
หลวงปูฝน อาจาโร 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:13 น. 
 
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       พระอาจารยฝน อาจาโร ถือกําเนิดในสกุล 
วรรณวงศ เมื่อวันอาทิตยขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๙ ปกุน 
ตรงกับวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๒ที่บานมวงไข 
ตําบลพรรณา อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
บิดาของทานคือ เจาไชยกุมาร (เมา) ซึ่งเปนหลานของ
พระเสนาณรงค เจาเมืองพรรณานิคมมารดาชื่อ นุย 
เปนบุตรีของหลวงประชานุรักษจะเห็นไดวาเชื้อสาย
ของทานเปนขุนนางทั้งฝายบิดาและมารดา เปนเชื้อ
สายขุนนางเกาแกของหมูชน ที่เรียกวา ผูไทยซึ่ง
อพยพมาจากประเทศลาว ในสมัยราชการที่สาม แหงกรุงรัตนโกสินทร พระอาจารยฝน
เคยเลาวา บรรพบุรุษของทาน ไดขามมาแตฝงซายของแมน้ําโขง เปนครอบครัวใหญ 
เรียกวา ไทยวัง หรือ ไทยเมืองวัง (ซึ่งเปนเมืองหนึ่ง อยูในเขตมหาชัย ของ ประเทศลาว)
บิดาของทานพระอาจารย เปนคนที่มีความเมตตาอารีใจคอกวางขวาง เยือกเย็นเปนที่นับ
หนาถือตา จึงไดรับเลือกเปนผูใหญบานมวงไขตอมาบิดาของทานไดอพยพพรอมกับ
ครอบครัวอ่ืนๆ อีกหลายครอบครัวไปตั้งหมูบานใหม ในที่อุดมสมบูรณกวาเดิม เพราะ
เปนพื้นที่ ที่มีลําหวยอูน ผานทางทิศใตและลําหวยปลาหาง อยูทางทิศเหนือ เหมาะแก
การทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว และ เลี้ยงไหมตั้งชื่อวา บานบะทอง โดยบิดาของทานเปน
ผูใหญบานตอไป 
        
       เมื่อครั้งยังอยูในวัยเยาว พระอาจารยมีความประพฤติเรียบรอยนิสัยใจคอเยือกเย็น 
ออนโยน โอบออมอารี กวางขวาง เชนเดียวกับบิดาของทาน ทั้งยังมีความขยันหมั่นเพียร 
อดทนตออุปสรรค หนักเอาเบาสู ชวยเหลือกิจการงานของบิดาและญาติพ่ีนอง โดยไม
เห็นแกความลําบากยากเย็นใดๆ ทั้งสิ้น 
        



       ดานการศึกษา พระอาจารยฝน ไดเริ่มเรียนหนังสือที่วัดบานมวงไข (วัดโพธิ์ชัย)
สอนโดย ครหูุน ทองคํา และครูตัน วุฒิสาร ตามลําดับพระอาจารย เมื่อครั้งนั้น เปนผูมี
ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเปนอันมากสามารถเขียนอานไดรวดเร็วกวาเด็กอื่นๆ 
ถึงขนาดไดรับความไววางใจจากครู ใหสอนเด็กอื่นๆแทน ในขณะที่ครูมีกิจจําเปน 
        
       พระอาจารยฝน เคยคิดจะเขารับราชการ จึงไดตามไปอยูกับ นายเขียน อุปพงศ ผู
เปนพี่เขย ซึ่งเปนปลัดเมื่องฝายขวา ที่จังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาเลาเรียนตอไปในชั้นสูง
ในชวงนี้ ทานไดพิจารณาเห็นความยุงเหยิง ไมแนนอนของชีวิตคฤหัสถ ไดเห็นการ
ปราบปรามผูราย มีการฆาฟนกัน มีการประหารชีวิตครั้งนั้น พ่ีเขยไดใชใหเอาปนโตไป
สงนักโทษอยูเสมอ ทานไดเห็นนักโทษหลายคน แมเคยเปนใหญเปนโต เชน พระยา
ณรงคฯ เจาเมืองขอนแกน ตองโทษฐานฆาคน นายวีระพงศ ปลัดซาย ก็ถกูจําคุก แมแต
นายเขียน พ่ีเขยของทานเมื่อยายไปเปนปลัดขวา อําเภอกุดปอง จังหวัดเลย ก็ตองโทษฆา
คนตายเชนกัน สภาพของนักโทษ ที่ทานประสบมา มีทั้งหนักและโทษเบานับไดวาเปน
สาเหตุที่ทําใหทานรูจักปลง และประจักษถึงความไมแนนอนของชีวิตทานไดสติ บังเกิด
ความเบื่อหนายในทางโลก จึงเลิกคิดที่จะรับราชการ และตัดสินใจบวชเพื่อสรางสมบุญ
บารมีทางพระพุทธศาสนาตอไป 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       ชีวิตสมณะของพระอาจารยฝน อาจาโร เริ่มตนเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๑ เมือ่ทานอายุได 
๑๙ ป ไดบรรพชาเปนสามเณร ที่วัดโพธิ์ทอง บานบะทอง อําเภอพรรณานิคมและในป 
พ.ศ. ๒๔๖๒ ถัดมา ทานไดอุปสมบทเปนภิกษุฝายมหานิกายที่วัดสิทธิบังคม ตําบลบาน
ไร อําเภอพรรณานิคมมีพระครูปอง นนทะเสน เปนพระอุปชฌายมีพระอาจารยนวล 
และ พระอาจารยสังข เปนพระกรรมวาจารย และ พระอนุสาวนาจารย หลังจากออก
พรรษาปนั้น ทานไดไปอยูที่วัดโพธิ์ทอง บานบะทองจึงไดปฏิบัติธรรม อบรมกัมมัฏฐาน 
ตลอดจนการออกธุดงค อยูรุกขมูล กับทานอาจารยอาญาครูธรรม 
        
       ปถัดมา ๒๔๖๓ ทานไดพบ พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโตจึงไดเที่ยวธุดงค มาพรอม
ดวยสามเณรหลายรูป และพักที่ปาชาขางบานมวงไข (ปจจุบันเปนวัดภูไทสามัคคี)เมื่อ



ไดฟงธรรมจากพระอาจารยมั่น ทานบังเอิญเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสติปญญา ควา
สามารถ ของ พระอาจารยมั่น จึงมอบตัวเปนศิษย พรอนทานอาญาครูดี และพระครูกู 
ธมฺมทินฺโนเนื่องจากทั้งสามทาน ยังไมพรอมในเครื่องบริขาร จึงไมไดธุดงคตามพระ
อาจารยมั่นไปในขณะนั้น 
        
