หลวงปูเสาร กนฺตสีโล
โดย ผูจด
ั การออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:15 น.
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย
พระอาจารยเสาร ฉายา กนฺตสีโล เกิด ณ วัน
จันทร แรม ๔ ค่ํา เดือนยี่ประกา วันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๔๐๒ ที่บานขาโคม ตําบลหนองซาง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากทานเปนพระวิปสสนา
ธุระรุนแรกกอนจะมีการบันทึกจดจําประวัติศาสตรของ
ทาน ไดโดยละเอียดถี่ถวน จึงทําใหทราบเพียง
ชีวประวัติยอเทานั้น
ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา
ภายหลังที่หลวงปูเสาร ทานสละเพศฆราวาสแลว ทานอุปสมบทอยูที่วัดใต
จังหวัดอุบลราชธานีภายหลังตอมาไดเปลี่ยนแปลงเปนพระธรรมยุต ชื่อวัดศรีทอง มีพระ
ครูชา โชติปาโล เปนพระอุปชฌายและมี เจาอธิการสีทา ชยเสโน เปนพระกรรมาวาจารย
ทานเปนผูมีอัธยาศัยนอมไปทางสมาธิวิปสสนา และพอใจแนะนําคําสั่งสอนผูอื่น
ในทางนั้นดวยจึงเปนผูใฝใจในธุดงควัตร หนักในทางสมาธิ ชอบวิเวก และไมติดถื่นที่อ
ยู และทานไดรับความสงบใจในการปฏิบัติเปนอยางมาก เพราะการปฏิบัติสมาธิเปนชื่อ
แหงความเพียร เปนขอปฏิบัติที่ดีปฏิบัติชอบซึ่งไมมีขออื่นดียิ่งไปกวานี้
หลวงปูเสาร กนฺตสีโล มีความรูความเขาใจขึ้นโดยลําดับแหงองคภาวนาตอมา
ทานมีความปรารภขึ้นมาวา การที่ทานปฏิบัติภาวนาอยูนี้ ก็ไดผลเปนที่นาพอใจ แตทางที่
ดี ควรออกไปอยูปาดง หาสถานที่สงบจากผูคน จิตใจคงจะสงบลงกวาเปนแนแท
ดังนั้นทานไดออกธุดงคมุงสูปาทันทีในวันรุง ขึ้น ความปรารถนาของทานก็เพื่อ
ภาวนาและพิจารณาสมาธิธรรม ถาแมเปนไปจริงดังคําตั้งใจแลว เมื่อกลับเขาสูวัด ทาน

จะนําความรูที่เกิดจากจิคใจเหลานั้นมาเผยแพร ฝกศิษยที่หวังซึ่งความพนทุกขตอไป
ภายหลังจาก หลวงปูเสาร กนฺตสีโล ไปอยูป าดงฝกจิตใจเจริญ ศีล สมาธิ ปญญา
จําพรรษาทามกลางสิงสาราสัตว ในหุบเขาถ้ําลึก เปนเวลาอันสมควร ทานจึงไดออกมา
เปดสํานักปฏิบัติธรรมในวัดเลียบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในสมัยกอนนั้น มี
พระสฆและฆราวาสที่สนใจจริงจังไมมากนักถึงกระนั้น ทานก็มิไดลดละพยายาม ทาน
ตั้งอกตั้งใจในการอบรม สั่งสอนผูสนใจในธรรม ใหเกิดความรูแจงแกผูปฏิบัติ เพื่อเปน
หลักยืนยันวา การเจริญศีล สมาธิ ปญญานี้ เปนทางสงบ สามารถทําตนใหพนทุกขได
จริง
ดังคําพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารยบุญเพ็ง เขมาภิรโต แสดงทีว่ ัดถ้ํากลอง
เพล เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง “ปฏิปทาของพระกรรมฐาน” ตอนหนึ่ง..
