอ้ยเปน็พนั และในวนัที ่๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่ลงทะเบียนมีจำานวนกว่า  
๘,๐๐๐ รูป ที่ไม่ลงทะเบียนก็ยังมีอีกจำานวนมาก  
บริเวณเขตที่พักสงฆ์จึงแน่นขนัดเต็มไปด้วยกลด 

๘๗๐



และเตน็ท ์ทีเ่รยีงรายกนัไปตามปะรำาทีพ่กัและรม่ไม ้
โดยรอบ ตลอดถึงทางจงกรม  

ด้านอาหารการบริโภคก็มีผู้มีจิตศรัทธาเสีย 
สละชว่ยเหลอื บางคนมาดว้ยตวัเองไมไ่ดก้ฝ็ากปจัจยั 
และข้าวของวัตถุดิบต่างๆ มาให้ส่วนกลางใช้ทำา
โรงทานอาหารและเครื่องดื่มมากมายหลายชนิด
สำาหรับทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยม ตลอด
ระยะเวลาเตรียมงานจึงมีอาหารอย่างเหลือเฟือ 
ไม่บกพร่อง โรงทานหลายแห่งตั้งอยู่นานติดต่อ 
กันเป็นเดือนๆ ตั้งแต่องค์หลวงตาเร่ิมอาพาธหนัก 
จากนั้นก็เพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยเป็นพัน  
หากนบัโรงทานทีม่ารว่มบญุเฉพาะทีล่งทะเบยีนจาก
วันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มโีรงทานรวมทัง้สิน้ ๙๗๒ โรง มาจากจงัหวดัตา่ง ๆ   
ทุกภูมิภาคอย่างน้อย ๕๕ จังหวัดท่ัวประเทศ (มี 
๑๒๖ โรงทานที่ไม่ได้ระบุจังหวัดที่มา) นอกจากนั้น
ยังมีโรงทานของคณะศิษย์จากต่างประเทศ (ลาว 
สวีเดน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี) อีกจำานวน ๖ 
โรงทาน หากจำาแนกประเภทของโรงทานพบวา่เปน็
ประเภทอาหาร ๓๔๙ โรง ประเภทเครื่องดื่ม ขนม 
กาแฟ ยา ปรมัตถ์ และผลไม้ จำานวน ๖๙, ๔๘, 
๒๒, ๑๓, และ ๖ โรงทาน ตามลำาดับ มีโรงทานที่ 
ไม่ระบุประเภทอาหารจำานวน ๔๕๔ โรง โรงทาน 
ดงักลา่วนัน้สามารถรองรบัสาธชุนจำานวนเรอืนแสน 
เรือนล้านที่มากราบสักการะพระสรีระสังขารของ 
องค์หลวงตาได้อย่างบริบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่อง  
นอกจากนี้สาธุชนเหล่าน้ันยังได้จัดเตรียมข้าวปลา 
อาหารมาทำาบุญตักบาตรอย่างเหลือเฟืออีกด้วย 

งานนี้ไม่มีมหรสพรื่นเริงบันเทิงใดๆ ไม่มี 
การเรี่ยไร ไม่มีการซ้ือการขาย ไม่มีการเช่าบูชา 
วัตถุมงคล การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย หาก 
แต่งกายไม่เหมาะสม ทางวัดได้จัดเตรียมชุดสุภาพ 
ไว้ให้เปลี่ยนหรือสวมทับ จึงจะอนุญาตให้ข้ึนไป
กราบพระสรีระขององค์หลวงตาได้ และเพ่ือให้
ประชาชนสามารถกราบสักการะได้อย่างทั่วถึง จึง
จัดซุ้มที่มีรูปภาพองค์หลวงตา ประดับตกแต่งด้วย 
ดอกไม้เรียบง่ายแบบกรรมฐานกระจายไว้หลายจุด 
ทัว่บรเิวณวดั ซึง่ออกแบบและจดัทำาโดยศิษยานศุษิย ์
หลายคณะ แต่ละซุ้มก็จัดเปลี่ยนดอกไม้ให้สดชื่น 
สวยงามอยู่เสมอ ตลอดการจัดงาน 

จากถนนสายหลกัเขา้มาถงึบรเิวณงาน มรีถ- 
รางรับส่งผู้คนจากจุดต่างๆ ให้เข้าถึงส่วนกลางได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีอาสาสมัครนำารถเข้า 
ร่วมบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อีก 
ด้วย การที่ต้องมีรถรับส่งเช่นน้ีเน่ืองจากท่ีจอดรถ
บางแห่งไกลจากบริเวณงานมาก รถบริการเหล่านี้ 

จึงช่วยอำานวยความสะดวก เป็นที่ประทับใจของ 
พระเณรและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง  
นอกจากนี้ยังมีรถบริการรับส่งประจำาอยู่ทุกช่อง 
ทางคมนาคม เชน่ สนามบนิ สถานรีถไฟ สถานขีนสง่ 
ตลอดจนจดุสำาคญัๆ หลายจดุในตวัเมอืง รวมทัง้หนว่ย 
งานราชการและบริษัทเอกชนบางแห่งก็ได้ร่วมบุญ 
โดยจัดรถบริการสำาหรับผู้ต้องการเข้าไปร่วมงาน 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นกัน  

อีกส่ิงหน่ึงท่ีประทับใจผู้ท่ีมีโอกาสไปร่วมงาน 
คือ ป้ายและโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่แสดงรูปภาพ 
อริยิาบถตา่งๆ ขององคห์ลวงตา ชวีประวตั ิปฏปิทา 
เทศนาธรรม ตลอดจนเมตตาคุณคุณูปการท่ีองค์- 
ท่านได้ดำาเนินมาตลอดระยะเวลาที่ทรงธาตุขันธ์  
เพ่ือยังประโยชน์แก่โลกอย่างไม่มีประมาณ ป้าย 
นิทรรศการอันสง่างามและให้สาระความรู้คติธรรม
อันมิอาจประมาณค่าได้เหล่านี้ ตั้งตระหง่านดึงดูด
สายตามหาชนอยู่ทั่วบริเวณงาน

เน่ืองจากพินัยกรรมขององค์หลวงตาได้กำาหนด 
ใหน้ำาเงนิบรจิาคทกุบาททกุสตางคไ์ปซือ้ทองคำาเขา้สู ่
คลงัหลวง คณะสงฆจ์งึมมีตใิหด้ำาเนนิการตามพนิยั- 
กรรมโดยเคร่งครัด ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ทั้งหมดนั้น คณะศิษยานุศิษย์จากสายต่างๆ ทั้ง 
ฝา่ยสงฆแ์ละฝา่ยฆราวาส ตา่งรว่มใจกนัรบัผดิชอบ 
โดยมิได้ประชาสัมพันธ์หรือตั้งตู้บริจาค ปรากฏว่า 
มียอดสมทบถึง ๔๑ ล้านบาท ภาพบรรยากาศแห่ง 
ความสามคัครีว่มใจเชน่นี ้ยงัความปลาบปลืม้ปตียินิด ี
แก่ผู้รับรู้รับทราบหรือได้ประสบพบเห็น ที่บรรดา 
ศษิยานศุษิยท์ัง้หลายตา่งมจีติสำานกึกตญัญกูตเวทใีน
พระเมตตาคณุขององคห์ลวงตา สามารถรวมใจเปน็ 
หนึ่งเดียวสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือเก้ือกูลและ 
ตั้งใจบำาเพ็ญความดีเพื่อน้อมถวายแด่องค์หลวงตา 
อย่างสุดกำาลังความสามารถ ทำาให้การตระเตรียม 
งานทุกอย่างเพื่อรองรับประชาชนจำานวนมหาศาล 
ภายในระยะเวลาอันส้ัน สำาเร็จลุล่วงไปด้วยความ 
เรียบร้อย สง่างาม สมบูรณ์แบบและเรียบง่ายตาม
แบบอย่างอริยประเพณี 

บรรยากาศที่ประชาชนจากที่ต่างๆ ซึ่งไม่เคย
รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน แต่เมื่อมาถึงบริเวณงานแล้ว 
ต่างสนิทสนมรักใคร่ปรองดองเสมือนญาติ ทุกท่าน 
ล้วนเสียสละเข้ามาช่วยการงานต่างๆ ด้วยน้ำาใจ 
อันงดงาม มีความปลาบปลื้มปีติยินดี สมานสามัคคี 
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและวัตถุเงินทองของ 
ตอบแทนใดๆ ซึ่งแทบจะหามิได้แล้วในยุคปัจจุบัน 
และนับวันก็คงจะหาได้ยากยิ่ง ภาพเช่นนี้จึงเป็นสิ่ง 
อันทรงคุณค่าท่ีทุกคนจะจารึกไว้ในใจอย่างมิลืมเลือน 
ตลอดไปตราบนานเท่านาน

