
หลวงปูพระมหาปน ปฺญพโล 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:13 น. 
 
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       หลวงปูมหาปน ปฺญาพโล เดิมชื่อ ปน บญุโท เปน
นองชายของหลวงปูสิงห ขนฺตยาคโม 
        
       เกิดปมะโรง เดือน 4 วันพฤหัสบดี ณ บานหนองขอน 
ตําบลหัวทะเล อําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เปนบุตร
ของ เพี้ยอัครวงศ (อวน) ซึ่งเปนตําแหนงขาราชการของเมือง
เวียงจันทน และนางหลา บุญโท 
        
       ทานเกิดมาทามกลางวงศตระกูลที่อุดมสมบูรณ ทานมีความเฉลียวฉลาดมาตั้งแต
เด็ก มีความจําดี จดจําคําสอนของพอแมไดขึ้นใจ รูสิ่งใดควรไมควร เชื่อฟงและปฏิบัติ
ตามคําสอนไมเคยละเมิด มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
        
       พอแมของทานมีความเขาใจพิธีกรรมและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับพระสงฆไดอยาง
ถูกตอง อยากเห็นอนาคตของลูกกาวหนา จึงตั้งใจใหบวชเรียน 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       ดังนั้น เพี้ยอัครวงศ(อวน) และ นางหลา จึงสงเสริมใหบรรพชา อุปสมบทเปน
พระภิกษุ ใหศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยในบวรพุทธศาสนา เปน พระภิกษุปน ปฺญพ
โล 
        
       ทานขวนขวายสนใจศึกษาเลาเรียน ดวยความพากเพียร ไดออกเดินทางจาก 
จังหวัดอุบลราชธานี เขาไปอยูจําพรรษาตามวัดตาง ๆ หลายวัดในกรุงเทพฯ เคยจํา
พรรษาอยูที่ วัดบวรนิเวศวิหาร ทานไดตั้งใจศึกษาเลาเรียนหาความรูอยางทุมเทชีวิต 



ความมุมานะอดทนทําใหทานสอบนักธรรมชั้นตร ีโท เอก จนกระทั่งไดเปรียญธรรม 5 
ประโยค ตามลําดับ ทานมีความเขาใจหลักคําสอนของพระพุทธเจาไดอยางดี 
        
       ครั้งหนึ่ง ทานเคยเดินทางติดตาม พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม (พ่ีชาย) ซึ่งกําลัง
ศึกษาปริยัติธรรมอยูที่วัดสุทัศนาราม ในเมืองอุบลราชธาน ีไปฟงธรรมและรับคําแนะนํา
จากพระอาจารยใหญฝายวิปสสนากรราฐาน คือ หลวงปูมั่น ทําใหทานเกิดความสนใจ 
การศึกษาแบบปฏิบัติมากกวาการศึกษาแบบปริยัติ ทําใหตัดสินใจจากการเรียนปริยัติมา
เปนพระธุดงค ไดปฏิญาณวา จะขอศึกษาปริยัติอีกสัก 5-6 ป แลวจะออกปฏิบัติตาม 
หลังจากนั้น จึงไปจําพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร 
        
       เมื่อ พระมหาปน สําเร็จการศึกษาตามที่ปฏิญาณไวแลว ก็ไดเดินทางกลับมา 
จังหวัดอุบลราชธานี มาพักที่วัดสุทัศนาราม ไดเปนครูสอนนักธรรมบาลีแกพระภิกษุ 
สามเณร ตลอดจนชาวบาน เพื่อสนองคุณครูบาอาจารย 1 พรรษา ตอมา ทานไดรับฟง
คําย้ําเตือนจาก พระอาจารยสิงห ผูพ่ี ซึ่งไปขอคําปรึกษาอุบายธรรมจาก หลวงปูดุลย อตุ
โล มากลอมใจพระนองชายวา หากตองการพนทุกข จะมาหลงปริยัติเพียงอยางเดียว
ไมได เพราะ ปริยัติธรรมนั้น เปนเพียงแผนที่แนวทางเทานั้น 
        
       ดังนั้น เมื่อออกพรระษา ทานจึงชักชวนสหธรรมิกอีก 3 รูป ออกธุดงค 
ประกอบดวย พระอาจารยคําพวย พระอาจารยทอน และพระเทศก เทสรํสี รวมกันเปน 
4 รูป พรอมกันเขานมัสการพระอุปชฌายลาออกธุดงค จากนั้น ก็เขานมัสการลา ทาน
เจาคุณพระเทพเมธี เจาคณะมณฑล 
        
