
หลวงปูกงมา จิรปฺุโญ 

โดย ผูจัดการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:00 น.

วัดดอยธรรมเจดีย อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
        
       ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       หลวงปูกงมา จิรปฺุโญ เดิมชื่อ กงมา วงศเครือสอน เกิด
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดอืน ๑๒ ปชวด ณ 
บานโคก ตําบลตองโขบ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปนบตุร
คนสุดทองของนายบู นางนวล วงศเครือสอน ซึง่มีพี่รวมทองเดียวกัน ๖ คน ในวัย
หนุมมีรางกายกํายําล่ําสนัสูงใหญใบหนาคมคาย เปนนักตอสูชีวิต แบบเอางานเอาการ 
สมัยหนึ่งไดเปนนายฮอยตอนวัว ควาย หมู เที่ยวขายตามจังหวัด ใกลเคียงกับบานเกิด 
จนตอมาไดรับหนาที่เปนหัวหนานายฮอย พาคณะนายฮอยตอน สัตวไปขายถึง
กรุงเทพฯ โดยอาศัยการเดินทางดวยเทารอนแรมหลายเดือน การเปนหัวหนานายฮอย
ไดแสดงถึงความสามารถเฉพาะตัวของทาน เชน จดจํา ชาํนาญ รูทิศทางดีหนึ่ง มี
ความสามารถอาจหาญปองกันภัยอันตรายที่จะเกิด กับลูกนองหนึ่ง มีคุณธรรมมี
ศีลธรรม รักษาคําสัตย มีความยุติธรรมหนึ่ง เปนตน การที่ทานไดทองเที่ยวคาขายไป
ในตางถิ่นหลายที่ มีประสบการณนําความเจริญ เขาสูหมูบาน จนเปนที่นบัหนาถือตา
ของคนในตําบล เปนที่เชิดหนาชูตาของพอแม เมื่อถึงกาลอันควรพอแมจึงไดไปสูขอ 
นางสาวเลา จัดพิธีแตงงานใหมีครอบครัว เมื่อทานอายุได ๒๕ ป (๒๔๖๘) คร้ันนาง
เลาตั้งครรภแลว ไดเกิดปวยอยางหนัก สุดที่จะรักษาชีวิตไวได ในที่สดุนางเลาพรอม
บุตรในครรภไดเสียชีวิตลง การสูญเสียภรรยาสดุที่รักพรอมลูกในครรภคร้ังนี้ ทําให
ทานรูสึกวาไดหมดสิ้น ทุกอยางที่เคยหวังและตั้งใจ เพราะตลอดเวลาไดตรากตรํา
ทํางานหนักเพื่อเมียและลูก นี้เองเปนสาเหตุที่ทําใหทานนึกถึงพระพุทธศาสนา มีผูเฒา
ผูแกบอกอยูเสมอวา "ไมมีอะไรดีเทากับการบวชพระ" การออกบวชเปนพระ จึงอยู
ในจิตสํานึกตลอดมา ดวยจิตอันแนวแนไดตัดสินใจไปกราบลาพอแม ญาติพี่นอง 
พรอมแจกจายสมบัติ ทั้งหลายบรรดามีใหแกญาติพี่นอง ทุกคนไดเห็นใจและไม



คัดคานลูกคนสุดทองคนนี้ ทรัพยสมบัติที่ทานมอบใหครั้งนี้ก็จะเก็บรักษาไว เมื่อวัน
ใด ทานสึกออกมาก็จะคืนให ทุกคนตางคิดวา การออกบวชเปนทางออกที่ดีสําหรับ
บุคคลที่ประสบ เคราะหกรรมเชนนี ้
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรมและปฏิปทา 
        
