สกลนคร

๒๒-๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๙

โครงการตามรอยธรรม
“วิถีแห่งศรัทธา
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

จัดโดย

บันทึกการเรียนรู้

สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มก.

โครงการตามรอยธรรม

“วิถแี ห่งศรัทธา
หลวงปูม่ ั่น ภูริทัตโต”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒-วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
จังหวัดสกลนคร

บันทึกการเรียนรู้

เดินทางเพื่อเรียนรู้

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการบันทึกความรูท้ ี่ได้รับจากกิจกรรมในครัง้ นี้ และโปรดส่งกลับคืนสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

บันทึกการเรียนรู้
โครงการตามรอยธรรม “วิถีแห่งศรัทธา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒-วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
จังหวัดสกลนคร

โครงการตามรอยธรรม วิธีแห่งศรัทธา
“หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จังหวัดสกลนคร
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2559
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่แห่งวัดป่าสาย
ธรรมยุติกนิกาย ที่ผู้คนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จาก
อัตชีวประวัติหลวงปู่มั่น ท่านกาเนิดในสกุลแก่นแก้ว ณ บ้านคาบง
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีมา
แต่กาเนิด สามารถเรียนอ่านเขียนได้รวดเร็ว และมีความ
ขยันหมั่นเพียรชอบเล่าเรียนศึกษา ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ
ได้ 15 ปี แต่ได้ลาสิกขาเมื่ออายุ 17 ปี ตามที่บิดาขอร้องให้มา
ช่วยงาน แต่ด้วยความที่คิดอยากบวชอยู่เสมอ เมื่ออายุได้ 22 ปี จึง
ลาบิดามารดาเข้าศึกษาในสานักหลวงปูเ่ สาร์ วัดเลียบ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่ออุปสมบทจึงได้ขนานนามมคธว่า “ภูริทัตโต” (ผู้ให้ปัญญา ผู้
แจกจ่ายความฉลาด) ในสมัยบาเพ็ญเพียรท่านได้แสวงวิเวกตาม
สถานที่ต่าง ๆ ทั้งฝั่งลาว ฝั่งไทย จากนั้นจึงเดินทางลงไปศึกษากับ
นักปราชญ์กรุงเทพฯ ณ วัดปทุมวนาราม ออกแสวงหาวิเวกในภาค
กลางและภาคเหนือนานถึง 11 ปี จนได้รับความรู้แจ้งในพระธรรม
วินัย สิ้นความสงสัยในคาสอนของพระพุทธเจ้า และท่านดาเนินรอย
ตามวิถีการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะธุดงควัตร 13* เป็นรูปแบบและฐานของการปฏิบตั ิของ
พระป่า จนมีลูกศิษย์อยู่มากมายทั่วทุกภาคของประเทศไทย