       เมื่อทั้งสามทาน ไดเตรียมพรอม เครื่องบริขารเรียบรอยแลวประจวบกับไดพบ 
พระอาจารยดูลย อลโฺต ซึ่งเปนศิษยของพระอาจารยมั่นมากอน และกําลังเดินธุดงค 
ติดตามพระอาจารยมั่นเชนกัน พระอาจารยฝน จึงศึกษาธรรม เรียนวิธีฝกจิตภาวนา
เบื้องตน จากพระอาจารยดูลย จากนั้นทั้งสี่ทาน ไดรวมกันเดินธุดงคติดตามพระอาจารย
มั่น โดยพระอาจารยดูลย เปนผูนําทาง จนไดพบพระอาจารยมั่น ที่บานตาลโกน อําเภอ
สวางดินแดงทานทั้งสี่ ไดศึกษาธรรม กับ พระอาจารยมั่น ที่นั่น เปนเวลาสามวันจากนั้น
ก็ไดไปกราบพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล (ผูไดรวมเผยแพรธรรมกับพระอาจารยมั่น)ที่
บานหนองดินดํา แลวจึงไปรับการอบรมธรรม จากพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโมที่บาน
หนองหวายเปนเวลาเจ็ดวันจากนั้นจึงไดไปที่บานตาลเนิ้ง และ ไดรับฟงธรรมจาก พระ
อาจารยมั่น เสมอๆ 
        
       เมื่ออาจารยฝนไดรับการศึกษาอบรมธรรมะ จากพระอาจารยมั่น และไดฝก
กัมมัฏฐานจนจิตใจมั่นคงแนวแน บําเพ็ญภาวนาไดตลอดรอดฝงโดยไมมีอุปสรรคใดๆ 
มารบกวนไดทานจึงไดตัดสินใจทําการญัตติ เปนพระภิกษุฝายธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่วัดโพธิ์สมภรณ จังหวัดอุดรธานี โดยม ีทานเจาคุณธรรม
เจดีย (จูม พนธุโล) เปนพระอุปชฌายพระอาจารยรถ เปนพระกรรมวาจารย พระอาจารย
มุก เปนพระอนุสาวนาจารย 
        
       ทานพระอาจารยฝน ไดจําพรรษากับพระอาจารยมั่นที่วัดอรัญวาสี อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคายรวมกับเพื่อนสหธรรมิกหลายรปู เชน พระอาจารยกู ธมฺมทินฺโนพระ
อาจารยออน ญาณศิริ และพระอาจารยกวา สฺมโนออกพรรษาปนั้น ทานไดเดินเลียบไป
กับฝงแมน้ําโขง เที่ยวธุดงคออกไปหลายแหง วกกลับมายังวัดอรัญวาสี แลวธุดงค
ติดตามพระอาจารยมั่น ที่บานสามผง อําเภอทาอุเทน(ปจจุบัน อําเภอศรีสงคราม) ซึ่ง
ทานไดรับมอบหมายใหจําพรรษา และโปรดญาติโยม ที่ดอนแดงคอกชาง อําเภอทาอุ



เทน จังหวัดนครพนม 
        
       หลังออกพรรษา ทานพระอาจารยฝน ไดรวมกับหมูคณะออกเผยแพรธรรมทาง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดรับเอาโยมมารดาของพระอาจารยมั่น ไปอุบลฯดวยในป 
๒๔๗๐ นี ้ทานไดจําพรรษา ที่บานบอชะเนง อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี
รวมกับพระอาจรายกู เทศนาสั่งสอนญาติโยมที่นั่นพ.ศ. ๒๔๗๑ ทานไดออกไปจํา
พรรษาอยูที่วัดหวยทราย อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหารหลังออกพรรษา ทานไดไป
เผยแพรธรรม ที่จังหวัดขอนแกนไดจําพรรษาที่จังหวัดขอนแกน เปนเวลา ๓ ป ระหวาง
นั้น ทานไดอบรมสั่งสอนชาวบาน ใหเลิกนับถือผีเลิกกลัวผีใหหันมานับถือพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ถือศลีหาและพระภาวนาพุทโธทานเปนที่พ่ึงและใหความอบอุนแก
ชาวบานทั่วไปคนคลอดลูกยาก คนไอไมหยุด คนถูกผีเขา คนมีมิจฉาทิฏฐิหลอกลวง
ชาวบานทานชวยเหลือแกไขดวยอุบายธรรมะไดหมดสิ้นทานเองบางครั้งก็อาพาธ เชน 
ระหวางที่จําพรรษาบนภูระงํา อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกนทานปวดตามเนื้อตามตัว
เปนอยางมาก ทานก็ใชธรรมโอสถ โดยนั่งภาวนาในอิริยาบทเดียวต้ังแตทุมเศษ จนเกา
โมงเชา ทําใหอาการอาพาธหายไปหมด พนจากการทุกขทรมานและใหทานกาวหนา
ในทางธรรมเพิ่มขึ้นอีกดวย 
        
       ระหวางป พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๖๘ พรรษาที่ ๘ ถึง ๑๙ ทานไดจําพรรษาที่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยตลอดแตในระหวางนอกพรรษา ทานจะทองเที่ยวไปเผยธรรมและตัว
ทานเอง ก็ไดศึกษาและปฏิบัติดวย เชน กอนเขาพรรษา ป พ.ศ.๒๔๗๕ ทานพระอาจารย
ฝน พรอมดวยพระอาจารยสิงห และ พระอาจารยมหาปน ปฺญาพโล ไดเดินทางไป
กรุงเทพฯ เพ่ือเยี่ยมอาการ ของ เจาคุณอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโน)โดยพักที ่
วัดบรมนิวาส เปนเวลา๓ เดือนเมื่อออกพรรษาป พ.ศ. ๒๔๗๗ ทานไดออกธุดงคไปใน
ดงพญาเย็นทานไดพบเสือนอนหันหลังให ในระยะที่ใกลมาก ทานสํารวมสติเดินไป
ใกลๆมันแลวรองถามวา "เสือหรือนี่" เจาเสือผงกหัว หันมาตามเสียง แลวเผนหายเขาปา
ไป เมื่อเดือน ๓ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระอาจารยฝน พรอมดวยพระอาจารยออนไดไปนมัสการ
พระอาจารยมั่น ที่วัดเจดียหลวงจังหวัดเชียงใหม เมื่อไดอยูใกลพระอาจารยมั่น ทานจึง
ไดเรงความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน เลากันวา ทานทั้งสอง ตางสามารถมองเห็นกัน
ทางสมาธิ ไดโดยตลอด ทั้งๆที่ กุฏิหางกัน เปนระยะทางเกือบ ๕๐๐ เมตร 