การสร้างเมรุและจิตกาธาน

 เมรพุธิจีดัทำาขึน้ในพืน้ทีท่ีอ่งค์หลวงตาเมตตา 
ชี้จุดไว้ ณ บริเวณลานกว้างหน้าศาลานอก ซึ่งเป็น 
จุดท่ีคณะศิษยานุศิษย์เคยกราบเรียนขออนุญาตองค์- 
หลวงตาเพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ในราวปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ (แต่ต่อมาได้สั่งให้หยุดไว้ก่อน) คณะ 
ศษิยานศุษิยจ์งึนอบนอ้มถอืเอาจดุอนัเปน็มงคลนีจ้ดั 
ทำาเมรพุธิถีวาย โดยกำาหนดใหส้รา้งตามแบบทีอ่งค-์ 
หลวงตาไดเ้คยสัง่พระอาจารยป์เีตอร ์ปญัญาวฑัโฒ 
(ท่านพระอาจารย์ปัญญา) สร้างไว้เมื่อปลายปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ บริเวณหน้าศาลานอกเพื่อเตรียมไว้สำาหรับ 
เผาองค์ท่านเองซึ่งในขณะนั้นกำาลังอาพาธอย่าง 
หนัก อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่านพระ-
อาจารย์ปัญญาได้ถึงแก่มรณภาพ องค์หลวงตาได้ 
เมตตาให้ใช้เมรุที่เตรียมไว้สำาหรับองค์ท่านมาใช้ใน 
งานประชุมเพลิงของท่านพระอาจารย์ปัญญาแทน

ด้วยเหตุ น้ี การออกแบบเมรุพิธี ในงาน 
พระราชทานเพลิงถวายแด่พระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตา จึงมีความเรียบง่าย เพียงพูนดินให้สูง 
และกอ่สรา้งเตาขึน้ ดา้นบนของเมรมุกีลดขนาดใหญ ่
แขวนไว้ตามแบบกรรมฐานโดยไม่มีการประดับประดา 
อะไรให้หรูหราฟุ่มเฟือย ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตาม 
ปฏิปทาที่องค์ท่านพาดำาเนินมาว่า

“นี่มันเกี่ยวกับศพกับเมรุที่เกี่ยวโยงกับเรา 
เรามาพูดเฉยๆ ว่า ที่เราทำาเมรุไว้นั้นเราทำาเมรุ
แบบผ่อนผัน คือยังไงมันก็ดังละ ว่าอย่างนั้นเลย 
หลวงตาบัวนี้ดังแน่ๆ ว่างั้นเลย จะปิดไว้ก็เหมือน 
เอาใบบัวปิดช้างทั้งตัวจะปิดไม่อยู่ ไม่ให้ดัง การเผา 
ศพเผาเมรุ แม้ความตายจะเป็นเหมือนกบเหมือน 
เขียดเหมือนปูเหมือนปลาก็ตาม แต่เรื่องที่จะ 
เก่ียวข้องกับความตายของเรานี้จะไม่เหมือน 
กบเหมือนเขียด มันจะต้องกระเทือนแน่ ๆ เราจึง 
อนุโลมให้ทำาเมรุขนาดนั้น

ถ้าปล่อยให้ทำาตามเรื่องโลกสงสารแล้ว  
เมรุเรานี้จะหรูหราฟู่ฟ่า สละเงินทองข้าวของ 
มากที่สุด เต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเราจึงทำาบีบ 
บงัคบัเอาไวฐ้านอนโุลม ใหเ้ปน็เมรฐุานอนโุลมเทา่นัน้ 
ไม่ให้มากกว่าน้ัน ถ้าเราปล่อยแล้วมันจะกระเทือน 
ไปหมด เราถึงบีบอันนั้นเอาไว้ให้ทำาอย่างนี้ นี้เป็น 
อนุโลมนะ

ถ้าธรรมดาเราแล้ว กบเขียดปูปลาตายยังไง 
เผายังไง เราตายจะเผาแบบเดียวกัน ไม่เห็น 
แปลกต่างอะไร ความเป็นกับความตาย คนกับ 
สัตว์ตายได้เหมือนกัน ตายแล้วหมดคุณค่าไป 

๘๗๑



เหมือนกัน เราตายแล้วก็ให้เป็นแบบนั้น เผาที่ไหน 
ก็ตาม ไม่เผาที่ไหนก็ตาม เราไม่ได้สนใจกับสิ่ง 
เหลา่นีเ้ลย เพราะเราพอทกุอยา่งมาแลว้ตัง้แตว่นัที ่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เรือ่งศพเรือ่งเมรนุีเ้ปน็ถงัขยะ  
คือจิตมาอาศัยร่างถังขยะน้ีทำาประโยชน์ให้โลกพอ
ประมาณเท่านั้น เมื่อถึงกาลเวลาของมันแล้ว ถัง- 
ขยะนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทำาประโยชน์ให้โลก 
จากธรรมทีเ่ปน็เจา้ของ กป็ลอ่ยมนัเลย เราไมส่นใจ 
เราพอทุกอย่างแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้ เราไม่
เคยมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอะไร จึงเรียกว่าพอ 
การเผาศพเผาเมรุน้ีเกี่ยวกับโลก เราจึงอนุโลมให้ 
ทำาอย่างนั้นเป็นอย่างมาก อย่างที่เราทำาไว้นั้น

นี่ล่ะเราพูดให้เป็นคติตัวอย่างแก่เราและ
แก่โลกผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม 
ไม่ให้กิเลสเข้ามาตีตลาด พระองค์หนึ่งครูบา- 
อาจารย์องค์หนึ่งตายนี้ กิเลสเข้าไปตีตลาด หา 
รายไดร้ายร่ำารายรวยกอบโกยทกุสิง่ทกุอยา่ง ทจุรติ 
ไปเสียแทบทั้งนั้น ไม่ค่อยจะมีสุจริตจิตเป็นอรรถ 
เปน็ธรรมอะไรเลย อาศัยศาสนาอาศยัครบูาอาจารย์ 
แต่ละองค์ตายนั่นละ จะหาทางกอบโกย กิเลสตี 
ตลาดแหลกหมด เรากลัวมากที่สุดอันนี้ เราจึงกั้น- 
กางเอาไว ้เพราะฉะนัน้เวลาเราตายนีเ้รากป็ระกาศ
ก้องไว้แล้ว ให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบทั่วกัน”

คว�มหม�ยในเชิงพระพุทธศ�สน�
ของก�รสร้�งจิตก�ธ�น

 เมรุพระร�ชท�นเพลิงพระสรีระสังข�ร
พระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงต�พระมห�บัว  ญ�ณสัมปันโน)
วัดป่�บ้�นต�ด  อำ�เภอเมือง  จังหวัดอุดรธ�นี

...................................................
๑. ลักษณะของเมรุเป็นรูปสัณฐานทรงกลม  

๓ ชั้น ความสูงจากพื้นถึงพื้นบนสุด ๓.๘๐ เมตร  
หมายถึง มงคล ๓๘ ประการ ชั้นทั้ง ๓ หมายถึง 
เจดีย์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการสักการบูชา  
ซึง่ผูท้ีคู่ค่วรแกเ่จดยี ์ไดแ้ก ่พระพทุธเจา้ พระปจัเจก- 
พุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พระเจ้าจักรพรรดิ

ฐานเจดยีช์ัน้ที ่๑ หมายถงึ ศลี มเีสน้ผา่ศนูย-์ 
กลาง ๔๐ เมตร สื่อถึง “กรรมฐาน ๔๐” 

ฐานเจดยีช์ัน้ที ่๒ หมายถงึ สมาธ ิมเีสน้ผา่ศูนย์- 
กลาง ๓๒ เมตร สื่อถึง “อาการ ๓๒” 

ฐานเจดยีช์ัน้ที ่๓ หมายถงึ ปญัญา มเีสน้ผา่ศนูย-์ 
กลาง ๑๖ เมตร สื่อถึง “โสฬสญาณ ๑๖” 

ชั้นบนสุด วางเตาเผาลักษณะเรียบง่าย ผนัง 
ทำาด้วยอิฐ เตานี้จะอยู่กึ่งกลางพอดี เพ่ือสื่อถึง 
ความหมายวา่ องคห์ลวงตาไดบ้ำาเพญ็เพยีรจนบรรล ุ

