
หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:14 น. 
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ ชื่อเดิม ศรีจันทร จันทิหลา เกิด
เมื่อวันพุธ ขึ้น 13 ค่ํา เดือนยี่ ปมะโรง พ.ศ. 2447 ซึ่งตรงกับ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2447 เกิด ณ บานฟากเลย ตําบลวังสะ
พุง อําเภอวังสะพุง จังหลัดเลย บิดาของทานชื่อ อมาตย เพี้ยฤทธิ์ 
(ลี จันทิหลา) มารดาของทานชื่อ นางตุ จันทิเหลา ทานหลวงปูศรี
จันทรเปนบุตรคนที่ 12 ของตระกูลจันทิเหลาเปนครอบครัวที่
อุดมสมบูรณมาก มีฐานะญาติมิตรมากมาย เพราะบิดาของทาน
หลวงปูเปนเพี้ย ซึ่งเปนชื่อตําแหนงของขาราชการ ในภาคอีสาน 
        
       นับไดวาหลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ เปนบุตรของขาราชการไทยในยุคหนึ่งนั่นเอง 
และทานไดทําคุณประโยชนแกประเทศชาติในฐานะที่ทานเปนคนไทยคนหนึ่งอยาง
สมเกียรติ 
        
       หลวงปูศรีจันทร สมัยเปนเด็กเล็กๆ อยู ทานไดรับความอบอุนจากบิดาและมารดา
ตลอดจนญาติพ่ีนองทั้งหลาย พออายุไดเกณฑเขาโรงเรียน บิดาของทานไดนําไปฝาก
เพื่อศึกษาเลาเรียน ณ โรงเรียนประจําอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
        
       ในชีวิตปฐมวัย ทานสามารถศึกษาเลาเรียนไดในเกณฑดีพอใช กิรยิามารยาทของ
ทานนั้นตามปกติแลว เปนเด็กที่เชื่อฟงบิดามารดาและญาติพ่ีนองเสมอ เมื่อมาไดอยู
โรงเรียน จึงเปนที่รักใครจากครูบาอาจารยมาก ทานเปนคนเงียบ พูดนอยมีสติปญญามา
แตเด็ก จิตใจของทานนั้นมีความเมตตา ปรานี ออนโยน มีความสงสารสัตวไมชอบการ
เบียดเบียน ไมวามนุษยหรือสัตว ทานมีความเขาใจวา ทุกชีวิตที่เกิดมา ยอมมีความรักตัว
กลัวตาย กลวัเจ็บ กลัวไขดวยกันหมดทั้งสิ้น ดังนั้นการเบียดเบียนกันจึงเปนเหตุใหผูถูก
เบียดเบียนเกิดทุกขเวทนา มีเวรกรรมตอกันหาที่สิ้นสุดลงไมได 
        



       สวนผูเบียดเบียนผูอ่ืน ก็ไมมีความสุข เกิดทุกข มีบาปกรรมอีกทั้งยังสงผลให
ไดรับทุกขเวทนาเชนกัน ฉะนั้นความคิดเชนนี้ ทานจึงพึงระวังไมใหเกิดบาปกรรมและ
ระวังมาตั้งแตสมัยเด็กจนไดบรรพชาอุปสมบท 
        
       การศึกษาของทานสามารถเรียนจบชั้นประถมบริบูรณ (ชั้น ป.3) ในสมัยนั้น 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       ในกาลตอมา หลวงปูศรีจันทร ไดความคิดเห็นจากบิดามารดาของทานใหเพิ่มวิชา
ความรูเพื่อจะไดนําความรูนั้นๆ มาประกอบกิจชีวิตอันดีงาม การศึกษาในสมัยนั้น ยังไม
กวางขวางอยางเชนปจจุบัน ถาบุคคลใดมีความประสงคที่จะกาวหนาตอไป ก็จําเปนอยู
ที่จะตองศึกษาในแหลงนักปราชญราชบัณฑิต ซึ่งเปนวัดวาอารามนั่นเองที่เปนแหลง
ศึกษาแกกุลบุตรผูหวังความเจริญ 
        
