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ความเจ็บป่วยของโยมมารดาทำให้องค์หลวงตา



ต้องได้หวนกลับมาที่บ้านเกิด
และได้สร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้น



ตั้งแต่บัดนั้น
กลายเป็นวัดที่เรียบง่ายไม่หรูหรา



แต่มีข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดและเข้มข้น



ที่สุดแห่งหนึ่งในวงกรรมฐาน
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โยมมารดาป่วย  
หวนกลับบ้านตาด 

 

ด้วยเหตุที่ โยมมารดาล้มป่วยด้วยโรค

อัมพาต องค์หลวงตาจึงพากลับมารักษาตัว  

ที่บ้านตาด หมอที่รักษาโรคอัมพาตใช้อ้อยดำ

ผสมในสูตรยาด้วย ท่านจึงหาอ้อยดำมาปลูกไว้

ข้างๆ กุฏิของโยมมารดา หมอทำการรักษาอยู่

ถึง ๓ ปี โรคจึงหายขาด  

จากการที่ต้องอยู่พยาบาลโยมมารดา  

เป็นเวลานาน ทั้งโยมมารดาก็มีอายุมากแล้ว 

การจะหอบหิว้ไปอยูด่ว้ยกนัในสถานทีท่รุกนัดาร  

ตามอัธยาศัยเดิมของท่านที่ชอบหลีกเร้น  

แต่ผู้เดียวนั้น ก็มีแต่จะสร้างความลำบากให้กับ

โยมมารดามาก ความคิดก่อตั้งวัดป่าบ้านตาด

จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้เอง 

ประจวบกับเวลานั้นชาวบ้านตาดก็ได้ยิน

กิตติศัพท์กิตติคุณของท่านมานานแล้ว มีความ

ประสงค์อยากให้ท่านตั้งวัดขึ้นเช่นกัน จึงได้

พรอ้มใจกนัถวายทีด่นิ ทำใหว้ดัปา่บา้นตาด เริม่

เปน็รปูเปน็รา่งขึน้ตัง้แตป่ ี พ.ศ. ๒๔๙๙ เปน็ตน้มา   

ท่านเล่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นไว้ ดังนี้ 

“...ทีแรกเรามาพักอยู่นอกบ้านทางนู้น 

เขาจึงนิมนต์ให้มาพักที่ตรงนี่ มีสองเจ้าภาพ

ถวายที่ดิน จึงกลายเป็นวัดขึ้นมา แล้วก็สงบ

สงัดดี เป็นเอกเทศ 

ประจวบกับโยมมารดาบวชชี เมื่ อมี  

อายุครบ ๖๐ ปีพอดี ส่วนโยมบิดานั้นได้สิ้นชีวิต

ไปก่อนหน้านี้แล้วตอนอายุ ๕๕ ปี จากนั้นเรา

จึงได้พาโยมมารดาไปจำพรรษาด้วยที่จังหวัด

จันทบุรีเป็นเวลา ๑ พรรษา โยมมารดาได้  

ล้มป่วยลงด้วยโรคอัมพาต จึงหวนกลับพามา

รักษาตัวที่บ้านตาด 

พรรษาที่ ๒๓ – ๗๗ 
(พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๕๔) 
 
จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด  
ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

แผนที่แสดงการจำพรรษาที่จันทบุรีแล้วกลับมาตั้งวัดป่าบ้านตาด

อ้อยดำ

ความเป็นมาของ 
วัดป่าบ้านตาด 

กาลานุกรม 

พรรษาที่
๑ -๒


อายุ
๒๑ -๒๒
ปี


(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘)


วัดโยธานิมิตร
จ.อุดรธานี


พรรษาที่
๔ -๕




อายุ
๒๔ -๒๕
ปี


(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)



วัดสุทธจินดา


จ.นครราชสีมา


พรรษาที่
๗


อายุ
๒๗
ปี


(พ.ศ.๒๔๘๓)


วัดเจดีย์หลวง
จ.เชียงใหม่


พรรษาที่
๙


อายุ
๒๙
ปี


(พ.ศ.๒๔๘๕)


เสนาสนะป่าบ้านโคก


(วัดป่าวิสุทธิธรรม)


จ.สกลนคร





พรรษาที่
๑๑


อายุ
๓๑
ปี


(พ.ศ.๒๔๘๗)


เสนาสนะป่ายาง



บ้านท่าบ่อสงคราม


จ.นครพนม


พรรษาที่
๑๘ -๒๑


อายุ
๓๘ -๔๑
ปี


(พ.ศ.๒๔๙๔ -๒๔๙๗)


เสนาสนะป่าบ้านห้วยทราย


จ.มุกดาหาร


พรรษาที่
๓


อายุ
๒๓
ปี


(พ.ศ.๒๔๗๙)



วัดท่าช้าง
จ.นครราชสีมา


พรรษาที่
๖


อายุ
๒๖
ปี


(พ.ศ.๒๔๘๒)



วัดศาลาทอง
จ.นครราชสีมา


พรรษาที่
๘



อายุ
๒๘
ปี


(พ.ศ.๒๔๘๔)


วัดป่าจักราช
จ.นครราชสีมา





พรรษาที่
๑๐


อายุ
๓๐
ปี


(พ.ศ.๒๔๘๖)


เสนาสนะป่าบ้านนามน


(วัดป่านาคนิมิตต์)


จ.สกลนคร




พรรษาที่
๑๒ -๑๗


อายุ
๓๒ -๓๗
ปี


(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๓)


วัดป่าบ้านหนองผือ


จ.สกลนคร
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โรคของโยมมารดาถูกกับยาหมอที่อยู่

บ้านจั่น ซึ่งไม่ห่างจากบ้านตาด (ประมาณ ๔-๕ 

กิโลเมตร) เรามาพักและรักษาโรคของโยมแม่

พร้อมๆ กัน ทีนี้พอนานๆ ไปก็เลยกลายเป็น

สรา้งวดัปา่บา้นตาดขึน้มา เรือ่งมนัเปน็อยา่งนัน้…” 

 

 

 

 

ชาวบ้ านตาดเล่ าว่ า ในเบื้ องต้น เมื่ อ  

องค์หลวงตาพาโยมมารดากลับจากจันทบุรี   

ได้พาโยมมารดาและคณะมาพำนักอยู่ที่บริเวณ

เหล่าภูดิน ซึ่งเป็นที่ดินของโยมบิดามารดา  

ของท่ าน และอยู่ ทางทิศตะวันออกของ

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียน

มัธยมศึกษาและตั้ งอยู่ ทางทิศตะวันออก  

ของบ้านตาดติดถนนสายบ้านตาด-กกสะทอน  

ต่อมาคุณตาก้อน วังคำแหง
๑
 และ   

คุณตาบุดสา บัวสอน
๒
 ซึ่งมีที่ดินอยู่ติดกัน  

ได้นิมนต์ ไปดูที่ดินซึ่งทั้งสองจับจองไว้ โดย

แปลงหนึง่เปน็ทีด่นิหวัไรป่ลายนาของคณุตากอ้น 

ซึ่งมีลักษณะเป็นที่สูงและไม่สามารถใช้ทำนาได้   

คุณตาก้อนนี้มีที่นาอยู่ด้านทิศเหนือทางเข้าวัด-

ป่าบ้านตาด ตั้งแต่ประตูหน้าวัดจนถึงสระน้ำ 

ส่วนคุณตาบุดสาได้ถวายที่ดินที่ ได้จับจองไว้  

ทำไร่ทำสวนให้แก่องค์ท่าน กว้าง ๘ เส้น ยาว 

๘ เส้น ซึ่งอยู่ติดกันกับที่ดินของคุณตาก้อน 

และเมื่อรวมที่ดินทั้งสองแปลงสองเจ้าของเข้า

ด้วยกันจึงเป็นเขตวัดป่าบ้านตาดมาแต่เริ่มแรก 

ส่วนชื่อวัดป่าบ้านตาดที่มีชื่อเป็นทางการ  

ว่า วัดป่าเกษรศีลคุณ นั้น หลวงปู่บุญมี   

ปริปุณโณ แห่งวัดป่าบ้านนาคูณ อำเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่กับองค์หลวงตามาตั้งแต่

เริ่มตั้งวัดในปี พ.ศ.๒๔๙๙ อธิบายว่า เป็นนาม

ขององค์หลวงตา คือ “บัว” ซึ่งเป็นชื่อของ

ดอกไม้ (คำว่า “เกษร” แปลว่า ดอกไม้)  

เกี่ยวกับสภาพวัดและการดำเนินการ  

ในช่วงเริ่ มต้นสร้างวัดนั้น องค์หลวงตา  

เคยกล่าวไว้เช่นกันว่า 
๑
 องค์หลวงตาเรียกคุณตาก้อนว่า “ผู้เฒ่าก้อน” หรือ “พ่อออกสิน” 

เป็นการเรียกชื่อตามชื่อลูกคนโตซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาว

อีสาน คุณตาก้อนมีความเกี่ยวพันเป็นญาติผู้น้องของโยมมารดาของ

องค์หลวงตา โยมบิดาและโยมมารดาเรียกคุณตาก้อนว่า “น้าบ่าว” 

๒
 องค์หลวงตาเรียกคุณตาบุดสาว่า “พ่อออกใจดี” หรือ “เฒ่าใจดี” 

เพราะความสนิทสนมคุ้นเคยกันแต่ครั้งเป็นฆราวาส โดยองค์หลวงตา

เป็นเพื่อนกับน้องชายคนหนึ่งของคุณยายสีกาภริยาคุณตา วันหนึ่งได้

ซ้อมมวย เตะต่อยชกกันเล่นตามประสาวัยรุ่น แล้วถูกคุณยายสีกา  

ผู้เป็นพี่สาวดุด่ากล่าวหาว่าเป็นเรื่องน่ารำคาญไร้สาระ อันเป็นการบอก

สอนปรามน้องๆ ด้วยเกรงจะไปในทางไม่ดี ในขณะที่คุณตาบุดสาผู้เป็น

สามีแม้จะนั่งดู หรือเห็นการชกต่อยของน้องๆ คุณตาก็ไม่ได้ว่ากล่าว

ใดๆ คงนิ่งเฉยเสีย แม้ ในเวลาต่อๆ มา คุณตาก็จะไม่ค่อยพูด เป็น

ลักษณะของคนใจดี องค์หลวงตาจึงเรียกคุณตาว่า พ่อออกใจดีหรือ  

ผู้เฒ่าใจดี ตลอดมา 

 

คุณตาก้อน-คุณยายสูวังคำแหง

“...วัดป่าบ้านตาดเมื่อเริ่มสร้างวัดใหม่ๆ  

มีพระเณรอยู่ด้วยกันหลายรูป ตอนที่ เรา  

มาสร้างวัดนี้นะ วัดนี้เป็นดงทั้งหมด ติดต่อ  

จากนี้ ไปถึงอำเภอหนองแสง เป็นดงใหญ่ทั้งนั้น 

ทะลุปรุโปร่งไปหมด มีแต่ดงแต่ป่า สัตว์นี้  

เต็มไปหมด มีทุกประเภทของสัตว์ ช้างเป็น

โขลงๆ เต็มดง กระทิง วัวแดง กวาง หมูเป็น

ฝูงๆ ฝูงละเป็นร้อยก็มีหมูป่าในดงนี้ พวกเก้ง

พวกกวางพวกอะไร ไก่ป่า ไก่ฟ้า อีเห็น เม่น 

เต็มดงนี้ .. 

สร้างวัดป่าบ้านตาด 

หลวงปู่บุญมีปริปุณโณ

คุณตาบุดสา-คุณยายสีกาบัวสอน

พรรษาที่
๒๒


อายุ
๔๒
ปี


(พ.ศ.๒๔๙๘)


วัดสถานีทดลอง



(วัดชากใหญ่)


จ.จันทบุรี


วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

พรรษาที่
๒๓


อายุ
๔๓
ปี


(พ.ศ.๒๔๙๙)


พรรษาที่
๗๗


(พ.ศ.๒๕๕๔)


สิริรวมอายุ
๙๗
ปี
๕
เดือน
๑๘
วัน
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ต้นไม้เดี๋ยวนี้ ใหญ่ โตแล้ว (ปี ๒๕๕๐)   

ตอนตัง้วดัแตก่อ่นไมม่ ี (ชี้ ไปทางกฏุอิงคห์ลวงตา) 

ถูกเขาทำลายทำสวน ป่าราบไปหมด ๕๐ ปี  

ได้ขนาดนี้ต้นไม้ เรียกว่าเป็นคนละโลกไปเลย 

มาอยู่ที่นี่ทีแรกเป็นป่าเบญจมาศป่าอะไร (ชี้ ไป

ทางด้านหน้าศาลา).. พอมาสร้างวัดต้นไม้ก็ขึ้น

ขนาดนี้ ๕๐ ปี ดงต่อกันนะ นานี่ไม่มี เป็นดง  

ต่อไปเป็นดงใหญ่ พวกหมู กวาง เก้ง หมี เสือ 

สร้างวัดทีแรกมันผ่านเข้ามาในวัด มันเดินผ่าน

ทางที่ เข้าบ้านเสือโคร่งใหญ่ ก็ป่าเขานี่มัน  

ผ่านไปผ่านมา .. พวกหมี พวกเสือโคร่ง ผ่านไป

ผ่านมา 

ทา่นแสวง (ดวูา่ไปตายทีว่ดัเขานอ้ยละมัง้) 

ท่านกลัวหมี ทีแรกมันออกมากุฏิเรา กุฏิเรา

เป็นกระต๊อบ พอมาเจอกุฏิเราเข้าตีสาม มันจะ

ข้ามไปดง ข้ามไปข้ามมา หมี ใหญ่ ตัวใหญ่  

ตัวดำๆ เดือนหงายๆ มันออกมาหาเราแต่ยัง

ไม่ทันเห็นเรา เสียงมันดังโครมครามๆ มาเจอ

กุฏิเราแล้วก็เลาะไปเจอเอากุฏิพระแสวง กุฏิมี  

แตก่ระตอ๊บนะ พระแสวงยนืตวัสัน่อยู่ในกระตอ๊บ   

มันออกมาเจอกระต๊อบมันก็หลบอีกมันไม่ผ่าน 

หลบไปทางนู้นหมีใหญ่ มีสองสามตัวรอยมัน

ผ่านไปผ่านมา เดี๋ยวนี้หมดเสือไม่มี พวกสัตว์

เนื้อหมด เขาตั้งอำเภอแถวนั้นแหละดงใหญ่ .. 

ภาพบรรยากาศในอดีตของวัดป่าบ้านตาด

หมูป่าเป็นฝูงๆ ยังพากันมาอาศัยนอน

และเที่ยวหากินอยู่ตามบริเวณหน้ากุฏิพระเณร

ในเวลากลางคืน ห่างจากที่ท่านเดินจงกรม  

ราว ๒-๓ วาเท่านั้น ได้ยินเสียงมันขุดดิน  

หาอาหารด้วยจมูกดังตุ๊บตั๊บๆ อยู่ในบริเวณนั้น 

ไม่เห็นมันกลัวท่านเลย เวลาท่านเรียกกันมาดู

และฟังเสียงมันอยู่ ใกล้ๆ ก็ไม่เห็นมันวิ่งหนีไป 

ยังพากันเที่ยวหากินตามสบายในบริเวณนั้น

แทบทุกคืน ทั้งหมูและพระเณรเคยชินกันไปเอง 

แต่ทุกวันนี้ยังมีเหลือเล็กน้อยและนานๆ พากัน

มาเที่ยวหากินทีหนึ่ง .. ต่อไปไม่กี่ปีคงจะเรียบ

ไปเอง .. 
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แถวนี้ ไมม่ตีน้ไม ้ (ชี้ ไปทางกฏุอิงคห์ลวงตา) 

เป็นพุ่มหมดเลย ใหญ่ขนาดนี้ต้นไม้ มันเป็น  

ดงเก่าเขามาทำไร่ทำสวน เตียนโล่งไปหมด   

พอเรามาสร้างวัดที่นี่มันขึ้นใหม่นะนี่ ต้นใหญ่ๆ 

ขึน้ใหมห่มดเลย ประมาณ ๕๐ ป ี พระกด็เูหมอืน 

๑๒ องค์ ปีแรกมาอยู่นี่ ๑๒ องค์ เรารับจำกัด 

๑๘ องค์ .. 

วดัปา่บา้นตาด (ระยะตอ่ๆ มา) .. มเีนือ้ที ่ 

กว้างขวางก็ดี ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

เพราะวัดนี้เป็นวัดของแผ่นดิน ทำประโยชน์  

ก็เพื่อแผ่นดิน  

ตั้งแต่สร้างวัดเราก็ทำประโยชน์เรื่อยมา 

ถนนหนทางทำตั้งแต่บ้านดงเค็งเข้ามาถึงบ้าน-

ตาดให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันทำเรื่อยมา 

ถนนจากหมูบ่า้นเขา้มาถงึวดันีก้เ็หมอืนกนั 

นี่เราทำเอง ขอชาวบ้านขอลูกเต้าหลานเหลน 

นำทางมา แหวกทางมา ขอมาเรื่อยๆ แล้วก็ขึ้น

ค่าสินน้ำใจเขา เราไม่ขอเอาเฉยๆ เราให้ค่า  

สินน้ำใจตอบแทน ค่าตอบแทนเราก็ไม่ให้ต่ำ   

ให้สูงไว้ เสมอๆ เพราะฉะนั้นสองฝั่งทางนี้  

มนัจะมหีลกัฝงัอยู ่นีเ่รากจ็า่ยเงนิเขาไปหมดแลว้ 

สระน้ำหน้าวัดนี้ก็เหมือนกัน เราก็ให้ทำ

เพื่อชาวบ้าน ทางสายหน้าวัดนี้แต่ก่อนมันเป็น

ดงนะ มันไม่มีบ้าน นี่เราขอเอาไว้ก่อนเลย  

หลวงตาบิณฑบาตไม่ได้บิณฑบาตแต่ข้าว

อย่างเดียวนะ แม้กระทั่งถนนหนทางก็ขอ

บิณฑบาต ขอไปไหนได้หมด เขาก็ว่า ‘อู้ย!

หลวงตาขออะไรได้หมดแหละ’

และเขาก็ให้หมดจริงๆ นะ ถนนหนทาง

มันจึงกว้าง…” 

ฝังลึกคำพูด “ผู้เฒ่าก้อน” 
 

เมื่ อถึงคราวต้องสร้างวัดการปรับที่  

ปรับทางก็มีความจำเป็นขึ้นมา สิ่งนี้ทำให้ท่าน

ซึ้งในน้ำใจของคุณตาก้อน ญาติฝ่ายโยมแม่  

ชนิดฝังลึกไม่มีวันลืม ดังนี้ 

“...ทีแรกเรามาพักอยู่นอกบ้านทางนู้น 

เขาจึงนิมนต์ ให้มาพักตรงนี้ มี ๒ เจ้าภาพ  

ถวายที่ดิน จึงกลายเป็นวัดขึ้นมา ดูแล้วก็สงบ

สงัดดีเป็นเอกเทศ .. ทำถนนเข้ามานี่ สร้างวัด

นี้ พ.ศ.๒๔๙๘ เดือนพฤศจิกายน เดินบุกไปตาม

คันนาไม่มีถนนหนทาง พอปี พ.ศ.๒๕๐๒   

ผู้เฒ่าก้อนเจ้าของนา ๒ แปลงก็ให้ที่ดินทำถนน 

ทำจากสะพานหน้าวัดเข้ามา ให้เงินเท่าไหร่  

แกก็ไม่ยอมเอา ผู้เฒ่าก้อนแกบอกว่า  

องค์หลวงตานำพระสงฆ์รับบิณฑบาต

โปรดญาติโยมในหมู่บ้านจากนั้นรับบาตรหน้าวัด

(บนขวา)องค์หลวงตาหลวงปู่บุญมี

ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย

และท่านพระอาจารย์เชอรี่ขณะบิณฑบาต
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โยมมารดาคุณแม่ชีแก้วและ

คณะญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด

ภายหลังพิจารณาอาหารเสร็จ

จึงขบฉันตามแบบกรรมฐาน

องค์หลวงตาหลวงปู่บุญมี

และหลวงปู่ลีขณะบิณฑบาตหน้าวัด

พระสงฆ์กำลังจัดอาหาร

ถวายองค์หลวงตา

บนศาลาวัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่๑๑มกราคม๒๕๐๘ ๘กรกฎาคม๒๕๐๔หน้าพระประธานบนศาลา

ภาพบรรยากาศวัดป่าบ้านตาดในอดีต 
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ถ้าหากว่าเขาให้ก็ตัดตรงเข้ามา ถ้าเขาให้นา

แบ่งนาให้ เป็นทานนะเราก็ตรงเข้ามาเลย 

ติดต่อเขาก็ง่ายนิดเดียว เขาอยากให้อยู่แล้ว 

เขาให้เลย จากนั้นทางมันจึงตรงเข้ามานี่ .. 

พอเวลาผูเ้ฒา่แกม่ากเขา้จรงิๆ เรากบ็อกวา่ 

‘ใหต้ายใจ หลบัตาใหส้บายหายหว่งนะ หลานจะ

เผาศพให้เอง’ .. 

เวลาผู้ เฒ่ าตายก็สั่ ง เขา ให้มา เผาที่  

หน้าประตูวัดได้ แกเป็นเจ้าของที่นี้ เวลาตาย  

ก็เราเป็นเจ้าของศพ เป็นเจ้าภาพเลย ดูแล  

ทุกอย่าง การทำบุญให้ทานให้ทุกอย่างครบ

หมดเลย เผาที่หน้าประตูวัด เราทำบุญให้ทาน

ถึงผู้เฒ่าเรียบร้อยทุกอย่างเลย .. 

ผู้เฒ่านี้เป็นน้องแม่ มามีเมียอยู่ทางนี้ 

เพราะฉะนั้นนา ๒ แปลงนี้จึงมีคุณค่ามาก ลึก-

ซึ้งมากภายในหัวใจและในวัดนี้ เพราะคุณธรรม

เป็นของลึกซึ้งมาก เงินล้านสู้ ไม่ ได้ อันนี้เป็น

น้ำใจ น้ำเงินกับน้ำใจต่างกัน 

น้ำใจนี้ลึกซึ้งมาก…” 

สำหรับคุณตาก้อนและ

คุณตาบุดสานั้น องค์หลวงตา

ได้แสดงออกให้คุณตา

ก้อนและลูกหลานเห็น

ว่า องค์ท่านระลึกถึง

ความดีงามที่คุณตา

ก้อนได้ถวายที่ดิน

เพื่อสร้างวัดป่า-

บ้านตาดอย่าง

เสมอต้นเสมอ

ปลายตลอดมา 

เช่น ในยุคแรกที่บุกเบิกวัดป่าบ้านตาด ซึ่งมี  

แม่ชีอยู่ ๔ ท่าน เวลาทำนาท่านจะให้แม่ชีนำ

กับข้าวมาแขวนไว้ที่ต้นไม้ตรงคันนาหน้าวัดแล้ว

บอกว่า  

“จะได้มีเวลาทำนาไม่ต้องกังวลกับการหา

กับข้าว”

และเมื่ อคุณตาก้อนถึงแก่กรรมในปี   

พ.ศ. ๒๕๓๒ ขณะอายุ ๘๙ ปี ท่านก็เมตตาให้  

นำศพของคุณตาก้อนไปเผาที่บริเวณหน้าวัดป่า

บ้านตาด นอกจากนี้ ในยุคที่เหลือแต่ลูกๆ ของ

คุณตาก้อน องค์ท่านก็ปรารภว่า ไม่ปรารถนา

เลยในการที่จะให้ผู้มีศรัทธามาซื้อเอาที่ดินตรง

บริเวณเหนือทางเข้าวัดป่าบ้านตาดมาเป็นที่ดิน

ของวัด เนื่องจากเป็นที่ดินของผู้มีบุญคุณต่อ  

วัดป่าบ้านตาด แต่เมื่อลูกหลานของคุณตาก้อน

กราบเรียนว่า ได้ซื้อที่ดินแปลงอื่นทดแทนแล้ว 

องค์หลวงตาจึงยอมให้ผู้มีศรัทธาซื้อที่ดินนั้น

ถวายวัด  

สำหรับคุณตาบุดสานั้นถึงคราวเจ็บป่วย

จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล องค์หลวงตาก็ได้

เมตตารับผิดชอบเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด 

และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะอายุ ๘๒ ปี คุณ-

ตาบุดสาก็ถึงแก่กรรมลง องค์ท่านได้เมตตา

ช่วยจัดงานศพจนแล้วเสร็จ 

สัญชาตญาณรับผิดชอบ 
 

เหตุการณ์คราวหนึ่งในช่วงกำลังสร้างวัด-

ป่าบ้านตาด องค์ท่านเข้าปกป้องเด็กให้พ้น

อนัตรายโดยทา่นเองยอมเจบ็ปวดแสนสาหสั ดงันี้ 

“. . .ต่อนี้ปวดมาก ที่รู้ ได้ชัดก็คือว่า   

อยู่ตะวันตกกุฏิ เราไป พาเด็กเข้าไปในนั้น   

สรา้งวดัใหม่ๆ  กฏุขิองเราทีอ่ยูท่กุวนันี ้ (ตอนนัน้)   

ยังไม่ได้สร้าง (เพิ่ง) มาสร้างวัดใหม่ๆ  

วันนั้นพาเด็กไปเอาอะไรอยู่ข้างใน แล้วมี

ต่อรังใหญ่รังหนึ่ง ทีนี้เถาวัลย์กับรังต่อนี่มัน

เกี่ยวกันกับสายทางที่เราไป พอไปผ่านนี่ปั๊บ  

มันก็กระเทือนรังต่อ มันก็ต่อยเอาเลย  

แต่ทีนี้ ไม่มี ใครไปผ่านละซี ก็วัดป่าด้วย

เป็นทำเลของเราอยู่ด้วย ใครไม่กล้าผ่านไป  

แถวนั้น พอเด็กอายุ ๑๕ ขวบเดินผ่านไป   

ผ่านเถาวัลย์ นี่จับเถาวัลย์ดึง รังต่อมันติดอยู่

ข้างๆ มันเกี่ยวโยงกันกับเถาวัลย์ พอไปดึงนี้  

ต่อก็แตกรังออกมาเลย ทางไปนี้  

‘เงนิไมเ่อา จะเอาบญุนี ้ตดัทางเขา้มาเลย’ 

เราจะเอาอะไรให ้ แกก็ไมเ่อา ใหเ้ปน็ลา้นๆ 

ก็ ไม่เอา จะเอาบุญเท่านั้น คำพูดของผู้เฒ่า  

เรายังไม่ลืมฝังลึกมากนะ แกบอกว่า ‘จะไต่ไป

ทำไมคันนา พระตกคันนา มันไม่เหมือนเด็ก

น้อยตกนะ รีบไปทำถนนเข้าสิ พระตกคันนา

มันมีบาปด้วยละ’ .. 

