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ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
วัดดอนธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี



 ขออนุโมทนาในความพากเพียรพยายามของท่านที่อุตส่าห์ 

สืบเสาะประวัติของครูบาจารย์มารวบรวมตีพิมพ์เพื่อรักษาประวัติ  

และเผยแพร่เกียรติคุณของบูรพาจารย์เอาไว้ เพื่ออนุชนรุ่นหลัง 

จะได้ทราบและได้ถือเป็นคติตัวอย่างแห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  

ขอจงเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ชั่วกาลนานเทอญ

         พระราชสังวรญาณ

        (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) 

คำาอนุโมทนา



 อาตมามีความยินดีที่ท่านได้มีใจในศรัทธา อุตส่าห์ค้นคว้า

เรียบเรียงรวบรวมประวัติของครูบาอาจารย์ ท่านพระอาจารย์เสาร์ 

กนฺตสีโล เพื่อให้กุลบุตร กุลธิดา ผู้เกิดมาในภายหลัง ได้ศีกษาเรียนรู้

ประวัติ ซึ่งเป็นของสำาคัญในฝ่ายครูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐาน

ในภาคอีสานของเรา

        ขออนุโมทนา

              พระอาจารย์กิ ธมฺมุตฺตโม

คำาอนุโมทนา



ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
ให้พากันละบาป และบำาเพ็ญบุญ 

อย่าให้เสียชีวิตและลมหายใจไปเปล่า

ที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์



ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มาก แต่อย่านำาเรื่องของสัตว์มาประพฤติ

มนุษย์เราจะต่ำาลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก

เวลาตกนรก จะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าได้พากันทำา



ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
 วิปัสสนานี้ มีผลอานิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าทาน ศีล พรหมวิหารภาวนา ย่อมทำาให้ 

ผู้เจริญนั้นมีสติ ไม่หลงเมื่อทำากาลกิริยา มีสุคติภพ คือ มนุษย์และโลกสวรรค์เป็นที่ไป

ในเบื้องหน้า หากยังไม่บรรลุทำาให้แจ้งซึ่งนิพพาน ถ้าอุปนิสัยมรรคผลมี ก็ย่อมทำาให้ 

ผู้นั้นบรรลุมรรคผล ทำาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้ นั้นเทียว

เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณธเนศ ตันติวณิชชานนท์ จ.อุบลราชธานี



ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
 ภาพนี้ได้รับจากหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ซึ่งองค์ท่านเล่าว่ามีญาติโยมทางแถบ 

อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม นำามาถวายให้ท่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และองค์ท่านวางไว้

ประจำาบนหัวที่นอน



ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
 รูปนี้ถ่ายเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่วัดป่าแสนสำาราญ อ. วารินชำาราบ จ. อุบลราชธานี

ตอนองค์พระอาจารย์เสาร์ เดินทางจากบ้านข่าโคม มาพักที่ศาลาหลังเล็กของวัดป่านี้่  

ก่อนที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯทางรถไฟ (สถานีรถไฟอยู่ใกล้กับวัดนี้)

 ภาพนี้คณะลูกศิษย์ได้อัดถวายให้พระอาจารย์เสาร์ แจกในคราวงานพิธีทอดผ้าป่าที่

วัดป่าหนองอ้อ บ้านข่าโคม โดยคณะตัวแทนเจ้าจอมมารดาทับทิม เป็นเจ้าศรัทธาเมื่อกลาง

ปี พ.ศ. ๒๔๘๐



ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
 ชีวิตที่เป็นมานี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนัก เพราะอันตรายชีวิตทั้งภายใน ภายนอก มีมาก

ต่างๆ นานา และการที่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ก็ได้ด้วยยากยิ่งขึ้นไปอีก  

เหตุนี้ เราทั้่งหลาย พึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด อย่าให้เสียที ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

พบพระพุทธศาสนานี้เลย



ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
พิจารณาความตายให้มากๆ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ 

เกิดมาแล้วก็ต้องตาย เพราะเกิดกับตายเป็นของคู่กัน



จัดพิมพ์น้อมอุทิศถวายเป็นมหาเถรบูชา

แด่

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล



คำานำา

หนังสือนี้ที่ให้ชื่อว่า “ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล”

	 เนื่องจากภายหลังการบูรณะหอไตรท่านพระอาจารย์เสาร์	 ก็มีดำาริที่จะจัดพิมพ์หนังสือไว้

เป็นอนุสรณ์	 แต่พอถึงคราวค้นหาหนังสือประวัติขององค์ท่านมาจัดพิมพ์	 กลับพบด้วยความแปลกใจ 

ว่า	 มีแต่เพียงประวัติโดยย่อเท่านั้น	 หากชีวประวัติแนวทางในการบำาเพ็ญเพียร	 ดำาเนินธุดงควัตร

ของพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่	 หาได้มีผู้ใดบันทึกเผยแพร่เป็นรายละเอียดไว้ไม่	 กระนั้นก็ยังได้ไปติดตาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	 ถึงตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	 ต้นกำาเนิดขององค์ท่าน	 ผลที่ได้ก็ไม่มี

อะไรกระจ่างขึ้น

ความกังขายังค้างคา

	 แล้วจุดที่ก่อให้เกิดประกาย	 แรงบันดาลใจ	 ก็มาจากครั้งที่ได้พบภาพถ่าย	 “กุฎีีพระอาจารย์

เสาร์	 วัดป่าเกาะแก้ว	 อ.	 ธาตุพนม”	 ประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 ในหน้าที่	 ๑๐๙	 ของหนังสือภาพ

ชีวประวัติและปฏิปทาของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ทำาให้มองเห็นแนวทางในการออกไปบันทึก

ภาพพร้อมรวบรวมข้อมูลยังสถานที่ในเหตุการณ์จริง

	 ต่อจากนั้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ได้จัดทำาแฟ้มภาพไปกราบเรียนถวายงานการบูรณะหอไตร 

หลังนี้ต่อพระคุณเจ้าหลวงพ่อพุธ	 ฐานิโย	 ที่วัดป่าสาละวัน	 พร้อมกับเรียนสอบถามถึงประวัติท่าน 

พระอาจารย์เสาร์	 ผู้เป็นอาจารย์ของท่านด้วย	 ซึ่งท่านได้ประทานเมตตาเล่าเรื่องราวแต่หนหลัง	 ครั้ง 

ท่านยังเป็นพระหนุ่มเป็น	 “พระมหาพุธ”	 ไปพักที่อุโบสถวัดเกาะแก้วอัมพวันที่พึ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆ

พร้อมกับชี้แนะแหล่งข้อมูล	และแนวทางในการดำาเนินงานรวบรวมประวัติของท่านพระอาจารย์เสาร์

กนฺตสีโล	ให้รับทราบ	ยิ่งทำาให้มีแรงบันดาลใจและกำาลังใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะจัดทำาหนังสือนี้ให้สำาเร็จ



	 ในการออกบันทึกภาพ	 สัมภาษณ์	 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำาหนังสือ	 “ตามรอยธุดงควัตร 

ท่านพระอาจารย์เสาร์	 กนฺตสีโล”	 แม้จะมีเหตุขัดข้อง	 อุปสรรคต่าง	 ๆ	 นานา	 สารพัดแบบอย่าง	 

ที่ท่านผู้อ่านและท่านผู้ที่เคยจัดทำาหนังสือในแนวนี้คงจะพอได้รับทราบกันมาเป็นอย่างดี	 จึงไม่นำามา 

กล่าวในที่นี้	 แต่งานทุกอย่างก็สามารถทำาได้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะ	 “บุญบารมีธรรม”	 ของ 

พ่อแม่ครูบาอาจารย์	และ	“เมตตานุเคราะห์”	จากทุกๆ	ท่าน

	 คณะผู้จัดทำาหนังสือได้อาศัยเค้าโครงเรื่อง	จากท่านพระครูพิบูลย์ธรรมภาณ	(โชติ	อาภคฺโค)	 

และท่านพระอาจารย์กิ	 ธมฺมุตฺตโม	 อ.พิบูลมังสาหาร	 จ.อุบลราชธานี	 เป็นแนวทางในการบันทึกภาพ	 

รวบรวมข้อมูล	 ไปตามสถานที่ต่างๆ	 ให้มากที่สุด	 โดยติดตามสืบค้นไปตั้งแต่สถานที่บ้านเกิด	 “บ้าน

ข่าโคม”	แม้จนกระทั่งถึงที่สุด...สถานที่ละสังขาร	“เมืองจำาปาศักดิ์ ประเทศลาว”	ซึ่งใช้เวลาในการ

ติดตาม	 รวบรวมข้อมูลอยู่กว่า	 ๒	 ปี	 แล้วจึงได้นำาข้อมูลทั้งมวล	 มาประมวลเข้าด้วยกัน	 อ้างอิงเทียบ

เคียงเรื่องราวเหตุการณ์กับหลักฐานตามประวัติของท่านพระอาจารย์มั่น	 ภูริทตฺโต	 และลูกศิษย์องค์

อื่นๆ	ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบเปรียบเทียบ	 เรียบเรียง	วันเวลา	 เหตุการณ์

	สถานที่ให้ถูกต้องแน่นอนที่สุด	ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการอ่านค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือต่างๆ	

อยู่ร่วมขวบปี	แล้วจึงพยายามมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง

 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า	 สามารถเก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตรท์ี่นับวันจะหา

ได้ยากยิ่ง

	 นับว่าเป็นมหากุศลของชนรุ่นหลังที่ยังมีผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้น	ได้ให้ข้อมูลอันมีคุณค่า

ยิ่ง	 ก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะสิ้นอายุขัยจากโลกนี้ไปจนเกือบหมดสิ้น	 ซึ่งกว่าจะเขียนเสร็จก็กินเวลาไป

เกือบ	๒	ปี	และต้องกราบขออภัยท่านผู้อ่านไว้	ณ	ที่นี้ด้วย	หากจะมีข้อความไม่เหมาะสมหรือขาดตก

บกพร่องใดๆ	เพราะข้าพเจ้ามิได้เชี่ยวชาญหรือชำานาญงานในด้านนี้มาก่อน

	 สำาหรับภาพถ่ายประกอบเรื่องนั้น	ส่วนใหญ่เป็นภาพที่บันทึกมาจากสถานที่จริงตามเนื้อเรื่อง	 

นอกนั้นเป็นภาพวาดประกอบ	โดย	อ.สุพร	ชนะพันธ์ุ	อ.อุตส่าห์	 ไวยศรีแสง	และข้าพเจ้าผู้เรียบเรียง



พร้อมทั้งภาพที่ได้รับการเอื้อเฟื้อจากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ	ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ 

ที่นี้ด้วย

	 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ได้ร่วมกันบำาเพ็ญมา	 จง

อำานวยผลให้ประสบความสุข	ความเจริญในทางธรรมยิ่งขึ้นตลอดไปเทอญ

      	(พิศิษฐ์	ไสยสมบัติ)

	 	 	 	 	 	 ผู้รวบรวม	เรียบเรียง
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เปิดปก

	 ท่านพระอาจารย์เสาร์	 กนฺตสีโล	 เป็นพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนากัมมัฏฐานของ 

ภาคอีสาน	ที่ได้มุ่งบำาเพ็ญสมณธรรมดำาเนินตามรอยแห่งอริยวงค์	อริยประเพณีเป็นลำาดับสืบต่อมา

	 บุคลิกลักษณะขององค์ท่านเปี่ยมด้วยความเมตตา	 สุขุมเยือกเย็น	 รูปร่างสูงใหญ่	 สง่า

ผ่าเผย	 เป็นผู้มีความมักน้อย	 ยินดีในความสันโดษ	 แม้แต่วาจาท่านก็กล่าวแต่น้อย	 หากทว่า 

เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์

	 ปฏิปทาขององค์ท่านเด็ดเดี่ยว	 มั่นคง	 น่าเคารพเทิดทูนยิ่งนัก	 จวบจนวาระสุดท้าย 

ของสังขาร	ซึ่งยิ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจในความเด็ดเดี่ยวทรงศีล	ทรงธรรม	ขององค์ท่านผู้เป็นทั้ง

พ่อและแม่	ครูอาจารย์ของสาธุชน	ศิษยานุศิษย์ตลอดทั้งสองฟากฝั่งลุ่มนำ้าโขง

	 กล่าวได้ว่า	 ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์	 กนฺตสีโล	 เป็นพระธุดงค์กัมมัฏฐานในปูนต้น	 

ที่ชักนำาหมู่คณะออกเดินธุดงค์ลัดเลาะไปตามท้องธารละหานห้วย	 โคนไม้	 โขดเขา	 และหุบเหว	

เพื่อบำาเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน	ตามแบบอย่างประเพณีที่สืบทอดดำาเนินกันมา

	 ปฏิปทาและวัตรปฏิบัติขององค์ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์นี้	 ได้ก่อให้เกิดสานุศิษย์อีก 

มากมายที่ได้ดำาเนินรอยตามองค์ท่าน	 จนได้ชื่อว่ากองทัพธรรมพระกัมมัฏฐาน	 ออกเผยแพร่ 

พระธรรมคำาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปรากฏเป็นท่ีแพร่หลายสืบเนื่องต่อกันมา

ตราบเท่าทุกวันนี้



สารบัญ

ภาคผนวก

ปัจฉิมวัย

มัชฌิมวัย

ปฐมวัย
ชาติภูมิ	 ๑๙

กำาเนิดธรรมยุติกนิกาย	 ๓๐

วัดธรรมยุตวัดแรกของอีสาน	 ๓๔

กำาเนิดยุคกัมมัฏฐาน	 ๔๑

ญัตติกรรม	 ๔๔

ศิษย์เอก	 ๕๕

ปฏิบัติธรรมท่ีภูหล่น	 ๖๑

บูรณะพระธาตุพนม	 ๖๖

กลับเยี่ยมคำาบง	 ๙๑

ถำ้าจำาปา	ภูผากูด	 ๙๓

เสนาสนะป่าหนองบาก	บ้านหนองลาด	 ๑๐๖

บ้านสามผง	 ๑๑๘

วัดอ้อมแก้ว	 ๑๓๐

ศิษย์อุปัฏฐากรุ่นสุดท้าย	 ๑๓๓

ปรารภคร้ังแรก	 ๑๔๓

กลับบ้านเกิด	 ๑๔๙

วัดดอนธาตุ	 ๑๗๒

ปัจฉิิมบท	 ๑๙๓

ปฏิปทาของท่านพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	 ๒๓๒

ประวัติวัดดอนธาตุ	 ๒๔๑

และภาพถ่ายปี	พ.ศ.	๒๕๖๕
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ประวัติพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

๑๙

ชาติภูมิ

ท่านเกิดที่บ้านข่าโคม

	 ท่านพระอาจารย์เสาร์	 กนฺตสีโล	 ถือกำาเนิดเมื่อวันจันทร์	 เดือนสิบสอง	 ปีระกา	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๐๒	(ตามบันทึกของท่านพระครูพิบูลธรรมภาณ	วัดภูเขาแก้ว)	หรือวันจันทร	์ 

แรม	 ๑๔	 คำ่า	 เดือนยี่	 ปีระกา	 ตรงกับ	 วันที่	 ๒	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๔๐๔	 (ตามหนังสือ

ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพพระอาจารย์เสาร์ฯ	โดย	สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	สังฆนายก)	ที่

บ้านข่าโคม	 (ชื่อเดิม	“บ้านท่าโคมคำา”)	ต.หนองขอน	อ.เมืองอุบลราชธานี	 (ปัจจุบัน	คือ	

ต.ปะอาว	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี)

	 นามเดิมของท่าน	ชื่อเสาร์	นามสกุล	สมัยนั้นยังไม่มี	ภายหลังมีญาติสืบสายกัน

มาในตระกูล	อุปวัน*	และ	พันธ์โสรี**

	 เป็นบุตรของ	 พ่อทา	 และ	 แม่โม่	 (ส่วนพ่อใหญ่คำาดี	 ชารีนะ	 ชาวบ้านข่าโคม	

กล่าวไว้ว่า	ชื่อบิดาของพระอาจารย์เสาร์นั้นไม่ทราบชื่อ	มารดาชื่อแม่บัวศรี)

 ท่านมีพี�น้องรวมกัน ๕ คน ตามลำาดับดังนี� :-

	 ๑.	ท่านพระอาจารย์เสาร์

	 ๒.	นางสาวแบ	(อยู่เป็นโสดตลอดชีวิต)

	 ๓.	แม่ดี

	 ๔.	แม่บุญ

	 ๕.	พ่อพา	อุปวัน*

*นามสกุุล อุุปวััน น้�คุุณตาบุุญเพ็็ง คุำาพ็ิพ็ากุ หลานชายผู้้�เดี้ยวที่้�ยังม้ช้วิตอย้� (เป็็นญาติที่างฝ่่ายบุิดีาของ
พ็ระอาจารย์เสาร์) ให�ข�อม้ลข�าพ็เจ�าไป็สืบุเสาะจากุเคุรือญาติสายน�องชายพ็ระอาจารย์เสาร์
**นามสกุุล พัันธ์์โสรีี น้� พ็บุว�าม้ใช�กุันในบุ�านข�าโคุม พ็ระคุร้พ็ิบุ้ลธรรมภาณ (โชติ อาภคฺุโคุ) เจ�าอาวาสวัดี
ภ้เขาแกุ�ว อ.พ็ิบุ้ลมังสาหาร เป็็นผู้้�ให�ข�อม้ล
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ชีวิตเมื่อวัยเยาว์

เมืองนักปราชญ์

	 ท่านพระอาจารย์เสาร์	 กนฺตสีโล	มีรูปร่างสูงใหญ่	หน้าตา	ผิวพรรณดีมาก	สมัย

เมื่อยังเป็นเด็ก	ท่านมีความพึงพอใจ	ศรัทธา	เลื่อมใส	ในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างสูง

ยิ่ง	 กอปรกับนิสัยสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ของท่าน	 ดังนั้น	 เมื่อท่านอายุได้	 ๑๒	 ปี	 จึงได้

ตัดสินใจเข้าวัด	โดยได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์วัด	เพื่อเตรียมตัวบรรพชาเป็นสามเณร	ณ	วัดใต้	

อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี

	 สำานักศึกษาในสมัยก่อน	 คือ	 วัด	 ถือว่าวัดเป็นแหล่งรวมความรู้	 เป็นที่ประสิทธิ์	 

ประสาทวิทยาการด้านต่าง	ๆ 	และเป็นแหล่งเนื้อนาบุญ	เป็นที่อยู่ของคนดี	คนมีบุญ	พ่อแม่	 

ผู้ปกครองในสมัยนั้นจึงนิยมส่งบุตรหลานอันเป็นที่รักของตนให้	“เข้าวัด”	และ	“บวชเรียน”  

เพื่อที่ว่าจะได้เป็น	“คนสุก” ลบเสียซึ่งคราบของ	“คนดิบ”	แลยังเป็น	“ญาคู”	ผู้รู้	 เป็น	 

“มหาเปรียญ”	 ผู้ปราดเปรื่อง	 หรือสึกออกมาเป็น	“ทิด”	 เป็น	“นักปราชญ์”	 มีความรู้	

รับราชการ	“ได้เป็นเจ้าเป็นนาย”	ต่อไป

	 อุบลราชธานีในอดีตจึงเป็นแดน	 “ตักกศิลา”	 เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของ

ภาคอีสาน มีวัดวาอารามสวยงามตระการตา	 แพรวพราว	 หลากหลายเต็มไปหมดทุกแห่ง

แหล่งถนนในตัวเมืองอุบลฯ	 ก่อให้เกิด	 พระเถรานุเถระ	 พระอุปัชฌายาจารย์	 นักปราชญ์	 

ราชบัณฑิิต	อย่างมากมาย	อันเป็นค่านิยมของสังคมสมัยน้ัน	จนมีคำากล่าวว่า	...

  อุบล	เมืองนักปราชญ์

  โคราช	เมืองนักมวย

  เชียงใหม่ เมืองคนบุญ

  ลำาพูน เมืองคนสวย
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วัดใต้

วัดใต้ท่า และวัดใต้เทิง

 “วัดใต้”	 หรือ	 “วัดใต้เทิง”	 เป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนท่ีสูงริมฝ่ังแม่นำ้ามูลตอนใต้	 ทาง 

ทิศตะวันออกของเมืองอุบลราชธานี	 เป็นบริเวณแถบท่ีอยู่ทางท้ายเมือง	 ด้วยแม่นำ้ามูลไหล

ไปทางทิศตะวันออกผ่านอำาเภอเมืองไปอำาเภอพิบูลมังสาหาร	 แล้วไปบรรจบกับแม่นำ้าโขงท่ี

ตะวันออกสุดของประเทศไทย	ท่ีอำาเภอโขงเจียม

	 ตามประวัติในเมืองอุบลราชธานี	 มีอยู่ว่าวัดใต้เทิงน้ี	 ญาท่านบุญศรี	 เป็นผู้สร้าง

	เม่ือ	จ.ศ.	๑๑๗๖	ตรงกับ	พ.ศ.	๒๓๗๗	โดยคร้ังน้ันเป็นวัดในคณะมหานิกาย

 เดิมทีน้ันท่ีริมฝ่ังแม่นำ้ามูลท่ีลาดลงไปจนจรดแม่นำ้ามูลน้ัน	 เป็นท่ีต้ังของวัดใต้เช่นกัน	

มีช่ือเรียกขานกันว่า วัดใต้ท่า	 เดิมพระมหาราชครูเจ้าท่านหอแก้ว	 ผู้เป็น	 “หลักคำา 

เมืองอุบลฯ**”	 หลบไปน่ังกรรมฐานท่ีป่าบริเวณน้ี	 คร้ังมีพระสงฆ์ตามไปอยู่ปฏิบัติมากข้ึน	

จึงได้สร้างเพ่ิมข้ึนเป็นวัด	ช่ือว่าวัดใต้ท่า	ต่อมาถูกยุบร้างไป	เม่ือ	พ.ศ.	๒๔๕๙

	 ส่วนประวัติวัดใต้	 ฉิบับพิมพ์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๙	 กล่าวไว้ว่า	 “การริเร่ิมก่อสร้างน้ัน	 จะ

เป็นเม่ือไรไม่มีใครทราบ	วัดใต้ได้จดทะเบียนเป็นทางการเม่ือ	วันท่ี	๙	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๓๒๒	 

และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	 เม่ือวันท่ี	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ร.ศ.๑๑๗	 ตรงกับ	 พ.ศ. 

๒๔๔๑	โดยมีท้าวสิทธิสารกับเพียเมืองแสนพร้อมราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณา	ขอเป็น 

ท่ีวิสุงคามสีมา	 ตามหนังสือท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ี	 ๑๐๓/๓๗๘	 อันเป็นวันท่ี	 

๑๐๙๗๖	ในรัชกาลท่ี	๕

	 ในหนังสือเล่มเดียวกันน้ีก็ยังกล่าวถึงประวัติวัดใต้ไว้อีกว่า	 “เดิมทีน้ันวัดใต้มีอยู่	 ๒	 

วัด	 คือ	 วัดใต้ท่า	 กับวัดใต้เทิง	 เพราะเหตุท่ีวัดท้ังสองน้ันอยู่ติดกัน	 ท่านเจ้าคุณพระอุบาลี 

คุณูปมาจารย์	 (จันทร์	 สิริจนฺโท)	 ซ่ึงเป็นผู้ปกครองสังฆมณฑิลในสมัยน้ัน	 จึงได้ยุบวัดใต้ท่า 

ท่ีร้างไปให้รวมกับวัดใต้เทิง	 กลายเป็นวัดใต้วัดเดียวในปัจจุบัน	 แล้วโอนมอบท่ีดินวัดใต้ท่า

 **หลัักคำำ� คืุอตำาแหน�งป็ระมุขสงฆ์์ของที่างอ้สาน
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«—¥„μâ∑à“„Àâ‡ªìπ»“ π ¡∫—μ‘°≈“ß„π°√¡»“ π“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ μàÕ¡“∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥
π—Èπ°Á‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ„Àâ°àÕ √â“ß‡ªìπ ”π—°ß“π‰øøÑ“∫√‘…—∑ à«π∫ÿ§§≈ ∑”°“√º≈‘μ‰øøÑ“‚¥¬
„™âøóπ‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß (‡ªìπ‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“æ≈—ßß“π‰ÕπÈ”) ‚¥¬¡’π“¬«‘‡™’¬√ »√’ ¡∫Ÿ√≥å
‡ªìπ‡®â“¢ÕßºŸâ®—¥°“√π—∫·μàπ—Èπ‡ªìπμâπ¡“"

‡√◊ËÕß «—¥„μâ π’È¡’∑à“πºŸâ√ŸâÕ’°∑à“πÀπ÷Ëß¢Õß‡¡◊ÕßÕÿ∫≈œ §◊Õ §ÿ≥μ“∫”‡æÁ≠  ≥ Õÿ∫≈
°≈à“«¬◊π¬—π«à“ "«—¥„μâπ’È¡’ Ú «—¥ §◊Õ «—¥„μâ∑à“ ·≈– «—¥„μâ‡∑‘ß     (‡∑‘ß ·ª≈«à“ ∑’Ë Ÿß, ¢â“ß∫π)
∑—Èß Õß«—¥π’Èμ—ÈßÕ¬Ÿàμ√ß¢â“¡°—π μàÕ¡“‰¡à∑√“∫«à“‡°‘¥®“° “‡Àμÿ„¥∑’Ë∑”„Àâ«—¥„μâ∑à“°≈“¬
‡ªìπ«—¥√â“ß‰ª  ÷́ËßμàÕ¡“∑’Ëμ√ßπ—Èπ‰¥â‡ªìπ∑’Ëμ—Èß‚√ß‰øøÑ“¢Õß‡¡◊ÕßÕÿ∫≈œ „™â‡§√◊ËÕß®—°√©ÿ¥
‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥°√–· ‰øøÑ“ ®πμàÕ¡“„™â‰øøÑ“®“°‡¢◊ËÕπ°—ÈππÈ”®÷ß‰¥â‡≈‘°„™â‡§√◊ËÕß®—°√ªíòπ‰ø
‡À≈◊Õ‡ªìπ∑’Ëμ—Èß ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’   à«π«—¥„μâ‡∑‘ßπ—Èπ¬—ß§ß
Õ¬Ÿà·≈–‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß¡“®π°√–∑—Ëß∫—¥π’È‡√’¬°¢“π°—π«à“ «—¥„μâ"

«—¥„μâ ‡ªìπ«—¥‡°à“·°à∑’Ëæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å¡“Õ¬Ÿà
μ—Èß·μà§√—Èß‡√‘Ë¡·√°

"æ√–‡®â“Õß§åμ◊ÈÕ" æ√–ª√–∏“π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
„πÕÿ‚∫ ∂«—¥„μâ ‡π◊ÈÕ∑Õß —¡ƒ∑∏‘Ï ª“ß¡“√«‘™—¬
 ¡—¬°àÕπæÕ°Àÿâ¡‰«â¥â«¬ºß ’¥”∑—ÈßÕß§å æ÷Ëß
°√–‡∑“–ºßÕÕ°‡¡◊ËÕ ˘ ¡.§.ÚıÒ˘

๒๓

ให้เป็นศาสนสมบัติกลางในกรมศาสนา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ต่อมาท่ีดินบริเวณน้ันก็ได้รับ

อนุญาตให้ก่อสร้างเป็นสำานักงานไฟฟ้าบริษัทส่วนบุคคล	 ทำาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ฟืนเป็น

เช้ือเพลิง	 (เป็นเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าพลังงานไอนำ้า)	 โดยมีนายวิเชียร	 ศรีสมบูรณ์	 เป็นเจ้าของ 

ผู้จัดการนับแต่น้ันเป็นต้นมา”

	 เร่ือง	 วัดใต้	 น้ีมีท่านผู้รู้อีกท่านหน่ึงของเมืองอุบลฯ	 คือ คุณตาบำาเพ็ญ ณ อุบล

	กล่าวยืนยันว่า	“วัดีใต�น้�ม้ ๒ วัดี คืุอ วััดใต้้ท่่� และ วััดใต้้เทิ่ง (เทิี่ง แป็ลว�า ท้ี่�ส้ง, ข�างบุน) 

ทัี่�งสองวัดีน้�ตั�งอย้�ตรงข�ามกัุน ต�อมาไม�ที่ราบุว�าเกิุดีจากุสาเหตุใดีท้ี่�ที่ำาให�วัดีใต�ที่�ากุลายเป็็นวัดี

ร�างไป็ ซ่ึ่�งต�อมาท้ี่�ตรงนั�นไดี�เป็็นท้ี่�ตั�งโรงไฟฟ้าของเมืองอุบุลฯ ใช�เคุรื�องจักุรฉุุดีเคุรื�องกุำาเนิดี

กุระแสไฟฟ้า จนต�อมาใช�ไฟฟ้าจากุเขื�อนกัุ�นนำ�าจ่งไดี�เลิกุใช�เคุรื�องจักุรป่็�นไฟ เหลือเป็็นท้ี่�ตั�ง

สำานักุงานกุารไฟฟ้าส�วนภ้มิภาคุ จ.อุบุลราชธาน้ ส�วนวัดีใต�เทิี่งนั�นยังคุงอย้�และเจริญรุ�งเรือง

มาจนกุระทัี่�งบัุดีน้�เร้ยกุขานกัุนว�า วััดใต้้”
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°àÕπ¥”‡π‘π‡√◊ËÕßμàÕ‰ª ¢â“æ‡®â“¢Õ·∑√°
‡√◊ËÕßª√–‡∑◊Õß§«“¡√Ÿâ®“° "∑”‡π’¬∫ ¡≥»—°¥‘Ï
¢Õß™“«‡¡◊Õß‡«’¬ß®—π∑√å‚∫√“≥"     ‚¥¬ ¡‡¥Á®
æ√–¡À“«’√«ß»å (μ‘ ‚  Õâ«π) ¥—ßπ’È

∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥ ¡≥»—°¥‘Ï¢Õß«—≤π
∏√√¡≈â“π™â“ß   ·∫àßÕÕ°‡ªìπ ¯ ¢—Èπ  §◊Õ  ”‡√Á®
´“ §Ÿ ΩÉ“¬ ¥â“π À≈—°§” ≈Ÿ°·°â« ¬Õ¥·°â«

∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥ ¡≥»—°¥‘Ï¢ÕßÀ—«‡¡◊Õß
Õ’ “π‚∫√“≥ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ ˆ ¢—Èπ §◊Õ  ”‡√Á® ´“
§Ÿ ΩÉ“¬ ¥â“π À≈—°§”  ¡≥»—°¥‘Ï™—Èπ≈Ÿ°·°â« ¬Õ¥
·°â« π—Èπ‰¡à¡’„πÀ—«‡¡◊ÕßÕ’ “π ‡æ√“–‡ªìπ ¡≥»—°¥‘Ï
‡∑’¬∫‡∑à“™—Èπ  —ß¶√“™“ ·≈– √Õß —ß¶√“™“

 ¡≥»—°¥‘ÏΩÉ“¬ª√‘¬—μ‘

 ”‡√Á®   ‡ªìπ§√ŸÕ“®“√¬åºŸâª√– ‘∑∏‘Ïª√– “∑«‘™“°“√
´“
§Ÿ

 ¡≥»—°¥‘ÏΩÉ“¬ª°§√Õß
ΩÉ“¬ - ª°§√Õß„πÀ¡«¥
¥â“π - ª°§√Õß„π·¢«ß
À≈—°§” - ª√–¡ÿ¢ ß¶å

∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥ ¡≥»—°¥‘Ï¢Õß«—≤π ∏√√¡
≈â“π™â“ß   ·∫àßÕÕ°‡ªìπ ̄  ¢—Èπ  §◊Õ  ”‡√Á® ́ “ §Ÿ ΩÉ“¬
¥â“π À≈—°§” ≈Ÿ°·°â« ¬Õ¥·°â«

∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥ ¡≥»—°¥‘Ï¢ÕßÀ—«‡¡◊Õß
Õ’ “π‚∫√“≥ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ ˆ ¢—Èπ §◊Õ  ”‡√Á® ´“ §Ÿ
ΩÉ“¬ ¥â“π À≈—°§”  ¡≥»—°¥‘Ï™—Èπ≈Ÿ°·°â« ¬Õ¥·°â«
π—Èπ‰¡à¡’„πÀ—«‡¡◊ÕßÕ’ “π ‡æ√“–‡ªìπ ¡≥»—°¥‘Ï ‡∑’¬∫
‡∑à“™—Èπ √Õß —ß¶√“™“ ·≈–  —ß¶√“™“

 ¡≥»—°¥‘ÏΩÉ“¬ª√‘¬—μ‘

 ”‡√Á® ºŸâ‡√’¬π ”‡√Á®μ“¡À≈—° Ÿμ√‡∫◊ÈÕßμâπ (π«°¿Ÿ¡‘)
´“ ºŸâ‡√’¬π ”‡√Á®μ“¡À≈—° Ÿμ√‡∫◊ÈÕß Ÿß (¡—™¨‘¡¿Ÿ¡‘)
§Ÿ ºŸâ®∫°“√»÷°…“∑—Èß Õß√–¥—∫·≈â« ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ

§√ŸÕ“®“√¬å (‡∂√¿Ÿ¡‘)
 ¡≥»—°¥‘ÏΩÉ“¬ª°§√Õß

ΩÉ“¬ ª°§√Õß„πÀ¡«¥
¥â“π ª°§√Õß„π·¢«ß
À≈—°§” ª√–¡ÿ¢ ß¶å

°àÕπ¥”‡π‘π‡√◊ËÕßμàÕ‰ª ¢â“æ‡®â“¢Õ·∑√° ‡√◊ËÕßª√–‡∑◊Õß§«“¡√Ÿâ®“° "∑”‡π’¬∫
 ¡≥»—°¥‘Ï¢Õß™“«‡¡◊Õß‡«’¬ß®—π∑√å‚∫√“≥"     ‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√–¡À“«’√«ß»å (μ‘ ‚  Õâ«π)
¥—ßπ’È

๒๔



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๒๕

	 พระอาจารย์เสาร์ได้เข้าไปพำานักรับใช้เป็นศิษย์วัดใต้ต้ังแต่อายุ	 ๑๒	 ปี	 จวบจน

กระท่ังอายุ	๑๕	ปี	ใน	พ.ศ.	๒๔๑๗	ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยสมบูรณ์ในคณะมหานิกาย

	 ด้วยความยึดม่ันแน่วแน่ในพระพุทธศาสนา	เม่ือบวชเณรแล้ว	ท่านมีความอุตสาหะ

ขยันขันแข็ง	 พากเพียรเรียนศึกษา	 หม่ันท่องมนต์บทสวด	 เรียนมูลกัจายนะ	 ศึกษาพระวินัย

ท้ังห้าคัมภีร์พระธรรมบท	ทศชาติ	มงคลทีปนี	วิสุทธิมรรค	อภิธัมมัตถสังคหะ	ศึกษาท้ังอักษร

ไทยน้อย	ไทยใหญ่	“ตัวธรรม”	อักษรขอม	ก็ล้วนชำานาญการ	แตกฉิานไปทุกอย่าง

	 พระอาจารย์เสาร์เคยเล่าชีวประวัติเม่ือคร้ังเป็นสามเณรให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอยู่

เสมอ	ถึงการปฏิบัติครูบาอาจารย์ของท่านว่า	...

 “สมัยนั�นที่�านเป็็นสามเณรใหญ� ถ้�าม้กิุจนิมนต์พ็ระไป็ฉัุนภัตตาหารนอกุวัดีแล�ว  

ที่�านจะต�องไดี�ไป็ช�วยรับุใช�เสมอ เพ็ราะเป็็นสามเณรใหญ�ท้ี่�คุร้บุาอาจารย์รักุ และไว�เนื�อ 

เชื�อใจมากุ ไป็ไหนจะต�องเอาที่�านไป็ดี�วยเสมอ เพื็�อคุอยป็ฏิิบัุติอุป่็ชฌาย์อาจารย์ กิุจกุาร 

ทุี่กุอย�างของคุร้บุาอาจารย์นั�น ที่�านรับุหน�าท้ี่�ที่ำาหมดี โดียไม�เห็นแกุ�คุวามเหน็ดีเหนื�อยเมื�อย

ล�าลำาบุากุยากุเข็ญใดี ๆ ทัี่�งสิ�น เป็็นต�นว�า ตอนรับุบุาตร ที่�านจะรับุภาระองค์ุเด้ียวหมดี  

หิ�วบุาตรและสะพ็ายบุาตรรอบุกุายเลยท้ี่เด้ียว”

	 ท่านเล่าว่า	“ในสมัยน้ันท่านฉัินภัตตาหารได้มากนัก	พอถึงเวลาไปติดตามฉัินอยูใ่น

บ้านเหล่าญาติโยม	เจ้าภาพจะต้องคอยดูแลภัตตาหารตักเต็มให้ท่านเสมอ	ท่านก็ยิ่งฉัินฉิลอง

ศรัทธาเขาได้มากเท่าน้ัน	บางคนสงสัยว่าท่านฉัินได้จุมากกว่าพระอย่างน้ี	ท่านเอาท้องท่ีไหน

มาใส่ไหว”	 และน่ีก็คือประวัติตอนท่ีได้รับการถ่ายทอดจาก	 พระครูพิบูลธรรมภาณ	 (โชติ	 

อาภคฺโค)	วัดภูเขาแก้ว	อ.พิบูลมังสาหาร	จ.อุบลราชธานี

บวชเณร

ท่านเป็นสามเณรที่ครูบาอาจารย์รักและไว้วางใจ
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	 หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรอยู่	๕	ปี	จวบจนอายุของท่านได้	๒๐	ปีบริบูรณ์	ครบ

เกณฑ์ิท่ีจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ตามพระวินัยบัญญัติ	ในปี	พ.ศ.	๒๔๒๒	ท่านก็ได้ตัดสิน

ใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ในคณะมหานิกาย

	 ท่านพำานักจำาพรรษาอยู่ท่ีวัดใต้	ในเพศบรรพชิต	ปฏิบัติพระพุทธศาสนามาถึง	๑๐	

พรรษาได้เป็น	“ญาคู”	เป็นครูผู้อบรมหมู่คณะสืบต่อซ่ึงชาวบ้านเรียกท่านว่า	“ญาคูเสาร์”

	 ในสมัยท่ีท่านบวชได้สิบกว่าพรรษา	 ณ	 วัดใต้น้ี	 เป็นช่วงเวลาท่ีท่านมีความคิด 

อยากจะลาสิกขาเป็นกำาลัง	 ท่านเตรียมสะสมเงินทอง	 อีกท้ังวัตถุข้าวของเป็นจำานวนมาก	 

บนกุฏิของท่านเต็มไปด้วยส่ิงของเคร่ืองใช้	 มีท้ังผ้าไหม	 แพรพรรณ	 ท่านเตรียมตัวท่ีจะเป็น

พ่อค้าวาณิชไปทางนำ้า	 เพราะท่านมีความชำานาญในการดำารงชีวิตตามลำานำ้าต้ังแต่วัยเยาว์	 

สมัยอยู่ท่ีบ้านข่าโคม	 อันเป็นบ้านเกิดน้ัน	 ก็ใช้เส้นทางสัญจรทางลำานำ้าเซบาย	 -	 ลำานำ้าชี	 -	

ลำานำ้ามูล	เป็นสายใยเส้นทางชีวิต

	 จากคำาบอกเล่าของชาวบ้านข่าโคม	 ปรากฏว่ามีลุงของท่านทำาการค้าประสบ 

ผลสำาเร็จ	 มีกิจการเดินเรือใหญ่โต	 อันเป็นแนวทางแห่งจินตนาการของท่านที่วาดไว้ว่า	 

เม่ือลาสิกขาแล้วจะใช้ชีวิตเป็นพ่อค้า	 ขายเส้ือผ้า	 ของกินของใช้เบ็ดเตล็ด	บรรทุกเรือล่องไป

ค้าขายตามลำาแม่นำ้าชี	ลัดเลาะออกลำาแม่นำ้ามูลเร่ือยไปจนจรดแม่นำ้าโขง	-	จำาปาศักด์ิ	-	เมือง

โขง	-	สีทันดร	ถึงบ้านไหนก็แวะบ้านน้ัน	ซ้ือสินค้าบ้านน้ีไปขายบ้านน้ัน	เอาของบ้านน้ันไปขาย	 

พอกะว่าค้าขายได้เงินพอสมควรแล้วจึงจะหวนกลับมาบ้านเกิด	 สร้างครอบครัว	 -	 แต่งงาน	

ต้ังหลักปักฐานทำาไร่ทำานา	-	ค้าขายหาเล้ียงครอบครัวไปตามวิถีชีวิตของชาวโลกต่อไป

เมื่อญาคูเสาร์จะสึก

บวชพระ
ญาคูเสาร์



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
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ลำานำ�าเซบาย	ท่ีไหลผ่านบ้านข่าโคม	มายังบ้านท่าวารี	ก่อนจะไหลลงไปบรรจบแม่นำ้ามูล

สะพานข้ามลำานำ�าเซบาย

บ้านท่าวารี	อ.	เข่ืองใน

จ.	อุบลราชธานี

อยู่ไม่ไกลจากบ้านข่าโคม



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๒๘

	 ในเวลาน้ันส่ิงท่ียังขาดก็คือ	เรือ	เท่าน้ัน	และท่านได้ทราบข่าวว่ามีไม้ต้นใหญ่ท่ีงาม

มากต้นหน่ึง	เหมาะสำาหรับขุดเป็นเรือ	แต่รำ่าลือกันว่าหลายคนท่ีเข้าไปตัดฟัน	มักมีอันเป็นไป

ต่าง	ๆ	นานา	ต่างก็พากันเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเลย

	 ญาคูเสาร์ท่านได้ทราบข่าวลือ	 จึงตัดสินใจไปดูด้วยตนเอง	 พอไปเห็นต้นไม้ท่ีมี

ลักษณะท่ีงดงามมากเหมาะอย่างยิ่งท่ีจะขุดเป็นเรือ	 ท่านจึงตัดสินใจขุดต่อเรือทันที	 จน

กระท่ังสำาเร็จเสร็จส้ิน	เป็นเรือท่ีมีขนาดใหญ่และงดงาม	เหมาะจะใช้บรรทุกสินค้า	โดยท่ีไม่มี

อาเพศเหตุร้ายเกิดข้ึนเลย

	 ท่านได้นำาเรือลอยลำามาผูกไว้ท่ีท่านำ้าหน้าวัดใต้น่ันเอง	 เล่ากันว่ามักมีเหตุการณ์

ประหลาด	ๆ	เกิดข้ึนกับเรือลำาน้ีบ่อยคร้ัง	คือ	เรือลอยลำาออกไปกลางนำ้าได้	ท้ัง	ๆ	ท่ีผูกเชือก

ไว้แล้ว	พอถึงวันพระช่วงกลางคืน	เรือก็จะลอยออกไปเอง	หรือบางทีก็ลอยลำามาจอดท่ีท่าได้

เอง	จนไม่มีใครกล้าท่ีจะข้ึนไปน่ังเล่นบนเรือลำาน้ีอีกเลย...

คุวามคิุดีวาดีแผู้นกุารณ์ในอนาคุตยังแรงกุล�า

คุวามคิุดีท้ี่�จะลาสิกุขานับุวันยิ�งร�อนรุ�มและรุนแรงข่�น

ญาคูเสาร์ขุดต่อเรือ

ลักษณะเรือสมัยก่อน	จะใช้ไม้ท้ังต้น	มาขุดเจาะ-ถ่างออกและถากแต่ง	จนเป็นรูปร่างเรือดังท่ีเห็น



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๒๙

	 ในระยะน้ีเองเป็นช่วงท่ีโยมมารดาของพระอาจารย์เสาร์เสียชีวิต	 ท่ีบ้านข่าโคม	 

(บ้านเกิดของท่าน)	 ข่าวน้ียังความเศร้าสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่ท่าน	 ความคิดฟุ้งซ่าน	

แผนการณ์ทุกอย่าง	 จำาเป็นต้องถูกระงับไว้	 ท่านต้องรวบรวมกำาลังใจอย่างเต็มท่ี	 แล้วจึงเดิน

ทางไปร่วมทำาศพของโยมมารดาท่ีบ้านเกิด	 เป็นการแสดงกตัญญููกตเวทิตาคุณต่อมารดาผู้ให้

กำาเนิดเป็นคร้ังสุดท้าย	หลังจากเสร็จงานฌาปนกิจศพโยมมารดาแล้ว	ท่านก็เดินทางกลับมา

พำานักท่ีวัดใต้เหมือนเดิม

	 หลังจากงานปลงศพโยมมารดาของท่าน	 ทำาให้ท่านต้องรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิ	

ปลงธรรมสังเวช	แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแด่โยมมารดาของท่าน	จนกระท่ังในท่ีสุด	ความคิด

ท่ีจะลาสิกขาก็ค่อยๆ	ผ่อนคลาย... เลือนราง... จางหาย... มลายไป... ในที�สุด

	 เม่ือพระอาจารย์เสาร์ได้ตัดสินใจได้แน่นอน	ม่ันคง	เด็ดขาด	ว่าจะไม่สึกเช่นน้ันแล้ว	 

จึงมุ่งตรงไปยังท่านำ้าหน้าวัดท่ีจอดเรือไว้ทันที	 พอไปถึงท่านก็ไม่รอช้ารีบลงไปแก้เชือกท่ีผูก

เรือไว้อย่างรวดเร็ว	แล้วผลักหัวเรือออกไปอย่างสุดแรงเกิด	เรือก็พุ่งแหวกสายนำ้าออกไปตาม

แรงผลัก	 แล้วลอยเคว้งคว้างไปตามกระแสนำ้าจนไกลลิบ	 สุดสายตา	 เฉิกเช่นดังท่ีท่านละท้ิง

ความคิดท่ีจะลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตให้ล่องลอยไปตามกระแสโลกีย์โดยเด็ดขาดฉิะน้ีแล

	 พอเรือลอยลับไปแล้ว	 ท่านจึงหันหลังกลับหวนคืนสู่กุฏิ	 ท่านมีความสุขสงบใจ	 

และม่ันใจในตัวเองอย่างเต็มท่ี	 เพราะท่านได้ปลดเปล้ือง	 ปล่อยวาง	 ซ่ึงห่วงพันธนาการ	 ท่ี 

ผูกรัดมัดคาจิตใจท่านมาเป็นเวลาช้านาน	ดังน้ัน	พอรุ่งเช้าวันใหม่ท่านจึงประกาศให้หมู่คณะ

และญาติโยมท้ังหลายท่ีคอยฟังข่าวได้ทราบท่ัวกันว่า ต่อไปนี�ท่านจะไม่สึกอย่างเด็ดขาด

โยมมารดาสิ้น

เมื่อญาคูเสาร์ไม่สึก

สละสิ้น



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๓๐

ใครต้องการอะไรขอให้มาเอาไปได้เลย	 พวกส่ิงของเคร่ืองใช้	 สินค้า	 ของมีค่าต่าง	 ๆ	 ท่ีท่าน

อุตส่าห์เก็บสะสมไว้นาน	 ท่านจะสละให้เป็นทานจนหมดส้ิน	 ญาติมิตรท้ังหลายเม่ือได้ทราบ

ข่าวต่างก็อนุโมทนาสาธุการ	 แล้วทยอยกันมารับแจกสิ่งทานเหล่านั้นเป็นเวลาหลายวัน 

จึงหมด	โดยท่านไม่อาลัยอาวรณ์ใด	ๆ	ท้ังส้ิน	กลับยินดีท่ีได้แจกทานจนหมดในคร้ังน้ี

	 ในสมัยรัชกาลท่ี	 ๓	 ได้มีเหตุการณ์สำาคัญด้านการพระศาสนาเกิดข้ึนเร่ืองหน่ึง	 คือ	 

ได้มีกำาเนิดคณะสงฆ์ข้ึนใหม่ในประเทศไทยอีกคณะหน่ึง	 เรียกว่า	 “ธรรมยุติกนิกาย”	 หรือ	

คณะธรรมยุต	ถือว่าเป็นคณะสงฆ์ท่ียึดม่ันในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

	 ผู้ให้กำาเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุตน้ี	 คือ	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลท่ี	 ๔	 ซ่ึงขณะน้ันยังทรงดำารงพระยศเป็น	 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 เจ้าฟ้ามงกุฎฯ	 

และกำาลังทรงผนวชเป็นพระภิกษุได้	๕	พรรษาอยู่	ณ	วัดสมอราย	(วัดราชาธิวาสในปัจจุบัน)

	 พระองค์ได้ทรงอุปสมบทในคณะสงฆ์ไทยที่สืบมาแต่เดิม	 ซึ่งเรียกภายหลังว่า	 

มหานิกาย	เม่ือ	พ.ศ.	๒๓๖๗	และต่อมาหลังจากทรงผนวชได้	๕	พรรษา	ก็ได้ทรงอุปสมบท

อีกในวงศ์สีมากัลยาณี	 ซ่ึงสืบวงศ์บรรพชา	 อุปสมบท	 มาแต่คณะสงฆ์มอญ	 ผู้อุปสมบทใน

	 ก่อนท่ีข้าพเจ้าจะเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์	 ท่ีได้รวบรวมมาต่อไป	 ฃอแทรกเร่ืองท่ี 

เก่ียวเน่ืองกัน	 ควรได้รับทราบก่อนเพ่ืออรรถรสท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 โดยได้รับความเมตตา

เอ้ือเฟ้ือจากเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามมอบข้อมูลหนังสือประวัติวัดสุปัฏนารามวรวิหาร,	 

อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนารามได้มอบหนังสือประวัติวัดศรีอุบลรัตนาราม	 ประวัติ 

พระแก้วบุษราคัม,	 คำาบอกเล่าของคุณตาบำาเพ็ญ	 ณ	 อุบล	 ผู้เฒ่่าผู้แก่ของเมืองอุบลฯ,	 

และจากหนังสือประวัติเมืองอุบลราชธานี,	ประวัติคณะธรรมยุติกนิกายเมืองอุบลราชธานี...

กำาเนิดธรรมยุติกนิกาย



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๓๑

นิกายสีมากัลยาณี	 ในรามัญประเทศ	 ที่ได้รับสมณวงศ์ต่อมาจากพระภิกษุสงฆ์ลังกา	 

คณะมหาวิหาร	 ซ่ึงสืบสายมาจากพระมหินทเถระ	 อันพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งจาก 

กรุงปาฎลีบุตร	ชมพูทวีป	หรือประเทศอินเดีย	ให้มาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป	 

หรือประเทศศรีลังกาโน้นแล

	 พระองค์ทรงมีพระนามในพระศาสนาว่า “วชิรญาณ”	 เม่ือได้ทรงให้กำาเนิดคณะ

สงฆ์ธรรมยุตข้ึนแล้ว	 จะทรงบังคับพระภิกษุสงฆ์ให้รวมเป็นนิกายเดียวกันก็หาไม่	 เพราะ

ทรงเล็งเห็นว่า	 แม้จะทรงใช้พระราชอำานาจ	 รวมพระสงฆ์ให้เป็นนิกายเดียวกันได้	 แต่ก็เป็น

วิธีท่ีบังคับขืนใจ	 จักไม่ได้ผลยั่งยืนนาน	 ดังน้ัน	 พระองค์กลับทรงใช้พระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แด่ทุกนิกายเสมอเหมือนกัน	 ทรงชักนำานิกายท่ีหย่อนยาน



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
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ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๓๓

คณะสงฆ์ธรรมยุตสู่อีสาน

	 มีพระมหาเถระเมืองอุบลฯ	 รูปหนึ่ง	 ซึ่งเป็นปุราณสหธรรมิกในพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๔	 แห่งจักรีวงศ์	 เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรง

ผนวชอยู่ที ่วัดสมอราย	(วัดราชาธิวาส)	พระมหาเถระรูปนั้นมีนามว่า	พนฺธุโล (ดี)	หรือ	 

ญาท่านพันธุละ	 ท่านเป็นชาวบ้านหนองไหล	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี	 หลัง

จากอุปสมบทแล้ว	 ท่านไปอยู่วัดเหนือในเมืองอุบลราชธานี	 ต่อมาได้เดินทางไปศึกษา

ความรู้	ณ	เมืองหลวง	กรุงเทพมหานคร	ที่สำานักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์	แล้วเข้ารับ

ทัฬหิกรรม	 (บวชใหม่)	ตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่	ณ	วัดราชาธิวาส	นับ

ว่าเป็น	พัรีะธ์รีรีมยุุต้รีุ่นแรีกขอุงภ�คำอุีส�น

 ในกาลต่อมาท่านกลับมาเยี ่ยมบ้านเกิด	 แล้วได้นำาพระหลานชายผู ้สนิทชื ่อ 

เทวธมฺมี	 (ม้าว)	 เข้าถวายตัวเป็นพระศิษย์หลวง	 สมัยนั้นพระศิษย์หลวงเดิมมีอยู่	 ๔๘	 รูป	 

ท่านเทวธมฺมี	 (ม้าว)	 นับว่าเป็นสัทธิวิหาริกแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

มีสมเด็จพระสังฆราช	 (สา)	 เป็นพระกรรมวาจาจารย์	 ท่านเทวธมฺมี	 (ม้าว)	 เกิดเมื่อ	 พ.ศ.	 

๒๓๖๑	 ในเมืองอุบลราชธานี	 ได้รับการบรรพชา	 อุปสมบทที่วัดเหนืออันเป็นวัดเดิมที่ 

ท่านพนฺธุโล	(ดี)	เคยพำานักอยู่มาก่อนซึ่งท่านพนฺธุโล	(ดี)	นี้ได้ส่งศิษย์เข้าไปศึกษาเล่าเรียน

ตลอดจนอบรมสมถวิปัสนาธุระที่กรุงเทพมหานคร	หลายรุ่นที่มีชื่อเสียงมาก	ได้แก่

	 ๑.	ท่านเทวธัมมีเถระ	(ม้าว)

	 ๒.	ท่านธัมมรักขิตเถระ	(อ่อน)	ได้เป็นเจ้าคุณพระอริยกวี

	 ๓.	ท่านสิริจันทเถระ	(จันทร์)	ได้เป็นเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

	 ๔.	ท่านติสสเถระ	(อ้วน)	ได้เป็นเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

	 ซึ่งต่อมาต่างได้เป็นกำาลังสำาคัญของคณะธรรมยุตที่ได้แผ่ขยายไปในที่ต่าง	ๆ	ทั่ว 

อีสาน	 ทั้งนี้เนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หััว	 ทรงคัดเลือกพระสงฆ ์

ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมอันสูงส่ง	 ดั�งประทีปดวงแรกที�จุดประกายอันสุกสว่างแห่งพระ 

ธรรมยุตอีสาน ปฏิปทาของท่านพันธุละเถระนี้	 เด็ดเดี่ยวมั่นคงน่าเคารพบูชายิ่งนัก
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ดังเกร็ดประวัติของท่านท่ีพอมีปรากฏในช่วงปัจฉิิมวัยว่า... ในกุารอธิษฐานพ็รรษา ที่�านไดี�

สมาที่าน เนสัชชิกธุ์ดงค์ำ ถื้อกุารไม�นอนตลอดีพ็รรษา พ็อออกุพ็รรษาแล�วไม�นานนักุที่�านก็ุ

มรณภาพ็ท้ี่�วัดีสระแกุ�ว เมืองพิ็บุ้ลมังสาหาร รวมอายุไดี�ป็ระมาณ ๗๐ ปี็

	 สำาหรับจังหวัดอุบลราชธานีนี้	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี 

พระราชประสงค์ที่จะตั้งรากฐานของคณะธรรมยุติกนิกายในภาคอีสาน	 ในปีแรกที่ทรง 

ครองราชย์น่ันเอง	 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้พระพรหมราชวงศา	 (กุทอง

สุวรรณกูฏ)	เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนท่ี	๓	(พ.ศ.	๒๓๘๘	-	๒๔๐๙)	อาราธนา ญาท่านพนฺธุโล 

(ดี)	ซ่ึงเป็นชาวเมืองอุบลฯ	และยังเป็นปูราณสหธรรมิกในพระองค์	พร้อมด้วย	ท่านเทวธมฺมี  

(ม้าว) ให้มาสร้างวัดเม่ือปี	พ.ศ.	๒๓๙๔	-	๒๓๙๕	ท่ีริมฝ่ังแม่นำ้ามูลด้านเหนือ	(ทิศตะวันตก)		 

อยู่ระหว่างตัวเมืองกับบุ่งกาแซว	โปรดพระราชทานทุนทรัพย์	 เป็นเงิน	๑๐	ช่ัง	(๘๐๐	บาท)	 

พระราชทานเลขวัด	 (ผู้ปฏิบัติรับใช้วัด)	 ๑๐	 คน	 และพระราชทานนิตยภัตแก่เจ้าอาวาส	 

เดือนละ	 ๘	 บาท	 สร้างวัดเสร็จราว	 พ.ศ.	 ๒๓๙๖	 ตรงกับ	 ร.ศ.	 ๗๒	 พระราชทานนามว่า	 

วัดสุปัตน์	อันแปลว่า	อาศรมของพระฤาษีช่ือดี	ภายหลังเปล่ียนช่ือว่า วัดสุปัฏนาราม	แปลว่า	 

ท่านำ้าดี	 เพราะอยูใ่นทำาเลท่าจอดเรือท่ีดี	 เป็น วัดธรรมยุตแห่งแรกของภาคอีสาน	 มี 

ญาท่านพนฺธุโล	(ดี)	เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก	ต่อมา	พ.ศ.	๒๔๗๘	โปรดยกฐานะเป็นพระอาราม

หลวงวรวิหาร	 ช้ันตรี	 มีนามว่า	 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร	 มีพ้ืนท่ีตามโฉินดประมาณ	 ๒๑	 ไร่	 

๓๘.๓	ตารางวา

วัดธรรมยุตวัดแรกของอีสาน

วัดสุปัฏนาราม
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¿“æ∑à“«—¥ ÿªíØπ“√“¡«√«‘À“√ √‘¡·¡àπÈ”¡Ÿ≈‡¡◊ËÕ§√—ÈßÕ¥’μ

«—¥∏√√¡¬ÿμ«—¥·√°¢Õß¿“§Õ’ “π
´ÿâ¡ª√–μŸ„À≠à‡¢â“«—¥ ÿªíØπ“√“¡«√«‘À“√ ∑“ß∂ππ ÿªíØπå (¿“æπ’È‡ªìπ´ÿâ¡‡¥‘¡)

๓๕
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 ‘ßÀå‚μ¬‘È¡ ∑’ËÀπâ“æ√–Õÿ‚∫ ∂«—¥ ÿªíØπ“√“¡

æ√–Õÿ‚∫ ∂«—¥ ÿªíØπ“√“¡
 ∂“ªπ‘°ºŸâÕÕ°·∫∫ §◊ÕÀ≈«ß ∂‘μ¬åπ‘¡“π°“√(™«π  ÿ∫’¬æ—π∏ÿå)
™à“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π ºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“∑”∂ππ " ∂‘μ¬åπ‘¡“π°“√"

๓๖



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๓๗

	 หลังจากน้ัน	 ท่านเทวธมฺมี  

(ม้าว)	ได้รับอาราธนามาเป็นเจ้าอาวาส

อยู่ท่ี	วัดศรีทอง	(วัดศรีอุบลรัตนาราม)	 

วัดน้ีเป็นวัดธรรมยุต วัดที� ๒ ของ 

ภาคอีสาน	 ซ่ึง พระอุปฮาด (โท)  

ต้นตระกูล	 ณ อุบล	 ผู้เป็นบิดาของ 

พระอุบลเดชประชารักษ์	 (เสือ	ณ	 อุบล)	 เป็นกรมการเมืองอุบลราชธานี	 ได้มีจิตศรัทธายกท่ี

สวนอันมีเน้ือท่ีประมาณ	๓๐	ไร่เศษ	สร้างเป็นวัดเม่ือปีเถาะ	พ.ศ.	๒๓๙๘	ตรงกับ	ร.ศ.	๗๔	 

เป็นปีท่ี	 ๕	 แห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 ๔	 ช่ือของ	 

วัดศรีทอง	 น้ี	 ต้ังตามนิมิตมงคลท่ีเห็นเป็นแสงสว่างกระจ่างไปท่ัวบริเวณสวนแห่งน้ีในขณะท่ี

ประกอบพิธีถวายท่ีดินยกให้เป็นสถานท่ีต้ังวัด	อีกราว	๒	ปีต่อมา	ท่านเทวธมมฺมี (ม้้าว) ได้

สร้างพระอุโบสถและผูกพัทธสีมา	ประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๐๐	และได้ให้	ญาท่านสีทา ชยเสโน  

เป็นช่างสร้างหอพระแก้วไว้เป็นท่ีประดิษฐาน	พระแก้วบุษราคัม	 ด่ังท่ีเห็นอยู่ในพระอุโบสถ

ตลอดมาจนบัดน้ี	 พระแก้วบุษราคัม	 น้ี	 เป็นท่ีเคารพนับถือสักการะบูชาของปวงประชาชาว

อุบลราชธานี	เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมาแต่สมัยโบราณ	เม่ือถึงเทศกาลสงกรานต์	ก็พร้อมใจกัน

ประกอบพิธีสมโภช	เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ากราบนมัสการ	ถวายนำ้าสรง	เป็นประจำาทุก	ๆ 	 

ปีมา	 ต่อมาก็มีการขยายเพิ่มจำานวนวัดและพระภิกษุสามเณรมากขึ้นโดยลำาดับในภาค 

ตะวันออกเฉีิยงเหนือ	 จนกระท่ังปัจจุบันน้ี	 มีวัดและพระภิกษุสามเณรในคณะธรรมยุต

มากกว่าทุกภาคในประเทศไทย

วัดศรีทอง
วัดธรรมยุต วัดที่ ๒
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æ√–·°â«∫ÿ…√“§—¡
æ√–§Ÿà∫â“π§Ÿà‡¡◊Õß Õÿ∫≈√“™∏“π’
„πÕÿ‚∫ ∂«—¥»√’Õÿ∫≈√—μπ√“¡

æ√–Õÿ‚∫ ∂«—¥»√’Õÿ∫≈√—μπ“√“¡ «—¥∏√√¡¬ÿμ‘«—¥∑’Ë Ú ¢Õß¿“§Õ’ “π

๓๘

พระแก้วบุษราคัม
พระคู่บ้านคู่เมือง	อุบลราชธานี
ในอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม

พระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม	วัดธรรมยุตวัดท่ี	๒	ของภาคอีสาน
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ÀÕ√–¶—ß«—¥»√’∑Õß ‡°à“·°à «¬ß“¡¡“°

«—¥»√’∑Õß »“≈“°“√‡ª√’¬≠Ωï¡◊Õ™à“ß§√—Èß‚∫√“≥

๓๙
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¿“æª√–«—μ‘»“ μ√å (‰¡à¡’„Àâ‡ÀÁπ·≈â«) Õÿ‚∫ ∂‡°à“«—¥»√’∑Õß
∑’Ë≠—μμ‘°√√¡¢Õßæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ·≈–¬—ß‡ªìπ∑’ËÕÿª ¡∫∑¢ÕßÀ≈«ßªŸÉ¡—Ëπ

«—¥»√’∑Õß (»√’Õÿ∫≈√—μπ“√“¡)
Õÿ‚∫ ∂„À¡à„πªí®®ÿ∫—π

¿“æÕÿ‚∫ ∂À≈—ß‡°à“«—¥»√’∑Õß (¥â“πÀπâ“)
(¿“æ®“°Àπ—ß ◊Õ∫Ÿ√æ“®“√¬å)

๔๐

วัดศรีทอง	(ศรีอุบลรัตนาราม)
อุโบสถใหม่ในปัจจุบัน

ภาพอุโบสถหลังเก่าวัดศรีทอง	(ด้านหน้า)
(ภาพจากหนังสือบูรพาจารย์)

ภาพประวัติศาสตร์	(ไม่มีให้เห็นแล้ว)	อุโบสถเก่าวัดศรีทอง
ท่ีญัตติกรรมของท่านพระอาจารย์เสาร์	และยังเป็นท่ีอุปสมบทของหลวงปู่ม่ัน

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
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¿“æª√–«—μ‘»“ μ√å (‰¡à¡’„Àâ‡ÀÁπ·≈â«) Õÿ‚∫ ∂‡°à“«—¥»√’∑Õß
∑’Ë≠—μμ‘°√√¡¢Õßæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ·≈–¬—ß‡ªìπ∑’ËÕÿª ¡∫∑¢ÕßÀ≈«ßªŸÉ¡—Ëπ

«—¥»√’∑Õß (»√’Õÿ∫≈√—μπ“√“¡)
Õÿ‚∫ ∂„À¡à„πªí®®ÿ∫—π

¿“æÕÿ‚∫ ∂À≈—ß‡°à“«—¥»√’∑Õß (¥â“πÀπâ“)
(¿“æ®“°Àπ—ß ◊Õ∫Ÿ√æ“®“√¬å)
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	 หลังจากท่ี	ญาคูเสาร์ ได้สละเคร่ืองเก่ียวพันทุกส่ิงทุกอย่างจากตัวท่านแล้ว	ท่านได้

มีเวลาพิจารณาดูจิตของท่าน	 พร้อมกับได้เสาะแสวงหาท่านผู้รู้เพ่ือท่ีจะคอยช้ีแนะแนวทาง

ดำาเนินเพศบรรพชิตต่อไป

	 สมัยน้ันท่านได้ทราบว่า	 ญาท่านม้าว เทวธมฺมี	 ปฏิบัติดี	 ปฏิบัติชอบ	 ตรงต่อ 

พระธรรมวินัย	ตรงต่อมรรคผลพระนิพพาน “ญาคูเสาร์”	จึงได้ละท้ิงทิฐิความเป็น	“ญาคู”  

ของท่าน	 แล้วจึงมุ่งตรงไปยัง	 วัดศรีทอง	 (วัดศรีอุบลรัตนาราม)	 ท่ีพำานักของญาท่านม้าว  

เทวธมฺมี ทันที	 ได้รับฟังเทศน์ท่ีท่านอบรมส่ังสอนพระภิกษุ	 สามเณร	 ให้เลิกแนวทางการ

ประพฤติปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องตรงตามพระพุทธวินัยบัญญัติ	 เลิกเส้นทางดำาเนินใด	ๆ	 ก็ตามอัน

ท่ีจะทำาให้ศีลด่างพร้อย	 ให้ห่างเคร่ืองส่ังสมกิเลสให้พอกพูน	 ติดหล่มโลกโลกีย์ต่าง	 ๆ	 เหล่า

น้ันมันไม่ใช่แนวทางของพระพุทธองค์	ให้ละเลิกเสียโดยเด็ดขาด

	 ให้หันมาประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง ทรงศีลให้บริสุทธ์ิเจริญ

สมาธิให้แน่วแน่ เดินปัญญาให้เต็มรอบบริบูรณ์

 นี�คือแนวทางขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้	 ให้ผู้เป็นสาวกท้ังหลายได้

ประพฤติปฏิบัติตามน้ันแล

	 ญาคูเสาร์น้ันหลังจากได้รับฟังโอวาทจาก	ญาท่านม้าว เทวธมฺมี แล้วน้อมโน้มนำา

มาพิจารณาประพฤติปฏิบัติจนเห็นจริง	 ตามกระแสธรรมท่ีได้สดับรับฟังมา	 แล้วต่อมายังได้

ชักชวนสหธรรมิกผู้รู้ใจ	คือ ท่านเจ้าคุณปัญญาพิศาล (หนู ฐิตปญฺฺโญ) คร้ังเม่ือยังอยู่วัดใต้

ด้วยกัน	 พร้อมหมู่คณะ	 ติดตามไปรับฟังเทศน์ฟังธรรมท่ี	 วัดศรีทอง ด้วยเป็นจำานวนมาก	 

และได้พากันมุ่งหน้าปฏิบัติธรรม	 ปฏิบัติจริง	 ปฏิบัติชอบ	 ประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็ง

ต่อมา

กำาเนิดยุคกัมมัฏฐาน
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ท่านพนฺธุโล (ดี)

ชาติภูมิ

	 ท่านพนฺธุโล	(ดี)	เกิดที่บ้านหนองไหล	ตำาบล 

หนองขอน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี	 วัน

เดือนปีเกิดไม่ปรากฏแน่ชัด

บรรพชาอุปสมบท

	 เมื่อบรรพชาอุปสมบทที่วัดบ้านหนองไหล 

แล้ว	 ท่านไปอยู่ที่วัดเหนือในเมืองอุบลราชธานี 

ต่อมาเดินทางเข้าไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่ 

กรุงเทพมหานคร	 ที่สำานักวัดมหาธาตุยุวราชรัง- 

สฤษดิ์	 ภายหลังมีผู้นำาถวายตัวในพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ขณะทรงผนวชประทับ	ณ 

วัดบวรนิเวศวิหาร	 โดยเปลี่ยนจากมหานิกายเป็น 

ธรรมยุติกนิกาย	 และอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม 

ธรรมเนียมประเพณีที่วัดบวรนิเวศวิหาร

เกียรติประวัติ

	 ประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๓๙๔	 -	 ๒๓๙๕	 (หลัง 

จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรง

ลาผนวชขึ้นเสวยราชย์แล้วไม่นาน)	 พระพรหม- 

วรราชวงศา	(กุทอง)	เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่	๓ 

ได้อาราธนาท่านพนฺธุโล	 (ดี)	 ออกไปเมืองอุบลราช-

ธานี	สร้างวัดในสังกัดธรรมยุติกนิกาย

	 ท่านพนฺธุโล	 (ดี)	 เดินทางไปอุบลราชธาน ี

และร่วมกับพระพรหมวรราชวงศา	 (กุทอง)	 สร้าง 

วัดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่นำ้ามูล	 ข้างบ้านบุ่งกาแซว 

สร้างเสร็จประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๓๙๖	 ได้รับพระราช 

ทานนามว่า	“วัดสุปัฏนาราม”	เป็นพระอารามหลวง 

ท่านพนฺธโล	 (ดี)	 เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก	 ในการ 

สร้างวัดสุปัฏนาราม	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์จำานวน	 ๑๐	 ชั่ง 

พระราชทานผู้ปฏิบัติรับใช้วัด	ที่เรียกว่า	“เลกวัด” 

เพื่อปฏิบัติรับใช้วัดจำานวน	 ๑๐	 คน	 พระราชทาน 

นิตยภัต	แด่เจ้าอาวาสเดือนละ	๘	บาท

	 ภายหลังมีวัดที่สังกัดธรรมยุติกนิกาย	 เกิด 

ขึ้นในสมัยท่านพนฺธุโล	(ดี)	อีก	๕	วัด	คือ	วัดศรีทอง	 

(วัดศรีอุบลรัตนารามในปัจจุบัน)	 วัดสุทัศนาราม 

วัดไชยมงคล	วัดสระแก้ว	 เมืองพิบูลมังสาหารและ 

วัดหอก่อง	เมืองมหาชนะชัย

มรณภาพ

	 ในการอธิษฐานพรรษา	 ท่านได้สมาทาน

เนสัชชิกธุดงค์ถือการไม่นอนตลอดพรรษา	 เสมือน 

การไม่นอนตลอดพรรษาของพระจักขุบาลเถระ 

ปางอดีต	คร้ันพ้นพรรษาไม่นานนัก	ท่านก็มรณภาพ 

ที่วัดสระแก้ว	 เมืองพิบูลมังสาหาร	 รวมอายุได้ 

ประมาณ	๗๐	ปี

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
26

∑à“πæπ⁄∏ÿ‚≈ (¥’)
≈“ºπ«™¢÷Èπ‡ «¬√“™¬å·≈â«‰¡àπ“π) æ√–æ√À¡
«√√“™«ß»“ (°ÿ∑Õß) ‡®â“‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’§π∑’Ë Û
‰¥âÕ“√“∏π“∑à“πæπ⁄∏ÿ ‚≈ (¥’) ÕÕ°‰ª‡¡◊Õß
Õÿ∫≈√“™∏“π’  √â“ß«—¥„π —ß°—¥∏√√¡¬ÿμ‘°π‘°“¬

∑à“πæπ⁄∏ÿ‚≈ (¥’) ‡¥‘π∑“ß‰ªÕÿ∫≈√“™∏“π’
·≈–√à«¡°—∫æ√–æ√À¡«√√“™«ß»“ (°ÿ∑Õß)  √â“ß
«—¥¢÷Èπ∫√‘‡«≥√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”¡Ÿ≈ ¢â“ß∫â“π∫ÿàß°“·´«
 √â“ß‡ √Á®ª√–¡“≥ æ.».ÚÛ˘ˆ  ‰¥â√—∫æ√–√“™
∑“ππ“¡«à“ "«—¥ ÿªíØπ“√“¡" ‡ªìπæ√–Õ“√“¡À≈«ß
∑à“πæπ⁄∏‚≈ (¥’) ‡ªìπ‡®â“Õ“«“ √Ÿª·√° „π°“√
 √â“ß«—¥ ÿªíØπ“√“¡  æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®Õ¡‡°≈â“
‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‰¥âæ√–√“™∑“π∑√—æ¬å®”π«π Ò ™—Ëß
æ√–√“™∑“πºŸâªØ‘∫—μ‘√—∫„™â«—¥ ∑’Ë‡√’¬°«à“ "‡≈°«—¥"
‡æ◊ËÕªØ‘∫—μ‘√—∫„™â«—¥®”π«π Ò §π æ√–√“™∑“π
π‘μ¬¿—μ ·¥à‡®â“Õ“«“ ‡¥◊Õπ≈– ¯ ∫“∑

¿“¬À≈—ß¡’«—¥∑’Ë —ß°—¥∏√√¡¬ÿμ‘°π‘°“¬  ‡°‘¥
¢÷Èπ„π ¡—¬∑à“πæπ⁄∏ÿ‚≈ (¥’) Õ’° ı «—¥ §◊Õ «—¥»√’
∑Õß («—¥»√’Õÿ∫≈√—μπ“√“¡„πªí®®ÿ∫—π) «—¥ ÿ∑—»π“
√“¡ «—¥‰™¬¡ß§≈ «—¥ √–·°â« ‡¡◊Õßæ‘∫Ÿ≈¡—ß “À“√
·≈–«—¥ÀÕ°àÕß ‡¡◊Õß¡À“™π–™—¬

¡√≥¿“æ
„π°“√Õ∏‘…∞“πæ√√…“ ∑à“π‰¥â ¡“∑“π

‡π —™™‘°∏ÿ¥ß§å∂◊Õ°“√‰¡àπÕπμ≈Õ¥æ√√…“ ‡ ¡◊Õπ
°“√‰¡àπÕπμ≈Õ¥æ√√…“¢Õßæ√–®—°¢ÿ∫“≈‡∂√–
ª“ßÕ¥’μ §√—Èπæâπæ√√…“‰¡àπ“ππ—° ∑à“π°Á
¡√≥¿“æ∑’Ë«—¥ √–·°â« ‡¡◊Õßæ‘∫Ÿ≈¡—ß “À“√ √«¡
Õ“¬ÿ‰¥âª√–¡“≥ ˜ ªï

™“μ‘¿Ÿ¡‘
∑à“πæπ⁄∏ÿ‚≈ (¥’) ‡°‘¥∑’Ë∫â“πÀπÕß‰À≈ μ”∫≈

ÀπÕß¢Õπ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ «—π
‡¥◊Õπªï‡°‘¥‰¡àª√“°Ø·πà™—¥

∫√√æ™“Õÿª ¡∫∑
‡¡◊ËÕ∫√√æ™“Õÿª ¡∫∑∑’Ë«—¥∫â“πÀπÕß‰À≈

·≈â«  ∑à“π‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë«—¥‡Àπ◊Õ„π‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’
μàÕ¡“‡¥‘π∑“ß‡¢â“‰ª»÷°…“æ√–ª√‘¬—μ‘∏√√¡∑’Ë
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ∑’Ë ”π—°«—¥¡À“∏“μÿ¬ÿ«√“™√—ß
 ƒ…¥‘Ï ¿“¬À≈—ß¡’ºŸâπ”∂«“¬μ—«„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ¢≥–∑√ßºπ«™ª√–∑—∫ ≥
«—¥∫«√π‘‡«»«‘À“√ ‚¥¬‡ª≈’Ë¬π®“°¡À“π‘°“¬‡ªìπ
∏√√¡¬ÿμ‘°π‘°“¬ ·≈–Õ¬Ÿà»÷°…“æ√–ª√‘¬—μ‘∏√√¡
∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’∑’Ë«—¥∫«√π‘‡«»«‘À“√

‡°’¬√μ‘ª√–«—μ‘
ª√–¡“≥ æ.».ÚÛ˘Ù - ÚÛ˘ı (À≈—ß

®“°æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ß

§—¥®“°Àπ—ß ◊Õ "Õÿ∫≈√“™∏“π’Úªï"
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∑à“π‡∑«∏¡⁄¡’ (¡â“«)
¡√≥¿“æ·≈â« »‘…¬å∑’Ë ”§—≠¢Õß∑à“π‡∑«∏¡⁄¡’ (¡â“«)
‡™àπ æ√–Õ√‘¬°«’ (ÕàÕπ) æ√–Õÿ∫“≈’§ÿ≥Ÿª¡“®“√¬å
(®—π∑√å  ‘√‘®π⁄‚∑)  ¡‡¥Á®æ√–¡À“«’√«ß»å (μ‘ ⁄‚μ
Õâ«π) ‡ªìπμâπ «—¥„π —ß°—¥∏√√¡¬ÿμ‘°π‘°“¬∑’Ë‡æ‘Ë¡
¢÷Èπ„π ¡—¬∑à“π‡∑«∏¡⁄¡’ §◊Õ

‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’ ‰¥â·°à «—¥∫â“π°≈“ß
·≈–«—¥‚ππº÷Èß

‡¡◊Õß®”ª“»—°¥‘Ï ‰¥â·°à «—¥¡À“¡“μ¬√“¡
‡¡◊Õß¬‚ ∏√     ‰¥â·°à «—¥ √à“ß‚»°
‡¡◊ÕßÕÿ¥√∏“π’   ‰¥â·°à «—¥¡À“™—¬
ªØ‘ª∑“∑’Ë ”§—≠¢Õß∑à“π‡∑«∏¡⁄¡’ (¡â“«) §◊Õ

∑à“π¥”‡π‘πÕ¬Ÿà„π§«“¡‡ªìπ°≈“ßÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥
∑à“π‡ªìπºŸâª√– “π√Õ¬√â“« ÷́Ëß‡ªìπ§«“¡¢—¥·¬âß„π
À¡Ÿà ß¶å·≈–„πÀ¡ŸàºŸâª°§√Õß„π¢≥–π—Èπ À“°‰¡à¡’
∑à“π‡ªìπÀ≈—°„π‡«≈“π—Èπ·≈â« §≥– ß¶å„π®—ßÀ«—¥
Õÿ∫≈√“™∏“π’Õ“®®–·μ°·¬°°—πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß
√–À«à“ß¡À“π‘°“¬·≈–∏√√¡¬ÿμ‘°π‘°“¬ „π°≈ÿà¡ºŸâ
ª°§√Õß‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’ ¢≥–π—Èπ°ÁÕ“®®–
·μ°·¬°∂÷ß¢—Èπ«‘«“∑„À≠à‚μ √∫√“¶à“øíπ°—ππÕß
‡≈◊Õ¥°Á‰¥â ‡¥™–∫ÿ≠∑’Ë‰¥â∑à“π‡∑«∏¡⁄¡’ (¡â“«) ¥”√ß
Õ¬Ÿà„πÕÿ‡∫°¢“∏√√¡ ª√– “π√Õ¬√â“«„Àâ ¡“π°—π‰¥â
‡√◊ËÕß√â“¬·√ß®÷ß‡æ≈“≈ß·≈–°≈“¬‡ªìπ¥’

¡√≥¿“æ
∑à“π∂÷ß·°à¡√≥¿“æ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ ÒÒ ·√¡ Ò

§Ë” æ.».ÚÙÛÛ √«¡Õ“¬ÿ‰¥â ˜Ú ªï

™“μ‘¿Ÿ¡‘
∑à“π‡∑«∏¡⁄¡’ (¡â“«) ‡°‘¥‡¡◊ËÕ æ.».ÚÛˆÒ

„π‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’

∫√√æ™“Õÿª ¡∫∑
∑à“π‡∑«∏¡⁄¡’∫√√æ™“Õÿª ¡∫∑∑’Ë«—¥‡Àπ◊Õ

„π‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’ μàÕ¡“∑à“πæπ⁄∏ÿ‚≈ (¥’) ‰¥â
π”‡¢â“°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ∂«“¬μ—«„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ¢≥–∑√ßºπ«™Õ¬Ÿà ∑à“π
‡∑«∏¡⁄¡’‡ªìπ —∑∏‘«‘À“√‘°·Ààßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  ¡‡¥Á®æ√– —ß¶√“™ ( “)
‡ªìπæ√–°√√¡«“®“®“√¬å

‡°’¬√μ‘ª√–«—μ‘
∑à“π‡∑«∏¡⁄¡’ (¡â“«) ‡ªìπ‡®â“Õ“«“ «—¥»√’

∑Õß («—¥»√’Õÿ∫≈√—μπ“√“¡) ∑à“π‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ
‡ªìπæ√–Õÿªí™¨“¬å À≈—ß®“°∑à“πæπ⁄∏‚≈ (¥’)

§—¥®“°Àπ—ß ◊Õ "Õÿ∫≈√“™∏“π’Úªï"

๔๓
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ท่านเทวธมฺมี (ม้าว)

ชาติภูมิ

	 ท่านเทวธมฺมี	(ม้าว)	เกิดเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๖๑ 

ในเมืองอุบลราชธานี

บรรพชาอุปสมบท

	 ท่านเทวธมฺมีบรรพชาอุปสมบทที่วัดเหนือ 

ในเมืองอุบลราชธานี	ต่อมาท่านพนฺธุโล	(ดี)	ได้นำา 

เข้ากรุงเทพมหานคร	 ถวายตัวในพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ขณะทรงผนวชอยู่	 ท่าน 

เทวธมฺมี เป็นสัทธิวิหาริกแห่งพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระสังฆราช	 (สา) 

เป็นพระกรรมวาจาจารย์

เกียรติประวัติ

	 ท่านเทวธมฺมี	 (ม้าว)	 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีทอง 

(วัดศรีอุบลรัตนาราม)	 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็น 

พระอุปัชฌาย์	หลังจากท่านพนฺธโล	(ดี)	มรณภาพ

แล้ว	 ศิษย์ที่สำาคัญของท่านเทวธมฺมี	 (ม้าว)	 เช่น 

พระอริยกวี	(อ่อน)	พระอุบาลีคุณูปมาจารย์	(จันทร ์

สิริจนฺโท)	 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	 (ติสฺโต	 อ้วน) 

