
หลวงปูออน ญาณสิริ 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:17 น. 
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       หลวงปูออน ญาณสิริ เดิมชื่อออน กาญวิบูลย เกิด
วันอังคารขึ้น 7 ค่ํา เดือน 7 ปขาล พ.ศ.2445 (ตามพอ
แมของทานบอก) หรือเกิดวันอังคารขึ้น 5 ค่ําหรือ 12 
ค่ํา (ตามปฏิทิน 100 ป) ณ บานดอนเงิน ตําบลแซแล 
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เปนบุตรของนายภูมี
ใหญและนางบุญมา กาญวิบูลย ซึ่งมีลกูทั้งหมด 20 คน 
เลี้ยงจนเจริญเติบโตเพียง 10 คน ทานเปนคนที่ 8 ของผู
ที่ยังมีชีวิตรอด จนเติบโตเปนผูใหญ ทานเกิดในทามกลางสภาพของธรรมชาติปาดงอัน
อุดมสมบูรณมีความอบอุน อยูกับพอแม มีความเปนอยูพอมีความสุขตามสมควรจาก
อาชีพทํานา เลี้ยงโคฝูง ปลูกหมอนเลีย้งไหม คาขายเบ็ดเตล็ดตางๆ อาชีพทํานาอาศัยฟา
ฝน ถาปไหนฟาฝนดี ถาไมเกิดโรคก็จะไดผลผลิตเกิน 1,000 ถังจากที่นา 8 ทุง 
(แปลง) เปนการผลิตเพื่อบริโภคกันทุกครัวเรือน มีวัวฝูงกวา 200 ตัว กลางวันตอน
ออกคอก ปลอยไปหากินเอง ตอนเย็นกลับเขาคอกเอง ถาวัวไมเขาคอกเกิน 4-5 วัน จึง
ออกตามไลตอนเขาคอกสักทีหนึ่ง ถาวัวหายไปตามหาก็ลําบากปาดงมันรกเสือและงูราย
ก็ชุกชุม หลวงปูไดเลาถึงประวัติตนเองเมื่อครั้งชวยพอแมทํางานดวยความทุกขใหญวา 
ครั้งหนึ่งเดือนเมษายน วัวไมกลับเขาคอกจึงออกติดตาม ไมไดเตรียมน้ําดื่มไปดวย กวา
จะเห็นฝูงวัวก็บาย 2 โมงเขาไปแลว เดินเทาเปลาไมมีรองเทาตอไมทิ่ม หิวน้ําก็หิว กอน
เขาหมูบานหัวเขาออนลาฮวบลง ลุกขึ้นหาไมเทาใชสองมือยืนไปจนถึงบานได ครั้นถึง
บานดวยความกระหายน้ําอยางมากจึงรีบดื่มน้ําไป 12 กระบวยใหญ จุกน้ําเกือบตาย นี่
คือทุกขใหญ สมัยที่หลวงปูออนอายุ 11 ป พอแมของทานไดนําไปฝากใหอยูวัดใกล
บาน ซึ่งสมภารมีความรูทางดานภาษาลาว ภาษาขอม และภาษาไทย เปนอยางดี โดยหวัง 
ใหลูกชายไดรับการศึกษามีอนาคตสามารถเลี้ยงพึ่งพาตนเองได พออายุได 16 ป พอ
ของทานไดอบรมวา การบวชนี้เปนบุญมาก ในที่สุด ทานก็ใครจะบวช จึงบอกเลาและลา
พอแมวาตองการบวช เมื่อไดบวชแลวจะไมสึก พอแมจึงนําทานไปฝากใหเปนศิษยวัด



กับ ทานพระครูพิทักษคณานุการ วัดจอมศรี บานเมืองเกา อําเภอกุมภวาป จังหวัด
อุดรธานี ตอมา ทานก็ไดบรรพชาใหเปนสามเณรออน ใหศึกษาเลาเรียนสวดมนตไหว
พระ การบวชเปนสามเณรนี้ก็เพื่อจะไดศึกษาเลาเรียน ใหมีความรูมากขึ้น สามเณรออน
ไดศึกษาพระธรรมวินัยพอเปนนิสัย เขาใจถึง ชีวิตสมณเพศเทานั้น 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       เด็กชายออนไดบรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุ 17 ป (พ.ศ.2462) สามเณรออน
ไดศึกษาเลาเรียนธรรมวนิัย เมื่อเลิกจากเวลาเรียนแลวก็ตองเขาไปรับใชอุปฏฐากครูบา
อาจารย ปดกวาด ทําความสะอาด ลางกระโถน รุงเชาก็ออกบิณฑบาต ทานมีฝมือดาน
การชาง ไดรวมกับพระอาจารยนําดินมาสรางพระพุทธรูป แกะ สลักไม ทําบานประตู
หนาตางที่สวยงามมาก ทานมีมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร ทานจําพรรษาอยูที่วัดจอมศรี