       พระอาจารยมหาปน ปฺญพโล จึงเปนพระเปรียญรูปแรกที่ออกเที่ยววิเวกธุดงค
เมื่อทานมีอายุ 30 ป ในพรรษาที่ 8 ทานมุงปฏิบัติธรรมอยางมั่นคง จากวัดสุทัศนาราม 
จังหวัดอุบลราชธานี ผานรอยเอ็ด กาฬสินธุ และ ดงมูล ดงลิง มาถึงจังหวัดอุดรธานี กนิ
เวลา 3 เดือนเต็ม เมื่อถึงจังหวัดอุดรธานีแลว ทานไดขอปลีกตัวเขาเทือกเขาภูพาน อัน
สงบสงัดจากผูคนโดยมิใยดีตอคําปรารภของ ทานเจาคุณพระเทพเมธี เจาคณะมณฑล ที่
ตองการใหทานมาเปนหลัก ตั้งคณะธรรมยุตที่จังหวัดอุดรธานี 
        



       ทานไดเดินทางตอไป ผานบานคอ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี พอดีกันกับที่
หลวงปูเสาร กนฺตสีโล หลวงปูมั่น ภูรทิตฺโต และบรรดาพระคณาจารยทั้งหลายได
มารวมประชุมกันที่นี่ ซึ่งหลวงปูมั่น ทานไดวางแผนแนวคําสอนทั้งฝายบรรพชิตและ
คฤหัสถไว เพื่อใหคณาจารยสายของทานมีการสอนใหเปนแนวเดียวกัน คือ สําหรับ
บรรพชิต ใหสอนตรงตออริยสัจ มีการพิจารณากายเปนเบื้องตน สวนฆราวาสนั้น ทาน
เนนใหพยายามแกไขความเชื่อแบบงมงายตาง ๆ เชน การนับถือภูตผีปศาจ แนวทาง
ดังกลาวนี้ ไดถูกกําหนดใหเปน แนวทางถือปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบันนี้ 
        
       ตอจากนั้น พระอาจารยมหาปน ปฺญพโล ไดดําเนินการปฏิบัติธรรมอยางไดผล 
และไดทราบถึงการที่ หลวงปูมั่น สามารถรูวาระจิตของผูอ่ืนที่เรียกวา เจโตปริยญาณ 
ตลอดจน ปจจุบันนังสญาณ แลว ทานจึงเลิกทิฐิวาตนเองรูมากเรียนมามาก จนถึงขั้น 
เปรียญ 5 ประโยค หันมาเชื่อฟง ยอมรับปฏิบัติตามโอวาทของ หลวงปูมั่น ดวยดี 
        
       เนื่องจาก พระอาจารยมหาปน มีความรูมากดานปริยัติธรรม ทานจึงมองเห็นแกน
ธรรมดวยจิตใจ หากมีสิ่งใดสงสัยติดขัด ทานจะรีบเขาสอบถามเพื่อแกไขโดยเร็วไม
ปลอยทิ้งไวใหเปนภัย ทานจึงจดจําคําแนะนําสั่งสอนอุบายธรรมในการปฏบิัติธรรม ของ 
หลวงปูมั่น เปนอยางดี และไดเคยรวมเดินธุดงคติดตามพระผูใหญ อันประกอบดวย 
หลวงปูเสาร กนฺตสีโล หลวงปูสิงห ขนฺตยาคโม หลวงปูฝน อาจาโร หลวงปูเทศก เทสรํ
สี หลวงปูสุวรรณ สุจิณฺโณ หลวงปูออน ญาณสิริ ไปที่อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
ซึ่งมีสถานที่วิเวกเหมาะแกการเจริญกรรมฐาน คือ วัดปาอรัญวาสี ในปจจุบัน 
        
       พระมหาปน ปฺญพโล มีขอวัตรปฏิบัติอยางจริงจัง คือ ลกุขึ้นตั้งแต 03.00 น. 
เดินจงกรม 1 ชั่งโมง แลวนั้งสมาธิจนสวาง จากนั้นก็จะไป ปรนนิบัติ หลวงปูมั่น ถวาย
น้ําบวนปาก ไมสีฟน ปดกวาดบริเวณหองนอน เก็บบาตรจีวรมาที่ศาลา แลวจากนั้นจึง
ออกบิณฑบาต ดวยการ กําหนดสติไมใหเผลอ เวลานั่งฉันก็สํารวมสติอยูแตในบาตร 
และจะพิจารณาปฏิสังขาโยจนสติแนวแนจึงฉันจังหัน เมื่อเสร็จกิจวัตรแลว ตองเขาที่เดิน
จงกรมอีกประมาณ 1 ชั่งโมงเศษ แลวจึงพักกลางวันพอสมควร จากนั้นจึงมีการประชุม
กวาดลานวัด ทําความสะอาดทั่วบริเวณ ตอจากนั้นจึงไปถวายน้ําสรงหลวงปูมั่น 
อุปฏฐากทานตามควร แลวมาเดินจงกรมรักษาสติ จนถึง 2 ทุม จึงมาประชุมนั่งฟงธรรม



รับโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติ จนถึงเวลา 23.00 น. จึงแยกกันกลับไปปฏิบัติบําเพ็ญ
สมาธิ ณ ที่อยูของตน 
        
       พระมหาปน ไดติดตาม พระอาจารยสิงห (พ่ีชาย) พรอมดวยหมูคณะออกเผยแพร
ธรรม อีกทั้งกอสรางเสนาสนะเพื่อปฏิบัติธรรม เฉพาะที่จังหวัดขอนแกนรวมไดถึง 60 
แหงเศษ โดยเฉพาะที่ ปาชาบานพระ ไดกลายเปนที่ชุมนุมฟงธรรม และปฏบิัติธรรมของ
บรรดาชาวบาน ทั้งจากที่ใกลและไกล ดวยชื่นชอบศรัทธาวาทานเปนพระที่มี
ความสามารถทั้งทางดานปริยัติและปฏิบัติ 
        
       ธรรมโอวาท โดยสรุป ของ พระอาจารยมหาปน ปฺญพโล ความธรรมจะเกิด
ขึ้นกับจิตใจไดจริง ถาเราตั้งใจ แตจิตใจของบุคคลปกตินั้น มีกาํลังออน จึงไมสามารถจะ
กําจัดความชั่วอันเปนมารที่มีอารมณเปนอาวุธ ซึ่งเขามา รบกวนจิตใจได 
        
       ผูปรารถนาจะตอสูกับกิเลสมารภายใน จําตองทําศรัทธาความเชื่อใหเกิดขึ้น ดวย
การพิจารณาจับเหตุจับผลสอดสองแสวงหาความจริง แลวกําจัดความไมเชื่อใหเสื่อมสูญ
ไป คือ 
        
       1. ความเชื่อเมื่อเกิดขึ้น เปนกําลังกลา ก็ไดชื่อวา เปน ศรัทธาพละ 
       2. ทําความเพียรใหเกิดขึ้น กําจัดความเกียจครานเสียได เมื่อความเกียจครานไมมี
เขามาครอบงําใจ ก็เปนวิริยะ ความบากบั่น หรือ ความเพียรนี้ เมื่อมีกําลังกลาก็เปนวิริยะ
พละ 
       3. ทําสติความระลึกไดใหเกิดมีขึ้น กําจัดความหลงลืมสติใหเสื่อมไป เมื่อมีกําลัง
แกกลา ก็เปน สติพละ 
       4. ทําใจใหมั่นคงไมคลอนแคลน กําจัดความฟุงซานเสียได เมื่อมีกําลังกลา ก็เปน
สมาธิพละ 
       5. ทําความพิจารณาตามความเปนจริงในอารมณที่ไดประสบพบเห็น เปนเครื่อง
กําจัด ความรูผิดเห็นผิดใหเสื่อมหายไป เมื่อมีกําลังกลา ก็เปน ปญญาพละ 
        
       ฉะนั้น ศรัทธา วิรยิะ สติ สมาธิ ปญญา จึงเปนธรรมดาที่มีอุปการะเปนเครื่อง 



อุดหนุนใจ เพื่อเปนกําลังเขาตอสูกับขาศึกภายในใจของตนเสียได ก็ถึงความเปนใหญ
เปนไทแกจิตใจของบุคคลนั้น ๆ เมื่อเปนเชนนี้ กิเลสมารยอมสงบไมเกิดขึ้นครอบงํา 
จิตใจอีก ผูปฏิบัติเทานั้น จะไดชื่อวา เปนผูรู 
        
       องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนผูรู เพราะทรงทําความเปนผูรูใหเกิดมี
ขึ้นดวยอาศัยพละ ตลอดจนถึงอินทรียเปนลําดับ ดวยประการฉะนี้ 
        
       องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรา ทรงสั่งสอนโปรดเวไนยสัตววา 
        
       อคติ แปลวา ความลําเอียง พระพุทธองคทรงจัดเปนสิ่งที่เปนบาปทางใจ คือ 
        
       1. ทานไมลุอํานาจดวยความพอใจ 
       2. ทานไมลุอํานาจดวยความโกรธเคือง 
       3. ทานไมลุอํานาจดวยความหลง 
       4. ทานไมลุอํานาจดวยความกลัว 
        
       เพราะ บาปทางใจนี้ คือ อคติทั้ง 4 ไดแก ฉนัทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ 
ธรรมบทนี้ เมื่อไมลุอํานาจดวยอคติ ทั้ง 4 แลว ยอมเปนผูตั้งอยูใน ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่ง
เปนเครื่องสํารวมระวัง พยายามปรารภความเพียร ชําระสิ่งที่เปนบาปเหลาน  ้ีมิให
ครอบงําจิตใจของทาน 
        
