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หลวงปูเทสก เทสรํสี มีนามเดิมวา เทสก เร่ียวแรง เกิดเมือ่วันเสารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๕ ปขาล ณ บานสี
ดา ตําบลกลางใหญ จังหวัดอดุรธานี บิดาชือ่ อุสาห เร่ียวแรง เดิมเปนชาวอําเภอดานซาย จังหวัดเลย หนีความ
ทุกขยากมาตั้งถ่ินฐานที่บานนางิ้ว ตําบลกลางใหญ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี มารดาชื่อ คร่ัง เปนชาวพวน
เดิมเปนชาวอําเภอดานซาย จงัหวัดเลย หนคีวามทุกขยากมาตั้งถ่ินฐานที่บานนางิ้ว ตาํบลกลางใหญ อําเภอบาน
ผือ จังหวัดอดุรธานี มารดาชื่อ คร่ัง เปนชาวพวน ไดอพยพหนีพวกโจรขโมยมาจากทุงยางเมืองฝาง อําเภอลับแล 
จังหวดัอุตรดิตถ ไดสมรสกับนายอุสาห มีบตุรธิดาดวยกัน ๑๐ คน ทานเปนคนที่ ๙ ตายตั้งแตเด็ก ๒ คน เปน
หญิงหนึ่ง ชายหนึ่ง เติบโตมาดวยกัน ๘ คน ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน 
เมื่อเปนเดก็อายุได ๙จวบ ไดเรียนหนังสือภาษาไทยกับพีช่ายซ่ึงบวชเปนพระ กับเด็ก ๆ ดวยกันกวา ๑๐ คน และ
ไดเรียนหนังสือประถม ก.กา มูลบทบรรพกิจ เรียนอยูปกวาพออานไดบาง แตยังไมคลอง แตหนังสือธรรม 
(โดยเฉพาะธรรมะคําสอน ของพระพุทธเจา ) อานไดคลอง ตอมาพี่ชายสึกจากพระไมมีใครสอนเลยเลิกเรียนกัน
ทั้งหมด แลวไดออกจากวัดไปชวยงานบิดามารดา จนอายรุาว ๑๓-๑๔ ป เกิดนิมิตความฝนวา พระธุดงคไลตี
ดวยแสวิ่งหนีเอาตัวรอด กระทั่งวิ่งเขาหองนอนรองใหบดิามารดาชวย ทานทั้งสองก็เฉยอยูเหมือนกบัไมมีเรื่อง
อะไร พระธุดงคหวดดวยแสสะดุงตื่นเหงือ่โชกทั้งตัว ปรากฏรอยแสยงัเจ็บแสบอยู หลวงปูนกึวาเปนจริง ตื่น
ขึ้นมาจึงรูวาเปนความฝน ตอนั้นมาหลวงปูไดมีความคิดถึงเรื่องอาชีพของมนุษยทีก่ระทํากันอยู ตั้งแตฝนตกดิน
ชุมฉ่ํา ลงมือทํานา และเรื่องอะไรจิปาถะ ตลอดถึงปใหม ลงมือทํานาอีก อยางนี้อยูตลอดชีวิต มาคิดเห็นวาเกิดมา
นี้แสนทุกขลําบากจริง ๆ ทํางานไมมีเวลาหยุดยั้ง ซ่ึงแตกอนมา หลวงปูไมเคยนกึคิดอยางนี้เลยสักที มีแตมัวเมา
ดวยการเพลิดเพลินตามประสาคนชนบท 
เมื่ออายุ ๑๖ป เจาคุณพระญาณวิสิษฎ สมิทธิวีราจารย (พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม) ไดเดินรุกขมลู มาถึงวัด
บานนาสีดา ตาํบลกลางใหญ อําเภอบานผือ จังหวดัอุดรธานี ซ่ึงเปนวดัที่หลวงปูอุปฎฐากอยู จึงเปนโอกาสดีที่
หลวงปูไดมีโอกาสปฏิบัติ พระอาจารยสิงห ขนฺตยาโม แตเนื่องดวยวดัเปนปาทึบไขมาลาเรียชุกชุม พระอาจารย
สิงหเปนไขอยูไมได จึงไดออกไปจําพรรษาที่อ่ืนและไดชักชวนหลวงปู ใหไปจําพรรษากับทานดวย ออก
พรรษาแลวพระอาจารยสิงหไดกลับเมืองอบุลฯ ซ่ึงเปนถ่ินเดิมของทาน หลวงปูไดตดิตามทานไป โดยกอนไป
หลวงปูไดเอาดอกไมธูปเทียน ใสขัน แลวไปขอขมาโทษผูเฒาผูแกทีห่ลวงปูคุนเคย ซ่ึงทานเหลานั้นกใ็หศีลให
พรสําเร็จ ตามความปรารถนาทุกประการ 
หลวงปูเทสกไดติดตามพระอาจารยสิงห รอนแรมไปในปา และบานเลก็บานนอย บางครั้งผจญกับไขปาซ่ึงเมื่อ
เปนไขก็พกันอนตามรมไม ไขสางแลวก็เดินตอไป พรอมกันนั้นก็ทําความเพยีรภาวนาไปในตัว เปนเวลาเดือน
กวา จึงถึงเมืองอุบลฯ หลวงปูไดบรรพชาเปนสามเณร โดยมีพระอาจารยลุย บานดงเค็งใหญ เปนพระอุปชฌาย 
บรรชาแลวไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม จนสอบนักธรรมชั้นตรี ไดในปที่มีอายคุรบ ๒๐ และวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๔๖๖ จึงไดอุปสมบทเปนพระภกิษุ ณ วดัสุทัศน อําเภอเมอืงอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัฐ เปน
พระอุปชฌาย มีพระมหาปน ปฺญาพโล เปนพระกรรมวาจาจารย 



ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
เมื่ออุปสมบทแลว หลวงปูกไ็ดจําพรรษาอยูที่วดัสุทัศนนัน่เอง ในปนั้น พระอาจารยสิงหฯ ไดกลับมาจําพรรษาที่
เมืองอุบลฯอีก ออกพรรษาแลวพรอมดวยพระมหาปน ปฺญาพโล (นองชายของทานอาจารยสิงห) และพระอีก
หลายรูปดวยกนัไดออกเดินรุกขมูลไปในทีต่าง ๆ เดินตัดลัดปาดงมูลและดงลิงซ่ึงเลื่องลือในสมัยนั้นวาเปนปา
ชาง ดงเสือ ผานจังหวัดรอยเอ็ด และกาฬสนิธุ ตลอดจนถึงจังหวดัอุดรธานี หลวงปูไดผจญอันตรายและความ
ยากลําบากตาง ๆ แตก็ไดรับรสชาติของการออกเที่ยวรุกขมูล 
จนกระทั่งเดินทางถึงบานคอ อําเภอบานผือ จังหวดัอุดรธานี ไดพบทานอาจารยเสาร กนฺตสีโล และทานอาจารย
มั่น ภูริทตฺโต อยู ณ ที่นัน่ ไดเขาฟงธรรมเทศนาจากทาน ไดรับความชืน่ใจสงบสบายดี ไดพักอยูกบัทาน 2-3 คืน 
จากนั้นทานอาจารยสิงห ไดพากลับไปจําพรรษาที่บานหนองลาด อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในปนัน้
หลวงปูไดทําความเพยีรอยางกลาหาญเด็ดเดี่ยว มีการทําความเพยีร ภาวนาตลอดวันค่ําคืนรุง พรอมกันนั้นก็ผอน
อาหาร ฉันนอยที่สุดคือ ทําคําขาวเหนียวเปนคําๆ ตั้งแต 60 คํา ถอยลงมาโดยลําดับถึง 3 คํา ฉันอยู 3 วัน แลวก็
เพิ่มขึ้นโดยลําดับถึง 5 คํา ฉันอยูได 5 วัน 10 คํา ฉันอยูได 10 วัน 15 คํา ฉันอยูได 3 เดือน กับขาวกม็ีแตพริกกับ
เกลือเทานั้น ตลอดเวลา 3 เดอืน กิจวัตรเปนตนวา บณิฑบาต ปดกวาดลานวัด และหาบน้ํา ตลอดถึงอาจารยวัตร 
ไมขาดสักวนั จนกระทั่งออกพรรษาแลว หลวงปูมั่นไดเรียกตัวใหไปพบเพื่อกิจของสงฆบางอยาง หลังจากนัน้
หลวงปูก็ไมไดกลับไป จําพรรษากับพระอาจารยสิงหอีก 