กับทานพระครูพิทักษคณานุการ ผูเปนอุปชฌาย 3 ป ทานมีอายุ 19 ป จึงเขาอําลา
อาจารยไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ทานอุปชฌายหาวา อวดดี จึงขับออกจากวัดจอมศรี
ไปพักอยูที่วัดดอนเงิน ไปลาโยมพอโยมแม แตไมไดรับ อนุญาต อางวาคิดถึง เมื่อ
สามเณรออนอายุครบ 20 ป ใน พ.ศ. 2464 ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุในคณะ
มหานิกาย ที่วัดบานปะโค ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระครูจัน
ทา (เจาอธิการจันทา) เปนพระอุปชฌาย แลวไปจําพรรษาอยูที่ วัดบานดอนเงิน 1 
พรรษา ในป พ.ศ. 2465 ไดขอลาโยมพอโยมแมออกธุดงคกรรมฐานไปอยูกับ พระ
อาจารยสุวรรณ วัดปาอรัญญิกาวาส อําเภอทาบอ จังหวัดหนงอคาย ตามความตั้งใจของ
ทานมาแตเดิม คือ 1. ยึดมั่นตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยการบรกิรรมวา พุท
โธ 2. ถือผาบังสกุลเปนวัตร 3. บิณฑบาตเปนวัตร 4. ไมรับอหารที่ตามมาสงภายหลัง 
รับเฉพาะที่ไดมาในบาตร 5. ฉันมื้อเดียวเปนวัตร 6. ฉันในบาตร คือมีภาชนะใบเดียว
เปนวัตร 7. อยูในปาเปนวัตร คือเที่ยวอยูตามรมไมบาง ในปาธรรมดาบาง บนภูเขาบาง 
ในหุบเขาบาง ในถ้ําบาง ในเงื้อมผาบาง 8. ถือผาไตรจีวรเปนวัตร คือมีผา 3 ผืน ไดแก 
ผาสังฆาฏิ ผาจีวร ผาสบง (รวมผาอาบน้ําฝนดวย) ในป พ.ศ. 2466 ไดออกธุดงค
แสวงหาความสงบวิเวก ปฏิบัติธรรมไดไปฝกหัด เรียนพระกรรมฐานอยูกับพระอาจารย
เสาร กนฺตสีโล พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ไดยอมมอบกายถวายชีวิตเปนศิษยอยูที่วัดปา



บานคอ อําเภอผือ จังหวัดอุดรธานี และไดขอใหสวดญัตติแปรจากมหานิกายมาเปน
ธรรมยุต พระอาจารยยังไมยินยอม ใหฝกภาวนาไปอีก 1 ป แลวไดขอใหญัตติเปน
ธรรมยุตอีก ทานยินยอมแตตองใหทองหนังสือนวโกวาท และพระปาติโมกข ใหจบ
เสียกอน หลวงปูออนจึงตั้งใจทองนวโกวาท 4 วันจบ ทองปาติโมกข 7 วันจบจึงไดรับ
ทําการญัตติ เปนธรรมยุต เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2467 ขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 อายุ
ได 23 ป โดยมีพระครูชิโนวาทธํารง (พระมหาจูม พนธุโล หรือ พระธรรมเจดีย) 
รักษาการตําแหนงเจาคณะมณฑลอุดร เปนพระอุปชฌาย และมพีระครูอดิสัยคุณาธาร 
(คํา อรโก) เจาคณะจังหวัดเลย วัดศรสีะอาด เปนพระกรรมวาจาจารย แลวกลับไป จํา
พรรษาที่วัดปาอรัญญิกาวาส อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ในป พ.ศ. 2468 หลวงปู
ออน ญาณสิริ ไดไปจําพรรษาปฏิบัติธรรมอยูกับพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม ที่วัดปา
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ในปนี้ หลวงพอคํามี ผูเปนพี่ชายของหลวงปูออน
บวชสังกัดมหานิกาย มาขออยูปฏิบัติธรรม ฝกหัดภาวนากับทานดวย แตไดเกิดไขปา
อยางแรง มรณภาพเมื่อเดือน 8 แรม 8 ค่ํา ในป พ.ศ.2469 ไดธุดงคไปจําพรรษากับ
พระอาจายสิงห ขนฺตยาคโม และพระอาจายมหาปน ปฺญาพโล ที่เสนาสนะปา ตําบล
หัวตะพาน อําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานีป พ.ศ. 2470 จําพรรษาที่ปาชา
