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วัดปาสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
        
       ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       ทานกําเนิดในสกุลแกนแกว บิดาชื่อคําด
มารดาชิ่อจันทร เพียแกนทาว เปนปูนับถือพุทธ
ศาสนา เกิดวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปมะแม ตรงกับ
วันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ณ บานคํา
บง ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจยีม จังหวัด
อุบลราชธานี มีพ่ีนองรวมทองเดียวกัน ๗ คน 
ทานเปนบตุรคนหัวป ทานเปนคนรางเล็ก ผิวดํา
แดง แข็งแรงวองไว สติปญญาดีมาแตกําเนิด
ฉลาดเปนผูวานอนสอนงาย ไดเรียนอักษรสม
ในสํานักของอา คือ เรียนอักษรไทยนอย 

อักษรไทย อักษรธรรม และอักษรขอมอานออกเขียนได นับวาทานเรียนได
รวดเร็ว เพราะ มีความทรงจําดีและขยันหมั่นเพียร ชอบการเลาเรียน ชีวิต
สมณะ การแสวงหาธรรมและปฏปิทา 
        
       เมื่อทานอายุได ๑๕ ป ไดบรรพชาเปนสามเณรในสํานักบานคําบง ใคร
เปนบรรพชาจารยไมปรากฏ ครั้นบวชแลวไดศึกษาหาความรูทางพระศาสนา มี
สวดมนตและสูตรตางๆ ในสํานักบรรพชาจารย จดจําไดรวดเร็ว อาจารยเมตตา
ปราณีมาก เพราะเอาใจใสในการเรียนดี ประพฤติปฏิบัติเรียบรอย เปนที่ไวเนื้อ
เชื่อใจได เมื่อทานอายุได ๑๗ บดิาขอรองใหลาสิกขาเพื่อชวยการงานทาง
บาน ทานไดลาสิกขาออกไปชวยงานบิดามารดาเต็มความสามารถ 
        
       ทานเลาวา เมื่อลาสิกขาไปแลวยังคิดที่จะบวชอีกอยูเสมอไมเคยลืมเลย 
คงเปนเพราะอุปนิสัยในทางบวชมาแตกอนหนหนึง่ อีกอยางหนึ่ง เพราะติดใจ
ในคําสั่งของยายวา “เจาตองบวชใหยาย เพราะยายก็ไดเลี้ยงเจายาก” คําสั่ง
ของยายนี้คอยสกิดใจอยูเสมอ 
        
       ครั้นอายุทานได ๒๒ ป ทานเลาวา มีความยากบวชเปนกําลงั จึงอําลา
บิดามารดาบวช ทานทั้งสองก็อนุมัติตามประสงค ทานไดศึกษา ในสํานักทาน
อาจารยเสาร กันตสีลเถระ วัดเลียบ เมืองอบุล จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับ
อุปสมบทกรรมเปนภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีทอง(วัดศรีอุบลรัตนา
ราม) อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระอริยกวี (ออน) เปนพระอุปชฌายะ 
มี พระครูสีทา ชยเสโน เปนพระกรรมวาจาย และพระครูประจักษอุบลคุณ (สุย) 
เปนพระอนสุาวนาจารย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ พระอุปชฌายะ
ขนานนามมคธ ใหวา ภูทตฺโต เสร็จอุปสมบทกรรมแลว ไดกลับมาสํานักศึกษา

วง 

 
ัย



วิปสสนาธรุะ กับ พระอาจารยเสาร กันตศีลเถระ ณ วัดเลียบตอไป 
        
       เมื่อแรกอุปสมบท ทานพํานักอยูวัดเลียบ เมืองอบุลเปนปกติ ออกไป
อาศัยอยูวัดบูรพาราม เมืองอุบลบาง เปนครั้งคราว ในระหวางนั้น ไดศึกษาขอ
ปฏิบัติเบื้องตน อันเปนสวนแหงพระวินัย คือ อาจาระ ความประพฤตมิารยาท 
อาจริยวัตร แลอุปชฌายวัตร ปฏิบัติไดเรีบยรอยดี จนเปนที่ไววางใจของพระ
อุปชฌาจารย และไดศึกษาขอปฏิบัติอบรมจิตใจ คือ เดินจงกลม นั่งสมาธิ 
สมาทานธดุงควัตร ตางๆ 
        
       ในสมัยตอมา ไดแสวงหาวิเวก บําเพ็ญสมณธรรมในที่ตางๆ ตามราวปา 
ปาชา ปาชัฎ ที่แจง หุบเขาซอกหวย ธารเขา เงื้อมเขา ทองถ้ํา เรอืนวาง ทาง
ฝงซายแมน้ําโขงบาง ฝงขวาแมน้ําโขงบาง แลวลงไปศึกษากับนักปราชญใน
กรุงเทพฯ จําพรรษาอยูที่วัดปทุมวนาราม หมั่นไปสดับธรรมเทศนา กับ เจา
พระคุณพระอุบาลี (สิรจิันทเถระ จนัทร) ๓ พรรษา แลวออกแสวงหาวิเวกในถิ่น
ภาคกลาง คือ ถ้ําสาริกา เขาใหญ นครนายก ถ้ําไผขวาง เขาพระงาม แล ถ้ํา
สิงโตห ลพบุรี จนไดรบัความรูแจมแจง ในพระธรรมวินยั สิ้นความสงสัย ใน
สัตถุศาสนา จึงกลับมาภาคอีสาน ทําการอบรมสั่งสอน สมถวิปสสน าแก
สหธรรมิก และอุบาสกอุบาสิกาตอไป มีผูเลื่อมใสพอใจปฏิบัติมากขึ้น โดย
ลําดับ มีศิษยานุศิษยแพรหลาย กระจายทั่วภาคอีสาน 
        
