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ชาติกําเนิด และ ชีวิตปฐมวัย 
        
       นามเดิม เหรียญ ใจขาน เกิดวันที่ 8 มกราคม 2455 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 2 ค่ํา 
เดือนยี่ ปชวด ณ บานหมอ ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย บิดาชื่อ ผา มารดาชื่อ 
พิมพา 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       จิตมีธรรมปรารถนาออกบวช  
        
       เมื่อยางเขาอายุ 20 ป เห็นจะดวยบุญบารมีแตปางกอน รูสึกวาชีวิตปุถุชนไมมี
แกนสาร จึงลาบิดามารดาเขาเรียนครองบวชอยูสิบหาวันก็ไดบวชที่อุโบสถวัดบานหงษ
ทอง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย มี ทานพระครูวาปดิฐวัตร เปนพระอุปชฌาย พระ
อาจารยพรหม เปนพระกรรมวาจารย บวชแลวไดกลับมาอยู วัดโพธิ์ชัย บานหมอ บวช
เมื่อ เดือนมกราคม 2475 อาจารยวัดโพธิ์ชัย สอนใหภาวนา อนุสสติ 10 ดวยวิธีทอง
เอา แลวบริกรรมในใจวา พุทธานุสสติ สังฆานุสสติ ไปจนถึง อปสมานุสสติ จบแลวต้ัง
ตนใหมเรื่อยไป จิตสงบเบิกบานดี บริกรรมทกุอิริยาบถเปนอารมณติดตอกันไป 
        
       ในระหวางนั้นโยมบิดาไดนําหนังสือเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปสสนาของ 
พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม มาใหอาน ทานอธิบายเรื่อง สติปฏฐาน4 โดยเฉพาะเรื่อง
กายานุปสสนา ใหพิจารณารางกายเพงดูแยกออกเปนสวนๆ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนงั 
เนื้อ เอ็น กระดูก ตลอดจนอาการ 32 แลวใหถามตัวเองวา ตัวตน อยูที่ไหน แทจริงก็ไม
มี เมื่อไฟเผาแลัว ยอมเหลือแตเถากระดูก 
        
       กําหนดเอากระดูกใสครกบดใหละเอียดแลวซัดไปตามลมพัดหายก็ไมเหลืออะไร 
รางกายนี้ไมมีอะไรเปนของตนสักอยางเดียว มีแตเกิดแลวดับไปดังปรากฏ 



        
       แลวใครเปนผูรูวารางกายเปนอยางนั้น ก็จิตนี้เปนผูรู เมื่อสติกลับมา รูจิต จิตก็รวม
ลงเปนหนึ่ง แสดงวา จิตปลอยวางรางกายไดตามสภาพ จึงประคองจิตใหสงบอยูตอไป
นานเทาที่จะอยูนานได ในขณะนั้นจะมีความรูสึกวา กายก็เบา จิตก็เบา คิดจะไปอยูปา 
พอดําริจะไปอยูปาเทานั้น มาร คือ กิเลส ก็แสดงอาการขัดขวาง เกิดความรูสึกนึกคิดเปน
สองทาง ใจหนึ่งอยากสึกออกไปครองเรือน ใจหนึ่งอยากออกปฏิบัติเจริญสมถะ
วิปสสนาตามที่ตั้งใจไว วันแลววันเลายังตัดสินใจไมได จึงลองอดขาวหนึ่งวัน พอตกค่ํา
เวลาประมาณสามทุม กห็มผาสังฆาฎิแลวทําวัตร อธิษฐานจิตวา บัดนี้ขาพเจาจะนั่ง
สมาธิภาวนาเพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทางใด ทางหนึ่งใหได ถาตัดสินใจไมไดจะไมลุก
ออกจากที่นั่งนี้เลย ภายหลังไดตัดสินใจประพฤติพรหมจรรยตอไป ไดพบพระอารยกู 
ธมฺมทินฺโน บานเดิมทานอยูอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทานเที่ยวธุดงคไปทาง
หนองคาย พักอยูที่วัดเดียวกัน ไดรับคําอธิบายในอุบายภาวนาเพิ่มเติมจนเขาใจดี ตอมา
ในป พ.ศ. 2476 ไดพบกับ ทานอาจารยบุญมา ฐิตเปโม อยูวัดสิริสาลวัน ไดพาบวช
เปนพระธรรมยุตที่วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี 
        
       พ.ศ. 2476 จําพรรษาวัดปาสาระวารี บานคอ อําเภอผือ อุดรธานี 
        
       เปนที่ซึ่งพระอาจารยมั่นเคยจําพรรษา ไดตั้งใจทําความเพียรสงบใจมาก แต
วิปสสนายังไมแกกลา ไดแตสมถะ ออกพรรษาแลวจึงธุดงคไปจังหวัดเลย พักวิเวกอยูถ้ํา
ผาปู และ ถ้ําผาบิ้ง ไดความสงบสงัดมาก 
        
       พ.ศ. 2477 พรรษาสอง จําพรรษาวัดอรัญญวาสี อําเภอทาบอ หนองคาย 
        
       มีพระอาจารยกู ธมมฺทินฺโน เปนหัวหนา ตั้งใจไมนอนกลางวัน ค่ําลงทําความ
เพียร เดินจงกรม นั่งสมาธิ ถึงตีสอง แลวลุกขึ้นทาํความเพียรจนสวาง พอถึงเดือนหก
เดินทางกลับมาจําพรรษาที่ วัดปาบานคอ ตามเด 
        
