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ชีวประวัติโดยสังเขป 

พระธรรมวสิุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) 

อดีตเจ้าอาวาสวดัเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) 

 
 

พระธรรมวิสุทธิมงคล เดิมช่ือ บัว ฉายา ญาณสมฺปนฺโน นามสกุล โลหิตดี เกิดเม่ือวัน อังคารท่ี ๑๒ ส.ค. 
๒๔๕๖ ณ บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี บิดาช่ือนายทองดี มารดาช่ือนางแพง นามสกุล โลหิตดี เป็นบุตร
คนท่ี ๒ ในจํานวนพ่ีน้อง ๑๖ คน สําเร็จการศึกษาช้ันประถมปีท่ี ๓ ซ่ึงเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในขณะนั้น 
ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามคําขอร้องของโยมบิดา-มารดา ณ วัดโยธานิมิตร บ้านหนองขอนกว้าง   
อ.เมือง จ.อุดรธานี เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗  ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๗ ปีจอ โดยมีพระธรรมเจดีย์ 
(จูม พันธุโล) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี ขณะดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระราชเวที เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครู
ศาสนูปกรณ์ (อ่อนตา เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า ญาณสมฺปนฺโน 
แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณหยั่งรู้ 
 

ลําดับปีในการจําพรรษา 
พรรษาท่ี ๑  (พ.ศ. ๒๔๗๗) 
 วัดโยธานิมิตร ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ท่านได้รับการอบรมด้านพระธรรมวินัยเป็นเบ้ืองต้น เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การปฏิบัติ

กิจวัตร ข้อวัตรต่างๆ จากพระครูศาสนูปกรณ์ วัดโยธานิมิตร  
พรรษาท่ี ๒-๖ (พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๒) 
 วัดสุทธจินดา ตําบลโพธ์ิกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 เพ่ือศึกษาพระปริยัติธรรม โดยมีพระเทพโมลี (พิมพ์ ธมฺมธโร) เป็นครูใหญ่ ต่อมาท่านได้รับ

การสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะท่ี พระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 

พรรษาท่ี ๗ (พ.ศ.๒๔๘๓) 
 ติดตามพระเทพโมลี ไปจําพรรษาท่ีวัดเจดีย์หลวง ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ เพ่ือศึกษาพระปริยัติธรรมต่อ จนสอบไล่ได้ นักธรรมช้ันเอก และเปรียญธรรม ๓ 
ประโยค และได้พบกับหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต เป็นคร้ังแรก 

พรรษาท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๔๘๔) 
 วัดป่าจักราช ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 ออกพรรษา รับกฐินแล้ว ท่านก็ได้เดินทางไปวัดป่าโนนนิเวศน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีความ

ประสงค์ท่ีจะอยู่จําพรรษาร่วมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต แต่ทราบข่าวว่า โยม
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นุ่ม ชุวานนท์ ได้อาราธนาองค์หลวงปู่ให้ไปพํานักจําพรรษา ณ จังหวัดสกลนคร ท่านจึงไม่ได้
พบหลวงปู่ม่ัน จึงได้พักรอ ณ วัดทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย ประมาณ ๓ เดือน เพ่ือรอฟัง
ข่าวอย่างใจจดใจจ่อ 

พรรษาท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๔๘๕) 
 จําพรรษา ณ เสนาสนะป่าบ้านโคก (วัดป่าวิสุทธิธรรม) ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ 

จังหวัดสกลนคร กับหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต 
พรรษาท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๔๘๖) 
 เสนาสนะป่าบ้านนามน (วัดป่านาคนิมิตต์) ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด

สกลนคร กับหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต 
พรรษาท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๔๘๗) 
 พํานักจําพรรษากับองค์หลวงปู่ม่ัน ณ เสนาสนะป่ายาง บ้านท่าบ่อสงคราม ตําบลท่าบ่อ

สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
พรรษาท่ี ๑๒-๑๗ (พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๓) 
 วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) ตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

กับหลวงปู่ม่ัน   ออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๙๒ หลวงปู่ม่ันอาพาธหนัก และได้ละสังขาร ณ วัดป่า
สุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ หลวงตามหาบัวจึงได้ร่วมจัด
งานถวายเพลิงศพหลวงปู่ม่ัน ผู้เป็นอาจารย์ จนแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓ 

พรรษท่ี ๑๘-๒๑ (พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๗) 
 วัดห้วยทราย (วัดป่าวิเวกวัฒนาราม) ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตา

อบรมส่ังสอนแก่ศิษย์สําคัญหลายท่าน เช่น ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร หลวงปู่หล้า 
เขมปตฺโต หลวงปู่คําตัน ฐิตธมฺโม แม่ชีแก้ว เสียงลํ้า เป็นต้น 

พรรษาท่ี ๒๒ (พ.ศ. ๒๔๙๘) 
 ท่านต้องการสงเคราะห์โยมมารดาผู้ให้กําเนิด โดยการให้โยมมารดาบวชเป็นแม่ชี แล้วพาลงไป

ภาคตะวันออก โดยพํานักจําพรรษา ณ วัดใกล้สถานีทดลองการเกษตรกรรมน้ําตกพร้ิว 
(ปัจจุบัน คือ วัดซากใหญ่) ตําบลพล้ิว อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ท่ีพ่ีน้องของหลวงปู่
เจ๊ียะ จุนฺโท มีศรัทธาสร้างถวาย 