ในป พ.ศ.2468 ซ่ึงเปนพรรษาที่ 3 ของหลวงปู หลวงปูไดจําพรรษาที่บานนาชางน้ํา ซ่ึงไมไกลจากทาบอ ที่ทาน
อาจารยมั่นอยู หลวงปูไดหมัน่ไปฟงเทศนเสมอ ออกพรรษาแลวทานอาจารยมั่น พรอมดวยคณะ ไดออกเดินทาง
ลงไปทางสกลนคร หลวงปูมคีวามคิดถึงโยมแม จึงไดกลับไปบาน เพื่อสงเคราะหโยมแมและไดแนะนําใหทาน
นุงขาวรักษาศลี 8 ดวย หลังจากนั้นหลวงปู ไดรุกขมูลตอไปอําเภอพรรณานิคม ซ่ึงทานอาจารยสิงหจําพรรษาอยู 
ณ ที่นั่น ตอมาพระอาจารยสิงหฯไดพาหมูพระเณรไปตั้งสํานักสงฆที่บานอากาศอํานวย อยูไมนาน ทานอาจารย
มั่นไดตามไปถึง ทานอาจารยมั่นไดใหหลวงปูตามทานไปตั้งสํานักสงฆที่บานสามผง ที่นี้หลวงปูไดมีโอกาส
ถวายการปฏิบตัิทานพระอาจารยมั่น โดยทานไดไปนอนทีร่ะเบียงกุฏิ ของทานอาจารย คอยถวายการปฏิบัติทาน 
และไดมีโอกาสปฏิบัติความเพียรเดินจงกรม ทําความสงบฟงเทศนจากพระอาจารยมัน่ ในพรรษาที ่6 พ.ศ. 2471 
โยมพอของหลวงปู ซ่ึงบวชเปนชีปะขาวมาได 11 ป ไดมาอยูจําพรรษากับหลวงปูที่ถํ้าพระนาฝกหอก ทําใหเปน
โอกาสอันดี ที่หลวงปูไดมีโอกาสอุปการะโยมพอทางธรรม และโยมพอของทาน ก็ไดทําภาวนากรรมฐานอยาง
สุดความสามารถของทาน และไดผลอยางยิ่ง จนโยมพอของทาน ไดอุทานออกมาวา "ตั้งแตเกดิมาในชีวิตนี้พึ่ง
ไดซาบซึ้งในรสชาติของพระธรรมในครั้งนี้เอง" โยมพอทานนั่งภาวนากมัมัฎฐานไดนานเปนเวลาถึง 3-4 
ช่ัวโมงทีเดยีว ซ่ึงทําใหหลวงปูดีใจมาก ที่ไดสงเคราะหโยมพอสมเจตนารมณ  

      ตอมาในปนั้นโยมพอของหลวงปูเกดิอาพาธ หลวงปูไดคอยใหสตแิละอุบายตาง ๆ จนเปนที่พอใจ และถึงแก
กรรมดวยอาการมีสติ สงบอารมณอยูตลอดจนหมดลมหายใจ หลังจากโยมพอของหลวงปูถึงแกกรรม หลวงปูก็
ไดอยูคนเดียว ไดวิเวกและไดกําหนดในใจวา "ชีวิตและเลือดเนื้อตลอดถึงขอวัตร ที่หลวงปูทําอยูทั้งหมด ขอ



มอบบูชาพระรัตนตรัยเหมือนกับบุคคลเดด็ดอกไมบูชาพระฉะนัน้" แลวหลวงปูก็รีบเรงปรารภความเพยีรอยาง
แรงกลา ตั้งสติกําหนดจิต มีใหคิดนึกสงออกไปภายนอก ใหอยูในความสงบเฉพาะภายในอยางเดยีว ตลอดวัน 
ยันค่ําคืนยันรุง กอนจะนอนตั้งสติไวอยางไร ตื่นมาก็ใหไดอยางนัน้ หลวงปูบอกวา แมบางครั้งนอนหลับอยูก็
รูสึกวาตัวเองนอนหลับ แตลุกขึ้นไมได พยายามใหกายเคลื่อนไหวแลว จึงจะรูสึกตัวตื่นขึ้นมา โดยความเขาใจ
ในตนเองวา จิตที่ไมคิดนึกสงสายออกไปภายนอก สงบนิง่อยู ณ ที่เดียวนั่นแล คือความหมดจดพนจากทุกขทั้ง
ปวงได ปญญาก็เอามาใชชําระใจ ที่สงสายแลวเขามาหาความสงบนั่นเอง ฉะนั้นจึงไมพยายามทีจ่ะใชปญญา 
พิจารณาธาตุขนัธอายตนะ เปนตน หาไดรูไมวา "กายกับจิตมันยังเกีย่วเนื่องกันอยู เมือ่วัตถุหรืออารมณอันใดมา
กระทบสวนใดสวนหนื่งเขาแลว มันจะตองกระเทือนถึงกัน ทําใหใจทีส่งบอยูแลวนัน้ หวัน่ไหวไปตามกิเลส
ได" ออกพรรษาแลว หลวงปูไดยอนกลับไปหาพี่ชายและพระอาจารยเสารที่นครพนม เนื่องจากไดหางจากหมู
เพื่อนและครูบาอาจารยมาสองปแลว ตั้งแตพระอาจารยเสาร และทานอาจารยมั่นฯ พรอมทั้งหมูคณะจากทาบอ
ไป เมื่อไปอยูดวยกับพระอาจารยเสาร หลวงปูก็ไดชวยทานอบรมญาติโยม และในปนั้นหฃลวงปูไดขออาราธา
นาใหทานถายรูปไว เปนที่ระลึก ทีแรกทานก็ไมยอม พอหลวงปูออนวอนอางถึงเหตผุลความจําเปน เพื่อให
บรรดาศิษยานศุิายและลูกหลานยุคตอไปไดมีโอกาสกราบไหวเคารพบูชา ทานถึงไดยอม ซ่ึงนับเปน
ประวัติการณ เพราะแตกอนมาทานไมถายรูปเลย แตกระนั้น หลวงปูก็ยงัเกรงวาทานอาจารยเสารจะเปลี่ยนใจ 
ตองรีบใหขามไปตามชางภาพมาจากฝงลาว มาถายให หลวงปูดีใจมาก ถายภาพทานอาจารยเสารไดแลว ไดแจก
ทานเจาคุณธรรมเจดีย และทานพระครูสีลสัมปน (ภายหลังไดเล่ือนเปนเจาคุณธรรมสารมุนี) รูปทานอาจารย
เสาร ที่หลวงปูจัดการถายครัง้นั้น ดูเหมือนจะเปนรูปของทานครั้งเดียวที่มีโอกาสถายไวได แมทานอาจารยมั่นก็
เชนเดยีวกัน การถายรูปไวเปนที่ระลึกเปนเรื่องที่ทานปฏิเสธเสมอ เมื่อหลวงปูอาราธนาออนวอนบอยๆ ทานก็
วา "ซ้ือขนมใหหมากนิดีกวา" แตเมื่อหลวงปูออนวอน ช้ีแจงเหตุผลหนกัเขา สุดทายทานก็ใจออน ทําใหเปนบุญ
ของคนรุนหลัง ๆ ที่ไดมีโอกาส มีรูปของทานไวกราบไหวสักการะ  

ในป พ.ศ. 2475 นับเปน
พรรษาที่ 10 ของหลวงปู 
ทานอาจารยสิงหไดเรียกให
ลูกศิษย ที่อยูทางขอนแกน 
ลงไปโคราช หลวงปูซ่ึง
ขณะนัน้ไดออกจาการจํา
พรรษา ที่อําเภอพล และอยูที่
อําเภอพล จึงไดออกเดนิทาง
พรอมดวยคณะ ไปพักที่
สวนของหลวงชาญนิคม 
หลวงปูไดพาหมูคณะจัด
เสนาสนะชั่วคราวข้ึน ใน

พระอาจารยมัน่ 
ภูริทัตตมหาเถร 



เวลานั้นอากาศรอนจัดมาก 
หลวงปูซ่ึงโดยปกติแลวไม
ชอบอากาศรอน แตกไ็ดกดั
ฟนอดทนตอสูทําความเพียร
ไมทอถอย สติที่อบรมดีแลว
ของหลวงปูสงบอยูตลอดทัง้
กลางวันและกลางคืน วัน
หนึ่งจิตรวมอยูอยางนา
ประหลาดใจ คือรวมใหญ
เขาสวางอยูคนเดียว แลวมี
ความรูชัดเจน จนสวางจาอยู 
ณ ที่เดยีว จะพจิารณาอะไรๆ 
หรือมองดูในแงไหนใน
ธรรมทั้งปวง ก็หมดความ
ลังเลสงสัยในธรรมวินัยนี้
ทั้งหมด คลายๆกับวา ถึง
ที่สุดแหงธรรมทั้งปวงแลว 
แตหลวงปูก็มไิดสนใจใน
เร่ืองนั้น มีแตตั้งใจไววา 
"ไฉนหนอเราจะชําระใจของ
เราใหบริสุทธิ์หมดจด" 