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 จำานวนอิฐประสาน ๘๔๒ ก้อน 
อิฐทนไฟ ๖๕๓ ก้อน  

๔. กลด มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๘.๓๐ เมตร  
สงูจากยอดกา้นกลางลงมาถงึดมุตรงกลางกลด ๙๘  
เซนติเมตร ก้านของกลดทำาด้วยสเตนเลส ดุมทำา 
ด้วยไม้ชิงชัน ก้านกลดตัวยาวมี ๔๒ ซี่ และตัวสั้นมี 
๔๒ ซี่ ทำาจากไม้ตาลโตนดซึ่งมีคุณสมบัติเบาและ 
เหนียว คลุมด้วยผ้ามุ้งสีกรัก ประดับรอบกลดด้วย 
ดอกไม้ ๒ ชนิด คือดอกรักสีขาวและดอกกระดังงา 
สเีหลอืง น้ำาหนกัรวมเมือ่ประดบัตกแตง่รอบตวักลด 
แล้วประมาณ ๘๐๐ กิโลกรัม ใช้เวลาทำา ๑๗ วัน  
แล้วชักรอกกลดขึ้นไปประดิษฐานเหนือจิตกาธาน 
ขององคห์ลวงตาคลา้ยกบัเมรขุองทา่นพระอาจารย-์ 
ฝั้น อาจาโร

๕. ฟืน ใช้ไม้จิก (ไม้เต็ง) ๑๔๙ ท่อน มีขนาด 
๔ x ๔ นิ้ว ยาวท่อนละ ๕๐ เซนติเมตร การที่ 
คณะศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันเลือกต้นจิกมาทำาเป็น
ท่อนฟืนถวายในพิธีคร้ังนี้ ก็เนื่องจากคำาปรารภ 
ขององค์หลวงตาว่า

“ฟืน (เผาศพท่านพระอาจารย์ปัญญา) ดีทั้ง 
นั้นนะ เราไปดูจนกระทั่งฟืนเป็นยังไง มันแสดง 
เก่ียวกับอัฐิ .. ถ้าฟืนดีไฟกล้าดีนี้อัฐิสดใส ถ้าฟืน 
ไม่ดีไฟไม่ดีอัฐิจะเศร้าๆ หมองๆ ดำาๆ มันขึ้น 
อยู่กับไฟ อย่างของผู้เฒ่าแม่แก้วนั้น อัฐิกลายเป็น 
พระธาตุแต่ไม่ใสแจ๋ว เราเองเป็นคนสั่งให้เขาโกย 
ออกหนีหมด ดอกไม้เต็มไปหมดเลยมองไม่เห็น 
ฟนื เหน็แตค่วันข้ึนมา ไฟไมส่่งเปลวสักทมีนัเปน็ยงัไง 
เลยสัง่เขามาเดีย๋วนี ้โกยออกใหห้มด นัน่เราส่ังเองนะ 
เมรุมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นไม่มีฟืน บอกโกยออกให้หมด 
เอางั้นเลย สั่งเด็ดขาดเสียด้วยนะ โธ่ๆ ขนออกมี 
ตั้งแต่ดอกไม้ ฟืนจนไม่มี ถึงเผาใหม่นี้ก็ตาม ฟืน 
กไ็มไ่ดค้ดัเลอืกดว้ยด ีเอาฟนือะไรๆ มาใสสุ่ม่สีสุ่ม่หา้ 
เวลาอัฐิออกมา ผู้เฒ่าแม่แก้วนี้เป็นพระธาตุๆ 
แต่ที่จะสดใสไม่ค่อยสดใส มันบอกอยู่ในฟืนในไฟ

จากนัน้มากเ็ปน็บทเรยีน หลวงพอ่ตนั (วดัปา่- 
ดานศรสีำาราญ อ.พรเจรญิ จ.หนองคาย) เราเปน็คน 
กำาชับไว้เลยตั้งแต่ต้น ให้ไปหาฟืนดีๆมา พวกไม้เต็ง 
ไม้รัง ไม้ประเภทที่เป็นไฟกล้าแข็งดี ให้เอาฟืน 
ประเภทนัน้มา เชน่ พวกไม้เต็งไม้รงั ไม้อยู่ในนีเ้รากมี็ 
ไมท้ีม่นัเปน็ไฟกลา้แขง็ม ีคอืฟนืมไีมห้ลายประเภทนะ 
ถ้าฟืนไม่ดีไฟก็ไม่ดี อัฐิเป็นเศร้าๆ หมองๆ ขึ้นอยู่กับ 
ไฟ หลวงพอ่ตนัเราไปสัง่เลย กำากบัทา่นทยุ สัง่ทา่นทยุ 
ให้ไปตรวจฟืนให้ดี อย่าเอาใครมาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในศพหลวงพ่อตัน มอบให้ท่านทุยเป็นผู้รับผิดชอบ 
เรื่องฟืนสำาคัญมากนะ ให้ไปหาคัดเลือกฟืนดีๆ มา  
เราก็ว่างั้น ก็ดี เพราะก่อนจะเผา เราก็ได้ไปดูฟืน 
หมดแล้ว เป็นฟืนได้มาตามที่เราสั่ง ไม้ประเภทนั้น 
ดีอยู่” 

คณะศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมใจกันนำาไม้จิก
หรือไม้เต็งทำาเป็นท่อนๆ ขนาดเท่าๆ กัน และใช้ 
กระดาษทรายขัดอย่างประณีตให้เน้ือไม้หมดเสี้ยน  
เนียน แลดูสวยงามจับแล้วสบายมือ อนึ่ง ต้นจิก 
ตามพุทธประวัติได้บันทึกไว้ว่า หลังจากพระพุทธ- 
เจ้าประทับอยู่โคนต้นโพธิ์และต้นไทรแห่งละ ๗ 
วันแล้ว จากนั้นเสด็จพระราชดำาเนินประทับอยู่โคน 
ต้นจิกอีก ๗ วัน ในขณะประทับอยู่ที่นั้น มีฝนตก 
หนักติดต่อกันหลายวัน พญานาคชื่อมุจลินท์เห็น 
ดังนั้นจึงออกมาขดเป็นวงและแผ่พังพานปรก 
พระองค์ไว้ 

๖. ทศิทางของเมร ุกำาหนดจากแนวทศิตะวนั- 
ออกไปทางทิศตะวันตก บันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศ 
ตะวันตกโดยยึดแนวศาลานอกเป็นหลัก

๗. การประดบัเครือ่งสดตกแตง่รอบจติกาธาน  
อย่างประณีตด้วยหยวกกล้วยแกะสลักลวดลาย  
(แทงหยวก)  โดยชา่งจากสำานกัพระราชวงั ออกแบบ  
ด้วยแนวคิดท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพื้นบ้าน  
อีสานกับราชสำานัก โดยจัดทำาจิตกาธาน ๒ สำารับ คือ 

สำารับที่ ๑ จิตกาธานเบญจาทรงบุษบกยก 
ยอดห้าช้ัน ใช้สำาหรับประดิษฐานโกศลองใน อันเป็น 
เคร่ืองประกอบสมณศักดิ์ชั้นธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

สำารับที่ ๒ เป็นจิตกาธานสำาหรับใช้ในพิธี 
พระราชทานเพลิงฯ (จริง) เรียกตามภาษาช่างว่า 
“หยวกร้านม้า” ซึ่งรูปแบบที่นำามาใช้นี้มีมาต้ังแต่ 
สมยัโบราณ เมือ่มกีารเผาศพจะตอ้งประกอบรา้นมา้ 
ข้ึน เพ่ือเรียงฟืนและตั้งหีบศพสำาหรับเผาในป่าช้า 
หรือในวัด หากแต่ในปัจจุบันมีการทำาเตาหรือเมรุ 
ถาวรขึ้น “หยวกร้านม้า” จึงหายไปในที่สุด

ดังนั้น เมื่อมีการออกแบบเครื่องสดประดับ 
จติกาธานในงานพระราชทานเพลงิพระสรรีะสงัขาร 
องคห์ลวงตาเชน่นี ้จงึถอืเปน็การฟืน้ฟรูปูแบบเครือ่ง- 

๘๗๒



สดประดับจิตกาธานในงานส่งสักการะพระเถระชั้น-  
ผูใ้หญผู่ม้มีหากรณุาธคิณุตอ่แผน่ดนิขึน้มาอกีครัง้หนึง่  
ซึ่งรูปแบบเช่นนี้หาดูแทบมิได้แล้วในสมัยปัจจุบัน