       ในกาลตอมา ไดลงไปพักจําพรรษาที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ อีก ๑ 
พรรษา แลวไปเชียงใหมกับ เจาพระคุณอุบาลีฯ (สิริจนัทรเถระ จันทร) จํา
พรรษาวัดเจดียหลวง ๑ พรรษา แลวออกไปพักตามที่วิเวกตางๆ ในเขต
ภาคเหนือหลายแหง เพ่ือสงเคราะหสาธุชนในที่นั้นๆ นานถึง ๑๑ ป จึงได
กลับมา จังหวัดอุบลราชธาน ีพักจําพรรษาอยูที่ วัดโนนนิเวศน เพ่ืออนุเคระาห
สาธุชนในที่นั้น ๒ พรรษา แลวมาอยูในเขตจังหวัดสกลนคร จําพรรษาที่ วัดปา
บานนามน ตําบลตองขอบ อําเภอเมืองสกลนคร (ปจจุบันคือ อําเภอโคกศรี
สุพรรณ) ๓ พรรษา จําพรรษาที่ วัดหนองผือ ตําบลนาใน อําเภอเมืองพรรณา
นิคม ๕ พรรษา เพ่ือสงเคราะหสาธุชนในถิ่นนั้น มีผูสนใจในธรรมปฏิบัติ ได
ติดตามศึกษาอบรมจิตใจมากมาย ศิษยานุศิษยของทาน ไดแพรกระจายไปทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย ยังเกียรติคุณของทาน ใหฟุงเฟองเลื่องลือไป 

       ธุดงควัตรที่ทานถือปฏิบัติ
เปนอาจิณ ๔ ประการ 
        
       ๑.ปงสุกุลิกังคธดุงค ถือนุง
หมผาบังสกุล นับต้ังแตวัน
อุปสมบทมาตราบจนกระทั่งถึงวัย
ชรา จึงไดผอนใหคหบดีจีวรบาง 
เพ่ืออนุเคราะหแกผูศรัทธานํามา
ถวาย 
       ๒.บิณฑบาติกังคธุดงค ถือ

ภิกขาจารยวัตร เที่ยวบิณฑบาตมาฉันเปนนติย แมอาพาธ ไปในละแวกบาน

   



ไมได ก็บณิฑบาตในเขตวัด บนโรงฉนั จนกระทั่งอาพาธ ลุกไมไดในปจฉิม
สมัย จึงงดบิณฑบาต 
       ๓.เอกปตติกังคธุดงค ถือฉนัในบาต ใชภาชนะใบเดียวเปนนติย 
จนกระทั่งถงึสมัยอาพาธในปจฉิมสมัย จึงงด 
       ๔.เอกาสนิกังคธดุงค ถือฉันหนเดียวเปนนิตย ตลอดเวลา แมอาพาธหนัก
ในปจฉิมสมัย ก็มิไดเลิกละ สวนธุดงควัตรนอกนี้ ไดถือปฏิบัติเปนครั้งคราว ที่
นับวาปฏิบติัไดมาก ก็คือ อรัญญิกกังคธุดงค ถืออยูเสนาสนะปาหางบาน
ประมาณ ๒๕ เสน หลกีเรนอยูในที่สงัดตามสมณวิสัย เมื่อถึงวัยชรา จึงอยูใน
เสนาสนะ ปาหางจากบานพอสมควร ซึ่งพอเหมาะกับกาํลัง ที่จะภิกขาจาร
บิณฑบาต เปนที่ที่ปราศจากเสียงอื้ออึง ประชาชนเคารพยําเกรง ไมรบกวน นัย
วา ในสมัยที่ทานยังแข็งแรง ไดออกจาริกโดดเด่ียว แสวงวิเวกไปในปาดงพง
ลึก จนสุดวิสัยที่ศิษยานุศิษยจะติดตามไปถึงไดก็มี เชน ในคราวไปอยูภาเหนือ 
เปนตน ทานไปวิเวกบนเขาสูง อนัเปนที่อยูของพวกมูเซอร ยังชาวมูเซอรทีพู่ด
ไมรูเรื่องกนั ใหบังเกดิศรัทธาในพระพุทธศาสนาได 
        
       ธรรมโอวาท 
        
       คําที่เปนคติ อันทานอาจารยกลาวอยูบอยๆ ที่เปนหลักวินิจฉัยความดีที่
ทํา 
       ดวยกาย วาจา ใจ แกศิษยานุศิษยดังนี้ 
        
       ๑. ดีใดไมมีโทษ ดีนั้นนับวาเลิศ 
       ๒. ไดสมบัติทั้งปวง ไมประเสริฐเทาไดตน เพราะตัวตนเปนที่เกิดแหง
สมบัติทั้งปวง 
        
       เมื่อทานอธิบาย ตจปญจกกรรมฐาน จบลง มักจะกลาวเตือนขึ้นเปนคํา
กลอนวา “แกใหตกเนอ แกบตก คาพกเจาไว แกบได แขวนคอตองแตง แกบ
พน คากนยางยาย คายางยาย เวียนตายเวียนเกิด เวียนเอากําเนิดในภพทั้ง
สาม ภาพทั้งสามเปนเฮือน เจาอยู” ดังนี้ 
        
