
หลวงปูบัวพา ปฺญาภาโส 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 15:51 น. 
 
ชาติกําเนิด และชีวิตปฐมวัย 
        
       ทานพระครูปญญาวิสุทธิ์ มีนามเดิมวา บัวพา แสงศรี เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2454 เปนบุตรคนโต (ในจํานวน 7 คน) ของนายหยาดและนางทองสา แสงศรี 
มีอาชีพทํานาทําไร ชาติภูมิอยูบานบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี 
(ปจจุบันนี้ขึ้นกับจังหวัดยโสธร) ตอมาบิดามารดไดอพยพไปตั้งหลักแหลงอยูบานกุดกุง 
ตําบลสงเปอย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร อุปนิสัยของเด็กชายบัวพา แสงศรี เปน
คนพูดนอย มีความออนนอมถอมตนเชื่อฟงผูใหญ เปนคนวานอนสอนงาย อยูในโอวาท
ของบิดามารดาเมื่ออายุครบเกณฑเขาเรียนหนังสือก็เขาโรงเรียนประชาบาลประจํา
หมูบานจนจบหลักสูตรของการศึกษาในสมัยนั้น 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       ครั้นนายบัวพา แสงศรี อายุได 21 ป บิดามารดาเห็นวา สมควรจะบวชไดแลวจึง
จัดเตรียมกองบวชใหลูกชาย และจัดการอุปสมบทในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2475 ณ 
สีมาน้ําวัดบานกุดกุง อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดอุบลราชธานี (ปจจุบันนี้ขึ้นกับจังหวัด
ยโสธร) โดยมีพระอาจารยมอน ยโสธโร เปนพระอุปชฌาย หลงัจากที่อุปสมบทแลว ก็
ไดจําพรรษาอยูวัดบานกุดกุง ครั้นออกพรรษาปวารณาแลวเพื่อนสหธรรมิกมาชวนไป
ปฏิบัติกรรมฐานออกธุดงคในปาเพื่อทดลองดูวา จิตใจจะยึดมั่นในทางปฏิบัติไดหรือไม 
ดวยความใฝใจในการฝกฝนอบรมจิต พระบัวพา ปฺญาภาโส จึงไปฝกปฏิบัติพระ
กรรมฐานกับเพื่อนสหธรรมิกาที่วัดปาบุงหวาย อําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานี 
พระภิกษุที่ไปดวยกันคราวนั้น เมื่อปฏิบัติกรรมฐานไปไดระยะหนึ่งก็เกิดศรัทธาปสาทะ 
จึงขอทําทัฬหิกรรมญัตตเิปนพระธรรมยุตหมดทุกรูป แตตอนนั้นพระภิกษุบัวพา ปฺญา
ภาโส ยังไมพรอมที่จะขอญัตติเปนพระธรรมยุตยงัพิจารณาวา จะควรทําหรือไม เพราะ
ยังไมไดบอกลาอุปชฌายอาจารย 
        



       พระภิกษุบัวพาเห็นวาควรลองปฏิบัติกรรมฐานไปเรื่อยๆ กอน ถาเหน็วาเหมาะวา
ควรจึงจะขอทําทัฬหิกรรมญัตติเปนพระธรรมยุตในภายหลัง ประกอบกับครูบาอาจารย
อยากใหทานเรียนปริยัติธรรมดานสนธิและมูลกัจจายนะ พอใหมีความรูความเขาใจใน
หลักธรรมเสยีกอน แลวคอยออกปฏิบัติกรรมฐานในโอกาสตอไป ดังนั้นพระภิกษุบัวพา 
จึงไปเรียนหนังสือที่วัดบานไผใหญ อําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ได 1 
พรรษา ครั้นออกพรรษาแลวจึงยังยอนกลับมาอยูกับ พระอาจารยมอน ยโสธโร ผูเปน
พระอุปชฌายของทานคือ วัดบานปอแดง และไดตั้งใจศึกษาเลาเรียนสนธิและมูลกัจจาย
นะเพิ่มเติมอีก พอวางจากการเรียนหนังสือ พระภิกษุบัวพาก็ชอบอยูในที่สงัดเชน ตาม
โคนตนไมตามปาเปนตน ซึ่งในสมัยนั้นหาไดงาย ทานมีใจใฝในการปฏิบัติกรรมฐาน
ตลอดมา ฉันมื้อเดียวเปนประจํา พออกพรรษาแลวมีเพื่อนชวนไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัด
ปาบานโนนทัน พระที่ไปดวยกันไดขอทัฬหิกรรมญัตติเปนพระธรรมยุตหมด ยังเหลือ
แตพระภิกษุบัวพา ปฺญาภาโสที่ยังไมพรอมที่จะญัตติเปนพระธรรมยุต เหมือนเชนเคย 
เนื่องจากยังไมไดบอกลาพระอุปชฌายในปนั้นทานไดปฏิบัติกรรมฐานอยูวัดปาบาน
โนนทัน กับทานพระอาจารยทอง ฝกหัดนั่งสมาธิ เดินจงกรมบําเพ็ญเพียรในอิริยาบถ
ตางๆ รูสึกวาจิตใจสงบรมเย็นขึ้นโดยลําดับตั้งแตนั้นตอมาทานก็เลยเลิกเรยีนปริยัติมุง
หนาแตดานปฏิบัติกรรมฐานเพียงอยางเดียว 
        