      ในป พ.ศ.2476 ซ่ึงเปนพรรษาที่ 11หลวงปูไดอยูจําพรรษาที่วัดอรญัญวาสี ทาบอ เมื่อออกพรรษาแลว หลวง
ปูไดปรารภกบัพระครูสีลขันธสังวร (ออนสี) และชกัชวนกนั ไปตามหาทานอาจารยมั่น ซ่ีงขณะนั้นปลีกหมูหนี
ความวุนวายไปอยูจําพรรษาที่เชียงใหม หลวงปูกับพระครูสีลขันธสังวร (ออนสี) ไดเขาไปถึงพมาไปถึงผาฮังฮุ
งซ่ึงเปนเขตแดน ของเมืองปน ประเทศพมา โดยเขาใจวาทานอาจารยมั่น คงจะไปทางนั้น แตก็ไมปรากฏวี่แวว 
วาทานไดไปทางนั้น การเดินทางครั้งนั้นทําใหหลวงปูไดมีโอกาสไปไหวพระธาตุหลอง ซ่ึงอยูบนผาฮังฮุย ซ่ึง
หลวงปูกลาววา พระธาตุนี้ขึน้ไปไหวยากที่สุด เพราะอยูสูงบนผาฮังฮุง และทางขึ้นยากมาก หลังจากไดไหวพระ
ธาตุปะหลองแลว จึงไดกลับลงมา โดยเดินขามดอยอางขาง อําเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม (ดอยอางขางนี้เดิมเขา
เรียกวา "ดอยมหาขาง" ซ่ึงชาวบานเขาแปลวา "ผีหวงทีสุ่ด" ) การเดินทางยากลําบากมาก ตองเดนิไปตามลําหวย
และหนาผาชันมาก จนไดเกิดอุบัติเหตุเดนิพลาด กอนหินลมลง หินบาดฝาเทาเปนแผลเหวอะหวะ หลวงปูไดเอา
ผาอังสะพันแลวเดินทางตอไป จนกระทั่งถึงบานมโนราห มีชาวบานบอกวา มีตุเจาองคหนึ่ง อยูที่ปาเมียง แมปง 
ช่ือตุเจามั่น หลวงปูไดถามลักษณะทาทแีละการปฏิบัติ กแ็นชัดวาเปนทานอาจารยมั่นแนแลว จึงไดออกเดินทาง



ตอไปเพื่อพบทานอาจารยมัน่ การเดินทางไดแวะพักนอนที่ถํ้าดอกคําหนึ่งคืน แลวเดินทางตอจนถึงปาเมียง แม
ปง ในเวลาบาย หลวงปูและพระครูสีลขันธสังวร ตามไปถึงที่อยูของทานอาจารยมัน่ราวบาย 4 โมง ทานกําลัง
เดินจงกรมอยู พอทานมองมา เห็นหลวงปูทานจําไดแมนและเรียกชื่อหลวงปูเลย หลังจากนั้นทานอาจารย ไดพัก
เดินจงกรม เดนิเขาไปนั่งในอาศรมของทาน หลวงปูและพระครูสีลขันธสังวร ไดเจาไปกราบนมัสการทาน และ
กราบเรียนถามอุบายธรรมจากทานอาจารยมั่น ซ่ึงทานอาจารยมั่นกไ็ดเทศนาใหหลวงปูฟง เปนใจความวา "ถา
องคไหนดําเนนิตามรอยของผมจนชํานิชํานาญมั่นคง องคนั้นยอมเจริญกาวหนา อยางนอยก็คงตวัอยูไดตลอด
รอดฝง ถาองคไหนไมดําเนนิตามรอยของผม องคนั้นยอมอยูไมทนนาน ตองเสื่อมหรือสึกไป ผมเองหากมภีาระ
มากยุงกับหมูคณะ การประกอบความเพยีรไมสม่ําเสมอ เพงพิจารณา ในกายคตาสติไมละเอียด จิตใจก็ไมคอย
จะปลอดโปรง การพิจารณาอยาใหจิตหนอีอกนอกกาย อันนี้จะชัดเจนแจมแจงหรือไมก็อยาไดทอถอยเพง
พิจารณาอยู ณ ที่นี่ละ จะพิจารณาใหเปนอสุภหรือใหเหน็เปนธาตุก็ได หรือจะพจิารณาใหเหน็เปนขันธ หรือให
เห็น เปนไตรลักษณไดทั้งนัน้ แตใหพิจารณาเพงลงเฉพาะเรื่องนั้นจริง ๆ ตลอดอิริยาบททั้งส่ี แลวก็มใิชวาเห็น
แลวก็จะหยุดเสียเมื่อไร จะเห็นชัดดหรือไมชัดก็พิจารณาอยูอยางนัน้แหละ เมื่อพิจารณาอันใดชัดเจนแจมแจง
ดวยใจตนเองแลว ส่ิงอ่ืนนอกนั้นจะมาปรากฏชัด ในทีเดยีวกันดอก" หลวงปูไดนอมนําเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติ
ตาม ใชเวลาปรารภความเพยีร อยูดวยความไมประมาทสิ้นเวลา 6 เดือน โดยไมมีความเบื่อหนาย ใจไดรับความ
สงบ และเกิดอุบายเฉพาะตนขึ้นมาวา ทุกสิ่งทุกอยางที่มอียูในโลกนีเ้ปนเพียงสักแตวาเปนธาตุส่ีเทานั้น แต
คนเราไปสมมุติแลวหลงสมมติตนเองตางหาก มันจึงตองยุงและเดือดรอน ดวยประการทั้งปวง" การไดอุบาย
คร้ังนี้ทําใหหลวงปูมีจิตหนกัแนนมั่นคง ผิดปกติกวาเมือ่กอนๆมาก แลวก็เชื่อมั่นในตัวเองวา เดินถูกทางแลว แต
ก็ไมไดกราบเรียนทานอาจารยมั่น เพราะเชื่อมั่นในอุบายนี้ และคิดวา จะกราบเรยีนทานอาจารยมัน่เมื่อไรก็คงได 
ในปนั้นหลวงปูทั้งสามรูป (ทานอาจารยมัน่, หลงปูเทสก, พระครูสีลขันธสังวร) ไดอยูจําพรรษา ณ ที่นั้น ในป
นั้นอากาศหนาวเยน็มากเปนพิเศษ หลวงปูจึงไดทําโรงไฟใหทานอาจารยมั่นนอน  

      ตอมาหลวงปูไดเดนิทางกลับมาทาบอ จังหวดัหนองคาย และอยูจําพรรษาที่วัดอรญัญวาสี ระหวางพรรษาที่ 
17-25 (พ.ศ.24842-90) ณ. ที่กลับมาอยูวดัอรัญญวาสีได 2พรรษา คือระหวางป พ.ศ.2484-2485 หลวงปู ไดพา
ญาติโยมไปสรางสํานักขึ้นทีท่ิศตะวนัตกของ บานกลางใหญ ซ่ึงยังคงเปนสํานักถาวร มีพระเณรอยูจําพรรษา
ตลอดมาทุกปมิไดขาด จนทกุวันนี้ ช่ือวา "วัดนิโรธรังสี" ขณะทีห่ลวงปูอยูจําพรรษาทีว่ัดอรัญญวาสี ทาบอ เปน
เวลานานครั้งแรกถึง 9 ป หลวงปูไดเลาวา เมื่อกอนหลวงปูไมสนใจในการกอสรางเพราะถือวาเปนเรื่องยุง และ
ไมใชกิจของสมณะ ผูบวชจําตองประพฤติเฉพาะสมณกจิเทานั้น แตเมื่อมาอยูที่วัดนี้แลว มองดูเสนาสนะที่อยู
อาศัยลวนแตเปนมรดกของครูบาอาจารย ไดทําไวใหอยูทั้งนั้น แลวมาคนคิดถึงพระวินัยบางขอ ทานอนุญาตให
บูรณปฏิสังขรณเสนาสนะได จึงเกดิความละอายใจวา มานอนกินของเกาเฝาสมบัติเดมิของครูบาอาจารยแทๆ 
ตอจากนัน้หลวงปูจึงไดเร่ิมพาญาติโยมทําการกอสรางมาจนกระทัง่บัดนี้ แตถึงกระนัน้ก็ตาม ไมวา ณ ที่ใด ๆ 
หลวงปูไมเคยทําการเรี่ยไรมากอสรางเลย ดวยละอายแกใจ มีก็ทํา ไมมกี็ไมทํา แลวกไ็มยอมติดในงาน ถึงงานไม
เสร็จเมื่อทุนไมมีก็ทิ้งไดโดยไมมีเยื่อใย และขณะอยูทีว่ัดอรัญญวาสีที่อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ออก
พรรษาเมื่อ พ.ศ.2490 โยมมารดาของหลวงปูปวยอยูที่บานนาสีดา ตําบลกลางใหญ หลวงปูก็ไดพยาบาลโยม



มารดา ดวยธรรมโอสถและยาภายนอกจนสุดกําลัง แตเนื่องจากโยมมารดาอายุมากแลวได 82 ป อาการจึงมีแต
ทรุดลง ๆ แตดานจิตใจ หลวงปูไดพยาบาลรักษาใหอยูในความสงบอยางยิ่ง จนวาระสดุทาย  

