
หลวงปูมหาบุญมี สิริธโร  
โ ดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:13 น. 
วัดปาวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
        
       ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       หลวงปูพระมหาบุญมี สิริธโร เดิมชื่อบุญมี สมภาค 
เกิดเมื่อวันศุกรที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ตรงกับวันขึ้น 
11 ค่ํา เดือน 11 ป 11 คือปจอ เปนบุตรโทนของนางห
สมภาค และ นายทํามา สมภาค ที่บานขี้เหล็ก ตําบลรังแรง 
อําเภออุทุมพรพินัง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อครั้งเปนเด็กจะมี
นิสัยรักความสงบและมีความใฝใจในพุทธศาสนาอยางมาก 
จนมีเรื่องเลาวาครั้งหนึ่งในขณะที่ทานเลี้ยงควายอยูกลางทุงนารวมกับเด็กๆ ในหมูบาน
เดียวกัน ทานไดพบภาพพระพุทธรูปในแผนกระดาษแผนหนึ่งเขา ก็เกิดความสนใจมาก
เปนพิเศษจึงไดเก็บกระดาษแผนนั้นซอนเอาไว พอมีเวลาวางทานก็จะเอามานั่งดูจน
เกิดปติ จึงเอาดินเหนียวมาปนเปนพระพุทธรูป โดยมีเด็กเลี้ยงควายพากันนั่งดู และกปน
บอยๆ มีความสวยงามดวย เมื่อมีมากขึ้นหลวงปูจึงไดแจกและแบงปนใหเพื่อนๆ เอาไป 
ตอนนั้นหลวงปูบอกวามีอายุประมาณ 8-9 ปเห็นจะได พออายุไดประมาณ 10-12 ป 
ทานก็ไดเริ่มเรียนหนังสือกับหลวงนา ซึ่งบวชพระอยูที่วัดใกลๆ  บาน ทานชวยโยม
มารดาทํานาและชวยงานบานตางๆ ไมวาจะเปนงานของเด็กผูหญิงก็ตาม ทานทําทุก
อยาง นับวาเปนผูที่มีความสามารถกวาเด็กทั่วๆ ไป และที่สําคัญก็คือ มีนิสัยชอบ
ชวยเหลือเพ่ือนบานไมวาเขาจะทําอะไรไมวาจะเปนงานหนักงานเบา ถาพอจะชวยเหลือ
ไดทานจะรีบชวยทันที โดยไมตองใหคนอื่นขอรองและชอบถามคําถามที่เกี่ยวกับ
ธรรมะอยูเสมอ เชน เห็นคนตายก็จะถามวา คนไมตายไมไดหรือคนปวยไมปวยไมได
หรือ อยางนั้นเปนตน 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        

นุก 



       หลังจากที่หลวงปู พระมหาบุญมี สิริธโร เรียนจบชั้นประถมปที่ 2 แลว ก็ไมได
เรียนตอตองออกมาชวยโยมมารดาทํานาและงานบาน เลี้ยงควาย จนอายุได 17 ป จึง
ไดมาบวชเปนสามเณรอยูกับหลวงนา คือพระอาจารยสิงห ผูเปนนองชายของมารดา 
โดยบวชในฝายมหานิกาย หรือที่เรียกวา "วัดบาน" บวชได 1 พรรษา พอจวนจะ
เขาพรรษาที่ 2 ซึ่งเหลือเวลาเพียง 1 เดือน โยมมารดาก็ขอรองใหสึกออกมาชวยทํางาน
บาน เพราะสุขภาพไมดี ทานจึงตองสึกออกมาชวยโยมมารดาทํางานและไดสมัคร
ทํางานเปนคนขายหินทําทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - นครราชสมีา - สุรินทร 
        