       ใน พ.ศ. 2416 ทานไดเขาบรรพชาเปนสามเณร ณ วัดศรีชมชื่น ตําบลวังสะพุง 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในวันที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2416 ไดรับความเมตตาจาก
พระครูหวาดเปนพระอุปชฌาย ขณะนั้นทานมีอายุได 15 ปเต็ม เนื่องจากไดบวชเปน
สามเณรแลว ทานมีจิตใจรักในทางศึกษามากอยูแลว ทานจึงเขาศึกษาทางดานพระปริยัติ
ธรรม 
        
       การศึกษาพระวินัยนั้น ทานมีความสนใจมากในการศึกษาดานการปกครองหมู
คณะ ทานจึงไดออกเดินทางมาอยูจําพรรษาที่กรุงเทพฯ และไดพํานักที่วัดสัมพันธวงศ 
        
       ภายหลังทานไดรับความเมตตาอันสูงสุดใหได แปรญัตติเปนสามเณรฝายธรรมยุต
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2462 โดยไดรับพระเมตตาจากพระเดชพระคุณ สมเด็จ
พระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต นพวงศ) เปนพระอุปชฌาย
อาจารย พระมหารัชมังคลาจารย เปนพระกรรมวาจาจารย 
        
       หลวงปูศรีจันทร (ในสมัยเปนสามเณร) ทานไดมานะพยายามเปนยิ่งยวด ศึกษา



ธรรมวินัยอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทานไดรับความเอ็นดูจากพระอุปชฌายจารยและ
ครูบาอาจารยผูฝกสอนจนมีความรูความเขาใจขึ้นอีกมากมาย และยังเปนที่ไววางใจจาก
ครูบาอาจารยเปนพิเศษ 
        
       สมัยที่เปนสามเณรศรีจันทร จันทิเหลา นั้น ทานไดเขามาอยูในกรุงเทพฯ อยูใน
หมูของนักบวชนั้นทานเปนบุคคลที่รักความสงบมีความเมตตาปรานี กิริยาวาจา
เรียบรอยรูจักบาป-บุญ-คุณ-โทษ รูจักนอบนอยผูใหญกวา และยังเปนบุคคลที่เกิดมาใน
สกุล "เพี้ย" คนหนึ่งจริยาขันธนิสัยจึงไดรับการอบรมมาจากบิดามารดาและญาติพ่ีนอง
ของทานมากอน จึงเปนเหตุใหทานเรียบรอยนอบนอม กายวาจาที่แสดงออกมาเปนที่พึง
จิตพึงใจแกผูพบเห็นและผูที่อยูใกลชดิ 
        
       เมื่อไดบรรพชาอุปสมบทเขามาในทางพระพุทธศาสนา และไดมาอยูจําพรรษา
ใกลชิดกับครูบาอจารยที่เปนมหาราชบัณฑิตและทานนักปราชญทั้งหลายในกรุงเทพฯ 
ตลอดจนถึงความเจริญกาวหนามีเหตุมีผลไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย ที่องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทางประกาศสอนสั่งไวแลวทานยังไดมาอยูใกลชิดรบัใชัพระ
อุปชฌาย คือ สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่อน สุจิตฺโต นพ
วงศ) และยังมีพระเดชพระคุณเจาอีกหลายพระองคที่ประกอบดวยสติปญญาอันแหลม
คมรอบตูในพระธรรมวินัย ทานจึงไดนอบนอยจดจํามาเปนเยี่ยงอยางใสจิตใสเกลาของ
ทานมาตลอด ความที่หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ หรือวณฺณาโภภิกขุ ขณะศึกษาเลาเรียน
อยู ณ สํานักวัดสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานครในสมัยนั้น ทานไดพยายามศึกษาวิชาครูผู
จะดําเนินตามครูบาอาจารยไว ดังบทความที่สมเด็จพระมหาวีรวงศติสสเถร นิพนธไว ณ 
วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ ดังนี้ 
        
       ครู... "อันธรรมดาวาผูเปนครู เมื่อจะทําการสอนควรบําเพ็ญพรหมวิหารธรรมให
มีกอนแลวจึงจะสอนภายหลัง" พรหมวิหาร 4 อยางก็คือ 
        