ผู้เฒ่าก้อนถวายที่ทั้งหมดให้เป็นวัด นาก็

ให้เลย นาของแก ตัดทางเข้ามาเลย ผู้เฒ่านี่

เป็นคนใจบุญนะ ใจบุญ ถวายที่นี่ ยกที่ดิน  

ถวายทั้งหมดเลยก็เลยได้อยู่ที่นี่ ผู้เฒ่าให้นา  

ผู้เฒ่านะตัดเข้ามา มันมีนาสองเจ้า มีเจ้าหนึ่งๆ 

องค์หลวงตากับกุฏิของท่านในยุคแรก
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มันใส่เด็กปั๊บ เด็กก็ร้อง ‘แว้’ เด็กร้อง

‘แว้’ เรามองดู มันเป็นต่อ 

นี่ที่ เ รียกว่ าสัญชาตญาณรับผิดชอบ  

มันเป็นของมันเอง พอรู้ว่าเป็นต่อเท่านั้นละ  

ปัดเด็กหนีเลย เพราะมันเป็นช่องเล็กๆ  

ปัดเด็กออกไปเลย เรากันไว้ ให้มันซัดเรา 

เราก็ยืนกันอยู่นั่นมันก็ฟาดหลังเราปุ๊บเลย   

ต่อทั้งรัง 

เด็กดูเหมือนจะตอดได้ตัวเดียวหรือไง 

อายุ ๑๕ ปี เป็นไข้เลยนะเด็ก ส่วนเรานับไม่ได้

เลย ฟังซิว่าสัญชาตญาณ ยืนกันไว้เลย มันจะ

ตามต่อยเด็กไม่ให้ ไป ปิดประตูป่าช่องแคบๆ 

เรายืนกันไว้เลย มันก็ซัดเราเสียจน .. ฟาดเรา

กลางหลังหมดรังเลย ปวด .. เรากันไว้ ให้มัน

ซัดเรา ทีนี้พอเสร็จแล้วให้หมู่เพื่อนมาดู มันเป็น

จ้ำๆๆ แดงๆ หมดรัง ไข้เลย เด็กถูกต่อย  

ตัวเดียวเท่านั้นก็เป็นไข้ ไอ้เราหมดรังเป็นไข้

ทันทีเลย 

ตีสองตีสามค่อยสงบ ตั้งแต่บ่ายสี่โมงนะ 

นี่เรียกว่ามันยกขบวนมันทั้งรังเลยละใส่ข้าง

หลังเรา...” 

 

 

 

ขอยกนิมิตที่องค์ท่านบันทึกไว้ตั้งแต่ปี   

พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังนี้ 

“ . . .คืนวันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน   

พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกบัขึน้ ๑๒ คำ่ เดอืน ๑๒ วนัพธุ 

เวลา ๒๓.๐๐ น. ดังนี้ 

ขณะนั้นปรากฏว่า เราอยู่วัดแห่งหนึ่ง  

ซึ่งตั้งอยู่ ในป่าเปลี่ยวมาก ห่างจากบ้านไม่มี

ประมาณ อยู่กับสามเณร ๓ องค์ ไม่รู้จักนาม 

คล้ ายกับว่ า เณรอยู่ ใ นวั ดของ เราขณะนี้   

เวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนตรง เราพาเณร  

ทำธรุะอยูห่นา้กฎุ ี(กฏุ)ิ หา่งจากกฎุปีระมาณ ๑๐ 

วาหลวงพอดี เสร็จแล้วล้างมืออยู่ที่หน้ากุฎีนั้น

ด้วยกัน พอต่างล้างมือเสร็จแล้ว เราขึ้นไปกุฎี

ก่อนเณรทั้งสาม 

กุฎีนั้นปรากฏว่าเป็นกุฎี ๒ ชั้น พอเราขึ้น

ไปถึงกุฎีชั้นบน ปรากฏว่า กุฎีชั้นบนนั้นบาน

ประตูเปิดอยู่ก่อนแล้ว แต่เราไม่ได้นึกสงสัยว่า

จะมีอะไรเกิดขึ้น จึงตรงเข้าไปในห้องกุฎี  

พอเข้าไปในห้องปรากฏในสายตาตรงประตู

ด้ านตะวันตกซึ่ ง เปิดบานอยู่ แล้ ว เช่นกัน   

ก็ปรากฏเห็นรูปบุรุษคนหนึ่ง เดินผ่านหน้า

ประตูแวบเดียวด้วยความเร็วของเขา จึงนึก

สงสัยว่าจะเป็นคนชนิดไรขึ้นมากุฎีในกลางคืน 

ซึ่งเป็นยามดึก ก็รีบสอดสายตาดักฟากมุมเสา

ตรงประตูด้านหนึ่ง ก็พอดีสายตาไปสบกับบุรุษ

นั้นซึ่งลอบๆ มองๆ เข้ามาข้างในห้องที่เราอยู่ 

พอเราทราบว่าเป็นผู้ร้ายแน่ ในใจแล้ว 

ทันใดนั้นเขาก็ตรงเข้ามาถึงตัวเราทันที แต่ไม่

ได้จับต้องกายของเราแต่อย่างใด เป็นแต่นั่ง

ใกล้ชิดเรามาก แม้เราเองในขณะนั้นก็ปรากฏ

วา่นัง่กระโหยง่เชน่เดยีวกบัเขา แลว้จงึถามเขาวา่ 

‘เข้ามาทำไมกัน’

เขาก็ตอบทันทีพร้อมทั้งมือข้างขวาถือปืน

สั้นทำท่าขู่เราอยู่ว่า ‘มาฆ่าท่านนั่นเอง’

แล้วเราก็ถามซ้อนอีกว่า ‘จะฆ่าอาตมา

ทำไมอาตมามีความผิดอะไรหรือท่านต้องการ

สิ่งของอะไรซึ่งมีอยู่ภายในกุฎี ก็เชิญถือเอาไป

ตามต้องการ จะมาฆ่าอาตมาเอาประโยชน์

อะไรเล่า?’

เขากต็อบวา่ ‘เมือ่ทา่นยงัอยูจ่ะทำประโยชน์

แก่พระศาสนามาก ใครๆ เขาก็นับถือท่านมาก

จนลือกระฉ่อนไปหมดแลว้เวลานี้เฉพาะอยา่งยิง่

หนงัสอื “ปัญญาอบรมสมาธิ” ที่ท่านแต่งพิมพ์

ไปแล้ว รู้สึกว่าคนสนใจและชอบมากจริงๆ

กำลังจะเป็นหนังสือตัวแทนของท่านและเป็น

ตวัแทนของพระพทุธเจา้อยู่แล้ว ถ้าหากว่าฝืนให้

ท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อไป ศาสนาจะเจริญขึ้นมาก

คล้ายๆ กับสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่และทรง

ประกาศศาสนาเอง ฉะนั้นผมเห็นเหตุนี้เองจึง

จะรีบมาฆ่าท่านเสีย ศาสนาจะได้เสื่อมโทรมไป

คนจะได้มืดมนหลงอยู่ ในโลกนี้เป็นเวลานานๆ

ผมนี้คือพญามาร เคยทำลายพระศาสนาและ

ฆ่าพระมามากแล้ว’  

ดังนี้ พอพูดกันจบลงเพียงนี้ ก็ปรากฏ

สามเณรทั้ง ๓ ขึ้นมา บุรุษคนนั้นไม่เห็นมี

อาการสนใจอะไรกับเณร นอกจากคุมเชิงกับ

องค์หลวงตาและญาติโยมกำลังเดินทางเพื่อไปทำธุระ

บันทึกคำนิมิตฝัน 
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เราอยู่เท่านั้น เณรก็ ไม่อาจพูดอะไรเช่นกัน

เพราะกลัวเขา ต่อจากนั้นเราก็พูดกับเขาอีกว่า 

‘การที่ท่านมาที่นี่ประสงค์จะฆ่าเราคนเดียว

เทา่นัน้ไมป่ระสงคอ์ยา่งอืน่ใช่ไหม’ เขาตอบวา่ ‘ใช่’

‘ถ้าเช่นนั้นเราขอกราบพระสวดมนต์และ

อำลาพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆก์อ่น

เสร็จแล้วค่อยฆ่า เราไม่หนีไปไหนหรอก’ เขาก็

ยอมให้ทำ 

พอเสรจ็แลว้เรากเ็ริม่สัง่เณรวา่ ‘เราจะตาย

นับแต่ขณะนี้เป็นนาทีสุดท้าย’ เณรก็ทราบ

อาการจะตายของเราทนัท ี เพราะตวัเหตผุูจ้ะฆา่  

ก็นั่งรออยู่แล้ว พวกเณร

เห็นถนัดทุกองค์ เป็น

แต่ ไม่กล้าพูดอะไร

เพราะกลัวเขา จากนั้นเขาก็เริ่ม

เอาปนืจอ่เขา้ตรงหนา้อกเรา เราเอง

ไม่ปรากฏว่ามีความหวั่นไหวแม้แต่น้อย 

มีน้ำใจองอาจกล้าหาญจนวินาทีสุดท้าย ขณะที่

เขายิงเรานั้นปรากฏเสียวๆ ร้อนๆ ที่ทรวงอก 

แพล็บๆ สองครั้ง ในขณะเดียวกันก็ปรากฏขึ้น

เป็นคำว่า อรหํ – สวากฺขาโต – สุปฏิปนฺโนฯ 

ภายในใจอย่างแจ้งชัด โดยที่เรามิได้ว่า แต่เป็น

คำปรากฏขึ้นมาเอง 

พอเขาทราบว่าเราตายแล้ว เขาก็พาเณร

ลงจากกุฎีจะรีบหนี พอลงไปถึงหน้ากุฎีก็มีคน

จำนวนมากมารุมจับเขามัดคอไว้อย่างแน่น   

ตัวเราเองที่เข้าใจว่าเขาฆ่าตายแล้ว ก็มีความ

รู้สึกอันหนึ่งซึ่งเหมือนยังไม่ตาย แล้วเดินเข้าไป

ในบ้าน ผ่านบ้านออกไปทางทิศเหนือ โดยรำพึง

ในใจว่า 

‘การนิพพานเป็นอย่างนี้ โดยไม่มีความ

ทุกข์ร้อนอะไรเลย แม้แต่ขณะจะตายในเวลา

เขาฆ่าก็ไม่มีอาการเจ็บปวด ตายแล้วก็ไม่ทุกข์

สบายเช่นเดียวกับยังมีชีวิตอยู่’

กำลังเดินรำพึงอยู่อย่างนี้ ก็พอดีบุรุษนั้น

วิ่งตามมาทัน แล้วกระโดดเข้าสวมกอดเราทันที 

เราก็รีบถามเขาอีกทันทีว่า ‘มาสวมกอดเรา

ทำไม’ ตอบว่า ‘มาอาศัยท่าน เขาจะรุมฆ่าผม

ผมไม่มีที่พึ่ งแล้ว ขอท่านจงเป็นที่พึ่ งของ

ผมด้วย’

เราจึงตอบเขาว่า ‘เวลาเป็นอยู่เห็นเรา

เป็นข้าศึก เวลาจะตายก็วิ่งมาพึ่ง นี่สมชื่อว่า

มารเอาเสียจริงๆ มารกับอสรพิษเป็นสัตว์

ประเภทเดียวกัน ไม่รู้จักบุญคุณของใครทั้งนั้น

รู้จักแต่ทำลายโดยถ่ายเดียว’

เขาไม่ตอบว่าอะไรนอกจากกอดรัดเราไว้ 

ทั้งกลัวเขาจะมาฆ่าจนตัวสั่นริกๆ ไปเท่านั้น 

นิมิตมาถึงนี้ก็พอดีรู้สึกตัวตื่นขึ้น จึงทราบว่า

นิมิตฝันไป จึงรีบบันทึกไว้ในขณะนั้นนั่นเอง...” 

 

 

 

เมือ่คราวมาอยูว่ดัปา่บา้นตาดระยะแรก

มีนิมิตเกิดขึ้นแบบถนัดชัดเจน ดังนี้ 

“...เรื่องนิมิตนี่แปลกๆ มันเป็น

หลายครั้งหลายหน ถ้านิมิตชนิด

อย่างชัดๆ จริงๆ แล้วไม่ค่อยผิด 

หลายครั้งหลายหนที่ เราเคยเป็น   

อย่างคราวมาอยู่ที่ วัดป่าบ้านตาดทีแรกก็

เหมือนกัน  

คืนวันนั้น แหม! นิมิตแสดงออกมานี้   

จนกระทั่งเรานี้ ไม่กล้าจะพูดอะไรให้ฟังเลย

ทำไมนิมิตจึงเป็นอย่างนี้ 

นิมิตปรากฏว่า มีกำแพงรอบ เราไปอยู่

ตรงกลาง ไม่มีทางออกเลย นายพรานมือแม่น

ปืนมาขอยิงเราต่อหน้า หันปากกระบอกปืนจ่อ

มาหาเรา ห่างกันไม่ถึงวา เราก็เปิดผ้าออก

เหลือแต่เพียงผ้าอังสะแล้วพูดว่า ‘เอ้า!ยิงเลย’

พอเขายิง ยิงยังไงก็ไม่เห็นถูก ดังเปรี้ยง! 

เปรีย้ง! อยูเ่ฉยๆ จนกระทัง่ลกูกระสนุดนิดำหมด 

พอกระสุนหมดแล้วยอมเข้ามาหมอบกราบ 

ขอกราบท่านหน่อย หมดความสามารถแล้ว   

มีเท่านี้แหละความสามารถ พอกราบแล้วเขา

ลุกหนีไป 

พวกทา่นสงิหท์องใครตอ่ใครรมุเขา้มาหาเรา 

‘เป็นอย่างไรไม่เป็นผุยผงไปหมดแล้วเหรอ

ท่านอาจารย์’

เสียงปืนนี้ดังลั่น เข้ามาจับผ้าอังสะของ

เราดกู็ไมเ่หน็มรีอยขาดอะไร แลว้นีท่า่นอาจารย ์ 

ดีด้วยอะไร ‘ดีด้วยพุทโธ’ เราว่าอย่างนี้นะ   

ในนิมิตมันบอก  

พอตืน่เชา้ขึน้มานี ้ เอ! มนัเรือ่งอะไรกนันา 

ถึงได้ฝันถนัดชัดเจนจริงๆ แต่ ไม่บอบช้ำ   

หาทางหลีกไม่ ได้หากไม่บอบช้ำ นี่เป็นเรื่อง

อะไรนา คือบอกความหมาย มันไม่มีอันหนึ่ง 

คือเรื่องมาแสดงนิมิตจะแสดงความหมายไปนั้น

ไปนี้ก็ไม่มี เราจะมาตีความหมายว่าอย่างไหน 

นิมิตเป็นอย่างนี้ 

พอตอนบ่าย ๓ โมง พวกตลาดก็มาสิ   

เอาจดหมายจากท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์   

พระอุปัชฌายะ มามอบให้ แล้วมีเด็กผู้หญิง

สาวคนหนึ่งมาด้วย มาขอฝากเด็กคนนี้บวชเป็น

ชีในสำนักนี้  

‘อ๋อ!อันนี้เองคือไม่มีทางไปได้เลย’

จดหมายของท่านเจ้าคุณมาหาเรา แล้วก็

พวกตลาดเป็นพวกเจ้าหน้าเจ้าตากันทั้งนั้น

ละมา มันก็เหมือนเรื่องราวในนิมิต พอมาแล้ว

เราก็ชี้แจงเหตุผลให้ฟังตามเรื่องตามราว ให้ ไป

กราบเรียนท่าน  

‘เราไม่รับ’

เราหาอุบายพูดอย่างเหมาะสมกับเหตุผล

ที่เขาจะยอมรับ เขาก็ยินดีตกลง เราบอกว่า  

‘เท่าที่มีอยู่นี้ก็ด้วยความจำเป็นเกี่ยวกับ

โยมแม่ เราไม่ ได้สร้างวัดเพื่อจะสั่งสมแม่ชี

แม่ขาวที่ไหนมากมาย มีแต่คนแก่ๆ อยู่ด้วยกัน

ที่ติดมาด้วยกันแล้ว ถึงเวลาจำเป็นเรารับเท่านี้

คนอื่นเราไม่รับ ขอให้ ไปกราบเรียนท่านว่า

เรารับด้วยความจำเป็นเกี่ยวกับโยมแม่ ให้โยม

แม่มีหมู่เพื่อนอยู่ด้วยเฉยๆ เราไม่ตั้งใจว่าจะ

สั่งสมแม่ชีแม่ขาวให้มากมายอะไร’

เราก็บอกอย่างนั้น เขาก็เลยไปกราบ

เรียนท่านเจ้าคุณฯ วันหลังเราก็ตามไปอีก   

ท่านก็บอก 

‘เออ! บวั ขอ้ยรูค้วามประสงคข์องเจา้แลว้

เราก็ไม่ติดใจอะไรแล้วละบัว อุบายของเจ้าพูด

ก็ดี ไม่เห็นมีอะไรขัดข้อง เราไม่ขัดข้องเจ้า

เมื่อมีความจำเป็นแล้วเราก็เห็นใจ’

 ท่านว่าอย่างนั้น นี่ก็ไม่บอบช้ำท่านก็ไม่

บอบช้ำพวกตลาดก็ยอมรับเหตุผลเรา ไม่มี  

ใครโกรธ ใครเคียดอะไรให้เรา นี่ที่ว่ามันไม่

บอบชำ้คอืยงิขนาดนี้ ไมบ่อบชำ้ ออ๋! เรือ่งนีเ้หรอ 

เข้ากันปั๊บเลย…”               

นิมิตปืนจ่อยิง 
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ครั้งหนึ่งองค์ท่านมีความจำเป็นต้องไป

เขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี จึงได้ถูกชาย  

ผู้ดูแลรักษารอยพระพุทธบาทคนหนึ่งจ้องมองดู

ท่านแบบผิดปกติ ดังนี้ 

“...เขานิมนต์แกมขอร้องเราไปที่เขาวง

พระจันทร์ เจ้าของห้างขายยาเศรษฐี ใหญ่  

ในกรุงเทพฯ เราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขาเลย 

เพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงิน คบเพื่อธรรม 

ถ้าเป็นแบบโลกๆ อู๊ย! ได้โยมอุปัฏฐากใหญ่โต 

ห้างขายยาใหญ่ เราไม่เคยสนใจแหละเรื่อง  

อุปถัมภ์ปัฏฐาก เราไม่เคยมีในใจนอกจากธรรม 

เขาพาไป มีแต่คนแก่ๆ ผู้หญิงอายุ   

๕๐-๖๐ ผู้ชายมีแต่เพียงคนขับรถคนเดียว ฉัน

จังหันแล้วไปถึงนั้นตั้ง ๓ ทุ่มกว่าแล้ว จาก  

กรุงเทพฯ ไปถึงก็มืด เขาจัดที่พักให้เราพักที่วัด

ชายเขาวงพระจันทร์ 

พอตื่ น เช้ า เขาก็ จั ดอาหารมา ให้ ฉั น   

เราก็หาอุบายถามว่าใครบ้างจะขึ้นเขาในวันนี้ 

คนนั้นก็ว่า ‘ฉันก็จะขึ้น’ คนนี้ก็ว่า ‘ฉันก็จะขึ้น’ 

มีแต่คนจะขึ้นทั้งหมด โอ๊ยตาย! ไปกับพวกนี้   

๕ ชัว่โมงก็ไมถ่งึ เขากย็อ้นถามเรา ‘แลว้ทา่นละ่

ขึ้นไหม’

‘โอย๊! ตอ้งดเูหตกุารณเ์สยีกอ่น เหตกุารณ์

ควรขึ้นก็ขึ้นไม่ควรขึ้นก็ไม่ขึ้น’เราว่าอย่างนี้ 

ในที่สุดพอมี โอกาสเราก็ขึ้นไปคนเดียว   

๑ ชั่วโมงถึงสถานที่เลย ทหารไป ๑ ชั่วโมง   

๑๕ นาทีเป็นอย่างเร็ว (ส่วน)ประชาชนต้อง   

๒-๓ ชั่วโมง พอไปถึง คนที่ดูแลรักษารอย

พระพุทธบาทออกมาต้อนรับ จัดหาน้ำร้อน  

น้ำชามาถวาย แต่ตาเขาจ้องมองเราจนผิดปกติ 

เราดูเขาเขาไม่รู้นะ แต่เขาดูเรานี่รู้ชัดเจน 

มารยาทการดูมันต่างกัน เรามองดูก็รู้ว่าเขาดู

เรา หากว่าเป็นคนเป็นอย่างแบบโลกก็แสดงว่า

มีพิรุธต่อกัน แต่เราไม่สนใจ  

เขาวงพระจันทร์ต.ห้วยโป่งอ.โคกสำโรงจ.ลพบุรีความสูง๖๕๐เมตร

จากเชิงเขาถึงยอดเขาตามแนวบันไดยาว๑,๖๘๐เมตรและมีบันได

ทั้งหมด๓,๗๙๐ขั้นชั้นบนสุดมีรอยพระพุทธบาทซึ่งองค์หลวงตา

ใช้เวลาเดินขึ้นไปเพียง๑ชั่วโมง

เขาถาม ‘อาจารย์มากับใคร?’

‘ที่มาตรงนี้มาคนเดียว’ เราบอก 

‘แลว้มีใครมาดว้ยไหม?’ ‘มี อยูก่นัขา้งลา่ง

โน่นเขาจะขึ้นกันมาทีหลัง’

เขาจ้องมองดูแต่เรา เพ่งมองอยู่อย่างนั้น 

เราฉันน้ำร้อนน้ำชาให้เขานิดๆ หน่อยๆ แล้ว

เขาจ้อง พอเสร็จแล้วเขาบอกว่า ‘ขอดูลายมือ’

เราก็เข้าใจ ‘อ๋อ! ที่เขาจ้องดูเราหมายถึง

จะขอดูลายมือนี่เอง’

ที่ ไม่ลืมคำพูดของเขา ก็คือว่าประโยค  

คำพูดที่สำคัญก็คือ 

‘๑. ท่านอาจารย์นี้มี เท่าไรหมด ไม่มี

การสั่งสม ถ้าเป็นน้ำในคลองก็ไม่มีแอ่งเก็บน้ำ

ไหลเตลิดเปิดเปิงหมดจึงไม่มีแต่ไม่จน

๒. ปากเป็นพุทธะ ตามหลักของเขาคือ

วาทะคำพูดสำคัญมาก

๓.ท่านอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดา’

เราก็แปลกใจ เราไม่เคยถามนะ มีแต่

เรื่องเขาพูดเองแล้ว เราเฉยไม่สนใจถาม จำได้ 

๓ ประโยค…” 

 

ทางขึ้นเขาวงพระจันทร์ยามค่ำคืน

ดูลายมือที่เขาวงพระจันทร์ 

รอยพระพุทธบาทที่เขาวงพระจันทร์
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ทางขึ้นเขาวงพระจันทร์ยามค่ำคืน

กุฏิ ศาลา.. พออาศัย  
 

หากจะกลา่ววา่ วดัของทา่นเปน็เสมอืนหนึง่

ทำนบน้ำอันกว้างใหญ่ พร้อมเสมอที่จะให้บคุคล

ไดอ้าบดืม่ใชส้อยและเพือ่กจิการประโยชน์อื่นใด  

ได้ทุกขณะก็คงไม่ผิดไป เมื่อมีจตุปัจจัยเข้ามา

มากน้อยเพียงใด ท่านไม่เคยหวงแหนเกบ็งำไว้

เพื่อตัวของท่านหรือเพื่อวัดของท่านเลย มีแต่  

มุ่งทำประโยชน์ช่วยโลกเรื่อยมา  

เหตุนี้เองภายในวัดป่าบ้านตาด จึงไม่มี  

สิ่งก่อสร้าง
๑
 สวยสดงดงามหรูหราแต่อย่างใด 

ดังนี้ 

“…เงินวัดนี้เงินเพื่อโลก เราไม่ ได้เก็บ

สำหรับวัดนี้ ใครจะมาสร้างอะไรให้ เราไม่เอา 

นี่ดูซิ  

ศาลาการเปรียญกว้าง๒๐เมตรยาว๒๗เมตรเสา๖๖ต้นสร้างเสร็จเมื่อวันที่๒๙พฤษภาคม๒๕๐๒ขยายต่อเติม

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔ และเปลี่ยนเสาไม้ช่วงล่างเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔

ลักษณะทั่วไปพื้นไม้บันไดไม้เสาช่วงล่างใต้ถุนโล่งไม่เทพื้นเสาช่วงบนเป็นไม้หลังคาโครงไม้ทรงปั้นหยา 

ศาลาในอดีต

ศาลาปัจจุบันที่ยกเป็นสองชั้นแล้ว

ภาพถ่ายในมุมสูงของวัดป่าบ้านตาดในช่วงมีงานช่วยชาติ

ในครั้งนั้นยังไม่สร้างศาลาใหญ่

๑
 
พระอาจารย์เส็ง เล่าเป็นข้อมูลบันทึกความจำถึงการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงในวัดจะเป็นไปด้วยความจำเป็นและมีเหตุผลเสมอ ซึ่งแต่เดิมศาลาไม้ใน

วัดป่าบ้านตาดนั้นมีพักชั้นเพียง ๒ ระดับและส่วนที่เป็นพระประธาน ต่อมาราวปี ๒๕๐๓-๒๕๐๔ เพิ่มพักล่างพื้นไม้รูปตัวยู (U) อีกระดับ รวมเป็น   

๓ ระดับจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นในปี ๒๕๒๓ ปลวกเริ่มกินเสาไม้เดิมจึงเปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตทั้งหมด ๖๘ ต้น ใช้เวลาดำเนินการเพียง ๓ วัน หลังการ

ปรับปรุงเสาศาลาแล้วเสร็จ ในปี ๒๕๒๔ ก็เปลี่ยนเสาไม้กุฏิองค์หลวงตากับอีก ๒ กุฏิเป็นเสาคอนกรีตด้วยเช่นกัน ต่อมาในปี ๒๕๓๙ ประชาชน  

เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นจึงยกศาลาขึ้นเป็น ๒ ชั้น และเทพื้นคอนกรีตชั้นล่าง พระเณรจึงย้ายลงมาฉันจังหันด้านล่างศาลานับแต่นั้นมา 
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ศาลาของหลวงตาบวัหลงันีก้ ็๔ หนแลว้นะ 

เขามาขอสร้าง...ขอรื้อสร้างใหม่… 

เราไม่ให้สร้าง สร้างไปหาประโยชน์อะไร 

สร้างหัวใจซิ ที่ประเสริฐเลิศโลกอยู่ตรงนี้ ไม่ได้

อยู่กับอิฐกับปูนกับหินกับทราย ไปสร้างมันหา

ยุ่งหาอะไร ถ้าไม่ใช่หมาขี้เรื้อนหาเกาในที่ไม่คัน 

ฟาดกิเลสตัวมันดิ้นมันดีด ให้เกาเอาตรงนั้นซิ 

ไปที่ ไหนก็เลยเป็นทำเล เขาเรียกรีสอร์ตรีแสด

ไปหมดแล้ว เดี๋ยวนี้วัดต่างๆ กลายเป็นรีสอร์ต  

รีแสดไปละ เป็นอย่างนั้นนะ .. ศาสนธรรมเป็น

สิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าวัตถุ เครื่องก่อสร้างให้

ความกังวลวุ่นวาย เราคำนึงถึงเรื่องนั้นต่าง

หากนะ  

กุฏิ กุฏิ เรา ๘ หนมาขอปลูกใหม่ ให้   

ขอรื้อใหม่ปลูกใหม่ ถ้าไม่ ให้รื้อก็ปลูกใหม่   

ไม่เอาทั้งนั้นเรา ถึง ๘ หน หนที่ ๘ ก็ขนาบกัน

ใหญ่ซิถึงได้หยุดมา ว่าครูบาอาจารย์อยู่อย่างนี้

มันไม่เหมาะสม .. หลังที่สร้างขึ้นนี้เขาส่งเงินมา 

กบ็อกตรงๆ เลย เขาเหน็เราอยูก่ระตอ๊บสงูแคเ่ขา่ 

พื้นก็สับไม้ ไผ่เป็นฟากปู สร้างด้วยฟาง มุงด้วย

หญ้า เราอยู่นั้นพังไป ๓ หลัง หลังที่ ๔ ถึงได้

ปลูกหลังนี้ขึ้นมา (กุฏิหลังปัจจุบัน) เพราะปลวก

กินต้นเสาล้มลงปลูกใหม่ ช่างพอทราบว่า  

เป็นกุฏิของเราก็มาต่อว่าเราที่ศาลา คนก็ยังอยู่

มากๆ นี้เขามาต่อว่าเรา ยังร้องไห้อีกด้วย   

บอกว่า 

‘ครบูาอาจารยช์ือ่เสยีงโดง่ดงัทัว่ประเทศไทย

มาดูกุฏิแล้วหลังเท่ากำปั้นจะอยู่ได้ยังไง?’  