       เมื่ดทานตัดสินใจออกบวช สิ่งแรกที่ทานคิดถึง คือ เส่ียวฮัก ชื่อมี ขณะนั้นไป
บวชเปนสามเณรอยูกับอาจารยวานคํา วัดบานบึงทวย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
สามเณรมี (ภายหลังไดบวชเปนพระ) ก็ไดฟงเรื่องราวชีวิต ของเสี่ยวกงมา แลว
แนะนําใหเขามาบวช ในที่สุดทานจึงไดอุปสมบทเปนพระภกิษุ มหานิกาย มีอาจายโท 
เปนพระปุปชฌาย (ไมทราบวันเดือนปที่บวช) เมื่อบวชแลวพระภิกษุกงมาก็เดินทาง
กลับไปจําพรรษาที่วัดบานตองโขบ ซึ่งไมมีการศึกษาเลาเรียน ไมมีการปฏิบัติ ไดแค
ทองสวดมนตไหวพระ ซึ่งยังไมถูกใจ จึงเดินทางไปจําพรรษาที่วัดบานบึงทวย ไปอยู
กับพระอาจารยวานคํา ซึ่งพระมี (เสี่ยวฮัก) อยูวัดนี้ดวย อยูวัดนี้ไดไมนานดวย
ความคิดวาตนเองไมไดสิ่งที่ประสงค จึงเขาไปปรึกษากับพระมี ซึ่งเปนพระเดินธุดงค
ที่หาตัวจับยาก เคยธุดงคไปลาว พมา และไทยหลายแหง มาแลว พระมีไดเลาวา เคย
ไดรับขาวจากชาวบาน พูดถึงเกียรติคุณของหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต เปนพระที่ประพฤติ
ดี ปฏิบัติชอบมีผูประพฤติปฏิบัติตามมากมาย ทําให พระกงมาสนใจ 
 ตอมาไดมีตาปะขาว ชื่ออาจารยเสน ซึ่งไดรับการอบรมการปฏิบัติธรรม จากหลวงปู
มั่น ไดเดินทางมาถึงบานคําขา (ใกลบานบึงทวย) พระกงมาจึงเดินทาง ไปพบและขอ
ฟงธรรมที่เรียนมาจากหลวงปูมั่น จนเกิดความซาบซึ้ง จึงถามถึงที่อยูของหลวงปู จน
ทราบวาขณะนั้นทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต อยูที่บานสามผง ดงพะเนาว อําเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ทานตัดสินใจตองไปพบใหได จึงเดินทางกลับวัด ชวน
พระมี เส่ียวฮัก เขากราบลา พระอาจารยวานคํา แหงวัดบานบึงทวยผูเปนอาจารย แม
จะเสียดายศิษยทั้งสอง แตจําเปนตองยอมอนุญาตใหไปตามประสงค พระคูเสี่ยวฮัก 
ออกเดินทางดวยเทาเปลา ผานปาดงพงพี พบสิ่งทีน่าสะพรึงกลัว ทั้งสองตางมี
ประสบการณ จึงไมหวาดหวั่น มีจุดหมายปลายทาง คือ หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต เวลา