บานหัวงัว ตําบลไผชาง อําเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธาน ีปถัดมา พ.ศ. 2471-
2472 ไปจําพรรษาที่วัดปาบานสาวะถี ตําลบสวะถี อําเภอพระลับ จังหวัดขอนแกน 
(สมัยนั้น) ถดัมาอีกป พ.ศ. 2473 ธุดงคไปจําพรรษาที่ วัดปาบานพระคือ อําเภอพระ
ลับ จังหวัดขอนแกน ในป พ.ศ. 2474 หลวงปูออนไดไปจําพรรษาที่วัดปาวิเวกธรรม 
บานเหลางา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และในป พ.ศ.2475 สมเด็จพระมหาวีรวงศ 
(อวน ติสฺโส) ขณะดํารงตําแหนงพระเทพเมธี เจาคณะมณฑลนครราชสมีา มีบัญชาเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2475 ใหพระกรรมฐานที่มีอยูในจังหวัดขอนแกนไปรวมอบรม
ประชาชน รวมกับทางราชการที่จังหวัดนครราชสมีา มีพระกรรมฐานไปชุมนุมกัน
จํานวนมาก เชน พระอาจารยสิงห พระอาจารยมหาปน พระอาจารยออน พระอาจารยฝน 
อาจาโร ณ ปนี้เอง พ.ต.ต.หลวงชาญนิยมเขต ไดยกที่ดิน 80 ไรถวายพระกรรมฐาน 
ที่มาชุมนุมเพื่อสรางสํานักปฏิบัติธรรมอบรมศีลธรรม ตั้งชื่อใหสถานที่แหงนี้วา วัดปา
สาลวัน ในครั้งนี้คณะพระกรรมฐานไดแยกยายกันออกอบรมศีลธรรมและสรางวัดอื่นๆ 
อีกมากมาย สวนพระอาจารยออน ญาณสิริ พระอาจารยฝน อาจาโร พระอาจารยกงมา 



จิรปฺุโญ ไดไปสรางวัดปาบานใหมสําโรง อําเภอสีคิ้ว ชื่อวัดสวางอารมณ พระอาจารย
ออน ณาณสิริไดอยูปฏิบตัิศาสนกิจอยูที่วัดปาสาลวัน เปนเวลา 12 ปเทากับพระอาจาย
ฝน อาจาโร เมื่อป พ.ศ. 2488 พระอาจารยออน ญาณสิริ ไดออกจากวัดปาสาลวันไป 
นมัสการพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ที่วัดบานหนองผือ ไดสรางวัดที่บาหนองโคก อําเภอ
พรรณานิคมใหเปนคูกับวัดปาบานหนองผือ ทางที่จะไปนมัสการพระอาจารยมั่น เพื่อให
ถูกกับอัธยาศัยของพระอาจารยมั่น ดวยวาใหพระผูใหญฝายวิปสสนาธุระสราง วัดขึ้น
ในรัศมีของวัดปาบานหนองผือจะไดฝกหัดพระที่มาศึกษาภาวนา เปนการแบงเบาภาระ
ของทาน เมื่อพระอาจารยออนไดสรางวัดนี้แลว ทานไดอยูจําพรรษาหลายปและได
เดินทางไปนมัสการพระอาจารยมั่น เปนประจําเพราะทานอายุมาก ในป พ.ศ. 2492 
พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต อาพาธหนัก ไดรับการนําไปรักษา ที่ วัดสุทธาวาส สกลนคร 
และมรณภาพที่นี่ ในป พ.ศ. 2493 เมื่อพิธีถวายเพลิงศพพระอาจารยมั่น ผานไปแลว 
พระอาจารยออน ไดเที่ยวธุดงคไปถึงเขายอย จังหวัดเพชรบุรี อยูจําพรรษา 1 พรรษา 
แลวกลับมาชวยพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม สรางกุฏิและหลองพระประธานที่ วัดปา
สาลวัน นครราชสีมา ตอมาพระอาจารยสิงหไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระญาณ
วิศิษฏวิริยาจารย มาอีกหลายปทานมาณภาพ ทางคณะสงฆจึงไดขอแตงตั้งให อาจารย
ออน ญาณสิริ เปนเจาอาวาสวัดปาสาลวัน แทนทานเจาคุณอยูประมาณ 1 ปจึงลากออก 
เพราะเห็นวาขัดตอการออกรุกขมูลวิเวก ในป พ.ศ. 2496 ทานไดมาสรางวัดปาบาน
หนองบัวบาน ตําบลหมากหญา อําเภอหนวงวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตามคําบัญชาของ
ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย ผูเปนพระอุปชฌาย สิน้เงินหลายลานบาท ครั้นป พ.ศ. 