       ดวยเหตุที่มีจิตใจมุงมั่นในการปฏิบัติกรรมฐาน พระภิกษุบัวพา จึงออกเดินทางไป
วัดสีฐาน อําเภอมหาชนะชัยเพื่อฝกอบรมกรรมฐานใหไดผล และแสวงหาครูบาอาจารย
ที่มีความชํานาญในการสอนกรรมฐานในชวงนั้นชื่อเสียงและปฏิปทาของหลวงปูเสาร 
กนฺตสีโล และหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ทางดานการสอนกรรมฐานกําลังเลื่องลือและเปนที่
รูจักกันทั่วไป พระภิกษุบัวพาก็อยากจะพบเห็นเพื่อจะไดฝากตัวเปนลูกศิษยของหลวงปู
ทั้งสองจึงไดชักชวนเพื่อนสหธรรมิกเดินทางไปยังจังหวัดสกลนคร การเดินทางในสมัย
นั้นลําบากมากเพราะไมมีถนนไมมีรถยนต ตองเดินทางไปตามทางเกวียนผานปาดงหนา
ทึบขามภูเขาหลายลูก คณะของพระภิกษุบัวพาจึงออกเดินทางจากอําเภอมหาชนะชัย ไป
จังหวัดสกลนคร ในขณะเดียวกันก็มีคณะพระภิกษุสามเณรจะเดินทางไปอําเภอบัวขาว 
จังหวัดกาฬสินธุ และจะตอไปยังสกลนคร พระภกิษุบัวพาจึงขอเดินทางรวมไปดวย เมื่อ
ไปถึงสกลนครก็ไดเขา ไปกราบนมัสการหลวงปูเสาร กนฺตสีโลที่วัดปาสุทธาวาสขอฝาก



ตัวเปนสานุศิษยของทานเมื่อฝกปฏิบัติกรรมฐานไปไดระยะหนึ่ง จิตใจของทานรูสึก
สงบเยือกเย็นอยางที่ไมเคยเห็นมากอน ทานจึงตกลงใจวา สมควรที่จะขอทําทัฬหิกรรม
ญัตติเปนพระธรรมยุตไดแลว 
        
       ดังนั้นหลวงปูเสารจึงสั่งการใหจัดเตรียมบริขานเปนตนวา ผาจีวร ผาสังฆฏิและผา
สบง เมื่อทุกอยางพรอมแลว หลวงปูเสารจึงสั่งใหพระภิกษุ 2 รูป นําคณะของพระภิกษุ
บัวพาเดินทางไปขอทําทัฬหิกรรมญัตติเปนพระธรรมยุตที่จังหวัดนครพนมพิธีการ
อุปสมบทเปนพระธรรมยุต ครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 ณ พัทธสีมา 
วัดศรีเทพประดิษฐาราม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมพีระครูสารภาณมุนี (หลวง
ปูจันทร เขมิโย) เปนพระอุปชฌาย พระมหาพรหมา โชติโก ป.ธ.5. น.ธ. เอก เปนพระ
กรรมวาจาจารย (ตอมาเปนพระราชสุทธาจารย) ตอจากนั้นพระภิกษุบัวพาและคณะจึง
ไดเดินทางกลับไปยังสกลนครอยูปฏบิัติกรรมฐานกับหลวงปูเสาร กนฺตสีโล นับวา
พระภิกษุบัวพาไดครูบาอาจารยที่ชํานาญในพระกรรมฐานเปนผูแนะนําพร่ําสอน สม
ความมุงหวังที่ทานตั้งใจไวตั้งแตแรก ทานไดตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอยางเต็มที่ และใน
ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่อุปฏฐากรับใชหลวงปูเสารเรื่อยมา จนถึงกาลสุดทายของหลวงปู
เสาร 
        