       1. เมตตา... คุณขอนี้ ไดแกตั้งใจสงความรักใครไปใหแกผูอ่ืน ถอนความเกลียด
ชังแกผูอ่ืน 
       2. กรุณา.... คุณขอนี้ ไดแกตั้งใจชวยทุกขของผูอ่ืน 



       3. มุทิตา.... ไดแก ตั้งใจยินดีตอผูอ่ืน ในเมื่อเห็นผูอ่ืนไดดิบไดดี ถอนความริษยา
ลาภผลจากผูอ่ืน... 
       4. อุเบกขา... คุณขอนี้ ไดแก ตั้งใจวางเฉยในเหตุการณทั้งมวลแตมิใชเฉยอยาง
ปราศจากสติ คือ เฉยในเมื่อไดวิจารณเห็นวาหมดอํานาจเมตตา กรุณา และมุทิตาที่ไดแผ
ไปแลวจึงเฉย 
        
       คุณทั้ง 4 ประการนี้ เมื่อผูเปนครูบําเพ็ญใหเกิดมียอมเปนที่ตั้งแหงความรักเคารพ
นับถือของผูฟงและเปนผูฉลาดในเชิงปราชญ ทานมีความสังเกตจากครูบาอาจารย หมั่น
ศึกษาหาความรูใสจิตใจของทานไวเปนอันมากและวิธีการตางๆ ไมวาจะเปนระเบียบ
วินัย แผนศึกษาอบรม การปกครองหมูคณะ ความรูเหลานี้หลวงปูศรีจันทร ไดมา
ปรับปรุงหมูคณะที่ทานรับผิดชอบนําความสงบสุขเจริญรุงเรือง ในที่สุดขณะที่ทานเปน
สามเณรทานสามารถสอนนักธรรมชัน้ตรีและนักธรรมโทที่สนามหลวงไดซึ่งเปนป 
พ.ศ. 2466 ตอมาทานไดอุปสมบทตอโดยไดรับความเมตตาธรรมเปนครัง้ที่สอง จาก
สมเด็จพระอุปชฌายอาจารยของทาน โดยไดเขาอุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆ ณ วัดสัม
พันธวงศ ตําบลสัมพันธวงศ อําเภอสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จ
พระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่อน สุจิตฺโต นพวงศ) เปนพระอุปชฌาย
อาจารย พระมหารัชชมังคลาจารย เปนพระกรรมวาจาจารย เมื่อวันที่ 9 มิถนุายน พ.ศ. 
2467 
        
       ภายหลังจากอุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆ เจริญขอวัตรพระธรรมวินัย ตามแบบ
ฉบับทานผูรูทั้งหลาย อันเปนเกียรติประวัติแกทานในกาลตอมาแลว หลวงปูศรีจันทร 
ทานไดมีความพยายามที่จะศึกษาหาความรูแกตนเองไดมากขึ้น ในพรรษาป พ.ศ. 
2467 หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ ทานไดพยายามศึกษาพระธรรมวินัยอยางยิ่งยวดไม
ปลอยเวลาไปโดยเปลาประโยชน ทานไดใชเวลาสวนมากทุมเทใหแกการศึกษา ทาน
พยายามสนองพระเดชพระคุณของพระอุปชฌายอาจารย ที่พระเดชพระคุณเมตตาพึง
หวังในตัวของทานไว ความพยายามที่เกิดจากกําลังใจที่ครูบาอาจารยคอยสงเสริมทานนี้ 
เปนผลสําเร็จอยางงายดายในปเดียวกันคือ หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ สามารถสอบ
นักธรรมชั้นเอกในสนามหลวงไดเมื่อ พ.ศ. 2467 นั่นเอง หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ 
สมัยอยูจําพรรษาที่วัดสัมพันธวงศกรุงเทพฯ แมวาทานจะมีการศึกษาทางดานพระปริยัติ



ธรรม แตสวนลึกของจิตใจทานในยามนั้นหลวงปูมีความสนใจ ประพฤติปฏิบัติภาวนา
ธรรมมาก และทานไดเริ่มตนปฏิบัติทางดานพระกรรมฐานที่วัดสัมพันธวงศอีกดวย 
สามารถกระทําควบคูกันไปอยางไดผล และมีความชํานาญในสมาธิภาวนามาก 
        