เป็นต้น	 วัดในสังกัดธรรมยุติกนิกายที่เพิ่มขึ้นใน 

สมัยท่านเทวธมฺมี	คือ

 เมืองอุบลราชธานี	 ได้แก่	วัดบ้านกลาง	และ 

วัดโนนผ้ึง

	 เมืองจำาปาศักด์ิ		 ได้แก่	วัดมหามาตยราม

	 เมืองยโสธร		 ได้แก่	วัดสร่างโศก

	 เมืองอุดรธานี	 ได้แก่	วัดมหาชัย

	 ปฏิปทาท่ีสำาคัญของท่านเทวธมฺมี	(ม้าว)	คือ

ท่านดำาเนินอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด 

ท่านเป็นผู้ประสานรอยร้าวซ่ึงเป็นความขัดแย้งใน 

หมู่สงฆ์และในหมู่ผู้ปกครองในขณะนั้น	 หากไม่มี 

ท่านเป็นหลักในเวลานั้นแล้ว	 คณะสงฆ์ในจังหวัด 

อุบลราชธานีอาจจะแตกแยกกันอย่างรุนแรง 

ระหว่างมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย	 ในกลุ่ม 

ผู้ปกครองเมืองอุบลราชธานี	 ขณะนั้นก็อาจจะ 

แตกแยกถึงขั้นวิวาทใหญ่โต	 รบราฆ่าฟันกันนอง 

เลือดก็ได้	 เดชบุญที่ได้ท่านเทวธมฺมี	 (ม้าว)	 ดำารง 

อยู่ในอุเบกขาธรรม	 ประสานรอยร้าวให้สมานกันได้ 

เรื่องร้ายแรงจึงเพลาลงและกลายเป็นดี

มรณภาพ

	 ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อเดือน	๑๑	แรม	๑ 

คำ่า	พ.ศ.	๒๔๓๓	รวมอายุได้	๗๒	ปี
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	 ในระยะต่อมา	ท่านมองเห็นว่าการปฏิบัติของท่านยังมีอุปสรรคอยู่	อย่างเช่น	ท่าน

ไปฟังธรรมจาก	ญาท่านม้าว เทวธมฺมี	แล้วเกิดความเล่ือมใส	จึงขอมอบตัวเป็นศิษย์	ท่านก็

ยอมรับ	แต่ว่าไม่ได้เข้าอุโบสถร่วมสังฆกรรมด้วยกับท่าน	แม้ของใช้ของฉัิน	จะไปจับต้องของ

ท่านไม่ได้	 จะต้องถวาย	 (ประเคน)	 ท่านใหม่	 ประกอบกับทางหมู่คณะนิกายเดิมของตนเอง	 

ยังไม่เล่ือมใสในการถือปฏิบัติตามครรลองแบบอย่างธรรมยุต	 จนในท่ีสุดท่านได้ตัดสินใจ	 

พร้อมด้วยพระเณรลูกวัดทั้งหมดในวัดใต้	 ซึ่งเข้าใจว่าในครั้งนั้นจะมีพระอาจารย์หนู	 

ฐิตปญฺูโญ	(ต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม	กรุงเทพฯ	มีสมณศักด์ิเป็นเจ้าคุณปัญญา

พิศาลเถระ)	 ร่วมประกอบพิธี	“ทัฬหิกรรม”	 หรือ ญัตติกรรม ใหม่ในคณะธรรมยุติกนิกาย

ด้วยกัน	เป็นการบวชคร้ังท่ี	๒ ณ อุโบสถ วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม)	โดยมีพระครูทา	

โชติปาโล	เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการสีทา ชยเสโน	เป็นพระกรรมวาจาจารย์

	 ส่วนสถานะของวัดใต้น้ัน	ก็กลายเป็นวัดธรรมยุตมาตราบจนกระท่ังบัดน้ี

	 ในเร่ืองวงศ์ธรรมยุตในภาคอีสาน	 หลวงปู่เทศก์ได้กล่าวถึงท่านพระอาจารย์เสาร์

ไว้ดังน้ี	 “ไดี�ยินแต�ที่�านเล�าให�ฟ่งว�า เป็็นสมภารอย้�ท้ี่�วัดีเล้ยบุไดี�สิบุกุว�าพ็รรษา คิุดีเลื�อมใสใน

ภาคุคุณะธรรมยุต จ่งยอมสละญัตติเป็็นธรรมยุต ฆ์�องกุลองสำาหรับุต้ในงานป็ระเพ็ณ้ที่ำาบุุญ

อ่กุท่ี่กุคุร่กุโคุรมในสมัยนั�น ซ่ึ่�งม้อย้�ป็ระจำาวัดีของที่�าน ที่�านก็ุสละทิี่�งหมดี ญัตติเป็็นธรรมยุต 

แล�วก็ุอย้�วัดีนั�น ต�อมาพ็วกุท้ี่�เขาไม�ชอบุ เขาก็ุโกุรธ พ็วกุท้ี่�ชอบุ เขาบุอกุว�า “ของเหล�านั�น

ไม�จำาเป็็น เป็็นสงฆ์์ขอให�ป็ฏิิบัุติถ้้กุต�องตามธรรมวินัยก็ุแล�วกัุน” ข�าพ็เจ�าก็ุลืมถ้ามไป็ว�า  

ภ้มิลำาเนาของที่�านเกิุดีบุ�านใดี อำาเภอใดี มารดีา บิุดีา พ้็�น�องของที่�าน ม้กุ้�คุน แต�เชื�อว�า

ที่�านอย้�ใกุล�อุบุลราชธาน้น้�แหละ เพ็ราะที่�านเคุยพ้็ดีถ่้งเรื�องญาติของที่�าน บุวชแล�วไป็อย้� 

หลวงพ็ระบุาง เพ็ราะคุนชาวหลวงพ็ระบุางชอบุใจ ไดี�มานิมนต์ญาติของที่�านไป็ ที่�านองค์ุ

นั�น ก็ุลืมชื�อไป็อ้กุเหมือนกัุนไม�ที่ราบุว�าชื�ออะไร จ่งน�าเส้ยดีายป็ระวัติของที่�านมากุ ไม�ม้ใคุร

บัุนท่ี่กุไว� ส�วนข�าพ็เจ�าเองก็ุไม�คิุดีจะบัุนท่ี่กุเส้ยดี�วย ทัี่�ง ๆ ท้ี่�ที่�านเล�าให�ฟ่งสอดี ๆ อย้�นั�นเอง  

มันจะเป็็นเพ็ราะพ็ระกัุมมัฏิฐานในขณะนั�นไม�คิุดีจะบัุนท่ี่กุอะไรทัี่�งหมดี คิุดีจะที่ำาคุวามเพ้็ยร

ภาวนาอย�างเด้ียว”

ญัตติกรรม
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æ√–Õ“®“√¬å ’∑“ ™¬‡ ‚π ‡°‘¥‡¡◊ËÕ
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Õÿ∫≈√“™∏“π’

∫√√æ™“Õÿª ¡∫∑
∫√√æ™“‡ªìπ “¡‡≥√∑’Ë«—¥»√’∑Õß («—¥»√’

Õÿ∫≈√—μπ“√“¡) æ.».ÚÙ˘ ·≈–μàÕ¡“Õÿª ¡∫∑
∑’Ë«—¥»√’∑Õß («—¥»√’Õÿ∫≈√—μπ“√“¡) ‡™àπ‡¥’¬«°—π

«‘∑¬∞“π–
‡¡◊ËÕÕÿª ¡∫∑·≈â«‰¥â‡Õ“„®„ à„π«‘ªí  π“

∏ÿ√–‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ‰¥âÕÕ°∏ÿ¥ß§å‰ªμ“¡∑’Ëμà“ßÊ ∑—Èß
¿“§°≈“ß ¿“§Õ’ “π ·≈–¿“§‡Àπ◊Õ ∑à“π‰¥â
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 ’∑“ ™¬‡ ‚π ‡ªìπæ√–°√√¡«“®“®“√¬å¢Õßæ√–
Õ“®“√¬å‡ “√å °π⁄μ ’‚≈

¡√≥¿“æ
‡¡◊ËÕ‡¢â“ Ÿà«—¬™√“ ∑à“π‰¥â‡¢â“æ”π—°∑’Ë«—¥

∫Ÿ√æ“√“¡ μ”∫≈„π‡¡◊Õß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥
Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈–‰¥â¡√≥¿“æ„πªï æ.».ÚÙˆ¯
√«¡Õ“¬ÿ ˜¯ ªï

∑à“π‡ªìπ À∏√√¡‘°∑’Ë√—°·≈–§ÿâπ‡§¬°—π
‡ªìπÕ¬à“ß¥’¬‘Ëß°—∫æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ‡§¬
√à«¡‡¥‘π∏ÿ¥ß§å‰ªπ§√æπ¡¥â«¬°—π °—∫
∑—Èß¬—ß‡ªìπæ√–Õÿªí™¨“¬å¢Õß æ√– ÿ∑∏‘
∏√√¡√—ß ’§—¡¿’√‡¡∏“®“√¬å (≈’ ∏¡⁄¡∏‚√
«—¥Õ‚»°“√“¡) ·≈–æ√–√“™ —ß«√≠“≥
(æÿ∏ ∞“π‘‚¬)

æ√–ªí≠≠“æ‘»“≈‡∂√– (ÀπŸ ∞‘μªê⁄‚≠)
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æ√–ªí≠≠“æ‘»“≈‡∂√– (ÀπŸ ∞‘μªê⁄‚≠)

๔๕

พระอาจารย์สีทา ชยเสโน

พระปัญญาพิศาลเถระ

(หนู ฐิตปญฺโญ)

ชาติภูมิ
	 พระอาจารย์สีทา	 ชยเสโน	 เกิดเมื่อ	 
พ.ศ.	 ๒๓๙๖	 ที่บ้านหนองหลวง	 อำาเภอเมือง	

จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชาอุปสมบท

	 บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีทอง  

(วัดศรีอุบลรัตนาราม)	 พ.ศ.	 ๒๔๐๙	 และต่อมา
อุปสมบทที่วัดศรีทอง	(วัดศรีอุบลรัตนาราม)	เช่น

เดียวกัน

วิทยฐานะ
	 เมื่ ออุปสมบทแล้ ว ได้ เ อา ใจ ใส่ ใน
วิปัสสนาธุระเป็นอย่างมาก	 ได้ออกธุดงค์ไปตาม
ที่ต่างๆ	ทั้งภาคกลาง	ภาคอีสาน	และภาคเหนือ	 
ท่านได้ปฏิบัติวิปัสนาอย่างเคร่งครัด	 มีลูกศิษย์
ที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นจำานวนมาก	 พระอาจารย์
สีทา	 ชยเสโน	 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของพระ
อาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล

มรณภาพ
	 เมื่อเข้าสู่วัยชรา	 ท่านได้เข้าพำานักที่วัด
บูรพาราม	 ตำาบลในเมือง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
อุบลราชธานี	และได้มรณภาพในปี	พ.ศ.	๒๔๖๘	
รวมอายุ	๗๘	ปี

ชาติภูมิ
	 พระปัญญาพิศาลเถระ	(หนู	ฐิตปญฺูโญ)	 
เกิดเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๐๗	 ที่อำาเภอเมือง	 จังหวัด
อุบลราชธานี
	 ท่านเป็นสหธรรมิกท่ีรักและคุ้นเคยกัน 
เป็นอย่างดียิ่งกับพระอาจารย์เสาร์	 เคยร่วมเดิน
ธุดงค์ไปนครพนมด้วยกัน	 กับทั้งยังเป็นพระ
อุปัชฌาย์ของ	 พระสุทธิธรรมรังสี	 คัมภีรเมธา- 
จารย์	 (สี	ธมฺมธโร)	วัดอโศการาม	และพระราช-
สังวรญาณ	(พุธ	ฐานิโย)

มรณภาพ
	 เมื่อวันที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๔๗
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∫”‡æÁ≠‡æ’¬√
À≈—ß®“°∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å æ√âÕ¡¥â«¬À¡Ÿà§≥–‰¥âª√–°Õ∫æ‘∏’≠—μμ‘°√√¡

„À¡à·≈â« ∑’Ë«—¥„μâ  ‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’ «—¥π’È’®÷ß°≈“¬‡ªìπ«—¥∏√√¡¬ÿμ‰ª‚¥¬ª√‘¬“¬ ∑à“π
æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å‰¡à‰¥âπ‘ËßπÕπ„®·¡â·μàπâÕ¬ ∑à“π√’∫‡√àßª√–°Õ∫§«“¡‡æ’¬√∑ÿ°¢≥–®‘μ
‰¡à¡’≈¥≈– ‰¡à‡ÀÁπ·°àπÕπ  ‰¡à‡ÀÁπ·°àª“°∑âÕß ‰¡à‡ÀÁπ·°à≈“¿ —°°“√– ·≈– ‘Ëß √√‡ √‘≠
‡¬‘π¬Õ  ‘Ëß‡À≈à“π’È∑à“π ≈–‚¥¬‡¥Á¥¢“¥·≈â« ∑à“π§√Õß»’≈§√Õß∏√√¡ ¬÷¥¡—Ëπ‡¥Á¥‡¥’¬«·πà«·πà
„πÀ≈—°∏ÿ¥ß§«—μ√ ÒÛ ª√–°“√ ‰¡à«à“∑à“π‰ª∑’Ë„¥ Õ¬Ÿà∑’Ë„¥ „®∑à“π¡‘‰¥â‡À‘πÀà“ß®“°§«“¡‡æ’¬√
·¡â·μà‰ª∫‘≥±∫“μ ªí¥μ“¥ °«“¥≈“π«—¥ ¢—¥°√–‚∂π ‡¬Á∫ºâ“ ¬âÕ¡ºâ“ ‡¥‘π‰ª‡¥‘π¡“„π
«—¥·≈–πÕ°«—¥ μ≈Õ¥®π°“√¢∫©—π ∑à“π∑”§«“¡‡∑à“∑—πÕ¬Ÿà°—∫§«“¡‡æ’¬√∑ÿ°¢≥–∑’Ë
‡§≈◊ËÕπ‰À« ‰¡à¬Õ¡„ÀâÕ“√¡≥å¿“¬πÕ°¡“°√–∑∫°√–∑—Ëß „Àâ®‘μ„®«Õ°·«°‰ªμ“¡Õ“√¡≥å
ª√ÿß·μàß‚¥¬‡ª≈à“ª√–‚¬™πå„¥Ê∑—Èß ‘Èπ   ®‘μ¢Õß∑à“π°Á‰¥â√—∫§«“¡ ß∫ ÿ¢‚¥¬ ¡Ë”‡ ¡Õ¡“

æ√–§√Ÿ«‘‡«°æÿ∑∏°‘®
Õÿªπ‘ —¬∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ∑à“π‡ªìπºŸâ —π‚¥¥ ™Õ∫§«“¡ ß∫ ‰¡à

√–§π¥â«¬À¡Ÿà§≥– ∂â“∑’Ë‰Àπ¡’§«“¡«ÿàπ«“¬®ÿâπ®â“π·≈â«≈–°âÕ ∑à“π®–ª≈’°μ—«Àπ’Àà“ß‰ª‡Õß
®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√‡∑’Ë¬«®“√‘° ª≈’°«‘‡«° À√◊Õ‡∑’Ë¬«‡º¬·ºà —®∏√√¡ ·¡â°“√‡∑’Ë¬«‰ª®–‡ªìπ
À¡Ÿà§≥–¡“¥â«¬°—πÀ¡Ÿà¡“°  ·μà°Á‡ß’¬∫ ß∫‡À¡◊Õπ‰¡à¡’æ√–‡≈¬  ‡¡◊ËÕ∑à“π‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ß
ªí°°≈¥æ—°  ¡’æ√–‡≥√μ‘¥μ“¡∑à“π¡“¡“°¡“¬  °√–∑—Ëßæ√–∏ÿ¥ß§å®√¡“ æÕ∑√“∫¢à“«°Á
®–‡∑’Ë¬«¡“°√“∫π¡— °“√∑à“π¡‘‰¥â¢“¥  æÕ‡¢â“‰ª„π∫√‘‡«≥«—¥∑—Èß«—¥®–‡ÀÁπ°Á·μà∑à“π°—∫
æ√–ÕÿªíØ∞“°‡∑à“π—Èπ πÕ°π—Èπ®–‡¢â“À“∑’Ë«‘‡«° ß—¥°—πÀ¡¥  ∑à“π∑”§«“¡√Ÿâ ÷°μ—«Õ¬Ÿà°—∫
§«“¡‡æ’¬√ ∑ÿ°¢≥–∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¡à¬Õ¡„Àâ‡ª≈à“ª√–‚¬™πå®“°°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„πÕ‘√‘¬“∫∂
„¥Ê∑—Èß ‘Èπ ´÷Ëßæ√–§≥–μ‘¥μ“¡∑à“π ¡—¬°àÕππ—Èπ μà“ß‰¥âæ“°—π ◊∫∑Õ¥ªØ‘ª∑“ «—μ√ªØ‘∫—μ‘
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∫”‡æÁ≠‡æ’¬√
À≈—ß®“°∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å æ√âÕ¡¥â«¬À¡Ÿà§≥–‰¥âª√–°Õ∫æ‘∏’≠—μμ‘°√√¡

„À¡à·≈â« ∑’Ë«—¥„μâ  ‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’ «—¥π’È’®÷ß°≈“¬‡ªìπ«—¥∏√√¡¬ÿμ‰ª‚¥¬ª√‘¬“¬ ∑à“π
æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å‰¡à‰¥âπ‘ËßπÕπ„®·¡â·μàπâÕ¬ ∑à“π√’∫‡√àßª√–°Õ∫§«“¡‡æ’¬√∑ÿ°¢≥–®‘μ
‰¡à¡’≈¥≈– ‰¡à‡ÀÁπ·°àπÕπ  ‰¡à‡ÀÁπ·°àª“°∑âÕß ‰¡à‡ÀÁπ·°à≈“¿ —°°“√– ·≈– ‘Ëß √√‡ √‘≠
‡¬‘π¬Õ  ‘Ëß‡À≈à“π’È∑à“π ≈–‚¥¬‡¥Á¥¢“¥·≈â« ∑à“π§√Õß»’≈§√Õß∏√√¡ ¬÷¥¡—Ëπ‡¥Á¥‡¥’¬«·πà«·πà
„πÀ≈—°∏ÿ¥ß§«—μ√ ÒÛ ª√–°“√ ‰¡à«à“∑à“π‰ª∑’Ë„¥ Õ¬Ÿà∑’Ë„¥ „®∑à“π¡‘‰¥â‡À‘πÀà“ß®“°§«“¡‡æ’¬√
·¡â·μà‰ª∫‘≥±∫“μ ªí¥μ“¥ °«“¥≈“π«—¥ ¢—¥°√–‚∂π ‡¬Á∫ºâ“ ¬âÕ¡ºâ“ ‡¥‘π‰ª‡¥‘π¡“„π
«—¥·≈–πÕ°«—¥ μ≈Õ¥®π°“√¢∫©—π ∑à“π∑”§«“¡‡∑à“∑—πÕ¬Ÿà°—∫§«“¡‡æ’¬√∑ÿ°¢≥–∑’Ë
‡§≈◊ËÕπ‰À« ‰¡à¬Õ¡„ÀâÕ“√¡≥å¿“¬πÕ°¡“°√–∑∫°√–∑—Ëß „Àâ®‘μ„®«Õ°·«°‰ªμ“¡Õ“√¡≥å
ª√ÿß·μàß‚¥¬‡ª≈à“ª√–‚¬™πå„¥Ê∑—Èß ‘Èπ   ®‘μ¢Õß∑à“π°Á‰¥â√—∫§«“¡ ß∫ ÿ¢‚¥¬ ¡Ë”‡ ¡Õ¡“

æ√–§√Ÿ«‘‡«°æÿ∑∏°‘®
Õÿªπ‘ —¬∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ∑à“π‡ªìπºŸâ —π‚¥¥ ™Õ∫§«“¡ ß∫ ‰¡à

√–§π¥â«¬À¡Ÿà§≥– ∂â“∑’Ë‰Àπ¡’§«“¡«ÿàπ«“¬®ÿâπ®â“π·≈â«≈–°âÕ ∑à“π®–ª≈’°μ—«Àπ’Àà“ß‰ª‡Õß
®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√‡∑’Ë¬«®“√‘° ª≈’°«‘‡«° À√◊Õ‡∑’Ë¬«‡º¬·ºà —®∏√√¡ ·¡â°“√‡∑’Ë¬«‰ª®–‡ªìπ
À¡Ÿà§≥–¡“¥â«¬°—πÀ¡Ÿà¡“°  ·μà°Á‡ß’¬∫ ß∫‡À¡◊Õπ‰¡à¡’æ√–‡≈¬  ‡¡◊ËÕ∑à“π‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ß
ªí°°≈¥æ—°  ¡’æ√–‡≥√μ‘¥μ“¡∑à“π¡“¡“°¡“¬  °√–∑—Ëßæ√–∏ÿ¥ß§å®√¡“ æÕ∑√“∫¢à“«°Á
®–‡∑’Ë¬«¡“°√“∫π¡— °“√∑à“π¡‘‰¥â¢“¥  æÕ‡¢â“‰ª„π∫√‘‡«≥«—¥∑—Èß«—¥®–‡ÀÁπ°Á·μà∑à“π°—∫
æ√–ÕÿªíØ∞“°‡∑à“π—Èπ πÕ°π—Èπ®–‡¢â“À“∑’Ë«‘‡«° ß—¥°—πÀ¡¥  ∑à“π∑”§«“¡√Ÿâ ÷°μ—«Õ¬Ÿà°—∫
§«“¡‡æ’¬√ ∑ÿ°¢≥–∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¡à¬Õ¡„Àâ‡ª≈à“ª√–‚¬™πå®“°°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„πÕ‘√‘¬“∫∂
„¥Ê∑—Èß ‘Èπ ´÷Ëßæ√–§≥–μ‘¥μ“¡∑à“π ¡—¬°àÕππ—Èπ μà“ß‰¥âæ“°—π ◊∫∑Õ¥ªØ‘ª∑“ «—μ√ªØ‘∫—μ‘
¢Õß∫Ÿ√æ“®“√¬åÕ¬à“ß¡‘¢“¥μ°∫°æ√àÕß ÷́Ëß°Á§◊Õæ√–‡∂√–∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß‡ªìπ∑’Ë‡§“√æ‡≈◊ËÕ¡„ 
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μàÕ¡“æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å °π⁄μ ’‚≈ æ√âÕ¡¥â«¬∑â“« ‘∑∏‘ “√·≈–‡æ’¬‡¡◊Õß®—π ‰¥â
°√“∫∫—ß§¡∑Ÿ≈¢Õæ√–√“™∑“π«‘ ÿß§“¡ ’¡“ μ“¡æ√–√“™‚Õß°“√∑’Ë ¯˜/ÛÛ μ—Èß·μà«—π∑’Ë
Úˆ ¡’π“§¡ æ.».ÚÙÛ˘ μ√ß°—∫ √.». ÒÒı Õ—π‡ªìπªï∑’Ë Ú˘ „π√—™ ¡—¬¢Õßæ√–∫“∑
 ¡‡¥Á®æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« √—™°“≈∑’Ë ı ¡’¢π“¥¥â“π¬“« ˜ «“ ¥â“π°«â“ß ı «“
Õÿ‚∫ ∂À≈—ß‡¥‘¡¡’¢π“¥°«â“ß ̄  ‡¡μ√ ¬“« ÒÚ ‡¡μ√ °àÕ √â“ß¥â«¬‰¡â À≈—ß§“¡ÿß¥â«¬ —ß°– ’
§«∫§ÿ¡°“√°àÕ √â“ß‚¥¬æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å °π⁄μ ’‚≈ ¿“¬„πÕÿ‚∫ ∂ª√–¥‘…∞“πæ√–
ª√–∏“ππ“¡«à“ "æ√–æÿ∑∏®ÿ≈®Õ¡‡¡◊Õß" ´÷Ëßæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ‡ªìπºŸâ √â“ßÕÿ‚∫ ∂À≈—ßπ’È
¥”√ßÕ¬Ÿà¡“‰¥â ˜Ù ªï μàÕ¡“æ√–§√Ÿª√–®—°…åÕÿ∫≈§ÿ≥ (æ√–¡À“ ÿ∏’√å ¿∑⁄∑‘‚¬) ‰¥â∑”°“√
√◊ÈÕ∂Õπ ‡æ√“–™”√ÿ¥∑√ÿ¥‚∑√¡¡“°®π„™â°“√‰¡à‰¥â

μàÕ¡“‡¡◊ËÕªï æ.».Úıˆ ®÷ß‰¥â∑”°“√°àÕ √â“ßÕÿ‚∫ ∂À≈—ß„À¡à¢÷Èπ ¡’¢π“¥°«â“ß
ÒÚ ‡¡μ√ ¬“« ÛÙ ‡¡μ√·≈–‰¥âÕ—≠‡™‘≠æ√–ª√–∏“π "æ√–æÿ∑∏®ÿ≈®Õ¡‡¡◊Õß" Õß§å‡¥‘¡
¢÷Èπª√–¥‘…∞“π  ‡ √Á® ‘Èπ ¡∫Ÿ√≥åºŸ°‡ªìπæ—∑∏ ’¡“  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úı °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.».ÚıÛÚ
 ‘Èπ§à“°àÕ √â“ßª√–¡“≥ ÒÚ ≈â“π∫“∑

«—¥∫Ÿ√æ“√“¡
æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ∑à“π™Õ∫§«“¡ ß∫·≈–∑’Ë«‘‡«°  ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕ«—¥‡≈’¬∫¡’»‘…¬å

‡æ‘Ë¡¡“°‡¢â“ ‡æ◊ËÕπ À∏√√¡‘°¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ∑à“π®÷ßÀ“∑’Ë«‘‡«°·Ààß„À¡à ‡ªìπ∑’Ë«‘‡«°¥’¡“°
Õ¬Ÿà∑â“¬‡¡◊Õß Àà“ß‰°≈ºŸâ§π‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–∑“ß√“« Ò °¡.®“°«—¥‡≈’¬∫   ∂“π∑’Ë
·Ààßπ’È‡ªìπ«—¥‡°à“·°à¡“°àÕπ ·μà√°√â“ß¡“π“πÀ≈“¬ªï ¡’‚∫ ∂å‡°à“§√Ë”§√à“À≈—ß‡≈Á°Ê∑’Ë√Õ
°“√∫Ÿ√≥–ªØ‘ —ß¢√≥åÕ¬ŸàÀ≈—ßÀπ÷Ëß √Õ∫∫√‘‡«≥π—Èπ‡μÁ¡‰ª¥â«¬μâπÀπ“¡§¡

À≈—ß®“°‡ √Á®¿—μμ°‘®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ∑à“π°ÁÕÕ°‡¥‘π®“°«—¥‡≈’¬∫¡ÿàß¡“À“∑’Ë«‘‡«°
¬—ß‚∫ ∂å√â“ßÀ≈—ßπ’È  ¬÷¥‡Õ“‡ªìπ∑’Ë∫”‡æÁ≠‡æ’¬√‡®√‘≠∏√√¡°√√¡∞“π‡ªìπª√–®”  ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È
∑à“πæ√–§√Ÿæ‘∫Ÿ≈∏√√¡¿“≥ (‚™μ‘ Õ“¿§⁄‚§) «—¥¿Ÿ‡¢“·°â« °≈à“«‰«â«à“ "æ√–Õ“®“√¬åà‡ “√å‡≈à“
«à“...„πμÕπ‡¬Áπ°àÕπ∑’Ë∑à“π®–‡¥‘π∑“ß°≈—∫«—¥‡≈’¬∫  ∑à“π‰¥â‡¢â“‰ª°√“∫æ√–ª√–∏“π ∑”«—μ√
 «¥¡πμåÕ∏‘…∞“π®‘μ  ¢Õ„ÀâºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï¥≈∫—π¥“≈„Àâ ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È‰¥â‡ªìπ«—¥ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๔๗

 พระอาจารย์เสาร์เป็นผู้ชอบความสงบอย่างแท้จริง	 จนต่อมาท่านได้ช่ือว่า	 “พระครู 

วิเวกพุทธกิจ”

	 อุปนิสัยเป็นผู้ชอบความวิเวกน้ันแสดงออกให้เห็นต้ังแต่ท่านออกปฏิบัติธรรม	 

สมัยโน้น	 คือ	 หลังจากท่ีท่านตัดโลก	 ตัดเป็น	 ตัดตาย	 ไม่ยอมสึกตลอดไป	 ต้ังจิตอธิษฐาน	 

มุ่งประพฤติพรหมจรรย์	 ครองศีล	 ทรงธรม	 เสาะแสวงหาท่ีสงบปฏิบัติธรรม	 กรรมฐาน	 

ท่านหลวงตาพระมหาบัว	 ญาณสมฺปณฺโณ	 บันทึกไว้ในหนังสือประวัติท่านอาจารย์มั่น	 

ภูริทตฺโต	ว่า “ที่�านไม�ชอบุพ้็ดี ทัี่�งวันไม�พ้็ดีอะไรกัุบุใคุรมากุมายหลายป็ระโยคุ เวลานั�งสมาธิ

ก็ุที่นที่านนั�งอย้�ไดี�เป็็นเวลาหลายชั�วโมง เวลาเดิีนจงกุรมก็ุที่ำานองเด้ียวกัุน ลักุษณะที่�าที่าง

ของที่�านม้คุวามสง�าผู้�าเผู้ย เยือกุเย็น เป่�ยุมล้ันด้วัยุเมต้ต้� น�าเคุารพ็เลื�อมใสยำาเกุรงมากุ  

มองเห็นที่�านแล�วก็ุเย็นตา เย็นใจไป็หลายวัน ทัี่�งพ็ระเณรและป็ระชาชน ต�างพ็ากัุนเคุารพ็

เลื�อมใสศรัที่ธาในตัวที่�านมากุ”

 วัดใต้เทิง	 เป็นจุดเร่ิมแรกการปฏิบัติของท่าน	 ในสมัยก่อนน้ันวัดใต้เป็นวัดท่ีอยู่ 

นอกเมือง	 ยังเป็นสถานท่ีสงบพอประกอบความเพียรได้ดี	 ท่านได้ต้ังหน้าบำาเพ็ญทางจิต 

เบ้ืองแรกท่ีวัดน้ี	 และด้วยอุปนิสัยเป็นผู้สันโดษน่ีเอง	 จึงทำาให้ท่านถือโอกาสหลีกเร้นออก 

จากหมู่คณะ	 เพ่ือไปประกอบความเพียรตามป่าตามสวนท่ีสงบเงียบแถบแถวน้ัน	 ซ่ึงท่าน

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย	วัดป่าสาลวัน	นครราชสีมา	ลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์เสาร์เล่าให้ฟัง 

ว่า	 แต่เดิมน้ันท่ีตรงข้าง	 ๆ	 วัดใต้น้ี	 เป็นสวนมะม่วง	 สวนขนุน	 จนต่อมาราว	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 

เจ้าของท่ีดินผืนน้ี	 ซ่ึงคุณตาบำาเพ็ญ ณ อุบล	 เล่าว่าคือ	 พระอุบลการประชานิจ	 (บุญชู)	 

ผู้ขอรับพระราชทานนามสกุล	 พรหมวงศานนท์	 ที่นับเนื่องเป็นหลานของพระพรหม- 

ราชวงศา	(อดีตเจ้าเมืองอุบลฯ	คนท่ี	๓)		มีจิตศรัทธายกท่ีดินถวายให้สร้างวัด	แล้วพร้อมด้วย

เพียเมืองแสน	 (อุ่น)	 ได้ช่วยกันปฏิสังขรณ์ข้ึนแล้วขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดธรรม-

ยุตช่ือวัดเลียบ	 ถวายให้ท่านพระอาจารย์เสาร์พำานัก	 จนท่ีตรงน้ีได้สืบทอดเป็นวัดอย่างถาวร 

มาจวบทุกวันน้ี

วัดเลียบ



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๔๘

	 วัดเลียบและวัดใต้	 จึงอยู่ใกล้ชิดติดกันเหมือนพ่ีกับน้องท้ังสองสำานัก	 จะมีห่างก็

เพียงถนนท่ีข้ันอยู่ก่ึงกลางเท่าน้ัน

	 วัดเลียบเมืองอุบลราชธานีแห่งน้ีน่ีเอง	คือ	วัดท่ีท่านพระอาจารย์ม่ัน	ภูริทตฺโต	เม่ือ

แรกท่ีเข้าเมืองอุบลฯ	 ได้มามอบตัวเป็นศิษย์ในสำานักท่านพระอาจารย์เสาร์	 ต้ังแต่คร้ังยังเป็น

ป่ามีกุฏิกระต๊อบเล็ก	ๆ	โน้นแล

ซุ้มประตูวัดเลียบด้านทิศใตอยูต่รงกันข้ามกับวัดใต้

วัดเลียบและวัดใต้ อยูใ่กล้ชิดกัน	ซ้ายมือคือวัดใต้	ขวามือคือวัดเลียบ
ท้ัง	๒	วัดน้ี	เป็นวัดท่ีท่านพระอาจารย์เสาร์เคยพำานักอยู่คร้ังปฐมวัย	และมัชฌิมวัย



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๔๙

	 รายละเอียดเก่ียวกับวัดเลียบน้ีมีปรากฏอยูใ่นหนังสือประวัติวัดเลียบ	 ฉิบับล่าสุด	

พิมพ์	พ.ศ.	๒๕๔๑	ดังน้ี	...

	 เม่ือจุลศักราช	๑๒๑๐	ตรงกับ	พ.ศ.	๒๓๙๑	ปีวอก	เอกะศก	เดือน	๑๒	ข้ึน	๑๐	คำ่า	 

วันพฤหัสบดี	ได้ต้ังวัดเลียบ	มีเน้ือท่ี	๙	ไร่	๑	งาน	๓๗	ตารางวา	มีสมภารอยู่นับได้	๑๐	รูป	 

และมีพระอาจารย์ทิพย์เสนา	 แท่นทิพย์	 ฉิายา	 ทิพฺพเสโย	 เป็นหัวหน้าปกครองสำานักสงฆ์	 

ต่อมาท่านได้มรณภาพลง	สำานักสงฆ์แห่งน้ีจึงร้างไป

	 ต่อมาพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)	ได้มาเป็นสมภารเม่ือจุลศักราช	๑๒๕๔	 

ตรงกับ	พ.ศ.	๒๔๓๕	ปีมะเส็ง	เบญจศก	เดือน	๕	ข้ึน	๑	ค่ะ	วันอังคาร	พร้อมภิกษุสามเณร	

ส่วนฆราวาสมีพระอุบลการประชากิจ	(บุญชู)	พระสุระพลชยากร	(อุ่น)	ท้าวกรมช้าง	(ทองจัน)	 

สังฆการีจารปัจฌา	 สังฆการีจารเกษ	 และทายกทายิกา	 ได้พร้อมกันมีศรัทธาสร้าง	 ขยายวัด

ออกด้านบูรพา,	กว้างได้	๑๑	วา	ยาว	๖๔	วา	๒	ศอก	ด้านอุดรกว้าง	๑๘	วา	๒	ศอก	ยาว	 

๕๓	วา	และได้สร้างร้ัวรอบวัด	มีเสนาสนะ	มีพัทธสีมา	๑	มีหอแจก	๑	หลัง	หอฉัิน	๑	หลัง	มี

กุฏิ	๔	หลัง	โปง	๑	และได้ปลูกต้นไม้	ได้แก่	มะพร้าว	๒๑๐	ต้น	หมาก	๖๐	ต้น	มะม่วง	๔๐๐	

ต้น	ขนุน	(หมากม้ี)	๓๒๘	ต้น	มะปราง	๒๕	ต้น

ต้นขนุนและต้นพิกุล	เป็นต้นไม้ท่ีท่านพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	ปลูกไว้ท่ีวัดเลียบ

ซ่ึงยังมีอยู่จนถึงปัจจุบัน	(ภาพจากหนังสือ	บูรพาจารย์)

ประวัติวัดเลียบ
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Õÿ‚∫ ∂«—¥‡≈’¬∫ À≈—ßªí®®ÿ∫—πæ√–æÿ∑∏√Ÿª‰¡â·°– ≈—°  √â“ß„π ¡—¬
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¿“æ»“≈“‡°à“Õÿ‚∫ ∂«—¥‡≈’¬∫ ·≈–æ√–ª√–∏“π§◊Õæ√–æÿ∑∏®ÿ≈®Õ¡‡¡◊Õß∑’ËÕß§å∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å √â“ß

Õÿ‚∫ ∂«—¥‡≈’¬∫ À≈—ßªí®®ÿ∫—πæ√–æÿ∑∏√Ÿª‰¡â·°– ≈—°  √â“ß„π ¡—¬
æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ‡ªìπ‡®â“Õ“«“ 

๕๐

ภาพศาลาเก่าอุโบสถวัดเลียบ และพระประธาน คือ พระพุทธจุลจอมเมืองที่องค์ท่านพระอาจารย์เสาร์สร้าง

พระพุทธรูปไม้แกะสลัก 

สร้างในสมัยพระอาจารย์เสาร์ เป็นเจ้าอาวาส

อุโบสถวัดเลียบ หลังปัจจุบัน
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μàÕ¡“æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å °π⁄μ ’‚≈ æ√âÕ¡¥â«¬∑â“« ‘∑∏‘ “√·≈–‡æ’¬‡¡◊Õß®—π ‰¥â
°√“∫∫—ß§¡∑Ÿ≈¢Õæ√–√“™∑“π«‘ ÿß§“¡ ’¡“ μ“¡æ√–√“™‚Õß°“√∑’Ë ¯˜/ÛÛ μ—Èß·μà«—π∑’Ë
Úˆ ¡’π“§¡ æ.».ÚÙÛ˘ μ√ß°—∫ √.». ÒÒı Õ—π‡ªìπªï∑’Ë Ú˘ „π√—™ ¡—¬¢Õßæ√–∫“∑
 ¡‡¥Á®æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« √—™°“≈∑’Ë ı ¡’¢π“¥¥â“π¬“« ˜ «“ ¥â“π°«â“ß ı «“
Õÿ‚∫ ∂À≈—ß‡¥‘¡¡’¢π“¥°«â“ß ̄  ‡¡μ√ ¬“« ÒÚ ‡¡μ√ °àÕ √â“ß¥â«¬‰¡â À≈—ß§“¡ÿß¥â«¬ —ß°– ’
§«∫§ÿ¡°“√°àÕ √â“ß‚¥¬æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å °π⁄μ ’‚≈ ¿“¬„πÕÿ‚∫ ∂ª√–¥‘…∞“πæ√–
ª√–∏“ππ“¡«à“ "æ√–æÿ∑∏®ÿ≈®Õ¡‡¡◊Õß" ´÷Ëßæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ‡ªìπºŸâ √â“ßÕÿ‚∫ ∂À≈—ßπ’È
¥”√ßÕ¬Ÿà¡“‰¥â ˜Ù ªï μàÕ¡“æ√–§√Ÿª√–®—°…åÕÿ∫≈§ÿ≥ (æ√–¡À“ ÿ∏’√å ¿∑⁄∑‘‚¬) ‰¥â∑”°“√
√◊ÈÕ∂Õπ ‡æ√“–™”√ÿ¥∑√ÿ¥‚∑√¡¡“°®π„™â°“√‰¡à‰¥â

μàÕ¡“‡¡◊ËÕªï æ.».Úıˆ ®÷ß‰¥â∑”°“√°àÕ √â“ßÕÿ‚∫ ∂À≈—ß„À¡à¢÷Èπ ¡’¢π“¥°«â“ß
ÒÚ ‡¡μ√ ¬“« ÛÙ ‡¡μ√·≈–‰¥âÕ—≠‡™‘≠æ√–ª√–∏“π "æ√–æÿ∑∏®ÿ≈®Õ¡‡¡◊Õß" Õß§å‡¥‘¡
¢÷Èπª√–¥‘…∞“π  ‡ √Á® ‘Èπ ¡∫Ÿ√≥åºŸ°‡ªìπæ—∑∏ ’¡“  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úı °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.».ÚıÛÚ
 ‘Èπ§à“°àÕ √â“ßª√–¡“≥ ÒÚ ≈â“π∫“∑

«—¥∫Ÿ√æ“√“¡
æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ∑à“π™Õ∫§«“¡ ß∫·≈–∑’Ë«‘‡«°  ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕ«—¥‡≈’¬∫¡’»‘…¬å

‡æ‘Ë¡¡“°‡¢â“ ‡æ◊ËÕπ À∏√√¡‘°¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ∑à“π®÷ßÀ“∑’Ë«‘‡«°·Ààß„À¡à ‡ªìπ∑’Ë«‘‡«°¥’¡“°
Õ¬Ÿà∑â“¬‡¡◊Õß Àà“ß‰°≈ºŸâ§π‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–∑“ß√“« Ò °¡.®“°«—¥‡≈’¬∫   ∂“π∑’Ë
·Ààßπ’È‡ªìπ«—¥‡°à“·°à¡“°àÕπ ·μà√°√â“ß¡“π“πÀ≈“¬ªï ¡’‚∫ ∂å‡°à“§√Ë”§√à“À≈—ß‡≈Á°Ê∑’Ë√Õ
°“√∫Ÿ√≥–ªØ‘ —ß¢√≥åÕ¬ŸàÀ≈—ßÀπ÷Ëß √Õ∫∫√‘‡«≥π—Èπ‡μÁ¡‰ª¥â«¬μâπÀπ“¡§¡

À≈—ß®“°‡ √Á®¿—μμ°‘®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ∑à“π°ÁÕÕ°‡¥‘π®“°«—¥‡≈’¬∫¡ÿàß¡“À“∑’Ë«‘‡«°
¬—ß‚∫ ∂å√â“ßÀ≈—ßπ’È  ¬÷¥‡Õ“‡ªìπ∑’Ë∫”‡æÁ≠‡æ’¬√‡®√‘≠∏√√¡°√√¡∞“π‡ªìπª√–®”  ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È
∑à“πæ√–§√Ÿæ‘∫Ÿ≈∏√√¡¿“≥ (‚™μ‘ Õ“¿§⁄‚§) «—¥¿Ÿ‡¢“·°â« °≈à“«‰«â«à“ "æ√–Õ“®“√¬åà‡ “√å‡≈à“
«à“...„πμÕπ‡¬Áπ°àÕπ∑’Ë∑à“π®–‡¥‘π∑“ß°≈—∫«—¥‡≈’¬∫  ∑à“π‰¥â‡¢â“‰ª°√“∫æ√–ª√–∏“π ∑”«—μ√
 «¥¡πμåÕ∏‘…∞“π®‘μ  ¢Õ„ÀâºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï¥≈∫—π¥“≈„Àâ ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È‰¥â‡ªìπ«—¥ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫

๕๑
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�´ÿâ¡ª√–μŸ«—¥∫Ÿ√æ“√“¡¥â“π∑‘»‡Àπ◊Õ

� ¿“æ®“°Àπ—ß ◊Õ™’«ª√–«—μ‘ ·≈–ªØ‘ª∑“¢Õßæ√–Õ“®“√¬å
Ωíôπ Õ“®“‚√ ¿“æ·∫∫π’È‰¡à¡’·≈â« ‡æ√“–ªí®®ÿ∫—π Õÿ‚∫ ∂
‡°à“À≈—ßπ’È ‰¡à¡’À≈—ß§“¡ÿß°√–‡∫◊ÈÕßÕ¬à“ß∑’Ë‡ÀÁπ  à«π∞“π
Õÿ‚∫ ∂·≈–ºπ—ß°ÁÀ≈ÿ¥√àÕπ™”√ÿ¥¥—ß¿“æ¢â“ß≈à“ßπ’È ��¿“æÕÿ‚∫ ∂‡°à“ (¥â“πÀπâ“)

�¿“æÕÿ‚∫ ∂«—¥∫Ÿ√æ“√“¡ ªí®®ÿ∫—ππ’È

๕๒
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´ÿâ¡ª√–μŸ«—¥∫Ÿ√æ“√“¡ ¥â“π∑‘»μ–«—πμ°

¿“æÀÕ‰μ√‚∫√“≥«—¥∫Ÿ√æ“√“¡ ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ «à“°—π«à“ “‡Àμÿ∑’Ë √â“ß‡ “ Ÿß
‡ªìπæ‘‡»… °Á‡æ◊ËÕ„Àâæâπ®“°°“√√∫°«π¢Õß —μ«åμà“ßÊ  ‡™àπ ‡ ◊Õ-™â“ß ‡ªìπμâπ

ÀÕ‰μ√«—¥∫Ÿ√æ“√“¡
ÀÕ‰μ√«—¥∫Ÿ√æ“√“¡„π‡¢μ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õß ‡ªìπÀÕ‰μ√∑’Ë √â“ß‰«â∫π∫° ≈—°…≥–
Õ“§“√‡ªìπ‡√◊Õπ‰¡â Ú À≈—ß§Ÿà°—π ¬°æ◊Èπ
 Ÿß¥â«¬‰¡â°≈¡À≈—ß≈– ¯‹ μâπ (∫“ß∑à“π
«à“ √â“ß‰«â°—π°“√√∫°«π®“° —μ«å„À≠à
ª√–‡¿∑™â“ß-‡ ◊Õ ‡ªìπμâπ) ¡’™“π‡™◊ËÕ¡
Õ“§“√∑—Èß Ú À≈—ß (ªí®®ÿ∫—πæ—ßÀ¡¥·≈â«)
Ω“ºπ—ß Õ“§“√‡ªìπ·∫∫°â“ßª≈“  à«π
ª√–°Õ∫Õ◊ËπÊ ‰¡àÕ“®¡Õß‡ÀÁπ√Ÿª·∫∫
‰¥â™—¥‡®π ‡π◊ËÕß®“°Õ“§“√∑—Èß Ú À≈—ßÕ¬Ÿà
„π ¿“æ™”√ÿ¥∑√ÿ¥‚∑√¡¡“° �

๕๓



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๕๔

ต�อไป็ในอนาคุตอันใกุล�น้� ที่�านไดี�อธิษฐานเป็็นป็ระจำา ทัี่�งกุ�อนที่ำาสมาธิภาวนา และกุ�อน

เลิกุจะกุลับุมิไดี�ขาดี ที่�านบุอกุว�ากุ�อนที่ำาคุวามเพ้็ยรทุี่กุคุรั�ง ที่�านต�องไหว�พ็ระสวดีมนต์กุ�อน  

โดียท้ี่�ที่�านบุอกุว�า กุารที่ำาคุวามเพ้็ยร ก็ุคืุอ กุารที่ำาจิตของเราให�สงบุนั�นเอง เมื�อเราที่ำาวัตร

สวดีมนต์กุ�อนจิตใจของเรากุ็สงบุ เป็็นกุารป็้องกุันจิตของเราไม�ให�ฟุ้งซึ่�านไป็ในอารมณ์อื�น  

ทัี่�งกุายทัี่�งใจตื�นตัวอย้�ตลอดีเวลา ที่ำาให�ร้�สภาวะของตัวเอง สภาวะ ก็ุคืุอ ภาวนา นั�นเอง

 ต�อจากุนั�นพ็ระอาจารย์เสาร์ก็ุพ็าพ็ระอาจารย์มั�นออกุเที่้�ยวธุดีงคุ์ไป็ที่างบุ�านคุำาบุง  

(บุ�านเกิุดีของที่�านพ็ระอาจารย์มั�น) แล�วต�อไป็พ็ำานักุท้ี่�ภ้หล�น ทำาให้ท่านพระอาจารย์ทั�งสอง

องค์ได้เริ�มออกเที�ยวธุดงค์รอนแรมกลางขุนเขาไพรลึกร่วมกันตั�งแต่บัดนั�นเป็นต้นมา

 คุรั�นเมื�อพ็ระอาจารย์เสาร์ไดี�เท้ี่�ยวธุดีงค์ุไป็ไดี�ไม�ถ่้ง ๗ วัน สถ้านท้ี่�วัดีร�างท้ี่�ที่�าน 

พ็ระอาจารย์เสาร์ไดี�อธิษฐานไว�แล�วนั�น กุ็ม้พ็ระอาจารย์องคุ์หน่�งซึ่่�งเป็็นอาจารย์ของที่�าน  

ก็ุคืุอ ที่�านพ็ระคุร้ส้ที่า ชยเสโน (พ็ระกุรรมวาจาจารย์ของที่�าน) แห�งวัดีศร้ที่อง ออกุไป็ที่ำา 

คุวามเพ้็ยรท้ี่�นั�น ที่�านเห็นบุริเวณนั�นเป็็นป่็าท้ี่�เง้ยบุสงัดีด้ี เหมาะอย�างยิ�งสำาหรับุบุำาเพ็็ญเพ้็ยร  

ป็ระกุอบุกัุบุโบุสถ์้ม้สภาพ็ที่รุดีโที่รม ที่�านจ่งเกิุดีศรัที่ธาข่�นมาทัี่นท้ี่ พ็อวันหลังที่�านออกุไป็

บุำาเพ็็ญเพ้็ยรอ้กุ ก็ุไดี�เร้ยกุศิษย์วัดีติดีตามออกุไป็ถ้ากุถ้างพ็งไม�ท้ี่�ข่�นเป็็นป่็ารกุท่ี่บุ พ็ร�อม

ที่ำาคุวามสะอาดีไป็ดี�วย ส�วนตัวที่�านก็ุป็ระกุอบุคุวามเพ้็ยรไป็เรื�อย ๆ ทุี่กุวัน พ็อตกุเย็นจ่งเดิีน

กุลับุวัดี

 อย้�มาวันหน่�งขณะท้ี่�ตะวันกุำาลังจะบุ�ายคุล�อยแล�ว พ็ระเจ�าวรวงศ์เธอกุรมหลวง 

สรรพ็สิที่ธิป็ระสงค์ุ เจ�าเมืองอุบุลราชธาน้ในสมัยนั�น ไดี�ข้�ช�างออกุตรวจคุนเมืองพ็ร�อมดี�วย 

ที่หาร พ็อมาถ่้งบุริเวณนั�นที่�านข�าหลวงไดี�ยินเส้ยงคุนตัดีไม� ดี�วยคุวามสงสัยว�าใคุรมาพั็กุร�าง 

ถ้างพ็งท้ี่�นั�น จ่งให�ที่หารวิ�งไป็ด้ี แล�วกุลับุมารายงานว�า “ญ�คูำสีท่�” ที่�านไดี�ให�เด็ีกุวัดีถ้างป่็า

รอบุโบุสถ์้ร�าง ที่�านข�าหลวงไดี�ยินดัีงนั�นจ่งให�ที่หารวิ�งกุลับุถ้ามอ้กุว�า “ที่�านญาคุ้ จะอย้�เอง

หรือ” ที่�านไดี�ให�ที่หารกุลับุมารายงานว�า “ถ้�าม้คุนศรัที่ธาสร�างวัดีให�ก็ุจะอย้� ถ้�าไม�ม้ใคุรสร�าง

ให�ก็ุจะไม�อย้�” เมื�อที่�านข�าหลวงไดี�ยินดัีงนั�นก็ุไม�พ้็ดีอะไร แล�วเดิีนที่างกุลับุเข�าส้�ตัวเมือง
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ศิษย์เอก

ต�อไป็ ส�วนพ็ระคุร้ส้ที่าก็ุอย้�ต�อจนถ่้งตอนเย็นจ่งพ็าศิษย์วัดีเดิีนที่างกุลับุวัดีตามเดิีม

 พ็อถ่้งเช�าวันรุ�งข่�น พ็ระเจ�าวรวงศ์เธอกุรมหลวงสรรพ็สิที่ธิป็ระสงค์ุ ข�าหลวง 

ต�างพ็ระองค์ุในสมัยนั�น ไดี�สั�งเบิุกุนักุโที่ษจากุเรืีอุนจำำ�* ทัี่�งหมดีให�ออกุไป็ถ้ากุถ้างพ็งหญ�า

ป่็ารกุแถ้บุนั�นเป็็นกุารใหญ�จนบุริเวณโบุสถ์้เต้ยนโล�ง เหลือเฉุพ็าะต�นไม�ใหญ� แล�วสร�างวัดี 

ข่�นมาใหม� ถ้วายที่�านพ็ระคุร้ส้ที่า เร้ยกุว�า “วััดบููรีพั�รี�ม” มาจนกุระทัี่�งป่็จจุบัุนน้�”

 ศิษย์เอกของพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล	คือ	ท่านพระอาจารย์มั�น ภูริทตฺโต	เม่ือ

กล่าวถึงองค์ใดองค์หน่ึงจะขาดเสียอีกองค์ใดองค์หน่ึงไปมิได้

	 ท่านหลวงตาพระมหาบัว	 ญาณสมฺปนฺโน	 กล่าวไว้ในหนังสือประวัติท่านอาจารย์

ม่ัน	ภูริทตฺโต	ว่า

	 พระอาจารย์และศิษย์ท้ังสององค์น้ีรักและเคารพกันมาก	 ไปท่ีไหนท่านชอบไป 

ด้วยกันท้ังในพรรษาและนอกพรรษา	จนหลาย	ๆ	ปี	ต่อมากระท่ังลุล่วงถึงมัชฌิมวัย	จึงแยก 

ห่างกันอยู่	 ช่วงเวลาพักจำาพรรษาแต่ก็ไม่ห่างไกลกันมากนัก	 พักอยู่พอไปมาหากันได้สะดวก	 

มีบ่อยคร้ังท่ีจำาพรรษาอยู่ร่วมกันในวัยกลาง	ระยะน้ีอาจเก่ียวกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาซ่ึงต่าง 

ก็มีมาก	 และเพ่ิมข้ึนมากด้วยกัน	 ถ้าจำาพรรษาอยู่ร่วมกัน	 ถ้ารวมศิษย์พระอาจารย์เสาร์	 

กนฺตสีโล	 และศิษย์พระอาจารย์ม่ัน	 ภูริทตฺโต	 จะเป็นการยากลำาบากในการจัดท่ีพักอาศัย	 

จึงต้องแยกกันอยู่จำาพรรษา	 เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดท่ีพักอาศัยไปได้บ้าง	กอปร

กับพระอาจารย์์เสาร์	 และท่านพระอาจารย์ม่ันขณะท่ีแยกกันอยู่จำาพรรษาหรือนอกพรรษา

ก็ตาม	 จะรู้สึกคิดถึงกันมากและเป็นห่วงกันมาก	 เวลามีพระท่ีเป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมา 

กราบนมัสการ	ต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์ของกันและกันก่อนเร่ืองอ่ืน	ๆ	จากน้ันก็ฝาก

* เรือนจำา ในสมัยนั�น ตั�งอย้�ท้ี่�สโมสรข�าราชกุารพ็ลเรือนบุริเวณใกุล�ศาลหลักุเมืองในบัุจจุบัุน
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บอกข่าวคราว	 และฝากความเคารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ท่ีมากราบเยีย่มตามสมควรแก่

	“อาวุโสภันเต”	ในทุก	ๆ	คร้ังไป

	 พระอาจารย์ท้ังสององค์ท่านมีความเคารพคุณธรรมของกันและกันมาก	 ไม่ว่าจะ

อยู่ใกล้หรือห่างไกลกัน	 เวลาท่านพระอาจารย์ท้ังสอง	 องค์ใดองค์หน่ึงพูดปรารภถึงกันและ

กันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังน้ัน	 จะมีแต่คำาท่ีเต็มไปด้วยความเคารพยกย่องสรรเสริญ	 โดยสุดหัว

จิตหมดหัวใจ	ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษย์สายน้ี	นับวันยิ่งผูกพันแน่นแฟ้น	เป็นท่ี

น่าเคารพยิง่	เป็นแบบอย่างให้ศิษยานุศิษย์ได้ยึดถือสืบทอดปฏิบัติกันต่อ	ๆ	มา

	 ความผูกพันอันลำ้าลึกน้ี	 สุดท่ีจะพรรณนา

ให้หมดสิ้นได้	 มีบันทึกเกร็ดประวัติที่หาได้ยากยิ่ง

กล่าวถึงความสัมพันธ์แต่คร้ังดังเดิมของท่านท้ังสอง

ไว้ในหนังสือภูหล่น	 ท่ีรวบรวมบันทึกไว้โดย	 พระครู

กมลภาวนากร	(สีทน	กมโล)	วัดภูหล่น	อ.ศรีเมืองใหม่	 

จ.อุบลราชธานี	ดังน้ี...
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«—¥∫â“π§”∫ßÕ¬Ÿàμ√ß¢â“¡∫â“π‡°‘¥
¢ÕßÀ≈«ßªŸÉ¡—Ëπ ∑’Ë´÷ËßÕß§å∑à“π‡§¬
∫√√æ™“‡ªìπ “¡‡≥√Õ¬Ÿà Ú ªï�

� ∫àÕπÈ”∑’Ë°ÿ¥‡¡Á°
´÷Ëß¡’πÈ”‡μÁ¡‡ªïò¬¡μ≈Õ¥‡«≈“

°’Ë∑Õºâ“À≈«ßªŸÉ¡—Ëπ μ—Èß·μà§√—Èß
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หลวงปู่ทั้งสองพบกันครั้งแรก

 หลวงปู่ม่ัน	 (ตอนท่านเป็นฆราวาสอยู)่	 ไปพบกับพระอาจารย์เสาร์คร้ังแรกท่ีกุดเม็ก	 

และได้มอบตัวเป็นศิษย์	 พระอาจารย์เสาร์ได้ขอเอาหลวงปู่ม่ันไปบวชจากโยมพ่อ	 โยมแม่ 

ของท่านในสถานท่ีกุดเม็กน้ีเอง	 ผู้เล่าประวัติเล่าว่า	 หลวงปู่ม่ันเทียวเข้าเทียวออกประจำา	 

บางคืนก็ไม่กลับเข้าไปนอนท่ีบ้าน	อยู่ฝึกสมาธิ	และเพ่ืออุปัฏฐากท่านอาจารย์เสาร์	คำาพ้ืนบ้าน

จากผู้เล่าประวัติ “เผิ�นนั�นแหล่ว เทียวเข้าเข้าเทียวออกดู�กว่าหมู่ ล้างบาตร เช็ดบาตร  

ต้มนำ�าฮ้อน นำ�าอุ่น รับเคนของเผิ�นประจำา ลางเทื�อกะอยู่จนเหมิดมื�อเหมิดคืนกับอาจารย์

เผิ�น ฮอดบ่เข้าเมือนอนเฮือน เผิ�นว่าอยู่หัดกรรมฐานกับหลวงปู�เสาร์นั�นแหล่วผู้ชวนเอา 

เผิ�นไปบวชนำา เผิ�นว่าโตไปบวชกับเฮาน้อ” และอีกตอนหน่ึงเล่าว่า	 ท่านอาจารย์ใหญ่ 

ท่ีอยู่เมืองอุบลฯ	ส่ังลงมาว่า	ให้นำาเอาผู้ท่ีช่ือม่ันข้ึนไปบวช	ท่านจึงได้ข้ึนไปบวชพร้อมกับคณะ

ญาติพ่ีน้องของท่าน	 (พระครูกมลภาวนากรถามว่า	 อาจารย์ใหญ่ท่านน้ันจะใช่พระอาจารย์ 

เสาร์หรือไม่	 ตอบมาว่า	 “หั�งสิแม่นตั�ว ของเป็นอาจารย์ของเผิ�น เผิ�นถือเป็นอาจารย์  

เผิ�นยังสั�งมาอีกว่า ให้นำาผู้ลำาหม่วน ๆ นั�นเด้อ ขึ�นมาบวช”	และในคืนก่อนท่ีจะอุปสมบท 

ของท่าน	 ด้วยสาเหตุท่ีหมอลำาไม่มา	 อีกท้ังทนการรบเร้าจากผู้เฒ่่า	 ผู้แก่	 ญาติ	 และเพ่ือน 

ไม่ได้	ท่านจึงได้ข้ึนไปลำาแทน	เล่ากันว่า	ท่านลำาเดินนิทานพ้ืนเมืองอิสานได้เพราะและจับใจ

ผู้ฟังมาก	ถึงกับมีผู้เฒ่่าผู้แก่น่ังฟังนำ้าตาซึมคลอเบ้าไปด้วย

	 ผู้เล่าประวัติเล่าว่า	 ท่านถูกพระอุปัชฌาย์ดุเอา	 จนจะไม่ยอมทำาการอุปสมบทให้	 

และยังดูพวกญาติโยมที่ยุให้ท่านขึ้นไปลำาด้วย	 จนพระอาจารย์ของท่านต้องได้เข้าไปขอ 

ขมาโทษแทน	พระอุปัชฌาย์จึงได้ยอมทำาการอุปสมบทให้

 คุำาท้ี่�เล�าว�า “พ็ระอาจารย์ของที่�านไดี�เข�าไป็ขอขมาโที่ษแที่น” กัุบุ “ที่�านอาจารย์ 

ใหญ�ท้ี่�อย้�เมืองอุบุลสั�งลงมาให�นำาเอาผู้้�ท้ี่�ชื�อมั�นข่�นไป็บุวช” และ “ให�นำาเอาผู้้�ท้ี่�ลำาเกุ�ง ๆ นั�น 

แหละข่�นมาบุวช” จะเป็็นที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์หรือไม� พัรีะคำรูีกมลัภ�วัน�กรี เล�าว�า เกุรง

ว�าจะเป็็นกุารล�วงเกิุนพ็ระบุ้รพ็าจารย์ เพ็ราะผู้้�เล�าป็ระวัติก็ุไม�ไดี�ยืนยันชัดีเจน เล�าเพ้็ยงว�า

เป็็นพ็ระอาจารย์ของที่�านเที่�านั�น จ่งขอผู้�านข�อคุวามบุางตอนไป็ และขอให�ที่�านผู้้�ร้�พิ็จารณา
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พ.ศ. ๒๔๓๖

ปฏิบัติธรรมที่ภูหล่น

ในถ้อยคำาบอกเล่าท่ีได้เขียนมาแล้วน้ันอีกคร้ังหน่ึง	 เพราะเป็นภาษาพ้ืน	ๆ	 ซ่ือ	ๆ	ของผู้เล่า

ประวัติท่ีจำาเหตุการณ์ได้ในสมัยน้ัน	ซ่ึงแต่ละท่านล้วนสูงด้วยวัยวุฒิ่	คือ	๙๐	ถึง	๑๐๐	ปีเศษ

ก็มี

	 ตอนน้ันปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๖	 หลังจากพระอาจารย์เสาร์บวชได้	 ๑๔	 พรรษา	 ก็ได้นำา 

ศิษย์เอกจากบ้านคำาบงผู้มีช่ือว่า	 ม่ัน	 แก่นแก้ว	 เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ	 ในคณะ 

ธรรมยุต	ณ	วัดศรีทอง	(วัดศรีอุบลรัตนาราม)	อำาเภอเมืองอุบลราชธานี	โดยมี	พระอริยกวี  

(อ่อน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสีทา ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครู

ประจักษ์อุบลคุณ (สุ่ย) เป็นพระอนุศาสนาจารย์ เม่ือวันท่ี	 ๑๒	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๔๓๖	 

พระอุปัชฌาย์	 ให้ฉิายานามว่า	 “ภูริทตฺโต”	 หลังจากอุปสมบทกรรมแล้ว	 พระอาจารย์ม่ัน	 

ภูริทตฺโต	 ได้กลับมาพำานักฝึกอบรมอยู่ในสำานักวิปัสสนาวัดเลียบของพระอาจารย์เสาร์	 กนฺต-

สีโล	ซ่ึงต่อมาศิษย์ท่านน้ีเป็นศิษย์เอกท่ีมีช่ือเสียง	เป็นเพชรนำ้าเอกท่ีไม่มีความด่างพร้อยเลย	 

มีประวัติงดงามยิง่	 เป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาช้ันเยี่ยมท่ีมีศิษยานุศิษย์มากมาย	 มีคนเคารพ

นับถือมาก	ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ในภาคต่าง	ๆ	เกือบท่ัวประเทศไทยจวบจนทุกวันน้ี

	 ในช่วงเวลาน้ัน	 พระอาจารย์ม่ันท่ีพ่ึงบวชใหม่เข้าปฏิบัติใหม่	 ได้เกิดความฟุ้งซ่าน	 

จิตไม่สงบชวนลาสิกขา	 เหมือนกับพระหนุ่ม	 ๆ	 ท้ังหลาย	 จิตใจยังไม่กล้าแข็ง	 แฝงอยู่ใน

โลกีย์	 ท่านได้เข้าไปกราบลาพระอาจารย์เสาร์	 เพ่ือกลับมาเยี่ยมโยมมารดาของท่านท่ี 

บ้านเกิด	 แต่ด้วยบุญญาบารมีท่ีท่านได้ส่ังสมมาแต่อดีตชาติ	 จนทำาให้พระอาจารย์ม่ันเป็น 

พุทธสาวกผู้ทำาหน้าท่ีเผยแพร่สัจธรรมแทนพระพุทธองค์อย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบัน	 กอปร

กับอาจจะเพราะพระอาจารย์เสาร์	 ท่านกำาหนดรู้ดวงจิตบุญบารมีของท่านพระอาจารย์ม่ัน 

คงเล็งเห็นแล้วว่า	 หากอนุญาตให้กลับไปโดยลำาพังน้ันอาจเกิดผลร้ายอย่างมหันต์ต่อสถาน-
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ภูหล่นสมัยที่ท่านอยู่

 เล่าต่อมาว่า	 ภูหล่นสมัยนั้นมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก	 ตอนรุ่งเช้าเสียงนกร้องแข่งกับ	 

เสียงไก่ป่าขันกันเซ็งแซ่	 พอตกตอนกลางคืน	 บางคืนเดือนมืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนได้ยินเสียง

สัตว์ป่านานาชนิดและเสียงเสือร้องคำาราม	 บางคืนเงียบสงัดน่ากลัวมากต้องเข้าที่ภาวนา

ทั้งคืนไม่ได้หลับนอนเลย

 หลวงป่้็ผู้้�เล�าป็ระวัติเล�าว�า “ตอนกุลางคืุนหม้มันไล�กัุดีกัุนข่�นมาท้ี่�บุนหลังภ้หล�น  

กัุดีกัุนเอาเป็็นเอาตายไม�ยอมไป็ท้ี่�อื�น และคืุนหน่�งเสือมันข่�นมาหมอบุอย้�ข�าง ๆ ต�นกุระบุกุ  

หัวที่างเดิีนจงกุรมของที่�านอาจารย์ใหญ� (หมายถ่้งที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์) แต�ตอนกุลาง 

คืุนท้ี่�มันมาไม�เห็นมันนะ พ็อตอนเช�าแล�วจ่งไดี�เห็นรอยของมันหมอบุซุึ่�มอย้�ใกุล� ๆ ที่�าน 

พ็ระอาจารย์เสาร์ไดี�เล�าเรื�องน้�ให�โยมชาวบุ�านท้ี่�มาในตอนเช�าฟ่ง และให�ชาวบุ�านข่�นมาช�วย 

ขนหินขนดิีนกุ�อเป็็นถ้ำ�าม้ป็ระต้เข�าออกุปิ็ดีเปิ็ดีไดี� (เอาดิีนโคุลนผู้สมกัุบุเศษหินเล็กุ ๆ และ 

ฟางข�าวฉุาบุที่า) ที่ำาอย้�หลายวันจ่งแล�วเสร็จ” (พระครูกมลภาวนากร	 เรียนถามว่าหลวงปู่ 

ท้ังสองท่านได้ทำาด้วยหรือถำ้าน้ี)	 ตอบว่า	 “ก็ุที่�านนั�นแหละ เป็็นผู้้�บุอกุแนะวิธ้ที่ำา ยกุหิน 

เผืู้อดิีน (ฉุาบุดิีนโคุลน) ที่ำาช�วยกัุนทัี่�งพ็ระทัี่�งโยมนั�นแหละ ที่ำาเสร็จยังไม�นาน ดิีนโคุลนท้ี่�ฉุาบุ

ที่าผู้นังบุางแห�งยังไม�แห�งสนิที่ดี�วยซึ่ำ�า เสือมันข่�นมาตลอดีกุลางคืุน คืุนนั�นคุร่�มฟ้าคุร่�มฝ่น

และลมดี�วย มันมาเดิีนเลาะรอบุ ๆ  ถ้ำ�า” (พระครูกมลภาวนากรได้เรียนถามว่ามีผู้อยู่ในถำ้าน้ัน

ไหม)	 ท่านเล่าว่า	“ก็ุที่�านอาจารย์ใหญ�ที่�านอย้�ข�างใน มันเดิีนวนเว้ยนไป็มาเหมือนจะหาที่าง

เข�า และมันไดี�เอาเที่�าตะป็บุท้ี่�ข�างป็ระต้ที่างดี�านซึ่�าย”	 (ซ่ึงยังปรากฏให้เห็นเป็นรอยติดอยู่ท่ี

ข้างประตูถำ้ามาจนถึงทุกวันน้ี)

	 “ภูเขาในบริเวณแถว	 ๆ	 น้ีหลายลูก	 ท่านหลวงปู่ม่ันท่านเท่ียวข้ึนไปบำาเพ็ญสมาธิ

ภาวนาเกือบทุกลูก	 ท่านเป็นคนกล้ามาก	 และท่านเล่าว่า	 ถ้าได้ไปอยู่ที�เปลี�ยว ๆ รู้สึกได้

กำาลังจิตดีมากในการทำาสมาธิ”
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ออกธุดงค์กรรมฐาน

จาริกไปถึงหลวงพระบาง

	 ท่านผู้เล่าประวัติเก่ียวกับสถานท่ีภูหล่น	 ตลอดถึงความสัมพันธ์ของท่านพระ

อาจารย์เสาร์และหลวงปู่ม่ันตอนน้ีคือ	 หลวงปู�โทน ภนฺตสีโล	 ท่านอายุได้ ๙๓ ปี ท่านข้ึน

มาท่ีภูหล่น	 เป็นคร้ังสุดท้าย	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 ท่านข้ึนมาทำาวัตร	 ณ	 สถานท่ีของพ่อแม่ 

ครูบาอาจารย์	 ซ่ึงท่านได้เคยมาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่าน	 และหลังจากท่านกลับลงไปจาก 

ภูหล่นประมาณ	 ๕-๖	 เดือน	 ก็เกิดอาพาธ	 และได้มรณภาพลง	 ก่อนท่ีจะออกพรรษาเพียง	 

๑๐		วัน	ท่ีวัดบูรพา	บ้านสะพือ

	 หลังจากปฏิบัติทำาความเพียรจนจิตมีกำาลังกล้าแข็งแล้ว	 ท่านก็พาศิษย์เอก	 คือ	

ท่านพระอาจารย์ม่ัน	และเณรออกเท่ียวเดินธุดงค์กรรมฐานจากอุบลราชธานี	 เร่ิมต้นมุ่งหน้า

ข้ึนทางทิศเหนืออันเป็นจังหวัดนครพนม	 พากันเดินลัดเลาะไปตามป่า	 เขา	 ลำาเนาไพร	 แล้ว

ยังได้ข้ามไปยังฝ่ังซ้ายแม่นำ้าโขงดินแดนประเทศลาว	จนถึงเมืองหลวงพระบาง	เพ่ือขอฝึกฝน

เล่าเรียนกรรมฐานกับอาจารย์เก่ง	ๆ	ท้ังหลายท่ีได้ยินได้ฟังมา

 อันคุวามร้�ท้ี่�ไดี�รับุมาก็ุไม�ยิ�งไป็กุว�าท้ี่�ที่�านไดี�ป็ฏิิบัุติเร้ยนร้�มาแล�ว !
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	 จึงได้ย้อนลงมาแขวงคำาม่วนถึงเมืองท่าแขก	 (อยู่ฝ่ังตรงข้ามจังหวัดนครพนม)	 ซ่ึงมีป่า

ดงดิบและภูเขาเพิงผาสลับซับซ้อนมากมายท่ีสุดเหมาะแก่การบำาเพ็ญเพียร	 จนเข้าพรรษาปีน้ัน	 

ท่านได้พาศิษย์พักบำาเพ็ญสมณธรรมอยู่ท่ีถำ้าแห่งหน่ึงใกล้กับบ้านถำ้า	 ได้รับความสงบสุขทาง

ใจมากพอสมควร	 ในป่าดงดิบแถบภูเขาน้ันท่านได้ผจญกับสัตว์ร้าย	 เช่น	 งู	 ช้าง	 เสือ	 หมีท่ีมี

ชุกชุม	พอ	ๆ	กับไข้ป่าท่ีท่านได้รับเช้ือมาเลเรียจนงอมแงม	เจียนไปเจียนอยู่	อาศัยจิตท่ีต้ังม่ัน

มาอย่างเข้มแข็งเด็ดเด่ียว	และการเอาใจใส่พยาบาลไข้เป็นอย่างดีจากศิษย์	(พระอาจารย์ม่ัน)	

จึงทำาให้รอดกลับมาฝ่ังไทยได้

 พระอาจารย์มั�นเล่าให้พระราชธรรมเจติยาจารย์	 (หลวงพ่อวิริยังค์	 สิรินธโร)	 

วัดธรรมมงคล	 กรุงเทพฯ	 ว่า...	 วันหน่�งม้คุณะอุบุาสกุอุบุาสิกุาไดี�นำาผู้�ามาบัุงสกุุล ที่�าน 

อาจารย์เสาร์จะต�องกุารตัดีจ้วร เราก็ุต�องจัดีที่ำาทุี่กุอย�าง กุว�าจะเย็บุเสร็จเป็็นเวลาถ่้ง ๗ วัน  

พ็อยังไม�เสร็จดี้เลยไข�มันเกุิดีมาจับุเอาเราเข�าให�แล�ว ที่ำาให�เราต�องเกุิดีคุวามวิตกุกุังวล 

ข่�นมา น่กุในใจว�าเณรกุ็ไข� อาจารย์กุ็ไข� เรากุ็กุลับุจะมาไข�เส้ยอ้กุ ถ้�าต�างคุนต�างหนักุใคุรเล�า

จะดี้แลรักุษากุัน ยิ�งกุว�านั�นอาจารย์ของเรานั�นแหละจะยิ�งร�อนใจมากุ เราจะต�องไม�ป็่วยไข� 

ตามไป็อ้กุเดี็ดีขาดี มิฉุะนั�นจะไม�รอดีกุลับุฝ่่�งไที่ยที่ั�งหมดี เราไดี�คุิดีมานะข่�นมาในใจว�า  

บุัดีน้�เราไม�ม้ที่างเลือกุอื�นอ้กุแล�ว เพ็ราะยาจะฉุันแกุ�ไข�กุ็ไม�ม้เลย ม้แต�กุำาลังอานุภาพ็แห�ง

ภาวนาน้�เที่�านั�นเป็็นที่้�พ็่�ง เรานั�งสมาธิเข�าที่้�อย้� โดียกุารเส้ยสละกุำาหนดีจิตแล�วที่ำาคุวาม

สงบุ ที่ำาให�เป็็นหน่�งแน�วแน�ไม�ให�ออกุนอกุเป็็นอารมณ์ไดี�เลย เพ็ราะขณะนั�นทีุ่กุขเวที่นา

กุล�าจริง ๆ พ็อกุำาหนดีคุวามเป็็นหน่�งนิ�งจริง ๆ คุร้�หน่�ง ป็รากุฏิว�าศ้รษะลั�นเป็ร้�ยะป็ร๊ะ 

ไป็หมดี จนเหงื�อไหลออกุมาเหมือนรดีนำ�า เมื�อออกุจากุสมาธิ ป็รากุฏิว�าไข�ไดี�หายไป็ราว

ป็ลิดีที่ิ�ง น้�เป็็นกุารระงับุอาพ็าธดี�วยธรรมโอสถ้เป็็นคุรั�งแรกุของเรา เราไดี�พ็ยาบุาลอาจารย์

ของเราไดี�เต็มที่้� กุารเดีินที่างในคุรั�งน้�นั�นไดี�เป็็นเช�นน้�หลายหน บุางคุรั�งมาเลเร้ยข่�นสมอง

แที่บุเอาช้วิตไม�รอดี

 เมื�อลูกศิษย์อาจารย์ปรึกษากันเห็นว่าไม่มีผลในการเดินธุดงค์อันทุรกันดาร 

เช่นนี�แล้ว ต่างก็ชวนกันกลับประเทศไทย
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พ.ศ. ๒๔๔๔

บูรณะพระธาตุพนม

ปรากฏเหตุอัศจรรย์

พระธาตุพนมสมัยก่อนนั้นชำารุดทรุดโทรม

	 มัชฌิมกาลสมัยของท่านพระอาจารย์เสาร์และท่านพระอาจารย์ม่ัน	 ท่านท้ังสอง 

ยังคงออกปฏิบัติธรรมไปมาหาสู่กันใกล้ชิดกันเสมอไม่ได้ขาด	 บางคร้ังก็เท่ียวเดินธุดงค์ไป

ด้วยกัน	บางคร้ังก็แยกกันไปแล้วแต่ความเหมาะสม

	 สมัยหน่ึงท่านรวมกันอยู่	 มีพระอาจารย์เสาร์	 ท่านพระอาจารย์ม่ันและท่าน 

พระอาจารย์หนู	 (ภายหลังได้เป็นพระปัญญาพิศาลเถระ)	 ออกเท่ียวธุดงค์ร่วมกันไปตาม 

ฝ่ังซ้ายแม่นำ้าโขง	 พอจวนเข้าพรรษาในปีน้ัน	 ท่านได้เดินลัดเลาะมาจนถึงปากเซบ้ังไฟ	 จึง 

พากันน่ังเรือข้ามฝ่ังขวา	คือ	ฝ่ังประเทศไทย	ข้ึนฝ่ังท่ีท่านำ้าหน้าวัดพระธาตุพนมและหยุดพัก

ท่ีวัดพระธาตุพนม

	 พระธาตุพนมสมัยก่อนน้ันรกทึบชำารุดทรุดโทรมเต็มไปด้วยเครือไม้เถาวัลย์ข้ึน 

ปกคลุมเป็นอันมาก	 โดยเฉิพาะบริเวณฐานส่วนล่างถูกปกคลุมจนมองไม่เห็นองค์พระธาตุเลย	

แต่ก็ไม่มีคนกล้าไปแตะต้อง	เพราะหวาดเกรงในอาถรรพ์ทำาให้มีอันเป็นไปต่าง	ๆ	นานา

 หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร	 ได้รับฟังเร่ืองท่ี	 พระอาจารย์มั�น	 เล่าเม่ือคร้ังเดิน 

ธุดงค์มาพักท่ีวัดอ้อมแก้ว	 (วัดเกาะแก้วอัมพวัน	 ต.ธาตุพนม)	 เพ่ือจะเดินทางไปจัดงานศพ	 

พระอาจารย์เสาร์	ท่ีเมืองอุบลฯ	เม่ือ	พ.ศ.	๒๔๘๖	ว่าจวบจนพระอาจารย์ท้ัง	๓	เข้าพำานัก 

ตกกลางคืนไม่นานได้มีเหตุอัศจรรย์ปรากฏข้ึน	 คือ	 มีแสงสีเขียวทรงกลมด่ังลูกมะพร้าว 

เปล่งรัศมีผุดออกจากองค์พระเจดีย์	 แล้วค่อยห่างออกไปจนลับสายตา	 พอตกดึกจวนสว่าง 

แสงน้ันก็ลอยพุ่งกลับมา	 แล้วหายวับเข้าสู่องค์พระเจดีย์เหมือนเดิม	 ปรากฏการณ์ท่ีแปลก 

ประหลาดน้ันปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์เช่นน้ีทุกวัน	 ท่านพระอาจารย์เสาร์จึงพูดว่า	 “ที�

พระเจดีย์นี�ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอน”
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เรื่องแสงประหลาดลอยออกจากพระธาตุฯ

การบูรณะพระบรมธาตุ

มีผู้รู้เห็นกันมากมาย

	 เร่ืองน้ีมีการเล่าขานสู่กันฟังในหมู่ลูกหลานชาวเมืองพนม	 (ชาวธาตุพนม)	 ว่า 

“ตกุมื�อสรรวันด้ี ยามคุำ�าคืุน กุะสิม้แสงคืุอล้กุไฟลอยออกุจากุพ็ระธาตุให�ไที่บุ�านไที่เมือง

พ็นมไดี�เห็นกัุนทัี่�ว”

 ข้าพเจ้าได้สอบถามจากคุณเฉิลิม	 ต้ังไพบูลย์	 เจ้าของร้านเจียบเซ้ง	 จำาหน่ายยา 

รักษาโรค	ผู้ต้ังรกรากอยู่ท่ีถนนกุศลรัษฎากร	อันเป็นถนนจากท่านำ้าตรงไปยังวัดพระธาตุพนม

ท่านเล่าให้ฟังว่า	“สมัยก่อนน้ัน	(เม่ือ	๘๐	ปีย้อนหลัง)	ท่านยังได้เห็นแสงจากองค์พระธาตุฯ 

อยู่บ่อย	 ๆ	 คือตอนกลางคืนราว	 ๓	 -	 ๔	 ทุ่ม	 จะมีแสงสว่างคล้ายหลอดไฟ	 ๖๐	 แสงเทียน	 

เป็นทรงกลมเท่าผลส้ม	ลอยออกจากองค์พระธาตุฯ	ในระดับสูงเท่ายอดมะพร้าว	(๔๐	-	๕๐	

เมตร)	ลอยขนานกับพ้ืนในระดับความเร็วกว่าคนว่ิง	(๕๐	กม./ชม.)	พุ่งไปทางทิศตะวันออก 

ผ่านหลังคาบ้านของท่าน...	 แล้วลอยข้ามโขง	 (แม่นำ้าโขง)	 ไปจนลับสายตา...	 พอตกดึกจวน

สว่างก็จะลอยกลับมาในแนวเดิม	 แล้วลับหายเข้าสู่องค์พระธาตุฯ	 เหมือนเดิม	 ผู้คนแถวน้ี 

ได้เคยเห็นกันอยู่บ่อย	ๆ	ปัจจุบันน้ีไม่มีปรากฏให้เห็นอีก”

	 ท่านพระอาจารย์เสาร์จึงได้ชักนำาชาวบ้านชาวเมืองท้ังหลายให้ช่วยกันถากถาง 

ทำาความสะอาดรอบ	 ๆ	 บริเวณลานพระธาตุพนม	 ได้พาญาติโยมทำาอยูเ่ช่นน้ีถึง	 ๓	 เดือน 

เศษ	 ๆ	 จนโล่งเตียนเป็นที่เรียบร้อย	 จากนั้นท่านหลวงปู่ก็พาญาติโยมในละแวกนั้นทำา 

มาฆะบูชา	 ตามคำาบอกเล่าท่ีท่านพระอาจารย์เสาร์เล่าให้ท่านพระอาจารย์บัวพา	 ปญฺูญาภาโส	

ศิษย์อุปัฏฐากของท่านฟังว่า	เร่ิมแรกชาวบ้านชาวเมืองได้อาราธนาให้ท่านพระอาจารย์เสาร์	 

และคณะเป็นผู้บูรณะพระธาตุฯ	 แต่ท่านพระอาจารย์เสาร์ท่านบอกว่า	 “เราไม่ใช่เจ้าของผู้ 

เคยสร้างแต่ปางก่อน	 เดี�ยวเจ้าของผู้ซ่อมแซมจะมาทำาเอง”	 ซ่ึงท่านผู้น้ันก็คือ ท่านพระครู 

ดีโลด (พระครูวิโรจน์รัตโนบล)	น่ันเอง
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อุรังคนิทาน

บูรณะครั้งที่ ๖

	 ตามหนังสืออุรังคนิทาน อุรังคนิทาน	 ตำานาน

พระธาตุพนมที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตร	 (แก้ว	 

กนฺโตภาโส)	หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า	“ท่านพ่อ”	ได้กล่าวไว้

