
เมษายน 2562 
5-9 เมษายน 62 ทริปจาริกแสวงบุญลาวใต ้วดัภูพร้าว- 

เร่ิมทริปจาริกบุญตามรอยธรรมพระอาจารย ์บุญมากฯ พวกเราคณะมูลนิธิฯ 16 ท่านออกเดินทางจากกทม. 5
เมษายน ทางรถไฟไทยจากสถานีหวัล าโพง ถึงอุบลเชา้เดินทางไปวดัแรกคือ วดัภูพร้าว 

ท่ีมาของวดัจากการท่ี พระอาจารยบุ์ญมาก ฐิติปัญโญ เดินทางมาเผยแผธ่รรมะทางฝ่ังไทย ท่านไดม้าพกัปัก
กลดท่ีภูพร้าวแห่งน้ี ในราวปี พ.ศ.2497 ถึง 2516 ท่านไดม้าขอบิณฑบาตสถานท่ีบนภูพร้าวแห่งน้ีเป็นวดัจาก
ทางหน่วยทหารและทางราชการนายอ าเภอพิบูลมงัสารหาร ในราวปี พ.ศ.2500 - 2514 ขณะก าลงัมีการส ารวจ
ระดบัท่ีจะสร้างเข่ือนสิรินธร ทางหน่วยทหารและทางราชการอ าเภอ จึงให้ตั้งช่ือวดัเป็น วดัสิรินธรวราราม 
ท่านสร้างศาลาหลงัหน่ึงไม่ใหญ่นกั พอเป็นท่ีพกัรองรับญาติโยม ซ่ึงไดห้มดสภาพ และมีการสร้างศาลาแทน
หลงัเดิมท่ีเห็นอยูน้ี่ เม่ือท่านพระอาจารยบุ์ญมาก ไดม้าพ านกัพกัอาศยัพื้นท่ีแห่งน้ีในการปฏิบติัธรรม หลงัจาก
นั้ นท่ านพระอาจารย์บุญมากต้องกลับประเทศลาว ทิ้ งให้ว ัด ร้างหลายสิบปี จนกระทั่ง ปี  2542  
พระครูกมล (หลวงพ่อสีทน) ลูกศิษยข์องท่านไดค้น้พบวดัน้ีอีกคร้ังหลงัจากพฒันาวดัภูหล่นเสร็จแลว้และได้
พยายามบูรณะวดัแห่งน้ีให้กลบัมาเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมไดด้งัเดิม หลงัจากบูรณะไปได้ระยะหน่ึงท่าน
อาพาธเป็นโรคมะเร็งและไม่ยอมรักษาตวั กลบัมาภาวนาท่ีวดัภูพร้าวและท่าน- พระครูกมลจึงไดล้ะสังขาร
ไปในปี 2549 พระครูปัญญาฯศิษยข์องท่านก็เขา้มารับต าแหน่งเจา้อาวาสวดัและสานต่องานสร้างวดัต่อไป
ดว้ยความอุตสาหวิริยะ จนเสร็จสวยงามปานเนรมิต สมกบัท่ีพระอาจารยบุ์ญมากท่านไดท้  านายไว ้วดัน้ียงั
เป็นตน้แบบของวดัสายวฒันธรรมไทย-ลาวท่ีทางแขวงจ าปาสักใหค้วามส าคญัเป็นแบบอยา่งในการพฒันาวดั
พุทธในเขตจ าปาสักอีกดว้ย 

 
วดัพสูะเหลา วดัท่ี2 ออกจาวดัภูพร้าว น าคณะมาทานอาหารท่ีร้านกาแฟดาวเสร็จแลว้จึงข้ึนมาชมววิปากเซ ณ 
ยอดเขาวดัพสูะเหลา ท่ีไดรั้บการดูแลจากเจา้ของกาแฟดาว บริเวณน้ีก าลงัจดัสร้าง รร.ขนาดใหญ่ของบ.กาแฟ
ดาวดว้ยครับ 



วดัพูสะเหลา ตั้งอยู่บนเนินเขาใกลก้บัสะพานลาว-ญ่ีปุ่น เม่ือมองมาจากบนสะพานจะเห็นพระพุทธรูปองค์
ใหญ่สีเหลืองทองสง่างามบนเนินผา ซ่ึงจากจุดท่ีตั้งของพระพุทธรูปองคใ์หญ่ก็เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของเมืองปากเซดว้ยเช่นกนั เพราะสามารถมองเห็นเวิ้งแม่น ้ าโขงไกลสุดลูกหูลูกตา สะพานลาว-
ญ่ีปุ่น พร้อมทั้งวิวทิวทศัน์ของเมืองปากเซอนัเงียบสงบ ชมวิวพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง บริเวณ
โดยรอบวดัยงัมีพระพุทธรูปองคเ์ล็กตั้งเรียงรายอีกมากมาย ถือไดว้า่เป็นจุดท่องเท่ียวแรกของเมืองปากเซท่ีไม่
ควรมองขา้มเลยทีเดียว 

 
วดัภูเขาแกว้ วดัท่ีสามของวนัน้ี เราเดินทางจากปากเซมาทางฝ่ังซ้ายของล าน ้ าโขงสู่ มหานทีศรีพนั

ดอน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของล าย  ้าโขงมีเกาะแก่เล็กใหญ่มากมาย เกาะดอนโขงท่ีเป็นท่ีตั้งของวดัภูเขา
แกว้เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด และก าลงัไดง้บประมาณมาพฒันาเป็นท่ีท่องเท่ียวจากทางการอีกคร้ังเร็วๆน้ี เพราะ
เป็นบริเวณใกลช้ายแดนเขมรและเป็นท่ีท่ีสวยงามมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 

วดัภูเขาแกว้ เร่ิมสร้างข้ึนตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ภายหลงัการก่อสร้างพระธาตุพนมสร้างในราว พ.ศ. 
๘ ในสมยัอาณาจกัรศรีโคตรบูร ก าลงัเจริญรุ่งเรืองอยู่ หลงัพระธาตุพนมเสร็จเกิดการขดัแยง้ในราชวงค์จึง
เดินทางมายงัจ าปาสัก ร่วมสร้างเจดีย์ร่วมกับทางมอญและคในพื้นท่ีและได้ขยายพระพุทธศาสนาให้
แพร่หลายไปจนทัว่ประเทศลาวในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 กษตัริยล์าวทรงให้การสนบัสนุนพุทธศาสนา ใน
อดีตพระสงฆใ์นลาวมีบทบาทดา้นการให้การศึกษาแก่ประชาชน แต่หมดบทบาทไปเม่ือฝร่ังเศสจดัการศึกษา
แบบตะวนัตกข้ึน จนกระทัง่ญ่ีปุ่นเขา้มาในลาว มีการจดัตั้งขบวนการชาตินิยมลาวโดยใช้พุทธศาสนาเป็น
ศูนย์กลาง วดัมีบทบาทในการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช   สถานการณ์ของพุทธศาสนาดีข้ึนเม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2522 โดยนโยบายของรัฐบาลให้อิสระมากข้ึน จ านวนพระสงฆม์ากข้ึน การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจหลงั พ.ศ. 2523 ท าให้การควบคุมทางการเมืองผ่อนคลาย การเฉลิมฉลองทางพุทธศาสนาเพิ่มข้ึน 
รวมทั้งงานฉลองพระธาตุหลวงท่ีจดัข้ึนอีกคร้ังใน พ.ศ. 2529 หลงัจากถูกห้ามไปนาน ปัจจุบนัมีชาวพุทธอยู่
ประมาณ70%  ณ บริเวณวดัแห่งน้ี พ่อแม่ครอาจารยม์กัจะมาพกัภาวนาอยูเ่สมอและมีต านานเล่าขานมากมาย 
เจดียเ์ดิมก็ไดบู้รณะใหม่โดยครอบองคเ์ก่าไวภ้ายใน โบสถเ์ก่าหลายร้อยปีก็ไดบู้รณะมาหลายคร้ัง ปีก่อนมีคน
มาขโมยพระพุทธรูปไปแต่ก็ตามกลบัมาจนได ้



คณะมาพกัภาวนากนั ณ สถานท่ีแห่งน้ี ตอ้งลงอาบน ้ าในล าน ้ าโขงท่ีเยน็ฉ ่า จดัท าความสะอาดห้องน ้ า ศาลา
เสร็จ ก็นั่งภาวนากนัท่ีบริเวณหน้าพระนอนองค์ใหญ่พร้อมกับคณะสงฆ์จากสองทุ่มจนเท่ียงคืนเป็นการ
ภาวนาท่ีสุดโหดมากเพราะวดัตั้งอยูบ่นโขดหินภูเขาไฟ จากสองทุ่มจนเท่ียงคืนเราจะรู้สึกวา่นัง่อยูบ่นพื้นร้อน
ระอุจนเหง่ือไหลเส้ือผา้เปียกโชก หลายคนไม่ไหวตอ้งทานน ้ ากนัเป็นขวดๆเลยครับ แต่พอภาวนาเสร็จพวก
เราก็ถูกสอบสวนโดยชาวลาว ต ารวจบา้นกว่าสิบคนพร้อมอาวุธ ตรวจพาสปอร์ตฯ กวา่จะพูดกนัรู้เร่ืองตอ้ง
รบกวนพระลาวท่ีเรานิมนตไ์ปร่วมคณะมาช้ีแจงให้ จนตีสองจึงไดพ้กักนัได ้ตีหา้คณะส่วนหน่ึงไปตลาดซ้ือ
ผกัและไข่ ส่วนท่ีเหลือหุงขา้วกบัเตามทท่ีตอ้งท ากนัเองทุกอยา่ง แต่เราก็เตรียมอาหารมาพอสมควรน่าจะเป็น
ม้ือท่ีอร่อยทีเดียวส าหรับพระเณรท่ีวดัแห่งน้ี หกโมงเราไปเดินบิณฑบาตกบัคณะสงฆ์ กลบัมาถวายจงัหัน 
ปัจจยัดูแลวดัไทยธรรมมากมายหลายอยา่งท่ีเตรียมไป แต่ท่านเจา้อาวาสดูจะสนใจวิทยุ MP3 ขององคห์ลวง
ตาท่ีสุดครับ เช้ามาชาวบา้นก็มาร่วมถวายจงัหนักบัพวกเราดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึนเลยในคืนท่ีผา่นมา.... 
ส าหรับพวกเราท่ีตามรอยพ่อแม่ครูจารยบุ์ญมากและคณะศิษยส์ายองคห์ลวงปู่ เสาร์มายงัวดัแห่งน้ี นบัวา่เป็น
ประสบการณ์ท่ียากจะลืมเลือนจริงๆ ครับ อากาศยามเช้าเยน็สบาย วิวทิวทัศน์ฝ่ังโขงช่างสวยงามเสียจริงๆ 
ครับ ตลอดคืนท่ีภาวนาแมจ้ะร้อนแสนร้อนแต่จิตใจกลบัสงบเยือกเยน็สบายยิ่ง สมกบัเป็นดินแดนแห่งพุทธ
ศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิยิง่จริงๆ 