        
       ออกพรรษาป พ.ศ. ๒๔๘๖ พระอาจารยฝน ไดออกเดินธุดงค จาก วัดปาศรัทธา
ราม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไปพักวิเวกภาวนาตามปาเขาที่เห็นวา สงบเงียบพอ
เจริญกัมมัฏฐานได และขณะเดียวกัน ก็สั่งสอนธรรมะ ชวยเหลือชาวบาน ที่มีความทุกข
ยาก และ พาชาวบานพัฒนาหมูบาน ใหมีความเปนอยูใหดีขึ้นทานธุดงคไปเขาพนมรุง 
ตอไปจังหวัดสุรินทร จนกระทั่งถึง จังหวัดอุบลราชธานีโดยจําพรรษา ป พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่
วัดบูรพา ที่จังหวัดอุบลราชธานี นี้เองพระอาจารยฝน มีหนาที่เขาถวายธรรม แกสมเด็จ
พระมหาวีรวงศ ซึ่งกําลังอาพาธ (ซึ่งสวนใหญเปนโรคชรา)และใชความรูทางดาน
สมุนไพร รักษาโรคปอดแกทานอาจารยมหาปนจนกระทั่งออกพรรษาปนั้น ทั้งสมเด็จฯ 
และ พระอาจารยมหาปน มีอาการดีขึ้น 
        
       ป พ.ศ. ๒๔๘๘ ถึง ๒๔๙๖ ทานพระอาจารยฝน ไดจําพรรษา ที่วัดปาศรัทธาราม 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเดิมชื่อวัดปาธาตุนาเวงเปนปาดงดิบ หางจากตัวเมือง หา
กิโลเมตรเศษทานไดนําชาวบาน และ นักเรียนพลตํารวจ พัฒนาวัดขึ้น จนเปนหลักฐาน
มั่นคงในพรรษ าทานจะสั่งสอนอบรม ทั้งศิษยภายใน (คือพระเณรและผาขาว)และศิษย
ภายนอก (คืออุบาสก อุบาสิกา) อยางเขมแข็ง ตามแบบฉบับ ของ ทานพระอาจารยใหญ
มั่นทุกวันพระ พระเณรตองฟงเทศน แลวฝกสมาธิ และเดินจงกรมตลอดทั้งคืนอุบาสก 
อุบาสิกาบางคน ก็ทําตามดวย ชวงออกพรรษา ทานก็มักจะจาริกไปกิจธุระ หรือ พักวิเวก
ตามที่ตางๆ เชน บริเวณเทือกเขาภูพาน เปนตน ชวงป พ.ศ. ๒๔๙๑ ทานไปวิเวกที่ภูวัง 
และไดสรางพระพุทธรูปบนหนาผา ที่สวยงามาก ออกพรรษา ปพ.ศ. ๒๔๙๒ ไดติดตาม 
พระอาจารยมั่น ถึงวัดสุทธาราม ที่สกลนครและเฝาอาการพระอาจารยมั่น จนแก
มรณภาพ ออกพรรษา ป พ.ศ. ๒๔๙๓-๙๕ ทานไดออกไปเผยแพรธรรมแถวภาค
ตะวันออก เชนที่ จันทบรุี บานฉาง(จ.ระยอง) และฉะเชิงเทราในระหวางนั้น ก็แวะ
เผยแพรธรรมไปตามที่ตางๆดวย เชน ที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯและวดัปาศรัทธาราม 
นครราชสีมา เปนตน 
        
       ราวกลางพรรษาป พ.ศ. ๒๔๙๖ ทานพระอาจารยฝน ไดปรารภกับศิษยทั้งปวง
เสมอวาทานไดนิมิตเห็น ถ้ําแหงหนึ่ง ทางตะวันตก ของเถือกเขาภูพาน เปนที่อากาศดี 
สงบ และ วิเวกพอออกพรรษาปนั้น เมื่อเสร็จธุระกิจตางๆ แลว ทานไดพาศิษยหมูหนึ่ง 



เดินทางไปถึงบานคําขาพักอยูในดงวัดราง ขางหมูบาน เมื่อคุนกับชาวบานแลว ทานได
ถามถึงถ้ําในนิมิต ในที่สดุ ชาวบานไดพาทานไปพบกับถ้ําขาม บนยอดเขายอดหนึ่ง ซึ่ง
เปนที่นาพอใจของทานมากเพราะเปนที่วิเวกจริงๆ ทิวทัศนสวยงาม มองเห็นถึงจังหวัด
สกลนครอากาศดี สงัด และ ภาวนาดีมาก 
        
       ออกพรรษาป พ.ศ. ๒๕๐๕ ทานพระอาจารย ไดลงไปพักที่วัดปาอุดมสมพรเปน
การเปลี่ยนบรรยากาศ และ เพื่อจะไดสั่งสอนอบรมชาวบานพรรณา อําเภอพรรณานิคม 
บางวัดปาอุดมสมพรนี้ เดิมเปนปาชาติดกับแหลงน้ํา ชื่อหนองแวงที่บานบะทอง ตําบล
พรรณา อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนบานเดิมของทานทานเคยธุดงคมา
พักชั่วคราว เพื่อบําเพ็ญกุศล ทักษิณานุประทานแดบุพการีครั้งเมื่อออกพรรษา ป 
๒๔๘๗ พรอมดวยพระอาจารยออน ญาณศิริ และ พระอาญาครูดี ตั้งแตนั้นเปนตนมา 
สถานที่แหงนั้น ก็ไดมีพระภิกษุสามเณร อยูจําพรรษามาโดยตลอดจนกระทั่งไดเปนวัด
ปาอุดมสมพร 
        
       ดวยนิสัยนักพัฒนา ชวงที่พักที่วัดปาอุดมสมพร (๒๕๐๕)ทานอาจารยไดนําญาติ
โยม พัฒนาเสนทาง จากโรงเรียนบานมวงไข ไปจนถึงบานหนองโคกทานไปประจําอยู
กับงานทําถนน ทั้งวัน อยูหลายวัน จนอาพาธเปนไขสูงแพทยจึงไดขอรอง ใหทานงดขึ้น
ไปจําพรรษา บนถ้ําขาม เพราะสมัยนั้น ยังตองเดินขึ้นดังนั้น ทานจึงจําพรรษา ป ๒๕๐๖ 
ที่วัดปาภูธรพิทักษ 
        