       เมื่อออกพรรษาปาวารณาแลว หลวงปูเสารมักจะพาหมูคณะออกธุดงค เพื่อใหลูก
ศิษยลูกหาของทานรูจักอดทนและยึดมั่นในหลักไตรสิกขา พระภิกษุบัวพาก็ไดติดตาม
หลวงปูเสารไปในที่ตางๆ รูสกึวาไดประโยชนมากมาย สถานที่ที่หลวงปูเสารพาลูกศิษย
ออกไปแสวงหาวิเวกนั้นสวนมากก็จะเปนปาเขา ลําเนาไพร ซึ่งไมหางไกลจากหมูบาน
มากเกินไป พอจะไปภิกขาจารไดหลวงปูเสารพาหมูคณะเดินธุดงคไปถึงนครพนมแลว
เขาพักอาศัยอยูวัดปาอรัญญิกาวาสประมาณสองเดือนจึงลงเรือลองมาตามแมน้ําโขงมา
ขึ้นที่พระธาตุพนมไปพักที่วัดเกาะแกว ซึ่งเปนวัดที่หลวงปูเสารไดสรางไว พักอยูที่นั้น
ประมาณเดือนกวา พอดีญาติโยมทางอุบลฯ ไปนมินตหลวงปูเสารใหไปโปรด
ประชาชนทางอุบลฯ บางเมื่อหลวงปูเสารรับนิมนตแลว จึงไดคัดเลือกเอาพระภิกษุ 2 
รูป สามเณร 1 รูป และอุบาสก (คือชีปะขาว) 1 คน เดินทางไปดวย ในจํานวนนั้นมี
พระภิกษุบัวพาอยูดวย โดยที่หลวงปูเสารไดปรารภวา "คุณรูปหนึ่งละที่ตองไปกับฉัน 
เพราะเปนคนทางเดียวกัน เมื่อยามเจ็บไขไดปวยจะไดดูแลกัน" นับวาเปนนิมิตหมายอัน



สําคัญยิ่งที่หลวงปูเสารพูดปรารภความเจ็บปวยใหพระภิกษุบัวพาชวยดูแล ซึ่งก็เปนจริง
ตามนั้น เพราะตอมาพระภิกษุบัวพาก็ไดตามอุปฏฐากดูแลหลวงปูเสารอยางใกลชิด 
จนถึงวันหลวงปูเสารมรณภาพ 
        
       คณะของหลวงปูเสารไดออกเดินทางโดยรถยนตที่ญาติโยมชาวอุบลฯ นําไปรับ
พักคางคืน 1 คืน ที่อําเภออํานาจเจริญ เนื่องจากถนนหนทางในสมัยนั้นไมดี ใชเวลา
เดินทาง 2 วันจึงถึงจังหวัดอุบลราชธานี ไปพักอยูวัดบูรพา ตอมาหลวงปุเสารไดไป
สรางวัดใหมเปนปาปูตา ใกลหนองออ บานขาโคม อําเภอเขื่อนใน ซึ่งเปนบานเกิดของ
หลวงปูเสาร ทานอยูจําพรรษาที่วัดสรางใหมนี้ 3 พรรษา ตอจากนั้นก็ไดออกธุดงค
แสวงหาวิเวกไปทางอําเภอพิบูลมังสาหารพักบําเพ็ญเพียรภาวนาอยูที่ดอนธาตุบานทราย
มูลซึ่งเปนเกาะกลางแมน้ํามูล มีตนยางใหญรมรื่นสงบสงัด เหมาะแกการเจริญสมณ
ธรรมหลวงปูเสารพรอมดวยพระภิกษุบัวพาจึงไดจัดสรางวัดลงที่นั่น เปนวัดมั่งคงตราบ
เทาทุกวันนี้ มีชื่อวาวัดดอนธาตุ หลวงปูเสาร็กับพระภิกษุบัวพาไดอยูที่นั้น 3 พรรษา 
        