พรรษาท่ี ๒๓-๗๗ (พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๕๓) 
 หลังจากท่านได้ก่อตั้งวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ตําบลบ้านตาด อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี ขึ้น ณ บริเวณใกล้นิวาสสถานของท่านแล้ว ท่านก็ได้เมตตาพักจําพรรษา ณ มงคล
สถานแห่งนี้ เพ่ือโปรดพระภิกษุสามเณร ตลอดจนญาติพ่ีน้องวงศาคณาญาติ พร้อมศรัทธา
สาธุชนท้ังใกล้และไกลตราบปัจฉิมสมัย 
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การบําเพ็ญสาธารณสงเคราะห์ (สงเคราะห์โลก) 

๑. สงเคราะห์... โรงพยาบาล 

 ด้วยเหตุท่ีท่นเคยเห็นสถาพคนไข้ท่ีต่างรอคอยความหวังจากหมอว่าเป็นสภาพท่ีน่าสงสารมาก เหมือนคนตน

ตรอกจนมุมเม่ือว่ิงหาหมอ หากไม่มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยท่ีดีพอก็ก้าวไม่ออกรักษาไม่ได้ และสภาพคนชนบทส่วนมากก็เป็น

คนยากจน ถ้าสามารถทําการบําบัดรักษาใกล้บ้านได้ก็ไม่ต้องส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากในการเดินทาง ตลอดสถานท่ีพัก

อาศัย การกินอยู่หลับนอน ท่นจึงได้เมตตาในการสงเคราะห์เก่ียวกับโรงพยาบาล พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ดังนี้ 
 

๑.๑ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ทั่วไป 

- เคร่ืองมือผ่าตัด 

- เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ 

 

- เคร่ืองช่วยหายใจชนิด Bipap 

Harmony S/T 

- รถทําแผล 

- หัวต่อออกซิเจน 

 

- เคร่ืองตรวจเลือดทางเคมีชนิด

เทียบสี 

- เคร่ืองปรับอากาศใช้กับห้อง

เก็บยา 

 

 

- หม้ออบไอน้ําเคร่ืองมือ 

 

- เคร่ืองบริการหัวเข่าและสะโพก

แบบอัตโนมัติ 

- ครุภัณฑ์เวชกรรมฟ้ืนฟู 

- ยาและวัสดุการแพทย์ 

- เคร่ืองดมยาสลบ 

- เคร่ืองเฝ้าติดตามการทํางาน

ของหัวใจ 

- เคร่ืองใช้ชีวิตคนไข้ฉุกเฉิน 

-  

- เคร่ืองนึ่ง 

- เคร่ืองเอกซเรย์ขนาด  

๓๒๐ mA 

- เคร่ืองกระตุกหัวใจแบบมี

จอภาพ 

- เคร่ืองซักผ้าอบผ้าในตัว 

 

 

 

- ครุภัณฑ์การแพทย์ตึกรวม

เมตตามหาคุณ 

- โครงโลหะถ่างแขน-ขาผู้ป่วย 

 

- เตียงออกกําลังกายแขน 

- ข้าวสารอาหารแห้งทุกเดือน 

- เคร่ืองตรวจเลือด 

- เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 

 

- โคมไฟผ่าตัด 

 

 

- เคร่ืองอัลตราซาวนด์ 

- ตู้เย็นเก็บเลือด 

-  

- เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุม

ความดัน 

- เคร่ือง Monitor 3 options 

๑) NIBP 

๒) EKG 

๓) O2 Saturation 

- ครุภัณฑ์ห้องผ่าตัดกระดูก ๖ 

รายการ  

- เคร่ืองตรวจวิเคระห์หูช้ันกลาง 

- ชุดออกกําลังกายแขน-หัวไหล่ 

- ฯลฯ 
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๑.๒ อุปกรณ์การแพทย์เกี่ยวกับ ตา หู จมูก คอ 

- ชุดส่องตรวจหู 

- ชุดตรวจตา หู จมูก คอ 

- เคร่ืองตรวจตาพร้อมอุปกรณ์

วัดแรงดันลูกตา 

- เคร่ืองประกอบการสลายต้อ

กระจก 

- เคร่ืองเอกซเรย์ฟัน 

- เคร่ืองตรวจตา Slit lamp 

- เคร่ืองมือผ่าตัดตา  

 

- แหล่งกําเนิดแสงเลเซอร์ 

 

- เคร่ืองขูดหินปูน 

- เลเซอร์ตา 

- เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ 

- เครื่องตรวจวิเคราะห์ขั้วประสาท

ตาด้วยระบบเลเซอร์สแกนเนอร์ 

- ฯลฯ 
 

๑.๓ อุปกรณ์การแพทย์สําหรับเด็ก 

- เคร่ืองให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิด 

- เคร่ืองทําคลอดสุญญากาศ 

- กล้องผ่าตัด หู คอ จมูก 

- เคร่ืองส่องไฟเด็ก 

- เคร่ืองฟังหัวใจทารกในครรภ์ 

- ครุภัณฑ์ ไอ ซี ยู เด็ก 

- ชุดช่วยเหลือเด็กฉุกเฉิน 

- เคร่ืองบันทึกการบีบรัดของมดลูก 

- ฯลฯ 
 

๑.๔ รถพยาบาล ที่ดิน อาคาร 

- รถตู้พยาบาล พร้อมอุปกรณ์

ช่วยชีวิตและวิทยุส่ือสาร 

- อุปกรณ์ภายในตึก 

- ตึกโรงพยาบาล 

- ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยโรคกระดูก 

 

- อาคาร ๙๖ ปี ตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ 

ช้ัน 

- รถปิกอัพ 

 

- เตียงเฟาเลอร์ 

- ตึกหลวงตามหาบัวฯ 

- อาคารศัลยาคารอุตราทร 

 

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวาย 

โรงพยาบาลอุดรธานี 

- อาคารตึกคลอด 

 

- ซ้ือท่ีดิน 

- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ปรับปรุงตึก ไอ ซี ยู เด็ก 

- ตึกรวมเมตตามหาคุณ ๒ ช้ัน 

- ฯลฯ 

 