2518 หลวงปูออน ญาณสิริ เริ่มอาพาธดวยโรคกระเพาะอาหาร ไดรับการรักษาโดย
การผาตัดหลายครั้ง อาการพอทรงตัวอยูได รางกายทรุดโทรม แตทานก็ยังปฏิบัติกิจดวย
ความอุตสาหะ สงเคราะหพุทธบริษัท ปฏิบัติธรรม ตลอดมิไดเวน วันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2524 อาการอาพาธทรุดหนัก จึงไดนําเขา รักษาที่โรงพยายบาลคายประจักษ
ศิลปาคม อุดรธานี (24 พ.ค.) โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ (25 พ.ค.) โรงพยาบาล
รามาธิบดี (26 พ.ค.) อาการไมดีขึ้น ครั้นวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 คืนวันพุธ 
เวลา 04.00 น. ทานก็ไดมรณภาพดวยอาการอันสงบทามกลางนายแพทยและคณะ
ศิษยที่ติดตาม สิริรวมอยไุด 80 ป เปนสามเณร 3 พรรษา เปนพระ 58 พรรษา 
        



       ธรรมโอวาท  
        
       จิตเปนสิ่งสําคัญ สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ คือ ตัวปญญามันเกิดขึ้น พอปญญา
เกิดขึ้นเทานนั้นแหละ สัมมาทิฐิตัวเดียวชัดเจนขึ้นมา นั่นเปนอาการของมัน ปญญา
สัมมาทิฐิเกิดขึ้นมา มันเปนองคมรรค 8 สมบูรณเลย เบื้องตนเรายังฟุงซานอยูก็ตองมา
แก เราจะเขาใจสงบระงับดวยอุบายนี้ ความฟุงขณะปฏิบัติเพราะเราไปยึดมั่น เรายังยึด
เทาไรมันก็ยิ่งฟุงซาน ดังนั้นทานเรียกวา สมุทัย ยุงไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง พอปญหา
สัมมาทิฐิเกิดขึ้น สมุทัยก็หาย นิโรธก็เกิดขึ้น การทีเ่รามาเห็นวานี้เปนสัมมาทิฐิ คือ ตัว
มรรคทั้ง 8 มารวมกันอยู ณ ที่เดียวกนันี้ เมื่อจิตรรวมกันในสมาธิแนวแนเต็มที่แลว 
สัมมาทิฐิความเห็นชอบก็เกิดขึ้น ณ สัมมาทิฐินั่นเอง คือ เห็นทุกข เห็นสมุทัย สวนจะละ
ไดมากนอยขนาดไหนก็แลวแตกําลัง ของปญญาสัมมาทิฐิของตน เมื่อละไดแลว นิโรธ 
ความดับเย็นสนิทขนาดไหนก็จะปรากฎขึ้นเฉพาะตนในที่นั้น... ธรรมะเปนทางแกทุกข 
เมื่อจะแก ก็ตองสอบทุกขกอน ใหเห็นทุกขกอน เหมือนกับเราทํางานอะไร เราตองเห็น
งานกอน จึงจะทําได ทุกขอันหนึ่ง ที่เปนงานของพวกเราควรทํา ถาไมทําเราก็ไมพน 
ฉะนั้น พระพุทธเจาทรงสอน พวกเราใหรูทุกข เราไดชื่อวาผูนับถือพระพุทธศาสนา
ประจําใจ ตองใหเขาใจหลักธรรมจริงๆ จึงจะถูกตอง การเปดจิตใจใหกวางสวางไสวนั้น 
เปนนิสัยของชาวพุทธโดยตรง เราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจา ทาน ศีล ภาวนา หรือ 
การทําดีไดดี การทําชั่วไดชั่วจริง ก็ควรที่จะรีบขวนขวายหาทางสรางความดีเสีย จะไดมี
กําลังใจของจิตใจตอไป คนเราในโลกนี้เกิดมาแลวยอมมีความดีและความชั่วประปนกัน
ไป ไฉนเราจึงจะพบกับความดีเดียงอยางเดียว อะไรๆ ก็ไมสูการสรางความดีนะ ความดี
นั้น ผูใดสราง ผูนั้นยอมมีความสุขเย็นอกเย็นใจ การใหอภัยนี้ก็เปนสิ่งสําคัญ ปจจุบัน 
โลกเราตองการคนดี โลกตองการใหอภัย เพราะนั่นเปน ทางแหงความสันติสุขนะ ตอง
ใหอภัยทําใหใจกวางขวาง จึงจะไดชื่อวา เชื่อฟงคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
แทจริง ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ เปนของเย็น เปนของบริสุทธิ์ 
บุคคลผูมีปญญาจะไมปฏิเสธธรรมของพระพุทธเจา เพราะธรรมถาอยูในจิตใจของผูใด 
ผูนั้นยอมมีความสุขความเจริญ ธรรมชาติของธรรมนั้น ผูปฏิบัติผูบําเพ็ญเทานั้นจึงจะรู