       หลังออกพรรษาแลวทุกป หลวงปูเสารก็จะพาพระสงฆออกธุดงคไปทางนคร
จําปาศักดิ์ ลี่ผี ปากเช ฝงประเทศลาว แลวก็ยอนกลับมาจําพรรษาที่วัดดอนธาตุอีก เมื่อ 
พ.ศ. 2482 บายวันหนึ่งขณะที่หลวงปูเสารนั่งสมาธิอยูโคนตนยางใหญ พอดีมีเหยี่ยว
ตัวหนึ่งบินโฉบลงมาเอารวงผึ้งอยูบนตนไมที่หลวงปูเสารนั่งสมาธิอยูรวมผึ้งขาดตกลง
มาใกลๆ กับที่หลวงปูนั่งอยู ตัวผ้ึงไดรุมกัดตอยหลวงปู จนตองหลบเขาไปในมุงกลดมนั
จึงพากันหนีไป นับตั้งแตนั้นเปนตนมา หลวงปูเสารก็อาพาธเรื่อยมา โดยมีพระภิกษุบัว
พาเปนผูอุปฏฐากดูแลอยางใกลชิด ตอมาหลวงปูเสารพาพระภิกษุบัวพาไปเดินธุดงคทาง
ปากเซ จําปาศักดิ์ไปประเทศลาว ในระยะนี้หลวงปูเสารอาพาธหนักจึงสั่งใหพระภิกษุ
บัวพา นําทานกลับมาที่วัดอํามาตย นครจําปาศักดิ์ ลองเรือมาตั้งแตเชาจนค่ํา นอนบน
แครในเรือประทุน หลวงปูเสารหลับตานิ่งมาตลอดเมื่อถึงนครจําปาศักดิ์แลวทานก็ลืมตา
ขึ้นพูดวา "ถึงแลวใชไหม- ? ใหนําเราไปยังพระอุโบสถเลย เราจะไปตายที่นั่น" 
        
       พระภิกษุบัวพาจึงไดนําหลวงปูเสารเขาไปในโบสถ หลวงปูเสารสั่งใหเอาผา
สังฆาฎิมาใสทานกราบพระ 3 ครั้งแลวนั่งสมาธิไมขยับเขยื้อนนานเทานานจนผิดสังเกต
พระภิกษุบัวพาซึ่งนั่งอยูขางๆ เอามือไปแตะที่จมูก ปรากฏวาหลวงปูเสารไดหมดลม



หายใจไปแลว เลยไมทราบวา ทานไดถึงแกมรณภาพไปในเวลาใดกันแน ขาวการ
มรณภาพของหลวงปูเสารไดแพรกระจายไปอยางรวดเร็วชวนครจําปาศักดิ์ขอใหตั้งศพ
ไวบําเพ็ญกุศลอยู 3 วันเพื่อบูชาหลวงปู ครั้นวันที่ 4 ชาวอุบลจึงไดไปเชิญศพของทาน
ไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดบูรพา วังหวัดอุบลราชธาน ีในปตอมาคือ พ.ศ. 2484 จึงมีพิธี
พระราชทานเพลิงศพหลวงปูเสาร 
        
       ครั้นเสด็จจากงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปูเสารแลว พระภิกษุบัวพา ปฺญา
ภาโส ซึ่งตอนนั้นมีพรรษาได 9 พรรษา ไดรับนิมนตจากญาติโยมวัดดอนธาตุ อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ีใหกลับไปจําพรรษาที่นั่น ทานจึงไดโปรดญาติโยม
ที่วัดอดนธาตุ 1 พรรษา ครั้นออกพรรษาแลว ทานก็ออกเดินธุดงคลงมาทางบานเดิม ซึ่ง
โยมบิดามารดาทํามาหากินอยูที่นั่ง คือ บานกุดกุง ตําบลสงเปอย อําเภอคําเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร ทานไปโปรดโยมมารดา และชาวบาน จนมีคนเลื่อมใสเปนจํานวนมาก 
        