 
วดัอมาตยาราม จ าปาสัก วดัท่ี 4 ทริปจาริกแสวงบุญลาวใต ้
วดัอมาตยารามหรือวดัศิริอ ามาตย ์แห่งน้ีเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความส าคญั ตั้งอยูบ่า้นอ ามาตย ์นครจ าปา

ศกัด์ิ มีเน้ือท่ีประมาณ 10 ไร่ สร้างในสมยัท่านทา้วเทวธัมมี (มา้ว) และจา้วยุติธรรมธร (เจา้นครจ าปาศกัด์ิ) 
พร้อมดว้ยทา้วเพี้ย กรมการเมือง ร่วมใจกนับูรณะข้ึนเป็นวดัในสายธรรมยุต วดัแรกของแขวงจ าปาศกัด์ิ คร้ัง



หน่ึงเจา้คุณอุบาลีคุณูปมาจารยเ์คยมาปกครองคณะสงฆ์เมืองจ าปาศกัด์ิ เป็นเจา้คณะสังฆปาโมกข ์นครจ าปา
ศกัด์ิและยงัได้เป็นเจ้าอาวาสวดัอ ามาตย์แห่งน้ีด้วย ใน พ.ศ. 2484 หลวงปู่ เสาร์ท่านมาท าบุญให้พระครู
สีทนัดรคณาจารย ์อุปัชฌายข์องท่านท่ีเกาะดอนเจดียซ่ึ์งเป็นเกาะใหญ่เกาะหน่ึงท่ีอยู่กลางแม่น ้ าโขง หลงั
ท าบุญให้พระอาจารย์ท่านเสร็จท่านก็อาพาธ และมาละขนัธ์ท่ีหน้าพระประธานวดัอมาตยารามแห่งน้ี  
พวกเราไดม้ากราบพระประธานและนัง่ภาวนาถวายองคห์ลวงปู่ เสาร์ กวา่คร่ึงชม.เสร็จก็ไดถ้วายจตุปัจจยัไทย
ธรรมและไดข้อรับเป็นเจา้ภาพพระพุทธรูปยืนส่ีองคท่ี์เจดียห์นา้โบสถ์อีกดว้ย สถานท่ีแห่งน้ีสงบร่มเยน็มาก 
ปกติไม่ค่อยมีผูค้นเขา้มา จึงเหมาะต่อการภาวนาจริงๆ 

เม่ือคร้ังท่าน - ลาขนัธ์ต่อหนา้พระประธาน 
“ครูบาจารย ์ถึงแลว้จ าปาศกัด์ิ อยูใ่นโบสถว์ดัอ ามาตยแ์ลว้” 
หลวงปู่ ใหญ่คงไม่ไดย้นิชดัเจน แลว้ถามกลบัวา่ “หือ ! วดัอ ามาตยบ์อ้?” (วดัอ ามาตยห์รือ?) 
หลวงปู่ บวัพา ตอบวา่ “โดย ขา้นอ้ย” (ครับ กระผม) 
มหศัจรรยอ์ยา่งเหลือเช่ือ หลวงปู่ ใหญ่ ลุกข้ึนนัง่ดว้ยองคท์่านเอง ทั้งๆ ท่ีก่อนหนา้น้ีลูกศิษยจ์ะตอ้ง

ช่วยประคองทุกคร้ังเวลาจะนั่งหรือนอน แต่คร้ังน้ีท่านลุกข้ึนนั่งเหมือนกบัไม่ได้เจ็บป่วยเลย กราบพระ
ประธานก่อนมรณภาพ หลวงปู่ ใหญ่นั่งพบัเพียบ ล าตวัโน้มไปข้างหน้า ใช้มือยนักบัพื้น มือขา้งหน่ึงอยู่
ระหวา่งเข่าทั้งสองขา้ง อีกมือยนัออกไปดา้นขา้งเล็กนอ้ย สายตามองไปท่ีองคพ์ระประธาน 

หลวงปู่ ใหญ่ เรียกหาผา้สังฆาฏิมาพาดบ่า แลว้จึงกม้หนา้ลงแสดงท่ากราบพระประธาน ดูท่านจะ
ไม่มีเร่ียวแรง หลวงปู่ บวัพา พระอาจารยก์งแกว้ จึงเขา้ไปช่วยพยงุ 

หลวงปู่ ใหญ่คงอ่อนเพลียมาก ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐไ์ด ้เพียงแสดงอาการกม้ลง
ไปขา้งหนา้ ๓ คร้ัง 

เม่ือกราบคร้ังท่ีสาม ร่างท่านก็แน่น่ิงอยูอ่ยา่งนั้นไม่ไหวติง 
หลวงปู่ บวัพา มีความคิดวา่ถา้ประคององคท์่านใหน้อนลงท่านคงจะอยูใ่นอิริยาบถท่ีสบายมากกวา่ 

จึงไดข้อความเห็นจากพระเณรท่ีอยู ่ณ ท่ีนั้น 
พระเณรต่างก็เห็นดว้ย พระอาจารยดี์ พระอาจารยส์อ พระอาจารยก์งแกว้ พระอาจารยบุ์ญเพง็ และ

พระอาจารยบ์วัพา รวม ๕ องค ์ไดเ้ขา้พยงุกายหลวงปู่ ใหญ่ เพื่อจะโนม้ใหท้่านลงนอน 
แต่แลว้ ทุกองคต่์างเลิกลม้ความตั้งใจ เพราะไม่สามารถท าใหร่้างท่านขยบัเขยื้อนได ้องคท์่านไม่

ไหวติงและหนกัราวกบักอ้นหินใหญ่ 
หลวงปู่ บวัพา ไดส้ติก่อน จึงพดูวา่ “พอแลว้ๆ ไม่ตอ้งเอาท่านลงนอน ท่านคงตอ้งการจะไปในท่าน้ี” 
ศิษยทุ์กองคจึ์งลงนัง่รอบองคท์่าน เปิดช่องใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
หลวงปู่ ใหญ่นัง่อยูใ่นท่ากม้ไปขา้งหนา้อยา่งนั้นประมาณ ๒๐ นาที มีเหง่ือผุดตามตวัท่านจนผา้จีวร

เปียก แต่ไม่มีใครกลา้ไปแตะตอ้งองคท์่าน มีเพียงพระอาจารยก์งแกว้ คอยระวงัอยูด่า้นหลงั เพราะกลวัท่านจะลม้ 
พระอาจารยดี์ รีบเอาน ้าพน่ใหเ้ป็นละอองฝอยรอบองคท์่านเพื่อจะใหชุ่้มช้ืนข้ึนหลวงปู่ ใหญ่ ยงัคง

นัง่ในท่านั้นไม่ไหวติง ต่อมามีอาการหายใจเฮือกใหญ่ ๓ คร้ัง จนมองเห็นไหล่ทั้งสองยกข้ึน แลว้ร่างท่านก็
แน่น่ิงสงบไปเหมือนเดิม 

ลูกศิษยลู์กหาเพง่สังเกตไปท่ีจมูกของท่านจนแน่ชดัวา่ท่านหมดลมปราณเสียแลว้ จึงไดป้ระคองตวั 



ท่านใหน้อนลง คราวน้ีปรากฏวา่ร่างท่านอ่อน เพียงโนม้องคท์่านลงนิดเดียวท่านก็นอนลงอยา่งง่ายดาย ผดิ 
กบัเม่ือตอนแรกท่ีหนกัเหมือนกอ้นหินไม่สามารถท าใหข้ยบัเขยื้อนได ้

ท่านอาจารยก์งแกว้ ท่านอาจารยส์อนซ่ึงยงัเป็นพระหนุ่ม อายพุรรษายงันอ้ย สุดจะกลั้นความรู้สึก
ไดถึ้งกบัปล่อยโฮออกมาอยา่งแรง รู้สึกสลดสังเวชในการสูญเสียครูอาจารยท่ี์ท่านเคารพบูชาเป็นอยา่งยิง่ 

พระอาจารยเ์สาร์ กนฺตสีโล วนัน้ีเป็นวนั ๓ ฯ ๓ ๓ ค ่า ปีมะเมีย คือ วนัองัคาร แรม ๓ ค ่า เดือน ๓ ปี
มะเมีย ตรงกบัวนัท่ี ๓ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ สิริรวมอายขุองหลวงปู่ ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล หรือ พระ
ครูวเิวกพุทธกิจ ได ้๘๒ ปี อายพุรรษา ๖๒ 

 
วดัพระธาตุโพนสะเมก็ วดัท่ีหา้ของทริปจาริกแสวงบุญลาวใต ้วดัท่ีมีเจดียบ์รรจุพระธาตุของเจา้ราชครูหลวง
โพนสะเมก็ 