มีใจความตอนหน่ึงว่า

	 คร้ังถึง	พ.ศ.	๒๔๔๔	มีพระเถระนักปฏิบัติชาว

เมืองอุบลฯ		๓		รูป		เดินธุดงค์มาจำาพรรษาอยู่วัดสระพัง

“ตะพัง”	 ซ่ึงเป็นสระโบราณใหญ่อยูบ่ริเวณนอกกำาแพงวัดทางด้านหรดีองค์ธาตุพนม	 คือ 

พระอุปัชฌาย์ทา ๑ พระอาจารย์เสาร์ ๑ พระอาจารย์มั�น ๑	ท่านและคณะได้มานมัสการ 

พระบรมธาตุ	 และพิจารณาดูแล้วมีความเล่ือมใส	 เห็นว่าพระธาตุพนมเป็นท่ีบรรจุพระบรมธาตุ 

อันแท้จริง	 แต่เป็นท่ีน่าสลดใจ	 เม่ือเห็นองค์พระธาตุเศร้าหมองรกร้าง	 ตามบริเวณท่ัว	 ๆ	 ไป	 

ท้ังพระวิหารหลวงซ่ึงพระเจ้าโพธิศาล	 (พ.ศ.	 ๒๐๗๓	 -	 ๒๑๐๓)	 แห่งนครหลวงพระบางได้

สร้างไว้	 (ตามประวัติพระธาตุพนมการบูรณะคร้ังท่ี	 ๒)	 ก็พังทลายกลายเป็นกองอิฐปูนอยู่

ภายในกำาแพงพระธาตุ	 ถ้าได้ผู้สามารถมาเป็นหัวหน้าบูรณะ	 จะเป็นมหากุศลสาธารณะแก่ 

พระพุทธศาสนาและบ้านเมืองมิใช่น้อย	จึงแต่งต้ังให้หัวหน้าเฒ่่าแก่ชาวบ้านธาตุพนม	เดินทาง 

ลงไปเมืองอุบลฯ	ให้อาราธนาเอา ท่านพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นันตระ)	วัดทุ่งศรีเมือง 

จ.อุบลฯ	 แต่เม่ือท่านดำารงสมณศักด์ิเป็นพระครูอุดรพิทักษ์คณาเดช	 ขอให้ท่านข้ึนมาเป็น 

หัวหน้าซ่อมแซมพระบรมธาตุ	ท่านก็ยินดีรับข้ึนมาตามความประสงค์	(ท่านมีคุณธรรมพิเศษ 

โอบอ้อมอารีย์จนได้มิมิตนามว่า	 “พระครูดีโลด”	 คืออะไรก็ดีหมด)	 ท่านเป็นพระเถระ 

ผู้เช่ียวชาญทางการฝีมือ	ศิลปกรรม	การก่อสร้างแกะสลักท้ังไม้	อิฐ	ปูน	เป็นนักปกครองช้ันดี 

ท้ังเป็นนักปฏิบัติมีจิตตานุภาพ	 และจิตวิทยาสูง	 เป็นท่ีนิยมของประชาชนท้ังคฤหัสถ์และ 

บรรพชิต	มีศิษย์มากอยู่	ผู้ใดได้พบปะสนทนาด้วยแล้ว	ต่างมีความเคารพรัก
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æ√–∏“μÿæπ¡  ‡¡◊ËÕ√âÕ¬ªï°àÕπ (æ.».ÚÙÛÙ)
∂à“¬¿“æ‚¥¬™“«Ω√—Ëß‡»  ¿“æ°àÕπ∑’Ë∑à“πæ√–§√Ÿ
«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈ ®–¡“∑”°“√∫Ÿ√≥–ª√–¡“≥ Ò ªï

¿“ææ√–∏“μÿæπ¡
À≈—ß®“°∑’Ë∑à“πæ√–§√Ÿ«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈
‰¥â∫Ÿ√≥–·≈â«

¿“ææ√–∏“μÿæπ¡
¿“æ«“¥≈“¬‡ âπÕß§åæ√–∏“μÿæπ¡ ´÷Ëß¡Õß´‘‡ÕÕ√å‡μ√Õß «“¥®“°¿“æ∂à“¬

¢Õßπ—° ”√«®™“«Ω√—Ëß‡»  ¡Õß´‘‡ÕÕ√å®’‡™≈≈å  ‡¡◊ËÕ æ.». ÚÙ˘
(¡Õß®“°¡ÿ¡∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ)

๖๙
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¿“ææ√–∏“μÿæπ¡
 ¡—¬ ¡‡¥Á®œ°√¡æ√–¬“¥”√ß√“™“πÿ¿“æ ‡ ¥Á®μ√«®√“™°“√À—«‡¡◊Õß¿“§Õ’ “π ‡¡◊ËÕ æ.».ÚÙÙ˘

(¿“æ∫π : ÀÕ®¥À¡“¬‡Àμÿ·Ààß™“μ‘ °√¡»‘≈ª“°√)
(¿“æ≈à“ß : ÀÕ ¡ÿ¥¥”√ß√“™“πÿ¿“æ)
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¿“ææ√–∏“μÿæπ¡
 ¡—¬ ¡‡¥Á®œ°√¡æ√–¬“¥”√ß√“™“πÿ¿“æ ‡ ¥Á®μ√«®√“™°“√À—«‡¡◊Õß¿“§Õ’ “π ‡¡◊ËÕ æ.».ÚÙÙ˘

(¿“æ∫π : ÀÕ®¥À¡“¬‡Àμÿ·Ààß™“μ‘ °√¡»‘≈ª“°√)
(¿“æ≈à“ß : ÀÕ ¡ÿ¥¥”√ß√“™“πÿ¿“æ)

๗๐

(ที่มา : หอสมุดดำารงราชานุภาพ)

ภาพพระธาตุพนม

สมัยสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการหัวเมืองภาคอีสาน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙

(ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)
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∑’Ë«—¥∑ÿàß»√’‡¡◊Õß μàÕ¡“‡¡◊ËÕ‡®â“Õ“«“ ¡√≥¿“æ ∑à“π
®÷ß‰¥â‡ªìπ‡®â“Õ“«“ «—¥∑ÿàß»√’‡¡◊Õß ◊∫¡“ ‡°’¬√μ‘ª√–«—μ‘
¢Õß∑à“πæÕ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

Ò. °“√ª°§√Õß  æ√–§√Ÿ«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈
ª°§√Õß ß¶å‚¥¬„™âæ√–§ÿ≥‡ªìπÀ≈—° æ.».ÚÙÛÙ ∑à“π
‰¥â‡ªìπ‡®â“§≥–·¢«ß Õ”‡¿ÕÕÿμμ√ÿª√π‘§¡ (Õ”‡¿Õ
¡à«ß “¡ ‘∫) ‡ªìπ‡®â“§≥–Õ”‡¿Õ ·≈–‡ªìπ‡®â“§≥–
®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’„πªï æ.».ÚÙÙˆ „πªï∂—¥¡“°Á‰¥â
√—∫æ√–√“™∑“π ¡≥»—°¥‘Ï‡ªìπæ√–«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈ ®π∂÷ß
Õ“¬ÿ ̃ ı ªï‰¥â¬°‡ªìπ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ‡¡◊ËÕæ.». ÚÙ˜ √«¡
‡«≈“‡ªìπ‡®â“§≥–∫√‘À“√§≥– ß¶å√«¡ Û˜ ªï

Ú. °“√ “∏“√≥Ÿª°“√ ‡π◊ËÕß®“°∑à“π‡ªìπ™à“ß
»‘≈ªá ∑à“π‰¥â√—∫Õ“√“∏π“„Àâ¥”‡π‘π°“√ªØ‘ —ß¢√≥å
·≈– √â“ß∂“«√«—μ∂ÿ∑’Ë ”§—≠¥—ßπ’È

(Ò) ªØ‘ —ß¢√≥åæ√–∏“μÿæπ¡ (‡¡◊ËÕ æ.».
ÚÙÙÙ)

(Ú) ªØ‘ —ß¢√≥å«‘À“√æ√–‡À≈“‡∑æπ‘¡‘μ
(Û) ‡ªìπ°√√¡°“√ √â“ßÕÿ‚∫ ∂«—¥ ÿªíØπ“

√“¡«√«‘À“√ (À≈—ßªí®®ÿ∫—π)
(Ù) ‡ªìπª√–∏“πÀ≈àÕæ√–æÿ∑∏√Ÿª ”§—≠¢Õß

®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ (æ√–ª√–∏“π«—¥ ÿªíØπ“√“¡
«√«‘À“√æ√–ª√–∏“π«—¥∫â“π∑à“∫àÕ æ√–ª√–∏“π «—¥
∫â“πÀπÕß‰À≈)

Û. ‡°’¬√μ‘§ÿ≥∑“ßÕ“§¡ „πªï æ.».ÚÙ¯Û
‡°‘¥°√≥’æ‘æ“∑√–À«à“ß‰∑¬°—∫Ω√—Ëß‡» „πÕ‘π‚¥®’π
®π∂÷ß°—∫„™â°”≈—ßª–∑–°—π °Õß∑À“√Àπà«¬∫ÿ°¬÷¥
π§√®”ª“»—°¥‘Ï‰¥â¡“μ—Èß∞“πªØ‘∫—μ‘°“√Õ¬Ÿà∑’ËÕÿ∫≈√“™∏“π’
æ√–°≈â“°≈“ß ¡√ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‰¥âπ‘¡πμå
∑à“πæ√–§√Ÿ«‘‚√®πåœ ‡ªìπºŸâª√– “∑æ√·°à∑À“√·≈–
¢ÿπ∫ÿ√— °“√∫¥’ ºŸâ·∑π ¡—¬π—Èπ‰¥âπ”‡Õ“√Ÿª∂à“¬¢Õß
æ√–§√Ÿ«‘‚√®πåœ ¡“∑”‡ªìπ‡À√’¬≠¡Õ∫„Àâ ª√“°Ø«à“
∑À“√À“≠√ÿàππ—Èπª≈Õ¥¿—¬‡ªìπ à«π„À≠à ‡À√’¬≠√ÿàπ
π—Èπ®÷ß‡ªìπ∑’ËμâÕß°“√Õ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬

¡√≥¿“æ   æ√–§√Ÿ«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈ ¡√≥¿“æ ‡¡◊ËÕ«—π
∑’Ë Ò ∏—π«“§¡ æ.».ÚÙ¯ı Õ“¬ÿ‰¥â ¯˜ ªï

™“μ‘¿Ÿ¡‘
æ√–§√Ÿ«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈ (∫ÿ≠√Õ¥ ππ⁄μ‚√) π“¡

‡¥‘¡ ∫ÿ≠√Õ¥ ‡°‘¥‡¡◊ËÕ«—π∑’ËÒ ¡°√“§¡ æ.». ÚÛ˘¯
μ√ß°—∫«—πæÿ∏ ¢÷Èπ ı §Ë” ‡¥◊Õπ¬’Ë ªï‡∂“– æ.». ÚÛ˘¯
∑’Ë∫â“πÀ¡Ÿà∑’Ë Ò μ”∫≈„π‡¡◊Õß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥
Õÿ∫≈√“™∏“π’ ∫‘¥“™◊ËÕ ∫ÿ¥¥’¡“√¥“™◊ËÕ°“   ¡®‘μ

Õÿª ¡∫∑
Õÿª ¡∫∑‡¡◊ËÕ æ.».ÚÙÚÒ ∑’Ë«—¥ªÉ“πâÕ¬ («—¥

¡≥’«π“√¡) ‡®â“Õ∏‘°“√®—π≈“‡ªìπæ√–Õÿªí™¨“¬å æ√–
Õ“®“√¬å§”‡ªìπæ√–°√√¡«“®“®“√¬å æ√–Õ“®“√¬å¥’
‡ªìπæ√–Õπÿ “«π“®“√¬å

«‘∑¬∞“π–
∑à“π‰¥â√—∫°“√»÷°…“‡∫◊ÈÕßμâπ §◊Õ °“√‡√’¬π

Õ—°…√¢Õ¡ Õ—°…√∏√√¡ Õ—°…√‰∑¬πâÕ¬ Àπ—ß ◊Õ‰∑¬
°“√§‘¥‡≈¢ ®“°∑à“π√“™∫√√‡∑“ ‡¡◊ËÕÕÿª ¡∫∑·≈â«
∑à“π‰¥â‡≈à“‡√’¬π∑àÕß∫àπ  «¥¡πμåπâÕ¬  «¥¡πμå°≈“ß
‰¥â·°à ‡®Á¥μ”π“π  ‘∫ Õßμ”π“π„πªí®®ÿ∫—π  «¥
¡πμåª≈“¬ ‰¥â·°à ª“Ø‘‚¡°¢å  —∑∑ —ß§À Ÿμ√ ‡√◊ËÕß
¡Ÿ≈°—®®“¬πå ·≈–‡√’¬π«‘™“™à“ß»‘≈ªá (™à“ßªíôπ ‡¢’¬π ·°–
 ≈—°) ®“°Õ“®“√¬å™◊ËÕ  √“™∫√√‡∑“Õ’°¥â«¬

‡°’¬√μ‘ª√–«—μ‘
À≈—ß®“°∑à“πÕÿª ¡∫∑√–¬–Àπ÷Ëß°Á¬â“¬‰ªÕ¬Ÿà

æ√–§√Ÿ«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈ (∫ÿ≠√Õ¥ ππ⁄μ‚√)
ºŸâ∫Ÿ√≥–æ√–∏“μÿæπ¡
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∑’Ë«—¥∑ÿàß»√’‡¡◊Õß μàÕ¡“‡¡◊ËÕ‡®â“Õ“«“ ¡√≥¿“æ ∑à“π
®÷ß‰¥â‡ªìπ‡®â“Õ“«“ «—¥∑ÿàß»√’‡¡◊Õß ◊∫¡“ ‡°’¬√μ‘ª√–«—μ‘
¢Õß∑à“πæÕ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

Ò. °“√ª°§√Õß  æ√–§√Ÿ«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈
ª°§√Õß ß¶å‚¥¬„™âæ√–§ÿ≥‡ªìπÀ≈—° æ.».ÚÙÛÙ ∑à“π
‰¥â‡ªìπ‡®â“§≥–·¢«ß Õ”‡¿ÕÕÿμμ√ÿª√π‘§¡ (Õ”‡¿Õ
¡à«ß “¡ ‘∫) ‡ªìπ‡®â“§≥–Õ”‡¿Õ ·≈–‡ªìπ‡®â“§≥–
®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’„πªï æ.».ÚÙÙˆ „πªï∂—¥¡“°Á‰¥â
√—∫æ√–√“™∑“π ¡≥»—°¥‘Ï‡ªìπæ√–«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈ ®π∂÷ß
Õ“¬ÿ ̃ ı ªï‰¥â¬°‡ªìπ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ‡¡◊ËÕæ.». ÚÙ˜ √«¡
‡«≈“‡ªìπ‡®â“§≥–∫√‘À“√§≥– ß¶å√«¡ Û˜ ªï

Ú. °“√ “∏“√≥Ÿª°“√ ‡π◊ËÕß®“°∑à“π‡ªìπ™à“ß
»‘≈ªá ∑à“π‰¥â√—∫Õ“√“∏π“„Àâ¥”‡π‘π°“√ªØ‘ —ß¢√≥å
·≈– √â“ß∂“«√«—μ∂ÿ∑’Ë ”§—≠¥—ßπ’È

(Ò) ªØ‘ —ß¢√≥åæ√–∏“μÿæπ¡ (‡¡◊ËÕ æ.».
ÚÙÙÙ)

(Ú) ªØ‘ —ß¢√≥å«‘À“√æ√–‡À≈“‡∑æπ‘¡‘μ
(Û) ‡ªìπ°√√¡°“√ √â“ßÕÿ‚∫ ∂«—¥ ÿªíØπ“

√“¡«√«‘À“√ (À≈—ßªí®®ÿ∫—π)
(Ù) ‡ªìπª√–∏“πÀ≈àÕæ√–æÿ∑∏√Ÿª ”§—≠¢Õß

®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ (æ√–ª√–∏“π«—¥ ÿªíØπ“√“¡
«√«‘À“√æ√–ª√–∏“π«—¥∫â“π∑à“∫àÕ æ√–ª√–∏“π «—¥
∫â“πÀπÕß‰À≈)

Û. ‡°’¬√μ‘§ÿ≥∑“ßÕ“§¡ „πªï æ.».ÚÙ¯Û
‡°‘¥°√≥’æ‘æ“∑√–À«à“ß‰∑¬°—∫Ω√—Ëß‡» „πÕ‘π‚¥®’π
®π∂÷ß°—∫„™â°”≈—ßª–∑–°—π °Õß∑À“√Àπà«¬∫ÿ°¬÷¥
π§√®”ª“»—°¥‘Ï‰¥â¡“μ—Èß∞“πªØ‘∫—μ‘°“√Õ¬Ÿà∑’ËÕÿ∫≈√“™∏“π’
æ√–°≈â“°≈“ß ¡√ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‰¥âπ‘¡πμå
∑à“πæ√–§√Ÿ«‘‚√®πåœ ‡ªìπºŸâª√– “∑æ√·°à∑À“√·≈–
¢ÿπ∫ÿ√— °“√∫¥’ ºŸâ·∑π ¡—¬π—Èπ‰¥âπ”‡Õ“√Ÿª∂à“¬¢Õß
æ√–§√Ÿ«‘‚√®πåœ ¡“∑”‡ªìπ‡À√’¬≠¡Õ∫„Àâ ª√“°Ø«à“
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(Ù) ‡ªìπª√–∏“πÀ≈àÕæ√–æÿ∑∏√Ÿª ”§—≠¢Õß

®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ (æ√–ª√–∏“π«—¥ ÿªíØπ“√“¡
«√«‘À“√æ√–ª√–∏“π«—¥∫â“π∑à“∫àÕ æ√–ª√–∏“π «—¥
∫â“πÀπÕß‰À≈)

Û. ‡°’¬√μ‘§ÿ≥∑“ßÕ“§¡ „πªï æ.».ÚÙ¯Û
‡°‘¥°√≥’æ‘æ“∑√–À«à“ß‰∑¬°—∫Ω√—Ëß‡» „πÕ‘π‚¥®’π
®π∂÷ß°—∫„™â°”≈—ßª–∑–°—π °Õß∑À“√Àπà«¬∫ÿ°¬÷¥
π§√®”ª“»—°¥‘Ï‰¥â¡“μ—Èß∞“πªØ‘∫—μ‘°“√Õ¬Ÿà∑’ËÕÿ∫≈√“™∏“π’
æ√–°≈â“°≈“ß ¡√ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‰¥âπ‘¡πμå
∑à“πæ√–§√Ÿ«‘‚√®πåœ ‡ªìπºŸâª√– “∑æ√·°à∑À“√·≈–
¢ÿπ∫ÿ√— °“√∫¥’ ºŸâ·∑π ¡—¬π—Èπ‰¥âπ”‡Õ“√Ÿª∂à“¬¢Õß
æ√–§√Ÿ«‘‚√®πåœ ¡“∑”‡ªìπ‡À√’¬≠¡Õ∫„Àâ ª√“°Ø«à“
∑À“√À“≠√ÿàππ—Èπª≈Õ¥¿—¬‡ªìπ à«π„À≠à ‡À√’¬≠√ÿàπ
π—Èπ®÷ß‡ªìπ∑’ËμâÕß°“√Õ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬

¡√≥¿“æ   æ√–§√Ÿ«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈ ¡√≥¿“æ ‡¡◊ËÕ«—π
∑’Ë Ò ∏—π«“§¡ æ.».ÚÙ¯ı Õ“¬ÿ‰¥â ¯˜ ªï

™“μ‘¿Ÿ¡‘
æ√–§√Ÿ«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈ (∫ÿ≠√Õ¥ ππ⁄μ‚√) π“¡

‡¥‘¡ ∫ÿ≠√Õ¥ ‡°‘¥‡¡◊ËÕ«—π∑’ËÒ ¡°√“§¡ æ.». ÚÛ˘¯
μ√ß°—∫«—πæÿ∏ ¢÷Èπ ı §Ë” ‡¥◊Õπ¬’Ë ªï‡∂“– æ.». ÚÛ˘¯
∑’Ë∫â“πÀ¡Ÿà∑’Ë Ò μ”∫≈„π‡¡◊Õß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥
Õÿ∫≈√“™∏“π’ ∫‘¥“™◊ËÕ ∫ÿ¥¥’¡“√¥“™◊ËÕ°“   ¡®‘μ

Õÿª ¡∫∑
Õÿª ¡∫∑‡¡◊ËÕ æ.».ÚÙÚÒ ∑’Ë«—¥ªÉ“πâÕ¬ («—¥

¡≥’«π“√¡) ‡®â“Õ∏‘°“√®—π≈“‡ªìπæ√–Õÿªí™¨“¬å æ√–
Õ“®“√¬å§”‡ªìπæ√–°√√¡«“®“®“√¬å æ√–Õ“®“√¬å¥’
‡ªìπæ√–Õπÿ “«π“®“√¬å

«‘∑¬∞“π–
∑à“π‰¥â√—∫°“√»÷°…“‡∫◊ÈÕßμâπ §◊Õ °“√‡√’¬π

Õ—°…√¢Õ¡ Õ—°…√∏√√¡ Õ—°…√‰∑¬πâÕ¬ Àπ—ß ◊Õ‰∑¬
°“√§‘¥‡≈¢ ®“°∑à“π√“™∫√√‡∑“ ‡¡◊ËÕÕÿª ¡∫∑·≈â«
∑à“π‰¥â‡≈à“‡√’¬π∑àÕß∫àπ  «¥¡πμåπâÕ¬  «¥¡πμå°≈“ß
‰¥â·°à ‡®Á¥μ”π“π  ‘∫ Õßμ”π“π„πªí®®ÿ∫—π  «¥
¡πμåª≈“¬ ‰¥â·°à ª“Ø‘‚¡°¢å  —∑∑ —ß§À Ÿμ√ ‡√◊ËÕß
¡Ÿ≈°—®®“¬πå ·≈–‡√’¬π«‘™“™à“ß»‘≈ªá (™à“ßªíôπ ‡¢’¬π ·°–
 ≈—°) ®“°Õ“®“√¬å™◊ËÕ  √“™∫√√‡∑“Õ’°¥â«¬

‡°’¬√μ‘ª√–«—μ‘
À≈—ß®“°∑à“πÕÿª ¡∫∑√–¬–Àπ÷Ëß°Á¬â“¬‰ªÕ¬Ÿà

æ√–§√Ÿ«‘‚√®πå√—μ‚π∫≈ (∫ÿ≠√Õ¥ ππ⁄μ‚√)
ºŸâ∫Ÿ√≥–æ√–∏“μÿæπ¡



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๗๒

	 เม่ือท่านพระครูฯ	 รับนิมนต์	 เดินทางมาถึงแล้ว	 ได้ประชุมหารือท้ังชาววัดและ 

ชาวบ้าน	 ข้ันแรกชาวบ้านจะยอมให้ทำาแต่เพียงทาปูนลานพระธาตุ	 ให้มีท่ีกราบไหว้เท่าน้ัน 

มิยอมให้ซ่อมองค์พระธาตุ	 เพราะเกรงกลัวเภทภัยทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาแล้วแต่หนหลัง 

ท่านพระครูไม่ยอมบอกว่าถ้ามิได้บูรณะองค์พระธาตุแต่ยอดถึงดิน	 แต่ดินถึงยอดแล้วจะมิทำา

ชาวบ้านไม่ตกลง	 เลิกประชุมกัน	 คร้ันต่อมาในวันน้ันมีอารักษ์เข้าสิงคน	 (เข้าทรง)	 ขู่เข็ญ 

ผู้ขัดขวางจะทำาให้ถึงวิบัติ	 ชาวบ้านเกิดความกลัวจึงกลับมาวิงวอนให้ท่านพระครูทำาตาม 

ใจชอบ	ท่านพระครูวิโรจน์ฯ	ได้เร่ิมบูรณะแต่เดือนอ้าย	ข้ึน	๑๔	คำ่า	จนถึงเดือน	๓	เพ็ญ	ได้ 

ฉิลองมีประชาชนหล่ังไหลมาจากจตุรทิศ	 ช่วยเหลือจนมืดฟ้ามัวดินเป็นประวัติการณ์นับแต่ 

หลังจากบ้านเมืองเป็นจลาจลมา	 (เพราะเกิดศึกสงครามระหว่างไทยกับญวน	 ทำาให้ผู้คน 

แตกต่ืน	 อพยพหลบซ่อนหนีหายไปจำานวนมาก	 ช่วงน้ันกำาลังเกิดกรณีผีบุญ**	 หรือขบถ 

ผู้มีบุญทางเมืองอุบลฯ	ด้วย)	พร้อมกับพากันบริจาคทรัพย์บูรณะพระธาตุเป็นจำานวนมาก

	 การบูรณะได้ชำาระต้นโพธ์ิเล็กท่ีเกาะจับอยู่ออก	 ขูดไคลนำ้าและกะเทาะสะทายท่ี 

ชำารุดออก	 โบกปูน	 ทาสีใหม่	 ประดับกระจกสีในท่ีบางแห่ง	 และลงรักปิดทองยอดตามท่ี 

อันสมควร	 ส้ินทองเปลว	 ๓	 แสนแผ่น	 หมดเงินหนัก	 ๓๐๐	 บาท	 ทองคำา	 ๕๐	 บาทเศษ 

แก้วเม็ด	 ๒๐๐	 แก้วประดับ	๑๒	 หีบ	 หล่อระฆังโบราณด้วยทองแดง	๑	 ลูก	 หนัก	๒	 แสน 

(๒๔๐	กก.)	ไว้ตีเป็นพุทธบูชา

**กรณีขบถผีบุญหรือผู้มีบุญ

	 เน่ืองจากมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกันควรท่ีจะนำามาลงพิมพ์พ่ือเป็นประโยชน์ 

แก่คนรุ่นหลังท่ีอาจจะยังไม่ทราบ	 น่ันคือเกิดเหตุการณ์เร่ืองกบฏผีบุญหรือกบฏผู้มีบุญข้ึน 

ท่ีมณฑิลอุบล	เม่ือสมัย	ร.ศ.	๑๑๗	(พ.ศ.	๒๔๔๓)	ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	๕

	 มีข้อความเป็นคำาพยากรณ์	 ซ่ึงนัยว่าได้มาจากหนังสือผูกท่ีจารลงใบลาน	 เป็น 

ถ้อยคำาปริศนาความว่า...
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"...∂÷ß°≈“ß‡¥◊ÕπÀ°ªï©≈Ÿ ®–‡°‘¥‡¿∑¿—¬„À≠àÀ≈«ß À‘π·Œà (À‘π≈Ÿ°√—ß) ®–°≈“¬
‡ªìπ‡ß‘π∑Õß øí°‡¢’¬«øí°∑Õß®–°≈“¬‡ªìπ™â“ß¡â“  §«“¬∑ÿ¬‡º◊Õ°·≈–À¡Ÿ®–°≈“¬‡ªìπ
¬—°…å°‘π§π ∑â“«∏√√¡‘°√“™ (ºŸâ¡’∫ÿ≠) ®–¡“‡ªìπ„À≠à„π‚≈°π’È „§√Õ¬“°æâπ‡Àμÿ√â“¬°Á„Àâ
§—¥≈Õ°∫∑§«“¡≈“¬·∑ß„Àâ√Ÿâ°—πμàÕÊ‰ª  ∂â“„§√‡ªìπ§π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¡à‰¥â°√–∑”™—Ë«
∫“ª°√√¡„¥Ê ·≈â« „Àâ‡Õ“À‘π·Œà¡“‡°Á∫√«∫√«¡‰«â √Õ∑â“«∏√√¡‘°√“™¡“™ÿ∫‡ªìπ‡ß‘π‡ªìπ
∑Õß¢÷Èπ ∂â“„§√‰¥â°√–∑”™—Ë«μà“ßÊ ·μà‡æ◊ËÕ· ¥ßμπ„Àâ‡ªìπ§π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï °ÁμâÕß¡’°“√≈â“ß∫“ª
‚¥¬®—¥æ‘∏’π‘¡πμåæ√– ß¶å¡“√¥πÈ”¡πμå„Àâ ∂â“°≈—«μ“¬°Á„Àâ¶à“§«“¬∑ÿ¬‡º◊Õ°‡ ’¬°àÕπ
°≈“ß‡¥◊ÕπÀ°  Õ¬à“∑—π„Àâ¡—π°≈“¬‡ªìπ¬—°…åμà“ßÊ π“π“  ºŸâ∑’Ë‡ªìπ “«‚ ¥°Á„Àâ√’∫¡’º—«
¡‘©–π—Èπ¬—°…å®–°‘πÀ¡¥..."

¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«π’È ‰¥â·æ√àÀ≈“¬‰ª„πÀ¡Ÿà™π™“«Õ’ “π ·∂∫¡≥±≈Õÿ∫≈  √â“ß
§«“¡ –‡∑◊Õπ¢«—≠ ªíòπªÉ«π À«“¥º«“„Àâ°—∫™“«∫â“π‡ªìπÕ—π¡“°

‡Àμÿ°“√≥å¥—ß°≈à“«π’È  ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°À≈“¬ “‡Àμÿ ‡™àπ  “‡Àμÿ§«“¡¢—¥·¬âß°—π
√–À«à“ßºŸâª°§√Õß à«π°≈“ß®“°°√ÿß‡∑æœ °—∫ºŸâª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ "‡®â“‡¡◊Õß‡°à“" ·≈–
§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß™π™—ÈπºŸâª°§√Õß°—∫√“…Æ√Õ’ “π  Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“° ¿“æ§«“¡·√âπ·§âπ
¢—¥ π∑“ß‡»√…∞°‘® §«“¡°¥¥—π∑“ß®‘μ„® ª√–°Õ∫°—∫§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ„π‡√◊ËÕß¿Ÿμ‘º’ªï»“®
æ‘∏’°√√¡∑“ß‰ ¬»“ μ√å ∑’Ë¬—ß§√Õ∫ß”™’«‘μ®‘μ„®·≈–«‘∂’™’«‘μ¢Õß™“«∫â“πμ“¡™π∫∑Õ¬Ÿà
‡ªìπ à«π„À≠à √“…Æ√∫“ß à«π®÷ß‡°‘¥§«“¡‰¡àæÕ„®¢â“√“™°“√ ‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¢â“¡“¢Ÿ¥√’¥
‡ß‘π à«¬‚¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡ Õ’°∑—Èß‡Àμÿ°“√≥å¿“«–·Ààß°“√·ºà¢¬“¬Õ”π“®‡¢â“¡“„π¿“§æ◊Èπ
¥‘π·¥π ÕßΩíòß≈ÿà¡πÈ”‚¢ß¢Õß¡À“Õ”π“®ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡» „π™à«ßπ’È (æ.».ÚÙÛˆ - æ.».ÚÙÙı)
∑’Ë°Õß∑—æ·Ààß ¬“¡ª√–‡∑»®”μâÕß¬Õ¡‡ ’¬¥‘π·¥πΩíòß´â“¬¢Õß·¡àπÈ”‚¢ß∑—ÈßÀ¡¥∂Õ¬ÕÕ°
¡“Õ¬ŸàΩíòß¢«“ ∑”„Àâ¡’¢à“«≈◊Õ«à“

"ºŸâ¡’∫ÿ≠ ®–¡“·μàμ–«—πÕÕ°...

‡®â“‡°à“À¡¥Õ”π“® »“ π“°Á ‘Èπ·≈â«...

∫—¥π’ÈΩ√—Ëß‡¢â“‰ª‡μÁ¡°√ÿß‡∑æœ ·≈â« °√ÿß®–‡ ’¬·°àΩ√—Ëß·≈â«..."

๗๓
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æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ °√¡À≈«ß √√æ ‘∑∏‘ª√– ß§å ´÷Ëß„π ¡—¬π—Èπ∑√ß‡ªìπ
¢â“À≈«ßμà“ßæ√–Õß§å ”‡√Á®√“™°“√¡≥±≈≈“«°“« (æ.».ÚÙÛˆ) ÷́ËßμàÕ¡“‰¥â‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ
‡√’¬°‡ªìπ¡≥±≈μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ (æ.».ÚÙÙÚ) ·≈â«‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ‡ªìπ¡≥±≈Õ’ “π
(æ.».ÚÙÙÛ) æ√–Õß§å‰¥â∑√ß∫—π∑÷°‡Õ“‰«â„πÀπ—ß ◊Õ∑Ÿ≈ ¡‡¥Á®œ °√¡æ√–¬“¥”√ß
√“™“πÿ¿“æ «à“

"μ“¡´÷Ëß‰μà «π¢÷Èπ‰ª ‰¥â§«“¡‡ªìπæ¬“¬“¡¡“μ—Èß·μàªï ÒÒ¯ (æ.».ÚÙÙÚ) ¡“
·≈â«... ‡¥‘¡¡“‡ªìπÀ¡Õ≈” ‡∑’Ë¬«≈”§”º≠“ ( ÿ¿“…‘μ§”°≈Õπ¢ÕßÕ’ “π) ∫àß§«“¡‰ª„π
 à«πºŸâ¡’∫ÿ≠®–¡“·μàμ–«—πÕÕ°

"¢à“«≈◊Õ®÷ß¡“®“°μ–«—πÕÕ° ‡æ√“–‡¥‘π‡ªìπ “¬‰ª∑“ß ‡¥™Õÿ¥¡ ¢ÿ¢—π∏å ∑“ßÀπ÷Ëß,
‰ª∑“ß»√’ –‡°…   ÿ√‘π∑√å ∑“ßÀπ÷Ëß, ¡“∑“ß‡¢¡√“∞ Õ”π“®‡®√‘≠ ‡°…¡ ’¡“ º“ ’μÕπ
°—π∑«‘‰™¬ ÀπÕß‡≈“ «“ªïª∑ÿ¡ ¡“ÀπÕß´”  æ¬—§¶å ‰ª∑“ß°“Ã ‘π∏ÿå·≈–‡ ≈¿Ÿ¡‘"

À¡Õ≈”‰¥â°√–®“¬‰ªμ“¡∑âÕß∂‘Ëπμà“ßÊ ∑—Ë«À—«‡¡◊ÕßÕÿ∫≈·≈–„°≈â‡§’¬ß ‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß°≈Õπ≈”π—Èπ‡ªìπ°“√ √√‡ √‘≠ºŸâ¡’∫ÿ≠«à“®–¡“®“°∑‘»μ–«—πÕÕ° ·≈–‚®¡μ’°“√‡¢â“
¡“ª°§√Õß¢Õß°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπμâπ«à“...

๗๔

	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์	 ซึ่งในสมัยนั้นทรงเป็น 

ข้าหลวงต่างพระองค์สำาเร็จราชการมณฑลลาวกาว (พ.ศ.	๒๔๓๖)	ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ 

เรียกเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ	 (พ.ศ.	 ๒๔๔๒)	 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอีสาน 

(พ.ศ.	 ๒๔๔๓)	 พระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในหนังสือทูลสมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารง- 

ราชานุภาพ	ว่า

	 “ตามซึ่งไต่สวนขึ้นไป	ได้ความเป็นพยายามมาตั้งแต่ปี	๑๑๘	(พ.ศ.	๒๔๔๒)	มา 

แล้ว...	 เดิมมาเป็นหมอลำา	 เที่ยวลำาคำาผญา	 (สุภาษิตคำากลอนของอีสาน)	 บ่งความไปใน 

ส่วนผู้มีบุญจะมาแต่ตะวันออก

	 “ข�าวลือจ่งมาจากุตะวันออกุ เพ็ราะเดีินเป็็นสายไป็ที่าง เดีชอุดีม ขุขันธ์ ที่างหน่�, 

ไป็ที่างศร้สะเกุษ สุรินที่ร์ ที่างหน่�ง, มาที่างเขมราฐ อำานาจเจริญ เกุษมส้มา ผู้าส้ตอน 

กุันที่วิไชย หนองเลา วาป็ีป็ทีุ่ม มาหนองซึ่ำา พ็ยัคุฆ์์ไป็ที่างกุาฬสินธุ์และเสลภ้มิ”

 หมอลำาได้กระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆ	ทั่วหัวเมืองอุบลฯ	และใกล้เคียง	เนื้อหา 

ของกลอนลำานั้นเป็นการสรรเสริญผู้มีบุญว่าจะมาจากทิศตะวันออก	 และโจมตีการเข้า 

มาปกครองของกรุงเทพฯ	เป็นต้นว่า...
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"≈◊Õ·´–·´ß·´à≈”‚¢ß ÀπÕß´”‡ªìπ‡¢μ≈“ ’¡“ ΩŸß‰∑¬„®Œâ“¬μ“¬ ‘Èπ∫àÀ≈ß"

À¡“¬§«“¡«à“¡’¢à“«‡≈à“≈◊Õ‰ª∑—Ë«≈”πÈ”‚¢ß ®π‰ª∂÷ßÀπÕß´” ‡¡◊ËÕºŸâ¡’∫ÿ≠¡“‡°‘¥·≈â«
™“«°√ÿß‡∑æœ ´÷Ëß‡ªìπæ«°„®‚À¥√â“¬ °Á®–μ“¬ ‘Èπ‰¡à¡’‡À≈◊Õ ¥â«¬Õ”π“®Õ‘∑∏‘ƒ∑∏‘Ï
¢ÕßºŸâ¡’∫ÿ≠ ª√“°Ø«à“™“«∫â“ππ‘¬¡øíß°—π¡“° ·≈–‡√‘Ë¡§≈âÕ¬μ“¡§”æ¬“°√≥å ·≈–
‚¶…≥“™«π‡™◊ËÕ°—π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ∑ÿ°∑âÕß∑’Ë  Õ—π‡ªìπ™àÕß∑“ß„Àâ¡’ºŸâ·Õ∫Õâ“ß°√–∑”μπ‡ªìπºŸâ«‘‡»…
 «¡√Õ¬¢à“«‚§¡≈Õ¬¢÷Èπ¡“ ‚¥¬°“√μ—Èß ”π—°¢÷Èπ™«π‡™◊ËÕ™“«∫â“π„Àâ‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„πÕ“√—°¢“
‚¥¬¡’‡®â“ ”π—°°√–∑”μπ‡ªìπºŸâ¡’∫ÿ≠  ºŸâ«‘‡»…∑’Ë “¡“√∂ªí¥‡ªÉ“§«“¡™—Ë«√â“¬„ÀâÀ“¬‰ª‰¥â
´÷Ëß∫√√¥“™“«∫â“π∑’Ëμ°Õ¬Ÿà„π§«“¡À«“¥°≈—«Õ¬Ÿà·≈â« μà“ß°ÁÕ¬“°®–· «ßÀ“∑’Ëæ÷ËßÕ¬ŸàæÕ¥’
´÷Ëß∑—π∑’∑’Ë¡’ºŸâ«‘‡»…Õ«¥Õâ“ßƒ∑∏‘Ï‡¥™ª√“°Ø¢÷Èπμà“ß°Áæ“°—π·Àà‰ªÀ“ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–„Àâ™à«¬‡À≈◊Õ
§ÿâ¡§√Õß¿—¬μà“ßÊ

´÷Ëß‡Àμÿ°“√≥å„π™à«ßπ’È  ¡‡¥Á®°√¡æ√–¬“¥”√ß√“™“πÿ¿“æ∑√ß‡≈à“‡Õ“‰«â„π
Àπ—ß ◊Õæ√–π‘æπ∏å‡√◊ËÕß "π‘∑“π‚∫√“≥§¥’" ∑’Ëæ√–Õß§å∑√ß√—∫ —Ëß‡Õ“‰«â«à“ ‡√◊ËÕß√“«‡À≈à“π’È
‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°√Á¥πÕ°æß»“«¥“√... ‡¢’¬π√—°…“‰«â„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå·°à≈Ÿ°À≈“π·≈–ºŸâÕ◊ËπμàÕ‰ª«à“...

"¢à“«∑’Ë¡’ºŸâ«‘‡»…√—∫®–™à«¬ªÑÕß°—π¿—¬√Ÿâ‰ª∂÷ß‰Àπ   °Á¡’√“…Æ√∑’Ëπ—Ëπæ“°—π‰ªÀ“
‚¥¬ª√– ß§å‡æ’¬ß®–¢Õ„Àâ‡ °‡ªÉ“√¥πÌÈ“¡πμå„Àâ°Á¡’  ∑’Ëπ÷°«à“‡ªìπ∑â“«∏√√¡‘°√“™º’∫ÿ≠¡“
∫”√ÿß‚≈° ‡≈¬ ¡—§√‡¢â“‡ªìπæ√√§æ«°μ‘¥μ“¡ºŸâ«‘‡»…π—Èπ°Á¡’  ºŸâ«‘‡»…‰ª∑“ß‰ÀπÀ√◊Õæ—°
Õ¬Ÿà∑’Ë‰Àπ  æ«°™“«∫â“π°Á√—∫√Õß‡≈’È¬ß¥Ÿ  ‡≈¬‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ¡’§π‡¢â“‡ªìπ ¡—§√æ√√§æ«°
¡“°¢÷Èπ‚¥¬≈”¥—∫ ‡¡◊ËÕºŸâ«‘‡»…π—Èπ‡ÀÁπ«à“¡’§ππ—∫∂◊Õ°≈—«‡°√ß¡“° °Á‡≈¬· ¥ßμπ‚¥¬‡ªî¥
‡º¬«à“‡ªìπ∑â“«∏√√¡‘°√“™ º’∫ÿ≠∑’Ë®–¡“¥—∫¬ÿ§‡¢Á≠μ“¡§”æ¬“°√≥å"

„πμÕπ·√°π—Èπ ΩÉ“¬√—∞∫“≈‰¡àª√– ß§å®–‡¢â“‰ª¬ÿàß¥â«¬ ‡æ√“–‰¡à·πà„®«à“‡√◊ËÕßºŸâ¡’∫ÿ≠
‡ªìπ"§«“¡º‘¥·∑â" ·≈–‡°√ß«à“ "∂â“Àâ“¡‰ª °”≈—ßμ◊Ëπ§ππ—Èπ μ”√“«à“... ‰¡à‰¥â ®–°≈“¬‡ªìπ
¬ÿ∫”√ÿß‰ª" ∑”„ÀâºŸâ¡’∫ÿ≠À√◊Õº’∫ÿ≠¡’‚Õ°“ ‡°≈’È¬°≈àÕ¡·≈–´àÕß ÿ¡ºŸâ§π‰¥â¡“°¢÷Èπ ®πμàÕ
¡“‰¥âæ“°—πμ—Èßμπ¢÷Èπ‡ªìπ„À≠à ‰¡à¢÷Èπ°—∫∑“ß°“√∫â“π‡¡◊ÕßÕ’°μàÕ‰ª ¡’°“√ª°§√Õß°—π‡Õß
„π°≈ÿà¡ ¡’°Õß°”≈—ß§ÿâ¡°—πμπ‡Õß∑’Ë„À≠àÊ ¡’Õ¬Ÿà Û °Õß

๗๕
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Ò. °ÕßÕâ“¬‡≈Á° (À√◊ÕÕâ“¬‡À≈Á°) π—¬«à“‡ªìπº’∫ÿ≠Õß§å·√°∑’Ëμ—Èßμ—«‡ªìπæ√–¬“
∏√√¡‘°√“™ ª√–°“»«à“‡ªìπºŸâ∑’Ë®–¥—∫¬ÿ§‡¢Á≠‡ªìπºŸâ¡’∫ÿ≠∑’Ëμ—Èß ”π—°¢÷Èπ∑’Ë∫â“πÀπÕß´”
Õ.æ¬—§¶¿Ÿ¡‘æ‘ —¬ ‡¡◊Õß ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘

Ú. °ÕßÕâ“¬∫ÿ≠®—π ‡ªìππâÕß™“¬æ√–¬“¢ÿ¢—π∏å¿—°¥’»√’π§√≈”¥«π ‡¡◊ËÕæ’Ë™“¬
∂÷ß·°à°√√¡‰¥â‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß°—∫∑“ß°“√ ®÷ß√à«¡¡◊Õ°—∫∑â“«∑—π∫ÿμ√æ√–¬“¢ÿ¢—π∏åœ æ√âÕ¡
¥â«¬À≈«ß√—μπÕ¥’μ°√¡°“√‡¡◊Õß æ“°—π‰ªμ—Èßμ—«‡ªìπºŸâ¡’∫ÿ≠Õ¬Ÿà∑’Ë —π‡¢“∫√√∑—¥‡¢μ‡¡◊Õß¢ÿ¢—π∏å

 à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫™’«ª√–«—μ‘æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å°Á¥â«¬¡’™◊ËÕμ√ß°—π°—∫À≈«ßªŸÉ¡—Ëπ
      ºŸâπ—Èπ§◊Õ Õâ“¬¡—Ëπ!  º’∫ÿ≠∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß‚¥àß¥—ß·≈–¡’Õ‘∑∏‘æ≈¡“°∑’Ë ÿ¥ π—Ëπ‡Õß

Û. °ÕßÕâ“¬¡—Ëπ μ—Èß‡ªìπÕß§åª√“ “∑∑Õß (Õß§åÀ“ “μ√∑Õß) Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π°√–®’π
·¢«ß‡¡◊Õß‡¢¡√“∞ ‡§¬√à«¡¡◊Õ°—∫Õß§å·°â«∑“ßΩíòß´â“¬ ¡’√“…Æ√π‘¬¡∑—ÈßΩíòß´â“¬·≈–Ωíòß¢«“
·¡àπÈ”‚¢ß μàÕ¡“‰¥â‡¢â“ ¡∑∫°—∫°Õß°”≈—ß¢Õß∑â“« π π“¬Õ”‡¿Õ‚¢ß‡®’¬¡ ·≈–°ÕßÕâ“¬
‡≈Á° ∑’Ë¬°¡“®“°ÀπÕß´” π”°”≈—ßª√–¡“≥ Ú,ı §π‡»… ¬°‡¢â“ª≈âπ·≈–‡º“‡¡◊Õß‡¢¡√“∞
Õ’°∑—Èß‰¥â —ßÀ“√∑â“«‚æ∏‘√“™°√¡°“√‡¡◊Õß °àÕπ∑’Ë®–®—∫μ—«∑â“«∏√√¡°‘μμ‘°“°√¡°“√‡¡◊Õß
·≈–æ√–‡¢¡√—∞‡¥™π“√—°…å ºŸâ√—°…“‡¡◊Õß‰ª‡ªìπμ—«ª√–°—π ·≈â«∂Õ¥π—°‚∑…ÕÕ°∑—ÈßÀ¡¥
∑”„Àâ‰¥â ¡—§√æ√√§æ«°‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‰¡àπâÕ¬

À≈—ß°“√°√–∑”Õ—πÕÿ°Õ“®§√—Èßπ—Èπ æ«°º’∫ÿ≠∑—ÈßÀ≈“¬°Á°≈“¬‡ªìπ¢∫∂¢÷Èπ·μà
π’È‰ª! ·≈–‰¥â‡æ‘Ë¡§«“¡√ÿπ·√ß¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬ àß°”≈—ß‰ª∫ÿ°≈âÕ¡®—∫∑â“«°√¡™â“ß °√¡°“√‡¡◊Õß
Õÿ∫≈∑’ËÕÕ°¡“√—°…“°“√π“¬Õ”‡¿Õæπ“π‘§¡¶à“∑‘Èß‡ ’¬  ‡ªìπ°“√¢à¡¢«—≠»—μ√Ÿ ∑”„ÀâºŸâ§π
μ◊Ëπ°≈—«¬‘π¬Õ¡‡¢â“‡ªìπæ√√§æ«°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê  æ«°√“…Æ√æ“°—π·Àà‡¢â“‰ª¢Õ„Àâæ«°º’∫ÿ≠
™à«¬ªÑÕß°—π¿—¬ Õß§åº’∫ÿ≠°Á‡ªÉ“§“∂“ √¥πÌÈ“¡πμå„Àâμ“¡ª√– ß§åæ√âÕ¡‚Õ¿“ª√“»√—¬¥â«¬
‡ªìπÕ¬à“ß¥’ √“…Æ√∑—ÈßÀ≈“¬μà“ßæ“°—π‡¢â“π—∫∂◊ÕÕß§å¡—ËπºŸâ«‘‡»…

„π°“√π’È°√¡À≈«ß √√æ ‘∑∏‘ª√– ß§å‰¥â√“¬ß“π‡Àμÿ°“√≥åμà“ßÊ „Àâ∑“ß°√ÿß‡∑æœ
∑√“∫·≈–¢Õ°”≈—ß∑À“√æ√âÕ¡Õ“«ÿ∏ªóπ‰ª‚¥¬¥à«π ®”π«π Ù - ı §π ·≈–æ√âÕ¡
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Û. °ÕßÕâ“¬¡—Ëπ μ—Èß‡ªìπÕß§åª√“ “∑∑Õß (Õß§åÀ“ “μ√∑Õß) Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π°√–®’π
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™à«¬ªÑÕß°—π¿—¬ Õß§åº’∫ÿ≠°Á‡ªÉ“§“∂“ √¥πÌÈ“¡πμå„Àâμ“¡ª√– ß§åæ√âÕ¡‚Õ¿“ª√“»√—¬¥â«¬
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°—ππ—Èπæ√–Õß§å∑à“π∑√ß®—¥∑À“√‰ª§Õ¬ °—¥æ«°º’∫ÿ≠Õ¬Ÿà∑’Ë«“√‘π™”√“∫ ∫â“πμÿß≈ÿß ‡¡◊Õß
‡°…¡ ’¡“ ∫â“π≈◊ÕÕ”π“® ·≈–‰¥â àß°Õß°”≈—ßÕÕ°‰ª®—∫æ«°º’∫ÿ≠Õ’°À≈“¬°Õß

„πμÕπ·√° °Õß°”≈—ß∑’Ë‰ª∑“ß‡¡◊Õß¢ÿ¢—π∏å ‚¥¬°“√π”¢Õß√âÕ¬‚∑À«—Ëπ ‰¥â
∑”°“√ª√“∫ª√“¡º’∫ÿ≠°ÕßÕâ“¬∫ÿ≠®—π≈ß‰¥âÕ¬à“ß√“∫§“∫ ‚¥¬Õâ“¬∫ÿ≠®—πμ“¬„π∑’Ë√∫
∑’Ë‡À≈◊Õ°Á·μ° ≈“¬Àπ’‰ª‰¡à¡’„Àâæ∫‡ÀÁπÕ’°‡≈¬μ≈Õ¥∑âÕß∑’Ë‡¡◊Õß¢ÿ¢—π∏å ‡¡◊Õß»√’ –‡°…

·μà»÷°„À≠àÀ≈«ßπ—ÈπÕ¬Ÿà∑“ßμ–«—πÕÕ° ·≈–∑“ß‡Àπ◊Õ ≈â«πμ°Õ¬Ÿà¿“¬„μâÕ‘∑∏‘æ≈
¢Õßæ«°º’∫ÿ≠∑—ÈßÀ≈“¬Õ—π‡ªìπ ¡—§√æ√√§æ«°¢ÕßÕß§å¡—ËπºŸâ‚¥àß¥—ß ÿ¥¢’¥

»÷°¬°·√°π—Èπ∑“ß°“√ª√– ∫§«“¡æà“¬·æâÕ¬à“ßÀ¡¥√Ÿª §◊Õ Àπà«¬¢Õß√âÕ¬
‡Õ°À¡àÕ¡√“™«ß»å√â“¬§ÿ¡°”≈—ßæ≈μ√–‡«≥ ÒÚ π“¬ °—∫§ππ”∑“ß·≈–™“«∫â“π∑’Ë‡°≥±å
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Ù ™—Ë«‚¡ß  ®÷ß°”™—¬™π–‰¥â‚¥¬‡¥Á¥¢“¥  æ«°¢∫∂º’∫ÿ≠∂Ÿ°∂≈à¡‡ ’¬™’«‘μ‰ª Ú §π‡»…
∫“¥‡®Á∫Õ’°‰¡àπâÕ¬°«à“ ı §π ·∂¡∂Ÿ°®—∫‡ªìπ‰¥â ÒÚ §π  à«πÕâ“¬¡—ËπºŸâÀ—«Àπâ“
º’∫ÿ≠‰¥âÀ≈∫Àπ’‰ª‰¥âæ√âÕ¡°—∫ ¡ÿπ√“« Ò §π

æ«°º’∫ÿ≠∑’Ë∂Ÿ°∑À“√§«∫§ÿ¡‰«â
∑’Ë∑ÿàß»√’‡¡◊Õß √.». ÒÚ

พวกผีบุญท่ีถูกทหารควบคุมไว้ท่ีทุ่งศรีเมือง	ร.ศ.	๑๒๐
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	 จากน้ันก็มีการกวาดล้างจัดกุมพวกผีบุญไปท่ัวมณฑิลอีสานอย่างเด็ดขาด

	 ด้วยความท่ีหัวหน้าผู้ก่อการ	 คือ องค์มั�น	 พร้อมสมุนสนิทได้หลบหนีไปได้	 จึง 

ถูกตามล่าอย่างหนัก	 บังเอิญท่ีมีช่ือไปซำ้ากับ พระอาจารย์มั�น แถมยังเป็นคนแถบ 

ถ่ิน,	 แขวง,	 เขต	 เมืองเดียวกันอีก	 ท้ังยังเคยมีความสามารถเฉิพาะตัวเป็น	 หมอลำากลอน 

คล้ายกันอีกด้วย	 แม้แต่การนุ่งห่มก็ยังพ้องจองกันอีกด้วย	 คือ	 ผีบุญองค์ม่ัน	 (และผีบุญ 

ระดับหัวหน้า)	จะแต่งกายต่างไปจากคนอ่ืน	ๆ	คือ

	 “นุ่งห่มผ้าขาวจีบ	 ห่มครองอย่างพระหรือสามเณร”	 และผีบุญท่ีเป็นพระสงฆ์ก็ 

มีหลายองค์เสียด้วย	 ซำ้ายังเป็นความบังเอิญอีกที่	 “พระมั�น”	 ได้ได้อยู่ที่เมืองอุบลฯ		 

ดูเหมือนว่าจะหลบหนีไปเสียอีกด้วย	 ก็เพราะช่วงน้ัน	 (ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๕)	 คณะของท่าน 

พระอาจารย์เสาร์ที่มี	 “พระมั่น”	ติดตามไปด้วยได้ออกเดินธุดงค์มาถึงนครพนมและ 

ฝ่ังซ้ายแม่นำ้าโขงด้วย

	 ครูบาอาจารย์รุ ่นต่อ	ๆ	มา	จึงได้มีเรื ่องเล่าถึงการตามล่าผีบุญองค์มั่นที่มา 

เก่ียวข้องอย่างบังเอิญเหลือหลายกับหลวงปู่ม่ัน	 ผู้ท่ีเราเคารพเทิดทูนอยู่เหนือเศียรเกล้า

ฉิะน้ีแล

	 หลังจากการจบส้ินของกรณีขบถผีบุญ	 หรือขบถผู้มีบุญแล้วไม่นานนัก	 อีก	 ๒	 

เดือนต่อมา	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 ๕	 ก็ทรงตราพระราช- 

บัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์์ ร.ศ.๑๒๑ เม่ือวันท่ี	 ๑๖	 มิถุนายน	พ.ศ.	 ๒๔๔๕	 

ให้เป็นกิจลักษณะในรูปของกฏหมายเป็นคร้ังแรก	 อีกท้ังยังทรงโปรดให้จัดพิมพ์หนังสือ 

พระไตรปิฎกข้ึนเป็นคร้ังแรกอีกด้วย

พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ฉบับแรก

อีกเพียง ๒ เดือนต่อมา
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æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
64

æ≈μ√’æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ
°√¡À≈«ß √√æ ‘∑∏‘ª√– ß§ åå åå å

æ≈μ√’æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ °√¡À≈«ß √√æ
 ‘∑∏‘ª√– ß§å (æ√–Õß§å‡®â“™“¬™ÿ¡æ≈  ¡‚¿™) ‡ªìπ
æ√–√“™‚Õ√ Õß§å∑’Ë  Ò˜ „πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ·≈–‡ªìπæ√–√“™‚Õ√ Õß§å∑’Ë Û
„π‡®â“®Õ¡¡“√¥“æ÷Ëß ª√– Ÿμ‘‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë Ú˘
∏—π«“§¡ æ.».ÚÙ ¡’æ√–™“¬“ ı Õß§å ∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß
§◊Õ À¡àÕ¡‡®’¬ß§” ·≈–¡’‚Õ√  ∏‘¥“À≈“¬Õß§å ‡™àπ
À¡àÕ¡‡®â“™“¬Õÿª≈’ “π ™ÿ¡æ≈ À¡àÕ¡‡®â“™“¬°¡≈’ “π
™ÿ¡æ≈ ·≈–À¡àÕ¡‡®â“À≠‘ß∫ÿ≠®‘√“∏√

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—«
∑√ß ∂“ªπ“¢÷Èπ‡ªìπ°√¡À¡◊Ëπ √√æ ‘∑∏‘ª√– ß§å ‡¡◊ËÕ
ªï√–°“ æ.».ÚÙÚ¯ ‰¥â‡≈◊ËÕπ‡ªìπ °√¡¢ÿπ √√æ ‘∑∏‘
ª√– ß§å„πªï ÚÙÙÛ ‡ªìπæ≈μ√’√“™Õß§å√—°…å ‡ªìπ
¢â“À≈«ßμà“ßæ√–Õß§å  ”‡√Á®√“™°“√¡≥±≈≈“«°“«
(¡≥±≈Õ’ “π) ∑âÕß∑’Ë®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’  ÿ√‘π∑√å
»√’ –‡°… √âÕ¬‡ÕÁ¥ ¡À“ “√§“¡ ·≈–°“Ã ‘π∏ÿå„π
ªí®®ÿ∫—π μàÕ¡“„πªï æ.».ÚÙıı ‰¥â√—∫°“√ ∂“ªπ“
‡ªìπ°√¡À≈«ß √√æ ‘∑∏‘ª√– ß§å ·≈–‡ π“∫¥’∑’Ë
ª√÷°…“„πªï ÚÙıˆ  ‘Èπæ√–™π¡å‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Û ‡¡…“¬π
æ.». ÚÙˆˆ æ√–™—π…“ ˆı ªï

æ√–°√≥’¬°‘®∑’Ë ”§—≠
Ò. ¥â“π°“√∑À“√  ®—¥μ—Èß°Õß∑À“√∑’Ë‡¡◊Õß

Õÿ∫≈√“™∏“π’ æ.».ÚÙÛÒ ‚¥¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–
®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‰¥â∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ
„Àâ¡’ “√μ√“μ—Èß°Õß∑À“√¢÷Èπ∑’Ë‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’·≈–
π§√®”ª“»—°¥‘Ï‡ªìπ§√—Èß·√° °“√‡°≥±å∑À“√„π∑âÕß
∑’Ë‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’¡’‡ªìπ§√—Èß·√°„πªï æ.». ÚÙı˜
·≈–μàÕ¡“√—∞∫“≈°Á‰¥âª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—μ‘
≈—°…≥–‡°≥±å∑À“√‰¥â§√∫∑ÿ°¡≥±≈∑—Ë«æ√–√“™
Õ“≥“®—°√„πªï æ.». ÚÙ˘˘

Ú. ¥â“π°“√ª°§√Õß ‰¥â∑√ß‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ ‡ ‘¡
‡ªìπ·¢«ß ºŸâª°§√Õß‡ ‘¡‡√’¬° π“¬·¢«ß ∑√ß‡æ‘Ë¡
μ”·Àπàßμ“· ß ®à“∫â“π ®“°‡¥‘¡μ”·Àπà ßπ’È ¡’ºŸâ
ª°§√Õß‡æ’¬ß§π‡¥’¬« „Àâ‡æ‘Ë¡‡ªìπ Û §π ∑—Èßπ’È¢÷Èπ°—∫
¢π“¥¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π À“°‡ªìπÀ¡Ÿà∫â“π„À≠à„Àâ™◊ËÕ«à“ π“¬
μ”∫≈∫“≈ ·≈–‡æ‘Ë¡°Õßª√“∫„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§¢÷ÈπÕ’°
πÕ°®“°π—Èπ ‰¥â∑√ßμ—Èß‚√ß‡√’¬πΩñ°À—¥√“™°“√ ‚¥¬
‡≈◊Õ°‡Õ“∫ÿμ√À≈“π¢â“√“™°“√®“°À—«‡¡◊Õß„À≠à¡“
Õ∫√¡„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ¥â“π°“√ª°§√Õß °“√ Õ∫ «π§¥’
·æàß Õ“≠“ °“√‡¢’¬π§”√âÕß μ√«® ”‡π“Õ√√∂§¥’§«“¡
·≈â«„Àâ√—∫√“™°“√„π∑âÕß∂‘Ëπ¢ÕßμπμàÕ‰ª

Û. ¥â“π°“√§¡π“§¡ ∑√ß®—¥μ—Èß‚√ß‡√’¬π
·ºπ∑’Ë¢÷Èπ  Õπ„Àâ√Ÿâ®—°°“√∑”∂ππÀπ∑“ß ∑—Èß∂ππ„π
‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’·≈–πÕ°‡¡◊Õß ÕÕ° ”√«® “¬
‚∑√‡≈¢√–À«à“ßÀ—«‡¡◊Õß¡≥±≈®“°Õÿ∫≈√“™∏“π’‰ª
™àÕß‡¡Á°·≈–π§√®”ª“»—°¥‘Ï ‡ªìπμâπ

Ù. °“√ª√“∫°∫Øº’∫â“º’∫ÿ≠  ‡¡◊ËÕªïæ.».
ÚÙÙÚ ¡’ºŸâÕ«¥Õâ“ß‡ªìπºŸâ«‘‡»…ª≈ÿ°ªíòπ„Àâª√–™“™π
°√–¥â“ß°√–‡¥◊ËÕßμàÕ·ºàπ¥‘π ́ ÷Ëß‡√’¬° "º’∫â“º’∫ÿ≠" ‡°‘¥
§«“¡ªíòπªÉ«π«ÿàπ«“¬„π‡¢μ°“√ª°§√Õß¢Õß¡≥±≈
Õ’ “πÀ≈“¬‡¡◊Õß ‡™àπ Õÿ∫≈√“™∏“π’ »√’ –‡°… ·≈–
¬‚ ∏√ æ√–Õß§å‰¥â¥”‡π‘π°“√ª√“∫ª√“¡®π ß∫
‡√’¬∫√âÕ¬

ı. °“√®—¥μ—Èß°Õßμ”√«®¿Ÿ∏√ ‰¥â∑√ß¢Õ®—¥
μ—Èß°Õßμ”√«®¿Ÿ∏√¢÷Èπ„π¡≥±≈Õ’ “πª√–®”‡¡◊Õß
Õÿ∫≈√“™∏“π’ ≥ ∫√‘‡«≥ÀπÕß –æ—ß §◊Õ ∫√‘‡«≥
‡Àπ◊Õ«—¥ªÉ“„À≠à («—¥¡À“«π“√“¡) „πªí®®ÿ∫—π

๘๐
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 ในปลายปี	พ.ศ.	๒๔๔๕	น้ันเอง	พระอาจารย์เสาร์

กนฺตสีโล	วัดเลียบ	เมืองอุบลราชธานี	พระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย

วิปัสสนากัมมัฏฐาน			ผู้เป็นอาจารย์ของพระอาจารย์ม่ัน

ภูริทตฺโต	และพระอาจารย์ปัญญาพิศาลเถระ	(ฐิตปญฺูโญ	หนู)

วัดปทุมวนาราม	 กรุงเทพฯ	 คร้ังยังเป็นพระครูอยู่วัดใต้	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี 

ได้พากันออกหาวิเวก	 เดินธุดงค์กัมมัฏฐานจากจังหวัดอุบลราชธานี	 ผ่านมาถึงจังหวัด 

นครพนม	 ปักกลดพักปฏิบัติกัมมัฏฐานอยู่ใต้ต้นโพธ์ิ	 สุดเขตเมืองนครพนมด้านทิศใต้	 เข้าใจ 

ว่าจะเป็นแถวบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลจังหวัดนครพนมในปัจจุบัน	 นับเป็นพระธรรมยุต 

ชุดแรกที�เดินทางมาจังหวัดนครพนม	ได้มีประชาชนชาวบ้านจำานวนมากไปสนทนารับการ 

อบรมเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม	พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (เล่ือง	ภูมิรัตน์)	ข้าหลวงประจำา 

บริเวณธาตุพนมและข้าหลวงประจำาเมืองนครพนมได้ทราบเรื่องนั้น	 จึงไปนมัสการและ 

พบปะสนทนาด้วย	 ในการพบปะสนทนาน้ันพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์	 ได้เรียนช้ีแจงถึง 

ความเป็นมาของตนเอง	 และความเป็นไปของพระสงฆ์สามเณรในจังหวัด	 ถวายให้ 

พระคุณเจ้าท้ังสององค์ได้รับทราบและได้ปรึกษาหารือ	 ขอร้องให้พระคุณท่านท้ังสองช่วย

คิดอ่านแก้ไข	 พร้อมกันน้ันได้เรียนช้ีแจงความประสงค์ของตนถวายให้พระคุณท่านท้ังสอง

ได้รับทราบด้วย

 “กระผมขอโอกาสกราบเรียนนมัสการครูบาอาจารย์	 พวกกระผมมีศรัทธาปะสาทะ 

เต็มท่ีต้องการอยากได้วัดคณะธรรมยุติกนิกายไว้เป็นศรีสง่าคู่บ้านคู่เมืองนครพนมสืบไป 

เกล้ากระผมในนามเจ้าเมืองน้ีซ่ึงเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดนครพนม	 ขอกราบอาราธนา 

นิมนต์ให้ครูบาอาจารย์อยู่เป็นประมุขประธาน	เป็นพ่อแม่ท่ีพ่ึงต่อ	ๆ	ไป”

พ.ศ.๒๔๔๕

พระธรรมยุตมาถึงนครพนมชุดแรก

ท่านเจ้าเมืองนิมนต์ให้อยู่ด้วย
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คำาแนะนำาที่สำาคัญ

ให้คัดเลือกพระเณรชาวนครพนม

ได้อาจารย์เป็นกัลยาณมิตร

มอบถวายตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์เสาร์

	 เม่ือท่านเจ้าเมืองกราบนิมนต์เช่นน้ัน	 พระอาจารย์เสาร์ท่านก็ยิ้ม	 แล้วจึงพูดข้ึน

ว่า	 “ถ้าญาติโยมมีศรัทธาแรงกล้าอย่างน้ันก็ดีแล้ว	 อาตมาขออนุโมทนาสาธุการ	 แต่ทว่า 

ตอนน้ีอาตมายังออกเท่ียวธุดงค์	 อยู่พำานักไม่เป็นท่ี	 ไม่สามารถอยูต่ามท่ีอาราธนานิมนต์ได้ 

เม่ือญาติโยมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าแบบน้ี	 ก็ขอให้ญาติโยมไปเลือกเฟ้นเสาะหา 

พระภิกษุสามเณร	 เป็นตัวแทนมาคัดเอาเฉิพาะผู้ท่ีเฉิลียวฉิลาด	 มีความประพฤติดี	 มีความ 

พอใจ	 และสมัครท่ีจะรับการทำาทัฬหิกรรม	 ญัตติเป็นพระภิกษุสามเณรในธรรมยุติกนิกาย	 

และมีอัธยาศัยท่ีเห็นว่าจะม่ันคงหนักแน่นในพระธรรมวินัย	 แล้วอาตมาจะรับเอาเป็นธุระ 

ช่วยแนะนำาสั่งสอนฝึกฝนอบรมให้จนสำาเร็จแล้วจึงจะส่งกลับมา	 เป็นผู้นำาสร้างวัดสร้าง 

ความเจริญในพระพุทธศาสนาในนครพนมต่อไป”

	 พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์	 ข้าหลวงประจำาจังหวัดนครพนม	 เม่ือได้คำาแนะนำา 

จากพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	และพระปัญญาพิศาล	(ฐิตปญฺูโญ	หนู)	อย่างน้ันแล้ว	จึงได้ 

คัดเลือกพระภิกษุ	 ๔	 รูป	 สามเณรอีก	 ๑	 รูป	 คือ	 พระจันทร์	 เขมิโย,	 พระสา	 อธิคโม, 

พระหอม	 จนฺทสาโร,	 พระสังข์	 รกขิตฺธมฺโม	 และสามเณรจูม	 จันทร์วงศ์	 ซ่ึงเป็นสามเณร 

ติดตามพระจันทร์	 เขมิโย	 มาจากท่าอุเทน	 และนำาภิกษุสามเณรท้ัง	 ๕	 รูปไปมอบถวายตัว 

เป็นศิษย์พระอาจารย์เสาร์	 กนฺตสีโล	 และพระปัญญาพิศาล	 (ฐิตปญฺูโญ	 หนู)	 ขอให้ช่วย 

เอาเป็นธุระแนะนำา	ส่ังสอนฝึกอบรมต่อไป	พระคุณเจ้าท้ังสองก็รับไว้ด้วยความยินดี	รับเอา 

เป็นธุระแนะนำาส่ังสอนข้อวัตรปฏิบัติ	ระเบียบวินัยอันเป็นรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนา
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“เจ้าคุณปู่”

พระเทพสิทธาจารย์ และพระธรรมเจดีย์

พ.ศ. ๒๔๔๖

ญัตติเป็นพระธรรมยุต

พำานักศึกษาอยู่สำานักเดียวกับหลวงปู่มั่น

 พระจันทร์ เขมิโย ท่ีได้รับเลือกเฟ้นเป็นอย่างดีในสมัยน้ัน	ก็คือ	พระเทพสิทธาจารย์ 

ในสมัยต่อมา	หรือท่ีชาวบ้านญาติโยมพากันเรียกขานว่า	“เจ้าคุณปู�” ผู้เป็นผู้ใหญ่	 ผู้เป่ียม 

ไปด้วยความเมตตากรุณาของชาวจังหวัดนครพนมน่ันเอง	 ส่วนสามเณรจูม	 จันทร์วงศ์	 น้ัน

ไซร้มิใช่ผู้อ่ืนไกล	ท่านคือ	พระธรรมเจดีย์ (จูม	พนฺธุโล)	แห่งวัดโพธิสมภรณ์	อุดรธานีน่ันเอง 

ท่านเจ้าคุณองค์น้ี	 ท่านเป็นพระอุปัชฌายาจารย์ท่ีมีลูกศิษย์มากมาย	 ต่างเคารพนับถือ 

ยกย่องท่านว่าเป็นปูชณียบุคคลของชาวอีสานในกาลต่อมา

	 ท่านเจ้าเมืองได้นำาพระจันทร์	 เขมิโย	 ไปถวายตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์เสาร์ 

ท่ียังรออยู่ท่ีพระธาตุพนม	 ท่านพระอาจารย์และคณะได้พำานักอยู่ท่ีธาตุพนมเป็นเวลานาน

พอสมควรแล้ว	 จึงได้พากันเดินทางธุดงค์กลับจังหวัดอุบลราชธานี	 รอนแรมผ่านป่าดงดิบ 

ผืนใหญ่ช่ือดงบังอี�ท่ีแสนลำาเค็ญ	 แล้วเข้าเขตอำานาจเจริญ	 ใช้เวลาร่วมเดือนจึงลุถึงวัดเลียบ 

ในตัวเมืองอุบลราชธานี

	 เม่ือท่านเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว	 คณะท่านเจ้าคุณปู่	 ก็ได้เตรียมตัว 

ซักซ้อมเรียนขานนาคใหม่เพ่ือประกอบพิธีทัฬหิกรรมให้ถูกต้อง	ตลอดจนข้อวัตรปฏิบัติต่าง	ๆ 	 

เป็นเวลา	 ๔	 เดือน	 โดยมีพระอาจารย์เสาร์	 กนฺตสีโล	 และพระอาจารย์ม่ัน	 ภูริทตฺโต	 เป็น 

พระอาจารย์พ่ีเล้ียง	 จนทุกรูปมีความชำานาญ	 และการเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้ว	 พระ 

อาจารย์เสาร์	ก็นำาเจ้าคุณปู่และคณะไปประกอบพิธีทำาทัฬหิกรรมญัตติเป็นพระภิกษุสามเณร

ธรรมยุตโดยสมบูรณ์	 ณ	 พระอุโบสถวัดศรีทอง	 (วัดศรีอุบลรัตนาราม)	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๖
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โดยมีพระสังฆรักขิโต	(พูน)	วัดศรีทอง	เป็นพระอุปัชฌายะ	พระปัญญาพิศาลเถระ	(ฐิตปญฺูโญ	 

หนู)	 คร้ังยังเป็นพระครูอยู่วัดใต้	 เป็นพระกรรมวาจาจารย์	 พระครูประจักษ์อุบลคุณ	 (ญาณ-

ยโส	สุ้ย)	วัดสุปัฏนาราม	เป็นพระอนุสาวนาจารย์	ได้รับฉิายาเดิม	คือ	“เขมิโย”

	 หลังจากอุปสมบทแล้ว	 ท้ังหมดก็พำานักศึกษาอยู่สำานัก วัดเลียบ	 ภายใต้การ

ปกครองดูแลของพระอาจารย์เสาร์	 กนฺตสีโล	 ซ่ึงเจ้าคุณปู่	 ท่านชอบการปฏิบัติทางด้าน

วิปัสสนากัมมัฏฐาน	ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรที่ได้ฝึกหัดอยู่ในสำานักพระอาจารย์ศรีทัศน์  

วัดโพนแก้ว	 อ.ท่าอุเทน	 จ.นครพนม	 ผู้เก่งกล้าสามารถฝึกปฏิบัติจนมีบุญบารมีได้เป็นผู้นำา 

ชาวบ้านก่อสร้างพระธาตุท่าอุเทนข้ึนมา	 เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีได้มาจากการไป 

จาริกบำาเพ็ญสมณธรรมจนถึงเขตประเทศพม่าน้ัน	 เม่ือพระอาจารย์ได้รับคัดเลือกให้มาอยู่ 

ในสำานักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่เช่นน้ี	 จึงเป็นการถูกอัธยาศัยของท่านเป็นอย่างยิ่ง	 หากมี 

ข้อวัตรปฏิบัติใดท่ียังขัดข้อง	 ก็ต้ังใจไต่ถามจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์	พร้อมท้ังเอาใจใส่ฝึกฝน 

ปฏิบัติอย่างจริงจัง	 มีความเจริญก้าวหน้าทางจิตอย่างรวดเร็ว	 อีกท้ังการศึกษาทางด้าน 

ปริยัติธรรมน้ัน	 ท่านก็มิได้ทอดท้ิง	 ยังคงสนใจใฝ่เรียนรู้ในทุกแขนงวิชา	 จนมีความรู้ท้ังด้าน 

ปริยัติและด้านปฏิบัติอย่างแท้จริง	 มีจิตใจม่ันคง	 ไม่หว่ันไหวต่อส่ิงเย้ายวนท้ังหลายท่ีมีมา 

รบกวนสมาธิธรรมของท่านเลย

พระธาตุท่าอุเทน

	 พระธาตุท่าอุเทน	ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดพระธาตุท่าอุเทน	อ.ท่าอุเทน	จ.นครพนม 

เป็นวัดท่ีต้ังอยู่ริมแม่นำ้าโขง	 ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ	 

๒๘	กม.
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ประวัติความเป็นมา

	 ศิลาจารึกหินทรายซ่ึงอยู่ท่ีหน้าประตูด้านตะวันออกริมกำาแพงแก้วข้ัน	 ๓	 จารึก

ด้วยอักษรธรรมและไทยน้อยจำานวน	๒๓	บรรทัด	ความว่า

	 “ท่ีวัดอรัญวาสี	ท่าอุเทน	ศรีสิทธิเดชเดชา	บัดน้ีอาตมาจักเว้าเร่ืองสร้างพระบรมธาตุ	 

พระพุทธศักราช	 ๒๔๕๓	 พระวัสสา	 มีท่านพระครูศรีทัตถ์เป็นเจ้าศรัทธา	 ท่านปรารถนา 

โพธิญาณ	 ในอนาคตกาลภายภาคหน้า	 จึงพาพระสงฆ์และสามเณรท้ังปวง	 บรรดาท่ีเป็น 

สานุศิษย์ของท่าน	 ได้พร้อมกันสร้างพระบรมธาตุองค์น้ี	 เพ่ือให้เป็นท่ีกราบไหว้	และสักการ

บูชาแก่เหล่าเทวดาและคนท้ังหลายท้ังปวง	พวกข้าพเจ้าได้สร้างแต่ปีกุน	เดือน	๓	แรม	๔	คำ่า	 

ได้ขุดขุม	 และก่ออูบมุง	 เดือน	 ๔	 ข้ึน	 ๑๕	 คำ่า	 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	 สมโภชคร้ังหน่ึง	

ต้ังแต่น้ีถึงปีเถาะ	เดือน	๓	แรม	๘	คำ่า	ได้ยกเศวตฉัิตร	๒๔๕๙	วันเสาร์	ปีมะโรง	สร้างกำาแพง 

และถนนจนบริบูรณ์ได้ด่ังคำามักคำาปรารถนาพวกข้าพเจ้า	 แต่พวกข้าพเจ้าสร้างอยู่ภัยพาล 

และคนพาลมาบังเบียด	 ท่านพระครูศรีทัตถ์ท่านบ่โกรธ	 ท่านต้ังต่อโพธิญาณและเมตตา	 

ท่านดี	บ่จาคำาแข็งตอบมารแลพาลฝูงน้ัน	พวกข้าท้ังหลายปรารถนายอดแก้วนีรพาน	อย่ามี

มารและคนพาลมาประจญเหมือนกันชาติน้ี	 ภายนอกมีโยมเซาเป็นอุบาสกผู้มีใจใสศรัทธา 

พร้อมภรรยาและบุตร	และสามเณร	และอุบาสกอุบาสิกา	พ่อแม่ช่าง	พระคำาผง	และคนจีน 

เจ้าพ่อเมือง	 และบ้านนอกท้ังหลายรวมท้ังหมดมาโมทนา	 มีท้ังเงิน	 ท้ังคำา	 ท้ังแก้ว	 เคร่ือง 

ต่าง	ๆ	มีประมาณ	๓๐๕	เส้น	มีพระครูจันทร์เป็นผู้สำาคัญสร้างพระธาตุเป็นท่ีหาคนเจาะรูป 

เจาะลาย	จึงได้ปาลีอยู่ในวัด”
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จดหมายจากนครพนม
อยู่สำานักวัดเลียบนาน ๕ ปี

ถูกสบประมาท

	 ในวันท่ีเข้าพบเจ้าเมืองน้ันเจ้าคุณปู่ได้รับบทเรียนท่ีท่านต้องจำาจนวันตาย	 จาก 

ท่านเจ้าเมืองกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์	 ผู้เป็นข้าหลวงต่างพระองค์ในรัชกาลท่ี	 ๕ 

พระองค์ท่านทอดพระเนตรสำารวจเห็นเจ้าคุณปู่ยังหนุ่มน้อยอยูเ่ช่นน้ัน	 จึงรับส่ังด้วยความ 

ห่วงใยข้ึนว่า	“น้�นะหรือ? พ็ระท้ี่�ที่�านอาจารย์เสาร์จะให�นำาคุณะธรรมยุตไป็ตั�งท้ี่�เมืองนคุรพ็นม

	 จวบจนเวลาล่วงเข้า	 ๘	 ปี	 พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์	 ข้าหลวงประจำาเมือง 

นครพนม	ได้มีหนังสือไปนมัสการ	พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล อีกฉิบับหน่ึงส่งไปกราบทูล 

พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์	 ประจำามณฑิล 

อุบลฯ	เพ่ือขอนิมนต์ตัว	พระภิกษุจันทร์ เขมิโย และคณะกลับไปต้ังสำานักคณะธรรมยุติก- 

นิกายข้ึนท่ีเมืองนครพนม	 พระอาจารย์เสาร์จึงได้นำาเจ้าคุณปู่เข้าพบกรมหลวงสรรพสิทธิ- 

ประสงค์

พระอาจารย์ศรีทัศน์
พระอาจารย์ของเจ้าคุณปู่จันทร์	เขมิโย

เม่ือคร้ังยังเป็นสามเณร
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ดี้ร้ป็ร�างลักุษณะเล็กุบุาง ยังหนุ�มแน�นมากุ จะไม�ที่ำาให�คุร้บุาอาจารย์และวงศ์ธรรมยุต 

ต�องเศร�าหมองเส้ยหายไป็ดี�วยหรือ เพ็ราะป็ระสบุกุารณ์ยังอ�อน หาพ็อท้ี่�จะรักุษาตัวและ 

หม้�คุณะไว�ไดี�ไม� จะไป็ตายเพ็ราะผู้้�หญิง ฉัุนเกุรงว�าจำะเอุ�บู�ต้รีไปท่ำ�เป็นรัีงไก่เสียุก่อุนสิ 

นะซิิ

	 เม่ือถูกสบประมาทเช่นน้ัน	 ท่านเจ้าคุณปู่เล่าว่าท่านยังหนุ่มแน่น	 ต้องส่ันเท้ิมไป 

ด้วยความน้อยใจ	 เสียใจจนถึงกับกล้ันนำ้าตาเอาไว้ไม่อยู่	 ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์พาไปด้วยแล้ว 

อยากจะแทรกแผ่นดินหนีไปให้พ้นในบัดนั้นเลยทีเดียว	 และเพราะคำาพูดอันรุนแรงของ 

เจ้าเมืองในคร้ังน้ันน่ันเอง	 ท่ีทำาให้ท่านยิง่มุมานะมีใจมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะลบคำาสบประมาท 

น้ัน	 ท่านจึงมุ่งศึกษาเล่าเรียนหาความรู้	 บำาเพ็ญสมณธรรมคำ้าตน	 จนครองเพศบรรพชิต 

ได้ดิบได้ดีสืบต่อมา

	 ส่วนท่านพระอาจารย์เสาร์ได้ฟังท่านเจ้าเมืองตรัสดังน้ันแล้ว	ท่านเพียงแต่ยิ้ม	แล้ว

จึงถวายพระพรเล่าถึงปฏิปทา	 จรรยามารยาท	 และความหนักแน่นในพระธรรมวินัยของ 

ลูกศิษย์ให้ทราบทุกส่ิงทุกประการ	 หลังจากได้ฟังคำาบอกเล่าดังน้ันแล้ว	 ท่านเจ้าเมืองก็ทรง 

อนุญาตให้เจ้าคุณปู่และคณะเดินทางกลับไปนครพนม	 พร้อมกับทรงออกหนังสือรับรองเป็น 

การอำานวยความสะดวกในการเดินทางให้หนึ่งฉิบับ	 มีใจความว่า	 “ให�นายอำาเภอ กุำานัน  

ผู้้�ใหญ�บุ�าน ในเส�นที่างที่้�เดีินผู้�าน ให�จัดีคุนตามส�งตลอดีที่าง พ็ร�อมที่ั�งให�จัดีที่้�พ็ักุแล 

ภัตตาหารถ้วายดี�วย” คณะของเจ้าคุณปู่ใช้เวลาเดินทางรอนแรมมาเป็นเวลา	๒๑	 วัน	 จึงได้ 

ลุถึงเขตเมืองนครพนม	 ท่านเจ้าเมืองนครพนมก็จัดขบวนออกไปต้อนรับ	 แห่แหนเข้าเมือง 

นิมนต์ให้พักอาศัยอยู่	ณ	วัดศรีขุนเมือง	(วัดศรีเทพประดิษฐาราม)

	 ท่านเจ้าคุณปู่ได้ปลูกสร้างความเจริญในพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์ธรรมยุต 

นครพนมต้ังแต่บัดน้ันมา	จวบจนเจ้าคุณปู่ได้มรณะภาพเม่ือวันท่ี	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๑๖	ขณะ 

ดำารงสมณศักด์ิเป็นพระเทพสิทธาจารย์	 เจ้าคณะจังหวัดนครพนมฝ่ายธรรมยุต	 สมตามเจต 

จำานงของทุกฝ่าย

 นี�คือปฏิปทาอีกอย่างหนึ�งของท่านพระอาจารย์เสาร์ ซึ�งนอกจากการมุ่งปฏิบัติ 

ธรรมกัมมัฏฐานแล้ว ท่านยังส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาภาคปริยัติธรรมด้วย เพราะเป็น 

ธรรมที�เกี�ยวเนื�องกัน จะขาดเสียเลยซึ�งอย่างใดอย่างหนึ�งนั�นไม่ได้ ท่านจึงได้สนับสนุน 

ส่งเสริมเป็นอย่างดี
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กลับเยี่ยมคำาบง

หล่อพระพุทธรูป

	 ผู้เฒ่่าชาวบ้านคำาบง	(บ้านเกิดพระอาจารย์ม่ัน	ภูริทตฺโต)	เล่าว่า	เม่ือท่านหลวงปู่ 

ม่ัน	ได้ออกจากภูหล่น	ท่านได้เดินธุดงค์กับพระอาจารย์ของท่าน	(คือท่านพระอาจารย์เสาร์) 

ไปทางฝ่ังลาว	แถบฟากซ้ายแม่นำ้าโขง	ได้เล่าต่ออีกว่าภายหลังจากกลับจากไปธุดงค์	ท่านได้ 

นำาทอง	 ของเก่าแก่หลายอย่างจากทางฝั่งลาวและไทย	 มาหลอมรวมกัน	 หล่อเป็น 

พระพุทธรูปได้	 ๒	 องค์	 ท่ีสถานท่ีช่ือกุดเม็ก	 โดยทำาเตาหลอม	 เททองหล่อพระด้วยตัวของ 

ท่านเอง	 ซ่ึงเก่ียวกับเร่ืองน้ีมีบางท่านก็ว่า	 ท่านหลวงปู่ม่ันร่วมกับพระอาจารย์ของท่าน	 ได้ 

ช่วยกันหล่อพระพุทธรูปให้ชาวบ้านคำาบงไว้ท่านละองค์	 องค์ใหญ่น้ันเป็นของพระอาจารย์ 

ท่านหล่อ	 อีกองค์ท่ีเล็กกว่าน้ันเป็นฝีมือของท่านหล่อเอง	 ซ่ึงพระพุทธรูปสององค์น้ีเป็น 

ทองสัมฤทธ์ิ	ขนาดหน้าตักราว	๗	-	๙	น้ิว	ข้าพเจ้าคาดไม่ถึงว่าจะมีนำ้าหนักมากมายจนเกือบ 

ยกไม่ขึ้นปานนี้	 ต่อเมื่อได้ยกพิจารณาดูอย่างละเอียดใกล้ชิดแล้ว	 จึงได้ทราบว่าเป็น 

พระพุทธรูปท่ีหล่อตันท้ังองค์	 จะมีกลวงนิดหน่อยก็ตรงส่วนฐานของพระพุทธรูปเท่าน้ันเอง 

พระพุทธรูป	 ๒	 องค์น้ี	 ชาวบ้านคำาบงและพระสงฆ์ท้ังหลาย	 พากันเคารพหวงแหนมาก 

โดยได้เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยมาจนถึงทุกวันน้ี
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พ.ศ. ๒๔๔๙ - พ.ศ. ๒๔๕๘

สืบค้นหาประวัติไม่ได้

	 ประวัติท่านพระอาจารย์เสาร์	 ณ	 ห้วงเวลาต่อจากน้ีไปอีกประมาณ	 ๑๐	 ปี	 (ถึง

	พ.ศ.	๒๔๕๘)	ได้ขาดหายไป	ไม่มีปรากฏหลักฐานในท่ีใดให้สืบค้น	 เพ่ือสืบสานให้เร่ืองราว

ได้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 จึงขอนำาข้อความในประวัติของหลวงปู่ม่ันท่ีเก่ียวเน่ืองในปี	 พ.ศ.	