       ทานไดถือขอวัตรไวอยางเครงครัด เชน ฉันในบาตร ฉันหนเดียว รักษาความ
สันโดษ ไมชอบคลุกคลกีับหมูคณะ ถาแมยามใดวางจากภารกิจอื่นแลว หลวงปูศรีจันทร
จะเขาที่บําเพ็ญเพียรภาวนาทันที ดังนั้นกอนที่จะหันเขาไปอบรมอยูกับหลวงปูมั่น ภูริทตฺ
โต นั้นหลวงปูศรีจันทร พอมีความเขาใจในการปฏิบัติมาบางแลวในชวงแรกๆ อยางไร
ก็ตามหลวงปูหลวงปูศรีจันทรไดศึกษามาเปนตัวหนังสือในขอธุดงควัตร ขณะที่ศึกษา
ปริยัติธรรม แตทานถือหลักที่วามีความเชื่อธรรมคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา 
หลวงปูศรีจันทร จึงพิสูจนและมีความรูจริงดังการที่ไดพิสูจนมาแลวนั้น หลวงปูศรี
จันทร วณฺณาโภ สมัยเปนพระมหาไดเทียบดวยสติปญญาแลววา "เปนสถานที่ที่ควรต้ัง
มหาวิทยาลัย และเปนวิชาที่ควรบรรจุเขาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทางโลก" 
        
       ธุดงควัตร 13 กับขันธวัตร 14 ในทางพระศาสนาก็สามารถเปนไดทั้งสถาน
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยและหลกัวิชาแหงมหาวิทยาลัยสงฆ โดยแยกออกจากธุดงคบางขอที่
ควรเปนสถานที่มหาวิทยาลัยแหงการบําเพ็ญภาวนาศึกษาตามควร 
        
       คือขอถือการอยูปาเปนวัตร อยูรุกขมูลใตรมไมเปนวัตร อยูปาชาเปนวัตรการเยี่ยม
ปาชาเปนวัตร สถานที่ควรอนุโลมเขาในที่เหลานี้ก็ควรอนุโลมได เชนถ้ําเงื้อมผา เรือน
วางที่ปราศจากคนอยูอาศัยเปนตน แตหลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ ทานถือวาทานเปน
พระสงฆ ทานจึงมั่นในการประพฤติ จึงจําเปนอยูที่จะตองสงเคราะหเขาในหลักธรรม
ของพระพุทธเจา เชน การถือผาบังสกุลเปนวัตร การถือเฉพาะผาสามผืนเปนวัตรการ
บิณฑบาตเปนวัตร การฉันในบาตรเปนวัตร การฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆ เปนวัตรการ
หามภัตตที่ตามมาทีหลังเปนวัตร การไมพักนอนเปนคืนๆ ไปเปนวัตรกรรมฐาน 40 
หอง ซึ่งเปนหลักวิชาการทางภาคปฏิบัติ ก็สงเคราะหเขาดวยกับธุดงคภาควิชาการ 
        
       สรุปแลว พระพุทธศาสนาเปนความสมบูรณดวยวิชาในแขนงตางๆ เปน
มหาวิทยาลัยศาสนาแตพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ที่เริม่ประกาศธรรมสอนโลก



หลวงปูศรีจันทร จึงเขาใจในหลักนี้ และมีความสนใจเปนพิเศษ สวนการศึกษาทางโลก
นั้นทานก็สามารถเรียนรูไดคือ... 
        
       1. ทานเปนนักปกครอง 
       2. ทานเปนนักพัฒนา 
       3. ทานเปนนักปฏิบัติธรรม 
        
       ความจริงทั้งหลายเหลานี้เปนที่ประจักษแกทานพระเดชพระคุณ ครูบาอาจารย
ทั้งหลายตลอดจนศิษยานุศิษยที่เคารพนับถือมาเปนอยางดียิ่ง 
        