ต านานญาครูข้ีหอม (เจา้ราชครูหลวงโพนสะเม็ก) พระอริยสงฆ์สองฝ่ังโขง พระเถรจารยผ์ูเ้ป็นต านานแห่ง
ศรัทธาอนัยิง่ใหญ่แห่งลา้นชา้ง ผูน้ าสาธุชนบูรณะองคพ์ระธาตุพนม เม่ือพุทธศกัราช ๒๒๓๓ 
เป็นบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ลาวยุคท่ีแผ่ราชอาณาจกัรครอบคลุมสองฝ่ังแม่น ้ าโขง ท่านเป็นผูท้  าให้
ราชอาณาจกัรลาวในตอนนั้นท่ีมีอยู่แล้ว ๒ อาณาจกัรคือลา้นช้างหลวงพระบาง และลา้นช้างเวียงจนัทน์ 
กลายเป็น ๓ อาณาจกัรอิสระ เพราะเพิ่มอาณาจกัรจ าปาศกัด์ิข้ึนมาอีก 
เจา้ราชครูหลวงโพนสะเมก็เป็นท่ีรู้กนัในช่ืออ่ืน ๆ เช่น ญาครูข้ีหอม หลวงพอ่ข้ีหอม พระครูยอดแกว้โพนสะ
เม็ก เป็นตน้ ท่านเป็นพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทส าคญัในชุมชน และการเมืองสองฝ่ังโขงยุคสมยัของพระเจา้สุริ
ยวงศาธรรมมิกราชครองกรุงเวียงจนัทน์ มีต านานและเร่ืองราวอนัแสนพิสดารของท่านเล่าขานกนัมาปากต่อ
ปากจนมีการจดบนัทึกในพงศาวดารทั้งของลาวและสยาม 
เจา้ราชครูหลวงโพนสะเม็กก าเนิดท่ีบา้นกะลึม เมืองพาน(ปัจจุบนัอยู่ในเขตอ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอุดรธานี) 
เม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๑๗๔ (ตรงกบัสมยัพระเจา้สุริยวงศาธรรมมิกราชแห่งลา้นชา้งเวียงจนัทน์) ไดบ้วชเป็น
สามเณรกบัพระครูลืมบอง อายุได ้๑๓-๑๔ปีจึงไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเวียงจนัทน์กบัพระครูยอดแกว้ ศึกษา ท่องบ่น
สวดมนตร์ต่าง ๆ จนถึงพระปาฏิโมกข ์วนิยัสงฆท์ั้งหมด จดจ าไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นย  า 



ท่านพระครูยอดแกว้ไดส้อนเน้ือหาในพระไตรปิฎกตั้งแต่ธรรมบทภาคแรกถึงภาคแปดเณรก็จ  าไดท้ั้งหมด 
พระครูจึงไดน้ าหีบหนงัสือจากหอไตรทั้งหมดยกมาใหเ้ณรเรียน เณรก็เรียนรู้ไดท้ั้งหมด มีความรู้แตกฉานใน
พระธรรมวนิยัตั้งแต่ยงัเป็นเณร จนกิตติศพัทเ์ล่ืองลือไปถึงพระเจา้กรุงเวยีงจนัทน์ ทรงเล่ือมใสและจดัผา้ไตร
มาถวาย ยกยอ่งใหเ้ป็นซาจวั (ซา-พระราชา,จวั-เณร) 
คร้ันซาจวัอายุครบ ๒๐ ปี พระเจา้กรุงเวียงจนัทน์ และพระครูยอดแกว้ผูอ้าจารยจึ์งจดัพิธีอุปสมบทให้อย่าง
พิเศษยิ่งใหญ่ หน่ึงปีต่อมา พระภิกษุใหม่ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบน้ีจึงเล่ือนข้ึนเป็นพระครู จ  าพรรษาท่ีวดัโพน
สะเมก็ คนทั้งหลายจึงเรียกพระครูโพนสะเมก็แต่นั้นมา 
พระครูโพนสะเมก็สะสมบารมีเป็นท่ีพึ่งของคนทัว่ไป ไดรั้บความรัก ความศรัทธามากมายจึงไดเ้ล่ือนข้ึนเป็น
เจา้ราชครู คนทั้งหลายยงัเรียกท่านวา่ เจา้ราชครูโพนสะเม็ก 
ปี พ.ศ. ๒๒๓๓ พระเจา้สุริยวงศาธรรมมิกราชเสด็จทิวงคต พระโอรส คือ เจา้องคห์ล่อยงัทรงพระเยาว ์(ชน
มายุ ๑๓ พรรษา) พระนางสุมงัคลามเหสีก าลงัทรงพระครรภ ์พระยาแสนเมืองเสนาบดีฝ่ายขวา ท าการชิงราช
สมบติั ผูจ้งรักภกัดีคุม้ครองเจา้องค์หล่อหนีไปพึ่งญวนส่วนพระนางสุมงัคลาพร้อมคนสนิทหนีมาพึ่งเจา้
ราชครูโพนสะเมก็ (ตอนนั้นไดเ้ล่ือนเป็นพระครูยอดแกว้)ดว้ยท่านมีลูกศิษย ์ลูกหา ญาติโยมเยอะ เป็นท่ีพึ่งได ้
และพระนางไม่ยนิยอมตกเป็นมเหสีของพระยาเมืองแสน เจา้ราชครูโพนสะเม็กจึงจดัการให้พระนางพร้อม
บริวารจ านวนหน่ึงไปอยูท่ี่ภูสะงอ้หอค าเม่ือพระนางคลอดพระโอรสออกมา ไดน้ามวา่เจา้หน่อกษตัริย ์
เหตุการณ์ในเวยีงจนัทน์ช่วงน้ีวุน่วาย พระยาเมืองแสนถูกฆ่าตาย เจา้องคห์ล่อไดสื้บราชสมบติัแทนพระบิดา 
ผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เจา้ราชครูฯซ่ึงมีบริวารมากไม่อยากเป็นฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด จึงไดอ้พยพกนั
ออกจากเวียงจนัทน์ น าพระนางสุมงัคลา พร้อมเจา้หน่อกษตัริยไ์ปอยู่บา้น ง้ิวพนัล าโสมสนุก ส่วนตนเอง
พร้อมผูติ้ดตาม ๓,๐๐๐ คน เดินทางเร่ือยไปจนถึงแดนเขมร 
ระหวา่งการเดินทางน้ีเอง ท่านราชครูฯและสานุศิษยไ์ดส้ร้างบา้นเมือง ก่อตั้งวดัวาอารามหลายแห่ง เพราะมีผู ้
ศรัทธาสวามิภกัด์ิมากมาย ไปพกั ณ ท่ีใดก็มีผูติ้ดตามมาตั้งบา้นเรือนข้ึนพกัพิงอยูด่ว้ย คร้ันท่านยา้ยต่อไปก็มี
ทั้งผูพ้อใจจะติดตาม และยงัอาศยัท ามาหากินอยูท่ี่เดิม ไปมาหาสู่กนัในยามตอ้งการ จึงมีบา้นเมือง ชุมชนลาว
เกิดข้ึนตามมาตลอดสองฝ่ังโขง และล าน ้าสาขา น่ีเองท่านจึงไดมี้โอกาสมาบูรณะพระธาตุพนมดงักล่าว 
ศรัทธาบารมีของประชาชนท่ีมีต่อเจา้ราชครูหลวงโพนสะเม็กนบัวนัยิ่งมากข้ึน จนกระทัง่ท่านไดรั้บนิมนต์
ข้ึนเป็นพระราชา ปกครองเมืองนครจ าบากนาคบุรีศรี ซ่ึงช่วงนั้นมีแต่ กษตัรีเป็นผูป้กครองเมืองอยู ่พระครู
เขา้จดัการบา้นเมืองเรียบร้อยแลว้จึงให้คนไปเชิญเสด็จ เจา้หน่อกษตัริย ์จากบา้นง้ิวพนัล าโสมสนุกมาครอง
นครจ าบากนาคบุรีศรี ทรงพระนามวา่ เจา้สร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร เปล่ียนช่ือนครจ าบากนาคบุรีศรีเป็น นคร
จ าปาศกัด์ิ แต่นั้นมา และราชอาณาจกัรลาวก็มี อาณาจกัรจ าปาศกัด์ิเพิ่มข้ึนอีกรวมเป็น ๓ อาณาจกัรดงักล่าว 
อาณาจกัรจ าปาศกัด์ิไดแ้ผ่ขยายออกไปมากมายโดยการส่งผูค้น ศิษยานุศิษยข์องท่านพระครูฯออกไปสร้าง
เมืองใหม่ ๆ ทั้งสองฟากล าน ้ าโขง และยงัมีสัมพนัธไมตรีกบัเขมรโดยการไปขอพระราชธิดาแห่งกรุงเขมรมา
เป็นมเหสีของเจ้าสร้อยศรีสมุทรฯ ส่วนเจ้าราชครูฯก็ด ารงต าแหน่งทางฝ่ายสงฆ์บ ารุงพุทธศาสนา หล่อ
พระพุทธรูป สร้างวดัวาอารามหลายแห่ง รวมถึงไดบู้รณะพระธาตุพนมดว้ย  

ปัจจุบนัยงัมีผูเ้คารพเล่ือมใส และร าลึก ท่านอยูไ่ม่นอ้ย หากใครไดไ้ปนมสัการพระธาตุพนม คงได้
เห็นรูปหล่อเท่าองคจ์ริงของท่านยนืสง่า เหลืองอร่ามอยูท่างดา้นทิศเหนือของพระธาตุพนม วดัพระธาตุพนม  