       ชวงป พ.ศ. ๒๕๐๗ จนถึงพรรษาสุดทายของทาน คือ ป พ.ศ. ๒๕๑๙ ทานพระ
อาจารยฝนจําพรรษาที่ วัดปาอุดมสมพร โดยตลอด จนกระทั่งถึงวาระสุดทายแหงอายุขัย 
ทานไดพัฒนาวัดนั้นเปนการใหญ มีการขุดขยายหนองแวง ใหกวาง และ ลกึ เปนการ
ใหญสรางศาลาใหญ เปนที่ชุมนุม สําหรับการกุศลตางๆ สรางกุฏิ โบสถน้ํา พระธาตุ
เจดียถังเก็บน้ํา และ ระบบทอสงน้ําถึงแมทานจะจําพรรษาที่ วัดปาอุดมสมพร แตวัดถ้ํา 
และ วัดปาภูธรพิทักษ ก็ยงัอยูในความรับผิดชอบ และ อุปการะของทาน ทานยังคงไปๆ
มาๆ ดวยความหวงใยอยูเสมอเมื่อวันที ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๙ องคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินทรง
ทอดผาพระกฐิน ที่วัดปาอุดมสมพร ซึ่งทานจําพรรษาอยู และไดทรงนิมนตทาน เขาไป



พักที่ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนเดียวกัน อีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง ระหวางที่พัก
ใน วัดบวรฯ ลนเกลาฯ ทัง้สองพระองค ไดเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียน และ สนทนาธรรมกบั
ทาน นอกจากนั้น ลนเกลาฯ ทั้งสองพระองค ยังไดเสด็จไปเยี่ยมเยียนทาน ที่วัดปาอุดม
สมพร เปนการสวนพระองค เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ อีกดวย 
        
       ทานพระอาจารยฝน ไดมรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ดวยอาการ
สงบ 
        
       ทานพระอาจารย เปนผูมีระเบียบวินัย สมกับที่ทาน สืบตระกูลมาจากผูสูงศักดิ์ 
นอกจากนั้น ทานยังมีความขยันหมั่นเพียรอยางเอกอุ ไมวาจะเปนเรื่องการบําเพ็ญ
ภาวนาการอบรมสั่งสอนศิษย หรือการกอสรางอาคาร ถนนหนทางทานถือเอาการงาน 
และหนาที่ เปนเรื่องสําคัญขอแรก สวนความสะดวกสบายนั้น เปนขอรองและทาน
ปฏิบัติเชนนี้ โดยสม่ําเสมอมา ตั้งแตหนุมจนถึงวัยชรา 
        
       คุณประสพ วิเศษศิริ เลาถึงกิจวัตรประจําวันตามปกติของทานพระอาจารยฝน 
จากประสบการณที่ไดบวชในชวงป ๒๕๑๒ ที่วัดปาอุดมสมพรไวในหนังสืออนุสรณ
อายุครบ ๖๐ ปของคุณประสพเองวา 
        
       ๐๓.๐๐ น. ทานจะพระอาจารยตื่น พระและเณร ผลัดเปลีย่นเวรกัน ถวายน้ําบวน
ปาก และ ลางหนา เสร็จแลว ทานก็นั่งภาวนาบนกุฏิชั้นบน 
       ๐๔.๐๐ น. พระและเณรทั้งวัด ตื่นทําความสะอาดรางกาย และ นั่งภาวนา 
       ๐๕.๐๐ น. จัดบาตรลงศาลา กวาดถู จัดที่นั่งฉัน ตั้งกระโถนกาน้ําฯ 
       ๐๖.๐๐ น. เตรียมบาตร ซอนผาคุลม ยืนรอทานอาจารยใหญทานจะนําบิณฑบาตร
ทุกๆเชา ทานอาจารยไมเคยขาดการบิณฑบาตรเลยมาระยะหลังๆ ทานอาพาธ ก็ยัง
พยายามบิณฑบาตรในวัดพระและเณรทุกๆรปู ก็ตองออกบิณฑบาตร เปนกฏของวัด
นอกเสียจากรูปใด เรงความเพียรตั้งสัจจะ วาจะไมฉันอาหาร จึงไมตองบิณฑบาตรใน
วันที่ไมฉัน 
       ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น. เริ่มฉนั และฉันในบาตรโดยวิธีสํารวม พระ เณร ผาขาว 
ฉันเหมือนกันหมด อาหารอยางเดียวกัน จนตลอดแถว 



       ๐๙.๐๐ น. ฉันอาหารเสร็จ เปนอันวา เสร็จเรื่องการฉันไปหนึ่งวันเพราะกฏของวัด 
ฉันเพียงมื้อเดียว ทานอาจารยยังคงรับแขก ญาติโยมบนศาลาจนกวา ทานจะเห็นสมควร
ขึ้นกุฏิ สวนพระเณรอื่นๆ นอกจากรปูไหน ที่เปนเวร คอยรับใชปรนนิบตัิทานก็ชวยกัน
เก็บกวาดอาสนะใหเรียบรอย และนําบาตร กระโถน กาน้ํา แกวน้ํา ไปลางสําหรับบาตร
ตองรักษาใหดียิ่ง ลางใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวไปเปดฝา ผ่ึงแดด บนระเบียงกุฏิ ๑๐.๐๐ 
น. ถึง ๑๑.๐๐ น. เดินจงกรม ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย๑๒.๐๐ น. ถึง 
๑๕.๐๐ น. นัง่ภาวนา สาธยายหนังสือสวดมนต ทบทวนพระปาฏิโมกขหรอืไมก็ เดิน
จงกรม สุดแตอัธยาศัย แตขอสําคัญที่สุด ก็คือ หามคุยกันเลน ไมวาเวลาไหน๑๕.๐๐ น. 
ตีระฆังลงศาลา ฉันน้ําปานะ โกโก กาแฟ หรือน้ําอัดลม ตามแตศัทธาของเขาจัดถวาย 
๑๕.๓๐ น. พระเณรทุกรูป ลงปดกวาดลานวัดเสร็จแลว ทําความสะอาดสวม และตักน้ํา
ใสหองสวมใหเต็มทุกหอง๑๗.๐๐ น. ผลัดเปลี่ยนกันไปสรงน้ําพระอาจารยใหญที่ไมได
รับเวรสรงน้ําอาจารยใหญ ก็ไปสรงน้ําตามกุฏิของตนเสร็จแลวไปคอยอาจารยใหญ อยู
บนกุฏิของทาน เพื่อรับการอบรมจากทานตอไปเมื่อทานอบรมแลว ใครมีปญหา เปนตน
วา ภาวนาเห็นนิมิตอะไร หรือสงสัยปญหาธรรมอะไรขัดของตรงไหน จะเรียนถามทาน
ได ทานจะคลายปญหาตางๆ เหลานั้น ไดอยางแจมแจงชัดเจน 
       ๑๙.๐๐ น. ตีระฆัง ทําวัตรเย็น (สวดมนตเย็น) โดยอาจารยใหญ ทานจะเปนผูนํา
ไหวพระสวดมนตเสร็จแลว ทานจะแสดงธรรมโปรด....และนํานั่งสมาธิตอ จนถึงเวลา 
๒๓.๐๐ น บางครั้งก็ถึง เวลา ๒๔.๐๐ น ถาเปนวันพระ จะประชุมฟงธรรม จนสวาง แต
ทานจะหยุดพักเปนระยะๆ เมื่อเหนื่อย ก็อนุญาตใหพักเปลี่ยนอิริยาบถ ยืดเสนยืดสาย เขา
หองน้ํา และฉันน้ําเสร็จแลว ก็เดินจงกรมตอ สําหรับอาจารยใหญ ทานจะไมลงจากศาลา 
จนรุงเชาสวางแลว ก็แยกยายกันกลับกุฏิของตน ใครจะเดินจงกนมตอ หรือจะทํากิจวัตร
สุดแตอัธยาศัย 
        