‘เอ้า ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่นี้เป็นยังไง?

ท้องของแม่กับกุฏิหลังนี้อะไรใหญ่กว่ากัน

กุฏิหลังนี้ ยืนได้เดินได้ นั่งได้นอนได้อย่าง

สะดวกสบาย ไปมาได้ ในท้องแม่ ไปไหนได้

ไหม? คับแคบยิ่งกว่านี้ยังอยู่ ได้ ตั้ง ๙ เดือน

๑๐ เดือน อันนี้ขนาดนี้แล้วทำไมจะอยู่ ไม่ ได้

ถ้าต้องการกว้างๆก็ไปอยู่ทุ่งอยุธยานั่นซิ…’

เขาไม่ยอมซิ กลับไปเขาส่งเงินตูมมา   

ทีนี้เราไม่ได้มีข้อสั่งเสียหรือมีข้อแม้อะไรเอาไว้ 

จะส่งกลับคืนก็เหมือนประชดกันนี่ เลยได้ฝืน

ปลูกนะ… 

๒. ๑. 
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(๑)กุฏิองค์หลวงตาในระยะเริ่มต้นตั้งวัดป่าบ้านตาดเป็นเพียงกระต๊อบเล็กๆมุงจาก

(๒) กฏุอิงคห์ลวงตาในระยะตอ่มาปรบัเปน็กฏุไิม้ใตถ้นุคอ่นขา้งสงูทีม่ัน่คงยิง่ขึน้ ดา้นบนมหีอ้งจำวดัขนาดเลก็และหอ้งนำ้

แบบเรยีบงา่ยดา้นนอกเปน็ระเบยีงองคท์า่นใชก้ฏุหิลงันีย้าวนานทีส่ดุตัง้แตเ่ริม่สรา้งราวปีพ.ศ.๒๕๐๔จนถงึปีพ.ศ.๒๕๕๑

(๓) ปรับปรุงกุฏิอีกครั้งโดยการยกสูงขึ้น เริ่มจากการขุดฐานเสาในช่วงสายวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ หลังจากที่

รถองค์หลวงตาเคลื่อนออกจากวัดป่าบ้านตาดไปสวนแสงธรรม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ กอ่น

องคห์ลวงตากลบัจากสวนแสงธรรม ใชเ้วลา ๑๘ วนั ในการบรูณะจากกฏุเิดมิ โดยการยกกุฏิในคราวนั้นเป็นความ

พร้อมเพรียงสามัคคีทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส สำหรบัสภาพภายในกฏุอิงคห์ลวงตาและห้องน้ำนั้น สร้างให้เหมาะ

สมกับธาตุขันธ์ในวัยชราของท่านที่ควรได้รับความสะดวกในการปรบัเปลีย่นอริยิาบถ

๓. 

<< บั้งถานและไม้ซับแห้ง

 ขององค์ท่านสำหรับ

 ชำระหลังการขับถ่าย
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จากนั้นเราก็สั่งเลยเทียว ใครจะส่งสิ่ง  

ส่งของเงินทองมาให้เกี่ยวกับการก่อสร้างใน  

วัดป่าบ้านตาดนี้แล้ว ต้องให้เราทราบเสียก่อน 

ถ้าส่งมาสุ่มสี่สุ่มห้าก่อนหน้าอย่างนั้นไม่ ได้   

ถ้ายังไม่ได้ตกลงกันแล้ว ส่งมาเท่าไรก็ไม่สำเร็จ 

ตอ้งบอกอยา่งนัน้เลย เรากถ็อืปฏบิตัอิยา่งนัน้มา 

ใครจะมาสร้างหากไม่ ได้ขออนุญาตให้เป็นที่

ตกลงใจกันเสียก่อน เราไม่ให้ทำ... 

ที่อยู่พออยู่ๆ ไป แต่ทางจงกรมให้เป็น  

เหวไปเปน็ไร (เดนิจงกรมมากกระทัง่ทางเดนิเปน็  

ร่องลึก) นั่นละ ธรรมเจริญ พระพุทธเจ้า  

พระสาวกท่านดำเนินอย่างนั้น ท่านไม่ ได้เอา

วัตถุออกหน้าออกตาอะไร นี่อยู่ที่ ไหนมีแต่เรื่อง

ก่อสร้างถือเป็นใหญ่เป็นโต เป็นหลักศาสนา

ใหญ่โตเชียว เห่อแข่งขันโน่น จะว่าอะไร… 

ห้องน้ำพระกรรมฐานเรานะ ในห้องน้ำ

เห็นแปรงถูฟันเห็นอะไรๆ ในห้องน้ำนี้บอก

ชัดเจนแล้วว่าไม่เอาไหน นั่นมันชี้บอกนะ มาถู

ฟงถูฟันกี่ชั่วโมงกว่าจะเสร็จกว่าจะสิ้น แสดงว่า

ไม่เอาไหน สติสตังไม่ทราบไปไหนไม่รู้ เลย 

เหมือนคนตายแล้ว ผู้ที่เป็นนักรบไม่ได้มีอะไร

มากนะ เอาแต่จำเป็นๆ จ่อกันอยู่ตลอดเวลา   

นี่เรียกว่านักรบ ห้องน้ำไม่มีอะไร มีแต่ที่จำเป็น

เท่านั้นนอกนั้นไม่มี อันนี้ ในห้องน้ำมีทุกสิ่งทุก

อย่างเหมือนเครื่องประดับประดาตกแต่ง ..   

ดูแล้วอิดหนาระอาใจนะ พึ่งมาพูดนี่ละ ไม่เคย

พูดนะนี่ .. สำหรับพระทั่วๆ ไป มันปล่อยอาลัย

ตายอยากแล้วแหละ ที่ยังจะพอมีหวังหายใจ  

ฝอดๆ อยู่บ้างคือพระกรรมฐาน .. 

ศาลานี่ (ศาลาใน) ศาลาหลังนี้ก็ ๔ หน

แล้วนะ เขามาขอรื้อสร้างใหม่บ้าง ขอยกศาลา

ใหม่บ้าง ยกขึ้นเราก็ไม่ให้ยก สร้างก็ไม่ให้สร้าง 

ขยายใหม่เราก็ไม่ขยาย จึงอยู่อย่างนี้ .. เขาก็

อยากจะมาทำใหม่ให้ เราก็ไม่เอา ตีเพดานให้ 

เราก็ ไม่ ให้ตี นั่น นี้มันเหมาะแล้ว พอดีแล้ว   

โก้หรูไปอะไรเรื่องโลกๆ ให้ โก้หรูอยู่ภายใน  

หัวใจซิ ใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจ   

นั่น ของอัศจรรย์อยู่ตรงนั้นต่างหาก ไม่ได้อยู่

กับหินกับทรายกับอิฐกับปูนกับเหล็กหลา  

อะไรนี่ .. ทำพออยู่ได้ พอ… 

ยกศาลา (ใน) ศาลาหลงันีแ้ตก่อ่นเตีย้ๆ นะ 

นีย่กขึน้แลว้ เขามาขอสรา้งใหมเ่ราไมเ่อา สรา้ง

อะไรๆ ไม่เอาทั้งนั้น สุดท้ายก็เลยมายกศาลา

หลังนี้ขึ้นเป็นสองชั้น ชั้นบนชั้นล่างอยู่มา   

(เช่นปัจจุบัน) .. แล้วคนก็อยู่ข้างล่าง แล้วแขก

คนมาก็ ให้นอนข้างบน ก็เท่านั้นล่ะ สำหรับ  

วัดป่าบ้านตาดเวลานี้มันก็เลอะเทอะแล้ว ..   

มีความจำเป็นตั้งแต่เราช่วยบ้านช่วยเมือง   

แขกคนพระเณรไปมาทั้งวันทั้งคืน ทีนี้การงาน

เท่าไรมันก็ทำไปเรื่อย ไอ้เราไม่รู้นะเขาทำ   

เขาทำของเขาเองเราไม่รู้ สุดท้ายก็เลยเป็น

ศาลาเดือนเก้าไปเลย .. 

 

๑. 
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(๑) ทางจงกรมขององค์หลวงตาในป่า

อยู่ ทางด้ านหลั งกุฏิของท่ านราว

๑๕เมตรต่อมาองค์ท่านชราภาพมาก

ขึ้นจึงได้ปูพื้นซีเมนต์เพื่อป้องกันการ

ลื่นล้ม

(๒) และเมื่อชราภาพมากขึ้นอีกจึง

สร้างทางจงกรมบนกุฏิ

(๓) สภาพเมื่อปรับยกกุฏิแล้ว องค์-

ท่านใช้ทางจงกรมด้านล่างจนกระทั่ง

วาระสุดท้าย

๒. ๓. 

ภาพแห่งความสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ

ยกกุฏิด้านล่างเพื่อให้เป็นที่พักจำวัดขององค์หลวงตา
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แผนผังวัดป่าบ้านตาด 
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แปลนกุฏิหลวงตาชั้นบน

แปลนกุฏิหลวงตาชั้นล่าง

๑.กุฏิองค์หลวงตา

๒.พระตำหนักเจ้าฟ้าหญิงฯ

๓.ศาลาใหญ่

๔.เมรุ

๕.กุฏิชั่วคราวที่องค์หลวงตาพัก

(ระหว่างสร้างห้องปลอดเชื้อ)

๖.โกดังโรงทาน

๗.โรงน้ำร้อน

๘.ศาลาใน

ผังกุฏิองค์หลวงตา 
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อาสนะขององค์หลวงตาภายใน

บริเวณด้านล่างศาลาวัดป่าบ้านตาด
จุดแสดงเขตพัทธสีมาของวัดป่าบ้านตาด 

ถ่ายเมื่อวันที่๒๗มกราคม๒๕๑๑

ชั้นบนศาลาวัดป่าบ้านตาด
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ศาลาใหญ ่บรเิวณหนา้วดั เขามาขอไมรู่ก้ีค่รัง้  

กี่หน คราวนี้บริษัทกระทิงแดงกับเสี่ยกิมก่าย  

ยกทัพมาขออีก เราพิจารณาเหตุผลเลย

อนุญาตให้สร้างศาลาใหญ่ (สร้างต้นปี ๒๕๔๔) 

แต่ไม่ให้มีปูชั้นนั้นชั้นนี้ เป็นห้องเป็นหับไม่ให้มี 

ให้โลง่ไปหมดเลย เขากะความยาวมา ๕๕ เมตร 

ความกว้าง ๑๕ เมตร เราพิจารณาเหตุผล

เรียบร้อยแล้ว เราก็อนุญาตให้เลย เวลาเรา

อนุญาตฟาดเสีย ๖๐ เมตร กว้าง ๓๐ เมตร 

เขายิ่งพอใจใหญ่เลยนะ ขนาดนั้นมันถึงพอคน 

เพราะสถานที่นั่ น เป็นสถานที่ จะรวมงาน   

งานแต่ละครั้งคนจะนั่งได้หมด .. เราเคยคิด

เมื่อไรว่าเราจะสร้างอย่างนั้น แต่มันก็เป็น

เพราะสิ่งเกี่ยวข้องมันเกี่ยวโยงกันมา การช่วย

ชาติบ้านเมือง ประชาชนมามากมาน้อยทั่ว

ประเทศไทยก็เข้ามาที่นี่ ผู้เกี่ยวข้องกับบุญ-  

คุณประโยชน์แก่ชาติแก่ตัวเอง แล้วก็ต้อง  

เข้ามาหาสถานที่ที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นที่

ตายใจได้ เช่น วัด สถานที่นี้ก็คือวัดป่าบ้านตาด 

ครั้นเวลามาคนเต็มท้องนา ฝนตกฟ้าลงเปียก-

ปอนงอมแงม ดูแล้วดูเล่า มันจะอดคิดได้ยังไง

คนเรา เมื่อก่อนเราตัดขาดสะบั้นๆ นะ มาสร้าง

ไม่ได้ คิดดูซิศาลาหลังนี้ (ศาลาใน) เขาจะมา

ขอสร้างถึง ๔ หนนะ ดุกันแหลกเลย... 

กุฏิในวัดก็ไปถือกรรมสิทธิ์เหมือนอย่าง

ทางโลก .. นีก่็ไดย้นิตามวดัตา่งๆ ครบูาอาจารย์

ท่านก็เคยพูดด้วยความอิดหนาระอาใจให้ฟัง   

ก็เป็นผลที่เราคิดไว้แล้วทั้งนั้น ก็ไม่ทราบจะค้าน

ยังไง .. เกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่เข้าไปอยู่  

ในวัด สร้างความไม่สงบขึ้น สร้างความทะเลาะ

เบาะแว้งกันขึ้น สร้างเรื่องสร้างราวขึ้น ยุ่งไป

หมดนะ กฏุหิลงัไหนไปสรา้งแลว้กถ็อืกรรมสทิธิ์ๆ  

ใครไปแตะไม่ได้ นั่นฟังซิ .. นิสัยของโลกเอามา

ใช้ในวัดมันก็ขวางวัดล่ะซิ ไม่ขวางยังไง เพราะ

วัดไม่ ได้ เหมือนโลก แต่เอานิสัยโลกมาใช้   

ของใครกล็อ็กกญุแจ เวลาไป ตดิหา้มไวด้ว้ยวา่  

‘ไม่ให้ใครมาอยู่ไม่ให้ใครมาเกี่ยวข้อง’ นั่นฟังซิ 

มีเท่าไรก็มาเป็นของใครของเราเป็นเจ้าอำนาจ

อยู่นั้นหมด 

ทีเ่ราไม่ใหท้ำกเ็พราะคดิเรือ่งเหลา่นีแ้ลว้นี ่

ทำแล้วเป็นจริงๆ ถ้าอนุญาตก็เป็นอย่างนั้น

จริงๆ เราจึงไม่อนุญาตให้ทำ ใครจะมาขอสร้าง

ขนาดไหนก็ตาม เป็นคนใหญ่คนโตขนาดไหน  

ไม่สำคัญยิ่งกว่าเหตุผลคืออรรถคือธรรม  

ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ตัวอย่างเรือนพักอุบาสิกา

ตัวอย่างเรือนพักอุบาสก

‘เอ้ามาอยู่เลยวัดนี้คนเคยมาอยู่กันมาก

แลว้ไมม่อีะไรแหละไมจ่ำเปน็ตอ้งสรา้งอะไรแหละ

มาอยูเ่ลยอยู่ได้เขาคบัเรากค็บัเขาแคบเรากแ็คบ

เขาแนน่เรากแ็นน่ เขาลำบากเราก็ลำบาก ไม่มี

ใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแหละ’  
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กำแพงวัด
๑
 นี้จะเป็นประโยชน์กั้นสัตว์  

พวกแมวนี้ตลอดไป แล้วสัตว์ในวัดนี้ก็จะค่อย

งอกเงยขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งคือพวกกระแต   

ลูกกระต่ายนี้อันตรายมาก .. คลองหน้าวัดนี่

ขดุลอกออกแลว้ ทนีีข้ยะมนัเตม็ เราทำฝายนำ้-

ล้นนี้น้ำจะขึ้นมาก เพราะฉะนั้นจึงต้องขนขยะ

ออกให้หมด เวลาน้ำมามากจะได้ ใสสะอาด   

วัดได้อาศัยนี่ละ .. อย่าว่าแต่ในวัดเลยทางบ้าน

ก็มาใช้ ได้ สระนั้นใช้ ได้ตลอด .. คือเราเห็น

ความจำเป็นของสัตว์ ว่าไม่มีน้ำแถวนี้ ไม่มีเลย 

ก็เลยให้เขามาขุดสระ สระที่มีอยู่ทุกวันนี้ .. 

เวลาหน้าแล้งก็ได้อาศัยนั้นกินใช้กัน เราทำไว้  

เพื่อควาย…” 

วัดนี้ไม่มีโบสถ์ ไม่มีเมรุ 
 

กลางปี พ.ศ. ๒๕๒๒ องค์ท่านกล่าวกับ  

พระเณรเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์ภายในวัดว่า  

“…มีเจ้าศรัทธาท่านหนึ่ง
๒
 จะถวายเงิน  

เพื่อสร้างโบสถ์ทั้งหลัง เรายังไม่อาจรับได้   

เคยมีบ้างไหมในประเทศไทย และองค์ ไหน  

ที่มีผู้ถวายเงินสร้างโบสถ์ทั้งหลังแล้วไม่รับ 

นอกจากขรัวตาวาสนาน้อยนี้เท่านั้นจึงไม่อาจ

รับได้  

ที่ ไม่อาจรับได้นั้นก็มีเหตุผลเหมือนกัน .. 

ความจริงหลักธรรมที่ เราเล็งอยู่ยึดถืออยู่   

กราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจและเทิดทูนสุดจิต

สุดใจอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งที่ ใหญ่โตมาก  

ยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกธาตุ  

สิ่งเหล่านั้น เราไม่ได้เทิดทูนเหมือนธรรม 

เพราะเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยไปเป็นวันๆ 

เท่านั้น ส่วนธรรมเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่ต้องรัก

สงวน  

เรื่องการสร้างโบสถ์สำหรับวัดนี้ยังไม่มี

ความจำเป็น สิ่งใดที่จำเป็นก็ทำสิ่งนั้น เช่น 

จิตตภาวนาเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่ง การทำ

อุโบสถสังฆกรรมทำที่ ไหนก็ ได้ ตามร่มไม้  

ชายเขาที่ ไหนก็ได้ ไม่ขัดข้องอะไร ตามหลัก

พระวินัยจริงๆ แล้ว ไม่มีอะไรขัดข้อง การสร้าง

โบสถ์สร้างวิหารควรให้เป็นที่เป็นฐานที่เหมาะ  

ที่ควร ไม่ใช่จะสร้างดะไปหมด .. 

การสรา้งโบสถห์ลงัหนึง่เปน็ยงัไง นบัตัง้แต่

เริ่มแรกตกลงกับช่างในการสร้างโบสถ์เป็น  

ยังไง ถนนหนทางเข้าไปในวัดจนถึงบริเวณ  

ที่จะสร้างโบสถ์จะต้องเปิดโล่งตั้งแต่บัดนั้น  

จนกระทั่งถึงวันสร้างโบสถ์สำเร็จ ต้องบุกเบิก

ไปหมดยิ่งกว่าโรงงาน คนงานก็ต้องมีทั้งหญิง

ทั้งชายจำนวนมากมายที่จะเข้ามานอนกองกัน

อยู่นี้ ทั้งช่างทั้งคนงานไม่ทราบมาจากแห่งหน

ตำบลใด  

บางรายหรือส่วนมากก็ ไม่เคยรู้เลยว่า

ศาสนาเป็นอย่างไร พระเณรในวัดท่านปฏิบัติ

อย่างไร แล้วเขาจะมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยพอเป็นความสงบงามตาแก่พระเณร

ในวัดได้ยังไง มันต้องเหมือนกับเอายักษ์  

เอาเปรตเอาผีเข้ามาทำลายวัดนั่นเอง 

ในขณะที่เปิดโอกาสตกลงกันเรียบร้อย

แล้วนั้นน่ะ ไม่ว่าผู้คนหญิงชายรถราต่างๆ   

ต้องเข้าต้องออกกันตลอดเวลา ประตูวัดปิด  

ไม่ได้เลย และสถานที่ที่จะสร้างโบสถ์ขึ้นมาให้

เป็นของสง่างามแก่วัดแก่พระสงฆ์ ในวัด   

แต่พระเณรกลับตายกันหมดจากจิตตภาวนา 

จากมรรคผลนิพพาน ที่ควรจะได้จะถึงจาก

สมณธรรม... คือ จิตตภาวนา แล้วจะเอาอะไร

มาเป็นความสง่างามอร่ามตา  

‘ลองพิจารณาดูซิ นี่ เราคิดอย่างนั้น

และพูดอย่างนี้นะ จะเป็นความคิดผิดพูดผิด

หรือถูกประการใดบ้าง?’...” 

๑
 
กำแพงรอบวัด สูง ๒.๕ เมตร ยาวตลอดอาณาเขตของวัดทั้งสิ้น ๑,๘๘๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ลักษณะเป็นกำแพง  

 คอนกรีตเสริมเหล็ก มีประตูเหล็กโปร่งกว้าง ๔ เมตร อยู่หน้าวัดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และประตูกว้าง ๒ เมตร อยู่หลังวัดด้านทิศใต้ 

๒
 
เป็นบุคคลสำคัญระดับประเทศ 

กำแพงสมัยดั้งเดิมของวัด

สระน้ำในบริเวณวัด
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กิ่งไม้แห้งที่หักทิ้งไว้ ในป่าถูกรวบรวมไว้เป็นไม้ฟืนเพื่อเป็น

เชื้อเพลิงในการต้มน้ำฉันน้ำใช้น้ำซักน้ำย้อมผ้า

โรงปั่นไฟ

สิ่งก่อสร้างอีกอย่างหนึ่ง หากไม่มีความ

จำเป็นจริงๆ องค์หลวงตาไม่ส่งเสริมให้สร้างขึ้น  

ในวัด คือ เมรุ ซึ่งท่านให้เหตุผลไว้ ดังนี้ 

“...สักกาโร ปุริสัง หันติ มันฆ่าคน ใคร

ได้มาก็นับห้านับสิบละซี ได้มานับเท่านั้นนับเท่า

นี้ สุดท้ายนับแต่เงินไม่ได้นับธรรมละซิ ไม่ได้หา

ธรรม ยิ่งมีเมรุวัดไหนด้วยแล้วนั่นล่ะวัดนั้นล่ะ

เป็นวัดแหลกเหลวหมดเลย ไม่มีชิ้นดีแหละ พูด

ได้เต็มปากนับแต่เงินทั้งนั้นวันยังค่ำคืนยังรุ่งจะ

เป็นอะไรไป นับอรรถนับธรรมที่ไหน พูดให้เต็ม

ปาก โลกมันเต็มเปาจะว่าไง ไม่ให้พูดเต็มปาก

ได้เหรอ นี่ใครจะมานิมนต์ให้ ไปฉันที่ ไหนเราไม่

ให้ ไป วัดนี้ ไม่ให้ ไปเราตัดไว้หมดเลย เพื่อให้

พระได้บำเพ็ญภาวนา เมื่อได้คุณงามความ

ดีแล้วพระกับโยมแยกกันไม่ออก โลกกับธรรม

แยกกันไม่ออก  

พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชใคร

ติดตามพระองค์ เวลาเป็นศาสดาเอกของโลก 

ใครทำประโยชน์ ให้แก่ โลกได้มากยิ่ งกว่า

พระพทุธเจา้ไมม่ ีนัน่ฟงัซ ิแยกกนัออกไหมละ่...” 

เครื่องใช้ไม้สอยตามเหตุผล 
 

องค์ท่านแสดงธรรมกล่าวให้เห็นถึงหลัก

ปฏิบัติของวัดและเครื่องใช้ ไม้สอยภายในวัด  

อันเหมาะสมแก่บรรพชิต ดังนี้ 

“…เก้าอี้เราก็ ไม่ ให้มี . . ให้ระวังนะมี

พระพุทธรูปใหญ่อยู่ที่ ไหน หามายุ่งมากนัก   

คนนัน้กถ็วายพระพทุธรปู คนนีถ้วายพระพทุธรปู   

เลยเกลื่อน พระก็เกรงใจจะว่าไง รับไว้ๆ เลย

เกลื่อนตั้งแต่เศษเหล็กเศษทอง หัวใจคนไม่ได้

เป็นทอง ทำอย่างสบายๆ คิดอย่างง่ายๆ   

คิดแล้วไปซื้อพระพุทธรูป เขาขายแล้วเอามาให้

พระแบกหามพระพทุธรปูเตม็ (ไปหมด) อยา่ทำนะ  

สำนักเรา ให้เป็นขึ้นมาที่นี่นะ พระพุทธรูป  

เป็นเครื่องหมายแห่งการเคารพบูชา แต่ความ

เอาจริ ง เอาจั งแล้วจะน้อมเข้ ามาสู่ จิ ต ใจ   

ปฏิบัติสำรวมระวังใจเจ้าของ.. 

เขาจะถวายรถยนต์ เอามาทำไมรถ  

เต็มแผ่นดิน จะขึ้นคันไหน ลูกศิษย์คนไหน  

เขาพร้อมเสมอ อยากให้ขึ้นรถเขา เรามีเหตุ  

มีผลทุกอย่างที่ห้ามอะไร พระหามาอะไรหารถ 

ไม่ ใช่ฆราวาสนี่ . . อันนี้ เป็นเรื่องของโลก  

เขาใช้กัน พระเป็นเพียงอาศัยความสะดวกไป

กับเขาเท่านั้น จะมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัว

ของตัว เป็นเจ้าของรถของราขึ้นมามันก็เหมือน

โลกเขาน่ะซิ .. 