สำาหรับรูปแบบการแกะสลักของอ่อนประดับ 
จิตกาธานในครั้งนี้ ได้ออกแบบการแกะสลักดอก
บัวหลวงสีขาวจากมะละกอดิบจำานวน ๗๐ ดอก 
ใชป้ระดบับรเิวณจติกาธาน เพือ่แสดงสญัลกัษณถ์งึ
ความบรสิทุธิข์องพระสายกรรมฐาน โดยเปดิโอกาส
ใหป้ระชาชนและผูเ้ขา้รว่มงานรว่มถวายมะละกอดบิ
ซึง่เปน็พชืผกัทีม่ปีลกูไวแ้ทบทกุบา้นและสามารถหา 
ได้ในท้องถิ่นอีสาน จากนั้นจะแกะสลักมะละกอเป็น 
รปูดอกบวัหลวงดอกบาน (เสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 
๑๐–๑๒ นิ้ว) ดอกแย้มและดอกตูม ส่วนใบแกะสลัก 
จากเปลือกมะละกอดิบ

ตาขา่ยดอกไมป้ระดษิฐจ์ากดอกรกัสดทัง้หมด  
๑๓๐ กโิลกรมั และดอกข่าประดษิฐจ์ากกลว้ยไมส้ขีาว  
ประมาณ ๓,๕๐๐ ดอก

ลายตาข่ายดอกไม้สด ใช้ลายอกแมงมุม ติด 
เลื่อมสีเงินห้ากลีบ

สำาหรับแผงตาข่ายประดับจิตกาธาน มีขนาด 
ต่างๆ ดังนี้

ความยาว ๘๐ เซนติเมตร จำานวน ๑๐ แผง
ความยาว ๑๐๐ เซนติเมตร จำานวน ๖ แผง
ความยาว ๑๓๕ เซนติเมตร จำานวน ๔ แผง
ดอกไม้ประดิษฐ์ โคมญี่ปุ่นแขวนตามระยะ 

ของแผงตาข่ายจำานวน ๒๔ โคม ใช้ดอกทัดหูเย็บ 
แบบประจำามุมประดิษฐ์ด้วยดอกกล้วยไม้สีขาวและ
สีเหลืองจำานวน ๒๔ ดอก

การบรรพชาอุปสมบท 
ในงานพระราชทานเพลิงฯ

คณะกรรมการจัดงานฯ เห็นควรเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในสายกรรมฐานเข้า 
บรรพชาอปุสมบทบชูาพระคณุเนือ่งในงานพระราช- 
ทานเพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตา โดยน้อม- 
นำาเอาเหตุการณ์ครั้งอดีตเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ 
ในงานประชุมเพลิงของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งจัด 
ให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทมาก่อนแล้ว ท่ีสำาคัญอีก 
ประการหนึง่กค็อื คำาปรารภทีอ่งคท์า่นเมตตากลา่วไว ้
โดยยกหลวงปูล่ ีกสุลธโร วดัเกษรศลีคณุธรรมเจดยี ์
(วัดภูผาแดง) จ.อุดรธานี มาเป็นเหตุว่า 

“ธรรมลนีีเ้ปน็เศรษฐธีรรมมานานนะ ตดิสอย- 
ห้อยตามเราตั้งแต่บวช พอบวชเสร็จติดเราไปเรื่อย 
เลย ไปที่ไหนติดสอยห้อยตามตลอดคือธรรมลีน้ี  
มาอยูท่ีน่ีก่ม็าดว้ย ไปไหนตดิไปเรือ่ยเลย ออกจากนี ้

ก็ไปอยู่ผาแดง”  
“เราเรียกแต่ธรรมลี เหมือนปลิงนะธรรมลี 

เกาะตดิปับ๊ดงึไมอ่อกเลย วนันัน้เปน็วนัเผาศพพอ่แม-่ 
ครจูารย ์ธรรมลบีวชวนันัน้ละ วนัถวายเพลงิพอ่แม-่ 
ครูจารย์มั่น บวชในวันนั้นหลายองค์ แต่นอกนั้น 
ยังเหลือหรือไม่เหลือก็จำาไม่ได้ จำาได้ธรรมลีองค์- 
เดียวที่บวชในวันเผาศพหลวงปู่มั่น เรากับท่านเจ้า- 
คุณอุปัชฌาย์เรานี่ละ บวชในวันนั้นมากนะ วันเผา 
ศพพ่อแม่ครูจารย์มั่น บวชวันนั้นหลายองค์ บวช 
แล้วติดตามเราไปเรื่อย ไม่ยอมปล่อยเลยนะ 
พอบวชแล้วเราก็ไปเลย แล้วติดตามตลอด” 

การบรรพชาอุปสมบทเนื่องในงานพระราช- 
ทานเพลิงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบ- 
ทอดประเพณีอันดีงามและสืบสานศาสนทายาท 
สายกรรมฐานให้ดำารงอยู่ต่อไป ดังคติแบบอย่าง 
ที่หลวงปู่ลี กุสลธโร ได้ดำาเนินมา คณะกรรมการ 
จัดงานฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะเข้มงวด 
ในเรื่องคุณสมบัติผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท 
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกด้วยว่า จะต้องดำารง 
สมณเพศอย่างน้อยถึงวันออกพรรษา (๑๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔) แม้กระนั้นก็มีผู้ขอสมัครทั้งสิ้นถึง  
๒๙๒ ราย แต่ที่ผ่านเกณฑ์การเข้าศึกษาอบรม 
(เขา้นาค) ตามขอ้กำาหนดของโครงการเปน็พระภกิษ ุ
จำานวน ๒๔๕ รปู สามเณร จำานวน ๖ รปู รวมทัง้สิน้ 
จำานวน ๒๕๑ รูป มีกำาหนดการ ดังนี้

วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มี
พธิบีรรพชานาคเปน็สามเณรทัง้สิน้จำานวน ๒๕๑ รปู 
ณ ศาลานอก วัดปา่บา้นตาด โดยพระอดุมญาณโมลี 
(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) เป็นพระอุปัชฌาย์

วันที่ ๑-๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธี 
อปุสมบทเปน็พระภกิษุจำานวน ๒๔๕ รปู โดยกระจาย 
กันไปอุปสมบทตามวัดต่างๆ จำานวน ๕ วัด ได้แก่ 
วดัโพธสิมภรณ ์อดุรธาน ีวดัปา่สทุธาวาส สกลนคร 
วัดป่ากกสะทอน อุดรธานี วัดป่าศรัทธาถวาย 
อุดรธานี วัดป่านาแองญาณสัมปันโน อุดรธานี

การเตรียมความพร้อม 
ดูแลสุขภาพประชาชน 

การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับสุขภาพ
ของประชาชนจำานวนมากที่เดินทางมาในงาน 
คณะกรรมการจดังานฯ ไดจ้ดัใหม้กีารรกัษาพยาบาล 
การสุขาภิบาล อาหาร น้ำาดื่ม ห้องสุขา และ 
การกำาจัดขยะ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โดยจัดหน่วย 
แพทย์เคลื่อนที่และระดมทีมแพทย์พยาบาลกว่า 
๕๐๐ คน จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น 

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 
โรงพยาบาลหนองบวัลำาภ ูโรงพยาบาลศนูยอ์ดุรธาน ี
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
โรงพยาบาลบงึโขงหลง บงึกาฬ โรงพยาบาลชมุชน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลทั้งหมดใน 
จังหวัดอุดรธานี โดยตั้งจุดบริการรักษาพยาบาล 
จุดใหญ่ ๙ จุด มีหน่วยพยาบาลย่อยเคลื่อนที่ 
อีกประมาณ ๑๐๐ หน่วย เพื่อเข้าไปดูแลทั้ง 
พระภิกษุสงฆ์และประชาชนรอบบริเวณวัด นอก 
จากนี้ยังมีรถพยาบาลฉุกเฉิน ๒๐ คัน และได้ 
เตรียมเฮลิคอปเตอร์ไว้อีก ๓ ลำา เพื่อใช้เคลื่อน 
ย้ายผู้ป่วยทางอากาศกรณีจำาเป็นเร่งด่วน รวมทั้ง 
ไดต้ัง้โรงพยาบาลสนาม ๑ แหง่ ทีโ่รงเรยีนบา้นตาด  
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การ 
แพทยช์ัน้สงู มเีตยีงรองรบัผูป้ว่ย ๑๐ เตยีง มแีพทย ์
ประจำาการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให้โรงพยาบาล 
ศูนย์อุดรธานีเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อ 
ผูป้ว่ยเขา้รกัษาตัว สำาหรบัการดำาเนนิการเหลา่นีเ้ปดิ
บรกิารถงึวนัที ่๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปน็การดูแล 
รักษาฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  เครื่องไทยทานและของที่ระลึก
   
คณะศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาได้ช่วยกัน 

จัดเตรียมเครื่องไทยทานและของที่ระลึกขึ้นเป็น 
พิเศษเนื่องในงานพระราชทานเพลิง แม้จะมีระยะ 
เวลาเพยีง ๑ เดอืน กไ็ดพ้ยายามจดัเตรยีมกนัอยา่ง 
เต็มที่และดีที่สุดตามกำาลังความสามารถ เพื่อถวาย 
บูชาพระคุณองค์หลวงตา ของที่ระลึกเหล่านี้มี 
จำานวนมากและหลายประเภท อาท ิรปูภาพ หนงัสอื 
แผ่นซีดีและดีวีดีพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตา 
ผา้ขาว ผา้ไตรจวีร ยารกัษาโรค เปน็ต้น ซึง่บางสว่นก ็
ทยอยแจกตัง้แตช่ว่งตน้ของงานเรือ่ยมา อกีสว่นหนึง่ 
ก็เตรียมไว้เพื่อถวายแก่พระสงฆ์สามเณรและแจก- 
จ่ายประชาชนที่มาร่วมในวันพระราชทานเพลิง 
ซึง่ก็ไดร้บัแจกกนัอยา่งถว้นหนา้ หากจะมตีกหลน่บา้ง 
ก็เป็นจำานวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สำาหรับหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทาน 
เพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตาฉบับสมบูรณ์นั้น  
ทางสำานักพระราชวังและคณะกรรมการจัดงานฯ  
มีความเห็นพ้องกันว่า เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ของเนื้อหา ปฏิปทา ธรรมะ ข้อวัตรปฏิบัติ การ 
สงเคราะห์โลก ตลอดจนรูปภาพทุกขั้นตอน จึงควร 
จดัทำาขึน้ภายหลงังานพระราชทานเพลงิ โดยกำาหนด 
ในเบื้องต้นว่า ให้แล้วเสร็จเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ 
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ภายในวนัที ่๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเปดิโอกาส 
ใหท้กุคนรว่มเปน็เจา้ภาพจดัพมิพห์นงัสอืได ้และตอ้ง 
ไม่มีการจำาหน่ายแต่อย่างใด วัตถุประสงค์การพิมพ์เพ่ือ 
แจกเป็นธรรมทานตามปฏิปทาท่ีองค์หลวงตาพาดำาเนินมา  
และเนือ่งจากการพมิพม์จีำานวนจำากดั คณะกรรมการ 
จัดทำาหนังสืออนุสรณ์ฯ จะพิจารณาจัดให้กับวัด ห้องสมุด 
ในสถานศึกษา หน่วยราชการ สถานทูตและองค์กร  
ตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนเปน็ลำาดบัแรก แลว้จงึจะ 
แจกจ่ายให้กับประชาชนท่ีแสดงความประสงค์ต่อไป  

เพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตา ศาลาบำาเพ็ญ 
กุศลต้องสร้างบันไดชั่วคราวเพิ่มอีก ๒ ด้าน ที่จอด 
รถต้องสร้างเพิ่มอีกเป็นระยะทางไกลออกไปนับสิบ 
กิโลเมตร โรงทานโดยรอบต้องย้ายออกไปจากบริเวณ 
ปะรำาพิธี ศาลานอกห้ามใช้เป็นที่พักนอนเนื่องจาก 
ต้องใช้สถานที่จัดเป็นที่นั่งในพิธี กำาแพงวัดด้านข้าง 
ต้องทุบเปิดเป็นช่องประตูเพิ่มขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อ 
การเข้าออก มีการทำาบันไดขึ้นลงจำานวนมากรอบ
กำาแพงวัด ผู้คนจำานวนมหาศาลต่างจับจองสถานที่  
ปูเสื่อ กางเต็นท์เต็มพื้นที่โดยรอบวัด มีการปรับถนน 
ให้รถยนต์สามารถเข้าออกได้ชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก
หลายเส้นทาง แม้เพิ่มพื้นที่จอดรถมากเพียงใด 
ก็ยังไม่เพียงพอ ผู้คนจำานวนมากเดินไปมาเต็มพื้นที่ 
จนแทบหาทีว่า่งไมไ่ด ้บริเวณศาลาการเปรียญชัน้บน 
(ศาลาใน) เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวยาวไปถึง 
หน้าวัดร่วม ๗๐๐ เมตร เพื่อเข้ากราบพระสรีระ-
สังขารองค์หลวงตาตลอดทั้งวัน ส่วนในตอนค่ำาคืน 
ประชาชนก็พักนอนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วบริเวณ 
โดยไม่มีเต็นท์กันยุง ไม่มีที่คลุมกันน้ำาค้าง แต่ทุกคน 
ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรค ทำาให้ผู้ที่มาพบเห็นเกิดความ 
ปลื้มปิติ เกิดศรัทธาเอื้อเฟื้อต่อกัน เกิดกำาลังใจ  
เกิดความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง เสมือนญาติพี่น้อง  
ใกล้ชิดที่ขาดหลักใจเดียวกัน บรรยากาศที่มีอารมณ์ 
เศร้าโศก สูญเสียว้าเหว่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้  
จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของทุกๆ คนอย่างมิรู้ลืม

เคลื่อนพระสรีระสังขารสู่จิตกาธาน

เชา้ตรูว่นัที ่๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ 
๐๔.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย 
กวา่ ๗,๐๐๐ รปู ไดพ้รอ้มเพรยีงกนัประชมุลงอโุบสถ 
ฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ บริเวณศาลาการเปรียญ 
ภายในวัดแน่นขนัดเต็มทั้ งชั้นบนและชั้นล่าง 
ขยายออกไปทั่วบริเวณโดยรอบ นับเป็นอุโบสถครั้ง 
สำาคัญยิ่งคราวหนึ่งที่พระสงฆ์จำานวนมากทั้ง ๒ 
นิกายมาร่วมกันทำาสังฆกรรม สิ่งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ 
ว่าองค์หลวงตาเป็นที่เคารพสักการะเทิดทูนยิ่ง  
เป็นเสาหลักแห่งวงกรรมฐานและคณะสงฆ์ไทย  
เป็นปูชนียบุคคลของชาติ และเป็นพระอรหันต์ 
แห่งประวัติศาสตร์ผู้หาได้ยากยิ่งในโลก 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ชั้นบนศาลาการเปรียญ 
พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) 
เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ 
จ.สกลนคร เปน็ประธานสงฆน์ำาศษิยานศุษิยท์ัง้ฝา่ย 
บรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมกันกล่าวคำาขอขมาองค์- 

๘๗๔

คลื่นมหาชนจากทุกสารทิศ 
หลั่งไหลเข้าวัดป่าบ้านตาด 

เมื่อองค์หลวงตาละสังขาร เหตุการณ์ก็เป็นไป 
ตามที่ทุกคนคาดหมาย คือพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุก 
สารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างเดินทาง 
มาที่วัดป่าบ้านตาดอย่างเนืองแน่นกว่างานครั้งใดๆ 
ท่ีเคยจัดมา ท้ังน้ีเพื่อรอคอยวันงานพระราชทาน- 

กำ�หนดก�รง�นพระร�ชท�นเพลิง
พระสรีระสังข�รพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงต�พระมห�บัว ญ�ณสัมปันโน)

ณ เมรุชั่วคร�ว วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่�บ้�นต�ด) อ.เมือง จ.อุดรธ�นี
วันที่ ๓–๖ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๔

 วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  พระสงฆ์-สามเณรออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร
 เวลา ๑๙.๐๐ น.  ทำาวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
   พระสงฆ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล 
   เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

 วันศุกร์ที่ ๔ มีน�คม 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.  ทำาวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
   พระสงฆ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล 
   เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

 วันเส�ร์ที่ ๕ มีน�คม 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 เสด็จพระราชดำาเนินเข้าพลับพลา
   ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร ที่จิตกาธานรอบโกศพระสรีระสังขาร
   พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล
   พิธีพระราชทานเพลิง
 เวลา ๑๗.๔๕ น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ กลับ

 วันอ�ทิตย์ที่ ๖ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เวลา ๐๖.๐๐ น.  พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหาร ๓ หาบ (ของหลวง)
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า