       เมื่อหลวงปู อายุยาง 18-20 ป โยมมารดาจะขอผูหญิงใหตั้งหลายครั้ง แตทานก็
ปฏิเสธทุกครั้งไมยอมมีครอบครัว เพราะดูคนทั้งหลายแลวมีความทุกข วิตกกังวล แทบ
ทั้งสิ้น ยากที่จะทําจิตของตนใหผองแผวได ทานระลึกอยูวา บวชจึงจะมีสุขหนอ การมี
ชีวิตอยูอยางฆราวาสนี้มีแตทุกข วิตก กังวล ไมสิน้สุดมีแตความรุมรอน เหมือนฝุน
ละอองมาจากทิศตางๆ มีเต็มอากาศไมรูวาจะหนีไปทิศใดไดมีแตจะคลุกเคลาละอองพิษ
ลงสูใจ ใจก็มีแตความเศราหมอง เพราะทานเห็นโทษของกามคุณ ถาผูใดกาํลังเสพ
กามารมณอยูเสมือนบริโภคเหล็กเผาไฟแดงๆ อยู จิตอขงทานจึงรําลึกนอมไปถึงการ
อุปสมบท ทานจึงเอาความดํารใินใจนี้เลาสูมารดาฟง วาทานอยากบวช โยมมารดาของ
ทานจึงไดอนุโมทนาและอนุญาตใหออกบรรพชาอุปสมบทได จนถึงอายุ 21 ป จึงขอ
อนุญาตโยมมารดาชวบเปนพระฝายมหานิกาย โดยมีพระอาจารยสิงห เปนภาระรับไป
ดําเนินการใหทุกอยางดวยจิตใจที่ใฝในเรื่องของการศึกษาในธรรม ทานจึงมีความ
ปรารถนาที่จะเรียนดานปริยัติธรรม แตเนื่องจากการศึกษาธรรมะ ในสมัยนั้นวัดที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุด คือวัดเลียบ ซึ่งเปนวัดที่หลวงปูเสาร กนุตสีโล เคยพํานักมากอนแต
เนื่องจากทานเปนพระภิกษุฝายมหานิกาย จึงคอนขางจะยุงยาก เพราะวัดเลียบเปนวัด
ธรรมยุต ดวยเหตุนี้พระอาจารยสิงห (ไมใชพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม วัดปาสาลวัน) 
ซึ่งเปนหลวงนาของทาน ไดรับภาระนําไปฝาก ทานเจาคุณพระศาสนดิลก เจาอาวาสวัด
เลียบ ทานเจาคุณฯ บอกวาจะตองญัตติเปนพระฝายธรรมยุต พอไดฟงดังนั้นหลวงปูก็ดี
ใจเปนอันมาก ในการบวชใหมครั้งนี้ มีพระศาสนดิลกเปนอุปชฌาย พระมหาสวาง เปน
พระกรรมวาจาจารยไดรับฉายาวา "สิริธโร" อุปสมบทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2474 เวลา 10.00 น. ณ วัดเลียบ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี



หลังจากที่ไดบวชเปนพระภิกษุแลว ทานก็ไดตั้งใจเลาเรียนขอวัตรปฏิบัติ จนเปนที่เลา
ลือวาทานเกงมาก เพียงเวลาไมนานทานก็สอบนักธรรมตรี โท เอก ได และในป พ.ศ. 
2478 ก็ไดยายไปอยูที่วัดบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปนวัดที่หลวงปูมั่น 
ภูริทตฺโต พํานักอยูสมัยปฏิบัติธรรมเริม่แรก จากนั้น ในป พ.ศ. 2479 ก็ไดเดินทางเขา
ไปศึกษาหาความรูในกรุงเทพมหานคร จําพรรษาที่วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน อยูไม
นานก็สอบไดเปรียญ 3 ประโยค มีความแตกฉานเพระปริยัติมาก 
        
       หลังจากหลวงปู ไดอุปสมบท 2 พรรษา โยมมารดาก็ไดถึงแกกรรม ในระหวาง
นั้นจิตก็วิตกกังวลไปตางๆ ทานไดพิจารณาเห็น "อนิจจัง" ตอมาทานอยากจะออกธุดงค
ปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงเดินทางกลับมายังภาคอีสาน 
แลวก็ตั้งหนาปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง 
        