ไฟฟ้า เขาจะเอาเข้ามาเราก็ห้ามมานาน

แล้ว นี่ถ้าเอาไฟเข้ามา ลองดูซิ สิ่งที่แอบแฝง

เข้ามา ที่จะตามเข้ามาให้วัดเสีย มาฟุ้งเฟ้อ

เห่อเหิมกันเต็มวัดวาเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด   

ไม่ทราบว่าวิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น จะแอบตามกัน

มา... 

โทรศัพท์ ก็จะมาติดขึ้นอีก. . . มาขอ   

๒ ครั้งแล้วนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดมาติดต่อ  

เรา จะขอตั้งโทรศัพท์ที่วัด เพื่อการติดต่อ 

สะดวก... นี้เราก็ไม่เอา เพราะผลประโยชน์ที่จะ

ได้มีเพียงนิดเดียวผลเสียที่ตามมานี้มากต่อ  

มากพรรณนาไม่จบไม่สิ้นเลย 

สมควรแล้วเหรอจะเอาช้างแลกแมว   

มันจะกริ๊งกร๊างๆ ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาเลย   

ทางไหนก็ โทรมา ผู้รับสายหนีไปไหนไม่ ได้

แหละ...  

วันหนึ่งๆ จะเข้ามาเท่าไร แม้แต่มาจังหัน

มาวัดมาวาก็โทรเข้ามา... อย่าว่าแต่ข้างนอกจะ

โทรเข้ามาเลย ข้างในนี้ก็เป็นบ้าไปเลยแหละ 

โทรแหลก นั่นฟังซิ 

เราก็ ให้ เหตุผลกับผู้ว่าฯ ไป ก็อุดรฯ   

กับวัดนี้ ไม่เห็นไกลกัน มีเหตุผลอะไรมีความ

จำเป็นอะไร รถวิ่งไปหาครู่เดียวก็ได้... ความมี

โทรศัพท์เป็นความเสียหายมากมาย แล้ว  

พระเณรจะคึกคะนองขึ้นอีก เราว่ายังงี้เลย   

จึงไม่ยอมให้ตั้ง  

‘ทุกสิ่งทุกอย่าง เราคิดด้วยเหตุผลทั้งนั้น

ไม่ว่าจะอนุญาต ไม่ว่าจะห้าม .. เอ้า! ให้ค้าน

มา ว่างั้นเลย ถ้าเหนือนี้เรายอมรับ ไม่ว่าใคร

ก็ตามถ้าไม่เหนือแล้ว เราไม่ทำนะ .. ไม่ใช่เรา

มีทิฐิมานะไม่ ให้ทำนะ เราต้องการเหตุผลนี่

รักษาศาสนาก็ต้องรักษาด้วยเหตุด้วยผล

อะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับวาศาสนา

พระเณร ก็ต้องมีเหตุผลซิ ทำแบบสุ่มเดา

ได้เหรอ’…”

<<เตาเผาขยะแบบเรียบง่าย



โรงน้ำร้อนเป็นที่ฉันน้ำร้อน

น้ำปานะของพระเณรในช่วงบ่าย

สร้างเสร็จในปีพ.ศ.๒๕๐๗กว้าง

๘เมตรยาว๘เมตรเสา๑๖ตน้

ลักษณะทั่วไปเสาไม้ตั้งบน

ตอม่อคอนกรีตพื้นเป็นดินมุมหนึ่ง

ยกพื้นไม้ใช้ฝาไม้กั้นเป็นห้อง

เก็บของหลังคาทรงหน้าจั่ว

มุงสังกะสีพร้อมเตาไฟก่อด้วย

คอนกรีตมีปล่องควัน๒เตา

สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๒๒
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ข้อวัตรปฏิบัติวัดป่าบ้านตาด

วัดป่าบ้านตาด ตั้งอยู่ ณ ตำบลบ้านตาด 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่กำแพง

ล้อมรอบ ๑๖๕ ไร่ ๑๕ ตารางวา (พื้นที่ ใหม่ 

๓๑๗ ไร่) ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ 

ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ 

รอบๆ เป็นที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำดี ทำนาได้ผลดี

กว่าที่อื่น สภาพภายในเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

อันสงบเรียบง่าย  

ด้วยเหตุที่มีกำแพงล้อมรอบบริเวณอย่าง

มิดชิด จึงรักษาต้นไม้และสัตว์ป่าให้รอดพ้นจาก

การทำลายหรือการลักลอบเข้ามาฆ่าสัตว์ ใน

บริเวณได้ บรรยากาศในเขตอภัยทานแห่งนี้  

จึงร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ และ

เป็นที่พึ่งพิงอันอบอุ่นและปลอดภัยแก่สัตว์น้อย

ใหญ่หลากชนิด อาทิ ไก่ป่า กระรอก กระแต 

แย้ นก ฯลฯ ที่นั้นคือ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อก้าวย่างเข้าสู่บริเวณวัด จะสัมผัส  

กับความร่มรื่นชุ่มตาเย็นใจกับธรรมชาติของป่า 

ได้ยินเสียงของแมลงมีปีกหมู่ใหญ่ร้องเสียงก้อง

กังวานสนั่นไพรในบางฤดูกาล ปะปนด้วยเสียง

ขันของไก่ป่าซึ่งออกเที่ยวหากินอย่างแข็งขัน

ชนิดไม่มีวันหยุดงานเหมือนมนุษย์เรา  

ครั้นเดินต่ออีกประมาณ ๕๐ เมตร จะพบ

ศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นศาลาไม้

เนื้อแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังใหญ ่ และมเีพยีง

หลังเดียวในวัดนี ้ เดิมทีเป็นศาลาชั้นเดียว  

ยกพื้นเตี้ย แต่ภายหลังถูกยกให้สูงขึ้น เพื่อใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น  

ด้านบนศาลานั้น เป็นที่ประดิษฐาน   

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัด 

ชั้ นต่ างระดับที่ ใช้ สำหรับตั้ งพระพุทธรูป   

บนชั้นมีรูปถ่ายของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์

หลวงปู่มั่น ดังนี้  

หลวงปูข่าว วดัถำ้กลองเพล หลวงปูแ่หวน 

วัดดอยแม่ปั๋ง หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร 

ท่านพ่อลี วัดอโศการาม ด้านหลังพระพุทธรูป

บนฝาผนงัมรีปูถา่ยของ หลวงปูเ่สาร ์ หลวงปูม่ัน่ 

อยู่ด้านขวา สำหรับด้านซ้ายของพระพุทธรูป   

มีพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวง- 

วชิรญาณวงศ์ และท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์  

องค์หลวงตาไม่ให้มีชื่อวัดป่าบ้านตาดในที่ใดเลย องค์ท่านให้เหตุผลว่า “วัดกรรมฐาน เป็นที่สงบ สงัด วิเวก เหมาะแก่การ

ภาวนา เพื่อความสงบใจ ไม่ควรเขียนป้ายบอกให้คนแห่ไปเที่ยวชม ถ้าทางวัดทำป้ายเองไม่เหมาะ แต่ถ้าทางบ้านเมืองเขา

จัดทำขึ้นเองก็เป็นเรื่องของเขา” 
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ตู้ด้านขวาของพระพุทธรูปนั้น เป็นที่

ประดิษฐานอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น รวมทั้ง  

อัฐิธาตุของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ 

องค์หลวงตาใช้สถานที่ชั้นบนของศาลา

แห่งนี้ แสดงธรรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัด 

ตลอดจนเป็นที่ประชุมทำสังฆกรรมร่วมกัน เช่น 

ลงอุโบสถ อธิษฐานเข้าพรรษา สวดปวารณา 

และกรานกฐิน เป็นต้น  

ด้านล่างศาลานั้นใช้ เป็นที่สำหรับฉัน  

จังหัน นอกจากนั้นองค์หลวงตายังใช้เป็นที่

แสดงพระธรรมเทศนา และปฏิสันถารกับ

ศรัทธาฆราวาสญาติโยม ที่มาจากทุกสารทิศ

อย่างไม่ขาดสายไม่เว้นแต่ละวัน 

 

 

 

ป้ายที่เขียนไว้ว่า “ที่นี้เป็นวัด เป็นสถานที่

ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไม่มีกิจจำเป็นไม่ควร

มาเที่ยวเพ่นพ่าน” เพื่อให้มาวัดแล้วมีความ

สำรวมระวงัใจ เฉพาะอยา่งยิง่มาดวูดัปา่บา้นตาด

ว่าเป็นอย่างไร ท่านดำเนินอย่างไร พระมีหลัก

มเีกณฑม์ธีรรมวนิยั มคีวามพน้ทกุขเ์ปน็จดุหมาย

ปลายทาง เหมือนพวกระเกะระกะไหม มาไม่มี

หลักมีเกณฑ์ในใจเลย หัวใจที่สว่างจ้ากับใจที่จม

อยู่ ในมูตรในคูถ คือกิเลสตัณหาทั้งหลายนี้  

มันดูกันไม่ได้ ต่างกันราวฟ้ากับดิน ภาษาธรรม   

เราอยู่กับธรรม พระปฏิบัติท่านมีสติสตัง   

มันรำคาญหนักเข้าเลยติดประกาศไว้  

ป้ายประกาศธรรมออกให้รู้กันเสียบ้าง 

ธรรมพระพุทธเจ้า ธรรมพระอรหันต์เป็นยอด

ธรรมทั้งนั้น 

 

 

 

ที่พักของพระภิกษุสามเณรแต่ละรูป   

เป็นร้านเรียบง่ายคล้ายกระต๊อบเล็กๆ พอแก่

การบังแดดฝนหรือลม และเพื่อป้องกันการ

รบกวนจากสัตว์เลื้อยคลาน หรือกันความชื้น

จากพื้นดินและอื่นๆ จึงยกร้านให้สูงขึ้นจากพื้น

ประมาณ ๑-๑.๕๐ เมตร 

ร้านมีขนาดเพียงพอสำหรับนอนคนเดียว 

มีหลังคาสังกะสี ผนังทั้ง ๔ ด้านใช้ผ้าแป้งดิบ

หรือจีวรเก่าๆ ขึงแทนฝา เพื่อกันลมกันฝนและ

ใช้มุ้งกลดกันยุง ภายในใช้เก็บบริขารที่จำเป็น

ของพระภิกษุสามเณร เช่น บาตร กลด ไตร-

จีวร เสื่อ ผ้าห่ม ตะเกียง เทียนไข หนังสือ

ธรรมะและของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ  

ด้านหัวนอนจะมีพระพุทธรูปหรือรูป  

ครูบาอาจารย์ติดไว้เพื่อกราบไหว้บูชาเป็น  

อนุสติและเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญภาวนา 

รอบๆ ร้านมีบริเวณพอเหมาะไม่กว้างจนเกินไป 

ทุกๆ ร้านมีทางเดินจงกรมอย่างน้อย   

๑ สายอยู่ใกล้บริเวณ และมักทำไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่ 

ทางจงกรมมีขนาดกว้างประมาณ ๑ เมตร   

ยาวประมาณ ๒๕-๓๐ ก้าวเดินปกติ ในยาม

ค่ำคืนขณะเดินจงกรมจะใช้ โคมเทียนจุดสว่าง

พอมองเห็นทาง ร้านเหล่านี้กระจายอยู่ทั่ว

บริเวณภายในวัดทั้งในเขตกำแพงชั้นในและ

กำแพงชั้นนอก แต่ละร้านจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว 

เพื่อให้มองไม่เห็นกัน  

ทางทีจ่ะเขา้ไปถงึรา้นเปน็ทางแคบคดเคีย้ว

เลี้ยวลด ซึ่งทำให้มองเห็นร้านได้ยาก พระเณร  

ที่เข้าพักในร้าน จึงเหมือนเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่ง 

ท่ามกลางป่าลึกเพียงองค์เดียว อันเป็นโลกแห่ง

ความสงบร่มเย็น ไกลจากเสียงรบกวนใดๆ   

ทั้งปวง จึงสัปปายะ สะดวกในการบำเพ็ญ  

สมณธรรม  

สำหรับกุฏิที่มีฝาผนังทำด้วยไม้ถาวร   

มีประมาณ ๑๐ กว่าหลัง โดยมากเป็นกุฏิของ

พระเถระ ภิกษุสูงอายุ หรือกุฏิรวมของฆราวาส

ที่มาพักภาวนาชั่วคราวช่วงสั้นๆ ซึ่งมีแนวเขต

จัดแยกออกจากกัน ระหว่างพระภิกษุสามเณร 

ฆราวาสชายและหญิงอย่างเป็นระเบียบ 

  

กุฏิที่พักของพระเณร

ประกาศที่นี้เป็นวัด

องค์พระประธานประดิษฐานบนศาลาวัดป่าบ้านตาด 
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 << ก่อนรุ่งอรุณ 

 พระเณรจะมา 

 จัดเตรียมอาสนะ  

 สำหรับฉันภัตตาหาร 

 << องค์หลวงตาขณะ   

 เดินจงกรมบนศาลา   

 (ในยุคที่ยังไม่ได้ยก ๒ ชั้น) 

องค์หลวงตานำบิณฑบาตที่วัดป่าบ้านตาด >>  
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กิจวัตรประจำวันพระเณร
            

กิจวัตรหลักประจำวันของพระเณรก็คือ 

การนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม เพื่อฝึกฝนสติ

ปญัญา และชำระกเิลสตวัรอ้นรุม่กระวนกระวาย  

อยู่ภายในจิตใจให้เหือดแห้งไป ดังนั้นโดยปกติ

พระภิกษุสามเณรในวัดจึงไม่รับกิจนิมนต์ ไปฉัน

ในที่ใดๆ นอกวัด เพื่อให้มีเวลาอย่างเต็มเม็ด

เต็มหน่วยด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่เพียง

อย่างเดียว  

ในยามเช้า พระภิกษุผู้มีหน้าที่จะจัด

อาสนะองค์หลวงตาอย่างละเอียดประณีตด้วย

ความเคารพบูชายิ่ง  

ชว่งเชา้มดืกอ่นบณิฑบาตจะเปน็การเตรยีม  

สถานที่สำหรับฉันจังหัน โดยทั้งพระและเณร

ต่างช่วยกันทำความสะอาด จัดอาสนะ กระโถน 

ขัดถูพื้นศาลาด้วยกาบมะพร้าว ปัดกวาดศาลา

และบริเวณรอบๆ อย่างสามัคคีพร้อมเพรียง  

งานการทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านจะพยายาม

ทำอยา่งขนัแขง็ มสีต ิ และเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย

ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเน้นอยู่ เสมอ

ตลอดมา  

พอได้อรุณ วันใดที่ท้องฟ้าดูเป็นปกติ   

ไม่มีวี่แววว่าฝนจะตก ท่านจะครองจีวรซ้อน

สังฆาฏิ แล้วออกบิณฑบาตโดยพร้อมเพรียงกัน 

เดินมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านตาด ระยะทางไป

กลับประมาณ ๓-๔ กิโลเมตร ขากลับแวะ  

รับบาตรจากญาติโยมที่มาจากในเมืองและ  

ต่างจังหวัดบริเวณหน้าวัดอีกครั้งหนึ่ง  

เส้นทางเดินบิณฑบาตแต่อดีตม ี ๒ สาย  

พระสายแรกประกอบด้วยพระหนุ่มมีกำลังขา

แข็งแรง ต้องเดินออกกำลังไปไกลพอสมควร

ประมาณ ๒.๕ กม. ส่วนพระสายที่สองจะออก

เดินห่างจากสายที่ ๑ ประมาณ ๕-๑๐ นาที   

(ในช่วงที่องค์หลวงตาอายกุวา่ ๗๐ ป ี ท่านก็ยัง

คงเดินบิณฑบาตเข้าหมู่บ้าน โดยจะขึ้นไป

ดัดตนบนศาลาก่อนออกบิณฑบาตประมาณ   

๑๕ นาที จากนั้นจะเดินตามหลังพระที่ออก

บิณฑบาตไปก่อนทั้งสองสาย โดยทั้งสองสาย

จะไปหยุดรอที่ กม.๑ เพื่อจัดขบวนแล้วให้องค์-

หลวงตานำเดนิไปหมูบ่า้นตาดเปน็อตุราวฏั) 

ผู้ที่มาใส่บาตรก็เรียงรายอยู่หน้าบ้านของ  

ตน ทุกคนไม่ว่าผู้ ใหญ่เด็กพากันพนมมือนบไหว้  

ภายหลังฉัน ก่อนการแสดงพระธรรมเทศนา แสดงพระธรรมเทศนาตามอัธยาศัย องค์หลวงตาให้พรก่อนฉัน 

บิณฑบาตเป็นวัตร ฉันมื้อเดียวและฉันในบาตรเป็นวัตร เป็นธุดงควัตรหลัก  

ที่องค์หลวงตานำพาพระเณรวัดป่าบ้านตาดให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

พิจารณาก่อนฉัน 
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เมื่อแถวพระผ่านมา ปัจจุบันมีสายบิณฑบาต

เพิ่มอีกหนึ่งสายระยะทางใกล้กว่าสายที่ ๒   

ไม่มากนัก  

เมื่อองค์หลวงตาชราภาพมากขึ้นท่านก็

บิณฑบาตย่นเข้าๆ ให้พอเหมาะกับกำลังธาตุ-

ขันธ์ที่อ่อนลง ระยะต่อมาก็เมตตาบิณฑบาต

บริเวณหน้าวัดเท่านั้น องค์ท่านฝืนธาตุขันธ์

โปรดญาติโยมเช่นนี้อยู่หลายปีทั้งๆ ที่ต้องรับ

และเทบาตรสลับไปสลับมาจำนวนมากเป็น

ร้อยๆ บาตรทีเดียว และในที่สุด...วันหนึ่งองค์-

ท่านก็ล้มลงขณะบิณฑบาตนั่นเอง  

ป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ องคห์ลวงตาออกบณิฑบาต  

ภายในสวนแสงธรรมตามปกติ ต่อมาเนื่องจาก

ผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญใส่บาตรเป็นจำนวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ท่านต้องถ่ายบาตรเป็นร้อยถึง  

สองร้อยกว่าครั้งต่อวัน การก้มและเงยศีรษะ

บ่อยๆ ทำให้เวียนศีรษะ (ระยะนั้นองค์ท่าน  

อายุ ๘๔ ปีแล้ว) ในเมื่อธาตุขันธ์ ไม่อำนวย   

องค์หลวงตาจึงงดการบิณฑบาตและให้พระ

อปุฏัฐากนำบาตรขององคห์ลวงตาออกรบับาตร

แทนโดยในช่วงเวลาเดียวกันนี้องค์ท่านจะไป

เดนิจงกรมทา่นกลา่ววา่จะเปน็ประโยชนม์ากกวา่ 

เมื่อเสร็จจากบิณฑบาต พระเณรและ

ฆราวาสต่างช่วยกันจัดอาหารหวานคาว  

เป็นหมวดหมู่ ใส่ถาดไว้ เพื่อให้ญาติโยมทั้งที่  

มาพักปฏิบัติธรรมและที่มาทำบุญตอนเช้า  

ได้รับประทานหลังพระฉันเสร็จแล้ว  

เมือ่พระเณรจดัอาหารเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 

องค์หลวงตาจะอนุโมทนาให้พร จากนั้นพระ

เณรท่านจะพิจารณาอาหารในบาตรก่อนด้วย   

ปฏิสังขาโย นิโสฯ เสร็จแล้วฉันในบาตร  

ด้วยอาการสำรวม เงียบกริบ เหมือนไม่มีใคร  

รับประทานอาหารอยู่ในบริเวณนั้น  

เสร็จการฉันเช้าแล้ว ผู้มาทำบุญเช้า

พร้อมใจกันฟังเทศน์จากองค์หลวงตา หลังฟัง

เทศนเ์สร็จญาติโยมพากันกลับ  

สำหรับพระเณรต่างองค์ต่างกลับร้าน

ที่พักปฏิบัติธรรม มีการเดินจงกรม นั่งสมาธิ

ภาวนาตลอดวัน อาจมีการพักผ่อนบ้างแล้วแต่

ความอุตสาหะพยายามของแต่ละองค์ 

ช่วงเวลาบ่าย เป็นเวลาที่พระมารวมกัน

ฉันน้ำร้อนหรือน้ำปานะที่ โรงไฟหรือโรงต้ม-  

น้ำร้อนแค่ช่วงเวลาสั้นๆ สัก ๑๕–๓๐ นาที   

อนัเปน็การพกัเหนือ่ยจากการภาวนา เสรจ็จากนี ้ 

กแ็ยกยา้ยเขา้ทีภ่าวนาตอ่ จนถงึในชว่งประมาณ  

ปัดกวาดบริเวณกุฏิ ทางเดิน และรอบศาลา 

ใช้กะลามะพร้าวขัดถูพื้นแล้วจึงปัดกวาด 

พระเณรช่วยกันเติมน้ำให้เต็มภาชนะในบริเวณต่างๆ ของวัด ในอดีตใช้วิธีโยกน้ำดังภาพซ้าย 

(บนซ้าย) ฉันด้วยความสำรวม 

(บนขวา) ที่ล้างบาตร 

(ซ้าย) ทำความสะอาดบริเวณศาลา ชำระล้างแก้ว

กระโถน และภาชนะต่างๆ ภายหลังจบการแสดงธรรม 
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บ่าย ๓ โมง พระเณรพร้อมเพรียงกันออกมาทำ

ขอ้วตัรปดักวาดรา้นและบรเิวณทางเดนิ ตลอดถึง

รอบศาลา จากนั้นขัดถูทำความสะอาดพื้น

ศาลา เติมน้ำล้างเท้าบริเวณรอบศาลาและ  

ในห้องน้ำห้องส้วมให้เต็ม 

ช่วงเวลาค่ำ เป็นช่วงเวลาที่พระเณร  

เข้าที่ เดินจงกรมนั่ งสมาธิภาวนาไหว้พระ  

สวดมนต์ตามอัธยาศัยเฉพาะตน ส่วนในระยะ  

ที่องค์หลวงตามีธาตุขันธ์แข็งแรงอยู่นั้นท่านจะ

เรียกประชุมเทศนาอบรมพระสัปดาห์ละครั้ง

โดยประมาณ ต่อมาระยะหลังเมื่อชราภาพ  

มากขึ้นก็เว้นการประชุมพระห่างออกไปเรื่อย

จนกระทั่งงดโดยสิ้นเชิงในปี ๒๕๓๙ เป็นต้นมา 

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวันเข้าพรรษาและ  

วันกฐินเท่านั้นที่ท่านยังคงเมตตาแสดงธรรม

อบรมพระในช่วงเวลา ๑๕ ปีสุดท้ายก่อน  

จะละขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน 

ทำความสะอาดห้องน้ำพระเณรและฆราวาส 

การซักและย้อมผ้ามักจะทำก่อนวันอุโบสถ  

การย้อมใช้น้ำแก่นขนุนที่เคี่ยวจนได้สีที่เหมาะสม 

หลังออกพรรษาตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ 

เป็นการตัดเย็บทำจีวรของพระภิกษุ เพื่อผลัดเปลี่ยนจีวร และผ้า

บริขารที่เก่าชำรุด 

การตากผ้า พระวินัยกำหนดให้ตากแดด

เมื่อแห้งต้องรีบเก็บ ขณะที่ตากให้เฝ้าผ้า

เพื่อป้องกันแมลงมากัดผ้า การทำดังนี้

เป็นการรักษาผ้า 
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การพับผ้าขององค์หลวงตานั้น พระผู้รับผิดชอบจะทำด้วยความเคารพ  

ละเอียดประณีตและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุด 

ขั้นตอนการพับผ้าสบง 

ขั้นตอนการพับผ้าอังสะ 

เมื่อพับเสร็จแล้ว  

จะพาดเตรียมไว้ให้องค์ท่าน  

หยิบใช้สอยได้โดยสะดวก 

การพับผ้าบริขารขององค์หลวงตา
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เมื่อพับเสร็จแล้ว  

จะพาดเตรียมไว้ให้องค์ท่าน  

หยิบใช้สอยได้โดยสะดวก 

ฝ่ายพระเณรผู้เป็นศิษย์ เมื่อได้มาฝึกวิชากับครูบาอาจารย์ชั้นนี้ซึ่งเปรียบ

เป็นครูมวยต่อสู้กับกิเลสชั้นเยี่ยมสุดยอดแล้ว ที่ไหนจะมายอมกิน ยอมนอน   

อยู่บนเขียงให้กิเลสมันสับยำแต่เพียงฝ่ายเดียว ครูมวยบอกเตะเป็นเตะ บอกต่อย

เป็นต่อย แม้ไม่บอกพระเณรในวัดก็ยังอยากจะลุกออกไปต่อสู้กับมันอยู่นั่นเอง

เพราะกิริยาอาการของครูมวยแสดงออกมาให้เห็นแม้ไม่พูดก็มีแต่ความเด็ดเดี่ยว

จริงจังทั้งสิ้น พระเณรวัดป่าบ้านตาดจึงพลอยได้ซึมซับความจริงจังอย่างนั้นติดตัว

มาบ้าง ดังปรากฏในช่วงที่มาศึกษาอยู่กับท่าน ความเพียรของพระเณรแทบทุกรูป  

ดูช่างอาจหาญ บางองค์อดอาหารคราวหนึ่ง ๑๐ วันบ้าง ๒๐ วันบ้าง ๓๐ วันบ้าง 

จนร่างกายผอมโซ บางองค์อดนอนตลอดทั้งคืน หรือหลายๆ คืน บางองค์  

นั่งสมาธิตลอดรุ่ง บางองค์เดินจงกรมตลอดรุ่ง ต่างองค์ต่างก็ทำความเพียรกันอยู่

อย่างเงียบๆ ที่กุฏิของตน ไม่ไปสุงสิงกับใคร แม้ทำกิจวัตรปัดกวาดก็มีแต่เสียง  

ปดักวาดเทา่นัน้ เสยีงพดูคยุกนัไมม่เีลย จนโยมทีม่าวดัพากนัสงสยัและไมเ่ขา้ใจวา่ 

ทำไมพระวัดนี้จึงไม่ยอมพูดคุยกับญาติโยม ขยับจะถามอะไรสักหน่อยท่าน  

ก็เดินเลี่ยงหนีไปเสีย แม้กับพระด้วยกันก็ไม่เห็นท่านคุยกัน ต่างองค์ต่างทำกิจวัตร

ของตนอยู่อย่างเงียบๆ ไม่ยอมพูดยอมจา มีชาวต่างประเทศที่ไม่รู้ข้อปฏิบัติเคยคิด

ไปไกลขนาดว่าพระวัดนี้คงไม่ค่อยถูกกัน แท้ที่จริงแล้วท่านพยายามใช้วิชามวย

ต่อสู้กับกิเลสด้วยการรักษาสติเจริญภาวนาอยู่ภายในเงียบๆ หากมัวแต่พูดคุยกัน

คงโดนคู่ต่อสู้เล่นงานหมดรูปเป็นแน่ 

สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ย้ำนักย้ำหนาก็คือ การที่ไม่ให้พระเณรคลุกคลีกัน   