หลวงตาโดยพร้อมเพรียงกัน เฉพาะฝ่ายบรรพชิตมี
พระภกิษสุามเณรทัง้ธรรมยตุและมหานกิายจำานวน
กว่า ๘,๐๐๐ รูป 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา-
ภรณวลัยลั กษณ์  อั ครราชกุมารี  ได้ เสด็ จ 
จากพระตำาหนักภายในวัดเข้าร่วมพิธีด้วย โดย 
ทรงเป็นประธานนำาศิษยานุศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์กล่าว 
สมาทานศลี ๕ แลว้กลา่วคำาขอขมาตอ่องคห์ลวงตา 
โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นทรงเป็นประธานพิธี 
อญัเชญิพระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตาจากศาลาการ- 
เปรียญขึ้นสู่จิตกาธาน ณ เมรุชั่วคราว เพื่อรอ 
พระราชทานเพลิงในวันรุ่งข้ึน ในการอัญเชิญหีบบรรจุ 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตา เร่ิมจากพระสงฆ์
ตัวแทนวัดป่าบ้านตาดเป็นผู้อัญเชิญแล้วส่งต่อให้ 
เจา้หนา้ทีต่ำารวจตระเวนชายแดนจากตชด.๒๔ คา่ย 
เสนีย์รณยุทธ จากน้ันเมื่อขบวนเข้าสู่บริเวณเมรุ 
ชัว่คราวแลว้ เจา้หนา้ทีต่ำารวจจะสง่ถวายคนืพระสงฆ ์
ตัวแทนวัดป่าบ้านตาดอีกครั้งเพื่ออัญเชิญหีบบรรจุ 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาขึ้นสู่จิตกาธานต่อไป

ขบวนอัญเชิญหีบบรรจุพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตานำาโดยพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่ 
จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง 
จ.อดุรธาน ีหลวงปูบ่ญุม ีปรปิณุโณ วดัปา่บา้นนาคณู 
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร 
(หลวงปู่แบน ธนากโร) วัดดอยธรรมเจดีย์ 
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร หลวงปู่ลี กุสลธโร 
วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) จ.อุดรธานี 
และพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านา- 
คำาน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตามด้วยพระเถระชั้น 
ผูใ้หญท่ีพ่รรษาสงูกวา่ ๔๐ พรรษา และคณะสงฆจ์าก 
วดัปา่บา้นตาด สำาหรบัรปูภาพองคห์ลวงตาในขบวน 
อัญเชิญเป็นภาพในอิริยาบถน่ังสมาธิซ่ึงถ่ายไว้ตั้ง 
แตว่นัที ่๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามดว้ยขบวนพดัยศ 
และสมณศกัดิช์ัน้ธรรม มพีระอาจารย์สดุใจ ทนัตมโน 
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดนำาขบวน

เม่ือขบวนเคล่ือนออกจากศาลาการเปรียญราว  
๕๐ เมตร มาถึงหน้าพระตำาหนัก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง  
เขา้รว่มขบวนโดยมพีระประสงคข์อตามแถวตอ่จาก 
คณะพระเถระ นำาหน้าหีบบรรจุพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตาที่เป็นโลงไม้ทองแกะสลักรูปดอกบัว  
โดยในช่วงนี้มีเจ้าหน้าท่ีตำารวจตระเวนชายแดน  
๘ นาย เป็นผู้อัญเชิญ ตามด้วยคุณแม่จันดี โลหิตดี 
และคณุแมส่วุรรณ โลหติด ีนอ้งสาวขององค์หลวงตา 
ปิดท้ายที่ขบวนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยตลอด ๒  
ข้างทางที่ขบวนเคลื่อนผ่าน มีพระสงฆ์สามเณรยืน 

พนมมือตั้งแถวยาวเหยียดตั้งแต่บริเวณทางขึ้น 
ศาลาใน ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณหน้าเมรุ ทางฝั่ง 
ขวา สำาหรับประชาชนก็นั่งพนมมือกันอยู่ ๒ ข้าง 
ทาง เมื่อขบวนเคลื่อนไปถึงหน้าเมรุ เจ้าหน้าที่ 
ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ เครื่องแบบเต็มยศ 
๓๐ นาย ยืนประจำาการรอบเมรุ การเคลื่อนขบวน 
ไมม่กีารเดนิรอบเมร ุ๓ รอบตามแบบประเพณทีัว่ไป 
เนือ่งจากองคห์ลวงตาเคยบอกไว้ว่า “เราจะไมก่ลับ 
มาเกิดอีกแล้ว” คณะศิษยานุศิษย์จึงเห็นพ้อง 
ตอ้งกนัวา่ ขออญัเชญิพระสรรีะสงัขารองคห์ลวงตา
ขึ้นสู่จิตกาธานโดยไม่มีการเวียนรอบเมรุ

ขณะขบวนเคลื่อนผ่าน ศิษยานุศิษย์และ 
ศรัทธาสาธุชนต่างเปล่งเสียง “ส�ธุ” ดังกระหึ่ม 
ต่อเนื่องตลอดทาง ภาพแห่งความอาลัยอาวรณ์ 
ของประชาชนผู้มีใบหน้านองไปด้วยน้ำาตาพบเห็น 
ไดต้ลอดทางเคลือ่นขบวน และในชว่งเวลาเดยีวกนั 
แสงแดดที่กำาลังแผดจ้าก็กลับร่มเย็นเพราะมีเมฆ
ปกคลุมและมีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลาแห่งการ 
เคล่ือนขบวน หมู่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ภายในวัด 
ซึ่งมีทั้งกระรอกขาว ไก่ป่า นกยูง และนกเขา 
ซ่ึงตามปกติเคยตื่นกลัวผู้คน กลับพากันออกมาส่ง 
เสียงร้องดังสนั่น โดยเฉพาะฝูงนกยูงพากันออก 
จากเขตสงฆ์มาปรากฏตัว ส่งเสียงร้องดังกังวานไป
ทั่วบริเวณประหนึ่งนัดหมายกันออกมาแสดงความ 
เคารพองค์หลวงตาเป็นครั้งสุดท้าย 

เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้- 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็น 
การส่วนพระองค์ไปในพิธีบำาเพ็ญพระกุศลถวาย 
พระสรีระสังขารองค์หลวงตาท่ีบริเวณเมรุ ทรงร่วม 
สวดมนต์ทำาวัตรเย็นและสดับเทปบันทึกเสียงพระ- 
ธรรมเทศนาองค์หลวงตาโดยมีท่านพระอาจารย์ปรีดา 
ฉนัทกโร (พระอาจารยท์ยุ) วดัปา่ดานวเิวก อ.โซพ่สิยั  
จ.บึงกาฬ เป็นประธานสงฆ์ และท่านพระอาจารย์- 
เมอืง พลวฑัโฒ วดัปา่มชัฌมิาวาส อ.เมอืง จ.กาฬสินธุ ์ 
เป็นองค์ถวายศีล จากนั้นโปรดให้ผู้แทนพระองค์ 
ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และ 
ให้ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ 
พระสงฆ์ถวายอดิเรก จากนั้นทรงกราบพระสรีระ- 
สังขารองค์หลวงตาแล้วเสด็จกลับ ประชาชนท่ี 
เฝ้ารับเสด็จถวายพระพรทรงพระเจริญ

พระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร 
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันแห่ง 
ประวตัศิาสตรท์ีห่ลอมรวมจติใจของพทุธศาสนกิชน 

และผู้มีศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ 
เฝ้ารอคอยงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร 
องค์หลวงตา พระมหาเถระองค์สำาคัญซึ่งเป็นหลัก 
ของพระกรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้ทรง 
คุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ กอบกู้ 
วิกฤติเศรษฐกิจจนพ้นภัย ความเมตตาอันบริสุทธิ์ 
เป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ดึงดูดจิตใจของชนทุกชาติชั้น- 
วรรณะ เกดิความเลือ่มใสศรทัธายินดี เม่ือองค์ทา่น 
ละสังขารจึงมีพระภิกษุสามเณรและประชาชน  
มาร่วมงานจำานวนมากเป็นประวัติการณ์

ปวงประชาท่ีมาร่วมงานตา่งมใีบหนา้โศกสลด  
ด้วยความศรัทธาอาลัยในองค์หลวงตา เป็นท่ี
ประจักษ์ชัดว่าองค์หลวงตาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย 
การบำาเพญ็ธรรม บรรลธุรรม และเผยแผห่ลกัธรรม 
คำาสั่งสอนสู่ชาวพุทธทั่วประเทศ และยังสงเคราะห์- 
โลกช่วยเหลือสรรพชีวิตท่ียากไร้ สร้างคุณประโยชน์ 
แก่ชาติบ้านเมืองมากมายมหาศาลโดยเฉพาะโครงการ 
ผ้าป่าช่วยชาติท่ีดึงดูดประชาชนให้หันมาสนใจธรรมะ