       หลวงปูศรีจันทร ในฐานะที่ทานดํารงสมณเพศอยางสันโดษ ทานออกบิณฑบาต
ทุกวัน ฉันเอกาวันละมื้อเดียว ไมเคยแปรเปลี่ยนความตั้งใจเดิมตลอดเวลาอันยาวนาน
ความในใจในเรื่องพระกรรมฐานนี้ทําใหทานไดบุกบั่นไปนมัสการหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 
และไดฝากตนเปนศิษยในสายพระกรรมฐานรูปหนึ่ง หลวงปูศรีจันทร ไดรับอุบายธรรม
จากพระอาจารยใหญมั่น ภูริทตฺโต ในแนวทางปฏิบัติทางจิตโดยอาศัยการเจริญสมณ
ธรรมในปาดงพงไพร เพราะเราชาวพุทธทุกคนมีความกลาที่จะยืนยันไดวา ความรู
ความสามารถที่ไดรับมอบอยางเต็มภาคภูมินั้นเปนหลักสูตรในปาดง 
        
       พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรงอํานวยการสราง และการสอนดวยพระองค
เอง และพระองคทรงรับสั่งพระสาวกทั้งหลายใหสั่งสอนแทนในสมัยนั้น ยอมหมายถึง
หลักวิชาที่ล้าํเลิศในโลกไมมีวิชาใดเสมอเหมือนในไตรภพนี้ มนุษย เทวดา อินทรพรหม 
ยมยักษ ตางก็มีความเคารพนับถือยกยองพระพุทธเจาวา เปนครูเอกในสามภพ ดังในบท
พระพุทธคุณวา สตถา เทวมนุสฺสานํ เปนครูผูสอนเทวดา และมนุษยทั้งหลาย อันวิชชา 
"วิมุตติ" ทั้งหลายดังกลาวมา จึงเปนที่ยกยองเทิดทูนสถาบันปาเหลานี้มาประจําศาสนา
ของพระพุทธองค 
        
       เวลาใดที่กุลบุตรเขามาบวชเปนพระ ก็ทรงสอนกรรมฐาน 5 และอนุศาสน มีการ
อยูรมไมเปนตน ใหวางเข็มทิศทางเดินของปฏิปทาขอปฏิบัติอันเปนเครื่องมือฟาดฟน
บุกเบิกดงหนาปาทึบ คือ กิเลสชนิดตางๆ ภายในจิตใจที่มาปดกั้นกันจิตไมใหมอง 



        
       เห็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพาน ทําใหเตียนโลงไปดวยธรรมวุธทีป่ระทานให 
ดังนั้นเวลาบวชเปนสามเณร พระอุปชฌายจึงสอนกรรมฐานหา ใหเปนเครื่องมือตอสูกับ
มารรายตางๆ ใหพินาศขาดสูญไปจากจิตใจ พระอุปชฌายจารยเปนผูรูผูจําแนกเจริญรอย
ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่พระพุทธองคเพียงไมทราบสอนอนุศาสนเกี่ยวกับการ
อยูปาเทานั้นทั้งนี้อาจทรงเห็นวา สามเณรยังเล็กอยูจึงยังไมสงเขาแนวรบอันเปนชัย
สมรภูมิสําคัญพระสาวกอรหันตจํานวนมากในสมัยพุทธกาล แทบพูดไดวารอยทั้งรอยที่
สําเร็จธรรมจากปาดังกลาวมาแลว 
        
       หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ ภายหลังจากไดรับอุบายธรรมปฏิบัติจากหลวงปูมั่น
แลว ทานก็มไิดนิ่งนอนใจ หลวงปูศรีจันทร รีบออกขวนขวายหาทางปฏิบัติธรรมใสปา
ดงพงไพรตอไป หลวงปูไดเคยออกเดินธุดงค โดยไปอาศัยตามปาภูเขาเงื้อมผาบุกไป
ตามปาดงดิบตางๆ หลายหนหลายแหงเพื่อบําเพ็ญเพียรภาวนาธรรม หลวงปูศรีจันทร 
วณฺณาโภ ไดถือกําลังใจดําเนินตนไปดวยความสะดวกราบรื่นไมขลุกขลักขึ้นชื่อวา 
กิเลสแลวไมวาชนิดชนิดใดมากนอยเพียงใด มันตองแสดงตัวเปนขาศึกของเรา
ตลอดเวลามันจะสําแดงฤทธิ์เดชของมันใหเห็นอยูเสมอ ดังนั้น การออกเดินธุดงค เพื่อ
ขัดเกลามันออกจากจิตใจนี้ หลวงปูศรจัีนทร มีความมานะอดทนเปนอยางยิ่ง ทานเปน
พระนักตอสูเปนักปฏิบัติธรรมจึงถือวากิเลสเปนขาศึกแกตัวของทานเอง และเปนกอง
ทุกขที่จะเกิดขึ้นแกมนุษยทุกคน ทานจึงยอมไมนิ่งนอนใจที่จะเลี้ยงกิเลสไว ทานกลับ
เห็นเสียวา "ถาไดทําลายเสียใหสิ้นซากลงไปในขณะนี้ ก็จะเปนที่พอใจอยางยิ่ง 
ประเสริฐกวาจะเลี้ยงไวทําพิษแกตนเองในภายหลัง หรือในวันอื่นตอไป" 
        
       สําหรับหลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ ทานเปนพระภิกษุสงฆที่มีภารกิจอันตอเนื่อง
มากมายทั้งในดานการปกครอง และทางดานอารมชี้แนะแนวทางอันเปนทางเอก ใน
บวรพระพุทธศาสนา 
        
       อีกดานหนึ่งคือ ทางดานพัฒนา ซึ่งประกอบดวยหลักสองประการ 
        
       1. ทางดานจิตใจ 



       2. ทางดานวัตถุ 
        
       ทางดานจิตใจนั้น หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ เปดอบรมภาคปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานเลิกละกิเลส ตณัหา อุปทาน มุงตรงตอคําสอนขององคพระผูมีพระภาคเจาคือ
แนวทางวิมุตติหลุดพน นั่งเอง ทางดานวัตถุนั้น หลวงปูศรีจันทร ไดเปนผูริเริ่มนําคณะ
ศรัทธาญาติโยมใหรวมจิตใจกันสรางวัตถุเปนเครื่องตอเนื่องแกพระศาสนา ให
เจริญรุงเรืองเปนศรีสงาแกวงการพระพุทธศาสนานั่งเอง 
ธรรมโอวาท  
        
       ...สมัยนี้เปนสมัยที่โลกวุนวาย เนื่องมาจากเศรษฐกิจบางจากภัยตางๆ มีโจรภัย
บาง อุทกภัยบาง อัคคีภัยบาง และเกิดอุปทวเหตุตางๆ มีรถชนกนับาง และจี้-ปลน-
ขมขืน-เรียกคาไถกันบางทําใหเกิดความหวาดเสีย สะดุงกลัว หาความสงบสุขไดยาก จึง
มีบางทาน บางหมู บางเหลา อยากจะแสวงหาธรรมะสําหรับปฏิบัติทําใหจิตใจสงบ เยือก
เย็น ไมตองเดือดรอนวุนวายไปตามโลก......ผูมีสันติคือ ความสงบยอมมีใจเยือกเย็น เปน
สุข มีความสุภาพ ออนโยน นิ่มนวล มหีนาตายิ้มแยมแจมใส นารัก ไมอิจฉา ไมพยาบาท
ใคร เปยมไปดวยพรหมวิหารธรรมเมื่อมีอุปสรรคหรืออันตรายเกิดขึ้น ยอมมีใจเขมแข็ง 
ใชสันติของตนโดยธรรม เอาชนะอุปสรรคหรืออันตรายเหลานั้น ใหผานพนไปโดย
สวัสดี ถาเปนผูปกครองเขาก็สามารถทําหมูคณะของตนใหปลอดภัยในที่ทุกสถานใน
กาลทุกเมื่อ 
        
       เรื่องสมาธิ  
        
       สมาธิ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ 
        
       แปลวา ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงยังสมาธิใหเกิด ชนผูมีจิตเปนสมาธิแลวยอม
รูความจริง เพราะเหตุไร พระศาสดาจึงทรงชักนําในอันบําเพ็ญสมาธิ เพราะใจที่ได
อบรมดีแลวยอมเปนไปเพื่อประโยชนอันใหญ คนเราจะทําจะพูดดีหรือเสียก็เพราะใจ 
ลําพังกายเหมือนรูปหุน ใจเหมือนคนชัก รูปหุนจะกระดิกพลิกแพลงไปเทาไร ก็สอใจ
ของคนชัก ฉันใด อาการ กายวาจาจะเปนไปอยางไร ก็สออาการของใจ ฉันนั้น 