ไม่ให้ไปมาหาสู่กันระหว่างกุฏิโดยไม่จำเป็น ให้เคร่งครัดตามหลักแห่งสัลเลขธรรม 

ให้ต่างองค์ต่างอยู่ด้วยความสงบ ปรารภความเพียรภาวนาอยู่ในที่ของตน แม้ใน

การพบปะพูดคุยกับญาติโยม ก็อนุญาตให้แต่เฉพาะพระเวรประจำศาลาเพียงหนึ่ง

หรอืสององคท์ีไ่ดร้บัการฝกึแลว้เทา่นัน้ หา้มไมใ่หพ้ระองคห์นึง่องคใ์ดเทีย่วเพน่พา่น  

อยู่บริเวณศาลา โรงน้ำร้อน หรือตามที่ต่างๆ โดยไม่มีความจำเป็น หากพ่อแม่  

ครูอาจารย์เดินไปพบเห็นดูเกะๆ กะๆ ขวางหูขวางตาขวางอรรถธรรมเข้าอย่างน้อย

สองหรือสามครั้ง พระเณรผู้นั้นเป็นต้องได้ถูกคาดโทษทัณฑ์เป็นแน่แท้  

 

 

 

 

คราวหนึ่งในฤดูหนาว องค์ท่านคาดคั้นเอากับพระเวรศาลารูปหนึ่งเมื่อเห็น

พระองค์หนึ่งออกมาเที่ยวเพ่นพ่านอยู่แถวโรงน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีลักษณะ

เหมือนกับจะออกมาผิงไฟเพื่อบรรเทาอาการหนาวอีกด้วยเพราะอยู่ใกล้บริเวณ  

เตาเผาไฟ องค์ท่านคาดคั้นเอาอย่างหนักว่า 

“ เมื่ อสั กครู่ นี้ เร า เห็นพระมา เที่ ยว

เพ่นพ่านแถวโรงน้ำร้อน ดูๆ จะมาผิงไฟนะ เรา

สั่งไว้รู้กันแล้วไม่ใช่หรือว่า ห้ามพระเณรออก

มาเที่ยวเพ่นพ่านแถวศาลาโดยไม่จำเป็น และ

ห้ามออกมาผิงไฟ เป็นพระหนุ่มเณรน้อยอยู่

แท้ๆ เพียงเท่านี้ก็ไม่มีความอดทน เหยาะๆ 

แหยะๆ ไม่จริงจัง หาแต่ความสะดวกสบาย

 

(ส่วนหนึ่งของบทบันทึกเพื่อเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลัง)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน” แห่งวัดป่าบ้านตาด หรือ  

ที่พวกเราเรียกองค์ท่านว่า “พ่อแม่ครูอาจารย์” กิตติศัพท์กิตติคุณของท่าน  

ได้แผ่ขจรขจายไปแล้วอย่างกว้างขวางและยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนในยุค

ปัจจุบัน คำกล่าวขานเกี่ยวกับองค์ท่านนั้นมีมากมาย ดังเช่น ท่านเป็นพระอรหันต์

สำเร็จกิจในพระพุทธศาสนาแล้วบ้าง ท่านเคร่งครัดในธรรมในวินัยบ้าง ท่านดุบ้าง 

เหล่านี้ เป็นต้น ก็จริงอย่างนั้น แม้กิตติศัพท์ของท่านจะฟังดูแล้วน่าเกรงขามจน  

มิกล้าเข้าใกล้ แต่กลับยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหลไปกราบไหว้บูชาคุณของท่านอย่าง

มากมาย แม้พระเณรก็เข้าไปศึกษาอยู่กับท่านภายในวัดป่าบ้านตาดอย่างเนืองแน่น 

จนแต่ละพรรษาไม่มีกุฏิเพียงพอให้พระเณรอยู่จำพรรษาได้ครบดังใจหวัง 

เพราะเหตแุหง่ความทีท่า่นเปน็ “จอมปราชญ”์ นีแ้ล องคท์า่นจงึมคีวามลกึซึง้ 

สุขุมคัมภีรภาพ ในอันที่จะปกป้องพระเณร ให้อยู่รอดปลอดภัย เพื่อความสงบ

ร่มเย็นในการบำเพ็ญเพียรภาวนา บรรดาคลื่นโลกธรรมที่หลั่งไหลโถมทะลัก  

เข้ามายังวัดป่าบ้านตาด ตลอดจนมลพิษทางใจ อันจะเป็นเหตุกระทบกระเทือน

จิตใจของพระเณรให้ขัดข้องเรื่องภาวนา จะต้องมาปะทะกับองค์ท่านก่อน และ

หลายสิ่งหลายอย่างถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ใช้พลังธรรมภายในอันแข็งกร้าวตีโต้  

จนแตกกระจัดกระจายถอยร่นไปอย่างไม่เป็นขบวน กิจนิมนต์ไปทำบุญในที่ต่างๆ 

ไม่รับ (เว้นเฉพาะงานศพที่พระไปปลงธรรมสังเวชได้) กิจอื่นถ้าจำเป็นก็ไปตาม

ลำพังท่านองค์เดียว (กล่าวถึงสมัยที่ท่านกำลังเคี่ยวเข็ญพระเณรอย่างเต็มที่)   

มีผู้จะนำไฟฟ้าเข้ามาในวัดก็ไม่ให้เข้า โทรศัพท์ก็ไม่เอา กุฏิหรูๆ ก็ไม่ให้สร้าง โบสถ์

หลังงามๆ ก็ไม่ให้ทำ ข้าวของเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่จำเป็น  

ถูกกีดกันออกไปหมด เปิดโล่งไว้ทางเดียว คือ ให้พระเณรได้ทำความเพียรภาวนา

กันอย่างเต็มที่ ไม่ให้มีอะไรมากวนจิตกวนใจ จนกลายเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมา  

ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ 

มิให้พระเณรเพ่นพ่านแถวศาลา
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ปรนเปรอแต่กาย แต่ภายในใจกลับไม่มีสติไม่มีทีท่าแห่งการต่อสู้กับกิเลสในใจตน

เลย พระที่เราเห็นนี้เป็นใคร บอกมานะ บอกให้หนีนะ ให้ออกจากวัดเราเดี๋ยวนี้” 

ที่องค์ท่านเอาจริงเอาจังมากถึงเพียงนี้ก็เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้บอกเตือนไว้

หลายครั้งหลายคราแล้ว เมื่อออกมาพบเห็นพระทำผิดคำสั่งด้วยองค์ท่านเองเช่น

นี้ ท่านจึงกล่าวอย่างเผ็ดร้อนขึ้นในทันทีหากผู้ใดพบเห็นกิริยาของท่านในเวลานั้น

จะเห็นประหนึ่งว่าพระเวรศาลาผู้นั้นกำลังถูกดุว่าอย่างรุนแรง แต่เมื่อได้กราบเรียน

เหตุผลความจริงต่อองค์ท่านว่า ที่เห็นพระรูปนั้นออกมาโรงน้ำร้อนท่านมิได้ออกมา

ผิงไฟ ท่านออกมาทำข้อวัตรช่วยงานพระเวรศาลาเป็นครั้งคราว พอกราบเรียน  

เช่นนั้นองค์ท่านก็คลายการคาดโทษพระรูปนั้นทันที  

 

 

การพูดคุยกับโยมผู้หญิง
  

 

ในบางคราวมีพระองค์หนึ่งพูดคุยกับโยมผู้

หญิงที่ใต้ถุนศาลา แม้ไม่ใช่อยู่ในที่ลับตาแต่อาจอยู่

ในข่ายเป็นที่ลับหูได้ จะด้วยเหตุบังเอิญหรือ

อย่างไรก็ไม่ทราบทุกวันก็ไม่ปรากฏเห็นพ่อแม่ครู-

อาจารย์ในเวลานั้น แต่ในวันนี้องค์ท่านมาพบเห็น  

เข้าพอดี ธรรมดาผู้หญิงย่อมถือว่าเป็นข้าศึกต่อ  

พรหมจรรย์อยู่แล้ว ในธรรมท่านก็สอนให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวด ถึงขนาดว่าไม่ให้

เห็นเสียเลยนั่นแหละเป็นดี ถ้าจำเป็นต้องเห็นก็อย่าพูดด้วย ถ้าจำเป็นต้องพูดด้วย

ก็ให้มีสติอย่าให้ผิดธรรมผิดวินัย การที่พระคุยกับโยมผู้หญิง ธรรมวินัยท่าน

เปรียบเฉกเช่นการไปเล่นกับอสรพิษร้าย หากเป็นการพูดคุยที่ล่อแหลมต่อการผิด

พระวินัยด้วยแล้ว คือ อยู่ในบริเวณนั้นเพียงสองต่อสอง แม้จะมีพระองค์อื่นอยู่

ห่างออกไปไม่ลับตา แต่หากเมื่อพูดคุยไม่มีใครได้ยินก็อาจเข้าข่ายเป็นที่ลับหูได้ 

เมื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ออกมาพบเห็นการกระทำลักษณะใกล้เคียงนี้ก็เหมือนกับ

เป็นการอาราธนาเทศน์ดีๆ นี่เอง ดังนี้ 

“ท่านองค์นี้ ชอบประจบประแจงญาติโยม มันมีสมบัติอะไรของท่านนักหนา 

อยู่ที่ใต้ถุนศาลานั่น”  

ถ้าเรื่องไม่เลวร้ายนักท่านก็จะคาดโทษไว้ก่อน ถ้าเป็นเรื่องรุนแรงก็ถึงขั้นไล่

ออกจากวัดไปเลย อุบายทรมานพระเณรของพ่อแม่ครูอาจารย์นั้นต้องยอมรับว่า 

องค์ท่านเป็นจอมปราชญ์โดยแท้ การคาดโทษของท่านในครั้งนั้นทำให้พระองค์นั้น

ต้องรีบขอโอกาสขึ้นไปที่กุฏิองค์ท่านเพื่อไปกราบเรียนแก้ตัวโดยให้เหตุผลว่า  

“ที่ไปคุยก็เพราะว่าโยมผู้หญิงเป็นคนบ้านเดียวกัน” ท่านให้เหตุผลเช่นนี้

เพราะนึกว่ามีน้ำหนักเพียงพออีกทั้งด้วยความกลัวว่าจะถูกลงโทษหนัก ผลที่ได้รับ

ผิดคาดหมายเลยยิ่งถูกองค์ท่านขนาบเข้าให้อีกว่า 

“ท่านองค์นี้ ผิดแล้วให้รู้จักผิด อย่ามาแก้ตัว แม้ในพรรษาก็กระเด็นออก

จากวัดได้นะ คนในบ้านตาดก็เป็นคนบ้านเดียวกับผมทั้งนั้น ท่านเคยเห็นผมไปคุย

กับใครแบบนั้นหรือ” 

 เมื่อเจอเข้าไปแบบนี้ พระองค์นั้นก็ได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งยอมรับผิดแต่โดยดี 

ที่ถูกต้องนั้นหากมีความจำเป็นต้องพูดคุยกับโยมผู้หญิงจริงๆ ต้องมีพระเณรหรือ

โยมผูช้ายคนใดคนหนึง่อยูเ่ปน็เพือ่นตลอดระยะเวลาทีส่นทนา สถานทีท่ีเ่หมาะสม

ก็คือบนศาลาวัดป่าบ้านตาด พูดคุยธุระการงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วรีบเลิกลา 

และแม้วิธีการถูกต้องก็ไม่ควรทำเช่นนี้บ่อยครั้งเพราะจะผิดธรรมผิดข้อวัตรปฏิบัติ

ของวัดอีก 

 อันที่จริงหากครูบาอาจารย์ตำหนิก็ต้องยอมรับอย่างเดียวเท่านั้น การแกต้วั

นัน้กลบัเปน็การทำรา้ยตวัเองหนกัเขา้ไปอกี เพราะนอกจากจะดไูมเ่ชือ่ฟงัคำสอนแล้ว

ยังเท่ากับไปถกเถียงหรือท้าทายท่านอีกต่างหาก ซึ่งในทางกรรมฐานถือเปน็การ  

ขาดความเคารพตอ่ครบูาอาจารยข์องเราอยา่งมาก อยา่งไรกด็ ี ความยอดเยีย่มของ  

พ่อแม่ครูอาจารย์ไม่หยุดเพียงแค่นั้น พอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่ง พระองค์นี้จะเข้าไปทำ

ข้อวัตรอยู่ใกล้ชิดองค์ท่าน เช่น การรับประเคนอาหาร หรือการจัดอาหารถวาย 

แต่ปรากฏว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่หนีไม่ยอมให้เข้าใกล้อีกเลย กว่าจะเร่งภาวนา

ทำความดีจนท่านผ่อนคลายโทษทัณฑ์ลงได้สำหรับพระองค์นี้ต้องใช้เวลานานถึง

สองหรือสามปีเลยทีเดียว องค์ท่านจึงยอมให้เข้ามาปรนนิบัติรับใช้ใกล้ชิด  

ได้อีก นี่ละพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เป็นจอมปราชญ์แห่งกรรมฐาน 

 

 

การแจกจ่ายอาหารของพระเณร 
  

 

แล้ววันหนึ่ง พระอีกองค์หนึ่งซึ่งเคยไปสัพยอกพระองค์

ที่ถูกคาดโทษไว้ก็เจอธรรมเผ็ดร้อนเข้ากับตนบ้าง เรียกว่า

กรรมสนองทันตาเห็น เนื่องจากปกติในเวลาแจกอาหารตอน

ก่อนฉันจังหันในสมัยนั้นยังใช้ศาลาชั้นบนเป็นที่ฉันจังหันอยู่ 

พระทุกองค์ก็ช่วยกันแจกอาหาร บางองค์ก็ตักใส่ถ้วยจัดใส่

ถาดไว้ แล้วจัดแยกเป็นชุดๆ ส่งให้บรรดาญาติโยมที่มาพัก

ปฏิบัติธรรมในโรงครัวบ้าง ตามกุฏิต่างๆ บ้างอย่างทั่วถึง พ่อ-

แม่ครูอาจารย์ท่านจะคอยสำรวจตรวจตราดูแลอาหารการกิน

ของพวกญาติโยมที่มาพำนักปฏิบัติธรรมภายในวัดด้วยว่ามีมากน้อยเพียงพอหรือ

ไม่อย่างไร ผู้ที่จะจัดอาหารเข้าไปในโรงครัวนั้นจะทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เด็ดขาด เรียก

ว่า ต้องรู้จักจัดประเภทของอาหารให้พอดีและเหมาะสม เขาจะต้องรับประทานได้

ด้วย เหตุการณ์คราวนี้กรรมก็มาตามสนองพระองค์ที่ไปสัพยอกเขาไว้บ้าง คือ

ขณะที่ท่านกำลังถือหม้อแกงแจกอาหารเข้าในบาตรพระอยู่นั้น เสียงพ่อแม่ครู-

อาจารย์ก็ดังขึ้นลั่นศาลาเลยทีเดียว ท่ามกลางผู้คนมากมาย 

“ใครไปหิ้วหูพระองค์นี้หูเดียวให้ดูหน่อยซิ หิ้วหูพระองค์นี้หูเดียวดูซิจะเป็น

ยังไง” 

พระองค์ที่ถูกว่านั้นยังยืนงงทำอะไรไม่ถูก ไม่เข้าใจความหมายว่า อยู่ๆ 

ทำไมจะมาหิ้วหูท่านหูเดียวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง ที่แท้พระองค์นั้น

กำลังใช้มือข้างซ้ายถือหูหม้อหูเดียวโดยใช้มือข้างขวาถือทัพพีตักแกงใส่บาตรพระ 
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มีเณรองค์หนึ่งไม่ทราบว่าภาวนาดีอย่างไร เข้าใจว่าตัวเองสำเร็จธรรมแล้ว 

จึงพยายามจะขึ้นไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ ครูบาที่เป็นเวรศาลา เห็นอาการ

ของเณรก็รู้แล้วว่าแท้จริงเป็นเช่นไร คิดพยายามจะช่วยเหลือจึงกล่าวว่า 

“นี่เณร ลองเล่าให้ครูบาฟังหน่อยซิ มันเป็นยังไง ไม่ต้องไปกราบเรียน  

พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ได้หรอก ครูบาพอแนะนำได้อยู่น้า”  

เณรก็พูดขึ้นว่า “ถึงเล่าให้ครูบาฟังก็ไม่รู้เรื่องหรอก ของอย่างนี้มันเป็น

ปัจจัตตัง”  

สุดท้ายครูบาเห็นเณรตั้งท่าจะขึ้นไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ได้ก็เลย

ปล่อยตามความประสงค์ เณรจึงก้าวขึ้นกุฏิของพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างอาจหาญ   

มิหนำซ้ำยังบังอาจเคาะประตูกุฏิท่านอย่างไม่สะทกสะท้านอีกด้วย ทันใดนั้น   

เณรก็เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์เปิดประตูออกมา เณรจึงรีบกราบเรียนว่า  

“พ่อแม่ครูอาจารย์ครับ ผมสำเร็จแล้วครับ”   

ว่าดังนั้นแล้วยังไม่ทันที่เณรจะกราบเรียนว่าอย่างไรต่อ เสียงพ่อแม่ครู

อาจารย์ก็ดังขึ้น ไม่ผิดอะไรกับอสนีบาตฟาดลงที่ข้างหู 

“เณรนี่มันจะเป็นบ้าแล้วหรือ? หนีเดี๋ยวนี้นะ” เท่านั้นเอง เณรก็เหมือนมี

ปาฏิหาริย์กระโจนพรวดพราดลงจากกุฏิไวกว่าสายฟ้าแลบเสียอีก วิ่งกระหืด  

กระหอบออกมาก็พอดีมาพบครูบาซึ่งคอยสังเกตการณ์อยู่ตลอด จากนั้นครูบา  

ก็พูดยิ้มๆ กับเณรว่า  

“เป็นไงบ้างล่ะเณร ของอย่างนี้มันเป็นปัจจัตตัง ไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้หรอก

เนอะ ครูบาบอกแล้วก็ไม่เชื่อ” 

ผลปรากฏวา่อาการทีส่ำคญัตนเชน่นัน้กร็ะงบัลงไป และองคท์า่นกม็ไิดไ้ลห่นี

หรือเอาเรื่องนี้มากล่าวดุด่าอะไรอีกเลย 

อีกคราวหนึ่งครั้งนี้เป็นพระ คือ ครูบาอีกองค์หนึ่งท่านภาวนาแล้วเกิด

สำคัญผิดว่า ตัวเองมีหูทิพย์ขึ้นมา เพราะได้ยินเสียงลึกลับอะไรต่างๆ มากมาย 

ครั้งหนึ่งท่านได้ยินเสียงนกร้อง แล้วท่านก็เข้าใจไปว่า นกมันบอกว่าฝนกำลังจะตก

แล้ว ท่านก็รีบไปเก็บถ้วยเก็บจานชามที่ตากแดดเอาไว้ พอเก็บเสร็จไม่นาน ฝนก็

ตกลงมาจริงๆ ยิ่งทำให้ท่านหลงเชื่อเสียงที่ได้ยินหนักเข้าไปอีก ครั้นปรึกษาครูบา

องค์ไหนก็ไม่เป็นที่ลงใจ สุดท้ายแม้จะเกรงกลัวเพียงใดก็ต้องยอมเสี่ยงเข้าหาพ่อ-

แม่ครูอาจารย์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ความจริงได้เหตุผลผิดถูกเอามาสอนตน พอ

ก้าวเท้าขึ้นบันไดกุฏิ ท่านเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ข้างบนจ้องมองดูท่านด้วย  

แววตาดุๆ ท่านก็ชักไม่ค่อยจะกล้าแล้วจากนั้นจึงเอามือชี้มาที่หูของตัวเองแล้ว  

พูดขึ้นว่า “พ่อแม่ครูอาจารย์ครับ หูผม...”  

ครูบาองค์นี้กล่าวยังไม่ทันจะจบ กำลังว่าจะพูดอะไรต่อไปอีกปรากฏว่า  

พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ขนาบเข้าให้ในทันทีว่า “ท่านนี่..ระวังจะเป็นบ้านะ”  

พอครูบาได้ยินดังนั้นก็หันหลังลงจากกุฏิเปิดแน่บไปเลย ตอนหลังพ่อแม่-  

ครูอาจารย์ก็เมตตาเทศน์สอนให้บริกรรมพุทโธถี่ๆ และอย่าไปยุ่งกับเสียงที่ได้ยิน

อีก เรื่องหูทิพย์ที่วาดภาพไว้ก็เลยจืดจางหายไป 

 

และขณะที่ท่านกำลังยืนงงอยู่นั้น พระอีกองค์ต้องเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์โดย

เข้าไปถือหม้อแกงนั้นแทนท่าน แต่ใช้สองมือจับหูหม้อแกงทั้งสองหู แล้วเอาหม้อ

แกงวางกับพื้นจึงค่อยเอาทัพพีตักแกงใส่บาตร พอตักแล้วก็ยกหม้อแกงเดินแจก

อาหารต่อไป แต่ใช้สองมือจับหูหม้อสองหู เวลาจะตักใส่บาตรก็วางหม้อแกงลงกับ

พื้นเสียก่อน เรื่องก็เลยยุติไปแต่พระองค์ที่โดนเทศน์ รู้สึกว่าวันนั้นทำเอาฉันข้าว

แทบไม่ลงเลยทีเดียว 

  

เป็นเรื่องแปลกแต่จริง จะว่า

เป็นแรงบันดาลใจจากอะไรก็ตาม  

พระเณรในวัดป่าบ้านตาดถ้าได้ทำ

อะไรต่อหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์ จิตใจ

รู้สึกคึกคัก บางทีก็ดูเหมือนจะกล้าแต่

บางทีก็ดูเหมือนจะกลัว ยิ่งถ้าตัวเอง

กำลังทำอะไรที่ดีๆ อยู่ ยิ่งนึกอยากให้

ท่านมาเห็น ท่านกลับไม่เคยเหลือบตา

แลดสูกัท ี แตท่ตีอนทำอะไรผดิๆ พลาดๆ ไมค่อ่ยจะดทีา่นกลบัเปน็สง่สายตาแวบมา

ทุกครั้งไป ยิ่งถ้าแอบทำอยู่ตามกุฏิ เช่น จับกลุ่มคุยกันไม่นานก็มักจะเจอองค์ท่าน

มาเยี่ยมแบบไม่รู้ตัว พอพระเณรเหลือบไปเห็นองค์ท่านเข้าเท่านั้น ทุกองค์ทุกท่าน

จะรับรู้ในโทษความผิดของความเหลาะแหละเหลวไหลของตนโดยทันที ถึงเวลา

นั้นจึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครด้วยความละอายต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ ต่างพากันวิ่งป่าราบ

เลยทีเดียว ทุกองค์ทุกท่านยอมรับในความผิดไม่คิดถกเถียงหรือโกหกพ่อแม่-  

ครูอาจารย์แต่อย่างใด และต่างก็จดจ่อคอยฟังเทศนากัณฑ์ใหญ่ในเหตุการณ์  

ครั้งนั้นด้วยความระทึกใจ 

 

อุบายขู่พระเณรให้รู้ทันจิตตน

 

อีกคราวหนึ่งครูบาอีกองค์หนึ่ง

ท่านอธิษฐานจิตว่า หากท่านทำอะไร

ผิด ขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์อย่าด่าท่าน

ต่อหน้าผู้คนเลย ท่านว่าท่านอายคน 

ท่านรับไม่ได้ ขอให้บอกกับท่านดีๆ ก็

เป็นเรื่องที่แปลกนัก ท่านทำจานใส่

อาหารตกแตกในศาลาเสียงดังเพล้ง

เลยทีเดียว เป็นความผิดพลาดครั้ง  

ร้ายแรงนักสำหรับพระกรรมฐานผู้จักต้องมีสติระมัดระวังสำรวมอยู่เป็นนิตย์ แต่

ความผิดในครั้งนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เพียงแค่หันมามอง  

พอท่านเห็นแล้วก็เฉยๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่านว่าท่านไม่เคยถูกพ่อ-

แม่ครูอาจารย์ดุด่าต่อหน้าญาติโยมเลย แต่ดุด่าในที่เฉพาะก็มีบ้าง  
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เดินบิณฑบาตทำข้อวัตรปัดกวาด 
 ให้สมเป็นพระหนุ่ม

 

อีกเรื่องหนึ่ง ครูบาองค์หนึ่งท่านเดินจงกรมกางร่มสู้ฝน จนทางจงกรมแฉะ
เปน็เลนเปน็โคลน พอฝนหยดุทา่นเหน็พอ่แมค่รอูาจารยเ์ดนิผา่นมา ครบูารบีลา้งเทา้
หลบขึ้นกุฏิแอบดูอยู่ เพราะถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์เห็นพระเดินจงกรม ท่านจะเดิน
เลี่ยงเข้าป่า นัยหนึ่งไม่ต้องการให้พระรู้ว่าท่านมาดู นัยสองไม่เป็นการรบกวน  
พระทำความเพยีร พอ่แมค่รอูาจารยม์องเหน็ทางจงกรมกร็ูท้นัทวีา่ มพีระเดนิจงกรม  
ในระหว่างที่ฝนตก เย็นวันนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์สั่งตีฆ้องเรียกประชุมเพื่อเทศน์
อบรมและท่านก็เทศน์ให้กำลังใจว่า “ฝนตกๆ ก็ยังมีพระเดินจงกรมอยู่” 

ทำให้ครูบาท่านนี้ปลาบปลื้มใจมาก วันหนึ่งครูบาเกิดท้องเสียอย่างรุนแรง 
ตอนเช้าเดินไปบิณฑบาตเกือบไม่ไหวแต่ก็แข็งใจไปและวันนั้นก็ช่างแปลก
ประหลาดเสียเหลือเกิน อยู่ๆ พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ใช้ให้พระองค์หนึ่งเอาผลไม้ไป
ใส่บาตรครูบาพร้อมกับพูดว่า “ผลไม้นี้ช่วยแก้โรคถ่ายท้องได้นะ”  

ครบูาเพยีงไดย้นิเทา่นี ้ ยงัไมท่นัไดฉ้นัผลไมน้ัน้โรคมนักท็ำทา่จะหายไปเสยีแลว้ 
นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่หยิบยกมา พระเณรที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ต่างองค์
ต่างประสบพบเห็นความเมตตาขององค์ท่านในหลายลักษณะไม่ซ้ำแบบกัน 