       เมื่อคราวทานเทศนาสั่งสอนพระภิกษุ ผูเปนสานุศิษยถือลัทธฉิันเจ ให
เขาใจทางถูก และ ละเลิกลัทธินัน้ ครั้นจบลงแลว ไดกลาวเปนคติขึ้นวา 
“เหลือแตเวาบเห็น บอนเบาหนัก เดินบไปตามทาง สิถกืดงเสือฮาย” ดังนี้แล 
การบําเพ็ญสมาธิ เอาแตเพียงเปนบาทของวปิสสนา คือ การพิจารณาก็พอแลว 
สวนการจะอยูในวิหารธรรมนั้น กใ็หกําหนดรู ถาใครกลัวตาย เพราะบทบาท
ทางความเพียร ผูนั้น จะกลับมาตายอีก หลายภพหลายชาติ ไมอาจนับได สวน
ผูใดไมกลัวตาย ผูนั้นจะตัดภพชาติใหนอยลง ถึงกับไมมีภพชาติเหลืออยู และ
ผูนั้นแล จะเปนผูไมกลบัหลังมาหาทุกขอีก ธรรมะเรียนมาจากธรรมชาติ เห็น
ความเกิดแปรปรวนของสังขาร ประกอบดวยไตรลักษณ ปจฉิมโอวาท ของ 
พระพุทธเจาโดยแทๆ ถาเขาใจในโอวาทปาฏิโมกข ทานพระอาจารยมั่นแสดง
โดย ยึดหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางดานการปฏิบัติ เพ่ือเตือนนกัปฏิบัติ
ทั้งหลาย ทานแสดงเอาแตใจความวา.. 



        
       การไมทําบาปทั้งปวงหนึง่ การยังกุศล คือ ความฉลาดใหถึงพรอมหนึ่ง 
การชําระจติใจของตนใหผองแผวหนึ่ง...... 
        
       นี้แล คือ ตําสอนทั้งหลายของพระพุทธเจา 
       การไมทําบาป...ถาทางกายไมทํา แตทางวาจาก็ทําอยู ถาทางวาจาไม
ทํา แตทางใจก็ทํา 
       สั่งสมบาปตลอดวัน จนถึงเวลาหลับ พอต่ืนจากหลับ ก็เริ่มสัง่สมบาป
ตอไป จนถึงขณะหลบัอีก เปนทาํนองนี ้โดยมิไดสนใจวา ตัวทําบาป หรือ สั่ง
สมบาปเลย แมกระนั้น ยังหวังใจอยูวา ตนมีศีลธรรม และ คอยแตเอาความ
บริสุทธิ์ จากความมีศีลธรรม ที่ยังเหลือแตชือ่เทานั้น ฉะนั้น จึงไมเจอความ
บริสุทธิ์ กลบัเจอแตความเศราหมอง ความวุนวายในใจตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะ 
ตนแสวงหาสิ่งนั้น ก็ตองเจอสิ่งนัน้ ถาไมเจอสิ่งนั้น จะใหเจออะไรเลา เพราะ
เปนของทีม่ีอยู ในโลกสมมุติอยางสมบูรณ 
        
       ทานพระอาจารยมั่น แสดงโอวาทธรรม ใหปรากฏไว เมื่อครั้งทานจํา
พรรษาอยู ณ วัดสระประทุม (ปจจุบัน คือ วัดประทุมวนาราม) 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปจจุบัน อาจคนควาหาอานไดไมงายนัก มีดังนี้ 
        
       นมตฺถุ สุคตสฺส ปฺจธฺนกฺขนฺธาน ิ
        
       ขาพเจาขอนอบนอมพระสคุต บรมศาสดาศากยะมุน ีสัมมาสมัพุทธเจา 
และ พระนวโลกุตตรธรรม ๙ ประการ และพระ อริยสงฆสาวกของพระพุทธเจา
นั้น 
        
       บัดนี้ ขาพเจากลาวซึ่งธรรมขันธ โดยสังเขปตามสติปญญา 
        
       ยังมีทานคนหนึง่ รักตัว คิดกลัวทุกข อยากไดสุข พนภัย เที่ยวผายผัน 
       เขาบอกวา สุขมีที่ไหน ก็อยากไป แตเที่ยวหมั่นไปมา อยูชานาน 
       นิสัยทานนั้น รักตัวกลัวตายมาก อยากจะพนแทๆ เรื่องแกตาย 
       วันหนึ่ง ทานรูจริงซึ่ง สมุทยั พวกสังขาร 
       ทานก็ปะถ้ํา สนกุ สุขไมหาย เปรียบเหมือนดัง กายนี้เอง 
       ชะโงกดูถ้ําสนุก ทุกขคลาย แสนสบาย รูตัว เรื่องกลัวนั้นเบา ดําเนินไป 
เมินมา อยูหนาเขา 
        
       จะกลับไป ปาวรอง พวกพองเลา 
       ก็กลัวเขาเหมา วาเปนบา เปนอันจบเรื่องคิด ไมติดตอ 
       ดีกวาเที่ยวรุมราม ทําสอพลอ เด๋ียวถูกยอ ถูกติ เปนเรื่อง เครื่องรําคาญ 
        
       ยังมี บุรุษ คนหนึ่ง คิดกลัวตาย น้ําใจฝอ 
       มาหาแลว พูดตรงๆ นาสงสาร 
       ถามวา ทานพากเพียรมา ก็ชานาน เหน็ธรรมที่จรงิ แลวหรือยัง ที่ใจหวัง



       เอะ ทําไม จึงรูใจฉัน 
       บุรุษผูนั้น ก็อยากอยูอาศัย ทานวาดี ดีฉันอนโุมทนา 
       จะพาดูเขาใหญ ถ้ําสนุก ทุกขไมม ี
       คือ กายคตา สติ ภาวนา 
       ชมเลนใหเย็นใจ หายเดือดรอน หนทางจร 
       อริยวงศ จะไป หรือไมไป ฉนัไมเกณฑ 
       ไมหลอกเลน บอกความ ใหตามจริง 
       แลวกลาวปริศนาทาใหตอบ 
        