       พ.ศ. 2490-2494 จําพรรษาอยูที่วัดบานหวยทราย อําเภอคําชะอี จังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งเปนวัดที่หลวงปูเสาร, หลวงปูมั่น, หลวงปูขาว, หลวงปูมหาบัวฯ ฯลฯ 
เคยจําพรรษา พํานักปฏิบัติธรรมมากอน 
       พ.ศ. 2495-2500 จําพรรษาอยูที่วัดบานมวง อ.บานผือ จ.อุดรธานี 
       พ.ศ. 2501-2503 จําพรรษาอยูที่วัดปาหนองบัว อ.พังโคน จ.สกลนคร 
       พ.ศ. 2504-2505 จําพรรษาอยูที่วัดปาบานเหลา อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 
       พ.ศ. 2506-2508 จําพรรษาอยูที่วัดบานทาสําราญ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 
       พ.ศ. 2509-2519 จําพรรษาอยูที่วัดในเขตจังหวัดเลยหลายวัด เชน ถ้ําเตา, 
บานหมากแขง ฯลฯ 
       พ.ศ. 2520-2530 จําพรรษาอยูที่วัดปาภูทอง อ.บานผือ จ.อุดรธานี 
       พ.ศ. 2531-2532 จําพรรษาอยูที่วัดปาศรีโพธิ์ทอง อ.พนนไพร จ.รอยเอ็ด 
       พ.ศ. 2533- จําพรรษาอยูที่วัดหนองเกาะ อ.สตึก จ.บุรีรัมย 
       พ.ศ. 2534-2535 จําพรรษาอยูที่วัดปาวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
        
       ธรรมโอวาท  
        
       หลวงปูบุญมี สิริธโร เปนพระสุปฏิปนโนที่เผยแพรธรรมดวยการปฏิบัติ อบรม



สั่งสอนศานุศิษยทั้งบรรพชิตและฆราวาสดวยการทําจริง ทําตาม ปฏิบัติตาม มากกวา
การอบรมบรรยายเทศนหรือแสดงธรรม แตในวาระวันสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือ
การไดรับอาราธนา หลวงปูจะเมตตาแสดงธรรมเทศนาโปรดซึ่งมักใชภาษาอีสาน และ
มีผญาภิษิตของภูมิปญญาทองถิ่นมาเปรียบเทียบใหญาติโยมไดแปลความตีความ
วิเคราะหพินิจพิจารณานัยแหงความหมายธรรมะ ซึ่งใกลตัวและใกลวิถชีีวิตชองการ
ดํารงอยูเปนเนื้อแนวเดียวกันกับวัฒนธรรมการผลติของชุมชน ดังที่จะไดยกมาเปน
ตัวอยางพอสังเขปดังนี้ หลวงปูบุญมี ไดเทศนาอบรมในวันเขาพรรษาครั้งหนึ่งวา 
        
       การปฏิบัติเหมือนการทํานา มีคราดมีไถ มีการเก็บหญา กวาสิไดหวานขาว หวาน
แลวกวาสิงอก มันกะขึ้นของมันเอง บไดบังคับนี่ฉันใด หัวใจของคนก็คือกัน สงบราบ
คาบแลวมันกะสิเกิดเอง เกิดแลวจังคอยพิจารณามัน พิจารณาใหมันแตก คันบแตกกะให
คาโตเองไปศึกษาเอาเองบได มันเกิดของมันเอง เมื่อมันเกิดเองเฮาตองแกเอง ใหตัวเอง
แกเอง ถาแกถือแลว มันกะบอมีที่ไป กะเปนสุขคือความบเปนหยังเปนทุกขคือบเกิดทุก
สิ่งทุกอยางกะไปอยูความสุขเปนอารมณของวิปสสนาคิดกะบแลว วิปสสนา เปนการขุด
ฮาก สมถะเปนการชําระ ผูหลงหรือฮูกะอยูโตเดียวกัน ฮูเรื่องการ ปฏิบัติบแมนฮูยอน
การศึกษา จ่ังใหมีสติ ฮูกะใหฮูถึงใจฮูถึงตนถึงตัวการอบรมสติคันบศึกษามันกะบแลว 
ตองอบรมเจาของใหมันเปนไปเอาเอง มันจั่งแลว ถาเจาของแกบไดผูอ่ืนกะแกบตกคือ
กัน โอเฮาแกโตเฮามันจั่งแกได แกใหมันถึงที่สุดมันกะสิแลวนั้นแหละ มันเปนปจจัยตัง
ทั้งหมด สันทิฏฐิโก เห็นดวยตัวเอง ปจจัตตังเวทิตัพโพวิญูหิ วิปสสนาสันทิฏฐิโก 
นอกจากความฮู ความเห็นเปนบได ทุกขเกิดความอยาก อยากกะอยากดี อยูทางโลกมี
แตควาทุกขกับความอยากสองอยางนี่มันไดรับกัน ศาสนากะอาศัยมรรค อาศัยทางโลก 
เขาพรรษาอยูในไตรมาส 3 เดือน นับตั้งแตมื้อนี้เปนตนไปงกลางเดือนสิบเอ็ดบจําเปนบ
ใหนอนบอนอื่น บใหไปแจงนอกวัด สังเกตเบิ่งวัดมีฮ้ัวลอมเปนเขต ถามีความจําเปนมี
พอมีแมเจ็บปวย อนุญาตใหไปดูแลรักษาไดการอื่นไปบไดไปกะไปดวยสัตตาหะ ได 6 
มื้อ มื้อที่ 7 ใหมาถึงวัด มื้อนี้คือมื้อสําคัญอีกอยางหนึ่ง เปนมื้อที่พระพุทธเจาแสดงพระ
ธรรมพระเทศนาธรรมจักรอนัตตาเทศนโปรดปญจวัคคียกอนแสดงพระธรรมจักรกับ
อริยสัจ 4 ใหมีการอธิฐานตาม ความสามารถของเจาของในธุดงควัตร 13 ขอ เอาขอใด
ขอหนึ่ง คันสิเอาทั้งเหมิด คือ สิบได เฮ็ดหยังใหเฮ็ดอีหลี อยาเฮ็ดเลนๆ คันเฮ็ดเลนบเปน