ริมฝ่ังแม่น ้าโขง เป็นหลกัฐานใหร้ าลึกถึงผูน้ าจิตวญิญาณของปวงชนชาวพุทธสืบมา 
ต านานพื้นบา้น"ญาคูข้ีหอม" แห่งลา้นชา้ง 
ตามจารึกโบราณจารจดบทบนัทึกไวใ้นใบลาน เป็นตวัหนงัสือธรรม ไดก้ล่าวไวว้า่ มีเมืองๆหน่ึง ช่ือ "เมือง
โพพนัล า" และ"เมืองพาน" เป็นบา้นเมืองท่ีเคยเจริญรุ่งเรือง และมีเจา้ปกครองสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายุคน 
ส าหรับ "เมืองโพพนัล า" นั้น มีประวติัช่วงหน่ึงไดข้าดตอนไป เพราะเจา้ผูค้รองเมืองไม่มีพระราชโอรสสืบ
สกุล อ ามาตยผ์ูใ้หญ่จึงมอบเมืองให้ "ญาคูจ าปา" หรือ "ญาคูลืมบอง" พระสังฆาธิการผูใ้หญ่ ข้ึนปกครอง
บา้นเมืองสืบต่อมา 
ญาคูลืมบอง เป็นพระภิกษุท่ีมีความแกร่งกลา้สามารถ เม่ือข้ึนปกครองบา้นเมือง ก็สอนให้ชาวเมืองประพฤติ
ปฎิบติัธรรม ใหด้ ารงมัน่อยูใ่นธรรม ท่านจึงเป็นท่ีศรัทธาเล่ือมใสของชาวเมือง "โพพนัล า"เป็นอยา่งยิง่ 
กาลสมยัต่อมาไดมี้การเปล่ียนช่ือเมืองจาก "เมืองญาคูลืมบอง" มาเป็น "บา้นกาลืม" ซ่ึงเป็นบา้นหน่ึงในเขต
ปกครองของ ต าบลเมืองพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 
ญาคูลืมบอง มีสามเณรรูปหน่ึงเป็นลูกศิษยช่ื์อว่า "สามเณรโพนสะเม็ก" เป็นผูมี้พละก าลงัมหาศาล ตาม
ต านานเล่าวา่ วนัหน่ึงสามเณรไดน่ึ้งขา้วดว้ยฟืนไมง้ิ้วด า เม่ือสุกแลว้ขา้วจึงเป็นสีด า "คณะสงฆ"์ จึงติเตียน
สามเณรวา่ "น่ึงขา้วอยา่งไรจึงท าให้ขา้วเป็นสีด าอยา่งง้ี" แลว้ก็บงัคบัให้ "สามเณรโพนสะเมก็" ฉนัขา้วด ารูป
เดียวจนหมด ปรากฏวา่เม่ือสามเณรฉนัอ่ิมแลว้ ก็เกิดเป็นผูมี้พละก าลงัอนัมหาศาล เหนือบุคคลธรรมดา 
สามเณรโพนสะเม็ก เป็นผูมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาดมากสามารถเรียนอกัษรสมยัและพระไตรปิฎกไดร้วดเร็ว
และแตกฉาน ท่านญาคูลืมบอง จึงน าสามเณรไปฝากเรียนหนังสือต่อท่ี เมืองศรีสัตตนาคนหุต หรือ นคร
เวยีงจนัทน์ เมืองหลวงแห่งอาณาจกัรลา้นชา้งของลาว 
ค ่าคืนหน่ึงก่อนท่ี ญาคูลืมบอง จะพาสามเณรเดินทางไปถึง "สมเด็จพระสังฆราชแห่งนครเวียงจนัทน์" ได้
นิมิตว่า "มีช้างเผือกเชือกหน่ึงวิ่งเขา้ไปในวดั พุ่งเขา้ชนหอไตรท่ีบรรจุพระไตรปิฎกพงัทลายลงมา หนงัสือ
เก่าแก่คมัภีร์ทางพุทธศาสนาถูกท าลายจนหมดส้ิน" เม่ือต่ืนจากฝันท่านได้ก าหนดจิตก็รู้ในทนัทีว่า "จะมี
นกัปราชญท์างพุทธศาสนาเกิดข้ึนในไม่ชา้น้ีอยา่งแน่นอน" 
แลว้วนัต่อมา ญาคูลืมบอง ก็น า สามเณรโพนสะเม็ก ไปฝากใหเ้รียนหนงัสือ สมเด็จพระสังฆราช ท่านก็รับไว ้
และเป็นท่ีประหลาดใจยิ่งนกั แม ้"สามเณรโพนสะเม็กแห่งเมืองญาคูลืมบอง" จะเป็นสามเณรหนา้ใหม่ของ 
"วดัยอดแกว้" ของ "สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงศรีสัตตนาคนหุต" ก็ตาม แต่ท่านก็เรียนหนงัสือไดอ้ย่าง
รวดเร็วและแตกฉานมาก ไม่นานนกัก็เรียนจบชั้นสูงสุดในสมยันั้น 
สามเณรโพนสะเม็ก มีกิจวตัรเป็นท่ีน่าเล่ือมใสศรัทธาของชาวศรีสัตตนาคนหุตเป็นอย่างมาก เจา้มหาชีวิต 
หรือพระเจา้แผ่นดินก็ทรงเล่ือมใสศรัทธา ทรงรับท่านไวเ้ป็น "นาคหลวง"  ในพระราชพิธีอุปสมบทตาม
ต านานกล่าวว่า เวลาจดัราชพิธีอุปสมบทพระภิกษุนั้น ทรงจดัอย่างใหญ่หลวง มีพระภิกษุเขา้นั่งหัถบาต
จ านวน ๕๐๐ รูป และใชแ้พไมไ้ผเ่ป็นสีมาน ้า สถานท่ีประกอบพระราชพิธีอุปสมบท และเม่ืออุปสมบทเสร็จ
แลว้ปรากฏวา่ แพท่ีใชเ้ป็นสีมาน ้าเกิดจมลง ท าใหพ้ระภิกษุท่ีเขา้นัง่หถับาตต่างพากนัวา่ยน ้าเขา้ฝ่ังอยา่งอุตลุต
จีวรเปียกน ้าหมดทุกรูป ยกเวน้ พระภิกษุบวชใหม่ คือ สามเณรโพนสะเมก็ จีวรไม่เปียกน ้าเลย 

เม่ืออุปสมบทแลว้ พระคุณเจา้หนุ่ม โพนสะเม็ก ก็ไดไ้ปจ าพรรษาอยูท่ี่วดัลา้นชา้ง และต่อมาไดย้า้ย
ไปเป็นเจา้อาวาสวดัโพนสะเมก็ จนไดรั้บการสถาปนาจาก "เจา้มหาชีวติ" ใหเ้ป็น "เจา้ราชครูหลวง" หรือ  



"สมเด็จพระสังฆราชลา้นชา้ง" ปกครองฝ่ายพุทธจกัรแห่งนครลา้นชา้งในกาลต่อมา... 
เจา้ราชครูหลวง หลวงพ่อโพนสะเม็ก เป็นผูมี้บารมีสูงส่งยิ่งกว่าฝ่ายราชอาณาจกัร เพราะเป็นพระอาจารย์
สอนอรรถสอนธรรมน าปฏิบติั สมถะและวิปัสสนากมัมฏัฐานแก่ชาวเมือง และเจา้นายในราชตระกูล มีคน
เคารพนบัถือมาก แมเ้จา้นายในราชตระกูล ก็ใหก้ารเคารพย  าเกรงเป็นอยา่งยิง่ 
ระหวา่ง พ.ศ. ๒๑๘๗-๒๒๕๔ เจา้มหาชีวิต มีพระโอรสองคห์น่ึงพระนามวา่ "พระเจา้องคห์ล่อ" และมีพระ
มเหสีพระนามว่า "เจา้ชมพู"ซ่ึงก าลงัตั้งพระครรภ์แก่ใกลค้ลอด เจา้มหาชีวิตก็ส้ินพระชนม์ลง จึงท าให้เกิด 
"กบฏลา้นชา้ง" มีการแยง่ชิงสมบติั บา้นเมืองมีการจราจลเกิดข้ึนจนในท่ีสุด "พระยาแสง"หรือ "พระเจา้สุริ
ยวงศา"พระราชโอรสของ "พระเจ้าต่อนค า" ได้ข้ึนครองราชสมบัติเป็น "เจ้ามหาชีวิตแห่งมหานคร
เวยีงจนัทน์ลา้นชา้ง" แต่เหตุการณ์บา้นเมืองไม่ค่อยสงบนกั 
"เจา้ชมพู" พระชายาและ "พระเจา้องคห์ล่อ"ราชโอรสไดห้ลบหนีไปพึ่งบุญญาบารมีของ"เจา้ราชครูโพนสะ
เม็ก"ไปพ านกัท่ีเมืองแกวตาเปียก ส่วนพระชายา "เจา้ชมพู"ให้พาไปพ านกัท่ี"ภูสะงอ้หอค า"หลงัเวียงจนัทน์ 
คร้ันพระชายา"เจา้ชมพู"ประสูติพระราชโอรสแลว้ "เจา้ราชครูโพนสะเม็ก"จึงขนานพระนามให้วา่"เจา้หน่อ
กษตัริย"์แลว้อญัเชิญไปประทบัท่ีเมือง "โพพนัล าง้ิวสมสนุก"พร้อมทั้งพระมารดา 
คร้ันต่อมา พ.ศ.๒๒๓๓ "ท่านราชครู"ก็เป็นท่ีระแวงของ"เจา้มหาชีวิต"แห่งนครเวียงจนัทน์เก่ียวกบัความ
มัน่คงของราชบลัลงัก์ "ท่านราชครู"จึงออกอุบายให้คณะศิษยป์ระมาณ ๓,๐๐๐ คน จากนครเวียงจนัทน์ไป
อัญเชิญ"เจ้าหน่อกษัตริย์"และพระมารดาออกเดินธุดงค์โดยทางเรือไปตามล าน ้ าโขง มุ่งไปยงั เมือง 
มรุกขนคร เพื่อบูรณะองคพ์ระธาตุพนม 
ท่านราชครูโพนสะเมก็ ไดบู้รณะองคพ์ระธาตุพนมตั้งแต่ชั้นท่ี ๒ ข้ึนไปจนถึงยอดพระธาตุ ท่านใหห้ล่อเหล็ก
เปียก เหล็กไหลข้ึนสวมยอดพร้อมดว้ยฉตัรยอดองคพ์ระธาตุดว้ย ท าให้องคพ์ระธาตุสง่างามและมัน่คงยิ่งข้ึน 
ท่านราชครูใช้เวลาบูรณะองค์พระธาตุพนมเป็นเวลา ๓ ปีและไดแ้บ่งครอบครัวชาวเวียงจนัทน์ เพื่ออยู่เฝ้า
รักษาองคพ์ระธาตุพนมจ านวนหน่ึง ท่านกบัญาติโยมอีกจ านวนหน่ึงออกเดินธุดงคป์ฏิบติักมัมฐานไปตามล า
น ้ าโขง สลบัฝ่ังโขงซ้ายและขวา ออกล าน ้ ามูล ถึงแม่น ้ าโขง ออกไปทะลุเมืองบรรทายเพชร เมืองหลวง
กมัพูชา ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "พนมเปญ" คือตั้งช่ือตามพระธาตุเจดียท่ี์ท่านก่อไวบ้นยอดเขาและบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ แลว้ตั้งช่ือไวว้า่ "พระธาตนางเปม" 
ท่านราชครูโพนสะเมก็ จะไปอยูท่ี่ไหนท่านมกัจะมีบริวารมาก เป็นคณะใหญ่คือสามารถตั้งเป็นชุมชนแน่น
หนาได ้เพราะเหตุน้ีเองท่านจึงเป็นท่ีระแวงของกษตัริยก์มัพชูาในเวลานั้น ท่านจึงอพยพบริวารทวนข้ึนไป
ทางล าน ้าโขง แลว้ตั้งชุมชนข้ึนท่ีปลายเขตแดนเขมรตบัด า ทางการเขมรก็ตามไปจะเรียกเก็บภาษีชุมชน แต่
ท่านไม่ยอมจ่ายให ้จึงอพยพบริวารกลบัคืนสู่เขตลา้นชา้ง มาตั้งพกัอยูท่ี่เมือง "เซียงแตง" ตั้งวดัและชุมชนอยู่
ปลายเขตแดน รวบรวมทองค าและเตา้ปูนหล่อพระพุทธรูปองคห์น่ึงช่ือวา่ "พระองคแ์สน"ไวเ้ป็นท่ีระลึก 
แลว้ยา้ยมาอยูท่ี่ดอนโขงและนครจ าปาศกัด์ิตามล าดบั 
 