       ปริศนานั้นวา ระวิง่ คืออะไร 
       ตอบวา วิ่งเร็ว คือ วิญญาณ อาการใจ 
       เดินเปนแถว ตามแนวกัน 
       สัญญาตรง นาสงสัย ใจอยูใน วิ่งไปมา 
       สัญญาเหนี่ยวภายนอก หลอกลวงจิต 
       ทําใหจิตวุนวาย เที่ยวสายหา หลอกเปนธรรมตางๆ อยางมายา 
        
       ถามวา หาขันธ ใครพน จนทั้วปวง 
       แกวา ใจซิพน อยูคนเดียว ไมเกาะเกี่ยวพัวพันติด สิ้นพิศวง 
       หมดที่หลง อยูเดียวดวง สัญญาทะลวงไมได หมายหลงตามไป 
        
       ถามวาที่ตาย ใครเขาตาย ที่ไหนกัน 
       แกวา สังขารเขาตาย ทําลายผล 
        
       ถามวา สิ่งใดกอ ใหตอวน 
       แกววากลสัญญา พาใหเวียน เชื่อสัญญาจึงผิด คิดยินดี 
       ออกจากภพนี้ ไปภพนั้น เที่ยวหันเหียน เลยลืมจิต จําปด สนิทเนียน 
       ถึงจะเพียรหาธรรม ก็ไมเหน็ 
        
       ถามวา ใครกําหนด ใครหมาย เปนธรรม 
       แกวา ใจกําหนด ใจหมาย เรื่องหา เจาสัญญา นั่นเอง 
       คือวาดี วาชั่ว ผลักจิต ติดรักชัง 
        
       ถามวา กินหนเดยีว เที่ยวไมกิน 
       แกวา สิ้นอยากดู ไมรูหวัง ในเรื่องเห็นตอไป หายรุงรัง 
       ใจก็นั่งแทนนิ่ง ทิง้อาลัย 



       ถามวา สระสี่เหลีย่มเปยมดวยน้ํา 
       แกวา ธรรมสิน้อยาก จากสงสัย ใสสะอาด
หมดราคี ไมมีภัย 
       สัญญาในนั้น พรากสังขารขนัธนัน้ ไมถอน 
       ใจจึงเปยมเต็มที ่ไมมีพรอง 
       เงียบสงัด ดวงจิต ไมคิดปอง เปนของควร
ชมชื่น ทุกคืนวัน 
       แมไดสมบัติทิพย สักสิบแสน หากแมนรู
จริง ทิ้งสังขาร 
       หมดความอยากเปนย่ิง สิ่งสําคัญ จําสวน
จํา กั้นอยู ไมก้ําเกิน 
       ใจไมเพลินทั้งสิน้ หายดิ้นรน 
       เหมือนอยางวา กระจกสองหนา สองแลว 
อยาคิด ติดปญญา 
       เพราะวา สัญญานั้น ดังเงา อยาไดเมา ไป
ตามเรื่อง เครื่องสังขาร 
       ใจขยัน จับใจ ที่ไมบน ไหวสวนตน รูแน เพราะแปรไป 
       ใจไมเที่ยวของใจ ใชตองวา รูขันธหา ตางชนิด เมื่อจิตไหว 
       แตกอนนั้น หลงสัญญา วาเปนใจ สําคัญวาใน วานอก จึงหลอกลวง 
       คราวนี้ ใจเปนใหญ ไมหมายพึ่ง สัญญาหนึ่ง สญัญาใด มไิดหวัง 
       เกิดก็ตาม ดับก็ตาม สิ่งทั้งปวง ไมตองหวง ไมตองกันหมูสัญญา 
       เหมือนยืนบน ยอดเขาสูงแท แลเห็นดิน แลเห็นสิ้น ทุกตัวสัตว แตวา สูง
ย่ิงนัก 
       แลเหน็เรื่องของตน แตตนมา เปนมรรคาทั้งนั้น เชนบันได 
        
       ถามวา น้ําขึ้นลง ตรงสัจจา นั้นหรือ? ตอบว าสังขารแปร ก็ไมได 
       ธรรมดากรรม แตไมแกลงใคร ขืนผลักไส จับตอง ก็หมองมัว 
       ชั่วในจิต ไมตองคิด ผิดธรรมดา สภาพสิ่ง เปนจรงิ ดีชั่ว 
       ตามแต เรื่องของเรื่อง เปลื้องแตตัว ไมพัวพันสังขาร เปนการเย็น 
       รูจักจริง ตองทิ้งสังขาร เมื่อผันแปร เมือ่แลเห็น 
       เบื่อแลว ปลอยไดคลอง ไมตองเกณฑ ธรรมก็ใจ เย็นใจ ระงับดับสังขาร
        
       รับอาการ ถามวา หาหนาที่ มีครบครัน 
       แกวา ขันธ แยงแยก แจกหาฐาน 
       เรื่องสังขาร ตางกอง รับหนาที่ มีกิจการ 
       จะรับงานอื่น ไมได เต็มในตัว 
       แมลาภยศสรรเสริญ เจริญสขุ นินทาทุกข เสื่อมยศ หมดลาภทั่ว 
       รวมลง ตามสภาพ ตามเปนจริง ทั้ง ๘ สิ่ง ใจไมหัน ไปพัวพัน 
       เพราะวา รูปขันธ ก็ทําแกไข มิไดถวน 
       นาม ก็มิไดพัก เหมือนจักรยนต เพราะรับผลของกรรม ที่ทํามา 
       เรื่องดี ถาเพลิดเพลิน เจรญิใจ เรื่องชั่วขุน วุนจิต คิดไมหยุด 
       เหมือนไฟจุด จิตหมอง ไมผองใส นึกขึ้นเอง ทั้งรกั ทั้งโกรธ ไมโทษใคร