๒๔๕๘	มาดำาเนินเร่ืองต่อไป	ดังน้ี...
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พ.ศ. ๒๔๕๘

หลวงปู่มั่นโปรดโยมมารดา

พ.ศ. ๒๔๕๙
ถำ้าจำาปา ภูผากูด

ท่านอยู่ยาวนานร่วม ๕ ปี

	 ท่านหลวงปู่ม่ันน้ัน	 ท่านมีความกตัญญููกตเวทีต่อบุพการีของท่านเป็นอย่างสูงยิง่ 

หลังจากท่านได้ช้ีแนะแนวธรรมบางประการแก่ครูอาจารย์ของท่านแล้ว	 (รายละเอียดมี 

แจ้งอยู่ในหนังสือประวัติหลวงปู่ม่ัน)	 ท่านยังไม่ลืมท่ีจะกลับบ้านคำาบงบ้านเกิดของท่าน	 ซ่ึง 

ได้ต้ังใจไว้ว่าท่านจะโปรดโยมมารดาด้วยธรรมท้ังหลายท่ีรู้มาแล้ว	 ยังความปิติยินดีแก่โยม 

มารดาของท่านเป็นยิ่งนัก	ท่านได้เล่าถึงการธุดงค์	บุกป่า	ฝ่าเขา	เข้าเถ่ือนถำ้า	ผจญภยันตราย 

นานับประการ	ท้ังในประเทศและออกนอกประเทศไปทางพม่า	ข้ามไปทางดินแดนประเทศ 

ลาว	 ตลอดกระท่ังแม้การพากเพียรปฏิบัติ	 จนได้รับแสงสว่างอันสมควรแห่งธรรมท่ีสุด 

ประเสริฐเลิศลำ้าน้ี

	 และท่านก็เทศน์โปรดโยมมารดา	 ช้ีแนะให้เห็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์	 ซ่ึงโยม

มารดาจันทร์มีความยินดีเป็นยิง่นัก	 เกิดมีศรัทธาอย่างแรงกล้าได้ลาลูกหลานออกบวชเป็นชี 

โดยมีท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นผู้บวชให้	 ซ่ึงบางท่านว่าบวชท่ีบ้านคำาบง	 บางท่านกล่าวว่า 

ได้ติดตามไปบวชชีท่ีภูผากูด	คำาชะอี

	 พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 ท่านพระอาจารย์เสาร์	 พำานักจำาพรรษาอยู่ท่ีถำ้าภูผากูด	 ต.หนองสูง	 

อ.คำาชะอี	 จ.นครพนม	 (ปัจจุบันน้ีข้ึนกับจังหวัดมุกดาหาร)	 ภูผากูดเป็นภูเขาขนาดกลาง 

ลูกหน่ึงในหมู่เทือกเขาแถบน้ี	สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากในหมู่บ้าน	ต.หนองสูง	อ.คำาชะอี	 

ต้ังอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉีิยงใต้	 ราว	 ๕	 ก.ม.	 เท่าน้ัน	 โดยแยกเข้าทางบ้านคันแท	 

ต.หนองสูง	 อ.คำาชะอี	 เดินลัดตัดทุ่งนาไปถึงเชิงเขามีป่าโปร่งเป็นท่ีพักสงฆ์มีนามว่า	 วัดถำ�า 

จำาปากันตสีลาวาส มองข้ึนไปตามไหล่เขาจะเห็นจุดท่ีเป็นเพิงผาน้ีอยู่สูงข้ึนไปพอประมาณ
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๙๔

ถึงเชิงเขาเป็นท่ีต้ังวัดถำ้าจำาปากันตสีลาวาส	บ.คับแท	อ.หนองสูง	จ.มุกดาหาร

บนภู...	คือถำ้าจำาปา	มีศาลาเก่า	สีสะดุดตา
สร้างต้ังแต่คร้ังสมัยท่านพระอาจารย์เสาร์มาจำาพรรษา
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μ√ß°≈“ß∂ÌÈ“‡ªìπ »“≈“ ¡≥∏√√¡¡—ß§≈“
¡’ªÑ“¬®“√÷°¢âÕ§«“¡ "æ√–æÿ∑∏»—°√“™
ÚÙˆÚ ®ÿ≈»—°√“™ ÒÚ¯Ò √—μπ‚° ‘π∑√å
»° ÒÛ¯ ∂ÌÈ“∏√√¡ ¿“§–»“≈“ ¡≥
∏√√¡¡—ß§≈“ ‡ªìπ∑’Ë ‡®√‘≠ ¡∂–
«‘ªí  π“°—¡¡—Ø∞“π, ∑à“πæ√–§√Ÿ
°—πμ ’‚√‡ “√å·≈–¿‘°…ÿ∑“¬° Õÿ∫“ °
Õÿ∫“ ‘°“ æ√âÕ¡°—π¡’»√—∑∏“  √â“ß»“≈“
·≈·ªß∂ÌÈ“„πªï¡–·¡ ‡¥◊Õπ Ù Õ—μ∂“¬–
À‘μ“¬–   ÿ¢“¬–  ¢Õ„Àâ¢â“æ‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬
æâπ®“°Õ“ «–∑—Èßª«ß
§√Ÿ‡¢◊ËÕπ  ‡∑æ ÿ√‘¬– ºŸâ√®π“≈“¬œ"

๙๕

ตรงกลางถำ้าเป็นศาลาสมณธรรมมังคลา	มีป้ายจารึกข้อความ	“พ็ระพุ็ที่ธศักุราช ๒๔๒๒ จุลศักุราช ๑๒๘๑  
รัตนโกุสินที่ร์ศกุ ๑๓๘ ถ้ำ�าธรรมสภาคุะศาลาสมณธรรมมังคุลา เป็็นที่้�เจริญสมถ้ะวิป็่สสนากุัมมัฏิฐาน,  
ที่�านพ็ระคุร้กัุนตส้โรเสาร์ และภิกุษุที่ายกุ อุบุาสกุ อุบุาสิกุา พ็ร�อมกัุนม้ศรัที่ธาสร�างศาลาแลแป็งถ้ำ�าในปี็
มะแม เดืีอน ๔  อัตถ้ายะ ทิี่ตวยะ สุขายะ ขอให�ข�าพ็เจ�าทัี่�งหลายพ็�นจากุอาสวะทัี่�งป็วง คุร้เขื�อน เที่พ็สุริยะ  
ผู้้�รจนาลายฯ”
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๙๖

คุณปู�กำานัน มหาปาน แสนสุข บ.หนองสูง	อำาชะอี	อายุ	๙๕	ปี	(ถ่ายเมื่อวันที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๔๐)
ท่านเคยบวชเป็นสามเณรอยู่กับพระอาจารย์เสาร์ที่ภูผากูด	ทั้งยังได้ช่วยพระอาจารย์เสาร์สร้างพระพุทธรูป	 

“พระศรีสุพลพุทธเวก”	ด้วย	และได้ติดตามพระอาจารย์ไปทางคำาชะอี-สกลนคร-ม่วงไข่-พรรณานิคม-วาริชภูมิ-
อุดรธานี-นครพนม	ฯลฯ	อีกหลายปี	จึงได้กราบลาท่านกลับมาบ้านเกิด

ไกลออกไปลบตา	ด้านซ้ายมือของศาลา	คือถำ้าแม่ขาว	
ท่ีเช่ือกันว่าเป็นท่ีพำานักของแม่ชีจันทร์ผู้เป็นโยมมารดาของหลวงปู่ม่ัน

มีข้อความจารึกไว้ข้างผนังถำ้าดังน้ี...	
“พระพุทธศักราช	๒๔๖๓	ปีวอก	โทศก	เดือน	๒	แรม	๘	คำ่า	วันจันทร์	พระครูกันตสีโล	(เสาร์)	เป็นต้น	และภิกษุ	

สามเณร	ทายก	พร้อมกันก่อสร้างพระศรีสุพลพุทธวิเวก	และรอยพระบาท...”
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∂—¥‰ª¥â“π¢«“¢Õß»“≈“ ‡ªìπ∑’Ëª√–¥‘…∞“π
æ√–»√’ ÿæ≈æÿ∑∏«‘‡«° ‡ªìπæ√–æÿ∑∏√ŸªªŸπªíôπ

¢π“¥„À≠à∑’Ëæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å‡ªìπºŸâπ”„π°“√ √â“ß

๙๗



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๙๘

มีทางวกวนข้ึนไปถึงข้างบน	 ซ่ึงมีลานตรงกลางโล่ง	 ๆ	 เป็นหลืบถำ้าใต้ชะง่อนเพิงผา	 ถ่ายเท 

อากาศได้ดี	 มีช่ือเรียกว่า	 “ถำ�าจำาปา” มีศาลาไม้ยกพ้ืนสูงเพียงเอว	 สร้างข้ึนใต้เพิงผาน้ีช่ือ	 

“ศาลาธรรมสภามังคลา” ห่างออกไปทางขวามือจะเป็นถำ้าลักษณะเดียวกันแต่เล็กกว่า 

เรียก	“ถำ�าแม่ขาว” (แม่ขาว	 คือ	 แม่ชี)	 ว่ากันว่าเป็นท่ีพักของแม่ชีจันทร์	 ผู้เป็นมารดาของ 

ท่านหลวงปู่ม่ันน่ันเอง	 ส่วนถัดไปทางซ้ายมือจะมีพระพุทธรูปใหญ่ปูนป้ันประดิษฐานบน 

แท่นหินและปูน	 หันหลังพิงหน้าผา	 ตำ่าลงมาตรงแท่นข้างซ้ายมีรอยพระพุทธบาทจำาลองอยู ่

ด้วย	 เลยไปอีกเป็นเนินขวางทางเดินต้องปีนบันไดข้ึนไปใต้เพิงผาเป็นท่ีน่ังภาวนาพิจารณา 

ธรรม	สภาพป่าเป็นป่าโปร่งไม่เป็นดงทึบมากนัก	มีป่าไผ่	ไม้เต็ง	ไม้รัง	ไม้แดง	ไม้มะค่าอยู่

	 ด้วยความรอบรู้ชำานาญชีวิตป่า	 ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้หาสถานท่ีพอเหมาะสม 

ถำ้าท่ีพักก็อยู่ไม่สูงจนเกินไป	 ป่าก็โปร่งดีไม่ทึบอับช้ืน	 ข้างล่างมีลำาธารนำ้าไหลผ่าน	 สมัยก่อน 

น้ันพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าว่า	 แถวน้ีเต็มไปด้วยเสือ	 ส่งเสียงหยอกล้อกันเพ่นพ่าน	 ทำาให้ 

พระเณรต้องหม่ันเร่งภาวนาจิตอย่างยิง่ยวด	 ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเองเป็นท่ีท่ีท่านพระอาจารย์เสาร์ 

ได้เลือกพำานักอยู่ท่ามกลางแมกไม้สัตว์ป่าอย่างสงบยาวนานร่วม	๕	ปี

	 อยูม่าวันหน่ึง	 ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้ทราบถึงวาระจิตท่านหลวงปู่ม่ัน	 ว่าได้ 

เดินทางติดตามมาหาท่าน	 และจวนจะถึงภูผากูดน่ีแล้ว	 ท่านก็ได้เตรียมตัวคอยรับศิษย์รัก 

ท่ีจากกันมานานอย่างยินดียิ่ง	 เม่ือท่านหลวงปู่ม่ันเดินทางมาถึง	 ได้ผ่านลำาธารก่อนข้ึนถำ้า 

เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์เสาร์ทันที	 ท้ังสององค์ท่านได้สนทนาปราศรัยไต่ถามทุกข์สุข 

ซึ่งกันและกันสมกับที่ได้จากกันไปเป็นเวลานาน	 แล้วท่านพระอาจารย์เสาร์ก็ได้ให้ท่าน 

หลวงปู่ม่ันพำานักจำาพรรษาอยู่ด้วยกัน	 ซ่ึงตลอดพรรษาน้ีท้ังสององค์ท่านก็ได้ปรึกษาสนทนา 

ธรรมปฏิบัติร่วมกันแทบทุกวัน

	 ความละเอียดตอนน้ีท่านหลวงพ่อวิริยังค์	สิรินธโร	เขียนถึงในประวัติพระอาจารย์ 

ม่ัน	ภูริทตฺโต	ว่า	“อยู่มาวันหน่ึงท่านหลวงปู่ม่ันเห็นว่าเป็นโอกาสดีจึงเอ่ยข้ึนว่่า	ที่�านอาจารย์

ไดี�พิ็จารณาอริยสัจธรรมหรือไม� ?
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	 ท่านพระอาจารย์เสาร์ตอบว่า		 ‘เราก็ุไดี�พิ็จารณาเหมือนกัุน’

 ท่านหลวงปู่ม่ันถามต่อ	 ‘ไดี�ผู้ลเป็็นอย�างไรบุ�าง ?’

	 ท่านพระอาจารย์เสาร์		 ‘ไดี�ผู้ลเหมือนกัุน แต�มันไม�ชัดีเจน’

	 ท่านหลวงปู่ม่ัน	 	 ‘เพ็ราะเหตุอะไรคุรับุ ?’

	 ท่านพระอาจารย์เสาร์	 ‘เราไดี�พ็ยายามอย้� คืุอ พ็ยายามพิ็จารณาถ่้งคุวามแกุ� 

คุวามตาย แต�ว�าบุางคุราวมันก็ุแจ�มแจ�ง และบุางคุราวมันก็ุไม�แจ�มแจ�ง’

 ท่านหลวงปู่ม่ัน	 ‘ถ้�าเช�นนั�น คุงม้เรื�องอะไรเป็็นเคุรื�องห�วงอย้� หรือกุระมัง?’

	 ท่านพระอาจารย์เสาร์	‘เราพ็ยายามพิ็จารณาอย้�เหมือนกัุน แต�ก็ุหาสิ�งขัดีข�อง 

ไม�ไดี� คุวามจริงคุวามสว�างของดีวงจิตก็ุป็กุติด้ีอย้� แม�มันจะด้ีบุ�าง ไม�ด้ีบุ�าง มันก็ุเป็็นธรรมดีา

ของสมาธิ แต�ว�าเมื�อจิตพิ็จารณาท้ี่ไร ร้�ส่กุว�าไม�กุ�าวไป็’

 ท่านหลวงปู่ม่ัน	 ‘กุระผู้มคิุดีว�าคุงม้อะไรเป็็นเคุรื�องห�วง?’

 ท่านพระอาจารย์เสาร์	‘และเธอร้�ไหมว�า เราม้อะไรเป็็นเคุรื�องห�วง?’

	 ท่านหลวงปู่ม่ันเห็นเป็นโอกาสท่ีจะถวายความรู้คร้ังอยู่ท่ีถำ้าสาริกาโน้น	 ท่ีท่านได้ 

ทราบวาระจิตของท่านพระอาจารย์เสาร์	 ‘ที่�านอาจารย์คุงห�วงเรื�องกุารป็รารถ้นา พ็ระ

ป่็จเจกุโพ็ธิ กุระมังคุรับุ’

 ท่านพระอาจารย์เสาร์	‘แน�ท้ี่เด้ียว ! ในจิตใจเราตั�งอย้�ว�า จะขอให�ร้�ธรรมเอง 

โดียมิต�องให�ใคุรมาแนะนำาหรือบุอกุให� และมันก็ุตั�งอย้�ในใจของเรามาตลอดี’

	 เม่ือได้ฟังเช่นน้ีท่านหลวงปู่ม่ันจึงกราบขอโอกาส	 แล้วได้บอกกับพระอาจารย์

เสาร์ว่า

	 ท่านหลวงปู่ม่ัน	 ‘ขอให้ท่านอาจารย์อย่าเป็นห่วงเลย ขอให้พิจารณาอริยสัจ 

เพื�อความพ้นทุกข์เสียแต่ในชาตินี�เถิด เพราะกระผมเองก็ปรารถนาพระโพธิญาณและ 

กระผมก็ได้ละความปรารถนานั�นไปแล้ว เนื�องด้วยการท่องเที�ยวในสังสารวัฏนี�มันนาน 

เหลือเกิน’
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	 ในวันน้ันท่านพระอาจารย์เสาร์ต้องประหลาดใจ	 ท่ีศิษย์ของท่านได้ล่วงรู้ถึงความ 

จริงอันปรากฏมีอยู่	 ณ	 ส่วนลึกท่ีสุดในใจของท่าน	 ซ่ึงเร่ืองน้ีท่านเองไม่เคยปริปากบอกใคร 

เลยแม้แต่น้อย	ฉิะน้ัน	จึงทำาให้ท่านรู้สึกว่า	ศิษย์ของท่าน คือ ท่านหลวงปู�มั�น นี�ต้องมีความ 

ดี ความจริง ความชัดเจนในใจอย่างแน่นอน !

	 อยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์เสาร์นั่งอยู่ที่สงัดเฉิพาะองค์เดียว	 ท่านเริ่มการ 

พิจารณาถึงอริยสัจ	 ได้รู้	 ได้เห็นตามความเป็นจริงน้ัน	 และในวันน้ันท่านก็ตัดเสียซ่ึงความ 

สงสัยได้อย่างเด็ดขาด	พอจวนจะถึงกาลปวารณาออกพรรษา	ท่านก็ได้ทราบชัดถึงความเป็น

จริงทุกประการ	ท่านจึงได้บอกกับท่านหลวงปู่ม่ันว่า

	 ท่านพระอาจารย์เสาร์	 “เราไดี�เลิกุกุารป็รารถ้นาพ็ระป่็จเจกุโพ็ธิแล�ว และเราก็ุไดี�

เห็นธรรมตามคุวามเป็็นจริงแล�ว !”

 ท่านหลวงปู่ม่ัน	ได้ยินดังน้ัน	ก็เกิดปิติเป็นอย่างมาก	และได้ทราบวาระจิตว่า

 “พระอาจารย์พบทางวิมุตติแน่แล้วในอัตภาพนี�”

 ซ่ึงเร่ืองน้ี	 ท่านหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด	 อุดรธานี 

ได้แต่งไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์ม่ัน	ภูริทตฺตเถระ	เช่นกันว่า...

	 ‘ที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ เดีิมที่้ที่�านเคุยป็รารถ้นาเป็็นพ็ระป็่จเจกุพ็ุที่ธเจ�า [ซึ่่�ง 

กุารจะบุรรลุ สำาเร็จเป็็นพ็ระป็่จเจกุพ็ุที่ธเจ�าไดี�นั�น จำาต�องบุำาเพ็็ญบุารม้ ที่�องเที่้�ยวเกุิดี  

แกุ� เจ็บุ ตาย อย้�ในวัฏิสงสาร รับุทีุ่กุข์ที่รมานในภพ็ชาติต�าง ๆ ต�อไป็อ้กุหลายกุัป็หลาย 

กุัลป็์] เวลาออกุบุำาเพ็็ญเข�มข�นพ็อเร�งคุวามเพ็้ยรเข�ามากุ ๆ ใจกุ็ร้�ส่กุป็ระหวัดี ๆ ถ้่งคุวาม 

ป็รารถ้นาเดีิมเพ็ื�อคุวามเป็็นพ็ระป็่จเจกุพ็ุที่ธเจ�า แสดีงออกุเป็็นเชิงอาลัยเส้ยดีายคุวาม 

เป็็นพ็ระป็่จเจกุพ็ุที่ธเจ�า ยังไม�อยากุนิพ็พ็านในชาติน้� ที่�านเห็นว�าเป็็นอุป็สรรคุต�อคุวาม

พบวิมุตติแน่แล้ว

ปรารถนาพระปัจเจกพุทธเจ้า



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๑๐๑

เพ้็ยรเพื็�อคุวามร้�แจ�งเห็นจริงซ่ึ่�งพ็ระนิพ็พ็านในชาติป่็จจุบัุนน้� ที่�านเลยอธิษฐานของดีจากุ 

คุวามป็รารถ้นาเดิีมนั�นเส้ย และขอป็ระมวลมาเพื็�อคุวามร้�แจ�งซ่ึ่�งพ็ระนิพ็พ็านในชาติน้� ไม� 

ขอเกุิดีมารับุคุวามทีุ่กุข์ที่รมานบุำาเพ็็ญบุุญญาบุารม้ในภพ็ชาติต�าง ๆ เพ็ื�อคุวามเป็็นพ็ระ 

ป่็จเจกุพุ็ที่ธเจ�าอ้กุต�อไป็ พ็อที่�านป็ล�อยวางของดีจากุคุวามป็รารถ้นาเดิีมแล�วนั�น กุารบุำาเพ็็ญ

เพ็้ยรร้�ส่กุไดี�รับุคุวามสะดีวกุแลเห็นผู้ลไป็โดียลำาดีับุ ไม�ม้อารมณ์เคุรื�องเกุาะเกุ้�ยวคุ�างคุา 

เหมือนแต�กุ�อน สุดีที่�ายที่�านก็ุบุรรลุถ่้งแดีนแห�งคุวามเกุษม ดัีงใจหมาย”

 ท่านหลวงตาพระมหาบัว	เขียนเล่าไว้ต่อไปอีกว่า...

นั่งสมาธิตัวลอย

 “พ็ระอาจารย์เสาร์ ที่�านม้แป็ลกุอย้�อย�าง คุือ เวลาที่้�ที่�านเข�าที่้�นั�งสมาธิ ตัวของ 

ที่�านชอบุลอยข่�นเหนือพ็ื�นเสมอ ๆ บุางคุรั�งตัวที่�านลองส้งข่�นผู้ิดีสังเกุตจนถ้่งกุับุที่�านเอง 

เกุิดีคุวามแป็ลกุใจในขณะนั�นว�า ตัวที่�านน�าจะลอยข่�นจากุพ็ื�นเป็็นแน�แที่� เลยเผู้ลอลืมตา 

ข่�นดี้ตัวเองว�าใช�ลอยข่�นจริง ๆ หรือไม� พ็อลืมตาดี้เที่�านั�น กุ็ป็รากุฏิว�าตัวที่�านตกุว้บุลงมา 

กุ�นกุระแที่กุพ็ื�นดีังป็่งใหญ� ต�องเจ็บุเอวอย้�หลายวัน เพ็ราะตัวที่�านลอยข่�นส้งจากุพ็ื�นจริง ๆ  

ในขณะที่้�ที่�านลืมตาดี้ตัวเองนั�น จิตไดี�ถ้อนออกุจากุสมาธิ จ่งไม�ม้สติยับุยั�งไว�บุ�าง ที่ำาให� 

ที่�านตกุลงส้�พ็ื�นอย�างแรง ในคุราวต�อไป็ที่�านจ่งหาอุบุาย เวลาที่�านนั�งสมาธิพ็อร้�ส่กุตัวลอย 

ข่�นจากุพ็ื�น ที่�านพ็ยายามตั�งสติ ให�อย้�ในองคุ์ของสมาธิแล�วคุ�อย ๆ ลืมตาดี้ตัวเองกุ็ 

ป็ระจักุษ์ว�าตัวที่�านไดี�ลอยข่�นจริง ๆ  แต�คุราวน้�ไม�ไดี�ตกุว้บุลงส้�พ็ื�นเหมือนคุราวแรกุ เพ็ราะ 

ที่�านตั�งสติคุอยป็ระคุองจิตให�อย้�ในองคุ์สมาธิ ที่�านจ่งร้�เรื�องของที่�านไดี�ดี้

ลอยตัวหยิบของใต้หลังคา

 ที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ที่�านเป็็นผู้้�ที่้�ม้คุวามละเอ้ยดีถ้้�ถ้�วนล่กุซึ่่�งอย้�มากุ แม�ที่�าน 

จะเห็นดี�วยตาแล�วว�าตัวที่�านลอยไดี� แต�ที่�านกุ็ยังไม�แน�ใจ ที่�านจ่งคุิดีวิธ้พ็ิส้จน์ไดี�โดียนำา 

เอาวัตถุ้ชิ�นเล็กุ ๆ  ข่�นไป็เหน็บุไว�ใต�หญ�าคุามุงกุุฏิิ แล�วกุลับุมาที่ำาสมาธิ จนพ็อจิตสงบุ และ 

ตัวเริ�มลอยข่�นไป็อ้กุ ที่�านพ็ยายามป็ระคุองจิตให�ตั�งมั�นอย้�ในสมาธิ เพ็ื�อตัวจะไดี�ลอยข่�น



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๑๐๒

ไป็จนถ่้งวัตถุ้เคุรื�องหมายท้ี่�นำาไป็เหน็บุไว� แล�วคุ�อย ๆ เอื�อมมือจับุดี�วยคุวามม้สติ ด่ีงเอาวัตถุ้ 

นั�นติดีมือลงมาโดียที่างสมาธิภาวนา คืุอ พ็อหยิบุไดี�วัตถุ้นั�นแล�วก็ุคุ�อย ๆ ถ้อนจิตออกุจากุ 

สมาธิ เพื็�อกุายจะไดี�คุ�อย ๆ ลงมาจนถ่้งพื็�นอย�างป็ลอดีภัย แต�ไม�ถ่้งกัุบุให�จิตถ้อนออกุจากุ 

สมาธิจริง ๆ เมื�อที่�านไดี�ที่ดีลองจนเป็็นท้ี่�แน�ใจแล�ว ที่��านจ่งเชื�อตัวเองว�าตัวของที่�านลอยข่�น 

ไดี�จริงในเวลาเข�าสมาธิในบุางคุรั�ง แต�มิไดี�ลอยข่�นเสมอไป็”

นี�เป็นจริตนิสัยแห่งจิตอย่างหนึ�งของท่านพระอาจารย์เสาร์

เย่ียงอย่างพระอาจารย์

ท่านปฏิบัติพระอาจารย์เสาร์เหมือนท่านเป็นพระนวกะ

 ในระยะน้ันท่านหลวงปู่ม่ัน	 ได้พรรษาท่ี	๒๖	 ท่านได้ปฏิบัติท่านพระอาจารย์เสาร์ 

เหมือนกับท่่านเป็นพระใหม่	 คือ	 ปฏิบัติต้ังแต่การล้างบาตร	 ซักจีวร	 ปูท่ีนอน	 ตักนำ้า	 ถวาย 

สรง	ถูหลังให้ทุกประการ	แม้ท่านพระอาจารย์เสาร์จะห้ามอย่างไรก็ตาม	ท่านก็ยังปฏิบัติต่อ 

โดยมิได้มีอาการแข็งกระด้างแต่ประการใด	 น่ีคือ	เยี่ยงอย่างของพ่อแม่ครูบาอาจารย์	ท่านมี 

ความกตัญญููรู้คุณพระผู้เป็นอาจารย์	 ส่วนท่านพระอาจารย์เสาร์ก็ยอมรับฟังคำาแนะนำาจาก 

ศิษย์ด้วยความต้ังอกต้ังใจ	 ไม่มีทิฐิถือตนเองเป็นอาจารย์เลย	 คุณธรรมของพระบูรพาจารย์ 

ท้ังสองท่านช่างประเสริฐยิง่

โยมแม่ชีจันทร์

ท่านติดตามมาอยู่ภูผากูด

	 ก่อนเข้าพรรษาในปีน้ี	 ก็ปรากฏว่า	มารดาของท่านหลวงปู่ม่ัน	 ซ่ึงกระหายต่อการ 

ปฏิบัติธรรมอยู่มิวาย	 ท่านจึงอุตส่าห์เดินทางมา	 ล้มลุกคลุกคลาน	 ไปตามวิบากของคนแก่ 

คนเฒ่่า	ติดตามมาจนถึง	ถำ้าจำาปา	บนภูผากูด	เพ่ือศึกษาอบรมตนให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะ 

ปฏิบัติ	เม่ือมาถึงถำ้า	ท่านพระอาจารย์เสาร์	จึงได้กำาหนดบวชชีให้อยู่ปฏิบัติ	ณ	ถำ้าบนภูผากูด 

น้ี	 โดยท่านได้จับจองท่ีเง้ือมผาแถบน้ันแห่งหน่ึง	 เรียกถำ�าแม่ขาว	 เป็นท่ีปฏิบัติธรรม	 มารดา
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ของท่านหลวงปู่ม่ัน	 ท่านมีจิตใจม่ันคงเด็ดขาดแม้จะอยูใ่นวัยของสังขารร่วงโรยก็ตาม	 แต่ 

จิตภายในของท่านหาได้เส่ือมถอยไปตามสังขารไม่	 กลับมีความแจ่มใสเบิกบานเป็นอย่างยิ่ง 

ถ้าแม้จิตใจไม่แน่วแน่จริงคงไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคนำาพาสังขารของท่าน	 ผ่านป่าผ่านดง 

ท่ีมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน	อีกท้ังต้องผ่านเส้นทางสัตว์ป่า	จำาพวกช้าง	เสือ	หมี	งู	ตะขาบป่า 

มาได้แน่	 ด้วยจิตใจท่ีแจ่มใส	 ม่ันคง	 สงบ	 เยือกเย็นน้ี	 เป็นผลในการภาวนาของแม่ชีจันทร์	 

ผู้เป็นมารดาของท่านหลวงปู่ม่ันเป็นอย่างมาก	 การปฏิบัติของท่านก้าวหน้ามาก	 ท่านแม่ชี 

จันทร์ท่านได้เร่งความเพียรเป็นยิง่ยวด	 ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน	 หรือกลางคืนอยู่	 ณ	 ภูผากูด 

แห่งน้ีเอง	 นับว่าเป็นวาสนาของท่านแม่ชีจันทร์ท่ีมีท่านพระอาจารย์เสาร์	 ท่านหลวงปู่ม่ัน	 

จำาพรรษาให้การแนะนำา	และอุบายธรรม

พระอาจารย์สิงห์หายป่วยแล้วก็ตามมาพบกัน

	 สำาหรับท่านพระอาจารย์สิงห์	 ขนฺตยาคโม	 ก็ออกติดตามท่านหลวงปู่ม่ันมาติด	 ๆ 

แต่ทว่าพอตอนก่อนจะถึง	ภูผากูด	ก็เกิดมีอันเจ็บเป็นไข้เสียก่อน	จึงได้เดินทางกลับไปรักษา 

ตัวอยู่ท่ีเมืองอุบลฯ	 ต่อเม่ือหายดีแล้ว	 จึงได้ออกติดตามมาอีกคร้ัง	 จนมาพบท่ีภูผากูดน้ี 

เช่นกัน...	หลังจากน้ันก็ได้ออกปฏิบัติจิต	ติดตามท่านหลวงปู่ม่ัน	ต่อไปทุกหนแห่ง

	 จากบันทึกในหนังสือ	 ขัตตโนประวัติพระราชนิโรธรังสี	 (เทสก์	 เทสรังสี)	 กล่าวไว้ 

ตรงกันว่า	 “...เมื�อ พ็.ศ. ๒๔๕๙ พ็ระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคุโม กัุบุพ็ระอาจารย์คุำา ไดี�เดิีน 

รุกุขม้ลไป็ถ่้งบุ�านนาส้ดีา อ.บุ�านผืู้อ จ.อุดีรธาน้ (อันเป็็นบุ�านเกิุดีขององค์ุที่�านหลวงป่้็เที่สก์ุ) 

เป็็นองค์ุแรกุ... เรากัุบุบิุดีาของเราก็ุไดี�ป็ฏิิบัุติที่�าน ดี�วยคุวามเคุารพ็และเลื�อมใสเป็็นอย�างด้ี 

ยิ�งฯ”	 และกล่าวว่าท่านพระอาจารย์สิงห์มีไข้ป่ากำาเริบอยู่ตลอดเวลา	 หลังวันออกพรรษา 

ปีนั้นแล้วองค์ท่านซึ่งขณะนั้นมีอายุได้	 ๑๔	 ปี	 ก็ติดตามท่านพระอาจารย์สิงห์กลับไป 

จังหวัดอุบลราชธานี	 จนต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร	 แล้วอยู่เรียนต่อ	 เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๓ 

ส่วนท่านพระอาจารย์สิงห์ก็ออกเท่ียวรุกขมูลกลับมาทางจังหวัดนครพนม	 -	 สกลนคร	 เพ่ือ 

ติดตามท่านหลวงปู่ม่ันต่อไป
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หมดห่วง
เพราะอยู่ในสำานักของพระอาจารย์

	 หลังจากท่ีท่านแม่ชีจันทร์	 ผู้เป็นมารดาได้มีท่ีพำานักอยู่บำาเพ็ญเพียร	 ณ	 ภูผากูด 

ภายในสำานักของท่านพระอาจารย์เสาร์แล้ว	ทำาให้ท่านหลวงปู�มั�น มีความสบายใจ	หายห่วง 

มีความม่ันใจว่า	 แม่ชีมารดาจันทร์	 ต้องพอใจท่ีจะอยู่พำานักปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ได้ 

เป็นอย่างดีแน่	 จึงได้กล่าวลาและกราบลาท่านท้ังสอง	 พร้อมนำาคณะออกธุดงค์ไปอบรม 

เผยแพร่ธรรมปฏิบัติ	ไปตามสถานท่ีต่าง	ๆ	ดังน้ี

	 -	พ.ศ.	๒๔๖๐	จำาพรรษาอยู่ท่ี	บ้านดงปอ	ห้วยหลวง	อำาเภอเพ็ญ	จังหวัดอุดรธานี

	 -	พ.ศ.	๒๔๖๑	จำาพรรษาอยู่ท่ี	ถำ้าผาบ้ิง	จังหวัดเลย

	 -	พ.ศ.	๒๔๖๒	จำาพรรษาอยู่ท่ี	บ้านค้อ	อำาเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี

	 -	พ.ศ.	๒๔๖๓	จำาพรรษาอยู่ท่ี	อำาเภอท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย

พ.ศ. ๒๔๖๔

พระอาจารย์เสาร์ไปเยือนเมืองนครพนม
จากประวัติพระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย)

	 พระอาจารย์เสาร์ท่านได้ไปแวะเยี่ยมลูกศิษย์เก่าองค์หน่ึงของท่าน	น่ันคือ	เจ้าคุณปู� 

จันทร์ เขมิโย และได้พำานักอยู่ด้วยท่ีวัดศรีเทพประดิษฐาราม	 ซ่ึงตอนน้ันยังมีสภาพเป็นป่า 

ใหญ่เหมาะสมแก่การบำาเพ็ญเพียร

	 จากน้ันหลวงปู่จันทร์	 ได้ออกธุดงค์ติดตามไปกับพระอาจารย์เสาร์	 โดยมุ่งหน้า 

ข้ามฝ่ังโขงไปยังเมืองท่าแขกท่ีอยู่ตรงข้าม	 เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อน	 มีเถ่ือน 

ถำ้าเง้ือมผาอยูม่ากมาย	 ควรแก่อัธยาศัยของพระอาจารย์เสาร์ท่ีจะหยุดยั้งเข้าบำาเพ็ญภาวนา 

อีกท้ังเม่ือ	 ๒๐	 ปีก่อนน้ี	 ท่านเคยพาหลวงปู่ม่ันมาธุดงค์ถึงแถบถ่ินน้ีจนพากันล้มป่วยด้วย 

ไข้ป่ามาเลเรียเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกลับเมืองอุบลฯ	 มาแล้ว	 มาคร้ังน้ีท่านมีความชำานาญข้ึน
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ทัศนียภาพแม่นำ้าโขงและภูเขาเมืองท่าแขก

เม่ือท่านเดินธุดงค์ผ่านไปถึงหมู่บ้านใด	 ก็จะช้ีแจงแสดงธรรมให้ชาวบ้านต้ังม่ันอยู่ในศีลห้า 

ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศัย

	 ไม่มีบันทึกไว้ว่า	 องค์ท่านพักอยู่นานเท่าใดจึงข้ามกลับมา	 ค้นหลักฐานพออีกคร้ัง 

ก็ตอนท่ีประวัติหลวงปู่ม่ันกล่าวว่า...	 ท่านหลวงปู่ม่ันย้อนกลับไปเยี่ยมแม่ชีจันทร์	 ผู้เป็น 

มารดา	และพระอาจารย์เสาร์ผู้เป็นอาจารย์ท่ีถำ้าจำาปา	ภูผากูด

พ.ศ. ๒๔๖๔
หลวงปู่ม่ันกลับมาภูผากูด
	 ในปีน้ีหลวงปู่ม่ันย้อนกลับมาเยี่ยมมารดา	 และพระอาจารย์	 พร้อมกับจำาพรรษา 

ท่ีบ้านห้วยทรายใกล้	 ๆ	 กับภูผากูด	 หลังจากออกพรรษาแล้วได้ชักชวนกันออกธุดงค์ไปทาง 

สกลนคร	-	บ้านม่วงไข่	อ.พรรณานิคม
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ต่อมาท่ีตรงน้ันก็เป็นวัด	 เรียกว่า	 วัดป�าหนองบาก ต่อมาเม่ือการศึกษาเข้าถึง	 ชาวบ้านจึง 

พร้อมใจกันย้ายวัดไปสร้างใหม่ท่ีป่าถัดไปทางทิศเหนือราว	 ๒	 กม.	 ให้ช่ือว่า	 วัดป�าราษฎร์ 

สามัคคี มีพระบุญธรรม ปญญาสาโร อายุ	๓๓	ปี	๑๒	พรรษา	เป็นเจ้าอาวาสพัฒ่นาวัดให้ 

เจริญรุ่งเรือง	ปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๔๒)	มีหลวงพ่อประดิษฐ์	ฐานวโร	อายุ	๗๒	ปี	๑๑	พรรษา 

เป็นเจ้าอาวาสต่อมา

	 ส่วนบริเวณท่ีวัดเดิมน้ันก็สร้างเป็นโรงเรียนประชาบาล	ช่ือว่า	โรงเรียนบ้านหนอง 

ลาดวิทยาคาร สืบต่อมาจนบัดน้ี

	 และจากบันทึกในหนังสืออัตตโนประวัติพระราชนิโรธรังสี	 (เทสก์	 เทสรงฺสี)	 กล่าว 

ถึงเหตุการณ์ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๖	ว่า	“...ท่านอาจารย์สิงห์ได้พาพวกเราออกเดินทางไปนมัสการ 

กราบท่านอาจารย์ม่ัน	 ท่ีบ้านค้อ	อ.บ้านผือ	ขณะน้ันพระอาจารย์เสาร์ก็อยูพ่ร้อม	 เป็นอันว่า 

เราได้พบท่านอาจารย์ท้ังสอง	 แลได้กราบนมัสการท่านเป็นคร้ังแรกในชีวิต”	 ขณะน้ันท่าน 

หลวงปู่เทสก์พ่ึงจะอุปสมบท	 และอยู่จำาพรรษาท่ีวัดสุทัศน์	 เมืองอุบลฯ	 ได้เป็นพรรษาแรก 

ก็ออกธุดงค์ติดตามไปกับคณะท่านพระอาจารย์สิงห์

	 เหตุการณ์ตอนนี้	 มีข้อเกี่ยวเนื่องกับประวัติพระอาจารย์เสาร์ที่หลวงปู่หลุย	 

จนฺทสาโร	 กล่าวถึงในหนังสือจนฺทสาโร ซ่ึงประพันธ์โดยคุณหญิงสุรีพันธุ์	 มณีวัต	 ความว่า... 

(พ.ศ. ๒๔๖๗) พบท่านพระอาจารย์เสาร์ และท่านพระอาจารย์มั�น

 ท่าน	(หลวงปู่หลุย)	ได้อยู่กับพระอุปัชฌาย์พอสมควร	แล้วก็ได้เดินทางจากจังหวัด 

เลยกลับไปอยู่กับท่านพระอาจารย์บุญ	 ท่ีอำาเภอหนองวัวซออีก	 และได้ติดตามท่านพระ 

อาจารย์บุญไปยังวัดพระบาทบัวบก	 ณ	 ท่ีน้ีเองท่ีหลวงปู่ได้พบกับ	 ท่านพ็ระอาจารย์เสาร์ 

กุนฺตส้โล และได้อยูป่ฏิบัติรับฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์เสาร์	 โดยมีท่านพระอาจารย์ 

บุญ	เป็นพระพ่ีเล้ียงผู้ช้ีแนะในข้อท่ีท่านไม่เข้าใจอีกข้ันหน่ึงด้วย

	 จากนั้น	 ท่านพระอาจารย์บุญก็ได้พาหมู่คณะศิษย์พร้อมด้วยหลวงปู่ไปกราบ 

นมัสการ	 ท่านพ็ระอาจารย์มั�น ภ้ริทัี่ตตมหาเถ้ระ	 ท่ีอำาเภอท่าบ่อ	 จังหวัดหนองคาย	 คณะ 

ท่านพระอาจารย์บุญได้อยู่อบรมรับฟังโอวาท	 และฝึกปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์มั่น 

จนกระทั่งจวนจะเข้าพรรษา	จึงได้พากันย้อนกลับมาจำาพรรษาที่วัดพระบาทบัวบก
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พ.ศ. ๒๔๖๗
วัดพระงามศรีมงคล

พรรษาท่ี ๔๔
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พระอาจารย์เสาร์พักจำาพรรษาท่ีวัดราช	 ใกล้บ้านนำ้าโขง	 อ.ท่าบ่อ	 ท่านหลวงปู่ม่ันพักอยู่
เสนาสนะป่า	 อ.ท่าบ่อ	 ซ่ึงต่อมา...	 ท่ีน่ีได้เป็นวัดช่ือวัดอรัญวาสี	 ส่วนท่านอาจารย์สิงห์	 พระ 
มหาป่ินยังจำาพรรษาอยู่บ้านหนองลาด	บ้านปลาโหล	วาริชภูมิ	แถบเดิมอยู่
	 ท่ีวัดราชน้ีเป็นวัดเก่า	 มีพระพุทธรูปเก่าสมัยเวียงจันทร์ได้ชำารุดทรุดโทรมไป	 ท่าน 
พระอาจารย์ใหญ่ท้ังสองได้ช่วยกันบูรณะให้สวยงามดังเดิม	 ชาวบ้านชาวเมืองได้ไปเห็นเข้า 
ต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่างามแท้	ภายหลังจึงเอ่ยเรียกช่ือวัดน้ีว่า	 “วัดพระงาม”	 ต่อ	ๆ 
กันมา	จนถึงบัดน้ี	ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถตลอดมา
	 ท่ีท่าบ่อน้ีเป็นสถานท่ีเหมาะสำาหรับบำาเพ็ญสมณธรรมยิ่งอีกท่ีหน่ึง	 ของพระเถระ 
ท้ังหลายท่ีน้อมตัวเข้าเป็นศิษย์ร่วมสายธารธรรม	 อาทิเช่น	 พระอาจารย์สิงห์	 ขนฺตยาคโม	 
พระอาจารย์สุวรรณ	 สุจิณฺโน	 พระอาจารย์มหาป่ิน	 ปญฺูญาพโล	 พระอาจารย์เทสก์	 เทสรงฺสี 
พระอาจารย์อ่อน	ญาณสิริ	พระอาจารย์ฝ้ัน	อาจาโร	พระอาจารย์อุ่น	ธมฺมธโร	พระอาจาจารย์ 
กู่	ธมฺมทินฺโน	พระอาจารย์กว่า	สุมโน	ฯลฯ	ท่านเหล่าน้ีมีความต้ังใจแน่วแน่ท่ีจะอยูป่ฏิบัติตาม 
แนวทางสายธรรม	 ท่ีได้รับฟังโอวาทมาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน	 ซ่ึงต่างองค์ต่างได้รับผลทาง 
ใจเป็นอย่างสูง	ตามภูมิจิต	ภูมิธรรมของแต่ละองค์
	 ออกจากวัดอรัญวาสีแล้วท่านหลวงปู่มั ่นได้เดินธุดงค์กลับไปที่	 ต.หนองลาด	
อ.วาริชภูมิ	 อีกคร้ัง	พำานักอยู่แถบถ่ินน้ันจนต่อมาพระอาจารย์เก่ิง	อธิมฺตตโก	 ได้นิมนต์ให้ไป 
โปรดชาวบ้านสามผง	ดงพระเนาว์
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ร.๖ เสด็จสวรรคต
	 อน่ึง	ปลายปีน้ีเป็นปีแห่งการสูญเสียคร้ังใหญ่หลวงอีกคร้ังหน่ึงของชาวไทยท้ังชาติ	 

น่ันคือ	การเสด็จสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	๖	เม่ือ 

วันท่ี	 ๒๕	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๘	 หลังจากทรงครองราชย์บำาเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้าน

เมืองมาเป็นระยะเวลาได้	๑๕	ปี

พ.ศ. ๒๔๖๙
บ้านดงยาง อ.หนองหาน
ในปีน้ี... ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้เข้ามาจำาพรรษายังเขตอุดรธานี

	 พระอาจารย์เสาร์	หลังจากธุดงค์ออกจากวัดพระงาม	อ.ท่าบ่อ	จ.หนองคาย	แล้ว 

ท่านได้จาริกไปทางแถบเมืองเลย	 เข้าถึง	 อ.เชียงคาน...	 ข้ึนไปถึงภูฟ้า	 ภูหลวง	 หลังจากน้ัน 

จึงได้กลับเข้ามายังเขตจังหวัดอุดรธานี	 จนไปพำานักจำาพรรษา	 ณ	 เสนาสนะป่า	 บ้านดงยาง 

อ.หนองหาน

	 พระอาจารย์สิงห์	 พระอาจารย์มหาปิ่น	 ปญฺูญาพโล	 ผู้เป็นน้องร่วมสายโลหิต 

พระอาจารย์เทสก์	 เทสรงฺสี	 จำาพรรษาท่ีป่าบ้านอากาศ	 ต.อากาศ	 อ.วานรนิวาส	 (ปัจจุบัน 

เป็น	 อ.อากาศอำานวย	 จ.สกลนคร)	 พระอาจารย์กู่	 ธมฺมทินฺโน	 จำาพรรษาท่ีบ้านโนนแดง 

พระอาจารย์อุ่น	 ธมฺมธโร	 จำาพรรษาท่ีบ้านข่า	 ใกล้บ้านสามผง	 ท่านหลวงปู่ม่ัน	 และคณะ 

ส่วนหน่ึง	 ได้ไปจำาพรรษาท่ีเสนาสนะป่า	 บ้านสามผง	 อ.ศรีสงคราม	 จ.นครพนม	 ใกล้กับ 

วัดโพธ์ิชัย	 ตามคำาอาราธนานิมนต์ของพระอาจารย์เก่ิง	 อธิมุตฺตโก	 และพระอาจารย์สีลา 

อิสฺสโร	อันว่า	พระอาจารย์เก่ิง	องค์น้ีท่านเป็นพระเถราจารย์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดัง	เป็นท่ีเคารพ 

นับถือของประชาชนแถบลุ่มแม่นำ้าสงครามเป็นอันมาก	 ท่านเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย 

เป็นอุปัชฌาย์	 เป็นเจ้าสำานักเรียนนักธรรมและบาลี	 และยังเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน 

ประถมศึกษา	แห่งตำาบลสามผง	ท่ีต้ังอยู่ในวัดน้ีด้วย	องค์ท่านมีนิสัยขยัน	อดทน	เฉิลียวฉิลาด 

เช่ือม่ันในตนเอง	มีความมุ่งม่ันในการงาน	มีความกตัญญููกตเวทีต่อผู้มีพระคุณท้ังหลาย



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๑๑๔

	 เมื่อได้ยินกิตติศัพท์	 และทราบข่าวว่า	 ท่านพระอาจารย์มั่น	 มาพักอยู่ที่บ้าน 

หนองลาด	 อ.วาริชภูมิ	 จึงได้ไปฟังพระธรรมเทศนา	 และทดลองไต่ถามอรรถปัญหาธรรม 

ต่าง	 ๆ	 พร้อมท้ังเฝ้าสังเกตดูข้อวัตรของท่านอย่างใกล้ชิด	 จนเกิดความอัศจรรย์ใจในการ 

ตอบโต้ช้ีแจงอรรถปัญหาท่ีค้างคาใจ	 และเกิดความศรัทธาเล่ือมใสในแนวทางข้อวัตรของ

ท่าน	จึงได้นิมนต์ให้ท่านไปประกาศธรรมจำาพรรษาท่ีบ้านสามผงดังกล่าว

	 พร้อมได้ถือโอกาสน้ี	 ขอมอบตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์ม่ัน	 เฝ้าศึกษาปฏิบัติ 

ธรรมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา	 จนเกิดผลทางใจเป็นอย่างยิ่ง	 ถึงกับในท่ีสุด	 ท่านได้ตัดสินใจ 

อย่างอาจหาญ	 ยอมสละวัด	 ยอมสละตำาแหน่งท้ังหลายท่ีมีอยูเ่ดิม	 ขอญัตติใหม่	 พร้อม 

ลูกศิษย์	 เป็นพระในคณะธรรมยุติกนิกายหมดท้ังวัด	 รวมท้ังคณะของท่านอาจารย์สีลา 

อีกด้วยในภายหลัง

	 จำานวนพระภิกษุ	สามเณรท่ีญัตติใหม่ท่ีบ้านสามผงในคร้ังน้ันมีประมาณ	๒๐	 รูป 

รวมท้ังสามเณรสิม	วงศ์เข็มมา	(หลวงปู่สิม	พุทธาจาโร)	ท่ีได้ไปจากวัดศรีรัตนาราม	บ้านบัว 

ต.สว่าง	อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร	ด้วย	๑	รูป

	 ข่าวคราวการประกาศธรรมพลิกแผ่นดินบ้านสามผง ในคร้ังน้ีน้ัน	 ยิ่งทำาให้ 

ช่ือเสียงของท่านพระอาจารย์ม่ัน	 และกิตติศัพท์ของกองทัพธรรมพระกัมมัฏฐาน	 ลือเล่ือง 

กระเด่ืองไกล	 เป็นท่ีอัศจรรย์จากคำารำ่าลือของผู้คนในละแวกน้ันมากมายหลายหมู่บ้าน	 ถึง 

ผู้วิเศษท่ีสามารถทำาให้พระอาจารย์ท้ังสอง	 ท่ีพวกเขายอมรับนับถือมาแต่ด้ังเดิมน้ัน	ได้ยอม 

ศิโรราบ	 สละส้ินซ่ึงลาภยศสักการะโดยเด็ดขาด	 ออกติดตามปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานไปด้วย 

ทุกแห่งหน	 ไม่เว้นแม้แต่พระอาจารย์ดี	ฉินฺโน	 ท่ีมีฉิายาอีกหน่ึงว่า	อาจารย์ดีผีย่าน (ผีย่าน 

คือ	 ผีกลัว	 เพราะท่านมีช่ือเสียงโด่งดังมีอิทธิฤทธ์ิสูงส่งยิ่งนัก)	 ผู้อยู่ไกลถึงบ้านกุดแห่	 

อ.เลิงนกทา	 จ.อุบลราชธานี	 (ปัจจุบันข้ึนกับ	 จ.ยโสธร)	 ก็ได้บุกป่าฝ่าดงออกหาของดี 

ของขลังมาถึงบ้านสามผง	 แล้วล่วงรู้ถึงกิตติศัพท์น้ี	 จึงได้มากราบฟังธรรมจากองค์ท่าน 

พระอาจารย์มั่น	 จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า	 ถึงกับยอมสละตำาแหน่ง 

เจ้าอาวาสผู้ยิง่ใหญ่แห่งวัดบ้านกุดแห่	 (คือ	 วัดศรีบุญเรืองท่าแขก	 ท่ีโด่งดังในสมัยน้ัน)	 ขอ 

ญัตติใหม่ภายหลังด้วยเช่นเดียวกัน
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เรียกประชุมบ้านโนนแดง
กำาหนดกฏระเบียบให้เป็นแนวทางเดียวกัน

	 จะเห็นได้ว่า	 ในขณะน้ันเป็นห้วงเวลาท่ีสำาคัญยิ่งคร้ังหน่ึงท่ีกองทัพธรรมอันยิ่งใหญ่ 

น้ี	 มีบรรดาพระอาจารย์ผู้มีบุญญาบารมีท้ังหลายได้น้อมตัวเข้ามาศึกษาแนวทางปฏิบัติ	และ 

เกิดเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า	 ขอออกติดตามไปปฏิบัติธรรมอยู่กับกองทัพธรรมของ 

พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจำานวนมาก	 พระบูรพาจารย์ใหญ่ทั้งสององค์ท่านเล็งเห็นการณ์ไกล	 

จึงได้เรียกประชุมบรรดาพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นศิษย์ทุกองค์	 ซึ่งพำานักตามรอยทาง 

ของท้ังสององค์ท่านท้ังใกล้และไกล	 ให้มาประชุมพร้อมกันท่ีบ้านโนนแดง	 ภายหลังจาก 

ออกพรรษาแล้วในปี	พ.ศ.	๒๔๖๙	น้ี	ซ่ึงเป็นปีท่ีท่านหลวงปู่เสาร์มีอายุพรรษานับได้	๔๕	และ

ท่านหลวงปู่ม่ันล่วงได้	๓๕	พรรษาพอดี

	 ในการประชุมคร้ังน้ี	ท่่านได้วางระเบียบการปฏิบัติ

	 -	เก่ียวกับการออกธุดงค์อยู่ป่า

	 -	เก่ียวกับการต้ังสำานักปฏิบัติ

	 -	เก่ียวกับแนวทางในการอบรมส่ังสอนการปฏิบัติธรรม	ปฏิบัติจิต

	 เพ่ือว่าการกำาหนดกฏระเบียบน้ีจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติตามสายเดียวกันในหมู่ 

คณะศิษย์ของท่านท้ังสอง	 ซ่ึงได้รับการขนานนามว่า	 “กองทัพธรรมพระกัมมัฏฐานสาย 

พระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั�น” ในกาลต่อมา

ไม่ได้นัดหมาย
กลับไปพบกันอีก

	 ภายหลังจากการนัดหมายประชุมกันรับฟังโอวาทจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ 

ท้ังสอง	 ท่ีบ้านโนนแดงน้ีแล้ว	 คณะศิษย์ต่างก็แยกย้ายกระจายกันออกปลีกวิเวกไปตาม 

อัธยาศัย	 โดยมิได้มีการนัดหมายว่าจะไปพบกันอีกท่ีไหน	 เม่ือใด	 แต่แล้วในท่ีสุดท้ังหมดก็ 

กลับไปพบกันเข้าอีกท่ี	 “จังหวัดสกลนคร...	 เมืองเก่า	 สาวงาม	 แหล่งธรรมะ	 ปราสาทผ้ึง 

บึงหนองหาน	ภูพานราชนิเวศน์	เกษตรสมบูรณ์	โคขุนช้ันยอด	เมืองปอดประวัติศาสตร์”
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¡À“Õÿ∫“ ‘°“ Û æ’ËπâÕß

๑๑๗

ฉลองศรัทธา
มหาอุบาสิกาสามพ่ีน้อง

นางนิล	-	นางนุ่น	-	นางลูกอินทน์	มหาอุบาสิกา	๓	พ่ีน้อง

	 ขณะน้ัน	นางนุ่ม,	นางนิล	 ชุวานนท์	 และนางลูกอินทน์	 วัฒ่นสุชาติ	 สามศรีพ่ีน้อง 

ผู้มีความเล่ือมใสศรัทธาในพระอาจารย์ใหญ่ท้ังสอง	 จนภายหลังได้ปวารณาเป็นผู้อุปัฏฐาก 

ท่านพระอาจารย์เสาร์สมัยท่ีท่านย้อนกลับมาสร้างวัดป่าสุทธาวาสท่ีเสนาสนะป่าน้ี	 กำาลังจัด

งานฌาปนกิจศพมารดาของตนเองอยูพ่อดี	 จึงได้ไปกราบนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์ใหญ่ท้ัง

สอง	 พร้อมด้วยคณะศิษย์	 “กองทัพธรรม”	 หยุดยั้งพำานักท่ีเสนาสนะป่า	 นอกเมืองสกลนคร	 

ท่านก็รับนิมนต์อยูเ่พ่ือปลงธรรมสังเวช	 เป็นการฉิลองศรัทธาของสามพ่ีน้อง	 และชาวเมือง 

ไทสกลท้ังมวล

	 เป็นขณะเดียวกันกับที่พระยาปัจจันตประเทพธานี	 บิดาของพระพินิจ	 ก็ได้ 

ถึงแก่กรรม	 เจ้าภาพจึงได้กราบอาราธนาพระอาจารย์ใหญ่ท้ังสอง	 พร้อมคณะไปบำาเพ็ญกุศล

งานศพท่ีบ้าน	 เพ่ือเป็นการอนุเคราะห์ในยามสูญเสียบุพการี	 องค์ท่านท้ังสองจึงได้รับนิมนต์	 

ผ่อนปรนอนุญาตให้พระลูกศิษย์ไปฉัินภัตตาหารในบ้านได้เป็นคร้ังแรกต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา
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จากลา
	 เม่ือเสร็จส้ินงานฌาปนกิจศพท้ัง	๒	งานน้ีแล้ว	 ท่านหลวงปู่ม่ัน	และคณะส่วนหน่ึง 

ก็ได้กราบลาพระอาจารย์เสาร์	 เพ่ือกลับไปส่งโยมมารดา	 แม่ชีจันทร์	 พร้อมคณะแม่ชีติดตาม 

อีกจำานวนมากมายประมาณ	 ๗๐-๘๐	 รูป	 ยังเมืองอุบลราชธานีถิ่นเกิด	 โดยแวะเยี่ยม 

อุปัชฌาย์พิมพ์	 บ้านเหล่าโพนค้อ	 เพื่อแนะนำาแนวทางธรรมแก่ท่าน	 แล้วลงไปพักที ่

บ้านห้วยทราย	ต่อจากนั้นก็มุ่งหน้าล่องใต้สู่เมืองอุบลราชธานีต่อไป

	 ส่วนท่านพระอาจารย์เสาร์	 และคณะที่เหลือก็ยังอยู่ปฏิบัติธรรมชี้นำาแนวทาง 

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 โปรดหมู่ชนทั้งหลายให้หายจากความมืดบอด	 ลุ่มหลง 

งมงายในสิ่งอันไม่เป็นจริงจากความเชื่อที่หลงผิดทั้งหลายนั้น	แล้วกลับมาเป็นพุทธมามกะ	 

ที่แท้จริง	รับพระรัตนตรัยเป็นสรณะ	ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้เป็นนิสัยปัจจัยสือต่อมา

พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๑
บ้านสามผง
พรรษาที่ ๔๖

 “เจ้าพระเนาว์ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตการเกษตร เขตสงครามปลาเนื�ออ่อน 

ราษฎรประพฤติดี ถิ�นนี� คือ สามผง”

 พระอาจารย์เสาร์นำาคณะศิษย์เดินธุดงค์ผ่านมาท่ีบ้านอากาศ	(ปัจจุบัน	คือ	อำาเภอ 

อากาศอำานวย)	 ตามสายทางกองทัพธรรมที่ท่านหลวงปู่มั่น	 “พลิกแผ่นดิน” จนมาถึงถิ่น 

บ้านสามผงดงพระเนาว์	 ได้พำานักจำาพรรษาอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านสามผง	 เป็นเวลา	 ๒	 

พรรษา	 นับว่าเป็นบุญวาสนาของชาวสามผง	 และชาวลุ่มนำ้าสงครามท่ีมีพระบูรพาจารย์ใหญ่ 

ทั้ง	๒	ท่าน	มาโปรดด้วยเมตตาธรรมเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง	๔	พรรษา	ทำาให้มีลูกศิษย์ 

แถบท้องถิ่นนี้	 เลื่อมใสศรัทธาพากันออกบวชติดตามท่านพระบูรพาจารย์ใหญ่ทั้ง	 ๒	 เป็น 

จำานวนมาก
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อุโบสถวัดโพธ์ิชัย	บ้านสามผง ลำานำ�าสงคราม ไหลวกวนมาจากอำาเภอหนองหาน 

ผ่านอำาเภอศรีสงคราม	ลงสู่แม่นำ้าโขงท่ีไชยบุรี	อำาเภอ 

ท่าอุเทน	ท่ีน้ีเป็นแหล่งกำาเนิดของมัจฉิานานาพันธ์
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๑๒๐

หอไตรกลางนำ�า บ้านสามผง	อ.ศรีสงคราม	จ.นครพนม

ศาลากลางนำ�า บ้านสามผง	หลวงปู่เกิ่ง	อธิมุตตฺโก	สร้างตามแบบหอไตรกลางนำ้าวัดเกาะแก้วอัมพวัน

อ.ธาตุพนม	จ.นครพนม	สำาหรับใช้เป็นหอสมุด
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๑๒๑

พระราชสุทธาจารย์	(พระมหาพรหมา	โชติโก)

อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม	ผู้เป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณปู่

พระเทพสิทธาจารย์	(จันทร์	เขมิโย)
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พ.ศ. ๒๔๗๒

วัดอรัญญิกาวาส
พรรษาท่ี ๔๘

จากสามผงลงมานครพนม

 ลุปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๒	 พระอาจารย์เสาร์	 มีอายุย่างเข้า	 ๖๘	 ปีแล้ว	 ท่านยังมีสุขภาพ 

แข็งแรงเต็มเป่ียมไปด้วยเมตตา	 ไม่เคยนึกท้อถอยในการปฏิบัติธรรม	 พรำ่าสอนสัจธรรม 

ท่ีท่านได้รู้ได้เห็นมาแก่มวลหมู่ศิษย์ท้ังบรรพชิต	และคฤหัสถ์ท้ังมวล

	 หลังจากพำานักจำาพรรษาท่ีวัดป่าบ้านสามผง	 ลุล่วงได้	 ๒	 พรรษาเป็นเวลาพอ 

สมควรแล้ว	ท่านจึงนำาคณะออกจากบ้านสามผง	เดินธุดงค์ผ่านไปทางอำาเภอท่าอุเทน	จากน้ัน 

จึงเลยลงมายังเมืองนครพนม	 (ชื่อเต็มเรียกว่า	 เมืองหนองบึก)	 ดินแดนศรีโคตรบูรณ์... 

มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาติดตามพระอาจารย์เสาร์มาด้วยเป็นจำานวนมาก	 พอดี 

มาถึงป่าช้าดงโคกก่ิวนอกเมืองนครพนม	 บริเวณน้ีเป็นดงทึบ	 ท่ีเนินสูง	 มีต้นไม้ใหญ่ข้ึนหนา 

แน่น	 ข้างล่างยังมีไม้พุ่มท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า	 ต้นหมากปังก่ิวข้ึนปกคลุมพ้ืนดินหนาทึบ 

ป่าตอนน้ีเป็นป่าช้าผีดิบ	 ใช้เป็นท่ีฝังศพ	 และเป็นแดนประหารนักโทษท่ีต้องโทษถึงประหาร 

ชีวิตด้วย	 จึงยังไม่มีใครกล้ามาถากถางเยีย่มกรายในป่าน้ี	 ท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้พาคณะ 

หยุดพักท่ีน่ี	 มีชาวเมืองนครพนมออกมาช่วยจัดหาท่ีพักถวาย	 โดยจัดการสร้างกุฏิเป็น 

กระต๊อบเล็ก	 ๆ	 พ้ืนปูด้วยฟากไม้ไผ่	 ฝาผนังขัดแตะกรุด้วยใบตอง	 หรือใบพลวง	 ใบชาด 

หลังคามุงด้วยหญ้าคา	 เป็นท่ีพักอาศัยคุ้มแดด-ลม-ฝน	 จนครบทุกรูป	 และต่อมาโยมแก้ว 

เจ้าของสวนท่ีมีสวนอยู่่บริเวณน้ี	 ได้เกิดศรัทธาเล่ือมใสในท่านพระอาจารย์เสาร์	 จึงได้น้อม 

ถวายท่ีสวนพร้อมท้ังกระท่อมเฝ้าสวนให้เป็นท่ีสำานักสงฆ์ต้ังแต่บัดน้ันมา

	 ในข้ันแรกจึงได้ขนามนามสำานักสงฆ์แห่งน้ีว่า	 วัดโพนแก้ว เป็นการฉิลองศรัทธา 

โยมแก้ว	 เจ้าของท่ีดิน	 จนถึงวันขอพระราชทานเขตวิสุงคามสีมา	 เม่ือปี	พ.ศ.	๒๔๙๓	 จึงได้ 

เปล่ียนช่ือเป็น	วัดอรัญญิกาวาส มาจนตราบเท่าทุกวันน้ี
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Õ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß∑’ËºŸâ‡¢’¬π ß —¬«à“‡Àμÿ„¥∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ®÷ß‰¡à‰ªæ”π—°∑’Ë«—¥
»√’‡∑æª√–¥‘…∞“√“¡ ∑’Ë¡’»‘…¬åμâπ¢Õß∑à“π§◊Õ ‡®â“§ÿ≥ªŸÉ®—π∑√å ‡¢¡‘‚¬ ‡ªìπ‡®â“Õ“«“ Õ¬Ÿà
·≈â«¢â“æ‡®â“°Á‰¥â√—∫§”μÕ∫®“°∑à“π‡®â“§ÿ≥À≈«ßæàÕæ√–Õÿ¥¡≠“≥‚¡≈’ (¡“π‘μ ∂“«‚√)
‡®â“Õ“«“ «—¥ —¡æ—π∏«ß»å °√ÿß‡∑æœ ‡¡◊ËÕ§√“«‰ª°√“∫π¡— °“√ Õ∫∂“¡ ≥ «—π∑’Ë ̆  μÿ≈“§¡
æ.».ÚıÙÚ π’È«à“... «—¥»√’‡∑æœ π—Èπμ—Èß‡ªìπ ”π—°‡√’¬πæ√–ª√‘¬—μ‘∏√√¡‰ª·≈â« ·≈–‰¡à¡’
 ¿“æ‡ªìπªÉ“„À≠àÀà“ß‰°≈™ÿ¡™π‡À¡◊Õπ∑’Ë«—¥‚æπ·°â« ÷́Ëßμ—«À≈«ßæàÕ∑à“π‡®â“§ÿ≥æ√–
Õÿ¥¡≠“≥‚¡≈’‡Õßπ—Èπ  ‡§¬‰ªæ”π—°∑’Ë«—¥‚æπ·°â«·Ààßπ’È‡ªìπ‡«≈“ Ù ªï (√–À«à“ß æ.».ÚÙ˜ı
- ÚÙ˜˘) ‡¡◊ËÕ§√—Èß¬—ß‡ªìπ “¡‡≥√Õ¬Ÿà ‚¥¬‰¥â‡¥‘π‰ª»÷°…“‡≈à“‡√’¬πæ√–ª√‘¬—μ‘∏√√¡∑’Ë«—¥
»√’‡∑æœ ‡¡◊Õßπ§√æπ¡π’È‡Õß °àÕπ∑’Ë®–‡¥‘π∑“ß¡“Õ¬Ÿà«—¥ —¡æ—π∏«ß»å °√ÿß‡∑æœ ‡æ◊ËÕ
»÷°…“‡≈à“‡√’¬πæ√–ª√‘¬—μ‘∏√√¡‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ®π°√–∑—Ëß “¡“√∂ Õ∫‰≈à‰¥â™—Èπ Ÿß ÿ¥ §◊Õ ‡ª√’¬≠
∏√√¡∑—Èß ˘ ª√–‚¬§  ¡μ“¡∑’Ë‰¥âμ—Èßª≥‘∏“π‰«â ªí®®ÿ∫—ππ’È∑à“π‡®â“§ÿ≥À≈«ßæàÕ‰¥â√—∫°“√
 ∂“ªπ“‡ªìπ√Õß ¡‡¥Á®æ√–√“™“§≥– ∑’Ëæ√–Õÿ¥¡≠“≥‚¡≈’ μ—Èß·μà«—π∑’Ë ı ∏—π«“§¡ ÚıÛÚ
¥”√ßμ”·Àπàß‡®â“Õ“«“ «—¥ —¡æ—π∏«ß»å, ‡®â“§≥–¿“§ ÒÒ (∏√√¡¬ÿμ),  °√√¡°“√¡À“
‡∂√ ¡“§¡ œ≈œ ∑à“π¡’Õ“¬ÿ‰¥â ¯Ú ªï ˆÚ æ√√…“ ¡’ ÿ¢¿“æ¥’ ¬—ß§ß∂◊ÕÕÕ°∫‘≥±∫“μ
‡ªìπ°‘®«—μ√ æÿ∑∏∫√‘…—∑ “¡“√∂°√“∫π¡— °“√∑à“π‰¥â∑ÿ°«—π∑’Ë«—¥ —¡æ—π∏«ß»å¥—ß°≈à“«·≈â«

À≈«ßªŸÉ¡—Ëπ¢÷Èπ‰ªÕ¬Ÿà¿“§‡Àπ◊Õ
∑à“π‰ªπ“π∂÷ß ÒÚ ªï

¢≥–∑’Ë≈ÿ¡“ªï æ.».ÚÙ˜Ú π’È∑à“πÀ≈«ßªŸÉ¡—Ëπ°Á‰¥â®“°¿“§Õ’ “π ¢÷Èπ‰ª¿“§‡Àπ◊Õ
‡æ◊ËÕ«“ß√“°∞“π§≥–∏√√¡¬ÿμ¢÷Èπ„π‡™’¬ß„À¡à   μ“¡§”Õ“√“∏π“¢Õß∑à“π‡®â“§ÿ≥æ√–Õÿ∫“≈’
§ÿ≥Ÿª¡“®“√¬å ( ‘√‘®π⁄‚∑ ®—π∑√å) „Àâ‰ª‡ªìπ‡®â“Õ“«“ «—¥‡®¥’¬åÀ≈«ß ·≈â«‰¡àπ“πÀ≈—ß®“°π—Èπ
∑à“πÀ≈«ßªŸÉ¡—Ëπ°ÁÀ≈’°‡√âπÕÕ°‰ª∑”§«“¡‡æ’¬√· «ßÀ“‚¡°…∏√√¡μ“¡ªÉ“‡¢“∑—Ë«‡™’¬ß„À¡à
‡™’¬ß√“¬ ‡ªìπ‡«≈“π“π∂÷ß ÒÚ ªï (æ.».ÚÙ˜Ú - ÚÙ¯Ú) ®÷ß‰¥â°≈—∫§◊π¿“§Õ’ “π

„π‡«≈“‡™àππ’È®÷ß‡À≈◊Õ·μà∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å Õ¬Ÿà‡ªìπ∫Ÿ√æ“®“√¬å¢Õß»‘…¬å∑—Èß¡«≈
∑«à“...Õß§å∑à“π°Á¬à“ß‡¢â“ªí®©‘¡«—¬·≈â«...®÷ß‰¥âæ√–≈Ÿ°»‘…¬å∑’Ë‡ªìπ¬Õ¥¢ÿπæ≈∑—ÈßÀ≈“¬√à«¡
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กันช่วยสืบสานตำานานกองทัพธรรมพระกัมมัฏฐานให้แผ่ผายออกไปจนทั่วทุกถิ่นแคว้น 

แดนสยามนี้	ดังเช่นคณะท่านพระอาจารย์สิงห์	ขนฺตยาคโม	ในขณะนั้นกำาลังออกเผยแพร ่

การปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานตามถ่ินอีสาน	 ในแถบขอนแก่นอย่างได้ผล	 และท่ัวถึงทุกอำาเภอ 

ดังข้อความในหนังสือ	อัตตโนประวัติพระราชนิโรธรังสี	ที่กล่าวถึงเรื่องราวตอนนี้ว่า

“อยู่ด้วยท่านอาจารย์เสาร์”

	 ...หลังจากุนั�น เราเป็็นห�วงคิุดีถ่้งคุร้บุาจารย์ เพ็ราะเราหน้จากุอาจารย์มาไดี� ๒ ปี็ 

จ่งไดี�ลาที่�านไป็นคุรพ็นมเพื็�อเย้�ยมพ็ระอาจารย์เสาร์

 ที่�านอาจารย์เสาร์ตามป็กุติที่�านไม�คุ�อยเที่ศนา ถ่้งจะเที่ศน์ก็ุเป็็นธรรมสากัุจฉุา 

ปี็น้�เราไป็อย้�ดี�วยก็ุเป็็นกุำาลังของที่�านองค์ุหน่�ง คืุอ เดิีมม้ที่�านอาจารย์ทุี่มอย้�แล�ว เราไป็อย้� 

ดี�วยอ้กุร้ป็หน่�งจ่งเป็็นสองร้ป็ดี�วยกัุน และเราก็ุไดี�ช�วยที่�านอบุรมญาติโยมอ้กุแรงหน่�ง ปี็น้� 

เราไดี�ขออารธานาให�ที่�านถ้�ายร้ป็ไว�เป็็นท้ี่�ระล่กุ ท้ี่แรกุที่�านก็ุไม�อยากุถ้�าย พ็อเราอ�อนวอน 

อ�างถ้่งเหตุผู้ลคุวามจำาเป็็นเพ็ื�อให�บุรรดีาศิษยานุศิษย์ และล้กุหลานยุคุต�อไป็ไดี�ม้โอกุาส 

กุราบุไหว�เคุารพ็บุ้ชาที่�านถ่้งไดี�ยอม นับุเป็็นป็ระวัติกุารณ์ เพ็ราะแต�กุ�อนมาที่�านไม�ถ้�ายร้ป็ 

เลย แต�กุระนั�นเรายังเกุรงที่�านจะเป็ล้�ยนใจ ต�องร้บุให�ข�ามไป็ตามช�างภาพ็มาจากุฝ่่�งลาว 

มาถ้�ายให� เราด้ีใจมากุถ้�ายภาพ็ที่�านไดี�แล�วไดี�แจกุที่�านเจ�าคุุณธรรมเจด้ีย์ และที่�านพ็ระคุร้ 

ส้ลสัมป่็น (ภายหลังไดี�เลื�อนเป็็นเจ�าคุุณธรรมสารมุน้)ฯ...

ปี พ.ศ. ๒๔๗๒
 จวนเข�าพ็รรษาที่�านอาจารย์เสาร์ไดี�ให�เราไป็จำาพ็รรษาที่้�บุ�านนาที่ราย พ็ระ 

อาจารย์ภ้ม้ไป็จำาที่้�บุ�านนาข้�ริ�นเพ็ื�อฉุลองศรัที่ธาญาติโยมฯ...

 ออกุพ็รรษาแล�วไดี�ที่ราบุข�าวว�าคุณะที่�านอาจารย์สิงห์ และพ็ระมหาปิ็�นกุลับุจากุ 

อุบุลไป็ถ้่งขอนแกุ�นแล�ว เราจ่งไดี�ไป็ลาที่�านอาจารย์เสาร์แล�วออกุเดีินที่างไป็เพ็ื�อนมัสกุาร 

ที่�านทัี่�งสอง พ็อด้ีในปี็นั�นที่างราชกุารไดี�ป็ระกุาศไม�ให�ป็ระชาชนนับุถื้อภ้ตผู้้ปี็ศาจให�พ็ากัุน 

ป็ฏิิญาณตนถ่้งพ็ระรัตนตรัย ที่างจังหวัดีจ่งไดี�ระดีมคุณะของที่�านอาจารย์สิงห์ให�ช�วยป็ราบุผู้้ 

เมื�อเราไป็ถ่้งก็ุเลยเข�าขบุวนกัุบุที่�านบุ�าง
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∂È”‡ ◊Õ ‡¡◊Õß∑à“·¢° ·¢«ß§”¡à«π
¢â“¡‚¢ßΩíòß´â“¬

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å Õ¬Ÿà®”æ√√…“∑’Ë ”π—°«—¥‚æπ·°â«‰¥â Ò æ√√…“ À≈—ßÕÕ°
æ√√…“·≈â«∑à“π‰¥â¢â“¡·¡àπÈ”‚¢ß  ‰ªΩíòßª√–‡∑»≈“«   Õ—π‡ªìπ‡¡◊Õß∑à“·¢°¡ÿàßºà“π‡≈¬‰ª
∂÷ß∑“ßÀ¡Ÿà‡¢“∑’Ë‡ÀÁπ ≈—∫´—∫´âÕπ μ—Èß∑–¡÷π¢«“ßÀπâ“Õ¬Ÿà Àà“ß®“°‡¡◊Õß∑à“·¢°≈÷°‡¢â“‰ª„π
¥‘π·¥πª√–‡∑»≈“«‡°◊Õ∫ Ú °‘‚≈‡¡μ√ ∑«à“∑à“π‰¡à¡’§«“¡«‘μ°°—ß«≈Õ—π„¥‡≈¬ ¥â«¬
‡Àμÿ∑’Ë∑à“π¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬°—∫¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»·∂∫∑âÕß∂‘Ëππ’È‡ªìπÕ¬à“ß¥’  ‡§¬‰ª· «ßÀ“§«“¡
 ß∫«‘‡«°¡“·≈â«À≈“¬§√—Èß

§√—Èßπ’È∑à“π‰ªªØ‘∫—μ‘∏√√¡Õ¬Ÿà∑’Ë∂È”∫â“π∂È”  ÷́Ëß‡√◊ËÕßπ’È∑à“πÀ≈«ßªŸÉ‡∑ °å  ‡∑ √—ß ’
‰¥â°≈à“«‰«â„π "Õ—μμ‚πª√–«—μ‘ æ√–√“™π‘‚√∏√—ß ’" «à“...