พอรุง่เชา้ครบูากอ็อกไปบณิฑบาตตามปกตเิชน่ทีเ่คยปฏบิตัมิา แตต่อนขากลบั  
จากบณิฑบาตนัน้ พระเณรตอ้งเดนิผา่นพอ่แมค่รอูาจารยใ์นชว่งใกล้ๆ  จะถงึประตวูดั 
อันนี้ก็เป็นอุบายอันชาญฉลาดที่พ่อแม่ครูอาจารย์คอยสอดส่องพระเณรในยาม
บิณฑบาตไปในตัว ถ้าหากเห็นพระหนุ่มองค์ไหนเดินบิณฑบาตมาช้ากว่าหมู่พวก
เป็นประจำ บางทีก็อาจจะได้ของแถมเป็นเทศน์เด็ดๆ ตามมา ยกตัวอย่างเช่น 

ครูบาท่านหนึ่งได้เดินแซงพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนใกล้ๆ จะถึงประตูวัด ใน
ขณะที่กำลังจะแซงท่านไปนั้น ก็ได้ยินเสียงองค์ท่านพูดขึ้นเบาๆ พอให้ได้ยินว่า 

“พระหนุ่มๆ หัวเท่ากำปั้น เดินบิณฑบาตยังกะคนแก่อายุ ๘๐ มันใช้  
ไม่ได้นะ”  

นอกจากนี้ องค์ท่านได้เคยเทศน์สอนเกี่ยวกับการครองผ้าออกบิณฑบาตว่า 
“ถ้าใครไม่ซ้อนผ้าสังฆาฏิออกไปบิณฑบาต ให้ไล่หนีออกจากวัด ถ้าไม่กล้า

บอกให้มาบอกเรา เว้นไว้แต่วันที่ฝนจะตก” 

การปฏิบัติครูอาจารย์ 
 ให้สังเกตรู้จักคิดอ่านให้รอบคอบ 

 
พระเณรทีเ่คยอยูก่บัองคท์า่นทกุรุน่ตา่งยอมรบัเปน็เสยีงเดยีวกนัในความเปน็  

จอมปราชญ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าสุดฉลาดแหลมคม ท่านรอบรู้ทั้งภายนอก
ภายใน เต็มเปี่ยมด้วยกระแสแห่งเมตตาธรรม แม้ในการทำข้อวัตรหยาบทาง
ภายนอก หากเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่ยอมปล่อย
ปละละเลยให้เกิดเป็นความเสียหายแก่ศิษย์ อย่างเช่นเหตุการณ์ในคราวนี้ 

ครั้งหนึ่งขณะที่พ่อแม่ครูอาจารย์จะนั่งรถออกไปทำธุระข้างนอก องค์ท่านใช้
ให้พระเวรศาลาไปเอากระโถนเล็กมาให้ พระก็ไปหยิบเอากระโถนผิดเป็นกระโถน
ใบใหญ่มา จะด้วยความรีบร้อนไม่ทันคิดให้รอบคอบว่าท่านสั่งอย่างไร หรืออาจ  
คิดเองว่ากระโถนอะไรก็ใช้ได้เหมือนกัน หรือเพราะไม่รู้ขนาดของกระโถน  
จึงไม่ใส่ใจทำตามที่ท่านบอก ซึ่งโดยปกติกระโถนเล็กจะใช้เป็นกระโถนสำหรับบ้วน
คำหมาก ส่วนกระโถนใหญ่จะใช้ทิ้งเศษอาหารในช่วงเวลาฉันตอนเช้า เรียกได้ว่า
เป็นของใช้ในกิจที่แตกต่างกันและพระเณรทุกองค์น่าจะรู้เป็นอย่างดีแล้ว แต่
สำหรับพระองค์นี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงหยิบฉวยมาผิด มิหนำซ้ำ ตอนปิด
ประตรูถถวายทา่น กย็งัปดิๆ เปดิๆ ดโูลเลโลกเลก ตอ้งปดิๆ เปดิๆ ถงึสองทสีามท ี 
กว่าจะล็อคประตูได้ พ่อแม่ครูอาจารย์จึงต้องได้ทั้งดุทั้งปลอบ ดังนี้ 

“ท่านองค์นี้มันยังไงกัน บอกให้ไปเอากระโถนเล็กก็ไปเอากระโถนใหญ่มา 
ปดิประตรูถกป็ดิตัง้สองทสีามท ียงัปดิไมเ่ขา้ ทำไมจะเซอ่ซา่เอานกัหนา การทำขอ้วตัร
ปฏิบัติครูบาอาจารย์ มันต้องได้ศึกษาคิดอ่านให้รอบคอบถึงหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องในทุกด้านที่ตนเองต้องกระทำ เพื่อปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ ให้เหมาะสมและ
ถูกกับอัธยาศัยของครูบาอาจารย์ ไม่ใช่ทำไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราว ไม่ใช้ความคิด
ความอ่าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ขาดความ
เอาใจใส่ในกิจการงานที่ควร ย่อมไม่สมควรแก่นักปฏิบัติผู้มุ่งหวังความหลุดพ้น” 

และอีกกรณีหนึ่ง ขณะที่องค์ท่านกำลังจะเดินขึ้นรถที่จอดรออยู่หน้ากุฏิ 
ระหว่างนั้นโยมได้นำน้ำปานะมาถวายอย่างรีบร้อนตรงประตูด้านคนขับ โดยยืนอยู่
และได้ยื่นถวายพระที่นั่งอยู่บนรถด้านซ้ายของคนขับด้วยความเร่งรีบ องค์ท่าน
เหน็กริยิาเหลา่นัน้ในทา่มกลางผูค้นมากมาย พอองคท์า่นขึน้นัง่บนรถกเ็อด็ขึน้เลยวา่ 

“พระรบัประเคนไมม่ธีรรม ไมม่วีนิยั เราดไูมไ่ดน้ะ...เอาลงไป รบัประเคนใหม”่ 
สาเหตุที่โดนดุก็เนื่องจากกิริยาที่โยมยื่นปานะถวายพระนั้นเป็นอาการขาด

ความเคารพ พระก็ยังไปรับเสียอีก จะกระทำด้วยความรีบร้อนหรืออย่างไรก็แล้ว
แต่ โยมก็ควรน้อมเข้ามาถวาย ซึ่งก็อยู่ในองค์ประเคน ๕ * ตามพระวินัยนั่นเอง 
หากว่าโยมประมาทขาดความรอบคอบ พระก็ควรบอกกล่าว ซึ่งองค์ท่านได้
พยายามพร่ำสอนพระโดยตลอดเกี่ยวกับการสงวนรักษาพระธรรมวินัย 

อีกเหตุการณ์หนึ่งมีหมอเส้นมาจับเส้นถวาย และได้ขอให้องค์ท่านนั่งขัด
สมาธิเพื่อจะจับเส้นตะโพก องค์ท่านจึงพูดขึ้นว่า 

“นัง่สมาธจิบัเสน้ เราไมค่อ่ยสนทิใจ ถา้นัง่ขดัสมาธกิน็ัง่ภาวนาไปเลย” 
อีกคราวหนึ่ง องค์ท่านได้รับนิมนต์ไปรับผ้าป่าในงานพระราชทานเพลงิศพ

หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร ทางวัดได้จัดที่นอนจับเส้นไว้หน้าธรรมาสน์  
ของหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป องค์ท่านเลยดุขึ้นว่า 

“พระไม่ดูธรรมดูวินัย ไม่รู้เหรอ อาวุโสภันเต   
มาปูหน้าหลวงปู่จันทร์ศรีได้อย่างไร ธรรมวินัยอยู่ตรง

ไหนองค์ศาสดาอยู่ที่นั่น ย้ายออกไปที่อื่น” 

*องค์ประเคน ๕ ประกอบด้วย  

๑. ของที่ประเคนต้องไม่ใหญ่โตและหนักเกินไป (เพราะต้องยกให้พ้นจากพื้น)  

๒. ผู้ประเคนต้องอยู่ในหัตถบาส (ช่วงแขนห่างจากพระประมาณ ๑ ศอก)  

๓. ผู้ประเคนน้อมสิ่งของที่จะประเคนนั้นด้วยมือก็ได้ หรือเกี่ยวเนื่องด้วยกายก็ได้ เช่น ใช้ทัพพีตักถวาย  

๔. ผู้ประเคนน้อมสิ่งของที่จะประเคนนั้นเข้ามาด้วยอาการเคารพนอบน้อม  

๕. สำหรับผู้ชายพระรับประเคนด้วยมือ แต่ผู้หญิงพระจะใช้ผ้าทอดรับ ใช้บาตรหรือจานแทน 
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เกี่ยวกับเรื่องบริขารที่จำเป็นต้องใช้นั้น 

ในปฏิปทาของพระป่าสายท่านพระ-

อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก็มีแบบอย่าง

ที่ท่านพาปฏิบัติสืบต่อกัน

มาจนถึงทุกวันนี้ โดย

ม า ก ท่ า น ก็ ยึ ด ถื อ

ปฏิบัติตามพระวินัย

อย่างเคร่งครัด ไม่

ค่ อยจะมี อ ะ ไ ร

แปลกประหลาด 

ห รื อ พิ ส ด า ร

แหวกแนวออกนอกลู่

นอกทาง  ปกติพ่อแม่ครู-

อาจารย์ ไม่ค่อยจะส่งเสริมให้

พระเณรในวัดป่าบ้านตาด มา

หมกมุ่นเกี่ยวกับการจัดทำบริขาร

ต่างๆ มากนัก เพราะองค์ท่านเอง 

เคยทำกลดเพียงคันหนึ่ง แล้วเป็น

เหตุให้จิตเสื่อมไปเป็นปี กว่าจะรื้อฟื้น

จิตใจให้มีสมาธิกลับคืนมาได้ดังเดิม ก็

ต้องผ่านความทุกข์ทรมานเพราะจิตเสื่อมมา

อย่างสุดแสนสาหัส 

เพราะเหตุนั้น องค์ท่านจึงต้องเข้มงวด

กวดขนั และคอยปอ้งกนั ไม่ใหม้กีารงานใดๆ มา

เป็นภัยต่อจิตตภาวนาของพระเณร อันจะเป็น

เหตุทำให้จิตใจเหินห่างจาก “พุทโธ”  และอีก

อย่างหนึ่ง สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานของสมาธิจิต

มัน่คงดแีลว้ กย็งัเปน็เหตใุหส้มาธเิสือ่มได ้เพราะ

การทำบริขารแม้เพียงการทำกลดคันเดียวยัง

ไมท่นัแลว้เสรจ็ สมาธทิีเ่คยเขา้ไดต้ลอดเวลา ก็

เริม่ปรากฏเขา้ไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง จนถงึขัน้สมาธิ

อันตรธานไม่หลงเหลือเลย  ดังที่องค์ท่านได้

เผชิญมาแล้ว และเห็นโทษของความที่จิตเสื่อม

อยา่งถงึใจ  

แตถ่งึกระนัน้ องคท์า่นก็ไม่ไดห้า้มมใิหพ้ระ

เณรจัดทำบริขารเสียเลยทีเดียว เพราะความ

สำคญัเกีย่วกบับรขิารทีจ่ำเปน็ตอ้งใชก้ย็งัคงมอียู ่

และเป็นสิ่งที่พระเณรต้องพึ่งพาอาศัยไปตลอด

ชวีตินกับวช  ดงันัน้ การศกึษาเรยีนรู้ ใหเ้ขา้ใจ 

และฝกึหดัทำบรขิารใหเ้ปน็ดว้ยตนเอง กน็บัวา่มี

ความจำเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน  องค์ท่านเคย

ปรารภว่า “พระเณรควรศึกษาและฝึกหัดทำ

บริขารให้เป็นบ้าง อย่างน้อยก็คนละอย่างสอง

อยา่งกย็งัด ีเพือ่ชว่ยกนัรกัษาแบบอยา่งบรขิารที่

ถกูตอ้ง  และปฏปิทาอนัดงีามของครบูาอาจารย ์

ให้กุลบุตรผู้มาสุดท้ายภายหลังได้มีโอกาสศึกษา

เรียนรู ้ และนำไปปฏิบัต ิ เพื่อสืบทอดพระพุทธ-

ศาสนาในภายภาคหนา้ตอ่ไป หากพระเณรพากนั

ทอดธรุะเสยีแลว้  ตอ่ไปใครจะมาทำบริขารที่ถูก

ต้องให้พระเณรได้ใช้กัน”  

ก็จริงอย่างนั้นทีเดียว หากพระเณรทำ

บริขารกันเองไม่ ได้แล้ว ก็คงจะต้องไปพึ่ง

บริขารจากร้านค้า ซึ่งก็ทำมาผิดบ้าง ถูกบ้าง 

ใช้ ได้บ้าง ใช้ ไม่ ได้บ้าง อย่างที่เห็นๆ กันอยู่ 

เพราะคนทำก็ทำมา เพียงเพื่อขอให้ขายได้ บาง

เจ้าก็ทำดี บางเจ้าก็ทำไม่ดี ส่วนคนซื้อก็สักแต่

ว่าซื้อ เพียงเพื่อให้มีของได้ถวายพระ เรียกว่ามี

ศรัทธาเต็มเปี่ยม แต่ขาดปัญญาใคร่ครวญ 

ส่วนผู้ ใช้คือพระเณร ก็ไม่ได้ซื้อหามาเอง  เขา

เอามาถวายก็จำต้องฉลองศรัทธากันไปตามมี

ตามได้  ใช้ ได้บ้าง  ใช้ ไม่ได้บ้าง ก็ทนๆ กันไป  

เรื่องมันก็เข้าตำราว่า “คนซื้อก็ไม่ได้ใช้ คนใช้ก็

ไม่ ได้ซื้อ คนทำก็สนุกขายกันไปเรื่อยๆ” นี่คือ 

ความจริงในยุคปัจจุบัน 

ดังนั้น การที่พ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่ถึงกับ  

สง่เสรมิพระเณรในเรือ่งนี ้แต่ในขณะเดยีวกนั กช็ี้

ให้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้อง

ฝึกหัดทำบริขารให้เป็น แม้องค์ท่านเอง พวก

ลูกศิษย์ก็ทราบกันดีว่า องค์ท่านมีฝีมือในการ

ตัดเย็บจีวรที่ทั้งรวดเร็วและสวยงามไม่ธรรมดา

เลย ดังนั้น การที่องค์ท่านไม่ส่งเสริม แต่ก็ไม่

ถึงกับห้าม และยังชี้ ให้เห็นถึงความจำเป็นของ

การจัดทำบริขารอีกด้วย  จึงน่าจะเป็นอุบายที่

มุ่งสอนให้พระเณรรู้จักรักษาตนเอง มิให้เรื่อง

บริขารอันเป็นของภายนอก มาทำลายสาระ

สำคัญทางด้านภายในคือจิตตภาวนานั่นเอง 

จะเห็นได้จากการที่วัดป่าบ้านตาดรับกฐิน

ในแตล่ะป ี พอ่แมค่รอูาจารยจ์ะพาพระเณรกราน

กฐิน และอนุโมทนากฐินทุกครั้งไป การกราน

กฐนินัน้ ตอ้งไดเ้อาผา้กฐนิ มา กะ ตดั เยบ็ ยอ้ม

ให้ ได้ส ี และเสร็จทันในวันนั้น ให้เป็นจีวรผืนใด

ผนืหนึง่ โดยมากก็ใชเ้ยบ็เปน็สบง เพือ่ใหท้นักบั

เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด  และต้องได้ภิกษุผู้มี

ความสามารถ มคีวามชำนาญการ กะ ตดั เยบ็ 

ยอ้ม จงึจะสำเรจ็ประโยชน ์ใช้ ไดท้นักบัเวลา  

เมื่อกรานกฐินแล้ว ก็เป็นช่วงที่พระเณร

จะออกเดินธุดงค์ เพื่อหาที่สงบสงัดบำเพ็ญ

เพียรภาวนาในป่าในเขาตามอัธยาศัย การ

กรานกฐินจะอยู่ ในช่วงจีวรกาลสมัย สำหรับ

ภิกษุที่ต้องการจีวรผืนใดผืนหนึ่ง ก็ต้องช่วยกัน

ตัดเย็บจีวร ในครั้งพุทธกาลนั้น ถือว่าการตัด

เย็บจีวรแต่ละครั้ง เป็นงานใหญ่ที่พระเณรต้อง

ช่วยกันทั้งวัดเลยทีเดียว ในครั้งพุทธกาล แม้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังได้เสด็จมาช่วยพระ

ภิกษุสงฆ์ทำจีวรในครั้งนั้นด้วย 

ส่วนที่วัดป่าบ้านตาดนั้น เมื่อรับกฐินแล้ว 

พ่อแม่ครูอาจารย์ก็อนุญาตให้พระเณรตัดเย็บ

จีวรกันได้ โดยใช้ศาลาด้านใน ชั้นบน แต่องค์-

ท่านก็เข้มงวดกวดขันให้ตัดเย็บเป็นเวล่ำเวลา 

พอถึงเวลาทำข้อวัตรปัดกวาดก็ต้องหยุดทันที  

และหากมีทีท่าว่าจะยืดเยื้อไปนานหลายวัน ก็

จะพูดเตือนสติให้พระเณรได้คิด และรู้จักความ

พอเหมาะพอดีในการจัดทำบริขาร  เพื่อไม่ให้

พระเณรเหนิหา่งจากจติตภาวนานานมากเกนิไป 

สำหรับพระป่านั้น เรื่องบริขารท่านมักจะ

จัดทำกันเอง เพราะจะมีพระที่เก่งในการทำ

บริขารแต่ละอย่าง ตามจริตนิสัย บางองค์ก็เก่ง

เย็บจีวร บางองค์ก็เก่งทำขาบาตร บางองค์ก็

เก่งทำกลด เป็นต้น ซึ่งบริขารแต่ละอย่างนั้น 

กว่าที่จะทำได้สำเร็จ ก็ต้องผ่านการเรียนรู้และ

ฝึกหัดมาเป็นอย่างดี และต้องใช้ความเพียร

พยายามอย่างมากมายเลยทีเดียว สำหรับผู้ที่มี

ฝีมือในการทำบริขาร ส่วนใหญ่ท่านมักทำถวาย

ครูบาอาจารย ์ หรือสงเคราะห์แก่หมู่คณะที่

ขาดแคลนตามโอกาสอันควร  และถ่ายทอด

วิชาสืบต่อกันมาในวงพระกรรมฐานด้วยกัน 

สำหรับบริขารที่พระป่านิยมทำกันเองนั้น 

ก็มี การตัดเย็บ สบง จีวร สังฆาฏิ  ผ้าอังสะ 

ผ้าปูนั่ง  ผ้าอาบน้ำ การทำถลกบาตร (สบ-

บาตร)  ขาบาตร กลด  มุ้งกลด และเครื่องใช้

ต่างๆ เช่น การทำไม้สีฟัน (ไม้เจีย)  ทำไม้กวาด

สำหรับกวาดลานวัด  เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งบาง

อย่างจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามพระวินัย  

และบางอย่างก็จำเป็นต้องศึกษากรรมวิธี

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท ทำไม้เจีย 

ไม้สีฟันที่ใช้ ในวงพระกรรมฐาน 
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เป็นการเฉพาะ  และมีครูบาอาจารย์เป็นผู้

ถ่ายทอด จึงจะสามารถทำได้ โดยถูกต้องและ

เหมาะกบัการใชง้าน ดงันัน้ หากพระเณรไมต่ัง้อก  

ตั้งใจศึกษากันอย่างจริงๆ จังๆ  ก็ ไม่อาจจะ

รักษาปฏิปทาในส่วนนี้ ไว้ ได้ 

ในลำดับนี ้ ก็จักแสดงบริขารต่างๆที่นิยม

ทำกันในสายพระป่า พอให้เป็นแนวทางปฏิบัติ

โดยสังเขป และเป็นแบบอย่างแก่กุลบุตรผู้มา

สุดท้ายภายหลังได้เรียนรู ้ และสืบทอดปฏิปทา

อนัดงีาม และถกูตอ้งตามพระวนิยั ดงัตอ่ไปนี้ 

 

การกะ ตัด เย็บ ย้อม จีวร 

 

จีวร เป็นบริขารสำคัญของพระที่จำเป็น

ต้องมี และต้องทำให้ถูกต้องตามพระวินัยด้วย  

สำหรับใช้นุ่งห่มปกปดิรา่งกาย ประกอบด้วยผ้า 

๓ ผืน เรียกว่า ไตรจีวร ดังนี้ 

๑. สังฆาฏิ คือ ผ้าพาดหรือผ้าทาบไหล่ 

(สำหรับธรรมยุต ใช้ผ้า ๒ ชั้น) 

๒. อุตราสงค์ คือ ผ้าสำหรับห่ม ที่เรา

เรียกกันว่า จีวร 

๓. อันตรวาสก คือ ผ้านุ่ง ที่เรียก

กันว่า สบง 

สำหรับงานตัดเย็บจีวรนั้น 

คอ่นขา้งเปน็งานทีส่ลบัซบัซอ้น

พอสมควรทีเดียว หากมิได้

ตัง้ใจศกึษาฝกึหดักนัอยา่ง

จรงิๆ จงัๆ แลว้ คงทำสำเรจ็

ไดย้ากมาก 

เริ่มต้นจากการกะขนาดให้นุ่งห่มได้

พอดเีสยีกอ่น  ซึง่กม็มีาตรฐานของแตล่ะบคุคล

ดังนี ้ ให้ผู้สวมใส่งอข้อศอกตั้งฉาก แล้ววัดจาก

สว่นปลายขอ้ศอกถงึปลายนิว้กลาง วา่ยาวเทา่ไร 

สมมติว่า ศอกยาว ๔๕ ซม. 

ขนาดมาตรฐานของสบง คือ ยาว ๕ 

ศอก กับ ๑ คืบ (๑ คืบ = ๓๐ ซม.) จะได้ขนาด

ของสบง คอื ยาว (๔๕ x ๕) + ๓๐ =  ๒๕๕ ซม.   

(คำว่า ศอกในที่นี้ คือความยาวศอกของผู้ ใช้)  

ส่วนกว้างมาตรฐาน  ๒ ศอก  ก็จะได้ส่วนกว้าง

คือ  ๔๕ x ๒  =  ๙๐ ซม.  

ขนาดมาตรฐานของจีวร คือ ยาว ๖ ศอก 

กับ ๑ คืบ ก็จะได้ขนาดของจีวร คือ ยาว   

(๔๕ x ๖) + ๓๐ = ๓๐๐ ซม.  ส่วนกว้าง (สูง) 

มาตรฐาน  = ๔ ศอก กับ ๑/๒ คืบ (ครึ่งคืบ = 

๑๕ ซม.) ก็จะได้ความกว้าง (สูง) ของจีวร  =  

(๔๕ x ๔) + ๑๕ = ๑๙๕ ซม.   

ส่วนสังฆาฏินั้น ใช้ขนาดเท่ากับจีวร โดย

มากเมื่อตัดเย็บเสร็จแล้ว สังฆาฏิจะขนาดใหญ่

กว่าจีวรเล็กน้อย เผื่อเวลาเดินไปบิณฑบาต 

ต้องซ้อนจีวรเข้ากับสังฆาฏิแล้ว จีวรจะไม่เลย

สังฆาฏิออกไป 

ขนาดมาตรฐานคือ รูปร่างคนปกติ ไม่

อ้วนใหญ่เกินไป หรือสูงเกินไป ถ้าคนอ้วนใหญ่ 

จะต้องเพิ่มด้านยาวออกไปอีก  ส่วนคนสูงก็

ต้องเพิ่มด้านกว้าง (สูง) ให้มากขึ้น   

เมื่อรู้จักขนาดมาตรฐานของจีวรดังนี้ 

แล้ว จากนั้นจึงทำการคำนวณ หรือที่เรียกว่า 

กะขนาด โดยจีวรจะมีขนาดตั้งแต่ ๕, ๗, ๙ 

หรือ ๑๑ ขัณฑ์สูงสุด  แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ จีวร 

๙ ขัณฑ์ เป็นมาตรฐาน   

ดังนั้น หากจะตัดจีวร ๙ ขัณฑ์ ก็ต้อง

คำนวณให้ ได้ว่า แต่ละขัณฑ์จะกว้างเท่าไร และ

ยาวเท่าไร เมื่อเย็บเข้ากันเป็นจีวรแล้ว จะต้อง

ได้จีวรขนาดที่นุ่งห่มได้พอดี   

สำหรับการคำนวณขนาดของแต่ละขัณฑ ์

ก็มีหลายวิธ ี แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหน    

ขอใหต้ดัเยบ็ออกมาแลว้ ไดต้ามขนาดทีต่อ้งการ

ก็เป็นอันใช้ ได ้  เมื่อคำนวณได้ขนาดของ

ขัณฑ์จีวรเท่าไรแล้ว บวกเพิ่มเข้าไปอีก

ขัณฑ์ละ ๒ ซม. ก็จะเป็นขนาด

ขัณฑ์ของสังฆาฏ ิ เมื่อเย็บเสร็จ

แล้ว ก็จะได้สังฆาฏิขนาดพอดี

กบัจวีร โดยมากสงัฆาฏจิะใหญ่

กวา่จวีรเลก็นอ้ย 

 

โครงสร้างจีวร ขนาด ๙ ขัณฑ์ 

  

กรอบสี่เหลี่ยมโดยรอบเรียก อนุวาต โดย

มาตรฐานนิยมใช้ กว้าง ๑๕ ซม. ที่เห็นเป็นเส้น

คู่คั่นตามแนวตั้งของแต่ละขัณฑ์ เรียก กุสิ 

(หรือกุสิยาว)  และที่เป็นเส้นคู่ คั่นขวาง ขนาน

กับด้านยาวของจีวรทั้งข้างบนข้างล่างสลับ  

กัน เรียก อัฑฒกุสิ (หรือกุสิขวาง)  ทั้งกุสิ และ

อัฑฒกุสิ ขนาดมาตรฐานนิยมใช้ กว้าง ๖ ซม. 

วิธีการคำนวณ 

 

สมมติ  ผู้ ใช้จีวร ศอกยาว ๔๕ ซม. ต้องการจีวร ๙ ขัณฑ์ ความยาวจีวรมาตรฐานก็คือ ๖ 

ศอก กับ ๑ คืบ ดงันัน้ จะได ้ความยาวจวีรทีต่อ้งการ = (๔๕ x ๖) + ๓๐ = ๓๐๐ ซม.  (เผื่อรอยเย็บ

และเผื่อผ้าหดแล้ว) 

เมื่อจะคำนวณขนาดของแต่ละขัณฑ์ ก็ ให้เอาความยาวของจีวร หักด้วยความกว้างของ

อนุวาตทั้งสองด้านๆ ละ ๑๕ ซม.  (๑๕ x ๒)  = ๓๐ ซม.  และหักความกว้างของ กุสิยาว ซึ่งมี

โครงสร้างจีวร 
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ทั้งหมด ๘ กุสิๆ ละ ๖ ซม. (๘ x ๖)  =  ๔๘ ซม. ออกไปก่อน  ก็จะเหลือพื้นที่สุทธิสำหรับคำนวณ

ขนาดของแต่ละขัณฑ์ คือ ๓๐๐ - ๓๐ - ๔๘  =  ๒๒๒  ซม. 