ได ครูบาอาจารยหลายองคทานไมเคยลดละในการปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติธรรม 
ที่เรากระทําอยูเรื่อยๆ เปนนิจโดยไมหยุดยั้ง ผลยอมเกิดขึ้นไดทุกครั้งไป และจะสืบเนื่อง 



กันไมขาดระยะ ตราบเทาที่เราไมทิ้งการปฏิบัติธรรมนั้น เราเปนฆราวาส ตองพยายามทํา
คุณงามความดี ทําทาน รักษาศีล บําเพ็ญภาวนาใหเจริญ แลวปญญาก็ยอมเกิดตามมาเอง 
ทานผูรูพูดเปนปญหาวา กลวย 4 หวี สําหรับอาหาร 4 สําหรับ สามเณรนั่งเฝา พระเจา
นั่งฉัน ปญหานี้เปนปญหาธรรมะ เปรียบเทียบกับการปฏิบัติของบุคคล สวนมากคนจะ
ไมนําไปคิดกัน ขอธรรมะที่ทานใหไวแลวใหนําไปตีความหมายใหละเอียด กลวย 4 หวี 
ไดแก ธาตุ 4 เณรนอยนั่งเฝา ไดแก คงโงเขลาเบาปญญา ไมรูเทาทันตามหลักของพระ
ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม นั่งเฝาตัวเองอยู ไมรูในตัวของตนนั้นมีอะไรบาง กินแลวก็
นอน เลี้ยงรางกายใหอวนทวนสมบูรณไมไดทําอะไรที่ดีใหเกิดขึ้นแกตัวเองเลย อันนี้
แหละชื่อวาโงเขลาเบาปญญา ไดแตนั่งเฝาตัวเองอยู สามเณรนั่งเฝาสําหรับที่มีอยูแลว
โดยไมฉัน กห็มายถึงบุคคลที่ไมรูธาตุ 4 ตามความเปนจริงวา ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ 
ธาตุลม เปนอยางไร ไมยอมกําหนด รูแบบชนิดทีใ่หเกิดปญญา พระเจานั่งฉัน 
หมายความวา พระอริยเจาทั้งหลายที่รูหลักความจริงอันประเสริฐ เมื่อภาวนาไดที่แลวก็
ยกธาตุ 4 (เปรียบดวยกลวย 4 หวี) มาพิจารณาตามหลัก แหงความเปนจริง จนทาน
เหลานั้นสําเร็จ คุณเบื้องสูง คือ พระอรหันต ก็เพราะพระอริยเจา ทานเปนผูฉลาดใน
อรรถ และพยัญชนะ จึงไมนั่งเฝาอยูเฉยๆ ธาตุ 4 ก็อยูที่ตัวของเรา ขันธ 5 ก็อยูที่ตัวของ
เรา มันไมไดอยูที่ไหนเลย แตคนที่ไมรูวาอะไรเปนอะไร ก็เลยตองนั่งเฝาเฉยๆ เหมือน
ลิง นั่งเฝาเม็ดทองคํา ไมรูคาของทองคํา คนที่โงเขลาเบาปญญาก็ไดแตนั้งเฝารูปธรรม 
นามธรรมที่มันอยูในตัวของเรานี่แหละ. ทานหยิบยกเอาธาตุ 4 ขันธ 6 มาสับโขลกให
ละเอียด จนทานรูแจงเห็นจริง ใหอัตภาพรางกายของทานเอง และ อัตภาพรางกายของ
คนอื่น ทานนั่งฉัน คือ นั่งพิจารณาอัตภาพ คือ ธาตุ 4 ขันธ 5 เกิดมาแลวมัน เปน
อยางไร เกิดมาแลวก็เปนทุกข คือ ความเปลี่ยนแปลงของรางกาย พวกทานทั้งหลาย
อยาไดนั่งเฝารางกายอยูเฉยๆ มันไมเกดิปญญา ปญญามันเกิดจากการภาวนา คือ การ
อบรมจิต เพื่อจะทําลายกิเลสใหหลุดหาย ไปในที่สุด. หลักสําคัญก็คงจะมีกายนี่แหละ
สําคัญมาก กายก็คือขันธ 5 รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามธรรมดาของรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้อยูกับตัวเรา คือ จิต ตกลงวาขันธ 5 กับจิตนี่อยูรวมกัน 
แยกกันไมออก แตถาคนไมรูไมเขาใจก็แยกแยะออกเปนสวนวา สวนไหนเปนรูป สวน
ไหนเปนเวทนา และสวนไหนเปนสัญญา สังขาร วิญญาณ ยุงเหยิงกันไปหมด นอกจาก
ปลอยใหเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกันกับใจ ใหมันผานไปตามธรรมชาติของมัน เราตอง



พิจารณาใหรูเห็นตามความเปนจริงในขันธทั้ง 5 สูกิเลสที่มันย่ํายีตัวเราอยูนั้น ก็เทากับ
วาพวกเราไดทําอะไรใหเปนประโยชนแกตัวเอง ถึงแมพวกเราจะบวชเขามาอยูใกลพระ
พุทธองค ก็จะไมมีความหมาย นักบวช ที่แทจริงนั้น ตองเปนผูตอสูหรือปราบปรามกับ