 
 



       อยากไมแก ไมตาย ไดหรือคน เปนของพนวิสัย จะไดเชย 
       เชน ไมอยากใหจิต เที่ยวคิดรู อยากใหอยูเปนหนึ่ง หวังพ่ึงเฉย 
       จิตเปนของผันแปร ไมแนเลย สัญญาเคย อยูไดบาง เปนครัง้คราว 
       ถารูเทา ธรรมดา ทั้งหาขันธ ใจนั้น ก็ขาวสะอาด หมดมลทิล สิ้นเรื่องราว
       ถารูได อยางนี้ จึงดีย่ิง เพราะเห็นจรงิ ถอนหลุด สุดวิธี 
       ไมฝาฝนธรรมดา ตามเปนจริง จะจน จะมี ตามเรื่อง เครื่องนอกใน 
       ดีหรือชั่ว ตองดับ เลื่อนลับไป ยึดสิ่งใดไมได ตามใจหมาย 
       ในไมเที่ยว ของใจ ไหววะวับ สังเกตจับ รูไดสบาย 
       ย่ิงเล็กบังใหญ ไมรูทัน ขันธบังธรรมไมเห็น เปนธลุไีป 
       สวนธรรม มีใหญกวาขันธ นั้นไมแล 
        
       ถามวา-มี-ไมมี ไมมีนี้ คืออะไร? ที่นี้ติดหมด คิดแกไมไหว 
       เชิญชี้ใหชัด ทั้งอรรถแปล โปรดแกเถดิ 
       ที่วาเกิดมีตางๆ ทั้งเหตุผล แลวดับ ไมมีชัด ใชสัตวคน 
       นี่ขอตน มีไมมี อยางนี้ตรง ขอปลายไมมี มีนี ้เปนธรรม 
       ที่ล้ําลึก ใครพบ จบประสงค ไมมีสังสาร มีธรรม ที่มั่นคง 
       นั่นแลองคธรรมเอก วิเวกจริง 
       ธรรมเปนหนึง่ ไมแปรผัน เลศิพบ สงบนิ่ง 
       เปนอารมณของใน ไมไหวติง ระงับย่ิง เงียบสงัด ชัดกับใจ 
       ใจก็สราง จากเมา หายเรารอน ความอยาก ถอนไดหมด ปลดสงสัย 
       เรื่องพัวพัน ขันธหา ชาสิ้นไป เครื่องหมุนไป ไตรจักร ก็หักลง 
       ความอยาก ใหญย่ิง ก็ทิ้งหลดุ ความรักหยุด หายสนิท สิ้นพิศวง 
       รอนทัง้ปวง ก็หายหมด ดังใจ จง เชิญเถิด ชี้อีกสักอยาง 
       หนทางใจ สมุทัยของจิต ที่ปดธรรม 
       แกวา สมุทัย ย่ิงใหญนัก 
       ยอลงคือ ความรักบีบใจ ทําลายขันธ 
       ถาธรรมมีกับจิต เปนนิจนริันดร เปนเลิศกัน สมุทัย มิไดมี 
       จงจําไวอยางนี้ วิถีจิต ไมตองคิดเวียนวน จนปนป 
       ธรรมไมมี อยูเปนนิจ ติดยินดี ใจจากที่ สมุทัย อาลัยตัว 
       วาอยางยอ ทุกขกับธรรม ประจําจิต จิตคิด รูเห็นจริง จึงเย็นทั่ว 
       จะสุข ทุกขเทาไร มิไดกลัว สรางจากเครื่องมัว คือสมุทัย ไปที่ดี 
       รูเทานี้ก็จะคลาย หายความรอน พอดักผอน สืบแสวงหา ทางดี 
       จิตรูธรรม ลืมจิต ที่ติดธุลี ใจรูธรรม ที่เปนสุข ขันธทุกขันธ แนประจําใจ 
       ธรรมคงเปนธรรม ขันธคงเปนขันธ เทานั้นแล 
        
       คําวาเย็นสบาย หายเดือดรอน 
       หมายจิตถอนจากผิด ที่ติดแก 
       สวนสงัขารขันธ ปราศจากสุข เปนทุกขแท 
       เพราะตองแก ไขตาย ไมวายวัน 
       จิตรูธรรมที่ล้ําเลศิ จิตก็ถอน จากผิด เครื่องเศราหมอง ของแสลง 
       ผิดเปนโทษของใจ อยางรายแรง เห็นธรรมแจง ธรรมผิด หมดพิษใจ 
       จิตเห็นธรรม ดีเลศิที่พน พบปะธรรม ปลดเปลื้อง เครื่องกระสนั 



       มีสติกับตัว บพัวพัน เรื่องรักขันธหายสิน้ ขาดยินดี 
       สิ้นธลุีทั้งปวง หมดหวงใย ถึงจะคิด ก็ไมทันหาม ตามนิสัย 
       เมื่อไมหาม กลับไมฟุง ยุงไป พึงไดรู วาบาปมีขึ้น เพราะขืนจริง 
       ตอบวา บาปเกิดขึ้น เพราะไมรู ถาปดประตู เขลาได สบายยิ่ง 
       ชั่วทั่งปวง เงียบหาย ไมไหวติง ขันธทุกสิ่ง ยอมทุกข ไมสุขเลย 
        