พรรษาตอมาหลวงปูไดลาทานอาจารยมัน่ ขึ้นไปจําพรรษาที่บานมูเซอรอําเภอพราว จังหวดัเชยีงใหม ซ่ึงในที่
นั้นไมเคยมีพระไปจําพรรษาเลยสักที ตอมาในป พ.ศ 2481 สมเด็จพระมหาวีรวงศ(พมิพ ธมฺมธโร) วัดพระศรี
มหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ ไดส่ังใหหลวงปู ไปเปนสมภารที่วัดหมูบานชาวมอญ ช่ือบานหนองดู เขตอําเภอ
ปากบอง (อําเภอปาซางปจจบุัน) จังหวดัลําพูน ในพรรษานี้หลวงปูไดเทศนาอบรมชาวมอญทั้งหมูบาน จนพวก
เขาเลื่อมใสศรัทธา ไดพากันสละผีมอญ เกือบทั้งหมดหมูบานหันมานัยถือพระไตรสรณคมน ยังเหลืออีกกกหนื่ง
จะหมด แตหลวงปูไมมีโอกาสอยูได ออกจากวัดบานหนองดู กลับมาภาคอีสาน กอนจะกลับไดไปนิมนตทาน
อาจารยมั่น ใหกลับมาภาคอสีานอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงทานอาจารยมั่นไดบอกวา"ดูกาลกอน"หลวงปูไดลาทาน
อาจารยมั่นกลบัมาเพียงผูเดยีว สวนพระครสีูลขันธสังวร ยังอยูติดตามทานอาจารยมั่น  

      ตอมาหลวงปูไดเดนิทางกลับมาทาบอ จังหวดัหนองคาย และอยูจําพรรษาที่วัดอรญัญวาสี ระหวางพรรษาที่ 
17-25 (พ.ศ.24842-90) ณ. ที่กลับมาอยูวดัอรัญญวาสีได 2พรรษา คือระหวางป พ.ศ.2484-2485 หลวงปู ไดพา
ญาติโยมไปสรางสํานักขึ้นทีท่ิศตะวนัตกของ บานกลางใหญ ซ่ึงยังคงเปนสํานักถาวร มีพระเณรอยูจําพรรษา
ตลอดมาทุกปมิไดขาด จนทกุวันนี้ ช่ือวา "วัดนิโรธรังสี" ขณะทีห่ลวงปูอยูจําพรรษาทีว่ัดอรัญญวาสี ทาบอ เปน
เวลานานครั้งแรกถึง 9 ป หลวงปูไดเลาวา เมื่อกอนหลวงปูไมสนใจในการกอสรางเพราะถือวาเปนเรื่องยุง และ
ไมใชกิจของสมณะ ผูบวชจําตองประพฤติเฉพาะสมณกจิเทานั้น แตเมื่อมาอยูที่วัดนี้แลว มองดูเสนาสนะที่อยู
อาศัยลวนแตเปนมรดกของครูบาอาจารย ไดทําไวใหอยูทั้งนั้น แลวมาคนคิดถึงพระวินัยบางขอ ทานอนุญาตให
บูรณปฏิสังขรณเสนาสนะได จึงเกดิความละอายใจวา มานอนกินของเกาเฝาสมบัติเดมิของครูบาอาจารยแทๆ 
ตอจากนัน้หลวงปูจึงไดเร่ิมพาญาติโยมทําการกอสรางมาจนกระทัง่บัดนี้ แตถึงกระนัน้ก็ตาม ไมวา ณ ที่ใด ๆ 
หลวงปูไมเคยทําการเรี่ยไรมากอสรางเลย ดวยละอายแกใจ มีก็ทํา ไมมกี็ไมทํา แลวกไ็มยอมติดในงาน ถึงงานไม
เสร็จเมื่อทุนไมมีก็ทิ้งไดโดยไมมีเยื่อใย และขณะอยูทีว่ัดอรัญญวาสีที่อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ออก
พรรษาเมื่อ พ.ศ.2490 โยมมารดาของหลวงปูปวยอยูที่บานนาสีดา ตําบลกลางใหญ หลวงปูก็ไดพยาบาลโยม
มารดา ดวยธรรมโอสถและยาภายนอกจนสุดกําลัง แตเนื่องจากโยมมารดาอายุมากแลวได 82 ป อาการจึงมีแต
ทรุดลง ๆ แตดานจิตใจ หลวงปูไดพยาบาลรักษาใหอยูในความสงบอยางยิ่ง จนวาระสดุทาย  

ในป พ.ศ.2491 -2492 ซ่ึงเปนพรรษาที่ 26-27 หลวงปูไดไปอยูจําพรรษาที่เขานอย อ.ทาแฉลบ จังหวัดจนัทบุรี 
ซ่ึงหลวงปูไดเห็นภเูขาลูกนี้แลวตั้งแตอยูวัดอรัญญวาสี ณ ที่นี้ หลวงปูไดทําความเพยีรและรูสึกแปลกมาก คือได
คนธรรมที่ไมเคยคิดและรูธรรม ที่ยังไมเคยรู ลําดับอุบายและแนวปฏิบตัิไดละเอยีดถ่ีถวน จนวางแนวปฏิบัติได
อยางเชื่อตนเอง จึงไดเขยีนหนังสือสองทางสมถะวิปสสนาเปนเลมแรก หลวงปูไดอยูจาํพรรษาที่เขาลูกนี้ จนได
ขาวอาพาธของทานอาจารยมั่น จึงไดลาจากเขานอยไปเยีย่มอาการไขของทานอาจารยมั่น จนทานมรณภาพแลว 
ไดอยูทําฌาปนกิจศพของทานจนเสร็จ หลังจากนั้นหลวงปู ไดมาคิดถึงหมูคณะวาพระผูใหญที่จะเปนที่พึ่งของ



พระกรรมฐานไมมี หลวงปูจงึตั้งใจ ออกเดนิทางเขากรุงเทพฯเปนครั้งแรก เพื่อติดตอกันพระผูหลักผูใหญ
จนกระทั่งไปถึง จังหวัดภูเกต็  

      ที่จังหวดัภเูก็ต หลวงปูไดผจญภัยอยางรายแรง โดยพระทองถ่ินเขาไมอยากใหอยู ถูกเผากุฏิบางแหง จนกระ
ทั้งถูกปาดวยกอนอิฐและขับไลโดยประการตาง ๆ ทางเจาคณะจังหวัดพังงา ไดขับไลใหหนจีากทองถ่ินที่เขา
ปกครอง หลวงปูไดพยายาม พูดความจริงใหฟงวา หลวงปูมาเพื่ออบรมศีลธรรมและเผยแพรศาสนาอันเปน
ประโยชน แกบานเมือง มิไดมาเบียดเบยีนใคร ตอมาผูชวยสังฆมนตรีไดมีหนังสือไปตอวาเจาคณะ จังหวดัพังงา 
ดวยประการตางๆ เรื่องจึงสงบลง หลวงปูไดไปอยูจังหวัดพังงาหนึ่งพรรษา ตอมาไดขยับมาอยูที่เกาะภูเก็ต 
กระทั่งได 15 พรรษา จึงไดลาญาติโยมกลับมาภาคอีสาน การไปอยูที่เกาะภูเก็ต เปนเหตุใหพระทองถ่ินและญาติ
โยมเปลี่ยนสภาพไปหลายอยาง โดยเฉพาะการเทศนาและการบริหารนบัวาเปนประโยชนแกพระทองถ่ินมาก 
ตามประเพณีเดิม ชาวบานเขาเขาหาพระและกราบพระตองนั่งขัดสมาธิ(ขัด-สะ-หมาด) หลวงปูไดไปสอน ใหทํา
ความคารวะดวยใหนั่งพับเพยีบ ทําใหเรียบรอยดีมาก หลวงปูไดสละทกุอยาง เพื่อประโยขนแกชนขาวภูเก็ตและ
จังหวดัพังงาดงักลาวแลว เมือ่กลับมาภาคอีสาน หลวงปูพจิารณาเหน็วาไดแกชรา เดินรุกขมูลมามากแลว ควรหา
ที่พัก ทําความเพียรภาวนาวิเวกเฉพาะตวัและเหน็วา วัดหนิหมากเปง เหมาะที่สุด จึงไดเขามาอยูทีว่ดันี้ ตั้งแตป 
พ.ศ 2508 เรื่อยมาจากระทั่งบัดนี ้หลวงปูไดพัฒนาวัดใหเจริญไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง ญาติโยมทางกรุงเทพฯและ
หมูบานใกลเคียงรูจัก เขาไปสนับสนุนชวยกันทําถาวรวตัถุ จนสมเด็จพระสังฏราขสกลมหาสังฆปริณายก ทรง
ยกยองใหเปน "วัดพัฒนาตัวอยาง" การกอสรางวัดหรือถาวรวัตถุนี้ คําวา "ขอ หรือ เร่ียไร ไมเคยออกจากปาก
ของหลวงปู แมแตคําเดยีว สรางอะไรขึ้นมาก็มีแตญาติโยมผูมีศรัทธาบริจาคใหทั้งนัน้" นอกจากวดัหินหมากเปง
แลว ยังมวีัดสาขาของวัดหนิหมากเปงอีก คือ "วัดเทสรังสี" และ "วัดลุมพินี"  