"ÕÕ°æ√√…“·≈â«∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å‰¥â‡∑’Ë¬«‰ªø“°‚¢ßΩíòß‚πâπ ‰ªæ—°Õ¬Ÿà
∂È” â¡ªÉÕ¬  ´÷Ëß∂È”π’È‡¡◊ËÕ∑à“πÕÕ°«‘‡«°§√—Èß·√°   ∑à“π‰¥â¡“Õ¬Ÿàæ√âÕ¡°—∫∑à“πÕ“®“√¬å¡—Ëπ
‡ªìπ∂È”„À≠à¡’À≈“¬´Õ°  À≈“¬∂È”μ‘¥°—π  ¡’μŸâæ√–‰μ√ªîÆ°Õ¬Ÿà„ππ—Èπ¥â«¬  ·μà‰¡à¡’Àπ—ß ◊Õ
‡√“‰¥âμ“¡∑à“π‰ª ·μà∑à“π‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà‡ ’¬·≈â« ∑à“π‡¢â“‰ª„π∂È”‡ ◊Õ     ´÷Ëß‡¥‘π‰ªÕ’°‰°≈®÷ß®–∂÷ß
∑“ß‡¢â“‰ª‡ªìπ‡¢“«ß°μ  ¡’¿Ÿ‡¢“ ≈—∫´—∫´âÕπ°—π‡ªìπ§ŸàÊ  ∂È”∑’Ë∑à“πÕ¬Ÿà¡’‡ ◊Õ¡“ÕÕ°≈Ÿ°
∑“ß„μâ∂È” ‡¢“®÷ß‡√’¬° ∂È”‡ ◊Õ

∑“ß∫π¢÷Èπ‰ª   Ÿß√“«‡ âπÀπ÷Ëß ‡ªìπ∂È”¬“«‰ª∑–≈ÿø“°‚πâπ ™“«∫â“π‡¢“∫Õ°«à“
®ÿ¥‰μâ‰ªÀ¡¥ ı ‡≈à¡ ®÷ß∑–≈ÿÕÕ°ø“°‚πâπ ∑à“πÕ¬Ÿàª“°∂È”π’È ¡’æ√–‡≥√ Ú-Û √Ÿª‰ª¥â«¬
¡’μ“·°à§πÀπ÷Ëßμ“¡‰ªªØ‘∫—μ‘∑à“π μ“·°à§ππ’È·° ÿ¡‰øπÕπÕ¬Ÿàª“°∂È” °≈“ß§◊π«—πÀπ÷Ëß
‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¥—ßŒ◊ÕÊ  ·°≈ÿ°¢÷Èπ¡“‰¡à‡ÀÁπ¡’Õ–‰√ ·° ß —¬Õ¬Ÿà  √ÿàß‡™â“‡¥‘π‰ª¥Ÿμ√ß∑’Ë‰¥â¬‘π
‡ ’¬ßπ—Èπª√“°Ø«à“ ‡ÀÁπ√Õ¬‡ ◊Õ¡“¬◊πÕ¬Ÿàμ√ßπ—Èπ ‡¢â“„®«à“¡—π®–‡¢â“‰ª„π∂È” æÕ‡ÀÁπ§π
πÕπÕ¬Ÿà¡—π‡≈¬°≈—∫

∂È”π’È√“∫‡°≈’È¬ß  Õß¢â“ß‡ªìπ‡À¡◊ÕπÀ‘ÈßμŸâ√∂‰ø ¡’πÈ”¬âÕ¬Õ¬Ÿà¢â“ß„π æ√–‰ªμ—°

๑๒๕

ฺ
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เอานำ้าท่ีน้ันมาฉัิน	 ไม่ต้องกรอง	 สะอาดไม่มีตัวสัตว์	 พระพาเราไปจุดเทียนไขหมดราวคร่ึง 

เล่ม	สบายมาก	ไม่มีอึดอัดใจ	ห่างไกลจากหมู่บ้านราวหน่ึงกิโลเมตร	เราอยู่ด้วยท่านสองคืน 

แล้วเดินทางกลับ”

	 ส่วนทางสำานักวัดโพนแก้วนี้	 ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้มอบหมายให้ท่านพระ 

อาจารย์บุญมา	 มหายโส	 (พระครูไพโรจน์	 ปัญญาคุณ)	 ลูกศิษย์ซ่ึงเป็นคนถ่ินบ้านสามผง 

ท่ีติดตามมาปฏิบัติพระอาจารย์ด้วย	 อยู่เป็นผู้ดูแลสำานักแทนท่าน	 จนกว่าท่านจะข้ามโขง 

กลับมา

พ.ศ. ๒๔๗๓

บ้านม่วงสุม แขวงคำาม่วน

พรรษาท่ี ๔๙

 พรรษาน้ีท่านพระอาจารย์เสาร์ใช้ชีวิตปลีกวิเวกอยู่ต่างแดน	 คือ	 แดนดินถ่ิน 

ประเทศลาว	 โดยออกจากถำ้าป่าเขาเมืองท่าแขก	 แขวงคำาม่วนแล้ว	 ท่านได้เดินธุดงค์ต่อ 

ลงใต้	 ไปไหว้พระธาตุเมืองเก่า	 	 ณ	 บ้านเมืองเก่า	 	 ไม่ไกลจากเมืองท่าแขกนัก	 แล้วเลยต่อ 

ไปยังบ้านม่วงสุมท่ีอยู่ถัดไป	 คงเห็นว่าเป็นท่ีสับปายะ	 จึงได้หยุดยั้งอยู่จำาพรรษา	 ปรารภ 

ความเพียรอยู่ยังหมู่บ้านป่าท่ีสงบเงียบแห่งน้ีตลอดพรรษากาล	 หลังออกพรรษาแล้ว	 ท่าน 

จึงข้ามโขงกลับฝ่ังไทยไปยังวัดโพนแก้ว

	 อยู่ต่อมาวันหน่ึงพระอาจารย์เสาร์ได้ปรารภให้พระอาจารย์บุญมา	มหายโส	ฟังว่า	 

ท่านอยากต้ังสำานักวัดป่าท่ีธาตุพนม	 และสกลนคร	 ท้ัง	 ๒	 แห่งน้ีเป็นเมืองท่ีมีปูชนียสถาน 

ท่ีสำาคัญยิ่ง	 คือ	 พระธาตุพนม	 ท่ีอำาเภอธาตุพนม	 และพระธาตุเชิงชุม	 ท่ีอำาเภอเมือง 

สกลนครอีก	 ท้ังสองเมืองน้ีก็เพียบพร้อมไปด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของญาติโยมพุทธบริษัท 

ท่ีคุ้นเคย	และเคารพเล่ือมใสในองค์ท่านมาแต่ก่อนเป็นอย่างดีแล้ว
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∑‘»‡Àπ◊Õ ∫â“π¡à«ß ÿ¡ §◊Õ æ√–∏“μÿ‡¡◊Õß‡°à“ À√◊Õæ√–∏“μÿ»√’‚§μ√ ∑à“·¢° ·¢«ß§”¡à«π

 ¿Ÿ‡¢“§«“¬ ·¢«ß‡«’¬ß®—π∑√å  .ª.ª.≈“«

๑๒๗
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� Õ¬Ÿà≈÷°®“°ª“°∑“ß‡¢â“‰ª
‡°◊Õ∫ Ò °‘‚≈‡¡μ√
§◊Õ«—¥ÕâÕ¡·°â«À√◊Õ
«—¥‡°“–·°â«Õ—¡æ«—π

‡¥‘¡‡ “ ´ÿâ¡ª√–μŸ«—¥π’È¡’Õ“°“√
‡Õ’¬ß·≈â« ·≈–ºÿ°√àÕπ¡“°
Õ’°∑—Èß¬—ß‡μ’È¬¥â«¬�

§ÿ≥¬“¬∑ÕßÕ¬Ÿà √—μπ‚°»≈
‡ªìπ‚¬¡ÕÿªíØ∞“°∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ‰¥â
μ‘¥μ“¡‰ªªØ‘∫—μ‘∏√√¡°—∫Õß§å∑à“π ®π∂÷ß
«—¥¥Õπ∏“μÿ Õ.æ‘∫Ÿ≈¡—ß “À“√ ‡ªìπ‚¬¡
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 ◊∫μàÕ°—π¡“μ≈Õ¥

«—¥‡°“–·°â«Õ—¡æ«—π
Õ.∏“μÿæπ¡ ®.π§√æπ¡�

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
112

� Õ¬Ÿà≈÷°®“°ª“°∑“ß‡¢â“‰ª
‡°◊Õ∫ Ò °‘‚≈‡¡μ√
§◊Õ«—¥ÕâÕ¡·°â«À√◊Õ
«—¥‡°“–·°â«Õ—¡æ«—π

‡¥‘¡‡ “ ´ÿâ¡ª√–μŸ«—¥π’È¡’Õ“°“√
‡Õ’¬ß·≈â« ·≈–ºÿ°√àÕπ¡“°
Õ’°∑—Èß¬—ß‡μ’È¬¥â«¬�

§ÿ≥¬“¬∑ÕßÕ¬Ÿà √—μπ‚°»≈
‡ªìπ‚¬¡ÕÿªíØ∞“°∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ‰¥â
μ‘¥μ“¡‰ªªØ‘∫—μ‘∏√√¡°—∫Õß§å∑à“π ®π∂÷ß
«—¥¥Õπ∏“μÿ Õ.æ‘∫Ÿ≈¡—ß “À“√ ‡ªìπ‚¬¡
Õÿª∂—¡¿å«—¥ÕâÕ¡·°â« ∑’Ë ”§—≠¬‘ËßºŸâÀπ÷Ëß ´÷Ëß
∫ÿμ√À≈“π„πμ√–°Ÿ≈¢Õß∑à“π °Á‰¥â ◊∫∑Õ¥
‡®μπ“√¡¬åÕÿª∂—¡¿å§È”®ÿπ«—¥ÕâÕ¡·°â«
 ◊∫μàÕ°—π¡“μ≈Õ¥

«—¥‡°“–·°â«Õ—¡æ«—π
Õ.∏“μÿæπ¡ ®.π§√æπ¡�

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
112

� Õ¬Ÿà≈÷°®“°ª“°∑“ß‡¢â“‰ª
‡°◊Õ∫ Ò °‘‚≈‡¡μ√
§◊Õ«—¥ÕâÕ¡·°â«À√◊Õ
«—¥‡°“–·°â«Õ—¡æ«—π

‡¥‘¡‡ “ ´ÿâ¡ª√–μŸ«—¥π’È¡’Õ“°“√
‡Õ’¬ß·≈â« ·≈–ºÿ°√àÕπ¡“°
Õ’°∑—Èß¬—ß‡μ’È¬¥â«¬�

§ÿ≥¬“¬∑ÕßÕ¬Ÿà √—μπ‚°»≈
‡ªìπ‚¬¡ÕÿªíØ∞“°∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ‰¥â
μ‘¥μ“¡‰ªªØ‘∫—μ‘∏√√¡°—∫Õß§å∑à“π ®π∂÷ß
«—¥¥Õπ∏“μÿ Õ.æ‘∫Ÿ≈¡—ß “À“√ ‡ªìπ‚¬¡
Õÿª∂—¡¿å«—¥ÕâÕ¡·°â« ∑’Ë ”§—≠¬‘ËßºŸâÀπ÷Ëß ´÷Ëß
∫ÿμ√À≈“π„πμ√–°Ÿ≈¢Õß∑à“π °Á‰¥â ◊∫∑Õ¥
‡®μπ“√¡¬åÕÿª∂—¡¿å§È”®ÿπ«—¥ÕâÕ¡·°â«
 ◊∫μàÕ°—π¡“μ≈Õ¥

«—¥‡°“–·°â«Õ—¡æ«—π
Õ.∏“μÿæπ¡ ®.π§√æπ¡�

๑๒๘

วัดเกาะแก้วอัมพวัน	อ.ธาตุพนม	จ.นครพนม

เดิมเสาซุ้มประตูวัดน้ีมีอาการเอียงแล้ว	และผุกร่อนมาก	อีกท้ังยังเต้ียด้วย

อยู่ลึกจากปากทางเข้าไปเกือบ	๑	กิโลเมตร		คือวัดอ้อมแก้ว	หรือวัดเกาะแก้วอัมพวัน

คุณยายทองอยู่ รัตนโกศล

เป็นโยมอุปัฏฐากท่านพระอาจารย์เสาร์	 ได้ติดตามไปปฏิบัติ

ธรรมกับองค์ท่าน	จนถึงวัดดอนธาตุ	อ.พิบูลมังสาหาร	เป็นโยม

อุปถัมภ์วัดอ้อมแก้ว	 ท่ีสำาคัญยิง่ผู้หน่ึง	 ซ่ึงบุตรหลานในตระกูล

ของท่าน	 ก็ได้สืบทอดเจตนารมย์อุปถัมภ์คำ้าจุนวัดอ้อมแก้วสืบ

ต่อกันมาตลอด
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� ¥â“πÀ≈—ß� ¥â“πÀπâ“

 ‘¡À√◊ÕÕÿ‚∫ ∂ «—¥ÕâÕ¡·°â«À√◊Õ«—¥‡°“–·°â«Õ—¡æ«—π Õ.∏“μÿæπ¡ ®.π§√æπ¡

� ¥â“π¢â“ß

๑๒๙
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พ.ศ. ๒๔๗๓

วัดอ้อมแก้ว

ท่ีอำาเภอธาตุพนม

 ต่อมาท่านได้ไปที่อำาเภอธาตุพนม	 หลังจากท่านได้นมัสการพระธาตุพนมแล้ว 

ท่านได้ไปปักกลดพักอยู่ที่วัดป่าดอนอ้อมแก้ว	ซึ่งตั้งอยู่ห่างไปทางด้านทิศใต้ขององค์พระ

ธาตุพนม

	 ท่ีดินผืนน้ีมีลักษณะคล้ายเกาะ	เพราะมีนำ้าอยู่ล้อมรอบ	ด้านทิศตะวันตกมีนำ้าจาก 

ลำาห้วยแคนไหลผ่านไปลงลำานำ้ากำ่าซ่ึงไหลไปลงแม่นำ้าโขงอีกทีท่ีปากกำ่าไม่ไกลกันนัก

	 ท่ีน่ีมีชาวบ้านย่านตลาดธาตุพนมท้ังหลาย	 มีโยมทองอยู่เป็นต้น	 พร้อมโยมแก้ว 

เจ้าของท่ีดิน	 ร่วมแรงร่วมใจกันถากถางป่าหนามคอม	 และกอไผ่หนาม	 จัดสร้างเสนาสนะ 

พร้อมท้ังอุปถัมภ์	อุปัฏฐากให้คณะของท่านได้อยู่พำานักจำาพรรษา	แล้วต้ังช่ือว่า	วัดอ้อมแก้ว	 

เพ่ือเป็นเกียรติแก่โยมแก้ว	เจ้าของท่ี	ในปลายปี	พ.ศ.	๒๔๗๓	 ซ่ึงก็คือ	 วัดเกาะแก้วอัมพวัน 

ในปัจจุบันน้ีเอง

พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๗๖
พรรษาท่ี ๕๐ - ๕๒

ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำาราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม

	 ณ	 วัดอ้อมแก้ว	 ธาตุพนมน้ี	 พระอาจารย์เสาร์ได้อยู่พำานักจำาพรรษา	 เผยแพร่ 

ปฏิปทาพระธุดงค์กัมมัฏฐาน	 และโปรดญาติโยมชาวเมืองพนม	 เป็นเวลานานถึงราว	 ๓	 

พรรษา	 ท่านได้เป็นผู้นำาในการก่อสร้างวัดอ้อมแก้วน้ี	 ตอนน้ันพอข้ามห้วยออกมาทางด้าน 

หน้าวัด	 ก็ต้องเดินลัดเลาะผ่านป่า	และคันนาชาวบ้าน	 เวลาถึงฤดูฝนมีนำ้าเจ่ิงนองการสัญจร 

ไปมาเต็มไปด้วยความลำาบาก	 ท้ังพระท่ีออกไปบิณฑิบาต	และฆราวาส	ญาติโยมท่ีจะเข้าไป 

ทำาบุญถวายภัตตาหาร	และฟังธรรม
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·≈â««—πÀπ÷Ëß ∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‰¥â„Àâ≈Ÿ°»‘…¬å ‡μ√’¬¡∑’Ë∑“ß®—¥πÈ”∑à“‰«â√—∫·¢°
 ”§—≠‚¥¬∑’Ë‰¡à¡’„§√√Ÿâ≈à«ßÀπâ“¡“°àÕπ À≈—ß®“°π—Èπ°Áª√“°Ø«à“  ¡’∑à“πæàÕ‡¡◊ÕßΩÉ“Àπ∑“ß
∑’Ë«‘∫“°π—Èπ‡¢â“‰ª°√“∫‡¬’Ë¬¡π¡— °“√∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å∂÷ß∑’Ë»“≈“«—¥  ∑à“πæ√–
Õ“®“√¬å‰¥âª√“√¿∂÷ß§«“¡≈”∫“°¢Õßæ√–‡≥√„π°“√ÕÕ°∫‘≥±∫“μ  ∑à“πæàÕ‡¡◊Õß‰¥â
μ√–Àπ—°¥’·≈â«μÕπ¢“‡¢â“¡“ ®÷ß —Ëß„Àâª√—∫ª√ÿß∂ππ‡¢â“‰ª®π∂÷ß«—¥‰¥â –¥«°¢÷Èπ ªí®®ÿ∫—ππ’È
‡ªìπ∂ππ§Õπ°√’μ∑—Èß “¬·≈â«

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‰¥âÕÕ°∫‘≥±∫“μ‚ª√¥™“«æπ¡‰ªÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß∑ÿ°§ÿâ¡∫â“π ‡ªìπ
¿“æ∑’Ë¬—ßμ‘¥μ√÷ßÕ¬Ÿà„π§«“¡∑√ß®”¢ÕßºŸâ‡≤à“ºŸâ·°à‰∑æπ¡  (™“«∏“μÿæπ¡)  ¡“®π∫—¥π’È
‰∑æπ¡ (§”‡√’¬°™◊ËÕ‚¥¬√«¡∂÷ß™“«∫â“π∏“μÿæπ¡) ∑—ÈßÀ≈“¬ μà“ß‡§“√æ√—°·≈–‡≈◊ËÕ¡„ 
„πÕß§å∑à“π¡“° ‚¥¬‡Õà¬¢“ππ“¡∂÷ß∑à“π«à“ "≠“∑à“π‡ “√å"

√–¬–‡«≈“™à«ßπ’È ≈Ÿ°»‘…¬å¢Õß∑à“π°Á·¬°¬â“¬°—πæ”π—°ªØ‘∫—μ‘∏√√¡Õ¬Ÿà∑—Ë«‰ª ∑—Èß
„π®—ßÀ«—¥π§√æπ¡   °≈π§√ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈–„°≈â‡§’¬ß ‚¥¬¡’¢à“«§√“«μ‘¥μàÕ∂÷ß°—π
¡‘‰¥â¢“¥  ·≈–À“‚Õ°“ º≈—¥‡ª≈’Ë¬π°—π¡“‡¬’Ë¬¡§“√«–Õß§å∑à“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õμ“¡∏√√¡‡π’¬¡
∑”„Àâ«—¥ÕâÕ¡·°â«‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°§ÿâπ‡§¬¢Õßæ√–‡∂√“®“√¬å„π√ÿàπμàÕ®“°π—Èπ¡“μ—Èß·μà∫—¥π—Èπ

¢Õ°≈à“«∂÷ß‡√◊ËÕß√“«„πªï æ.».ÚÙ˜ı ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—πæÕ —ß‡¢ª

«—¥ªÉ“ “≈«—π
∂÷ß«—π∑’Ë ̂  æƒ…¿“§¡ ÚÙ˜ı æ√–‡∑æ‡¡∏’ ( ¡‡¥Á®æ√–¡À“«’√«ß»å Õâ«π μ‘ ⁄‚ )

‡®â“§≥–¡≥±≈π§√√“™ ’¡“„π¢≥–π—Èπ ‰¥â¡’∫—≠™“„Àâæ√–°—¡¡—Ø∞“π„π®—ßÀ«—¥¢Õπ·°àπ
‡¥‘π∑“ß‰ª√«¡°—π∑’Ë®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√àÕ∫√¡‡∑»π“ —Ëß Õπª√–™“™π
√à«¡°—∫¢â“√“™°“√ ¢≥–π—Èπæ√–Õ“®“√¬å ‘ßÀå ¢π⁄μ¬“§‚¡  ºŸâ‡ªìπ —∑∏‘«‘À“√‘°¢Õß∑à“π °”≈—ß
π”æ“À¡Ÿà§≥–ÕÕ°‡º¬·æ√à∏√√¡ªØ‘∫—μ‘Õ¬Ÿà„π≈–·«°π—Èπ ®÷ß‰¥âæ“À¡Ÿà§≥–‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß
‚§√“™ π§√√“™ ’¡“ ª√–°Õ∫°—∫ æ≈μ√’À≈«ß™“≠π‘¬¡‡¢μ ‰¥â¡’»√—∑∏“∂«“¬∑’Ë¥‘πÀ≈—ß
 ∂“π’√∂‰ø ®”π«π∂÷ß ¯ ‰√à‡»… „Àâ √â“ß‡ªìπ«—¥ æ√–Õ“®“√¬å ‘ßÀå®÷ß‰¥â®—¥ √â“ß
«—¥ªÉ“ “≈«—π¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ‡ªìπ®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß„π°“√Õ∫√¡‡º¬·æ√à°—¡¡—Ø∞“π®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“

๑๓๑
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รัฐธรรมนูญฉบับแรก

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๗	พระราชทานรัฐธรรมนูญ 

แห่งพระราชอาณาจักรสยามฉบับแรก เมื่อวันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๔๗๕

	 จนถึงวันที่	 ๒	 มีนาคม	 ๒๔๗๗	 ขณะประทับที่ประเทศอังกฤษ	 เพื่อรักษา 

พระเนตรได้ทรงประกาศสละราชสมบัติพร้อมกับสละพระราชสิทธิ์ในการแต่งตั้งผู้สืบ 

ราชสันตติวงศ์	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	ได้รับการกราบบังคมทูล 

อัญเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์	เมื่อวันที่	๒	มีนาคม	ศกนั้นเอง

พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษาที่ ๕๓

	 ในปีพรรษาน้ีไม่มีหลักฐานใดให้บ่งบอกว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่	“ญาท่านเสาร์” 

ได้อยู่พำานักจำาพรรษา	ณ	ท่ีใด	แต่ช่วงหลังจากออกพรรษาแล้ว	ท่านคงจะไป	-	มาอยู่ระหว่าง 

ธาตุพนม	 -	 สกลนคร	 -	 นครพนม	 เพราะวัดป่าสุทธาวาสทางสกลนครน้ันมีหลักฐานว่า 

ได้สร้างกุฏิพระแล้วต้ังแต่	พ.ศ.	๒๔๗๓	 -	๒๔๗๕	 (มีป้ายติดไว้ท่ีกุฏิ	พ.ศ.	๒๔๗๕)	 โดยกุฏิ 

ช่ัวคราวท่ีปลูกสร้างในปลายปี	พ.ศ.	๒๔๗๓	น้ันมีลักษณะ	“กุว�าง ๒.๕ - ๓ เมตร ใต�ถุ้นส้ง 

๑ เมตร ม้ชานดี�านหน�า และพื็�นป้็ดี�วยไม�ยาง หลังคุามุงดี�วยจากุ ฝ่ากัุ�นดี�วยไม�ไผู้�ขัดีแตะ 

คุ�ากุ�อสร�างจำาไม�แน�ชัดี แต�เข�าใจ 

ว�าป็ระมาณหลังละ ๒๕ บุาที่	 กุฏิ 

ท่ีกล่าวน้ันคงได้ใช้ช่ัวคราวจริง	 ๆ 

คือ	เพียง	๕-๖	ปี	ก็หมดอายุ”	จาก 

หนังสือเร่ือง	 “ตอนหน่ึงจากความ 

ทรงจำาเร่ืองวัดสุทธาวาส	 สกลนคร”	 ของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน	 แสงสิงแก้ว	 ท่ี 

เขียนในหนังสือสุทธาวาส	 ท่ีระลึกในงานทอดกฐินวัดป่าสุทธาวาส	 วันท่ี	 ๑๑	 พฤศจิกายน	 

๒๕๓๕
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æ.».ÚÙ˜¯
»‘…¬åÕÿªíØ∞“°√ÿàπ ÿ¥∑â“¬
æ√√…“∑’Ë ıÙ

ªïπ’È∑à“π°≈—∫¡“æ—°∑’ËªÉ“¥ß∫“° («—¥ªÉ“ ÿ∑∏“«“ ) ‡¡◊Õß °≈π§√Õ’°

¢Õ°≈à“«∂÷ß√“¬≈–‡Õ’¬¥‡√◊ËÕß»‘…¬åÕÿªíØ∞“° ´÷Ëß™à«ß°àÕπÀπâ“π’Èπ—Èπª√“°Ø«à“»‘…¬å
ÕÿªíØ∞“°‡¥‘¡ §◊Õ æ√–¿‘°…ÿÕÿ¬ ®“°∫â“πÀπÕß¥‘π¥” Õ.«“√‘™¿Ÿ¡‘ ®. °≈π§√ (¥Ÿ„π·ºπ∑’Ë
∫â“πÀπÕß≈“¥) ´÷Ëß¡’‡Àμÿ„ÀâμâÕß°√“∫≈“‰ª‡¬’Ë¬¡∫â“π‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈√—°…“¡“√¥“ ´÷Ëß‰¥â¢à“«¡“
«à“ªÉ«¬Àπ—°Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“πÀπÕß¥‘π¥” Àà“ß®“°μ—«‡¡◊Õß °≈π§√‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°√“« ̂  °¡.
¢âÕ§«“¡μÕππ’Èæ√–Õ“®“√¬å‚™μ‘ Õ“¿§⁄‚§ ∫—π∑÷°«à“ "æ√–Õÿ¬‰¥â√—∫®¥À¡“¬«à“‚¬¡¡“√¥“
∂÷ß·°à°√√¡ °àÕπ∑’Ë§≥–®–‡¥‘π∏ÿ¥ß§å‰ª®“° °≈π§√‡æ’¬ß«—π‡¥’¬«"

¢≥–π—Èπ‡ªìπ‡«≈“ª√–®«∫‡À¡“–°—∫ ∑à“πæ√–Õ“®“√¬å°Õß «—¥ª√–™“π‘¬¡ ∫â“π
‚æπ∑—π Õ.§”‡¢◊ËÕπ·°â« ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ (ªí®®ÿ∫—π¢÷Èπ°—∫ ®.¬‚ ∏√) ´÷Ëß‡ªìπ»‘…¬å¢Õß∑à“π
æ√–Õ“®“√¬å ¥’  ©π⁄‚π «—¥ªÉ“ ÿπ∑√“√“¡ ∫â“π°ÿ¥·Àà  Õ.‡≈‘ßπ°∑“  ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ (ªí®®ÿ∫—π
¢÷Èπ°—∫®.¬‚ ∏√) ‰¥âπ”»‘…¬å∑’Ë∫«™‰¥â Ú æ√√…“ §◊Õ æ√–Õ“®“√¬å∫—«æ“ ªê⁄≠“¿“‚  (æ√–§√Ÿ
ªí≠≠“«‘ ÿ∑∏‘Ï) «—¥ªÉ“æ√– ∂‘μ¬å Õ.»√’‡™’¬ß„À¡à ®.ÀπÕß§“¬ ‰ª∂«“¬μ—«‡ªìπ»‘…¬å
ÕÿªíØ∞“°∑”Àπâ“∑’Ë·∑πæ√–Õ“®“√¬åÕÿ¬ μ—Èß·μà∫—¥π—Èπ‡ªìπμâπ¡“ ¥—ß¡’‡√◊ËÕß√“«°≈à“«∂÷ß„π
Àπ—ß ◊Õª√–«—μ‘æ√–Õ“®“√¬å∫—«æ“ ªê⁄≠“¿“‚  «à“... "æÕÕÕ°æ√√…“·≈â«¡’‡æ◊ËÕπ™«π
‰ªªØ‘∫—μ‘°√√¡∞“π∑’Ë«—¥ªÉ“∫â“π‚æπ∑—π æ√–∑’Ë‰ª¥â«¬°—π‰¥â¢Õ∑”∑—ÃÀ‘°√√¡≠—μμ‘‡ªìπ
æ√–∏√√¡¬ÿμÀ¡¥ ¬—ß‡À≈◊Õ·μàæ√–¿‘°…ÿ∫—«æ“ ∑’Ë¬—ß‰¡àæ√âÕ¡∑’Ë®–≠—μμ‘‡ªìπæ√–∏√√¡¬ÿμ
‡À¡◊Õπ‡™àπ‡§¬ ‡π◊ËÕß®“°¬—ß‰¡à‰¥â∫Õ°≈“æ√–Õÿªí™¨“¬å „πªïπ—Èπ∑à“π‰¥âªØ‘∫—μ‘°√√¡∞“π
Õ¬Ÿà«—¥ªÉ“∫â“π‚ππ∑—π °—∫∑à“πæ√–Õ“®“¬å°Õß Ωñ°À—¥π—Ëß ¡“∏‘  ‡¥‘π®ß°√¡∫”‡æÁ≠
‡æ’¬√„πÕ‘√‘¬“∫∑μà“ßÊ  √Ÿâ ÷°«à“®‘μ„® ß∫√à¡‡¬Áπ¢÷Èπ‚¥¬≈”¥—∫μ—Èß·μàπ—Èπ μàÕ¡“∑à“π°Á‡≈¬
‡≈‘°‡√’¬πª√‘¬—μ‘ ¡ÿàßÀπâ“·μà¥â“πªØ‘∫—μ‘°√√¡∞“π‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«

๑๓๓
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ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๑๓๔

	 ด้วยเหตุท่ีมีจิตใจมุ่งม่ันในการปฏิบัติกรรมฐาน	 พระภิกษุบัวพา	 จึงออกเดินทาง 

ไปวัดสีฐาน	 อ.มหาชนะชัย	 เพ่ือฝึกอบรมกรรมฐานให้ได้ผล	 และแสวงหาครูบาอาจารย์ท่ี 

มีความชำานาญในการสอนกรรมฐาน	 ในช่วงน้ันช่ือเสียง	 และปฏิปทาของพระอาจารย์เสาร์ 

กนฺตสีโล	 และหลวงปู่ม่ัน	 ภูริทตฺโต	 กำาลังเล่ืองลือ	 และเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไป	พระภิกษุบัวพา 

ก็อยากจะพบเห็น	 เพ่ือจะได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์	 จึงได้ชักชวนเพ่ือนสหธรรมิกเดินทางไปยัง 

จังหวัดสกลนคร

	 การเดินทางในสมัยน้ันลำาบากมากเพราะไม่มีถนน	 ไม่มีรถยนต์	 ต้องเดินทางเท้า 

ไปตามทางเกวียน	 ผ่านป่าดงดิบหนาทึบ	 ข้ามภูเขาหลายลูก	 คณะของพระภิกษุบัวพา 

จึงออกเดินทางจากอำาเภอมหาชนะชัย	 ไปจังหวัดสกลนคร	 ในขณะเดียวกันก็มีคณะพระ 

ภิกษุสามเณรจะเดินทางไปอำาเภอบัวขาว	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 และจะต่อไปยังสกลนคร	 พระ 

ภิกษุบัวพาจึงขอเดินทางร่วมไปด้วย	 เม่ือไปถึงสกลนครแล้ว	 ก็ได้เข้าไปกราบนมัสการ 

พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ท่ีวัดป�าสุทธาวาส ขอฝากตัวเป็นสานุศิษย์ของท่าน	 เม่ือฝึก 

ปฏิบัติกรรมฐานไปได้ระยะหน่ึง	 จิตใจของท่านรู้สึกสงบเยือกเย็นอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 

ท่านจึงตกลงใจว่า	สมควรท่ีจะขอทำาทัฬหิกรรมญัตติเป็นพระธรรมยุตได้แล้ว

	 ดังน้ันพระอาจารย์เสาร์จึงส่ังการให้จัดเตรียมบริขารใหม่	 เม่ือทุกอย่างพร้อมแล้ว 

ท่านจึงส่ังให้พระภิกษุ	 ๒	 รูป	 นำาคณะของพระภิกษุบัวพา	 เดินทางไปขอทำาทัฬหิกรรมท่ี 

จังหวัดนครพนม	 พิธีการญัตติเป็นพระธรรมยุตครั�งนี�มีขึ�นเมื�อวันที� ๔ กรกฏาคม ๒๔๗๘ 

ณ พัทธสีมา วัดศรีเทพประดิษฐาราม โดยมีพระครูสารภาณมุนี (เจ้าคุณปู่จันทร์	 เขมิโย) 

เป็นพระอุปัชฌาย์	พระมหาพรหมา โชติโก (พระราชสุทธาจารย์)	เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

ต่อจากน้ันพระภิกษุบัวพา	 และคณะจึงได้เดินทางกลับไปยังสกลนครอยู่ปฏิบัติกรรมฐาน 

กับพระอาจารย์เสาร์เร่ือยมา

	 นับว่าพระภิกษุบัวพา	 ได้ครูบาอาจารย์ท่ีชำานาญในพระกรรมฐาน	 เป็นผู้แนะนำา 

พรำ่าสอน	 สมความมุ่งหวังท่ีท่านต้ังใจไว้ต้ังแต่แรก	 ท่านได้ต้ังใจปฏิบัติกรรมฐานอย่างเต็มท่ี 

และในขณะเดียวกันก็ได้ทำาหน้าท่ีอุปัฏฐากรับใช้พระอาจารย์เสาร์เร่ือยมา	จนถึงกาลสุดท้าย

ของพระอาจารย์เสาร์	จ่งถื้อไดี�ว�าที่�านเป็็น “ศิษย์อุป่็ฏิฐากุรุ�นสุดีที่�าย”



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๑๓๕
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ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๑๓๖

พ.ศ. ๒๔๗๙
วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

พรรษาท่ี ๕๕

	 น่ีคือ	“ดงบาก”	หรือป่าดงไม้กระบากน่ันเอง	เป็นป่าทึบเป็นแนวกว้าง	พ้ืนท่ีเป็น 

เนินดินทรายสูง	 สูงกว่าระดับนำ้าทะเล	 ๑๗๒	 เมตร	 ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉีิยงใต้ของ 

ตัวเมืองสกลนคร	 มีต้นไม้ใหญ่ข้ึนหนาทึบปกคลุมรอบ	 ร่มร่ืนตลอดท้ังวัน	 เดิมมีสัตว์ป่า 

นานาชนิดอาศัยอยู่ชุกชุม	 คำ่าเย็นลงระงมไปด้วยเสียงจั�กจ่ันเรไร	 เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับ 

ผู้บำาเพ็ญทางจิต	 จึงเป็นท่ีแวะพักอาศัยของท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์	 กนฺตสีลเถระ	 และ 

ท่านพระอาจารย์ใหญ่ม่ัน	 ภูริทตฺตเถระ	 โดยเฉิพาะท่านพระอาจารย์เสาร์เคยมาปักกลด 

บำาเพ็ญเพียรอยูใ่ต้ต้นกะบกใหญ่	 (เวลาน้ีหักโค่นไปแล้ว)	 ท่านเคยปรารภว่า	 “บุริเวณป่็า 

แห�งน้�ม้สิ�งท้ี่�เป็็นสิริมงคุลหลายอย�าง น�าจะไดี�สร�างเป็็นสำานักุสงฆ์์ข่�น เพื็�อพ็ระธุดีงค์ุท้ี่�ป็ล้กุ 

วิเวกุจะไดี�มาพั็กุพิ็ง และชาวบุ�านก็ุจะไดี�มาที่ำาบุุญป็ฏิิบัุติธรรม รักุษาศ้ล ภาวนา” ปัจจุบัน 

น้ีต่างก็ปลูกบ้านเรือนข้ึนอยู่ล้อมรอบแทนท่ีป่า	 มีศูนย์ราชการย้ายมาอยูใ่กล้	 ๆ	 ตรงข้าม 

ทางหลวงสาย	๒๑๓	สกลนคร	-	กาฬสินธุ์

จากุสารคดีวัดป�าสุทธาวาส โดียพ็ระที่องคุำา จารุวณฺโณ เข้ยนว�า...

 “วัดป่าสุทธาวาสเป็นวัดท่ี	 ๓	 พ่ีน้องหญิง	 คือ	 นางนุ่ม	 นางนิล	 ชุวานนท์	 และ 

นางลูกอินทร์	วัฒ่นสุชาติ	สร้างถวายพระอาจารย์เสาร์	พระอาจารย์ม่ัน	โดยเฉิพาะเม่ือ	พ.ศ.	 

๒๔๗๕

 และจากุข้อคิดเห็นเกี�ยวกับประวัติและสารคดีวัดป�าสุทธาวาส โดียนายแพ็ที่ย์ 

เจริญ วัฒนสุชาติ กุล�าวว�า “มีการเร่ิมสร้างวัดป่าสุทธวาสในปี	พ.ศ.	๒๔๗๓	ส่วนในปี	พ.ศ. 

๒๔๗๕	น้ัน	คงเป็นการสร้างกุฏิท่ีแข็งแรงกว่าเดิม	โดยเขียนป้าย	พ.ศ.	๒๔๗๕	ติดไว้ท่ีกุฏิ”

	 ท่ีดินวัดน้ีมีกล่าวในประวัติวัดป�าสุทธาวาสที�พิมพ์แทรกอยู่ในหนังสือชีวประวัติ 

พระอาจารย์มั�น ภูริทตฺโต ฉิบับวัดป่าสุทธาวาส	อ.เมือง	จ.สกลนคร	ว่า...
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พระอุโบสถวัดป่าสุทธาวาส

   “ขุนอนุพั็ที่ธ์ระบิุล (เพ็ชร ภ้ละวรรณ) 

จ�าศาลคุนแรกุของจังหวัดีสกุลนคุร เกิุดี 

ศรัที่ธายกุกุรรมสิที่ธิ�ท้ี่�ดิีนของตน ถ้วายให� 

ป็ล้กุสร�างกุุฏิิ เป็็นท้ี่�พั็กุสงฆ์์จนเป็็นวัดีข่�น ใน 

เนื�อท้ี่�ดิีน ๑๐ ไร� ๓ งาน ต�อมาม้ผู้้�บุริจาคุถ้วาย 

ท้ี่�ดิีนเพิ็�มข่�น เป็็นจำานวนถ่้ง ๒๗ ไร� ๑ งาน 

๓๐ ตารางวา ในป่็จจุบัุน และต�อมาไดี�รับุ 

พ็ระราชที่านวิสุงคุามส้มา เมื�อวันที่้� ๖  

กุรกุฎาคุม ๒๔๙๒ (กุ �อนหน�าที่้ �ที่ �าน 

พ็ระอาจารย์มั�น จะมาละสังขารท้ี่�วัดีน้�เพ้็ยง 

๔ เดืีอนกัุบุอ้กุ ๔ วัน) เริ�มสร�างพ็ระอุโบุสถ้ 

เมื�อ พ็.ศ. ๒๔๙๔  (ณ  สถ้านท้ี่�ถ้วายกุาร 

ป็ระชุมเพ็ลิงศพ็ที่�านพ็ระอาจารย์มั�นแล�ว 

เสร็จ และที่ำาพิ็ธ้ฝ่่งล้กุนิมิต เมื�อวันท้ี่� ๙  

พ็ฤษภาคุม ๒๕๐๐”

	 เร่ืองราวตอนน้ี...ท่านพระอาจารย์กิ	 ธมฺมุตฺตโม	 ได้กล่าวย้อนรำาลึกถึงว่า...ท่าน 

ได้ต้ังใจเดินธุดงค์ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์	 ท่ีพำานักจำาพรรษาอยู่ท่ี 

วัดป่าสุทธาวาส	เม่ือปี	พ.ศ.	๒๔๗๘	(มีรายละเอียดอยูใ่นตอนถัดไป)

	 มีเร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองต่อกันน้ีปรากฏอยูใ่นหนังสือ	 จนฺทสาโรบูชา	 ท่ีแต่งโดย 

คุณหญิงสุรีพันธ์ุ	มณีวัต	ความว่า...

	 “...คุรั�งแรกุ ที่�าน (หมายถ่้ง หลวงป่้็หลุย จนฺที่สาโร) คิุดีจะเดิีนที่างกุลับุไป็ที่าง 

จังหวัดีบุ�านเกิุดี เพ็ราะม้นิมิตถ่้งโยมมารดีา และตัวที่�านก็ุธุดีงค์ุจากุบุ�านเกิุดีมาช�านาน 

อย�างไรก็ุด้ี พ็อด้ีไดี�ที่ราบุว�า ที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ กุนฺตส้โล อย้�ท้ี่�วัดีป่็าสุที่ธาวาส ที่�าน 

จ่งร้บุไป็กุราบุดี�วยคุวามเคุารพ็ ทัี่�งน้�เพื็�อจะรายงานเรื�องกุารท้ี่�ที่�านส�งให�ไป็อย้�ถ้ำ�าโพ็นงาม 

แต�เมื�อปี็กุ�อนโน�นให�ที่ราบุดี�วย
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 กุารไดี�มาอย้�ป็รนนิบุัติรับุใช�คุร้บุาอาจารย์ผู้้�ใหญ�อ้กุวาระหน่�ง ที่ำาให�ที่�านคุิดีว�า 

เป็็นโอกุาสอันป็ระเสริฐ เหมือนจ้� ๆ ไดี�เห็นแกุ�ววิเศษลอยมาใกุล�ตัว จะไม�เชิญแกุ�วดีวง 

วิเศษไว�บุ้ชา หรือจะป็ล�อยให�ลอยผู้�านพ็�นไป็ไดี�อย�างไร โอกุาสเช�นน้�ม้ไม�ไดี�ง�าย ๆ สำาหรับุ 

กุารกุลับุไป็เย้�ยมบุ�านนั�นน�าจะรอต�อไป็ไดี� บุ�านโยมมารดีาก็ุคุงอย้� ณ ท้ี่�เกุ�า ไม�ไดี�ถ้อน 

เสาเรือนหายไป็ไหน อ้กุทัี่�งเราไดี�แผู้�เมตตาให�มารดีา ที่ำาร�มมุ�งกุลดีแจกุจ�ายพ็ระเณร แม�ช้ 

อุทิี่ศกุุศลให�มารดีาตลอดีมาอย้�แล�ว

 ปี็ พ็.ศ. ๒๔๗๙ ที่�านจ่งไดี�อธิษฐานพ็รรษาอย้�ดี�วยที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ ณ วัดีป่็า 

สุที่ธาวาส เนื�องจากุที่�านไม�ม้นิสัยชอบุเที่ศนาอบุรมเอง หลวงป่้็หลุยจ่งรับุหน�าท้ี่�เป็็นผู้้�คุอย 

ด้ีแลอบุรม พ็ระเณรท้ี่�มาอย้�กัุบุที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ ให�อย้�ในธรรมวินัย และอาจาริยวัตร 

ข�อป็ฏิิบัุติอันด้ีงาม

 อาจาริยวัตรท้ี่�ที่�านฝึ่กุป็รือมาแต�สมัยอย้�กัุบุที่�านพ็ระอาจารย์บุุญ ป็ฏิิบัุติรับุใช� 

อาจารย์องค์ุแรกุของที่�านมาดี�วยคุวามเลื�อมใสศรัที่ธาเป็็นเวลา ๖ - ๗ ปี็ มาคุรั�งน้�ที่�านก็ุ 

ใช�อย�างเต็มที่้� แม�ที่�านจะม้พ็รรษามากุแล�ว แต�ที่�านกุ็คุงนอบุน�อมถ้�อมองคุ์ให�พ็ระเณร 

รุ�นหลังไดี�เห็นเป็็นตัวอย�าง ให�ตระหนักุในวัตรเหล�านั�น

 - ต้้อุงฉัันที่หลัังอุ�จำ�รีย์ุ - ฉัันให้เสร็ีจำก่อุนอุ�จำ�รีย์ุ

 - นอุนหลัังอุ�จำ�รีย์ุ แลัะ -  ตื้�นก่อุนอุ�จำ�รีย์ุ เป็นอุ�ทิ่

 กุารอุป่็ฏิฐากุพิ็เศษท้ี่�พ็ระเณรพ็ยายามป็ฏิิบัุติเป็็นกิุจวัตร แต�ที่ำาไม�คุ�อยคุล�อง ก็ุคืุอ 

กุารกุดีเอ็นที่�องให�ที่�านในเวลานวดีเส�นตอนกุลางคืุน ที่�านเป็็นคุนร้ป็ร�างใหญ� หนังที่�อง 

คุ�อนข�างหนาดี�วยที่�านม้อายุมากุแล�ว อ้กุป็ระกุารหน่�ง ที่�านก็ุเคุยชินต�อกุารนวดีแรง ๆ มา 

แล�ว กุารกุดีคัุ�นเอ็นที่�องของที่�านจ่งต�องใช�พ็ละกุำาลังแข็งแรงมากุเป็็นพิ็เศษ พ็ระเณรผู้้�ป็ฏิิบัุติ 

ไม�คุ�อยม้กุำาลังนิ�วมือแข็งแรงพ็อ จ่งมาป็รารภกัุน หลวงป่้็ไดี�เข�าไป็ขออนุญาตนวดีเอ็นที่�าน 

และสุดีที่�ายก็ุไดี�อุบุายมาสอนกัุน คืุอ ให�พ็ยายามกุำาหนดีภาวนาไป็ดี�วย เมื�อจิตเป็็นสมาธิ 

กุำาลังมือก็ุจะหนักุหน�วง แข็งแรง ใจส้�ใจ ผู้้�รับุนวดีก็ุจะสบุายกุาย ผู้้�นวดีก็ุจะไม�เป็ลืองแรง 

ด้ีดี�วยกัุนทัี่�งสองฝ่่าย
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 หลวงป่้็บัุนท่ี่กุเรื�องเกุ้�ยวกัุบุพ็ระอาจารย์เสาร์ไว�หลายแห�ง หลายวาระ คุงจะเป็็น 

คุวามป็ระทัี่บุใจของที่�านอย�างมากุ ท้ี่�ไดี�เคุยเดิีนธุดีงค์ุและจำาพ็รรษากัุบุพ็ระอาจารย์เสาร์...

สำาหรับเร่ืองนิสัย หลวงปู่หลุยบันทึกไว้ว่า

 “นิสัยที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ นิสัยชอบุกุ�อสร�าง ชอบุป็ล้กุพ็ริกุ หมากุไม� ลักุษณะ

จิตเยือกุเย็น ม้พ็รหมวิหาร ที่ำาจิตดีุจแผู้�นดีิน ม้เมตตาเป็็นสาธารณะ เป็็นคุนพ็้ดีน�อย 

ยกุจิตข่�นส้�องคุ์เมตตาสุกุใสรุ�งเรือง เป็็นคุนเอื�อเฟ้�อในพ็ระวินัย ที่ำาคุวามเพ็้ยรเป็็นกุลาง 

ไม�ยิ�งไม�หย�อน พ็ิจารณาถ้่งขั�นภ้มิธรรมละเอ้ยดีมากุ ที่�านบุอกุให�เราภาวนาเป็ล้�ยน 

อารมณ์แกุ�อาพ็าธไดี� อย้�ข�างนอกุวุ�นวาย เข�าไป็หาที่�านจิตสงบุดี้ เป็็นอัศจรรย์ป็าฏิิหาริย์ 

หลายอย�าง จิตของที่�านชอบุสันโดีษ ไม�มักุใหญ�ใฝ่่ส้ง หมากุไม�กุิน บุุหร้�ไม�ส้บุ ที่�านดีังเป็็น 

อุป็่ชฌายะ เดีินจงกุรมภาวนาเสมอไม�ละกุาล นำ�าใจดี้ ไม�เคุยโกุรธเคุยข่�งให�พ็ระเณร 

อุบุาสกุอุบุาสิกุา มักุจะวางสังฆ์ที่านอุที่ิศในสงฆ์์สันนิบุาต แกุ�วิป็่สสน้แกุ�สานุศิษย์ไดี� 

อำานาจวางจริตเฉุย ๆ เรื�อย ๆ ชอบุดี้ตำาราเรื�องพ็ุที่ธเจ�า ร้ป็ร�างใหญ� สันที่ัดี เป็นมห� 

นิก�ยุ ๑๐ พัรีรีษ� จำึงม�ญัต้ต้ิเป็นธ์รีรีมยุุต้ ชอบุรักุเดี็กุ เป็็นคุนภ้มิใหญ� กุว�างขวาง ยินดี้ 

ที่ั�งป็ริยัติป็ฏิิบุัติ ลักุษณะเป็็นคุนโบุราณพ็ร�อม ที่ั�งกุาย วาจา ใจ เป็็นโบุราณที่ั�งสิ�น ไม�เห�อ 

ตามลาภยศสรรเสริญ อาหารชอบุเห็ดี ผู้ลไม�ต�าง ๆ ชอบุนำ�าผู้่�ง”

 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 ท่านบันทึกไว้แม้ว่า	 อาหารนั้น	 อาจารย์ของท่านจะชอบ 

อะไร	ท้ังน้ีแสดงว่า	สัทธิวิหาริก	หรืออันเตวาสิก	ต้องพยายามอุปัฏฐากปฏิบัติครูบาอาจารย์ 

โดยหาอาหารที่ถูกรสถวายให้ฉิันได้	 เพราะครูบาอาจารย์ผู้สูงอายุนั้น	 ธาตุขันธ์กำาลัง 

ทรุดโทรม	ควรจะต้องพยายามถวายอาหารที่จะช่วยบำารุงธาตุขันธ์ให้ยืนยาว

 ต่อมาอีก ๑๙ ปี ระหว่างจำาพรรษาที�สวนพ่อหนูจันทร์ ท่านบันทึกว่า

 พ็.ศ. ๒๔๙๘ จำาพ็รรษาสวนพ็�อหน้จันที่ร์ ฝ่่นไดี�นวดีขาที่�านพ็ระอาจารย์เสาร ์

คุล�ายอย้�กุุฏิิ ขอโอกุาสที่�านนวดีขาเข�า จะไดี�ข่�นรถ้และเกุว้ยนไป็ที่้�อื�น”
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 และแม้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ท่านยังได้บันทึกไว้อีกว่า

 “ลัที่ธิที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ พ็ระคุร้วิเวกุพุ็ที่ธกิุจ ม้เมตตาแกุ�สัตว์เป็็นมหากุรุณา 

อย�างยิ�ง วางเป็็นกุลาง เยือกุเย็นที่้�สุดี เมตตาของที่�านสดีใส เห็นป็าฏิิหาริย์ของที่�านสมัย 

ขุนบุำารุงบุริจาคุที่้�ดีิน และไม�ที่ำาสำานักุแม�ขาวสาริกุา วััดสุท่ธ์�วั�ส จ.สกุลนคุร แกุ� 

สัญญาวิป็ลาส ที่�านอาจารย์มั�นกุับุที่�านเจ�าคุุณหน้วัดีสระป็ทีุ่มในสมัยนั�น จนสำาเร็จเป็็น 

อัศจรรย์ เร้ยกุว�า เป็็นพั่อุพัรีะกรีรีมฐ�นภ�คำอุีส�น น้�ที่�านอาจารย์เสาร์เล�าให�ฟ่ง สมัยุท่ี� 

เรี�อุยุู่กับูท่่�น เดินธ์ุดงคำ์ไปด้วัยุท่่�น ป็รารถ้นาเป็็นพ็ระป็่จเจกุ กุับุป็รารถ้นาเป็็นสาวกุ 

สำาเร็จอรหันต์ในศาสนาสมณโคุดีมพ็ุที่ธเจ�าของเรา แกุ�บุ�าที่�านอาจารย์ หนู ไม�สำาเร็จ 

เพ็ราะเธอเชื�อบุ�าติดีแต�กุำาเนิดี ที่�านอาจารย์มั�นเคุารพ็ที่�านอาจารย์เสาร์มากุที่้�สุดี เพ็ราะ 

เป็็นเณรของที่�านมา แต�กุ�อนที่�านเร้ยกุที่�านอาจารย์ว�า เจ�า ๆ ข�อย ๆ”

ท่านยินดีสนับสนุนทั้งปริยัติและปฏิบัติ

	 จากข้อความบันทึกของหลวงปู่หลุย	 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นในข้อที่ว่า	 “ที่�าน 

อาจารย์เสาร์ เป็็นคุนภ้มิใหญ� กุว�างขวาง ยินดี้ที่ั�งป็ริยัติ ป็ฏิิบุัติ เป็็นคุนโบุราณพ็ร�อมที่ั�ง 

กุาย วาจา ใจ เป็็นโบุราณที่ั�งสิ�น ไม�เห�อตามลาภยศสรรเสริญ” นั้น	 ข้าพเจ้าขอนำาเสนอ 

ข้อความของพระมหาโชติ	อาภคฺโค	ที่กล่าวไว้ว่า

 “ที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ ที่�านสนับุสนุนกุารเร้ยนพ็ระป็ริยัติธรรม แต�ที่�านไม� 

สนับุสนุนให�ตั�งโรงเร้ยนป็ริยัติธรรมในสำานักุป็ฏิิบุัติธรรม

 จะเห็นไดี�จากุสมัยเมื�อที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์พ็ร�อมดี�วยคุณะศิษย์ พ็ระภิกุษ ุ

สามเณร แม�ช้ เข�าพ็ำานักุจำาพ็รรษาที่้�ป็่าดีงบุากุวัดีสุที่ธาวาสน้� ไดี�ม้พ็ระมหาร้ป็หน่�ง ม้ 

นามว�ามหาป็าน เดีินที่างจากุกุรุงเที่พ็มหานคุร วัดีบุรมนิวาส เพ็ื�อศ่กุษากุารป็ฏิิบุัติกุับุ 

ที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ ที่�านมหาป็านองคุ์น้�ไดี�เข�ากุราบุเร้ยนที่�านพ็ระอาจารย์ใหญ�ถ้่งกุาร 

จัดีตั�งโรงเร้ยนสอนพ็ระป็ริยัติธรรม โดียรับุจะเป็็นคุร้สอนให�อย�างขันแข็ง จนในที่้�สุดีที่�าน 

กุ็อนุญาต ขณะนั�นกุารจัดีกุารศ่กุษาแบุบุแผู้นใหม�ที่ั�งภาษาบุาล้ และภาษาไที่ยกุำาลังแพ็ร� 

หลายเป็็นที่้�นิยมไป็ทีุ่กุที่�องถ้ิ�น
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 เมื�อที่�านพ็ระอาจารย์ใหญ�ไดี�อนุญาตให�พ็ระเณรเข�าเร้ยนหลักุส้ตรนักุธรรมไดี� 

ตามคุวามสมัคุรใจ ป็รากุฏิว�าม้พ็ระเณรสมัคุรเข�าเร้ยนเป็็นจำานวนมากุ ซึ่่�งในระยะเริ�ม 

แรกุของกุารศ่กุษานั�น ที่างฝ่่ายป็ริยัติธรรมกุับุกุารป็ฏิิบุัติฝ่่ายวิป็่สสนากุัมมัฏิฐานกุ็ยังคุง 

เส�นคุงวาเป็็นป็รกุติอย้� พ็อเร้ยนไป็... เร้ยนไป็... ชักุจะหย�อน... ลดีผู้�อนเวลาที่างป็ฏิิบุัติ 

เส้ยแล�ว มัวแต�ที่�องบุ�นหนังสือบุที่เร้ยน พ็อนานไป็หน�อย... ท่�งเดินจำงกรีมคุ�อย ๆ  

หมองคุลำ�า หนักุ ๆ เข�า... ที่างจงกุรมกุ็หายหมดี กุลายเป็็นท่�งมดท่�งปลัวักไป็เส้ยสิ�น 

ข�อวัตรป็ฏิิบุัติต�าง ๆ กุ็ที่ำาเป็็นมองข�ามไป็ ที่ั�ง ๆ ที่้�เคุยถ้ือป็ฏิิบุัติกุันมาเป็็นอย�างดี้

 พ็ระอาจารย์เสาร์เห็นดีังนั�น ที่�านจ่งสั�งห�ามตั�งโรงเร้ยนในสำานักุป็ฏิิบุัติธรรม 

ของที่�านโดียเดี็ดีขาดี แต�สำาหรับุผู้้�ที่้�ม้อุป็นิสัยใฝ่่ที่างกุารเร้ยนร้�ดี�านป็ริยัติแล�วที่�านกุ็ไม� 

ขัดีข�องเลย กุลับุสนับุสนุนโดียกุารส�งไป็เร้ยน ตามสำานักุต�าง ๆ  ที่ั�งในกุรุงและต�างจังหวัดี”

ดั้นด้นจากจำาปาศักดิ�
	 ลุ	พ.ศ.	๒๔๗๘	พระอาจารย์เสาร์พำานักที่ “วััดป่�สุท่ธ์�วั�ส”	อ.เมือง	จ.สกลนคร 

ส่วนท่านพระอาจารย์ทองรัตน์	กนฺตสีโล	จำาพรรษาที่วัดธาตุศรีคูณ	อ.นาแก	จ.นครพนม 

ขณะน้ันประจวบกับเป็นช่วงเวลาท่ีพระภิกษุหนุ่มใจเด็ดองค์หน่ึงมีนามว่า	พระกิ ธมฺมุตตโม 

มาจาก	บ้านหนองผำา	นครจำาปาศักด์ิ	แขวงจำาปาศักด์ิ	แดนดินถ่ินประเทศไทยในคร้ังกระน้ัน 

เมื่อแรกเข้ามาเมืองอุบลราชธานี	 ก็ได้ติดตามพระอาจารย์บุญมาก	 ฐิติปฺญโญ	 ซึ่งท่านได้ 

นำาคณะศิษย์	๑๐	กว่ารูปออกเดินทางธุดงค์จากอุบลฯ	เพ่ือเข้ากราบคารวะพระอาจารย์เสาร์ 

ระหว่างทางที่ติดตามมาจนถึงอำาเภอนาแก	 ก็ได้พบท่านพระอาจารย์ทองรัตน์	 กอปรกับ 

ย่างเข้าเดือน	 ๘	 หน้าพรรษากาลพอดี	 จึงได้อยู่พำานักจำาพรรษาที่วัดธาตุศรีคูณ	 กับท่าน 

พระอาจารย์ทองรัตน์	 พอออกพรรษาแล้วได้ร่วมเดินทางออกติดตามไปกราบนมัสการ 

พระอาจารย์เสาร์	ที่วัดป่าอรัญญิกาวาส	จ.นครพนม	ซึ่งในคราวครั้งนั้นพระอาจารย์เสาร ์

เดินทางจากวัดป่าสุทธาวาส	 จ.สกลนคร	 มาเป็นประธานในการฉิลองศาลาการเปรียญ 

ของวัดป่าอรัญญิกาวาส	ช่วงนั้นเป็นหน้าหนาว	ขึ้นปี	พ.ศ.	๒๔๗๙
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	 พระกิที่เป็นพระหนุ่มองค์นี้	ท่านก็คือ	หลวงปู�กิ ธมฺมุตตโม แห่งวัดป่าสนามชัย 

บ้านสนามชัย	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี	 ผู้ทรงศีล	สมาธิ	พรหมจรรยา 

มีความทรงจำาเป็นเลิศ	 รอบรู้เชี่ยวชาญเรื่องภูมิประเทศทั้งภูเขา	 และเรือนถำ้าในแดนลาว 

และแถบชายแดนภาคอีสาน

ศาลาการเปรียญวัดโพนแก้ว
จากความทรงจำา
	 ท่านหลวงปู ่กิ	 ได้เล่าเรื ่องราวแต่หนหลังจากความทรงจำาอันแม่นยำาว่า... 

คร้ังแรก	 ท่านจะไปกราบคารวะท่านพระอาจารย์เสาร์ท่ีวัดป่าสุทธาวาส	 พอดีทราบข่าวว่า 

องค์พระอาจารย์เสาร์มารับถวาย	 “ศาลาหอแจก”	 ที่วัดโพนแก้ว	 จึงติดตามไป	 ปีนั้น 

หมอกลงหนาทึบแผ่ปกคลุมท่ัวเมืองนครพนม	 อากาศหนาวเหน็บแทรกซอนผิวหนังแผ่ซ่าน 

ความเย็นเฉิียบเข้าไปทั่วทุกอณูขุมขนแห่งกายคตานี้	ยิ่งตอนเช้าเดินเหยียบยำ่านำ้าค้าง	อัน 

เย็นยะเยือกบนยอดหญ้า	 ฝ่าสายหมอก	 ลัดทุ่งไปบิณฑิบาต	 ยิ่งหนาวเหน็บจนเท้าเป็น 

ตะคริว	 	 ต้องอาศัยขออังฝ่าเท้าด้วยกองไฟจากชาวบ้าน	 ที่สุมฟืนผิงไฟไล่ความหนาวอยู่ 

หน้าบ้าน	จนพอค่อยยังชั่ว	จึงออกเดินบิณฑิบาตต่อไปได้

	 กล่าวถึงศาลาการเปรียญหลังนี้เป็นศาลาไม้พื้นฝากระดานหลังคามุงแฝก	 ที ่

ชาวบ้านรวบรวมปัจจัยไปซ้ือเรือนไม้เก่ามาปลูกสร้างศาลาเป็นท่ีพำานักฉัินภัตตาหาร	 และ 

ประกอบศาสนกิจ	 เมื่อแล้วเสร็จจึงพร้อมใจกันถวายเป็นสมบัติของสงฆ์โดยมีท่านพระ 

อาจารย์เสาร์เป็นประมุขประธานสงฆ์

	 ในคราวนั้นมีลูกศิษย์จำานวนมากมาชุมนุมรวมกัน	 โดยท่านเจ้าคุณปู่พระเทพ- 

สิทธาจารย์ (จันทร์	 เขมิโย)	 เมื่อครั้งดำารงสมณศักดิ์ที่	 พระครูสารภาณมุนี	 ศรีพรมเขต 

สุทธิศักดิ์พิเศษ	คณาภิบาลสังฆวราหะ	ในรัชกาลที่	๘	วัดศรีเทพประดิษฐาราม	เจ้าคณะ 

จังหวัดนครพนม	 ซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นเก่าครั้งพระอาจารย์เสาร์เปิดศักราชการธุดงค์บุก 

เบิกมาถึงนครพนมครั้งแรก	 ได้รับนิมนต์เป็นองค์แสดงธรรม	 ท่านเจ้าคุณปู่ได้แสดงพระ 

ธรรมเทศนา	ด้วยกัณฑิ์เทศน์ที่ว่า



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๑๔๓

 “โจรโต ปิติ ตัสวา บุญโจร นำาไปด้วยได้อยาก”

 นี่คือบันทึกจากปากคำาของท่านหลวงปู่กิ	ที่จดจำาเหตุการณ์เมื่อ	๖๐	ปีก่อนโน้น

ได้	 แม้แต่รายละเอียดเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ก็ไม่ลืมเลือนเลย	 นับว่าเป็นบุญของเราที่ได้รับรู ้

เรื่องราวในอดีตกาลก่อน	 เพราะหลังจากนั้นไม่นาน	 องค์ท่านก็มาด่วนละสังขารไปโดย 

ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลย

มอบหมายวัดโพนแก้ว

	 วัดโพนแก้ว	หรือวัดอรัญญิกาวาสนี้	องค์ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้สร้างไว้	และ

ท่านได้กลับมาพำานักอีกครั้ง

	 วันหน่ึงเวลาประมาณ	๔	ทุ่ม	ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้เรียกท่านพระอาจารย์บุญมา 

มหายโส	(พระครูไพโรจน์ปัญญาคุณ)	ไปพบท่านที่กุฏิ	แล้วพูดว่า	“เราไดี�ป็ฏิิบุัติพ็ระศาสนา 

เที่้�ยวอบุรมสั�งสอนภิกุษุ สามเณร ป็ระชาชนที่ั�งหลายให�ร้�แจ�งเห็นจริงในศ้ลธรรม มาดี�วย 

คุวามยากุลำาบุากุแสนเข็ญ กุ็ส้�อดีที่นมา บุางบุ�านเขาเอาป็้นไล�ยิง บุางบุ�านเขาว�าเป็็น 

อ้แร�งหม�น (หม�น = ส้ป็นดีำา, ส้เที่า) มันเป็็นเส้ยอย�างน้�กุ็ส้�ที่นมาจ่งถ้่งบุัดีน้� ขอให�ที่�าน 

พ็ิจารณาดี้เอา ให�ร้�แจ�งเห็นจริงในธรรมของพ็ระบุรมศาสดีาจารย์ แล�วใช�วิริยะคุวามเพ็้ยร 

ป็ฏิิบุัติอย�าที่�อถ้อย อย�าไดี�ละที่ิ�งวัดีน้�ไป็เที่อญ”

ปรารภครั้งแรก

	 หลังจากงานฉิลองศาลาวัดโพนแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ในท่ามกลางลูกศิษย์

จำานวนมาก	เป็นต้นว่า	พระเทพสิทธาจารย์,	พระอาจารย์กู่	ธมฺมทินโน,	พระอาจารย์กว่า 

สุมโน,	พระอาจารย์ทองรัตน์	กนฺตสีโล,	พระอาจารย์บุญมาก	ฐิติปญฺูโญ,	พระอาจารย์บุญมี 

ญาณมุนี	(ชาว	อ.สูงเนิน	ซึ่งกลับจากไปธุดงค์ประเทศพม่า)	ที่มาชุมนุมคารวะพระอาจารย์ 

เสาร์	องค์ท่านได้ปรารภที่จะกลับไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่จังหวัดอุบลราชธานี	บ้านเกิดเมือง 

มารดร	และได้ปรึกษากันว่า	ทางเมืองอุบลฯ	จะมีความยินดีให้การสนับสนุนหรือไม่	คณะ 

สงฆ์เสนอขึ้นว่า	ควรจะปรึกษาหารือไปถึงเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี	และในเวลาต่อมา 
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ก็ได้รับคำาตอบจาก	 ท่านเจ้าคุณพระศาสนดิลก (เสน	 ชิตเสโน)	 วัดศรีทอง	 ท่านเจ้าคุณ 

ศรีธรรมวงศาจารย์	วัดสุปัฏนาราม	ว่าต่างมีความยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

	 พระอาจารย์เสาร์จึงได้นัดแนะให้คณะศิษย์ของท่าน	 ไปชุมนุมร่วมกันอีกครั้ง 

เพื่อปรึกษาหารือ	 และร่วมทำาบุญวันมาฆบูชาที่ธาตุพนม	ณ	วัดอ้อมแก้ว 	 (วัดเกาะแก้ว 

อัมพวัน)	ห้วยม่วง	อำาเภอธาตุพนม	วัดที่ท่านบูรณะไว้นั่นเอง

ถนนทุกสายมุ่งสู่ธาตุพนม

	 ครั้นใกล้ถึงวันเพ็ญเดือนสามปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 คณะศิษย์ทั้งหลาย	 ทั้งใกล้ 

ไกล	 ที่ทราบข่าวคราวการนัดหมายของท่านพระอาจารย์ใหญ่แห่งศิษยานุศิษย์ทั้งมวล 

ต่างก็มุ่งหน้าทยอยกันมาอำาเภอธาตุพนมอย่างไม่ขาดสาย

	 ท่านหลวงปู่กิ	ธมฺมุตตโม	เล่าว่า...	หลังจากท่านได้กราบคารวะพระอาจารย์เสาร ์

ที่วัดอรัญญิกาวาสแล้ว	 ก็ได้แยกย้ายกันเดินทางมาอำาเภอธาตุพนม	 พร้อมกับคณะท่าน 

พระอาจารย์ทองรัตน์	 ได้รับสะพายบาตรของท่านพระอาจารย์ทองรัตน์ด้วย	 จนบ่าเป็นแผล 

พากันเดินธุดงค์ล่องใต้เรื่อยมา	 ผ่านบ้านหนองจันทร์	 ท่าค้อ	 ชะโงม	 บ้านกลาง	 นาถ่อน 

ดอนนางหงส์	 แสนพัน	 หลักศิลา	 พระกลาง	 จนถึงธาตุพนม	 เห็นมีพระสงฆ์สามเณร 

มาร่วมชุมนุมกันมากมายหลายร้อย	ทำาให้บริเวณวัดอ้อมแก้วแคบลงไปถนัดใจ

ครั้งสุดท้ายที่ธาตุพนม

	 เนื่องจากพระอาจารย์เสาร์ครองเพศบรรพชิตมายาวนานได้	 ๕๗	 พรรษา	 อายุ 

ล่วงเข้า	 ๗๗	 ปี	 มีความชราภาพมากแล้ว	 เวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงกาย	 กอปรกับ 

ทางเมืองอุบลฯ	 ได้ตอบรับนิมนต์ให้ท่านกลับถิ่นเกิด	 การชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมใหญ ่

ครั้งสุดท้ายในจังหวัดนครพนม	 หลังจากนี้องค์ท่านก็ไม่ได้หวนกลับคืนมาอีกเลย	 บรรดา 

ศิษย์ที่มีภารกิจไม่สามารถติดตามไปยังเมืองอุบลฯ	 ได้	 ต่างก็พากันมารับฟังโอวาทเป็น 

ครั ้งสุดท้าย	 ก่อนที ่จะแยกย้ายกันไปปฏิบัติสมณกิจตามแบบอย่างครรลองของพระ 

บูรพาจารย์เจ้าต่อไป
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จัดขบวนทัพ

	 พระอาจารย์เสาร์ได้ให้คณะศิษย์แยกย้ายกันออกเป็นหลายคณะ	 ศิษย์ผู้ที่ม ี

อาวุโสรับเป็นหัวหน้าแต่ละคณะ	พร้อมทั้งกำาหนดหมู่บ้านต่าง	ๆ 	ที่แต่ละคณะจะไปพำานัก 

โปรดญาติโยมชาวเมืองอุบลฯ	 เช่น	 ให้พระอาจารย์ทองรัตน์ไปต้ังวัดจำาพรรษาอยู่ท่ีบ้านชีทวน 

พระอาจารย์บุญมากอยู่บ้านท่าศาลา	ให้พระอาจารย์ทอง	อโสโก	อยู่บ้านสวนงัว	 เพราะ 

เคยอยู่มาก่อน	พระอาจารย์ดี	ฉินฺโน	อยู่บ้านกุดแห่	เพราะเป็นบ้านเกิด	ส่วนตัวพระอาจารย์

เสาร์เองนั้น	จะได้ไปโปรดญาติพี่น้องชาวบ้านข่าโคม	บ้านเกิดของท่าน	ซึ่งบ้านข่าโคมนี้ก ็

อยู่ไม่ไกลกันนักกับบ้านชีทวน	 มีลำานำ้าเซบายขวางกั้น	 ตั้งอยู่ห่างกันราว	 ๘	 กิโลเมตร 

ประมาณนั้น

ท่านให้จำาพรรษารวมกันทั้งพระธรรมยุตและมหานิกาย
	 พระอาจารย์เสาร์ได้ปรารภกับพระอาจารย์ทองรัตน์ว่า...	 “ท่่�นท่อุงรัีต้น์ เมือน้� 

ให�ไป็จำาพ็รรษาบุ�านช้ที่วน ช้ที่วนข�อยเคุยไป็อย้� เป็็นบุ�อนสำาคุัญบุ�อนหน่�ง คุนม้คุวามร้� 

คุวามฉุลาดีมากุ คุนดี้กุะม้หลาย คุนข้�ฮ้�ายกุะม้มากุ ให�ไผู้ผู้้�อื�นไป็อย้�บุ�ไดี� เอาลงไป็น้� ให� 

จำาพ็รรษาโฮ้มกุันที่ั�งธรรมยุตกุับุมหานิกุาย ท่่�นมีให�ไป็จำาพ็รรษานำาข�อย เฮ้าไป็ฮ้อดี 

ตำาอิดี ไป็โฮ้มกุันอย้�วัดีบุ้รพ็า”

 นั่นเป็นคำาปรารภของพระอาจารย์เสาร์	ที่วัดเกาะแก้วอัมพวัน	ท่านมอบหมาย 

ให้พระอาจารย์ทองรัตน์ไปจำาพรรษาที่บ้านชีทวน	ซึ่งองค์ท่านเคยอยู่มาก่อน	เป็นหมู่บ้าน 
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ปะปนกันอยู่	ถ้าให้ผู้อื่นไปอยู่จะไม่เท่าทันกับภูมิปัญญาของญาติโยม	ลงไปอุบลฯ	คราวนี ้

ท่านให้จำาพรรษารวมกันทั้งพระธรรมยุตและมหานิกาย	 เฉิพาะพระอาจารย์บุญมีนั้นให้ 

จำาพรรษาอยู่กับองค์ท่าน	เมื่อไปถึงอุบลฯ	แล้วให้ไปรวมพบกันที่วัดบูรพารามก่อน
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Õ“®“√¬åÕÿàπ‡ªìπæ√–°√√¡«“®“‰¥â©“¬“«à“ °π⁄μ ’‚≈

™’«‘μ ¡≥–   ∑à“π‰¥â√—∫°“√»÷°…“‡∫◊ÈÕßμâπ®∫™—Èπ
ª√–∂¡ À≈—ß®“°Õÿª ¡∫∑·≈â«‰¥â»÷°…“æ√–∏√√¡
ª√‘¬—μ‘∏√√¡ ·μ°©“π„π°“√ «¥ª“Ø‘‚¡°¢å „π
æ√√…“∑’Ë ˆ  ‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª°√“∫π¡— °“√·≈–
¢ÕΩ“°μ—«‡ªìπ»‘…¬åæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å·≈–æ√–
Õ“®“√¬å¡—Ëπ ∑’Ë °≈π§√ μ—Èß„®»÷°…“ ‡§√àß§√—¥„π
¢âÕ«—μ√ªØ‘∫—μ‘ ‡ªìπºŸâ¡—°πâÕ¬  —π‚¥… ¡’§«“¡√Ÿâ
§«“¡ “¡“√∂‡°àß°“®‡©æ“–μ—« ∑à“π‰¡à¬÷¥μ‘¥∂‘Ëπ
‰¡àμ‘¥«—¥ √—°°“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å  ∫√‘¢“√∫“μ√„∫‡¥’¬«
μ—Èß·μà∫«™®π¡√≥¿“æ ∑à“π∏ÿ¥ß§å‰ª∑—Ë«∑—Èß·∂∫
≈ÿà ¡ ·¡à πÈ” ‚¢ßμÕπ°≈“ß·≈–μÕπ≈à“ß §√Ÿ∫“
Õ“®“√¬å„π ¡—¬π—Èπμà“ß√Ÿâ®—°∑à“π‡ªìπÕ¬à“ß¥’

„πªï æ.». ÚÙ˜˘ ∑à“π‰¥â¡“Õ¬ŸàªÉ“∫â“π
™’∑«π μ“¡∫—≠™“¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å·≈–
æ”π—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ëπ“π∂÷ß ˆ ªï ®π∑à“πæ√–Õ“®“√¬å
‡ “√å‰¥â¡√≥¿“æ·≈â«π—Ëπ·À≈– À≈«ßªŸÉ∑Õß√—μπå
®÷ß‰¥â∏ÿ¥ß§å®“°‰ª∑à“¡°≈“ß§«“¡Õ“≈—¬¢Õß™“«∫â“π
ªí®©‘¡«—¬    ∑à“π‰¥â∏ÿ¥ß§å¡“æ”π—°∑’ËªÉ“™â“∫â“π§ÿâ¡
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À≈«ßªŸÉ∑Õß√—μπå °π⁄μ ’‚≈

™“μ‘°”‡π‘¥    ™“μ‘¿Ÿ¡‘‡¥‘¡ π“¡ ∑Õß√—μπå
‡°‘¥‡¡◊ËÕ    æ.». ÚÙÛÒ ∑’Ë∫â“π “¡ºß À√◊Õ∫â“π
™’∑«π¬—ß‰¡à∑√“∫·πà™—¥ ∫√√æ∫√ÿ… ‡ªìπ§π∫â“π
™’∑«π Õ.‡¢◊ËÕß„π ®. Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈â«Õæ¬æ∂‘Ëπ
‰ªÕ¬Ÿà∫â“π “¡ºß Õ.∑à“Õÿ‡∑π ªí®®ÿ∫—π¢÷Èπ°—∫
Õ.»√’ ß§√“¡ ®.π§√æπ¡ ∫‘¥“‡ªìπ§À∫¥’§π
¡—Ëß§—Ëß„πÀ¡Ÿà∫â“π ¡’Àπâ“∑’Ë‡°Á∫ à«¬ ¡’æ’Ë™“¬§πÀπ÷Ëß
™◊ËÕ »√’∑—»πå ‡ªìπ°”π—πμ”∫≈ “¡ºß „π«—¬‡¥Á°∑à“π
‡ªìπ§π§àÕπ¢â“ß®–À—«¥◊ÈÕ π‘ —¬ÕÕ°‰ª∑“ßπ—°‡≈ß
„π«—¬Àπÿà¡ ∑à“π„™â™’«‘μ§àÕπ‰ª∑“ßπ—°‡≈ß ÿ√“
°≈“ß∫â“π  æŸ¥®“§÷°§–πÕß‚ºßº“ß μ≈°‚ª°Œ“
·μà™à«¬∫‘¥“¡“√¥“∑”¡“À“°‘πÕ¬à“ß¢¬—π¢—π·¢Áß
∫√√æ™“·≈–Õÿª ¡∫∑  ∑à“π‰¥â∫√√æ™“‡ªìπ
 “¡‡≥√·≈â«≈“ ‘°¢“‡ªìπ‡´’¬ß∑Õß√—μπå ®π
ª√–¡“≥Õ“¬ÿ Úˆ ªï ®÷ß‰¥âÕÿª ¡∫∑‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ
∑’Ë∫â“π “¡ºß ¡’‡®â“Õ“«“ «—¥∫â“π “¡ºß‡ªìπæ√–
Õÿªí™¨“¬å æ√–Õ“®“√¬å‡°‘Ëß Õ∏‘¡ÿμμ‚° ·≈–æ√–
Õ“®“√¬åÕÿàπ‡ªìπæ√–°√√¡«“®“‰¥â©“¬“«à“ °π⁄μ ’‚≈

™’«‘μ ¡≥–   ∑à“π‰¥â√—∫°“√»÷°…“‡∫◊ÈÕßμâπ®∫™—Èπ
ª√–∂¡ À≈—ß®“°Õÿª ¡∫∑·≈â«‰¥â»÷°…“æ√–∏√√¡
ª√‘¬—μ‘∏√√¡ ·μ°©“π„π°“√ «¥ª“Ø‘‚¡°¢å „π
æ√√…“∑’Ë ˆ  ‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª°√“∫π¡— °“√·≈–
¢ÕΩ“°μ—«‡ªìπ»‘…¬åæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å·≈–æ√–
Õ“®“√¬å¡—Ëπ ∑’Ë °≈π§√ μ—Èß„®»÷°…“ ‡§√àß§√—¥„π
¢âÕ«—μ√ªØ‘∫—μ‘ ‡ªìπºŸâ¡—°πâÕ¬  —π‚¥… ¡’§«“¡√Ÿâ
§«“¡ “¡“√∂‡°àß°“®‡©æ“–μ—« ∑à“π‰¡à¬÷¥μ‘¥∂‘Ëπ
‰¡àμ‘¥«—¥ √—°°“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å  ∫√‘¢“√∫“μ√„∫‡¥’¬«
μ—Èß·μà∫«™®π¡√≥¿“æ ∑à“π∏ÿ¥ß§å‰ª∑—Ë«∑—Èß·∂∫
≈ÿà ¡ ·¡à πÈ” ‚¢ßμÕπ°≈“ß·≈–μÕπ≈à“ß §√Ÿ∫“
Õ“®“√¬å„π ¡—¬π—Èπμà“ß√Ÿâ®—°∑à“π‡ªìπÕ¬à“ß¥’

„πªï æ.». ÚÙ˜˘ ∑à“π‰¥â¡“Õ¬ŸàªÉ“∫â“π
™’∑«π μ“¡∫—≠™“¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å·≈–
æ”π—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ëπ“π∂÷ß ˆ ªï ®π∑à“πæ√–Õ“®“√¬å
‡ “√å‰¥â¡√≥¿“æ·≈â«π—Ëπ·À≈– À≈«ßªŸÉ∑Õß√—μπå
®÷ß‰¥â∏ÿ¥ß§å®“°‰ª∑à“¡°≈“ß§«“¡Õ“≈—¬¢Õß™“«∫â“π
ªí®©‘¡«—¬    ∑à“π‰¥â∏ÿ¥ß§å¡“æ”π—°∑’ËªÉ“™â“∫â“π§ÿâ¡

๑๔๘
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ปัจฉิมวัย	 ท่านได้ธุดงค์มาพำานักท่ีป่าช้าบ้านคุ้ม	

ต.หนองไซ	อ.วารินชำาราบ	จ.อุบลราชธานี	(ปัจจุบัน)	 

ข้ึน	ต.โคกสว่าง	อ.สำาโรง	จ.อุบลราชธานี	ซ่ึงเป็น 

หมู่บ้านชนบทท่ีกันดารห่างไกลจากตัวเมืองมาก

สมัยน้ันยังไม่มีทางรถยนต์เข้าถึงหมู่บ้าน	ท่านได้ 

พำานักจำาพรรษาอยู่ท่ีน่ีนานท่ีสุดประมาณได้	๑๐	 

กว่าปี	 ท่านบอกว่าท่านจะไม่ไปไหนจะตายที�นี� 

ช่วงออกพรรษาท่านจะธุดงค์ไปท่ีอ่ืนคร้ังละนาน	ๆ 

เม่ือเข้าพรรษาจึงกลับมา

	 ในปีท่ีท่านจะมรณภาพ	 ท่านบอกให้ 

ชาวบ้านหาฟืนมาไว้ให้เต็มโรงครัวถึง	๔	ห้อง	ท่าน 

ว่า	“ปีน้ีจะมีการใช้ฟืนมาก”	ในต้นเดือนกันยายนน้ัน 

ท่านให้ทำาซุ้มประตูโค้งทางเข้าวัดจำะมีรีถยุนต์้ม� 
ม�ก ท่ามกลางความแปลกใจของชาวบ้าน	เพราะ 
ต้ังแต่เกิดมาไม่เคยมีรถยนต์เข้ามาถึงหมู่บ้านเลย	 
หลังการมรณภาพของท่านปรากฏว่ามีศิษยา- 
นุศิษย์พร้อมยานพาหนะต่าง	ๆ 	เข้าร่วมงานศพเป็น 

จำานวนมาก
มรณภาพ	 ท่านได้ถึงแก่มรณภาพเม่ือวันท่ี	 ๒๓	
กันยายน	๒๔๙๙	ณ	วัดบ้านคุ้ม	หลังจากเกิดปวด
ท้องอย่างกระทันหันก่อนหน้าเพียง	 ๒	 วัน	 รวม
อายุท่านได้	๖๘	ปี	๔๒	พรรษา	 อัฐิของท่านส่วน
หน่ึงชาวบ้านคุ้มได้บรรจุไว้ในเจดีย์ท่ีสร้างไว้เป็น 

อนุสรณ์กลางเนินวัดป่าบ้านคุ้มจวบจนบัดน้ี

กลับบ้านเกิด

	 กองทัพธรรมพระกรรมฐาน	จัดขบวนทัพออกจากธาตุพนม	บ่ายหน้าลงไปทาง 

ทิศใต้	จุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองอุบลฯ	โดยแยกย้ายทยอยกันไปเป็นคณะย่อย	ๆ	ด้วย 

เกรงว่าจะเป็นการลำาบากแก่ชาวบ้านตามรายทาง	 ในการจัดหาภัตตาหารบิณฑิบาต	 ทั้ง 

ยังได้เผยแพร่	 สั่งสอน	 อบรมศีลธรรมแก่ชาวบ้านต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพราะคณะแรก 

ผ่านไปแล้ว	คณะต่อ	ๆ	มาก็ติดตามมาซำ้าอีก	ชาวบ้านก็ได้มีโอกาสรับฟังธรรมจากครูบา 

อาจารย์หลาย	ๆ	ท่านอย่างทั่วถึง

	 เม่ือคณะพระอาจารย์เสาร์เดินทางถึงเมืองอุบลฯ	 ได้เข้าพำานักรวมกันท่ีวัดบูรพาราม 

ซี่งยังเป็นที่เงียบสงัดอยู่ท้ายเมืองอุบลฯ	

	 ณ	วัดบูรพาราม แห่งนี้เอง	 ที่สามเณรพุธ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)	 ได้ประจำา 

พำานักอยู่ก่อนแล้ว	 จึงเป็นโอกาสได้กราบคารวะรับฟังธรรมโอวาทจากพระบูรพาจารย์ใหญ่ 

โดยใกล้ชิด	กับทั้งยังได้ติดตามองค์ท่านไปยังบ้านข่าโคมอีกด้วย...	บันทึกตามคำาบอกเล่า 

ของท่านเจ้าคุณพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)...	 ท่านกล่าวไว้ในหนังสือ 

ฐานิยตฺเถรวตฺถุว่า...
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 ∂ŸªÕ—∞‘À≈«ßªŸÉ∑Õß√—μπå °π⁄μ ’‚≈  «—¥¡≥’√—μπå«π“√“¡ ∫â“π§ÿâ¡ Õ. ”‚√ß ®.Õÿ∫≈œ

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å °π⁄μ ’≈‡∂√
æ√–Õ“®“√¬å¡’ ≠“≥¡ÿπ’  (æ√–§√Ÿ≠“≥‚»¿‘μ)
«—¥ªÉ“ Ÿß‡π‘π„® ®.π§√√“™ ’¡“
∑à“π‡ªìπ»‘…¬å∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å °π⁄μ ’‚≈ ‡ªìπ
 À∏√√¡‘°°—∫æ√–Õ“®“√¬å∑Õß√—μπå °π⁄μ ’‚≈
∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å „Àâ‰ª®”æ√√…“Õ¬Ÿà°—∫
Õß§å∑à“π ‡¡◊ËÕ§√—ÈßÕß§å∑à“π°≈—∫‰ª∫â“π‡°‘¥
(∫â“π¢à“‚§¡) ªï æ.».ÚÙ˜˘
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อุปัฏฐากพระอาจารย์เสาร์

ปรนนิบัติท่าน ไม่ได้ติดสอยห้อยตาม

 ไดี�พ็บุที่�านเวลาที่�านมาพ็ักุวัดีบุ้รพ็าฯ กุ็ไดี�ป็รนนิบุัติที่�าน ไม�ไดี�ติดีสอยห�อยตาม

ผู้้�ติดีสอยห�อยตามที่้�ยังม้ช้วิตอย้�จนกุระที่ั�งพ็ระอาจารย์ที่�านสิ�นน้�ยังเหลือหลวงป็้่บุัวพ็า 

องคุ์เดี้ยว จากุกุันไป็ ๓๐ ป็ี พ็อพ็บุที่�านกุ็วิ�งมากุอดี “โอ๊ย...บุักุห�า...กุ้น่กุว�าม่งตายไป็แล�ว” 

ที่�านว�า “ที่้�อย้�ใกุล�ชิดีคุร้บุาอาจารย์เสาร์น้�ม้แต�เฮ้าสองคุนเดี๊เหลืออย้�”

 งานที่้�ที่ำาถ้วายที่�าน กุ็อุป็่ฏิฐากุนวดีเฟ้น ซึ่ักุสบุงจ้วรแล�วกุ็ป็่ดีกุวาดีที่้�นอน 

เที่กุระโถ้น อะไรที่ำานองน้� เวลาแขกุมาหาที่�าน กุ็คุอยดี้แลรับุแขกุ

 พ็ระอาจารย์เสาร์น้�เพ้็ยงแต�เวลาที่�านไป็มาพั็กุน้�เราก็ุไดี�อุป่็ฏิฐากุที่�านเที่�านั�นเอง 

แต�กุ็คุร้บุาอาจารย์ในสายน้�เขาถ้ือว�าใคุรที่้�เป็็นหัวหน�าใหญ�เขาถ้ือว�าเขาเป็็นล้กุศิษย์องคุ์ 

นั�นแหละ รอง ๆ ลงมาอาจารย์เป็็นล้กุศิษย์ของอาจารย์ใหญ� เรากุ็มาเป็็นล้กุศิษย์ของ 

อาจารย์รองลงมา แต�ศ้นย์รวมจิตใจมันอย้�ที่้�อาจารย์ใหญ�

แยกย้ายกันไป
	 คณะท่านพระอาจารย์เสาร์	 เดินทางโดยรถยนต์โดยสารี่ศรัทธาญาติโยมได้จัด 

ถวายค่ารถโดยสารให้	 การเดินทางออกจากธาตุพนมต้องไปลงแพข้ามลำานำ้ากำ่าที่บ้าน 

ต้อง	(สมัยนั้นยังไม่มีสะพานนำ้ากำ่า)	ถนนหนทางนั้นก็ขรุขระเต็มไปด้วยหลุมบ่อในหน้าฝน 

พอถึงหน้าแล้งเช่นที่ท่านพระอาจารย์เสาร์เดินทางไปนี้	 ก็คละคลุ้งตลบอบอวลไปด้วยฝุ่น 

แดงของลูกรัง	 และควันดำาเสียงดังจากท่อไอเสียรถ	 กว่าจะถึงเมืองอุบลฯ	 ก็ต้องหยุดพัก 

ค้างคืนที่อำานาจเจริญเสียก่อน	๑	คืน	จึงได้ถึงที่หมาย	พอก้าวลงจากรถก็ต้องพากันสลัดฝุ่น 

เป็นการใหญ่	เพราะฝุ่นที่เกาะติดตามร่างกายนี้ทำาให้ทุกคนกลายร่างเป็นสีแดงไปหมด

	 พระอาจารย์เสาร์หยุดยั้งพักรอคณะลูกศิษย์ทั้งหลายที่ทยอยตามมา	นานหลาย 

เดือนพอสมควรแล้ว	 ก็ให้แต่ละคณะแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรม	 และเผยแพร่ธรรมตามที่ 

ได้มอบหมาย
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´ÿâ¡∑“ß‡¢â“∫â“π™’∑«π „°≈â∫â“π∑à“«“√’

≈”‡´∫“¬ ∑’Ë‰À≈ºà“π ∫â“π¢à“‚§¡¡“¬—ß∫â“π∑à“«“√’

๑๕๒
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ครั้งแรกคณะท่านพักอยู่บ้านท่าวารี

	 คณะของท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์นั้น	 มีผู้เลื่อมใสศรัทธาสมาทานศีลเป็น 

อุบาสกอุบาสิกา	 ออกติดตามปฏิบัติธรรมกับท่านเป็นจำานวนร่วมร้อยคน	 ในครั้งแรก 

ท่านพาคณะศิษย์ไปปักกลดบำาเพ็ญภาวนาอยู่ที่ชายทุ่งบ้านท่าวารีก่อน	เล่ามาว่า...