หยัง บมีสติสตังมันกะบยากไดอีหยังเลยพากันรักษาวินัย ธุดงคเปนวินัย ธรรมะรักษาใจ
บําเพ็ญภาวนา ใหธรรมเกิดขึ้นผูใดสิอธิษฐานหยังกะใหอธิษฐานเอา บิณฑบาตฉันเปน
วัตร ฉันเถื่อนเดียว ฉันบอนั่งเดียวหอแนวกินใสบาตร อยาเอาแตถุงพลาสติกใสบาตร 
ใหใชใบตอบหอ แมออกกะตองอธิษฐานใสบาตร หรือรักษาใจของตนใหมีสติสตังอันนี้
รักษาไวปฏิบัติไวเผื่อหยัง เมื่อนั่งภาวนา ใหเปนผูมีสติ อยาใหมันขาด ธรรมะจังสิเจริญ
ขึ้น ชาดวาเฮ็ดซื่อๆ บมีสติธรรมะมันบเกิดเกิดขึ้นมันเกิดแนวบดีแนวดีมันบได มันบเกิด
ให ถาสิดีไดนอกจากความมีสติ ฯลฯ 
        
       หลวงปูสอนใหศึกษาจากเบื้องต่ําสุดเริ่มจาก เชน 
        
       ศีล คอือะไร ทุกศาสนาก็มีศีล มีสอนอะไรเราศึกษาหมดเมื่อยังประพฤติตามที่
พระองคสอนหมดหรือยังจุดประสงค ที่ศึกษาเรื่องศีล สรุปศลีคืออะไร 
        
       สมาธิก็สอนทุกๆ ศาสนาผิดแตกตางบางอยูที่วิธีการ จุดประสงคคือการที่ตองการ
ใหจิตใจเปนปกติในเมื่อมีผัสสะ อะไรเกิดขึ้น เมื่อศีลเปนปกติ สมาธิก็จะไมถูกรบกวน
แตจิตเปนสิ่งที่ชอบโลดแลนโดดไปมาตามอายตนะกระทบผัสสะ เกิดเปนรูปเปนนาม ก็
เกิดชอบไมชอบรูปนั้นขึ้นมา แตสุดทายก็ตองเขาใจวามันทุกข ทั้งสองอยางนั่นแหละ 
ทั้งกุศลและอกุศล 
        