เมื่อป พ.ศ.2520 หลวงปูไดไปเผยแพรธรรมะที่สิงคโปร อินโดนีเซียและออสเตรเลีย พรอมดวยพระ 3 องค 
ฆราวาส 2 คน ตามคําชักชวนเปนเวลา 3 เดือนกวา และไดกลับไป ที่สิงคโปรอีกครั้งหนึ่ง และไดไปพักที่เดิมอกี
เปนเวลานาน เพราะมีผูอยากจะสรางวัดทีน่ัน่ แตสถานที่ไมเหมาะจึงไมไดสราง 
หลวงปูเทสก เทสรํสี ทานไดรับแตงตั้งใหเปนพระสังฆาธิการหลายตําแหนง เชน เปนพระอุปชฌาย เปนเจา
คณะอําเภอภเูก็ต-พังงา-กระบี่ (ธรรมยุต) และในป พ.ศ.2500 ไดรับพระราชทานสมณศักดิเ์ปนพระราชาคณะชัน้
สามัญฝายวิปสสนาธุระ ที่พระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย และในป พ.ศ.2534 ไดเล่ือนสมณศักดิเ์ปนชั้นราช 
ฝายวิปสนาธุระที่ พระราชนโิรธรังสีคัมภีรปญญาวิศิษฏ สถิต ณ วัดหนิหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวดั
หนองคาย ปจจุบันทานมีอายุ 91 ป (นับถึงป 2536) ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดหินหมากเปง อ.ศรีเชยีงใหม 
จังหวดัหนองคาย 
หลวงปูใหธรรมโอวาทแกพุทธศาสนิกชนมากมาย เชน 



1. ธรรม คือ ของจริงของแท เปน
แกนของโลก ธรรม แปลวา ของ
เปนอยูทรงอยูสภาพ ตามเปนจริง 
เปนอยางไรกต็องเปนอยางนั้น 
เรียกวา ธรรม ชาติ ชรา พยาธิ 
มรณะ เปนธรรมทั้งนั้น เรียก 
ชาติธรรม ชราธรรม พยาธิธรรม 
มรณธรรม ทําไมจึงเรียกวา ธรรม 
คือทุกๆคนจะตองเปนเหมือนกัน
หมด (ธรรมเทศนาเรื่อง ธรรมะ) 

2. สมบัติที่มนุษยตองการ ไมทราบวาจะกอบโกยเอาไปถึงไหน ไดมาก็เพียงแตเอาเลี้ยงชีวิตเทานัน้ เล้ียงชีวิตให
นานตายหนอย นั่นละ ประโยชนของมนษุยสมบัติเพียงแคนั้นแหละ  

3. เราเกิดมาในโลกนี้ จะเปนมนุษยหรือเปนสัตวตางๆ ก็ตามเถอะ เรียกวาอยูในแวดวง ของมัจจุราชทั้งนั้น หรือ
เปรียบเหมือนกับอยูในคุกในตาราง (รอความตาย) ดวยกันทุกคน จะทําอะไรอยูกต็าม จะเปนผูดีวเิศษวิโสเทาไร
ก็ชาง แมแตองคสัมมาสัมพุทธเจา สรีระรางกายของพระองค ยังปลอยใหพญามัจจรุาชทําลายได แตตัวจิตของ
พระองค เปนผูพนแลว ไมยอมใหมัจจุราชขมขี่ไดเลย (ธรรมเทศนาเรื่อง มัจจุราช)  

4. ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในโลกนี้เปนเพยีงสักแตวาเปนธาตุส่ีเทานั้น แตคนเราไปสมมติ แลวหลงสมมติตนเอง
ตางหาก มันกต็องยุงและเดอืดรอนดวยประการทั้งปวง(อัตตโนประวตัิ)  

5. มนุษยเราพากันสมมติ เรียกเอาตามความชอบใจของตนวานัน่เปนคน นั่นเปนสัตว เปนนั่นเปนนีต่างๆนานา
ไป แตกอนธาตุนั้นมันก็หาไดรูสึกอะไรตามสมมติของคนไม มันมีสภาพเปนอยูอยางไรก็เปนอยูอยางนั้น
ตามเดิม สมมติวา หญิง วาชาย วาหนุม วาแก วาสวย ไมสวย กอนธาตอัุนนั้นกไ็มมีความรูสึกอะไรเลย หนาที่
ของมันเมื่อมาประชุมกันเขา เปนกอนแลว อยูไดช่ัวขณะหนึ่งแลวมันกแ็ปรไปตามสภาพของมัน ผลที่สุดมันก็
แตกสลาย แยกกันไปอยูตามสภาพเดิมของมันเทานั้นเอง (ธาตุ-ขันธ-อายตนะ สัมพันธ)  

6. เมื่อเรามาฝกหัดปฏิบัติธรรม จนเหน็เรื่องโทษของตนเองแลว คอยชําระสะสางใหมนัหมดไปๆ กจ็ะเปนคณุ
แกตนในอนาคตขางหนา ไดช่ือวาไมเสยีชาติที่เกิดขึ้นมาเปนมนุษย แลวยังมาพบพระพุทธศาสนา และยังมาพบ
ครูบาอาจารย ที่สอนใหเราละกิเลสอีกดวย (ธรรมเทศนาเรื่องแกนของการปฏิบัติ)  

7. แทที่จริงธรรมะคือตัวของเรานี้ทุกคนก็มแีลว ครบมูลบริบูรณทุกอยาง แตเราไมไดสรางสมอบรมใหเห็น
ธรรมะที่มันมีในตนของตน ธรรมะแทรกอยูในขนัธโลกอันนี้ หากใชอุบายปญญาพิจารณากลั่นกรองดวยวิธี 3 



อยาง มีศีล สมาธิ ปญญา ดังอธิบายแลว ธรรมะ จะปรากฎในตวัของตน (ธรรมเทศนาเรื่องวิจัยธรรมออกจาก
โลก)  

 
หลวงปูเทสกกบัทานเจาคุณพระราชวุฒาจารย ( หลวงปูดุลย อตุโล ) 

8. การศึกษาพระพุทธศาสนา ถาจะใหเขาใจถูกตองแลว ตองใหมีทั้งปริยัติคือ การศึกษา และปฏิบัติตามความรูที่
ไดศึกษามานัน้ใหถูกตอง โดยเฉพาะการปฏิบัติ ถาไมยืนตัว อยูในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญาแลว จะไมมี
ความถูกตองอนัจะใหเกิดความรู ในสัจธรรมไดเลย มรรคปฏิปทาอันจะใหถึงสัจธรรมนั้น ก็ตองรวมศีล สมาธิ 
ปญญา ใหเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน แลวปฏิเวธธรรมจึงจะเกิดขึ้นได (ธรรมเทศนา เร่ือง พุทธบริษัทพึงปฏิบัติตน
เชนไร)  

9. คนที่จะขามโอฆะไดตองมีศรัทธาเสียกอน ถาไมมีศรัทธาเสียอยางเดียวก็หมดทาง ที่จะขามโอฆะได ศรัทธา
จึงเปนของสําคัญที่สุด เชน เชื่อมั่นในกรรม เชื่อผลของกรรม ดังที่ไดอธิบายมาแลว แตวาศรัทธาอนันั้น เปน
เบื้องตนที่จะทาํทาน ถามีศรัทธาแลว ไมอดเรื่องการทําทาน อยูที่ไหนกท็ําได ทํามากก็ได ทํานอยกไ็ด ไมตอง
เลือกวัตถุในการทําทาน จะเปนขาว น้ํา อาหาร หมากพล ูบุหร่ี ฯลฯ สารพัดสิ่งเปนทาน ไดทั้งหมด แมแตใบไม 
ใบตอง ใบหญา ก็เปนทานได เราทําดวยความเชื่อมั่นวา ส่ิงนี้ทําไปแลวจะเปนประโยชนแกผูนั้น ๆ ก็อ่ิมอกอิ่ม
ใจขึ้นมากเ็ปนบุญนั่นแหละ ศรัทธา มันทําใหอ่ิมอกอิ่มใจ ทําใหเกิดบญุ ซาบซึ้งถึงใจทุกอยางไมลืมเลย อันนั้น
จึงเปนเหตุเปนปจจยัใหขามโอฆะ (ธรรมเทศนา เร่ืองหลักการปฏิบัติธรรม)  

10. กายและจติอันนี้เปนบุญกรรมและกิเลสนํามาตกแตงให เมื่อนํามาใชโดยหาสาระมิได ถึงแมจะมีอายุยืนนาน 
ก็ปานประหนึง่วาหาอายุมิได (คือไมมีประโยชน) สมกบัพุทธพจน ทีพ่ระองคตรัสวา โย จ วสฺสสตํ ชีเว อปสฺสํ 
อุทยพฺพยํ เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย ปสฺสโต อุทยพฺพยํ แปลวา บุคคลใดมีชีวติอยูรอยป แตเขามิไดพิจารณาเห็นความ
เกิดดับ (ของอตัภาพนี)้ ผูนั้นสูผูเขามีชีวิตอยูวันเดยีว แตพจิารณาเหน็ความเกิดความดบัไมได (ธรรมเทศนาเรื่อง
วันคืนลวงไป ๆ)  



11. คนที่จะพนจากทกุขได พนจากโลกนีไ้ด พนจากกรรมได ก็เพราะใจอันเดียว จงยึดใจถือใจ เปนสําคัญ จะมา
เกิดกเ็พราะใจ เกิดแลวจะมาสรางกิเลสขึ้นก็เพราะใจ เปนทุกขก็เพราะใจ ถาใจไมเปนทุกข ใจไมยดึถือ ปลอยทิ้ง
เสีย กายอนันีก้็ไปตามเรื่องของกาย ใจก็เปนตามเรื่องของใจ หมดเรื่องหมดราวกันที (ธรรมเทศนาเรื่องกรรม)  