 



 
 

ปราสาทหินวดัพู วดัพู-เป็นวดัหน่ึงในศาสนาสถานท่ีส าคญัท่ีสุด ของสปป.ลาว มาตั้งแต่คร้ังบรรพกาล และ
ยงัคงสามารถด ารงบทบาท ในฐานะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเหน่ียวร้ัง และเก่ียวสัมพนัธ์ของผูค้น ไวด้ว้ยกนัอยา่ง
มีนัยส าคญั มีภูมิทศัน์ท่ีผสานกับลักษณะการทางวฒันธรรม ท่ีน่าสนใจยิ่ง โดยเฉพาะลักษณะร่วมของ
ประชาชนกบัศาสนสถาน ท่ีปรากฏในงานบุญมนสัการวดัพู ท่ีมีข้ึนทุกปีในเดือน ๓ เพง็ หรือวนัข้ึน ๑๕ ค ่า 
เดือน ๓ หรือวนัมาฆบูชา วดัพู ตั้งอยู่บนภูเกลา้-ภูเขาท่ีมีสัณฐานส่วนยอดมีรูปทรงของ การเกลา้มวยผมไว้
เป็นกระจุกบนศรีษะ จอมเกลา้ หรือ ลึงคะปาระวะตะ เป็นจุดสูงสุดของภูเกลา้ทั้งหมด มีความสูงท่ี ๑,๔๑๖ 
เมตร จากระดบัน ้ าทะเล วดัพูแห่งน้ีสร้างข้ึนราวพ.ศ.12 ในสมยัของพระเจา้มเหนทรวรมนั โดยพระยากมั
มะธาสันนิษฐานวา่ นครโบราณแห่งน้ีคือ นครเสดถาปุระ ซ่ึงไดเ้สียบทบาท ความส าคญั การเป็นศูนยก์ลาง
ทางการเมือง เพราะวา่บรรดาราชวงค์ไดข้ยายอ านาจลงไปทางทิศใต ้และท าการปกครอง กลุ่มดินแดนของ
พวกขอมทั้งหมด จากนั้นจึงไดต้ั้งองักอร์วดัข้ึนเป็นนครหลวง คณะเรามาถึงวดัพูเยน็แลว้จึงไม่ร้อนมาก ก่อน
ข้ึนวดัเราเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ชมของเก่าท่ีขุดพบในวดัพูกนัก่อน มีเศียรพระพุทธรูปท่ีชาวญ่ีปุ่นเอาไปแต่ก็ตอ้ง
มาคืนเพราะป่วยและฝันวา่มีเจา้ของมาทวง ทางข้ึนวดัพูมีสระน ้ าใหญ่สองแห่งสองขา้งของทางข้ึน ดา้นบนมี
ปราสาทท่ีสมยัก่อนท่ีเป็นเทวาลยัจะเป็นศิวะลึงคแ์ต่ตอนน้ีมีพระพุทธรูปแทน และเคยมีพระมาพกัภาวนาอยู่
ตลอดจนทางการให้ออกไป พระอจ.บุญมากก็ยงัเคยมาพกัภาวนาและแกปั้ญหาใหก้บัชาวบา้นเร่ืองภูตผต่ีางๆ
ท่ีปรากฏ ณ ท่ีแห่งน้ีดว้ย หินสลกัท่ีน่าสนใจ เช่นรูปพญานาค รูปชา้ง รูปจรเข ้ฯลฯ ส่วนหน่ึงเช่ือวา่ใชใ้นการ
บูชายญั และมีสระน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ช่ือสระน ้าเท่ียง ท่ีชาวบา้นมกัมาขอไปใชรั้กษาโรคภยัไขเ้จบ็ ฯ 
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วดัภูมะโรง ของพระอจ.บุญมาก วดัท่ีหก ทริปจาริกบุญลาวใต้ ตามบูรณะเสนาสนะพ่อแม่ครูบา
อาจารยบุ์ญมาก 7 เม.ย.เรามาพกัภาวนากนัท่ีวดัพูมะโรง หลงัจากจดัท่ีพกั ชาย/หญิง /สมณะเรียบร้อย ก็ท  า
วตัรเยน็ ต่อดว้ยนัง่ภาวนากนัจนตีสอง ท่ามกลางเสียงเพลงดงัลัน่จากริมฝ่ังโขงดงัเป็นเพื่อนตลอดการภาวนา
จนตีสองเลยครับ ท่านอจ.วะให้ขอ้คิดวา่ พวกหน่ึงนัง่ภาวนาหาบุญกุศลแต่อีกพวกหน่ึงกลบัมวัเมาอยูใ่นโลก
ช่างเป็นการตรงขา้มกนัอยา่งมาก ผูค้นมกัตอ้งการความสุขแต่ดว้ยความหลง ความไม่รู้จึงคิดวา่ส่ิงท่ีท าอยูคื่อ
การแสวงหาความสุข ผลกลบัมากลบัตรงกนัขา้ม การภาวนากลางเสียงเพลงดูเหมือนจะฟุ้งง่ายแต่กลบักนัเลย
ครับ ใจของพวกเราสงบเยือกเยน็ด้วยบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารยจ์ริงๆ สติท่ีมีอย่างต่อเน่ือง บทธรรมท่ีผุด
ข้ึนมาขณะภาวนานอ้มน าใหเ้ราไดใ้ชโ้ยนิโสมนสัสิการ คิดพิจารณาเร่ืองต่างๆไดช้ดัเจนข้ึน 
เร่ืองการบูรณะวดัแห่งน้ี ทางวดัก าลงัจดัโครงการเสนอแขวงจ าปาสัก ขอบูรณะเน้ือท่ีบริเวณวดัให้กลบัมา
เป็นวดัปฏิบติัภาวนาอีกคร้ังหน่ึง รวมทั้งท าศาลาด้วย ในเบ้ืองตน้เราก าหนดจะส่งมอบเงินจ านวน110,000
บาทใหบู้รณะวดัแห่งน้ีหลงัสงกรานตน้ี์ โดยมีท่านอจ.ปริญญา วดัภูพร้าว เป็นผูดู้แลประสานงานใหค้รับ 
วดัภูมะโรง เป็นวดัของครูจารยบุ์ญมาก ศิษยห์ลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ บุญมาก ฐิติปัญโญ วดัภูมะโรง แขวงจ าปาสัก เป็นชาวลาว เกิดในแขวงจ าปาสัก บวชเรียนในลาว ใน
พรรษาแรกท่ีท่านจ าพรรษาท่ีวดัเมืองกาง ท่านท าความสะอาดหอไตร บงัเอิญเจอหนงัสือใบลานเก่าๆเล่ม
หน่ึง เม่ือน าไปศึกษาและปฎิบติัจึงรู้วา่เป็นหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองกฐิน เม่ือศึกษาไปเร่ือยๆตามใบลานนั้นเป็น
เวลา 3 ปี เกิดรู้เห็นธรรม รู้เห็นไม่ประมาท พอนึกอยากไปสวรรคก์็ไดไ้ป นึกอยากไปนรกก็ไดเ้ห็น จนท าให้
คิดวา่ตนเองเป็นบา้ เกิดขอ้สงสัยในการปฎิบติั จึงขอค าแนะน าจากครูอาจารยห์ลายๆท่านแต่ไม่มีท่านใดสร้าง
ความกระจ่างแจง้ใหไ้ด ้
บงัเอิญท่านทราบข่าวจากพ่อคา้เร่ืองครูบาอาจารยท์างฝ่ังไทย ว่ามีพระกรรมฐานอยู่ 3 รูป สามารถเหยียบ
แผน่ดินสะเทือนและมีช่ือเสียงดา้นวปัิสสนากรรมฐาน คือ พระอาจารยเ์สาร์ กนัตสีโล พระอาจารยม์ัน่ ภูริทตั
โต และ พระอาจารยท์องรัตน์ กนัตสีโล ท่านจึงเดินทางมาฝากตวัเพื่อขอศึกษาธรรม 
หลวงปู่ บุญมาก ฐิตปัญโญ ท่านเป็นลูกศิษยรุ่์นใหญ่ของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ทองรัตน์ ท่านเป็น
หน่ึงในครูบาอาจารยท่ี์มิไดญ้ตัติเป็นธรรมยุติ จึงเป็นหน่ึงในแม่ทพัธรรมฝ่ายมหานิกาย หลวงปู่ ชา สุภทัโท 
วดัหนองป่าพง ยงัเคยเดินทางไปกราบท่านท่ีฝ่ังลาว 
ในบั้นปลายชีวิตของท่าน ลาวเปล่ียนแปลงการปกครอง ครูบาอาจารยส่์วนใหญ่ท่ีเคยปฏิบติัธรรมอยูใ่นฝ่ัง
ลาวไดอ้พยพมาอยู่ฝ่ังไทย มีแต่ท่านท่ีไม่ยอมไปไหน แลว้ก็น่าแปลกท่ีทหารลาวก็ไม่กล้าจะท าอะไรท่าน 
เพราะกล่าวกนัวา่ท่านมีฤทธ์ิอภิญญา การไปการมาในขณะนั้นก็ล าบากมากจนท่านมรณภาพท่ีวดัภูมะโรง 
จ าปาสัก เม่ือปี พ.ศ.2524 มีศาสนวตัถุ และบุคคลท่ียงัปรากฎอยูเ่ป็นหลกัฐานท าให้พระพุทธศาสนายงัคงอยู่
ในดินแดนลาวมาจนถึงทุกวนัน้ี 
ภูมะโรง 
...ถ่ินวเิวกในฝัน หน่ึงเดียวถ่ินน้ี... มาแต่อดีต... 
ภูมะโรง หรือท่ีแปลว่า ภูงูใหญ่ หรือ ภูนาค เป็นภูเขาสูงใหญ่ ถ้ามองจากอ าเภอพิบูลมงัสาหารจังหวดั
อุบลราชธานีฝ่ังไทยไปทางตะวนัออกจะเห็นยอดเขาแหลมเหมือนเจดียสู์งเสียดฟ้าอยูลิ่บๆ ภูเขาน้ีเช่ือมโยง
กบั ภูจ  าปาศกัด์ิ และเทือกทิวเขาอ่ืนๆท่ีทอดยาวลงไปทางเขมรต ่า มีถ ้าใหญ่นอ้ยลึกลบัซบัซ้อนอยูม่ากมายอนั