       สติ จึงจําเปนตองมีสติ พัฒนาใหมีกําลังเพียงพอที่จะไปทําหนาที่ควบคุมจิต จิต
เปนสิ่งที่จะตองถูกควบคุมดวยสติ ถาใชสติยึดมั่นถือมั่นดื่มด่ําลงสูขณิกสมาธิ-อุปจาร
สมาธิและเขาสูแดนของปฐมฌานคือ จิตเขาสูความสงบยิ่งในนามอัปนาสมาธิ พัก
ชั่วขณะหนึ่งถอนความรูสึกมาอยูที่อุปจารสมาธิ เพื่อสรางสัมปชัญญะ ความรูสึกตัวใหมี
ควบคูกับสติใหเปนอันเดียวกัน สัมปชัญญะ คือความรูสึกตัวเกาะกุมอยูกับสติ ที่กําลัง
ควบคุมจิตอยูจะตองเลือกดูพระกรรมฐาน 40 หองจอมดวอลขยแยาฝขงาสถูกจริตแต
ละหอง ถาทําถูกจริตถาทําปุบ ก็สวาง-สงบ-กาวหนาแสดงวาถูกจริตกับกองธรรมฐาน
นั้นๆ ยังมีสิ่งที่จะตองศึกษาอีกมาก เชน ไมใชไปอานเอาฟงเอา ตองเกิดจากการปฏิบัติ
เอาและนี่คือหัวเลี้ยวหัวตอที่จะเปน วิปสสนากรรมฐาน จุดเริ่มตนของ ปฐมฌาน โดย
ตองศึกษาเรื่อง 



        
       1. ศีล สมาธ ิปญญา 
       2. ศึกษาเรื่อง สติปฎฐาน 4 ใหเขาฝกจนมีสมรรถภาพ มีพลังของสติโดยรูดวย
อารมณของเจตสิก วามีกําลังเพิ่มขึ้นๆ เปนสติที่จะอํานวยความสะดวก ในการจะเขา
ปฐมฌาน 
       3. ตองศึกษาพุทธประวัติ และคําสั่งสอนใหรูซึ้งถึงความยากลําบาก กวาจะได
เปนสมณโคดมพระพุทธเจา 
       4. ตองศึกษา มรรค 8 
        
       ทั้งหมดเปนธรรมทีเ่ปนทางที่จะตองเดินเขาไปสูผลเทานั้น ผลก็จะตองไดจากการ
ปฏิบัติที่จะตองเอาชีวิตเขาแลกเอา ทานวาอยาไปเสียดายมันเลยชีวิตนั้น เดี๋ยวก็ตายทิ้งไป
เปลาๆ วางความตายเสีย อยาไปเสียดายความมีอยูเลย มันหลอกใหเราทุกขทั้งนั้น เกิด
ซ้ําๆ ซากๆ ไมหยุดหยอนใหผอนคลายเลย นี่เปนทาง (ชี้ไปที่หัวใจ) ทั้งหมดนี้เปนการ
ยนยอคําสอนใหสั้นที่สุด เพื่อใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดตายตัว 
        
       สําหรับผญาปริศนาธรรมและภาษิตคําสอนที่หลวงปูอบรมสั่งสอนสานุศิษย ซึ่ง
เปนเอกลักษณและจริตลีลาในการอบรมธรรมของหลวงปูเปนตนวา 
        