กิเลส ถาเราไมมีการตอสูกับมัน ปลอยใหมันย่ํายีเราแตฝายเดียวนั้น ตัวเราเองจะย่ําแยลง
ไปทุกที ผลสุดทายเราก็เปนผูแพ ยอมเปนทาสรับใชของกิเลส ใชการไมได สําหรับการ
สูรบตบตีกับกิเลส จิตใจของเราจะรูสึกวา มีความทุกขยากลําบากเปนกําลังอยางมาก
ทีเดียว แตก็ขอใหพวกเราทําตอและยอมรับ ความทุกขยากลําบากลําบนอันนั้น ยิ้มรับกบั
ความลําบากเพราะความเพียรพยายาม ของเรา เมื่อเรามีความทอถอยอิดหนาระอาใจตอ
ความเพียรของตนนั้น ใหพึงระลึกถึงพระพุทธองคผูเปนบรมครูของพวกเราวา พุทโธ 
ธมฺโม สงฺโฆจาติ นานาโหนฺคมฺป วตฺถุโต คือ ใหยดึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปน
อารมณ โดยเฉพาะพระพุทธเจาของพวกเรา กอนที่พระองคจะทําลายรังของกิเลสได
อยางราบคาบ พระองคก็ใชอาวุธ หลายอยางหลายชนิดเขาประหัตประหาร จนกิเลสยอม
จํานนตอหลักฐาน ยอมใหพระองคโขกสับไดอยางสบาย ขันติ พระองคก็นํามาใช เชน 
พระองคบําเพ็ญทุกรกิรยิา คือ การกระทําที่บุคคล ทั้งหลายในโลกทําไดยากยิ่ง เพราะ
ตองใชความอดทนอยางใหญหลวง จนเอาชนะกิเลส ทั้งหลายทั้งปวงได พวกทาน
ทั้งหลายเมื่อเขามาอยูปาแลว ก็ไดชื่อวาทําตามคําสอน ของพระพุทธเจา พระพุทธเจาไม
นิยมอยูบาน คลุกคลีดวยหมู เพราะการคลุกคลีดวยหมู จิตใจของเราก็จะไหลไปสู
อารมณตางๆ ไดงาย โอกาสที่จะทําใหจิตเปนสมาธิ หรือทําใหจิตมีอารมณเปนหนึ่งนั้น
ยากเหลือเกิน พระพุทธองค เมื่อพระองคทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิา พวกทานปญจวัคคีย 5 
รูป ไปเฝาปฏิบัติพระองคอยางใกลชิดดวยต้ังใจวา เมื่อพระองคบรรลุธรรมแลวจักบอก 
แกเรากอน เมื่อเรามาสันนิษฐานดูแลวจะเห็นไดวาการคลุกคลีหรือการอยูรวมกันหลาย
คน นั้น เปนปฏิปกษตอการทําสมาธิ พระองคก็เลยตองทําวิธีใดวิธีหนึ่งใหพวก ปญจ
วัคคียเกิดความเบื่อหนาย แลวจะไดหลีกหนีไปอยูเสียที่อ่ืน พระองคตองกลับมา เสวย
พระกระยาหารอีก ทําใหทานเหลานั้นไมเชื่อมั่นในการกระทําความเพียร เลยตองหลีก
หนีไปอยูปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อทานปญจวัคคียหนีจากทานไปแลว พระองคกได
ทําความเพียรทางใจ ใหอุกฤษฏยิ่งขึ้น จนสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยกาลไม
นาน อันนี้จะเห็นไดวา พระองคทําเปนตัวอยางไวใหเราดูแลว เราผูเปนศิษยของ
พระองคทาน ก็ควรจะสําเหนียกและดําเนินตามการทําความเพียร เพื่อทําลายกิเลส มัน



จะตองลําบากทุกสิ่งทุกอยาง การกินก็ลําบาก อดมื้อฉันมื้อก็ตองยอมอด อดมันทําไม อด
เพื่อปราบกิเลส กิเลสมันกอตัวมานานแสนนาน หลายกัปปหลายกัลปมาแลว จากเราสาว
หาตัว ตนตอ โคตรเหงาของมันไมพบ นี่แหละ ทานจึงสอนใหอยูปาหาที่สงัด แมแตใน
ครั้งพุทธกาล มีทานพระเถระหลายทานที่มุงหมายตอแดน พนทุกข ไดออกปฏิบัติตน
ทรมานตนอยูในปาในเขา และก็ไดบรรลุมรรคเปนพระอริยบุคคลเปนจํานวนมากนับไม
ถวน ทานทํากันจริงจัง หวังผล คือ การหลุดพนจรงิๆ ทานสละเปนสละตายมาแลว
ทั้งนั้น ความทุกขยากลําบาก ทุกขมากทุกขนอย ยอมมีแกทุกคนในขณะปฏิบัติ เราตอง
ทําความเพียร ก็ไปทุกขอยูกับความเพียร ทํานา ทําไร ก็ไปทุกขอยูกับ ทํานาทําไร อันนี้
เปนของธรรมดา แตจะทุกขมากทุกขนอยก็ขึ้นอยูกับการกระทําที่ฉลาด รูวิธีการบาง