*ธุดงควัตร 13 ข้อ คือ ข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อขัดเกลากิเลส ภิกษุจะถือปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่จะปฏิบัติธุดงควัตรสามารถเลือกได้
ว่าจะปฏิบัติข้อใด เป็นเวลานานเท่าใด เมื่อจะถือปฏิบัติก็เพียงกล่าวคาสมาทานธุดงควัตรข้อที่ตนเลือก แล้วก็เริ่มปฏิบัติได้เลย
หมวดที่ 1 จีวรปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับจีวร)
1. การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร คือการใช้แต่ผ้าเก่าที่คนเขาทิ้งเอาไว้
ตามกองขยะบ้าง ข้างถนนบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง นาผ้าเหล่านั้นมาซัก
ย้อมสี เย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่แล้วนามาใช้ งดเว้นจากการใช้ผ้า
ใหม่ทุกชนิด (บังสุกุล = คลุกฝุ่น)
2. การถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร คือการใช้ผ้าเฉพาะที่จาเป็น
เท่านั้นอันได้แก่ สบง (ผ้านุ่ง) จีวร (ผ้าห่ม) สังฆาฏิ (ผ้าสารพัด
ประโยชน์ เช่น คลุมกันหนาว ปูนั่ง ปูนอน ปัดฝุ่น ใช้แทนสบง หรือ
จีวรเพื่อซักผ้าเหล่านั้น ปัจจุบันภิกษุไทยมักใช้พาดบ่าเมื่อประกอบ
พิธีกรรม)
หมวดที่ 2 ปิณฑปาตปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับบิณฑบาต)
3. การถือบิณฑบาตเป็นวัตรคือ การบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มา
จากการรับบิณฑบาตเท่านัน้ ไม่บริโภคอาหารที่คนเขานิมนต์ไปฉัน
ตามบ้าน
4. ถือการบิณฑบาตตามลาดับบ้านเป็นวัตรคือ จะรับบิณฑบาตโดย
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เลือกว่าเป็นบ้านคนรวยคนจน ไม่เลือกว่า
อาหารดีไม่ดี มีใครใส่บาตรก็รับไปตามลาดับ ไม่ข้ามบ้านที่ไม่ถูกใจ
ไป
5. ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตรคือ ในแต่ละวันจะบริโภค
อาหารเพียงครั้งเดียว เมื่อนั่งแล้วก็ฉันจนเสร็จ หลังจากนั้นก็จะไม่
บริโภคอาหารอะไรอีกเลย นอกจากน้าดื่ม
6. ถือการฉันในบาตรเป็นวัตร คือจะนาอาหารทุกชนิดที่จะบริโภค
ในมื้อนั้นมารวมกันในบาตร แล้วจึงฉันอาหารนั้น เพื่อไม่ให้ติดใน
รสชาติของอาหาร

7. ถือการห้ามภัตที่ถวายภายหลังเป็นวัตร คือเมื่อรับอาหารมามาก
พอแล้ว ตัดสินใจว่าจะไม่รับอะไรเพิ่มอีกแล้ว หลังจากนั้นถึงแม้มี
ใครนาอะไรมาถวายเพิ่มอีก ก็จะไม่รับอะไรเพิ่มอีกเลย ถึงแม้อาหาร
นั้นจะถูกใจเพียงใดก็ตาม
หมวดที่ 3 เสนาสนปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับเสนาสนะ )
8. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตรคือ จะอยู่อาศัยเฉพาะในป่าเท่านัน้ จะไม่
อยู่ในหมู่บ้านเลย เพื่อไม่ให้ความพลุกพล่านวุ่นวายของเมืองรบกวน
การปฏิบัติ หรือเพื่อป้องกันการพอกพูนของกิเลส
9. ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตรคือ จะพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้น งด
เว้นจากการอยู่ในที่มีหลังคาที่สร้างขึ้นมามุงบัง
10. ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตรคือ จะอยู่แต่ในที่กลางแจ้งเท่านั้น
จะไม่เข้าสู่ที่มุงบังใดๆ เลย แม้แต่โคนต้นไม้ เพื่อไม่ให้ติดในที่อยู่
อาศัย
11. ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตรคือ จะงดเว้นจากที่พักอันสุขสบาย
ทั้งหลายแล้วไปอาศัยอยู่ในป่าช้า เพื่อจะได้ระลึกถึงความตายอยู่
เสมอ ไม่ประมาท
12. ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัตรคือ เมื่อใครชี้ให้ไป
พักที่ไหน หรือจัดที่พักอย่างใดไว้ให้ ก็พักอาศัยในที่นั้น โดยไม่เลือก
ว่าสะดวกสบายหรือถูกใจหรือไม่ และเมื่อมีใครขอให้สละที่พักที่
กาลังพักอาศัยอยู่นั้น ก็พร้อมจะสละได้ทันที
13. ถือการนั่งเป็นวัตรคือ จะงดเว้นอิริยาบถนอน จะอยู่ใน 3
อิริยาบถเท่านั้นคือ ยืน เดิน นั่ง จะไม่เอนตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลย
ถ้าง่วงมากก็จะใช้การนัง่ หลับเท่านัน้ เพื่อไม่ให้เพลิดเพลินในการ
นอน