        
       อีกอยางหนึ่ง กายเหมือนเรือ ใจเหมือนนายเรือ ถานายเรือไมไดรับฝกหัดชํานิ
ชํานาญหรือประมาทไป ก็จะพาเอาเรือไปเปนอันตรายเสีย ตอเปนผูไดศึกษาและมีสติ 
จึงจะสามารถพาไปถึงทาฉันใด ใจก็ฉันนั้น ที่ชั่วและปลอยใหละเลิงก็จะชักจูงให
ประพฤติชั่วทางกายทางวาจามีประการตางๆ ลวนแตเปนสวนเสียหาย ถาไดรับการ
อบรมในทางดีจึงจะชักจูงในทางดี ทานกลาววา ใจที่ไมไดอบรม อาจทําคนใหฉิบหาย 
ยิ่งกวาโจร หรือคนมีเวรจะทําใหเสียอีก ใจที่ไดรับการอบรมอาจทําไดดียิ่งกวาบิดา
มารดาและญาติผูรักใครจะพึงทําใหได เพราะเหตุนั้นพระศาสดาผูทรงพระกรุณาใหญ
แสวงหาประโยชนแกประชาชน จึงไดทรงชักนําในอันบําเพ็ญสมาธิ 
        
       สมาธินั้น พึงรูอยางนี้ ใจนี้อบรมดีแลวยอมเห็นอรรถเห็นธรรมแจงชัด ทําอะไร
ยอมจะสําเร็จ แตใจนี้ โดยปกตินี้อารมณไมดีเขาขัดขวางไมใหแนแนวลงได ซึ่งเรียกวา
นิวรณ คือธรรมอันกั้นจิตไมใหบรรลุความดี นิวรณทานแจกเปน 5 
        
       ความกําหนดดวยอํานาจกิเลสกาม เรียกกามฉันทะ 1 ความงุนงานดวยกําลัง
โทสะอยางสูงถึงใหจองลางจองผลาญผูอ่ืน เรียกชือ่ตามอาการถึงที่สุดวา พยาบาท 
        
       ความทอแทหรือครานและความงวงงุน รวมเรียกวา ถีนมิทธะ เพราะเหตุหดหู
แหงจิตเหมือนกัน นี้จัดเปนนิวรณอีก 1 
        
       ความฟุงซานหรือคิดพลานและความจืดจางเร็ว รวมเรียกวา อุทธัจจะกุกกุจจะ 
เพราะเหตุกําเริบไมอยูที่แหงจิตเหมือนกัน นี้จัดเปนนิวรณอีก 1 
        
       ความลังเลไมแนลงไดเรียก วิจิกิจฉา 1 
        
       สมัยใดนิวรณ 5 อยางนี้ แตอยางใดอยางหนึ่งครอบงําจิตบุคคลยอมไมคิดเห็น
อรรถเห็นธรรม เมื่อเปนเชนนี้ยอมไมอาจประกอบกิจใหสําเร็จ ประโยชนตนประโยชน
ทานการทําจิตใหปลอดจากนิวรณเหลานี้ รักษาใหแนวแนชื่อวาสมาธิ 
        



       สมาธินี้ เปนกําลังสําคัญ ในอันจะใหคิดเห็นอรรถธรรมและเหตุผลอันสุขุมลึกลบั 
พระศาสดาจึงตรัสไวในพระบาลีวา 
        
       สมหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ ผูมีใจตั้งมั่นแลวยอมรูตามเปนจริง 
        
       ใจดวงเดียวนึกพราไปในอารมณตางๆ ยอมคิดติดแลไมเห็นทาง ตอนึกดิ่งลงไป
ในอารมณเดียวเปนสมาธิ จึงจะคิดเปนปรุโปรง ดุจน้ําบาไปหลายทาง จะใชกําลังพัด
เครื่องจักรไมไดแรง เหมือนน้ําไหลบาลงทางเดียว ฉะนั้นสมาธิก็คือ รวมความคิดของใจ
ใหดิ่งลงไปในทางเดียว จึงเปนกําลังอันใหญใหแทงตลอดอรรถธรรม และเหตุผลอัน
สุขุม 
        