       แตกอน ขาพเจามืดเขลา เหมือนเขาถ้าํ 
       อยากเห็นธรรม ยึดใจ จะใหเฉย 
       ยึดความจํา วาเปนใจ หมายจนเคย เลยเพลินเชยชม จําธรรม มานาน 
       ความจําผิด ปดไว ไมใหเห็น จึงหลงเลน ขันธ ๕ นาสงสาร 
       ใหยกตัว ออกตน พนประมาณ เที่ยวระราน ติคนอื่น เปนพ้ืนใจ 
       ไมไดผล เที่ยวดู โทษคนอื่น ขื่นใจ เหมือนกอไฟ เผาตัว ตองมัวมอม 
       ใครผิดถูก ดีชั่ว ก็ตัวเขา ใจของเรา เพียงระวัง ต้ังถนอม 
       อยาใหอกุศล วนมาตอม ควรถึงพรอม บุญกุศล ผลสบาย 
       เห็นคนอื่นเขาชั่ว ตัวก็ดี เปนราคียึดขันธ ที่มั่นหมาย 
       ยึดขันธ ตองรอนแท ก็แกตาย เลยซ้ําแท กิเลสเขากลุม รุมกวน 
       เต็มทั้งรัก ทั้งโกรธ โทษประจักษ ทั้งหลงนัก หนักจิต คิดโทษหวน 
       ทั้งอารมณ การหา ก็มาชวน ยกกระบวนทุกอยาง ตางๆ กัน 
       เพราะยึดขันธทั้ง ๕ วาของตน จึงไมพน ทุกขราย ไปไดเลย 
       ถารูโทษของตัวแลว อยาชาเฉย ดูอาการ สังขาร ที่ไมเที่ยงร่ําไป ใหใจ
เคย 
       คงไดเชยชมธรรมอันเอก วิเวกจิต ไมเพียงนั้น หมายใจไหว จากจํา 
       เห็นแลวขํา ดู ดูอยู ไหว อารมณนอก ดับระงับไปหมด ปรากฏธรรม 
        
       เห็นธรรมแลว ยอมหาย วุนวายจิต 
       จิตนั้นไมติดคู จริงเทานี้หมดประตู 
       รูไมรู อยางนี้ วิธีจิต รูเทาที่ ไมเที่ยง จิตตนฟน ริเริ่ม 
       คงจิตเดิม อยางเที่ยงแท รูตนจิต พนจาก ผิดทั้งปวง ไมหวง 
       ถาออกไป ปลายจิต ผิดทันที 
       คําที่วา มืดนั้น เพราะจิต คิดหวงดี จิตหวงนี้ ปลายจิต คิดออกไป 
       จิตตนที่ เมื่อธรรมะปรากฏ หมดสงสัย เห็นธรรมอนัเกิด เลิศโลกา 
       เรื่องจิตคน วุนหามา แตกอน ก็เลิกถอน เปลื้องปลด หมดได ไปสิ้น 
       ยังมีทุกข ตองหลับนอน กับกิน ไปตามเรื่อง 
       ธรรมดาของจิต ตองคิดนึก พอรูสึก จิตคุน พนรําคาญ 
       เงียบสงัด จากมาร เครื่องรบกวน 
       ธรรมดา สังขารปรากฏ หมดดวยกัน เสื่อมทั้งนั้น คงไมมีเลย 
       ระวังใจ เมื่อจํา ทําละเอียด มันจะเบียด ใหจิต ไปติดเฉย 
       ใจไมเที่ยงของใจ ซ้ําใหเคย 
       เมื่อถงึเฮย หากรูเอง เพลงของจิต เหมือนดั่งมายา ที่หลอกลวง 
       ทานวา วิปสสนูกเิลส จําแลงเพศ เหมือนดังจริง ที่แท ไมใชจริง 
       รูขึ้นเอง นามวา ความเห็น 
       ไมใชเขน ฟงเขาใจ ชั้นไตถาม 



       ทั้งไตรตรอง แยกแยะ และ รูปนาม ก็ใช ความเห็นตอง จงเล็งดู 
       จิตตน พนรําคาญ ตนจิต รูตัว วาสังขาร 
       เรื่องแปรปรวน ใชขบวนไป 
       ดู หรือ รูจริง อะไรรูอยู เพราะหมายคู ก็ไมใช 
       จิตคงรูจิตเอง เพราะเพลงไหว จิตรูไหว ไหวก็จิต คิดกันไป 
       แยกไมไดตามจริง สิ่งเดียวกัน 
       จิตเปนของอาการ เรียกวา สัญญา พาพัวพัน 
       ไมเที่ยงนั้น ก็ตัวเอง ไปเลง็ใคร ใจรูเสื่อมรส หมดสงสัย ขาดตนควา หา
เรื่อง เครื่องนอกใน 
       เรื่องจิตอยาก ก็หยุด ใหหายหิว พนหนักใจทั้งหลาย หายอิดโรย 
       เหมือนฝนโปรย ใจก็เย็น ดวยเห็นใจ ใจเย็นเพราะ ไมตอง เที่ยวมองคน 
       รูจิต คิดปจจุบัน พนหวั่นไหว ดีหรือชั่ว ทั้งปวง ไมหวงใย 
       เพราะดับไปทั้งเรื่อง เครื่องรุงรัง 
       อยูเงียบๆ ตนจิต ไมคิดอาน ตามแตการของจิต สิ้นคิดหวัง 
       ไมตองวุน ไมตองวาย หายระวัง นอนหรือนั่ง นึกพน อยูตนจิต 
       ทานชี้มรรค ทั้งหลักแหลม ชางตอแตม กวงขวาง สวางใส 
       ยังอีกอยาง ทางใจ ไมหลุดสมุทัย 
       ขอจงโปรด ใหชี้พิศดาร เปนการดี 
        