๑.๕ ตั้งกองทุน มูลนิธิ 

- กองทุนสงเคราะห์คนพิการ 

- มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน 

- กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยท่ียากจน

และไร้ท่ีพ่ึง 

- มูลนิธิรวมเมตตามหาคุณ 

- ฯลฯ 
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๒. สงเคราะห์...ส่วนราชการ 

หน่วยงานราชการท่ัวประเทศได้รับการสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ตามเหตุผลความจําเป็น ดังนี้ 

- สร้างถนน 

- สร้างป้อมตํารวจ บ้านพัก 

- ส่ิงก่อสร้างภายในหน่วยงาน 

- สร้างสถานีรถไฟ 

- รถยนต์ 

- สมทบสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

- ห้องอาบน้ํารวมในเรือนจํา 

- ห้องสุขานักโทษชายและหญิง 

- ซ้ือท่ีดินกว่าแสนไร่ฟ้ืนฟูสภาพป่า 

- สร้างป้อมยามป่าไม้ 

- ลานฝึกและอาคารปันน้ําใจ 

- อุปกรณ์สํานักงาน 

- เคร่ืองอุปโภคบริโภค 

- รสบัสปรับอากาศ 

- รถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ 

- ต่อเติมเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง 

- อาคารในเรือนจํา 

- เจาะบาดาล ถังน้ํา ติดตั้งไฟฟ้า

ในอุทยาน 

- เงินว่าจ้างเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติ 

- ทําฝนเทียม 

- สถานท่ีทํางาน 

- เคร่ืองมือทํางาน 

- จ่ายเงินเดือนค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี

ข้าราชการ 

- รถกระบะ 

- ตั้งกองทุนมูลนิธิ 

- ซ่อมแซมเละก่อสร้างเรือน 

- อาคารสําหรับเด็กแรกเกิดใน

เรือนจําหญิง 

- เคร่ืองอุปโภคแก่นักโทษ 

- ช่วยเหลือการเกษตร 

- สร้างห้องน้ําและประปาใน

อุทยาน 

- ฯลฯ

 

๓. สงเคราะห์...โรงเรียน 

 - อาคารเรียน สะพานลอยสําหรับนักเรียน ตึก ท่ีดิน 

 - ส่ือการเรียนการสอน 

 - ทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนยากจน 

 - ทุนการศึกษา 

 ท่านเมตตาช่วยด้านอาคารเรียน  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ส่ือการเรียนการสอน และอ่ืนๆ  ตัวอย่างโรงเรียน ได้แก่ 

ร.ร.สตรีราขินูทิศ ร.ร.บ้านตาด ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์ ร.ร.หนองแสงวิทยา ร.ร.บ้านดงเมือง ร.ร.บ้านหนองตุ เป็นต้น  

 สําหรับการสงเคราะห์ด้านการศึกษานั้น ท่านให้ความช่วยเหลือตั้งแต่รายการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่า

เป็นล้านๆ บาท อาทิเช่น ส่ือการเรียนการสอน, โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียน, ทุกอาหารกลางวันเด็กนักเรียนยากจน, 

ทุนการศึกษาเด็กกําพร้า, สร้างอาคารเรียน, สะพานลอยสําหรับนักเรียน, ตึก, ท่ีดิน, ฯลฯ 
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๔. สงเคราะห์...ผู้ด้อยโอกาส 

 สําหรับผู้ด้อยโอกาส ท่านก็ไม่เคยมองข้าม ด้วยการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จําแนกเป็นประเภทต่างๆ เช่น สร้างห้องสมุดและอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ – ตกแต่งภายใน) รถตู้ ช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค

บริโภค ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึงปัจจุบัน และตั้งกองทุน โดยนําดอกเบ้ียมาใข้จ้างพ่ีเล้ียงตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นไป 

 นอกจากนี้ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด ท่านอนุเคราะห์ให้ตั้งกองทุนโดยนํา

ดอกเบ้ียออกมาใช้จ้างพ่ีเล้ียง จ่ายเป็นรายเดือน เร่ิมแต่ปี ๒๕๓๓ สถานสงเคราะห์อ่ืนๆ ท่ีได้รับความช่วยเหลือจากท่าน 

เช่น สถานสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 
 

๕. สงเคราะห์...สัตว์ 

 ท่านอนุเคราะห์สัตว์ป่าในวัดอย่างท่ัวถึงตลอดมา โดยเข้มงวดกับพระเณรให้ดูแลเร่ืองอาหาร น้ํา ไม่ให้ขาดตก

บกพร่องแก่สัตว์ เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต กระจ้อน กระต่าย ท่านว่าเรามีปากมีท้องมีหิว เขาก็เช่นกันกับเรา เราต้อง

เมตตาสงสารเขา เขาเกิดมาตามวิบากวาระแห่งกรรม เขาก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา เราเองก็มีโอกาสกระทํา

ผิดพลาดกลายเป็นสัตว์แบบเขาได้ จึงไม่ควรประมาทกัน แต่ให้เห็นใจ สงสารกันช่วยเหลือสงเคราะห์กันไป และความ

เมตตาอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณของหลวงตาอีกด้วยหนึ่งก็คือ ไม่ว่าท่านเดินทางไปท่ีใด ท่านต้องจัดอาหารสด อาหารแห้ง 

ไปแจกจ่ายเป็นทานแก่สัตว์ เช่น สุนัข ปลา จระเข้ เสือ เก้ง กวาง ชะนี ลิง ไกป่า ฯลฯ ตลอดจนสัตว์ท่ีอยู่ตามห้วยหนอง

คลองบึง และในสวนสัตว์ ฯลฯ 

 ความเมตตาของท่านยังครอบคลุมไปถึงแม้แต่สัตว์พิการท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์สัตว์พิการหรือบ้านสัตว์พิการ