	 พอได้เวลาทำาวัตรองค์ท่านจะเคาะไม้ให้สัญญาณ	 ตกกลางคืนท่านจะพาทำาสมาธิ 

ภาวนา	แล้วต่อมาท่านได้รับนิมนต์ให้ไปพำานักจำาพรรษาที่บ้านข่าโคม	บ้านเกิดของท่าน

บ้านข่าโคม

	 ตามหนังสือชีวประวัติ	 พระครูวิเวกพุทธกิจกันตสีโลเสาร์	 (พระอาจารย์เสาร์) 

เรียบเรียงโดย	 คุณวาสนา	 ไชยเดช	 มีพ่อใหญ่คำาดี	 ชารีนะ	 เป็นผู้ให้ข้อมูล	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 

กันยายน	๒๕๓๓	กล่าวว่า...	“เมื�อ พ็.ศ. ๒๔๗๙ ที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ไดี�เดีินที่างกุลับุมา 

บุ�านข�าโคุม ในกุารเดีินที่างกุลับุมาบุ�านเกุิดีในคุรั�งนั�น ได้เกิดแผ่่นดินไหวัสั�นสะเท่ือุนถึง 

๒๐ วัิน�ท่ี สิ�งน้�แสดีงให�เห็นถ้่งอภินิหารแห�งธรรมของที่�าน ม้ผู้้�ติดีตามในกุารกุลับุมาของ 

ที่�านในคุรั�งนั�น คุือ เจำ้�จำอุมม�รีด�ท่ับูท่ิม และข�าหลวงชั�นผู้้�ใหญ�นับุสิบุ ๆ คุน

 โดียคุณะเจ�าจอมมารดีาที่ับุที่ิมไดี�เดีินที่างจากุกุรุงเที่พ็ฯ พ็ร�อมเคุรื�องไที่ยที่าน 

มากุมายเป็็นป็ระวัติกุารณ์ ซึ่่�งในสมัยนั�นกุารเดีินที่างเป็็นไป็ดี�วยคุวามยากุลำาบุากุ ต�องใช� 

ช�าง ม�า เป็็นพ็าหนะในกุารเดิีนที่าง (ข�าพ็เจ�าเข�าใจว�า น�าจะเดิีนที่างจากุกุรุงเที่พ็ฯ ถ่้งอุบุลฯ 

โดียที่างรถ้ไฟ) เมื�อมาถ่้งป็ลายที่างท้ี่�อำาเภอวารินชำาราบุแล�ว จ่งไดี�ใช�เรือกุลไฟของนายวิชิต 

คุุณนายตุ�น โกุศัลวิตร คุหบุด้ีชาวเมืองอุบุลฯ จากุหาดีสวนยา ริมฝ่่�งนำ�าม้ล บุรรทุี่กุผู้้�คุน 

และสัมภาระต�าง ๆ เดิีนที่างที่วนแม�นำ�าม้ล ข่�นไป็ตามลำานำ�าเซึ่บุาย มาข่�นบุกุท้ี่�ที่�ากุกุโดีน 

หรือโฮ้งเฮื้อ (ที่�านำ�าน้�ที่ำาเป็็นโรงสำาหรับุเก็ุบุเรือพ็าย หรือเรือแข�ง) ชาวบุ�านไดี�ใช�เกุว้ยน 

เป็็นพ็าหนะสำาหรับุขนย�ายสัมภาระต�าง ๆ เข�ามายังหม้�บุ�านข�าโคุมอ้กุที่อดีหน่�ง

 ต�อมาที่�านเจ�าจอมมารดีาทัี่บุทิี่ม พ็ระสรราชภักุด้ี คุุณนายอั�น คุุณนายชม พ็ร�อม 

ข�าหลวงชั�นผู้้�ใหญ� และชาวบุ�านไดี�ร�วมกัุนจัดีสร�างกุุฏิิท้ี่�พั็กุสงฆ์์ ท้ี่�ป่�ดอุนหอุธ์รีรีม หรือ
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๑.	บ้านสวนวัง	อ.ม่วงสามสิบ		 	 ๖.	บ้านโพธ์ิตาก	อ.วารินชำาราบ
๒.	บ้านข่าโคม	อ.เมืองอุบลราชธานี	 	 ๗.	บ้านท่าฆ้องเหล็ก	อ.วารินชำาราบ
๓.	วัดบูรพา	อ.เมืองอุบลราชธานี	 	 ๘.	วัดภูเขาแก้ว	อ.พิบูลมังสาหาร
๔.	บ้านชีทวน	อ.เข่ืองใน	 	 	 ๙.	วัดดอนธาตุ	อ.พิบูลมังสาหาร
๕.	บ้านกุดปากหวาย	อ.วารินชำาราบ

สถานที�พำานักช่วงปัจฉิมวัย พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๘๔ จ.อุบลราชธานี
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ป่�หนอุงอุ้อุ ต�อมาชาวบุ�านเร้ยกุว�า วััดป่�หนอุงอุ้อุ ให�ไว�เป็็นสำานักุสงฆ์์ฝ่่ายธรรมยุต

 ในป็ี พ็.ศ. ๒๔๘๐ ที่�านไดี�เริ�มสร�างอุโบุสถ้ในนำ�า (สิมนำ�า) กุ�อสร�างโดียช�างคุน 

พ็ื�นบุ�าน ในขณะนั�นวัดีป็่าหนองอ�อ ม้ภิกุษุ สามเณร จำาพ็รรษาอย้�ถ้่ง ๑๕๐ ร้ป็ แม�ช้ 

ป็ระมาณ ๒๐ ที่�าน

 ในคุรั�งกุระโน�น หม้�บุ�านข�าโคุม ม้คุวามสงบุสุข และเจริญรุ�งเรืองดี�วยร�มเงาของ 

พ็ระพ็ุที่ธศาสนาเป็็นอย�างมากุ เพ็ราะม้ที่ั�งวัดีป็่าและวัดีบุ�าน”

เรื่องสามเณรบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน

	 ในสมัยก่อนเมื่อ	๓๐	 -	๔๐	ปีที่แล้วนั้นได้มีหนังสือบันทึกเรื่องราวในแวดวง 

พระกรรมฐาน	 จากประสบการณ์ในชีวิตจริงของสามเณรองค์หนึ่งที่เที่ยวธุดงค์เดี�ยว 

ดั�นด้นไปโดยลำาพัง ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ สารพัดอย่าง ที่น่าทึ่งและน่าสนใจ	 เป็นวิถี 

ชีวิตจริงด้านหนึ่งของนักปฏิบัติธรรม	ที่ต้องแน่วแน่มีสัจจะมีความเพียร	และความทรหด 

อดทนต่อสู้กับกิเลสท้ังมวลอย่างน่ายกย่องสรรเสริญยิ่ง	 ควรท่ีจะได้ศึกษาไว้เป็นแบบอย่าง 

ในทางปฏิบัติสืบต่อไป

	 สามเณรองค์น้ันมีตัวตนจริง	 ๆ	 ช่ือ	 บุญนาค	 แต่มีน้อยคนท่ีจะทราบว่าสามเณร 

บุญนาคน้ีเป็นลูกศิษย์สายพระอาจารย์เสาร์-หลวงปู่ม่ัน	 ท่านมีช่ือว่า	 นาค	 นามสกุล	 

กองปราบ เกิดท่ีบ้านด่าน	 ต.หนองสิม	 อ.บุ่ง	 จ.อุบลราชธานี	 (ปัจจุบันบ้านด่านอยู่ในเขต 

ต.สามแยก	อ.เลิงนกทา	จ.ยโสธร)	บิดาช่ือว่า	นายเนตรวงศ์	กองปราบ	มารดาช่ือ	นางทอง 

กองปราบ	มีพ่ีน้องรวมกันท้ังหมด	๘	คน	เป็นหญิง	๕	คน	ชาย	๓	คน	ท่านเป็นคนสุดท้อง 

เกิดเม่ือปีจอ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 พ่ีชายคนถัดจากท่านก็ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุเช่นกัน	 และ 

มีช่ือคล้องจองกันคือ	ช่ือว่า	ครุฑ

 ท่านมีอุปนิสัยใฝ่ในทางเป็นนักบวชต้ังแต่ยังเยาว์วัยจึงได้ออกบวชตอนอายุได้	 ๙ 

ขวบ	 เม่ืออายุย่างเข้า	 ๑๕	 ปี	 ท่านได้จากบ้านออกเดินธุดงค์ไปท่ัวท้ัง	 ๒	 ฝ่ังลุ่มแม่นำ้าโขง 

โดยลำาพังองค์เดียว	 เป็นผู้เข้มแข็ง	 เด็ดเด่ียว	 ต้ังม่ันอยู่ในธุดงควัตรจนผ่านพ้นภยันตราย
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พระอาจารย์นาค โฆโส สามเณรบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน

นานัปการมาได้	 ดังปรากฏรายละเอียดอยู่ในหนังสือ	 สามเณรบุญนาคเที�ยวกรรมฐาน 

ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์สิงห์	 พระมหาป่ิน	 เป็นสามเณรนักเทศน์ฝีปากเอก 

อยู่จนอายุล่วงเข้า	๒๒	ปี	จึงเลยไปกรุงเทพฯ	และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ	เดือน	๕ 

ขึ้น	๕	คำ่า	ปี	พ.ศ.	๒๔๗๕	ที่วัดบรมนิวาส	โดยมีเจ้าจอมมารดาทับทิม	ซึ่งพำานักที่วังกรมหลวง 

นครไชยศรีสุรเดช	โยมอุปัฏฐากเป็นเจ้าภาพบวชให้ท่าน	โดยได้รับฉิายานามว่า	“โฆ์โส”

	 ขณะนั้นพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ซึ่งท่านได้กลับบ้านเกิดในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๙	 พระ 

อาจารย์นาคได้ติดตามไปกราบคารวะองค์ท่านถึงบ้านข่าโคม	และนิมนต์ให้ไปแสดงธรรม 

โปรดเจ้าจอมมารดาทับทิมที่กรุงเทพฯ	 ซึ่งท่านเจ้าจอมฯ	 ได้มีศรัทธาสร้างผ้าป่า	 และติด 

ตามด้วยกองมหากฐินให้บุตรชาย	 และตัวแทนชาวกรุงข้ึนมาทอดถวายยังวัดป่าบ้านข่าโคม 

ด้วยพระอาจารย์นาค	 โฆโส	 ได้ถือโอกาสกลับมาเยี่ยมมารดาซึ่งบวชเป็นผ้าขาวอยู่ที่บ้าน 

ด่าน	ราว	พ.ศ.	๒๔๘๑	เป็นต้นไปในช่วงฤดูแล้งทุก	ๆ 	ปี	เป็นประจำา	จนถึงราว	พ.ศ.	๒๔๘๘	 

พี่ชายของท่านที่ชื่อพระอาจารย์ครุฑิ	 ได้ถึงแก่มรณภาพ	ท่านได้ให้เก็บศพไว้	 พอปีต่อมา
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คือปี	พ.ศ.	๒๔๘๙	 โยมมารดาของท่านก็ถึงแก่กรรมลงอีก	ญาติจึงพร้อมกันเก็บศพไว้รอ 

ท่านอีกจนถึงเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 ท่านก็ได้เดินทางมาจัดงานทำาบุญฌาปนกิจศพ 

อุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาและพี่ชายพร้อมกัน

	 ปีต่อมาท่านจึงได้กลับมาพำานักจำาพรรษาอยู่ที่บ้านเกิด	ณ	วัดสุมังคลาราม	และ 

ได้ไปสร้างวัดไว้ที่บ้านคำาไหล	ต.นาอุดม	อ.นิคมคำาสร้อย	จ.มุกดาหาร	ด้วย	อยู่ที่บ้านเกิด 

ได้	 ๒	 ปี	 ท่านได้นำาครอบครัวพี่ชาย	 อพยพไปอยู่ที่บ้านท่าตูม	 ต.นาคำา	 อ.ศรีสงคราม	 

จ.นครพนม	 และต่อมาอีก	 ๒	 ปี	 คือปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 ท่านได้เดินทางไปเยี่ยม	 และถึงแก ่

มรณภาพที่บ้านท่าตูมนี้เอง	สิริรวมอายุได้	๔๑	ปี

ศรัทธาของเจ้าจอมมารดาทับทิม พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๕

	 เหตุที่เจ้าจอมมารดาทับทิมจะมีศรัทธาเลื่อมใสได้รู ้จักพระอาจารย์เสาร์	 ก ็

เพราะในครั้งนั้น	มีสามเณร	(บ้านนอก)	พึ่งไปจากอุบลฯ	องค์หนึ่ง...	ไปบิณฑิบาตเลยเข้าไป 

ในเขตพระราชฐานโดยไม่ทราบธรรมเนียม	 จึงถูกกักตัวไว้ไต่สวน	 สามเณรก็ไม่หวาด 

วิตกแต่ประการใด	 คงปฏิบัติสังฆกิจตามแบบอย่างที่ได้รับการสั่งสอนอบรมมา	 ต่อมา 

ความทราบถึงท่านเจ้าจอมมารดาทับทิม	ให้สะดุดใจยิ่งนัก	ได้สอบถามแล้วจึงได้ความว่า 

ชื่อ สามเณรบุญนาค	เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์สิงห์,	พระมหาปิ่น	ซึ่งมีพระอาจารย์ 

ใหญ่ชื่อว่า	 พระอาจารย์เสาร์	 กนฺตสีโล	 อยู่เมืองอุบลฯ	 โน้น	 ท่านเกิดเลื่อมใส	 ได้เป็น 

เจ้าภาพทำาพิธีอุปสมบทให้สามเณรบุญนาค	 เป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาต่อไป 

อีกทั้งยังมีศรัทธามาทำาบุญทอดผ้าป่าที่บ้านข่าโคมอีกด้วย	ต่อมาภายหลังออกพรรษา	ได้ 

ส่งบุตรชายพร้อมคณะ	มาทำาการทอดถวายผ้ากฐิน	พร้อมทั้งกองบวชอีกกองหนึ่ง	มีพระ 

ภิกษุบุญนาค	 โฆโส	 พระมหาสมบูรณ์	 เดินทางจากกรุงเทพฯ	 มาร่วมงานทอดกฐินด้วย 

ซึ่งครั้งนั้นเป็นวันเพ็ญ	ขึ้น	๑๕	คำ่า	 เดือน	๑๒	ปีฉิลู	 ร.ศ.	๑๕๖	วันสุดท้ายของกฐินกาล 

ตรงกับวันพฤหัสบดี	 ที่	 ๑๘	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐	 ผู้ที่บวชในวันนั้นคือ	 สามเณร 

บุญเพ็ง คำาพิพาท	หลานของท่านพระอาจารย์เสาร์นี่เอง
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๑๕๘

บ้านเกิดพระอาจารย์เสาร์	บ้านข่าโคม	

อ.เขื่องใน	จ.อุบลราชธานี

วัดบ้านข่าโคม

กับญาติโยมหลาน-เหลน	พระอาจารย์เสาร	์

ชาวบ้านข่าโคม

พระสังกัจจายน์และรอยพระบาท

สร้างที่วัดหนองอ้อ	บ้านข่าโคม

สมัยที่พระอาจารย์เสาร์พาคณะเดินทางมาโปรด

ญาติโยมที่บ้านเกิด	ปัจจุบันชาวบ้านชะลอมาไว้ที่

วัดป่าบ้านข่าโคม



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๑๕๙

ภาพแนวป่าที่เห็น	คือวัดป่าหนองอ้อ	(มุมมองจากหมู่บ้านข่าโคม)

สิมนำ้าวัดหนองอ้อ	(บูรณะใหม่แล้ว)

กุฏิ	หรือ	สีมนำ้า	(สิมนำ้า)	เหลือเพียงหลังเดียว	ในจำานวนหลาย	ๆ	หลัง	
สร้างถวายพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	สร้างโดยเจ้าจอมมารดาทับทิม		ข้าหลวง และชาวบ้าน	

สร้างเม่ือปีพุทธศักราช	๒๔๗๙-๒๔๘๐
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๑๖๐

ทางไปวัดหนองอ้อ	ทุ่งนาหลังบ้านข่าโคม

ทางเข้า

หน้าสิมนำ้า

ภายในกุฏิ	(สีมานำ้า)	เมื่อ	๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๑๖๑

	 พิธีอุปสมบทได้จัดมีขึ้น	ณ	สีมานำ้าวัดป่าหนองอ้อ	มีท่านเจ้าคุณพระศาสนดิลก 

(เสน	ชิตเสโน)	วัดศรีทอง	เป็นพระอุปัชฌาย์	ท่านเจ้าคุณศรีธรรมวงศาจารย์	วัดสุปัฏนาราม 

เป็นพระกรรมวาจาจารย์

	 ได้รับฉิายานามว่า	“บุญเพ็ง นารโท” ซ่ึงพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพุธ	ฐานิโย 

ได้มีเมตตาชี้แนะเบาะแสให้ข้าพเจ้าไปเสาะแสวงหาจนได้พบตัวท่าน	 จึงได้มีบันทึกเรื่อง 

ราวคราวปัจฉิิมวัย	 ในเหตุการณ์ระหว่าง	 ๕	 พรรษาสุดท้าย	 ขององค์ท่านพระอาจารย์ 

เสาร์อย่างละเอียด	มารจนาเป็นลายลักษณ์ให้ประจักษ์แก่สาธุชนทุกท่านดังต่อไปนี้...

พบแล้ว
หลานของท่านพระอาจารย์เสาร์

	 ปัจจุบันนี้	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 คุณตาบุญเพ็ง คำาพิพาก	 ยังมีสุขภาพดี	 สายตาดี 

ความทรงจำาแม่นยำาดี	 มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข	 เรียบง่าย	 สมถะ	 รักษาศีล	 ทำานุบำารุงวัดวา 

ศาสนา	เป็นร่มโพธิ์ชัยของภรรยาและลูกหลาน	ด้วยวัย	๘๑	ปีแล้ว	(ท่านเกิดปี	พ.ศ.	๒๔๖๐) 

ตอนไปเสาะหาท่านนั้น	 ได้ตามไปพบท่านที่บ้านพักโดดเดี่ยวในสวนกลางทุ่งนาเขียวขจี 

ตอนเวลา	๑๐.๓๐	น.	ของวันที่	๘	ตุลาคม	๒๕๔๐	ท่านได้เมตตาเล่าถึงปฏิปทาของท่าน 

พระอาจารย์เสาร์ว่า...

 “อุงคำ์ท่่�นมีนำ��ใจำดั�งมห�นท่ี แผ่่บู�รีมีกวั้�งไกลัไพัศ�ลั พัรีะ เณรี อุีกท่ั�ง 

พั่อุข�วั แม่ข�วั ต้่�งหลัั�งไหลัไปรีวัมกันปฏิิบูัต้ิธ์รีรีมกับูท่่�นเป็นจำำ�นวันรี่วัม ๒๐๐ รีูป 

จำนบู�งคำรีั�งก็เกินกำ�ลัังท่ี�ช�วับู้�นข่�โคำมจำะรีับูไหวัในเรีื�อุงภัต้ต้�ห�รีท่ำ�ให้อุัต้คำัด 

ข�ดแคำลันไปบู้�ง บู�งวัันอุงคำ์ท่่�นได้ขอุบูิณฑบู�ต้ภัต้ต้�ห�รีคำำ�สุดท่้�ยุขอุงพัรีะ 

แต้่ลัะรีูป ไปแบู่งปันให้แม่ชีแลัะศิษยุ์วััด”

 พ็ระเดีชพ็ระคุุณที่�าน หลวงพ็�อพุ็ธ ก็ุกุล�าวถ่้งเช�นกัุนว�า... “ตอนนั�นยังเป็็นเณรอย้� 

เห็นพ็ระเณรมากุมายม้เป็็นร�อยเวลาไป็บิุณฑบุาตอย้�แถ้วหลังไดี�ข�าวกุ�อนเที่�ากุำาป่็�นเที่�านั�น”



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
146

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
146

� μ“¡...À≈“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
∑’Ë∫â“π§ÿâ¡«—¥· ß‡°…¡
Õ.‡¥™Õÿ¥¡ ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’
æ∫§ÿ≥¬“¬ ’øÕß §”æ‘‘‘æ“°

μâÕßμ“¡‰ª∑’Ëπ“ ÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡¥™�
‰ª∑“ßπÈ”¬◊π√“« Ò °¡. Àà“ß‰°≈ºŸâ§π

� æ∫·≈â«§ÿ≥μ“∫ÿ≠‡æÁß §”æ‘æ“°
À≈“π™“¬·∑âÊ¢Õßæ√–Õ“®“¬å‡ “√å
ºŸâÕ¬Ÿà„π‡Àμÿ°“√≥å®π«‘π“∑’ ÿ¥∑â“¬
∑’Ëæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å≈– —ß¢“√

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
146

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
146

� μ“¡...À≈“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
∑’Ë∫â“π§ÿâ¡«—¥· ß‡°…¡
Õ.‡¥™Õÿ¥¡ ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’
æ∫§ÿ≥¬“¬ ’øÕß §”æ‘‘‘æ“°

μâÕßμ“¡‰ª∑’Ëπ“ ÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡¥™�
‰ª∑“ßπÈ”¬◊π√“« Ò °¡. Àà“ß‰°≈ºŸâ§π

� æ∫·≈â«§ÿ≥μ“∫ÿ≠‡æÁß §”æ‘æ“°
À≈“π™“¬·∑âÊ¢Õßæ√–Õ“®“¬å‡ “√å
ºŸâÕ¬Ÿà„π‡Àμÿ°“√≥å®π«‘π“∑’ ÿ¥∑â“¬
∑’Ëæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å≈– —ß¢“√

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
146

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
146

� μ“¡...À≈“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
∑’Ë∫â“π§ÿâ¡«—¥· ß‡°…¡
Õ.‡¥™Õÿ¥¡ ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’
æ∫§ÿ≥¬“¬ ’øÕß §”æ‘‘‘æ“°

μâÕßμ“¡‰ª∑’Ëπ“ ÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡¥™�
‰ª∑“ßπÈ”¬◊π√“« Ò °¡. Àà“ß‰°≈ºŸâ§π

� æ∫·≈â«§ÿ≥μ“∫ÿ≠‡æÁß §”æ‘æ“°
À≈“π™“¬·∑âÊ¢Õßæ√–Õ“®“¬å‡ “√å
ºŸâÕ¬Ÿà„π‡Àμÿ°“√≥å®π«‘π“∑’ ÿ¥∑â“¬
∑’Ëæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å≈– —ß¢“√

๑๖๒

ต้องตามไปที่นา	ออกจากเมืองเดช	ไปทางนำ้ายืน	ราว	๑๐	กิโลเมตร	ห่างไกลผู้คน

พบแล้วคุณตาบุญเพ็ง	คำาพิพาก	หลานชายแแท้	ๆ	ของพระอาจารย์เสาร์	
ผู้อยู่ในเหตุการณ์จนวินาทีสุดท้าย	ที่พระอาจารย์เสาร์ละสังขาร

ตาม...	หลานพระอาจารย์เสาร์ที่บ้านคุ้มวัดแสงเกษม	อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานี
พบคุณยายสีฟอง	คำาพิพาก
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§ÿ≥μ“∫ÿ≠‡æÁß Àπ÷Ëß‡¥’¬«∑’Ë¬—ßÕ¬Ÿà�
‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß√“«-‡Àμÿ°“√≥åμà“ßÊ
Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥·≈–æ‘»¥“√

�Õ¬Ÿà∫â“ππ“°—∫≈Ÿ° –„¿â·≈–À≈“πÊ
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๑๖๓

คุณตาบุญเพ็ง	หนึ่งเดียวที่ยังอยู่	ได้เล่าเรื่องราว	-	เหตุการณ์ต่าง	ๆ	อย่างละเอียดและพิศดาร

อยู่บ้านนากับลูกสะใภ้และหลาน	ๆ

คุณยายสีฟอง	เมตตาพากลับไปสืบถามเสาะหาต้นตระกูลพระอาจารย์เสาร์	
จากบรรดาญาติ	ๆ	ผู้สูงอายุ
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คาถาเรียกฝน
ปีนั้นเกิดฝนแล้ง

	 เป็นที่น่าสังเกตว่า...	 ไม่ว่าในเหตุการณ์ใด	 ๆ	 ที่พระบูรพาจารย์เจ้าทั้งหลายที ่

พวกเราเคารพบูชา	 หากแม้นว่าท่านได้ประกอบพิธีกรรมอันใดแล้วต่างล้วนมีความศักด์ิสิทธ์ิ 

เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก

	 ดั่งเช่นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำาของคุณตาบุญเพ็ง	 คำาพิพาก	 ที่เล่าให้ฟัง 

ว่า...	ในปีนั้นบ้านข่าโคมเกิดฝนแล้ง	ผืนดินท้องนาแห้งผาก	ชาวบ้านได้มากราบเรียนถวาย 

และขอฝนกับองค์ท่านพระอาจารย์เสาร์	 องค์ท่านมีเมตตาต่อชาวบ้านข่าโคมที ่ล้วน 

เปรียบประดุจดั่งลูกหลานในอุทร	 โดยไม่ได้ให้ตระเตรียมพิธีกรรมอันใดให้ยุ่งยากเลย 

แม้แต่น้อย	 เพียงแต่องค์ท่านได้ให้ชาวบ้านทั้งหมดมาร่วมชุมนุมกันที่วัดป่าหนองอ้อใน 

ตอนบ่าย	 แล้วองค์ท่านก็เป็นประธานผู้นำาคณะสงฆ์และชาวบ้าน	 ประกอบพิธีอันเป็นมงคล 

มีไหว้พระรับศีลเจริญพระพุทธมนต์

	 แล้วเหตุอัศจรรย์ก็บังเกิดข้ึน!	 ปรากฏว่าในเวลาไม่นานนัก	 ฝนได้ตกลงมาห่าใหญ่ 

ในท่ามกลางพิธี	 จนทุกคนเปียกชุ่มโชก	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ก่อนหน้านี้มีแต่แสงแดดแผดจ้า	 บน 

ท้องฟ้าแจ่มแจ้งไร้เมฆหมอกและเค้าฝน		นี�แหลัะคืำอุ บุูญญ�ภินิห�รีขอุงพัรีะบููรีพั�จำ�รีย์ุเจ้ำ�

เถนดีต้มกบกิน
 คุุณตาบุุญเพ็็ง เล�าต�อว�า... “ในตอนสายวันหน่�งท้ี่�วัดีป่็าหนองอ�อ เถ้นด้ี (เคุยบุวช) 

ม้สติไม�สมป็ระกุอบุ ไป็ไดี�กุบุมาจากุท้ี่�ใดีไม�ที่ราบุ ไดี�ที่ำากุารต�มกุบุนั�นเป็็นอาหารเพ็ล ให� 

บุังเอิญที่้�ที่�านพ็ระอาจารย์บุัวพ็า ป็ญฺฺญาภาโส เดีินผู้�านไป็พ็บุ เข�าสอบุถ้าม เถ้นดี้ไม�ตอบุ 

สักุคุำา กุลับุหล้กุล้�หน้ข่�นกุุฏิิไป็อย�างม้พิ็รุธ เรื�องน้�ที่ราบุไป็ถ่้งองค์ุพ็ระอาจารย์เสาร์ ที่�าน 

ผู้้�เฒ�ากุ็นิ�งเฉุยเส้ย พ็อตกุตอนเย็นวันนั�น องคุ์ที่�านไดี�เร้ยกุเถ้นดี้ มาอบุรมสั�งสอน ไม�ให�ที่ำา
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ป็าณาติบุาต อย�าฆ์�าสัตว์ตัดีช้วิตแม�จะตัวเล็กุตัวน�อยกุ็ตาม เขากุ็ม้สิที่ธิ�ที่้�จะม้ช้วิต เขา 

กุ็ม้คุวามร้�ส่กุเจ็บุป็วดีที่รมานเป็็นเหมือนกุัน เสร็จแล�วที่�านให�เถ้นดี้เอาไม�คุ�อนสำาหรับุ 

เคุาะระฆ์ังที่้�อย้�ใกุล� ๆ  มาลองเคุาะหัวตัวเองดี้ซึ่ิ... เจ็บุไหม?... เจ็บุหรือ... น้�แหละ... อย�าที่ำา 

ต�อไป็อ้กุนะ เที่�านั�นแหละ ที่�านไม�ไดี�ดีุดี�าว�ากุล�าวอะไรมากุมายรุนแรงมากุไป็กุว�าน้�เลย

 แม�ตอนคุำ�าไป็ถ้วายกุารนวดีให�ที่�าน ต�องสงบุเสง้�ยม ที่�านให�พ็ิจารณาไป็ดี�วย 

ให�ม้สติไม�ให�จิตวอกุแวกุ ไม�ให�คุุยกุัน” นี่เป็นปฏิปทาบางอย่างบางตอนที่ได้สอบถามมา

หนังสือที่ระลึกงานบุญทอดกฐิน

	 คราวครั้งรับกฐินจากในวังครั้งนั้น	 ฝ่ายสงฆ์ก็มีการเตรียมรับกฐินโดยท่านพระ 

อาจารย์สิงห์	 ขนฺตยาคโม	 ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น	 ปญฺูญาพโล	 ได้จัดพิมพ์หนังสือของ 

ท่านให้พระอาจารย์เสาร์ไว้แจกในงานจำานวน	๕๐๐	 เล่ม	คือ	หนังสือพระไตรสรณคมน ์

และสมาธิวิธี มอบให้พระอาจารย์เสาร์ตรวจดู	 และท่านก็ว่าเออดี...	 นี่คือธรรมะของ 

อาจารย์สิงห์	 แล้วมอบให้อาจารย์สิงห์นำาไปแจกญาติโยม	 แล้วยิ่งกว่านั้นท่านยังมีเมตตา 

เรียกพระลูกศิษย์ให้จดข้อความตามคำาบอก	ซ่ึงท่านพระอาจารย์กิ	ธมฺมุตตโม	ได้จดบันทึกไว้ 

แล้วจัดพิมพ์เป็นแผ่น	ๆ 	สำาหรับแจกในงานกฐินครั้งนั้นด้วยเช่นกัน...	ดังได้คัดลอกมาไว้	คือ 

ทำาวัตรเช้า ทำาวัตรเย็นตามแบบเดิมของพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
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ทำาวัตรเช้า-ทำาวัตรเย็น

ตามแบบเดิมของพระอาจารย์เสาร์

 ที่ำาวัตรเช�า-ที่ำาวัตรเย็น ตามแบุบุเดิีมของพ็ระอาจารย์เสาร์ กุนฺตส้โล ท้ี่�ที่�านนำาพ็าคุณะ
ศิษยานุศิษย์สวดีเป็็นป็ระจำา ซ่ึ่�งพ็ระอาจารย์กิุ ธมฺมุตฺตโม ไดี�เร้ยนจากุที่�านโดียตรง ซ่ึ่�งเป็็นกุาร
ที่ำาวัตรแบุบุย�อ ใช�ไดี�ทัี่�งที่ำาวัตรเช�า-ที่ำาวัตรเย็น พ็ระอาจารย์ป็รารภว�า เราไม�ใช�พ็ระพ็ห้ส้ต สวดี
แบุบุย�อก็ุเป็็นกุารสมคุวรแล�ว ให�เน�นกุารป็ฏิิบัุติบุำาเพ็็ญเพ้็ยรที่างจิิตเป็็นส�วนมากุ

คำาทำาวัตร
	 เตรียมกาย	เตรียมใจให้พร้อม	ถ้ามีธูปเทียนก็จุดบูชาพระรัตนตรัย	แล้วกราบ	๓	คร้ัง	แล้ว

ว่าดังน้ี

อะระหัง	 สัมมาสัมพุทโธ	 ภะคะวา		 พุทธัง	 ภะคะวันตัง		อะภิวาเทมิ (กุราบุ ๑ คุรั�ง)

สวากขาโต	ภะคะวะตา	 ธัมโม	 	 ธัมมัง	 นะมัสสามิ	 	 (กุราบุ ๑ คุรั�ง)

สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	 สังฆัง	 นะมามิ	 	 	 (กุราบุ ๑ คุรั�ง)

	 	 นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สัมมาสัมพุทธัสสะ

	 	 นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สัมมาสัมพุทธัสสะ

	 	 นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง	สะระณัง	คัจฉิามิ	 	 ธัมมัง	สะระนัง	คัจฉิามิ	 	 สังฆัง	สะระณัง	คัจฉิามิ

ทุติยัมปิ	พุทธัง	สะระณัง	คัจฉิามิ	 ทุติยัมปิ	ธัมมัง	สะระณัง	คัจฉิามิ	 ทุติยัมปิ	สังฆัง	สะระณัง	 

คัจฉิามิ

ตะติยัมปิ	พุทธัง	สะระณัง	คัจฉิามิ	 ตะติยัมปิ	ธัมมัง	สะระณัง	คัจฉิามิ	 ตะติยัมปิ	สังฆัง	สะระณัง	

คัจฉิามิ

อิติปิ	โส	ภะคะวา	อะระหัง	สัมมาสัมพุทโธ,	วิชาจะระณะสัมปันโน	สุคะโต	โลกะวิทู,

อะนุตตะโร	ปุริสะทัมมะสาระถิ	สัตถา	เทวะมะนุสสานัง	พุทโธ	ภะคะวาติฯ

(กราบลงหมอบอยู่ว่า)

กาเยนะ	วาจายะ	วะ	เจตะสา	วา	 	 พุทเธ	กุกัมมัง	ปะกะตัง	มะยา	ยัง

พุทโธ	ปะฏิคคัณหะตุ	อัจจะยันตัง	 	 กาลันตะเร	สังวะริตุง	วะ	พุทเธฯ
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สวากขาโต	ภะคะวะตา	ธัมโม	 	 สันทิฏฐิโก	อะกาลิโก	เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก	ปัจจัตตัง	เวทิตัพโพ	วิญญููหิติ

(กราบลงหมอบอยู่ว่า)

กาเยนะ	วาจายะ	วะ	เจตะสา	วา	 	 ธัมมัง	กุกัมมัง	ปะกะตัง	มะยา	ยัง

ธัมโม	ปะฏิคคัณหะตุ	อัจจะยันตัง	 	 กาลันตะเร	สังวะริตุง	วะ	ธัมเมฯ

สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ,	อุชุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ,	ญายะปะฏิปันโน	ภะ

คะวะโต	สาวะกะสังโฆ,	สามีจิปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ,	ยะทิทัง	จัตตาริ	ปุริสะยุคานิ	อัฏฐะ	 

ปุริสะบุคคะลา	เอสะ	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ,	อาหุเนยโย	ปาหุเนยโย	ทักขิเณยโย	อัญชลีกะระณีโย	 

อะนุตตรัง	ปุญญักเขตตัง	โลกัสสาติฯ

(กราบลงหมอบอยู่ว่า)

กาเยนะ	วาจายะ	วะ	เจตะสา	วา	 	 สังเฆ	กุกัมมัง	ปะกะตัง	มะยา	ยัง

สังโฆ	ปะฏิคคัณหะตุ	อัจจะยันตัง	 	 กาลันตะเร	สังวะริตุง	วะ	สังเฆฯ

กล่าวคำาแผ่เมตตาตน
อะหังสุขิโต	โหมิ		 นิททุกโข	โหมิ		 อะเวโร	โหมิ			อัพยาปัชโฌ	โหมิ					อะนีโฆ	โหมิ				สุขีอัตตานัง	

ปะริหะรามิ

กล่าวคำาแผ่เมตตาสัตว์
สัพเพ	 สัตตา	 สุขิตา	 โหนตุ	 สัพเพ	 สัตตา	 อะเวรา	 โหนตุ	 สัพเพ	 สัตตา	 อัพยาปัชฌา	 โหนตุ	 สัพเพ	 

สัตตา	 อะนีฆา	 โหนตุ	 สัพเพ	 สัตตา	 สุขีอัตตานัง	 ปะริหะรันตุ	 สัพเพ	 สัตตา	 สุขิโต	 โหนตุ	 

อะสัมพาธัง	 อะเวรัง	 	 อะสะปัตตา	 สัพเพ	 สัตตา	 อะโรคา	 โหนตุ	 สัพเพ	 สัตตา	 สัพพะทุกขา	 ปะมุจ 

จันตุ	 สัพเพ	 สัตตา	 ลัทธะสัมปัตติโต	 มา	 วิคัจฉิันตุ	 สัพเพ	 สัตตา	 กัมมัสสะกา	 กัมมะทายาทา	 

กัมมะโยนิ	 กัมมะพันธุ	 กัมมะปะฏิสะระณา	ยัง	กัมมัง	กะริสสันติ	 กัลยาณัง	 วา	ปาปะกัง	 วา	ตัสสะ	 

ทายาทา	ภะวิสสันติ
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ที่ชุมนุมสงฆ์ คือ วัดบูรพาราม

วันเพ็ญเดือน ๓

	 พระอาจารย์เสาร์จำาพรรษาที่บ้านข่าโคมเป็นเวลา	 ๓	 ปี	 จึงย้ายมา	 บ.ปากกุด

หวาย-บ.โพธิ์มูล-บ.ท่าฆ้องเหล็ก	 แล้วมาจำาพรรษาที่วัดบูรพาราม	 เมืองอุบลฯ	 ตั้งเป็น 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้นที่นี่	ถึงวันเพ็ญเดือน	๓	จะมีพระสงฆ์	สามเณร	ศิษยานุศิษย์ 

ทั่วทุกสารทิศ	 มารวมชุมนุมกันที่วัดบูรพารามเป็นประจำามิได้ขาด	 เพื่อรับฟังโอวาท	 ข้อ 

ปฏิบัติปรับปรุง	 แก้ไขข้อบกพร่องให้การปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน	 เป็นกองทัพธรรมที ่

สมบูรณ์	 นำาสัจธรรมของพระพุทธองค์ออกเผยแพร่ให้กว้างไกลไพศาลยิ่งขึ้น	 ถือเป็นการ 

ประชุมสันนิบาตของคณะกองทัพธรรมพระกรรมฐานก็ว่าได้	 เป็นการแสดงความเคารพ 

นบน้อม	 กตัญญููกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอีกทางหนึ่งด้วย	 ช่วงเวลานั้นวัด 

ในคณะธรรมยุตได้เกิดขึ้นอีกมากมาย

บ้านปากกุดหวาย

	 จากบ้านข่าโคม	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๑	 พระอาจารย์เสาร์ได้รับนิมนต์มาพำานักที ่

สำานักสงฆ์บ้านกุดหวาย ของญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นลูกศิษย์ผู้เลื่อมใสในตัวท่าน	 ได้ 

นิมนต์ให้พระอาจารย์ใหญ่มาโปรดพวกตนบ้าง	 ทำาเลท่ีพำานักแห่งน้ีต้ังอยู่ริมฝ่ังขวาแม่นำ้ามูล 

เยื้องไปฝั่งนำ้าตรงข้ามเป็นบ้านคูเดื่อ	 ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงของชาว 

เมืองอุบลราชธานี	 ที่พากันมาพักผ่อนเล่นนำ้า	 ทานอาหารในยามหน้าแล้ง	 ชื่อว่า	 หาด 

คูเดื�อ เป็นโค้งนำ้ามูลที่ไหลโค้งงอดั่งตะขอ	ก่อให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงามมาก	ก่อนที่จะไหล 

ไปสู่่ตัวเมืองอุบลฯ

	 บริเวณที่พำานักของพระอาจารย์เสาร์	 ปัจจุบันเป็นวัดป�าพูนสิน	 (สาขาหนึ่ง

ของวัดหนองป่าพง)	บ.ปากกุดหวาย	ต.หนองกินเพล	อ.วารินชำาราบ	จ.อุบลราชธานี
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บ้านโพธิ�มูล

	 จากบ้านปากกุดหวาย	 เดินไปไม่ไกลนักก็ถึงบ้านโพธิ์มูล	 พระอาจารย์เสาร์ได ้

พาคณะมาพำานักที่ริมฝั่งแม่นำ้ามูล	 บริเวณนี้เป็นชายป่าริมนำ้า	 มีหนองนำ้าที่มีนำ้าใสสะอาด 

อยู่ติดกัน	มีป่าไม้ปกคลุมร่มรื่น	อยู่ด้านหลังวัดบ้านโพธิ์มูลปัจจุบันนี้

	 คุณตาประสงค์	 สุกวัฒ่น์	 อายุ	 ๘๔	 ปี	 บ้านท่าฆ้องเหล็ก	 เล่าให้ฟังว่า...	 “ที่�าน 

พ็ระอาจารย์เสาร์ รับุนิมนต์มาโป็รดีชาวบุ�านป็ากุกุุดีหวาย และพ็ำานักุให�เป็็นสิริมงคุล 

สนองศรัที่ธาญาติโยมชาวโรงส้ไฟบุ�านป็ากุกุุดีหวาย แต�เนื�องจากุที่้�นั�นม้เส้ยงดีังรบุกุวน 

จากุขบุวนรถ้ไฟที่้�เข�าไป็บุรรทีุ่กุข�าว ที่�านจ่งไดี�ย�ายไป็ที่้�สัป็ป็ายะบุ�านโพ็ธิ�ม้ล และบุ�าน 

ที่�าฆ์�องเหล็กุเป็็นลำาตับุต�อมา”

โรคห่าระบาด

บ้านท่าฆ้องเหล็ก

	 ที่นี่คือ วัดป�าเรไรยกาวาส	บ.ท่าฆ้องเหล็ก	ต.คำานำ้าแซบ	อ.วารินชำาราบ	คุณตา 

ประสงค์	 สุกวัฒ่น์	 เล่าต่อว่า	“ที่้�น้�ม้ต�นกุะที่�อน ต�นมะพ็ร�าวนำ�าหอม ที่้�สมัยกุ�อนหน�าน้�ยัง 

ไม�ม้ป็ล้กุกุัน พ็่�งม้มาพ็ร�อมกุับุตอนที่้�กุฐินจากุในวังของเจ�าจอมมารดีาที่ับุที่ิมยกุขบุวนมา 

ที่อดีถ้วายที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ที่้�วัดีป็่าหนองอ�อ บุ�านข�าโคุมนั�นเอง จ่งไดี�นำาพ็ันธ์ุไม� 

แป็ลกุใหม�มาถ้วายที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ไดี�ให�นำามาป็ล้กุไว�ที่้�วัดีน้�ดี�วย

 ม้เหตุกุารณ์เป็็นที่้�น�าสลดีใจในป็ีน้� กุ็คุือ เกุิดีโรีคำรีะบู�ดคำรีั�งใหญ่ (เข้าใจว่า	เป็น 

อหิวาตกโรค)	 ผู้้�คุนล�มตายกุันเป็็นจำานวนมากุ เพ็ราะกุารแพ็ที่ย์ และหย้กุยาที่้�จะบุำาบุัดี 

รักุษาในสมัยนั�น ยังอัตคุัดีขาดีแคุลนอย้�เป็็นอันมากุ

 กุารระบุาดีของโรคุร�ายคุรั�งนั�นไม�ม้เว�นแม�สมณะ ช้ พ็ราหมณ์ ต�างถ้้กุโรคุร�าย 

คุุกุคุามเป็็นเหตุให�แม�ช้ท้ี่�เป็็นล้กุศิษย์ในคุณะติดีตามพ็ระอาจารย์ต�องจบุช้วิตลงท้ี่�น้�ถ่้ง ๖ ร้ป็” 

	 คุณตาประสงค์เล่าจบพร้อมกับชี้มือไปยังที่ฝังสังขารของแม่ชีที่อยู่ใต้ต้นไม้ 

ไม่ไกลนัก...	“แล�วพ็ระอาจารย์เสาร์ที่�านกุ็ออกุจากุที่้�น้� ธุดีงคุ์ไป็ที่างอำาเภอพ็ิบุ้ลฯ”
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	 คุณตาบุญเพ็งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า	ไม่เพียงแต่แม่ชี	๖	รูปเท่านั้น	ยังมีพระ 

ภิกษุอีก	 ๒	 รูป	 และสามเณรอีก	 ๑	 รูป	 รวมทั้งหมด	 ๙	 รูปที่ได้เสียชีวิต	 เพราะโรคห่า 

ระบาดครั้งใหญ่ในครั้งนั้นด้วย

วัดภูเขาแก้ว

	 ณ	 ที่เนินสูงก่อนเข้าสู่ตัวอำาเภอพิบูลมังสาหาร	 เราจะเห็นเป็นที่ตั้งวัดแห่งหนึ่ง 

เรียกชื่อว่า	วัดป�าภูเขาแก้ว	เดิมคือ	ป�าช้าภูดิน	ตามประวัติกล่าวว่า	สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์

(อ้วน	 ติสฺโส)	 ได้ขอร้องให้ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้หาหนทางสร้างวัดป่าพระกัมมัฏฐาน 

ขึ้นที่อำาเภอพิบูลมังสาหาร	 ด้วยปรากฏว่ามีญาติโยมชาวบ้านแคน	 ดอนมดแดง	 ซึ่งเป็น 

บ้านเกิดขององค์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่าน	 ได้พากันอพยพโยกย้าย	 มาตั้งถิ่นฐานที ่

บ้านโพธิ์	 (โพธิ์ไทร,	 โพธิ์ศรี)	 อำาเภอพิบูลมังสาหารเป็นจำานวนมาก	 เพื่อเป็นการโปรด 

ญาติโยมชาวบ้านของท่านทั้งหลาย	 จะได้มีสถานที่บำาเพ็ญบุญ	 ศูนย์รวมปฏิบัติธรรม 

อบรมภาวนาจิต	อีกกระแสหนึ่งกล่าวว่า	 ขุนสิริสมานการกับนายคำากาฬ	 เป็นผู้มานิมนต์ 

พระอาจารย์เสาร์จึงได้ให้พระอาจารย์เสงี่ยม	และพระอาจารย์ดี	ฉินฺโน	มาตั้งสำานักปฏิบติ 

ธรรม	ที่เนินป่าภูดินนอกเมืองแห่งนี้	ซึ่งเล่ากันว่าเป็นที่มีอาถรรพณ์ร้ายแรง	เพียงคืนแรก 

ที่ไปปักกลดอยู่ใต้ร่มไม้	 พระอาจารย์ทั้งสองก็โดนลองดีซะแล้ว	 กล่าวกันว่าทั้งสองพระ 

อาจารย์ได้นำาพาชาวบ้านญาติโยมทั้งมวล	 ทำาบุญทำาทาน	 ปฏิบัติธรรมภาวนา	 รักษาศีล 

อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชนผู้ล่วงลับ	 และเจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งเทพาอารักษ์	 สรรพสัตว ์

ทั้งน้อยใหญ่	และโดยการสนับสนุนของท่านเจ้าคุณสมเด็จฯ	สถานที่แห่งนี้จึงได้ตั้งเป็นวัด 

ชื่อ	 วัดภูเขาแก้ว	 เจริญสถาพรสืบต่อมาตั้งแต่คราวครั้งนั้น	 โดยมีเจ้าอาวาสสืบต่อจาก

พระอาจารย์ดี	มาเป็นหลวงพ่อเพชร	และพระมหาโชติ	อาภคฺโค	ตามลำาดับต่อมา
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๑๗๑

อุโบสถวัดภูเขาแก้ว	อ.พิบูลมังสาหาร	จ.อุบลราชธานี

วัดบ้านโพธิ์มูล อ.วารินชำาราบ	ด้านหลังวัดจะมีหนองนำ้า
และป่าชายแม่นำ้ามูล	เป็นที่สับปายะแห่งหนึ่ง

วัดป�าเรไรยกาวาส	บ้านท่าฆ้องเหล็ก	
อ.วารินชำาราบ	จ.อุบลราชธานี



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๑๗๒

พ.ศ. ๒๔๘๒

วัดดอนธาตุ

พรรรษาที่ ๕๘ - สร้างวัดสุดท้าย

	 ย้อนไปในปี	พ.ศ.	๒๔๘๑	พระอาจารย์เสาร์ได้รับนิมนต์จากแม่ชีผุย	โกศัลวิตร 

ไปในงานฉิลองศาลาวัดภูเขาแก้ว	ซึ่งครั้งนั้น	คุณตาบุญเพ็ง	เล่าว่า	“คุณะศรัที่ธาชาวเมือง 

พ็ิบุ้ลฯ ม้นายวิโรจน์ (ฮ้กุเที่้�ยง) โกุศัลวิตร คุหบุดี้ใหญ�พ็ร�อมคุณะไดี�สร�างศาลาถ้วายวัดี 

ภ้เขาแกุ�ว อันว�านายวิโรจน์ ผู้้�น้�เป็็นพ็้�ชายของนายวิชิต (ฮ้กุต๋าย) โกุศัลวิตร สาม้คุุณหญิง 

ตุ�น โกุศัลวิตร (ผู้้�เป็็นคุหบุด้ีชั�นแนวหน�า และนักุสังคุมสงเคุราะห์ตัวอย�างคุนหน่�งของเมือง 

อุบุลฯ ซ่ึ่�งไดี�ป็ระกุอบุคุุณงามคุวามด้ีให�แกุ�สังคุมโดียกุารบุริจาคุที่รัพ็ย์ และสร�างถ้าวรวัตถุ้ 

ไว�ใน จ.อุบุลราชธาน้เป็็นจำานวนมากุมายดี�วยกุัน) และที่ั�งสองเป็็นบุุตรชายของแม�ช้ผูุ้ย 

ผู้้�ม้ศรัที่ธออกุบุวชที่ำานุบุำารุงศาสนาเป็็นศิษย์ที่�านพ็ระอาจารย์ใหญ�เสาร์”

	 เสร็จจากงานฉิลองศาลาแล้ว	 พระอาจารย์เสาร์ได้พำานักอยู่วัดภูเขาแก้วอีก 

๔	-	๕	คืน	และได้ปรารภให้ลูกศิษย์ฟังว่า...	อันว่าลำานำ้ามูลตอนใต้เมืองพิบูลฯ	นี้องค์ท่าน 

ยังไม่เคยไปตามเกาะแก่งน้อยใหญ่ทั้งหลายนั้น	 จะมีผู้ใดอาสาพาไปสำารวจดูบ้าง	 ก็มี 

ลูกศิษยฝ่์ายฆราวาสผู้ขันอาสาประกอบด้วย	ขุนสิริสมานการ	(อดีตนายอำาเภอพิบูลมังสาหาร) 

พ่อใหญ่จารย์บับ,	 พ่อใหญ่ครูคำาดี,	 พ่อใหญ่พุทธา	 เป็นต้น	 ได้จัดเตรียมเรือไว้หลายลำา	 

คอยอยู่ท่ีท่านำ้าใต้แก่งสะพือลงไป	 ตอนเช้าหลังจากฉัินจังหันแล้ว	 ได้ออกเดินทางโดยน่ังรถ 

สามล้อถีบที่มารับอยู่แล้ว	 ในคณะที่ไปมีท่านพระอาจารย์ดี	 พระอาจารย์กงแก้ว	 พระ 

อาจารย์ดำา	พระอาจารย์บัวพา	พระอาจารย์บุญเพ็ง	(ผู้ให้ข้อมูล)	พร้อมด้วยศิษย์ผู้ติดตาม 

ไปด้วยมีสามเณรหงส์ทอง	 สามเณรคำาผาย	 สามเณรบุ่น	 เป็นต้น	 พากันเดินติดตาม 

สามล้อไปลงเรือที่รอรับอยู่	๔	 -	๕	ลำา	มีทั้งเรือแจว	และเรือพาย	พากันออกจากท่า	มุ่ง 

หน้าล่องตามลำานำ้ามูลไปทางทิศตะวันออก	 ผ่านบ้านแก่งเจริญ	 บ้านหินส่ง	 บ้านหินลาด 

บ้านไก่เขี่ย	บ้านชาติ	ถึงดอนคับพวง	แวะขึ้นไปเดินสำารวจดู	แล้วต่อไปยังดอนธาตุ	-	ดอน 

ตาดไฮ	 -	 ดอนเลี้ยว	 จนตะวันบ่ายคล้อยลงไปราวบ่าย	 ๔	 -	 ๕	 โมงแล้ว	 ขณะนั้นท้องฟ้า



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๑๗๓

มืดครึ้ม	ฝนตั้งเค้ามา	ทั้งหมดจึงได้พากันจอดเรือ	ขนบาตร	บริขารขึ้นไปพักที่ศาลาท่านำ้า 

วัดบ้านหันดอน	 ของอุปัชฌาย์รัตน์	 ลมฝนยิ่งพัดกระโชกมาแรงจัดดังอื้ออึง	 จึงได้พากัน 

ย้ายเข้าไปขอพักยังศาลาวัดบ้านหัวดอนที่อยู่ใกล้กันนั่นเอง	 ขณะนั้นอุปัชฌาย์รัตน์ไม่อยู ่

ไปประชุม	 พระลูกวัดจัดให้พักที่ศาลาการเปรียญ	 แล้วส่งข่าวถึงผู้ใหญ่บ้านหัวดอน-บ้าน 

ทรายมูล	 ให้ชาวบ้านละแวกนั้นทราบข่าว	 พอถึงคำ่าต่างก็พากันทยอยมาเฝ้าแหน	 กราบ 

คารวะองค์หลวงปู่ใหญ่	-	อาจารย์ของอาจารย์ดี	ผู้มีชื่อเส่ียงแห่งวัดภูเขาแก้ว	หลังจากพา 

กันไหว้พระรับศีลแล้วท่านพระอาจารย์ใหญ่	 ได้ให้พระอาจารย์ดีขึ้นเทศนาโปรดชาวบ้าน 

จนดึกดื่น	 เป็นที่ซาบซึ้งตรึงใจของชาวบ้านทั้งหลาย	 จนเกิดศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้า 

เม่ือทราบประวัติความเป็นมาของคณะพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาร์แล้ว	 จึงได้ 

กราบนิมนต์ให้องค์ท่านได้อยู่เผยแผ่ส่ังสอนการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน	 โปรดศรัทธาชาวบ้าน 

ญาติโยมทั้งหลายต่อไป

	 รุ่งเช้าคณะพระลูกศิษย์ได้พากันออกบิณฑิบาตจนรอบบ้านหัวดอน	 ชาวบ้าน 

ทรายมูล	 และชาวบ้านหัวดอนได้พากันมาถวายจังหันมากมาย	 พอฉิันจังหันเสร็จแล้ว 

องค์ท่านได้พิจารณาเลือกดอนธาตุเป็นที่ตั้งวัด	จึงพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ที่ไปจากพิบูลฯ

สมทบด้วยขบวนชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 พ่อใหญ่จอม พ่อใหญ่ยง 

พ่อใหญ่มงคล (ชาวบ้านทรายมูล)	 พ่อใหญ่เจียง พ่อใหญ่สี พ่อจารย์คูณ (ชาวบ้าน 

หัวดอน)	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 พากันยกขบวนนั่งเรือพายทวนนำ้าไปเทียบฝั่งเกาะทางด้านท้าย 

ดอนธาตุ	แถวนั้นเป็นดินปนทรายมีหญ้า	และต้นกระโดนขึ้นอยู่ริมนำ้า

	 องค์พระอาจารย์เสาร์ใช้ไม้เท้าพยุงร่างขึ้นฝั่งได้แล้ว	 จึงพาเดินขึ้นไปสำารวจดู 

พ้ืนท่ี	 ชาวบ้านผู้ท่ีเป็นหนุ่มฉิกรรจ์ก็บุกเบิกให้เป็นทางเดินหน้าลึกเข้าไปเกือบถึงกลางเกาะ 

ได้พบท่ีโล่งกว้างแห่งหน่ึงมีชัยภูมิท่ีดี	 ลักษณะเป็นท่ีโล่งรอบบริเวณเน้ือท่ีกว้างเกือบไร่หน่ึง 

ปราศจากต้นไม้ใหญ่	 มีเพียงป่าหญ้าขึ้นคลุมดิน	 องค์ท่านได้หยุดยืนพิจารณา	 แล้ว 

เลือกเอาบริเวณตรงนี้เป็นที่พัก

	 คณะชาวบ้านทั้งหลายได้ช่วยกันแผ้วถางป่าหญ้า	 พร้อมจัดสร้างกุฏิที่พักสงฆ ์

ขึ้นถวายท่าน	 ท่านก็พำานักค้างคืนอยู่ที่นี่ในคืนวันนั้นเลย	 และได้นำาพาลูกศิษย์อยู่ปฏิบัติ 

ธรรมกรรมฐานสืบเนื่องต่อมา	จนวัฒ่นาถาวรกลายเป็น	วัดดอนธาตุ มาจวบเท่าทุกวันนี้
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ทิวทัศน์วัดดอนธาตุ

วัดดอนธาตุ	เป็นเกาะใหญ่กลางลำานำ้ามูล

วัดดอนธาตุ	พระอาจารย์เสาร์เรียกว่า	วัดเกาะแก้ว
พระนอนครสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา
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ภาพนี้บันทึกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๐

ต่อมามีการสร้างหลังคาครอบไว้อีก	๑	ชั้น

ภาพกุฏิองค์ท่านพระอาจารย์เสาร์
บันทึกครั้งล่าสุด	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓
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พระพุทธไสยาสน์ที่องค์ท่านพระอาจารย์เสาร์โปรดให้สร้างไว้



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๑๗๙

	 							วิปัสสนากรรมฐานงานดูจิต	 เหมือนม่ิงมิตรคอยเตือนเพ่ือนคอยสอน

	 กำาหนดนึกตรึกรู้ทางจิตจร	 	 จะยืนเดินน่ังนอนสอนจิตตน

	 							ทุกเวลานาทีน้ันมีค่า	 	 หม่ันต้ังหน้าฆ่ากิเลสหาเหตุผล

	 รู้รับทุกข์รับโทษรู้อดทน	 	 รู้พ่ึงตนพ่ึงธรรมพ่ึงความเพียร

	 ปฏิปทาของท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ดังน้ี	ก่อให้เกิดกระแสความศรัทธา	สร้างความ 

ตื่นตัวให้ชาวบ้านทั้งหลาย	ใน	ต.ทรายมูล	ต.ระเว	ต.คันไร่	ฯลฯ	เป็นอย่างมาก	ต่างพากัน 

เลิกละความยึดถือใด	 ๆ	 ที่งมงายผิดแผกไปจากครรลองคลองธรรมที่องค์สมเด็จพระ- 

สัมมาสัมพุทธเจ้าพาดำาเนินมาท้ังส้ิน	 พากันประพฤติปฏิบัติแนวใหม่	 ถือพระไตรสรณคมน์ 

เป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างเคร่งครัดและถูกต้องต่อไป

	 เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้ปรารภในท่ามกลางสงฆ์	อุบาสก	อุบาสิกา	ขึ้นมาว่า 

ท่านอยากให้ได้เป็นวัด	เพราะทำาเลที่ตั้งดอนธาตุนี้เป็นที่สัปปายะ	เหมาะสมดีมากสำาหรับ 

เป็นวัดปฏิบัติธรรมสืบต่อไป	 ชาวบ้านทั้งหลาย	 เช่น	 พ่อใหญ่จอม	 พันธ์น้อย	 พ่อใหญ่ 

หมาจุ้ย	ผลสิทธิ์	 (ภายหลังท่านเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า	พ่อมงคล)	และอีกหลายคนได้พากัน 

บริจาคบ้านเก่าได้หลายหลังแล้วได้ปลูกสร้างเป็นกุฏิถาวรขึ้นถวายท่าน

พระอาจารย์ดี ฉนฺโน เป็นปฏิมากร

	 คร้ันถึงเทศกาลมาฆบูชา	 ท่านได้พาชาวบ้านขนหินทราย	 ก่อเจดีย์ทรายถวายวัด 

ต่อมาหินทรายกองนั้น	 ได้ใช้เป็นประโยชน์ในการก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์	 โดยมีพระ 

อาจารย์ดี	ฉินฺโน	เป็นช่างปั้นในครั้งนี้

	 พระอาจารย์โชติ	 อาภคฺโค	 บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้	 ได้สอดคล้องตรงกันกับ 

คำาบอกเล่าของคุณตาบุญเพ็งว่า	“ที่�านพ็ระอาจารย์คุำาผู้าย เล�าให�ฟ่งว�า สมัยนั�นที่�านยังเป็็น 

สามเณรอย้�... เมื�อไดี�วัสดุีมาพ็ร�อมแล�ว พ็ระอาจารย์ใหญ�ที่�านกุำาหนดีเอาตรงลานท้ี่�ให�เป็็น 

ศาลาชั�วคุราวเป็็นที่้�สร�างพ็ระ แม�จะไดี�ม้กุารคุัดีคุ�านจากุล้กุศิษย์ล้กุหาว�า มันใกุล�ตลิ�งฝ่่�ง 

แม�นำ�ามากุ กุลัวว�าต�อไป็นำ�าจะเซึ่าะตลิ�งพ็ังมาถ้่งเร็ว แต�องคุ์ที่�านไม�ยอม! โดียให�เหตุผู้ล
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ว่าตรงที่กำาหนดจะสร้างพระนี่แหละเป็นพระธาตุอังคาร	 (ธาตุเถ้าฝุ่นพระบรมศาสดา)	 ที ่

ทรุดลงไป	 แล้วพังทลายแล้วอย่างไม่เหลือซาก	 จึงจะได้ให้สร้างพระพุทธไสยาสน์ครอบ 

เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ต่อไป	เม่ือเป็นความประสงค์ขององค์ท่านเช่นน้ัน	จึงไม่มีใครคัดค้านอีก 

ตลิ่งริมฝั่งแม่นำ้ามูลก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

กลุ่มมิจฉาทิฐิ

สมัยก่อนโดนใส่ร้ายป้ายสีต่าง ๆ นานา

	 เป็นสัจธรรมของมนุษย์โลก	เมื่อมีขาวก็ยังมีดำา	มีผู้รักก็ยังมีผู้ชัง	ดังพุทธภาษิต 

บทหนึ่งที่ว่า	นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต	=	คนที่ไม่ถูกนินทา	ไม่มีในโลก

	 ตามบันทึกของพระมหาโชติ	อาภคฺโค	กล่าวว่า	“ในสมัยนั้น	กลุ่มพวกมิจฉิาทิฐิ 

ที่คอยนินทาว่าร้ายครูบาอาจารย์ต่าง	ๆ	นานานั้น	กลุ่มแรกก็คงจะหนีไม่พ้นพวกข้าวจำ�า 

หมอผี 	 ที่เขาเหล่านั้นเสื่อมลาภสักการะ	 เพราะหูตาของประชาชนสว่างขึ้นด้วยเมตตา 

ธรรมที่ท่านพระอาจารย์นำาไปเผยแผ่	 จึงได้ตอบโต้กลั่นแกล้งทุกวิถีทาง	 มีผู้ออกข่าวให้ 

เสื่อมเสียว่า	 พระกรรมฐานมีเมียได้ จะไปไหนก็พากันติดสอยห้อยตาม	 คือ	 แม่ขาว	 

แม่ชีนั่นเอง

	 ...อย่าใส่บาตรให้	 เอาข้าวให้หมากินยังจะได้บุญมากกว่าด้วยซำ้า!	 สารพัดที่เขา 

จะเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาใส่ร้ายป้ายสี	 จนคนบางพวกหลงเชื่อ	 เพราะไม่เคยพบเคยเห็น 

พระกรรมฐานมาก่อน	 พวกนี้จะเกลียดกลัวจนไม่กล้าเข้าวัด	 ส่วนพวกที่หูตาสว่างแล้ว 

ก็พากันหดหู่ใจ	 นำาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านฟัง	 ท่านมักจะพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอยู่เสมอว่า 

	 “เออ กุะซึ่�างเขาดีอกุ เขาม้ป็ากุกุะให�เขาเว�าไป็ เขาว�าเฮ้าม้เม้ยเป็็นแม�ขาว...

เฮ้าบุ�ม้ มันกุะบุ�เป็็นหยังดีอกุ”

 เรื่องนี้ท่านหลวงพ่อพุธ	ฐานิโย	เคยกล่าวถึงเช่นกันมีบันทึกไว้ในหนังสือประวัติ

ของท่านที่ชื่อ	ฐานิยตฺเถรวตฺถุ ว่า...
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 ¡—¬°àÕπ‡¢“¥Ÿ∂Ÿ°æ√– “¬ªÉ“
"À≈«ßæàÕÕ¥∑’Ë®–π÷°∂÷ß ¡—¬∑’Ë‡ªìπ “¡‡≥√‡¥‘πμ“¡À≈—ß§√Ÿ∫“Õ“®“√¬å‰¡à‰¥â „ à

ºâ“®’«√¥”Ê ‡¥‘πºà“πÀπâ“™“«∫â“πÀ√◊Õæ√– ß¶å∑—Ë«Ê ‰ªπ’È ‡¢“®–∂ÿ¬πÈ”≈“¬¢“°„ à ∫“ß∑’
∂â“¡’·¡à™’‡¥‘πμ“¡À≈—ß‰ª¥â«¬ ‡√“®–‰¥â¬‘π‡ ’¬ßμ–‚°π¡“‡¢â“ÀŸ '≠“§Ÿ‡Õä¬! æ“≈Ÿ°æ“‡¡’¬‰ª
 √â“ß∫â“π √â“ß‡¡◊Õß∑’Ë‰ÀπÀπÕ' ‡¢“«à“Õ¬à“ßπ’È"

∫“ß§√—Èß¡’ºŸâ¡“°√“∫‡√’¬π∑à“π«à“ ‡¢“®–‡Õ“ “°¡Õß ( “°μ”¢â“«§√°°√–‡¥◊ËÕß)
∫â“ß «—μ∂ÿÕ’° “√æ—¥Õ¬à“ßÕ◊Ëπ∫â“ß∑’Ë‡¢“®–„ à∫“μ√„Àâ∑à“πæ√–Õ“®“√¬å Õß§å∑à“π°ÁμÕ∫
‡æ’¬ß«à“...

"‡ÕÕ ‡¢“‡«â“‰ª·π«π—Èπ·À≈– ·μà‡¢“∫à„ à¥Õ°"

¡’Õ¬à“ß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ∑’Ë∑à“πæ√–Õ“®“√¬å Õπ„ÀâμÕ∫‚μâ §◊Õ °“√·ºà‡¡μμ“‰ª„Àâ
‡¢“‡À≈à“π—Èπ!

æ√–Õÿªí™¨“¬åæ√À¡“
∑à“π‡ªìπ§π·∂«∫â“π‡¥’¬«°—π

„π°≈ÿà¡ºŸâπà“ ß “√ μ“¡§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬åπ—Èπ ¡’Õ¬Ÿà°≈ÿà¡Àπ÷Ëß∑’Ë
· ¥ßμ—«‡ªìπªØ‘ªí°…åÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬ §◊Õ °≈ÿà¡¢Õßæ√–Õÿªí™¨“¬åæ√À¡“ ºŸâ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°‡§“√æ
π—∫∂◊Õ·Ààß∫â“π√–‡« §ÿ≥μ“∫ÿ≠‡æÁß „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡«à“ æ√–Õÿªí™¨“¬åæ√À¡“ ‡ªìπ§π
·∂∫∫â“π‡¥’¬«°—π‚πâπ §◊Õ ∫â“π‡°‘¥Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π∑ÿàß¢ÿππâÕ¬ - ∑ÿàß¢ÿπ„À≠à „°≈â∫â“π¢à“‚§¡ (∫â“π
‡°‘¥Õß§åæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å) μÕπ·√°∑’ËÕß§åæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å‰ª‚ª√¥™“«∫â“πμ”∫≈∑√“¬¡Ÿ≈
μ”∫≈√–‡«π—Èπ  Õÿªí™¨“¬åæ√À¡“°Á¬—ß∑”¥’¥â«¬  §√—ÈπæÕ≈—∫À≈—ß°Á°≈—∫‡ª≈’Ë¬π‰ªμ√ß¢â“¡
‰¡àπà“‡≈¬∑’Ëæ√– ß¶åºŸâ‡ªìπæÿ∑∏ “«°¥â«¬°—π®–§Õ¬¢—¥¢«“ß ¢—∫‰≈à°—π‡Õß‡™àππ’È!

๑๘๑
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เปรียบเปรยพระอาจารย์ เป็นอีแร้ง

	 ครั้งหนึ่ง	 อุปัชฌาย์พรหมา	 มาเห็นท่านพระอาจารย์เสาร์นั่งผิงแดดอยู่ข้าง 

ศาลาวัดดอนธาตุ	พอกลับไปก็เท่ียวโพนทนาว่า	“แห้งอีหม่น	โตบ้ักใหญ่	(อีแร้งหม่นตัวใหญ่)	 

ลงนั่งผิงแดดอยู่ศาลาวัดดอนธาตุ	ไผอยากเห็น	ให้ฟ้าวไปเบิ่งเด้อ	(ใครอยากเห็นให้รีบไปดู)	 

ชาวบ้านก็แตกตื่นไปดูกันยกใหญ่	 กลับเห็นแต่ท่านพระอาจารย์นั่งผิงแดดอยู่	 จึงพากัน 

เล่าเรื่องราวให้ท่านฟัง	องค์ท่านเพียงแต่หัวเราะเฉิย	ๆ	ซึ่งเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ได้พบเห็น 

เป็นยิ่งนัก

อุปัชฌาย์พรหมาโดนทรมานด้วยเทศน์กัณฑ์์ใหญ่

	 ครั้งหนึ่ง	 อุปัชฌาย์พรหมา	 ได้ทราบข่าวเรื่องท่านพระอาจารย์กำาลังสร้าง 

พระพุทธรูป	 (พระพุทธไสยาสน์)	จึงได้ชักชวนเอาพระ	๒-๓	รูป	มุ่งตรงไปยังวัดดอนธาตุ 

ทันที	 เพื่อยับยั้งการก่อสร้าง	 ในวันนั้นหลังเสร็จจากภัตตกิจแล้ว	ปรกติท่านพระอาจารย์ 

จะกลับกุฏิเพ่ือพักจำาวัด	แต่วันน้ันแปลกกว่าท่ีเคย	องค์ท่านบอกให้พระเณรเตรียมอาสนะไว้ 

ท่านบอกว่าจะมีพระอาคันตุกะมาฟังเทศนน์	 สร้างความแปลกใจให้แก่พระเณรเป็นอย่างมาก 

สักประเดี�ยวเดียว	ก็มีเสียงเรือมาจอดที่ท่าวัด	ปรากฏว่าเป็นพระอุปัชฌาย์พรหมานั่นเอง 

ท่านพระอาจารย์ให้เชื้อเชิญขึ้นบนศาลาทันที	พอขึ้นไปถึงท่านก็บอกให้กราบพระ	ขณะที ่

พระอุปัชฌาย์พรหมากราบลง	องค์ท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้เทศน์ว่า	เออ	กราบพระพุทธ 

พระธรรม	 พระสงฆ์	 อันเป็นที่พึ่งที่อาศัยของพวกเราทั้งหลาย	 แล้วองค์ท่านก็เทศน์ไป

เรื่อย	 ๆ	 โดยมีพระอุปัชฌาย์พรหมาและพวก	 นั่งคุกเข่าพนมมือ	 ฟังเทศน์นิ่งอยู่อย่างนั้น 

ไม่ไหวติงใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ต่อจากนั้นท่านพระอาจารย์ดี	ฉินฺโน	เป็นผู้เทศน์ต่อ	พระอุปัชฌาย์

พรหมาและพวกก็นั่งคุกเข่าพนมมือฟังเทศน์กัณฑิ์ใหญ่อยู่อย่างนั้นนานถึงสามชั่วโมง	 จน

ท่านเทศน์จบ	 จึงได้กราบลง	 พอกราบเสร็จ	 ท่านก็บอกให้กลับโดยไม่มีโอกาสได้พูดคัดค้าน 

ใด	ๆ	ทั้งสิ้น
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‡°‘¥Ωπ·≈âß
‚∑…«à“...‡æ√“–æ√–πÕπ¢«“ßøÑ“¢«“ßΩπ

‡¡◊ËÕ∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ªìπºŸâπ”æ“ √â“ßæ√–æÿ∑∏‰ ¬“ πå‡ √Á®·≈â« ‡ªìπ‡«≈“
®«π‡¢â“æ√√…“æÕ¥’ Õß§å∑à“π‰¥â‡¥‘π∑“ß®“°‰ª«—¥∫Ÿ√æ“√“¡  ·≈â«°≈—∫‰ª®”æ√√…“∑’Ë
∫â“π¢à“‚§¡Õ’° ∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¥’  ©π⁄‚π  æ√âÕ¡æ√–‡≥√∑’Ë‡À≈◊Õ  °Á°≈—∫‰ª®”æ√√…“∑’Ë
«—¥¿Ÿ‡¢“·°â«

„Àâ‡ªìπ°“√∫—ß‡Õ‘≠∑’Ë„πªïπ—Èπ ¥‘πøÑ“Õ“°“»‡°‘¥·ª√ª√«π øÑ“Ωπ™≈∏“√‰¡àμ°
μâÕßμ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ ‡°‘¥¿“«–¢â“«¬“°À¡“°·æß ™“«∫â“π-™“«π“æ“°—π‡¥◊Õ¥√âÕπ‰ª∑ÿ°∑—Ë«
À—«√–·Àß ‡ªìπ‚Õ°“ Õ—π¥’∑’Ëæ«°¡‘®©“∑‘∞‘‰¥â©«¬‚Õ°“ °≈à“«√â“¬ªÑ“¬ ’«à“ ∑’Ë‡°‘¥Ωπ·≈âß°Á
‡æ√“–æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å¡“ √â“ßæ√–πÕππ’Ë·À≈–          ¡—π®÷ß‡°‘¥‡ªìπ‡Àμÿ  æ√–πÕπ¡“πÕπ
¢«“ßøÑ“¢«“ßΩπÕ¬Ÿà ®πΩπøÑ“¡‘Õ“®μ°μâÕßμ“¡ƒ¥Ÿ°“≈  Õ¬à“°√–π—Èπ‡≈¬  æ«°‡√“®ßæ“
°—π‰ª∑ÿ∫∑‘Èß‡ ’¬ ‡æ◊ËÕ·°âÕ“‡æ∑‡Àμÿ√â“¬„π§√—Èßπ’È  ®π„π∑’Ë ÿ¥ °Á¡’ºŸâ‡ÀÁπ§≈âÕ¬μ“¡ ‰¥âæ“
°—π¡“∑ÿ∫ ∂Ÿ°®¡Ÿ°æ√–æÿ∑∏‰ ¬“ πåπ—Èπ∫‘Ëπ∑”≈“¬‰ª ∑«à“...ΩπøÑ“°ÁÀ“‰¥âμ°≈ß¡“μ“¡∑’Ë
æ«°‡¢“§“¥§‘¥‰«â‰¡à  ∑”„Àâ∫“ß§π‡°‘¥§«“¡ ”π÷°‡ ’¬„®„π§«“¡‚©¥‡¢≈“ ‡∫“ªí≠≠“§√—Èßπ—Èπ

Õß§å∑à“πæ√–æàÕ·¡à§√ŸÕ“®“√¬å  ∑à“πæ“ √â“ßæ√–ªØ‘¡“‡æ◊ËÕ‡ªìπªŸ™π’¬«—μ∂ÿ  „Àâ
æ«°‡√“∑à“π‰¥â°√“∫‰À«â‡μ◊Õπ„®„Àâ√–≈÷°¬÷¥∂◊Õ„π —®∏√√¡§” Õπ∑’Ëæ√–æÿ∑∏Õß§å∑√ß
ª√–∑“π‰«â·°à¡«≈À¡Ÿà —μ«å‚≈°‰¡à¡’ª√–¡“≥  §«√À√◊Õ∑’Ë®–æ“°—π¡“≈∫À≈Ÿà∑”≈“¬‡æ’¬ß
‡æ√“–‡°‘¥∑ÿæ¿‘°¢¿—¬  Õ—π‡ªìπ°Æ∏√√¡™“μ‘¢Õß‚≈°π’È!

º≈°√√¡
∑”™—Ë«μ—«√ŸâºŸâ·√° ∫“ª·∑√°´÷¡μ‘¥®‘μμË”
 ÿ¥∑â“¬æà“¬º≈μπ∑” μπ√—∫º≈°√√¡‡°‘π„§√

æÿ∑∏¿“…‘μ∑’Ë«à“ " —μ«å‚≈°¬àÕ¡‡ªìπ‰ªμ“¡°√√¡" ∫ÿ§§≈„¥°àÕ°√√¡Õ—π„¥‰«â
¬àÕ¡‰¥â√—∫º≈¢Õß°√√¡π—ÈπÊ μÕ∫ πÕß ◊∫‰ª  π’Èπ—Ëπ¬àÕ¡‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å·®âß·°à„®¢Õß

๑๘๓
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ชาวบ้านในละแวกย่าน	 ต.ระเว	 -	 ต.ทรายมูล	 -	 ต.คันไร่	 ระเรื่อยมาถึงในตัวอำาเภอ 

พิบูลมังสาหารในสมัยนั้นอย่างมิรู้ลืม	 เพราะเหตุการณ์ลำาดับต่อมา...	หลังจากนั้นไม่นาน 

ก็ปรากฏว่า	พระอุปัชฌาย์พรหมาเกิดนอนไหลตาย	ชาวบ้านเห็นผิดสังเกตได้พังประตูกุฏิ 

ท่านเข้าไปดู	 ก็เห็นนอนตายตัวแข็งทื่อเสียแล้ว	 ส่วนผู้ที่ทุบจมูกพระพุทธไสยาสน์นั้น	 ก็ 

โดนฟ้าผ่าตายทั้งที่ไม่มีเค้าฝนว่าจะตก	 อีกคนหนึ่งก็นอนไหลตายเช่นเดียวกับพระ

อุปัชฌาย์พรหมา	 นี่เป็นถ้อยคำาจากพระมหาโชติ	 อาภคฺโค	 และคุณตาบุญเพ็งก็บอกเล่า 

พ้องกันว่า	“นอกุจากุอุป็่ชฌาย์พ็รหมา บุ�านระเวแล�ว ยังม้คุนบุ�านคุันไร�อ้กุคุนหน่�งที่้�นอน 

ไหลตายเช�นกุัน และไดี�ข�าวว�าคุนที่้�ไป็ทีุ่บุจม้กุพ็ระนอนนั�นโดีนยิงตายใกุล�ซึ่ากุคุวายที่้�ถ้้กุ 

ใคุรกุ็ไม�ที่ราบุไป็ขโมยมาฆ์�าชำาแหละเนื�อ”

 สรุป็ว�า...กรีรีมต้�มสนอุงอุยุ่�งท่ันต้�เห็น!