12. หิริ โอตฺตปฺป นี้เปนธรรมที่สําคัญ เพราะเปนพืน้ฐานของศีล เปนตนตอของศีล ผูจะมีศีลได ไมวาจะเปนศีล 
5 ศีล 8 ศีล 10 หรือศีล 227 ก็ตาม ตองมีหิริ และโอตฺตปฺป 2 อยางนี้ เนื่องจากไดเห็นจิตของตน เห็นความนึก
ความคิดความปรุงจิตของตน แลวกก็ลัวบาป ละอายบาป จึงไมอาจจะทาํความชั่วได ฉะนั้น ศีลก็บริสุทธิ์เทา
นั้นเอง (ธรรมเทศนาเรื่อง เทวตานุสสติ)  

13. การภาวนา คือ การอบรมจิตใจใหมีความสงบ เปนการชําระจิตใจใหสงบจากอารมณตาง ๆ ยิ่งเปนการ
ละเอียดไปกวาการรักษาศีลอีก จิตของเราถายังไมสงบตราบใดแลว มันก็จะตองยุงวุนวายอยูตราบนั้น เมื่อมา
ฝกหัดภาวนา เห็นโทษเห็นภยั ของความยุง ความไมสงบดวยตนเองแลว เราก็จะพยายามทุกวิถีทางที่จะละความ
ไมสงบ เมื่อส่ิงใดที่ละไดแลว อารมณใดทีว่างไดแลว เรากจ็ะตองรักษาไมใหส่ิงนัน้ มันเกิดขึน้มาอีก ไมใชวาเรา
ละไดแลว ก็แลวไปเลย ไมตองคํานึงถึงมันอีก อยางนัน้ไมถูกตอง เพราะมันอาจสามารถที่จะฟนฟู ขึ้นมาใหมอีก 
ถามันเกิดมาทหีลังจะยิ่งรายกวาเกา (ธรรมเทศนาเรื่อง มาร)  

14. ฝกหัดจิตใหเขาถึงใจ วิธีปฏิบัติฝกหัดกรรมฐานมีเทานี้แหละ ใครจะฝกหัดปฏบิัติ อยางไรก็เอาเถอะ จะ
ภาวนาพุทโธ สัมมาอรหัง ยุบหนอพองหนอ หรืออานาปานสติ ก็ไมเปนปญหา คําบริกรรมเหลานั้นก็เพื่อลอจิต
เขามาอยูในคําบริกรรม แตคนที่เขาใจผิด ถือวาตนดวีิเศษโออวดเพื่อนวาของขาถูกของเอ็งละผิด อยางนั้นอยาง
นี้ตางๆนานา พุทธศาสนาแทไมเปนอยางนั้นหรอก มนัตองเปนอันเดยีวกัน ไมมใีครผิดใครถูก เมื่อปฏิบัติถึงจิต
รวมแลว จิตรวมเขาไปเปนอัปปนาแลวหมดเรื่อง จิตรวมเขาถึงอัปปนาแลว ถึงที่สุดของการทําสมาธิเทานี้ ไมมี
อะไรแตกตางกัน (ธรรมเทศนาเรื่อง การปฏิบัติเบื้องตน)  

15. การหัดภาวนาเบื้องตน คือ หัดใหเขาถึงจิตเปนหนึ่ง หัดเบื้องตนกจ็ริง แตมันถึงที่สุดได คือจิตที่สงบนิ่งเปน
หนึ่ง มันก็ถึงที่สุดแลว การฝกหัดจิต หัดมากหัดนอยเทาไรก็ตาม ตองการใหจติเขาถึงที่สุด คือ จิตเปนหนึ่ง
เทานั้น การฝกหัดจิตไมนอกเหนือจากจิตเปนหนึ่ง สวนอบุายปญญาที่จะเกดิขึ้น มันเปนเฉพาะบุคคล (ธรรม
เทศนาเรื่อง แกนของการปฏิบัติ)  

16. ขอจงตั้งใจทําใหจริงจัง และทําความเลือ่มใสพอใจในกัมมัฏฐานของตนใหแนวแนเต็มที ่ทํานดิเดียวกจ็ะ
เปนผลยิ่งใหญไพศาล เมื่อทําไปทุกๆวัน วนัละนิดวันละหนอย มันหากจะมวีันหนึ่งโดยที่เราไมไดตั้งใจที่จะให
เปน มันหากเปนเอง คราวนีล้ะ เราจะประสบโชคลาภอยางอยาบอกใครเลย ถึงบอกก็ไมถูก เปนของรูและ
ซาบซึ้งเฉพาะตนเอง คําวาภาวนาขี้เกียจและปวดเมื่อยแขงขาจะหายไปเองอยางปลิดทิง้ จะมีแตอยากทําภาวนา 
สมาธิอยูรํ่าไป (ธรรมเทศนาเรื่องทุกข)  



 

 
หลวงปูเทสกกบัทานเจาคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล ( หลวงตามหาบวั ญาณสัมปนโน ) 

17. สติตัวนี้ควบคุมจิตอยูได ถาเผลอเวลาใดไปเวลานั้น ทําชั่วเวลานัน้ จึงใหรักษาจิตตรงนั้นแหละ ควบคุมจิต
ตรงนั้นแหละ ใหมันอยูนิว่แนวเปนสมาธิภาวนา เขาถึงในสงบนิ่งแนวเฉยอยู ใหหดัตรงนี้แหละ 
พระพุทธศาสนาไมใหหัดอืน่ไกล หัดตรงนี้แหละ ปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติตรงนี้แหละ จะถึงศีล สมาธิ ปญญา ก็
ตั้งนั้นแหละ… (ธรรมเทศนาเรื่อง เบื้องตนของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน)  

18. แกนสารคอื จิตที่เปนหนึง่ จับเอาจิตที่เปนหนึ่งใหได คร้ันจับเอาจิตที่เปนหนึ่งไดแลว รักษาเอาไวใหมั่น ไม
ตองเอาอื่นใดอีก เอาอันเดยีวเทานัน้เปนพอแลว (ธรรมเทศนาเรื่อง แกนของการปฏิบัติ)  

19. จิตเปนสมาธิแลว นั่นจึงจะมองเห็นธรรม คือ ความเกิด ความแก ความเจ็บไข และความตายไดชัดเจน (ธรรม
เทศนาเรื่อง ธรรมะ)  

20. จิตมันตองเปนหนึ่ง ถาไมใชหนึ่งแลวก็ไมใชจติ จิตเปนหนึ่งกลายเปนใจละ คราวนี้ตวัจิตนัน่แหละกลายเปน
ใจ อันที่นิ่งเฉย ไมคิดไมนึก ไมปรุงไมแตง ความรูสึกเฉยๆ นั่นแหละ มันกลายเปนใจ จิตมันกลายเปนใจ (ธรรม
เทศนาเรื่อง วธีิหาจิต)  

21. ใคร ๆ ก็พูดถึงจิตถึงใจ จติเปนทุกข จิตเดือดรอน จิตยุงวุนวาย จิตกระวนกระวาย จติกระสับกระสาย มัน
เร่ืองของจิตทั้งนั้นแหละ แตยังไมเคยเห็นจติสักที จิตแทเปนอยางไร กไ็มทราบ เมื่อไมเห็นจิตไมเหน็ใจ มันก็ไม
มีโอกาสที่จะชําระได ตองเห็นตวัมันเสียกอน รูจักตวัทีเ่ราพูดถึงเสียกอน พอเราเดือดรอนเรายุงเหยิงหรือสงสาย
เราก็แกตรงนัน้เอง (ธรรมเทศนาเรื่องความโงของคนโง)  

22. นักฝกหดัจิตทําสมาธิใหแนวแน เปนอารมณหนึ่งแลว จะมองเห็นกิเลสในจิตของตนเอง ทุกกาลทุกเวลาวา 
มีกิเลสหยาบและละเอียดหนาบางขนาดไหนเกิดขึน้ที่จิต เกิดจากเหตุอะไร และจะตองชําระดวยวิธีอยางไร จิต
จึงบริสุทธิ์ผองใส คนหากิเลสของตนเองอยูทุกเมื่อ กิเลสจะหมดสิ้นไป (ของดีมีในศาสนาพุทธ)  

23. การฝกหัดสมาธิภาวนา คือ การตั้งสติอันเดียว ใหรูตวัอยูเสมอ มันคิดมันนึกอะไร ก็ใหรูตวัอยูเสมอ ยิ่งรูตัว
ชัดเจนเขามนัยิ่งเปน เอกัคคตารมณ นั่นแหละตัวสมาธิ (อนุสสติ ๑๐)  



24. รูส่ิงอ่ืนไมสามารถจะชําระจิตของตนได รูจิตของเรานี่แหละจึงจะเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์ (อนุสสติ ๑๐)  