บ้านสัตว์พิการซอยพระการุณย์ ปากเกร็ด เป็นสถานท่ีอาศัยของสัตว์พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขซ่ึงมีจํานวนมากมาย

หลายร้อยตัว รวมถึงสัตว์อ่ืนๆ เข่น แมว ไก่ เต่า นก ฯลฯ ท่านช่วยเหลือโดยซ้ือท่ีดิน ๒ งาน สร้างอาคาร ๓ ช้ัน เป็นท่ี

พักและท่ีการรักษาสัตว์ท่ีเจ็บป่วย เช่น สุนัขโดนรถชน เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังช่วยจ่ายค่าจ้างสัตวแพทย์ดูแลสัตว์ 

ค่าอาหาร ค่าน้ํา ค่าไฟ และอ่ืนๆ โดยให้เป็นรายเดือนๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ เป็นต้นมา และสถานท่ีอีก

แห่งหนึ่งคือ บ้านสงเคราะห์สุนัข ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ มีสุนัขกว่า ๒๐๐ ตัว ท่านช่วยเหลือขยายท่ีดินเพ่ิมให้ ๒ แปลง 

และช่วยเหลือค่าอาหาร ยา และอ่ืนๆ เป็นรายเดือนๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น 
 

๖. สงเคราะห์...บุคคลที่ประสบทุกข์ภัยต่างๆ 

 ความเมตตาของหลวงตาครอบคลุมไปถึงผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในยามเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หลวงตาได้

ส่ังซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นบรรทุกใส่รถหลายสิบคันนําไปบริจาคแก่ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนท่ัวทุกภาคใน

ประเทศ รวมถึงพ่ีน้องชาวลาวท่ีประสบภัยด้วย และบุคคลไร้ญาติท่ีเสียชีวิตลง (ศพไร้ญาติ) ความเมตตาของท่านก็ยัง

ก้าวเข้าไปถึง 
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๗. สงเคราะห์...เกี่ยวกับศาสนา 

 หลวงตาให้ความสําคัญกับวัดกรรมฐานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การบําเพ็ญสมณธรรม

อันเป็นงานหลักในพระพุทธศาสนา ท่านจึงให้ความอุปถัมภ์ค้ําชูในด้านต่างๆ เป็นจํานวนมาก อาทิ 

- ซ้ือท่ีดินสร้างวัด ศาลา ขุดสระน้ํา 

- จัดตั้งวัด โดยร่วมกับกรมอุทยานฯ เพ่ือฟ้ืนฟูรักษาสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม และรักษาสถานท่ีสงบสงัดไว้ให้กุลบุตร

ได้บําเพ็ญธรรม เช่น พ้ืนท่ีบ้านดงคล้อ บ้านน้ําเท่ียง บ้านสามแยก ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ์ เป็นต้น 

- จัดหาอาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองอุปโภคบริโภค ส่งเป็นประจําทุกเดือนด้วยรถบรรทุกแก่วัดยากจนในถิ่น

ทุรกันดาร เพ่ือรับเล้ียงพระผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมให้มีชีวิตพอไปในการประพฤติปฏิบัติธรรม 

- บริจาครถกระบะแก่วัดกรรมฐานสําหรับบรรทุกอาหารเล้ียงดูสัตว์ป่า 

- บริจาคจตุปัจจัยไทยทานแก่วัดกรรมฐานในถิ่นทุรกันดารท่ัวประเทศท้ังในยามปกติและในเทศกาลบุญสําคัญ 

- ช่วยเหลือค่าอาหาร น้ําตาล แก่วัดท่ีมีสํานักเรียนด้านปริยัติธรรมในจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ 

- วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฌาปนสถานและศาลาพักศพ 

- ฯลฯ 

๘. การเผยแผ่ธรรมะ 

 หลวงตาได้ก่อตั้ง มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ือเผยแผ่ธรรมะ และจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ซ่ึงมีสํานักงานตั้งอยู่ท่ี ๓๐๙/๑ 

หมู่ท่ี ๑ ตําบลบ้านตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คล่ืนวิทยุ FM 103.25 ซ่ึงหลวงตาได้กล่าวถึงความสําคัญในการ

จัดตั้งสถานีวิทยุไว้ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ว่า “เวลานี้ก็กําลังจัดตั้งวิทยุทางสวน

แสงธรรม เราก็เห็นด้วยเพราะเป็นจุดสําคัญเร่ืองธรรมะออกมาสอนโลกด้วยความบริสุทธ์ิใจ เราช่วยโลกด้วยความปล่อย

วางท้ังหมดเลย เราไม่ได้ยึดนั้นยึดนี้ สอนโลกด้วยความบริสุทธ์ิใจมีเมตตาธรรมล้วนๆ ครอบไปหมด” ปัจจุบันมีสถานี

เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนท่ีจดทะเบียนแล้ว เครือข่ายภาคเหนือ ๒๕ สถานี ภาคกลาง ๒๕ สถานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๐ สถานี ภาคตะวันออก ๑๑ สถานี ภาคใต้ ๙ สถานี รวมท้ังส้ิน ๑๒๐ สถาน ี

- ทีวีช่อง SBT ดาวเทียมไทยคม ๕ ความถี่ ๐๓๘๒๖ 

- เคเบิลทีวี มี ๗ แห่ง 

- เวบไซด์ www.luangta.com เผยแผ่ธรรมะ 

- จัดทําเทปเสียง วีดิทัศน์ ซีดีธรรมะ 

- พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานโดยไม่คิดมูลค่า 
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รายช่ือหนังสือธรรมเทศนา 

โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

� งานเขียน ๑๓ เล่ม 

๑. คําถาม – คําตอบ (เล่มเล็ก) 
๒. คําถาม – คําตอบปัญหาธรรม 
๓. ธรรมคู่แข่งขัน (ปี ๒๕๐๑) 
๔. ธรรมสามัคค ี
๕. ธรรมะในลิขิต 
๖. ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย 

๗. ประวัติพระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตตเถระ 
(ปี ๒๕๑๔) 

๘. ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสาย
ท่านพระอาจารย์ม่ันฯ (ปี ๒๕๑๕) 

๙. ปัญญาอบรมสมาธิ 
๑๐. เพ่ือใจท่ีได้ทุกข์ 

๑๑. เมตตาธรรม 
๑๒. แว่นส่องธรรม 
๑๓. อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็

ว่าได้ (ปี ๒๕๑๐) 

� หนังสือที่ถอดเทปจากการแสดงธรรม (๑๐๗ เล่ม) 

๑. ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม 
๒. กิเลสไม่เหนือธรรม 
๓. แก่นธรรม 
๔. ขออภัย คําท่ีมีคุณคา่ 
๕. เข็ญใจขึ้นสู่ธรรม 
๖. เข็มทิศทางเดิน 
๗. เข้าสู่แดนนิพพาน 
๘. เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม 
๙. ความเกิดคือกองเพลิง 
๑๐. ความพิสดารของจิตตภาวนา 
๑๑. ความรักเสมอตนไม่มี 
๑๒. ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ 
๑๓. ความสําคญัแห่ง “จิต” 
๑๔. จิตตภาวนาเป็นหนทางแห่งความสงบ 
๑๕. จิตตภาวนาหนทางติตามภพชาต ิ
๑๖. จิตพระอรหันต ์
๑๗. จิตมุ่งสู่ความหลุดพ้น 
๑๘. จิตสันต ิ
๑๙. ชัยชนะเป็นของเราแม้วาระสุดท้าย 
๒๐. ชี้ทางดับทุกข์ 
๒๑. ดับไปในใจกันเถิด 
๒๒. ตามรอยพระบาท 
๒๓. ทางของศาสดาและสาวก 
๒๔. ทางเดินเพ่ือความหลุดพ้น 
๒๕. ทางพ้นทุกข์ 
๒๖. ทางร่มเย็น 

๒๗. ท่านอาจารย์พระมหาบัว 
ญาณสัมปันโน ในกรุงลอนดอน 

๒๘. ท่ีพ่ึงทางใจ 
๒๙. ท่ีสุดของจิต 
๓๐. ท่ีสุดแก่งทุกข์ 
๓๑. ธรรมชุดเตรยีมพร้อม  
๓๒. ธรรมเตือนใจ 
๓๓. ธรรมทายาท-อวิชชารวมตัวฯ-ธรรม

แท้ปรากฏท่ีใจ 
๓๔. ธรรมบูชา 
๓๕. ธรรมรัฐแท้...ต้องเป็นเช่นนี ้
๓๖. ธรรมสมบัต ิ
๓๗. ธรรมสู่ใจ 
๓๘. ธรรมอุโฆษ 
๓๙. ธรรมะชาวบ้าน 
๔๐. ทางร่มเย็น 
๔๑. ธรรมาวุธ 
๔๒. นิพพานคือนิพพาน 
๔๓. นิพพานมิใช่อัตตามิใช่อนัตตา 
๔๔. ปลุกใจให้ตื่น 
๔๕. ผู้บูชาตถาคต 
๔๖. ผู้มีวาสนา 
๔๗. แผ่นดินธรรม 
๔๘. ฝึกจิตรักษาใจ 
๔๙. พระธรรมเทศนาฯ 
๕๐. พัฒนาใจ 

๕๑. พุทธรักษา 
๕๒. พุทโธหาย 
๕๓. พูดเสียบ้างไม่ใช่คุย 
๕๔. เพชรน้ําหนึ่ง 
๕๕. ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม 
๕๖. มรดกลํ้าค่าของชาวพุทธ 
๕๗. รากแก้วของศาสนา 
๕๘. มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
๕๙. รวมเล่ม (ในลอนดอน, สามัคคี. คู่

แข่งขัน, ในลิขิต) 
๖๐. มรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ตลอดเวลา 
๖๑. เรียงลําดับอริยภูมิ 
๖๒. เรากับจิต 
๖๓. โลกฤาขาดธรรมได ้
๖๔. โลกวัฏฏะ ๓ 
๖๕. วันเกิด วันตาย 
๖๖. วาระสุดท้าย 
๖๗. วีธีปฏิบัติธรรมเบ้ืองต้น 
๖๘. แว่นดวงใจ 
๖๙. ศาสนาธรรมปลุกคนให้ตื่น 
๗๐. ศาสนาเป็นตัวอย่างของโลก 
๗๑. ศาสนาอยู่ท่ีไหน 
๗๒. สติรายคุมงาน 
๗๓. สมถธรรม-วิปัสสนาธรรม 
๗๔. สังวรธรรม 
๗๕. สายทางวัฏวน 
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๗๖. แสวงโลก แสวงธรรม 
๗๗. หลวงตาสอนเด็ก 
๗๘. หลักการดําเนินเพ่ือมรรคเพ่ือผล 
๗๙. หลักของใจ 
๘๐. หลักของพระศาสนา 
๘๑. หลักธรรมคือหลักใจ 
๘๒. หลักธรรมหลักความจริง 
๘๓. หลักนิยยานิกธรรม 
๘๔. หลักมัชฌิมาสายทางร่งเย็น ๑,๒,๓ 
๘๕. ห่วงใยหมู่คณะ 
๘๖. หัวใจดวงเสาะแสวงหา 