หลวงปูเสาร เปนพระบูรพาจารยของพระกรรมฐานทั้งหลาย ในภาคอีสาน แตกอน พระ
กรรมฐานไมไดมีมากมายเหมือนอยางสมัยปจจุบันนี้เพราะวา ไมมีใครไปศึกษา และ
นําไปประพฤติปฏิบัติ ไมมีใครหอบเอาความรูจากพระไตรปฎกมาสอนคนโดยมาก
สมัยกอน เทศนไปตามหนังสือ อานหนังสือใหโยมฟง พออานเสร็จ โยมก็สาธุ นึกวาได
บุญแลวและก็พากันกลับบาน บางวัน เทศนเรื่อง พระโพธิสัตวใชชาติ เชน สัญชัย ทาว
ก่ํากาดํา เรื่องมโหสถ ฯลฯ ใหเอาธรรมะเขามาสอนใจของตัวเราเอง เพราะฉะนั้ หลวงปู
ครูบาอาจารยทั้งหลายนี้ ทานเอาแตประพฤติปฏิบตั ิรูธรรมแจง มาสอนพวกเรา
หลวงปูเสาร กนฺตสีโล ทานเจริญพหรมวิหารอยูเปนนิจ ถาจะเรียก ใหสมกับจริย
วัตรของทานแลว จะกลาวไดวา..ทานบริสุทธิ์ดวย กาย วาจา ใจ ลนเปยมดวยคุณธรรม
ทานเจริญเดินตามทางที่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวทุกประการ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา นําคณะศรัทธาทั้งหลายใหไดเจริญ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ใหไดรูเลหเหลี่ยม
ของกิเลสตัณหา ที่เขามารบกวน รบเราจิตใจใหเตลิดไปตางๆ เพราะทานมีความเมตตา
สูงสุดนี้ ทานไดพยายามรวบรวมหนังสือไว ชื่อวา จุตราลักษณ
จตุราลักษณ เปนหนังสือที่หลวงปูเสาร กนฺตสีโลไดแสดงแตงไว สรุปไดดังนี้

๑. ใหมนุษยเราทุกคน รูจักระลึกถึงคุณ พระพุทธเจา คือใหเจริญพุทธานุสติ
๒.ใหมนุษยเราทุกคน เมื่อเกิดมาแลว เขาใจตนวา นับถือพระพุทธศาสนาแลว จง
ใหเจริญ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนอนุสติ
๓. ใหมนุษยเราทุกคน จงรูวา เมื่อเกิดมาแลว จงรูกฏของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ซึ่งหนีสิ่งเหลานี้ไปไมได คือ การเกิด แก เจ็บตาย จึงใหรูถึงความไมเที่ยง มีความ
ทุกข
และไมใชตัวตนเราเขา ฉนั้น จงเจริญ อสุภานุสติ
๔. ใกมนุษยเราทุกคน จงพิจารณากองทุกข นับตั้งแตเกิดมา จนวาระสุดทาย คือ
ความตาย
เพราะทุกคนหนีความตายไปไมได จงใหเจริญ มรณานุสติ
หลวงปูเสาร กนฺตสีโล ไดพยายามเนนใหทุกคน เปดใจมองดูตัวเราเองให
กวางขวางออกไปและไดปลูกฝงศรัทธาแหงความเชื่อในเหตุผล ที่องคพระศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ทรงเจริญมาแลวจนสามารถสําเร็จผล หนทางแหงความดีในที่สุดได
อยางจริงแทแนนอน
ธรรมโอวาท
จากหนังสือ ธรรมวิสัชนา เรื่องแนวปฏิบัติของทานพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล
ดังนี้
โดยหลักการที่ ทานอาจารยเสาร ไดอบรมสั่งสอนลูกศิษยลูกหามานั้น ยึด

หลักการบริกรรมภาวนา พุทโธ และอานาปานสติ เปนหลักปฏิบัติ การบริกรรมภาวนา
ใหจิตอยู ณ จุดเดียวคือ พุทโธ ซึ่ง พุทโธ แปลวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน เปนกิริยาของจิต
เมื่อจิตมาจดจองอยูที่คําวา พุทโธ ใหพิจารณาตามองคฌาน ๕ คือ การนึกถึง พุทโธ
เรียกวา วิตก จิตอยูกับพุทโธ ไมพรากจากไป เรียกวา วิจารณ หลังจากนี้ ปติ และ
ความสุข ก็เกิดขึ้น เมื่อปติและความสุขเกิดขึ้นแลว จิตของผูภาวนายอมดําเนินสูความ
สงบ เขาไปสู อุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ ลักษณะที่จิตเขาสูอัปปนาสมาธิ ภาวะจิต
เปนภาวะสงบนิ่งสวาง ไมมีกิริยาอาการแสดงความรู ในขั้นนี้เรียกวา จิตอยูในสมถะ ถา
จะเรียกโดยจิตก็เรียกวา อัปปนาจิต ถาจะเรียกโดยสมาธิ เรียกวา อัปปนาสมาธิ ถาเรียก
โดยฌานก็เรียก อัปปนาฌาน บางทานนําไปเทียบกับฌานขั้นที่ ๕ จิตในขั้นนี้เรียกวา จิต
อยูในอัปปนาจิต อัปปนาสมาธิ อัปปนาฌาน จิตยอมไมมีความรูอะไรเกิดขึ้น นอกจากมี
สภาวะรูอยูอยางเดียวเทานั้น
เมื่อนักปฏิบัติผูที่ยังไมไดระดับจิต เมื่อจิตติดอยูในความสงบเชนนี้ จิตยอมไมกาว