       ธรรมโอวาท 
        
       ธรรมโอวาทของทานพระอาจารยฝน อาจาโรไดรับการรวบรามโดย คุณหมออวย 
เกตุสิงห ไดรวบรวม ไวใน หนังสืออนุสรณงานศพพระอาจารยฝน อาจารเถระซึ่งแบง
ออกเปน ๒ สวน สวนแรกเปน พระธรรมเทศนา กัณฑใหญ วาดวย "พระอภิธรรมสังคินี 



มาติกา "เปนงานประพันธของพระอาจารย สมัยยังเปนยังหนุมและทานไดเขียนไวดวย 
"อักษรธรรม" เปนลายทือของทานเอง งดงามมาก สวนที่สองเปนพระธรรมเทศนา (อา
จาโรวาท) ที่ทานแสดงใหฟงและมีผูจดจําหรืออัดเทปไว ในสวนนี้มีทั้งหมด ๑๕ กัณฑ 
ในที่นี้ จะยกมาเฉพาะบางสวน ในอาจาโรวาท เลมที่ ๘ ดังนี้ 
        
       บุญกศุลนั้นก็ไมใชอ่ืนไกล ก็ไดแกทานบารมี ศีลบารม ีภาวนาบารมีนี้แหละทาน 
ก็รูอยูแลว คอืการสละ หรือ การละการวางผูใดละมาก วางไดมาก ก็เปนผลานิสงสมาก
ผูใดวางไดนอย ละไดนอย ก็มีผลานิสงสนอย ละไดนอย ก็มีผลานิสงสนอยมัจฉริยะ
ความตระหนี่เหนียวแนน นี้หละ คือความโลภ ตองสละเสีย ใหเปนผูบริจาค ก็บริจาค
ทรัพยสมบัติ วัตถุทั้งหลายเหลานั้นหละ ไมใชอ่ืนไกลแปลวา ทะนุบํารุงตน เหมือน พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ที่ทานจะสําเร็จมรรคผล ทานก็ไดสรางบารมีมา คือทานบารมีอันนี้ นี่
ใหเขาใจไว ทานเปนเครื่องสะเบียงของเรา เมื่อเราไดทําไวพอแลวเราจะเดินทางไกล เรา
ก็ไมตองกลัวอดกลัวอยาก กลัวทุกขกลัวยากของเกาเราไดทํามาไว ถาอะไรเราไมไดทํา
ไว อยากได มันก็ไมได ถาไดทําไวแลว สรางไวแลว ไมอยากได มันก็ได นีแ่หละทาน
บารมี เหตุนี้ ใหพากันเขาใจ 
        
       ศีลบารมีละ คนเราเพียงแตรับศีลไมไดรักษาศีล เขาใจวา ศีลนั้นเปนของพระถา
พระไมใหแลว ก็วาเราไมได ศีลอยางนี้ เปนสีลัพพตปรามาส เพียงแตลูบคลําศีลแทที่จริง
นั้น ศีลของเรา เกิดมาพรอมกับเรา ศีลหาบริบูรณตั้งแตเกิดขาสอง แขนสอง ศีรษะหนึ่ง 
อันนี้คือตัวศีลหา เราไดจากมารดาของเรา เกิดมาก็มีพรอมแลว เมื่อเรามีศีลหาบริสุทธิ์
อยางนี้ ก็ใหเรารักษาอันนี้หละ รักษากายของเรา รักษาวาจา รักษาใจใหเรียบรอยอยาไป
กระทําโทษนอยใหญ ทางกาย ทางวาจา ทางใจของเรา โทษหาคืออะไร คือ ปาณาติปาตา 
ทานใหงดเวน อยาไปทํา นั่นเปนโทษ ไมใชศีลอทนินาทานา นั่นก็เปนโทษ ไมใชศีลกา
เมสุมิจฉาจารา นั่นก็ไมใชศีล เปนแตโทษมุสาวาทา ทานใหงดเวน มันเปนโษ มใชศีล
สุราเมรยมชชฺฯอันนี้ก็เปนแตโทษถาเราไมไดทําความผิดหาอยางนี้ อยูที่ไหนเราก็มีศีล 
อยูในปาในดง ก็มีศีล อยูในรถในรา เราก็มีศีลใหเขาใจศีลตามนี้ ที่คอยจะรับจากพระ 
นั่นไมใช ทานก็บอกวา อยาไปทํา หาอยางนั้นใหละเวน เมื่อเราละเวนแลว อยูที่ไหนก็มี
ศีล เราก็เปนคนบริสุทธิ์ บริบูรณ ศลีหา อยางนั้น เราไมอยากได ไมปรารถนาเหตุฉันใด 
จึงวาไมอยากได พิจารณาดูซี่ สมมติวามีคนมาฆา หรือ มาฆาพี่ฆานอง ญาติพงษ ของเรา



เราดีใจไหมละ เราไปฆาเขาละ เขาดีใจไหม พิจารณาดูซี่ เราไมตองการอยางนั้นไมใช
เหรอถาเราไมทําอยางนั้นแลว โทษของเรา ก็ไมมี เกิดมาอายุก็ยืนนาน ไมตายแตนอย แต
หนุมก็เพราะเราไมไดทําปาณาติบาตไว ในหลายภพหลายชาติแมในชาตินี้ก็เหมือนกัน 
เราฟงธรรม ก็ฟงในชาตินี้ แลวก็ปฏบิัติในปจจุบันนี้ เราไมตองคํานึงถึงอดีตอนาคต เรา
กําหนดใหรูเดี๋ยวนี้ เรานั่งอยูนี่ ก็เปนศีลอยู นี่ขอสําคัญ 
        