เป็นท่ีหลบเร้นพ าเพญ็พรตของเหล่าฤาษีดาบสหรือ “ตาปโส” มาแต่โบราณ ตลอดจนเป็นท่ีปลีกวเิวกหลีกเร้น
ภาวนาของพระธุดงคก์รรมฐานท่ีจดัไดว้า่ “ยอดเยีย่ม” แห่งหน่ึงซ่ึง หากจะเรียกวา่หน่ึงเดียวถ่ินน้ี...ท่ีไม่มีท่ีใด
เหมือน..หรือถ่ินวิเวกในฝัน...ส าหรับผูมี้อุปนิสัยทรงฌานหรืออภิญญาก็เห็นจะไม่ผิด เพราะนอกจากจะมี 
ยอดภูสูง เหวลึก ป่ารกชัฏ ไข้ป่าชุกชุม และภูมิประเทศสลับซับซ้อนอนัตรายรอบด้านแล้วยงัเป็นแดน
อาถรรพข์องเหล่าภูตผีปีศาจร้าย เป็นถ่ินท่ีอยูข่องฝงูเสือ ชา้ง หมี กระทิง ควายป่า ข่ากินคน และผกีองกอยสะ
มอยดง 
บ่อน ้าเท่ียง 
เป็นบ่อน ้าธรรมชาติท่ีเกิดอยูบ่นภูมะโรงมีขนาดกวา้งประมาณหน่ึงเมตร ในอดีตมาน ้าจะไหลลงบ่อตลอดวนั
ตลอดคืนแต่จะไม่ลน้ แมจ้ะมีคนตกัไปจ านวนก่ีโอ่งก่ีไหก็ไม่มีวนัหมดหรือลดลงไป น ้ าจะเสมอกบัขอบบ่อ
อยูอ่ยา่งนั้นจึงเรียกวา่ “บ่อน ้าเท่ียง” 
พระอาจารยไ์ตผูอ้ยูพ่น้มิติเหนือวสิัย 
ณ ถ่ินน้ีคนแต่โบราณรู้กนัวา่เป็นท่ีอยูข่อง “อาจารยไ์ต” พระอาจารยใ์หญ่ผูส้ าเร็จในอิทธิบาทภาวนาจนอยูพ่น้
มิติเหนือโลกเหนือวสิัยแห่งปุถุชนสามญั สามารถอธิษฐานธรรมจิตใหอ้ายขุยัยนืยาวอยูไ่ดเ้ป็นกปักลัป์ 
พระอาจารยไ์ตท่านน้ีไม่มีผูใ้ดทราบอายุขยัของท่านเลย.. และยงัเช่ือกนัว่าแมปั้จจุบนัน้ีก็ยงัมีชีวิตอยู่ในภู
มะโรงน้ี ตามปฏิปทาการประพฤติปฏิบติัท่ีเล่าขานมานั้นคลา้ยกบัพระปัจเจกพุทธเจา้ คือมุ่งรู้แต่ล าพงัสังขาร
ธรรมแห่งตนเองเท่านั้นโดยไม่สนใจท่ีจะสอนผูอ่ื้น วนัหน่ึงๆบิณฑบาตไดพ้อฉนัก็กลบัไปยงัท่ีอยู ่บางคร้ัง ๗ 
วนั ๑๕ วนั ค่อยฉนัอาหารคร้ังหน่ึง บางพรรษาไม่ฉนัเลยตลอด ๓ เดือน 
ถ ้าท่ีท่านอยูน่ั้น เป็นท่ีๆอยูห่่างพน้โลกียเ์หนือวิสัยซ่ึงบุคคลธรรมดาหรือพระภิกษุท่ียงัดอ้ยคุณธรรมไม่มีทาง
จะเขา้ไปถึงไดเ้ลย เพราะมีเหวลึกสุดหยัง่ขวางกั้นเอาไว ้เหวน้ีหากมองลึกลงไปจะไม่เห็นพื้นดินหรือยอดไม ้
เห็นแต่ม่านหมอกมวัขาวคลุง้อยูอ่ยา่งนั้นชัว่นาตาปี ..เม่ือโยนกอ้นหินลงไปจะไม่ไดย้ินเสียงหล่นกระทบกบั
อะไรเลย.. ทางขา้มเหวไปยงัถ ้ าพาดเอาไวด้ว้ยไมไ้ผล่ื่นๆเพียงล าเดียว หากเดินขา้มตอ้งแช่มช้าระมดัระวงั
อยา่งยิง่ยวดถา้เล้ียงตวัไม่ดีก็มีอนัหลุดร่วงตกลงไปสังเวยกน้เหวลึกท่ีไม่เห็นหน 
พระอาจารยไ์ตท่านสอนธรรมะสั้นๆวา่ 
“ถา้ใครเขา้ถึงพระไตรสรณคมน์ไดด้ว้ยศรัทธาความจริงใจเล่ือมใสสูงสุดแลว้ไม่ตอ้งกลวัอะไร แมแ้ต่ค าว่า
ตายก็ไม่กลวั คนเราไม่ตอ้งไปยึดถืออะไรมาก ยึดถือหลกัไตรสรณคมน์ให้จริงใจก็เขา้ถึง มรรค ผล นิพพาน 
ไดไ้ม่ยาก” 
ท่ีภูควายน้ี นอกจาก “พระอาจารยไ์ต” แลว้ ผูค้นฝ่ังลาวยงัไดเ้ล่าลือเก่ียวกบั “หลวงปู่ พูสี” พระบงับดอาย ุ
๔๐๐ กวา่ปี และพระปฏิบติัดีอีกมากท่ีอยูท่ี่น่ี 
พระอาจารยบุ์ญมาก พระวปัิสสนาจารยผ์ูเ้รืองฤทธ์ิ 
พระอาจารยบุ์ญมาก เป็นศิษย ์หลวงปู่ เสาร์ กนัตสีโล อยูว่ดัภูมะโรง ท่านเป็นพระภิกษุท่ีมีอ านาจจิตแก่กลา้
สูงส่งมาก สามารถส่งอ านาจจิตเรียกใหเ้สือโคร่งดุร้ายกินคนมาสยบอยูใ่นวดัภูมะโรงเหมือนสัตวเ์ล้ียงเช่ืองๆ
ตวัหน่ึง เสือโคร่งใหญ่ตวัน้ีมีล าตวัยาว ๘ ศอกกินคนมาแลว้ ๙ ศพจนคนลือว่าผีตายโหงสิงเพิ่มอาถรรพช์ัว่
ร้ายกลายเป็นเสือสมิงไปแลว้ พระอาจารยบุ์ญมากไดล่้วงรู้เห็นในญาณทศันะว่าหากปล่อยไวเ้ช่นน้ีมนัก็จะ



กินคนอีกมากรังแต่จะเพิ่มบาปกรรม จนกระทัง่ในคืนหน่ึงตรงกบัวนัเพ็ญ ท่านไดท้  าจิตรวบรวมสมาธิจน
บงัเกิดฌานแก่กลา้แลว้ใชพ้ลงัอ านาจเรียกมนัใหม้าหาแลว้บอกกบัมนัทางจิตวา่ 
"..ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไปใหเ้จา้อยูแ่ต่ในวดัน้ี อยา่ไดห้นีไปเท่ียวหากินท่ีอ่ืนอีก อยา่ไดท้  าบาปกรรมอีก อยา่เอา
สัตวมี์ชีวติมากินเป็นอาหาร ใหกิ้นแต่สัตวท่ี์ตายแลว้" มนัฟังเขา้ใจและเช่ือฟังท่านเป็นอยา่งดี ตั้งแต่คืนนั้น
มนัก็อยูแ่ต่ท่ีวดัภูมะโรงไม่ไปไหน ท่านบอกใหม้นันอนตรงไหนมนัก็นอนท่ีนัน่ ท่านแค่เสกขา้วกน้บาตรให้
มนักินไม่ตอ้งผกูเชือกหรือล่ามโซ่ใดๆ ในยามท่ีชาวบา้นญาติโยมเขามาท าบุญหรือปฏิบติัธรรมท่านก็จะไล่
ใหไ้ปหลบในท่ีลบัตาเสียคนเขาจะไดไ้ม่พากนัแตกต่ืนโกลาหล 