       ตอบวาสมุทัย คืออาลัยรัก เพลินย่ิงนัก ทําภพใหม ไมหนายหนี 
       วาอยางตํ่า กามคุณหา เปนราคี อยางสูงชี้ สมุทัย อาลัยฌาน 
       ถาจะจับ ตามวิธี มีในจิต ก็เรื่องคิด เพลนิไป ในสังขาร 
       เคยทั้งปวง เพลนิมา เสียชานาน กลับเปนการดีไป ใหเจริญจิต 
       ไปในสวนที่ผิด ก็เลยแตกกิ่งกาน ฟุงซานใหญ 
       เที่ยวเพลินไป ในผิด ไมคิดเขิน สิ่งใดชอบอารมณ ก็ชมเพลิน 
       เพลินจนเกิน ลืมตัว ไมกลัวภัย เพลินดูโทษคนอื่น ด่ืนดวยชั่ว 
       โทษของตัว ไมเห็น เปนไฉน 
       โทษคนอื่น เขามาก สักเทาไร ไมทําใหเรา ตกนรก เสียเลย 
       โทษของเรา เศราหมอง ไมตองมาก ลงวิบาก ไปตกนรก แสนสาหัส 
       หมั่นดูโทษตนไว ใหใจเคย 
       เวนเสียซึ่งโทษนั้น คงไดเชิญชมสุข พนทุกขภัย 
       เมื่อเห็นโทษตนชัด พึงตัดทิ้ง ทําออยอิ่ง คิดมาก จากไมได 
       เรื่องอยากดี ไมหยุด คือ สมุทัย เปนโทษใหญ กลัวจะไมดี นี้ก็แรง 
       ดีไมดี นี้เปนผิด ของจิตนัก เหมือนไขหนัก ถูกตอง ของแสลง 
       กําเรบิโรค ดวยพิษ ผิดสําแดง ธรรมไมแจง เพราะอยากดี นีเ้ปนเดิม 
       ความอยากดี มีมาก มักลากจิต ใหเที่ยวคิด วุนไป จนใจเหิม 
       สรรพชั่ว มัวหมอง ก็ตองเติม ผิดย่ิงเพ่ิม ร่ําไป ไกลจากธรรม 
       ที่จริงชี้ สมุทัย นี้ ใจฉันคราม ฟงเนื้อความไปขางฟุง ทางยุงย่ิง 
       เมื่อชี้มรรค ฟงใจ ไมไหวติง ระงับนิง่ ใจสงบ จบกันที 
       อันนี้ เชื่อวา ขันธะวิมุติสมังคีธรรม 
       ประจาํอยูกับที่ ไมมีอาการไป ไมมีอาการมา 
       สภาวธรรมที่เปนจริง สิ่งเดียวเทานั้น และไมมีเรื่อง จะแวะะเวียน 



       สิ้นเนือ้ความ แตเพียงเทานี้ 
       ผิดหรือถูก จงใชปญญาตรองดู ใหรูเถิด 
        
       พระภูริทัตโต (มั่น) วัดสระประทุมวัน เปนผูแตง 

  
       ปจฉิมบท 
        
       ในวัยชรา นับต้ังแต พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนตนมา ทานหลวงปูมัน่ มาอยูที่
จังหวัดสกลนครเปลี่ยนอิริยาบทไปตามสถานที่วิเวก ผาสุขวิหารหลายแหง คือ 
ณ เสนาสนะปา บานนามน ตําบลตองโขบ อําเภอเมือง (ปจจุบัน เปนอําเภอ
โคกศรีสุพรรณ) บาง ที่ใกลๆ แถวนั้นบางครัน้ พ.ศ. ๒๔๘๗ จึงยายไปอยู
เสนาสนะปาบานหนองผือ ตําบลนาใน อําเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร 
จนถึง ปสุดทายของชีวิต 
        
       ตลอดเวลา ๘ ป ในวัยชรานี้ ทานไดเอาธุระ อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย
ทางสมถวปิสสนาเปนอันมากไดมีการเทศนาอบรมจิตใจศิษยานุศิษย เปน
ประจําวัน ศิษยผูใกลชิด ไดบันทึกธรรมเทศนาของทานไวและไดรวบรวมพิมพ



ขึ้นเผยแพรแลว ใหชื่อวา “มุตโตทัย”ครั้นมาถึงป พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งเปนปที่ทาน
มีอายุยางขึ้น ๘๐ ป ทานเรื่มอาพาธเปนไขศิษยผูอยูใกลชิด ไดเอาธุระ
รักษาพยาบาลไปตามกําลังความสามารถอาพาธก็สงบไปบางเปนครั้งคราว แต
แลวก็กําเรบิขึ้นอีก เปนเชนนีเ้รื่อยมาจนจวนออกพรรษา อาพาธก็กําเริบมากขึ้น
        
       ขาวนี้ไดกระจายไปโดยรวดเร็ว พอออกพรรษา ศิษยานุศิษยผูอยูไกล 
ตางก็ทะยอยกันเขามาปรนนบิัติพยาบาล ไดเชิญหมอแผนปจจุบันมาตรวจ 
และรักษาแลวนํามาที่เสนาสนะปาบานภู อําเภอพรรณานิคม เพ่ือสะดวกแก
ผูรักษาและศิษยานุศิษย ก็มาเย่ียมพยาบาล อาการอาพาธ มีแตทรงกับทรุด 
โดยลําดับ 
        