       เหตุนั้นพระพุทธเจาทานจึงสอนไว ใหละเวนโทษที่เราไมพึงปรารถนาเชน 
อทินนาทาน การขโมยอยางนี้หละ เขามาขโมยของ ขโมยเล็กขโมยนอยของเรา เราก็ไม
อยากไดหรือโจรปลันสะดมอยางนี้ เราก็ไมอยากได ทานจึงใหละถาเราไมไดขโมยของ
ใคร ไมวาในภพใดภพหนึ่ง เราก็ไมถูกโจรไมถูกขโมย ไมมีรายไมมีภัยอะไรสักอยาง เรา
ละเวนแลว โจรทั้งหลายก็ไมมี โจรน้ํา โจรไฟ โจรลมพายุพัด ก็ไมมี นี่เปนอยางงั้นกาเม 
ก็เชนเดียวกัน เกิดมามีสามีภรรยา มีบุตร รองดองกัน อันเดียวกัน เกิดคนมาละเมิดอยาง
นี้ เราก็ไมอยากได วายากสอนยาก หรือทะเลาะเบาะแวงกัน เราก็ไมอยากได ถาเราละ
เวนโทษกาเมนี้แลว มันก็ไมมีโทษหละมุสาวาทา ก็พึงละเวน มีคนมาฉอโกงหลอกลวง
เรา เราก็ไมอยากไดคิดดูซี เราไปหลอกลวงฉอโกงเขา เขาก็ไมอยากได เชนเดียวกัน นี่
หละ พระพุทธเจาทานจึงไดละเวน มันเปนโทษ คนไมปรารถนาถาเรารักษาศีลนี้แลว 
เราก็สบาย ไปไหนก็สบายซี่ ไมมีโทษ เหลานี้แลวสุรา การมึน การเมา เราละกันแลว เรา
ก็ไมอยากได ภรรยาขี้เมา สามีขี้เมา ลูกขี้เมาพอแมพ่ีนองขี้เมา เราก็ไมอยากได เมื่อไมมี
เมาแลว จะทะเลาะเบาะแวงกันที่ไหนเลา เกิดมากรรมใหโทษ เชน คนเปนใบบาเสียจริต
ผิดมนุษย เปนลมบาหมู เราก็ไมอยากไดหูหนวกตาบอด เปนใบ อยางนี้ เราก็ไมอยากได 
ขี้ทูดกุดถัง กระจอกงอกงอยเปนคนไมมีสติปญญา เราก็ไมอยากได พระพุทธเจาจึงไดละ
เวนโทษเหลานี้เมื่อเราทั้งหลายละเวนแลว เราไปไหน ก็อยูเย็นเปนสุขสนุกสบายฉะนี้
เมื่อเราสมาทานศีล พระทานจึงบอกวา สีเลน สุคติ ยนฺติ ผูละเวนแลวมีความสุขสีเลน 
โภคสมฺปทา เราก็มีโภคสมบัติ ไปในภพไหนก็ดี ในปจจุบันก็ดีเปนคนไมทุกขเปนคนไม
จน ดวยอํานาจของศีลนี้สีเลน นิพฺพุติ ยนฺติ จะไปพระนิพพาน ก็อาศัยศีลนี้เปนตน 
        
       ตอไปนี้จะใหทําบุญโดยเขาที่ภาวนา นั่งดูบูญดูกุศลของเราจิตใจมันเปนยังไง ดู
ใหมันรูมันเห็นซี่ อยาสักแตวา สักแตทํา เอาใหมันเห็นจริงแจงประจักษซี่เราตองการ
ความสุขสบาย แลวมันไดตามตองการไหม เราก็มาฟงดูว าความสุขความสบายมันอยู



ตรงไหนเราก็นั่งใหสบาย วางกายของเราใหสบาย วางทาทางใหสงาผาเผยยิ้มแยม
แจมใสเมื่อกายเราสบายแลว เราก็วางใจใหสบาย รวมตาเขาไปหาดวงใจ หูก็รวมเขาไป 
เมื่อใจสบายแลว นึกถึงคณุพระพุทธเจาอยูในใจ พระธรรมอยูในใจ พระอริยสงฆอยูใน
ใจเรเชื่อมั่นอยางนั้นแลว จึงใหนึกคําบริกรรมภาวนา วา " พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ" สามหน
แลวเอาคําเดียว ใหนึกวา "พุทฺโธ พุทฺโธ " หลับตา งับปากเสีย ตาเราก็เพงเล็ง ดูตําแหนง
ที่ระลึกพุทโธนั่น มันระลึกตรงไหน หูเราก็ไปฟงที่ระลึกพุทโธนั่นสติเราก็จองดูที่ระลึก 
พุทโธ พุทโธ จะดูทําไมเลา ดูเพื่อใหรูวา ตัวเรานี่เปนสุข หรือ เปนทุกข มนัดีหรือมันชัว่
จิตของเราอยูในกุศล หรือ อกุศลก็ใหรูจัก ถาจิตของเราเปนกุศล มันเปนยังไงคือ จิตมี
ความสงบ มันไมสงหนา สงหลัง สงซาย สงขวา เบื้องบน เบื้องลาง ตั้งอยูจําเพาะ
ทามกลางผูรู มันมีใจเยือก ใจเย็น ใจสุข ใจสบายจิตเบา กายมันก็เบา ไมหนักไมหนวงไม
งวงไมเหงา หายทุกข หายยาก หายความลําบาก รําคาญ สบายอกสบายใจ นั่นแหละตัว
บุญตัวกุศลแท นี้จะไดเปนบุญเปนบารมีของเรา เปนนิสัยของเรา ติดตนนําตัว ไปทุกภพ
ทุกชาติ นี่แหละใหเขาใจไว จิตของเราสงบเปนสมาธิ คือ กุศล อกุศลเปนยังไง คือ จิตเรา
ไมดี จิตทะเยอทะยาน จิตดิ้นรนพะวักพะวง จิตทุกข จิตยาก จิตไมมีความสงบ มันเลย
เปนทุกข เรียกวา อกุศลธรรมทั้งหลาย กุศลธรรม อกุศลธรรม อันนี้วาเปนกรรมใน
ศาสนาทานวา กรรมทั้งหลายไมไดอยูในที่อ่ืน กมมฺสฺสโกมฺหิ กรรมนั้นเปนของๆ ตนกลฺ
ยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทายาทา ภวิสฺสนฺติ เราทํากรรมอันใดไว เปนบุญหรอิเปนบาป 
เราจะไดนับผลของกรรมนั้นสืบไปเราจะรูไดอยางไง กุศลกรรม พิจารณาดูซี่ กรรม
ทั้งหลายมันไมไดอยูอ่ืนกายกรรม แนะ มันอยูในกายของเรานี้ มันเกิดจากกายของเรานี้ 
วจีกรรม มันเกิดจากวาจาของเรานี้ ไมไดเกิดจากอื่นไกล มโนกรรม มันเกิดจากดวงใจ
ของเรานี้แหละ ใหรูจักไวตอไปเราไมตองสงสัยวา กรรมมันมาจากไหน ใครเปนผูทําละ
เดี๋ยวนี้เรารู เราเปนผูทําเอง ไมใชเทวบุตรเทวดาทําให เราทําเอาเองที่นั่งอยูเดี๋ยวนี้หละ 
เราทําบุญบุญอันนี้ เปนอยางเลิศประเสริฐแทคือเราใหทานรอยหน พันหน ก็ตาม 
อานิสงสไมเทาเรานั่งสมาธินี้มีผลานิสงส เหมือนทําบุญอยางที่สุดแลว 
        