ฉะนั้น จีวร ๙ ขัณฑ์ จะแบ่งได้พื้นที่สุทธิที่ไม่รวมกุสิ ไม่รวมอนุวาต ออกเป็น ๙ ชิ้น = ๒๒๒  

หารด้วย ๙  ได้ชิ้นละ   ๒๔.๖๗  ปัดเศษเป็น  ๒๕ ซม.  เพื่อให้ง่ายต่อการตัดผ้า  จากนั้นก็บวกกุสิ 

และอนุวาต กลับคืนเข้าไป ดังนี้ 

ขัณฑ์กลาง ๑ ขัณฑ์ มี ๒ กุสิ จะได้ ขัณฑ์กลาง กว้าง = ๒๕ + ๖ + ๖ = ๓๗ ซม. 

ขัณฑ์ริม ๒ ขัณฑ์ๆ ละ ๑ อนุวาต จะได้ ขัณฑ์ริม กว้าง = ๒๕ + ๑๕  = ๔๐ ซม. 

ขัณฑ์เล็ก ๖ ขัณฑ์ๆ ละ ๑ กุสิ จะได้ ขัณฑ์เล็ก กว้าง = ๒๕ +  ๖  = ๓๑ ซม. 

ก็จะได้ขนาดความกว้างของแต่ละขัณฑ์ ตามต้องการ 

  

๑ นิ้ว  จากนั้นจึงเย็บเข้าอนุวาตก็สำเร็จเป็น

จีวร ขั้นตอนสุดท้ายก็ติดรังดุมชายจีวร และติด

รังดุมคอ ทั้งด้านบน และด้านล่าง เพื่อให้นุ่งห่ม

สลับกันได้ทั้งสองด้าน ก็เป็นอันจบสิ้นขั้นตอน

การเย็บที่สมบูรณ์ 

สำหรับการติดรังดุมคอทั้งด้านบน ด้าน

ล่าง และห่มคลุมจีวรสลับกัน วันหนึ่งเอาด้าน

บนขึ้น อีกวันหนึ่งเอาด้านล่างขึ้น ก็เป็นปฏิปทา

ที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

ถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์มาในยุคปัจจุบัน เหตุผลก็

คือ เมื่อห่มคลุมสลับกันทั้งสองด้าน ย่อมทำให้

จีวรเปื่อยขาดพร้อมกันทั้งสองด้าน ไม่ใช่เปื่อย

ขาดอยู่เพียงด้านเดียว ก็เป็นเหตุยืดอายุจีวรให้

ใช้ ได้นานยิ่งขึ้นไปอีก  ก็เป็นความจริงอย่างนั้น 

หากท่านผู้ ใดเคยใช้จีวรจนถึงขั้นเปื่อยขาด 

และเย็บปะไปเรื่อยๆ แล้ว ก็จะเห็นความจริงใน

ข้อนี้ และเกิดความซาบซึ้งอย่างถึงใจทีเดียว 

เมื่อผ่านขบวนการเย็บเสร็จเรียบร้อย

แล้ว ก็จะนำไปสู่การย้อมแก่นขนุน โดยใช้เตา

ต้มแก่นขนุนขนาดใหญ่ เคี่ยวแก่นขนุนจนได้น้ำ

ออกเป็นสีแดงคล้ำ จากนั้นจึงผสมสีย้อมผ้า 

โดยใช้ สีทอง สีกรัก สีแก่นขนุน สีแดง หรือใช้

น้ำที่ฝนจากหินแดง  ต้องผสมให้ ได้สัดส่วนกัน

พอดี  

สำหรับปริมาณการผสมนั้น ขึ้นอยู่กับผ้า

ที่จะย้อม ว่าจะย้อมกี่ผืน ผ้าหนาหรือผ้าบาง 

ปริมาณการผสมก็แตกต่างกันไป ทั้งนี้ต้อง

อาศัยผู้มีประสบการณ์จึงจะสามารถผสมสี 

และย้อมออกมาได้สีมาตรฐานตามที่ใช้กัน หาก

ผสมไม่เป็นก็อาจทำให้จีวรเสียสีได้ การผสมสี

จึงกล่าวได้ว่า มีความสำคัญมิใช่น้อย  สำหรับสี

จีวรที่ใช้กันในวงพระป่านั้น จะออกเป็นสีเหลือง

แกมแดง (สีเหลืองหม่น)  หรือไม่ก็สีวัวโทน ซึ่ง

เปน็สทีีถ่กูตอ้ง และตรงตามปฏปิทาทีพ่อ่แมค่รู-

อาจารย์พาปฏิบัติมาแต่เดิม 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กว่าจะทำการ กะ ตัด 

เย็บ ย้อมให้สำเร็จเป็นจีวรแต่ละผืนได้นั้น ต้อง

ผ่านขั้นตอนมากมาย และต้องใช้ฝีมือบวกกับ

ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียว 

ฉะนั้น การที่พระเณรจะได้มี โอกาสนุ่งห่มผ้า

จีวร ที่ผ่านการ กะ ตัด เย็บ ย้อม เช่นนี้ ได้นั้น 

จึงไม่ใช่ของง่าย เพราะต้องอาศัยภิกษุผู้ฉลาด 

และมคีวามสามารถอยา่งยิง่จรงิๆ หากทา่นผู้ ใด

มี โอกาสได้นุ่งห่มผ้าจีวรเช่นนี้แล้วก็ถือเป็น

ความภาคภูมิใจได้เลยทีเดียว   

และทีส่ำคญัยิง่กวา่สิง่อืน่ใด  สิง่นีค้อืการ

สืบทอดปฏิปทาดั้งเดิมแห่งวงพระกรรมฐาน ที่

พ่อแม่ครูอาจารย์ ได้พาปฏิบัติมา  หากยังมี

ภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใด ปฏิปทา

เหล่านี้ย่อมไม่มีวันเสื่อมสลายไปอย่างแน่นอน  

ดังนั้น พระเณรจึงควรเห็นความสำคัญ และ

สืบทอดปฏิปทาในข้อนี้ ไว้  ไม่ควรลืมตัว และ

มักง่าย  หวังพึ่งแต่บริขารจากร้านค้าโดยถ่าย

เดียว 

จรงิอยู ่ แม้ในยคุปจัจบุนั โรงงานทอผา้

สำเร็จรูป สามารถย้อมสีผ้าจากโรงงานได้

ใกล้เคียงกับสีผ้าจีวรที่พระกรรม-

ฐานใช้อยู่  ด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่า  

ทำให้สีติดทนนานกว่า และ

สามารถซักได้แม้กับน้ำเย็น หรือกับ

เครื่องซักผ้าสมัยใหม่ โดยที่สีไม่ลอก 

ไม่ต้องมาต้ม เคี่ยวแก่นขนุน ซัก ย้อม

ให้ยากลำบาก  ซึ่งก็เป็นการอำนวย

ความสะดวกให้กับพระเณรได้ ไม่ใช่

เมื่อคำนวณขนาดของแต่ละขัณฑ์ ได้แล้ว 

ก็ขีดเส้นกุสิ และอัฑฒกุสิ ให้ ได้ตามรูป

โครงสร้างจีวร  การขีดอัฑฒกุสิ หรือที่เรียกว่า 

กุสิขวางนั้น ก็ขีดเป็นเส้นคู่ขนานห่างกัน ๖ ซม. 

ให้ ได้แนวตรงกันทุกขัณฑ์ โดยมากจะใช้วิธีพับ

สามส่วน แล้วขีดอัฑฒกุสิ เข้าหากึ่งกลางของ

แต่ละขัณฑ์  หรือขีดออกไปทางด้านริมผ้าก็ได ้

หรือใช้วิธีพับครึ่ง แล้ววัดจากกึ่งกลางแต่ละ

ขณัฑ ์แบง่ให้ ไดร้ะยะอฑัฒกสุ ิด้านบน ด้านล่าง 

สลับให้เท่าๆกัน ตามรูปโครงสร้างจีวรก็ ได้    

จากนั้นจึงลงมือตัดผ้าออกเป็น ๙ ชิ้น โดยต้อง

กำหนดหมายไว้ด้วยว่า ชิ้นไหนเป็นขัณฑ์ ไหน 

เสร็จแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนการเย็บ โดยเอาแต่

ละขัณฑ์มาต่อกัน โดยเย็บแบบลม้ตะเขบ็ หรือ

ล้มดูก ซึง่ตอ้งมคีวามชำนาญไม่ใช่น้อย จึงจะ

เย็บได้สวยงาม 

ส่วนความกว้าง (สูง) ของจีวร เมื่อตัด

เย็บแต่ละขัณฑ์ต่อกันเสร็จแล้ว ก่อนเข้าอนุวาต 

ก็ขึงเชือกตัดริมด้านบน และด้านล่าง ให้ ได้

ตามขนาดความกว้างมาตรฐานที่คำนวณไว้ 

โดยมากนิยมเว้าตรงขัณฑ์กลางเข้ามาประมาณ 

กระบวนการย้อมจีวร 

กระบวนการกะ ตัด เย็บ จีวร 
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น้อย ซึ่งก็น่าที่พระเณรจะควรยินดี แต่ในขณะ  

เดียวกัน บนความสะดวกสบายเช่นนั้น ก็ไม่ผิด

อะไร กับการเอาระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอน มา  

กวาดล้างทำลายปฏิปทาในฝ่ายกรรมฐานให้  

แตกทำลายอย่างพินาศย่อยยับไม่เหลือซาก  

เลยทีเดียว  

 

 

  

 

 

 

การบ่มบาตร
๑
  

 

บาตร คือบริขารที่จำเป็นต่อ

การดำรงชีพของภิกษุ ใช้ภิกขา-

จารบิณฑบาตอาหารจากชาว-

บ้านในชีวิตประจำวัน และหาก

ถึงคราเดินธุดงค์สู่พงไพร 

พระกรรมฐานก็ ใช้

บาตรต่างกระเป๋า

เดนิทางใสบ่รขิารตา่ง  ๆ

เช่น สังฆาฏิ ผา้อาบนำ้ 

ที่กรองน้ำ เป็นต้น 

พระพุทธองค์  

ทรงอนุญาตให้ ใช้บาตรดิน

และบาตรเหล็ก ปัจจุบันนิยมใช้บาตรสเตนเลส

เป็นเหล็กที่ทนทานไม่เป็นสนิม และกำหนดให้

ภิกษุมีบาตรได้เพียงใบเดียว โดยต้องอธิษฐาน

เป็นของใช้ส่วนตัว  

บาตรที่สามารถอธิษฐานได้ ต้องผ่านการ

บ่มด้วยไฟเสียก่อน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

- ทำความสะอาดบาตรให้เรียบร้อย ล้าง

ด้วยผงซักฟอก เช็ดให้สะอาดแห้งสนิท ไม่ให้มี

รอยนิ้วมือและคราบสกปรกติดอยู่ 

- เตรียมถังแก๊ส ปี๊บใหญ่ หรือถังน้ำมันที่

ใส่บาตรเข้าไปได้ และไม่สูงจากบาตรเกินกว่า 

๑ ฟุต 

- เตรยีมหาฟนื ไม้ ไผ ่ไมร้วก และไมอ้ืน่ ๆ 

ที่ให้ความร้อนสม่ำเสมอ ถ้าไม่มีใช้ฟาง ใบไม้

แห้ง กาบมะพร้าว หรือวัสดุอื่นที่หาง่ายในท้อง-

ถิ่นนั้นๆ  

- ใช้สังกะสีรองที่พื้นดินกันความชื้นและ

สัตว์ในดินไม่ให้ ได้รับอันตรายจากไฟ 

- ขนทรายใส่บนแผ่นสังกะสีเกลี่ยให้ทั่ว 

เอาอิฐมาวาง ๓ ก้อนเป็นสามเส้า 

- วางสังกะสี ทราย อิฐ ที่เตรียมไว้ให้ถูก

ต้องเรียบร้อย 

- นำบาตรที่ทำความสะอาดเรียบร้อย

แล้วคว่ำลงบนอิฐสามเส้านั้น 

- ครอบปีบ๊หรอืถงัแกส๊ลงตรงบาตร ระวงั

อย่าให้บาตรเคลื่อนที่ 

- ตัง้ฟนืรอบๆ ถงัแกส๊ ระวงัอยา่ใหก้ระทบ

ถังแรง จะทำให้เคลื่อนที่ถูกบาตรล้ม 

- จุดไฟเผาให้ ได้ความร้อนที่สม่ำเสมอ 

ปล่อยให้ ไฟไหม้ฟืนจนหมด 

- เมื่อฟืนหมด เขี่ยถ่านและขี้เถ้าออกห่าง

ถัง รอสักครู่ แล้วนำบาตรออกมาขณะที่บาตร

ยังอุ่นอยู่ ใช้ผ้าชุบน้ำมันพืช เช่น น้ำมัน

มะพร้าว เช็ดให้ทั่ว 

- เมื่อบาตรเย็นสนิทแล้ว นำบาตรมาล้าง

ใหส้ะอาด เชด็ใหแ้หง้ บาตรทีบ่ม่แลว้จะมสีตีา่ง ๆ 

กัน เช่น สีดำ สีน้ำเงิน สีม่วง สีทอง สีปีก  

แมลงทับ (เขียว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้อนและ

ระยะเวลาในการบ่ม 

 

 

การทำขาบาตร 

 

ขาบาตร เป็นบริขารจำเป็นที่พระเณร

ต้องใช้คู่กับบาตร เป็นที่รองบาตร พระวินัยไม่

ได้กำหนดรูปแบบบังคับว่า ขาบาตรจะต้องเป็น

อย่างนั้น จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนบาตร หรือ 

จีวร เพราะฉะนั้น ขาบาตรจึงค่อนข้างมีหลาก

หลายรปูแบบ ขึน้กบัวา่ ใครจะมคีวามสามารถใน

การทำอย่างไร แต่สำหรับในวงพระกรรมฐาน

นั้น ก็มีรูปแบบอันเป็นปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์

ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 โดยมากนิยมใช้ ไม้ ไผ่ตง ที่เนื้อแห้งสนิท 

นำมาตัดเป็นท่อนยาวประมาณ ๙ นิ้ว แล้วผ่า 

เหลาให้เป็นเส้นกลม นำมาดึงรูดผ่านรูเหล็ก

เพื่อบังคับให้ ได้ขนาดที่เท่ากันตามต้องการ ขา

บาตรที่นิยมทำกันโดยมาตรฐาน จะใช้ลิ่วไม้ ไผ่

จำนวนประมาณ ๒๗๐ - ๒๘๐ ลิ่ว แต่ ใน  

ภาพแสดงขั้นตอนการทำขาบาตร 

๑
 บม่บาตร บางแหง่ใชร้ะบมบาตร หรอืรมบาตร คอืการรมบาตรใหด้ำ

เป็นมันเพื่อกันสนิม 
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ยุคหลังๆ  มีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ บางทีก็หันไป

ใช้ก้านลาน ซึ่งเหนียวกว่า หรือบางท่านก็เขยิบ

ไปนิยมไม้เนื้อแข็งจำพวกไม้พยุง ไม้มะค่า หรือ

ใช้แก่นมะขามกันไปเลย เนื่องจากเป็นไม้ที่มี

ลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ มีความแข็ง

แรงทนทาน แต่ก็หาได้ยาก และทำได้ยาก และ

มีน้ำหนักมากกว่า   

ขาบาตรจะสวยงามหรือไม่ ก็อยู่ที่การคัด

ไม้ และเหลาไม้  การหลาบให้กิ่วตรงกลาง 

ลาดเอียงไปหาส่วนปลายทั้งสองด้าน โดยต้อง

ได้ระดับความลาดเอียงเท่ากันหมดทุกลิ่ว 

ปจัจบุนัสามารถทำบลอ๊กแลว้ใชล้กูหมู
๑
ขดั กจ็ะ

ทำให้ ได้ขนาดลิ่วเป็นมาตรฐานเท่ากันหมด  

การร้อยถักขาบาตรด้วยเชือกให้เป็นแนว

เดียวกัน และได้ระยะวงรอบที่ห่างเท่ากัน  การ

ออกแบบลายถัก และการเล่นระยะห่างลายถัก

รอบขาบาตรให้สวยงาม กลมกลืนกัน ทั้งด้าน

บน และด้านล่าง จะช่วยขับให้ขาบาตรดูเด่น 

และประณีตยิ่งขึ้น  ผสานกับการพ่นสีย้อม  

เนื้อไม้ ให้ดูภูมิฐานและสง่างาม ซึ่งต้องใช้ฝีมือ

และความชำนาญอย่างมากเลยทีเดียว และที่

สำคัญ ตรงเอวขาบาตรต้องได้ขนาดพอดี ไม่ดู

เล็กหรือใหญ่เกินไป   

เมื่อถักร้อยรอบขาบาตร เสร็จสวยงาม

ดีแล้ว ต้องใช้ล้อบังคับขันด้วยนอต ให้ ได้ส่วน

สูงตามที่ต้องการ และขีดเส้นรัศมีโดยรอบเป็น

วงกลม เพื่อตัดลิ่วทุกลิ่ว ให้ ได้ขนาดวงกลม

ตามที่ต้องการ  ปัจจุบันสามารถใช้ลูกหมูเจีย

ช่วย ก็ทำให้งานได้มาตรฐานดีขึ้นกว่าเดิม 

เมื่อตัดและเจียรอบเป็นวงกลมได้ที่แล้ว 

ก็จะถักตะกรุดเบ็ดรัดปลายและเข้าขอบด้วย  

ไม้ ไผ่ที่ขดยาวเป็นวงกลมรอบขาบาตร งาน  

ขั้นตอนนี้ต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์ความ

ชำนาญอย่างมาก จึงจะสามารถเข้าขอบได้

เรียบ และเป็นวงกลมสวยงามเท่ากันหมด ทั้ง

ด้านบนและด้านล่าง โดยที่ขาบาตรไม่เบี้ยว

หรือเอียง  ส่วนด้านที่ต้องวางกับพื้น ก็จะใช้

หวายถักรองกันสึก หรือสมัยใหม่นี้เปลี่ยนมาใช้

สายไฟถักรองกันสึกแทน ซึ่งก็ดูสวยงามดี 

เมื่อเข้าขอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้

ขาบาตร โค้ง เว้า เป็นวงกลมได้สัดส่วนพอ-

เหมาะพอดี จากนั้นก็ ใช้ ไหมพรมเนื้อดี ถัก  

ถลกขาบาตรอีกครั้งหนึ่ง  ส่วนจะถักลวดลาย

แบบใด ให้สวยงามแค่ไหน ก็อยู่ที่ผู้ ใช้ต้องการ

แบบไหน อกีทัง้ผูถ้กัมคีวามชำนาญ และมคีวาม

เพียรมากน้อยเพียงใด  ซึ่งสามารถศึกษาเรียน

รู้และฝึกหัดทำได้ทุกอย่าง  

ขาบาตรที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมด้วยความ

งามอันวิจิตรประณีต ทั้งดูภูมิฐาน และดูมีสง่า 

เช่นนี้  ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสุขุมคัมภีร-

ภาพ  และความเพียรอันยิ่งยวดของผู้ทำเลยที

เดียว  อีกทั้งเป็นการสร้างสมบุญบารมีในอีก

แขนงหนึ่งด้วย แม้ผู้มีโอกาสได้ ใช้ขาบาตรที่มี

ความงามพร้อมเช่นนี้ หากเป็นการที่ ได้มาเอง

ภาพแสดงการทำสายรัดประคด ซึ่งเป็นบริขารอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นของพระ 

โดยธรรม ยอ่มแสดงถงึบญุบารมทีีส่ัง่สมมาแลว้

มากเช่นกัน แต่ต้องมิใช่การดิ้นรนแสวงหามา

ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหา ดังนั้น ปฏิปทาที่

พอ่แมค่รอูาจารยพ์าดำเนนิมาเกีย่วกบัเรือ่งนีน้ัน้ 

กม็ุง่หวงัมใิหบ้รขิารกลายมาเปน็โทษแกพ่ระเณร

นั่นเอง ท่านสอนให้พระเณร รู้จักทำบริขารให้  

“เปน็” คอืรูจ้กัประมาณในการทำ และ ใชบ้รขิาร

ให้ “เป็น” คือ ไม่ให้ยึดติดจนกลายมาเป็นภัย

กับตัวเอง 

การถักเย็บ  

ที่รองขาบาตร 

๑
 ลูกหมูหรือลูกหนูเป็นเครื่องเจียชนิดหนึ่ง 
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ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน


ที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตา*



องค์หลวงตาเทิดทูนบูชาคุณธรรมพ่อแม่-

ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นแบบสุดจิตสุดใจด้วย

เหตุผลหลายประการ เฉพาะข้อวัตรปฏิปทา

ของหลวงปู่มั่นประจำองค์เพียงเรื่องเดียวก็ไม่

อาจพรรณนาได้หมดสิ้นและยากจะมีผู้ ใดเสมอ

เหมอืน หลวงปูม่ัน่ยงัสามารถนำพาศษิยานศุษิย์

พระเณรให้ก้าวเดินตามรอยท่านได้อีกเป็น

จำนวนมาก แต่ในระยะต่อมาครูบาอาจารย์

เหล่านั้นก็ค่อยล่วงลับดับขันธ์ ไป ภาระการ

แนะนำสั่งสอนจึงตกมาสู่องค์หลวงตาหนักขึ้น

อย่างเลี่ยงไม่ได้ ในเรื่องนี้องค์หลวงตาได้กล่าว

ไว้เช่นกันว่า 

“...หลวงปู่มั่นบุกเบิกกรรมฐาน ท่านเป็น

องค์แรกไปเลย เราเดินตามท่าน ท่านเป็น

กรรมฐานท่านเดินหน้า ทุกข์ยากลำบากทุก

อย่างอยู่กับท่านหมดนั่นแหละ นั่นละได้ธรรม

มาสอน แล้วใครที่จะทำที่จะกระจายไปกว้าง

แสนกว้างเหมือนหลวงปู่มั่น  

*
 พระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตามีเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุตจากทุกภาคทั่วประเทศ รุ่นอาวุโสสูงมาจากการเรียนปริยัติหรือศึกษาภาคปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น รุ่นอาวุโสรองลงมา

มาจากการพบกันระหว่างการเที่ยววิเวกในสถานที่ต่างๆ และสำหรับศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตามาจากการมีโอกาสได้อยู่จำพรรษาด้วย หรือการเป็นพระอาคันตุกะมาศึกษาในสำนักขององค์ท่านเป็นระยะๆ แต่มิได้จำพรรษา 

หรือพระเณรที่ได้เคยอุปถัมภ์อุปัฏฐากองค์ท่านในแง่มุมและในวาระต่างๆ ตลอดถึงพระเณรที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจกันในงานรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากมายนับเป็นหมื่นรูปขึ้นไป และอื่นๆ  

 คณะกรรมการผู้จัดพิมพ์ฯ ขอมีส่วนและขออนุโมทนาสาธุการในกุศลผลบุญของพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ทุกรูปมา ณ โอกาสนี้ และกราบขออภัย / ขออภัยเป็นอย่างสูงหากข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นต้องตกหล่นหรือขาด

ความสมบูรณ์ไปด้วยข้อจำกัดหลายประการ ทำให้รายชื่อพระภิกษุสามเณรย่อมมีโอกาสตกหล่นไปได้ แต่ความสมบูรณ์ในคุณความดีของท่านทั้งหลายที่มีต่อองค์หลวงตานั้นมิได้ตกหล่นไปด้วยแม้แต่น้อย อนึ่ง การเก็บบันทึก

ข้อมูลบุคคลของวัดเพิ่งเริ่มจัดทำขึ้นในระยะหลังไม่กี่ปีนี้ตามความจำเป็นที่พระเณรเข้ามาขออยู่ศึกษามากขึ้น 

หลวงปู่มั่นจึงเป็นโรงงานใหญ่ สำหรับ

ผลิตลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทางด้านอรรถด้าน

ธรรมใหก้ระจายออกไปทกุวนันีก้อ็อกจากหลวง-

ปู่มั่น เทศนาว่าการสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ ไป

ประพฤติปฏิบัติ ได้มรรคได้ผลขึ้นมาธรรมะ

กระจายออกไป เหล่านี้มีตั้งแต่ลูกศิษย์ท่าน

อาจารยม์ัน่ทัง้นัน้นะ ทีแ่ผก่ระจายทัง้ฝา่ยธรรม-

ยุตและมหานิกาย เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น

แหละ องค์ท่านนิพพานไปแล้วชื่อเสียงนี้

กระฉ่อนทั่วประเทศทั่วโลก  

เฉพาะองค์ท่านเองท่านไม่ค่อยไปสอนใคร

ละ ถ้าสอนก็สอนพระ พระอยู่กับท่านไม่กี่องค์ 

ในป่าในเขายิ่งแล้วท่านไม่รับใคร ตอนท่านแก่นี้

ท่านคงจะสงสารบ้างก็เลยรับพระมา แต่ก่อน

ไม่นะ พระไปอยู่กับท่านไม่ได้ 

ลูกศิษย์ของท่านองค์ ไหนๆ ที่ปรากฏชื่อ

ลือนามเหล่านี้มีแต่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น

นะ อยา่งทา่นอาจารยข์าว อาจารยค์ำด ีอาจารย-์
ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๑ 
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อะไรต่ออะไรๆ ตลอดอาจารย์ตื้อที่ ไหนใช่หมด

เลย เป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้น กระจายออก

ไปนี้ก็เพราะลูกศิษย์ของท่าน โรงงานใหญ่อยู่ที่

นั่นผลิตธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหา แล้วก็นำธรรมนี้

ออกไปกระจายทั่วโลกเวลานี้ ก็เพราะหลวงปู่-

มั่นองค์เดียว  

ปฏิปทานี้เป็นแบบฉบับไม่เคลื่อนคลาด

อะไรเลย เดี๋ยวนี้ค่อยหดย่นเข้ามาๆ ภาคปฏิบัติ 

 

ยุคบ้านห้วยทราย



(พ.ศ.
๒๔๙๔
–
๒๔๙๘)


 