       การเขาสมาธิมีประโยชน 2 อยางคือ 
        
       1. ทําใหกระแสจิตแรงกลา มีแสงสวางจากวาธรรมดา แสงสวางนี้ เรียกวาปญญา 
ประโยชนของสมาธิในลักษณะนี้เราจะพูดสั้นๆ วา สมาธิทําใหเกิดปญญาก็ได พระบาลี
ยืนยันก็มีวา สมาธิปริภาวิโต ปฺญามหปฺผโล โหติ มหานิสํโส สมาธิทําใหปญญาใช
ไดผลมาก 
       2. ทําใหกิเลสหมดไป หมายความวาจิตคนเราตามปกติยอมเต็มไปดวยกิเลส 
ความรัก ความชัง ความหลง พอกพูนดวยอารมณทั้งดีทั้งราย จนกระทั่งไดชื่อวา ปุถุชน
คนหนา ที่นี้จิตที่ถูกควบคุมเขาสูวงจํากัดทีละชั้นๆ นั้น จะทําไดตอเมื่อจนสละอารมณ
อันรุงรังออกจากจิตใหมากที่สุดจึงจะเขาสมาธิชั้นในๆ ได เปรียบเหมือนวา มีประตูอยู 
8 ชั้น ชั้นนอกกวางแลวก็แคบเขาตามลําดับคนๆ หนึ่งหาบของมารุงรังจะเขาประตูนั้น 
ตองทิ้งหาบอยางนอยก็ขางหนึ่งจึงจะเขาได พอไปถึงประตูที่ 2 ถายังหิ้วของอยูก็เขา
ไมไดตองทิ้งหิ้งพอจะเขาประตูที่ 3 ตองทิ้งหอ จนกระทั่งเหลือแตตัวจึงจะเขาประตู
สุดทายได ฉันใดก็ฉันนั้น จิตจะตองปลอยอารมณเลวรายเรื่อยไป จึงจะเขาฌาน โดย
ลําดับ ไปจนถึงฌานที่ 8 ได ทานผูไดรูปฌานก็ดี อรูปฌานก็ดี กย็ังเปนสวนโลกียะอยู 
จุติจากอัตตภาพนั้น แลวยอมไปเกิดในพรหมโลก ตามกําลังญาณของตน สวนผูปฏิบัติ
ดวยการชําระกาย วาจา และใจ ของตนใหบริสุทธิ ์สะอาด ผองใส จากกิเลสเครื่องเศรา
หมอง มีราคะ โลภะ โทสะ โมหะ เปนตน ดวยศีล สมาธิ ปญญา ก็จะไดบรรลุมรรคผล



สมประสงคทุกประการ 
        
       รวมความวา สมาธิมีประโยชน 2 อยางคือ 
        
       1. ทําใหดวงปญญาแกกลา แล 
       2. ทําใหบรรลุนพิพาน 
        
       ปจฉิมบท  
        
       ปจจุบันนี้ หลวงปูศรีจันทร ยังรอนักปฏิบัตธิรรม เพื่อคนควาหาทางพนทุกขตาม
สติกําลังที่ทานพึงแนะนําไดอยูเปนนิจ 
        
       หลวงปูยินดีเปนอันมาก ที่บรรดาพุทธบริษัทใหความสนใจเปนพิเศษในเรื่อง
วิปสสนากรรมฐาน 
        
       หลวงปูมักกลาวสอนอยูเสมอวา 
        
       "การปฏิบัติพระกรรมฐานนี้ มีทางออกที่ดี เพราะสามารถยกระดับจิตความคิด
ทางใจใหพนออกจากกองทุกข ที่เต็มไปดวยกิเลส ตัณหา อุปาทาน อยางสิ้นเชิง" 
        
       หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ ทานสมแลวที่เปนเนื้อนาบุญของพวกเรา ไมมีนาบุญ
อ่ืนยิ่งไปกวา 