       ปจฉิมบท 
        
       เมื่อครั้งที่พระอาจารยฝน ยังเปนสามเณรอยูนั้นทานไดเอาใจใสศึกษาและ



เครงครัดในพระธรรมวินัยเปนอันมากถึงขนาดคุณยาของทาน ไดพยากรณไววา "ในภาย
ภาคหนา ทานจเเขาไปอาศัยอยูในปาขมิ้นตลอดชีวิต ระหวางนั้น จะสรางแตคุณความดี
อันประเสริฐเลิศล้ําคา จะเปนผูบริสุทธิ์ผองใสประชาชนทุกชั้น ตั้งแตสูงสุดจนต่ําสุด ทุก
เชื้อชาติศาสนา ที่ไดฟงพระธรรมเทศนาของทานจะบังเกิดความเลื่อมใสในตัวทาน แล 
รสพระธรรมที่ทานเทศนาเปนอันมาก" คําพยากรรของคุณยาของทาน มิไดผิดเพี้ยน
ความจริงเลย เมตตาธรรม และ คุณความดีของทานเปนที่ประจักษแกบรรดาสานุศิษย 
และ บรรดาสาธุชนโดยทั่วไป 
        
       ความเมตตาของทานพระอาจารย แสดงออกตั้งแตการใหของเล็กๆนอยๆ หรือ
การยอมทําตามคําขอรองงายๆ ขึ้นไปจนถึงการใหของที่สําคัญๆ และการกระทําที่ยากๆ 
แมจนกระทั่งสิ่งที่ทานเองไมอยากกระทํา แตถาถึงขีดที่เปนการผิดพระวินัย ทานจะไม
ยอมเปนอันขาด คุณหมออวย ไดเลาไวใน หนังสืออรุสรณงานศพ พระอาจารยฝน 
อาจารเถระ ตอนที่ ๘ กรณุามหณณโว ความวา " ผูเขียนเคยเห็นครั้งหนึ่ง มีพระอธิการ 
จาก วัดหนึ่ง ในจังหวัดอื่นมาขออนุญาตทําของอะไรบางอยาง เกี่ยวกับตัวทาน เพื่อเอา
ไปใหเชาหารายไดปรับปรุงวัดพยายามออนวอนเทาไรๆ ทานก็ไมยอม เพราะทาน
ขัดของตอการขายสิ่งมงคลตางๆ ทั้งสิ้นนอกจากไมอนุญาตแลว ทานยังวากลาวตักเตือน 
ใหสังวรในพระวินัยใหเครงครัดซึ่งเปนการแสดงเมตตาอีกแบบหนึ่ง คือชวยไวใหพน
จากอบายภูมิ 
        
       ตัวอยางความเมตตาของทานมีอีกมากมายแทรกอยูในประวัติของทานทุกๆ ตอน
ไมสามารถจะกลาวไดหมดสิ้น จะขอยกมาเปนตัวอยางสักเล็กนอย เชน 
        
       ชวงที่ทานพํานักอยูในปาริมหวยเสนง จังหวัดสุรินทร ไดมีพุทธบริษัทเลื่อมใสใน
ตัวทานเปนอันมาก ผูคนพากันไปฟงพระธรรมเทศนาและรับการอบรมจากทานอยาง
เนืองแนนมิไดขาดเมื่อทานไดทราบถึงความเจ็บปวยของชาวบานบางคนทานไดใหลูก
ศิษยหาเครื่องยามาประกอบเปนยาดองโดยมีผลสมอเปนตัวยาสําคัญ กับ เครื่องเทศ อีก
บางอยางปรากฏวา ยาดองที่ทานประกอบขึ้นคราวนั้น มีสรรพคุณอยางมกาศาลแกโรค
ไดสารพัด แมคนที่เปนโรคทองมาน มาหลายป รักษาที่ไหนก็ไมหายพอไปฟงพระธรรม
เทศนา รับพระไตรสรณคมน และรับยาดองจากทานไปกินเพียง ๓ วัน โรคก็หาย ดัง



ปลิดทิ้ง แมคนที่เปนโรคอื่นๆ ก็เชนกนั ชาวสุรินทร ถึงกับขนานนามทานวา "เจาผูมี
บุญ" 
        
       ชวงเขาพรรษาป พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่วัดปาภูธรพิทักษ จังหวัดสกลนครเกิดฝนฟาไม
ตกตองตามฤดูกาล บางบานกลัวอดขาวเพราะทํานาไมได จึงไปปรารภกับทานทานจึง
ไดแนะนําใหรักษาศีลใหเครงครัดโดยพรอมเพรียงกันทานกลาววา หากยึดมั่นในพระ
รัตนตรัย แลวจะไมอดตายอยางแนนอนกุศลความดีทั้งหลายจะรักษาผูปฏิบัติชอบเสมอ
บรรดาญาติโยมทั้งหลาย ตางพากันเขาวัดปฏิบัติ ถอืศีลหา ศีลแปดกันอยางมั่นคง ตอมา
วันหนึ่ง พระอาจารยไดใหลูกศิษยปูเสื่อบนลานวัดกลางแจง ทานพรอมกับพระภิกษุ ๒ 
รูป สามเณร ๒ รูป นั่งสวดคาถาทามกลางแสงแดดจา ไปไดประมาณครึ่งชั่วโมงทองฟา
ที่กําลังมีแดดจา พลันมีเสียงฟาคําราม บังเกิดมีกอนเมฆ กับมีฝนเทลงมาอยางหนักทาน
ใหพระและเณรหลบฝนไปกอน สวนตัวทานเอง ยังคงนั่งอยูที่เดิมอีกนาน จึงไดลุกไป
ฝนตกหนักเกือบ ๓ ชั่วโมง เมื่อฝนหยุด แลวทองฟาก็แจมใสดังเดิมปนั้น ฝนฟาก็ตกตอง
ตามฤดูกาล ชาวบานไดทํานาตามปกติโดยทั่วถึง 
        