ณ วันนี้ ศรัทธามหาชนจากทั่วสารทิศหลั่ง- 
ไหลมาที่วัดอย่างไม่ขาดสาย ส่วนหนึ่งปักหลักค้าง- 
แรมอยู่รอบบริเวณวัดท่ีจัดเตรียมสถานท่ีรองรับไว้ 
เป็นจำานวนมาก พุทธศาสนิกชนท่ีมาร่วมงานพิธี 
อันยิ่งใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ในชุดปฏิบัติธรรม นุ่งขาว 
ห่มขาว นอกจากมีการจัดเตรียมสถานที่ให้พักแรม 
แล้ว ยังเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้านกระจาย 
ไปตามจุดต่างๆ อีกด้วย 

ประชาชนจำานวนมากเดินทางมาโดยรถยนต์  
ทำาให้การจราจรบนถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดป่า- 
บา้นตาดตดิขดัเปน็อยา่งมากแม้ได้จัดเตรยีมรองรบั  
ไว้ก็ตาม บริเวณวัดจึงแน่นขนัดไปด้วยประชาชน  
นับล้านคน ทางวัดได้จัดกระบะไม้ไว้โดยรอบเมรุ  
ชั่วคราวเพ่ือประชาชนที่กระจายตามจุดต่างๆ 
จะได้ถวายเครื่องสักการะองค์หลวงตาอย่างทั่วถึง 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระ-
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระ- 
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 
อัญเชิญ “ไม้จิก” ขึ้นวางที่จิตกาธาน

เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระอุดมญาณโมล ี(จนัทรศ์ร ี 
จนัททโีป) เจา้อาวาสวดัโพธสิมภรณ ์แสดงพระธรรม- 
เทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๕.๐๐ น. นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐั-
มนตรีเดินทางมาร่วมพิธี

เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 
ราชินีนาถ เสด็จพระราชดำาเนินถึงเมรุชั่วคราว  
วัดป่าบ้านตาด เสด็จฯ เข้าพลับพลาที่ประทับโดย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์-   
 

๘๗๕



อัครราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า-  
อทิตยาทรกิติคุณเฝ้าฯ รับเสด็จ จากน้ันเสด็จฯข้ึนเมรุ 
ทรงทอดผ้าไตรพระราชทาน ๑๐ ไตร ท่ีรอบโกศ 
พระสรีระสังขาร 

จากนัน้พระสงฆส์มณศกัดิ ์๑๐ รปู ประกอบดว้ย 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 
สมเดจ็พระมหามนุวีงศ ์วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม 
กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพฯ พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 
กรงุเทพฯ พระพรหมมนุ ีวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม 
กรงุเทพฯ พระธรรมวราภรณ ์วดัเครอืวลัย์  กรงุเทพฯ 
พระธรรมเจตยิาจารย ์วดัพระศรมีหาธาต ุกรงุเทพฯ 
พระธรรมบัณฑิต วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 
กรงุเทพฯ  พระธรรมดลิก วดัปา่แสงอรณุ ขอนแกน่  
และพระญาณสิทธาจารย์ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ 
บึงกาฬ ขึ้นบังสุกุล

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้ วางข้างโกศ 
ทรงหยิบธูปเทียน ดอกไม้จันทน์ ทรงจุดไฟ 
และพระราชทานเพลิง

เสด็จพระราชดำาเนินกลับในเวลา ๑๗.๔๕ น.
เวลา ๑๘.๑๐ น. พระเถรานุเถระท่ีเป็นศิษย์ 

ช้ันผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาข้ึนวางไม้จิกจุดเพลิงบูชา   
จากน้ันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี เสด็จข้ึนไปถวายพระเพลิงจริงตาม 
ด้วยพระเถรานุเถระ โดยบุคคลทั่วไปวางไม้จิก 
ลงในกระบะไม่ได้ข้ึนไปบนเมรุ ต่างอธิษฐาน-  
จิตกราบพระสรีระองค์หลวงตาอ ยู่ด้านล่าง 
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี ประทับภายในพลับพลาพิธีตลอด 
เวลา จนกระทั่งไฟมอดลงในราวเที่ยงคืน จึง 
เสด็จกลับที่ประทับ

การเก็บพระอัฐิองค์หลวงตา 

วนัที ่๖ มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๓.๓๐ น.  
คณะสงฆ์ ได้เคลื่อนย้ายหีบสเตนเลสรองรับ 
พระอัฐิและพระอังคารขององค์หลวงตา ไปเก็บ 
รักษาไว้ภายในกุฏิองค์หลวงตา โดยคล้องกุญแจ 
ที่หีบทั้ง ๔ มุม มุมละ ๒ ลูก รวม ๘ ลูก และมีคณะ 
พระภิกษุครูบาอาจารย์ ๘ รูป อาทิ พระอาจารย์ 
อนิทรถ์วาย สนัตสุสโก พระอาจารยส์ดุใจ ทนัตมโน 
และพระสงฆ์จากวัดป่าบ้านตาด เป็นผู้รับผิดชอบ 
ถือกุญแจรูปละดอกไม่ซ้ำ ากั น โดยมีหลวงปู่  
บญุม ีปรปิณุโณ และหลวงปูล่ ีกสุลธโร เปน็ประธาน 
ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด มีกำาลังตำารวจ 
ทหารเฝ้ารักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ภายหลังจากทรงบาตร 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารีได้เสด็จไปยังกุฏิองค์หลวงตา เพ่ือ 
ดูหีบที่บรรจุพระอัฐิและพระอังคารองค์หลวงตา 
เมื่อเปิดหีบออก พระองค์ทรงสรงน้ำาที่ตำาแหน่งเท้า 
องค์หลวงตาเป็นครั้งสุดท้าย พบว่ายังมีควันกรุ่น 
และไอร้อนปรากฏขึ้น ทรงทอดผ้าไตรพระราชทาน 
๔ ชุด พระสงฆ์สวดบังสุกุล จากน้ันพระอาจารย์อินทร์- 
ถวาย สันตุสสโก และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน  
ได้ร่วมกันเก็บอัฐิเพ่ือบรรจุลงในโถแก้ว

เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ีทรงเปน็ 
ประธานพิธีบังสุกุลภัตตาหารสามหาบ ฝ่ายสงฆ์มี 
พระมหาเถระผู้ใหญ่ ๓ รูป คือ พระอุดมญาณโมลี 
(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ 
จ.อดุรธาน ี พระเทพวรคณุ วดับรมนวิาส กรงุเทพฯ 
และพระราชสารโกศล  วดัสารภาณนมิติ จ.นครพนม 
พระอาจารยอ์นิทรถ์วาย สนัตสุสโก วดัปา่นาคำานอ้ย 
จ.อุดรธานี และพระสงฆ์จากวัดป่าบ้านตาด

การแบ่งและเก็บรักษาพระอัฐิหลวงตา

ที่ประชุมคณะสงฆ์มีมติให้แบ่งพระอัฐิของ 
องค์หลวงตาให้กับวัดทั่วประเทศที่แสดงความ 
ประสงค์ขอรับ โดยคณะกรรมการฯ ขอพระ-  
ราชทานถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา- 
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเป็นปฐมฤกษ์ 
ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งทรงอัญเชิญผอบ 
นำากลับกรุงเทพฯ ด้วยพระองค์เอง

จากนัน้คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัการแบง่พระอฐั ิ
และพระอังคารออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก เป็นส่วนสำาคัญเก็บบูชาไว้เป็นส่วน 
กลางในสถานที่มั่นคงถาวรที่จะได้จัดสร้างขึ้นภาย 
หลัง ในระหว่างนี้ได้บรรจุลงในผอบทองคำารูป 
ดอกบัวบานเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟภายในกุฏิของ 
องค์หลวงตา 