       หลวงมั่นใหญที่สดุ 
        
       ทุกสิ่งทุกอยางอาศัยสติทั้งหมด 
        
       อีลุมปุมเปา สามเปาเกาขอด สุดยอดพระคาถา บารมีงุมไว แกบได เมื่อบานอาน
สาร 
        
       กกอีตูเตี้ยตนต่ําใบดก ฮากบทันฝงแนน ซางมาจีจูมดอก ฮากบทันหยั่งพื้น ซาง
มาปนปงใบ 
        
       อัศจรรยใจกุงพุงบมีซางมาเลี้ยงลูกใหญ ไสบมีอยูทองซางมาไดใหญมา 
        



       แกบขัดสามปเปนหินแฮ พ่ีนองบอแหวสามปไปเปนอื่น 
        
       ชีวิตนอยหนักหนา พึงฮูวาลมหายใจ ชีวิตยังเปนไป ลมหายใจชีพจร 
        
       แมน้ําทอฮอยวัว บมีผูใด เฮ็ดขัวขามได เวนไวแตผูฮูเหตุผล 
        
       ผักหมเหี่ยนริมทางอยางสิฟาวเหยียบย่ํา บัดมันทอดยอดขึ้นยังสิไดกายเดิน 
        
       กินมําๆ บคลําเบิ่งทอง 
        
       สี่คนหาม สามคนแห คนหนึ่งนั่งแคร สองคนพาไป 
        
       ดีหรือชั่วเปนของประจําตัว 
        
       เปนใหญแลว เปนนอยบอเปน 
        
       สุกณา เปนเสียงฮอง ปฐพี เปนหมองเลน แมนทีเปนหมองอยู 
        
       ขวาแข็งแรงกวา ขวาแข็งแรงที่สุด ปทักขิณา ปทักขิ 
        
       มีตาใหดู มีหูใหฟง 
        
       ฟานกินหมากขามปอม ซางมาคาคอมั่ง มั่งบขี่สามมื้อกระตายตาย กระตายตาย
แลวเห็นอมผัดเนานํา 
        
       เกิดมาหยังเกิดมาเพื่อสรางบุญญาบารมีหนีใหพนทุกข 
        
       การปฏิบัติใหมันฮู จ่ังแบงเวลา ใหมันมี เชา-สาย-บาย-เย็น ใหมันมีกนิ มีนอน มี
เฮ็ด มีทํา เฮ็ดกินสวนตัวแลวกะมาเฮ็ดกินสวนรวม 
        



       ใจประสงคสรางกลางดงกะวาทง ใจขี้ครานกลางบานกะวาดง 
        
       มุดน้ําอยาสิเฮ็ดกนฟู จกฮูอยาสิเฮ็ดแขนซั่น 
        
       ปจฉิมบท  
        
       หลวงปูมหาบุญมี สิริธโร เปนพระสุปฏิปจโน บุตรของกองทัพธรรม พระอาจารย
ใหญหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น สานุศิษยคาดวาหลวงปูบุญมีไมไดพบหรือไดฟงธรรม
ภายนอกจากพระอาจารยใหญหลวงปูมั่น ภูริทตฺโตโดยตรง แตการเขาสูรมกาสาวพัสตร
ของหลวงปูบุญมี อยูสํานักเดียวกับหลวงปูเสารคือวัดเลียบ และไปพํานักอยูวัดบูรพา
สํานักเกาแกดั้งเดิมของหลวงปูมั่น ภูรทิัตเถระ นั่นเองดวยบริบทและสภาวะธรรมของ
ของสํานักวัดเลียบ วัดบรูพาราม และทราบประวัติของพระอาจารยใหญบูรพาจารยทั้ง
สองขณะที่ศึกษาปริยัติอยูวัดนี้ ซึ่งเปนแบบอยางของการแสวงหาโมกธรรม เกิดแรง
บันดาลใจและมองเห็นลูทางธรรมที่เหนือกวาการศึกษาปริยัติ จึงเปนสิ่งที่หลวงปูฝงใจ
ตลอดเวลา เมื่อไปศึกษาปริยัติธรรมที่เมืองกรุงที่วัดปทุมวนารามก็ไดรับทราบเรื่องราวที่
บูรพาจารยและพระปามาพํานักที่นี่หลวงปูจึงทิ้งปาคอนกรีตออกปฏิบัติธรรมอยางอุ
กกฤษ ตามรอยพระพุทธองคและบูรพาจารยทั้งสอง โดยมีสหธรรมมิกที่เคยปรนนิบัติ
และรับใชบรูพาจารยที่ธุดงครวมกันถายทอดคําสั่งสอนมรรควิธีของหลวงปูมั่น ภูริทตฺ
โตหลวงปูจึงถือวาบูรพาจารยทั้งสองเปนพระอาจารย และมีความสนิทคุนเคยกับกลุม
กองทัพธรรมสายนี้ที่สุด ดังจะเห็นไดวาหลวงปูเปนที่เคารพนับถือของพระสุปฏิปนโน
ทั้งรุนศิษยานุศิษยหลวงปูมั่น และรุนหลานศิษยานุศิษยเปนอันมาก นับตั้งแตหลวงปู
มหาบัว ญานสมฺปนฺโม หลวงพอพุทธ ฐานิโย หลวงปูศรี มหาวีโร หลวงพอเมือง หลวง
พออุน วัดปาแกว พระอาจารยอินทรถวาย ฯลฯ ดังจะเห็นไดจากงานพระราชทานเพลิง
ศพที่เปนวาระการชุมนุมของคณะศิษยานุศิษยสายหลวงปูมั่น มากที่สุดครั้งหนึ่งและใน
งานรําลึกบูชาพระเถราจารยฝายปฏิบัติธรรมศิษยหลวงปูมั่น ณ วัดโพธิสมพร อุดรธานี 
ประวัติและรูปของหลวงปูกไดรับการเผยแพรในงานนิทรรศการนี้ดวย 
        