ผานไป ๒ วัน ๒ คืน ก็ลถุึงปลายทาง ขณะนั้นเปนเวลาเย็นมากแลว ณ บานสามผง ดง
พะเนาว มีผูปฏิบัติธรรม กําลังนั่งสมาธิ หลวงปูมั่น นั่งบนอาสนะสั่งสอนอยูพอดี ทั้ง
สองทานก็หมอบเขาไป นมัสการแลวนั่งฟงธรรม เมื่อทานแสดงธรรมจบ จึงไดเขาไป
ฝากตัวเปนศิษย ขอปฏิบติัธรรม หลวงปูมั่นไดรับตัวไวเปนศิษยต้ังแตนั้นมาซึ่งตรงกับ 
พ.ศ. ๒๔๖๙ เมื่อหลวงปูมั่น รับตัวเสี่ยวฮักทั้งสองทานไวเปนศิษย แลว นับตั้งแต 
พ.ศ. ๒๔๖๙ ที่ หมูบานสามผง ดงพะเนาว เปนหมูบานที่อยูกลางปาดงดิบ เปนปาทบึ
ดงใหญ มีสัตวรายชุกชุม เชน เสือ ชาง งูเหา งูจงอาง หมี วัว กระทิง เปนตน ไมคอยมี
คนเดินผาน เพราะกวาจะผานดงนี้ไปไดตองใชเวลาเดินถึง ๓ วัน ๓ คืน ทานเสีย่วฮัก
ทั้งสองไดอยูปฏิบัติธรรมโดยมีพระอาจารยมั่น เปนผูชี้แนะสั่งสอน จนจวนจะ
เขาพรรษา พระมี เส่ียวของพระกงมาไดอําลากลับ ไปจําพรรษาที่ วัดบานบึงทวย
ตามเดิม สวนทานกงมาก็ยังสามารถอยูจําพรรษา ในปาดงนี้ไดตอไป โดยการมาขอรับ
ฟงโอวาทจากหลวงปูมั่นอาทิตยละ ๒ คร้ัง ในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยูในปาดง ทานมี
ความรูสึกวา พระพุทธเจาทานวิเศษเหลือเกิน เพียงนึกเชนนี้ ก็ทําใหอาจหาญ ไมรูสึก
เกรงภัยใดๆ ไดสละชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรม จนเปนเหตุใหหลวงปูมั่นทุมเทความรู
ในดานปฏิบัติใหอยางเต็มความสามารถ ในป พ.ศ. ๒๔๗๑ พระอาจารยกงมาได
เดินทางติดตามหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ซึ่งเดินทางไปสงโยมมารดาที่จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีแลว ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๗๑ เวลา ๑๔.๔๐ น. พระอาจารยกงมา และ พระอาจารยลี ซึ่งเปนพระสงฆฝาย
มหานิกายก็ไดรับสวดญตัติ แปรมาเปนฝายธรรมยุติกนิกาย ที่ วัดบูรพา อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ทานทั้งสองไดฉายาใหมวา จิรปฺุโญ และธมฺมธโร ตามลําดับ 
โดยมี พระปญญาพิศาลเถร (หนู) เปนพระอุปชฌาย พระอาจารยเพ็ง เปนพระ
กรรมวาจาจารย ภายหลงับวชเปนพระธรรมยุติแลว ทานพระอาจารยกงมา จิรปฺุโญ 
ไดทองเที่ยวบําเพ็ญธรรม อบรมสั่งสอนไปตามสถานที่ตางๆ ดังนี้ ในป พ.ศ. ๒๔๗๒ 
ธุดงคไปจําพรรษาที่บานหัววัว จังหวัดยโสธร ในป พ.ศ. ๒๔๗๓ ไปจําพรรษาที่บาน
เหลางา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในป พ.ศ. ๒๔๗๔ ไปจําพรรษาที่บานทุม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ไปจําพรรษาที่ภูระงํา อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน ในป พ.ศ. ๒๔๗๖ ไปจําพรรษาที่วัดปาสาลวัน อําเภอเมือง จังหวัด



นครราชสีมา และ ในปนี้ ทานไดสรางวัดสวางอารมณ บานใหมสําโรง อําเภอสีค้ิว 
จังหวัด นครราชสีมา ไดสั่งสอนชาวบาน ซึ่งมักมีการลักขโมย มั่วสุมการพนัน แตก
สามัคค ีฆาฟนกันดวยอุบายธรรม เปนผลใหชาวบานหันหนาเขาหาธรรม ขจัดความ
เลวราย ทั้งหลายใหหมดไป จนชาวบานเลื่อมใสสรางศาลาปฏิบัติธรรมถวาย จนกลาย
มาเปน วัดสวางอารมณดังกลาว ณ วัดแหงนี้ ทานก็ไดรับเด็กชายวิริยังค บุญทียกุล 
(พระอาจารยวิริยังค หรือ ทานเจาคุณพระญาณวิริยาจารย วัดธรรมมงคล ซอยปุณวิถี 
สุขุมวิท ๑๐๑ อําเภอพระโขนง) เปนศิษย ในป พ.ศ. ๒๔๗๙ พระอาจารยกงมา จิรปฺุ
โญ พรอมดวยคณะมี พระอาจารยปาน พระอาจารยเงียบ สามเณรวิริยังค บุญทียกุล 
ออกธุดงคไปภาคตะวันออก เขาพักปฏิบัติธรรมที่วัดคลองบางกุง ของ พระอาจารยลี 
(วัดอโศการาม) ไมนานก็เดินทางไปอยูบานนายายอาม ตามคํานิมนตของ ขุนภูมิ 
นายอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ีหมูบานดังกลาวโจรผูรายชุกชุม คนขาดศีลธรรม 
นายอําเภอปราบไมสําเร็จ ภายหลัง ทานเขาไปอยูในหมูบาน ไดสั่งสอนศีลธรรมและ
ธรรมปฏิบัติ ทําใหคนรูจัก บาปบุญคณุโทษมีศีลธรรม มีความรักสมัครสมาน 
ชวยเหลือกันและกัน เมื่อทุกอยางเรียบรอย ทานก็เดินทางกลับมายังวัดคลองบางกุง 
ดวยความอาลัย เสียดายของชาวบานนายายอามเปนอยางยิง่ ตอมาชาวบานหนองบัว 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไดเห็นพองกันสราง วัดขึ้นในหมูบาน พอไดขาววา พระ
อาจารยกงมา จิรปฺุโญ ผูเปนศิษยของ หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ไดมาจําพรรษาอยูที่วัด
คลองบางกุง จึงไดแตงตั้งตัวแทน ๕ คน เดินทางมานิมนตใหทาน ไปจําพรรษาที่บาน 
ผูมานิมนตคนหนึ่งในจํานวน ๕ คน ไดนมัสการทานวา เมื่อวันกอนที่จะมานิมนตนี้ 
ไดฝนวาไดชางเผือกที่มีรูปรางสวยงามมาก หาที่ติมิไดเลย จํานวนสองเชื่อก ซึ่งเปน
นิมิตที่ดี พระอาจารยกงมาไดฟงเชนนั้น ก็เห็นวาเปนมงคล จึงรับนิมนต ดังนั้นในวัน
แรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๕ ป พ.ศ. ๒๔๘๐ ทานพรอมดวย สามเณรวิริยังคก็ไดออกเดินทาง
ไปยังหมูบานหนองบัวยังความปติมาใหแก ชาวบานแถบนัน้ยิ่งนัก ทานไดแสดง
ธรรมสั่งสอนชาวบาน เชิญชวนใหทุกคนนั่งสมาธิ บําเพ็ญกรรมฐาน ประชาชนตางก็
เลื่อมใสในจริยาวัตรของพระสมณะทั้งสองอยางมาก หลั่งไหลกันมาฟงธรรม และตาง
ไดพรอมใจกันสรางเสนาสนะถวายไดใหชื่อวา วัดทรายงาม 



 ในป พ.ศ. ๒๔๘๑ และ ๒๘๔๒ มีผูนําเรื่องไปทูลฟองสมเด็จพระสังฆราช เจากรม
หมื่นวชิรญาณวงศ วัดบวรนิเวศวิหาร วา พระอาจารยกงมา ปฏิบัติผิดพระวินัยหลาย
เรื่อง เชน พระอาจารยกงมาสะพายบาตรเหมือน พระมหานิกาย พระอาจารยกงมา
เทศนแปลหนังสือผิด ไมถูกตองตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทาํใหสมเด็จ
พระสังฆราชเจา พระองคนั้น เสด็จไปทอดพระเนตรวัตรปฏิบัติของพระอาจารยกงมา
เองถึงในปา จนประจักษดวยพระองคเอง แลวตรัสวา การสะพายบาตรอยางนี้ ก็
เหมือนกับอุม ไมผิดวินัยหรอก กลับเรียบรอยดีดวย สวนเรื่องแสดงธรรมนั้น ทรง
ตรัสชมเชยดวยซ้ําวา เทศนเกงกวามหาเปรียญ ๙ ประโยคเสียอีก นอกจากนี้ยังมีผูไป
ทูลฟองสมเด็จพระสังฆราชวา เวลาไปธุดงค พระอาจารยกงมา ทําตัวเปนผูวิเศษ แจก
ของขลังใหกับประชาชน หลงไปในทางผิด ทําใหสมเด็จพระสังฆราชขอออกธุดงคกับ
ทานอาจารยกงมา เพียงสองตอสอง และทรงขอรองไมใหบอกใครวาเปนสมเด็จ
พระสังฆราช จากนั้นพระอาจารยกงมา จิรปฺุโญ ไดพาสมเด็จพระสังฆราช ออกเดิน
ธุดงคไปยังสถานที่ตางๆ ที่ทานเคยออกธุดงคมาแลว วันหนึ่งไดไปปกกลดพักอยูที่
เชิงเขาสระบาป เกิดลมพายุฝนตก กลดไมสามารถปองกันน้ําฝนได อนึ่ง การปกกลด
ของพระธุดงคก็ตองอยูหางกัน พอสมควร สมเด็จพระสังฆราชทรงเปยกปอนไปหมด
สวนพระอาจารยกงมา ก็นั่งตากฝนแตบริขานไมเปยก เมื่อฝนหยุด ทานก็ครองผาเขา
เฝาสมเด็จฯ ทําใหเกิดความฉงน สมเด็จฯ จึงตรัสวถามวา ทําไมจึงไมเปยก ไดรับ
คําตอบวา มีคาถาดี ภายหลังเสด็จกลับ จากเดินธุดงคสูวัดทรายงามแลว สมเด็จฯ จึง
ตรัสถามสามเณรวิริยังค จึงไดทราบวา เม่ือเวลาฝนตก พระองคตองเก็บของทั้งหมด
ใสลงไปในบาตร แลวปดฝาบาตรใหสนิท ถึงตอนนี้ทําใหสมเด็จฯ ทรงเขาใจชัดวา 
คาถาดีปองกันฝนได นั้น คือ อยางนี้เอง ต้ังแตนั้นเปนตนมา สมเด็จพระสังฆราช
เจากรมหมื่นวชิรญาณวงศ ทรงตรัสชมเชยการออกธุดงค และการปฏิบัติกรรมฐาน
ของพระอาจารยกงมาวา ไดใหประโยชนอยางมาก การออกธุดงคและการปฏิบัติ
เชนนี้ ถาทาํกันมากๆ จะทําให พระศาสนาเจริญกาวหนายิ่งขึน้ พระองคยังไดใหความ
คุมครอง สรรเสริญ พระอาจารยกงมา จิรปฺุโญ ดวยดีโดยตลอดมา และตอมาพระ
อาจารยกงมา ไดสรางวัดเขานอย ทาแฉลบ ตามขอชี้แนะของสมเด็จฯ กอนเสด็จกลับ
กรุงเทพฯ ปจจุบันไดเปนวัดที่มั่นคงถาวร ในป พ.ศ. ๒๔๘๓ ทานไดทําการอุปสมบท



แกสามเณรวิริยังค บุญทียกุล เปนพระภิกษุวิริยังค สิรินฺธโร และในป พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ทานไดชวนพระวิริยังค ออกธุดงค จากวัดทรายงาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อไปนมัสการ
และศึกษาธรรมจาก หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต โดยเดินเทาเปลา ผานอําเภอบะขาม กิ่ง
อําเภอคําพุฒ อําเภอโปงน้ํารอนไปจนหมดเขตไทย แตละแหงลวนเปนปาดงดิบ มี
สัตวปาที่ดุราย ไขปารุนแรง มีอสรพิษมากมาย แตทั้งสองอาจารยกับศิษย ก็สามารถ
ผานพนปานั้นๆ ไปไดอยางปลอดภัย จากนั้นก็เขาธุดงคสูเขตประเทศเขมร ผานบ
ไพลิน พระตุบอง มงคลบุรี ศรีโสภณ แลวเขาสูเขตประเทศไทย ดานอําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี (ขณะนั้นเปนจังหวัดอรัญประเทศ) พักปกกลดที่ บาน
หนองแวง ธุดงคตอมา ผานบานตาดโตน ขามเขาลูกใหญ เดิน ๑ วันเต็ม ผานบานกุด
โบสถ ถึง ถ้ําวัวแดง กิ่งอําเภอทาแซะ จังหวัดนครราชสีมา ถ้ําวัวแดง เปนเทือกเขา
ใหญ ถ้ํานี้ คนโบราณเกรงกลัวมาก โดยรอบถ้ําเปนปาทึบ ตนไมใหญหนาแนน สัตว
ปาพวกเสือรายชุกชุม ภายในถ้ําวัวแดงแหงนี้ มีเสียงประหลาดนากลัวเกิดขึ้นอยูเสมอ 
ทานพระอาจารยกงมาไดเลาวา เสียงนากลัวและแปลกประหลาดทั้งหลาย เกิดขึ้น มัน
จะมาทําลายจิต ฉะนั้น ตองทําจิตใหเปนสมาธิ คอื ต้ังมั่น ใน อารมรณเดียว ไมแสสาย
ไปมา ถาจิตไมแนวแนจะเกิดความกลัวทําใหเกิดเปนบาได เมือ่ทานอยูปฏิบัติธรรม ณ 
ถ้ําวัวแดงเปนเวลาพอสมควรแลว ก็ไดเดินธุดงคมุงสู จังหวัดสกลนครพรอมดวยพระ
วิริยังคผูเปนศิษย โดยผานดงพญาเย็น นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี จนกระทั่งถึง
จุดหมาย คือ จังหวัดสกลนคร โดยใชเวลาทั้งสิ้น ๓ เดือน จาก วัดทรายงาม จังหวัด
จันทบุรี ถึง จังหวัดสกลนคร พระอาจารยกงมา ไดนําพระวิริยังคเขานมัสการและ
ฝากไวเปนศิษยหลวงปูมั่น ในป พ.ศ. ๒๔๘๕ ทานไดอยูจําพรรษากับหลวงปูมั่น
ไดรับอุบายธรรม ไดรับความเมตตาเปนพิเศษ สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้น เดิมเปนเพียง
สํานักชั่วคราว พระอาจารยกงมาไดสรางขึ้นใหมจนเปนวัดสมบูรณ ต้ังชื่อวา วัดสุทธิ
ธรรมาราม เมื่อออกพรรษาแลว หลวงปูมั่นไดออกธุดงค พระอาจารยกงมาเห็นวา 
วัดสุทธิธรรมาราม มีความวิเวกนอย ไมเหมาะแกการอยูปฏิบัติธรรม ทานจึงไป
แสวงหาที่เหมาะสมวา ทานไดพบถ้าํเสือ บนเทอืกเขาภูพานเห็นวา มีความสงบวิเวกดี 
ดังนั้นในป พ.ศ. ๒๔๘๙ ทานจึงไดขั้นปกกลดที่ปากถ้ําเสือ บนเทือกเขาภูพาน นั้น 
ปฏิบัติธรรมเจริญวิปสสนากรรมฐานตอมา จนเสือที่เคยอาศัยอยู ณ ถ้ําแหงนี้ ตองหลีก



ทางใหทานอยูปฏิบัติ เพราะสูเมตตาธรรมทานไมได สถานที่แหงนี้ ตอมาพระอาจารย
กงมาไดสรางเปนวัด ชื่อ วัดดอยธรรมเจดีย พุทธศาสนิกชนทัง้ใกลและไกล เมื่อได
ยินกิตติศัพทของทาน ตางหลั่งไหลมาฟงธรรม ปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แหงนี้ไมขาด
สายตลอดมา ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ หลวงปูกงมา จิรปฺุโญ ไดมรณภาพ
ดวยอาการสงบไดนําความเศราโศกมาสูบรรดาศิษยานุศิษยและชาวพุทธเปนอันมาก 
       ถวายเพลิงศพทานในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดดอยธรรมเจดีย 
เทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนครสิริรวมอายุได ๖๐ ป ๑๑ เดือน ๑๑ วัน 
ธรรมโอวาท 
        
       หลวงปูกงมา จิรปฺุโญ เปนพระปฏิบัติธรรมตามแนวของหลวงปูมั่น ธรรม
โอวาทมีดังนี้ ๑.คําวาทุกข แมจะนิดเดียวก็ไมเคยมีสัตวโลกรายใดรัก ชอบ และ
ปรารถนา ตางก็กลัวและขยะแขยงกันมาแตไหนแตไรมาแลว แตหากจะมีก็อาจไดพบ
เห็นในสมัย ปจจุบัน เพราะศีลธรรมที่เคยใหความรมเย็นแกโลกตลอดมากําลังถูก
ตําหนิ ลบลางดวยความคิดของคนในปจจุบัน โดยเห็นวา ศีลธรรมที่รมเย็นเปนของ
เกากอน กลับคร่ําครึ ลาสมัย ความสุขที่เคยไดรับเปนสันดาร จนลืมทุกขทรมานแต
กอนเกาไปสิ้น ๒. เราจะกลัวเสือ หรือ เราจะกลัวกิเลส กิเลสมันทําใหเราตาย นับภพ
นับชาติไมถวน แตเสือตัวนี้ มันทําใหเราตายไดหนเดียว ๓. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา... 
อนิจจัง...ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ไมสามารถจะอยูยงคงทนตอไปได ยอมดับยอมสลาย
ไปตามกาล พระพุทธองคตรัสวา ไมเที่ยงแทแนนอนไปได... ทุกขัง...เมื่อมีสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาในโลก แลวเขาไปยึดถือวาเปนตัวตนของเรา ของเขา ยามจากไป ยามดับไป
สลายสิน้ สิ่งที่รักที่พอใจนั่นแหละ พระพุทธองคตรัสวา เปนทุกขอยางยิ่ง... อนัตตา...
ความจริงในโลกนี้ มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเอง ไมมีใครไปตอเสริมเติมแตง
ได ถึงอยางไรก็ยังเปนธรรมชาติ แมรางกายเรานี้จะยึดตัวตน วา เปนของเราของเขา
ไมได เพราะเขาเปนเพียงธาตุๆ หนึ่งที่ประชุมกันเขาเทานัน้ พระพุทธองคตรัสวา 
ไมใชตัวตน สัตว บุคคล เรา เขาทั้งสิ้น ๔. การประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธ์ิ 
หรือ ไมบริสุทธิ ์เปนของเฉพาะตน คนอื่นทําใหไมได เราตองปฏิบัติใหรูยิ่ง เราตอง
อาศัยในสิ่งเหลานี ้เพื่อจิตเขาสูสมาธิ จิตสงบอยูในอารมณ มาเปนพยานขององค



วิปสสนา ใหเห็นชัดแจง เปนความสวางของ ปญญา ผูบริสุทธิ์ได ตองอาศัยปญญา
นี่เอง ทั้งนี้ วิปสสนาปญญา จึงตองยึดเอาตัว สังขารเรานี้เปนพยานในการปฏิบัติ จึง
จะรูแจง อยามองไปนอกตัว เหตุอยูที่นี่ ๕. ไมวามนุษยหรือสัตว ลวนเปนเพื่อเกิด แก 
เจ็บ ตาย ดวยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น ทุกชีวิตเกิดมามีกรรมเปนของๆ ตน นอกจากนี้
หลักธรรมที่หลวงปูกงมา จิรปฺุโญ ถือเปนแนวทางปฏิบัติและสอนธรรมเปน
หลักธรรมที่หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ไดวางเอาไว หลวงปูกงมา ก็จดจําไดอยางขึ้นใจ คือ 
ธรรมะ ๑๑ ประการ ไดแก ๑. การปฏิบัติทางใจ ตองถือการถายถอนอุปาทานเปนหลกั 
๒. การถายถอนนั้น ไมใชการถายถอนโดยไมมีเหตุ ไมใชทําเฉยๆ ใหมันถายถอนเอง 
๓. เหตุแหงการถายถอนนั้น ตองสมเหตุสมผล เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตํ ตถาค
โต เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ ธรรมทั้งหลาย
ดับไปเพราะเหตุ พระมหาสมณะมีปกติ ตรัสอยางนี้ ๔. เพื่อใหเขาใจวา การถายถอน
อุปาทานนั้น มิใชมีเหตุ และไมสมควรแกเหตุ ตองสมเหตุสมผล ๕. เหตุไดแก
สมมติบัญญาติขึ้น แลวหลงตามอาการนั้น เริ่มตนดวยการสมมติ ตัวของตนกอน พอ
หลงตัวของเราแลว ก็ไปหลงคนอื่น หลงวาเราสวย แลวจึงไปหลงผูอ่ืนวาสวย เมื่อ
หลงตัวของตัวและผูอ่ืนแลว ก็หลงวัตถุขางนอกจากตัว กลับกลายเปน ราคะ โทสะ 
โมหะ ๖. แกเหตุตองพิจารณากรรมฐาน ๕ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ดวยสามารถ
แหงกําลังของสมาธิ เมื่อสมาธิชั้นต่ํา การพิจารณาก็เปนญาณชั้นตํ่า เมื่อเปนสมาธิ
ชั้นสูง การพิจารณาเปนญาณชั้นสูง แตอยูในกรรมฐาน ๕ ๗. การสมเหตุสมผล คือ 
คันที่ไหนก็ตองเกาที่นั้น จึงจะหายคัน คนติดกรรมฐาน ๕ หมายถึง หลงหนังเปน
ที่สุด เรียกวาหลงกันตรงนี้ ถาไมมีหนัง คงจะวิ่งกันแทบตาย เมื่อหลงกันที่นี้ ก็ตองแก
กันที่นี่ คือ เมื่อกําลังสมาธิพอแลว พิจารณาก็เห็นความจริง เกิดความเบื่อหนายเปน 
วิปสสนาญาณ ๘. เปนการเดินตามอริยสัจ เพราะเปนการพิจารณาตัวทุกข ดังที่ พระ
พุทธองค ตรัสวา ชาติปทุกข ชราปทุกข พยาธิปทุกข มรณัมปทุกข ใครเกิด ใครแก 
ใครเจ็บ ใครตาย กรรมฐาน ๕ เปนตน ปฏิสนธิเกิดมาแลว แกแลว ตายแลว จึงไดชื่อวา
พิจารณากรรมฐาน ๕ อันเปนทางพนทุกข เพราะพิจารณาตัวทุกขจริงๆ ๙. ทุกขสมุทัย 
เหตุเกิดทุกข เพราะมาหลงกรรมฐาน ๕ ยึดมั่น จึงเปนทุกข เพื่อพิจารณาก็ละได 
เพราะเห็นตามความเปนจริง สมคําวา รูปสสมึป นิพฺพินฺทติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ 