       พ.ศ. 2478 พรรษาสาม จําพรรษาที่วัดปาสาระวารี 
        



       พ.ศ. 2479-2480 พรรษาสี่และหา จําพรรษาที่วัดอรัญญบรรพต 
        
       ทําภาวนาจิตสงบแลวพิจารณาขันธหาเปนอารมณ เห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ตามสภาพความเปนจริง แลวปลอยวาง จิตสงบพรอมกับความรูเปนอยางดี คลายหมดกิ
เเลส แตตอมามีเรื่องตางๆ มากระทบ ก็รูสึกจิดผิดปกติ หว่ันไหวไป ตามอารมณนั้นๆ อยู
บาง แตไมรุนแรง ก็แสดงวากิเลสยังไมหมดสิ้น พยายามแกก็ไมตก นึกในใจวาใครหนอ
จะชวยแกจิตใหได จึงนึกไปถึงกิตติศัพทของพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต จึงชวนภิกษุรูป
หนึ่งลงเรือจากหลวงพระบางขึ้นไปทางอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดินทางไปหา
ทาน 
        
       พ.ศ. 2481 ไดพบทานอาจารยมั่น ภูริทตฺโต 
        
       ที่วัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม โดยความเมตตาของหลวงตาเกต ซึ่งเปนสัทธิ วิ
หาริก ของทาน ไดพาไปพบที่ปาละเมาะใกลๆ โรงเรียนแมโจ อําเภอสันทราย ไดเห็น
ดวยความอัศจรรยใจเพราะตรงกับในนิมิตทุกประการ ทานไดแนะนําวานักภาวนา พา
กันติดสุขจากสมาธิจึงไมพิจารณาคนควาหาความจริงของชีวิตกัน 
        
       ทานซักรูปเปรียญใหฟงวา ธรรมดาเขาทํานาทําสวน เขาไมไดทําใสบนอากาศ
แลย เขาทําใสบนพี้นดินจึงไดผล ฉันใด โยคาวจรผูบําเพ็ญเพียรทั้งหลายควร พิจารณา
รางกายเปนอารมณ จนเกิดนิพพิทาความเบื่อหนายในนามรูป ดวยอํานาจแหงปญญานั้น
แหละจึงจะเปนทางหลุดพนได ไมควรติดอยูในความสงบโดยสวนเดียว 
        
       เมื่อทานใหโอวาทแลวจึงพิจารณาดูตังเองวาไดเจริญเพียงสมถะไมไดเจริญ 
วิปสสนาเพียงรูแจงในธรรมที่ควรรู คอื อริยสัจสึ่ จึงเจริญวิปสสนาเรื่อยมา ตั้งแตพรรษา
ที่ 6 อยูในเขตภาคเหนือจนถึงพรรษาที่ 16 แลวเดินทางกลับธุดงค ผานหลวงพระบาง 
ประเทศลาว เขาเวียงจันทน มายังหนองคาย 
        
       พรรษาที่ 19 ถึง 26 จําพรรษาเผยแพรธรรมะปฏิบัตอิยูภาคใต แลวจึงยายไปอยู
วัดอรัญญบรรพต ตั้งแตป พ.ศ. 2502 เรื่อยมา 



        
       ธรรมโอวาท 
        
       1. นาทั่งหลายมีหญาเปนโทษ หมูสัตวนี้มีราคะ โทสะ โมหะ เปนโทษทั่ง
นักบวช ทั้งคฤหัสถ ถาใครสะสมกิเลอใหแนนหนาทั้งในใจ ใจก็ใหทุกข ใหโทษกับผู
นั้น ไมใชใหทุกขแกนักบวชฝายเดียว 
       2. อันสตินี้ สัมปชัญญะนี ้ก็สมมติเปนโชเฟอรกําพวงมาลีย มีสติคอยระมัดระวัง 
กาย วาจา จิต อยูเสมอๆ คอยระวังเรื่องตางๆ ระมัดระวังไปเรื่อยๆ แตไมไดหมายความ
วาเราตองเที่ยวประกาศ หามใครมาติชมเรา ที่วาระวังนั้น คือ เมื่อมีเรื่องมากระทบให
รูทัน ในทันที เราจะหามจิตไมใหหว่ันไหวไปไมได แตใหระวัง ตองควบคุมจิตดวยสติ
ใหถี่ๆ กระชบัสติสัมปชัญญะใหมันถี่เขามา จะไดไมหว่ันไหวกับคําพูดเสียดแสงใจ
ตางๆ 
       3. ถาจิตสงบมีกําลังพักผอนเต็มที่แลว มันก็จะอยากรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู 
ตองกําหนดหาเรื่องที่ควรจะรู สิ่งใดที่เรายังไมรูก็ตองกําหนดพิจารณา เชน กําหนด
พิจารณาทุกข เมื่อเห็นทุกขก็เบื่อในทุกขของขันธ5 อันไมเที่ยงแปรปรวน อาการ
หว่ันไหวกันไปมานั่นแหละ เรียกวา ทุกขลักษณะ เมื่อจิตรูอยางนี้ ก็จะไดไมหว่ันไหว 
ไมยึดเอาของไมเที่ยงมาเปนทุกข 
        
       ปจฉิมบท  
        
       พระสุธรรมคณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ เปนพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
เปนพระสงฆแหงจังหวัดหนองคาย ที่มีอาวุโสที่ชาวพุทธควรกราบไหวบูชาเปนอยางยิ่ง 
 