       ตอมาพระภิกษุบัวพา ปฺญาภาโส ไดขึ้นไปจําพรรษาอยูวัดปาบานโคก อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนครกับพระอาจารยกงมา ชวงนั้นหลวงปูมั่นจําพรรษาอยูวัดปาบานนา
มนซึ่งไมหางไกลจากวัดสกลนครกับพระอาจรยกงมา ชวงนั้นหลวงปูมั่นจําพรรษาอยฟู
วัดปาบานามนซึ่งไมหางไกลจากวัดปาบานโคก ดังนั้นพระในพรรษา พระอาจารยกงมา
กับพระภิกษุบัวพาก็จะพากันไปฝกอบรมกรรมฐานและฟงเทศนจากหลวงปูมั่น 3 วัน
ตอ 1 ครั้งทําใหพระภิกษุบัวพาไดรับความรูความเขาใจในหลักปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 
เพลิดเพลินในหลักภาวนา เมื่ออกพรรษาแลว จึงกราบลาหลวงปูมั่นออกเดินธุดงค
แสวงหาความสงบวิเวกไปเรื่อยๆ จนถึงวัดปาบานกุดแหงแลวพักจําพรรษาอยูกับพระ
อาจารยดี ฉนฺโน 1 พรรษา หลังจากออกพรรษาแลวก็เดินธุดงคไปโรปดญาติโยมพี่นอง
ซึ่งอพยพมาจากอุบลฯ มาตั้งหลักแหลงอยูที่อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานีและจํา
พรรษาอยู 1 พรรษา โดยมี หลวงปูออน ญาณสิริ เปนหัวหนาคณะ ออกพรรษาแลวทาน
ไดกลับไปโปรดญาติโยมบานกุดกุง อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ตอนนั้นโยม
มารดาของทานไดบวชเปนชี และไดตดิตามทานไปจําพรรษาอยูที่วัดพระพุทธบาท บาน
หนองยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ทานไดอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและ
ญาติโยมใหยึดมั่นในพระรัตนตรัย และฝกอบรมในการปฏิบตัิกรรมฐาน 
        



       เมื่ออกพรรษาแลว ในป พ.ศ.- 2490 ทานไดพาแมชีที่เปนมารดาพรอมดวย
พระภิกษุสามเณรจํานวนหนึ่งออกธุดงค เดินทางจากวัดพระพุทธบาท บานหนองยาง 
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผานจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัด
อุดรธานี แลวเขาเขตจังหวัดหนองคายไปพักอยูที่วัดปาพระสถิตย อําเภอศรีเชียงใหม 
จังหวัดหนองคายนับตั้งแตนั้นเปนตนมา จนตราบเทาทุกวันนี้ เดิมทีเดียวนั้นสถานที่แหง
นี้เปนเพียงโคกหรือปาชา อันเปนที่เลี้ยงโคกระบือของชาวบานและยังเปนวัดรางอีกดวย 
หลังจากที่พระภิกษุบัวพา และคณะไดมาปกหลักอยูที่นี่ก็มีชาวบานเลื่อมใสศรัทธา 
ชวยกันพัฒนาที่อยูที่อาศัยจัด สรางเสนาสนะและพระอุโบสถ จนเปนวัดที่เจริญรุงเรือง
แลวต้ังชื่อเปน "วัดปาพระสถิตย" 
        
       นับตั้งแตป พ.ศ. 2515 เปนตนมา ทางสํานักพระราชวังไดนิมนตหลวงปูบัวพา
ไปในงานพระราชพิธีบําเพ็ญกุศลของสํานักพระราชวัง เปนประจําทุกป สวนมากหลวง
ปูบัวพาจะเดินทางเขากรุงเทพฯ พรอมกับทานเจาคุณพระสุธรรมคณาจารย (หลวงปู
เหรียญ วรลาโภ) หลวงปูบัวพาไดบําเพ็ญศาสนกิจ ฝกอบรมสานุศิษยเรื่อยมาครั้นเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2528 หลวงปูบัวพาไดรับนิมนตไปในพระราชพิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนีาถ ในพระราชวัง หลวง
ปูบัวพาไดเปนลมอาพาธกระทันหันในงานพระราชพิธีนั้น สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชนิีนาถ จึงรับสั่งใหแพทยหลวงถวายการรักษา และนําหลวงปูสง
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และไดรับหลวงปูบัวพาไวเปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห 
และเสด็จไปเยี่ยมในขณะที่หลวงปูอยูโรงพยาบาลถึง 3 ครั้ง จนกระทั่งอาการของหลวง
ปูบัวพาดีขึ้นจึงไดออกจากโรงพยาบาลในปลายเดอืน กันยายน 2528 
        