๘๗. ห่างทุกข์ด้วยธรรม 
๘๘. เหตุผลเหนือชีวเต 
๘๙. อนุปุพพิกถา 
๙๐. อมตธรรม 
๙๑. อยู่แบบมีท่ีพ่ึง 
๙๒. อริยสัจจริงอย่างนี้ 
๙๓. ออกจากหัวใจดวงตา 
๙๔. อะไรจะยิ่งกว่าธรรม 
๙๕. อํานาจแห่งความด ี
๙๖. เอาศีลธรรมคืนมา 
๙๗. พ่อเม่ครูอาจารย ์

๙๘. บูชาธรรม 
๙๙. โรงงานใหญ่ของหลวงตา 
๑๐๐. ดูใจตัวเอง 
๑๐๑. เมตตาธรรม 
๑๐๒. ฝากมรดก 
๑๐๓. ทางเดินเศรษฐ ี
๑๐๔. จงกลัวบาป 
๑๐๕. ทาน 
๑๐๖. หยดน้ําบนใบบัว (ฉบับประชาชน) 
๑๐๗. หยดน้ําบนใบบัว (ฉบับนักเรยีน) 

� รายช่ือหนังสือที่ถอดเทปจากการแสดงธรรม...เพ่ืออุ้มชูชาติ (อย่าน้อย ๒๐ เล่ม) 

๑. คําขาดของหลวงตาบัวเก่ียวกับ

ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง 

๒. ช่วยชาติกับหลวงตาบัว 

๓. ทองคําขาดคลังหลวง 

๔. ทําไมหลวงตาบัวต้องออกจากป่ามา

ช่วยชาติ 

๕. “ธรรม” ค้ําแผ่นดิน 

๖. ธรรมสามัคคีนีเ้พ่ือชาต ิ

๗. พระไตรปิฏกใน –พระไตรปิฏกนอก 

๘. พระอรหันตไ์ม่สูญส้ินจากโลก 

๙. พระอรหันต์แห่งประวัตศิาสตร ์

๑๐. มรรควิธีของหลวงตา...ฤาว่าทาง

รอดเศรษฐกิจไทย 

๑๑. มหาทานมหากุศล 

๑๒. รักชาติไทย ส่งเสริมสินค้าไทย 

๑๓. สายบุญสายกรรมคนไทย...เคยร่วม

สร้างไว้ในกาลก่อน 

๑๔. หลักทรัพย์อุดหนุนปลาย...หลักใจ

แก้ไขเหตุ...สยามประเทศยืนยง 

๑๕. ญาณสัมปันโนบูชา 

๑๖. เมตตาธรรมค้ําจุนหนุนชาตไิทย 

๑๗. อุบายวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง 

๑๘. รวมพลังพิทักษ์คลังหลวง 

๑๙. ฤาจะล้ม “คนท้ังแผ่นดิน” 

๒๐. คลังหลวงคือหัวใจของชาติ 

๒๑. งานของหลวงตา 

ฯลฯ 

  

� รายช่ือหนังสือ ภาษาเยอรมัน (๒ เล่ม) 

๑. 1999 Ein Leben IN=nnerer Werte : Ein Umfassender Leitfadem zer Buddhistischen Praxis (sofar 

Extracts) 

๒. 1999 Patipada : Die praxis des Ehrenwerten Lehrmeisters Acharn Mun (so far Extracts) 

� รายช่ือหนังสือ ภาษาอังกฤษ (๑๑ เล่ม) 

๑. …Wisdom Develops Samadhi 

๒. 1974 The Dhamma Teching of Acariya Maha Boowa in London 

๓. 1976 Forest Dhamma : A Section of Talks on Buddhist Practice 

๔. 1980 Amata Dhamma (6 talks on Dhamma) 

๕. 1982 The Venerable Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera (Meditation Master) 

๖. 1987 Straight from the Heart (13 talks on the Practice of Meditation) 
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๗. 1988 Things as They are: A Collection of Talks on the Training of the Mind (13 talks) 

๘. 1992 To the Last Breath & by Acharn Kor Khao Suan Luang : “Direction of Insight” 

๙. 1994 Kammadthana (The Besic of Practice) 

๑๐. 1997 Patipada or the Mode of Practice of Venerable Acharn Mun 

๑๑. A Life of Inner Quality : A Comprehensive Guide to Buddhist Practice (10 talks) 

 

หน่วยงานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงตา 
 

อุดรธาน ี
(๓๙ แห่ง) 

ตชด.ค่ายเสนียร์ณยุทธ, ตํารวจทางหลวงจังหวัด, ตํารวจภูธร อ.เมืองอุดรธาน,ี  
สถานีตํารวจภูธร อ.กุมภวาปี, ตํารวจสันติบาลจังหวัด, เรือนจํากลางจังหวัด, รพช.จังหวัด,  
สถานีรถไฟจังหวัด, สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ,   บ้านเด็กแสงตะวัน,    
ศูนย์เล้ียงเด็ก      อ.โนนสะอาด, โรงเรียนบ้านตาด, โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์,  
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ, โรงเรยีนหนองแสงวิทยา, โรงเรียนบ้านดงเมือง, โรงเรียนบ้านหนองด,ุ 
โรงเรียนค่ายประจักษ์ศลิปาคม, โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์, โรงเรียนบ้านถ่อน,  
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชี, โรงเรียนบ้านหาดสถาพร อ.โนนสะอาด, โรงเรียนหนองตูม,  
โรงเรียนโนนสะอาดผาสุก อ.เมือง, โรงเรียนหนองหานวิทยา อ.หนองหาน,  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.โนนสะอาด, สภ.เมืองอุดรธานี นาข่า, โรงเรียนบ้านกกสะทอน, 
มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม, กองพันทหารราบท่ี๓ กรมหารราบท่ี๓ ค่ายเจ้าพระยาสุริวงศ์ วัฒนศักดิ์, 
กองบิน ๒๓ กองพลท่ี ๒ กองบัญชาการยุทธการทางอากาศ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุดรธานี,  
สถานีตํารวจภูธร อ.เพ็ญ, ค่ายทหารปืนใหญ่ อ.โนนสูง, โรงเรยีนบ้านตูม อ.กุมภวาปี,  
โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, สถานสงเคราะห์สุนัข บ้านหนองแสง อ.เมือง, 
สนง.สัสดีจังหวัดอุดรธาน ี