       หลวงปูเริ่มอาพาธหนักในชวงเดือน พฤศจิกายน 2532 ในระหวางที่พักจํา
พรรษา อยูที่วัดปาศรีโพธิ์ทอง อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด สาเหตุเกิดจากการหกลมในขณะ



เดินเขาหองน้ําแลวเกิดอาการเขาออน หลังจากนั้นทานเกิดอาพาธเดินไมได คณะศิษยจึง
ไดพยายามชวยกันรักษาพยาบาลอาการอาพาธของทาน ทั้งดวยยาแผนโบราณและยา
แผนปจจุบันแตอาการก็ยังไมดีขึ้นในที่สุดผูใหญสัญชัย และกํานันเซ็ง จึงไดนิมนตตาน
ไปรักษายาแผนโบราณ ที่ อ.สตึก โดยพักจําพรรษาที่วัดปาเกาะแกวประเสริฐ อ.สตึก จ.
บุรีรัมย พรอมกับไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชดวย ในบางโอกาสจนอาการดีขึ้น 
        
       ภายหลังจากนั้น คณะศิษยจากจังหวัดมหาสารคามไดพากันไปอารมธนานิมนต
ทานใหมาจําพรรษาที่วัดปาวังเลิง และทานก็ไดมาพักจําพรรษาที่วัดปาวังเลิง เมื่อวันที่ 
18 มีนาคม 2533 ครั้งตอมาในป พ.ศ.2534 หลวงปูก็ไดเกิดอาพาธอีกครั้งหนึ่ง 
คณะศิษยจึงไดนําตัวทานไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร จ.ขอนแกน และตั้งแตนั้น
มาอาการอาพาธของหลวงปูก็มีแตทรงกับทรุดมาตลอด ตามลําดับดังนี้ 
        
       เขารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครนิทร ครั้งที่ 1 วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2534 
ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2534 
        
       เขารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครนิทร ครั้งที่ 2 วันพุทธที่ 25 ธันวาคม 2534 
ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535 
        
       เขารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครนิทร ครั้งที่ 3 วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2535 และ
ในเชาวันที่ 28 มีนาคม 2535 ทานก็ไดอนุญาตให นายแพทยวันชัย วัฒนศัพท เพื่อ
ทําการผาตัดใสสายยางทางหลอดลม เขา โอ อาร เวลา 16.15 ออกเกือบจะเวลา 
17.00 น. และฟนเวลาประมาณ 20.00 น. หลังจากนั้นอาการอาพาธของหลวงปู ก็
ทรุดหนักมาเรื่อยๆ จนเปนที่หนักใจของแพทยและคณะศิษยานุศิษยผูเฝารักษาพยาบาล
เปนอยางมาก จนในที่สุดหลวงปูก็ละสังขารไปดวยอาการอันสงบเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2535 เวลา 10.10 น. ตรงกับวนัจันทร แรม 3 ค่ํา เดือน 5 ปวอก สิรริวมอายุหลวง
ปูได 81 ป 6 เดือน 6 วัน 
        
       เหลือเพียงภาพลักษณแหงความเปนพระภิกษุ ที่เยือกเย็นเบิกบาน เมตตาหาที่
ประมาณมิได สันโดษ เรยีบงาย และแบบอยางแหงมรรควิธีไปสูความหลุดพน ที่



พุทธศาสนิกชนจะตองปฏิบัติตาม ขออํานาจบารมีธรรมของหลวงปูที่ไดประพฤติปฏบิัติ
มาจงแผเมตตาบารมีให พุทธบริษัทไดเกิดธรรมจักษุ พบแกนพุทธธรรม เพื่อความ
รมเย็นเปนสุขของสรรพสัตวทั้งพิภพดวยเทอญ 