วัดป่าสุทธาวาส
ตั้งอยู่ในตัวเมืองสกลนคร มีพิพิธภัณฑ์ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 2 รูปคือ
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2516 เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ บริเวณ
ประตูทางเข้าด้านหน้า มีแผ่นดินเผาเล่าเรื่องธุดงควัตรของพระอาจารย์มั่น ภายในอาคารประดิษฐานพระรูป
หล่อโลหะเหมือนจริงของพระอาจารย์มั่น ด้านหน้าพระรูปบรรจุพระอัฐิธาตุของท่าน พร้อมกับจัดแสดง
เครื่องอัฐบริขาร หนังสือธรรมะ หนังสือประวัติของท่านอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร เป็นเจดีย์ภายในบรรจุอัฐิพระอาจารย์หลุย ภายในเจดีย์
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงภาพลายลดน้าเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนา ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งพระอาจารย์หลุย
ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิธาตุของท่านด้วย เจดีย์นี้พิเศษตรงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
เขียนแปลนเจดีย์องค์นี้ โดยเน้นที่ความเรียบง่ายตามที่พระอาจารย์หลุยเคยปรารภไว้
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ประดิษฐานพระธาตุเชิงชุม พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ที่ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2478 องค์พระธาตุเป็น
เจดีย์ก่ออิฐถือปูนสูง 30 เมตร สร้างครอบเจดีย์องค์เดิมที่ก่อด้วยศิลาแลง สถาปัตยกรรมแบบล้านช้างคือ
องค์พระธาตุคล้ายดอกบัวเหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้น ภายในองค์ธาตุมีศิลาจารึก
อักษรขอมฝังติดอยู่ที่ผนังอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16
วัดอาจาโรรังสี โดย พระครูภาวนาวรวุฒิ
สานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. 2554 ตั้งอยู่ที่บ้านคาข่า ตาบลไร่ อาเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานนาม
วัดให้ ว่า “อาจาโรรังสี” หมายถึงฉายาของพระมหาเถระ 2 รูป คือ “อาจาโร” ของหลวงปู่ฝั้น และ “เทส
รังสี” ของปู่เทสก์ เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ประดิษฐาน “พระพุทธทุกขนิโรธ
บารมี” พระพุทธปฏิมาประธาน ปางมารวิชัย พุทธศิลป์สมัยเชียงแสน จัดแสดงภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่
เทสก์ สิ่งของ บริขารของพระกรรมฐาน และทันตธาตุ (ธาตุฟัน) ของหลวงปู่เทสก์ ซึ่งแปรสภาพเป็นพระธาตุ
สีดอกพิกุลแห้งรูปพรรณเท่าเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วเขียว พร้อมกับอัฐิธาตุ เกศาธาตุ นขาธาตุ ตโจธาตุ
โลมาธาตุไว้ในบุษบกไม้สักปิดทอง
วัดภูริทัตตถิราวาส
หรือวัดป่าบ้านหนองผือ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองผือ ตาบลนาใน อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นพานัก ณ เสนาสนะป่าบ้านห้วยแคน และพระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร จาพรรษาอยู่ที่
บ้านหนองผือนาใน ได้แนะนาชาวบ้านหนองผือให้อาราธนาหลวงปู่มั่นมาจาพรรษาที่นี่ ชาวบ้านจึงได้เดินทาง
ไปอาราธนาหลวงปู่มั่น ณ บ้านห้วยแคน ท่านจึงได้มาจาพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 24882492 ในอดีตท่านไม่เคยจาพรรษาที่ไหนซ้าเป็นปีที่ ๒ เลย วัดนี้จึงเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นจาพรรษานานที่สุด
นอกจากนั้น วัดแห่งนี้ยังเคยเป็นที่จาพรรษาของเกจิอีกหลายท่านจึงเป็นแหล่งศึกษาประวัติเกจิอาจารย์ หรือ
มหาวิทยาลัยเกจิ เช่น หลวงปู่หลุย หลวงปู่ขาว หลวงตามหาบัว หลวงปู่หล้า หลวงพ่อชา เป็นต้น ยังคงมีกุฏิ
ของท่านเหล่านั้นไว้เป็นที่กราบไหว้บูชา
ที่มาของข้อมูล
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