 
 น ้าตกตาดฝาน ทศันศึกษาระหวา่งทริป ก่อนเดินทางกลบั เราแวะชมน ้าตกชิมชา/กาแฟกนัหน่อยครับ อยา่ง
นอ้ยก็ไดข้องไปกราบถวายครูบาอาจารยก์นัครับ 

น ้ าตกตาดฟาน (Tad Fane Waterfall) เป็นน ้ าตกท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองลาว มีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั เป็นสายน ้า 2 สาย ดว้ยเป็นน ้ าตกสูงใหญ่สองสายไหลลงสู่หนา้ผาสูงชนัสู่กลางหุบเขา สูงกวา่ 220 
เมตร สูงชนั 90 องศา ไหลมาจากหว้ยจ าปีและหว้ยผกักดู รายลอ้มไปด้วยตน้ไมสี้เขียวมากมาย ความอลงัการ
ของน ้ าตกแห่งน้ีจะอยูใ่นช่วงหนา้ฝน เพราะจะมีปริมาณน ้ าเยอะมากแต่ก็สามารถท่องเท่ียวไดท้ั้งปี น ้ าตกทั้ง
สองสายดูสวยสมบูรณ์ เสียงน ้ าตกดงักึกกอ้งไปทัว่ทั้งป่า โดยท่ีน ้ าตาดฟานน้ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถข้ึนไป
ชมน ้ าตกจากดา้นบนไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถลงเล่นน ้าได ้น ้ าตกตาดฟาน ไดช่ื้อวา่เป็นน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดในแขวง
จ าปาสัก และยงัมีความสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศลาวอีกดว้ย น ้ าตกแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
แหล่งท่องเท่ียวตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบสูงโบโลเวน (Bolaven Plateau) เมืองปากซอง (Paksong) แขวงจ าปาสัก 
ประเทศลาว ซ่ึงอยูใ่กลก้บัเมืองปากเซ และไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไรนกั ท่ีน ้าตกจะมีบริการ Zipline ขา้ม



น ้าตกตาดฟาน ระยะทางประมาณ 450 เมตร ซ่ึงสูงจากพื้นดินราว ๆ 220 เมตรเลยทีเดียว และตอ้งสนุกสุด ๆ 
กับการเล่น Zipline ท่ีมีทั้ งหมดราว ๆ 4 ฐาน ข้ามไปมาระหว่างหุบเขาสูงใหญ่ บอกเลยว่ามันฟินและ
หวาดเสียวสุดๆ 

 
วดัป่าสนามชยั-วดัสุดทา้ยของทริปจาริกบุญลาวใต้ วดัป่าสนามชยัเป็นวดัของหลวงปู่ กิ ศิษยข์องหลวงปู่ บุญ
มาก ท่ีพระอจ.สีทนดูแลอยู่ หลงัจากลป.กิจากไปพระอจ.สีทนก็ไดใ้ห้ศิษยท์่านคือพระอจ.กิจมาดูแลแทน 
ทั้งๆท่านก็ไม่อยากมาเพราะพรรษายงันอ้ย ตอนท่านเป็นเจา้อาวาสน่าจะ8พรรษาไดค้รับ กวา่จะมาถึงวนัน้ีได้
ตอ้งผา่นความล าบากมามากพอดูครับ ท่านอยูใ่นมยัท่ีเรามาช่วยท่านสีทนบูรณะวดัภูหล่นของลป.เสาร์/ลป.
มัน่ ประมาณ 2536-2537-38 ท่ีวดัภูหล่นสมยันั้นคนมาพกัภาวนากนัเยอะมากแต่หลงัท่านสีทนจากไปวดัภู
หล่นก็ไม่ค่อยมีคนไปมาเหมือนเดิมมีพระอจ.สมยัดูแลอยู่รูปเดียว ศิษยท์่านสีทนท่ีท างานหนกัอีกรูปก็เป็น
ท่านโตง้ท่ีภูพร้าว และท่านโอมท่ีภูจนัทร์แดงครับ พอเราไดม้าพบกนัอีกคร้ังก็เหมือนกลบับา้นพบญาติสนิท
อีกคร้ัง ความรู้สึกเดิมๆ กลบัมาใหร้ะลึกถึงครับ 

วดัป่าสนามชยัตั้งอยูบ่า้นสนามชยั หมู่ท่ี ๙ (ปัจจุบนัหมู่ท่ี ๑๖ ) ต าบล โพธ์ิไทร อ าเภอ พิบูลมงัสาหารจงัหวดั 
อุบลราชธานี วดัป่าสนามชยัไดจ้ดัตั้งเป็น ส านกัสงฆ ์เม่ือวนัท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยการด าริของเจา้
พระคุณสมเด็จพระมหาวรีวงศ ์( พิมพ ์ธมัมธโร ) เจา้อาวาสวดัพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
นายอ่อนตา แสนทวีสุข นอ้งชายของเจา้พระคุณสมเด็จพระมหาวรีวงศ ์ไดม้อบท่ีดินของตนในหมู่บา้นสนาม
ชยั จ านวน ๒๗ ไร่ ใหเ้ป็นท่ีสร้างวดัโดยพระบญัชาของเจา้พระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ ์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ 
พระครูพิบูลธรรมภาณ เจา้คณะอ าเภอพิบูลมังสาหาร (ธรรมยุต)ไดนิ้มนต ์หลวงปู่ กิ ธมัมุตตโม มาประจ าท่ี
วดัป่าสนามชัย ซ่ึงท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่  เสาร์ กนัตสีโลและหลวงปู่ มัน่ ภูริทตัโต จึงมีศิษย์ยานุศิษย์ 
อุบาสก อุบาสิกา ตลอดทั้งพุทธบริษทัเล่ือมใสปฏิบติัธรรม มากมาย และไดมี้จิตศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจกนั
พฒันาเสนาสนะถาวรวตัถุโดยมี หลวงปู่ กิ ธมัมุตตโม เป็นประธานสงฆ์ร่วมพฒันา ทั้งศาสนวตัถุและจิตใจ 
จนเจริญรุ่งเรืองสืบมาถึงทุกวนัน้ี  

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๒ หลวงปู่ กิ ธมัมุตตโม ไดม้รณภาพลง เม่ือวนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ วดัป่าสนามชยั
จึงเป็นอนุสรณ์สถานพระบูรพาจารย ์หลวงปู่ กิ ธมัมุตตโม 



 
 

 คณะเรา 16 ชีวิตเดินทางจากกทม - (หัวล าโพง) -อุบล ตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย ์หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ บุญมาก หลวงปู่ กิ หลวงพ่อสีทนฯ จากรถไฟ ไปรถตู ้ขา้มไปจ าปาสักไปห้วงมหานทีศรีพนัดอน 
กราบเจดียโ์บราณ ณ วดัภูเขาแกว้ ขา้มแพมากราบลป.เสาร์ท่ีวดัอ ามาตยาราม กราบสมเด็จข้ีหอม ท่ีวดัธาตุ 
ไปชมปราสาทวดัพู บูรณะวดัภูมะโรงของลป.บุญมาก เยี่ยมพระอจ.กิจ วดัป่ามหาชยัฯ เราต่ืนกนัแต่เชา้ตีห้า
จดัท าภตัราหารถวายสงฆ์ เย็นสวดมนต์ท าวตัรนั่งภาวนาจนเท่ียงคืน /ตีสอง ท่ามกลางความร้อนและ
เสียงเพลง อาบน ้ าในล าน ้ าโขง ฯ นับเป็นประสบการณ์ท่ีลืมไม่ลงจริงๆครับ ส่วนค่าใช้จ่ายก็ใช้ไปกบัการ
เดินทางประมาณ 70,000 บาท ท าบุญในทริปประมาณ 15,000 บาท ส่วนท่ีจะร่วมบูรณะวดัภูมะโรงหลัง
สงกรานตน้ี์อีกเฉพาะงวดแรก 110,000 บาทครับ ส่วนงวดต่อไปคงตอ้งรอทางแขวงจ าปาสักอนุมติัก่อนครับ 
ใครจะร่วมก็ยนิดีนะครับ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218412265959437&set=pcb.10218412322040839&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCJt1rFL6S3X9dnCoKUHhYeah7FQ0--hyMZ9TYDwPEMiHn6gWMJxuNDyuLLltRhBOBmwW9g5SSAhEEG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIHAx17MpTadMFLr2fKf-4wikLnz8prnkxBj86srqKc4bUSjdVSTKE7MOSKy7zoi9kpIZCMUWFBovsoxUjeoB0hfzJut7-_vKqUbPRF7EIbS628WQsJ6mszw6lJ3cI90-SEhQgodjpFSrXcKLuW-DFg5ij8Ygu8ouHNPTGTmzC4Pe8yBxZjW-mNC1ex6Z8t2BGicEwxijxn1kCHRhC5HkLPtDeUcXI_6JY4crXyfkKj8z4GguH412mCKVjt1VuCbjZiSyf0kD3aVIobuCAisb6mn3020g
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218412265959437&set=pcb.10218412322040839&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCJt1rFL6S3X9dnCoKUHhYeah7FQ0--hyMZ9TYDwPEMiHn6gWMJxuNDyuLLltRhBOBmwW9g5SSAhEEG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIHAx17MpTadMFLr2fKf-4wikLnz8prnkxBj86srqKc4bUSjdVSTKE7MOSKy7zoi9kpIZCMUWFBovsoxUjeoB0hfzJut7-_vKqUbPRF7EIbS628WQsJ6mszw6lJ3cI90-SEhQgodjpFSrXcKLuW-DFg5ij8Ygu8ouHNPTGTmzC4Pe8yBxZjW-mNC1ex6Z8t2BGicEwxijxn1kCHRhC5HkLPtDeUcXI_6JY4crXyfkKj8z4GguH412mCKVjt1VuCbjZiSyf0kD3aVIobuCAisb6mn3020g