       ครั้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดนําทานมาพักที่ วัดปา
สุทธาวาส ใกลเมืองสกลนครโดยพาหนะรถยนตของแขวงการทางมาถึงวัด 
เวลา ๑๒.๐๐ น. เศษ ครั้นถึงเวลา ๐๒.๒๓ น.ของวันที ่๑๑ พฤศจิกายน ศก
เดียวกัน ทานก็ถึงแกมรณภาพดวยอาการสงบ ในทามกลางศิษยานุศิษย
ทั้งหลายมีเจาพระคุณพระธรรมเจดีย เปนตน สิริชนมายุของทานอาจารยได 
๗๙ ป ๙ เดือน ๒๑ วัน รวม ๕๖ พรรษา 
        
       การบาํเพ็ญประโยชน ของทานหลวงปู ประมวลในหลัก ๒ ประการ ดังนี้ 
        
       ๑.ประโยชนชาติ ทานหลวงปู ไดเอาธุระเทศนาอบรมสั่งสอนศีลธรรมอัน
ดีงามแกประชาชนพลเมือง ของทกุชาติ ในทุกๆ ถิ่น ที่ทานไดสัญจรไป คือ 
ภาคกลางบางสวน ภาคเหนือเกือบทั่วทุกจังหวัด ภาคอีสานเกือบทั่วทุกจังหวัด
ไมกลาวสอนใหเปนปฏปิกษ ตอการปกครองของประเทศทําใหพลเมืองของ
ชาติ ผูไดรับคําสั่งสอน เปนคนมศีีลธรรมดีมีสัมมาอาชีพงายแกการปกครอง
ของผูปกครอง ชื่อวาไดบําเพ็ญประโยชนแกชาติ ตามควรแกสมณวิสัย 
       ๒.ประโยชนศาสนา ทานหลวงปู ไดบรรพชาและอุปสมบทเขามาใน
พระพุทธศาสนานี้ ดวยความเชื่อ และความเลื่อมใสจริงๆ ครั้นบวชแลวก็ไดเอา
ธุระศึกษา และปฏิบัติธรรมวินัย ดวยความอุตสาหะพากเพียรจริงๆ ไมทอดธรุะ
ในการบําเพ็ญสมณธรรม 
        
       ทานปฏิบัติธุดงควัตรเครงครัดถึง ๔ ประการดังกลาวแลวในเบื้องตนได
ดํารงรักษาสมณกิจไวมิใหเสื่อมสญู ไดนําหมูคณะ ฟนฟูปฏิบัติพระธรรมวินัยได
ถูกตองตามพุทธบัญญัติ และ พระพุทธโอวาท หมั่นอนุศาสนสั่งสอนศิษยานุ
ศิษย ใหฉลาดอาจหาญในการฝกฝนอบรมจิตใจ ตามหลักการสมถวิปสสนาอัน
เปนสมเด็จพระบรมศาสดา ไดตรัสสอนไววา เปนผูมีน้ําใจเด็ดเด่ียว อดทนไม
หวั่นไหวตอโลกธรรมแมจะถูกกระทบกระทั่งดวยโลกธรรมอยางไร ก็มิไดแปร
เปลี่ยนไปตามคงมั่นอยูในธรรมวนิัย ตามที่พระบรมศาสดาประกาศแลวตลอด
มา ทําตนใหเปนทิฏฐานุคติ แกศิษยานุศิษยเปนอยางดี ทานไดจาริกไปตาม
สถานที่วิเวกตางๆ คือ บางสวนของภาคกลาง เกือบทั่วทุกจังหวัด ใน
ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัด ของภาคอีสาน และแถบบางสวนของตางประเทศ
อีกดวย 



        
       นอกจากเพื่อวิเวกในสวนตนแลวทานมุงไปเพื่อสงเคราะหผูมีอุปนิสัยใน
ถิ่นนั้นๆ ดวยผูไดรับสงเคราะหดวยธรรมจากทานแลว ยอมกลาวไวดวยความภุ
มิใจวาไมเสียทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษย พบพระพุทธศาสนา 
        
       สวนหนาที่ในวงการคณะสงฆ ทานหลวงปู ไดรับพระกรุณาจาก
พระสังฆราชเจา ในฐานะเจาคณะใหญ คณะธรรมยุตติกา ใหเปนพระ
อุปชฌายะ ในคณะธรรมยุตติกา ต้ังแตอยูจังหวัดเชียงใหมและไดรบัต้ังเปน 
พระครูวินัยธร ฐานานกุรมของ เจาพระคุณพระอุบาลีฯ (สิริจันทรเถระ จันทร)
ทานก็ไดทําหนาที่นั้นโดยเรียบรอย ตลอดเวลาที่ยังอยูเชียงใหม ครั้นจาก
เชียงใหมมาแลว ทานก็งดหนาที่นั้นโดยอางวาแกชราแลว ขออยูตามสบาย 
        
       งานศาสนาในดานวิปสสนาธุระ นับวา ทานไดทําเต็มสติกําลังยังศิษยานุ
ศิษย ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ ใหอาจหาญรื่นเริงในสมัมาปฏิบัติตลอดมานับ
แตพรรษาท่ี ๒๓ จนถึงพรรษษที่ ๕๙ อันเปนปสุดทายแหงชีวิตของทานอาจ
กลาวได ดวยความภูมิใจวา ทานเปนพระเถระ ที่มีเกียรติคุณเดนที่สุด ในดาน
วิปสสนาธรุะรูปหนึง่ ในยุคปจจุบัน 
 