       จากถอยคําของผูที่เคยเปนศิษย ทานเปนอาจารยที่เขมงวดกวดขันมาก คอย
เคี่ยวเข็ญพระเณร ตลอดจนผาขาว ใหปฏิบัติภาวนาโดยเขมแข็งเสมอถาใครเกียจคราน
หรือเหลาะแหละ ทานก็จะวากลาวตักเตือนเชนวาบวชแลว อยาใหชาวบานเปลืองขาว
เปลาๆ หรือวา พระกรรมฐานเปนพระนั่ง ไมใชพระนอน เปนตนถาใครปฏิบัติดีปฏบิัติ
ชอบ ทานก็ชมเชยและเอาใจใส อบรมเปนพิเศษ เพื่อที่จะไดกาวหนาไปไกลยิ่งขึ้นอีก 
        
       ทานพระอาจารยฝน เปนนักปฏิบัติธรรม เปนนักพัฒนา เปนนักวิทยาศาสตร ที่มี
สติปญญาล้ําเลิศ มีความรูกวางขวาง และมีปฏิภานไหวพริบฉลาดเฉลียวจะเห็นไดจาก 
ในประวัติของทาน ทานมักจะไดรับมอบหมาย ใหไปตัดสินปญหาพิจารณาความเปน
ธรรมอยูเนืองๆ เชน กรณีแกมิจฉาทิฏฐิของไทสุขกรณีแกวิปสนูปกิเลสของแมชีตัด 
กรณีระงับเหตุการณไมสงบที่วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทราและการไดรับบัญชาจาก 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ ใหอยูใกลชิด และคอยแนะนํา เรื่องภาวนา ที่วัดสุปฏน จังหวัด
อุบลราชธานี เปนตน 
        



       การพัฒนาทางวัตถุของทาน มีใหห็นมากมาย ทานไดกอต้ัง และบูรณะวัด ใหมี
หลักฐานมั่นคงหลายวัด เชน วัดปาศรัทธาธรรม วัดปาโยธาประสิทธิ์ วัดปาภูธรพิทักษ 
สํานักสงฆถ้ําขาม และวัดปาอุดมสมพร สวนถาวรวัตถุอ่ืนๆ ทีเ่ปนสาธารณประโยชนกม็ี
มากมายเชน ถนนสายบานคําขา-บานไร ถนนสายบานมวงไข-บานหนองโคก สะพาน
ขามหวยทรายเขื่อนกั้น้ําอูน ตึกพิเศษสงฆ ที่โรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลพระ
อาจารยฝน อาจาโรที่อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เปนตน 
        
       ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาทานเปนนักวิทยาศาสตรและนักพัฒนาก็คือในระหวาง
พรรษา ป พ.ศ. ๒๔๙๘ ทานจําพรรษาบนถ้ําขาม ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาบนไหลเขาชวง
ใกลจะถึงยอดเขาถ้ําขาม มีที่คอนขางราบอยูประมาณครึ่งไร ซึ่งมีดินขังอยูระหวางกอน
หิน ทานใหชาวบานถางหญา แลาหาหนอกลวยมาปลูกชาวบานหลายคนคัดคานวา ที่
อยางนั้นปลูกกลวยไมขึ้น เอามาปลูกก็เสียเวลาเสียของเปลาๆ แตทานพระอาจารยบอก
วา ไปหามาปลูกแลวกัน ขึ้นหรือไมขึ้น ก็จะรูเองพอปลูกแลว ก็งอกงามเปนปากลวย 
และยั่งยืนมาจนทุกวันนี้ทานถือปากลวยเปนบทเรียนสําหรับชาวบาน ใหเห็นวา การลง
ความเห็นวาอายโนนทําไมได อายนี้ทําไมได โดยไมพยายามลองดูนั้น คือความโง และ
ความเกียจคราน ซึ่งเปนเหตุแหงความทุกขและยากจน สวนความสนใจใครทดลองทํา
อยางโนน ทําอยางนี้ แมไมเคยทํามากอน เปนความฉลาดและขยัน จะนําไปสูความสุข
และความร่ํารวย ในปจจุบันที่ตรงนั้น มีทั้งกลวย มะมวง และขนุน เปนที่อาศัยของพระ
เณรและลูกศษิยในบางโอกาส พวกลิงก็แหกันมาเปนฝูงๆ เพื่อขอแบงไปบาง 
        
       อนุสรณสถาน ที่ถือวาสําคัญที่สุด ของอาจารยฝนนาจะเปน วัดปาอุดมสมพร ซึ่ง
หางจากตัวเมื่อง สกลนคร ราว ๓๔ กม.เปนที่ที่ทานไดจําพรรษาชวงสุดทายของชีวิต 
เปนเวลากวา ๑๒ ป ทานมรณภาพเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๐ แล ะมีพิธีพระราชทาน
เพลิงศพของทานที่นี้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๑ ในบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพ 
ไดมีการสรางเจดียพิพิธภัณฑพระอาจารยฝน อาจาโร องคพระเจดียสูง ๒๗.๙ เมตร 
ลักษณะเปนทรงสี่เหลี่ยมยอดแหลมบรรจุพระอัฐิและพระอังคารพระอาจารยฝน ที่สวน
ยอดเจดีย ฐานของพระเจดียเปนรูปซุมโดยรอบ ลดหลั่นกันลงมาเปน ๓ ชั้นซึ่งซุมชั้น
ลาง หมายถึงศีล ชั้นกลางหมายถึงสมาธิ และชั้นยอดหมายถึงปญญาในองคพระเจดีย 
จัดเปนพิพิธภัณฑแสดงเครื่องบริขารของทานตรงเปนที่ประดิษฐานรูปปนของทานลาน



ชั้นลางรอบองคเจดีย จัดเปนลานพระธรรม มีซุมโดยรอบ ๕๖ ซุม ถามองจากภายใน
ลาน จะมีหินจารึกคําสอนธรรมะของทาน ติดอยูบนหลังซุมหากมองจากภายนอก จะ
เปนซุมแสดงประวัติของทาน ซึ่งประดับดวยปติมากรรมดินเผาเปนเรื่องราว ตั้งแตทาน
ถือกําเนิด มาบวชเรียน จนถึงมรณภาพ บริเวณโดยรอบ เปนปาอันเงียบสงบ รมรื่น อัน
เปนบรรยากาศของการปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะ 
        
       พระคุณของทานพระอาจารยฝน ไมอาจจะบรรยายใหหมดสิ้นได 
        
       เจริญรุเรือง อยูเย็นเปนสุข ปราศจากทุกข โดยประการทั้งปวง ดั่งในโคลงดั้นวิวิธ
มาลี 
        
       "อาจารศิรวาท" พระราชนิพนธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ตอนหนึ่งความวา 
        
       ใครเอยเคยกอบเกื้อ เอาภาร 
       แนะเรื่องประเทืองหทัย ทุกขกัน้ 
       เสาะแสวงสิทธิศานต สุขท่ัว 
       "อาจาร"ทานเดิม "ฝน"ตั้ง ตอนาม 