 เป็นที่น่าสงสัยอยู่ว่า	 เรื่องนี้พระมหาโชติกล่าวไว้อีกว่า	 ก่อนที่พระอุปัชฌาย์ 

พรหมาจะมรณภาพนั้น	 ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้บ่นถึงอุปัชฌาย์พรหมาไว้ว่า...	 “อิตน 

(สงสาร) อุป็่ชฌาย์พ็รหมาแที่�เดี�” องค์ท่านกล่าวอยู่เสมอ...	 ติดต่อกันเป็นเวลา	๑	 เดือน 

จนกระทั่งอุปัชฌาย์พรหมาถึงแก่มรณภาพ!	

สมโภชพระพุทธไสยาสน์

	 พอออกพรรษาปวารณาเสร็จในปีนั้นเอง	 พระอาจารย์เสาร์พร้อมด้วยหมู่คณะ 

อันประกอบด้วยพระเณร	-	ชี	-	อุบาสก	-	อุบาสิกา	ผู้ติดตามจำานวนมากจากบ้านข่าโคม 

สมทบกับคณะของท่านพระอาจารย์ดี	วัดภูเขาแก้ว	ฯลฯ	ได้เดินทางกลับมาท่ี	เกาะดอนธาตุ 

เพื่อประกอบพิธีสมโภชพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างไว้

	 คร้ังแรกท่ีทุกคนเหยียบย่างข้ึนเกาะไปเห็นพระนอนโดนทุบจมูกท้ิง	 ต่างตกตะลึง!	 

ปฏิกิริยาที่องค์ท่านพระอาจารย์ใหญ่แสดงออก	 คือ	 ความเรียบเฉย...	 องค์ท่านกลับยิ้ม

แล้วเปล่งเสียงหัวเราะออกมาเพียงเบา	ๆ

	 ส่วนพระอาจารย์ดี	ศิษย์ผู้ใหญ่ได้พูดข้ึนว่า	“โอย พ็ระนอนไป็เฮ็้ดีอ้หยัง (ที่ำาอะไร) 
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ให�เขา ย�าน (กุลัว) เขาบุาป็หลายเดี�”	 แล้วท่านจึงได้ทำาการโบกปูนป้ันเสริมต่อเติมข้ึนใหม่ 

ให้สมบูรณ์ดังเดิม

	 คุณตาบุญเพ็ง	เล่าไว้ถึงความเมตตาขององค์ท่านพระอาจารย์เสาร์ว่า	องค์ท่าน 

ไม่ได้โกรธเคืองใครเลย	 เหล่าสานุศิษย์ต่างกริ่งเกรงกันว่า	 จะเป็นการลบหลู่กระทบ 

กระเทือนถึงจิตใจของท่านผู้เฒ่่า	องค์ท่านกลับพูดให้ทุกคนสบายใจ	จนใครบางคนอดยิ้ม 

ทั้งนำ้าตาไม่ได้	ว่า	“เห็นบุ� อาจารย์ดี้ เฮ้็ดีบุ�งาม (ทำาไม่สวย)	เขาจ่งมาทีุ่บุถ้ิ�ม (ทุบทิ้ง) คุัน 

ว�าแป็งใหม� (ถ้าแม้นว่าซ่อมแซมใหม่)	 งามแล�ว สิบุ�ม้ไผู้ มาทีุ่บุถ้ิ�มดีอกุ (สวยงามแล้วก ็

ไม่มีใครมาทุบทิ้งหรอก)”

	 เสร็จแล้ว	 คณะศิษย์ได้ช่วยกันจัดทำาพิธีสมโภชข้ึน	 โดยพระอาจารย์เสาร์น่ังปรก 

เป็นประธานนำาคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา	 จึงนับได้ว่าเป็นพระพุทธปฏิมา 

ที่ทรงคุณค่า	และศักดิ์สิทธิ์มาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

วัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา

	 เม่ืองานสมโภชผ่านไปเรียบร้อยแล้ว	องค์ท่านก็ได้อยู่พำานักจำาพรรษาท่ีน่ี	ระหว่าง

นี้ไม่มีการเดินทางธุดงค์ไปไหนเป็นระยะทางไกล	ๆ	 เกินเขต	อ.พิบูลมังสาหาร	 -	 อ.เมือง

อุบลราชธานี

	 วันหนึ่งในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์	พรั่งพร้อมไปด้วยฆราวาส	ญาติโยม	พ่อขาว 

แม่ชี	องค์ท่านได้พูดขึ้นว่า	“วัดีน้� พ็วกุหม้�เจ�าสิให�ชื�ออิหยัง เหอ? (ให้ชื่อว่าอย่างไรหรือ)”

	 ในที่ประชุมนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	“แล้วแต่พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ตั้ง 

ให้”	 องค์ท่านจึงพูดขึ้นว่า	 “คุันจังสั�น (ถ้าอย่างนั้น)	 ข�อยสิให�ชื�อจังซึ่้� (อย่างนี้)	 สิดี้บุ�?... 

ฟ่งเดี�อ! วััดเก�ะแก้วัพัรีะนอุนคำอุนสวัรีรีคำ์วัิเวักพัุท่ธ์กิจำศ�สน�”

 เหล่าสานุศิษย์ต่างมีความยินดีปรีดา	 แซ่ซ้องสาธุการในชื่อที่พระอาจารย์	 เป็น 

ผู้ต้ังให้	ครูบาอาจารย์ในยุคน้ันท่านเรียกส้ัน	ๆ	ว่า	“วัดเกาะแก้ว” หรือท่ีเราเรียกกันเดี�ยวน้ี 

ว่า	 “วัดดอนธาตุ”	 กันเป็นปัจฉิมสถานวัดสุดท้ายท่ีองค์ท่านได้สร้าง	 และพำานักจำาพรรษา
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ข้อกติกาชีสัมมาปฏิบัติ

ว่าด้วยข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

สำาหรับ

สำานักชี คณะกรรมฐาน

	 เรียบเรียงโดยพระอาจารย์สิงห์,	พระมหาปิ่น	เพื่อแจกเป็นธรรมทานอย่างทั่วถึง 

ทุกท่าน	 รายละเอียดงานบุญนี้	 คุณตาบุญเพ็ง	 และคุณยายสีฟอง	คำาพิพาก	 ได้เล่าให้ฟัง 

เพิ่มเติมล่าสุดเมื่อเย็นวันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๔๒	นี้ว่า...

	 “พระภิกษุที่ได้รับนิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานพิธีนี้	 มีจำานวน	 ๘๐	 รูป 

ครบเท่าอายุ	 โดยคณะศรัทธาญาติโยมได้จัดผ้าจีวรครบ	๘๐	 ชุด	 สำาหรับท่านพระอาจารย์ใหญ่ 

ได้ทอดถวายเป็นผ้าบังสุกุล	 นอกจากนี้คณะพระลูกศิษย์ของท่าน	 ยังได้ช่วยกันตัดเย็บ 

ผ้าขาว	 เป็นจำานวน	 ๘๐	 ผืน	 ให้ท่านได้แจกทานแด่แม่ชีที่มาในงานครั้งนี้ด้วย	 (โดย 

คุณตาบุญเพ็ง	 ซึ่งในช่วงนั้นพึ่งอุปสมบทได้	 ๓	 พรรษา	 กล่าวว่า	 ยังได้ช่วยเย็บผ้าขาวให้ 

เป็นผืนผ้าถุงด้วยกันกับหมู่พวกลูกศิษย์หลายองค์ด้วยกัน)

	 ในงานนี้ไม่มีมหรสพใด	 ๆ	 สมโภชทั้งสิ้น	 มีแต่การปฏิบัติธรรม	 และแสดงพระ 

ธรรมเทศนาโดยท่านพระอาจารย์สิงห์	 ขนฺตยคโม	 ท่านพระอาจารย์ดี	 ฉินฺโน	 ท่านพระ 

มหาปิ่น	ปญฺูญาพโล	และพระลูกศิษย์ที่มีเทศนาโวหารเก่ง	ๆ	ทั้งหลาย	ได้ผลัดเปลี่ยนกัน 

ขึ้นธรรมาสน์	กล่าวธรรมกถาสะกดผู้ฟังที่มากันเต็มศาลาใหญ่วัดบูรพาฯ	นั้น

	 นี่แหละ	 คือครรลองของงานบุญล้วน ๆ	 ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านได้พา 

ดำาเนินมา
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ท่านเตรียมหีบศพไว้ล่วงหน้า

	 มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่ง	คือ	 ในงานครั้งนี้นั้น	ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้จัด 

เตรียมต่อโลงศพไว้เรียบร้อย	 ลักษณะเป็นหีบไม้สักล้วน	 ๆ	 ทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกส่งมาถวาย 

ท่านจากวัดอ้อมแก้ว	(วัดเกาะแก้วอัมพวัน)	อ.ธาตุพนม	โดยองค์ท่านได้ลงไปทดลองนอน 

กะขนาดตรวจความเรียบร้อยดูด้วยตนเอง	 แล้วสั่งให้ลูกศิษย์เก็บไว้ที่วัดบูรพาฯ	 เพื่อ 

เตรียมใช้บรรจุศพท่านตอนละสังขาร	แล้วเหตุการณ์ที่ใคร	ๆ 	ไม่อยากให้เกิดขึ้น	ก็อุบัติขึ้น 

ติดต่อตามมาในเวลาอีกเพียง	๒	ปี	หลังจากนั้นเอง...	นั่นคือ	 เหตุการณ์...	“ละสังขาร... 

ธุดงค์ครั�งสุดท้าย”

สงครามอินโดจีน
เครื่องบินมาทิ้งระเบิดเมืองอุบลฯ

 ลุปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 ประเทศไทยได้เรียกร้องขอดินแดนที่ฝรั่งเศสยึดไปจากไทย	 

เช่น	 จ.ศรีโสภณ	 เสียมราฐ	 พระตะบอง	 และนครจำาปาศักดิ์	 ตั้งแต่เมื่อครั้งรัชกาลที่	 ๕	 

กลับคืน	 ฝรั่งเศสไม่ยอมคืน	 ทำาให้เกิดสงครามอินโดจีนขึ้น	 ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส	

กองทัพไทยสามารถเข้าไปยึดพื้นที่ที่เรียกร้องได้	ในกัมพูชาและลาว

	 สงครามครั้งนั้น	ยุติลงด้วยการช่วยประนีประนอมจากญี่ปุ่น	ที่เข้ามาเจรจาไกล่

เกลี่ยให้ประเทศไทยได้จังหวัดในอินโดจีนกลับคืนมา

	 เหตุการณ์สงครามอินโดจีนครั้งนั้น	ตรงกับช่วงเวลาที่มีการทำาบุญฉิลองชนมายุ 

๘๐	ปี	ของท่านพระอาจารย์เสาร์ที่วัดบูรพาราม	จ.อุบลราชธานี	พอดี

	 คณะตาบุญเพ็ง	 คุณยายสีฟอง	 เล่าให้ฟังว่า...	 “วันนั้นเป็นวันทำาบุญวันสุดท้าย 

ตอนเช้าขณะพระสงฆ์กำาลังฉิันจังหัน	 มีผู้มาแจ้งว่า...	 ให้พากันระมัดระวังเตรียมพร้อม 

หลบภัยให้จงดี	เครื่องบินฝรั่งเศสจะมาทิ้งระเบิดเมืองอุบลฯ	เร็ว	ๆ	นี้!”	ผู้คนทั้งหลายเกิด 

แตกตื่น	 พากันหอบลูกจูงหลาน	 ขนข้าวของไปหาที่หลบภัยกันนอกเมืองอย่างโกลาหล
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ไม่นานนัก	 เมืองอุบลฯ	 ก็เงียบสงัดราวกับเมืองร้าง	 เหลือเพียงทหาร	 ตำารวจ	 คอยตรวจ 

ตราดูแลรักษาบ้านเรือนทรัพย์สินที่ถูกทิ้งไว้	 บ้านไหนมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ชายก็ 

จะแบ่งให้เข้าไปนอนเฝ้าบ้าน	 คนท่ีมีความจำาเป็นหรือใจกล้าหน่อยก็อยูเ่ฝ้าทรัพย์สินส่ิงของ 

นอกนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของตำารวจที่คอยตรวจตรารักษา	 คุ้มครองบ้านเมืองให้อยู่ใน 

ความสงบเรียบร้อย	เป็นท่ีอบอุ่นใจ	และท่ีพ่ึงพาอาศัยของชาวเมืองอุบลฯ	ได้อย่างยอดเยี่ยม	 

และดียิ่ง	ท่่านข้าหลวงประจำาจังหวัดผู้ร่วมเป็นร่วมตายกับชาวเมืองอุบลฯ	อย่างเข้มแข็ง 

ในครั้งนั้น	คือ	พ.ต.อ.พระกล้ากลางสมร	(มงคล	หงษ์ไกร)	ข้าพเจ้าขอสดุดี	เคารพ	ยกย่อง 

ในวีรกรรมของท่านบรรพชนทั้งหลายไม่มีประมาณ	 ที่มีส่วนช่วยให้ข้าพเจ้าได้มีชีวิตมา 

บันทึกเรื่องราวครั้งอดีตนี้	เพราะเหตุว่า...	บิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นชาวเมืองอุบลฯ	ผู้ที่ 

อยู่รอดในเหตุการณ์สงครามอินโดจีนคราวนั้นด้วย	 ท่านเล่าให้ฟังว่า...	 ครั้งนั้นมารดา 

พร้อมด้วยคุณยายของข้าพเจ้า	 ได้พากันทิ้งบ้านเรือนจากคุ้มท่าตลาด	 ไปอพยพหลบภัย 

ใช้ชีวิตอยู่บนเรือ	จอดหลบอยู่ใต้พุ่มไม้ริมฝั่งปากมูลน้อย	เหนือเมืองอุบลฯ	แต่เพื่อนบ้าน 

ส่วนมากจะพากันหลบไปทางใต้ตามลำานำ้ามูล	 เสบียงอาหารที่นำาไปก็มีข้าวสารกับเค็ม 

สับปะรด	 (อาหารท่ีข้ึนช่ือของชาวเมืองอุบลฯ)	 แล้วไปหาขุดเอาหอยตามริมนำ้ามาประกอบ 

อาหาร	 ตกกลางคืนต้องพรางไฟ	 อากาศหนาวเย็น	 ไม่นานก็ได้ยินเสียงเครื่องบิน	 หรือที ่

ผู้สูงอายุรุ่นยายทวดเรียก	“เฮือเหาะ”	ส่งเสียงดังกระหึ่มมาจากต้นนำ้ามูล	บินผ่านเข้าไป

ในตัวเมือง	เสียงระเบิดดังตูม	ๆ	!	ก้องกังวาล	อยู่ห่างไป	เข้าใจว่าอยู่แถวท้ายเมืองอุบลฯ

พระอาจารย์เสาร์เข้าพักในพระอุโบสถ

	 ซ่ึงคุณตาบุญเพ็ง	ก็เล่าถึงเหตุการณ์ตรงกันว่า	“คุรั�งนั�นผู้้�คุนตื�นกุลัวกัุนมากุเพ็ราะ 

ไม�เคุยผู้จญเหตุกุารณ์เช�นน้�มากุ�อน แม�แต�พ็ระเณรบุางองคุ์กุ็กุลัว “เฮืือุเห�ะ” กุันชนิดี 

หอบุบุาตรหน้หายไป็จากุหม้�พ็วกุจนมองตามแที่บุไม�ที่ันเลยกุ็ม้!”

	 ส่วนองค์ท่านหลวงปู่ผู้เฒ่่านั้น	 อยู่เป็นประมุขประธานในวัดบูรพารามนั่นเอง 

คร้ันตกคำ่าลง	 องค์ท่านได้เข้าไปพักในพระอุโบสถ	 (หลังเก่าท่ียังคงให้เห็นอยู่)	 พระอุปัฏฐาก 
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เข้าไปอยู่คอยรับใช้รวมทั้งคุณตาบุญเพ็งด้วย	 สักครู่หนึ่งองค์ท่านก็บอกว่า	 “เอาหละ 

พ็อสมคุวรแกุ�เวลาแล�ว พ็ากุันไป็พ็ักุผู้�อนซึ่ะ” แล้วองค์ท่านก็ปิดประตูอุโบสถอยู่ภายใน 

องค์เดียว	 พระลูกศิษย์ไม่วายเป็นห่วงองค์ท่าน	 ได้พากันพักนอนเฝ้าระแวดระวังอยู่ 

ภายนอกอุโบสถนั่นเอง	 แล้วคืนนั้นเครื่องบินฝรั่งเศสก็บินมาทิ้งระเบิดจริง	 ๆ	 ข่าวว่า... 

ลูกระเบิดลูกหนึ่งตกลงที่เล้าหมูในเมือง	 หมูบ้านนั้นตายเกลื่อน	 อีกลูกไปตกนอกเมือง 

ไม่มีใครเป็นอันตราย	คุณตาบุญเพ็งเล่าต่ออีกว่า	 เครื่องบินฝรั่งเศสจะบินตามลำานำ้ามูลมา 

ทิ้งระเบิดในตอนกลางคืนหลายครั้ง	 และไม่นานหลังจากนั้น	 ญี่ปุ่นก็เข้ามาไกล่เกลี่ย... 

แล้วกองทัพญี่ปุ่นก็ถือโอกาสขอเดินทัพผ่านแดนไทย	 สงครามอินโดจีนก็สงบลง...	 กลิ่น 

อายสงครามโลกครั้งที่	๒	ก็เริ่มคุกรุ่นขึ้นมาแทนที่!

กรรมเก่า
วันหนึ่ง ท่านพระอาจารย์โดนผึ้งต่อย!

	 ...สาเหตุเพราะเหยี่ยวตัวหนึ่งได้บินโฉิบเอารังผึ้งรังใหญ่ที่ทำารังสูงใต้กิ่งต้นยาง 

ใหญ่ข้างศาลาด้านมุมทิศตะวันออกเฉิียงเหนือ	 กิ่งนี้อยู่สูง	 ทอดกิ่งชี้ไปทางทิศใต้	 ทำาให้ 

ทั้งรังก็หล่นเป๊ะลงมา!	 ผึ้งฝูงใหญ่	 บินจู่โจมมารุมต่อยองค์หลวงปู่ที่เดินจงกรมอยู่แถวนั้น 

พอดี	 พระอาจารย์เหลี่ยมตะโกนขึ้นว่า	 ผึ้งต่อยพระอาจารย์	 พระเณรลูกศิษย์วิ่งฝ่าฝูงผึ้ง 

ไปนำาเอาองค์ท่านเข้าอยู่ในมุ้งกลดบนกุฏิ	ที่โดนผึ้งรุมต่อยก็แยกย้ายกันหลบหนี	 กระโดด 

ลงนำ้ามูลหนีรอดไปได้	องค์ท่านโดนพิษเหล็กไนทั่วตัวจนจับไข้อยู่สองวันจึงหาย

 อุันเป็นส�เหตุ้สำ�คำัญท่ี�ท่ำ�ให้อุงคำ์ท่่�นมักเจำ็บูไข้ได้ป่วัยุม�ต้ั�งแต้่คำรีั�งนี�นั�นเอุง
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พ.ศ. ๒๔๘๔

ปัจฉิมบท

พรรษาสุดท้าย... ภารกิจสุดท้าย

 กุ�อนอื�นขอเร้ยนช้�แจงว�า... เหตุกุารณ์ท้ี่�ไดี�นำาเสนอในบุที่ตอนต�อไป็น้� บัุนท่ี่กุจากุ 

คุำาบุอกุเล�าอย�างละเอ้ยดี หลายคุรั�งคุรา ของที่�านพ็ระอาจารย์กุิ ธมฺมุตฺตโม กุับุ คุุณตา 

บุุญเพ็็ง คุำาพ็ิพ็ากุ เป็็นส�วนใหญ� พ็ร�อมดี�วยเรื�องราวบุางตอนจากุบุันที่่กุของพ็ระมหาโชติ 

อาภคฺุโคุ, คุำาบุอกุเล�าของพ็ระคุุณที่�านหลวงตาพ็วง สุขินฺทีฺ่ริโย (พ็ระราชธรรมสุธ้)  

วัดีศร้ธรรมาราม ยโสธร, ที่�านพ็ระคุร้อำานวย โอกุาสธรรมภาณ, พ็ระหงส์ที่อง สพ็ธมฺโม 

(อดี้ตสามเณรหงส์) ที่�านเจ�าคุุณพ็ระอุดีมญาณโมล้ (มานิต ถ้าวโร) วัดีสัมพ็ันธวงศ์  

กุรุงเที่พ็ฯ, ที่�านหลวงป็้่เจ้�ยะ จุนฺโที่ วัดีป็่าภ้ริที่ัต ป็ทีุ่มธาน้ พ็ระมหาอุที่ัย ฉุนฺโที่ที่โย 

วัดีป็ทีุ่มวนาราม กุรุงเที่พ็ฯ

	 ท่านพระอาจารย์เสาร์พักจำาพรรษาที่วัดเกาะแก้วฯ	ดอนธาตุนี้	๒	พรรษาสุดท้าย 

แล้วองค์ท่านได้ปรารภจะไปทำาบุญอุทิศถวายแด่พระอุปัชฌาย์ของท่าน	 คือ	 ท่านพระครูทา 

โชติปาโล ซึ่งภายหลังได้รับสมณศักดิ์	 เป็น	พระครูสีทันดรคณาจารย์ เจ้าคณะใหญ่แห่ง 

สีทันดร	 เขตเมืองโขง	 แขวงนครจำาปาศักดิ์	 ผู้ซึ่งมรณภาพไปนานแล้ว	 ที่วัดดอนฮีธาต ุ

เมืองโขงโน้น	 อันเป็นความปรารถนาเดิมขององค์ท่าน	 ตั้งแต่ครั้งยังเที่ยวธุดงค์อยู่แถบ 

สกลนคร	 นครพนม	 กอรปกับท่านชราภาพแล้ว	 จึงเร่งเร้าที่จะเดินทางไกลไปเมืองโขง 

โดยเร็ว	 โดยกำาหนดเส้นทางดังนี้:	 ลงเรือจากวัดตามลำานำ้ามูล	 จนถึงบ้านด่านปากมูล 

แล้วล่องเรือไปตามลำานำ้าโขง	 จนถึงเมืองโขงที่หมายสุดท้าย	 สำาหรับแผนการณ์เดินทาง 

เช่นที่ว่านี้	 สำาหรับเราท่านก็ฟังดูน่าจะสะดวกและง่ายดายแถมยังได้ชื่นชมกับธรรมชาต ิ

สองฟากฝั่งอีกด้วย	ทว่าญาติโยมและศิษย์ผู้ใกล้ชิดสมัยนั้น	ต่างพากันตระหนกตกใจ	และ 

คัดค้านเป็นเสียงเดียวกัน	 กราบขอร้องไม่ให้องค์ท่านไป	 เพราะการเดินทางโดยเรือแจว 

เรือพาย	 ที่มีในสมัยนั้น	 เสี�ยงอันตรายกับสภาพท้องนำ้าแถวนั้น	 ที่มีเกาะแก่งน้อยใหญ่
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นำ้าเชี่ยว	 นำ้าวน	 เป็นพุ	 เป็นขัน	 หากใครไม่มีความชำานาญทางนำ้าแถบนี้โดยเฉิพาะแล้ว 

ก็ยากที่จะไปรอดปลอดภัยได้	กระนั้นองค์ท่านก็ยังร้อนใจอยากจะไปให้ได้	แถมยังกล่าว 

ว่า...	 “มันสิเป็็นอิหยัง (จะไม่เป็นอะไรหรอก)	 ยังบุ�เถ้ิงคุราว (ยังไม่ถึงฆาต)”	 ในครั้งนั้น 

ยังหาผู้ชำานาญทางนำ้าไม่ได้	จึงได้ชะลอการเดินทางออกไป

	 ประจวบกับช่วงน้ัน	นายวิโรจน์	(ฮกเท่ียง)	โกศัลวิตร	พ่ีชายของนายวิชิต	(ฮกต๋าย)	 

คหบดีใหญ่แห่งเมืองอุบลฯ	 ได้ถึงแก่กรรม	 ทางเจ้าภาพได้มากราบนิมนต์พระอาจารย์เสาร์	 

พร้อมกับพระอีก	 ๓	 รูป	 มีพระอาจารย์ดี	 พระอาจารย์บัวพา	 และพระอาจารย์กงแก้ว	

รวมเป็น	๔	รูป	ขึ้นไปเมืองอุบลฯ	เพื่อสวดพระอภิธรรมศพนายวิโรจน์	 ในงานนี้เจ้าภาพ 

ได้ปวารณาถวายปัจจัยรูปละ	๑๐	บาท	 รวมเป็นเงิน	 ๔๐	บาท	 ซึ่งในสมัยนั้นนับว่าเป็น 

เงินจำานวนมากโขมิใช่น้อย	อัตราการซื้อ	-	ขาย	นับกันเป็นสตางค์	สอบถามแล้วได้ความ 

ว่าราคาจำาหน่ายก๋วยเตี�ยวเพียงชามละ	๕	-	๑๐	สตางค์	เท่านั้น	เทียบแล้วเงิน	๑๐	บาท 

มีค่าถึงประมาณ	 ๑,๕๐๐	 -	 ๒,๐๐๐	 บาทในปัจจุบัน	 เมื่อกลับไปถึงวัดบูรพารามเมือง 

อุบลฯ	 แล้ว	 องค์ท่านพระอาจารย์เสาร์ก็บอกกล่าว	 ขอแบ่งปันปัจจัยเพื่อไปใช้ทำาบุญ 

อุทิศถวายแด่พระอุปัชฌาอาจารย์เจ้า	พระลูกศิษย์ทั้ง	๓	ได้พร้อมใจกันกล่าวถวายปัจจัย 

ทั้งหมดให้พระอาจารย์ด้วยความยินดีและเต็มใจยิ่ง	 เป็นอันว่าปัญหาเรื�องปัจจัยไป 

ทำาบุญได้ผ่านพ้นไปแล้ว ยังเหลือแต่ปัญหาพาหนะที�จะใช้เดินทางไกลเท่านั�น!

 ความนี้ทราบถึง	แม่ชีผุย	(มารดาของนายวิชิตซึ่งมีศรัทธาออกบวชเป็นแม่ชีจน 

ตลอดชีวิต)	 และคุณนายตุ่น	 โกศัลวิตร	 (ภรรยาของนายวิชิต)	 ผู้มีนำ้าใจอันงดงาม	 และ 

เลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์	 แม่ชีผุยจึงอาสาจะเอารถยนต์ไป 

ส่งให้จนถึงที่หมาย	แทนการเดินทางด้วยเรือถ่อเรือพายที่เสี่ยงอันตรายมากกว่า

	 เป็นอันว่าปัญหาทุกอย่างก็ได้รับการคลี่คลายไปได้ด้วยดี	 ด้วยบารมีที่พ่อแม ่

ครูอาจารย์เจริญอยู่ในพรหมวิหารธรรมเป็นเนืองนิจนั่นเอง!
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การธุดงค์ครั้งสุดท้าย

	 การเดินทางธุดงค์ต่างแดนคร้ังยิ่งใหญ่เป็นคร้ังสุดท้าย	 ได้เร่ิมเปิดฉิากข้ึน	ณ	 บัดน้ี	 

แล้ว	คณะเดินทางครั้งนี้	แบ่งออกได้ถึง	๓	ขบวน	ดังนี้

	 ๑.	คณะท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์

	 ๒.	คณะท่านพระอาจารย์ทองรัตน์

	 ๓.	คณะพระอาจารย์เนียม	พระอาจารย์เจี�ยะ

 คณะที� ๑	 ขอย้อนกล่าวถึง	 คณะใหญ่	 คณะท่านพระอาจารย์เสาร์ มีพระ 

อาจารย์ดี	 พระอาจารย์ทอง	 พระอาจารย์กงแก้ว	 พระอาจารย์สอ	 พระอาจารย์สมัย 

พระอาจารย์บัวพา	พร้อมพระเณร	และลูกศิษย์ผู้ติดตามอีกมาก	พระคุณท่านหลวงตาพวง 

เล่าว่า	ในตอนนั้นท่านยังเป็น	“สังฆการี”	(ศิษย์วัด)	อยู่	ชื่อว่า	พวง	ลุล่วง	อายุ	๑๔	ปี	จาก 

บ้านสีฐาน	อ.ป่าติ้ว	ยโสธร	เพื่อนที่ไปด้วยกัน	และจำาชื่อได้มีดังนี้	ชื่อกร	ตัวโตกว่าเพื่อน 

อายุ	 ๑๘	 ปี	 ชื่อบุญมี	 ไทรงาม	 อายุ	 ๑๕	 ปี	 จากบ้านสีฐาน	 ชื่ออำานวย	 (พระครูอำานวย 

โอภาสธรรมภาณ)	อีกคนชื่อเจริญ	จากบ้านท่าฆ้องเหล็ก	ผู้เป็นศิษย์วัดคอยอุปัฏฐาก	และ 

เป็นผู้เก็บรักษาสะพายบาตรของท่านพระอาจารย์เสาร์	 ขณะนั้นออกเดินทางประมาณ 

เดือนธันวาคม	 จากวัดบูรพาราม	 โดยมีแม่ชีผุย	 ร่วมเดินทางไปส่ง	 เมื่อรถวิ่งไปถึงบ้าน 

เมืองเก่า	องค์ท่านได้ให้พระอาจารย์ทอง	อโสโก	ลงที่นั่น	และบัญชาว่า	“ท่านทองอยู่จุดนี ้

ให้เป็นด่านหน้า	คอยส่งข่าว	-	ฟังข่าวต่าง	ๆ	เมื่อไปอยู่ที่ใดก็จะส่งข่าวคราวมาบอก”	แล้ว 

องค์ท่านได้มอบมีดโต้ให้ด้ามหนึ่ง	 ท่านพระอาจารย์กงแก้วมอบสามเณร	 ผู้ติดตามให้อยู ่

อุปัฏฐากด้วย	ท่านพระอาจารย์ทองอีก	๑	รูป	จากนั้นองค์ท่านพร้อมคณะก็ออกเดินทาง 

ต่อไปยังวัดอำามาตยราม	นครจำาปาศักดิ์

 คณะที� ๒ ออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้ว	คณะพระอาจารย์ทองรัตน์ มีพระ 

อาจารย์บุญมาก	พระอาจารย์กิ	 (ซึ่งปีนั้นจำาพรรษาอยู่ที่	“เมืองยศ”	ยโสธร)	รวมอยู่ด้วย 

เดินธุดงค์ล่วงหน้าไปรอองค์ท่านอยู่ที่นครจำาปาศักดิ์
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 คณะที� ๓ คณะท่านพระอาจารย์เนียม ท่านพระอาจารย์เจี�ยะ ทั้ง	๒	ท่านเป็น 

พระอาคันตุกะที่ท่านพระอาจารย์มั่น	 ส่งมาจากสกลนคร	 เพื่อกราบเยี่ยมท่านพระ 

อาจารย์ผู้เฒ่่า	จึงต้องมีผู้นำาทางไปซึ่งท่านผู้นั้น	คือ	พระอาจารย์บุญเพ็ง	ผู้เป็นหลานท่าน 

พระอาจารย์เสาร์	และยังมีพระอาจารย์แก้ว	 (พระอาจารย์เจี�ยะ	เรียกขานว่า	ครูบาแก้ว 

ครูบาเนียม)	พร้อมสามเณรกับผ้าขาวผู้ติดตามอีกด้วย

	 คณะน้ีได้พากันออกเดินธุดงค์มุ่งหน้าไป	อ.โขงเจียม	 ริมฝ่ังแม่นำ้าโขง	โดยเดินเท้า 

เลียบไปตามริมฝ่ังแม่นำ้ามูล	 ซ่ึงกินเวลาไปค่อนวันจึงถึงบ้านด่าน	 อ.โขงเจียม	 ปากแม่นำ้ามูล 

ที่ไหลบรรจบเชื่อมต่อลงแม่นำ้าโขง	 และได้พากันพักแรมค้างคืนบนภูเขา	 ต่อมาได้มีผู้มา 

นิมนต์ให้ไปพักอยู่ท่ีใกล้กับแม่นำ้าโขงท่ีเป็นป่าใหญ่มาก	 ท่านพระอาจารย์เจี�ยะเล่าว่า	“ท่าน 

ได้พบปลาในแม่นำ้าโขงชนิดหนึ่งที่ร้องได้เหมือนวัว	 ในบริเวณนั้นมีสัตว์ป่ามาก	 และเป็น 

สถานที่ที่ชาวบ้านเกรงกลัวมาก	ใครจะไปตัดไม้ไม่ได้	เพราะมักจะมีอันเป็นไป	คือ	เจ็บไข้ 

ได้ป่วยโดยไร้สาเหตุ

	 คณะของท่านพักรอเรืออยู ่หลายวัน	 แล้วโยมคำาต้นก็มานิมนต์ลงเรือล่อง 

แม่นำ้าโขงไปส่งจนถึงบ้านเมืองเก่า (อยู่ตรงข้ามเมืองปากเซ)	จากนั้นก็พากันขึ้นบก	เดิน 

ทางต่อไปยังนครจำาปาศักดิ์ซึ่ง	 คุณตาเพ็ง	 เล่าว่า...	 คณะของท่านต้องพักแรมค้างคืน 

ระหว่างทางอีก	๑	คืน	จึงได้พากันเดินทางไปถึงยังวัดอำามาตยาราม	เพื่อสมทบกับคณะ 

ของท่านพระอาจารย์เสาร์แต่คลาดกัน	 ทราบข่าวจากพระครูนาคบุรี ศรีคณาภิบาล

(พระมหาคำาม้าว	 อิงฺควโร)	 ผู้เป็นเจ้าอาวาสว่า	 คณะท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ลงเรือไป 

เมืองโขงได้หลายวันแล้ว	 จึงพากันเดินทางต่อไปสมทบกับคณะท่านพระอาจารย์ทองรัตน์ 

ที่พำานักอยู่ที่ศาลาใหญ่	 ริมสระนำ้าโบราณของปราสาทวัดภู ปราสาทหินเก่าแก่	 และมี 

ชื่อเส่ียงแห่งนครจำาปาศักดิ์	 ซึ่งอยู่บนภูเขานอกเมืองห่างไปทางทิศใต้ราว	 ๑๐	 กม.	 เมื่อ 

คารวะท่านพระอาจารย์ทองรัตน์แล้ว	 ทราบว่า	 ท่านพระอาจารย์ใหญ่สั่งไว้ว่าจะกลับมา 

ทำาบุญมาฆบูชา	 “เดือนสามเพ็ง”	 ให้เตรียมเรือไปรับกลับมาด้วย	 จึงอยู่รอรับองค์ท่าน 

ตามที่สั่งไว้เนื่องจากที่พักไม่สะดวก	ท่านพระอาจารย์ทองรัตน์	จึงให้พระอาจารย์บุญเพ็ง 



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๑๙๗

พาคณะไปพักที่วัดบ้านห้วยสระหัวร่วมกับพระอาจารย์กิ	ซึ่งวัดนี้อยู่เหนือขึ้นไปไม่ไกลนัก 

พอดีสามเณรมูลที่ติดตามไปด้วย	 รบเร้าอยากกลับเมืองอุบลฯ	 พระอาจารย์บุญเพ็งก็ต้อง 

พากันกลับไปส่งสามเณรมูล	 (เสียชีวิตแล้ว)	 แล้วจึงย้อนกลับไปพักรออยู่ที่วัดอำามาตย์ฯ 

นครจำาปาศักดิ์อีกครั้ง
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‡™’¬ß„À¡à ·≈–‰¥âæ—°»÷°…“Õ¬Ÿà¥â«¬∑à“πæ√–Õ“®“√¬å
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๑๙๘
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¡“·μà‡°à“°àÕπ
®¥À¡“¬®“°∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å

‡¡◊ËÕ§≥–¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ ‡¥‘π∑“ß ∂÷ß
 °≈π§√·≈–‰¥â‡¢â“æ—°Õ¬Ÿà∑’Ë«—¥ªÉ“ ÿ∑∏«“ ‰¥âª√–¡“≥
Ú-Û «—π ∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å°Á àß¢à“«§√“«‚¥¬¡’
®¥À¡“¬¡“π‘¡πμå∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ®÷ß¡Õ∫„Àâ∑à“π æ√–
Õ“®“√¬å‡®’Í¬–‡¥‘π∑“ß‰ªÕÿ∫≈œ ‡æ◊ËÕæ∫°—∫∑à“πæ√–
Õ“®“√¬å‡ “√å ∑à“πÕÕ°‡¥‘π∑“ß‚¥¬√∂¬πμå‰ª¬—ß
®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈–‡¥‘π‡∑â“‰ªæ∫°—∫∑à“πæ√–
Õ“®“√¬å‡ “√å∑’Ë«—¥¥Õπ∏“μÿ Õ”‡¿Õæ‘∫Ÿ≈¡—ß “À“√ ∑à“π
Õ¬Ÿà°—∫∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å‰¥â Û - Ù ‡¥◊Õπ ∑à“π
æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å°ÁªÉ«¬·≈–‡¡◊ËÕ∑à“πÀ“¬‡ªìπª°μ‘·≈â«
∑à“π°Á‡¥‘π∑“ß‰ª∑”∫ÿ≠À“Õÿªí™¨“¬å¢Õß∑à“π∑’Ë ’∑—π¥√
- ‡¡◊Õß‚¢ß ≈“«„μâ ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ
 àß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡®’Í¬–‰ª§“√«–‡¬’Ë¬¡¬“¡∂“¡¢à“«
§√“«¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ¬—ß‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’π’È
¬—ß¡’æ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡ Õ’°Õß§åÀπ÷Ëß∑’Ë∑à“π‰¥â àß‰ª¥â«¬
‡™àπ°—π ·μà‰¡à∑√“∫™—¥«à“∑—Èß Ú Õß§å∑à“π‰¥âÕÕ°‡¥‘π
∑“ß®“°‡¡◊Õß °≈‰ª‡¡◊ÕßÕÿ∫≈œ æ√âÕ¡°—π À√◊Õ‰¡à
( Õ∫∂“¡∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡®’Í¬– ·≈â«‰¡à‰¥â§”¬◊π¬—π
Õ—π·πàπÕπ) ´÷Ëß§ÿ≥μ“∫ÿ≠‡æÁß §”æ‘æ“° ‡≈à“«à“À≈—ß
ÕÕ°æ√√…“ªï æ.».ÚÙ¯Ù À≈«ßªŸÉ¡—Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà °≈π§√
‰¥â àßæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡ æ√–Õ“®“√¬å ‡®’Í¬–¡“‡¬’Ë¬¡
§“√«–∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å  ≥ «—¥¥Õπ∏“μÿ
æ‘∫Ÿ≈¡—ß “À“√

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡‡ªìπ‡æ◊ËÕπ π‘∑¢Õß∑à“πæ√–
Õ“®“√¬å°ß¡“

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡π’È ‡ªìπ™“«∫â“ππ“¡π
Õ.‚§°»√’ ÿæ√√≥  °≈π§√ ´÷Ëß∫â“π∑à“πÕ¬Ÿà„°≈â°—∫
∫â“π‚§° μ.μÕß‚¢∫ Õ.‚§°»√’ ÿæ√√≥ ( ¡—¬π—Èπ¢÷Èπ°—∫
Õ.‡¡◊Õß ®. °≈π§√) ÷́Ëß‡ªìπ∫â“π‡°‘¥¢Õß∑à“πæ√–
Õ“®“√¬å°ß¡“ ®‘√ªÿê⁄‚≠ «—¥¥Õ¬∏√√¡‡®¥’¬å ºŸâ‡ªìπ
æ√–Õ“®“√¬åÕß§å·√°¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å«‘√‘¬—ß§å  ‘√‘
π⁄∏‚√

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡ Õß§åπ’È∑à“π‰¡à‰¥â‡√’¬π
Àπ—ß ◊Õ¡“°àÕπ ‡¡◊ËÕ∫«™·≈â«°Á¡ÿàß∑“ßªØ‘∫—μ‘°√√¡
∞“πÕ¬Ÿà°—∫∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ∑à“π‡ªìπ À“¬ π‘∑
°—∫∑à“πæ√–Õ“®“√¬å°ß¡“ ¢≥–π—Èπ∑à“π¡’Õ“¬ÿæ√√…“
≈à«ß‰¥â ÒÛ æ√√…“·≈â« À≈—ß®“°π—ÈπÕ’° ı ªï ∑à“π°Á
∂÷ß·°à¡√≥¿“æ ∑’Ë«—¥ªÉ“¿Ÿ√‘∑—μ∂‘√“«“  ∫â“πÀπÕßº◊Õ
π“„π ´÷Ëß∑à“πÀ≈«ßªŸÉÀ≈â“ ‡¢¡ªμ⁄‚μ «—¥∫√√æμ§’√’ ¿Ÿ
®âÕ°âÕ ‡¢’¬π∂÷ß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡‰«â„πÀπ—ß ◊Õ
™’«ª√–«—μ‘æ√–À≈â“ ‡¢¡ªμ⁄‚μ «à“...

"„πªï æ.».ÚÙ¯˘ ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ ·√¡ ˜
§Ë” ‡«≈“‡™â“ ∫‘≥±∫“μ¡“∂÷ß«—¥·≈â« °”≈—ß‡μ√’¬¡®–
·μàß∫“μ√©—π æ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡¡’æ√√…“≈à«ß‰ª Ò¯
æ√√…“ Õß§å∑à“πªÉ«¬¥â«¬‰¢â¡“‡≈‡√’¬¡“π“πª√–¡“≥
Ò ‡¥◊Õπ°«à“ ‰¥â ‘Èπ≈¡ª√“≥‰ª·∫∫ ÿ¿“æ ‰¡à¡’ °≈
°“¬°√–¥‘°À√◊Õ‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ—π„¥ª√“°Ø ‡ÀÁπ·μà≈¡
‡∫“‰ª À¡¥‰ª‡∑à“π—Èπ ß“¡¡“° πà“‡§“√æ¡“° πà“
‡≈◊ËÕ¡„ ¡“° œ≈œ ºŸâ‡¢’¬π‰¥â‡ÀÁπ°—∫μ“ æ‘®“√≥“°—∫„®
æ√–Õ“®“√¬å¡À“∫—«°Á‰¥â‡ÀÁπ¥â«¬"

¬—ß‡¢’¬π‡≈à“‰«âÕ’°«à“.. "À≈«ßªŸÉ¡—Ëπª√“√¿«à“"
‡ÕÕ...∑à“π‡π’¬¡°Á‰ª·≈â«„π à«π ‘Èπ≈¡ª√“≥ ‡∏Õ‡≈à“
°—∫‡√“∫àÕ¬Ê «à“ √Ÿâ®—°«‘∏’¿“«π“·Ààß ¡¡ÿμ‘·≈â«" ·≈–
À≈«ßªŸÉ¡—Ëπª√“√¿‡ªî¥‡º¬μàÕæ√–‡≥√ „π¬ÿ§π—Èπ ¢≥–
π—Èπ«à“ "∑à“π‡π’¬¡‡ªìπæ√–‚ ¥“∫—π·≈â« ‰ª‡°‘¥™—Èπ ˆ
Õ“¿— √“"
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Õ“®“√¬å°ß¡“ ®‘√ªÿê⁄‚≠ «—¥¥Õ¬∏√√¡‡®¥’¬å ºŸâ‡ªìπ
æ√–Õ“®“√¬åÕß§å·√°¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å«‘√‘¬—ß§å  ‘√‘
π⁄∏‚√

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡ Õß§åπ’È∑à“π‰¡à‰¥â‡√’¬π
Àπ—ß ◊Õ¡“°àÕπ ‡¡◊ËÕ∫«™·≈â«°Á¡ÿàß∑“ßªØ‘∫—μ‘°√√¡
∞“πÕ¬Ÿà°—∫∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ∑à“π‡ªìπ À“¬ π‘∑
°—∫∑à“πæ√–Õ“®“√¬å°ß¡“ ¢≥–π—Èπ∑à“π¡’Õ“¬ÿæ√√…“
≈à«ß‰¥â ÒÛ æ√√…“·≈â« À≈—ß®“°π—ÈπÕ’° ı ªï ∑à“π°Á
∂÷ß·°à¡√≥¿“æ ∑’Ë«—¥ªÉ“¿Ÿ√‘∑—μ∂‘√“«“  ∫â“πÀπÕßº◊Õ
π“„π ´÷Ëß∑à“πÀ≈«ßªŸÉÀ≈â“ ‡¢¡ªμ⁄‚μ «—¥∫√√æμ§’√’ ¿Ÿ
®âÕ°âÕ ‡¢’¬π∂÷ß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡‰«â„πÀπ—ß ◊Õ
™’«ª√–«—μ‘æ√–À≈â“ ‡¢¡ªμ⁄‚μ «à“...

"„πªï æ.».ÚÙ¯˘ ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ ·√¡ ˜
§Ë” ‡«≈“‡™â“ ∫‘≥±∫“μ¡“∂÷ß«—¥·≈â« °”≈—ß‡μ√’¬¡®–
·μàß∫“μ√©—π æ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡¡’æ√√…“≈à«ß‰ª Ò¯
æ√√…“ Õß§å∑à“πªÉ«¬¥â«¬‰¢â¡“‡≈‡√’¬¡“π“πª√–¡“≥
Ò ‡¥◊Õπ°«à“ ‰¥â ‘Èπ≈¡ª√“≥‰ª·∫∫ ÿ¿“æ ‰¡à¡’ °≈
°“¬°√–¥‘°À√◊Õ‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ—π„¥ª√“°Ø ‡ÀÁπ·μà≈¡
‡∫“‰ª À¡¥‰ª‡∑à“π—Èπ ß“¡¡“° πà“‡§“√æ¡“° πà“
‡≈◊ËÕ¡„ ¡“° œ≈œ ºŸâ‡¢’¬π‰¥â‡ÀÁπ°—∫μ“ æ‘®“√≥“°—∫„®
æ√–Õ“®“√¬å¡À“∫—«°Á‰¥â‡ÀÁπ¥â«¬"

¬—ß‡¢’¬π‡≈à“‰«âÕ’°«à“.. "À≈«ßªŸÉ¡—Ëπª√“√¿«à“"
‡ÕÕ...∑à“π‡π’¬¡°Á‰ª·≈â«„π à«π ‘Èπ≈¡ª√“≥ ‡∏Õ‡≈à“
°—∫‡√“∫àÕ¬Ê «à“ √Ÿâ®—°«‘∏’¿“«π“·Ààß ¡¡ÿμ‘·≈â«" ·≈–
À≈«ßªŸÉ¡—Ëπª√“√¿‡ªî¥‡º¬μàÕæ√–‡≥√ „π¬ÿ§π—Èπ ¢≥–
π—Èπ«à“ "∑à“π‡π’¬¡‡ªìπæ√–‚ ¥“∫—π·≈â« ‰ª‡°‘¥™—Èπ ˆ
Õ“¿— √“"
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¡—Ëπμ≈Õ¥¡“ ®π∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ‰¥â√—∫π‘¡πμå„Àâ
°≈—∫‰ªÕ’ “π æ√–Õ“®“√¬å‡®’Í¬–°Á‰¥âμ‘¥μ“¡°≈—∫‰ª¬—ß
‡¡◊ÕßÕÿ¥√∏“π’¥â«¬
®”æ√√…“Õ¬Ÿà∑’Ë«—¥ªÉ“‚πππ‘‡«»πå

æ√–Õ“®“√¬å ‡®’Í ¬ – ‰ ¥â μ‘ ¥μ“¡Õ¬Ÿà ªØ‘ ∫— μ‘
∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ ∑’Ë«—¥ªÉ“‚πππ‘‡«»πå Õÿ¥√∏“π’
μ‘¥μàÕ°—π‡ªìπ‡«≈“ Ú æ√√…“ æÕÕÕ°æ√√…“·≈â«
∑à“π°Á‰¥âμ‘¥μ“¡∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ ‡¥‘π∑“ß‰ª‚ª√¥
™“«‡¡◊Õß‰∑ °≈∂‘Ëπ‡¥‘¡ ·≈–ºŸâ§π≠“μ‘‚¬¡∑’Ë§ÿâπ‡§¬
¡“·μà‡°à“°àÕπ
®¥À¡“¬®“°∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å

‡¡◊ËÕ§≥–¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ ‡¥‘π∑“ß ∂÷ß
 °≈π§√·≈–‰¥â‡¢â“æ—°Õ¬Ÿà∑’Ë«—¥ªÉ“ ÿ∑∏«“ ‰¥âª√–¡“≥
Ú-Û «—π ∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å°Á àß¢à“«§√“«‚¥¬¡’
®¥À¡“¬¡“π‘¡πμå∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ®÷ß¡Õ∫„Àâ∑à“π æ√–
Õ“®“√¬å‡®’Í¬–‡¥‘π∑“ß‰ªÕÿ∫≈œ ‡æ◊ËÕæ∫°—∫∑à“πæ√–
Õ“®“√¬å‡ “√å ∑à“πÕÕ°‡¥‘π∑“ß‚¥¬√∂¬πμå‰ª¬—ß
®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈–‡¥‘π‡∑â“‰ªæ∫°—∫∑à“πæ√–
Õ“®“√¬å‡ “√å∑’Ë«—¥¥Õπ∏“μÿ Õ”‡¿Õæ‘∫Ÿ≈¡—ß “À“√ ∑à“π
Õ¬Ÿà°—∫∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å‰¥â Û - Ù ‡¥◊Õπ ∑à“π
æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å°ÁªÉ«¬·≈–‡¡◊ËÕ∑à“πÀ“¬‡ªìπª°μ‘·≈â«
∑à“π°Á‡¥‘π∑“ß‰ª∑”∫ÿ≠À“Õÿªí™¨“¬å¢Õß∑à“π∑’Ë ’∑—π¥√
- ‡¡◊Õß‚¢ß ≈“«„μâ ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ
 àß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡®’Í¬–‰ª§“√«–‡¬’Ë¬¡¬“¡∂“¡¢à“«
§√“«¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å ¬—ß‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’π’È
¬—ß¡’æ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡ Õ’°Õß§åÀπ÷Ëß∑’Ë∑à“π‰¥â àß‰ª¥â«¬
‡™àπ°—π ·μà‰¡à∑√“∫™—¥«à“∑—Èß Ú Õß§å∑à“π‰¥âÕÕ°‡¥‘π
∑“ß®“°‡¡◊Õß °≈‰ª‡¡◊ÕßÕÿ∫≈œ æ√âÕ¡°—π À√◊Õ‰¡à
( Õ∫∂“¡∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡®’Í¬– ·≈â«‰¡à‰¥â§”¬◊π¬—π
Õ—π·πàπÕπ) ´÷Ëß§ÿ≥μ“∫ÿ≠‡æÁß §”æ‘æ“° ‡≈à“«à“À≈—ß
ÕÕ°æ√√…“ªï æ.».ÚÙ¯Ù À≈«ßªŸÉ¡—Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà °≈π§√
‰¥â àßæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡ æ√–Õ“®“√¬å ‡®’Í¬–¡“‡¬’Ë¬¡
§“√«–∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡ “√å  ≥ «—¥¥Õπ∏“μÿ
æ‘∫Ÿ≈¡—ß “À“√

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡‡ªìπ‡æ◊ËÕπ π‘∑¢Õß∑à“πæ√–
Õ“®“√¬å°ß¡“

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡π’È ‡ªìπ™“«∫â“ππ“¡π
Õ.‚§°»√’ ÿæ√√≥  °≈π§√ ´÷Ëß∫â“π∑à“πÕ¬Ÿà„°≈â°—∫
∫â“π‚§° μ.μÕß‚¢∫ Õ.‚§°»√’ ÿæ√√≥ ( ¡—¬π—Èπ¢÷Èπ°—∫
Õ.‡¡◊Õß ®. °≈π§√) ÷́Ëß‡ªìπ∫â“π‡°‘¥¢Õß∑à“πæ√–
Õ“®“√¬å°ß¡“ ®‘√ªÿê⁄‚≠ «—¥¥Õ¬∏√√¡‡®¥’¬å ºŸâ‡ªìπ
æ√–Õ“®“√¬åÕß§å·√°¢Õß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å«‘√‘¬—ß§å  ‘√‘
π⁄∏‚√

∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡ Õß§åπ’È∑à“π‰¡à‰¥â‡√’¬π
Àπ—ß ◊Õ¡“°àÕπ ‡¡◊ËÕ∫«™·≈â«°Á¡ÿàß∑“ßªØ‘∫—μ‘°√√¡
∞“πÕ¬Ÿà°—∫∑à“πæ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ∑à“π‡ªìπ À“¬ π‘∑
°—∫∑à“πæ√–Õ“®“√¬å°ß¡“ ¢≥–π—Èπ∑à“π¡’Õ“¬ÿæ√√…“
≈à«ß‰¥â ÒÛ æ√√…“·≈â« À≈—ß®“°π—ÈπÕ’° ı ªï ∑à“π°Á
∂÷ß·°à¡√≥¿“æ ∑’Ë«—¥ªÉ“¿Ÿ√‘∑—μ∂‘√“«“  ∫â“πÀπÕßº◊Õ
π“„π ´÷Ëß∑à“πÀ≈«ßªŸÉÀ≈â“ ‡¢¡ªμ⁄‚μ «—¥∫√√æμ§’√’ ¿Ÿ
®âÕ°âÕ ‡¢’¬π∂÷ß∑à“πæ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡‰«â„πÀπ—ß ◊Õ
™’«ª√–«—μ‘æ√–À≈â“ ‡¢¡ªμ⁄‚μ «à“...

"„πªï æ.».ÚÙ¯˘ ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ ·√¡ ˜
§Ë” ‡«≈“‡™â“ ∫‘≥±∫“μ¡“∂÷ß«—¥·≈â« °”≈—ß‡μ√’¬¡®–
·μàß∫“μ√©—π æ√–Õ“®“√¬å‡π’¬¡¡’æ√√…“≈à«ß‰ª Ò¯
æ√√…“ Õß§å∑à“πªÉ«¬¥â«¬‰¢â¡“‡≈‡√’¬¡“π“πª√–¡“≥
Ò ‡¥◊Õπ°«à“ ‰¥â ‘Èπ≈¡ª√“≥‰ª·∫∫ ÿ¿“æ ‰¡à¡’ °≈
°“¬°√–¥‘°À√◊Õ‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ—π„¥ª√“°Ø ‡ÀÁπ·μà≈¡
‡∫“‰ª À¡¥‰ª‡∑à“π—Èπ ß“¡¡“° πà“‡§“√æ¡“° πà“
‡≈◊ËÕ¡„ ¡“° œ≈œ ºŸâ‡¢’¬π‰¥â‡ÀÁπ°—∫μ“ æ‘®“√≥“°—∫„®
æ√–Õ“®“√¬å¡À“∫—«°Á‰¥â‡ÀÁπ¥â«¬"

¬—ß‡¢’¬π‡≈à“‰«âÕ’°«à“.. "À≈«ßªŸÉ¡—Ëπª√“√¿«à“"
‡ÕÕ...∑à“π‡π’¬¡°Á‰ª·≈â«„π à«π ‘Èπ≈¡ª√“≥ ‡∏Õ‡≈à“
°—∫‡√“∫àÕ¬Ê «à“ √Ÿâ®—°«‘∏’¿“«π“·Ààß ¡¡ÿμ‘·≈â«" ·≈–
À≈«ßªŸÉ¡—Ëπª√“√¿‡ªî¥‡º¬μàÕæ√–‡≥√ „π¬ÿ§π—Èπ ¢≥–
π—Èπ«à“ "∑à“π‡π’¬¡‡ªìπæ√–‚ ¥“∫—π·≈â« ‰ª‡°‘¥™—Èπ ˆ
Õ“¿— √“"
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วัดอำามาตยาราม

	 วัดอำามาตยาราม	เป็นวัดเก่าต้ังอยู่บ้านอำามาตย์	นครจำาปาศักด์ิ	 มีเน้ือท่ีประมาณ 

๑๐	กว่าไร่	สร้างในสมัยที่ท่านเทวธมฺมี	(ม้าว)	เป็นอุปัชฌาย์แห่งเมืองอุบลฯ	ตรงกับรัชกาล 

ที่	 ๕	 ต่อมาพระยามหาอำามาตยาธิบดี	 (หรุ่น)	 และเจ้ายุติธรรมธร	 (เจ้านครจำาปาศักดิ์) 

พร้อมด้วยท้ายเพี้ย	 กรมการเมือง	 ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะขึ้น	 สำาหรับเป็นวัดธรรมยุต 

วัดแรกของแขวงจำาปาศักดิ์ และได้เปิดเป็นสำานักเรียนมีชื่อว่า	โรงเรียนบูรพาสยามเขต 

ในยุคที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์มาปกครองคณะสงฆ์จำาปาศักดิ์	 เป็นเจ้าคณะ 

สังฆปาโมกข์นครจำาปาศักดิ์	และเป็นเจ้าอาวาสวัดอำามาตย์ฯ	นี้

	 คุณตามหา	อภัย	อ.ศุภเขตต์	อายุ	๘๑	ปี	(เกิดเมื่อ	๒๖	สิงหาคม	๒๔๖๐	ณ	นคร 

จำาปาศักดิ์)	 เคยบวชเรียนที่วัดนี้	 ปัจจุบันตั้งบ้านเรือนมีครอบครัวอยู่หัวมุมเยื้องวัด 

อำามาตย์ฯ	ด้านใต้	เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักฐานดังต่อไปนี้

	 วัดอำามาตยารามน้ีมีพระอุโบสถอยู่ตรงกลางวัด	 ต้ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

สู่แม่นำ้าโขง	มีขนาด	กว้าง	๘	วา	ยาว	๑๘	วา	(๑๖	x	๒๒	เมตร)	ลักษณะเป็นผนังก่ออิฐ 

ถือปูน	 หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา	 และได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา	 เมื่อปีชวด 

พ.ศ.	 ๒๔๓๑	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 นอกกำาแพงวัดด้านหน้า	 กับ 

ข้างวัดด้านเหนือเป็นตึกรามบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน

ที่ตรงข้ามหน้าวัดเป็นสวนริมโขงถัดจากสวนก็เป็น

แม่นำ้าโขง	 มีท่านำ้าอยู่ตรงกับประตูหน้าวัด	 ที่ตรงดิ่ง 

ไปสู่ประตูอุโบสถ	 เรียกชื่อท่านำ้านี้ว่า	 ท่าอำามาตย์ฯ	 

ตรงข้างวัดทางทิศใต้เป็นท่านำ้าอีกเรียกว่า	 ท่าศาลา	 

หรือท่าโรงหมอ	ก็เรียก	เพราะในซอยข้างวัดเป็นที่ตั้ง 

ของสถานพยาบาล	(โรงหมอ)	นั่นเอง
ซุ้มประตูหน้าวัดอำามาตยราม
ตรงข้ามท่านำ้าวัดอำามาตย์ฯ
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√Ÿª¿“æ

„∫æ√–√“™∑“π«‘ ÿß§“¡ ’¡“ «—¥Õ”¡“μ¬åœ

๒๐๑



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๒๐๒

	 คณะขององค์ท่านได้เข้าพักที่	 วัดอำามาตยาราม	 เป็นที่เรียบร้อย	 บรรดาศิษย์ 

คณะที่	๒	ที่เดินทางล่วงหน้าไปรออยู่ก่อนแล้ว	คือ	คณะของท่านพระอาจารย์ทองรัตน์ได ้

พากันมารับบัญชาจากองค์ท่าน	 ให้มาทำาพิธีวันมาฆ์บูชา ที�วัดภูจำาปาศักดิ์ สำาหรับ 

องค์ท่านและคณะจะเดินทางต่อไปทางเรือยังเมืองโขง	 ดอนฮีธาตุ	 ซึ่งอยู่อีกไกลให้คอย 

สดับรับฟังข่าวคราวขององค์ท่านอย่าให้คลาด	พร้อมทั้งให้อาจารย์บุญมากจัดทำาประทุน

เรือแจวไปคอยรับท่านในตอนกลับ

	 เมื่อสั่งเสียเสร็จสรรพแล้ว	 องค์ท่านก็นำาคณะโดยสารเรือกลไฟ	 ล่องใต้ไปพัก 

ค้างคืนที่วัดกลาง	เมืองมุลปาโมกข์	หรืออีกชื่อที่ทางการไทยเรียก	คือ	อ.วรรณไวทยากร 

ซึ่งใกล้จะถึงเมืองโขงแล้ว	 วันต่อมาองค์ท่านได้พาคณะลงเรือเล็ก	 เรือพาย	 เรือแจวไป 

เมืองโขง	 ดอนฮีธาตุ บ้านเกิดเมืองนอน	 และที่ประดิษฐานสถูปบรรจุอัฐิธาตุขององค ์

พระอุปัชฌาย์ท่าน

	 นับว่าเป็นการเดินทางที่ยาวไกลอย่างยิ่ง	 แม้ว่าองค์ท่านจะชราภาพมากแล้ว... 

แต่ก็หาได้หวั่นไหว	ย่อท้อ	ต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไม่

	 จุดหมายหนึ่งเดียว...	ช่างเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่อย่างไม่มีวันผันแปรไปได้เลย

ปราสาทวัดภู จำาปาศักดิ์

สั่งเสียที่วัดอำามาตย์ฯ
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คณะธรรมยุตสีทันดร ดอนโขง

	 ดอนโขง	 หรือ	 เมืองโขง	 เรียก	สีทันดร 	 มาจากคำาว่า	 สี่พันดอน	 (ดอน=เกาะ) 

เน่ืองจากแม่นำ้าโขงตอนล่างบริเวณน้ีมีเกาะแก่งน้อยใหญ่อยู่เป็นจำานวนมากมายสุดคณานับ 

หลายตาแสง	หรือหลายตำาบล	จนเรียกเป็นเมือง	มีภูเขาอยู่	๗	ลูก	มีสนามบินแห่งสุดท้าย 

ใต้สุดของชาติลาว	ตั้งอยู่ที่เมืองโขงด้วย	เหมือนเกาะภูเก็ตของไทยเรานั่นเอง

	 จำาเดิมแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๔	ได้มีบุพการ ี

เถรเจ้า	ชาวสีทันดรท่านหนึ่ง	นามสมัญญาว่า	กำ�า ได้มีจิตเลื่อมใสบวชเรียนเป็นสัทธิวิหาริก 

แห่งพระวชิรญาณเถระ	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระองค์นั้น	 เล่ากันว่า 

ท่านกำ่า	เป็นหน่ึงในบรรดาชาวพ้ืนเมืองท้ังหลายท่ีถูกเกณฑ์ิลงมาส่งช้างเผือกท่ีกรุงเทพฯ	เม่ือ 

ท่านกำ่าได้ศึกษาสำาเหนียกเรียนเอาซึ่งพระธรรมวินัย	 ชำานาญในอักษรสมัยและพระสูตร 

รอบรู้ในสังฆกรรม	 อันจะพึงทำาด้วยประการต่าง	 ๆ	 จนเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระบาท 

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว	 ท่านได้รำาลึกถึงเมืองโขง สีทันดร อันเป็นถิ่นกำาเนิด 

เมืองบิดามารดาของท่าน	 ใคร่จะเห็นวงศ์ธรรมยุติกาต้ังข้ึนในถ่ินน้ัน	 เม่ือได้โอกาสกราบทูล 

ในเรื่องนี้	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง	 ด้วยทรง 

อยากให้คณะธรรมยุติกาตั้งมั่นแผ่ไพศาลรุ่งเรืองทั่วพระราชอาณาจักร	 เวลานั้นเมืองโขง 

สีทันดร	นครจำาปาศักดิ์ก็เป็นขอบเขตขัณฑิสีมาอาณาจักรสยามประเทศอยู่

	 พอถึงวันอันเป็นนักขัตฤกษ์	 พระเถรเจ้าก็เฝ้ารับพระโอวาททูลลา	 นำาวงศ ์

ธรรมยุติกาไปสู่เมืองโขง	สีทันดร	นัยว่าในเวลาโอกาสเดียวกันนี้	พระเถรเจ้า พันธุละ (ดี) 

ก็นำาเอาธรรมยุติกาไปสู่เมืองอุบลราชธานี พระเถรเจ้าธัมมปาละก็นำาเอาธรรมยุติกาไป 

กรุงพนมเปญ กัมพูชา	พร้อม	ๆ	กัน

	 เมื่อพระเถรเจ้าท่านกำ่าได้นำาเอาวงศ์ธรรมยุติกาไปถึงเมืองโขงแล้ว	 กิตติศัพท ์

คุณงามความดีของท่าน	 ก็แพร่ไปเป็นที่นิยมนับถือของประชาชนพลเมืองตลอดถึงท่าน 

เจ้าเมือง	คือ	พระอภัยราชวงศา	เป็นเหตุให้มีการสร้างวัดขึ้นหลายวัด	มีวัดภูเขาแก้วมณี-
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วรรณเป็นวัดแรก	 ต่อมาก็วัดสุทัศน์มาลาราม-บ้านนา	 วัดสุวรรณเจดีย์-บ้านเวินทอง 

วัดพระธาตุศรีบุญเรือง-บ้านดง	วัดโพนแก้ววิชัย-ส้างไพโพนแสง	วัดดอนกระสัง	วัดดอน 

เหล็กไฟ	 ตามลำาดับ	 แม้เมื่อมีการสมโภชพระประธานฉิลองพระอุโบสถวัดภูเขาแก้ว- 

มณีวรรณ	ก็มีการแห่พระทางชลมารครอบเกาะโขง	เจ้าผู้ครองนครจำาปาศักดิ์สมัยนั้น	คือ 

เจ้ายุติธรรมธรก็เสด็จลงไปร่วมงาน	 นับว่าวงศ์ธรรมยุติกาได้รับความอุปถัมภ์จากเจ้านาย 

เชื้อพระวงศ์มาแต่แรกเริ่ม	 ทำาให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาสายนี้เป็นไปโดยสะดวก	

และเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำาดับ

	 เมื่อพระเถรเจ้าท่านกำ่า	 คุณสมฺปนฺโน	 ได้ดับขันธ์มรณภาพลงโดยโรคชราที่วัด 

โพนแก้ววิชัยดอนส้างไพโพนแสงแล้ว	 ศิษยานุศิษย์ก็พากันก่อเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของท่าน 

ไว้ที่วัดนั้น	โดยสร้างเจดีย์สูง	๑๕	วา	กว้างประมาณ	๓	วา	ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด 

นั่นเอง

	 ภายหลังแต่มรณสมัยของท่านแล้ว	บรรดาสัทธิวิหาริกผู้อาวุโส	 มีพระครูธรรมสัง 

(วา)	 เป็นต้น	 ก็พาหมู่คณะสืบศาสนทายาทวงศ์ธรรมยุตมาเป็นลำาดับ	 ได้ส่งพระภิกษ ุ

สามเณรผู้หนักต่อการศึกษาไปเล่าเรียนพระธรรมวินัย	 ที่สำานักท่านเทวธัมมี	 (ม้าว)	 วัด

ศรีทอง	และวัดสุปัฎน์ฯ	จังหวัดอุบลฯ	บ้าง

	 ในสมัยต่อมา	 ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ครั้งยังเป็นเปรียญ	 ก็ได้รับ 

อาราธนาให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอำามาตยาราม	 เมืองนครจำาปาศักดิ์	 ก็ได้มีพระภิกษุ	 

สามเณรจากเมืองโขง	 สีทันดร	 มาอาศัยเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยบ้าง	 มาบวชที่นั้นบ้าง 

แม้ท่านเจ้าคุณอุบาลีเองก็ได้ลงไปตรวจตราสั่งสอนหมู่คณะทางสีทันดรเป็นประจำา

	 ด้วยเหตุนี้	 พระภิกษุสามเณรวงศ์ธรรมยุต	 สายสีทันดรนครจำาปาศักดิ์	 จึงม ี

ความเกี่ยวพันกับสายอุบลฯ	 อย่างแน่นแฟ้น	 และเป็นเหตุสืบต่อให้ได้มีโอกาสมาศึกษา 

เล่าเรียนที่กรุงเทพฯ	 ด้วยเป็นจำานวนมาก	 ส่วนใหญ่จะมาพักอาศัยที่วัดบรมนิวาส	 และ 

วัดปทุมวนาราม	จนได้รับสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะ	และพระครูสัญญาบัตร	ดำารง 

ตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามต้ังแต่องค์ท่ี	 ๒-๓-๔	 และมีลูกศิษย์สืบสายสีทันดร 



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๒๐๕

อยู่มาจนกระทั่งบัดนี้	ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลความตอนนี้	คือ	พระมหาอุทัย ฉนฺโททโย ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม	ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่สืบสายสีทันดรมาเช่นกัน	อีกทั้งเจ้าอาวาส 

วัดปทุมวนารามองค์ที่	 ๕	 นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น	 คือ	 ท่านเจ้าคุณปัญญาพิศาล (ฐิตปญฺฺโญ 

หนู) ผู้เป็นสหธรรมิกด้ังเดิมของท่านพระอาจารย์เสาร์ และเป็นอุปัชฌาย์ของท่านเจ้าคุณ 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย อีกด้วย	 ส่วนพระอุปัชฌาย์ของท่านพระอาจารย์เสาร์	 ก็เป็น 

เชื้อสายวงศ์ธรรมยุตสีทันดร	 คือ	 ท่านพระครูทา โชติปาโล ผู้ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็น

แผนที่บ้านดอนโขง
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ท่านพระครูสีทันดรคณาจารย์ เจ้าคณะใหญ่แห่งสีทันดร	 บั้นปลายของชีวิตท่านได้ 

มรณภาพที่ดอนฮีธาตุ	ญาติโยมได้ก่อสถูปเจดีย์ไว้บรรจุอัฐิของท่าน	ณ	ที่นี้

แด่พระอุปัชฌายาจารย์

	 ในวันที่จะทำาบุญอุทิศถวายแด่พระอุปัชฌาย์นั้น	 พระอาจารย์เสาร์ได้เล่าความ

ประสงค์ให้ญาติโยมทราบทุกประการ	 สำาหรับพระสงฆ์ท่ีนิมนต์มาในงานพิธีคร้ังน้ีมีจำานวน 

๔๐	 รูป	 รับถวายปัจจัย	 รูปละ	๑	 บาท	 ครบจำานวน	๔๐	บาท	ที่ศิษย์วัดชื่อ	 เจริญ	 เป็น 

ผู้เก็บรักษานำามาจากงานศพนายวิโรจน์	 ที่อุบลฯ	 ส่วนญาติโยมชาวเมืองโขง-ดอนฮีธาตุ 

ก็เตรียมภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรทั้งหมด	 การบำาเพ็ญกุศลได้สำาเร็จเสร็จสิ้นไป 

ด้วยดี	 เพราะได้รับการสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างดี	 แม้จะต้องเดินลัดตัด 

ทุ่งข้ามฟากดอนโขงไปอย่างลำาบากลำาบนปานใดก็ตาม

	 ต่อจากนั้น...	 ท่านพระอาจารย์	 และคณะได้ใช้เวลาหลายสิบวันพากันเดินทาง 

ต่อไปเพื่อชมเกาะแก่งต่าง	ๆ	ตามอัธยาศัยไปจนถึงหลี่ผี	คอนพระเพ็งอันขึ้นชื่อ
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คอนพระเพ็ง

	 ใต้หลี่ผีลงไป	 เป็นนำ้าตกยิ่งใหญ่แห่งสุดท้ายในลำานำ้าโขงที่ว่ากันว่า	 สวยงามจน 

ได้รับการขนามนาม	 ว่าเป็นไนแองการ่าแห่งเอเชีย 	 ที่นี่คือ	 นำ้าตกคอนพระเพ็ง	 ซึ่งมี 

ความสวยงาม	 ยิ่งใหญ่	 ตระการตายิ่งกว่านำ้าตกหลี่ผี	 สายนำ้าตกกระทบกระแทกโขดหิน 

พื้นนำ้าแตกกระจัดกระจายเป็นฟองฝอยฟ่อง	 ส่งเสียงดังสะท้านสะเทือนลั่นโลก	 ปลุกชีวิต 

และทุกสรรพสิ่งที่นี่ให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาและตลอดไป

นำ้าตกคอนพระเพ็ง
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คอนพระเพ็ง	ฉิายา	“นำ้าตกไนแองการ่า	แห่งเอเชีย”
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พระอาจารย์เสาร์เริ่มอาพาธ
เหตุการณ์ตอนนี้ พระมหาโชติ อาภคฺโค กล่าวไว้ว่า...

	 หลังจากพาลูกศิษย์เที่ยวเกาะแก่ง	 หาดดอนต่าง	 ๆ	 เป็นเวลาพอสมควรแล้ว 

ได้กลับมาพักที่ท่าเปือย	หรือกำาปงเสลา	และกำาหนดจะทำาพิธีมาฆบูชา	บุญเพ็ญเดือน	๓	 

ที่บ้านนาดี
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	 ท่านพระอาจารย์เสาร์เริ่มป่วยเป็นไข้หวัดมาก่อนหน้านั้น	 เพราะโดนฝนที่ตก 

อย่างหนักในระยะนั้น	 ขณะที่พักอยู่บ้านหัวดอนหลี่ผีคณะศิษย์ผู้ใหญ่	 คือ	 ท่านพระ 

อาจารย์ดีได้อาราธนากลับบ้านท่านาดี	 เพราะจวนเวลาจะถึงวันมาฆบูชาแล้ว	 พระสมัย 

ซ่ึงเป็นหลานชายของท่านพระอาจารย์ได้สวดพระปาฏิโมกข์ถวาย	 อาการไข้หวัดของท่าน 

ยังไม่ทุเลากลับมีอาการทรุดหนักลง	 พระอาจารย์บัวพาศิษย์ผู้อุปัฏฐากได้สังเกตุเห็นอาการ 

อันน่าวิตกของท่าน	 ได้รีบนำาเอาความผิดปกติอย่างมากน้ันไปกราบเรียนให้พระอาจารย์ดี 

ซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ให้ทราบทันทีว่า	 “ครูบาจารย์	 ครูบาจารย์ใหญ่	 จักเพิ่นเป็นจั่งได๋ 

ผิดปกติต่างเก่าต่างหลัง	ข้าน้อย”	เมื่อพระอาจารย์ดีได้ทราบดังนั้น	จึงรีบเข้าไปกราบ	และ 

ดูอาการของท่านพระอาจารย์ใหญ่ทันที	 เห็นมีอาการผิดปกติดังกล่าวจึงได้เรียนถามท่านว่า 

	 พระอาจารย์	ดี	 “คุร้บุาจารย์ เป็็นจั�งไดี๋เดี้�ยวน้� ฮ้ั�นว�าบุ�อซึ่ำาบุาย”

	 อาจารย์ใหญ่	  “หือ มันสิเป็็นอ้หยัง บุ�อเป็็นหยังหรอกุ”

 พระอาจารย์	ดี		 “บุ�อเป็็นจั�งได๋ี สุขภาพ็คุร้บุาจารย์ที่รุดีลงเรื�อย ๆ คัุ�นว�าซัึ่�น  

ข�าน�อยขอนิมนต์คุร้บุาจารย์กุลับุไป็รักุษาตัวกุ�อน ข�าน�อย”

 พระอาจารย์ใหญ่	 “กุลับุจั�งไดี๋ สิพ็าเขาที่ำาบุุญมาฆ์ะอย้�”

 พระอาจารย์	ดี		 “เรื�องที่ำาบุุญนั�น พ็วกุข�าน�อยขอรับุรองทีุ่กุอย�าง ขออย�า 

ให�คุร้บุาจารย์เป็็นห�วง ข�าน�อย”

 อาจารย์ใหญ่	 	 “หือ อย้�มันกุะสิเป็็นหยัง ตายใสกุะแล�วตั�ว ฟ้นอย้�น้�สิอ่ดี

ซึ่ำ�าบุอ เผู้าช�างเป็็นโตกุะไหม�ตั�ว”

 พระอาจารย์	ดี	 “คุร้บุาจารย์ว�าจั�งซึ่ั�นกุะแหม�นอย้�ข�าน�อย แต�ว�ากุระดี้กุ 

คุร้บุาจารย์นั�นม้คุ�าม้คุุณหลาย คุันคุร้บุาจารย์มรณภาพ็อย้�น้� พ็วกุญาติโยมกุะสิมาติเต้ยน 

พ็วกุข�าน�อย ว�าพ็าคุร้บุาจารย์มากุวงมาไกุล”

 พระอาจารย์ใหญ่	 “เอ คุันว�าจังซึ่ั�น กุะลงอุโบุสถ้กุ�อน”

 เป็นอันว่าท่านพระอาจารย์ดี	 ท่านจำานนท่านพระอาจารย์ใหญ่อยู่ตรงนี้	 ไม่ 

สามารถกราบอาราธนานิมนต์ท่านต่อไปได้	 เพราะวันอุโบสถนั้นมีความสำาคัญ	 ท่านพระ
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อาจารย์ดีก็ได้พยายามกราบอาราธนานิมนต์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่า

	 อาจารย์ดี	 “ขอโอกุาสข�าน�อย คุันคุร้บุาอาจารย์ว�าจังซึ่ั�น พ็วกุข�าน�อยกุะบุ� 

ขัดีเจตนารมณ์แต�ว�าเป็็นจังไดี๋กุะดี้ พัวักข้�น้อุยุขอุอุ�รี�ธ์น�นิมนต้์ให้คำรีูบู�อุ�จำ�รียุ์ไป 

ถึงวััดอุำ�ม�ต้ยุ์ฯ ก่อุนเถิด ข�าน�อย”

 หลังจากนั้นพระอาจารย์เสาร์	 ก็ไม่พูดไม่จาอะไรต่อไปอีก	 ท่านนิ่งเฉิยแสดงว่า 

ท่านรับคำาอาราธนานิมนต์ของพระอาจารย์ดีศิษย์ผู้ใหญ่ด้วยอาการนิ่ง	ไม่พูดอะไรอีก	ต่าง 

นิ่งเงียบให้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้พักผ่อนหลับนอน	 บรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างก็มีความ 

กระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่ง	เพราะไม่รู้จะทำากันอย่างไรดี	อีกทั้งท่านไม่ได้พูดถึงอาการ 

ป่วยของท่านอีกเลย	 เพียงแต่สังเกตเห็นอาการป่วยของท่านไม่สู้ดี	 กราบเรียนถามท่าน 

ท่านก็บอกว่าไม่เป็นอะไร	 ก็ได้แต่พากันเฝ้าดูอาการป่วยของท่านเฉิย	 ๆ	 จนกระทั่งงาน 

บุญมาฆ์ะ และอุโบสถกรรมเสร็จ คณะจึงได้เดินทางมาเมืองมุลปาโมกข์	พักที่วัดกลาง 

ซึ่งมีญาคูบุปผา เป็นเจ้าอาวาสเพื่อรอเรือมารับกลับนครจำาปาศักดิ์ต่อไป

เสียงหัวเราะครั�งสุดท้าย

	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	ต้ังแต่พระอาจารย์ดีท่านได้กราบอาราธนานิมนต์ไว้แล้ว	อาการ 

ป่วยของท่านก็ทรงอยูค่งท่ี	 ในวันหน่ึงท่านยังได้พูดกระเซ้าเย้าแหย่	 ท่านพระอาจารย์บัวพา 

อยู่เลย	 คือ	 ตามธรรมเนียมการทำาบุญกันตามชนบทแถบนี้นั้น	 อาหารหลักที่ขาดไม่ได้ 

เลยคือ	“ข้าวปุ�น” หรือ	ขนมจีน นั่นเอง...	วันนั้นชาวบ้านได้นำาขนมจีนมาทำาบุญ	ถวาย 

สังฆทานเป็นจำานวนมาก	 พอหลังทำาพิธีอปโลกนกรรม	 จัดแจงแบ่งปันให้ครูบาอาจารย์ 

พระเณรเสร็จ	ท่ีเหลือก็เป็นกระบุง	ๆ	ต้ังอยู่ข้างท่านอาจารย์บัวพา	และท่านก็ต้ังใจว่าจะฉัิน 

ขนมจีนอันมากมายล้นเหลือนี้ฉิลองศรัทธาชาวบ้านให้เต็มอิ่มสักวัน...	 ตามปรกติแล้ว 

ท่านอาจารย์บัวพาจะได้ฉิันทีหลังหมู่เพื่อนเสมอ	 ๆ	 เพราะต้องคอยอุปัฏฐากให้พ่อแม่ 

ครูบาอาจารย์ฉิันเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน...	 วันนั้นท่านฉิันข้าวเพียงน้อยนิด	 ส่วนขนมจีน 

นั้นท่านฉิันเอาฉิันเอาอยู่อย่างนั้น	จนท่านอาจารย์ใหญ่ท่านสังเกตเห็น	ท่านหัวเราะ	หึ	หึ
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หึ...	 แล้วเอ่ยขึ้นอย่างอดขำามิได้ว่า...	 “เบุิ�งพ็ุ�นน�า ที่�านบุัวพ็า นั�งฉุันข�าวป็ุ้นจนสิเหม็ดี 

กุระบุุงแล�ว พ็ุ�น” ทำาให้คณะพระติดตามต่างหันมามองท่านอาจารย์บัวพาเป็นจุดเดียวกัน 

เมื่อแลเห็นกระบุงขนมจีนตั้งอยู่รอบข้างท่านอาจารย์บัวพา	ต่างก็หัวเราะขึ้นพร้อม	ๆ	กัน 

ทำาให้บรรยากาศสดใสคลายกังวลไปได้ในเช้าน้ัน	 และก็นับว่าเป็นการหัวเราะครั�งสุดท้าย 

ของพระอาจารย์เสาร์
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แพขนานยนต์
พาหนะบรรทุกรถยนต์
และผู้โดยสารข้ามไปดอนโขง

ท่าข้ามฟากไปดอนโขง

ดอนโขงหรือเมืองโขง
เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุด	แถบสีทันดร
หรือส่ีพันดอนน้ี
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สรงนำ้าครั้งสุดท้าย

	 พอคำ่าลง	 ปกติบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพากันเข้าอุปัฏฐาก	 ตักนำ้า	 ถวายสรง	 ถ ู

เหงื่อไคล	 ให้องค์ท่าน	 แต่ในวันนั้นท่านพระอาจารย์เสาร์ได้สรงนำ้าในแม่นำ้าโขงด้วยตัว 

ของท่านเอง	 องค์ท่านคงไม่อยากให้ลูกศิษย์ทั้งหลาย	 เป็นกังวลกับตัวท่าน	 สุขภาพของ 

ท่านเมื่อมองดูอย่างผิวเผินก็ยังเห็นว่าพอทรงตัวอยู่ได้

สละสิ้นแล้ว

	 รุ่งขึ้นในตอนเช้ามืด	 ท่านอาจารย์บัวพาเข้าไปถวายการอุปัฏฐาก	 พอพบหน้า 

องค์ท่านกลับบอกว่า...	 “ฟ้าวเกุ็บุของสา สิเอาหยังกุะเลือกุเอาสาต้� ข้อุยุบู่เอุ�อุิหยุังอุีก 

แลั้วั” พอท่านพูดจบลง	 ท่านพระอาจารย์บัวพาก็รีบเก็บของทันที	 โดยที่ท่านได้นึก 

เฉิลียวใจในเวลานั้นเลยว่า	คำาพูดของท่านพระอาจารย์ใหญ่นั้น	คือ	คำาเทศนา	คำาสั่งเสีย 

อย่างลึกซึ้ง	ที่กลั่นกรองออกมาแล้วจากใจอันบริสุทธิ์ของท่าน	เพราะนั่น	คือวาจาที่แสดง 

ออกให้เห็นถึงความปล่อยวาง	 ความว่าง	 ไม่ยึดอยู่ในโลกธาตุอันวุ่นวายสับสนนี้ต่อไปอีก 

เป็นจุดสุดยอดของคำาสอนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเอง	เพราะหลังจากนั้นท่านก็นั่งนิ่งสงบ	ไม่ 

พูด	 ไม่จาอะไรอีกต่อไป	 เช้าของวันนั้นมีญาติโยมมาทำาบุญเป็นจำานวนมาก	 หากแต่พระ 

อาจารย์ใหญ่ท่านไม่ยอมฉิันอะไรอีกเลย	 สร้างความวิตกกังวลให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา	 และ 

คณะผู้ติดตามเป็นอย่างมาก	เมื่อท่านไม่ยอมฉิันนั้นก็ต้องหมายความว่า	อาการอาพาธที� 

ท่านอ่อนแรงอยู่แล้วนั�นก็ต้องทรุดหนักลงไปอีกอย่างแน่นอน
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	 พระอาจารย์ดี	 ฉินฺโน	 ซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ของคณะพระผู้ติดตาม	 ท่าน 

พยายามอ้อนวอนด้วยเหตุผลต่าง	 ๆ	 นานา	 แต่ท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านก็ไม่ยอมอยู่ด ี

ท่านนิ่งเฉิยไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้น	ในที่สุดเหมือนกับว่าท่านจะมีอุบายวิธีในคำาพูดรบเร้า 

ของลูกศิษย์ลูกหา	 ท่านลุกขึ้นนั่ง	 ถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่สิ้นสุดกันเสียที	 พอท่านลุกขึ้นนั่ง 

เพื่อจะรับอาหารมื้อนั้น	 ต่างคนก็ต่างดีใจไปตาม	 ๆ	 กัน	 แล้วนำาสำารับกับข้าวเข้ามา 

นำานำ้าร้อนนำ้าเย็นมาล้างมือ	 พอทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย	 ท่านพระอาจารย์ดีก็ยกถ้วย 

ข้าวต้มขึ้นใช้ช้อนตักถวายท่าน	 ซึ่งเป็นอาหารอ่อน	 ๆ	 เหมาะสำาหรับคนป่วย	 แล้วป้อน 

ถวายเข้าปาก	 ท่านอ้าปากรับเพื่อฉิลองศรัทธาเจตนาแต่โดยดี	 พอข้าวต้มช้อนนั้นเข้าถึง 

ปากท่านอมไว้	 	 แล้วท่านก็คายทิ้งลงถ้วยเหมือนเดิม	 ท่านไม่ยอมรับเอาอะไรต่อไปอีีก 

เป็นอันว่าหมดปัญญาที่จะรบเร้าให้ท่านฉิันอาหารต่อไปอีก		ท่านคายทิ้ง	คือ	ท่านไม่ยอม 

รับเอาอะไรทั�งสิ�น ปล่อยวางไปหมดทุกอย่าง ตามที่ท่านพูดเอาไว้แต่เช้ามืดนั้นเอง

เหตุที่เป็นอุปสรรค

	 เมื่อศิษยานุศิษย์หมดความสามารถที่จะเพียรพยายามให้ท่านพระอาจารย์ 

ผู้เป็นศูนย์รวมนำ้าใจของหมู่คณะให้ท่านฉิันอาหารแล้ว	 ปัญหาต่อไปที่แก้ไม่ตก	 คือ	 การ 

เดินทางในสมัยนั้น	 คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องลำาบากยากเย็นเสียเหลือเกิน	 

ระยะทางจากเมืองมุลปาโมกข์ทวนนำ้าขึ้นไปหานครจำาปาศักดิ์	 มีแต่เรือแจวเรือถ่อพาย 

กันเป็นส่วนใหญ่	 กินเวลาเป็นหลายวัน	 ถ้าจะเดินทางได้เร็วก็ต้องอาศััยเรือกลไฟที่ใช้ฟืน 

เป็นเช้ือเพลิง	 ซ่ึงใช้ในราชการเป็นบางคร้ังบางเวลาเท่าน้ัน	 แถมเรือแจวท่ีว่าช้า	 ก็็ยังไม่เห็น 

โผล่มารับจากจำาปาศักดิ์อีกด้วย

เหตุที่ผ่านพ้นอุปสรรค
	 จะเป็นด้วยบุญญาธิการ	หรือเทพาภินิหารไม่อาจทราบได้	คือ	เรือกลไฟที่กล่าว 

ถึงเขายังไม่มีกำาหนดที่จะเดินทางนั้น	 นายอำาเภอเมืองมุลปาโมกข์	 ก็ให้คนรีบวิ่งมาบอก 

พระคณะติดตามว่า	 ขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายเตรียมตัวลงเรือแต่เช้ามืด	 เพราะเรือจะ
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ออกเดินทางไปนครจำาปาศักดิ์ซึ่งมีงานเร่งด่วน	 วันนั้นคณะผู้ติดตามญาติโยมได้หามท่าน 

พระอาจารย์ใหญ่ลงเรือเล็ก	 เอาเรือที่ท่านนั่งผูกโยงติดกับเรือกลไฟ	 เพื่อไม่ให้ท่านได้ 

รับความกระทบกระเทือนมาก	 โดยมีท่านอาจารย์บัวพา	 และท่านอาจารย์กงแก้ว	 เด็กชาย 

เจริญ	 ลงเรือกับท่านอาจารย์ใหญ่	 คอยดูแลอุปัฏฐากท่าน	 ส่วนพระอาจารย์ดี	 อาจารย์ 

กองแก้ว	 เนติโก,	 พระสอ	 สุมังคโล,	 สามเณรสุวรรณ,	 นายกร,	 เด็กชายบุญมี	 ขึ้นเรือ 

กลไฟ

มุ่งหน้าสู่จำาปาศักดิ�
	 เรือเปิดหวูดสัญญาณ	 ฟืนที่บรรจุเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงลุกโชน	 เสียงเครื่องยนต์ก็ 

ครางกระหึ่มจนเรือสั่นสะเทือนไปทั้งลำาค่อย	ๆ 	ออกจากฝั่งมุ่งหน้าทวนกระแสนำ้าไหลจาก 

เมืองมุลปาโมกข์สู่นครจำาปาศักดิ์	 ผ่านเกาะแก่งน้อยใหญ่เป็นจำานวนมาก	 ในเส้นทาง 

กลางลำานำ้าโขง	 ท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าของวันนั้น	 ท่านพระอาจารย์ใหญ่นอน 

หลับตาสงบนิ่งบนเรือลำาเล็ก	 ที่พ่วงเข้าไว้กับเรือกลไฟขนาดใหญ่	 เจ้าเรือกลไฟที่คณะ 

ติดตามอาศัยเป็นพาหนะ	 นำาเอาร่างสังขารของท่านพระอาจารย์ใหญ่ที่ได้อาศัยเป็น 

พาหนะภายนอกยืนหยัดต่อสู้ฝ่าฟันกับโลกมาเป็นช่วงระยะเวลาอันยาวนานนั้น	 บัดนี ้

สังขารนั้นได้ร่วงโรยไปตามสัจธรรม	 คือความชราภาพ	 เจ้ากลไฟมันยังคงแผดเสียงก้อง 

กระหึ่มสั่นสะเทือนแหวกสายนำ้าเป็นทางยาว	 ควันลอยคลุ้งอบอวลตลอดลำาแม่นำ้าโขง 

ขึ้นไปเรื่อย	 ๆ	 คณะผู้ติดตามที่คอยดูแลปฏิบัติท่านพระอาจารย์มาตลอดทางต่างสังเกต 

เห็นอาการของท่านนั้นเพลียลงทุกขณะอย่างน่าวิตก

เหนือทุกขเวทนา
	 ท่านนอนหลับตานิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่าน	 ความกระวนกระวาย 

กระสับกระส่ายวิตกกังวลแทบจะไม่เกิดกับท่าน	 แต่มันเกิดข้ึนกับลูกศิษย์ลูกหาคณะผู้ติดตาม 

เพราะความเคารพรักศรัทธาเล่ือมใสในตัวท่านน้ันมากมายล้นเหลือจนยากจะพรรณา	 

ในช่วงสุดท้ายแห่งอายุสังขารของท่านพระอาจารย์	 ท่านอบรมส่ังสอนลูกศิษย์ลูกหา	 หรือ
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เมื่อศรัทธาญาติโยม	อาราธนาให้ท่านเทศน์	ท่านจะพูดน้อย	ๆ 	ในหลักอนิจลักษณะเท่านั้น 

คือ	 ความเป็นทุกข์	 ความเป็นของไม่เที่ยง	 ความไม่ใช่ตัวตนเราเขา	 ท่านสอนไม่ให้เข้าไป 

ยึดถือ	 ให้ละให้วาง	 ท่านได้ทำาเป็นตัวอย่างให้เห็นจริงด้วย	 เพราะคำาพูดที่ออกจากปาก 

ท่านแต่ละคำานั้นไม่เคยพูดพร่อย	ๆ	ตรงกันข้ามเมื่อท่านพูดก็ล้วนเป็นสัจธรรม	ท่านรู้จริง 

เห็นจริง	และทำาได้จริงทุกอย่าง	ทุกขเวทนาแม้น้อยนิดไม่สามารถที่จะครอบงำาจิตใจของ 

ท่านได้

ดั่งดวงอาทิตย์อัสดง
	 กล่าวถึงทางนครจำาปาศักด์ิ	คุณตาบุญเพ็งเล่าว่า...	พระอาจารย์ทองรัตน์แจ้งข่าว 

ว่าท่านพระอาจารย์เสาร์ป่วย	ท่าน	(พระอาจารย์ทองรัตน์)	พร้อมด้วยพระอาจารย์บุญมาก 

ฐิติปญฺูโญ	และพระอาจารย์กิ	ธมฺมุตฺตโม	ได้นำาเรือแจวที่ตระเตรียมติดประทุนไว้แล้วล่อง 

ลงไปรับท่านพระอาจารย์ใหญ่	 และให้ท่าน	 (พระบุญเพ็ง)	 กับพระอาจารย์เจี�ยะ	 จุนฺโท 

มาเตรียมการต้อนรับอยู่ที่วัดอำามาตยาราม

	 ครั้นถึงเวลาประมาณ	๕	โมงเย็น	พระอาทิตย์จะลับฟ้าท่านได้ยินเสียงหวูดเรือ 

กลไฟแล่นผ่านข้ึนไปยังท่านำ้าหลวงแห่งนครจำาปาศักด์ิท่ีอยู่เหนือเลยข้ึนไปไม่ไกลนัก	 มอง 

ไปเห็นคณะพระลูกศิษย์อยู่บนเรือใหญ่	 และมีเรือพ่วงต่อท้าย	 ก็รู้ถึงการมาของพ่อแม ่

ครูอาจารย์ใหญ่เสาร์	จึงได้ลงไปเตรียมพร้อมรอรับองค์ท่านอยู่ท่านำ้าวัดอำามาตย์ฯ

	 คณะลูกศิษย์บนเรือกลไฟได้ปลดเชือกท่ีผูกโยงเรือพ่วงออก	 แล้วปล่อยให้เรือพ่วง 

ล่องลงมายังท่านำ้าวัดอำามาตย์ฯ	 ที่มีพระอาจารย์เจี�ยะ	 และพระอาจารย์บุญเพ็ง	 คอย 

รับอยู่	 พอเรือมาถึงได้มองไปเห็นพระอาจารย์ใหญ่นอนหลับตานิ่งไม่ไหวติง	 ต่างก็ตกใจ! 