พอสมควร อยางการทําความเพียรตองเปนผูรักษาสัจจะ คือ ใหมีสัจธรรม ตั้งใจ อยางไร
อยาทําลายสัจจะ สัจจะเมื่อต้ังใหถูกตองตามอรรถตามธรรมแลวจะเกิดเปนพลังของจิต
อยางดีเยี่ยม พวกเราทั้งหลายตั้งหนาตั้งตาเขามาสูสมรภูมิรบดวยกันเชนนี้แลว ตองตั้ง
หนา ตั้งตาถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกตอตนดวยกัน อยาถือวาเปนเรื่องงายๆ ถาถือวาเปน
เรื่องงายแลวกิเลสมันจะหัวเราะเยาะดูถูกพวกเรา ทุกขเพราะการทําความเพียร มิใชทุกข
ที่ไมมีผล เปนทุกขที่ทําลงไปแลวคุมคา เราอยาไปทอถอยจงอดทนตอสูอุปสรรคตางๆ 
การปราบปรามกิเลส ก็คือ การแกความไมดีที่สถิตยอยูภายในตัวของรา จึงตองทําดวย
ความเพียรของบุรุษ ทําดวยความตั้งจิตตั้งใจจริงๆ ทําดวยความพากเพียรจริงๆ หนักก็สู
เบาก็สู เชนเดียวกับเราตกน้ํา เราตองพยายามแหวกวายชวยตัวเอง กําลังวังชามีเทาไรเอา
มารวมกันหมด เพื่อจะเอาตัวรอด จนกวาชีวิตจะหาไม เมื่อไมไหวจริงๆ จึงจะยอมจมน้ํา
ตาย หากมี กําลังเพียงพออยูตราบใด จะไมยอมจมน้ําตายเปนอันขาด อันนี้ก็เชนเดียวกัน 
การจะทําความเพียรเพื่อหลุดพนนั้น จะทําเหลาะแหละไมได ตองทําจริงๆ จังๆ จึงจะ
เห็นความจริงที่พระพุทธเจาตรัสเอาไว เรามาอยูรวมกันมาก จงประพฤติตามธรรมตาม
วินัยอยางเครงครัด อยาเปนคนมักงาย วันหนึ่งคืนหนึ่งผานไป ผานไปอยูเรื่อยๆ สังขาร
รางกายนับเวลาที่จะผานไปๆ โดยลําดับ พวกเราอยาปลอยใหวันคืนลวงไปเฉยๆ ตองให
มันผานไปดวยการปฏิบตัิธรรม การปฏิบัติธรรม ก็เพื่อจะกําจัดสิ่งปลอมแปลงนั้นออก
ใหเหลือแตของจริง คือ แกนแทของธรรม เฉพาะอยางยิ่งคือ การหัดภาวนา ควรจะทําให
เกิดใหมีความแทจริง งานอยางอื่นเราก็เคยตอสูมาแลว ตั้งแตไหนแตไรก็ตอสูกับงาน
หนักงานเบามาแลว จนกระทั่งเวลาผานมาจนบัดนี้ เราก็ทําไดมาเรื่อยๆ แตเวลานี้เราจะ



ฝกหัดภาวนา คือ การทําจิตใจโดยเฉพาะ และการทําภาวนานี้ก็เปนงานที่จําเปนจะตอง
ทําเชนเดียวกับงานชิ้นอื่นๆ หรือควรที่จะทําใหหนักยิ่งไปกวางานอื่นๆ เสียอีก เพราะ
เปนงานหนักและละเอียดกวางานทั้งหลาย การทาํภาวนาแรกๆ จิตของเรายอมกวัดแกวง
ดิ้นรน ลมลกุคลุกคลาน เปนของธรรมดา เพราะจิตยังไมเคยกับการภาวนามากอน จึงถือ
ไดวาการภาวนาเปนงานใหมของจิต ถึงจะยากลําบากแคไหนเราตองฝก เพื่อที่จะฉุด
กระชากลากจิตที่กําลังถูกกิเลสย่ํายีอยูนั้นใหพนภัยอันตราย ใหเปนจิตที่ปราศจากกิเลส
เรื่องเศราหมอง จึงเปนสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรทําอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น ในโอกาส
ตอไปนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่พวกเราจะพากันมาบําเพ็ญเพียร ทางดานจิตใจ อันเปน
จุดหมายปลายทางใหเกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในใจของ ตัวเองดวย จิตภาวนา 
เหนื่อยบาง ลําบากบางก็ทนเอา การปลอยใหจิตคิดไปในแงตางๆ ตามอารมณของจิตนั้น 
ไมสามารถที่จะทําใหเกิดอะไรขึ้นมา นอกจากไปเที่ยวเก็บรวบรวมเอาความทุกขความ
รอนจาก อารมณภายนอก มาเผาลนจิตใจของตนใหวุนวายเดือดรอน ไมขาดระยะเทานั้น 
ทานกลาววา สมาธิก็คือการทําใจใหสงบ สงบจากอะไร สงบจากอารมณ เครื่องกอกวน
ทั้งหลาย เมื่อไมมีอะไรมารบกวน ถาเปนน้ําก็จะใสสะอาดดุจน้ําฝน ที่ตกลงมาจาก