เปน็พระกรรมฐานทีจ่ำพรรษากบัองคห์ลวง-

ตาในยุคก่อนสร้างวัดป่าบ้านตาดและเป็นระดับ

ครบูาอาจารยใ์นสมยัปจัจบุนั มรีายนามดงันี ้ 

พระอาจารย์สม โกกนุทโท, พระอาจารย์

สิงห์ทอง ธัมมวโร, พระอาจารย์นิล ญาณวีโร, 

หลวงปู่บัว สิริปุณโณ, หลวงปู่หล้า เขมปัตโต, 

หลวงปู่ศรี มหาวีโร, หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ, 

หลวงปู่เพียร วิริโย,  พระอาจารย์สุพัฒน์ สุข-

กาโม, พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต, พระ-

อาจารย์สีหา, หลวงปู่ลี กุสลธโร, พระอาจารย์

สวาท, หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม, หลวงพ่อชาลี 

โชติปาโล ฯลฯ   

มีสามเณร ๔ รูปคือ สามเณรชื่อน้อย ๒ 

รูป, สามเณรบุญยัง และสามเณรโส 

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร 

พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม 

พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต 

หลวงปู่บัว สิริปุณโณ 

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 

หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม 

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต  

หลวงปู่เพียร วิริโย 

 พระอาจารย์นิล ญาณวีโร 

หลวงพ่อชาลี โชติปาโล 

หลวงปู่ศรี มหาวีโร 

หลวงปู่ลี กุสลธโร 

ก็ยังเหลือแต่เราที่ว้อๆ อยู่นี้กับพระกับเณรทั้ง

หลาย พระเณรจุดศูนย์กลางจะมาอยู่กับเรา

เวลานี้นะ ไม่บอกก็เป็นเอง อยู่กับเราคอยฟัง

เสียงเรา แต่ก่อนทั้งหลายก็อยู่กับหลวงปู่มั่น 

ทีนี้ท่านล่วงไปแล้ว ก็ถัดลงมาที่ยังเป็นตนเป็น-

ตัวอยู่ก็คือเรา ก็ทราบแล้วว่าเราเป็นลูกศิษย์

หลวงปู่มั่น ทีนี้ก็มายึดมาเกาะตรงนี้ละ  

เรื่อยมา…” 
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ยุควัดป่าบ้านตาด



(พ.ศ.
๒๔๙๙
–
๒๕๕๔)


 

ตั้งแต่องค์หลวงตาสร้างวัดป่าบ้านตาด พระเณรก็เริ่มหลั่งไหลมา

อยูศ่กึษากบัทา่นมากขึน้ ซึง่มทีัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ ในระยะแรก

ท่านจำกัดจำนวนพระเณรจำพรรษาไว้เพียง ๑๗-๑๘ องค์ และคงจำนวน

ไว้เช่นนั้นหลายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ มาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๙-

๒๕๒๐  

ครั้นออกพรรษาจะมีพระเณรอาคันตุกะจำนวนมากสลับสับเปลี่ยน

หมุนเวียนเข้ามาพักชั่วคราว หากพระเก่าขยับขยายออกไปแล้วไม่กลับมา

ก่อนวันวิสาขบูชา พระเณรอาคันตุกะเหล่านี้ก็จะเข้าจำพรรษาแทนที่กัน

ต่อไป โดยมากจะถือเกณฑ์เรียงลำดับมาก่อนหลังเป็นหลัก ระยะต่อมา

เมื่อครูบาอาจารย์องค์สำคัญๆ ล่วงลับไป พระเณรจำนวนมากไม่มีที่เกาะ

ที่ยึด องค์ท่านก็อนุโลมผ่อนผันรับพระเข้าจำพรรษามากขึ้น ดังนี้ 

“...บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ ไปอบรมอยู่วัดป่าบ้านตาดทั่วประเทศ

ไทย ไม่ใช่น้อย ๆ ถ้าพูดตามความสัตย์ความจริงแล้วหลวงตาบัวนี้มี  

ลูกศิษย์ฝ่ายพระนี้มากที่สุด .. เราไม่อยากรับพระรับเณรก็ดังที่ว่านี่แหละ 

รบัเปน็ภาระแลว้ดแูลแนะนำสัง่สอนตลอดเลย กลางคำ่กลางคนืตอ้งออกไป

สังเกตดูพระดูเณรประกอบความพากเพียรอย่างไรหรือไม่ ตั้งหน้าตั้งตา

มา มาแล้วมาอยู่ยังไง เคยไล่ออกจากวัดหลายองค์นะ ที่มารับไว้แล้ว มา

แล้วไม่เป็นท่าซิ นอนไม่รู้จักตื่น เวลานอนยังไม่ถึง ๔ ทุ่มเลยนอนหลับ

ครอกๆ แล้ว ‘เอ๊ มันยังไงกัน’  

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต  

กราบคารวะองค์หลวงตา 

บนศาลาวัดป่าบ้านตาด 

องค์หลวงตากับพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร บนศาลาวัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ 
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พระอาจารย์ปีเตอร์  

ปัญญาวัฑโฒ 

พระอาจารย์จอร์จ (เชอรี่)  

อภิเจโต 

หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ  หลวงปู่สอ พันธุโล   หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

พระอาจารย์ทองอินทร์  

กตปุญโญ 

พระอาจารย์ทอง จันทศิริ 

พระอาจารย์น้อย ปัญญาวุโธ 

(นาคขวา)   

หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 

(นาคซ้าย)   

พระอาจารย์บุญกู้  

อนุวัฑฒโน 

หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม พระอาจารย์แสวง โอภาโส 

นั่นเอาละนะ พอเที่ยงคืนไปดูอีกแล้ว ตี ๓-๔ ไปดูอีก วันหลัง

สังเกตอีก ก่อนที่จะไล่ออกจากวัดไม่ใช่ไล่เฉยๆ นะ ทดสอบดูรู้นิสัย จริต

นิสัยขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอหรือขยันหมั่นเพียรหมดเรียบร้อยแล้ว 

ที่ไล่ออกจากวัดก็ผู้ขี้เกียจ ไปดูจับเอาทุกระยะๆ แน่ใจแล้วบอกเลย ท่าน

ให้ ไป ไม่มีมาคัดค้านเรา เราจับได้หมดแล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากรับ

พระรับเณร รับมาก็เป็นภาระ .. 

ปแีรกมาอยูน่ี ่๑๒ องค ์เรารบัจำกดั ๑๘ องค ์.. อย่างวัดนี้อย่างมาก

ที่สุดไม่เลย ๑๘ องค์ เรียกว่ามากที่สุด ตอนนั้นมีครูบาอาจารย์หลายองค์

ท่านยังมีชีวิตอยู่ พระเณรทั้งหลายก็ได้ ไปอาศัยอยู่กับท่านๆ .. ทีนี้พอ

องค์นั้นล่วงไปองค์นี้ล่วงไปก็ไหลเข้ามาหาเรา จาก ๑๘ รับ ๒๐ จาก ๒๐ 

เตลิดเลยเป็น ๕๐ กว่าตลอดมา ครูบาอาจารย์แต่ก่อนอย่างหลวงปู่ขาว 

พระเณรก็ไปเต็มอยู่นั่น หลวงปู่ฝั้น เต็มอยู่นั่น หลวงปู่อ่อน เหล่านี้เต็ม

ทั้งนั้นล่ะ พอองค์นั้นล่วงไปองค์นี้ล่วงไปไหลเข้ามาๆ .. ไม่มีที่ยึดที่เกาะก็

ไหลเข้ามาละซิ จึงได้รับเพิ่มขึ้น รับพระรับเณรเป็นภาระหนักมากอยู่นะ 

รับต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วย สังเกตสังกาแนะนำสั่งสอน จึงไม่รับ

ง่ายๆ…” 

เทศนาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แสดงถึงความเมตตา

ศิษย์เป็นล้นพ้นแม้จะชราภาพมากอายุจวนจะ ๙๓ ปีแล้วก็ตาม ท่านยังสู้

อุตส่าห์ออกเดินตรวจตราดูทางจงกรมดูความพากเพียรของพระเณรใน

ยามค่ำมืดดึกดื่น ดังนี้ 

“กลางคืนผมเดินดูไม่เห็นพระลงเดินจงกรมกลางคืนเงียบๆ ไม่เห็น

นะ นี่พึ่งมาพูดวันนี้ ไปดูเป็นประจำนะ ท่านทั้งหลายว่าผมไม่ไปดูเหรอ 

มันขี้เกียจอะไรนักหนา ถ้าขี้เกียจให้หนีจากวัดนี้ อย่าอยู่ นี้ ไปเที่ยวเดินดู

หมด กลางค่ำกลางคืนไม่เห็นพระออกมาเดินจงกรมหย็อกๆ แหย็กๆ เลย 

ท่านทั้งหลายว่าผมไม่ดูเหรอ ผมไปดูตลอดนะ นี่ล่ะวันนี้ออกพูดเสียบ้าง 

นานๆ พูดทีหนึ่งๆ 

นี่ล่ะการปกครองหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนรับจริงรับจัง แนะนำสั่งสอน 

สังเกตสังกาทุกแง่ทุกมุม ให้พากันเอาจริงเอาจัง อย่ามาเหลาะแหละให้

เห็น ตั้งแต่ดูธรรมดานี้ก็ขวางตาพอแล้ว แบบหลับหูหลับตาไปกับหมู่กับ

เพื่อน นี้ ไม่ได้คุยนะความเพียร ดูหมู่เพื่อนดูไม่ได้ ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็

ตายไปนานแล้วแหละ นี่ไม่ได้ทำอย่างนี้” 

บ้านตาดยุคแรก
(พ.ศ.
๒๔๙๙
–
๒๕๑๑)





เป็นยุคที่องค์หลวงตาเน้นการสอนพระเป็นพิเศษ ครูบาอาจารย์ที่

อยู่จำพรรษาร่วมกันในเวลานั้นก็มีทั้งที่ตามมาจากยุคห้วยทราย อาทิ 

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร, หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ, หลวงปู่เพียร   

วริโิย, พระอาจารยส์พุฒัน ์สขุกาโม, หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภริโต, หลวงปูล่ ี

กุสลธโร, พระสุกันต์, พระอาจารย์คำผิว สุภโณ, พระผัน, พระสมนึก 

และสามเณรเสริฐ 

ครบูาอาจารยท์ีม่าจำพรรษาดว้ยหรอือยูศ่กึษาใหมม่รีายนามดงันี ้

หลวงปูเ่จีย๊ะ จุนโท, หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ, หลวงปู่สอ พันธุโล, พระ-

อาจารย์ทอง จันทสิริ, หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม, พระอาจารย์แสวง โอภาโส, 

พระอาจารย์บญุกู ้ อนวุฑัฒโน, พระอาจารยน์อ้ย ปญัญาวโุธ, หลวงปูอุ่น่-

หล้า ฐิตธัมโม, หลวงปู่บุญยัง ผลญาโณ, พระอาจารย์ทองอินทร์ 

กตปุญโญ, พระอาจารย์ปีเตอร์ ปัญญาวัฑโฒ, พระอาจารย์จอร์จ (เชอรี่) 

อภิเจโต เป็นต้น 
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  บ้านตาดยุคสอง
(พ.ศ.
๒๕๑๒
–
๒๕๒๘)



 เป็นยุคที่องค์หลวงตาเกี่ยวข้องกับประชาชนและพระเณรมากขึ้น ครูบาอาจารย์ที่อยู่  

จำพรรษาร่วมกันมีรายนาม ดังนี้ 

 พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก, พระอาจารย์ทองฮวด ฐานวโร, พระอาจารย์สุชาติ,  

พระอาจารย์เอียน อริเยสโก, พระอาจารย์ประยูร, พระอาจารย์จ้อน, พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม, 

พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม, พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน, พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล, พระ-

อาจารย์เยื้อน ขันติพโล, พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร, พระอาจารย์สม ขันติโก, พระอาจารย์โกวิท 

ฐานยุตโต, พระอาจารย์มาลา ญาโณภาโส, พระอาจารย์มหาณรงค์ ฐิตญาโณ, พระอาจารย์สุดใจ 

ทันตมโน, พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต, พระอาจารย์บุญจันทร์ กตปุญโญ, พระอาจารย์บุญช่วย 

ปัญญวันโต, พระอาจารย์ฟิลลิป, พระอาจารย์แพท, พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต, พระอาจารย์จำรัส 

จันทโชโต, พระอาจารย์วงศ์สิน, พระอาจารย์ดิ๊ค สีลรตโน, พระอาจารย์วิศิษฐ์ สันติงกโร, พระ-

อาจารย์มานะ เทวธัมโม, พระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร, พระอาจารย์ชิต ฐิตจิตโต, พระอาจารย์มงคล, 

หมายเหตุ  

การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกาลเวลา สถานที่ และบุคคล ไว้ ในที่นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในเชิงประวัติศาสตร์แต่พอสังเขป มีรายละเอียดที่ควรทราบ ดังนี้ 

o รายนามข้างต้นนี้ ไม่รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ไม่เคยจำพรรษากับองค์หลวงตาแม้อาจได้ช่วยเหลือหน้าที่การงานหรือมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับองค์หลวงตา  

o ในยุคแรกๆ ยังไม่มีการบันทึกการจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรทำให้ข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวอาจตกหล่นหรือขาดหายไป 

o รายนามข้างต้นนี้รวมถึงพระภิกษุผู้ที่เคยเข้ามาศึกษากับองค์หลวงตาระยะหนึ่งและได้ลาสิกขาแล้ว นอกจากข้อมูลที่นำมาแสดงข้างต้น ยังมีพระภิกษุสามเณรที่หมุนเวียนมาศึกษากับองค์หลวงตาในช่วงออกพรรษาเป็น  

 จำนวนมากยิ่งกว่าในพรรษา จึงไม่สามารถนำมาแสดงได้ทั้งหมด  

o   มีฆราวาสในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงบุคคลสำคัญๆ เข้ามาบวชศึกษาชั่วคราวทั้งจำพรรษาหรือบวชนอกพรรษาอีกเป็นจำนวนมากในช่วงที่องค์หลวงตาดำรงธาตุขันธ์อยู่ 






ทะเบียนบ้านวัดป่าบ้านตาด และบัญชีกลางปีวัดธรรมยุต  

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ และ พ.ศ.๒๕๑๔ 

พระอาจารย์วุฒิชัย สุตาวุโธ, พระอาจารย์น้อย(สุรินทร์), พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต, พระอาจารย์นพดล นันทโน, พระอาจารย์ภูษิต ขันติธโร, พระ-

อาจารย์พิมพา จาคจิตโต, พระอาจารย์ทวีป กมโล, พระอาจารย์สงบ ปภาโส, พระอาจารย์แดง, พระอาจารย์สมเดช สิริจันโท, พระอาจารย์สุพัฒน์ 

ธัมมวโร, พระอาจารย์ศานิตย์, พระสมยศ, พระอาจารย์มานะ ฉันทสาโร, พระอาจารย์ชูชาติ, พระอาจารย์ธีรยุทธ ธีรยุธโน, พระอาจารย์สุนทร ฐิติโก, 

พระอาจารย์ประยูร, พระอาจารย์ประสิทธิ์, หลวงพ่อณัฐ, พระฌาน, พระอาจารย์บำรุง นวพโล, พระอาจารย์บุญเติม ฐิโตภาโส, พระอาจารย์กฤษฎา 

สุรวังโส, พระอาจารย์สุลาน ปภัสสโร, พระอาจารย์สมบูรณ์ ฐิตญาโณ ฯลฯ 
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พระอาจารย์สมพงษ์ ฐิตวังโส, พระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร, พระอาจารย์-  

ศรณรงค์ ธีรปัญโญ, พระอาจารย์นิคม ปัญญาธโร, พระอาจารย์ประสพ   

วรจิตโต, พระอาจารย์สมหมาย ฐานุตตโร, พระอาจารย์จิว อภิปุญโญ, 

พระอาจารย์แก่น, พระอาจารย์มหาธีรนาถ อัคคธีโร, พระอาจารย์ณฤทธิ์ 

อิทธิโชโต, พระอาจารย์สมพร ยโสธโร, พระอาจารย์นิรุจน์ อลี โน,   

พระอาจารย์วิชาญ อัคคจิตโต, พระอาจารย์มหาสมควร รตนปัญโญ,   

พระอาจารยม์ารต์นิ ปยิธมัโม, พระอาจารยบ์ารม ีสทุธจติโต, พระอาจารย์

คณิต โชติธัมโม ฯลฯ 

 

จำพรรษาในระหว่างเป็นสามเณร ไม่ทราบสถานภาพปัจจุบัน 

สามเณรสนอง หรเพลิด, สามเณรรัศมี ก้านจักร, สามเณรนิโก 

ขันธรักษ์, สามเณรไพฑูรย์ นุตตะกุล, สามเณรมานะ เทียมราช, สามเณร

สมชาย ทองราช, สามเณรอุทัย ทองราช 


 บ้านตาดยุคสาม
(พ.ศ.
๒๕๒๙
–
๒๕๔๐)


 

 เป็นยุคที่เปิดกว้างสู่สาธารณชน องค์หลวงตาอนุโลมให้มีพระ

เณรในพรรษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น อ้างอิงตามข้อมูลของวัดเก็บบันทึกไว้  

มีดังนี้ 

  

ปี ๒๕๓๓  จำนวน ๔๔ องค์  ปี ๒๕๓๘  จำนวน ๔๖ องค์ 

ปี ๒๕๓๙  จำนวน ๔๘ องค์ ปี ๒๕๔๐  จำนวน ๔๘ องค์ 

 

ครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาร่วมกันมีรายนาม ดังนี้ 

พระอาจารย์สุทธิ ธัมมสาโร, พระอาจารย์พิพัฒน์ ธัมมวโร,   

พระอาจารย์สถาพร, พระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ, พระอาจารย์บัณฑิต   

ธีรธัมโม, พระอาจารย์นรา กตรักโข, พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช,  

พระอาจารย์วีระศักดิ์ ติกขวีโร, พระอาจารย์ชวน ฐิติธัมโม, พระอาจารย์

สุริยัน วรคุโณ, พระอาจารย์ภาสกร ภาสกโร, พระอาจารย์ ไพรินทร์ 

ปัญญาพโล, พระอาจารย์มหาตี๋ ปิยสีโล, พระอาจารย์กองคำ เปมสีโล, 

พระอาจารย์สมพงษ์ ขันติ โก, พระอาจารย์สมหมาย อุปติสโส,   

พระอาจารย์สุทธิชัย สุทธิชโย, พระอาจารย์ประภาส กตปัญโญ,   

พระอาจารย์ชูชาติ ชยธัมโม, พระอาจารย์ถาวร ขันติโก, พระอาจารย์

มหาสำรวย สุภวิสสุโภ, พระอาจารย์ชาตรี นิสโภ, พระอาจารย์เรืองเดช 

ฉินนาลโย, พระอาจารย์วิเชียร อิฏฐาโน, พระอาจารย์สำรวย อารัญโย, 

พระอาจารย์กนก กนโก, พระอาจารย์อมร ติขิโณ, พระอาจารย์อำนวย 

กันตธัมโม, พระอาจารย์พรหม กิตติวัณโณ, พระอาจารย์นพรัตน์  

กันตธัมโม, พระอาจารย์ปรัชญา โอภาโส, พระอาจารย์โสภา สมโณ,   

พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต, พระอาจารย์ทศพล กิตติวโร, พระอาจารย์

โกศิล ปัญญากโร, พระอาจารย์สกริณ จิตตปัญโญ, พระอาจารย์

ปราโมทย์ สิรินันโท, พระอาจารย์ประสบ กุสโล, พระอาจารย์สุทธิพงษ์   

สุทธิพุทโธ, พระอาจารย์ธนพิบูลย์ รตนปัญโญ, หลวงพ่อจิตติ จิตตวชิโร, 
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 บ้านตาดยุคสุดท้าย
(พ.ศ.
๒๕๔๑
–
๒๕๕๔)


 

เป็นยุคที่เปิดกว้างสู่สาธารณชนสูงสุดเนื่องจากองค์หลวงตาเมตตา

ออกมาช่วยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อ้างอิงตามข้อมูลของวัด

เก็บบันทึกไว้มีดังนี้ 

ปี ๒๕๔๑  จำนวน ๔๖ องค์ 

ปี ๒๕๔๒  จำนวน ๔๗ องค์ 

ปี ๒๕๔๓  จำนวน ๔๖ องค์  

ปี ๒๕๔๔  จำนวน ๔๙ องค์  

ปี ๒๕๔๕  จำนวน ๕๒ องค์  

ปี ๒๕๔๖  จำนวน ๕๕ องค์  

ปี ๒๕๔๗  จำนวน ๕๗ องค์ 

 

ครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาร่วมกันมีรายนามดังนี้ 

พระอาจารย์สงัด ฐิตธัมโม, พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุณณารักโข, 

พระอาจารยเ์สวต  จริธมัโม, พระอาจารยจ์ำเรญิ   คณุวโร, พระอาจารย ์ 

คัมภีร์ ญาณคัมภี โร, พระอาจารย์สันต์ชัย สันติธัมโม, พระอาจารย์

ประพจน์ ทีฆายุโก, พระอาจารย์ปัญญา ฐิตโสภโณ, พระอาจารย์บัญชา 

เมตติโก, พระอาจารย์สุทธิชัย จักกวโร, พระอาจารย์สมฤกษ์ ญาณวโร, 

พระอาจารยส์ขุกาย พลญาโน, พระอาจารยส์นัต ิสปุฏปินัโน, พระอาจารย์

พอใจ โฆสธัมโม, พระอาจารย์เรือนทอง สันตจิตโต, พระอาจารย์อำพล 

ฐานุตตโร, พระอาจารย์ชำนาญ อภิชัญโญ, พระอาจารย์ทวี อัตตสาโร, 

พระอาจารย์ธีระเดช ถิรธัมโม, พระอาจารย์วิมาร เขมาภิรโต, พระ-

อาจารย์ประพบ ลาภิโก, พระอาจารย์ยุทธนา ตันติปาโล, พระอาจารย์

ทิพากร สุภาจาโร, พระอาจารย์สมชาย จิตตกาโร, พระอาจารย์นกหวีด 

กิตติวุฑโฒ, พระอาจารย์อดิศร รตนปัญโญ, พระอาจารย์ฉัตรชัย วิชโย, 

พระอาจารย์ชวลิต ภูริปัญโญ, พระอาจารย์เฉลิมชัย อธิจิตโต, พระ-

อาจารย์ ไพโรจน์ อภิปุญโญ, พระอาจารย์สิงห์โต โฆสโก, พระอาจารย์

สมงิ ปยิธมัโม, พระแกส รตนญาโณ, พระฉตัรแกว้ ญาณรงัส,ี พระเขมาสาลา 

ธมัมเฉโก, พระปอิอต จติตปญัโญ, พระวรีะพงษ ์สจุณิณธมัโม, พระจนัทร-์

ญา เปสโล, พระพรเทพ ญาณวุฒโฑ, พระอ้วน ธัมมเฉโก, พระไพโรจน์ 

อัตตคุตโต, พระฮานส์ ญาณธัมโม, พระปีเตอร์ ฐิตธัมโม, พระพิทักษ์   

รตนิธโร, พระมหาพศิษิย ์ธรีปญัโญ, พระธงชยั นริโต, พระวรีะพล สจัจวโร,   

พระไกรวัลย์ ฐานวโร, พระนิรันต์ นิรันตโร, พระมนู กิตติวัณโณ, พระ-

รอนนี ่กนัตธมัโม, พระจอหน์ กสุโล, พระอาทติยเ์ทพ อภปิญัโญ, พระวรีะ-

ศักดิ ์ ถาวรจติโต, พระเพลินจติ อธจิติโต, พระ ม.ล.สิทธโิชค สิทธเิตโช, 

พระหมาย มหทัธโน, พระศภุชยั ภรูปิญัโญ, พระพณิโย กาญจโน, พระสมชาต ิ

ฐิตธัมโม, พระเจี่ย ปิยสีโล, พระเฮนรี่ หิริวโร, พระกัมพล ขันติพโล,   

พระพายัพ ฉันทสีโล, พระสมัพนัธ ์ถริโสภโน, พระมณฑล วรจติโต, พระ-

ศภุนติ ิครุโุก, พระวรวฒุิ ภัททธัมโม, พระสารทูล สุชาโต, พระธนเศรษฐ์ 

สมงัคโิก, พระปญัญา นมิมโล, พระมนตร ี จตัตสีโล, พระภานมุาศ ฐานโิย, 

พระสุชาติ ฐิตสุขโข, พระโชตริส, พระดนยั โสภโิต, พระอภสิทิธิ ์สทิธชิโย, 

ปี ๒๕๔๘  จำนวน ๕๘ องค์ 

ปี ๒๕๔๙  จำนวน ๕๖ องค์ 

ปี ๒๕๕๐  จำนวน ๕๘ องค์ 

ปี ๒๕๕๑  จำนวน ๖๑ องค์ 

ปี ๒๕๕๒  จำนวน ๖๓ องค์ 

ปี ๒๕๕๓  จำนวน ๖๒ องค์ 
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พระเกรสนั มนญุโญ, พระวนิยั สริกิโุล, พระเจตน ์อาจติตธมัโม, พระตตีอ้ง 

วรปญัโญ, พระโจเซฟ ปิยธัมโม, พระประเสริฐ ขันตโสภโณ, พระธงชัย  

อธิปัญโญ, พระปีเตอร์ ตปสีโล, พระปิโยรส ฐิตรโส, พระพิศาล วิชโย, 

พระเนตร สันตจิตโต, พระเดวิด อภิสัทโธ, พระพรชัย นาถธัมโม, พระ-

ทรงศักดิ์ ติกขวี โร, พระพยัคฆ์ ปัญญารัตโน, พระนิวัติ สุวัณโณ,   

พระวรัตน์ วรญาโณ, พระอนุวัฒน์ ปิยวาจโก, พระเดชา จัตตสัลโล,   

พระสมชาย วรจิตโต, พระบวร (โคคำมา) ฯลฯ 

 

จำพรรษาในระหว่างเป็นสามเณร ไม่ทราบสถานภาพปัจจุบัน 

สามเณรจิตติ สุวรรณพฤกษ์ , สามเณรกะวีวัฒน์ นาสวัสดิ์ , 

สามเณรนนท์ ยะสุตา, สามเณรเอกชัย ใจสุต๊ะ 

 


 บา้นตาดยคุสิน้รม่โพธิร์ม่ไทรใหญ
่ (พ.ศ.๒๕๕๔

เป็นต้นไป)



 

เป็นยุคที่พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน 

โดยก่อนละขันธ์องค์ท่านบรรจงฝากพระธรรมคำสอนตอนเช้ามืดของวัน

ใหม่และปีใหม่เวลาตีหนึ่งเศษของวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรง-

พยาบาลศิริราช ไว้เป็นเครื่องระลึกเตือนใจตลอดไปแก่พระอาจารย์สุดใจ

ในนามผู้แทนคณะศิษย์ทั้งปวงว่า 

“มอืของครอูาจารยก์บัมอืของลกูศษิยล์กูหา ญาตมิติร เพือ่นฝงู 

เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัใชแ้ทนกนัได ้ไว้ใจกนัได ้เชือ่ใจกนัได ้ตายใจกนัได”้ 

องค์หลวงตาท่านฝากเตือนคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ของท่านทั้งปวงให้

มีสามัคคีธรรมรักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้รักษาและ

สืบทอดมรดกธรรมได้แก่ข้อวัตรปฏิบัติ คำสั่งสอน และปฏิปทาที่ท่านพา

ดำเนินมามิให้เสื่อมคลายและสูญหายไป ให้ฝากเป็นฝากตายช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป  

 

 