 
11-12 เมษา-ภาพการร่วมแรงร่วมใจท างานครับ-พี่ๆ นอ้งๆ ท่ีมาร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงสะสางจดั

ระเบียบของต่างๆ ณ วชัรธรรมสถานถวายองค์หลวงตาพะมหาบวั ตอ้งขอขอบพระคุณดว้ยใจนะครับ คุณ
สมศกัด์ิและน้องโป่งน าลูกน้องมาช่วยติดตั้งชั้นวางของ ช่วยยกช่วยจดัของแล้วยงัถวายโต๊ะหมู่บูชาใหม่
ส าหรับศาลา 84 ปีดว้ยครับ นอกจากนั้นก็มีพี่ตัน๋ พี่ประยูร คุณชูเกียติ คุณบนั คุณชพักิจ คุณนิด คุณมณ พี่
เขียว คุณจิ คุณอุ๊ คุณเอ๋ คุณประหยดั คุณตอ้ คุณแดง คุณต๋อบ คุณประจกัษ์ คุณยุทธนา คุณเหม่ียว น้องหลิว
ผูดู้แลประสานงานทุกอย่างก็เป็นว่าท่ีท่านประธาน-น้องกาญ และคุณหมอแบ๊ว ระหว่างงานก็มีแผลกนันิด
หน่อย มีหัวเข่าถลอกเพราะถูพื้นท่ีไม่ไดท้  าความสะอาดมาเป็นสิบๆ ปีอีกดว้ยครับ ขอกราบอนุโมทนาบุญ
ครับ ต่อไปพระอาจารยฐ์าคงจะสะดวกในการบริหารจดัการวชัรธรรมสถานมากข้ึนนะครับ 

 
 

17 เมษายน มอบของให้ผูอ้าวุโสปีใหม่ สงกรานต์น้ีพระอาจารยฐ์า พาคณะประกอบดว้ยท่านผอ.
บุญตัน๋ และพี่ประยูรน าหมอนและเส่ือไปมอบให้กบัผูอ้าวุโส ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี-
หลวงพอ่เป่ินอุปถมัภ ์นครชยัศรี 94 ชุด กราบอนุโมทนาบุญครับ 



 
 
 
19 เมษายน วชัรธรรมสถาน มอบโตะ๊ท างาน 7ตวัใหร้พ.หว้ยพลู 
 
 
 
 
20 เมษายน ช่วยกนัดูแลรักษาเสนาสนะองคห์ลวงตา  พวกเราร่วมกนัดูแลรักษาท าความสะอาดวชัร

ธรรมสถานขององค์หลวงตาพระมหาบวัตั้งแต่เชา้จนเยน็มีทั้งพี่ตัน๋ พี่ยรู พี่ตอ้พี่แดง นอ้งกาญ คุณต่ิง คุณเอ๋
คุณสุวทิย ์คุณจอย คุณอุ ๊คุณยทุธนา คุณเหม่ียว นอ้งหลิว เพิ่งกลบัถึงบา้นกนัครับดึกเลย ทั้งวนั งานหลกัไดแ้ค่
ครัวท่ีเดียว มีงานอ่ืนบา้งเล็กนอ้ย แต่ครัวท่ีทิ้งมากวา่สิบปี ท่ีละเลย 5ส มา เลยตอ้งท ากนัทั้งวนัเลยครับ กราบ
อนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านครับท่ีเสียสละแรงกายแรงใจช่วยกนัดูแลท่ีขององคห์ลวงตาแห่งน้ีนะครับ 

 
21 เมษายน ธรรมะจากพระโอษฐ์ - พระธรรมวินยั 1 ปีน้ีเราจะมาเรียนเร่ืองพระธรรมวินยักนัครับ 

คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก ท่านอาจารยไ์ดปู้พื้นฐานพวกเราให้เขา้ใจในค าต่างๆท่ีเรามกัใช้ในการศึกษาพระธรรม
วนิยั ในสมยัแรกๆท่านใชค้  าวา่พรหมจรรย ์ต่อมาจึงใชค้  าวา่ธรรมวินยัแทน และท่านยงัมีรับสั่งให ้ธรรมวนิยั
ท่ีท่านทรงบญัญติัไวดี้แลว้จะเป็นศาสดาแทนองคท์่าน ค าท่ีส าคญัในการเรียนคร้ังน้ีไดแ้ก่ ศีล-วนิยั-สิกขาบท 

ศีล-เจตนาเวน้จากอกุศล เป็นความประพฤติท่ีดีงาม สุจริต วินยั-ขอ้บงัคบั กฎระเบียบเพื่อการปฏิบติัอบรม
กายวาจา  



สิกขาบท-คือข้อศีล ขอ้วินัย แต่ละขอ้ ๆ พระพุทธองค์เร่ิมทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ต่อมาใน
พรรษาท่ี 12 จึงเร่ิมบญัญติัสิกขาบทต่างๆ และจดัเป็นหมวดหมู่ชดัเจนข้ึน โดยท่ีพระสารีบุตรถามถึงสาเหตุ
ของอายุของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้แต่ละองคท์  าไมจึงมีระยะเวลาแตกต่างกนั พระพุทธองค์ทรง
ตอบว่าเป็นเพราะการท่ีพระพุทธเจา้องค์นั้นๆไดท้รงบญัญติัสิกขาบทวินัยและแสดงพระธรรมไวอ้ย่างระ
เอียดพิสดาร แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสวา่การจะบญัญติัสิกขาบทใดๆ ก็ต่อเม่ือมีเหตุอนัควรจึงกระท าเพราะ
ในเวลานั้นคณะสงฆ์ยงัไม่ใหญ่พระทั้งหลายล้วนเป็นพระอริยะบุคคลจึงไม่มีเหตุตอ้งบญัญติั ต่อมาเม่ือมี
พระสงฆปุ์ถุชนและคณะสงฆใ์หญ่ข้ึนปัญหามากข้ึนท่านจึงทรงบญัญติัสิกขาบทต่างๆ ออกมา ทั้งเป็นขอ้หา้ม
และขอ้ท่ีใหป้ฏิบติัต่างๆ 

       
 

22 เมษายน กราบถวายปัจจยัแด่ครูจารยเ์สถียร วดัถ ้ าพระภูววั 
ประจ าปี2562 จากการท่ีได้ดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบวั
ก่อนท่านละขนัธ์ และไดก้ราบขอแบ่งเบาภาระท่านดูแลเสนาสนะท่ีท่าน
ดูแลอยู่สองแห่ง และวดัถ ้ าพระภูววัเป็นหน่ึงในสองแห่งนั้น เราจึงได้
กราบขอส่งปัจจยัให้ครูจารยเ์สถียรเป็นประจ า และได้ส่งอาหารเคร่ือง
อุปโภคบริโภคเป็นประจ าด้วย ด้วยความระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูบา
อาจารย ์องค์ หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน เพื่อนๆใครจะร่วมบุญ
กนัก็เรียนเชิญไดน้ะครับ  

26-27-28 เมษายน วชัรธรรมสถาน  อบรมปฏิบติัภาวนา กบัพระอาจารยว์ิทยา วดัป่าดอยแสงธรรมฯ 
ศิษยใ์นองคห์ลวงตาพระมหาบวั ท่านเมตตาให้ความรู้พื้นฐานในการภาวนา ก าลงัใจ ท่ีมอบใหพ้วกเราจนท า
ใหผู้ป้ฏิบติันัง่ภาวนาต่อกนัจนเท่ียงคืนทั้งศุกร์และเสาร์ ในขณะท่ีผูเ้ขา้อบรมอยูใ่นหอธรรม ภายนอกก็ยงัตอ้ง
ท า ง านกัน ต่ อทั้ ง เ ร่ิ ม ง านว ง จ ร ปิ ด  ท า ระบบน ้ า ห ยด  น ้ า ฝ อยลดคว าม ร้ อนในอาค า รฯลฯ   
กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านนะครับ ดีใจท่ีไดมี้ส่วนมาปฏิบติัภาวนาดว้ยกนันะครับ  

คร้ังน้ีในการสมคัรอบรมมีผูส้มคัรมาเกือบ 40 ท่าน แต่พอถึงวนัอบรมสละสิทธ์ไปเหลือ 32 ท่าน พอ
เขา้อบรมยงัมีผูส้มคัรท่ีสมคัรแลว้มีช่ือแลว้แต่ไม่เขา้อบรมอีกหกท่าน พวกเราท่ีช่วยกนัดูแลวชัรธรรมสถาน
แห่งน้ี ขอกราบขออภยัทุกๆท่านท่ีท าให้ท่านไม่เขา้ใจในวตัถุประสงค์ขอการจดัอบรม ในการท่ีพ่อแม่ครู
อาจารยต์อ้งเดินทางมาจากตจว. ไกลๆ มาอบรมสั่งสอนการปฏิบติัภาวนาใหแ้ก่พวกเรา ธรรมบริกรทุกท่านท่ี
เสียสละแรงกายแรงใจมาดูแลผูเ้ข้าอบรม แม่ครัว จนท. ทุกๆท่านท่ีมาท าอาหารให้พวกเราตั้งแต่ตีสาม 
รวมทั้งความส าคญัของเสนาสนะแห่งน้ีซ่ึงเป็นสมบติัขององคพ์่อแม่ครูอาจารยห์ลวงตาพระมหาบวั และการ



ท่ีพวกเราทุกคนตั้งใจเผยแผพ่ระธรรมค าสอนของพระบรมศาสดาและพอ่แม่ครูอาจารยใ์หค้งความส าคญัของ
การปฏิบติัภาวนาไวต้ราบนานเท่านาน ขอกราบขออภยัท่านและขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสน้ีดว้ยครับ 

 
 