ทองฟา ยังไมมีอารมณภายนอกมารบกวน ก็จะเปนจิตที่ใสสะอาดหมดจด แตขณะนี้จิต
ของเราถูกกิเลสหรืออารมณภายนอกเลนงานแทบจะเอาตัวไมรอดอยูแลว แตเราจะมาฝก
เพื่อใหจิตสงบจากอารมณภายนอกเหลานั้น การทํานั้นตองคอยทําคอยไป จะกําหนดเอา
วันนั้นเวลานั้นจะเกิดผลแนนอนนั้นยอมไมได เพราะการทําจิตใหปราศจาก อารมณ
ภายนอกนั้นตองใชเวลาพอสมควร ยิ่งถาเราไมเคยฝกมากอน จะเปนการลําบากมาก
ทีเดียว แตก็ไมเหลือวิสัยที่เราจะทํา ในขั้นแรกของการอบรมจิตนั้น ทานสอนใหยึดเอา
ขออรรถ ขอธรรม บทใดบทหนึ่งมาเปนอารมณ บทใดก็ไดสําหรับเปนเครื่องกํากับความ
คุมใจ ไมเชนนั้นจิตจะสายกวัดแกวงไปสูอารมณตางๆ ที่เราเคยชินกับอามรณนั้นๆ แลว
กอความทุกขใหเปนที่เดือดรอนอยูเสมอ ทานจึงสอนใหนําบทธรรมะขอใดขอหนึ่งมา
เปนอารมณ เชน เราภาวนาบริกรรมวา พุทโธๆ ธัมโมๆ หรือสังโฆๆ หรือ จะกําหนดให
มีอานาปานสติ คือ การกําหนดลมหายใจ เขาออกควบคูไปดวยก็ได เชน จะบริกรรมวา 
พุท เขา โธ ออก ดังนี้ คําวาเขาออกก็คือหมายกําหนดกองลมนั่นเอง หายใจเขาก็กําหนด
วา พุธ หายใจออกก็กําหนดวาโธ ดังนี้ และในขณะที่บริกรรมเราตองมีสติควบคูไปดวย 
เมื่อเรามีสติตามระลึกอยูโดยการเปนไปติดตอโดยลําดับ จิตก็ไมมีโอกาสจะแวะไป



เกี่ยวของกับอารมณภายนอก จิตก็จะคอยหยั่งเขาสูความสงบโดยลําดับ จิตใจขณะนั้น 
จะมีความสงบมาก ในขณะที่จิตสงบไมยุงเหยิงวุนวาย กาลเวลาและสถานที่จะไมมีเลย 
ในขณะนั้นจิตจะสงบอยางเดียว เพราะจิตที่สงบจะไมสําคัญมั่นหมายติดอยูกับสถานที่ 
กาลเวลาที่ไหนเลย มีแต ความรู ที่ทรงตัวอยูเทานั้น นี่เรียกวา ความสุขที่เกิดขึ้นจากการ
ภาวนา จะเรียกวาเปนผลจากการภาวนาก็ได เราอยูในโลกนี ้เราตองอยูใหฉลาด 
ประกอบดวยปญญา ตัวเรารูวา เราปฏิบัติผิด ไมถูกตองตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา 
ตองพยายามแกไขที่ตัวเรา ใหถูกตอง คือ เราตองหาอุบายวิธีอยูเสมอวา ทําอยางไรตัวเอง
จึงจะอยูใหเปนสุขไมวุนวายใจ อันนี้สําคัญมากทีเดียว สิ่งทั้งปวงพระพุทธเจาสอนพวก
เราวา ถาใครละความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือ กําจัดความโลภ ความโกรธ ความ
หลงเสียได ผูนั้นจะพบเห็นพระนิพพาน พระนิพพานอยูเหนือความโลภ โกรธหลง ทาน
วาอยางนี้ ความโลภ โกรธ หลง เปนรากเหงาของโลก ชาติใด ภาษาใด ก็มีสิ่งทั้งสามนี้ 
ทุกคนหนีไมพน มีปญหาอยู ถาทุกคนมีกันแลวอยางนี้จะทําประการใดดี ไมคิดจะละสิ่ง
เหลานี้บางหรือ บางคนถาจะละมันออกไปก็ยังเสียดายมันอยู ถือวามัน เปนมิตรที่ดีตอ
เราอยู ไมยอมใหมันตีตัวจากเราเลย อันนี้ก็ไดชื่อวาเราโงกวากิเลส ปลอยใหกิเลสเปน
นายเรา 
        
       ปจฉิมบท  
        
       หลวงปูออน ญาณสิริ ไดดําเนินชีวิตทุมเทใหกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด 
ตั้งแตวัยเด็กไดเขาถือเพศบรรพชิตเมื่ออายุ 16 ป ออกศึกษาประพฤติปฏิบตัิธรรม จน
วาระสุดทายแหงชีวิต ไดฝกฝนอบรมศาสนิกชนใหประพฤติปฏิบัติชอบ ตามทาน
มากมาย ไดสรางสถานปฏิบัติธรรมเพื่ออนุชนนับไมถวน ไดแตงเติมพระพุทธศาสนาให
คงสีสัน นําหลักธรรมปฏิบัติใหเขาสูจิตใจของชาวพุทธ นับไดวาทานเปนปูชนียบุคคลที่
ชาวพุทธมิอาจลืมเลือน ทานเปนพระผูปฏิบัติ บําเพ็ญเพียรเพื่อพระนิพพาน เปนเนื้อนา
บุญของโลกโดยแท 