ตกตะลึง!	ไม่คาดคิดมาก่อนว่า	อาการป่วยขององค์ท่านนั้นจะเข้าขั้นวิกฤติดั่งขณะนี้	พอ 

หายจากอาการตกตะลึงน้ันแล้ว	 ต่างรีบช่วยกันยกท้ังแคร่ไม้ไผ่ท่ีมีองค์ท่านนอนน่ิงอยู่น้ัน 

ข้ึนจากเรือ	 แล้วหามข้ึนบันไดท่านำ้า	 มุ่งหน้าเข้าวัดอำามาตย์ฯ	 ตรงด่ิงไปยังพระอุโบสถทันที!
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๒๑๙

วัดอำามาตย์ฯ จำาปาศักด์ิ
ประเทศลาว

ท่านำ้าโรงหมอ	มองเห็น
กำาแพงแก้ว	ร้ัวและซุ้ม
วัดอำามาตยารามด้านขวามือ

กุฏิหายทุกข์
จากหน้าวัดตรงไปคืออุโบสถ
ท่ีประดิษฐานพระประธาน

กุฏิหายโศก	(กุฏิหอไตร)
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๒๒๐

พระประธานเดิมในอุโบสถ
ท่ีท่านพระอาจารย์เสาร์
คารวะคร้ังสุดท้าย

สถูปอัฐิพระครูม้าว	อิงฺควโร
อดีตเจ้าอาวาสสมัยน้ัน
หลวงปู่ก็เป็นผู้นำาศรัทธา
ชาวบ้านสร้างไว้

กุฏิหายโศกหลังใหญ่
ข้างกำาแพงด้านทิศใต้
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ถึงแล้ววัดอำามาตย์ฯ

	 พอถึงพระอุโบสถต่างก็รีบนำาท่านค่อย	ๆ	วางลงตรงพื้นหน้าพระประธาน	เสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว	 พระอาจารย์บัวพาจึงได้ก้มลงกราบเรียนถวายที่ข้างหูขององค์ท่านว่า 

“ครูบาจารย์ถึงแล้วโบสถ์วัดอำามาตย์ฯ”	 ทันใดนั้นองค์ท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วพูดว่า	 “หือ 

วัดอำามาตย์ฯ”	ท่านอาจารย์บัวพาก็ตอบว่า	“โดยข้าน้อย”

	 เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง	เพราะตลอดการเดินทางอันยาวนานทั้งวันนั้น	องค์ 

ท่านอาพาธอย่างหนักหนาจนไม่แน่ว่าจะมาถึงได้หรือไม่	 พอมาถึงบัดเดี�ยวน้ัน	 ท่านอาจารย์ 

บัวพาเข้าไปกราบนมัสการว่า	“ถึงวัดอำามาตย์ฯ	แล้ว”	ท่านก็รีบลุกขึ้นนั่งครองผ้าสังฆาฏ ิ

มือทั้งสองข้างเท้าพื้นเอนไปข้างหน้า	 โดยมือข้างหนึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเข่าทั้งสอง	 อีก 

มือหนึ่งเฉิไปด้านหน้า	 สายตาท่านมองดูพระประธานซึ่งอยู่เบื้องหน้าพอดี	 แล้วจึงก้ม 

หน้าน้อมตัวทำาท่าเหมือนจะกราบ	 พระอาจารย์บัวพา	 พระอาจารย์กงแก้ว	 เข้าไปพยุง 

ในลักษณะน้อมกายลง	 ๓	 ครั้ง	 เป็นการนมัสการกราบไหว้พระประธาน	 ด้วยองค์ท่าน 

อ่อนแรงไม่สามารถกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ได้	 จึงต้องแสดงความคารวะเป็นครั้ง 

สุดท้ายด้วยการน้อมกายก้มหน้า	 ๓	 ครั้ง	 ท่านก็แน่นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ไหวติง	 ในช่วงนั้น 

พระอาจารย์บัวพาท่านมีความคิดว่า	 ถ้าท่านพระอาจารย์ได้อยูใ่นท่านอนท่านคงจะสบาย 

เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงได้ขอความคิดเห็นจากครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ด้วยกัน	 ต่างมีความเห็น 

พ้องกัน	 จะเอาท่านนอน	 ทั้งอาจารย์ดี	 พระสอ	 อาจารย์กงแก้ว	 อาจารย์บุญเพ็ง	 และ 

อาจารย์บัวพา	 ได้ตรงเข้าไปพยุงรอบกายของท่านพระอาจารย์ใหญ่หวังจะเอาท่านนอน 

แต่แล้วก็เปลี่ยนความตั้งใจอันนั้นเสีย	 เพราะไม่ว่าจะพากันพยุงขึ้น	 หรือโน้มลงอย่างไร 

ตัวท่านก็ไม่ไหวติง	 หนักเหมือนกับหินก้อนใหญ่	 เมื่อความอัศจรรย์ปรากฏให้เห็นเช่นนั้น 

ท่านพระอาจารย์บัวพาเป็นผู้ได้สติก่อนเพ่ือน	จึงได้พูดข้ึนว่า	“พอแล้ว	ๆ 	ไม่ต้องเอาท่านนอน	 

ท่านคงมีความต้องการจะไปในท่านี้”	 ทุกคนจึงได้หยุด	 และนั่งล้อมรอบตัวท่าน	 เปิด 

ช่องอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก	โดยมีพระอาจารย์กงแก้วคอยนั่งระวังหลัง	กลัวท่านจะล้ม 
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ท่านนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นนานสักครู่หนึ่ง	ก็มีเหงื่อกาฬเม็ดเป้ง	ๆ	ผุดออกมาชะโลมกายท่าน 

จนผ้าคลุมเปียกโชก	 ท่านพระอาจารย์ดี	 พระอาจารย์บุญเพ็ง	 เห็นเช่นนั้นจึงรีบนำาเอา 

นำ้ามาเป่าพ่นให้เป็นฝอยละอองใส่ตัวท่านให้คลายร้อน	 ลูกศิษย์องค์อื่นก็ช่วยกันพัดวีให ้

องค์ท่าน	 ท่านคงนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ไหวติง	 สุดท้ายเหมือนมีอาการหายใจเฮือกใหญ่ 

จนไหล่กระเพื่อมขึ้นแล้วก็สงบนิ่งเหมือนเดิม	 ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนต่างก็เพ่งความสนใจ 

สังเกตที่จมูกของท่าน	 เมื่อรู้แน่ชัดว่า	 ท่านหมดลมปราณเสียแล้ว	 จึงได้พยุงตัวท่านลง 

นอนซึ่งครั้งนี้ตัวท่านอ่อน	 เพียงแต่โน้มลงนิดเดียวเท่านั้น	 ตัวท่านก็นอนลงอย่างสบาย 

ผิดกับเมื่อตอนแรก	 ท่านอาจารย์กงแก้ว	 พระสอ	 ซึ่งยังเป็นพระหนุ่มอยู่ถึงกับกลั้นเสียง 

สะอื้นไห้ไว้ไม่อยู่ต้องปล่อยโฮออกมาอย่างแรง	 ต่างคนก็ต่างกลั้นนำ้าตาไว้ไม่อยู่	 โทมนัส 

หดหู่สลดสังเวชเป็นอย่างยิ่ง

พระอาจารย์เสาร์ถึงอุโบสถวัดอำามาตย์ฯ
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เหตุการณ์ตอนนี้มีบันทึกอยู่ในหนังสือประวัติหลวงปู่บัวพา	ปญฺูญาภาโสว่า...

พระอาจารย์เสาร์มรณภาพ

	 ...คราวนี้พระอาจารย์เสาร์ป่วยหนัก	 ท่านจึงสั่งให้หลวงปู่บัวพา	 และคณะศิษย์ 

นำาท่านกลับมาที่วัดอำามาตย์ฯ	นครจำาปาศักดิ์	ประเทศลาว	โดยมาทางเรือ	ตั้งแต่เช้าจนถึง 

คำ่า	 ท่านนอนบนแคร่ในเรือประทุน	 พระอาจารย์เสาร์หลับตานิ่งมาตลอด	 เพราะตอนนั้น 

ท่านกำาลังอาพาธหนัก	อันเกิดจากฤทธิ์ผึ้งที่ได้ต่อยท่าน	ตอนที่อยู่จำาพรรษาที่วัดดอนธาต ุ

เมื่อถึงนครจำาปาศักดิ์แล้ว	ท่านลืมตาขึ้นพูดว่า	“ถึงแล้วใช่ไหม	 ให้นำาเราไปยังอุโบสถเลย 

เราจะไปตายที่นั่น”

	 หลวงปู่บัวพาจึงได้นำาพระอาจารย์เสาร์เข้าไปในอุโบสถ...	 แล้วพระอาจารย์เสาร์ 

สั่งให้เอาผ้าสังฆาฏิมาใส่	 แล้วเตรียมตัวเข้านั่งสมาธิ	 ท่านกราบพระ	 ๓	 ครั้ง	 พอกราบ 

ครั้งที่	 ๓	 ท่านนิ่งงันโดยไม่ขยับเขยื้อน	 นานเท่านานจนผิดสังเกต	 หลวงปู่บัวพา	 และ 

หลวงปู่เจี�ยะ	จุนฺโท	ซ่ึงน่ังอยู่ข้าง	ๆ	เอามือมาแตะท่ีจมูกท่าน	ปรากฏว่าท่านหมดลมหายใจแล้ว 

ไม่ทราบว่าพระอาจารย์เสาร์ท่านมรณภาพไปเวลาใด	 แต่พอสันนิษฐานได้ว่า	 ท่านมรณภาพ 

ในอิริยาบถนั่งกราบ	 ท่านจึงพูดขึ้นกับหมู่คณะ	 (ซึ่งตอนนั้นมีพระเถระผู้ใหญ่	 และพระ 

เณรมานั่งดูอาการป่วยของพระอาจารย์เสาร์)	ว่า	“หลวงปู่ได้มรณภาพแล้ว”

๓ ฯ ๓
    ๓

 วันนั�นเป็นวันอังคาร แรม ๓ คำ�า เดือน ๓ ปีมะเมีย ตรงกับวันที� ๓ กุมภาพันธ์

 ๒๔๘๕	สิริรวมอายุได้	๘๒	ปี	๖๒	พรรษา	ข่าวการมรณภาพของท่านพระอาจารย์ได้แพร ่

สะพัดไปอย่างรวดเร็ว	 บริเวณวัดอำามาตยาราม	 แห่งนครจำาปาศักดิ์	 คับคั่งไปด้วย 

ข้าราชการ	พ่อค้า	ประชาชน	หลั่งไหลมามิได้ขาด	โดยการนำาของพระครูนาคบุรีศรีคณา- 

ภิบาล	 (ม้าว)	 และเจ้าเมืองจำาปาศักด์ิได้ทำาการสร้างหีบศพข้ึนอย่างเร่งด่วน	 ในเช้าวันรุ่งข้ึน 

ภายในบริเวณศาลาวัดนั่นเอง
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เทียนทันที	 เสร็จแล้วไปนั่งคุกเข่าอยู่ตรงข้างรถ	 ผินหน้าไปทางนครจำาปาศักดิ์	 กล่าวคำา 

ขอขมาโทษครูบาอาจารย์	 และป่าวประกาศให้เทวดาฟ้าดินทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่า 

“ท่ีมาน้ีก็มีความประสงค์อย่างแน่วแน่ท่ีจะนำาศพของพระอาจารย์กลับไปบำาเพ็ญกุศลทาง 

ฝั่งไทย	 เพราะลูกศิษย์ลูกหาก็มีมาก	 หากพวกเขาจะเดินทางมาบำาเพ็ญกุศลทางนี้จะ

เป็นการลำาบาก	 วุ่นวาย	 ไม่สะดวกโดยประการทั้งปวง	 ฉิะนั้น	 ข้าพเจ้าพระอาจารย์สิงห์ 

จึงขอป่าวประกาศให้เทวดาฟ้าดิน	ตลอดทั้งรุกขเทวดา	อากาศเทวดา	ภุมเทวดาทั้งหลาย 

ได้โปรดทราบโดยถ้วนทั่ว	 และขอศพพระอาจารย์เพื่อไปบำาเพ็ญกุศลทางฝั่งประเทศไทย 

เถิด”	พอท่านพระอาจารย์กล่าวจบลง	ท่านก็สั่งคนขับรถติดเครื่องทันที	เป็นเรื่องที่แปลก 

อัศจรรย์มาก	ท่านนั่งไม่ได้ลุกขึ้น	สตาร์ทรถครั้งเดียวเครื่องยนต์ก็ติด	รถจึงได้แล่นมุ่งตรง 

ไปยังนครจำาปาศักดิ์ที่วัดอำามาตยาราม	ซึ่งเป็นที่ตั้งศพพระอาจารย์เสาร์ต่อไป

รับศพกลับเมืองอุบลฯ

	 พระอาจารย์สิงห์พร้อมด้วยคณะ	ได้ขอศพพระอาจารย์กลับเมืองอุบลฯ	 เจ้าเมือง 

จำาปาศักดิ์พร้อมด้วยข้าราชการ	พ่อค้า	ประชาชน	 ได้ทำาบุญอุทิศถวายท่านมาโดยตลอด 

เป็นเวลาพอสมควรแล้ว	 และเห็นว่าช่วงระยะนี้สงครามอินโดจีนฝรั่งเศส	 หรือบูรพา- 

อาคเนย์ยังร้อนระอุอยู่	 จึงได้มอบศพพระอาจารย์ให้เพื่อกลับเมืองอุบลฯ	 เป็นอันว่า	 ศพ 

ได้เคลื่อนย้ายจากวัดอำามาตย์ฯ	 นครจำาปาศักดิ์	 สู่จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยออกเดินทาง 

ตอนเช้าถึงพิบูลมังสาหารตอนบ่ายแวะรับแม่ชีสาลิกา	 ที่วัดภูเขาแก้ว	 แล้วออกเดินทาง 

ถึงวัดบูรพารามในตอนเย็น	นำาหีบศพขึ้นบำาเพ็ญกุศลที่ศาลาการเปรียญ

	 ท่านอาจารย์ม่ัน	ภูริทตฺโต	ได้ส่ังให้บรรจุเก็บศพของท่านพระอาจารย์เสาร์ไว้ก่อน 

รอความพร้อมที่จะฌาปนกิจศพในปีต่อไป	 เมื่อได้บำาเพ็ญกุศลถวายเป็นเวลาพอสมควร 

แล้วจึงได้บรรจุศพไว้	ณ	วัดบูรพาราม	เมืองอุบลราชธานี	และได้กำาหนดวันฌาปนกิจศพ 

ระหว่างวันที่	๑๐-๑๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๘๖	ซึ่งนับเป็นเวลาได้อีก	๑๔	เดือนต่อมา
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พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ท่านเจ้าคุณพระศาสนดิลก (เสน ชิดเสโน)

พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร)พระมหารัฐ รฏฐปาโล

พระมหาเถระทั้ง ๔ รูปนี้มีพิธีถวายเพลิงศพในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๔๘๖ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
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วันฌาปนกิจศพ

	 ใกล้ถึงวันงานเผาศพ	ท่านพระอาจารย์ดี	ฉินฺโน	ศิษย์อาวุโสผู้มีดีทางศิลปะ	และ 

งานก่อสร้าง	 ได้เป็นแม่งานจัดเตรียมสถานที่สร้างเมรุ	 โดยกำาหนดเอาลานว่างตรงหน้า 

ศาลาใหญ่ที่ตั้งศพเป็นที่จัดสร้างเมรุ	 โดยฝีมือพระฝ่ายอรัญวาสี	 โดยทำาเป็นรูปภูเขา 

จำาลองใช้ไม้ไผ่สานเป็นโครงร่าง	 ปิดกระดาษหุ้มทับ	 แล้วทาสีให้เหมือนจริง	 ประดับตาม 

ซอกชั้นแซมด้วยต้นไม้ใบหญ้าได้สมจริง	 จนมีผู้ไปนั่งยืนพิง	 เกือบเสียหายไปแล้วก็มี 

(นี่เป็นคำาบอกเล่าของคุณยายสีฟอง	คำาพิพาก	ที่ได้ไปร่วมงานฌาปนกิจครั้งสำาคัญนี้ด้วย)	

	 ส่วนท่านพระอาจารย์สิงห์	 ขนฺตยคโม	ศิษย์ผู้มีอาวุโสกว่าพระอาจารย์ดี	 เป็นผู ้

จัดเตรียมการงานในครั้งนี้แทนท่านพระอาจารย์มั่น	 ภูริทตฺโต	 ศิษย์ผู้มีอาวุโสมากที่สุดที่ 

ได้เดินทางจากบ้านโคก	สกลนคร	มาเป็นประมุข	ประธานก่อนวันเผาราว	๓	วัน	และอยู ่

ต่ออีก	๑	วัน	หลังวันงานจึงได้เดินทางกลับสกลนคร

งานศพ ๔ พระอาจารย์

	 ระหว่าง	๑๐-๑๖	เมษายน	๒๔๘๖	เป็นช่วงงานเผาศพ	๔	พระอาจารย์ผู้อาวุโส 

แห่งเมืองอุบลฯ	 บนท้องฟ้าปรากฏประหนึ่งรูป	 ๔	 พระอาจารย์ลอยอยู่เหนือเมืองอุบลฯ 

(จากคำาบอกเล่าของคุณตาบำาเพ็ญ	ณ	อุบล	ที่บ้านพักของท่านที่	จ.ยโสธร)	เมื่อวันอาทิตย์ 

ที่	๑	มีนาคม	๒๕๔๑	(ดูที่ภาคปกิณกะ)

เผาศพตอนเที่ยงคืน
	 วันเผาน้ัน	เผาตอนเท่ียงคืน	สัปเหร่อทำาการถอดกระดูก	พระเณรลูกศิษย์ท้ังหลาย 

ช่วยกันขัดล้างกระดูก	 แล้วห่อด้วยผ้าขาวใส่หีบศพประชุมเพลิงด้วยไม้จันทน์	 รุ่งขึ้นท่าน 

พระอาจารย์สิงห์	 เป็นผู้จัดแบ่งอัฐิพระอาจารย์ไปยังวัดต่าง	 ๆ	 ที่เห็นสมควรที่เหลือได้ 

มอบให้วัดบูรพาฯ	เก็บรักษา

	 ดวงประทีปอันเจิดจ้าได้พลันมาดับวูบลงจากดวงใจของบรรดาศิษย์พุทธบริษัท 
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โลกซีกนี้ได้ร้อนระอุด้วยภัยสงคราม	 ประชาชนได้รับทุกข์ทรมานโศกเศร้าอาลัยอาวรณ ์

ทั้งทางโลกและทางธรรม	สุมไหม้อยู่ในดวงใจเป็นล้นพ้น	ผู้คนหลบหลีกภัยในหลุมเพลาะ 

หาเกาะที่กำาบัง	 กลางคืนเงียบเหงาเศร้าสร้อย	แสงไฟเสียงพูดคุยกันแทบจะไม่มี	 ต่างมุด 

อยู่ในความมืด	 เพื่อหลบหลีกภัยจากสงคราม	 ความว้าเหว่รันทดหดหู่ใจในการสูญเสีย 

หลักใจคร้ังน้ัน	เป็นการสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ของคณะกัมมัฏฐานก็ว่าได้

	 พระอาจารย์เสาร์	 ผู้เป็นหลักชัยของหมู่คณะเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บรรพชิต 

และคฤหัสถ์ผู้ใคร่ปฏิบัติธรรม	เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่	ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหน	ในถำ้าในเหว 

ป่าเปลี่ยว	 ป่าช้า	 ช่างอบอุ่นใจเสียเหลือเกิน	 แต่มาบัดนี้ท่านพระอาจารย์ท่านได้มาจาก 

พวกเราไปแล้ว	จากไปอย่างไม่มีวันจะหวนกลับคืน

	 สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	 สิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็น 

ธรรมดา	 สังขารดับสิ้นทั้งอินทรีย์	 แต่ความดียังปรากฏอยู่คู่โลกา	 ท่านจากไปแต่สังขาร 

ร่างกายเท่าน้ันคุณความดีอันเป็นพระคุณของท่านยังปรากฏอยูจ่นกระท่ังบัดน้ี	 ให้กุลบุตร

กุลธิดาลูกศิษย์ลูกหาได้ถือเป็นเนติแบบอย่างสืบไป

เรื่องพระธาตุพระอาจารย์เสาร์

	 ในตอนแรกนั้น	 ๆ	 อัฐิของท่านก็ไม่มีสิ่งใดที่พิเศษไปกว่าใครผู้ใด	 ผู้ที่ทำาหน้าที่ 

แจกแบ่งอัฐิธาตุขององค์ท่านไปตามวัดต่าง	ๆ 	และให้ลูกศิษย์ไว้เก็บรักษาบูชานั้น	คือ	ท่าน 

พระอาจารย์สิงห์	ขนฺตยาคโม	ซึ่งคุณตาบุญเพ็ง	คำาพิพาก	เล่าว่า	เท่าที่ท่านจำาได้	มีแบ่งให้ 

วัดดอนธาตุ	วัดภูเขาแก้ว	วัดป่าสาลวัน	ฯลฯ	ส่วนท่ีเหลือ	และเถ้าอังคารมอบให้วัดบูรพาฯ

	 ในภายหลังต่อมาปรากฏว่า	อัฐิธาตุขององค์ท่านพระอาจารย์เสาร์	 ส่วนมากได ้

แปรสภาพกลายเป็นพระธาตุ	คุณตาบุญเพ็ง	บอกว่าใครอยากดูพระธาตุพระอาจารย์เสาร ์

องค์ใหญ่	 ๆ	 ใหญ่ที่สุดนั้น	 ให้ไปดูที่วัดป่าสาลวัน	 บนศาลาการเปรียญ	 มีพระธาตุท่าน 

พระอาจารย์เสาร์	และท่านหลวงปู่มั่น	ประดิษฐานอยู่



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

æ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
213

‡¡√ÿ»ææ√–Õ“®“√¬å‡ “√å
‡®â“Õ“«“ «—¥∫Ÿ√æ“√“¡ §≥–»‘…¬“πÿ»‘…¬å ∑”‡ªìπ‡¡√ÿºâ“¢“« ≈—∫¥”μ—ÈßÕ¬Ÿà∫π¿Ÿ‡¢“®”≈Õß
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ปฏิปทาของ

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าวถึงปฏิปทาของพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล  

ไว้ในหนังสือ “ฐานิยตฺเถรวตฺถุ” ว่าดังน้ี :

หลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้
อาศัยอยู่ตามถำ้าบ้าง ตามโคนต้นไม้บ้าง

 พ็ระบุ้รพ็าจารย์ของเรา เราถ้ือว�าพ็ระอาจารย์เสาร์ กุนฺตส้โล เป็็นพ็ระอาจารย์ 

องคุ์แรกุ และเป็็นผู้้�นำาหม้�คุณะล้กุศิษย์ล้กุหา ออกุเดีินธุดีงคุกุรรมฐาน ชอบุพ็ักุพ็ิงอย้�ตาม 

ป็่าตามที่้�วิเวกุ อาศัยอย้�ตามถ้ำ�าบุ�าง ตามโคุนต�นไม�บุ�าง และที่�านอาจารย์มั�นกุ็เป็็นอ้กุที่�าน 

หน่�งซึ่่�งเป็็นล้กุศิษย์พ็ระอาจารย์เสาร์ หลวงพ็�อสิงห์ ขนฺตยาคุโม กุ็เป็็นล้กุศิษย์ของที่�าน 

อาจารย์มั�น โดียเฉุพ็าะอย�างยิ�งพ็ระอาจารย์สิงห์เป็ร้ยบุเสมือนหน่�งว�าเป็็นเสนาธิกุารใหญ� 

ของกุองที่ัพ็ธรรม ไดี�นำาหม้�คุณะออกุเดีินธุดีงคุ์ไป็ตามราวป็่าตามเขา อย้�อัพ็โภกุาส อย้� 

ตามโคุนต�นไม� อาศัยอย้�ตามถ้ำ�า พ็ักุพ็ิงอาศัยอย้�ในราวป็่าห�างจากุหม้�บุ�านป็ระมาณ ๕๐๐ 

เมตร กุารธุดีงคุ์ของพ็ระอาจารย์เสาร์ พ็ระอาจารย์มั�น พ็ระอาจารย์สิงห์จะไม�นิยมที่้�จะไป็ 

ป็่กุกุลดีอย้�ตามละแวกุบุ�าน ตามสนามหญ�า หรือตามบุริเวณโรงเร้ยน หรือใกุล� ๆ กุับุ 

ถ้นนหนที่างในที่้�ซึ่่�งเป็็นที่้�ชุมนุมชน ที่�านจะออกุแสวงหาวิเวกุในราวป็่าห�างไกุลกุันจริง ๆ

 บุางที่้ไป็อย้�ในป็่าเขาที่้�ไกุล ตื�นเช�าเดีินจากุที่้�พ็ักุลงมาส้�หม้�บุ�านเพ็ื�อบุิณฑบุาต 

เสร็จแล�ว กุลับุไป็ถ้่งที่้�พ็ักุเป็็นเวลา ๑๑.๐๐ น. หรือ ๕ โมง กุ็ม้ อันน้�คุือหลักุกุารป็ฏิิบุัติ 

ของพ็ระธุดีงคุกุรรมฐานในสายพ็ระอาจารย์มั�น พ็ระอาจารย์เสาร์ ซึ่่�งบุางที่้อาจจะผู้ิดีแผู้กุ 

จากุพ็ระธุดีงคุ์ในสมัยป็่จจุบุัน ซึ่่�งไป็ป็่กุกุลดีอย้�ตามสนามหญ�า หรือตามสถ้าน้รถ้ไฟ ตาม 

บุริเวณโรงเร้ยน หรือศาลเจ�าต�าง ๆ พ็ระอาจารย์เสาร์ พ็ระอาจารย์มั�น พ็ระอาจารย์สิงห์  

ไม�นิยมที่ำาเช�นนั�น ไป็ธุดีงคุ์กุ็ต�องไป็ป็่ากุันจริง ๆ ที่้�ใดีซึ่่�งม้อันตรายที่�านกุ็ยิ�งไป็เพ็ื�อเป็็น
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กุารที่ดีสอบุคุวามสามารถ้ของตัวเอง และเป็็นกุารฝึ่กุฝ่นล้กุศิษย์ล้กุหาให�ม้คุวามกุล�าหาญ 

เผู้ชิญต�อภัยของช้วิต ตะล�อมจิตให�ย่ดีมั�นในคุุณพ็ระพุ็ที่ธ พ็ระธรรม พ็ระสงฆ์์ อย�างแน�วแน�

 เมื�อไป็ในสถ้านท้ี่�ท้ี่�คิุดีว�าม้อันตราย ไป็อย้�ในท้ี่�ห�างไกุลพ้็�น�อง เพื็�อนฝ้่งสหธรรมิกุ 

ก็ุไป็อย้�บุริเวณท้ี่�ห�าง ๆ  กัุน ในเมื�อจิตใจเกิุดีคุวามหวาดีกุลัวภัยข่�นมา จิตใจก็ุวิ�งเข�าส้�พ็ระพุ็ที่ธ 

พ็ระธรรม พ็ระสงฆ์์ ย่ดีเอา พ็ระพุ็ที่ธ พ็ระธรรม พ็ระสงฆ์์ เป็็นสรณะอย�างเหน้ยวแน�น เพ็ราะ 

ในขณะนั�นไม�ม้ใคุรอ้กุแล�วท้ี่�จะเป็็นเพื็�อนตาย ดัีงนั�น ที่�านจ่งม้อุบุายให�ไป็ฝึ่กุฝ่นอบุรมตัวเอง 

ฝึ่กุฝ่นอบุรมบุรรดีาล้กุศิษย์ล้กุหา ผู้้�ติดีตามในสถ้านท้ี่�วิเวกุห�างไกุลเต็มไป็ดี�วยภัยอันตราย 

เพื็�อให�ล้กุศิษย์ล้กุหาม้คุวามกุล�าหาญชาญชัย ในกุารท้ี่�จะเส้ยสละเพื็�อบุ้ชาพ็ระพุ็ที่ธ พ็ระ 

ธรรม พ็ระสงฆ์์เพื็�อบุ้ชาพ็ระรัตนตรัยอย�างแที่�จริง กุารฝึ่กุฝ่นอบุรม หรือกุารอบุรมสั�งสอนของ 

คุร้บุาอาจารย์ดัีงกุล�าวนั�น ที่�านย่ดีหลักุท้ี่�จะพ่็งให�ล้กุศิษย์ป็ฏิิบัุติเป็็นกิุจวัตรป็ระจำาวัน ดัีงน้�

 ที่�านจะสอนให�พ็วกุเราป็ระกุอบุคุวามเพ้็ยรดัีงกุล�าวตั�งแต�หัวคุำ�า จนกุระทัี่�งเวลา

 ๔ ทุี่�ม พ็อถ่้ง ๔ ทุี่�มแล�วก็ุจำาวัดีพั็กุผู้�อนตามอัธยาศัย พ็อถ่้งต้ ๓  ที่�านก็ุเตือนให�ลุกุข่�นมา 

บุำาเพ็็ญเพ้็ยร เดิีนจงกุรม นั�งสมาธิภาวนา หรือที่ำาวัตรสวดีมนต์ก็ุตามท้ี่�จะถ้นัดี แต�หลักุท้ี่� 

ที่�านย่ดีเป็็นหลักุท้ี่�แน�นอนท้ี่�สุดีก็ุคืุอว�า ในเบืุ�องต�นที่�านจะสอนให�ล้กุศิษย์หัดีนอน ๔ ทุี่�ม ตื�นต้

 ๓ ในขณะท้ี่�ยังไม�ไดี�นอน หรือตื�นข่�นมาแล�วก็ุที่ำากิุจวัตร ม้กุารสวดีมนต์ไหว�พ็ระเดิีนจงกุรม 

นั�งสมาธิภาวนา ที่�านก็ุจะสอนให�ที่ำาอย�างน้� อันน้�เป็็นหลักุสำาคัุญท้ี่�ที่�านจะร้บุเร�งอบุรม 

สั�งสอน และฝึ่กุล้กุศิษย์ให�ที่ำาให�ไดี� ถ้�าหากุยังที่ำาไม�ไดี�ที่�านก็ุยังไม�อบุรมสั�งสอนธรรมะส�วน 

ท้ี่�ละเอ้ยดีข่�นไป็ เพ็ราะอันน้�เป็็นกุารฝึ่กุหัดีตัดีนิสัยให�ม้ระเบุ้ยบุ นอนก็ุม้ระเบุ้ยบุ ตื�นก็ุม้ 

ระเบุ้ยบุ กุารฉัุนก็ุต�องม้ระเบุ้ยบุ คืุอ ฉัุนหนเด้ียวเป็็นวัตร ฉัุนในบุาตรเป็็นวัตร บิุณฑบุาตฉัุน 

เป็็นวัตร อันน้�เป็็นข�อวัตรท้ี่�ที่�านถื้อเคุร�งนักุ โดียเฉุพ็าะอย�างยิ�งข�อฉัุนในบุาตร ฉัุนหนเด้ียว 

อันน้�ที่�านย่ดีเป็็นหัวใจหลักุของกุารป็ฏิิบัุติกุรรมฐานเลยท้ี่เด้ียว
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หลักสมถวิปัสสนาของพระอาจารย์เสาร์
พิจารณากายแยกออกเป็นธาตุ ๔ ดิน-นำ้า-ลม-ไฟ

 หลักุกุารสอนที่�านกุ็สอนในหลักุของสมถ้วิป็่สสนา ดีังที่้�เราเคุยไดี�ยินไดี�ฟ่งกุัน 

มาแล�วนั�น แต�ที่�านจะเน�นหนักุในกุารสอนให�เจริญพ็ุที่ธคุุณเป็็นส�วนใหญ� เมื�อเจริญพ็ุที่ธ 

คุุณจนคุล�องตัวจนชำานิชำานาญแล�ว กุ็สอนให�พ็ิจารณากุายคุตาสติ เมื�อสอนให�พ็ิจารณา 

กุายคุตาสติ พ็ิจารณาอสุภกุรรมฐาน จนคุล�องตัวจนชำานิชำานาญแล�ว กุ็สอนให�พ็ิจารณา 

ธาตุกุรรมฐาน ให�พ็ิจารณากุายแยกุออกุเป็็นธาตุ ๔ ดีิน นำ�า ลม ไฟ แล�วกุ็พ็ยายาม 

พ็ิจารณาว�าในร�างกุายของเราน้�ไม�ม้อะไร ม้แคุ�ธาตุ ๔ ดีิน นำ�า ลม ไฟ ป็ระชุมกุันอย้�เที่�านั�น 

หา สัตว์ บุุคุคุล ตัวตน เรา เขา ไม�ม้ ในเมื�อฝ่ึกุฝ่นอบุรมให�พ็ิจารณาจนคุล�องตัว จิตกุ็จะมอง 

เห็นสิ�งที่้�ไม�ม้ตัวตน คุือเห็นว�าร�างกุายน้� ไม�ใช�ตัว เป็็นอนัตตาที่ั�งนั�น จะม้ตัวม้ตนในเมื�อ 

แยกุออกุไป็แล�ว มันกุ็ม้แคุ�ธาตุ ๔ ดีิน นำ�า ลม ไฟ ม้ป็ฏิิสนธิจิต ป็ฏิิสนธิวิญญาณมาย่ดีคุรอง 

อย้�ในร�างอันน้� เราจ่งสมมุติบุัญญัติว�า สัตว์ บุุคุคุล ตัวตน เรา เขา

 อันน้�เป็็นแนวกุารสอนของพ็ระอาจารย์เสาร์ พ็ระอาจารย์มั�น และพ็ระอาจารย์สิงห์ 

กุารพ็ิจารณาเพ็้ยงแคุ�ว�า พ็ิจารณากุายคุตาสติ พ็ิจารณาธาตุกุรรมฐานกุ็ดี้ ตามหลักุ 

วิชากุารที่�านว�า เป็็นอารมณ์ของสมถ้กุรรมฐาน แต�ที่�านกุ็ยำ�าให�พ็ิจารณาอย้�ที่้�กุายคุตาสติ 

กุรรมฐานกุับุธาตุกุรรมฐานน้�เป็็นส�วนใหญ� ที่้�ที่�านยำ�า ๆ ให�พ็ิจารณาอย�างน้� กุ็เพ็ราะว�า 

ที่ำาให�ภ้มิจิตภ้มิใจของนักุป็ฏิิบุัติกุ�าวข่�นส้�ภ้มิแห�งวิป็่สสนาไดี�เร็ว โดียเฉุพ็าะอย�างยิ�งกุาร 

พ็ิจารณากุายคุตาสติ แยกุ ผู้ม ขน เล็บุ ฟ่น หนัง เนื�อ เอ็น กุระดี้กุ เป็็นต�น

เล่าเรื่องภาวนาให้พระอาจารย์เสาร์ฟัง
ท่านบอกว่า เร่งเข้า ๆๆ

 เมื�อหลวงพ็�อไป็เล�าเรื�องภาวนาให�ที่�านฟ่ง ถ้�าสิ�งใดีที่้�มันถ้้กุต�อง ที่�านบุอกุว�า 

เร�งเข�า ๆๆ แล�วจะไม�อธิบุาย แต�ถ้�าหากุว�ามันไม�ถ้้กุต�อง เช�น อย�างใคุรที่ำาสมาธิภาวนามา
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แล�วมันคุล�าย ๆ กุับุว�า พ็อจิตสว�างร้�เห็นนิมิตข่�นมาแล�วกุ็น�อมเอานิมิตเข�ามา พ็อนิมิต 

เข�ามาถ้่งตัวถ้่งใจแล�ว มันร้�ส่กุว�าอ่ดีอัดีใจเหมือนหัวใจถ้้กุบุ้บุแล�ว สมาธิที่้�สว�างกุ็มืดีไป็เลย 

อันน้�ที่�านบุอกุว�าอย�าที่ำาอย�างนั�นมันไม�ถ้้กุต�อง เมื�อเกุิดีนิมิตข่�นมา ถ้�าหากุที่�านไป็เล�าให� 

อาจารย์องค์ุใดีฟ่ง ถ้�าที่�านแนะนำาว�าให�น�อมให�เอานิมิตนั�นเข�ามาหาตัว อันน้�เป็็นกุารสอนผิู้ดี 

แต�ถ้�าว�าที่�านผู้้�ใดีพ็อไป็บุอกุว�า ภาวนาเห็นนิมิตที่�านแนะนำาให�กุำาหนดีร้�จิตเฉุยอย้� คุล�าย ๆ  

กุับุว�าไม�สนใจกุับุนิมิตนั�น แล�วนิมิตนั�นจะแสดีงป็ฏิิกุิริยาเป็ล้�ยนแป็ลงไป็ในแง�ต�าง ๆ เมื�อ 

เราม้สติสัมป็ชัญญะดี้ ม้สมาธิมั�นคุง เราจะอาศัยคุวามเป็ล้�ยนแป็ลงของมโนภาพ็อันเป็็น 

ของนิมิตนั�น เป็็นเคุรื�องเตือนใจให�เราร้�ว�าทีุ่กุสิ�งทีุ่กุอย�างมันไม�เที่้�ยง เป็็นทีุ่กุข์ เป็็นอนัตตา 

นิมิตที่้�เป็ล้�ยนแป็ลงเป็็นป็ฏิิภาคุนิมิต ถ้�าหากุว�านิมิตที่้�ป็รากุฏิแล�วมันหยุดีนิ�ง ไม�ไหวติง 

ไม�ม้กุารเป็ล้�ยนแป็ลงใดี ๆ บุางที่้สมาธิของเรามันแน�วแน� คุวามที่รงจำามันฝ่่งล่กุลงไป็ใน 

ส�วนล่กุของจิตไป็ถ้่งจิตใต�สำาน่กุ เมื�อออกุจากุที่้�นั�งสมาธิมาแล�ว เราไม�ไดี�น่กุถ้่งเหมือนกุับุ 

คุล�าย ๆ  มองเห็นนิมิตนั�นอย้� น่กุถ้่งมันกุ็เห็น ไม�น่กุถ้่งมันกุ็เห็น มันติดีตาติดีใจอย้�อย�างนั�น 

อันน้�เร้ยกุว�า อุคุคุหนิมิต

 ว�ากัุนง�าย ๆ ถ้�าจิตของเรามองเพ็�งอย้�ท้ี่�ภาพ็หน่�ง เป็็นอุคุคุหนิมิต ถ้�าจิตเพ็�งร้�คุวาม 

เป็ล้�ยนแป็ลงของนิมิตนั�นเป็็นป็ฏิิภาคุนิมิต อุคุคุหนิมิตเป็็นสมาธิขั�นสมถ้กุรรมฐานแต�ป็ฏิิภาคุ 

นิมิตนั�นเป็็นสมาธิขั�นวิป็่สสนา เพ็ราะจิตกุำาหนดีร้�คุวามเป็ล้�ยนแป็ลง อันน้�ถ้�าหากุว�าใคุร 

ภาวนาไดี�นิมิตอย�างน้� ไป็เล�าให�ที่�านพ็ระอาจารย์เสาร์ฟ่งที่�านจะบุอกุว�า เอ�อ! ดี้แล�ว เร�ง 

เข�า ๆๆ แต�ถ้�าใคุรบุอกุว�า ในเมื�อเห็นนิมิตแล�ว ผู้ม หรือดิีฉัุนน�อมเข�ามาในจิตในใจ แต�ที่ำาไม 

เมื�อนิมิตเข�ามาถ้่งจิตถ้่งใจแล�ว จิตที่้�สว�างไสวป็ลอดีโป็ร�ง ร้� ตื�น เบุิกุบุาน มันมืดีมิดีลงไป็ 

แล�วเหมือนกุับุหัวใจถ้้กุบุ้บุ หลังจากุนั�น จิตของเราไม�เป็็นตัวของตัวคุล�าย ๆ กุับุว�าอำานาจ 

สิ�งที่้�เข�ามานั�นมันคุรอบุไป็หมดี ถ้�าไป็เล�าให�ฟ่งอย�างน้� ที่�านจะบุอกุว�าที่ำาอย�างนั�นมันไม� 

ถ้้กุต�อง เมื�อเห็นนิมิตแล�วให�กุำาหนดีร้�เฉุย ๆ  อย�าน�อมเข�ามา ถ้�าน�อมเข�ามาแล�ว นิมิตเข�ามา 

ในตัวมันจะกุลายเป็็นกุารที่รงวิญญาณ อันน้�เป็็นเคุล็ดีลับุในกุารป็ฏิิบัุติ เพ็ราะฉุะนั�น ถ้�าผู้้�ใดี 

แนะนำาเราว�า ที่ำาสมาธิแล�วให�น�อมจิตไป็รับุเอาอำานาจเบืุ�องบุน หรือเห็นนิมิต แล�วให�น�อม

เข�ามาในตัว อันน้�อย�าไป็เอา มันไม�ถ้้กุต�อง ในสายพ็ระอาจารย์เสาร์น้� ที่�านสอนให� 

ภาวนาพ็ุที่โธ
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ทำาไมพระอาจารย์เสาร์สอนภาวนาพุทโธ

เพราะพุทโธเป็นกริยาของใจ

 หลวงพ็�อก็ุเลยแอบุถ้ามที่�านว�าที่ำาไมจ่งต�องภาวนา พุ็ที่โธ ที่�านก็ุอธิบุายให�ฟ่งว�า 

ที่้�ให�ภาวนาพุ็ที่โธนั�น เพ็ราะพุ็ที่โธ เป็็นกุริยาของใจ ถ้�าเราเข้ยนเป็็นตัวหนังสือเราจะเข้ยน 

พ็-พ็าน-สระอุ-ที่-ที่หาร สะกุดี สระ โอ ตัว ธ-ธง อ�านว�า พ็ุที่โธ อันน้�เป็็นเพ็้ยงแต�คุำาพ็้ดี 

เป็็นชื�อของคุุณธรรมชนิดีหน่�ง ซึ่่�งเมื�อจิตภาวนาพ็ุที่โธแล�วมันสงบุว้บุลงไป็ นิ�ง สว�าง ร้� 

ตื�น เบุิกุบุาน พ็อหลังจากุนั�นคุำาว�า พ็ุที่โธ มันกุ็หายไป็แล�ว ที่ำาไมมันจ่งหายไป็ เพ็ราะจิต 

มันถ้่งพ็ุที่โธแล�ว จิตกุลายเป็็นจิตพ็ุที่ธะ ผู้้�ร้� ผู้้�ตื�น ผู้้�เบุิกุบุาน เป็็นคุุณธรรมที่้�ที่ำาจิตให�เป็็น 

พ็ุที่ธะ เกุิดีข่�นในจิตของที่�านผู้้�ภาวนา พ็อหลังจากุนั�นจิตของเราจะหยุดีน่กุคุำาว�าพ็ุที่โธ 

แล�วกุ็ไป็นิ�ง ร้� ตื�น เบุิกุบุาน สว�างไสว กุายเบุา จิตเบุา กุายสงบุ จิตสงบุ ยังแถ้มม้ป็ิติ 

ม้คุวามสุขอย�างบุอกุไม�ถ้้กุ อันน้�มันเป็็นพ็ุที่ธ พ็ุที่โธ โดียธรรมชาติเกุิดีข่�นที่้�จิตแล�ว พ็ุที่โธ 

แป็ลว�า ผู้้�ร้� ผู้้�ตื�น ผู้้�เบุิกุบุาน เป็็นกุิริยาของจิตมันใกุล�กุับุคุวามจริงแล�วที่ำาไมเราจ่งมาพ็รำ�า 

บุ�น พ็ุที่โธ ๆ ๆ ในขณะที่้�จิตเราไม�เป็็นเช�นนั�น ที่้�เราต�องมาบุ�นว�าพ็ุที่โธ นั�นกุ็เพ็ราะว�า 

เราต�องกุารจะพ็บุพ็ุที่โธ ในขณะที่้�พ็ุที่โธยังไม�เกุิดีข่�นกุับุจิตน้� เรากุ็ต�องที่�อง พ็ุที่โธ ๆ ๆ ๆ 

เหมือนกุับุว�าเราต�องกุารจะพ็บุเพ็ื�อนคุนใดีคุนหน่�ง เมื�อเรามองไป็เห็นเขา หรือเขายังไม� 

มาหาเรา เรากุ็เร้ยกุชื�อเขา ที่้น้�ในเมื�อเขามาพ็บุเราแล�ว เราไดี�พ็้ดีจาสนที่นากุันแล�ว กุ็ไม� 

จำาเป็็นจะต�องไป็เร้ยกุชื�อเขาอ้กุ ถ้�าขืนเร้ยกุชำ�า ๆ เขาจะหาว�าเรารำ�าไร ป็ระเด้ี�ยวเขาดี�าเอา

 ที่้น้�ในที่ำานองเดี้ยวกุันในเมื�อเร้ยกุ พ็ุที่โธ ๆ ๆ เข�ามาในจิตของเรา เมื�อจิตของ 

เราไดี�เกุิดีเป็็นพ็ุที่โธเอง คุือ ผู้้�ร้� ผู้้�ตื�น ผู้้�เบุิกุบุาน จิตของเรากุ็หยุดีเร้ยกุเอง ที่้น้�ถ้�าหากุว�า 

เราม้คุวามร้�ส่กุอันหน่�งแที่รกุข่�นมา เราคุวรจะน่กุถ้่งพ็ุที่โธอ้กุ พ็อเราน่กุข่�นมาอย�างน้� 

สมาธิของเราจะถ้อนที่ันที่้ แล�วกุิริยาที่้�จิตมันร้� ตื�น เบุิกุบุาน จะหายไป็ เพ็ราะสมาธิถ้อน

 ที่้น้�ตามแนวที่างของคุร้บุาอาจารย์ที่้�ที่�านแนะนำาพ็รำ�าสอน ที่�านจ่งให�คุำาแนะนำา 

ว�า เมื�อเราภาวนาพ็ุที่โธไป็ จิตสงบุว้บุลงนิ�ง สว�าง ร้� ตื�น เบุิกุบุาน แต�ไม�ม้อะไรเกุิดีข่�น
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ที่�านที่้�ให�ป็ระคุองจิตให�อย้�ในสภาพ็ป็กุติอย�างนั�น ถ้�าเราสามารถ้ป็ระคุองจิตให�อย้�ใน 

สภาพ็อย�างนั�นไดี�ตลอดีไป็ จิตของเราจะคุ�อยสงบุ ละเอ้ยดี ๆ ๆ ลงไป็ ในช�วงเหตุกุารณ์ 

ต�าง ๆ มันจะเกุิดีข่�น ถ้�าจิตส�งกุระแสออกุนอกุเกุิดีมโนภาพ็ ถ้�าวิ�งเข�ามาข�างในจะเห็น 

อวัยวะภายในร�างกุายที่ั�วหมดี ตับุ ไต ไส� พ็ุง เห็นหมดี แล�วเราจะร้�ส่กุว�ากุายของ 

เราน้�เหมือนกุับุแกุ�วโหร�ง ดีวงจิตที่้�สงบุ สว�างเหมือนกุับุดีวงไฟที่้�เราจุดีไว�ในพ็ลบุคุรอบุ 

แล�วสามารถ้เป็ล�งรัศม้สว�างออกุมารอบุ ๆ จนกุว�าจิตจะสงบุละเอ้ยดีลงไป็ จนกุระที่ั�งว�า 

กุายหายไป็แล�วจ่งจะเหลือแคุ�จิตสว�างไสวอย้�ดีวงเดี้ยวร�างกุายตัวตนหายหมดี ถ้�าหากุจิต 

ดีวงน้�ม้สมรรถ้ภาพ็พ็อท้ี่�จะเกิุดีคุวามร้�คุวามเห็นอะไรไดี� จิตจะย�อนกุายลงมาเบืุ�องล�าง เห็น 

ร�างกุายตัวเองนอนตายเหย้ยดียาวอย้�ข่�นอืดีเน�าเป็้�อยผูุ้พ็ังสลายตัวไป็

 ฉุะนั�น คุำาว�า พ็ุที่โธ ๆ ๆ น้�มันไม�ไดี�ติดีตามไป็กุับุสมาธิ พ็อจิตสงบุเป็็นสมาธิ 

แล�วมันที่ิ�งที่ันที่้ ที่ิ�งแล�วมันกุ็ไดี�แต�สงบุนิ�ง แต�อนุสติ ๒ คุือ กุายคุตานุสติ อานาป็านสติ 

ถ้�าตามหลักุวิชากุารที่�านว�า ไดี�ที่ั�งสมถ้ะ ที่ั�งวิป็่สสนา ที่้น้�ถ้�าเราภาวนาพ็ุที่โธ เมื�อจิตสงบุนิ�ง 

สว�าง ร้� ตื�น เบุิกุบุาน ถ้�ามันเพ็�งออกุไป็ข�างนอกุไป็เห็นภาพ็นิมิต ถ้�าหากุว�านิมิตนิ�งไม�ม ้

กุารเป็ล้�ยนแป็ลงกุ็เป็็นสมถ้กุรรมฐาน ถ้�าหากุนิมิตเป็ล้�ยนแป็ลงกุ็เป็็นวิป็่สสนากุรรมฐาน 

ที่้น้�ถ้�าหากุจิตที่ิ�งพ็ุที่โธ แล�วจิตอย้�นิ�งสว�าง จิตวิ�งเข�ามาข�างใน มาร้�เห็นภายในกุาย ร้� 

อากุาร ๓๒ ร้�คุวามเป็ล้�ยนแป็ลงของร�างกุาย ซึ่่�งร�างกุายป็กุติแล�วมันตายเน�าเป็้�อยผูุ้พ็ัง 

สลายตัวไป็ มันเข�าไป็กุำาหนดีร้�คุวามเป็ล้�ยนแป็ลงของร�างกุาย ซึ่่�งร�างกุายป็กุติแล�วมัน 

ตายเน�าเป็้�อยผูุ้พ็ังสลายไป็ มันเข�าไป็กุำาหนดีร้�คุวามเป็ล้�ยนแป็ลงของสภาวะ คุือกุายกุับุ 

จิตมันกุ็เป็็นวิป็่สสนากุรรมฐาน มันกุ็คุลุกุเคุล�าอย้�ในอันเดี้ยวกุันนั�นแหละ

 แล�วอ้กุป็ระกุารหน่�ง โดียเฉุพ็าะอย�างยิ�งเราจะเคุยไดี�ยินไดี�ฟ่งว�าสมาธิขั�นสมถ้ะ 

มันไม�เกุิดีภ้มิคุวามร้� อันน้�กุ็เข�าใจผู้ิดี คุวามร้�แจ�งเห็นจริง เราจะร้�ชัดีเจนในสมาธิขั�นสมถ้ะ 

เพ็ราะสมาธิขั�นสมถ้ะน้�มันเป็็นสมาธิที่้�อย้�ในญานมันเกุิดีอภิญญา  คุวามร้�ยิ�งเห็นจริง แต� 

คุวามร้�เห็นทีุ่กุสิ�งทีุ่กุอย�างในขณะที่้�จิตอย้�ในสมาธิขั�นสมถ้ะ มันจะร้�เห็นแบุบุชนิดีไม�ม้ 

ภาษาที่้�จะพ็้ดีว�าอะไรเป็็นอะไร สักุแต�ว�าร้� สักุแต�ว�าเห็น เช�น มองเห็นกุารตาย ตายแล�ว 

มันกุ็ไม�ว�า เน�าแล�วมันกุ็ไม�ว�า ผูุ้พ็ังสลายตัวไป็แล�วมันกุ็ไม�ว�า ในขณะที่้�มันร้�อย้�นั�น แต�เมื�อ 
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มันถ้อนออกุมาแล�วยังเหลือแต�คุวามที่รงจำา จิตจ่งจะมาอธิบุายให�ตัวเองฟ่งเพื็�อคุวามเข�าใจ 

ที่้หลังเร้ยกุว�า เจริญวิป็่สสนา

 ออกุเป็็นส�วน ๆ เราจะมองเห็นว�าในกุายของเราน้�กุ็ไม�ใช�ตัว ไม�ใช�คุน มันเป็็น 

แต�เพ็้ยง ผู้ม ขน เล็บุ ฟ่น หนัง เนื�อ เอ็น กุระดี้กุ เที่�านั�น ถ้�าว�ากุายน้�เป็็นตัวเป็็นตน ที่ำาไม 

จ่งจะเร้ยกุว�า ขน ที่ำาไมจ่งจะเร้ยกุว�า เล็บุ ว�าฟ่น ว�าเนื�อ ว�าเอ็น ว�ากุระดี้กุ ในเมื�อแยกุ 

ออกุไป็เร้ยกุอย�างนั�นแล�ว มันกุ็ไม�ม้สัตว์บุุคุคุลตัวตนเราเขา นอกุจากุนั�นกุ็จะมองเห็น 

อสุภกุรรมฐาน เห็นว�าร�างกุายน้�เต็มไป็ดี�วยของป็ฏิิกุ้ลน�าเกุล้ยดีโสโคุรกุน�าเบุื�อหน�าย ไม� 

น�าย่ดีมั�นถ้ือว�าเป็็นอัตตาตัวตน แล�วพ็ิจารณาบุ�อย ๆ พ็ิจารณาเนือง ๆ จนกุระที่ั�งจิต 

เกุิดีคุวามสงบุ สงบุแล�วจิตจะป็ฏิิวัติตัวไป็ส้�กุารพ็ิจารณาโดียอัตโนมัติ ผู้้�ภาวนากุ็เริ�มจะร้� 

แจ�งเห็นจริงในคุวามเป็็นจริงของร�างกุายอันน้� โดียเฉุพ็าะอย�างยิ�งกุารพ็ิจารณาธาตุ ๔ ดีิน 

นำ�า ลม ไฟ พ็ิจารณากุายแยกุออกุเป็็นส�วน ๆ ส�วนน้�เป็็นดีิน ส�วนน้�เป็็นนำ�า ส�วนน้�เป็็นลม 

ส�วนน้�เป็็นไฟ เรากุ็จะมองเห็นว�าร�างกุายน้�สักุแต�ว�าเป็็นดีิน เป็็นนำ�า เป็็นลม เป็็นไฟ สัตว์ 

บุุคุคุล ตัวตน เรา เขา ไม�ม้ กุ็ที่ำาให�จิตของเรามองเห็นอนัตตาไดี�เร็วข่�น เพ็ราะฉุะนั�นกุาร 

เจริญกุายคุตาสติกุ็ดี้ กุารเจริญธาตุกุรรมฐานกุ็ดี้ จ่งเป็็นแนวที่างให�จิตดีำาเนินกุ�าวข่�นส้�ภ้มิ 

แห�งวิป็่สสนาไดี�

 และอ้กุอันหน่�งอานาป็านสติ ที่�านกุ็ย่ดีเป็็นหลักุกุารสอน โดียเฉุพ็าะอย�างยิ�ง 

กุรรมฐานอานาป็านสติกุารกุำาหนดีพ็ิจารณากุำาหนดีลมหายใจนั�น จะไป็แที่รกุอย้�ทีุ่กุ 

กุรรมฐาน จะบุริกุรรมภาวนากุ็ดี้ จะพ็ิจารณากุ็ดี้ ในเมื�อจิตสงบุลงไป็ ป็ล�อยวางอารมณ์ที่้� 

พิ็จารณาแล�ว ส�วนใหญ�จิตจะไป็ร้�อย้�ท้ี่�ลมหายใจเข�าออกุ ในเมื�อจิตตามร้�ลมหายใจเข�าออกุ 

กุำาหนดีร้�ลมหายใจเข�าออกุอย้�เป็็นป็กุติ จิตเอาลมหายใจเป็็นสิ�งร้� สติเอาลมหายใจเป็็น 

สิ�งระล่กุ ลมหายใจเข�าออกุเป็็นไป็ตามป็กุติของร�างกุาย เมื�อสติไป็จับุอย้�ที่้�ลมหายใจ ลม 

หายใจกุ็เป็็นฐานที่้�ตั�งของสติ ลมหายใจเป็็นสิ�งที่้�เกุ้�ยวเนื�องดี�วยกุาย สติไป็กุำาหนดีร้�อย้�ที่้� 

ลมหายใจเข�าออกุ จดีจ�ออย้�ที่้�ตรงนั�นวิตกุถ้่งลมหายใจ ม้สติร้�พ็ร�อมอย้�ในขณะนั�น จิตกุ็ม้ 

วิตกุวิจารอย้�กุับุลมหายใจ เมื�อจิตสงบุลงไป็ ลมหายใจกุ็คุ�อยละเอ้ยดี ๆ ลงไป็เรื�อย ๆ 

จนกุระที่ั�งในที่้�สุดีลมหายใจกุ็หายขาดีไป็ เมื�อลมหายใจหายขาดีไป็จากุคุวามร้�ส่กุ ร�างกุาย 



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล๒๓๙

ที่้�ป็รากุฏิว�าม้อย้�กุ็พ็ลอยหายไป็ดี�วย ในเมื�อเป็็นเช�นนั�น ถ้�าหากุว�าลมหายใจยังไม�หาย 

ขาดีไป็กุายกุ็ยังป็รากุฏิอย้� เมื�อจิตตามลมหายใจเข�าไป็ข�างใน จิตจะไป็สงบุนิ�งอย้�ในที่�าม 

กุลางของกุาย แล�วก็ุแผู้�รัศม้ออกุมาร้�ทัี่�วทัี่�งกุาย จิตสามารถ้ท้ี่�จะมองเห็นอวัยะต�าง ๆ  ภายใน 

ร�างกุายไดี�หมดีที่ั�งตัว เพ็ราะลมย�อมวิ�งเข�าไป็ที่้�ส�วนต�าง ๆ ของร�างกุาย ลมวิ�งไป็ถ้่งไหน 

จิตกุ็ร้�ไป็ถ้่งนั�น ตั�งแต�หัวจรดีเที่�า ตั�งแต�เที่�าจรดีหัว ตั�งแต�แขนซึ่�ายแขนขวา ขาขวาขาซึ่�าย 

เมื�อจิตตามลมหายใจเข�าไป็แล�วจิตจะร้�ที่ั�วกุายหมดี ในขณะใดีกุายยังป็รากุฏิอย้� จิตสงบุ 

อย้� สงบุนิ�ง ร้�สว�างอย้�ในกุาย วิตกุ วิจาร คุือจิตร้�อย้�ภายในกุาย สติกุ็ร้�พ็ร�อมอย้�ในกุายใน 

อันดีับุนั�นป็ิติและคุวามสุขย�อมบุังเกุิดีข่�น เมื�อป็ิติ และคุวามสุขบุังเกุิดีข่�น จิตกุ็เป็็นหน่�ง 

นิวรณ์ ๕ กุามฉุันที่ะ พ็ยาบุาที่ ถ้้นมิที่ธะ อุที่ธัจจกุุกุกุุจจะ วิจิกุิจฉุา กุ็หายไป็ จิตกุลายเป็็น 

สมถ้ะ ม้พ็ลังพ็อที่้�จะป็ราบุนิวรณ์ ๕ ให�สงบุระงับุไป็ ผู้้�ภาวนากุ็จะมองเห็นผู้ลป็ระโยชน์ 

ในกุารเจริญสมถ้กุรรมฐาน

พระอาจารย์เสาร์ทิพยจักษุ
กรรมฐานนี่ เครื่องรางของขลัง รูปเหรียญหมู่นี้ไม่มี

 ม้ผู้้�บุอกุว�าเคุยไดี�ฟ่งมาว�าหลวงป็้่ฝ่่�นดี้หมอเกุ�ง หลวงพ็�อแกุ�ว�า... ไม�ม้น�า... ไม� 

เคุยหรอกุ เหมือน ๆ กุับุม้พ็ระองคุ์หน่�งว�าพ็ระอาจารย์เสาร์ หลวงป็้่มั�น ไป็ตัดีเหล็กุไหลที่้� 

ถ้ำ�าสระบัุว ภ้เขาคุวาย มันไม�ตรงกัุบุคุวามจริงเลยแม�แต�นิดีหน่�ง พ็ระองค์ุนั�นชื�อพ็ระอาจารย์ 

จันที่ร์ เดี้�ยวน้�กุ็ยังม้ช้วิตอย้� เขาบุอกุว�าตั�งแต�เขาเป็็นเณรโน�นที่้น้�เหล็กุไหลมันเป็็นที่รัพ็ย์ 

ในดีินสินในนำ�าที่�านผู้้�เคุร�งต�อพ็ระธรรมวินัยที่�านจะไป็ที่ำาไดี�อย�างไร

 ขนาดีหลวงพ็�อเอาส้ผู้่�งใส�มาในย�ามน้�ที่�านยังว�าเอา ๆ  ยังงงยังกุะไกุ�ตาแตกุเลย... 

โอ๊ย! พ็ระอาจารย์น้�น�า คุ�นดี้ย�ามเราตั�งแต�เมื�อไร ตลับุส้ผู้่�งน้�ม้โยมเขาที่ำาให�ตั�งแต�เป็็นเณร 

อย้�บุ�านนอกุ เขาบุอกุว�าอันน้�จะไป็เร้ยนหนังสือ มันเร้ยนหนังสือดี้ กุ็เลยเอามา... พ็ระ 

อาจารย์เสาร์ดีุ จะมาภาวนาเอามรรคุผู้ลนิพ็พ็าน ยังเอาตลับุส้ผู้่�งในย�ามมาดี�วยมันจะไป็ 

ไดี�อย�างไร...ว�า หลวงป็้่น้�มาคุ�นย�ามเราตั�งแต�เมื�อไร พ็อตื�นเช�ามากุ็เอามัดีติดีกุ�อนอิฐป็าลง 

แม�นำ�าม้ลเลย... ไม�ม้หรอกุกุรรมฐานน้� เคุรื�องรางของขลัง ร้ป็เหร้ยญหม้�น้�ไม�ม้



ภาคผนวก



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

วัดดอนธาตุ

	 วัดดอนธาตุ	 หรือวัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา	 เป็นวัดป่าอรัญวาสี

สังกัดนิกายเถรวาท	 คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย	 ก่อต้ังวัดเม่ือปี	 พ.ศ.	 2481	 โดยพระครูวิเวกพุทธกิจ	 

(เสาร์	กนฺตสีโล)	และพระอาจารย์ดี	ฉินฺโน	ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามประกาศในราชกิจจานุ- 

เบกษา	เล่ม	99	ตอนท่ี	143	วันท่ี	6	ตุลาคม	พ.ศ.	2525	วัดต้ังอยู่บนเกาะดอนธาตุกลางลำาแม่นำ้ามูล	

บ้านทรายมูล	 ตำาบลทรายมูล	 อำาเภอพิบูลมังสาหาร	 จังหวัดอุบลราชธานี	 มีเน้ือท่ีประมาณ	 130	 ไร่	

ห่างจากตัวอำาเภอพิบูลมังสาหาร	ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	2222	พิบูลฯ-โขงเจียม	ประมาณ

	6	กิโลเมตร

	 ชื่อสามัญ	 :	 	วัดดอนธาตุ,	วัดเกาะดอนธาตุ,	วัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจ

ศาสนา

	 ที่ตั้ง		 :		 	เกาะดอนธาตุ	บ้านทรายมูล	ตำาบลทรายมูล	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	 

จังหวัดอุบลราชธานี	ประเทศไทย	34110

	 ประเภท		 :		 วัดป่าฝ่ายอรัญวาสี

	 นิกาย		 :		 เถรวาท	ธรรมยุติกนิกาย

	 ผู้ก่อตั้ง		 :		 หลวงปู่เสาร์	กนฺตสีโล	และ	พระอาจารย์ดี	ฉินฺโน

๒๔๑



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

ประวัติวัดดอนธาตุ

	 วัดดอนธาตุ	 หรือวัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา	 เดิมเป็นเกาะกลาง 

ลำาแม่นำ้ามูล	 ชาวบ้านเรียกว่า	 เกาะดอนธาตุ	 ต้ังอยู่พ้ืนท่ีระหว่างบ้านทรายมูล	 ตำาบลทรายมูล	 และ

บ้านคันไร่	 ตำาบลคันไร่	 อำาเภอพิบูลมังสาหาร	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นเกาะกลางลำาแม่นำ้ามูลท่ีมี

สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์	มีต้นไม้ใหญ่ข้ึนปกคลุมหนาแน่นตามธรรมชาติ

	 ปี	 พ.ศ.	 2481	 หลวงปู่เสาร์	 กนฺตสีโล	 พระอาจารย์ดี	 ฉินฺโน	 และคณะศิษย์ชาวอำาเภอ

พิบูลมังสาหาร	 ได้ธุดงค์สำารวจเกาะแก่งน้อยใหญ่ในลำาแม่นำ้ามูลทางตอนใต้ของเมืองพิบูลมังสาหาร	

จนมาถึงเกาะดอนธาตุ	 จึงได้ข้ึนพำานักปักกลดท่ีเกาะแห่งน้ี	หลวงปู่เสาร์	 กนฺตสีโล	 ได้ปรารภว่าอยาก

สร้างเกาะดอนธาตุ	 แห่งนี้ขึ้นเป็นวัดป่ากรรมฐาน	 เพราะมีความเหมาะสม	 จึงมอบหมายให้	 

พระอาจารย์ดี	 ฉินฺโน	 และคณะศรัทธาญาติโยมชาวอำาเภอพิบูลมังสาหาร	 รับหน้าท่ีดูแลการสร้างวัด	

และเสนาสนะข้ึน

หลวงปู่เสาร์	กนฺตสีโล พระอาจารย์ดี	ฉินฺโน

๒๔๒



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

	 พระอาจารย์ดี	ฉินฺโน	 เจ้าอาวาสรูปแรกปี	พ.ศ.	2482	หลวงปู่เสาร์	กนฺตสีโล	ได้กำาหนดเอา

ตรงลานบริเวณศาลาชั่วคราวในขณะนั้นเป็นที่สร้างพระพุทธไสยาสน์	 (พระนอน)	 โดยให้เหตุผลว่า

ตรงที่กำาหนดจะสร้างพระนั้นเป็นพระธาตุอังคารพระบรมศาสดา	 แต่เดิมที่ทรุดลงไปและพังทลาย

แล้ว	จึงได้ให้สร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ครอบเอาไว้เป็นสัญลักษณ์สำาหรับกราบไหว้บูชาต่อไป

	 	 	 โดยมี	 พระอาจารย์ดี	 ฉินฺโน	 เป็นช่างปั้น

พระพุทธไสยาสน์	 (พระนอน)	 ในครั้งนี้	 และ 

ต่อมาหลวงปู่เสาร์	กนฺตสีโล	ได้ตั้งชื่อ	เกาะดอน-

ธาตุ	แห่งนี้ว่า	วัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์- 

วิเวกพุทธกิจศาสนา	 ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้น 

เรียกสั้นๆ	ว่า	วัดเกาะแก้ว	ต่อมากรมการศาสนา 

ได้เปลี่ยนชื่อให้เป็น	 วัดดอนธาตุ	 ดังปรากฎใน

ปัจจุบัน	
	 ซ่ึงในปัจฉิิมวัยขององค์หลวงปู่เสาร์	 กนฺตสีโล	 ได้พำานักจำาพรรษา	 ณ	 วัดดอนธาตุ	 อำาเภอ
พิบูลมังสาหาร	 จังหวัดอุบลราชธานี	 แห่งน้ีเป็นวัดสุดท้าย	 ก่อนท่ีท่านจะละสังขาร	 มรณภาพใน 
อิริยาบถน่ังกราบพระประธาน	 คร้ังท่ี	 3	 ภายในพระอุโบสถวัดอำามาตยาราม	 อำาเภอวรรณไวทยากร	 
จังหวัดนครจำาปาศักด์ิ	 ประเทศไทย	 ในขณะน้ัน	 (ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของแขวงจำาปาศักด์ิ	 ประเทศ
ลาว)	เม่ือวันอังคาร	แรม	3	คำ่า	เดือน	3	ปีมะเมีย	ตรงกับวันท่ี	3	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2485	สิริอายุ	82	ปี
พรรษา	 62	 คณะศิษย์ได้เชิญศพของท่านกลับมา	ณ	 วัดบูรพาราม	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี	
และได้ทำาพิธีฌาปนกิจในวันท่ี	15-16	เมษายน	พ.ศ.	2486
	 ปี	 พ.ศ.	 2525	 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 99	
ตอนที่	143	วันที่	6	ตุลาคม	พ.ศ.	2525		ปี	พ.ศ.	2544	ได้ทำาพิธีวางศิลาฤกษ์	เจดีย์พิพิธภัณฑิ์ท่าน
พระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	พระปรมาจารย์สายพระกรรมฐาน	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	พ.ศ.	2544	โดย
มี	ฯพณฯ	พลอากาศตรี	กำาธน	สินธวานนท์	องคมนตรี	 เป็นประธาน	ซึ่งเจดีย์มีขนาดฐาน	กว้าง	16	
เมตร	สูง	33	เมตร	สัณฐานเจดีย์	รูปทรงเป็นรูปกรวย	เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมอีสาน	ทรงแปดเหลี่ยม
หมายถึง	 มรรคมีองค์แปด	อันได้แก่	 สัมมาทิฏฐิ	 สัมมาสังกัปปะ	สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมา-
อาชีวะ	สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	สัมมาสมาธิ	ต่อด้วยยอดเจดีย์	หมายถึง	นิพพาน	เป็นรูปกรวยกลม
แหลมปิดด้วยทองอร่ามตาเป็นยอดสูงสุด	 เหนือสุดมีฉิัตรทองปรกองค์พระเจดีย์อันสูงส่ง	 ควรแก่การ
สักการบูชา	 ภายในองค์เจดีย์เป็นห้องพิพิธภัณฑิ์	 มีแท่นศิลาหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์เป็นที่ประดิษฐาน 
รูปหล่อหลวงปู่เสาร์	กนฺตสีโล	มีตู้กระจกแสดงอัฐิธาตุและอัฐบริขารเครื่องใช้ของหลวงปู่เสาร์	กนฺตสีโล
	 ปี	 พ.ศ.	 2546	 ได้มีพิธีพุทธาภิเษกและฉิลองสมโภช	 เจดีย์พิพิธภัณฑิ์ท่านพระอาจารย์เสาร์	 
กนฺตสีโล	 พระปรมาจารย์สายพระกรรมฐาน	 ในการนี้ได้เมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรม- 
วิสุทธิมงคล	(บัว	ญาณสัมฺปนฺโน)	เป็นประธานในพิธี	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	พ.ศ.	2546	ณ	วัดดอนธาตุ	
ตำาบลทรายมูล	อำาเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔๓
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กุฏิเก่าท่านพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล

๒๔๔



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

กุฏิเก่าท่านพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล

๒๔๕



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ๒๔๖

ทางเดินจงกรม

ของท่านพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล

ณ	วัดดอนธาตุ



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

ท่านำ้าท่ีจะข้ามไปบนเกาะกลางลำานำ้ามูล	ท่ีต้ังของวัดดอนธาตุ

๒๔๗



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

เจดีย์ท่านพระอาจารย์เสาร์์	กนฺตสีโล	สร้างเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิของท่านพระอาจารย์เสาร์

ณ	วัดดอนธาตุ	จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔๘



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

พิพิธภัณฑิ์แสดงประวัติ	เครื่องอัฐบริขาร	

และบรรจุอัฐิของท่านพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	ณ	วัดดอนธาตุ

๒๔๙



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

อัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	ณ	วัดดอนธาตุ

๒๕๐



ตามรอยธุดงควัตร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

อัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	ณ	วัดดอนธาตุ

๒๕๑



“เมื่อเกิดก็ไม่ได้เอาอะไรมา

เมื่อตายก็ไม่ได้เอาอะไรไป

ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง

หมดสิ้น ไม่ใช่ของเรา

เป็นของกลางสำาหรับแผ่นดิน

ตายแล้วทิ้งเสียหมด เอาไปไม่ได้

อย่าหลงมัวเมาไปเลย

แต่ความแก่ ความเจ็บ ความตายนี้

เป็นของ ของเราแท้ หนีไม่พ้น

เหตุนั้น เราจึงอุตส่าห์รีบเร่ง

ก่อสร้างบุญกุศล ซึ่งเป็นที่พึ่งของตน

จงอุตส่าห์บำาเพ็ญศีล 

แลเจริญจตุรารักข์.. แลวิปัสสนานี้

เป็นทางสวรรค์ แลนฤพานเถิด..”

โอวาทธรรม

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล


