
หลวงปูเทสก เทสรํสี 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:11 น. 
 
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       หลวงปูเทสก เทสรํสี มีนามเดิมวา เทสก เรี่ยวแรง เกิด
เมื่อวันเสารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2445 ปขาล ณ บานสีดา 
ตําบลกลางใหญ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่ออุ
สาห เรี่ยวแรง เดิมเปนชาวอําเภอดานซาย จังหวัดเลย หนี
ความทุกขยากมาตั้งถิ่นฐานที่บานนางิ้ว ตําบลกลางใหญ 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี มารดาชื่อ ครั่ง เปนชาวพวน ไดอพยพหนีพวกโจรขโมย
มาจากทุงยางเมืองฝาง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ไดสมรสกับนายอุสาห มีบุตรธิดา
ดวยกัน 10 คน ทานเปนคนที่ 9 และตายตั้งแตเด็ก 2 คน เปนหญิงหนึ่ง ชายหนึ่ง 
เติบโตมาดวยกัน 8 คน ชาย 4 คน หญิง 4 คน 
        
       เมื่อเปนเด็กอายุได 9 ขวบ ไดเรียนหนังสือภาษาไทยกับพี่ชายซึ่งบวชเปนพระกับ
เด็กๆ ดวยกนักวา 10 คน และไดเรียนหนังสือประถม ก.กา มูลบทบรรพกิจ เรียนอยูปก
วาพออานไดบาง แตยังไมคลอง แตหนังสือสําหรับพระเณรเรียนในสมัยนัน้ ซึ่งเขา
เรียกวา หนังสือธรรม (จารเฉพาะธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา) อานไดคลอง ตอมา
พ่ีชายสึกจากพระไมมีใครสอนเลยเลิกเรียนกันทั้งหมด แลวไดออกจากวัดไปชวยงาน
บิดามารดา จนอายุราว 13-14 ป เกิดนิมิตรความฝนวา พระธุดงคไลตีดวยแสว่ิงหนี
เอาตัวรอด กระทั่งวิ่งเขาหองนอนรองใหบิดามารดาชวยทานทั้งสองก็เฉยอยูเหมือนกับ
ไมมีเรื่องอะไร พระธุดงคหวดดวยแสสะดุงตื่นเหงื่อโชกทั้งตัว ปรากฏรอยแสยังเจ็บ
แสบอยู หลวงปูนึกวาเปนจริง ตื่นขึ้นมาจึงรูวาเปนความฝน ตอนั้นมาหลวงปูไดมีความ
คิดถึงเรื่องอาชีพของมนุษยที่กระทํากันอยูตั้งตนแตฝนตกดินชุมฉ่ํา ลงมือทํานา และ
เรื่องอะไรจิปาถะ ตลอดถึงปใหม ลงมือทํานาอีก อยางนี้อยูตลอดชีวิต มาคิดเห็นวาเกิด
มานี้แสนทุกขลําบากจริงๆ ทํางานไมมีเวลาหยุดยั้ง ซึ่งแตกอนมาหลวงปูไมเคยนึกคิด
อยางนี้เลยสักที มีแตมัวเมาดวยการเพลิดเพลินตามประสาคนชนบท 
        



       เมื่ออายุ 16 ป เจาคุณพระญาณวิสิษฏ สมิทธิวีรจารย (พระอาจารยสิงห ขนฺตยาค
โม) ไดเดินรกุขมูล มาถึงวัดบานนาสีดา ตําบลกลางใหญ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งเปนวัดที่หลวงปูอุปฏฐากอยู จึงเปนโอกาสดีที่หลวงปูไดมีโอกาสปฏิบัติพระอาจารย
สิงห ขนฺตยาคโม แตเนื่องดวยวัดเปนปาทึบไขมาลาเรียชุกชุม พระอาจารยสิงหเปนไข
อยูไมไดจึงไดออกไปจําพรรษาที่อ่ืนและไดชักชวนหลวงปูใหไปจําพรรษากับทานดวย 
ออกพรรษาแลวพระอาจารยสิงหไดกลับเมืองอุบลฯ ซึ่งเปนถิ่นเดิมของทาน หลวงปูก็ได
ติดตามทานไป โดยกอนไปหลวงปูไดเอาดอกไมธูปเทียนใสขันแลวไปขอขมาโทษผูเฒา
ผูแกที่หลวงปูคุนเคย ซึ่งทานเหลานั้นก็ใหศีลใหพรใหสําเร็จตามความปรารถนาทุก
ประการ หลวงปูเทสกไดติดตามพระอาจารยสิงห รอนแรมไปในปาและบานเล็กบาน
นอย บางครั้งผจญกับไขปาซึ่งเมื่อเปนไขก็พักนอนตามรมไม ไขสางแลวก็เดินทาง
ตอไปพรอมกันนั้นก็ทําความเพียรภาวนาไปในตัว เปนเวลาเดือนกวาจึงถึงเมืองอุบลฯ 
หลวงปูไดบรรพชาเปนสามเณรโดยมีพระอาจารยลุยบางดงเค็งใหญ เปนพระอุปชฌาย 
บรรพชาแลวไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบนักธรรมชั้นตรีไดในปที่มีอายุ
ครบ 20 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2466 จึงไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ วัดสุทัศน 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีพระมหารัฐ เปนพระอุปชฌาย มีพระมหาปน ปฺญาพโล 
เปนพระกรรมวาจาจารย 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       เมื่ออุปสมบทแลว หลวงปูก็ไดจําพรรษาอยูที่วัดสุทัศนนั้นเอง ในปนั้น พระ
อาจารยสิงหฯ ไดกลับมาจําพรรษาที่เมืองอุบลฯอีก ออกพรรษาแลวพรอมดวยพระมหา
ปน ปฺญาพโล (นองชาย ของทานอาจารยสิงห) และพระอีกหลายรูปดวยกันไดออก
เดินรุกขมูลไปในที่ตางๆ เดินตัดลัดปาดงมูลและดงลิงซึ่งเลื่องลือในสมัยนั้นวาเปนปาชา 
ดงเสือ ผานจังหวัดรอยเอ็ดและกาฬสินธุตลอดถงึจังหวัดอุดรธานี หลวงปูไดผจญภัย
อันตรายและความยากลําบากตางๆ แตก็ไดรับรสชาติของการออกเที่ยวรุกขมูล 
จนกระทั่งเดินทางถึงบานคอ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ไดพบทานอาจารยเสาร 
กนฺตสีโล และทานอาจารยมั่น ภูริทตฺโต อยู ณ ที่นั่น ไดเขาฟงธรรมเทศนาจากทาน
ไดรับความชื่อใจสงบสบายดี ไดพักอยูกับทาน 2-3 คือ จากนั้นทานอาจารยสิงห ไดพา



กลับไปจําพรรษาที่บานหนองลาด อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในปนั้นหลวง
ปูไดทําความเพียรอยางกลาหาญเด็ดเดี่ยว มีการทําความเพียรภาวนาตลอดวันค่ําคืนรุง 
พรอมกันนั้นก็ผอนอาหาร ฉันนอยที่สุดคือ ทําคําขาวเหนียวเปนคําๆ แต 60 คํา ถอยลง
มาโดยลําดับถึง 3 คํา ฉันอยู 3 วัน แลวก็เพิ่มขึ้นโดยลําดับถึง 5 คํา ฉันอยูได 5 วัน 
10 คํา ฉันอยูได 10 วัน 15 คํา ฉันอยูได 3 เดือน กับขาวก็มีแตพริกกับเกลือเทานั้น 
ตลอดเวลา 3 เดือน กิจวัตรเปนตนวา บิณฑบาต ปดกวาดลานวัดและหาบน้ํา ตลอดถงึ
อาจาริยวัตร ไมขาดสักวันจนกระทั่งออกพรรษาแลวหลวงปูมั่นไดเรียกตัวใหไปพบเพื่อ
กิจของสงฆบางอยาง หลังจากนั้นหลวงปูก็ไมไดกลับไปจําพรรษากับพระอาจารยสิงห
อีก ในป พ.ศ. 2468 ซึ่งเปนพรรษาที่ 3 ของหลวงปู หลวงปูไดจําพรรษาที่บานนา
ชางน้ํา ซึ่งไมไกลจากทาบอที่ทานอาจารยมั่นอยู หลวงปูไดหมั่นไปฟงเทศนเสมอ ออก
พรรษาแลวทานอาจารยมั่น พรอมดวยคณะไดออกเดินทางลงไปทางสกลนคร หลวงปูมี
ความคิดถึงโยมแม จึงไดกลับไปบานเพื่อสงเคราะหโยมแมและไดแนะนําใหทานนุงขาว
รักษาศีล 8 ซึ่งในครั้งนี้โยมปาอาวผูชาย และพี่ชายก็เกิดศรัทธา ไดพากันนุงขาวรักษาศีล 
8 ดวย หลังจากนั้นหลวงปูไดรุกขมูลตอไปอําเภอพรรณานิคม ซึ่งทานอาจารยสิงหจํา
พรรษาอยู ณ ที่นั่น ตอมาพระอาจารยสิงหฯไดพาหมูพระเณรไปตั้งสํานักสงฆที่บาน
อากาศอํานวยอยูไมนาน ทานอาจารยมั่น ไดตามไปถึง ทานอาจารยมั่นไดใหหลวงปูตาม
ทานไปตั้งสํานักสงฆที่บานสามผง ที่นี้หลวงปูไดมีโอกาสถวายการปฏิบัติทานพระ
อาจารยมั่น โดยทานไดไปนอนที่ระเบียงกุฏิของทานอาจารย คอยถวายการปฏิบัติทาน 
และไดมีโอกาสปฏิบัติความเพียรเดินจงกรมทําความสงบฟงเทศนจากพระอาจารยมั่น 
ในพรรษาที่ 6 พ.ศ. 2471 โยมพอของหลวงปูซึ่งบวชเปนชีปะขาวมาได 11 ป ไดมา
อยูจําพรรษากับหลวงปูที่ถ้ําพระนาฝกหอกทําใหเปนโอกาสอันดีที่หลวงปูไดมีโอกาส
อุปการะโยมพอทางธรรม และโยมพอของทานก็ไดทําภาวนากรรมฐานอยางสุด
ความสามารถของทานและไดผลอยางยิ่ง จนโยมพอของทานไดอุทานออกมาวา "ตั้งแต
เกิดมาในชีวิตนี้พ่ึงไดซาบซึ้งในรสชาติของพระธรรมในครั้งนีเ้อง" โยมพอทานนั่ง
ภาวนากัมมัฏฐานไดนานเปนเวลานานถึง 3-4 ชั่วโมงทีเดียว ซึ่งทําใหหลวงปูดีใจมาก
ที่ไดสงเคราะหโยมพอสมเจตนารมณ ตอมาในปนั้นโยมพอของหลวงปูเกิดอาพาธ 
หลวงปูไดคอยใหสติและอุบายตางๆ จนเปนที่พอใจ และถึงแกกรรมดวยอาการมีสติ 
สงบอารมณอยูตลอดจนหมดลมหายใจหลังจากโยมพอของหลวงปูถึงแกกรรม หลวงปูก็



ไดอยูคนเดียวไดวิเวกและได กําหนดในใจวา "ชีวิตและเลือดเนื้อตลอดถึงขอวัตรที่
หลวงปูทําอยูทั้งหมด ขอมอบบูชาพระรัตนตรัยเหมือนกับบุคคลเด็ดดอกไมบูชาพระ
ฉะนั้น" แลวหลวงปูก็รีบเรงปรารภความเพียรอยางแรงกลา ตั้งสติกําหนดจิตมีใหคิดนึก
สงออกไปภายนอกใหอยูในความสงบเฉพาะภายในอยางเดียว ตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง 
กอนจะนอนตั้งสติไวอยางไรตื่นมาก็ใหไดอยางนั้นหลวงปูบอกวา แมบางครั้งนอนหลับ
อยูก็รูสึกวาตัวเองนอนหลับ แตลุกขึ้นไมได พยายามใหกายเคลื่อนไหวแลวจึงจะรูสึกตัว
ตื่นขึ้นมา โดยความเขาใจในตนเองวา จิตที่ไมคิดนึกสงสายออกไปภายนอกสงบนิ่งอยู 
ณ ที่เดียวนั้นแลคือความหมดจดพนจากทุกขทั้งปวงได ปญญาก็เอามาใชชําระใจที่สง
สายแลวเขามาหาความสงบนั่นเอง ฉะนั้นจึงไมพยายามที่จะใชปญญาพิจารณาธาตุขันธ
อายตนะ เปนตน หาไดรูไมวา "กายกับจิตมันยังเกี่ยวเนื่องกันอยูเมื่อวัตถุหรืออารมณอัน
ใดมากระทบสวนใดสวนหนึ่งเขาแลว มันจะตองกระเทือนถึงกันทําใหใจที่สงบอยูแลว
นั้น หว่ันไหวไปตามกิเลสได" 
        
       ออกพรรษาแลวหลวงปูก็ไดยอนกลับไปหาพี่ชายและพระอาจารยเสารที่นครพนม 
เนื่องจากไดหางจากหมูเพ่ือนและครูบาอาจารยมาสองปแลว ตั้งแตพระอาจารยเสารและ
ทานอาจารยมั่นฯ พรอมทั้งหมูคณะจากทาบอไป เมื่อไปอยูดวยกับพระอาจารยเสาร 
หลวงปูก็ไดชวยทานอบรมญาติโยม และในปนั้นหลวงปูไดขออาราธนาใหทานถายรูป
ไวเปนที่ระลึกทีแรกทานก็ไมยอม พอหลวงปูออนวอนอางถึงเหตุผลความจําเปน 
เพื่อใหบรรดาศิษยานุศิษยและลูกหลานยุคตอไปไดมีโอกาสกราบไหวเคารพบูชาทานถึง
ไดยอม ซึ่งนับเปนประวัติการณ เพราะแตกอนมาทานไมถายรูปเลย แตกระนั้นหลวงปูก็
ยังเกรงวาทานอาจารยเสาร จะเปลี่ยนใจตองรีบใหขามไปตามชางภาพมาจากฝงลาวมา
ถายให หลวงปูดีใจมากถายภาพทานอาจารยเสาร ไดแลวไดแจกทานเจาคุณธรรมเจดีย 
และทานพระครูสีลสัมปน (ภายหลังไดเลื่อนเปนเจาคุณธรรมสารมุนี) รูปทานอาจารย
เสารที่หลวงปูจัดการถายครั้งนั้น ดูเหมือนจะเปนรูปของทานครั้งเดียวที่มีโอกาสถายไว
ได แมทานอาจารยมั่นก็เชนเดียวกัน การถายรูปไวเปนที่ระลึกเปนเรื่องที่ทานปฏิเสธ
เสมอ เมื่อหลวงปูอาราธนาออนวอนบอยๆ ทานกว็า "ซื้อขนมใหหมากินดีกวา" แตเมื่อ
หลวงปูออนวอนชี้แจงเหตุผลหนักเขา สุดทายทานก็ใจออน ทําใหเปนบุญของคนรุน
หลังๆ ที่ไดมีโอกาสมีรูปของทานไวกราบไหวสักการะ 
        



       ป พ.ศ. 2475 นับเปนพรรษาที่ 10 ของหลวงปู ทานอาจารยสิงห ไดเรียกให
ลูกศิษยที่อยูทางขอนแกนลงไปโคราช หลวงปูซึ่งขณะนั้นไดออกจากการจําพรรษาที่
อําเภอพลและอยูที่อําเภอพลจึงไดออกเดินทางพรอมดวยคณะไปพักที่สวนของหลวง
ชาญนิคม หลวงปูไดพาหมูคณะจัดเสนาสนะชั่วคราวขึ้น ในเวลานั้นอากาศรอนจัดมาก 
หลวงปูซึ่งโดยปกติแลวไมชอบอากาศรอน แตก็ไดกัดฟนอดทนตอสูทําความเพียรไม
ทอถอย สติที่อบรมดีแลวของหลวงปูสงบอยูตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน วันหนึ่งจิต
รวมอยูอยางนาประหลาดใจ คือรวมใหญเขาสวางอยูคนเดียว แลวมีความรูชัดเจนจน
สวางจาอยู ณ ที่เดียวจะพิจารณาอะไรๆ หรือมองดูในแงไหนในธรรมทั้งปวงก็หมด
ความลังเลสงสัยในธรรมวินัยนี้ทั้งหมด คลายๆ กับวา ถึงที่สุดแหงธรรมทั้งปวงแลว แต
หลวงปูก็ไมไดสนใจในเรื่องนั้น มีแตตั้งใจไววา "ไฉนหนอเราจะชําระใจของเราให
บริสุทธิ์หมดจด" 
        
       ในป พ.ศ. 2476 ซึ่งเปนพรรษาที่ 11 หลวงปูไดอยูจําพรรษาที่วัดอรัญญวาสี 
ทาบอ เมื่อออกพรรษาแลวหลวงปูไดปรารภกับพระครูสีลขันธสังวร (ออนสี) และ
ชักชวนกันไปตามหาทานอาจารยมั่น ซึ่งขณะนั้นปลีกหมูหนคีวามวุนวายไปอยูจํา
พรรษาที่เชียงใหม หลวงปูกับพระครู สีลขันธสังวร (ออนสี) ไดเขาไปถึงพมาไปถึงผา
ฮังฮุง ซึ่งเปนเขตแดนของเมืองปน ประเทศพมา โดยเขาใจวา ทานอาจารยมั่น คงจะไป
ทางนั้น แตก็ไมปรากฏวี่แวววาทานไดไปทางนั้น การเดินทางครั้งนั้นทําใหหลวงปูไดมี
โอกาสไปไหวพระธาตุปะหลองซึ่งอยูบนผาฮังฮุง ซึ่งหลวงปูกลาววา พระธาตุนี้ขึ้นไป
ไหวยากที่สุด เพราะอยูสูงบนผาฮังฮุง และทางขึ้นยากมาก หลังจากไดไหวพระธาตุปะ
หลองแลวจึงไดกลับลงมาโดยเดินขามดอยอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม (ดอยอาง
ขางนี้เดิมเขาเรียกวา "ดอยมหาขาง" ซึ่งชาวบานเขาแปลวา "ผีหวงที่สุด") การเดินทาง
ยากลําบากมากตองเดินไปตามลําดับหวยและหนาผาชันมากจนไดเกิดอุบัติเหตุเดินพลาด
กอนหินลมลง หินบาดฝาเทาเปนแผลเหวอะหวะ หลวงปูไดเอาผาอังสะพันแลวเดินทาง
ตอไป จนกระทั่งถึงบานมโนราห มีชาวบานบอกวามีตุเจาองคหนึ่ง อยูที่บาเมียง แมปง 
ชื่อตุเจามั่น หลวงปูไดถามลักษณะทาทีและการปฏิบัติก็แนชัดวาเปนทานอาจารยมั่น แน
แลวจึงไดออกเดินทางตอไปเพื่อพบทานอาจารยมั่น การเดินทางไดแวะพักนอนที่ถ้ํา
ดอกคําหนึ่งคืนแลวเดินทางตอจนถึงปาเมียง แมปง ในเวลาบาย หลวงปูและพระครู สีล



ขันธสังวร ตามไปถึงที่อยูของทานอาจารยมั่นราวบาย 4 โมง ทานกําลังเดินจงกรมอยู
พอทานมองมาเห็นหลวงปูทานจําไดแมนและเรียกชื่อหลวงปูเลย หลังจากนั้นทาน
อาจารยมั่น ไดพักเดินจงกรมเดินเขาไปนั่งในอาศรมของทาน หลวงปูและพระครูสีล
ขันธสังวร ไดเขาไปกราบนมัสการทานและกราบเรียนถาม อุบายธรรมจากทานอาจารย
มั่น ซึ่งทานอาจารยมั่นก็ไดเทศนาใหหลวงปูฟงเปนใจความวา "ถาองคไหนดําเนินตาม
รอยของผมจนชํานิชํานาญมั่นคง องคนั้นยอมเจริญกาวหนาอยางนอยก็คงตัวอยูไดตลอด
รอดฝง ถาองคไหนไมดําเนินตามรอยของผม องคนั้นยอมอยูไมทนนาน ตองเสื่อมหรือ
สึกไป ผมเองหากมีภาระมากยุงกับหมูคณะการประกอบความเพียรไมสม่ําเสมอ เพง
พิจารณาในกายคตาสติไมละเอียด จิตใจก็ไมคอยจะปลอดโปรงการพิจารณาอยาใหจิต
หนีออกนอกกาย อันนี้จะชัดเจนแจมแจงหรือไมก็อยาไดทอถอยเพงพิจารณาอยู ณ ที่นี่
ละจะพิจารณาใหเปนอสุภหรือใหเห็นเปนธาตุก็ได หรือจะพิจารณาใหเห็นเปนขันธหรือ
ใหเห็นเปนไตรลักษณไดทั้งนั้น แตใหพิจารณาเพงลงเฉพาะเรื่องนั้นจริงๆ ตลอด
อิริยาบททั้งสี่แลวก็มิใชวาเห็นแลวก็จะหยุดเสียเมื่อไร จะเห็นชัดหรือไมชัดก็พิจารณาอยู
อยางนั้นแหละ เมื่อพิจารณาอันใดชัดเจนแจมแจงดวยใจตนเองแลว สิ่งอื่นนอกนี้จะมา
ปรากฏชัดในทีเดียวกันดอก" หลวงปูไดนอมนําเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติตาม ใชเวลา
ปรารภความเพียรอยูดวยไมประมาทสิ้นเวลา 6 เดือน โดยไมมีความเบื่อหนายใจไดรับ
ความสงบและเกิดอุบายเฉพาะตนขึ้นมาวา "ทุกสิง่ทุกอยางที่มีอยูในโลกนี้เปนเพียงสัก
แตวาเปนธาตุสี่เทานั้น แตคนเราไปสมมติแลวหลงสมมติตนเองตางหาก มันจึงตองยุง
และเดือดรอนดวยประการทั้งปวง" การไดอุบายครั้งนี้ทําใหหลวงปูมีจิตหนักแนนมั่นคง
ผิดปกติกวาเมื่อกอนๆ มาก แลวก็เชื่อมั่นในตัวเองวา เดินถูกทางแลวแตก็ไมไดกราบ
เรียนทานอาจารยมั่น เพราะเชื่อในอุบายนี้ และคิดวาจะกราบเรียนทานอาจารยมั่น 
เมื่อไรก็คงไดในปนั้นหลวงปูทั้งสามรูป (ทานอาจารยมั่น, หลวงปูเทสก, พระครูสีล
ขันธสังวร) ไดอยูจําพรรษา ณ ที่นั้น ในปนั้นอากาศหนาวเย็นมากเปนพิเศษ หลวงปูจึง
ไดทําโรงไฟใหทานอาจารยมั่นนอน 
        
       พรรษาตอมาหลวงปูไดลาทานอาจารยมั่นขึ้นไปจําพรรษาที่บานมูเซอร อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งในที่นั้นไมเคยมีพระไปจําพรรษาเลยสักที ตอมาในป พ.ศ. 
2481 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ 



ไดสั่งใหหลวงปูไปเปนสมภารที่วัดหมูบานชาวมอญชื่อบานหนองคู เขตอําเภอปากบอง 
(อําเภอปาซางปจจุบัน) จังหวัดลําพูน ในพรรษานี้หลวงปูไดเทศนาอบรมชาวมอญทั้ง
หมูบานจนพวกเขาเลื่อมใสศรัทธาไดพากันสละผีมอญ เกือบทั้งหมดหมูบานหันมานับ
ถือพระไตรสรณคมนยังเหลืออีกกกหนึ่งจะหมดแตหลวงปูไมมีโอกาสอยูไดออกจากวัด
บานหนองดู กลับมาภาคอีสาน กอนจะกลับไดไปนิมนตทานอาจารยมั่น ใหกลับมาภาค
อีสานอีกวาระหนึ่งซึ่งทานอาจารยมั่นไดบอกวา "ดูกาลกอน" หลวงปูไดลาทานอาจารย
มั่นกลับมาเพียงผูเดียว สวนพระครูสีลขันธสังวร ยังอยูตามทานอาจารยมั่น ตอไปหลวง
ปูไดเดินทางกลับมาทาบอ จังหวัดหนองคายและอยูจําพรรษาที่วัดอรัญญวาสีระหวาง
พรรษาที่ 17-25 (พ.ศ. 2482-90) ณ ที่กลับมาอยูวัดอรัญญวาสีได 2 พรรษา คือ
ระหวาง ป พ.ศ.2484-2485 หลวงปูไดพาญาติโยมไปสรางสํานักขึ้นที่ทิศตะวันตก
ของบานกลางใหญ ซึ่งยังคงเปนสํานักถาวรมีพระเณรอยูจําพรรษาตลอดมาทุกปมิได
ขาดจนทุกวันนี้ ชื่อวา "วัดนิโรธรังส"ี ขณะที่หลวงปูอยูจําพรรษาที่วัดอรัญญวาสี ทาบอ 
เปนเวลานานครั้งแรกถึง 9 ป หลวงปูไดเลาวา เมื่อกอนหลวงปูไมสนใจในการกอสราง
เพราะถือวาเปนเรื่องยุง และไมใชกิจของสมณะ ผูบวชจําตองประพฤติเฉพาะสมณกิจ
เทานั้น แตเมื่อมาอยูที่วัดนี้แลว มองดูเสนาสนะที่อยูอาศัยลวนแตเปนมรดกของครูบา
อาจารยไดทําไวใหอยูทั้งนั้น แลวมาคนคิดถึงพระวินัยบางขอ ทานอนุญาตให
บูรณปฏิสังขรณเสนาสนะได จึงเกิดความละอายใจวา มานอนกินของเกาเฝาสมบัติเดิม
ของครูบาอาจารยแทๆ ตอจากนั้นหลวงปูจึงไดเริ่มพาญาติโยมทําการกอสรางมา
จนกระทั่งบัดนี้ แตถึงกระนั้นก็ตามไมวา ณ ที่ใดๆ หลวงปูไมเคยทําการเรี่ยไรมากอน
สรางเลยดวยละอายแกใจมีก็ทํา ไมมีก็ไมทําแลวก็ไมยอมติดในงาน ถึงงานไมเสร็จเมื่อ
ทุนไมมีก็ทิ้งไดโดยไมมีเยื่อใย และขณะอยูที่วัดอรัญญวาสีที่อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย ออกพรรษาเมื่อ พ.ศ. 2490 โยมมารดาของหลวงปูปวยอยูที่บานนาสีดา 
ตําบลกลางใหญ หลวงปูก็ไดพยาบาลโยมมารดาดวยธรรมโอสถและยาภายนอกจน
สุดกําลังแตเนื่องจากโยมมารดาอายุมากแลวได 82 ป อาการจึงมีแตทรุดลงๆ แตดาน
จิตใจหลวงปูไดพยายามรักษาใหอยูในความสงบอยางยิ่งจนวาระสุดทาย 
        
       ในป พ.ศ. 2491-2492 ซึ่งเปนพรรษาที่ 26-27 หลวงปูไดไปอยูจําพรรษา
ที่เขานอย อ.ทาแฉลบ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งหลวงปูไดนิมิตเห็นภูเขาลูกนี้แลวต้ังแตอยูวัด



อรัญญวาสี ณ ที่นี้หลวงปูไดทําความเพียรและรูสึกแปลกมาก คือไดคนธรรมที่ไมเคยคิด
และรูธรรมทีย่ังไมเคยรูลําดับอุบายและแนวปฏิบัติไดละเอียดถี่ถวน จนวางแนวปฏิบัติ
ไดอยางเชื่อตนเอง จึงไดเขียนหนังสือสองทางสมถะวิปสสนาเปนเลมแรก หลวงปูไดอยู
จําพรรษาที่เขาลูกนี้จนไดขาวอาพาธของทานอาจารยมั่นจึงไดลาจากเขานอยไปเยี่ยม
อาการไขของทานอาจารยมั่น จนทานมรณภาพแลวไดอยูทําฌาปนกิจศพของทานจน
เสร็จ หลังจากนั้นหลวงปูไดมาคิดถึงหมูคณะวาพระผูใหญที่จะเปนที่พ่ึงของพระ
กรรมฐานไมมีหลวงปูจึงตั้งใจออกเดินทางเขากรุงเทพฯ เปนครั้งแรก เพื่อติดตอกับพระ
ผูหลักผูใหญจนกระทั่งไปถึงจังหวัดภูเก็ต 
        
       ที่จังหวัดภูเก็ต หลวงปูไดผจญภัยอยางรายแรง โดยพระทองถิ่นเขาไมอยากใหอยู 
ถูกเผากุฏิบางแหง จนกระทั่งถูกปาดวยกอนอิฐและขับไลโดยประการตางๆ ทางเจาคณะ
จังหวัดพังงาไดขับไลใหหนีจากทองถิ่นที่เขาปกครอง หลวงปูไดพยายามพูดความจริง
ใหฟงวา หลวงปูมาเพื่ออบรมศีลธรรมและเผยแพรศาสนาอันเปนประโยชนแกบานเมือง 
มิไดมาเบียดเบียนใคร ตอมาผูชวยสังฆมนตรีไดมีหนังสือไปตอวาเจาคณะจังหวัดพังงา
ดวยประการตางๆ เรื่องจึงสงบลง หลวงปูไดไปอยูจังหวัดพังงานหนึ่งพรรษา ตอมาได
ขยับมาอยูที่เกาะภูเก็ต กระทั่งได 15 พรรษา จึงไดลาญาติโยมกลับมาภาคอีสาน การ
ไปอยูเกาะภูเก็ตเปนเหตุใหพระทองถิ่นและญาตโยมเปลี่ยนสภาพไปหลายอยาง 
โดยเฉพาะการเทศนาและการบริหารนับวาเปนประโยชนแกพระทองถิ่นมาก ตาม
ประเพณีเดิมชาวบานเขาเขาหาพระและกราบพระตองนั่งขัดสมาธิ (ขัด-สะ-หมาด) 
หลวงปูไดไปสอนใหทําความคารวะโดยใหนั่งพับเพียบทําใหเรียบรอยดีมาก หลวงปูได
สละทุกอยางเพื่อประโยชนแกชนชาวภูเก็ตและจังหวัดพังงาดงกลาวแลว เมื่อกลับมา
ภาคอีสาน หลวงปูพิจารณาเห็นวาไดแกชรา เดินรกุขมูลมามากแลว ควรหาที่พักทําความ
เพียรภาวนาวิเวกเฉพาะตัว และเห็นวาที่วัดหินหมากเปง เหมาะที่สุดจึงไดเขามาอยูที่วัด
นี้ตั้งแตป พ.ศ. 2508 เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้หลวงปูไดพัฒนาวัดใหเจริญไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งญาติโยมทางกรุงเทพฯ และหมูบานใกลเคียงรูจักเขาไปสนับสนุนชวยกันทํา
ถาวรวัตถุจนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงยกยองใหเปน "วัดพัฒนา
ตัวอยาง" การกอสรางวัดหรือถาวรวัตถุนี้ คําวา "ขอ" หรือ "เรี่ยไร ไมเคยออกจากปาก
ของหลวงปูแมแตคําเดียวสรางอะไรขึ้นมาก็มีแตญาติโยมผูมีศรัทธาบริจาคใหทั้งนั้น" 



นอกจากวัดหินหมากเปงแลว ยังมีวัดสาขาของวัดหินหมากเปงอีก คือ "วัดเทสรังสี" และ
วัด "ลุมพินี" 
        
       เมื่อป พ.ศ. 2520 หลวงปูไดไปเผยแพรธรรมะที่สิงคโปร อินโดนีเซียและ
ออสเตรเลียพรอมดวยพระ 3 องค ฆราวาส 2 คน ตามคําชักชวนเปนเวลา 3 เดือนกวา 
และไดกลับไปที่สิงคโปรอีกครั้งหนึ่งและไดไปพักที่เดิมอีกเปนเวลานาน เพราะมีผู
อยากจะสรางวัดที่นั่น แตสถานที่ไมเหมาะจึงไมไดสราง 
        
       หลวงปูเทสก เทสรํสี ทานไดรับตําแหนง เชน เปนพระอุปชฌาย เปนเจาคณะ
อําเภอภูเก็ต-พังงา-กระบี ่(ธรรมยุต) และในป พ.ศ. 2500 ไดรับพระราชทานสมณ
ศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญฝายวิปสสนาธุระ ที่พระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย
และในป พ.ศ. 2534 ไดเลื่อนสมณศักดิ์เปนชั้นราชฝายวิปสสนาธุระที่ พระราชนิโรธ
รังสีคัมภีรปญญาวิศิษฏ สถิต ณ วัดหนิหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
ปจจุบันทานมีอายุ 91 ป (นับถึงป 2536) ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดหินหมากเปง อ.
ศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
        
       ธรรมโอวาท 
       หลวงปูใหธรรมโอวาสแกพุทธศาสนิกชนมากมาย เชน  
        
       1. ธรรม คือ ของจริงของแท เปนแกนของโลก ธรรม แปลวา ของเปนอยูทรงอยู
สภาพตามเปนจริง เปนอยางไรก็ตองเปนอยางนั้น เรียกวา ธรรม ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ 
เปนธรรมทั้งนั้น เรียก ชาติธรรม ชราธรรม พยาธธิรรม มรณธรรม ทําไมจึงเรียกวา 
ธรรม คือทุกๆ คน จะตองเปนเหมือนกันหมด(ธรรมเทศนาเรื่อง ธรรมะ) 
        
       2. สมบัติที่มนุษยตองการ ไมทราบวาจะกอบโกยเอาไปถึงไหน ไดมาก็เพียงแต
เอาเลี้ยงชีวิตเทานั้น เลี้ยงชีวิตใหนานตายหนอย นั่นละ ประโยชนของมนุษยสมบัติเพียง
แคนั้นแหละ 
        
       3. เราเกิดมาในโลกนี้ จะเปนมนุษยหรือเปนสัตวตางๆ ก็ตามเถอะ เรียกวาอยูใน



แวดวงของมัจจุราชทั้งนั้น หรือเปรียบเสมือนกับอยูในคุกในตะราง (รอความตาย) 
ดวยกันทุกคน จะทําอะไรอยูก็ตาม จะเปนผูดีวิเศษวิโสเทาไรก็ชาง แมแตองคสัมมาสัม
พุทธเจา สรีระรางกายของพระองคยังปลอยใหพญามัจจุราชทําลายได แตตัวจิตของ
พระองคเปนผูพนแลว ไมยอมใหมัจจุราชขมขี่ไดเลย (ธรรมเทศนาเรื่อง มัจจุราช) 
        
       4. ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในโลกนี้เปนเพียงสักแตวาเปนธาตุสี่เทานั้น แตคนเราไป
สมมติแลวหลงสมมติตนเองตางหาก มันก็ตองยุงและเดือดรอนดวยประการทั้งปวง 
(อัตตโนประวัติฯ) 
        
       5. มนุษยเราพากันสมมติ เรียกเอาตามความชอบใจของตนวานั่นเปนคน นั่นเปน
สัตวเปนนั่นเปนนี่ตางๆ นานาไป แตกอนธาตุนั้นมันก็หาไดรูสึกอะไรตามสมมติของคน
ไม มันมีสภาพเปนอยูอยางไรก็เปนอยูอยางนั้นตามเดิม สมมติวา หญิง วาชาย วาหนุม 
วาแก วาสวย ไมสวย กอนธาตุอันนั้นก็ไมมีความรูสึกอะไรเลย หนาที่ของมันเมื่อมา
ประชุมกันเขาเปนกอนแลว อยูไดชั่วขณะหนึ่งแลวมันก็แปรไปตามสภาพของมัน ผล
ที่สุดมันก็แตกสลายแยกกนัไปอยูตามสภาพเดิมของมันเทานั้นเอง (ธาตุ-ขันธ-อายตนะ 
สัมพันธ) 
        
       6. เมื่อเรามาฝกหัดปฏิบัติธรรมจนเห็น เรื่องโทษของตนเองแลว คอยชําระ
สะสางใหมันหมดไปๆ ก็จะเปนคุณแกตนในอนาคตขางหนา ไดชื่อวาไมเสียชาติเกิด
ขึ้นมาเปนมนุษย แลวยังมาพบพระพุทธศาสนา และยังมาพบครูบาอาจารยที่สอนใหเรา
ละกิเลสอีกดวย (ธรรมเทศนาเรื่องแกนของการปฏิบัติ) 
        
       7. แทที่จริงธรรมะคือตัวของเรานี้ทุกคนก็มีแลวครบมูลบริบูรณทุกอยาง แตเรา
ไมไดสรางสมอบรมใหเห็นธรรมะที่มันมีในตนของตน ธรรมะแทรกอยูในขันธโลกอนั
นี้ หากใชอุบายปญญาพิจารณากลั่นกรองดวยวิธี 3 อยาง มีศีล สมาธิ ปญญา ดังอธิบาย
แลวธรรมะจะปรากฏในตัวของตนๆ (ธรรมเทศนาเรื่องวิจัยธรรมออกจากโลก) 
        
       8. การศึกษาพระพุทธศาสนา ถาจะใหเขาใจถูกตองแลว ตองใหมีทั้งปริยัติคือ 
การศึกษาและปฏิบัติตามความรูที่ไดศึกษามานั้นใหถูกตอง โดยเฉพาะการปฏิบัติ ถาไม



ยืนตัวอยูในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญาแลว จะไมมีการถูกตองอันจะใหเกิดความรู
ในสัจธรรมไดเลย มรรคปฏิปทาอันจะใหถึงสัจธรรมนั้น ก็ตองรวมศีล สมาธิ ปญญา ให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แลวปฏิเวธธรรมจึงจะเกิดขึ้นได (ธรรมเทศนา เรี่อง พุทธบรษิัท
พึงปฏิบัติตนเชนไร) 
        
       9. คนที่จะขามโอฆะไดตองมีศรัทธาเสียกอน ถาไมมีศรัทธาเสียอยางเดียวก็หมด
ทางที่จะขามโอฆะได ศรัทธาจึงเปนของสําคัญที่สุด เชน เชื่อมัน่ในกรรม เชื่อผลของ
กรรม ดังที่ไดอธิบายมาแลว แตวาศรัทธาอันนั้น เปนเบื้องตนที่จะทําทาน ถามีศรัทธา
แลวไมอดเรื่องการทําทาน อยูที่ไหนก็ทําได ทํามากก็ได ทํานอยก็ได ไมตองเลือก วัตถุ
ในการทํางาน จะเปนขาว น้ํา อาหาร หมากพลู บุหรี่ ฯลฯ สารพัดสิ่งเปนทาน ไดทั้งหมด 
แมแตใบไม ใบตอง ใบหญา ก็เปนทานไดเราทําดวยความเชื่อมั่นวา สิ่งนี้ทําไปแลวจะ
เปนประโยชนแกผูนั้นๆ ก็อ่ิมอกอิ่มใจขึ้นมาเปนบุญ นั่นแหละ ศรัทธา มนัทําใหอ่ิมอก
อ่ิมใจ ทําใหเกิดบุญซาบซึ้งถึงใจทุกอยางไมลืมเลย อันนั้นจึงเปนเหตุเปนปจจัยใหขาม
โอฆะ (ธรรมเทศนา เรื่องหลักการปฏิบัติธรรม) 
        
       10. กายและจิตอันนี้เปนบุญกรรมและกิเลสนํามาตกแตงให เมื่อนํามาใชโดยหา
สาระมิไดถึงแมจะมีอายุยืนนาน ก็ปานประหนึ่งวาหาอายุมิได (คือไมมีประโยชน) สม
กับพุทธพจนที่พระองคตรัสวา 
        
       โย จ วสฺสสตํ ชีเว อปสฺสํ อุทยพฺพยํ 
       เอกาหํ ชีวิตํ เสยุโย ปสฺสโต อุทยพฺพยํ  
        
       แปลวา บุคคลใดมีชีวิตอยูรอยป แตเขามิไดพิจารณาเห็นความเกิดดับ (ของ
อัตภาพนี้) ผูนั้นสูผูเขามีชีวิตอยูวันเดียว แตพิจารณาเห็นความเกิดความดับไมได (ธรรม
เทศนาเรื่องวันคืนลวงไปๆ) 
        
       11. คนที่จะพนจากทุกขได พนจากโลกนี้ได พนจากกรรมได ก็เพราะใจอัน
เดียว จงยึดใจ ถือใจเปนสําคัญ จะมาเกิดก็เพราะใจ เกิดแลวจะมาสรางกิเลสขึ้นก็เพราะ
ใจ เปนทุกขก็เพราะใจถาใจไมเปนทุกข ใจไมยึดถือ ปลอยทิ้งเสีย กายอันนี้ก็ไปตามเรื่อง



ของกาย ใจก็เปนตามเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันที (ธรรมเทศนาเรื่องกรรม) 
        
       12. หิริ โอตฺตปฺป นี้เปนธรรมที่สําคัญ เพราะเปนพื้นฐานของศีล เปนตนของศีล 
ผูจะมีศีลได ไมวาจะเปนศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 หรือศีล 227 ก็ตาม ตองมีหิริ และ
โอตฺตปฺป 2 อยางนี้ เนื่องจากไดเห็นจิตของคน เห็นความนึกความคิดความปรุงของจิต
ของตน แลวก็กลับบาปละอายบาป จึงไมอาจจะทําความชั่วได ฉะนั้น ศีลกบ็ริสุทธิ์เทา
นั้นเอง (ธรรมเทศนาเรื่อง เทวตานุสฺสติ) 
        
       13. การภาวนา คือ การอบรมจิตใหมีความสงบ เปนการชําระจิตใจใหสงบจาก
อารมณตางๆ ยิ่งเปนการละเอียดไปกวาการรักษาศีลอีก จิตของเราถายังไมสงบตราบใด
แลวมันก็จะตองยุงวุนวายอยูตราบนั้น เมื่อมาฝกหัดภาวนา เห็นโทษ เห็นภัย ของความ
ยุงยากไมสงบดวยตันเองแลว เราก็จะพยายามทุกวิถีทางที่จะละความไมสงบ เมื่อสิ่งใดที่
ละไดแลว อารมณใดที่วางไดแลวเราก็จะตองรักษาไมใหสิ่งนั้น มันเกิดขึ้นมาอีก ไมใช
วาเราละไดแลวก็แลวไปเลยไมตองคํานึงถึงมันอีก อยางไมถูกตอง เพราะมันอาจ
สามารถที่จะฟนฟูขึ้นมาใหมอีก ถามันเกิดมาทีหลังจะยิ่งรายกวาเกา(ธรรมเทศนาเรื่อง 
มาร) 
        
       14. ฝกหัดจิตใหเขาถึงใจ วิธีปฏิบัติฝกหัดกรรมฐานมีเทานี้แหละ ใครจะฝกหัด
ปฏิบัติอยางไรๆ ก็เอาเถอะ จะภาวนาพุทโธ สัมมาอรหัง ยุบหนอพองหนอ หรืออานา
ปานสติ ก็ไมเปนปญหา คําบริกรรมเหลานั้นก็เพื่อลอใหจิตเขามาอยูในคําปริกรรม แต
คนที่เขาใจผิดถือวาตนดีวิเศษโออวดเพื่อนวาของเขาถูกของเอ็งละผิด อยางนั้นอยางนี้
อะไรตางๆ นานา พุทธศาสนาแทไมเปนอยางนั้นหรอก มันตองเปนอันเดียวกัน ไมมีใคร
ผิดใครถูก เมือ่ปฏิบัติถึงจิตรรวมแลว จิตรวมเขาไปเปนอัปปนาแลวปมเรื่อง จิตรวมเขา
ถึงอัปปนาแลวถึงที่สุดของการทําสมาธิเทานั้น ไมมีอะไรแตกตางกัน (ธรรมเทศนาเรื่อง 
การปฏิบัติเบื้องตน) 
        
       15. การหัดภาวนาเบื้องตน คือ หัดใหเขาถึงจิตเปนหนึ่ง หัดเบื้องตนก็จริง แตมัน
ถึงที่สุดได คือ จิตที่สงบนิ่งเปนหนึ่ง มันก็ถึงที่สุดแลว การฝกหัดจิต หัดมากหัดนอย
เทาไรก็ตาม ตองการใหจิตเขาถึงที่สุด คือ จิตเปนหนึ่งเทานั้น การฝกหัดจิตไม



นอกเหนือไปจากจิตเปนหนึ่ง สวนอุบายปญญาที่จะเกิดขึ้น มันเปนของเฉพาะบุคคล 
(ธรรมเทศนาเรื่อง แกนของการปฏิบัติ) 
        
       16. ขอจงตั้งใจทําใหจริงจัง และทําความเลื่อมใสพอใจในกัมมัฏฐานของตนให
แนวแนเต็มที่ ทํานิดเดียวก็จะเปนผลยิ่งใหญไพศาล เมื่อทําไปทุกๆ วัน วันละนิดวันละ
หนอย มันหากจะมีวันหนึ่งโดยที่เราไมไดตั้งใจจะใหเปน มันหากเปนเอง คราวนี้ละเรา
จะประสบโชคลาภอยางยิ่งอยาบอกใครเลย ถึงบอกก็ไมถูกเปนของรูและซาบซึ้งเฉพาะ
ตนเอง คําวาภาวนาขี้เกียจและปวดเมื่อยแขงขาจะหายไปเองอยางปลิดทิ้ง จะมีแตอยาก
ทําภาวนาสมาธิอยูร่ําไป (ธรรมเทศนาเรื่อง ทุกข) 
        
       17. สติตัวนี้ควบคุมจิตอยูได ถาเผลอเวลาใดไปเวลานั้น ทําชั่วเวลานั้น จึงให
รักษาจิตตรงนั้นแหละ ควบคุมจิตตรงนั้นแหละ ใหมันอยูนิ่งแนวเปนสมาธิภาวนา 
เขาถึงในสงบนิ่งแนวเฉยอยูใหหัดตรงนี้แหละ พระพุทธศาสนาไมใหหัดอื่นไกล หัดตรง
นี้แหละ ปฏบิัติศาสนาก็ปฏิบัติตรงนี้แหละ จะถึงศีล สมาธิ ปญญา ก็ตรงนั้นแหละ...
(ธรรมเทศนาเรื่อง เบื้องตนของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน) 
        
       18. แกนสารคือ จิตที่เปนหนึ่ง จับเอาจิตที่เปนหนึ่งใหได ครั้งจับเอาจิตที่เปน
หนึ่งไดแลวรักษาเอาไวใหมั่น ไมตองเอาอื่นใดอีก เอาอันเดียวนั้นเทานั้นเปนพอแลว 
(ธรรมเทศนาเรื่อง แกนของการปฏิบัติ) 
        
       19. จิตเปนสมาธิแลว นั่นจึงจะมองเห็นธรรม คือ ความเกิด ความแก ความเจ็บ
ไข และความตายไดชัดเจน (ธรรมเทศนาเรื่อง ธรรมะ) 
        
       20. จิตมันตองเปนหนึ่ง ถาไมใชหนึ่งแลวก็ไมใชจิต จิตเปนหนึ่งกลายเปนใจละ 
คราวนี้ตัวจิตนั่นแหละกลายเปนใจ อันที่นิ่งเฉย ไมคิดไมนึก ไมปรุงไมแตง ความรูสึก
เฉยๆ นั่นแหละมันกลายเปนใจ จิตมันกลายเปนใจ (ธรรมเทศนาเรื่อง วิธีหาจิต) 
21. ใครๆ ก็พูดถึงจิตถึงใจ จิตเปนทุกข จิตเดือดรอน จิตยุงวุนวาย จิตกระวนกระวาย 
จิตกระสับกระสาย มันเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละ แตยังไมเคยเห็นจิตสักที จิตแทเปน
อยางไรก็ไมทราบ เมื่อไมเห็นจิตไมเห็นใจ มันก็ไมมีโอกาสที่จะชําระได ตองเห็นตัวมัน



เสียกอน รูจักตัวที่เราพูดถึงเสียกอน พอเราเดือดรอนเรายุงเหยิงหรือสงสายเราก็แกตรง
นั้นเอง (ธรรมเทศนา เรื่องความโงของคนโง) 
        
       22. นักฝกหัดจิตทําสมาธิใหแนวแน เปนอารมณหนึ่งแลว จะมองเห็นกิเลสใน
จิตของตนเองทุกกาลทุกเวลาวา มีกิเลสหยาบและละเอียดหนาบางขนาดไหนเกิดขึ้นที่
จิต เกิดจากเหตุอะไรและจะตองชําระดวยวิธีอยางไร จิตจึงบริสุทธิ์ผองใส คนหากิเลส
ของตนเองอยูทุกเมื่อกิเลสจะหมดสิ้นไป (ของดีมีในศาสนาพุทธ) 
        
       23. การฝกหัดสมาธิภาวนา คือ การตั้งสติอันเดียว ใหรูตัวอยูเสมอ มันคิดมันนึก
อะไรก็ใหรูตัวอยูเสมอ ยิ่งรูตัวชัดเจนเขามันยิ่งเปน เอกัคคตารมณ นั่นแหละตัวสมาธิ 
(อนุสสติ 10) 
        
       24. รูสิ่งอื่นไมสามารถจะชําระจิตของตนได รูจิตของเรานี่แหละจึงจะเปนไป
เพื่อความบริสุทธิ์ (อนุสสติ 10) 
        
       25. การฝกหัดจิตนี้ ถาอยากเปนเร็วๆ มันก็ไมเปน หรือไมอยากใหเปนมันก็
ประมาทเสียไมเปนเหมือนกัน อยากเปนก็ไมวา ไมอยากเปนก็ไมวา ทําใจใหเปนกลางๆ 
แลวต้ังใจใหแนวแนใจกัมมัฏฐานที่เรายึดมั่นอยูนั้น แลวภาวนาเรื่อยไปก็จะถึงซึ่งความ
อัศจรรยขึ้นมาในตัวของตน แลวจะรูชัดขึ้นมาวาอะไรเปนอะไร (อนุสสติ 10) 
        
       26. การเห็นจิตของเรานี่แหละดี มันคิดดี คิดชั่ว คิดหยาบ คิดละเอียด ก็รูดู
จนกระทั่งมันวางลง ถาเห็นอยูเสมอๆ แลว ก็วางหมด (อนุสสติ10) 
        
       27. ปหานปธาน ใหเพียรดูที่จิตของเรานั่นแหละ การกระทําสิ่งใดๆ ก็เกิดจาก
จิตเปนคนบัญชา ถาจับจิตเห็นจิตอันนี้แลว จะรูไดดีเห็นไดชัด กายจะทําอะไรผิดหรือถูก 
ดีหรือชั่ว เปนบุญหรือเปนบาป รูไดดีทีเดียว เอาสติไปตั้งไวที่จิต คิดคนอยูที่จิต เห็นใจ
เปนผูสั่งกายทําอะไรๆ เห็นอยูตลอดเวลา (ธรรมเทศนาเรื่อง เพียรละความชั่ว) 
        
       28. ผูใดชนะขาศึกคือ ตัวของเราคนเดียวไดแลว เปนผูประเสริฐวาการชนะชน



หมูมากนับเปนพันลาน เพราะขาศึกอันเกิดจากคนอื่นภายนอก เมื่อพายแพก็เลิกกันไปที่ 
แตขาศึกภายในนี้จะแพหรือชนะอยางไร ก็ยังตองอาศัยกันอยูอยางนี้จนกวาจะแตกดับ
จากกันไป ถงึแมอายตนะภายในมีตาเปนตนที่เราเห็นๆ กันอยูนี้ เมื่อหลับเสียแลวก็ไม
เห็น แตอายตนะของใจอีกสวนหนึ่งนั้นซีตาบอดแลว หูหนวกแลว มันยังไดเห็นไดยิน
อยู กายแตกดับแลวใจยังมีอายตนะไดใชบริบรูณดีทุกอยางอยู และนําไปใชไดทุกๆ 
สถานตลอดภพภูมินั้นๆ ดวย ฉะนั้น เมื่อเราจะเอาชัยชนะขาศึกภายในจึงเปนการตอสู
อยางยิ่ง (ธรรมเทศนาเรื่อง พละ 5) 
        
       29. ผูที่ยอมตัวมารับเอาศีลไปไวเปนเครื่องปฏิบัติ จะเปนศีล 5-8-10-227 
ก็ตามไดชื่อวาเปนผูเริ่มตนปฏิบัติศาสนะพรหมจรรย เขาไปทําลายบอนรังขาศึกอันมีอยู
ในภายในใจของตนแลว (ธรรมเทศนาเรื่อง สติปฏฐานภาวนา) 
        
       30. หากจะเรียกกายใจของคนเรานี้วา ตูพระธรรมก็จะไมผิด (ธรรมเทศนาเรื่อง 
สติปฏฐานภาวนา) 
        
       31. ธรรมเทศนาที่ทานพูดที่ทานสอนธรรมะนั้น ทานสอนตรงนี้ คือสอนให
พิจารณากายกับใจตรงนี้ ไมไดสอนที่อ่ืน สอนเขาถึงตัว สอนใหเห็นของจริงในกายตนที่
จะพนทุกขไดก็เพราะเห็นของจริงตรงนี้ จะถึงมรรคผลนิพพาน ฌาน สมาบัติ ก็ตรงนี้
แหละ ไมใชอ่ืนไกลเลย เห็นเฉพาะในตัวของเรา ถาไปเห็นของอื่นละไมใช (ธรรม
เทศนาเรื่อง ธรรม) 
        
       32. ตัวจิตหรือตัวใจอันนี้แหละไมมีตนมีตัว ถาเรารูเรื่องจิตเรื่องใจเสียแลว มัน
งายนิดเดียวฝกหัดปฏิบัติกันมัฏฐานก็เพื่อชําระใจ หรือตอสูกับกิเลสของใจนี้ ถาไมเห็น
จิตหรือใจแลวก็ไมทราบวาจะไปตอสูกับกิเลสตรงไหน เพราะกิเลสที่ใจสงครามไมมี
นามเพลาะ ไมทราบวาจะรบอยางไรกัน ตองมีสนามเพลาะสําหรับยึดไวเปนที่ปองกัน
ขาศึก- มันจึงคอยรูจักรบ รูจักแพ รูจักชนะ ขอใหพากันพิจารณาทุกคนๆ เรื่องใจของตน 
เวลานี้เราเห็นใจแลวหรือยัง ใจหรือจิตของเรานั้นมันอยูที่ไหนมีอาการอยางไร (ธรรม
เทศนาเรื่อง กิเลส) 
        



       33. ความจริงกิเลสไมมีตนมีตัว ไมไดเอาไปละที่ไหน หรือเอาไปทิ้งใหใคร เปน
การละออกจากใจของตนเอง (ธรรมเทศนาเรื่อง เพียงละความชั่ว) 
        
       34. บวงของมารไดแกอะไร อาการของจิตที่เที่ยวไปตามอารมณนั้น ยอมมีทั้ง
อารมณดีและอารมณราย จึงตองมีความสุขบางทุกขบางเปนธรรมดา ตามวิสัยของ
ปุถุชนจิตที่เที่ยวไปนั้นจะตองประสบของ 5 อยาง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะ ซึ่งเรียกวา กามคุณ 5 พระพุทธเจาตรัสวาเปนบวงของมาร 
        
       จิตของปุถุชนทั้งหลายเมื่อเที่ยวไปประสบอารมณทั้ง 5 นั้นหรือเพียงอยางใด
อยางหนึ่งทําใหเกิดความยินดีพอใจก็ดี หรือเกิดความเสียใจเปนทุกขดี เรียกวาเขาไปติด
บวงของมารแลว คําวา "ติด" ในที่นี้ หมายความวา สลัดไมออก ปลอยวางไมได บวงของ
มารผูกหลวมๆ แตแกไมได ถาดิ้นก็ยิ่งแตจะรัดแนนเขา 
        
       จิตที่สํารวมไดแลวจะพนจากบงของมารไดอยางไร ปุถชุน เบื้องตนเมื่อเห็นโทษ
ภัยในการเขาไปติดบวงของมารแลว จึงตองพึงสํารวมในอายตนะทั้งหลาย มีตา หู เปน
ตน พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัสวา ใครสํารวมจิตไดแลว จักพนจากเครื่องผูก
ของมารดังนี้ 
        
       ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนโคจรที่เที่ยวแสวงหาอารมณของจิต เมื่อเราปดคือ 
สํารวมมีสติระวังอยาใหจิตหลงไปในอารมณทั้ง 6 นั้นไดแลว เปนอันวามารผูกมัดเรา
ดวยบวงไมได (ธรรมเทศนา เรื่องสังวรอินทรีย) 
        
       35. ผูฝกหัดปฏิบัติรูเขาใจเรื่องเหลานี้ตามเปนจริงวา วิสัยของอายตนะทั้งหกนั้น 
มีชอบกับไมชอบเทานั้น แลวปลอยวางเสียง ไมไปยึดเอามาเปนอารมณ จิตก็จะกลายมา
เปนเฉยอยูกลางๆ นั่นแหละจึงเปนธรรมเห็นธรรม ไมเปนโลกอยูเหนือโลกพนจากโลก 
(ธรรมเทศนาเรื่อง จิตเหนือโลก) 
        
       36. การทําจิตไมใหหมุนไปตามอายตนะหก คือ ปรุงแตงสงสายไปตามอารมณ
ตางๆ นั้นเปนการหักกงกําแหงลอของวัฏจักร นักปฏิบัติผูฝกหัดไดอยางที่อธิบายมานี้ 



ถึงหักกงกําแหงวัฏจักรไมไดอยางเด็ดขาด ไดเพียงชั่วครูชั่วคราว ก็นับวาดีอักโขแลว 
ดีกวาไมรูวิธีหักเสียเลย (ธรรมเทศนาเรื่อง จิตเหนือโลก) 
        
       37. ผูฝกจิต ถาทําจิตใหมีอารมณหลายอยาง ก็จะสงบไมได และไมเห็นสภาพ
ของจิตตามเปนจริง ถาทาํใหจิตดิ่งแนวแนอยูในอารมณอันเดียวแลว จิตก็มีกําลังเบงรัศมี 
แหงความสวางออกมาเต็มที่ มองสภาพของจิตตามเปนจริงไดวา อะไรเปนจิต อะไรเปน
กิเลส อะไรเปนของควรละ (ธรรมเทศนาเรื่อง สมบัติอันล้ําคา) 
        
       38. ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา ฉะนั้นผูถือวาเราถึงธรรมได ธรรมชัน้นั้นชั้นนี้ ผู
นั้นยังมีความอยากอยู จะไดชื่อวาเปนผูถึงธรรมไดอยางไร (ของดีมีในศาสนาพุทธ) 
        
       39. คนเราเกิดมาเหมือนกับไปยืมของคนอื่นเขามาเกิด ตายแลวก็สงกลับคืน มา
เกิดอีกก็ยืมมาใหม ดังนั้นอยูไมรูจบรูสิ้นสักที ขออยาลืมผูไปยืมของเขามาเกิดยังมีอยู จึง
ตองยืมของเขาร่ําไปไมมีที่สิ้นสุด (ของดีมีในศาสนาพุทธ) 
        
       40. ความสละเด็ดเดี่ยว ปลอยวางสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดเหลือแตใจ อันนั้นเปน
ของดีนักความสละความตายเลยไมตายซ้ํา เลยมีอายุยืนนาน ถึงเจ็บไขไดปวยอะไรตางๆ 
ก็ทอดทิ้งหมด เลยกลับเปนของดีซ้ํา ที่เปนหวงทั้งนั้นอยูในเรื่องความเจ็บปวย อันนั้น
ปวยก็ไมหาย สมาธิก็ไมเปน นั่นแหละเปนเหตุที่ไมเปนสมาธิ เราจะทําอะไรตองทําให
จริงๆ ซี (อนสุสติ 10) 
        
       41. จิตของคนเราเปนของใสสะอาดมาแตเดิม เหตุนั้นขัดเกลากิเลสออกหมด 
มันจึงเห็นความใสสะอาด จึงเรียก ปภสฺสรมิท จิตฺต (ธรรมเทศนาเรื่องวิธีหาจิต) 
        
       42. วิปสสนาจริงแลวไมตองคิดตองนึกไมตองปรุงแตง มันเปนเอง มันเกิดของ
มันตางหาก เมื่อมันเกิดแลวจะตองชัดแจงประจักษในพระไตรลักษณญาณดวยตัวของ
ตนเองตางหาก 
        
       43. เมื่อปญญาวิปสสนาเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวนั้นสิ้นสงสัยในธรรมทั้งหลาย 



เห็นสรรพสัตวในโลกเปนสภาพอันเดียวกันหมดเลย ไมมีต่ํา ไมมีสูง ไมมีนอย ไมมีใหญ 
ไมมีหญิง ไมมีชาย มีแตธาตุ 4 เกิดขึ้นแลวดับไปเทานั้น (ธรรมเทศนาเรื่อง ธัมมจัก
กัปปวัตรนสูตร) 
        
       44. ปญญาวิปสสนา คือเห็นสิ่งทั้งปวงหมด เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่ง
เหลานั้นเปนของไรสาระ เปนโทษเปนทุกข เปนภัยอันตรายแกจิตใจ จึงปลอยวางทอด
ธุระในสิ่งทั้งหลายเหลานั้น อันนี้เปนปญญาอันวิเศษสูงสุด เพราะคนจะพนจากโลกไดก็
เพราะเห็นที่สุดของโลก คือ ไดแกเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา-- (ธรรมเทศนาเรื่อง 
หลักการปฏบิัติธรรม) 
        
       45. ขอใหมีศรัทธา ทําทานไปเรื่อย ทั้งทานภายนอก ทานภายใน รักษาศีล คือ
รักษากาย วาจา และใจ ใหมันเปนปกติ หรือรักษาจิตนั่งเอง คอยมีสติปกครองจิตใจ สิ่ง
ใดไมควรคิดก็ไมคิดสิ่งใดไมควรพูดก็ไมพูด สิ่งใดไมควรทําก็ไมทํา เพราะเรามีสติรูอยู
วาเราเปนผูมีศีล (ธรรมเทศนาเรื่อง สติควบคุมจิต) 
        
       46. ผูมีศรัทธา มีความเพียรดวย และมีความอดทน กลาหาญ ประกอดวยปญญา
ประกอบดวยความเพียร รักษาความดีนั้นๆ ไวติดตอกนัอยาใหขาด นั่นแลจึงสามารถ
ขจัดกิเลสสานสัยใหหมดสิ้นไปได (อัตตโนประวัติฯ) 
        
       47. ทานผูที่หายจากโรคอันเกิดจากใจไดแกผูสิ้นกิเลสแลว ถึงแมโรคในกาย
ของทานจะยังปรากฏอยู ก็เปนแตอาการความรูสึก หาไดทําใจของทานใหกําเริบไม 
เพราะโรคใจของทานไมมีแลวสมุฏฐานคืออุปาทานของทานไดถอนหมดแลว ฉะนั้น
ทานจึงมีความสุขและไดลาภอยางยิ่งในความไมมีโรค (ธรรมเทศนาเรื่อง โรค) 
        
       48. ทําทานมีมากนอยก็ตองทําดวยตนเอง รักษาศีลก็โดยเฉพาะสวนตัวแทๆ 
ใครรักษาศีลใหไมได ทําสมาธิยิ่งลึกซึ้งหนักแนนเขาไปกวานั้นอีก แตละคนก็ตองรักษา
จิตใจของตนๆ ใหมีความสงบหยุดวุนวายแสสาย ถาเราไมรูจักวิธีทําสมาธิแลวก็ทํา
สมาธิไมเปน จิตใจก็เดือดรอนดิ้นรนเปนทุกข เหตุนั้นจึงวา การทําทาน รักษาศีล ทํา
สมาธินี่เปนกิจเฉพาะสวนตัว ทุกๆ คนจะตองทําใหเกิดมีขึ้นในตน (ธรรมเทศนาเรื่อง 



หลักศาสนา) 
        
       49. ความเปนเศรษฐีมีจนคนอนาถา ก็มิไดเปนอุปสรรคแกการจับจายอริยทรัพย
ของผูมีศรัทธาปญญา ฉะนั้นอริยทรัพยจึงเปนของมีคุณคาเหนือกวาทรัพยทั้งปวง (อัตต
โนประวัติฯ) 
        
       50. บุญกุศลที่สรางสมถึงที่แลวมันจะหมดเรื่อง ไมมีอะไรอีก และไมเอาไปดวย 
บาปก็ไมเอา บุญก็ไมเอา ผูที่ยังเอาอยูจึงไดบุญไดบาป เปนภพเปนชาติขึ้น ผูทอดธุระ
แลว ไมมีบญุและบาปแลว จึงไดเรียกวา โลกุตระ เหนือโลก (ธรรมเทศนาเรื่องจิตที่ควร
ขม-ควรขมขี่-ควรละ) 
        
       ปจฉิมบท  
        
       หลวงปูเทสก เทสรํสี นับเปนลกูศิษย ที่สําคัญยิ่งของทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺ
โต องคหนึ่ง ทานไดอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญธรรมดวยชีวิตเปนเดิมพัน หลวงปูฯ ได
บําเพ็ญกรณียกิจเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน และความเจริญมั่นคงแหงพระศาสนา 
โดยไมยอทอตออุปสรรคตางๆ แลวดวยจิตใจที่แนวแนมั่นคง ผูที่ไดเคยกราบนมัสการ
ทานมักพูดในทํานองเดียวกันวา ไดรบัความอิ่มใจและเปนบุญของเยาที่ไดมีโอกาสกราบ
นมัสการทาน ทั้งนี้คงเปนเนื่องจากบารมีธรรมทีห่ลวงปูไดบําเพ็ญเพียรปฏิบัติมาและ
เมตตาจิต ที่หลวงปูแผมายังบุคคลเหลานั้นนั่นเอง หลวงปูมักใหโอวาทและเทศนาธรรม
แกญาติโยมอยูเสมอมา หนังสือธรรมะที่หลวงปู เขียนขึ้นหรือหนังสือที่รวบรวมธรรม
เทศนาที่หลวงปูแสดงในโอกาสตางๆ เปนหนังสือที่ใหคติธรรม เกร็ดธรรม แนะ
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูฝกหัดจิต และพระธรรมเทศนาสืบตอตามคําสอนขององคพระ
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาผูอานแลวสามารถปฏิบัติตามและสามารถเขาใจศาสนาพุทธได
ดียิ่งขึ้น ผูอานที่ปฏิบัติตามสามารถเห็นธรรมไดตามภูมิของตนอยางแทจริง ทานสาธุชน
ทั้งหลายที่ตั้งใจจะกราบนมัสการทาน สามารถกระทําได ที่วัดหินหมากเปง อ.ศรี
เชียงใหม จ.หนองคาย 