สฺญายป นิพฺพินฺทติ สงฺขาเรป นิพฺพินฺทติ วิญญาณสฺสมึป นิพฺพินฺทติ เมื่อเบื่อหนาย
ในรูป (กรรมฐาน ๕) เปนตน แลวก็คลายความกาํหนัด เมื่อเราพนเราก็ตองมีญาณ
ทราบชัดวาเราพน ๑๐. ทุกขนิโรธ ดังทุกข เมื่อเห็นกรรมฐาน ๕ เบื่อหนายไดจริง ชื่อ
วา ดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น เชนเดียวกับทานสามเณรสุมนะ ศิษยของทาน
อนุราช พอปลงผมหมดศีรษะก็สําเร็จเปนพระอรหันต ๑๑. ทุกขคามินีปฏิปทา ทาง
ไปสูที่ดับ คอื การเปนปญญาสัมมาทิฐิ ปญญาเห็นชอบเห็นอะไร เห็นอริยสัจ ๔ ไดแก 
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค การเห็นจริง แจงประจกัษดวยสามารถแหงสัมมาทิฐิ ไมหลง
คติสุข มีสมาธเิปนกําลัง พิจารณากรรมฐาน ๕ ก็เปนองคมรรค 
        
       ปจฉิมบท 
        
       หลวงปูกงมา จิรปฺุโญ เปนนักตอสูชีวิต ตอสูกับกิเลส เมื่อยังเปนฆราวาส ก็
เปนฆราวาสที่มีคุณภาพ มีประสบการณ มีคุณธรรม เมื่อพบ เคราะหกรรม ก็รูจัก
เลือกสรรสาระใหกับชีวิต ถือเพศเปนบรรพชิตที่นาเคารพนับถือ ทั้งในคราบของ
พระสงฆฝายมหานิกายและธรรมยตุิกนิกายไดทุมเทชีวิตใหกับ การประพฤติปฏิบัติ
จนมีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธา
เลื่อมใสในปฏิปทา ทําใหเกิดวัดอันเปนสถานปฏิบัติธรรมขึ้น ในวงของพุทธศาสนา
มากมาย เกิดมีผูประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักโอวาท ของทานสืบมาจนถึงทุกวันนี้
โดยไมขาดสาย ทานไดชื่อวา เปนพระสุปฏิบัติ อุชุปฏิบัติ ญายปฏิบัติ สามีจิปฏิบัติ... 
และเปนโลกปุญญเขต อยางแทจริง 
 