       พ.ศ. 2519 หลวงปูบัวพาไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตร
พัดยศชั้นตรทีี่พระครูปญญาวิสุทธิ์ เปนเจาคณะตําบลบานหมอ เขต 2 อําเภอศรี
เชียงใหม จังหวัดหนองคาย หลวงปูไดแนะนําสั่งสอนประชาชนใหตั้งมั่นอยูในหลัก
ศีลธรรม ถือหลักกตัญูกตเวทีเปนสําคัญ ทางดานการปกครองคณะสงฆในฐานะที่
หลวงปูเปนเจาคณะตําบล ทานไดอบรมแนะนําพร่ําสอนใหพระภิกษุสามเณรเครงครัด
ในพระธรรมวินัย เคารพกฎระเบียบของคณะสงฆ วางตนใหอยูในฐานะอันเหมาะสม 
        



       ธรรมโอวาท 
        
       หลักธรรมที่หลวงปูบัวพาเทศนาอบรมสั่งสอนมักจะเปนเรื่องการฝกฝนอบรม
จิตใจและการรูจักสภาพที่แทจริงของจิต ทานสอนวา "ธรรมชาติของปกติจิต คือพ้ืนที่
ของภวังคจิต เปนจิตที่ผองใสไพโรจน จิตที่แปรผันออกจากพื้นที่ของมันเพราะตัว
อวิชชา คือ ความไมรูเทาทันตอโลก ไมรูเทาทันตออารมณ จิตจึงไดผันแปรออกจาก 
"ความปกติ" (หมายถึงความสงบ) แลวกลายเปนบุญหรือกลายเปนบาป 
        
       บุญกด็ีบาปก็ดีทานเรียกวา "เจตสิกธรรม" ซึ่งมีอยูประจําโลก เปนกลางๆ ไมใช
เปนของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ บุญหรือบาปไมไดว่ิงเขาไปหาใครมีแตตัวบุคคล
เทานั้นที่ว่ิงเขาไปหาบุญแลบาป บุญนั้นมีผลเปนความสุข สวนบาปมีผลเปนความทุกข 
        
       อารมณ 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ จึงเปรียบเหมือนลม 
6 จําพวก ทวาร 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และหทยัวัตถุ เปรียบเหมือนฝงมหาสมุทร 
จิตใจของคนเราก็เปรียบเหมือนน้ําในมหาสมุทร เมื่อลม 6 จําพวก เกิดเปนพายุใหญใน
เวลาฝนตกทําใหน้ําในมหาสมุทรเกิดเปนคลื่นแลวระลอกใหญโตเรือ แพ หลบไมทันก็
ลมจมเสียหายขึ้นนี้ฉันใด อุปมัยดังพาลชนไมรูเทาทันโลก ไมรูเทาทันอารมณปลอยให
โลกเขามาประสมธรรมปลอยใหอารมณเขามาประสมจิต จึงเกิดราคะ โทสะ โมหะ 
        
       ถาอยากเห็นวิมุตติ ก็ใหเพิกถอนสมมุติออกใหหมดเพราะโลกบังธรรม อารมณบัง
จิตฉันใด สมมุติก็บังวิมุตติฉันนั้น คนเราควรใชสติปญญาเปนกลองสองใจจะไดรูวา
สภาพที่แทจริงของจิตเปนอยางไร" 
        
       ปจฉิมบท  
        
       หลวงปูบัวพาไดบําเพ็ญสมณธรรม ปฏิบัติศาสนกิจ อบรมสั่งสอนสานุศิษยทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถใหยึดมั่นในพระรัตนตรัย และสําเหนียกในไตรสิกขา อันเปน
แนวทางแหงอริยมรรคจนในที่สุดสรีระรางกายของหลวงปูก็เปนไปตามกฎแหงไตร
ลักษณ คือ เกิดมาแลวก็มีอันเสื่อม สิ้นไปเปนธรรมดา หลวงปูบัวพาไดมรณภาพดวย



โรคชราเมื่อวันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2535 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ซึ่งเปน
วันมหาปวารณาออกพรรษาพอดี หลวงปูไดละกายสังขารอันเปนภาระหนักและทรมาน 
ที่อาพาธมานานไปโดยอาการอันสงบเมื่อเวลา 20.45 น. สริิรวมอายุได 81 ป 11 
เดือน 11 วัน นับพรรษาได 61 พรรษา 
        
       คณะสงฆพรอมดวยศิษยานุศิษยไดจัดงานฌาปนกิจศพ โดยขอพระราชทาน 
        
       เพลิงศพหลวงปู ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2536 ณ เมรุวัดปาพระสถิตย อ.ศรี
เชียงใหม จ.หนองคาย 