กรุงเทพมหานคร 
(๕ แห่ง) 

ทัณฑสถานหญิงกรมราชทัณฑ์, บ้านเล้ียงสุนัขถนนพุทธมณฑล ๓,   สวนสัตว์ดสิุต,  
เรือนจําลาดยาว, สถานีตํารวจนครบาลศาลาแดง 

เพชรบูรณ ์
(๔ แห่ง) 

สถานีตํารวจภูธร อ.น้ําหนาว, อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว (ห้วยสนามทราย), ป้อมตํารวจห้วยสนามทราย, 
บ้านรวมใจรักษ์ ศูนย์บําบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนอ.หล่มสัก 

นนทบุร ี
(๒ แห่ง) 

บ้านสงเคราะห์เด็กปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์สัตว์พิการ 

สกลนคร  
(๓ แห่ง) 

สถานีตํารวจภูธรก่ิง อ.ภูพาน, โครงการพระราชดาํรฝินหลวง, เรือนจําสว่างแดนดิน 

อุตรดิตถ ์
(๓ แห่ง) 

โรงเรียนฟากท่าวิทยา, โรงเรียนบ้านนาหน่ํา, โรงเรียนวัดบ้านปากไพร 

หนองบัวลําภู 
(๒ แห่ง) 

เรือนจํากลางจังหวัด, กองบังคับการตํารวจภูธร 

ลําปาง 
(๑ แห่ง) 

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 
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กาญจนบุร ี
(๑ แห่ง) 

มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

ขอนแก่น 
(๓ แห่ง) 

อุทยานแห่งชาติภูเวียง, เรือนจําอําเภอเมือง, กองพันทหารปืนใหญ่ 

นครราชสีมา 
(๓ แห่ง) 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่,สํานักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นม.๑๐ (วะภูแก้ว) อ.สูงเนิน,  
กองทัพภาคท่ี ๒ 

หนองคาย  
(๒ แห่ง) 

สถานีเรือรัตนวาปี, เรือนจําอําเภอบึงกาฬ 

กระบ่ี 
(๑ แห่ง) 

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อ.ปลายพระยา 

เลย 
(๒ แห่ง) 

โรงเรียนบ้านนาแห้ว อ.นาแห้ว, เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ 

พังงา 
(๒ แห่ง) 

โรงเรียนบางเตย, โรงเรยีนเกาะเคีย่ม อ.เมือง 

สมุทรปราการ 
(๑ แห่ง) 

โรงเรียนคลองหลวง 

ชัยภูมิ 
(๔ แห่ง) 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว, ศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวท่ี ๒ (ปางม่วง), สถานีตํารวจภูธร อ.เกษตรสมบูรณ์,
สถานีตํารวจภูธร ต.บ้านเดื่อ    อ.เกษตรสมบูรณ ์

นครนายก 
(๑ แห่ง) 

บ้านสงเคราะห์สุนัข วัดโปร่งไผ่จันทรังษี ต.เขาเพ่ิม อ.บ้านนา 
 

ศรีษะเกษ 
(๑ แห่ง) 

สถานีตํารวจภูธร ก่ิง อ.ศิลาขาด 

กาฬสินธ์ุ 
(๑ แห่ง) 

ท่ีว่าการอําเภอคําม่วง 

เชียงใหม่ 
(๑ แห่ง) 

มูลนิธิช่วยเหลือชนบท 

จันทบุร ี
(๑ แห่ง) 

กองพันทหารราบท่ี ๒ กองพลทหารราบท่ี ๑ กรมนาวิกโยธิน 
 

นครพนม 
(๑ แห่ง) 

กรมทหารราบท่ี ๓ 

 

 

 

 

สถานพยาบาล 

สถานพยาบาลท่ีได้รับความอนุเคราะห์ด้านการแพทย์และเคร่ืองอุปโภคบริโภค จาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัน

โน (๒๒๕ แห่ง) 
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 ประเทศไทย (๔๕ จังหวัด, ๒๑๗ แห่ง) 

 ประกอบด้วยโรงพยาบาล ๑๙๘ แห่ง, สถานีอนามัย ๑๑ แห่ง, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๒ แห่ง, สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ๓ แห่ง, ศูนย์ทางการแพทย์ ๒ แห่ง, ศูนย์สุขภาพชุมชน ๑ แห่ง 

 ประเทศลาว (๖ แขวง รวม ๗ แห่ง) 

 ร.พ.เวียงจันทน์. คําม่วง, บริคํา, สุวรรณเขต, พงสาลี, ปากซัน, ศูนย์ป่ินปัวและรักษาสุขภาพตานครหลวง

เวียงจันทน์ 

 ประเทศพม่า (๑ แห่ง) 

 ร.พ.ท่าขี้เหล็ก 

 โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ช้ัน โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี หลวงตาเมตตาต้ังงบ ๕๐๐ ล้านบาท ยอดบริจาก

เป็นเงิน ๔๗๓,๘๓๓,๐๓๔ บาท (๘ ก.พ.๕๔) เป็นโครงการสําคัญสุดท้ายท่ีเก่ียวกับการสงเคราะห์โรงพยาบาล เป็นอนุสรณ์

แห่งการเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชน 
 

โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

 “...ชาติไทยของเราก็นับวันท่ีจะล่มจมลงไปโดยลําดับๆ ยิ่งทําให้วิตกวิจารณ์กันมากขึ้นๆ จึงได้ดิ้นรนเพ่ือหาทางออก