       นอกจากนี้แลว พระพุทธเจายังทรงชี้ เหตุแหงความฉิบหายของโภคสมบัติอีก 6 
ประการ คือ 
        
       1. ไมใหดื่มน้ําเมา อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทและความฉิบหายแหงโภค
ทรัพยสมบัติ 
       2. ไมใหเที่ยวกลางคืน 
       3. ไมใหเที่ยวดูการเลน 
       4. ไมใหประกอบการเลนการพนัน 



       5. ไมใหคบคนชั่วเปนมิตร 
       6. ไมใหประกอบไวซึ่งความเกียจครานเนือง ๆ 
        
       คําสั่งสอนของพระพุทธเจา มีวา ผูมีศีล มีธรรม แมจะใชชีวิตเปนฆราวาสก็อยูดวย
ความสันติสุข ไมมีกิเลสเครื่องหยาบ ๆ ทะเลาะเบาะแวงกัน ยอมตั้งอยูใน สังคหวัตถุ 4 
ประการ คือ 
        
       1. ทาน การให 
       2. ปยวาจา วาจาอันไพเราะ 
       3. อัตถจริยา ประพฤติตนใหเปนประโยชนแกโลก 
       4. สมนัตตตา ความมีตนเสมอในบุคคลนั้น ในธรรมนัน้ ๆ ไมเปนผูถือตัว 
        
       ดังที่ทานไดแสดงไวใน ทิศ 6 นั้นเอง คือ 
        
       1. อาจารยกับศิษย ก็เคารพบํารุงซึ่งกันและกัน 
       2. มารดาบิดากับบุตร ก็เคารพบํารุงซึ่งกันและกัน 
       3. สามีภรรยา ก็สงเคราะหบํารุงซึ่งกันและกัน 
       4. เพื่อนกับมิตร ก็สงเคราะหบํารุงซึ่งกันและกัน 
       5. นายกับบาว ก็บํารุงสงเคราะหซึ่งกันและกัน 
       6. สมณพราหมณกับกุลบุตร คือ อุบาสก อุบาสิกา ก็บํารุงสงเคราะหซึ่งกันและ
กัน 
        
       ทานอริยะยอมอยูเปนสุขก็เพราะมีธรรมเปนที่พ่ึงและที่อาศัย ดังตอไปนี้ 
        
       1. สักกายทิฐิ ไมเห็นกายเปนตน ไมเห็นตนเปนกาย ไมเห็นกายมีในตน ไมเห็น
ตนมีในกาย เหลานี้เปนตน เชน ใน เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ ก็เหมือนกัน 
       2. วิจิกิจฉา ทานขามทิฐิทั้ง 2 ไดแลว เชื่อตอกรรม และ ผลของกรรม 
       3. สีลัพพตปรามาส ทานเปนผูไมถอยหลัง มีแตเจริญกาวหนาไปจนถึงที่สุด 
        



       ทานพิจารณาเห็นแลวในสัจธรรมตามเปนจริงวานี่ทุกข นี่เหตุใหเกิดทุกข นี่คือ
ธรรม เปนทีด่ับทุกข นี่คือ ขอปฏิบัติใหถึงธรรม อันเปนที่ดับทุกข คือ ความเกิด ความแก 
ความเจ็บ ความตาย ดังนี้ 
        
       ปจฉิมบท  
        
       หลวงปูมหาปน ปฺญพโล เปนพระมหาเปรียญรูปแรก ที่มีการศึกษา ปริยตัิธรรม 
ทรงจําไวมาก แลวหันมาสนใจปฏิบัติธรรมออกธดุงครอนแรมไปยังถิ่น ธรุกันดาร เพื่อ
แสวงหาความหลุดพน อยางไมสนใจใยดีตอ ลาภ ยศ สักการะ แมทานสามารถที่จะ
สามารถตักตวงได แตกลับไมแยแส จนกลายมาเปน พระนักปฏิบัติ นักแสดงธรรม สู
เปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนา จนเปนที่ยอมรับเคารพนับถือของทานผูใฝในการ
ปฏิบัติธรรม 
        
       ทานเปนพระสงฆที่มี ศีลาจารวัตรที่ดีงาม ทานไดปฏิบัติตนสมกับคําสวด
พรรณนาคุณของพระสงฆ หรือ สังฆคุณ ที่วา 
        
       สุปฏิปนฺโน อุชุปฏิปนฺโน ญายปฏิปนฺโน สามีจิปฏิปนฺโน อาหุเนยฺโย 
       ทกฺขิเณยฺโย อฺชลกีรณีโย อนุตฺตรํ ปฺุญกฺเขตฺต โลกสฺส โดยแท 