ขึ้นสูภูมิแหงวิปสสนาได เมื่อเปนเชนนั้น ทานอาจารยเสารผูเปนอาจารย สอนกรรมฐาน
ในสายนี้ จึงไดเดินอุบายสอนใหลูกศิษยพิจารณา กายคตาสติ เรียกวา กายานุปสสนา
ปฏิปทา โดยการพิจารณาผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน โดยนอมนึกไปในลักษณะความ
เปนของปฏิกูลนาเกลียด เปนของโสโครก จนกระทั่งจิตมีความสงบลง รูยิ่งเห็นจริง
ตามที่ไดพิจารณา เมื่อผูปฏิบัติไดพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เห็นสิ่งปฏิกูล ในที่สุด
ไดเห็นจริงในสิ่งนั้นเห็นวาเปนของปฏิกูล โดยปราศจากสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้น จึงได
ชื่อวาเปนผูพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน
และเมื่อผูปฏิบัติพิจารณาอสุภกรรมฐานจนชํานิชํานาญ จนรูยิ่งเห็นจริงในอสุภ
กรรมฐานนั้นแลวในขั้นตอไปทานอาจารยเสารไดไดแนะนําใหพิจารณารางกายใหเห็น
เปนธาตุ ๔ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ จนกระทั่งเห็นเปนดิน น้ํา ลม ไฟ เมื่อรูจิต
เปนแตเพียงสักแตวาธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ จิตกจะเกิดความรูสึกขึ้นมาวาตามที่พูดกันมา
วา สัตว บุคคลตัวตน เรา เขา ไมมี มีแตความประชุมพรอมของธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ
เทานั้น เมื่อเปนเชนนั้น จิตก็ยอมรูจักอํานาจของความคิดขึ้นมาไดวา ในตัวของเรานี้ ไม
มีอะไรอัตตา ทั้งสิ้น มีแตธาตุ ๔ ดิน น้าํ ลม ไฟ ถาหากภูมิจิตของผูปฏิบัติจะมองเห็นแต
เพียงกายทั้งหมดนี้ เปนแตเพียงธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ รูแตเพียงวาธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ

และภูมิจิตของทานอยูแคนั้น ก็มีความรูเพียงแคขั้นสมถกรรมฐาน และในขณะเดียวกัน
นั้น ถาภูมิจิตของผูปฏิบัติปฏิบัติความรูไปสู พระไตรปฎก คือ อนิจจัง ไมเที่ยง เปนทุกข
อนัตตา ไมใชตัวตนที่ทจริง ถาหากมี อนิจจสัญญา ความสําคัญมั่นหมายไมเที่ยง ทุกข
สัญญา ความสําคัญมั่นหมายวาเปนทุกข อนัตตสัญญา ความสําคัญมั่นหมายวามิใช
ตัวตนที่แทจริง ภูมิจิตของผูปฏิบัตินั้นก็กาวเขาสู ภูมิแหงวิปสสนา
เมื่อผูปฏิบัติฝกฝนอบรมจิตของตนเองใหมีความรูดวยอุบายตางๆ และมีความรู
แจงเห็นจริงในลักษณะของอสุภกรรมฐานโดยอุบายอยางใดอยางหนึ่ง จนมีความรูแจง
เห็นจริงในลักษณะที่วา การเรานี้เปนแตเพียงธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ มีความเห็นวา ธาตุ
๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ก็เปนแตเพียงธาตุ ไมใชสัตว ไมใชตัวตน บุคคล เรา เขา ดวยอุบาย
ดังกลาวแลว ผูปฏิบัติยึดหลักอันนั้น ภาวนาบอยๆ กระทําใหมากๆ พิจารณาใหมากๆ
พิจารณายอนกลับไปกลับมาจิตจะคอยๆ กาวเขาสูภูมิรู ภูมิธรรม เปนลําดับๆ ไป
หลักการปฏิบัติของทานอาจารยก็มีดังนี้
ปจฉิมบท
นอกจากหลวงปูเสาร กนฺตสีโล จะเปนผูปฏิบัติดีแลว ทานยังมีความเครงครัด
ทางดานพระวินัยอยางมาก ลูกศิษยทุกคนสมัยนั้น ทานจะถือเอาวัตรปฏิบัติวิปสสนาเปน
วิชาเอก คือหมายถึงวา เมื่อทานไดอบรมแลวแสดงพระสัทธรรมใหเปนทีเ่ ขาใจแลวทาน
จะสงเสริมลูกศิษยทุกรูปใหถือขอธุดงควัตร แกออกจากหมูมุงสูราวปา มุงความแจมแจง
ในธรรมที่องคพระบรมศาสดาทรงรับรองผล
หลวงปูเสาร กนฺตสีโล พระบุพพาจารยแหงยุคไดอําลาละสังขารไปดวยอาการ
สงบระงับอยางสิ้นเชิง ทานไดอบรมสั่งสอน ศิษยตางก็ยอมรับวา หลวงปูเสาร กนฺตสีโล
ไดปฏิบัติกิจเสร็จสิ้นที่วัดมหาอํามาตยาราม นครจําปาศักดิ์ คืนวันอังคาร แรม ๓ ค่ํา
เดือน ๓ ปมะแม วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๔๘๔ คํานวนอายุได ๖๒ พรรษา