สำาหรับผอบทองคำานี้ คณะศิษย์ได้ร่วมกันจัด
สรา้งขึน้เปน็พเิศษเพือ่นอ้มบชูาพระคณุองคห์ลวงตา  
ประกอบด้วยทองคำาบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % น้ำาหนัก 
๑,๓๕๒.๔ กรัม ส่วนฐานประดับเพชรนิลจินดา 
มี ลักษณะเป็นรูป “ดอกบัวหลวงบาน” ซ่ึง 
หมายถึง องค์หลวงตา ดอกบัวมีความสูง ๑๒ 
เซนติเมตร ตรงกับวันเกิดขององค์หลวงตา 
ความกว้าง ๓.๕๓ นิ้วตรงกับเวลาละสังขาร 
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 ดา้นลา่งมี ๑๖ กลบี หมายถงึ พรหมโลก 
๑๖ ใต้ฐานมีพลอยนพเก้า ประกอบไปด้วย เพชร 
ทับทิม เขียวส่อง บุษราคัม โกเมน ไพลิน มุกดา 
เพทาย และไพฑูรย์ 

ส่วนที่ ๒ มอบให้วัดและพระเจดีย์ที่สำาคัญ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้พระภิกษุ 
สามเณรและประชาชนในสถานที่ใกล้เคียงสามารถ
เข้าสักการบูชากราบไหว้ได้โดยสะดวก 

ส่วนที่ ๓ มอบให้พระเถรานุเถระที่เกี่ยวข้อง
กับองคห์ลวงตาหรอืทีเ่ดินทางมารว่มงาน ตลอดจน 
พระภิกษุสามเณรที่ช่วยเหลือการงานหรือเคยจำา 
พรรษากับองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด

ส่วนท่ี ๔ มอบให้ศิษย์ฆราวาสผู้เคารพเล่ือมใส 
อุปถัมภ์อุปัฏฐากองค์หลวงตา หรือช่วยในกิจธุระ 
ของวัดด้วยดีตลอดมา

ส่วนท่ี ๕ มอบเถ้าอังคารให้แก่ประชาชน 
ท่ัวไปที่เคารพเลื่อมใสและประสงค์จะนำาไปเก็บไว้ 
สักการบูชา

วันที ่๑๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการประชมุสงฆ ์
สายวัดป่าทั่วประเทศกว่า ๑๐๐ แห่ง เพื่อพิจารณา 
เกณฑ์การแจกจ่ายพระอัฐิไปยังวัดและเจดีย์ที่ 
สำาคัญต่างๆ เม่ือที่ประชุมได้ข้อสรุปก็ดำาเนินการ 
แจกจ่ายพระอัฐิและพระอังคารแก่วัดที่เดินทาง
มารับในวันนั้นทันที นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ 
ได้จัดแบ่งพระอังคารจำานวนมากถึง ๑๐,๐๐๐ ตลับ 
แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เดินทางมาสักการะองค์- 
หลวงตาทีวั่ดปา่บา้นตาดในวนันัน้ ทกุคนทีไ่ดร้บัแจก 
ตา่งปตียินิดเีปน็อยา่งมากทีม่โีอกาสไดน้ำาเครือ่งบชูา 
อันเป็นมงคลไปสักการบูชา การแจกจ่ายในวันนั้น 
หมดไปอย่างรวดเร็ว แม้จะจัดเตรียมไว้จำานวนมาก
ถงึหมืน่ตลบั แตก่ถ็อืไดว้า่เปน็จำานวนทีน่อ้ยนดิยงัไม ่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจำานวนประชาชนที่มีความ 
เคารพศรัทธาต่อองค์หลวงตา

การท่ีงานพิธีนับแต่วันละสังขารจนกระท่ัง 
วันแจกจ่ายพระอัฐิเพื่อสักการบูชาสำาเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดีน้ัน ก็เน่ืองด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ
ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาส และโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด  
นับตั้งแต่การพระราชทานน้ำาหลวงสรงศพและ 
เครื่องเกียรติยศประกอบศพ พิธีบำาเพ็ญกุศล การ 
เชิญพระสรีระสังขารข้ึนต้ังบนจิตกาธาน พิธีพระ- 
ราชทานเพลิงฯ และการพระราชทานผ้าไตรในการเก็บ 
อัฐิ ยังความซาบซ้ึงแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นล้นพ้น

๘๗๖



หลวงตา....ละขันธ์

 มกรา ปีห้าสี่ เป็นกาลที่ สุดโศกศัลย์

ตีสาม ห้าสิบสามพลัน ใจหวิววาบ กำาซาบทรวง

 ราตรี ยี่สิบเก้า ต่อด้วยเช้า สามสิบ ปวง-

ศิษย์ต่าง น้ำาตาร่วง หวังสลาย ไร้หลวงตา

 ยอกร กราบแทบบาท สุดอนาถ วาสนา

ขาดท่าน ช่วยนำาพา ดังโลกา พินาศพลัน

 หลวงตา ละขันธ์แล้ว สิ้นโพธิ์แก้ว แทบอาสัญ

เปลี่ยวเปล่า เศร้าจาบัลย์ วันที่ท่าน จากเราไป

 ต่อนี้ เราเหล่าศิษย์ จักฝึกจิต รักษาใจ

วิริยะ พากเพียรไป ตามคำาสอน ของหลวงตา



พิธีเคลื่อนพระสรีระสังขารและสรงน้ำองคหลวงตา
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๘๘๒

พิธีบำเพ็ญกุศล



๘๘๓

ภายหลังพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ครบ ๗ วัน คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ มีประชาชน 

มาร่วมพิธีอย่างล้นหลามทุกวัน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงรับไว้ ในสังฆราชานุเคราะห์โดยมีพระบัญชาให้พระเทพสารเวที  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นผู้แทนพระองค์มาร่วมพิธี 



๘๘๔

งานบุญประทายข้าวเปลือก

ระหว่างการเตรียมงานพระราชทานเพลิงฯ คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจจัดงานบุญประทายข้าวเปลือกที่องค์หลวงตาพาดำเนินมาทุกปีด้วย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 



๘๘๕

การประชุมเตรียมงานระหว่างคณะสงฆ์สำนักพระราชวังหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ

คณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า

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 



๘๙๐๘๙๒

 ขกมโิฏาปดวสงฟะลแ ถสบโุองลยากินาหมะลแตุยมรรธง้ทัฆงสุษกิภะรพ



๘๙๑๘๙๓

าสถสบโุองลมวร ปูร ๐๐๐,๗ าวกยากินาหมะลแตุยมรรธทั้งฆงสุษกิภะรพ อน .น ๐๓.๔๐ าลวเ ๔๕๕๒ มคานีม ๔ที่นัวเมื่อ ขกมโิฏาปดวสงฟีคคัม  มคานีม ๓-๑นที่ัวงาวหะรกนี้ในาจก
ไะรพญิชเญัอะลแ ปูร ๑๕๒ นวนำจรณเมาสุษกิภะรพทบมสปุอาชพรรบรากีมงัย เบทมสำคงอทาปาผยาวถมอนมทั้งอรพ าตงวลหคงอดแยาวถ ฯิาปกฎปรต ยวดกีองวลหงัลคูสาข



พิธีอัญเชิญพระสรีระสังขารองคหลวงตาสูจิตกาธาน 
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๘๙๖

ยทไิตาชรตสาศิตัวะรปงหแญัคำสนัวงอขง่ึนหศากายรรบกีอ ฯงิลพเนาทชาระรพนัวนอกนืค



 ะรปคลื่นะลแ หมื่นบันนวนำจรณเมาสุษกิภะรพ ๔๕๕๒ มคานีม ๔ที่นัวนืค เพื่อกพื้นทีุ่ทนใดันขนนแ ฯนางณวเิรบูสาขเลหไหลั่งลาศาหมนวนำจนชาช  ตนมดวสรตัวำท ลศุกญ็พเำบมวร
กราบขอขมาเพื่อแสดงความเคารพตอองคหลวงตาอยางใกลชิดเปนครั้งสุดทาย กอนถึงวันพระราชทานเพลิงฯ ในวันรุงขึ้น



พิธีพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร

898-899.pdf   1   9/8/11   5:11 AM
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สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงฯ 

900-901.pdf   1   9/11/11   3:11 PM



สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงฯ 

900-901.pdf   1   9/11/11   3:11 PM 900-901.pdf   2   9/11/11   3:11 PM



พิธีพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร
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พิธีพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร
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พิธีพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร
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กราบขอขมาองคหลวงตา
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การเก็บพระอัฐิและพระอังคาร 
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พิธีแจกพระอัฐิและพระอังคารเพื่อกราบไหวบูชาในจตุรทิศ 

910-911.pdf   1   9/14/11   9:38 PM
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พระอัฐิและพระอังคารขององคหลวงตาแปรสภาพเปนพระธาตุ

912-913.pdf   2   9/30/11   11:24 AM



ครั้งที่
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การดำเนินการกอสราง
พิพิธภัณฑธรรมเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคล 

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
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