25. การฝกหัดจิตนี้ ถาอยากเปนเร็ว ๆ มันกไ็มเปน หรือไมอยากใหเปนมันก็ประมาทเสีย ไมเปนเหมือนกัน 
อยากเปนก็ไมวา ไมอยากเปนก็ไมวา ทําใจใหเปนกลาง ๆ แลวตั้งใจใหแนวแน ในกัมมฏัฐานที่เรายึดมั่นอยูนัน้ 
แลวภาวนาเรื่อยไป ก็จะถึงซ่ึงความอัศจรรยขึ้นมาในตัวของตน แลวจะรูชัดขึ้นมาวาอะไรเปนอะไร (อนุสสติ 
๑๐)  

26. การเห็นจติของเรานี่แหละดี มันคิดดีคิดชั่ว คิดหยาบ คิดละเอียด ก็รูดูจนกระทั่งมนัวางลง ถาเหน็อยูเสมอ ๆ 
แลว กว็างหมด (อนุสสติ ๑๐)  

27. ปหานปธาน ใหเพียรดูทีจ่ิตของเรานั่นแหละ การกระทําส่ิงใด ๆ ก็เกิดจากจิตเปนคนบัญชา ถาจับจิตเห็นจิต
อันนี้แลว จะรูไดดีเห็นไดชัด กายจะทําอะไรผิดหรือถูก ดีหรือช่ัว เปนบญุหรือเปนบาป รูไดดีทีเดยีว เอาสติไป
ตั้งไวที่จิต คดิคนอยูที่จิต เหน็ใจเปนผูส่ังกาย ทําอะไร ๆ เห็นอยูตลอดเวลา (ธรรมเทศนาเรื่อง เพียรละความชั่ว)  

28. ผูใดชนะขาศึกคือ ตัวของเราคนเดียวไดแลว เปนผูประเสริฐกวาการชนะชนหมูมาก นับเปนพัน เพราะขาศึก
อันเกิดจากคนอื่นภายนอก เมื่อพายแพก็เลิกกันไปที แตขาศึกภายในนี้ จะแพหรือชนะอยางไร ก็ยังตองอาศัยกัน
อยูอยางนีจ้นกวาจะแตกดับจากกันไป ถึงแมอายตนะภายในมีตาเปนตนที่เราเห็น ๆ กนัอยูนี้ เมื่อหลับเสียแลวก็
ไมเห็น แตอายตนะของใจอีกสวนหนึ่งนั้นซี ตาบอดแลว หูหนวกแลว มันยังไดเหน็ไดยินอยู กายแตกดับแลวใจ
ยังมีอายตนะได ใชบริบูรณดทีุกอยางอยู และนําไปใชไดทุก ๆ สถาน ตลอดภพภูมนิั้น ๆ ดวย ฉะนั้น เมื่อเราจะ
เอาชัยชนะขาศึกภายในจึงเปนการตอสูอยางยิ่ง (ธรรมเทศนาเรื่อง พละ ๕)  

29. ผูที่ยอมตัวมารับเอาศีลไปไวเปนเครื่องปฏิบัติ จะเปนศีล 5-8-10-227 ก็ตาม ไดช่ือวา เปนผูเร่ิมตนปฏิบัติศา
สนะพรหมจรรย เขาไปทําลายบอนรังขาศกึ อันมีอยูในภายในใจของตนแลว (ธรรมเทศนาเรื่อง สติปฏฐาน
ภาวนา)  

30. หากจะเรียกกายใจของคนเรานี้วา ตูพระธรรมก็จะไมผิด (ธรรมเทศนาเรื่องสติปฏฐานภาวนา)  

31. ธรรมเทศนาที่ทานพูดทีท่านสอนธรรมะนั้น ทานสอนตรงนี้ คือสอนใหพจิารณา กายกับใจตรงนี้ ไมไดสอน
ที่อ่ืน สอนเขาถึงตัว สอนใหเห็นของจริงในกายตน ที่จะพนทุกขไดก็เพราะเหน็ของจริงตรงนี้ จะถึงมรรคผล
นิพพาน ฌาน สมาบัติ ก็ตรงนี้แหละ ไมใชอ่ืนไกลเลย เหน็เฉพาะในตวัของเรา ถาไปเห็นของอื่นละไมใช (ธรรม
เทศนาเรื่อง ธรรม)  



 
หลวงปูเทสกกบัพระราชสังวรญาณ ( หลวงพอพุธ ฐานิโย ) 

32. ตัวจิตหรือตัวใจอนันีแ้หละไมมีตนมีตวั ถาเรารูเร่ืองจิตเรื่องใจเสยีแลว มันงายนดิเดียว ฝกหัดปฏิบัติ
กัมมัฏฐานก็เพือ่ชําระใจ หรือตอสูกับกิเลสของใจนี ้ถาไมเห็นจิตหรือใจแลว ก็ไมทราบวาจะไปตอสูกับกิเลส
ตรงไหน เพราะกิเลสเกดิที่ใจ สงครามไมมีสนามเพลาะ ไมทราบวาจะรบอยางไรกัน ตองมีสนามเพลาะสําหรับ
ยึดไวเปนที่ปองกันขาศึก มันจึงคอยรูจักรบ รูจักแพ รูจักชนะ ขอใหพากนัพิจารณาทกุคน ๆ เร่ืองใจของตน เวลา
นี้เราเห็นใจแลวหรือยัง ใจหรือจิตของเรานั้นมันอยูที่ไหน มีอาการอยางไร (ธรรมเทศนาเรื่อง กิเลส)  

33. ความจริงกิเลสไมมีตนมีตัว ไมไดเอาไปละที่ไหน หรือเอาไปทิ้งใหใคร เปนการละออกจากใจของตนเอง 
(ธรรมเทศนาเรื่อง เพียรละความชั่ว)  

34. บวงของมารไดแกอะไร อาการของจิตที่เที่ยวไปตามอารมณนั้น ยอมมีทั้งอารมณดี และอารมณราย จึงตองมี
ความสุขบางทุกขบางเปนธรรมดา ตามวิสัยของปุถุชน จติที่เที่ยวไปนัน้จะตองประสบของ 5 อยาง คือ รูป เสียง 
กล่ิน รส และโผฏธัพพะ ซ่ึงเรียกวา กามคณุ 5 พระพุทธเจาตรัสวาเปนบวงของมาร  

จิตของปุถุชนทั้งหลายเมื่อเที่ยวไปประสบอารมณทั้ง 5 นั้น หรือเพียงอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหเกดิความยนิดี
พอใจกด็ีหรือเกิดความเสียใจเปนทุกขก็ด ีเรียกวาเขาไปตดิบวงของมารแลว คําวา "ตดิ" ในทีน่ี้ หมายความวา 
สลัดไมออก ปลอยวางไมได บวงของมารผูกหลวม ๆ แตแกไมได ถาดิน้ก็ยิ่งแตจะรัดแนนเขา  

จิตที่สํารวมไดแลวจะพนจากบวงของมารไดอยางไร ปุถุชนเบื้องตนเมื่อเห็นโทษภัย ในการเขาไปตดิบวงของ
มารแลว จึงตองพึงสํารวมในอายตนะทั้งหลาย มีตา หู เปนตน พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัสวา ใครสํารวม
จิตไดแลว จักพนจากเครื่องผูกของมารดังนี้  

ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนโคจรที่เที่ยวแสวงหาอารมณของจิต เมื่อเราปดคือ สํารวมมีสติ ระวังอยาใหจิตหลง
ไปในอารมณทั้ง 6 นั้นไดแลว เปนอันวามารผูกมัดเราดวยบวงไมได (ธรรมเทศนา เร่ืองสังวรอินทรีย)  



35. ผูฝกหัดปฏิบัติรูเขาใจเรื่องเหลานี้ตามเปนจริงวา วิสัยของอายตนะทั้งหกนัน้ มีชอบกับไมชอบเทานั้น แลว
ปลอยวางเสีย ไมไปยึดเอามาเปนอารมณ จิตก็จะกลายมาเปนใจ เฉยอยูกลาง ๆ นั่นแหละจึงเปนธรรมเห็นธรรม 
ไมเปนโลก อยูเหนือโลกพนจากโลก (ธรรมเทศนาเรื่อง จิตเหนือโลก)  

36. การทําจิตไมใหหมุนไปตามอายตนะหก คือปรุงแตงสงสายไปตามอารมณตาง ๆ นั้น เปนการหกักงกําแหง
ลอของวัฏจักร นักปฏิบัติผูฝกหัดไดอยางทีอ่ธิบายมานี ้ถึงหักกงกํา แหงวัฏจักรไมไดอยางเด็ดขาด ไดเพยีงชั่วครู
ช่ัวคราว ก็นับวาดีอักโขแลว ดีกวาไมรูวิธีหักเสียเลย (ธรรมเทศนาเรื่อง จิตเหนือโลก)  

37. ผูฝกจิต ถาทําจิตใหมีอารมณหลายอยาง ก็จะสงบไมได และไมเห็นสภาพของจิต ตามเปนจริง ถาทําใหจิตดิ่ง
แนวแนอยูในอารมณอันเดยีวแลว จิตก็มกีาํลังเบงรัศมี แหงความสวางออกมาเต็มที่ มองสภาพของจิตตามเปน
จริงได วาอะไรเปนจิต อะไรเปนกิเลส อะไรเปนของควรละ (ธรรมเทศนาเรื่อง สมบัติอันลํ้าคา)  

38. ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา ฉะนั้นผูถือวาเราถึงธรรมได ธรรมชั้นนั้นชั้นนี ้ผูนั้นยังมีความอยากอยู จะไดช่ือ
วาเปนผูถึงธรรมไดอยางไร (ของดีมีในศาสนาพุทธ)  

39. คนเราเกิดมาเหมือนกับไปยืมของคนอืน่เขามาเกิด ตายแลวก็สงกลับคืน มาเกิดอกี ก็ยืมมาใหม ดังนี้อยูไมรู
จบรูส้ินสักที ขออยาลืมผูไปยืมของเขามาเกิดยังมีอยู จึงตองยืมของเราร่ําไปไมมีที่ส้ินสุด (ของดีมีในศาสนา
พุทธ)  

40. ความสละเด็ดเดีย่ว ปลอยวางสิ่งสารพัดทั้งปวงหมด เหลือแตใจ อันนั้นเปนของดนีัก ความสละความตายเลย
ไมตายซํ้า เลยมีอายุยืนนาน ถึงเจ็บไขไดปวยอะไรตาง ๆ ก็ทอดทิ้งหมด เลยกลับเปนของดีซํ้า ที่เปนหวงทั้งนั้น
อยูในเรื่องความเจ็บความปวย อันนั้นปวยกไ็มหาย สมาธิก็ไมเปน นั่นแหละเปนเหตุทีไ่มเปนสมาธิ เราจะทํา
อะไรตองทําใหจริง ๆ ซี (อนุสสติ ๑๐)  

41. จิตของคนเราเปนของใสสะอาดมาแตเดิม เหตนุั้นขัดเกลากิเลสออกหมด มันจึงเหน็ความใสสะอาด จึงเรียก 
ปภสฺสรมิท จิตฺต (ธรรมเทศนาเรื่องวิธีหาจติ)  

 

42. วิปสสนาจริงแลวไมตองคิดตองนึกไมตองปรุงแตง มันเปนเอง มันเกิดของมนัตางหาก เมื่อมันเกิดแลว
จะตองชัดแจงประจักษในพระไตรลักษณฐานดวยตวัของตนเองตางหาก  



43. เมื่อปญญาวิปสสนาเกิดขึน้ ในขณะจิตเดียวนั้นสิ้นสงสัยในธรรมทั้งหลาย เห็นสรรพสัตวในโลกเปนสภาพ
อันเดียวกนัหมดเลย ไมมีต่ํา ไมมีสูง ไมมีนอย ไมมีใหญ ไมมีหญิง ไมมีชาย มีแตธาตุ ๔ เกดิขึ้นแลวดับไป
เทานั้น (ธรรมเทศนาเรื่อง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)  

44. ปญญาวิปสสนา คือเห็นสิ่งทั้งปวงหมด เปน อนจิจัง ทุกขัง อนัตตา ส่ิงเหลานั้น เปนของไรสาระ เปนโทษ
เปนทุกข เปนภัยอันตรายแกจิตใจ จึงปลอยวาง ทอดธุระในสิ่งทั้งหลายเหลานั้น อันนีเ้ปนปญญาอันวิเศษสูงสุด 
เพราะคนจะพนจากโลกได ก็เพราะเห็นทีสุ่ดของโลก คือไดแกเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ธรรมเทศนาเรื่อง 
หลักการปฏิบัติธรรม)  

45. ขอใหมีศรัทธา ทําทานไปเรื่อย ทั้งทานภายนอก ทานภายใน รักษาศลี คือรักษากาย วาจา และใจ ใหมันเปน
ปกติ หรือรักษาจิตนั่นเอง คอยมีสติปกครองจิตใจ ส่ิงใดไมควรคิดก็ไมคิด ส่ิงใดไมควรพูดกไ็มพูด ส่ิงใดไมควร
ทําก็ไมทํา เพราะเรามีสติรูอยูวาเราเปนผูมีศลี (ธรรมเทศนาเรื่อง สติควบคุมจิต)  

 
หลวงปูเทสกกบัหลวงปูเปลื้อง ปญญวันโต 

วัดบางแกวผดงุธรรม จ.พัทลุง 

46. ผูมีศรัทธา มีความเพยีรดวย และมีความอดทน กลาหาญ ประกอบดวยปญญา ประกอบดวยความเพียร รักษา
ความดีนัน้ ๆ ไวติดตอกันอยาใหขาด นั่นแลจึงสามารถ ขจัดกิเลสสานสัยใหหมดสิ้นไปได (อัตตโนประวัตฯิ)  

47. ทานผูที่หายจากโรคอันเกิดจากใจไดแกผูส้ินกิเลสแลว ถึงแมโรคในกายของทาน จะยังปรากฎอยู ก็เปนแต
อาการความรูสึก หาไดทําใจของทานใหกาํเริบไม เพราะโรคใจของทานไมมีแลว สมุฏฐานคืออุปาทานของทาน
ไดถอนหมดแลว ฉะนั้นทานจึงมีความสุขและไดลาภอยางยิ่งในความไมมีโรค (ธรรมเทศนาเรื่อง โรค)  

48. ทําทานมีมากมีนอยก็ตองทําดวยตนเอง รักษาศีลก็โดยเฉพาะสวนตัวแท ๆ ใครรักษาศีลใหไมได ทําสมาธิยิ่ง
ลึกซึ้งหนักแนนเขาไปกวานัน้อีก แตละคนก็ตองรักษาจติใจของตน ๆ ใหมีความสงบหยุดวุนวายแสสาย ถาเรา
ไมรูจักวิธีทําสมาธิแลว ก็ทําสมาธิไมเปน จิตใจก็เดือดรอนดิ้นรนเปนทุกข เหตุนัน้จงึวา การทําทาน รักษาศีล ทํา
สมาธินี่เปนกิจเฉพาะสวนตัว ทุก ๆ คนจะตองทําใหเกดิมขีึ้นในตน (ธรรมเทศนาเรื่อง หลักศาสนา)  

49. ความเปนเศรษฐีมีจนคนอนาถา ก็มิไดเปนอุปสรรคแกการจับจายอริยทรัพย ของผูมีศรัทธาปญญา ฉะนั้น
อริยทรัพยจึงเปนของมีคุณคาเหนือกวาทรพัยทั้งปวง (อัตตโนประวัตฯิ)  



50. บุญกุศลที่สรางสมถึงที่แลวมันจะหมดเรื่อง ไมมีอะไรอีก และไมเอาไปดวย บาปก็ไมเอา บุญก็ไมเอา ผูที่ยัง
เอาอยูจึงไดบญุไดบาป เปนภพเปนชาติขึ้น ผูทอดธุระแลว ไมมีบุญและบาปแลว จงึไดเรียกวา โลกุตระ เหนือ
โลก (ธรรมเทศนาเรื่องจิตทีค่วรขม-ควรขมขี่-ควรละ) 

ปจฉิมบท  
      หลวงปูเทสก เทสรํสี นับเปนลูกศิษย 
ที่สําคัญยิ่งของทานพระอาจารยมั่น ภูริทต
โต องคหนึ่ง ทานไดอุตสาหะปฏิบัติ
บําเพ็ญธรรมดวยชีวิตเปนเดมิพัน หลวงปู
ฯ ไดบําเพ็ญกรณียกจิ เพื่อประโยชนสุข
แหงมหาชน และความเจริญมั่นคงแหง
พระศาสนา โดยไมยอทอตออุปสรรคตาง 
ๆ และดวยจิตใจที่แนวแนมัน่คง ผูที่เคย
ไดกราบนมัสการทาน มักพดูในทํานอง
เดียวกันวา ไดรับความอิ่มใจและเปนบุญ
ของเขาที่ไดมโีอกาสกราบนมัสการทาน 
ทั้งนี้คงเปนเนือ่งจากบารมีธรรมที่หลวงปู
ไดบําเพ็ญเพยีรปฏิบัติมาและเมตตาจิต ที่
หลวงปูแผมายงับุคคลเหลานั้นนั่นเอง 

 

      หลวงปูมักใหโอวาท และเทศนาธรรมแกญาติโยมอยูเสมอมา หนังสือธรรมะที่หลวงปูเขียนขึน้ หรือหนังสือ 
ที่รวบรวมธรรมเทศนาที่หลวงปูแสดงในโอกาสตาง ๆ เปนหนังสือที่ใหคติธรรม เกร็ดธรรม แนะแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับผูฝกหัดจิต และพระธรรมเทศนาสื่อตอตามคําสอน ขององคพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ผูอาน
แลวสามารถปฏิบัติตามและสามารถเขาใจ ศาสนาพุทธไดดียิ่งขึน้ ผูอานที่ปฏิบัติตามสามารถเห็นธรรมไดตาม
ภูมิของตนอยางแทจริง  

 

มรณะภาพ 
      ทานอาพาธหนักครั้งสุดทาย เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๗ และถึงแก
มรณะภาพดวยอาการอันสงบ เมื่อเวลา ๒๑ 
นาฬิกาเศษ ของวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
ณ วดัถํ้าขาม อ.พรรณนิคม จ.สกลนคร สีริ
อายุได ๙๒ ป ๗ เดือน ๒๑ วัน 

 