ให้พ่ีน้องชาวไทยเราได้พ้นภัย อย่างน้อยก็ความอัตคัดขัดสนถ้ามากกว่านี้ชาติไทยของเราจะจมได้ นี่ละวิตกวิจารณ์มาก กลัว

จะล่มจม...” 
 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือมุ่งเน้นสร้างทางด้านจิตใจ ปลูกจิตสํานึก ให้คนไทยเกิดความรักชาติ หวงแหนปกป้องแผ่นดิน ทรัพยากร

ของชาติ ขจัดความลุ่มหลง ฟุ่มเฟือย มีหลักใจ มีคุณธรรม มีศีลธรรมในการดํารงชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม เข้มแข็ง 

อดทน และมีส่วนร่วมในการกอบกูวิกฤติเศรษฐกิจได้ 

๒. เพ่ือมุ่งเน้นทางด้านวัตถุในการรับบริจาค ข้าวของเงินทอง โดยรับบริจาคทองคํา เงินดอลล่าร์ เงินตราสกุล

ต่างๆ และเงินบาท นําเข้าท้องพระคลังหลวง เพ่ือเป็นหลักประกันของประเทศชาติ 

๓. เพ่ือกอบกู้สถานภาพของประเทศไทย ท่ีประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ําในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปด้วยดี 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นําทองคํา เงินดอลล่าร์ และเงินสกุลต่างๆ เข้าท้องพระคลังหลวง หรือปัจจุบันเรียก บัญชีฝ่ายออกบัตร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเงินทุนสํารอง เพ่ือเป็นศักดิ์ศรี และหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศชาติ 



หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน      หน้าที�  ๑๓ 

 

๒. ประชาชนชาวไทยจะมีจิตสํานึก เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หวงแหนปกป้อง แผ่นดินไทย 

ทรัพยากรของชาติ เพ่ือกอบกู้ดํารงเอกราชสืบไป 

๓. ประชาชนชาวไทยจะได้มีความภาคภูมิใจ ในการมีส่วนร่วมกอบกู้สถานภาพของประเทศไทยท่ีประสบภาวะ

วิกฤติเศรษฐกิจและสังคมตกต่ํา ในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปได้ดี 
 

สินทรัพย์ (ทองคําและดอลล่าร์) ท่ีได้รับบริจาคตั้งแต่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ ถีง ๙ มกราคา ๒๕๕๓ นําเข้าคลังหลวง

แล้วท้ังส้ิน ๑๕ คร้ัง รวมทองคําและดอลล่าร์ท่ีมอบเข้าคลังหลวงไปแล้วท้ังส้ิน 

  ทองคํา ๙๖๗ แท่ง  ๑๒,๑๖๐.๕๐  กิโลกรัม 

  ดอลล่าร์ (รวมดอกเบ้ีย)  ๑๐,๒๑๔,๖๐๐  เหรียญสหรัฐ 

เร่ิมโครงการผ้าป่าช่วยชาติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ 

ได้มอบทองคําและดอลลาร์สหรัฐเข้าคลังหลวง ดังน้ี :

แท่ง กิโลกรัม

๑ ๖ ก.ค. ๒๕๔๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย - - ๑,๒๗๘,๐๐๐

๒ ๔ พ.ค. ๒๕๔๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๘๓ ๑,๐๓๗.๕๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๓ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๔ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ๘๒ ๑,๐๘๗.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๔ ๒ ก.ค. ๒๕๔๔ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ๕๕ ๖๘๗.๕๐ ๓๐๐,๐๐๐

๕ ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๔ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ๑๔๕ ๑,๘๒๑.๕๐ ๔๐๐,๐๐๐

๖ ๑๑ เม.ย. ๒๕๔๕ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ๔๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๗ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๔๕ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๔๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๘ ๑๒ เม.ย. ๒๕๔๖ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ๔๒ ๕๒๕.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

๙ ๑๐ ก.ค. ๒๕๔๖ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ๔๙ ๖๑๒.๕๐ ๔๓๒,๐๐๐

๑๐ ๒๖ ส.ค. ๒๕๔๖ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ๘๒ ๑,๐๒๕.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๑๑ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๖ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ๑๑๒ ๑,๔๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๑๒ ๑๒ เม.ย. ๒๕๔๗ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๙๕ ๑,๑๘๙.๕๐ ๒,๐๐๔,๖๐๐

๑๓ ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๗ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ๕๘ ๗๒๕.๐๐ -

๑๔ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๐ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ๔๘ ๖๐๐.๐๐ -

๑๕ ๙ ม.ค. ๒๕๕๓ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๓๖ ๔๕๐.๐๐ -

ยอดรวมท้ังส้ิน ๙๖๗ ๑๒,๑๖๐.๕๐ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐

ดอลลาร์ เหรียญ

สหรัฐ

ทองคํา
สถานที่ครั้งที่ วันที่ 

 



หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน      หน้าที�  ๑๔ 

 

 

สมณศักดิ์ 

 ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ ท่ี พระครูญาณวิสุทธาจารย์ 

 ๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ ท่ี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ 

 ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ได้รับการเล่ือนสมณศักดิ์  ท่ี พระธรรมวิสุทธิมงคล 

 

มรณภาพ 

 หลวงตาได้มรณภาพลงด้วยโรคปอดติดเช้ือ ณ กุฎิของท่านที่วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม 

๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ น. ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๒ ปีขาล สิริรวมอายุได้ ๙๗ ปี ๕ เดือน ๑๗ วัน  ๗๗ พรรษา 

 

 

บรรณานุกรม 

 

พระมหาบัว  ญาณสัมปันโน, กรุงเทพฯ : บริษัท ชวนพิมพ์ ๕๐ จํากัด , ๒๕๕๔. 


